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Գրքիս հեղինակի մասին
 

Անժելա Խաչատրյանը ծնվել է 1981 թ. հունիսի 16-ին, Երեւանում: 
1988-1998 թթ. նախնական կրթություն է ստացել Երեւանի Լեոյի 

անվան թիվ 65 միջնակարգ դպրոցում:
1989-1995 թթ. սովորել եւ գերազանցությամբ ավարտել է Ա. Տիգրան-

յանի անվան երաժշտական դպրոցի ջութակի բաժինը:
1998-2001 թթ. սովորել է Երեւանի պետական Տեխնոլոգիական քոլեջի 

«Կենսաքիմիա» բաժնում եւ ավարտելով՝ ստացել քիմիկ-տեխնոլոգի որա-
կավորում: 

2001 թ.-ից սկսել է թղթակցել ԱՀԹ-ի «Շողակն Արարատյան», իսկ 
2002 թ.-ից նաեւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Քրիստոնյա Հայաստան» 
պաշտոնաթերթերին: 

2002-2003 թթ. թղթակցել է Արագածոտնի թեմի «Արագածոտն» պաշ-
տոնաթերթին: 

2002-2003 թթ. կամավոր սկզբունքով երգել է Սաղմոսավանքի, իսկ 
2006-2010 թթ. Երեւանի Հարավ-Արեւմտյան  թաղամասի սուրբ Երրոր-
դություն եկեղեցիների երգչախմբերում: 

2003-2014 թթ. լուսահոգի մշակութաբան, լրագրող Հայկ Կարա պետ-
յանի հետ Հանրային Ռադիոյի ուղիղ եթերում վարել է ԱՀԹ-ի «Շողակն 
Արա րատյան» ռադիոծրագիրը:

2009-2014 թթ. սովորել է Երեւանի պետական համալսարանի Հայ բա-
նասիրության ֆակուլտետում եւ ավարտելով՝ ստացել բանասեր-մանկա-
վարժի որակավորում: 

2014-2018 թթ. աշխատել է ԱՀԹ-ի «Շողակն Արարատյան» երկշա-
բաթաթերթում՝ որպես պատասխանատու քարտուղար:

Աչքի է ընկել բարեգործական մի շարք ծրագրերին ունեցած իր ակտիվ 
մասնակցությամբ: Ամուսնացած է, ունի մեկ տղա:
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Հե ղի նա կի կող մից 

Սի րե լի՛ ըն թեր ցող,

« Գողգոթայի հաղթանակը» գիրքը վեր ջին մե կու կես տաս նամ յա կում 
իմ կող մից հրա պա րակ ված բա զում հոդ ված նե րի, քա րոզ խո սա կան նյու-
թե րի ու հար ցազ րույց նե րի  ծաղ կա քաղն է, ո րոնք ա ռան ձին տպագր վել 
են Ա րա րատ յան Հայ րա պե տա կան թե մի « Շո ղակն Ա րա րատ յան» եւ Մայր 
Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նի «Ք րիս տոն յա Հա յաս տան» երկ շա բա թա թեր թե րում: 
Գր քում ընդգրկ ված են նաեւ  հո գե շահ զրույց ներ, ո րոնք հնչել են Հան րա-
յին Ռա դիո յի ու ղիղ ե թե րից՝ Ա րա րատ յան Հայ րա պե տա կան թե մի « Շո ղակն 
Ա րա րատ յան» հոգ եւոր ռա դիոծ րագ րի շրջա նա կում:

Թե մա նե րը խիստ ար դիա կան են, ու նեն այժ մեա կան հնչե ղութ յուն եւ  
ար ծար ծում են մի շարք հար ցեր՝ ա ռա ջար կե լով նաեւ լու ծում ներ ու պա-
տաս խան ներ՝ քրիս տո նեա կան բա րո յա կա նութ յա նը, ըն տա նե կան սուրբ 
ար ժեք նե րին, ա ռօր յա կյան քում հան դի պող ա րա տա վոր ու մտա հո գիչ երե-
ւույթ նե րին վե րա բե րող, ինչ պես նաեւ սուրբգ րա յին մեկ նութ յուն ներ, ե կե ղե-
ցա կան տո նե րի, ծե սե րի ու խոր հուրդ նե րի բա ցատ րութ յուն ներ, ե կե ղե ցու 
սուրբ հայ րե րի մեկ նութ յուն ներ եւ  այլն:

Գր քի լույս ըն ծայ ման նպա տա կը Աստ ծո կե նա րար Խոս քի տա րա ծումն 
է: Գիր քը նա խա տես ված է ըն թեր ցող նե րի լայն շրջա նա կի հա մար:
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Ա  Պ Ա Շ  Խ Ա  Ր Ե  Ց Ե ՛ Ք ,  Ո  Ր Ո  ՎԵ  Տ Ե Վ  Ե Ր Կ Ն  Ք Ի 

Ա Ր  Ք Ա  Յ Ո Ւ Թ  Յ Ո Ւ Ն Ը  Մ Ո  Տ Ե  Ց Ե Լ  Է . . .

     Տեր  Մի քա յել 
վար դա պետ Գեւորգյան

-  Հա՛յր սուրբ, ին չո՞ւ է ա պաշ խա րութ յու նը խոր հուրդ հա մար վում եւ 

սուրբգ րա յին ի՞նչ հիմ նա վո րում ու նի:

- Ք րիս տո նեա կան կյան քի սկիզբն ա պաշ խա րութ յամբ է դրվում, 

ինչ պես ու սու ցա նում է Ա վե տա րա նը. «Ա պաշ խա րե ցե՛ք, ո րով հե-

տեւ երկն քի ար քա յութ յու նը մո տե ցել է» ( Մատթ. Գ 2): Ա պաշ խա-

րել նշա նա կում է ափ սո սալ, զղջալ նախ կի նում գոր ծած մեղ քե րի 

ու սխալ նե րի հա մար՝ շտկե լով մեր ըն թաց քը: Ա պաշ խա րութ յու նը 

մեր Ե կե ղե ցու յոթ խոր հուրդ նե րից մեկն է, ո րի էա կան մա սերն 

են՝ սրտի զղջու մը, բե րա նի խոս տո վա նութ յու նը եւ գոր ծե րով հա տու ցու-
մը: Ա պաշ խա րութ յան սկիզ բը մե ղա վոր լի նե լու գի տակ ցութ յունն է, 

սրտի զղջու մը, ո րը մեզ մղում է ինք նաքն նութ յան, մտա ծե լու, թե 

ինչ մեղ քեր ենք գոր ծել, որ քա նով ենք գի տակ ցում դրանց խո րութ-

յունն ու մեծ վնա սը, որ հասց րել ենք մեր հո գուն, ա րա տա վո րել մեր 

խիղ ճը, նաեւ վնա սել Աստ ծու պատ կե րով եւ նմա նութ յամբ ստեղծ-

ված մարդ կանց: Սր տի զղջումն էլ մեզ մղում է խոս տո վա նե լու մեր 

մեղ քե րը օծ յալ հո գե ւո րա կա նի առ ջեւ՝ ա ռանց ա մա չե լու, որ պես-
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զի քա հա նան Աստ ծուց ի րեն տրված իշ խա նութ յամբ թո ղութ յուն 

տա մեր մեղ քե րին:  Խոս տո վա նութ յամբ մե ղա վորն ի րա պես կա րող 

է իր հո գին վե րագտ նել: Ա պաշ խա րութ յան խոր հուր դը կա րե ւոր է 

հատ կա պես մեր օ րե րում, ո րով հե տեւ շատ մար դիկ, ով քեր մեծ մեղ-

քեր չեն գոր ծել, ի րենց ան մեղ են կար ծում: Այս գի տակ ցութ յու նը 

վտան գա վոր է, քա նի որ ան մեղ մարդ չկա: Այս կերպ մտա ծող մար-

դիկ մեր ժում են Ք րիս տո սի փրկա գոր ծութ յու նը:

-  Ցա վոք, ի րենց ան մեղ հա մա րող մար դիկ չեն գի տակ ցում, որ մեղք են 

նաեւ բամ բա սե լը, չա րա խո սե լը, բար կութ յու նը, նա խան ձը եւ այլն, ո րոն ցից 

ան մասն չէ ոչ ոք: Ու րեմն ինչ պե՞ս կա րող է մար դը գալ այդ գի տակ ցութ յա նը:

- Այս մտայ նութ յու նը գա լիս է  Սուրբ Գր քի չի մա ցութ յու նից: 

Ե թե մար դը հա վա տով ըն թեր ցի  Սուրբ  Գիր քը, կհաս կա նա, որ ո րե-

ւէ մե կը զերծ չէ մեղ քե րից:  Շա տերն էլ թե թե ւամ տո րեն են նա յում 

այդ ա մե նին՝ մտա ծե լով, որ այդ պես էլ կա րող են ապ րել:  Սա կայն 

նրանք եր բեք մեղ քե րի թո ղութ յուն չեն ու նե նա, չեն վա յե լի ի րա-

կան եր ջան կութ յան բերկ րան քը: Դ րա հա մար էլ  Տերն Ա վե տա րա-

նում ա սում է, որ «մաք սա վոր ներն ու պոռ նիկ ներն ա վե լի շուտ 

պի տի հաս նեն ար քա յութ յուն» ( Մատթ. ԻԱ 31), այ սինքն՝ մե ծա մեծ 

մե ղա վոր ներն ա վե լի շուտ կգի տակ ցեն ի րենց մե ղա վո րութ յունն ու 

դար ձի կգան, քան ի րենց ար դար հա մա րող մե ղա վոր նե րը: Աստ ծու 

առ ջեւ ա վե լի մեծ ար ժեք ու նի ի մաս տուն մե ղա վո րը, քան տգետ 

«ար դա րը»: Աստ ված է մարդ կանց դար ձի բե րո ղը, սրտե րը քննո-

ղը եւ յու րա քանչ յուր մար դու դար ձի է բե րում մի ճա նա պար հով: 

 Մար դը մե ղա վոր լի նե լու գի տակ ցութ յա նը կա րող է գալ Ա վե տա րա-

նի պատ վի րան նե րի, հայ րե րի խրատ նե րի մի ջո ցով՝ խո րա պես ճա նա-

չե լով իր մե ղա վոր վի ճա կը, հաս կա նա լով, թե որ քան ցավ ու վիշտ է 

պատ ճա ռել  Տի րո ջը, ո րով հե տեւ ա մեն ան գամ մեղք գոր ծե լով՝ վերս-

տին խա չում ենք Ն րան: 

Աստ ծուց երկ յու ղե լը, հա վի տե նա կան տան ջանք նե րի սար սա փը 

նույն պես կա րող են մար դուն մղել ա պաշ խա րութ յան: 

-  Հա՛յր սուրբ, ա սա ցիք, որ ա պաշ խա րութ յան ա ռա ջին հանգր վանն ան-

կեղծ զղջումն է, ո րին հե տե ւում է բե րա նի խոս տո վա նութ յու նը, այ նու հետեւ` 

հա տու ցու մը: Ինչ պե՞ս է մար դը հա տու ցում:

- Բ նա կա նա բար, ա պաշ խա րութ յու նը պետք է հաս տա տի հմուտ 

խոս տո վա նա հայ րը, ով լավ է ճա նա չում մար դու հո գու ցա վերն ու 

մեղ քե րը, հաս կա նում է, թե որ մեղ քե րի դի մաց ինչ ա պաշ խա րութ-
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յուն է պետք սահմանել:  Շատ կա րե ւոր է, որ հո գու հի վան դութ յու-

նը լավ ախ տո րոշ վի: Օ րի նակ՝ ե թե մե կը գո ղութ յուն է ա րել, պետք 

է փոխ հա տու ցի՝ վե րա դարձ նե լով գո ղա ցա ծը նրան, ու մից գո ղա-

ցել է, իսկ ե թե վեր ջինս կեն դա նի չէ, ա պա պետք է աղ քատ նե րին 

ո ղոր մութ յուն տա կամ նվի րի ե կե ղե ցուն: Շ նութ յան պա րա գա յում 

պետք է ա ղոթք նե րով, սրտի զղջու մով ու ար տա սուք նե րով մաքր վի 

այդ մեղ քից, նաեւ՝  ե թե մե կը այլ մար դու վի րա վո րել է, պետք է 

նե րո ղութ յուն խնդրի եւ այլն:  Պետք է ի մա նալ, որ երբ մեղ քը գործ-

վում է, գրվում է, այ նու հե տեւ սահ ման վում է հա վի տե նա կան պա-

տի ժը, իսկ երբ զղջում եւ խոս տո վա նում ենք, մեղ քի գի րը ջնջվում 

է, եւ մնում է հա վի տե նա կան պա տի ժը, որն Աստ ված Իր մեծ ո ղոր-

մութ յամբ դարձ նում է ժա մա նա կա վոր: Ճշ մա րիտ ա պաշ խա րութ-

յամբ եւ հա տուց մամբ իս պառ փրկվում ենք թե՛ մեղ քից, թե՛ մեղ քին 

հե տե ւող պատ ժից:

-  Հա՛յր սուրբ, իսկ ինչ պե՞ս է ճիշտ խոս տո վա նել՝ ան հա տա կա՞ն, թե՞ ընդ-

հան րա կան խոս տո վա նութ յամբ: 

-  Մարդն իր ա ռօր յա կան քում տար բեր մեղ քե րի մեջ է ընկ նում 

եւ կա րիք ու նի խոս տո վա նե լու: Ընդ հան րա կան խոս տո վա նութ յունն 

ընդ հա նուր զղջու մի մի կարգ է, ո րը կա տար վում է սուրբ  Հա ղոր-

դութ յա նը մո տե նա լուց ա ռաջ: Ընդ հան րա կան խոս տո վա նութ յամբ 

մենք մաքր վում ենք մեր մեղ քե րից, թո թա փում մեր հո գու փո շին, 

սա կայն մար դու հո գու բժշկութ յու նը դրա նով չի ի րա կա նա նում: 

Ի րա կան բժշկութ յուն տրվում է ան հա տա կան խոս տո վա նութ յամբ: 

Սբ․ Գ ր․  Տա թե ւա ցին ա սում է, որ 40 օր վա պահքն ա ռանց խոս տո-

վա նութ յան չի հա վա սար վի 1 օր վա պահ քին՝ խոս տո վա նութ յամբ: 

 Պետք է խոս տո վա նել բո լոր մեղ քե րը, որ պես զի հի վան դութ յու նը 

ճիշտ ախ տո րոշ վի:  Կա րե ւոր է նաեւ, որ ա պաշ խա րո ղը ճիշտ կա-

տա րի քա հա նա յի հաս տա տած ա պաշ խա րութ յու նը, որ պես զի հո գին 

բժշկվի:

-  Հա՛յր սուրբ, ա սա ցիք, որ պետք է խոս տո վա նել բո լոր մեղ քե րը՝ ա ռանց 

ա մա չե լու: Իսկ ինչ պե՞ս է հաղ թա հար վում ա մո թը, ո րը հա ճախ է խան գա րում 

մար դուն խոս տո վա նե լիս:

- Ե թե կան մեղ քի գի տակ ցութ յուն եւ խոր զղջում, ա մո թը հաղ-

թա հար վում է:  Հի շենք մի օ րի նակ. մի մեծ մե ղա վոր գա լիս է վա-

նա հոր մոտ եւ սկսում իր մեղ քե րը խոս տո վա նել, իսկ դրանք շատ 

էին:  Վա նա հայ րը հմուտ ու փոր ձա ռու խստո վա նա հայր էր, ուս-
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տի գտնում է ճիշտ դե ղա մի ջո ցը՝ ա սե լով. « Պատ րա՞ստ ես մեղ քերդ 

խոս տո վա նել ե կե ղե ցում՝ մարդ կանց առ ջեւ»:  Մե ղա վո րը հա մա ձայ-

նում է՝ հաղ թա հա րե լով ա մո թը:  Հա ջորդ օ րը, երբ ե կե ղե ցում էր 

եւ կար ծում էր, թե միայ նակ է (մինչ դեռ վա նա հայրն էլ էր ար դեն 

ե կե ղե ցում), լսում է մի ձայն. « Կան չե՛ք այդ մա հա պար տին, բե րե՛ք 

դա տաս տա նի»:  Վա նա հայրն էր խո րա նից բարձր ձայ նով ձայ նում, 

մինչ դեռ մե ղա վո րին թվում է՝ Աստ ված է խո սում իր հետ: Այ նու հե-

տեւ վա նա հայրն ա ռաջ է գա լիս, ու մե ղա վո րը ողջ միա բա նութ յան 

առ ջեւ հոր դա հոս ար ցունք նե րով ու մեծ զղջու մով խոս տո վա նում է 

իր բո լոր մեղ քե րը:  Վա նա կան նե րից մեկն այդ պա հին տե սիլ է տես-

նում, թե ինչ պես մե ղա վո րի շուր ջը խռնված դե ւե րը, նրա մեղ քե րի 

գի րը ձեռք նե րին, աղմ կում ու ծաղ րում են նրան, ու րա խա նում նրա 

կորս տի հա մար: Եվ երբ սկսում է խոս տո վա նել, հրեշ տա կը դե ւե րի 

ձեռ քից խլում է նրա մեղ քե րի գիրն ու պատ ռում: Այս պի սով՝ Աստ-

ված նե րում է այս մե ծա գույն մե ղա վո րին, ո րով հե տեւ նրա զղջումն 

ու ա պաշ խա րութ յու նը շատ խորն էին:

-  Փաս տո րեն, խիստ կա րե ւոր է, որ մե ղա վորն ա պա վի նի Աստ ծու ան սահ-

ման ո ղոր մա ծութ յա նը եւ չհու սա հատ վի իր մեղ քե րի ծան րութ յան պատ ճա-

ռով:

- Ա յո՛, մար դուն զղջման է տա նում Աստ ծու ո ղոր մա ծութ յու նը: 

Ի րա կա նում մեծ զո հո ղութ յուն է նախ կին կյան քից հրա ժար վելն ու 

մեղ քե րը խոս տո վա նե լը, հատ կա պես ե թե մար դու հա մար հա ճե լի էր 

այդ կյան քը:  Հի շենք Ա նա ռակ որ դու պատ մութ յու նը (տե՛ս  Ղուկ. 

ԺԵ 11): Ա նա ռա կին զղջու մի մղե ցին հոր սերն ու գու թը, նա հա վա-

տում էր, որ հայ րը նե րե լու է ի րեն, իսկ հայրն էլ մեծ սի րով եւ գթա-

ռա տութ յամբ սպա սում էր իր մո լոր յալ որ դու ա պաշ խա րութ յա նը: 

Այդ պես եւ մեր երկ նա վոր  Հայ րը մե ղա վո րի մա հը չի կա մե նում, 

այլ նրա դառ նա լը չար ճա նա պար հից եւ ապ րե լը, միշտ պատ րաստ 

է մեր դարձն ըն դու նե լու, եւ ինչ պես սբ. Գ ր․  Նա րե կա ցին է ա սում, 

«ողջ մարդ կութ յան մեղ քը մի բուռ հող է  Տի րոջ ան սահ ման ո ղոր-

մութ յան օվ կիա նո սի մեջ»: 

-  Հա՛յր սուրբ, ա պաշ խա րութ յու նը կրկնե լի խոր հուրդ է, ուս տի մար դը, 

չա րա շա հե լով Աստ ծու ո ղոր մա ծութ յու նը, ա նընդ հատ կա րող է մե ղան չել՝ հու-

սա լով, որ նո րից կա պաշ խա րի ու կսրբվի: Որ քա նո՞վ է վտան գա վոր այս մտայ-

նութ յու նը:
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- Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն ա սում են, որ «հույ սով մե ղան չողն 

ան հույս կմեռ նի»: Այդ պի սին ի րա կան զղջում չու նի:  Մինչ դեռ շա-

տերն էլ ան գի տութ յամբ ու տկա րութ յամբ են մե ղան չում: Այդ պի-

սի մար դիկ չպետք է հու սա հատ վեն, այլ խոս տո վա նեն, ո րով հե տեւ 

ե թե խոս տո վա նութ յու նից ու ա պաշ խա րութ յու նից հե տո նո րից են 

ընկ նում նույն մեղ քի մեջ, ա ռա վել հեշ տութ յամբ դուրս կգան դրա-

նից, ո րով հե տեւ կա պայ քա րը, ո րը հաղ թա նա կի գրա վա կանն է: 

Ա նա պա տա կան նե րից մե կը, գա լով վա նա հոր մոտ, ա սում է. « Հա՛յր 

սուրբ, ըն կա, այ սինքն՝ մե ղան չե ցի»:  Վա նա հայրն ա սում է. « Նո-

րի՛ց կանգ նիր»: Ա նա պա տա կանն ա սում է, որ հա ճախ է ընկ նում: 

 Վա նա հայ րը պա տաս խա նում է. «Որ քան ընկ նում ես, այն քան ոտ քի 

կանգ նիր եւ մի՛ հու սա հատ վիր»: Այս պատ մութ յու նը սո վո րեց նում 

է, որ մեր կյան քը՝ մին չեւ մահ, ա նընդ հատ վայ րէջք նե րի եւ վե րելք-

նե րի մի ըն թացք է, քա նի որ մար դը մե ղան չա կան է:  Սա է փրկութ-

յան ճա նա պար հը:  Պատ վի րան նե րը պա հե լը դժվար է, սա կայն չպա-

հելն ա վե լի դժվար է, ո րով հե տեւ երբ փոր ձում ենք ըն թա նալ Աստ-

ծու ու ղեն շած ճա նա պար հով, դա ար դեն փրկութ յան գրա վա կանն 

է:  Խոս տո վա նութ յունն ար վեստ է, ուս տի պետք է սո վո րել ու հո գին 

նո րո գել խոս տո վա նութ յամբ: 

- «Ա պաշ խա րութ յան կյան քի դու ռը չի փակ վե լու մին չեւ այս աշ խար հի 

վախ ճա նը»,- ա սում են Ե կե ղե ցու հայ րե րը, այ սինքն՝ Աստ ված մե ղա վո րին մի 

ողջ կյանք է տվել՝ զղջա լու, ա պաշ խա րե լու եւ Ի րեն դառ նա լու հա մար, սա-

կայն սա տա նա յի դրդմամբ շատ մե ղա վոր ներ հե տաձ գում են ի րենց ա պաշ խա-

րութ յու նը՝ հու սա լով դա ա նել «վա ղը», ին չու չէ՝ նաեւ մահ վան մահ ճում: Այս 

մտայ նութ յունն ու նե ցող մար դիկ, հա ճախ հան կար ծա մահ լի նե լով, չեն հասց-

նում մի «մե ղա» ան գամ ա սել...

-  Խոս տո վա նութ յու նը չպետք է հե տաձ գել:  Հի շենք, որ զղջումն 

ու ա պաշ խա րութ յու նը միայն այս կյան քում են հնա րա վոր: Ըստ 

սբ. Գ ր․  Տա թե ւա ցու՝ մարդն ու նի ե րեք հա սակ՝ ե րի տա սար դութ յուն, 

մի ջին տա րիք եւ ծե րութ յուն: Ե թե մար դը ե րի տա սարդ տա րի քում 

է հաղ թա հա րում մեղ քը՝ կա մա վո րա պես ա պաշ խա րե լով, ա ղո թե լով, 

ուխ տագ նա ցութ յուն նե րի գնա լով, երկր պա գութ յուն ա նե լով, մեծ 

վարձք կու նե նա, սա կայն ծե րութ յան ժա մա նակ ա պաշ խա րութ յունն 

ա կա մա է, քա նի որ «ոչ թե ծերն է թո ղել մեղ քը, այլ մեղ քը՝ ծե րին», 

հե տե ւա բար վարձքն էլ ա կա մա կլի նի: Ու րեմն պետք է ե րի տա-

սարդ ժա մա նակ ա պաշ խա րել, երբ կա րող ես, ի՞նչ գի տես, որ վա ղը 

կկա րո ղա նաս պահք պա հել, ա ղո թել... Եվ քա նի որ  Սուրբ  Հո գին 
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է մար դուն զղջում տա լիս, ա պա մեր ժե լով զղջումն ու ա պաշ խա-

րութ յու նը՝ հայ հո յում ենք  Սուրբ  Հո գու դեմ (տե՛ս  Մատթ. ԺԲ 31), 

ծաղ րում ենք փրկութ յու նը:  Բայց  Տե րը ո ղոր մած է եւ այս ա մե նից 

հե տո էլ փրկութ յան հնա րա վո րութ յուն է տա լիս մար դուն, որ պես զի 

վեր ջինս ար դա րա նա ու փրկվի:
(2010 թ., մարտ, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

  Ա Ս Տ ՎԱ Ծ  Ս Պ Ա Ս Ո Ւ Մ  Է  Մ Ե ՂԱ Վ Ո Ր Ի  Դ Ա Ր Ձ ԻՆ

 Տեր Գ րի գոր քա հա նա  Հով հան նիս յան

-  Տե՛ր հայր,  Տեր Աստ ված Իր ան հուն, ան սահ ման ո ղոր մա ծութ յամբ եւ 

ան բավ մար դա սի րութ յամբ մշտա պես սպա սում է մե ղա վո րի դար ձին, եւ ինչ-

պես սբ.  Պետ րոս ա ռաք յալն է ա սում. « Տե րը համ բե րա տար է մեր հան դեպ. 

քան զի չի ու զում, որ ո րե ւէ մե կը կորստ յան մատն վի, այլ ու զում է, որ ա մենքն 

ա պաշ խա րեն» (տե՛ս Բ  Պետր. Գ 9): Ինչ պե՞ս կա րող ենք մեր մարդ կա յին սահ-

մա նա փակ, տկար մտքով ըմբռ նել Աստ ծո ան բավ մար դա սի րութ յան մե ծութ-

յունն ու վե հութ յու նը:

-  Մարդ կա յին տկար, սահ մա նա փակ մտքով մենք եր բեք չենք 

կա րող ամ բող ջո վին ըմբռ նել աստ վա ծա յին խոր հուրդ նե րի մե ծութ-

յու նը: Ա յո՛, Աստ ված ան սահ ման սեր է  եւ ո ղոր մութ յուն: Աստ ծո 
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փրկա գոր ծութ յան խորհր դի նպա տակն է մե ղա վոր, ըն կած,  մեղ-

քի պատ ճա ռով Աստ ծո հետ հա րա բե րութ յուն նե րը խզած, Աստ ծո 

պատ կերն ու նմա նութ յու նը կորց րած մար դուն նո րից վե րա դարձ-

նել  իր նախ կին՝ աստ վա ծա պատ կեր, աստ վա ծադ րոշմ վի ճա կին, վե-

րա դարձ նել մար դուն աստ վա ծա յին ո ղոր մութ յունն ու սե րը, լույ-

սը, այն բո լոր շնորհ նե րը, ո րոն ցից զրկվել էր մեղ քի պատ ճա ռով: 

Աստ ված ցան կա նում է մե ղա վո րի դար ձը, եւ  հենց սրա հա մար էլ  

Ին քը մար դա ցավ, եր կիր ի ջավ, որ պես զի մե ղա վո րին եր կինք տա նի: 

 Հա րուստն աղ քա տա ցավ, Բարձ րը խո նարհ վեց, որ պես զի աղ քատ-

նե րը՝ մենք, հարս տա նան Աստ ծով: Ի վեր ջո, Աստ ված մար դա ցավ, 

որ պես զի մարդն աստ վա ծա նա: Ողջ Ա վե տա րա նի խոր հուր դը սրա-

նում է. «Ա վե լի մեծ սեր ոչ ոք չու նի, քան այն, որ մեկն իր կյան քը 

տա իր բա րե կամ նե րի հա մար»,- ա սում է  Սուրբ  Գիր քը ( Հովհ. ԺԵ 

13): Աստ ված Ինքն Իր կյան քը դրեց մեր ան ձե րի փրկութ յան հա-

մար, քա նի որ «Աստ ված այն քան սի րեց աշ խար հը, որ մին չեւ իսկ 

Իր  Միա ծին Որ դուն տվեց, որ պես զի ով Ն րան հա վա տում է, չկոր չի, 

այլ ըն դու նի հա վի տե նա կան կյան քը» ( Հովհ. Գ 16): Աստ ված խա չի 

վրա ըն ծա յա բե րեց, զո հա բե րեց, պա տա րա գեց Իր  Միա ծին Որ դուն՝ 

մե ղա վոր մարդ կութ յան փրկութ յան հա մար:  Կո րած դրա մի, կո րած 

ոչ խա րի եւ ա նա ռակ որ դու մա սին ա ռակ նե րը եւս ու սու ցա նում են 

մեզ, որ Աստ ված փնտրում է մե ղա վո րին, սպա սում է նրա դար ձին. 

«Ա սում եմ ձեզ, Աստ ծու հրեշ տակ նե րի ա ռաջ այս պես ու րա խութ-

յուն կլի նի մեկ մե ղա վո րի հա մար, որն ա պաշ խա րում է» ( Ղուկ. ԺԵ 

10): Աստ ված միշտ սպա սում է մե ղա վո րի դար ձին եւ պատ րաստ է 

նե րե լու: Եվ երբ մե ղա վո րը մի թե թեւ քայլ է ա նում դե պի Աստ ված, 

Աստ ված ան մի ջա պես ըն դա ռաջ է գնում մե ղա վո րին՝ ո ղոր մե լով եւ 

նե րե լով:  Աստ ված մեզ ոչ թե որ պես ծա ռա ներ, այլ որ պես որ դի ներ 

է ու զում, միայն թե մենք դառ նանք դե պի  Տե րը եւ չմեր ժենք Ն րա 

հրա վե րը:

-  Տե՛ր հայր, ո՞րն է հո գե ւոր մա հը, ին չո՞ւ Աստ ծուց հե ռա ցած, մե ղա վոր 

կյան քով ապ րող մարդ կանց հա մար աս վում է, որ թեեւ կեն դա նի են մարմ նով, 

բայց մե ռած են հո գով: 

- Ք րիս տո նեա կան ու սուց ման հա մա ձայն՝ մա հը հո գու բա ժա-

նումն է մարմ նից, իսկ հո գե ւոր մա հը՝ Աստ ծուց:  Հի շենք, թե ինչ 

էր պատ գա մել Աստ ված Ա դա մին. «Այն օ րը, երբ ու տեք դրա նից, 

մահ կա նա ցու կդառ նաք» (Ծննդ. Բ 17):  Սա կայն, երբ Ա դա մը ճա-

շա կեց ար գել ված պտու ղը, չմե ռավ մարմ նով:  Գի տենք, որ նա ապ-
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րեց շուրջ 930 տա րի, սա կայն այ լեւս Աստ ծուց բա ժան ված, հե ռա-

ցած:  Սա էր մա հը:  Մեղ քը ե ղավ մահ վան պատ ճառ:  Մեղ քը պատ նեշ 

դար ձավ մար դու եւ Աստ ծու մի ջեւ:  Սբ.  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է. 

« Մեղ քի վար ձը մահն է» (Հ ռոմ. Զ 23):  Ցան կա ցած կյանք ա ռանց 

Աստ ծու՝ կյանք է դժոխ քում, եւ ցան կա ցած կյանք այս երկ րի վրա 

Աստ ծու հետ՝ կյանք է դրախ տում, հա վի տե նա կան, երկ նա յին ար-

քա յութ յու նում:

- Իսկ ո՞րն է հո գու հի վան դութ յան դեղն ու սպե ղա նին: Ինչ պե՞ս է բժշկվում 

հո գու հի վան դութ յու նը: 

-  Քա նի որ մեղքն է մեզ Աստ ծուց բա ժա նողն ու հո գու հի վան-

դութ յու նը, ու րեմն մեղ քից ա զատ վե լով միայն կա րող ենք բժշկվել 

մեր հո գու հի վան դութ յու նից: Սկզբ նա կան մեղ քից ձեր բա զատ-

վում ենք մկրտութ յամբ, իսկ մեր հե տա գա՝ ներ գոր ծա կան մեղ քե րից 

մաքր վում ենք ա պաշ խա րութ յամբ: Երբ հա վա տով, ան կեղծ զղջմամբ 

եւ խոս տո վա նութ յամբ գա լիս ենք առ Աստ ված, Աստ ված մեզ Իր 

ո ղոր մութ յանն է ար ժա նաց նում: Աստ ված տվել է մեզ նաեւ զո րա վոր 

եւ ա մե նա մեծ շնոր հը՝  Սուրբ  Հա ղոր դութ յու նը՝ Իր  Մար մինն ու Ար-

յու նը:  Սա մեծ սի րո խոր հուրդ է. Աստ ված եւ մարդ ի րար են խառն-

վում, միա նում: Աստ ված Իր  Մար մինն ու Ար յու նը՝ որ պես հո գու 

հա վի տե նա կան կե րա կուր տվեց մեզ: Ա հա սրանք են այն բու ժա մի-

ջոց նե րը, ո րոն ցով կա րող ենք ա զատ վել «մեղք» կոչ վող հի վան դութ-

յու նից: Իսկ մեղ քը ճա նա չե լու հա մար հարկ է վե րաց նել հո գե ւոր 

տգի տութ յու նը, զբաղ վել  Սուրբ Գր քի ըն թեր ցա նութ յամբ, հե տե ւել 

սուրբ հայ րե րի խրատ նե րին, շատ ա ղո թել: Ա ռանց մեղ քի ճա նա չո-

ղութ յան չեն կա րող լի նել ան կեղծ զղջում եւ ա պաշ խա րութ յուն:

-  Տե՛ր հայր, մե զա նում քիչ չեն այն պի սի դեպ քե րը, երբ կյան քից հե ռա նում 
են բա րի, ա ռա քի նի, աստ վա ծա վախ մար դիկ, եր բեմն էլ  ան ժա մա նակ, մինչ-
դեռ Աստ ծուց հե ռա ցած, ոչ աստ վա ծա հա ճո կյան քով ապ րող շատ մե ղա վոր-
ներ ապ րում են եր կար տա րի ներ՝ հա մա ռե լով մեղ քի մեջ:  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ 
մե ղա վո րի կյանքն Աստ ված եր կա րեց նում է՝ նրան  փոխ վե լու, ա պաշ խա րե լու, 

դար ձի գա լու  հնա րա վո րութ յուն տա լով:

- Ի հար կե:  Սբ.  Պետ րոս ա ռաք յալն ա սում է. « Տե րը չի ու շաց նի 

Իր խոս տու մը, ինչ պես կար ծում են ո մանք, թե ու շա ցած է, այլ համ-

բե րա տար է ձեր հան դեպ, քան զի չի ու զում, որ ո րե ւէ մե կը կորստ-

յան մատն վի, այլ ու զում է, որ ա մենքն ա պաշ խա րեն» (Բ  Պետր. 

Գ 9):  Մար դու կյան քի գլխա վոր նպա տակն է դեպ Աստ ված վե-

րա դար ձը, իր աստ վա ծա պատ կեր վի ճա կի մեջ հաս տատ վե լը: Աստ-
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ված ա մեն քիս ժա մա նակ է տա լիս վե րա կանգն վե լու, դար ձի գա լու: 

Կ յանքն անց նում է ակն թար թի նման, ուս տի մար դը պետք է այս 

ժա մա նա կա վոր կյան քի ըն թաց քում ա մեն ջանք գոր ծադ րի՝ հա վի-

տե նա կա նը ձեռք բե րե լու հա մար, քա նի որ Աստ ված մար դուն ա րա-

րել է հա վի տե նա կա նութ յան հա մար:  Յու րա քանչ յուր մարդ ինքն է 

ընտ րում իր հա վի տե նա կա նութ յու նը՝ սրբվե լով, հրա ժար վե լով մեղ-

քից, մեր ժե լով չա րը եւ ապ րե լով աստ վա ծա հա ճո կյան քով: Ու րեմն 

ա մե նա կա րե ւորն այս կյան քում մար դու ապ րած կյան քի ո րակն է, 

թե ինչ պես ապ րեց աստ վա ծա պար գեւ իր կյանք:

- Ի՞նչ կա սեք այն դեպ քե րի վե րա բեր յալ, երբ մե ղա վորն իր ինք նիշ խան 
կամ քով է հե ռա նում Աստ ծուց՝ կար ծե լով, որ իր նման մե ղա վո րի հա մար այ-
լեւս չկա փրկութ յուն:  Բայց չէ՞ որ  Տեր Աստ ված նե րո ղա միտ կոչ վեց հենց մե-

ղա վոր նե րի պատ ճա ռով եւ սպա սում է յու րա քանչ յուր մե ղա վո րի դար ձին...

- Աստ ծու սերն ու ո ղոր մութ յունն ան սահ ման են: Աստ ծու ո ղոր-

մութ յան մեկ կա թի լը բա վա կան է ողջ աշ խար հի մեղ քե րը սրբե լու 

հա մար: Ո րե ւէ մե կը թող չմտա ծի, որ իր մեղքն այն քան մեծ է, որ 

Աստ ծու ա ռաջ թո ղութ յուն այ լեւս չի կա րող գտնել: Ե կե ղե ցու հայ-

րերն ա սում են, որ ան նե րե լի մեղ քերն այն մեղ քերն են, ո րոնց հա-

մար մար դը չի ա պաշ խա րում:  Ցան կա ցած մեղք, ո րի հա մար մար-

դը զղջում եւ խոս տո վա նում է, Աստ ծուց թո ղութ յուն է ստա նում: 

Չ պետք է մատն վել ան հու սութ յան, այլ հույ սով եւ հա վա տով մո տե-

նանք Աստ ծուն, քան զի  Նա պատ րաստ է նե րե լու մեզ:

-  Տե՛ր հայր, Ե կե ղե ցու հայ րերն ա սում են, որ «Ա պաշ խա րութ յան կյան քի 

դու ռը չի փակ վե լու մին չեւ այս աշ խար հի վախ ճա նը»: Ուս տի շատ մար դիկ հա-

ճախ մտա ծում են, թե դեռ կհասց նեն ա պաշ խա րել, դառ նալ դե պի  Տե րը՝ հու-

սա լով ա պաշ խա րել մահ վան մահ ճում՝ մեռ նե լուց ա ռաջ: 

- Ա յո՛, շա տե րը, մեղ քի փափ կութ յու նը սի րե լով, հե տաձ գում 

են ա պաշ խա րութ յու նը, առ Աստ ված գա լը:  Սա շատ վտան գա վոր 

ե րե ւույթ է. այս տեղ բա ցա կա յում է ճշմա րիտ զղջու մը, ո րով հե տեւ 

զղջու մը են թադ րում է հո գու ցավ: Երբ մար դը հա րա տե ւում է մեղ-

քի մեջ, նրա հո գին ցա վում է: Ե թե ա սում է՝ հե տո կա պաշ խա րեմ, 

նշա նա կում է՝ իր սխալ ըն թաց քի, մե ղա վոր կյան քի հա մար ցավ չի 

ապ րում: Այս տեղ կա Աստ ծուն խո րա ման կե լու մի տում: Աստ ված 

ա մե նա գետ է, քննում է մեր սրտե րը, խոր հուրդ նե րը: Ո րե ւէ մե-

կը չգի տի իր մահ վան օ րը, ժա մը, կեր պը: Ուս տի պետք է զղջալ եւ 

ա պաշ խա րել ան հա պաղ, ա ռանց հե տաձ գե լու: 
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-  Տեր Աստ ված Ե րե միա մար գա րեի մի ջո ցով ա սում է. «Ե թե դուք Ինձ  
փնտրեք ձեր ամ բողջ սրտով, դուք ինձ պի տի գտնեք»:  Սա կայն, ե թե մե ղա-
վո րը չի փնտրում Աստ ծուն եւ անզղ ջում է մնում մեղ քի մեջ, մի՞ թե մար դա սեր 
Աստ ված ինչ-որ կերպ չի սթա փեց նում, ուղ ղութ յան բե րում նրան: 

- Աստ ված այն քան սի րեց մեզ, որ խա չի վրա պա տա րագ վեց 

մեր փրկութ յան հա մար: Այս պի սի սեր ու նե ցող Աստ ված չի կա րող 

ան տար բեր լի նել մե ղա վոր մար դու ըն թաց քի հան դեպ՝ թույլ տա լով, 

որ մար դը կոր ծան վի:  Տեր Աստ ված մար դու կյան քի ըն թաց քում 

բազ մա թիվ ան գամ ներ ա մե նա տար բեր կեր պե րով այ ցե լում է մար-

դուն, սթա փեց նում, օգ նութ յան ձեռք մեկ նում ան դա դար: Ե թե այս 

բո լոր պա րա գա նե րում մար դը մեր ժում է Աստ ծուն, ա պա  Դա տաս-

տա նի օրն այ լեւս փրկութ յան ոչ մի հույս չի ու նե նա:  Դա տաս տա նի 

օ րը ո րե ւէ մե կը չի կա րող ա սել, որ չի մա ցավ կամ հնա րա վո րութ-

յուն չու նե ցավ ա պաշ խա րե լու:  Յու րա քանչ յուրս այդ ժամ կհի շենք, 

թե Աստ ված ին չե՜ր ա րեց մեր փրկութ յան հա մար, իսկ մենք որ քա՜ն 

մեր ժե ցինք Աստ ծու սե րը: Ու րեմն, այ սօ՛ր տես նենք Աստ ծու մեկ նած 

ձեռ քը, այ սօ՛ր լսենք Աստ ծու ձայ նը:  Հի մա՛ են դռնե րը բաց, վա-

ղը դրանք կփակ վեն:  Հի շենք  Նո յի պատ մութ յու նը:  Նո յը շուրջ 100 

տա րի քա րո զեց, սա կայն, երբ տա պա նի դռնե րը փակ վե ցին, այ լեւս 

ուշ էր, եւ ո րե ւէ մե կը չկա րո ղա ցավ փրկվել ջրհե ղե ղից: 

 Սբ. Գր.  Տա թե ւա ցին ա սում է. « Մար դը ե րեք տե սա կի զղջում է 

ու նե նում: Ա ռա ջի նը մեր կյան քի ըն թաց քում ու նե ցած կա մա վոր եւ 

կա տար յալ զղջումն է: Երկ րոր դը թե րի զղջումն է, ո րը մարդն ապ-

րում է կյան քի եւ մահ վան մի ջա սահ մա նում, վեր ջին շնչում, երբ 

պետք է հո գին ա վան դի: Այդ ժա մա նակ մար դը մահն է տես նում 

աչ քե րի առ ջեւ եւ ա կա մա է զղջում: Իսկ եր րորդ տե սա կի զղջում 

մարդն ապ րում է մահ վա նից հե տո, որն այ լեւս ա նօ գուտ է, ո րով-

հե տեւ այդ զղջման արդ յուն քում այ լեւս ո րե ւէ բան փո խել հնա-

րա վոր չէ»: Ու րեմն հարկ է զղջալ այս կյան քում, քա նի դեռ սթափ 

վի ճա կում ենք գտնվում, քա նի դեռ ժա մա նա կը մեր ձեռ քում է, 

օգ տա գոր ծենք մեր փրկութ յան հա մար:  Դառ նանք դեպ Աստ ված եւ 

գտնենք եր ջան կութ յուն, խա ղա ղութ յուն, հան գիստ: Ա ռանց Աստ-

ծու անհ նա ր է եր ջա նիկ լի նել:

 (2005 թ., ապրիլ, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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  Կ Ե ՆԴ Ա Ն Ի  Ա Ս Տ Ծ Ո Ւ  Տ Ա Ճ Ա Ր  Ե Ք  Դ Ո Ւ Ք

 Տեր  Մի քա յել վար դա պետ  Գե ւորգ յան

 -  Հա՛յր սուրբ, սբ.  Պո ղոս ա ռաք յա լը կորն թա ցի նե րին ուղղ ված իր ա ռա ջին 

թղթում ա սում է. «Աստ ծու տա ճար եք դուք, եւ Աստ ծո  Հո գին է բնակ վում ձեր 

մեջ…:  Սուրբ է Աստ ծու տա ճա րը, ո րը դուք եք» (Ա  Կորնթ. Գ 16, 17): Ին չո՞ւ է 

ա ռաք յա լը մար դուն  Աստ ծո տա ճար ան վա նում: Ինչ պե՞ս հաս կա նալ:

-  Սբ․ Գր.  Տա թե ւա ցին ա սում է, որ Աստ ծո ե կե ղե ցին եր կու նշա-

նա կութ յուն ու նի, նախ՝  Աստ ծո տա ճար է քա րե ղեն այս շի նութ յու-

նը, ո րը ջրով մաքր վում, գի նով լվաց վում եւ մյու ռո նով օծ վում է՝ 

դառ նա լով Աստ ծո տա ճար՝ եր կինք երկ րի վրա, «հրեշ տա կաց բնա-

կա րան եւ մարդ կանց քա վա րան»: Ե կե ղե ցին  երկ րի վրա գտնվող 

միակ սրբա գործ ված, օծ ված վայրն է, որ տեղ Աստ ված է իջ նում եւ 

բնակ վում: Այն դառ նում է Աստ ծո եւ մարդ կանց հան դիպ ման, հաշ-

տութ յան վայր: Եվ այս տեղ է հաս տատ ված այն սան դուղ քը, ո րը դե-

պի եր կինք է բարձ րա նում: Եվ այդ սան դուղ քը  Սուրբ  Խաչն է, ո րի 

մի ծայ րը ե կե ղե ցու մեջ է, իսկ մյու սը՝ երկն քի ար քա յութ յան, ու րեմն 

Խա չի սան դուղ քով մենք բարձ րա նում ենք երկն քի ար քա յութ յուն: 

 Բայց Աստ ծո տա ճար է նաեւ յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա, 

մարդ, ով սուրբ Մկր տութ յան ջրով  մկրտութ յան  ա վա զա նի մեջ 

լվաց վե լով, մյու ռո նի դրոշ մով եւ Ք րիս տո սի  Մարմ նի եւ Ար յան հա-

ղոր դութ յամբ դառ նում է  Սուրբ  Հո գու տա ճար, ինչ պես սբ․  Պո ղոս 

ա ռաք յալն է ա սում, որ «երբ մկրտվում ենք, Ք րիս տո սով ենք զգես-

տա վոր վում», սուրբ  Հա ղոր դութ յամբ Ք րիս տոս է մեր մեջ բնակ-

վում, այ սինքն՝ մենք ներք նա պես եւ ար տաք նա պես դառ նում ենք 

Ք րիս տոս, այդ պատ ճա ռով ենք կոչ վում քրիս տոն յա, ո րը նշա նա-

կում է՝ «Ք րիս տոս ի նա», այ սինքն՝ Ք րիս տո սի մեջ է նա, Ք րիս տո-

սինն է նա: Ու րեմն սուրբ Մկր տութ յամբ, Դ րոշ մի խորհր դով  Սուրբ 

 Հո գին է բնակ վում մեր մեջ ան խախ տե լի, ան քակ տե լի  կնի քով: 

 Հի շենք  Տի րոջ պատ մած թթխմո րի ա ռա կը. «Երկն քի ար քա յութ յու-

նը նման է թթխմո րի, որ մի կին, առ նե լով, դրեց ե րեք չափ ալ յու րի 

մեջ, մին չեւ որ ամ բող ջը խմոր վեց» ( Մատթ. ԺԳ 33):  Ե րեք չափ  

ալ յու րը խորհր դան շում է մեր միտ քը, հո գին եւ մար մի նը:  Մեր ողջ 
կյան քի ըն թաց քում  Սուրբ  Հո գու շնոր հը, իբ րեւ թթխմոր, խմո րում, 

2 - Գողգոթայի հաղթանակը
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աստ վա ծաց նում է մեր միտ քը, հո գին եւ մար մի նը:  Բայց պետք է 
ջա նանք եւ աշ խա տենք, որ այդ շնոր հը գոր ծի մեր մեջ, այ սինքն՝ 
պա հենք պատ վի րան նե րը, ա ղո թենք, բա րին գոր ծենք, որ պես զի 
 Սուրբ  Հո գու շնոր հը մեր մեջ լիա ռատ կեր պով գոր ծի եւ խմո րի մեր 
միտ քը, հո գին եւ մար մի նը՝ դարձ նե լով մեզ աստ վա ծա յին, ո րով հե-

տեւ Աստ ված մար դա ցավ, որ պես զի մարդն աստ վա ծա նա: 

-  Հա՛յր սուրբ, ա ռաք յալն ա սում է, որ «Ե թե մեկն Աստ ծո տա ճարն ա պա-

կա նի, Աստ ված էլ նրան պի տի ա պա կա նի, ո րով հե տեւ սուրբ է Աստ ծո տա ճա-

րը, ո րը դուք եք» (Ա  Կորնթ. Գ  17): Ե թե մար դը, իր կյան քի ըն թաց քում տա րա-

տե սակ մեղ քեր գոր ծե լով, ա պա կա նում է իր տա ճար-մար մի նը,  Սուրբ  Հո գին 

կա րո՞ղ է հե ռա նալ նրա նից: 

-  Սուրբ  Հո գին նման վում է հե տեւ յա լին. են թադ րենք վերց նում 
ենք մի մա քուր ա նոթ, բա ժակ եւ լցնում այն ա նու շա հոտ յու ղով: 
 Սա խորհր դան շում է մեր մկրտութ յու նը, ո րով հե տեւ նախ ջրով ենք 
մկրտվում, մաքր վում ա դա մա կան (սկզբնա կան) եւ ներ գոր ծա կան 
մեղ քե րից, ա պա Դ րոշ մի խորհր դով  Սուրբ  Հո գին իջ նում եւ բնակ-
վում է մեր մեջ:  Սա կայն հե տա գա յում, երբ մա քուր չենք պա հում 
մեր հո գու ա նո թը, այլ ա նու շա հոտ յու ղի վրա լցնում ենք ա մեն 
տե սակ աղ տե ղի նյու թեր,  փոքր եւ ծան րա գույն մեղ քեր, այ լեւս 
ա նու շա հոտ յու ղի հո տը չի գա լիս, թեեւ այն մնում է իր տե ղում, 
սա կայն այ լեւս մեղ քե րի հոտն է զգա լի լի նում: Ու րեմն  Սուրբ  Հո-
գու շնոր հը մեր հո գու խոր քում մնում է իբ րեւ ան խախ տե լի դրոշմ, 
ինչ պես մշտա վառ կան թեղ միշտ վառ վում է, եւ երբ մենք մաք րենք 
մեր սիր տը, հո գին ա մեն տե սակ մեղ քե րից,  Սուրբ  Հո գու շնոր հը 
կրկին կսկսի գոր ծել մեր մեջ, բու րել, ինչ պես ա նու շա հոտ յուղ: 

-  Հա՛յր սուրբ, նույն թղթի մեկ այլ հատ վա ծում ա ռաք յալն ա սում է. « Դուք 

ձեր տե րը չեք, քան զի մեծ գնով գնվե ցիք:  Փա ռա վո րե ցե՛ք Աստ ծուն ձեր մար-

մին նե րի մեջ» (Ա  Կորնթ. Զ 19, 20): Ինչ պե՞ս հաս կա նալ ա ռաք յա լի խոս քը:

-  Նախ պետք է հաս կա նանք, որ «մեծ գնով», այ սինքն՝ Ք րիս-
տո սի պատ վա կան ար յամբ գնվե ցինք: Ք րիս տոս  խա չի զո հա բե-
րութ յամբ ամ բող ջա պես զո հա բեր վեց, Իր ար յու նը տվեց մեզ հա մար, 
ու րեմն մենք այ լեւս մեզ չենք պատ կա նում, մենք Ք րիս տո սի ծա ռա-
ներն ենք, իսկ ծա ռան եր բեք իր կամ քը չի փնտրում, այլ կա տա րում 
է իր տի րոջ կամ քը: Այդ պես էլ մենք պետք է ահ ու դո ղով պա-
հենք  Տի րոջ պատ վի րան նե րը, Ն րա կամ քը կա տա րենք՝ հո ժա րութ-
յամբ հանձն վե լով Ն րան:  Սբ․ Գր.  Տա թե ւա ցին ա սում է, որ ե թե ողջ 
տա րեր քը, տիե զեր քը, եր կինքն ու եր կի րը, ա մեն ինչ ան գին քար 
դառ նան, Ք րիս տո սի թա փած մեկ կա թիլ ար յունն ա վե լի պատ վա-
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կան է, քան ողջ տիե զեր քը: Այս պի սի պատ վա կան գնով ենք գնված, 
ու րեմն  Տի րոջն ենք պատ կա նում: Իսկ ինչ պե՞ս պետք է «փա ռա վո-
րենք Աստ ծուն մեր մար մին նե րի մեջ»:  Մենք պետք է փա ռա վո րենք 
Աստ ծուն մեր գոր ծե րով, խոր հուրդ նե րով…:  Սբ․ Գր.  Տա թե ւա ցին 
ա սում է, որ Աստ ծու տված ա մեն ին չից պար տա վոր ենք բա ժին հա-
նել. մի՞տք է տվել, ու րեմն մեր մտքի ա մե նա բարձ րա գույն թռիչ քը, 
սքան չե լի խոր հուր դը պի տի նվի րենք  Տի րո ջը, մեր սրտի ա մե նա-
նուրբ, նվի րա կան զգա ցու մը ըն ծա յենք Ն րան, մեր ձեռ քե րի բա րի 
գոր ծե րով  Տի րո ջը ծա ռա յենք, մեր ոտ քե րով ե կե ղե ցի գնանք, մեր 
շրթունք նե րը մշտա պես  Տի րոջ ա նու նը հնչեց նեն, մեր ա կանջ նե րով 
Ն րա պատ վի րան նե րը լսենք ու կա տա րենք, այ սինքն՝ մեր յու րա-
քանչ յուր գոր ծի մեջ պի տի  Տի րոջ ա նու նը փա ռա վոր վի: Եվ մար դիկ 
պի տի ճա նա չեն մեզ եւ մեր բա րի գոր ծե րով փա ռա բա նեն Աստ ծուն՝ 

ա սե լով. «Ս րանք Աստ ծու ծա ռա ներն են»: 

-  Փաս տո րեն՝ քրիս տոն յան պետք է իր կյան քի օ րի նա կով վկա յի Աստ ծուն՝ 

իր աստ վա ծա հա ճո ըն թաց քով եւ կեն սա կեր պով լի նե լով կեն դա նի քա րոզ:

- Ա յո՛, նա իր ողջ կյան քով պետք է լի նի լույս, ո րով հե տեւ Մկր-
տութ յան խորհր դով  Սուրբ  Հո գու շնորհ նե րի լույսն է բնակ վում 
մեր մեջ, եւ քրիս տոն յա մար դը, ապ րե լով  Տի րոջ պատ վի րան նե րով, 
ու զի կամ չու զի դառ նում է աշ խար հի լույ սը, ո րով հե տեւ Ք րիս-
տոսն ա սում է. « Դո՛ւք եք աշ խար հի լույ սը»:  Մի ան գամ մի սուրբ 
ճգնա վոր իր ա շա կեր տի հետ գնում է քա ղաք՝ քա րո զե լու: Ն րանք 
ողջ օ րը շրջում են քա ղա քով եւ ո չինչ չեն քա րո զում: Եվ ե րե կո-
յան վե րա դառ նում են վանք: Ա շա կեր տը մո տե նում է ճգնա վո րին եւ 
ա սում. « Հա՛յր սուրբ, չէ՞ որ մենք պետք է քա րո զեինք քա ղա քում, 
բայց ո չինչ չա սա ցինք»:  Ծերն ա սում է. «Որդ յա՛կ, մեր ներ կա յութ-
յու նը քա ղա քում ար դեն իսկ կեն դա նի քա րոզ էր»: Ու րեմն քրիս-
տոն յան Աստ ծո լույ սի փո խան ցո ղը կա րող է դառ նալ ան գամ միայն 
իր ներ կա յութ յամբ,  հա յաց քով, նույ նիսկ՝  լռութ յամբ: 

-  Հա՛յր սուրբ, գի տենք, որ մար դը հո գի եւ մար մին է, հե տե ւա բար իր ողջ 

կյան քի ըն թաց քում մշտա պես գտնվում է հո գու եւ մարմ նի, այլ կերպ ա սած՝ 

լույ սի եւ խա վա րի  պայ քա րի մեջ,  քա նի որ ինչ պես գի տենք, « Մար մի նը  Հո գու 

հա կա ռակն է ցան կա նում, իսկ  Հո գին՝ մարմ նի հա կա ռա կը» (տե՛ս  Գաղ. Գ 17): 

Ք րիս տոն յա մար դը ինչ պե՞ս կա րող է պա հել հա վա սա րակշ ռութ յուն այս պայ-

քա րում:

- Այս տեղ պետք է ճիշտ մո տե ցում:  Մենք պետք է հաս կա նանք, 

որ եր կու պայ քար ու նենք՝ ներ քին եւ ար տա քին: Ար տա քին պայ-

քարն այս աշ խար հում ե ղած ա մեն տե սակ փոր ձութ յուն ներն են, 
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իսկ ներ քին պայ քա րը մեր խղճի ձայնն է, մեր մեղ քերն են,  չար սո-

վո րութ յուն նե րը, մարմ նա վոր հա կում նե րը եւ այլ մեղ քեր: Եր բեմն 

մենք շփոթ մուն քի մեջ ենք ընկ նում. ին չո՞ւ, ո րով հե տեւ չենք զա-

նա զա նում ներ քինն ու ար տա քի նը: Երբ մեր ներ քին պայ քա րը չենք 

հաղ թա հա րում եւ այդ պես պարտ ված դուրս ենք գա լիս ար տա քին 

պայ քար, մարդ կանց մեջ, հայտն վում ենք խառ նաշ փո թի մեջ:  Քա-

նի դեռ դուրս չենք ե կել մեր սեն յա կից, ա ղոթ քով, սրտի զղջու մով 

մաք րենք մեր սիր տը, ձեռք բե րենք ի րա կան խա ղա ղութ յուն, Ք րիս-

տո սի խա ղա ղութ յու նը, զգանք  Սուրբ  Հո գու շնորհ նե րի լույ սը եւ 

այդ պա հին կտես նենք, որ ոչ մի պա տա հա կան բան չկա աշ խար-

հում: Ու րեմն մեր ներ քին պայ քա րը հաղ թա հա րե լով՝ հաղ թա նակ 

կտա նենք նաեւ ար տա քին պայ քա րում: 

- Ա ռաք յալն ա սում է, որ «Ինչ որ մարդս սեր մա նում է, նույ նը եւ կհնձի. ով 

սեր մա նում է իր մարմ նի հա մար, այդ մարմ նից էլ կհնձի ա պա կա նութ յուն, իսկ 

ով  Հո գու հա մար է սեր մա նում, այդ  Հո գուց էլ կհնձի հա վի տե նա կան կյանք» 

( Գաղ. Զ 8): 

- Ս քան չե լի՜ խոս քեր է ա սում ա ռաք յա լը:  Սբ․ Գր.  Տա թե ւա ցին, 
կար ծեք, մեկ նա բա նում է այս խոս քե րը՝ ա սե լով. «Ո՞վ է մեր բա րե-
կա մը, ըն կե րը. Ք րիս տոսն է մեր  Բա րե կա մը, մենք պետք է Ն րան սի-
րենք, բայց ի րա կա նում սի րում ենք աշ խար հը, մար մի նը, սա տա նա-
յին, քա նի որ մեղ քեր ենք գոր ծում: Իսկ նրանք ի՞նչ կա րող են մեզ 
տալ՝ միայն ա պե րախ տութ յուն, չա րիք, հո գու ցավ, խղճի խայթ, 
տան ջանք, իսկ վեր ջում՝ հա վի տե նա կան տան ջանք ներ գե հե նի կրա-
կում:  Մինչ դեռ Ք րիս տո սը մեզ տա լիս է կյանք, ու րա խութ յուն, 
հո գու խա ղա ղութ յուն, թե թե ւա ցում մեղ քե րից, երկն քի ար քա յութ-
յուն, եր ջան կութ յուն, ե րա նութ յուն»: Այ սինքն՝ ով մարմ նի հա մար 
է սեր մա նում, մարմ նի հետ էլ հա վի տե նա կան տա ռա պանք եւ ա պա-
կա նութ յուն կժա ռան գի, իսկ ով հո գու հա մար է սեր մա նում,  հա-
վի տե նա կան կյան քը կժա ռան գի՝ մշտա պես  Տի րոջ ներ կա յութ յու նը 
վա յե լե լով:  

-  Հա՛յր սուրբ, թե րեւս մեկ կա րե ւոր հան գա մանք էլ նշենք այս տեղ, այն, 

որ հա վի տե նութ յան հույսն ու նե ցող բա րե պաշտ մարդն ար դեն իսկ այս երկ-

րի վրա, իր ժա մա նա կա վոր կյան քի ըն թաց քում է վա յե լում խա ղա ղութ յուն`  

Աստ ծով, ու նե նում խղճի հանգս տութ յուն…:  Չէ՞ որ սա եւս պա կաս կա րե ւոր չէ: 

- Ա յո՛, սե րը ան ցա տոմսն է երկն քի ար քա յութ յան, ով ու զում է 
երկն քի ար քա յութ յուն մտնել, պետք է Աստ ծո սե րը վա յե լի ար դեն 
իսկ այս աշ խար հում, որն էլ նրան կա ռաջ նոր դի երկն քի ար քա յութ-
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յուն:  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, որ «Մ նում են հա վատ, հույս, 
սեր. սրանք՝ ե րե քը. եւ սրան ցից մե ծա գույ նը սերն է» (Ա  Կորնթ. ԺԳ 
13): Ըստ սբ․ Գր.  Տա թե ւա ցու՝ այս ե րեք աստ վա ծա յին ա ռա քի նութ-
յուն նե րը մար դը ձեռք է բե րում այս աշ խար հում, նախ՝ հավատով 
բաց վում է երկն քի ար քա յութ յան դու ռը մար դու ա ռաջ: Եվ ե թե 
մար դը հա վա տում է ա նե րե ւույթ աշ խարհ նե րին, հրեշ տակ նե րի 
դա սե րին,  Սուրբ Եր րոր դութ յա նը, ա պա նաեւ հույս է տա ծում, որ 
Աստ ված ի րեն կփոխ հա տու ցի երկ նա յին ար քա յութ յան մեջ: Ա պա 
հույսն ա վե լա նում է, ա վե լա նում է նաեւ սե րը Աստ ծո հան դեպ, 
Ով այս քա՜ն բա րիք ներ գոր ծեց մեզ հա մար: Եվ մե ծա գույ նը սերն 
է, ո րով հե տեւ երբ այս աշ խար հից հե ռա նանք, հավատը կվե րա նա, 
քա նի որ այն, ինչ ա ռանց տես նե լու էինք ակն կա լում, այ լեւս բա-
ցա հայտ, հո գու աչ քե րով կտես նենք, հա վա տա լու կա րիք այ լեւս 
չի լի նի: Կմ նա դե ռեւս հույ սը, քա նի որ մեր վար ձը դեռ ստա ցած 
չենք լի նի. հա տու ցու մը կլի նի  Տի րոջ Երկ րորդ  Գա լուս տից հե տո, 
երբ ար դար նե րը կար ժա նա նան երկն քի ար քա յութ յան ու րա խութ-
յուն նե րին, իսկ մե ղա վոր նե րը կդա տա պարտ վեն հա վի տե նա կան, 
գե հե նի կրա կին: Ու րեմն` մահ վա նից հե տո կմնան հույ սը եւ սե րը, 
իսկ Ք րիս տո սի երկ րորդ  Գա լուս տից եւ աշ խար հի վախ ճա նից հե տո 
կվե րա նան հա վատն ու հույ սը, քա նի որ մեր ակն կա լածն Աստ ված 
կփոխ հա տու ցի հայտ նա պես, կմնա միայն սե րը: 

-  Հա՛յր սուրբ, ո՞րն է թե մա յի վե րա բեր յալ Ձեր պատ գա մը մեր ըն թեր ցող-

նե րին:

 - Հի շենք, որ  մենք կեն դա նի Աստ ծո տա ճար ենք եւ Ք րիս տոսն 
է մեր մեջ բնակ վում: Սր բութ յամբ պա հենք այդ տա ճա րը:  Մեր հո-
գու խոր անկ յու նում մշտա պես ծնկի ե կած ա ղո թենք Աստ ծո այս 
տա ճա րում, եւ  Տի րոջ ներ կա յութ յու նը կզգանք, Ն րա շնոր հը մեր 
մեջ միշտ վառ կմնա: Խնդ րենք, որ  Տե րը մշտա վառ պա հի  Սուրբ  Հո-
գու շնորհ նե րի մեր կան թե ղը, ին չը կօգ նի մեզ ապ րել եւ գոր ծա կից 
լի նել  Սուրբ  Հո գու շնորհ նե րին:  Այդ պես  Սուրբ  Հո գին կսրբա գոր ծի 
մեր միտ քը, հո գին եւ մար մի նը՝ դարձ նե լով մեզ կեն դա նի Աստ ծո 
տա ճար ներ:

(2013 թ., մարտ, Արգավանդի սուրբ Սարգիս եկեղեցի, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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   Փ Ր Կ Ա Գ Ո Ր Ծ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

 Տեր  Մի քա յել վար դա պետ Գեւորգյան

-  Հա՛յր սուրբ, ին չո՞ւ անհ րա ժեշտ ե ղավ Աստ վա ծոր դու մար դե ղա ցու մը, եւ 

ին չի՞ց փրկեց մեզ Ք րիս տո սը:

- Ինչ պես  Սուրբ  Գիրքն է ա սում, երբ պատ վի րա նա զան ցութ յան 

պատ ճա ռով մարդն ըն կավ դրախ տա յին նա խաս տեղծ, ե րա նա կան 

վի ճա կից, մեղ քը դար ձավ պատ նեշ մար դու եւ Աստ ծո մի ջեւ, մարդն 

ընկղմ վեց ան գի տութ յան խա վա րի մեջ: Ք րիս տոսն Իր մար դե ղութ-

յամբ, երկ րա վոր կյան քի տնօ րի նա կան խոր հուրդ նե րով մարդ կանց 

փրկեց մեղ քից, սա տա նա յի ծա ռա յութ յու նից, հե թա նո սա կան բազ-

մաստ վա ծութ յու նից, կռա պաշ տութ յու նից, դժոխ քի հա վի տե նա կան 

տան ջանք նե րից՝ բե րե լով ճշմա րիտ աստ ված գի տութ յան լույ սը:  Տի-

րոջ փրկա գոր ծութ յունն ինչ պես լայն ի մաս տով ողջ մարդ կութ յան, 

այն պես էլ նեղ ի մաս տով յու րա քանչ յու րիս հա մար է:  Փա րի սե-

ցի նե րի այն հար ցին, թե ե՞րբ պի տի գա Աստ ծո ար քա յութ յու նը, 

Ք րիս տո սը պա տաս խա նում է. «Աստ ծո ար քա յութ յու նը դրսից տե-

սա նե լի ձե ւով չի գա լիս.... Աստ ծո ար քա յութ յու նը ներ սում՝ ձեր 

մեջ է» ( Ղուկ. ԺԷ 20-21):  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է. « Բո լորն էլ 

մեղք գոր ծե ցին եւ զրկվե ցին Աստ ծո փառ քից, բայց Ն րա շնոր հիվ 

ձրի ար դա րա ցան Ք րիս տոս  Հի սու սի մի ջո ցով ե ղած փրկութ յամբ» 

(Հռոմ. Գ 23-24): Ա սում է՝ ձրի, ո րով հե տեւ մենք ո չինչ չէինք կա-

րող վճա րել այդ փրկութ յան հա մար, իսկ Ք րիս տո սի մի կա թիլ ար-

յու նը մեր փրկութ յան ողջ գի նը վճա րեց:  Յու րա քանչ յուրս մեր մեջ 

պի տի փնտրենք այդ փրկութ յու նը: Ինչ պե՞ս. նախ պետք է գի տակ-

ցենք, որ մե ղա վոր ենք եւ փրկութ յան կա րիք ու նենք: Ք րիս տոսն էլ 

ե կավ հենց մե ղա վոր նե րի հա մար. «Ես չեմ ե կել ար դար նե րին կան-

չե լու, այլ մե ղա վոր նե րին՝ ա պաշ խա րութ յան» ( Ղուկ. Ե 32):  Փա րի-

սե ցի ներն ի րենց ար դար էին հա մա րում, ուս տի Ք րիս տո սի բե րած 

փրկութ յու նը նրանց հա մար չէր: Ու րեմն փրկութ յան ա ռաջ նա յին 

պայ մա նը մե ղա վոր լի նե լու գի տակ ցութ յունն է, որ ա ռաջ նոր դում է 

մար դուն փրկութ յան:

-  Հա՛յր սուրբ, իսկ ինչ պե՞ս է մար դը գա լիս այդ գի տակ ցութ յա նը:
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 - Յու րա քանչ յուր մար դու մեջ դրված է այդ գի տակ ցութ յու նը, 

որ խղճի ձայնն է:  Հի շենք  Պետ րոս ա ռաք յա լի ու րա ցութ յան դրվա-

գը: Ե՞րբ նրա մեջ գոր ծեց խղճի ձայ նը: Երբ ա քա ղա ղը 3 ան գամ 

կան չեց, « Տե րը դար ձավ եւ նա յեց  Պետ րո սին», նա զղջաց իր ու րա-

ցութ յան հա մար եւ «դուրս ել նե լով՝ դառ նո րեն լաց ե ղավ» ( Ղուկ. 

ԻԲ 61-62): Այս օ րի նա կը խղճի ձայ նի ի րա գործ ման ա մե նահս տակ, 

ճիշտ տար բե րակն է: Խղ ճի ձայ նը փոր ձեց խո սել նաեւ  Հու դա 

ա ռաք յա լի մեջ:  Նա հրա ժար վեց վերց նել քա հա նա յա պե տե րի տված 

30 ար ծա թը, ո րով հե տեւ հաս կա ցել էր, որ մեղք է գոր ծել: «Ար դար 

ար յուն թա փե ցի»,- ա սաց նա՝ զղջա լով:  Նա ու նե ցավ մեղ քի գի տակ-

ցութ յուն, սա կայն քա նի որ իր հույսն ու հա վատն այն քան զո րեղ 

չէին, իսկ զղջու մը  Սուրբ  Հո գու նե րազ դու մով չէր, հու սա հատ վեց, 

ըն կավ չա րի ազ դե ցութ յան տակ ու կախ վեց: Այս եր կու ծայ րա հեղ 

դրսե ւո րում նե րի մի ջեւ կան խղճի ձայ նի դրսե ւոր ման տար բեր կեր-

պեր:  Հի շենք փա րի սե ցի նե րի, օ րենս գետ նե րի, քա հա նա յա պե տե րի 

օ րի նա կը: Ն րանց մեջ գոր ծում էր խղճի ձայ նը, նրանք զգում էին, 

որ սխալ ա րարք են գոր ծել, բայց  Հու դա յի նման ան կեղծ չգտնվե-

ցին, չխոս տո վա նե ցին, որ ար դար ար յուն թա փե ցին: Այ սօր շա տերն 

են հրա ժար վում Աստ ծո ըն ձե ռած փրկութ յու նից՝ խլաց նե լով ի րենց 

խղճի ձայ նը, խա բե լով ի րենց, թե իբր ար դար են, նշա նա կում է՝  չեն 

զղջում: Ու րեմն մեր մեջ ե ղած խղճի ձայ նը մի պա հակ է, որ մեզ 

միշտ մղում է զղջման ու ա պաշ խա րութ յան:  Հարկ է ժա մա նա կին 

ան սալ այդ ձայ նին: 

- Ճշ մա րիտ զղջմամբ եւ ա պաշ խա րութ յամբ մար դը դար ձի է գա լիս առ 

Աստ ված, կտրվում է հին կյան քի կա պե րից, վե րածն վում իբ րեւ նոր մարդ՝ ըն-

թա նա լով փրկա գոր ծութ յան ճա նա պար հով:  Սա կայն գի տենք, որ «ան ձուկ է 

դու ռը, եւ նեղ՝ ճա նա պար հը»՝ լի փոր ձութ յուն նե րով ու դժվա րութ յուն նե րով: 

Ինչ պե՞ս են հաղ թա հար վում դրանք, եւ ի՞նչ զո հո ղութ յուն նե րի պի տի գնա 

փրկութ յան ու ղիով ըն թա ցող մար դը:

-  Շատ կա րե ւոր է, որ մեր մեջ դրված Աստ ծո սերմն ընկ նի պա-

րարտ հո ղի մեջ եւ խոր ար մատ ձգի, ինչ պես Ք րիս տո սի պատ մած 

ա ռա կում: Աստ ծո  Խոս քը սեր ման վում է բո լոր մարդ կանց մեջ: 

Ք րիս տոսն ա սում է, որ մի մաս սերմ ըն կավ փշե րի մեջ, ո րոնք եւ 

խեղ դե ցին այն: Փ շերն այս աշ խար հի գայ թակ ղութ յուն ներն են, 

վա յելք նե րը, մեղ քե րը:  Նա, ով փրկութ յան փա փագ չու նի, ով չի 

ցան կա նում երկն քի ար քա յութ յունն ա վե լի, քան փո ղը, քան աշ-

խար հա յին վա յելք նե րը, չի գի տակ ցում փրկութ յան դերն ու նշա-

նա կութ յունն իր կյան քում, չի կա րող հաս նել փրկութ յան: Այդ պես 
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եւ Ա դա մը չգի տակ ցեց ի րեն շնորհ ված մեծ պար գե ւը՝ դրախ տա յին 

շնորհ նե րը, ուս տի կորց րեց դրանք: Ք րիս տոսն ա սում է. «Ո՛չ ոք իր 

ձեռ քը մա ճի վրա կդնի եւ ա պա ետ կնա յի, ե թե հար մար է Աստ ծո 

ար քա յութ յա նը» ( Ղուկ. Թ 62), այ սինքն՝ փրկութ յան ու ղիով ըն թա-

ցող մարդն այ լեւս ետ նա յե լու խնդիր չու նի: Այն մար դը, որ մեկ 

ան գամ եւ ընդ միշտ ճա նա չում է ճշմար տութ յու նը եւ գնում այդ 

ճա նա պար հով, ճա շա կում է աստ վա ծա յին սե րը, այ լեւս հրա ժար-

վում է այն ա մե նից, ին չը հե ռաց նում է ի րեն Աստ ծուց, փրկութ յան 

ճա նա պար հից: Ձկ նորս ներն էլ, երբ լսե ցին Ք րիս տո սի խոս քը, թո ղե-

ցին ա մեն ինչ ու դար ձան մե ծա գույն ա ռաք յալ ներ:

-  Հա՛յր սուրբ, որ քա նո՞վ են կա րե ւոր մար դու ջան քերն ու աշ խա տան քը՝ 

Աստ ծուց ի րեն տրված շնորհ նե րը պա հե լու եւ շա տաց նե լու հա մար:

- Ինչ պես Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն են ա սում, Ա դա մի դրախ տից 

հե տո Աստ ված մի նոր դրախտ տնկեց երկ րի վրա, ո րը Ե կե ղե ցին է: 

Եվ ինչ պես Ա դա մի դրախ տում բո լոր ծա ռե րը պտղա բեր էին, այն-

պես էլ նոր դրախ տում՝ Ե կե ղե ցում, անպ տուղ ծառ չի կա րող լի նել: 

 Մեզ ա մեն հնա րա վո րութ յուն տրված է պտղա բեր լի նե լու հա մար: 

Ե թե բա րի պտուղ չտանք, մեր հա վա տի ծա ռը կչո րա նա, իսկ անպ-

տուղ ծառն Աստ ծո պտղա լից դրախ տում եր կար մնալ չի կա րող: 

Ա դամն էլ, երբ անպ տուղ դար ձավ, կտրվեց եւ հան վեց դրախ տից:

- Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յա լը պատ վի րում է. «Ա հով եւ դո ղով դուք ձեր փրկութ-

յան հա մար աշ խա տե ցե՛ք» ( Փիլ. Բ 12): Ինչ պե՞ս:

- Սբ.  Պո ղոս ա ռաք յա լը մեկ այլ տեղ պատ վի րում է նաեւ մեղ-

քի դեմ ար յուն թա փե լու աս տի ճան պայ քար մղել (տե՛ս Եբր. ԺԲ 

4):  Նախ պետք է պայ քա րել մտքի մաք րութ յան ու սրբութ յան հա-

մար, քա նի որ յու րա քանչ յուր մեղք նախ խոր հում ենք մտքով, նոր 

միայն գոր ծում:  Մա քուր միտքն ա ղոթ քից ա ռա վել մեծ զո րութ յուն 

ու նի:  Այ նու հե տեւ աշ խա տենք մեր լեզ վի մաք րութ յան հա մար, 

ո րով հե տեւ «լե զուն էլ կրակ է, մի աշ խարհ ա նի րա վութ յան...., որ 

ա պա կա նում է ամ բողջ մար մի նը» ( Հակ. Գ 6): Երբ մարդն իր մեջ 

զգում է աստ վա ծա յին շնորհ նե րի,  Սուրբ  Հո գու ներ կա յութ յու նը, 

պետք է ահ ու դո ղով պայ քա րի՝ դրանք պա հե լու հա մար:  Եվ քա-

նի որ մտա վոր պայ քա րը շատ ա վե լի ա րագ է տե ղի ու նե նում, քան 

մեր ֆի զի կա կան շար ժում նե րը, ուս տի չա րի դեմ պայ քա րը մղենք 

մտա յին ա րա գութ յամբ, ու շիմ եւ զգոն լի նենք, որ հաղ թա նա կենք 

ու չպարտ վենք:
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-  Հա՛յր սուրբ, կա րե լի՞ է ա սել, որ այս ժա մա նա կա վոր կյան քը տրված է մեզ՝ 

փրկութ յու նը, հա վի տե նա կա նութ յու նը ժա ռան գե լու հա մար:

- Ա յո՛:  Հա մե մա տենք ժա մա նա կա վո րը հա վի տե նա կա նի հետ: 

 Մեր կյան քը, որ քան էլ լի նի, 70-100 տա րի է, մի ակն թարթ՝ հա-

վի տե նա կա նութ յան հա մե մատ: Որ քա՜ն մեծ շնորհ, մեծ հնա րա վո-

րութ յուն է տվել մեզ Աստ ված: Տ վե՛ք մի ակն թարթ եւ շա հեք հա-

վի տե նա կա նութ յու նը: Եվ ե թե հա նուն հա վի տե նա կա նութ յան ու-

զում եք զո հել այդ ակն թար թը, ի մա ցեք, որ այդ էլ ապ րած կլի նեք, 

բայց ե թե հա նուն մի ակն թար թի ան տե սեք հա վի տե նա կա նը, այդ 

մի ակն թարթն էլ ապ րած չեք լի նի, ո րով հե տեւ ա ռանց Աստ ծո ապ րած 
ո րե ւէ կյանք ո չինչ է, իսկ Աստ ծով ապ րած ա մե նա կարճ կյանքն ան գամ 
ի մաս տա վոր ված եւ իս կա պես ապր ված կյանք է:  Հի շենք մի հե տաքր քիր 

պատ մութ յուն. մի նշա նա վոր զո րա վար, շրջե լով վան քի գե րեզ մա-

նո ցում, գե րեզ մա նա քա րե րի վրա տես նում է տա րօ րի նակ ար ձա-

նագ րութ յուն ներ: Նշ ված են լի նում ծննդյան եւ մահ վան տա րեթ վե-

րը. բա վա կան եր կար ապր ված կյան քեր, սա կայն գրված է լի նում. 

«Ապ րեց 3 ա միս», կամ՝ «Ապ րեց 5 ա միս»:  Զո րա վա րը հարց նում 

է վա նա հո րը, թե ինչ են նշա նա կում այդ ար ձա նագ րութ յուն նե րը: 

 Վա նա հայ րը բա ցատ րում է, որ այդ ննջեց յալ նե րի ապ րած եր կա րա-

տեւ կյան քի միայն այդ կարճ ժա մա նա կա հատ վածն է ե ղել իս կա պես 

ապր ված, ո րով հե տեւ նրանք այդ մի քա նի ա միսն են ապ րել ի մաս-

տա վոր ված՝ ա ղոթք նե րով, Աստ ծով, բա րե գոր ծութ յամբ: Այ սօր ե թե 

քննենք մեզ, կտես նենք, թե մեր կյան քում որ քա՜ն զուր ժա մա նակ 

ենք անց կաց րել:

- Աստ ված հայտ նութ յան քաղց րութ յունն ապ րած, փրկութ յան լու սա վոր 

ու ղին ընտ րած մարդն ինչ պե՞ս կա րող է իր ե րախ տա գի տութ յունն ու շնոր հա-

կա լութ յունն ար տա հայ տել Փրկ չի հան դեպ եւ եր բե ւէ կա րո՞ղ է...

-  Նախ՝ իր ա ղոթք նե րով, գո հա բա նութ յուն նե րով: Եվ ինչ պես 
Աստ ված, Իր սի րուց մղված, ստեղ ծեց ողջ աշ խար հը, այն պես էլ 
փրկութ յու նը ճա շա կած քրիս տոն յան պի տի ցան կա նա, որ ու րիշ-
ներն էլ լու սա վոր վեն, ճա շա կեն աստ ված գի տութ յան քաղց րութ յու-
նը:  Նա պետք է ա ղո թի նրանց հա մար, ջա նա իր օ րի նա կով, բա րի 
գոր ծե րով լու սա տու կան թեղ լի նել՝ մարդ կանց դե պի ար դա րութ յան 
Ա րե գակն ա ռաջ նոր դե լու, փրկութ յան ճա նա պար հին կանգ նեց նե լու 
հա մար: Ք րիս տոսն ա սում է. «Ճ րագ վա ռե լով՝ կաթ սա յի տակ չեն 
դնում, այլ աշ տա նա կի վրա, եւ նա լույս է տա լիս բո լոր նրանց, որ 
տան մեջ են» ( Մատթ. Ե 15): 
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 Մեր ողջ կյան քը՝ ծնուն դից մին չեւ մահ, փրկութ յան ճա նա-
պարհ պի տի լի նի, այ սինքն՝ մենք մեր կյան քի ա մեն վայրկ յա նը, 
յու րա քանչ յուր պա հը պի տի ապ րենք հա նուն երկն քի ար քա յութ-
յան, մեր կա տա րած յու րա քանչ յուր գործ պի տի հա վա սա րակշռ ված 
լի նի:  Մենք պի տի խոր հենք. արդ յո՞ք մեր մտա ծա ծը, մեր գոր ծա ծը 
ա ռաջ նոր դում է մեզ փրկութ յան, բա րի՞ է,  Հի սուս Ք րիս տոսն այդ-
պե՞ս կու զեր, որ մենք ա նեինք: Ե թե ապ րենք այս կերպ, ա պա երկն-
քի ար քա յութ յու նը կհաս տատ վի մեր մեջ:

(2010թ., հունվար, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր)

   Բ ա յ ց  Ա ս տ  վ ա ծ  տ ա  լ ի ս  է  մ ի ա յ ն  ն ր ա ն , 

ո վ  փ ն տ ր ո ւ մ  է …

  Տեր  Թեո դո րոս վար դա պետ  Զաքար յան

- Ի՞նչ է հա վա տը, արդ յո՞ք այն տրված է բո լո րին կամ հա տուկ է բո լոր 

մարդ կանց:

  - Հա վատն ա մուր վստա հութ յուն է Աստ ծու նկատ մամբ: Ընդ-

հան րա պես մարդ կա յին կյան քը, մեր ողջ ա ռօր յան, մեր գոր ծե րը  

հիմն ված են  հա վա տի վրա:  Հա վա տով է շի նա րարն իր շեն քը կա-

ռու ցում, հա վա տով է ծնո ղը ծնում իր զա վա կին, մե ծաց նում՝ հա վա-

տա լով կյան քում տես նել նրան հա ջո ղութ յուն նե րի մեջ…: Արթ նա-

նա լու իսկ պա հից մենք կար ծեք ապ րում եւ գոր ծում ենք հա վա տով: 

Իսկ Աստ ծու նկատ մամբ ու նե ցած ճշմա րիտ հա վա տը աստ վա ծա յին 

շնորհ է: Ըստ սբ․ Գր.  Տա թե ւա ցու՝ հա վա տը ե րեք աստ վա ծա յին 
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ա ռա  քի նու թ յուն նե րից մեկն է՝ հա վատ, հույս, սեր: Ես կար ծում եմ, 

որ Աստ ված այդ շնոր հը տա լիս է անխ տիր բո լո րին, սա կայն շնորհ 

ըն դու նող ներն են հաս նում ա ռա քի նութ յուն նե րի: 

-  Փաս տո րեն, հա վատն աստ վա ծա յին շնորհ է, որն ի վե րուստ տրվում է 

բո լոր մարդ կանց՝ ա ռանց բա ցա ռութ յան: Ըստ հայ րե րի, սա կայն, կան ո րոշ 

բա րո յա կան պայ ման ներ, ո րոնց առ կա յութ յան դեպ քում միայն մար դը կա րող 

է յու րաց նել Աստ ծո հան դեպ հա վա տը: Ո րո՞նք են այդ բա րո յա կան պայ ման նե-

րը: 

 - Հի շենք, որ մարդն ու նի ա զատ կամք, եւ  Սուրբ  Հո գին շնորհ ներ 

տա լիս է այն մարդ կանց, ո րոնց սրտե րում Իր բնա կութ յան հա մար 

հա տուկ պայ ման ներ կան (մաք րութ յուն, սրբութ յուն, ան կեղ ծութ-

յուն…), որ պես զի Աստ ծո շնոր հը կյան քի վե րած վի: Ո րով հետեւ երբ 

շնոր հը տրվում է մար դուն, իսկ նա իր ա զատ կամ քով, իր բա նա կա-

նութ յամբ այն չի օգ տա գոր ծում, շնոր հը հե ռա նում է մար դուց: Ես 

մտա ծում եմ, որ հավատը նաեւ փո խանց վում է սերն դե սե րունդ՝ գե-

նե րի  մի ջո ցով:  Շատ հա վա տաց յալ մարդ կանց վկա յութ յամբ՝ ի րենց 

մեծ ծնող նե րը՝ տա տերն ու պա պե րը, մեծ հա վա տի տեր մար դիկ 

են ե ղել՝ փոքր տա րի քից ար դեն հա վատ սեր մա նե լով նրանց մեջ: 

 Մենք  Սուրբ Գր քից եւ հայ րե րի գրվածք նե րից  մին չեւ ան գամ ի մա-

նում ենք, որ ար դա րի ա ղոթք նե րով Աստ ված յոթ սե րունդ օրհ նել 

է մարդ կանց, եւ  ե թե տա տիկն ա ղո թել է իր սե րունդ նե րի հա մար, 

ու րեմն նաեւ նրա ա ղոթք նե րով է Աստ ված նրա սե րունդ նե րին տվել 

հավատ, որն էլ վե րած վել է կյան քի, ո րով հետեւ հավատը ան պայ-

ման պետք է կյան քի վե րած վի: 

- Հա՛յր սուրբ, իսկ ինչ պե՞ս է իմ հավատը կյան քի վե րած վում, ո րո՞նք են հա-

վա տի գոր ծե րը, պտուղ նե րը:

-  Սբ․  Հա կո բոս ա ռաք յալն ա սում է. « Մե ռած է հա վատն ա ռանց 

գոր ծե րի» (Բ 26): Իսկ  Տե րը Ա վե տա րա նի մեջ հա ճախ էր արժ եւո-

րում հավատի գործ նա կան ի րո ղութ յու նը մարդ կա յին կյան քի մեջ՝ 

ա սե լով. « Դուք եք երկ րի ա ղը» եւ «Աշ խար հի լույ սը» (տե՛ս  Մատթ. 

Ե 13-15):  Միայն Աստ ված է մար դու հա վա տը տես նում. այն ար տա-

քի նից տե սա նե լի չէ, բայց գոր ծե րից, պտուղ նե րից մենք տես նում 

ենք ծա ռը: Ե թե հավատը չի ա ռաջ նորդ վում հույ սի եւ սի րո գոր ծե-

րով, ու րեմն այն նման վում է ա վե տա րա նա կան հինգ հի մար կույ սե-

րի հա վա տին, ո րոնք հա վա տի գոր ծեր չու նեին… (տե՛ս  Մատթ. ԻԵ 

1-13):  Մեր հա վա տը ար թուն պա հե լու հա մար պետք է միշտ բա րի 

գոր ծեր, ա ռա քի նութ յուն ներ գոր ծենք, ո րոնք հիմն ված են սի րո վրա: 
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 Գործ նա կան հա վա տը կեն դա նի կապն է մար դու եւ Աստ ծո 

միջեւ:  Մենք դա վա նա կան հա վատն ըն դու նում ենք  Սուրբ Գր քից, 

ծա նո թա նում ենք նաեւ հա վա տի վե րա բեր յալ հայ րե րի աստ վա ծա-

բա նա կան մտքե րին, գա ղա փար նե րին, ին չի արդ յուն քում մեր մեջ 

վստա հութ յուն, ա պա վի նութ յուն, կեն դա նի կապ է ստեղծ վում մեր 

եւ Ա րար չի միջեւ, հո ղե ղեն ա րա րա ծի եւ իր Երկ նա վոր  Հոր միջեւ: 

Այդ կա պը հա վա տով է  ի րա կա նա նում. հա վա տում ենք, որ Աստ վա-

ծոր դին անձ նա պես իմ մեղ քե րի հա մար խա չի վրա Իր աստ վա ծա յին 

ար յու նը թա փեց՝ ինձ ա զա տագ րե լով մեղ քի դա տա պար տութ յու նից: 

Ես ապ րում եմ այս հա վա տով: 

- Իսկ որ քա նո՞վ է մեր ձա վո րի նկատ մամբ սե րը կա պակց վում Աստ ծո 

նկատ մամբ հա վա տի հետ:   

- Ա ռաք յալն ա սում է. «Ե թե քո եղ բո րը, ո րին տես նում ես, չես 

սի րում, ինչ պե՞ս կա րող ես սի րել Աստ ծուն, ո րին չես տե սել» ( Հովհ. 

Դ 20):  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, որ «հա վա տը հու սաց ված 

բա նե րի հաս տա տումն է եւ  ա պա ցույցն այն բա նե րի, ո րոնք չեն 

ե րե ւում» (Եբր. ԺԱ 1):  Մենք Աստ ծուն չենք տես նում, սա կայն Ն րա 

պատ կե րով ստեղծ ված մար դու մեջ տես նում ենք Աստ ծուն, եւ  հա-

ճախ դի մա ցի նի նկատ մամբ մեր սի րո ար տա հայ տութ յամբ ցույց 

ենք տա լիս մեր վստա հութ յու նը Աստ ծու, Ն րա  Խոս քի, Ն րա կեն-

դա նութ յան հան դեպ: Ու րեմն հա վա տը կա պակց ված է սի րո հետ, 

իսկ սի րո ար տա հայ տութ յու նը դի մա ցի նին ըն դու նելն է: Ըստ իս՝ 

դի մա ցի նի նկատ մամբ սի րո ա մե նա մեծ ար տա հայ տութ յու նը նե րելն 

է. ե թե դու կա րո ղա նում ես նե րել մար դուն, կա րո ղա նում ես նաեւ 

ըն դու նել, օգ նել, ձեռք մեկ նել, ու րա խա կից լի նել նրան՝ եր բեք չու-

նե նա լով նա խանձ դի մա ցի նի բա րի քի նկատ մամբ: 

- «Ե րա նի՜ նրան, ով կհա վա տա Ինձ՝ ա ռանց տես նե լու»,- ա սում է  Տե րը: 

 Շա տերն են ու զում տես նել Աստ ծուն ֆի զի կա պես, մարմ նա վոր աչ քե րով. ցա-

վոք, այս մտայ նութ յու նը կա շա տե րի մեջ.  մար դը ու զում է տես նել, նոր միայն 

հա վա տալ:  Ի՞նչ կա սեք այս մա սին:

-  Կա թո լիկ ե կե ղե ցու հայ րե րից Ֆ րան ցիս կոս Ա սի զա ցին Աստ-

ծուն տես նում էր բնութ յան, ծաղ կուն քի, կեն դա նի նե րի, թռչուն նե-

րի, մար դու մեջ:  Նա խոնարհ վում էր մար դու ա ռաջ՝ պատ րաստ 

իր կյան քը զո հե լու իր մեր ձա վո րի հա մար: Աստ ված մար դա ցավ 

Ք րիս տո սի կեր պա րի մեջ. մենք Ն րա կեր պա րի, ա մեն մի շնչի, քայ-

լի մեջ տես նում ենք Աստ ծուն: Ք րիս տոսն ա սաց. «Ով ինձ տե սավ, 
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տե սավ  Հո րը» ( Հովհ. ԺԴ 9):  Մին չեւ ան գամ սուր բե րի կյան քի մեջ 

մենք տես նում ենք Աստ ծուն՝ նրանց նա հա տա կութ յան, հա վա տի 

հա մար ի րենց կյան քի զո հո ղութ յան մեջ:  Պատմ վում է, որ երբ մի 

սուր բի խա րույ կի վրա այ րում էին՝ ստի պե լով ու րա նալ հա վա տը, 

նա սաղ մո սում, օրհ ներ գում էր Աստ ծուն:  Տես նե լով այս՝ դա տա վո-

րը հարց նում է, թե ինչ պես է սուր բը կրա կի սաստ կութ յան մեջ դեռ 

կա րո ղա նում ա ղո թել Աստ ծուն: Եվ լսում է հետեւ յալ պա տաս խա-

նը. «Իմ մեջ ե ղող Ք րիս տո սի նկատ մամբ սի րո կրակն ա վե լի զո րա-

վոր է, քան այս նյու թե ղեն կրա կը», եւ  դա հա վա տի արդ յունք էր: 

 Նա Ք րիս տո սին չէր տե սել, բայց ու ներ մեծ վստա հութ յուն Ն րա 

նկատ մամբ՝ որ պես իր  Տի րոջ եւ Փրկ չի: 

- Հա՛յր սուրբ,  Տե րը մար գա րեի մի ջո ցով ա սում է. «Ե թե դուք Ինձ փնտրեք 

ձեր ամ բողջ սրտով, դուք Ինձ պի տի գտնեք»: Ի՞նչ ա սել է «փնտրել ամ բողջ 

սրտով». ինչ պե՞ս:

- Աստ ված մար դուն այն քան է սի րում, որ տար բեր ճա նա պարհ-
նե րով, մի ջոց նե րով Ի րեն ճա նա չեց նել է տա լիս մար դուն: Ո մանց 
թույլ է տա լիս անց նել ո րոշ նե ղութ յուն նե րի, փոր ձութ յուն նե րի մի-
ջով, ո րոնց մեջ  Նա Իր լույսն է երկն քից ծա գեց նում, Իր հույսն է 
տա լիս, որ պես զի մար դը տես նի, որ ին քը մի գե րա գույն սի րող  Հայր 
ու նի, Ով ա մեն վայրկ յան ի րեն օգ նում, բարձ րաց նում է:  Նե ղութ-
յան մեջ մարդն իր ձեռ քը առ Աստ ված է կար կա ռում: Ո մանց էլ 
Աստ ված հայտն վում է թերեւս ի րենց կյան քի ա մե նաու րախ պա-
հե րին…, ու րեմն, ըստ իս, Աստ ծո ճա նա պարհ ներն անքն նե լի են եւ 
 տար բեր:  Փնտ րո ղը կգտնի, քա նի որ մար դու հո գու մեջ իր Ա րար չի 
հան դեպ ծա րա վը միշտ կա:  Տե սանք, թե ինչ պես անց նող տաս նամ-
յակ նե րի ըն թաց քում փոր ձե ցին մար դու գի տակ ցութ յան մի ջից հա-
նել Աստ ծո գո յութ յան գա ղա փա րը, բայց սրբութ յան, լույ սին ձգտե-
լու մար դու տեն չը, հո գու ծա րա վը միշտ կար, չնա յած որ մար դը չէր 

ապ րում գի տակ ցա կան հա վա տի կյան քով: 

- Կա րե լի է ա սել՝ մարդ կութ յան  ողջ պատ մութ յու նը Աստ ծո ո րոն ման 

պատ մութ յունն է, եւ  մի՞ թե այդ սրբա զան փնտրու մը չէ, որ մար դուն բե րում 

է  Սբ․ Եր կիր՝ Ե րու սա ղեմ, քան զի շա տեր, չու նե նա լով գի տակց ված հա վատ,  

մեկ ան գամ միայն լի նե լով տե րու նա կոխ սրբա վայ րե րում՝ դարձ են ապ րում 

առ Աստ ված՝ ճշմա րիտ հա վա տի գա լով…

 - Փա՜ռք Աստ ծուն Իր  ո ղոր մութ յան հա մար.  Նա  կրկին  Սբ․ 
Երկ  րի դռնե րը բա ցեց մեր ժո ղովր դի հա մար, ի մաս նա վո րի՝  Հա-
յաս տան աշ խար հի: Ն շեմ, որ ով քեր  Սուրբ Գր քից ար դեն ծա նոթ 
են Ք րիս տո սի փրկա գոր ծա կան-տնօ րի նա կան բո լոր ի րա դար ձութ-
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յուն նե րին, ծա նոթ են Ա վե տա րա նում նկա րագր վող սուրբգ րա յին 
վայ րե րին,  գա լով Ե րու սա ղեմ՝  կար ծեք տե սա նե լի կեր պով ապ րում 
են սուրբգ րա յին այդ պատ մութ յուն նե րը, ի րենց աչ քե րով տես նում 
հրա շա գործ այդ վայ րե րը՝ Ք րիս տո սի խա չե լութ յան վայ րը, Ն րա թա-
փուր գե րեզ մա նը, այն  Քա րայ րը, որ տեղ  Տե րը ծնվեց, եւ  գի տակ ցա-
բար այդ ա մե նը տես նե լով՝ մար դու մեջ հա վա տի զո րա ցում է տե ղի 
ու նե նում: Մ յուս կա րե ւոր հան գա մանքն այն է, որ հայ քրիս տոն յան 
Ե րու սա ղե մի սրբա վայ րե րում հա ղոր դակց վում է այն հզոր եւ  հա-
րուստ քրիս տո նեա կան հայ կա կան պատ մութ յան հետ, որ մեր ազգն 
ու նե ցել է:  Հայ ուխ տա վորն այս տեղ կա րող է հաս կա նալ՝ ով է ին քը, 
աստ վա ծա յին ինչ մեծ պարգ եւի է ար ժա նա ցել, ո րով հետեւ Աստ ված 
կար ծեք ընտ րել է մեր ազ գին՝ որ պես « Նոր Իս րա յել»: Ե թե փոր ձենք 
տրա մա բա նո րեն մո տե նալ հար ցին, կտես նենք, որ Արեւմտ յան  Կա-
թո լիկ ե կե ղե ցին, որն ու նի մեկ մի լիար դից ա վե լ հետ եւորդ, ներ կա 
է  Սբ․ Երկ րում: Ուղ ղա փառ ե կե ղե ցին, որն այ սօր ու նի 500 մի լիո-
նից ա վել հետ եւորդ, եւ ն րանց կող քին մի ազգ, մի ժո ղո վուրդ, մի 
«փոքր ա ծու» ու նի հա վա սար ի րա վունք ներ եւ  հա վա սար պատ մա-
կան ներ կա յութ յուն՝ դա րե րի խոր քից ե կող: Եվ… պատ կա ռե լի ներ-
կա յութ յուն: … Այս տեղ դու ա կա մա յից մտա ծում ես, որ դա Աստ-
ծու տված պար գեւն է մեզ՝  մեր նախն յաց հա վա տի շնոր հիվ: Եվ դու 
այ սօր ինչ քան պի տի փայ փա յես այդ ա մե նը՝ շա րու նա կե լով փո խան-
ցել հա ջորդ սե րունդ նե րին: Այս գի տակ ցութ յունն ու նե ցող ուխ տա-
վո րի հո գու, սրտի մեջ Աստ ծո շնորհն է կա թում, տե ղի է ու նե նում 
հո գե կան դարձ դե պի Աստ ված: Օ րի նակ նե րը բա զում են:  Շա տե րը 
որ պես տու րիստ այ ցե լում են  Սբ․ Եր կիր եւ  որ պես հա վա տաց յալ՝ 
վե րա դառ նում: Ե թե նախ կի նում ե կե ղե ցի էին մտնում միայն մոմ 
վա ռե լու հա մար, այ սօր ար դեն ոչ մի կի րա կի  Պա տա րագ բաց չեն 
թող նում, ան հա տա կան խոս տո վա նութ յան են գնում,  Սուրբ  Գիր քը 
նրանց սե ղա նի Գիրքն է, Ո րի ա մեն մի խոս քով փոր ձում են ապ րել, 
մար դիկ, ո րոնք տար բեր բնա գա վառ նե րից են՝ պարզ հա վա տաց յալ-
ներ, բժիշկ ներ, դա տա վոր ներ, պե տա կան պաշ տոն յա ներ, մար դիկ, 
ո րոնց ու սե րին շատ մեծ պա տաս խա նատ վութ յուն է դրված: Եվ 
դրա հա մար միայն փառք եմ տա լիս Աստ ծուն՝ այն հույ սով, որ մեր 
նախն յաց ար ժեք նե րը հա վեր ժա կան են եւ  եր բեք չեն դա դա րի գոր-
ծե լուց:  Մարդ կա յին գոր ծոնն այս տեղ փոքր է. Աստ ծո շնորհն է մեծ: 

 Բայց Աստ ված տա լիս է միայն նրան, ով փնտրում է: 
(2012 թ., սեպտեմբեր, «Շողակն Արարատյան» երկշաբաթաթերթ)
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   Ե ր  ջ ա ն  կ ո ւ թ  յ ո ւ  ն ը  Ա ս տ  ծ ո ւ 

ն ե ր  կ ա  յ ո ւ թ  յ ո ւ ն ն  է  մ ա ր  դ ո ւ  մ ե ջ …

   Տեր Ա դամ քա հա նա  Մակարյան 

-  Տե՛ր հայր, ո՞րն է եր ջան կութ յան քրիս տո նեա կան ըն կա լու մը. ի՞նչ է եր-

ջան կութ յու նը: 

- Աստ վա ծաշն չում չենք կա րող մի այն պի սի հա մար մատ նան շել, 

ուր տրված լի նի եր ջան կութ յան սահ մա նու մը, բայց Աստ վա ծա շուն-

չը խո սում է հո գու մի այն պի սի ե րա նե լի վի ճա կի մա սին, ո րը մարդն 

ստա նում է Աստ ծուն գտնե լով, հետ եւա բար եր ջան կութ յու նը հոգե-

ւոր ի մաս տով աստ վա ծա յին ներ կա յութ յունն է, այն զգա ցո ղութ յու-

նը, որ Աստ ված ներ կա է մար դու շուր ջը, նրա մեջ, նրա սրտում. 

աստ վա ծա յին այդ ներ կա յութ յունն է, որ մար դուն պարգեւում է 

ե րա նե լի, խա ղաղ հոգեվի ճակ:  Կա րող ենք հի շել նաեւ Ք րիս տո սի 

այն  Խոս քը, թե` երկն քի ար քա յութ յու նը նաեւ ձեր ներ սում է (տե՛ս 

 Ղուկ. ԺԷ 21): «Երկն քի ար քա յութ յուն» ար տա հայ տութ յան մեջ եր-

ջան կութ յան գա ղա փա րը կա, այ սինքն` ե թե ըն դու նում ենք Աստ-

ծուն մեր սրտում, ու րեմն նաեւ եր ջան կութ յուն կա մեր ներ սում, 

իսկ այդ հոգ եւոր եր ջան կութ յու նը մի այն պի սի զգա ցո ղութ յուն է, 

ո րը ոչ ոք մեզ նից չի կա րող վերց նել, ինչ պես սուրբ  Պո ղոս ա ռաք-

յալն է ա սում. «…ո՛չ մա հը,  ո՛չ կյան քը, ո՛չ հրեշ տակ նե րը, ո՛չ իշ-

խա նութ յուն նե րը, ո՛չ այլ բա ներ, որ այժմ կան, ո՛չ գա լիք նե րը…եւ 
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ոչ մի ու րիշ ա րա րած չի կա րող բա ժա նել մեզ Աստ ծու այդ սի րուց, 

որ կա մեր  Տեր Ք րիս տոս  Հի սու սով» (Հ ռոմ. Ը 38, 39): 

-  Յու րա քանչ յուր մարդ` ան կախ տա րի քից, մի ներ քին մղում ու նի եր ջան-

կութ յան ձգտե լու:  Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված այս ձգտու մը:

- Ե կե ղե ցա կան հե ղի նակ նե րը շատ պատ կե րա վոր հա մե մա տութ-

յուն ներ են ա նում` ա սե լով, որ այդ պի սի ե րա նե լի, եր ջա նիկ վի ճա կի 

մեջ էին ա ռա ջին մար դիկ դրախ տում: Եվ երբ զրկվե ցին դրախ տից, 

դրախ տի հան դեպ այդ կա րո տը, տեն չը ան ցավ ողջ մարդ կութ յա նը, 

ուս տի եր ջան կութ յան փա փա գը, իղ ձը, որ կա յու րա քանչ յուր մար-

դու մեջ (ո մանց մոտ գի տակց ված, ո մանց մոտ` ոչ) դրախ տին հաս-

նե լու մղումն ու ցան կութ յունն է: Եվ դրա նով է պայ մա նա վոր ված 

այն ի րո ղութ յու նը, որ բո լոր մար դիկ` հատ կա պես գի տակ ցա կան 

տա րի քից սկսած` ձգտում են եր ջան կութ յան: Այլ բան է, որ ո մանք 

չեն հաս կա նում, թե ինչ է եր ջան կութ յու նը, սա կայն նույ նիսկ վե-

րա ցա կան պատ կե րա ցում ու նե նա լով հան դերձ` ձգտում են այն պի-

սի ե րա նե լի վի ճա կի, որ ի րենց եր ջան կութ յուն կբե րի: 

-  Փաս տո րեն, ե կե ղե ցին  եր ջան կութ յա նը տա լիս է այն պի սի մի սահ մա-

նում, ո րը տար բեր վում է ընդ հան րա պես ըն դուն վա ծից:  Շա տերն այ սօր կար-

ծում են, որ եր ջան կութ յու նը նյու թա կան ինչ-ինչ ստաց վածք նե րի, հարս տութ-

յան մեջ է:  Կա րո՞ղ է արդ յոք նյու թը, հարս տութ յու նը եր ջան կաց նել մար դուն:

- Ի հար կե` ոչ:  Բա ցատ րենք, թե ին չու: Այ սօր մար դիկ եր ջան-

կութ յու նը շփո թում են հար մա րա վե տութ յան հետ: Մ տա ծում են, որ 

ե թե ու նե նա ն հար մա րա վետ պայ ման ներ, ու նե նան ի րենց հա ճե լի 

ա ռար կա նե րը, եր ջա նիկ կլի նեն:  Բայց ե թե ա սենք, որ եր ջան կութ-

յու նը հար մա րա վե տութ յուն է, ոչ ոք չի հա մա ձայ նի այս սահ ման-

ման հետ: Ե կե ղե ցա կան հե ղի նակ նե րից սուրբ  Հով հան Ոս կե բե րանն 

ա սում է, որ մար դիկ մտա ծում են, որ եր ջա նիկ կլի նեն, ե թե ու նե-

նան շքեղ փո խադ րա մի ջոց ներ, լավ ա ռար կա ներ, շքեղ տուն, բայց 

ա սում է, որ ե թե այդ բո լո րը մար դուց հե ռաց նենք, նա միայ նակ 

կմնա: Ու րեմն մար դուն չեն կա րող եր ջան կաց նել նրան շրջա պա-

տող ա ռար կա նե րը, նյու թը, հարս տութ յու նը:  Հետ եւա բար, մար դու 

ներ քին զգա ցո ղութ յունն է, որ ան կախ ա մեն ին չից, ան կախ մի ջա-

վայ րից ու ա ռար կա նե րից, կա րող է եր ջան կութ յուն բե րել:  Հի շենք 

սրբե րի օ րի նա կը. հա մե մա տութ յուն կա տա րենք. այ սօր մեր ե րի-

տա սար դու հի նե րը ձգտում են այն ա մե նին, ին չից հրա ժար վե ցին 

մեր ե րա նե լի սրբե րը, օ րի նակ` սուրբ  Սան դուխտ կույ սը հա սա րա-
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կութ յան մեջ ու ներ բարձր դիրք, ար քա յա դուստր էր, ու ներ շքեղ 

փո խադ րա մի ջոց ներ, հարս տութ յուն, բայց այդ ա մե նից հրա ժար վեց 

հա նուն Ք րիս տո սի:  Նա եր ջան կութ յան հաս նե լու հա մար հրա ժար-

վեց այն ա մե նից, ին չին այ սօր ձգտում են տար բեր մար դիկ` մտա-

ծե լով, որ դա է եր ջան կութ յու նը: 

- Ն յու թա կան հարս տութ յան եւ  բա րե կե ցութ յան ձգտող եւ  հաս նող մար-

դը, ի վեր ջո, կյան քի ո րո շա կի հատ վա ծում կանգ նում է մի ան բա ցատ րե լի դա-

տար կութ յան առջեւ, զգում է, որ մի բան այ նո ւա մե նայ նիվ պա կա սում է ի րեն` 

եր ջա նիկ լի նե լու հա մար…

- Ա յո, ո րով հետեւ եր ջան կութ յու նը միայն նյու թա կա նի մեջ 

պետք չէ փնտրել, թեեւ հա կա ռակն էլ պետք չէ ա սել, որ այն միայն 

հոգ եւոր ո լոր տի մեջ պետք է փնտրել, ո րով հետեւ այս նյու թա կան 

աշ խար հում մենք չենք կա րող նյու թա կա նի, ֆի զի կա կա նի դե րը 

բա ցա ռել:  Բայց եր ջան կութ յան ձգտու մը այն պի սի չընդ հատ վող 

զգա ցո ղութ յուն չէ, ե թե մարդն այն ձեռք է բե րել, քա նի որ մենք 

լիա կա տար եր ջան կութ յուն ու նե նա լու ենք հատ կա պես երկն քի ար-

քա յութ յան մեջ, երբ դեմ հան դի ման, ան մի ջա կա նո րեն կվա յե լենք 

Աստ ծո ներ կա յութ յու նը…: Եր ջա նիկ մար դը կա րող է ու նե նալ նաեւ 

խնդիր ներ, տար բեր խո չըն դոտ ներ իր կյան քում, բայց դա չի նշա-

նա կում, որ նա այդ դժվա րութ յուն նե րի մեջ կորց նում է եր ջան կութ-

յու նը, ո րով հետեւ հո գու խոր քում նա եր ջա նիկ է, ինչն էլ օգ նում 

է նրան, ուժ եւ  զո րութ յուն տա լիս կյան քի խնդիր նե րը հաղ թա-

հա րե լու հա մար: Օ րի նակ` ե թե ըն տա նի քում ա մու սին նե րի մեջ կա 

փո խա դարձ սեր, ան կեղծ հա վատ առ Աստ ված, նրանք եր ջա նիկ են: 

 Բայց եր բեմն լի նում են ա մուս նա կան խնդիր ներ, բնա կան է, վի-

ճա բա նութ յուն ներ, դա չի նշա նա կում, որ նրանք կորց րին ի րենց 

եր ջան կութ յու նը: Ն ման դեպ քե րում ի րենց մեջ ե ղած հա վատն ու 

Աստ ծու ներ կա յութ յու նը պետք է օգ նեն, որ ա վե լի հեշտ հաղ թա-

հա րեն այդ խո չըն դոտ նե րը` ա ռա վել ամ րապնդ վե լով եր ջան կութ-

յան զգա ցո ղութ յան մեջ: 

-  Փաս տո րեն, նե ղութ յուն նե րի եւ դժ վա րութ յուն նե րի մեջ նույն պես մար-

դը կա րող է եր ջա նիկ լի նել, ե թե Աստ ծուն ու նի իր մեջ:  Կա րե լի՞ է ա սել, որ եր-

ջան կութ յու նը հոգ եւոր ի րո ղութ յուն է:

- Ա յո՛, հոգ եւոր զգա ցո ղութ յուն, ի րո ղութ յուն է:  Պետք է նկա-

տել, որ այդ հոգ եւոր ի րո ղութ յան զո րութ յունն է, որ ուժ է տա լիս 

մե րօր յա մար դուն հաղ թա հա րե լու ե կող-գնա ցող դժվա րութ յուն-

նե րը, բայց պետք է ա սել, որ թեեւ դժվա րութ յուն նե րը կա րող են 

3 - Գողգոթայի հաղթանակը
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տխրեց նել մար դուն, բայց ե թե մարդն ու նի աստ վա ծա յին ներ կա-

յութ յունն իր հո գում, ա պա այդ ժա մա նա կա վոր նե ղութ յուն նե րը չեն 

կա րող խա թա րել այդ զգա ցու մը, եւ  մար դը պետք է ի րեն եր ջա նիկ 

զգա  դե պի Աստ ված ա նընդ հատ ձգտու մով, ո րով հետեւ ինչ քան 

ձգտես առ Աստ ված, այն քան աստ վա ծա յին օրհ նութ յուն ներն ու զո-

րութ յուն նե րը դե պի քեզ կգան եւ  եր ջան կութ յունն ա վե լի մեծ կլի նի: 

-  Մե րօր յա մարդն այս քան փոր ձութ յուն նե րի ու դժվա րութ յուն նե րի, գայ-

թակ ղութ յուն նե րի մեջ ինչ պե՞ս կա րող է ձգտել ու հաս նել ի րա կան եր ջան կութ-

յան. ո՞րն է ճա նա պար հը:

-  Հա ճախ այս պի սի սխալ ըն կա լում է նկատ վում մե զա նում. 

մար դիկ իրենց եր ջա նիկ են հա մա րում, երբ սկսում են հա մե մա տութ-

յուն ա նցկացնել ի րենց եւ մ յուս նե րի միջեւ: Օ րի նակ` ե թե ապ րում 

են մի երկ րում, որ տեղ պա տե րազմ ներ չկան, սկսում են հա մե մա տել 

այն երկր նե րի հետ, որ տեղ այս ա ռու մով դժվա րութ յուն ներ կան, եւ  

այս հա մե մա տութ յան արդ յուն քում ի րենց եր ջա նիկ են հա մա րում: 

 Կամ` ե թե ապ րում են այն պի սի ըն տա նի քում, որն ու նի ա վե լի քիչ 

խնդիր ներ, քան մեկ այլ ըն տա նիք, այս հա մե մա տութ յան մեջ ի րենց 

եր ջա նիկ են հա մա րում: Այ սինքն` մար դիկ  այ սօր հա մե մա տա կան 

եր ջան կութ յան սխալ գա ղա փար են որ դեգ րել. փոր ձում են ի րենց 

ներ քին զգա ցո ղութ յուն ներն ու րիշ նե րի դժբախ տութ յուն նե րի հա մե-

մա տութ յամբ ի րենց վե րագ րել` իբրեւ եր ջան կութ յուն, ին չը ճիշտ չէ:

-  Տե՛ր հայր, Դուք ա սա ցիք, որ մարդն լիա կա տար եր ջան կութ յուն ու նե-

նա լու է երկն քի ար քա յութ յան մեջ, երբ դեմ-հան դի ման պի տի վա յե լի Աստ ծու 

ան մի ջա կան ներ կա յութ յու նը` վե րագտ նե լով եր բեմ նի կորց րած եր ջան կութ-

յու նը…:  Ման րա մաս նեք, խնդրում եմ:

-  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, որ «Այժմ տես նում ենք ա ղոտ, 

ինչ պես պատ կե րը  հա յե լու մեջ. իսկ այն ժա մա նակ պի տի լի նի 

դեմ առ դեմ…» (Ա  Կորնթ. ԺԳ 12), նաեւ Ք րիս տոսն է ա սում, որ 

«երկն քի ար քա յութ յու նը մեր ներ սում է»: Այ սինքն` այ սօր այս տեղ 

նույն պես կա րող ենք ու նե նալ այդ եր ջան կութ յան զգա ցո ղութ յու-

նը: Ու րեմն մենք գա լիս ենք այն եզ րա հանգ ման, որ եր ջան կութ յու նը 
Աստ ծու ներ կա յութ յունն է մար դու մեջ:   Ճիշտ է` մար դը եր բեմն վե րա-

ցա կան գա ղա փար ներ ու նի եր ջան կութ յան մա սին, բայց ընդ հա նուր 

առ մամբ եր ջան կութ յու նը պատ կե րաց նում է  իբրեւ ֆի զի կա կան եւ 

 հոգ եւոր խա ղաղ ու ե րա նե լի վի ճակ, ո րին կա րող ենք հաս նել մեր 

մեջ Աստ ծու ներ կա յութ յունն ու նե նա լու շնոր հիվ: 

Ա յո, ինչ-որ ու նենք այս տեղ մաս նա կի կամ ան ցո ղիկ կեր պով, 
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հատ կա պես ա նանց կեր պով ու նե նա լու ենք երկն քի ար քա յութ յան 

մեջ: Ես կու զեի խոր հուրդ տալ այն ըն տա նիք նե րին, ա մու սին նե րին, 

ե րե խա նե րին, ով քեր եր բեմն կա րիք ներ, դժվա րութ յուն ներ են ու նե-

նում կյան քում, ըն տա նի քում, չհա մա րեն, որ դրա նով խա թար վում 

է եր ջան կութ յու նը, այլ հա մա րեն, որ ի րենք եր ջա նիկ են, ե թե Աստ-

ծուն ու նեն ի րենց մեջ: Դ րանք պար զա պես հեր թա կան մար տահ րա-

վեր ներ են, դժվա րութ յուն ներ, ո րոնք հաղ թա հա րե լի են Աստ ծով: 

Այ սօր աշ խար հը պայ քա րում է աղ քա տութ յան դեմ, աղ քա տութ յուն 

կա այ սօր նաեւ մեր երկ րում:  Շա տերն ապ րում են դժվա րին կեն ցա-

ղա յին պայ ման նե րում, բայց մյուս կող մից չպետք է նկա տել, որ ե թե 

մար դը կա րիք չու նի, ու րեմն եր ջա նիկ է, ո րով հետեւ ե կե ղե ցա կան 

հե ղի նակ ներն ա սում են, որ կա րիք չու նեն եւ  մե ռած նե րը եւ  քա-

րե րը, բայց նրանք բնավ էլ եր ջա նիկ չեն, հետ եւա բար ե թե կա րի քը 

կա, մար դը պետք է հա վա տով զո րա նա, որ պես զի հաղ թա հա րի այդ 

դժվա րութ յուն նե րը` փոր ձե լով իր ներ սում առ կա ներ քին եր ջան-

կութ յու նը, երկն քի ար քա յութ յու նը տա րա ծել նաեւ իր շուր ջը, իր 

ըն տա նի քում, իր շրջա պա տում: 

- Եր ջա նիկ ես, երբ եր ջան կաց նում ես ու րիշ նե րին: Որ քա նո՞վ է կար եւոր 

ու րիշ նե րին եր ջան կաց նե լը:

- Ե սա սի րութ յու նը բա ցա սա կան եւ  ոչ ըն դու նե լի եր եւույթ է 

կրո նի մեջ, ո րով հետեւ Ք րիս տոսն ա սում է. «Ա վե լի մեծ սեր ոչ ոք 

չու նի, քան այն, որ մեկն իր կյան քը տա իր բա րե կամ նե րի հա մար» 

( Հովհ. ԺԵ 13):  Մեր մեծ բա նաս տեղծ նե րից  Մի սաք  Մե ծա րենցն ու նի 

«ա նանձ նա կան եր ջան կութ յան» քա րո զը, գա ղա փա րը:  Մար դը եր-

ջա նիկ է լի նում, երբ եր ջան կաց նում է ու րիշ նե րին:  Դա ա ռա վել մեծ 

ու րա խութ յուն է բե րում: Ք րիս տոսն ա սում է. «Ա վե լի լավ է տա լը, 

քան առ նե լը» (Գործք Ի 35), հետ եւա բար, երբ մենք եր ջան կութ յուն, 

ու րա խութ յուն ենք բե րում ու րի շին, դա մեզ ա ռա վել եր ջան կութ-

յուն է բե րում, ո րով հետեւ ինչ-որ տա լիս ես, ա վե լիով ստա նում ես. 

ե թե բա րի գոր ծեր ես կա տա րում, Աստ ծու օրհ նութ յուն ներն ա ռա-

տա նում են քեզ վրա, իսկ օրհ նութ յան ա ռա տութ յու նից մե ծա նում 

է նաեւ եր ջան կութ յան զգա ցու մը: 

-  Տե՛ր հայր, իսկ  Դուք եր ջա նի՞կ եք եւ  ին չո՞ւ:

- Ես, բնա կա նա բար, ինձ եր ջա նիկ մարդ հա մա րում եմ, ո րով-

հետեւ թեեւ կյան քում կան դժվա րութ յուն ներ, նե ղութ յուն ներ, 

տրա մադ րութ յան ան կում ներ ու բարձ րա ցում ներ, բայց դրանք 



36  Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ

գտնվում են հո գու մա կե րե սին, իսկ հո գու խոր քում ամ բող ջա պես 

աստ վա ծա յին ներ կա յութ յունն է, դե պի Աստ ված ձգտու մը, ուս-

տի դժվա րութ յուն նե րը չեն կա րող սա սա նել այն հոգ եւոր հիմ քը, 

հավատը, որ զգում եմ իմ մեջ եւ Աստ ծու ներ կա յութ յու նը, որ ա վել 

կամ պա կաս չա փով ու նեմ իմ ներ սում, եր բեք չի խա թար վում: Եվ 

այդ եր ջան կութ յունն ա վե լի է ամ րապնդ վում ու րիշ նե րին օգ նե լով, 

եր ջան կաց նե լով, ու րի շի հան դեպ մի բա րի գործ կա տա րե լով: 

-  Տե՛ր հայր, ի՞նչ խոր հուրդ կտաք մեր ըն թեր ցող նե րին, ով քեր ու զում են 

եր ջա նիկ լի նել:

- Ըն թեր ցող նե րին խոր հուրդ կտամ, որ գի տակ ցեն, որ ի րենք 

ի րոք եր ջա նիկ են, ե թե հա վա տում են Աստ ծուն, ու նեն աստ վա-

ծա յին ներ կա յութ յան զգա ցումն ի րենց կյան քում, եւ չտխ րեն, երբ 

նե ղութ յուն նե րի ու փոր ձութ յուն նե րի մեջ են ընկ նում, ո րով հետեւ 

սբ․  Հա կո բոս ա ռաք յալն ա սում է. «Ա մե նայն ու րա խութ յան ար ժա-

նի հա մա րե ցեք, երբ տե սակ-տե սակ փոր ձութ յուն նե րի մեջ ընկ նեք. 

ի մա ցեք, որ ձեր հա վա տի փոր ձը համ բե րութ յուն է ա ռաջ բե րում, 

իսկ համ բե րութ յու նը թող դրսեւոր վի լիութ յամբ, որ պես զի ան թե րի 

եւ  կա տար յալ լի նեք, ոչ մի բա նով պա կաս չլի նեք» ( Հակ. Ա 2-4): 

 Նե ղութ յուն նե րը կո փում են մար դուն` եր բեք չխլե լով մար դուց եր-

ջան կութ յան զգա ցու մը:  Հետ եւա բար խոր հուրդ եմ տա լիս ա ռա վել 

հոգ եւո րի, հոգ եւոր զգա ցու մի մեջ փնտրել եր ջան կութ յու նը, քան 

նյու թա կա նի մեջ, ո րով հետեւ այ սօր տար բեր զար գա ցած երկր ներ, 

ո րոնք սպա ռո ղա կան հար մա րա վե տութ յուն են քա րո զում եւ  շեշ տը 

դրել են հար մա րա վե տութ յան եւ ն յու թա կա նի ա պա հով ման վրա, 

կանգ նել են, ինչ պես ժա մա նա կա կից ե կե ղե ցա կան հե ղի նակ նե րից 

մեկն է ա սում, մա տե րիա լիզ մի, նյու թա կա նի փա կու ղու առջեւ: 

Այն տեղ էլ մար դիկ տար բեր հոգ եւոր խնդիր ներ ու նեն, ո րոնք չեն 

կա րո ղա նում հաղ թա հա րել:  Սա ցույց է տա լիս, որ նյու թա կա նի մեջ 

չէ եր ջան կութ յու նը. այն պետք է կա ռու ցել հոգ եւոր հիմ քի վրա: 

Ու րեմն ունկն դիր լի նենք եր ջան կութ յան այն քա րո զին, ո րը բե րում 

է մեզ  Սուրբ  Գիր քը: 
(2011 թ., նոյեմբեր, Մայր Աթոռ Սբ․ Էջմիածին, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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        Մ Ա Ր Դ Ո Ւ  Հ Ո Գ ԻՆ  Ա Ն Մ Ա Հ  Է . . .

 Տեր Գ րի գոր քա հա նա Հովհաննիսյան

-  Տեր Աստ ված ստեղ ծեց Իր ա րար չութ յան թագ ու պսա կին՝ մար դուն՝ Իր 
պատ կե րով եւ նմա նութ յամբ: Աստ ված մար դուն ա րա րեց որ պես ան մահ էակ՝ 
ան մա հութ յան հա մար, սա կայն պատ վի րա նա զան ցութ յան պատ ճա ռով մար-
դը կորց րեց այդ մե ծա գույն շնոր հը՝ դառ նա լով մահ կա նա ցու: Ք րիս տոսն Իր 
խա չե լութ յամբ եւ հրա շա փառ հա րութ յամբ հաղ թեց մահ վա նը եւ մար դու հա-
մար վերս տին ճա նա պարհ բա ցեց դե պի երկն քի ար քա յութ յուն, հա վի տե նա-
կան կյանք: Եվ որ քան էլ նյու թա պաշտ նե րը պնդեն, թե ա մեն ինչ սկսվում եւ 
ա վարտ վում է այս կյան քում՝ մեր ժե լով այս կյան քից դուրս ո րե ւէ ի րա կա նութ-
յան գո յութ յու նը, քրիս տո նեութ յու նը փաս տում է, որ մար դու հո գին չի կա րող 
մա հա նալ, վե րա նալ…

- Աստ վա ծա շունչ  Մատ յա նում բազ մա թիվ վկա յութ յուն ներ կան 

այս մա սին.  «Ն րա աճ յու նը, ինչ պես որ հող էր, հող պի տի դառ նա, 

եւ հո գին, որ Աստ ված էր տվել, պի տի վերս տին Ն րա մոտ գնա» 

( Ժո ղո վող ԺԲ 7):  Մեղ քի պատ ճա ռով մար դը դար ձավ մահ կա նա-

ցու, սա կայն Աստ ված Իր պատ կե րով եւ նմա նութ յամբ էր ստեղ ծել 

մար դուն, Իր ան մահ Էութ յու նը փո խան ցել նրան: Ու րեմն մարդն 

ան մահ էակ է, ինչ պես Աստ ված:  Գի տենք նաեւ, որ մա հը լինում 

է եր կու տե սա կ՝ ֆի զի կա կան եւ հո գե ւոր:  Հո գե ւոր մա հը բա ժա-

նումն է Աստ ծուց:  Մեղ քի պատ ճա ռով մար դը հե ռա նում է Աստ-

ծուց՝ հայտն վե լով հո գե ւոր մահ վան վի ճա կում: Երբ ֆի զի կա կան 

մահ վան արդ յուն քում մար մի նը մա հա նում է, հո գին բարձ րա նում 

է վեր: Ե կե ղե ցու վար դա պե տութ յան հա մա ձայն՝ մահ վա նից հե տո 

հո գի նե րը հանգր վա նում են հո գի նե րի կա յան նե րում՝ սպա սե լով  Տի-

րոջ երկ րորդ գալստ յա նը, ո րին պի տի հա ջոր դեն հա մընդ հա նուր 

հա րութ յու նը եւ Ա հեղ  Դա տաս տա նը: Ա ռա քի նի, աստ վա ծա հա ճո 

կյան քով ապ րած մարդ կանց հո գի նե րը, ո րոնք նաեւ զղջա ցել են 

կյան քում ի րենց գոր ծած մեղ քե րի, սխալ նե րի հա մար եւ ճշմար տա-

պես ա պաշ խա րել, ո ղոր մութ յուն պի տի գտնեն  Տի րո ջից եւ մտնեն 

հա վի տե նա կան կյանք: Իսկ մե ղա վոր նե րի հո գի նե րը, ո րոնք ապ րե-

ցին մեղ քի, ա նօ րե նութ յան մեջ, ա նար գե ցին Աստ ծո պատ վի րան նե-

րը, նույն պես հա րութ յուն պի տի առ նեն, սա կայն հա վի տե նա կան 
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դա տա պար տութ յան, հա վի տե նա կան (հո գե ւոր) մահ վան հա մար: 

Այս պի սով՝ բո լոր հո գի նե րը պահ վում են մին չեւ հա մընդ հա նուր 

հա րութ յան օ րը, մին չեւ հո գի նե րի եւ մար մին նե րի  Դա տաս տա նը: 

-  Տե՛ր հայր, սբ. Գր.  Տաթ եւա ցին ա սում է, որ « Մար դու հո գին մարմ նից 

բա ժան վում է Աստ ծո հրա մա նով, եւ բո լոր մարդ կանց հո գի նե րը մահ վա նից հե-

տո ա վանդ վում են հրեշ տակ նե րին՝ թե՛ մե ղա վոր նե րի, թե՛ ան մեղ նե րի:  Դե ւերն 

իշ խա նութ յուն չու նեն եւ չեն կա րող մարդ կանց հո գին հա նել մարմ նից»: Այ նու-

հան դերձ, գո յութ յուն ու նի ճա նա պարհ, ո րը հո գին պի տի անց նի հրեշ տակ նե րի 

ու ղեկ ցութ յամբ, ճա նա պարհ, ո րը ե կե ղե ցու հայ րե րի բնո րոշ մամբ՝ «պայ քա րի 

ճա նա պարհ է՝ նեղ ու դառ նա տե սիլ»: Ին չո՞ւ:

 - Ե կե ղե ցա կան ա վան դութ յու նը շատ է խո սում այդ մա սին: 

 Հայ րե րը խո սում են նաեւ մաք սա կե տե րի մա սին, ո րոն ցով պի տի 

անց նի հո գին:  Դա պայ քա րի  ճա նա պարհ է՝ Աստ ծո հրեշ տակ նե րի 

եւ դե ւե րի մի ջեւ:  Դե ւե րը պայ քա րում են մար դու հո գու հա մար: 

Ե թե մար դը մա քուր է հո գով, դե ւե րը տրտմում են ու հե ռա նում: 

 Մե ղա վոր հո գու հա մար այդ ճա նա պարհն ա ռա վել սոս կա լի է, քա նի 

որ դե ւերն ըն դա ռաջ գա լով ներ կա յաց նում են այդ հո գու չար գոր-

ծե րը, մեղ քերն ու սայ թա քում նե րը՝ հա վաս տիաց նե լով, թե ար ժա նի 

է հա վի տե նա կան տան ջանք նե րի, սա կայն հրեշ տակ նե րը սաս տում 

են դե ւե րին, քա նի որ վեր ջին ներս իշ խա նութ յուն չու նեն մար դու 

հո գու վրա:

- Ե թե մար մինն է չա րի քի աղբ յու րը, ին չո՞ւ Աստ ված մարմ նով ստեղ ծեց 

մար դուն...

- Այս տեղ մի կա րե ւոր հան գա մանք կա:  Մար մին ու նե նալն 

ա ռա վե լութ յուն է մար դու հա մար, քա նի որ մարդն ա պաշ խա րում 

է մարմ նով, իսկ հրեշ տակ նե րը մար մին չու նեն, ուս տի չեն կա րող 

ա պաշ խա րել, ինչ պես անկ յալ հրեշ տակ նե րի պա րա գա յում ենք տես-

նում: Սբ. Գր.  Տա թե ւա ցին ա սում է, որ Աստ ված ա ռա վել պատ վեց 

մեր բնութ յու նը՝ մահ կա նա ցու մար մին տա լով, ո րի մի ջո ցով կա րող 

ենք բա րի գոր ծեր գոր ծել եւ վարձք ստա նալ երկն քում:  Սա մի կող-

մից ա նեծք է, մյուս կող մից՝ օրհ նութ յուն, քա նի որ միայն մահ վամբ 

կա րող ենք ա զատ վել այս մեղ սա լից մարմ նից, իսկ հա րութ յան ժա-

մա նակ կնո րոգ վենք մարմ նով եւ ար դա րութ յուն հա գած՝ կկանգ-

նենք Աստ ծո ա ռաջ: Սբ.  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է. « Մար մի նը հո-

գու հա կա ռակն է ցան կա նում, իսկ հո գին՝ մարմ նի հա կա ռա կը» 

( Գաղ. Ե 17):  Մար մի նը ձգտում է դե պի երկ րա վո րը, իսկ հո գին 

ձգտում է վեր, աստ վա ծա յի նը, փնտրում է իր Ա րար չին, քա նի որ 



 ՀԱՐՑԱԶՐ8 ՅՑՆԵՐ  39

հո գե ւոր էակ է եւ չի կա րող ապ րել ա ռանց Աստ ծո: Ուս տի հո գին 

եւ մար մի նը հա րա տեւ պա յքա րի մեջ են գտնվում միմ յանց դեմ:

-  Տե՛ր հայր, հե տաքր քիր է, հո գին տես նո՞ւմ է, գի տի՞, թե ինչ է կա տար վում 

աշ խար հում, եւ եր բե ւէ կա րո՞ղ է վե րա դառ նալ:

-  Մեր մե ծա գույն աստ վա ծա բան նե րից Ար շակ  Տեր- Մի քել յանն 

այս հար ցի առն չութ յամբ ա սում է, որ մար դու հո գին մահ վա նից 

հե տո տեղ յակ է աշ խար հում տե ղի ու նե ցող ի րո ղութ յուն նե րին, հի-

շում է նաեւ իր ան ցած կյան քի ըն թաց քը, իր գոր ծած սխալ ներն ու 

կա տա րած բա րի գոր ծե րը:  Սա կայն հո գին եր կիր վե րա դառ նալ չի 

կա րող: Աստ վա ծա շուն չը հստակ է ա սում. « Մարդ կանց սահ ման ված 

է մեկ ան գամ մեռ նել եւ այ նու հե տեւ՝ դա տաս տան» (Եբր. Թ 27): 

-  Տե՛ր հայր, հա մընդ հա նուր հա րութ յան ժա մա նակ ինչ պե՞ս է լի նե լու այն 

ննջեց յալ նե րի հա րութ յու նը, ով քեր այն պի սի պա րա գա նե րում են մա հա ցել 

(պա տե րազ մում, գա զան նե րից, հե ղե ղից, կայ ծա կից), որ ի րա կան գե րեզ ման 

չու նեն:

-  Հայտ նութ յան  Գիրքն ա սում է. « Ծո վը տվեց իր մե ռել նե րին... 

եւ յու րա քանչ յու րը դատ վեց ըստ իր գոր ծե րի» ( Հայտն. Ի 13): Ան-

կախ այն հան գա ման քից, թե մար դը որ տեղ է կնքել իր մահ կա նա-

ցուն, ու նի գե րեզ ման թե ոչ, հա րութ յուն պետք է առ նի:  Մենք՝ ող-

ջերս, պար տա վոր ենք ան դա դար ա ղո թել, հո գե հանգստ յան պաշ տոն 

կա տա րել մեր ննջեց յալ նե րի հո գի նե րի փրկութ յան հա մար: Ն րանք 

կա րիքն ու նեն մեր օգ նութ յան:  Կա րող ենք նաեւ ո ղոր մութ յան գոր-

ծեր գոր ծել մեր ննջեց յալ նե րի ա նու նից: Այդ ո ղոր մութ յուն նե րը 

ո ղոր մութ յուն ստա ցո ղի ձեռ քի մեջ դարձ յալ ա ղոթք պի տի դառ-

նան ննջեց յալ նե րի հո գի նե րի փրկութ յան հա մար:  Գի տակ ցենք, որ 

մարդ կա յին կյան քը ժա մա նա կա վոր է:  Բո լորս էլ մի օր պի տի գնանք 

այս աշ խար հից:  Մարդ կա յին կյան քի նպա տա կը երկ նա յին ար քա-

յութ յու նը, հա վի տե նա կան կյան քը ժա ռան գելն է: Ու րեմն այն պես 

ապ րենք մեր կյան քը, որ ա մեն վայրկ յան պատ րաստ լի նենք մահ-

վան, Աստ ծո հետ հան դիպ ման: 

(2007 թ., սեպտեմբեր, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր,
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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Ի ՞ ն չ  է  կ ա  տ ա ր  վո ւ մ  ա ն  մ ա հ  հ ո  գ ո ւ  հ ե տ 
ֆ ի  զ ի  կ ա  կ ա ն  մ ա հ  վա  ն ի ց  հ ե  տ ո ,  ե ր բ  ա նն  յ ո ւ թ 

հ ո  գ ին  բ ա  ժ ա ն  վո ւ մ  է  ն յ ո ւ  թ ե ղեն  մ ա ր մ  ն ի ց . . .

  Տեր Կ յու րեղ քա հա նա Տալյան

«Ն րա աճ յու նը, ինչ պես որ հող էր, 
հող պի տի դառ նա, եւ հո գին, որ Աստ ված էր տվել, 
պի տի վերս տին Ն րա մոտ գնա» ( Ժո ղո վող ԺԲ 7):

 -  Տե՛ր հայր, գի տենք, որ մինչ մե ղան չե լը՝ մարդ մարմ նով ան մահ էր, սա-

կայն պատ վի րա նա զան ցութ յան պատ ճա ռով մար դը դար ձավ մահ կա նա ցու: 

 Մահն ան խու սա փե լի է յու րա քանչ յու րիս հա մար: Եվ ինչ պես  Սուրբ  Գիրքն է 

ու սու ցա նում, մահ վամբ ա մեն ինչ չի վեր ջա նում: Երբ վրա է հաս նում մար դու 

վախ ճա նի ա հեղ ու սար սա փե լի օ րը, հո գու աստ վա ծա շեն տա ճար մար մի նը 

քակտ վում է, եւ հո գին ու մար մի նը միմ յան ցից բա ժան վում են: Ի՞նչ է կա տար-

վում մար դու ան մահ հո գու հետ ֆի զի կա կան մա հից հե տո:

- Ինչ պես Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն են ա սում, մահ վամբ բաց-

վում են դռնե րը հա վի տե նա կա նութ յան, մա հը վեր ջին օրն է այս 

ժա մա նա կա վոր կյան քի եւ ա ռա ջին օ րը՝  հա վի տե նա կա նութ յան: 

 Մա հը վեր ջը չէ, այլ սկիզբն է միայն:  Պետք է գի տե նանք, որ ար-

դար նե րի եւ մե ղա վոր նե րի մա հը տար բեր է:  Մե ղա վոր կյան քով ապ-
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րող մար դու հա մար մահն ա նակն կալ է, քա նի որ նա կապ ված է այս 

աշ խար հի վա յելք նե րին, ուս տի սար սափ է ապ րում եւ տանջ վում, 

երբ իր առ ջեւ հայտն վում է հրեշ տա կը՝ հո գին տա նե լու հա մար: 

 Վար դա պետ ներն ա սում են, որ այդ պի սի մե ղա վո րի առ ջեւ հրեշ-

տա կը հայտն վում է խիստ դեմ քով, հրե ղեն սրով, եւ երբ հո գին բա-

ժան վում է մարմ նից, հրեշ տա կը վերց նում է եւ ու ղե ւոր վում վեր: 

Իսկ ար դար մար դու հա մար մահն այն քան էլ անս պա սե լի չէ, քա նի 

որ նա իր ողջ կյան քում խո կա ցել է մահ վան մա սին, մահ վան հետ 

հաշտ է ապ րել, այ սինքն՝ «ըն կե րա ցել» է մահ վան հետ, այդ իսկ 

պատ ճա ռով նա խու ճա պա հար չի լի նում, քա նի որ գի տակ ցում է, 

որ մահ կա նա ցու է: Ուս տի հրեշ տա կը նրա հո գին վերց նում եւ տա-

նում է վեր՝ եր կինք: 

-  Հայ րերն ա սում են, որ ա հա վոր ու սոս կա լի է այն օ րը, երբ գա լիս են անն-
յութ հո գին նյու թե ղեն մարմ նից բա ժա նե լու:  Սոս կա լի, ան ծա նոթ եւ ա հազ դու 
է ճա նա պար հը, որն անց նում է հո գին հրեշ տակ նե րի ու ղեկ ցութ յամբ: Ըստ Վ. 
Այ գեկ ցու՝ «սուր բերն ան գամ երկն չե ցին, զար հու րե ցին այդ ճա նա պար հից, 
ինչ պես դժոխ քից, եւ ա ղո թե ցին Աստ ծուն նեղ ու դառ նա տե սիլ ճա նա պար հի 
հա մար»: Ին չո՞ւ է այդ ճա նա պարհն այդ քան ա հազ դու:

- Ըստ սբ․ Ն. Շ նոր հա լու՝ երկն քից ներ քեւ գտնվում է այ սե-

րի (դե ւե րի) ո լոր տը, եւ հո գին անց նում է այդ դի վա կան ո լոր տով: 

Այս կյան քում հազ վա դեպ է պա տա հում, որ դե ւեր հայտն վեն մեր 

առ ջեւ ի րենց ի րա կան տես քով (Աստ ծո ո ղոր մութ յամբ եւ շնոր հով 

է, որ այդ  չի լի նում), քչե րը կդի մա նա յին նրանց սար սա փե լի տես-

քին, չա րութ յա նը:  Վար դա պետ ներն ա սում են, որ մե ղա վո րի հո գին 

սաս տիկ գար շա հո տութ յուն է ար ձա կում եւ տգեղ տեսք ու նի, ա պա 

որ քան ա ռա վել սար սա փե լի կլի նի դե ւե րի տես քը: 

Ար դա րի հո գին պայ ծառ եւ լու սա վոր է, ուս տի դե ւե րը շլա նում, 

կու րա նում են եւ չեն կա րո ղա նում խո չըն դո տել նրա եր կինք ել նե-

լուն, տրտմում են եւ հե ռա նում: Հ րեշ տակն ու րա խութ յամբ հո գին 

տա նում է այն ժա մա նա կա վոր կա ցա րա նը, որ տեղ պետք է սպա սի 

մին չեւ  Տի րոջ երկ րորդ  գա լուս տը, մին չեւ Ա հեղ  Դա տաս տան: Իսկ 

երբ մե ղա վո րի հո գին ար ձակ վում է չար մարմ նից, չար հո գի նե րը 

նրան ըն դա ռաջ են գա լիս:  Ներ կա յաց նում են այդ հո գու բո լոր չար 

գոր ծե րը եւ ա սում, թե՝ մերն է եւ գոր ծել է մեր կամ քի հա մա ձայն: 

 Սա կայն բա րի հրեշ տա կը սաս տում է դե ւե րին, եւ նրանք ետ են 

ընկր կում: 

- Ու րեմն դե ւերն իշ խա նութ յուն չու նե՞ն մար դու հո գու վրա:
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- Ո՛չ:  Հի շենք  Տի րոջ խոս քե րը. « Մի՛ վա խե ցեք նրան ցից, որ մար-

մինն են սպա նում, բայց հո գին սպա նել չեն կա րող. այլ դուք ա ռա-

վել վա խե ցե՛ք նրա նից, ով կա րող է գե հե նի մեջ կորստ յան մատ նել 

հո գին եւ մար մի նը» ( Մատթ. Ժ 28), այ սինքն՝ պետք է Աստ ծուց 

վա խե նալ: 

-  Տե՛ր հայր, հայ րերն ա սում են, որ երբ հո գին դուրս է գա լիս մարմ նից, 

թե թե ւա նում  եւ յոթ նա պա տիկ ի մաստ նա նում է, լու սա վոր վում: Արդ յոք հո գին 

գի տի՞, թե ինչ է ժա ռան գե լու:

- Ա յո՛, հո գին ի մաստ նա նում եւ պայ ծա ռա նում է եւ ար դեն գի-

տի, թե ինչ է սպաս վում ի րեն: Ար դար ներն ար դար նե րի կա յան-

նե րում սպա սում են՝ լցված ան մա հութ յան հույ սով, տես նում են 

եւ գի տեն, թե ինչ է լի նե լու, սպա սում են  Տի րոջ ո ղոր մա ծութ յամբ 

հա վի տե նա կան կյան քը վա յե լե լուն: Ն մա նա պես եւ մե ղա վոր նե րի 

հո գի նե րը մե ղա վոր նե րի կա յան նե րում տանջ վում ու տա ռա պում 

են, տես նում են դառ նա կերպ տա ռա պանք նե րը, ո րոնք պահ ված են 

ի րենց հա մար եւ նախ քան այն ստա նա լը՝ սար սա փից կո ծում են: 

 Գի տեն, որ հա վի տե նա կան տան ջանք նե րի են մատն վե լու, զղջում են 

ի րենց ապ րած չար կյան քի հա մար, ին չու չէ, նաեւ տանջ վում են, 

քա նի որ զրկվե ցին նաեւ այս ժա մա նա կա վոր կյան քի վա յելք նե րից, 

ո րոնց կապ ված էին այս աշ խար հում: Իսկ ար դա րի հո գին ու րա խա-

նում է, քա նի որ մարմ նից ան ջատ վե լով՝ ա վե լի է մո տե նում Աստ-

ծուն:  Շա տե րի ըն կալ մամբ՝ մար մի նը հո գու հա մար բանտ է:  Սա-

կայն այդ պես չէ: Աստ ված մար դուն հո գով եւ մարմ նով է ա րա րել: 

 Մարդն ամ բող ջա կան եւ կա տար յալ է, երբ մար մին ու նի:  Մար մի նը 

գոր ծիք է, որ կա րող է ծա ռա յել Աստ ծուն, ուս տի մարդն ա ռանց 

մարմ նի ան կա տար է: 

-  Տե՛ր հայր, իսկ ե՞րբ է մար դը բա նա կան հո գի ստա նում, ե՞րբ է հո գին ի 

հայտ գա լիս: 

-  Բեղմ նա վոր ման պա հից իսկ մար դուն հո գի է տրվում, մար-

դը մարդ է ա ռա ջին իսկ րո պեից: Ուս տի հղիութ յան ար հես տա կան 

ընդ հա տու մը սպա նութ յուն է, նույ նիսկ ա վե լի ծանր, քան մար դաս-

պա նութ յու նը, քա նի որ ե թե մար դաս պա նութ յան ժա մա նակ զո հը 

կա րող է դի մադ րել, փախ չե լու փորձ ա նել, ա պա այս պա րա գա յում 

մոր ո րո վայ նում ձե ւա վոր վող պտու ղը բա ցար ձակ ա նօգ նա կան էակ 

է, որն օգ նութ յան, խնամ քի կա րիք ու նի:  Հայ րերն ա սում են, որ 
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 Դա տաս տա նի օ րը նրանք կանգ նե լու են  մեր առ ջեւ եւ նա յե լու են 

մեր աչ քե րին:  Սա սար սա փե լի  ի րո ղութ յուն է: 

-  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ այդ մա նուկ նե րի հո գի նե րը, ո րոնք այդ պես էլ լույս 

աշ խարհ չե կան, զրկվե ցին կյան քից, խառն վում են հրեշ տակ նե րի դա սե րին:

- Ի հար կե:  Մին չեւ ո րո շա կի տա րիք ե րե խա ներն ա ռանց խոս տո-

վա նութ յան մո տե նում են  Սուրբ  Հա ղոր դութ յա նը:  Սաղ մո սեր գուն 

ա սում է. «Ե րա նի՜ այն մար դուն, ո րին  Տերն այ լեւս մե ղա վոր չի 

հա մա րում» (Սաղմ. ԼԱ 2):  Սա կար ծես հենց ե րե խա նե րի հա մար է 

աս ված: Ու րեմն, ե թե այս աշ խար հում ապ րող ե րե խա ներն ա ռանց 

խոս տո վա նութ յան կա րող են մո տե նալ  Սուրբ  Հա ղոր դութ յա նը, 

ա ռա վել եւս լույս աշ խարհ չե կած փոք րիկ նե րի հո գի նե րը երկն քում 

են՝ հրեշ տակ նե րի դա սե րում: Նշեմ նաեւ, որ հոգին վե րա դառ նալ 

չի կա րող:  Վար դա պետ ներն ա սում են, որ ար դար նե րի հո գի նե րը 

գի տեն, տես նում են, թե ինչ է կա տար վում երկ րի վրա եւ բա րե խոս 

են Աստ ծո առ ջեւ մեզ հա մար:  Սա կայն մե ղա վոր նե րը չգի տեն, չեն 

տես նում: Ըստ ո րոշ հայ րե րի՝ ե թե ար դար նե րը գի տեն, ա պա մե ղա-

վոր նե րին դե ւերն են պատ մում այս տե ղի մա սին: 

-  Փաս տո րեն, հո գի նե րը պահ վում են մին չեւ հա մընդ հա նուր հա րութ յան 

օ րը, մին չեւ հո գի նե րի եւ մար մին նե րի  Դա տաս տա նը:  Հա տու ցումն Ա հեղ  Դա-

տաս տա նից հե տո՞ է լի նե լու:

-  Հա տու ցու մը լի նե լու է հա մընդ հա նուր հա րութ յու նից, Ա հեղ 

 Դա տաս տա նից հե տո, երբ նրան ցից յու րա քանչ յու րին կհա տուց վի 

ըստ ի րենց գոր ծե րի, ինչ պես  Սուրբ  Գիրքն է ա սում, որ ինչ որ ցա-

նենք, այն էլ կհնձենք: Ն շեմ նաեւ, որ մեր ննջեց յալ նե րի հո գի նե րի 

փրկութ յան հա մար կա րե ւոր վում են մեր ա ղոթք նե րը, նրանց ա նու-

նից մեր կա տա րած բա րե գոր ծութ յուն նե րը, հո գե հանգստ յան ա րա-

րո ղութ յուն նե րը, հատ կա պես այն աղ քատ նե րի ա ղոթք նե րը, ո րոնց 

նկատ մամբ մեր ննջեց յալ նե րը ո ղոր մած են գտնվել: 

(2006 թ., հուլիս, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր,
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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Մ Ա Հ ՎԱ Մ Բ  Բ Ա Ց Վ Ո Ւ Մ  Ե Ն  Դ ՌՆ Ե Ր Ը 

Հ Ա Վ Ի Տ Ե Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն …

 Տեր Կ յու րեղ քա հա նա  Տալ յան

-  Տե՛ր հայր, գաղտ նիք չէ, որ մա հը միշտ էլ վա խի զգա ցու մով է հա մա կել 

մար դուն: Ին չո՞ւ է մար դը վա խե նում մահ վա նից, եւ ո՞րն է մահ վան քրիս տո-

նեա կան ըն կա լու մը: 

-  Մար դը վա խե նում է մահ վա նից, ո րով հե տեւ մե րօր յա մար դու 

եւ ընդ հան րա պես մար դու պատ կե րաց մամբ մա հը ա մե նա վատ բանն 

է, որ կա րող է պա տա հել մար դու հետ:  Հո գե բու ժութ յան, հո գե բա-

նութ յան մեջ հայտ նի ար տա հայ տութ յուն է «մահ վան վախ» ար տա-

հայ տութ յու նը:  Մար դը վա խե նում է մահ վա նից, ին չը բնա կան, է, 

ո րով հե տեւ մար դը չի ստեղծ ված մա հա նա լու հա մար, մա հը մար դու 

հա մար բնա կան չէ:  Տա րօ րի նակ ե րե ւույթ է. մարդն այ սօր կա, իսկ 

վա ղը կա րող է չլի նել, ան սո վոր է եւ ար ժե վա խե նալ:  Մահ վան վա-

խը շատ լուրջ բան է, հո գե բա նա կան, հո գե կան խնդիր ներ կա րող 

է ծնել մար դու մեջ, այն մար դու մեջ, ով Աստ ծուց հե ռու է:  Բայց 

պետք չէ ա մե նից շատ վա խե նալ դրա նից:  Սո վո րա կան մար դը, այն 

մար դը, ով Աստ ծուն չի ճա նա չում (ին չը հա մա տա րած է այ սօր) 

վա խե նում է մահ վա նից, ո րով հե տեւ մա հը կյան քի կո րուստն է, այ-

նինչ քրիս տոն յա մար դը հա վա տում, վստա հում է Աստ ծո խոս քին, 

որ մա հը ոչ թե կյան քի կո րուստ է, այլ փո փո խութ յուն է իր ըն թաց-

քի մեջ:  Տերն ա սում է. « Մի՛ զար հու րեք նրան ցից, որ մար մինն են 

սպա նում եւ դրա նից հե տո ա վե լի բան ա նել չեն կա րող, այլ ցույց 

կտամ, թե ու մից պետք է վա խե նաք:  Վա խե ցեք նրա նից, ով սպա-

նե լուց հե տո գե հեն նե տե լու իշ խա նութ յուն ու նի» ( Ղուկ. ԺԲ 4, 

5):  Տա րօ րի նակ բան է ա սում  Տե րը՝ չվա խե նալ մեզ սպա նող նե րից: 

Ք րիս տոն յա յի հա մար մա հը լրիվ ու րիշ բան է: Ք րիս տոն յան էլ վա-

խե նում է մահ վա նից, բայց վա խե նում է այլ կերպ, վա խե նում է 

Աստ ծո  ա ռաջ կանգ նել ան պատ րաստ, ե թե չի հասց րել ա պաշ խա-

րել, մեղ քե րի հա մար թո ղութ յուն խնդրել, մարդ կանց հետ հաշտ վել, 

նե րել իր դեմ չա րիք գոր ծող նե րին: « Հող էիր եւ հող պի տի դառ-

նաս»,- ա սում է  Սուրբ  Գիր քը (տե՛ս Ծննդ. Գ 19): Ս րա նից ոչ ոք 

խու սա փել չկա րո ղա ցավ: Եվ դրա պատ ճա ռը ե ղավ մեղ քը:  Հի շենք 
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Ե դե մա կան պար տե զը. մար դը մահ կա նա ցու դար ձավ մե ղան չե լով, 

ո րը ժա ռան գա բար անց նում է սերն դե սե րունդ:  Բայց Աստ ծո այդ 

ա նեծ քի մեջ մեծ օրհ նութ յուն էլ կար:  Պատ կե րաց նենք, որ մե ղա-

վոր մար դը հա վի տե նա պես գո յութ յուն ու նե նար՝ մեղ քի հետ մեկ-

տեղ, ա հա վոր մի բան կլի ներ:  Հի շենք ա նա ռակ որ դու ա ռա կը (տե՛ս 

 Ղուկ. ԺԵ 11-32): Որ դին թո ղեց հայ րա կան տու նը եւ գնաց հե ռու 

մի աշ խարհ: Այս տեղ ներ կա յաց ված է մարդ-Աստ ված հա րա բե րութ-

յու նը: Որ դին  Հո րից կտրվեց, հայտն վեց մահ վան վի ճա կում: Եվ երբ 

զղջու մով ու ա պաշ խա րութ յամբ վե րա դար ձավ  Հոր մոտ, մահ վա-

նից կյան քի ան ցավ: Աստ ված ո ղոր մած եւ գթած  Հայր է, որ պատ-

րաստ է նե րել Ի րեն դի մող Իր որ դի նե րին:  Մար դը հա վի տե նա կան 

կյան քի հա մար է ստեղծ ված:  Մեր  Տե րը մեզ հա վի տե նա կան կյանք, 

փրկութ յուն բե րեց:   Մենք ա սում ենք, որ կա ժա մա նա կա վոր կյանք, 

հա վա տում ենք նաեւ հա վի տե նա կան կյան քին, կա մահ, կա նաեւ 

հա վի տե նա կան մահ, ո րը Աստ ծուց կտրված վի ճակն է:  Չէ՞ որ այն 

մար մի նը, ո րը մար դը ստա նում է մե ռել նե րի հա րութ յան օ րը, հո-

գե ւոր մար մին է, չի կա րող վե րա նալ: Աս ված է, որ հրեշ տակ նե րի 

պես պետք է լի նենք: Եվ այդ մարմ նով մե ղա վոր մար դը հա վիտ յան 

զրկված կլի նի եր ջան կութ յու նից, լույ սից, կյան քի Աղբ յու րից, ու-

րա խութ յու նից: 

- Տե՛ր հայր, փաս տո րեն մահ վամբ ա մեն ինչ չի ա վարտ վում, այլ սկսվում 

է միայն: Աս վում է, որ մահ վամբ բաց վում են դռնե րը հա վի տե նութ յան:  Մա-

հը վերջն է այս ժա մա նա կա վոր կյան քի, եւ սկիզ բը՝ հա վի տե նութ յան: Ինչ պե՞ս 

հաս կա նալ:

-  Մահ վամբ բաց վում են դռնե րը հա վի տե նա կան կյան քի, երկն-

քի ար քա յութ յան նրանց հա մար, ով քեր այս կյանքն ապ րե ցին  Տի րո-

ջը հա վա տա լով, վստա հե լով, սի րե լով, ձգտե լով Ն րա հետ լի նել…: 

Եվ բաց վում են հա վի տե նա կան տան ջան քի դռնե րը նրանց հա մար, 

ով քեր մեր ժել են  Տի րո ջը, ի րենց կյանքն ապ րել են միայն ի րենց հա-

ճույք նե րի, վա յելք նե րի հա մար՝ ան տե սե լով Աստ ծուն: 

- « Մի՛ փնտրիր ան մա հութ յուն՝ ծնված լի նե լով մահ կա նա ցու»,-ա սում է սբ․ 
 Հովհ. Ոս կե բե րա նը:  Ցա վոք սրտի մե րօր յա մարդն այն պես է ապ րում աստ վա-

ծա պար գեւ իր կյան քը, կար ծես ան մահ է եւ իր առ ջեւ դեռ տասն յակ տա րի ներ 

ու նի ապ րե լու: Ինչ պե՞ս մար դը կա րող է գալ այն գի տակ ցութ յա նը, որ հա վերժ 

չի ապ րե լու, որ մի օր ինքն էլ պի տի գնա այս աշ խար հից: 
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-  Մար դը պետք է հաս կա նա՝ ի՞նչ է կյան քը, ճա նա չի կյան-

քի Աղբ յու րին, իր Ա րար չին, հա վա տա, վստա հի Ն րան, հաս կա նա, 

որ ին քը ա րա րած է եւ Ա րա րիչ ու նի երկն քում: Ա յո, մենք բո լորս 

ապ րում ենք այն պես, կար ծես մեր առ ջեւ հա զա րա վոր տա րի ներ 

ու նենք:  Տերն ա սում է՝ վաղ վա օ րը քո նը չէ:  Լա վա գույն օ րի նակ 

է  Տի րոջ պատ մած Ան միտ մե ծա հա րուս տի ա ռա կը (տե՛ս  Ղուկ. ԺԲ 

16-21):  Մի մարդ հսկա յա կան բերք է ստա նում, եւ քա նի որ տեղ 

չու նի այն ամ բա րե լու, մտա ծում է իր շտե մա րան նե րը մե ծաց նե-

լու եւ այն տեղ տե ղա վո րե լու մա սին: Ա նօ րեն հարս տութ յուն, բերք 

չէ ստա ցա ծը, չէ՞, չի աս վում, որ ու նեց ված քը ա նօ րեն էր, ինչ պես 

 Զակ քեոս մաք սա վո րի նը: Աստ ված ա սում է. «Ան միտ մարդ, այս գի-

շեր հո գիդ առ նե լու եմ»:  Մինչ դեռ նա մտա ծում էր, որ մինչ կյան քի 

վերջ պի տի վա յե լեր իր ու նե ցա ծը:  Բայց կա րե լի էր մարդ կանց ո ղոր-

մութ յուն ա նել, սո ված նե րին կե րակ րել…: Եվ ի՞նչ ե ղավ. մարդն 

ա մեն բան կորց րեց:   

 Մենք՝ հա վա տաց յալ ներս, հա ճախ այդ պես ենք ապ րում. վա-

ղը կհասց նենք, կա նենք: Ո՛չ, այդ պես չէ:  Մեր սրբե րը, մե ծե րը մեզ 

պատ գա մել են. «Այ սօր քո վեր ջին օրն է»: Արդ յոք ե թե Աստ ված 

այ սօր հո գիս առ նի, Ն րա առ ջեւ պատ րա՞ստ եմ կանգ նել:  Հասց րե՞լ 

եմ նե րել նրանց, ով քեր ինձ վա տութ յուն են ա րել, հաշտ վել նրանց 

հետ, ո րոնց ես նե ղաց րել եմ:  Շա՜տ դժվար բան է, ո րով հե տեւ ա մեն 
ինչ փոխ վում է, երբ կանգ նում ես մահ վան առ ջեւ՝ զատ վում է կա րե ւորն 
ան կա րե ւո րից, երկ րոր դա կա նը՝ ա ռաջ նա յի նից, հա վի տե նա կա նը՝ ժա մա-
նա կա վո րից:  Հի շե ցի մի ծե րու նու. հա վա տաց յալ մարդ էր: Այն պես 

մա քուր, ման կա կան ա ղոթք էր ա նում, որ լսե լիս միշտ հուզ վում էի: 

 Հի սու սին դի մում էր այս պես՝  Տեր իմ ջան: Ե րա զում էր   Սուրբ  Գիր-

քը կար դա լով մեռ նել: Այդ պես էլ ե ղավ:  Նա մեզ նից մեկն էր, ան-

կա տար մի էակ, բայց Աստ ծուն շատ էր սի րում:  Նաեւ հի շենք, թե 

ինչ պե՞ս էին ա ղո թում մեր հայ րե րը. նրանք Աստ ծուն խնդրում էին 

մահ վան օ րը միշտ ի րենք աչ քի առ ջեւ ու նե նա լու շնորհ տալ:  

 - Տե՛ր հայր, քա նի որ մա հը կա րող է մեզ «այ ցի գալ» ա մեն վայրկ յան, մենք 

պետք է միշտ սպա սենք նրան: Այս պի սի ար տա հայ տութ յուն կա. « Մահ վան 

հետ հաշտ ապ րել»: Ինչ պե՞ս հաս կա նալ, ի՞նչ ա սել է «մահ վան հետ հաշտ ապ-

րել»:

- « Մահ վան հետ հաշտ ապ րել» նշա նա կում է գի տակ ցել նրա 

ան խու սա փե լիութ յու նը (վա խե ցողն էլ է գի տակ ցում դա), նշա նա-

կում է Ք րիս տո սի հետ հաշտ լի նել, ձգտել ապ րել Ք րիս տո սի պատ-
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վի րան նե րով, Ն րան սի րե լով, ընկ նե լով, վեր կե նա լով:  Սբ․  Պո ղոս 

ա ռաք յալն ա սում է. « Չեմ ա սում հա սել եմ, այլ ճա նա պար հին եմ» 

(տե՛ս  Փի լիպ. Գ 12, 13):  Կա րե ւորն այդ ճա նա պար հին լի նելն է, կա-

րե ւոր չէ՝ դան դաղ ես քայ լում, թե ա րագ, դա ու րիշ խնդիր է, բայց 

միշտ այդ ճա նա պար հին լի նել, միշտ հա յացքդ Ք րիս տո սին հա ռած 

լի նել: Ի՞նչ օ գուտ ու նի մար դը, ե թե ամ բողջ աշ խար հը շա հի, բայց 

իր ան ձը կորց նի (տե՛ս  Մատթ. ԺԶ 26): 
 Մահ վան ըն կա լու մը մեր ժո ղովր դի մեջ թե րի, թյուր է:  Շատ 

մար դիկ ա սում են՝ հան կար ծա մահ լի նեմ, ցավ չքա շեմ, հա րա զատ-

նե րիս նե ղութ յուն չտամ…:  Հան կար ծա մահ լի նե լը գու ցե դրա կան 

բան է նրանց հա մար, ով քեր ի րենց կյանքն Աստ ծո հետ են ապ րել: 

 Բայց ըստ էութ յան մարդ կանց մե ծա մաս նութ յան հա մար հան կար-

ծա մահ լի նե լը ող բեր գութ յուն է, մար դը չի հասց նում իր «պարտ-

քե րը փա կել»՝ նե րել, հաշտ վել, իր մեղ քե րի հա մար զղջալ, Հա-

ղոր դութ յուն ստա նալ: Ինչ քա՜ն մարդ է այ սօր մա հա նում ա ռանց 

 Հա ղոր դութ յան, ա ռանց Ք րիս տո սի  Սուրբ  Մարմ նի եւ Ար յան հետ 

առնչ վե լու: Իսկ այլ դեպ քում եր կա րա տեւ ծանր հի վան դութ յու նը 

ո ղոր մութ յուն է Աստ ծո կող մից. Աստ ված ժա մա նակ է տա լիս մար-

դուն վե րա նա յե լու իր ամ բողջ կյան քը: Ի՞նչ է մե ռել նե րի հա րութ-

յու նը:  Տե սեք, Աստ ված մար դուն ստեղ ծեց Իր պատ կե րով եւ նմա-

նութ յամբ:  Մար դը ե ռա մաս է՝ ու նի մար մին, միտք, հո գի:  Մար մի նը 

մեռ նում է, հող է դառ նում, մնում են միտ քը եւ հո գին: Եվ երբ 

մար դը կորց նում է մար մի նը, իր ամ բող ջա կա նութ յու նը խախտ վում, 

խա թար վում է: Ու րեմն մե ռել նե րի հա րութ յու նը ոչ այլ ինչ է, ե թե 

ոչ այդ ամ բող ջա կա նութ յան վե րա կանգ նու մը եւ այդ վի ճա կով է, որ 

մար դը պի տի դա տա պարտ վի կամ հա վի տե նա կան տան ջանք նե րի, 

կամ ար ժա նա նա հա վի տե նա կան կյան քին: 

 Մեր պե տութ յան, ժո ղովր դի ող բեր գա կան, ա ղե տա լի վի ճա կի 

պատ ճա ռը հո գե ւո րի բա ցա կա յութ յունն է: Ար դեն  տա րի ներ շա-

րու նակ ես  մկրտութ յուն չեմ ա նում ա ռանց թե կուզ մեկ փոք րիկ 

զրույ ցի:  Մար դիկ գա լիս են մկրտվե լու՝ գա ղա փար չու նե նա լով, թե 

ինչ է հավատը, ով է Ք րիս տո սը: Այն քա՜ն տխուր է այդ վի ճա կը: 

- « Գե րեզ մա նա տունն այն պի սի դպրոց է, որ տեղ մեռ յալ նե րը սո վո րեց նում 

են ապ րող նե րին, համ րե րը՝ խո սող նե րին»,-ա սում է  Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե-

ցին:  Մեռ յալ ներն ի՞նչ կա րող են սո վո րեց նել մեզ՝ ող ջե րիս:   

- Ա մե նա կա րե ւոր բա նը, որ այս կյան քը վեր ջա վոր է, ժա մա-

նա կա վոր, որ այս կյան քից ո չինչ հետդ չես տա նի: Ի՞նչ թո ղե ցիր՝ 
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լո՞ւյս թո ղե ցիր, թե՞ չթո ղե ցիր:  Պա տա հա կան չէ, որ  Սուրբ  Գիր քը 

ա սում է, որ սգո տուն գնալն ա վե լի լավ է խնջույ քի տուն գնա-

լուց (տե՛ս  Ժո ղո վող Է 3): Ու րա խութ յան տա նը մարդ կանց ուշքն 

ու միտ քը հա մեղ ու տեստ ներն են, խմիչք նե րը, սգո տա նը մար դիկ 

ա վե լի հա վաք են, շա տե րը սկսում եմ մահ վան մա սին խոր հել: Ես 

հու ղար կա վո րութ յուն նե րի ժա մա նակ միշտ կոչ եմ ա նում՝ ա սե լով, 

որ մենք միայն հան գուց յա լի հա մար չենք ա ղո թում, այլ նաեւ մեզ 

հա մար, որ հի շենք, որ մեզ էլ է մի օր սպա սում սա. պատ րա՞ստ 

եմ ես:  Հու ղար կա վո րութ յան գնա ցող հո գե ւո րա կա նը պար տա վոր է 

հա վի տե նա կան կյան քից, հա րութ յու նից խո սել:  Մարդ կանց սրտե-

րում մեկ հա տիկ սերմ կընկ նի եւ Աստ ծո ո ղոր մութ յամբ կգոր ծի: 

-  Տե՛ր հայր, ո՞րն է թե մա յի վե րա բեր յալ  Ձեր պատ գա մը մեր ըն թեր ցող նե-

րին:  

-  Սի րե լի՛ ըն թեր ցող, մենք պետք է վա խե նանք դա տաս տա նից, 
ո րը մահ վա նից հե տո է, մենք պետք է վա խե նանք մեր մեղ քերց, ոչ 
թե մահ վա նից:  Հա ճախ կար դա ցեք  Ղու կա սի Ա վե տա րա նում զե-
տեղ ված «Աղ քատ  Ղա զա րո սի եւ մե ծա հա րուս տի» ա ռա կը (տե՛ս 
 Ղուկ. ԺԶ 19-31) եւ տե սեք մահ վա նից հե տո նրանց վի ճա կը: Այս 
ա մե նի հիմ քում հա վատն է, հա վատն առ այն, որ մեր  Տե րը պատ-
րաստ է մեզ հա վի տե նա կան կյանք, եր ջան կութ յուն, ու րա խութ յուն 

եւ սեր պար գե ւել:   
(2013 թ., հունվար, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, 

«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Հ Ա Վ Ի Տ Ե Ն Ա Կ Ա Ն  Կ Յ Ա Ն Ք

 Տեր Կ յու րեղ քա հա նա Տալյան

- Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րի ու սուց ման հա մա ձայն՝   Աստ ված մար դուն 

ստեղ ծել է հա վի տե նութ յան հա մար՝ մար դու բնութ յան մեջ դնե լով ան մա-

հութ յան, փառ քի ու հանգստ յան փա փագ:   Սուրբ  Գիր քը հստակ ա սում է, որ 

«մենք ծնված ենք ա նեղծ ու ա նա րատ ու ան թա ռամ ժա ռան գութ յան հա մար, 

որ պահ ված է երկն քում մեզ հա մար» (հմմտ. Ա  Պետր. Ա 4):  Նաեւ սբ.  Պո ղոս 

ա ռաք յալն է ա սում, որ «մեր քա ղա քա ցիութ յու նը երկն քում է» ( Փիլ. Գ 20), այ-

սինքն՝ մենք հյուր, պան դուխտ ենք այս աշ խար հում: 
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 Ցա վա լի է, բայց ի րա կա նութ յուն, որ շատ-շա տերն այ սօր հա վի տե նա կան 

կյան քի մա սին գա ղա փար ան գամ չու նեն եւ չեն էլ պատ կե րաց նում, որ ա մեն 

ինչ չի սահ մա նա փակ վում այս կյան քով: 

 Տե՛ր հայր, եւս մեկ ան գամ փոր ձենք հաս կա նալ, պար զել, թե ինչ է հա վի-

տե նա կան կյան քը:

-  Մեր Ե կե ղե ցու բա նա ձե ւի՝  Հա վա տո հան գա նա կի վեր ջին հատ-

վա ծում աս վում է. « Հա վա տում ենք նաեւ .... մե ռել նե րի հա րութ յա-

նը, հո գի նե րի եւ մար մին նե րի հա վի տե նա կան դա տաս տա նին, երկն-

քի ար քա յութ յա նը եւ հա վի տե նա կան կյան քին»:  Միան շա նակ է, որ 

այս հավատը չու նե ցող մար դը չի կա րող քրիս տոն յա կոչ վել: Ե կե-

ղե ցու սուրբ հայ րե րը  Հա վա տո հան գա նա կը կազ մել են  Սուրբ Գր քի 

վրա հիմն վե լով:  Հով հան նու Ա վե տա րանն ա սում է. «Աստ ված այն-

քան սի րեց աշ խար հը, որ մին չեւ իսկ Իր միա ծին Որ դուն տվեց, որ-

պես զի, ով Ն րան հա վա տում է, չկոր չի, այլ ըն դու նի հա վի տե նա կան 

կյան քը» ( Հովհ. Գ 16):  Նույն գլխի վեր ջում աս վում է. «Ով հա վա-

տում է Որ դուն, ըն դու նում է հա վի տե նա կան կյան քը, իսկ ով չի 

հնա զանդ վում Որ դուն, կյանք չի տես նի, այլ նրա վրա կմնա Աստ-

ծու բար կութ յու նը» ( Հովհ. Գ 36): Ու րեմն հա վի տե նա կան կյանքն 

Աստ վա ծաշն չի մեջ ար ձա նագր ված ի րո ղութ յուն է:  Մար դը ստեղծ-

ված չէ մեռ նե լու, այլ հա վի տե նա պես ապ րե լու համար: Ա դամն ու 

Ե վան դրախ տում այդ պես պետք է ապ րեին, սա կայն մեղ քը ե ղավ 

մահ վան պատ ճառ:  Մա հը ներ դաշ նա կութ յան խա թա րումն է:  Մար-

դը զրկվեց Աստ ծու հետ ան մի ջա կան հա րա բե րութ յու նից, սա կայն 

եր բեք չհաշտ վեց մահ վան հետ: Ին չո՞ւ:  Մար դու էութ յան խոր քում 

կա հա վի տե նա կան կյան քի կա րո տը, գի տակ ցու մը:  Գի տութ յունն 

այ սօր ջան քեր է գոր ծադ րում մար դու կյան քը մի փոքր եր կա րեց նե-

լու հա մար, սա կայն մահն ան խու սա փե լի է, քա նի որ Աստ ված ա սաց. 

« Հող էիր եւ հող էլ կդառ նաս» (Ծննդ. Գ 19):  Բայց մա հը վեր ջը չէ: 

 Միայն քրիս տոն յան է գի տակ ցում, որ մահն ըն դա մե նը սահ ման է, 

ո րից հե տո մար դուն մի այլ գո յա ձեւ է սպաս վում՝ հա վի տե նա կան 

կյան քը:  Մե ռել նե րի հա րութ յա նը հա վա տա լով՝ նաեւ հե թա նո սա-

բար չենք կո ծում մեր հա րա զատ նե րի կորս տի դեպ քում:  Սբ․  Պո ղոս 

ա ռաք յա լը  Կորն թա ցի նե րին ուղղ ված իր ա ռա ջին թղթում ման րա-

մասն խո սում է հա րութ յան մա սին (տե՛ս Ա  Կորնթ. ԺԵ 1-58): Իսկ 

սբ․ Բ.  Կե սա րա ցին այս պես է բնո րո շում հա վի տե նա կան կյան քը. 

«Ող ջե րի եր կիր է դա. այն տեղ չկա ո՛չ գի շեր, ո՛չ քուն, ո րը մահ վան 

պատ կերն է, չկան նյու թա կան կե րա կուր ներ, որ մեր տկա րութ յան 

ա պա ցույցն է, չկան հի վան դութ յուն ներ, չկան ցա վեր, չկան հի վան-
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դա նոց ներ, դա տա րան ներ, ա ռեւ տուր, ար վեստ, դրամ չկա, ո րը չա-

րի քի սկիզբն է, պա տե րազմ նե րի պատ ճա ռը, թշնա մութ յան ար մա-

տը:  Դա ող ջե րի եր կիր է, ուր մար դը չի մեռ նում մեղ քի պատ ճա ռով, 

այլ ապ րում է ճշմա րիտ Կ յան քով՝  Հի սուս Ք րիս տո սով»:

-  Տե՛ր հայր, շա տերն ա սում են, որ հա վա տում են Աստ ծուն, բայց քա մահ-

րում են մահ վա նից հե տո կյան քի գո յութ յան միտ քը:  Մի՞ թե հնա րա վոր է հա վա-

տալ Աստ ծուն, բայց չհա վա տալ հա վի տե նա կան կյան քի գո յութ յա նը: 

- Այս կերպ մտա ծող մար դիկ ոչ թե հա վա տում են Աստ ծուն, այլ 

հա վա տում են, որ Աստ ված կա:  Հա վա տալ Աստ ծուն նշա նա կում է 

ըն դու նել Ն րա պատ գամ նե րը, սուրբգ րա յին ճշմար տութ յուն նե րը: 

Ք րիս տոս ա սաց. «Ես իսկ եմ հա րութ յուն եւ կյանք. ով հա վա տում 

է ինձ , թե պետ եւ մեռ նի, կապ րի, եւ ով կեն դա նի է ու ինձ  հա վա-

տում է, հա վիտ յան չի մեռ նի» ( Հովհ. ԺԱ 25-26):  Նա հա րութ յուն 

ա ռավ մե ռել նե րից եւ ե ղավ ննջեց յալ նե րի ա ռա ջին պտու ղը (տե՛ս 

Ա  Կորնթ. ԺԵ 20):  Դա լա վա գույն ա պա ցույցն է մեր հա րութ յան: 

 Հա մընդ հա նուր հա րութ յան ժա մա նակ ո մանք հա րութ յուն կառ նեն 

հա վի տե նա կան ե րա նութ յան հա մար, ո մանք էլ՝ հա վի տե նա կան դա-

տա պար տութ յան, տան ջանք նե րի հա մար (տե՛ս  Հովհ. Ե 29):  Մեր 

 Տե րը ե կավ եւ մեզ պատ մեց այն ա մե նը, ինչ անհ րա ժեշտ է մեր 

փրկութ յան հա մար. «Ոչ ոք եր կինք չի ե լել, ե թե ոչ նա, որ ի ջավ 

երկն քից՝ մար դու Որ դին, որ երկն քից էր» ( Հովհ. Գ 13):  Սբ․  Պո-

ղոս ա ռաք յալն էլ երկն քի ար քա յութ յան ա կա նա տե սը ե ղավ դեռ իր 

կեն դա նութ յան ժա մա նակ, ո րի մա սին պատ մում է եր րորդ  դեմ քով. 

« Գի տեմ մի մար դու...., որ հափշ տակ վեց մին չեւ դրախտ եւ լսեց 

ան պա տում խոս քեր, որ մարդս ար տոն ված չէ խո սել» (Բ  Կորնթ. 

ԺԲ 2-4):  Նա կար ծես հրա ժար վում է մարդ կա յին լեզ վով նկա րագ-

րել իր տե սա ծը:  Մար դը չի կա րող երկ նա յի նը, աստ վա ծա յի նը հաս-

կա նալ, ե թե Աստ ված ի մաս տութ յուն չտա:  Սի րաքն իր ի մաս տութ-

յան գրքում ա սում է, որ մարդն իր ոտ քի տակ ըն կա ծը հա զիվ է 

նշմա րում, ինչ պե՞ս կա րող է երկ նա յի նը, աստ վա ծա յի նը հաս կա նալ 

ա ռանց Աստ ծու օգ նութ յան: 

-  Տե՛ր հայր, իսկ ին չի՞ հա մար է մար դուն տրված այս ժա մա նա կա վոր, ան-

ցո ղիկ կյան քը:  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ մենք ծնված ենք ոչ այն քան այս կյան քի, 

որ քան հա վի տե նա կա նի հա մար: 

-  Միան շա նակ պետք է պնդել այդ: Այս կյան քը նա խա պատ-

րաս տութ յան հա մար է տրված մեզ: Ե րա նե լի՜ են նրանք, ով քեր այս 
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կյան քում կնա խա պատ րաստ վեն հա վի տե նա կան կյան քի հա մար, 

բայց վա՜յ նրանց, ով քեր ան պատ րաստ կգտնվեն  Տի րոջ երկ րորդ 

գալստ յա նը՝ Ա հեղ Դա տաս տա նի օ րը: Ն րանք կնետ վեն «ար տա քին 

խա վա րը. այն տեղ կլի նի լաց եւ ա տամ նե րի կրճտում» ( Մատթ. ԻԵ 

30): «Ն րանց որ դը չի մեռ նում, եւ հու րը չի հանգ չում. եւ խայ տա-

ռա կութ յուն կլի նի բո լոր մարմ նա վոր նե րի հա մար» (հմմտ. Ե սա յի 

ԿԶ 24): Այդ ժամ բո լոր մե ղա վոր նե րը մա հը պի տի փնտրեն եւ չպի-

տի գտնեն:  Մարդն ան մահ ա րա րած է, ու նի սկիզբ, բայց վերջ չու-

նի:  Մարդն ու նի ան մահ հո գի, բա նա կա նութ յուն, զգաց մունք ներ, 

միտք. այս ա մե նը չի կա րող կոր չել, ուս տի հա րութ յամբ մար դու 

ան մահ հո գին կմիա նա հա րուց յալ ա նա պա կան, հո գե ւոր մարմ նին, 

ինչ պես ա ռաք յալն է ա սում (տե՛ս Ա  Կորնթ. ԺԵ 1-58):

- «Երկն քի ար քա յութ յու նը ձեր ներ սում է»,- մի ա ռի թով ա սաց  Տե րը: Ինչ-

պե՞ս հաս կա նալ: 

-  Տեր Աստ ված վերս տին ծնեց մեզ ե կե ղե ցու ա վա զա նից՝ որ պես 

երկն քի ար քա յութ յան քա ղա քա ցի ներ,  Հոր որ դե գիր ներ, քրիս տոն-

յա ներ. դա մեր ներ սում է: « Հայր մեր» ա ղոթ քում էլ ա սում ենք. 

« Թող  Քո ար քա յութ յու նը գա»: Որ տե՞ղ. ի հար կե՛ մեր մեջ: Աստ ծու 

թա գա վո րութ յունն այն վայրն է, որ տեղ մշտա պես գոր ծում է Աստ-

ծու կամ քը: Ե կե ղե ցին Աստ ծու ար քա յութ յան «դես պա նա տունն» է 

երկ րի վրա: Աստ ծու ար քա յութ յու նը մեր ներ սում խա ղա ղութ յունն 

է, սե րը, խնդութ յու նը, ու րա խութ յու նը, այն բո լոր հատ կա նիշ նե րը, 

ո րոնք առ կա են Աստ ծու ար քա յութ յան մեջ, ո րոնք կվա յե լենք, ե թե 

ար ժա նա նանք ար քա յութ յա նը: 

-  Տե՛ր հայր, հա վի տե նա կան կյան քի հույսն ու նե նա լով մեր սրտե րում՝ 

նաեւ չենք հու սալք վում կյան քում մեզ հան դի պած նե ղութ յուն նե րի, փոր-

ձութ յուն նե րի, տա ռա պանք նե րի ու վշտի պատ ճա ռով, մինչ դեռ ով քեր չու նեն 

փրկութ յան հույ սը, հա վատ առ հա վի տե նա կան կյանք, վշտի, դժբախ տութ յան 

մեջ դե պի կոր ծա նում են գնում...

-  Ցա վա լի ի րո ղութ յուն է փրկութ յան հույս չու նե նա լը, հա վի-

տե նա կան կյան քի գո յութ յա նը չհա վա տա լը:  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն 

ա սում է. «Ե թե միայն այս կյան քի հա մար ենք հույս դրել ի Ք րիս-

տոս, ո ղոր մե լի ենք, քան բո լոր մար դիկ» (Ա  Կորնթ. ԺԵ 19): Ով չի 

հա վա տում հա րութ յա նը, հա վի տե նա կան կյան քին, ո ղոր մե լի վի ճա-

կում է գտնվում, ուս տի եւ քրիս տոն յա կոչ վե լու ի րա վունք չու նի:
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- Այ սօր շատ հա ճախ մո ռա նում ենք կամ պար զա պես չենք կա րե ւո րում 

մեր ննջեց յալ նե րի հո գի նե րի փրկութ յան հա մար ա ղո թել, մինչ դեռ Ե կե ղե ցու 

հայ րե րը պատ գա մում են ա ղո թել թե՛ ծա նոթ եւ թե՛ ան ծա նոթ հան գուց յալ նե րի 

հո գի նե րի փրկութ յան հա մար՝ ա սե լով, որ ե թե աղ քատ ներն ու չքա վոր նե րը 

կա րիքն ու նեն նյու թա կան եւ հո գե ւոր նե ցու կի՝ ո ղոր մութ յան, որ քան ա ռա վել 

պետք է նրանց ո ղոր մել, ով քեր այ լեւս չեն կա րող ա պաշ խա րել մեղ քե րի հա-

մար, այլ միայն մար դա սեր եւ գթած Աստ ծու ո ղոր մութ յունն են ակն կա լում եւ 

կա րո տում ող ջե րի ա ղոթ քին:  Մի՞ թե այդ քան կա րե ւոր է հա վի տե նա կան կյան-

քին ար ժա նա նա լու հա մար մեր հան գուց յալ նե րի հա մար արված մեր ա ղոթ քը:

-  Շատ կա րե ւոր է, քա նի որ այդ պի սի ա ղոթ քը, զու գորդ ված մեր 

հան գուց յա լի ա նու նից կա տար վող ո ղոր մութ յամբ, շատ բան կա րող 

է փո խել:  Հո գե հանգստ յան ա րա րո ղութ յու նը նույն պես շատ կա րե-

ւոր է: Ի հար կե, ար մա տա կան փո փո խութ յուն չի կա րող լի նել նրա 

հա մար, ով իր  ողջ կյան քի ըն թաց քում Աստ ծուց կտրված՝ հո գե ւոր 

մահ վան վի ճա կում է ե ղել, սա կայն ինչ-որ փո փո խութ յուն կա րող է 

լի նել: Ուս տի շատ կա րե ւոր է հա րա տեւ ա ղոթ քը մեր ննջեց յալ նե րի 

հա մար, որ պես զի Աստ ված ար ժա նաց նի նրանց ար քա յութ յա նը, հա-

վի տե նա կան հանգս տին: 

-  Տե՛ր հայր, հա վի տե նա կան կյան քը կամ երկն քի ար քա յութ յու նը  Սբ. Գր-

քում  Հի սու սը նմա նեց նում է ար տի մեջ թաքց րած գան ձի. «Որ մի մարդ, գտնե-

լով, նո րից թաքց նում է եւ ու րա խութ յու նից գնում վա ճա ռում է իր ամ բողջ 

ու նեց ված քը եւ այդ ար տը գնում» ( Մատթ. ԺԳ 44): Ու րեմն ինչ պե՞ս փնտրել, 

գտնել եւ պա հել այդ գան ձե րի գան ձը, ան հատ նե լի հարս տութ յու նը՝ հա վի տե-

նա կան կյան քը: Ինչ պե՞ս ար ժա նա նալ ե րա նա կան, բաղ ձա լի եւ ցան կա լի հա-

վի տե նա կան կյան քին: 

-  Սուրբ  Գիր քը հստակ է ա սում, որ հա վի տե նա կան կյան քին 

ար ժա նա նա լու հա մար պետք է հա վա տալ մեր Փրկ չին՝  Հի սուս 

Ք րիս տո սին:  Հա վա տալ Ն րան նշա նա կում է գնալ Ն րա հե տե ւից, 

լի նել Ն րա հետ, պա հել Ն րա պատ վի րան նե րը, փոր ձել իս կա պես 

«նոր մարդ» դառ նալ:  Հի շենք, որ մեր այս ժա մա նա կա վոր կյանքն 

աստ վա ծա նա լու մի ճա նա պարհ է: Արթ նա նանք ան հա վա տութ-

յան, հո գե ւոր մահ վան քնից, հա վա տանք հա վի տե նա կան կյան քի 

գո յութ յա նը եւ մեր աստ վա ծա հա ճո կյան քով ար ժա նա նանք դրան: 

 Թող Աստ ված մեզ ո ղոր մի եւ երկն քի ար քա յութ յանն ար ժա նաց նի: 

(2006 թ., հունիս, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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  Տեր  Մի քա յել վար դա պետ Գեւորգյան

«... ո րով հե տեւ մեր պա տե րազ մը մարմ նի եւ ար յան հետ չէ, այլ իշ խա նութ-
յուն նե րի հետ, պե տութ յուն նե րի հետ, այս խա վար աշ խար հի տի րա կալ նե րի հետ 

եւ երկն քի տակ ե ղող չար ո գի նե րի հետ» (Ե փես. Զ 12)

- Ըստ Աստ վա ծա շունչ  Մատ յա նի եւ Ե կե ղե ցու վար դա պետ նե րի՝ հո գե ւոր 

կյան քը հա րա տեւ պայ քար է ա նե րե ւույթ թշնա մի նե րի դեմ: Ին չո՞ւ է կյան քը 

պա տե րազմ հա մար վում:

-  Մար դու կյան քը երկ րի վրա հո գե ւոր պա տե րազմ է, քա նի 

որ դե ռեւս դրախ տից սկսած՝ սա տա նան մղում է մար դու դեմ այդ 

պա տե րազ մը:  Հի շենք, թե ինչ պես օ ձի կեր պա րան քով նա մո տե ցավ 

ա ռա ջին մար դուն, խա բեց նրան, հաղ թեց եւ պատ ճառ դար ձավ 

նրա՝ դրախ տից վտար վե լուն: Ու րեմն Ա դա մի սե րունդ նե րից սկսած 

տե ղի է ու նե նում այդ պա տե րազ մը, ո րը շա րու նակ վե լու է մին չեւ 

աշ խար հի վախ ճա նը:  Մեր հա կա ռա կորդ նե րը՝ չար դե ւե րը, մղում 

են մեր հո գի նե րը մեղ քի, ա նօ րե նութ յան, չա րութ յան: Եվ քա նի որ 

մար դը հո գուց եւ մարմ նից է բաղ կա ցած եւ գտնվում է այս փոր-

ձարկ ման աշ խար հում, միշտ էլ են թա կա է սայ թա քե լու:  Բաց ված 

է երկն քի ար քա յութ յան դու ռը, սա կայն կա նաեւ դժոխ քին մատն-

վե լու վտան գը, ուս տի մեր պա տե րազմն այս եր կու հանգր վան նե րի 

մի ջեւ է. կհաղ թա հա րե՞նք մեղ քը՝ մտնե լով երկն քի ար քա յութ յուն, 

թե՞ կմատն վենք դժոխ քի տան ջանք նե րին: Ան շուշտ, ե թե չլի ներ 

Ա դա մի մեղ քը, հո գե ւոր պա տե րազ մի կա րիք էլ չէր լի նի, քա նի որ 

կվե րա նա յինք եր կինք:  Սա կայն այ սօր այ լեւս հո գե ւոր պայ քարն 

ան խու սա փե լի է յու րա քանչ յու րիս հա մար:  Բայց այդ պա տե րազ-

մում մեզ ա ջակ ցում, փրկում են  Հի սուս Ք րիս տո սը, հրեշ տակ նե րը, 

ուս տի մենք Աստ ծո Որ դու զո րութ յամբ պետք է պայ քա րենք, որ-

պես զի մեր հո գի նե րը հաղ թա նա կեն: 

-  Փաս տո րեն՝ Ե դե մի պար տե զից սկսած ար դեն սա տա նան մղում է մար-

դու դեմ այդ պա տե րազ մը:  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ այ սօր էլ նույն կերպ փոր ձի չը 

պա տե րազ մում է մեր դեմ, մո տե նում յու րա քանչ յու րիս եւ տար բեր կեր պե րով 

գայ թակ ղե լով՝ հե ռաց նում Աստ ծուց: Այ սինքն՝ սկզբում նա պատ ճառ դար ձավ 
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մեր՝ դրախ տից վտար վե լուն, իսկ հի մա ար գելք է հան դի սա նում մեր՝ եր կինք 

ել նե լուն: 

- Ըստ սբ․ Գ ր․  Տա թե ւա ցու՝ ինչ պի սի վի ճա կում գտնվում էր 

Ա դա մը դրախ տում, նույն պի սի վի ճա կում գտնվում է այ սօր յու րա-

քանչ յուր մարդ: Ե թե Ա դա մի հա մար փոր ձարկ ման ծա ռը չա րի եւ 

բա րու գի տութ յան ծառն էր, այ սօր յու րա քանչ յուր մար դու հա մար 

փոր ձարկ ման ծառ է հան դի սա նում միտ քը: Ե թե այն ժա մա նակ խրա-

տա տու օձն էր, փոր ձի չը, այ սօր նույն խրա տա տու օ ձը բան սար կու 

սա տա նան է, իսկ մեր միտ քը, մի տե սակ, չա րի ու բա րու գի տութ-

յան ծա ռը, ո րից կախ ված են բազ մա թիվ պտուղ ներ: Խ րա տա տու 

օ ձը միշտ մեզ հրա պու րում, գայ թակ ղում է, թե՝ ճա շա կե՛ք...  Տես-

նե լով ա ռա ջին Ա դա մի փոր ձը՝ մենք պետք է հրա ժար վենք օ ձի խոր-

հուրդ նե րից՝ ընտ րե լով Աստ ծո պատ վի րա նը: Այն ժա մա նակ Աստ ծո 

պատ վի րանն Ա դա մին հրա հան գում էր չճա շա կել բա րու եւ չա րի 

գի տութ յան ծա ռից, մենք եւս մեր ժենք չա րի խոր հուրդ նե րը՝ ընտ րե-

լով Աստ ծո պատ վի րան նե րը, ո րոնք մեզ հրա հան գում է Ս.  Գիր քը: 

-  Հա՛յր սուրբ, պարզ է, որ հո գե ւոր պա տե րազ մի զեն քե րը հա մա պա տաս-

խա նում են պա տե րազ մի բնույ թին, ո րո՞նք են այդ հո գե ւոր զեն քե րը, ո րոն ցով 

կա րե լի է պայ քա րել...

- Ան շո՛ւշտ, ե թե պա տե րազ մը հո գե ւոր է, զեն քե րը նույն պես 

հո գե ւոր են: Ա ռաք յալն ա սում է. «Ա ռե՛ք հա վա տի վա հա նը, ո րով 

պի տի կա րո ղա նաք հանգց նել չա րի բո լոր մխա ցող նե տե րը: Եվ 

ա ռե՛ք փրկութ յան սա ղա վարտն ու  Հո գու սու սե րը, որ է Աստ ծո 

խոս քը» (Ե փես. Զ 16-17):  Հա վա տի վա հա նը մեր պաշտ պա նութ-

յունն է: Ք րիս տո սի հա վա տով զրա հա վոր ված եւ զգես տա վոր ված՝ 

մենք պաշտ պան վում ենք չա րի հնա րա վոր հար ձա կում նե րից, նե-

տա հա րում նե րից, ինչ պես ժա մեր գութ յան ա ղոթք ներն են ա սում: 

Փր կութ յան սա ղա վար տը, ըստ իս, դրվում է այն մար դու գլխին, ով 

Աստ ծո Որ դու փրկա գոր ծութ յան խորհր դով հա սել է կա տա րե լութ-

յան, ուս տի հո գե ւոր պա տե րազ մում ո րո շա կի հաղ թա նակ նե րի հա-

սած յու րա քանչ յուր մար դու գլխին դրվում է այդ փրկութ յան սա-

ղա վար տը: Իսկ  Հո գու սու սերն Աստ ծո խոսքն է: Ինչ պես գի տենք, 

Աստ ծո խոս քը նախ ա ղոթքն է, իսկ ա ղոթ քից ա ռա վել մեծ սու սեր, 

զենք չկա՝ թշնա մուն հաղ թե լու հա մար: Ու րեմն ա ղոթ քը հենց  Հո-

գու սու սերն է, ո րով կա րող ենք պար տութ յան մատ նել մեղ քը, սա-

տա նա յին եւ Աստ ծո զո րութ յամբ հաղ թա նա կել: 
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-  Հայ րե րից մեկն ա սում է, որ սա տա նա յի դեմ մղվող պայ քա րում ա մե նա-

սուր զեն քե րից մե կը սաղ մոսն է քրիս տոն յա յի շուր թե րին: Ու րիշ ի՞նչ զեն քեր 

կան:

- Ըստ սբ․ Գ ր․  Տա թե ւա ցու՝ մար դու հո գու թշնա մի ներն են աշ-

խար հը, մար մի նը եւ սա տա նան, ո րոնց դեմ ե րեք կերպ ենք պայ քա-

րում: Ինչ պես  Տա թե ւա ցին, այն պես էլ  Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե ցին 

ա սում են, որ սա տա նա յի դեմ պայ քա րում ենք ա ղոթ քով, մարմ-

նի դեմ՝ պա հե ցո ղութ յամբ, աշ խար հի դեմ՝ ո ղոր մութ յամբ:  Հո գե-

ւոր պայ քա րի մի ջոց նե րը շատ են, սա կայն հիմ նա կան, կա րե ւոր եւ 

մարդ կանց հա մար մատ չե լի զեն քերն են ա ղոթ քը, պահ քը, ո ղոր-

մութ յու նը: Այս ե րեք հանգր վան ներն են, ո րոն ցով հաղ թում ենք 

սա տա նա յին, մար մի նը եւ աշ խար հը: Ի մաստ նա բար վա րե լով այս 

մար տը՝ մեծ հաղ թա նակ նե րի կա րող ենք հաս նել:

-  Հա՛յր սուրբ, ին չո՞ւ դի վա յին հար ձա կում ներն ա վե լի խիստ են լի նում 

հատ կա պես նվի րա կան պա հե րին՝ ո րե ւէ հո գե ւոր գործ ձեռ նար կե լիս, ա ղո թե-

լիս, պա հե ցո ղութ յան ժա մա նակ եւ այլն...

- Այս հար ցին եւս պա տաս խա նենք  Տա թե ւա ցու խոս քով: Ըստ 

ե ռա մեծ վար դա պե տի՝ ե թե մի ամ րոց, բերդ չու նի լավ պա հա կա զոր, 

պաշտ պան ված չէ, թշնա մին մեծ ջանք չի գոր ծադ րում այն գրա վե-

լու հա մար: Իսկ այն ամ րո ցը, որն ու նի հզոր պա հա կա զոր եւ խիստ 

պաշտ պան ված է, ան մատ չե լի է թշնա մու հա մար:  Վեր ջինս մեծ 

ջանք պետք է գոր ծադ րի՝ այն գրա վե լու հա մար: Այս խոր հուր դը 

մեզ է փո խանց վում հե տեւ յալ կերպ. յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա, 

քա նի դեռ ա ղոթք, պահք, ո ղոր մութ յուն չի ա նում, լուրջ թի րախ, 

հա կա ռա կորդ չէ սա տա նա յի հա մար, քա նի որ ինք նին մեղ քի եւ 

ա նօ րի նութ յան մեջ է:  Սա կայն երբ դե պի ար դա րութ յուն, սրբութ-

յուն քայլ է կա տա րում, այ սինքն՝ զին վում է զեն քե րով, մեծ փոր-

ձութ յուն նե րի, գայ թակ ղութ յուն նե րի է հան դի պում, ո րոնք լար վել 

են իր դեմ սա տա նա յի կող մից: Ու րեմն մենք նախ պետք է քայլ 

կա տա րենք դե պի սրբութ յուն (պահք, ա ղոթք, ո ղոր մութ յուն), գոր-

ծով կա տա րենք այդ ե րեք ար դա րութ յուն նե րը եւ եր բեք չընկր կենք 

չա րի փոր ձութ յուն նե րից, ո րոնք ան խու սա փե լի են:

-  Հա՛յր սուրբ, մի՞ թե հնա րա վոր է չընկճ վել, չհու սա հատ վել հո գե ւոր այս 
պայ քա րում, հատ կա պես մեր օ րե րում, երբ այն քան շատ են գայ թակ ղութ յուն-
ներն ու սա տա նա յի ո րո գայթ նե րը: Ան շուշտ, հո գե ւոր գի տակ ցութ յուն ու նե ցող 
մար դու հա մար ա վե լի դյու րին է պայ քա րել չա րի դեմ, քա նի որ նա գի տակ ցում 
է, որ փոր ձութ յուն նե րի ու նե ղութ յուն նե րի մեջ Ք րիս տոսն է իր կող քին կանգ-
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նած, Ում զո րութ յամբ նա կա րո՛ղ է հաղ թա նա կել:  Սա կայն այս գի տակ ցութ-
յու նից զուրկ մար դը հեշ տութ յամբ կա րող է հու սա հատ վել եւ տե ղի տալ այս 
պա տե րազ մում: Ին չո՞վ է դա պայ մա նա վոր ված: 

-  Փոր ձա ռութ յան պա կա սի արդ յունք է:  Մի օ րի նակ բե րեմ  Հա-

րանց վար քից:  Մի ճգնա վոր ար մա վե նու ճյու ղե րից զամբ յուղ ներ է 

գոր ծում:  Չա րի դրդմամբ ձե ռա գոր ծի ճյու ղե րը սկսում են թռչել 

վեր, եւ նա չի կա րո ղա նում հա վա քել եւ կա տա րել աշ խա տան-

քը:  Դա կրկնվում է բազ մա թիվ ան գամ ներ: Ճգ նա վորն ա ղա չում 

է Ք րիս տո սին օգ նել եւ փրկել ի րեն:  Տերն ան մի ջա պես օգ նութ յան 

է գա լիս. ճյու ղերն այ լեւս չեն թռչում վեր: Ճգ նա վորն ա վար տում 

է գոր ծը եւ սկսում ար տաս վել, ող բալ:  Մի հրեշ տակ է հայտն վում 

եւ հարց նում, թե ին չո՞ւ է լաց լի նում:  Նա պատ մում է սա տա նա յի 

չա րա գոր ծութ յուն նե րի մա սին: Հ րեշ տակն ա սում է. « Դու մի ան-

գամ կան չե ցիր: Ք րիս տո սը հա սավ օգ նութ յան: Ու րեմն մի՛շտ կան-

չիր...»:  Մենք էլ պի տի ա պա վի նենք Ք րիս տո սի զո րութ յա նը՝ վստա-

հե լով, հա վա տա լով Ն րան: Այ սօր վա մար դիկ, տար բեր փոր ձութ-

յուն նե րի, նե ղութ յուն նե րի մեջ ընկ նե լով, հեշ տութ յամբ ընկճ վում 

են, հու սա հատ վում: Եվ երբ ա սում ես՝ ա ղո թի՛ր, չեն հաս կա նում, 

ա սում են՝ ի՞նչ զո րութ յուն կա րող է լի նել ա ղոթ քի մեջ:  Կար ծում 

են, թե ա ղոթ քը փուչ բան է:  Սա կայն այն քրիս տոն յան, ով ա ղոթ քի 

զո րութ յունն իր մաշ կի վրա է զգա ցել, ապ րել ա ղոթ քի փրկութ յու-

նը, հաս կա նում է, որ ե թե նե ղութ յուն նե րի մեջ է, ու րեմն հավատի 

մեջ թե րա ցել է, չի խնդրել Ք րիս տո սին, չի ա ղո թել, ո րի արդ յուն-

քում ընկճ վել է:  Միակ խոր հուրդն ու խրատն այս է՝ հա վա տալ 

Աստ ծուն, նո րո գել, ամ րաց նել հա վա տը եւ ա ղո թել, ո րով հե տեւ ե թե 

մեր ու ժե րով, ինք ներս մեզ ա պա վի նած փոր ձենք մղել այս հո գե ւոր 

պա տե րազ մը, պարտ վե լու ենք:

-  Հայ րե րից մեկն ա սում է, որ Աստ ված մեր օ գու տի հա մար է թույլ տա լիս 

հո գե ւոր պա տե րազմ նե րը: Ի՞նչ օ գու տի մա սին է խոս քը: 

-  Հո գե ւոր պա տե րազմ նե րը լի նում են մար դու հո գե ւոր ա ճի, 

մեղ քե րից հետ կանգ նե լու, հաս տատ վե լու, հո գին զո րաց նե լու հա-

մար, ո րով հե տեւ ինչ պես որ ա ռանց բո վի ոս կին չի մաքր վում, այն-

պես էլ ա ռանց փոր ձութ յուն նե րի ո րե ւէ մե կը չի կա րող փրկվել, 

ո րով հե տեւ նե ղութ յու նը մեր փրկութ յան հա մար է: Եվ ինչ պես ա ռանց դե-
ղի մար դը չի կա րող բժշկվել, այն պես էլ ա ռանց փոր ձութ յան ո րե ւէ հո գի չի 
կա րող մաքր վել եւ փրկութ յան ար ժա նա նալ: 



 ՀԱՐՑԱԶՐ8 ՅՑՆԵՐ  57

- Սբ.  Պո ղոս ա ռաք յա լը  Տի մո թեո սին ուղղ ված իր թղթում գրում է. « Պա-
տե րազ մե ցի բա րի պա տե րազ մը, ա վար տե ցի ըն թացքս, պա հե ցի հա վա տը: Եվ 
հի մա ինձ է սպա սում ար դա րութ յան պսա կը, ո րը, որ պես հա տու ցում, ինձ պի-
տի տա  Տե րը՝ ար դար  Դա տա վո րը, այն օ րը...» (Բ  Տի մոթ. Դ 7-8): Ի՞նչ պսակ նե-
րի մա սին է խո սում ա ռաք յա լը...

- Պ սա կը, ան շուշտ, այ լա բա նա կան ի մաստ ու նի. դա այն վարձքն 

է, որ սպաս վում է յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա յին՝ իր կա տա րած 

բա րի գոր ծե րի հա մար: Այս ա ռի թով հի շենք մի փոք րիկ պատ մութ-

յուն  Հա րանց վար քից:  Մի վա նա հայր եւ իր վա նա կան ա շա կեր տը 

հե տեւ յալ սո վո րութ յունն են ու նե նում. մինչ վա նա հայ րը չօրհ ներ 

ա շա կեր տին, նա չէր գնում քնե լու:  Պա տա հում է, որ Սբ. Գր քի ըն-

թեր ցա նութ յան ժա մա նակ, երբ ա շա կեր տը վա նա հոր հա մար Սբ. 

 Գիրքն էր ըն թեր ցում, վա նա հայ րը ննջում է:  Վա նա կա նը մտա ծում 

է քնելու մասին, սա կայն հի շում է քնե լուց ա ռաջ վա նա հոր օրհ-

նութ յու նը ստա նա լու մա սին ի րենց ա վան դույթ ը եւ հաղ թա հա րում 

է այդ միտ քը: Երկ րորդ ան գամ է նույն միտ քը գա լիս, նո րից հաղ-

թա հա րում է: Եվ այս պես՝ հինգ ան գամ:  Հինգ ան գամ էլ նա հաղ-

թա հա րում է:  Կես գի շե րին վա նա հայրն արթ նա նում է, օրհ նում է 

վա նա կա նին, նոր միայն վեր ջինս գնում է քնե լու: Երբ վա նա կա նը 

գնում է, վա նա հայ րը մի հրա շա լի տե սիլք է ու նե նում. տես նում է 

եր կին քը՝ բաց ված, եւ իր ա շա կեր տին՝ նստած մի գե ղե ցիկ ա թո ռի 

վրա... Եվ երկն քից հինգ պսակ է իջ նում ա շա կեր տի վրա:  Վա նա-

հայ րը զար մա նում է: Հ րեշ տակն ա սում է, որ վա նա կանն ստա ցել է 

պսակ ներն այդ գի շեր: Եվ երբ վա նա հայրն ա շա կեր տին հարց նում է, 

թե ի՞նչ է ա րել նա այդ գի շեր, վեր ջինս պատ մում է ողջ ե ղե լութ յու-

նը, թե ինչ պես է հաղ թա հա րել քնե լու մտքե րը: Ի հար կե, վա նա հայ-

րը պսակ նե րի մա սին ո չինչ չի ա սում, որ պես զի նա չհպար տա նա, 

այլ ա սում է. «Գ նա՛, որդ յա՛կս, եւ այդ պե՛ս ա րա»:

- Սբ.  Պետ րոս ա ռաք յալն իր ընդ հան րա կան Ա թղթում զգու շաց նում է. 

«Ար թո՛ւն ե ղեք, հսկե ցե՛ք, քա նի որ ձեր ո սո խը՝ սա տա նան, մռնչում է առ յու-

ծի պես, շրջում եւ փնտրում է, թե ո՛ւմ կուլ տա» (Ե 8):  Փաս տո րեն՝ չա րը ոչ մի 

վայրկ յան չի կորց նում՝ մարդ կանց դե պի չա րի քը տա նե լու, նրանց կորստ յան 

մատ նե լու հա մար: Ա ռաք յա լը մեզ զգո նութ յան է կո չում:  Մեր օ րե րում հնա րա-

վո՞ր է մշտա պես զգոն վի ճա կում լի նել: 

-  Հի շենք Ան տոն Ա նա պա տա կա նի հայտ նի տե սիլ քը: Եր կար 

ա ղոթք նե րից հե տո սբ. Ան տո նը մի տե սիլ քի է ար ժա նա նում, որ տեղ 

ցույց են տրվում մար դու շուր ջը լար վող սա տա նա յի ո րո գայթ ներն 
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ու ցան ցե րը:  Սուրբն ապ շում, սահմռ կում է՝ տես նե լով, թե ինչ պի-

սի հո գե ւոր ո րո գայթ ներ է լա րում չա րը մարդ կանց դեմ, ո րոնք 

մենք մարմ նի աչ քե րով տես նել չենք կա րող: Տրտ մում է եւ խնդրում 

 Տի րո ջը ցույց տալ ի րեն այդ ա մե նը հաղ թա հա րե լու ճա նա պար հը: 

« Խո նար հութ յո՛ւ նը կհաղ թի»,- աս վում է նրան: Իս կա պես, այս ո րո-

գայթ նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար պետք է փոր ձա ռու սիրտ, հո գի 

եւ զգոն, սթափ միտք ու նե նալ՝ չա րի ո րո գայթ նե րը ճա նա չե լու եւ 

վա նե լու հա մար:  Խո նարհ մար դը սե փա կան ան ձին չի վստա հում, 

իր մտքե րով ու խոր հուրդ նե րով չի ա ռաջ նորդ վում, այլ վստա հում 

է Աստ ծուն, Ս. Գր քին, Աստ ծո պատ վի րան նե րին, ըստ դրանց ըն-

թա նա լով էլ՝ գտնում է ո րո գայթ նե րից դուրս գա լու բա նա լի ներն ու 

հնար նե րը: 

-  Հա՛յր սուրբ, ամ փո փե լով կա րո՞ղ ենք ա սել, որ քրիս տոն յա յի ողջ կյան քը 

հա րա տեւ պա տե րազմ է սա տա նա յի եւ նրա բո լոր չար ու ժե րի դեմ, ո րում հաղ-

թող նե րը միայն կար ժա նա նան երկ նա յին ան թա ռամ պսակ նե րին, հա վի տե նա-

կան, ե րա նա կան փառ քին...

- Ք րիս տոն յա յի կյանքն այս աշ խար հում նման վում է պայ քա-
րի, հաղ թա նա կի, մահ վան եւ հա րութ յան:  Գի տակ ցե լով մեղ քե րը, չա-

րի ո րո գայթ ներն ու ա մեն ա նօ րի նութ յուն՝ մենք պայ քա րում ենք 

դրանց դեմ, ինչ պես սբ.  Պո ղոս ա ռաք յալն է ա սում՝ «պի տի պայ քա-

րենք ար յուն թա փե լու աս տի ճան»(տե՛ս Եբր. ԺԲ 4): Եվ երբ մին-

չեւ ար յուն թա փե լու աս տի ճան պայ քա րում ենք, տես նում ենք, որ 

չենք կա րո ղա նում հաղ թա հա րել մեղ քերն ու ա նօ րի նութ յուն նե րը, 

չար մտքե րը, մեռ նում ենք, այ սինքն՝ մեր զեն քե րը վայր ենք դնում, 

ի րա պե՛ս մեռ նում ենք: Այդ ժամ Աստ ված մեզ հա րութ յուն, կեն-

դա նութ յուն է տա լիս, եւ Աստ ծո զո րութ յամբ այ լեւս կա րո ղա նում 

ենք մեղ քերն ու ա նօ րի նութ յուն նե րը հաղ թա հա րել: Ուս տի չպետք 

է ընկր կենք, վա խե նանք մահ վա նից:  Մին չեւ ար յուն թա փե լու աս-

տի ճան պայ քա րենք մեղ քի դեմ, մեռ նենք մեղ քի հա մար, որ Աստ ծո 

զո րութ յամբ հա րութ յուն առ նենք եւ հաղ թա նա կած դուրս գանք 

այդ պայ քա րից: 

(2008 թ., փետրվար, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր,
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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Ե Ր Ա Խ Տ Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ  Ե Վ 

Ա Պ Ե Ր Ա Խ Տ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

 Տեր  Ղա զար քա հա նա Պետրոսյան

- Ա րար չի դեմ ըմ բոս տա նա լու արդ յուն քում մար դու մեջ բուն դրած մեղ-

քե րի շար քում իր տեղն ու նե ցավ ա պե րախ տութ յու նը, ե րախ տա մո ռութ յու նը 

կամ որ նույնն է՝ անշ նոր հա կա լութ յու նը. անշ նոր հա կա լութ յուն Աստ ծո պար-

գե ւած բա զում շնորհ նե րի դի մաց, ինչ պես նաեւ ա պե րախ տութ յուն կամ ան-

տար բե րութ յուն մեզ բա րին կա մե ցող մարդ կանց հան դեպ: Կ յան քում մշտա-

պես զգում եւ ապ րում ենք ա մե նո ղորմ Աստ ծո ո ղոր մութ յան վե հութ յունն ու 

մե ծութ յու նը մե ղա վոր նե րիս հան դեպ, սա կայն քչերս ենք գի տակ ցում այս եւ 

փո խա նակ ե րախ տա գետ սրտով գո հա նա լու Աստ ծուց Իր ան պա տում պար-

գեւ նե րի հա մար, ա պե րախտ ենք գտնվում մեր Ա րար չի հան դեպ՝ նե ղութ յուն-

նե րի եւ դժվա րութ յուն նե րի մեջ ըմ բոս տա նա լով Աստ ծու դեմ՝ մո ռա նա լով Ն րա 

պար գեւ նե րը:  Տե՛ր հայր, ին չո՞վ բա ցատ րել մարդ կա յին ա պե րախ տութ յու նը:

-  Մարդ կա յին ա պե րախ տութ յունն սկսվեց Ե դե մի պար տե զից: 

Ա րա րիչ Աստ ված Ա դա մի եւ Ե վա յի հա մար ստեղ ծել էր ե րա նա-

կան կյանք՝ ա ռանց տա ռա պան քի, ցա վի, դժգո հութ յան եւ տրտուն-

ջի: Ն րանք կա րող էին վա յե լել դրախ տա յին կյան քի բո լոր բա րիք-

նե րը, սա կայն պետք է հնա զանդ լի նեին Ա րար չին, ի րենց ա զատ 

կամ քով պա հեին Աստ ծու պատ վի րա նը՝ այս կերպ ե րախ տա գետ 

լի նե լով  Տի րո ջը:  Սա կայն նրանք ըմ բոս տա ցան Աստ ծու դեմ, ա պե-
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րախտ գտնվե ցին՝ խախ տե լով աստ վա ծա յին պատ վի րա նը: Ա դա մի 

ու Ե վա յի պատ վի րա նա զան ցութ յան հե տե ւան քով մյուս մեղ քե րի 

հետ նաեւ ա պե րախ տութ յունն ար մա տա վոր վեց մար դու սրտում: 

Ա պե րախտ է նա, ով չի հա վա տում ի րեն կյանք պար գե ւած Աստ ծու 

գո յութ յա նը: Աստ վա ծաշն չում ա պե րախ տութ յան եւ ե րախ տա գի-

տութ յան բա զում օ րի նակ ներ կան:  Հի շենք, թե ինչ պես  Նո յը, Աբ-

րա հա մը եւ այլ սրբեր զոհ էին մա տու ցում Աստ ծուն՝ ի նշան ե րախ-

տա գի տութ յան:  Սա կայն քիչ չեն նաեւ ա պե րախ տութ յան դրսե ւո-

րում նե րը: Աստ ված իս րա յե լա ցի նե րին դուրս է բե րում Ե գիպ տո-

սից՝ ստրկութ յան երկ րից, սա կայն նրանք ա պե րախտ են գտնվում, 

կուռք են պատ րաս տում եւ սկսում պաշ տել:  Հի շենք նաեւ  Հով սեփ 

 Գե ղե ցի կի պատ մութ յու նը:  Հով սե փի եղ բայր նե րը, ու րա նա լով եղ-

բայ րա կան սե րը, դա ժա նութ յամբ ստրկութ յան վա ճա ռե ցին նրան: 

 Սա կայն  Հով սե փը ե րախ տա գետ գտնվեց, չու րա ցավ եղ բայ րա կան 

սե րը (թեեւ կա րող էր), այլ սի րեց, փայ փա յեց եղ բայր նե րին՝ բա րի 

օ րի նակ լի նե լով նրանց (տե՛ս Ծննդ․ ԼԷ-ԽԶ):

- «Ե թե մե կը, նե ղութ յու նից ա զատ վե լով, իր փրկութ յունն Աստ ծո բա րե րա-

րութ յան արդ յունք չճա նա չի եւ շնոր հա կալ չլի նի Ն րա նից, այլ փրկութ յունն իր 

զո րութ յա նը, խել քին վե րագ րի, կկրի իր ա պե րախ տութ յան պա տի ժը»,- ա սում 

է  Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե ցին:  Տե՛ր հայր, իսկ ե թե նման մար դիկ բար գա վա-

ճում են, ե՞րբ պետք է կրեն ի րենց ա պե րախ տութ յան պա տի ժը...

-  Հայ ազ գի մեջ բա վա կան տա րած ված մի ա վան դույթ կա, հա-

մա ձայն ո րի՝ փոր ձան քից ա զատ ված մար դը մա տաղ է ա նում, Աստ-

ծուց շնոր հա կալ  լի նում: Եվ քա նի որ ինքն Աստ ծուց ո ղոր մութ յուն 

ստա ցավ, ա զատ վեց փոր ձան քից, բա րե գոր ծութ յամբ է հան դես գա-

լիս՝ Աստ ծու ա նու նից կե րակ րե լով մարդ կանց: Իսկ ան զեղջ մե ղա-

վոր նե րը, ով քեր կար ծում են, թե Աստ ված չի տես նում ի րենց կա տա-

րած չա րիք նե րը, սխալ վում են: Աստ ված ա մե նուր է, ո չինչ ծա ծուկ 

չէ Ն րա նից: Ե թե նույն պա հին չեն պատժ վում, չի նշա նա կում, թե 

Աստ ված չտե սավ, չգրանց վեց: Ա հեղ  Դա տաս տա նի ժա մա նակ բա-

զում գրքեր կբաց վեն, ո րոն ցում ար ձա նագր ված բազ մա թիվ մեղ քե-

րի հա մար Աստ ծու ա ռաջ պա տաս խան պետք է տանք:  Նաեւ նշենք, 

որ շատ ա պե րախտ ներ գու ցե ի րենց պա տիժն այս տեղ չստա նան, 

նաեւ՝ ինչ-ինչ ե րախ տա գետ ներ, հնա րա վոր է, փոր ձութ յուն նե րի 

հան դի պեն:  Սա նշա նա կում է, որ այս կյան քում պա տա հա ծը չէ 

դա տաս տա նը, այլ այս կյան քը պատ րաս տութ յուն է Ա հեղ  Դա տաս-

տա նին: Ն րանք, ով քեր այս կյան քում ե րախ տա գի տութ յամբ ապ րե-
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ցին, Ա րար չից պի տի վար ձատր վեն, ո ղոր մութ յուն գտնեն, պատ վի 

ար ժա նա նան: Իսկ ա պե րախտ նե րի մա սին  Տերն ա սում է. «Ով որ ինձ 

կխոս տո վա նի մարդ կանց ա ռաջ, ես էլ կխոս տո վա նեմ նրան իմ  Հոր 

ա ռաջ, որ երկն քում է: Եվ ով ինձ կու րա նա մարդ կանց ա ռաջ, ես էլ 

նրան կու րա նամ իմ  Հոր ա ռաջ, որ երկն քում է» (Մատթ․ Ժ 32-33):

-  Հայ րերն ա սում են, որ ով միայն եր ջան կութ յան ու փափ կութ յան մեջ է 

հի շում Աստ ծուն եւ գո հա նում Ն րա նից, իսկ տխրութ յան, վշտե րի ու նե ղութ-

յուն նե րի մեջ ըմ բոս տա նում է Աստ ծու դեմ՝ մո ռա նա լով Ն րա պար գեւ նե րը, չու-

նի կա տար յալ սեր առ Աստ ված, քա նի որ ա պե րախ տութ յուն է Աստ ծու պար-

գեւ նե րը մո ռա նա լը: Որ քա նո՞վ է վտան գա վոր այս ե րե ւույ թը:

-  Մար դը պար տա վոր է հի շել իր Ա րար չին, ե րախ տա գետ հո-

գով գո հութ յուն եւ փառք մա տու ցել Ն րան ե՛ւ ու րա խութ յան, ե՛ւ 

տրտմութ յան ու դժբախ տութ յան ժա մա նակ: Ան շուշտ, ու րա խութ-

յան մեջ ա վե լի հեշտ է փա ռա բա նել Աստ ծուն, քան դժվա րութ յան 

մեջ, սա կայն նե ղութ յան բա լա սա նը հենց այս ե րախ տի քի մեջ է: 

Ե թե մար դը հա վատ չու նի առ Աստ ված, չի հա վա տում հա վի տե նա-

կան կյան քի գո յութ յա նը, ար դեն իսկ դա տա պարտ ված է, քա նի որ 

ցան կա ցած փոք րիկ տա ռա պանք եւ նե ղութ յուն ան բու ժե լի հո գե ւոր 

վերք է դառ նում, իսկ ե թե մարդն ու նի աստ ված ճա նա չո ղութ յուն 

եւ ե րախ տա գի տութ յուն, ցան կա ցած դժվա րութ յուն ու նե ղութ յուն 

հեշ տութ յամբ է կրում:

-  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ հո գե ւոր ըն կա լում ու նե ցող մար դը պար տա վոր է 

ա մեն պա րա գա յում ե րախ տա գետ սրտով օրհ նել Աստ ծուն՝ այս կերպ ար տա-

հայ տե լով իր ե րախ տա գի տութ յունն Աստ ծու բա րե րա րութ յուն նե րի հան դեպ:

- Ան շո՛ւշտ:  Մեր բա նա վոր պա տա րա գը մե ծա գույն ըն ծա յա բե-

րումն է առ Աստ ված, ո րով մենք տե ւա պես փա ռա բա նում ենք մեր 

Ա րար չին: Սբ.  Պո ղոս ա ռաք յալն էլ պատ գա մում է օրհ նել Աստ ծուն 

ա մեն ժամ՝ ա մեն ին չի հա մար:  Հի շենք  Հոբ ե րա նե լու պատ մութ յու-

նը:  Նա ու ներ ա մեն ինչ, եր ջա նիկ էր եւ աստ վա ծա պաշտ, սա կայն 

են թարկ վեց բազ մա թիվ տա ռա պանք նե րի, փոր ձութ յուն նե րի: Ան-

գամ կի նը դրդում էր նրան աստ ված հայ հո յութ յան՝ ա սե լով. «Ա նի-

ծի՛ր Աստ ծուն եւ մե ռիր» (տե՛ս Հոբ Բ 9):  Սա կայն  Հոբն անդրդ վե լի 

մնաց, չու րա ցավ Աստ ծուն՝ մնա լով աստ վա ծա պաշտ իր ողջ հո գով 

եւ էութ յամբ:  Սա է պա հան ջում Աստ ված յու րա քանչ յուր մար դուց: 

-  Մար դու էութ յա նը ներ հա տուկ է բա րուն բա րի քով եւ չա րին չա րի քով 

հա տու ցե լը, ինչ պես պատ գա մում է  Հին Ուխ տը: Բայց Ք րիս տո սը պատ վի րում 
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է սի րել ոչ միայն մեր ձա վո րին, այ լեւ թշնա մուն, այ սինքն՝ կա տա րե լութ յան 

դուռն է բա ցում մար դու հա մար, աստ վածն մա նութ յան ճա նա պար հը ցույց 

տա լիս:  Սա կայն առ կա է նաեւ մյուս ծայ րա հե ղութ յու նը՝ չա րիք գոր ծել բա րե-

րա րին: Ին չո՞ւ  է մար դը բա րե րա րին չա րի քով հա տու ցում...

-  Մով սի սա կան օ րենքն աստ վա ծա տուր օ րենք է, սա կայն Ք րիս-

տո սը լրու մին հասց րեց այն, ո րով հե տեւ Աստ ված ար դա րութ յուն 

եւ բա ցար ձակ սեր է: Ք րիս տո սը ոչ միայն քա րո զեց սի րել, այ լեւ Իր 

օ րի նա կով մեզ ու սու ցա նեց:  Հի սուս Ք րիս տո սի աստ վա ծա յին անն-

կա րագ րե լի, ան ճա ռե լի բա րիք նե րին մար դիկ հա տու ցե ցին ա պե-

րախ տութ յամբ, չա րի քով՝ խա չի ա նարգ մահ վա նը դա տա պար տե լով 

Ն րան:  Սա կայն  Նա խա չի վրա յից ա ղո թեց Ի րեն խա չող նե րի հա մար: 

Ք րիս տոն յան, իր մեծ Ու սուց չի օ րի նա կով, պար տա վոր է բա րով պա-

տաս խա նել չա րին, սի րել իր թշնա մի նե րին, ա ղո թել նրանց հա մար, 

իսկ դա հնա րա վոր է Ս.  Հո գու զո րութ յամբ եւ օգ նա կա նութ յամբ 

միայն, այ լա պես դժվար կլի ներ:  Տե րը նաեւ զգու շաց րեց, որ կլի նեն 

հա լա ծանք ներ, դժվա րութ յուն ներ՝ ա սե լով. «Ե թե ինձ հա լա ծե ցին, 

ա պա ձեզ էլ կհա լա ծեն» (Հովհ․ ԺԵ 20): 

-  Տե՛ր հայր, ինչ պե՞ս կա րող ենք շնոր հա կալ լի նել եւ մեր ե րախ տա գի տութ-

յունն ար տա հայ տել բազ մա գութ Աստ ծուն:  Մար դը եր բե ւէ կա րո՞ղ է հա տու ցել 

Աստ ծուն բո լոր բա րե րա րութ յուն նե րի, մար դա սի րութ յան եւ ո ղոր մա ծութ յան 

հա մար:

-  Մենք մեր ե րախ տիքն ար տա հայ տում ենք՝ նախ եւ ա ռաջ հա-

վա տա լով Աստ ծուն:  Սա կայն ե թե հա վա տում ենք, բայց չենք ա ղո-

թում, խնդրում, փառք ու պա տիվ ըն ծա յում Աստ ծուն, նշա նա կում 

է, որ մեր ի մա ցութ յունն ի բա րին չենք գոր ծա ծում՝ պա տա րագ-

նե րին, ժա մեր գութ յուն նե րին մեր մաս նակ ցութ յամբ, ո ղոր մութ յան 

գոր ծեր գոր ծե լով, Աստ ծու խոս քը մարդ կանց փո խան ցե լով:  Հի շենք 

այ րի կնոջ եր կու լու ման (Ղուկ․ ԻԱ 1-4): Այ րի կինն իր ողջ ու նեց-

ված քը գցեց գան ձա նա կը: Չ քա վոր մարդն իր կա րո ղութ յան չա փով 

է բա րիք գոր ծում, սա կայն ե թե հա րուստ է եւ իր ա վել ցու կից է 

բա ժին հա նում, ըն դու նե լի չէ: Ու րեմն Ա րար չի հան դեպ մեր ե րախ-

տա գի տութ յու նը կա րող ենք ար տա հայ տել բազ մա թիվ կեր պե րով:

-  Տե՛ր հայր,  Հու դա յի ա րար քը կա րե լի՞ է ո րա կել նաեւ որ պես ա պե րախ-

տութ յան դա սա կան օ րի նակ: 

- Ան շուշտ,  Հու դա յի ա րարքն ա պե րախ տութ յան դա սա կան օ րի-

նակ է:  Հի սուս Ք րիս տոսն ընտ րեց նրան որ պես 12 ա ռաք յալ նե-
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րից մե կը, վստա հեց նրան:  Սա կայն  Հու դան ա պե րախտ գտնվեց եւ 

մատ նեց իր  Վար դա պե տին:  Ս.  Գիրքն ա սում է, որ վեր ջին ժա մա-

նակ նե րում մար դիկ պետք է հակ ված լի նեն դե պի չա րի քը, պղծութ-

յունն ու ան բա րո յա կա նութ յու նը: Ա յո՛, մե զա նում բազ մա թիվ են 

ա պե րախ տութ յան, պղծութ յան դրսե ւո րում նե րը, սա կայն մենք ո՛չ 

թե դա տա վո րի կեց վածք պետք է ըն դու նենք, այլ քննենք մե՛ր ան ձը. 

արդ յո՞ք մենք ա պե րախ տութ յան եւ այլ մեղ քե րի մեջ չենք:  Խո նար-

հեց նենք մեզ Աստ ծու ա ռաջ, շտկենք մեր կյան քը եւ չդա տենք ու-

րիշ նե րին: Խնդ րենք Աստ ծուն, որ մեր սրտե րի մեջ սնու ցա նի ե րախ-

տա գի տութ յան բա րի ա ռա քի նութ յու նը, որ պես զի հնա րա վո րինս 

հե ռու մնանք ա պե րախ տութ յու նից:

(2008 թ., հունվար, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր,
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Բ Ա Յ Ց  Ո Վ  Մ ԻՆ Չ Ե Վ  ՎԵ Ր Ջ  Հ Ա Մ Բ Ե Ր Ի , 

Ն Ա  Պ Ի Տ Ի  Փ Ր Կ Վ Ի …

  Տեր  Մի քա յել վար դա պետ Գ եւորգ յան

-  Հա՛յր սուրբ, ին չո՞ւ է համ բե րութ յու նը ա ռա քի նութ յուն հա մար վում եւ  որ-

քա նո՞վ է այն կար եւոր քրիս տոն յա յի կյան քում:

- Ք րիս տոսն Ա վե տա րա նում ա սում է. «Ով մինչեւ վերջ համ բե-

րեց, նա պի տի փրկվի» ( Մատթ. ԻԴ 13): Այս խոս քով  Տերն ու սու ցա-

նում է, որ համ բե րութ յու նը մեր փրկութ յան գրա վա կանն է:  Սուրբ 

Գր.  Տաթ եւա ցին համ բե րութ յու նը կո չում է քրիս տոն յա յի կյան քի 

ա ղը, կյան քին համ ու հոտ տվո ղը, քա նի որ ա ռանց համ բե րութ յան 

չենք կա րող  մեղ քի դեմ պայ քար մղել:  Տաթ եւա ցին համ բե րութ-

յունն այս կերպ է ստու գա բա նում` համ բե րող ութ յուն, այ սինքն` 

համ բե րող:  Գի տենք, որ յու րա քանչ յուր ոք վա խե նում է հա լած վե-

լուց, մինչ դեռ  Տե րը հա կա ռակն է ա սում:  Նա ե րա նի է տա լիս ար-

դա րութ յան հա մար հա լած վող նե րին: Ի րա կան ար դա րութ յան հա-

մար հա լա ծան քը ե րա նութ յուն է, քա նի որ  Տի րոջ կող մից ու ղարկ-

վող ցան կա ցած փոր ձութ յուն որ պես դեղ մաք րում է մեր հո գի նե րը: 
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Եվ երբ  Սուրբ  Հո գով ու Աստ ծո զո րութ յամբ համ բե րութ յամբ պայ-

քա րում ենք դրանց դեմ, մեր հո գին էլ, ինչ պես ոս կին` կրա կի բո-

վում, մաքր վում, թրծվում, սրբվում է: Ուս տի շատ կար եւոր է համ-

բե րութ յամբ դի մա կա յել փոր ձութ յուն նե րին, որ պես զի մաքր վենք ու 

ար դա րա նանք:

   - Ա յո՛, հա՛յր սուրբ, սա կայն փոր ձութ յուն նե րի բո վում մար դը հա ճախ է 

կորց նում իր համ բե րութ յու նը` չկա րո ղա նա լով այլեւս դի մա կա յել դրանց, ու 

ըմ բոս տա նա լով Աստ ծու դեմ, ար ժա նա նում է ի մաս տու նի «վա յին», որ ա սում 

է. « Վա՜յ ձեզ, որ կորց րել եք  համ բե րութ յու նը, եւ  ի՞նչ պի տի ա նեք, երբ  Տերն 

այ ցե լի հա շիվ պա հան ջե լու…» ( Սի րաք Բ 16):

- Ա յո, հա ճախ մենք չենք դի մա նում փոր ձութ յուն նե րին, սկսում 

ենք տրտնջալ, դժգո հել, բո ղո քել Աստ ծու դեմ:  Մինչ դեռ ա մեն մի 

փոր ձութ յուն մեզ վրա գա լիս է ոս կե րի չի կշեռ քի ստու գութ յամբ  ու 

ճիշտ այն չա փով, որ չափ որ օգ տա կար է մեզ: Սր բե րը փա փա գում 

էին հա լած վել Աստ ծո ան վան հա մար, փոր ձութ յուն ներ ու նե ղութ-

յուն ներ կրել եւ  ար տաս վում ու ող բում էին, երբ դրանք դա դա րում 

էին` ա սե լով. « Տեր, ին չո՞ւ մո ռա ցար մեզ»:  Մի վա նա կան գա լիս է 

վա նա հոր մոտ եւ  ա սում է. « Հա՛յր սուրբ, տա սը տա րի է ա ղո թում 

եմ փոր ձութ յուն նե րից ա զատ վե լու հա մար, ու հա սել եմ կա տար յալ 

խա ղա ղութ յան»:  Վա նա հայրն ա սում է.  «Որդ յա՛կ, ան միտ բան ես 

խնդրել, գնա, խնդրիր Աստ ծուն քեզ վե րա դարձ նել այդ փոր ձութ-

յուն նե րը, որ պես զի կա րո ղա նաս հոգ եւոր աճ ու նե նալ»:  Պետք է 

համ բե րող լի նել նե ղութ յուն նե րի ժա մա նակ, ո րով հետեւ նե ղութ-

յուն նե րի մի ջո ցով է լի նում մեղ քե րի թո ղութ յուն: Աստ ծով հաղ-

թա հա րե լով դժվա րութ յուն ներն ու նե ղութ յուն նե րը` սնում ենք մեր 

հո գի նե րը:  Նաեւ պետք է հի շել, որ մարդն իր ու ժով չի կա րող դի-

մա կա յել փոր ձութ յուն նե րին, այլ միայն Աստ ծու զո րութ յամբ:

-   Հա՛յր սուրբ, գի տենք, որ աստ վա ծաշնչ յան  Հո բի օ րի նա կը բո լոր ժա մա-

նակ նե րի հա մար ե ղել է համ բե րա տա րութ յան դա սա կան օ րի նա կը: Ի՞նչ է ու-

սու ցա նում մե րօր յա մար դուն  Հո բի պատ մութ յու նը:

- Այն քան մեծ էր Աստ ծու սե րը  Հո բի մեջ, որ նա կա րո ղա ցավ 

ի րեն բա ժին հա սած բո լոր չար չա րանք ներն ու նե ղութ յուն նե րը (ոչ 

միայն մարմ նա կան, նյու թա կան կո րուստ նե րը, այլեւ իր ան ձին 

հասց ված ա նար գան քը) համ բե րութ յամբ տա նել (տե՛ս  Հո բի գիր-

քը): Ա մե նա վեր ջին ծա ռա նե րը գա լիս, թքում էիր նրա ե րե սին, կինն 

ա սում էր` ա նի ծի՛ր Աստ ծուն եւ  մե ռիր: Իսկ  Հո բը պա տաս խա նում 

էր նրանց. «Ե թե  Տի րոջ ձեռ քից բա րիք ներն ըն դու նե ցինք, չա րիք-
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նե րին չհամ բե րե՞նք» ( Հոբ Բ 10):  Հոբն ու ներ ծով համ բե րութ յուն, 

ո րին հաս նե լու ճա նա պար հին նա լուրջ փոր ձա ռութ յուն, ներ քին 

պայ քար ու նե ցավ…:  Մենք էլ, երբ ա պա վի նում ենք Աստ ծուն` Ն րա 

վճի ռը կա տար յալ ճշմար տութ յուն հա մա րե լով,  ար դեն սկզբից իսկ 

հաղ թա հա րում ենք փոր ձութ յուն նե րը, ո րով հետեւ  գի տենք, որ 

Աստ ված է մեզ օգ նա կան լի նե լու` դրանք հաղ թա հա րե լու հա մար: 

-  Փաս տո րեն փոր ձութ յուն նե րը համ բե րութ յամբ կրե լու գոր ծում կար եւոր 

է, որ մեր կամքն ան տե սենք ու հնա զանդ վենք Աստ ծո սուրբ կամ քին, ա յո՞: 

- Աստ ծո ճա նա պար հով ըն թա ցող մար դու կյանքն ամ բող ջո վին 

փոխ վում է: Սբ.  Պետ րոս ա ռաք յալն ա սում է. « Տա րօ րի նակ մի հա-

մա րեք այն այ րող նե ղութ յու նը, որ ձեզ փոր ձե լու հա մար է, որ պես 

թե մի տա րօ րի նակ բան պա տա հած լի ներ ձեզ: Այլ  որ պես Ք րիս-

տո սի չար չա րանք նե րին մաս նա կից ներ, ու րախ ե ղեք, որ պես զի Ն րա 

փառ քի հայտ նութ յան ժա մա նակ էլ ցնծաք եւ  ու րա խա նաք…» (Ա 

 Պետր. Դ 12, 13):

 Յու րա քանչ յուրս կվկա յենք, որ աստ ված ճա նա չո ղութ յու նից ի 

վեր մենք են թարկ վում ենք տա րա տե սակ փոր ձութ յուն նե րի…:  Սա 

նշա նա կում է, որ մեր հավատն ա ճում է, ո րով հետեւ ե թե մեր ներ-

քին կյան քում փո փո խութ յուն չլի նի, ար տա ռոց, տա րօ րի նակ, ար-

տա քին փո փո խութ յուն էլ չի լի նի:  Սա նշա նա կում է` մենք ճշմա րիտ 

ճա նա պար հով ենք ըն թա նում: 

-  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ ա վե լի հեշտ կկա րո ղա նանք դի մա կա յել փոր ձութ-

յուն նե րին, ե թե մեր աչ քի առջեւ միշտ ու նե նանք Ք րիս տո սի համ բե րութ յան 

օ րի նա կը, Ով հա նուն մե ղա վոր մարդ կութ յան փրկութ յան համ բե րեց Ի րեն 

չար չա րող նե րի ա նար գանք նե րին…

- Ա յո՛, Ք րիս տո սի խո նար հութ յան, Ն րա սրբութ յան օ րի նա կը 

մեր աչ քի առջեւ պի տի ու նե նանք:  Խո նարհ մար դը, ով գի տակ ցում 

է իր մեղ քե րը, իր գլխին ե կած փոր ձութ յուն նե րը հա մա րում է ար-

ժա նի պա տիժ իր սխալ նե րի հա մար: Ինչ պես լի քը հաս կը` խո նարհ-

վե լով խու սա փում է քա մու հասց րած վնաս նե րից, իսկ դա տարկ 

հաս կը հեշ տութ յամբ կոտր վում է քա մուց, ճիշտ այդ պես աստ վա-

ծա յին ա ռա քի նութ յուն նե րով լցված, մեղ քե րի զղջու մով խո նարհ-

ված մար դը հեշ տութ յամբ կտա նի փոր ձութ յուն նե րը` ի րեն ար ժա-

նի հա մա րե լով դրանց, իսկ հպար տին, ով չի տես նում իր մեղ քե րը, 

փոր ձութ յուն նե րը գա լիս եւ  կոտ րում են: 

5 - Գողգոթայի հաղթանակը
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-  Հա՛յր սուրբ, իսկ ինչ պե՞ս է ձեռք բեր վում ի րա կան, ճշմա րիտ համ բե րութ-

յու նը:

-  Համ բե րութ յան հստակ դե ղա մի ջո ցը հետեւ յալն է. երբ մար դու 

միտ քը մա քուր, խա ղաղ է` սրբված մեղ քե րից ու ու րախ  Տի րո ջով, 

այդ պի սի մե կը տես նում է ե կող փոր ձութ յուն նե րը, սի րով է ըն դու-

նում դրանք, ո րոնք միայն ար տա քին չեն, այլ նաեւ ներ քին հոգ եւոր 

պայ քար ներ են: Այս պի սի պայ քա րում հաղ թա նա կած մար դը հեշ-

տութ յամբ հաղ թա հա րում է նաեւ ար տա քին պայ քա րը:  Փոր ձութ-

յուն նե րը համ բե րութ յամբ ու սի րով կրե լու հա մար հույժ կար եւոր 

է նաեւ ա ղո թա կան ար թուն վի ճա կը: Ս.  Գիրքն ա սում է, որ ա ռա-

վոտ յան ա րե գա կը ծա գե լիս պի տի կանգ նել ա ղոթ քի (տե՛ս Ի մաստ.   
ԺԶ 28). սա մեծ խոր հուրդ ու նի. մեր միտքն ա մե հի ձի է, ո րը պետք 

է ա ռա վոտ յան սան ձել, Աստ ծուն հնա զան դեց նել, որ պես զի բա րին 

խոր հի,  Սուրբ  Հո գով ա ռաջ նոր դի մեզ,  Տի րո ջը փա ռա բա նի, քաղց-

րա նա աստ վա ծա յին շնոր հով…:  Իսկ ով մտքով ու խոր հուրդ նե րով 

ա նընդ հատ պարտ վում է, չի կա րող դի մա կա յել փոր ձութ յուն նե րին:

-  Սբ․  Հա կո բոս ա ռաք յալն իր Ընդ հան րա կան թղթում ա սում է. «Ե րա նե լի 

է այն մար դը, որ համ բե րում է փոր ձութ յա նը, ո րով հետեւ ե թե փորձ ված լի նի, 

կստա նա կյան քի պսա կը, ո րը  Տե րը խոս տա ցավ Ի րեն սի րող նե րին ( Հակ. Ա 

12):    Ի՞նչ պսա կի մա սին է խոս քը: 

-  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, որ «Այս ժա մա նա կի չար-

չա րանք ներն ար ժա նի չեն բաղ դատ վե լու գա լիք փառ քի հետ, որ 

հայտն վե լու է մեզ» (Հ ռոմ. Ը 18 ): Իսկ Վ. Այ գեկ ցին ա սում է, որ 

ե թե մար դիկ կա րո ղա նա յին հո գու աչ քե րով տես նել կամ ա կանջ նե-

րով լսել երկն քում  Տի րո ջը փա ռա բա նող հրեշ տակ նե րի եր գե ցո ղութ-

յու նը, մի վայրկ յան իսկ  չէին ու զի այս տեղ մնալ, այլ կխնդրեին 

Աստ ծուն վերց նել ի րենց հո գին, որ պես զի միա նան հրեշ տակ նե րի 

եր գե ցո ղութ յա նը: Եվ ե թե մենք գեթ մեկ ակն թարթ տես նեինք, թե 

ինչ է  Տե րը պատ րաս տել մեզ հա մար երկն քում, այս ժա մա նա կա վոր 

չար չա րանք նե րը ո չինչ կհա մա րեինք: Ան ճա ռե լի են աստ վա ծա յին 

շնորհ նե րը, որ պատ րաստ ված են մեզ հա մար երկն քում: Որ եւէ բե-

րան չի կա րող ճա ռել այս մա սին:  Տի րո ջից խնդրենք մեկ կա թիլ 

Իր աստ վա ծա յին սի րուց, քաղց րութ յու նից կա թեց նել մեր մեջ, որ-

պես զի կա րո ղա նանք դի մա կա յել փոր ձութ յուն նե րին: Դ րանք մեզ 

կա ռաջ նոր դեն դե պի երկն քի ար քա յութ յուն:  Սի րենք Ք րիս տո սին, 

ինչ պես այն ծեր վա նա կա նը, ում մա սին  Հա րանց վար քում պատմ-

վում է, որ ա մեն ան գամ ա ղո թե լիս բա ցում էր մի հին մա գա ղաթ-
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յա Ա վե տա րան, կար դում էր ու ար տաս վում` թրջե լով Ա վե տա րա նի 

է ջե րը: Ու երբ մի օր ե րի տա սարդ վա նա կան ներն ա սում են նրան, 

որ ար ցունք նե րով թրջե լով` փչաց նում է Ա վե տա րա նի է ջե րը, նա 

խո նար հա բար պա տաս խա նում է. «Որդ յակ նե՛ր, նե րե ցեք ինձ այդ 

հան ցան քը, բայց երբ Ք րիս տո սի ա նունն եմ կար դում, չեմ կա րո ղա-

նում չար տաս վել»:  Մենք էլ այս պի սի սեր ու նե նանք Աստ ծու հան-

դեպ, որ պես զի ար ժա նի լի նենք եր կինք մտնե լուն: 

(2011թ., փետրվար, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

  

Կ Ա Խ Ա Ր Դ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն ,  Գ Ո Ւ Շ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն 

Մ Ի Ջ Ո Ց Ո Վ  Ս Ա Տ Ա Ն Ա Ն  Մ Ա Ր Դ Ո ՒՆ 

Հ Ե Ռ Ա Ց Ն Ո Ւ Մ  Է  Ա Ս Տ Ծ Ո Ւ Ց … . .

 Տեր  Ղե ւոնդ վար դա պետ  Հով հան նիս յան

-  Հա՛յր սուրբ, Ք րիս տո նեութ յունն ա ռա ջի նը պե տա կա նո րեն ըն դու նած 

մեր երկ րի` ի րենց քրիս տոն յա հա մա րող հա յոր դի նե րից շա տերն այ սօր հե թա-

նոս նե րի նման դի մում են կա խարդ նե րի, գու շակ նե րի, վախ չա փող նե րի… օգ-

նութ յա նը` տար բեր պատ ճառ նե րով: Ըստ  Ձեզ`  ի՞նչն է մե րօր յա` ա ռա վել քա ղա-

քա կիրթ  ու զար գա ցած մար դուն տա նում գու շակ նե րի մոտ: 
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-  Գու շա կութ յամբ, սնա հա վա տութ յամբ, մո գութ յամբ, կա խար-

դութ յամբ տա ռա պում էր դեռեւս հրեա ժո ղո վուր դը:  Հին Կ տա կա-

րա նի Երկ րորդ Օ րենք գրքում Աստ ված ա սում է. « Ձեր մեջ թող 

չգտնվի այն պի սի մե կը, որն իր տղա յին կամ աղջ կան կրա կի բո-

վից անց կաց նի, կա խար դութ յամբ կամ գու շա կութ յամբ զբաղ վի, 

թռչուն նե րին նա յե լով կան խա գու շա կում ներ ա նի, մո գութ յուն նե-

րով զբաղ վի, վհուկ կամ սուտ մար գա րե լի նի, ո գե հար ցութ յամբ 

զբաղ վի, ո րով հետեւ  Տի րոջ հա մար պիղծ է նա, ով զբաղ վում է այդ-

պի սի բա նե րով» (Բ Օ րենք ԺԸ 10-12): Այս ա մե նը գա լիս է հե թա-

նո սութ յու նից, քա նի որ հե թա նոս նե րը հա վա տում էին նշան նե րի, 

ո րոն ցով եւ  շարժ վում էին:  Այ սօր չեն քար կո ծում մարդ կանց, եւ 

 մար դը, ընկ նե լով այս ա մե նի մեջ, հե ռա նում է Աստ ծուց, ե կե ղե-

ցուց: Ք րիս տոն յան, դի մե լով գու շակ նե րին, են թա գի տակ ցո րեն կամ 

իր ա րար քով ցույց է տա լիս, որ չի վստա հում Աստ ծուն, ո րով հետեւ 

իր վաղ վա օր վա հա մար վախ ու նի, դրա հա մար էլ ու զում է ի մա-

նալ, թե վաղն ինչ կլի նի իր հետ: Իսկ ե թե կա պա հան ջարկ, բնա կա-

նա բար, շա տա նում են «ապ րանք վա ճա ռող նե րը»:

-  Հա՛յր սուրբ, քրիս տոն յա ա սե լով` նկա տի ու նեք գի տա կից քրիս տոն յա յի՞ն, 

թե՞ մկրտված, բայց  ե կե ղե ցա կան կյան քին ան հա ղորդ «քրիս տոն յա յին»:

-  Ցա վոք սրտի Պա տա րա գի ե կող,  Հա ղոր դութ յուն ստա ցող շատ 

գի տա կից քրիս տոն յա ներ այ սօր զբաղ վում են նման բա նե րով: Այ-

սօր մո գութ յան, օ կուլ տիզ մի հո գե բա նութ յու նը մտել է ե կե ղե ցու, 

քրիս տոն յա նե րի մեջ:  Չա րը չի կա րող բա ցա հայտ գալ, ուս տի ծա-

ծուկ, քրիս տո նեա կան սիմ վո լի կա յի` խորհր դա պաշ տութ յան կեր պով 

է գա լիս, ո րը սպի տակ մո գութ յուն է: Ին չո՞ւ սպի տակ. ո րով հետեւ 

քո ղարկ ված է. դի մում ենք իբրեւ թե Աստ ծուն, սրբե րին, բայց դա 

հա ղոր դակ ցութ յուն չէ Աստ ծու հետ. նկա տի ու նեմ այն դեպ քե րը, 

երբ դու ա նընդ հատ պի տի կրկնես մի բան` այլ բան ստա նա լու հա-

մար:  Մո գութ յան ի մաս տը սրա մեջ է:  Մո գութ յան ձեւ  է, երբ մար դը 

որ եւէ խնդիր ու նի եւ ն րան խոր հուրդ են տա լիս գնալ ե կե ղե ցի, 

 Հա ղոր դութ յուն ստա նալ կամ քա հա նա յին խոս տո վա նել մեղ քե րը 

եւ  վերջ` հար ցերդ կլուծ վեն:  Մար դը պի տի գի տակ ցի, որ սխալ ճա-

նա պար հի վրա է ու ետ դառ նա: 

 Բախ տա գու շակ ներն ի րենց շրջա պա տում են սրբա պատ կեր-

նե րով, խա չակնք վում են,  Նա րեկ կար դում, Աստ վա ծաշն չից խոր-

հուրդ ներ են տա լիս, ա սում են` Աստ ված ինձ հայտն վեց եւ  այս 

բանն ա սաց, մինչ դեռ ի րա կա նում ոչ մի կապ չու նեն Աստ ծու հետ: 
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Եվ մարդն ընկ նում է սա տա նա յի ճան կե րի մեջ:  Հի շենք, թե ինչ է 

ա սում սուրբ  Պո ղոս ա ռաք յա լը. « Սա տա նան էլ է կեր պա րա նա վոր-

վում որ պես լու սե հրեշ տակ» (Բ  Կորնթ. ԺԱ 14): Ու րեմն կա խար-

դութ յան, գու շա կութ յան մի ջո ցով սա տա նան մար դուն հե ռաց նում է 

Աստ ծուց: 

-  Գու շակ նե րը, վախ չա փող նե րը եւ ն րանց նման ներն ի րենց կեղ ծի քը քո-

ղար կե լու եւ  ի րա կան դեմ քը ծած կե լու հա մար մարդ կանց ե կե ղե ցի են ու ղար-

կում` նաեւ մե ռո նա ջուր բե րե լու կամ պար զա պես մոմ վա ռե լու համար:  Սա 

եւս  ի րենց գոր ծու նեութ յունն օ րի նա կան ցույց տա լու մի խաբ կանք է:

- Ա յո՛, նաեւ թուղ թու գիր կոչ վա ծը  պատ վի րում են տա նել ու 

դնել ե կե ղե ցու պա տի մեջ:  Դա մո գութ յուն է եւ  որ եւէ կապ չու-

նի քրիս տո նեութ յան հետ:  Գու շակ նե րը օգ տա գոր ծում են այ սօր վա 

լեզ վով ա սած` ե կե ղե ցու «բրեն դը»`  ի րենց ապ րան քը ծա խե լու հա-

մար, մար դիկ էլ, տգետ լի նե լով, ընկ նում են դրա մեջ:  Սբ․  Հով հան 

Ոս կե բե րա նը նույ նիսկ  ա սում է. «Ե թե ե րե խադ մա հա մերձ հի վանդ 

լի նի եւ  քեզ խոր հուրդ տան դի մել գու շա կին, որ «բու ժի» նրան, 

ա վե լի լավ է ե րե խադ մա հա նա, քան բժշկվի եւ  հա վի տե նա կան դա-

տա պար տութ յան են թարկ վի»: Ա յո՛, ես չեմ մեր ժում, որ նրանք քո 

վաղ վա օր վա մա սին ճիշտ բա ներ են ա սում, բայց դու շփվում ես 

Աստ ծուն թշնա մի ու ժե րի հետ: 

-  Հա ճախ մի ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ ված կար ծեք իս կա պես դրա կան 

փո փո խութ յուն ներ են տե ղի ու նե նում գու շա կի դի մած մար դու կյանքում: Ի՞նչ 

կա րե լի է սպա սել թվաց յալ հա ջո ղութ յու նից (ե թե ֆի զի կա կան խնդիր է` ա ռող-

ջութ յու նից) հե տո:  Որ քա նո՞վ է վնաս վում մար դու հո գին, որն Աստ ծու կնիքն 

է կրում:

 - Գու շակ նե րի եւ  էքստ րա սենս նե րի դի մած մար դու ֆի զի կա-

կան, ժա մա նա կա վոր խնդի րը կա րող է լուծ վել, բայց ո րոշ ժա մա նակ 

անց շատ ծանր հետ եւանք ներ է կրում մարդու հո գե կան աշ խար հը: 

Օ րի նակ` մար դը ե կե ղե ցի մտնե լիս, Աստ վա ծաշն չի ըն թեր ցա նութ-

յան ժա մա նակ սկսում է հո րան ջել, ե թե ա վե լի է խո րա ցել գու շա-

կութ յուն նե րի մեջ` սկսում է գի տակ ցա բար դի մադ րել Աստ ծուն, 

հայ հո յել Ն րան, չի ու զում ե կե ղե ցի գնալ, դառ նում է ան տար բեր 

հո գու փրկութ յան եւ Աստ ծու ար քա յութ յան հան դեպ…: 

Իսկ մարմ նի հետ կապ ված վնաս նե րից են` վա խը, ընկճ վա ծութ-

յու նը, սթրե սը (դեպ րե սիա), հու սա հա տութ յու նը, ա նընդ հատ հան-

դի պող դժբախ տութ յուն ներն ու ան հա ջո ղութ յուն նե րը…:  Մար դը 

դառ նում է ա վե լի ջղա յին, ու նե նում հո գե կան խան գա րում ներ, 
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ինք նաս պա նութ յան մտքեր, ի վեր ջո` դի վա հար վում է: Ու րեմն երբ 

սա տա նա յի հետ ինչ որ կերպ շփվում ես, ընկ նում ես նրա ձեռ քը` 

լուրջ վնա սե լով հո գիդ: Դ րա հա մար նույ նիսկ կա տա կով չի կա րե լի 

«բախտ բա ցել»: Օ րի նակ, հա ճախ պա տա հում է, որ տղա յին թուղ-

թու գիր են ա նում ինչ-որ աղջ կա սի րե լու հա մար, եւ  կար ծեք թե 

ստաց վում է, բայց ա մուս նութ յու նից ո րոշ ժա մա նակ հե տո տղան 

սկսում է ա տել կնո ջը, լուրջ խնդիր ներ են ա ռա ջա նում ըն տա նի-

քում: Եվ կի նը նո րից է փոր ձում դի մել կա խարդ նե րի օգ նութ յա նը.  

ա մու սի նը դառ նում է ստրուկ…:  

 Հե տաքր քիր են հո գե բան նե րի վեր լու ծութ յուն նե րի արդ յունք-

նե րը. վեր ջին ներս շուրջ 20 տա րի ու սում նա սի րութ յուն ներ են կա-

տա րել հո գե կան հի վանդ նե րի շրջա նում եւ  ե կել են այն եզ րա կա-

ցութ յան, որ նրանք ժա մա նա կին զբաղ վել են գու շա կութ յամբ եւ 

դ րա տա րա տե սակ նե րով:  Այդ ա մե նի վեր ջը դա է: Ե թե նկա տել 

եք, գու շակ նե րի 90 տո կո սը կա նայք են. ինչ պես դրախ տում, այ սօր 

էլ նույն կերպ սա տա նան փոր ձում է կնո ջը, ով հոգ եւո րի հան-

դեպ ա վե լի զգա յուն է:  Մո տե նում է կա նանց, ով քեր ու նեն ինչ-ինչ  

խնդիր ներ` այ րի են, սթրե սի մեջ…, եւ  հան կարծ նրանց «այ ցե լում 

են» ու ա սում, որ պետք է բժշկում ներ ա նեն, հա կա ռակ դեպ քում 

դժբախ տութ յան կեն թարկ վեն եւ  այլն:  Մինչ դեռ Աստ ված եր բեք չի 

պար տադ րում եւ բռ նա նում մար դու ա զատ կամ քի վրա: 

 -  Ցա վա լի է, որ մար դը չի էլ գի տակ ցում, թե ինչ դի վա յին ու ժե րի հետ գործ 

ու նի…

-  Դե ւե րի մո գա կան աշ խար հը մար դուն ուժ է տա լիս իշ խե լու 

հոգ եւոր աշ խար հի` դեւե րի վրա, եւ  որ քան մար դը կա տա րե լա գործ-

ված է այս տեղ, ա վե լի է մո տե նում սա տա նա յին. ի րեն թվում է` իշ-

խա նութ յուն ու նի դեւե րին հրա մա յե լու, ին քը կա րող է հար ցեր լու-

ծել եւ Աստ ված այլեւս ի րեն պետք չէ, քա նի որ ինքն է աստ ված 

դառ նում:  Հի շենք, թե ինչ ա սաց սա տա նան Ա դա մին. « Դուք աստ-

ված ներ կլի նեք» (տե՛ս Ծննդ. Գ 5):  Նույնն է եւ  կա խար դի, մո գի 

պա րա գա յում. վեր ջինս ներ քուստ ու րախ է, որ ինքն է մարդ կանց 

բու ժում, հրաշք ներ գոր ծում, բայց դա դի վա յին բան է: Ա սեմ, որ 

գի տակ ցա բար գու շա կութ յամբ զբաղ վող ներն ընկ նում են ե կե ղե ցա-

կան հայ րե րի նզովք նե րի տակ:  Այդ պի սի նե րի մա սին  Հայտ նութ յան 

գիրքն ա սում է. «Իսկ գա լով ծույ լե րին ու ան հա վատ նե րին, ոճ րա-

գործ նե րին ու պոռ նիկ նե րին, կա խարդ նե րին եւ կ ռա պաշտ նե րին, 

հմա յող նե րին եւ  բո լոր ստա խոս նե րին` ամ բա րիշտ նե րին, նրանց 
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բա ժի նը ծծմբով եւ հ րով այր վող լճի մեջ է, ո րը երկ րորդ մահն է» 

( Հայտն. ԻԱ 8): 

-  Ցա վոք, շատ քրիս տոն յա նե րի մեջ կան սնա հա վա տութ յան տար րեր: 

 Մարդն ի րեն քրիս տոն յա է հա մա րում, բայց վա խե նում է թուղ թուգ րից…: 

 Հա՛յր սուրբ, թուղ թու գի րը կա րո՞ղ է ազ դել խա չի զո րութ յանն ա պա վի նող 

քրիս տոն յա յի վրա:

-  Թուղ թու գի րը ծա գում է սեւ ու սպի տակ մո գութ յու նից:  Ինչի՞ 

է այն նման.  ե թե մար դը բաց հա գուս տով մեկ ժամ կանգ նի ու ժեղ 

ա րե ւի տակ, կար եւա հար վի, լուրջ այր վածք ներ կու նե նա:  Սա մի 

աշ խարհ է, որ որ քան էլ ա սես ինձ չի կպնի, քա նի որ հա վա տում եմ 

Աստ ծուն, սուտ կլի նի: Մ յուս կող մից էլ չի կա րե լի վա խով ապ րել` 

մտա ծե լով, որ ա մեն րո պե կա րող են մեզ թուղթ ու գիր ա նել:  Մենք 

չպետք է ու շադ րութ յուն դարձ նենք նման բա նե րի վրա. երբ հար-

ված է գա լիս ինչ որ տե ղից, չմտա ծենք, որ մեզ թուղթ ու գիր են 

ա րել, այլ վա նենք այդ մտքե րը մեզ նից:  Գու ցե ինչ-որ մե կը մի բան 

է ա րել, դի վա յին հար ձա կում է ե ղել, բայց չծան րա նանք այդ մտքե-

րի վրա: Անդրադառնանք «աչ քով տա լու» երեւույթին, ո րը նույն-

պես սնա հա վա տութ յուն է. մար դը մտա ծում է, որ իր հա րե ւա նի 

աչ քը «կպնող» է, սկսում է դրան վե րագ րել իր հետ պա տա հած ան-

հա ջո ղութ յու նը` մտա ծե լով. «Ա հա ես ե րեկ տե սա նրան, հաս տատ 

նրա աչքն էր, որ կպավ…»: Այ նինչ էն խեղճ կի նը խա բար էլ չի, որ 

«աչ քով ա տվել»: Ա հա թե ոնց է սա տա նան մարդ կանց ի րար դեմ 

թշնա մաց նում:  Նաեւ չպի տի մտա ծենք, թե ինչ ա ղոթք կար դանք, 

որ մեզ աչ քով չտան:  Սա եւս  մո գութ յուն եւ ս նա հա վա տութ յուն է: 

Ու րեմն վա խով ապ րե լու փո խա րեն վա նենք մեզ նից այդ մտքե-

րը եւ  հաղ թենք  Տի րո ջով: Ապ րենք Ք րիս տո սի պատ վի րան նե րով եւ 

 վա խե նանք միայն մեղ քից եւ Աստ ծուն վի րա վո րե լուց: 

-   Հա՛յր սուրբ, ինչ պես՞ մար դը կա րող է գալ այն գի տակ ցութ յա նը, որ ին քը 

մո լո րութ յան մեջ է, սխալ ճա նա պար հի վրա, եւ  ո՞րն է այդ չա րիք նե րից ա զա-

տագր վե լու ճա նա պար հը: Ինչ պե՞ս են բուժ վում գու շա կութ յան հետ եւանք նե րը:

 - Նախ մար դուն պետք է խրա տել, բա ցատ րել, որ դի մե լով գու-

շակ նե րին, ին քը գործ է ու նե նում մո գութ յան, սա տա նա յա կան ու ժե-

րի հետ, դրա հա մար պետք է անդ րա դառ նա, զղջա, ա պաշ խա րի ու 

հե ռա նա այդ ճա նա պար հից:  Բայց ա զա տագր վե լը դժվար է, ո րով-

հետեւ կլի նեն հար ձա կում ներ, փոր ձութ յուն ներ…: Ամ բող ջա կան 

ա զա տագ րու մը կախ ված է այն հան գա ման քից, թե մար դը որ քա նով 
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է դրա մեջ մխրճված: Չ վա խե նանք այդ զո րութ յուն նե րից. զին վենք 

հա վա տով, Աստ ծու  Խոս քը կար դանք, ա ղոթ քի մեջ լի նենք, հա ղոր-

դա կից լի նենք ե կե ղե ցու խոր հուրդ նե րին, հա ճախ  Հա ղորդ վենք: 

Եվ կա մաց-կա մաց կա զա տագր վենք այդ կա պանք նե րից:  Մենք կա-

րո՛ղ ենք Ք րիս տո սի ա նու նով հաղ թել եւ  ա մե նա կար եւո րը` լի նենք 

զղջման եւ  խոս տո վա նութ յան մեջ, որն էլ մեզ կփրկի նման փոր-

ձութ յուն նե րից: 

(2012 թ., մարտ, Երեւան, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Հ Ա Ն Ց Ա Ն Ք  Ե Վ  Պ Ա Տ Ի Ժ

Ա Ս Տ ՎԱ Ծ  Պ Ա Տ Ժ Ո ՞ Ւ Մ  Է ,  Թ Ե ՞  Խ Ր Ա Տ Ո Ւ Մ

Տեր  Մի քա յել վար դա պետ   Գե ւորգ յան

 Մարդ կա յին բա ռա պա շա րի հա մա կար գում ա մե նից տա րած ված ար-
տա հայ տութ յուն նե րից են «պա տիժ», «դա տաս տան», «պա տու հաս» եզ  րե րը, 
ո րոնք մար դու գի տակ ցութ յան մեջ ուղ ղա կիո րեն պատ ճա ռա հետ եւան քա յին 
կա պով կապ վում են մեղ քի, հան ցան քի գի տակ ցութ յան հետ, այ սինքն` պա տի-
ժը, դա տաս տա նը ըն կալ վում են իբրեւ հա տու ցում մար դու գոր ծած այս կամ 
այն մեղ քի, հան ցան քի:  Պատ ժի, դա տաս տա նի եր եւույ թը առ կա է Աստ վա-
ծաշն չի ա ռա ջին իսկ է ջե րում: Աստ ված պատ ժեց մեր նա խա հո րը անհ նա զան-
դութ յան, պատ վի րա նա զան ցութ յան պատ ճա ռով` վտա րե լով նրան դրախ տի 
պար տե զից…:   Սա կայն ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն ա սում են, որ Աստ ված ոչ թե 

պատ ժում, այլ խրա տում է: 

-  Հա՛յր սուրբ, փոր ձենք հաս կա նալ, Աստ ված պատ ժո՞ւմ է, թե՞ խրա տում: 

-  Քա նի որ Աստ ված գթա ռատ  Հայր է, ուս տի պատ ժե լով խրա-

տում է: Ինչ պես մեր երկ րա վոր, մարմ նա վոր հայ րերն են ի րենց զա-

վակ նե րին պատ ժում` խրա տե լու հա մար, այն պես էլ մեր երկ նա վոր 

 Հայ րը: Ք րիս տոսն ա սում է. « Դուք, որ չար եք, գի տեք ձեր որ դի-

նե րին բա րի պարգեւ ներ տալ, որ քան եւս  ա ռա վել ձեր  Հայ րը, որ 

երկն քում է, բա րիք ներ կտա նրանց, որ Ն րա նից ու զում են» ( Մատթ. 
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Է 9-11):  Նա սուրբ է ու բա րի, ուս տի պատ ժե լով, տան ջե լով ու 

չար չա րե լով` խրա տում է ու միշտ բա րին կա մե նում Իր զա վակ նե-

րին: Աստ ված պատ ժում է նյու թա կան ի րո ղութ յուն նե րի մի ջո ցով. 

զրկում է ինչ-որ բա նից, պատ ճա ռում մարմ նա կան, նյու թա կան 

վնաս ներ…: Եվ ե թե մար դը այդ նյու թա կան ի րո ղութ յուն նե րից կա-

րո ղա նա վեր կանգ նել, հավատով տես նել աստ վա ծա յին գութն ու 

ո ղոր մութ յու նը, նրա հա մար պա տիժն իբրեւ խրատ կդիտ վի:

- «Աստ ծո դա տաս տան», «պա տիժ» ար տա հայ տութ յուն ներն այ սօր հա-

ճախ են հնչում մարդ կանց շուր թե րից, մինչ դեռ Աստ ված նաեւ մար դա սեր, 

գթա ռատ  Հայր է: Ինչ պե՞ս հա մադ րել:

- Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն ա սում են, որ Աստ ծու մոտ կա եր կու 

կամք` թույ լա տու եւ  բուն կամք:  Թույ լա տու կամքն ար տա հայտ-

վում է չա րը թույլ տա լով: Աստ ված միայն բա րին է կա մե նում, սա-

կայն թույլ է տա լիս, որ չա րը լի նի, չի ար գե լում: Եվ պատ ժի առ կա-

յութ յու նը հենց Աստ ծո թույ լա տու կամ քի ար տա հայ տութ յունն է:

-  Հա՛յր սուրբ, հի վան դութ յու նը, ցա վը կա րո՞ղ են պա տիժ հա մար վել:

- Ա յո՛, Աստ ված կա րող է թե՛ հի վան դութ յամբ, թե՛ հաշ ման դա-

մութ յամբ խրա տել մարդ կանց:  Հի վան դութ յունն ա մե նա մեծ ո ղոր-

մութ յունն է մար դու հա մար, ա պաշ խա րութ յուն, ե թե մարդն ա ռանց 

տրտնջա լու, բո ղո քե լու տա նում է այն: Այդ դեպ քում  մեղ քը քավ-

վում է: Իսկ ե թե տրտնջա, բո ղո քի, վարձք չի ստա նա, ո րով հետեւ 

յու րա քանչ յուր փոր ձութ յան մեջ մեծ վարձք կա:

- Աստ ված մար դու ու ժե րից վեր փոր ձութ յուն տա լի՞ս է:

- Ո՛չ, ու ժե րից վեր չի տա լիս:  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, 

որ «Աստ ված փոր ձութ յան հետ փրկութ յան ելք էլ է ցույց տա լիս» 

(տե՛ս Ա  Կորնթ. Ժ 13): Երբ մար դը հա վա տի մեջ տկա րա նում է, 

թու լաց նում է իր հույսն առ Աստ ված` խճճվե լով այդ փոր ձութ յուն-

նե րի ու հի վան դութ յան մեջ, ի րեն թվում է, որ այդ ա մենն իր ու ժե-

րից վեր է:  Բայց ե թե հավատով, հույ սով դի մի Աստ ծուն, ա պա վի նի 

Ն րան, իր վրա դրված բե ռը, փոր ձութ յու նը կթեթ եւա նա ու կկա րո-

ղա նա սի րով հաղ թա հա րել:

-  Պա տիժ հաս կա ցութ յու նը միայն Աստ ծուն չի վե րա բե րում:  Մարդն էլ 

պատ ժում է մար դուն` ու ղիղ ըն թաց քի բե րե լու հա մար (նկա տի ու նեմ ար դա-

րա դա տութ յան մար դաս տեղծ հա մա կար գը):  Մար դը կա րո՞ղ է դա տել ու պատ-

ժել իր նմա նին` ըստ Աստ ծու: Ո՞րն է տար բե րութ յու նը:
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- Ա յո՛, մար դը կա րող է դա տել, քա նի որ Աստ ծու հրա մա նով 

 Հին Ուխ տում մար գա րե ներ ու դա տա վոր ներ կարգ վե ցին` Իս րա յե լի 

ցե ղին դա տե լու հա մար: Այ սօր նույն պես, ե թե դա տաս տա նը լի նի 

ար դա րամ տութ յամբ, ա նա չա ռո րեն եւ շ նոր հով, այ սինքն` երբ դա-

տա վորն ինք նա կոչ չէ ու պա հում է օ րեն քը, ա պա տե ղի է ու նե նում 

աստ վա ծա յին վճռի կա յա ցու մը, ո րով հետեւ Աստ ված կա մե նում է, 

որ չա րը պատժ վի, որ պես զի կանխ վի հե տա գա ա վե լի մեծ չա րի քը:

-  Մենք հա ճախ մեզ ան վա նում ենք քրիս տոն յա ազգ եւ  գի տենք, որ ա մե-

նա կար եւորն Աստ ծու դա տաս տանն է, ա պա ին չո՞ւ որ պես քրիս տոն յա ներ չենք 

ձգտում մեր աշ խար հիկ օ րենք ներն ու պատ ժի մե խա նիզմ նե րը գո նե փոքր-ինչ 

մո տեց նել դրան, թե՞ ար դեն մո տեց րել ենք. ի՞նչ եք կար ծում:

- Ազ գը կա րող է քրիս տոն յա լի նել քրիս տո նեա կան կար գերն 

ու բար քե րը պա հե լով միայն:  Ցա վոք սրտի, աստ վա ծա յին պատ վի-

րան նե րը պա հե լու տե սանկ յու նից մենք այն քան էլ քրիս տոն յա ազգ 

չենք: Բ նա կա նա բար, նույն թե րա ցում ներն էլ տե ղի են ու նե նում 

նաեւ մարդ կա յին դա տա րան նե րի պա րա գա յում:

- Անդ րա դառ նանք ան մեղ ե րե խա նե րին պա տա հող դժբախ տութ յուն նե-

րին, մաս նա վո րա պես՝ մահ վան դեպ քե րին: Այս տեղ կա՞ պատ ժի հան գա ման քը:

- Ե թե հոգ եւոր տե սանկ յու նից նա յենք հար ցին, ա պա պի տի 

ա սենք, որ ման կան պա րա գա յում այդ պա տի ժը շնորհ է, աստ վա-

ծա յին ո ղոր մութ յուն, ո րով հետեւ մահ վամբ նա այս վշտե րի, չար չա-

րանք նե րի կյան քից տե ղա փոխ վեց հա վի տե նա կան, երկ նա յին ու րա-

խութ յուն: Իսկ ե թե նա յենք մարդ կա յին տե սանկ յու նից, ա պա ար ժի 

հի շել Ա վե տա րա նից ի ծնե կույ րի բժշկութ յան դրվա գը (տե՛ս  Հովհ. 

Թ 3): Հ րեա նե րը հարց րին Ք րիս տո սին, թե ո՞ւմ մեղքն է, որ նա 

կույր է ծնվել` ծնող նե րի՞ նը, թե՞ ի րե նը: Եվ  Տե րը պա տաս խա նում 

է. «Ոչ դրա մեղքն է եւ  ոչ էլ իր հորն ու մո րը, այլ` որ պես զի դրա 

վրա Աստ ծու գոր ծե րը հայտ նի լի նեն»: Օ րի նակ, սուրբ Գր.  Տաթ-

եւա ցին ա սում է, որ ծնող նե րի մեղ քի պատ ճա ռով Աստ ված պատ-

ժում է զա վա կին, որ պես զի տես նե լով վեր ջի նիս չար չա րանք նե րը, 

նրանք տա ռա պան քով քա վեն ի րենց կա տա րած սխալ նե րը, մեղ քե րը 

ու ա կա մա ա պաշ խա րեն` դառ նա լով Աստ ծուն: Ու րեմն երբ մար դը 
կա մա վո րա պես չի ա պաշ խա րում, Աստ ված ա կա մա ա պաշ խա րութ յամբ է 
նրան փրկութ յան մղում: 

-  Հա՛յր սուրբ, մի այս պի սի  մտայ նութ յուն կա մե զա նում տա րած ված, որ 

 Հին Ուխ տի Աստ վա ծը վրեժխն դիր, դա ժան ու ո խա կալ Աստ ված է, ին չը չի կա-



 ՀԱՐՑԱԶՐ8 ՅՑՆԵՐ  75

րե լի դնել  Նոր Կ տա կա րա նի կող քին, ո րը սի րո, գթա ռա տութ յան, նե րո ղամ-

տութ յան մարմ նա վո րում է: Այս մա սին ի՞նչ կա սեք:

- Աստ ված չի փոխ վել եր բեք:  Թե՛  Հին եւ  թե՛  Նոր Կ տա կա-

րան նե րում Աստ ված նույնն է:  Սա կայն մարդ կա յին ըն կա լում նե րը 

պատ ժի եւ ո ղոր մութ յան նկատ մամբ տար բեր էին: Ին չո՞ւ էր Աստ-

ված նման կեր պե րով ու օ րենք նե րով խո սում  Հին Ուխ տի ժո ղովր դի 

հետ. ո րով հետեւ նրանք դեռեւս չէին հա սու նա ցել հոգ եւո րա պես, 

խո րը խա վա րում էին, աշ խար հը բա րո յա կան ցածր չա փա նիշ նե րով 

էր ապ րում, դրա հա մար էլ գե րա կա էր պատ ժի օ րեն քը: Իսկ Ք րիս-

տո սը ե կավ ոչ թե ջնջե լու, այլ լրաց նե լու (տե՛ս  Մատթ. Ե 17):

- Ք րիս տոսն ա սաց. « Չե կա ար դար նե րի, այլ մե ղա վոր նե րի հա մար» 

(Մատթ․ Թ 13): … Նա 99-ին թո ղեց եւ գ նաց 1 կո րա ծի հետ եւից:  Մե կի հետ եւից 

գնա լու, մեկ ան ձի մեջ ողջ մարդ կութ յա նը տես նե լու վե հա գույն գա ղա փարն 

արդ յո՞ք գի տակց ված է մեր հա սա րա կութ յան մեջ:

- Այ սօր մար դիկ հա ճախ են բո ղո քում երկ րի վի ճա կից:  Մինչ դեռ 

այն սկսվում է յու րա քանչ յուր ան ձի վի ճա կից, ո րով հետեւ քրիս տո-

նեա կան հավատը վե րա բե րում է նախ յու րա քանչ յուր ան ձի, ա պա 

այդ գի տակ ցութ յամբ միա վոր ված բո լոր քրիս տոն յա նե րին: Եվ Ա վե-

տա րա նը յու րա քանչ յուր մե կի կեն սագ րութ յունն է: Այն իմ մա սին 

է գրվել, ուս տի ա ռանց խո րութ յամբ, ի սրտե  այն ըն թեր ցե լու՝ ես 

իմ մա սին ո չինչ չեմ ի մա նա:  Խոր հուրդ կտամ մեր ըն թեր ցող նե րին, 

որ ըն թեր ցեն Ա վե տա րանն իբրեւ ի րենց կեն սագ րութ յու նը. նրանք 

այն տեղ շատ բա ներ կգտնեն ի րենց մա սին: 

(2012 թ., մայիս, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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 Չ Կ Ա  Ծ Ա Ծ Ո Ւ Կ  Բ Ա Ն ,  Ո Ր  Չ Հ Ա Յ Տ Ն Վ Ի ,  Ե Վ 

Գ Ա Ղ Տ Ն Ի  Բ Ա Ն ,  Ո Ր  Չ Ի Մ Ա Ց Վ Ի

 Տեր Կ յու րեղ քա հա նա  Տալ յան

-  Տե՛ր հայր,  Սի րաք ի մաս տունն իր ի մաս տութ յան գրքում Աստ ծու ա մե-

նա տե սութ յան մա սին գրում է. « Տի րոջ առ ջեւ է ա մեն մարմ նե ղեն էա կի գոր ծը, 

 Տե րը տես նում է մարդ կանց բո լոր ճա նա պարհ նե րը եւ նկա տում նրանց բո լոր 

գաղտ նի տե ղե րը: Ն րա նից չի խու սա փում եւ ոչ մի մտա ծութ յուն, Ն րա նից չի 

թաքն վում եւ ոչ մի բան: Ան կա րե լի է թաքն վել Ն րա աչ քից»:  Տե՛ր հայր, փաս-

տո րեն, Աստ ված տես նում է մեզ ա մեն վայրկ յան: Ինչ պե՞ս է դա հնա րա վոր:

- Ա մե նա կա րող Աստ ված՝  Սուրբ  Հո գու ա ռաջ նոր դութ յամբ, մեզ 

պար գե ւեց Աստ վա ծա շունչ  Մատ յա նը, ստեղ ծեց եր կինքն ու եր կի-

րը, լու սինն ու աստ ղե րը, ա րե ւը, բույ սե րը եւ կեն դա նի նե րին, այն 

ա մե նը, ինչ որ կա երկն քում եւ երկ րի վրա: Ի վեր ջո ստեղ ծեց մար-

դուն՝ Իր նմա նութ յամբ եւ պատ կե րով: Աստ ված, որ ա րա րել է այս 

աշ խար հը՝ մեր մտքից, ըն կա լում նե րից վեր, ի հար կե, ա մե նա տես եւ 

ա մե նա գետ է: Ս րանք Աստ ծու հատ կա նիշ ներն են: Օգ տա գոր ծում 

ենք ա մե նա նախ դի րը, սա կայն դա էլ քիչ է Աստ ծուն բնու թագ րե-

լու հա մար, ո րով հե տեւ Աստ ծուն հնա րա վոր չէ բնու թագ րել, քա նի 

որ Աստ ված  Հո գի է:  Դա վիթ թա գա վորն իր սաղ մոս նե րից մե կում 

ա սում է. «Ես հաս կա ցա, որ մեծ է  Տե րը եւ  Տե րը մեծ է բո լոր կուռ-

քե րից:  Տերն ինչ որ ցան կա ցավ, կա տա րեց երկն քում եւ երկ րի վրա, 

ծո վում եւ բո լոր ան դունդ նե րում: Ամ պեր հա նե լով երկ րի ծայ րե րից՝ 

Իր կայ ծակ ներն անձ րեւ նե րի վե րա ծեց եւ Իր պա հեստ նե րից հող-

մեր դուրս բե րեց»: Ա հա այս պի սին է մեր Աստ վա ծը. հի րա վի, ա մեն 

բան տես նում է, ա մեն բան գի տե, ոչ ոք չի կա րող Ն րա նից եր բե ւէ 

թաքն վել:  Մեր մտքի շար ժումն ան գամ Աստ ծուց ծա ծուկ չէ: Սբ. 

Գր քում բա զում վկա յութ յուն ներ կան Աստ ծու ա մե նա տե սութ յան 

մա սին:  Հի շենք  Հով նան մար գա րեի պատ մութ յու նը (տե՛ս  Հով նան 

Ա-Դ), թե ինչ պես  Հով նա նը փոր ձում էր թաքն վել Աստ ծուց՝ դա 

հնա րա վոր հա մա րե լով:  Սա կայն, երբ ար դեն հսկա ձկան փո րում 

էր, ա ղոթք բարձ րաց րեց առ Աստ ված՝ կա տար յալ վստա հութ յամբ 

եւ հա վա տով, որ  Տերն ի րեն տես նում է, լսում է եւ կնե րի իր անհ-

նա զան դութ յու նը՝ դուրս բե րե լով այդ վի ճա կից: Հ նա րա վո՞ր է արդ-
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յոք պատ կե րաց նել ա վե լի դժո խա յին, ա հա վոր վի ճակ, քան  Հով նան 

մար գա րեի վի ճակն էր, սա կայն Աստ ված լսեց եւ օգ նեց: 

-  Տե՛ր հայր,  Դուք նշե ցիք, որ մեր մտքի շար ժումն ան գամ Աստ ծուց ծա ծուկ 

չէ:  Փաս տո րեն, Աստ ված տես նում է եւ գի տե ոչ միայն մեր ո րո շա կի ա րարք նե-

րը, այ լեւ մեր ծա ծուկ մտքերն ու խոր հուրդ նե րը: 

- Աստ ված սրտա գետ է, քննում է մեր գաղտ նի մտա ծում նե րը, 

գի տե յու րա քանչ յու րիս սրտի խոր հուրդ նե րը, ինչ պես սաղ մո սեր-

գուն է ա սում, որ  Տեր Աստ ված «սրտերն ու ե րի կամ նե րը քննող 

Աստ ված է» ( Սաղմ. Է 10):   Հի շենք  Սուրբ Գր քից մեկ այլ՝  Կա յե նի ու 

Ա բե լի պատ մութ յու նը (տե՛ս  Ծննդ. Դ 1-15): Երբ  Աստ ված չըն դու-

նեց  Կա յե նի զո հը, վեր ջինս տրտմեց: Եվ Աստ ված  Կա յե նին ա սաց, 

որ մա քուր սրտով բեր ված ըն ծան է միայն ըն դու նե լի:  Հաս կա նում 

ենք, որ Աստ ված սրտե րը քննող է:

« Մար դու հո գին խորն է»,- ա սում է ժո ղո վուր դը: Ի րա պես, մար-

դու հո գում այն պի սի ան դունդ ներ կան, որ մարդն ինքն ան գամ չի 

կա րող թա փան ցել սե փա կան հո գու խոր քե րը: Այդ պատ ճա ռով հա-

ճախ մար դիկ դի մում են հո գե թե րա պեւ տի օգ նութ յա նը՝ փոր ձե լով 

հաս կա նալ ինչ-ինչ վի ճակ նե րի պատ ճառ նե րը, սա կայն  Տերն ա սում 

է. « Դուք ձեր աչ քե րի տե սա ծով եք դա տում, սա կայն սրտե րը քննո-

ղը ես եմ»: Ու րեմն գի տե նանք, որ Աստ ված ա վե լի լավ է ճա նա չում 

մեր սրտե րի խոր հուրդ նե րը, քան մենք ինք ներս:

- Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա վա տի մեջ ան կա տար մար դիկ այն հա մո զումն ու-

նեն, որ Աստ ված չի տես նում (կամ ոչ միշտ է տես նում) ի րենց կա տա րած այս 

կամ այն վատ ա րար քը:  Քա նի որ մեր օ րե րում շատ ոճ րա գործ ներ ան պա տիժ 

են մնում, եւ շա տե րի մոտ կար ծիք է ձե ւա վոր վում, որ Աստ ված չտե սավ, այ լա-

պես կպատ ժեր: Ի՞նչ կա սեք այս մա սին:

- Աստ ված չի կա րող կի սով չափ տես նել: Ե թե ես հա վա տում 

եմ, որ Աստ ված կա, ու րեմն  Նա ա մե նա տես է, ա մե նա գետ:  Հով-

հան նու Ա վե տա րա նում հստակ աս վում է. « Լույ սը ե կավ աշ խարհ, 

սա կայն մար դիկ խա վարն ա վե լի սի րե ցին, քան լույ սը, ո րով հե տեւ 

ի րենց գոր ծե րը չար էին. ո րով հե տեւ, ով չա րիք է գոր ծում, ա տում է 

լույ սը եւ չի գա լիս դե պի լույ սը...» (Գ 19, 20): Աստ ված է հա մայ նի 

Ա րա րիչն ու  Տե րը, մարդ կան ցից հնա րա վոր է թաքն վել, բայց Աստ-

ծուց՝ ո՛չ:  Հի շենք, թե ինչ է ա սում  Տե րը  Մատ թեո սի Ա վե տա րա նում. 

«Չ կա ծա ծուկ բան, որ չհայտն վի, եւ գաղտ նի բան, որ չի մաց վի» 

(Ժ 26):
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-  Դուք նշե ցիք, որ  Հո գի է Աստ ված, ինչ պես  Սուրբ  Գիրքն է վկա յում: Այ-

սինքն՝ Աստ ված նյու թե ղեն կերպ չու նի:  Նա գո յութ յուն ու նի բո լոր մաս նիկ-

նե րում, տար րե րում միա ժա մա նակ, յու րա քանչ յու րիս մեջ, կող քին, նաեւ Իր 

շնոր հի ա թո ռին բազ մած, ինչ պես հայ րերն են ա սում:  Սա կայն սա վեր է մեր 

մտքի ըմբռ նե լիութ յան սահ մա նից: Ինչ պե՞ս ըն կա լել:

-  Մարդ կա յին տկար միտ քը մին չեւ վերջ ըն դու նակ չէ հաս կա-

նա լու, այլ պետք է պար զա պես հա վա տալ եւ հո գու աչ քե րով նա յել 

դրան: Ա յո՛, Աստ ված  Հո գի է եւ կա րող է թա փան ցել ա մե նու րեք: 

 Նա Ինքն ա սաց. «Եր կինքն է Իմ ա թո ռը, եւ եր կի րը՝ պատ վան դանն 

Իմ ոտ քե րի» ( Գործք Է 49): Աստ ված ա մե նու րեք է: Այս ա ռու մով 

շատ խո սուն եւ գե ղե ցիկ են սաղ մո սի հե տեւ յալ տո ղե րը,  որն ըն-

թեր ցե լով՝ վերս տին հա մոզ վում ենք, որ Աստ ծուց հնա րա վոր չէ ո՛չ 

թաքն վել, ո՛չ փախ չել. «Ե թե եր կինք ել նեմ, այն տեղ ես  Դու, ե թե 

դժոխք իջ նեմ,  դրան էլ մոտ ես» ( Սաղմ. ՃԼԸ 8):

-  Տե՛ր հայր, մեր հայ րե րից սբ. Գր. վար դա պետն ա սում է, որ «Աստ ված 

տես նում է, գի տե նույ նիսկ այն, որ տա կա վին ո՛չ մտած ված է եւ ո՛չ գործ ված՝ 

ըստ սաղ մո սի հե տեւ յալ խոս քի, թե՝ «Իմ կող մից չգործ ված նե րը տե սան քո աչ-

քե րը»: Այ սինքն՝ ան գամ այն, ինչ մենք դեռ ոչ մտա ծել, ոչ գոր ծել ենք, տես նում 

է եւ գի տե Աստ ված: Ու րեմն ին չո՞ւ է թույլ տա լիս գոր ծել չա րը եւ չի կան խում 

մեզ:

-  Սա աստ վա ծա բա նա կան բարդ հարց է, ո րի շուրջ խո սել են 

քրիս տոն յա ի մաս տա սեր նե րը: Աստ ված ժա մա նա կից դուրս է:  Մեր 

կյան քի ողջ ըն թաց քը Աստ ծու աչ քի առ ջեւ է, եւ  Նա գի տե, թե ինչ 

է լի նե լու:  Սա կայն հի շենք, որ Աստ ված Իր պատ կերն ու նմա նութ-

յունն ու նե ցող մար դուն օժ տել է ա զատ կամ քով:  Սա Աստ ծուց մար-

դուն տրված մե ծա գույն շնորհ է: Ա զատ կամ քը մար դու կյան քում 

դրսե ւոր վում է ընտ րութ յամբ, քա նի որ ա մեն վայրկ յան մար դը 

ստիպ ված է ընտ րութ յուն կա տա րել չա րի եւ բա րու մի ջեւ: Աստ ված 

այն քան է սի րում, հար գում Իր պատ կերն ու նմա նութ յունն ու նե-

ցող մար դուն, որ չի մի ջամ տում, այլ զգու շաց նում է: Ե թե Աստ ված 

մար դուն մշտա պես ետ պա հեր չա րիք գոր ծե լուց, ա պա մարդն այ-

լեւս չէր լի նի ա զատ էակ:  Մարդ կութ յան պատ մութ յան ըն թաց քում 

ե ղան այդ ա զատ կամ քի փայ լուն դրսե ւո րում ներ:  Հի շենք նա հա-

տակ նե րին, ով քեր ի րենց ա զատ կամ քով ընտ րե ցին փրկութ յան ճա-

նա պար հը, հա նուն Ք րիս տո սի նա հա տակ վե ցին՝ փա փա գե լով լի նել 

այն տեղ, ուր ի րենց պաշ տած Փր կիչն ու  Տերն է. «Ուր ես եմ, այն-

տեղ եւ Իմ պաշ տոն յան կլի նի» (տե՛ս  Հովհ. ԺԲ 26):
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 Սա կայն մեծ մա սամբ մարդ կութ յունն իր գո յութ յան ըն թաց քում 

ընտ րել եւ ընտ րում է չա րը: Աստ ված նա յեց մարդ կանց սրտե րին եւ 

տե սավ, որ նրանց սրտերն ու խոր հուրդ նե րը ման կուց ի վեր չար են: 

Եվ ե կած սե րունդն էլ աս տի ճա նա բար ընկղմ վեց չա րի քի մեջ: Աստ-

ծու ներ կա յութ յու նը սկսեց ա վե լի ու ա վե լի խան գա րել մար դուն, 

քա նի որ ա վե լի ձեռն տու էր խա վարն ընտ րել, մեր ժել Աստ ծուն եւ 

հեշ տա նալ մեղ քի մեջ: Այ սօր մե զա նում շա տա նում են ա րե ւել յան 

ուս մունք նե րը, ո րոնք կտրա կա նա պես մեր ժում են Աստ ծուն՝ որ պես 

բա րո յա կա նութ յան, սի րո Աղբ յու րի՝ պնդե լով, որ մար դը ստեղծ ված 

է հա ճույք ներ վա յե լե լու հա մար եւ ի րա գոր ծե լու այն, ինչ ու զում 

է:  Սա կայն ճշմա րիտ ա զա տութ յան սահ մա նու մը  Պո ղոս ա ռաք յալն է 

տա լիս  Նոր Կ տա կա րա նում. « Դուք կոչ ված եք ա զա տութ յան. միայն 

թե ձեր ա զա տութ յու նը սոսկ մարմ նի ցան կութ յուն նե րի հա մար չլի-

նի, այլ սի րո՛վ ծա ռա յե ցեք միմ յանց» ( Գաղ. Ե 13): Այ սինքն՝ մենք 

կոչ ված ենք ա զա տութ յան, սա կայն այդ ա զա տութ յու նը չպետք է 

վե րա ծենք ա մե նա թո ղութ յան:

-  Տե՛ր հայր, կա րո՞ղ ենք ա սել, որ ե թե մշտա պես մեր աչ քի առ ջեւ ու նե նանք 

Աստ ծուն՝ հի շե լով, որ  Նա ա մեն պահ տես նում է մեզ, ա պա չենք հանդգ նի մե-

ղան չել, այ սինքն՝ Աստ ծուն մշտա պես մեր աչ քի առ ջեւ ու նե նա լը կօգ նի մեզ 

գո նե հնա րա վո րինս հե ռու մնալ մեղ քից: 

- Ան շուշտ:  Դա բո լո րիս հա մար ու ղե ցույց պետք է լի նի:  Սաղ-

մոս նե րից մե կում կար դում ենք. « Մի՞ թե ա կանջ ստեղ ծողն Ին քը 

չի լսի, կամ աչք ստեղ ծողն Ին քը չի տես նի...  Տե րը գի տե մարդ-

կանց խոր հուրդ նե րը, ո րոնք ու նայն են» ( Սաղմ. ՂԳ 9, 11):  Սա կայն 

չպետք է կար ծենք, որ Աստ ված մեզ նման ու նի աչ քեր, ա կանջ ներ, 

այլ գի տե նանք, որ հեշտ ըն կա լե լու հա մար է այս պես գրված: Մշ տա-

պես մեր աչ քի առ ջեւ ու նե նանք Աստ ծուն, հե ռու մնանք մեղ քից եւ 

հի շենք, որ Աստ ծուց հնա րա վոր չէ թաքն վել. Աստ ված ա մե նա տես 

է, Աստ ծուն հնա րա վոր չէ խա բել. Աստ ված ան խա բե լի է:

(2004 թ., դեկտեմբեր, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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Հ Ի ՎԱ ՆԴ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ Ը ՝  Մ Ե ՂՔ Ի  Հ Ե Տ Ե ՎԱ Ն Ք

 Տեր  Մի քա յել վար դա պետ  Գե ւորգ յան

-  Հայ՛ր սուրբ, ին չո՞ւ է մար դը հի վան դա նում, ո՞րն է հի վան դութ յան ի մաս-

տը: 

- Այս հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար պի տի անդ րա դառ նանք 

մարդ կութ յան ար մատ նե րին:  Նախ` Աստ ված մար դուն կա տար յալ 

է ստեղ ծել:  Մեր նա խա հայր Ա դա մը ան ծե րա նա լի հա սակ, ան հի-

վան դա նա լի բնութ յուն ու ներ, ինչ պես ա սում են Ե կե ղե ցու հայ-

րե րը: Ու ներ յոթ նարփ յան շնորհ ներ եւ տաս ներ կու պար գեւ ներ, 

զար դար ված էր աստ վա ծա յին լույ սով, ան մեղ էր: Եվ մեր  Տերն 

Ա դա մին պատ վեր տվեց՝ ա սե լով, որ երբ ու տի ար գել ված պտղից՝ 

մահ վամբ կմեռ նի, այ սինքն՝ կա րե լի է ա սել, որ տկա րութ յան, ան-

կա տա րութ յան, հի վան դութ յան, մահ վան պատ ճա ռը մեղքն է ի 

սկզբա նե, ա րար չա գոր ծութ յան սկզբից:  Մեղ քը նախ մուտք գոր-

ծեց նա խաս տեղծ նե րի մտքի մի ջո ցով, ո րով հե տեւ տե սան ար գել-

ված պտու ղը եւ հա ճե լի թվաց, օձն էլ դյու թիչ, գայ թակ ղիչ խոս-

քե րով կա խար դեց ու նրանք ճա շա կե ցին ար գել ված պտու ղը:  Մեր 

նա խած նող նե րը աստ վա ծա յին պատ վի րանն ա վե լի ան կա րե ւոր հա-

մա րե ցին, քան ի րենց զգա յա րան նե րի խաբ կան քը: Ու րեմն, մեղ քը 

մտքի, հո գու մի ջո ցով ներ գոր ծեց մեր ողջ էութ յան մեջ, մարմ նի 

մեջ էլ, ո րով հե տեւ պատ վի րա նա զան ցութ յան արդ յուն քում փո փո-

խութ յուն ներ տե ղի ու նե ցան ոչ միայն մտքի, այ լեւ մարմ նի մեջ տե-

ղի ու նե ցան ֆի զիո լո գիա կան ե րե ւույթ ներ: Ս.  Հովհ. Ոս կե բե րանն 

ա սում է. «Պ տու ղը կոչ վում է չա րի եւ բա րու գի տութ յան պտուղ, 

ո րով հե տեւ քա նի դեռ Ա դա մը պտու ղը չէր կե րել, բա րին գի տեր 

գործ նա կա նա պես, իսկ չա րը՝ տե սա կա նա պես:  Տե րը նրան հայտ նել 

էր, որ ա րուս յա կը անհ նա զանդ է ե ղել եւ ան կում է ապ րել, պետք 

է զգու շա նալ սա տա նա յից, բայց դա տե սա կան էր Ա դա մի հա մար, 

քա նի դեռ մեղ քը գործ նա կա նում չէր ճա նաչ վել: Եվ երբ ճա շա կեց 

մեղ քը, բա րին դար ձավ  տե սա կան, ո րով հե տեւ նա կորց րեց ան-

մե ղութ յու նը, ո րը շատ կա րե ւոր է, եւ չա րը դար ձավ գործ նա կան, 

այ սինքն՝ հայտն վեց չա րի մեջ:   Կորց րեց ան մե ղութ յու նը, լու սե ղեն 
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պատ մու ճա նը, Աստ ծո հետ զրու ցակ ցութ յու նը, տե սակ ցութ յու նը, 

ո րով հե տեւ, ե թե մինչ այդ խո սում էր, Աստ ծուց պատ գամ ներ էր 

ստա նում, ա պա մեղք գոր ծե լուց հե տո միայն Աստ ծո ոտ նա ձայ նե-

րը լսեց եւ ա մա չեց, վա խե ցավ ու թաքն վեց: Ըստ Ա ռա քել Ս յու նե-

ցու՝ երբ Ա դա մը պատ վի րա նա զանց ե ղավ, հո գով մի վայրկ յա նում 

տե սավ դժոխ քում տանջ վող բո լոր մարդ կանց հո գի նե րի մղձա վան-

ջը, ահ ռե լի վախ ապ րեց մեր նա խա հայ րը: Եվ գի տենք, որ վա խից 

բա զում հի վան դութ յուն ներ են ա ռա ջա նում՝ ար յան ֆունկ ցիա նե րի 

փո փո խութ յուն, լյար դի ֆունկ ցիա նե րի խան գա րում եւ այլ հի վան-

դութ յուն ներ:  Տերն ա սում է Ա վե տա րա նում, որ մենք ոչն չից չպետք 

է վա խե նանք, նույ նիսկ մար մի նը սպա նող նե րից, այլ միայն նրա նից 

պի տի երկն չենք, Ով հո գին եւ մար մի նը մահ վան դա տա պար տե լու 

իշ խա նութ յուն ու նի:

-  Հա՛յր սուրբ, ինչ պե՞ս է վա խը հի վան դութ յան պատ ճառ դառ նում, եւ ինչ-

պե՞ս է այն հաղ թա հար վում: 

- Ա դա մի եւ մեր բո լոր հի վան դութ յուն նե րի սկիզ բը մեղքն է՝ 

իր բո լոր տա րա տե սակ նե րով, իսկ վա խը գա լիս է մեղ քի առ կա յութ-

յու նից: Այն կա րող է լի նել եր կու տե սակ. նախ՝ մեր գոր ծած մեղ-

քի պատ ճա ռով մենք վախ ու նենք, որ այդ մեղ քի պա տի ժը պի տի 

կրենք, եւ երկ րոր դը վախն է ար տա քին աշ խար հից, ա յլոց գոր ծած 

չար ա րարք նե րի արդ յուն քում ա ռա ջա ցող վա խը: Ինչ պե՞ս կա րող 

է հաղ թա հար վել վա խը եւ դրա արդ յուն քում ա ռա ջա ցող հի վան-

դութ յու նը:  Մեր մի ջի վա խը հաղ թա հա րում ենք զղջա լով, ա պաշ-

խա րե լով, խոս տո վա նե լով: Ան մեղ ե րե խան, կար ծեք, վախ չու նի, 

չէ՞:  Շատ ան գամ տես նում ենք, որ փոք րիկ ե րե խա նե րը գա զան նե րի 

հետ էլ կա րող են խա ղալ, շփվել՝ ա ռանց վա խի, ո րով հե տեւ ի րենք 

մեջ դե ռեւս մեղ քի գի տակ ցութ յու նը չկա: Ան մե ղութ յու նը  նրանց 

ա պա հո վագ րում է վա խից: Իսկ ար տա քին աշ խար հից ե կող վա խը 

հաղ թա հա րում ենք  Տի րո ջը ա պա վի նե լով, ո րով հե տեւ Ք րիս տոսն 

ա սում է, որ ո րե ւէ բա նից չպի տի վա խե նանք: Աստ ծուց վա խե ցո ղը 

ոչն չից չի վա խե նում, բայց Աստ ծուց երկ յուղ չկրո ղը ա մեն ին չից 

վա խե նում է:  Պետք է ա պա վի նել  Տի րո ջը, Ով ա սում է. «Ե կե՛ք ինձ 

մոտ, բո լոր հոգ նած ներդ ու բեռ նա վոր ված ներդ, եւ ես ձեզ կհանգս-

տաց նեմ» ( Մատթ. ԺԱ 28): Հ րա շա լի օ րի նակ է մեզ հա մար  Մով սես 

մար գա րեի օ րի նա կը, ում ողջ կյան քը՝ ծնված օր վա նից մին չեւ մահ,  

կար ծեք չար չա րանք էր:  Նա ապ րեց 120 տա րի եւ այն պի սի բա ներ 

տե սավ, որ ոչ ոք չի տե սել:  Մի ամ բողջ ազ գի դարդ, ցավ տրվեց 

6 - Գողգոթայի հաղթանակը
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նրան:  Նա  պատ րաստ էր իր ա նու նը ջնջել Կ յան քի Գր քից, միայն 

թե Աստ ված չպատ ժի հրեա ժո ղովր դին: Եվ այդ ցա վը, սար սա փը, 

տագ նա պը  կրե լով հան դերձ՝  Մով սե սի մահ վան մա սին վկա յութ յուն 

կա, որ նրա մաշ կի վրա կնճիռ չե ղավ, աչ քե րի լույ սը չխա վա րեց եւ 

ծե րութ յուն կար ծես չե րե ւաց նրա վրա: Եվ դրա պատ ճա ռը, կար-

ծեք, այն էր, որ նա  Տի րոջ հետ միշտ զրու ցում էր, աստ վա ծա յին 

ա կուն քից մշտա կան նո րո գութ յուն էր գտնում, այդ պատ ճա ռով եր-

բեք վա խի, տագ նա պի ոչ մի փո թո րիկ չազ դեց նրա ա ռող ջութ յան 

վրա:  Նա ա ռողջ էր թե՛ կյան քի, թե՛ մահ վան ժա մա նակ: 

-  Փաս տո րեն` հի վան դութ յու նը մեղ քի հե տե ւանք է,  Սի րաք ի մաս տունն 

էլ զգու շաց նում է, որ «Ով մե ղան չում է իր Ա րար չի առ ջեւ, նա կընկ նի բժշկի 

ձեռ քը» (ԼԸ 15):  Բայց արդ յո՞ք բո լոր դեպ քե րում է հի վան դութ յու նը մեղ քի հե-

տե ւանք:    

- Բ նա կա նա բար, ոչ բո լոր դեպ քե րում է հի վան դութ յու նը մեղ-

քի հե տե ւանք:  Բայց փոր ձենք մի քիչ ի րա տես լի նել, կտես նենք, 

որ մեղ քը ան մի ջա կան կապ ու նի հի վան դութ յան  հետ: Ըստ սուրբ 

Գր.  Տա թե ւա ցու՝ գո յութ յուն ու նի մարդ կա յին 4 խառն վածք: Ում 

մեջ կրա կի տարրն է շատ, բար կաց կոտ է: Երբ բար կա նում ենք, մեր 

մեջ ար յու նը սկսում է ե ռալ, հատ կա պես երբ բռնկվում ենք ա մեն 

փոքր բա նից, մեր մեջ ֆի զիո լո գիա կան լուրջ փո փո խութ յուն ներ են 

տե ղի ու նե նում՝ ար յան ա նոթ նե րի լայ նա ցում, ֆունկ ցիա նե րի փո-

փո խութ յուն, գլխա տար ա նոթ նե րի փո փո խութ յուն՝ գլխա ցավ, ին-

ֆարկտ, ին սուլտ, ճնշման բարձ րա ցում: Երկ րոր դը ցան կա սի րութ-

յունն է: Ըստ սբ. Գր.  Տա թե ւա ցու՝ ե թե մար դու մեջ ջրի տարրն է 

շատ, ա պա նա ցան կա սեր է: Եվ կա րող ենք ա սել, որ մարդ կութ յան 

մեղ քե րի 90 տո կո սը հենց այս հո ղի վրա է ծնվում:  Սա պարզ ֆի-

զիո լո գիա կան ե րե ւույթ է, ո րը դրված է մար դու մեջ, սա կայն չա-

րի խաբ կան քով եւ մարդ կա յին ե րե ւա կա յութ յամբ այս մեղ քը ի՜նչ 

տա րա տե սակ ներ ա սես ստա նում է:  Բայց այս տեղ սար սա փե լի բան 

չկա, ո րով հե տեւ ինչ պես Ք րիս տոսն է ա սում, պետք է հաղ թա հա րել 

մեղ քը, բայց նախ՝ սրտի, մտքի մի ջից:  Ցան կա սի րութ յան ֆի զիո լո-

գիա կան ե րե ւույթն ինք նին ո չինչ է, այն հեշտ հա գե ցում է գտնում, 

բայց բուն ցան կա սի րութ յու նը եր բեք հա գե ցում չու նի, ինչ պես 

Ա ռա կաց գրքում է աս վում. «Կ րա կը եր բեք դա դար չու նի»: Այդ պես 

էլ ցան կա սի րութ յունն ու բար կութ յու նը չու նեն հա գե ցում, բայց 

ցան կա սի րութ յան հո գե ւոր-մտա վոր տե սանկ յու նը հաղ թա հար վում 

է ա ղոթ քով, մտքով, հո գով եր բեք չցան կա նա լով՝ նման վե լով ան մեղ 
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ե րե խա նե րին: Ա դամն էլ մինչ մեղք գոր ծե լը դրախ տում մերկ էր 

եւ չէր ա մա չում, ո րով հե տեւ իր մեջ չկար ցա նկա սի րութ յու նը, որն 

ի հայտ ե կավ ար դեն մե ղան չե լուց հե տո: Եր րոր դը ծու լութ յունն է. 

այս դեպ քում մար դու մեջ հո ղի տարրն է շատ, ինչ պես դարձ յալ 

սուրբ Գր.  Տա թե ւա ցին է ա սում: Եվ ծու լութ յու նից բազ մա թիվ մեղ-

քեր եւ հի վան դութ յուն ներ են ա ռա ջա նում, ո րով հե տեւ այն մար դը, 

ո րը չի աշ խա տում, չի շարժ վում, ճար պա կա լում է, ա նաշ խա տու-

նա կութ յու նից բազ մա թիվ մեղ քեր է գոր ծում թե՛ մտա վոր, թե՛ հո-

գե ւոր եւ թե՛ մարմ նա վոր դաշ տում: Ե կե ղե ցու հայ րերն ա սում են, 

որ աշ խա տանքն ինք նին ա ղոթք է, ո րով հե տեւ աշ խա տա նքով կիր քը 

սանձ վում է: Իսկ ե թե մար դը աշ խա տե լիս ա ղո թում է, կրկնա կի 

ա ղոթք է, կրկնա կի զենք՝ մեղ քե րը հաղ թա հա րե լու հա մար: Ուս տի 

աշ խա տա սի րութ յամբ էլ պետք է հաղ թա հա րել ծու լութ յան մեղ քը, 

եւ հո ղի տար րը մեր մի ջից նվա զեց նել: Եվ չոր րորդ մեղ քը, որ կոչ-

վում է հպար տութ յուն, մե ծամ տութ յուն, ե սա սի րութ յուն, ար տա-

հայտ վում է օ դի տար րի մի ջո ցով: Ինչ պես ա նոսր է օ դի տար րը, 

այն պես էլ հպար տութ յան մեղ քը ան շո շա փե լի է, գաղտ նի է մեր 

մեջ մուտք գոր ծում, շատ նուրբ մեղ քե րի ձե ւով է ար տա հայտ վում, 

եւ նուրբ ձե ւով կա րող է մեր մեջ հի վան դութ յուն ներ ա ռա ջաց նել, 

ո րով հե տեւ հպարտ մար դը ու րի շի կար ծի քը հաշ վի չի առ նում, ի րեն 

ճշմա րիտ է հա մա րում՝ ընկ նե լով տար բեր մեղ քե րի մեջ: Այս մեղ քը 

նախ եւ ա ռաջ հա տուկ է բո լոր ա ղան դա վոր նե րին եւ հերձ վա ծող նե-

րին, ո րոնք միայն ի րենց են ճիշտ հա մա րում: Ընդ հա նուր առ մամբ 

այս չորս ուղղ վա ծութ յուն ներն են մար դու մեջ մեղք ա ռա ջաց նում, 

եւ մեղքն էլ ան հե տե ւանք չի լի նում, այլ ա ռա ջաց նում է տար բեր 

հի վան դութ յուն ներ: 

-  Հա՛յր սուրբ, փաստ է, որ թե կուզ ա մե նա սո վո րա կան մրսա ծութ յու նից, 

թե թեւ հի վան դութ յու նից հե տո մար դը վե րար ժե ւո րում է իր կյան քը, հե տե-

ւութ յուն ներ ա նում իր հի վան դութ յու նից:  Կա րե լի՞ է ա սել, որ հի վան դութ յու նը 

նաեւ մեզ սթա փեց նե լու, խրա տե լու հա մար է տրվում: 

-  Մեր պա րա գա յում՝ ա յո:  Բայց սրբե րի պա րա գա յում այդ պես 

չէր: Աստ ված եր բեմն սրբե րին էլ տա լիս էր հի վան դութ յուն, ինչ-

պես  Հո բին տվեց: Եվ մարդ կա յին տե սանկ յու նից նրանք ար ժա նի 

չէին այդ հի վան դութ յուն նե րին, ո րոնք սի րով էին կրում:  Մի իշ խան 

ճա նա պար հով գնա լիս քաղցր եր գե ցո ղութ յուն է լսում, զար մա նում 

է, թե այդ ա մա յի վայ րում ո՞վ կա րող է այդ պես քաղցր եր գել:  Մո-

տե նում է եւ ծա ռե րի ա րան քում տես նում  շատ ծանր վի ճա կում 
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գտնվող մի բո րո տի, որ եր գում եւ փա ռա բա նում էր  Տի րո ջը:  Զար-

մա նում է եւ հարց նում, թե ին չո՞ւ է այդ պես քաղցր եր գում:  Նա 

պա տաս խա նում է. «Ես նման եմ այն մար դուն, ով բան տի մեջ է 

գտնվում եւ մտա ծում, ե րա զում է, թե երբ պետք է այն քանդ վի 

հիմ քե րից, որ կա րո ղա նա ա զատ վել:  Ճիշտ այդ պես էլ հո գու հա մար 

մար մի նը բանտ է: Օ րե ցօր տես նում եմ, որ այդ բան տի հիմ քե րը 

քանդ վում, քայ քայ վում են:  Հո գիս շու տով պի տի ա զատ վի մարմ նի 

իշ խա նութ յու նից, դրա հա մար էլ շատ ու րախ եմ, փա ռա բա նում եմ 

 Տի րո ջը, որ շու տով պի տի ա զատ վեմ բան տից»: Սր բե րը հենց այդ-

պես էին մտա ծում, ո չինչ էին հա մա րում մարմ նի տկա րութ յուն նե-

րը, թու լութ յուն նե րը, ո րով հե տեւ ինչ պես սուրբ  Պո ղոս ա ռաք յալն է 

ա սում, «Երբ մար մինս տկար է, հո գիս զո րեղ է» (տե՛ս Բ  Կորնթ. ԺԲ 

10): Եվ ե թե մենք ինք ներս վկա յենք, հի վան դութ յուն նե րի ժա մա նակ  

կար ծեք ա վե լի զո րեղ ենք ա ղո թում,  ա վե լի շատ ենք դի մում  Տի րո-

ջը, ա վե լի ան կեղծ ենք, քան ա ռողջ ժա մա նակ, երբ զբաղ ված ենք 

ա ռօր յա հոգ սե րով, ա ղոթ քին չենք անդ րա դառ նում,  Տի րո ջը չենք 

դի մում, ինչ պես որ պետք է, բայց հի վան դութ յան ժա մա նակ ա վե լի 

ենք փա փա գում, փնտրում Ն րան: 

-  Պար զա պես պետք է ու նե նալ այն գի տակ ցութ յու նը, որ հի վան դութ յու նը 

պա տա հա կան չի տրվում, այն պես չէ՞:  

- Ա յո՛, մեր պա րա գան այդ պի սին չէ:  Հի վան դութ յու նը մենք մեր 

մեղ քե րի, մեր ան տար բե րութ յան, մեր ծու լութ յան, թե րութ յան պատ-

ճա ռով ենք ձեռք բե րում, չենք անդ րա դառ նում մեր թե թեւ հի վան-

դութ յուն նե րին:  Շատ ան գամ Աստ ված մեզ տար բեր կեր պե րով ցույց 

է տա լիս, որ այդ փոք րիկ ախ տի հե տե ւան քը կա րող է լի նել այս 

հի վան դութ յու նը:  Մենք հե տե ւո ղա կան չենք լի նում եւ ա վե լի մեծ 

հի վան դութ յան մեջ ենք ընկ նում: Ա մեն դեպ քում ինչ էլ լի նի, պի տի 

սի րով տա նենք այդ բո լո րը: Եվ, կար ծեք, հի վան դութ յուն նե րը, նե-

ղութ յուն նե րը, վշտե րը, պի տի լի նեն մեզ հա մար հո գե ւոր կե րա կուր, 

մենք պի տի փա փա գենք դրանք, ո րով հե տեւ դրան ցով մեր հո գին զո-

րա նում է: Սր բերն այդ պես էին դի մա կա յում հի վան դութ յուն նե րին 

եւ նե ղութ յուն նե րի  ու դժվա րութ յուն նե րի հա մար փա ռա բա նում 

էին Աստ ծուն՝ ա սե լով. « Փա՜ռք քեզ, Աստ ված, որ մեզ չես մո ռա ցել 

ու այ ցե լում ես հի վան դութ յամբ»:  Մի սուրբ կար, որ ջրգո ղութ-

յամբ էր հի վան դա ցել, օ րե ցօր նրա մար մի նը այ տուց վում  էր, ու 

թեեւ ին քը բժշկե լու շնորհ ու ներ ու շատ հի վանդ նե րի էր բժշկում, 

սա կայն եր բեք չէր ա ղո թում, որ Աստ ված ի րեն բժշկեր, այլ սի րով 
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տա նում էր իր հի վան դութ յու նը: Եվ կյան քի վեր ջին ի նը ա միս նե րին 

շատ ծան րա ցավ նրա վի ճա կը, այն քան, որ երբ մա հա ցավ, մար մի նը 

տան դռնից չկա րո ղա ցան դուրս հա նել, այլ փեղ կը՝ դռնով հան դերձ, 

քան դե ցին, որ կա րո ղա նան խցից հա նել մար մի նը:  Բայց նա մինչ 

մահ ա ղո թում էր եւ բժշկում իր մոտ ե կած հի վանդ նե րին: 

- « Հող էիր եւ հող պի տի դառ նաս» (տե՛ս Ծննդ․ Գ 19), - ա սում է  Սուրբ  Գիր-

քը մար դու մա սին:  Յու րա քանչ յուրս էլ մի օր պի տի վե րա դառ նանք այն հո ղին, 

ո րից մեզ ստեղ ծեց Ա րա րիչ Աստ ված: Այս մտա ծու մը որ քա նո՞վ կա րող է օգ նել 

հատ կա պես ծանր, ան կող նա յին հի վան դութ յամբ տա ռա պող մարդ կանց հաղ-

թա հա րել հի վան դութ յան հասց րած տա ռա պանք նե րը: 

- Ես կար ծում եմ, որ ինչ պես ա սա ցինք, Աստ ված մեզ ա վե լի 

մոտ է հի վան դութ յուն նե րի ժա մա նակ: Եր կու տե սակ փոր ձութ յուն 

կա հի վան դի հա մար՝ նախ՝ մարմ նա վոր ցա վե րը, ո րոնք դժվար են 

հաղ թա հար վում, եւ մտա վոր պայ քա րը, ո րով հե տեւ հի վան դը ա վե լի 

շատ ոչ թե հի վան դութ յու նից է նեղ վում, այլ ընկճ վում է:  Պետք չէ 

ընկճ վել, այլ փառք տալ  Տի րո ջը, հաղ թա հա րել մտա վոր պայ քա րը, 

ա ղո թել, մտա վոր ընկճ վա ծութ յու նը, հու սա հա տութ յու նը ա ղոթ քով 

հաղ թա հա րել, եւ կտես նենք, որ մարմ նի ցա վե րը մեզ հա մար վտան-

գա վոր չեն: Աստ ծո զո րութ յամբ դրանք հաղ թա հար վում են:  Մեր 

օ րե րի հե տաքր քիր մի վկա յութ յուն կա:  Շատ ծանր հի վան դութ յամբ՝ 

քաղց կե ղով տա ռա պող մի հի վանդ, ում մշտա պես մոր ֆի պա րու-

նա կող դե ղեր էին նե րար կում՝ ցա վե րը մեղ մե լու հա մար, կյան քի 

վեր ջին օ րե րին, երբ ա ռանց դե ղե րի կար ծես անհ նար էր դի մա նալ 

ցա վե րի սաստ կութ յա նը,  հրա ժար վում է ցա վազր կող նե րից: Եվ երբ 

քա հա նան հարց նում է պատ ճա ռը, նա պա տաս խա նում է. «Ես ու-

զում եմ մի քիչ էլ Ք րիս տո սի չար չա րանք նե րին չար չա րա նա կից 

լի նել, զգալ ու ապ րել, թե ինչ զգաց Ք րիս տո սը, որ պես զի Ն րա 

փառ քին էլ փա ռա կից լի նեմ»: Այս պի սի լու ծում էլ է հնա րա վոր. 

երբ մար դը հաղ թա հա րում է ընկճ վա ծութ յու նը, հու սա հա տութ յու-

նը, ա պա մարմ նի ցա վե րին դի մա կա յե լու հա մար Աստ ված զո րութ-

յու նը ա վե լիով տա լիս է:  

-  Հա՛յր սուրբ, թե մա յի վե րա բեր յալ ի՞նչ կպատ գա մեք մեր ըն թեր ցող նե րին:

-  Փոր ձենք չհի վան դա նալ,  հե տե ւենք մեր ա ռող ջութ յա նը եւ 

խնա մենք այն, ո րով հե տեւ Աստ ված մեզ ա ռողջ հո գով եւ մարմ նով 

է երկն քի ար քա յութ յանն ար ժա նաց նե լու: Եվ մենք ի րա պես փոր-

ձենք ա ռողջ լի նել նախ հո գով, ա պա մարմ նով, որ պես զի ա ռողջ 
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հո գով եւ մարմ նով ծա ռա յենք  Տի րո ջը այս կյան քում: Ան տար բեր 

չլի նենք մեր մարմ նի ա ռող ջութ յան հան դեպ, բայց ե թե պա տա հում 

է, որ հի վան դա նում ենք, սի րով հաղ թա հա րենք, սի րով տա նենք 

ա մեն տե սակ հի վան դութ յուն, հու սա հա տութ յուն, ընկճ վա ծութ-

յուն, նաեւ՝ մարմ նի ցա վե րը, եւ Աստ ված մեզ կհա նի ա մեն տե սակ 

ցա վե րից ու նե ղութ յուն նե րից:  

(2008 թ., հունիս, Արգավանդի սուրբ Սարգիս եկեղեցի, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Գ Ո Հ Ա Ց Ո Ղ  Լ ԻՆ Ե Ն Ք  Տ Ի Ր Ո Ջ Ի Ց

 Տեր Կ յու րեղ քա հա նա  Տալ յան

-  Տե՛ր հայր, սբ.  Պո ղոս ա ռաք յա լը ե փե սա ցի նե րին ուղղ ված իր թղթում 
պատ գա մում է ա մեն քիս գո հութ յուն հայտ նել  Տի րոջն ա մեն ժամ ա մեն ին-
չի հա մար (Ե 20): Իսկ Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րը, հիմն վե լով Աստ վա ծա շունչ 
 Մատ յա նի վրա, ու սու ցա նում են, որ մար դը պետք է շնոր հա կալ եւ գո հա ցող լի-
նի այն բա րե րա րութ յուն նե րի հա մար, ո րոնք ըն դու նում է Աստ ծուց, ե րախ տա-
գետ մտքով ճա նա չի Աստ ծո ո ղոր մութ յան ու մար դա սի րութ յան մե ծութ յու նը՝ 
գի տակ ցե լով, որ  Տերն Իր ա ռա տա ձեռ նութ յամբ միշտ հո գում է մեր կա րիք նե-
րը:  Մաս նա վո րա պես սբ.  Հով հան Ոս կե բե րանն Աստ ծուն մշտա պես գո հութ-
յուն մա տու ցե լու մա սին այս պես է ա սում. « Քեզ հետ լավ բան է պա տա հում, 
գո վա բա նի՛ր Աստ ծուն, եւ այդ լա վը կմնա քեզ հետ:  Քեզ հետ վատ բան է պա-
տա հում, փա ռա բա նի՛ր Աստ ծուն, եւ այդ վա տը կհե ռա նա քե զա նից»:  Սա կայն 
սոս կա լի վշտեր, ծանր հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող մարդ կանց պա րա գա յում 
պար զա պես անհ նա րին է թվում այս պատ գա մի ի րա կա նա ցու մը: Ինչ պե՞ս է 
հնա րա վոր գո հա նալ Աստ ծուց ա մեն ին չի հա մար: 

-  Տեր Աստ ված մար դուն օժ տել է շնոր հա կալ, ե րախ տա գետ լի նե-

լու հատ կութ յամբ: Ե րե կո յան ժա մեր գութ յան ըն թաց քում մի կարճ 

ա ղոթք ենք ա սում. « Փա՜ռք  Քեզ, Աստ վա՛ծ, փա՜ռք  Քեզ. ա մեն ին-

չի հա մար,  Տե՛ր, փա՜ռք  Քեզ»:  Մարդն իս կա պես ա մեն ին չի հա մար 

պետք է շնոր հա կալ լի նի Աստ ծուց: Տ գեղ է անշ նոր հա կալ լի նե լը: 

 Մինչ դեռ յու րա քանչ յուր Աստ ծու օր, երբ մարդն արթ նա նում է, 

տես նում ա րե ւի լույ սը, պետք է փառք տա Աստ ծուն, ո րով հե տեւ 

գու ցե շատ մար դիկ այդ գի շեր ննջե ցին եւ այդ պես էլ ի րենց աչ քե-

րը չբա ցե ցին:  Ծա ռե րը ծաղ կել են, սքան չե լի մի տե սա րան, ա ռիթ՝ 
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Աստ ծուն փա ռա բա նե լու:  Մինչ դեռ մեզ հա մար այս ա մենն այն քան 

սո վո րա կան է դար ձել, որ թվում է, թե այդ պես էլ պետք է լի ներ: 

Աստ ծու խոս քից գի տենք, որ գա լու է ժա մա նակ, երբ եր կինքն ու 

եր կի րը պի տի անց նեն, ա րեւն իր լույ սը չպի տի տա:  Գի տենք, որ 

 Տի րոջ խա չե լութ յան օրն ա րե գա կը խա վա րեց՝ ո րե ւէ օ րի նա չա փութ-

յու նից դուրս: Ուս տի այս ա մե նը գի տակ ցե լով՝ միշտ պի տի գո հա-

նանք  Տի րո ջից:  Հի շենք  Դա վիթ թա գա վո րին:  Նա փոր ձութ յուն նե-

րով եւ տա ռա պան քով լե ցուն կյանք ապ րեց, իր մեղ քե րի հա մար 

խո րա պես զղջաց, եւ սքան չե լի սաղ մոս ներ բխե ցին նրա բե րա նից: 

 Նա խո րա պես գո հա նալ գի տեր Աստ ծուց:  Բազ մա թիվ գո հա բա նա-

կան սաղ մոս ներ կան: « Բա րի է Աստ ծուց գո հա նա լը»,- աս վում է 

սաղ մոս նե րից մե կում: Սբ.  Պո ղոս ա ռաք յալն իր շատ նա մակ նե րի 

սկզբում գո հութ յուն է հայտ նում Աստ ծուն քրիս տոն յա նե րի թվի 

ա ճի, Աստ ծու մխի թա րութ յան եւ օգ նա կա նութ յան հա մար: 

Ղ.  Փար պե ցին նշում է, որ Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տից հե տո 

շա տերն ու րա խութ յամբ էին գնում  Տի րոջ ան վան հա մար նա հա տա-

կութ յան:  Սա կայն, երբ ո մանց ա զատ են ար ձա կում, նրանք տխրում 

են, որ չար ժա նա ցան նա հա տա կութ յան:  Սա զար մա նա լի վի ճակ է, 

որն այ սօր այն քա՜ն է հե ռու մե զա նից: 

-  Տե՛ր հայր, շա տերս ա ռօր յա կյան քում փոքր-ինչ դժվա րութ յան, խո չըն-
դո տի հան դի պե լիս սո վո րութ յուն ենք դարձ րել տրտնջա լը, դժգո հե լը, եր բեմն 
նաեւ չգի տակ ցե լով, որ տրտնջա լը մեղք է: Որ քա նո՞վ է վտան գա վոր այս մեղ քը: 

- Վ տան գա վոր է այն ա ռու մով, որ մար դը դառ նում է անշ նոր-

հա կալ ոչ միայն իր նմա նի, այ լեւ Աստ ծու հան դեպ:  Մար դիկ կան, 

ով քեր թեեւ ու նեն ա մեն ինչ, սա կայն միշտ դժգոհ են, չեն բա վա-

րար վում ի րենց ու նե ցա ծով: Այս պի սի մարդ կանց վե րա բեր յալ հա-

սա րա կութ յան վե րա բեր մուն քը բա ցա սա կան է:  Շատ հա րուստ նե րի 

մա սին ա սում են, որ գո հա նալ չգի տեն:  Հա րուս տը նա է, ով գո-

հա նալ գի տի: Ե թե յու րա քանչ յուր լու մա յի հա մար դո ղում է, ու-

րեմն աղ քատ է:  Մար դիկ կան, ով քեր չնչին գու մար ու նեն, սա կայն 

ու րախ են, կա րո ղա նում են ճշմար տա պես փա ռա բա նել Աստ ծուն՝ 

գի տակ ցե լով, որ այդ էլ կա րող էր չլի նել: Այս պի սի մար դիկ ի րա-

պես հա րուստ են: Չ գո հա նալն ա գա հութ յան ար տա հայ տութ յուն է 

նաեւ: Այն հա ճախ բխում է հպար տութ յու նից, նա խան ձից, ա գա-

հութ յու նից, ծու լութ յու նից: Այ սինքն՝ Աստ ծուց չգո հա նա լու հիմ-

քում շատ ծանր մա հա ցու մեղ քեր կան, ո րոնք մար դուն տա նում են 

դե պի հա վի տե նա կան մահ:
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- Ի վեր ջո, հա վա տի աչ քե րով նա յե լով Աստ ծու ան պատ մե լի ա րար չա գոր-

ծութ յա նը եւ գի տակ ցե լով, որ այս զար մա նահ րաշ աշ խարհն Աստ ված ստեղ ծել 

է մե՛զ հա մար, ա մեն թփի, ծաղ կի մեջ կտես նենք Աստ ծուն, կզգանք Աստ ծու 

շուն չը եւ կփա ռա բա նենք տիե զեր քի Ա րար չին: 

- Ի հար կե: Աստ ված մեզ կյանք է պար գե ւել:  Սա ա մե նա կա րե-

ւորն է:  Կան ե րի տա սարդ ներ, ով քեր դժգո հում են ի րենց ծնող նե րից՝ 

մե ղադ րե լով նրանց այն բա նում, որ ի րենց սխալ են դաս տիա րա կել, 

ո չինչ չեն ժա ռան գել...  Սա մար դու ներ սը քայ քա յող ա հա վոր մի 

ախտ է:  Չէ՞ որ ծնող ներն են նրանց կյանք պար գե ւել:

Ու րա խութ յան պա հե րին մար դը պետք է սաղ մոս ա սի, փա ռա-

բա նի Աստ ծուն:  Սա կայն լի նում են նաեւ տխուր պա հեր, օ րի նակ, 

երբ մարդն իր հա րա զա տին է կորց նում, լիար ժեք քրիս տոն յան թեեւ 

սգում է եւ տրտմում, բայց այդ սգո եւ տրտմութ յան մեջ էլ կա-

րո ղա նում է Աստ ծուց գո հա նալ, ինչ պես  Հոբ ե րա նե լին, որ ա սաց. 

« Տե րը տվեց,  Տերն էլ հետ ա ռավ» ( Հոբ Ա 22):  Հի շում եմ՝ 88-ի 

ա ղե տա լի երկ րա շար ժի օ րերն էին, երբ կնոջս հետ այ ցե լում էինք 

հի վան դա նոց ներ՝ երկ րա շար ժից տու ժած նե րին մխի թա րե լու (այդ 

ժա մա նակ ես պարզ հա վա տաց յալ էի):  Հան դի պե ցինք մի ե րի տա-

սարդ կնոջ, ով թեեւ կորց րել էր ոտ քը, սա կայն լի էր անն կա րագ րե-

լի ու րա խութ յամբ, հա վա տով, քա նի որ ա սում էր. « Կորց րածս ի՞նչ 

է. մի կտոր միս ու ոս կոր, սա կայն Աստ ծուն եմ գտել»:  Մենք փոր-

ձում էինք ի րեն մխի թա րել, բայց ի րե նից մխի թար վե ցինք: Այս պի սի 

օ րի նակ նե րը բազ մա թիվ են եւ շատ ու սա նե լի մեզ հա մար:

- Երբ ա ռօ րեա կան ինչ-ինչ խնդիր նե րից ընկճ վե լով՝ մեր դժգո հութ յան 

ձայնն ենք բարձ րաց նում առ Աստ ված, չենք փոր ձում նկա տել եւ գնա հա տել 

այն ա մե նը, ինչ ու նենք, ինչ Աստ ված է մեզ շնոր հել:  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ ե թե 

մինչ տրտնջա լը մտա ծենք, որ գու ցե մե զա նից ա վե լի՛ վատ թար վի ճա կում 

գտնվող մար դիկ կան, թե րեւս կա րո ղա նանք համ բե րութ յամբ կրել մեզ բա ժին 

հա սած փոր ձութ յու նը...

- Ան շուշտ: Երբ մար դիկ գա լիս են խոս տո վա նութ յան, գան գատ-

վում են ինչ-ինչ վի ճակ նե րից, ես նրանց ա սում եմ, որ կան ըն տա-

նիք ներ, ո րոնց ծանր վի ճա կը տես նե լով՝ ի րենք ան մի ջա պես կընկ-

նեն ե րեսն ի վայր, կփա ռա բա նեն Աստ ծուն՝ ա սե լով. « Տե՛ր Աստ ված, 

ի՜նչ անշ նոր հա կալ մարդ եմ ես, ո ղոր մի՛ր ինձ՝ մե ղա վո րիս»: Իս կա-

պես, վա տից վա տը կա:  Հի շենք աստ վա ծաշնչ յան  Հով նան մար գա-

րեին:  Նա ձկան փո րում ե րեք օր մնաց, որ տեղ կա տար յալ խա վար 

էր, եւ հույ սի նշույլ ան գամ չկար:  Սա կայն ա պա վի նե լով Աստ ծու 
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ո ղոր մա ծութ յա նը՝ նա մի սքան չե լի ա ղոթք ուղ ղեց Աստ ծուն՝ լե ցուն 

հույ սով, հա վա տով:  Հի շենք նաեւ  Հո բին, նրա կրած սոս կա լի տա-

ռա պանք նե րը, սա կայն նա կա րո ղա ցավ անտր տունջ կրել դրանք եւ 

ե րա նե լի կոչ վեց:  Մինչ դեռ մենք այս լույս աշ խար հում չենք կա րո-

ղա նում գո հա նալ: 

-  Շա տերն էլ, եր կար տա րի ներ Աստ ծու պար գեւ նե րը վա յե լած լի նե լով, 

ձա խոր դութ յան մեջ ընկ նե լիս ան մի ջա պես սկսում են  Տի րո ջից տրտնջալ ու 

վհատ վել՝ փո խա նակ անտր տունջ համ բե րե լու եւ գո հա նա լու Աստ ծուց, որ 

ա վե լի վատ թար դրութ յու նից ա զա տի:

-  Դա հավատ չէ:  Հա ճախ մար դիկ գա լիս են օրհ նութ յուն ստա-

նա լու կամ մկրտվե լու, եւ երբ հարց նում եմ պատ ճառ նե րը, պարզ-

վում է, որ ինչ-ինչ նյու թա կան հա ջո ղութ յուն ներ են ակն կա լում 

ու նե նալ մկրտութ յան կամ օրհ նութ յան արդ յուն քում: Մինչդեռ 

ի րա կան եր ջան կութ յու նը  Տի րո ջը գտնելն է,  Տի րոջ լույ սով լու սա-

վոր վե լը:  Սա է մե ծա գույն հա ջո ղութ յու նը:  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում 

է. «Ե թե միայն այս կյան քի հա մար ենք հույս դրել ի Ք րիս տոս, 

ո ղոր մե լի ենք, քան բո լոր մար դիկ» (Ա  Կորնթ. ԺԵ 19):

- Երբ նա յում ենք սրբե րի կյան քի ըն թաց քին, տես նում ենք, թե հա նուն 

հա վա տի նրանք ինչ պես էին համ բե րութ յամբ, քա ջութ յամբ տա նում բո լոր 

չա րահ նար տան ջանք ներն ու փոր ձութ յուն նե րը եւ ոչ միայն չէին տրտնջում, 

դժգո հում, այ լեւ ան դա դար գո հութ յուն էին մա տու ցում Աստ ծուն:  Սա կայն 

մեզ՝ հա սա րակ մահ կա նա ցու նե րիս հա մար խիստ դժվար է նրանց կյան քի 

օ րի նա կին հե տե ւե լը: Ինչ պե՞ս նման վել նրանց, ինչ պե՞ս հե տե ւել նրանց կյան քի 

օ րի նա կին, եւ հնա րա վո՞ր է հաս նել Աստ ծուն մշտա պես գո հութ յուն մա տու ցե-

լու այդ ցան կա լի վի ճա կին:

- Իս կա պես, ա ռա ջին քրիս տոն յա նե րը են թարկ վում էին ան-

մարդ կա յին հա լա ծանք նե րի, սա կայն ու րա խութ յամբ էին գնում 

նա հա տա կութ յան, քա նի որ գի տակ ցում էին, որ պսա կի պի տի ար-

ժա նա նան՝ լի նե լով մեր Փրկ չի հետ հա վիտ յանս հա վի տե նից: Ն րանք 

փա ռա բա նում էին Աստ ծուն ա մեն ին չի հա մար:  Դա իս կա պես նա-

խան ձե լի, կա տար յալ վի ճակ է, ո րին քչերն են հաս նում:  Գու ցե այս 

կյան քում եր բեք չհաս նենք այդ ե րա նե լի վի ճա կին, բայց պետք է 

միշտ ձգտենք դրան:
(2005 թ., մայիս, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, 

«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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Ա Ն Ժ Ո Ւ Ժ Կ Ա Լ  Մ Ա Ր Դ Ը  Չ Ի  Կ Ա Ր Ո Ղ 

Ք Ր Ի Ս Տ Ո Ն Յ Ա  Լ ԻՆ Ե Լ

 Տեր Գ րի գոր քա հա նա  Հով հան նիս յան

-  Տե՛ր հայր,  Սուրբ  Գիր քը բազ միցս զգու շաց նում է ապ րել չա փա վոր եւ 

 ժուժ կալ կյան քով` հե ռու մնա լով ա գա հութ յու նից: Ին չո՞վ է կար եւոր վում ժուժ-

կա լութ յու նը, որ հա մար վում է 7 գլխա վոր ա ռա քի նութ յուն նե րից մե կը:

- Ա յո՛, ժուժ կա լութ յու նը 7 գլխա վոր ա ռա քի նութ յուն նե րից մեկն 

է: Աստ ված այն քան կար եւո րեց չա փա վո րութ յու նը, որ նույ նիսկ 

դրախ տի պար տե զում, որ տեղ մար դը ե րա նա վետ կյանք էր վա րում, 

չա փա վո րութ յան մի սահ ման դրեց` պատ վի րե լով ու տել դրախ տի 

բո լոր ծա ռե րի պտուղ նե րից, բա ցի չա րի եւ  բա րու գի տութ յան ծա-

ռի պտղից (տե՛ս Ծննդ. Բ 16, 17): Եվ կյան քում միշտ այդ պես է. 

եր ջան կութ յու նը կապ ված է ո րո շա կի սահ մա նա փա կում նե րի, զո հո-

ղութ յուն նե րի հետ: Ա գա հութ յունը չի կա րող եր ջան կաց նել մար-

դուն: Ե թե փոր ձենք նա յել մարդ կութ յան պատ մութ յան ըն թաց քին, 

այ սօր ողջ աշ խար հում մարդն ապ րում է ա վե լի բա րե կե ցիկ ու հար-

մա րա վետ կյան քով, քան սրա նից 50 կամ 100 տա րի ա ռաջ: Ա ռօր յա 

հոգ սերն ու կեն սա պայ ման ներն ա պա հո վե լու ա ռու մով մեր կյանքն 

ա վե լի հեշտ է:  Սա կայն այ սօր վա մարդն ա ռա վել եր ջա նիկ չէ, քան 

նախ նի մար դը:  Մեր ցան կութ յուն նե րի, հա ճույք նե րի բա վա րա րու մը 

չի տա նում եր ջան կութ յան:  Նա յենք փաս տե րին: Այ սօր ողջ աշ խար-

հում ա վե լի շատ են ինք նաս պա նութ յուն նե րը, խե լա գա րում նե րը, 

հո գե կան խե ղում նե րը, տե սակ-տե սակ այ լա սե րում նե րը, քան նախ-

կի նում: Ու րեմն հա ճո յա պաշ տութ յունն ու մո լութ յուն նե րի հետ-

եւից գնա լը չեր ջան կաց րե ցին մար դուն: Չ նա յած այս ա մե նին` աշ-

խար հը նո րից շա րու նա կում է այդ ճա նա պար հով ըն թա նալ: Մար դը 

պի տի կա րո ղա նա «ոչ»  ա սել իր ցան կութ յուն նե րին:  Տե սեք, ի՞նչ է 

ա զա տութ յու նը. հայ րե րից մեկն ա սում է, որ ա զատ է այն մար դը, 

ով կա րո ղա նում է «ոչ» ա սել իր ցան կութ յուն նե րին, երբ կա րո ղա-

նում է բա րո յա կան ար գելք ներ դնել դրանց վրա: Ես ցան կա նում եմ 

այն, ինչն օգ տա կար չէ ինձ, ուս տի ինքս ինձ զսպե լով` մեր ժում եմ 

ցան կութ յունս, ա նում եմ այն, ին չը թեեւ դժվար է թվում, բայց օգ-

տա կար ու բա րո յա կան է:  Սա ժուժ կա լութ յուն, չա փա վո րութ յուն է: 
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- Ա յո՛, տե՛ր հայր, սա կայն ոչ բո լո րը կա րող են ու նե նալ այն քան ա մուր ու 

զո րեղ կամք, որ պես զի «ոչ» ա սեն ի րենց վնա սա կար ցան կութ յուն նե րին:  Սբ․ 
 Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է. «Ու նենք կե րա կուր եւ  հան դերձ ներ ու դրան ցով 

էլ բա վա կա նա նանք» (Ա  Տի մոթ. Զ 8): Դժ բախ տա բար ներ կա յումս մարդ կութ-

յու նը հա սել է այն պի սի մի վի ճա կի, որ այլեւս գրե թե անհ նար է վե րա դառ նալ 

սա կա վա պետ, ժուժ կալ, չա փա վոր ապ րե լա կեր պին:  Հա մա մի՞տ եք:

- Ա յո՛, մար դիկ հա սել են այդ վի ճա կին, բայց հա մա ձայն չեմ, որ 

այլեւս հնա րա վոր չէ վե րա դառ նալ ժուժ կալ ապ րե լա կեր պին. միշտ 

կա րե լի է վե րա դառ նալ: Այ սօր վա մար դու հա մար հա գուս տը ծա-

ռա յում է ոչ թե մարմ նի մեր կութ յու նը ծած կե լուն ու այն ցրտից ու 

ար եւից պաշտ պա նե լուն, այլ  այն դար ձել է մարդ կանց մեջ ներ-

կա յա նա լու, հա սա րա կութ յան մեջ զբա ղեց րած դիր քը ցույց տա լու 

մի մի ջոց:  Սա չա փա վո րութ յան կո րուստ է: Ե թե մենք հա գուս տին 

վե րա բեր վենք ճիշտ, ա պա չենք ձգտի ու նե նալ այն քան հա գուստ, 

որ չհասց նենք հագ նել, այն դեպ քում, երբ մեր կող քին ապ րող շատ 

մար դիկ չու նեն նույ նիսկ անհ րա ժեշ տը:  Նույ նը վե րա բե րում է 

նաեւ սննդին: Ս նուն դը մար դու կյան քի կեն սա կան նյու թե րը, կեն-

սա կան ու ժե րը վե րա կանգ նե լու հա մար է, մինչ դեռ այ սօր վա մարդն 

ու զում է ան պայ ման կե րակ րից հա ճույք ստա նալ, քիմ քի պա հան-

ջը բա վա րա րել հնա րա վո րինս հա մեղ ու բազ մա տե սակ կե րակ րով: 

 Գու ցե մար դիկ ա սեն, որ սա  էլ կար եւոր է, բայց այն, ի վեր ջո, 

հան գեց նում է որկ րա մո լութ յան (շա տա կե րութ յան) մեղ քին. ե կե ղե-

ցու սուրբ հայ րերն ա սում են, որ շա տա կե րութ յուն է ոչ միայն այն, 

որ մար դը շատ է ու տում կամ հա ճախ է ու տում, այլ նաեւ այն, որ 

հա մա դամ կե րա կուր նե րով է սնվում` մտա ծե լով ա վե լի ու ա վե լի 

հա մեղ սննդի մա սին: 

-  Հի շենք մեր  Տի րոջ երկ րա յին կյան քը. մեր  Տերն ապ րեց հա մեստ ու ժուժ-

կալ կյանք` Իր հետ եւորդ նե րին էլ կոչ ա նե լով նման վել Ի րեն, հետ եւել Իր կյան-

քի օ րի նա կին…

- Ք րիս տոսն Իր կյան քը մեզ որ պես օ րի նակ ապ րեց:  Հի շենք 

Ք րիս տո սի պա տաս խա նը այն ե րի տա սար դի հար ցին, ով կա մե նում 

էր հետ եւել Ի րեն:  Տերն ա սաց. «Աղ վես նե րը որջ ու նեն, եւ  երկն քի 

թռչուն նե րը` բույն. բայց մար դու Որ դին մի տեղ չու նի, որ իր գլու-

խը դնի» ( Մատթ. Ը 20):  Մեր  Տե րը նույ նիսկ տուն, կա ցա րան չու-

ներ:  Նա ու զում էր ա սել, որ Ի րեն հետ եւո ղը պի տի հանձն առ ներ 

այդ պի սի մի կյանք: Ի րա պես, Ք րիս տո սի կյան քը չա փա վոր, ժուժ-

կալ, անհ րա ժեշ տով բա վա րար վե լու կյանք էր` իբրեւ մեզ օ րի նակ: 

Ս րա նում շատ մեծ ճշմար տութ յուն կա: Այ սօր մենք, տար ված լի նե-
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լով նյութ ձեռք բե րե լով, հա ճախ Աստ ծուց մեզ շնորհ ված ժա մա նա-

կը, շնորհ նե րը, մեր կեն սա կան ու ժե րը, մեր խել քը, ավ յու նը, ե ռան-

դը ու րիշ ուղ ղութ յամբ ենք աշ խա տեց նում, ոչ այն ուղ ղութ յամբ, 

ին չի հա մար Աստ ված մեզ կյանք է շնոր հել, այ սինքն` ա ռա քի նութ-

յան, բա րութ յան, սրբութ յան ճա նա պար հով, մեղ քից հրա ժար վե լով, 

երկն քի ար քա յութ յան ճա նա պար հով ըն թա նա լով, այլ մտած ենք մի 

խե լա հեղ վազ քի մեջ, ո րը չգի տենք, թե ուր է տա նում, բայց հաս-

տատ երկն քի ար քա յութ յուն չի տա նում: Ն յու թի, դրա մի, բա րե-

կե ցութ յան, հա ճո յա մո լութ յան վազ քը աստ վա ծա հա ճո ըն թացք չէ: 

Այս կյան քը շատ կարճ է, ուս տի մար դը պի տի այս ժա մա նա կա-

հատ վա ծը ճիշտ ապ րի` գլխա վո րը զա նա զա նե լով երկ րոր դա կա նից: 

 Սի րաք ի մաս տունն ա սում է. « Հա գե ցած կե րակ րով ստա մոք սը հան-

գիստ քնել չի կա րո ղա նում»:  Ու րեմն որկ րա մոլ մար դը նույ նիսկ 

սո վո րա կան քունն է կորց նում, ուր մնաց`  հոգ եւոր վի ճա կը: 

-  Իսկ ո րո՞նք են ժուժ կա լութ յան օ գուտ նե րը:

-  Ժուժ կալ մար դը սո վոր է միշտ գոհ լի նել իր վի ճա կից, սա կա-

վով գո հա նում  է` փա ռա բա նե լով Աստ ծուն ե ղա ծի հա մար:  Ան ժուժ-

կալ մար դը միշտ դժգո հում է, ո րով հետեւ չի հա գե նում ու նե ցա ծով: 

Ու րեմն ժուժ կա լը գո հա նում է քչով եւ  անտր տունջ ապ րում, ո րը 

մե ծա գույն ա ռա քի նութ յուն է:  Հի շենք աղ քատ  Ղա զա րո սի եւ  մե-

ծա հա րուս տի ա ռա կը. մեկ նիչ ներն ա սում են, որ  Ղա զա րո սի ա ռա-

քի նութ յուն նե րից մեկն էլ չտրտնջալն էր. նա իր ծայ րա հեղ ծանր, 

չքա վոր ու հի վանդ վի ճա կի մեջ գո հութ յամբ ապ րեց, չդժգո հեց, 

ուս տի ո ղոր մութ յուն գտավ (տե՛ս  Ղուկ. ԺԶ 19-31):  Ժուժ կալ մար-

դը կա մա յին մարդ է, կա րո ղա նում է կամք դրսեւո րել ու մեր ժել իր 

վնա սա կար ցան կութ յուն նե րը: Ըստ հայ րե րի` մար դու հո գին ե ռա-

մասն յա է` բա նա կան, ցասմ նա կան, ցան կա կան:  Ժուժ կալ մար դը 

կա րո ղա նում է իր բա նա կա նութ յամբ եւ  կամ քով հա կա ռակ կանգ-

նել ցան կա կա նին, կամք դրսեւո րել ու ճնշել այն:  Ժուժ կալ մար դիկ 

նաեւ բա րե գործ մար դիկ են, վատ նող, փչաց նող չեն, ի րենց զրկե-

լով` օգ նում են ու րիշ նե րին:  Հի շենք ա նա ռակ որ դու ա ռա կը (տե՛ս 

 Ղուկ. ԺԵ 11-32). ա նա ռա կի մե ծա գույն մեղ քե րից մե կը վատ նումն 

էր, իսկ ժուժ կալ մար դը նաեւ հե ռու է վատ նու մից: 

-  Փաս տո րեն ժուժ կալ մար դը, ո ղոր մութ յան գոր ծեր կա տա րե լով,  երկն-

քում է դի զում գան ձե րը, ըստ  Տի րոջ պատ գա մի, որ ա սում է. « Գան ձեր դի զեք 

երկն քում…» ( Մատթ. Զ 19-21): 
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-  Գի տե նանք, որ ժուժ կա լը նա է, ով գի տակ ցում է այս կյան քի 

ժա մա նա կա վոր, ան ցո ղիկ եւ  ու նայն լի նե լը` ու նե նա լով հա վի տե նա-

կա նութ յան հույս:  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է. «Ե թե մե ռել նե-

րի հա րութ յուն չկա, ու րեմն կեր եւ խմիր, քա նի որ վա ղը պի տի 

մեռ նես» (տե՛ս Ա  Կորնթ. ԺԵ 32): Երկն քի ար քա յութ յան եւ  հա վի-

տե նա կան կյան քի ձգտող մարդն ապ րում է ու րիշ կա նո նով` ա ռա-

քի նութ յան, սրբութ յան, բա րութ յան, ար դա րութ յան, ո ղոր մութ յան  

կա նո նով: 

-  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յա լը ա գա հութ յու նը կռա պաշ տութ յուն է հա մա րում` 

ա սե լով, որ այդ պի սի նե րը երկն քի ար քա յութ յան մեջ մաս եւ  բա ժին չեն ու նե-

նա լու (տե՛ս Ե փես. Ե 5): Ինչ պե՞ս կա րող է այս ախ տը տի րել մար դու սրտին, եւ  

ո՞րն է ա գա հութ յու նից ձեր բա զատ ման ճա նա պար հը: 

- Ա գա հութ յու նը 7 մա հա ցու մեղ քե րից մեկն է: Այս ախ տի մա-

սին խո սում են նաեւ  Սի րաք եւ  Սո ղո մոն ի մաս տուն նե րը: Ի մաս-

տութ յան գրքե րում աս վում է. «Ա գա հութ յունն ի րեն անձ նա տուր 

ե ղո ղին կսպա նի»: Ա գա հութ յան անձ նա տուր ե ղողն ի րեն մահ վան է 

դա տա պար տում: Ա ռաք յալն ա սում է. « Բո լոր  չա րիք նե րի ար մա տը 

փո ղա սի րութ յունն է» (Ա  Տի մոթ. Զ 10):  Սա սա տա նա յի խաբ կանքն 

է: Ինչ պես դրախ տում սա տա նան խա բեց, պատ րեց մեր նա խած նող-

նե րին` ա սե լով, որ ե թե ու տեք ար գել ված պտղից, աստ ված ներ կլի-

նեք, այ սինքն` կու նե նաք ա վե լին, քան ու նեք, թեեւ նրանք ա մեն ինչ 

ու նեին ու եր ջա նիկ էին:  Պետք է միայն մեկ պատ վի րան պա հեին, 

այն էլ չպա հե ցին: Այ սօր էլ չա րը նույն կերպ խա բում է մեզ…:

 Մարդն այս ախ տի մեջ հայտն վում է միշտ ա վե լին ցան կա նա-

լու եւ  ու նե նա լու պատ ճա ռով, ո րի անհ րա ժեշ տութ յու նը ին քը չու նի: 

 Սա խաբ կանք է:  Հի շենք հո գե շահ պատ մութ յուն նե րից մի դրվագ. 

պատմ վում է, որ մի մե ծա հա րուստ մարդ մահ վան մահ ճում դառ-

նա պես լաց է լի նում` չկա րո ղա նա լով մխի թար վել: Եվ երբ որ դի նե րը 

հարց նում են նրա ող բի պատ ճա ռը, նա բաց է ա նում ձեռ քի ափն ու 

ցույց տա լիս մի ոս կեդ րամ` ա սե լով. «Ողջ կյանքս սրա հա մար եմ 

ապ րել, կյանքս սրան նվի րել, իսկ հի մա տես նում եմ, որ այս մեկ ոս-

կեդ րամն ան գամ չեմ կա րող հետս տա նել: Ու րեմն զուր էր ապ րած 

ողջ կյանքս…»:  Նույնն է ու սու ցա նում նաեւ  Տե րը ան միտ մե ծա հա-

րուս տի ա ռա կով (տե՛ս  Ղուկ. ԺԲ 13-21): Աստ ված նյու թա կան բա-

րիք նե րը տվել է մար դուն, որ պես զի վեր ջինս դրանց մի ջո ցով երկն-

քի ար քա յութ յու նը շա հի, ո ղոր մութ յան, ա ռա քի նութ յան, մար դա սի-

րութ յան գոր ծեր գոր ծի` երկն քում ա նանց պսակ նե րի ար ժա նա նա լով: 
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-  Նույն միտքն է ար տա հայ տում նաեւ սուրբ  Պո ղոս ա ռաք յա լը` ա սե լով. 

« Բա րի գոր ծե րով հարս տա ցեք. ե ղեք ա ռա տա ձեռն, բա րե սեր, ու նե ցա ծից ու-

րի շին էլ բա ժին հա նեք` այդ կերպ ձեզ հա մար բա րի հիմք դնե լով հան դերձ յա-

լում» (տե՛ս  Ա  Տի մոթ. Զ 18, 19):   

- Ա ռաք յալն իր մեկ այլ` գա ղա տա ցի նե րին ուղղ ված թղթում, 

խո սե լով  Հո գու պտուղ նե րի մա սին, ա սում է. « Հո գու պտուղն այս 

է` սեր, խնդութ յուն, խա ղա ղութ յուն, համ բե րութ յուն, քաղց րութ-

յուն, բա րութ յուն, հա վա տար մութ յուն, հե զութ յուն, ժուժ կա լութ յուն» 

( Գաղ. Ե 22, 23):  Տես նում ենք, որ ժուժ կա լութ յունն ան բա ժան է մե-

ծա մեծ ա ռա քի նութ յուն նե րից:  Կար ծում եմ, որ ան ժուժ կալ մար դը 

չի կա րող քրիս տոն յա լի նել:   

-  Տե՛ր հայր, որ պես զի մեր ըն թեր ցող նե րի հա մար տպա վո րութ յուն չստեղծ-

վի, թե հա րուստ նե րը փրկութ յան հնա րա վո րութ յուն չեն ու նե նա լու, հի շենք 

մեր հո գե կիր հայ րե րից  Վար դան Այ գեկ ցու խոս քը. վեր ջինս, վկա յա կո չե լով 

 Տի րոջ այն խոս քը, թե «հա րուս տը դժվա րութ յամբ կմտնի երկն քի ար քա յութ-

յուն», ա սում է. « Սա կայն շատ մե ծա տուն ներ կմտնեն Աստ ծո ար քա յութ յուն, 

ե թե լի նեն բա րե սեր, ո ղոր մած, ան կա շառ, ի րա վա դատ… եւ  այլն»:  Ի՞նչ կա սեք 

այս հար ցի առն չութ յամբ:

- Ա սեմ, որ սա կավ ու նե ցող կամ աղ քատ մարդ կանց մեջ էլ 

հա ճախ պա տա հում են ա գահ ու աչ քա ծակ մար դիկ, ո րոնց որ քան 

էլ տաս, միեւ նույն է` դժգոհ են:  Բայց ան կախ ա մեն ին չից` միշտ 

պետք է տալ, ո ղոր մել, քա նի որ  Սուրբ  Գիրքն ա սում է, որ ծա րա-

վա ծին մեկ բա ժակ ջուր տվողն իր վարձքն է ու նե նա լու երկն քում: 

Ու րեմն ի րենց ար դար ու նեց ված քից բա րիք գոր ծող մար դիկ վարձ-

քի են ար ժա նա նա լու երկն քում: 

- Իսկ ի՞նչ մեղ քեր են ծնվում ա գա հութ յու նից:

 - Ա գա հութ յու նը ծան րա գույն մեղք է, ո րը ծնում է մի շարք 

մեղ քեր: Ա գա հը կա րող է հեշ տութ յամբ գո ղա նալ, սպա նել, խար դա-

խել, բան սար կութ յուն նե րի դի մել, ա տել, դա վա ճա նել ու է լի շատ ու 

շատ մեղ քեր գոր ծել` ըն չա սի րութ յու նից դրդված: 

- Ինչ պե՞ս կա րող է մար դը հաս կա նալ, գի տակ ցել, որ մահ կա նա ցու է, որ 

հա վերժ չի ապ րե լու այս երկ րի վրա, որ կոչ ված է հա վի տե նութ յան, որ «ո չինչ 

չի բե րել աշ խարհ, ոչ էլ պի տի կա րո ղա նա տա նել» (տե՛ս Ա  Տի մոթ. Զ 7):   

- Աստ ված այս աշ խար հում ա մեն ինչ ի մաս տութ յամբ է ա րա-

րել, եւ  այս հար ցում էլ օգ նել է մեզ` մա հը դնե լով մեր մեջ: Ա մեն 

օր մենք մահ վան ա կա նա տես ներ ենք. մաս նակ ցում ենք հու ղար կա-
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վո րութ յուն նե րի:  Զուր չէ ի մաս տունն ա սում, որ սու գի տուն գնալն 

ա վե լի լավ է, քան խնջույ քի տուն գնա լը, ո րով հետեւ բո լո րիս վախ-

ճանն այս է:  Թերեւս ու րիշ ոչ մի վայ րում մարդն այն քան չի մտա-

ծում իր մահ կա նա ցու լի նե լու մա սին, ինչ քան մա հա ցա ծի դա գա ղի 

մոտ կանգ նած: Ս րա կող քին նաեւ այն մեծ հույ սը կա, որ հա վի տե-

նա կան Աստ ված, լի նե լով Սեր, չի կա րող թող նել, որ մար դը, ըն դա-

մե նը 70 կամ 90 տա րի տա ռա պե լով այս աշ խար հում, հե տո ոչն չա նա 

ու վե րա նա: Աստ ված զո րա վոր եւ  ի մաս տուն է.  Նա խա չի վրա Իր 

սուրբ ար յու նը հե ղեց մարդ ա րա րա ծի փրկութ յան հա մար, որ պես զի 

մեզ հա վի տե նա կան կյանք պարգ եւի:  Մենք ա պա վի նենք Աստ ծուն, 

հի շենք, որ ժա մա նա կա վոր  ենք, որ Աստ ված մեզ շնոր հե լու է հա-

վի տե նա կա նը, ե թե հա վա տա րիմ մնանք, ապ րենք պատ վի րան նե րի 

մեջ` զերծ մնա լով ա գա հութ յու նից, որկ րա մո լութ յու նից ու մյուս 

մեղ քե րից:                                     
(2011 թ., դեկտեմբեր, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 

Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ս Ո Ւ Ր Բ  Հ Ա Ղ Ո Ր Դ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ Ը  Դ Ե Ղ  Ո Ւ 

Դ Ա Ր Մ Ա Ն  Է  Մ Ե Ր  Ա Մ Ե Ն Օ Ր Յ Ա  Մ Ե ՂՔ Ե Ր ԻՆ 

 Տեր  Մի քա յել վար դա պետ Գ եւորգ յան

«Ն րանք, ով քեր հա վա տով եւ  երկ յու ղա ծութ յամբ են մո տե նում Ք րիս տո սին, 
լու սա վոր վում են  Սուրբ  Հո գով եւ  ա ռա քի նի գոր ծե րով օ րե ցօր վեր բարձ րա նում, 

ո րով հետեւ  Տե րը մեր մեջ բնակ վում է սուրբ  Հա ղոր դութ յամբ»

 (Սբ.  Հով հան  Ման դա կու նի)

-  Հա յաս տան յայց Ա ռա քե լա կան  Սուրբ Ե կե ղե ցու 7 սրբա րար խոր հուրդ-

նե րից չոր րոր դը սուրբ  Հա ղոր դութ յունն է, ո րը հաս տա տեց  Տեր  Հի սուս Ք րիս-

տո սը  Վեր ջին Ընթ րի քի ժա մա նակ: Ին չո՞ւ  Տե րը հաս տա տեց այդ խոր հուր դը:

- Ք րիս տոսն Իր չար չա րանք նե րից ա ռաջ սե ղան նստեց Իր 

ա շա կերտ նե րի հետ, հաց վերց րեց, կտրեց, տվեց նրանց` ա սե լով. 
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«Ա ռե՛ք, կե րե՛ք, ա՛յս է Իմ  Մար մի նը»:  Հե տո վերց րեց գի նով լի 

բա ժա կը, գո հութ յուն հայտ նեց, տվեց նրանց` ա սե լով. «Խ մե ցե՛ք 

դրա նից բո լորդ, ո րով հետեւ այդ է  Նոր Ուխ տի Իմ Ար յու նը, որ 

թափ վում է շա տե րի հա մար` ի րենց մեղ քե րի թո ղութ յան հա մար» 

(Մատթ․ ԻԶ 26-29): Այ նու հետեւ Ք րիս տո սը խա չը բարձ րա ցավ. 

գե ղար դով խո ցե ցին Ն րա մար մի նը, գա մե րով ծա կե ցին ձեռ քերն ու 

ոտ քե րը… կա տար վեց Ն րա` նա խա պես աս ված խոս քը, թե` Իր  Մար-

մի նը պի տի ճեղք վի եւ  ար յու նը` հո սի:  Նա Իր  Մար մինն ու Ար յու-

նը տվեց հա նուն մե ղա վոր մարդ կութ յան փրկութ յան: Ք րիս տո սը 

նաեւ պատ գա մում է բո լո րիս. «Այս ա րեք Իմ հի շա տա կի հա մար» 

( Ղուկ. ԻԲ 19): Ք րիս տո սի պա տա րա գու մի խոր հուր դը մենք պետք 

է կա տա րենք մշտա պես, մինչեւ աշ խար հի վախ ճա նը: « Պա տա րագ» 

թարգ մա նա բար նշա նա կում է զո հա բե րութ յուն: Ք րիս տոսն այն 

ժա մա նակ պա տա րագ վեց խա չի վրա, այ սօր էլ պա տա րագ վում է 

ե կե ղե ցի նե րում, քա ռանկ յուն սուրբ  Սե ղա նի վրա: Այն ժա մա նակ 

 Գող գո թա յում Իր  Մար մինն ու Ար յու նը զո հա բե րեց մարդ կութ յան 

մեղ քե րի քա վութ յան եւ  թո ղութ յան հա մար: Այ սօր էլ Պա տա րա գի 

ժա մա նակ պա տա րագ վում են հացն ու գի նին, ո րոնք ա ղոթք նե րով 

Աստ ծո կող մից փո խա կերպ վում են Ք րիս տո սի  Մարմ նի եւ Ար յան: 

Ք րիս տո սը զգու շաց նում է Ա վե տա րա նում. «Ե թե չու տեք  Մար դու 

Որ դու  Մար մի նը եւ  չըմ պեք Ն րա Ար յու նը, ձեր մեջ կյանք չեք ու-

նե նա»( Հովհ. Զ 54):

-  Փաս տո րեն, սուրբ  Հա ղոր դութ յու նը սուրբ  Պա տա րա գի ա րա րո ղութ յան 

բուն ա ռանցքն է, ո րի ժա մա նակ  Հի սուս Ք րիս տո սը` Ան մահ  Գա ռը, որ պես հաշ-

տութ յան զոհ, խորհր դա վոր կեր պով պա տա րագ վում է սբ.  Սե ղա նի վրա: Ին-

չո՞ւ է  Հա ղոր դութ յան խոր հուրդն ան վան վում նաեւ Ա նարյուն  Պա տա րագ:

 - Հին Ուխ տի բո լոր պա տա րագ նե րը կա տար վում էին ար յան հեղ-

մամբ, ո րը տե սա նե լի էր բո լո րին: Սբ.  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, որ 

մեղ քե րի թո ղութ յուն ա ռանց ար յան հե ղու մի չէր լի նում: Այ սօր մեղ-

քե րի թո ղութ յուն լի նում է Ա նար յուն  Պա տա րա գով. հա ցի եւ  գի նու 

բա ղադ րութ յու նը մնում է նույ նը, հա ցը մնում է հաց, գի նին` գի նի, 

սա կայն խորհր դով դրանք փո խա կերպ վում են Ք րիս տո սի  Մարմ նի 

եւ Ար յան:  Հում միս չէ, որ մենք ըն դու նում ենք` ճա շա կե լով սբ. 

 Հա ղոր դութ յու նը, այլ ու տում ենք հաց եւ  գի նի, սա կայն խորհր դա-

վո րա պես ըն դու նում եւ  հա վա տում ենք, որ Ք րիս տո սի  Մար մինն ու 

Ար յունն է:
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-  Հա՛յր սուրբ, մարդն իր սահ մա նա փակ, տկար մտքով կա րո՞ղ է ըմբռ նել 

այս  խոր հուրդն ամ բող ջութ յամբ:

Ան շուշտ` ոչ:  Մեծ հա վատ է պետք, ա ներկ բա հա վատ:  Հա ղոր-

դութ յա նը մո տե ցող յու րա քանչ յուր ոք պետք է հա վա տա, որ դա 

իս կա պես Ք րիս տո սի  Մար մինն ու Ար յունն է: Ե կե ղե ցու սուրբ  հայ-

րե րը այս սուրբ  խորհր դին չհա վա տա ցող նե րին զրկում էին  Հա ղոր-

դութ յու նից:

 - Իսկ ինչ պե՞ս է պետք պատ րաստ վել  Հա ղոր դութ յա նը մո տե նա լուն, ի՞նչ է 

հրա հան գում Ե կե ղե ցին:

-  Սա թերեւս ա մե նից ցա վոտ եւ քն նարկ ման ար ժա նի հարցն է, 

ո րը պետք է պար զա բան վի:  Հա ղոր դութ յա նը մո տե ցող յու րա քանչ-

յուր մարդ պետք է ու նե նա ուղ ղա փառ հավատի դա վա նութ յուն, 

ուղ ղա փառ հավատի ճիշտ պատ կե րա ցում:  Մենք` քրիս տոն յա ներս, 

հա վա տում ենք Ս. Եր րոր դութ յա նը`  Հո րը, Որ դուն եւ  Սուրբ  Հո-

գուն, Ք րիս տո սի կյան քի տնօ րի նա կան դրվագ նե րին` Ծ նուն դին, 

Մկր տութ յա նը,  Հա ղոր դութ յան  Խորհր դի հաս տատ մա նը, մեզ հա-

մար չար չար վե լուն, խաչ վե լուն, թաղ վե լուն, հա րութ յուն առ նե լուն, 

եր կինք համ բարձ վե լուն, Երկ րորդ  Գալստ յա նը,  ող ջե րի եւ  մե ռած-

նե րի դա տաս տա նին:  Հա վա տում ենք հան դերձ յալ կյան քին, մե ռել-

նե րի հա րութ յա նը, ար դար նե րի` երկն քի ար քա յութ յուն մտնե լուն եւ 

 մե ղա վոր նե րի` հա վի տե նա կան տան ջանք նե րի դա տա պարտ վե լուն: 

Այս հավատը պետք է ու նե նա պարզ քրիս տոն յան: Այս հավատի 

հիմ քի վրա ենք կա տա րում մկր տութ յան խոր հուր դը, ո րը նաեւ 

սբ.  Հա ղոր դութ յա նը պատ րաստ վե լու մի մաս է կազ մում, քա նի որ 

չմկրտված մար դը չի կա րող  Հա ղոր դութ յուն ստա նալ: Սբ.  Հա ղոր-

դութ յա նը մո տե ցող մար դը չի կա րող չըն դու նել հան դերձ յալ կյան-

քի գո յութ յու նը, ո րով հետեւ  Հա ղոր դութ յու նը հենց հան դերձ յալ 

կյան քի թթխմորն է, ո րը, ինչ պես ա սում են ե կե ղե ցու սբ. հայ րե րը, 

դրվում է մեր մեջ եւ խ մո րում մեր ողջ մար մի նը` ըն դու նակ դարձ-

նե լով այն Ք րիս տո սի երկ րորդ  Գալստ յա նը հա րութ յուն առ նե լուն 

եւ Ն րա առջեւ կանգ նե լուն:  Հա ղորդ վող մար դը պետք է ու նե նա 

մա քուր քրիս տո նեա կան վարք, կեն ցաղ, հե ռու լի նի մե ծա մեծ մեղ-

քե րից:  Փոր ձենք նշել ա ռա վել աչ քի ընկ նող մեղ քե րը, ո րոնք հե ռու 

են քրիս տո նեա կան կեր պա րից: Դ րանք են` շնութ յուն, գո ղութ յուն, 

հար բե ցո ղութ յուն, թմրա մո լութ յուն, ո գե կո չութ յուն, գու շա կութ-

յուն, կա խար դութ յուն…: Այս մեծ մեղ քե րի մեջ ե ղող մար դիկ չեն 

կա րող հա ղորդ վել, ո րով հետեւ  Հա ղոր դութ յու նը նրանց հա մար 
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դա տա պար տութ յուն կլի նի: Այլ պետք է խոս տո վա նել այդ մեղ քե-

րը. ար տա սուք նե րով զղջալ, մեզ վրա դրված ա պաշ խա րութ յու նը 

հանձն առ նել, իս պառ մաքր վել եւ  ի րա պես թեթ եւա ցած խղճով ու 

քա հա նա յի օրհ նութ յամբ մո տե նալ սբ.  Հա ղոր դութ յա նը:

Իսկ այն քրիս տոն յա նե րը, ով քեր ու նեն ուղ ղա փառ հավատ, հա-

ղոր դութ յան գի տակ ցութ յուն, եւ, ինչ պես սբ. Գ ր․  Տաթ եւա ցին է 

ա սում, «փո շե տե սակ մեղ քեր», այ սինքն` եր բեմն սուտ են խո սում, 

բամ բա սում, դա տում, բար կա նում, բայց փոր ձում են ողջ էութ յամբ 

պայ քա րել դրանց դեմ, պետք է մո տե նան սբ.  Հա ղոր դութ յա նը: Ինչ-

պե՞ս:  Դարձ յալ ս. Գր.  Տաթ եւա ցին ա սում է, որ այս փո շեն ման մեղ քե-

րը մաքր վում են խոս տո վա նութ յամբ, ե կե ղե ցա կան ժա մեր գութ յուն-

նե րին, Պա տա րագ նե րին մաս նակ ցե լով, ա ղոթք նե րով եւ ս.  Հա ղոր-

դութ յամբ: Ե թե մարդն ի րա պես փա փա գում եւ ձգ տում է Ք րիս տո սի 

 Մարմ նի եւ Ար յան հետ հա ղորդ վել, ա պա այդ մեղ քե րը չեն կա րող 

ար գելք հան դի սա նալ: Այդ պի սի մարդն ան տար բեր չի մեղ քե րի մեջ: 

 Մինչ դեռ շա տե րը մանր մեղ քե րի մեջ ան տար բեր են, չեն պայ քա րում 

դրանց դեմ եւ  չեն մո տե նում  Հա ղոր դութ յա նը:  Սա ճիշտ չէ:  

 Սուրբ  Հա ղոր դութ յա նը մո տե նա լիս պետք է ու նե նալ լրջութ-

յուն եւ  ա ղո թա սի րութ յուն:  Պետք է պա հել ե կե ղե ցու կարգն ու 

սար քը, պա հել օ րա պահ քերն (չո րեք շաբ թի եւ  ուր բաթ օ րե րի) ու 

շա բա թա պահ քե րը, պա հել ա ղոթ քով, պատ րաստ վել ու ա ռա վո տից 

ծո մա պա հութ յամբ գնալ ե կե ղե ցի:  Շատ ջեր մե ռանդ քրիս տոն յա-

ներ ծոմ են պա հում նա խորդ օր վա ե րե կո յից սկսած, ո րը գո վե լի, 

դրվա տե լի է:  Բա վա րար պայ ման է ա ռա վո տից ծո մա պա հութ յու նը, 

ցան կա լի պայ ման է ե րե կո յից ծո մա պա հութ յու նը:  Հա ղոր դութ յա նը 

մո տե ցող մար դը պետք է մա քուր լի նի ոչ միայն հո գե պես, այլեւ 

մարմ նա պես:  Պարզ ա ռօր յա յով ապ րող քրիս տոն յա մար դու հա մար 

այս քա նը բա վա րար է:  Հանդգ նութ յուն է, երբ մար դը, ով ո՛չ ա ղոթք 

է ա րել, ո՛չ պահք պա հել, ո՛չ պատ րաստ վել, գա լիս եւ  Հա ղոր դութ-

յուն է ստա նում:  Պետք է հնա րա վո րինս պատ րաստ վել, որ պես զի 

խիղճդ քեզ չհան դի մա նի, այլ հան գիստ լի նես, որ մի բան ա րել ես 

հա նուն  Հա ղոր դութ յան, բայց չա փի մեջ ա նել: Ե թե պատ րաստ վել 

ես, բայց է լի չես մո տե նում, ընկ նում ես ծայ րա հե ղութ յան մեջ: Ես 

ճիշտ եմ հա մա րում, որ քրիս տոն յան սբ.  Հա ղոր դութ յուն ստա նա-

լու օ րը մաս նակ ցի նաեւ ա ռա վոտ յան  Ժա մեր գութ յա նը, որ պես զի 

նա խա պատ րաստ վի նաեւ ժա մեր գութ յան ըն թաց քում:  Չի կա րե լի 

ու շա նալ  Պա տա րա գից, մաս նակ ցել խոս տո վա նութ յան կար գին եւ 

 Հա ղոր դութ յուն ստա նալ:  Սա լուրջ պատ րաս տութ յուն չի:
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- Սբ. Գ րի գոր  Նա րե կա ցին ա սում է, որ «Սբ.  Հա ղոր դութ յու նը մեր ան բու-

ժե լի ախ տե րին ու մեր ա մե նօր յա մեղ քե րին դեղ ու դար ման է» (Նարեկ,  Բան 

ԾԳ Դ), սա կայն, ինչ պես ար դեն ա սա ցիք, ան պատ րաստ մո տե նա լու դեպ քում, 

այն դա տա պար տութ յուն է լի նում ստա ցո ղի հա մար:  Շատ քրիս տոն յա ներ հա-

ճախ ի րենց հե ռու են պա հում  Հա ղոր դութ յու նից` ան պատ րաստ հա մա րե լով: 

Ինչ պե՞ս կա րող է քրիս տոն յան հաս կա նալ` պատ րա՞ստ է սուրբ  խորհր դին մո-

տե նա լուն, թե՞ ոչ:

-  Մինչ այժմ խո սե ցինք  Հա ղոր դութ յա նը պատ րաստ վե լու ձախ 

կող մի մա սին, այժմ խո սենք աջ կող մի մա սին: Ա յո, այ սօր շատ 

քրիս տոն յա ներ ի րենց ետ են պա հում  Հա ղոր դութ յու նից` ա նար ժան 

հա մա րե լով:  Սա  Հա ղոր դութ յու նից ետ կանգ նե լու ա ջա կողմ յան ար-

գելքն է, ո րը ճիշտ չէ:  Հա ղոր դութ յու նը դեղ ու դար ման է, ա ռանց 

ո րի մեղ քի պայ քա րը մղել չենք կա րող: Այս կերպ վար վող քրիս տոն-

յա նե րը ու զում են նախ մեղ քի պայ քա րը մղել, նոր միայն մո տե նալ 

 Հա ղոր դութ յա նը: Այդ պես չի լի նում:  Մենք պետք է պայ քա րենք 

մեղ քի դեմ «ար յուն թա փե լու աս տի ճան» եւ  զու գա հեռ սուրբ  Հա-

ղոր դութ յուն ստա նանք: Մ նա ցած պա կա սը սբ.  Հա ղոր դութ յունն է 

լրաց նե լու` օգ նե լով հաղ թա հա րել մեղ քը: 

-   Հա՛յր սուրբ, կա րո՞ղ ենք ա սել, որ չա րահ նար սա տա նան է մար դուն ետ 

պա հում  Հա ղոր դութ յու նից, Ք րիս տո սի հետ միա վոր վե լուց:

- Ա յո, սա տա նա յի գործն է, ո րը մեզ տար բեր տե սա կի չար խոր-

հուրդ նե րով կե ղե քում է:  Մար դը պատ րաստ վում է մո տե նալ  Հա-

ղոր դութ յա նը եւ  հան կարծ մտքով վատ բան է անց նում, մե ղան չում 

է  ու այլեւս չի հա ղորդ վում:  Մենք պետք է սան ձենք մեր միտ քը. 

ոչ թե միտ քը պետք է մեզ են թար կեց նի ի րեն, այլ մենք` մտքին: Ա յո, 

ես ա նար ժան եմ, սա կայն Ք րիս տոսն է ար ժա նաց նում, Ք րիս տո սի 

զո րութ յունն է, ուս տի մո տե նա լով` շատ զո րա վոր ենք լի նե լու: Սբ. 

Գր.  Տաթ եւա ցին ա սում է, որ Ք րիս տո սի չար չա րանք նե րից 2 բան է 

մնա ցել` սբ.  Հա ղոր դութ յու նը եւ սբ.  Խա չի նշա նը, ին չից զար հու-

րում եւ  սոս կում է սա տա նան, ո րով հետեւ  Խա չի նշա նով մեզ կնքե-

լով եւ ս.  Հա ղոր դութ յուն ստա նա լով` Ք րիս տո սի ան պարտ, սա տա-

նա յին կոր ծա նող զո րութ յունն ենք ստա նում, ին չից չա րը փախ չում 

է, ուս տի ա մեն հնար բա նեց նում է մեզ  Հա ղոր դութ յու նից հե ռու 

պա հե լու հա մար:  Վար դան Այ գեկ ցին ա սում է, որ Ք րիս տո սի երկ-

րորդ  Գա լուս տը պետք է տե ղի ու նե նա կի րա կի օ րը, ուս տի քրիս-

տոն յա յի ողջ շա բաթ վա կյան քը պետք է պատ րաս տութ յուն լի նի 

Ք րիս տո սի  Գա լուս տին: 
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  - Ի՞նչ հա ճա խա կա նութ յամբ պետք է քրիս տոն յան  Հա ղոր դութ յուն ստա-

նա: 

-  Թերեւս 40 օ րը մեկ պար տա դիր է, ե թե մար դը ա պաշ խա րութ-

յան շրջա նի մեջ չէ:  Թեեւ ես կար ծում եմ, որ քրիս տո նեա կան ըն-

թացք ու նե ցող մար դու հա մար 40 օր վա հա ճա խա կա նութ յու նը ուշ 

է, ո րով հետեւ հո գին կտկա րա նա: Օ րի նակ` ինչ պե՞ս կա րող է մար դը 

40 օր ո չինչ չու տել, նույն պես եւ  Հա ղոր դութ յան պա րա գա յում…: 

 Հա ղոր դութ յու նը հո գու փրկութ յան դեղ է, զո րաց նում է մար դուն: 

Ս. Գր.  Նա րե կա ցին « Սա վեր է դա սում նա հա տակ նե րի ար յամբ կա-

տա րած վկա յութ յու նից, մար տի րո սութ յու նից…, ա մեն ին չից» (տե՛ս 

 Նարեկ, Բան ԾԳ Դ): Ո չինչ չի կա րող հա մե մատ վել սբ.  Հա ղոր դութ-

յան հետ, սրա նով ենք հաղ թում սա տա նա յին: Ես կար ծում եմ, որ 

մար դը, ով հե ռու է մե ծա մեծ մեղ քե րից, ու նի ուղ ղա փառ հա վատ, 

քրիս տո նեա կան ըն թացք,   ա պա կա րող է նույ նիսկ սբ.  Պա տա րա գի 

ըն թաց քում պատ րաստ վել  Հա ղոր դութ յա նը։ Ու րեմն հե ռու մնանք 

 Հա ղոր դութ յա նը մո տե նա լու 2 թե րա ցում նե րից` հանդգ նութ յամբ 

հա ղորդ վե լուց եւ  ա նընդ հատ  Հա ղոր դութ յու նից հե ռա նա լուց:    

-  Փաս տո րեն, քրիս տոն յան  Հա ղոր դութ յամբ միա վոր վում է Ք րիս տո սի ` 

իր Փրկ չի հետ, մաքր վում եւ սրբ վում իր ներ գոր ծա կան մեղ քե րից, նո րոգ վում 

հո գով  եւ  մարմ նով, ժա ռան գում հա վի տե նա կան կյան քը: Ու րիշ ի՞նչ շնորհ ներ 

է ստա նում մար դը հա ղորդ վե լով:

- «Ա մե նից մեծ շնոր հը հո գու խա ղա ղութ յունն է», - ա սում է 

սբ. Գր.  Տաթ եւա ցին, ա մե նա մեծ ե րա նութ յու նը, ո րը տա լիս է  Հա-

ղոր դութ յու նը: Ե րա նի նե րից մե ծա գույնն էլ ե րա նի է տա լիս խա-

ղա ղա րար նե րին…:  Հա ղոր դութ յան մի ջո ցով մար դը ճա շա կում է 

աստ վա ծա յին խա ղա ղութ յու նը, երկ րից վե րա փոխ վում եր կինք: 

 Հա ղոր դութ յամբ մար դը դառ նում է Ք րիս տո սի  Մարմ նի ան դա մը 

եւ  պա տա հա կան չէ, որ սուրբ  Պա տա րա գը նույն ժա մին է հաս-

տատ ված, որ պես զի բո լոր քրիս տոն յա նե րը նույն ժա մին միա վոր ված 

ա ղոթք ա նեն:  Սուրբ  Պա տա րա գին հո գով եւ մտ քով մաս նակ ցող 

մար դը հա ղորդ վում է ոչ միայն Աստ ծու, այլեւ բո լոր քրիս տոն-

յա նե րի հետ.  Պա տա րա գի խորհր դով տե ղի է ու նե նում ե կե ղե ցու 

միա վոր ման խոր հուր դը. հըն թացս սուրբ  Պա տա րա գի հի շում ենք  

ա ռաք յալ նե րին, մար գա րե նե րին, սրբե րին, մեր ննջեց յալ նե րին: Եվ 

սբ. Գր.  Տաթ եւա ցին ա սում է, որ ով ար ժա նա վո րա պես է սբ.  Հա ղոր-

դութ յուն ստա նում, նրա հետ հա ղոր դակց վում են նաեւ իր ննջեց-

յալ նե րը: 
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-  Հա՛յր սուրբ, թերեւս պա կաս կար եւոր չէ նաեւ  Հա ղոր դութ յու նից հե տո 

հա ղորդ վո ղի պահ ված քը, այն պես չէ՞:

 -   Սուրբ  Հա ղոր դութ յամբ նո րոգ ված մարդն այն քան զո րա վոր 

է մեղ քի դեմ պայ քա րում, որ ար դեն ոչ թե ին քը, այլ իր մեջ ե ղած 

Ք րիս տոսն է ա նում ա մեն բան: Ս րա նում է խոր հուր դը. պետք է 

պայ քա րել մեղ քի դեմ, սբ.  Հա ղոր դութ յամբ զո րա նալ, ինք նա զո հա-

բե րութ յամբ հանձն վել Ք րիս տո սին եւ Ն րա նով հաղ թա հա րել ա մեն 

բան:  Կար եւոր է, որ մարդ ու նե նա ար թուն եւ  ճիշտ գի տակ ցութ-

յուն:  Մեր խիղ ճը պետք է կա րո ղա նա ճիշտ զա տո րո շել մեղ քե րը եւ  

ա զատ վել դրան ցից:  Հայ րերն ա ռանձ նաց նում են խղճի 3 տե սակ: 

Ն րանք խիղ ճը հա մե մա տում են ցան ցի հետ, որն ու նի տար բեր` մեծ, 

մի ջին եւ  փոքր չա փի անց քեր:  Խիղ ճը մեր հո գու մեջ դրված ցանց 

է, ո րի մի ջով անց նում են մեղ քե րը: Ե թե ցան ցի անց քե րը մեծ են, 

մե ծա մեծ մեղ քե րը հեշ տութ յամբ անց նում են դրանց մի ջով:  Սա լայն 

անց քե րով ցան ցի օ րի նակ է եւ  պա տա հում է այն մարդ կանց մոտ, 

ով քեր չու նեն քրիս տո նեա կան կեն ցաղ եւ  ա ղո թա կան կյանք, ով քեր 

մեղ քե րի մեջ լի նե լով` ի րենց ան մեղ են կար ծում:  Նեղ անց քե րով 

ցան ցով խիղճ ա վե լի հա ճախ պա տա հում է քրիս տոն յա նե րի մոտ, 

ով քեր ա մեն մի ման րու քը մեծ մեղք են հա մա րում: Օ րի նակ` մե կին 

նե ղաց րել են, ա միս նե րով  Հա ղոր դութ յուն չեն ստա նում: Ս խալ է: 

 Նե ղաց րե ցի՞նք, գնանք, նե րո ղութ յուն խնդրենք, ինչ պես ա սում է 

սբ.  Պո ղոս ա ռաք յա լը. «Ա րե գա կը ձեր բար կութ յան վրա թող մայր 

չմտնի» (Ե փես. Դ 26):  Պետք է մեղ քից դուրս գա լու ար վեստն ի մա-

նանք` զղջանք, խոս տո վա նենք, մաքր վենք ու թեթ եւա նանք:  Մեղ-

քե րի գի տակ ցութ յու նը չպի տի շատ ծան րա նա մեզ վրա, որ պես զի 

 Հա ղոր դութ յու նից էլ ետ չպա հի:  Մի ջին անց քե րով խղճի ցան ցը 

մեղ քի ճիշտ, ուղ ղա փառ գի տակ ցութ յունն է, ո րով քրիս տոն յան 

կա րող է մեղ քե րից ձեր բա զատ վել, խոս տո վա նութ յամբ թեթ եւա նալ, 

մաքր վել ու մո տե նալ սբ.  Հա ղոր դութ յա նը:  
(2010 թ., սեպտեմբեր, Տաթեւի վանք, 

«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)   
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Կ Յ Ա Ն Ք Ը ՝  Խ Ա Չ Ի  Ճ Ա Ն Ա Պ Ա Ր Հ

  Տեր Տր դատ քա հա նա  Բոզիկյան

-  Հա յոց պատ մութ յան հաս տա փոր մատ յա նի շատ է ջեր տա ռա պան-

քի դրոշմ են կրում:  Վիշ տը  Հա յաս տա նի պատ մութ յան մշտա կան ու ղե կիցն է 

ե ղել:  Հայ ժո ղո վուր դը բո լոր ժա մա նակ նե րում էլ խա չա կից է ե ղել Ք րիս տո սին, 

ան ցել այդ տա ռա պան քի, ա նար գան քի ճա նա պար հը, այ սինքն՝ խա չի ճա նա-

պար հը, եւ հա վա տա լով, որ Աստ ված ներ կա է նույ նիսկ փոր ձութ յան բո վում՝ 

կա րո ղա ցել է դի մա կա յել բո լոր վշտե րին ու փոր ձութ յուն նե րին: Առ հա սա րակ 

յու րա քանչ յու րիս կյանքն էլ խա չի մի ճա նա պարհ է...  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ 

1915-ին մեր ժո ղովր դի դեմ ի րա կա նաց ված նախ ճի րը, ո րը հա մաշ խար հա յին 

պատ մութ յան մեջ մտավ իբ րեւ XX դա րասկզ բի  Մեծ Ե ղեռն, մի յու րա տե սակ 

խաչ էր, ո րը կրեց հայ ժո ղո վուր դը:

-  Գի տենք, որ ի սկզբա նե Աստ ված մար դուն օժ տել է ա զատ 

կամ քով, իր կամքն ա զատ ար տա հայ տե լու հնա րա վո րութ յամբ: 

Աստ վա ծա յին ար դա րութ յու նը թույլ չի տա լիս ուղ ղա կիո րեն մի-

ջամ տել մար դու գոր ծե րին, ուս տի երբ մար դը խախ տեց աստ վա ծա-

յին պատ վի րա նը, ան կում ապ րեց եւ վտար վեց դրախ տից, ժա ռան-

գեց մի մեղ սա գործ բնութ յուն՝ ի տար բե րութ յուն այն բնութ յան, որ 

Աստ ված շնոր հել էր ի րեն՝ բա րի, ար դար, կա տար յալ եւ աստ վա ծա-

յին սի րով լցված: Եվ տես նում ենք, որ մարդ կութ յան պատ մութ յան 
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մեջ նախ ճիր ներն ու ո ճիր ներն ա տե լութ յան, ան հան դուր ժո ղա կա-

նութ յան, թշնա ման քի ար տա հայ տութ յուն ներ են եւ կար ծեք օ րի-

նա չափ են դար ձել: Ո րոշ փի լի սո փա ներ ան գամ սկսել են մտա ծել, 

որ մարդն ա ռանց դա ժա նութ յան, ա ռանց իր տե սա կին սպա նե լու 

չի կա րող ապ րել, ո րը չի դիտ վում նույ նիսկ կեն դա նա կան աշ խար-

հում:  Գա րե գին Նժ դեհն ա սում է, որ մարդ կութ յու նը բա ժան ված 

է մի քա նի շեր տե րի՝ մար դիկ, ով քեր հո գով են մտա ծում, մար դիկ, 

ով քեր մարմ նով են մտա ծում, եւ մար դիկ, ով քեր պատ կա նում են 

«տա կան քի» խա վին, ով քեր շարժ վում են բնազ դով: Որ քան էլ քրիս-

տո նեութ յու նը մարդ կանց բա րո յա կա նութ յան ու ղին է ցույց տա լիս, 

այ նո ւա մե նայ նիվ, մարդ կա յին մեղ սա գործ բնութ յու նը մար դուն շե-

ղում է ճիշտ ճա նա պար հից:  Նախ ճիր ներն ու ոճ րա գոր ծութ յուն նե-

րը նոր չեն մարդ կութ յան պատ մութ յան մեջ, շատ ժո ղո վուրդ ներ 

ուղ ղա կի վե րա ցել են պատ մութ յան թա տե րա բե մից: Ա յո՛, մեր ժո-

ղո վուր դը են թարկ վեց ցե ղաս պա նութ յան, սա կայն կա րո ղա ցավ տո-

կալ, դի մա նալ, չհու սա հատ վել եւ հաղ թա նա կեց, քա նի որ ու ներ 

մեծ նե րուժ. նույ նիսկ ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո մեր մշա կույ թի 

ան դաս տա նը հան ճա րեղ մար դիկ ծնեց, մշա կույ թը թռիչք ապ րեց: 

Ք րիս տոսն ա սում է. «Ե թե ինձ հա լա ծե ցին, ա պա ձեզ էլ կհա լա ծեն» 

(Հովհ․ ԺԵ 20): Ի հար կե, Ք րիս տո սի խոս քը հրա մա յա կան պատ գամ 

չէր, թե մենք միշտ պետք է չար չար վենք, բայց  Նա ա սում էր, որ 

չար չա րանք նե րի մեջ չպետք է ընկճ վել, քա նի որ ու նենք հա վի տե-

նա կան փրկութ յուն:  Հի շենք I դա րի քրիս տոն յա նա հա տակ նե րին, 

ով քեր ժպիտ նե րը դեմք նե րին՝ առ յուծ նե րի ե րա խում ուղ ղա կի հո-

շոտ վում էին: Ն րանք ա մե նաեր ջա նիկ մար դիկ էին, քա նի որ հա վի-

տե նա կա նութ յան դռներն այ լեւս բաց էին նրանց առ ջեւ:

-  Հայ րերն ա սում են, որ տա ռա պան քը եւ վիշ տը ինք նան պա տակ չեն, յու-

րա քանչ յուր չա րի քից կա րե լի է օ գուտ եւ բա րիք քա ղել: Ո րո՞նք կա րող են լի նել 

այդ բա րիք նե րը:

-  Տա ռա պան քը կա րող է բա րիք բե րել: Ճշ մա րիտ քրիս տոն յան 

մա զո խիստ չէ, ով ցան կա նում է ան պայ ման հա լած վել, չար չար վել, 

սա կայն հստակ է, որ ով ըն թա նում է Ք րիս տո սի ու ղեն շած ճա նա-

պար հով, նե ղութ յուն նե րի եւ դժվա րութ յուն նե րի պի տի հան դի պի: 

Իսկ այդ դժվա րութ յուն ներն ու խո չըն դոտ նե րը հա ճախ ար հես տա-

կա նո րեն են հայտն վում մեր ճա նա պար հին՝ ա պա ցու ցե լով, որ կա 

հա կաք րիս տո սը՝ սա տա նան:  Չա րի ա նուղ ղա կի գո յութ յունն ա պա-

ցու ցում է Ք րիս տո սի բե րած վար դա պե տութ յան ճշմար տա ցիութ-
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յու նը:  Հի շենք  Հո բի կրած տա ռա պանք նե րը եւ հաղ թա նա կը: Էլ 

ի՞նչ հաղ թա նակ, ե թե այն արդ յունք չէ դժվա րութ յուն նե րի եւ տա-

ռա պան քի, ի՞նչ փրկութ յուն, ե թե այն չենք վաս տա կել դժվա րութ-

յուն նե րի մեջ ու նե ցած մեր հա վա տի, նվի րու մի, հա վա տար մութ յան 

մի ջո ցով: Ե թե պատ րաստ չենք դժվա րութ յուն նե րի մեջ հա վա տար-

մո րեն կանգ նել Ք րիս տո սի կող քին, ու րեմն շա հա մոլ ենք: Ք րիս տո-

սը խոս տա ցավ մեզ հետ լի նել մին չեւ աշ խար հի վախ ճա նը, ու րեմն 

ա մեն վայրկ յան  Նա մեզ հետ է:  Սուրբ  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, 

որ «այս ժա մա նա կի չար չա րանք ներն ար ժա նի չեն բաղ դատ վե լու 

գա լի քի փառ քի հետ, որ հայտն վե լու է մեզ» (Հ ռոմ. Ը 18):

-  Նե ղութ յուն նե րը կա րո՞ղ են նաեւ խո նարհ վե լու ա ռիթ լի նել...

- Ա յո՛, նե ղութ յուն նե րի հա մար պետք է շնոր հա կա լութ յուն 

հայտ նել Աստ ծուն, քա նի որ դա մի տե սակ խայթ, հար ված է մեզ՝ 

ուշ քի գա լու, խո նարհ վե լու, մեղ քե րից ձեր բա զատ վե լու հա մար: Իմ 

կյան քում էլ են լի նում նման պա հեր, երբ ուշ քի եմ գա լիս եւ փառք 

տա լիս Աստ ծուն: Ս.  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է. «Եվ որ պես զի այդ 

հայտ նութ յուն նե րի ա ռա տութ յամբ չհպար տա նամ, ինձ տրվեց 

մարմ նի խայթ, սա տա նա յի մի պատ գա մա վոր, որ բռնցքա հա րի ինձ, 

որ պես զի չգո ռո զամ տա նամ» (Բ  Կորնթ. ԺԲ 7):

-  Տե՛ր հայր, ի՞ն չը կա րող է մար դու հա մար խաչ լի նել:

-  Մար դու հա մար կա րող են խաչ լի նել ծանր հի վան դութ յու նը, 

տար բեր փոր ձութ յուն ներն ու դժվա րութ յուն նե րը, ո րոնք պետք է 

համ բե րութ յամբ կրել, նաեւ ա ղո թել, որ Աստ ված մեզ այն պի սի հո-

գի շնոր հի, որ հնա րա վո րինս չմե ղան չենք, քա նի որ Ք րիս տո սը հի-

վանդ նե րին բու ժե լիս պատ վի րում է այ լեւս չմե ղան չել:  Սա նշա նա-

կում է, որ մեր հո գե կան եւ ֆի զի կա կան տա ռա պանք նե րը հա ճախ 

մեր մեղ քերի արդյունք են, այ սինքն՝ մարմ նա կան հի վան դութ յուն-

նե րը ծնվում են հո գու հի վան դութ յուն նե րից: Եվ ընդ հան րա պես, 

ե թե մարդն ու նի խա չը կրե լու գի տակ ցութ յու նը, ա պա բո լոր դժվա-

րութ յուն ներն ու տա ռա պանք նե րը դառ նում են հեշտ տա նե լի:

-  Հայ րերն ա սում են, որ շա տե րը սի րում են  Հի սու սի երկ նա յին ար քա յութ-

յու նը, բայց քչերն են սի րում կրել Ն րա խա չը, շա տերն են փա փա գում Ն րա 

մխի թա րութ յու նը, բայց քչերն են սի րում Ն րա չար չա րանք նե րը, շա տե րը հե-

տե ւում են Ն րան մին չեւ հա ցի բե կու մը, բայց քչե րը՝ մին չեւ ճա շա կու մը չար-

չա րա նաց բա ժա կի...  Մեր օ րե րում ինչ պե՞ս է հնա րա վոր խա չա կից լի նել Ք րիս-

տո սին:
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-  Գի տենք, որ սուրբ մկրտութ յամբ մար դը դառ նում է Ք րիս տո-

սին ժա ռան գա կից:  Սա նշա նա կում է ժա ռան գել այն ա մե նը, ինչ ու-

նի Ք րիս տո սը՝ երկ նա յին ար քա յութ յու նը, ե րա նա կան, հա վի տե նա-

կան կյան քը: Ու րեմն՝ ե թե ժա ռան գա կից ենք Ք րիս տո սի փառ քին, 

պետք է նաեւ խա չա կից լի նենք Ն րա տա ռա պանք նե րին, այ սինքն՝ 

հա նուն Ք րիս տո սի կա րո ղա նանք համ բե րութ յամբ կրել հա լա ծանք-

նե րը, չար չա րանք ներն ու նե ղութ յուն նե րը, ա ղո թենք մեզ հա լա ծող-

նե րի, թշնա մի նե րի հա մար, ո րը քրիս տո նեա կան վար դա պե տութ յան 

ա մե նա բարձր աս տի ճանն է: Այս պի սի վեհ եւ բարձր բա րո յա կա-

նութ յուն ո րե ւէ կրոն չու նի:  Տերն ա սում է Ա վե տա րա նում. « Ձեր 

համ բե րութ յամբ պի տի շա հեք ձեր հո գի նե րը» (Ղուկ․ ԻԱ 19), նաեւ՝ 

«Ով մին չեւ վերջ համ բե րեց, նա պի տի փրկվի» (Մատթ․ ԻԴ 13): 

 Համ բե րութ յու նը շնորհ է, ո րը ձեռք բե րե լու հա մար պետք է ան-

կեղ ծո րեն ա ղո թենք Աստ ծուն, մեր ձեռ քը միշտ բռնած պա հենք 

Աստ ծու փե շից, ինչ պես ար յու նա հո սութ յամբ տա ռա պող այն կի-

նը, ով բռնեց Ք րիս տո սի փե շից եւ բժշկութ յուն գտավ: Այդ պես 

էլ յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա, որ քան էլ ան կում ապ րի, տար բեր 

փոր ձութ յուն նե րի մեջ ընկ նի, չպետք է հու սա հատ վի, ո րով հե տեւ 

հու սա հա տութ յու նը մե ծա գույն չա րիք եւ մեղք է:

-  Տե՛ր հայր, ո՞րն է ճշմա րիտ խա չակ րութ յու նը: 

- Ճշ մար տա պես խա չա կից է Ք րիս տո սին նա, ով հա նուն Աստ-

ծու ու րա ցել է իր ան ձը, խո նարհ վել մին չեւ ա մե նա հե տին նվաս-

տութ յուն, ձեռք բե րել բո լոր ա ռա քի նութ յուն նե րը:  Քա նի որ քրիս-

տո նեա կան հավատը հո գե ւոր հավատ է, հո գու խա չակ րութ յունն 

ա վե լի հա ճե լի է Աստ ծուն, ինչ պես աս վում է սաղ մո սում. «Ե թե 

ու զեիր՝ պա տա րագ կմա տու ցեինք, բայց դու ող ջա կեզ ներ չես սի-

րում:  Խո նարհ հո գին է պա տա րագն Աստ ծու, մա քուր սիրտն ու 

խո նարհ հո գին Աստ ված չի ար հա մար հում» (տե՛ս Սաղմ. Ծ 18, 19): 

 Սա նշա նա կում է, որ Աստ ծուն հաս նե լու հա մար մենք պետք է կա-

րո ղա նանք համ բե րութ յամբ կրել հո գե ւոր դժվա րութ յուն ներն ու 

նե ղութ յուն նե րը, ու նե նանք կա տար յալ սեր եւ նվի րում առ Աստ-

ված:  Սա կայն սա շատ քիչ է, քա նի որ մեր փրկութ յու նը շնոր հով է, 

ուս տի մենք եր բե ւէ ո րե ւէ կերպ չենք կա րող վե րա դարձ նել այն մեծ 

սե րը, նվի րու մը, որ դրսե ւո րեց Ք րիս տո սը մեր նկատ մամբ:  Հի շենք, 

թե ինչ պես  Նա ար քա յութ յանն ար ժա նաց րեց ա ջա կողմ յան ա վա զա-

կին, երբ վեր ջինս ան կեղծ զղջում ապ րեց, խոս տո վա նեց իր մեղ-

քե րը:  Տերն ըն դու նեց նրա ան կեղծ ա պաշ խա րութ յու նը՝ շնոր հե լով 
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նրան մե ծա գույն գան ձը՝ հա վի տե նա կան կյան քը:  Սա աստ վա ծա յին 

սի րո մե ծութ յունն է, ո րին ի տես կա րե լի է ար տաս վել, ծունր խո-

նար հել  Հի սուս Ք րիս տո սի ան սահ ման մար դա սի րութ յան եւ ո ղոր-

մա ծութ յան առ ջեւ:

Այ սօր շա տերն են քննա դա տում քրիս տո նեութ յու նը, ե կե ղե-

ցին՝ ար դա րաց նե լու հա մար ի րենց վատ ա րարք ներն ու մեղ քե րը, 

ո րոնք դեմ են քրիս տո նեութ յա նը: Ն րանք այս պես են վար վում, քա-

նի որ խղճի խայթ են զգում:  Սա կայն Աստ ված ար դար դա տա վոր է, 

քննում է մեր մտա ծում ներն ու ծա ծուկ խոր հուրդ նե րը, գի տի, թե 

ինչ կա մեր սրտում: Ու րեմն մենք պետք է մաք րենք մեր խիղ ճը, 

ան կեղ ծո րեն զղջանք մեր մեղ քե րի ու սխալ նե րի հա մար, ա պաշ խա-

րենք եւ դառ նանք առ Աստ ված, Ով մշտա պես սպա սում է յու րա-

քանչ յուր մե ղա վո րի դար ձին եւ ա պաշ խա րութ յա նը:

(2007թ., նոյեմբեր, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 
Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

      

Ե  ր ա  ն ի ՜  հ ո  գ ո վ  ա ղ ք ա տ  ն ե  ր ի ն ,  ո  ր ո վ  հ ե  տ ե ւ 

ն ր ա ն ց ն  է  Ե ր կ ն  ք ի  ա ր  ք ա  յ ո ւ թ  յ ո ւ  ն ը
 

Տեր Գ րի գոր քա հա նա  Հով հան նիս յան

- Ա նա պա տում փորձ վե լուց եւ բա զում հրա շա գոր ծութ յուն ներ կա տա րե-

լուց հե տո մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սը, տես նե լով Իր հրա շա գոր ծութ յուն նե րի 

մեծ համ բա վից խմբված բազ մութ յու նը, բարձ րա ցավ լե ռը՝ Իր հետ տա նե լով 

Իր ա շա կերտ նե րին, եւ սկսեց ու սու ցա նել այն, ինչ Ե կե ղե ցու հայ րերն ան վա-

նել են «Ա վե տա րան Ա վե տա րա նի մեջ»:  Հի սուս Ք րիս տո սի այս խորհր դա վոր 

պատ գա մա խո սութ յու նը դա րեր շա րու նակ մեկ նա բա նել են Ե կե ղե ցու հայ-

րերն ու վար դա պետ նե րը՝ փոր ձե լով թա փան ցել « Լե րան քա րո զի» եւ հատ կա-

պես ե րա նի նե րի խոր քե րը:  Փոր ձենք հաս կա նալ ա ռա ջին ե րա նիի խոր հուր դը: 

 Տե՛ր հայր, ի՞նչ է նշա նա կում՝ «Ե րա նի՜ հո գով աղ քատ նե րին», ով քե՞ր են հո գով 

աղ քատ նե րը:

- « Լե րան քա րո զը», հի րա վի, «Ա վե տա րան է Ա վե տա րա նի մեջ», 

ուր ամ փոփ ված է մեր  Տի րոջ ողջ վար դա պե տութ յու նը՝ շատ հա կիրճ, 
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խտաց ված կեր պով: « Լե րան քա րո զը» սկսվում է ի նը ե րա նի նե րով, 

ո րոնք ներ կա յաց նում են քա րո զի նպա տա կը, այն է՝ ե րա նութ յան 

հաս նել, իսկ ե րա նութ յու նը եր ջան կութ յան ծայ րա գույն վի ճակն է: 

 Յու րա քանչ յուր ե րա նի քայլ առ քայլ մո տեց նում է այդ ե րա նա կան, 

կա տար յալ վի ճա կին, ինչ պես եւ  Տերն է պատ գա մում. « Կա տար յա՛լ 

ե ղեք դուք, ինչ պես եւ ձեր երկ նա վոր  Հայրն է կա տար յալ» ( Մատթ. 

Ե 48): Ո րո շա կի հո գե ւոր պատ րաստ վա ծութ յուն չու նե ցող մար դիկ 

այս ե րա նին սխալ են ըն կա լում՝ կար ծե լով, թե  Հի սուս խո սում է 

նյու թա կան ստաց ված քի մա սին:  Մինչ դեռ «հո գով աղ քա տութ յուն» 

նշա նա կում է ինք նա խո նար հե ցում, օ տա րա ցում, հրա ժա րում, հե-

ռա ցում մեղ քից, աշ խար հից, մե ղան չա կան ըն թաց քից եւ դարձ առ 

Աստ ված:  Մե ծա գույն հո գով աղ քատ է սուրբ Գ րի գոր  Նա րե կա ցին: 

 Նա ու ներ հո գե ւոր գան ձեր, սա կայն ի րեն հո գե ւոր աղ քատ էր հա-

մա րում: Այդ պես եւ մյուս սուրբ հայ րե րը:  Միայն հո գով աղ քա-

տը կա րող է Աստ ծուց ո ղոր մութ յուն, շնորհ գտնել, քա նի որ ի րեն 

հա մե մա տե լով Ա րար չի սրբութ յան, ար դա րութ յան, ճշմար տութ յան, 

Կա տար յա լի հետ՝ տես նում է ի ր ու նայնությունը:  Հի շենք Իս րա յե լի 

մեծ թա գա վոր  Դավ թին, որն ա սում է. «Ո ղոր մի՛ր ինձ, Աստ վա՛ծ, 

քան զի աղ քատ եւ տնանկ եմ ես» (հմմտ. Սաղմ. ԼԹ 18):  Մի՞ թե նա 

աղ քատ եւ տնանկ էր:  Մինչ դեռ նա հո գե ւոր աղ քա տութ յան, տնան-

կութ յան մա սին է խո սում:  Նա հզո րա գույն եւ մե ծա գույն թա գա-

վոր էր, աստ վա ծա յին շնորհ նե րով լու սա վոր ված մի մար գա րե, բայց 

ի րեն աղ քատ ու տնանկ էր հա մա րում՝ կա րոտ աստ վա ծա յին ո ղոր-

մութ յան:  Սա է ա մե նա կա րե ւո րը, թե մեզ ինչ պի սին ենք հա մա րում: 

 Ճա նա չել ճշմար տութ յու նը, Աստ ծուն, հաս կա նալ, որ Աստ ծո հա մե-

մատ ա մեն ինչ ու նայն է. սա է հո գով աղ քա տութ յու նը: Այս ե րա նիի 

խոս տու մը երկն քի ար քա յութ յու նը ժա ռան գելն է: Փր կա գոր ծութ-

յան նպա տակն էլ հենց աստ ված տե սութ յունն է, երկն քի ար քա յութ-

յան ժա ռան գու մը, Աստ ծո հետ հա վի տե նա կան բնա կութ յու նը: 

- Ե կե ղե ցու հայ րերն ի նը ե րա նի նե րը հա ճախ հա մե մա տում են հրեշ տակ-

նե րի ի նը դա սե րի հետ. ի՞նչ կա սեք այս մա սին: 

- Ըստ Ե կե ղե ցու հայ րե րի՝ հրեշ տակ նե րի դա սե րը նույն մեր ձա-

վո րութ յան վրա չեն գտնվում Ա րար չից:  Կան հրեշ տակ նե րի դա սեր, 

ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն սպա սա վո րում են  Տի րո ջը, իսկ հրեշ տակ նե-

րի ստո րին դա սե րը սպա սա վո րում են մարդ կանց եւ շատ մոտ չեն 

Ա րար չին:  Սա կայն սա չի նշա նա կում, որ գո յութ յուն ու նեն հրեշ-

տակ նե րի բարձր եւ ցածր աս տի ճան ներ: Ուս տի ինչ պես հրեշ տակ-
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նե րի դա սե րը քայլ առ քայլ մո տե նում են Աստ ծուն, նմա նա պես եւ 

ե րա նի նե րը մար դուն քայլ առ քայլ բարձ րաց նում են առ Աստ ված:

-  Տե՛ր հայր, մե զա նում տա րա ծում գտած «հո գով հա րուստ» ար տա հայ-

տութ յունն ի՞նչ առն չութ յուն ու նի հո գու աղ քա տութ յան հետ: 

-  Յու րա քանչ յուր մարդ պետք է իր ներ սում ամ բար ված հո գե-

ւոր գան ձեր ու նե նա, գի տե լի քի պա շար, բայց սա մար դուն չպետք է 

դարձ նի հպարտ, ինք նա հա վան: Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին իր ե րա նի նե-

րի մա սին մեկ նութ յան մեջ ա սում է, որ սա տա նան ու նայն է, ո րով-

հե տեւ ա րար ված էր, բայց ինքն ի րեն բարձ րաց րեց եւ ըն կավ, իսկ 

Աստ ված, որ ա մեն ին չի  Տերն է, Ինքն Ի րեն խո նար հեց նե լով, մեզ 

բարձ րաց րեց եր կինք:  Մե ծա գույն հո գով աղ քա տը մեր  Տեր  Հի սուս 

Ք րիս տոսն էր:  Յու րա քանչ յուր ոք գի տութ յամբ, հո գե ւոր գան ձե-

րով լցվե լու ան հագ ծա րավ պետք է ու նե նա:  Սա է հո գով հա րուստ 

լի նե լը, սա կայն դա չպետք է լի նի հպար տութ յան պատ ճառ: Իմ խո-

րին հա մոզ մամբ՝ հարս տութ յուն եւ աղ քա տութ յուն հաս կա ցութ-

յուն ներն ու նեց ված քի հետ կապ չու նեն: Սբ.  Հովհ. Ոս կե բե րանն 

ա սում է, որ աշ խար հի ա մե նա հա րուստ մար դը նա է, ով հաղ թա հա-

րել է հարս տա հա րութ յան մո լուց քը:  Քա նի դեռ մար դը կու տա կե լու 

ան հագ փա փագ ու նի, հա րուստ չէ, այլ աղ քատ: Իսկ այն աղ քա տը, 

ո րը փա փագ չու նի կու տա կե լու, աղ քատ չէ:  Սա ար դեն ար ծա թա-

սի րութ յուն կոչ վող չա րիքն է, ո րը բո լոր մեղ քե րի ար մատն է եւ  

 Հու դա յի անկ ման պատ ճա ռը:

- Ո՞րն է դե պի հո գե ւոր աղ քա տութ յուն տա նող ճա նա պար հը, ինչ պե՞ս ար-

ժա նի լի նել այս ե րա նիին:

- Այս ե րա նիին ար ժա նա նա լու հա մար պետք է անց նենք մյուս 

բո լոր ե րա նի նե րով, քա նի որ յու րա քանչ յուր ե րա նի քայլ է դե պի 

հո գե ւոր աղ քա տութ յուն, դե պի ինք նա խո նար հե ցում, դե պի ի րա-

կան զղջում եւ ա պաշ խա րութ յուն:

-  Գի տենք, որ հե զութ յու նը մե ծա գույն ա ռա քի նութ յուն է, եւ ե րա նի նե րից 

մեկն էլ խոս տա նում է, որ հե զե րը եր կի րը պի տի ժա ռան գեն: Ընդ հան րա պես 

հո գե ւոր աղ քատ եւ հեզ հաս կա ցութ յուն նե րի մի ջեւ կա՞ ընդ հան րութ յուն:

- Ար դեն ա սա ցինք, որ հո գով աղ քա տութ յու նը կա մա վոր խո-

նար հե ցում է, իսկ հե զութ յու նը Ե կե ղե ցու հայ րե րը կա պում են 

մար դու բնութ յան հետ: Օ րի նակ՝  Մով սե սը՝ Իս րա յե լի մե ծա գույն 

մար գա րեն, ա ռաջ նոր դը, հեզ մարդ էր, ինչ պես վկա յում է  Սուրբ 
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 Գիր քը:  Հի շենք, թե ինչ պես  Մով սե սի ա նե րը՝  Հո թո րը, ո րը քուրմ էր, 

խոր հուրդ տվեց նրան ժո ղովր դի մի ջից ընտ րել կա րող մարդ կանց 

ու նրանց դա տա վոր ներ կար գել, ով քեր կլի նեին նրա օգ նա կան նե րը՝ 

պատ րաստ ժո ղովր դին դա տե լու (տե՛ս Ելք ԺԸ 13-27): Եվ  Մով սե-

սը, ում հետ Աստ ված էր խո սում, ում ձեռ քով Աստ ված ծովն էր 

ճեղ քել, եր բեք չմե ծամ տա ցավ, այլ խո նար հութ յամբ եւ հե զութ յամբ 

ըն դու նեց  Հո թո րի խրա տը: 

-  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ նա, ով հո գով աղ քատ է, ու նի մե ծա գույն հարս-

տութ յուն, այն, ինչ  ժա ռան գե լու է՝ երկն քի ար քա յութ յու նը: 

- Ի հար կե, միայն հո գով աղ քատ նե րը կա րող են ժա ռան գել 

ճշմա րիտ, ա նանց հարս տութ յու նը, այն, ին չի հա մար Աստ ված ա րա-

րեց մար դուն, ի ջավ երկն քից, խա չը բարձ րա ցավ, գե րեզ ման մտավ  

եւ հա րութ յուն ա ռավ՝ մեզ հա մար բա ցե լով երկն քի ար քա յութ յուն 

տա նող ճա նա պար հը: 
(2006 թ., նոյեմբեր, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր,

«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Չ Ա Ղ Ո Թ Ո Ղ  Մ Ա Ր Դ Ո Ւ  Հ Ո Գ ԻՆ  Մ Ե Ռ Ա Ծ  Է

 Տեր  Մի քա յել վար դա պետ  Գե ւորգ յան

-  Հա՛յր սուրբ, ո՞րն է ա ղոթ քի դերն ու նշա նա կութ յու նը աստ վա ծա պատ կեր 

մարդ էա կի կյան քում:

- Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն ու սու ցա նում են, որ  Սուրբ  Գիրք 

ըն թեր ցե լիս Աստ ված է մեզ հետ խո սում, իսկ ա ղո թե լիս մենք ենք 

Աստ ծո հետ խո սում: Իսկ ին չո՞ւ է անհ րա ժեշտ Աստ ծո հետ զրույ-

ցը:  Մար դու կյան քի հիմ նա կան նպա տա կը ողջ սրտով Աստ ծուն 

սի րե լը, նրա հետ միա վոր վելն է, ինչ պես ա ռա ջին պատ վի րանն է 

ա սում. « Պի տի սի րես քո  Տեր Աստ ծուն քո ամ բողջ սրտով եւ քո 

ամ բողջ հո գով եւ քո ամ բողջ զո րութ յամբ եւ քո ամ բողջ մտքով 

եւ պի տի սի րես քո ըն կե րո ջը, ինչ պես քո ան ձը» ( Ղուկ. Ժ 27): Սբ. 
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Գր.  Տա թե ւա ցին ա սում է, որ չա ղո թող քրիս տոն յան հե թա նո սից 

էլ վատն է, ո րով հե տեւ հե թա նոս նե րը կա նո նա վոր կեր պով պաշ-

տա մունք են մա տու ցում ի րենց չաստ ված նե րին, կա տա րում ի րենց 

«ա ղոթք նե րը», իսկ քրիս տոն յան չի պաշ տում ճշմա րիտ Աստ ծուն 

այն պես, ինչ պես հե թա նոս նե րը՝ կեղծ աստ ծուն: Աստ ված մար դուն 

իբ րեւ բա նա կան էակ ստեղ ծեց, ստեղ ծեց թե՛ հո գով, թե՛ մարմ նով, 

իսկ հո գուն սնունդ է պետք, որն ա ղոթքն է՝ զրույցն Աստ ծո հետ, 

նաեւ Ս. Գր քի ըն թեր ցա նութ յու նը եւ այլն: Ու րեմն չա ղո թող մար-

դու հո գին մե ռած է:

-  Հա՛յր սուրբ, ին չի՞ց է ծնվում ա ղո թա սի րութ յու նը մար դու հո գում, շա տե րը 

չեն ըն կա լում ա ղոթ քի կա րե ւո րութ յունն ի րենց կյան քում:

- Ա ղո թա սի րութ յու նը մար դու կյան քում ծնվում է նախ գի-

տակ ցութ յու նից:  Հա ճախ մարդն ընկ նում է այն պի սի ի րադ րութ յան 

մեջ, երբ խղճի խայթն ան սահ ման կեր պով տան ջում է ի րեն՝ ստի-

պե լով անդ րա դառ նալ իր գոր ծած մեղ քե րին, զղջալ դրանց հա մար 

եւ դի մել Աստ ծուն: Ու րեմն սկիզ բը մեղ քի գի տակ ցութ յունն է, այ-

նու հե տեւ՝ վարձ քի ակն կա լի քը, երբ հա նուն երկն քի ար քա յութ յան 

եւ խոս տաց ված բա րիք նե րի՝ մարդն սկսում է բա րին գոր ծել: Ի վեր-

ջո մարդն ա ղոթ քի է մղվում հա նուն աստ վա ծա յին սի րո, քա նի որ 

Աստ ված դրել է մեր մեջ այդ նվի րու մը, ձգտու մը, սե րը, ո րը մեզ 

միշտ ա ղո թե լու,  Տի րոջ հետ միա վոր վե լու է մղում:

- Ո՞րն է ա ղոթ քի ճշմա րիտ կեր պը, ինչ պե՞ս պետք է ա ղո թել...

- Ա ղոթ քը հա մար վում է մար դու ողջ քրիս տո նեա կան կեն ցա-

ղա վա րութ յան պտու ղը, գա գա թը:  Նախ պետք է «մա հու չափ, ար-

յուն թա փե լու աս տի ճան» պայ քա րել մեղ քի դեմ, այ սինքն՝ ա ռա-

վոտ յան արթ նա նա լիս պայ քա րել մտքի, սրտի, մարմ նի մաք րութ յան 

հա մար: Ե թե օր վա ըն թաց քում մար դը մղում է այս պայ քա րը, ճիգ 

ու ջանք գոր ծադ րում իր ողջ էութ յու նը մա քուր պա հե լու հա մար, 

ա պա ա ղոթ քը կստաց վի, ո րով հե տեւ միտ քը մա քուր է ե ղել, իսկ 

սիր տը՝ ջեր մե ռանդ:  Հենց այդ է պետք ա ղոթ քի հա մար՝ մա քուր 

միտք եւ ջեր մե ռանդ սիրտ: Այս  կերպ ար ված ա ղոթ քը կբարձ րա նա 

առ Աստ ված: Ա ղոթ քի մեջ հա ջո ղութ յուն ու նե նա լու եւ շնորհ նե րի 

հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է բո լո րան վեր մաք րութ յուն, ըն ծա յա-

բե րում  Տի րո ջը: 

- Իսկ ո րո՞նք են ա ղոթ քի պտուղ նե րը:
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- Ե րա նի նե րից 7-րդը՝ «Ե րա նի խա ղա ղա րար նե րին, ո րով հե տեւ 

նրանք Աստ ծո որ դի ներ պի տի կոչ վեն» ( Մատթ. Ե 9), ե րա նի նե-

րի շար քում ա մե նա մեծ պտուղն է խոս տա նում: Ի րա պես, ա ղոթ քի 

պտուղ նե րը տար բեր են՝ մտքի մաք րութ յուն, մեղ քե րի զղջում, ար-

տա սուք ներ, երկն քի ար քա յութ յան հաս տա տու մը մար դու սրտի 

մեջ, ո րը երկ նա յին խա ղա ղութ յունն է՝ ա ղոթ քի ա մե նա մեծ պտու ղը, 

ո րով մար դը կոչ վում է Աստ ծո որ դի՝ նման վե լով Աստ ծո Որ դուն: 

Ա ղոթ քի պտուղ նե րը չկորց նե լու հա մար մար դը տե ւա կան պայ քա րի 

մեջ պի տի լի նի:  Սար գիս Շ նոր հա լին ա սում է, որ մեղ քերն ու շնորհ-

նե րը նման վում են միմ յանց հե տեւ յալ կերպ: Երբ մեղ քը հայտ նում 

ենք, վե րա նում է:  Նույն պես էլ շնոր հը. երբ հայտ նում ենք մարդ-

կանց, վե րագ րում մեզ, կորց նում ենք, Աստ ված վերց նում է, քա նի 

որ հպար տա ցանք:  Խո նար հութ յուն ու նե նանք, ա ռանց ո րի քրիս-

տոն յան ո չինչ չի կա րող ա նել: 

-  Հա՛յր սուրբ, չարն ի՞նչ կեր պով կա րող է խա փա նել մար դու ա ղոթ քը: 

- Ա ռա ջին կեր պը ծու լութ յունն է: Երբ մարդն ու զում է ա ղո թել, 

հա ճախ չի կա րո ղա նում իր կամ քը բռնա դա տել ա ղո թե լու, քան զի 

չա րը խիստ պայ քար է մղում մեր դեմ: Ք րիս տոն յան պետք է ա ղոթ քի 

կա նո նա վոր ժամ ու նե նա՝ լուրջ արդ յուն քի, հո գե ւոր աճ ու նե նա լու 

հա մար:  Յու րա քանչ յուր մարդ պի տի ջա նա ա ռա ջա դի մել ա ղոթ քի 

մեջ՝ հնա րա վո րինս պայ քա րե լով չա րի սադ րանք նե րի դեմ: Ա ղո թե լով 

պետք է սո վո րել ա ղո թել:  Հա րանց վար քում պատմ վում է ա ռանձ-

նութ յան մեջ բնակ վող ճգնա վո րի մա սին, ո րը գա լով վա նա հոր մոտ՝ 

ա սում է, որ ա ղո թե լիս միտ քը թա փա ռում է աշ խար հում, հե ռա նում 

իր խցից:  Վա նա հայրն ա սում է. «Որդ յա՛կ, գնա՛ քո խու ցը եւ նո րից 

ա ղո թիր, ո րով հե տեւ ուր էլ գնա միտքդ, նո րից գա լու է քո խու ցը»: 

 Հի շենք մեկ այլ օ րի նակ:  Վան քում վա նա կան ներն ա նընդ հատ սաղ-

մոս են ա սում եւ գա լով վա նա հոր մոտ՝ բո ղո քում են, որ ա ղո թում 

են, բայց չեն հաս կա նում, ուս տի չեն ու զում ա ղո թել:  Վա նա հայրն 

ա սում է. «Որդ յակ նե՛ր, ա ղո թե՛ք, դուք չեք հաս կա նում, բայց սա-

տա նան հաս կա նում է եւ փախ չում ձեր ա ղոթք նե րից»:

-  Հա՛յր սուրբ, իսկ ինչ պե՞ս հաս կա նալ՝ այն, ինչ խնդրում ենք, Աստ ծո կամ-

քի հա մա ձա՞յն է, թե՞ ոչ: 

- Ք րիս տոսն ա սում է. « Նախ խնդրե՛ք Աստ ծո ար քա յութ յու-

նը եւ Ն րա ար դա րութ յու նը, եւ այդ բո լո րը Աստ ված ձեզ ա վե լիով 

կտա» ( Մատթ. Զ 33): Սբ. Գր.  Տա թե ւա ցին ա սում է, որ «երկն-
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քի ար քա յութ յու նը փնտրել» նշա նա կում է միշտ հո գով, սրտով 

ար քա յութ յա նը ձգտել, իսկ «Ն րա ար դա րութ յու նը» մեր մեղ քե րի 

զղջումն է, խոս տո վա նութ յու նը: Ու րեմն պետք է հի շել ար քա յութ-

յու նը, ապ րել ար քա յութ յան բաղ ձան քով, իսկ մնա ցածն ա վե լիով 

կտրվի:  Միշտ պետք է Աստ ծո կամ քը փնտրել, հնա զանդ վել  Տի րոջ 

սուրբ կամ քին՝ ա սե լով. « Թող  Քո կամ քը լի նի»: Ու րեմն պետք է 

ընտ րո ղա բար խնդրել:

- Իսկ ինչ պե՞ս պետք չէ ա ղո թել:

- Ք րիս տոսն ա սում է, որ պետք չէ ա ղո թել հե թա նոս նե րի նման՝ 

պետք չէ շա տա խո սել (տե՛ս  Մատթ. Զ 7): Ե կե ղե ցու հայ րե րը մեկ-

նում են  Տի րոջ խոս քը՝ ա սե լով, որ շա տա խո սութ յուն է ո՛չ թե եր-

կա րա տեւ ա ղոթ քը, այլ նյու թա կան, մարմ նա վոր ի րո ղութ յուն ներ 

խնդրե լը:  Պետք չէ ձե ւա կա նո րեն, ի ցույց մարդ կանց ա ղո թել, այլ 

ինչ պես Ք րիս տոսն է ա սում, մտնել մեր սեն յա կը, փա կել դռնե րը՝ 

աչ քե րը, ա կանջ նե րը... եւ այդ պես ա ղո թել: Չ պետք է ու շադ րութ-

յուն դարձ նել, թե ով է նա յում մեզ եւ այլն:  Մեր ա ղոթք նե րում կեղ-

ծա վո րութ յուն չպի տի լի նի:  Չի կա րե լի ա ղո թել ծու լո րեն՝ շտա պե լով 

վեր ջաց նել ա ղոթ քը:

- Իսկ ո՞րն է ա ռա վել կա րե ւոր՝ ընդ հան րա կա՞ն, թե՞ ան հա տա կան ա ղոթ քը:

- Ընդ հան րա կան ա ղոթ քը խիստ կա րե ւոր է յու րա քանչ յուր 

քրիս տոն յա յի կյան քում, ո րը կա տար վում է ե կե ղե ցում: Ե կե ղե ցա-

կան հայ րերն ա սում են, որ երբ ա ղո թում ենք ե կե ղե ցում, տաս-

նա պա տիկ շնորհ կա րող ենք ստա նալ, քան տա նը՝ ա ռանձ նա կան 

ա ղոթ քի ժա մա նակ:  Նույն պես եւ մեղք գոր ծե լիս. երբ ե կե ղե ցում ենք 

մեղք գոր ծում, տաս նա պա տիկ պատ ժի պի տի ար ժա նա նանք, քան 

սո վո րա կան կեն ցա ղում մե ղան չե լիս: Ուս տի ընդ հան րա կան ա ղոթ-

քը խիստ կա րե ւոր է քրիս տոն յա յի կա յաց ման հա մար, իսկ ա ռանձ-

նա կան ա ղոթքն այն ան կեղծ խոսքն է Աստ ծո հետ, ո րը մարդն իր 

սրտի խոր քից ուղ ղում է Աստ ծուն: Ընդ հան րա կան ա ղոթքն ա ղոթ-

քի ար տա քին կերպն է, ա ռանձ նա կա նը՝ ներ քին:

-  Հայ րերն ա ղոթ քի մա սին ի րենց գրվածք նե րում կա րե ւո րում են թշնա մի-

նե րի հա մար ա ղո թե լը: Ին չո՞ւ:

-  Մեր՝ մահ կա նա ցու նե րիս սե րը շատ սահ մա նա փակ է, տա րած-

վում է միայն մեր մեր ձա վոր նե րի վրա, սա կայն Ք րիս տո սի սե րը տա-

րած վեց ողջ աշ խար հի վրա: Ու րեմն մար դը պետք է ա ճի, որ պես զի 
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իր սերն էլ ա ճի եւ ըն դար ձակ վե լով՝ ընդգր կի ոչ միայն բա րե կամ-

նե րին, այ լեւ թշնա մի նե րին: Թշ նա մի նե րի հա մար ա ղո թե լը հո գե ւոր 

ա ճի բարձր աս տի ճան է:  Նա, ով կա րող է վեր կանգ նել թշնա ման-

քից եւ մեր  Տի րոջ, նաեւ սբ. Ս տե փա նո սի օ րի նա կով ա ղո թել ի րեն 

չար չա րող նե րի հա մար, կա րող է եր կինք վե րա նալ, երկ նա յին նե րին 

հա վա սար վել:  Դա կա տա րե լութ յան աս տի ճանն է:

-  Հա՛յր սուրբ, ի՞նչ ա ղոթք ներ կնշեք, ո րոնք ցան կա լի կամ պար տա դիր են, 

որ յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա ի մա նա...

-  Յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա՝ իբ րեւ ա ղո թա կան անձ, պետք 

է սնվի, ձե ւա վոր վի հայ րե րի գրած ա ղոթք նե րով:  Հայ րե րից պետք 

է սո վո րենք ա ղո թել: Եվ երբ նրանց սահ մա նած ա ղոթք նե րով ա ղո-

թենք, ո րո շա կի բարձ րութ յան վրա կլի նենք՝ կա րո ղա նա լով այ լեւս 

փոքր-ինչ ա զա տութ յուն տալ մեզ ա ռանձ նա կան ա ղոթ քի ժա մա-

նակ: Ու րեմն խիստ կա րե ւոր է հիմ քը:  Ցա վոք, մեր ի րա կա նութ յան 

մեջ եր բեմն հա կա ռակն է պա տա հում:  Մար դիկ, ով քեր ո՛չ Ա վե-

տա րան են ըն թեր ցում, ո՛չ հայ րե րի ա ղոթք նե րը գի տեն, բարձ րա-

ձայն, ի րենց խոս քե րով ա ղո թում են ե կե ղե ցում՝ խան գա րե լով ե կե-

ղե ցա կան կար գը:  Մինչ դեռ ե կե ղե ցում բարձ րա ձայն ա ղո թե լու 

ի րա վունք ու նի քա հա նան, ով դարձ յալ հայ րե րի գրած ա ղոթք ներն 

է ա նում: Ա ղոթք նե րի մեջ ա մե նա բարձր տե ղում « Հայր մեր» տե-

րու նա կան ա ղոթքն է, խիստ օգ տա կար ա ղոթք ներ են  Դավ թի սաղ-

մոս նե րը, ո րոնք դա րեր շա րու նակ մեր Ե կե ղե ցու զա վակ նե րի շուր-

թե րին են ե ղել եւ ըն կած են ե ղել ողջ ժա մա սա ցութ յան հիմ քում: 

 Հայ քրիս տոն յա նե րիս հա մար խիստ կա րե ւոր է սբ․ Ն. Շ նոր հա լու 

« Հա վա տով խոս տո վա նիմ»-ը՝ օր վա յու րա քանչ յուր ժա մի հա մար 

գրված 24 ա ղոթք նե րը, ինչ պես նաեւ՝ սբ․ Գր.  Նա րե կա ցու « Մատ-

յան ող բեր գութ յան» պոե մը:  Պարզ քրիս տոն յա յի հա մար այս քա նը  

բա վա րար է:

(2009 թ., մայիս, Արգավանդի սուրբ Սարգիս եկեղեցի,
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

8 - Գողգոթայի հաղթանակը
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   Հ Ն Ա Զ Ա ՆԴ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ  Ի Շ Խ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆՆ Ե Ր ԻՆ

 Տեր Կ յու րեղ քա հա նա  Տալ յան

-  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յա լը հռո մեա ցի նե րին ուղղ ված իր թղթում ա սում է. «Չ-

կա իշ խա նութ յուն, որ Աստ ծուց չլի նի. եւ  ե ղած իշ խա նութ յուն նե րը Աստ ծուց 

են կարգ ված:  Հետ եւա բար ով հա կա ռա կում է իշ խա նութ յա նը, Աստ ծու հրա-

մա նին է հա կա ռա կում» (Հ ռոմ. ԺԳ 1):  Տե՛ր հայր, արդ յոք մի՞շտ պետք է հնա-

զանդ վել իշ խա նութ յուն նե րին:

 - Խիստ ար դիա կան հարց է, որ հե տաքրք րում է մեր շատ հա-

վա տաց յալ նե րին. մար դիկ չգի տեն` ինչ պես վար վել, ինչ պես ար-

ձա գան քել ա նար դա րութ յա նը, մարդ կանց հան դեպ գոր ծադր վող 

բռնութ յուն նե րին: Եվ շա տե րը (հենց հա վա տաց յա նե րի մի ջից)  

խույս տա լով ի րենց բա ժին պա տաս խա նատ վութ յու նից, մատ նա-

ցույց են ա նում իշ խա նութ յուն նե րին հնա զանդ վե լու ա ռա քե լա կան 

պատ գա մը: Ան շուշտ, իշ խա նութ յուն ներն Աստ ծուց են կարգ ված, 

բայց այս տեղ ա ռաք յա լը խո սում է քիչ թե շատ ըն դու նե լի իշ խա-

նութ յան մա սին` ա սե լով, որ նրանք խրա խու սում են բա րին եւ  պատ-
ժում են չա րը (տե՛ս Հ ռոմ. ԺԳ 3): Իշ խա նութ յան ա նե լի քը երկ րում 

կարգ ու կա նոն հաս տա տելն է, ժո ղովր դի մա սին հո գա լը, սրտա-

ցա վութ յունն ու հայ րե նա սի րութ յու նը, ին չը շատ դժվար է այ սօր 

գտնել մեր երկ րում: Ա ռաք յալն ա սում է. «Ու զո՞ւմ ես չվա խե նալ 

իշ խա նութ յու նից. բա րին գոր ծիր եւ ն րա նից գո վա սանք կստա նաս, 

ո րով հետեւ նա Աստ ծու պաշ տոն յա է քեզ` բա րի գոր ծե րի  հա մար» 

(Հ ռոմ. ԺԳ 3, 4): Հս տակ է ա ռա քե լա կան խոս քը. ե թե իշ խա նա վո րը, 

պաշ տոն յան, ղե կա վա րը իս կա պես ար դար լի նի, եւ  ե թե շատ խիստ 

էլ լի նի, մար դիկ կհար գեն ու ու րա խութ յամբ կհնա զանդ վեն:  Մենք 

սո վոր ենք ա սել, որ մեր ժո ղո վուր դը օ րենք չսի րող ժո ղո վուրդ է: 

Ե թե այդ պես է, ա պա ինչ պե՞ս ա րագ սո վո րե ցինք ամ րա գո տի ներ 

կա պել, օ րի նա պահ կեր պով հա տել փո ղո ցը:  Մենք չենք ճա նա չում 

մեր ժո ղովր դին: Ե թե օ րի նա պա հութ յու նը ներ քին հա մոզ մունք չէ, 

այլ ար տա քին կա ղա պար, շատ շուտ փշրվում է: Աստ ված նա յում 

է մեզ, մեր վար քագ ծին, վի ճա կին: Ե թե մար դը ո րո շա կի գու մա րի 

դի մաց քվեար կում է նրա օգ տին, ով հե տո իր գլխին չա րիք պի տի 

դառ նա, ի րա վունք չու նի բո ղո քե լու: Այդ պի սի մե կը չի մտա ծում իր 
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զա վակ նե րի մա սին:  Չէ՞ որ այդ ընտ րութ յուն նե րով երկ րի, պե տութ-

յան ըն թացքն է կերտ վում, հետ եւա բար Աստ ված թույլ է տա լիս` 

ա սե լով. «Ե թե այդ պես եք ու զում` ա ռեք ձեզ թա գա վոր»:

 Մենք ապ րում ենք ժո ղովր դա վա րա կան ժա մա նակ նե րում: Ի 

դեպ ժո ղովր դա վա րութ յան ա ռա ջին ակ նար կը Աստ վա ծաշն չում է: 

Աստ ված ա սում է Իր ժո ղովր դին. « Ձեր մի ջից ընտ րեք ի մաս տուն, 

խո հեմ, շրջա հա յաց մարդ կանց. նրանց ձեր գլխին իշ խան կար գեք»: 

Ա հա տես նում ենք, որ Աստ ված տա լիս է չա փա նիշ ներ, թե ինչ պի սին 

պետք է լի նի ա ռաջ նոր դը: Ի մաս տութ յու նը աստ վա ծա յին շնորհ է, 

խո հե մութ յու նը` մարդ կա յին հատ կա նիշ, մտքի ինչ-որ եր եւույթ ներ 

վեր լու ծե լու ու նա կութ յունն է, շրջա հա յա ցութ յու նը` հո րի զո նա կան 

այս դաշ տի վրա հա րա բեր վելն է մարդ կանց հետ: Ա հա որ տեղ է 

ի րա կան ժո ղովր դա վա րութ յու նը:  Մեր ժա մա նակ նե րում ա մեն բան 

գլուխն ի վայր է շուռ ե կած…: 

Հ նա զան դութ յու նը` հնա զան դութ յուն, սա կայն ե թե իշ խա նա վո-

րը, պաշ տոն յան խրա խու սում է մեղ քը` ինձ էլ մղե լով մեղք գոր ծե-

լու, հնա զանդ վե լով` ես մաս նա կից եմ լի նում նրա մեղ քին: Այս տեղ 

եր կու կար ծիք լի նել չի կա րող:  Նույ նիսկ խորհր դա յին ժա մա նակ նե-

րում ե ղել են դեպ քեր, երբ զին վոր նե րի մի փոք րիկ վաշտ հրա ժար-

վել է կրա կել իր ժո ղովր դի վրա: Ն րանք քաջ գի տակ ցել են` ինչ են 

ա նում, գնդա կա հար վել են, սա կայն դեմ չեն գնա ցել ի րենց խղճին:

-  Փաս տո րեն այս դեպ քում չհնա զանդ վե լը մեղք չի դիտ վում. ա վե լին. հնա-

զանդ վելն է մեղք. այդ պե՞ս է: 

- Ա յո՛, այդ պես է: Ընդ հան րա պես երկ րի ղե կա վա րին պետք է 

ընտ րել խո հե մութ յամբ, իսկ այս եւ ն մա նա տիպ այլ հատ կութ յուն-

նե րը մեր ժո ղովր դի մի ջից կար ծես իս պառ վե րա ցել են. յու րա քանչ-

յուր ոք պետք է երկ րին տեր լի նե լու զգա ցումն ու նե նա, իսկ ե թե 

ես տեր եմ իմ երկ րին, պետք է իմ կա րո ղութ յան չա փով ջա նամ օգ-

տա կար լի նել: Ան տար բե րութ յու նը մե ծա գույն չա րիք է: Ան տար բեր 

մար դը չի ու զում խառն վել, բայց ու զում է, որ ա մեն ինչ ա ռանց իր 

մաս նակ ցութ յան բա րե փոխ վի, լա վա նա, սա կայն այդ պես չի լի նում: 

 Յու րա քանչ յու րիս գործն է մեր եր կի րը, պե տութ յու նը կա ռու ցե լը: 

 Մեր ժո ղովր դի մեծ մա սը սպա սում է, որ պի տի գա մի բա րի թա-

գա վոր, ով մեզ «լավ կնա յի»: Ա վե տա րա նում սրա նա խա տի պը կա: 

 Հի շենք, թե ինչ պես հրեա նե րը հա ցի բազ մա ցու մից հե տո փնտրում 

էին Ք րիս տո սին` Ն րան թա գա վոր դարձ նե լու հա մար, ո րով հետեւ 

նյու թա կան կե րակ րով հա գե ցան…: Ն րանք մտա ծում էին, որ Ն րան 
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թա գա վոր դարձ նե լով` ի րենք չէին չար չար վի եւ  միշտ կուշտ կլի-

նեին: Ա հա մեր ըն կա լումն էլ այս պի սին է եւ  շատ տխուր է, որ 

այդ պես է: Օ րի նակ` հրեա նե րի մոտ այդ պես չէ. նրանք գի տեն, որ 

ի րեն ցից յու րա քանչ յու րը պետք է իր քա րը դնի պե տութ յան կա-

յաց ման գոր ծում: Ն րանք այդ պես են դաս տիա րակ վել:

-  Գի տենք, որ «պաշ տոն յա» բա ռը գրա բա րից թարգ մա նա բար նշա նա կում 

է ծա ռա, ուս տի ղե կա վա րի, պաշ տոն յա յի կո չու մը մարդ կանց ծա ռա յելն է: Ըստ 

ձեզ` այ սօր որ եւէ պաշ տոն յա կա րո՞ղ է ըն կա լել սա: 

- Ա յո՛, իշ խա նա վո րը պար տա վոր է ծա ռա յել ժո ղովր դին:  Ցա-

վոք, այ սօր որ եւէ պաշ տոն յա չի կա րող ըն կա լել այդ, սա կայն ես ճա-

նա չում եմ գյու ղա պե տե րի, ո րոնք իս կա պես ծա ռա յում են գյու ղի 

ժո ղովր դին: Այ սինքն` իշ խա նութ յու նը նրանց հա մար ար տո նութ-

յուն նե րի մի տրցակ ու նե նալն ու վա յե լե լը չէ, նրանք սե փա կան 

գրպա նը լցնե լու մա սին չեն մտա ծում, այլ` ժո ղովր դին ծա ռա յե լու: 

 Սա կայն բո լո րը չէ, որ ու նեն այդ գի տակ ցութ յու նը: Այ սօր մար դը 

հիմ նա կա նում իշ խա նութ յան է ձգտում հարս տա նա լու, վա յե լե լու 

հա մար: Ե թե մարդ կա յին չա փա նիշ նե րով նա յենք` մեր վի ճակն ան-

հույս է, ե թե Աստ ված չմի ջամ տի: 

- Ի վեր ջո, այդ պի սի իշ խա նա վոր նե րը ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կեր պով 

գայ թակ ղութ յուն են հա սա րակ ժո ղովր դի հա մար:

- Որ եւէ երկ րում սահ ման ված օ րեն քը գոր ծադր վում է` օգ նե-

լով մարդ կանց օ րի նա պահ լի նել: Իշ խա նա վո րը չի կա րող երկ րում 

օ րենք հաս տա տել, ե թե ինքն օ րեն քին չի են թարկ վում: Ես չպետք է 

ըն դօ րի նա կեմ իշ խա նա վո րի սխա լը, թեեւ խիստ դժվար է: 

-   Սո ղո մոն Ի մաս տունն ա սում է, որ «հզոր ներն ա վե լի խիստ են դատ վե-

լու» (Ի մաստ.  Զ 6): Իշ խա նութ յան ձգտող յու րա քանչ յուր ոք պետք է գի տակ ցի, 

որ մի օր Աստ ծուն հա շիվ է տա լու իր վա րած իշ խա նութ յան հա մար, այդ պես 

չէ՞:

- Ա յո՛, իշ խա նութ յու նը ծանր բեռ է: Ա վե տա րա նում աս վում է. 

«Ում շատ է տրված, նրա նից շատ էլ կպա հանջ վի» (տե՛ս Ղուկ․ ԺԲ 

48):  Սո ղո մոն Ի մաս տունն էլ ա սում է. «Լ սե ցե՛ք, ո՛վ թա գա վոր ներ, 

եւ  հաս կա ցե՛ք…: Ա կանջ դրեք դուք, որ բազ մութ յուն ներ ու նեք 

ձեր ձեռ քի տակ եւ հ պար տա նում եք, որ տի րում եք բա զում ազ գե-

րի վրա. ձեզ այդ իշ խա նութ յու նը  Տի րոջ կող մից է տրված, տե րութ-

յու նը`  Բարձր յա լից.  Նա էլ հա տու ցում է պա հան ջե լու ձեր գոր ծե րի 

հա մար եւ քն նե լու է ձեր մտա ծում նե րը…» (Իմաստ․ Զ 1-5): Ե թե 

իշ խա նա վոր մարդն ու նե նա Աստ ծո երկ յու ղը, Աստ ված ի մաս տութ-
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յուն էլ կտա, ո րով նա կհաս կա նա, թե ինչ պետք է ա նի, ինչ պես 

պետք է ծա ռա յի ժո ղովր դին:  Չէ՞ որ «ի մաս տութ յան սկիզ բը  Տի րոջ 

երկ յուղն է» (Ա ռակ. Ա 7):  Մեր ժո ղովր դի մի ջից Աստ ծո երկ յու ղը 

պա կա սել է, վե րա ցել է սրբութ յան ըն կա լու մը. իշ խա նա վո րի մեջ 

չկա, ժո ղովր դի մեջ չկա:

- Իսկ որ քա նո՞վ է կար եւոր ղե կա վար նե րի հա մար մեր ա րած ա ղոթ քը:

-  Մենք պար տա վոր ենք սրտա ցա վութ յամբ ա ղո թել մեր ղե կա-

վար նե րի հա մար: Ե կե ղե ցին մշտա պես ա ղո թում է նրանց հա մար 

ժա մեր գութ յուն նե րի եւ  պա տա րագ նե րի ըն թաց քում: Այս տեղ կան 

նրբութ յուն ներ. մենք ա ղո թում ենք բա րե պաշտ իշ խա նա վոր նե րի հա-

մար: Իսկ ե թե բա րե պաշտ են, ին չո՞ւ ենք ա ղո թում:  Քա նի որ իշ խա-

նութ յու նը այն քան մեծ գայ թակ ղութ յուն է որ եւէ մե կի հա մար, որ 

մար դուն հեշ տութ յամբ կա րող է կորս տի մատ նել` կոր ծա նե լով նաեւ 

ժո ղովր դին: Աստ վա ծաշն չում բա զում օ րի նակ ներ կան, երբ մի ա նօ-

րեն թա գա վոր է իշ խում` ժո ղովր դին էլ իր ետ եւից կորստ յան մատ-

նե լով: Իսկ քրիս տոն յա պաշ տոն յան, ով ու նի վտան գը տես նե լու գի-

տակ ցութ յուն, միշտ սթափ կլի նի, ի րեն կշրջա պա տի քրիս տոն յա, ազ-

նիվ մարդ կան ցով, եւ  դա եր ջան կութ յուն է որ եւէ ժո ղովր դի հա մար:

-  Պո ղոս պատ րիարք Ադ րիա նու պոլ սե ցին ա սում է, որ «Եր ջա նիկ է այն 
ազ գը, ո րի ա ռաջ նորդ նե րը բա րե կարգ են, իշ խան նե րը` հայ րե նա սեր, քա հա-
նա նե րը` ի մաս տուն, դա տա վոր նե րը` ար դար, ու սու ցիչ նե րը` ա ռա քի նի, ծե րե-
րը` խորհր դա տու, ե րի տա սարդ նե րը` ջա նա սեր»: Երբ եւէ գու ցե Աստ ծու ո ղոր-
մութ յամբ կկա րո ղա նանք մեզ վե րագ րել պատ րիար քի խոս քը:  Սա կայն, ըստ 
ձեզ, այ սօր մենք արդ յո՞ք ազ գո վի դար ձի, ա պաշ խա րութ յան կա րիք չու նենք: 

- Ի հար կե ու նենք:  Մենք միաս նա կան Աստ ծուն դառ նա լու, մեր 

մեղ քե րի հա մար զղջա լու կա րիքն ու նենք, այդ դեպ քում Աստ ված 

մեզ կօգ նի: Ես լա վա տես եմ, հա վա տում եմ, որ մի օր այդ նկա րա-

գի րը մեր երկ րում կլի նի:  Լա վա տես եմ, քա նի որ տե սել եմ 88-ի 

հրաշ քը. կար ծես մի մե ռած ժո ղո վուրդ հա րութ յուն առ ներ…: Ինչ-

պի սի՜ միաս նա կա նութ յան ու ինք նա գի տակ ցութ յան դրսեւո րում:

 Մե զա նում շատ են ա նըն դու նե լի եր եւույթ նե րը. սար սա փե լի է 

ճա շա կի ու գե ղե ցի կի ըն կալ ման այս աս տի ճան ան կու մը. մտա ծում 

ես` ի՞նչ ժո ղո վուրդ ենք. մեր պա պե րը կեր տել են սքան չե լի վան քեր, 

սրբա վայ րեր, ո րոնք Աստ ծուն ան կեղծ սի րե լու պտուղ ներն են: Ա ռանց 

նվի րու մի ու ան կեղծ սի րո հնա րա վոր չէր լի նի այդ ա նել:  Մենք էլ, 

Աստ ծուն սի րե լով, կսի րենք եւ  մեր հայ րե նի քը, մեր ժո ղովր դին, չէ՞ 

որ այս ա մե նը տնտե սութ յուն է, յու րա քանչ յուրս պա տաս խա նա տու 
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ենք Աստ ծու ա ռաջ, թե ինչ պես ենք տնօ րի նում այդ տնտե սութ յու նը: 

Ես լա վա տես եմ, սա կայն ձեռ քերս ծա լած չեմ նստում:

-  Տե՛ր հայր, «ձեռ քերս ծա լած չեմ նստում» ա սե լով` ի՞նչ նկա տի ու նեք:

- Ն կա տի ու նեմ ա նար դա րութ յու նը չհան դուր ժե լը, թույ լին 

պաշտ պան լի նե լը, սգա վոր նե րին մխի թա րե լը ա ռանց վա խի, բայց 

ոչ եր բեք զենք վերց նել, ջար դել ու փշրել: Ա յո՛, այ սօր վա տի կող-

քին կա նաեւ լա վը. ե թե այդ էլ չլի ներ, մեր  վի ճակն ան հույս կլի-

ներ: Ու րա խա լի է, որ այ սօր թեեւ քիչ, բայց կան ե րի տա սարդ ներ, 

ո րոնք ան տար բեր չեն, ու զում են մա քուր լի նել, բաց ճա կա տով նա-

յել մարդ կանց ե րե սին:  Դա այն թթխմորն է, ո րից կա րող է խմոր վել 

ողջ զանգ վա ծը (տե՛ս  Մատթ. ԺԳ 33): 

-  Տե՛ր հայր, ին չո՞ւ է Աստ ված Իր անքն նե լի նա խախ նա մութ յամբ թույ լատ-

րում ա նօ րեն իշ խա նութ յուն նե րի գո յութ յու նը:  Գու ցե  Տե րը, գի տե նա լով մարդ-

կանց քար սրտե րը, այդ պի սի իշ խա նութ յուն նե րին գոր ծիք է դարձ նում մարդ-

կանց դար ձի հա մար:

- Ա յո՛, Աստ ված թույլ է տա լիս մարդ կանց դար ձի հա մար. մարդ-

կա յին հո գե բա նութ յունն է այդ պի սին:  Մար դը պետք է հայտն վի մի 

որ եւէ դժվա րին ի րա վի ճա կի մեջ, որ պես զի շատ բա ներ հաս կա նա: 

Աստ ված թույլ է տա լիս ամ բա րիշտ մարդ կանց իշ խա նութ յան գալ 

ոչ թե մարդ կանց կոր ծա նե լու, այլ խրա տե լու հա մար:  Մենք պետք 

է միաս նա կան լի նենք գո նե հա նուն մեր ե րե խա նե րի. թույլ չտանք, 

որ տար բեր ա նօ րեն պաշ տոն յա ներ, կա շա ռա կեր իշ խա նութ յուն ներ 

մեր գլխին չա րիք բե րեն: 

 Գի տե նանք, որ ժո ղովր դին ծա ռա յե լու, ժո ղովր դին ղե կա վա րե-

լու լա վա գույն ձեռ նար կը Աստ վա ծա շունչ  Մատ յանն է:  Գի տե նանք 

նաեւ, որ բա րե պաշտ թա գա վո րը օրհ նութ յուն է ժո ղովր դի հա մար: 

Աստ ված պատ րաստ է ա մեն ժամ մեր ա ղոթք նե րի շնոր հիվ մեզ բա-

րե պաշտ թա գա վոր շնոր հել, բայց սա չի նշա նա կում, որ մենք պետք 

է ձեռք ներս ծա լած նստենք. ե թե ես հա նուն ար դա րութ յան չեմ 

պաշտ պա նում թույ լին, Աստ ված իմ ա ղոթք նե րը չի լսի…: Չ վա խե-

նանք ճշմար տութ յա նը հե տա մուտ լի նե լուց: Ա ռանց վա խե նա լու` 

պաշտ պա նենք, ինչ քան կա րող ենք: 
(2011 թ.,օգոստոս, Ջրվեժի սուրբ Կաթողիկե եկեղեցի,

«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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 Զ ա  վ ա կ ն  Ա ս տ  ծ ո  պ ա ր  գ ե ւ ն  է …

 Տեր  Ղա զար քա հա նա  Պետ րոս յան

-  Տե՛ր հայր, ին չո՞ւ է հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տու մը մեղք հա մար-

վում, ա վե լին՝ նույ նաց վում  սպա նութ յան հետ: Ինչ պի սի՞ն է ե կե ղե ցու վե րա-

բեր մունքն այս հար ցի նկատ մամբ:

- Ա րա րիչ Աստ ված Իր հա վեր ժա կան ի մաս տութ յամբ այն պի-

սի կարգ սահ մա նեց, որ մար դը բազ մա նա եւ սե րունդ նե րը շա րու-

նակ վեն: Երբ խո սում ենք հղիութ յան մա սին, խո սում ենք մար-

դու ծննդա բա նութ յան մա սին, ուս տի ար հես տա կան ընդ հա տու մը 

մար դու ծնուն դի կա սե ցումն է:  Հե տե ւա բար, ար հես տա կան մի ջամ-

տութ յունն այս ըն թաց քին հա մար վում է մեղք, ո րով հե տեւ Աստ-

ված Ինքն է մար դուն կյանք պար գե ւում  եւ Ինքն էլ այդ կյան քը 

վերց նում է:  Թեեւ ծնող ներն են լույս աշ խարհ բե րում ման կա նը, 

բայց նրանք Ա րա րի չը չեն, այլ Ն րա ա ռա ջին պաշ տոն յան: Ուս-

տի չի կա րե լի այս պի սի նուրբ աս պա րե զում վայ րե նի ձեռ նոց նե րով 

մուտք գոր ծել եւ ար հես տա կա նո րեն, քմա հա ճույ քի թե լադ րան քով 

ընդ հա տել հղիութ յու նը:  Շա տերն ա սում են, որ, օ րի նակ,  ե րեք ամ-

սա կան սաղ մը դեռ մարդ չէ, բայց այս պես մտա ծող նե րը սխալ վում 

են: Մենք տոնում ենք Սբ․  Մա րիամ Աստ վա ծած նի հղաց ման տոնը  

Ան նա յից, երբ  Մա րիա մը մեկ օ րա կան, նոր-նոր հղաց վեց Ան նա յի 

ո րո վայ նում. այս տո նով մենք տո նում ենք անձ նա վո րութ յան տո նը, 

եւ ոչ ոք չի կա րող ա սել, որ մեկ օ րա կան սաղ մը  անձ չէ:

 - Փաս տո րեն կա րո՞ղ ենք ա սել, որ սաղմ նա վոր ման իսկ պա հից հո գի է 

տրվում:

- Այս հար ցը դա րե րով քննարկ վել է Ե կե ղե ցում տար բեր վար-

դա պետ նե րի կող մից: Ո մանք ա սա ցին, որ հո գին ան մի ջա պես է 

տրվում, ու րիշ ներ ա սա ցին, որ 40 կամ 80 օ րում է հո գի տրվում…: 

 Կար ծիք նե րը տար բեր եւ վի ճե լի են:  Բայց մենք տո նում ենք հիշ յալ 

տո նը, հե տե ւա բար ըն դու նում ենք, որ մար դը մարդ է, անձ նա վո-

րութ յուն  հղաց ման իսկ պա հից: 
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- Իսկ ին չո՞ւ է հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տու մը նույ նաց վում սպա-

նութ յան հետ:

- Գի տեք, գիտ նա կան նե րի ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են 

տվել, որ երբ ցան կա նում են ե րե խա յին վնա սել, սպա նել, վի ժեց նել, 

նա տագ նա պում է, փախ չում, հե տե ւա բար սա միան շա նակ դա տա-

պար տե լի ե րե ւույթ է, ո րով հե տեւ իր ո րո վայ նում մայ րը սպա նում 

է իր զա վա կին:  Սա մար դաս պա նութ յան տա րա տե սակ նե րից մեկն է: 

 Յու րա քանչ յուր մեղք ու նի իր տա րա տե սա կը: 

 Կա րե ւոր է նաեւ, որ մայ րը հղիութ յան ողջ ըն թաց քում հոգ 

տա նի  իր պտղի ներ դաշ նակ ա ճի, զար գաց ման հա մար՝ հա ճե լի 

ե րաժշ տութ յուն լսե լով, նրա հետ խո սե լով…, ո րով հե տեւ պտու ղը 

Աստ ծու հրաշքն է, ո րը չի կա րե լի ոչն չաց նել:

- Օ րի նակ, երբ ե րե խան ծնվում է, սա կայն դժբախտ դեպ քի կամ այլ պատ-

ճա ռով մա հա նում՝ հե ռա նա լով կյան քից, նրա պատ կե րը միշտ ծնող նե րի աչ քի 

առ ջեւ է, սա կայն հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հատ ման դեպ քում այդ պես չէ, 

քա նի որ ծնող ներն ի րենց զա վա կին չեն տե սել: Արդ յո՞ք մեծ տար բե րութ յուն 

կա այս տեղ:

-  Շատ մեծ  տար բե րութ յուն չկա, քա նի որ մար դը մարդ է:

- Իսկ խղճի խայ թի հան գա մա՞ն քը:

- Այս տեղ ա մեն մարդ յու րո վի է վեր լու ծում ի րա վի ճա կը:   Մար-

դիկ տար բեր կերպ են մտա ծում: Ո մանք բթաց նում են ի րենք խիղ-

ճը՝ մտա ծե լով, որ լույս աշ խարհ չե կա ծը մարդ չէր:  Մինչ դեռ դա 

այդ պես չէ:  Մար դու խիղ ճը միշտ տան ջե լու է ի րեն, հան գիստ չի 

տա լու…: Ծ նող ներն  Ա րար չի ա ռա ջին պաշ տոն յա ներն են. նրանց  

մի ջո ցով Աստ ված մարդ է ստեղ ծում եւ աշ խարհ ու ղար կում:  

- Եվան Ծնն դոց գրքում ա սում է. « Մարդ ծնե ցի Աստ ծու զո րութ յամբ» 

(Ծնն դոց Դ 1), այ սինքն՝ ոչ իմ զո րութ յամբ. եւս մեկ կա րե ւոր հան գա մանք:

- Ա յո՛: Եվ սա պի տի հաս կա նան եւ ըն դու նեն բո լոր ծնող նե րը` 

փառք տա լով Աստ ծուն` ի րենց զա վակ պար գե ւե լու հա մար: 

-  Ցա վա լի է, որ օ րեն քով էլ չի պատժ վում այս ե րե ւույ թը:

- Որ քան գի տեմ, մեր պե տութ յունն օ րեն քով ար գե լել  է հղիութ-

յան ար հես տա կան ընդ հա տու մը, բայց գի տեք, օ րեն քը տկա րա նում 

է այն դեպ քե րում, երբ ար հես տա կան ընդ հա տում պի տի ար վի ոչ թե 

ծնո ղի քմա հա ճույ քով, այլ ա ռող ջա կան ո րոշ խնդիր նե րով պայ մա-
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նա վոր ված, օ րի նակ, երբ հղիութ յու նը վտան գում է մոր կյան քը…: 

 Նաեւ նշեմ, որ «ան ցան կա լի»  ե րե խա չի կա րող լի նել, ինչ պես 

ա սում են վի ժեց ման գնա ցող ծնող նե րը: Ան ցան կա լին ի րենք են, 

ի րենց պիղծ ա րա քը, ի րենց ըն թաց քը: Ե թե չի նա ցի նե րը մտա ծում 

են հնա րա վո րինս քիչ ե րե խա ու նե նա լու մա սին, ա պա մեր մայ րե րի 

խնդիրն այ սօր պի տի լի նի շատ զա վակ ներ ու նե նա լը, ո րով հե տեւ 

մենք պի տի շա տա նանք: Ե թե մենք կա րո ղա նանք բռնել այն չար 

մայ րե րի ձեռ քը, ով քեր ի րենց զա վակ նե րին կա մե նում են սպա նել 

ո րո վայ նում, սա կնպաս տի ազ գի բազ մա նա լուն: 

- Եր բեմն ծնող նե րը պատ ճա ռա բա նում են, որ չեն կա րող եւս մեկ ե րե խա 

ու նե նալ, ո րով հե տեւ չեն կա րող հո գալ նրա կա րիք նե րը, պա հել նրան՝ ըստ ար-

ժան վույն: 

- Ա մուս նաց յալ նե րը պար տա վոր են զսպվա ծութ յուն ու նե նալ 
ի րենք կյան քում, որ պես զի նման խնդրի առ ջեւ չկանգ նեն: Սբ.  Պո-
ղոս ա ռաք յա լը խոր հուրդ է տա լիս ա մու սին նե րին փո խա դարձ հա-
մա ձայ նութ յամբ միմ յան ցից հե ռու մնալ:  Զա վակն Աստ ծո պար գեւն 
է:  Մեր պա պերն ա սում էին, որ Աստ ված զա վա կի հետ նաեւ հա ջո-
ղութ յուն  է ու ղար կում: Եվ այդ պես էլ ե ղել է:  Հե տե ւա բար, այդ-
պի սի հո գե բա նութ յունն էլ սխալ է: Ս խալ է նաեւ, երբ զա վակ ներն 
են նա խա տում ծնող նե րին՝ ա սե լով. «Ին չո՞ւ եք այդ քան շատ զա-
վակ ներ ու նե ցել»:  Սա էլ ան միտ խո սակ ցութ յուն է: Կ յանք պար գե-
ւողն Աստ ված է:  Հե տաքր քիր գաղտ նիութ յուն կա ծննդա բա նութ-
յան մեջ:  Մեկ օ րա կան զա վա կի գո յութ յան մա սին ծնող նե րը եր բեք 
չեն ի մա նում, այլ ի մա նում են միայն մեկ ամ սա կա նից այն կողմ: 
 Շատ ծնող ներ փա փա գում են գեթ մեկ զա վակ ու նե նալ, բայց չեն 
ու նե նում, ինչ մի ջոց նե րի, բու ժում նե րի ա սեք դի մում են, սա կայն՝ 
ա պարդ յուն:  Պետք է մար դու մտա ծո ղութ յունն ա ռողջ լի նի, ծնո ղը 
պի տի մտա ծի, որ ինքն իր բա ժին հա ցը կտա իր զա վա կին՝ վեր ջի-
նիս ա մեն կերպ պա հե լով: Ծ նո ղա կան սե րը սրբութ յուն է: Ե րու-
սա ղե մի Սբ.  Հա րութ յան տա ճա րում` հա յոց բաժ նում, պա տի վրա 
մի հսկա սրբա պատ կեր կա՝ հե տեւ յալ գրութ յամբ. « Հի շա տակ բա-
րի ծնո ղաց»:  Չար ծնո՞ղ էլ կա: Ա յո՛, կա՛, նա է, ով իր զա վա կին 
զրկում է կյան քից: Իսկ բա րի ծնո ղը, Աստ ծու ա ռաջ խո նարհ վե լով, 
իր զա վա կի ծնուն դով եր ջա նիկ ե ղավ, նրա նով էլ զո րա ցավ. անհ-
նա րին բար ձունք ներն ու լեռ նե րը կխո նարհ վեն, անհ նա րին ար գելք-
նե րը կվե րա նան, Աստ ված ա մեն բան կհար թեց նի, կա րե ւո րը, որ 
ծնող նե րը հույ սով, հա վա տով եւ սի րով լցված լի նեն…:  Թող Աստ ծո 
ողորմությամբ բո լոր ծնող ներն այս պի սին լի նեն:



122  Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ

- Ա սա ցիք, որ օ րեն քով չի պատժ վում ա բորտ գոր ծո ղը, բայց կա Աստ ծու 

դա տաս տա նի հան գա ման քը:  Մար դու խիղ ճը կա րող է ողջ կյան քում տան ջել: 

Ինչ պե՞ս է քավ վում այս մեղ քը:  

- Ինչ պես մնա ցած մեղ քե րը. նախ պետք է զղջալ, փոշ մա նել 

գոր ծած մեղ քի հա մար, գնալ քա հա նա յի մոտ եւ խոս տո վա նել մեղ-

քը, «մե ղա» ա սել, եւ քա հա նա յից ստա նալ մեղ քե րի թո ղութ յուն, 

ո րից հե տո մար դը մաքր վում է խղճի խա րա նից` վճռե լով այ լեւս  

չգոր ծել այդ մեղ քը: 
(2015 թ.,հունվար, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 

Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Գ Ա Յ Թ Ա Կ Ղ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

  Տեր Կ յու րեղ քա հա նա  Տալ յան

-  Տե՛ր հայր, մինչ մե րօր յա գայ թակ ղութ յուն նե րին անդ րա դառ նա լը վեր-

հի շենք այն մեծ գայ թակ ղութ յու նը, որն սկսվեց Ե դե մի պար տե զից. սա տա-

նան մեր նա խած նող նե րին գայ թակ ղութ յամբ ներ քա շեց մեղ քի մեջ՝ դառ նա լով 

նրանց անկ ման պատ ճա ռը:

-  Գի տենք, որ սա տա նան օ ձի կեր պա րան քով մո տե ցավ մեր նա-

խած նող նե րին՝ ա սե լով, թե իբր նրանք կա րող են աստ վա ծա նալ՝ ճա-

շա կե լով ար գել ված պտու ղը: Ա դամն ու Ե վան նա յե ցին ու տե սան, 

որ պտու ղը հա ճե լի եւ գե ղե ցիկ էր ու տե լու հա մար եւ գայ թակղ վե-

ցին:  Սա տա նան դար ձավ մար դու կորստ յան պատ ճառ:  Չա րը տգեղ 

բա նե րով չի գայ թակ ղում մար դուն, այլ կեղծ գե ղեց կութ յամբ: 

 Գայ թակ ղութ յունն այն ա մենն է, ին չը շե ղում է մար դուն ճշմա-

րիտ, ու ղիղ ըն թաց քից: Աշ խար հը լե ցուն է գայ թակ ղութ յուն նե րով: 

 Հի սուսն Ա վե տա րա նում ա սում է, որ գայ թակ ղութ յուն ներ պետք 

է գան: Իսկ ին չո՞ւ է Աստ ված գայ թակ ղութ յուն ներ թույլ տա լիս: 

 Մարդն օժտ ված է ա զատ կամ քով, ո րով քննում է չարն ու բա րին: 

Եվ քա նի որ յու րա քանչ յուր քիս տոն յա յի կյան քը հո գե ւոր պա-

տե րազմ է, ուս տի կան գայ թակ ղութ յուն ներ, կա թշնա մի, ո րի դեմ 

պետք է պայ քար մղել եւ հո գե ւոր աճ ու նե նալ:  Հի շենք, թե ինչ պես 

սա տա նան փոր ձեց գայ թակ ղել Ք րիս տո սին՝ ա սե լով. «Ե թե Աստ-

ծու Որ դի ես, քեզ այս տե ղից ցած գցիր, ո րով հե տեւ գրված է. «Իր 
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հրեշ տակ նե րին պատ վիր ված է քո մա սին, որ քեզ պա հեն. եւ ի րենց 

ձեռ քե րի վրա կբռնեն քեզ, որ քո ոտ քը եր բեք քա րին չխփես»:  Հի-

սու սը պա տաս խա նեց նրան. «Աս ված է. « Քո  Տեր Աստ ծուն չպի տի 

փոր ձես» (տե՛ս Մատթ․ Դ 6-8): Այս տե սա կի գայ թակ ղութ յու նը գա-

լիս է ա ղանդ նե րի մի ջո ցով, ո րոնք օգտ վե լով մեր ժո ղովր դի ան տեղ-

յա կութ յու նից՝ փոր ձում են Աստ ծու  Խոս քով գայ թակ ղել: 

-  Տե՛ր հայր, մեր օ րե րում չարն ի՞նչ կեր պե րով կա րող է գայ թակ ղել մարդ-

կանց:

- Ք րիս տոն յա ներս պետք է մշտա պես ու շա դիր, սթափ լի նենք՝ 

հաս կա նա լով, որ Ե կե ղե ցին ա ռաջ նոր դում է մար դուն փրկութ յան 

ճա նա պար հով:  Չա րը մարդ կանց մե ծա մաս նութ յա նը գայ թակ ղում 

է՝ օգ տա գոր ծե լով մարմ նա կան ցան կութ յուն նե րը: Օ րի նակ՝ մար-

դուն տրված է ցան կութ յուն հա կա ռակ սե ռի հան դեպ:  Սա բնա-

կան պա հանջ եւ ցան կութ յուն է, ո րից օգտ վում է չա րը՝ մղե լով 

մար դուն շնութ յան: Շ նութ յուն են գոր ծում այն զույ գե րը, ով քեր 

ա ռանց ե կե ղե ցա կան ծե սի եւ քա ղա քա ցիա կան ա մուս նութ յան՝ 

սկսում են հա մա տեղ ապ րել:  Չարն օգ տա գոր ծում է մեր մեջ ար մա-

տա ցած բո լոր մեղ քե րը: Այ սօր գայ թակ ղութ յուն ներն ուղ ղա կիո րեն 

ներ խու ժում են մեր ըն տա նիք նե րը:   Պա տա նի նե րի եւ ե րի տա սարդ-

նե րի հա մար գայ թակ ղութ յուն է վիր տո ւալ՝ հա մա կարգ չա յին կեղծ 

աշ խար հը: Ա հա վոր գայ թակ ղութ յուն է ե րի տա սարդ նե րի հա մար 

նաեւ նո րա ձե ւութ յու նը, ո րի վար պետ նե րը հսկա յա կան գու մար ներ՝ 

մի լիարդ ներ են աշ խա տում ե րի տա սարդ նե րի հի մա րութ յան հաշ-

վին:  Մար դու ան կու մից հե տո Աստ ված Իր ան հուն ո ղոր մութ յամբ 

ծած կեց նրա մեր կութ յու նը եւ նոր միայն դուրս հա նեց դրախ տից, 

իսկ այ սօր սա տա նան ա վե լի ու ա վե լի է փոր ձում մար դուն մեր կաց-

նել՝ հասց նե լով ա նաս նա կան վի ճա կի: Այ սօր կա նայք կի սա մերկ են 

դուրս գա լիս փո ղոց. սա մեծ գայ թակ ղութ յուն է հատ կա պես տղա-

մարդ կանց հա մար: 

-  Տե՛ր հայր, մարդ կութ յան պատ մութ յան ըն թաց քում ո՞րն է ե ղել եւ մնում 

ա մե նա կոր ծա նա րար գայ թակ ղութ յու նը:

-  Գայ թակ ղութ յուն ներ ե ղել են եւ կլի նեն, քա նի դեռ կա անկ-

յալ, մեղ քի մեջ հայտն ված մար դը:  Գայ թակ ղութ յուն նե րի հիմ քը 

մեր մեջ բնակ վող մեղքն է: Օ րի նակ՝ փառ քի ձգտու մը, իշ խա նա մո-

լութ յու նը, փա ռա սի րութ յու նը:  Բո լոր ժա մա նակ նե րում էլ մար դը 

ձգտել է փառ քի, մե ծար ման:  Ժա մա նա կա կից գայ թակ ղութ յուն նե րի 
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շար քում խիստ վտան գա վոր են նաեւ տար բեր օ կուլտ կա խար դութ-

յուն նե րը:  Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝  Ռու սաս տա նում 

յու րա քանչ յուր 350 մար դու 1 կա խարդ է հաս նում: Եվ ողջ աշ-

խարհն է այդ վի ճա կում:  Զար մա նա լի է, որ քրիս տոն յա մի ջա վայ-

րում այդ քան մո գութ յուն ներ, կա խար դութ յուն ներ են տա րած վել: 

 Սա չա փա զանց վտան գա վոր է:  Տե րը զու շաց նում է, որ վեր ջին ժա-

մա նակ նե րում սա տա նան մե ծա մեծ նշան ներ եւ զար մա նա լի գոր ծեր 

պի տի ցույց տա՝ Աստ ծու ընտր յալ նե րին ան գամ մո լո րեց նե լու աս-

տի ճան, իսկ ընտր յալ նե րը քրիս տոն յա ներն են:  Սա էլ շատ դժվար 

հաղ թա հա րե լի փոր ձութ յուն է:  Տե րը նաեւ զգու շաց նում է. «Ով որ 

ինձ հա վա տա ցող այս փոք րիկ նե րից մե կին գայ թակ ղեց նի, նրա հա-

մար լավ կլի նի, որ նրա պա րա նո ցից է շի եր կա նա քար կախ վի, եւ նա 

սուզ վի ծո վի խոր քը» (Մատթ․ ԺԸ 6): « Փոքր» ա սե լով՝  Տե րը նկա-

տի ու նի ան տես ված, ար հա մարհ ված մարդ կանց, ո րոնց խա բում եւ 

գայ թակ ղում ենք:  Մենք՝ մե ծերս, մեծ գայ թակ ղութ յուն ենք փոք-

րե րի հա մար: Դ րա վառ ա պա ցույցն այ սօր  Հայս տա նում գոր ծող 

 Վալ դոֆ յան, Շ տայ նե րա կան դպրոց ներն են: 

-  Տե՛ր հայր, անդ րա դառ նանք դրամ վաս տա կե լու գայ թակ ղութ յա նը: Այս 

գայ թակ ղութ յու նը մեզ հա մար ինչ պի սի՞ վտանգ է ներ կա յաց նում:

- Ս.  Գիրքն ա սում է, որ ար ծա թա սի րութ յու նը չա րիք նե րի, մեղ-

քե րի սկիզբն է: Ա յո՛, այ սօր մարդ կանց մեջ սեր ման վում է հարս-

տութ յան մո լուց քի գա ղա փա րը:  Հարս տութ յունն ինք նին վատ բան 

չէ, սա կայն ի՞նչ գին է մար դը վճա րում դրա հա մար:  Շա տերն ար դար 

քրտին քով են հարս տա նում, սա կայն ե կե ղե ցուց կտրված, ա ղոթ քից 

հե ռու մար դիկ ի՞նչ գին են վճա րում...  Տերն Ա վե տա րա նում ա սում 

է. «Ա վե լի հեշտ է, որ պա րա նը ա սե ղի ծա կից անց նի, քան թե մի 

մե ծա հա րուստ Աստ ծու ար քա յութ յու նը մտնի» (տե՛ս Մատթ․ ԺԹ 

24):  Հի շենք նաեւ հա րուստ ե րի տա սար դի պատ մութ յու նը, ով մո-

տե նա լով  Տի րո ջը՝ հարց րեց. «Ի՞նչ պի տի ա նեմ, որ հա վի տե նա կան 

կյան քը ժա ռան գեմ»:  Հի սու սը նրան պատ վի րեց պա հել պատ վի-

րան նե րը: Եվ երբ ե րի տա սարդն ա սաց, որ ման կութ յու նից պա հում 

է դրանք,  Տե րը պա տաս խա նեց. « Դեռ մի բան պա կաս է քեզ. ինչ որ 

ու նես, վա ճա ռի՛ր եւ տո՛ւր աղ քատ նե րին եւ երկն քում գան ձեր կու-

նե նաս եւ ա րի՛ իմ ե տե ւից» (տե՛ս Մատթ․ ԺԹ 16-22): Եվ Ա վե տա-

րանն ա սում է, որ ե րի տա սար դը տրտմեց, քա նի որ չա փա զանց հա-

րուստ էր:  Հարս տութ յու նը խան գա րում է մար դուն:  Հի շենք նաեւ 

ան միտ մե ծա հա րուս տին, ում ար տերն ա ռատ բերք տվե ցին, եւ նա 



 ՀԱՐՑԱԶՐ8 ՅՑՆԵՐ  125

խոր հեց քան դել շտե մա րան նե րը, ա վե լի մե ծե րը պատ րաս տել, այն-

տեղ հա վա քել ցո րենն ու իր ողջ բա րիք նե րը:  Նա մտա ծեց շատ տա-

րի նե րի հա մար ամ բար ված բա զում բա րիք նե րը հան գիստ վա յե լել: 

Եվ Աստ ված ա սում է նրա մա սին. «Ան մի՛տ, հենց այս գի շեր հո գիդ 

քեզ նից պա հան ջե լու եմ, իսկ ինչ որ պատ րաս տել ես, ո՞ւմն է լի նե-

լու» (տե՛ս Ղուկ․ ԺԲ 16-21): Ուս տի  Տե րը պատ գա մում է գան ձեր 

դի զել երկն քում, քա նի որ «ուր ձեր գան ձերն են, այն տեղ եւ ձեր 

սրտե րը կլի նեն» (Մատթ․ Զ 21):

 Մե րօր յա գայ թակ ղութ յուն նե րից է նաեւ ժա մա նա կա կից ե րաժշ-

տութ յու նը, հատ կա պես՝ ռոք ե րաժշ տութ յու նը, որն ա ղա վա ղում 

է պա տա նի նե րի ու ե րի տա սարդ նե րի նե րաշ խար հը, քա նի որ օգ-

տա գործ վում են մար դու գի տակ ցութ յան վրա ազ դող տար բեր 

հնարք ներ:  Գայ թակ ղութ յուն են նաեւ գո վազդ նե րը, գե ղեց կութ յան 

մրցույթ նե րը:  Կար ծում եմ, որ կի նը եր բե ւէ այս քան նվաս տա ցած չի 

ե ղել, ինչ պես այ սօր՝ վե րած վե լով ապ րան քի: Այդ ա մե նը հաս նում 

է աբ սուր դի, երբ սկսում են գե ղեց կութ յան մրցույթ ներ անց կաց նել 

ե րե խա նե րի մի ջեւ՝ « Միսս ման կա պար տեզ» եւ այլն: Այս կերպ մենք 

այ լա սե րում ենք մեր ե րե խա նե րին: 

- Անդ րա դառ նանք նաեւ հո գե ւո րա կան նե րին դա տե լու գայ թակ ղութ յա նը, 

որն այ սօր ա մե նա տա րած ված գայ թակ ղութ յուն նե րից է...

-  Մեր հա սա րա կութ յունն այ սօր ա ռողջ վի ճա կում չի գտնվում, 

Ե կե ղե ցու խոր հուրդն ամ բող ջութ յամբ չի ըն կա լում. ո՞վ է հո գե ւո-

րա կա նը, ին չո՞ւ պետք է ե կե ղե ցի հա ճա խել եւ այլն: Եվ որ պես զի 

ար դա րաց նի իր՝ ե կե ղե ցուց կտրված լի նե լը, փոր ձում է ո րե ւէ բիծ 

գտնել հո գե ւո րա կա նի վրա եւ դա տել: Ու րեմն ե թե կա այս խնդի րը, 

մենք՝ հո գե ւո րա կան ներս, պետք է չա փա զանց զգույշ լի նենք, քա նի 

որ այդ պի սի հո գե բա նութ յան տեր մար դիկ միշտ էլ ո րե ւէ թե րութ-

յուն կգտնեն: 

-  Տե՛ր հայր, ինչ պե՞ս պայ քա րել մե րօր յա գայ թակ ղութ յուն նե րի դեմ:

-  Սա տա նան ստութ յան հայր է, փոր ձում է խա բել մարդ կանց 

ժա մա նա կա վոր, ու նայն, կեղծ ար ժեք նե րով:  Սա կայն կան նաեւ 

քրիս տո նեա կան ար ժեք ներ՝ մարդ կա յին սե րը, գթասր տութ յու-

նը, ո ղոր մա ծութ յու նը, ո րոնք այս ժա մա նա կա վոր կյան քում են: 

Ե թե մարդն ի մա նա իր հո գու ար ժե քը, հմուտ լի նի Աստ ծու  Խոս-

քի մեջ, Ք րիս տո սին հե տե ւի, Ե կե ղե ցու մեջ լի նի, կճա նա չի գայ-

թակ ղութ յուն նե րը: Ք րիս տոսն ա սաց. «Ես եմ  Ճա նա պար հը» (Հովհ․ 
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ԺԴ 6): Ու րեմն Ք րիս տո սով մար դը կլի նի պաշտ պան ված, կու նե նա 

Խորհրդա տու եւ Ա ռաջ նոր դող:  Սա կայն ե թե կտրված է Ե կե ղե ցուց 

եւ հե ռու հո գե ւո րից, չի կա րող դի մա կա յել մե րօր յա գայ թակ ղութ-

յուն նե րին եւ փոր ձութ յուն նե րին: «Ե թե ար դա րը հա զիվ է փրկվե-

լու, ա պա ամ բա րիշ տը կամ մե ղա վո րը էլ ո՞ւր պի տի մնա»,- ա սում է 

սբ․  Պետ րոս ա ռաք յա լը (Ա Պետր․ Դ 18): Ու րեմն պետք է միշտ զգոն 

լի նենք՝ ա մուր կառ չե լով մեր  Մայր Ե կե ղե ցուն:

(2008 թ., ապրիլ, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 
Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ճ Շ Մ Ա Ր Ի Տ  Ծ Ա Ռ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ . 

Ծ Ա Ռ Ա Ն Ե Ր  Ե Վ  Տ Ե Ր Ե Ր

  Տեր  Կա րա պետ քահանա  
Կարապետ յան

« Ձեզ նից ով կկա մե նա մեծ լի նել, ձեր ծա ռան պի տի լի նի...» 

( Մատթ. Ի 26):

-  Տե՛ր հայր,  Սուրբ Ա վե տա րա նը պատ մում է, որ մի ա ռի թով  Հի սուս Ք րիս-

տոս, Իր մոտ կան չե լով ա շա կերտ նե րին, այս խոսքն է ա սում. « Ձեզ նից ով կկա-

մե նա մեծ լի նել, ձեր ծա ռան պի տի լի նի. եւ ձեզ նից ով կկա մե նա ա ռա ջի նը 

լի նել, ձեր ծա ռան պի տի լի նի, ինչ պես որ մար դու Որ դին չե կավ ծա ռա յութ յուն 

ըն դու նե լու, այլ ծա ռա յե լու եւ Իր ան ձը տա լու որ պես փրկանք շա տե րի փո խա-

րեն» ( Մատթ. Ի 26-28): Իսկ սուրբ  Պո ղոս ա ռաք յա լը հռո մեա ցի նե րին ուղղ ված 
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իր թղթում ծա ռա յութ յան եր կու տե սակ է ա ռանձ նաց նում՝ դրանք հա կադ րե-

լով ի րար. ծա ռա յութ յուն Աստ ծուն եւ ծա ռա յութ յուն մեղ քին, եւ ա սում է, որ 

մեղ քի ծա ռա յութ յան վախ ճա նը մահն է, իսկ Աստ ծուն ծա ռա յե լու վախ ճա նը՝ 

հա վի տե նա կան կյան քը (տե՛ս Հ ռոմ. Զ 12-23):  Միա ժա մա նակ ծա ռա յութ յան 

այս եր կու տե սակ ներն ա ռանձ նաց նե լով եւ ի րար հա կադ րե լով՝ ե փե սա ցի նե-

րին եւ մեկ այլ տեղ՝ կո ղո սա ցի նե րին ուղղ ված իր թղթե րում ա ռաք յա լը կոչ է 

ա նում ծա ռա նե րին ա մեն ին չում հնա զանդ լի նել ի րենց մարմ նա վոր տե րե րին՝ 

ոչ թե մար դա հա ճո կեր պով, ցու ցադ րա կան ծա ռա յութ յամբ, այլ սրտի ան կեղ-

ծութ յամբ՝ երկ յուղ կրե լով  Տի րո ջից ( Կող. Գ 22):  Մեզ նից յու րա քանչ յու րի երկ-

րա յին կյան քը մի յու րա տե սակ ծա ռա յութ յուն է: Խն դիրն այն է, թե ծա ռա յե-

լով այս կամ այն նպա տա կին, գա ղա փա րին՝ դրա նով հան դերձ ծա ռա յում ենք 

Աստ ծո՞ւն, թե՞ աշ խար հին կամ որ նույնն է՝ մեղ քին:

Ինչ պե՞ս է ըն կա լում եւ բա ցատ րում «ծա ռա», «ծա ռա յութ յուն» հաս կա-

ցութ յուն նե րը մեր Ե կե ղե ցին:

- « Ծա ռա» բառն այ սօր մեր ի րա կա նութ յան մեջ թյուր ըն կա-

լում նե րի տե ղիք է տա լիս: Աշ խար հիկ մտա ծե լա կեր պով՝ ծա ռա յե-

լը նվաս տա ցում է հա մար վում, մինչ դեռ ծա ռա յել չի նշա նա կում 

նվաս տա նալ, ստո րա նալ: Երբ ա շա կերտ նե րը  Հի սու սին հարց րին, թե 

ով է ի րեն ցից մե ծը,  Նա ա սաց. «Ով կկա մե նա մեծ լի նել, ձեր ծա ռան 

պի տի լի նի»: Օ րի նակ՝ նա խա րար նե րը, տնօ րեն նե րը եւ առ հա սա-

րակ բո լոր նրանք, ով քեր «տեր» են կոչ վում, պետք է նախ եւ ա ռաջ 

սո վո րեն սպա սա վո րել բո լո րին, ո րով հե տեւ  Տի րոջ պատ գա մի հա-

մա ձայն՝ ով ստանձ նում է այդ դե րը, պետք է ու նե նա ամ բող ջա կան 

նվի րում, նա հա տակ վե լու, զո հա բեր վե լու պատ րաս տա կա մութ յուն: 

 Մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սը նաեւ ծա ռա էր: Ա վագ հինգ շաբ թի օ րը 

մեր Ե կե ղե ցում կա տար վում է Ոտնլ վա յի կար գը.  Տե րը լվա նում է 

Իր ա շա կերտ նե րի ոտ քե րը:  Դա խո նար հութ յան գե րա գույն օ րի նակ 

է, ոչ թե տկա րութ յան, այլ զո րութ յան ար տա հայ տութ յուն:  Հի սուս 

Ք րիս տո սի կյան քի յու րա քանչ յուր է ջը օ րի նակ է մեզ հա մար: 

- Ե րե ւի պա տա հա կան չէ, որ լա տի նե րե նում «մի նիստր» բա ռը ծա ռա յի 

ի մաստն ու նի («մի նի» նշա նա կում է ծա ռա), այ սինքն՝ ծա ռա յութ յունն ըն կալ-

վել է որ պես մեծ պա տիվ: 

- Ի հար կե, քա նի որ ծա ռա յե լով մեզ նմա նին՝ ծա ռա յում ենք 

Աստ ծուն:  Հին Ուխ տում էլ Աստ ված Իր ժո ղովր դին պատ գա մում 

է լի նել ծա ռա յա սեր:  Պա տա հա կան չէ, որ Ա մե նայն  Հա յոց  Հայ րա-

պետն իր կոն դակ նե րի սկզբում ի րեն ան վա նում է  Հի սուս Ք րիս-

տո սի ծա ռան, նմա նա պես եւ Հ ռո մեա կան Ե կե ղե ցու գլու խը՝ Հ ռո մի 

 Պա պը, իր կոն դակ նե րում նշում է, որ ին քը բո լոր սպա սա վոր նե րի, 
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ծա ռա նե րի ծա ռան է:  Հի շենք կո րած ոչ խա րի ա ռա կը. այն ու սու-

ցա նում է անմ նա ցորդ սեր եւ նվի րում (տե՛ս  Ղուկ. ԺԵ 4-10): Ճշ-

մա րիտ ծա ռա յութ յու նը են թադ րում է անմ նա ցորդ սեր, քա նի որ 

ծա ռա յե լու հա մար նախ պետք է սի րել, նվիր վել: Ե թե չկան սեր, 

նվի րում, ծա ռա յութ յան մա սին խո սելն ա նի մաստ է:

-  Տե՛ր հայր, ինչ պե՞ս կա րե լի է հնա զանդ լի նել այն իշ խա նութ յա նը, ո րը բա-

րո յազրկ ված է կամ ծա ռա յում է նյու թա կա նին: 

- Ա վե տա րանն ու սու ցա նում է, որ պետք է կայս րի նը կայս րին 

տալ, իսկ Աստ ծու նը՝ Աստ ծուն ( Ղուկ. Ի 25):  Հարկ է հնա զանդ վել 

իշ խա նութ յուն նե րին՝ պահ պա նե լով մեր քրիս տո նեա կան ինք նութ-

յու նը, հե ռու մնա լով նրանց բա ցա սա կան ա րարք նե րից:  Պար տա վոր 

ենք նաեւ ա ղո թել նրանց հա մար:

-  Ղու կա սի Ա վե տա րա նում հստակ աս վում է. «Ոչ մի ծա ռա եր կու տի րոջ 

ծա ռա յել չի կա րող, ո րով հե տեւ ե թե մե կին ա տի, մյու սին կսի րի. կամ ե թե մե-

կին մե ծա րի, մյու սին էլ կար հա մար հի:  Չեք կա րող ե՛ւ Աստ ծուն ծա ռա յել, ե՛ւ 

մա մո նա յին» ( Ղուկ. ԺԶ 13): Ի՞նչ կա սեք այս մա սին, ինչ պե՞ս հաս կա նալ  Տի րոջ 

այս խոս քե րի ի մաս տը:

-  Մեր ա ռօր յա կյան քում կա մա թե ա կա մա շփվում ենք նյու-

թա կա նի հետ:  Պի տի գի տակ ցենք, որ նյու թա կա նը մի ջոց է ա վե լի 

բարձ րին՝ հո գե ւո րին հաս նե լու հա մար: Այն մեր կյան քի նպա տա-

կը չպետք է դառ նա:  Տա սը պատ վի րան նե րից մեկն ա սում է. « Քեզ 

հա մար կուռ քեր չշի նես, դրանց չերկր պա գես եւ դրանց չծա ռա յես» 

(Բ Օ րենք Ե 8, 9): Աստ ծուց բա ցի, չպետք է պաշ տել ոչ ո քի:  Չարն 

իր զո րութ յամբ, իշ խա նութ յամբ մեզ ներ քա շում է մեղ քի մեջ՝ ստի-

պե լով կուռ քեր ստեղ ծել եւ պաշ տել:  Սա կայն միա ժա մա նակ չենք 

կա րող պաշ տել ե՛ւ Աստ ծուն, ե՛ւ մա մո նա յին:

-  Տե՛ր հայր,  Դուք  Հայ Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցու սպա սա վոր եք:  Հո գե ւոր 

ծա ռա յութ յու նը թե րեւս ա մե նա պա տաս խա նա տու, ա մե նա պար տա վո րեց նող 

ծա ռա յութ յունն է:

-  Հո գե ւո րա կանն Աստ ծո սպա սա վորն է, ծա ռան: Այս ծա ռա-

յութ յու նը շատ պա տաս խա նա տու ծա ռա յութ յուն է, սա կայն որ քան 

մեծ է պա տաս խա նատ վութ յու նը, այն քան քաղցր է:  Պետք է սի րես 

քո ծա ռա յութ յու նը: Օծ վե լով որ պես հո գե ւոր սպա սա վոր՝ քա հա-

նան ար ժա նա նում է ծա ռա, սպա սա վոր լի նե լու կոչ մա նը, շփվում է 

մարդ կանց հետ, ով քեր ու նեն տար բեր խնդիր ներ, հոգ սեր:  Ծանր, 
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սա կայն քաղցր պար տա կա նութ յուն է դրված մեր ու սե րին, ո րը 

փոր ձում ենք Աստ ծու կամ քով ա ռաջ տա նել:

(2006 թ., հունվար, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 
Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ք Ր Ի Ս Տ Ո Ս Ի  Մ Ա Ր Դ Ե Ղ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ Ը

Տեր  Մի քա յել վարդապետ  Գե ւորգ յան

 - Փր կա գոր ծութ յան վեհ ու ան ճա ռե լի խոր հուր դը, որ ծածկ ված էր ազ գե-

րից ու հա վիտ յան նե րից, հայտն վեց Ք րիս տո սի մար դե ղութ յամբ:  Սուրբ  Պո ղոս 

ա ռաք յա լը գա ղա տա ցի նե րին ուղղ ված  իր թղթում գրում է, որ «երբ ժա մա-

նակն իր լրու մին հա սավ, Աստ ված ու ղար կեց Իր Որ դուն, ո րը ծնվեց կնո ջից 

ու մտավ օ րեն քի տակ` փրկե լու հա մար նրանց, որ օ րեն քի տակ էին, որ պես զի 

մենք որ դեգ րութ յուն ըն դու նենք» ( Գաղ. Դ  4, 5):  Հա՛յր սուրբ, ինչ պե՞ս հաս կա-

նալ ա ռա քե լա կան խոս քը:

 - Հով հան նե սի Ա վե տա րա նում  Տերն ա սում է. «Ոչ ոք եր կինք 

չի ե լել, ե թե ոչ նա, որ ի ջավ երկն քից` մար դու Որ դին, որ երկն քից 

էր…» ( Հովհ. Գ 13): Ի րա պես. երբ Աստ ված ա րա րում էր աշ խար հը, 

Ինքն  էր միայն երկն քում, ո չինչ գո յութ յուն չու ներ, սա կայն  վե ցե-

րորդ օ րը ստեղ ծեց մար դուն ու դրեց նրան ե դե մա կան պար տե զում: 

Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն ա սում են, որ ե դե մա կան պար տե զը մի 

մի ջա սահ ման վայր էր երկն քի ու երկ րի միջեւ. այն կես աս տի ճան 

մոտ էր երկն քի ար քա յութ յա նը, ինն աս տի ճան հե ռու` դժոխ քից: 

Ա դա մին փոք րիկ պատ վի րան էր տրվել, ո րը կա տա րե լով` մար դը 

պետք է մտներ երկն քի ար քա յութ յուն, սա կայն, ցա վոք, մեր նա-

խա հայ րը չկա տա րեց այն ու վտար վեց եր կիր, ո րը կես աս տի ճան 

հե ռու է դժոխ քից եւ  ինն աս տի ճան հե ռու` երկն քի ար քա յութ յու-

նից: Այս էր մար դու նախ նա կան վի ճա կը. շատ մոտ էր երկն քին եւ 

 հե ռու` դժոխ քից, սա կայն ներ կա յիս մեր վի ճա կը ա վե լի վատ է, քան 

նախ նա կան վի ճա կը…: Ք րիս տո սը, տես նե լով  մարդ կա յին բնութ-

յան ան կու մը, երկն քից ի ջավ եր կիր ճիշտ այն ճա նա պար հով, ո րով 

Ա դամն էր ըն կել, կա րող ենք ա սել` Ա դա մի ոտ նա հետ քե րով գնաց 

փնտրե լու ու փրկե լու նրան: Ա դա մի պես հո ղե ղեն բնութ յուն ա ռավ 

9 - Գողգոթայի հաղթանակը
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եւ  ի րա գոր ծեց ա դա մոր դի նե րի` ողջ մարդ կութ յան փրկա գոր ծութ-

յու նը` խա չե լութ յամբ, եւ  ա պա` հա րութ յամբ: Եր կինք համ բարձ վե-

լով` բա ցեց երկն քի ար քա յութ յան դու ռը, ո րը փակ ված էր մեղ սա-

գոր ծութ յան պատ ճա ռով: 

-  Փաս տո րեն, Ք րիս տո սի փրկա գոր ծութ յամբ մարդ կութ յան առ ջեւ բաց են 

երկն քի ար քա յութ յան դռնե րը:  Մարդն այ լեւս կա րո՞ղ է մտնել երկն քի ար քա-

յութ յուն:

-  Մի ա ռի թով փա րի սե ցի նե րը հարց նում են Ք րիս տո սին, թե 

ե՞րբ պի տի գա երկն քի ար քա յութ յու նը:  Տե րը պա տաս խա նում է, որ 

երկն քի ար քա յութ յու նը դրսից տե սա նե լի ձեւով չի գա լիս. «Երկնքի 

ար քա յութ յու նը ձեր մեջ է», - ա սում է  Տե րը (տե՛ս  Ղուկ. ԺԷ 20, 

21):  Յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա երկն քի ար քա յութ յու նը կա րող է 

նախ իր մեջ ապ րել` սուրբ Մկր տութ յամբ, սուրբ  Հա ղոր դութ յամբ 

Աստ ծուն իր մեջ ըն դու նե լով, բայց ամ բող ջա պես` հո գով եւ  մարմ-

նով, կա րող է վա յե լել Ք րիս տո սի երկ րորդ գա լուս տից հե տո, ե թե 

ար ժա նա նա: 

-  Թե րա հա վատ կամ ան հա վատ մար դիկ հա ճախ են հարց նում, թե ին չո՞ւ 

հատ կա պես Եր րոր դութ յան Երկ րորդ Ան ձը` Որ դի Աստ ված, պի տի խո նարհ-

վեր հայ րա կան բար ձուն քից եւ  աշ խարհ գար, մար դա նար: Փր կա գոր ծութ յան 

խոր հուրդն այլ կերպ չէ՞ր կա րող կա տար վել:

 - Մինչ Ք րիս տո սի գա լուս տը բա զում մար գա րե ներ չար չար-

վե ցին,  սղոց վե ցին, սպան վե ցին, սա կայն մարդ կութ յան փրկա գոր-

ծութ յու նը տե ղի չու նե ցավ:  Մարդ կութ յան փրկութ յու նը պի տի կա-

տար վեր միայն Աստ ծո Որ դու Ար յան հե ղու մով, ո րով հետեւ միայն 

Ք րիս տո սի Ար յունն  էր ի զո րու փրկել մարդ կութ յա նը:  Սուրբ Գր. 

 Տաթ եւա ցին ա սում է, որ ե թե ան գամ ողջ տիե զեր քը, ողջ ա րար-

չութ յու նը դառ նան ան գին քար, չեն հա վա սար վի Ք րիս տո սի ար յան 

մեկ կա թի լին:

-  Հա՛յր սուրբ,  Տե րը  Հով հան նու Ա վե տա րա նում ա սում է, որ «Ինչ պես  Մով-
սե սը ա նա պա տում բարձ րաց րեց օ ձը, այն պես էլ  Մար դու Որ դին պի տի բարձ-

րա նա, որ պես զի ով նրան հա վա տում է, հա վի տե նա կան կյանքն ըն դու նի…» 

( Հովհ. Գ 14, 15): Ինչ պե՞ս կբա ցատ րեք այս հա մե մա տութ յու նը: 

 - Նախ վեր հի շենք պատ մութ յու նը: Իս րա յե լա ցի ներն ա նա պա-

տում տրտնջում, բո ղո քում էին  Տի րոջ դեմ, եւ Աստ ված թու նա վոր 

օ ձեր է ու ղար կում նրանց վրա, ո րոնց խայ թոց նե րից մա հա նում էին: 

 Սա կայն զղջում են ի րենց սխալ նե րի հա մար ու դի մե լով  Մով սե սին` 

ա սում են. «Ա ղո թի՛ր քո  Տեր Աստ ծուն, որ պես զի այս թու նա վոր օ ձե-
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րը վե րա նան»:  Տե րը պատ վի րում է  Մով սե սին իր գա վա զա նի վրա 

պղնձե օձ փակց նել, եւ  ով հա վա տով նա յեր այդ օ ձին ու գա վա զա-

նին` կփրկվեր օ ձե րի խայ թոց նե րից: Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն ա սում 

են, որ  Մով սե սի գա վա զա նը խորհր դան շում է  Խա չը. ինչ պես  Մով սե-

սը բարձ րաց րեց պղնձյա օ ձը, այն պես էլ  Տե րը բարձ րա ցավ խա չի 

վրա: Եվ ով հավատով նա յի այս «գա վա զա նին» ու ա պա վի նի խա չին 

ու  Խաչ յա լին, պի տի փրկվի օ ձե րի խայթ վածք նե րից, այ սինքն` մեղ-

քե րի վեր քե րից, սա տա նա յի հասց րած վի րա վո րանք նե րից:

-  Հա՛յր սուրբ, փաս տո րեն Ք րիս տո սի զո հա գոր ծութ յամբ, Ն րա թա փած 

ան մեղ ար յամբ մե ղա վոր մարդ կութ յու նը փրկվեց հա վի տե նա կան դա տա պար-

տութ յու նից, սա կայն մար դը պի տի գի տակ ցի, որ մե ղա վոր է եւ փր կութ յան 

կա րիք ու նի եւ  դառ նա առ Աստ ված: 

- Ք րիս տոսն ա սում է. « Լույ սը ե կավ աշ խարհ, սա կայն մար դիկ 

խա վարն ա վե լի սի րե ցին, քան լույ սը» ( Հովհ. Գ 19 ): Ով չարն է գոր-

ծում, չի գա լիս դե պի լույ սը: Եվ մենք գի տենք, որ բո լոր մե ծա մեծ 

մեղ քե րը` գո ղութ յուն, շնութ յուն, սպա նութ յուն եւ  այլն, գործ վում 

են գի շե րով` խա վա րի մեջ:  Մար դը վա խե նում է տե սա նե լի ա րե-

գա կի լույ սից, ո րով հե տեւ կար ծում է, որ ա րե գա կի լույ սը հայտ նի 

կդարձ նի իր մեղ քե րը:  Բայց չի վա խե նում  ի մա նա լի, ար դա րութ յան 

Ա րե գա կի` Ք րիս տո սի  Լույ սից, Աստ ծու ա մե նա տես աչ քից, ո րով-

հետեւ Աստ ծուց ծա ծուկ բան չկա: Ա մեն ոք, ե թե հաս կա նա, որ իր 

ա մե նա գաղտ նի խոր հուրդն ան գամ Աստ ված տես նում է, գի տի (ոչ 

միայն Աստ ված, այլեւ իր պա հա պան հրեշ տա կը), եր բեք մեղք չի 

գոր ծի, կփոր ձի մաքր վել վատ խոր հուրդ նե րից` սրտում ծնվող չար 

նա խան ձից, բար կութ յու նից, ցան կա սի րութ յու նից…: Աստ ծո վա խը, 

ճշմա րիտ հա վա տը նվա զել են մարդ կանց մեջ. դա է մեղ քի գի տակ-

ցութ յա նը չգա լու պատ ճա ռը:  Սուրբ  Պո ղոս ա ռաք յա լը պատ գա մում 

է մեղ քի դեմ պայ քա րել «ար յուն թա փե լու աս տի ճան» (տե՛ս Եբր. 

ԺԲ 4): Երբ մենք մեռ նենք այս (մեղ քի դեմ) պայ քա րում, Աստ ված 

մեզ հա րութ յուն կտա, ու կհաղ թենք:  Սա է քրիս տոն յա յի ողջ կյան-

քը` պայ քար, մահ, հա րութ յուն: Այս ճա նա պար հով միայն կհաս-

նենք երկն քի ար քա յութ յուն:  Հի շենք, որ փրկութ յու նը մեզ տրված է 

Աստ ծու շնոր հով, սա կայն ա ռանց մեր ճիգ ու ջան քի` չենք ժա ռան-

գի հա վի տե նութ յու նը:

- Ա մեն դեպ քում, որ քան էլ մար դը փոր ձի լռեց նել իր խղճի ձայ նը, այն միշտ 

ա ղա ղա կում է, դա տա պար տում մեղ սա գոր ծին, ո րով հետեւ, ինչ պես ա սում են 

Ե կե ղե ցու հայ րե րը, խիղճն Աստ ծու ձայնն է մար դու մեջ:
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- Ա յո՛, խիղ ճը մեր մեջ կարգ ված շատ զո րա վոր «դա հիճ» է, 

նաեւ` խրա տող գա վա զան:  Մար դը կա րող է ժա մա նա կա վո րա պես 

լռեց նել իր խղճի ձայ նը, սա կայն եր բեք չի կա րող այն վե րաց նել: 

 Մենք պի տի հաշտ վենք մեր խղճի ձայ նի հետ, խոս տո վա նութ-

յամբ մաքր վենք մեր մեղ քե րից, բա րին գոր ծենք, հրա ժար վենք չար 

ա րարք նե րից, որ պես զի այդ «դա հի ճը» մեզ այլեւս չպատ ժի:

-  Հա՛յր սուրբ, Աստ վա ծոր դին խաչ վեց ողջ մարդ կութ յան փրկութ յան, 

յու րա քանչ յո՛ւր մե ղա վո րի հա մար, սա կայն  շատ մար դիկ այ սօր ապ րում են 

ի րենց կյանքն այն պես, կար ծես Աստ ծո Որ դին ա մեն եւին չի խաչ վել ի րենց հա-

մար: Ըստ ա ռաք յա լի խոս քի` ի րենց ա նօ րեն ըն թաց քով վերս տին խա չում են 

Ն րան (տե՛ս Եբր. Զ 6): Ի րենց ա զատ կամ քով Ք րիս տո սի փրկութ յան հրա վե րը 

մեր ժող մար դիկ ի՞նչ են ժա ռան գե լու հան դերձ յա լում:

-  Սբ.  Պո ղոս ա ռաք յա լը հստակ պա տաս խա նում է այս հար ցին` 

ա սե լով. « Մի՛ խաբ վեք. ո՛չ պոռ նիկ ներ, ո՛չ կռա պաշտ ներ, ո՛չ շնա-

ցող ներ, ո՛չ ի գա ցող ներ, ո՛չ ար վա մոլ ներ, ո՛չ գո ղեր, ո՛չ ա գահ ներ, 

ո՛չ հար բե ցող ներ, ո՛չ բամ բա սող ներ եւ  ո՛չ էլ հափշ տա կող ներ Աստ-

ծու ար քա յութ յու նը չպի տի ժա ռան գեն» (Ա  Կորնթ. Զ 9-11): Աստ-

ված չի ծաղր վում:  Զար հու րենք այդ մեղ քե րից, ո րոն ցով վերս տին 

խա չում ենք  Տի րո ջը:  Մար դիկ ա մա չում, զար հու րում են, երբ որ եւէ 

մեկն ի մա նում է ի րենց հան ցանք նե րը: Եվ որ քան ա մո թա լի ու զար-

հու րե լի կլի նի, երբ հա վի տե նա կան դա տաս տա նի ժա մա նակ Ք րիս-

տո սի, հրեշ տակ նե րի եւ  ողջ մարդ կութ յան առջեւ հայտ նի դառ նան 

մար դու գոր ծած ու նույ նիսկ մտա ծած մեղ քերն ու հան ցանք նե րը: 

 Սբ․ Գր.  Նա րե կա ցին ա սում է, որ վեր ջին դա տաս տա նի ժա մա նակ 

մե ղա վոր մարդ կանց մար մին նե րի վրա կդաջ վեն ու կեր եւան նրանց 

կա տա րած բո լոր հան ցանք ներն ու սխալ նե րը (տե՛ս  Նա րեկ,  Բան ՀԹ 

Բ):  Գո ղի ձեռ քի վրա պի տի գրվի` գող, շնա ցո ղի մար մի նը որ դե րը 

պի տի ու տեն, բամ բա սո ղի եւ  դա տո ղի լե զուն ա սեղ նե րով պի տի ծա-

կեն…: Ի մա նա լով այս ա մե նը` ետ կանգ նենք մեղ քե րից, գի տե նանք, 

որ սա տա նան իշ խա նութ յուն ու նի միայն մեղ սա գործ նե րի վրա, ով-

քեր ար դեն չա րի իշ խա նութ յան տակ են, իսկ մեղ քե րից հրա ժար-

ված նե րը` Աստ ծո իշ խա նութ յան:

-  Հա՛յր սուրբ, կա րո՞ղ ենք ա սել, որ այս ժա մա նա կա վոր կյան քը պատ րաս-

տութ յան մի շրջան է՝ հա վի տե նա կա նութ յուն մուտք գոր ծե լու հա մար:

-  Սբ․  Գր.  Տաթ եւա ցին ա սում է, որ մար դու կյան քը 3 վայրկ յան 

է` ծնունդ, կյանք եւ  մահ: Ի՞նչ եք կար ծում, ո՞րն է ա վե լի եր կար 

ժա մա նակ` վայրկ յա՞ նը, թե՞ հա վի տե նութ յու նը: Ան շուշտ` հա վի-
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տե նութ յու նը:  Ծե րութ յան շե մին հա սած յու րա քանչ յուր մարդ վկա-

յում է, որ իր կյանքն ան ցել է մի ակն թար թի նման: Որ քան ի մաս-

տուն են այն մար դիկ, ով քեր այս կյան քում ապ րում են իբրեւ պան-

դուխտ ներ` ստա նա լով երկն քի ար քա յութ յան քա ղա քա ցիութ յու նը: 

 Տա լիս են ե րեք  ակն թար թը` շա հում հա վի տե նա կա նութ յու նը: Եվ 

որ քան ան միտ են այն մար դիկ, ով քեր զրկվում են հա վի տե նութ յու-

նից` այս ե րեք ակն թարթն ապ րե լու հա մար:  

- Ին չո՞ւ է մար դը վա խե նում խոս տո վա նել հա վի տե նութ յան գո յութ յու նը:

- Ք րիս տո սը տա լիս է այս հար ցի պա տաս խա նը. « Լույ սը ե կավ 
աշ խարհ, սա կայն մար դիկ խա վարն ա վե լի սի րե ցին, քան լույ սը, 
ո րով հետեւ ի րենց գոր ծե րը չար էին» ( Հովհ. Գ 19):  Չա րա գործ մար-
դը զար հու րում է լույ սից, հա վի տե նա կան կյան քից, ո րով հետեւ գի-
տի, որ ինքն այդ տեղ մաս եւ  բա ժին չու նի:  Մեղքն է մար դուն ար գե-
լում մտա ծել ար քա յութ յան մա սին: Իսկ մա քուր եւ  մեղ քե րից թեթեւ 
մար դը ձգտում է դե պի լույ սը, հրա ժար վում է աշ խար հի ա մեն ու նայ-
նութ յուն նե րից` ըն թա նա լով երկն քի ար քա յութ յան ճա նա պար հով: 

Ք րիս տո սի ա ռա ջին գա լուս տը փրկութ յան հա մար էր, սա կայն 
երկ րորդ ան գամ  Տե րը պի տի գա` աշ խար հը դա տե լու: Այս ա ռի թով 
մի ա ռակ հի շենք: Ար քու նա կան ճա նա պար հով ըն թա նում էր ա մե հի 
ձիե րի մի կառք, իսկ ճա նա պար հին ըն կած է լի նում մի ե րե խա, ո րին 
անձն վի րա բար փրկում է մի ե րի տա սարդ: Անց նում են եր կար տա-
րի ներ: Այդ մա նու կը դառ նում է ա վա զակ:  Բազ մա թիվ չա րիք ներ է 
գոր ծում, մարդ կանց սպա նում, թա լա նում, ի վեր ջո` դա տաս տա նի 
առջեւ կանգ նում:  Դա տա րա նը նրան մահ վան է դա տա պար տում: 
 Հան կարծ դա տա պարտ յա լը նկա տում է, որ դա տա վո րի դեմ քը շատ 
ծա նոթ է:  Հի շում է, որ նա այն նույն մարդն է, ով տա րի ներ ա ռաջ 
փրկել էր իր կյան քը: Ա վա զա կը դի մում է նրան` վերս տին փրկել 
ի րեն:  Դա տա վո րը պա տաս խա նում է. «Այ սօր ես չեմ կա րող օգ նել 
քեզ, ո րով հետեւ այն ժա մա նակ ես փրկիչ էի, իսկ այ սօր` դա տա-
վոր»: Այս պես էլ Ք րիս տո սի դա տաս տանն է. « Հի մա՛ է ըն դու նե լի 
ժա մա նա կը, հի մա՛ է փրկութ յան օ րը» ( տե՛ս Բ  Կորնթ. Զ  2),- ինչ-
պես ա սում է սբ․  Պո ղոս ա ռաք յա լը: Այս վայրկ յա նից սկսած պի տի 
ա պաշ խա րենք` փրկութ յան ար ժա նա նա լու հա մար: Ք րիս տոսն այ-
սօր նստած է Իր ո ղոր մութ յան ա թո ռին, իսկ երկ րորդ` ա հեղ գալստ-
յան ժա մա նակ կնստի Իր դա տաս տա նի ա թո ռին ու այլեւս չի փրկե-
լու, այլ դա տա պար տե լու է: 

 Փոր ձենք գնալ Ք րիս տո սի ու ղեն շած փրկութ յան ճա նա պար հով, 

որ պես զի մեր կյանքն ի մաս տա վոր վի: Ե րա նի՜ այն մար դուն, ով իր 
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սրտի մեջ Աստ ված ու նի. այդ պի սի մեկն ա մեն ինչ ու նի: Եվ վա՜յ  

այն մար դուն, ով իր սրտում Աստ ված չու նի, դժբախտ է այդ պի սին, 

ո րով հետեւ ե թե ան գամ ողջ աշ խարհն էլ իր ոտ քե րի տակ ու նե նա, 

դարձ յալ ո չինչ չու նի: Իմ մաղ թանքն է, որ  Աստ ված բնակ վի մեր 

սրտե րում` ի մաս տա վո րե լով մեր կյան քը: 

(2011 թ., մարտ, Արգավանդի սուրբ Սարգիս եկեղեցի, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ե  կ ե  ղ ե  ց ի ն  Ե ր կ  ն ա  յ ի ն  թ ա  գ ա  վ ո  ր ո ւ թ  յ ա ն 
խ ո ր հ ր  դ ա  պ ա տ  կ ե ր ն  է ,  բ ո ւ ն  Ա ս տ  ծ ո  թ ա  գ ա  վ ո -
ր ո ւ թ  յ ո ւ ն ն  ա յ ս  ե ր կ  ր ի  վ ր ա . . .

  Տեր  Մի նաս քահանա  Մարտիրոս յան

-  Տե՛ր հայր, Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րը հոր դո րում են քա րա կերտ ե կե ղե ցուն 

վե րա բեր վել ըստ նրա խորհր դա կան նշա նա կութ յան, այ սինքն՝ որ պես ան ձե-

ռա կերտ սրբա րա նի:  Գի տենք նաեւ, որ տա ճա րի խորհր դա բա նութ յու նը սեր-

տո րեն առնչ վում է  հա վա տաց յալ-ե կե ղե ցի ճշմա րիտ հա րա բե րութ յա նը, ո րը, 

ըստ էութ յան, նույն՝ մարդ-Աստ ված հա րա բե րութ յան նա խա պայ մանն է: Ի՞նչ է 

քրիս տո նեա կան տա ճա րը հա վա տաց յա լի հա մար, ի՞նչ կեց վածք պետք է ու նե-

նա հա վա տաց յա լը ե կե ղե ցու ներ սում...
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- Ե կե ղե ցին Աստ ծո ներ կա յութ յան վայրն է՝ բուն Աստ ծո թա-

գա վո րութ յունն այս երկ րի վրա: Ե կե ղե ցին « Հոր տունն է», ինչ պես 

ա սաց  Հի սու սը: Ե կե ղե ցին նաեւ հա վա տաց յալ նե րի ժո ղովն է, իսկ  

որ պես քա րե ղեն կա ռույց՝ այն վայ րը, ուր սկսվում է մար դու հա րա-

բե րումն Աստ ծու հետ: Ե թե Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը շո շա փե լի լե ռա-

նը մո տե նա լիս վա խե ցավ եւ խնդրեց Աստ ծուն, որ չտես նի, թե ինչ 

է կա տար վում  Մով սե սի հետ, ո րով հե տեւ մե ղա վոր մար դը չի կա րող 

տես նել Աստ ծուն եւ ապ րել, ա պա որ քան ա ռա վել պատ շաճ պետք 

է պա հենք մենք մեզ ե կե ղե ցում, քա նի որ մո տե ցել ենք ոչ թե շո շա-

փե լի լե ռա նը, այլ երկ նա յին Ե րու սա ղե մին,  Սիո նին, որ տեղ բնակ-

վում է Աստ ված:  Երկ րա վոր ո րե ւէ թա գա վո րի կամ իշ խա նի առ ջեւ 

ներ կա յա նում ենք ակ նա ծան քով, երկ յու ղա ծութ յամբ, ու րեմն, որ-

քան ա ռա վել պատ շա ճութ յամբ պետք է մտնենք տա ճար, որ տեղ մեր 

խոս քը  Տի րոջ հետ պետք է լի նի եւ ո՛չ միմ յանց: Ե կե ղե ցի մտնե լիս 

պետք է հաս կա նանք, որ Աստ ծո ներ կա յութ յան մեջ ենք գտնվում, 

ուս տի պետք է  ար ժա նա վո րա պես ներ կա յա նալ Աստ ծուն՝  խո նար-

հութ յամբ, ամ փոփ ված,  մեր միտքն ու կեց վածքն ամ բող ջո վին հա-

մա պա տաս խա նեց րած այդ սուրբ վայ րին:

-  Շա տե րը չեն կա րե ւո րում ե կե ղե ցի հա ճա խե լը՝ նշե լով, որ կա րող են ա ղո-

թել նաեւ տա նը: Որ քա նո՞վ է կա րե ւոր ա ղո թել հենց ե կե ղե ցում: 

- Կա րե ւո ր են կա նո նա կան ա ղոթք նե րը, ո րոնք են մեր Ե կե ղե ցու 

ի նը ժա մեր գութ յուն նե րը, Ս.  Պա տա րա գը: Կա րե լի է ա ղո թել նաեւ 

տա նը:  Սա կայն հի շենք սբ․  Պո ղոս ա ռաք յա լի խոս քե րը. « Հոգ տա-

նենք միմ յանց՝ սի րո եւ բա րի գոր ծե րի հոր դո րե լով եւ զանց չառ-

նենք մեկ տեղ հա վաք վե լը, ինչ պես որ սո վոր են ա նել ո մանք, այլ 

խրա խու սենք միմ յանց, եւ այդ այն քան ա վե լի, որ քան տես նում եք 

 Տի րոջ օր վա մո տե նա լը» (Եբր. Ժ 24-25):  Մեր ապ րած յու րա քանչ-

յուր օ րը մո տեց նում է  Տի րոջ գա լուս տը, եւ  Պո ղոս ա ռաք յա լի խոսքն 

էլ պա տա հա կան չէ:  Տերն էլ ա սում է. «Ուր եր կու կամ ե րեք հո գի 

հա վաք ված լի նեն Իմ ա նու նով, այն տեղ եմ Ես, նրանց մեջ» ( Մատթ. 

ԺԸ 20):  Հա սա րա կաց ա ղոթքն ա ռա վել հա ճե լի է Աստ ծուն, քա նի 

որ միաս նա կան ա ղոթ քի մեջ կա սե ր եւ միա վո րում:

-  Հայ րե րը պատ գա մում են ար ժա նա վո րա պես կանգ նել Աստ ծո առ ջեւ, 

հատ կա պես  Սբ․  Պա տա րա գի հույժ սոս կա լի  Խորհր դի առ ջեւ:  Ինչ պե՞ս: 

-  Նախ եւ ա ռաջ պետք է ու նե նանք մեղ քի գի տակ ցութ յուն եւ 

կա տար յալ զղջում մեր մեղ քե րի հա մար:  Հի շենք ա վե տա րա նա կան 

փա րի սե ցու եւ մաք սա վո րի ա ղոթ քը (տե՛ս  Ղուկ. ԺԸ 9-14):  Փա-
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րի սե ցու ա ղոթքն ըն դու նե լի չե ղավ, ո րով հե տեւ նա չու ներ մեղ քի 

գի տակ ցութ յուն, Աստ ծուց ի րեն տրված շնորհ նե րը վե րագ րում էր 

ի րեն, փառք էր տա լիս Աստ ծուն, որ ին քը նման չէր ու րիշ նե րին, 

ան մեղ էր եւ այլն: Իսկ մաք սա վո րը, որ գի տեր իր ապ րած կյան-

քը, զղջում էր ապ րում գոր ծած մեղ քե րի հա մար, Աստ ծո նե րո ղամ-

տութ յան եւ ո ղոր մութ յան կա րիքն ու ներ:  Նա մաքր վե լու ու ղին էր 

բռնել:   Մենք բո լորս մե ղա վոր ենք, քան զի ե թե կա մա վոր մեղք 

չենք գոր ծել, ա պա ա կա մա յի հնա րա վո րութ յու նը միշտ էլ առ կա է: 

 Չա րը մեզ պա րապ չի թող նում, ա նընդ հատ մեր ժա մա նա կը լցնում 

է այն պի սի հրա պու րանք նե րով, գայ թակ ղութ յուն նե րով, որ ա մե-

նաընտր յալ ներն ան գամ կա րող են շեղ վել, մո լոր վել, ինչ պես սբ․  Պո-

ղոս ա ռաք յալն է ա սում. «Ով կար ծում է, թե կանգ նած է հաս տատ, 

թող զգույշ լի նի, գու ցե թե ընկ նի» (Ա  Կորնթ. Ժ 12):

-  Տե՛ր հայր, սբ․  Հովհ. Օձ նե ցին ա սում է, որ ե կե ղե ցում գտնվող ա մեն ինչ 

երկ նա յին նե րի օ րի նակն է ցույց տա լիս՝ նկա տի ու նե նա լով ե՛ւ կա ռույ ցը, ե՛ւ ծի-

սա կան ա ռար կա նե րը: Իսկ սբ․ Գր.  Տա թե ւա ցին ա սում է, որ ե կե ղե ցին կա-

ռուց ված է լու սե ղեն երկն քի օ րի նա կով: Ինչ պե՞ս հաս կա նալ:

- Ե կե ղե ցին երկ նա յին թա գա վո րութ յան խորհր դա պատ կերն է: 

 Բե մը խորհր դան շում է եր կին քը, որ տեղ լի նել թույ լատր վում է միայն 

քա հա նա յին եւ նրա սպա սա վոր նե րին: Ողջ  Պա տա րա գի խորհր դա-

կա տա րութ յու նը մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի ծննդից սկսած մին չեւ 

Ն րա փրկա գոր ծա կան հա րութ յունն է, Իր սուրբ  Մարմ նի եւ Ար յան 

մա տու ցումն է մեր մեղ քե րի քա վութ յան եւ թո ղութ յան հա մար, մեզ 

երկն քի ար քա յութ յուն ա ռաջ նոր դե լու հա մար:  Հա ջորդ դա սը դարձ-

յալ նա խա տես ված է Աստ ծո եւ ժո ղովր դի մի ջեւ միջ նոր դի՝ հո գե ւո-

րա կա նի հա մար, ով ա վե լի մոտ է երկն քին: Այ նու հե տեւ սրահն է, 

որ նա խա տես ված է ժո ղովր դի հա մար:  Միջ նա դար յան ե կե ղե ցի նե-

րում կար նաեւ ա պաշ խա րող նե րի հա մար նա խա տես ված գա վի թը, 

որն այ սօր մեր ե կե ղե ցի նե րում բա ցա կա յում է, իսկ ե թե կա, ա պա չի 

ծա ռա յում նպա տա կին: Իսկ հնում գա վիթ նե րը բա ժան ված են ե ղել 

եր կու մա սի՝ կա նանց եւ տղա մարդ կանց հա մար: Ա վե լի վաղ ե կե ղե-

ցի նե րում ե ղել է նաեւ բաց սրահ՝ շատ ծանր հան ցանք գոր ծած նե րի 

ա պաշ խա րութ յան հա մար: 

- Ինչ պես  Սբ․  Պա տա րա գի ժա մա նակ խորհր դա վո րա բար հա ցը եւ գի-

նին  Սուրբ  Հո գու ներ գոր ծութ յամբ փոխակերպ վում են Ք րիս տո սի  Մարմ նի եւ 

Ար յան, գրե թե նույն մո տեց մամբ հայ րե րը հոր դո րում են ե կե ղե ցում գտնվող 

յու րա քանչ յուր նյու թե ղեն ա ռար կա դի տել իբ րեւ շնոր հակ րութ յամբ օժտ ված, 
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օրհն ված եւ օծ ված ա ռար կա ներ, ո րոնք ի րա կա նում երկ նա յին ի րո ղութ յունն 

են ներ կա յաց նում տա ճա րի մեջ: 

- Ե կե ղե ցում գտնվող ծի սա կան ա ռար կա նե րը մեր փրկա գոր-

ծութ յան հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ու նեն եւ երկն քում ե ղած նե րի 

օ րի նակն են: Օ րի նակ՝ սկիհն այն բա ժակն է, որ տեղ լցնում ենք գի-

նին, ո րը խորհր դա վո րա պես փո խարկ վում է Ք րիս տո սի Ար յա նը, եւ 

այդ սկի հը խորհր դան շում է Ք րիս տո սի չար չա րանք նե րի բա ժա կը, 

ո րի մա սին  Տերն Իր վեր ջին ա ղոթ քում ա սում է. « Հա՛յր, ե թե կա-

մե նում ես, այս բա ժա կը ինձ նից հե ռաց րո՛ւ...» ( Ղուկ. ԻԲ 42): Այդ 

չար չա րան քի բա ժակն Իր ա շա կերտ նե րը հե տո պի տի խմեն: Այդ բա-

ժա կով ենք հա ղորդ վում  Տի րոջ  Մարմ նին եւ Ար յա նը:  Մաղզ ման կլոր 

մե տաղ յա ափ սե է, դրվում է սկի հի վրա եւ խորհր դան շում այն այ րը, 

որ տեղ ծնվեց Ք րիս տո սը, եւ այն գե րեզ մա նը, որ տեղ դրվեց:  Խաչ-

վառ նե րը, ո րոնք գոր ծած վում են ե կե ղե ցում, նույն պես խոր հուրդ 

ու նեն: Դ րանց վրա պատ կեր ված են լի նում խա չե լութ յան, ծննդյան 

կամ հա րութ յան պատ կեր նե րը:  Նա խա պատ մութ յու նը գա լիս է 4-րդ 

 դա րից, եւ  Կոս տան դիա նոս կայ սեր հայտ նի տե սիլ քի արդ յուն քում է 

խա չը պատ կեր վել դրո շակ նե րի վրա:  Քա նի որ մեր ա ղոթք նե րը պա-

տե րազմ ներ, ճա կա տա մար տեր են չար ու ժե րի դեմ, ապա  Տի րո ջից 

խնդրում ենք հաղ թութ յուն հո գե ւոր պա տե րազ մում, ուս տի խաչ-

վա ռը կամ խա չը որ պես հաղ թութ յան դրո շակ է ծա ռա յում մեզ:

Ք շո ցը նախ կի նում մե տա ղից չի ե ղել, այլ կտա վից եւ օգ տա-

գործ վել է Սր բութ յան՝ Ք րիս տո սի  Մարմ նի եւ Ար յան վրա տա տա-

նե լու հա մար՝ որ պես քե րով բեա կան պահ պա նութ յուն: Ք շոց նե րի 

ձայ նը խորհր դան շում է քե րով բե նե րի օրհ նութ յու նը: 

Ու նենք նաեւ փոք րիկ խորհր դա նոց, որ տե ղից ըն ծա ներն ենք 

մա տու ցում դե պի  Սուրբ  Սե ղան,  Վե րա բե րում կա տա րում: Այն 

խորհր դան շում է բեթ ղեհեմ յան այ րը:

Իսկ սրբա պատ կեր նե րը, ո րոնց վրա տե րու նա կան պատ կեր ներն 

են, նյու թա պես ցույց են տա լիս, թե ում հետ ենք հա ղոր դակց վում: 

Դ րանց, ան շուշտ,  մենք չենք երկր պա գում: Սր բա պատ կեր նե րը 

նույն պես պետք է օրհն ված եւ օծ ված լի նեն, ինչ պես ե կե ղե ցում 

գոր ծած վող յու րա քանչ յուր ա ռար կա, ո րոնք մեզ մեր ձեց նում են 

 Տի րո ջը, կենտ րո նաց նում մեր ա ղոթք նե րի մեջ: 

-  Դարձ յալ սբ․  Հովհ. Օձ նե ցին ա սում է, որ տա ճա րը, հա վա տաց յալ նե րի 

ժո ղո վա տե ղի լի նե լով, ցույց է տա լիս մեր հա վա սա րութ յու նը հրեշ տակ նե րի 

հետ, երբ բո լորս Ք րիս տո սի բե մի առ ջեւ ենք լի նում, այ սինքն՝ մար դը հա վա-
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սարվում է հրեշ տակ նե րին տա ճա րի մի ջո ցով, ձգտում է հրեշ տա կան ման դառ-

նալ: Ի՞նչ է նշա նա կում հրեշ տա կան ման լի նել: 

- Հ րեշ տա կան ման լի նել նշա նա կում է մեղ քից մա քուր, զերծ լի-

նել, մշտա կան հա ղոր դակ ցութ յան մեջ լի նել Աստ ծո հետ:  Գի տենք, 

որ հրեշ տակ նե րը սպա սա վոր ներ եւ փա ռա բա նող ներ են, ուս տի մենք 

էլ մշտա պես պետք է պատ րաստ լի նենք  Տի րո ջը սպա սա վո րե լու, 

Ն րան ա ղո թե լու, Ն րա պատ վի րան նե րով շարժ վե լու: Այդ պատ վի-

րան նե րից ա մե նա մե ծը սի րո պատ վի րանն է՝ սի րել Աստ ծուն եւ սի-

րել Իր պատ կե րով ու նմա նութ յամբ ստեղծ ված նե րին: Այս սուրբ եւ 

ա ղո թա կան վի ճակն է, որ մեզ կա րող է հրեշ տա կան ման դարձ նել: 

-  Տե՛ր հայր, գի տենք, որ մկրտութ յան շնոր հով մեր սրտե րում դաջ վում են 

երկ նա յին հատ կութ յուն նե րը, մար դը որ դեգր վում է Աստ ծուն, դառ նում  Սուրբ 

 Հո գու տա ճար, Աստ ծո բնա կա րան, բայց դա դեռ քիչ է: Ըստ Ե կե ղե ցու հայ-

րե րի՝ միայն մշտա ջան աստ ված պաշ տութ յամբ եւ չար չա րա լից պատ վի րա նա-

պա հութ յամբ այդ երկ նա յին հատ կութ յուն նե րը կա րող են բնա վոր վել մեր մեջ: 

Ի՞նչ ջան քե րի մա սին է խոս քը:

-  Մար դու փրկութ յունն սկսվում է հավատով եւ մկրտութ յամբ, 

բայց շա րու նա կութ յու նը մեր ա ռա քի նութ յուն ներն են, մեր աստ վա-

ծա հա ճո կյան քը, մեղ քե րից ա զատ վե լը, մշտա պես  Տի րոջ ներ կա յութ-

յան մեջ լի նե լը,  Տի րոջ  Մարմ նի եւ Ար յան հա ղոր դութ յամբ մեր ուխ-

տը մշտա պես նո րո գե լը, Ն րա նով զո րա նա լը: Եվ եւս մեկ կա րե ւոր 

հան գա մանք. հա վա տաց յալ մար դը մշտա պես խորհուրդ նե րի կա րիք 

է զգում, ուս տի յու րա քանչ յու րը պետք է ու նե նա խորհր դա տու 

հո գե ւո րա կան, ո րը կա րող է լի նել խոս տո վա նա հայր կամ պար զա-

պես մտե րիմ մի անձ նա վո րութ յուն, ով կօգ նի իր խոր հուրդ նե րով եւ 

դժվա րութ յուն նե րի ու խո չըն դոտ նե րի մեջ կա ռաջ նոր դի մար դուն:

(2006 թ., դեկտեմբեր, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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Օ Ր Հ Ն Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ  Ե Վ  Ա Ն Ե Ծ Ք

 Տեր Կ յու րեղ քա հա նա  Տալ յան

Ա մե նա կալ Աստ ված, ստեղ ծե լով ողջ տիե զերքն ու եր կի րը, ի մա նա-
լի եւ շնչա վոր աշ խար հը, կեն դա նի նե րին ու բույ սե րը, վեր ջա պես ա րա րեց 
ա րար չութ յան պսա կին՝ մար դուն, ո րին ա րա րեց Իր պատ կե րով եւ նմա-
նութ յամբ եւ ա մեն ինչ պսա կեց Իր օրհ նութ յամբ: Աստ վա ծա շունչն ա սում է. 
«Եվ Աստ ված տե սավ, որ բա րի է», այ սինքն՝ Աստ ծու ողջ ա րար չութ յու նը 
ցնծում էր օրհ նութ յամբ:  Սա կայն  աստ վա ծա յին զո րութ յան ու փառ քի դեմ 
ըմ բոս տութ յու նից ու անհ նա զան դութ յու նից ծնված չա րը բա զում չա րիք նե-
րի հետ աշ խարհ բե րեց նաեւ ա նեծ քը, եւ մար դը,  որ բնութ յամբ բա րի էր, 
իր մեջ կա մա վո րա բար ըն դու նեց չա րի քի սեր մե րը եւ դրա հետ միա սին՝ 
ա նեծ քը: Եվ այս պի սով, ա րար չա կան բա րու, աստ վա ծա յին օրհ նութ յան 
հետ կողք կող քի՝ մար դու մեջ ապ րում է, նրա հետ քայ լում է չա րի սեր մա-
նած չար պտու ղը՝ ա նեծ քը: 

-  Տե՛ր հայր, ի՞նչ կա րե ւոր, վճռո րոշ դեր են խա ղում այս եր կու հա կա մետ եւ 

ի րա րա մերժ ե րե ւույթ նե րը յու րա քանչ յուր մար դու կյան քում:

-  Նախ փոր ձենք հաս կա նալ, թե ինչ է ա նեծ քը: Ըստ բա ցատ-

րա կան բա ռա րա նի՝  «ա նեծք»-ը ստու գա բան վում է որ պես չա րա-

խո սութ յուն, չար կա մե ցո ղութ յուն: Եր կիր մո լո րա կի վրա ա ռա ջին 

ա նեծ քը դուրս է ե կել Աստ ծու բե րա նից:  Սա կայն աստ վա ծա յին 

ա նեծ քը խիստ տար բեր է մար դու ա նեծ քից: Երբ Ա դամն ու Ե վան 

մե ղան չե ցին, Աստ ված ա նի ծեց նրանց եւ Ա դա մին ա սաց. « Թող 

ա նիծ յալ լի նի եր կի րը քո ա րա ծի պատ ճա ռով:  Տան ջան քով հայ թայ-

թես քո սնուն դը քո կյան քի բո լոր օ րե րին» (Ծննդ. Գ 17): Ա նի ծեց 

նաեւ Ե վա յին՝ ա սե լով. « Պի տի ան չափ բազ մաց նեմ քո ցա վերն ու 

քո հա ռա չանք նե րը:  Ցա վե րով ե րե խա ներ պի տի ծնես...» (Ծննդ. Գ 

16):  Թեեւ Աստ ված ա նի ծեց Ա դա մին, սա կայն ա սաց, որ եր կիրն իր 

պտու ղը տա, եւ նա կա րո՛ղ է իր քրտին քով վաս տա կել իր հա նա-

պա զօր յա հա ցը:  Սա Աստ ծու ո ղոր մութ յան ար տա հայ տութ յունն էր: 

Երկ րորդ Օ րեն քի գրքում աս վում է. «Ա նիծ յալ է այն մար դը, որ 

կախ ված է փայ տից» (Բ Օրենք ԻԱ 23): Այս մար գա րեա կան խոս քը 

վե րա բե րում է մեր  Տի րո ջը, քան զի  Նա ար ժա նա ցավ ա նեծ քի մեր 

պատ ճա ռով, սա կայն մեր հան դեպ ու նե ցած Իր սի րո, հո ժա րութ յան 

եւ խո նար հութ յան շնոր հիվ այդ ա նեծ քը վե րա ծեց օրհ նութ յան:  Մեր 
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 Տի րոջ վրա ե կած ա նեծքն ա մե նա մեծն էր, ո րը եր բե ւէ ե ղել է ա րար-

չա գոր ծութ յան մեջ: Երկ րորդ Օ րեն քի գրքում բազ մա թիվ ա նեծք-

ներ եւ օրհ նութ յուն ներ կան: Սբ.  Գիրքն ա սում է, որ Աստ ված «Իր 

ա րե գա կը ծա գեց նում է չա րե րի եւ բա րի նե րի վրա եւ անձ րեւ է 

թա փում ար դար նե րի եւ մե ղա վոր նե րի վրա» ( Մատթ. Ե 45): Աստ-

ված ա նա չառ է, Ն րա ո ղոր մութ յու նը թափ վում է բո լո րի վրա որ պես 

օրհ նութ յուն:

-  Տե՛ր հայր, Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն ու սու ցա նում են, որ պետք է լեզ վի 

վրա սանձ դնել. լեզ վով պետք է օրհ նել Աստ ծուն, մխի թա րել սգա վոր նե րին, 

քա ջա լե րել վհատ ված նե րին...:

- Սբ. Մկր տութ յան ժա մա նակ, երբ քա հա նան Դ րոշ մի խոր-

հուրդն է կա տա րում, մյու ռո նով օ ծում է մկրտվո ղի մարմ նի տար-

բեր մա սե րը, այդ թվում նաեւ բե րա նը՝ ա սե լով. « Հի սուս Ք րիս տո սի 

ան վամբ դրոշմ վող կնիքն այս թող լի նի քեզ հա մար պահ պա նութ-

յուն բե րա նի եւ ա մուր փա կան քո շրթունք նե րին»:  Խոս քը, ո րով 

օժտ ված է մար դը, կեն դա նի նե րից տար բեր լի նե լու ա մե նա կա րե ւոր 

հատ կա նիշ նե րից է: Այ սօր մեր ի րա կա նութ յան մեջ ե րե խա ներն այն-

քան հեշ տութ յամբ են միմ յանց «ա նա սուն» ան վա նում:  Սա ա հա վոր 

ե րե ւույթ է. Աստ ծու պատ կերն ու նմա նութ յունն ու նե ցող մար դուն 

«ա նա սուն» ան վա նե լով՝ հայ հո յում ենք Աստ ծուն: Սբ.  Հա կո բոս 

ա ռաք յալն իր ընդ հան րա կան թղթում ա սում է. « Լե զուն մի փոքր 

ան դամ է, բայց մե ծա մեծ բա ներ է բար բա ռում...  Լե զուն էլ կրակ 

է, մի աշ խարհ ա նի րա վութ յան. մեր ան դամ նե րի մեջ է հաս տատ-

ված լե զուն, որ ա պա կա նում է ամ բողջ մար մի նը եւ կրա կով վա ռում 

մեր ամ բողջ կյան քը, բոր բոք ված գե հե նի կրա կով... Ն րա նով օրհ-

նում ենք  Տի րո ջը եւ  Հո րը եւ նրա նով ա նի ծում ենք մարդ կանց, որ 

ստեղծ վե ցին Աստ ծու նմա նութ յամբ» ( Հակ. Գ 5, 6, 9): Եվ հստակ 

ա սում է, որ նույն աղբ յու րից չի կա րող բխել քաղցր եւ դա ռը ջուր 

միա ժա մա նակ:  Մարդն այն քա՜ն զգույշ պետք է լի նի իր բե րա նից 

դուրս ե կած յու րա քանչ յուր խոս քի հա մար, չէ՞ որ մենք «մեր խո-

սած ա մեն դա տարկ բա նի հա մար դա տաս տա նի օ րը հա շիվ պի տի 

տանք» ( Մատթ. ԺԲ 36):  Գի տե նանք նաեւ, որ խոսքն իր մեջ զո-

րութ յուն է կրում:  Մի գրքույ կում կար դա ցի մի ող բեր գա կան դեպ-

քի մա սին:  Մի կին, որն ու ներ 2 ե րե խա, մե կը՝ չորս տա րե կան, իսկ 

մյու սը՝ նո րա ծին, ա նընդ հատ լաց լի նող նո րած նի վրա բար կա նա լով՝ 

ա սում է, որ ե թե չդա դա րի լաց լի նե լուց, պա տու հա նից դուրս կնե-

տի նրան:  Քիչ ժա մա նակ անց ման կան լա ցը դա դա րում է, եւ երբ 
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մայ րը փոր ձում է պար զել պատ ճա ռը, պարզ վում է, որ չորս տա րե-

կան ե րե խան նո րած նին դուրս է նե տել պա տու հա նից: 

 Ցա վա լի է նաեւ այն, երբ ծնող ներն ի րենք են սո վո րեց նում 

ի րենց ան մեղ ե րե խա նե րին հայ հո յել եւ ու րա խա նում են, երբ նրանց 

բե րա նից պիղծ խոս քեր են դուրս գա լիս: Ծ նող ներն ի րենց ե րե խա-

նե րին դարձ նում են հայ հո յիչ: Այդ կերպ վար վե լով՝ նրանք Աստ ծու 

ա նեծքն են ի րենց վրա բե րում:

-  Տե՛ր հայր, ի՞նչ կա սեք այն դեպ քե րի վե րա բեր յալ, երբ ծնող ներն են ի րենց 

անհ նա զանդ զա վակ նե րին ա նի ծում: 

- Ես շատ ըն տա նիք ներ գի տեմ, որ տեղ ա նեծքն է թե ւա ծում: 

Ա նի ծում են ե՛ւ ի րենց զա վակ նե րին, ե՛ւ հա րե ւան նե րին ու ազ գա-

կան նե րին:  Մինչ դեռ  Տերն Ա վե տա րա նում ու սու ցա նում է. « Սի րե-

ցե՛ք ձեր թշնա մի նե րին, օրհ նե ցե՛ք ձեզ ա նի ծող նե րին, բա րութ յո՛ւն 

ա րեք ձեզ ա տող նե րին եւ ա ղո թե ցե՛ք նրանց հա մար, որ չար չա-

րում են ձեզ եւ հա լա ծում» ( Մատթ. Ե 44): Ուս տի նո րից ու զում եմ 

կրկնել, որ որ պես քրիս տոն յա ներ՝ պար տա վոր ենք զգույշ լի նել մեր 

բե րա նից դուրս ե կած յու րա քանչ յուր խոս քի հա մար:

-  Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե ցին ա սում է, որ «ե թե Աստ ված բար կա ցող մայ րե-

րի բո լոր խնդրանք նե րը կա տա րեր, նրան ցից շա տե րը նույն օրն իսկ ան զա վակ 

կդառ նա յին: ... Բայց երբ շատ են նույ նը կրկնում, զա վակ նե րին բազ միցս վերց-

նում է աշ խար հից՝ որ պես պա տիժ նրանց ծնող նե րին...»:

- Ես կա վե լաց նեի՝ «եւ որ պես օրհ նութ յուն նրանց զա վակ նե-

րին»:  Պատ կե րաց րեք մի տուն, որ տեղ ա մեն օր ա նեծք ներ են հնչում: 

Այդ տեղ այ լեւս սի րո մա սին խոսք լի նել չի կա րող: Ք րիս տո սի խաչ-

վե լուց եւ հա րութ յու նից հե տո այ լեւս Աստ ված մեզ չի ա նի ծում 

եւ Իր ար դա րութ յամբ չի մո տե նում: Աստ ված այն քա՜ն ո ղոր մած, 

համ բե րող է մե ղա վոր նե րիս նկատ մամբ, մշտա պես փոր ձում է մեզ 

խրա տել, սթա փեց նել, արթ նաց նել, իսկ մենք, մեզ վե րագ րե լով դա-

տա վո րի դե րը, ա նի ծում ենք միմ յանց, ո րը յու րա հա տուկ դա տա-

պար տութ յուն է:

-  Փոր ձենք հաս կա նալ՝ ին չի՞ց է ծնվում ա նի ծե լու ցան կութ յու նը:

- Սբ․  Գիրքն ա սում է, որ «ոչ թե՝ ինչ որ բե րա նով է մտնում, ա՛յն 

է պղծում մար դուն, այլ ինչ որ ել նում է բե րա նից՝ ա՛յն է պղծում 

մար դուն» ( Մատթ. ԺԵ 11): Ա նի ծե լու ցան կութ յու նը մար դու մեջ 

ծնվում է սրտի չա րութ յու նից, Աստ ծու երկ յու ղի բա ցա կա յութ յան 

հե տե ւան քով եւ այլ պատ ճառ նե րով:
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-  Հա ճախ կսկիծն է լի նում պատ ճա ռը, օ րի նակ՝ սաս տիկ սու գը, սի րե լիի 

մա հը, ո րի հե տե ւան քով մար դիկ դժգո հում են, հայ հո յում Աստ ծուն: Ի՞նչ կա սեք 

այս ա ռի թով:

-  Սա նշա նա կում է բնավ չճա նա չել Աստ ծուն, չհա վա տալ փրկա-

գոր ծութ յա նը, հա վի տե նա կան կյան քին եւ ա մեն ինչ չա փել ժա մա-

նա կա վոր կյան քի չա փա նիշ նե րով:  Թող հի շեն բո լո րը՝ մե ծա հա սակ-

նե րը եւ ե րի տա սարդ նե րը. ա նեծքն Աստ ծու կող մից ա նըն դու նե լի 

է, իսկ ա նի ծող նե րը մի օր ի րենց ա նեծ քի պտուղ նե րը պի տի քա ղեն:

-  Տե՛ր հայր, եր բեմն ա կա մա ունկն դիր ենք դառ նում չա րա խո սութ յուն նե-

րի, ա նեծք նե րի, հայ հո յանք նե րի: Ի՞նչ պետք է ա նել նման դեպ քե րում, երբ չես 

կա րող սաս տել, հան դի մա նել:

- Ք րիս տոն յա մարդն այդ պի սի բա նե րի առ ջեւ պետք է իր 

ա կանջ նե րը փա կի: Սբ. Ն. Շ նոր հա լին « Հա վա տով խոս տո վա նիմ»-ի 

Թ ա ղոթ քում, ո րը վե րա բե րում է զգա յա րան նե րին, խնդրում է Աստ-

ծուն ի րեն զերծ պա հել աչ քե րի ա րա տա սի րութ յու նից, ա կանջ նե րի 

ա խոր ժալ րութ յու նից, ստա խո սութ յու նից, չա րը խոր հե լուց եւ այլն: 

 Պետք է ա ղո թենք, որ Աստ ված մեզ զերծ պա հի նման բա նե րից:

-  Հա ճախ ենք կրկնում, որ  Հա յաս տանն օրհն ված է, ի վեր ջո, Աստ վա ծաշն-

չի լե ռան՝ Ա րա րա տի հայ րե նիքն է այն: Այ սօր ին չո՞վ ենք ա վե լաց նում կամ պա-

կա սեց նում այդ օրհ նութ յու նը:

- Այ սօր մենք պա կա սեց նում ենք օրհ նութ յու նը մեր երկ րից: 

Ոչն չաց նում ենք ան տառ նե րը, եր կիրն աղ բա նո ցի ենք վե րա ծել, 

մի՞ թե սա ա նեծք չէ:  Մենք պա կա սեց նում ենք օրհ նութ յու նը եւ 

ա վե լաց նում ա նեծ քը: Երբ ես հույսս դնում եմ ինձ վրա, ար դեն իսկ 

ա նիծ ված եմ, մինչ դեռ Ե րե միա մար գա րեն ա սում է. « Թող օրհն յալ 

լի նի այն մար դը, որ հույ սը  Տի րոջ վրա կդնի, որ  Տե րը նրա հույ սը 

կդառ նա» (Ե րեմ. ԺԷ 7):

 Կոչ եմ ա նում խո րա պես քննել մեզ վրա հա սած դժվա րութ յուն-

նե րի, նե ղութ յուն նե րի պատ ճառ նե րը, այդ դեպ քում միայն շատ բա-

ցա սա կան բա ներ մեր մեջ կհայտ նա բե րենք եւ պայ քա րե լով դրանց 

դեմ՝ կկա րո ղա նանք ար ժա նա նալ Աստ ծու օրհ նութ յա նը, ո րով հե տեւ 

Աստ ված ո ղոր մած  Հայր է: 
(2005 թ., դեկտեմբեր, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, 

«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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 Ն ե  ր ո  ղ ա մ  տ ո ւ թ  յ ո ւ ն

  Տեր  Կո մի տաս վար դա պետ  
Հովնան յան

-   Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յա լը  ե փե սա ցի նե րին ուղղ ված իր թղթում գրում է. 

« Միմ յանց հետ ե ղե՛ք քաղցր, գթած՝ նե րե լով միմ յանց,  ինչ պես  որ Աստ ված 

նե րեց մեզ Ք րիս տո սով (տե՛ս Ե փես. Դ 32):  Մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տոսն էլ մարդ-

կութ յան ողջ պատ մութ յան մեջ ցույց տվեց նե րո ղամ տութ յան մե ծա գույն 

օ րի նա կը` խա չի վրա յից ա ղո թե լով Ի րեն խա չող նե րի հա մար: Ո՞րն է նե րո ղամ-

տութ յան կար եւո րութ յու նը քրիս տոն յա յի կյան քում:

-  Նե րո ղամ տութ յու նը կապ ված է ան հա տի նե րաշ խար հի խա ղա-

ղութ յան հետ:  Նե րե լով` մենք ոչ թե դի մա ցի նին ենք նե րում, այլ 

հաշտ վում ենք մեզ հետ` դի մա ցի նի նկատ մամբ բա ցա սա բար չտրա-

մադր վե լով: Ապ րե լով չնե րե լով` մենք հա ճախ գտնվում ենք շատ 

ա վե լի փո թորկ յալ վի ճա կում, քան այն ան ձը, ո րին կար ծում ենք` 

նե րել ենք: « Հայր մեր»  ա ղոթ քի մեջ մենք ա սում ենք. «Եվ թող մեզ 

ըզ պար տիս մեր, որ պես եւ մեք թո ղումք մե րոց պար տա պա նաց»: Եվ 

գի տենք, որ  Մատթեո սի Ա վե տա րա նի այս հատ վա ծի ամ բող ջա ցու-

մը 6-րդ գլ խի մեջ է, ուր աս վում է. «Ե թե դուք մարդ կանց նե րեք 

ի րենց հան ցանք նե րը, ձեր Երկ նա վոր  Հայրն էլ ձեզ կնե րի: Իսկ ե թե 

դուք մարդ կանց չնե րեք ի րենց հան ցանք նե րը, ձեր  Հայրն էլ ձեզ չի 

նե րի ձեր հան ցանք նե րը»:  Մատ թեո սի Ա վե տա րա նի 9-րդ գլ խի 6-րդ 

 հա մա րում շատ գե ղե ցիկ հատ ված կա, ուր աս վում է, որ « Մար դու 
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Որ դին իշ խա նութ յուն ու նի երկ րի վրա մեղ քե րը նե րե լու» ( Մատթ. 

Զ 14, 15): Եվ այս նույն գա ղա փա րի մա սին հե տաքր քիր դրվագ է 

պատմ վում  Հով հան նե սի Ա վե տա րա նում, երբ  Տե րը հա րութ յու նից 

հե տո հայտն վում է ա ռաք յալ նե րին` ա սե լով. «Ա ռեք  Սուրբ  Հո գին: 

Ե թե մե կի մեղ քե րը նե րեք, նրանց ներ ված կլի նի. ե թե մե կի մեղ քե րը 

չնե րեք, ներ ված չի լի նի» ( Հովհ. Ի 22, 23): 

-  Հա՛յր սուրբ, սբ․ Գր.  Նա րե կա ցին « Հայր մե ր» աղոթքի` վե րը նշված տո-

ղե րի առն չութ յամբ ա սում է, որ « Տեր Աստ ված մեզ իշ խա նութ յուն է տվել մեր 

մեղ քե րի թո ղութ յան հա մար, քան զի ինչ սրտով թող նում ենք միմ յանց պարտ-

քե րը եւ  սեր ու գութ ցու ցա բե րում նրանց հան դեպ, նույն չա փով էլ Աստ ված 

մեր հան ցանք ներն է թող նում...», այ սինքն` ե թե մենք չենք կա րո ղա նում նե րել 

մեր նման նե րին, Աստ ված էլ մեզ չի նե րի, որ քան էլ ջա նա սի րա բար ա ղո թենք:  

- Ա յո՛, մենք պետք է նե րենք, որ Աստ ված էլ մեզ նե րի:  Սուրբ 

 Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է. « Կեն դա նի Աստ ծու տա ճար եք դուք, եւ 

Աստ ծու  Հո գին է բնակ վում ձեր մեջ» (Ա  Կորնթ.  Գ 16), այ սինքն` 

մենք հա մար ժեք ենք Ք րիս տո սին, Ով ա սում է. «Ես Իմ  Հոր մեջ եմ, 

եւ  դուք` Իմ մեջ. ու Ես` ձեր մեջ» ( Հովհ. ԺԴ 20): Իսկ Աստ վա ծոր-

դու կեր պարն ու նե նա լը հենց նշա նա կում է նե րո ղա միտ լի նել բո լո րի 

հան դեպ` ա ռանց խտրա կա նութ յան:  Նաեւ` ե թե մենք Ք րիս տո սով 

միա նում ենք  Հո րը, ա պա պար տա վոր ենք մեր ան ձը, մեր էութ յու նը 

կեր տել կա տա րե լութ յան կեր պա րի մեջ, քա նի որ այդ է պա հան-

ջում Ք րիս տո սը. « Կա տար յա՛լ ե ղեք դուք, ինչ պես որ ձեր երկ նա վոր 

 Հայրն է կա տար յալ» ( Մատթ. Ե 48): Ճշ մա րիտ նե րո ղա միտ մար դը 

ձեր բա զատ վում է քի նախնդ րութ յու նից, ո խա կա լութ յու նից, ո րոնք 

մե ծա գույն մեղ քեր են` մար դուն Աստ ծուց հե ռաց նող:  Մեր հո գի-

նե րի մեջ չեն կա րող  տեղ ու նե նալ քենն ու ո խը:  Մեր հո գի նե րում 

կրենք այն քան նե րո ղամ տութ յուն, որ քան մեր մարդ կա յին տկար 

բնութ յու նը կա րող է ի րեն թույլ տալ: 

- Այ սօր շա տե րը (նույ նիսկ քրիս տոն յա մար դիկ) խոս տո վա նում են, որ 

դժվա րա նում են նե րո ղա միտ լի նել բո լո րի հան դեպ:  Լի նում են դեպ քեր, երբ 

մար դը չի կա րո ղա նում մո ռա նալ հասց ված վի րա վո րան քը, ցա վը, որ քան էլ 

փոր ձում է: Բ նա կա նա բար իր սրտում գեթ մեկ հո գու հան դեպ ոխ ու քեն ու-

նե ցող մարդն ար դեն լիար ժեք քրիս տոն յա կոչ վել չի կա րող: Ու րեմն ինչ պե՞ս 

հաս նել նե րո ղամ տութ յան կա տար յալ աս տի ճա նին` կա րո ղա նա լով ա ռանց 

ա չա ռութ յան նե րել բո լո րին` որ պես Ք րիս տո սի ճշմա րիտ հետ եւոր դը:

- Ընդ հան րա պես վիշտն է, որ մար դու մեջ ծնում է ոչ նե րո ղա-

միտ պահ վածք ու մտքեր` նա յած թե դի մա ցի նի կող մից պատ ճառ-
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ված ցավն ինչ ուժգ նութ յուն ու նի:  Հին Կ տա կա րա նում հրեա ժո ղո-

վուր դը վատ ա րարք նե րով միշտ վշտաց նում, հու սա խաբ էր ա նում 

Աստ ծուն, Աստ ված էլ ա կա մա յից պատ ժում էր նրանց:  Սա կայն  Նոր 

Կ տա կա րա նում շեշտ վում է սի րո, նե րո ղամ տութ յան գա ղա փա րը: 

Ես կար ծում եմ, որ ե թե ցա վը զո րա վոր է, իսկ վեր քը` խո րը, դժվար 

է ան մի ջա պես նե րել ու մո ռա նալ:  Բայց ըստ իս` ես ոչ թե դի մա ցի-

նին եմ նե րում, այլ ինքս ինձ հետ հաշ տութ յան դա շինք եմ կնքում, 

ներ ման ան վան տակ ի րա կա նում ես ինքս ինձ հետ եմ հաշտ վում: 

Ու րեմն վեր քը բու ժե լու հա մար ժա մա նակ է պետք: 

-  Հա՛յր սուրբ, իսկ ո՞ր դեպ քում պետք չէ նե րել. ո րոշ դեպ քե րում ա նընդ-

հատ նե րե լով` վնա սում ենք ե՛ւ  մեզ, քա նի որ չա րա շահ վում է մեր նե րո ղամ-

տութ յու նը, ե՛ւ ն րան, ում նե րում ենք…

- Այ սօր ո մանք կար ծիք են հայտ նում, թե իբր նե րո ղամ տութ-

յու նը թու լութ յան արդ յունք է: Ես կար ծում եմ, որ նե րո ղամ տութ-

յու նը տրա մա բան ված եւ  ի մաս տա վոր ված է, երբ ան հատն իր կա-

տա րա ծի հա մար ամ բողջ սրտով զղջում է:  Պետ րո սի այն հար ցին, 

թե` « Քա նի՞ ան գամ, ե թե եղ բայրս մե ղան չի իմ դեմ, պետք է նե-

րեմ նրան. մինչեւ յո՞թն ան գամ»,  Տե րը պա տաս խա նում է. « Քեզ 

չեմ ա սում, թե` մինչեւ յոթն ան գամ, այլ` մինչեւ 70 ան գամ յո-

թը» ( Մատթ. ԺԸ 21, 22):  Նույն  Տե րը  Մար կո սի Ա վե տա րա նում, երբ 

հայտն վում է անպ տուղ թզե նու ա ռաջ, չի նե րում, այլ ա նի ծում է 

թզե նուն եւ  վեր ջինս նույն պա հին չո րա նում է ( Մատթ. ԻԱ 18-20): 

Ու րեմն պետք է նե րել այն ժա մա նակ, երբ ներ ման գոր ծըն թա ցից 

հե տո սկսվում է պտղա բե րութ յան գոր ծըն թա ցը, իսկ ե թե դրա կան 

արդ յունք չկա, բնա կան է, որ այդ մարդն ա մեն ան գամ կչա րա շա հի 

ձեր նե րո ղամ տութ յու նը եւ  բա րութ յու նը: 

- Ու րեմն ինչ պե՞ս ու նե նալ հա մա պա տաս խան խո րա գի տութ յուն` հաս կա-

նա լու հա մար` տվյալ դեպ քում նե րե՞լ, թե՞ ոչ:

- Ք րիս տոսն ու սու ցա նում է, որ այն ծա ռը, ո րը բա րի պտուղ չի 

տա լիս, ոչ միայն կտրվում, այլեւ նետ վում է կրա կի մեջ, որ պես զի 

նրա նից մի բջիջ ան գամ չմնա, ինչ պես Հն գա մատ յա նի մեջ  Մով սե սը 

պի տի ա սեր` որ պես զի վա տը հան կարծ տա րա ծում չգտներ Իս րա յե-

լի մեջ:  Հետ եւա բար չա րը, ո րը պտուղ չի տա լիս, պի տի ար մա տա-

խիլ ար վի: 

 Հի շենք նաեւ մնաս նե րի ա ռա կը (տե՛ս  Ղուկ. ԺԹ 12-27). մեկ 

մնաս ստա ցո ղը թաքց րեց իր մեկ մնա սը հո ղի մեջ եւ  ոչ մի արդ-

10 - Գողգոթայի հաղթանակը
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յունք չստա ցավ դրա նից, այլ վե րա դարձ րեց տի րո ջը, ուս տի վեր-

ջինս պատ ժեց նրան, վերց րեց այդ մեկ մնասն ու տվեց նրան, ով 

աշ խա տաց նել գի տեր:  Հետ եւա բար «Ով ա կանջ ու նի լսե լու, թող 

լսի»  դարձ ված քը փաս տում է, որ ե թե քո կող քին ապ րող մե կը չար 

է ծնում, դու այն քան ար թուն ե ղիր, որ կա րո ղա նաս չա րը ճա նա չել: 

Եվ ինչ պես Ք րիս տո սը սա տա նա յից փորձ վե լով` կա րո ղա ցավ նրա 

ա մեն մի փոր ձութ յա նը ճիշտ պա տաս խան տալ ու վա նել Ի րե նից, 

մենք էլ Ն րա օ րի նա կին հետ եւենք` հե ռաց նե լով չա րը մեզ նից: 

- Ո րո՞նք են նե րո ղամ տութ յան օ գուտ նե րը:   

-  Նե րե լով` դու ա ռա ջին հեր թին հաշտ վում ես Աստ ծո հետ, քո 

մեջ պա հում ես աստ վա ծա յին այն շուն չը, հո գին, որ Աստ ծու կող-

մից տրված է մար դուն:  Նե րե լով` դու պա հում ես  Հի սու սան ման 

կեր պա րը, գոր ծա կից չես լի նում չա րին, հաշտ վում ես ինքդ քեզ 

հետ` քո մեջ մեղ մե լով այն փո թո րի կը, ո րը ոչ նե րո ղամ տութ յան 

պատ ճա ռով տակ նուվ րա էր ա նում անձդ, էութ յունդ: Այ սօր ա մեն 

ան գամ չնե րածդ ան ձի մա սին մտա ծե լիս` փո թորկ վում ես` վեր հի-

շե լով այն պա հը, ո րը քո վշտա նա լու պատ ճառն էր դար ձել: Այս պի-

սով` նե րո ղամ տութ յամբ մար դը հաշտ վում է իր նե րաշ խար հի հետ: 

-  Հա՛յր սուրբ, իսկ հե՞շտ է արդ յոք հաս նել նե րո ղամ տութ յան այդ բաղ ձա լի 

վի ճա կին:

-  Հեշտ է, ե թե դու ինքդ չես բար դաց նում այն, որ եւէ բան հա-

սա նե լի է, ե թե դու տրա մա դիր ես այն ա նե լու:  Մատթեո սի Ա վե-

տա րա նում կար դում ենք. « Սի րե ցե՛ք ձեր թշնա մի նե րին, օրհ նե ցե՛ք 

ձեզ ա նի ծող նե րին, բա րութ յուն ա րեք ձեզ ա տող նե րին եւ  ա ղո թե-

ցե՛ք նրանց հա մար, որ չար չա րում են ձեզ եւ  հա լա ծում, որ պես զի 

որ դի նե րը լի նեք ձեր  Հոր, որ երկն քում է, քա նի որ  Նա իր ա րե գա կը 

ծա գեց նում է չա րե րի եւ  բա րի նե րի վրա…» ( Մատթ. Ե 43-46):  Այս 

պատ գա մի ի րա գոր ծումն անհ նա րին է թվում, սա կայն ե թե դու ու-

զում ես ար ժա նի լի նել, որ քո շրթե րից ա մեն օր ար տա բեր վի « Հայր» 

բա ռը, պետք է լի նես  Հո րը ար ժա նի կեր պա րի մեջ: Անհ նա րին չէ. 

պատ կե րաց րեք, որ դուք ինձ ա նի ծում եք, ես ա ղո թում եմ ձեզ հա-

մար, դուք ինձ ա սում եք․ «Թող Աստ ված քեզ փոր ձանք նե րի մեջ 

գցի», ես ա սում եմ. «Աստ ված թող քեզ օրհ նի» եւ  այլն: Ե րեք րո պե 

հե տո դու չես կա րող այլեւս քո բե րա նից որ եւէ ա նեծք ար տա բե րել 

իմ հաս ցեին: Այս է ի մաս տը. ար յունն ար յամբ չեն ջնջում, այլ սի րով: 

- Ա ռանց սի րո հնա րա վո՞ր է նե րել:         
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 - Սերն է  որ ծնում է նե րո ղամ տութ յուն, սե րը քո նմա նի նկատ-

մամբ: Ք րիս տո սը սի րո հրա շա լի բա նաձ եւում է տա լիս` ա սե լով. 

« Սի րե՛ք միմ յանց. ինչ պես ես ձեզ սի րե ցի, դուք էլ միմ յանց սի րեք: 

Ե թե դուք միմ յանց սի րեք, դրա նով բո լո րը պի տի ի մա նան, որ դուք 

Իմ ա շա կերտ ներն եք» ( Հովհ. ԺԳ 34, 35): Ու րեմն սե րը պետք է 

պատ րաստ լի նի ան ձը զո հա բե րել դի մա ցի նի հա մար, ո րով հետեւ 

այդ պի սի մե կը դի մա ցի նի մեջ տես նում է ոչ թե մար դուն, այլ նրա 

մեջ բնակ վող Աստ ծուն: 

-  Հա՛յր սուրբ, չե՞ք կար ծում, որ մեր օ րե րում, երբ այն քան շատ են մե զա-

նում չա րիքն ու ան հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը միմ յանց հան դեպ, շատ դժվար 

է ապ րել նե րո ղա միտ կյան քով: Ի՞նչ խոր հուրդ կտաք այն մարդ կանց, ով քեր 

փոր ձում են հնա րա վո րինս ապ րել բա րի, ա ռա քի նի, նե րո ղա միտ կյան քով` հա-

ճախ մեծ տա ռա պանք նե րի գնով…

- Ք րիս տո սը ա սում է, որ մար դը չի կա րող եր կու  Տի րոջ ծա-

ռա յել` ե՛ւ Աստ ծուն, ե՛ւ մա մո նա յին (տե՛ս  Ղուկ. ԺԶ 13): « Մա մո-

նա» ա րա մե րեն բառ է, որն ու նի եր կու ի մաստ` դրամ եւ  սա տա նա: 

 Մար դիկ այ սօր կառ չած են նյու թին, ուս տի չեն կա րող մո տե նալ 

Աստ ծուն, մինչ դեռ նյու թի մեջ կյանք չկա, քա նի որ կյանքն Աստ ծո 

մեջ է: Աստ ված նյու թից ստեղ ծեց մար մի նը, բայց մինչեւ Իր  Հո գին 

չդրեց, նյու թը կեն դա նութ յուն չստա ցավ:  Ցա վոք այ սօր մար դիկ 

վա զում են նյու թի ետ եւից, մինչ դեռ Ք րիս տոսն ա սում է. « Գան ձեր 

մի՛ դի զեք երկ րի վրա, այլ երկն քում» (տե՛ս  Մատթ. Զ 19-21), այ-

սինքն` ձեր կյան քի նպա տա կը նյու թը թող չլի նի, այլ նյու թից վեր 

բարձ րա ցեք, որ պես զի ի մաստ ու նե նա ձեր գո յըն թա ցը, ո րով հետեւ 

մար դը կրողն է աստ վա ծա յին կեր պա րի:  Սա կայն նե րո ղա միտ մար-

դը չպետք է հու սա հատ վի, ո րով հետեւ նե րո ղամ տութ յու նը նախ 

մեզ է պետք. ո՞վ է նե րում` ով վշտա ցած է, վի րա վոր ված:  Նե րո-

ղամ տութ յու նը հա տուկ է ու ժեղ մար դուն, ո րով հետեւ միայն ու ժեղ 

մարդն է ու նակ նե րե լու ողջ հո գով` մո ռա նա լով հասց ված ցա վը: 

(2011 թ., սեպտեմբեր, Արաբկիրի ՀՏ, «Քրիստոնյա Հայաստան» 
երկշաբաթաթերթ)
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Ն Ա Խ Ա Ն Ձ

 Տեր  Մի նաս քա հա նա  Մար տի րոս յան

« Մահն աշ խարհ է ե կել բան սար կո ւի նա խան ձով» (Ի մաստ. Բ 24)

- Ըստ Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րի՝ նա խան ձը դրվում է մա հա ցու մեղ քե րի 

սանդ ղա կի երկ րորդ աս տի ճա նին եւ հո գե ւոր ո լոր տի մեղ քե րից է:  Մարդ կութ-

յունն իր ան կու մից հե տո տա ռա պում է այս մա հա ցու մո լութ յամբ՝ հա ճախ 

նույ նիսկ չըն դու նե լով կամ խո րա պես չըն կա լե լով դրա ա հա վո րութ յու նը:  Խո-

րութ յամբ եւ ան կեղ ծո րեն քննե լով այդ մեղ քի բնույ թը՝ տես նում ենք, որ մար-

դը բո լոր մա հա ցու մեղ քե րից ա ռա վել ա մա չում եւ թաքց նում է նա խան ձի մեղ-

քը: Ին չո՞ւ է նա խանձն ա մե նադժ վար խոս տո վա նե լի մեղ քը...

-  Սո վո րա բար մյուս մեղ քե րը տե սա նե լի են, մինչ դեռ նա խան ձը, 

որն ա ռա վել կապ ված է մար դու խոր հուրդ նե րի հետ, ան թեղ ված է 

սրտի մի խո րունկ անկ յու նում: Եվ նա խան ձոտ մար դը կար ծում է, 

որ ե թե ու րիշ ներն այն չեն տես նում, ու րեմն Աստ ված եւս չի տես-

նում, եւ պետք չէ խոս տո վա նել:  Մինչ դեռ ճշմա րիտ քրիս տոն յա նե-

րը գի տեն, որ չխոս տո վա նած մեղ քը չի ներ վում, ուս տի խոս տո վա-

նում են այն, իսկ կա յուն հավատ չու նե ցող նե րը՝ թաքց նում:

-  Տե՛ր հայր, Աստ ծու ա րար չութ յան մեջ ա մեն ինչ ներ դաշ նակ է, բայց ոչ 

ա ռանց ա ռա վե լութ յան եւ նվա զութ յան, այ սինքն՝ ներ դաշ նակ, բայց ոչ հա մա-

հա վա սար:  Մե կին ա ռա վել է տրված, մյու սին՝ սա կավ: Ին չո՞ւ մեր ձա վո րի բա-

րին տես նե լով՝ մար դը չի կա րո ղա նում սրտանց ու րա խա նալ եւ ա վե լին՝ ցան-

կա նալ այն, ինչ ի րեն կցան կա նար: 

- Ան շուշտ, կան մար դիկ, ով քեր տես նե լով ու րիշ նե րի բա րիք նե-

րը, շնորհ նե րը, հա ջո ղութ յուն նե րը՝ ու րա խա նում են, եւ ի րենց մեջ 

նա խան ձախնդ րութ յուն է ա ռա ջա նում նման վե լու, հաս նե լու նրանց: 

 Նա խան ձախնդ րութ յու նը բա րի փա փագն ու ձգտումն է՝ հաս նե լու 

այն բա րիք նե րին, ո րոնց կրող ներն են ու րիշ նե րը:  Բայց կան մար-

դիկ, ով քեր բա րին տես նե լով՝ նա խան ձում են, չեն ձգտում ազ նիվ 

աշ խա տան քով, ջան քե րով, ա ղոթ քով հաս նել նույ նին, բարձ րա նալ 

ի րենց ըն կած վի ճա կից, այլ փոր ձում են խան գա րել բա րին ու նե ցո-

ղին, ու րա խա նում են, երբ նա փոր ձութ յուն նե րի, դժբախ տութ յան 

մեջ է ընկ նում:  Չարն է նա խանձ սեր մա նում մեր սրտե րում:  Հի-
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շենք, որ «մահն աշ խարհ է ե կել բան սար կո ւի նա խան ձով» (Ի մաստ. 

Բ 24):  Տես նե լով մար դու եր ջա նիկ, ե րա նա կան վի ճա կը դրախ տի այ-

գում՝ փոր ձի չը նա խան ձեց եւ փոր ձեց մար դուն էլ գլո րել, հե ռաց նել 

այդ վի ճա կից: Եվ կա րո ղա ցավ:  Մար կոս ա վե տա րան չի վկայ մամբ էլ՝ 

քա հա նա յա պե տե րը Ք րիս տո սին նա խան ձից մատ նե ցին (տե՛ս  Մարկ. 

ԺԵ 10):  Չա րը նա խանձ սեր մա նեց նաեւ նրանց սրտում: Ք րիս տո սի 

հե ղի նա կութ յու նը ժո ղովր դի մեջ ա ճում էր:  Տես նե լով հրաշք նե րը, 

նշան նե րը, բժշկութ յուն նե րը, վար դա պե տա կան սի րո ու սու ցու մը, որ 

 Նա քա րո զում էր, նրանք նա խան ձե ցին եւ խոր հե ցին սպա նել Ք րիս-

տո սին, որ պես զի չկորց նեն ի րենց հե ղի նա կութ յու նը: 

- Ա նա նիա  Նա րե կա ցին ա սում է, որ նա խանձն ու ա տե լութ յու նը խոր-

հուրդ նե րով են լի նում եւ մե ծա մեծ մեղ քեր են: Եվ հոր դո րում է խոր հուրդ նե րը 

միշտ աստ վա ծա հա ճո պա հել: Ինչ պե՞ս է դա հնա րա վոր...

-  Հայ րերն ա սում են, որ խոր հուրդ նե րի շտե մա րա նը սիրտն է, 

որ տե ղից եւ դուրս են գա լիս բո լոր ա պա կա նութ յուն նե րը: «Սր տից 

է, որ ել նում են չար խոր հուրդ ներ, սպա նութ յուն ներ, շնութ յուն-

ներ, պոռն կութ յուն ներ, գո ղութ յուն ներ, սուտ վկա յութ յուն ներ, 

հայ հո յանք ներ» ( Մատթ. ԺԵ 19):  Վատ խոր հուրդ նե րը հինգ զգա-

յա րան նե րի մի ջո ցով են ներս թա փան ցում մեր սիրտ: Ե թե մեր մեջ 

նկա տում ենք ո րոշ տկա րութ յուն, թու լութ յուն, ա պա պետք է սահ-

մա նա փա կենք մեր զգա յա կա նի փոխ հա րա բե րութ յու նը շրջա պա տի 

հետ:  Պետք է մեր սիր տը փա կենք չար ցան կութ յուն նե րի ա ռաջ:

- Ու րեմն քրիս տոն յան պետք  է հրա ժար վի այն ա մե նից, ինչն ինչ-որ կերպ 

հե ռաց նում է ի րեն Աստ ծուց, բա րո յա կա նութ յու նից: Ա յո՞:

- Ան շուշտ: Ա վե տա րանն ա սում է, որ պետք է հե ռու մնալ նույ-

նիսկ չար ըն կե րակ ցութ յու նից, մարդ կան ցից, ով քեր կա րող են մեր 

բա րի վարքն ա պա կա նել, մեզ կորստ յան մատ նել:  Նաեւ լի նենք 

համ բե րող եւ սի րով վե րա բեր վենք նրանց, ով քեր չեն կա րո ղա նում 

ու րա խա նալ մեր հա ջո ղութ յամբ, ձեռք բե րում նե րով: Ա ղո թենք այդ-

պի սի նե րի հա մար եւ մեր օ րի նա կով՝ ա ռա քի նութ յուն նե րի եւ բա-

րիք նե րի ա ռա տա ցու մով, ջար դենք նրանց մեջ այդ ախ տը, բա րու 

մի ջո ցով հաղ թենք չա րին: 

-  Տե՛ր հայր, «բա րի նա խանձ» ար տա հայ տութ յու նը մեր ժո ղովր դի մեջ 

շատ է տա րած ված: Ին չո՞ւ ու րիշ մո լութ յուն նե րը չու նեն «բա րի» մակ դի րը:  Կա-

րո՞ղ է նա խան ձը բա րի լի նել:

-  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յա լը հռո մեա ցի նե րին ուղղ ված իր թղթում 

ա սում է. «Ն րանց հան ցան քով է, որ ե կավ փրկութ յուն հե թա նոս-
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նե րին, որ պես զի նա խանձ գցի նրանց մեջ» (Հ ռոմ. ԺԱ 11):  Խոս-

քը հրեա նե րին է վե րա բե րում, ո րոնց հան ցան քով հե թա նոս նե րը 

փրկութ յուն ստա ցան, որ պես զի նա խանձ գցեն նաեւ հրեա նե րի 

մեջ, եւ նրանք էլ ձգտեն այդ փրկութ յա նը, կա տա րե լութ յա նը, ո րը 

 Հի սուս Ք րիս տո սով է:  Նաեւ՝ «Որ քան ժա մա նակ որ հե թա նոս նե րի 

ա ռաք յալ եմ, փա ռա վո րում եմ իմ պաշ տո նը, որ պես զի թե րեւս նա-

խանձ գցեմ նրանց մեջ, ո րոնք իմ մարմ նից են, եւ փրկեմ նրան ցից 

ո մանց» (Հ ռոմ. ԺԱ 13-14):  Նա խան ձը դրա կան ի մաս տով է գոր ծա-

ծում ա ռաք յա լը, որ պես զի հրեա նե րը, տես նե լով հե թա նոս նե րի ե րա-

նա կան, փրկված վի ճա կը, լցվեն նա խան ձախնդ րութ յամբ՝ ձգտե լով 

հաս նել նրանց: 

-  Գի տենք, որ նա խան ձը մար դու ա ռող ջա կան վի ճա կի վրա եւս ազ դում է: 

Ըստ հայ րե րի՝ նա խան ձոտ մար դու կյան քը կար ճա նում է... Իս կա պե՞ս այդ պես 

է:

-  Նա խան ձոտ մար դը չու նի խա ղա ղութ յուն, հան գիստ, մշտա-

պես ջղագր գիռ վի ճա կում է գտնվում՝ կա րոտ շնորհ նե րի, քա նի որ 

տես նում է այ լոց շնորհ ներն ու բա րիք նե րը եւ ներ սից մաշ վում. 

նա խան ձը կրծում է նրա սիր տը:  Նա խան ձից ծնվում են ո խա կա-

լութ յու նը, ա տե լութ յու նը, հի շա չա րութ յու նը, թշնա ման քը եւ այլն: 

- Սբ.  Պո ղոս ա ռաք յա լը գա ղա տա ցի նե րին ուղղ ված թղթում, մարմ նի գոր-

ծե րի մա սին խո սե լիս, ի շարս այլ մեղ քե րի՝ նշում է նաեւ նա խան ձը եւ չար 

նա խան ձը՝ ա վե լաց նե լով, որ այդ պի սի բա ներ գոր ծող ներն Աստ ծու ար քա յութ-

յու նը չեն ժա ռան գե լու (տե՛ս  Գաղ. Ե 20-22): Հս տակ է աս վում, որ Աստ ծու ար-

քա յութ յան մեջ մաս ու բա ժին չու նեն նա խան ձող նե րը: 

-  Նա խան ձի հա կա ռակ ա ռա քի նութ յու նը եղ բայ րա սի րութ յունն 

է, ո րով կա րող ենք հաղ թել նա խան ձին: Ու րիշ նե րի փոքր մեղ քե րը 

տես նե լով՝ մեր մեծ մեղ քե րը չան տե սենք:  Ցան կա ցած մեղք ա պաշ խա-

րութ յամբ եւ խոս տո վա նութ յամբ ներ վում է, ե թե մար դը զղջում է եւ 

ի սրտե ա պաշ խա րում: Աստ ված մե ղա վո րի մա հը չի ու զում, այլ նրա 

դարձն ու փրկվե լը: Ու րեմն դժոխքն է ժա ռան գե լու այն նա խան ձո-

տը, ով չի զղջա իր մեղ քի հա մար, չի խոս տո վա նի եւ քա վութ յուն չի 

ստա նա:  Մարդն ստեղծ ված է Աստ ծու պատ կե րով եւ նմա նութ յամբ: 

 Թեեւ մեղ քի պատ ճա ռով կորց րել ենք այդ նմա նութ յու նը, սա կայն 

մեր կյան քի նպա տակն  այն վե րագտ նելն է: Ու րեմն փախ չենք նա-

խան ձից եւ ձգտենք նման վել մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սին: 

(2007 թ., մարտ, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 
Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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Ծ Ո Ւ Լ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

  Տեր  Ղե ւոնդ քա հա նա  Մայիլ յան

« Ծու լութ յու նը մար դու կյան քի թշնա մին է»  (Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե ցի)

- Ըստ Ե կե ղե ցու հո գեշ նորհ հայ րե րի դա սա կարգ ման՝ յոթ մա հա ցու մեղ-

քե րի շար քում թվով 4-րդը ծու լութ յունն է, ո րը բո լոր մեղ քե րի պատ ճառն ու 

բո լոր չա րիք նե րի աղբ յուրն է:  Մի՞ թե ծու լութ յու նը մեղք է, այն էլ՝ մա հա ցու: 

-  Մա հա ցու մեղ քե րից յու րա քանչ յուրն ա ռա ջին հա յաց քից կա-
րող է անվ նաս թվալ եւ մեղք չդիտ վել, սա կայն դրանք կա րող են 
կու տակ վել մար դու մեջ՝ կորստ յան մատ նե լով նրան:  Սո ղո մոն ի մաս-
տու նը «Երգ եր գոց»-ում ա սում է. «Բռ նե ցե՛ք փոք րիկ աղ վես նե րին, 
որ ա պա կա նում են այ գի նե րը» (Երգ եր գոց, Բ 15): Ինչ պես փոք րիկ 
աղ վես նե րը կա րող են վնա սել այ գի նե րը, նմա նա պես եւ փոքր թվա-
ցող մա հա ցու մեղ քե րը կա րող են կոր ծա նել մար դուն:  Ծու լութ յու նը 
մա հա ցու մեղք է հա մար վում, քա նի որ մար դուն ան հո գութ յան է 
մատ նում:  Ծույլ մար դը կորց նում է իր բա րո յա կան կեր պա րը, ա պա-
կա նում իր աստ վա ծա պատ կեր էութ յու նը: Ա ռա կաց գրքում աս վում 
է. «Մրջ յու նի մո՛տ գնա, ո՛վ ծույլ, նա խան ձի՛ր նրա գոր ծե րին եւ 
ի մաս տուն ե ղիր նրա նից ա վե լի...  Կամ մե ղո ւի մո՛տ գնա, տե՛ս, թե 
ինչ պե՜ս գոր ծուն յա է նա եւ թե ինչ պի սի ջա նա սի րութ յամբ է գոր-

ծում...» (Ա ռակ. Զ 6, 8): 
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-  Տե՛ր հայր, սբ. Գր.  Տա թե ւա ցին ա սում է. «Աստ ված այս տկար կեն դա նի-

նե րին ստեղ ծել է, որ պես զի մենք սրանց ժիր գոր ծու նեութ յու նից օ րի նակ վերց-

նենք: Աստ ված մար դուն գոր ծի ու աշ խա տան քի հա մար է սահ մա նել, որ պես զի 

ա նաշ խատ կյան քով, դա տարկ ու պա րապ չապ րի»:  Փաս տո րեն, ծու լութ յու նը 

մար դու բնութ յա նը հա կա ռակ՝ անբ նա կան վի ճա՞կ է:

- Ի հար կե:  Բայց, ցա վոք, ծու լութ յու նը բնո րոշ է շա տե րին:  Ծույ-

լին բնո րոշ է այ սօր վա գոր ծը վաղ վան թող նե լը, մինչ դեռ վաղ վա օ րը 

մե րը չէ: Այ սօր մեղք ենք գոր ծել, ա պաշ խա րենք այ սօ՛ր:  Ծու լութ-

յան հա կա դիր ա ռա քի նութ յունն աշ խա տա սի րութ յունն է:  Հի շենք 

 Հով սեփ  Գե ղե ցի կի պատ մութ յու նը (տե՛ս Ծննդ. ԽԱ 46-57):  Նա աշ-

խա տա սի րութ յուն ցու ցա բե րեց. յոթ բեր րի տա րի նե րի ըն թաց քում 

ժո ղո վեց ար տե րի բեր քը, իսկ ե րաշ տի յոթ տա րի նե րին տնտե սած 

ցո րե նը բա ժա նեց ժո ղովր դին՝ փրկե լով սո վից:  Սա նաեւ ժա մա նա կը 

ճիշտ տնօ րի նե լու օ րի նակ է:  Հով սեփ  Գե ղե ցի կի օ րի նա կը պետք է 

վա րա կիչ լի նի հատ կա պես դպրո ցա կան նե րի, ե րի տա սարդ նե րի հա-

մար, ով քեր այ սօ՛ր պետք է լցնեն ի րենց «շտե մա րան նե րը», որ պես-

զի «սո վի տա րի նե րին» կա րո ղա նան օգ տա գոր ծել ի րենց գի տե լիք-

նե րը: Այդ ժամ ծույ լի «շտե մա րան նե րը» դա տարկ կլի նեն:

-  Սուրբ  Գիրքն ու Ե կե ղե ցու հայ րերն ու սու ցա նում են, որ ժա մա նակն ան-

գին է, եւ հարկ է այն բար վոք գոր ծա ծել, մինչ դեռ ծույ լին բնո րոշ է ժա մա նակն 

ան տե ղի վատ նե լը: Ու րեմն ինչ պե՞ս ժա մա նա կը ճիշտ տնօ րի նել՝ ծու լութ յան 

մեջ չհայտն վե լու հա մար: 

- Ա վե տա րա նը սո վո րեց նում է ժա մա նա կը ճիշտ տնօ րի նել:  Պետք 

է ժա մա նակն օգ տա գոր ծել՝ գնա հա տե լով յու րա քանչ յուր վայրկ յա-

նը, ար ժե ւո րե լով մեր ապ րած յու րա քանչ յուր օ րը: Կ գա մի պահ, 

երբ պետք է պա տաս խան տանք մեր վատ նած ժա մա նա կի հա մար: 

Փնտ րենք եւ գտնենք նեղ ճա նա պար հը եւ ըն թա նանք դրա նով: Ե թե 

ծու լութ յան պատ ճա ռով մեր կա րո ղութ յուն նե րը պա հենք եւ ճիշտ 

չտնօ րի նենք, կնման վենք քան քա րը թաքց նող ծա ռա յին (տե՛ս  Մատթ. 

ԻԵ 14-30):  Նա ծու լութ յան պատ ճա ռով ի րեն տրված կա րո ղութ յու-

նը, հարս տութ յու նը պա հեց, թեեւ այն շա տաց նե լու ժա մա նակ եւ 

հնա րա վո րութ յուն ու ներ: Ուս տի  Տերն ա սում է. «Ով ու նի, նրան 

պի տի տրվի եւ ու նե ցա ծը պի տի ա վե լաց վի, իսկ ով չու նի, նրա նից 

ու նե ցածն էլ պի տի վերց վի» ( Մատթ. ԻԵ 29):  Ծու լութ յան հե տե ւան-

քով կա րող ենք կորց նել մեր հո գե ւոր եւ մարմ նա վոր շնորհ նե րը, 

կա րո ղութ յուն նե րը...  Մար դը պետք է գնա հա տի ժա մա նա կը, որն 

Աստ ծուց տրված գե րա գույն նվեր է մար դուն:  Ժա մա նա կի ըն թաց-

քը կա սեց նել չենք կա րող:  Ծու լութ յամբ ան տե ղի վատ նած ժա մա-
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նակն այ լեւս ետ չի գա: Ով չի գնա հա տում ժա մա նա կը, գտնվում է 

հո գե ւոր ծու լութ յան վի ճա կում: 

-  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ ծու լութ յան, ան գոր ծութ յան մեջ հայտն ված մար դու 

միտ քը հեշ տութ յամբ կա րող է են թարկ վել դի վա յին հար ձա կում նե րի, մինչ դեռ 

աշ խա տա սեր մար դուն դե ւե րը պա րապ չեն կա րող գտնել՝ դե պի չա րիք նե րը 

հրա պու րե լու համար: 

- Ի հար կե:  Հի շենք  Տի րոջ պատ մած ա ռա կը. « Պիղծ հո գին դուրս 

է ել նում մար դուց, շրջում է անջր դի վայ րե րում, հան գիստ է ո րո նում 

եւ չի գտնում: Այն ժա մա նակ ա սում է՝ դառ նամ իմ տու նը, որ տե ղից 

դուրս ե կա. եւ գա լիս է ու այն գտնում դա տարկ՝ մաքր ված ու կար գի 

բեր ված: Այն ժա մա նակ գնում եւ վերց նում է իր հետ ի րե նից ա վե լի 

չար յոթ այլ ո գի ներ եւ մտնում բնակ վում է այն տեղ. եւ այդ մար-

դու վեր ջը լի նում է ա վե լի վատ, քան ա ռաջ էր» ( Մատթ. ԺԲ 43-45): 

Ուս տի մենք մեր սրտի շտե մա րան նե րը լե ցուն պետք է պա հենք Ա վե-

տա րա նի խոս քով, որ պես զի այն տեղ չա րի հա մար տեղ չգտնվի:  Ծու-

լութ յան պատ ճա ռով է, որ մար դիկ չեն ու զում լսել Աստ ծու խոս քը, 

չեն մաս նակ ցում ժա մեր գութ յուն նե րին,  Սբ․  Պա տա րա գին:  Մինչ դեռ  

գի տենք, որ յու րա քանչ յուր օր՝ ժա մեր գութ յան ըն թաց քում, տվյալ 

օր վա ա վե տա րա նա կան պատ գամն է ըն թերց վում: Ա մեն օր մար դը 

պար տա վոր է կար դալ օր վա ա վե տա րա նա կան պատ գա մը, ինչ պես 

նաեւ՝ մեկ գլուխ « Նա րե կ» աղոթամատյանից:

- Ըստ հայ րե րի՝ ծու լութ յու նից ա ռաջ են գա լիս ձանձ րույթ, քնկո տութ յուն, 

շա տա խո սութ յուն, բամ բա սանք, հեշ տա սի րութ յուն, ա ղո թե լու, ե կե ղե ցի հա-

ճա խե լու, Աստ վա ծաշն չի ըն թերց ման մեջ թու լա ցում եւ այլն: Ու րեմն ինչ պե՞ս 

պայ քա րել այս մեղ քի դեմ, ինչ պե՞ս ձեր բա զատ վել այս ախ տից: 

-  Ծու լութ յու նը հաղ թա հա րե լը մե ծա գույն հաղ թա նակ է ոչ 

միայն ան հա տի, այ լեւ ժո ղովր դի եւ պե տութ յան հա մար: Ե ռանդ, 

աշ խա տա սի րութ յուն ցու ցա բե րենք: Բ րա զի լա կան սե րիալ ներ դի-

տե լով՝ չվատ նենք մեր ժա մա նա կը, քա նի որ ողջ օ րը հե ռուս տա-

ցույց դի տո ղը սպա նում է իր հո գին եւ մար մի նը: Սն վենք հո գե ւո-

րով, Ա վե տա րա նի խոս քով, մեր ազ գա յին ար ժեք նե րով լցնենք մեր 

շտե մա րան նե րը:  Հա ղորդ լի նենք ե կե ղե ցա կան կյան քին, հաղ թա հա-

րենք մեր մարմ նա կան ծու լութ յու նը, մաս նակ ցենք  Սբ․  Պա տա րա-

գին՝ այդ կերպ գտնվե լով միշտ ար թուն վի ճա կում: 
(2007 թ., ապրիլ, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 

Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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Ո Ր Կ Ր Ա Մ Ո Լ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

  Տեր  Գաբ րիել քա հա նա  Պետրոսյան

« Մարմ նիդ կամ քով մի՛ թա վալ վիր երկ րի վրա. կտրիր եւ հե ռաց րո՛ւ քե զա նից 
ա վե լորդ ցան կութ յուն նե րը:  Շատ եւ բա վա կա՛ն հա մա րիր քեզ անհ րա ժեշտ կե րա-

կուր նե րը, չա փը մի՛ ան ցիր եւ մի՛ շվայ տա ցիր:  Գի րութ յու նից ճար պա կա լում է մար-
դը, եւ ա ռատ ճար պից ա նօ րե նութ յուն ներ են ել նում» (Ե ղի շե)։

- Ըստ Ե կե ղե ցու հայ րե րի դա սա կարգ ման՝ յոթ մա հա ցու մեղ քե րի շար-

քում վե ցե րոր դը որկ րա մո լութ յունն է: Այս մեղ քը հա ճախ է տա րա կու սան քի 

տե ղիք տա լիս՝ մա նա վանդ մա հա ցու մեղ քե րի շար քը դաս վե լու հան գա ման-

քով:  Հա վա նա բար ա մե նադժ վար հաղ թա հա րե լի ա րատն է, քա նի որ կապ ված 

է մար դու ա մե նաէա կան եւ ա մե նա կա րե ւոր՝ սննդա ռա կան ֆունկ ցիա յի հետ: 

Ինչ պե՞ս կա րող են ու տե լը եւ ըմ պե լը, ո րոնք Աստ ծուց մար դուն տրված ա մե-

նաանհ րա ժեշտ հատ կա նիշ նե րից են, դառ նալ մա հա ցու մեղ քի պատ ճառ: 

- Որկ րա մո լութ յուն նշա նա կում է որ կո րի (կե րակ րա փո ղի) հա-

ճույ քին խիստ տուրք տալ: Որկ րա մո լութ յամբ, ո րո վայ նա մո լութ յամբ 

մար դը վնա սում է իր հո գին եւ մար մի նը: Ու տե լը մեղք չէ, մեղք է 

չա փից ա վե լի ու տե լը, ո րը եւ  որկ րա մո լութ յուն է: Ու րեմն չպետք է 

կորց նել չա փի զգա ցու մը, անց նել սահ մա նը: Որկ րա մո լը չի կա րող 

մտա ծել Աստ ծու պատ վի րան նե րի մա սին, քա նի որ ողջ օ րը զբաղ ված 

է ու տե լու, ո րո վայ նին հա գուրդ տա լու խնդիր նե րով: Այս պի սի նե րի 

մա սին սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, թե շա տե րի աստ վածն ի րենց 

ո րո վայնն է (հմմտ.  Փիլ. Գ 19): Սբ. Գր.  Տա թե ւա ցին վկա յա կո չում է 
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սբ․ Ե վագ րիո սի խոս քը, ո րի հա մա ձայն՝ որկ րա մո լութ յունն ա ռա ջին 

մեղքն է, քա նի որ Ա դամն ու Ե վան որկ րա մո լութ յան պատ ճա ռով 

գոր ծե ցին մարդ կութ յան եւ ի րենց ա ռա ջին մեղ քը:

-   Տե՛ր հայր, այդ առն չութ յամբ Վ. Այ գեկ ցին ա սում է, որ սա տա նան բնա-

կան գե ղեց կութ յու նից ա վե լի՛ էր փայ լեց նում պտու ղը Ե վա յի աչ քի առ ջեւ, 

լլկում նրա ո րո վայ նը եւ նե ղում ցան կութ յամբ: Ու րեմն կա րե լի՞ է ա սել, որ այս 

մեղ քի պատ ճա ռով մար դը ոչ միայն զրկվեց աստ վա ծա յին փառ քից, այ լեւ որկ-

րա մո լութ յու նից ծնունդ ա ռան մյուս մեղ քե րը:

- Որկ րա մո լութ յու նը պատ ճառ ե ղավ բա զում մեղ քե րի: Դ րախ-

տա յին կյան քում նա խաս տեղծ ներն ու նե ցան բո լոր յոթ մա հա ցու 

մեղ քե րը:  Տեր Աստ ված ար տաք սեց մար դուն դրախ տից, սա կայն 

չլքեց:  Նա մա հա ցու մեղ քե րից հե ռու մնա լու, դրանց դեմ պայ քա-

րե լու ու ղի ներ ցույց տվեց: 

- Սբ․ Գր.  Տա թե ւա ցին որկ րա մո լութ յունն ան վա նում է ստա մոք սի շնութ-

յուն՝ հոր դո րե լով զգու շա նալ այս չա րի քից, ա վե լորդ կե րա կուր նե րով չխճո ղել 

ո րո վայ նը, բա վա կան հա մա րել անհ րա ժեշտ կե րա կուր նե րը: Ի՞նչ կոր ծա նա րար 

հե տե ւանք ներ կա րող է ու նե նալ որկ րա մո լութ յու նը մար դու հո գու եւ մարմ նի 

վրա: 

- Ար դեն ա սա ցի, որ որկ րա մո լութ յու նից են ծնվում մյուս մեղ-

քե րը: Որկ րա մո լը վնա սում է ոչ միայն ի րեն, այ լեւ շրջա պա տին: 

Որկ րա մո լը չա րի ծու ղա կում է գտնվում՝ կա տա րե լով նրա կամ քը: 

Չ մո ռա նանք նաեւ, որ շատ ու տե լու հե տե ւան քով մարդն ա ռող ջա-

կան լուրջ խնդիր ներ է ու նե նում: Որկ րա մո լութ յամբ մարդն իր ո րո-

վայ նը գա զան է դարձ նում՝ չգի տակ ցե լով այդ:

-  Տե՛ր հայր, մար դիկ եր կա րակ յաց են ե ղել՝ ապ րե լով հար յու րա վոր տա րի-

ներ:  Հին Ուխ տը վկա յում է, որ նա խաջր հե ղեղ  յան շրջա նում մարդ կութ յու նը 

սնվում էր բա ցա ռա պես բու սա կան ծա գում ու նե ցող կե րա կուր նե րով: Արդ յո՞ք 

այս հան գա ման քով էր պայ մա նա վոր ված մարդ կանց եր կա րա կե ցութ յու նը...

- Ա յո՛, հնում մար դիկ եր կա րակ յաց են ե ղել: Ճգ նա վոր նե րը խո-

տա ճա րակ էին, քաղ ցը հա գեց նում էին այդ պես՝ ապ րե լով եր կար 

տա րի ներ:  Դա պահք, ժուժ կա լութ յուն էր:  Մար դու կյանքն Աստ ծո 

ձեռ քին է: Ե թե ապ րում ենք Աստ ծո պատ վի րան նե րի հա մա ձայն, 

կա րող ենք եր կար տա րի նե րի կյանք ու նե նալ:

- Ու րեմն ո րո՞նք են այս ախ տի դեմ պայ քա րե լու կեր պե րը: Ինչ պե՞ս կա րե լի 

է ձեր բա զատ վել շա տա կե րութ յու նից: 
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- Այս մեղ քի դեմ պետք է պայ քա րել ժուժ կա լութ յամբ, չա փա վո-

րութ յամբ:  Պա հե ցո ղութ յու նը լա վա գույն մի ջոցն է որկ րա մո լութ յան 

դեմ պայ քա րե լու հա մար:  Պետք է գո նե չո րեք շաբ թի եւ ուր բաթ 

օ րե րին լի նել պահ քի մեջ, ինչ պես հրա հան գում է Ե կե ղե ցին:  Պա-

հե ցո ղութ յունն ինք նան պա տակ չէ, քա նի որ հրա ժար վե լով ինչ-ինչ 

կե րա կուր նե րից՝ զո րաց նում ենք մեր հո գին: Ճշ մա րիտ պա հե ցո-

ղութ յամբ կստեղ ծենք ա ռողջ հո գի ա ռողջ մարմ նում: Օգ տա կար է 

նաեւ ծո մա պա հութ յու նը: Օ րի նակ՝ սբ․  Հա ղոր դութ յա նը մո տե նա լու 

հա մար նա խորդ օր վա ե րե կո յից ծոմ ենք պա հում:  Սա կայն եր կար 

ժա մա նակ ծոմ պա հել խոր հուրդ չի տրվում, քա նի որ կա րող է վնա-

սել մար դուն:  Հարկ է հե տե ւել Աստ ծո պատ վի րան նե րին, վար դա-

պետ նե րի խրատ նե րին, ապ րել Աստ ծուն հա ճե լի կյան քով՝ հի շե լով, 

որ կե րա կու րը տրվել է մարդ կանց սնու ցե լու հա մար, եւ չպետք է 

սահ մանն անց նել ու այն զե խութ յան նյութ դարձ նել:

(2007 թ.,մայիս, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 
Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

  Ա դա մոր դու կյան քը ծնուն դից ի վեր ո ղոր -
մութ յան գոր ծե րով պտղա վոր վե լու աս պա րեզ է

  Տեր Ա սո ղիկ քա հա նա  Կարապետյան

-  Տե՛ր հայր, մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տոս ի նը ե րա նի նե րի շար քում ե րա նութ-

յան է ար ժա նաց նում նաեւ ո ղոր մած նե րին: Ին չո՞ւ է  Տե րը ե րա նի տա լիս ո ղոր-

մած նե րին: Ով քե՞ր են ո ղոր մած նե րը:
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- Ա յո՛, Աստ ված ե րա նի նե րի շար քում ե րա նութ յան է ար ժա-

նաց նում նաեւ ո ղոր մած նե րին, նրանց, ով քեր ի րենց կյան քի ըն-

թաց քում յուր յանց ան ձե րը զար դա րում են ո ղոր մութ յան գոր ծե-

րով: Բ նա կան է, որ  Տեր Աստ ված ե րա նի է տա լիս ո ղոր մած նե րին, 

ո րով հե տեւ  Տի րոջ շնոր հըն կալ զա վակ նե րը՝ ե կե ղե ցա կան սուրբ 

հայ րե րը, անդ րա դառ նա լով ա ռա քի նութ յուն նե րից ո ղոր մութ յա նը, 

վկա յում են, որ աստ վածն մա նութ յու նը մար դու կյան քում ա ռա վե-

լա պես ի րա կա նութ յուն է, երբ մար դը ծաղ կում եւ պտ ղա վոր վում 

է ո ղոր մա ծութ յամբ՝ կեն սա գոր ծե լով տե րու նա կան պատ վի րա նը: 

 Հե տե ւա պես, այդ ա ռա քի նութ յու նը, որ մար դու մեջ ցո լաց նում է 

աստ վածն մա նութ յու նը, բնա կա նա բար,  Տե րը ո րա կում է ե րա նա կան, 

ուս տի  այդ ա ռա քի նութ յան ա ռա քի նա կան գոր ծե րով պսակ յալն էլ՝ 

ո ղոր մա ծը, պի տի ար ժա նա նա  Տի րոջ ե րա նութ յա նը: ...  Տեր Աստ ված 

եր կայ նա միտ է ու ա մե նո ղորմ, հե տե ւա բար, Իր ա րա րած նե րից եւս 

ակն կա լում է ո ղոր մութ յան գոր ծեր՝ ար յու նա կից նե րի, հա վա տա կից-

նե րի, հայ րե նա կից նե րի, օ տա րա կան նե րի, ան տուն նե րի, աղ քատ նե-

րի, սով յալ նե րի, մեր կե րի, միով բա նիվ՝ բո լոր մեր ձա վոր նե րի, նրանց 

հան դեպ, ով քեր նյու թա կա նի, հո գե ւոր խոս քի, խրա տի, խորհր դի, 

մխի թա րութ յան, բա րի եւ քաղցր վե րա բեր մուն քի կա րիքն ու նեն:

-  Տե՛ր հայր, գի տենք, որ ա ղոթ քը, պահքն ու  ո ղոր մութ յու նը մասն են կազ-

մում ա պաշ խա րութ յան խորհր դի: Ին չո՞ւ է ո ղոր մութ յունն  ա վե լի բարձր դաս-

վում ա ղոթ քից ու պահ քից:   Սուրբ  Հա կո բոս ա ռաք յա լը եւս փաս տում է, որ 

«ո ղոր մա ծութ յու նը բարձ րագ լուխ պար ծե նում է  Դա տաս տա նի դի մաց» (Հակ․ 
Բ 13): 

-  Սուրբ Ե կե ղե ցու վար դա պետ ներն ա սում են, որ ե րա նի նե րը 

շաղ կապ ված են մե կը մյու սին: Ո ղոր մութ յան ե րա նին  իր մեջ ա մե-

նաուղ ղա կի կեր պով պա րու նա կում է նաեւ քրիս տո նեա կան ա ռա-

քի նութ յուն նե րից ա ղոթքն ու պահ քը: Երբ մենք ո ղոր մած ենք, 

գթասր տութ յուն ենք ցու ցա բե րում եւ կա րե կից ենք ինչ-որ մե կի 

հան դեպ, ա պա այդ պես մենք նախ եւ ա ռաջ մեր ազ նիվ ու ան կեղծ 

ցան կութ յունն ենք որ պես ան բար բառ ա ղոթք առ Աստ ված ըն ծա յե-

լով ա ռա քում եւ ա պա շո շա փե լի, ա ռար կա յա կան օգ նութ յան ձեռք 

մեկ նում: Այս ա մե նից զատ, երբ մենք ո ղոր մութ յամբ զո հո ղութ յուն, 

նվի րատ վութ յուն ենք կա տա րում՝ նա, ով ստա նում է այդ նվե րը, 

օգ նութ յունն ու ա ջակ ցութ յու նը, նա ինքն էլ, իր հեր թին, ե րախ-

տա գի տութ յան զգա ցու մով իր մաղ թա նաց ա ղոթքն է վե րա ռա քում 

եր կինք՝ վասն ո ղոր մած ան ձի կե նաց ա րեւ շա տութ յան՝ աստ վա ծա յին 
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ո ղոր մութ յուն հայ ցե լով: Ա հա թե ին չու ո ղոր մութ յու նը բարձ րա-

գույն է:  Միով բա նիվ, այս ա ռա քի նութ յան մեջ նե րառ ված են թե՛ 

ա ղոթ քը, թե՛ պահ քը, եւ երբ հա վա տաց յա լը ո ղոր մութ յուն է գոր-

ծում, ա պա նա դառ նում է ոչ միայն ո ղոր մած ու բա րե գործ, այ լեւ 

ա ղո թա սաց ու պա հե ցող: Ի վեր ջո, ո ղոր մութ յամբ մենք պատ ճառ 

ենք հան դի սա նում, որ Ե կե ղե ցին՝ այս պա րա գա յում ո ղոր մութ յան 

են թա կա նե րը, մեզ հա մար մուտք գոր ծեն ա ղոթ քի ու պահ քի աս-

պա րեզ: Ա հա թե ին չու թե՛ Աստ վա ծա շունչ մատ յա նում, թե՛ հայ-

րա բա նա կան ժա ռան գութ յանց մեջ ո ղոր մութ յու նը նմա նեց վում է 

մի դշխո յի, ով Ա հեղ  Դա տաս տա նի օ րը գա լով՝ պի տի բազ մի Ա նա-

չառ  Դա տա վո րի ա ջա կող մը եւ բա րե խո սի բո լոր ո ղոր մած ան ձանց 

հա մար. «Ո ղոր մու թիւն իբր զհարսն եւ զդշխոյ է Երկ նա ւոր  Թա գա-

ւո րին, եւ բազ մի ընդ աջ մէ Ք րիս տո սի, եւ ի մէջ ա մե նայն բազ մու-

թեան, ի մե ծի Ա տե նին, ճա նա չէ զո ղոր մածն իւր եւ առ ինքն ձգէ եւ 

կա ցու ցա նէ ընդ աջ մէ Ք րիս տո սի՝ բաց ե րե սօք եւ ու րախ սրտիւ» 

(սբ․ Գ ր․  Տա թե ւա ցի): ...Ո ղոր մութ յու նը  Տի րոջ կող մից ա ռա վել ցան-

կա լի է, քան զի Աստ ված հենց Ինքն է ա սում. « Քան զի ո ղոր մութ-

յուն եմ ցան կա նում եւ ոչ թե զո հա բե րում» (Օ սեե Զ 6): 

-  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ կա րոտ յալ նե րի, նեղ  յալ նե րի նկատ մամբ ո ղոր մած 
գտնվե լով՝ մար դը հա տու ցում է Աստ ծու հան դեպ իր ու նեց ված քի պարտ քը, 
եւ մարմ նա վոր բա րիք ներն էլ, որ Աստ ված է պար գե ւել, փաս տո րեն մի ջոց են 
հան դի սա նում հո գե ւո րը ձեռք բե րե լու հա մար:

- Ա յո՛:  Մար դուս կյան քում Աստ ված է, որ մեզ շնոր հում է ա մե-

նայն բա րիք՝ լի նի նյու թա կան թե հո գե ւոր, սա կայն պի տի գի տակ-

ցենք, որ Աստ ված չի գա լիս ու ան մի ջա պես մեզ պար գեւ ներ կամ 

բա րիք ներ բաշ խում:  Տի րոջ օրհ նութ յամբ մենք ենք, որ մեր աստ-

ված պար գեւ զո րութ յամբ ու կա րո ղութ յամբ, ճիգ ու ջանք ի գործ 

դնե լով, աշ խա տե լով ու տքնե լով ստեղ ծում, ա րա րում, վաս տա կում 

ու վա յե լում ենք, եւ այդ ա մենն աստ վա ծա յին ձրի պար գեւ է:  Հե տե-

ւա պես, երբ մենք մեր ար դար վաս տա կից, շա հա ծից ո ղոր մութ յուն 

ենք ա նում, մաս ու բա ժին տա լիս նրանց, ով քեր դրա կա րիքն ու նեն, 

ար դա րեւ, մեր ար դար վաս տա կից պատ վում ենք մեր երկ նա վոր  Տի-

րո ջը, քան զի Ք րիս տոս Աստ ված վկա յե լով ա սում է. «Ճշ մա րիտ եմ 

ա սում ձեզ, քա նի որ Իմ այս փոքր եղ բայր նե րից մե կին ա րե ցիք այդ՝ 

Ի՛նձ հա մար ա րե ցիք» ( Մատթ. ԻԵ 40): Աստ ված մեզ փոխ է տվել Իր 

բա րիք նե րը, որ պես զի մենք էլ այդ բա րիք նե րը շնոր հենք միմ յանց եւ 

այդ պես երկ նա յին հար կե րում մեզ հա մար օ թե ւան ներ նա խա պատ-

րաս տենք: Ի վեր ջո, միշտ հի շենք սուրբգ րա յին ճշմար տութ յուն նե-
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րից հե տեւ յալ եր կու սը. «Աղ քա տին ո ղոր մութ յուն տվո ղը փոխ է 

տա լիս Աստ ծուն, եւ ըստ նրա տվա ծի էլ Աստ ված պի տի հա տու ցի 

նրան» (Ա ռակ. ԺԹ 17), այ լեւ «Ե րա նի՜ ո ղոր մած նե րին, ո րով հե տեւ 

նրանք ո ղոր մութ յուն պի տի գտնեն» ( Մատթ. Ե 7):

-  Տե՛ր Ա սո ղիկ, հնա րա վո՞ր է, որ մարդ, միայն ո ղոր մութ յան գոր ծեր կա-
տա րե լով, ար ժա նա նա Աստ ծու ո ղոր մա ծութ յա նը:  Խոսքս վե րա բե րում է այն 
դեպ քե րին, երբ մար դը, մեղ քի մեջ անզղ ջում մնա լով, ո ղոր մութ յան գոր ծեր է 
կա տա րում՝ հու սա լով փրկութ յան հաս նել լոկ ո ղոր մութ յամբ: 

- Ն ման մար դիկ, թեեւ էա բա նո րեն, բնութ յամբ կա րո ղութ յուն ու-

նեն եր բեմն-եր բեմն բա րիք գոր ծե լու ի րենց մեր ձա վոր նե րի հանդեպ, 

սա կայն քա նի որ ի րենց կյան քի ըն թաց քում տե ւա պես քրիս տո նեա-

բար չեն ապ րում, չեն ա ռաջ նորդ վում քրիս տո նեա կան հավատի 

սկզբունք նե րով, քրիս տո նեութ յու նը իբ րեւ կեն սա կերպ ի րենց կյան-

քում բա ցա կա յում է, ուս տի եւ ո ղոր մութ յան դիպ վա ծա յին գոր ծե-

րը եր բեք ու եր բեք չեն կա րող ի րենց հա մար փրկութ յան ա ռիթ ներ 

լի նել:  Մարդ միշտ պի տի հի շի  Տի րոջ այն խոս քը, որ հայտն վում է 

 Սուրբ Ա վե տա րա նով. «Ե թե սե ղա նի վրա քո ըն ծան մա տու ցե լու լի-

նես եւ այն տեղ հի շես, թե քո եղ բայ րը քո դեմ մի ոխ ու նի, քո ըն ծան 

թո՛ղ սե ղա նի ա ռաջ եւ գնա՛ նախ հաշտ վի՛ր քո եղ բոր հետ եւ ա պա 

եկ քո ըն ծան մա տու ցիր» ( Մատթ. Ե 23-24):  Դա նշա նա կում է, որ 

երբ մեկն ի սեր Աստ ծո կամ ի սեր ըն կե րոջ ո րե ւէ ո ղոր մութ յան գործ 

է կա տա րում, սա կայն մշտա պես հո գե ւոր կյան քով չի ապ րում, կա-

տա րե լութ յան ձգտում չու նի իր կյան քում, այս վի ճա կում որ քան էլ 

ձգտի ո ղոր մութ յան գոր ծեր գոր ծել, ի վեր ջո, չի կա րող դրանք ծա-

ռա յեց նել իր ան ձի փրկութ յա նը (այս պի սի մար դիկ ի րենց պա տա հա-

կան ո ղոր մութ յուն նե րը, մե ծավ մա սամբ, ա նում են ի ցույց ա մեն քի, 

որ պես զի փա ռա վոր վեն մարդ կան ցից):  Նախ եւ ա ռաջ հար կա վոր է 

սե փա կան կյան քը կա ռու ցել քրիս տո նեա կան հավատի սկզբունք նե-

րի վրա, քրիս տո նեա կան կեն սա կեր պով ապ րել երկ րա վոր կյան քի 

բո լոր օ րերն անխ տիր եւ ըստ այսմ ան կեղ ծո րեն, գի տա կից կեր պով 

կա տա րել ա ռա քի նութ յան բո լոր գոր ծե րը: Ա հա այդ ժա մա նակ է, 

որ մար դու կա տա րած յու րա քանչ յուր գործ՝ լի նի ո ղոր մութ յան թե 

ո րե ւէ այլ ա ռա քի նութ յան, իս կա պես իր բուն նպա տա կին կծա ռա յի 

եւ մար դու հա մար դեպ փրկութ յուն տա նող ճա նա պար հը կնա խա-

պատ րաս տի, դեպ  Տե րը տա նող շա վիղ նե րը կհար թի: 

- Ո՞րն է ո ղոր մութ յուն ա նե լու ճշմա րիտ կեր պը: Ինչ պե՞ս ո ղոր մութ յուն 

գոր ծել, որ պես զի Աստ ծու առ ջեւ ըն դու նե լի լի նի եւ վարձ քի ար ժա նի:
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- Ք րիս տոս Աստ ված Իր երկ րա վոր քա րոզ չութ յան ըն թաց քում 

բազ մա թիվ օ րի նակ նե րով ու սու ցա նեց մեզ քրիս տո նեա կան ա ռա-

քի նութ յուն ներն ապ րե լու կեր պե րը:  Նա անդ րա դար ձավ նաեւ 

ո ղոր մութ յան ա ռա քի նութ յան ի րա կա նաց ման ձե ւին ու մի ջոց նե-

րին, ու սու ցա նեց եւ ա սաց, որ ո ղոր մութ յու նը պետք է կա տա րել 

ծած կա բար, ան կեղ ծութ յամբ, որ պես ներ քին ազ նիվ մղու մի ար տա-

հայ տութ յուն:  Ծած կա բար ա սե լով հաս կա նում ենք այն, երբ մե կը 

կա մե նում է բա րիք գոր ծել իր մեր ձա վոր նե րին, Ե կե ղե ցուն, հայ րե-

նի քին կամ ո րե ւէ հաս տա տութ յա նը, ա պա այդ մա սին ո՛չ սկզբում, 

ո՛չ հե տուստ չպետք է թմբկա հա րի, ազ դա րա րի, որ պես թե այն լի-

ներ ի ցույց ա մեն քի, այլ, ինչ պես  Տերն է պատ վի րում, «երբ դու 

ո ղոր մութ յուն ա նես, թող քո ձախ ձեռ քը չի մա նա, թե ինչ է ա նում 

քո ա ջը, որ պես զի քո ո ղոր մութ յու նը ծա ծուկ լի նի, եւ քո  Հայ րը, որ 

տես նում է, ինչ որ ծա ծուկ է, կհա տու ցի քեզ հայտ նա պես» ( Մատթ. 

Զ 3-4): Ո ղոր մութ յուն գոր ծե լիս մենք պետք է անդ րա դառ նանք 

նաեւ հե տեւ յալ հան գա ման քին՝ ա վե տա րա նա կան այ րի կնոջ օ րի-

նա կով: Ին չո՞ւ  Տե րը դրվա տան քի չար ժա նաց րեց բո լոր այն ան ձե-

րին, ով քեր ա վե լի մեծ ըն ծա ներ մա տու ցե ցին տա ճա րին, քան այն 

կնո ջը, ով ըն դա մե նը եր կու լու մա նե տեց գան ձա նա կի մեջ:  Քա նի 

որ Աստ ված տե սավ այդ կնոջ ներ քին դի տա վո րութ յու նը, նրա ամ-

բող ջա կան նվի րու մը:  Տե րը նրա ա րար քում ընդգ ծեց, կա րե ւո րեց 

նվի րատ վութ յան, զո հո ղութ յան կա տար ման ցան կութ յան ամ բող-

ջա կա նութ յու նը, բա րիք կա տա րե լու նրա սրտի մեծ ու անմ նա ցորդ 

փա փա գը: Ուս տի ո ղոր մութ յուն կա տա րե լիս, ե թե մենք նյու թա պես 

ա պա հով ված չենք եւ ցան կա նում ենք մե կին օ ժան դա կութ յուն ցու-

ցա բե րել, չպետք է մտա ծենք, որ մենք չա րե ցինք անհ րա ժեշ տը, ըստ 

ար ժան վույն չօգ նե ցինք, քա նի որ մեր բե րած ա ջակ ցութ յու նը, հա-

մե մա տութ յամբ նյու թա պես բար վոք վի ճա կում ե ղող նե րի, զգա լի 

չէր, անն շան էր, հե տե ւա բար նրանք, ով քեր ա վե լին են տա լիս,  Տի-

րոջ առ ջեւ շնորհ են գտնում, եւ նրանց շա տը միան շա նակ ըն դու նե-

լի է, իսկ մե րը՝ ա նըն դու նե լի: Ան շուշտ, ո՛չ:  Շատ հա ճախ ա մե նաչն-

չին նվի րատ վութ յուն կա տա րո ղը  Տի րոջ հա մար, ինչ պես այ րի կի նը, 

շատ ա վե լի բարձր է, ու նրա ո ղոր մութ յու նը՝ ըն դու նե լի, քան նա, 

ով ա ռա տա ձեռն նվի րատ վութ յուն է ա նում, սա կայն կեղ ծա վո րութ-

յամբ, կծու սրտով, ի ցույց մարդ կանց, ի փառս իր ան ձի: Ու րեմն, 

ո ղոր մութ յուն կա տա րե լիս նախ եւ ա ռաջ պետք է ներ քին ան կեղծ 

դի տա վո րութ յուն ու նե նալ, ո րով եւ մեր կա տա րած թե՛ փոքր, թե՛ 

մեծ նվի րատ վութ յուն ներն ար ժա նի պա տա րագ կհա մար վեն եւ կըն-
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դուն վեն  Տի րոջ կող մից: Ար դա րեւ, այն, ինչ մենք կա տա րում ենք, 

կա տա րում ենք ի փառս Աստ ծո եւ ի փրկութ յուն մեր ան ձե րի:  Հե-

տե ւա պես, այդ ա րար քը պի տի կա տար վի ծած կա բար, որ պես զի դա 

միայն  մեր երկ նա վոր  Հայ րը տես նի եւ մեր սրտի դի տա վո րութ յան 

հա մա ձայն մեզ հայտ նա պես փոխ հա տու ցի՝ ցույց տա լով, որ Ինքն 

ար դար Աստ ված է եւ Իր ար դա րութ յամբ լույս է ծա գեց նում բո լոր 

այն անձ նա վո րութ յուն նե րի վրա, ով քեր Իր կամ քը հո գով եւ ճշմար-

տութ յամբ են ի րա կա նաց նում: 

-  Տե՛ր հայր, ո՞րն է հո գե ւոր ո ղոր մութ յու նը:

- Աստ վա ծա յին ի մաս տութ յան տնօ րի նութ յամբ հա սա րա կութ-

յան մեջ բո լո րը չէ, որ սո ցիա լա կան նույն դիրքն ու նեն, եւ ա մեն ոք 

ըն կե րա յին կյան քում մաս նա վոր կո չում ու ա ռա քե լութ յուն ու նի: 

Ըստ այսմ, յու րա քանչ յուր անձ ո ղոր մութ յուն պետք է կա տա րի 

իր կա րո ղութ յանց, նյու թա կան հնա րա վո րութ յանց սահ ման նե րում: 

 Հայտ նի է, սա կայն, որ կան մար դիկ, ով քեր հնա րա վո րութ յուն չու-

նեն ո րե ւէ մե կին նյու թա պես օգ տա կար լի նե լու. կամ խիստ նե-

ղութ յան մեջ են, կամ էլ հայ թայ թած մի ջոց նե րը հա զիվ իր եւ յուր 

ըն տա նի քի կա րիք ներն են բա վա րա րում: Ուս տի եր կայ նա միտ, ա մե-

նի մաս տուն ու ա մե նո ղորմ Աստ ված ո ղոր մութ յան մի այլ տե սակ է 

հաս տա տել մարդ կութ յան կյան քում, ո րը կա րող են ի րա կա նաց նել 

բո լոր նրանք, ով քեր նյու թա կան հարս տութ յուն չու նեն, այլ, ընդ-

հա կա ռա կը, ի զո րու են հո գե ւոր ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու, այ-

սինքն՝ կա րող են հո գե ւոր ո ղոր մութ յուն կա տա րել:  Հե տե ւա բար, 

նյու թա կան ո ղոր մութ յու նից զատ, կա նաեւ ո ղոր մութ յան մեկ ու-

րիշ տե սակ, որ կոչ վում է հո գե ւոր ո ղոր մութ յուն: Իսկ այս ո ղոր մութ-

յան գոր ծերն են՝ մե ղա վոր նե րին նե րե լը, ան միտ նե րին ու խո տոր-

ված նե րին խրա տելն ու դեպ ճշմար տութ յուն ա ռաջ նոր դե լը, տգետ-

նե րին ու սու ցա նելն ու կրթե լը, թե րա հա վատ նե րին հա վա տո գի տե-

լիք նե րով լու սա վո րելն ու ամ րաց նե լը, տրտմյալ նե րին ու վշտա բեկ-

նե րին բա րի, քաղցր, հո գե շահ խոս քե րով մխի թա րե լը, մեր ձա վո րի 

փրկութ յան, Ե կե ղե ցու պայ ծա ռութ յան, հայ րե նի քի խա ղա ղութ յան 

ու բար գա վաճ ման հա մար ա ղո թե լը, համ բե րելն ընդ դեմ սե փա կան 

ան ձի կա տար ված ա նի րա վութ յուն նե րին, բար կութ յամբ բռնված եղ-

բո րը խա ղա ղութ յամբ, խո նար հութ յամբ, հե զութ յամբ ու սի րով պա-

տաս խա նե լը, ո րով կմա րի նրա նում բռնկված բար կութ յան հու րը, 

եւ այդ պես «շա հի՛ զնա», այ սինքն՝ օգ նում է նրան վե րագտ նե լու 

խա ղաղ հո գե վի ճա կը, մտքի պայ ծա ռութ յու նը, ի վեր ջո օ ժան դա-

11 - Գողգոթայի հաղթանակը
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կում՝ ա զատ վե լու չա րի կա պանք նե րից: Արդ, նրանք, ով քեր հնար 

չու նեն նյու թա կան ո ղոր մութ յամբ ճա ռա գայ թե լու, թող ի րենց ան-

ձե րը զար դա րեն հո գե ւոր ո ղոր մութ յան վե րոնշ յալ մի ջոց նե րով: Եվ 

եր բեք չկար ծեն, թե ի րենց կա տա րած հո գե ւոր ո ղոր մութ յու նը ո րե-

ւի ցե բա նով զի ջում է նյու թա կան ո ղոր մութ յա նը: Էա կա նը ներ քին 

այն դի տա վո րութ յունն է ու այն անմ նա ցորդ սե րը, ո րով ի րա կա-

նաց նում ենք ո ղոր մութ յան այդ տե սակ նե րը: Ի վեր ջո, կա րե ւոր չէ 

տե սա կը, գլխա վորն այն է, որ մենք ո ղոր մութ յուն ա նենք եւ այդ-

պես մեր կյան քում միշտ վառ պա հենք ո ղոր մութ յան լապ տե րը, որ-

պես զի այն մշտա պես լու սա վո րի դեպ երկ նի ար քա յութ յուն տա նող 

ճշմա րիտ ճա նա պար հը, որ պես զի չլի նի, որ մենք խո տոր վենք ար քա-

յա կան մայ րու ղուց:

-  Կա րո՞ղ ենք ո ղոր մութ յուն գոր ծել մեր հան գուց յա լի ա նու նից՝ նրա հո գու 

փրկութ յան հա մար:

- Ոչ միայն կա րող ենք, այ լեւ պար տա վոր ենք, քա նի որ նրան ցից 

շա տե րը, ով քեր ա վար տում են ի րենց երկ րա վոր կյան քի ըն թաց քը 

եւ փո խադր վում ժա մա նա կա վոր օ թե ւան ներ՝ սպա սե լով  Տի րոջ երկ-

րորդ գալստ յա նը, շատ հա ճախ աշ խար հից դուրս  են գա լիս չնա-

խա պատ րաստ ված, ի րենց փրկութ յան գոր ծե րը կի սա վարտ:  Հե տե ւա-

պես, նրանց հա մար ո ղոր մութ յան գոր ծեր ի րա կա նաց նե լու պար տա-

վո րութ յու նը ծան րա նում է նրանց հա րա զատ նե րի վրա, քան զի մենք, 

ո ղոր մութ յուն գոր ծե լով, ակն կա լում ենք, որ Աստ ված Իր եր կայ նամ-

տութ յամբ պի տի այ ցե լի մեր ննջեց յալ նե րի հո գի նե րին եւ  Դա տաս-

տա նի օ րը նրանց նկատ մամբ ո ղոր մած գտնվի:  Մենք չգի տենք՝ մեր 

ննջեց յալ հա րա զատ ներն ար դա՞ր էին, թե՞ մե ղա վոր: Ուս տի մենք 

պետք է ո ղոր մութ յան գոր ծերն այն հավատով եւ հույ սով ա նենք, որ 

դրանք  Տի րոջ առ ջեւ ան պա տաս խան չպի տի գտնվեն. քան զի մեր հա-

րա զատ նե րը, որ քան էլ մե ղա վոր լի նեն, ի րենց ան ձե րում  Տի րոջ ակն-

կա լած գեթ տա սը ար դա րութ յան գործ ու նե ցած կլի նեն, ո րոնց շնոր-

հիվ  Տի րոջ առ ջեւ, հու սով ենք, ո ղոր մութ յուն կգտնեն: Ա պա վի նե լով 

Աստ ծո եր կայ նամ տութ յա նը՝ մենք՝ ողջ, ա ռողջ, կեն դա նի հա րա զատ-

ներս, մեր ննջեց յալ նե րի հո գի նե րի հա մար պար տա վո րութ յուն ու-

նենք ա ղոթք ա նե լու, նրանց ա նու նով բա րե գոր ծութ յուն ներ, ո ղոր-

մութ յուն ներ կա տա րե լու՝ լի նեն դրանք հո գե ւոր կամ մարմ նա վոր:

-  Տե՛ր հայր,  Տե րը, ե րա նի տա լով ո ղոր մած նե րին, ա սում է, որ նրանք ո ղոր-

մութ յուն պի տի գտնեն (տե՛ս Մատթ․ Ե 7): Ինչ պե՞ս են ո ղոր մած ներն ար ժա նա-

նա լու ո ղոր մութ յան:
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-  Դա վախ ճա նա բա նա կան հարց է: Երբ  Տե րը գա եւ մեզ ո ղոր-

մութ յան պտուղ նե րով զար դար ված գտնի, այն ժամ կտես նենք, թե 

ո ղոր մած ներն ինչ պես են ար ժա նա նա լու աստ վա ծա յին ո ղոր մութ-

յա նը, եւ այն ժամ կի մա նանք, թե այդ ո ղոր մութ յունն ինչ պի սի ե րա-

նութ յուն է լի նե լու ո ղոր մած նե րի հա մար հա վիտ յանս հա վի տե-

նից:  Միշտ հի շենք ա վե տա րա նա կան տա սը կույ սե րի ա ռա կը. հինգ 

ի մաս տուն կույ սե րը վառ ված լապ տեր նե րով դի մա վո րե ցին փե սա յին 

(որ խորհր դան շո րեն ներ կա յաց նում է մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սին) 

եւ մուտք գոր ծե ցին հար սան յաց սրահ՝ վա յե լե լու ու րա խութ յու նը, 

իսկ մյուս հինգ՝ հի մար կույ սե րը, ո րոնց լապ տեր նե րը մա րել էին՝ 

դրսում մնա ցին՝ խա վա րի մեջ (տե՛ս Մատթ․ ԻԵ 1-13): Ըստ ե կե-

ղե ցա կան սուրբ հարց՝ յու ղը ո ղոր մութ յան նշա նակ է: Այս ա ռա կը 

խորհր դա բա նո րեն պատ կե րում է մարդ կա յին կյան քը:  Հա սա րա-

կութ յան մեջ կան մար դիկ, ով քեր զօր ու գի շեր ի րենց ո ղոր մութ յան 

լապ տեր նե րը վառ են պա հում, բայց կան եւ այն պի սի նե րը, ով քեր 

միայն ա ռա վոտ յան կամ ե րե կո յան են վա ռում, այ սինքն՝ ո ղոր մութ-

յուն են գոր ծում դիպ վա ծա բար:  Մինչ դեռ Աստ ված ակն կա լում է, 

որ մար դիկ ո ղոր մութ յան լապ տեր նե րը միշտ վառ պա հեն: Ճշ մա րիտ 

է, որ մար դու կյան քը ծնուն դից մինչ մահ ա պաշ խա րութ յան շրջան 

է, նմա նա պես եւ ա դա մոր դու կյան քը ծնուն դից ի վեր ո ղոր մութ յան 

գոր ծե րով պտղա վոր վե լու աս պա րեզ է: Արդ, մեզ՝ զին վոր յալ հա վա-

տաց յալ նե րիս հա մար, որ տա կա վին «տրտմութ յան հով տում» ենք, 

էա կանն աստ վա ծա յին պատ գամ նե րի՝ ի մաս տուն կեր պով ի րա կա-

նա ցումն է: Իսկ թե գա լի քում ինչ է լի նե լու, ո ղոր մութ յան ե րա նին 

ինչ պես ենք վա յե լե լու, դա մեզ թող չմտա հո գի, ո րով հե տեւ, ե թե 

մենք Աստ ծո նա խախ նա մութ յան մեջ ենք, եւ Աստ ված մեզ հետ է, 

ե թե Աստ ված մեզ ան հու նո րեն սի րող  Բա րի  Հայր է, ա պա, բնա կա-

նա բար, այդ սե րը, որ այժմ զա նա զան կեր պե րով ար տա հայտ վում է 

մեր հան դեպ, ա ռա վե լա գույն, բա ցար ձա կա պես եւ սոս կա կան բա-

ռե րով ան բա ցատ րե լիո րեն դրսե ւոր վե լու է երկ նա յին ար քա յութ յան 

մեջ: Ա հա թե ինչ է վկա յում սբ.  Պո ղոս ա ռաք յա լը. «... Զի յափշտա-

կե ցաւ ի դրա՛խտն. եւ լո ւաւ բա՛նս ան ճառս, զոր ո՛չ է պարտ մար-

դոյ խաւ սել» (Բ  Կորնթ. ԺԱ 4). ա մեն, ե ղի ցի, ե ղի ցի: 

Ու րեմն, ոչ թե հանդգ նա բար քննենք մեզ հա մար վա րա գուր-

ված գա լի քը, այլ սրբութ յամբ կեն սա գոր ծենք աստ վա ծա յին պատ-

վի րան նե րը եւ հա նա պազ ո ղոր մութ յան եւ այլ ա ռա քի նութ յուն նե րի 

գոր ծեր կա տա րե լով՝ գան ձեր կու տա կենք երկն քում, մեզ բո լո րիս 

խոս տաց յալ հա վի տե նա կան ե րա նա կան հանգր վա նում՝ ա մե նա վա-
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վե րա կան հայ րե նի քում: Օ՛ն, անդր ա ռաջ, դեպ ո ղոր մութ յան փրկա-

պար գեւ աս պա րեզ:
(2005 թ., հունվար, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 

Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
 

Խ Ո Ն Ա Ր Հ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

 Տեր  Մի քա յել վար դա պետ Գ եւորգ յան

 « Խո նար հութ յու նը մար դուն հրեշ տակ է դարձ նում, ամ բար տա վա նութ յու նը` 
հրեշ տա կին սա տա նա» (Ար շակ  Տեր- Մի քել յան) 

-  Հա՛յր սուրբ, ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րի բնո րոշ մամբ` բո լոր ա ռա քի նութ-

յուն նե րը բա խում են Աստ ծու ո ղոր մութ յան դու ռը, բայց միայն խո նար հութ-

յունն է բա ցում այն: Ին չո՞ւ է խո նար հութ յու նը հա մար վում գլխա վո րը բո լոր 

ա ռա քի նութ յուն նե րի մեջ,  ո՞րն է խո նար հութ յան ճշմա րիտ կեր պը:

-  Խո նար հութ յու նը հա մար վում է ա ռա քի նութ յուն նե րի գլու խը, 

քա նի որ ա ռանց խո նար հութ յան որ եւէ ա ռա քի նութ յուն չենք կա-

րող ձեռք բե րել:  Թեո դո րոս  Գա զա ցին ա սում է, որ ա ռա քի նութ յու-

նը մի տուն է, ո րի քա րերն ա ռա քի նութ յուն ներն են, իսկ շա ղա խը` 

խո նար հութ յու նը: Եվ տունն ա մուր լի նել չի կա րող ա ռանց շա ղա-

խի: Աստված մարգարեի միջոցով ա սում է. «Ես ո՞ւմ եմ նայելու, 

ե թե ոչ հեզերին ու խոնարհներին եւ նրանց, ովքեր վախենում ու 

դողում են Իմ խոսքից» (Եսայի ԿԶ 2): Այս տեղ պատ կե րվում է խո-

նար հա միտ մար դու կեր պա րը, քան զի խո նար համ տութ յու նը ներ-

քին հոգ եւոր վի ճակ է, կեն սա կերպ, թեեւ ներ կա յիս ի րա կա նութ-

յան մեջ այն շփոթ վում է ստրկամ տութ յան, նվաս տութ յան հետ: 

 Մինչ դեռ այդ պես չէ. խո նար հութ յու նը կոչ վում է խո նար համ տութ-

յուն, ո րով հետեւ մենք, քննե լով մեր ան ձը, խո նարհ վում ենք մեր 

կա տա րած սխալ նե րի հա մար, հի շում դրանք, նաեւ` մեր չգոր ծած 

բա րիք նե րը…: Այս կերպ մենք խո նարհ վում ենք  Տի րոջ առջեւ:  Խո-

նար համ տութ յու նը մեզ տա նում է դե պի աստ ված ճա նա չո ղութ յուն: 

Ի րա կան խո նարհ մարդ կանց մեջ Աստ ված է բնակ վում,  ո րով հետեւ 

երբ մենք մեղ քի դեմ մղվող այս ներ քին-հոգ եւոր պայ քա րում հաղ-
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թա նա կում ենք` խո նարհ վե լով, Աստ ված բնակ վում է մեր մեջ, Ում 

զո րութ յամբ էլ հաղ թա նա կում ենք նաեւ ար տա քին հա րա բե րութ-

յուն նե րի մեջ: Ա հա խո նար հութ յան ճշմա րիտ կեր պը:  Խո նարհ մար-

դու մեջ Աստ ծու շնորհ ներն են գոր ծում. այդ պի սին ա ռա քի նի կեն-

ցա ղա վա րութ յուն ու նի, նրա հետ երկ յու ղով ու պատ կա ռան քով են 

շփվում, ո րով հետեւ հաս կա նում են, որ այդ պի սի մե կը ոչ միայն իր 

դի մա ցի նի, այլեւ իր մեջ բնակ վող Աստ ծո հետ է խո սում ան դա դար: 

 Տերն ա սում է. «Ով իր ան ձը բարձ րաց նում է, կխո նարհ վի. եւ  ով 

խո նար հեց նում է իր ան ձը, կբարձ րա նա» ( Մատթ. ԻԳ 12), այ սինքն` 

խո նարհ վե լով Աստ ծու առջեւ, բարձ րա նում ենք մարդ կանց առջեւ: 

- Այ նո ւա մե նայ նիվ, խո նար հութ յունն այ սօր ճիշտ չի ըն կալ վում. աշ խար-

հիկ մտա ծե լա կերպ ու նե ցող, հոգ եւո րից հե ռու մար դիկ չեն ըն կա լում խո նար-

հութ յու նը` այն հա մա րե լով կամ քի թու լութ յուն, հո գու ան զո րութ յուն:  Թույլ 

մար դը կա րո՞ղ է խո նարհ լի նել, չէ՞ որ խո նարհ մար դը նախ եւ  ա ռաջ ու նի 

ա մուր, զո րեղ կամք, հետ եւա բար չի կա րող թույլ լի նել:

-  Խո նար հութ յու նը վախ կո տութ յան հետ չպի տի շփո թել:  Վախ-

կո տութ յու նը ստոր մեղք է, ո րը ծնում է բա զում այլ մեղ քեր:  Մինչ-

դեռ ա ռա քի նի եւ  խո նարհ մար դը ա մե նա քաջ մարդն է: Ինչ պե՞ս 

կա րող է վա խե նալ նա, ում մեջ Աստ ված է բնակ վում, ո րով հետեւ 

Աստ ծուց վա խե ցող մար դը ոչն չից չի վա խե նում:  Խո նարհ մար դը 

պատ րաստ է հա նուն Աստ ծո մինչեւ վերջ պայ քա րել, ըն կե րոջ հա-

մար զո հա բե րութ յուն նե րի գնալ: Ու րեմն խո նարհ մարդն ա մե նա-

քաջ մարդն է ի րա կա նում:

-  Ինչ պե՞ս է ձեռք բեր վում ճշմա րիտ, ի րա կան խո նար հութ յու նը:

-  Խո նար համ տութ յու նը գա լիս է մեղ քի գի տակ ցութ յու նից. 

մար դը պի տի ի րա կան աչ քով տես նի իր «ես»-ը, քննի ի րեն, տես նի 

իր սխալ նե րը, մեղ քե րը, զղջա ու խոս տո վա նի դրանք, խո նարհ վի իր 

մեղ քե րի բե ռան ծան րութ յան տակ:  Մար դը խո նար հութ յուն է սո-

վո րում`  Տի րո ջից մեղ քե րի թո ղութ յուն եւ  ո ղոր մութ յուն խնդրե լով: 

Իսկ ով քեր ի րենց ան մեղ են հա մա րում, չեն կա րող խո նարհ լի նել:

-  Հա՛յր սուրբ, ի րենց խո նարհ հա մա րող մար դիկ հա ճախ բար կա նում եւ  

ըմ բոս տա նում են փոքր-ինչ դի տո ղութ յան կամ նույ նիսկ խրա տի դեպ քում: 

 Մինչ դեռ խո նար հը կա մե նում է իր թե րութ յուն նե րը տես նել` դրանք շտկե լու 

հա մար:

-  Սա ար դեն ոչ թե խո նար հութ յան, այլ հպար տութ յան նշան է: 

 Մեկ օ րի նակ բե րենք  Հա րանց վար քից:  Մի եղ բայր ոչ ո քի չէր հա-

կա ռակ վում, ինչ ա սում էին, հա մա ձայ նում էր:  Մի օր նրան հարց-
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նում են, թե ին չո՞ւ ոչ ո քի չի հա կա ռակ վում. գու ցե սուտ են խո-

սում, իսկ ին քը մաս նա կից է լի նում նաեւ այդ ստի՞ն: Այդ եղ բայ րը 

խո նար հա բար պա տաս խա նում է. « Մի գու ցե», այ սինքն` նույ նիսկ 

այդ պա րա գա յում էլ չի հա կա ռակ վում: Ի րա կան խո նար հութ յան 

մեջ մեծ ի մաստ նութ յուն կա:  Նա, ով իր անձն Աստ ծու առջեւ խո-

նար հել է, լավ գի տի Աստ ծու ճա նա պարհ նե րը. Աստ ված շատ պա-

րա գա նե րում խո նարհ վում է մարդ կանց առջեւ եւ  հազ վագ յուտ 

դեպ քե րում`  ընդվ զում: 

-  Հա՛յր սուրբ, հի շենք մարդ ա րա րա ծի հան դեպ Աստ ծո կա տար յալ սի րո եւ 

 խո նար հութ յան գե րա գույն դրսեւո րու մը` Ոտնլ վան. երկն քի ու երկ րի Ա րա րի-

չը խո նարհ վեց հո ղի` մար դու առջեւ` լվա նա լով ա շա կերտ նե րի ոտ քե րը:  Կա րո՞ղ 

ենք ա սել, որ մենք իբրեւ գե րա գույն օ րի նակ, չա փա նիշ պի տի ու նե նանք այդ 

խո նար հութ յու նը:

- Ան շուշտ, ո րով հետեւ  Տե րը, լվա նա լով ա շա կերտ նե րի ոտ քե րը, 

պատ գա մում է. « Մի օ րի նակ տվի ձեզ, որ ինչ պես ես ձեզ ա րե ցի,  

դուք էլ նույն ձեւով ա նեք… » ( Հովհ. ԺԳ 15):  Մենք մեր հո գու աչ-

քե րով կա րող ենք տես նել, թե օր վա ըն թաց քում Աստ ված բազ մա թիվ 

ան գամ ներ մեզ խո նարհ վե լու ա ռիթ ներ է տա լիս:  Փոր ձութ յուն նե րի 

ժա մա նակ պետք է ու նե նալ ճիշտ հո գե վի ճակ: Օ րի նակ` ե թե մենք 

փոր ձութ յուն նե րը հա մա րում ենք  Տի րոջ կող մից ե կած ո ղոր մութ-

յուն, խո նար հութ յան ա ռիթ, ա պա ըն դու նում ենք եւ  խո նարհ վում: 

 Մի օ րի նակ բե րենք. ե կե ղե ցում սպա սա վո րող մի հոգ եւո րա կան 

ա ղո թում էր Աստ ծուն` խնդրե լով ի րեն խո նար հութ յուն սո վո րեց-

նել:  Հա ջորդ օ րը ե կե ղե ցի են գա լիս մի խումբ մար դիկ`  կա մե նա լով 

ե կե ղե ցու տա րած քում խնջույք ա նել:  Նա խո նար հա բար զգու շաց-

նում է, թե չի կա րե լի ե կե ղե ցու տա րած քում աղմ կել, խնջույք ա նել: 

Եվ մեկն այդ մարդ կան ցից սկսում է ա մե նա վեր ջին հայ հո յանք ներն 

ուղ ղել հոգ եւոր սպա սա վո րի հաս ցեին, վի րա վո րել նրան, բայց վեր-

ջինս, թեեւ կա րող էր պա տաս խան տալ, ու ներ  նրան «ոչն չաց նե լու» 

լծակ ներ, սա կայն խո նար հա բար լռում է` կանգ նե լով այդ հայ հո-

յանք նե րի տե ղա տա րա փի տակ:  Հե տո նա խոս տո վա նում է, որ այդ 

պա հին իր հո գին ցնծութ յան, ե րա նութ յան մեջ էր, ար տա սուք նե րի 

վտակ ներ էին հոր դում նրա աչ քե րից…:  Մենք ա մեն ա ռիթ պետք է 

օգ տա գոր ծենք խո նարհ վե լու եւ  ոչ ընդվ զե լու հա մար: 

-  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ նույ նութ յամբ չպա տաս խա նե լը կա րող է օգ նել 

նաեւ դի մա ցի նին` այդ խո նար հութ յու նից պատ կա ռե լու, ազդ վե լու եւ, ի վեր-

ջո, փոխ վե լու:
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- Սբ.  Ներ սես Շ նոր հա լին բո լո րին «լույս» էր կո չում: Երբ մե կը 

բար կութ յան ար ժա նի ա րաք էր գոր ծում իր հան դեպ, խո նար հա բար 

ա սում էր. « Լույս, ե թե ես չխնա յեի, կբար կա նա յի քեզ վրա. սա-

կայն չբար կա նա լով եւ՛ ինձ եմ խնա յում` մեղ քի մեջ չընկ նե լով, եւ՛ 

քեզ եմ օգ նում դուրս գալ այդ վի ճա կից»:  Խո նար հութ յան մեկ այլ 

օ րի նակ հի շենք. մի կույս, գա լով վա նա հոր մոտ, ա սում է. « Հա՛յր 

սուրբ, հա սել եմ բա վա կան շատ ա ռա քի նութ յուն նե րի, ան գիր գի-

տեմ  Հին եւ  Նոր Կ տա կա րան նե րը, ա ղո թում եմ, ծոմ պա հում, երկր-

պա գութ յուն ա նում եւ  այլն»:  Վա նա հայ րը հարց նում է. «Երբ քեզ 

ա նար գում են, ըն դու նո՞ւմ ես»:  Նա ա սում է. «Ո՛չ»:  Նո րից է հարց-

նում. «Իսկ երբ գո վում են, հպար տա նո՞ւմ ես` գո վեստ նե րը քեզ 

վե րագ րե լով»:  Նա պա տաս խա նում է. «Ա յո՛, քիչ են ա սում, ես ար-

ժա նի եմ ա վե լիին»: Եվ վա նա հայրն ա սում է. «Գ նա՛ եւ  սո վո րիր 

Ա վե տա րան նե րը, ո րով հետեւ ո չինչ չգի տես»:

-   Խո նար հութ յան հա կա ռակ մո լութ յու նը հպար տութ յունն է, ո րի դեմ 
պայ քա րե լու լա վա գույն մի ջո ցը խո նար հութ յուն ձեռք բե րելն է: Իսկ ի՞նչ ա ռա-
քի նութ յուն ներ են ծնվում խո նար հութ յու նից:

-  Բա զում ա ռա քի նութ յուն ներ` համ բե րութ յուն, նե րո ղամ տութ-

յուն, գութ, կա րեկ ցանք, ո ղոր մութ յուն, մար դա սի րութ յուն…:  Խո-

նարհ մարդն ա մուր պատ նեշ է այդ ա ռա քի նութ յուն նե րի հա մար, կա-

րող է դրանք իր մեջ պա հել:  Սար գիս Շ նոր հա լին ա սում է, որ « Մեղքն  

ու շնոր հը նման են միմ յանց` հայտ նե լուց վե րա նում են, ո րով հետեւ 

մեղ քը խոս տո վա նե լուց ջնջվում է, իսկ շնոր հը, ի ցույց մարդ կանց 

հայտ նե լուց, վե րա նում»:  Խո նարհ մար դը եր բեք չի ա սում, որ ա ռա-

քի նի է, այլ խոս տո վա նում է իր մե ղա վոր լի նե լը Աստ ծու ա ռաջ:  Սբ․ 

Գ ր․  Նա րե կա ցին ա սում է, որ իր մեղ քե րը նման են օ դում տա րած ված 

փո շու հյու լե նե րին:  Նա այն քան ման րա մասն էր տես նում մեղ քե րը, 

որ հաս կա նում էր դրանց ան թիվ-ան հա մար լի նե լը` փո շու հյու լե նե-

րի չափ: Ե թե մար դը ի րա կան հոգ եւոր աչք ու նե նա, կտես նի ի րեն 

շրջա պա տող մեղ քե րը` չար խոր հուրդ ներ, զգա ցո ղութ յուն ներ, չար 

սո վո րութ յուն ներ, ո րոն ցից ին քը մշտա պես հաղթ վում է:

-  Ի՞նչ  խո րա գի տութ յուն պի տի ու նե նա խո նարհ մար դը, որ պես զի իր խո-
նար հութ յու նը չշա հա գործ վի այ լոց կող մից, ին չը հա ճախ հան դի պող եր եւույթ 
է մեր օ րե րում:

 Խո նար հութ յու նը կա րող է ան գի տա բար շա հա գործ վել, սա կայն 

երբ սկսում են հաս կա նալ ու գնա հա տել դի մա ցի նի խո նար հութ յու-

նը, այլեւս հար գան քի ու պատ կա ռան քի են ար ժա նաց նում: Իսկ ե թե 
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չի հաս կաց վում, ե րա նե լի է այդ պի սին, ո րով հետեւ չար չար վում է 

հա նուն Ք րիս տո սի:  Սա կայն լի նենք զգու շա վոր եւ  լավ քննենք մեզ. 

գու ցե ի րա կա նում ա մեն եւին էլ խո նարհ չենք:   Սբ․ Գ ր․  Տաթեւա ցին 

ա սում է, որ մենք հա ճախ պատժ վում ենք մեր մեղ քե րի ու սխալ նե րի 

հա մար, սա կայն  հա մա րում ենք, իբրեւ թե ար դա րութ յան հա մար 

հա լած վե ցինք, ինչ պես ա ղան դա վոր ներն են այ սօր կար ծում:  Նաեւ 

պա տա հում է, որ մեզ ճշմար տա պես հան դի մա նում են` տես նե լով 

մեր մեղ քը, իսկ մենք հա մա րում ենք, թե ա նար դա րա ցի մե ղադ րե-

ցին մեզ: Այդ պես չէ. մենք պատժ վում ենք մեր սխալ նե րի հա մար:  

-  Հա՛յր սուրբ, ի րա կան խո նար հութ յուն ձեռք բե րել ցան կա ցող մարդն ի՞նչ 

զո հո ղութ յուն նե րի պի տի գնա այդ ճա նա պար հին:

- Ին չի՞ է ձգտում մար դը` ա ռա քի նութ յան, կա տա րե լութ յան, 

սա կայն ա ռա ջին հեր թին մենք պի տի ձգտենք մեղ քե րի թո ղութ յան, 

սրբվե լու: Այդ դեպ քում կլի նենք եւ՛ ա ռա քի նի, եւ՛ կա տար յալ: Ու-

րեմն մեղ քե րի խոս տո վա նութ յամբ խո նարհ վենք, որ պես զի Աստ ված 

մեզ բարձ րաց նի:
 (2011 թ.,օգոստոս, Արգավանդի սուրբ Սարգիս եկեղեցի, «Քրիստոնյա 

Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ք Ր Ի Ս Տ Ո Ն Ե Ա Կ Ա Ն  Դ Ա Ս Տ Ի Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

 Տեր  Կո մի տաս վար դա պետ  Հով նան յան 

«Ինչ պես կնիքն է դրոշմ վում մեղ րա մո մի վրա, այն պես էլ ե րե խա նե րի 
հո գում՝ այն, ինչ լսում են: Ընդ ո րում, նրանց կյան քը հենց այդ ժա մա նա կից 

ար դեն սկսում է հակ վել կա՛մ ա րա տին, կա՛մ ա ռա քի նութ յա նը» 
(Սբ.  Հովհ. Ոս կե բե րան)

-  Հա՛յր սուրբ, որ քա նո՞վ է կա րե ւոր մա նուկ նե րի քրիս տո նեա կան դաս տիա-

րա կութ յու նը, եւ ո՞ր տա րի քից պետք է ե րե խա յի հո գում հո գե ւո րը սեր մա նել:

- Ե րե խա յի դաս տիա րա կութ յունն սկսվում է այն վայրկ յա նից, 

երբ կի նը զգում է իր ո րո վայ նում ձե ւա վոր վող նոր էա կի գո յութ յու-

նը, եւ հենց այդ պա հից սկսվում է ե րե խա յի դաս տիա րա կութ յու նը: 

Ըստ իս, դաս տիա րա կութ յու նը ե րե խա յի հո գում ճիշտ մտա ծո ղութ-

յուն ձե ւա վո րելն է, քա նի որ այ սօր եւ անց յա լում մենք՝ հա յերս, 
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ու նե ցել ենք դաս տիա րա կութ յան մեր յու րո վի կեր պե րը: Անց յա-

լում, երբ ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րը մի հար կի տակ էին ապ-

րում, երբ իշ խող էին եւ մեծ ար ժեք էին ներ կա յաց նում տա տի եւ 

պա պի կեր պար նե րը, նրանց ներ կա յութ յունն ըն տա նի քում ա ռանց 

խոս քե րի ա ռա ջին բա նա խո սութ յունն էր նոր ձե ւա վոր վող ե րե խա-

նե րի հա մար, ով քեր ի րենց աչ քի առ ջեւ միշտ ու նեին նրանց կյան քի 

ու սու ցա նող օ րի նա կը: Այ սօր կյան քը փոխ վել է, եւ դժբախ տա բար 

մենք չենք կա րո ղա ցել որ դեգ րել դաս տիա րա կութ յան այն կեր պը, 

ո րը կհա մա պա տաս խա ներ 21-րդ  դա րին: Այ սօր մե րը թո ղած՝ փոր-

ձում ենք ըն դօ րի նա կել ու րի շին, վերց նել օ տա րի նը՝ ա ռանց հաս-

կա նա լու, որ ե թե ա մե րիկ յան կրթութ յու նը տաս նամ յակ նե րի կամ 

հար յու րամ յակ նե րի կյանք ու նի, ա պա մեր կրթութ յու նը հա զա րամ-

յակ նե րի ճա նա պարհ է ան ցել: Այ սօր մենք պի տի մտա ծենք, թե ինչ 

կերպ կա րող ենք մեր ազ գա յին դաս տիա րա կութ յու նը որ դեգ րել, 

ձե ւա վո րել, ստեղ ծել՝ հա մա պա տաս խան մեր նե րաշ խար հին, ա ռա-

վել եւս, ե թե ու զում ենք ե րե խա նե րին քրիս տո նեա կան դաս տիա-

րա կութ յուն տալ, ո րով հե տեւ քրիս տո նեութ յու նը միայն հա վա տա-

լը չէ, այն մտա ծե լա կերպ է, կեն ցա ղա վա րութ յուն, ա վան դութ յուն, 

բա րո յա կա նի ըն կա լում, մարդ կա յին ա ռողջ փոխ հա րա բե րութ յուն-

ներ: Ու րեմն քրիս տո նեա կան դաս տիա րա կութ յու նը մար դու ճիշտ 

ձե ւա վո րումն է, իսկ դա հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել այն դեպ քում, 

երբ մենք ինք ներս ենք օ րի նակ լի նում ե րե խա նե րին՝ սո վո րեց նե լով 

կյան քում ըն թա նալ ճիշտ ճա նա պար հով:

-  Հա՛յր սուրբ, մա նուկ նե րին քրիս տո նեա կան ո գով կրթե լու եւ դաս տիա-

րա կե լու գոր ծում որ քա նո՞վ է կա րե ւոր ծնող նե րի դե րը:

- Ծ նող նե րի դե րը մեծ է, քա նի որ մա նու կի հո գում բա րո յա կա-

նութ յուն կեր տե լու հա մար նախ ծնող նե րը պետք է բա րո յա կա նութ-

յուն ու նե նան: Ծ նող նե րը եր բեք չպետք է կորց նեն ե կե ղե ցու հետ 

ի րենց կա պը: Ե կե ղե ցին մեր ծննդա վայրն է, ինչ պես Վ.  Թե քե յա նի 

հայտ նի բա նաս տեղ ծութ յան տո ղե րում ենք կար դում. «Ե կե ղե ցին 

հայ կա կան ծննդա վայրն է հոգ վույս», ուս տի կտրվե լով իմ ծննդա-

վայր-ե կե ղե ցուց՝ ես կտրվում եմ իմ ար մատ նե րից: Չ մո ռա նանք, որ 

այդ ե կե ղե ցին է ձե ւա վո րում մեր ազ գա յին նե րաշ խար հը, մեր հո-

գե ւոր դեմքն ու դի մա գի ծը, ա ռանց ո րի ոչ ոք չի կա րող քրիս տո-

նեա կան ո գով սե րունդ ներ դաս տիա րա կել: Ու րեմն ե րե խա նե րի բա-

րո յա կան կեր պա րը ճիշտ ձե ւա վո րե լու հա մար նախ ծնող նե րը պետք 

է լի նեն դրա կրո ղը: Այ սօր ե րե խան տե ղե կատ վութ յուն ստա նում է 
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չորս հիմ նա կան աղբ յու րից. ըն տա նի ք, դպրո ց, փո ղո ց եւ լրատ վա-

կան աշ խար հ:  Ճիշտ դաս տիա րա կութ յուն ստա ցած ե րե խան կկա-

րո ղա նա կյան քում ճիշտ կողմ նո րոշ վել՝ հնա րա վո րինս խու սա փե-

լով սխալ ըն թաց քից: Դժ բախ տա բար 21-րդ  դա րը մարդ կանց միայն 

ար տա ռոց ե րե ւույթ ներ է մա տու ցում, իսկ մար դիկ, զուրկ լի նե լով 

ա ռողջ տրա մա բա նութ յու նից, չեն կա րո ղա նում տար բե րել կա րե ւո-

րը նվազ կա րե ւո րից: Այ սօր մենք եր կու խնդիր ու նենք՝ կառ չած 

մնալ մեր ար մատ նե րին եւ պա հել հա զա րամ յակ նե րի խոր քից ե կած 

մեր ազ գա յին դի մա գի ծը:

-  Մեր օ րե րում որ քա նո՞վ է հնա րա վոր դրա ի րա գոր ծու մը:

-  Հա յը հայ է մնում՝ պահ պա նե լով իր ա վան դույթ նե րը, անց յա-

լի ար ժեք նե րը, սո վո րույթ նե րը, պատ մութ յու նը, հո գե բա նութ յու նը: 

Դ րա հա մար պետք է միշտ ար թուն եւ զգոն լի նել, ինչ պես  Տերն է 

զգու շաց նում. «Ար թո՛ւն կա ցեք...» ( Մատթ. ԻԴ 42):

-  Հա՛յր սուրբ, հնում բա րե պաշտ քրիս տո նեա կան ըն տա նիք նե րում ե րե-

խա նե րի մտա վոր եւ բա րո յա կան կրթութ յու նը սկսում էին Ս. Գր քի ու սում նա-

սի րութ յու նից, այ սինքն՝ խիստ կա րե ւոր վում էր Աստ վա ծաշն չի նշա նա կութ-

յունն ի պետս ե րե խա նե րի դաս տիա րա կութ յան: Ըստ  Ձեզ, որ քա նո՞վ է կա րե-

ւոր կրթութ յան այդ կեր պը, եւ ի՞նչ ազ դե ցութ յուն, ներ գոր ծութ յուն կա րող է 

ու նե նալ Աստ ծու  Խոս քը հա սակ առ նող փոք րի կի հո գու վրա:

-  Հին ու բա րի ժա մա նակ նե րում հայ ըն տա նիք նե րում օրն 

սկսվում էր Աստ ծով: Ըն տա նի քում հա ճախ էին խո սում հո գե ւոր 

թե մա նե րով, Սբ․  Գիրքն ըն թեր ցում:  Հայ ըն տա նի քը յոթ-ութ հա-

զա րամ յակ շա րու նակ պա հել է բա րութ յան, ազն վութ յան ա ղո թա-

կերպ կեն ցա ղա վա րութ յու նը: Ե րե խա յի դաս տիա րա կութ յան հիմ քը 

Աստ վա ծա շունչն էր, սուրբգ րա յին ճշմար տութ յուն նե րը, ո րոն ցով 

կրթվում եւ դաս տիա րակ վում էր ե րե խան:  Մեծ էր նաեւ կնքա հոր 

դե րը ե րե խա յի հո գե ւոր-բա րո յա կան դաս տիա րա կութ յան գոր ծում, 

ո րով հե տեւ կնքա հայ րը փոք րի կի հո գե ւոր ծնողն էր:  Ցա վոք, այ-

սօր մե զա նում փոխ վել է կնքա հոր դե րը... Եվ վեր ջա պես մեծ էր 

նաեւ հո գե ւո րա կա նի դե րը ե րե խա յի նկա րագ րի կերտ ման գոր ծում, 

ո րով հե տեւ հո գե ւո րա կա նը հո գե ւոր հայր էր նրա հա մար: Ու րեմն 

ե րե խան պետք է ձե ւա վոր վի այս «եր րոր դութ յան» (ծնող, կնքա-

հայր, հո գե ւո րա կան) հո վա նու ներ քո:  Դա է դաս տիա րա կութ յան 

ճշմա րիտ կեր պը:

-  Մեր օ րե րում շատ ծնող ներ չեն կա րե ւո րում ի րենց զա վակ նե րի հո գե ւոր-

քրիս տո նեա կան կրթութ յու նը՝ երկ րոր դա կանն ու ոչ կա րե ւո րը ա ռաջ նա յին 
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հա մա րե լով: Ա վե լին. շա տերն էլ ան գի տա բար զրկում են ի րենց զա վակ նե րին 

աստ վա ծա յին օրհ նութ յուն նե րից՝ ար գե լե լով ե կե ղե ցի գնալ: Ըստ  Ձեզ՝ որ քա-

նո՞վ է վտան գա վոր այս ե րե ւույ թը եւ ի՞նչ հե տե ւանք ներ կա րող է ու նե նալ...

- Ծ նո ղը պետք է հաս կա նա, որ մար դը հո գե ւոր էակ է, հո գուց 

եւ մարմ նից է կազմ ված:  Ցա վոք, 19-րդ  դա րից սկսած շո շա փե լի 

դար ձավ ա նաստ վա ծութ յան գա ղա փա րա խո սութ յու նը՝ ա թեիզ մը, 

մար դիկ սկսե ցին հե ռա նալ հո գե ւո րից՝ դառ նա լով նյու թա պաշտ, 

մո ռա ցան Ք րիս տո սի  Խոս քը, որ ա սում է. « Չեք կա րող ե՛ւ Աստ-

ծուն ծա ռա յել, ե՛ւ մա մո նա յին» ( Ղուկ. ԺԶ 13):  Մինչ դեռ հնում 

նյու թա պաշ տա կան գա ղա փա րա խո սութ յուն ու նե ցող հույն փի լի-

սո փա նե րը տա կա վին ըն դու նում էին Աստ ծու գո յութ յան փաս տը: 

 Մե րօր յա մար դու կյան քի նպա տա կը դար ձել են նյու թը, հա ճույ-

քը, ա վե լին ու նե նա լը: Այդ պես չպետք է լի նի: Այ սօր վա ծնող ներն 

ա նաստ վա ծութ յան 70 տար վա դաս տիա րա կութ յուն են կրում ի րենց 

մեջ: « Մար դը ո չինչ է»,- քա րո զում էր այդ գա ղա փա րա խո սութ յու-

նը, հա զա րամ յակ նե րի «ա վան դութ յան կաղ նին» չո րա նում էր... Այ-

սօր էլ շատ ծնող ներ չեն ու զում, որ ի րենց զա վակ նե րը ծլար ձա կեն, 

Աստ ծով լու սա վոր վեն՝ չհաս կա նա լով, որ ա ռանց հա վա տի, ա ռանց 

 Հայ Ա ռա քե լա կան մեր  Մայր Ե կե ղե ցու, ո րը 1700 տա րի ա ռաջ նոր դել 

է մեզ եւ պե տա կա նութ յան բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում, ա մեն 

տե սակ ար հա վիրք նե րի ժա մա նակ, մեր գո յութ յան միջ նա բերդն է 

ե ղել, չենք կա րող փրկութ յուն ու նե նալ:  Մենք ի րա վունք չու նենք 

մեր  Մայր Ե կե ղե ցուց հե ռա նա լու, մեր զա վակ նե րին Աստ ծու հետ 

հա ղոր դակ ցութ յու նից զրկե լու: Ք րիս տոսն ա սում է. «Ե թե չդառ-

նաք ու չլի նեք մա նուկ նե րի պես, երկն քի ար քա յութ յու նը չեք մտնի» 

( Մատթ. ԺԸ 3), ո րով հե տեւ մա նուկ նե րը բա րութ յան, ան մե ղութ յան, 

մաք րութ յան կրող ներն են, ե կե ղե ցում նրանք հա ղոր դակց վում են 

աստ վա ծա յին զո րութ յան հետ, ցնծում հրեշ տակ նե րի հետ:

Ու րեմն ան գի տա բար չզրկենք նրանց աստ վա ծա յին օրհ նութ-

յուն նե րից:  Հի շենք, որ հա վի տե նա կա նութ յունն սկսվում է այս տե-

ղից, ո րին կա րող ենք հաս նել մեզ տրված կյան քը ճիշտ, քրիս տո-

նեա վա յել ապ րե լով: Մ տա ծենք մեր զա վակ նե րի փրկութ յան մա-

սին, հատ կա պես նրանց մա սին, ով քեր մո լոր վել են ճշմար տութ յան 

ճա նա պար հից՝ գնա լով «սուտ մար գա րե նե րի» հե տե ւից:  Ջա նանք 

նրանց ուղ ղութ յան դարձ նել, քա նի որ նրան ցից յու րա քանչ յու րի 

մեջ ապ րում է Աստ ված: Ու րեմն քրիս տո նեա բար դաս տիա րա կենք 

մեր զա վակ նե րին, որ պես զի նրան ցից յու րա քանչ յու րը նախ այս-

տեղ գտնի դրախ տը՝ ըստ  Տի րոջ  Խոս քի, որ ա սում է. «Աստ ծու ար-



172  Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ

քա յութ յու նը ներ սում՝ ձեր մեջ է» ( Ղուկ. ԺԷ 21)՝ ձգտե լով հաս նել 

Աստ ծու խոս տաց ված բա րիք նե րին հա վի տե նութ յու նում՝ երկն քի 

ար քա յութ յան մեջ:
(2009 թ., սեպտեմբեր, Արաբկիրի ՀՏ, «Քրիստոնյա Հայաստան» 

երկշաբաթաթերթ)

Ա Ն Տ Ա Ր Բ Ե Ր Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

 Տեր Կ յու րեղ քա հա նա  Տալ յան

-  Տե՛ր հայր, եր ջան կա հի շա տակ  Գա րե գին Ա հայ րա պե տը ան տար բե րութ-

յու նը  դա սում է յոթ մա հա ցու մեղ քե րի շար քը՝ հա մա րե լով այն ու թե րոր դը 

այս շար քում: Ին չո՞վ է ան տար բե րութ յունն այդ քան վտան գա վոր, որ մա հա ցու 

մեղք է հա մար վում: 

- Ան տար բե րութ յու նը, ի հար կե, ծայ րաս տի ճան վտան գա վոր 

մեղք է, մա հա ցու ե՛ւ ան ձի, ե՛ւ հա սա րա կութ յան, ղե կա վա րութ յան, 

պե տութ յան, ազ գա յին ինք նութ յան հա մար: Ե կեք շատ պարզ բա նից 

սկսենք:  Տե րը մեզ սո վո րեց նում է. «Այն ա մե նը, ինչ կկա մե նաք, որ 

մար դիկ ձեզ ա նեն, այն պես եւ դուք ա րեք նրանց» ( Մատթ. Է 12): 

 Սա ա վե տա րա նա կան Ոս կե կա նոնն է:  Յու րա քանչ յուր մարդ կա-

մե նում է, որ ի րեն լավ վե րա բեր վեն, օգ նութ յան ձեռք մեկ նեն…: 

Այս տեղ կտրա կա նա պես մերժ վում է ան տար բե րութ յու նը:  Հի շենք 

ա վե տա րա նա կան  Բա րի սա մա րա ցու ա ռա կը, ո րը ան տար բե րութ-

յան փայ լուն օ րի նակ է (տե՛ս  Ղուկ. Ժ 29-37) :  Վի րա վոր, ան պաշտ-

պան, ա նօգ նա կան մար դու կող քով անց նում են քա հա նան, օ րենս-

գե տը եւ մի սա մա րա ցի, ո րին Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը բա րեւ էլ չէր 

տա լիս: Եվ ա հա այդ սա մա րա ցին հո գաց վի րա վո րի մա սին, ո րը 

Ք րիս տո սի օ րի նակն է:  Մի՞ թե Աստ ված ան տար բեր է, չէ՞ որ  Նա 

ա մեն բան ա նում է մար դու հա մար. կե րակ րում է, ջուր տա լիս  եւ 

ապ րե լու հա մար բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը ստեղ ծել է, հո գում 

է մար դու փրկութ յան մա սին, եր բեմն հան դի մա նում է, խրա տում, 

պատ ժում մար դուն, որ պես զի վեր ջինս արթ նա նա եւ իր մեղ սա լից 
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ըն թաց քը փո խի:  Սի րո մեջ չի կա րող ան տար բե րութ յուն լի նել, սե-

րը պի տի գործ նա կան լի նի, քա նի որ «հա վատն ա ռանց գոր ծե րի 

մե ռած է» ( Հակ. Բ 26):  Նույն պես եւ սերն է մե ռած ա ռանց գոր ծե-

րի: Ինչ պե՞ս կա րող եմ  խո սել սի րո մա սին, երբ ես պատ րաստ չեմ 

իմ ու նեց ված քից, ժա մա նա կից, հանգս տից, վա յել քից զո հա բե րել 

իմ մեր ձա վո րի հա մար. այս տեղ անձ նա կան ե սա սի րութ յու նից այն 

կողմ ո չինչ չկա:  Սա է ծնում ան տար բե րութ յուն: Այ սօր շա տերն են 

մտա ծում. «Իմ ի՞նչ գործն է հա րե ւա նիս վի ճա կը»: Ինչ պե՞ս կա րե լի 

է այդ պես մտա ծել, չէ՞ որ մենք Աստ ծով մեկ ենք, ազ գով մեկ ենք:

- «Ով միայն իր հա մար է ապ րում, նա մարդ չէ»,-դարձ յալ ա սում է եր ջան-

կա հի շա տակ  Գա րե գին Ա կա թո ղի կո սը: Ընդ հան րա պես այ սօր հա սա րա կութ-

յան բո լոր շեր տե րում է նկատ վում այդ ան տար բե րութ յու նը՝ ան տար բե րութ-

յուն դի մա ցի նի խնդրի, ցա վի, վշտի կամ ու րա խութ յան հան դեպ: Ա սա ցիք, որ 

սի րո պա կասն է հան գեց նում ան տար բե րութ յան:  Մի՞ թե այ սօր սերն այդ չափ 

պա կա սել է մե զա նում: 

-  Տա րի ներ շա րու նակ ես մկրտութ յուն չեմ ա նում ա ռանց նախ-

նա կան զրույ ցի եւ տես նում եմ ժո ղովր դի վի ճա կը:  Տես նում եմ ե րի-

տա սարդ նե րի, ո րոնք մկրտված չեն, բայց ի րենց քրիս տոն յա են հա-

մա րում:  Շա տերն էլ մկրտված են, բայց ոչ մի բա նից տեղ յակ չեն: 

 Հարց նում եմ. « Մի՞ թե ձեզ չի հե տաքրք րու մ»:  Պարզ վում է, որ ոչ 

միայն չգի տեն, այ լեւ չեն էլ ու զում ի մա նալ, քա նի որ ի րենց չի հե-

տաքրք րում:  Մի  կիրթ կին մի ան գամ ինձ ա սաց. «Հ նա րա վոր չէ՞ 

ա ռանց կար դա լու քրիս տոն յա լի նել»: Ես հարց րի եւ ի մա ցա, որ նա 

բժիշկ է: Եվ երբ ա սա ցի, որ ես էլ բժիշկ եմ, բայց գա ղա փար չու նեմ 

բժշկութ յու նից, զար մա ցավ: Ա սա ցի՝ ձեր ա սածն եմ կրկնում՝ քրիս-

տոն յա եմ, բայց գա ղա փար չու նեմ քրիս տո նեութ յու նից: Այս ան-

տար բե րութ յու նը բե րել է նրան, որ այ սօր մեր ժո ղովր դի «քրիս տո-

նեութ յու նը» մոմ վա ռե լուց այն կողմ չի անց նում:  Հաս կա նա լի է, 

որ ա նաստ վա ծութ յան  յո թա նա սուն տա րի ներն ի րենց ա վե րը գոր-

ծել են մարդ կա յին հո գի նե րում, բայց այ սօր էլ մար դիկ չեն ու զում 

ի մա նալ: Ան տար բե րութ յուն սե փա կան պատ մութ յան, ինք նութ յան 

նկատ մամբ: Այ սօր ծնվող աղ ջիկ նե րի կե սը Է լեն, մյուս կե սը՝  Մի լե-

նա ա նուն ներն են  կրում:  Սա ի՞նչ է նշա նա կում: Ան տար բե րութ-

յու նը չա րիք է ծնում, ան տար բե րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է 

տա լիս հան ցա գոր ծին ա վե լի ա ռա ջա նալ իր հան ցա գործ ճա նա պար-

հին, ան տար բե րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ինչ-որ մարդ-

կանց ա վե րել մեր հու շար ձան նե րը, ճար տա րա պե տա կան կո թող նե-
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րը: Ան տար բե րութ յու նը դաշտ է ստեղ ծում ա մե նա հո ռի բար քե րով 

ա ռաջ նորդ վող մարդ կանց հա մար:  Պատ կե րաց նո՞ւմ եք՝ ան տար բեր 

լի նեինք  Ղա րա բա ղի հար ցում: Ի՞նչ կլի ներ. հաղ թա նակ կլի նե՞ր. 

ի հար կե՝ ոչ: Ան տար բեր մար դը ար դեն  ի սկզբա նե պարտ ված է: 

 Հա վա նա բար դա նկա տի ու նի եր ջան կա հի շա տակ  Գա րե գին Ա կա-

թո ղի կո սը, երբ ա սում է, որ ով միայն իր հա մար է ապ րում, նա 

մարդ չէ, մե ռած է…:

-  Տե՛ր հայր, իս կա պես ա մե նա սար սա փե լի չա րի քը ու րի շի ցա վին, խնդրին, 

հա սա րա կա կան այս կամ այն ե րե ւույ թին չար ձա գան քելն է:  Գու ցե դա վա խի 

մթնո լոր տի կամ վի ճա կը փո խե լու ան կա րո ղութ յան հե տե ւա՞նք է: Ի՞նչ կա սեք: 

- Ինչ-որ ու ժեր մեր ժո ղովր դի մեջ նե րար կում են այդ բա նը, 

ստի պում մտա ծել, որ միեւ նույն է, ո չինչ չի փոխ վի, բայց ես հա-

ճախ եմ հի շում ժո ղովր դա կան ա սաց ված քը. « Գեղ կանգ նի, գե րան 

կկոտ րի»:  Մարդն ա սում է. « Գե ղը չի կանգ նու մ»:  Բայց ին չի՞ սպա-

սենք, որ «գե ղը կանգ նի». ինք ներս սկսենք գոր ծել: Ո՞նց կա րե լի է 

ան տար բեր մնալ այն ե րե ւույթ նե րի կամ ա րարք նե րի նկատ մամբ, 

ո րոնք ուղ ղա կի հիմ քից քայ քա յում, խարխ լում են մեր պե տութ-

յու նը, խե ղաթ յու րում  մեր պատ մութ յու նը:  Սա իս կա պես մահ վան 

ճա նա պարհ է:

- Ան տար բե րութ յու նը չէ՞ արդ յոք պատ ճա ռը, որ հա րուս տը օգ նութ յան 

ձեռք չի մեկ նում կա րի քա վո րին, ի րե նից ցածր կանգ նած մար դուն…:

- Ե կեք չխո սենք միայն հա րուստ նե րի մա սին, ո րով հե տեւ օգ-

նութ յու նը միայն նյու թա կան բնույթ չի կրում:  Ի հար կե կան հա-

րուստ ներ, ո րոնք օգ նում են աղ քատ նե րին, բայց դա ա վե լի շուտ 

ինք նա գո վազ դի նպա տակ ու նի: Օգ նութ յան, ո ղոր մութ յան տե սակ է 

նաեւ մեր ձա վո րին, ծա նո թին, հի վան դին այ ցե լե լը, նրա կող քը լուռ 

նստե լը, նրա ցա վը, գան գա տը լսե լը, նրան մեկ ժպիտ նվի րե լը, նրա 

հա մար ա ղո թե լը, որ քան էլ տհաճ կամ ա նըն դու նե լի լի նի տվյալ 

մար դը մեզ հա մար:  Պատ մում են, որ մի օր սբ․ Բ.  Կե սա րա ցին այ-

ցե լում է մի քրիս տոն յա մար դու, ում բա րե պաշ տութ յան ու ո ղոր-

մա ծութ յան համ բա վը տա րած ված էր շա տե րի մեջ:  Սուր բը լի նում 

է նրա տա նը, շրջում  սեն յակ նե րում եւ տես նե լով մի փակ դուռ՝  

պնդում է, որ այն էլ բա ցեն իր հա մար: Ք րիս տոն յան ստիպ ված ըն-

դա ռա ջում է սուր բի խնդրան քին. դու ռը բաց վում է: Այն տեղ դրված 

մահ ճի մեջ պառ կած է լի նում մի այ լան դակ, ժա հա հոտ մարդ, ո րի 

բե րա նից միայն լու տանք ներ եւ հայ հո յանք ներ են դուրս գա լիս:  Տան 

տե րը տաս ներ կու տա րի բո լո րից գաղտ նի պա հում էր այդ մար դուն: 
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Եվ ի՞նչ է լի նում այդ սրտա ցա վութ յան պտու ղը. եր կու սով ծնկում 

են եւ ա ղո թում այդ մար դու ա ռող ջաց ման հա մար, եւ նա բժշկվում 

է:  Մենք ո՞ւմ պի տի նման վենք, ե թե ոչ մեր երկ նա վոր  Տի րո ջը, Ով 

ա սում է. «Գ թա սի՛րտ ե ղեք, ինչ պես եւ ձեր երկ նա վոր Հայրն է գթա-

սիրտ» (տե՛ս Ղուկ․ Զ 36): Ո ղոր մա ծութ յու նը ան տար բե րութ յան հա-

կա ռակն է:  Տերն ա սում է. « Քաղ ցած էի, եւ ինձ ու տե լիք տվիք, 

ծա րավ էի, եւ ինձ ջուր տվիք՝ խմե լու. օտար էի, եւ ինձ ձեր մեջ 

ա ռաք, մերկ էի, եւ ինձ հագց րիք,  հի վանդ էի, եւ ինձ տես նե լու 

ե կաք, բան տում էի, եւ ինձ այ ցի ե կաք» ( Մատթ. ԻԵ 35-37): Այս 

աշ խար հում պետք է օգ նել յու րա քանչ յուր մե կի, ով դրա կա րիքն 

ու նի: Ա մեն մեկս ու նի ո ղոր մած լի նե լու հնա րա վո րութ յուն:  Հի շենք 

Աղ քատ  Ղա զա րո սի եւ մե ծա հա րուս տի ա ռա կը  Ղու կա սի Ա վե տա-

րա նից (ԺԶ 19-31):  Մե ծա հա րուս տը դա տա պարտ վեց դժոխ քի կրակ-

նե րին, քա նի որ ան տար բեր ու ա նո ղորմ գտնվեց իր դռանն ըն կած 

աղ քա տի հան դեպ, ում տես նում էր ա մեն օր եւ ան տե սում էր նրան: 

Օ տա րերկ րա ցի նե րը, ո րոնք աշ խար հում ա մե նա գե ղե ցիկ, ա մե-

նա զար մա նահ րաշ բա նե րն են տե սել,  գա լիս են  Հա յաս տան, այս-

տեղ ու րիշ բան են տես նում, սքան չա նում են, մինչ դեռ մենք այդ 

զգա ցո ղութ յու նը կորց րել ենք:  Սուրբ հող է մեր հո ղը: 

-  Տե՛ր հայր, որ քա նո՞վ է մե րօր յա մար դու՝ ին տեր նե տից կախ վա ծութ յու նը 

նպաս տում կամ ա վե լի խո րաց նում ան տար բե րութ յու նը, չէ՞ որ այդ վիր տո ւալ 

կախ վա ծութ յու նը կտրում է մար դուն ի րա կան կյան քից, ա ռօր յա շփում նե րից, 

ո րի արդ յուն քում մար դը դառ նում է ան տար բեր իր շուր ջը կա տար վող ցան կա-

ցած ե րե ւույ թի հան դեպ: 

- Ի հար կե կա րող է նպաս տել, բայց ես  ե րի տա սարդ նե րին ա վե լի 

քիչ եմ մե ղադ րում, քան ինք ներս մեզ, ո րով հե տեւ ի րենց հա մար դա 

մի տե սակ փա խուստ է ռեալ, ան պետք աշ խար հից, ո րը մենք՝ մե-

ծերս, թո ղել ենք ի րենց:  Պետք է Աստ ծո խոս քը կեն դա նի, մատ չե լի 

կեր պով հասց նել մարդ կանց. սեր մե րը ցա նենք ու ջրենք. ա ճեց նողն 

Աստ ված է:  Ցան ված  սեր մե րը ի զուր չեն անց նում, հա վա տա ցեք, 

որ Աստ ծո խոս քը ժայ ռեր փշրող «մուրճ» է (տե՛ս Ե րե միա ԻԳ 29): 

 Մի օր այդ մե ռած վի ճա կում գտնվող սեր մը կա ճի, քա նի որ  Տե րը 

Կյանք է, ինչ պես Ինքն է ա սում. «Ես ե կա, որ պես զի կյանք ու նե նան 

եւ` ա ռա վել եւս ու նե նան»  ( Հովհ. Ժ 10): Ան տար բե րութ յու նը մահ 

է, բայց ես կար ծում եմ, որ մի օր այս վի ճա կը կփոխ վի:

-  Դուք լա վա տե՞ս եք այդ ա ռու մով:
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- Ես միշտ լա վա տես եմ: Աստ ված հրա շա գործ է.  Նա ա մե նաա-

նե րե ւա կա յե լի հրաշք նե րը կա րող է գոր ծել: Աստ ված մե ռած մար-

դուն հա րութ յուն է տա լիս: Ե թե մենք՝ որ պես ազգ, ժո ղո վուրդ, այ-

սօր կի սա մեռ վի ճա կում ենք, Աստ ված կա րող է հա րութ յուն տալ, 

ե թե միայն դե պի Ի րեն դառ նանք:  Մեր բո լոր խնդիր նե րի հիմ նա կան 

պատ ճա ռը Աստ ծուց հե ռա նալն է: Ե թե դառ նանք Աստ ծուն, ա պա 

ա մեն ինչ կփոխ վի:  Հի շենք սբ․  Սա հակ  Պար թե ւի տե սիլ քը: Ես հա-

վա տում եմ, որ այդ պես է լի նե լու, չգի տեմ՝ կտես նե՞մ, թե ոչ, բայց 

հա վա տում եմ, որ լավ է լի նե լու, ո րով հե տեւ Ք րիս տո սից, Աստ-

ծուց հե ռա ցած լի նե լով հան դերձ՝ այ նո ւա մե նայ նիվ քրիս տոն յա յի 

մեր տե սա կը (չգի տակց ված) ա մե նա շա տը հայ մար դու մեջ է: Ես 

դրա վկա յութ յունն ու նեմ…: Եվ ա հա մեր այս տկա րութ յան մեջ 

Աստ ծո զո րութ յու նը կա րող է ի հայտ գալ եւ գոր ծել, ինչ պես ա սում 

է ա ռաք յա լը. «Իմ տկա րութ յու նը զո րութ յան մեջ է ամ բող ջա կան 

դառ նում» (Բ  Կորնթ. ԺԲ 11): 

(2013 թ., հուլիս, Ջրվեժի սուրբ Կաթողիկե եկեղեցի, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Ն Ա Զ Ա Ն Ց Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

               

ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ԿԻՐԱԿԻ

 Տեր Գ րի գոր քա հա նա  Հով հան նիս յան 

-  Տե՛ր հայր,  Մեծ պահ քի 40-օր յա շրջա նը խո կու մի, ինք նաքն նութ յան, 

զղջման եւ  ա պաշ խա րութ յան շրջան է:  Գի տենք, որ Ե կե ղե ցու հայ րե րը  Մեծ 

պահ քի կի րա կի նե րին տվել են ո րո շա կի ա նուն ներ, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը 

խորհր դան շում է սուրբգ րա յին որ եւէ ի րո ղութ յուն կամ գա ղա փար: Դ րան ցից 

ա ռա ջի նը`  Բուն բա րե կեն դա նը, հի շա տա կումն է դրախ տում նա խաս տեղծ նե-

րի եր ջա նիկ, ե րա նե լի կյան քի:  Մեծ պահ քի երկ րորդ` Ար տաքս ման կի րա կին 

իր ա նունն ու ի մաս տը ստա ցել է ա ռա ջին կի րա կիում հի շա տակ ված մարդ-
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կա յին եր ջա նիկ վի ճա կի ող բեր գա կան վախ ճա նից, քա նի որ, ինչ պես գի տենք, 

Ա դամն ու Ե վան եր կար չմնա ցին դրախ տում. ի րենց անհ նա զան դութ յան 

պատ ճա ռով վտար վե ցին այն տե ղից:

- Երբ Ա րա րիչն Աստ ված Իր ստեղ ծած մար դուն դրեց դրախ-

տում, նրան պատ վի րեց. «Դ րախ տում ա մեն ծա ռի պտուղ նե րից կա-

րող ես ու տել, բայց բա րու եւ  չա րի գի տութ յան ծա ռից մի կե րեք, 

ո րով հետեւ այն օ րը, երբ ու տեք դրա նից, մահ կա նա ցու կդառ նաք» 

(Ծննդ. Բ 16-17): Ա դամն ու Ե վան բնակ վում էին դրախ տի ե րա նութ-

յան մեջ` Աստ ծո հետ հաշտ, մինչեւ օ ձի կեր պա րան քով հայտն վում 

է փոր ձի չը` սա տա նան: Ա դամն ու Ե վան, զանց առ նե լով Աստ ծու 

ա ռա ջին պատ վի րա նը, ճա շա կե ցին ար գել ված պտուղն ու ար տաքս-

վե ցին Աստ ծու բերկ րութ յան դրախ տից: Աստ վա ծա շունչն ա սում է, 

որ օձն Աստ ծու ստեղ ծած կեն դա նի նե րից ա մե նա խո րա մանկն էր: 

 Հի շենք, թե նա ինչ է ա սում մար դուն. «Աստ վա ծան ման կդառ նաք, 

կճա նա չեք չարն ու բա րին»:  Ճիշտ է, սա բա ցար ձակ սուտ չէր, դրա-

նում ճշմար տութ յան ո րոշ տար րեր կա յին, օ րի նակ բաց վե ցին նրանց 

աչ քե րը, ճա նա չե ցին չարն ու բա րին, սա կայն ոչ թե ի մաստ նա ցան, 

այլ հի մա րա ցան:  Մե ղան չա կան մար դը չի կա րող վե րին ի րո ղութ-

յուն նե րին հա ղորդ լի նել: Ար գել ված պտղի ճա շա կու մով խա թար-

վեց մար դու եւ Աստ ծու միջեւ ներ դաշ նակ հա րա բե րութ յու նը, մեղ-

քը սո ղոս կեց աշ խարհ, մեղ քի հետ նաեւ մա հը:  Մար դը դար ձավ 

մահ կա նա ցու: Ինչ պես գի տենք, մահն էլ եր կու տե սակ է լի նում` 

մարմ նա վոր եւ  հոգ եւոր:  Հոգ եւո րը բա ժա նումն է Աստ ծուց:  Մեղ քը 

պատ նեշ դար ձավ մար դու եւ Աստ ծու միջեւ, ինչ պես Ե սա յի մար-

գա րեն է ա սում. « Ձեր մեղ քերն են, որ պատ նեշ են դար ձել ձեր եւ 

Աստ ծու միջեւ» (ԾԹ 2): Չ մո ռա նանք, որ մեղ քը մինչեւ գոր ծե լը 

պատ րող է, դյու թող, գրա վիչ, գայ թակ ղիչ, բայց գոր ծե լուց հե տո` 

պտու ղը դեռեւս բե րա նում,  ար դեն դառ նա նում է, մար դը թաքն վե-

լու տեղ է փնտրում, ինչ պես Ա դամն ու Ե վան: 

-  Տե՛ր հայր, հա վա նա բար շատ կար եւոր է պա տաս խա նատ վութ յան զգա-

ցու մը. մեղ քը գործ վել էր, ա մա չում էին Աստ ծուց, սա կայն չկար զղջու մը: Ա մեն 

մեկն ի րե նից հե ռաց նում էր մեղ քը: Ա դա մը մեղ քը բար դում էր Ե վա յի վրա, 

Ե վան` օ ձի…:  

- Ի մաս տուն է այն մար դը, ով կա րո ղա նում է զղջալ, քա ջա բար 

խոս տո վա նել իր մեղ քը, ով կրում է հա մա պա տաս խան հա տու ցու-

մը` ա զատ վե լով պատ ժից: Ընդ հան րա պես մե ղա վո րը փոր ձում է ու-

րիշ նե րին էլ ներգ րա վել մեղ քի մեջ, քա նի որ մեղ քը մեղ սա կից է 

12 - Գողգոթայի հաղթանակը
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փնտրում, ինչ պես այս պատ մութ յան մեջ: Այս տեղ մի ու րիշ պա րա-

գա էլ կա: Երբ Ա դա մը հե ռաց նում է ի րե նից մեղ քը` պատ ճա ռա բա-

նե լով Ե վա յին, ա պա ա նուղ ղա կի կեր պով մե ղադ րում է Աստ ծուն`  

փոր ձե լով իր գոր ծած մեղ քը բար դել Աստ ծու վրա:  Սա կայն, ե թե 

Ա դամն ու Ե վան ճշմար տա պես ի մաստ նա ցած լի նեին, ա պա ի րա կան 

զղջում կապ րեին, ո րին կհետ եւեր Աստ ծու ո ղոր մութ յու նը:

-  Տե՛ր հայր, կա րե լի՞ է ա սել, որ Ա դա մի եւ Ե վա յի պատ մութ յունն ան վերջ 

կրկնվում է, այն յու րա քանչ յու րիս պատ մութ յունն է, հա վերժ նույ նը եւ կրկն-

վող: Ն կա տի ու նեմ, որ յու րա քանչ յու րիս կյան քում էլ հան դի պում է ար գել ված, 

չթույ լատր ված պտուղ:  Կա րե լի՞ է ընդ հան րաց նել բո լոր ժա մա նակ նե րի, բո լոր 

սե րունդ նե րի հա մար:

- Ան կաս կած, քա նի որ այս տեղ խոս քը պատ վի րա նա զան ցութ-

յանն է վե րա բե րում, իսկ պատ վի րա նա զանց են բո լոր մար դիկ:  Մենք 

Ա դա մի սե րունդն ենք, եւ  ինչ պես սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն է ա սում. 

« Մեկ մար դով մեղքն աշ խարհ մտավ, եւ  մեղ քով էլ` մա հը, այն-

պես էլ բո լոր մարդ կանց մեջ տա րած վեց մա հը, ո րով հետեւ բո լորն 

էլ մե ղան չե ցին» (Հ ռոմ. Ե 12): Այ սինքն` Ա դա մի սե րունդն ար դեն 

ժա ռան գա կան մեղ քով է աշ խարհ գա լիս:  Դա վիթ սաղ մո սեր գուն 

ա սում է. « Մեղ քե րի մեջ ծնեց ինձ մայրն իմ» (Սաղմ. Ծ 7):   Կամ 

 Նո յի պատ մութ յան մեջ հի շենք, թե ինչ է ա սում  Տե րը. « Մարդ կանց 

միտ քը ման կուց չա րի ծա ռա յութ յան մեջ է» (Ծննդ. Ը 21): Ի՞նչ է 

մեղ քը, ե թե ոչ պատ վի րա նա զան ցութ յուն:  Բո լորս էլ նույն վի ճա կի 

մեջ ենք, ինչ պես մեր նա խած նող նե րը, ով քեր ու նեին Աստ ծու պատ-

վի րա նը, սա կայն չպա հե ցին:  Մենք էլ այ սօր ու նենք պատ վի րա նը, 

սա կայն չենք պա հում: 

-  Դուք նշե ցիք, որ ա դա մա կան մեղ քը սերն դե սե րունդ փո խանց վում է բո-

լոր մարդ կանց, քա նի որ ա մենքս էլ Ա դա մի որ դի ներն ենք, եւ  յու րա քանչ յուր 

մարդ ար դեն իսկ ծնվում է այդ մեղ քով: Ու րեմն ինչ պե՞ս ձեր բա զատ վել, մաքր-

վել ա դա մա կան մեղ քից: 

- Ա դա մա կան մեղ քից ձեր բա զատ վում ենք Մկր տութ յան խորհր-

դով:  Տեր  Հի սուս Ք րիս տոս աշ խարհ ե կավ, որ պես զի Ա դա մի մեղ-

քի պա տիժն Իր վրա վերց նե լով, Իր չար չա րանք նե րով, ար յան հե-

ղու մով ա զա տագ րեր մար դուն:  Նա էր Աստ ծո  Գա ռը, որ պետք է 

վերց ներ աշ խար հի մեղ քը, պետք է բարձ րա նար խաչ-զո հա սե ղա-

նի վրա, պա տա րագ վեր` Իր ան մեղ, աստ վա ծա յին ար յու նը հե ղե լով 

մեր փրկութ յան հա մար, ուս տի բո լոր նրանք, ով քեր մկրտվում են 
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 Հոր, Որ դու եւ  Սուրբ  Հո գու ա նու նով, հա ղորդ վում են Ք րիս տո սի 

մահ վանն ու հա րութ յա նը, նո րոգ վում, ա զա տագր վում մեղ քից եւ 

 նոր կյանք մտնում` դառ նա լով Ք րիս տո սի ե կե ղե ցու ան դամ նե րը: 

Ե կե ղե ցա կան հայ րերն ա սում են, որ մեղ քի արդ յուն քում մար դու 

միտ քը, խիղ ճը եւ  կամ քը մո լար ըն թացք ստա ցան:  Միտքն այլեւս 

հափշ տակ վում է ոչ թե Աստ ծով, այլ աշ խար հով, կամքն ա ռա վե-

լա պես հակ վում է դե պի չա րը, իսկ խիղ ճը ժան գո տե լով ցո լաց նում 

է իր մեջ ոչ թե աստ վա ծա յի նը, այլ ա ռա վե լա պես աշ խար հա յի նը: 

Այս պատ ճա ռով էլ մար դիկ կորց րին Աստ ծո հետ կա պը` ըն թա նա-

լով մեղ քի ճա նա պար հով:  Մինչ դեռ հարկ է ձգտել կա տա րե լութ յան, 

հա վի տե նա կան կյան քի, ին չին պետք է հաս ներ Ա դա մը, ե թե չմե-

ղան չեր: Անհ նար է կա տա րե լութ յան հաս նել ա ռանց Աստ ծո: 

-  Տե՛ր հայր,  Մեծ պահ քի այս 40-օր յա շրջա նում, այս հոգ եւոր ճամ փոր-

դութ յան ըն թաց քում ի՞նչ կպատ գա մեիք մեր ըն թեր ցող նե րին:

-  Մեր հա վա տա վոր, ա ղո թա սեր ժո ղովր դին եմ ուղ ղում սուրբ 

Գր.  Տաթ եւա ցու խոս քե րը. «Երբ սրբվում ենք  մեղ քե րից, մեր մեջ 

վերս տին պայ ծա ռա նում է Աստ ծո պատ կե րը, որն ու նեինք ի սկզբա-

նե, նախ քան մե ղան չե լը դրախ տում, եւ  քա նի որ ճշմա րիտ է այս, 

բռնա դա տենք մեր մար մին նե րը, պնդա նանք պա հե ցո ղութ յամբ, հա-

ճա խա կի ա ղո թենք, մեր սրտե րից հա նենք չա րի քը, սի րենք միմ յանց 

սուրբ սրտով եւ  ան կեղծ մտքով, դառ նանք առ Աստ ված, եւ  Նա 

կդառ նա դե պի մեզ, նե րենք միմ յանց, որ պես զի  Նա էլ մեզ նե րի, 

գթանք աղ քատ նե րին, որ պես զի  Նա էլ մեզ գթա, քաղ ցած նե րի հա-

մար հաց լի նենք եւ  մեր կե րի հա մար` զգեստ, ան տուն նե րի հա մար` 

օթ եւան եւ  հի վանդ նե րի հա մար բժիշկ, որ պես զի Աստ ված էլ մեր 

մարմ նի  եւ  հո գու վեր քե րը բժշկի` ծած կե լով մեր ա մո թա լի գոր ծե րի 

մեր կութ յու նը եւ  մեզ ժո ղո վի հայ րա կան օթ եւան նե րում` ա մեն քին 

ար ժա նաց նե լով մշտա վետ ցնծութ յան եւ  անտր տում ու րա խութ յան` 

ի  Տեր մեր  Հի սուս Ք րիս տոս, որ օրհն յալ է հա վիտ յան. ա մեն»: 

(2005 թ., փետրվար, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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Խ Ա Չ Ի  Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ Ը

 Տեր  Մի քա յել վար դա պետ Գ եւորգ յան

-  Հա՛յր սուրբ, գի տենք, որ մինչ Ք րիս տո սը խաչն ա նար գան քի ու նա խա-

տին քի նշանն էր, սա կայն Ք րիս տո սի հա րութ յամբ խա չը դա դա րեց մահ վան 

խորհր դա նիշ լի նե լուց` դառ նա լով կյան քի, հա րութ յան ու հաղ թա նա կի խորհր-

դա նիշ: Ինչ պե՞ս: 

- Ա յո՛, մենք գի տենք, որ հռո մեա կան կայս րութ յան մեջ ապս-

տամբ ծա ռա նե րին դա տա պար տում էին խա չի ա նարգ մահ վան` իբրեւ 

մե ծա գույն պա տիժ:  Խա չե լութ յու նը մահ վան ա մե նաս տո րա ցու ցիչ 

ձեւն  էր, ա նար գան քի մի ջոց, ո րով ստրուկ նե րին էին խա չում:  Մեր 

 Տերն էլ, ծա ռա յի կեր պա րանք հա գած, հանձն ա ռավ խա չը, վերց րեց 

մարդ կութ յան վրա ծան րա ցած այդ ա նար գան քը, Ին քը մեզ հա մար 

ա նար գանք դար ձավ` վե րաց նե լով այդ ա նար գան քը:  Սա կայն խա-

չը Ք րիս տո սի զո հա գոր ծութ յամբ ա նար գան քի գոր ծի քից վե րած վեց 

զո րութ յան նշա նի, ո րով հետեւ  խա չը մի զո հա սե ղան էր, ո րի վրա 

պա տա րագ վեց Աստ ծո  Գա ռը:  Մեր  Տերն Իր խա չե լութ յու նից ա ռաջ 

հաս տա տեց  սուրբ  Հա ղոր դութ յան խոր հուր դը` ա սե լով. «Այս ա րեք 

Իմ հի շա տա կի հա մար» (տե՛ս  Ղուկ. ԻԲ 19): Եվ Ք րիս տո սի հի շա-

տա կը հենց խա չե լութ յունն է, ո րը մենք Պա տա րա գով ենք կա տա-

րում, իսկ «Պա տա րագ» թարգ մա նա բար նշա նա կում է զո հա բե րութ-

յուն կամ խա չե լութ յուն: Եվ ի րա պես, խա չը երկ նա յին սե ղանն է, 

ո րի վրա  Կե նաց  Հացն է մատռ վակ վում, տրվում մարդ կանց: Երկ րի 
վրա չկա ա վե լի հրա շա լի, սքան չե լի կե րա կուր եւ  ա վե լի գե ղե ցիկ ու չտեսն-
ված սե ղան, քան խա չի սե ղա նը, ո րի վրա պա տա րագ վում է Աստ ծո Որ-
դին`  Հի սուս Ք րիս տո սը`  Գառն Աստ ծո, իսկ ա մե նա հա մեղ կե րա կու րը սուրբ 
 Հա ղոր դութ յունն է`  Հի սուս Ք րիս տո սի  Մար մինն ու Ար յու նը, որ զո հա բեր-
վեց խա չի վրա: Եվ Ք րիս տո սի պատ գա մի հա մա ձայն` մենք` ող ջերս, 

միշտ կա տա րում ենք Ք րիս տո սի զո հա բե րութ յան հի շա տա կը. այ սօր 

մենք խա չի խորհր դով  Սուրբ  Սե ղանն ենք հաս տա տել ե կե ղե ցու մեջ, 

ո րը քա ռանկ յուն է, ինչ պես Սուրբ  Խաչն է քա ռանկ յուն: Ե թե այն 

ժա մա նակ Ք րիս տո սի  Մար մինն ու Ար յունն էր զո հա բեր վում խա չի 

վրա, այ սօր Ք րիս տո սի  Մար մինն ու Ար յու նը խորհր դան շող հացն 
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ու գի նին են պա տա րագ վում քա ռաթեւ  Սուրբ  Սե ղա նի վրա, ո րը 

դարձ յալ խա չի խոր հուրդն ու նի: Ուս տի այս զո հա բե րութ յամբ խա-

չե լութ յան հի շա տա կը մնաց ե կե ղե ցում:  Սուրբ Պա տա րա գի մի ջո ցով 

մենք Ք րիս տո սի  Մար մինն ու Ար յունն ենք բաշ խում` ան մա հութ յան 

 Կե րա կու րը,  Կեն դա նի  Հա ցը, եւ  ով հավատով մո տե նում է այս զո-

հա սե ղա նին, այս խա չի խորհր դին, ճա շա կում է ան մա հութ յան  Կե-

րա կու րը։ Ինչ պես Ք րիս տոսն է ա սում, «…թե մեկն այս հա ցից ու տի, 

հա վի տե նա պես կապ րի» ( Հովհ. Զ 52): 

-  Հա՛յր սուրբ, մենք` քրիս տոն յա ներս, ա պա վի նում ենք խա չի զո րութ յա նը, 

ինչ պե՞ս է խա չը մեզ պա հում-պահ պա նում, ո՞րն է առ հա սա րակ խա չի խոր հուր-

դը:

-  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, որ « Խա չի քա րոզ չութ յու նը 

հրեա նե րի հա մար գայ թակ ղութ յուն է, հե թա նոս նե րի հա մար` հի-

մա րութ յուն, իսկ մեզ հա մար` Աստ ծու զո րութ յու նը» (Ա  Կորնթ. Ա 

23, 24), նաեւ` « Կորստ յան մատն ված նե րի հա մար խա չի քա րո զութ-

յու նը հի մա րութ յուն է, իսկ մեզ` փրկված նե րիս հա մար` Աստ ծու 

զո րութ յուն» (Ա  Կորնթ. Ա 18):  Նախ պետք է ի մա նալ, որ յու րա-

քանչ յուր մարդ պետք է իր վրա կրի այն երկ րի, պե տութ յան նշա-

նը, ո րում ապ րում է:  Մեր երկ րի նշան ներն են` գեր բը, դրո շը, այլ 

խորհր դա նի շեր, ո րոնք մեր ինք նութ յան եւ  հայ լի նե լու խորհր դան-

շան ներն են: Այդ պես էլ մենք, լի նե լով Ք րիս տո սի ծա ռա նե րը, երկն-

քի ար քա յութ յան ժա ռան գորդ նե րը, պետք է ու նե նանք մեր նշա-

նը, ո րով կտար բեր վենք նրան ցից, ով քեր չեն կրում խա չի նշա նը: 

 Սուրբ Մկր տութ յան ժա մա նակ սուրբ Մ յու ռո նի խա չաձեւ դրոշ մու-

մով` մենք դառ նում ենք քրիս տոն յա, Աստ ծո զա վակ` տար բեր վե լով 

ոչ քրիս տոն յա նե րից: Այ սինքն` Սուրբ  Խա չի նշա նը զո րութ յան ու 

տար բե րակ ման նշանն է, ո րով մենք դառ նում ենք երկն քի ար քա-

յութ յան ժա ռան գորդ: Ու րեմն խա չը մեզ հա մար զո րութ յան, հաղ-

թութ յան, երկն քի ար քա յութ յան նշանն է: Եվ գի տենք, որ խա չի 

նյու թը փայտն է, որն այր վում է կրա կից, իսկ Աստ ված կրակ, հուր 

է, ո րով հետեւ Ք րիս տոսն ա սում է. «Ես եմ աշ խար հի լույ սը» ( Հովհ. 

Ը 12): Աստ ված ի ջավ փայ տից խա չի նշա նի վրա, սա կայն խա չի 

նշա նը ոչ միայն չայր վեց, այլեւ թրծվեց, բով վեց եւ  դար ձավ ան-

պար տե լի զենք, երկ սայ րի սուր, ո րով մենք հաղ թում ենք մեղ քին, 

չա րին, սա տա նա յին:  Սբ․ Գ ր․  Տաթ եւա ցին ա սում է, որ երբ մենք 

հավատով խա չակնք վում ենք, մեզ վրա իջ նում է  Սուրբ  Հո գին: 

 Դարձ յալ` երբ հավատով, սի րով, եւ  Տի րոջն ա պա վի նե լով, սրտի 
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հա ռա չան քով, զղջու մով, մեղ քի գի տակ ցութ յամբ խա չակնք վում 

ենք`  Տի րոջ ո ղոր մութ յունն ու շնոր հը խնդրե լով, մեզ վրա իջ նում 

է  Սուրբ  Հո գին, քա նի որ խա չե լութ յամբ է, որ  Սուրբ  Հո գին տրվեց 

մարդ կութ յա նը:  Սբ․  Հով հան նու Ա վե տա րա նում աս վում է, որ քա նի 

դեռ Որ դին չէր փա ռա վոր վել,  Սուրբ  Հո գին չկար:  Մար դու Որ դու 

փառ քը խա չե լութ յունն էր, խաչն է: Ու րեմն խա չի մի ջո ցով  Սուրբ 

 Հո գին ի ջավ մեզ վրա եւ  այ սօր էլ, երբ խա չակնք վում ենք,  Սուրբ 

 Հո գին իջ նում է մեզ վրա: 

- Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն ա սում են, որ խա չի եւ  խա չե լութ յան խոր-

հուրդն այն քան մեծ էր, որ նույ նիսկ ան բան բնութ յու նը չկա րո ղա ցավ տա նել 

իր Ա րար չի խա չե լութ յու նը: Եվ ինչ պես  Սուրբ  Գիրքն է վկա յում, Ք րիս տո սի 

խա չե լութ յան ժա մա նակ ա րե գա կը խա վա րեց…, տա ճա րի վա րա գույ րը վե րից 

վար պատռ վեց, եր կի րը շարժ վեց, ժայ ռե րը ճեղք վե ցին, գե րեզ ման նե րը բաց վե-

ցին, մե ռել նե րից շա տե րը հա րութ յուն ա ռան… (տե՛ս  Մատթ. ԻԷ 51-53):  

- Ի րա պես, Ք րիս տո սի խա չե լութ յու նը  աստ վա ծա յին մեծ զո-

րութ յուն է, ո րով հետեւ խա չե լութ յան ժա մա նակ բազ մա թիվ հրաշք-

ներ գործ վե ցին, մե ծա մեծ զո րութ յուն ներ եր եւա ցին երկ րի վրա: 

Ինչ պես ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն են ա սում, ա րե գա կը` Աստ ծու 

ա րա րած նե րից մե կը, խա վա րեց, իր աչ քե րը փա կեց, որ պես զի իր 

Ա րար չին խա չի վրա չտես նի, լու սի նը ար յան գույ նով ներկ վեց, ար-

յուն-ար տա սուք թա փեց` ողբ ու կոծ ա նե լով: Երկ րա շար ժեր ե ղան, 

քան զի եր կիրն ընդվ զում էր իր Ա րար չի խա չե լութ յան դեմ: Նն-

ջեց յալ նե րը հա րութ յուն ա ռան, տա ճա րի վա րա գույ րը պատռ վեց` 

խորհր դան շե լով  Հին Օ րեն քի ա վարտն ու  Նո րի սկիզ բը: Այս բո լոր 

հրաշք նե րը ցույց են տա լիս, որ  Սուրբ  Խա չը աստ վա ծա յին մեծ զո-

րութ յուն ու նի: Եվ ինչ պես ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն են ա սում, խա-

չը մի սան դուղք է, ո րի հիմ քը դրվեց երկ րի վրա, իսկ վե րին մա սը 

հաս տատ վեց երկն քում:  Հի շենք, թե ինչ պես Ք րիս տո սի մկրտութ-

յան ժա մա նակ եր կին քը պատռ վեց ու  Սուրբ  Հո գին ա ղավ նա կերպ 

ի ջավ Ն րա վրա:  Մինչ այդ որ եւէ տեղ  Հին Ուխ տում չկա եր կին քը 

բաց ված լի նե լու մա սին վկա յութ յուն: Իսկ այ սօր նախ` Ք րիս տո սի 

մկրտութ յամբ, հե տո` խա չե լութ յամբ, եր կին քը բաց վեց, հրեշ տակ-

նե րը խա չի սան դուղ քով ի ջան եր կիր, եւ  մար դիկ էլ խա չի սան դուղ-

քով բարձ րա ցան եր կինք: Այս պի սով` խա չը հաս տատ վել է իբրեւ 

աստ վա ծա յին շնորհ, մի վե րե լակ, ո րով մենք թեւա վոր ված թռչում 

եւ  հաս նում ենք երկն քի ար քա յութ յուն:  Սա է խա չի զո րութ յունն 

ու խոր հուր դը:  
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-  Հա՛յր սուրբ, Ք րիս տոսն Ա վե տա րա նում պատ գա մում է Իր հետ եւորդ նե-

րի վերց նել խա չը եւ գ նալ Իր ետ եւից (տե՛ս  Մատթ. ԺԶ 24, 25): Ինչ պե՞ս հաս-

կա նալ  Տի րոջ խոս քե րը: 

 - Տերն  Ա վե տա րա նում ա սում է, որ «Ան ձուկ է դու ռը եւ  նեղ` 
ճա նա պար հը, որ տա նում է դե պի կյանք, եւ  սա կա վա թիվ են նրանք, 
որ գտնում են այն» ( Մատթ. Է 14): Ինչ պես Ք րիս տոսն ան ցավ խա-
չի չար չա րանք նե րի ճա նա պար հով, այն պես էլ մեզ զգու շաց րեց, որ 
նեղ է ճա նա պար հը եւ փ շոտ, եւ  որ մենք էլ նե ղութ յուն նե րի մի ջով 
պի տի ըն թա նանք: Փր կութ յան այլ ճա նա պարհ չկա:  Մենք ինք ներս 
մեզ հա մար դժվա րութ յուն ներ չենք հո րի նում, բայց երբ հետ ենք 
կանգ նում մեղ քի ճա նա պար հից, չար ըն թաց քից` կա մե նա լով այլեւս 
ար դա րութ յան ճա նա պար հով ըն թա նալ, մա քուր կյան քով ապ րել, 
պետք է նե ղութ յուն կրենք ու չար չար վենք այդ ար դար ըն թաց-
քի հա մար: Ք րիս տոն յա նե րը հա ճախ են ա սում, թե որ քա՜ն դժվար 
է պատ վի րան նե րը պա հել, ար դար ու ա ռա քի նի ճա նա պար հով ըն-
թա նալ, ա յո՛, դժվար է, մենք մեծ նե ղութ յուն ներ ենք կրում, բայց 
երբ այս ճա նա պար հին հու սա հատ վում ենք ու հրա ժար վում այլեւս 
պայ քա րել, նե ղութ յուն ներ կրել հա նուն ար դա րութ յան, ձեռք ներս 
ծա լում-նստում ենք, հայտն վում ենք ա վե լի վատ վի ճա կում, ո րով-
հետեւ թե պետ եւ  մեղ քի դեմ պայ քա րում նե ղութ յուն ներ էինք 
կրում, բայց հոգ եւոր խա ղա ղութ յուն էինք ապ րում:  Մեծ եր ջան-
կութ յուն, խա ղա ղութ յուն է հա նուն ար դա րութ յան հա լած վե լը, 
չար չար վե լը, մեծ ե րա նութ յուն է մեղ քի դեմ պայ քա րում մեռ նե լը: 
Ուս տի երբ դա դա րեց նում ենք այս պայ քա րը, թե պետ ու նե նում ենք 
թվաց յալ հանգս տութ յուն, բայց կորց նում ենք մեր հո գու հանգս-
տութ յու նը, խղճի խայթ ենք զգում, որն ա վե լի դժվար ու ծանր է, 
քան ար դա րութ յան հա մար հա լած վե լը:  Ու րեմն պատ վի րան նե րը 
պա հե լը դժվար է, բայց չպա հելն ա վե լի դժվար է: Ա վե լի լավ է պա-
հե լով չար չար վել` ապ րե լով խա ղաղ հո գով ու մա քուր  խղճով, քան 
չպա հել ու տանջ վել խղճի խայ թոց նե րից: 

- Ք րիս տոսն Ա վե տա րա նում Իր հետ եւորդ նե րին հորդորում է  խա չա կից 

ու չար չա րա կից լի նել Ի րեն:  Մե րօր յա քրիս տոն յան ինչ պե՞ս կա րող է խա չա կից 

լի նել Ք րիս տո սին:

-  Սբ․ Գր.  Տաթ եւա ցին ա սում է, որ սրբե րը հա լա ծանք ներ ու 

նե ղութ յուն ներ էին կրում բռնա վոր թա գա վոր նե րից, ո րոնք հա լա-

ծում էին քրիս տո նեութ յու նը: Այ սօր մեր դեմ բռնա վոր թա գա վոր 

է սա տա նան: Այ սօր մեր չար կամքն է դառ նում  մեր դեմ  բռնա-

վոր թա գա վոր` ստի պե լով մեզ չա րը գոր ծել: Ուս տի մենք պետք է 
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պայ քա րենք սա տա նա յի եւ  մեր կամ քի դեմ, որ պես զի չա րը չկա մե-

նա: Սր բե րը նե ղութ յուն ներ ու չար չա րանք ներ էին կրում` այր վե լով 

կրակ նե րի մեջ: Այ րող կրակն այ սօր բար կութ յունն է, ո րից շատ հա-

ճախ քրիս տոն յա նե րը պարտ վում են: Ու րեմն այ սօր մենք պետք է 

պայ քա րենք բար կութ յան կրա կի դեմ:  Մեծ նե ղութ յուն ներ կրե լով` 

եր բեք չբար կա նանք որ եւէ մե կի դեմ, որ պես զի Աստ ծո ծա ռա նե րը 

լի նենք: Սր բե րը խեղդ վում էին ջրի մեջ, իսկ մեզ այ սօր խեղ դում է 

ցան կութ յան մեղ քը, ո րը ե կե ղե ցու  սուրբ հայ րե րը գեջ, այ սինքն` 

խո նավ ցան կութ յուն են ան վա նում, ո րի դեմ պայ քա րե լով` նա հա-

տա կութ յան գործ կա տա րած կլի նենք, ո րով հետեւ հաղ թա հա րե լով 

ցան կա սի րութ յան (բղջա խո հութ յան) մեղ քը` կհա վա սար վենք նա-

հա տակ նե րին: Սր բե րը սրե րով էին գլխատ վում ու նա հա տակ վում, 

այդ պես էլ այ սօր տար բեր նե ղութ յուն ներն ու փոր ձութ յուն նե րը, 

ո րոնք «տա րօ րի նակ» է կո չում սբ․  Պետ րոս ա ռաք յա լը (տե՛ս Ա 

 Պետր. Դ 12), մեզ վրա գա լիս են սրե րի հար ված նե րի նման, ո րոնց 

դի մա նա լով` մենք կնման վենք սուրբ նա հա տակ նե րին: Ու րեմն մեր 

ա ռօր յա կյան քում «մեղ քի դեմ պայ քա րենք ար յուն թա փե լու աս-

տի ճան», որ պես զի այդ կերպ Ք րիս տո սին խա չա կից ու չար չա րա-

կից լի նենք:  Չար չա րանք նե րի ճա նա պարհն ընտ րենք ու չհրա ժար-

վենք մեր փրկութ յու նից, քան զի ով հրա ժար վում է չար չա րանք ներ 

կրե լուց, հրա ժար վում է իր փրկութ յու նից: 

-  Գի տենք, որ Ք րիս տո սի Երկ րորդ գա լուս տին նա խոր դե լու է Փրկչա կան 

 Խա չա փայ տի եր եւու մը երկ նա կա մա րում, ըստ  Տի րոջ ան սուտ խոստ ման: 

Ա վե տա րանն ա սում է, որ խա չը տե սա նե լի է լի նե լու բո լո րին, հա մայն մարդ-

կութ յա նը, քա նի որ «Ն րան պի տի տես նեն բո լո րը, նաեւ նրանք, որ խո ցե ցին 

Ն րան» ( Հայտն. Ա 7):  Փաս տո րեն,  Տե րը երկ րորդ ան գամ դարձ յալ պետք է գա 

խա չի նշա նով…

-  Տերն  ա սում է, որ Իր գալստ յան ժա մա նակ ար եւել քից պի-

տի եր եւա  Մար դու Որ դու Ն շա նը`  Խա չա փայ տը, քա նի որ ինչ պես 

Ք րիս տո սի ա ռա ջին գալստ յան ժա մա նակ Սուրբ  Խա չը դար ձավ 

փրկութ յան նշան, այն պես էլ երկ րորդ գալստ յան ժա մա նակ, ինչ պես 

ա սում են շա րա կա նա գիր նե րը, խա չը կլի նի երկ րորդ գալստ յան նա-

խա կա րա պե տը:  Կեր եւա խա չը, ու մար դիկ կի մա նան, որ այլեւս մոտ 

է Ք րիս տո սի փրկութ յու նը, ինչ պես եւ  Տերն է ա սում. «Երբ տես նեք 

այս բո լո րը կա տար ված, ի մա ցեք, որ Աստ ծու ար քա յութ յու նը մոտ 

է» ( Ղուկ. ԻԱ 31): Ա վե լի մեծ ե րա նութ յուն չկա, քան մեր փա փա-

գե լի, սի րե լի, պաշ տե լի  Հի սուս Ք րիս տո սի գա լուստն ակն կա լե լը եւ 

 դեմ առ դեմ Ն րան տես նե լը:   
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-  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ այս ժա մա նա կա վոր կյան քում հան դի պող բո լոր 

դժվա րութ յուն ներն ու փոր ձութ յուն նե րը քրիս տոն յա մար դը կա րող է կրել ու 

հաղ թա նա կել այդ պայ քա րում` ա պա վի նե լով  խա չի զո րութ յանն ու  Խաչ յա լին:

- Ա յո՛, ան պայ ման կա րող է հաղ թա նա կել եւ  ոչ միայն հաղ-

թա նա կել, այլեւ կա րող է սի րով կրել այդ փոր ձութ յուն նե րը, ո րով-

հետեւ քրիս տոն յա յի հա մար չկա ա վե լի մեծ ե րա նութ յուն, քան չար-

չա րանք ներ ու նե ղութ յուն ներ կրել հա նուն Ք րիս տո սի:  Սբ․  Պետ րոս 

ա ռաք յալն ա սում է. «Որ պես Ք րիս տո սի չար չա րանք նե րին մաս նա-

կից ներ, ու րախ ե ղեք, որ պես զի Ն րա փառ քի հայտ նութ յան ժա մա-

նակ էլ ցնծաք  եւ  ու րա խա նաք» (Ա  Պետր. Դ 13): Ու րեմն Ք րիս տո սի 

խա չին խա չա կից լի նենք, որ պես զի փառ քին էլ փա ռա կից լի նենք: 
(2011 թ., հոկտեմբեր, Արգավանդի սուրբ Սարգիս եկեղեցի, 

«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ք Ր Ի Ս Տ Ո Ն Ե Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Լ Ո Ւ Յ Ս Ը

 Տեր  Ղա զար քա հա նա  Պետ րոս յան

-  Տե՛ր հայր, ո՞րն է քրիս տո նեա կան կրո նի վե հութ յու նը, մե ծութ յու նը, եւ 

ին չո՞ւ է աս վում, որ այն բա րո յա կան հե ղաշր ջում կա տա րեց մարդ կութ յան 

պատ մութ յան մեջ: 

- Քրիստոնեության վեհությունն այն է, որ նրա Ա ռաջ նոր դը՝ 

 Հի սուս Ք րիս տո սը՝ Աստ ծո  Միա ծին Որ դին, Իր կյան քը զո հեց մե ղա-

վոր մարդ կութ յան փրկութ յան հա մար: …Երբ Ն րան ձեր բա կա լե լու 

ե կան,  Նա Իր ա ռաք յա լին հրա մա յեց սու րը տե ղը դնել՝ բա ցատ րե-

լով, որ Ին քը պետք է զո հա գործ վի մարդ կութ յան փրկութ յան հա-

մար:  Նա կա մա վո րա բար հանձն վեց…:  Խաչ վեց, բայց եր րորդ օ րը 

հա րութ յուն ա ռավ մե ռել նե րից եւ մահ վան կա պան քը քան դեց: 

Ք րիս տոս հա րութ յուն ա ռավ մե ռել նե րից եւ մեզ հա րութ յան հույ սը 

պար գե ւեց: Հա վի տե նա կան կյան քի հույ սի հիմքը դրվեց, իսկ հույ-

սը ա մե նա զո րա վոր ազ դակն է, խթա նը այս կյան քի մեջ, ո րով մենք 

մեծ-մեծ նվա ճում ներ ենք ու նե նում: Իսկ ե թե մարդն ու նի մահ վա նը 
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հաղ թող հույ սը, ա պա դառ նում է ան պար տե լի, ա մե նադժ վար ի րա-

վի ճակ նե րից էլ կա րո ղա նում է դուրս գալ՝ պար զա ճա կատ պաշ տե-

լով իր  Տի րո ջը: Ու րեմն քրիս տո նեութ յան մե ծա գույն հաղ թա նա կը 

հաղ թա նակն է մահ վան դեմ: 

- Ք րիս տոս հաղ թեց մահ վա նը՝ Իր հե տե ւորդ նե րին հա րութ յան հույ սը 

պար գե ւե լով: « Խա վա րում նստած ժո ղո վուր դը տե սավ մեծ լույ սը»,-ա սում է 

մար գա րեն (տե՛ս Եսայի Թ 2):  Ք րիս տոս խա վա րից մեզ կան չեց Իր սքան չե լի 

լույ սին: Ինչ պե՞ս է մար դը վե րածն վում իբ րեւ քրիս տոն յա: Ի՞նչ ներ գոր ծութ յուն 

է ու նե նում մար դու հո գու, սրտի եւ մտքի վրա աստ վա ծա յին կե նա րար լույ սը:

- Ա ռանց Ք րիս տո սի գի տութ յան, ա ռանց փրկութ յան հա վա տի՝ 

մար դը շատ ան հույս վի ճա կում է գտնվում, խճճվում մտքե րի մեջ: 

 Մենք մտա ծող էակ ներ ենք, եւ դա յու րա քանչ յուր մարդ ան հա տի 

մե ծա գույն ար ժա նիքն է:   Սա կայն սխալ մտա ծո ղութ յան արդ յուն-

քում մար դը կա րող է տա ռա պել ա ռանց տան ջան քի:  Մար դը կա րող 

է նաեւ ա ռանց վա յել քի եր ջա նիկ լի նել:  Մենք մտա ծող մար դիկ ենք, 

իսկ մտա ծո ղութ յու նը կա րե ւոր հույ զեր է ա ռաջ բե րում մեր նե րաշ-

խար հի մեջ: Ե թե մար դու մտա ծո ղութ յու նը սահ մա նա փակ վում է  

գե րեզ մա նով, ա պա նա խճճվում է մտքե րի մեջ եւ ան հու սութ յան 

մատն վում:  Միայն աստ վա ծա յին հայտ նութ յուն նե րից ար ձա գանք-

վող հա վատն ու հույսն են ի զո րու մեր մեջ մահ վան խնդի րը լու ծել, 

մեզ դնել ճիշտ ճա նա պար հի վրա, որ պես զի մեր ամ բողջ կյանքն 

ապ րենք նե ղութ յուն ներ հաղ թա հա րե լով եւ ա ռա քի նա գոր ծե լով: 

-  Փաս տո րեն, դժբախտ է այն մար դը, ով դե ռեւս չի ճա շա կել աստ վա ծա յին 

հայտ նութ յան քաղց րութ յու նը, չի լու սա վոր վել  աստ վա ծա յին լույ սով:

- Ա յո՛, դժբախտ է Աստ ծուն չճա նա չող մար դը: Այդ պի սի մե կը 

ե թե ան գամ մի տոն նա ոս կի էլ ու նե նա, երկ րա վոր ա մեն տե սակ 

հա ճույք նե րի մի ջով էլ անց նի, միեւ նույն է՝ դժբախտ է, ո րով հե-

տեւ մար դը հո գե ւոր էակ է, ու նի հո գի, իսկ հո գե կան նե րաշ խար հը 

նյու թա կա նով չի կա րող բա վա րար վել, հա գե նալ: Ք րիս տոս սա մա-

րա ցի կնոջն ա սում է, որ ե թե նա ի մա նար, թե Ում հետ է խո սում, 

Ի րե նից ջուր կու զեր, կխմեր եւ այ լեւս չէր ծա րա վի (տե՛ս  Հովհ. Դ 

7-14):  Յու րա քանչ յուր  կնքված մարդ իր կյան քում հայտ նա գոր-

ծում է Ք րիս տոս Փրկ չին, իր նե րաշ խար հի մեջ գտնում Աստ ծուն՝ 

վե րա կանգն վե լով իր որ դիա կան շնոր հի մեջ: 

 - Տե՛ր հայր, ինչ պե՞ս է հնա րա վոր փոր ձութ յուն նե րով եւ գայ թակ ղութ յուն-

նե րով լի մեր ժա մա նակ նե րում պա հել այդ լույ սը, որ չխա վա րի կամ մա րի:
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-  Հի շենք  Տաս նա բան յա յի ա ռա ջին պատ վի րա նը. «Ե՛ս եմ քո  Տեր 

Աստ վա ծը …» (Ելք Ի 2): Ե թե դու ըն դու նում ես այս պատ վի րա նը, 

ա պա քո ա ռաջ բաց վում են մնա ցած պատ վի րան նե րը: Այս պատ վի-

րա նը պետք է պա հել ա մեն վայրկ յան:  Ճա նա չե ցինք, դա վա նե ցինք, 

մտքով ու հո գով պաշ տե ցինք Աստ ծուն, ու նենք ա զատ կամք, հե տե-

ւա բար մեր ա զատ կամ քը գոր ծում է: Ս րա նից հե տո պար տա վոր վում 

ենք ա մեն րո պե մեր  Տեր Աստ ծուն սուրբ պա հել մեր հո գու եւ մտքի 

մեջ, քա նի որ ա մեն վայրկ յան են թա կա ենք սայ թաք ման: Ա մե նա խոր 

հավատի տեր հա վա տաց յալ մարդն էլ ա մեն վայրկ յան կա րող է պո-

տենց յալ ու րա ցող լի նել: Դ րա հա մար էլ սրբա զան  Պո ղոս ա ռաք յալն 

ա սում է. «Ա հով եւ դո ղով ձեր փրկութ յան հա մար աշ խա տե ցե՛ք …» 

( Փի լ. Բ 12):  Թող ոչ ոք չա սի, թե ա ռա ջին դա րում կամ միջ նա դա-

րում կամ տաս նու թե րորդ դա րում ա ռա վել հեշտ էր փոր ձութ յուն-

նե րի դեմ պայ քա րել: Ա դա մի ու Եվա յի՝ դրախ տից ար տաքս վե լուց 

հե տո բո լոր սե րունդ նե րը են թա կա են այդ մեղ քի, ա նօ րե նութ յան 

հե ղե ղին: Ո մանք պատ ճա ռա բա նում են, որ չեն կա րո ղա նում ա ռա-

քի նի կյանք ապ րել, քա նի որ մեր դարն ա ռա վել պղծված է: Ո՛չ, սբ․ 

Ան տոն Ա նա պա տա կա նի դարն էլ խիստ պղծված էր…: Ոչ մի ար դա-

րա ցում չի կա րող լի նել:  Կա սրբա զան հա վա տը, եւ մենք պար տա-

վոր ենք մեր ա զատ կամ քով այն գոր ծադ րել մեր կյան քում՝ ձգտե լով 

հաս նել բաղ ձա լի հա վի տե նա կան կյան քին, լույ սին ու փրկութ յա նը: 

- « Լույ սը ե կավ աշ խարհ, սա կայն մար դիկ խա վարն ա վե լի սի րե ցին, քան 

լույ սը …»,- ա սում է  Տերն Ա վե տա րա նում (տե՛ս   Հովհ. Գ 19):  Տե՛ր հայր, ին չո՞ւ է 

խա վարն ա ռա վել հրա պու րում մար դուն: 

-  Լույ սի ճամ փան փշոտ եւ քար քա րոտ է, լույ սի դու ռը  նեղ 

եւ ան ձուկ է, եւ այն քչերն են գտնում եւ քայ լում այդ նեղ, քար-

քա րոտ ճա նա պար հով:  Մար դու հա մար ա ռա վել հեշտ տար բե րա-

կը գայ թակ ղութ յուն նե րի եւ հեշ տութ յուն նե րի մեջ մնալն է, բայց 

դա ա վե լի դժվար կյանք է: Այդ տեղ ոտ նա հար վում է սրբութ յու նը, 

բա ցա կա յում եր ջան կութ յու նը: Անձդ սուրբ պա հե լու հա մար պար-

տա վոր վում ես տար բեր պա տե րազմ ներ մղել, խու սա փել մո լութ-

յուն նե րից: Ամ բա րիշտ նե րին դա թվում է ա նա սե լի դժվար:  Բայց 

սուտ է, ի րենք ա վե լի լավ չեն ապ րում: Մ տեք ցան կա ցած ամ բա-

րիշտ մար դու կյան քի մեջ եւ ու սում նա սի րեք, տե սեք՝  եր ջա նի՞կ է: 

Այդ պի սին կրկնա կի դժբախտ է, քա նի որ ե՛ւ այս տեղ է դժբախտ, 

ե՛ւ այն տեղ դժբախտ կլի նի ու հա վի տե նա կան կրա կը կժա ռան գի: 

Իսկ բա րե պաշտ մարդն ա մե նա մեծ տա ռա պան քի մեջ ան գամ կա րող է եր ջա նիկ 
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լի նել, ո րով հե տեւ ան պար տե լի է, հա վի տե նա կան կյան քի հույս ու նի: Սր բութ յան 

վա յել քից ա վե լի մեծ վա յելք գո յութ յուն չու նի: 

-  Կա րե լի՞ է ա սել, որ բա րե պաշտ մարդն ար դեն իսկ այս կյան քում մա սամբ 

ու նե նում  է այդ «սրբութ յան վա յել քը», ա վե լին՝  նույ նիսկ իր փոքր կամ մեծ 

նե ղութ յուն նե րի մեջ կա րո ղա նում է իր կապն ան խա թար պա հել Աստ ծո հետ:

-  Միան շա նակ: Ն րանք, ով քեր հո գե ւոր կյան քի քաղց րութ յու նը 

ճա շա կել են, լավ կհաս կա նան:  Դա մի ներ քին վա յելք, հանգս տութ-

յուն, ու րա խութ յուն, ահ ռե լի զո րութ յուն է:  Բա ռե րը տկար են հո-

գե ւոր կյան քի ողջ զո րութ յու նը, գե ղեց կութ յու նը ներ կա յաց նե լու 

հա մար, բայց այդ զո րութ յունն էր պատ ճա ռը, որ խաչ ված մար դուն 

մի լիարդ ներ հե տե ւե ցին: Ա մեն մահ կա նա ցու մարդ մի բան պետք 

է հստակ ի մա նա. Աստ ծու պատ վի րա նը պա հելն իր եր ջան կութ յան 

հա մար է: Օ րի նակ՝ շնա ցող մարդն ա ռա ջին հեր թին ի րեն է վնա-

սում, կորստ յան մատ նում: Ու րեմն  Տի րոջ պատ վի րան նե րը մեր եր-

ջան կութ յան հա մար են: 

- Ք րիս տոս Իր հե տե ւորդ նե րին ա սում է. «Այս տեղ, աշ խար հում նե ղութ-

յուն պի տի ու նե նաք, սա կայն քա ջա լեր վե ցե՛ք, ո րով հե տեւ ես հաղ թե ցի՛ աշ-

խար հի ն» ( Հովհ. ԺԶ 33): Ք րիս տոն յան իր  Տի րոջ օ րի նա կով նո՞ւյն պես կա րող է 

հաղ թա հա րել ցան կա ցած դժվա րութ յուն այս կյան քում, այլ կերպ ա սած՝ քրիս-

տոն յա յի հա մար կա՞ն ան հաղ թա հա րե լի դժվա րութ յուն ներ այս կյան քում: 

- Ո՛չ, որ քան էլ դժվա րութ յուն նե րը ծանր լի նեն, Ք րիս տո սի խա-

չի տա ռա պանք նե րը դրան ցից ա ռա վել են, ո րով հե տեւ չար չար վողն 

Ինքն Աստ ված է:  Հե տե ւա բար, ե թե Ա ռաջ նորդն այդ պի սի ա հա վոր 

տա ռա պանք ներ է հանձն ա ռել եւ մեզ հա մար դար ձել օ րի նակ,  Զո-

րագ լուխ եւ Ա ռաջ նորդ, մենք մեր մանր նե ղութ յուն նե րը պի տի հաղ-

թա հա րենք հա վի տե նա կան կյան քի հույ սով:  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն 

ա սում է, որ «Այս ժա մա նա կի չար չա րանք նե րը ար ժա նի չեն բաղ-

դատ վե լու գա լիք փառ քի հետ, որ հայտն վե լու է մե զ» (Հռոմ. Ը 18):

(2014 թ., փետրվար, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 
Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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 Վա ն  ք ե  ր ը ՝  ք ր ի ս  տ ո  ն ե ա  կ ա ն  կ յ ա ն  ք ի  հ ն ո ց  ն ե ր

 Տեր   Մի քա յել վար դա պետ Գ եւորգ յան
 

-  Հա՛յր սուրբ, սուրբգ րա յին ի՞նչ հիմ նա վո րում ու նի վա նա կան կյան քը եւ 

ինչ պես հաս տատ վեց:

- Ն շենք, որ թե՛  Հին եւ թե՛  Նոր Կ տա կա րան նե րում ե ղել են 

միայ նակ յաց ներ, վա նա կան ներ:  Հին Ուխ տում նշա նա վոր վա նա կան 

շար ժում էր մար գա րե նե րի շար ժու մը:  Մար գա րե նե րի մեծ խմբեր 

ա ռանձ նա նում էին՝ ա ղոթ քի, ա ռանձ նութ յան, Սբ.  Հո գու ներ գոր-

ծութ յան կյանք վա րե լու: Այդ պի սին էին Ե ղիան, Ե ղի սեն եւ ի րենց 

ա շա կեր տած մի ողջ սե րունդ: Այդ շարժ ման, հո սան քի շա րու նա կո-

ղը  Հով հան նես Մկր տիչն էր: Ե կե ղե ցա կան ա վան դութ յան հա մա-

ձայն՝ նա մա նուկ հա սա կից ապ րել է ա նա պա տում:  Խիստ ճգնակ-

յաց է ե ղել. կե րել է վայ րի մեղր, մո րեխ, իսկ նրա զգես տը կաշ վե 

կոն քա կալն էր: Սբ. Գր․  Տա թե ւա ցին նրա կեն ցա ղա վա րութ յան մա-

սին այս պի սի գո վեր գիչ խոս քեր է ա սում. «Ե թե ու զում եք հարց-

նել նրա ան կող նու մա սին, ա սեմ, որ նրա ան կո ղի նը քա րերն էին, 

ե թե հարց նեք նրա ըն կե րա կից նե րի մա սին՝ ա նա պա տի գա զան ներն 

էին, իսկ կե րա կու րը վայ րի մեղրն ու մո րեխն էր»:  Նա խիստ ճգնա-

կե ցա կան, ա ռանձ նութ յան, ինք նա զո հա բեր ման կյանք էր վա րում: 

Ս րանք օ րի նակ ներ են  Հին եւ  Նոր Ուխ տե րից: Ք րիս տո սի կող մից 

եւս ոչ բա ցա հայտ կեր պով, այլ ներ քին ի մաս տա լից խոս քե րով հաս-

տատ վեց վա նա կան կյան քը: Ի հիմ նա վո րումն վա նա կա նութ յան՝ մի 

քա նի ա վե տա րա նա կան խոս քեր բե րենք: Ե կե ղե ցու հայ րե րը վա նա-

կան կյան քը հիմ նա վո րե լիս հիմ նա կա նում մեջ բե րում են Ք րիս տո սի 

հե տեւ յալ խոս քը. «Ով իր հո րը կամ մո րը Ինձ նից ա վե լի է սի րում, 

Ինձ ար ժա նի չէ. ով իր որ դուն կամ դստե րը Ինձ նից ա վե լի է սի-

րում, Ինձ ար ժա նի չէ» ( Մատթ. Ժ 37):  Սա  հենց վա նա կա նութ յան 

վկա յա կո չում է:   Հի շենք  Սի մոն Ս յու նակ յա ցի վար քը:  Նա ճգնում 

էր սյան վրա, երբ մի օր՝ մահ վան շե մին կանգ նած, գա լիս է մայ րը եւ 

խնդրում  Սի մո նին տե սակ ցել:  Սուր բը մեր ժում է՝ ա սե լով. « Մա՛յր, 

ա վե լի լավ է տեսն վենք հան դերձ յալ կյան քում, քան այս կյան-

քում»: Այս պի սով նա կա տա րում է Ք րիս տո սի պատ վե րը, ո րով հե-
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տեւ ներ քին ուխտ էր կա տա րել: Երկ րորդ կա րե ւոր հան գա ման քը. 

հի շենք ա վե տա րա նա կան մե ծա հա րուստ ե րի տա սար դին, ով գա լով 

Ք րիս տո սի մոտ՝ հարց նում է. «Ի՞նչ ա նեմ, որ երկն քի ար քա յութ-

յու նը ժա ռան գեմ»:  Տե րը պա տաս խա նում է. « Թե պատ վի րան նե րը 

գի տես, պա հի՛ր»: Եվ երբ ե րի տա սարդն ա սում է, որ այդ բո լո րը 

ման կուց կա տա րում է,  Տերն ա սում է. « Մի բան է քեզ պա կա սում: 

Ե թե կա մե նում ես կա տար յալ լի նել, վա ճա ռի՛ր քո ողջ ու նեց ված-

քը, բաշ խիր աղ քատ նե րին ու ա րի՛ Իմ ե տե ւից» (տե՛ս Մատթ․ ԺԹ 

16-22), այ սինքն՝ վա նա կան, միայ նութ յան կյան քով ապ րող մար դիկ 

ոչ միայն պատ վի րան ներն էին կա տա րում, այ լեւ ի րենց ողջ ու նեց-

ված քից հրա ժար վել էին: Ու րեմն վա նա կա նութ յու նը, ըստ Ք րիս տո-

սի բա ցատ րութ յան, կա տա րե լութ յան աս տի ճանն է. ով ու զում էր 

կա տար յալ լի նել, պետք է կա տա րեր պատ վի րան նե րը, հրա ժար վեր 

իր ողջ ու նեց ված քից, բաշ խեր աղ քատ նե րին եւ նվիր վեր վա նա կան 

կյան քին: Եվ եր րորդ կա րե ւոր հան գա ման քը.  Տե րը, խո սե լով ներ քի-

նի նե րի մա սին, ա սում է, որ կան ներ քի նի ներ, ով քեր ի րենց ներ քի-

նի են դարձ րել երկն քի ար քա յութ յան հա մար: Այս խոս քը թե րեւս, 

վե րա բե րում է վա նա կան նե րին, ով քեր ա ռանձ նութ յան, սրբութ յան, 

կու սութ յան կյանք էին վա րում: Ա հա այս ե րեք կա տե գո րիա ներն 

են հիմ նա վո րում վա նա կան կյան քը: 

- Անդ րա դառ նանք վան քե րի դե րին եւ նշա նա կութ յա նը, ի՞նչ կա րե ւոր դեր 

եւ նշա նա կութ յուն են ու նե ցել վան քերն անց յա լում:

-  Վան քե րի դերն ահ ռե լի է ե ղել անց յա լում: Ինչ պես ա սա-

ցինք, մար դիկ ա ռանձ նա նում էին ա նա պատ նե րում՝ Աստ ծու պատ-

վի րան նե րը կա տա րե լու հա մար, ուս տի վան քե րը ճշմա րիտ կյան քի 

ու ղե ցույց ներ էին, քրիս տո նեա կան ճիշտ ապ րե լա կեր պի հնոց ներ, 

մարդ կանց հո գի նե րը մաք րող դարբ նոց ներ:  Վա նա հայ րե րից մե-

կին հարց նում են, թե ինչ պես կա րե լի է սո վո րել Աստ ծու երկ յու ղը, 

պա տաս խա նում է. «Գ նա՛ եւ ապ րի՛ր այն պի սի մար դու հետ, որն 

ու նի Աստ ծու երկ յու ղը»:  Վան քե րում Աստ ծու եր կուղն ու նե ցող 

մարդ կանց մի ողջ բազ մութ յուն էր, որ կրթում եւ դաս տիա րա կում 

էր սե րունդ ներ: Ն րանց համ բա վը տա րած վում էր ողջ աշ խար հում, 

նրանց հույսն ու հա վա տը փա րոս է ե ղել ողջ աշ խար հի հա մար: 

Երբ  Սի մոն Ս յու նակ յա ցը վախ ճան վում է, ող բում է ոչ միայն Ե կե-

ղե ցին, այ լեւ թա գա վո րը՝ ա սե լով. « Մեր Ե կե ղե ցու հավատի սյունն 

ըն կավ»: Անդ րա դառ նանք վան քե րի երկ րորդ կա րե ւոր նշա նա կութ-

յա նը:  Վան քե րը նաեւ ուղ ղա փառ հավատի պա հա պան ներ էին: 
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 Բո լոր տիե զե րա ժո ղով նե րի պա րա գա յում էլ հիմ նա կան հե ղի նա կա-

վոր խոսքն ա սում էին վա նա կան նե րը: Ն րանք, որ պես սրբա կեն ցաղ 

անձ նա վո րութ յուն ներ, հա մար վում էին ճշմա րիտ, ուղ ղա փառ հա-

վա տի կրող ներ, ուս տի վերջ նա կան, հե ղի նա կա վոր խոսքն ի րենցն 

էր: Օ րի նակ՝ ա րիո սա կա նութ յան դեմ պայ քա րե լու ժա մա նակ նենգ 

ա րիո սա կան ներն այ ցե լում են Ե գիպ տո սի ա նա պատ նե րը: Եվ երբ 

գա լիս են Ա լեք սանդ րիա, կեղծ լու րեր են տա րա ծում այն մա սին, թե 

իբր սբ․ Ան տոն Ա նա պա տա կա նը գա ղա փա րա կից է ի րենց: Ուս տի 

սուրբն ստիպ ված է լի նում թող նել իր կյան քը, կեն ցա ղա վա րութ-

յու նը, իջ նում է Ա լեք սանդ րիա՝ ա պա ցու ցե լու, որ ին քը գա ղա փա-

րա կից չէ նրանց: Ն րա մեկ խոս քը բա վա կան էր, որ բո լոր հույ զե րը 

դա դա րեին, չա րի խար դա վանքն ի դե րեւ ել ներ, հաս տատ վեր ուղ-

ղա փառ հավատը:  Սա վկա յում է, որ ա նա պա տա կան նե րը, ճգնա-

վոր նե րը ոչ միայն ճշմա րիտ կեն ցա ղա վա րութ յան օ րի նակ ներ էին, 

այ լեւ ուղ ղա փառ հավատի կրող ներ, ջա տա գով ներ ու հե ղի նա կա-

վոր անձ նա վո րութ յուն ներ:

- Աստ ված նրանց նաեւ բժշկութ յուն նե րի շնորհ էր տա լիս, ին չը եւս վկա-

յում էր նրանց սրբութ յու նը...

- Ա յո՛, նրանք բժշկում էին ոչ միայն մարդ կանց մար մին նե-

րը, այլ, որ ա ռա վել կա րե ւոր է, հո գի նե րը:  Շատ-շա տե րը, ով քեր 

հա վատ էին ըն ծա յում նրանց սրբա կեն ցաղ ըն թաց քին, գա լիս էին 

վանք, ո րո շա կի ժա մա նակ մնում, ի րենց մեղ քե րը խոս տո վա նում, 

թե թե ւա նում, ա ղո թում եւ հո գով նո րոգ ված՝ վե րա դառ նում:  Կա յին 

նաեւ մարմ նա կան բժշկութ յան օ րի նակ ներ:  Բայց ա սեմ նաեւ, որ 

ո րե ւէ վա նա կան, ճշմա րիտ միայ նակ յաց, ճգնա վոր եր բեք չի ձգտել 

մարմ նա վոր բժշկութ յան շնոր հով զար դար ված լի նել: 

-  Հա՛յր սուրբ, հնա րա վո՞ր է վա նա կան կյան քի վե րա կանգ նու մը մե զա նում, 

որ պես զի ինչ պես հնում, այ սօր էլ վան քերն ի րենց նպա տա կին ծա ռա յեն: 

- Ես ի րա տես եմ: Հ նա րա վոր է, ե թե ի րա պես եր կուս տեք ջան-

քեր գոր ծադր վեն: Այ սինքն՝ ժո ղովր դի մեջ այդ ներ քին ձգտու մը, 

մղու մը պետք է լի նի, նվիր յալ անձ նա վո րութ յուն ներ պետք է լի նեն, 

նոր միայն Ե կե ղե ցու կող մից ի րա վա կան պաշ տո նա կան ձեւ տրվի 

դրան, որ պես զի հերձ վա ծո ղութ յան ա ռիթ չտանք:  Պի տի ա ղո թենք, 

որ Աստ ված բո լո րի սրտի դռնե րը բա ցի, որ քայ լեր ձեռ նարկ վեն թե՛ 

Ե կե ղե ցու բարձ րաս տի ճան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, թե՛ հա սա րակ ժո-

ղովրդի կող մից: 
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-  Հա՛յր սուրբ, շուրջ ութ ա միս է, ինչ հո գե ւոր ծա ռա յութ յուն եք ի րա կա-

նաց նում  Տա թե ւի վան քում: Ի՞նչ բա ցա հայ տում ներ ա րե ցիք  Ձեզ հա մար այս 

ա միս նե րի ըն թաց քում, ո՞րն է ա ռանձ նա կան կյան քի շնոր հը, ա ռա վե լութ յու նը: 

Խնդ րում եմ, պատ մեք  Ձեր հո գե ւոր փոր ձա ռութ յան մա սին:

- Այլ բան է գրքե րում ըն թեր ցել ճգնա վո րութ յան, վա նա կա-

նութ յան մա սին, այլ բան է գործ նա կա նում, ե թե կա րե լի ա սել, մի 

տե սակ, համ տե սել վա նա կան կյան քը, ա ռանձ նութ յան, ա ղոթ քի 

կյան քը:  Չա սենք վա նա կան կյանք, քա նի որ մենք դեռ չու նենք 

այն:  Հո գե ւոր կյան քի շատ հրա շա լի աս պա րեզ, աս տի ճան է վա նա-

կա նութ յու նը, ինչ պես Ե կե ղե ցու հայ րերն են վկա յում, հրեշ տա կա-

յին աս տի ճան է:  Լի նե լով այդ կյան քի մեջ՝ հաս կա նում ես, թե ինչ 

է նշա նա կում ա ռա վել սի րել Աստ ծուն, քան մարդ կանց: Երբ ե կե-

ղե ցում ես լի նում՝ հա վա տաց յալ նե րի մեջ, ա ղո թում ես, զո րա վոր եւ 

օգ տա կար է, բայց լրիվ ու րիշ աս տի ճան է ա ռանձ նա կան ա ղոթ քը: 

Ե կե ղե ցում ա ղո թե լիս ա կա մա յից փոք րիկ մար դա հա ճութ յան տար-

րեր են լի նում քո ա ղո թա սա ցութ յան մեջ:  Ան շուշտ, դա մե՛ր մեղքն 

է, այդ պես չպե՛տք է լի նի, բայց ա ռանձ նա կան կյան քի մեջ դու ես 

եւ Աստ ված: Այդ ժա մա նակ դու ի րա պես քեզ հող ու մո խիր, ոչն-

չութ յուն ես հա մա րում, Աստ ծու ներ կա յութ յու նը հատ կա պես  Տա-

թե ւի նման վան քում քեզ հա վա սա րեց նում է գետ նին, ամ բող ջո վին 

մեր կա նում ես հո գով, տես նում ես, թե ով ես ի րա կա նում, մինչ դեռ 

մարդ կանց մեջ այդ ան կեղծ մեր կա ցու մը չի լի նում: 

Ա ռանձ նա կան կյան քի ներ գոր ծութ յու նը շատ զո րա վոր է: 

Ա ռանձ նա կան կյան քում հո գե ւոր ա ճը խիստ ա րագ է լի նում: Ե թե 

մար դը 5-10 օր մնա ճիշտ հիմ քե րի վրա դրված ա ռանձ նա կան, ա ղո-

թա կան կյան քում, ա պա դա հա վա սա րա զոր է իր տա սը տար վա 

հո գե ւոր ա ռա ջըն թա ցին: Ու րեմն ա ռանձ նա կան կյան քով ապ րե լով՝ 

մար դը հո գե ւոր ա ռա ջըն թա ցի ա ռու մով շատ ու շատ բա ներ է բա-

ցա հայ տում:  Հա զա րա վոր վա նա կան նե րի բյու րա վոր ա ղոթք ներ են 

կա տար վել  Տա թե ւի վան քում, պա տե րը ներծծ ված են նրանց ա ղոթք-

նե րով, խտա ցած զո րութ յուն է այս տեղ, ուս տի խիստ զո րա վոր է 

վան քը: 

-  Հա՛յր սուրբ, ինչ պե՞ս կա րող է մար դը հաս կա նալ՝ կոչ վա՞ծ է կու սակ րո-

նութ յան, թե՞ ոչ:

- Ես այս հար ցը խիստ գործ նա կան հո ղի վրա եմ դնում՝ թե՛ 

հո գե ւոր աս պա րեզ ընտ րե լու, թե՛ հատ կա պես կու սութ յան ու ղին 

ընտ րե լու պա րա գա յում:  Հի շենք, թե ինչ պես  Տե րը ե րեք ան գամ 
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հարց րեց սբ․  Պետ րոս ա ռաք յա լին. « Սի րո՞ւմ ես Ինձ»: Եվ  Պետ րո-

սը պա տաս խա նեց. « Դու գի տես,  Տե՛ր, որ սի րում եմ» (Հովհ․ ԻԱ 

15-18): Եվ  Տե րը, ստա նա լով  Պետ րո սի սի րո առ հա վատչ յան, նոր 

միայն Իր ոչ խար նե րին հով վե լու հրա հանգ տվեց: Ն րանք, ով քեր 

ընտ րում են հո գե ւոր աս պա րե զը, թող ան կեղծ լի նեն ի րենց հո գու 

եւ Աստ ծու առ ջեւ. սի րո՞ւմ են այդ աս պա րե զը, հա նուն Աստ ծու, 

հա նուն մարդ կանց փրկութ յա՞ն են ընտ րել այդ ու ղին: Ե թե ի րա-

պես ե րեք ան գամ կա րո ղա նան այդ հար ցի հաս տա տա կա մութ յու նը 

գտնել ի րենց մեջ, թող ընտ րեն:  Սա՝ ընդ հան րա պես հո գե ւոր աս-

պա րե զի մա սին: Իսկ կու սակ րո նութ յուն ընտ րե լու հա մար մար դը 

ո րո շա կի փոր ձա ռութ յուն պի տի ու նե նա. ես կա սեի՝ տա րի նե րի: Ե թե 

մար դը կկա րո ղա նա այդ կյան քով ապ րել, հո գով, սրտով կույս ու 

ան մեղ մնալ Աստ ծու առ ջեւ, թող ընտ րի այդ ճա նա պար հը, իսկ ե թե 

հաղթ վում է՝ ոչ թե ֆի զի կա պես, այլ հո գով ու սրտով, այ սինքն՝ 

մտքով շնա նում է, ու րեմն չի կա րող այդ աս պա րե զում հա ջո ղութ-

յուն ու նե նալ, ա նընդ հատ կկա ղա, կընկ նի: Ու րեմն թող մարդն ի րեն 

լավ փոր ձի, ինչ պես Ք րիս տոսն է ա սում. « Դո՛ւ, որ գնում ես տա սը 

հա զա րով պայ քա րե լու քսան հա զա րի դեմ, չե՞ս նստի հաշ վար կի, 

թե՝ կա րո՞ղ ես հաղ թել»:

- Այ սօր էլ շատ ճե մա րա նա կան ներ գու ցե եր կըն տրան քի առ ջեւ են կանգ-

նած: Ի՞նչ կպատ գա մեք նրանց, ինչ պե՞ս հաս կա նալ Աստ ծու կամ քը:

- Ա սա ցի, որ խիստ կա րե ւոր է գործ նա կան փոր ձա ռութ յու նը: 

Օ րի նակ՝ մե կը կա րող է ա սել, որ կո չում ու նի, սա կայն երբ նա յում 

ես ապ րած կյան քին, զգում ես, որ դրա մեջ կո չում չկա:  Մի պահ 

կողմ դնենք կո չու մը: Ան կեղ ծո րեն խոր հի՛ր Աստ ծու առ ջեւ. ինչ պի-

սի՞ն ես դու քո կյան քում, հաղ թա հա րո՞ւմ ես այդ բա նը, նվիր յա՞լ 

ես, սի րո՞վ ես մո տե նում, զո հո՞ւմ ես քո ան ձը, կա րո՞ղ ես լծվել 

այդ քաղցր լծին, հրա ժար վե՞լ ես բազ մա թիվ շռայ լութ յուն նե րից, 

հա ճույք նե րից, ո րոնք հա րիր չեն հո գե ւո րա կա նին:  Շատ բա ներ աշ-

խար հա կան մար դը, գու ցե թե, կա րող է ի րեն թույլ տալ, բայց հո գե-

ւո րա կա նը՝ ոչ: Այս աս պա րե զը բո լո րան վեր սրբութ յուն է պա հան-

ջում Աստ ծու առ ջեւ:  Թող որ կո պիտ աս ված լի նի, բայց չես կա րող 

լի նել գի նե մոլ, հար բե ցող, ու նե նալ այլ մո լուցք ներ եւ հո գե ւո րա-

կան լի նել:  Մար դը պի տի ու նե նա Աստ ծու շնոր հը եւ գործ նա կան 

աշ խա տան քով պա հի այն:  Մար դը չի կա րող ինքն ի րեն ո րո շում կա-

յաց նել, ան փորձ լի նե լով՝ ընտ րել այդ ու ղին: Սբ.  Պո ղոս ա ռաք յալն 

այս առն չութ յամբ ա սում է, որ այս ու ղին չպետք է ընտ րի նո րա-

13 - Գողգոթայի հաղթանակը
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դարձ մե կը, այլ հավատի մեջ հաս տա տուն, կյան քով ի մաստ նա ցած 

մե կը: Ու րեմն ե թե մար դը կա րող է հո գով, սրտով հաղ թա հա րել 

մեղ քը, ցան կութ յու նը, ե թե իր հա մար ի րա պե՛ս հստա կեց ված է այս, 

եր կար փոր ձա ռութ յան շրջա նից հե տո թող մո տե նա կու սակ րո նութ-

յան, ե թե ոչ, թող չմո տե նա, ո րով հե տեւ հուր ու կրակ է:

(2008 թ., հունիս, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ք Ր Ի Ս Տ Ո Ն Յ Ա Ն ՝  Ե Ր Կ Ր Ի  Ա Ղ Ը  Ե Վ  Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ի 

Լ Ո Ւ Յ Ս Ը

  Տեր Սմ բատ քա հա նա  Սարգս յան

-  Տե՛ր հայր, գի տենք, որ ա ղը բո լոր կե րա կուր նե րին համ տվողն է, բայց 

այս պի սի ար ժե քա վոր բա նը, երբ իր հա մը, այ սինքն՝ իր էութ յու նը կորց նում 

է, ամ բող ջութ յամբ ան պետք է դառ նում: Ին չո՞ւ է  Տերն Իր հե տե ւորդ նե րին հա-

մե մա տում ա ղի հետ կամ այլ կերպ ա սած՝ կո չում լի նել երկ րի ա ղը` ա սե լով. 

« Դո՛ւք եք երկ րի ա ղը. սա կայն ե թե աղն ան հա մա նա, ին չո՞վ այն կաղ վի. այ նու-

հե տեւ ոչ մի բա նի պի տա նի չի լի նի, այլ միայն դուրս կթափ վի եւ մարդ կանց 

ոտ քի կո խան կլի նի» ( Մատթ. Ե 13): 

- Ըստ մեր հայ րե րի ուս մուն քի՝ մար դը տերն է բո լոր երկ րա վոր 

ա րա րած նե րի, ինչ պես  Սուրբ Գր քում է աս վում. «Ա ճե ցե՛ք եւ բազ-

մա ցե՛ք եւ լցրե՛ք եր կի րը եւ տի րե ցե՛ք դրա ն» (Ծննդ. Ա 28): Երբ 

 Տերն ա սում է՝ « Դո՛ւք եք երկ րի ա ղը», նշա նա կում է, որ դուք եք, 

որ Աստ ծով պի տի լցվեք եւ մարդ կանց առ ջեւ ներ կա յաց նեք Աստ-
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ծուն: Աստ ված է  Հայրն այս աշ խար հի, որ յու րա քանչ յու րիս օժ տեց 

կեն սա կան կա րո ղութ յուն նե րով, որ պես զի Իր հետ հա ղոր դա կից լի-

նենք: Ուս տի եւ Աստ ված, լի նե լով մեր կյան քը, նաեւ համն է մեր:

-  Հարց է ա ռա ջա նում, թե ինչ պե՞ս մար դը կա րող է կորց նել այդ «հա մը»: 

Արդ յո՞ք՝ Աստ ծուց հե ռա նա լով:

- Ա յո՛, մարդ կայ նո րեն խոր հենք, շատ պարզ տրա մա բա նութ-

յամբ. ե թե ա շա կեր տը դա սը չսո վո րի, որ պես ծույլ ա շա կերտ, ան-

համ մարդ կդառ նա այդ դա սի ժա մա նակ, մինչ դեռ դպրո ցի «համն 

ու հո տը» գե րա զանց ա շա կերտ ներն են: Այս օ րի նա կով որ քան կա-

րո ղա նանք մո տե նալ Աստ ծուն, այն քան Ն րա հա մը կկա րո ղա նանք 

մեր մեջ կրել եւ մարդ կանց այն լա վա գույնս փո խան ցել: Դ րա հա-

մար է  Տերն ա սում, որ ե թե աղն իր հա մը կորց նի, դեն կնետ վի: 

Աստ ծուն մո տե նա լով՝ կլու սա վոր վենք, Աստ ծու փրկութ յան «հա մը 

եւ հո տը» կճա շա կենք:  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է. «Ք րիս տո սի 

բուր մունքն ենք Աստ ծու ա ռաջ՝ ե՛ւ փրկված նե րի մեջ, ե՛ւ կորստ յան 

մատն ված նե րի մեջ …» (տե՛ս Բ  Կորնթ. Բ 15):

-  Տե րը շա րու նա կում է Իր խոս քը՝ ա սե լով. « Դո՛ւք եք աշ խար հի լույ սը. 

մի քա ղաք, որ լե ռան վրա է կանգ նած, չի կա րող թաքն վել: Եվ ճրագ վա ռե լով 

կաթ սա յի տակ չեն դնում, այլ՝ աշ տա նա կի վրա, եւ նա լույս է տա լիս բո լոր 

նրանց, որ տան մեջ են …» ( Մատթ. Ե 14-16): Ինչ պե՞ս հաս կա նալ:

-  Չ մո ռա նանք, որ  Տերն այս խոսքն ա սում է Իր ա շա կերտ նե րին, 

ո րոնց հե տա գա յում «ա ռաք յա լ» կո չեց եւ ա ռա քեց աշ խար հը լու-

սա վո րե լու: Ն րանք կոչ ված էին Աստ ծուն քա րո զե լու  ա ռա քե լութ-

յա նը: Եվ դա տե ղի է ու նե նում հենց մկրտութ յան մի ջո ցով, ո րով-

հե տեւ ե կե ղե ցին այ սօր ա ռա քե լա կան գործն է կա տա րում՝ Աստ ծո 

ժո ղովր դի մեջ Աստ ծո անս պա ռե լի հա մը, Ն րա ան ճա ռե լի, անն վազ 

լույ սը մարդ կանց մա տու ցե լով: 

- Ք րիս տոսն այս խոսքն ա սաց Իր ա շա կերտ նե րին՝ ա ռաք յալ նե րին, եւ 

նրանց մի ջո ցով եւ Իր հե տե ւորդ նե րին՝ քրիս տոն յա նե րին, հե տե ւա բար յու րա-

քանչ յուր քրիս տոն յա կոչ ված է լի նե լու աշ խար հի լույ սը: Ինչ պե՞ս: 

- Սբ. Գր.  Տա թե ւա ցին խո սե լով Աստ ծու՝ մարդ կանց լու սա վո րե-

լու մա սին, մա նա վանդ, երբ շեշ տադ րում է, որ այդ լու սա վո րութ յու-

նը ե կե ղե ցու մի ջո ցով է լի նե լու, ա սում է, որ Աստ ված չորս կեր պով 

է լու սա վո րում մարդ կանց՝ հա վա տով, Ա վե տա րա նով, մկրտութ յամբ 

եւ սուրբ գոր ծով:  Կա րե ւոր հան գա մանք է մկրտութ յան խոր հուր-

դը, ո րով լվաց վում ենք մեղ քե րից, հա ղոր դակց վում Աստ ծո հետ: 
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Մ յու սը հավատի լու սա վո րութ յունն է, ո րի մա սին ա սում է ա ռաք-

յա լը. « Հա վա տը լսե լուց է, իսկ լսե լը՝ Աստ ծու խոս քի ց» (Հռոմ․ Ժ 

17): Աստ ծո խոս քի քա րո զութ յան ա ռա քե լութ յու նը ե կե ղե ցին է կա-

տա րում: Ա վե տա րան չութ յան մի ջո ցով մենք՝ քրիս տոն յա ներս, ա վե-

տա րա նում ենք Ք րիս տո սի բա րի լու րը ա մեն տո նի, Պա տա րա գի 

ժա մա նակ քա րո զե լով, եւ այդ ա վե տա րա նու մով մարդ կանց նա խա-

պատ րաս տում ենք Ք րիս տո սի հա մը եւ լույ սը ըն դու նե լուն, ա ռաջ-

նոր դում մկրտութ յան, Աստ ծո հետ հա ղոր դակ ցութ յան: Իսկ բա րի 

գոր ծե րի մա սին ա սեմ, որ դրանք ան հա տա կան բնույթ ու նեն: Ե կե-

ղե ցին կոչ ված է լի նե լու Ք րիս տո սի օ րի նա կը: Ինչ պես Ք րիս տոս 

կա տա րեց բա րի եւ սուրբ գոր ծեր, այն պես էլ ե կե ղե ցուն է պատ վի-

րում: Ու րեմն ե կե ղե ցին Ք րիս տոս Աստ ծո լույ սը եւ հա մը բե րողն 

է: Ե կե ղե ցին յու րա քանչ յուր մար դու լու սա վո րում եւ բե րում է առ 

Ք րիս տոս՝ աստ վա ծա յին լույ սը հաս տա տե լով նրա մեջ:

-  Մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տոս էլ  Հով հան նե սի Ա վե տա րա նում ա սում է. «Ես 

եմ աշ խար հի լույ սը. ով իմ ե տե ւից է գա լիս, խա վա րի մի ջով չի քայ լի, այլ կըն-

դու նի կե նաց լույ սը» ( Հովհ. Ը 12):  Փաս տո րեն Ին քը՝ աշ խար հի  Լույ սը, կո չում 

է մեզ լի նել Իր օ րի նա կին հե տե ւող:

- Ան շուշտ:  Տի րո ջը պետք է անմ նա ցորդ հե տե ւել:  Մեր անձ նա-

կան-հո գե ւոր կյան քի մեջ կա րե ւոր է նաեւ ներ հա յե ցո ղութ յու նը՝ 

սե փա կան ան ձը դի տե լը:  Մենք հա ճախ այս հար ցում ենք թե րա-

նում, ո րով հե տեւ մեր թե րութ յուն նե րը չենք նկա տում, եւ սա բնա-

կան, է, քա նի որ մենք ար դա րութ յան ձգտում ու նենք, ինչ պես սբ. 

 Հովհ. Ոս կե բե րանն է ա սում. « Մեր մեղ քե րը դժվա րութ յամբ ենք 

նկա տում, ո րով հե տեւ ու զում ենք ար դա րա նա լ»:  Սա կայն ներ հա յե-

ցո ղութ յու նը մար դուն տա լիս է առ Աստ ված գնա լու ձգտում: Աստ-

ված լույս եւ համ է. որ քան մո տե նանք Ն րան, այն քան կտես նենք 

մեր ան հա մութ յու նը, մեր ներ սի խա վա րը:  Խա վա րի մեջ չլի նել՝ 

նշա նա կում է ա պաշ խա րել, լվաց վել, մաքր վել մեղ քե րից:  Բայց երբ 

 Տերն ա սում է՝ «Ես եմ աշ խար հի լույ սը», նկա տի ու նի, որ միայն 

Ի րե նով կկա րո ղա նանք մեր մեղ քե րը քա վել. «Ես եմ Ճա նա պար հը 

եւ Ճշմար տութ յու նը եւ Կյան քը», - ա սում է Ք րիս տո սը. « Նա է մեր 

մեղ քե րի քա վութ յու նը, Ար դա րը եւ Ա նա րա տը» (Ա  Հովհ. Բ 1-2):

-  Տե՛ր հայր, իսկ ինչ պե՞ս է դրսե ւոր վում քրիս տո նեութ յունն իմ կեն ցա ղում, 

ա ռօր յա կյան քում, պարզ մարդ կա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում: Ինչ պե՞ս 

լույս լի նել շրջա պա տում:
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 - Տերն ա սում է. « Քա ղա քը, որ լե ռան վրա է կանգ նած, չի կա-

րող թաքն վել: Եվ ճրագ վա ռե լով կաթ սա յի տակ չեն դնում, այլ՝ աշ-

տա նա կի վրա, եւ նա լույս է տա լիս բո լոր նրանց, որ տան մեջ ե ն» 

(Մատթ. Ե 14, 15):  Սա եր կու կերպ կա րող ենք հաս կա նալ՝ անձ նա կան 

եւ հա սա րա կա կան: Անձ նա կանն այն է, որ քա ղա քը, ճրագը նույն 

Ինքն Աստ ված է, ո րի մա սին սբ․ Եփ րեմ Ա սո րին ա սում է. «Աստ ված 

Իր ար քա յութ յու նը մեր սրտում խո րունկ տե ղե րում է դրել, որ պես-

զի մար դը փորփ րի եւ այն գտնի»: Աստ ծո ար քա յութ յու նը մեր հո-

գու մեջ է դրված: Եվ այն լու սա վո րում է ամ բողջ սեն յա կը, այ սինքն՝ 

մարդ կա յին բնութ յու նը:  Հա վա տանք, թե ոչ, Աստ ված մեր մեջ է: 

 Մենք կա րող ենք Ն րան մեր մեջ նշմա րել եւ գտնել:  Նա կա րող է 

լու սա վո րել մեր սրտի չար խոր հուրդ նե րը, որ պես զի այդ սրտի, սեն-

յա կի ամ բողջ «բնա կիչ նե րը», որ մեր խոր հուրդ ներն են, լու սա վոր-

վեն եւ կա րո ղա նանք տես նել եւ ապ րել: Սր տի չար խոր հուրդ ներն 

են՝ ար ծա թա սի րութ յու նը, հպար տութ յու նը, նա խան ձը, բար կութ-

յու նը, ա տե լութ յու նը եւ այլն, ո րոնք մար դու կյանքն են վնա սում: 

Այս խոր հուրդ նե րը լու սա վո րել՝ նշա նա կում է ուղ ղել դրանք բա րի 

ըն թաց քով: Իսկ հա սա րա կա կան ա ռու մով կա րող ենք այս պես հաս-

կա նալ. մենք լույս եւ համ ենք աշ խար հի հա մար, ո րը ան հայտ լի նել 

չի կա րող:  Մի հայտ նի ա սաց վածք կա, ո րը կես կա տակ օգ տա գոր-

ծում են բժշկութ յան մեջ: Ա սում են՝ « Սերն ու հա զը թաքց նել չես 

կա րո ղ»:  Մար դու  սրտում ե ղող սե րը, ու րա խութ յու նը, ար դա րութ-

յան ձգտու մը ար տա ցոլ վում են նրա դեմ քի վրա, գաղտ նի մնալ չեն 

կա րող:  Տերն ա սում է. « Թող այդ պես փայ լի ձեր լույ սը մարդ կանց 

ա ռաջ, որ պես զի տես նեն ձեր բա րի գոր ծերն ու փա ռա վո րեն ձեր 

 Հո րը, որ երկն քում է» ( Մատթ. Ե 16): Ի՞նչն է կա րե ւոր վում  մեր  

գոր ծե րի մեջ. ի հար կե՝ բա րին, բայց այն իս կա պես սուրբ կլի նի, ե թե 

որ պես հիմք ու նե նա մեր սրտի բա րի կա մե ցո ղութ յու նը, ո րը մենք 

հա ճախ չու նենք:  Մենք Աստ ծո կա րիքն ու նենք, ո րով հե տեւ Աստ-

ված է մեզ տա լիս ո ղոր մած, համ բե րա տար, նե րո ղա միտ լի նե լու կա-

րո ղութ յուն: Դ րա հա մար պետք է ա սենք. « Տե՛ր, մենք չենք կա րո-

ղա նում, բայց հո ժար ենք.  Դու ո ղոր միր մեզ»:

- «Ք րիս տոն յան պետք է այն պես ան բա սիր ապ րի եւ հա մար ձակ գոր ծի, որ 

եր բեք բամ բա սան քի ա ռիթ չտա»,-ա սում է  Մա ղա քիա Օր ման յան պատ րիար-

քը ա վե տա րա նա կան այս հատ վա ծի բա ցատ րութ յան մեջ:  Փաս տո րեն քրիս-

տոն յա յի մի փոք րիկ սխա լը բա վա կան է, որ գայ թակղ վեն նրանք, ով քեր քրիս-

տո նեութ յան լույ սով դեռ լու սա վոր ված չեն: 
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- Ան շուշտ:  Մենք պետք է նմա նութ յուն ու նե նանք  Հի սուս 

Ք րիս տո սին, պատ վի րան նե րը պի տի հո ժա րութ յամբ կա տա րենք: 

Ազն վութ յու նը պի տի լի նի յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա յի ա ռա քի-

նութ յու նը՝ ազն վա բար պա հե լու Աստ ծո պատ վի րան նե րը, այն ա մե-

նը, ինչ Աստ ված Իր  Սուրբ Ա վե տա րա նով պատ գա մել է մեզ, մա-

նա վանդ, որ աս վում է, որ ծույ լե րի պատ ճա ռով Աստ ծո ա նու նը 

հայ հոյ վում է: Այս մա սին է Օր ման յանն ա սում, որ բամ բա սան քի 

ա ռիթ չտանք:  Յու րա քանչ յուր բամ բա սո ղի հա մար սե փա կան աչ-

քի գե րանն ան տե սա նե լի է, իսկ  Տե րը զգու շաց նում է, որ չի կա րե լի 

եղ բոր աչ քի մի ջի շյու ղը տես նել, իսկ սե փա կան աչ քի գե րանն ան-

տե սել (տե՛ս  Մատթ. Է  3):

-  Մեր օ րե րում ինչ պե՞ս է հնա րա վոր պա հել քրիս տո նեա կան դի մա գի ծը, 

չկորց նել այդ աստ վա ծա յին  Լույ սը: 

-  Քա նի որ ե կե ղե ցին է այդ  լույ սը փո խան ցո ղը Աստ ծո  Սուրբ 

Գր քի քա րո զութ յամբ, ե կե ղե ցին է իր մեջ կրում ճշմար տութ յան 

հուն դը, ի տար բե րութ յուն այլ քրիս տո նեա կան կազ մա կեր պութ-

յուն նե րի, ա պա ա մուր պի տի կառ չենք  Սուրբ Ե կե ղե ցուն: Ե կե ղե ցին 

ու նի Ա վե տա րա նի բա ցատ րութ յան ա վան դութ յուն, ո րից մեր հայ-

րե րը չեն շեղ վել եւ նույ նը մեզ են ա վան դել՝ ճշմար տա պես քա րո զե-

լով այն, ինչ սո վո րել են ա ռաք յալ նե րից եւ նրանց հե տե ւորդ նե րից: 

Ա մեն կի րա կի ե կե ղե ցում պա տա րա գի ժա մա նակ Ք րիս տոս է բաշխ-

վում մեր մեջ, եւ ե թե Ք րիս տո սին չճա շա կենք, ինք ներս մեզ չենք 

ճա նա չի եւ չենք կա րո ղա նա լույսն ի րա կա նաց նել մեր կյան քում՝ 

բժշկվել հան ցանք նե րից, ապ րել ար դար կյան քով: Ք րիս տո սի՝ մեր 

մեջ բնակ վե լը տե ղի է ու նե նում  Պա տա րա գի ժա մա նակ հա ցի եւ գի-

նու ճա շա կու մով՝  Հա ղոր դութ յան խորհր դով: Եվ այդ հացն ու գի նին 

սո վո րա կան հաց ու գի նի չեն, այլ Ք րիս տո սի  Մար մինն ու Ար յու նը: 

Սբ.  Բար սեղ  Կե սա րա ցին ա սում է, որ Աստ ված կա րող է այն հում 

մսի եւ ար յան վե րա ծել, ինչ պես ե ղավ սուր բե րից մե կի հետ, բայց 

չի ա նում, քա նի որ մարդ կա յին բնութ յու նը չի կա րող տա նել այդ, 

ա պա հա ցով եւ գի նով տպա վո րեց:  Բայց այն ճշմա րիտ  Մար մինն 

ու Ար յունն է մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի:  Սուրբ  Հա ղոր դութ յու նը 

դեղ ու դար ման է մեր ա մե նօր յա մեղ քե րին: Ով  Հա ղոր դութ յամբ 

հա ղոր դա կից է լի նում Ք րիս տո սին, լույսն ու նի իր մեջ: Ք րիս տոս է 

մեր մեղ քե րի քա վութ յու նը՝ Ար դա րը եւ Ա նա րա տը, ինչ պես ա սում 

է ա ռաք յա լը:  Միայն սուրբ  Պա տա րա գին մաս նակ ցութ յամբ այ սօր 

կկա րո ղա նանք այդ լույսն ի րա կա նաց նել մեր կյան քում:
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 Մո տե նանք Աստ ծուն.  Նա մեզ չի մեր ժում, այլ Իր լույսն է տա-

լիս, որ պես զի մենք այդ լույ սով ապ րել կա րո ղա նանք:  Մեր ներ քին 

ապ րու մը թող լի նի Ք րիս տոս եւ լի նենք Ք րիս տո սով լու սա վոր ված: 

(2014 թ., փետրվար, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 
Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Խ Ի ՂՃ ,  Խ ՂՃ Ի  Դ Ա Տ Ա Ս Տ Ա Ն

 Տեր  Կո մի տաս վար դա պետ  Հով նան յան

-  Հա՛յր սուրբ, մեր ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րը  «խիղճ»  հաս կա ցութ յա նը 

տար բեր սահ մա նում ներ են տա լիս` ներ քին ա ներ եւույթ  դա տա վոր, օ րենս-

դիր, սանձ  եւ  այլն, իսկ  ժո ղո վուրդն ա սում է, որ խիղ ճը Աստ ծո ձայնն է մար-

դու մեջ:  Փոր ձենք ման րա մաս նել` ի՞նչ է խիղ ճը եւ  արդ յո՞ք այն հա տուկ է բո լոր 

մարդ կանց:

-  Խիղ ճը իմ մեջ այն «ես»-ն  է, ո րը փոր ձում է իմ մի ջի բա ցա սա-

կան կեր պա րը բա ցա հայ տե լով` դրա կա նը ձեւա վո րել: Ա ռանց խղճի 

գա ղա փա րի քրիս տո նեութ յու նը եր բեք պի տի կա րո ղա նար իր ամ-

բող ջա կան ըն կա լումն ու նե նալ:  Խիղ ճը ներ կա յութ յուն է դառ նում 

մար դու մեջ այն ժա մա նակ, երբ նա փոր ձում է ինք նաքն նա դա տութ-

յամբ, ինք նազն նու մով անդ րա դառ նալ իր ըն թաց քին,  երբ ու զում 

է հաս կա նալ, թե ին քը որ քա նով է փոր ձել պա հել աստ վա ծա կերպ  

եւ ոչ թե կեն դա նա կերպ մար դու կեր պա րը:  Խիղ ճը մար դուն քրիս-

տո նեա կան կեր պա րի մեջ է դնում:  Ղու կա սի Ա վե տա րա նի 17 գլխի 

3-րդ  հա մա րում աս վում է. «Ե թե քո եղ բայ րը մե ղան չի, սաս տիր 

նրան, եւ  ե թե զղջա` նե րիր նրան»:  Խիղ ճը իմ նմա նի նկատ մամբ 

ինձ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս Աստ ծո խղճին ար ժա նա նալ, երբ 

ես եմ սխալ գոր ծում, որն ար դեն տես նում ենք ձեւա վոր ված « Հայր 

մեր»-ի մեջ: 

-  Կան մար դիկ, ով քեր  թվում է` ընդ հան րա պես խիղճ չու նեն, քա նի որ 

ըն դու նակ են կա տա րե լու ա մե նա սոս կա լի հան ցանք ներն ան գամ` բնավ  ցավ 

չզգա լով կա տար վա ծի հա մար:  Ժո ղո վուրդն այդ պի սի նե րին ի րա վամբ  կո չում 

է «ա նաստ ված, ան խիղճ»:   Հա՛յր սուրբ, խիղ ճը կա րո՞ղ է մեռ նել, կամ մար դը 

կա րո՞ղ է այն իս պառ լռեց նել ու խլաց նել, խեղ դել…
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- Ե թե ժո ղո վուրդն ա սում է «ա նաստ ված» եւ «ան խիղճ», ու-
րեմն շատ ճիշտ բա նաձ եւում է, ո րով հե տեւ քրիս տո նեա կան Աստ ծո 
ըն կա լումն է մար դու մեջ խղճի գա ղա փա րը ձեւա վո րում: Այ սօր 
մար դիկ դար ձել են չար, ո րով հետեւ կորց րել են ի րենց հա վա տը, 
եւ Աստ ծուն պաշ տե լու փո խա րեն պաշ տում են դրա մը, մա մո նան: 
Ե թե մար դու մի ջից վե րա նում է խիղ ճը, վե րա նում է ա մե նայն ինչ, 
ինչ պես «Ա նի րավ դա տա վո րի» ա ռա կում ենք տես նում. աս վում է` 
«որ ոչ Աստ ծուց էր վա խե նում, ոչ մարդ կան ցից` ա մա չում» (տե՛ս 
Ղուկ․ ԺԸ 2), այ սինքն` Աստ ծուց վա խե նա լը ինք նին ձե ւա վո րում 
է ա մո թի, մարդ կան ցից ա մա չե լու գի տակ ցութ յու նը, ո րը մար դուն 
սահ ման նե րի մեջ է դնում` չա նել այն, ին չի պատ ճա ռով կա րող էր 
մարդ կանց կող մից լու տան քի ու ան պատ վութ յան ար ժա նա նալ: Ին-
չո՞ւ են այ սօր մեզ ա մեն կերպ քա րո զում պաշ տա մուն քի ա ռար կա 
դարձ նել ֆի զի կա կա նը, մարմ նա կա նը: Այդ նպա տա կով ո րոշ «բա-
նաս տեղծ ներ» ա ռա վո տից մինչ գի շեր շնութ յան եւ  ան բա րո յա կա-
նութ յան քա րոզ ներ են ա նում` այդ կերպ մար դուն կոր ծան ման տա-
նե լով, որ պես զի մար դու  մեջ չլի նի ո՛չ խղճի, ո՛չ ինք նաքն նութ յան 
ու զղջու մի, ո՛չ նե րո ղամ տութ յան գի տակ ցութ յուն:

-  Շա տոբ րիա նը իր «Ք րիս տո նեութ յան հան ճա րը» գրքում գրում  է. 

«… Վագ րը պա տա ռո տում է իր որ սը եւ  հան գիստ քնում:  Մար դը դառ նում է 

մար դաս պան եւ մ նում ան քուն»:  Հա՛յր սուրբ, որ քան էլ մար դաս պա նը փոր ձի  

իր   խղճի ձայ նը լռեց նել ու  հան գիստ «խղճով» շա րու նա կել ապ րել, այ նո ւա-

մե նայ նիվ, երբ ինքն իր հետ մե նակ է մնում, մի՞ թե կա րող է խու սա փել խղճի 

խայ թոց նե րից:   

 - Նա յած թե այդ մար դը  կյան քին ինչ պես է նա յում, նա յած թե 
նրա հա մար կյան քում որ քան կա րե ւոր է բա րո յա կան կեր պա րը, եւ 
 թե իր նման մարդն ինչ ար ժեք ու նի իր հա մար:  Բայց կա մի ու-
րիշ խնդիր. երբ մար դը ա ռա ջին, երկ րորդ ան գամ մարդ է սպա նում, 
եր րորդ ան գամ ար դեն նրա հա մար սպա նութ յու նը սո վո րա կան եր-
եւույթ է դառ նում, այդ պատ ճա ռով մար դու մի ջից պի տի վե րաց նել 
այդ ա հա վոր եր եւույ թը. աշ խար հի ոչ մեկ գա զան  ի վի ճա կի չէ ա նե-
լու այն պի սի գա զա նութ յուն, ինչ պես ան խիղճ եւ  ա նաստ ված մար դը: 

-  Հա՛յր սուրբ, հայ րերն ի րենց գրվածք նե րում հոր դո րում են «խղճի հետ 

խո հե մութ յամբ վար վել», ո րով հետեւ չա փա զանց զգա յուն խիղ ճը, ե թե բա նա-

կա նութ յան կող մից ճիշտ չկա ռա վար վի, մար դուն կա րող է հու սա հա տութ յան 

տա նել: Ինչ պե՞ս է ո րոշ վում խղճի «չափն ու կեր պը»:

- Ա մեն ին չի ոս կե մի ջինն է լու ծու մը: Բ նութ յու նը ցույց է տվել, 

որ ա մեն ինչն իր սահ մա նի մեջ է գե ղե ցիկ: Երբ գետն իր սահ ման-
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նե րից դուրս է գա լիս, դա դա րում է գե ղե ցիկ գետ լի նե լուց, ո րով-

հետեւ ա մեն ինչ կոր ծա նում է: Կ յան քում ա մեն ին չը գե ղե ցիկ է 

իր ներ դաշ նա կութ յան ծի րից ներս: Ա ղը, որ քան էլ օգ տա կար է եւ 

 հա մի ի մաս տով կար եւոր, սա կայն չա փից ա վե լին ան հա մաց նում է: 

-  Հա՛յր սուրբ, ըստ  Ձեզ, ի՞ն չը կա րող է փո խել հա սա րա կութ յան մեր ներ կա-

յիս վի ճա կը, երբ խղճի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում գործ վում են տար բեր 

ա նար դա րութ յուն ներ, սպա նութ յուն ներ, ա հա վոր ոճ րա գոր ծութ յուն ներ…: 

 Մե րօր յա բա րո յազրկ ված մարդն ինչ պե՞ս կա րող է վե րագտ նել իր մարդ կա յին 

դի մա գի ծը, կեր պա րը:

- Ես կար ծում եմ, որ այ սօր այդ խղճի բա ցա կա յութ յու նը ա մե-
նուր է. չգի տես ին չու պարզ ժո ղո վուրդն ա մեն հար ցում մե ղադ-
րում է իշ խա նութ յուն նե րին:  Բայց Եր եւա նի փո ղոց նե րում հան-
դի պող պարզ մար դիկ, նա յե լով դեմ քիդ, խա բում են քեզ, ա ռանց 
խղճի խայթ զգա լու այ լան դակ ձեւով խախ տում են երթ եւե կութ յան 
կա նոն նե րը` խա թա րե լով նե րաշ խար հիդ ան դոր րը: Այ սօր աշ խար հը 
լե ցուն է չա րութ յամբ:  Մարդ կանց հո գի նե րից ներս ան հան դուր ժո-
ղա կա նութ յունն է իշ խում:  Մենք մո ռա նում ենք մի բան, որ կյան-
քը նման է բու մե րան գի. ինչ որ մենք մե զա նից դուրս ենք նե տում, 
դա պտտվում, գա լիս է մեզ, ո րով հետեւ «ինչ որ ցա նես, այն էլ 
կհնձես»: Այ սօր պարզ ժո ղո վուրդն ա նի ծում է ղե կա վա րութ յա-
նը, ղե կա վա րութ յունն ա նի ծում է իշ խա նութ յա նը, իշ խա նութ յունն 
ա նի ծում է ժո ղովր դին եւ այլն…: Ին չո՞ւ. ո րով հետեւ խիղճ չկա մեր 
մեջ, ո րով հետեւ մեր խղճի ձայնն ան տե սում ենք:  Մար դիկ չեն ան-
հանգս տա նում, որ ա տում են դի մա ցի նին, որ ա տե լութ յունն ի րենց 
սրտի մեջ մի գանձ են դարձ րել: Ինչ պե՞ս կա րող են նրանք գլուխ-
նե րը հան գիստ բար ձին դնել` ա ռանց անդ րա դառ նա լու, որ ոչ ոք 
չգի տի, թե  Տի րոջ  Դա տաս տա նի օ րը երբ պի տի գա:  Մեզ նից ա մեն 
մե կը կար ծում է, որ իր կյանքն այս երկ րի վրա հա վեր ժա կան է: 
 Մենք պի տի սթափ վենք, քա նի դեռ ազ գո վի չենք կոր ծան վել:  Մար-
դիկ այ սօր կա րող են ան խիղճ գա զա նի նման ի րենց հայ եղ բո րը, հայ 
սպա յին բզկտել, գա զա նա բար հո շո տել, սպա նել, ինչ պես թուրքն է 
ժա մա նա կին վար վել հա յի նկատ մամբ: Այդ պի սիք ինձ հա մար հայ 
չեն, նրանց ե րակ նե րում հա յի ար յուն չի կա րող հո սել: Ն րանք մեր 
սրբապղծ ված հայ կա նանց գե ներն են, նրանց մեջ վե րարթ նա ցած 
թուր քա կան գե նե րը, որ փո խանց վել են, ո րով հետեւ ոչ մի հայ գի-
տա կից մարդ ի րեն նման բան թույլ չէր տա: 

Ա վե տա րանն Ա նա ռակ որ դու օ րի նա կով ցույց տվեց, որ մինչեւ 

մար դը խո րա պես իր ապր ված ող բեր գութ յա նը չանդ րա դառ նա, եր-
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բեք չպի տի մտա ծի վե րա դար ձի մա սին:  Մենք այ սօր դժբախ տա բար 

կորց րել ենք ար թուն եւ զ գաստ դա տե լու, ինք ներս մեզ քննա դա-

տե լու զգա ցո ղութ յու նը: Ես միշտ մտա ծել եմ, որ երբ մարդն իր 

դի մա ցի նին խա բում է, մեղք է, բայց ոչ ող բեր գա կան, բայց երբ 

մարդն ինքն ի րեն է խա բում, դա է մե ծա գույն ող բեր գա կան մեղ քը, 

ո րով հետեւ ինքն ի րեն խա բե լով` մար դը մատն վում է կորստ յան: 

Ու րեմն ա մե նա կար եւորն այն է, որ մարդն ու նե նա սթա փութ յան 

ո գի` ի րա կան աչ քով նա յե լու եւ  դա տե լու հա մար, եւ  քա ջութ յուն` 

իր կա տա րած սխալ նե րը խոս տո վա նե լու եւ  ետ դառ նա լու:  Հի շենք, 

թե ինչ էր ա սում Ք րիս տո սը հի վանդ նե րին բժշկե լուց հե տո. «Գ նա՛, 

եւ  այլեւս մի՛ մե ղան չիր» (Հովհ․ Ե 14):  

-  Հա՛յր սուրբ, եր բեմն  մար դը, չդի մա նա լով խղճի խայ թոց նե րին, զղջում է 

ապ րում իր գոր ծած սխա լի հա մար, հայտն վում է ան հան գիստ ու տագ նա պա-

յին վի ճակ նե րում, ընկ նում «հոգ եւոր հի վան դութ յան» մեջ:  Ինչ պե՞ս է բուժ վում 

խղճմտան քի արդ յուն քում ա ռա ջա ցած հի վան դութ յու նը:

-  Ե թե մարդն ար դեն զղջա ցել է, ա պա մնում է մեկ բան` ա ղո-

թել, ա ղոթ քով մո տե նալ Աստ ծուն, աստ վա ծա յին խոս քով վե րա լից-

քա վոր վել, ո րով հետեւ ա ղոթ քը մար դու մեջ զո րաց նում է տկա րա-

ցած հո գե վի ճա կը, մար դուն միա վո րում է Աստ ծո հետ, ե թե ճիշտ է 

կա տար վում եւ  ոչ է գո ցենտ րիկ կեր պով` այս տուր, այն տուր ա սե-

լով: Ո՛չ, այդ պես չի կա րե լի ա ղո թել: Աստ ծո հետ մեր կա պը պի տի 

ամ րագ րենք, որ պես զի Ն րա ներ կա յութ յու նը, որ մեր հո գին է, միշտ 

լի նի ար թուն եւ զ գոն վի ճա կում: Այնուհետեւ պետք է խոստովանել 

հոգեւորականի առջեւ եւ թողություն ստանալ։  Մեր ժո ղո վուր դը 

միշտ ե ղել է աստ վա ծա վախ, նույ նիսկ քրիս տո նեութ յու նից ա ռաջ 

ենք ու նե ցել այդ սրբութ յան գա ղա փա րը: … Հա զա րամ յակ նե րի խոր-

քից մեզ փո խանց վել է, որ ե րե խան պի տի լի նի սուրբ, ո րի հա մար 

ծնող նե րը նրան պի տի սուրբ դաս տիա րա կեն: Ա վե տա րանն ա սում 

է. « Կա տար յա՛լ ե ղեք դուք, ինչ պես որ ձեր երկ նա վոր  Հայրն է կա-

տար յալ» ( Մատթ. Ե 48): 

 - Փաս տո րեն, ե թե ե րե խան ըն տա նի քում ճիշտ` ա վե տա րա նա կան պատ-

գամ նե րով, քրիս տո նեա կան չա փա նիշ նե րով  դաս տիա րակ վի, ա պա կմե ծա նա 

որ պես խիղճ ու նե ցող մարդ, ո րից միայն կշա հի հա սա րա կութ յու նը:

- Ան շուշտ, այդ պես է, ո րով հետեւ ե րե խան տա լիս է այն հա-

մը, ինչ ծնողն է փո խան ցում նրան: Ա ռա ջին օ րի նա կը ծնողն ին քը 

պի տի լի նի իր զա վա կի հա մար: Ե թե հայ րը տուն է գա լիս եւ  հո-
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խոր տում, որ ին քը սրա կամ նրա «քիթմ ռութն է ջար դել», որ ի րեն 

որ եւէ մե կը չի կա րող ո չինչ ա սել, ո րով հետեւ «ին քը ա մե նաու ժեղ 

տղան ա քա ղա քի, թա ղի կամ երկ րի…», այդ դեպ քում ի՞նչ պի տի 

սո վո րեն նրա զա վակ նե րը: Ա մեն մի զա վակ հա յե լին է իր ծնո ղի: 

- Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րը հոր դո րում են «խիղ ճը միշտ ար թուն պա հել` 

չա րիք նե րի խոր խո րատ նե րը չգա հա վի ժե լու հա մար»:  Մեր օ րե րում որ քա նո՞վ է 

հնա րա վոր այս պատ գա մի ի րա գոր ծու մը: 

- Այն քա նով, որ քա նով Աստ ծուն ենք ար թուն պա հում մեր մեջ, 

ո րով հետեւ խիղճն Աստ ծու ներ կա յութ յունն է մեր մեջ:  Խիղ ճը այն հար-

ցադ րումն է, թե` որ տե՞ղ  եմ ես` Ք րիս տո սի՞ կող քին, թե՞ Ք րիս տո-

սից հե ռու, ո՞ր խա չի դի մաց եմ կանգ նած ես` Ք րիս տո սի՞ խա չի, թե՞ 

ա վա զա կի խա չի:  Բո լոր նրանք, ով քեր գո ղա կան ար ժեք նե րի կրող ներ 

են, ո րոնց հա մար գո ղա նա լը, մար դաս պա նութ յու նը, մարդ կանց խա-

բելն ու դժբախ տութ յան մատ նե լը կեն սա կերպ է, կանգ նած են ա վա-

զա կի խա չի ա ռաջ:  Նույ նիսկ ե կե ղե ցի մտնե լով` նրանք խա չակնք-

վում են ա վա զա կի խա չին եւ  ոչ Ք րիս տո սի փրկչա կան խա չին: 

-  Հա՛յր սուրբ, այդ պի սիք ի՞նչ պա տիժ են ստա նա լու Աստ ծուց այս կյան-

քում չա պաշ խա րե լու եւ  դար ձի չգա լու դեպ քում: 

- Ք րիս տոսն ա սաց, որ այդ պի սի նե րը պի տի հա վաք վեն ու նետ-

վեն կրա կի մեջ, որ պես զի նրան ցից ո չինչ մնա` մոխ րից բա ցի, որն 

ան կեն դա նութ յան խորհր դա նիշն  է: 
(2012 թ., հուլիս, Արաբկիրի ՀՏ, 

«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

                                           

Ք Ր Ի Ս Տ Ո Ն Ե Ա Կ Ա Ն  Ա Մ Ո Ւ Ս Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ե Վ 

Ը Ն Տ Ա Ն Ե Կ Ա Ն  Ե Ր Ջ Ա Ն Կ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Մ Ա Ս ԻՆ

 Տեր Ա դամ քա հա նա  Մա կար յան

-  Տե՛ր հայր, Ե կե ղե ցու հայ րե րի ու սուց ման հա մա ձայն՝ ա մուս նութ յան կոչ-

ված յու րա քանչ յուր ա դա մոր դի ճշմա րիտ ա մուս նութ յան մեջ գտնում է եր ջան-

կութ յան լրութ յու նը: Եվ, սա կայն, բա րե պաշտ, եր ջա նիկ  ըն տա նիք կազ մե լու 
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հա մար նախ պետք է ճիշտ ընտ րութ յուն կա տա րել: Ինչ պե՞ս հաս կա նալ Աստ-

ծու կամ քը կյան քի ըն կեր ընտ րե լու հար ցում:

 - Ճիշտ ընտ րութ յուն կա տա րե լու հա մար եր կու կող մե րի՝ տղա-

յի եւ աղջ կա հա վա նութ յունն է պետք: Այդ մա սին մենք կար դում 

ենք նաեւ Պ սա կի ա րա րո ղութ յա նը վե րա բե րող կա նոն նե րում, ուր 

աս վում է, որ տղան եւ  աղ ջի կը միմ յանց նա խա պես պի տի տես նեն 

եւ  հա վա նեն: Եվ հնում քա հա նան ծնող նե րի հետ միա սին գնում էր 

հարս նա ցո ւի տուն, որ տեղ տե ղի էր ու նե նում փե սա ցո ւի եւ  հարս-

նա ցո ւի հան դի պու մը:  Հա վա նութ յան դեպ քում նաեւ ըն տա նիք ներն 

էին ի րենց հա վա նութ յու նը տա լիս, իսկ հե տա գա յում կա տար վում 

էր Պ սա կի խոր հուր դը: Ա ռա ջին պայ մա նը միմ յանց հան դեպ հա վա-

նութ յան եւ  հա մակ րան քի պայ մանն է:  Բայց այ սօր ե րի տա սարդ-

նե րը հատ կա պես շատ են շեշ տը դնում սի րա հար վա ծութ յան կամ 

սի րո վրա, ո րը մենք կար ծեք թե չենք տես նում ե կե ղե ցա կան գրա-

կա նութ յան եւ  հատ կա պես Աստ վա ծաշն չի մեջ: Այս տեղ մենք ա վե լի 

շատ տես նում ենք փո խա դարձ հա մա ձայ նութ յան եւ  հա վա նութ-

յան շեշ տադ րու մը, ո րը ցույց է տա լիս, որ մար դու գի տակ ցա կա նը 

ինչ-որ տեղ ա ռա վել է զգա ցա կա նից, ո րով հետեւ երբ մարդն ու նի 

ըն տա նիք կազ մե լու եւ  այն ա մուր պա հե լու վճռա կա նութ յուն, ա պա 

այդ վճռա կա նութ յամբ ու գի տակ ցութ յամբ ա վե լի շատ բան կհաղ-

թա հա րի, քան զգաց մունք նե րով, ո րոնք եր բեմն շատ հեղ հե ղուկ 

են լի նում եւ  ա ռա ջին իսկ փոր ձան քի քա րին դիպ չե լով՝ կա րող են 

փշրվել ու ան հե տա նալ: 

Ք րիս տո նեութ յան մեջ խոս վում է սի րո մա սին, սեր դե պի աշ-

խար հը, դե պի մար դը, ո րի հիմ նա կան օ րի նա կը մեզ ցույց տվեց 

Աստ ված, որ Իր ան սահ ման սի րով նույ նիսկ Իր  Միա ծին Որ դուն 

տվեց աշ խար հի փրկութ յան հա մար:  Բայց քա նի որ քրիս տո նեա-

կան կրո նի հիմ քը սերն է, ա պա ճշմա րիտ ըն տա նի քը պի տի հիմն-

ված լի նի սի րո վրա: Ի հար կե, սե րը, լի նե լով զգաց մունք, ա վե լի շատ 

զգա ցա կան ո լոր տի հետ կապ ու նի:  Բայց ես ցան կա ցա շեշ տել, որ 

այդ ըն տա նի քը ա մուր պա հե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նաեւ գի տակ-

ցութ յուն ու վճռա կա նութ յուն, ո րով հետեւ ինչ պես որ նույ նիսկ մեծ 

հա վա տի մեջ գա լիս են թե րա հա վա տութ յան, կաս կա ծամ տութ յան 

փոր ձութ յուն ներ, ո րոնք եր բեմն մար դուն ստի պում են կաս կա ծել 

հա վա տի, Աստ ծո գո յութ յան եւ  այլ նի մեջ, որ բո լոր քրիս տոն յա նե-

րի եւ  նույ նիսկ մեծ սրբե րի կյան քից եւ  վար քից ներս տես նում ենք, 

այն պես էլ ճշմա րիտ սի րո մեջ կա րող են գալ տար բեր փոր ձութ յուն-

ներ եւ  այս տեղ ա ռա ջին զո րա վոր ու ժը զգաց մուն քի հետ պի տի լի-
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նի գի տակ ցութ յու նը: Երբ սբ.  Պո ղոս ա ռաք յա լը խո սում է ըն տա նի քի՝ 

կնոջ եւ  ա մուս նու փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին, ա սում է, որ 

«Այս խոր հուր դը մեծ է, բայց ես ա սում եմ Ք րիս տո սի եւ  ե կե ղե ցու 

վե րա բեր յա լ» (տե՛ս Ե փես. Ե 32), ին չը նշա նա կում է, որ ինչ պես 

Ք րիս տո սը Իր ան ձը տվեց ե կե ղե ցու հա մար, եւ  այդ տեղ կար Աստ ծո 

կամ քը, այն պես էլ սի րո մեջ պետք է լի նեն կամք եւ վճռա կա նութ-

յուն: Եվ շատ կարեւոր է, որ ե րի տա սարդ նե րը կա րո ղա նան ի րենց 

զգաց մունք նե րի մեջ տար բե րա կել, վեր հա նել այն մե ծա գույն զգաց-

մուն քը,  ո րը սերն է, ո րով հետեւ կան հրա պու րանք ներ, կան կրքեր, 

կան տար բեր տե սա կի ըն կա լում ներ, եւ  ե րի տա սար դը պի տի կա րո-

ղա նա տես նել, թե որն է իր կյան քի հանգր վա նին ա մե նա կար եւո րը. 

արդ յոք ին քը ու նի՞ այդ սե րը դի մա ցի մար դու նկատ մամբ: 

-  Սբ․  Հովհ. Ոս կե բե րա նը խոր հուրդ է տա լիս կյան քի ըն կեր ընտ րե լիս նա-

խա պատ վութ յու նը տալ հո գու գե ղեց կութ յա նը, հոգ եւոր ա ռա քի նութ յուն նե-

րին ու շնորհ նե րին, քա նի որ, ա սում է, « Մարմ նա վոր գե ղեց կութ յու նը տա րի-

նե րի ըն թաց քում կա րող է թոշ նել, մինչ դեռ հոգ եւոր գե ղեց կութ յունն ա նանց է 

եւ մ նա յու ն»: Ի՞նչ կա սեք այս մա սին:

-  Բո լոր ժա մա նակ նե րում էլ կար եւոր է ե ղել տես քի գե ղեց-

կութ յու նը:  Պետք չէ այս տե ղից ա վե լի վե րա ցա կան գա ղա փար նե րի 

գնալ, ա մեն դեպ քում ա րա կան սե ռի հա մար ա ռա ջին աչ քի ընկ-

նող բա նը միշտ էլ ար տա քինն է ե ղել, քա նի որ մարդն ա ռա ջին 

իսկ հան դի պու մից չի կա րող կարծիք կազմել դի մա ցի նի հոգ եւոր 

հատ կա նիշ նե րի մա սին, իսկ ե թե այդ ար տա քին գե ղեց կութ յան մեջ  

կա հոգ եւոր ներ քին գե ղեց կութ յու նը՝  այդ տե ղից է սկսում հիմ-

նա վոր վել ե կե ղե ցա կան կա նո նի մեջ աս ված՝ «միմ յանց հա վա նե լը»: 

 Տե սեք, մենք տո նում ենք սուրբ Հ ռիփ սի մեի հի շա տա կութ յան տո-

նը, եւ  միշտ նշում ենք, որ նա ողջ Հ ռո մեա կան կայս րութ յան մեջ 

ա մե նա գե ղե ցիկ կինն է ե ղել: Ե կե ղե ցին նրան սրբաց րեց ոչ թե նրա 

ար տա քին, այլ հոգ եւոր  գե ղեց կութ յան հա մար:  Հետ եւա բար ե րի-

տա սարդ ներն էլ, թեեւ միշտ ու շադ րութ յուն դարձ նում են ար տա-

քի նին, բայց պի տի տես նեն՝ արդ յոք այդ աղ ջի կը, այդ ե րի տա սար-

դու հին կա րո՞ղ է ի րա կա նում լի նել ըն տա նի քի կին, մայր, արդ յոք 

ու նի՞ այդ կար եւոր հատ կա նիշ նե րը: 

-  Տե՛ր հայր, այս պի սի մի ար տա հայ տութ յուն կա՝ «հո գի նե րի նմա նութ-

յու ն»:  Կար ծում եմ` հո գի նե րի նմա նութ յան, ներ դաշ նա կութ յան  հան գա ման քը 

եւս  կար եւոր է, այն պես չէ՞:
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- Ի հար կե, միշտ էլ նման մար դիկ են ի րար գտնում: Գ րա բար 

այս պի սի ա սույթ կա. «Ն մանն զնմա նին գտա նէ»:  Մեկ այլ խառն ված-

քի, բնա վո րութ յան տեր մար դը բո լո րո վին այլ մտա ծե լա կեր պի տեր 

մար դու հետ կա րող է ճիշտ միութ յուն չկազ մել:  Բայց լի նում է 

նաեւ, որ բնա վո րութ յուն նե րը միմ յանց լրաց նող են լի նում: Եվ քա-

նի որ քիչ ա ռաջ ար տա քի նի մա սին խո սե ցինք, կու զեի  Հո բի խոս քե-

րից մեջ բե րել. նա ա սում է. « Դա շինք կնքե ցի աչ քե րիս հետ ես, ու 

չնա յե ցին նրանք մի կույ սի» ( Հոբ Լ 31):  Նաեւ Ոս կե բե րանն ա սում 

է, թե նա, ով սի րում է գե ղե ցիկ դեմ քե րի նա յել, նա ինքն է իր մեջ 

կրքի կրակ բոր բո քում եւ  ընկ նում մեղ քի մեջ:  Բայց ի հար կե, ա ռանց 

նա յե լու ե րի տա սարդ նե րը չեն կա րող ի րենց հա մար կին կամ աղ ջիկ-

նե րը տղա մարդ ընտ րել: Այդ պատ ճա ռով ի րենց այդ մտադ րութ յան 

մեջ պետք է գե րիշ խի բա րո յա կա նը, բա րի նպա տա կը, ո րով ա ռաջ-

նորդ վե լով՝ ի րենք կա րող են նաեւ Աստ ծու օգ նութ յամբ  գտնել 

ի րենց կյան քի ըն կե րո ջը: 

- Խ րիմ յան  Հայ րիկն իր  «Դ րախ տի ըն տա նի ք» գրքում ա մուս նութ յու նը 

սուրբ եւ ն վի րա կան կո չում է ան վա նում՝ ա սե լով, որ աշ խար հում չկան այլ 

ա նուն ներ կամ վա յե լուչ ու փա ռա վոր տիտ ղոս ներ, որ կա րո ղա նան հա վա-

սար վել եւ  հա մե մատ վել հայր եւ  մայր սքան չե լի ա նուն նե րի հետ:   Փաս տո րեն, 

ա մուս նութ յու նը կո չում է…: Ինչ պե՞ս մար դը կա րող է հաս կա նալ՝  կոչ վա՞ծ է 

ա մուս նութ յան, թե՞ ոչ: 

-  Մենք ա վե լի շատ կու սակ րոն նե րի պա րա գա յում ենք խո սում 

այս մա սին, որ նրանք կոչ ված են բո լո րան վեր ծա ռա յե լու Աստ ծուն, 

բայց նաեւ հա մա ձայն եմ այդ մտքի հետ եւ  կի սում եմ այդ կար-

ծի քը, որ կա ա մուս նա կան կյանքով ապ րե լու կո չու մը, ո րով հետեւ ե թե 

մարդն այդ կո չու մը չու նի, չի կա րող լի նել ըն տա նի քի հայր, մայր եւ  

եր ջան կութ յուն բե րել իր կյան քի ըն կե րո ջը: Ինչ պես կա րող է մարդն 

ի մա նալ՝ կոչ վա՞ծ է ա մուս նութ յան. հա վա նա բար իր զգաց մունք-

նե րով, դիր քո րո շում նե րով եւ  առ Աստ ված ուղղ ված ա ղոթք նե րով, 

որ պես զի Աստ ված ի րեն ուղ ղոր դի:  Մենք այդ պի սի դաս կա րող ենք 

տես նել Աբ րա հա մի որ դու՝ Ի սա հա կի օ րի նա կով: Երբ Աբ րա համն 

իր ծա ռա յին ու ղար կում է Ի սա հա կի հա մար կին բե րե լու, ծա ռան 

ա ղո թում է, որ Աստ ված ի րեն ցույց տա այն աղջ կան, ով պի տի լի-

ներ Ի սա հա կի կի նը: Եվ Աստ ված պա տաս խա նում է նրա ա ղոթ քին 

(տե՛ս Ծննդ. ԻԴ 1-67):   Սա ցույց է տա լիս, որ ըն տա նիք կազ մել 

կա մե ցող մար դիկ պետք է ան պայ ման ա ղոթք ա նեն, որ պես զի Աստ-

ված Իր նա խախ նա մութ յամբ ի րենց ցույց տա այն ան ձին, ում հետ 

ի րենք կա րող են ըն տա նիք կազ մել: Ի հար կե պետք չէ միայն ա ղոթ-
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քի վրա հիմն վել, ո րով հետեւ տես նում ենք, որ Աբ րա հա մի ծա ռան 

նաեւ գոր ծեց՝ գնաց, փնտրեց, գտավ: Այս տե ղից մենք  կա րող ենք 

դաս վերց նել: Ի սա հա կը, ինչ պես մեր հին ա վան դա կան հա սա րա-

կութ յան մեջ էր, նա խա պես չգնաց, չտե սավ, ըն կե րութ յան շրջան 

չու նե ցավ, ինչ պես այ սօր վա ե րի տա սարդ նե րի մոտ է, այլ երբ տե-

սավ, հա վա նեց, նաեւ շփու մից հե տո էլ իր ներ քին հատ կա նիշ նե րին 

հա ղորդ ե ղավ՝ ու նե նա լով այն հաս տատ վճռա կա նութ յու նը, որ այդ 

կնոջ հետ ին քը կա րող է ըն տա նիք կազ մել, եւ  այդ գի տակ ցութ յամբ 

էլ ա մուր պա հեց իր ըն տա նի քը:  Հետ եւա բար նո րից ցան կա նում եմ 

կրկնել, որ զգաց մուն քից ա ռա վել կամ զգաց մուն քի չափ կար եւոր է գի-
տակ ցութ յու նը եւ  այդ ըն տա նի քը ա մուր պա հե լու վճռա կա նութ յու նը, ո րով-

հետեւ այ սօր տես նում ենք, որ շատ ե րի տա սարդ ներ, ով քեր սի րել 

են, ըն կե րութ յան մեծ շրջան են անց կաց րել եւ  շատ ռո ման տիկ պա-

հեր, տա րի ներ են ու նե ցել, ա մուս նութ յու նից ան մի ջա պես հե տո բա-

ժան վում են ու դժբախ տա նում: 

- Ին չո՞վ է դա պայ մա նա վոր ված:

-  Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ի րենց մեջ կար զգաց-

մուն քը, բայց վճռա կա նութ յու նը չկար: Իսկ ե թե չկա վճռա կա նութ յուն, 

ա պա հան դի պող փոր ձութ յուն նե րին դի մա կա յե լը դժվար է լի նում: 

Իսկ ա մուր ըն տա նի քը պետք է միշտ կյան քի գնով պահ պա նել, ինչ-

պես սբ․  Պո ղոս ա ռաք յա լը Ք րիս տո սի օ րի նա կը բե րեց…: 

- Ի՞նչ ա սել է` «կյան քի գնո վ». ինչ պե՞ս:

- Կ յան քի գնով պահ պա նել՝ պատ րաստ կյան քը տա լու ըն տա նի-

քի, ա մուս նու, կնոջ, ե րե խա նե րի հա մար: 

Դժ վա րութ յուն նե րը սկսվում են հատ կա պես ա մուս նութ յու նից 

հե տո, ո րով հետեւ բո լոր հե քիաթ ներն ա վարտ վում են այն տեղ, որ-

տեղ սկսվում է ա մուս նութ յու նը, երբ ար քա յազ նը կամ թա գա վո րը 

ա մուս նա նում է իր ընտր յա լի հետ, եւ ն րանք ապ րում են եր ջա նիկ 

ու բախ տա վոր: Այս տեղ հե քիաթն ա վարտ վում է: Այդ պես էլ սո վո-

րա կան կյան քում:  Հե քիաթն ա վարտ վում է, եւ սկս վում է ի րա կա-

նութ յու նը, երբ մար դիկ ի րար հետ պի տի ապ րեն եւ  միմ յանց կամ քը 
միմ յանց զո հա բե րեն, ո րով հետեւ ե թե տղա մար դը կամ կի նը մինչ այդ 

ա զատ էին գոր ծե լու, ա պա այժմ ա զատ չեն.  տղա մար դը կամ կի-

նը իր կամ քը պի տի հա մա պա տաս խա նեց նի իր կո ղակ ցի կամ քին. 

այս տեղ նաեւ շատ կար եւոր է միմ յանց հետ ապ րե լու այդ կո չու մը ու-
նե նա լը:  Նաեւ պի տի ա սեմ, որ Ք րիս տոս, հի շեց նե լով  Հին Կ տա կա-
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րա նի պատ վի րա նը, ա սում է. « Պի տի սի րես քո ըն կե րո ջը, ինչ պես 

քո ան ձը» (տե՛ս  Մատթ. ԻԲ 39): Այս տեղ պետք է նշել, որ եր բեմն 

վաղ ե րի տա սարդ շրջա նում դժբախտ սի րո պա րա գա յում մար դիկ 

ինք նաս պա նութ յուն են գոր ծում՝ ընկ նե լով ծայ րա հե ղութ յան մեջ: 

Եվ այս տեղ Աստ վա ծաշն չի այս պատ գա մը դնում է այն սահ մա նը, 

ո րից այն կողմ մար դը չպի տի անց նի: Ե՛վ ըն կե րո ջը, ե՛ւ  կո ղակ ցին 

չի կա րե լի սի րել Աստ ծուց ա ռա վել, ո րով հետեւ ան ձից ա վե լի մենք 

սի րում ենք միայն Աստ ծուն եւ Աստ ծո հա մար ենք զո հա բե րում մեր 

ան ձը:  Դա նշա նա կում է, որ ե թե ինչ-որ մե կին սկսում ենք սի րել 

փո խա բե րա կան ի մաս տով ա սած՝  «ան ձից ա վե լի», աստ վա ծաց նում 

ենք նրան, ին չը կա րող է բե րել շատ ող բեր գա կան հետ եւանք նե րի, 

ո րով հետեւ ե թե սրտի մեջ Աստ ծու տե ղը բազ մում է այլ ա րա րած, 

ա պա դա մար դուն կա րող է գցել չար ու ժե րի ազ դե ցութ յան տակ:

-  Տե՛ր հայր, իսկ կար եւո՞ր է ա մուս նա կան կյան քում զո հո ղու թուն-
նե րի գնա լու հան գա ման քը:

- Ի հար կե, կար եւոր է:  Ըն տա նե կան կյան քը նման է ծո վի. այն 

կա րող է լի նել շատ հան գիստ, խա ղաղ, գե ղա տե սիլ, եր բեմն կա-

րող են լի նել քա մի ներ, նույ նիսկ՝ փո թո րիկ ներ, ո րոնք մար դը պի տի 

հաղ թա հա րի:  Պի տի մտա բե րի այն հա մակ րան քը, սե րը, զգա ցու-

մը, հա վա նութ յու նը, ո րի վրա ին քը կա ռու ցել է այդ կյան քը՝ հի շե-

լով, որ ե թե ե կել են փո թո րիկ ներ, փոր ձութ յուն ներ իր ըն տա նե կան 

կյան քում, ա պա ին քը ան պայ ման վճռա կա նութ յուն պի տի ու նե նա 

այդ փոր ձութ յուն նե րից այն կողմ անց նե լու՝ նո րից խա ղաղ նա վա-

հան գիստ դարձ նե լով իր ըն տա նե կան կյան քը: Ո րով հետեւ հատ կա-

պես այ սօր, այս խա ռը ի րա կա նութ յան մեջ չա րը միշտ փոր ձում է 

ըն տա նե կան խա ղա ղութ յու նը, եր ջան կութ յու նը խա թա րել: Եվ մար-

դիկ պի տի ի մա նան, որ ե թե կի նը չա փից ա վե լի նյար դա յին է դառ-

նում՝ խախ տե լով ըն տա նե կան կյան քի ան դոր րը, կամ տղա մար դը, 

ե թե չա փից ա վե լի զայ րա նում է՝ իր վե րա բեր մուն քով ան հանգս-

տութ յուն բե րե լով ե րե խա նե րին եւ  ըն տա նի քին, ա պա այդ տեղ նաեւ 

չա րի ազ դե ցութ յունն է: Ա մու սին նե րը պետք է միա սին պայ քա րեն, 

հաղ թա հա րեն չա րի ազ դե ցութ յու նը՝ վե րա կանգ նե լով ըն տա նե կան 

խա ղա ղութ յու նը: Ք րիս տոսն ա սում է. «Ե րա նի՜ խա ղա ղա րար նե րին, 

ո րով հետեւ նրանք Աստ ծո որ դի ներ պի տի կոչ վե ն» ( Մատթ. Ե 9):  Սա 

վե րա բե րում է հատ կա պես նաեւ ըն տա նե կան զույ գին, ա մու սին նե-

րին, ո րով հետեւ ե թե մե կը այդ խա ղա ղութ յու նը խախ տեց, մյու սը 

պի տի լի նի խա ղա րա րար: Այս պես կվե րա կանգն վի ըն տա նե կան ան-
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դոր րը եւ  խա ղա րա րա րը, Ք րիս տո սի խոստ ման հա մա ձայն, Աստ ծո 

որ դի պի տի կոչ վի:

-  Տե՛ր հայր, ցա վոք, լի նում են դեպ քեր, երբ ա մուս նութ յու նից հե տո զույ-

գե րը զգում են, որ սխալ վել են ընտ րութ յան հար ցում, ի՞նչ ա նել: Աստ ված թույլ 

տա լի՞ս է, որ մար դը սխալ վի:

- Այս հար ցը մենք կա րող ենք գլո բալ դարձ նել՝ ա սե լով. Աստ-

ված  կա րո՞ղ է թույլ տալ, որ պա տե րազմ ներ լի նեն, ինչ-որ դժբախտ 

պա տա հար կամ ա ղետ լի նի եւ այլն: Այս տեղ մենք մեղ քը չենք կա-

րող Աստ ծու վրա գցել, ո րով հետեւ Աստ ված մար դուն ա զատ կամ-

քով է ստեղ ծել, հետ եւա բար չի բռնա նում մար դու ա զատ կամ քին, 

դրա հա մար յու րա քանչ յուր ա րարք մար դը պետք է անձ նա կան 

պա տաս խա նատ վութ յան գի տակ ցու մով ա նի, իր ա րարք նե րի պա-

տաս խա նա տուն լի նի: Ըն տա նե կան կյան քում էլ ե թե ա մու սին նե րը 

հաս կա նում են, որ սխալ վել են, չեն հա մա պա տաս խա նում ի րար եւ 

այլն, ա սեմ, որ ե կե ղե ցին նման դեպ քե րում չի ար տո նում ա մուս-

նա լու ծութ յու նը, այլ միայն բա ցա ռիկ դեպ քե րում, ո րոնք նշված 

են ե կե ղե ցա կան կա նոն նե րում…:  Հետ եւա բար նման ըն տա նիք նե րը 

պի տի խորհր դակ ցեն հոգ եւո րա կա նի հետ՝ Աստ ծու կամ քը ի մա նա-

լու հա մար: Եվ ե թե նրանց պսա կը Աստ ծու սուրբ օրհ նութ յամբ է 

ե ղել, նրանք շատ բա ներ կա րող են ի րենց հա մար բա ցա հայ տել: Եվ 

Աստ ված, տես նե լով նրանց՝ դե պի ե կե ղե ցի գնա լու ըն թաց քը, Իր 

օրհ նութ յու նը կտա, իսկ Աստ ծու օրհ նութ յու նը հե ռաց նում է բո լոր 

չար ազ դե ցութ յուն նե րը, ան հանգս տութ յուն նե րը, վշտե րը՝ բե րե լով 

սեր, խա ղա ղութ յուն, ներ դաշ նա կութ յուն:

-  Տե՛ր հայր, ի՞նչ կմաղ թեք մեր ե րի տա սարդ ըն թեր ցող նե րին, ով քեր 

փնտրում են ի րենց «երկ րորդ կե սի ն»՝ կա մե նա լով բա րե պաշտ ըն տա նիք 

ստեղ ծել:

- «Ով փնտրում է, նա կգտնի»,-ա սում է Ա վե տա րա նը: Եվ 

ա ղոթք նե րով պի տի փնտրել. իմ խոր հուր դը սա է:  Պետք է ա ղո թով 

խնդրել Աստ ծուն, որ Իր նա խախ նա մութ յամբ ի րենց ա ռաջ նոր դի 

բա րի ըն տա նիք ստեղ ծե լու գա ղա փարն ի րա կա նաց նե լու ճա նա պար-

հին:  Մաղ թում եմ հա ջո ղութ յուն ներ այդ փնտրտուք նե րի մեջ եւ  

եր ջան կութ յուն նրանց, ով քեր պի տի ըն տա նիք կազ մեն եւ Պ սա կի 

ա րա րո ղութ յամբ Աստ ծո օրհ նութ յուն նե րին ար ժա նա նան: Եվ համ-

բե րութ յուն, վճռա կա նութ յուն եւ  գի տակ ցութ յուն բո լոր նրանց, ով-

քեր այդ ըն տա նիքն ար դեն կազ մել են, որ պես զի կա րո ղա նան պահ-

14 - Գողգոթայի հաղթանակը
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պա նել ի րենց ըն տա նե կան եր ջան կութ յու նը, կա րո ղա նան միա սին 

հավատով հաղ թա հա րել ըն տա նե կան հար կից ներս եր բեմն հան դի-

պող խժդժութ յուն նե րը, վի ճա բա նութ յուն նե րը, ո րոնք հա ճախ նաեւ 

չա րի ազ դե ցութ յամբ են լի նում: Այս կերպ նրանք եր ջան կութ յուն 

ու խա ղա ղութ յուն կպարգ եւեն ոչ միայն ի րենց մա նուկ նե րին, ի րենց 

ըն տա նի քին, այլեւ շրջա պա տի մարդ կանց:  

(2012 թ., հոկտեմբեր, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Կ Ն Ո Ջ  Կ Ո Չ Ո Ւ Մ Ն  Ո Ւ  Ա Ռ Ա Ք Ե Լ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆՆ 

Ա Յ Ս  Կ Յ Ա Ն Ք Ո Ւ Մ

« Կինն է աղբ յու րը ըն տա նե կան սի րո եւ այդ աղբ յու րը 
պետք է զու լալ եւ մշտա բուխ լի նի»:

 Տեր Ա սո ղիկ քա հա նա  Կա րա պետ յան 

-   Տե՛ր հայր գի տենք, որ մինչ քրիս տո նեութ յու նը կի նը տղա մար դուն հա-
վա սար անձ չէր հա մար վում՝ հա կա ռակ իր ար ժա նիք նե րին:  Միայն քրիս տո-
նեութ յան շնոր հիվ է, որ կի նը իր տե ղը գտավ մարդ կա յին քա ղա քակր թութ-
յան մեջ: Ք րիս տո նեութ յու նը բարձ րաց րեց կնո ջը՝ որ պես կեն սու նակ ու ժի. 
կի նը օժտ ված է նվի րու մի, սի րո, հե զութ յան, հնա զան դութ յան, քաղց րութ յան 
շնորհ նե րով, եւ քրիս տո նեութ յու նը, որ իր էութ յամբ սեր է, ար ժե քա վո րեց կնո-
ջը՝ «խա վա րի տա ճա րից» դարձ նե լով «լույ սի տա ճար»: Եվ այս բո լոր օրհ նութ-
յուն նե րի սկիզ բը դրեց սբ.  Մա րիամ Աստ վա ծա ծի նը:  Ման րա մաս նեք, տե՛ր 
հայր, խնդրում եմ: Ինչ պե՞ս:

- Ք րիս տո նեութ յան հիմ քում ըն կած է աստ վա ծա յին ճշմար տութ-

յու նը, ո րով հե տեւ քրիս տո նեա կան հա վա տը կա ռուց ված է Ք րիս-

տո սի Ան ձի վրա, իսկ այն, ինչ ծա գում է  Տի րո ջից, ու նի կա տար յալ 

ներ դաշ նա կութ յուն: Ք րիս տո նեութ յու նը ա ռաջ բե րեց աստ վա ծա յին 

այն ճշմար տութ յու նը, որ Աստ ծո կող մից ստեղծ ված եր կու ան հատ-

նե րը՝ Ա դամն ու Եվան, նույն Աստ ծո պատ կերն ու նմա նութ յունն 

ու նեն եւ օժտ ված են նույն շնոր հով, սա կայն նրան ցից յու րա քանչ-

յու րը կոչ ված էր այլ ծա ռա յութ յան, ա ռա քե լութ յան: Ն րանք ի րար 

չէին հա կա սում, մե կը չէր ստեղծ ված իբ րեւ թա գա վոր, մյու սը՝ իբ-

րեւ հպա տակ, այլ ստեղծ ված էին իբ րեւ «տեր» եւ «իշ խան», ո րոնք 
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պետք է լի նեին տե րը ա րար չա գոր ծութ յան եւ զար գաց նեին այն: Եվ 

ա վե լին. նրան ցից մե կը օժտ վեց մի հատ կութ յամբ, ո րի պատ ճա ռով 

էլ նրան տրվեց Եվա ա նու նը, ո րը նշա նա կում է կյանք: Ա դամն իր 

աստ վա ծաշ նորհ ի մաս տութ յամբ կա րո ղա ցավ տես նել նրա մեջ աստ-

վա ծա յին այդ շնոր հը եւ այդ ի մաս տութ յամբ նրան տվեց մի ա նուն, 

որն այ լեւս ճշտեց նրա դիրքն ա րար չութ յան մեջ: Եվ Ա դամն ու 

Եվան ի րա րից ան կախ չստեղծ վե ցին, այլ ստեղծ վե ցին այն նյու թից, 

ո րը միա վո րում էր նրանց:  Ք րիս տո նեա կան ե կե ղե ցին աստ վա ծա-

յին այդ ճշմար տութ յան հի ման վրա սահ մա նեց կնոջ եւ տղա մար դու 

դե րը, նրանց ծա ռա յութ յու նը մարդ կա յին կյան քում եւ դա նվի րա-

գոր ծեց սուրբ Պ սա կի խորհր դով, եւ այդ խոր հուր դը համեմատեց 

Ք րիս տո սի եւ Ե կե ղե ցու միութ յան ի րո ղութ յան հետ: 

- Ե կե ղե ցու հայ րե րի գրվածք նե րում հան դի պում ենք « Մա հաց յալ Եվան 
կեն դա նա ցավ Աստ վա ծա մոր մի ջո ցով» ար տա հայ տութ յա նը: Ինչ պե՞ս կբա-
ցատ րեք, տե՛ր հայր. խո սենք առ հա սա րակ «Ե վա-Աստ վա ծա մայր» կա պի մա-
սին:

- Բ նա կա նա բար, Աստ վա ծա մայ րը քրիս տո նեութ յան մեջ ոչ 

միայն կնոջ դիր քը ճշտեց, ո րով հե տեւ  Նա ոչ այլ Ով էր, ե թե ոչ Ե վա-

յի սերն դի շա րու նա կո ղը:  Սուրբ Գր քում դե ռեւս դրախ տում ե ղած 

ժա մա նակ աս վել էր, որ թշնա մութ յուն է դրվում կնոջ եւ օ ձի սերն դի 

(այ լա բա նո րեն՝ սա տա նա յի) մի ջեւ.  կնոջ սերն դից ե լա ծը պի տի ջախ-

ջա խեր օ ձի գլու խը, այ սինքն՝ ոչն չաց ներ չա րին, հե տե ւա բար Եվան 

ու ներ շատ կա րե ւոր մի ա ռա քե լութ յուն մարդ կա յին կյան քում, ո րը 

ոչ միայն կյանք պար գե ւելն էր, «ա ճե ցե՛ք ու բազ մա ցե՛ք» պատ-

գա մը ի րա կա նաց նելն էր, այ լեւ այդ պատ գա մի բարձ րա կե տին լույս 

աշ խարհ պի տի գար Փր կի չը,  Մե սիան, որն էլ պի տի ի րա կա նաց ներ 

այդ մար գա րեութ յու նը, հե տե ւա բար Աստ վա ծա մայրն Իր հան գա-

ման քով վե րա դարձ րեց մարդ կութ յան հա մար կորս ված կեր պա րի 

ամ բող ջութ յու նը, եւ դրա նով ոչ թե վե րա կանգ նեց կնոջ հա վա սա-

րութ յու նը մարդ կա յին կյան քում, ո րով հե տեւ այդ հա վա սա րութ-

յու նը աստ վա ծա յին ա րար չութ յան մեջ խախտ ված չէր. մարդ կա յին 

ըն կալ ման մեջ էր այդ խախ տու մը ար ձա նագր վել, ինչ պես որ պատ-

վի րա նա զան ցութ յան պատ ճա ռով մար դու նկա րա գիրն էր եղծ վել, 

բայց մար դը շա րու նա կում էր պահ պա նել   Աստ ծո պատ կե րը եւ 

նմա նութ յու նը, Ք րիս տո սը պար զա պես վե րա նո րո գեց նրա մեջ այդ 

ա մե նը, եւ Աստ վա ծա մայրն էլ Իր սրբութ յամբ, ա ռա քի նութ յուն նե-

րով շնոր հը ըն դու նեց Ա րար չի կող մից՝ դառ նա լու Փրկ չի  Մայ րը, եւ 

դրա նով էլ վե րա կանգ նեց Ե վա յի ամ բող ջա կան կեր պա րը եւ ե ղա ծը 
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վե րա կանգ նեց:  Մեզ հա մար հիմ քը աստ վա ծա յին ճշմար տութ յունն 

է, եւ այ սօր վա հա սա րա կութ յան հա մար էլ դա պի տի դառ նա ա ռաջ-

նոր դո ղը եւ ոչ թե այն կեղծ շար ժում նե րը, ո րոնք ու զում են վե րա-

կանգ նել այս կամ այն խա վի ի րա վունք նե րը: Այդ ի րա վունք նե րը 

հա վի տե նա պես ո րոշ ված, հաս տատ ված են, ո րով հե տեւ ա մեն մեկն 

այս կյան քում ու նի իր կո չումն ու գոր ծա ռույ թը:

- Կ նոջ դե րը իր վե հա գույն ձե ւով դրսե ւոր ված է Աստ վա ծա մոր կեր պա-

րում: Ն րա Ան ձի մեջ խտա ցած է մայ րութ յան բարձ րա գույն ար տա հայ տութ-

յու նը:  Բո լոր ժա մա նակ նե րում էլ  սբ․ Աստ վա ծա մոր կեր պա րը գե րա գույն օ րի-

նակ է ե ղել կնոջ հա մար: Ի՞նչ կա րող է սո վո րել մե րօր յա կի նը  Աստ վա ծա մոր 

կեր պա րից:

-  Մեզ հա մար Աստ վա ծա մայ րը գե րա գույն բա րե խոսն է: Ն րա 

նման մենք ու նենք բազ մա թիվ սրբու հի ներ, ո րոնք ի րենց կյան քով, 
վար քով կնոջ կեր պա րի ճշմա րիտ օ րի նակ ներ են: Աստ վա ծա մոր պա-

րա գա յում ա ռա վել ա ռանձ նա նում է Ն րա՝ Փրկ չի  Մայ րը լի նե լու հան-

գա ման քը եւ չպետք է մո ռա նանք, որ  Նա շատ լավ գի տակ ցում էր, 

թե Ում է լույս աշ խարհ բե րել եւ Ում է դե պի խա չը ա ռաջ նոր դում: 

 Նա այդ ա մե նը գի տակ ցե լով հան դերձ՝ հա մա պա տաս խան նկա րա գիր 

եւ կեն ցաղ ու ներ: Աստ վա ծա մայրն ու րիշ էր, ու րիշ ա ռա քե լութ յուն 

ու ներ…: Ա մեն ոք Աստ վա ծա մայր լի նել չի կա րող, բայց կա րող ենք 
նրա ա ռա քի նութ յուն նե րի հե տե ւոր դը լի նել:  Բո լոր ժա մա նակ նե րում 

կնոջ հա մար Ն րա կեր պա րը ա ռաջ նոր դող պետք է լի նի, սա կայն ցա-

վոք պի տի ար ձա նագ րենք, որ այ սօր վա մեր կյան քում հայ կա նանց, 

աղ ջիկ նե րի հա մար շատ հա ճախ ա ռաջ նորդ են հան դի սա նում այս-

պես ա սած՝ ե րե ւե լի անձ նա վո րութ յուն ներ, ո րոնք պայ մա նա վո րում 

են նրանց ապ րե լա կեր պը, խո սե լա ձե ւը, վար վե լա ձե ւը, հագն ված քը. 

այդ բո լո րը մար դուն միայ նակ են թող նե լու այն հոգ սե րի, նե ղութ-

յուն նե րի, տա ռա պանք նե րի մեջ, ո րոնք ան խու սա փե լի են մարդ-

կա յին կյան քից ներս: Իսկ երբ դու քեզ ա ռաջ նոր դող կեր պար ես 

գտնում մեկ ու րիշ ո լոր տից, որն այ լեւս դա րե րով ամ րագր ված, փոր-

ձութ յան բո վով ան ցած է, բնա կա նա բար, այդ կեր պա րը քեզ ի րա պես 

կա րող է ա ջակ ցել եւ օգ տա կար լի նել քո կյան քի բո լոր ի րա վի ճակ-

նե րում: Եվ այդ ա ռու մով կի նը պի տի ի մաս տութ յուն ու նե նա ի րեն 

ա ռաջ նոր դող կեր պար ընտ րե լու հար ցում: Ա ռա ջին հեր թին կի նը իր 

հա մար պի տի ճշտի իր տե ղը, դե րը, կո չու մը այս կյան քում. ին չի՞ն է 

ին քը ձգտում, ի՞նչ է ու զում այս կյան քում ի րա կա նաց նել: Ե թե նա 

հաս կա ցավ այս ա մե նը, ու րեմն կեր պար նե րին ընտ րե լիս էլ կու նե-
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նա ճիշտ կողմ նո րո շում: Ու րեմն կնոջ դե րը այ սօր վա կյան քում մե-

կընդ միշտ ճշտված պետք է լի նի. սա չի նշա նա կում, որ կի նը չպի տի 

ընտ րի մաս նա գի տա կան աշ խա տանք, բայց կինն ու նի այն պսա կը, 

ո րը չու նի տղա մար դը. կինն է կյան քը պար գե ւում եւ ի րա կա նաց-

նում Աստ ծո՝ «ա ճե լու եւ բազ մա նա լո ւ» պար գե ւը, եւ այդ պար գե ւը 

ի րա կա նութ յուն պի տի դառ նա միայն բնա կան ճա նա պար հով: Այ սօր 

կա նայք կան, ո րոնք ա մուս նա ցած չեն, բայց զա վակ են ու զում ու նե-

նալ՝ այ սօր վա ըն դուն ված գի տա կան «նվա ճում նե րը» օգ տա գոր ծե-

լով եւ ի րենց անձ նա կան ցան կութ յու նը բա վա րա րե լու նպա տա կով: 

 Սուրբ Ե կե ղե ցին դեմ է այս պի սի ե րե ւույթ նե րին: Ե թե մարդն ու զում 

է սե րունդ ու նե նալ, զա վակ մե ծաց նել, ա պա կա աստ վա ծա սահ ման 

ճա նա պար հը. չի կա րե լի բնութ յա նը դեմ գնալ, Աստ ծո պատ վի րա նը 

խախ տել:  Դա ըն դու նե լի չէ: 

-  Տե՛ր հայր, եր ջան կա հի շա տակ  Գա րե գին  Հով սեփ յան կա թո ղի կոսն ա սում 

է, որ «Ըն տա նի քը նման է ե կե ղե ցու, ո րի քա հա նան մայրն է»: Այս մեկ նա խա-

դա սութ յան մեջ կար ծեք ամ փոփ ված է ա մեն ինչ՝ կնոջ դերն ըն տա նի քից ներս 

եւ նրա ա ռա քե լութ յունն այս կյան քում:  Բայց արդ յո՞ք կնոջ կո չու մը միայն որ-

դեծ նութ յունն է:

- Ո՛չ, որ դեծ նութ յու նը գլխա վոր նպա տակն է, բայց կի նը ու նի 

նաեւ այլ կո չում: Ե թե ըն տա նիք է ձե ւա վոր վում, ո րում պետք է 

սե րը թա գա վո րի, այդ սերն ու նի մեկ աղբ յուր, ո րը կինն է:  Գու ցե 

հի մա իմ խոս քը սուբ յեկ տիվ հնչի, բայց կյան քի փոր ձա ռութ յու-

նը ցույց է տա լիս, որ ե թե կի նը չլի նի սի րո աղբ յուր, տղա մարդն այդ 
աղբ յու րի դե րը ստանձ նել չի կա րող, ո րով հե տեւ կնոջ ձեռ քե րում է ա մե-
նայն ինչ. կի նը կա րող է տու նը շի նել եւ կա րող է այն քան դել: Այ սօր մեր 

հա սա րա կութ յան մեջ շատ խնդիր նե րի ենք հան դի պում, ո րոնք մի 

տե սակ ան հաս ցե են մնում, քա նի որ ո րե ւէ մե կը չի ու զում պա-

տաս խա նատ վութ յու նը վերց նել իր վրա, բայց ե թե խոր քում դի-

տար կենք, ա մուս նա կան կյան քում տղա մար դը եւ կի նը ու նե նում են 

սխալ ներ, թե րա ցում ներ, բայց ըն տա նի քի ամ րութ յու նը կնոջ ձեռ քե րում 
է, քա նի որ նա կոչ ված է, ինչ պես ար դեն հի շա տակ վեց, ըն տա նի քի 

քա հա նան լի նե լու, իսկ քա հա նան ի րա կա նաց նում է  Սուրբ Ե կե-

ղե ցու միութ յու նը՝ հա վա սա րա պես Աստ ծո  Խոս քը բաշ խե լով, ի րեն 

բաշ խե լով այդ հա մայն քի ան դամ նե րին:  Նույ նը ըն տա նե կան ե կե-

ղե ցու պա րա գա յին. կի նը պետք է ու նե նա այդ հատ կութ յու նը՝ ի րեն 

հա վա սա րա պես բաշ խե լու այդ ըն տա նի քի մեջ, ո րով հե տեւ հա ճախ 

տղա մար դիկ տար վում են ըն տա նե կան հոգ սե րով, ար տա քին աշ խա-
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տան քով եւ ծանր բե ռը ծան րա նում է կնոջ ու սե րին:  Նույ նիսկ ե թե 

կի նը ո րե ւէ աշ խա տան քի մեջ է ներգ րավ ված, այլ պար տա կա նութ-

յուն ներ ու նի աշ խա տա վայ րում, սա կայն նրա գե րա գույն պար տա կա-
նութ յու նը ըն տա նե կան միութ յան եւ եր ջան կութ յան պահ պա նումն է: Եվ 

դա նաեւ անձ նա կան եր ջան կութ յան հիմ քն է. ե թե ըն տա նի քի մեջ 

չկա այդ եր ջան կութ յու նը, ու րեմն ա պեր ջա նիկ կլի նեն ըն տա նի քի 

բո լոր ան դամ նե րը,  եւ բո լո րի հա յաց քը եւ միտ քը այդ ըն տա նի-

քից դուրս կլի նեն: Դ րա հա մար նախ քան ա մուս նութ յու նը ա ռա-

ջին հեր թին եր կուսն էլ ի րենց հա մար պի տի ճշտեն մեկ կա րե ւոր 

հան գա մանք՝ ի րենք ի րենց գտե՞լ են հա մա տեղ կյան քի հա մար, թե 

ոչ:  Քա նի որ եր բեմն ընտ րութ յու նը կա տար վում է տար բեր ան ցո-

ղիկ ե րե ւույթ նե րի հի ման վրա, եւ երբ դրանք կորս վում են, միութ-

յու նը քայ քայ վում է: Դ րա հա մար կա նայք եւ տղա մար դիկ մինչ 

ա մուս նա կան ուխ տը կա պե լը ի րար լավ պետք է ճա նա չեն եւ այդ 

ճա նա չե լիութ յան մեջ ի րենց հա մար ա մե նա կա րե ւո րը պի տի ո րո-

շեն՝ ան պայ մա նա վոր սեր. ե թե այն կա, ու րեմն ի րենք ի րենց կյան քի 

ըն թաց քում ա մեն ինչ հա մե րաշ խո րեն կանց կաց նեն: Ըն տա նի քում 

լի նում են վե ճեր, կռիվ ներ, հա կա ռա կութ յուն ներ, ան հաս կա ցո-

ղութ յուն ներ. ա մու սին նե րը նույ նիսկ օ րե րով կա րող են ի րար հետ 

չխո սել, բայց երբ կա այդ սե րը, ա մեն բան հաղ թա հար վում է: Եվ ես 

իմ խոս քում միշտ նշում եմ, որ ան նոր մալ է այն ըն տա նի քը, որ տեղ 

չկան գժտութ յուն ներ, ու րեմն այն տեղ ա մեն մեկն իր անձ նա կան 

կյան քով է ապ րում, ընդ հան րա կան եր ջան կութ յու նը ո րե ւէ մե կին 

չի հու զում:   

-  Տե՛ր հայր, ամ փո փենք մեր զրույ ցը՝  եւս մեկ ան գամ շեշ տե լով, թե որն է  
կնոջ ա ռա քե լութ յունն այս կյան քում եւ ին չի է կոչ ված կի նը: Ի՞նչ կպատ գա մեք 
մեր ըն թեր ցող կա նանց: 

- Ա մե նից ա ռաջ կի նը կոչ ված է Աստ ծո պատ վի րա նը ի րա կա-

նութ յուն դարձ նել. «Ա ճե ցե՛ք, բազ մա ցե՛ք, լցրե՛ք եր կի րը» (Ծննդ․ 

Ա 28), ո րով հե տեւ եր կի րը լցնե լով` մենք ա պա հո վում ենք երկ նա-

յին ար քա յութ յան մեջ բնա կիչ նե րի թի վը, ա պա հո վում ենք եր կինք 

տա նող այդ ճա նա պար հի ամ րութ յու նը, ո րը  Սուրբ Ե կե ղե ցին է, 

ո րով հե տեւ ա մեն մի բա րե պաշտ քրիս տոն յա ե կե ղե ցու հիմ քում այդ 

ա մուր, կարծր քարն է դառ նում, ո րի վրա բարձ րա նում է հո գե ւոր 

շին ված քը: Եվ ա մե նա կա րե ւո րը. պատ րա՞ստ է կի նը ի րեն ամ բող ջա-

պես նվի րե լու ըն տա նե կան կյան քին:  Մե րօր յա կյան քում կան ար-

ժեք ներ, ո րոնք աստ վա ծաս տեղծ են եւ ո րոնք պետք է պահ պա նել: 

Ա ռա ջին ըն տա նի քը Աստ ված ստեղ ծեց դրախ տում եւ սրա վե րա-
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բեր յալ հա յոց հայ րա պետ նե րից եր ջան կա հի շա տակ Մկր տիչ Խ րիմ-

յա նը մի հրա շա լի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ու նի՝ «Դ րախ տի ըն տա նիք» 

գիր քը, ո րը կա րող է  Սուրբ  Գիրք դառ նալ ըն տա նի քի հա մար:  Մեր 

սի րե լի կա նայք պետք է ի րենց հա մար պար զեն. ո՞րն է ի րենց կո-

չումն այս կյան քում: Ե թե պար զե ցին այդ, ու րեմն ի րենց կյանքն 

ա վե լի հեշտ կըն թա նա: Ե թե ի րենք ցան կա նում են ըն տա նիք կազ մել 

եւ միեւ նույն ժա մա նակ նվիր վել մի աշ խա տան քի, որն ի րեն ցից պա-

հան ջում է ամ բող ջա կան նվի րում, ու րեմն եր կու սում էլ կձա խող-

վեն:  Դա չի նշա նա կում, որ դու պի տի փակ կյանք ապ րես. պի տի 

լիար ժեք ապ րես կյանքդ, ո րով հե տեւ դու ես կյան քը տվո ղը: Ե թե 

դու շնորհ ու նես եր գե լու, նկա րե լու, ու րեմն քո կյան քը նվի րիր 

դրան, բայց մի՛ ա սա. «Ես սա էլ կա նեմ, նա էլ», ո րով հե տեւ այդ պես 

չի կա րող լի նի: Այլ հարց է, որ երբ քո զա վակ նե րը հաս նեն ո րո շա-

կի տա րի քի եւ ինք նու րույն կյան քով սկսեն ապ րել, դու ա զատ ես 

տնօ րի նե լու քո ժա մա նա կը…: Դ րա հա մար ա մեն ակա րե ւո րը ա ռա-

քե լութ յունդ, կո չումդ հաս կա նալն է՝ չմո ռա նա լով, որ ար դեն յու-

րա քանչ յուր կին ի վե րուստ տրված ա ռա քե լութ յուն ու նի, որ է մայ-

րա նա լը եւ մայ րա կան խնամք տա ծե լը, ինչ պես Աստ վա ծա մայ րը, 

ինչ պես սուրբ Ե կե ղե ցին իր սե րունդ նե րի հան դեպ:  Կինն է աղբ յու րը 
ըն տա նե կան սի րո եւ այդ աղբ յու րը պետք է զու լալ եւ մշտա բուխ լի նի: Ես 

հա վա տում եմ եւ վստահ եմ, որ ե թե կի նը ամ բող ջա կան նվի րում 

ու նե ցավ, տղա մարդն էլ նվի րում կու նե նա, իսկ ե թե կնոջ կող մից 

նվի րու մը պա կա սեց, տղա մարդն էլ պի տի սա ռի դե պի իր կի նը, ըն-

տա նի քը եւ իր հա մար ջեր մութ յան ու րիշ աղբ յուր պի տի գտնի: Այս 

դեպ քում հա սա րա կութ յան մեջ էլ կլի նեն լուրջ խնդիր ներ, ինչն էլ 

կբե րի ա վե լի մեծ ա վեր նե րի: 

(2013 թ., հունիս, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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Ս Ո Ւ Ր Բ  Գ ՐՔ Ի  Դ Ե Ր Ն  Ո Ւ 

Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ Ը  Մ Ե Ր  Կ Յ Ա Ն Ք Ո Ւ Մ

Տեր Սմ բատ քահանա  Սարգս յան

-  Գաղտ նիք չէ, որ ինչ պես դա րեր ու հա զա րամ յակ ներ ա ռաջ, այ սօր էլ 

Աստ վա ծա շունչ  Մատ յա նը մարդ կութ յան ու շադ րութ յան կի զա կե տում է, շա-

տե րի հո գե ւոր սնունդն ու մխի թա րութ յու նը:  Տե՛ր հայր, փոր ձենք հաս կա նալ՝ 

ո՞րն է  Սուրբ Գր քի շնորհ ման հիմ նա կան նպա տա կը, ի՞նչ դեր եւ նշա նա կութ-

յուն ու նի այն յու րա քանչ յու րիս կյան քում:

- Աստ ծո  Խոս քը Աստ ծո հայտ նութ յունն է մարդ կութ յա նը:   Քա-

նի որ Աստ ված խորհր դա վոր ու ան հայտ է, ա պա Ն րա խոսքն էլ 

խորհր դա վոր կլի ներ, ե թե հո դա բաշխ ձե ւով մեզ չհայտն վեր:  Սբ․ 

Պո ղոս ա ռաք յա լը, խո սե լով անդ րաշ խար հա յի նի մա սին,  ա սում է. 

« Գի տեմ մի մար դու ի Ք րիս տոս, որ տասն չորս տա րի ա ռաջ (թե 

մարմ նով էր՝ չգի տեմ, թե ա ռանց մարմ նի՝ չգի տեմ, Աստ ված գի-

տե»), հափշ տակ վեց մին չեւ եր րորդ եր կինք…, մին չեւ դրախտ եւ 

լսեց ան պա տում խոս քեր, որ մարդս ար տոն ված չէ խո սել …» (Բ 

 Կորնթ. ԺԲ 2-5): Այ սինքն՝ անդ րաշ խար հա յին եւ հո գե ւոր ի րա կա-

նութ յու նը վեր է մարդ կա յին խոս քի տրա մա բա նութ յու նից եւ հաս-

կա նա լու հա մար ու նի հա տուկ ձե ւա կերպ ման անհ րա ժեշ տութ յուն: 

 Մենք Աստ ծո եւ մեր փրկութ յան մա սին ի մա նում ենք Աստ ծո խոս-

քից: Սբ. Գր.  Տա թե ւա ցին, նկա տի ու նե նա լով մար դու ան կու մը, 

ա սում է, որ մար դը փո փո խա կան է. ինչ պես բա րուց փոխ վեց  դե պի 

չա րը, այն պես էլ կա րող է նաեւ չա րից փոխ վել բա րին, իսկ բա-

րին մեզ փո խանց վում է Աստ ծո խոս քով: Ու րեմն մենք մեր կյան քը 

շտկե լու եւ նո րո գե լու անհ րա ժեշ տութ յունն ու նենք, ո րը հնա րա վոր 

է Աստ ծո խոս քով: 

-  Տե՛ր հայր, ա սա ցիք, որ մար դը փո փո խա կան է, մինչ դեռ մենք գի տենք, 

որ Աստ ծո խոսքն ան փո փոխ է, քա նի որ  Սուրբ Գր քին խորթ է ո րե ւէ ժա մա-

նա կավ րի պութ յուն, քան զի նրա խոսքն Ին քը Ճշ մար տութ յունն է, ո րը հա վետ 

ար դիա կան հնչե ղութ յուն ու նի…: Աստ ծո  Խոս քը կա րո՞ղ է եր բե ւէ ժա մա նա-

կավ րեպ հա մար վել:

- Եր բե՛ք, ո րով հե տեւ Աստ ված ան փո փոխ է, հե տե ւա բար Աստ-

ծո խոսքն էլ ան սուտ է, չի կա րող ո րոշ ժա մա նակ ճշմա րիտ լի նել, 
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հե տո կորց նել իր ար դիա կա նութ յու նը: Ին չո՞ւ, ո րով հե տեւ ճշմար-

տութ յու նը մնում է նույ նը: Ճշ մար տութ յունն Ին քը  Հի սուս Ք րիս-

տոս է, Ով Իր Ան ձը մեզ հա մար զո հեց:  Լի նե լով Աստ ված, խո նարհ-

վեց մարդ լի նե լու աս տի ճան: Աստ ծո Որ դու մար դե ղա ցու մը, ո րի 

մա սին գրված է  Սուրբ Գր քում, Ճշ մար տութ յան հայտ նութ յունն է 

մեզ, այն քա րոզ վում է շուրջ 2000 տա րի աստ ված հայտ նութ յու նից 

հե տո, սա կայն դրա նից ա ռաջ էլ դա րեր շա րու նակ մար գա րեաց վում 

եւ քա րոզ վում էր: 

- Ի՞նչ  բա րե րար ազ դե ցութ յուն  է ու նե նում Աստ ծո  Խոս քի ըն թեր ցա նութ-

յու նը ըն թեր ցո ղի հո գու, սրտի եւ մտքի վրա:

 - Ա սա ցի, որ Աստ ծո խոս քը հայտ նութ յուն է  մեզ մեր ան ձե րի 

փրկութ յան հա մար, այն մեր փո փոխ ման ու ղե նիշն է:  Բայց չմտա-

ծենք, որ  Սուրբ  Գիր քը դա սագր քի պես է, ո՛չ, քա նի որ Աստ ծո 

խոսքն իր մեջ աստ վա ծա յին ներշն չում ու նի: Այն գրվել է  Սուրբ 

 Հո գով ներշնչ ված մարդ կանց կող մից: Եվ քա նի որ մենք Աստ ծո 

պատ կե րով եւ նմա նութ յամբ ենք ստեղծ վել, Աստ ծո շուն չը,  Սուրբ 

 Հո գու ներ կա յութ յունն ու նենք մեր մեջ, ուս տի անհ րա ժեշ տութ-

յուն ու նենք այս խոս քից վեր ապ րում ու նե նա լու: Բ նա կա նա բար, 

Աստ ծո խոսքն ըն թեր ցե լիս մենք ապ րում ենք այն ներշն չան քը, որն 

ապ րել են Աստ վա ծաշն չի հե ղի նակ նե րը՝ լցվե լով  Սուրբ  Հո գով, հա-

ղոր դակց վե լով Աստ ծո հետ: Աստ ծո խոսքն ա սում է. « Պի տի սի րե՛ս  

քո  Տեր Աստ ծուն քո ամ բողջ սրտով եւ քո ամ բողջ հո գով եւ քո 

ամ բողջ զո րութ յամբ եւ քո ամ բողջ մտքով. եւ պի տի սի րե՛ս քո ըն-

կե րո ջը, ինչ պես քո ան ձը» ( Ղուկ. Ժ 27), ու րեմն սի րել Աստ ծուն, 

նշա նա կում է փա փա գել Ն րա խոսքն ի մա նալ:  Շատ կա րե ւոր է, որ 

մեր զգա յա րան նե րը տար ված լի նեն բա րի ապ րում նե րով: Սբ. Եփ-

րեմ Ա սո րին ա սում է. «Ու ժե րիդ նե րա ծի չա փով պատ րաս տիր քեզ 

ըստ կա րել վույն հա ճախ ըն թեր ցել Աստ վա ծա շուն չը, որ ի մի բե րի 

մտքերդ, ո րոնք ցրել էր թշնա մին իր խա բե պա տիր հնարք նե րով չար 

խոր հուրդ ներ ներշն չե լով: Աստ ծո խոս քի ըն թեր ցու մը կար գի է բե-

րում ցրված մտքե րը եւ աստ ված գի տութ յուն պար գե ւում: Ուս տի 

ջա նա սեր ե ղիր եւ վար ժիր անձդ ըն թեր ցա նութ յամբ ու ա ղոթ քով, 

որ պես զի միտքդ լու սա վոր վի»:   Մենք իս կա պես մեր մտքե րի լու սա-

վո րութ յան եւ մեր կյան քի նո րո գութ յան  անհ րա ժեշ տութ յունն ու-

նենք:  Սա չի լի նում ա ռանց ինք նա ճա նա չո ղութ յան: Ե թե կա րող ենք 

ա սել, որ Աստ վա ծա շուն չը լույս է, ա պա որ քան մո տե նանք լույ սին, 

կտես նենք մեր զգես տի բծե րը:  Մենք հա ճախ ինք նա խա բեութ յան 



218  Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ

մեջ ենք ընկ նում՝ մտա ծե լով, որ լավն ենք: Աստ վա ծաշն չի խոսքն 

ուղ ղում է մեր մտա ծում նե րը, աշ խար հա յաց քը:  Հայ րե րից մեկն 

ա սում է, որ Աստ վա ծաշն չի պատ վի րան նե րի ման րակր կիտ պահ պա-

նութ յու նը մեզ ինք նա ճա նա չո ղութ յան է բե րում, ո րով հե տեւ մենք 

մեզ այ լեւս չենք հա մե մա տում մարդ կանց հետ, այլ՝ Աստ ծո:

-  Սուրբ Գր քի մեկ նիչ նե րը մար դուն խոր հուրդ են տա լիս սուրբգ րա յին 

պա տում նե րի, հե րոս նե րի վար քե րի մեջ նախ եւ ա ռաջ տես նել ի րեն, իր սրտի 

մեղ քե րը, ա րատ նե րը, աշ խար հա սի րութ յու նը, հպար տութ յու նը եւ մյուս մեղ-

քե րը:  Աստ վա ծա շուն չը բնավ չի սքո ղում, թաքց նում իր հե րոս նե րի թե րութ-

յուն ներն ու մեղ քե րը, սո վո րեց նում է մեզ  Սո ղո մո նի կռա պաշ տութ յան,  Դավ-

թի մեղ սա գոր ծութ յան,  Պետ րո սի ու րա ցութ յան մեջ տես նել մեր ան ձե րը…: Ի՞նչ 

կա սեք այս առն չութ յամբ:

- Աստ վա ծաշն չի մեջ ար դար մարդ կանց մա սին քիչ է խոս վում: 

 Հի շենք  Հոբ ար դա րին:  Երբ Աստ ված խո սեց նրա հետ, պարզ վեց, 

որ  Հոբն էլ մե ղա վոր է:  Նա իր ան ձը հա մե մա տե լով մարդ կանց հետ՝ 

ար դար էր կար ծում:  Բայց Աստ ծո հետ հա մե մատ վե լով հաս կա-

ցավ, որ մե ղա վոր է: Ե սա յի մար գա րեն ա սում է, որ մարդ կանց ար-

դա րութ յու նը կեղ տոտ լա թե րի պես է (տե՛ս Եսայի ԿԳ 6): Ին չո՞ւ. 

ո րով հե տեւ մենք բո լորս էլ կրողն ենք մա հա ցու մեղ քե րի:   Բա րի, 

ար դար մե կը չկա. յու րա քանչ յուր մարդ անձ նա սեր է: Դ րա հա մար 

էլ  Տերն ա պաշ խա րութ յան է կան չում մեզ՝ մեր ան ձե րի փո փո խութ-

յու նը նկա տի ու նե նա լով, որն անհ նար է ա ռանց Ք րիս տո սի: Ե թե 

դա հնա րա վոր լի ներ մարդ կա յին ջան քե րով, ա պա Աստ ծո Որ դին 

չէր մարմ նա նա եւ խա չի վրա չէր մեռ նի մեզ հա մար: Ե թե հնա րա-

վոր լի ներ Աստ վա ծա շուն չը միայն կար դա լով փրկվել, ա պա Աստ ծո 

Որ դու սուրբ  Մարմ նի եւ Ար յան հա ղոր դութ յան անհ րա ժեշ տութ յու-

նը չէինք ու նե նա:  Մեր կյան քը մա հա ցու մեղ քե րով վի րա վոր ված է: 

Ու րեմն նախ պետք է հո գու հի վան դութ յու նից ձեր բա զատ վել: 

- Ա ռաք յալն ա սում է,  որ Աստ ծու խոսքն ազ դու եւ ա վե լի հա տու է, քան 

ա մեն մի երկ սայ րի սուր. եւ կտրում անց նում է մին չեւ ո գու եւ հո գու, հո դե րի եւ 

ող նա ծու ծի բա ժան ման սահ մա նը. նա քննում է սրտի մտա ծում ներն  ու խոր-

հուրդ նե րը (տե՛ս Եբր. Դ 12): Ինչ պի սի՜ դի պուկ հա մե մա տութ յուն:

- Աստ ծո խոս քը տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով ազ դե լու կա րո-

ղութ յուն ու նի: Աստ ված Իր մեջ ու նի ան ճա ռե լի բա րին, ո րին հա-

ղորդ ենք լի նում՝ ըն թեր ցե լով  Սուրբ  Գիր քը: Աստ վա ծաշն չի հե ղի-

նակ ներն էլ ի րենք նախ ապ րե ցին այս խոս քով եւ ա պա փո խան ցե-

ցին մեզ:  Հե տաքր քիր է նրանց ո ճե րի տար բե րութ յու նը: Ինչ պե՞ս 
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կա րող ենք հա մե մա տել  Պետ րոս ա ռաք յա լի պարզ նա խա դա սութ-

յուն նե րը  Պո ղոս ա ռաք յա լի բարձր աստ վա ծա բա նա կան ձե ւա կեր-

պում նե րի հետ, կամ՝ աստ վա ծա բա նութ յան մա սին  Հով հան նես ա վե-

տա րան չի բարձր դա տո ղութ յուն նե րը  Մար կոս ա վե տա րան չի պարզ 

խոս քի հետ, կամ՝ Ե րե միա մար գա րեի նուրբ եւ Ե սա յի մար գա րեի 

եր գե ցիկ ո ճը  եւ այլն: Գ րե լով աստ վա ծա յին ներշն չու մով՝ նրան ցից 

յու րա քանչ յու րը նաեւ իր անձ նա կան դրոշմն է դրել իր «ստեղ ծա-

գոր ծութ յա ն» վրա եւ ճշգրտո րեն փո խան ցել մեզ:

-  Տե՛ր հայր, գի տենք, որ ըն թեր ցե լուց զատ պա կաս կա րե ւոր չէ նաեւ ըն-

թեր ցա ծը կյան քում կի րա ռե լու հան գա ման քը: Ինչ պե՞ս կյան քում ի րա գոր ծել 

սուրբգ րա յին պատ վի րան նե րը:

- Աստ վա ծաշն չի խոսքն ա մեն օր պետք է ըն թեր ցել՝ ու նե նա-

լով ո րո շա կի ապ րում, զգա լով  Սուրբ  Հո գու ներ կա յութ յու նը, Աստ-

ծո ար քա յութ յան զգա ցո ղութ յու նը:  Դա վիթ մար գա րեն ա սում է. 

« Տե՛ր,  Քո օ րենքն իմ ջղե րին հանգս տութ յուն է»: Ու րեմն Աստ ծո 

օ րեն քը պա հե լը վկա յում է մեր հո գու ա ռող ջութ յան մա սին:  Մենք 

ա մեն օր պետք է ա պաշ խա րո ղա կան տրա մադր վա ծութ յուն ու նե-

նանք, ինչ պես սբ.  Հովհ.  Ման դա կու նին է ա սում, չենք կա րող մի 

օր ա պաշ խա րել, հա ջորդ օ րը՝ զե խա նալ…: Աստ ծո պատ վի րան ներն 

ա մեն օր պետք է պա հել:  Բայց դրան ցից շա տե րը գու ցե չկա րո-

ղա նանք պա հել, դրա հա մար շատ կա րե ւոր է սբ.  Հա ղոր դութ յամբ 

միա վո րութ յունն Աստ ծո հետ: Իսկ հա ղորդ վե լիս այս պես ա ղո թենք. 

« Տե՛ր Աստ ված, ես չեմ կա րող, բայց հո ժար եմ կա տա րել,  Դո՛ւ օգ-

նիր ինձ, ո ղոր մի՛ր ին ձ»: 

-  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ նույն տրա մա բա նութ յամբ նաեւ  Սուրբ Գր քի ըն-

թեր ցա նութ յու նից ա ռաջ պետք է փոք րիկ ա ղոթք ա նենք՝ խնդրե լով Աստ ծուն 

հաս կա նալ ըն թեր ցա ծը:

- Ի հար կե, քա նի որ Աստ ծո խոս քը բխում է այն խորհր դա վոր 

ի րա կա նութ յու նից, որ խոս քով բա ցատ րել հնա րա վոր չէ:  Կար ծեմ 

Պ յու թա գո րասն է ա սում, որ «Սկզբ նա պատ ճառ նե րը ձե ւա կերպ ման 

են թա կան չե ն», հե տե ւա բար որ քա՜ն անհ րա ժեշտ է Աստ ծո օգ նութ-

յու նը՝ այս խորհր դա վոր ի րա կա նութ յու նը հաս կա նա լու հա մար, 

ո րով հե տեւ էա կան չէ խոս քի տա ռա ցի պահ պա նու մը (թեեւ դա եւս 

կա րե ւոր է), այլ  խոս քի ազ դե ցութ յու նը հո գու մեջ ու նե նա լը, ինչ-

պես ա սում է հայ րե րից մե կը: Ա մեն ան գամ Աստ վա ծա շուն չը բա ցե-
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լիս կա րող ենք այս պես ա ղո թել. «Օգ նի՛ր,  Հո գի՛դ  Սուրբ, Աստ ված 

ճշմա րի տ»: Եվ Աստ ված կօգ նի մեզ հաս կա նալ Իր խոս քը: 

-  Հայ րե րից մեկն ա սում է, որ ե թե նույ նիսկ մար դը ո չինչ չհաս կա նա իր ըն-

թեր ցա ծից, միեւ նույն է, մեծ օ գուտ կու նե նա:

- Ա յո՛, հի շենք  Դա վիթ մար գա րեին. նա սաղ մոս ներ էր եր գում 

 Սա վուղ թա գա վո րի հա մար, որ պես զի վեր ջինս հանգս տութ յուն 

գտնի իր նյար դա յին լար ված վի ճա կից եւ խա ղաղ վի: Աստ ծո խոս քը 

մեր մեջ անմ ռունչ ազ դե ցութ յուն ու նի, նրա զո րութ յու նից չա րը հե-

ռա նում է:  Սուրբգ րա յին շատ խոս քեր գու ցե ա ռա ջին ըն թեր ցու մից 

չհաս կա նանք կամ սխալ հաս կա նանք: Սբ. Գր.  Նա րե կա ցին ա սում 

է. «Աստ վա ծաշն չից մի նոր բան ի մա նա լու հա մար պատ րաստ էի իմ 

ամ բողջ ի մա ցա ծը մո ռա նալ …», ո րով հե տեւ Աստ ծո խոս քը բազ մա-

շերտ եւ բազ մա բո վան դակ է: 

-  Տե՛ր հայր, կա րո՞ղ ենք ա սել, որ Աստ վա ծա շուն չը վե րըն թեր ցա նութ յան 

 Գիրք է, Այն պետք է միշտ ըն թեր ցել՝ դարձ նե լով մեր սե ղա նի  Գիր քը: 

- Ա յո՛, ո մանք ա սում են, որ ըն թեր ցել են Աստ վա ծա շուն չը մի 

քա նի ան գամ, բայց  նույնն է, թե ա սեն, որ հինգ ան գամ հաց են կե-

րել: Աստ ծո խոս քը մեզ հա մար հո գե ւոր սնունդ է, ա ռանց ո րի  մեր 

հո գին չի կա րող ապ րել, ինչ պես որ ա ռանց մարմ նա վոր կե րակ րի 

կմեռ նի մեր մար մի նը:  Տեր  Հի սուս Ք րիս տոս այս մա սին ա սում է, որ 

« Միայն հա ցով չէ, որ կապ րի մար դը, այլ՝ Աստ ծու ա մեն խոս քո վ» 

( Ղուկ. Դ 4):
(2014 թ., մարտ, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 

Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ք Ր Ի Ս Տ Ո Ն Ե Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ  Ե Վ 

Բ Ա Ր Ո Յ Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

 Տեր  Կո մի տաս վար դա պետ  Հով նան յան

-  Հա՛յր սուրբ, Ե կե ղե ցին հա վա տում է, որ Աստ ծո նկատ մամբ հա վա տի եւ 

բա րո յա կա նութ յան միջեւ օր գա նա կան կապ կա. յու րա քանչ յուր մարդ ու նի 

բնա ծին, բնա կան բա րո յա կա նութ յուն: Ի՞նչ ա սել է բնա ծին բա րո յա կա նութ-

յուն:
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-  Բո լոր այն ազ գե րը, ո րոնք ու նեն Աստ ծո կող մից տրված պատ-

վի րան նե րը, հա վա տում են, որ ի րենք Աստ ծո, Ա րար չի կող մից են 

ստեղծ ված, ըն դու նում են, որ Աստ ված նյու թից ստեղ ծեց մար մի-

նը, բայց կեն դա նութ յու նը, հո գին Ին քը փո խան ցեց նրան:  Յու րա-

քանչ յուր անձ ծննդյան վայրկ յա նից սկսյալ ար դեն պի տի լի նի այդ 

պատ կե րը բարձր պա հո ղը, հետ եւա բար բա րո յա կա նութ յու նը ու ղե-

կից պի տի լի նի մար դուն իր ողջ կյան քի ըն թաց քում: 

- Ո րո՞նք են ա վե տա րա նա կան-բա րո յա կա նութ յան չա փա նիշ նե րը, եւ  ին չո՞ւ 

այ սօր մի շարք ա ռա քի նութ յուն ներ եւ  մար դուն մարդ դարձ նող հատ կա նիշ ներ 

ժա մա նա կավ րեպ են հա մար վում:   Բա րո յա կա նութ յան չա փա նիշ նե րը կա րո՞ղ 

են ժա մա նա կավ րեպ հա մար վել:

- Ք րիս տո սի հրա շա լի դարձ ված քը կա  Մատթեո սի Ա վե տա-

րա նի 24-րդ գլ խի մեջ, որ տեղ  Նա հրա շա լիո րեն հայ տա րա րում է. 

«Զ գո՛ւյշ ե ղեք. գու ցե մե կը ձեզ խա բի, ո րով հետեւ շա տե րը կգան 

Իմ ա նու նով ու կա սեն, թե՝ ես եմ Ք րիս տո սը.  եւ  շա տե րին կմո լո-

րեց նեն» (ԻԴ 4, 5): Այս դարձ ված քը ինք նին մար գա րեա կան է նաեւ 

մեր օ րե րի հա մար: Ո՞վ էր Ք րիս տո սը. Ք րիս տոս նշա նա կում է Փր-

կիչ,  Մե սիա, Օծ յալ, ու րեմն այ սօր կան մար դիկ, ո րոնք ի րենց որ պես 

«փրկիչ» են ներ կա յաց նում, ո րով հետեւ փրկութ յան գա ղա փար են 

բե րում՝ սե ռա կա նը շեշ տադ րե լով. ա սում են, որ ե թե դու ու զում ես 

ա ռողջ ապ րել, ան պայ ման պի տի զբաղ վես սե ռա կան հա րա բե րութ-

յամբ: Ես եմ քո մարմ նա կան «մե սիան»: Ու րեմն տես նում ենք, որ 

ա մեն մեկ ժա մա նա կաշր ջա նում պի տի հայտն վեն մար դիկ, ո րոնք 

մար դուն պի տի փոր ձեն հե ռաց նել Աստ ծուց:  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յա-

լի թղթե րում մենք հան դի պում ենք հրա շա լի դարձ վածք նե րի. աս-

վում է, որ ե թե դուք չեք ու զում Աստ ծո ար քա յութ յու նից դուրս 

դրվել, մի հետ եւեք այն բա ցա սա կան եր եւույթ նե րին, ո րոնք այ սօր 

քա րոզ վում են:  Կորն թա ցի նե րին ուղղ ված ա ռա ջին թղթում կար-

դում ենք, որ ա նի րավ ներն Աստ ծո ար քա յութ յու նը չեն ժա ռան գե-

լու. « Մի՛ խաբ վեք. ո՛չ պոռ նիկ ներ, ո՛չ կռա պաշտ ներ, ո՛չ շնա ցող-

ներ, ո՛չ ի գա ցող ներ, ո՛չ ար վա մոլ ներ, ո՛չ գո ղեր, ո՛չ ա գահ ներ, ո՛չ 

հար բե ցող ներ, ո՛չ բամ բա սող ներ, ո՛չ էլ հափշ տա կող ներ Աստ ծու ար-
քա յութ յու նը չպի տի ժա ռան գեն» (Ա  Կորնթ. Զ 9-11):  Շատ հստակ է, 

թե այդ մարդ կանց նպա տակն ինչ է. Աստ ծո ար քա յութ յան դռնե րը 

մեր առջեւ փա կե լը, հետ եւա բար նրանք կա րող են ա մեն կեր պա-

րով ներ կա յա նալ, ո րով հետեւ դա չա րի մե թոդն է:  Չա րը մարդ կանց 

խա բե լու հա մար ա մեն ձեւով կա րող է հան դես գալ:  Մենք դա տես-
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նում ենք ա նա պա տում Ք րիս տո սի փոր ձութ յան ժա մա նակ… (տե՛ս 

 Ղուկ. Դ 1-13): Ինչ պես այ սօր ո րոշ «բա նաս տեղ ծու հի ներ» փոր ձում 

են մեզ սո վո րեց նել, որ մար դը պետք է լի նի ար վա մոլ, լես բու հի…, 

սա խո սում է այն մա սին, որ այդ կեր պար նե րի մի ջո ցով է սա տա նան 

փոր ձում մեր ժո ղովր դին հե ռաց նել իր բուն հավատից. ո՞ր ժո ղովր-

դին՝ հայ ժո ղովր դին, ում շու մեր նե րը հայ տա րա րում էին Աստ ծո 

ընտր ված ազգ, իսկ մեր եր կի րը՝ Աստ ծո բնա կա վայր: 

-  Հա՛յր սուրբ, փաս տո րեն սա տա նա յի ձե ռա գի րը չի փոխ վել եւ  չի կա րող 

փոխ վել…

-  Չի կա րող փոխ վել. ինչ պես Աստ ծո կեր պա րը չի փոխ վում հա-

զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում, այն պես էլ չա րի կեր պա րը: 

- Հետ եւա բար չեն կա րող փոխ վել եւ  ժա մա նա կավ րեպ հա մար վել բա րո յա-

կա նութ յան չա փա նիշ նե րը, այն պես չէ՞:

- Ք րիս տոսն ա սում է. « Չե կա վե րաց նե լու, այլ լրաց նե լու, կա-

տար յալ դարձ նե լու» (տե՛ս  Մատթ. Ե 17):  Սա խո սում է այն մա-

սին, որ ե թե ժա մա նա կի ըն թաց քում ո րոշ ըն կա լում ներ ի րենց մեջ 

բա րո յա կա նութ յան ծի րից ներս պա րու նա կում էին նաեւ այ սօր վա 

քրիս տո նեա կան ար ժեք նե րին չհա մա պա տաս խա նող եր եւույթ ներ, 

քրիս տո նեութ յու նը ե կավ այդ բո լո րը բարձ րաց նե լու այն պի սի մի 

աս տի ճա նի, որ տեղ ան բա րո յա կա նութ յու նը ոչ մեկ տեղ չու նի, իսկ 

ան բա րո յա կա նութ յու նը սկսվում է, երբ բա ցա կա յում են նե րո ղամ-

տութ յու նը, դի մա ցի նի նկատ մամբ հար գան քը, սե րը: 

 Բա վա կան է ա մե նահ րա շա լի կեր պա րին դնես ան բա րո մի ջա-

վայ րի մեջ, ա պա 1, 2 տա րում նա կդառ նա այն պի սին, ինչ պի սին իր 

կող քին ներն են: Այդ պատ ճա ռով ժո ղո վուրդն ա սում է. «Ա սա ով է 

ըն կերդ, ա սեմ ով ես դու»: 

-  Հա՛յր սուրբ, գաղտ նիք չէ, որ  Զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց ներն 

այ սօր հրամց նում են հո ռի, ա պա կան ված բար քեր, խրա խու սում  ա մեն տե-

սա կի շե ղում նե րը, ան բա րո յա կա նութ յու նը: Ի՞նչ ա վեր կա րող Է գոր ծել նման 

քա րոզ չութ յու նը մարդ կա յին հո գու վրա, որն Աստ ծո կնիքն է կրում…

-  Նա յած թե այդ ԶԼՄ կոչ ված նե րից որն է ա մե նաակ տիվ ներ-

կա յութ յու նը մարդ կա յին կյան քից ներս: Ան շուշտ, ա մե նաակ տի-

վը  հե ռուս տա ցույցն է: Դժ բախ տա բար կան ո րոշ հե ռուս տաըն-

կե րութ յուն ներ, ո րոնք չա րի, սա տա նա յի սերմ նա ցան նե րը լի նե լուն 

են լծված, ո րոնց պատ րաս տած հա ղոր դում նե րը ան բա րո յա կա նութ-

յուն են քա րո զում: Ա վե տա րա նի մեջ նշվում է, որ մար մի նը ոչ թե 
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պոռն կութ յան, այլ Աստ ծո հա մար է եւ  Տե րը՝ մարմ նի հա մար: «Ով 

մեր ձե նում է պոռ նի կին, նրա հետ մի մար մին է դառ նում…: Եվ  ով 

մեր ձե նում է  Տի րո ջը, մեկ հո գի  է դառ նում Ն րա հետ» (Ա  Կորնթ. 

Զ 16, 17): Դժ բախ տա բար այ սօր մեր ո րոշ ԶԼՄ-ներ այն պի սի այ լա-

սե ռութ յամբ են կրթում մեր նոր սերն դին, որ սար սա փել կա րե լի է: 

 Մենք ինք ներս մեր ձեռ քով ա նում ենք ա մեն ինչ մեր ժո ղովր դի բա-

րո յա կան, հոգ եւոր ար ժեք նե րը զրո յա կա նի ի ջեց նե լու հա մար, իսկ 

երբ ժո ղո վուր դը չու նի հոգ եւոր ար ժեք, նրա մոտ որ եւէ սրբութ յուն 

չկա, իսկ ա ռանց սրբութ յան չի կա րող ոչ եր կիր գո յութ յուն ու նե-

նալ, ո րը գե րա գույն սրբութ յունն է, ոչ ըն տա նիք, հետ եւա բար չի 

կա րող եւ  ազգ գո յութ յուն ու նե նալ: Այ սինքն մենք, լի նե լով այ լոց 

սա դա յե լա կան ծրագ րե րի խա մա ճիկ նե րը, մեր ձեռ քե րով ի րա կա-

նաց նում ենք նրանց չա րա բույր ծրագ րե րը: 

-  Մեր օ րե րում հնա րա վո՞ր է քրիս տո նեա կան բա րո յա կա նութ յան սկզբունք-

ները հա րադ րել այն ա զա տութ յան չա փա նիշ նե րին, որն Աստ ված շնոր հել է յու-

րա քանչ յուր մար դու:

- Ա զա տութ յունն ա մե նա թո ղութ յուն չէ. ե թե ես ա զա տա միտ եմ, 

դա չի նշա նա կում, որ կա րող եմ ա նել այն, ինչ ու զում եմ: Ա զա-

տամ տութ յու նը պի տի ու նե նա իր սահ ման նե րը: Ես հա ճախ կրկնում 

եմ  Ցի ցե րո նի խոս քե րը. «Ա զատ ապ րե լու հա մար պետք է լի նել 

ստրու կը օ րեն քի», այ սինքն՝  լի նել կա տար յալ օ րի նա պահ: Ե թե իմ 

ա զա տութ յու նը ֆի զի կա պես խան գա րում է դի մա ցի նին, ա պա դա 

ոչ թե ա զա տութ յուն, այլ այդ ան վան տակ այ լա սե րում է:

- Ի՞նչ կեր պե րով կա րող է մե րօր յա մար դը պաշտ պան վել, խու սա փել այդ 

հար ձա կում նե րից՝ հնա րա վո րինս պա հե լով իր քրիս տո նեա կան կեր պա րը: 

-  Մեր օ րե րում քրիս տո նեա կան կեր պա րը պա հե լու հա մար մենք 

ոչ միայն պետք է կրկնենք Ա ռա կաց գրքից հա յե րեն թարգ ման ված 

ա ռա ջին նա խա դա սութ յու նը, որն է՝ « Ճա նա չել ի մաս տութ յունը եւ 

խ րատը, ի մա նալ հան ճա րի խոսքերը», այլեւ կար դանք դրա շա րու-

նա կութ յու նը. «…պար զա միտ նե րին խո րա գի տութ յուն եւ  ե րի տա-

սարդ նե րին միտք ու հան ճար տա լու հա մար…» (Ա ռակ. Ա 2-5), 

ո րով հետեւ ե թե մար դը Ք րիս տո սի ա սա ծի նման ա ղավ նու նման բա-

րի եւ  օ ձի նման խո րա գետ չէ, չի կա րող ի րա կան մարդ լի նել. նա 

հա մար ժեք է ա ռանց բա նա կա նութ յան ա նա սու նի կամ կեն դա նու, 

ո րի կյան քի նպա տա կը ու տելն է եւ  հա րա բեր վելն իր նմա նի հետ: 

Այ սինքն՝ ե թե քրիս տո նեութ յու նը եւ  մեր ողջ պատ մութ յու նը մեզ 
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ա ռաջ նոր դում են դե պի կա տա րե լութ յուն, այ սօր վա ո րոշ «հա յեր» 

(ո րով հետեւ այն հա յը, որն իր ժո ղովր դի դեմ է գոր ծում, դա դա րում 

է ինձ հա մար հայ լի նե լուց. այդ պի սին սա դա յե լի, եւ  ոչ թե  Հայ կի 

ծնունդն է) ա ռաջ նոր դում են դե պի կոր ծա նում՝ ի րա կա նաց նե լով այն, 

ինչ հա կա ռակ է մեր հա վա քա կան կյան քին եւ  մեր  Տի րոջ կամ քին: 

-  Ցա վոք, լի նե լով քրիս տոն յա ազգ, մեր ըն թաց քով ու կեն ցա ղով այն քա՜ն 

հե ռու ենք քրիս տո նեա կան կյան քից ու ա ռօր յա յից:

- Ես չէի ընդ հան րաց նի:  Մեր հա սա րա կութ յան մեջ ու նենք 

տար բեր խա վեր, ու նենք ի րոք քրիս տո նեա կան կեր պար ու նե ցող 

շատ բա րի, մա քուր մար դիկ, բայց ցա վոք սրտի այն 70 տա րի նե-

րը, ո րոնք նյու թա կան ի մաս տով ո րոշ ա ռաջ խա ղա ցում գրան ցե ցին, 

հոգ եւոր դաշ տից ներս մի ամ բողջ ցու նա մի ա ռա ջաց րին, ո րով հետեւ 

երբ մար դու մի ջից վե րաց նում են  հա վա տը եւ Աստ ծո գա ղա փա-

րը, նա դառ նում է ա մե նաա նազ նիվ մար դը, վե րած վում այն պի սի 

մի կեր պա րի, ում հա մար այն, ինչ ա մոթ է՝ ըն դու նե լի է, իսկ այն, 

ինչ ա մոթ չէ, սո վո րա կան եր եւույթ է: Այ սինքն ա մոթ է ա մա չե լը 

եւ կ զար մա նամ, ե թե սկսես դու զար մա նալ: Ն րանց հա մար գո յութ-

յուն չու նի բա րո յա կա նութ յան որ եւէ սահ ման: Ք րիս տո նեութ յու նը 

հստա կութ յուն է, որ տեղ ա մեն մեկ դարձ վածք արժ եւո րում է մար-

դուն: Աս վում է, որ մարդն իր հո գով նման է  Բարձր յա լին,  Կա տար-

յա լին, ու րեմն մենք երկ րի վրա պի տի Աստ ծո կամ քը  եւ  ոչ թե մեր 

ա նաս նա կան ցան կութ յուն նե րի կա տա րող նե րը լի նենք: Ա ռաք յա լի` 

 Գա ղա տա ցի նե րին ուղղ ված թղթի բա ցա ռիկ հատ վա ծը հի շենք. «Ե-

թե  Հո գով եք ա ռաջ նորդ վում, ա պա օ րեն քի տակ չեք, ո րով հետեւ 

մարմ նի գոր ծե րը հայտ նի են. այ սինքն՝ շնութ յուն, պոռն կութ յուն, 

պղծութ յուն, վա վա շո տութ յուն, կռա պաշ տութ յուն, կա խար դութ-

յուն, թշնա մութ յուն, կռիվ, նա խանձ, բար կութ յուն, հա կա ռա կութ-

յուն ներ, երկ պա ռա կութ յուն ներ, բա ժա նում ներ, չար նա խանձ, 

սպա նութ յուն ներ, հար բե ցո ղութ յուն ներ, ա նա ռա կութ յուն ներ եւ 

ս րանց նման ու րիշ բա ներ»: Նշ ված մեղ քե րին ես կա վե լաց նեի նաեւ 

թմրա մո լութ յու նը: «Ն րանք, որ այս պի սի բա ներ են գոր ծում, Աստ ծո ար-
քա յութ յու նը չեն ժա ռան գե լու» ( Գաղ. Ե 18-22): 

-  Հա՛յր սուրբ, ու րեմն ո՞րն է լու ծու մը, այս ի րա վի ճա կից ել քի ճա նա պար հը: 

 Դուք լա վա տե՞ս եք այն ա ռու մով, որ մի օր մեր հա սա րա կութ յու նը կվե րա դառ-

նա իր բա րո յա կան, ա վան դա կան ար ժեք նե րին:

- Ես լա վա տես կլի նեի այն ժա մա նակ, երբ մեր ժո ղովր դի ո րոշ 
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կար եւոր մի խավ դա դա րեր մտա ծել, որ ե թե հան կարծ այս եր կի րը 

մի օր կոր ծան վի, ին քը կփախ չի Եվ րո պա՝ վա յե լե լով այն տեղ նա խա-

պես տե ղա փո խած իր ու նեց ված քը, ա ռոք-փա ռոք  կապ րի իր կյան-

քի մնա ցած տա րի նե րը: Այդ պի սի ներն ար ժա նա նա լու են  Ման թա շո-

վի, Գ յուլ բենկ յա նի վախ ճա նին: Ո՞ւր են հի մա նրանց սե րունդ նե րը: 

 Մեզ պետք է սթափ դա տո ղութ յուն, ա ռա ջին հեր թին ազ գա յին գի-

տակ ցութ յուն, նվիր վա ծութ յուն, որ պես զի ա մեն մարդ հաս կա նա, 

թե ով է ին քը: Ե թե ես պատ կա նում եմ աստ վա ծըն տիր հայ ժո ղովր-

դին, ե թե սա իմ սրբա զան եր կիրն է, ո րի ա նու նը  Բիբ լիա կան  Հա-

յաս տան է, ու րեմն ես կա տար յալ նվիր վա ծութ յամբ պի տի մո տե նամ 

հար ցին: Հ րեա նե րը ա մեն հրեա յի մեջ տես նում էին ի րենց եղ բո րը, 

ո րով հետեւ Աբ րա հա մը հայ տա րար ված էր նրանց հայ րը:  Նույն պես 

եւ  մենք ա մեն մի հա յի մեջ պի տի տես նենք մեր եղ բո րը: Ըստ Աստ-

վա ծաշն չի՝ Աստ ծո դրախտն այս տեղ է, որ տեղ Աստ ված ա րա րեց 

ա ռա ջին մար դուն: Իսկ մենք այ սօր այդ դրախ տա վայ րը վեր ենք 

ա ծում պոռն կա տան:  Լա վա տե սութ յու նը կլի նի այն ժա մա նակ, երբ 

ժո ղո վուր դը մտա ծի ոչ թե ի րար խա բե լու, ա նի ծե լու, այլ օգ նե լու, 

նե ցուկ լի նե լու, միա սին ա ռաջ գնա լու մա սին, ոչ թե ան կա խութ-

յուն հայ տա րա րենք, որ պես զի ճոր տա տի րա կան հա սա րա կար գը վե-

րա կանգն վի  Հա յաս տա նում:   
(2012 թ., օգոստոս, 

«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ա Ր Դ Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ

 Տեր  Ղա զար քա հա նա  Պետ րոս յան

-  Տե՛ր հայր, ըստ ե կե ղե ցու հայ րե րի դա սա կարգ ման՝ մարդ կա յին ա ռա քի-

նութ յուն նե րի շար քում չոր րորդն ար դա րութ յունն է: Աստ ծո գլխա վոր հատ կա-

նիշ նե րից մեկն է ար դա րութ յու նը. Աստ ված հան դի սա նում է այս եզ րի կա տար-

յալ մարմ նա վո րու մը: «Ա մե նաար դա ր» ա սե լով՝ մենք հենց Աստ ծուն էլ հաս կա-

նում ենք…:  Սա կայն, ին չո՞ւ մե զա նում այն քան շատ են ա նար դա րութ յուն նե րը, 

ե թե Աստ ված ար դա րա դատ է: 

15 - Գողգոթայի հաղթանակը
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- Ա յո՛, Աստ ված Ինքն ար դա րութ յան կա տա րե լա տիպն է: Աստ-

ված ար դար է:  Նա  մար դուն ա զատ կամք է տվել, ո րով էլ մարդն  

ընտ րում է բա րին կամ չա րը:  Մեր նա խած նող նե րը դրախ տում ու-

նեին ար դա րութ յու նը պա հե լու  հրա հանգ. նրանք պի տի հե ռու 

մնա յին չա րի եւ բա րու գի տութ յան ծա ռից:  Սա կայն անհ նա զանդ 

գտնվե ցին, պատ վի րա նա զանց ե ղան, ար դա րութ յու նը թյուր վեց: 

Ա նար դա րութ յուն ներն ու ա նօ րե նութ յուն նե րը մար դու ա զատ կամ-

քի դրսե ւոր ման արդ յունք են: Այս պի սով՝ Աստ ված մեզ  ցույց  է 

տվել փրկութ յան ճշմա րիտ ու ղին. մարդն է ընտ րում, թե որ ճա նա-

պար հով եւ ուր կըն թա նա:

-  Կա րե լի՞ է ա սել, որ ա նար դա րութ յան շատ տե սակ ներ ծնվում, զար գա-

նում են այն պատ ճա ռով, որ մար դը ցան կա նում է Ա րար չի դե րը ստանձ նել: 

-  Դա մո լո րութ յուն նե րից մե ծա գույնն է, ո րից ծնվե ցին բո լոր 

մո լո րութ յուն նե րը:  Հի շենք Ա րուս յա կի ապս տամ բութ յու նը երկն-

քում (տե՛ս Ե սա յի ԺԴ 12-15). վեր ջինս ու զեց Աստ ծու տե ղը լի նել, 

որն ար դա րութ յան խե ղաթ յու րում էր, սա կայն պատժ վեց ար դա րա-

դատ Աստ ծուց, ար տաքս վեց երկն քից, դար ձավ սա տա նա, թշնա մի 

եւ հա կա ռա կորդ: Ար դա րութ յու նը վե րա կանգն վեց: Ե թե սա տա նան 

չընդվ զեր իր Ա րար չի դեմ, չար տաքս վեր երկն քից, չէր խա բի մեր 

նա խած նող նե րին  դրախ տում՝ նրանց ար տաքս ման եւ մարդ կա յին 

ցե ղի կորստ յան պատ ճա ռը լի նե լով:  Մար դը դար ձավ մահ կա նա ցու, 

սա կայն Ք րիս տո սի մար դե ղութ յամբ եւ փրկա գոր ծութ յամբ ա զա-

տագր վեց մեղ քի եւ մահ վան դա տա պար տութ յու նից:

- «Ար դար, ար դա րութ յու ն» բա ռե րը գո նե աշ խար հիկ մտա ծո ղութ յան մեջ 

հա ճախ են թադ րում են «դա տաս տան, դա տե լ» տրա մա բա նա կան թվա ցող եզ-

րե րը:  Հո գե ւոր դաշ տո՞ւմ էլ այս ե րե ւույթն առ կա է: 

-   Մե ծա գույն  Դա տա վո րը, ար դա րութ յան  Պա հա պանն Աստ ված 

Ինքն է:  Գի տենք, որ Ա հեղ  Դա տաս տան պի տի լի նի, ինչ պես  Սուրբ 

 Գիրքն է ա սում.  Աստ ված սահ մա նել է մի օր, երբ բո լոր ննջեց-

յալ նե րը հա րութ յուն պի տի առ նեն եւ կանգ նեն Աստ ծո Ա հեղ  Դա-

տաս տա նի ա ռաջ:  Հենց այդ դա տաս տա նով էլ վե րա կանգն վում է 

ար դա րութ յու նը: Աստ ված մար դուն փրկութ յան տար բեր մի ջոց ներ 

տվեց, օ րի նակ ՝ խիղ ճը, որն Աստ ծո ձայնն է մար դու մեջ:  Դա տաս-

տա նի ժա մա նակ պի տի հայտն վի աստ վա ծա յին ար դա րութ յու նը եւ 

դա տա պարտ վի մարդ կա յին ա պե րախ տութ յու նը: Ա հեղ  Դա տաս տա-

նի ժա մա նակ Ք րիս տոս կմեր կաց նի մեր բո լոր ա րարք նե րը, մեր ողջ 
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կյան քը, մեր լե զուն կդառ նա մեր դա տա վո րը, ծածկ վե լու տեղ չի 

լի նե լու, ար դա րութ յու նը պար զա ճա կատ ե րե ւա լու է:

-  Փաս տո րեն, այս ժա մա նա կա վոր կյան քի ըն թաց քում քրիս տոն յա մարդն 

իր կրած ա նար դա րութ յուն նե րի եւ ա նի րա վութ յուն նե րի դի մաց հան դերձ յա-

լում պի տի վար ձատր վի՞՝ վա յե լե լով ար դա րութ յունն Աստ ծո ար քա յութ յան մեջ:

- Ա յո՛, մեր սուրբ վար դա պետ նե րը բո լոր դա րե րում այդ են ու-

սու ցա նել՝ հիմն վե լով Ա վե տա րա նի վրա: Սբ․  Պետ րոս ա ռաք յալն 

ա սում է, որ ե թե մե կը հա նի րա վի տա ռա պան քի է են թարկ վում եւ 

բա րի խղճմտան քով դի մա նում, շնորհք ու վարձք կստա նա (տե՛ս Ա 

Պետր․ Բ 19-20):  Բայց շա տեր տա ռա պում են մեղք գոր ծե լու պատ-

ճա ռով:  Սա այլ պա րա գա է:  Նաեւ լի նում են դեպ քեր, երբ մար դուն 

հա նի րա վի են դա տում, զուր դա տա պար տում: Այս դեպ քում այդ 

դա տաս տա նը են թարկ վե լու է ա հեղ  Դա տա վո րի դա տին.  մե ղա վոր-

նե րը պատժ վե լու են: 

- Աստ վա ծաշն չում բա զում մար գա րե նե րից, նա հա տակ նե րից, նաեւ ե կե-

ղե ցու կող մից սրբաց ված ան ձան ցից միայն մի քա նիսն են ար ժա նա ցել ար դար 

կոչ վե լու՝   Նոյ, Աբ րա համ,  Դա նիել,  Հոբ,  Հով հան նես Մկր տիչ:  Մի՞ թե ար դա-

րութ յունն ա վե լի բարձր բա րո յա կան եզր է, քան մյուս ա ռա քի նութ յուն նե րը՝ 

սրբութ յուն, խո նար հութ յուն եւ այլն…:

- Ար դար կոչ վելն այլ եզր է, բա ցար ձակ ար դա րութ յու նը՝ այլ 

եզր: Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում  է.  «Ե թե Աստ ված ար դա րաց-

րեց, ո՞վ կա րող է մե ղադ րե լ» (Հռոմ․ Ը 33-34):  Տե սեք. ե րեք մարդ 

դա տա պարտ վում է խա չե լութ յան. մե կը հա վիտ յան օրհն յալ Աստ-

ված է, մյուս եր կու սը՝ ա վա զակ ներ, ո րոն ցից մեկն ան գամ մահ-

վան ժա մին չի դա դա րում մեղք ու պղծութ յուն գոր ծե լուց: Մ յու սը 

նա խա տում է նրան՝ հի շեց նե լով, որ ի րենք ար դա րա ցի են պատժ-

վում, մինչ դեռ Ք րիս տոսն ան մեղ է: Եվ մեր  Տերն ար դա րաց նում 

է ա ջա կողմ յան ա վա զա կին՝ ա սե լով. «Այ սօր ինձ հետ դրախ տում 

կլի նե ս» (Ղուկ․ ԻԳ 43): Իսկ ա նար դար մար դը դրախ տը ժա ռան գել 

չի կա րող: Ար դա րութ յու նը Ք րիս տո սով է լի նում, հե տե ւա բար, ե թե 

բա ցար ձակ ճշմար տութ յան տե սանկ յու նից դի տար կենք, երկ րագն-

դի վրա Ք րիս տո սից բա ցի ոչ ոք բա ցար ձակ ար դար չէ:  Բայց բո լոր 

սրբերն էլ ար դար են: 

-  Մեր  Տե րը  Մատ թեո սի Ա վե տա րա նում ա սում է. «Ե թե ձեր ար դա րութ-

յունն ա վե լի չլի նի, քան օ րենս գետ նե րի նը եւ փա րի սե ցի նե րի նը, երկն քի ար քա-

յութ յուն չեք մտնի» (Մատթ․ Ե 20): Ինչ պե՞ս հաս կա նալ  Տի րոջ խոս քը: 
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-  Վե րա ձե ւա կեր պենք  Տի րոջ խոս քե րը. ե թե  Մայր Ե կե ղե ցու հե-

տե ւորդ նե րի ար դա րութ յունն ա ղան դա վոր նե րի ար դա րութ յու նից 

ա վե լի չլի նի, բնավ եր կինք չեն մտնի:

-  Տե՛ր հայր, այս պի սի հայտ նի ա սույթ կա. «Ար դա րութ յու նը հա ճախ հի-

վան դա նում է, սա կայն չի մեռ նու մ»:  Սա արդ յո՞ք  ար դա րութ յան հաղ թա նա կի 

հան դեպ մար դու հա վի տե նա կան հույ սը չէ: 

-  Սո ղո մոն Ի մաս տունն ա սում է. «Ե րի տա սարդ էի, եւ ծե րա-

ցա, սա կայն ար դա րի որ դուն հաց մու րա լիս չտե սա» (տե՛ս Իմաստ․ 

ԼԶ 25): «Ե րի տա սարդ էի, եւ ծե րա ցա» ար տա հայ տութ յան մեջ կա 

կյան քի փորձ, ո րի մեջ ար դա րութ յունն իր զո րութ յու նը փաս տել 

եւ հաս տա տել է: 1920-30-ա կան թվա կան նե րին, երբ հա մա տա րած 

քան դում էին ե կե ղե ցի նե րը, մար դիկ մտա ծում էին, որ դա քրիս-

տո նեութ յան վերջն է, բայց ար դա րութ յունն աս տի ճա նա բար հաղ-

թա նա կեց, ինչ պես տե սանք:  Ժո ղո վուր դը տես նում էր, թե ինչ պես 

է այս կյան քում պա տու հաս վում ե կե ղե ցու խա չը վայր գցո ղը, դեռ 

ան վախ ճան հա վի տե նա կան դա տաս տանն էլ՝ գլխից կախ ված: Այ-

սօր մենք դարձ յալ վե րա դար ձանք  Մայր Ե կե ղե ցու գիր կը, ո րից բռնի 

կեր պով մեզ փոր ձե ցին խլել: Ք րիս տոն յա յի հույ սը միայն այս կյան-

քի մեջ չէ: Ե թե նույ նիսկ այս կյան քի մեջ էլ այդ հաղ թա նա կը նա 

չտես նի, ա պա դրա վարձ քը պի տի ստա նա Ա հեղ  Դա տաս տա նի ժա-

մա նակ: Ա ռաք յալն ա սում է, որ թշվառ է այն մար դը, ում հույ սը 

միայն այս կայն քի հա մար է, բայց ե րա նի՜ նրան, ում հույ սը մե-

ռել նե րից հա րութ յուն ա ռած Ք րիս տոսն է, հա վի տե նա կան կյան քը: 

 Հե տե ւա բար մեր հույ սը եր բեք չի կոր չում, նույ նիսկ՝ մահ վան ժա-

մա նակ:  Այն մեզ ան վախ ճան հա վի տե նութ յան է հասց նում, որ տեղ 

ար դա րութ յունն է թա գա վո րում: 
(2015 թ., փետրվար, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 

Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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 Տեր Սմ բատ քա հա նա  Սարգս յան

 - Տե՛ր հայր, սբ. Գր.  Տա թե ւա ցին ա սում է, որ Աստ ծու կամ քը մե ղա վոր նե-

րի դարձն է եւ հո գի նե րի փրկութ յու նը՝ մեղ քի ու չա րի քի բռնութ յու նից: Ինչ-

պե՞ս հաս կա նալ:

-  Սբ.  Հով հան նես Ա վե տա րա նիչն ա սում է. «Աստ ված սեր է» (Ա 

Հովհ․ Դ 16):  Տեր  Հի սուս Ք րիս տոս՝ Աստ ծո  Միա ծին Որ դին, որ Իր 

սի րուց մղված մարդ դար ձավ եւ մար դու փո խա րեն Իր ան ձը զո-

հել հո ժա րեց, ա սում է, որ Աստ ված մե ղա վո րի մա հը չի կա մե նում, 

այլ նրա դառ նա լը չար ճա նա պար հից եւ ապ րե լը: Իր աստ վա ծա յին 

սի րով կա մե նում է յու րա քանչ յու րիս բա րե կե ցութ յու նը, եր ջան-

կութ յու նը, ո րով հե տեւ մեր կյան քը մեղ քով վա րակ ված է:  Յու րա-

քանչ յուրս մեղ քից ա զատ վե լու, տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի հետ հա-

ղոր դութ յան կա րիքն ու նենք, որ պես զի փրկվենք: Ուս տի Աստ ված 

անհ րա ժեշ տա բար Իր  Միա ծին Որ դուն աշ խարհ ու ղար կեց: Ինչ պես 

ա րե գա կը ա մեն ա ռա վոտ ծա գում է անհ րա ժեշ տա բար, այն պես էլ 

 Տեր  Հի սուս Ք րիս տոս ա րե գա կի պես ծա գեց, որ պես զի բո լոր նրանք, 

ով քեր ի րենց փրկութ յու նը կա մե նում են, կա րո ղա նան ըն դու նել 

Ք րիս տո սին, լու սա վոր վել  Սուրբ  Հո գով եւ փրկվել: 

-  Բո լոր ա ղոթք նե րի դու ռը հան դի սա ցող « Հայր մեր» ա ղոթ քի մեջ էլ  Տե րը 

պատ վի րեց Իր կամ քը խնդրել՝ ա սե լով. « Քո կա՛մ քը թող լի նի երկ րի վրա, ինչ-

պես որ երկն քում է» (Մատթ. Զ 10): Եվ թեեւ մեզ նից շա տե րի շուր թե րից գրե թե 

ա մեն օր հնչում են այս խոս քե րը, սա կայն մեր բազ մազ բաղ ա ռօր յա յում յու-

րա քանչ յուրս գոր ծում ենք Աստ ծո կամ քին հա կա ռակ գոր ծեր, ո րով հե տեւ մեր 

կամ քը նա խա պա տիվ ենք հա մա րում աստ վա ծա յին սուրբ կամ քից: Ի՞նչ ա սել է 

հնա զանդ վել աստ վա ծա յին սուրբ կամ քին:

 - Շատ կա րե ւոր հան գա մանք կա.  Սուրբ  Գիրքն ի սկզբա նե պատ-

վի րում է մեզ. « Պատ վի՛ր քո հորն ու մո րը, որ պես զի եր կար կյանք 

ու նե նաս» (տե՛ս Ելք Ի 12):  Մինչ դեռ մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տոս՝ 

Աստ ծո հայտ նութ յու նը մեր մեջ, մարմ նա ցած Աստ ված, ա սում է. 

« Դուք ա ղո թե ցեք այս պես. « Հա՛յր մեր, որ երկն քում ես»:  Սա կա րե-

ւոր բնո րո շում է մեր եւ Աստ ծո բա րե կա մութ յան:  Քա նի որ Աստ ված 
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մեր  Հայրն է, ուս տի եւ մեր Ծ նողն է, բնա կա նա բար մենք պետք է 

ցան կա նանք Ն րա կամ քը կա տա րել:  Քա նի որ մենք հաս կա նում ենք, 

որ Աստ ված  « Հի նա վուրցն է», ինչ պես ա սում է սուրբ  Դա նիել մար-

գա րեն իր գրքում (տե՛ս  Դա նիել Է 9), Ա մե նա մեծն է, գի տի, թե ինչ է 

մեզ անհ րա ժեշտ, ուս տի Ն րա պատ վի րա նը նրա հա մար է, որ այն կա-

տա րե լով՝ ապ րենք:  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, որ Աստ ծու կամ-

քը բա րի, հա ճե լի եւ կա տար յալ է: Աստ վա ծաշն չում ար ձա նագր ված 

ա մեն ինչ բա րի է եւ մեր փրկութ յանն է նպաս տում, եւ կա տար յալ 

է, ո րով հե տեւ մեզ մեր երկ նա վոր  Հոր պես կա տար յալ է դարձ նում: 

 Մեր կամ քը չգե րա դա սենք աստ վա ծա յին կամ քից, միշտ բա րին ցան-

կա նանք, որ պես զի հակ ված լի նենք Աստ ծո պատ վի րա նը պա հե լուն: 

-  Ձեր խոս քից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ պա հե լով սուրբգ րա յին պատ վի-

րան նե րը՝ ար դեն իսկ հնա զանդ վում ենք աստ վա ծա յին կամ քին:

- Ա յո՛, քա նի որ Աստ ված մե ղա վո րի մա հը չի կա մե նում, այլ՝ 

նրա դառ նա լը չար ճա նա պար հից եւ ապ րե լը, ուս տի եւ Ն րա բո լոր 

պատ վի րան նե րը նպաս տե լու են մեր փրկութ յա նը: Ե թե մարդն իր 

կյան քի թե կուզ մեկ օր վա ըն թաց քում փոր ձի բա րին գոր ծել, ա պա 

իր գլու խը խա ղա ղութ յամբ բար ձին կդնի, քա նի որ սրտում չի ու-

նե նա զղջում, ափ սո սանք եւ տագ նապ գոր ծած հան ցան քի հա մար: 

Ուս տի Աստ ծո պատ վի րան նե րը մեր փրկութ յան հա մար են, ո րոնք 

ե թե պա հենք, խա ղա ղութ յուն կու նե նանք մեր սրտե րի մեջ: 

-  Սուրբ  Գիր քը լի է աստ վա ծա յին կամ քին հնա զանդ վե լու բա զում օ րի նակ-

նե րով:  Հի շենք Աբ րա հա մի օ րի նա կը, թե ինչ պես նա ա ներկ բա յո րեն հնա զանդ-

վեց Աստ ծուն՝ զո հա բե րութ յան տա նե լով իր միակ որ դուն՝ Ի սա հա կին (տե՛ս 

Ծնն դոց ԻԲ 1-19):  Նա գի տեր, որ Աստ ված կա րող է մե ռել նե րից հա րութ յուն 

տալ Ի սա հա կին ու կեն դա նաց նել:  Հի շենք Ք րիս տո սի օ րի նա կը.  Նա ողջ մարդ-

կութ յա նը օ րի նակ ե ղավ՝  Հոր կամ քին ցու ցա բե րած Իր հնա զան դութ յամբ:  Նա 

խո նարհ վեց մին չեւ խա չի ա նարգ մահ, քան զի դրա հա մար իսկ մար դա ցել եւ 

աշ խարհ էր ե կել: Ի՞նչ են սո վո րեց նում սուրբգ րա յին այս օ րի նակ նե րը:

-  Սուրբ հայ րե րը սո վո րեց նում են, որ եր կինքն ու եր կի րը Աստ-

ված ա րա րեց մար դու հա մար Իր սի րուց դրդված, որ պես զի այն 

ա մե նը, ինչ ի րենն է, մար դուն տալ կա րո ղա նա:  Մար դը հե ռա ցավ 

Աստ ծուց, սա կայն Աստ ված ա ռա վել մեր ձե ցավ մար դուն: Ի սա հա կը 

խորհր դա նիշն է  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի: Եվ այն լե ռը, որ տեղ Աբ րա-

համն իր զա վա կին բարձ րաց րեց,  Սիոն լեռն է, որ տեղ  Գող գո թան է, 

որ տեղ  Հի սուս Ք րիս տոս խա չի վրա զո հա բեր վեց: Աբ րա հա մը ե ղավ 

երկ նա վոր  Հոր խորհր դա նի շը, ո րով հե տեւ հո ժա րեց իր միա ծին որ-
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դուն զո հա բե րել Աստ ծու կամ քի հա մար, ինչ պես որ երկ նա վոր  Հայ-

րը Իր  Միա ծին Որ դուն զո հա բե րեց Աբ րա հա մի եւ նրա սերն դի հա-

մար: Այս մեծ խորհր դա բա նութ յու նը կա սրա մեջ: Աստ ված ան չափ 

մար դա սեր է: Ք րիս տոն յա լի նել, նշա նա կում է Ք րիս տո սին նման-

վել, Ն րա անձ նա զո հութ յամբ ո գեշնչ վել, ո րով հե տեւ կա տար յալ սե րը 
անձ նա զո հութ յան մեջ է: 

- Իսկ ինչ պե՞ս է դրսե ւոր վում այդ անձ նա զո հութ յու նը պարզ մարդ կա յին 

փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում: 

-  Մենք հա ճախ մեր ըն տա նի քում ա վե լի լար ված ենք, քան  փո-

ղո ցում: Օ տար մար դու հետ կա րող ենք խո սել համ բե րա տար, մեղմ 

կեր պով, սա կայն եր բեմն մեր ըն տա նի քի ան դա մի խոս քը տա նել 

չենք կա րո ղա նում:  Սա խո սում է մեր մե ղան չա կան բնութ յան մա-

սին:  Մենք չենք կա րո ղա նում իս կա պես բա րին խոր հել ան գամ, ուր 

մնաց խո սել կամ գոր ծել: Ին չո՞ւ Ք րիս տոս Իր ան ձը զո հեց մեզ 

հա մար. ո րով հե տեւ մենք բա րու ըն դու նակ չէինք, հի վանդ էինք: 

 Մեր բժիշ կը Ք րիս տոսն է: Անձ նա զո հութ յու նը հաս կա նա լու հա մար 

Ք րիս տո սի հետ հա ղոր դութ յան մեջ պետք է լի նենք, Ն րան մեր մեջ 

ու նե նանք եւ Ն րա նով մեր փրկութ յու նը գտնենք:  Յու րա քանչ յուր 

մարդ մեր անձ նա զո հութ յան, մեր մշտա կան հո գա ծութ յան  կա րիքն 

ու նի, ո րով հե տեւ ե թե քո ան ձը չնե ղես, բա րին գոր ծել չես կա րող: 

Ե թե հա րա զատդ հի վանդ է եւ դու գի շե րը հոգ նած, քնած ես, մի՞ թե 

չես արթ նա նա՝ նրան օգ նութ յուն ցույց տա լու հա մար:  Սա անձ նա-

զո հութ յուն  չէ՞:  Մենք բո լորս փրկութ յան կա րիք ու նեինք եւ Աստ-

ված, Իր աստ վա ծա յին փառ քը թող նե լով երկն քում, խո նարհ վեց եւ 

մարդ դար ձավ, Իր ան ձը ու նայ նաց րեց մին չեւ խա չի ա նարգ մահ, 

մեզ հա մար ցա վեր կրեց, որ պես զի մենք փրկութ յան ար ժա նա նանք: 

-  Տե՛ր հայր, կյան քում հա ճախ, հատ կա պես երբ ընտ րութ յան առ ջեւ  ենք 

կանգ նած լի նում, դժվա րա նում ենք կողմ նո րոշ վել՝ ո՞րն է Աստ ծու կամ քը, ինչ-

պե՞ս հաս կա նալ այն: Ի՞նչ ա նել՝ չսխալ վե լու հա մար: 

-  Տեր  Հի սուս Ք րիս տոս ա սում է. «Ես եմ  Ճա նա պար հը եւ Ճշ-

մար տութ յու նը եւ Կ յան քը» ( Հովհ. ԺԴ 6): Ա ռանց Ք րիս տո սի չենք 

կա րող ճշմար տութ յունն ի րա գոր ծել կյան քում, ճիշտ ապ րել, դրա 

հա մար սբ․  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, որ Ք րիս տոսն է մեր հա վա տի 

Ա ռաջ նոր դը: Իսկ  Տերն ա սում է. « Սո վո րե ցե՛ք Ինձ նից, որ հեզ եմ 

եւ սրտով խո նարհ» ( Մատթ. ԺԱ 28): Ք րիս տո սից սո վո րել, Ն րան 

նման վել՝  նշա նա կում է լի նել կա տար յալ:  Սբ․ Ան տոն Ա նա պա տա-
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կանն ա սում է. «Ո րե ւէ բան ա նե լուց ա ռաջ վկա յութ յուն ու նե ցիր 

 Սուրբ Գր քից»:   Հա ճախ մեզ թվում է, որ մեր կա մե ցա ծի մեջ ո րե ւէ 

վատ բան չկա, օ րի նակ՝ հի վան դը կա մե նում է ա ռող ջա նալ, բայց 

կա րե ւոր է այդ ա մե նին Ք րիս տո սի աչ քով նա յե լը:  Քա նի որ Ք րիս-

տոս հա րութ յուն ա ռավ մե ռել նե րից, ա պա կեն դա նի է եւ մեր մեջ է, 

ին չը նշա նա կում է, որ մենք Ք րիս տո սի հետ հա ղոր դութ յամբ կա-

րող ենք իս կա պես հա սու լի նել ճշմար տութ յա նը, Աստ ծու կամ քին: 

Ե թե ո րե ւէ մե կը Աստ ծու հետ հա ղոր դա կից լի նի, կլցվի ի մաս տութ-

յամբ եւ կհաս կա նա կյան քի ի մաս տը:  Սբ․  Պո ղոս ա ռաք յա լը աստ-

ված տե սութ յամբ իր ան ձը տե սավ, ո րով հե տեւ Աստ ված  Լույս է, 

որ քան մո տե նում ես Աստ ծուն, այն քան տես նում ես ինքդ քեզ, քո 

թե րութ յուն նե րը:  Մեր կյան քի բուն ճշմար տութ յու նը հաս կա նա լու 

լույ սի ներ քո է հնա րա վոր հաս կա նալ, թե ո՞րն է Աստ ծու կամ քը 

մանր հան գա մանք նե րում, ա ռար կա յա կան հար ցե րի մեջ:  Պարզ օ րի-

նակ բե րեմ. մի ան գամ մեկն ինձ հարց րեց, թե ինչ պես եմ: Ա սա ցի. 

« Հի վանդ եմ, փա՜ռք Աստ ծո»: Ո րով հե տեւ քա նի դեռ հի վանդ եմ, 

մտա ծում եմ ա ռող ջա նա լու մա սին, իսկ երբ ա ռողջ եմ, ինչ ա սես 

մտա ծում եմ, եւ այդ մտքե րը կա րող են ինձ վնա սել:  Հի վան դութ-

յան ժա մա նակ պետք է փառք տալ Աստ ծուն, քա նի որ հի վան դութ-

յու նը նպաս տում է մեր ի մաստ նա ցու մին: 

-  Փաս տո րեն՝ հի վան դութ յու նը, նե ղութ յուն նե րը, կյան քում հան դի պող 

տա րա տե սակ փոր ձութ յուն նե րը նույն պես կա րող են մեզ այ ցե լել Աստ ծու 

թույ լա տու կամ քով: Ա յո՞:

- Ա յո՛, ի հար կե, քա նի որ հա ճախ մար դիկ ինչ-որ դժբախ տութ-
յան մեջ չա րա նում են Աստ ծու դեմ՝ մտա ծե լով, որ Աստ ված կա-
րող էր փրկել, բայց չփրկեց փոր ձան քից: Աստ ված կա րող էր, բայց 
մենք կա մե նո՞ւմ էինք բա րին:  Սա շատ կա րե ւոր հան գա մանք է: 
 Նե ղութ յուն ներն ու դժվա րութ յուն նե րը չըն կա լենք որ պես Աստ ծո 
կող մից մեր նկատ մամբ բա ցար ձակ թշնա մութ յուն, այլ՝ որ պես բա-
րե րար բժշկութ յուն մեր կյան քը նո րո գե լու եւ կազ դու րե լու հա մար: 
Ն րանք, ով քեր լու սա վոր ված են աստ ված գի տութ յամբ, վստա հում 
են Աստ ծուն, բա րին կա տա րե լու հո ժա րութ յունն ու նեն եւ հո ժա-
րութ յամբ ըն դու նում են Աստ ծո կամ քը:  Հի շե ցի այն հի վանդ տղա-
յին, ո րի հայրն ի րեն ա սում էր. «Ե րա նի՜ թե ես լի նեի քո փո խա րեն 
հի վանդ»: Տ ղան հորն ա սում է. « Մի՛ փնտրիր այն, ինչ քո նը չէ: Ինձ 
տրված է հի վանդ լի նել, քեզ տրված է հի վանդ ե րե խա ու նե նալ»: 
 Սա ի մաս տութ յուն է: 
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- Ա ռա քե լա կան թղթե րում հա ճախ ենք հան դի պում «Ե թե  Տե րը կա մե-

նա» ար տա հայ տութ յա նը: «Ե թե  Տե րը կա մե նա…, կա նենք այս կամ այն բա-

նը» ( Հակ. Դ 15): Իսկ սուրբ  Հով հան նես ա ռաք յալն ա սում է. «Ինչ էլ խնդրենք 

ըստ Ն րա կամ քի,  Նա մեզ կլսի»  (Ա  Հովհ. Ե 14):  Տե՛ր հայր, ե թե չենք ստա նում 

մեր խնդրա ծը, նշա նա կում է, որ Աստ ծո կամ քը չէ՞, կամ դեռ ժա մա նա կը չէ՞, որ 

ստա նանք այն, ինչ խնդրում ենք: 

-  Հա ճախ մեր խնդրվածք նե րը բա րի են, ո րով հե տեւ իս կա պես 
բա րին ենք խնդրում: Եվ Աստ ված էլ ա մեն բան բա րի է ստեղ ծել, 
բայց բա րի քը պետք է բա րութ յամբ տնօ րի նել: Ա ռաք յալն ա սում է. 
« Չեք ստա նում, ո րով հե տեւ չա րամ տո րեն եք խնդրում» ( Հակ. Դ 3): 
Ե թե մեր սրտե րում չա րիք կա, Աստ ված մեզ բա րիք չի տա:  Գի տի, 
որ այդ բա րին ես ի չարս կգոր ծադ րեմ եւ պա տաս խա նա տու կլի նեմ 
այդ բա րու հա մար, դրա հա մար էլ Աստ ված մեզ խնա յե լով է, որ չի 
տա լիս:  Հա ճախ մար դիկ մտա ծում են, որ Աստ ված չի լսում ի րենց 
ա ղոթ քը, բայց Աստ ված չի պա տաս խա նում, եւ ի րենց ա ղոթ քի պա-
տաս խա նը հենց Աստ ծո լռութ յունն է:  Մար դիկ եր բեմն եր կու բա րի բա-
նե րի մի ջեւ երկմ տում են, թե ո րը կա տա րեն, որ ճիշտ լի նի: Այս տեղ 

կա րե ւոր հան գա մանք կա. ո՞րն է իր պտուղ նե րով իս կա պես բա րի: 

 Հա մար ձա կո րեն ա նենք այն, ինչ որ բա րի ենք հա մա րում: Ե թե հա-

ջող վեց, ու րեմն Աստ ված կա մե նում է: Ա մեն բա նից ա ռաջ Աստ ծո 

կամ քը խնդրենք: 

-  Հայ րե րը խոր հուրդ են տա լիս ա ղոթ քի վեր ջում միշտ ա սել. « Թող քո 

կամ քը լի նի»:

- Ա յո՛,  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի խոս քերն են: Այդ պես ճիշտ է 

ա ղո թել, բայց իս կա պես խո նարհ վե լով Աստ ծո կամ քի առ ջեւ: Աստ-

ծո կամ քը խնդրենք այն պես, ինչ պես  Տե րը խա չե լութ յու նից ա ռաջ: 

 Նա ա ղո թում էր երկ նա վոր  Հո րը, որ ե թե  Նա կա մե նում է, ա պա 

Ին քը կըմ պի  խա չե լութ յան, տա ռա պան քի, ցա վե րի բա ժա կը, թող 

այդ պե՛ս լի նի:  Հի շենք սուրբ Աստ վա ծա մո րը.  Նա գի տեր, որ ե թե 

մինչ ա մուս նա նա լը հղի հայտն վի, մար դիկ կմտա ծեն, որ շնա ցել է 

եւ կքար կո ծեն, բայց լսե լով  Գաբ րիել հրեշ տա կա պե տի ա վե տի սը, 

խո նար հա բար հնա զանդ վեց Աստ ծո կամ քին:  

Ու րեմն մեր հո գի նե րի աչ քե րը միշտ բաց պա հենք, զգոն լի նենք՝ 

Աստ ծո կամ քը հաս կա նա լու հա մար:
(2013 թ., հոկտեմբեր, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 

Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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Կ Յ Ա Ն Ք Ն  Ա Ս Տ Ծ Ո Ւ  Պ Ա Ր Գ Ե ՎՆ  Է

 Տեր Գ րի գոր քա հա նա  Հով հան նիս յան

- Աստ վա ծա շունչ  Մատ յանն ու սու ցա նում է, որ կյանքն Աստ ծու պար գեւն 

է, եւ մենք պետք է Ն րա առ ջեւ հաշ վե տու լի նենք այն բա նում, թե ինչ պես ենք 

տնօ րի նում այդ պար գե ւը:  Տե՛ր հայր, ին չո՞ւ է կյան քը հա մար վում Աստ ծու 

պար գեւ, եւ մի՞ թե մարդն ա զատ չէ այն տնօ րի նե լու` ըստ իր հա յե ցո ղութ յան:

-  Թեր թենք  Սուրբ Գր քի ա ռա ջին է ջե րը: Ծնն դոց  Գիր քը պատ-

մում է, թե ինչ պես Ա րա րիչ Աստ ված Իր բա րի, հայ րա կան նա խախ-

նա մութ յամբ ստեղ ծեց մար դուն՝ ա րար չութ յան թագ ու պսակ հան-

դի սա ցող էա կին, ո րին տվեց Իր պատ կերն ու նմա նութ յու նը: Եվ 

Աստ ված մար դուն կյանք շնոր հեց:  Նա օժ տեց մար դուն ա զատ կամ-

քով: Ուս տի մարդն ի րա վա սու է տնօ րի նե լու իր կյան քը՝ ըստ իր 

հա յե ցո ղութ յան, սա կայն Աստ ված սո վո րեց րեց նաեւ չարն ու բա-

րին, օգ տա կարն ու վնա սա կա րը: Ա զա տութ յունն ի մաստ ու նի, ե թե 

ներ դաշ նակ է Աստ ծու կամ քին, ա ռաջ նոր դում է մեզ դե պի լույ-

սը, բա րին, երկն քի ար քա յութ յու նը, այն ե րա նա վետ դրախ տը, ո րից 

մարդն ար տաքս վեց մեղ քի պատ ճա ռով: Այս կյան քը Աստ ծուց մեզ 

պար գեւ ված հրաշք է: Աստ ծու ա րար չա գոր ծութ յու նը՝ բնութ յու նը, 

կեն դա նա կան աշ խար հը, ողջ տիե զեր քը, հրաշք է, ա մեն ինչ ներ-

դաշ նակ ու կա տար յալ է, սա կայն խա թար վում է մեղ քի պատ ճա ռով: 

 Մեղ քի պատ ճա ռով խա թար վում են նաեւ մարդ կա յին հո գու խա ղա-

ղութ յունն ու ներ դաշ նա կութ յու նը: Երբ մարդ կութ յունն իր ա զատ 

կամ քով չի հնա զանդ վում Աստ ծու կամ քին, ընկ նում է տա րա տե սակ 

փոր ձութ յուն նե րի մեջ, ինչ պես Աստ վա ծա շունչն է ա սում. « Փուշ ու 

տա տասկ, ցավ ու նե ղութ յուն, ա ղետ ներ, պա տե րազմ ներ, աշ խար-

հա կոր ծան զեն քեր, ան բա րո հա սա րա կարգ...»: Այս ա մե նը մար դու 

«ա զա տութ յան» արդ յունք է, սա կայն Աստ ծու շնոր հած ա զա տութ-

յու նը մար դուն երկն քի ար քա յութ յուն է ա ռաջ նոր դում:

- Ո՞րն է պատ ճա ռը, որ Աստ ծու պատ կերն ու նմա նութ յունն ու նե ցող մար-

դու հո գում իս պառ բա ցա կա յում է պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցումն ա րար-

չութ յան եւ իր կյան քի հան դեպ:

- Աստ ծուց մեզ շնորհ ված մե ծա գույն պար գե ւի՝ կյան քի հա մար 

մենք պա տաս խա նա տու ենք:  Յու րա քանչ յուրս պետք է գի տակ-
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ցենք, որ պի տի կանգ նենք Աստ ծու առ ջեւ եւ պա տաս խան տանք 

մեր ապ րած կյան քի հա մար:  Սո ղո մոն ի մաս տունն իր ի մաս տա սի-

րա կան խորհր դա ծութ յուն ներն ամ փո փում է՝ ա սե լով. «Ու նայ նութ-

յուն ու նայ նութ յանց, ա մեն ինչ ու նայն է» ( Ժո ղո վող ԺԲ 8) եւ հա-

վե լում է. « Վա խե ցի՛ր Աստ ծուց եւ պա հի՛ր Ն րա պատ վի րան նե րը. 

ա հա այս է մարդն ամ բող ջո վին, ո րով հե տեւ Աստ ված պի տի բո լոր 

ա րա րած նե րի դա տաս տանն ա նի նրանց կա տա րած բո լոր թա քուն 

գոր ծե րի հա մար՝ լի նեն դրանք չար թե բա րի» ( Ժո ղո վող ԺԲ 13, 

14): Երբ ո րե ւէ մարդ է մա հա նում, ա սում ենք՝ «Ո ղոր մի Աստ ված»: 

Ու շագ րավ է, որ նույ նիսկ հո գե ւոր գի տակ ցութ յու նից զուրկ, ե կե-

ղե ցուց, հավատից, քրիս տո նեա կան ար ժեք նե րից կտրված մար դը 

գի տի, որ այս աշ խար հից հե ռա ցող մար դը պի տի կանգ նի Աստ ծու 

ա ռաջ: Ուս տի Աստ ծու ո ղոր մութ յունն ենք ակն կա լում՝ խնդրե լով, 

որ  Տեր Աստ ված նե րո ղամ տութ յամբ ու գու թով մո տե նա:  Շատ կա-

րե ւոր է, որ գի տակ ցենք մեր պա տաս խա նատ վութ յու նը:  Կա րե ւոր է 

նաեւ, թե մարդն իր կյան քում ինչ ար ժեք նե րով է շարժ վում՝ նյու-

թա պա՞շտ է, թե՞ բարձր է այս նյու թից, այ սինքն՝ նրա ողջ իղ ձե րը, 

նպա տակ նե րը սահ մա նա փակ վում են այս ժա մա նա կա վոր կյան քո՞վ, 

թե՞ հա վի տե նա կա նութ յան հույ սով, ե րա զով է ապ րում: Սբ.  Պո ղոս 

ա ռաք յալն ա սում է. «Ե թե միայն այս կյան քի հա մար ենք հույս 

դրել ի Ք րիս տոս, ո ղոր մե լի ենք, քան բո լոր մար դիկ» (Ա  Կորնթ. ԺԵ 

19):  Մեր ապ րած կյան քով է, որ պի տի վե րա դառ նանք առ Աստ ված 

եւ հա վիտ յանս հա վի տե նից լի նենք Ն րա հետ: 

-  Տե՛ր հայր, իսկ ո՞րն է կյան քը տնօ րի նե լու ճշմա րիտ կեր պը, ինչ պե՞ս պետք 

է ապ րենք մեր աստ վա ծա պար գեւ կյան քը, որ պես զի երբ օ րը գա, եւ հաշ վե տու 

լի նենք Աստ ծու առ ջեւ, չա մա չենք մեր ըն թաց քի հա մար:

-  Յու րա քանչ յուրս պետք է խնամ քով, երկ յու ղով, մե ծա գույն 

պա տաս խա նատ վութ յամբ վե րա բեր վենք այդ պար գե ւին, նվե րին՝ 

ե րախ տա գի տութ յամբ լցվե լով Աստ ծու նկատ մամբ: Ք րիս տոսն 

ա սում է Ա վե տա րա նում. «Ես ե կա, որ պես զի կյանք ու նե նան եւ՝ 

ա ռա վել եւս ու նե նան» ( Հովհ. Ժ 10): Աստ ված ա րար չա գոր ծութ-

յամբ մեզ կյանք շնոր հեց:  Բայց Աստ ված մեզ եր ջա նիկ կյանք շնոր-

հեց Աստ վա ծոր դու մար դե ղաց մամբ: Ք րիս տոսն աշ խարհ ե կավ, 

որ պես զի «խա վա րում նստած ժո ղո վուր դը մեծ լույս տես նի», մեր 

խա վա րած կյան քը լու սա վոր վի: Ք րիս տոսն աշ խարհ ե կավ, որ պես-

զի մե ղա վոր մարդ կութ յու նը, դուրս գա լով մեղ քի, մահ վան ստվեր-

նե րից, ըն թա նա լույ սի, ար դա րութ յան ու ար քա յութ յան ճամ փով: 
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Ուս տի Ք րիս տո սով լու սա վոր վեց, ի մաստ նա ցավ ոչ միայն մեր երկ-

րա վոր կյան քը, այ լեւ ժա ռան գոր դը դար ձանք ա նանց, մնա յուն, հա-

վի տե նա կան կյան քի: Ք րիս տո սը՝ ննջեց յալ նե րի ա ռա ջին պտու ղը, 

հա րութ յուն ա ռավ՝ բա ցե լով երկն քի ար քա յութ յան դռնե րը՝ հաս-

տա տե լով հա վի տե նա կան կյան քի գո յութ յու նը:  Մեկ բան է մար-

դուն խան գա րում հա վա տալ հո գե ւոր ի րո ղութ յուն նե րին՝ Աստ ծուն, 

 Դա տաս տա նին, երկն քի ար քա յութ յա նը, հա վի տե նա կան կյան քին. 

մեղ քը:  Մեղ քով կարծ րա ցած մարդ կա յին հո գի նե րը չեն ցան կա նում 

ըն դու նել Աստ ծու գո յութ յու նը, հա վի տե նա կան կյան քի ի րո ղութ-

յու նը,  Դա տաս տա նը, ո րով հե տեւ այդ դեպ քում պետք է պա տաս-

խան տան Աստ ծու ա ռաջ: Ըն դու նենք թե ոչ, միեւ նույն է, պա տաս-

խա նա տու պետք է լի նենք մեր կյան քի հա մար. « Մար դիկ ի րենց 

խո սած ա մեն դա տարկ բա նի հա մար դա տաս տա նի օ րը հա շիվ պի տի 

տան, ո րով հե տեւ՝ քո խոս քե րով պի տի ար դա րա նաս եւ քո խոս քե-

րով պի տի դա տա պարտ վես» ( Մատթ. ԺԲ 36, 37):

- Ծնն դոց  Գիր քը փաս տում է, որ Ա րա րիչ Աստ ված մար դու խնամ քին եւ 

հո գա ծութ յա նը հանձ նեց ա րար չա գործ բնութ յունն ու կեն դա նա կան աշ խար հը՝ 

ողջ ա րար չա գոր ծութ յու նը:  Մինչ դեռ մարդն ան դա դար մե ղան չում է բնութ յան՝ 

կյան քի աղբ յու րի դեմ՝ աղ տո տե լով, ա պա կա նե լով շրջա կա մի ջա վայ րը՝ խնա մե-

լու, պահ պա նե լու փո խա րեն:  Միան շա նակ բնութ յան նկատ մամբ բռնութ յունն 

ակն հայ տո րեն հա կա սում է Աստ ծու կամ քին եւ դարձ յալ պա տաս խա նատ վութ-

յան բա ցա կա յութ յան հե տե ւանք է:  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ երկ րի մա սին հո գա լը 

մար դու կո չումն է, եւ որ հո գե ւոր անկ ման հե տե ւան քով է մար դը կորց րել իր 

կոչ ման ճիշտ ըն կա լու մը: 

-  Տեր Աստ ված Ե դե մի պար տե զը տնկեց՝ այն հանձ նե լով մար դու 

պահ պա նութ յանն ու հո գա ծութ յա նը: Աստ ված մար դուն տնտես 

կար գեց ողջ ա րար չութ յան վրա, սա կայն մարդն ա պա կան վեց մեղ-

քով եւ ի չարս գոր ծադ րեց այդ պար գե ւը: Սբ.  Գիրքն ա սում է. 

« Մարդ կանց միտ քը ման կուց չա րի ծա ռա յութ յան մեջ է» (Ծննդ. 

Ը 21): Այ սօր բնա պահ պա նա կան բազ մա թիվ ա ղետ նե րի առ ջեւ ենք 

կանգ նած: Այս ա մե նը մարդ կա յին գոր ծու նեութ յան ոչ խե լա միտ, 

ան պա տաս խա նա տու, հան ցա վոր գոր ծու նեութ յան արդ յունք է: 

 Քա նի դեռ մար դը չի հրա ժար վել մեղ քից, չա րի, սա տա նա յի ո րո-

գայթ նե րից, պի տի շա րու նա կի փչաց նել ի րեն շնորհ ված կյան քը, 

աստ վա ծաս տեղծ բնութ յու նը:  Նույ նիսկ կեն դա նա կան աշ խարհն 

Աստ ծու կամ քին հա կա ռակ չի ըն թա նում, բնութ յան բո լոր տար րե-

րը, տա րերք նե րը հնա զանդ են Աստ ծուն, միայն մարդն է, որ ա զատ 
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կամ քով հա ճախ է շեղ վում Աստ ծու ու ղեն շած ճա նա պար հից՝ խա-

թա րե լով աստ վա ծաս տեղծ խա ղա ղութ յունն ու ներ դաշ նա կութ յու-

նը: Ղպ տի Ե կե ղե ցու պատ րիարք  Շե նու դա Գ-ն, մեջ բե րե լով  Դա-

վիթ մար գա րեի այն խոս քը, թե՝ «Ես հող եմ ու մո խիր», ա սում է. 

«Ես հո ղից էլ վատն եմ, ո րով հե տեւ հո ղը չի մե ղան չում, սա կայն ես 

հա նա պազ մե ղան չում եմ»:

-  Տե՛ր հայր,  Նոր տար վա նա խա շե մին յու րա քանչ յուրս  ու նե նում ենք 

խո կու մի, ինք նաքն նութ յան պա հեր, մտո րում, թե ինչ ձեռք բե րում ներ եւ կո-

րուստ ներ ու նե ցանք անց նող տար վա ըն թաց քում, ինչ պե՞ս տնօ րի նե ցինք 

աստ վա ծա պար գեւ մեր կյան քը: Ի՞նչ կպատ գա մեք մեր ըն թեր ցող նե րին:

 -  Տա րե մու տին շա տերս ենք մտա ծում, թե ինչ ա րե ցինք անց նող 

տար վա ըն թաց քում, ի՞նչ բաց թո ղում ներ եւ ձեռք բե րում ներ ու նե-

ցանք:  Սա փոք րիկ հի շե ցում է այս աշ խար հից մեր ել քի: Այս կյան-

քում մար դը պատ րաստ վում է հա վի տե նա կա նութ յուն մտնե լուն, 

իսկ թե ինչ պի սի հա վի տե նա կա նութ յուն՝ երկն քի ար քա յութ յո՞ւն, 

թե՞ հա վի տե նա կան դա տա պար տութ յուն, կախ ված է մեր ա զատ 

կամ քի դրսե ւո րու մից: Ա մեն վայրկ յան պատ րաստ լի նենք Աստ ծու 

առ ջեւ կանգ նե լու, մեր ապ րած կյան քի հա մար հա շիվ տա լու:  Սի-

րենք սուրբ, մա քուր ա նա րատ կյան քը, չգնանք մեղ քի, չա րի քի եւ 

ա նօ րի նութ յան ճա նա պար հով: Ապ րենք մեր կյան քը Աստ ծու կամ քի 

հա մա ձայն, որ պես զի պա տաս խա նատ վութ յան օրն ա մո թով չմնանք, 

այլ ար ժա նա նանք Աստ ծու ո ղոր մա ծութ յա նը: Ք րիս տո սը հա րութ-

յուն ա ռավ մե ռել նե րից, եւ բո լոր Ն րան հա վա տա ցող նե րը հա րութ-

յուն պի տի առ նեն՝ մտնե լով եւ ժա ռան գե լով ան տա ռա պանք հա վի-

տե նա կա նութ յու նը: 

(2007 թ., դեկտեմբեր, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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Հ Ա Մ Բ Ա Ր Ձ Մ Ա Ն  Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ Ը

   Տեր  Դա նիել քա հա նա  Բաղումյան

-  Հա յաս տան յայց Ա ռա քե լա կան  Սուրբ Ե կե ղե ցին մեծ շու քով է տո նում 

Փրկ չի համ բարձ ման տո նը, ո րով, ինչ պես Ե կե ղե ցու հայ րերն են ա սում, 

ա վարտ վում է Ք րիս տո սի երկ րա յին տնօ րի նութ յուն նե րի շրջա նը: 

 Տե՛ր հայր, ին չո՞ւ համ բարձ վեց Ք րիս տոս:

-  Մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի համ բար ձու մը մեզ հա մար մե ծա-

գույն հրաշք եւ տոն է: Ք րիս տո սի համ բար ձու մը շա րու նա կութ-

յունն է Ն րա  Հա րութ յան:  Համ բարձ մամբ ա վարտ վեց Ք րիս տո սի 

երկ րա վոր կյան քը:  Ձի թեն յաց լե ռան վրա Իր շուր ջը հա վա քեց սի-

րե լի ա ռաք յալ նե րին, Իր վեր ջին պատ գամ նե րը տվեց նրանց, ո գե-

ւո րեց, հու սադ րեց, պատ գա մեց քա րո զել Ա վե տա րա նը ողջ աշ խար-

հում. «Գ նա ցեք ու րեմն ա շա կերտ դարձ րե՛ք բո լոր ազ գե րին, նրանց 

մկրտե ցե՛ք  Հոր եւ Որ դու եւ  Սուրբ  Հո գու ա նու նով» ( Մատթ. ԻԸ 

19): Ք րիս տոս համ բարձ վեց, որ պես զի ու ղար կի Մ խի թա րի չին, այ-

սինքն՝  Սուրբ  Հո գուն, որ պես զի ա շա կերտ նե րը, լցվե լով  Սուրբ  Հո-

գով, գնա յին քա րո զե լու Ա վե տա րա նը հա մայն աշ խար հին, եւ բո լոր 

ազ գե րը ճա նա չեին Աստ ծուն, գտնեին աստ վա ծա յին խա ղա ղութ յու-

նը եւ ար ժա նա նա յին հա վի տե նա կան կյան քին:
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-  Գի տենք, որ հա րուց յալ Ք րիս տոս այդ 40 օ րե րի ըն թաց քում բազ միցս 
ե րե ւում էր վշտից հու սա հատ ված Իր ա շա կերտ նե րին: Ին չո՞ւ Ք րիս տոս հա-
րութ յու նից հե տո ան մի ջա պես եր կինք չվե րա ցավ, այլ 40-րդ  օ րը միայն համ-
բարձ վեց: 

- Ընդ հան րա պես կյան քում ո րե ւէ բա նի հաս նե լու հա մար նա-

խա պատ րաս տա կան մի շրջան ենք անց նում: Օ րի նակ՝  Հա յոց բա նա-

կում զին վո րա կան երդ մա նը նա խոր դում է նա խա պատ րաս տա կան  

շրջա նը: Ն մա նա պես եւ հո գե ւո րա կան ներն օծ վե լուց հե տո 40-օր յա 

նա խա պատ րաս տա կան շրջան են անց նում, ո րից հե տո միայն սպա-

սա վո րում են ժո ղովր դին: Ք րիս տոսն էլ, որ պես ճշմա րիտ  Հո վիվ, 

Ա ռաջ նորդ այդ 40 օ րե րի ըն թաց քում չդա դա րեց քա րո զե լուց, պատ-

րաս տեց Իր ա շա կերտ նե րին, քա նի որ Ք րիս տո սի խոս քը դե ռեւս ամ-

բող ջա պես հաս տատ ված չէր նրանց սրտե րում: « Հով վին պի տի հար-

վա ծեմ, եւ հո տի ոչ խար նե րը պի տի ցրվեն» ( Մատթ. ԻԶ 31),- ա սում 

է Սբ.  Գիր քը:  Հո վի վը Ք րիս տոսն է: Երբ  Նա դա տա պարտ վեց խա-

չի մահ վան, ա շա կերտ նե րը սար սա փա հար վի ճա կում էին գտնվում, 

վա խե ցած եւ տագ նա պած էին:  Շուրջ 3 տա րի  Նա նրանց հետ էր, 

հրաշք ներ էր գոր ծում, ու սու ցա նում... Եվ հան կարծ... Ն րանց կող քին 

էին զայ րա ցած հրեա նե րը, ով քեր փնտրում էին նրանց՝ բզկտե լու, 

դա տա պար տե լու եւ խա չե լու հա մար, ինչ պես նրանց Ու սուց չին: Եվ 

երբ յու ղա բեր կա նայք բե րին  Տի րոջ   Հա րութ յան ա վե տի սը, հի շենք, 

թե ինչ պես  Պետ րոս ա ռաք յա լը վա զեց գե րեզ ման՝ իր աչ քե րով տես-

նե լու եւ հա մոզ վե լու  Տի րոջ հա րութ յան իս կութ յան մեջ:  Հա րութ-

յու նը ներշն չում ե ղավ ա ռաք յալ նե րի հա մար, նրանք ու րա խա ցան, 

ցնծա ցին,  Տե րը գո տեպն դեց նրանց: Իր հրա շա փառ   Հա րութ յու նից 

հե տո, երբ  Հի սու սը հայտն վեց  Վեր նա տա նը հա վաք ված Իր ա շա-

կերտ նե րին, մի շատ կա րե ւոր բան ա սաց. « Խա ղա ղութ յո՜ւն ձեզ»: 

 Կար ծում եմ՝ ոչ մի քրիս տոն յա չի կա րող հաս նել փրկութ յան, ե թե 

այդ աստ վա ծա յին խա ղա ղութ յու նը չու նե նա իր հո գում: Ք րիս տոսն 

Իր խա ղա ղութ յամբ հան դար տեց րեց ա ռաք յալ նե րի հո գու խռովքն 

ու ան հանգս տութ յու նը, որ պես զի ի րենք էլ կա րո ղա նա յին սեր մա-

նել մարդ կանց սրտե րում այդ աստ վա ծա յին խա ղա ղութ յու նը, քա նի 

որ ով չու նի այդ խա ղա ղութ յու նը, չի կա րող ու րի շին փո խան ցել 

այն: Չ մո ռա նանք նաեւ, որ այդ խա ղա ղութ յամբ է պայ մա նա վոր ված 

նաեւ մեր օ ջախ նե րի կա յու նութ յու նը: 

-  Տե՛ր հայր, Ք րիս տո սի համ բար ձու մը Աստ ծո եւ մար դու մի ջեւ հա րա բե-

րութ յուն նե րի խզո՞ւմ էր, թե՞ այն եզ րա փա կումն էր Ք րիս տո սի միայն երկ րա յին 

ա ռա քե լութ յան: 
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- Ք րիս տո սի համ բարձ մամբ ոչ միայն չխզվեց Աստ ծո եւ մարդ-

կանց մի ջեւ հա րա բե րութ յու նը, այ լեւ կապն ա վե լի հաս տատ վեց, 

քա նի որ համ բար ձու մից հե տո ա ռաք յալ նե րը  ցրվե ցին աշ խար-

հով մեկ՝ Ա վե տա րա նի խոս քը քա րո զե լու:  Համ բարձ մամբ սկիզբ 

դրվեց ա ռա քե լա կան քա րոզ չութ յան: Ք րիս տո սի համ բարձ մամբ 

մեզ փրկութ յան հույ սը տրվեց, ո րով ապ րում ենք, այ լեւ՝ մկրտվե-

լով  Հոր, Որ դու եւ Սբ․  Հո գու ա նու նով՝ հա վի տե նա կան կյանքի 

ժառանգորդ ենք դառ նում: 

-  Համ բարձ ման դրվա գում նկա րագր վում է, որ  Հի սուսն ա շա կերտ նե րին 

 Ձի թեն յաց լե ռան գա գա թը բարձ րաց րեց:  Լե ռան հան գա մանքն ա մե նա կա րե-

ւոր դեպ քե րի պա րա գա յում հա ճախ է հիշ վում ինչ պես  Հին, այն պես էլ՝  Նոր 

Կ տա կա րան նե րում: Ին չո՞ւ է այդ քան կա րե ւոր վում լե ռան հան գա ման քը: 

-  Լե ռը բարձ րա նա լու խոր հուր դը հո գով կտրվելն է մեղ քե րից, 

մեր ա ռօր յա կյան քից: Ա յո՛,  նաեւ վե րի նը խոր հելն է նշա նա կում: 

Օ րի նակ՝ ա ղո թե լիս մար դը միշտ վեր է նա յում, այ սինքն՝ ձգտում է 

վեր, քա նի որ գի տի, որ  Տե րը երկն քում է, եւ երկ րորդ գա լուստն էլ 

երկն քից է լի նե լու: Ա հա այս խորհր դով է նաեւ, որ մեր պա պե րը 

վան քե րը բարձր վայ րե րում են կա ռու ցել:  Մար դը հո ղից է ստեղծ-

վել, ուս տի հող էլ պի տի դառ նա, այդ պատ ճա ռով էլ մեր մար մի նը 

կապ ված է նյու թին:  Սա կայն երբ կտրվում ենք հո ղից, հո գով բարձ-

րա նում ենք վեր, դե պի երկ նա յի նը, դե պի Աստ ված: 

-  Համ բարձ ման տո նը ժո ղովր դին հայտ նի է նաեւ «վի ճակ» կամ « Ջան 

գյու լում» ան վա նում նե րով: Ին չո՞ւ է վի ճակ գցե լու ա վան դութ յու նը զու գորդ-

ված  Համ բարձ ման տո նի հետ:

- Ք րիս տո սի համ բար ձու մից հե տո ա ռաք յալ նե րը վի ճակ գցե-

ցին 2 ար ժա նա վոր նե րի՝  Բար սա բա յի եւ  Մա տա թիա յի մի ջեւ, որ պես-

զի  Հու դա յի փո խա րեն նրան ցից մե կը հա մալ րեր 12 ա ռաք յալ նե րի 

շար քը: Եվ վի ճա կա հա նութ յամբ 12-րդ  ա ռաք յա լի կոչ մանն ար ժա-

նի դար ձավ  Մա տա թիան (տե՛ս  Գործք. Ա 15-26):  Համ բար ձու մը 

շատ սիր ված եւ մեծ ժո ղովր դա կա նութ յուն վա յե լող տոն է:  Տո նի 

օ րը կազ մա կերպ վում են բազ մա թիվ ուխ տագ նա ցութ յուն ներ:  Համ-

բարձ ման նա խըն թաց օրն աղ ջիկ նե րը յոթ աղբ յու րից կժե րով ջուր 

էին բե րում: Ջ րով լի կժե րի մեջ դնում էին ի րենց սի րած ի րե րը, 

ծա ղիկ նե րը շաղ տա լիս վրան, շուր ջը պտտվե լով եր գում էին, իսկ 

փոք րիկ աղջ նա կը հա նում էր մի ո րե ւէ իր:  Տո նը կոչ վում է նաեւ 

« Ջան գյու լում», ո րով հե տեւ վի ճա կի հա մար երգ վող խոս քե րը 
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վեր ջա նում են « Ջան գյու լում» բա ռե րով:  Մեր Ե կե ղե ցու հայ րե րը 

շատ գե ղե ցիկ կեր պով են հա մադ րել ժո ղովր դա կան սո վո րույթ նե րը 

քրիս տո նեա կան  տո նե րի հետ, ուս տի դրան ցում խո տե լի բան չկա:

-  Գի տենք, որ ա մեն տա րի՝  Համ բարձ ման տո նին,  Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե-

ղե ցի նե րում հի շա տակ վում է  Հա յոց  Հայ րա պե տա կան Ա թո ռը Ս սից Սբ. Էջ միա-

ծին փո խադ րե լու պատ մա կան դեպ քը: Ին չո՞ւ է հենց  Համ բարձ ման տո նին հի-

շա տակ վում պատ մա կան այս դեպ քը:

-  Հայ ժո ղո վուր դը մշտա պես ե ղել է թշնա մի նե րի իշ խա նութ-

յան ներ քո: Ն ման պայ ման նե րում վտանգ վել է նաեւ  Հա յոց  Հայ-

րա պե տա կան Ա թո ռը:  Հայ րա պե տա կան գա հը բազ միցս տե ղա փո-

խե լու անհ րա ժեշ տութ յուն է ե ղել: 14-րդ  դա րի սկզբին ծնվում է 

 Հայ րա պե տա կան Ա թո ռը  Կի լի կիա յից Սբ. Էջ միա ծին փո խադ րե լու 

գա ղա փա րը, ո րը հիմ նա վոր վում է հատ կա պես  Կի լիկ յան թա գա վո-

րութ յան անկ մամբ (1375 թ.): Ի վեր ջո 1441 թ.՝  Համ բարձ ման տո նին, 

Սբ. Էջ միած նում գու մար վում է ազ գա յին-ե կե ղե ցա կան ժո ղով, եւ 

հայ րա պե տա կան գա հը Ս սից տե ղա փոխ վում է աստ վա ծա հաս տատ 

վայ րը՝ Սբ. Էջ միա ծին: 

(2006 թ., մայիս, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, «Քրիստոնյա 
Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Գ Ա Լ Ս Տ Յ Ա Ն  Կ Ի Ր Ա Կ Ի Ի  Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ Ը

ՊԱՏՐԱՍՏ ԼԻՆԵՆՔ ՏԻՐՈՋ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻՆ

 Տեր Գ րի գոր քա հա նա  Հով հան նիս յան

«Եվ ա պա երկն քի վրա մար դու Որ դու նշա նը պի տի ե րե ւա, ու այդ ժա մա նակ 
երկ րի բո լոր ազ գե րը լա ցու կոծ պի տի ա նեն եւ պի տի տես նեն մար դու Որ դուն, որ 

գա լիս է երկն քի ամ պե րի վրա յով՝ զո րութ յամբ եւ բա զում փառ քով» 
( Մատթ. ԻԴ 30):

-  Տե՛ր հայր, գի տենք, որ  Մեծ պահ քի 6-րդ՝  Գալստ յան կի րա կին եզ րա փա-

կում է պահ քի կի րա կի նե րի «ոս կե շղթան»: Այն հի շեց նում է մեր  Տեր  Հի սուս 

Ք րիս տո սի թե՛ ա ռա ջին եւ թե՛ երկ րորդ գա լուստ նե րը: Ինչ պես շա րա կա նա գիրն 

16 - Գողգոթայի հաղթանակը
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է գրում, « Խոր հուրդ մեծ եւ սքան չե լի» է Ք րիս տո սի ա ռա ջին գա լուս տը՝ աստ-

ված հայտ նութ յու նը, ո րով մար դուն հնա րա վո րութ յուն տրվեց փրկութ յանն 

ար ժա նա նա լու, քանդ վե ցին դժոխ քի կա պանք նե րը, ու բաց վե ցին դրախ տի 

դռնե րը:  Նույն քան «մեծ», սա կայն «սոս կա լի» խոր հուրդ է Ք րիս տո սի երկ րորդ 

գա լուս տը, ո րը լի նե լու է աշ խար հի վախ ճա նին, երբ Աստ վա ծոր դին պետք է 

գա՝ աշ խար հը դա տե լու:

 Փոր ձենք ման րա մաս նել  Գալստ յան կի րա կիի խոր հուր դը:

-  Նախ վեր հի շենք պահ քի կի րա կի նե րի շղթա յի խորհր դա բա-

նութ յու նը. մար դու աստ վա ծա պար գեւ վի ճակ, ան կում, ա պաշ խա-

րութ յուն, վե րա կանգ նում, քրիս տո նեա կան ըն թացք:  Գալստ յան 

կի րա կին այս ա մե նի լրումն է, վեր ջա բա նը: Ք րիս տո սի ա ռա ջին 

գա լուս տը ե ղավ խո նարհ կեր պով: Աստ վա ծոր դին աշ խարհ ե կավ, 

ծնվեց որ պես մարդ, սա կայն քչերն ի մա ցան այդ՝ մի քա նի հո վիվ-

ներ եւ մո գե րը, թեեւ ողջ երկ նա յին զոր քը ցնծում եւ փա ռա բա նում 

էր Աստ ծուն:  Նա ծնվեց որ պես խո նարհ ման կիկ: Ինչ պի սին ե ղավ 

Ն րա ծնուն դը, այն պես ե ղավ եւ կյան քը՝ խո նարհ կեր պով, սի րո եւ 

ինք նա զո հա բե րու մի կյանք: Ա ռա ջին գա լուս տով Աստ ված Իր ո ղոր-

մութ յան ձեռ քը մեկ նեց ըն կած մար դուն, Իր ո ղոր մութ յան դու ռը 

բա ցեց անկ յալ մար դու ա ռաջ,  Տերն աշ խարհ ե կավ մար դու փրկա-

գոր ծու մը կա տա րե լու հա մար:  Սա կայն երկ րորդ  գա լուստն այդ պես 

չպետք է լի նի: Ե կե ղե ցա կան հայ րերն ա սում են, որ ա ռա ջին գա լուս-

տը սի րո, շնոր հի եւ ո ղոր մութ յան հա մար էր, ո րը ե ղավ ծա ծուկ կեր-

պով, հե զութ յամբ եւ խո նար հութ յամբ, իսկ երկ րորդ գա լուս տը, որն 

ար դա րութ յան եւ տան ջանք նե րի հա մար է, սոս կա լի է լի նե լու, բա-

ցա հայտ, փառ քով, լու սե ղեն ամ պով, հրե ղեն նե րի կառ քով, չո րեք-

կերպ յան ա թո ռով ու բար կութ յամբ: Երկ րորդ ան գամ  Տե րը պի տի 

գա որ պես հզոր Աստ ված՝ Իր սեր մա նա ծը հնձե լու, ար դար դա տաս-

տա նի հա մար: Ն րա առ ջե ւից հու րը պի տի գնա, եւ «հա մայն եր կի րը 

պի տի դատ վի  Տի րոջ կրա կով» (Ե սա յի ԿԶ 16): «Ա ռա ջին գա լուս տը 

մեղմ ե ղավ, իսկ երկ րոր դը՝ խստա շունչ հող մով, որ լեռ ներն է քան-

դե լու եւ տներ խոր տա կե լու»,- ա սում են Ե կե ղե ցու հայ րե րը: 

-  Տե՛ր հայր, մե զա նում քիչ չեն մար դիկ, ով քեր թե րա հա վա տութ յամբ են 

վե րա բեր վում Ք րիս տո սի երկ րորդ գալստ յան խոստ մա նը: Ե՞րբ եւ ինչ պե՞ս է լի-

նե լու երկ րորդ գա լուս տը, ո րո՞նք են լի նե լու երկ րորդ գալստ յա նը նա խոր դող 

նա խան շան նե րը:

-  Սուրբ  Գիրքն ա սում է, որ «այդ օր վա եւ ժամ վա մա սին ոչ ոք 

չգի տե. ո՛չ երկն քի հրեշ տակ նե րը եւ ո՛չ էլ՝ Որ դին, այլ՝ միայն  Հայ-

րը» ( Մատթ. ԻԴ 36): Մ յուս կող մից Ք րիս տոս խո սեց նա խան շան-
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նե րի մա սին, ո րոնք նա խոր դե լու են երկ րորդ գա լուս տին, ո րոն ցով 

ո րո շա կիո րեն կա րող ենք հաս կա նալ՝ մո՞տ է օ րը, թե՞ ոչ:  Մատ թեո-

սի Ա վե տա րա նի ԻԴ գլուխն ամ բող ջութ յամբ Ք րիս տո սի երկ րորդ 

գալստ յանն է վե րա բե րում:  Տերն ա սաց, որ կհայտն վեն սուտ մար-

գա րե ներ, ո րոնք շա տե րին կմո լո րեց նեն, կլսվեն պա տե րազմ նե րի 

լու րեր, ազգ ազ գի դեմ պի տի ել նի, կլի նեն մեծ նե ղութ յուն ներ, սով, 

սրա ծութ յուն ներ, հա մա ճա րակ ներ եւ այլն: Այն պես որ՝ չպի տի լի նի 

մի ա կանջ, ո րին  Տի րոջ խոս քը հա սած չլի նի, բո լո րը պի տի ի մա նան: 

 Քա նի որ ա ռանց աստ վա ծա յին ճշմար տութ յուն նե րին տեղ յակ լի նե-

լու ինչ պե՞ս պետք է մար դը կա րո ղա նար պատ րաստ վել, ուս տի  Տերն 

ա մեն ինչ նա խա պես ա սաց եւ զգու շաց րեց, որ պես զի բո լո րը պատ-

րաստ լի նեն Ն րա վե րա դար ձին:  Սուրբ  Գիրքն ա սում է, որ երկ րորդ 

գալստ յա նը նա խոր դե լու է նաեւ նե ռի գա լուս տը:  Պի տի գա նե ռը՝ 

խա բե բա յա կան զո րա վոր գոր ծե րով եւ ա նի րա վութ յան բո լոր պատ-

րանք նե րով կորստ յան մատ նե լու բո լոր նրանց, ով քեր կհնա զանդ-

վեն ի րեն, պի տի թա գա վո րի եւ մարդ կանց մե ծա մեծ գայ թակ ղութ-

յուն նե րի են թար կի, ինչ պես  Պո ղոս ա ռաք յալն է ա սում. « Նա պի տի 

նստի Աստ ծու տա ճա րում եւ ինքն ի րեն ցույց տա, թե Աստ ված է» 

(Բ  Թե սաղ. Բ 4):  Սա կայն նրանք, ով քեր հու սա ցել եւ ա պա վի նել են 

Աստ ծուն, աստ վա ծա յին շնոր հի եւ ո ղոր մութ յան օգ նութ յամբ պի տի 

կա րո ղա նան համ բե րել եւ հաղ թա հա րել այդ ա մե նը, քա նի որ մեղ-

քի շա տա նա լու հետ նաեւ աստ վա ծա յին շնորհն է ա վե լա նա լու:  Մեր 

Ե կե ղե ցու մեծ աստ վա ծա բան նե րից Ար շակ  Տեր- Մի քել յանն ա սում 

է, որ « Հաղ թա նակն այն ժա մա նակ է մեծ գնա հա տանք ու նե նում, 

երբ զո րա վոր թշնա մու դեմ են պայ քա րում», ուս տի ընտր յալ նե րը 

վեր ջին օ րե րին կեն թարկ վեն մեծ փոր ձութ յուն նե րի, որ պես զի մեծ 

վարձ քի ար ժա նա նան:

Երկ րորդ գա լուս տին պետք է նա խոր դի նաեւ Ք րիս տո սի Ն շա նի՝ 

խա չա փայ տի ե րե ւու մը երկն քում՝ լու սա վոր եւ փա ռա վոր կեր պով: 

Երկ րի բո լոր ազ գե րը պի տի տես նեն  Տի րո ջը, որ գա լու է երկն քի ամ-

պե րի վրա յով՝ զո րութ յամբ եւ բա զում փառ քով, քա նի որ՝ «ինչ պես 

փայ լա կը, որ ել նում է ա րե ւել քից եւ ե րե ւում է մին չեւ ա րեւ մուտք, 

մար դու Որ դու գա լուս տը այն պես կլի նի» ( Մատթ. ԻԴ 27):

-  Տե՛ր հայր, բո լոր դա րե րում եւ ժա մա նակ նե րում էլ գտնվել են մար դիկ 

կամ քրիս տո նեա կան խմբակ ներ, ո րոնք «ճշտել» են Ք րիս տո սի երկ րորդ 

գալստ յան օ րը եւ թվա կա նը: Եվ միշտ սխալ վել են ի րենց հաշ վարկ նե րում: Ին-
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չո՞ւ են ա ղան դա վոր նե րը շա հար կում հատ կա պես երկ րորդ գալստ յան գա ղա-

փա րը:

- Ինչ պես Շ նորհք  Գա լուստ յանն է ա սում, երբ երկ րորդ գալստ-

յան մա սին  խորհր դա ծութ յուն ներ ենք ձեռ նար կում, գի տակ ցում 

ենք, որ շատ դժվար նյու թի մեջ ենք մտնում, նյութ, ո րը դուրս է 

մեզ ծա նոթ ըմբռ նում նե րից, ո րը սխալ է հաս կաց վել մին չեւ իսկ 

Ք րիս տո սին ժա մա նա կա կից սերն դի կող մից, նյութ, ո րը գայ թակ-

ղութ յան քար է հան դի սա ցել նրանց հա մար, ով քեր հանդգ նո րեն 

են մո տե ցել դրան: Սկ սած 19-րդ  դա րի կե սե րից եւ մին չեւ մեր օ րե-

րը «Ե հո վա յի վկա նե րը» կան խա գու շա կում ներ են ա նում՝ փոր ձե լով 

գու շա կել երկ րորդ գալստ յան օ րը՝ մին չեւ ան գամ թվեր նա խան-

շե լով:  Մինչ դեռ Ե կե ղե ցու հայ րե րը հոր դո րում են զգու շութ յամբ 

վե րա բեր վել այս նյու թին, քա նի որ այն հայտ նու թե նա կան է, վե-

րա բե րում է ա պա գա յին: Ար շակ  Տեր- Մի քել յանն իր «Ք րիս տո նեա-

կան»-ում հստակ խո սում է երկ րորդ գալստ յան մա սին:

-  Դուք ա սա ցիք, որ  Տի րոջ երկ րորդ գա լուս տը տե սա նե լի է լի նե լու բո լո-

րին: Իսկ ի՞նչ է լի նե լու երկ րորդ գա լուս տից հե տո: 

- Ք րիս տո սի երկ րորդ գա լուս տին հա ջոր դե լու են հա մընդ հա-

նուր հա րութ յու նը եւ Ահեղ Դա տաս տա նը:  Մար դը հո գով եւ մարմ-

նով կկանգ նի ա նա չառ  Դա տա վո րի ա ռաջ՝ պա տաս խան տա լու իր 

ապ րած կյան քի, գոր ծած մեղ քե րի եւ ա նօ րի նութ յուն նե րի հա մար: 

 Տի րոջ երկ րորդ գա լուստն ազ դա րա րե լու է այս նյու թա կան, մարմ-

նա վոր կյան քի ա վար տը: Երկ րի բո լոր կող մե րից հրեշ տակ նե րը պի տի 

հա վա քեն ար դար նե րին, ո րոնք կցնծան եւ կու րա խա նան այդ ժամ, 

քա նի որ ան դա դար սպա սել են  Տի րոջ վե րա դար ձին, ո րով հե տեւ 

վեր ջա պես հա սավ ի րենց փրկութ յու նը: Ն րանք փա փա գում էին օր 

ա ռաջ միա նալ  Տի րո ջը, ինչ պես եւ  Պո ղոս ա ռաք յալն է ա սում. «Այս 

մարմ նի մեջ հա ռա չում ենք, ո րով հե տեւ փա փա գում ենք երկն քի 

բնա կութ յու նը հագ նել» (Բ  Կորնթ. Ե 2): Ու րեմն, ար դար ներն Աստ-

ծու ո ղոր մա ծութ յամբ կար ժա նա նան երկ նա յին ար քա յութ յանն ու 

հա վի տե նա կան կյան քին:  Սուրբ  Գիրքն ա սում է. « Նոր եր կինք ու 

նոր եր կիր պի տի լի նի, ո րոն ցում ար դա րութ յու նը պի տի բնակ վի» 

(հմմտ. Բ  Պետր. Գ 13):

 Հի շենք ա վե տա րա նա կան այն դրվա գը, երբ Աստ ծու հրեշ տա կը 

հայտն վեց Ք րիս տո սի գե րեզ մա նը հսկող պա հա պան զին վոր նե րին: 

Ն րանք հրեշ տա կի տես քից ար դեն «մա հա ցած նե րի պես ե ղան», ինչ-

պես վկա յում է Ա վե տա րա նը (տե՛ս  Մատթ. ԻԸ 4): Ն մա նա պես եւ 
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ի րենց հո տե րը հսկող հո վիվ նե րը «սաս տիկ վա խե ցան», երբ ի րենց 

հայտն վեց Աստ ծու  փառ քի լույ սը (տե՛ս  Ղուկ. Բ 9): Որ քա՜ն ա ռա-

վել սոս կա լի կլի նի, երբ  Տերն Ին քը գա՝ դա տե լու աշ խար հը: Ան կախ 

այն հան գա ման քից՝ մար դը հա վա տո՞ւմ է երկ րորդ գալստ յա նը, թե՞ 

ոչ, միեւ նույն է, այն ան խու սա փե լի է յու րա քանչ յու րիս հա մար: 

 Սուրբ  Գիրքն ա սում է, որ Ա հեղ Դա տաս տա նի ժա մա նակ «բո լոր 

ծուն կե րը պի տի խո նարհ վեն  Հի սուս Ք րիս տո սի ա նու նով՝ լի նի թե՛ 

երկ նա վոր նե րի, թե՛ երկ րա վոր նե րի եւ թե՛ սան դա րա մե տա կան նե րի. 

եւ  ա մեն լե զու պի տի խոս տո վա նի, թե  Հի սուս Ք րիս տոս  Տեր է...» 

(տե՛ս  Փիլ. Բ 10-11): Ու րեմն բո լորն անխ տիր պի տի խո նարհ վեն 

Աստ ծու ա ռաջ: 

-  Տե՛ր հայր,  ա սա ցիք, որ ար դար ներն Աստ ծու ո ղոր մութ յամբ կար ժա նա-

նան երկ նա յին ար քա յութ յանն ու հա վի տե նա կան կյան քին: Իսկ ի՞նչ է սպաս-

վե լու բո լոր չա պաշ խա րած մե ղա վոր նե րին այդ ժամ, եւ ո՞րն է լի նե լու նրանց 

վեր ջին հանգր վա նը:

-  Սուրբ  Գիրքն ա սում է, որ բո լոր մե ղա վոր նե րը, ո րոնք չէին 

սպա սում  Տի րո ջը, ապ րում էին ըստ ի րենց ցան կութ յուն նե րի եւ 

կամ քի, այդ ժամ պի տի ա սեն լեռ նե րին. «Ըն կե՛ք մեզ վրա, եւ բլուր-

նե րին՝ թե՝ ծած կե ցե՛ք մեզ. ո րով հե տեւ ե կավ Ն րա բար կութ յան 

մեծ օ րը. եւ ո՞վ կա րող է կանգ նել Ն րա ա ռաջ» ( Հայտն. Զ 16-17), 

ո րով հե տեւ «Ա հա վոր է ընկ նել կեն դա նի Աստ ծու ձեռ քը» (Եբր. Ժ 

31): Ն րանք հա վի տե նա կան դա տա պար տութ յան պի տի են թարկ վեն՝ 

մերժ ված  Տի րոջ ներ կա յութ յու նից:  Մե ղա վոր նե րի վեր ջին հանգր վա-

նը կլի նի կրա կե լի ճը, ո րը պատ րաստ ված է սա տա նա յի եւ իր հրեշ-

տակ նե րի հա մար (տե՛ս  Մատթ. ԻԵ 41):

- Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րը, հեն վե լով Աստ վա ծա շունչ  Մատ յա նի վրա, 

ու սու ցա նում են,  որ յու րա քանչ յուր մարդ ա մեն վայրկ յան պետք է սպա սի 

 Տի րոջ վե րա դար ձին, ապ րի աստ վա ծա հա ճո կյան քով, որ պես զի Ն րա գալստ-

յան ժա մա նակ ար ժա նա նա «հա վա տա րիմ ծա ռա» կոչ մա նը, ըստ ա վե տա րա-

նա կան ա ռա կի (տե՛ս  Մատթ. ԻԴ 45-51): Ինչ պե՞ս կա րող ենք մշտա պես պատ-

րաստ լի նել  Տի րոջ վե րա դար ձին: 

-  Մեր բո լո րի կյանքն ի մաս տա վոր վում է Ք րիս տո սի երկ րորդ 

գալստ յամբ, երկն քի ար քա յութ յան հաս տատ մամբ: Ա րար չա գոր-

ծութ յան նպա տակն էլ հենց երկն քի ար քա յութ յան հաս տա տումն 

էր: Այս կյան քի փոքր ժա մա նա կա հատ վա ծում մենք պետք է ո րո շենք, 

թե որ տեղ ենք անց կաց նե լու մեր հա վի տե նա կա նութ յու նը՝ Աստ-

ծու հե՞տ՝ հա վի տե նա կան եր ջան կութ յան մեջ, երկն քի ար քա յութ-
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յու նում, թե՞ ա ռանց Աստ ծու՝ հա վի տե նա կան դա տա պար տութ յան 

մեջ, կրա կե լճում:  Հի շենք, որ Ա հեղ Դա տաս տա նի ժա մա նակ  Դա-

տա վորն ար դար ու ան կա շառ է լի նե լու: Այդ դա տաս տա նից ո րե-

ւէ մարդ չի կա րող խու սա փել կամ փրկվել իր ար դա րութ յամբ: 

 Ակնկալենք Աստ ծու սե րը, շնորհն ու ո ղոր մութ յու նը:  Մեր փրկութ-

յու նը մեր ար դա րութ յամբ չի լի նե լու, այլ Աստ ծու ո ղոր մութ յամբ: 

 Դա կլի նի ո ղոր մութ յան դա տաս տան նրանց հա մար, ով քեր սի րե ցին 

 Տի րոջ գա լուս տը, բայց խիստ եւ ա նա չառ կլի նի նրանց հա մար, ով-

քեր մեր ժե ցին  Տի րո ջը: Ե կե ղե ցու հայ րերն ա սում են, որ ո րե ւէ մե կը 

չի կա րող դա տաս տա նի դա տավճ ռից տրտնջալ կամ դժգո հել: 

Ու րեմն, գի տակ ցե լով այս, ապ րենք մեր ժա մա նա կա վոր կյանքն 

աստ վա ծա հա ճո կեր պով, տե րու նա վանդ պատ վի րան նե րի հա մա-

ձայն:  Մեր կյան քի յու րա քանչ յուր օ րը հի շենք Ա հեղ Դա տաս տա նի, 

երկ րորդ գալստ յան մա սին: Այս պես ապ րե լով՝ զերծ կմնանք մեղ քե-

րից եւ կար ժա նա նանք աստ վա ծա յին ո ղոր մութ յա նը:

(2006 թ., փետրվար, «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր, 
«Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)



Ե Ր Կ Ր Ո Ր Դ  Մ Ա Ս

Տ Ա Ս Ը  Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա ՆՆ Ե Ր

(2008 թ. օգոստոս - 2009 թ. մարտ,
 «Շողակն Արարատյան» ռադիոծրագիր)
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Ե ՛ Ս  Ե Մ  Ք Ո  Տ Ե Ր  Ա Ս Տ ՎԱ Ծ Ը . . .

 Պատ վի րան ա ռա ջին

 Տեր  Ղա զար քա հա նա   Պետ րոս յան

- Աստ ծո կող մից մար դուն տրված պատ վի րան նե րի մեջ ա ռանձ նա հա-

տուկ տեղ են գրա վում « Տա սը պատ վի րան նե րը» կամ « Տաս նա բան յա օ րեն-

քը»: Ա ռա ջին պատ վի րա նը պատ գա մում է. «Ե՛ս եմ քո  Տեր Աստ վա ծը, որ քեզ 

հա նե ցի ե գիպ տա ցի նե րի երկ րից՝ ստրկութ յան տնից: Ինձ նից բա ցի այլ աստ-

ված ներ չպի տի լի նեն քեզ հա մար» (Ելք Ի 2,3): 

 Տե՛ր հայր, նախ փոր ձենք հաս կա նալ, թե ին չո՞ւ է մեր ժե լի բազ մաստ վա-

ծութ յու նը:

-  Բազ մաստ վա ծութ յունն ա պա կա նում է մար դու նկա րա գի րը, 

քա նի որ բազ մաստ վա ծութ յամբ մար դը պա տիվ ու հար գանք է մա-

տու ցում իր կող մից ստեղծ ված կուռ քին՝ թող նե լով միակ Աստ ծո 

պաշ տա մուն քը:  Տիե զեր քը ստեղ ծող Ա րա րի չը մեկն է.  Նա ստեղ ծեց 

եր կինքն ու եր կի րը, բո լոր ա րա րած նե րին: Եվ երբ բա նա կան մար դը 

ճա նա չում է իր Ա րար չին, ձգտում է նման վել Ն րան, Ով մար դուն 

մե ծա գույն բա րիք է բե րում՝ նրան դնե լով ճիշտ ճա նա պար հի վրա: 

 Բազ մաստ վա ծութ յու նը նման խնդիր չու նի: Ու րեմն պետք է ըն դու-

նել, որ բազ մաստ վա ծութ յու նը չա րիք է եւ ա պա կա նում է մարդ էա-

կին:  Տաս նա բան յա պատ վի րան ներն Աստ ված տվեց  Մով սե սին  Սի նա 

լե ռան վրա:  Մարդն իր ա զատ կամ քով կա րող է ընտ րել Աստ ծուն 

կամ մեր ժել Ն րան:  Պատ վի րանն ա սում է. «Ես եմ քո  Տեր Աստ վա-

ծը», չի ա սում՝ «ձեր  Տեր Աստ վա ծը», այ սինքն՝ մար դը որ պես անձ 

ու նի ընտ րե լու, խո նարհ վե լու, Աստ ծո ա մե նա կա րո ղութ յու նը ճա-

նա չե լու հնա րա վո րութ յուն: Երբ Աստ ված  Մով սե սին շնոր հեց տա սը 

պատ վի րան նե րը, ողջ աշ խար հը կռա պաշ տութ յան մեջ էր, նույ նիսկ 

հրեա նե րը զերծ չէին այդ չա րի քից:  Հի շենք, թե ինչ պես ոս կե հորթ 

ձու լե ցին եւ սկսե ցին պաշ տել: Ու րեմն այս պատ վի րա նով Աստ ված 

մարդ կանց զգո նութ յան կոչ է ա նում:  Կու զեի շեշ տել մեկ կա րե ւոր 

հան գա մանք եւս. այս պատ վի րանն ու նի նաեւ մեկ այլ ի մաստ. թեեւ 

Աստ ված հրեա նե րին ի րա կա նում դուրս բե րեց Ե գիպ տո սից, սա կայն 

Ե գիպ տոս ա սե լով հաս կա նում ենք նաեւ «մեղ քի աշ խար հը»: Ք րիս-
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տո սի փրկա գոր ծութ յամբ՝ խա չե լութ յամբ, մահ վամբ եւ հա րութ-

յամբ ա ռա վել հաս կա նա լի է դառ նում այս պատ վի րա նը:  Մին չեւ 

Ք րիս տո սը մար դը ծա ռա էր մեղ քին, սա տա նա յին ու կրքե րին, սա-

կայն Ք րիս տո սի հա րութ յան զո րութ յամբ ա զա տագր վեց մեղ քի ու 

մահ վան գե րութ յու նից: 

 - Տե՛ր հայր, ըստ Ե կե ղե ցու հայ րե րի, հա վատն Աստ ծուց պար գեւվ վող 

շնորհ է, ո րը զո րաց նում է հո գին՝ ճա նա չել տա լու հա մար Աստ ծուն: Ո՞րն է 

աստ ված ճա նա չո ղութ յան ճա նա պար հը: 

-  Մար դը հավատի է գա լիս՝ լսե լով Աստ ծո խոս քը, խորհր դա-

ծում է լսա ծի շուրջ, սկսում հա վա տալ, վստա հել: Մ յուս կող մից՝ 

Աստ ված ան ճա նա չե լի է: Ո րե ւէ բա նա կան էակ ի վի ճա կի չէ Աստ-

ծո Էութ յունն ամ բող ջութ յամբ «ճա նա չե լու», ուս տի  Տերն ա սում է 

Ա վե տա րա նում. «Աստ ծուն ոչ ոք եր բեք չի տե սել, բա ցի միայն միա-

ծին Որ դուց, որ  Հոր ծո ցում է.  Նա հայտ նեց Ն րան» ( Հովհ. Ա 18): 

 Հա վատքն աստ վա ծա յին շնորհ է, սա կայն այս տեղ էլ կա րե ւոր վում 

է ա զատ կամ քի դրսե ւո րու մը: Ե թե մար դը հո ժա րա բար քայ լում է 

դե պի Աստ ված, ըն դու նում Աստ ծո գո յութ յու նը, ո րո շում ծա ռա յել 

Ն րան, ա պա նրա մեջ զո րա նում է հավատը, եւ զո րեղ հա վա տի տեր 

մար դը մե ծա մեծ գոր ծեր կա րող է ա նել:

 - Վար դա պետ ներն ա սում են, որ Աստ ծուն հա վա տա ցո ղը պետք է աստ-

ված պաշ տութ յան ճի գեր գոր ծադ րի եւ իր հո գում կեն դա նի պա հի հա վա տի 

լույ սը: Ի՞նչ աստ ված պաշ տութ յան ճի գե րի մա սին է խոս քը: 

-  Տերն ա սում է, որ հա վա տի ճա նա պար հը փշոտ ու դժվա րան-

ցա նե լի է, լի բազ մա պի սի նե ղութ յուն նե րով ու փոր ձութ յուն նե րով, 

ուս տի մենք պետք է միշտ ու շա դիր ու զգոն լի նենք, ճիգ ու ջանք 

գոր ծադ րենք՝ հաղ թա հա րե լու  հա մար այդ դժվա րութ յուն նե րը, որ-

պես զի կա րո ղա նանք  պա հել  պատ վի րա նը:  Յու րա քանչ յուր մարդ 

ու նի իր «ես»-ը, ուս տի աստ վա ծա յին «Ե՛ս եմ»-ը ըն դու նե լու հա-

մար պի տի ճիգ գոր ծադ րի, հրա ժար վի իր սե փա կան «ես»-ից եւ իր 

ա զատ կամ քով ընտ րի Աստ ծուն:

 - Տե՛ր հայր, բո լոր ժա մա նակ նե րում էլ մարդ ա րա րա ծը կաս կա ծել է  Աստ ծո 

գո յութ յա նը: Ի՞նչ մի ջոց ներ կան կաս կած նե րը փա րա տե լու հա մար:

-  Հա կո բոս ա ռաք յալն ա սում է, որ « Երկ միտ մար դը թող չակն-

կա լի Աստ ծուց ո րե ւէ բան ստա նալ, քա նի որ երկ միտ մարդն իր 

ա րած բո լոր քայ լե րում ան հաս տատ է» ( Հակ. Ա 7-8): Ե վան էլ, օ ձին 

լսե լով, կաս կա ծեց Աստ ծո խոս քի ճշմար տա ցիութ յա նը եւ ...
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 Փի լի սո փա ներն ա սում են, որ ա մեն ին չին պետք է կաս կա ծան-

քով մո տե նալ, քննել, նոր միայն ճշմար տութ յու նը գտնել:  Սա կայն 

աստ վա ծա յին ո լոր տին վե րա բե րող հար ցե րին պետք է  հա վա տով 

վե րա բե րել: Աստ ված ճա նա չո ղութ յու նը տրա մա բա նութ յան արդ-

յունք չէ, քա նի որ հա ճախ հա կա սում է տրա մա բա նութ յա նը: Ինչ-

պե՞ս է Աստ ծո Որ դին մար դա նում, երկ րի վրա շրջում, խաչ վում, 

մա հա նում եւ 3-րդ  օ րը հա րութ յուն առ նում. տրա մա բա նութ յամբ 

հնա րա վոր չէ բա ցատ րել: Ք րիս տոսն ա սում է. «Ով որ Աստ ծո 

ար քա յութ յու նը չըն դու նի ինչ պես մի մա նուկ, այն տեղ չի մտնի» 

( Ղուկ. ԺԸ 17):  Մա նուկ նե րը կաս կած չու նեն ի րենց սրտում, մա-

քուր ու միա միտ են:  Տերն ու սու ցա նում է մեզ մա նուկ նե րի պես հա-

վա տալ Ի րեն: Իսկ թե պետք է կաս կա ծել, ա պա պետք է կաս կա ծել 

ա ղան դա վո րա կան շար ժում նե րին:  Ցա վոք, այ սօր շատ հա յոր դի ներ 

ա ռանց կաս կա ծե լու դառ նում են այս կամ այն ա ղան դա վո րա կան 

շարժ ման հե տե ւորդ:

 - Տե՛ր հայր, ա սում են՝ ա նաստ վա ծութ յան գլխա վոր պատ ճա ռը հպար-

տութ յունն է՝ սե փա կան մտքի թվաց յալ ա զա տութ յու նից չզրկվե լու խաբ կան-

քը…

-  Հա մա ձայն եմ:  Գի տեք, որ 7 մա հա ցու մեղ քե րի շար քում 

հպար տութ յունն ա ռա ջինն է, ո րով հե տեւ այն սկիզբն է բո լոր մեղ-

քե րի: Հ պար տութ յան պատ ճա ռով Ա րուս յակն ըն կավ երկն քից՝ 

դառ նա լով սա տա նա:  Նա ա նաստ վա ծութ յամբ եւ այլ մեղ քե րով 

մշտա պես փոր ձում է մար դուն հե ռաց նել իր Ա րար չից եւ այն փառ-

քից, ո րից զրկվեց ին քը: 

- Ա սա ցիք, որ քրիս տո նեա կան միաստ վա ծութ յու նը ազն վաց նում եւ բարձ-

րաց նում է մար դու նկա րա գի րը: Ին չո՞ւ է շեշտ վում քրիս տո նեա կա նը:

- Ք րիս տո նեութ յունն աստ վա ծա յին ծա գում ու նե ցող կրոն է եւ 

էա պես տար բեր է մարդ կանց հո րի նած կրոն նե րից:  Ք րիս տո նեութ-

յան հիմ նա դի րը  Հի սուս Ք րիս տոսն է՝ մար դաց յալ Աստ վա ծոր դին, 

Ով ապ րեց կա րի քա վոր, հա մեստ ըն տա նի քում, 3,5 տա րի քա րո զեց, 

հրաշք ներ գոր ծեց, հի վանդ ներ բժշկեց, բայց եւ  մշտա պես հա լած-

վեց, գա նա հար վեց եւ խա չի ա նարգ մա հով այս երկ րից ե լավ: Ե թե 

Նա լոկ մարդ լի ներ, այս քա նով Ն րա կյան քը կա վարտ վեր, սա կայն 

3-րդ  օ րը  Նա հա րութ յուն ա ռավ մե ռել նե րից, աստ վա ծա յին զո րութ-

յու նը հեղ վեց երկ րի վրա: Աստ վա ծա յին խո նար հութ յա նը՝ խա չի 

ա նարգ մահ վա նը, հա ջոր դեց փա ռա հեղ հա րութ յու նը, մա հը խոր-

տակ վեց Ք րիս տո սի հա րութ յամբ:  Մա հին հաղ թել կա րող է միայն 
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Աստ ված, ու րեմն Ք րիս տոսն ի րա պես Աստ ված է, իսկ Ն րա հայտ նած 

հավատը՝ քրիս տո նեութ յու նը, բնա կա նա բար աստ վա ծա յին ծագ ման 

հե տե ւանք: Եվ մենք ա հա ա ներկմ տո րեն հա վա տում ենք, որ Ք րիս-

տոսն Աստ ված է, մեր միակ Աստ վա ծը,  Տերն ու Փրկի չը:

Ք Ե Զ  Հ Ա Մ Ա Ր  Կ Ո Ւ Ռ Ք Ե Ր  Չ Կ Ե Ր Տ Ե ՛ Ս . . .

 Պատ վի րան երկ րորդ

 Տեր  Ղա զար քա հա նա  Պետ րոս յան

« Վե րե ւում՝ երկն քում, ներ քե ւում՝ երկ րի վրա, եւ երկ րի խոր քի ջրե րի մեջ 
ե ղած ո րե ւէ բա նի նմա նութ յամբ քեզ կուռ քեր չպի տի կեր տես: Չ պի տի երկր պա-

գես ու չպի տի պաշ տես դրանց» (Ելք Ի 4-5):

 - Տե՛ր հայր, տաս նա բան յա յի երկ րորդ պատ վի րա նը զգու շաց նում է հե ռու 

մնալ կռպաշ տութ յու նից:  Նախ փոր ձենք հաս կա նալ, թե ինչ է կռա պաշ տութ-

յու նը:

- Կ ռա պաշ տութ յու նը կուռ քե րի պաշ տա մունքն է: Սբ. Գր քում 

կռա պաշ տութ յան ծագ ման վե րա բեր յալ հե տեւ յալ պատ մութ յանն 

ենք հան դի պում. «Իր վա ղա մե ռիկ որ դու տա րա ժամ մահ վան սգով 

թախ ծող մի հայր շի նել տվեց նրա ար ձա նը եւ ար դեն մա հա ցած այդ 

մար դուն մե ծա րեց որ պես աստ ված եւ իր հպա տակ նե րին ա վանդ 

թո ղեց գաղտ նի ծե սեր եւ ըն ծա ներ մա տու ցել:  Հե տո ամ բա րիշտ 

այդ սո վո րութ յու նը մնաց եր կար ժա մա նակ եւ պահ պան վեց որ պես 

օ րենք, եւ բռնա կալ նե րի հրա մա նով կուռ քե րը պաշ տե լու կարգ սահ-

ման վեց» (Ի մաստ. ԺԴ 15, 16): Կ ռա պաշ տութ յան մեկ այլ օ րի նակ. 

 Դա նիե լը եւ իր ըն կեր նե րը հրա ժար վե ցին երկր պա գել  Նա բու գո դո-

նո սոր ար քա յի ար ձա նին, ո րին երկր պա գում էին նրա իշ խա նութ յան 

տակ գտնվող ժո ղո վուրդ նե րը: Այս օ րի նա կով մեզ ցույց է տրվում 

կռա պաշ տութ յան ծա գու մը:  Սա կայն գո յութ յուն ու նի բնա պաշ-

տութ յու նից ե կող կռա պաշ տութ յուն. օ րի նակ՝ մարդն սկսել է պաշ-

տել ինչ-որ երկ նա յին մար մին ներ՝ նրանց վեհ տես քի, զո րութ յան 

պատ ճա ռով, կամ բնութ յան ինչ-ինչ ազ դե ցիկ ե րե ւույթ ներ եւ այլն: 
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Այդ պատ ճա ռով էլ այս պատ վի րա նը զգու շաց նում է՝ ո՛չ երկն քում, 

ո՛չ երկ րի վրա եւ ո՛չ երկ րի ըն դեր քում...  Մարդն ստեղծ ված է պաշ-

տե լու միակ, ճշմա րիտ, հա վի տե նա կան Ա րա րիչ Աստ ծուն:

-  Տե՛ր հայր, կռա պաշ տութ յան տե սակ նե րը եւ դրանց ծնող պատ ճառ նե րը 

տար բեր են:  Հայ րե րը կռա պաշ տութ յան սկիզբ են հա մա րում ար ծաթ սի րութ-

յու նը, նյու թա պաշ տութ յու նը: Այս մա սին խո սում է նաեւ սբ․  Պո ղոս ա ռաք յա-

լը...

- Ա յո՛, սբ․  Պո ղոս ա ռաք յա լը կո ղո սա ցի նե րին ուղղ ված թղթում 

ա գա հութ յու նը կռա պաշ տութ յուն է ան վա նում (տե՛ս  Կող. Գ 5): 

Կ ռա պաշ տութ յան բա զում տե սակ ներ կան:  Պա տա հա կան չէ, որ մեր 

 Տեր  Հի սուս Ք րիս տոսն ա սում է. « Չեք կա րող ե՛ւ Աստ ծուն ծա ռա-

յել, ե՛ւ մա մո նա յին» ( Ղուկ. ԺԶ 13): Ծնն դոց  Գիր քը պատ մում է, որ 

Ա դամն ու Ե վան ե րա նա կան վի ճա կում էին գտնվում, ու նեին Աստ-

ծո հետ շփման ան մի ջա կան հնա րա վո րութ յուն, ուղ ղա փառ հավատ, 

որն էլ փո խան ցե ցին ի րենց զա վակ նե րին, սա կայն նրան ցից քչե-

րը հնա զանդ վե ցին, այլ ապս տամ բե ցին եւ հա կադր վե ցին ճշմար-

տութ յա նը, թո ղե ցին միակ Աստ ծո պաշ տա մուն քը եւ գնա ցին ի րենց 

կրքե րի ե տե ւից: Աստ ված ճա նա չո ղութ յան ե կած մարդն ըն դու նում 

է Աստ ծո ա մե նա կա րո ղութ յու նը՝ գի տակ ցե լով, որ Աստ ված պա հան-

ջում է ի րե նից խո նար հութ յուն, ճշմար տութ յուն եւ ար դա րութ յուն: 

Իսկ այն ան ձը, ում ձեռն տու չէ ազ նիվ, ար դար, հա ճույք նե րից զերծ 

կյան քը, փնտրում է այլ պաշ տա մունք:

- Ի՞ն չը կա րող է մե րօր յա մար դու հա մար լի նել պաշ տա մուն քի ա ռար կա: 

Հ նա րա վո՞ր է, որ մար դը կռա պաշ տութ յան մեջ լի նի, սա կայն չգի տակ ցի այդ:

- Ի հար կե հնա րա վոր է:  Մար դը զերծ չէ կռա պաշ տութ յու նից: 

Ք րիս տոն յա մար դը պաշ տում է Աստ ծուն, սա կայն փոր ձութ յուն նե-

րի հան դի պե լով՝ ընկ նում է կռա պաշ տութ յան մեջ, ինչ-ինչ կուռ քեր 

են հայտն վում նրա կյան քում՝ կորստ յան մատ նե լով նրան: Այս պի սի 

վի ճա կում հայտն ված մար դը պի տի զղջա, ար տաս վի, «մե ղա» ա սի 

Աստ ծուն՝ շտկե լով իր հո գե ւոր կյան քը:  Մե րօր յա մար դու հա մար 

պաշ տա մուն քի ա ռար կա, կյան քի ի մաստ կա րող է դառ նալ դրա-

մը, որն ըն դու նե լի չէ: Ն յութն ինք նին չա րիք չէ, քա նի որ Աստ ված 

է տվել, սա կայն այս ա մե նը նպա տակ, պաշ տա մունք դարձ նելն է 

սխալ:  Դա սար սա փե լի հե տե ւանք ներ կա րող է ու նե նալ մար դու 

հո գե կան աշ խար հի վրա: Օ րի նակ՝ մե կը կա րող է իր կյան քի նպա-

տա կը դարձ նել մե քե նա ու նե նա լը, եւ երբ հաս նում է դրան, հաս-

կա նում է, որ ու նայ նութ յուն էր:
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-  Տե՛ր հայր, ի՞նչ հո գե ւոր եւ մարմ նա վոր վնաս ներ կա րող է կրել կռա պաշ-

տութ յան մեջ հայտն ված մար դը...

- Աստ ված տաս նա բան յա օ րեն քը տվեց մար դուն, որ պես զի 
ուղ ղա փառ հավատի մեջ հաս տա տուն մնա: Երբ մար դու հա յացքն 
ուղղ ված է առ Աստ ված, նա ներ դաշ նակ հա րա բե րութ յան մեջ է իր 
Ա րար չի հետ, սա կայն երբ ապս տամ բում է եւ կուռ քե րին պաշ տա-
մունք մա տու ցում, մե ծա մեծ վնաս ներ է կրում: Ձգ տում է նման վել 
ոչ թե Աստ ծուն, այլ իր պաշ տա մուն քի ա ռար կա յին: Ա նաստ վա-
ծութ յան ժա մա նակ նե րում մար դիկ հայ տա րա րում էին, որ մարդն 
է «ստեղ ծել» Աստ ծուն:  Մինչ դեռ քրիս տո նեութ յու նը մարդ կա-
յին մտքի ծնունդ լի նել չէր կա րող, քա նի որ ո րե ւէ մե կի մտքով 
չէր անց նի պաշ տել խաչ վա ծին, տկա րութ յամբ մեռ նող տիե զեր քի 
Ա րար չին: Ք րիս տո նեութ յու նը աստ վա ծա յին հայտ նութ յուն, ներ-
գոր ծութ յուն եւ ճշմար տութ յան բա ցա հայտ ճա ռա գայ թում էր հա-
մայն մարդ կութ յա նը:

 Հա ճախ մար դիկ հարց նում են՝ խա չը պաշ տե լը կռա պաշ տութ-
յուն չէ՞: Այս մարդ կանց խոր հուրդ կտամ ըն թեր ցել  Սո ղո մո նի 
ի մաս տութ յան գիր քը, որ տեղ խոս վում է  Նո յան տա պա նի փայ տի 
մա սին:  Մենք գի տենք, որ տա պա նը փրկութ յուն բե րեց  Նո յին եւ 
ողջ մարդ կութ յա նը:  Նույն պես եւ Ք րիս տո սի խա չը ե ղավ փրկութ-
յան միակ ճա նա պար հը. խա չով ե րե ւաց Աստ ծո սե րը մե ղա վոր 
մարդ կութ յան հան դեպ, Ք րիս տո սի թան կա գին ար յու նը հեղ վեց 
խա չի վրա, խա չը ե ղավ այն գա վա զա նը, ո րով ջախ ջախ վեց սա-
տա նա յի գլու խը: Ա ռաք յալն ա սում է. «Ք րիս տո սը պատ ռեց մեր 
մեղ քե րի պար տա մուր հա կը եւ գա մեց խա չա փայ տին» (տե՛ս  Կո ղոս. 
Բ 14): Ու րեմն Ք րիս տո սի խա չով ա զատ վե ցինք մեղ քի եւ մահ վան 
դա տա պար տութ յու նից:  Տիե զեր քի Ա րա րի չը երկ րագն դի վրա խա-
չի զո հա սե ղա նը պատ րաս տեց, ո րի վրա զոհ վեց Ք րիս տո սը:  Խա չով 
հե ղաշրջ վեց ողջ աշ խար հը:  Մենք հավատով պաշ տում ենք խա չը, 
ո րով հե տեւ նրա վրա չար չար վեց մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սը: Ա վե-
տա րանն ա սում է, որ  Տի րոջ երկ րորդ գալստ յա նը նա խոր դե լու է 

խա չի ե րե ւու մը երկն քում:

-  Տե՛ր հայր, մեր օ րե րում հա ճախ կա րող ենք այս պի սի ար տա հայ տութ-

յուն ներ լսել. «Ես պաշ տում եմ իմ ծնող նե րին եւ ու րիշ աստ ված չեմ ճա նա չում»: 

Ծ նող նե րին (նաեւ զա վակ նե րին) կա րե լի՞ է պաշ տա մուն քի ա ռար կա դարձ նել:

- Այս կերպ ար տա հայտ վում են հիմ նա կա նում ա թեիս տա կան 

դպրոց նե րում կրթված մար դիկ: Ա սում են՝ «Իմ խիղճն իմ Աստ վածն 

է», «Իմ զա վակն իմ Աստ վածն է» եւ այլն: Այս մար դիկ չեն հաս կա-
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նում «Աստ ված» բա ռի ի մաս տը: Այս կերպ մտա ծող մարդ կան ցից 

մե կին մի օր հարց րի. «Ե թե քո Աստ վա ծը խիղճդ է, կա րո՞ղ է խիղճդ 

ա րեւ, տիե զերք ստեղ ծել...»: Ան շուշտ՝ ո՛չ:  Հե տե ւա բար հարկ է գի-

տակ ցել, որ խիղճն Աստ ծո ձայնն է մար դու հո գում, իսկ մեր ծնող-

նե րին, զա վակ նե րին էլ Աստ ված է տվել մեզ:

- Ո րո՞նք են կռա պաշ տութ յան դեմ պայ քա րե լու մի ջոց նե րը, ինչ պե՞ս ձեր-

բա զատ վել այս ախ տից:

- Կ ռա պաշ տութ յու նից ձեր բա զատ վե լու միակ ճա նա պարհն 

աստ ված պաշ տութ յան ճա նա պարհն է:  Դառ նանք առ Աստ ված մեր 

ողջ հո գով, սրտով եւ էութ յամբ, սի րենք, պաշ տենք մեր  Տեր  Հի սուս 

Ք րիս տո սին, գնանք Ն րա ու ղեն շած փրկա բեր ճա նա պար հով:

- 

Ք Ո  Տ Ե Ր  Ա Ս Տ Ծ Ո  Ա Ն Ո ՒՆ Ը  Զ Ո Ւ Ր  Տ Ե Ղ Ը  Չ Պ Ի Տ Ի 

Ա Ր Տ Ա Ս Ա Ն Ե Ս . . .

 Պատ վի րան եր րորդ 
 

Տեր  Ղա զար քա հա նա  Պետ րոս յան

« Քո  Տեր Աստ ծու ա նու նը զուր տե ղը չպի տի ար տա սա նես, ո րով հետեւ  Տե րը 

ար դար չի հա մա րում նրան, ով իր ա նու նը զուր տեղն է ար տա սա նում» (Ելք Ի 7):

-  Տե՛ր հայր,  Տե րու նա կան ա ղոթքն ու սու ցա նում է, որ Աստ ծո ա նու նը 

սուրբ եւ նվի րա կան է: Ո՞րն է Աստ ծո ա նու նը զուր տե ղը տա լը, ինչ պե՞ս կա րող 

է մար դը խախ տել այս պատ վի րա նը:

- Աստ ծո ա նու նը ա մե նա պատ վե լի եւ ա մե նա պաշ տե լի ա նունն 

է մարդ կանց հա մար: Այս պատ վի րա նը խախ տում են այն մար դիկ, 

ով քեր տե ղի-ան տե ղի տա լիս են Աստ ծո ա նու նը:  Ցա վոք, մեր օ րե-

րում, այս պես կոչ ված, հու մո րա յին շատ հա ղոր դա շա րե րի շրջա-

նակում հա ճախ են հնչում ծաղ րա կան կար ծիք ներ եւ տե սա կետ ներ 

Աստ ծո եւ Ե կե ղե ցու սուրբ խոր հուրդ նե րի եւ ա րա րո ղութ յուն նե-

րի մա սին: Այս կերպ խախտ վում է պատ վի րա նը:  Մինչ դեռ կան 
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մար դիկ, ո րոնց երբ հարց նում ես՝ ինչ պե՞ս ես, պա տաս խա նում են՝ 

փա՜ռք Աստ ծո:  Սա պատ վի րա նի խախ տում չէ, այլ աստ ված փա ռա-

բա նութ յան մի կերպ: Աստ ծո ա նու նը խրա տի, քա րո զի մեջ տա լը 

նույն պես պատ վի րա նի խախ տում չէ:

-  Հայ րերն ու սու ցա նում են, որ պետք է երկ յու ղա ծութ յամբ եւ ու շադ րութ-

յամբ ա ղո թել, սա կայն մար դու միտ քը մշտա պես զգոն վի ճա կում չի կա րող լի-

նել եւ հա ճախ է շեղ վում ա ղո թե լիս: Ն ման դեպ քե րում խախտ վա՞ծ է պատ վի-

րա նը:

- Ա յո՛, պատ վի րա նը խախտ ված է, քա նի որ յու րա քանչ յուր 

մարդ պար տա վոր է զգաստ լի նել ա ղոթ քի ժա մին: Ի մի ջի այ լոց ար-

ված ա ղոթքն ըն դու նե լի եւ լսե լի չէ Աստ ծուն:  Մենք հոր դո րում ենք 

մշտա պես ա ղո թել՝ նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ ողջ ու շադ րութ յու նը 

սե ւեռ ված չէ Աստ ծուն:  Սա կայն յու րա քանչ յուր մարդ պետք է ջա-

նա հնա րա վո րինս զգաստ եւ զգոն լի նել Աստ ծո առ ջեւ ա ղո թե լիս:

- «Ես ձեզ ա սում եմ՝ ա մե նե ւին չերդ վել, այլ ձեր խոս քը լի նի՝ ա յոն՝ ա յո, եւ 

ո չը՝ ոչ, ո րով հե տեւ դրա նից ա վե լին չա րից է»,- պատ գա մում է  Տերն Ա վե տա րա-

նում (Մատթ. Ե 37):  Մինչ դեռ այ սօր շա տերն են սո վո րութ յուն դարձ րել երդ վե-

լը եւ դի մա ցի նից եր դում պա հան ջե լը՝ ան տե սե լով տե րու նա կան հրա հան գը:

- Ա յո՛, մեր  Տերն ար գե լում է երդ վե լը՝ պատ վի րե լով, որ լի նի 

ա յոն՝ ա յո, եւ ո չը՝ ոչ:  Դա նշա նա կում է, որ մար դու կյան քը պի տի 

լի նի ճշմար տութ յամբ լի՝ զերծ ստից ու կեղ ծի քից: Այդ պի սի մար դու 

խոս քը վստա հե լի կլի նի, եւ երդ վե լու անհ րա ժեշ տութ յուն էլ չի լի նի: 

Մ.  Գո շի «Դա տաս տա նագր քում» աս վում է, որ ե թե ո րե ւէ մե կը երդ-

վի, պար տա վոր է մեկ տա րի (ո րոշ հան գա մանք նե րում՝ ա վե լի շատ) 

ա պաշ խա րել, ո րով հե տեւ զանց է ա ռել տե րու նա կան պատ գա մը: Ու-

րեմն հստակ է, որ քրիս տոն յա ներս չպետք է երդ վենք, մինչ դեռ մեր 

օ րե րում շա տերն ի րենց խոս քը հա վաս տի դարձ նե լու կամ ի րենց շա-

հը պաշտ պա նե լու հա մար երդ վում են ա մե նան վի րա կան ա նուն նե-

րով՝ հայր, մայր, զա վակ ներ: Այս ե րե ւույ թը մեր ժե լի եւ չար է:

-  Տե՛ր հայր,  Հին Ուխ տում քիչ չեն վրեժխնդ րութ յան դրվագ նե րը եւ դրանց 

ուղղ ված եր դում նե րը: Այդ մա սին ինչ կա սեք:

- Աստ վա ծա շուն չը մեզ ու սու ցա նում է, որ վրեժխնդ րութ յու-

նը պետք է թող նել Աստ ծուն, քա նի որ Աստ ված բա ցար ձակ բա րի, 

ար դար եւ սուրբ է: «Իմն է վրեժխնդ րութ յու նը, եւ Ես կհա տու ցեմ» 

(Հ ռոմ. ԺԲ 19),- ա սում է  Տե րը: Երբ մարդն ինքն է վրեժ լու ծում 

իր թշնա մուց, հրճվում է սա տա նան: Ուս տի ինք ներս վրեժխն դիր 
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չլի նենք, այլ խո նարհ վենք Աստ ծո առ ջեւ՝ ձգտե լով խա ղա ղութ յան, 

բա րութ յան եւ սի րո:  Սա չա փա զանց կա րե ւոր է:

-  Տե՛ր հայր, մար դը նե ղութ յուն նե րի ու վշտե րի մեջ հա ճախ է Աստ ծուն եւ 

Աստ ծո սրբե րին օգ նութ յան կան չում, սա կայն ո րե ւէ ա ռեւտ րա կան կա րող է 

իր գոր ծի հա ջո ղութ յան հա մար նույն կերպ կան չել Աստ ծո ա նու նը: Այս մա սին 

ի՞նչ կա սեք:

- Այս տեղ չա րը եւ բա րին խառն ված են. ե կե ղե ցի գնա լը, մոմ 

վա ռելն ու ա ղո թե լը բա րի են, սա կայն չար է, երբ շա հա դի տա կան 

նպա տա կով է այդ ար վում: Եվ ե թե գոր ծը չստաց վի, հնա րա վոր է, 

որ մար դը թշնա մա նա Աստ ծո հետ:  Հի շենք, որ «Աստ ված չի ծաղր-

վում» ( Գաղ. Զ 7):

- Այ սօր ողջ աշ խար հում շա տերն են երդ վում՝ հիմ նա կա նում չկա տա րե լով 

եր դու մը:  Ձեր հոր դորն այս առն չութ յամբ:

- Ես հոր դո րում եմ ա մե նե ւին չերդ վել, այլ այն պես ապ րենք, որ 

մեր խոս քը լի նի՝ ա յոն՝ ա յո, եւ ո չը՝ ոչ: Աստ ծո ա նու նը զուր տե ղը 

տա լով՝ սա տա նա յի ծու ղա կը չընկ նենք, քա նի որ սա տա նա յի ծու-

ղակն ըն կա ծին սպաս վում է հա վի տե նա կան դա տա պար տութ յուն: 

 Կա տա րենք աստ վա ծա յին պատ վի րա նը՝ ար ժա նա նա լով  Տի րոջ ո ղոր-

մութ յա նը:

Հ Ի Շ Ի ՛ Ր  Շ Ա Բ Ա Թ  Օ Ր Ը ,  Ո Ր Պ Ե Ս Զ Ի  Ս Ո Ւ Ր Բ 

Պ Ա Հ Ե Ս  Ա Յ Ն . . .

 Պատ վի րան չոր րորդ

« Հի շիր շա բաթ օ րը, որ պես զի սուրբ պա հես այն:  Վեց օր պի տի աշ խա տես 

ու պի տի կա տա րես քո բո լոր գոր ծե րը:  Յո թե րորդ օ րը քո  Տեր Աստ ծու 

շա բաթ օրն է ...» (Ելք Ի 8):

  Տեր  Ղա զար քա հա նա  Պետ րոս յան

-  Տե՛ր հայր, տաս նա բան յա յի չոր րորդ պատ վի րա նը տեքս տա յին ա ռու մով 

ա մե նա ծա վա լունն է: Ին չո՞վ բա ցատ րել այս հան գա ման քը:

17 - Գողգոթայի հաղթանակը
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-  Տա սը պատ վի րան նե րից յու րա քանչ յուրն ու նի իր ու րույն 

ա սե լի քը: « Հի շի՛ր շա բաթ օ րը, որ պես զի սուրբ պա հես այն»,- պատ-

վի րե լուց հե տո ան մի ջա պես բա ցատ րում է, թե ին չու է պետք սուրբ 

պա հել. « Վեց օր կաշ խա տես եւ կկա տա րես քո բո լոր գոր ծե րը, իսկ 

7-րդ  օ րը կհանգս տա նաս»: Այս պատ վի րա նի ա ռանձ նա հատ կութ-

յուն նե րից մեկն էլ այն է, որ  Տեր Աստ ված պատ վի րում է 7-րդ  օ րը 

հանգս տա նալ նաեւ ծա ռա նե րին ու ա ղա խին նե րին, ան գամ կեն-

դա նի նե րին: Այ նու հե տեւ  Տերն ա վե լաց նում է. « Հի շի՛ր, որ դու էլ 

ստրուկ էիր ե գիպ տա ցի նե րի երկ րում...» (Բ Օ րենք Ե 15):  Տիե զեր քի 

Ա րա րիչն էլ վեց օ րում ա րա րեց ողջ աշ խարհն ու տիե զեր քը եւ յո-

թե րորդ օ րը հանգս տա ցավ Իր բո լոր գոր ծե րից: Դ րա հա մար ա սում 

է՝ ինչ պես ձեր  Տերն ու Ա րա րի չը յո թե րորդ օ րը հանգս տա ցավ Իր 

բո լոր գոր ծե րից, այն պես էլ դուք վեց օր պի տի աշ խա տեք եւ յո թե-

րորդ օ րը նվի րեք Աստ ծուն:

-  Տե՛ր հայր, գի տենք, որ հրեա նե րի հա մար այդ օ րը շա բաթն է, ո րը նշա նա-

կում է «հան գիստ», իսկ քրիս տոն յա նե րի հա մար հանգս տի օ րը ոչ թե շա բաթն 

է, այլ կի րա կին՝ ի հի շա տակ մեր Փրկ չի հրա շա փառ հա րութ յան: Ինչ պե՞ս շա բա-

թը կի րա կիի փոխ վեց:

- Ք րիս տոսն ամ բող ջաց րեց  Հին Ուխ տը՝ աստ վա ծա յին պատ-

վի րան նե րի մեջ փոք րիկ փո փո խութ յուն ներ մտցնե լով:  Չոր րորդ 

պատ վի րա նի վե րա բեր յալ Ք րիս տո սի մո տե ցու մը չէր հա մընկ նում 

հրեա նե րի ըն կա լում նե րին: Ն րանք շա բա թը սուրբ պա հե լու շատ 

խիստ օ րենք ներ ու նեին. նույ նիսկ գրե լու, լույս վա ռե լու, ավ լե լու 

եւ այլ նման գոր ծեր կա տա րե լու ի րա վունք չու նեին, ուս տի շա բա թը 

խախ տող նե րը հնում խստո րեն պատժ վում էին: Եվ երբ Ք րիս տո սը 

հայ տա րա րեց, որ մար դու Որ դին  Տերն է շա բա թի, նաեւ՝ « Շա բա թը 

մար դու հա մար ե ղավ, եւ ոչ թե մար դը՝ շա բա թի» ( Մարկ. Բ 27), 

հրեա նե րը չհաս կա ցան, քա նի որ նրանց հո գու աչ քե րը փակ էին. 

նրանք չէին տես նում, որ ի րենց առ ջեւ կանգ նած է Ա րա րիչ Աստ-

ված, Ում մի ջո ցով ե ղավ ա մեն ինչ, եւ «ա ռանց Ն րա չե ղավ ո չինչ, 

որ ե ղել է» ( Հովհ. Ա 3): Երբ Ք րիս տո սը շա բաթ օ րով բժշկութ յուն 

էր կա տա րում, հրեա նե րը մե ղադ րում էին Ն րան՝ շա բա թը խախ տե-

լու հա մար:  Սա կայն Ք րիս տո սը մեր կաց րեց նրանց կեղ ծա վո րութ-

յու նը՝ ա սե լով. «Ո՞վ է ձեզ նից այն մար դը, որ մի ոչ խար ու նե նա, եւ 

դա շա բաթ օրն ընկ նի փո սի մեջ, մի թե չի՞ բռնի ու վեր հա նի այն» 

( Մատթ. ԺԲ 11):  Մեկ ու րիշ ան գամ, երբ ա ռաք յալ ներն ար տե րի մի-

ջով անց նե լիս հաս կեր պո կե ցին եւ կե րան, դարձ յալ ար ժա նա ցան 
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հրեա նե րի հան դի մա նութ յա նը: Եվ  Տե րը նրանց հի շեց րեց  Դա վիթ 

թա գա վո րի օ րի նա կը, թե ինչ պես նա, երբ քաղց զգաց, մտավ Աստ-

ծո տու նը եւ կե րավ ա ռա ջա վո րութ յան հա ցը՝ տա լով նաեւ նրանց, 

որ իր հետ էին. մի բան, որ բա ցի քա հա նա նե րից, ու րիշ նե րի հա մար 

օ րի նա վոր չէր ու տել (տե՛ս  Մարկ. Բ 25-27): Ու րեմն շա բա թի  Տե րը 

թույ լատ րեց բա րիք գոր ծել:  Շա բա թը կի րա կիի փոխ վեց Ք րիս տո սով: 

Ա ռա ջին դա րի քրիս տոն յա նե րը Ք րիս տո սի հա րութ յան օ րը սո վոր 

էին հա վաք վել, ա ղո թել, հա ղորդ վել, հանգս տա նալ: Այդ պես կա մե-

ցավ շա բա թի  Տե րը: Եվ քա նի որ երկ րագն դի վրա ա մե նա մեծ զո րութ-

յու նը, հրաշ քը՝ Ք րիս տո սի հրա շա փառ հա րութ յու նը, տե ղի ու նե ցավ 

միա շաբ թի (կի րա կի) օ րը, ուս տի շա բա թը փոխ վեց կի րա կիի:

- Ինչ պես  Հին Ուխ տում շա բա թը, այն պես էլ քրիս տոն յա աշ խար հում կի-

րա կին խախ տե լը մեղք է դիտ վում:  Նախ նի ե կե ղե ցին բա վա կան խիստ էր վե-

րա բեր վում այդ խնդրին:  Շա տերն այ սօր պնդում են, որ ան գամ մեծ ցան կութ-

յան դեպ քում հնա րա վոր չէ այն ի րա գոր ծել, քա նի որ չեն կա րող չաշ խա տել: 

 Մեր Ե կե ղե ցին ո րե ւէ կերպ փո խե՞լ է իր մո տե ցումն այս խնդրին:

-  Հա վա տաց նում եմ ձեզ, որ ե թե մարդն իր ողջ հո գով եւ էութ-

յամբ ձգտի այդ օ րը լի նել ե կե ղե ցում, մաս նակ ցել սբ.  Պա տա րա գին, 

Աստ ծո օգ նութ յամբ հնա րա վոր կլի նի ի րա գոր ծել:  Հի շում եմ, որ 

երբ աշ խա տում էի մի գոր ծա րա նում, մի օր մտա ծե ցի. «Ե թե գոր ծա-

րա նի տերն իր աշ խա տող նե րին կի րա կի օ րը չկան չեր աշ խա տան քի, 

ին չո՞վ նրանք կզբաղ վեին այդ օ րը»: Իմ դի տարկ մամբ՝ նրան ցից եւ 

ոչ մե կը չպի տի գնար  Պա տա րա գի. մե կը կգնար խաշ ու տե լու, մյու-

սը՝ հար բե լու, զվար ճա նա լու եւ այլն: Այս մարդ կանց մեջ չկար հո-

գե ւո րի հան դեպ ձգտում:  Կի րա կի օրն աշ խա տե լու խնդիր ու նե ցող 

մար դիկ, ով քեր ի սրտե ցան կա նում են մաս նակ ցել սբ.  Պա տա րա-

գին, պի տի խնդրեն ի րենց տնօ րեն նե րին՝ գո նե եր կու ժա մով ա զատ 

թող նել ի րենց: Ե թե աշ խա տող նե րի գո նե 50 %-ն  այս հար ցով դի մի, 

արդ յուն քը դրա կան կլի նի:  Մեր Ե կե ղե ցին ո րե ւէ կերպ չի փո խել 

իր մո տե ցումն այս խնդրին: Հս տակ է, որ կի րա կին պետք է նվի րել 

Աստ ծուն:

-  Տե՛ր հայր, Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն ու սու ցա նում են, որ կի րա կի օ րը ոչ 

միայն պետք է ե կե ղե ցի գնալ, մաս նակ ցել սբ.  Պա տա րա գին, այ լեւ զբաղ վել 

հո գե ւոր ըն թեր ցա նութ յամբ, օգ նել աղ քատ նե րին ու կա րոտ յալ նե րին, այ ցե լել 

հի վանդ նե րին եւ այլն:  Մեր օ րե րում հնա րա վո՞ր է դա ի րա գոր ծել: 
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-  Գիտ նա կան նե րի հա մոզ մամբ՝ ա մեն օր աշ խա տե լով՝ մար դը 

կորց նում է իր է ներ գիա յի 1/6 բա ժի նը: Աստ վա ծա յին նա խախ նա-

մութ յամբ հաս տատ ված այս պատ վի րա նը մի տում ու նի մար դու ու-

ժե րը վե րա կանգ նե լու, զո րաց նե լու, իսկ ցան կա ցած հո գե ւոր գործ՝ 

այ ցե լութ յու նը հի վանդ նե րին, տկար նե րին, ա ղոթ քը եւ այլ բա րի 

գոր ծեր, զո րաց նում է մար դուն՝ հա մա կե լով նրան խա ղա ղութ յամբ, 

հանգս տութ յամբ, աստ վա ծա յին սի րով, շնորհ նե րով:  Հե տե ւա բար 

մար դու լիար ժեք հանգս տութ յու նը Աստ ծու պատ վի րան նե րի կա-

տար ման մեջ է:

- Ա յո՛, տե՛ր հայր, սա կայն հո գե ւոր գի տակ ցութ յուն չու նե ցող մար դը դա չի 

կա րող հաս կա նալ. ինչ պե՞ս կա րե լի է հանգս տա նալ՝ դի մա ցի նին օգ նե լով, հի-

վան դին այ ցե լե լով...

- Ե թե մարդն ու րի շին օգ նե լիս հո գով, խղճով չի հանգս տա-

նում, ու րեմն լուրջ խնդիր ու նի. խիղ ճը բթա ցած է:  Թե րեւս այդ 

տե սա կի մար դը հա ճույք ստա նա մե ղա վոր, պիղծ գոր ծեր գոր ծե լիս: 

Բ նա կա նա բար չի կա րող ճա շա կել Աստ ծո սե րը, վա յե լել աստ վա-

ծա յին լույսն ու խա ղա ղութ յու նը, հանգս տութ յու նը:  Հայտ նութ յան 

գիրքն ա սում է. «Ով ամ բա րիշտ է, թող ամ բարշ տութ յուն ա նի, ով 

կեղ տոտ է, թող կեղ տոտ լի նի, ով ար դար է, թող ար դա րութ յուն ա նի 

եւ ով սուրբ է, թող սուրբ լի նի» (ԻԲ 11): Ու րեմն մարդն իր ա զատ 

կամ քով է ընտ րում կա՛մ չա րը, կա՛մ բա րին:

-  Տե՛ր հայր, հայ րե րը հա ճախ շեշ տում են ե կե ղե ցում հա վա տաց յա լի ճշմա-

րիտ, ա ղո թա կան կեց ված քի կա րե ւո րութ յու նը:  Միայն ե կե ղե ցի գնա լը, փաս-

տո րեն, բա վա կան չէ տե րու նա կան օ րը պատ վե լու հա մար, կա րե ւոր է նաեւ 

ճիշտ կեց վածք ու նե նա լը:

-  Տի րոջ օ րը պետք է պատ վել մարմ նով, մտքով եւ հո գով:  Մար-

դը չի կա րող ֆի զի կա պես ներ կա լի նել ե կե ղե ցում, սա կայն մտքով 

թա փա ռել աշ խար հի ու նայն հոգ սե րի մեջ:  Կա րե ւոր է նաեւ մտա վոր 

պատ րաս տութ յու նը՝ թող նել հոգ սե րը, մեզ ճնշող մտքե րը, հանձն-

վել Աստ ծուն եւ մտո վի խա ղաղ վել: Ե թե մենք ան հա ղորդ լի նենք 

սբ.  Պա տա րա գի խորհր դին, հո գով ու մտքով չըն կա լենք խոս քե րի 

նշա նա կութ յունն ու ի մաս տը (թե կուզ մեր կա րո ղութ յան չա փով), 

ա պա մեզ հա մար շատ դժվար կլի նի եր կու ժամ մնալ ե կե ղե ցում 

ու չձանձ րա նալ: Իսկ ե թե մի փոքր ջանք թա փենք հաս կա նա լու, 

ըմբռ նե լու  Պա տա րա գի ի մաս տը, կճա շա կենք այն մեծ քաղց րութ-

յու նը, որն ամ բար ված է այն տեղ: Մտ նե լով աստ ված պաշ տութ յան 
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մեջ՝ մենք հրեշ տակ նե րին ենք դա սա կից լի նում:  Սա մեզ հա մար մեծ 

պա տիվ է, զո րութ յան աղբ յուր եւ հո գու ա ռող ջութ յուն:

-  Տե՛ր հայր, այս պատ վի րա նը խախ տում են նաեւ նրանք, ով քեր ծու լութ-

յան պատ ճա ռով չեն գնում ե կե ղե ցի: Ինչ պե՞ս հաղ թա հա րել այս մեղ քը: 

-  Ծու լութ յու նը հաղ թա հար վում է ժրա ջա նութ յամբ, տե ւա կան 

ա ղոթք նե րով: Ան շուշտ, կա րե լի է հաս կա նալ այն մարդ կանց, ով քեր 

շա բաթ վա վեց օրն աշ խա տում են եւ ցան կա նում են կի րա կի օրն 

ա վե լի շատ քնել, սա կայն ա վե լորդ քու նը չէ, որ մար դուն կա րող է 

հանգս տաց նել, այլ Աստ ծո խա ղա ղութ յու նը:  Մար դը կա րող է ներ-

կա լի նել սբ․  Պա տա րա գին եւ ա վե լի շատ հանգս տա նալ, քան քնած 

ժա մա նակ: Ե թե մար դու սրտում եւ հո գում չկան ներ դաշ նա կութ-

յուն, խա ղա ղութ յուն Աստ ծո հետ, չի կա րող հան գիստ լի նել:  Խոր-

հուրդ կտամ հաղ թա հա րել ծու լութ յու նը եւ գնա՛լ ե կե ղե ցի, խնդրել 

Աստ ծուն, որ օգ նի հաս կա նալ սբ.  Պա տա րա գի խոր հուր դը, հո գով 

ու սրտով մաս նակ ցել ա րա րո ղութ յա նը:  Կի րա կին Ք րիս տո սի հրա-

շա փառ հա րութ յան օրն է, ու րեմն ա մենքս ժրա ջա նութ յամբ պատ-

վենք կի րա կին, մաս նակ ցենք սբ.  Պա տա րա գին, զբաղ վենք աստ ված-

պաշ տութ յամբ ու բա րի գոր ծե րով:

   

Պ Ա Տ Վ Ի ՛ Ր  Ք Ո  Հ Ո Ր Ն  Ո Ւ  Մ Ո Ր Ը . . .

 Պատ վի րան հին գե րորդ

 Տեր  Ղա զար քա հա նա  Պետ րոս յան

« Պատ վի՛ր քո հորն ու մո րը, որ պես զի բա րիք գտնես, եր կար ապ րես

 բա րե բեր այն երկ րի վրա, որ  Տեր Աստ ված տա լու է քեզ» (Ելք Ի 12)

-  Տե՛ր հայր, տաս նա բան յա յի 5-րդ  պատ վի րա նը վե րա բե րում է ծնող նե րի 

եւ առ հա սա րակ մե ծե րի հան դեպ մեր վե րա բեր մուն քին, կեց ված քին: Այն մեզ՝ 

հա յե րիս հա մար շատ թանկ ու հա րա զատ է եւ բնո րոշ՝ մեր հո գե կերտ ված քին: 

 Նախ խո սենք պատ վի րա նի կա րե ւո րութ յան մա սին:
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- Այս պատ վի րա նը հաս կա նա լու հա մար պետք է հաս կա նալ 

«ծնող» բա ռի ի մաս տը: Ծնն դոց գիր քը պատ մում է, որ երբ Ե վան 

ծնեց իր անդ րա նիկ զա վա կին, ա սաց. « Մարդ ծնե ցի Աստ ծու զո-

րութ յամբ» (Ծննդ. Դ 1):  Յու րա քանչ յուր ծնող գի տի, որ ծնող է 

դառ նում Աստ ծու տված շնոր հով, իսկ ծնված ե րե խան ֆի զի կա կան 

եւ հո գե կան շատ հատ կա նիշ նե րով նման է լի նում իր ծնող նե րին: 

 Մար դուն ծնող է տա լիս Աստ ված՝ տա լով նաեւ ծնո ղին հար գե լու, 

պատ վե լու պատ վի րա նը: Ան շուշտ միշտ էլ վտանգ կա, որ մե ծա նա-

լուն պես զա վա կը կա րող է ար հա մար հել եւ լքել ծնող նե րին: Այս 

պատ վի րա նը խոս տում է պա րու նա կում. « Պատ վի՛ր քո հորն ու մո-

րը, որ պես զի բա րիք գտնես, եր կար ապ րես բա րե բեր այն երկ րի վրա, 

որ  Տեր Աստ ված տա լու է քեզ»: Այս պատ վի րա նի կա րե ւո րութ յու նը 

ծնող-զա վակ փոխ հա րա բե րութ յան կար գա վոր ման մեջ է: Աստ ված 

զա վա կի խնամ քը հանձ նում է ծնո ղին, ո րի հո գում դրված են աստ-

վա ծա յին գութ, սեր, խիղճ: Ծ նող դառ նալն աստ վա ծա յին պար գեւ 

է եւ ոչ բո լո րին է տրված: Ծ նողն իր ողջ կյան քում զա վա կին խնա-

մում, գուր գու րում, փայ փա յում, ան քուն գի շեր ներ է անց կաց նում, 

կրթութ յան տա լիս, հե տե ւում ա ռող ջութ յա նը՝ հարկ ե ղած դեպ քում՝ 

նույ նիսկ ինք նա զո հա բեր ման ճա նա պար հով:

-  Տե՛ր հայր, «ծնող» նշա նա կում է կյանք տվող. սա մի՞ թե հոր եւ մոր գլխա-

վոր ա ռա քե լութ յունն է, ո՞րն է գլխա վո րը:

-  Չա սենք գլխա վոր, այլ ա ռաջ նա յին ա ռա քե լութ յունն է: Աստ-

վա ծա յին տնօ րի նութ յամբ մար դու կյանքն սկսվում է ծնող նե րից: 

 Թե րեւս երկ րագն դի վրա միակ Ան ձը, Ով ու նե ցավ մայր, սա կայն 

երկ րի վրա չու նե ցավ հայր,  Հի սուս Ք րիս տոսն էր:  Սա աստ վա ծա-

յին հայտ նութ յուն էր: Մ յուս բո լոր դեպ քե րում մար դիկ ծնվում են 

ի րենց հո րից ու մո րից, սա կայն ծնող նե րը ոչ թե ա րա րում են, այլ 

փո խան ցում կյան քը, ո րով հե տեւ ծնո ղը կյան քի կրողն է: 

-  Տե՛ր հայր,  Հին Ուխ տում խիստ օ րենք կար սահ ման ված, ո րի հա մա ձայն. 

«... ով ա նար գեր իր հորն ու մո րը, մահ վամբ պետք է մեռ ներ» (Բ Օ րենք ԻԷ 

16): Ին չո՞ւ էր այդ քան խիստ պա տիժ սահ ման ված ծնող նե րին ա նար գող նե րի 

հա մար:

-  Հին Ուխ տի օ րենք ներն Աստ ված տա լիս էր պարզ մարդ կա յին 

փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րե լու հա մար: Ա յո՛, պա տի ժը 

շատ խիստ էր. դա էր պա հան ջում աստ վա ծա յին սրբութ յու նը: Ծ նո-

ղա կան ե րախ տիքն անգ նա հա տե լի է: Ծ նո ղը զա վա կի օ րո րո ցի մոտ 
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անց կաց նում է ոչ թե մեկ, եր կու ան քուն գի շեր, այլ եր կար ու ձիգ 

տա րի ներ: Ծ նո ղը չար չար վում է՝ զա վա կի բա րօ րութ յան հա մար 

չխնա յե լով ո չինչ: Հ նա րա վոր է, որ ծնո ղը կյան քում ինչ-որ սխալ-

ներ թույլ տա, սա կայն դրան չպի տի հա ջոր դեն զա վա կի ա տե լութ-

յու նը, ո խա կա լութ յունն ու ար հա մար հան քը: Ծ նող նե րին պատ վե-

լու պատ վի րա նի կա րե ւո րութ յու նը մնա ցել է նաեւ  Նոր Ուխ տում: 

 Պո ղոս ա ռաք յա լը կո ղո սա ցի նե րին ուղղ ված իր թղթում որ դի նե րին 

պատ վի րում է ա մեն ին չում հնա զանդ լի նել ծնող նե րին, իսկ ե փե-

սա ցի նե րին ուղղ ված թղթում հայ րե րին է պատ գա մում. « Հայ րե՛ր, 

մի՛ զայ րաց րեք ձեր որ դի նե րին, այլ մե ծաց րե՛ք նրանց  Տի րոջ խրա-

տով եւ ու սու մով» (Ե փես. Զ 4): Եր կու դեպ քում էլ կա րե ւո րը  Տի րո-

ջը հա ճե լի լի նե լու գոր ծոնն է: Աստ ծո պատ վի րան ներն ան բե կա նե լի 

ձե ւով պի տի կա տար վեն:

-  Տե՛ր հայր, զա վա կը կա րո՞ղ է վար ձա հա տույց լի նել իր ծնող նե րին ողջ 

կյան քի ըն թաց քում՝ նրանց չար չա րանք նե րի, հո գա ծութ յան եւ սի րո փո խա-

րեն:

- Ան շուշտ՝ ո՛չ:  Մար դը, ծնող դառ նա լով է հաս կա նում, որ այն 

ե րախ տի քը, ջան քը, տա ռա պան քը, հույ զե րը, հո գին, որ ծնողն է տա-

լիս զա վա կին, եր բե ւէ չի վե րա դառ նա, ո րով հե տեւ ծնո ղը եր բեք չի 

դառ նա իր զա վա կի զա վա կը: Ինչ պես որ մեր երկ նա վոր  Հո րը չենք 

կա րող հա տու ցել Ն րա բո լոր բա րե րա րութ յուն նե րի, հո գա տա րութ-

յան ու ո ղոր մութ յան հա մար, այն պես էլ՝ մեր ծնող նե րին: Ծ նող ներն 

ի րենց ծնո ղա կան պար տա կա նութ յուն նե րը պետք է կա տա րեն ան-

հա տույց կեր պով, աստ վա ծա յին ե րախ տի քով պի տի սի րեն, փայ-

փա յեն ի րենց զա վակ նե րին: Ինչ պես Ք րիս տոսն Իր կյան քը տվեց 

մեր փրկութ յան հա մար՝ աստ վա ծա յին հա վեր ժա կան ե րախ տի քով, 

եւ համ բե րութ յամբ սպա սում է Իր զա վակ նե րի դար ձին, ա պաշ խա-

րութ յա նը, ճիշտ նույն հո գե բա նութ յունն էլ պի տի որ դեգ րենք մենք՝ 

ծնող ներս:  Մենք Աստ ծո պաշ տոն յա ներն ենք, ուս տի պար տա վոր 

ենք կա տա րել Ն րա պատ վե րը՝ մեր ողջ կյան քը, հո գին դնե լով մեր 

զա վակ նե րի հա մար:

-  Կա՞ մո լե ռանդ ծնո ղա սի րութ յուն:

-  Դա այն ծնո ղա սի րութ յունն է, ո րի մեջ չա րիք եւ կիրք կա: 

 Մինչ դեռ ի րա կան ծնո ղա սի րութ յու նը սրբութ յուն է:  Պետք է պատ-

վել ծնող նե րին՝ ըն տան քում պահ պա նե լով սերն ու ներ դաշ նա կութ-

յու նը:
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-  Տե՛ր հայր, գաղտ նիք չէ, որ յու րա քանչ յուր ազ գի, պե տութ յան հզո րութ-

յան կա րե ւո րա գույն գրա վա կան նե րից մե կը հենց ա մուր ըն տա նիքն է, իսկ ըն-

տա նի քի ամ րութ յան, կա յու նութ յան հիմ քը սերն ու խա ղա ղութ յունն են: Իսկ 

ո՞րն է սի րո եւ խա ղա ղութ յան ե րաշ խի քը:

-  Սի րո եւ խա ղա ղութ յան ե րաշ խի քը  Հի սուս Ք րիս տոսն է: Հ նա-

րա վոր է, որ հա վա տա վոր մարդն իր ծնո ղին ա սի. «Ես Ք րիս տո սին 

քե զա նից շատ եմ սի րում»:  Հո գե ւոր կրթութ յուն չու նե ցող ծնո ղը 

կա րող է վի րա վոր վել, սա կայն կյան քի ըն թաց քում կհաս կա նա, որ 

այդ սե րը հա զա րա պա տիկ գե րա զան ցում է ու րիշ նե րի ձե ւա կան 

ա ռա ջին տե ղին, ով քեր թեեւ սի րում են, բայց չու նեն երկ յուղ առ 

Աստ ված եւ հեշ տութ յամբ կա րող են ոտ նա հա րել, ար հա մար հել 

ծնո ղին:  Պատ վի րա նը պատ գա մում է պատ վել ծնող նե րին, սա կայն 

պաշ տել Աստ ծուն: Ու րեմն այն մար դը, ով հո գով, սրտով պաշ տում 

է  Հի սու սին, կա տա րում է նաեւ ծնող նե րին պատ վե լու պատ վի րա նը: 

- Ինչ պի սի՞ պա րա գա նե րում կա րե լի է չհնա զանդ վել ծնող նե րին:

- Այ սօր շատ ծնող ներ ի րենց զա վակ նե րին ար գե լում են ե կե ղե-

ցի գնալ, աստ վա ծա յին պաշ տա մունք նե րին մաս նակ ցել: Աստ ծուց ետ 

պա հո ղի կեց ված քը ճիշտ չէ, ուս տի զա վա կը չպի տի ան սա եւ հնա-

զանդ վի, այլ գնա ե կե ղե ցի, պաշ տի Աստ ծուն, հա ղոր դութ յան մեջ 

լի նի Ն րա հետ:  Զա վակն իր խո նար հութ յամբ եւ համ բե րութ յամբ, 

ա ղոթք նե րով աս տի ճա նա բար իր ծնո ղին կա րող է բե րել առ Աստ ված:

-  Տե՛ր հայր, գի տենք, որ հատ կա պես կա րե ւոր է հոգ տա նել ծնող նե րի մա-

սին, երբ նրանք ծե րա նում են եւ խնամ քի ու հո գա տա րութ յան կա րիք զգում: 

 Մինչ դեռ շա տերն են օր  ծե րութ յան լքում ի րենց ծնող նե րին, նրանց, ով քեր 

ի րենց կյան քի պատ ճառն են ե ղել...

- Այս հար ցի առն չութ յամբ հի շում եմ մի քա րոզ չի ա սած շատ 

խիստ խոս քը. « Դուք, որ ձեր ծնող նե րին ծե րա նոց եք տա նում, կար-

ծեք գե րեզ մա նոց եք տա նում: Եվ հա ցը, որ ժա մա նակ առ ժա մա նակ 

տա նում եք նրանց, նույնն է, թե հո գե հաց եք տա նում»:  Ծե րա նո-

ցում գտնվող ծե րե րից շա տերն ա պաշ նորհ զա վակ ներ են ու նե ցել, 

ո րոշ դեպ քե րում նրանց տնից դուրս են ա րել, կամ տուն-տեղ վա-

ճա ռել եւ ա նօ թե ւան են մնա ցել: Ա մեն դեպ քում նրանց նկատ մամբ 

սխալ են վար վել: Ի հար կե, ոչ բո լոր ծնող ներն են ճիշտ դաս տիա-

րա կում ի րենց զա վակ նե րին, ուս տի կյան քի մայ րա մու տին «հնձում 

են ի րենց սեր մա նա ծը»:  Սա կայն զա վակ նե րը պետք է հնա րա վո րինս 

ա մեն ինչ ա նեն ի րենց խնամ քին հանձն ված ծնող նե րին փայ փա յե-
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լով, նրանց մա սին հոգ տա նե լով՝ հի շե լով ա վե տա րա նա կան ա հազ-

դու խոս քը. «Այն աչ քը, որ ար հա մար հում է հո րը եւ ա նար գում է 

մոր ծե րութ յու նը, ձո րե րի ագ ռավ նե րը պի տի հա նեն, եւ ար ծիվ նե րի 

ձա գե րը պի տի հո շո տեն այն...» (Ա ռակ․ Լ 17):

    

Մ Ի ՛  Ս Պ Ա Ն Ի Ր

 Պատ վի րան վե ցե րորդ

 Տեր  Ղա զար քա հա նա   Պետ րոս յան

-  Տե՛ր հայր, տաս նա բան յա յի այս պատ վի րա նով (տե՛ս Ելք Ի 13)   Տերն ար-

գե լում է սպա նել, այ լեւ հե ռու մնալ այն բո լոր մեղ սա լի ա րարք նե րից, ո րոնք 

մղում  են մար դուն սպա նութ յան: Ո՞րն է այս պատ վի րա նի կա րե ւո րութ յու նը:

-  Մար դաս պա նութ յու նը ծան րա գույն ոճ րա գոր ծութ յուն է: 

Ա ռա ջին մար դաս պա նը ե ղավ  Կա յե նը. նա սպա նեց իր եղ բայր Ա բե-

լին՝ ա նեծք, ահ ու դող ժա ռան գե լով իր ողջ կյան քի ըն թաց քում: Ոչ 

ոք ի րա վունք չու նի սպա նե լու Աստ ծո պատ կե րով եւ նմա նութ յամբ 

ստեղծ ված, ա րար չութ յան պսակ հան դի սա ցող մար դուն:  Սա կայն 

այս պատ վի րա նը վե րա բե րում է ո՛չ միայն մարմ նա վոր սպա նութ յա-

նը: Ս պա նութ յան տե սակ նե րը ե րեքն են՝ մտքով, խոս քով եւ գոր ծով: 

«Ով ա տում է իր եղ բո րը, մար դաս պան է»,- ա սում է սբ.  Հով հան նես 

ա ռաք յա լը (Ա  Հովհ. Գ 15):  Տերն էլ եղ բոր վրա զուր տե ղը բար-

կա ցո ղին ու ան պատ վո ղին հա վա սա րում է մար դաս պա նին (տե՛ս 

 Մատթ. Ե 22): Ու րեմն մար դը կա րող է խախ տել այս պատ վի րա-

նը նաեւ մտքով՝ նա խան ձե լով, բար կա նա լով, ա տե լով, ո խա կա լութ-

յամբ: Ս պա նութ յուն կա րող ենք գոր ծել նաեւ խոս քով, ո րը հա ճախ 

պատ ճառ է լի նում հո գե ւոր եւ մարմ նա վոր մահ վան: Ա մե նաչն չին 

ա ռի թի դեպ քում հա ճախ վի րա վո րում ենք միմ յանց, ո րը սո վո րա-

կան է դար ձել շա տե րի հա մար: Ս պա նութ յուն ենք գոր ծում, երբ 

չա րա խո սում ենք, ա նի ծում, հայ հո յում, բամ բա սում...  Դա բա րո-

յազրկ ման է տա նում մար դուն:  Ցա վոք, այ սօր այդ մո լութ յուն նե րով 

շա տերն են տա ռա պում:
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- Ա յո՛, տե՛ր հայր, սա կայն մե րօր յա մար դը չի կա րո ղա նում հաս կա նալ, թե 

ինչ պես կա րող են բամ բա սան քը կամ նա խան ձը սպա նութ յուն հա մար վել, քա-

նի որ այդ մո լութ յուն նե րը հա ճախ դիտ վում են որ պես «ան մեղ» սո վո րութ յուն-

ներ:

- Այդ պես մտա ծող մար դիկ պետք է մե կընդ միշտ հի շեն Ա վե-

տա րա նի ա հազ դու խոս քը, որն ազ դա րա րում է, որ մար դաս պան-

ներն Աստ ծո ար քա յութ յու նը չեն ժա ռան գե լու: Ք րիս տո նեութ յան 

գերխն դի րը մարդ կանց սրբա գոր ծելն ու հա վի տե նա կան կյան-

քին ար ժա նաց նելն է: Ք րիս տո սը, Իր խա չե լութ յամբ եւ մահ վամբ, 

մարդ կանց փրկեց մեղ քի եւ մահ վան իշ խա նութ յու նից՝ պար գե ւե-

լով հա վի տե նա կան կյան քը, ո րին կար ժա նա նան նրանք, ով քեր այս 

կյան քում պայ քա րել են մեղ քի, ա նօ րի նութ յուն նե րի, չա րի քի դեմ, 

այն ա մե նի դեմ, ին չը կա րող է մեզ զրկել հա վի տե նա կան կյան-

քից, աստ ված տե սութ յու նից: Սբ․ մկրտութ յամբ, դրոշ մի խորհր դով 

Սբ.  Հո գին բնակ վում է մեր ան ձե րում, որ պես զի մեզ չա րից դե-

պի բա րին ա ռաջ նոր դի: Ու րեմն պետք է մեր ժե՛լ վատ, ա րա տա վոր 

սո վո րութ յուն նե րը, խո նարհ վել Աստ ծո առ ջեւ՝ խնդրե լով ա զա տել 

բամ բա սե լու, նա խան ձե լու, չա րա խո սե լու եւ այլ վատ սո վո րութ-

յուն նե րից, ո րոնք խոս քով սպա նութ յուն են հա մար վում:

-  Տե՛ր հայր, սպա նութ յուն ծնող պատ ճառ նե րից մե կը ո խա կա լութ յունն է: 

Ինչ պե՞ս ա զատ վել այդ ախ տից:

-  Միան շա նակ՝ սի րով:  Դի մա ցի նին ա տող, նրա նկատ մամբ ո խա-

կա լութ յամբ լցված մար դը պի տի գի տակ ցի, որ ինքն էլ ու նի մեղ-

քեր, թե րութ յուն ներ: Ե թե դի մա ցի նի գոր ծած մեղ քը մեծ է թվում՝ 

ի րեն սպա նութ յան մղե լով, թող մտա ծի, որ գու ցե ինքն ա վե լի ծան-

րա գույն մեղ քեր ու նի, ո րոնք ան պայ ման կբա ցա հայտ վեն Աստ ծո 

Ա հեղ դա տաս տա նի ժա մա նակ: «Իմն է վրեժխնդ րութ յու նը, եւ Ես 

կհա տու ցեմ»,- ա սում է  Տե րը (Հ ռոմ. ԺԲ 19):  Մարդն ի րա վունք չու-

նի դի մա ցի նին զրկե լու կյան քից: Ա վե տա րա նը պատ գա մում է չա-

րին բա րով պա տաս խա նել, սի րել թշնա մուն, ա ղո թել նրա հա մար: 

Ք րիս տոսն Իր օ րի նա կո՛վ մեզ ու սու ցա նեց:

-  Հայ րերն ա սում են, որ ինք նաս պա նութ յունն ա վե լի ծանր ու ան նե րե լի 

մեղք է, քան մար դաս պա նութ յու նը: Ին չո՞ւ:

- Ինք նաս պա նութ յու նը ծնվում է հու սա հա տութ յու նից: Ե թե 

մար դաս պա նը դեռ ու նի հնա րա վո րութ յուն զղջա լու, ա պաշ խա րե-

լու, ինք նաս պա նը չու նի այդ հնա րա վո րութ յու նը: Ինք նաս պա նը 
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ձեռք է բարձ րաց նում իր կյան քի վրա, զրկում ի րեն այն կյան քից, 

որն Աստ ված է պար գե ւել ի րեն, այ սինքն՝ նա դուրս է գա լիս կ յան-

քի Աղբ յու րի՝ Աստ ծո դեմ: Ա հա թե ին չու ինք նաս պա նի վրա ե կե-

ղե ցա կան կարգ չի կա տար վում, սա կայն հա րա զատ նե րը կա րող են 

ա ղո թել նրա հո գու փրկութ յան հա մար, աղ քատ նե րին ո ղոր մութ-

յուն տալ նրա ա նու նից:

-  Տե՛ր հայր, հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տու մը սպա նութ յուն հա-

մար վո՞ւմ է:

- Ան շո՛ւշտ: Եվ այս մեղ քի հա մար ոչ պա կաս պա տաս խա նատ-

վութ յուն են կրում այդ ա մե նին նպաս տող բժիշկ նե րը եւ խորհրդա-

տու նե րը: Հ ղիութ յունն ար հես տա կա նո րեն ընդ հա տած կա նայք 

պետք է զղջան եւ ա պաշ խա րեն ի րենց գոր ծած մեղ քի հա մար:

- Այ սօր հե ռուս տա տե սութ յամբ տար բեր ֆիլ մե րի եւ հա ղոր դում նե րի մի-

ջո ցով քա րոզ վում են բռնութ յուն, ա տե լութ յուն, սպա նութ յան կա տա րե լա-

գործ ված ձե ւեր... Ին չի՞ կա րող է դա հան գեց նել:

-  Մար դը հակ ված է դե պի մեղ քը, սա կայն երբ լու սա վոր վում է 

Աստ ծո լույ սով, հաս կա նում է, որ կյան քի նպա տա կը մեղք գոր ծե լը 

չէ, այլ սե րը, խա ղա ղութ յու նը, ո րոնք քա րո զում է քրիս տո նեութ յու-

նը: Այդ ֆիլ մե րը մենք հեշ տութ յամբ ըն դու նե ցինք, ո րով հե տեւ մեր 

մեջ աստ ված պաշ տութ յան լույ սը չկար:  Ցա վա լին այն է, որ այ սօր 

մեր ե րե խա ներն այդ ա մե նը նա յում են ա ռանց ահ ու սար սա փի: Ի 

վեր ջո այդ ֆիլ մե րում քա րոզ վող դա ժա նութ յուն ներն ու սպա նութ-

յուն ներն ազ դում են մարդ կա յին հո գի նե րի, մար դու կեն ցա ղի վրա: 

 Սա չա փա զանց վտան գա վոր է, ուս տի հարկ է հրա ժար վել այ դօ րի-

նակ գայ թակ ղեց նող ֆիլ մեր դի տե լուց:

-  Տե՛ր հայր, իսկ պա տե րազ մի ժա մա նակ գործ վող սպա նութ յուն նե րը 

սպա նութ յուն հա մար վո՞ւմ են:

-  Պա տե րազ մի ժա մա նակ գործ վող սպա նութ յունն սպա նութ յուն 

չի հա մար վում, քա նի որ կա տար վում է հայ րե նա սի րութ յու նից ու 

ազ գա սի րութ յու նից մղված: Ա սեմ նաեւ, որ սպա նութ յուն են գոր-

ծում նաեւ այն մար դիկ, ով քեր ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի մաս նակ-

ցութ յուն են ու նե նում սպա նութ յա նը, երբ կա րող էին փրկել, ա զա-

տել ինչ-որ մե կին մա հից, սա կայն չեն ա նում այդ: Չշր ջան ցենք 

նաեւ այն սպա նութ յուն նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե նում մեր օ րե-

րում:  Հա ճախ ո րոշ քա ղա քա կան սպա նութ յուն ներ ան տես վում են, 
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երբ քա ղա քա կան դիրք գրա վե լու կամ իշ խա նութ յան գա լու հա մար 

ո մանք սպա նում են «ի րենց ճա նա պար հին կանգ նած մարդ կանց»: 

Այդ պի սի նե րը դժո խա յին կրակն են ժա ռան գե լու:  Ցա վոք, օ տար չէ 

մեզ նաեւ ո ճիր գոր ծե լու եւ ան պա տիժ մնա լու հան գա ման քը, որ 

գայթակղություն է ու րիշ նե րի հա մար:  Սա կայն ե թե հե տե ւո ղա կան 

կեր պով պա տիժն ի րա կա նաց վի, արդ յուն քը մեծ կլի նի:

-  Տե՛ր հայր, ինչ պե՞ս եք վե րա բեր վում մա հա պատ ժի վե րաց ման հար ցին:

-  Մա հա պատ ժի վե րաց ման հիմ քե րը գա լիս են Ա վե տա րա նից: 

Երբ օ րենս գետ ներն ու փա րի սե ցի նե րը Ք րիս տո սի մոտ են բե րում 

շնութ յան մեջ մե ղադր վող կնո ջը, ո րին, ըստ մով սի սա կան օ րեն քի, 

պետք է քար կո ծեին, Ք րիս տոսն ա սում է. « Ձեր մի ջից ան մե՛ ղը նախ 

թող քար գցի դրա վրա» ( Հովհ. Ը 3-11): Եվ երբ այս լսե ցին, հե ռա-

ցան, ո րով հե տեւ ան մեղ չէին: Մ.  Գո շի « Դա տաս տա նագր քում» աս-

վում է, որ հա նուն Ք րիս տո սի ո ղոր մութ յան՝ պետք չէ սպա նել, այլ 

ցմահ ա պաշ խա րութ յուն սահ մա նել: Ու րեմն քրիս տոն յա յի հա մար 

այս հար ցը հստակ է: Այս պի սով՝ աստ վա ծա յին այս պատ վի րանն 

ար գե լում է սպա նել թե՛ մտքով, թե՛ ձեռ քով եւ թե՛ գոր ծով, այ լեւ 

հոր դո րում է բա րիք գոր ծել, օգ նել մարդ կանց, բո լո րի նկատ մամբ 

լի նել ո ղոր մած, բար յա ցա կամ, նե րո ղա միտ եւ խա ղա ղա րար:

Մ Ի ՛  Շ Ն Ա Ց Ի Ր

 Պատ վի րան յո թե րորդ

 Տեր  Ղա զար քա հա նա  Պետ րոս յան

«Աստ ված պի տի դա տի շնա ցող նե րին եւ պոռ նիկ նե րին...»
(Եբր. ԺԳ 4)

 - Տե՛ր հայր, տաս նա բան յա յի յո թե րորդ պատ վի րա նը (տե՛ս Ելք Ի 14)  չշնա-

նալն է՝ մա քուր պա հե լով մար մի նը պոռն կա կան ախ տից եւ նրա բո լոր տա րա-

տե սակ նե րից: Ին չո՞ւ է շնութ յունն այդ քան ծան րա գույն մեղք հա մար վում:

- Շ նութ յան դեմ օ րի նա կան ար գելք դրվել է մե զա նից 3500 

տա րի ա ռաջ՝ մարդ կութ յան ար շա լույ սին: Աստ ված Ա դա մի հա մար 
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ստեղ ծեց Ե վա յին. նրանց ըն տա նի քը ծաղ կեց, բար գա վա ճեց, սա կայն 

հե տա գա յում ա ռաջ ե կավ պղծութ յու նը: Աստ ված մար դուն սե ռա-

կան կա րո ղութ յուն է տվել. դա Աստ ծու պար գեւն է մար դուն, ո րը 

պի տի ծա ռա յի ըն տա նի քի ձե ւա վոր մանն ու կա պի հաս տատ մա նը: 

Ք րիս տո սը վերջ տվեց բազ մակ նութ յա նը, Իր օ րի նա կով ցուց տվեց 

բա ցար ձակ սրբութ յան ճա նա պար հը, եւ շա տե րը հե տե ւե ցին Ն րան: 

Ք րիս տո սի հաս տա տած այդ սրբութ յան հիմ քը քրիս տոն յա ազ գե րի 

մեջ ար մա տա ցավ՝ ձե ւա վո րե լով ըն տա նե կան հա մա կար գը: Օ րեն-

քով էլ սահ ման ված է, որ յու րա քանչ յուր մարդ պի տի ու նե նա մեկ 

կին:  Շա տե րը շա հար կում են այս պատ վի րա նը, ի րենց հա մար կեղծ 

օ րենք ներ ստեղ ծում՝ ա ռաջ նորդ վե լով «ինչ բնա կան է՝ բա րո յա կան 

է» սկզբուն քով:  Սա կայն Ա վե տա րա նում հստակ է աս վում, որ ըն-

տա նի քից դուրս ծա ծուկ կա պեր ու նե նա լը միան շա նակ շնութ յուն է, 

մե ծա գույն մեղք եւ պղծութ յուն:

-  Մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սը շնութ յուն է ան վա նում ո՛չ միայն այս ախ տի 

մարմ նա վոր ի րա գոր ծու մը, այ լեւ մտքով ցան կա նալն իսկ, ո րը Ե կե ղե ցու հայ-

րե րը «հո գե ւոր շնութ յուն» են ան վա նում...

- Հի շենք, որ  Տե րը  Հին Ուխ տի շատ օ րենք ներ խստաց րեց. «Ես 

ձեզ ա սում եմ. ա մեն մարդ, որ կնոջ նա յում է՝ նրան ցան կա նա լու 

հա մար, ար դեն շնա ցավ նրա հետ իր սրտում: Ե թե քո աջ աչ քը քեզ 

գայ թակ ղեց նում է, հա նի՛ր այն եւ դե՛ն գցիր քեզ նից. ո րով հե տե քեզ 

հա մար լավ է, որ քո ան դամ նե րից մե կը կոր չի, եւ քո ամ բողջ մար-

մի նը չընկ նի գե հեն...» ( Մատթ. Ե 28-29): Ս րա նով Ք րիս տո սը չի 

դրդում մար դուն ան դա մա հատ ման, այլ հաս կաց նում է մեղ քի ծան-

րութ յու նը, քա նի որ շնութ յան մեղ քը նախ ծնվում է մար դու մտքում 

եւ, չհան դի պե լով կամ քի դի մադ րութ յա նը, վե րա ճում է ար դեն մարմ-

նա վոր շնութ յան: Այդ ժամ մար դը դառ նում է ա նօգ նա կան ստրուկ:

-  Տե՛ր հայր, հայտ նի է, որ բո լոր զգա յա րան նե րը կա ռա վար վում են խոր-

հուրդ նե րի մի ջո ցով: Ինչ պե՞ս է հնա րա վոր միտքն ու խոր հուրդ նե րը մշտա պես 

մա քուր պա հել:

- Սբ. Գր.  Նա րե կա ցին եւ Ե կե ղե ցու մյուս հայ րե րը նշում են, 

որ մար դու հո գին ա րար չա գործ հրա մա նով եւ կար գադ րութ յամբ 

ե ռա մասն յա է՝ ու նի խոսք, ցա սում եւ ցան կութ յուն, ո րոն ցից յու-

րա քանչ յուրն ու նի ի րեն հա տուկ ա ռա քի նութ յու նը:  Բա նա կա նի 

ա ռա քի նութ յու նը խո հա կա նութ յունն է, ցասմ նա կա նի նը՝ ա րիութ-

յու նը, իսկ ցան կա կա նի նը՝ ող ջա խո հութ յու նը:  Բա նա կանն իշ խան եւ 
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հրա մա նա տար է ցասմ նա կա նի եւ ցան կա կա նի վրա:  Ցասմ նա կա նը 

կա ռա վար վում է բա նա կա նից, եւ ինքն  իշ խում է ցան կա կա նի վրա: 

 Ցան կա կանն էլ կա ռա վար վում է ցասմ նա կա նից: Երբ խախտ վում է 

այս բար վոք կար գա վո րութ յու նը, երբ ցան կա կանն է իշ խում բա նա-

կա նի եւ ցասմ նա կա նի վրա, մարդն ընկ նում է շնութ յան եւ մե ծա մեծ 

այլ մեղ քե րի մեջ: Սբ.  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է. « Մարմ նի գոր ծե րը 

հայտ նի են, այ սինքն՝ շնութ յուն, պոռն կութ յուն, վա վա շո տութ յուն, 

ա նա ռա կութ յուն ներ... Ն րանք, որ այս պի սի բա ներ են գոր ծում, Աստ-

ծու ար քա յութ յու նը չեն ժա ռան գե լու» ( Գաղ. Ե 19-21):

- Ա նա նիա  Նա րե կա ցին ա սում է, որ աղ տե ղի խոր հուրդ նե րի պատ ճառ է 

եւ այն, որ ա ռա վել զբաղ վում ենք երկ րա վոր հոգ սե րով, ծու լա նում ա ղոթ քից 

եւ աշ խա տա սի րութ յու նից:

- Ան շուշտ, այդ ժամ չարն աղ տե ղի խոր հուրդ ներ է ծնում մեր 

մտքում:  Տե ղին է հի շել մեր  Տի րոջ  Խոս քը պիղծ ո գու վե րա դար ձի 

մա սին (տե՛ս  Մատթ. ԺԲ 43-45):  Պիղծ ո գին դուրս է գա լիս մար-

դուց, շրջում է անջր դի վայ րե րում եւ հան գիստ չի գտնում: Եվ երբ 

վե րա դառ նում է, գտնում է «իր տու նը դա տարկ, մաքր ված ու կար-

գի բեր ված»: Ե թե մկրտված, քրիս տոն յա մար դու սիր տը դա տարկ-

վում է Աստ ծու բնա կութ յու նից, նա չի ապ րում հո գե ւոր կյան քով, 

ծույլ է, Աստ ծու  Խոս քից հե ռու, ա պա պիղծ ո գի ներն են բնա կութ-

յուն հաս տա տում նրա սրտում: Ան շուշտ, պետք է ա ղո թել, Աստ ծու 

 Խոսքն ըն թեր ցել, սբ․  Պա տա րա գին մաս նակ ցել, սբ․  Հա ղոր դութ յամբ 

մեր ձե նալ Աստ ծուն, ինչ պես նաեւ ո ղոր մութ յան գոր ծեր գոր ծել, 

որ պես զի սա տա նան մեզ ան գործ չգտնի եւ մեղ քե րի մեջ ներ քա շի:

- «Չ գի տե՞ք, թե ձեր մար մին նե րը տա ճար են Սբ.  Հո գու, որ ձեր մեջ է, եւ որն 

ստա ցել եք Աստ ծուց, եւ դուք ձեր տե րը չեք, քան զի մե՛ծ գնով գնվե ցիք:  Փա ռա-

վո րե ցե՛ք Աստ ծուն ձեր մար մին նե րի մեջ»,- ա սում է ա ռաք յա լը (Ա  Կորնթ. Զ 19-

20):  Փաս տո րեն, շնութ յան մեջ հայտն ված մար դիկ պղծում են Սբ.  Հո գու տա-

ճար ի րենց մար մին նե րը, նույնն է, թե ա նար գում են Աստ ծուն: Ա յո՞, տե՛ր հայր:

-  Մարդն ստեղծ ված է Աստ ծու պատ կե րով եւ նմա նութ յամբ, 

ցա վոք, մկրտված մար դիկ չեն գի տակ ցում, որ ի րենք Սբ.  Հո գու 

տա ճար են, քան զի վերս տին ծնվել են մկրտութ յան սուրբ ա վա զա-

նից, ստա ցել Սբ.  Հո գու շնորհ նե րը, սրբա լույս մյու ռո նով կնքվել 

են ի րենց զգա յա րան նե րը, ուս տի ի րենք այ լեւս Աստ ծու զա վակ ներն 

են, բնա կա րան եւ տա ճար Աստ ծու: Ու րեմն երբ շնա նում են, ա պա-

կա նում ի րենց մար մին նե րը, ա նար գում են Աստ ծուն:  Տեր Աստ ված 

մեր մաք րութ յունն է ցան կա նում:  Հի շենք, թե ինչ պես  Տե րը մաք րեց 



 ՏԱՍԸ ՊԱՏՎԻՐԱՆՆԵՐ  271

տա ճարն ա ռեւտ րա կան նե րից եւ լու մա յա փոխ նե րից (տե՛ս  Ղուկ. ԺԹ 

45-48):  Յու րա քանչ յուր մարդ, ով շնութ յուն է գոր ծում, դա շինք է 

կնքում սա տա նա յի հետ՝ պղծե լով Սբ․  Հո գու տա ճար իր մար մի նը:

- Այս ախ տը խարխ լում է ըն տա նի քի հիմ քե րը...

-  Ցա վոք, այդ պես է:  Կեղծ չա փա նիշ կա մե զա նում տա րած ված, 

ո րի հա մա ձայն՝ տղա մար դուն կա րե լի է շնա նալ, կնո ջը՝ ո՛չ:  Մինչ-

դեռ, տղա մարդ լի նի թե կին, ար տա մուս նա կան կա պը շնութ յուն է, 

պղծութ յուն: Ա ռաք յալն ա սում է, որ ա մուս նա կան ան կո ղի նը սուրբ 

է, եւ Աստ ված պի տի դա տի շնա ցող նե րին եւ պոռ նիկ նե րին (տե՛ս 

Եբր. ԺԳ 4):  Մեր օ րե րում շա տե րի հա մար շնութ յան պղծութ յու նը 

կյան քի նպա տակ է դար ձել:  Շատ կա նայք պատ ճա ռա բա նում են, 

որ դժվա րութ յու նից ել նե լով՝ ե րե խա նե րին սնե լու հա մար են գնում 

շնութ յան, սա կայն մե զա նից մի քա նի սե րունդ ա ռաջ էլ են ե ղել 

դժվա րութ յուն ներ. մեր տա տերն ա ռա վե՛լ ծանր կյան քով են ապ րել, 

սա կայն սրբութ յամբ են պա հել ի րենց՝ չգնա լով ծայ րա հեղ քայ լե րի: 

Ո րե ւէ դեպ քում չի կա րե լի ար դա րաց նել շնութ յու նը, այլ պետք է 

ան կեղ ծո րեն զղջալ եւ ետ դառ նալ այդ կորս տա բեր ճա նա պար հից:

-  Տե՛ր հայր, այ սօր հա ճախ ենք լսում, որ բա րո յա կա նութ յան չա փա նիշ նե-

րը փոխ վել են, եւ այն, ին չը եր բե ւէ դա տա պարտ վում էր ոչ միայն Ե կե ղե ցու, 

այ լեւ հա սա րա կութ յան կող մից, այ սօր կար ծես դար ձել է սո վո րա կան, նույ-

նիսկ խրա խու սե լի:  Մի՞ թե բա րո յա կա նութ յան չա փա նիշ նե րը կա րող են փոխ-

վել: 

- Ոչ մի չա փա նիշ էլ չի փոխ վել: Ճշ մար տութ յու նը՝ մեր  Տեր 

 Հի սուս Ք րիս տո սը, նույնն է ե րեկ, այ սօր եւ հա վիտ յան: Ք րիս տո սը 

մարմ նա ցավ, ապ րեց երկ րի վրա, քա րո զեց, մարդ կութ յան փրկութ-

յան հա մար խա չի ա նարգ մա հը հանձն ա ռավ, հա րութ յուն ա ռավ 

եւ համ բարձ վեց: Այս է ու սու ցա նում մեզ քրիս տո նեութ յու նը, ո րը 

փո փոխ ման են թա կա չէ: Ա նաստ ված եւ ան հա վատ մար դու հա մար 

ոչ մի չա փա նիշ չկա: Այդ պի սի մար դը կեն դա նուց չի տար բեր վում 

եւ քա նի որ ի րեն հա մա րում է կա պի կի հետ նորդ, բնա կան է, որ չի 

են թարկ վի ոչ մի բա րո յա կան օ րեն քի: Սբ․  Գիրքն ա սում է. « Մար դը 

պատ վի մեջ էր, բայց չհաս կա ցավ, հա վա սար վեց ան բան ա նա սուն-

նե րին...» (Սաղմ․ ԽԸ 21):  Մար դը, ի տար բե րութ յուն կեն դա նի նե րի, 

ու նի բա նա կան հո գի, հո գե ւոր էակ է, կա րող է զա նա զա նել չա րը 

բա րուց, պաշ տել Աստ ծուն, մտա ծել, ստեղ ծա գոր ծել:  Մարդն օժտ-

ված է ա զատ կամ քով, ո րով ընտ րում է կա՛մ չա րը, կա՛մ բա րին: 

 Շա տերն են այ սօր խեղ դում ի րենց խղճի ձայ նը՝ գնա լով մո լո րութ-
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յան, պղծութ յան ճա նա պար հով:  Նո րից եմ ա սում, որ ա մուս նա ցած 

տղա մարդ կանց եւ կա նանց հա մար ար տա մուս նա կան կա պը շնութ-

յուն է եւ կդա տա պարտ վի Աստ ծու կող մից: Իսկ ըն տա նիք չու նե ցո-

ղը պետք է սրբութ յամբ համ բե րի մին չեւ ա մուս նութ յու նը՝ խնդրե-

լով Աստ ծուն ար ժա նաց նել ի րեն սուրբ պսա կին, որ պես զի պսա կադ-

րութ յան օրն ա ռանց ա մո թի եւ խղճի խայ թի կանգ նի Աստ ծու սուրբ 

խո րա նի առ ջեւ՝ ար ժա նա նա լով աստ վա ծա յին օրհ նութ յուն նե րին:

- Ու րեմն ինչ պե՞ս է հնա րա վոր մեր օ րե րում մար մի նը սուրբ պա հել՝ հե ռու 

մնա լով շնութ յան մեղ քից:

-  Հարկ է մշտա պես վե րահս կել միտ քը, հե ռու մնալ աչ քի եւ 

սրտի ցան կա սի րութ յու նից: Ա պա վի նե լով  Տի րո ջը՝ հա վա տով, հույ-

սով, ա ղոթք նե րով, պա հե ցո ղութ յամբ, հա վի տե նա կան կյան քի հույ-

սով պայ քա րել գայ թակ ղութ յուն նե րի ու փոր ձութ յուն նե րի դեմ:

- 

Մ Ի ՛  Գ Ո ՂԱ Ց Ի Ր

 Պատ վի րան ու թե րորդ

 Տեր  Ղա զար քա հա նա  Պետ րոս յան

« Մի՛ խաբ վեք. ...ո՛չ գո ղեր, ո՛չ ա գահ ներ, ...ո՛չ էլ հափշ տա կող ներ 

Աստ ծու ար քա յութ յու նը չպի տի ժա ռան գեն» (Ա  Կորնթ. Զ 10)։

-  Տե՛ր հայր, տաս նա բան յա յի այս պատ վի րանն (տե՛ս Ելք Ի 15) ար գե լում 

է ո րե ւէ մե կից ինչ-որ բան գո ղա նալ, խլել կամ գաղտ նի խա բեութ յամբ կոր զել: 

Զղջ ման ա ղոթ քի մեջ շո շա փե լի քի մի ջո ցով գործ վող մեղ քե րի շար քում նշվում 

է նաեւ գո ղութ յու նը: Ին չո՞վ է ա ռանձ նա նում այս մո լութ յու նը մյուս մեղ քե րից 

եւ որ քա նո՞վ է վտան գա վոր:

-  Գո ղութ յու նը մե ծա գույն մեղք եւ մո լութ յուն է: Այն ու րի շի 

ու նեց ված քին տի րա նալն է, բռնի կեր պով հափշ տա կե լը:  Գո ղութ-

յան տե սակ նե րը տար բեր են: Օ րի նակ՝ ա ռօր յա կյան քում կա տար-

վող կեն ցա ղա յին ի րե րի գո ղութ յու նը, կա ռա վար ման հա մա կար գում 

առ կա գո ղութ յուն նե րը եւ այլն:  Գի տակց ված է գո ղութ յու նը թե ոչ, 

միեւ նույն է, գո ղութ յուն է հա մար վում:  Հարկ է ի մա նալ, որ ե թե 
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ան գամ գո ղութ յու նը չբա ցա հայտ վեց, ո րե ւէ մե կը չտե սավ, ա պա 

ա մե նա տես Աստ ված, Ով ան քուն աչ քով հսկում է մարդ կան ցից յու-

րա քանչ յու րի վարքն ու կեն ցա ղը, տես նում է ա մեն բան եւ դա-

տաս տա նի է են թար կե լու:  Յու րա քանչ յուր մար դու մեջ կա հո գե ւոր 

ըն կա լում եւ գի տակ ցութ յուն, խղճի ձայն: Որ քան էլ մար դու խիղ-

ճը բթա ցած լի նի, մի օր ա ղա ղա կե լու եւ հան դի մա նե լու է գոր ծած 

սխալ նե րի հա մար:  Գո ղութ յու նը խո տե լի ա րարք է:  Գո ղութ յամբ չի 

կա րե լի ձգտել ա վե լիին, ո րով հե տեւ այդ ճա նա պար հով ձեռք բեր-

ված ա վե լին չենք կա րող վա յե լել:

- Ին չո՞ւ, ո րով հե տեւ խիղ ճը կտան ջի՞, բռնվե լու վա խը մշտա պես կհե տապն-

դի՞ մար դուն:

- Ա յո՛, քա նի որ յու րա քանչ յուր պատ վի րա նի խախ տում Աստ-

ծու եւ մար դու մի ջեւ հա կադ րութ յուն է ա ռա ջաց նում: Ա րա րի չը 

սի րո, խա ղա ղութ յան, բա րութ յան Ա կունքն է, եւ ե թե հա կադր վում 

ենք Ն րան, կորց նում ենք մեր խա ղա ղութ յունն ու հանգս տութ յու-

նը, ան դա դար հան դի ման վում մեր խղճի կող մից:

-  Մով սի սա կան օ րեն քը խիստ պա տիժ ներ էր սահ մա նել գո ղե րի հա մար. 

նրանք պետք է վե րա դարձ նեին ի րենց գո ղա ցա ծից մի քա նի ան գամ ա վե լին եւ 

ե թե հա տու ցե լու ո չինչ չու նեին, ա պա հենց ի րենք պի տի վա ճառ վեին: Ին չո՞ւ էր 

այդ քան խիստ պա տիժ սահ ման ված գո ղե րի հա մար:

-  Պա տի ժը խիստ էր, ո րով հե տեւ հրեա կան մի ջա վայ րում առ կա 

էր գո ղութ յու նը, մար դիկ միմ յանց չէին վստա հում, որն ա վե լի մեծ 

չա րիք է, քան նյու թա կան կա րո ղութ յու նը: Ս տեղծ ված ի րա վի ճակն 

ան հանգս տաց նող էր, ուս տի անհ րա ժեշ տութ յուն կար խիստ պա տիժ-

նե րի:  Ժո ղո վուրդն ա սում է. « Ձու գո ղա ցո ղը ձի էլ կգո ղա նա»:  Մե-

զա նում էլ մեծ տա րա ծում ու նի գո ղութ յու նը:  Ցա վոք, գրե թե չկան 

գո ղութ յան դեպ քեր, ո րոնք չու ղեկց վեն բռնութ յուն նե րով, սպա-

նութ յուն նե րով:  Մի մեղ քը ծնում է այլ մեղ քեր: Ու րեմն մով սի սա-

կան օ րեն քի հա մա ձայն՝ գո ղը քա ռա պա տիկ պի տի վճա րեր, որ պես զի 

հաս կա նար, որ իր ա րար քով ա ռա ջին հեր թին վնա սում է ի րեն:

-  Տե՛ր հայր, գի տենք, որ գո ղութ յուն է նաեւ մարդ կանց պարտ քե րը չտա լը, 

նրանց ար դար վաս տա կից զրկե լը: Այ սօր գո ղութ յան այս տա րա տե սա կը մեծ 

տա րա ծում ու նի մե զա նում:  Շա տերն ի րենց իշ խա նութ յու նից ու դիր քից օգտ-

վե լով՝ ու րիշ նե րին զրկում են նրանց ար դար վաս տա կից, աշ խա տան քի դի մաց 

չեն վճա րում կամ պա կաս են վճա րում, ա նի րավ մի ջոց նե րով հափշ տա կում են 

նրանց ու նեց ված քը եւ այլն: Այս մա սին ի՞նչ կա սեք:

18 - Գողգոթայի հաղթանակը
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-  Մեր եր կի րը մեծ ցնցում ապ րեց՝ երկ րա շարժ, շրջա փա կում, 

պա տե րազմ: Բ նա կան է, որ հյուծ ված օր գա նիզ մի վրա ա վե լա նում 

են հի վան դութ յուն նե րը:  Շատ բա րո յա կան չա փա նիշ ներ ոտ նա հար-

վե ցին:  Սա կայն մինչ այդ էլ հա սա րա կութ յան մեջ ար մա տա ցած 

մի թյուր ըն կա լում կար՝ պե տութ յու նից գո ղա նա լը գո ղութ յուն չէ: 

Եվ թեեւ պե տա կան ու նեց ված քի հիմ քը դրվել էր ա նի րավ կեր պով, 

այ սինքն՝ բռնագ րավ վել էր մարդ կանց տա րի նե րի քրտնա ջան աշ-

խա տան քով ստեղծ վա ծը, այ նո ւա մե նայ նիվ, դա տա պար տե լի էր այդ 

մտա ծու մը, ո րով հե տեւ գո ղութ յու նը մնում է գո ղութ յուն:

Իսկ ներ կա հա սա րա կութ յան մեջ սո ցիա լա կան բե ւե ռա ցու մը 

մեծ չա րիք է:  Մե կը խիստ մե ծա հա րուստ է, մյու սը՝ խիստ աղ քատ, 

մե կը մտա հոգ ված է իր կա րո ղութ յու նը ե ռա պատ կե լու հոգ սով, 

մյու սը զբաղ ված է օր վա հա ցը վաս տա կե լու խնդրով:  Սա մե ծա-

գույն չա րիք է:  Գո ղութ յամբ չէ, որ այս չա րի քը պի տի վե րա նա:  Գո-

ղութ յունն ա տե լութ յուն է ծնում, իսկ սի րո փոխ հա րա բե րութ յու նը 

մարդ կանց մեջ ա մե նա թանկն է: Ե կե ղե ցին աղ քատ նե րին ու չքա-

վոր նե րին ուժ եւ համ բե րութ յուն է ներշն չում՝ չվհատ վե լու, ի րենց 

ճա կա տի քրտին քով աշ խա տե լու եւ ա ռաջ ըն թա նա լու, իսկ մե ծա-

հա րուստ նե րին հոր դո րում է խո նարհ վել, մշտա պես հի շել, որ երկ րի 

վրա կու տա կած գան ձե րը չեն կա րող եր կինք տա նել: Եվ ե թե ի րենց 

ու նեց ված քը վատ նե ցին միայն ի րենց կրքե րին հա գուրդ տա լու հա-

մար՝ օգ նութ յան ձեռք չմեկ նե լով կա րոտ յալ նե րին, հա վի տե նա կան 

կոր ծան ման պի տի դա տա պարտ վեն: Սբ.  Հա կո բոս ա ռաք յալն ազ-

դա րա րում է հա րուստ նե րին. « Հա րուստ նե՛ր, լա ցե՛ք եւ ող բա ցե՛ք 

այն թշվա ռութ յուն նե րի հա մար, որ գա լու են ձեր գլխին. ո րով հե-

տեւ ձեր հարս տութ յու նը փտած է, ձեր զգեստ նե րը՝ ցե ցի կեր, եւ 

ձեր ար ծաթն ու ոս կին՝ ժան գո տած, եւ նրանց ժան գը ձեր դեմ որ-

պես վկա յութ յուն պի տի լի նի եւ պի տի ու տի ձեր մար մի նը, ինչ պես 

կրա կը.... Զր կե ցիք, սպա նե ցիք ար դա րին, ո րը ձեզ չէր հա կա ռա-

կում» ( Հակ. Ե 1-6):

-  Տե՛ր հայր, գի տենք, որ գո ղութ յու նը պատ կա նում է այն մո լութ յուն նե րի 

թվին, ո րոնց թո ղութ յուն ստա նա լու հա մար միայն զղջումն ու խոս տո վա նութ-

յու նը բա վա կան չեն. անհ րա ժեշտ է նաեւ գոր ծով փոխ հա տու ցում: Իսկ ե թե 

հնա րա վոր չէ փոխ հա տու ցել, ի՞նչ ա նել:

-  Գո ղութ յուն կա տա րած ան ձը նախ պետք է զղջա, ա պաշ խա-

րի իր կա տա րած մեղ քի հա մար՝ հնա րա վո րութ յան դեպ քում վե-

րա դարձ նե լով գո ղո նը:  Սա կայն ե թե հնա րա վոր չէ վե րա դարձ նել, 
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պետք է դա ա նել բա րե գոր ծութ յան, ո ղոր մութ յան մի ջո ցով, որ պես-

զի խիղ ճը հան գիստ լի նի: Ս.  Գիրքն ա սում է. «Ո ղոր մութ յուն տվեք, 

եւ ձեր ա մեն ին չը մա քուր կլի նի»:  Հի շենք  Զակ քեոս մաք սա վո-

րին. նա, գո ղութ յամբ, ու րիշ նե րին զրկե լով ու նրանց ու նեց ված-

քը հափշ տա կե լով, լցրել էր իր տու նը շատ բա րիք նե րով:  Սա կայն 

 Տի րոջ այ ցե լութ յամբ նրա տու նը լցվեց սրբութ յամբ:  Զակ քեո սը 

զղջաց՝ ա սե լով. « Տե՛ր, ա հա իմ ինչ քե րի կե սը կտամ աղ քատ նե րին 

եւ ե թե ո րե ւէ մե կին զրկել եմ, քա ռա պա տիկ կհա տու ցեմ» ( Ղուկ. 

ԺԹ 8): Եվ  Հի սու սը նրան ա սաց. «Այ սօր այս տան հա մար փրկութ-

յուն ե ղավ, ...ո րով հե տեւ մար դու Որ դին ե կավ փնտրե լու եւ փրկե-

լու կո րա ծին» ( Ղուկ. ԺԹ 9-10): Ու րեմն հարկ է ոչ միայն զղջալ 

գոր ծած մեղ քի հա մար, այ լեւ, ինչ պես  Զակ քեո սը, գոր ծով ա պա ցու-

ցել ան կեղծ զղջու մը:

-  Տե՛ր հայր, ա սա ցիք, որ գո ղութ յու նը մե զա նում մեծ տա րա ծում ու նի. ար-

դեն փոքր տա րի քից շատ ե րե խա ներ ներ քաշ վում են այս մեղ քի մեջ՝ զբաղ վե-

լով մանր-մունր գո ղութ յուն նե րով: Ի՞նչ պատ ճա ռով է այս ախտն ի հայտ գա լիս 

մար դու մեջ, գու ցե սխալ դաս տիա րա կութ յու նի՞ց...

- Ե՛վ սխալ դաս տիա րա կութ յու նից, ե՛ւ նյու թա պաշտ լի նե լուց, 

ո րով հե տեւ շատ ըն տա նիք նե րում այ սօր միակ չա փա նի շը նյութն է, 

գու մա րը: Այս պի սի ըն տա նիք նե րում մե ծա ցող ե րե խան, բնա կա նա-

բար, ա վե լի հակ ված կլի նի դե պի նյու թը: Սկզբ նա կան շրջա նում, 

ինչ պես բո լոր մեղ քե րը, գո ղութ յու նը եւս կա րող է հա ճե լի թվալ, 

ճարպ կութ յուն դիտ վել, սա կայն դա տա նում է կոր ծան ման: Այն ծնո-

ղը, ո րը տես նում է իր զա վա կի կա տա րած փոք րիկ գո ղութ յու նը եւ 

աչք է փա կում, մեղմ գտնվում, նրան մղում է ա վե լին գոր ծե լուն: 

 Մինչ դեռ հարկ է զա վա կին վաղ հա սա կից Աստ ծու երկ յու ղով կրթել:

 Հե ռու մնանք գո ղութ յու նից՝ կա տա րե լով սրան հա կա ռակ այն 

ա ռա քի նութ յուն նե րը, որ պատ վի րում է մեզ Աստ ված՝ ո ղոր մութ-

յուն, ար դա րութ յուն, ա ռա տա ձեռ նութ յուն եւ այլն:  Միշտ հի շենք 

սբ.  Պո ղոս ա ռաք յա լի սթա փեց նող խոս քե րը. « Մի՛ խաբ վեք. ...ո՛չ 

գո ղեր, ո՛չ ա գահ ներ, ... ո՛չ էլ հափշ տա կող ներ Աստ ծու ար քա յութ-

յու նը չպի տի ժա ռան գեն» (Ա  Կորնթ. Զ 10):
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 Ք Ո  Հ Ա  Ր Ե  Ւ Ա  Ն Ի  Դ Ե Մ  Ս Ո Ւ Տ  ՎԿ Ա  Յ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ 

Մ Ի ՛  Տ Ո Ւ Ր . . .

 Պատ վի րան ին նե րորդ (տե՛ս Ելք Ի 16)

 Տեր  Ղա զար քա հա նա  Պետ րոս յան

« Մար դու մեջ չար բիծ է սու տը» ( Սի րաք Ի 26)

- Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րը սուտ վկա յութ յու նը մեծ մեղք եւ բազ մա թիվ 

չա րիք նե րի պատ ճառ են հա մա րում՝ ա սե լով, որ ստի աղբ յու րը հենց ին քը չարն 

է, եւ ա ռա ջին սուտ վկա յութ յու նը տրվել է նրա կող մից:  Տե՛ր հայր, ինչ պե՞ս դա 

տե ղի ու նե ցավ:

- Ծնն դոց գիր քը պատ մում է, թե ինչ պես սա տա նան դրախ-

տում մո տե ցավ ա ռա ջին կնո ջը՝ Ե վա յին, ստեց՝ ա սե լով. «Ին չո՞ւ 

Աստ ված ա սաց, թե դրախ տում գտնվող բո լոր ծա ռե րի պտուղ նե-

րից չեք կա րող ու տել» (Ծննդ. Գ 1): Ե վան ուղ ղում է նրա սու տը՝ 

ա սե լով, որ միայն չա րի եւ բա րու գի տութ յան ծա ռից չեն կա րող ու-

տել, այ լա պես կմեռ նեն:  Չա րը շա րու նա կում է ստել՝ ա սե լով. « Չեք 

մա հա նա, ...կլի նեք աստ ված նե րի նման» (Գ 4-5):  Մար դու հա մար 

խիստ փա փա գե լի էր աստ վա ծան ման լի նե լը: Ուս տի Ե վան խախ տեց 

Աստ ծո պատ վի րա նը, չհա վա տա լով աստ վա ծա յին ճշմար տութ յա նը՝ 

ճա շա կեց ար գել ված պտու ղը, եւ ոչ միայն Աստ ված չդար ձավ, այ-

լեւ զրկվեց դրախ տա յին, ե րա նա կան կյան քից, ժա ռան գեց փուշ ու 

տա տասկ ա ճեց նող եր կի րը.... Ու րեմն՝ ա ռա ջին մար դիկ, ա կան ջա-

լուր լի նե լով ստին, զրկվե ցին դրախ տա յին ե րա նա կան կյան քից՝ ժա-

ռան գե լով այս ժա մա նա կա վոր կյան քը:  Մեղքն ու մա հը ստով մտան 

աշ խարհ:  Մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տոսն էլ ա սաց, որ ստի հայ րը սա-

տա նան է (տե՛ս  Հովհ. Ը 44):  Տես նում ենք, թե որ քան վտան գա վոր 

է ստա խո սութ յու նը. ստի պատ ճա ռով կոր ծան վեց ողջ մարդ կութ-

յու նը: Եվ թեեւ ճա շա կե լով ար գել ված պտու ղը՝ Ա դամն ու Ե վան 

չմե ռան մարմ նով, սա կայն նույն պա հին մե ռան հո գով, քա նի որ 

Աստ ծո պատ վի րան նե րին հա կա ռակ վե լը հո գու մահն է, սա կայն 

մարմ նով մե ռան բա զում տա րի ներ անց:
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-  Փաս տո րեն՝ յու րա քանչ յուր մարդ, մեղ քի մեջ անզղ ջում մնա լով, նույն 

հո գե ւոր մահ վան վի ճա կում է գտնվում, ա յո՞:

- Ան շուշտ, յու րա քանչ յուրս էլ ա մեն օր գոր ծում ենք նույն 
սխալն ու մեղ քը:  Սա տա նան մարդ կա յին հո գու կո ղոպ տիչն է, որ կո-
ղոպ տում է հո գի ներն ա մեն տե սակ ա ռա քի նութ յուն նե րից:  Մենք էլ 
այ սօր ու նենք ճշմար տութ յան խոս քը, աստ վա ծա յին սուրբ պատ վի-
րա նը՝ հա վա տալ, խո նարհ վել Ք րիս տո սի առ ջեւ, խոս տո վա նել Ն րան 
 Տեր եւ Փր կիչ, մկրտվել, հա ղորդ վել Ք րիս տո սի  Մարմ նի եւ Ար յան 
խորհր դին, ողջ կյանքն ապ րել աստ ված սի րութ յամբ: Ի հա կադ րութ-
յուն աստ վա ծա յին սուրբ պատ վի րա նի՝ առ կա է աշ խար հա յին կեղծ 
ի մաս տութ յու նը՝ սին ու պատ րող, ո րը մեր ժում է Աստ ծո գո յութ յու-
նը, հոր դո րում վա յե լել աշ խար հը, հա գե ցում տալ կրքե րին, գոր ծել 
ա մեն տե սակ պղծութ յուն ու ա նօ րի նութ յուն, ո րը, ի վեր ջո, կորստ-
յան է մատ նում մար դուն: Ե րա նի՜ այն մար դուն, ով ընտ րեց աստ-
ված պաշ տութ յան փրկա րար ճա նա պար հը՝ մեր ժե լով սա տա նա յա կան 
սու տը: Ա հեղ Դա տաս տա նի ժա մա նակ կպարզ վի, թե ով է Աստ ծուն 
իր ողջ հո գով, սրտով ու էութ յամբ պաշ տել, պայ քա րել մեղ քի դեմ՝ 
գնա լով Ճշ մար տութ յան՝ մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի հե տե ւից: «Ես 
եմ ...Ճշ մար տութ յու նը»,- ա սում է  Տե րը  Հով հան նու Ա վե տա րա նում 
( Հովհ. ԺԴ 6): 

- Ս տա խո սութ յու նը ճշմար տութ յան հա կա ռակ մո լութ յունն է, իսկ Ճշ մար-

տութ յու նը Ինքն Աստ ված է, ինչ պես ա սա ցիք:  Կա րո՞ղ ենք ա սել, որ յու րա-

քանչ յուր ստա խոս ար դեն ինք նին մեր ժում է Աստ ծուն:

-  Միան շա նակ, քա նի որ Ճշ մար տութ յունն Աստ ված է, իսկ սու-

տը ճշմար տութ յան մեր ժումն է:  Յու րա քանչ յուր հա վա տաց յալ 

մարդ պի տի ձգտի ճշմար տութ յան կյան քով ապ րել:  Սա կայն շեշ տեմ 

մեկ կա րե ւոր հան գա մանք. չստել չի նշա նա կում տե ղի-ան տե ղի 

ճշմար տութ յու նը հայ տա րա րել: Աստ վա ծա յին ճշմար տութ յուն ներն 

ա մե նուր պետք է հայ տա րա րել, զօր ու գի շեր վկա յել, ո րոշ դեպ քե-

րում էլ զգու շա նալ՝ ճշմար տութ յամբ ու րի շին չվնա սե լու հա մար: 

Աստ վա ծաշն չում աս վում է, որ երբ  Սա մո ւել մար գա րեն պետք է 

գնար  Դավ թին թա գա վոր օ ծե լու, վա խե նում էր  Սա վու ղից, ո րով հե-

տեւ վեր ջինս կսպա ներ  Դավ թին: Եվ Աստ ված ա սում է  Սա մո ւե լին, 

որ ա սի, թե ե կել է զոհ մա տու ցե լու (տե՛ս Ա  Թագ. ԺԶ 1-4): Ան-

շուշտ, սա սուտ չէր, քա նի որ զոհ մա տու ցելն այ ցի նպա տակ նե րից 

մեկն էր: Եվ երբ  Սա մո ւե լը գնաց  Բեթ ղե հեմ՝  Հես սեի տուն, ա մեն քը 

զար մա ցան: Եվ մար գա րեն ոչ միայն զոհ մա տու ցեց, այ լեւ  Դավ թին 

թա գա վոր օ ծեց: 
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Ո րոշ պա րագ անե րում ճշմար տութ յու նը չա սե լը հե րո սութ յուն 

է դիտ վում, օ րի նակ՝ մար տի դաշ տում, երբ գե րե վար ված զին վո րը 

թշնա մուն չի ա սում ճշմար տութ յու նը, իր զի նա կից նե րի թաքն վե լու 

վայ րը եւ այլն: Ս տե լը մեղք եւ մե ծա գույն չա րիք է, սա կայն չստել 

չի նշա նա կում ան պայ ման ճշմար տութ յունն ա սել:

-  Տե՛ր հայր, այս պատ վի րա նը խախ տում են նաեւ այն մար դիկ, ո րոնք 

բար կութ յան, նա խան ձի եւ չկա մութ յան պատ ճա ռով կամ ան մեղ մարդ կանց 

ա նունն ու պա տիվն ա րա տա վո րե լու հա մար թշնա մա բար կեղծ լու րեր են տա-

րա ծում, բամ բա սում, հրա պա րա կում մարդ կանց ա րատ ներն ու մեղ քե րը՝ մո-

ռա նա լով, որ պետք է խոր հեն սե փա կան մեղ քե րի ու ա րատ նե րի մա սին: Որ-

քա նո՞վ է վտան գա վոր այս ե րե ւույ թը:

- Ին նե րորդ պատ վի րա նը հենց այս ե րե ւույ թին է վե րա բե րում: 

 Մար դիկ տար բեր դրդա պատ ճառ նե րից ել նե լով՝ հա ճախ սուտ վկա-

յութ յուն են տա լիս: Այս պատ վի րա նը նպա տակ ու ներ մարդ կանց 

մի ջից վե րաց նել այս չա րի քը, որ պես զի լի նեն երկ յու ղած եւ ճշմար-

տա խոս:  Չա րա խո սութ յամբ ու սուտ վկա յութ յամբ մար դը մե ծա-

գույն չա րիք է գոր ծում, ուս տի պետք է ճշմար տութ յունն ա սել: 

 Միջ նա դար յան շատ դա տաս տա նագր քե րում սուտ վկա նե րի եւ 

զրպար տող նե րի մա սին հա տուկ օ րենք ներ կա յին: Օ րի նակ՝ աս վում 

էր, որ այն չա րի քը, ո րը սուտ վկան սուտ վկա յութ յամբ կա մե նում 

էր հասց նել ո րե ւէ մար դու, նույն չա րի քով ին քը պի տի պատժ վեր: 

 Սուտ վկա յութ յան մեջ կա ինչ-որ կեղծ, թվաց յալ հա ջո ղութ յուն, 

սա կայն դա հա ջո ղութ յուն չէ, այլ սա տա նա յա կան պատ րանք:  Նա-

յենք մեր շուր ջը. այ սօր շատ սուտ վկա ներ թվաց յալ հա ջո ղութ յան 

են հաս նում՝ վնա սե լով ու հե ռաց նե լով ո րոշ մարդ կանց այն աս պա-

րեզ նե րից, ո րոնց ի րենք են ցան կա նում տի րել, եւ «վա յե լում» են 

այն, ինչ ի րենց չէր պատ կա նում:  Սա կայն մենք մեր ժե՛նք սուտ վկա-

յութ յամբ մեզ հա մար «պա տիվ, փառք, հա ջո ղութ յուն» ու նե նա-

լը: Աստ ված ար դար է եւ դա տե լու է մարդ կանց:  Մատ թեո սի Ա վե-

տա րա նում  Տերն ա սում է. « Մար դիկ ի րենց խո սած ա մեն դա տարկ 

բա նի հա մար  Դա տաս տա նի օ րը հա շիվ պի տի տան, ո րով հե տեւ՝ 

քո խոս քե րով պի տի ար դա րա նաս եւ քո խոս քե րով պի տի դա տա-

պարտ վես» ( Մատթ. ԺԲ 36-37): Խնդ րենք Աստ ծուն, որ ո ղոր մի մեզ, 

եւ ար դեն այս կյան քում մեր խե ղաթ յուր ված, ծռմռված կեն ցաղն 

ուղ ղի, ա ռաջ նոր դի մեզ ճշմար տութ յան, սրբութ յան ճա նա պար հով: 

Իսկ մենք ու րա խա նանք՝ մարդ կանց գո վե լով եւ ոչ՝ սուտ եւ կեղծ 

բա ներ խո սե լով:
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-  Տե՛ր հայր, սուտ վկան կրում է իր պա տի ժը ե՛ւ այս տեղ, ե՛ւ հան դերձ յա-

լում: Ինչ պե՞ս:

-  Սուտ վկա յի վնա սը դառն ու դա ժան է, քա նի որ ողջ կյան-

քում պի տի դատ վի իր խղճի կող մից:  Յու րա քանչ յուր մար դու հո-

գում կա բա րո յա կա նութ յան օ րեն քը, որն ան դա դար հա լա ծե լու է 

ի րեն: Կ յան քում ինչ-ինչ նե ղութ յուն նե րի մեջ ընկ նե լով՝ կհաս կա նա, 

որ դա մա սամբ իր ստա խո սութ յան պա տիժն է, քա նի որ թեեւ ար-

դար նե րի հան դեպ ստոր կեր պով վար վեց, «հա ջո ղութ յան» հա սավ, 

սա կայն Աստ ծո ա մե նա տես աչ քից ոչ միայն չվրի պեց, այ լեւ պատժ-

վեց:  Սուտ վկա յի պա տի ժը հո գե ւոր է ու հա վերժ: Աստ վա ծա շուն չը 

խիստ պա տիժ ներ է սահ մա նում այս մեղ քի մեջ հայտն ված մարդ-

կանց հա մար: Չզղ ջա լու եւ չա պաշ խա րե լու դեպ քում սուտ վկա նե-

րին ու բո լոր ստա խոս նե րին սպա սում են գե հե նի հուրն ու հա վի-

տե նա կան տան ջանք նե րը:  Հայտ նութ յան գիրքն ա սում է. «Այն տեղ 

(երկն քի ար քա յութ յուն) չպի տի մտնի ոչ մի չա րա կամ, պիղծ եւ 

ստա խոս մարդ...» ( Հայտն. ԻԱ 27):

-  Տե՛ր հայր, շա տերն են մա նուկ հա սա կում սո վո րում ստել եւ մե ծա նա լով՝ 

այ լեւս դառ նում են ծայ րա գույն ստա խոս ներ: Ար մա տա ցած սո վո րութ յու նը 

դառ նում է երկ րորդ բնութ յուն, ո րից ա զատ վելն անհ նար է թվում: Ի՞նչ կա սեք 

այս մա սին: 

-  Նախ հարկ է նշել, որ մա նուկ հա սա կում ծնող ներն են սո-

վո րեց նում ի րենց ե րե խա նե րին ստել՝ վա խեց նե լով նրանց ինչ-ինչ 

շին ծու կեր պար նե րով: Այս ե րե ւույթն ան մեղ է թվում, սա կայն 

ստա խո սութ յան սկիզբն է: Ըն տա նի քում ստի խրա խու սու մը նույն-

պես կա րող է կոր ծա նա րար հե տե ւանք ներ ու նե նալ: Ու րեմն հե ռու 

մնանք ստից, լի նենք ճշմար տա խոս:  Մաղ թում եմ, որ աստ վա ծա-

յին ճշմար տութ յու նը Աստ ծո  Սուրբ  Հո գով հեղ վի բո լոր մարդ կանց 

սրտե րի մեջ, որ պես զի հե տե ւե լով ճշմար տութ յա նը՝ ար ժա նա նանք 

հա վի տե նա կան կյան քին եւ ա նանց բա րիք նե րին:
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Մ Ի ՛  Ց Ա Ն Կ Ա Ց Ի Ր

 Պատ վի րան տաս նե րորդ

 Տեր  Ղա զար քա հա նա  Պետ րոս յան

« Յու րա քանչ յուր ոք փորձ վում է՝ հրա պուր վե լով եւ խաբ վե լով իր 
ցան կութ յուն նե րից» ( Հակ. Ա 14)։

-  Տե՛ր հայր, նա խորդ պատ վի րան նե րով Աստ ված ար գե լում էր մար դուն 

ո րե ւէ կեր պով մե ղան չել եւ վնա սել, վի րա վո րել մեր ձա վո րին, իսկ այս՝ տաս նե-

րորդ պատ վի րա նով զգու շաց նում եւ ար գե լում է նույ նիսկ մտքով մե ղան չել եւ 

ար գե լում է ցան կա նալ այն, ինչ ու րի շինն է (տե՛ս Ելք Ի 17): Ո՞րն է այս պատ վի-

րա նի ա ռանձ նա հատ կութ յունն ու կա րե ւո րութ յու նը:

-  Տաս նա բան յա յի վեր ջին պատ վի րանն էլ շատ կա րե ւոր է, ո րով-

հե տեւ մատ նա ցույց է ա նում մեղ քի ար մա տը. մեղ սա ծին ցան կութ-

յունն ա ռա ջին քայլն է դե պի պղծութ յուն եւ ան բա րո յա կա նութ-

յուն: Ինչ պես մո լա խո տի ար մա տը կտրե լով միայն՝ հնա րա վոր կլի նի 

ոչն չաց նել այն, այն պես էլ մեղ քի պատ ճառն ու սկիզբն է պետք 

ար մա տա խիլ ա նել, որն էլ ըն կած է այս պատ վի րա նի հիմ քում:  Տերն 

ա սում է. «Ո՛չ քո մեր ձա վո րի տան, ո՛չ նրա ա գա րա կի վրա աչք 

մի՛ ու նե ցիր: Ո՛չ քո մեր ձա վո րի կնոջ վրա, ո՛չ նրա ծա ռա յի վրա, 

ո՛չ նրա ա ղախ նու վրա, ո՛չ նրա ե զան վրա, ո՛չ նրա է շի վրա, ո՛չ 

նրա ա նա սու նի վրա, ո՛չ այն ա մե նի վրա, ինչ քո մեր ձա վո րինն է, 

աչք մի՛ ու նե ցիր» (Ելք Ի 17): Բ նա կան է, որ մար դը պի տի հո գա իր 

ա մե նօր յա կա րիք նե րը, պետ քե րը եւ շատ հա ճախ այդ ճա նա պար-

հին հակ վում է դե պի ու րի շի ու նեց ված քը: Ա ռա ջին հա յաց քից դա 

բնա կան ցան կութ յուն է, սա կայն այս ցան կութ յան ա նի րավ դրսե-

ւո րումն է մեղք ծնում, ինչ պես ա ռաք յալն է ա սում. « Ցան կութ յու նը 

հղա նա լով մեղք է ծնում, եւ մեղ քը հա սու նա նա լով, մահ է ծնում» 

( Հակ. Ա 15):  Հի շենք մեր նա խած նող նե րի ան կու մը. Ե վան ճա շա կեց 

ար գել ված պտու ղը, ո րով հե տեւ «տե սավ, որ ծա ռի պտու ղը լավ է 

ու տե լու հա մար, ակ նա հա ճո է եւ գրա վիչ» (Ծննդ. Գ 6), այ սինքն՝ 

Ե վան նախ ցան կա ցավ, այ նու հե տեւ ճա շա կեց՝ դառ նա լով մահ կա-

նա ցու: Այդ պես է եւ մյուս մեղ քե րի պա րա գա յում, օ րի նակ՝ գո ղութ-

յան դեպ քում էլ մար դը նախ ցան կա նում է ու րի շի ու նեց ված քը, 

ա պա՝ գո ղա նում, ուս տի մեղ քը ծնվում է ցան կութ յու նից:



 ՏԱՍԸ ՊԱՏՎԻՐԱՆՆԵՐ  281

-  Տե՛ր հայր, ե թե ցան կութ յու նը մեղ քի սկզբնա պատ ճառն  ու գլուխն է, 

ու րեմն անհ րա ժեշտ է հենց սկզբից վե րաց նել այն, չթող նել, որ ա ճի ու զար-

գա նա, այ լա պես ա վե լի դժվար կլի նի դրա դեմ պայ քա րե լը: Ինչ պե՞ս ա զատ վել 

ցան կութ յու նից ու դրա նից ծա գող բո լոր չար մեղ քե րից:

-  Նախ ա սենք, որ ցան կութ յու նից ծա գում են այլ չար մեղ քեր, 

ինչ պի սիք են զե խութ յու նը, չա րա խո սութ յու նը, հպար տութ յու նը, 

ար ծաթ սի րութ յու նը եւ այլն:  Մա քուր աստ ված պաշ տութ յան հա վա-

տը ցան կութ յուն նե րի զսպա շա պիկն է: Այն մար դը, ո րը մտա ծում 

է, որ կյան քը միայն այս նյու թա կան աշ խարհն է, ո րից այն կողմ 

ո չինչ չկա, բնա կա նա բար, պի տի մտա ծի. «Ու տենք, խմենք, ո րով հե-

տեւ վա ղը պի տի մեռ նենք», իսկ աստ ված ճա նա չո ղութ յուն ու նե ցող 

մար դը գի տի, որ այս կյան քը ժա մա նա կա վոր, ան ցո ղիկ է, տրված 

է մար դուն՝ շա հե լու հա մար հա վի տե նա կա նը, ա նան ցը, գի տակ ցում 

է, որ ար քա յութ յանն ար ժա նա նա լու հա մար չպի տի ցան կա նա ու րի-

շի նը՝ ա նի րավ ճա նա պար հով ձգտե լով ձեռք բե րել այն, ինչն ի րե նը 

չէ: Չ ցան կա նա լու հա մար նախ պետք է ա ղո թել, պա հե ցո ղութ յան 

մեջ վարժ վել, քա նի որ պահ քը կա րե ւոր դեղ է ցան կութ յան դեմ 

պայ քա րե լու հա մար, ուս տի ե թե պահ քով մեզ զրկում ենք ինչ-ինչ 

բա նե րից, ի մաստ նա նում ենք, զո րա նում՝ հաղ թա հա րե լով ցան կութ-

յուն նե րը:

-  Մեր օ րե րում որ քա նո՞վ է հնա րա վոր այս պատ վի րա նի ի րա գոր ծու մը: 

- Այս պատ վի րանն ա մե նաար դիա կան եւ գործ նա կան պատ վի-

րանն է մեր օ րե րի հա մար: Այս նյու թա պաշտ աշ խար հում մար դը 

բազ մա պի սի ճա նա պարհ նե րով է կյան քի կա րիք նե րը հո գում, ընտ-

րութ յան լայն հնա րա վո րութ յուն ներ, ճո խութ յուն ներ կան:  Մի քա-

նի հար յուր տա րի ա ռաջ ցան կութ յան ա ռար կա ներն այս քան շատ 

չէին...  Ցան կութ յու նը պի տի նվաճ վի Աստ ծու երկ յու ղով, սա կայն 

ե թե ան գամ մարդն ա մեն ինչ ու նե նա, դարձ յալ չի դա դա րի ցան կա-

նալ ա վե լին, ո րով հե տեւ մար դու բնույթն է այդ պի սին:

- Այ սօր շա տերն են ի րենց կյան քի նպա տա կը դարձ րել հարս տութ յուն դի-

զե լը եւ փառ քի հաս նե լը, ո րը դարձ յալ այս պատ վի րա նը խախ տե լու հե տե-

ւանք է... 

-  Մար դը կյան քի նպա տակ չպի տի դարձ նի հարս տութ յան կու-

տա կու մը:  Գե ղե ցիկն ու հա ճե լին ցան կա նա լը դրա կան է, բնա կան 

ե րե ւույթ, սա կայն ճիշտ չէ այն կյան քի նպա տակ դարձ նե լը, քա նի 

որ շատ գե ղե ցիկ եւ հրա պու րիչ բա ներ կան, ո րոնք ի րա կա նում 
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խաբ կանք եւ պատ րանք են: Սբ.  Հա կո բոս ա ռաք յալն ա սում է. «Որ-

տե ղի՞ց պա տե րազմ ներ, եւ որ տե ղի՞ց կռիվ ներ ձեր մեջ. չէ՞ որ ձեր 

այն ցան կութ յուն նե րից, ո րոնք կռիվ են մղում ձեր ան դամ նե րի 

մեջ:  Ցան կա նում եք, բայց չու նեք, ուս տի եւ սպա նում եք, նա խան-

ձում եւ չեք կա րո ղա նում ձեռք բե րել ձեր ու զա ծը. պայ քա րում 

եք, կռվում եւ ձեռք չեք բե րում, ո րով հե տեւ չեք խնդրում: Խնդ-

րում եք եւ չեք ստա նում, ո րով հե տեւ չա րամ տո րեն եք խնդրում, 

որ պես զի այն ծա ռա յեց նեք ձեր ցան կութ յուն նե րին» ( Հակ. Դ 1-3): 

 Ցան կութ յու նը պի տի լի նի զսպված: Բ նա կան է, որ մար դը ցան կա-

նում է գե ղե ցիկ, հար մա րա վետ բնա կա րան ու նե նալ, սա կայն երբ իր 

նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար հա վատն է զո հում, հրա ժար վում 

ա ռա քի նութ յուն նե րից, դա այ լեւս մեղք եւ չա րիք է:

-  Հայ րերն ա սում են, որ այս ցան կութ յու նից է ծնվել մարդ կութ յան չա րիք-

նե րից մե ծա գույ նը՝ նա խան ձը: Ի՞նչ կա սեք այս մա սին:

-  Նա խան ձի հիմ քում, ան շուշտ, ցան կութ յունն է ըն կած: « Նա-

խանձ» բա ռը ստու գա բան վում է այս պես՝ նախ քո ան ձը:  Նա խանձն 

ու րի շի դժբախ տութ յու նը հա մա րում է իր եր ջան կութ յու նը, իսկ հա-

ջո ղութ յու նը՝ անձ նա կան դժբախ տութ յու նը:  Մինչ դեռ պետք է ու-

րա խա նալ մարդ կանց ձեռք բե րում նե րով, այն մարդ կանց, ո րոնք ար-

դար աշ խա տան քով են հա սել այդ ա մե նին: Ան շուշտ, չենք ու րա խա-

նա այն մարդ կանց ձեռք բե րում նե րով, ո րոնք արդ յունք են բազ մա-

թիվ պղծութ յուն նե րի, ա նի րա վութ յուն նե րի, հափշ տա կութ յուն նե րի 

ու չար գոր ծե րի:  Հի շենք, որ  Կա յենն էլ նա խան ձից դրդված սպա նեց 

իր եղ բո րը՝ Ա բե լին՝ դառ նա լով ա ռա ջին եղ բայ րաս պանն ու մար-

դաս պա նը: Ե թե հայտ նա բե րենք մեր մեջ այս ախ տը (քա նի որ ո րե-

ւէ մե կը զերծ չէ այս ախ տից), շտա պենք զղջալ, ա պաշ խա րել, ձեր-

բա զատ վել դրա նից՝ դառ նա լով առ Աստ ված:  Փոր ձենք ու րա խա նալ 

մեր մեր ձա վոր նե րի հո գե ւոր եւ մարմ նա վոր հա ջո ղութ յուն նե րով եւ 

նվա ճում նե րով:  Կա րո ղա նանք մա քուր սի րով սի րել բո լո րին: 



Ե Ր Ր Ո Ր Դ  Մ Ա Ս
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Լ Ո Ւ Յ  Ս Ը  Ե  Կ Ա Վ  Ա Շ  Խ Ա Ր Հ ,  Ս Ա  Կ Ա Յ Ն  Մ Ա Ր  Դ Ի Կ 

Խ Ա  ՎԱ Ր Ն  Ա  ՎԵ  Լ Ի  Ս Ի  Ր Ե  Ց ԻՆ ,  Ք Ա Ն  Լ Ո Ւ Յ  Ս Ը …

«Ես եմ աշ խար հի լույ սը. ով Իմ ե տե ւից է գա լիս, խա վա րի 
մի ջով չի քայ լի, այլ կըն դու նի կե նաց լույ սը» (Հովհ. Ը 12)

Այս խոս քե րը մար դե ղաց յալ Աստ վա ծոր դին ուղ ղեց ան հա վատ 

հրեա նե րին, ով քեր ի րենց հո գու կու րութ յան հե տե ւան քով չէին 

կա րո ղա նում ճա նա չել Քրիս տոս Մե սիա յի հայտ նութ յունն ի րենց 

մեջ:  Կա տար վել էր այն, ինչ դա րեր ի վեր կան խա գու շա կել էին 

մար գա րե նե րը. Օ րեն քի եւ մար գա րե նե րի կան խա ճա ռութ յու նը, թե՝ 

Աստ ված պի տի ե րե ւա մարմ նով եւ շրջի մարդ կանց մեջ, այ լեւս 

ի րո ղութ յուն էր: Աստ ծո Միա ծին Որ դին՝ աշ խար հի Փրկի չը, մար-

դա ցել եւ մարմ նա ցել էր մե ղա վոր ա դա մոր դու, հա մայն աշ խար հի 

փրկութ յան հա մար: Նա էր Ար դա րութ յան Ա րե գա կը եւ Ի մա նա լի 

Լույ սը, որ Իր ան ճա ռե լի մար դե ղաց մամբ եւ փրկա գոր ծութ յան վեհ 

խորհր դով լու սա վո րեց մարդ կանց խա վար մտքերն ու խոր հուրդ-

նե րը, եւ ինչ պես մար գա րեն է ա սում, «Խա վա րի մեջ նստած ժո-

ղո վուր դը տե սավ Մեծ Լույ սը» (տե՛ս  Ե սա յի Թ 2): Նա Իր լու սա-

վոր եւ փրկա բեր ու սու ցում նե րով, հրա շա գործ բժշկում նե րով դե պի 

եր կինք ուղ ղեց մո լոր յալ մարդ կութ յան ըն թաց քը, բժշկեց ցա վե րից 

ոչ միայն նրանց ան ցա վոր մար մին նե րը, այ լեւ մեղ քե րով հի վանդ 

նրանց ան մահ ու աստ վա ծա կերպ հո գի նե րը, քան զի ան հա վա տութ-

յու նից բե րեց հա վա տի լույ սի, ան գի տութ յու նից՝ ճշմա րիտ գի տութ-

յան, մեղ քե րից՝ ար դա րութ յան՝ մեզ պար գե ւե լով ա րե ւի պես պայ-

ծառ Նոր Օ րեն քի Լույ սը:

Ար դեն իսկ Իր երկ րա վոր ա ռա քե լութ յան ըն թաց քում, տես նե-

լով մարդ կանց խստասր տութ յունն ու ան հա վա տութ յու նը, ա սաց. 

«Ե թե չհա վա տաք, որ Ես եմ, կմեռ նեք ձեր մեղ քե րի մեջ» (Հովհ. Ը 

24): Նաեւ՝ «Նա, ով մեղք է գոր ծում, մեղ քին ծա ռա է» (Հովհ. Ը 

34), ուս տի չի կա րող նշմա րել փրկա բեր լույ սը եւ գնալ դե պի այն, 

քան զի այդ պի սի մե կի միտ քը մթագն ված է մեղ քե րով, ո րով հե տեւ 

երբ մար դու հո գե ւոր աչ քը կու րա նում է, երբ հո գու լույ սը հանգ-
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չում է, խա վա րի իշ խանն է դառ նում տի րա կա լը մար դու նե րաշ-

խար հի: Հով հան նու Ա վե տա րա նում աշ խար հի Լույսն այս մա սին 

հստակ ա սում է. «Լույ սը ե կավ աշ խարհ, սա կայն մար դիկ խա վարն 

ա վե լի սի րե ցին, քան լույ սը, ո րով հե տեւ ի րենց գոր ծե րը չար էին. 

ո րով հե տեւ ով չա րիք է գոր ծում, ա տում է լույ սը եւ չի գա լիս դե պի 

լույ սը, որ պես զի նրա գոր ծե րը իր ե րե սո վը չտան» (Հովհ. Գ 19, 20): 

Ու րեմն մեղքն է հե ռաց նում մար դուն աստ վա ծա յին կե նա րար Լույ-

սից, քա նի որ լույ սը բա ցա հայ տում է կեղ ծիքն ու ա նօ րե նութ յու նը: 

«Իսկ նա, ով կա տա րում է այն, ինչ ճշմա րիտ է, գա լիս է դե պի լույ-

սը, որ պես զի նրա գոր ծե րը հայտ նի լի նեն, թե Աստ ծով կա տար վե-

ցին» (Հովհ. Գ 21):

Աստ ծո պատ կե րով եւ նմա նութ յամբ ստեղծ ված մար դու հո գին 

բնա կա նո րեն ձգտում է դե պի բա րին, աստ վա ծա յի նը, լույ սը…: Սա-

կայն այս մե ղա վոր աշ խար հում խիստ դժվար է Տի րոջ ու ղեն շած 

փրկա բեր ճա նա պար հից չշեղ վել ու չընկ նել մեղ քե րի հոր ձա նու տը, 

խա վա րի ու չա րի քի աշ խար հը: Շա տեր, հա ճույք գտնե լով ա նի րա-

վութ յան ու մեղ քի մեջ, կա մո վին անձ նա տուր են լի նում ա նա ռա-

կութ յան եւ ա մեն տե սակ պիղծ գոր ծե րի՝ մեր ժե լով Տի րոջ փրկութ-

յան հրա վե րը, նա խընտ րե լով լույ սը խա վա րից, մեղ քը՝ ար դա րութ-

յու նից, սու տը՝ ճշմար տից: Բայց Սուրբ Գիր քը հոր դո րում է հե ռու 

վա նել մեզ նից «հին մար դուն» իր նախ կին կեն ցա ղով եւ գոր ծե րով, 

նո րոգ վել մտքով եւ հո գով եւ հագ նել «նոր մար դը», որ ստեղծ-

ված է ըստ Աստ ծու՝ ար դա րութ յամբ եւ ճշմա րիտ սրբութ յամբ (տե՛ս 

Ե փես. Դ 22-25, Կո ղոս. Գ 9, 10): Քրիս տո սով ա մեն բան նոր ե ղավ, 

անհ նա րի նը՝ հնա րա վոր: Մեղ քի եւ ա նօ րե նութ յան ճա նա պար հից 

ետ դառ նա լու, փրկութ յան լու սա վոր ու ղին ընտ րե լու հա մար Տի-

րոջ օգ նա կա նութ յան կա րիքն ու նենք: Պետք է ա մուր կամք դրսե-

ւո րենք եւ մար դա սեր Աստ ծու օգ նութ յամբ փոր ձենք ոտ քի կանգ-

նել, քայ լել դե պի Ճշմա րիտ Լույ սը, դե պի Քրիս տոս, Ով մշտա պես  

Իր մար դա սի րա կան հոր դո րն է ուղ ղում յու րա քանչ յու րիս. «Ով իմ 

ե տե ւից է գա լիս, խա վա րի մի ջով չի քայ լի, այլ կըն դու նի կե նաց 

լույ սը»(Հովհ. Ը 12): Քրիս տոս մար դա ցավ եւ աշ խարհ ե կավ մեզ 

ա զա տագ րե լու մեղ քի եւ խա վա րի, սա տա նա յի իշ խա նութ յու նից, եւ 

ոչ միայն ա զա տագ րե լու. Նա մեզ ար ժա նաց րեց որ դիութ յան բարձ-

րա գույն պատ վին, ե թե հա վա տանք Իր ան վա նը, ինչ պես Ինքն իսկ 

ա սաց. «Ով քեր նրան ըն դու նե ցին, նրանց իշ խա նութ յուն տվեց լի-

նե լու Աստ ծո  որ դի ներ, նրանց, ո րոնք Իր ան վա նը կհա վա տան» 

(Հովհ. Ա 12): Ո ՜վ հրաշք. հա վի տե նա կան Աստ ված, հա մայ նի Ա րա-
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րի չը որ դեգ րութ յուն շնոր հեց միայն Իր պատ կե րակ ցին՝ մար դուն: 

Միայն  մարդն է, որ իշ խա նութ յուն ու նի Աստ ծուն «Հայր» ան-

վա նել: Եվ ինչ պես սուրբ Ե ղի շեն է ա սում իր «Հայր մեր» ա ղոթ քի 

մեկ նութ յան մեջ, «Այս ա սե լու իշ խա նութ յուն չու նեն հրեշ տակ նե-

րը, թե պե տեւ հզոր են եւ հո գե ւոր, սա կայն սպա սա վոր ներ են եւ 

ոչ՝ որ դի ներ»: Եվ զգու շաց նում է մար դուն. «Ո՛վ մարդ, զգու շա ցիր 

քո ան ձի հա մար, տե՛ս, թե ինչ պի սի պատ վով մե ծար վե ցիր՝ մին չեւ 

իսկ Աստ ծուն քեզ «Հայր» ան վա նե լու իշ խա նութ յուն ստա ցար…»: 

Հե տե ւա բար պար տա վոր ենք Հոր կամ քի հա մա ձայն ըն թա նալ այս 

կյան քում, որ պես Աստ ծո որ դի ներ, իսկ ե թե որ դի ենք, ա պա եւ 

ժա ռանգ ենք Աստ ծո ար քա յութ յան՝ ըստ սուրբ Պո ղոս ա ռաք յա լի 

(տե՛ս Հռոմ. Ը 16, 17): Բայց ար քա յութ յանն ար ժա նի լի նե լու հա-

մար պարտ է այս կյան քում ապ րել ինչ պես Աստ ծո սի րե լի զա վակ-

ներ, ինչ պես «լու սո որ դի ներ», իսկ «լույ սի որ դի» լի նե լու հա մար 

պետք է հա վա տալ Լույ սին, ինչ պես մեր Լույս Աստ ված է ա սում. 

«Հա վա տա ցե՛ք լույ սին, որ պես զի լույ սի որ դի ներ լի նեք» (Հովհ. ԺԲ 

36):  Սուրբ ա ռաք յա լը հոր դո րում է. «Թե պետ մի ժա մա նակ խա վար 

էիք, հի մա լույս եք ի Տեր. ըն թա ցեք ինչ պես լու սո որ դի ներ, … եւ 

խա վա րի անպ տուղ գոր ծե րին մաս նա կից մի ե ղեք» (Ե փես. Ե 8-11): 

Ին չո՞ւ ընտ րենք խա վա րը, չա րիքն ու ա նօ րե նութ յու նը, ին չո՞ւ մեր 

ա նօ րեն ու չար ըն թաց քով վա նենք մեզ նից աստ վա ծա յին գութն ու 

ո ղոր մութ յու նը: Տես նում ենք, որ նույ նիսկ Աստ ծո ստեղ ծած զար-

մա նահ րաշ աշ խար հում, բնութ յան մեջ իսկ ա մեն բան ձգտում է դե-

պի լույ սը. փոք րիկ բույ սերն ու հաս տա բուն ծա ռե րը, թռչուն ներն 

ու թե ւա վոր մի ջատ նե րը ձգտում են դե պի լույ սը, դե պի կեն սա տու 

ա րե ւը՝ այդ կերպ իսկ ան բար բառ խոս տո վա նե լով լույ սի Աղբ յու րի 

գո յութ յան անժխ տե լի փաս տը:  Բնութ յան մեջ օ րի նակ նե րը բա զում 

են… ոչ բա նա կան աշ խար հը սո վո րեց նում է մեզ՝ բա նա կան նե րիս, 

ձգտել աստ վա ծա յին կե նա րար Լույ սին, փար վել կյան քի Աղբ յու-

րին, ա ռանց Ո րի ու նայն ու խա վար կլի նի մեր երկ րա յին գո յութ յու-

նը եւ տա ռա պա լից՝ հա վի տե նա կան գո յութ յու նը: 

«Աստ ված լույս է, եւ Նրա մեջ խա վար չկա, բո լո րո վին չկա: 

Ե թե ա սենք, թե հա ղոր դութ յան մեջ ենք Նրա հետ, բայց քայ լենք 

խա վա րի մեջ, ստում ենք եւ ճշմար տութ յու նը չենք կա տա րում»,-

զգու շաց նում է սի րո Ա վե տա րա նիչ սուրբ Հով հան նես ա ռաք յա լը: 

«Իսկ ե թե լույ սի մեջ ենք քայ լում, ինչ պես որ Ինքն է լույ սի մեջ, 

հա ղոր դութ յան մեջ ենք լի նում միմ յանց հետ, եւ Նրա Որ դու՝ Հի-

սու սի ար յու նը մաք րում է մեզ ա մեն մեղ քից» (Ա Հովհ. Ա 5-8): 
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Քայ լենք Լույ սի մեջ, Ճշմա րիտ Լույ սի եւ աշ խար հի Փրկչի ոտ-

նա հետ քե րով, Նրա ու ղեն շած փրկա բեր ճա նա պար հով, ո րի վախ ճա-

նը հա վի տե նա կան կյանք եւ ան մա հութ յուն է՝ լու սա վոր ու բերկ-

րութ յամբ լի երկ նա յին ար քա յութ յան մեջ, ուր կա կյանք ա ռանց 

մա հի, ան մա հութ յուն՝ ա ռանց ծե րութ յան, լույս՝ ա ռանց խա վա րի, 

ու րա խութ յուն՝ ա ռանց տրտմութ յան, ուր չկա գի շեր, քան զի Աստ-

ծո փառքն է լու սա վո րում այն ա մեն ժամ (տե՛ս Հայտն. ԻԱ 23-27): 

Խնդրենք գթած եւ բա զու մո ղորմ Աստ ծուն, որ Իր ո ղոր մութ-

յան եւ լույ սի շո ղը կա թեց նի մեր խա վար ու մեղ քե րով սե ւա ցած 

հո գի նե րից ու մտքե րից ներս, լու սա վո րի մեր սրտերն աստ ված գի-

տութ յան լույ սով, մար դա սի րա բար ա ռաջ նոր դի մեզ փրկութ յան 

փշոտ, բայց եւ լու սա վոր ճա նա պար հով, տա մեզ զո րեղ հա վատ 

եւ ա մուր կամք՝ դի մա կա յե լու փրկութ յան ճա նա պար հին խո չըն դոտ 

հան դի սա ցող տա րաբ նույթ փոր ձութ յուն նե րին ու դժվա րութ յուն-

նե րին: Սաղ մո սեր գո ւի հետ քա ջա բար կրկնենք. «Տերն իմ Լույսն է 

ու Կյան քը,  ու մի՞ց վա խե նամ. Տերն իմ կյան քի ա պա վենն է, ես ու-

մի՞ց դո ղամ» (Սաղմ. ԻԶ 1): Միշտ  բաց պա հենք մեր հո գի նե րի աչ-

քե րը՝ դրանք հա ռե լով մեր Ճշմա րիտ Լույս Քրիս տո սին, Ում վա յել 

են փա՜ռք, իշ խա նութ յուն եւ պա տիվ այժմ եւ միշտ եւ հա վիտ յանս 

հա վի տե նից, ա մեն: 

(2013 թ., մարտ, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ա  Ռ Ա Ն Ց  Ք Ե Զ  Ո  Չ ԻՆ Չ  Ե Մ ,  Տ Ե ՛ Ր

Աստ ծո շնչով գրված Աստ վա ծա շունչ Մատ յա նը պատ մում է մեզ 

ա մե նա բա րի, ա մե նախ նամ, ա մե նո ղորմ Ա րար չի՝ Իր ա րա րած նե րի 

հան դեպ ու նե ցած ա մե նաա ռատ ո ղոր մութ յան եւ աստ վա ծախ նամ 

տես չութ յան մա սին: Ա րա րիչ Աստ ված մեզ հա մար ա րա րեց եր կինքն 

ու եր կի րը, բո լոր  ա րա րած նե րին եւ խնամ քով ցույց տվեց Իր սի-

րո բա րե րա րութ յու նը, քան զի «Ա րար չութ յան սե րը ստի պեց Ա րար-

չին ստեղ ծել բո լոր ե րե ւե լի եւ ա նե րե ւույթ ա րա րած նե րին» (սբ. Գր. 

Լու սա վո րիչ): Տեր Աստ ված ստեղ ծեց աշ խարհն ու բո լոր բա րիք նե-
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րը՝ ի վա յե լումն մարդ կանց: Իսկ մար դու ան կու մից հե տո՝ ժա մա-

նակ նե րի լրու մին, բա րե գութ Աստ ված, հաղթ վե լով Իր ա ռատ ու 

ան բավ մար դա սի րութ յու նից, խո նարհ վեց երկ նա յին ան ճառ փառ-

քից, Իր ա նա րատ ձեռ քով ստեղծ ված նե րի հա մար ծա ռա յի կեր պա-

րանք ա ռավ, ճշմար տա պես մար դա ցավ սբ. Կույս Աստ վա ծած նից ու 

հանձն ա ռավ Ա դա մի հան ցանք նե րը: Սուրբ Խա չի վրա հաշ տա րար 

ու մեղ սա քա վիչ պա տա րա գով հաշ տութ յուն հաս տա տեց երկն քի ու 

երկ րի մի ջեւ՝ երկ նաթ ռիչ ճա նա պար հով ա ռաջ նոր դե լով մեզ դե պի 

փրկա վետ կյանք: Ա հա այս պի սի ան ճառ փառ քի ու ան պա տում բա-

րիք նե րի հա ղորդ դարձ րեց մարդ կա յին ցե ղին: Մեծ են աստ վա ծա-

յին գոր ծերն ու սքան չե լիք նե րը, ոչ միտ քը կա րող է խոր հել, եւ ոչ 

լե զուն՝ ճա ռել: Տեր Աստ ված հա նա պազ հո գում է յու րա քանչ յու րիս 

ու ղիղ ըն թաց քի հա մար, քաղց րութ յամբ խնա մում մեզ, ինչ պես եւ 

մեր հա վա տի հայր սուրբ Գր. Լու սա վո րիչն է ա սում. «... մեզ ա նե-

րե ւու թա պես խնա մում է ա րար չա կան սի րով, նստում ա նար վեստ 

Ա թոռ նե րին եւ Իր բա րե րա րութ յամբ խնա մում ա րա րած նե րին»: 

«Տե րը քաղցր է բո լո րի հան դեպ, եւ Նրա գթութ յու նը տա րած վում 

է Նրա բո լոր ա րա րած նե րի վրա» (Սաղմ. ՃԽԴ 9): Մինչ դեռ շա տերս, 

հան գիստ վա յե լե լով Աստ ծուց մեզ պար գեւ ված այս կյան քը, ան տե-

սում կամ պար զա պես չենք հա վա տում, որ ա մե նա կա րող Աստ ված է 

մեզ շնոր հել այն, ինչ պես նաեւ այն ա մե նը, ինչ մենք ու նենք, հույս 

չենք դնում Տի րոջ վրա, չենք ա պա վի նում եւ վստա հում Նրան, այլ 

ինք ներս մեզ վրա ենք հույս դնում, մե ծամ տա նում: Բայց չէ՞ որ 

Աստ ված է մեր միակ Հույսն ու Ա պա վե նը, Փրկիչն ու Օգ նա կա-

նը: Եր բեմն էլ այն քան ենք ամ բար տա վա նա նում, որ մեր կյան քում 

պա տա հած յու րա քանչ յուր հա ջո ղութ յուն, ձեռք բե րում վե րագ րում 

ենք մեզ, մեր կա րո ղութ յուն նե րին, հպար տա նում ենք՝ ա մե նե ւին մո-

ռա նա լով, որ ցան կա ցած հա ջո ղութ յուն, ձեռք բե րում մեզ Աստ ված 

է պար գե ւում: Սբ․ Ե վագր Պոն տա ցին այս մա սին ա սում է. «Ով քեր 

հա սել են զո րա վոր արդ յուն քի, թող չկար ծեն, որ ի րենց ան ձե րից է 

այդ զո րութ յու նը, այլ Աստ ծուց»: Եվ ի րա պես, ո՞վ է, որ մեզ կյան-

քում եր ջան կութ յուն է պար գե ւում, օգ նում, զո րաց նում մեզ՝ հա-

սած խիստ նե ղութ յուն նե րի եւ վշտե րի մեջ, հե ղում է մեզ վրա Իր 

շնորհ նե րը եւ եր բեք էլ մեզ չի լքում, այլ միշտ մեր կող քին է, քա նի 

որ մեզ սի րում է: Չգի տակ ցե լով այս՝ վշտաց նում ու դառ նաց նում 

ենք մեր Ա րար չին, «որ մեզ ա ռա տա պես ա մեն ինչ տա լիս է վա յե լե-

լու հա մար» (Ա Տիմ. Զ 17), որ պես զի աստ վա ծա պատ կեր մար դը, այդ 

ա մե նը վա յե լե լով, փա ռա բա նի տիե զեր քը ստեղ ծող միակ եւ ճշմա-

19 - Գողգոթայի հաղթանակը
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րիտ Աստ ծուն: Իսկ մենք՝ տկար ներս, ա պաշ նորհ ներս, ա պա վի նե լով 

ոչ թե ա մե նա կա րող Աստ ծուն, այլ ինք ներս մեզ, չենք ըն դու նում 

ա ռանց Աստ ծու գոր ծե լու մեր ան կա րո ղութ յունն ու տկա րութ յու-

նը, չենք գի տակ ցում, որ մենք ա ռանց Տի րոջ ո չինչ ենք, ինչ պես 

փոք րիկ ե րե խան ա ռանց իր հո գա տար, ի րեն խնա մող ու սի րող ծնո-

ղի չի կա րող միայ նակ ապ րել, այն պես էլ մարդ ա րա րածն ա ռանց 

իր Ա րար չի՝ իր երկ նա վոր Ծնո ղի, երկ նա վոր Հոր չի կա րող ապ րել 

եւ եր ջա նիկ լի նել: Ա հա այս գի տակ ցու մով է սաղ մո սեր գուն ա սում. 

«Ար դա րեւ, ինձ հա մար ի՞նչ կա երկն քում, կամ Քեզ նից բա ցի ի՞նչ 

փնտրեմ երկ րի վրա» (Սաղմ. ՀԲ 25), քան զի ան կո ղոպ տե լի գանձ 

է Աստ ծու սե րը, ան ճա ռե լի ու րա խութ յուն, եւ բերկ րում է այն հո-

գին, որն ու նի այդ սե րը: Քննենք ինք ներս մեզ. արդ յոք ու նե՞նք 

այդ գան ձը՝ աստ վա ծա յին սե րը: Հա ճախ փո խա նակ հնա զանդ վե-

լու Տի րո ջը, թի կունք ենք դարձ նում Նրան, ըն թա նում  զար տու ղի 

ճա նա պար հով եւ չենք գի տակ ցում, որ ա ռանց Տի րոջ ո չինչ ա նել 

չենք կա րող, որ ա ռանց Տի րոջ ոչ մի հա ջո ղութ յան չենք հաս նի, ինչ 

գործ էլ ձեռ նար կենք, միեւ նույն է, չենք կա րո ղա նա ի րա գոր ծել, 

ի րա կա նաց նել ա ռանց Աստ ծու թույ լա տու կամ քի: Ե թե չա պա վի-

նենք Տի րո ջը, ա պա ըն դու նայն են մեր բո լոր ջան քե րը, քան զի «Նա 

է, որ հա ջո ղում է մեր մեջ կա մե նալն ու կա տա րե լը» (Փիլ. Բ 13): 

Հով հան նու Ա վե տա րա նում Հի սուս ա սում է. «Ով բնակ վում է իմ 

մեջ, եւ ես՝ նրա մեջ, նա շատ պտուղ է տա լիս, ո րով հե տեւ ա ռանց 

ինձ ո չինչ ա նել չեք կա րող... Ե թե իմ մեջ մնաք, եւ իմ խոս քերն էլ 

մնան ձեր մեջ, ինչ որ ու զեք, խնդրե ցե՛ք, եւ ձեզ կտրվի» (Հովհ. ԺԵ 

5): Խնդրենք, որ Աստ ված տա մեզ խո նար հութ յուն՝ ըն դու նե լու մեր 

ա նար ժա նութ յունն ու ոչն չութ յունն Իր հան դեպ, որ պես զի եր բեք 

չմե ծամ տա նանք,  չհպար տա նանք, այլ ըն դու նենք, որ ա ռանց մեր 

Ա րա րիչ Աստ ծու ո չինչ ենք, ան զոր, տկար, ըն դու նենք, որ Աստ ված 

է շնոր հում մեզ բա րիք ներ, քան զի ո ղոր մած է եւ մար դա սեր: Եվ 

երբ կա տա րե լա պես խո նարհ վենք, ա պա Աստ ված մեզ կբարձ րաց նի: 

Վստա հենք Տի րո ջը, քան զի Նա խնա մում է մեզ, «գի տե մեր 

պետ քերն ու կա րիք ներն ա ռա վել, քան խնդրում եւ ի մա նում ենք», 

ինչ պես աս վում է ե րե կո յան ժա մեր գութ յան ա ղոթ քի մեջ: Ի րա պես. 

Ո՞վ, ե թե ոչ մեր Տերն ու Ա րա րի չը, մեզ Ստեղ ծողն ու կյանք Պար-

գե ւո ղը ա վե լի լավ գի տե մեր տկա րութ յուն ներն ու թու լութ յուն նե-

րը, թե րութ յուն ներն ու ա րատ նե րը: Ուս տի «ա մուր է պա հում բո-

լոր սայ թա քող նե րին եւ ոտ քի կանգ նեց նում բո լոր գլոր ված նե րին...  

Տե րը մոտ է բո լոր նրանց, ով քեր կան չում են Ի րեն, բո լոր նրանց, 
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ով քեր կան չում են Ի րեն ճշմար տա պես: Ի րե նից ակ նա ծող նե րի կամ-

քը կա տա րում է Տե րը, լսում է նրանց ա ղոթքն ու փրկում նրանց: 

Տե րը պահ պա նում է բո լոր նրանց, ով քեր սի րում են Ի րեն» (Սաղմ. 

ՃԽԴ 14, 18): Օրհ նենք մեր Ա րա րիչ Աստ ծու անքն նե լի մե ծութ յու-

նը, սի րենք Աստ ծուն, քան զի՝ «Նա ա պա րանք է խոս տա նում Ի րեն 

սի րող նե րին եւ դժոխ քով է սպառ նում Ի րեն ա տող նե րին» (սբ. Եփ-

րեմ Ա սո րի): 

(2005 թ.,  հոկտեմբեր, Արագածոտնի թեմի «Արագածոտն» պաշտոնաթերթ)

Գ Ո  Հ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ  Հ Ա Յ Տ  Ն Ե Ն Ք  Ա  Մ Ե Ն  Ժ Ա Մ  Ա  Մ Ե Ն 

ԻՆ  Չ Ի  Հ Ա  Մ Ա Ր

«Քեզ հետ վատ բան է պա տա հում, գո վա բա նիր Աստ ծուն, որ 
այդ վա տը հե ռա նա քեզ նից: Քեզ հետ լավ բան է պա տա հում, 

փա ռա բա նիր Աստ ծուն եւ այդ լա վը կմնա քեզ հետ» 
(սբ․ Հովհ. Ոս կե բե րան)

Սբ․ Հով հան Ոս կե բե րան հայ րա պե տի հիշ յալ խոս քերն այ սօր 

ա ռա վել, քան եր բեւէ մեր կյան քում կի րա ռե լու անհ րա ժեշ տութ-

յունն ու նենք, ո րով հե տեւ այ սօր մեր կյան քում վատն ու լա վը, ու-

րա խութ յունն ու տխրութ յու նը օ րի նա չափ կեր պով հա ջոր դում են 

միմ յանց: Բայց անհ նա րի նութ յան չափ դժվար է թվում դժվա րութ-

յուն նե րի, փոր ձութ յուն նե րի մեջ «Աստ ծուն գո վա բա նե լը», ո րով-

հե տեւ նման դեպ քե րում մարդն սկսում է մե ղա վոր ներ փնտրել ու 

պատ ճառ նե րը քննել, ու ա մե նեւին չի մտա ծում, որ ե թե չտրտնջա 

ու Աստ ծուն շնոր հա կալ լի նի, ա պա վա տը կհե ռա նա ի րե նից: Տերն 

ա սում է. «Քո նե ղութ յան օ րը կան չիր ինձ, ես կփրկեմ քեզ, ու դու կփա ռա-
բա նես ինձ» (Սաղ մ․ ԽԹ 15): Ան շուշտ, ա վե լի հեշտ է  «լավ բան» պա-

տա հե լու դեպ քում փա ռա բա նել Աստ ծուն, շնոր հա կալ լի նել Նրան 

ա մեն ին չի հա մար, բայց ցա վա լի փաստ է, որ այս դեպ քում մարդ 

էա կը հա ճախ ան տար բեր է գտնվում ի րեն պար գեւ ներ շնոր հող 

Աստ ծու հան դեպ` իր հետ «լավ բան» պա տա հե լու դեպ քում ան գամ 
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չհի շե լով Ա րար չի բա րեգ թութ յունն իր հան դեպ, իսկ  ե թե հի շում 

է, ա պա մի պահ միայն, ո րին հա ջոր դում է… մո ռա ցու մը: Մինչ դեռ 

մեր ա նար ժա նութ յունն ու Տի րոջ ո ղոր մա ծութ յու նը հաշ վի առ նե-

լով` հարկ էր մշտա պես, ա մեն օր գո հա նալ Աստ ծուց եւ ե րախ տա-

գետ սրտով շնոր հա կալ լի նել այն ա մե նի հա մար, ինչ շնոր հել է Նա 

մեզ այս կյան քում եւ ին չը մենք ու նենք ոչ ըստ մեր ար ժա նիք նե րի, 

այլ ըստ Նրա ան հուն ո ղոր մա ծութ յան ու ան հի շա չա րութ յան: Սբ․ 

Պո ղոս ա ռաք յա լը պատ գա մում է. «Գո հութ յո՛ւն հայտ նե ցեք ա մեն 

ժամ ա մեն ին չի հա մար» (Ե փես. Ե 20), յու րա քանչ յուր բաց վող խա-

ղաղ օր վա հա մար, այն բա նի հա մար, որ Տի րոջ ո ղոր մութ յամբ վերս-

տին ար ժա նա ցանք ա րե գա կի լույ սը տես նե լուն: Պա տա հա կան չէ, 

որ մեր հա վա տա վոր նախ նի նե րը ա մեն օր վաղ ա ռա վոտ յան ի րենց 

դեմ քին ջուր ցո ղե լիս, լվաց վե լիս «Հի սուս Քրիս տոս» կամ «Փա՜ռք 

Քեզ, Աստ ված» էին ա սում՝  աստ վա ծա պար գեւ ի րենց օրն սկսե լով 

փա ռա բա նա կան ա ղոթ քով:  

Ին չո՞ւ է աստ վա ծա պատ կեր մարդ էակն այն քան ե րախ տա մոռ 

իր Ա րա րիչ Աստ ծու նկատ մամբ, այն Աստ ծու, Ում պատ կե րով եւ 

նմա նութ յամբ է ստեղծ վել, Ով հա նա պազ խնա մում է ինչ պես ողջ 

ա րար չութ յու նը, այն պես էլ ա րար չա գոր ծութ յան թագ ու պսա կին՝ 

մար դուն:  Մեզ հետ է Նա միշտ, նույ նիսկ այն ժա մա նակ, երբ մենք 

Նրա հետ չենք, երբ մո ռա նում ենք Նրան՝ վշտաց նե լով ու դառ նաց-

նե լով մեր ա մե նօր յա մեղ քե րով: «Աստ ված ներ կա է ան գամ Նրան 

բա ցա կա հա մա րող մար դու կյան քում», ո րով հե տեւ գթած Հայր է` 

պատ րաստ օգ նութ յան ձեռք մեկ նե լու Ի րեն օգ նութ յան խնդրան-

քով ա ղա չող մար դուն: Տեր Աստ ված օգ նում եւ զո րաց նում է մեզ 

նույ նիսկ այն ժամ, երբ մենք չենք էլ խնդրում Նրան, օգ նում է, 

ո րով հե տեւ Հայր է ու չի կա րող չո ղոր մել…: Որ քան ե րախ տա մոռ 

ու ա պե րախտ է մարդ էակն իր Ա րար չի հան դեպ: Արդ յոք կա րո ղա-

նո՞ւմ ենք միշտ ե րախ տա գետ սրտով գո հա նալ Աստ ծուց եւ շնոր-

հա կա լութ յուն հայտ նել Նրան Իր ան պա տում պար գեւ նե րի հա մար, 

Իր ա մե նօր յա ո ղոր մութ յուն նե րի եւ մար դա սի րութ յան հա մար: Լի-

նե լով հո ղե ղեն ու մե ղան չա կան, մշտա պես սայ թա քում ու մեղք ենք 

գոր ծում` ա մեն ան գամ խնդրե լով նե րել մեզ: Եվ Նա Իր ան սահ-

ման նե րո ղամ տութ յամբ ու ո ղոր մութ յամբ մշտա պես նե րում է մեզ, 

ո ղոր մում: Իսկ մե՞նք: Անշ նոր հա կալ զա վակ նե րի նման չա րա շա-

հում ենք մեր երկ նա վոր Հոր նե րո ղամ տութ յունն ու բա րութ յու նը: 

Վա յե լում ենք Նրա պար գեւ նե րը` հա ճախ մո ռա նա լով շնոր հա կա-

լութ յուն հայտ նել ու ե րախ տա գետ սրտով օրհ նա բա նել Նրան: Տեր 
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Աստ ված ա զա տում է մեզ մի փոր ձան քից, բու ժում հի վան դութ յու-

նից, փրկում տա րաբ նույթ փոր ձութ յուն նե րից ու ա նար ժան նե րիս 

ար ժա նաց նում Իր բա զում պար գեւ նե րին ու շնորհ նե րին, իսկ մե՞նք: 

Այն քան շուտ ենք մո ռա նում այդ ա մե նը: Մո ռա նում ենք ու դա դա-

րում շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել Նրան: Եվ ի՞նչ. գա լիս է մի պահ, 

երբ Աստ ված «հի շեց նում» է մեզ մեր ա պե րախ տութ յունն ու  «ստի-

պում» մեզ մտո րել ու հի շել այն, ինչ այն քան շուտ էինք մո ռա ցել: 

Ինչ պե՞ս: Հի շեց նում է մեզ՝ սթա փեց նե լով փոք րիկ փոր ձութ յուն-

նե րով: Եվ ինչ պես Ե րա նե լի Հոբն է ա սում, «Տերն է, որ ցավ է 

պատ ճա ռում, բայց հե տո նո րից ա մո քում, խփում է, բայց Նրա ձեռքն 
է բժշկում» (Հոբ Ե 18): Ու այդ ժամ միայն մենք անդ րա դարձ ենք կա-

տա րում մեր ըն թաց քին ու տես նում մեր սխալ նե րը, ա մա չում մեր 

ա պե րախ տութ յան հա մար, եւ հայ ցում Աստ ծու նե րո ղամ տութ յունն 

ու ո ղոր մութ յու նը՝ «Մե ղա՜ Քեզ, Տե՛ր» ա սե լով: 

Մե ղա՜ Քեզ, Տե՛ր, որ հեր թա կան ան գամ մո ռա ցա Քեզ շնոր-

հա կա լութ յուն ա սել Քո հայ րա կան խնամ քի ու մար դա սի րութ յան 

հա մար, որ չգնա հա տե ցի ու իմ ողջ էութ յամբ չհաս կա ցա, որ Դու 

ինձ վերս տին ո ղոր մե ցիր, իսկ ես իմ «բազ մազ բաղ ա ռօր յա յում» 

դարձ յալ մո ռա ցա Քեզ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել Քո ո ղոր մութ-

յուն նե րի հա մար, որ ցու ցա բե րում ես ա նար ժա նիս ու նվաս տիս 

հան դեպ: Մե ղա՜ Քեզ, Տե՛ր, որ իմ ա պե րախտ ու անշ նոր հա կալ ըն-

թաց քով վշտաց րի ու դառ նաց րի Քեզ՝ Բա րե րա րիդ, որ եր բեք չես 

հոգ նում ինձ` ա նար ժա նիս ո ղոր մե լուց ու չես դա դա րում գթա լուց, 

ինչ պես աս վում է, որ «բար կութ յանդ մեջ ան գամ ո ղոր մութ յունդ 

ես հի շում»: Ո ղոր միր ինձ, Տե՛ր եւ ինձ ե րախ տա գետ սիրտ ու շնոր-

հա կալ հո գի շնոր հիր, որ պես զի կա րո ղա նամ միշտ եւ ա մեն ին չում 

գո հա նալ Քեզ նից ու շնոր հա կալ լի նել ա մեն ին չի հա մար, նույ նիսկ՝ 

նե ղութ յուն նե րի ու փոք րիկ փոր ձութ յուն նե րի, դժվա րութ յուն նե րի 

հա մար, ո րոնք քրիս տոն յա յի «փառքն են» (տե՛ս Ե փես. Գ 13) ու 

կյան քի ան բա ժան մա սը եւ ո րոնք Դու թույլ ես տա լիս իմ իսկ օ գու-

տի հա մար, քան զի դրանք կո փում եւ ամ րաց նում են ինձ՝ ա ռա վել 

հաս տա տե լով հա վա տիս մեջ: Շնոր հա կալ եմ Քեզ, Տե՛ր, որ չնա յած 

իմ խո տոր ու ա պե րա սան ըն թաց քին, ինձ հետ ես միշտ` կյան քիս 

ե՛ւ ու րախ, ե՛ւ տխուր օ րե րին, ա մեն օր ու ա մեն վայրկ յան, ինձ հետ 

ես «ինձ զո րաց նե լու եւ օգ նե լու հա մար», ինչ պես Ինքդ ա սա ցիր: 

Շնոր հա կալ եմ, Տե՛ր, որ իմ կող քին ես` ինձ խրա տե լու եւ ուղ ղութ-

յան բե րե լու հա մար, քան զի չես ու զում, որ ո րեւէ մե կը կորստ յան 

մատն վի, այլ որ ա մենքն ա պաշ խա րեն ու ժա ռան գեն փրկութ յու-
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նը: Շնոր հա կալ եմ, որ հաս կաց րիր, որ «Ուժ, կա րո ղութ յուն, խելք, 

ի մաս տութ յուն Քեզ նից են լոկ» (տե՛ս Հոբ ԼԱ 28), եւ որ ա ռանց 

Քեզ մարդ էա կը ո չինչ է, Տե՛ր: Ո ղոր միր մեզ, Տե՛ր, եւ եր բեք մի դա-

դա րիր գթա լուց, մին չեւ տա նես բնա կեց նես երկն քիդ ար քա յութ յան 

օ թեւան նե րում, որ աշ խար հի սկզբից պատ րաս տել ես բո լոր ար դար-

նե րի եւ Քեզ հա վա տա ցող նե րի, Քո Սուրբ Ա նու նը փա ռա բա նող 

ար ժա նա վոր նե րի հա մար…: 

… Թող Տի րոջ բա րեգ թութ յամբ ա մենքս ար ժա նա նանք երկն քի 

ար քա յութ յան մեջ հա վիտ յանս հա վի տե նից Նրան փա ռա բա նե լու 

ե րա նութ յա նը. ա մեն: 
(2012 թ., մայիս, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ա Ս Տ  ՎԱ Ծ  Ա  Մ Ե  Ն Ա  Տ Ե Ս  Է

«Տի րոջ աչ քը բյուր ան գամ լու սա տու է ա րե գա կից, 
տես նում է մարդ կանց բո լոր ճա նա պարհ նե րը եւ նկա տում

 նրանց բո լոր գաղտ նի տե ղե րը» (Սի րաք ԻԳ 28):

Ի մաս տու նի այս խո րա խոր հուրդ խոս քերն ըն թեր ցե լիս մեկ ան-

գամ եւս հա մոզ վում ենք, որ Աստ ված ա մե նա տես է, ա մե նա գետ եւ 

գաղտ նիք ներ քննող: Մեր Տեր Աստ ված «սրտերն ու ե րի կամ նե րը 

քննող Աստ ված է» (հմմտ. Սաղմ. Է 10): Հարկ է գի տակ ցել, ըն դու-

նել եւ ա ներկմ տո րեն հա վա տալ, որ Տե րը ոչ միայն տես նում է մեր 

կա տա րած բո լոր գոր ծե րը, այ լեւ քննում մեր գաղտ նի մտա ծում-

նե րը, գի տե յու րա քանչ յու րիս սրտի խոր հուրդ նե րը: Խոր հենք, թե 

օր վա ըն թաց քում քա նի ան գամ ենք մե ղան չում խոր հուրդ նե րով, 

խոս քե րով եւ գոր ծե րով՝ վնաս հասց նե լով  մեր հո գուն: Մինչ դեռ 

հարկ է մշտա պես զգոն լի նել եւ չա րի քից հե ռու մնալ, սան ձել վատ 

խոր հուրդ նե րը եւ բա րին գոր ծել, չէ՞ որ Տեր Աստ ված տես նում է 

մեզ ա մեն վայրկ յան. «Նրա առ ջեւ է ա մեն մարմ նե ղեն էա կի գոր ծը, 

եւ ան կա րե լի է թաքն վել Նրա աչ քից» (Սի րաք  ԼԹ 24): Նա «հայտ-

նի է դարձ նում անց յալն ու լի նե լի քը, բա ցա հայ տում գաղտ նի բա-



 ՔԱՐՈԶԽՈՍԱԿԱՆ  295

նե րի հետ քե րը: Նրա նից չի խու սա փում եւ ոչ մի մտա ծութ յուն, 

Նրա նից չի թաքն վում եւ ոչ մի բան» (Սի րաք ԽԲ 19-20): Սա կայն 

ան հա վատ եւ կամ հա վա տի մեջ ան կա տար մար դիկ այն հա մո զումն 

ու նեն, որ ա մե նա կա րող Աստ ված չի տես նում (կամ ոչ միշտ է տես-

նում) ի րենց կա տա րած այս կամ այն վատ ա րար քը, եւ ե թե ա կա նա-

տես ներ էլ չկան, ու րեմն՝ վերջ, շու տով կմո ռաց վի: Լսե՛նք, թե ինչ է 

ա սում Սի րաքն իր Ի մաս տութ յան գրքում. «Մի՛ ա սա, թե՝ «Կթաքն-

վեմ Տի րո ջից», եւ «Ո՞վ կհի շի ինձ»: «Բա զում ժո ղովր դի մեջ չեմ 

նկատ վի, ո րով հե տեւ իմ հո գին ի՞նչ է այդ չափ ա րա րած նե րի մեջ» 

(Սի րաք ԺԶ 16-17): «Սա կայն Աստ ված մոտ է բո լո րին եւ ոչ՝ հե ռու 

եւ գի տե մարդ կանց բո լոր բա րի եւ չար խոր հուրդ նե րը, անս խալ 

կեր պով լսում է, ինչ որ խոս վում է լեզ վով եւ հայտ նա պես տես նում 

այն, ինչ ծա ծուկ գոր ծում են մարմ նով, քան զի չկա մի ա րա րած, որ 

ան տե սա նե լի լի նի Նրան» (սբ. Ն. Շնոր հա լի): Իսկ սաղ մո սեր գուն 

ա վե լաց նում է. «Մի թե ա կանջ ստեղ ծողն ին քը չի՞ լսի, կամ աչք 

ստեղ ծողն ին քը չի՞ տես նի... Տե րը գի տե մարդ կանց խոր հուրդ նե րը, 

ո րոնք ու նայն են» (Սաղմ. ՂԳ 9, 11): Ու րեմն հա վա տանք, որ ա մեն 

ինչ ի մա ցող մեկ այլ Դա տա վոր կա, Ու մից չենք կա րող թաքց նել մեր 

գաղտ նի չա րա գոր ծութ յուն նե րը: Ա վե լի՛ն, Տե րը ոչ միայն տես նում 

է մեր գոր ծե րը, գի տե մեր գաղտ նի խոր հուրդ նե րը, «այ լեւ այն, որ 

տա կա վին ո՛չ մտած ված է եւ ո՛չ գործ ված՝ ըստ այն խոս քի, թե՝ «Իմ 

կող մից չգործ ված նե րը տե սան քո աչ քե րը» (Գրի գոր Վար դա պետ): 

Ա յո՛, Աստ ծու ա մե նա տես աչ քից ո չինչ չի թաքն վում:

Երկ յու ղենք Տի րո ջից, հա վա տանք ա վե տա րա նա կան ճշմար-

տութ յուն նե րին, չէ՞ որ Աստ ծու խոսքն ան սուտ է, եւ Աստ ված՝ 

ան խա բե լի: Ե թե ամ բողջ սրտով հա վա տանք Աստ ծու ա մե նա կա րո-

ղութ յա նը, եւ որ՝ ա մեն պահ տես նում է մեզ Աստ ված, չենք հանդգ-

նի սրտում չա րութ յուն խոր հել, բե րա նով ա նի րա վութ յուն խո սել 

կամ հո գով մեղք գոր ծել: Սբ․ Ն. Շնոր հա լին ա սում է. «Նա, ով հա-

վա տում է, թե Աստ ված տես նում է, ինչ պե՞ս կհանդգ նի հա մա ռո րեն 

չար բան խո սել կամ գոր ծել» («Թուղթ ընդ հան րա կան»): Ուս տի 

մշտա պես մեր աչ քի առ ջեւ ու նե նանք Աստ ծուն, որ պես զի չհա մար-

ձակ վենք չա րիք գոր ծել: Հայ րերն ա սում են, թե «բո լոր հո գե ւոր եւ 

մարմ նա վոր ա ռա քի նութ յուն նե րի լրումն է Աստ ծուն միշտ աչ քի 

առ ջեւ ու նե նա լը»: Հնա զանդ վենք Տի րո ջը եւ բա րիք գոր ծենք, քան-

զի՝ «Չար գոր ծեր ա նե լիս դե ւե րին ենք ժա ռան գա կից դառ նում եւ 

ե թե Աստ ծուն սի րենք, Աստ ծուն ենք ժա ռան գում» (սբ. Ե վագր): 

Հի շենք, որ Աստ ված սահ մա նել է մի օր, երբ ար դա րութ յամբ պի-
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տի դա տի աշ խար հը՝ մարդ կանց ծա ծուկ եւ հայտ նի գոր ծե րը, մտա-

ծում նե րը, եւ ոչ մի ամ բա րիշտ չի ար դա րա նա Տի րոջ առ ջեւ: Ուս տի 

«Դա տա պարտ վե լու դա տաս տա նի ա հով ու երկ յու ղով զգես տա վոր-

վենք, որ պես զի հա վի տե նա կան կրա կի երկ յու ղով ան շեջ լու սա վո-

րութ յուն հագ նենք» (սբ. Ե վագր): Եվ ե թե ա մեն ան գամ չար բան 

խոր հե լիս կամ գոր ծե լիս հի շենք դա տաս տա նի երկ յու ղը, Դա տա վո-

րի սպառ նա լի քը, ան շի ջա նե լի կրա կը, ան քուն որ դը, ձա խա կողմ յան 

թե ւը, այ ծե րի բազ մութ յու նը եւ այն, թե ուր են գնում ան սահ ման 

տան ջանք նե րը, ա պա կզղջանք եւ հե ռու կմնանք չա րի քից: Ա կան-

ջա լուր լի նենք սբ․ Պո ղոս ա ռաք յա լի խոս քին, որ ա սում է. «...ինչ որ 

ճշմար տութ յամբ է, ինչ որ՝ պար կեշ տութ յամբ, ինչ որ՝ ար դա րութ-

յամբ, ինչ որ՝ սրբութ յամբ, ինչ որ՝ սի րով, ինչ որ՝ բա րի համ բա վով, 

ինչ որ՝ ա ռա քի նութ յամբ, ինչ որ՝ գո վութ յամբ, ա՛յն խոր հե ցեք» 

(Փի լիպ. Դ 8): Ապ րենք մեր այս «պանդխ տութ յան ժա մա նա կը» բա-

րի կեն ցա ղա վա րութ յամբ, խո հե մութ յամբ եւ ար դա րութ յամբ: Փու-

թանք հաս նել երկն քի վա յել չութ յա նը, լի նել ժա ռան գորդն ան մահ, 

ա խոր ժե լի, փա ռա վոր ված կյան քի՝  թա գա վո րե լով Հոր, Որ դու եւ 

Սուրբ Հո գու հետ հա վիտ յանս. ա մեն:

(2003 թ., դեկտեմբեր, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

«Եր կին քը պատ մում է Աստ ծու փառ քը , եւ երկն քի հաս-

տա տութ յու նը հայտ նում է Նրա ձեռ քի գոր ծե րը» 
(Սաղմ. ԺԸ 2)

Մեծ են աստ վա ծա յին գոր ծերն ու հրա շա լիք նե րը. ո՛չ միտ քը 

կա րող է խոր հել, եւ ո՛չ լե զուն՝ ճա ռել: Ա րա րիչ Աստ ված, Իր ան-

հուն սի րուց մղված, ստեղ ծեց հա մայն աշ խարհն ու տիե զեր քը՝ 

ա րար չա գոր ծութ յան թագ ու պսակ հան դի սա ցող մարդ էա կի հա-

մար, որ պես զի վեր ջինս վա յե լի այն՝ փա ռա բա նե լով իր Ա րար չի 

անքն նե լի մե ծութ յու նը: Սա կայն ա ռա ջին մարդ կանց անկ ման արդ-

յուն քում, երբ մեղքն աշ խարհ մտավ, մեղ քի հետ նաեւ՝ մա հը, խա-

թար վեց Աստ ծու եւ մար դու մի ջեւ ներ դաշ նակ հա րա բե րութ յու նը: 

Զրկվե լով ե րա նա վետ դրախ տից՝ մար դը ժա ռան գեց փուշ ու տա-

տասկ ա ճեց նող եր կի րը, սա կայն չկորց րեց այն վե րագտ նե լու հույ-

սը: Քրիս տո սով անկ յալ մարդ կութ յու նը վերս տին ար ժա նա ցավ կո-
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րուս յալ դրախտ վե րա դառ նա լուն, միայն թե մարդ կութ յան պատ-

մութ յու նը ցույց է տա լիս, որ բո լոր ժա մա նակ նե րում էլ ե ղել են 

Աստ ծուն եւ ա րար չա գոր ծութ յան աստ վա ծա յին ծա գու մը մեր ժող-

ներ, ով քեր ոչ միայն մեր ժում են ի րենց կյանք պար գե ւած Աստ ծու 

գո յութ յու նը, այ լեւ չեն կա րո ղա նում (կամ պար զա պես չեն ցան կա-

նում) տես նել միակ Աստ ծու սքան չե լիք ներն ան պատ մե լի ա րար չա-

գոր ծութ յան մեջ: Ցա վա լիո րեն պի տի նկա տենք, որ այ սօր էլ մեր 

կող քին ապ րում են մար դիկ, ո րոնց ան մահ հո գի նե րում ա նաստ վա-

ծութ յան, աստ ված մեր ժութ յան տա րի ներն ի րենց խոր հետքն են թո-

ղել: Ցա վոք, այդ մար դիկ չեն հա վա տում Աստ ծու գո յութ յա նը, չեն 

ցան կա նում տես նել Աստ ծու լույ սը, աստ վա ծա յին սքան չե լիք նե րը, 

ա րար չութ յան վե հութ յունն ու կա տա րե լութ յու նը, չեն ցան կա նում 

տե սա նե լիի, ժա մա նա կա վո րի մի ջո ցով տես նել ան տե սա նե լին ու հա-

վի տե նա կա նը: Սբ. Պո ղոս ա ռաք յա լը հստակ ա սում է. «Ար դա րեւ ի 

սկզբա նե աշ խար հի Աստ ծու ա նե րե ւույթ հատ կութ յուն նե րը, այն է՝ 

Նրա մշտնջե նա վո րութ յու նը եւ զո րութ յու նը եւ աստ վա ծութ յու նը, 

ի մա նա լի կեր պով տե սա նե լի են Նրա  ստեղ ծած նե րի մեջ» (Հռոմ. Ա 

20), այ սինքն՝ Աստ ծու ստեղ ծա գոր ծութ յան՝ ա րար չա գոր ծութ յան 

մի ջո ցով ցան կա ցո ղը կա րող է տես նել Ա րար չին: Աստ ծուն մեր ժող 

մարդ կան ցից ո՞վ եր բե ւէ չի սքան չա ցել բնութ յան՝ տար վա յու րա-

քանչ յուր ե ղա նա կին բնո րոշ գե ղեց կութ յամբ, ո՞վ եր բե ւէ չի հիա-

ցել աստ ղա զարդ երկն քին նա յե լով՝ չկա րո ղա նա լով աչ քը կտրել ան-

հուն ու ան ծայ րա ծիր խորհր դա վոր տիե զեր քից, ո՞վ եր բե ւէ չի 

խորհր դա ծել այս ա մե նի ներ դաշ նա կութ յան ու անկրկ նե լիութ յան 

մա սին... Սբ. Գիրքն է տա լիս բո լոր հար ցե րի սպա ռիչ պա տաս խան-

նե րը. «Տեր Աստ ված վեց օ րում ստեղ ծեց եր կինքն ու եր կի րը եւ 

կար գա վո րեց դրանք» (տե՛ս Ծննդ. Բ 1), ստեղ ծեց կա տար յալ ու 

ներ դաշ նակ. «Ոչ մի բան Նա չի ստեղ ծել թե րի» (Սի րաք ԽԲ 25): 

Տի րոջ Խոս քով ստեղծ վեց ա մեն ինչ. Նա հրա մա յեց, եւ դրանք 

ստեղծ վե ցին: Ո՞վ կա րող է ոչն չից ստեղ ծել այս զար մա նահ րաշ, կա-

տար յալ աշ խար հը, ե թե ոչ հա վի տե նա կան Աստ ված, Ով «ոչն չի 

շուր ջը փռեց եր կին քը, կա խեց եր կի րը ոչն չի վրա» (Հոբ ԻԶ 7): Բա-

րուքն իր թղթում աստ վա ծա յին ա մե նա կա րո ղութ յան գովքն է 

ա նում՝ ա սե լով. «Նա, ով լույսն է ու ղար կում, եւ լույ սը գնում է, 

հետ է կան չում, եւ լույ սը դո ղա լով հնա զանդ վում է Նրան... Նա 

կան չում է աստ ղե րին, ու նրանք ա սում են՝ «Այս տեղ ենք», եւ 

զվար թո րեն ճա ռա գում են ի րենց Ա րար չի հա մար: Դա մեր Աստ-

վածն է, ո րի հետ ոչ ոք չի կա րող հա մե մատ վել...» (Բա րուք Գ 33-



298  Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ

36): Մարդ կութ յան պատ մութ յան ըն թաց քը ցույց է տվել, որ ի րենց 

ան հա վատ կամ ա նուղ ղե լի ա թեիստ հա մա րող շատ մար դիկ, ի վեր-

ջո, հան գել են այն ան հեր քե լի ճշմար տութ յա նը, որ տիե զեր քը կա-

ռա վա րում է միակ եւ ճշմա րիտ Աստ ված, Ով սկիզբն ու պատ ճառն 

է ա մեն ին չի, եւ Ում ձեռ քին են ա մեն մարդ էա կի հո գին ու կեն դա-

նի շուն չը (տե՛ս Հոբ ԺԲ 10): Բա զում տվայ տանք նե րից ու Բարձր-

յա լի դեմ «պայ քա րե լուց» հոգ նած՝ նրանք խո նարհ վել են Նրա առ-

ջեւ՝ Հոբ ե րա նե լու հետ խոս տո վա նե լով. «Ոչն չութ յուն եմ, ի՞նչ պա-

տաս խան պի տի տամ ես... միայն պի տի պա պանձ վեմ» (ԼԹ 34): Սբ. 

Գիր քը խստիվ զգու շաց նում է, որ ա մե նե ւին ար դա րա նալ չեն կա-

րող նրանք, ով քեր ա րար չա գոր ծութ յան մի ջո ցով թեեւ ճա նա չե ցին 

Աստ ծուն, բայց իբ րեւ Աստ ված չփա ռա վո րե ցին կամ գո հութ յուն 

չմա տու ցե ցին Նրան, այլ ի րենց ա զատ կամ քով մեր ժե ցին միակ 

Աստ ծուն՝ տիե զեր քի Ճար տա րա պե տին, չէ՞ որ «ա րար ված նե րի մե-

ծութ յու նից ու գե ղեց կութ յու նից՝ նույն հա մե մա տութ յամբ էլ ե րե-

ւում է դրանք Ա րար չա գոր ծո ղը» (Իմաստ. ԺԳ 5): Հա վա տի աչ քե-

րով նա յե լով Աստ ծու ան պատ մե լի ա րար չութ յա նը՝ ա մեն մի թփի, 

ծաղ կի մեջ կտես նենք Աստ ծուն, կզգանք Աստ ծու շուն չը եւ կփա-

ռա բա նենք տիե զեր քի Ա րար չին, ո րով հե տեւ ողջ աշ խար հը վիթ խա-

րի վկան է Տի րոջ գո յութ յան եւ ա մե նա կա րո ղութ յան: Մին չեւ իսկ 

հե թա նոս աշ խար հի ի մաս տա սեր նե րը (օ րի նակ՝ Պլա տո նը, Ա րիս տո-

տե լը եւ ու րիշ ներ), բա նա կան ու բա րո յա կան մտա ծո ղութ յամբ հաս-

տա տում էին Աստ ծո գո յութ յան ճշմար տութ յու նը: Ս. Գիրքն ու սու-

ցա նում է, որ Աստ ծու գա ղա փա րը, աստ վա ծա յին օ րեն քի պա հանջ-

ներն ու բա րո յա կա նութ յու նը գրված են մարդ կանց սրտե րում (տե՛ս 

Հռոմ. Բ 14-15): Ու րեմն մար դը չի կա րող ամ բող ջա պես մո ռա ցութ-

յան տալ Աստ ծու ա նու նը, կու րո րեն ժխտել ու մեր ժել Աստ ծու գո-

յութ յան փաս տը, քա նի որ սիր տը կբո ղո քի, ու խիղճն իր ձայ նը 

կբարձ րաց նի: Մեր Ե կե ղե ցու մե ծա գույն աստ վա ծա բան նե րից Ար-
շակ Տեր-Մի քել յանն ա սում է. «Ինչ պես որ աչ քը կա րիք է զգում լույս 

տես նե լու, այն պես էլ մար դու հո գու բնա կան անհ րա ժեշ տութ յունն 

է հա ղորդ լի նել հա վի տե նա կան ճշմար տութ յան լույ սին: Աստ ված-
ճա նա չո ղութ յունն է մար դու կյան քը»: Մար դը հո գե ւոր էակ է, հո գուց 

եւ մարմ նից է բաղ կա ցած. որ քան էլ մար մի նը, երկ րա քարշ ցան-

կութ յուն նե րով, ձգում է մար դուն վար, կա պում երկ րին, թե լադ-

րում իր օ րենք նե րը, հո գին ձգտում է վեր, դե պի աստ վա ծա յինն ու 

ա նի մա նա լին, դե պի հա վի տե նա կանն ու հո գե ւո րը: Ան մահ հո գի 

ու նե ցող մարդն ստեղծ ված է հա վի տե նութ յան հա մար, իսկ այս ժա-
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մա նա կա վոր կյան քը մի ջոց եւ ճա նա պարհ է՝ հա վի տե նա կան, ա նանց 

կյան քը, երկն քի ար քա յութ յու նը շա հե լու հա մար: Մինչ դեռ Աստ-

ծուն մեր ժող նե րի հա մար ար ժեք չու նեն այս խոս քե րը, ո րով հե տեւ 

նրանք ապ րում են միայն այս կյան քի հա մար, վա յե լում Աստ ծու 

տված բա րիք ներն ու երկ րի գե ղեց կութ յու նը՝ ա մե նե ւին չմտա ծե լով, 

որ այն ար տա ցո լումն է երկ նի մշտնջե նա կան գե ղեց կութ յան, ո րը վախ-

ճան չի ու նե նա լու: Որ քա՜ն ե րախ տա մոռ ու ա պե րախտ է մարդն իր 

Ա րար չի նկատ մամբ, Ով չար չար վեց եւ խաչ վեց ողջ մարդ կութ յան 

փրկութ յան հա մար, հրա շա փա ռա պես հա րութ յուն ա ռավ մե ռել նե-

րից՝ մեզ հա րութ յան հույ սը պար գե ւե լով: Հրա պուր վե լով ու խաբ-

վե լով աշ խար հի ու նայն վա յելք նե րով ու հոգ սե րով՝ մեր ժում են եւ 

չեն ու զում հա վա տալ նաեւ Աստ վա ծոր դու երկ րորդ գալստ յա նը, 

մե ռել նե րի հա մընդ հա նուր հա րութ յա նը, ա հեղ եւ ա նա չառ դա-

տաս տա նին, ար դար նե րի հա վի տե նա կան ե րա նութ յա նը եւ մե ղա-

վոր նե րի հա վի տե նա կան տան ջանք նե րին: Որ քա՞ն եւ մին չեւ ե՞րբ 

պի տի հա մա ռենք ան հա վա տութ յան մեջ, խեղ դենք մեր խղճի ձայ նը, 

ո րը, մին չեւ մեր կյան քի վերջն ան դա դար ա ղա ղա կե լու է, որ գո-

յութ յուն ու նի Աստ ված՝ ըն դու նենք դա թե ոչ: Ս. Գիրքն ա սում է, 

որ Հի սուս Քրիս տո սի ա նու նով պի տի խո նարհ վի ա մեն ծունկ՝ լի նի 

թե՛ երկ նա վոր նե րի, թե՛ երկ րա վոր նե րի եւ թե՛ սան դա րա մե տա կան-

նե րի, եւ ա մեն լե զու խոս տո վա նի, թե Հի սուս Քրիս տոս Տե՛ր է՝ ի 

փառս Հայր Աստ ծու (տե՛ս Փիլ. Բ 10-11): Ու րեմն ա կանջ դնենք մեր 

խղճմտան քին եւ այ սօ՛ր խո նարհ վենք տիե զեր քի Ա րար չի առ ջեւ, 

խոս տո վա նենք մեր ոչն չութ յունն ու ան զո րութ յու նը, մեր «հող եւ 

մո խիր» լի նե լը Բարձր յա լի առ ջեւ, Ով այս տե՛ղ է նստած ո ղոր մութ-

յան եւ շնոր հի ա թո ռին, իսկ այն տեղ կնստի դա տաս տա նի ա թո ռին: 

Այս տե՛ղ է նե րում, իսկ այն տեղ դա տա պար տում է (սբ․ Գր. Տա թե-

ւա ցի): Չկարծ րաց նենք մեր սրտերն Աստ ծու Խոս քի հան դեպ, քան զի 

Նա կան չում է մեզ՝ Իր ար քա յութ յանն ու փառ քին ար ժա նաց նե լու 

հա մար: Բա ցենք մեր աստ վա ծաս տեղծ հո գի նե րը Աստ ծու առ ջեւ, 

փա ռա բա նենք Նրան՝ Իր ան պա տում պար գեւ նե րի հա մար: Յու րա-

քանչ յուր բաց վող խա ղաղ ա ռա վո տի հետ գո հա նանք Աստ ծուց՝ օ րը 

խա ղա ղութ յամբ սկսե լու, զգա լի լույ սին մեզ հա ղորդ դարձ նե լու 

հա մար, չէ՞ որ շա տե րի հա մար այդ ա ռա վոտն այդ պես էլ չբաց վեց: 

Յու րա քանչ յուր պա հը մեր կյան քում կա րող է վեր ջի նը լի նել, հա-

վերժ չենք ապ րե լու այս երկ րի վրա, մեր հո գի նե րի եւ մար մին նե րի 

Իշ խանն ա մեն վայրկ յան կա րող է մեր հո գին մեզ նից վերց նել, ինչ-

պես ա վե տա րա նա կան ան միտ մե ծա հա րուս տի պա րա գա յում ե ղավ 
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(տե՛ս Ղուկ. ԺԲ 20)... Ո չինչ մե րը չէ այս կյան քում: Ա մեն ինչ, նաեւ 

մեր շունչն ու հո գին պատ կա նում են Նրան, Ով այն տվեց: Ու րեմն 

հա վա տանք Նրան մեր ողջ սրտով, հո գով եւ էութ յամբ, հա վա տանք 

ա ռանց երկմ տե լու, ո րով հե տեւ Նրա՛ ո ղոր մութ յամբ ու շնոր հով ենք 

ապ րում ու վա յե լում այս հրաշք ա րար չա գոր ծութ յու նը:

Ան կեղ ծո րեն զղջանք մեր սխալ ըն թաց քի հա մար, խոս տո վա-

նութ յամբ եւ ա պաշ խա րութ յամբ դառ նանք դե պի Տե րը, Ով հա նա-

պազ սպա սում է յու րա քանչ յուր մե ղա վո րի դար ձին եւ ա պաշ խա-

րութ յա նը: Դառ նանք մեր չար ու ա նօ րեն ըն թաց քից, խոս տո վա նենք 

Հի սուս Քրիս տո սին՝ որ պես մեր միակ Տեր եւ Փրկիչ, Ում զո րութ յամբ 

եւ հրա մա նով մի ակն թար թում մեր բյուր մեղ քե րի բե ռից կա րող ենք 

ա զատ վել, ինչ պես սբ. Գր. Նա րե կա ցին է ա սում իր ա ղո թա մատ-

յա նում. «Ի՞նչ են Քո աչ քում, Ո ՜վ ա մե նա կալ, բազ մա կույտ մեղ-

քերն ամ բողջ տիե զեր քի, ե թե ոչ՝ հո ղի դյու րափխ րուն կոշտ, որ մի 

կարծ րութ յան բախ մամբ՝ ան հա պաղ փո շիա նա լով կցնդի ան հետ...» 

(ԲԱՆ ՀԴ Գ), միայն թե ան կեղ ծո րեն զղջանք ու խոս տո վա նենք մեր 

մեղ քե րը: Զղջանք ա հեղ տան ջանք նե րի ա հով եւ ա նանց բա րիք նե-

րի փա փագ մամբ: «Սի րե՛նք հա մայն ստեղ ծա գոր ծութ յունն Աստ ծու, թե՛ 
ամ բող ջութ յու նը, թե՛ յու րա քան չուր ա վա զա հա տի կը Նրա: Սի րե՛նք Աստ ծու 
ստեղ ծած ա մեն մի տե րեւ, ա մեն մի ճա ռա գայթ: Սի րե՛նք կեն դա նի նե րին, 
բույ սե րին, սի րե՛նք ա մեն բան: Սի րե լով ա մեն բան՝ ի րե րի մեջ կըմբռ նենք 
խոր հուրդն աստ վա ծա յին» (Ֆ. Դոս տոեւս կի):

(2009թ., փետրվար, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ա ս տ  վ ա  ծ ա  հ ա  ճ ո ,  հ ո  գ ե  ւ ո ր  տ ր տ մ ո ւ թ  յ ա ն  փ ր կ ա  բ ե ր 
ն շ ա  ն ա  կ ո ւ թ  յ ա ն  ե ւ  ա շ  խ ա ր  հ ի  կ ո ր ս  տ ա  բ ե ր 
տ ր տ մ ո ւ թ  յ ա ն  կ ո ր  ծ ա  ն ա  ր ա ր  հ ե  տ ե  ւ ա ն ք  ն ե  ր ի  մ ա  ս ի ն

Աստ վա ծա պար գեւ մարդ էա կի կյան քում լի նում են ճգնա ժա-

մա յին, հու սա հա տութ յան պա հեր, երբ փոր ձութ յուն նե րի ու դժվա-

րութ յուն նե րի բո վում մար դը հայտն վում է խոր տրտմութ յան, հու-

սա հա տութ յան ու տագ նա պի մեջ: Տրտմութ յունն ու հու սա հա տութ-
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յու նը հա մար վում են մե ծա գույն մեղ քեր. ներ քուստ կրծե լով մար-

դու սիր տը՝ նրան կորստ յան են մատ նում: «Ինչ պես ցե ցը վնա սում 

է հա գուս տին, եւ որ դը՝ փայ տին, այն պես էլ տրտմութ յունն է վնա-

սա կար մար դու սրտին»,- աս վում է Ա ռա կաց գրքում (Ա ռակ. ԻԵ 

20): Կյան քում ինչ-ինչ  փոր ձութ յուն ներ, դժվա րութ յուն ներ եւ նե-

ղութ յուն ներ կրած մար դը, ով չի ա պա վի նում Աստ ծուն, չի հու սում 

եւ հա վա տում Նրան իր կյան քի դժվա րին օ րե րին, ա կա մա հայտն-

վում է տրտմութ յան մեջ՝ կորց նե լով կեն սու րա խութ յու նը, հույսն 

առ Աստ ված: Սուրբ Գիր քը փաս տում է, որ «աշ խար հի տրտմութ յու նը 
մահ է ա ռաջ բե րում» (Բ Կորնթ. Է 10), քա նի որ տրտմութ յու նը խո-

տո րում է մար դուն աստ վա ծա յին տե սութ յու նից՝ դա տա պար տե լով 

հո գե ւոր մահ վան: Մինչ դեռ չկա մի դժվա րութ յուն, փոր ձութ յուն, 

որն Աստ ծու օգ նութ յամբ մար դը չկա րո ղա նա հաղ թա հա րել: Չկա 

մի մեղք, որն ան կեղծ խոս տո վա նութ յան եւ ա պաշ խա րութ յան դեպ-

քում Աստ ված թո ղութ յան չար ժա նաց նի: Հայ րերն ա սում են, որ մեր 

ա մե նա սոս կա լի մեղքն իսկ` որ պես փո շե հա տիկ, կոր չում է Աստ ծու 

սի րո օվ կիա նո սում, ե թե սրտանց զղջում ու վստա հութ յամբ դի մում 

ենք Աստ ծուն: Ու րեմն կյան քում չկա մի ի րա վի ճակ, ո րից ելք չլի-

նի, ո րով հե տեւ Տեր Աստ ված փոր ձութ յան հետ փրկութ յան ելք էլ է 

ցույց տա լիս մեզ, որ պես զի կա րո ղա նանք համ բե րել (տե՛ս Ա Կորնթ. 

Ժ 13): Ճշմա րիտ աստ ված ճա նա չո ղութ յուն ու նե ցող քրիս տոն յա յի 

հա մար ա վե լի դյու րին է տրտմութ յան դեմ պայ քա րե լը, քա նի որ նա 

գի տակ ցում է, որ նե ղութ յուն ներն ու դժվա րութ յուն նե րը քրիս տոն-

յա յի կյան քի ան բա ժան ու ղե կից ներն են, ո րոնց դեմ պետք է պայ-

քա րել զո րեղ հա վա տով եւ համ բե րութ յամբ: Ա վե լին. Սբ․ Գիրքն ու-

սու ցա նում է բո լոր դժվա րութ յուն նե րի մեջ լցված լի նել ու րա խութ-

յամբ եւ գո հա նալ Աստ ծուց ա մեն ժամ՝ ա մեն ին չի հա մար (տե՛ս 

Ե փես. Ե 20): Սբ. Պո ղոս  ա ռաք յալն իր իսկ օ րի նա կով է ու սու ցա-

նում՝ ա սե լով. «Ես սո վոր եմ գոհ լի նել իմ վի ճա կից» (Փիլ. Դ 11): 

Նաեւ՝ «Մեր բո լոր նե ղութ յուն նե րի մեջ լցված եմ ու րա խութ յամբ...» 

(Բ Կորնթ. Է 4): Նա պատ մում է ա ռա քե լա կան պաշ տո նի տա ռա-

պան քի մա սին, գա նա կո ծութ յուն նե րի, քար կո ծում նե րի եւ սաս տիկ 

նե ղութ յուն նե րի մա սին, ո րոնք կրում էր անտր տունջ, քա ջութ յամբ 

եւ ու րա խութ յամբ՝ որ պես Քրիս տո սի քա ջա րի զին վոր եւ կեն դա նի 

նա հա տակ (տե՛ս Բ Կորնթ. ԺԱ 16-33): Եվ այս պես բո լոր սրբերն ու 

մար տի րոս ներն ի րենց հա վա տի Զո րագլ խի՝ Հի սուս Քրիս տո սի օ րի-

նա կով հաղ թե ցին նենգ թշնա մուն՝ խնդութ յամբ եւ զվար թութ յամբ 

գնա լով նա հա տա կութ յան: Այդ խնդութ յունն ու զվար թութ յու նը՝ 



302  Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ

հո գե ւոր ու րա խութ յու նը, ո րե ւէ ընդ հան րութ յուն չու նի ժա մա նա-

կա վոր, ան ցո ղիկ ու րա խութ յան հետ, ո րը միա ժա մա նակ կա րող է 

պա րու րել մար դուն, իսկ կորս տի դեպ քում՝ ցավ ու դառ նութ յուն 

պար գե ւել: «Աշ խար հում չկա ո րե ւէ ու րա խութ յուն, որ կա րո ղա նա 

ան մասն լի նել տրտմութ յու նից» (Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե ցի): Իսկ 

հո գե ւոր ու րա խութ յու նը, ո րի մա սին խո սում է Սբ. Գիր քը, վե րերկ-

րա յին է եւ ան սահ ման տար բեր՝ սո վո րա կան երկ րա յին զվար թութ-

յու նից: Այն ան բաղ դա տե լիո րեն  բարձր է ցան կա ցած աշ խար հիկ 

ու րա խութ յու նից ու վա յել քից: Այն ար գա սիքն է աստ վա ծա հա ճո, 

փրկա բեր տրտմութ յան, ո րի մա սին ա ռաք յա լը գրում է. «Տրտմութ-
յու նը, ըստ Աստ ծու ու զա ծի, ա պաշ խա րութ յուն է ա ռաջ բե րում փրկութ-
յան հա մար, ո րը զղջում չի պատ ճա ռում...»: Ա ռաք յա լը պատ գա մում է 

ա պաշ խա րութ յա՛ն հա մար տրտմել, այ սինքն՝ տրտմել մեր գոր ծած 

մեղ քե րի, սխալ նե րի հա մար, սրտի ցա վով ու կսկի ծով ա պաշ խա րել 

դրանց հա մար, ջեր մե ռան դո րեն, ան կեղծ սրտով եւ ար տաս վա խառն 

ա ղո թել՝ հայ ցե լով ո ղոր մած Աստ ծուց քա վութ յուն եւ թո ղութ յուն 

մեր մեղ քե րին: Հո գե ւոր բերկ րանք եւ մխի թա րութ յուն է ապ րում ի 

խո րոց սրտի դարձ եւ ա պաշ խա րութ յուն ապ րած մար դը, ով մեր-

կա նա լով «հին մար դու ց»՝ մեղ քից եւ մե ղան չա կան կեն ցա ղից, հագ-

նում է «նոր մար դը», այ սինքն՝ Քրիս տո սով նոր կյանք է սկսում՝ 

ճա շա կե լով աստ ված հայտ նութ յան քաղց րութ յու նը (տե՛ս Ե փես. Դ 

22-24): Ա հա այս փրկա բեր տրտմութ յունն է, որ ա ռաջ է բե րում 

հո գե ւոր ան ճա ռե լի խնդութ յուն եւ բերկ րանք, մար դուն հա մա կում 

է ներ ված լի նե լու զգա ցու մը: Այս ե րա նա կան պա հի ու րա խութ յան 

հետ աշ խար հի ոչ մի ու րա խութ յուն չի կա րող հա մե մատ վել: Եվ որ-

քան մեծ են զղջումն ու սե փա կան ան ձի ա նար ժա նութ յան զգա ցու-

մը, այն քան մեծ են լի նում զղջման տրտմութ յա նը զար մա նա լիո րեն 

ընդ խառն ված հո գե ւոր ան ճա ռե լի ու րա խութ յունն ու խնդութ յու-

նը: Ա հա թե ին չու հայ րե րը պատ գա մում են նաեւ այդ զղջա կան 

տրտմութ յունն այ լեւս չկորց նել, հա րա տե ւել դրա նում: Ա՛յս է ու-

րա խութ յու նը, ո րին զղջում բնավ չի տի րում, եւ տրտմութ յու նը, 

որ ան պատ մե լի ցնծութ յուն է բխեց նում: Այս ու րա խութ յան մա սին 

է խո սում ա ռաք յա լը. «Միշտ ու րա՛խ ե ղեք Տի րո ջով, դարձ յալ եմ 

ա սում՝ ու րա՛խ ե ղեք» (Փիլ. Դ 4), ո րին զու գորդ վում են նաեւ մարմ-

նա վոր խա ղա ղութ յունն ու խնդութ յու նը՝ քրիս տոն յա յին պա հե լով 

ներ դաշ նակ, հա վա սա րակ շիռ վի ճա կում: Ու րեմն ե թե «աշ խար հի 

տրտմութ յու նը մահ է ա ռաջ բե րում», ա պա «տրտմութ յու նը, ըստ 

Աստ ծու ու զա ծի, ա պաշ խա րութ յուն է ա ռաջ բե րում փրկութ յան 
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հա մար...»: Ա հա տար բե րութ յունն աշ խար հի կորս տա բեր տրտմութ-

յան եւ աստ վա ծա հա ճո, հո գե ւոր փրկա բեր տրտմութ յան մի ջեւ, 

ո րը քրիս տոն յա յին մշտար թուն եւ զգոն վի ճա կում է պա հում: Ա հա 

թե ին չու Քրիս տո սով նոր կյանք սկսած եւ հո գե ւոր ու րա խութ-

յան քաղց րութ յունն ապ րած մար դը հնա րա վո րինս զերծ է մնում 

կորս տա բեր տրտմութ յու նից եւ հու սա հա տութ յու նից՝ կա րո ղա նա-

լով դա ժան կյան քի ա մե նաող բեր գա կան պա հե րին ան գամ ժպտալ, 

ժպտալ դժվա րութ յուն նե րի եւ նե ղութ յուն նե րի մեջ, փոր ձութ յան 

բո վում՝ եր բեք չկորց նե լով հո գու աստ վա ծա յին խա ղա ղութ յունն ու 

ու րա խութ յու նը, որն ըստ Տի րոջ ան սուտ խոստ ման՝ ոչ ոք մեզ նից 

չպի տի խլի. «Ձեր ու րա խութ յու նը ոչ ոք ձեզ նից չպի տի խլի» (Հովհ. 

ԺԶ 22):

Ու րեմն չտրտմենք աշ խար հի պես-պես ձա խոր դութ յուն նե րից 

ու ընկճ վե լով՝ հու սալք վենք, այլ խնդա միտ բերկ րան քով հրճվենք 

ու զո րա նանք հո գով, վշտա կից լի նենք Քրիս տոս Հի սու սի տա ռա-

պանք նե րին՝ որ պես Նրա բա րի զին վոր նե րը (հմմտ. Բ Տիմ. Բ 3), 

ո րով հե տեւ ա ներկ բա հույս ու նենք Տի րո ջից ստա նա լու մեր տա ռա-

պանք նե րի ու չար չա րանք նե րի վար ձը հա վի տե նա կան կյան քում: 

(2007թ., հուլիս, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ի մ  խ ա  ղ ա  ղ ո ւ թ  յ ո ւ ն ն  ե մ  տ ա  լ ի ս  ձ ե զ . . .

Ծննդոց գիր քը պատ մում է, թե ինչ պես, երբ մեղքն աշ խարհ 

մտավ, մեղ քի հետ նաեւ՝ մա հը, մարդ կա յին բնութ յու նը կորց րեց 

աստ վա ծա պար գեւ խա ղա ղութ յու նը՝ լցվե լով խռո վութ յամբ ու 

թշնա մութ յամբ: Սա կայն Քրիս տո սի փրկա գործ տնօ րի նութ յամբ 

խա ղա ղութ յուն հաս տատ վեց երկն քի եւ երկ րի մի ջեւ: Այս էր, որ 

եր գում էին հրեշ տակ նե րի ան մար մին դա սե րը. «Փա՜ռք Աստ ծուն՝ 

բար ձունք նե րում, եւ երկ րի վրա խա ղա ղութ յո՜ւն, եւ հա ճութ յո՜ւն՝ 

մարդ կանց մեջ» (Ղուկ. Բ 14): Մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սը, մո-

տե նա լով ար դեն չար չա րանք նե րին, ի թիվս այլ խրատ նե րի, նաեւ 

հե տեւ յալն է ու սու ցա նում. «Խա ղա ղութ յուն եմ թող նում ձեզ, Իմ խա ղա-
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ղութ յունն եմ տա լիս ձեզ. ձեզ չեմ տա լիս այն պես, ինչ պես այս աշ խարհն է 
տա լիս. ձեր սրտե րը թող չխռով վեն եւ չվա խե նաք» (Հովհ. ԺԴ 27): Ե րա-

նե լի՜ է մար դը, որ Քրիս տո սով ոչ միայն վե րագ տավ կորց րած խա-

ղա ղութ յու նը, այ լեւ հաս տատ վեց աստ վա ծա յին խա ղա ղութ յան 

մեջ՝ ար ժա նա նա լով Աստ ծո որ դի լի նե լու շնոր հին, ինչ պես Տերն է 

ա սում. «Ե րա նի՜ խա ղա ղա րար նե րին, ո րով հե տեւ նրանք Աստ ծու 

որ դի ներ պի տի կոչ վեն» (Մատթ. Ե 9): Իսկ սբ․ Հով հան նես ա ռաք-

յալն ա վե լաց նում է. «Տե սեք՝ ինչ պի սի սեր շնոր հեց մեզ Հայ րը, որ-

պես զի մենք կոչ վենք Աստ ծու որ դի ներ» (Ա Հովհ. Գ 1): «Եվ ե թե 

որ դի ներ ենք, ա պա եւ՝ ժա ռանգ ներ. ժա ռանգ ներ Աստ ծու եւ ժա-

ռան գա կից ներ Քրիս տո սի» (Հռոմ. Ը 17): Ու րեմն ա մեն ոք, ով խա-

ղա ղա րար եւ խա ղա ղա սեր է, Աստ ծու որ դի է կոչ վում: Քրիս տո՛սն 

է մեր խա ղա ղութ յու նը, Ով Իր կյան քը մեզ որ պես օ րի նակ ապ-

րեց՝ պատ վի րե լով լի նել հեզ եւ սրտով խո նարհ եւ ոչ՝ խռո վա րար, 

ո րով հե տեւ խռո վա րար ու խռո վա սեր մար դը, ով մարդ կանց դրդում 

է խռո վութ յան ու կռվի, սա տա նա յի որ դի է կոչ վում: Քրիս տո սի 

պար գե ւած խա ղա ղութ յու նը վեր է ա մեն տե սակ մարդ կա յին մտքից 

եւ ի մա ցու մից (տե՛ս Փիլ.Դ 7), եւ դժբախտ է այն մար դը, ո րը չի 

ճա շա կել այդ խա ղա ղութ յան քաղց րութ յու նը, չու նի հո գու խա ղա-

ղութ յուն, ապ րում է խռով քի, ան հանգս տութ յան, տագ նապ նե րի ու 

ան հաս կա նա լի վա խե րի մեջ, քան զի նրա սրտում դեռ տեղ չի գտել 

աստ վա ծա յին խա ղա ղութ յու նը, նրա սրտում տեղ չկա խա ղա ղութ-

յան Իշ խա նի հա մար: Ե կե ղե ցու հայ րե րը նշում են նաեւ, որ Քրիս-

տո սի պար գե ւած խա ղա ղութ յու նը ո րե ւէ առն չութ յուն չու նի այս 

աշ խար հի նյու թա կան բա րիք նե րի, ու նեց ված քի հետ, ո րով հե տեւ 

մար դը կա րող է աղ քատ եւ չքա վոր լի նել, սա կայն Քրիս տո սի խա-

ղա ղութ յունն ու նե նա լով իր հո գում՝ ի րեն աշ խար հի ա մե նաեր ջա-

նիկ մար դը հա մա րել: Սա կայն հա ճախ տագ նա պա յին, ան հան գիստ, 

նույ նիսկ հու սա հա տա կան վի ճա կում են հայտն վում աստ ված հայտ-

նութ յան քաղց րութ յունն ապ րած շատ քրիս տոն յա ներ, ով քեր կյան-

քի ինչ-ինչ ի րա վի ճակ նե րում կորց նում են ի րենց խա ղա ղութ յու-

նը՝ մատն վե լով ան հու սութ յան: Ի՞նչն է պատ ճա ռը. մի՞թե կյան քի 

հասց րած հար ված ներն ու փոր ձութ յուն նե րը կա րող են խա թա րել 

քրիս տոն յա յի հո գում հաս տատ ված աստ վա ծա յին խա ղա ղութ յու-

նը: Այս առն չութ յամբ սբ․ Մա կար Մեծն ա սում է. «Քրիս տոն յա նե րը, 
զգես տա վոր վե լով Սուրբ Հո գով, լի նում են խա ղա ղութ յան մեջ: Ե թե ան-
գամ պա տե րազմ է սկսվում դրսից, կա տա ղում է սա տա նան, ա պա նրանք 
ներ քուստ պարսպ ված են Տի րոջ զո րութ յամբ եւ չեն տագ նա պում սա տա-
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նա յի հար ձա կու մից»: Սրբի խոս քից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ վե րը 

նշված ի րա վի ճակ նե րում ի րենց խա ղա ղութ յու նը կորց րած մարդ-

կանց սրտում Քրիս տո սի խա ղա ղութ յունն ա մուր չէր հաս տատ-

ված, եւ այս աշ խար հի փոր ձութ յուն նե րի քա մի նե րը կա րո ղա ցան 

այն սա սա նել: Ան շուշտ, խիստ դժվար է կյան քում ինչ-ինչ ի րա վի-

ճակ նե րում չխռով վել, ա նար դա րութ յուն նե րի դեմ չընդվ զել, հա րա-

զա տի կո րուստն ա ռանց խռով քի ու տրտմութ յան տա նել, սա կայն 

աստ վա ծա յին լույ սը, Սուրբ Գրքի ճշմար տութ յուն ներն ու Քրիս-

տո սի խա ղա ղութ յունն իր սրտում ճշմար տա պես կրող մարդն այդ 

ա մե նի արդ յուն քում ոչ միայն չի կորց նի իր խա ղա ղութ յու նը, այ լեւ 

հի շե լով մեր փրկութ յան հա մար Քրիս տո սի կրած չար չա րանք նե-

րը, Ի րեն ա նար գող նե րի առ ջեւ Նրա ցու ցա բե րած հե զութ յունն ու 

խա ղա ղութ յու նը՝ Տի րոջ օ րի նա կով կկա րո ղա նա դի մա կա յել ա մե նա-

ծանր դժվա րութ յուն նե րին եւ փոր ձութ յուն նե րին, չէ՞ որ գի տի, որ 

«ե թե Իր չար չա րանք նե րին կցորդ ենք, հա ղոր դա կից ենք լի նե լու 

եւ փառ քին», նաեւ՝ «այս ժա մա նա կի չար չա րանք ներն ար ժա նի չեն 

բաղ դատ վե լու գա լիք փառ քի հետ, որ հայտն վե լու է մեզ» (Հռոմ. 

Ը 17-18): Նա, ով իր ողջ հո գով եւ էութ յամբ կրողն է Քրիս տո սի 

խա ղա ղութ յան, կա րո ղա նում է նաեւ փո խան ցել այն իր հետ շփվող 

մարդ կանց: Այդ պի սի նե րին Տե րը ե րա նի տվեց՝ ա սե լով. «Ե րա նի՜ 

խա ղա ղա րար նե րին...»: Խա ղա ղա րա րը Քրիս տո սի պատ կերն ու 

ներ կա  յութ յունն է այս աշ խար հում: Այդ պի սի մար դու հետ շփվե-

լիս եւ հա ղոր դակց վե լիս մարդ կանց հո գի նե րը հի րա վի խա ղաղ վում 

են: Աստ վա ծա յին խա ղա ղութ յու նը փո խան ցե լը մե ծա գույն շնորհ է, 

աստ վա ծա յին ա ռա քի նութ յուն: Ան շուշտ, ոչ ոք չի կա րող փո խան-

ցել խա ղա ղութ յու նը մեկ ու րի շին, ե թե ին քը չու նի այն: Ու րեմն 

նախ հարկ է փնտրել, գտնել եւ պա հել այդ խա ղա ղութ յու նը, ո րը, 

ինչ պես ար դեն աս վեց, Քրիս տո սով է տրվում մար դուն: Սբ. Պո ղոս 

ա ռաք յալն իր թղթե րում հոր դո րում է խա ղա ղութ յուն հաս տա տել 

միմ յանց մի ջեւ, չլի նել կռվա րար, այլ հե զա համ բույր լի նել, բո լոր 

մարդ կանց վե րա բեր վել քաղց րութ յամբ. «Ինչ չա փով հնա րա վոր է 

ձեզ հա մար, բո լոր մարդ կանց հետ խա ղա ղութ յուն պա հե ցե՛ք...» 

(Հռոմ. ԺԲ 18): Նաեւ՝ «Ա րե գա կը ձեր բար կութ յան վրա թող մայր 

չմտնի» (Ե փես. Դ 26): Այս կերպ վար վե լով՝ ճշմար տա պես կլի նենք 

Աստ ծո որ դի եւ Քրիս տո սի նման խա ղա ղա րար, ինչ պես Խոս րով Ան-

ձե ւա ցին է գրում. «Խա ղա ղութ յուն հաս տա տենք ե՛ւ մեր ան ձե րում, 

ե՛ւ Աստ ծո, ե՛ւ մարդ կանց հան դեպ: Քան զի նախ Նա՛ խա ղա ղութ-

յուն հաս տա տեց  խա չի վրա Իր մահվամբ եւ այժմ մեզ նից նույնն է 

20 -  Գողգոթայի հաղթանակը
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պա հան ջում: Իսկ ինչ պե՞ս է այս լի նում. երբ սի րենք միմ յանց, երբ 

տա նենք միմ յանց բեռ նե րը, երբ ըն կե րոջ կա րիք նե րը սե փա կան ան-

ձի նը հա մա րենք, երբ լաց լի նենք լա ցող նե րի հետ եւ խնդա ցող նե րի 

հետ զվար ճա նանք, երբ վե րաց նենք մեր մի ջից թշնա մութ յու նը եւ 

լի նենք Աստ ծո որ դի ներ եւ Քրիս տո սի նման խա ղա ղա րար»: 

Խնդրենք Աստ ծուն, որ խա ղա ղեց նի մեր խռով ված հո գի նե րը՝ 

պար գե ւե լով մեզ Իր փրկա րար խա ղա ղութ յու նը:   

(2009 թ., հուլիս, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

 Խ Ա  ՂԱ  Ղ Ո Ւ Թ  Յ Ա Ն  Հ Ա ՆԳ Ր  ՎԱ Ն Ն Ե Ր … , 

Ե  Ր Ա  Ն Ո Ւ Թ  Յ Ա Ն  Օ  Թ Ե  ՎԱ Ն Ն Ե Ր … 

     Աստ վա ծա պատ կեր մարդ էակն իր երկ րա վոր կյան քի ըն թաց քում 

հա ճախ է «խեղդ վում, շնչա հեղձ» լի նում ա ռօր յա հոգ սե րի հոր ձա-

նու տում` ձգտե լով  լիա կա տար միայ նութ յան ու ա ռանձ նութ յան իր 

Ա րար չի հետ` հո գին Նրա առ ջեւ բա ցե լու, Նրա նից մխի թա րութ յուն 

եւ ո ղոր մութ յուն գտնե լու հա մար:  Իր Ա րար չի պատ կե րով եւ նմա-

նութ յամբ ստեղծ ված մար դու հո գին մշտա պես ձգտում է դե պի վեր, 

դե պի աստ վա ծա յինն ու սուր բը, դե պի «Վե րին բա նե րը, այն տեղ, 

ուր Քրիս տոս նստած է Աստ ծու աջ կող մը» (տե՛ս Կող. Գ 1), քան-

զի մար դը խա ղա ղութ յուն ու հանգս տութ յուն գտնում է միայն ու 

միայն ի րեն ստեղ ծող Ա րար չի հետ միա վոր վե լով: Քրիս տո սի բե րած 

խա ղա ղութ յու նը վեր է ա մեն ին չից. «Խա ղա ղութ յո՛ւն եմ թող նում 

ձեզ, իմ խա ղա ղութ յո՛ւնն եմ տա լիս ձեզ. ձեզ չեմ տա լիս այն պես, 

ինչ պես այս աշ խարհն է տա լիս, ձեր սրտե րը թող չխռով վեն, եւ 

չվա խե նաք» (Հովհ. ԺԴ 27),- ա սում է Տե րը:                                                 

 Աշ խար հից կտրվե լու, աստ վա ծա յին խա ղա ղութ յան մեջ հաս-

տատ վե լու եւ աստ ված մեր ձեց ման հա մար մեր սրբա կեն ցաղ հայ-

րե րը ե կե ղե ցի ներ ու վան քեր են կա ռու ցել բնա կա վայ րե րից հե ռու, 

ա րար չա կերտ բնութ յան մեջ, բնութ յա նը միա ձույլ, որ պես զի տես-

նող նե րը միա ժա մա նակ սքան չա նան ա րար չա գոր ծութ յամբ, ա պա` 

իր Ա րար չի պես ա րա րե լու շնորհ նե րով օժտ ված մար դու կա ռու-
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ցած հո յա շեն, եր բեմն ան ձե ռա կերտ թվա ցող տա ճար նե րով, ո րոնց 

գմբեթ նե րը մինչ եր կինք են ձգվում: 

Խա ղա ղութ յան հանգր վան ներ ու ե րա նութ յան օ թեւան ներ են 

մեր պա պե րի հա վա տի ար գա սի քը հան դի սա ցող  մեր հնօր յա վան-

քերն ու ե կե ղե ցի նե րը, ո րոն ցից շա տե րը Տի րոջ ո ղոր մութ յամբ ու 

հրաշ քով են կան գուն մնա ցել` հա ճախ դժվա րա մատ չե լի սա րե րի 

բար ձունք նե րում կա ռուց ված, ո րոնց հաս նե լու հա մար կտրում-

անց նում ես դժվա րան ցա նե լի մի ճա նա պարհ, ո րը կար ծես եր կինք 

է տա նում: Գտնվե լով այդ հո յա կերտ ե կե ղե ցի նե րում` մտո րում ես, 

որ ա ռանց զո րա վոր ու ա նե րեր հա վա տի անհ նար կլի ներ այդ պի-

սի բար ձունք նե րում ե կե ղե ցի ներ կա ռու ցե լը: Սա կայն հա վա տով 

հաղ թա հա րե լի է ե ղել ան գամ ան հաղ թա հա րե լին: Մեր հո գե լույս 

հայ րերն ու վար դա պետ նե րը այդ սուրբ ե կե ղե ցի նե րի խնկա բույր 

կա մար նե րի ներ քո վե րագտ նե լով ի րենց հո գու խա ղա ղութ յունն ու 

հանգս տութ յու նը, զգա լով Ա րար չի հետ միա վոր վե լու բերկ րան քը, 

ա ղո թել են նաեւ աշ խար հի խա ղա ղութ յան ու մարդ կա յին հո գի նե րի 

փրկութ յան հա մար: Զո րա վոր են մեր սրբա վայ րեր, ո րոնք ի րենց են 

ձգում ոչ միայն մեզ` հա յե րիս, այ լեւ օ տար նե րին, տար բեր դա վա-

նանք ու մշա կույթ կրող մարդ կանց, ո րոնք զմայլ վում ու հիա նում 

են ոչ միայն դրանց ճար տա րա պե տութ յամբ, այ լեւ ե կե ղե ցի նե րից 

հոր դող զո րութ յամբ ու վե րերկ րա յին խա ղա ղութ յամբ: Զո րա վոր են,  

ո րով հե տեւ կա ռուց վել են մեծ հա վա տով ու սի րով, նվիր վա ծութ-

յամբ ու առ Բարձր յալն Աստ ված մե ծա գույն երկ յու ղով: Ա ղո թե լով 

այդ սուրբ ե կե ղե ցի նե րի սուրբ կա մար նե րի ներ քո` զգում ես երկն-

քի` այ սինքն հաղ թա նա կած Ե կե ղե ցու ներ կա յութ յու նը, զգում ես 

այն ան թիվ ու ան հա մար սրբե րի, ճգնա վոր նե րի ներ կա յութ յու նը, 

ով քեր դա րեր ա ռաջ ճգնել, ի րենց հո գի ներն են մաք րել Տի րո ջից 

օրհն ված այդ սրբա վայ րե րում: Ա կա մա հուզ վում ես, ար տաս վում, 

ո րով հե տեւ զգում ես Տի րոջ առ ջեւ քո «հող եւ մո խիր» լի նե լը, 

զգում ես նրանց սրբութ յան մե ծութ յունն ու քո մե ղա վո րութ յան 

ծան րութ յու նը, զգում ես, թե ինչ պես սրբե րի բա րե խո սութ յամբ ու 

Տի րոջ ո ղոր մութ յամբ խա ղաղ վում, լու սա վոր վում, մաքր վում է հո-

գիդ, թե ինչ պես են Տի րոջ շնորհ նե րը հեղ վում քեզ վրա ու նո րո-

գում քեզ: Անն կա րագ րե լի բերկ րանք ու ցնծութ յուն ես ապ րում 

այդ ժամ, մխի թար վում Աստ ծով` ա կա մա հի շե լով սաղ մո սի հայտ նի 

տո ղե րը. «Որ քան բարձր է եր կին քը երկ րից, այն քան մեծ է Տի րոջ 

ո ղոր մութ յունն Ի րե նից երկ յուղ կրող նե րի վրա» (Սաղ մ․ ՃԲ 11): 



308  Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ

Բա վա կան է հի շել միայն Տա թեւի հռչա կա վոր վան քը` Սյուն յաց 

աշ խար հի գանձն ու զար դը: Մեծ է Տա թեւի վան քի զո րութ յու նը. 

այս տեղ մեկ ան գամ ուխ տի ե կած մար դը ետ դար ձի ճա նա պար հին 

ար դեն խոր հում է  վե րա դար ձի մա սին: Սյուն յաց աշ խար հի զար-

մա նահ րաշ բնութ յան գրկում, բար ձուն քին բազ մած Տա թեւի հռչա-

կա վոր վա նա հա մա լի րը միայն մեկն է այն ան թիվ-ան հա մար սրբա-

վայ րե րից, ո րոնք ի րա պես խա ղա ղութ յան հանգր վան ներ եւ ե րա նութ յան 
օ թեւան ներ են մարդ կա յին հո գի նե րի հա մար` նրանց  ժա մա նա կա վո-

րա պես  կտրե լու ա ռօր յա կեն ցա ղա յին հոգ սե րից ու զբա ղում նե րից, 

ա վե լի մո տեց նե լու Աստ ծուն:  Որ քան խա ղա ղութ յուն կա այս տեղ 

հատ կա պես ե րե կո յան, երբ ուխ տա վոր նե րի հոս քը դա դա րում է, երբ 

թանձր մու թը, մի տե սակ, վա րա գու րում է վանքն իր հա րա կից շի-

նութ յուն նե րով. խորհր դա վոր լռութ յան մեջ կար ծես լսում ես ժա մա-

նա կին ի րենց ճգնա րան նե րում ա ղո թող վա նա կան նե րի մշտամր մունջ 

ա ղոթք նե րը, ո րոնք ա նընդ հա տա կան են ե ղել վան քում: Վան քի զո-

րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է նաեւ ե րիցս ե րա նե լի ե ռա մե ծար սբ․ 

Գր․ Տա թեւա ցու ան ձով, քա նի որ այս տեղ է հանգ չում սուր բի մար-

մի նը` դե պի ի րեն ձգե լով բա զում ուխ տա վոր նե րի: Գլխա վոր` սբ․ 

Պո ղոս-Պետ րոս ե կե ղե ցու (895-906 թթ.)  մեջ գտնվող սուրբ վար-

դա պե տի խնկա վետ յալ մա տուռ-դամ բա րա նի առ ջեւ ծնկա չոք ա ղո-

թող ուխ տա վոր նե րի կա րե լի է տես նել, ով քեր ա պա վի նում են Նրա 

բա րե խո սութ յա նը մեր Տի րոջ եւ Փրկչի առ ջեւ…: 

Փա՜ռք Տի րո ջը, այ սօր Տա թեւի վան քը ծաղ կում է ապ րում. շուրջ 

80 տա րի վան քը վա նա հայր չի ու նե ցել: Վեր ջին նա հա տակ վա նա-

հայ րը ե ղել է Ար տակ ե պիս կո պոս Սմբատ յա նը: Եր կա րամ յա ընդ մի-

ջու մից հե տո վանքն այ լեւս վա նա հայր ու նի` ի դեմս հո գեշ նորհ տեր 

Մի քա յել վար դա պետ  Գե ւորգ յա նի, ում նվի րու մի ու ան խոնջ աշ-

խա տան քի, բոլորանվեր ծառայության, հա րա տեւ ա ղոթք նե րի  շնոր-

հիվ վան քը ծաղ կում է ապ րում: Լույ սը դեռ չբաց ված` վան քում 

սկսվում են սաղ մո սեր գութ յուն նե րը, այ նու հե տեւ` ժա մեր գութ յուն-

նե րը: Վանքն ապ րում է ա ղո թա կան կյան քով` օր վա յու րա քանչ-

յուր ժա մին կա տար վող ժա մեր գութ յուն նե րով, ո րոնց մաս նա կից են 

լի նում նաեւ վանք ե կած ուխ տա վոր նե րը: Հայր սուր բի վա նա հայ-

րութ յան  ըն թաց քում շատ բան է փոխ վել. վան քը վե րա կեն դա նա-

ցել է…: Դա րե րով կան գուն մեր հա վա տի լռիկ վկա նե րը սպա սում 

են մեզ` ուխ տա վոր նե րիս, կա րոտ են հա վա տա վոր հա յի սրտա բուխ 

ա ղոթ քին, հո գեւոր քաղց րա լուր եր գե ցո ղութ յան, խնկի ա նու շա-

հոտ բույ րին: Մենք էլ կա րոտ ենք նրան ցից բխող զո րութ յուն նե րին 
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ու օրհ նութ յուն նե րին, կա րոտ ենք այդ սրբա վայ րե րում ապ րած եւ 

ճգնած սրբե րի բա րե խո սութ յա նը: Այ ցե լենք այն քան զո րա վոր մեր 

սրբա վայ րե րը, մեր ա ղոթք նե րը խառ նենք այդ տեղ ճգնած հա զա րա-

վոր վա նա կան նե րի կա տա րած բյու րա վոր ա ղոթք նե րին` վե րագտ նե-

լով մեզ: Պա հենք ու փայ փա յենք մեր պա պե րից մեզ ժա ռանգ ված 

սրբութ յուն նե րը` փո խան ցե լով հե տա գա սե րունդ նե րին: Վա յե լենք 

աստ վա ծա յին խա ղա ղութ յան ու ե րա նութ յան բերկ րան քը մեր խա-

ղա ղութ յան ու ե րա նութ յան օ թեւան նե րում… 
(2009 թ., հուլիս, «Շողակն Արարատյան» երկշաբաթաթերթ)                                           

 

Մ Ի ՛  Դ Ա  Տ Ե Ք  Ա Ս Տ  Ծ Ո  Օ Ծ  Յ Ա Լ Ն Ե  Ր ԻՆ

«Մի՛ դա տեք, որ Աստ ծուց չդատ վեք, ո րով հե տեւ ինչ դա տաս տա նով, որ 
դա տեք, նրա նով եք դատ վե լու. եւ ինչ չա փով, որ չա փում եք, 

նրա նով պի տի չափ վի ձեզ հա մար» (Մատթ. Է 1):

 Արդ յո՞ք կա տա րում ենք տի րա վանդ այս պատ վի րա նը: Ցա-

վոք, ո՛չ: Մե զա նում այ սօր նկատ վում է ոչ միայն միմ յանց դա տե լու, 

բամ բա սե լու, այ լեւ հո գե ւո րա կան նե րին դա տե լու, վա տա բա նե լու 

խիստ պար սա վե լի ե րե ւույ թը: Նկա տե լի է կրո նա վո րի հան դեպ ոչ 

միայն քա մահ րա կան վե րա բեր մունք, այ լեւ հա ճախ բա ցա հայտ կեր-

պով ար հա մարհ վում է Աստ ծո սպա սա վո րը: Շա տերն ի րենց այ սօ րի-

նակ պահ ված քի պատ ճառ են հա մա րում հենց հո գե ւո րա կան նե րին՝ 

մե ղադ րե լով վեր ջին նե րիս հո գե ւո րա կա նին ան վա յել պահ ված քի 

մեջ: Ո րե ւէ հո գե ւո րա կա նի հետ կապ ված բա ցա սա կան դիպ վա ծի 

ա կա նա տես լի նե լով՝ գայ թակղ վում են, սկսում բա ցա սա բար ար-

տա հայտ վել հո գե ւո րա կա նաց դա սի մա սին, այ լեւս չեն վստա հում 

նրանց եւ նույ նիսկ՝ հե ռա նում Ե կե ղե ցուց... 

Պատ ճառ նե րը զա նա զան են եւ թե րեւս միշտ կան նրանց հա-

մար, ով քեր հո գե ւո րա կա նին դա տե լու, վար կա բե կե լու, բամ բա սե լու 

հար մար ա ռի թը բաց չեն թող նում: Այս պի սի մար դիկ, ցա վոք, չգի-

տեն, թե ով է կրո նա վո րը, որն է նրա դերն այս աշ խար հում, յու-

րա քանչ յու րիս կյան քում: Ե թե գի տակ ցեին, ան շուշտ կսոս կա յին ու 

կզար հու րեին՝ հաս կա նա լով, թե ինչ մե ծա գույն չա րիք են գոր ծում՝ 
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դա տե լով հո գե ւո րա կա նին՝ Աստ ծո օծ յա լին: Ե թե մեր Տե րը զգու-

շաց նում է մեզ միմ յանց չդա տել, ա պա որ չափ ա ռա վել պար տա վոր 

ենք զգու շա նալ հո գե ւո րա կան նե րին դա տե լուց: Ե կե ղե ցու սուրբ 

հայ րերն այս ախ տը հա մա րում են դի վա կան, ո րի պատ ճա ռով շա-

տերն ընկ նում են կորստ յան վի հը: «Մեզ՝ աշ խար հա կան նե րիս, վա-

յել չէ դա տել քա հա նա յին՝ թե կու զեւ մեղք գոր ծի»,¬ զգու շաց նում է 

մեզ սբ. Ե վագր Պոն տա ցին: 

Քա հա նան ա մե նա կալ Տի րոջ պատ գա մա բերն է, Աստ ծո եւ 

մարդ կանց մի ջեւ միջ նորդ, հո գի նե րի բժիշկ, երկ նա վոր հրեշ տակ, 

խա վա րը հա լա ծող լույս: Սբ. Ներ սես Շնոր հա լին քա հա նա յա կան 

երկ նա վոր գործն ա վե լի վեր է դա սում, քան հրեշ տա կա յին գե րաշ-

խար հիկ զո րութ յուն նե րը, ե թե այն կա տար վում է ա նա րա տութ յամբ 

եւ սրբութ յամբ (տե՛ս «Թուղթ ընդհանրական»):

Ու րեմն ինչ պե՞ս ենք հա մար ձակ վում դա տել Աստ ծո եւ մեր 

մի ջեւ միջ նոր դին, մեր հո գի նե րի բժշկին: «Դո՛ւ, ժո ղո վո՛ւրդ, քո 

ա ռաջ նորդ նե րին ու քա հա նա նե րին դա տա վոր ու քննիչ մի՛ ե ղիր, 

ո րով հե տեւ դա քեզ բնավ չի պատ շա ճում եւ Աստ ծո կող մից էլ 

չպատ վիր վեց, եւ Քրիս տո սի դա տաս տանն ու դա տա վո րա կան ա թո-

ռը մի՛ հափշ տա կիր, ո րով հե տեւ Նա է քա հա նա նե րի քննիչն ու դա-

տա վո րը: Քեզ հրա մայ վեց քա հա նա նե րին լսել եւ նրանց խոս քե րին 

ու քա րո զութ յա նը հնա զանդ լի նել» (Վար դան Այ գեկ ցի): Սբ. Պո ղոս 

ա ռաք յալն էլ եբ րա յե ցի նե րին ուղղ ված իր թղթում պատ վի րում է. 

«Լսե ցե՛ք ձեր ա ռաջ նորդ նե րին եւ հնա զանդ վե ցե՛ք նրանց, ո րով հե-

տեւ նրանք հսկում են ձեր հո գի նե րի հա մար, քա նի որ հա շիվ են 

տա լու ձեր փո խա րեն» (ԺԳ 17): Իսկ երբ չենք լսում մեր հո գե ւոր 

ա ռաջ նորդ նե րին եւ լի նում անհ նա զանդ, Աստ ծուն ենք հա կադր-

վում եւ ար հա մար հում՝ ըստ Տի րոջ խոս քի. «Ով ձե՛զ է ըն դու նում, 

ինձ է ըն դու նում, եւ ով ի՛նձ է ըն դու նում, ըն դու նում է ինձ ու-

ղար կո ղին» (Մատթ. Ժ 40): Նաեւ սբ. Հով հան Ման դա կու նի հայ րա-

պետն է գրում. «Քա հա նան ա մե նա կալ Աստ ծո հրեշ տակն է: Ե թե 

ար հա մար հես, Աստ ծո առ ջեւ ես մե ղան չում, ո րը նրան ձեռ նադ-

րեց, եւ նրա մի ջո ցով Ինքն է կա տա րում Պա տա րա գի խոր հուրդն 

ու մկրտութ յու նը: Թե պետ եւ նրանք ար ժա նի չեն Ա հեղ Խորհր-

դին մո տե նա լու, սա կայն մարդ կանց փրկութ յան հա մար Աստ ված չի 

ար գե լում Սուրբ Հո գու շնորհ նե րը»: Ու րեմն հի շենք, որ Աստ ված 

հո գե ւո րա կան նե րի մի ջո ցով է կա տա րում Ե կե ղե ցու սրբա զան խոր-

հուրդ նե րը:
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Աստ ծո սպա սա վո րին դա տե լուց ա ռաջ գի տակ ցենք, որ նա էլ 

մարդ է, մե ղան չա կան բնութ յան տեր եւ կա րող է սխալ վել: Գի տե-

նանք, որ հո գե ւո րա կանն ա ռա վել, քան ո րե ւէ աշ խար հա կան են թա-

կա է դի վա յին հար ձա կում նե րի, փոր ձութ յուն նե րի, քա նի որ ու րա-

ցել է իր ան ձը եւ վերց նե լով իր խա չը՝ գնում է Տի րոջ ե տե ւից:

Մե ղան չա կան ենք ա մենքս. երբ ինչ-որ հան ցան քի պատ ճա-

ռով դա տում ենք դի մա ցի նին, մտա ծենք, որ գու ցե մենք եւս ան-

մասն չենք այդ հան ցան քից եւ կրող ներն ենք ա վե լի ծանր մեղ քե րի: 

Քննենք մե՛ր թե րութ յուն նե րը եւ մե՛զ մե ղա վոր հա մա րենք: Մեր 

հան ցանք նե րը թո ղած՝ այ լոց չդա տենք, այլ ուղ ղենք մե՛ր վար քը: 

Ին չո՞ւ դի մա ցի նի աչ քի մի ջի շյու ղը տես նում ենք, իսկ մեր աչ քի 

գե րա նը՝ ոչ: Հի շենք, թե ինչ է ա սում մեր Տե րը. «Կեղ ծա վո՛ր, նախ 

քո աչ քից գե րա նը հա նի՛ր եւ ա պա լավ կտես նես՝ քո եղ բոր աչ քից 

շյու ղը հա նե լու հա մար» (Ղուկ. Զ 42): 

Սթափ վենք, սի րե լի նե՛ր, հե ռու վա նենք մե զա նից միմ յանց դա-

տե լու, հատ կա պես կրո նա վոր նե րին դա տե լու ախ տը, գի տակ ցենք, 

որ յու րա քանչ յուրս մե՛ր գոր ծած սխալ նե րի ու մեղ քե րի հա մար 

ենք պա տաս խա նա տու Աստ ծո առ ջեւ. «Մեզ նից յու րա քանչ յուր ոք 

Աստ ծուն հա շիվ է տա լու իր հա մար» (Հռոմ. ԺԴ 12):

Ճշմա րիտ քրիս տո նեա կան գի տակ ցու մով մենք պար տա վոր ենք 

մշտա պես ա ղո թել մեր հո գե ւոր հայ րե րի՝ ողջ հո գե ւո րա կա նաց դա-

սի հա վա տի ան սա սա նութ յան, զո րաց ման հա մար, որ պես զի ճշմա-

րիտ, երկ նա վոր Հով վի՝ Հի սուս Քրիս տո սի օգ նա կա նութ յամբ, ի րենց 

ուխ տին հա վա տա րիմ, ան շեղ ըն թաց քով ճշմար տա պես հով վեն 

Քրիս տո սի բա նա վոր հո տը՝ մեզ բո լո րիս՝ հասց նե լով դե պի խա ղա-

ղութ յան նա վա հան գիստ՝ դե պի փրկութ յուն:

(2004 թ., նոյեմբեր, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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Ս Ե  Ր Ը  Չ Ի  Ն Ա  Խ Ա Ն  Ձ Ո Ւ Մ . . .

«Թրթուրն այն պես չի ու տում ծա ռը, ցե ցը՝ բուր դը, 
ինչ պես նա խան ձի հու րը խժռում է նա խան ձո ղի 

ոս կոր նե րը եւ ա պա կա նում հո գին»
(Սբ․ Հովհ. Ոս կե բե րան)

Ա րա րիչ Աստ ված ա րար չա գոր ծութ յան թագ ու պսակ հան դի-

սա ցող մար դուն ստեղ ծեց Իր պատ կե րով եւ նմա նութ յամբ, ստեղ ծեց 

կա տար յալ, ան բիծ ու ան թե րի, բայց երբ բան սար կո ւի նա խան ձով 

մեղքն աշ խարհ մտավ, մեղ քի հետ նաեւ մա հը, ըստ հե տեւ յալ խոս-

քի. «Մահն աշ խարհ է ե կել բան սար կո ւի նա խան ձով» (Ի մաստ. Բ 

24), մար դը վտար վեց ե դե մա կան պար տե զից՝ ժա ռան գե լով փուշ ու 

տա տասկ ա ճեց նող եր կի րը: Բան սար կու սա տա նան, սա կայն, չսա-

հա մա նա փակ վեց այդ քա նով: Զրկե լով մար դուն ե րա նա կան կյան-

քից՝ սկսեց ան դուլ պայ քա րը նրա դեմ: Գործ վեց մարդ կութ յան 

պատ մութ յան ա ռա ջին ոճ րա գոր ծութ յու նը՝ եղ բայ րաս պա նութ յու նը: 

Չա րը նա խան ձով լցրեց Կա յե նի սիր տը իր եղ բոր՝ Ա բե լի հան դեպ: 

Նա չկա րո ղա ցավ նա յել Ա բե լի՝ Աստ ծուն հա ճե լի պա տա րագ նե րին 

եւ նա խան ձից մղված՝ սպա նեց նրան (տե՛ս Ծննդ. Դ 1-9): Հով սե-

փի եղ բայր ներն էլ, նա խան ձի՛ց դրդված, կա մե ցան սպա նել նրան 

եւ վա ճա ռե ցին այ լազ գի նե րին... (տե՛ս Ծննդ. ԼԷ): Իսկ Սա վու ղը... 

Դավ թին սպա նե լու հնար էր փնտրում, ո րով հե տեւ նա խան ձում էր 

նրան այն պատ ճա ռով, որ ժո ղովր դի աչ քին սիր ված եւ պատվ ված 

էր տես նում նրան (տե՛ս Ա Թագ. ԺԸ 6): Ի վեր ջո, հրեա ներն էլ, նա-

խան ձից դրդված, խա չե ցին աշ խար հի Փրկչին (տե՛ս Մարկ. ԺԵ 10): 

Եվ այս պես շա րու նակ՝ մին չեւ մեր օ րե րը. բան սար կու սա տա նան 

նա խան ձի ախտն է բոր բո քում աստ վա ծա պատ կեր մար դու հո գում, 

հա նա պազ խո ցում իր ա նե րե ւույթ նե տե րով, որ պես զի եղ բայ րը 

սպա նի եղ բո րը, հայ րը՝ որ դուն, ազ գե րը ոչն չաց նեն միմ յանց, եւ 

հրճվում է մարդ կանց հո գի նե րի կորստ յամբ: Քրիս տո սի փրկա գոր-

ծութ յամբ սա տա նան խայ տա ռակ պար տութ յուն կրեց, մա հը կուլ 

գնաց հաղ թութ յա նը, ինչ պես ա սում է ա ռաք յա լը. «Ո՞ւր է, մա՛հ, 

քո հաղ թութ յու նը, ո՞ւր է, գե րեզ մա՛ն, քո խայ թո ցը» (Ա Կորնթ. 

ԺԵ 55), մե ղա վոր մարդ կութ յունն ա զա տագր վեց չա րի իշ խա նութ-
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յու նից, մեղ քի ծա ռա յութ յու նից՝ որ դեգր վե լով Աստ ծուն, ժա ռան-

գե լով հա վի տե նա կան կյան քը: «Արդ, մեղ քից ա զա տագր ված ներդ 

ծա ռա յե ցեք ար դա րութ յան»,- հոր դո րում է ա ռաք յա լը (Հռոմ. Զ 

18): Սա կայն մեր Ե կե ղե ցու վար դա պե տութ յան հա մա ձայն՝ չարն 

իր վերջ նա կան պա տիժն ստա նա լու է Ա հեղ Դա տաս տա նի ժա մա-

նակ, երբ հա մայն տիե զեր քը կդատ վի ար դար Դա տա վո րի՝ Քրիս տոս 

Աստ ծու կող մից, իսկ սա տա նան շղթա յա կապ կնետ վի կրա կե լճի 

մեջ, ո րը բո լոր չա պաշ խա րած մե ղա վոր նե րի վեր ջին հանգր վանն է 

(տե՛ս Հայտն. Ի 9-10): Բայց մինչ այդ չա րը գոր ծում է աշ խար հում 

(ի հար կե՝ այ լեւս սահ մա նա փակ իշ խա նութ յամբ)՝ փոր ձե լով հնա րա-

վո րինս շատ մարդ կանց, Աստ ծու շատ որ դի նե րի իր հետ կորստ-

յան մատ նել, սա տա նա յի որ դի ներ դարձ նել: Սբ. Պետ րոս ա ռաք յա լը 

զգու շաց նում է. «...Ձեր ո սո խը՝ սա տա նան, մռնչում է առ յու ծի պես, 

շրջում եւ փնտրում է, թե ո՛ւմ կուլ տա» (Ա Պետր. Ե 8): Աստ-

ված մար դուն ա զատ կամք է շնոր հել, ո րով էլ նա ընտ րում է կա՛մ 

բա րին, կա՛մ չա րը: Քրիս տո սը մեզ կան չում է Իր ար քա յութ յանն 

ու փառ քին, կո չում մեզ լույ սի եւ ցե րեկ վա որ դի ներ՝ պատ վի րե լով 

հե ռու մնալ սա տա նա յի եւ նրա ար բան յակ նե րի խա վա րա յին գոր-

ծե րից, կորս տա բեր մեղ քե րից: Բայց, ցա վոք, մար դը մե ղան չա կան է 

եւ հեշ տութ յամբ է շեղ վում աստ վա ծա դիր պատ վի րան նե րից՝ դառ-

նա լով սա տա նա յի կա մա կա տա րը:

Մեր Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րի դա սա կարգ մամբ՝ նա խան ձը յոթ 

մա հա ցու մեղ քե րի շար քում երկ րորդն է՝ հպար տութ յու նից հե տո: 

Նա խան ձից ծնվում են ա տե լութ յու նը, ո խա կա լութ յու նը, հի շա չա-

րութ յու նը, շա տա խո սութ յու նը, թշնա մութ յու նը, ար հա մար հան քը 

եւ այլ մեղ քեր, ո րոնք մար դուն հե ռաց նում են Աստ ծուց: Ցա վոք, 

այս ախ տը բնո րոշ է գրե թե բո լո րին, եւ դժվար գտնվի մե կը, ով կա-

րող է վստահ ա սել, որ զերծ է նա խան ձից...

Այն, որ աստ ված գի տութ յան լույ սին ան հա ղորդ, մո լո րութ յան 

ու ան գի տութ յան մեջ խար խա փող, փրկութ յան ճա նա պար հը մեր-

ժող մար դը կա րող է նա խան ձել իր նմա նին եւ նա խան ձից դրդված՝ 

սոս կա լի գոր ծեր գոր ծել, ինչ-որ կերպ կա րե լի է հաս կա նալ, չէ՞ որ 

այդ պի սի մար դը երկ յուղ չու նի Տի րո ջից, հե տե ւա բար չի վա խե նում 

նաեւ պատ ժից, սա կայն երբ նույ նը նկատ վում է ի րեն քրիս տոն յա 

հա մա րող, աստ վա ծա յին լույ սով լու սա վոր ված մար դու մոտ, ով քա-

ջա ծա նոթ է սուրբգ րա յին ճշմար տութ յուն նե րին, Ե կե ղե ցու հայ րե րի 

վար դա պե տութ յանն ու ուս մուն քին, ով մշտա պես ներ կա է ե կե ղե-

ցա կան ա րա րո ղութ յուն նե րին, հատ կա պես սբ․ Պա տա րա գի սոս կա-
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լի խորհր դին, եւ ոչ միայն ներ կա է, այ լեւ հա ղորդ վում է Տի րոջ 

Մարմ նի եւ Ար յան Սուրբ Խորհր դին... մեղմ ա սած՝ տխուր է, մտա-

հո գիչ ու ցա վա լի: Եվ ցավն ա վե լի մեծ է լի նում, իսկ վեր քը՝ ա վե լի 

խոր, երբ հո գե ւոր կյան քով ապ րող մարդն ա ռանց պատ ճա ռի չի 

սի րում, ան գամ ա տում է իր նմա նին՝ ա մեն մի ջոց գոր ծադ րե լով 

նրան վնա սե լու, վա տա բա նե լու, պա խա րա կե լու ու չա րա խո սե լու: 

Մի՞թե սա կեղ ծա վո րութ յուն չէ, ո՞րն է չա րութ յան ար մա տը, ե թե 

դի մա ցինն ի րեն չա րա խո սե լու ա ռիթ չի տվել: Որ տե ղի՞ց այս քան 

չա րութ յուն եւ ա տե լութ յուն, ին չո՞ւ ենք դա տում մեզ նմա նին, ին-

չո՞ւ մեր աչ քի գե րա նը չենք տես նում, այլ միայն՝ մեր եղ բոր աչ քի 

շյու ղը, չէ՞ որ մենք էլ զերծ չենք մեղ քե րից եւ ի րա վունք չու նենք, 

մեզ Աստ ծու տե ղը դնե լով, դա տել մեր եղ բո րը, քա նի որ՝ «Կա մե՛կ 

Օ րենս դիր եւ Դա տա վոր, որ կա րող է փրկել եւ կոր ծա նել...» (Հակ. 

Դ 12): Մինչ դեռ ե թե մեզ քրիս տոն յա ենք կո չում, պար տա վոր ենք 

քրիս տոն յա յին վա յել ըն թացք ու նե նալ. լի նել «աշ խար հի լույ սը» եւ 

«երկ րի ա ղը», նե րել ու սի րել միմ յանց, ան գամ՝ մեր թշնա մի նե րին, 

ա ղո թել նրանց հա մար... Ի՞նչ սի րո մա սին կա րող է խոսք լի նել, երբ 

մենք չենք կա րո ղա նում սի րել ան գամ մեր մեր ձա վոր նե րին՝ հար մար 

ա ռի թը բաց չթող նե լով նրանց նա խան ձե լու ու բամ բա սե լու: «Լսե-

ցի՞ր ո րե ւէ խոսք՝ թող մեռ նի այն քո սրտում»,- ա սում է ի մաս տու-

նը (Սի րաք ԺԹ 9): Եվ ե թե ան գամ բամ բաս վո ղը մե ղա վոր է, ա պա 

դարձ յալ ի րա վունք չու նենք նրա մեղքն ի լուր աշ խար հի հայ տա-

րա րե լու, այլ որ պես ճշմա րիտ քրիս տոն յա ներ՝ պար տա վոր ենք նե-

ցուկ եւ օգ նա կան լի նել նրան, ա ղո թել նրա հա մար: Այդ պի սի մեկն 

ար ժա նի է մեր կա րեկ ցան քին եւ գթութ յանն ա ռա վե՛լ, քան ո րե ւէ 

մե կը: Սբ. Հա կո բոս ա ռաք յալն ա սում է. «Ով մե ղա վո րին իր մո լո-

րութ յան ճա նա պար հից ետ է բե րում, կփրկի նրա հո գին մահ վա նից 

եւ կծած կի մեղ քե րի մի ամ բողջ բազ մութ յուն» (Հակ. Ե 20):

«Ու րիշ նե րի մա սին վատ մի ար տա հայտ վիր,- խրա տում է սբ. 

Հովհ. Ոս կե բե րա նը,- որ պես զի չպատ վազր կես քեզ, բե րա նիցդ աղ-

տե ղութ յուն ներ մի թա փիր: Ինչ պես չա րա լե զու մար դուց բո լո րը 

խու սա փում են, այն պես էլ քաղց րա բար բառ բե րան ու նե ցո ղին բո-

լորն ըն դու նում են որ պես սե փա կան ան դա մի ու հա րա զատ եղ բոր»: 

Ինչ պես հպար տութ յունն է ծա ծուկ մուտք գոր ծում մար դու հո գի, 

այն պես էլ նա խան ձը, բար կութ յունն ու մա հա ցու մյուս մեղ քե րը, 

ո րոնք շղթայ ված են միմ յանց: Դի մա ցի նին նա խան ձե լու պատ ճառ-

նե րը տար բեր կա րող են լի նել, օ րի նակ՝ գե ղեց կութ յու նը, հա ջո-

ղութ յու նը, հարս տութ յու նը, ի մաս տութ յու նը եւ այլն, սա կայն ոչ մի 
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պատ ճառ չի կա րող ար դա րաց նել քրիս տոն յա յին՝ Քրիս տո սին զին-

վո րագր վա ծին, ով պետք է ան դուլ պայ քար մղի իր մեջ ար մա տա-

ցած այդ ախ տի դեմ, ո րով հե տեւ «այդ պի սին ե թե բա զում ճգնութ-

յուն ներ էլ կրի եւ բյուր ա ռա քի նութ յուն ներ էլ ստա նա, պահ քով 

ու բո լոր ճգնութ յուն նե րով ինքն ի րեն մա շի հա նա պազ, մե ծա մեծ 

նշան ներ գոր ծի, մշտա ջան ա ղոթք նե րով եւ փա ռա բա նութ յուն նե-

րով նման վի վե րին զվար թուն նե րին, ան գամ ե թե մար տի րոս վի եւ 

հրով այր վի եւ իր սրտում նա խանձ եւ չա րութ յուն ու նե նա, բո լոր 

սպա նող նե րից ու շնա ցող նե րից ա ռա վել պիղծ եւ մեղ քե րի մեջ թա-

թախ ված բո լոր ամ բա րիշտ նե րից ա ռա վել ա նի րավ կհա մար վի» (սբ․ 

Հովհ. Ման դա կու նի): Եվ քա նի որ Աստ ված ա մե նա տես է եւ ար դա-

րա դատ, տես նում է ա մեն ինչ, հա տու ցում է յու րա քանչ յու րին՝ ըստ 

իր սրտի ցան կութ յուն նե րի ու գոր ծե րի, ինչ պես դարձ յալ սբ․ Հովհ. 

Ոս կե բե րանն է ա սում. «Ինչ քան շատ ես նա խան ձում, այն քան ա վե-

լի շատ բա րիք ներ ես գոր ծում նրա հա մար, ում նա խան ձում ես: 

Աստ ված ա մեն ինչ տես նում է, իսկ երբ տես նում է, որ նե ղաց նում 

են մար դու, ով ոչ մե կին չի վի րա վո րում, ա պա ա ռա վել եւս բարձ-

րաց նում է նրան եւ հռչա կա վոր դարձ նում եւ դրա նով իսկ պատ-

ժում նա խան ձո տին»:

Նա խան ձը կար ճում է մար դու կյան քը, ո րով հե տեւ նա, ով չի 

կա րո ղա նում անխ ռով ըն դու նել ու րի շի հա ջո ղութ յունն ու եր ջան-

կութ յու նը եւ այն իր անձ նա կան դժբախ տութ յունն է հա մա րում, 

մշտա պես տա ռա պում է՝ կորց նե լով իր խա ղա ղութ յունն ու հան գիս-

տը: Ա մեն դեպ քում, որ քան էլ դժվար լի նի ի րա գոր ծել, Սբ․ Գիր քը 

պատ վի րում է բա րիով հաղ թել չա րին եւ ա ղո թել թշնա մի նե րի հա-

մար, իսկ «նա խան ձոտ մար դու ձեռ քե րը հնա րա վոր է կա պել՝ նրան 

բա րիք գոր ծե լով, եւ նրա ա տամ նե րը փշրել՝ բա րո յա կան ա ռա քի-

նութ յուն նե րի մե ծա մեծ բա րիք նե րով» (Պո ղոս պատ րիարք Ադ րիա-

նու պոլ սե ցի): Ա յո՛, նա խան ձի հա կա դիր ա ռա քի նութ յու նը եղ բայ-

րա սի րութ յունն է, սե րը մեզ նմա նի հան դեպ, չէ՞ որ յու րա քանչ յուր 

մարդ Աստ ծու պատ կերն ու նմա նութ յունն է կրում: Քրիս տոսն 

ա սում է. «Պի տի սի րես քո ըն կե րո ջը, ինչ պես քո ան ձը» (Ղուկ. Ժ 

27), քա նի որ՝ «Ով չի սի րում իր եղ բո րը, ո րին տես նում է, ինչ պե՞ս 

կա րող է սի րել Աստ ծուն, ո րին չի տե սել» (Ա Հովհ. Դ 20): Չխա-

բենք մեզ՝ կար ծե լով, թե ճշմա րիտ քրիս տոն յա ներ ենք, ե թե քեն ու 

ոխ ու նենք գեթ մեկ մար դու հան դեպ: Քրիս տո սը մեզ պատ վի րում 

է 70 ան գամ 7 ան գամ նե րել մեր ըն կե րո ջը, ե թե մեր դեմ մե ղան չի, 

նե րո ղա միտ գտնվել բո լո րի հան դեպ:
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Նա հա մայն մարդ կութ յա նը տվեց նե րո ղամ տութ յան մե ծա-

գույն օ րի նա կը՝ խա չի վրա յից ա ղո թե լով Ի րեն խա չող նե րի հա մար: 

Եվ որ քան հրեա նե րը նա խան ձում ու չա րա խո սում էին Նրան, այն-

քան Նա ա վե լի զո րա վոր գոր ծեր էր գոր ծում՝ չդա դա րե լով նրանց 

ա պաշ խա րութ յան կո չել:

Ու րեմն ար մա տա խի՛լ ա նենք այս չար, հո գե կոր ծան ախ տը մեր 

մի ջից, ար թուն եւ զգոն լի նենք, չնման վենք բան սար կո ւին՝ չա րա-

խո սե լով ու նա խան ձե լով միմ յանց, այլ նման վենք մեր Փրկչին՝ սի-

րե լով միմ յանց, քա նի որ՝ «Սե րը երկն քի ար քա յութ յան բա նա լին է 

եւ հա վի տե նա կան կյան քի ճա նա պար հը: Սե րը մարդ կանց Աստ ծու 

որ դի ներ եւ երկ նա յին ար քա յութ յան ժա ռան գորդ ներ է դարձ նում: 

Սե րը երկ րա յին նե րիս երկ նա յին եւ հո ղե ղեն նե րիս հրե ղեն է դարձ-

նում... Աստ ված սեր է եւ կա մե նում է, որ մենք էլ սուրբ սրտով եւ 

ան կեղծ հա վա տով սի րենք միմ յանց» (սբ․ Հովհ. Ման դա կու նի):

(2010 թ., փետրվար, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ճ Շ Մ Ա  Ր Ի Տ  Ե Վ  Կ Ե Ղ Ծ  Ա Ս Տ  ՎԱ  Ծ Ա  Պ Ա Շ  Տ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ

«Ի՞նչ օ գուտ քեզ մաք րութ յու նից քո, երբ պի տի 
դատ վես  փա րի սե ցու հետ» (Նա րեկ, ԲԱՆ Ծ Ա):

Աստ վա ծա շունչ գրքերն ու Ե կե ղե ցու սրբա զան հայ րերն ա մեն-
քիս հոր դո րում են զգու շա նալ կեղ ծա վո րութ յու նից, կեղծ բա րե-
պաշ տութ յու նից, սնա փա ռութ յու նից: Հի շենք, թե ինչ պես մեր Տե րը 

դա տա պար տեց փա րի սե ցի նե րի ու օ րենս գետ նե րի կեղ ծա վո րութ-
յու նը (հմմտ. Մատթ. ԻԳ 1-29), ով քեր թո ղել էին օ րեն քի ա մե նից 

կա րե ւոր նե րը՝ ար դա րա դա տութ յու նը, ո ղոր մութ յու նը, հա վա տը եւ 

ի րենց բո լոր գոր ծերն ա նում էին ի ցույց մարդ կանց: «Բա ժա կի ու 

պնա կի դուր սը մաք րում եք, մինչ ներ սից նրանք լի են ձեր գո ղութ-
յամբ ու ան ժուժ կա լութ յամբ»,- ա սում է Աստ ված: «Վա՜յ»-ե րի մեծ 

շարք, որն ուղղ ված է օ րենս գետ նե րին ու փա րի սե ցի նե րին, նաեւ մե-
զա նից յու րա քանչ յու րին՝ մեզ սթա փեց նե լու, ուղ ղե լու հա մար, քա-
նի որ մեր օ րե րում էլ քիչ չեն մար դիկ, ով քեր ի րենց նվիրյալ քրիս-
տոն յա ներ են հա մա րում, սա կայն ի րա կա նում զուրկ են ճշմա րիտ 
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հա վա տից: Քրիս տո նեութ յու նը կյան քի կրոն է, ո րով պետք է ապ-
րել: Քրիս տո սի ճշմա րիտ հե տե ւոր դը նա է, ով ըն թա նում է Աստ վա-
ծոր դու ու ղեն շած լու սա վոր, կեն սա բեր, միեւ նույն ժա մա նակ փշոտ 

ճա նա պար հով, ո րը քրիս տոն յա յին խա ղա ղութ յան նա վա հան գիստ 

է ա ռաջ նոր դում: Քրիս տոսն Իր ա նու նով մեզ կո չեց  քրիս տոն յա-
ներ: Մինչ դեռ շա տերն այ սօր ու նեն միայն «աստ վա ծա պաշ տութ-
յան կեր պա րանք, սա կայն ու րա ցել են Նրա զո րութ յու նը» (Բ Տիմ. 

Գ 5): Ի րենց  քրիս տոն յա ներ են ան վա նում, սա կայն խար խա փում 

են խա վա րի մեջ՝ կար ծե լով, թե լույ սի մեջ են, քա նի որ խոս տո վա-
նում են Աստ ծուն միայն խոս քով, մինչ դեռ սրտով հե ռա ցած են 

եւ գոր ծե րով ու րա նում են Նրան, ինչ պես եւ Ե սա յի մար գա րեն է 

վկա յում. «Այս ժո ղո վուր դը շրթունք նե րով է ինձ մե ծա րում, բայց 

ի րենց սիր տը հե ռա ցած բա ժան ված է ինձ նից»: Կեղծ բա րե պաշտ նե-
րին բնո րոշ է հպար տութ յու նը, եւ այս ախ տով վա րակ ված՝ ի րենց 

բարձր են դա սում բո լո րից: Այդ պի սիք «ա վե լի հեշ տա սեր են, քան 

աստ վա ծա սեր»,- ա սում է ա ռաք յա լը: Նրանք ու նեն մեծ փա փագ 

մարդ կան ցից գո վեստ ներ, փառք ստա նա լու, մե ծար վե լու: Ի րա րից 

են փառք առ նում եւ չեն ո րո նում այն փառ քը, որ միակ Աստ ծուց 

է գա լիս (հմմտ. Հովհ. Ե 44): Սա ան շուշտ սնա փա ռութ յան նշան է 

եւ մտքի կու րութ յան հե տե ւանք: Մինչ դեռ ճշմա րիտ քրիս տոն յան 

խո նարհ է, տրտմում ու փախ չում է գո վեստ նե րից, ո րով հե տեւ գի-
տի, որ Տի րո ջից է ստա նա լու իր ա ռա քի նութ յան վարձն ու պա տի-
վը (հմմտ. Հովհ. ԺԲ 43): Կեղծ քրիս տոն յա նե րից շա տե րը պար բե-
րա բար ե կե ղե ցի են գնում, Պա տա րա գի սրբա զան ա րա րո ղութ յա նը 

մաս նակ ցում, ու նեն հո գե ւոր գի տե լիք նե րի ստվար պա շար եւ կար-
ծում են, թե ար դեն հա սել են կա տար յալ աստ ված ճա նա չո ղութ յան:  

Մինչ դեռ ըն դու նայն են նրանց գի տե լիք ներն ու ջան քե րը, քան զի 

չեն կա տա րում Աստ ծու պատ վի րան նե րը, չեն ապ րում քրիս տոն յա-
յին վա յել կյան քով եւ կրկնա կի դա տա պար տութ յան են թարկ վում, 

քան զի գի տեն ու չեն կա տա րում՝ հա մա րե լով ի րենց այն, ինչ չեն: 

Միայն դրսից են ար դար ե րե ւում, իսկ ներ սից լի են կեղ ծա վո րութ-
յամբ եւ ա նօ րի նութ յամբ (հմմտ. Մատթ. ԻԳ 28): Նրանց մա սին 

Տերն ա սաց. «Դուք եք, որ մարդ կանց ա ռաջ ձեզ ար դար եք ձե-
ւաց նում, սա կայն Աստ ված ձեր սրտե րը գի տե. ո րով հե տեւ այն, որ 

մարդ կանց ա ռաջ բարձր է, Աստ ծու ա ռաջ զազ րե լի է» (Ղուկ. ԺԶ 

15), եւ՝ «Ի՞նչ օ գուտ քեզ մաք րութ յու նից քո, երբ պի տի դատ վես 

փա րի սե ցու հետ»,- ա վե լաց նում է սբ․ Գր․ Նա րե կա ցին: Աստ ված 

ա մե նա տես է, եւ հնա րա վոր չէ Նրա նից ո րե ւէ բան թաքց նել: Մարդ-
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կանց առ ջեւ բա րե պաշտ ե րե ւա լով ան գամ՝ չենք կա րող խու սա փել 

Աստ ծու ա մե նա տես աչ քից: Ան խա բե լի է Աստ ված: Նա Ինքն իսկ 

ա սաց. «Ես՝ Տերս, քննում եմ սրտե րը եւ փոր ձում ե րի կամ նե րը, որ-
պես զի յու րա քանչ յու րին հա տու ցեմ ըստ իր ըն թաց քի եւ ըստ իր 

գոր ծե րի արդ յուն քի» (Ե րե միա ԺԷ 10):

Ե թե խոս տո վա նում ենք Աստ ծուն, ին չո՞ւ ենք մեր գոր ծե րով 

ու րա նում Նրան: Ե թե մեզ ճշմա րիտ քրիս տոն յա ներ ենք հա մա րում, 

հարկ է, որ մեր ա ռա քի նի կեն ցա ղա վա րութ յամբ, ա նա րատ վար քով 

ու բա րի գոր ծե րով, Աստ ծու խոս քի հան դեպ երկ յու ղով, հա վա տով 

ու սի րով վկա յենք մեր քրիս տոն յա լի նե լը: «Ե թե այս բա նե րը գի-
տեք, ա ռա վել ե րա նե լի եք, ե թե դրանք կա տա րեք»,- ա սում է Տե րը 

Հով հան նու Ա վե տա րա նում (ԺԳ 17): Հարկ է «խոս քը կա տա րող ներ 

եւ ոչ միայն այն լսող ներ լի նել»,- ա վե լաց նում է Հա կո բոս ա ռաք-
յա լը: Գի տե նա լը քիչ է փրկվե լու հա մար, կա տա րելն է հա ճե լի 

Աստ ծուն: Հա վա տի գոր ծեր գոր ծենք, որ պես զի կա տար յալ լի նի մեր 

հա վա տը, ո րով հե տեւ «Ինչ պես մե ռած է մար մինն ա ռանց հո գու, 

այն պես էլ մե ռած է հա վատն ա ռանց գոր ծե րի» (Հակ. Բ 26): Տեր 

Աստ ված կո չեց մեզ սրբութ յան եւ զգու շաց րեց. «Ոչ ա մեն մարդ, որ 

ինձ «Տե՜ր, Տե՜ր» է ա սում, երկն քի ար քա յութ յուն կմտնի, այլ նա՛, 

ով կա տա րում է կամ քը իմ Հոր, որ երկն քում է» (Մատթ. Է 21): Իսկ 

ո՞րն է Աստ ծու կամ քը, ե թե ոչ այն, որ հա վա տանք Նրան՝ մեր Տի-
րո ջը եւ Փրկչին, Ում հարկ է հո գով եւ ճշմար տութ յամբ երկր պա գել 

(հմմտ. Հովհ. Դ 24): Հավատանք ու հետեւենք մեր Տիրոջ կյանքի 

օրինակին։

Քննենք ինք ներս մեզ. արդ յո՞ք ճշմա րիտ քրիս տոն յա ներ ենք, 

թե՞ ու նենք միայն քրիս տո նեութ յան ար տա քին կեր պա րանք: 

Զգույշ լի նենք, չլի նի թե մեզ հա վա տի մեջ հաս տա տուն կար ծե լով՝ 

սխալ վենք ու գլոր վենք՝ ըստ ա ռաք յա լի խոս քի, որ ա սում է. «Ով 

կար ծում է, թե կանգ նած է հաս տատ, թող զգույշ լի նի, գու ցե թե 

ընկ նի» (Ա Կորնթ. Ժ 12): Քրիս տո նեա կան մեր գի տե լիք նե րը հա-
մա պա տաս խա նեց նենք մեր կյան քին: Աստ ծու օգ նութ յամբ եւ մեր 

ջան քե րով ար մա տա խիլ ա նենք մեր սրտե րից ու հո գի նե րից ճշմա-
րիտ քրիս տոն յա յի կեր պա րին ան հա րիր բո լոր բա ցա սա կան ե րե-
ւույթ ներն ու սո վո րույթ նե րը, մեղ քի բո լոր ծնունդ նե րը: Ա պաշ խա-
րութ յան սպե ղա նի նե րով դար մա նենք մեղ քե րով հի վան դա ցած մեր 

հո գի ներն ու ա պա վի նենք մի միայն մեր հո գի նե րի ու մար մին նե րի 

Բժշկին՝ Հի սուս Քրիս տո սին: Եվ այդ ժամ միայն նա յենք մեր շուր ջը, 

օգ նութ յան ձեռք մեկ նենք մեր մո լոր ված քույ րե րին ու եղ բայր նե-
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րին եւ «ում որ կա րող ենք, ա զա տենք մեղ քե րի բան տից»: Ո ղոր-
մած է Աստ ված ու նե րո ղա միտ, ա նեզր է Նրա քաղց րութ յու նը, եւ 

բաց են Նրա ո ղոր մութ յան դռնե րը. «Ա պաշ խա րութ յան կյան քի 

դու ռը չի փակ վե լու մին չեւ այս  աշ խար հի վախ ճա նը»,- ա սում է 

մեր հա վա տի հայր սբ. Գր. Լու սա վո րի չը: Կեղծ բա րե պաշ տութ յամբ 

պատ ճառ չդառ նանք մեր ան ձե րի հա վի տե նա կան կոր ծան ման, այլ 

կա տար յալ աստ ված պաշ տութ յամբ եւ ճշմա րիտ հա վա տով գի շեր 

ու զօր հսկենք մեր ան ձե րի փրկութ յան հա մար: Հայ րե րից մեկն 

ա սում է, որ ճշմա րիտ քրիս տոն յան պար տա վոր է բո լոր մարդ կան-
ցից ա ռա վե՛լ իր ան ձի փրկութ յան հա մար ա հու դո ղով աշ խա տել՝ 

մշտա պես հի շե լով մեր Տի րոջ խոս քե րը. «Ե թե ձեր ար դա րութ յունն 

ա վե լի չլի նի, քան օ րենս գետ նե րի նը եւ փա րի սե ցի նե րի նը, երկն քի 

ար քա յութ յուն չեք մտնի» (Մատթ. Ե 20): 
(2004 թ., հոկտեմբեր, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Դ Ե  Պ Ի  Կ Ա  Տ Ա  Ր Ե  Լ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ  Տ Ա  Ն Ո Ղ 

Ճ Ա  Ն Ա  Պ Ա Ր  Հ Ո Վ . . .

«Ե րա նի նրանց, ով քեր ան բիծ ու ղի են բռնել եւ ըն թա նում են 
Տի րոջ օ րեն քով: Ե րա նի նրանց, ով քեր հե տե ւում են Նրա պատ վի րան նե րին, 

ի րենց ամ բողջ սրտով փնտրում են Նրան» (Սաղմ. ՃԺԸ 1-2):

Մեր օ րե րում, երբ թվում է՝ այն քան քիչ է լա վը, եւ գե րակշ-

ռո ղը վատն է մե զա նում, երբ թվում է, թե չարն է հաղ թա նա կում 

ա մեն քայ լա փո խի եւ զո րա նում օ րեօր, հա սա րա կութ յան մեջ՝ մեր 

կող քին,  ապ րում են մար դիկ, ով քեր ի րենց իսկ գո յութ յամբ,  ի րենց 

սրտի մաք րութ յամբ, անբ ծութ յամբ, բա րութ յամբ եւ քրիս տո նեա-

վա յել կեն սա կեր պով յու րա քանչ յուր Աստ ծու օր բա րին են գոր ծում 

ի րենց շրջա պա տում՝ մեր ձա վոր նե րի, ըն կեր նե րի, նույ նիսկ օ տար-

նե րի եւ ան ծա նոթ նե րի հան դեպ: Մար դիկ, ո րոնք ճշմա րիտ քրիս-

տոն յա ներ են, քրիս տո նեութ յունն իբ րեւ կեն սա կերպ ու նեն ի րենց 

կյան քում եւ ջա նում են այն պես ապ րել, որ Աստ ծու ա նու նը փա ռա-

վոր վի ի րենց գոր ծե րի մի ջո ցով, բա րի օ րի նակ են բո լո րին: Ան նենգ, 
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ան նա խանձ սրտով ապ րում են ի րենց քրիս տո նեա կան կյան քը՝ 

ո րե ւէ մե կի վա տը չկա մե նա լով, «ու րա խա ցող նե րի ու րա խութ յամբ 

ուրա խա նա լով, լա ցող նե րի հետ լա լով», սգա վոր նե րին վշտա կից լի-

նե լով, աղ քատ նե րի ու տնանկ նե րի հան դեպ ո ղոր մած գտնվե լով... 

Այս մար դիկ փոր ձում են հնա րա վո րինս տի րա վանդ պատ վի րան նե-

րի հա մա ձայն ապ րել՝ միշտ փնտրե լով շրջա պա տում հա վա տա վոր 

ան ձանց, ո րոնց հետ կկա րո ղա նան զրու ցել հո գե ւոր, ե րա նա կան, 

եր ջա նիկ ապ րում նե րի, զգա ցում նե րի, աստ վա ծա յին սքան չե լիք նե-

րի, ո ղոր մա ծութ յան եւ ան հուն սի րո մա սին: Նրանք նա խընտ րել 

են լույ սը խա վա րից. ըն թա նա լով Տի րոջ ու ղեն շած փրկա բեր ճա նա-

պար հով՝ ճա ռա գում են ինչ պես լու սա տու ջա հեր՝ այ լոց փո խան ցե-

լով ի րենց հո գու խա ղա ղութ յունն ու հա վա տը՝ վկա յե լով, թե ի րենք 

որ քա՜ն եր ջա նիկ են Աստ ծով: 

Սա կայն, Տի րոջ ան սուտ խոս քի հա մա ձայն, որ ա սաց Իր ա շա-

կերտ նե րին, թե՝ «Ե թե ինձ հա լա ծե ցին, ա պա ձեզ էլ կհա լա ծեն» 

(Հովհ. ԺԵ 20), փոր ձութ յուն ներ ու հա լա ծանք ներ են հաս նում 

Աստ ծու ընտր յալ նե րի՝ ճշմա րիտ քրիս տոն յա նե րի վրա, ինչ պես եւ 

ե ղել է բո լոր ժա մա նակ նե րում: Քա նի որ բան սար կուն, նա խան-

ձե լով Աստ ծու հա վա տա րիմ ծա ռա նե րին, ա մեն կերպ փոր ձում է 

հե ռաց նել Աստ ծուց՝ հու սա հա տեց նե լով, ընկ ճե լով տա րաբ նույթ 

հար ված նե րով, փոր ձութ յուն նե րով, հի վան դութ յամբ եւ այլ մի ջոց-

նե րով, ինչ պես հինկ տա կա րան յան Հոբ ե րա նե լու պատ մութ յու նից 

ենք քա ջա տեղ յակ: Հա կա ռա կոր դը ծանր, ան տա նե լի փոր ձութ յուն-

նե րի մեջ է գցում բա րե պաշտ քրիս տոն յա նե րին, ով քեր կա րո ղա-

նում են հաղ թա հա րել դրանք Աստ ծու օգ նութ յանն ու զո րութ յանն 

ա պա վի նե լով: Գի տենք, որ մար դու հա մար ա մե նա ծանր փոր ձութ-

յու նը նա խա տինք նե րի, ա նար գանք նե րի համ բե րելն է: Հնա րա վո՞ր 

է պատ կե րաց նել մի ա վե լի հու սա հա տեց նող վի ճակ, քան այն, երբ 

բո լո րը ե րես են թե քում քե զա նից, նույ նիսկ բա րե կամ ներն ու ըն-

կեր ներն են սկսում մե ղադ րել ու փնո վել, այն էլ՝ չգոր ծած մեղ քե րի 

ու սխալ նե րի հա մար: Սա քրիս տոն յա յի ճա նա պար հին հան դի պող 

տա րա տե սակ փոր ձութ յուն նե րից մեկն է միայն: Չա րը նա խան ձով է 

լցնում իր կա մա կա տար նե րի սրտե րը՝ թե լադ րե լով իր կամ քը, այն է՝ 

չա րիք հասց նել, ա մեն կերպ վնա սել եւ հու սա հա տութ յան մեջ գցել 

իր հեր թա կան զո հին: Նման ի րա վի ճա կում, թվում է, թե չկա մե կը, 

ով օգ նութ յան ձեռք մեկ նի, թվում է, թե մոտ է հու սա հա տութ յու-

նը: Սա կայն ճշմա րիտ քրիս տոն յան ոչ միայն չի ընկ նում հու սա հա-

տութ յան խոր խո րա տը, վի հը, այ լեւ նե րո ղամ տութ յան ո գով լցված՝ 
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կա րո ղա նում է նե րել իր հան դեպ չա րիք գոր ծող նե րին՝ խղճա լով 

նրանց: Մտա բե րում է ա ռաք յա լի խոս քե րը, ո րոնք հու սադ րում են 

նրան. «Մտա բե րե՛ք Հի սու սին, որ այս պես համ բե րեց Իր հան դեպ 

մե ղա վոր նե րի ու նե ցած հա կա ռա կութ յա նը...» (Եբր. ԺԲ 3): Ուս տի 

ոչ միայն չի ըմ բոս տա նում Աստ ծու դեմ՝ գան գատ վե լով, թե ի րեն 

հա սած նե ղութ յուն նե րին ինքն ար ժա նի չէր, այ լեւ կա տար յալ հա-

վա տով եւ խո նար հութ յամբ սկսում է խոր հել, մտո րել, որ ինքն ար-

ժա նի էր այդ փոր ձութ յուն նե րին, որն էլ ա ռիթ է լի նում խո նարհ-

վե լու, շտկվե լու, ուղղ վե լու: Չէ՞ որ Աստ ծու թույ լա տու կամ քով 

մեզ վրա հա սած յու րա քանչ յուր փոր ձութ յուն մեզ հա վա տի մեջ 

հաս տա տե լու, զո րաց նե լու, սրբե լու հա մար է, ըստ ի մաս տու նի հե-

տեւ յալ խոս քի, որ ա սում է. «Ոս կին փորձ վում է կրա կի մեջ, իսկ 

մար դը՝ տա ռա պանք նե րի բո վում» (Սի րաք Բ 5): Մար դը չի կա րող 

դի մա կա յել չա րահ նար փոր ձութ յուն նե րին, դժվա րութ յուն նե րին, 

ե թե չու նե նա զո րեղ ու ան սա սան հա վատ առ Բարձր յալն Աստ ված, 

Ով միշտ զո րաց նում եւ հաղ թութ յան է ա ռաջ նոր դում Ի րեն հու-

սա ցող նե րին հո գե ւոր այս պա տե րազ մում, քա նի որ՝ «Ինչ պես որ 

Ինքն իսկ չար չար վեց՝ փոր ձութ յան մատն վե լով, այն պես էլ կա րո՛ղ է 

օգ նել փոր ձութ յան են թարկ ված նե րին» (Եբր. Բ 18): Վստահ եմ, որ 

յու րա քանչ յու րիս հա մար բա րի եւ ու սա նե լի օ րի նակ է մեր հա վա-

տա կից նե րից յու րա քանչ յու րի ձեռք բե րու մը, հաղ թա նա կը հո գե ւոր 

պա տե րազ մում: Ոչ թե փախ չենք կյան քում մեզ հան դի պող դժվա-

րութ յուն նե րից եւ փոր ձութ յուն նե րից, այլ հա վա տով զրա հա վոր-

ված, «որ պես Քրիս տո սի չար չա րանք նե րին մաս նա կից ներ, ու րա՛խ 

լի նենք...» (հմմտ. Ա Պետր. Դ 13), պայ քա րենք եւ հաղ թա նա կենք՝ 

ա վե լի հաս տատ վե լով հա վա տի մեջ՝ օ րի նակ ու նե նա լով մեր Տեր Հի-

սուս Քրիս տո սին, բո լոր սրբե րին եւ մար տի րոս նե րին:

Փա՜ռք Աստ ծուն, որ մե զա նում այ սօր կան մար դիկ, ով քեր 

ի րենց ա ռա քի նի, ազ նիվ, աստ վա ծա հա ճո կեն ցա ղա վա րութ յամբ, 

ա նե րեր, ան սա սան հա վա տով կա րո ղա նում են լույս սփռել ի րենց 

շրջա պա տում՝ ճշմար տա պես լի նե լով «աշ խար հի լույ սը» եւ «երկ-

րի ա ղը» (հմմտ. Մատթ. Ե 13), ով քեր կա րո ղա նում են «բա րիով 

հաղ թել չա րին» (Հռոմ. ԺԲ 21), սի րել ի րենց թշնա մի նե րին, ա ղո թել 

նրանց հա մար՝ Տի րոջ պատ գա մի հա մա ձայն, որ ա սում է. «Սի րե-

ցե՛ք ձեր թշնա մի նե րին, օրհ նե ցե՛ք ձեզ ա նի ծող նե րին, բա րութ յո՛ւն 

ա րեք ձեզ ա տող նե րին եւ ա ղո թե ցե՛ք նրանց հա մար, որ չար չա րում 

են ձեզ եւ հա լա ծում» (Մատթ. Ե 44): Նրանք ի րենց հո գու աստ վա-

ծա յին խա ղա ղութ յունն ու բա րութ յու նը, սրբութ յունն են փո խան-

21 - Գողգոթայի հաղթանակը
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ցում ա մեն քին եւ կյան քում ցան կա ցած ի րա վի ճա կում, ա մե նադժ-

վա րին պա հե րին ան գամ չեն դա դա րում Աստ ծուն սի րել ի րենց ողջ 

սրտով եւ գո հա նալ Նրա նից ա մեն ին չի հա մար: Մար դիկ, ով քեր 

քայ լում են դե պի կա տա րե լութ յուն տա նող ճա նա պար հով, քան զի 

կա տա րե լութ յու նը մար դու ու ժե րից վեր ի րո ղութ յուն չէ, անհ նա րին 

չէ նրանց հա մար, ով քեր ի րենց ողջ հո գով եւ էութ յամբ ձգտում են 

կա տա րե լութ յան, սրբութ յան, ո րին հնա րա վոր է հաս նել աստ ված-

մեր ձեց ման ճա նա պար հով: Մար դը կոչ ված է սրբութ յան, եւ ե թե 

անհ նա րին լի ներ մար դու հա մար այդ, ա պա Տե րը չէր պատ գա մի՝ 

ա սե լով. «Կա տար յա՛լ ե ղեք դուք, ինչ պես եւ ձեր երկ նա վոր Հայրն է 

կա տար յալ» (Մատթ. Ե 48), նաեւ՝ «Սո՛ւրբ ե ղեք, ո րով հե տեւ սուրբ 

եմ ես» (Ա Պետր. Ա 16): Ա հա ճշմա րիտ հա վա տի զո րութ յու նը, ո րը 

մղում է մար դուն սրբութ յան, կա տա րե լութ յան, ա հա աստ վա ծա-

պատ կեր մար դու կո չումն ու ա ռա քե լութ յունն այս կյան քում՝ վե-

րագտ նել կո րուս յալ դրախ տը, ո րը մար դը կորց րել էր մեղ քի պատ-

ճա ռով, ըստ մարդ կա յին տկա րութ յան չա փի՝ ապ րել սուրբ կյան-

քով, դառ նալ աստ վա ծան ման՝ ար ժա նա նա լով աստ ված տե սութ յանն 

ու հա վի տե նա կան կյան քին: 

(2005 թ., նոյեմբեր, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Մի մ  յ ա ն ց  հ ա  մ ա ր  ա  ղ ո թ ք  ա  ր ե ք …

Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րի բնո րոշ մամբ` ա ղոթքն Աստ ծո հետ 

հա ղոր դակ ցութ յուն հաս տա տե լու ա մե նաան մի ջա կան ճա նա պարհն 

է, դեմ հան դի ման խո սակ ցութ յուն Նրա հետ: Ինչ պես կե րա կու րը 

մարմ նի սնունդն է, այն պես էլ ա ղոթ քը` հո գու: «Ուս տի մարմ նի 

պես պետք է ա մեն օր սնել նաեւ հո գին, այ լա պես կնվա ղի, կհի վան-

դա նա կամ կմեռ նի»,-ա սում է Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե ցին եւ հա-

վե լում. «Որ քան մար դիկ օ տա րա նում են ա ղոթ քից, այն քան Աստ ծո 

շնոր հը հե ռա նում է նրան ցից, մին չեւ մե ծա մեծ մեղ քե րի մեջ ընկ-

նե լը, որ հո գու մահն է»: Ին քը` մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սը, բո-

լոր ա ղա չանք ներն Ըն դու նո ղը, որ պես մեզ օ րի նակ եւ հոր դոր բա-

զում ան գամ ողջ գի շեր ա ղո թում էր Աստ ծուն` նույ նը պատ վի րե լով 
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եւ մեզ. «Ար թո՛ւն կա ցեք եւ ա մեն ժամ ա ղո թե ցե՛ք» (տե՛ս Մատթ. 

ԻԶ 41): Ա ղոթք նե րի մեջ չկա ա վե լի մեծ ա ղոթք, քան Տե րու նա կան 

ա ղոթ քը` «Հայր մե րը», ո րը մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սը սո վո րեց րեց 

մեզ, եւ ո րը պար տա վոր է ի մա նալ յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա…: 

Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն ու սու ցա նում են, որ ա ղո թե լիս հարկ է 

նախ տրված բա րիք նե րի հա մար գո հա նալ Աստ ծուց եւ ա պա ա ռա-

ջի կա յի հա մար խնդրել: Այս է ա ղոթ քի ճշմա րիտ կեր պը: Ըստ սուրբ 

Հով հան Ոս կե բե րա նի` պետք է ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նել Աստ-

ծուն նաեւ այն ժա մա նակ, երբ չենք ստա ցել մեր խնդրա ծը, ո րով-

հե տեւ Նա ա վե լի լավ գի տի, թե ինչ է մեզ պետք, քա նի որ եր բեմն 

օգ տա կար է չստա նա լը: Եվ դարձ յալ ա ղո թե լիս պետք է խնդրել, որ 

Աստ ծու կամ քը կա տար վի մեր մեջ եւ ոչ թե մե րը: «Սրա նում են 

հաս տատ ված ա ղոթ քի կա տա րե լութ յունն ու մար դու եր ջան կութ-

յու նը» (Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե ցի): 

ԻՆ ՉՈՒ՞ Է ԱՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ԵՒ ՈՐ ՔԱ ՆՈ՞Վ Է ԿԱ ՐԵՒՈՐ  ՈՒ ՐԻՇ ՆԵ ՐԻ 
ՀԱ ՄԱՐ Ա ՂՈ ԹԵ ԼԸ…

 Մեծ է ա ղոթ քի զո րութ յու նը, սա կայն ե թե միայն մեր ան ձե-

րի  հա մար խնդրենք, անձ նա սեր ու ա նո ղորմ կլի նենք, ուս տի անհ-

րա ժեշտ է նաեւ այ լոց հա մար ա ղո թել: Վեր ջի նիս օգ տա կար լի-

նե լը ցույց է տա լիս սուրբ Հա կո բոս ա ռաք յա լի հե տեւ յալ խոս քը. 

«Միմ յանց հա մար ա ղոթք ա րեք, որ պես զի բժշկվեք. քան զի ար դա րի 

ա ղոթ քը շատ ազ դե ցիկ է եւ օգ նում է» (Հակ. Ե 16): Սբ․ Պո ղոս 

ա ռաք յա լի թղթե րը ո ղող ված են միմ յանց հա մար ա ղո թե լու պատ-

գամ նե րով: Տի մո թեո սին ուղղ ված իր ա ռա ջին թղթում ա ռաք յալն 

ա սում է. «Ա մե նից ա ռաջ ա ղա չում եմ ա ղոթք ա նել, խնդրել, պա-

ղա տել, գո հութ յուն մա տու ցել բո լոր մարդ կանց հա մար, մա նա-

վանդ թա գա վոր նե րի եւ բո լոր իշ խա նա վոր նե րի հա մար, որ պես զի 

խա ղա ղութ յամբ ու հան դար տութ յամբ վա րենք մեր կյան քը» (Ա 

Տիմ. Բ 1, 2): Պետք է ա ղո թել նաեւ քրիս տո նեա կան մեր հավատի 

պայ ծա ռութ յան, Ե կե ղե ցու հաս տա տու նութ յան, ազ գի ու հա մայն 

աշ խար հի խա ղա ղութ յան, մե ղա վոր նե րի դար ձի ու ա պաշ խա րութ-

յան, նաեւ` մեր հո գեւո րա կա նաց դա սի հա մար, ին չը եւ ա նում ենք 

յու րա քանչ յուր Պա տա րա գի եւ ա մե նօր յա ժա մեր գութ յուն նե րի ժա-

մա նակ` ըստ հաս տատ ված կար գի: Ու րեմն` այ լոց հա մար ա ղոթ քը 

հույժ կա րեւոր եւ օգ տա կար է: 



324  Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ

Հի շե ցինք սբ․ Պո ղոս ա ռաք յա լի` բո լոր մարդ կանց հա մար ա ղո-

թե լու հոր դոր նե րը: Նա տար բեր ե կե ղե ցի նե րին ուղղ ված իր գրե թե 

բո լոր թղթե րում խնդրում է ա ղո թել նաեւ իր հա մար. «Ա ղո թե ցե՛ք 

նաեւ մեզ հա մար» (Ա Թե սաղ. Ե 25): Ինքն իսկ օ րի նակ էր լի նում, 

քան զի բո լոր թղթե րում վկա յում է, որ ջեր մե ռան դո րեն ա ղո թում է 

բո լո րի հա մար. «…չեմ դա դա րում գո հութ յուն հայտ նել ձեզ հա մար` 

հի շե լով ձեզ իմ ա ղոթք նե րում» (Ե փես. Ա 15, 16), նաեւ` «ձեզ բո-

լո րիդ հա մար ա ղո թում եմ խնդութ յամբ» (Փի լիպ. Ա 4), նաեւ` «Իմ 

ա ղոթք նե րում գի շեր-ցե րեկ ա նընդ հատ քեզ եմ հի շում» (Բ Տիմ. Ա 

3): Ե թե Պո ղոս ա ռաք յալն ա շա կերտ նե րի ա ղոթք նե րի կա րիքն ու ներ, 

որ չափ ա ռա վել եւս մենք կա րիք ու նենք միմ յանց հա մար ա ղո թե լու. 

եւ մենք, ու րիշ նե րի հա մար ա ղո թե լով, ու րիշ նե րի ա ղոթք նե րը կշա-

հենք մեզ հա մար: Քան զի Նա, Ով ա ղոթք նե րի Վար դա պետն է եւ 

Ըն դու նի չը, հրա մա յում է ա մեն քի Հորն ա ղո թել ոչ հա տուկ ան ձի 

հա մար, այլ բո լո րի` «Հայր մեր» ա սե լով, քան զի սուրբ Ա վա զա նով 

որ դիա ցանք Նրան ( Խոս րով Ան ձեւա ցի): 

Ա յո՛, խիստ կա րեւոր են միմ յանց հա մար ար ված մեր ա ղոթք-

նե րը, քան զի շատ հա ճախ, երբ մեր մեր ձա վոր ներն ու մտե րիմ նե րը 

հայտն վում են ինչ-ինչ նե ղութ յուն նե րի ու վշտե րի մեջ, մենք չենք 

կա րո ղա նում նրանց օգ նել այլ կերպ, ե թե ոչ` միայն ա ղոթ քով, որն 

էլ ա մե նա մեծ օգ նութ յունն է լի նում նրանց: Շա տերս ենք մեր ա ռօր-

յա կյան քում սբ․ Պո ղոս ա ռաք յա լի պես դի մում մեր մտե րիմ նե րին` 

ա սե լով. «Ա ղո թի՛ր ինձ հա մար»: Խնդրում ենք, ո րով հե տեւ հա վա-

տում ենք ա ղոթ քի զո րութ յա նը, զգում ենք այդ ա ղոթ քի կա րի քը, եւ 

կյան քում ա մե նա բարդ ի րա վի ճակ նե րում, երբ վտանգ ված է, օ րի-

նակ, մեր ա ռող ջութ յու նը եւ վի րա հա տա կան մի ջամ տութ յան անհ-

րա ժեշ տութ յուն ու նենք կամ հայտն վել ենք ո րեւէ դժվա րին փոր-

ձութ յան մեջ, խնդրում ենք մեր մեր ձա վոր բա րե կամ-հա րա զատ-

նե րին, ըն կեր նե րին` հի շել մեզ ի րենց ա ղոթք նե րում: Եվ թե որ քան 

ե րախ տա պարտ ենք լի նում նրանց հե տո, երբ ա մեն ինչ հա ջո ղութ-

յամբ է պսակ վում, հնա րա վոր չէ նկա րագ րել բա ռե րով: «Ուր մեկ 

կամ եր կու հո գի հա վաք ված են իմ ա նու նով, այն տեղ եմ ես, նրանց 

մեջ», - ա սում է Տե րը (տե՛ս Մատթ. ԺԸ 20): Ա յո՛, Նա լսում է մա-

քուր ու ան կեղծ սրտից բխած ա ղոթք նե րը նրանց, ով քեր ա ղո թում 

են ի րենց պատ կե րակ ցի, ի Քրիս տոս ի րենց քույ րե րի ու եղ բայր-

նե րի հա մար: Մեր ձա վոր նե րի հա մար ա ղո թող մար դը նույն պես 

զգում է իր ա րած ա ղոթ քի զո րութ յու նը, քան զի ին քը նմա նա պես 

հո գեւոր օ գուտ է ստա նում` ար ժա նա նա լով Աստ ծու ո ղոր մա ծութ-
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յանն ու նե րո ղամ տութ յա նը: Այ լոց հա մար իր ա րած ա ղոթք նե րը, մի 

տե սակ, վե րա դառ նում են ի րեն, քան զի մար դը չի կա րող ա ղո թել 

ու րի շի հա մար, ե թե իր սրտում չու նե նա սրտա ցա վութ յուն, մար-

դա սի րութ յուն ու կա րեկ ցանք դե պի իր մեր ձա վո րը: Ու րի շի հա մար 

ա ղոթ քը հո գեւոր ո ղոր մութ յան մի տե սակ է`  ոչ պա կաս կա րեւոր 

նյու թա կան ո ղոր մութ յու նից: Այ լոց հա մար ա ղոթ քի մեծ զո րութ յան 

եւս մեկ օ րի նակ հի շենք Գործք Ա ռա քե լո ցից, երբ Պետ րոս ա ռաք յա-

լը կապկպ ված էր ա մուր կա պանք նե րով, մինչ դեռ «ե կե ղե ցում նրա 

հա մար ստեպ-ստեպ ա ղոթք ներ էին ար վում» (Գործք. ԺԲ 5), ո րոնք 

էլ նրան ան մի ջա պես ա զա տե ցին բան տից...:   Սա կայն պետք է ա ղո-

թել ոչ միայն մեր ձա վոր նե րի ու ըն կեր նե րի, այ լեւ որ քան էլ դժվար 

լի նի` մեր թշնա մի նե րի ու մեզ ա տող նե րի հա մար, ըստ տե րու նա կան 

Խոս քի. «Սի րե ցե՛ք ձեր թշնա մի նե րին եւ ա ղո թե ցե՛ք նրանց հա մար, 

որ չար չա րում են ձեզ եւ հա լա ծում» ( Մատթ. Ե 44): Որ պես ճշմա-

րիտ քրիս տոն յա ներ` պետք է մեր ժենք մեր սրտե րից քենն ու ո խը, 

նե րենք նրանց, որ պես զի մեր երկ նա վոր Հայրն էլ մեզ նե րի մեր 

հան ցանք նե րը (տե՛ս Մատթ. Զ 14): Ա ռա վել հեշտ կլի նի նրանց հա-

մար ա ղո թել, ե թե խղճանք նրանց ու գի տակ ցենք, որ սա տա նան 

կու րաց րել է նրանց ու չեն հաս կա նում, թե ինչ են ա նում: Հայ րերն 

ի րենց գրվածք նե րում ու նեն հա տուկ թշնա մի նե րի հա մար գրված 

ա ղոթք ներ: Սբ․ Ն. Շնոր հա լու «Հա վա տով խոս տո վա նիմ» ա ղոթ քի 

23-րդ գլխից մի հատ ված հի շենք. «Թո ղութ յուն շնոր հիր նաեւ իմ 

թշնա մի նե րին եւ ինձ ա տող նե րին` իմ դեմ գոր ծած հան ցանք նե րի 

հա մար, եւ ետ դարձ րու նրանց չա րի քից, որ պա հում են իմ դեմ…»: 

Այս կերպ ա ղո թե լով նրանց հա մար` մենք ի րա պես կկա տա րենք 

ա ռաք յա լի այս պատ գա մը եւս. «Թույլ մի՛ տուր որ չա րը հաղ թի 

քեզ, այլ բա րիո՛վ հաղ թիր չա րին» (Հռոմ. ԺԲ 21):

Ա ղո թենք նաեւ մե ղա վոր նե րի ու ան հա վատ նե րի դար ձի ու 

ա պաշ խա րութ յան հա մար, որ պես զի մեղ քե րի մեջ անզղ ջում չմնան, 

այլ Տի րոջ ո ղոր մութ յամբ  ու մեր հա րա տեւ ու ան ձանձ րույթ ա ղոթք-

նե րի շնոր հիվ դառ նան Աստ ծուն` ժա ռան գե լով փրկութ յու նը: 

Ա ՂՈԹՔ ՆՆՋԵՑ ՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

Հայ րերն ի րենց գրվածք նե րում կա րեւո րում են նաեւ մեր ննջեց-

յալ նե րի հա մար մեր կա տա րած ա ղոթք նե րը, ո րով հե տեւ, ինչ պես սբ. 

Գր. Տա թեւա ցին է ա սում, «նրանք այ լեւս չեն կա րող ա պաշ խա րել 

մեղ քե րի հա մար, ուս տի միայն մար դա սեր եւ գթած Աստ ծու ո ղոր-
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մութ յունն են ակն կա լում եւ կա րո տում ող ջե րի ա ղոթք նե րին…»:

 Ճշմար տա պես ա ղո թե լով մեզ նման նե րի հա մար` սրբվում ու 

ազն վա նում են մեր հո գի նե րը, թե թեւա նում ու խա ղաղ վում, ո րով-

հե տեւ «Ա ղոթ քը սեր է, անձն վի րութ յուն դե պի մեր երկ նա վոր Հայ-

րը եւ Նրա երկ րա վոր որ դի նե րը, որ մեր եղ բայր ներն են»,-ա սում է 

Գա րե գին Հով սեփ յան կա թո ղի կո սը եւ հա վե լում, որ Քրիս տո սի ողջ 

կյանքն էլ Աստ ծուն նվիր ված մի ա ղոթք էր: Ա յո՛, մեր Տերն Իր երկ-

րա վոր կյան քի ըն թաց քում ա ղո թեց ողջ մարդ կութ յան փրկութ յան 

հա մար, մին չեւ իսկ վեր ջին շունչն ա ղո թում էր Ի րեն ա նար գող նե րի 

ու խա չող նե րի հա մար` մեզ օ րի նակ լի նե լով: Թող մեր կյանքն էլ 

լի նի Աստ ծուն նվիր ված ա ղոթք` զար դար ված բա րի գոր ծե րով ու 

ա ղո թա սի րութ յամբ:

«Ան դա դար ա ղո թենք, որ պես զի փոր ձութ յան մեջ չընկ նենք» 

(տե՛ս Մատթ. ԻԶ 41), քան զի օ րե րը չար են, երբ ա մեն քայ լա փո-

խի հան դի պում ենք մեր հա վա տի հիմ քե րը խարխ լող տա րա տե սակ 

փոր ձութ յուն նե րի ու գայ թակ ղութ յուն նե րի: Ա ղո թենք Աստ ծուն` 

խնդրե լով մեղ քե րի թո ղութ յուն, հո գի նե րի ու մար մին նե րի բժշկութ-

յուն, ճշմա րիտ դարձ եւ ա պաշ խա րութ յուն ոչ միայն մեր ան ձե րի, 

այ լեւ բո լո րի հա մար, աշ խար հին ու մարդ կանց հո գի նե րին խա ղա-

ղութ յուն, սեր, հա մե րաշ խութ յուն…: Ա ղո թենք թե՛ ծա նոթ նե րի, թե՛ 

ան ծա նոթ նե րի հա մար, եւ ինչ պես Ֆ. Դոս տոեւս կու հայտ նի ստեղ ծա-

գոր ծութ յան մեջ գլխա վոր հե րոս նե րից մեկն է ա սում. «Մեր ա ղոթք-
նե րի մեջ հի շա տա կենք նրանց, ով քեր ա ղո թող չու նեն ի րենց հա մար, նաեւ 
նրանց, ով քեր չեն ու զում ա ղո թել…»: Ա յո՛, ա ղո թենք այդ պի սի նե րի հա-

մար, որ պես զի մի օր Տի րոջ ո ղոր մութ յամբ նրանք էլ դառ նան ջեր-

մե ռանդ ա ղո թող ներ` մա տու ցե լով Աստ ծուն ի րենց ա ղոթ քի պտուղ-
նե րը` սեր, խնդութ յուն, խա ղա ղութ յուն, խո նար հութ յուն, եղ բայ-

րա սի րութ յուն, ո ղոր մա ծութ յուն, համ բե րութ յուն…:

(2011 թ., մարտ, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

« Տ Ե ՛ Ր ,  Թ Ո Ղ  Ե Ս  Ա Պ  Ր Ե Մ ,  Ո Ր  Օ Ր Հ  Ն Ե Մ  Ք Ե Զ … »

Աստ վա ծա պար գեւ մարդ էա կի երկ րա վոր, ժա մա նա կա վոր կյան-

քը, ո րի նպա տա կը երկ նա յին ար քա յութ յու նը ժա ռան գելն է, փշոտ 
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ու դժվա րան ցա նե լի է՝ լի բազ մա պի սի փոր ձութ յուն նե րով ու գայ-

թակ ղութ յուն նե րով, ինչ պես Տե րը նա խա պես զգու շաց րեց. «Ինչ-

քա՜ն ան ձուկ է դու ռը եւ նեղ՝ ճա նա պար հը, որ տա նում է դե պի 

կյանք, եւ սա կա վա թիվ են նրանք, որ գտնում են այն» (Մատթ. Է 

14): Յու րա քանչ յուր ոք, ով մտնում է այդ նեղ դռնով, ըն թա նում 

ան ձուկ, բայց քաղցր ու լու սա վոր այդ ճա նա պար հով, քաջ գի տակ-

ցում է, որ բա զում նե ղութ յուն ներ ու դժվա րութ յուն ներ պետք է 

կրի, հա լա ծանք նե րի ու փոր ձութ յուն նե րի պի տի են թարկ վի՝ այդ 

կերպ մաս նա կի ցը  լի նե լով Քրիս տո սի չար չա րանք նե րին, ինչ պես 

եւ գրված է. «Ե թե Իր չար չա րանք նե րին կցորդ ենք, հա ղոր դա կից 

ենք լի նե լու եւ փառ քին» (Հռոմ. Ը 17): Տի րոջ ու ղեն շած փրկութ յան 

ճա նա պար հով ըն թա ցող եւ աստ ված հայտ նութ յան քաղց րութ յունն 

ապ րած մարդն աստ վա ծա պար գեւ իր կյան քի ըն թաց քում փոր ձում 

է հնա րա վո րինս  հե ռու մնալ մեղ քե րից ու սխալ նե րից, պայ քա րում 

է իր հա վա տի հիմ քե րը խախ տող բազ մա տե սակ փոր ձութ յուն նե րի 

ու դժվա րութ յուն նե րի դեմ՝ ար հա մար հե լով դրանք, քա նի որ սի րում 

է Տի րոջ պատ վի րան նե րը «ոս կուց ու տպա զիո նից ա վե լի» (հմմտ. 

Սաղմ. ՃԺԸ 127)՝ սաղ մո սեր գո ւի հետ կրկնե լով. «Որ քա՜ն քաղցր են 

Քո խոս քերն իմ քիմ քին՝ ա վե լի քաղցր, քան մեղրն է իմ բե րա նին» 

(Սաղմ. ՃԺԸ 103): Ան կո ղոպ տե լի գանձ  է Աստ ծու սե րը, ան ճա ռե լի 

ու րա խութ յուն, եւ բերկ րում է այն հո գին, որն ու նի այդ սե րը: Նա 

փա փա գում է մշտա պես Տի րոջ ներ կա յութ յան մեջ լի նել, աստ վա ծա-

յին պատ վի րան նե րի հա մա ձայն ապ րել եւ ա ռա քի նի ըն թացք ու նե-

նալ: Սա կայն մարդն ու նի մե ղան չա կան բնութ յուն եւ սխա լա կան է, 

ուս տի որ քան էլ փոր ձում է տի րա վանդ պատ գամ նե րի հա մա ձայն 

ապ րել, զերծ չի մնում սայ թա քում նե րից ու գլո րում նե րից, մեղ-

քից ու փոր ձանք նե րից, գայ թակ ղութ յուն նե րից: Գաղտ նիք չէ, որ 

Տեր Աստ ված հա նա պազ հո գում է յու րա քանչ յու րիս ու ղիղ ըն թաց-

քի հա մար, քաղց րութ յամբ խնա մում մեզ: Նա մշտա պես փրկում է 

Ի րե նից երկ յու ղած նե րին բո լոր դժվա րութ յուն նե րից ու փոր ձութ-

յուն նե րից, ըստ այն խոս քի, որ ա սում է. «Տե րը պահ պա նում է բո-

լոր նրանց, ով քեր սի րում են Ի րեն, եւ Տե րը կոր ծա նում է բո լոր 

մե ղա վոր նե րին» (Սաղմ. ՃԽԴ 20): Յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա իր 

իսկ կյան քի օ րի նա կով կա րող է վկա յել, թե Աստ ված որ քա՜ն է ո ղոր-

մում, օգ նութ յան ձեռք մեկ նում, փոր ձութ յուն նե րի բո վում հայ րա-

բար խնա մում նե ղութ յուն նե րի ու դժվա րութ յուն նե րի մեջ ըն կած 

Իր «ընտր յալ ա նոթ նե րին»՝ չթող նե լով, որ կոր ծան վեն, ինչ պես սաղ-

մո սում է աս վում. «Տերն ուղ ղում է այն մար դու ըն թաց քը, ով շատ 
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է սի րում իր ճա նա պար հը: Ե թե ան գամ նա սայ թա քի, չի կոր ծան վի, 

քան զի Տե րը բռնել է նրա ձեռ քը» (Սաղմ. ԼԶ 23-24): Ի րա պես՝ ան հուն 

ու ան սահ ման են Աստ ծու ո ղոր մա ծութ յունն ու գթութ յու նը, եւ 

ա նեզր է Նրա քաղց րութ յունն Իր ա րա րած նե րի հան դեպ: Որ քա՜ն է 

պա տա հել, որ կյան քում չհաս կա նա լով Տի րոջ կամ քը կամ չան սա լով 

Նրա ձայ նին՝ մո լոր ճա նա պար հով ենք քայ լել, ո րի վեր ջը, ան շուշտ, 

կո րուստ եւ կոր ծա նում պետք է լի ներ մեր հո գու եւ մարմ նի հա-

մար: Սա կայն Տեր Աստ ված տար բեր կեր պե րով եւ ճա նա պարհ նե րով 

փոր ձում է Իր կամ քը հաս կաց նել, ճիշտ ու ղու վրա կանգ նեց նել 

մեզ: Եվ երբ անմ տա բար չենք հաս կա նում Նրա կամ քը, Նա մեզ 

չի լքում բնավ եւ չի թող նում, որ գլոր վենք ու կոր ծան վենք, այլ 

ուղ ղում է մեր ըն թաց քը եւ սթա փեց նում մեզ, ինչ պես եւ գրված է. 

«Տերն ա մուր է պա հում բո լոր սայ թա քող նե րին եւ ոտ քի կանգ նեց-

նում բո լոր գլոր ված նե րին» (Սաղմ. ՃԽԴ 14): Տեր Աստ ված թույլ է 

տա լիս, որ ընկ նենք եւ օգ նում, որ կանգ նենք, որ պես զի ա վե լի հաս-

տատ վենք մեր հա վա տի մեջ, հաս տա տուն քայ լե րով այ լեւս ա ռաջ 

գնանք, ան շեղ ըն թացք ու նե նանք՝ մար գա րեի հետ կրկնե լով. «Քո 

տված փոքր նե ղութ յու նը խրատ է մեզ հա մար» (Ե սա յի ԻԶ 16): Ա հա 

այս գի տակ ցու մով էլ մարդն ա ռա վել ա պա վի նում է Աստ ծուն, իր 

կամքն ան տե սե լով՝ նախ եւ ա ռաջ Աստ ծո կամքն է փնտրում, ա պա-

վի նում աստ վա ծա յին նա խախ նա մութ յա նը՝ վա յե լե լով խա ղա ղութ-

յուն եւ հո գե ւոր եր ջան կութ յուն. «Նրանք, ո րոնք Տի րոջն են ա պա-

վի նում, նոր ուժ պի տի ստա նան եւ նոր փե տուր նե րով զար դար վեն 

ինչ պես ար ծիվ ներ, պի տի վա զեն, բայց չպի տի հոգ նեն, պի տի գնան, 

բայց քաղց չպի տի զգան»,- ա սում է մար գա րեն (Ե սա յի Խ 31): Ուս-

տի գի տակ ցե լով Աստ ծո ո ղոր մութ յան վե հութ յունն ու մե ծութ յու-

նը մե ղա վոր նե րիս հան դեպ՝ չենք դա դա րում օրհ նել, բա րե բա նել ու 

փա ռա բա նել Աստ ծուն, Ով փոքր նե ղութ յուն նե րով մեզ խրա տում 

է, որ պես զի այ լեւս խո րա գետ լի նենք, կյան քում ցան կա ցած պա րա-

գա յում նախ եւ ա ռաջ Տի րոջ կամ քը փնտրենք, ըստ այդմ ապ րենք 

ու ըն թա նանք, հրա ժար վենք մեր ցան կութ յուն նե րից ու «ես»-ից՝ 

ա ղո թե լով. «Սո վո րեց րո՛ւ ինձ կա տա րել կամ քը Քո...» (Սաղմ. ՃԽԲ 

10), եւ՝ «Ցույց տուր ինձ ճա նա պարհն այն, ո րով պի տի գնամ...» 

(Սաղմ. ՃԽԲ 8): Հո գե կան զմայ լան քի եւ ցնծութ յան այդ պա հե րին 

աչ քերդ բարձ րաց նում ես դե պի վեր եւ ի խո րոց սրտի փառք տա-

լիս տիե զեր քի Ա րար չին. «Պի տի փա ռա բա նեմ Քեզ, Աստ վա՛ծ իմ 

եւ Թա գա վո՛ր իմ, ու հա վիտ յան ու հա վիտ յանս  հա վի տե նից Քո 

ա նունն օրհ նեմ» (Սաղմ. ՃԽԴ 1): Ինչ պե՞ս կլռեմ, Տե՛ր, ճա շա կե լով 
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Քո սի րո եւ շնորհ նե րի մեծ քաղց րութ յու նը: Տե՛ր Աստ ված իմ, «թող 

ես ապ րեմ, որ օրհ նեմ Քեզ» (Սաղմ. ՃԺԸ 175):

(2007 թ., փետրվար, «Քրիստոնյա Հայաստան» 
երկշաբաթաթերթ)

Ք Ո  Կ Ա ՛ ՄՔ Ը  Թ Ո Ղ  Լ Ի  Ն Ի ,  Տ Ե ՛ Ր . . .

«Աստ ծու կամ քը մե ղա վոր նե րի դարձն է եւ հո գի նե րի

 փրկութ յու նը՝ մեղ քի ու չա րի քի բռնութ յու նից» (Սբ. Գր. Տա թե ւա ցի)

Սուրբ Գրքից եւ Ե կե ղե ցու սրբա զան հայ րե րի վար դա պե տութ-

յու նից հայտ նի է, որ Աստ ծու կամքն Իր պատ կե րով եւ նմա նութ-

յամբ ստեղծ ված մար դու փրկութ յունն ու սրբութ յունն է, ինչ պես 

ա սում է ա ռաք յա լը, Աստ ված կո չեց մեզ սրբութ յան (տե՛ս Ա Թես. 

Դ 7): Խախ տե լով աստ վա ծա յին պատ վի րանն ու զանց առ նե լով 

Աստ ծո կամ քը՝ չու տել ար գել ված պտղից, մար դը վտար վեց Ե դե մի 

պար տե զից՝ ժա ռան գե լով փուշ ու տա տասկ ա ճեց նող եր կի րը: Սա-

կայն Աստ վա ծոր դու մար դե ղութ յամբ ողջ տիե զեր քին բաց վեց 

փրկութ յան ճա նա պար հը. անկ յալ մարդ կութ յու նը ոչ միայն վերս-

տին ար ժա նա ցավ կո րուս յալ դրախտ վե րա դառ նա լուն, այ լեւ մար-

դե ղաց յալ Աստ վա ծոր դուց ու սա նեց աստ վա ծա յին փրկա գոր ծութ-

յան խոր հուր դը: Քրիս տո սը ողջ մարդ կութ յանն օ րի նակ ե ղավ՝ Հոր 

կամ քին ցու ցա բե րած Իր հնա զան դութ յամբ: Բա վա կան է հի շել 

միայն մեր Տի րոջ ա ղոթ քը Գեթ սե մա նիի պար տե զում՝ Իր աշ խար հա-

կե ցույց չար չա րանք նե րից ա ռաջ. «Հա՛յր Իմ, ե թե կա րե լի է, այս 

բա ժա կը թող Ինձ նից հե ռու անց նի, բայց ոչ՝ ինչ պես Ես եմ կա մե-

նում, այլ՝ ինչ պես Դու» (Մատթ. ԻԶ 39): Նա հնա զանդ վեց Իր Հոր 

կամ քին, հնա զանդ վեց մին չեւ խա չի ա նարգ մահ, քան զի դրա հա-

մար իսկ մար դա ցել եւ աշ խարհ էր ե կել. «Ե թե կա րե լի չէ, որ այս 

բա ժակն Ինձ նից հե ռու անց նի, ա պա այն կխմեմ. Քո կա՛մքը թող 

լի նի» (Մատթ. ԻԶ 42),- ա սաց Նա՝ գե րա զան ցա պես հնա զանդ վե լով 

հայ րա կան բա րե րար կամ քին: Ս. Գիր քը լի է աստ վա ծա յին կամ քին 

հնա զանդ վե լու բա զում փաս տե րով: Հի շենք Աբ րա հա մի օ րի նա կը, 

թե ինչ պես նա ա ներկ բա յո րեն հնա զանդ վեց Աստ ծուն՝ զո հա բե-
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րութ յան տա նե լով իր միակ որ դուն՝ Ի սա հա կին, ո րով հե տեւ հա վա-

տում էր Տի րոջ այն Խոս քին, թե՝ «Քո հետ նորդ նե րին պի տի բազ-

մաց նեմ երկ րի ա վա զի չափ. ե թե ո րե ւէ մե կը ի վի ճա կի լի նի հաշ վե-

լու երկ րի ա վա զը, ա պա քո հետ նորդ ներն էլ թիվ կու նե նան» (Ծննդ. 

ԺԳ 16): Նա գի տեր, որ Աստ ված կա րո՛ղ է մե ռել նե րից հա րութ յուն 

տալ Ի սա հա կին եւ կեն դա նաց նել... Բո լոր սրբերն ու աստ վա ծա հա-

ճո մար գա րե նե րը, ա ռաք յալ ներն ու Տի րոջ բո լոր հետ եւորդ նե րը 

երկ յու ղա ծութ յամբ հնա զանդ վում էին աստ վա ծա յին սուրբ կամ-

քին, ի րենց «ես»-ը մի կողմ թո ղած՝ ըն թա նում էին Տի րոջ լույս 

պատ վի րան նե րի ճա նա պար հով՝ ըն դու նե լով Տի րոջ առ ջեւ ի րենց 

կամ քի ան կա տա րութ յունն ու ոչն չութ յու նը: Բո լոր ա ղոթք նե րի դու-

ռը հան դի սա ցող «Հա՛յր մեր» աղոթքի մեջ էլ Տե րը պատ վի րեց Իր 

կամ քը խնդրել. «Քո կա՛մքը թող լի նի երկ րի վրա, ինչ պես որ երկն-

քում է» (Մատթ. Զ 10): Եվ ինչ պես սբ. Գր. Տա թե ւա ցին է բա ցա-

տրում. «Երկն քում հրեշ տակ նե րը եւ երկ նա յին բո լոր զո րութ յուն-

ներն Աստ ծու կամքն են կա տա րում, իսկ մարդն իր ինք նիշ խան 

կամ քով հե ռա նում է Աստ ծուց եւ մեղ քե րի մեջ ընկ նում: Այլ խոս-

քով՝ խնդրում ենք, որ մար դիկ էլ Աստ ծու կամ քը կա տա րեն, իսկ 

Աստ ծու կամ քը մար դու փրկութ յունն է»: Յու րա քանչ յուրս մեր 

բազ մազ բաղ ա ռօր յա յում գոր ծում ենք Աստ ծու կամ քին հա կա ռակ 

գոր ծեր, ո րով հե տեւ մեր կամ քը նա խա պա տիվ ենք հա մա րում աստ-

վա ծա յին սուրբ կամ քից: Քրիս տո նեութ յունն ու սու ցա նում է խո-

նարհ վել Աստ ծու հայ րա կան Ա ջի ներ քո, կա տա րել Աստ ծու սուրբ 

կամ քը՝ հրա ժար վե լով մեր՝ շատ հա ճախ կոր ծա նա րար կամ քից, սա-

կայն սա բնավ էլ Աստ ծուց մար դուն տրված ա զատ կամ քի ոտ նա-

հա րում չէ, քա նի որ Աստ ծու կամ քին հնա զանդ վե լը ոչ միայն չի 

սահ մա նա փա կում մար դու ա զա տութ յու նը, այ լեւ փրկում, ա զա-

տում է նրան կա մա վոր ստրկութ յու նից, ո րի մեջ գտնվում են այն 

մար դիկ, ով քեր մեր ժե լով Աստ ծու կամքն ու պատ վի րան նե րը՝ դար-

ձել են մեղ քի ծա ռա ներ, ինչ պես ա սում է ա ռաք յա լը. «Չգի տե՞ք, թե 

ում հա մար, որ դուք ձեզ ծա ռա յութ յան մեջ եք դնում հնա զան-

դութ յան հա մար, ծա ռա եք, ում որ հնա զանդ վում եք. ե թե մեղ քին, 

մահ վան է տա նում, իսկ ե թե Աստ ծու հնա զան դութ յա նը, ար դա-

րութ յան» (Հռոմ. Զ 16), նաեւ. «Մարդ ին չից որ հաղթ վում է, նրան 

էլ ծա ռա է» (Բ Պետր. Բ 19): Ցա վոք, այ սօր ա ռա վել, քան եր բե ւէ 

աստ վա ծա պատ կեր մար դը գտնվում է այդ ստրկա կան վի ճա կում, 

քա նի որ ա զատ կամ քով մեր ժե լով ի րեն կյանք պար գե ւած Աստ ծո 

կամ քը՝ ընտ րում է այն, ինչ հա ճե լի է ի րեն, ին չը հե ռաց նում է 
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Աստ ծուց եւ փրկութ յան ճա նա պար հից: Աստ ծո կամ քին հնա զանդ-

վե լը հեշտ չէ հատ կա պես մեր օ րե րում, երբ այն քան շատ են գայ-

թակ ղութ յուն ներն ու ա մեն քայ լա փո խի հան դի պող սա տա նա յի 

ո րո գայթ նե րը: Հա ճախ չա րը մար դու հա մար վնա սա կարն ու կոր-

ծա նա րա րը ներ կա յաց նում է իբ րեւ Աստ ծուն հա ճո մի բան, իբ րեւ 

Աստ ծո կամ քը՝ մար դուն դրդե լով ա մեն գնով հաս նել իր ցան կա ցա-

ծին: Փոր ձում է նեն գո րեն ու ծա ծուկ կեր պով՝ խա վարն իբ րեւ լույս 

ներ կա յաց նե լով, չա րը՝ բա րի: Եվ չա րի ծու ղակն ա ռա վել դյու րութ-

յամբ է ընկ նում այն մար դը, ով ա ռա վել ա պա վի նում է ի րեն, քան 

Աստ ծուն: Եզ նիկ Կող բա ցին ա սում է, որ «աստ վա ծա սե րը պետք է 

զգու շա նա իր կամ քից՝ որ պես թշնա մուց», ո րով հե տեւ մարդ կութ-

յան պատ մութ յու նը ցույց է տա լիս, որ շա տե րը, ի րենց կամ քին հե-

տե ւե լով, կորստ յան են թարկ վե ցին: Մինչ դեռ հարկ էր Աստ ծո բա րի 

կամ քի հետ նույ նաց նել անձ նա կան կամքն ու հա ճութ յու նը: Կյան-

քում հա ճախ, հատ կա պես երբ ընտ րութ յան առ ջեւ ենք կանգ նած 

լի նում, դժվա րա նում ենք կողմ նո րոշ վել՝ ո՞րն է Աստ ծու կամ քը, 

ինչ պե՞ս հաս կա նալ այն, ի՞նչ ա նել՝ չսխալ վե լու հա մար: Ե կե ղե ցու 

սուրբ հայ րերն ու սու ցա նում են այս պի սի պա րա գա նե րում ան վե-

րա պա հո րեն, անմ նա ցորդ կեր պով վստա հել Աստ ծուն, ա պա վի նել 

Նրա սուրբ կամ քի զո րութ յա նը՝ ան դա դար ջեր մե ռանդ ա ղոթք նե րով 

բա խե լով Աստ ծու ո ղոր մութ յան դու ռը, որ պես զի մի ելք ցույց տա, 

օգ նի տվյալ հար ցի ճիշտ լու ծու մը գտնել: Սա կայն հարկ է խոս տո-

վա նել, որ հա ճախ թեեւ ա ղո թում ենք, որ Աստ ծո կամ քը լի նի, բայց 

մեր հո գու խոր քում փա փա գում ենք, որ մե՛ր կամ քը լի նի: Եվ երբ 

Աստ ծո կամ քը «հա կա սում» է մեր կամ քին, անմ տա բար թու լա կամ 

գտնվե լով՝ կա տա րում ենք մեր ցան կա ցա ծը, մեր սրտի ու զա ծը՝ 

վրդո վեց նե լով Աստ ծուն: Եվ, բնա կա նա բար, ժա մա նա կին էլ հնձում 

ենք մեր սեր մա նա ծի դա ռը պտուղ նե րը՝ զղջա լով, որ չհնա զանդ վե-

ցինք, չան սա ցինք Աստ ծո բա րի կամ քին: Ա ռա քե լա կան թղթե րում 

հա ճախ ենք հան դի պում «ե թե Տե րը կա մե նա» ար տա հայ տութ յա նը. 

ե թե Տե րը կա մե նա, կա նենք այս կամ այն բա նը: Սբ. Հա կո բոս ա ռաք-

յա լը զգու շաց նում է. քա նի որ մենք ո չինչ չգի տենք վաղ վա մա սին, 

ա պա հարկ է խո նար հա բար ա սել. «Ե թե Տե րը կա մե նա, եւ ապ րենք, 

կա նենք այս կամ այն բա նը» (Հակ. Դ 15): Հարկ է միշտ խնդրել, որ 

ոչ թե մեր, այլ Աստ ծո կամ քը կա տար վի մեր կյան քում: Սբ. Հով-

հան նես ա ռաք յալն ա սում է. «Ինչ էլ խնդրենք ըստ Նրա կամ քի, Նա 

մեզ կլսի» (Ա Հովհ. Ե 14): Ե թե չենք ստա նում մեր խնդրա ծը, նշա-

նա կում է, որ Աստ ծո կամ քը չէ, կամ դեռ ժա մա նա կը չէ, որ ստա-
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նանք այն, ինչ խնդրում ենք: Խո հե մա բար հնա զանդ վենք Աստ ծո 

սուրբ կամ քին՝ գի տակ ցե լով, որ Նա ա վե լի լավ գի տի, թե ինչ է մեզ 

պետք եւ հո գում է մեր մա սին: Ին չի էլ ձգտենք կյան քում, միշտ 

հի շենք հայ րե րի հո գե շահ խոս քը. «Մար դը ցան կա նում է, Աստ ված 

տնօ րի նում»: Ու րեմն անմ նա ցորդ կեր պով հնա զանդ վենք Նրա գե-

րա զանց եւ փա ռա վոր կամ քին՝ նույ նիսկ դժվա րին նե ղութ յուն նե րի 

մեջ: Հե տե ւենք սբ. Պո ղոս ա ռաք յա լի օ րի նա կին, որ ա սում է. «Լի եմ 

մխի թա րութ յամբ. մեր բո լոր նե ղութ յուն նե րի մեջ լցված եմ ու րա-

խութ յամբ» (Բ Կորնթ. Է 4), քան զի բո լոր նե ղութ յուն ներն ու տա-

ռա պանք նե րը կրում էր Աստ ծու ար քա յութ յան հա մար: Մինչ դեռ 

դժգո հե լով ու տրտնջա լով, Աստ ծուն մե ղադ րե լով՝ ոչ միայն չենք 

թե թե ւաց նում մեր ծանր վի ճա կը, այ լեւ ա ռա վել ան տա նե լի ենք 

դարձ նում՝ ընկ նե լով մեղ քե րից մե ծա գույ նի՝ հու սա հա տութ յան մեջ: 

Նման ի րա վի ճակ նե րում խո նար հա բար ըն դու նենք Աստ ծո թույլտ-

վութ յան ար դա րա ցիութ յու նը՝ այս կերպ ա ղո թե լով. «Տե՛ր Աստ ված, 

նշա նա կում է Քեզ այս պես է հա ճո, օգ նի՛ր ինձ այս վիշտն ար ժա նա-

պատ վո րեն տա նել»: Եվ երբ այս պես ա ղո թենք, Աստ ված էլ պի տի 

մխի թա րի, օգ նի, ուժ եւ կա րո ղութ յուն տա մեզ՝ հաղ թա հա րե լու 

ա մե նա ծանր փոր ձութ յունն ան գամ: Տերն Ա վե տա րա նում ա սում է. 

«Ես ո՞ւմ եմ նա յե լու, ե թե ոչ հե զե րին ու խո նարհ նե րին եւ նրանց, 

ով քեր դո ղում են Իմ խոս քից» (Ե սա յի ԿԶ 2), նաեւ ա ռաք յալն է խո-

նար հութ յան կո չում. «Խո նարհ վե ցե՛ք Աստ ծո հզոր ձեռ քի տակ, որ-

պես զի ժա մա նա կին Նա ձեզ բարձ րաց նի» (Ա Պետր. Ե 6): Միշտ 

հի շենք, որ ա ռանց Աստ ծո գի տութ յան, կամ քի՝ մի տե րեւ իսկ ծա-

ռից չի ընկ նում, եւ մին չեւ ան գամ մեր գլխի մա զե րը բո լորն իսկ 

հաշվ ված են (տե՛ս Մատթ. Ժ 30): Գի տե նա լով այս՝ համ բե րութ յամբ 

տա նենք աստ վա ծա յին նա խախ նա մութ յամբ ու սուրբ կամ քով մեզ 

բա ժին հա սած նե ղութ յուն ներն ու դժվա րութ յուն նե րը, խնդրենք, որ 

Աստ ված ուժ եւ կա րո ղութ յուն տա մեզ՝ խո նար հա բար հնա զանդ վե-

լու Իր սուրբ կամ քին: Ապ րենք մեզ տված այս ժա մա նա կա վոր կյան-

քը զգաս տութ յամբ եւ աստ ված պաշ տութ յամբ՝ հի շե լով, որ «Աստ-

ված մեզ կո չեց Իր հա վի տե նա կան փառ քին՝ Քրիս տոս Հի սու սի մի-

ջո ցով, ո րին մի փոքր ժա մա նակ չար չա րա կից պի տի լի նենք» (հմմտ. 

Ա Պետր. Ե 10): Ա պա վի նենք Աստ ծուն մեր ողջ հո գով եւ էութ յամբ՝ 

Դա վիթ սաղ մո սեր գո ւի հետ կրկնե լով. «Ցո՛ւյց տուր ինձ ճա նա-

պարհն այն, ո րով պի տի գնամ..., քան զի Քեզ իմ ա պա վե նը դարձ րի: 

Սո վո րեց րու ինձ կա տա րել կամ քը Քո, քան զի Դու ես Աստ վածն իմ» 

(Սաղմ. ՃԽԲ 8-10): Այ լեւ սբ. Ն. Շնոր հա լու հո գե շահ ա ղոթ քով միշտ 
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դի մենք մեր Ա րար չին. «Բա րիք կա մե ցող, Տե՛ր կա մա րար, մի՛ թող 

ինձ գնալ իմ ան ձի կամ քով, այլ ա ռաջ նոր դի՛ր ինձ միշտ լի նել ըստ 

Քո բա րե սեր կամ քի. եւ ո ղոր մի՛ր Քո ա րա րած նե րին եւ ինձ՝ բազ մա-

մե ղիս». ա մեն:
(2009 թ., սեպտեմբեր, «Քրիստոնյա Հայաստան» 

երկշաբաթաթերթ)

Տ ա  ռ ա  պ ա ն  ք ը  կ ա  ր ո ղ  է  դ ա ռ  ն ա լ  մ ա ք  ր ա  գ ո ր  ծ ո ւ մ . . .

Ծննդոց Գիր քը փաս տում է, որ ցավն ու տա ռա պան քը, հի վան-

դութ յունն ու մա հը ուղ ղա կի հե տեւանք են ա րար չա դիր պատ վի րա-

նի նկատ մամբ մար դու ոտնձ գութ յան` մեղ քի, ո րով հե տեւ ա ռա ջին 

մարդ կանց պատ վի րա նա զան ցութ յան արդ յուն քում մար դու կյան-

քը լցվեց բազ մա պի սի ցա վե րով ու տա ռա պանք նե րով. զրկվե լով 

դրախ տա յին ե րա նա վետ կյան քից` մար դը ժա ռան գեց տա ռա պա-

լից ու մահ վամբ պսակ վող կյան քը: Խա թար վեց նաեւ Աստ ծո եւ 

մար դու մի ջեւ, ա պա` բնութ յան եւ մար դու մի ջեւ ներ դաշ նակ հա-

րա բե րութ յու նը: Բնութ յան ա մե նից հրա շա լի ե րեւույ թը` կնոջ որ-

դեծ նութ յան աստ վա ծա դիր օ րեն քը, վե րած վեց ցա վա գին եր կուն քի, 

մար դու ա մե նից բնա կան եւ հա ճե լի զբաղ մուն քը` աշ խա տան քը, 

վե րած վեց տան ջան քի...: Մարդն ըն կավ մահ վան ու ա պա կա նութ-

յան լծի տակ: Ու թեեւ Քրիս տո սի փրկա գոր ծութ յամբ եւ մկրտութ-

յան սուրբ խորհր դով մար դը ձեր բա զատ վում է սկզբնա կան մեղ քից 

եւ որ դեգր վում Աստ ծուն, սա կայն մար դու մե ղան չա կան բնութ յու-

նը չի փոխ վում. մարդն իր ա զատ կամ քով ընտ րում է կա՛մ բա-

րին, կա՛մ չա րը: Ուս տի հա ճախ է ընկ նում սա տա նա յի ո րո գայթ նե-

րը` գոր ծե լով Աստ ծուն ան հա ճո ա րարք ներ, ապ րե լով մեղ սա լից ու 

ա նօ րեն կյան քով, իսկ մեղ քի հե տեւան քը, ինչ պես ար դեն աս վեց, 

ցավն ու տա ռա պանքն են: Ուս տի այս աշ խար հում ապ րող մար դը 

չի կա րող խու սա փել ցա վից ու տա ռա պան քից, չի կա րող զերծ մնալ 

հի վան դութ յուն նե րից, ո րով հե տեւ այ լեւս մահ կա նա ցու է եւ դյու-

րա սահ դե պի մեղ քը:
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Մար դը կա րող է տա ռա պել տար բեր պատ ճառ նե րով` հան կար-

ծա հաս դժբախ տութ յան, ան բու ժե լի հի վան դութ յան, հա րա զա-

տի ան ժա մա նակ մահ վան, ծնող նե րի ան հաշ տութ յան կամ հենց իր 

ան հա ջող ա մուս նութ յան եւ զա նա զան այլ պատ ճառ նե րով: Նման 

ի րա վի ճակ նե րում մար դը հա ճախ է կորց նում ինք նա տի րա պե տու-

մը` անմ տո րեն մե ղադ րե լով ի րեն կյանք շնոր հող Աստ ծուն:

Սա կայն քրիս տո նեա կան ըն կա լում ու նե ցող մար դու հա մար 

տա ռա պանքն այլ ար ժեք, այլ ի մաստ ու նի: Համ բե րա տա րութ յամբ 

ու հնա զան դութ յամբ կրե լով ի րեն բա ժին հա սած դժբախ տութ յու նը, 

փոր ձութ յու նը` քրիս տոն յա մար դը փոր ձում է դաս քա ղել դրա նից, 

անդ րա դառ նալ մինչ այդ ապ րած իր կյան քին, վեր լու ծել ու տես նել, 

թե արդ յոք ինչ-որ տեղ չի՞ սայ թա քել, մե ղան չել, Աստ ծուն ան հա ճո 

գոր ծեր կա տա րել` չզգա լով այդ: Մինչ դեռ փոր ձութ յուն նե րի մեջ 

սթափ վե լով ու զգաս տա նա լով` ուղ ղում է իր ըն թաց քը: Խո նարհ-

վե լով Աստ ծու առջեւ  եւ ա պա վի նե լով Նրա ա մե նա կա րո ղութ յա նը` 

մար դը հաղ թա հա րում է ան հաղ թա հա րե լի թվա ցող ա մեն դժվա-

րութ յուն` ի րեն մար տա կից եւ օգ նա կան ու նե նա լով մեր հա վա տի 

Զո րագ լուխ Հի սուս Քրիս տո սին, Ով «փոր ձութ յան հետ փրկութ յան 

ելք էլ է ցույց տա լիս» (Ա Կորնթ. Ժ 13): 

Այ սօր էլ մեր կող քին ապ րում են մար դիկ, ո րոնք կյան քի հասց-

րած ա նակն կալ դժբախ տութ յուն նե րի եւ հար ված նե րի մեջ, չու նե-

նա լով ան գամ ճշմա րիտ աստ ված ճա նա չո ղութ յուն, հենց Աստ ծու 

զո րակ ցութ յամբ եւ օգ նա կա նութ յամբ հաղ թա հա րել են կյան քի 

հասց րած բո լոր դառն հար ված նե րը` սրբվե լով ու թրծվե լով տա-

ռա պանք նե րի մեջ: Այլ կերպ ա սած` տա ռա պան քը նրանց հա մար 

դար ձել է մաք րա գոր ծում: Լի նե լով Կեն դա նի Աստ ծո պատ կերն ու 

նմա նութ յու նը (տե՛ս Ծննդ. Ա 26)` այդ պի սի մար դիկ տա ռա պանք-

նե րի ու փոր ձութ յուն նե րի բո վում դար ձել են ա վե լի մարդ կա յին 

ու սրտա ցավ, գթա սիրտ ու ո ղոր մած, զգա յուն բո լոր դժբախտ նե-

րի ու տա ռապ յալ նե րի նկատ մամբ, լցվել բա րութ յամբ ու սի րա լիր 

կա րեկ ցան քով դե պի ու րիշ նե րը` ան կախ նրանց հարս տութ յու նից 

եւ հա սա րա կութ յան մեջ ու նե ցած դիր քից: Տա ռա պանք նե րի բո վով 

ան ցած մար դը դառ նում է նաեւ խո նարհ ու հան դուր ժող` ըն դու-

նակ լի նե լով խո նարհ վել իր նմա նի առ ջեւ...: Միով բա նիվ` նա, ով 

իր սե փա կան փոր ձով է ճա նա չում կյան քի հասց րած փոր ձութ յուն-

ներն ու տա ռա պանք նե րը, ճա շա կում դրանց ողջ դառ նութ յու նը եւ 

իր մեջ ուժ եւ կա րո ղութ յուն է գտնում հաղ թա հա րել դրանք ու 

ա ռաջ շարժ վել` չկորց նե լով իր մարդ կա յին դի մա գի ծը, կեր պա րը, 
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դառ նում է մար դա սեր եւ ո ղոր մած, ինչ պես իր երկ նա վոր Հայ րը: 

Նե ղութ յուն նե րի եւ դժվա րութ յուն նե րի մի այլ` դրա կան կող մի մա-

սին է խո սում Ան տո ւան դը Սենտ Էքզ յու պե րին` ա սե լով. «Մարդն 

ինքն ի րեն ճա նա չում է խո չըն դոտ նե րի դեմ պայ քա րե լիս»: Ի հար կե 

միշտ չէ, որ տա ռա պան քը մաք րա գոր ծում է մար դուն եւ հասց նում 

նշված ե րա նե լի վի ճա կին: Ցա վոք, շատ մար դիկ փոր ձութ յուն նե րի 

ու դժբախ տութ յուն նե րի մեջ ըմ բոս տա նում են Աստ ծու դեմ, ու-

րա նում Նրան` չփոր ձե լով դաս քա ղել փոր ձութ յու նից: Այս կերպ 

վար վող մար դիկ, մա նուկ հա սա կում ստա ցած չլի նե լով քրիս տո-

նեա կան կրթութ յուն եւ դաս տիա րա կութ յուն ու ապ րե լով ան հոգ 

ու փա փուկ կյան քով, չեն դի մա նում փոր ձութ յա նը` պատ րաստ չլի-

նե լով դրան: Ե րա նե լի է այն մար դը, ո րի մա տաղ հո գում ման կուց 

սեր ման վում են հա վա տի մաք րա մա քուր սեր մե րը` ե թե ոչ ուղ ղա-

կի, գո նե ա նուղ ղա կի կեր պով` բա րո յա կա նութ յամբ եւ մար դա սի-

րութ յամբ, ո րոնք էլ ժա մա նա կին պտուղ են տա լիս` մար դուն պա-

հե լով քրիս տո նեա կան ըն թաց քի մեջ: Ե րա նե լի է այն մար դը, ով 

տա ռա պանք նե րի ու փոր ձութ յուն նե րի բո վում կա րո ղա ցել է «մարդ 

մնալ». նրա հա մար տա ռա պանքն ի րոք որ դար ձել է մաք րա գոր-

ծում, կյանքն այլ ի մաստ եւ ար ժեք է ստա ցել, ի մաս տա վոր վել: Ըստ 

Ֆ. Դոս տոեւս կու` «պետք է մարդ լի նել մարդ կանց մեջ եւ միշտ 

մարդ մնալ բո լոր դժբախ տութ յուն նե րի մեջ, չհու սալք վել ու չընկճ-

վել` ա՛յս է ա հա կյան քը, ա՛յս է կյան քի նպա տա կը»:

Ե կե ղե ցու մե ծա նուն հայ րերն ու Աստ ծուց ի մաստ նա ցած աշ-

խար հահռ չակ մտա ծող նե րը միա կար ծիք են. դժբախ տութ յուն ներն 

ու տա ռա պանք նե րը մաք րա գոր ծում, թրծում, կո փում ու ազն վաց-

նում են մար դուն, մո տեց նում Կյան քի Աղբ յու րին (ե թե, ի հար կե, 

մար դը խո հե մա բար ճիշտ է ըն կա լում դրանք): Ի տա լա ցի գրող 

Լուի ջի Պի րան դել լոն, ո րը հե ռու էր քրիս տո նեա կան հավատից, 

ա սում է, որ մար դը «եր բեք այն քան մարդ կա յին չէ, որ քան այն ժա-

մա նակ, երբ տա ռա պում է, ո րով հե տեւ նա ձգտում է տես նել դրա 

պատ ճա ռը, հաս կա նալ, թե ով է այդ տա ռա պան քը տա լիս ի րեն...: 

Մինչ դեռ ու րա խութ յան մեջ նա ոչ մի հարց չի տա լիս ի րեն, իբ րեւ 

թե կար ծես այդ ու րա խութ յու նը վե րա պահ ված լի ներ ի րեն»: Ի րա-

պես, մարդն ա ռօր յա բազ մա պի սի հոգ սե րի հոր ձա նու տում հա ճախ 

է ընկ նում հո գեւոր թմբի րի մեջ` մո ռա նա լով, որ Աստ ծու կնիքն է 

կրում եւ Աստ ծու պար գեւած կյանքն է վա յե լում: Եվ միայն դժվա-

րութ յուն ներն ու փոր ձութ յուն ներն են «ստի պում» նրան հի շել իր 

աստ վա ծա յին ծագ ման մա սին, դառ նալ Աստ ծուն, դի մել Նրա օգ-
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նա կա նութ յա նը` փոր ձութ յուն նե րը հաղ թա հա րե լու եւ աստ վա ծա-

հա ճո կյանք վա րե լու հա մար:

Կյան քում մեզ պա տա հած յու րա քանչ յուր փոր ձութ յուն եւ 

դժբախ տութ յուն Աստ ված թույլ է տա լիս մեր իսկ օ գու տի հա մար, 

ո րով հե տեւ Նա մեր փրկութ յունն է կա մե նում, ուս տի մեղ քի մեջ 

կարծ րա ցած ան հա վա տին (նաեւ հո գեւոր թմբի րի մեջ հայտն ված 

քրիս տոն յա յին) փոր ձում է ուղ ղութ յան բե րել, Ի րեն մո տեց նել, 

սրբել ու լու սա վո րել: Աստ ծու ան սահ ման սի րո եւ ան հուն ո ղոր մա-

ծութ յան ար տա հայ տութ յուն են դժվա րութ յուն ներն ու փոր ձութ-

յուն նե րը, ո րոնք ու ղեկ ցում են մար դուն իր երկ րա վոր կյան քի ըն-

թաց քում: «Տրտմութ յուն ներն ու փոր ձութ յուն նե րը, մեզ հետ պա-

տա հած տխրութ յուն նե րը ոչ պա կաս, քան բա րիք նե րը, բա ցա հայ-

տում են մեր նկատ մամբ Աստ ծու ու նե ցած խնա մա կա լութ յու նը» 

(սբ. Հով հան Ոս կե բե րան): Տա ռա պանքն օգ նում է մեզ վե րագտ նե-

լու իս կա կան կապն Աստ ծու հետ: «Որ քան հա ճախ ենք մո ռա նում 

Աստ ծուն ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նել Իր բո լոր շնորհ նե րի հա-

մար: Եվ միայն ցավն է մեզ ստի պում շրջվել դե պի Նա» (Գա րե գին 

Ա): Շատ քրիս տոն յա ներ են վկա յել ու վկա յում, որ երբ փոքր-ինչ 

հե ռա նում են ա ղո թա կան կյան քից ու Աստ ծուց, են թարկ վում են 

ինչ-որ  փոր ձութ յան, ո րը խթան է հան դի սա նում, որ սթափ վեն ու 

նո րից դառ նան ի րենց նախ կին նա խան ձախն դիր ըն թաց քին, երբ 

ա մեն օր ապ րում էին Աստ ծով ու Աստ ծու հա մար` փա ռա բա նե լով 

Նրան Իր ան պա տում պար գեւ նե րի, յու րա քանչ յուր բաց վող օր վա 

հա մար: «Ոչ ոք ի րեն այն պես չի գթում, ինչ պես Աստ ված ա մեն քիս, 

Ով մեզ նից ա վե լի շատ է ցան կա նում, որ մեզ ոչ մի չա րիք չպա տա-

հի», - դարձ յալ ա սում է սբ. Հով հան Ոս կե բե րա նը: Ու րեմն չմե-

ղադ րենք Աստ ծուն մեր տա ռա պանք նե րի մեջ, ո րով հե տեւ մեր բո լոր 

դժբախ տութ յուն նե րի պատ ճառն ու մե ղա վո րը մենք ինք ներս ենք, 

որ հակ ված լի նե լով դե պի մեղքն ու չա րի քը` հա ճախ ենք շար ժում 

ար դար Աստ ծու զայ րույ թը մեզ վրա, Ով Իր ան բավ մար դա սի րութ-

յու նից ել նե լով` մեզ այս տե՛ղ, ա՛յս կյան քում է խրա տում փոք րիկ 

փոր ձութ յուն նե րով, որ պես զի այն տե՛ղ չդա տա պար տի: Ա հա թե որ-

քան է սի րում մեզ մեր երկ նա վոր Հայ րը, Ով սպա սում է յու րա-

քանչ յուր մե ղա վո րի դար ձին եւ ա պաշ խա րութ յա նը:

Դժվա րութ յուն նե րի ու նե ղութ յուն նե րի մեջ չըմ բոս տա նանք 

Աստ ծու դեմ, անմ տո րեն չմե ղադ րենք Նրան մեր դժբախ տութ յուն-

նե րի հա մար, այլ համ բե րող լի նենք եւ հնա զանդ վենք աստ վա ծա յին 

սուրբ կամ քին` գի տակ ցե լով դրանց օգ տա կա րութ յու նը մեզ հա մար: 
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Նաեւ հի շենք, որ «նեղ եւ ան ձուկ» է հա վի տե նա կան կյանք տա նող 

ճա նա պար հը` լի տա րա տե սակ դժվա րութ յուն նե րով ու փոր ձութ-

յուն նե րով: Քրիս տո սը մեզ այս տեղ փա փուկ ու ան հոգ կյանք չխոս-

տա ցավ, այլ զգու շաց րեց, որ Իր հե տեւորդ ներն այս տեղ` աշ խար-

հում, ան մասն չեն լի նե լու տա ռա պանք նե րից ու փոր ձութ յուն նե րից, 

ինչ պես եւ Իր` Աշ խար հի Փրկչի կյան քը ե ղավ զրկանք նե րով ու տա-

ռա պանք նե րով, ա նար գանք նե րով լի կյանք` մե ղա վոր մարդ կութ յան 

փրկութ յան հա մար: Սա կայն Քրիս տոսն Իր հրա շա փառ Հա րութ յամբ 

հաղ թեց մահ վա նը, ցա վին ու տա ռա պան քին` մեզ քա ջա լե րութ յան 

կոչ ա նե լով, ո րով հե տեւ «Ես, - ա սում է, - հաղթե ցի՛ աշ  խար հին» 

(Հովհ. ԺԶ 33): Քրիս տո սի հե տեւորդն այս աշ խար հում դի մա կա յե-

լով փոր ձութ յուն նե րին ու դժվա րութ յուն նե րին եւ հաղ թա հա րե լով 

դրանք` Աստ ծով հաղ թա նա կում է ցա վի ու տա ռա պան քի դեմ` 

ձգտե լով հաս նել խոս տաց ված բա րիք նե րին երկ նա յին ար քա յութ յան 

մեջ Քրիս տոս Աստ ծո հետ, որ տեղ չկան այ լեւս ո՛չ սուգ ու տրտմութ-

յուն, ո՛չ տա ռա պանք, ո՛չ վիշտ ու նե ղութ յուն, ցավ ու հի վան դութ-

յուն, ո րով հե տեւ Աստ ված պի տի սրբի բո լոր տա ռապ յալ նե րի աչ քե-

րից ա մեն ար տա սուք (տե՛ս Հայտ. ԻԱ 4) ու նրանք հա վիտ յանս 

հա վի տե նից պի տի թա գա վո րեն Ան մահ Ար քա յի` Քրիս տոս Աստ ծու 

հետ հա վի տե նա կան ե րա նութ յան ու ա նանց պար գեւ նե րի մեջ, ո րոնց 

ար ժա նա ցել են այս ժա մա նա կա վոր կյան քում համ բե րութ յամբ ու 

հնա զան դութ յամբ կրե լով ի րենց բա ժին հա սած նե ղութ յուն ներն ու 

փոր ձութ յուն նե րը` չհա կադր վե լով աստ վա ծա յին սուրբ կամ քին, 

չկորց նե լով մարդ կա յին դի մա գիծն ու քրիս տո նեա կան կեր պա րը եւ 

«փա ռա վոր վե լով տա ռա պանք նե րով»: Աստ ված հա տու ցում է յու-

րա քանչ յու րին ըստ իր գոր ծե րի. փոքր վշտե րի ու նե ղութ յուն նե րի 

դի մաց Նա հար յու րա պա տիկ վար ձատ րում է մար դուն հան դերձ յա-

լում: Փոքր է փոր ձութ յուն նե րի ու նե ղութ յուն նե րի ժա մա նա կը, 

բայց մեծ է հան գիս տը հա վի տե նութ յան մեջ, ժա մա նա կա վոր է նե-

ղութ յուն նե րի չար չա րան քը, եւ հա վիտ յանս հա վի տե նից է հան գիս-

տը փա փուկ դրախ տում, ան բավ ու ան ճա ռե լի են բա րիք նե րը, ան-

հատ նում` ցնծութ յունն ու ե րա նե լի հան գիս տը, ո րը կժա ռան գեն 

Քրիս տո սին չար չա րա նա կից ե ղած բո լոր տա ռապ յալ նե րը, ինչ պես 

վկա յում է Ս. Գիր քը. «Ե թե Քրիս տո սի չար չա րանք նե րին կցորդ ենք, 

հա ղոր դա կից ենք լի նե լու եւ փառ քին» (տե՛ս Հռոմ. Ը 17): 

(2010 թ., նոյեմբեր, «Քրիստոնյա Հայաստան» 
երկշաբաթաթերթ)

22 - Գողգոթայի հաղթանակը
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Կ Յ Ա Ն Ք Ը `  Խ Ա Չ Ի   Ճ Ա Ն Ա Պ Ա Ր Հ …

«…Որպես Քրիստոսի չարչարանքներին մասնակիցներ, ուրախ 
եղեք, որպեսզի Նրա փառքի հայտնության ժամանակ էլ ցնծաք 

եւ ուրախանաք» (Ա Պետր. Դ 13)

… Ուրախություն եւ տխրություն, վիշտ ու ցնծություն, թա խիծ 

ու բերկրանք…, արցունք եւ ժպիտ, …ի վերջո` կյանք եւ մահ: 

Հակադիր երեւույթների մի ողջ շղթա, հակադիր եւ նույնքան ներ-

հակ ու անբաժան, որ ուղեկցում են աստվածաստեղծ մարդուն ողջ 

կյանքի ընթացքում: Իրապես, մեր կյանքում  թախիծն ու ուրա-

խությունը, վիշտն ու բերկրանքը ներդաշնակ կերպով հաջոր դում 

են միմյանց: Առանց տրտմության չկա եւ ուրախություն, առանց 

ցավի` չկան ամոքում եւ բուժում. «Ամեն բանի ժամանակը կա, եւ 

աշ խարհում ամեն գործ ունի իր ժամանակը. …լալու ժամանակը եւ 

ծիծաղելու ժամանակը…»,- ասում է Սողոմոն իմաստունը (տե՛ս 

Ժողովող Գ  4): Ուրեմն մարդուս երկրավոր կյանքը լի է ե՛ւ ուրախ, 

ե՛ւ տխուր օրերով: Որեւէ հողեղեն էակ զերծ չէ վշտից ու 

փորձություններից, քանզի ցավն ու տառապանքը, վիշտն ու 

խռովքը հետեւանք են մեղքով մթագնված մարդկային բնության 

անկատարության: Այս կյանքում մեզ վիճակվում է ե՛ւ վիշտ 

տեսնել, ե՛ւ վախ զգալ, ե՛ւ թախծել, ե՛ւ վհատվել, ե՛ւ մենակություն 

ապրել…, կարող է թվալ, թե մեր տառապանքներն անարդարացի 

են: Բայց քրիստոնեության կենարար լույսով լուսավորված եւ 

Քրիստոսի փրկարար պատվիրաններով առաջնորդվող մարդը գի-

տակցում է, որ առանց չարչարանքների ու տառապանքի չկա 

հաղթանակ, որ առանց խաչելության չկա հարություն, քանզի 

յուրաքանչյուր ոք այս կյանքում ի՛ր խաչի ճանապարհն ունի 

անցնելու: «Եթե մեկը կամենում է հետեւել ինձ,  թող ուրանա իր 

անձը, վերցնի իր խաչը եւ գա իմ հետեւից…» (Մատթ. ԺԶ 24, 25),- 

ասում է Տերն Ավետարանում…: Քրիստոսի ճշմարիտ հետեւորդն 

այս կյանքում չի կարող զերծ լինել փորձություններից ու նեղու-

թյուններից…, որովհետեւ «նեղ է դուռը եւ փշոտ` ճանապարհը», 

որ դեպի Կյանք է տանում. փրկության այլ ճանապարհ չկա: Մեզնից 
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յուրաքանչյուրն իր կյանքի ընթացքում ոտք է դնում իր Գեթսե-

մանին եւ բարձ րանում իր Գողգոթան: Իհարկե, մեր Գեթսեմանին 

եւ Գողգոթան համեմատելի չեն Տիրոջ Գեթսեմանիի եւ Գողգոթայի 

հետ, քան զի փորձությունները յուրաքանչյուրին ուղարկվում են 

ուժե րի ներածին չափով: Բայց առ Աստված ունեցած հույսն ու հա-

վատն են ուժ եւ կարողություն շնորհում մարդուն` տոկալու եւ 

դի մանալու կյանքի հասցրած տարատեսակ փորձություններին ու 

դժվարություններին, նեղություններին, որոնք քրիստոնյա մարդու 

«փառքն են», - ինչպես սբ․ Պողոս առաքյալն է ասում (տե՛ս Եփես. Գ 

13): Պատկերացնենք, որ մեր կյանքում միայն լուսավոր եւ ուրախ 

օրեր լինեին` զուրկ ամեն տեսակ հոգսերից ու դժվարություններից. 

մի՞թե այդ դեպքում մենք կգնահատեինք ու կարժեւորեինք այն, 

ինչ ունենք: Մինչդեռ կյանքում հանդիպող դժվարություններն ու 

տարաբնույթ փորձությունները իմաստ են հաղորդում մեր կյանքին. 

օրինակ` երկարատեւ հիվանդությունը հաղթահարելուց ու առող-

ջությունը վերագտնելուց հետո է միայն մարդը վերարժեւորում ու 

գնահատում իր առողջությունը, կամ ժամանակավոր նեղու թյուն-

ների ու փորձությունների դեմ երկարատեւ պայքարից հետո է 

միայն գիտակցվում իրական հաղթանակի բերկրանքը, որն առանց 

պայքարի չէր կարող նվաճվել: Ինչպես անթափանց խավարին 

հաջորդած պայծառ լույսն է լուսավորում մարդու ողջ էությունը` 

պարգեւելով լույսը գնահատելու իրական բերկրանքը, այնպես էլ 

երկարատեւ դժվարությունների հորձանուտից դուրս գալուց հետո 

է միայն մարդը իրապես գնահատում ու արժեւորում խաղաղության 

ու անդորրի թեկուզ ժամանակավոր բերկրանքը, քանզի մարդու 
կյանքը երկրի վրա փորձություն է (Հոբ Է 1),  պայքար` ամեն տեսակ 

դժվարությունների ու նեղությունների դեմ, որոնցից չի խուսափի 

ոչ մի հողեղեն էակ: Միայն ուժեղ մարդը կարող է տոկալ կյանքի 

հասցրած հարվածներին, իսկ ուժեղ մարդը քրիստոնյա մարդն է, 

ում հույսն ու հավատը, ուժն ու կարողությունը իր երկնավոր 

Հորից` Աստծուց են լոկ, Ով Իր հետեւորդներին ասում է. «Քո նե-

ղու թյան օրը կանչիր Ինձ, Ես կփրկեմ քեզ, ու դու կփռաբանես 

Ինձ» (Սաղմ. ԽԹ 15), նաեւ` «Այնպես պիտի լինի, որ դեռ նրանք 

ձայն չտված` պիտի լսեմ նրանց, դեռ նրանք չխոսած` պիտի ասեմ, 

թե ինչ եք ուզում» (Եսայի ԿԵ 24): Քրիստոնյա մարդուն զորացնում 

եւ ուժ են տալիս նաեւ մահվանից հետո կյանքի գոյության հանդեպ 

հավատը, հավիտենության գոյության անժխտելի փաստը: Նա գի-

տի, որ համ բե րությամբ ու Տիրոջ կամքին որդիական հնազան դու-
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թյամբ, դժվա րությունների ու վշտերի մեջ անկոտրում կամքի, անե-

րեր հավատի, առ Աստված ունեցած վստահության շնորհիվ ինքը 

կարժանանա Աստծո ողորմածությանն ու բարեհաճությանը, քանզի 

Տերն Ինքն ասաց, որ «Ով մինչեւ վերջ համբերի, նա պիտի փրկվի» 

(Մատթ. ԻԴ 13)…: Միեւնույնն է` եթե տրտնջանք ու դժգոհենք մեզ 

բաժին հասած խաչի ծանրությունից, ոչ մի օգուտ չենք  ունենա` 

վնա սից բացի: Տերը մեր ուժերից վեր փորձություն մեզ չի տալիս, 

այլ «փորձության հետ փրկության ելք էլ է ցույց տալիս» (տե՛ս Ա 

Կորնթ. Ժ 13), այնպես որ պատվով ու արժանապատվությամբ կրենք 

մեր խաչը:  Մեկի համար այն կարող է լինել ծանր հիվանդությունը, 

ֆիզիկական արատը կամ թերությունը,  մյուսի համար` զավակի 

անժամանակ մահը, երրորդի համար` գուցե ծնողի ծանր հիվանդու-

թյունը եւ այլն (ամեն մարդ ինքը գիտի իր խաչի ծանրությունը…):  

Մենք մեր Տիրոջ օրինակով պիտի կրենք մեր խաչը: Մեր Տերը 

մարդկության փրկության համար խաչի անարգ մահը հանձն առավ. 

Նա Իր խաչելությամբ եւ հրաշափառ հարությամբ մարդկային ազ-

գին ազատագրեց մեղքի ու մահվան կապանքներից` մարդկության 

առջեւ վերստին բացելով երկնքի արքայության ճանապարհը: Աստ-

վա ծորդին, լինելով անմեղ ու անարատ, հանուն մեղավոր մարդ-

կության փրկության, խոնարհաբար կրեց Իր խաչը` մեզ օրինակ 

լինելով: Իսկ մենք, որ ոչ միայն մաքուր  չենք մեղքից, այլեւ հաճախ 

ամենափոքր նեղությունն իսկ չենք կամենում անտրտունջ կրել` 

հայացք չձգելով մեր ընթացքին ու հետեւություններ չանելով մեզ 

պատահած փորձություններից: Տիրոջ օրինակը խիստ մխիթարական 

կարող է լինել մեզ համար, եթե միայն այն միշտ մեր աչքի առջեւ 

ունենանք: Ուրեմն դժվարությունների եւ նեղությունների մեջ մեր 

մարդկային բնության թուլությունները կկարողանանք հաղթահարել 

միայն Տիրոջ օրինակին հետեւելով, Ով Գեթսեմանիի պարտեզում 

Իրեն հանձնեց երկնային Հոր ողորմածությանը եւ Աստծո փրկարար 

նախախնամությանը` հեզորեն ասելով.  «Բայց ոչ` ինչպես ես եմ 

կամենում, այլ` ինչպես դու» (Մատթ. ԻԶ 39): Մենք պիտի փորձենք 

մեր կյանքի ամենադժվարին պահերին որդիական խոնարհությամբ 
հնազանդվել աստվածային սուրբ կամքին` չկորցնելու համար մեր հո-

գու խաղաղությունն ու ներքին ներդաշնակությունը: Այդժամ 

միայն հոգեպես կզորանանք Աստծուց` պատրաստ անցնելու խա չի 

մե՛ր ճանապարհը` միշտ հիշելով, որ խաչելության խավար ուր բաթին 
միշտ հաջորդում է պայծառ ու լուսավոր Հարության կիրակին: Ուրեմն 

առանց խաչելության չկան հարություն եւ կյանք: Նաեւ` առավել 
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հեշտությամբ կկրենք մեր խաչը, եթե մեր կյանքի ամենա ող բեր-

գական պահերին մեծ ճիգերի գնով անգամ փորձենք ժպտալ` հան-

դերձյալի անխախտ հույսն ունենալով մեր սրտում: Ժպիտը շատ է 

մխիթարական… եւ օգնում է հույժ…:

…Կյանքը հավերժական է, այն չի սպառվում ժամանակավոր 

երկրային գոյությամբ:  Մարդկային գոյության իսկական եւ վերջնական 

նպատակը Աստծո հետ միավորությունն է հավիտենականության 

մեջ: Ու թող ներկայիս փոքրիկ նեղությունները պատճառ չլինեն, 

որ մենք զրկվենք երանավետ հավիտենական կյանքից, որին 

թող բոլորս էլ արժանանանք Տիրոջ ողորմությամբ ու շնորհով` 

միշտ հիշելով, որ փոքր վշտերի ու նեղությունների դիմաց Նա 

հարյուրապատիկ վարձատրում է մարդուն հանդերձյալում: Փոքր 

է նեղությունների ու փորձությունների ժամանակը, բայց մեծ է 

հանգիստը հավիտենության մեջ, ժամանակավոր է նեղությունների 

չարչարանքը, եւ հավիտյանս հավիտենից է հանգիստը փափուկ 

դրախտում: Ուրեմն համարձակորեն մինչեւ վերջ անտրտունջ 

անցնենք խաչի մեր ճանապարհը. խաչվենք Քրիստոսի հետ, 

որպեսզի Նրա հետ էլ վայելենք հաղթական փառքը երկնքում…: 

(2012 թ., հուլիս, «Քրիստոնյա Հայաստան» 
երկշաբաթաթերթ)

Ա Մ  Բ Ա  Ր Ի Շ Տ  Ն Ե  Ր Ի  Պ Ա  Տ Ի  Ժ Ը

«Վեր ջին օ րե րին չար ժա մա նակ ներ պի տի գան, երբ մար դիկ պի-
տի լի նեն անձ նա սեր, փո ղա սեր, հպարտ, ամ բար տա վան, հայ հո յող, ծնող նե րին 

անհ նա զանդ, անշ նոր հա կալ, ան մա քուր, ան հաշտ, ան գութ, բան սար կու, ան ժուժ-
կալ, դա ժա նա բա րո, ան բա րե սեր, մատ նիչ, հան դուգն, մե ծա միտ, ա վե լի շատ հեշ-

տա սեր, քան աստ վա ծա սեր, մար դիկ, որ ու նեն աստ ված պաշ տութ յան կեր պա-
րանք, սա կայն ու րա ցել են նրա զո րութ յու նը» (Բ Տի մոթ. Գ 1-5):

Սբ․ Պո ղոս ա ռաք յա լի վե րո հիշ յալ խոս քերն այ սօր ա ռա վել, քան 

եր բե ւէ սթա փեց նում, զգաս տաց նում են մեզ: Հի րա վի, մեր ժա մա-

նակ նե րը եւս չար են.  ա մեն օր բախ վում ենք ա նար դա րութ յուն նե րի,  
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ա կա նա տես լի նում ա նօ րի նութ յուն նե րի: Որ քա՜ն շատ են մե զա նում 

ա նի րավ ված, ար հա մարհ ված, ա նար դա րութ յուն նե րի զոհ գնա ցած 

մար դիկ. հա րուս տը կե ղե քում է աղ քա տին, հզո րը զրկում է ի րե-

նից տկա րին, դա տա վորն ա նար դար դատ է տես նում՝ անձ նա կան 

շա հե րից ել նե լով, հա ճախ հա նի րա վի մե ղադր վում, պա խա րակ վում, 

ի րենց չգոր ծած սխալ նե րի ու մեղ քե րի հա մար դա տա պարտ վում են 

շատ մար դիկ: Ի՞նչ է կա տար վում: Ին չո՞ւ այ սօր այն քան շատ են 

մե զա նում ցավն ու տա ռա պան քը, վիշտն ու տրտմութ յու նը, ին չո՞ւ 

ա տում ենք միմ յանց, հա կա ռակ վում, նման վում հա կա ռա կոր դին՝ 

բան սար կո ւին, մինչ դեռ Քրիս տոս պատ վի րեց սի րել միմ յանց եւ 

նման վել Աստ ծուն: Խո նար հութ յան, նե րո ղամ տութ յան, սի րո, հան-

դուր ժո ղա կա նութ յան պա կաս կա մե զա նում: Ան շուշտ այս ա մե նի 

պատ ճա ռը Աստ ծուց մար դու հե ռա նալն է. ար դա րութ յան պա կասն 

է հան գեց նում  ա նար դա րութ յան շա տա նա լուն, բա րութ յան պա-

կասն է ծնում չա րութ յուն, ամ բար տա վա նութ յուն, ա նօ րի նութ յուն: 

Մեր Տերն Ինքն ա սաց. «Ա նօ րի նութ յան շա տա նա լուց՝ շա տե րի սե րը 

պի տի ցա մա քի», քան զի հա կա ռա կորդն ա տե լութ յուն, չա րութ յուն 

է սեր մա նում մար դու սրտում եւ թե լադ րում գոր ծել իր կամ քի հա-

մա ձայն: Իսկ չա րին գոր ծա կից լի նե լով, չա րիք գոր ծե լով՝ թշնա մա-

նում ենք Աստ ծու հետ: Մար գա րեն Աստ ծու ա նու նից գո չում է. 

«Ար դար դա տո՛վ դա տե ցեք, ո ղոր մութ յո՛ւն եւ գթութ յո՛ւն ա րեք՝ 

յու րա քանչ յուրն իր եղ բո րը: Մի՛ կե ղե քեք այ րուն, որ բին, պանդխ-

տին եւ տնան կին: Թող ոչ ոք իր սրտում ոխ չպա հի իր ըն կե րոջ 

դեմ՝ նրա գոր ծած չա րիք նե րի հա մար» (Զաք. Է 9, 10): Մինչ դեռ 

Աստ ծու վախն ու երկ յու ղը չու նե ցող նե րի՝ Աստ ծուց չերկն չող նե րի 

հա մար չա րիք գոր ծե լը դար ձել է կյան քի նպա տակ, ի մաստ: Մար-

դիկ, ո րոնք մեր ժում են Աստ ծուն, հա ճույք գտնում ա նօ րի նութ յան 

մեջ ի րենց կյան քի բո լոր օ րե րում չեն դա դա րում չա րիք գոր ծե լուց: 

Սբ. Հով հան Ոս կե բե րա նը նրանց մա սին ա սում է. «Չար մար դիկ 

ցան կա նում են հա վիտ յան ապ րել, որ պես զի հա նա պազ չա րը գոր-

ծեն», քան զի «նրանք մին չեւ չա րիք չգոր ծեն, չեն քնում: Քու նը 

փախ չում է նրանց աչ քից, եւ չեն քնում, քա նի որ նրանք ամ բարշ-

տութ յան հաց են ու տում եւ հար բում են ա նօ րե նութ յան գի նով» 

(Առակ. Դ 16, 17): Չա րի ծու ղա կում են գտնվում եւ ան զեղջ կյան-

քով ապ րում շատ-շա տե րը, ով քեր մեր ժում են լույ սը, աստ վա ծա յի-

նը, սուր բը, բան սար կո ւի խա բեութ յուն նե րով մո լոր ված, ամ բա րիշտ 

ու ա նօ րեն ըն թաց քով դառ նաց նում են բազ մա գութ Աստ ծուն, եւ 

ցնծում է բան սար կուն, քան զի «Ան դարձ մե ղա վո րի վրա ա վե լի է 
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ցնծում, քան բո լոր մեղ քե րի, ո րոնք կա տար վում են ամ բողջ աշ-

խար հում» (Վար դան Այ գեկ ցի): Չարն ան դա դար մեղք գոր ծել է 

տա լիս իր ծու ղակն ըն կած նե րին եւ կարծ րաց նում նրանց սրտե րը, 

որ պես զի եր բեք չդառ նան դե պի Տե րը եւ ան զեղջ սրտով ու ա նօ րեն 

ըն թաց քով ի րենց հա վի տե նա կան կորստ յան մատ նեն: Այս  մա սին 

մար գա րեն գրում է. «Բայց նրանք լսել չու զե ցին, այլ հի մա րա բար 

ի րենց թի կուն քը շրջե ցին եւ ծան րաց րին ի րենց ա կանջ նե րը՝ չլսե լու 

հա մար: Նրանք ի րենց սրտերն անհ նա զանդ դարձ րին՝ չլսե լու հա-

մար իմ օ րենք ներն ու խոս քե րը» (Զաք. Է 11, 12): Իսկ Ե սա յի մար-

գա րեն ա վե լաց նում է. «Լսե լով պի տի լսեք, բայց չի մա նաք, տես նե-

լով պի տի տես նեք, բայց չճա նա չեք». քան զի այդ ժո ղովր դի սիր տը 

կարծ րա ցել է, ծանր են լսում ի րենց ա կանջ նե րով, ի րենց աչ քերն էլ 

փա կել են, որ պես զի չլի նի թե եր բե ւէ աչ քե րով տես նեն ու ա կանջ-

նե րով լսեն, սրտով ի մա նան ու դար ձի գան, եւ ես էլ բժշկեմ նրանց» 

(Զ 9, 10): Ա մե նո ղորմ Աստ ված մար դու փրկութ յունն ու սրբա ցումն 

է կա մե նում, մար դուն դե պի Իր ար քա յութ յուն հրա վի րում, սա կայն 

մարդն իր ինք նիշ խան կամ քով ընտ րում է չա րը, կա մո վին իր մեջ 

ըն դու նում է այն բո լո րը, ինչ թշնա մին ցա նում է իր հո գու ար տում: 

Աստ ված նե րող եւ սի րող Հայր է, որ ամ բարշ տի մա հը չի կա մե-

նում, այլ դարձն ու ապ րե լը, եւ կա մե նում է, որ բո լո րը փրկվեն ու 

ժա ռան գոր դը լի նեն երկ նա յին ար քա յութ յան, նե րում է նույ նիսկ 

ա մե նաա նօ րեն ու ամ բա րիշտ մար դուն, ե թե վեր ջինս ան կեղ ծո րեն 

զղջում է իր գոր ծած մեղ քե րի ու սխալ նե րի հա մար, խոս տո վա նութ-

յամբ եւ ա պաշ խա րութ յամբ դար ձի գա լիս. «Պի տի նե րեմ նրանց 

ա նի րա վութ յուն նե րը եւ նրանց մեղ քերն ու ա նօ րի նութ յուն ներն 

այ լեւս չպի տի հի շեմ»,- ա սում է Տե րը: Սա կայն ամ բա րիշտ եւ ան-

հա վատ մար դիկ, չան սա լով Տի րոջ ձայ նին, շա րու նա կե լով մեր ժել 

Աստ ծու կե նա րար լույ սը, աստ վա ծա յին պատ վի րան նե րը, ու րա նում 

են Տի րո ջը, չեն ցան կա նում դար ձի գալ եւ ամ բարշ տութ յամբ սպա-

նում են ի րենց հո գի նե րը: Սո ղո մոն Ի մաս տու նը գրում է, որ «Ամ-

բա րիշտ նե րը ձեռ քով ու խոս քով ի րենց մոտ կան չե ցին մա հը, նրան 

ի րենց բա րե կամ հա մա րե ցին, հա լու մաշ ե ղան եւ դա շինք կնքե ցին 

նրա հետ», «ի րենց ամ բարշ տութ յուն նե րը բազ մաց րին եւ ի րենց 

անհ նա զան դութ յան մեջ զո րա ցան» (Ե րեմ. Ե 6): Սին է նրանց հույ-

սը, եւ ու նայն՝ փառ քը, քա նի որ «նրանց կյանքն ա ռա վել ա նարգ է, 

քան կա վը, ո րով հե տեւ չճա նա չե ցին ի րենց Ստեղ ծո ղին»,- ա սում է 

Ի մաս տու նը: Եվ պի տի կրեն ի րենց պա տի ժը՝ ի րենց խոր հուրդ նե րին 

հա մա պա տաս խան, քա նի որ ար հա մար հե ցին ար դա րութ յունն ու 
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ապս տամ բե ցին Տի րոջ դեմ, պի տի ժա ռան գեն դժոխքն ու խա վա րը, 

քան զի չար մեղ քե րով ի րենց ա նուն նե րը ջնջե ցին Կյան քի Գրքից: 

Իսկ աշ խար հի վախ ճա նին՝ Ա հեղ Դա տաս տա նի մեծ օ րը, ամ բա րիշտ-

նե րի «ամ բար տա վա նութ յու նը պի տի խո նարհ վի, ....քան զի Զո րութ-

յուն նե րի Տի րոջ օ րը բո լոր հպարտ նե րի ու ամ բար տա վան նե րի վրա 

է, բո լոր մե ծա միտ նե րի ու գո ռոզ նե րի վրա, ո րոնք պի տի խո նարհ-

վեն» (Եսայի Բ 11, 12): Նրանք պի տի ող բան ի րենց թշվառ վի ճա կի 

հա մար, ա ղեր սեն ա մե նա կա րող Աստ ծուն, որ նե րի ի րենց, սա կայն 

ուշ է լի նե լու այ լեւս, ո րով հե տեւ Տեր Աստ ված ա՛յս կյան քում է 

մե ղա վո րի հան դեպ ո ղոր մած, իսկ հան դերձ յա լում ար դա րա դատ է: 

«Այս տե՛ղ է նստած ո ղոր մութ յան ու շնոր հի ա թո ռին, իսկ այն տեղ 

կնստի դա տաս տա նի ա թո ռին: Այս տե՛ղ է նե րում, իսկ այն տեղ դա-

տա պար տում է» (սբ. Գր. Տա թե ւա ցի): Եվ ան զեղջ մե ղա վոր նե րը Տի-

րո ջից կլսեն այն օ րը. «Ես ձեզ եր բեք չեմ ճա նա չել, հե ռո՛ւ կա ցեք 

ին ձա նից դուք ա մենքդ, որ ա նօ րե նութ յուն եք գոր ծում» (Մատթ. 

Է 23) եւ «Գնա ցե՛ք ին ձա նից, ա նիծ ված նե՛ր, դե պի հա վի տե նա կան 

կրա կը» (Մատթ. ԻԵ 41), «ո րով հե տեւ ես կան չում էի, բայց դուք չէիք 

լսում, եր կար թա խան ձում էի, բայց դուք չէիք ունկնդ րում ինձ...»: 

Եվ մե ղա վոր նե րը «վա՜յ» կտան ի րենց ան ձե րին՝ ա սե լով. «Մեզ ան-

մա հութ յուն խոս տա ցավ, իսկ մենք մնա ցինք մահ վան մեջ. հրա վի-

րեց դե պի վեր՝ եր կինք, իսկ մենք իջ նում ենք դժոխ քի ան դունդ նե րը. 

պատ րաս տեց փա փա գե լի դրախ տը, իսկ մենք ընտ րե ցինք խո ցո տիչ 

փու շը. նաեւ պատ րաս տեց մշտնջե նա վոր կյան քը եւ փառ քը, իսկ 

մենք մեզ մեղ քով սպա նե ցինք» (սբ. Հովհ. Ման դա կու նի):

Սի րե լի նե՛ր, ու րեմն ա կան ջա լուր լի նենք աստ վա ծա յին կան-

չին այ սօ՛ր եւ ամ բա րիշտ ու ա նօ րեն ըն թաց քով չհե ռաց նենք մե-

զա նից Աստ ծու սերն ու գու թը. «Այ սօր ե թե Նրա ձայ նը լսեք, մի՛ 

կարծ րաց րեք ձեր սրտե րը» (Եբր. Դ 7),- հոր դո րում է Սբ. Գիր քը: 

Վա նենք մե զա նից ա մե նայն չա րիք ու ա նօ րե նութ յուն, չար մեղ քե-

րով չթու նա վո րենք մեր աստ վա ծաս տեղծ հո գի նե րը: Աստ վա ծա յին 

պատ վի րան նե րի հա մա ձայն՝ ա ռա քի նի ու աստ վա ծա հա ճո կյան քով 

փոր ձենք ապ րել եւ թե րեւս ա մուր, զո րեղ ու ան սա սան հա վա տով 

զրա հա վոր ված եւ պաշտ պան ված միայն կկա րո ղա նանք դի մա կա յել 

չա րի հո գես պան հար ձա կում նե րին՝  այս հո գե ւոր մար տում հաղ-

թա նա կե լով: Չնման վենք ա նօ րեն նե րին, ո րով հե տեւ՝ «Ով ա նօ րե-

նութ յուն երկ նեց, չա րիք հղա ցավ եւ ա նի րա վութ յուն ծնեց, նա փոս 

փո րեց, խո րաց րեց, հենց ինքն էլ ըն կավ այն փո սը, որ նա պատ-

րաս տեց: Նրա գլխին կթափ վեն իր չա րա գոր ծութ յուն նե րը, նրա 
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գա գա թին կիջ նեն իր ա նօ րե նութ յուն նե րը» (Սաղմ. Է 15-17), իսկ 

ար դա րութ յուն գոր ծող նե րը եւ Տի րո ջից երկ յուղ կրող նե րը պի տի 

ժա ռան գեն հա վի տե նութ յան անս պառ բա րիք նե րը եւ մշտնջե նա-

վոր ա նանց հան գիս տը բո լոր ար դար նե րի եւ սուր բե րի հետ. նրանք 

երկն քի ար քա յութ յան մեջ կծա գեն ինչ պես ա րե գա կը, ո րով հե տեւ՝ 

«Ար դար նե րը պի տի ապ րեն հա վիտ յան. նրանց վար ձը Տի րո ջից է, եւ 

նրանց խնամ քը՝ Բարձր յա լից: Դրա հա մար էլ նրանք Տի րոջ ձեռ քից 

պի տի ըն դու նեն ար քա յութ յան վա յել չութ յունն ու գե ղե ցիկ թա գը, 

քա նի որ Տերն Իր ա ջով նրանց հո վա նի եւ Իր բազ կով նրանց պաշտ-

պան է լի նե լու» (Իմաստ. Ե 16, 17):
(2004 թ., հունիս, «Քրիստոնյա Հայաստան» 

երկշաբաթաթերթ)

Ա Ս Տ  ՎԱ  Ծ Ա  Պ Ա Ր  Գ Ե Վ  Ի Շ  Խ Ա  Ն Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ

«Լսե ցե՛ք, ո՛վ թա գա վոր ներ, եւ հաս կա ցե՛ք. սո վո րե ցե՛ք, երկ րի բո լոր 
ծա գե րի թա գա վոր ներ: Ա կա՛նջ դրեք դուք, որ բազ մութ յուն ներ ու նեք ձեր ձեռ քի 
տակ եւ հպար տա նում եք, որ տի րում եք բա զում ազ գե րի վրա. ձեզ այդ իշ խա-

նութ յու նը Տի րո՛ջ կող մից է տրված, տե րութ յու նը` Բարձր յա լից. Նա էլ հա շիվ է պա-
հան ջե լու ձեր գոր ծե րի հա մար եւ քննե լու է ձեր մտա ծում նե րը…» (Ի մաս տ. Զ 1-5)

Ցան կա ցած իշ խա նութ յուն` հո գեւոր թե աշ խար հիկ, Աստ ծուց 

տրված, աստ վա ծա պար գեւ է: Այս է ու սու ցա նում Աստ վա ծա շունչ 

Մատ յա նը` փաս տե լով, որ «չկա իշ խա նութ յուն, որ Աստ ծուց չլի-

նի…» (Հռոմ. ԺԳ 1): Եվ այն ղե կա վար ներն ու իշ խա նա վոր նե րը, ով-

քեր Վե րին Նա խախ նա մութ յամբ բարձ րա ցել են ազ գին գլխա վո րե-

լու պատ վին, պար տա վո րութ յուն ու նեն բա րին գոր ծե լու, երկ րում 

ար դա րութ յուն եւ ի րա վունք հաս տա տե լու, քա նի որ իշ խա նութ յան 

հաս տա տու նութ յու նը հիմն վում է հա վա տար մութ յան, ար դա րութ-

յան ու բա րե րա րութ յան վրա` թե՛ հպա տակ նե րի, թե՛ սահ մա նա կից 

ժո ղո վուրդ նե րի հան դեպ: Քրիս տո նեա կան ու սուց ման հա մա ձայն` 

իշ խան, տեր լի նե լը նախ եւ ա ռաջ ծա ռա յութ յուն է են թադ րում, 

քա նի որ մեր Տեր Հի սուս Քրիս տոս էլ ե կավ ոչ թե ծա ռա յութ յուն 
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ըն դու նե լու, այլ ծա ռա յե լու (տե՛ս Մատթ. Ի 28): Ազ գի, պե տութ յան 

իշ խա նա վոր ներն ու ղե կա վար նե րը պար տա վոր են ծա ռա յել ա մեն-

քին, ի րենց վար քով, կեն ցա ղա վա րութ յամբ, միմ յանց հան դեպ նե-

րո ղամ տութ յամբ ու հան դուր ժո ղա կա նութ յամբ օ րի նակ լի նել հա-

սա րա կութ յա նը: Այս են ու սու ցա նում մեր ե կե ղե ցու հո գե լույս հայ-

րերն ու վար դա պետ նե րը` հա վե լե լով. «Եր ջա նիկ է այն ազ գը, ո րի 

ա ռաջ նորդ նե րը բա րե կարգ են, իշ խան նե րը` հայ րե նա սեր, քա հա-

նա նե րը` ի մաս տուն,  դա տա վոր նե րը` ար դար, ու սու ցիչ նե րը` ա ռա-

քի նի, ծե րե րը` խորհր դա տու, ե րի տա սարդ նե րը` ջա նա սեր»: Ցա վոք, 

այ սօր մեր քրիս տոն յա պե տութ յունն այդ եր ջա նիկ, բա րե կարգ վի-

ճա կում չի գտնվում: Դժբախ տա բար մեր ղե կա վար ներն ու իշ խա-

նա վոր նե րը մեղմ ա սած` ոչ քրիս տո նեա կան կեն ցա ղա վա րութ յամբ 

եւ ի րենց իշ խա նա կան դիր քի չա րա շահ մամբ Աստ ծո ար դար զայ-

րույթն են շար ժում` չգի տակ ցե լով, որ այդ իշ խա նութ յունն Աստ ծո 

կող մից է տրված ի րենց եւ ճիշտ չտնօ րի նե լու դեպ քում կվերց վի 

ի րեն ցից: Մե րօր յա ազ գի կամ ժո ղովր դի ղե կա վար նե րը ոչ միայն 

քրիս տո նեա վա յել ըն թացք չու նեն, այ լեւ հա մա րում են, թե մար դիկ 

ծնվել են ի րենց ծա ռա յե լու հա մար, եւ ի րենք էլ հա սա րակ մարդ-

կանց կար գից չեն. ցո փակ յաց ու հեշ տա սեր, մեղկ կյան քով ապ րե-

լով, զրկե լով ու հափշ տա կե լով, կե ղե քե լով ի րեն ցից տկար նե րին` 

զանց են առ նում Աստ վա ծաշն չի հիշ յալ խոս քե րը. «Իշ խան նե րի 

հա մար ա նա չառ դա տաս տան է լի նե լու, մինչ դեռ ռա մի կի հա մար 

կա ներ ման ո ղոր մա ծութ յու նը: Հզոր ներն ա վե լի խիստ են դատ վե-

լու» (Ի մաստ. Զ 6, 7): Դատ վե լու են ա նա չառ Դա տա վո րից, քա նի 

որ իշ խա նութ յուն ու նեն, սա կայն ու ղիղ դատ չեն ա նում, ան մե ղին 

մե ղա վո րի ա թո ռին են նստեց նում, ար դա րութ յան ու ի րա վուն քի 

հե տա մուտ չեն լի նում, այ լեւ ի ցույց մարդ կանց` ան հան դուր ժո-

ղա կա նութ յամբ եւ ա տե լութ յամբ լցված` միմ յանց դեմ են պայ քա-

րում, հրա պա րա կայ նո րեն միմ յանց պա խա րա կում, ան պատ վում 

ու միմ յանց դա տի տա լիս, վրեժխնդ րութ յամբ լցվում ու միմ յանց 

սպառ նում` ի չարս գոր ծադ րե լով աստ վա ծա պար գեւ ի րենց իշ խա-

նութ յու նը: Եվ այս ա մե նը սնա փա ռութ յան ու իշ խա նա տեն չութ յան, 

սնո տի փառ քի ու կորս տա կան հարս տութ յան հա մար, ա վե լին ու նե-

նա լու ան հագ փա փա գի ու ան ցո ղիկ, ժա մա նա կա վոր, ա պա կա նա-

ցու վա յելք նե րի հա մար: Սա է մեր ի րա կա նութ յու նը: Աստ ծո կամքն 

ան տե սած, Աստ ծուց հե ռա ցած ու Նրան մեր ժած իշ խա նութ յու նը, 

որն ա ռաջ նորդ վում է նախ եւ ա ռաջ իր «ես»-ի թե լադ րան քով ու 

անձ նա սի րա կան նպա տակ ներ հե տապն դե լով, իր կամ քով` ա ռանց 
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հաշ վի առ նե լու ժո ղովր դի կար ծի քը, փա փագ ներն ու ե րա զանք-

նե րը, վաղ թե ուշ են թա կա է փլուզ ման, քա նի որ «Ինքն իր մեջ 

բա ժան ված ա մեն թա գա վո րութ յուն ա վեր վում է, եւ ինքն իր մեջ 

բա ժան ված ա մեն տուն` կոր ծան վում»,-աս վում է Աստ վա ծա շունչ 

Մատ յա նում (տե՛ս Ղուկ. ԺԱ 17): 

Ո՞րն է այս վի ճա կից ել քը…: Այ սօր կա րիքն ու նենք հո գեւոր նոր 

դար ձի, ազ գո վին ա պաշ խա րութ յան, վե րա զար թոն քի, այս ա նար-

դա րութ յուն նե րի, ա նի րա վութ յուն նե րի ու կեղ ծի քի ճահ ճից դուրս 

գա լու: Այ սօր կա րիքն ու նենք իս կա պես քրիս տո նեա կան պե տութ-

յան ստեղծ ման, քրիս տոն յա, աստ վա ծա վախ ղե կա վար նե րի, ով քեր 

ա ռանց անձ նա կան շահ հե տապն դե լու, ձեր բա զատ ված փա ռա սի-

րութ յու նից ու սնա փա ռութ յու նից, ժո ղովր դի վաղ վա օ րով մտա-

հոգ ված` խո նար հութ յամբ կընտ րեն պե տութ յու նը ղե կա վա րե լու 

խիստ պա տաս խա նա տու եւ դժվա րին ու ղին` այն գի տակ ցութ յամբ, 

որ ի րենք կոչ ված են ծա ռա յե լու ժո ղովր դին, կա տա րե լու ի րենց 

պար տա վո րութ յուն նե րը, հո գա լու յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու մա-

սին, սրտա ցավ վե րա բեր մունք, գութ եւ խնամք ցու ցա բե րե լու կա-

րոտ յալ նե րի եւ նեղ յալ նե րի նկատ մամբ` մեկ խոս քով` քրիս տոն յա 

պե տութ յա նը պատ շաճ իս կա պես քրիս տոն յա ղե կա վար ներ լի նե լով: 

Աստ ծո վախն ու երկ յուղն ու նե նա լով` նրանք կշե նաց նեն ու կպայ-

ծա ռաց նեն ազ գը` ջանք ու ե ռանդ չխնա յե լով ժո ղովր դին բա րու 

մեջ կրթե լու, ի րենց իսկ վար քով օ րի նակ լի նե լու գոր ծում: Քրիս-

տոն յա ղե կա վար նե րի հա մար ա ռաջ նա յին կլի նի սե փա կան կամ քը 

մի կողմ թո ղած` նախ եւ ա ռաջ Աստ ծո կամ քով ա ռաջ նորդ վե լը: 

Ու րեմն նա է իշ խա նութ յան ար ժա նի, ով ոչ միայն ճա ռում է բա րո-

յա կա նութ յան, ար դա րութ յան եւ եղ բայ րա սի րութ յան  մա սին, այ լեւ 

իր իսկ կյան քի օ րի նա կով է հաս տա տում այդ` խոս քը գոր ծի կո չե-

լով: Նա է իշ խա նութ յան ար ժա նի, ով իր կա տա րած բա րե գոր ծութ-

յուն նե րը ոչ միայն չի բարձ րա ձայ նում, ի ցույց բո լո րի ներ կա յաց-

նում` «մարդ կան ցից փառք որ սա լով», այլ խո նար հա բար, ծա ծուկ 

է գոր ծում դրանք` «ա վե լի սի րե լով Աստ ծուց տրված փառ քը»: Նա 

է իշ խա նութ յան ար ժա նի, ով երկն չում է Աստ ծուց եւ գի տակ ցում, 

որ Նա ա մե նա գետ է եւ քննում է մարդ կանց մտա ծում ներն ու խոր-

հուրդ ներն ան գամ: Այդ պի սի մեկն ան մե ղի ար յուն չի հե ղի, ա նի-

րավ դատ չի ա նի, աղ քատ նե րին ու տնանկ նե րին չի կե ղե քի, այլ 

հե տա մուտ կլի նի օ րի նա պա հութ յան եւ ար դա րութ յան, եղ բայ րա-

սի րութ յան ու բա րո յա կա նութ յան` գի տե նա լով, որ Բարձր յա լը տես-

նում է ա մեն բան եւ Դա տաս տա նի օ րը հա շիվ է պա հան ջե լու: 
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Եվ  վեր ջա պես նա է իշ խա նութ յան ար ժա նի, ում Աստ ված է 

ընտ րում: Իսկ Աստ ված ընտ րում է խո նարհ նե րին ու ար ժա նա վոր-

նե րին, որ պի սիք, հու սանք Տի րոջ ո ղոր մութ յամբ մի օր իշ խա նութ-

յան կգան` ի րա վամբ դա սե լով մեզ այն եր ջա նիկ ազ գե րի շար քը, 

ո րոն ցում ար դա րութ յունն ու ի րա վունքն է իշ խում, սերն ու հա-

մե րաշ խութ յու նը թա գա վո րում, եւ ո րոնք հա նա պազ վա յե լում են 

Աստ ծո ո ղոր մութ յուն ներն ու շնորհ նե րը: 

(2011 թ., նոյեմբեր, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ը Ն  Տ Ա  Ն Ե  Կ Ա Ն  Դ Ա Ս  Տ Ի Ա  Ր Ա  Կ Ո Ւ Թ  Յ Ա Ն  Գ Ե  Ր Ա  Գ Ո Ւ Յ Ն 

ՆՊ Ա  Տ Ա  Կ Ը  Մ Ա Ր Դ  Կ Ե Ր  Տ Ե  Լ Ո Ւ  Գ Ո Ր  Ծ Ը Ն  Թ Ա Ց Ն   Է …

Գաղտ նիք չէ, որ ազ գը պա հողն ու շա րու նա կո ղը, ազ գա յին 

նկա րա գիրն ու դի մա գի ծը սերն դե սե րունդ փո խան ցո ղը ըն տա նիքն 

է: Սա այն սրբա զան վայրն է, ուր թրծվում է ան հա տի նկա րա գի րը: 

Ըն տա նի քում է մար դը ստա նում նախ նա կան հո գե ւոր եւ բա րո յա-

կան դաս տիա րա կութ յու նը: Ուս տի խիստ կա րե ւոր է հո գե ւոր-բա-

րո յա կան այն մթնո լոր տը, ո րի մեջ մե ծա նում է ան հա տը, ո րով հե-

տեւ բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տը նպաս տա վոր պայ ման ներ է 

ա պա հո վում իբ րեւ քրիս տոն յա նրա բա րո յա կան, անձ նա յին ո րակ-

նե րի ձե ւա վոր ման հա մար: Ըն տա նե կան դաս տիա րա կութ յան գե րա-
գույն նպա տա կը մարդ կեր տե լու գոր ծըն թացն է, ոչ սոսկ իբ րեւ ֆի-

զի կա կան գո յութ յուն, այլ որ պես բա րո յա կան հատ կա նիշ նե րի ու 

ա ռա քի նութ յուն նե րի խտա ցում: Ե թե ան հա տը մե ծա նում է բա րո-

յա կան բարձր հիմ քե րի վրա գտնվող, սի րո, փոխ հա մա ձայ նութ յան 

եւ հար գան քի մթնո լորտ ու նե ցող ըն տա նի քում, բնա կան է, որ այն 

իր ան շեղ ու ան խախտ կնի քը, դրոշ մը կդնի նրա հո գու ու սրտի 

վրա՝  նրա մեջ իս կա կան Մարդ կեր տե լով: Ու թեեւ ո րո շա կի տա րի-

քից հե տո ար դեն ըն տա նի քից դուրս ան հա տը մտնում է այլ մի ջա-

վայր (բակ, դպրոց եւ այլն), սա կայն այն հիմ նա վոր կրթութ յունն ու 

դաս տիա րա կութ յու նը, ո րը նա ստա ցել է մայ րա կան ան խար դախ 

կա թի հետ ծննդյան ա ռա ջին իսկ օր վա նից, արդ յու նա վոր վում  ու 

պտղա բե րում է ար դեն հա սուն տա րի քում: Ա յո, մի ջա վայրն ինչ-որ 
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չա փով իր ազ դե ցութ յունն ու նե նում է նրա հե տա գա զար գաց ման 

եւ որ պես մարդ կա յաց ման գոր ծում, սա կայն այն, ինչ նա ստա ցել 

է ըն տա նի քում եւ գե նե րով ժա ռան գել ծնող նե րից, եր բեք չի կա-

րող փոխ վել, խա թար վել, ո րով հե տեւ, ինչ պես ժո ղո վուրդն է ա սում՝ 

«Ար յան մեջ է»: Ե թե ե րակ նե րում ազ նիվ ար յուն է հո սում, ու րեմն 

մար դը «դա տա պարտ ված» է այդ պի սին լի նել իր ողջ կյան քի ըն-

թաց քում, ե թե ան հի շա չար ու նե րո ղա միտ է, բա րի իր էութ յամբ, 

ու րեմն մինչ մահ  այդ պի սին կլի նի: Իսկ ե թե էութ յամբ ստոր ու 

նենգ է, ո րով հե տեւ այդ պի սի մի ջա վայ րի ծնունդ է, բնա կա նա բար 

այդ պի սին էլ կմնա: Բայց սա միայն մարդ կա յին տե սանկ յու նից դի-

տե լու դեպ քում: Միայն Աստ ված կա րող է անհ նա րի նը հնա րա վոր 

դարձ նել, ո րով հե տեւ այն, ինչ անհ նար է մար դու հա մար, հնա րա-

վոր է Աստ ծուն: Մարդ կութ յան պատ մութ յան փոր ձը ցույց է տա լիս, 

որ Բարձր յա լի ո ղոր մութ յամբ ու շնոր հով մե ծա գույն ոճ րա գործ ներ 

ու մե ղա վոր ներ դար ձի են ե կել՝ գա զան նե րից վե րած վե լով հեզ ու 

խո նարհ, սրբա կեն ցաղ մարդ կանց, դար ձել են ճշմա րիտ քրիս տոն-

յա ներ՝ վե րագտ նե լով ի րենց մարդ կա յին դի մա գի ծը:

Ու րեմն ան հա տի նկա րա գիրն աղ ճա տող եւ էութ յու նը խե ղող 

ա ռա ջին պատ ճա ռը ըն տա նե կան ոչ ա ռողջ մի ջա վայրն է, որն իր 

բո լոր բա ցա սա կան հե տե ւանք նե րով կոր ծա նում է այդ տեղ հա սակ 

առ նող մա տաղ հո գի նե րի ողջ կյան քը՝ սկսած ման կութ յան քաղցր 

ու ան հոգ տա րի նե րից, ո րոնք ե րե խա յի հա մար դառ նում են ա վե-

լի դա ռը, քան լե ղին: Ման կա կան տա րի քը նման է սպի տակ թղթի, 

ո րի վրա մի ան գամ դրոշմ վածն անջն ջե լի է մնում: Ըստ սբ․ Հովհ. 

Ոս կե բե րա նի՝ «Ինչ պես կնիքն է դրոշմ վում մեղ րա մո մի վրա, այն-

պես էլ ե րե խա նե րի հո գում այն, ինչ լսում են»: Բայց կա եւս մեկ 

բայց: Հա ճախ ա ռա ջին հա յաց քից ան թե րի ու նոր մալ թվա ցող շատ 

ըն տա նիք նե րում, ուր թվում է՝ կան բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե-

րը ե րե խա նե րի ա ճի, զար գաց ման ու կա յաց ման հա մար, սա կայն 

ի րա կա նում կա ինչ-որ սխալ բան, մի ա նե րե ւույթ չա րիք, ո րը ե րե-

ւան է գա լիս ար դեն ա վե լի ուշ շրջա նում, երբ ո րո շա կի տա րի քում 

ե րե խան ար դեն իր պահ ված քով, ու րիշ նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն-

քով ա պա ցու ցում է, որ իր դաս տիա րա կութ յան գոր ծում ծնող ներն 

ինչ-որ տեղ թե րա ցել են, ինչ-որ բաց թո ղում, այ նո ւա մե նայ նիվ, կա: 

Օ րի նակ, ե թե դի տար կենք եր կու տար բեր ան հատ նե րի վարքն ու 

պահ ված քը պարզ մարդ կա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում, ան զեն 

աչ քով իսկ նկա տե լի կլի նի նրանց մի ջեւ ե ղող «սա րե րի ու ձո րե րի 

տար բե րութ յու նը»: Մե կը տար րա կան հար գանք ու պատ կա ռանք 
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չու նի դի մա ցի նի, իր նմա նի հան դեպ, ար հա մար հան քով է վե րա բեր-

վում իր մեր ձա վո րին, ամ բար տա վան ու հպարտ կեց ված քով վկա-

յում է, որ ծնունդն է այդ պի սի մի ջա վայ րի: Ի հա կադ րութ յան նրա՝ 

մյու սը հա մեստ է, հար գա լից, ի րե նից մե ծե րին հար գող, հո գա տար 

այ լոց հան դեպ, հա վա սա րակշռ ված ու խո հեմ է…: Նրա վարքն ու 

բար քը, ըն թաց քը խո սուն վկան են ըն տա նի քում նրա ստա ցած ճիշտ 

դաս տիա րա կութ յան: Ի րա կա նում խղճա հա րութ յան են ար ժա նի 

սխալ դաս տիա րա կութ յան զոհ գնա ցած ան հատ նե րը, ով քեր մի օր 

լուրջ խնդիր նե րի, փաս տի առ ջեւ են կանգ նե լու: Մինչ դեռ մար դուն 

կրթե լիս նրա մեջ նախ պետք է սեր մա նել մար դա սի րութ յուն, բա-

րութ յուն, մար դուն մարդ դարձ նող բո լոր այն ա ռա քի նութ յուն նե-

րը, ո րոնք ժա մա նա կին պտուղ են տա լիս: Մար դուն պետք է Մարդ 

դաս տիա րա կել: Բայց «Մար դուն մարդ է պետք, որ մար դուն մարդ դարձ-
նի: Ե թե մար դը մարդ չլի նի, մար դուն մարդ չի դարձ նի» (Պո ղոս Ադ րիա-

նու պոլ սե ցի):  Ու րեմն ծնող նե րը նախ ի րենք պետք է այդ ար ժեք նե-

րի կրող ներն ու օ րի նա կը լի նեն՝ ի րենց կյան քով օ րի նակ դառ նա լով 

զա վակ նե րի հա մար: 

Ի հար կե, լի նում են նաեւ եր ջա նիկ բա ցա ռութ յուն ներ, երբ, 

օ րի նակ, ըն տա նե կան ոչ հաշտ ու եր ջա նիկ մի ջա վայ րում ծնունդ 

են առ նում ար ժա նա վոր ու ազ նիվ մար դիկ՝ վաղ հա սա կից կյան քի 

դառ նութ յուն նե րը ճա շա կած, դրան ցով կոփ ված, կյան քի ի մաստն 

ու ար ժե քը գնա հա տող ու ա մեն վայրկ յանն ար ժե ւո րող ան հատ ներ: 

Այդ պի սիք լույս են խա վա րում. նրանք փոր ձութ յուն նե րի մեջ ոչ 

միայն չեն չա րա ցել՝ կորց նե լով ի րենց մարդ կա յին դի մա գի ծը, այ լեւ 

ա ռա վել են «մար դա ցել»՝  մեկ ան գամ եւս փաս տե լով այն ճշմար-

տութ յու նը, որ տա ռա պանք ներն օգ նում են մար դուն մարդ մնալ, 

ո րով հե տեւ մար դը եր բեք այն քան մարդ կա յին չէ, որ քան այն ժա մա-

նակ, երբ տա ռա պում է: 

Ե րա նի թե հայ կա կան ըն տա նիք նե րում թե ւա ծեին սերն ու հա-

մե րաշ խութ յու նը, փոխ հա մա ձայ նութ յունն ու նե րո ղամ տութ յու նը, 

զի ջե լու եւ դի մա ցի նի կար ծի քը հաշ վի առ նե լու կա րո ղութ յու նը, ի 

վեր ջո, իշ խող լի նեին քրիս տո նեա կան չա փա նիշ նե րը, ո րոնց  շնոր հիվ 

է դա րեր ի վեր հայ ըն տա նի քը հայ մնա ցել՝ պահ պա նե լով իր ազ գա-

յին դի մա գի ծը: Այդ պի սի ըն տա նիք նե րում ա ճող ու հա սակ առ նող 

մա նուկ նե րը չեն կա րող վա տը լի նել, չեն կա րող ի րեն ցից մե ծին 

ար հա մար հել ու չհար գել, չեն կա րող ինք նա հա վան ու ե սա սեր լի-

նել, այլ կլի նեն իս կա պես Մարդ՝ բա ռիս բուն ի մաս տով: … Այս պես 

կրթե լով մեր զա վակ նե րին՝ մենք կու նե նանք բա րո յա պես կիրթ ու 
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ա մուր ըն տա նիք, հա սա րա կութ յուն եւ ազգ, ո րով հե տեւ կա յուն ու 

ա մուր ըն տա նի քը ազ գի գո յա պահ պան ման հիմքն է: 

(2012 թ., հունիս, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Չ Ա Ր  Հ Ա  Մ Ա Ր  Հ Ե ՛ Ն Ք  Մ Ի Մ  Յ Ա Ն Ց

Սի րե լի՛ ըն թեր ցող, այ սօր մե զա նում տա րած ված մի ա րա տա վոր 

ու ոչ քրիս տո նեա կան ե րե ւույ թի մա սին եմ կա մե նում գրել, ո րին 

հնա րա վոր չէ չանդ րա դառ նալ:

Ա մենքս մեզ քրիս տոն յա ենք հա մա րում, բայց ա ռի թը եւ հնա-

րա վո րութ յու նը բաց չենք թող նում մեր ա ռա վե լութ յուն նե րով եւ 

դրա կան կող մե րով հպար տա նա լու, սա կայն գործ նա կա նում մեր 

ապ րած կյան քով արդ յո՞ք կի րա ռում եւ կա տա րում ենք աստ վա-

ծա հաս տատ պատ գամ ներն ու պատ վի րան նե րը: Քրիս տոս Աստ ված 

ա սում է. «Սի րե ցե՛ք միմ յանց» եւ «Ոչ ո քի մի՛ ար հա մար հեք»: Այ-

սօր մե զա նում նկատ վում է ար հա մար հանք, քա մահ րանք, ծաղ րա-

կան վե րա բեր մունք հատ կա պես մե զա նից թույլ, տկար, հաշ ման-

դամ ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր ա ռա վել մեր ու շադ րութ յան ու 

խնամ քի կա րիքն ու նեն, քան ար հա մար հան քի: Վ. Այ գեկ ցին ա սում 

է. «Նա, ով նա խա տում է գա ճա ճին, տգեղ մար դուն կամ էլ խեղ-

վա ծին, նրա Ա րար չին է նա խա տում», քա նի որ Աստ ված մար դուն 

Իր պատ կե րով եւ նմա նութ յամբ ստեղ ծեց, եւ յու րա քանչ յուր մար-

դու մեջ պետք է տես նենք Տի րոջ պատ կերն ու նմա նութ յու նը: Որ-

պես ճշմա րիտ քրիս տոն յա ներ՝ հարկ է ան կեղ ծո րեն ա ղո թել մե զա-

նից թույլ, տկար, ֆի զի կա կան ո րե ւէ ա րատ ու նե ցող մարդ կանց 

հա մար, որ պես զի Տեր Աստ ված համ բե րութ յուն եւ զո րեղ հա վատ 

շնոր հի նրանց՝ հաղ թա հա րե լու, համ բե րութ յամբ կրե լու իրենց 

բաժին հասած փորձությունը, այ լեւ հա սա րա կութ յան ո րոշ շեր տե-

րի քա մահ րա կան վե րա բեր մուն քը հան դուր ժե լու հա մար: Ի վեր ջո 

մտա ծենք Աստ ծո ար դար զայ րույ թի մա սին, այն մա սին, որ կա րող 

ենք պատժ վել եւ հայտն վել ա վե լի վատ թար վի ճա կում, քան նրանք, 

ո րոնց ծաղ րում ենք, ար հա մար հում: Մինչ դեռ հարկ է գնա հա տել, 
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ար ժե ւո րել այն ա մե նը, ինչ Աստ ված շնոր հել է մեզ: Ե թե ֆի զի կա-

կան ո րե ւէ ա րատ կամ թե րութ յուն չու նենք, ա վե լի՛ն, Աստ ված շնոր-

հել է մեզ ա ռող ջութ յուն եւ գե ղեց կութ յուն, գո հա նա նաք Տի րո ջից, 

խնդրենք, որ Նա օգ նի մեզ՝ ու նե նալ նաեւ գե ղե ցիկ եւ ա ռողջ հո գի՝ 

դի մա ցի նին հար գե լու, նրա մեջ Տի րոջ պատ կերն ու նմա նութ յու նը 

տես նե լու հա մար: Որ քա՜ն տկար, ֆի զի կա պես թույլ եւ հաշ ման դամ 

մար դիկ կան այ սօր մե զա նում՝ կա րոտ մեր օգ նութ յան, մի ան կեղծ 

ժպի տի, ջերմ վե րա բեր մուն քի, սի րո եւ հար գան քի: Եվ գու ցե նրան-

ցից շա տե րը հո գով շատ ա վե լի լավն են ու բա րի, ազ նիվ, քան մենք, 

որ մեզ գե րագ նա հա տում ենք եւ կա տար յալ ու ան թե րի կար ծում: 

Ու րեմն  ի Քրիս տոս մեր քույ րե րի ու եղ բայր նե րի՝ ա ռանց այն էլ 

դժվա րին կյան քը չփոր ձենք ա վե լի բար դաց նել եւ մեր բա ցա սա կան 

վե րա բեր մուն քի պատ ճա ռով չվա նենք նրանց մե զա նից, այլ սի րով 

վե րա բեր վենք միմ յանց, քա նի որ քրիս տո նեա կան վար դա պե տութ-

յան հիմ քը սերն է: Սի րենք միմ յանց, ինչ պես Աստ ված սի րեց մեզ: 

Հի շենք, որ Դա տաս տա նի օ րը մեր խո սած յու րա քանչ յուր դա տարկ 

բա նի, մեր գոր ծած յու րա քանչ յուր վատ ա րար քի հա մար պա տաս-

խան պետք է տանք եւ հա տու ցենք, իսկ կա տա րած յու րա քանչ յուր 

բա րի գոր ծի եւ ո ղոր մութ յան դի մաց հար յու րա պա տի կը պի տի ստա-

նանք: Խոր հենք այս մա սին, բա րի գոր ծե րով ի մաս տա վո րենք մեր 

կյան քի յու րա քանչ յուր օ րը, մեզ բարձր չդա սենք մյուս նե րից, այլ 

գութ եւ ո ղոր մութ յուն ցու ցա բե րենք միմ յանց նկատ մամբ, որ պես զի 

ար դա րա դատ Աստ ված էլ մեզ գթա եւ ո ղոր մի: Բա րութ յամբ, նե րո-

ղամ տութ յամբ, սի րով ու խո նար հութ յամբ նման վենք մեր Ա րա րիչ 

Աստ ծուն, ո րին վա յել  են փա՜ռք, իշ խա նութ յուն եւ պա տիվ այժմ 

եւ հա վիտ յանս. ա մեն:

(2004 թ., մայիս, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Գթ ա  ս ի ր տ  ե ղե ք ,  ին չ  պ ե ս  ո ր  ձ ե ր  Հ ա յ  ր ը  գթ ա  ս ի ր տ  է

Ո ղոր մա ծութ յունն ա ռա քի նութ յուն նե րից մե ծա գույնն ու լու-

սա վորն է՝ աստ վա ծա պատ կեր մարդ էա կին աստ վա ծան ման դարձ-

նող, նրան դե պի երկն քի ար քա յութ յուն ա ռաջ նոր դող: «Ո ղոր մա-
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ծութ յունն ա րա գա թեւ ար ծիվ է, երբ սի րով եւ գթասր տութ յամբ է 

ար վում»,- ա սում է Վ. Այ գեկ ցին: Ուս տի ո ղոր մա ծութ յու նը սի րո եւ 

գթասր տութ յան հետ միա սին համարվում է բո լոր բա րիք նե րի գլու-

խը: Մար դը ո ղոր մութ յան է մղվում մեր ձա վո րի հան դեպ սի րուց, 

քա նի որ ա ռանց սի րո եւ կա րեկ ցան քի դժվար թե ո րե ւէ մե կը կա րո-

ղա նար ո ղոր մութ յուն գոր ծել: Ո ղոր մած մարդն Աստ ծո պատ կերն է 

երկ րի վրա, քա նի որ Աստ ված բա րե գութ եւ ո ղոր մած է Իր ա րար-

չութ յան հան դեպ, քաղց րութ յամբ խնա մում ու հոգ է տա նում, 

հայ րա բար ո ղոր մում Իր ա րար չութ յա նը, ուս տի Աստ վա ծա շունչն 

ու Ե կե ղե ցու հո գե լույս հայ րերն ու վար դա պետ նե րը խրա տում են 

աստ վա ծա պատ կեր մարդ էա կին իր Ա րար չի օ րի նա կով լի նել մար-

դա սեր եւ ո ղոր մած, սեր եւ գութ ցու ցա բե րել մեր ձա վո րի եւ ան գամ 

օ տա րի նկատ մամբ՝ օգ նե լով եւ նե ցուկ լի նե լով նրան ա մեն ին չում: 

«Գթա սի՛րտ ե ղեք, ինչ պես որ ձեր Հայ րը գթա սիրտ է»,- պատ գա-

մում է մար դաց յալ Աստ վա ծոր դին, Ով Իր  երկ րա յին կյան քը մեզ 

որ պես օ րի նակ ապ րեց: Ա վե տա րա նը փաս տում է, որ մեր Տերն օգ-

նում էր բո լո րին: Նա Իր ան հուն եւ ան սահ ման մար դա սի րութ յամբ 

ո ղոր մում եւ նե րում էր նույ նիսկ ան հա վատ հրեա նե րին եւ Ի րեն 

խա չող նե րին ու ա նար գող նե րին: Ու շա դիր լի նենք մեզ շրջա պա տող 

մարդ կանց նկատ մամբ, նա յենք մեր շուր ջը. որ քա՜ն մար դիկ այ սօր 

օգ նութ յան կա րիք ու նեն: Նրանց մենք կա րող ենք օգ նել ոչ միայն 

նյու թա պես, այ լեւ բա րո յա պես, քա նի որ գո յութ յուն ու նի ո ղոր-

մութ յան եր կու կերպ՝ նյու թա կան եւ հո գե ւոր։ Հո գե ւոր ո ղոր մութ-

յու նը ոչ պա կաս կա րե ւոր է նյու թա կա նից:  Հոգեւոր ողորմություն 

է մարդ կանց նե րե լը, նրանց հա մար ա ղո թե լը, մե ղա վոր նե րին դար-

ձի բե րե լը, վշտա ցած նե րին մխի թա րե լը եւ այլն: Մինչ դեռ մենք շատ 

հա ճախ զլա նում ենք ան գամ մի ան կեղծ ժպիտ պար գե ւել մար դուն, 

ուր մնաց սփո փել եւ մխի թա րել, նե րել ու ա ղո թել: Այն կյան քի կո-

չե լու հա մար միայն ցան կութ յուն եւ կա րեկ ցանք, գութ եւ սեր են 

պետք: Սբ․ Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է. «Աստ ված մխի թա րում է մեզ 

մեր բո լոր նե ղութ յուն նե րի մեջ, որ պես զի մենք էլ կա րող լի նենք 

մխի թա րե լու նրանց, ով քեր ա մեն տե սակ նե ղութ յուն նե րի մեջ են, 

այն մխի թա րութ յամբ, ո րով մենք ենք մխի թար վում Աստ ծուց» (Բ 

Կորնթ. Ա 4): Եվ արդ, ե թե Աստ ված մխի թա րում է մեզ, մենք եւս 

պար տա վոր ենք մխի թա րել միմ յանց ա մե նայն նե ղութ յուն նե րի մեջ: 

Ինչ պե՞ս: Երբ վշտի մեջ է մեր ձա վո րը, երբ ան հույս տա ռա պում 

եւ սփո փանք չի գտնում, մխի թա րենք, հու սադ րենք, օգ նենք նրան 

մեր ողջ կա րո ղութ յամբ, ա ղո թենք նրա հա մար: Բա րո յա պես օգ նել 
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կկա րո ղա նանք վշտաց յա լին ու տա ռապ յա լին միայն այն դեպ քում, 

երբ նրա վիշ տը մե րը հա մա րենք, եւ հա կա ռա կը, կկա րո ղա նանք ու-

րա խա նալ դի մա ցի նի ու րա խութ յամբ, երբ կի սենք նրա հետ ու րա-

խութ յու նը: «Երբ սի րենք միմ յանց, երբ տա նենք միմ յանց բե ռը, երբ 

ըն կե րոջ կա րիք նե րը սե փա կան ան ձի նը հա մա րենք, երբ լաց լի նենք 

լա ցող նե րի հետ եւ խնդա ցող նե րի հետ զվար ճա նանք, երբ վե րաց-

նենք մեր մի ջից թշնա մութ յու նը եւ լի նենք Աստ ծու որ դի ներ եւ 

Քրիս տո սի նման խա ղա ղա րար» (Խոս րով Ան ձե ւա ցի), ա պա այդ ժամ 

միայն հա ճե լի կլի նենք Աստ ծուն: Չէ՞ որ «մե ռած է հա վատն ա ռանց 

գոր ծե րի» (Հակ. Բ 26): Մար դա սի րա բար օգ նութ յան ձեռք մեկ նենք 

չքա վոր եւ կա րոտ յալ մեր եղ բայր նե րին,  ինչ պես կա րող ենք: Սի րո 

ա վե տա րա նիչ սուրբ Հով հան նես ա ռաք յա լը զգու շաց նում է, որ «Ով 

այս աշ խար հի բա րիք նե րից ու նե նա եւ տես նի իր եղ բո րը մի բա նի 

կա րոտ եւ փա կի իր սիր տը նրա ա ռաջ, Աստ ծո սե րը ինչ պե՞ս կա-

րող է բնակ վել նրա մեջ» (Ա Հովհ. Գ 17): «Մի բա ժակ ջուր կա րո՛ղ 

ես տալ, կա րո՛ղ ես այ ցե լել հի վան դին: Այս ա մե նը Աստ ված կըն-

դու նի որ պես մեծ ո ղոր մութ յուն»,- ա սում է Վ. Այ գեկ ցին: Ի վեր ջո, 

գի տակ ցենք, որ կա րոտ յալ նե րի, նեղ յալ նե րի նկատ մամբ ո ղոր մած 

գտնվե լով՝ մար դը հա տու ցում է Աստ ծու հան դեպ իր ու նեց ված քի 

պարտ քը, քա նի որ մարմ նա վոր բա րիք ներն Աստ ված է մեզ պար-

գե ւել, ուս տի դրանք մի ջոց են հան դի սա նում հո գե ւո րը, ա նան ցը 

ձեռք բե րե լու հա մար, ինչ պես Սո ղո մոն Ի մաս տունն է ա սում. «Աղ-

քա տին ո ղոր մութ յուն տվո ղը փոխ է տա լիս Աստ ծուն, եւ ըստ նրա 

տվա ծի էլ՝ Աստ ված պի տի հա տու ցի նրան» (Ա ռակ. ԺԹ 17): Այդ 

կերպ մենք երկն քում ենք ամ բա րում գան ձե րը եւ ա նի րավ մա մո-

նա յից բա րե կամ ներ շա հում՝ որ պես հա վի տե նա կան պա շար (հմմտ. 

Ղուկ. ԺԶ 9): Ու րեմն գի տակ ցե լով, որ պան դուխտ ենք երկ րի վրա, 

ժա մա նակ առ ժա մա նակ մեր բուն հայ րե նիք՝ եր կինք ա ռա քենք բա-

րե գոր ծութ յուն նե րի գան ձե րը, որ պես զի ուր մեր գան ձերն են, այն-

տեղ եւ մեր սրտե րը լի նեն (հմմտ. Մատթ. Զ 21): 

... «Ե րա նի՜ ո ղոր մած նե րին, ո րով հե տեւ նրանք ո ղոր մութ յուն 

պի տի գտնեն» (Մատթ. Ե 7), սա կայն «Երբ ո ղոր մութ յուն ա նես, 

փող մի՛ հնչեց րու քո առ ջեւ...» (Մատթ. Զ 2), նաեւ՝ «Զգույշ ե ղեք, 

որ ձեր ո ղոր մութ յու նը մարդ կանց առ ջեւ չա նեք..., այ լա պես վարձ 

չեք ըն դու նի» (Մատթ. Զ 1): Այս պի սի նե րի մա սին Տերն ա սում է, 

որ «մարդ կան ցից տրված փառքն ա վե լի սի րե ցին, քան Աստ ծուց 

տրված փառ քը» (Հովհ. ԺԲ 43): Ու րեմն խիստ դա տա պար տե լի է 

ի ցույց մարդ կանց, ի փառս իր ան ձի ո ղոր մութ յուն կա տա րե լը: 
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Ո ղոր մութ յունն այն ժամ է ըն դու նե լի, երբ կա տար վում է գաղտ նա-

բար, ծա ծուկ, զվար թութ յամբ եւ ար դար վաս տա կից: Ճշմար տա պես 

ո ղոր մե լով աղ քատ նե րին ու տնանկ նե րին՝ մաքր վում ենք նաեւ մեր 

ներ գոր ծա կան մեղ քե րից՝ ըստ Դա նիել մար գա րեի՝ Նա բու գո դո-

նո սոր ար քա յին ուղղ ված հե տեւ յալ խոս քի. «Քո մեղ քե րը քա վի՛ր 

ո ղոր մութ յամբ, եւ քո ա նօ րե նութ յուն նե րը՝ աղ քատ նե րին գթա լով» 

(Դա նիել Դ 24): Եվ ար քան ան սաց մար գա րեի հոր դո րին: Ե րա նի՜ 

թե մե րօր յա մե ծա հա րուստ ներն ու «ար քա նե րը» նույն պես ան սա-

յին սուրբգ րա յին այս խոս քե րին: Մինչ դեռ նրանք շա րու նա կում 

են տա նը տուն կցել, ա վե լի ու ա վե լի հար մա րա վետ ու բա րե կե ցիկ 

դարձ նել ի րենց կյան քը՝ շքե ղութ յան ու ճո խութ յան մեջ, մինչ հա-

զա րա վոր սո վալ լուկ մար դիկ, թշվառ ե րե խա ներ շա րու նա կում են 

մեկ պա տառ հաց գտնե լու հույ սով տակ նուվ րա ա նել փո ղո ցի աղ-

բա ման նե րը: Սա է մեր ի րա կա նութ յու նը: Նրանք մե րօր յա աղ քատ 

ղա զա րոս ներն են, ո րոնց չենք ցան կա նում նկա տել ան գամ: Հարկ է, 

որ Տի րոջ պատ մած Մե ծա հա րուս տի եւ աղ քատ Ղա զա րո սի ա ռա կը 

սթա փեց նի մե րօր յա հա րուստ նե րին: Ա ռա կի մե ծա հա րուստն իր ժա-

մա նա կա վոր կյանքն ապ րեց՝ ցոփ ու շվայտ կյանք վա րե լով, «ա մեն 

օր ա ռա տա պես ու րա խութ յուն ա նե լով», ան տե սե լով ու ար հա մար-

հե լով «իր դռնե րի մոտ ըն կած վեր քե րով պատ ված աղ քատ Ղա զա-

րո սին», ով սնվում էր իր սե ղա նից ըն կած փշրանք նե րով: Սա կայն 

երբ եր կուսն էլ մա հա ցան, Ղա զա րոսն իր ժա մա նա կա վոր կյան քի 

ըն թաց քում կրած տա ռա պանք նե րի, չար չա րանք նե րի դի մաց ժա-

ռան գեց հա վի տե նա կան հան գիս տը, երկն քի ար քա յութ յու նը, մինչ-

դեռ ա նո ղորմ մե ծա հա րուս տը՝ հա վի տե նա կան դա տա պար տութ յու-

նը: Նա չա րա չար տանջ վում էր դժոխ քում՝ մնա լով մեկ կա թիլ ջրի 

կա րոտ, բայց ուշ էր ար դեն, ո րով հե տեւ նա ստա ցել էր բա րիք նե րը 

ժա մա նա կա վոր կյան քի ըն թաց քում, ո րոն ցից մաս ու բա ժին չէր 

հա նել աղ քատ Ղա զա րո սին, ուս տի ըստ ար ժան վույն էր պատժ վում 

(տե՛ս Ղուկ. ԺԶ 19-31): Հի շենք նաեւ տե րու նա վանդ Տա սը կույ սե-

րի ա ռա կը եւ չնման վենք հի մար կույ սե րին, ով քեր դուրս մնա ցին 

ար քա յութ յու նից, ո րով հե տեւ ա ռա տա պես ո ղոր մութ յուն չա րե ցին, 

այլ փոքր-ինչ: Ու րեմն բա րե գոր ծութ յուն նե րով եւ ո ղոր մա ծութ-

յամբ մեր երկ րա վոր, ժա մա նա կա վոր կյանքն ի մաս տա վո րել կա րող 

ենք միայն այս տեղ, քա նի դեռ ժա մա նակ ու նենք, ո րով հե տեւ չգի-

տենք մեր մահ վան օ րը: Բա րին գոր ծենք, քա նի դեռ ժա մա նակ կա, 

եւ «բա րին գոր ծե լուց չձանձ րա նանք, ո րով հե տեւ հար մար ժա մա-

նա կին պի տի հնձենք, ե թե չթու լա նանք» (Գաղ. Զ 9): Սուրբ Հա-
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կո բոս ա ռաք յա լը զգու շաց նում է. «Ա նո ղորմ դա տաս տան է լի նե լու 

նրա հան դեպ, ով ո ղոր մած չի ե ղել. քան զի ո ղոր մա ծութ յու նը բարձ-

րագ լուխ պար ծե նում է դա տաս տա նի դի մաց» (Հակ. Բ 13): Մեր 

Տեր Հի սուս Քրիս տո սը՝ ար դար Դա տա վո րը, վեր ջին դա տաս տա նի 

ժա մա նակ այս խոս քը կուղ ղի ա նո ղորմ մե ղա վոր նե րին. «Ա նիծ յալ-

նե՛ր, գնա ցե՛ք Ինձ նից հա վի տե նա կան կրա կը, որ պատ րաստ ված է 

սա տա նա յի եւ նրա հրեշ տակ նե րի հա մար, ո րով հե տեւ քաղ ցած էի, 

եւ Ինձ ու տե լիք չտվիք, ծա րավ էի, եւ Ինձ ջուր չտվիք, օ տար էի, 

եւ Ինձ ձեր մեջ չա ռաք, մերկ էին, եւ Ինձ չհագց րիք, հի վանդ էի 

ու բան տի մեջ, եւ Ինձ տես նե լու չե կաք» (Մատթ. ԻԵ 41-43),  «այս 

փոք րե րից մե կին ա՛յդ չա րե ցիք, Ինձ հա մար էլ չա րե ցիք» (Մատթ. 

ԻԵ 45): 

Ու րեմն հստակ է, որ երբ օգ նում ենք մեր մեր ձա վո րին, օգ նում 

ենք Քրիս տո սին, քա նի որ «քաղ ցած Քրիս տո սը մեր փրկութ յան 

հա մար աղ քատ նե րի հետ շրջում է մեր դռնե րի մոտ (Վ. Այ գեկ ցի), 

նաեւ սուրբ Հով հան Ման դա կու նին է գրում, որ «Նա, ով աղ քատ-

նե րին ու կա րոտ յալ նե րին, օ տար նե րին ու հի վանդ նե րին է կե րակ-

րում, ոչ թե մարդ կանց, այլ Քրիս տո սին է ըն դու նում, Քրիս տո սին 

կե րակ րում, Քրիս տո սին հագց նում, Քրիս տո սին սփո փում, Քրիս-

տո սին մխի թա րում, Քրիս տո սին հանգս տաց նում եւ Քրիս տո սին 

սպա սա վո րում, քա նի որ տե րու նա կան խոսքն ան սուտ է»: Խիստ 

կա րե ւոր վում է նաեւ հան գուց յալ նե րի ա նու նից ո ղոր մութ յան գոր-

ծեր ա նե լը՝ նրանց հո գի նե րի փրկութ յան հա մար:

Եվ քա նի որ դե պի հա վի տե նութ յուն ենք գնում, միշտ խո կանք 

մեր մահ վան ու Աստ ծու դա տաս տա նի, ար քա յութ յան փառ քի ու 

դժոխ քի տան ջանք նե րի մա սին, եւ քա նի դեռ այս մահ կա նա ցու 

մարմ նի մեջ ենք, «գթանք աղ քատ նե րին, որ պես զի Նա էլ մեզ գթա, 

քաղ ցած նե րի հա մար հաց լի նենք եւ մեր կե րի հա մար՝ զգեստ, ան-

տուն նե րի հա մար՝ օ թե ւան, ու հի վանդ նե րի հա մար՝ բժիշկ, որ պես-

զի Աստ ված էլ մեր մարմ նի եւ հո գու վեր քե րը բժշկի՝ ծած կե լով 

մեր ա մո թա լի գոր ծե րի մեր կութ յու նը եւ մեզ ժո ղո վի հայ րա կան 

օ թե ւան նե րում՝ ա մեն քին ար ժա նաց նե լով մշտա վետ ցնծութ յան եւ 

անտր տում ու րա խութ յան՝ ի Տեր մեր Հի սուս Քրիս տոս, որ օրհն յալ 

է հա վիտ յան. ա մեն» (սբ․ Գր. Տա թե ւա ցի): 
(2008 թ., փետրվար, «Քրիստոնյա Հայաստան» 

երկշաբաթաթերթ)



 ՔԱՐՈԶԽՈՍԱԿԱՆ  357

Հ Ի  ՎԱ Ն Դ Ո Ւ Թ  Յ Ո Ւ Ն Ը ՝  Մ Ե Ղ Ք Ի  Հ Ե  Տ Ե  ՎԱ Ն Ք

«Ով մե ղան չում է իր Ա րար չի հան դեպ, 

նա կընկ նի բժշկի ձեռ քը» (Սի րաք ԼԸ 15)

Աստ վա ծա շուն չը վկա յում է, որ Աստ ված ա ռա ջին մարդ կանց 

ստեղ ծեց ան մա հութ յան հա մար. նա խաս տեղծ նե րը կոչ ված էին հա-

վի տե նա պես ապ րե լու Աստ ծո հետ՝ միութ յան մեջ: Աստ ված ինք նիշ-

խան կամ քով եւ փառ քով էր պսա կել նրանց՝ պար գե ւե լով դրախ տի 

վա յել քը: Սա կայն երբ խախ տե ցին ա րար չա դիր օ րենքն ու պատ վի-

րա նը՝ ար գել ված պտղի հետ միա սին ճա շա կե ցին մեղ քի եւ մահ-

վան դառ նութ յու նը: Ախ տա հար վեց ողջ մարդ կա յին բնութ յու նը՝ 

թե՛ հո գին եւ թե՛ մար մի նը: Մար դու կյան քը լցվեց բազ մա պի սի 

ցա վե րով, տա ռա պանք նե րով եւ հի վան դութ յուն նե րով: Եվ քա-

նի որ յու րա քանչ յուր մեղք հի վան դաց նում եւ մեռց նում է հո գին, 

մեր նա խած նող նե րը մե ղան չու մից ան մի ջա պես հե տո «մահ վան մեջ 

հայտն վե ցին խորհր դով, սա կայն մարմ նով մե ռան բա զում տա րի ներ 

անց» (սբ. Գր. Տա թե ւա ցի): Սա կայն բազ մա գութ Աստ ված չլքեց Իր 

պատ կե րով ու նմա նութ յամբ ստեղծ ված մարդ էա կին: Նրան մեղ քի 

ու մահ վան իշ խա նութ յու նից փրկե լու եւ երկն քի ար քա յութ յանն 

ու ան ճա ռե լի բա րիք նե րին ար ժա նաց նե լու հա մար Աստ ծո Որ դին 

ճշմար տա պես մար դա ցավ, խա չի ա նարգ մա հը ճա շա կեց եւ հա րութ-

յուն ա ռավ՝ մեզ հա րութ յան հույ սը պար գե ւե լով: Սա կայն մարդն 

իր ա զատ կամ քով եւ մե ղան չա կան բնութ յամբ կա մա թե ա կա մա 

ա նընդ հատ ընկ նում է մեղ քե րի մեջ: Ուս տի կյան քում մեր գոր ծած 

մեղ քե րի արդ յուն քում հա ճախ ենք հայտն վում ծանր փոր ձութ յուն-

նե րի ու նե ղութ յուն նե րի, հի վան դութ յուն նե րի ու հու սա հա տութ-

յան մեջ: Եվ թե րեւս մար դու հա մար տա րա տե սակ փոր ձութ յուն-

նե րից մե ծա գույ նը ծանր հի վան դութ յունն է՝ եր բեմն մար դուն ողջ 

կյան քում ու ղեկ ցող: Իսկ այն, որ մարմ նա կան հի վան դութ յան կամ 

ա րա տի պատ ճա ռը հա ճախ մեղքն է, պարզ ե րե ւում է Ա վե տա րա նի 

ո րոշ հատ ված նե րից: Օ րի նակ՝ ան դա մա լույ ծի բժշկութ յու նը Տե րը 

կա տա րեց մեղ քե րի թո ղութ յան շնորհ մամբ, իսկ մեկ ու րիշ ան դա-
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մա լույ ծի բժշկե լուց հե տո նրան ա սաց. «Ա հա ա ռող ջա ցար, այ լեւս 

մի՛ մե ղան չիր, որ պես զի մի ա վե լի չար բան քեզ չպա տա հի» (Հովհ. 

Ե 14): Ա վե տա րա նում ար ձա նագր ված բժշկութ յան մյուս դրվագ նե-

րում էլ տես նում ենք, որ Հի սու սը բժշկում էր բո լո րին՝ մեղ քե րից 

զգու շա նա լու հրա ման տա լով: Ըստ Մ. Օր ման յա նի՝ «Ներ քին մեղ-

քի հա մար ար տա քին փոր ձան քի հան դի պե լու սկզբուն քը ստույգ 

է, բայց բա ցար ձակ չէ: Ոչ բո լոր ար տա քին փոր ձանք նե րը ներ քին 

մեղ քի  հա մար են»: Դրա վառ ա պա ցույցն է Հոբ ե րա նե լու օ րի-

նա կը: Սբ. Գիր քը վկա յում է, որ նա «ճշմար տա խոս էր ու ա նա-

րատ, ար դար էր ու աստ վա ծա պաշտ, ա մեն տե սա կի չար ու մե ղա-

վոր գոր ծե րից հե ռու» (Հոբ Ա 1): Սա կայն, երբ Աստ ծո թույ լա տու 

կամ քով սա տա նան փոր ձեց Հո բին, վեր ջինս են թարկ վեց դժբախ-

տութ յուն նե րի ու փոր ձութ յուն նե րի, ծան րա գույն հի վան դութ յան. 

«Ոտ քից գլուխ չա րո րակ վեր քե րով պատ ված զազ րե լի որ դե րի մեջ 

էր, սա կայն նրա մա մի նը սուրբ ու ա նա րատ էր (սբ. Հովհ. Ոս կե բե-

րան): Ու րեմն Հո բի պա րա գա յում բո լոր դժբախ տութ յուն ներն ու 

հի վան դութ յուն նե րը հե տե ւանք չէին մեղ քի, այլ որ պես զի նրա օ րի-

նա կը մեզ ու սու ցա նող լի նի: Հի շենք նաեւ ա վե տա րա նա կան ի ծնի 

կույ րի բժշկութ յան հատ վա ծը, որ տեղ ա շա կերտ նե րի այն հար ցին, 

թե՝ «Մեղքն ո՞ւմն է, որ սա կույր է ծնվել...», Հի սու սը պա տաս խա-

նում է. «Ո՛չ դրա մեղքն է եւ ո՛չ էլ իր հոր ու մոր, այլ որ պես զի 

դրա վրա Աստ ծու գոր ծե րը հայտ նի լի նեն» (Հովհ. Թ 3): Սա կայն 

մար դու մար մի նը մեղ սա հակ եւ դյու րա գայթ է, զերծ չէ մեղ քից 

ու ա նօ րե նութ յուն նե րից, դրանց արդ յուն քում ծնվող հի վան դութ-

յուն նե րից: Մարմ նա կան հի վան դութ յան պատ ճա ռը հա ճախ մեր 

հո գի նե րի ախ տա հար ված, հի վանդ վի ճակն է: Այս առն չութ յամբ 

հի շենք նաեւ Նա բու գո դո նո սոր ար քա յի օ րի նա կը: Աստ ված նրան 

շնոր հել էր հզո րութ յուն, թա գա վո րութ յուն, պա տիվ եւ փառք, սա-

կայն գո ռո զա ցավ նրա սիր տը, եւ հո գին հա մար ձակ վեց ամ բար տա-

վա նա նալ: Նա պա տու հաս վեց Աստ ծուց. ըն կավ իր թա գա վո րա կան 

ա թո ռից. «Վտար վեց մարդ կանց մի ջից, ինչ պես ար ջառ՝ նա խոտ 

էր ու տում..., նրա մա զե րը եր կա րե ցին առ յու ծի մա զե րի չափ, եւ 

նրա ե ղունգ նե րը՝ թռչուն նե րի մա գիլ նե րի պես» (Դա նիել Դ 30): 

Դա նիել մար գա րեն հոր դո րում էր ար քա յին. «Քո մեղ քե րը քա վի՛ր 

ո ղոր մութ յամբ, եւ քո ա նօ րե նութ յուն նե րը՝ աղ քատ նե րին գթա լով, 

թե րեւս Աստ ված համ բե րա տար լի նի քո հան ցանք նե րի նկատ մամբ» 

(Դա նիել Դ 24): Եվ եր բեմ նի ամ բար տա վան ար քան խո նար հեց րեց 

իր սիրտն Աստ ծո ա ռաջ, ճա նա չեց, թե Բարձր յալն է տի րում մարդ-
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կանց թա գա վո րութ յա նը, օրհ նեց եւ փա ռա վո րեց երկն քի ար քա յին՝ 

խոս տո վա նե լով. «Նրա բո լոր գոր ծե րը ճշմա րիտ են, Նրա ու ղի նե րը՝ 

ար դար, եւ բո լո րին, ով քեր կամ բար տա վա նա նան, Նա կա րող է խո-

նար հեց նել» (Դա նիել Դ 34): Շա տե րիս քա ջա ծա նոթ է նաեւ հա յոց 

Տրդատ Գ ար քա յի օ րի նա կը…: 

Ու րեմն ան կեղծ զղջմամբ եւ խոս տո վա նութ յամբ, ճշմա րիտ 

ա պաշ խա րութ յամբ եւ հա տուց մամբ բուժ վում են հո գու եւ մարմ նի 

վեր քե րը: Մեր հո գի նե րի ու մար մին նե րի ճշմա րիտ Բժիշ կը՝ Հի սուս 

Քրիս տո սը, Ա վե տա րա նի է ջե րից մեզ է ուղ ղում Իր մար դա սի րա կան 

հոր դո րը. «Մի՛ մե ղան չիր, որ պես զի ա վե լի չար բան քեզ չպա տա-

հի», ի մաս տունն էլ զգու շաց նում է. «Ով մե ղան չում է իր Ա րար չի 

հան դեպ, նա կընկ նի բժշկի ձեռ քը (Սի րաք ԼԸ 15): 

Ըստ սբ. Գր. Տա թե ւա ցու՝ «Աստ ված մար դուն ա ռող ջութ յուն է 

տա լիս, որ պես զի մար դը, այդ ա ռող ջութ յամբ Աստ ծո պատ վի րան նե-

րը պա հե լով, գտնի իր հո գին: Սա կայն, երբ ա ռող ջութ յամբ ա ռա վել 

չա րիք է գոր ծում, կորց նում է հո գին, մո ռա նում է Աստ ծո օ րենք-

նե րը եւ բա րի քի պատ ճա ռը վե րա ծում չա րի քի: Այդ ժամ Աստ ված 

մար դուն տա լիս է հի վան դութ յուն, տենդ, խոց...»: Ին չո՞ւ ենք զար-

մա նում, երբ ո րե ւէ հի վան դութ յամբ ենք պա տու հաս վում. քննենք 

ինք ներս մեզ, անդ րա դառ նանք մեր ըն թաց քին. արդ յո՞ք կյան քում 

ինչ-որ տեղ չենք սխալ վել, սայ թա քել, Աստ ծուն ար հա մար հել կամ 

մի՞թե ա մեն օր, ա մեն վայրկ յան մեղ քի մեջ չենք ու հա ճախ չենք էլ 

կա մե նում զղջալ, ա պաշ խա րել ու դառ նալ առ Աստ ված՝ հայ ցե լով 

Նրա ո ղոր մա ծութ յունն ու օգ նա կա նութ յու նը: Մինչ դեռ մարդ կանց 

մե ծա մաս նութ յու նը, երբ ինչ-որ հի վան դութ յուն է ստա նում, ըմ բոս-

տա նում է Ա րար չի դեմ, բո ղո քի եւ դժգո հութ յան ձայն բարձ րաց-

նում առ Աստ ված՝ զրկվե լով այն օ գու տից, որ կա րող էր ու նե նալ 

համ բե րա տա րութ յան շնոր հիվ: Չէ՞ որ ըմ բոս տութ յան եւ տրտուն ջի 

արդ յուն քում չեն թե թե ւա նում տան ջանք նե րը, ա վե լին՝ ու ժե ղա նում 

են եւ տրտմութ յու նը դարձ նում ա վե լի ծանր: Աստ վա ծա շունչն ու 

Ե կե ղե ցու հայ րե րը հոր դո րում են ա մե նա ծանր ի րա վի ճակ նե րում 

ան գամ շնոր հա կալ լի նել Աստ ծուն, գո վա բա նել ու փա ռա բա նել 

Նրան. «Ե թե մար դը գո հութ յամբ է տա նում հի վան դութ յու նը, Աստ-

ված նրան վար ձատ րում է փո խա րե նը եւ ա ռող ջաց նում, իսկ ե թե 

նույն տկա րութ յան մեջ դժգո հութ յամբ եւ մեղ քով է մնում, այս տեղ 

էլ, այն տեղ էլ տան ջում է նրան» (սբ. Գր. Տա թե ւա ցի):

Շա տե րը, ով քեր այ սօր ինչ-ինչ ծանր հի վան դութ յուն նե րի կրող-

ներ են, անձ նա կան փոր ձա ռութ յամբ փաս տում են, որ ի րենց ողջ 
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կյանքն ապ րել են ա ռանց Աստ ծո՝ գոր ծե լով բազ մա թիվ սխալ ներ 

եւ ոչ աստ վա ծա հա ճո ըն թաց քի արդ յուն քում ստա ցել մի հի վան-

դութ յուն, ո րը, որ քան էլ ծանր ու ան տա նե լի է ի րա կա նում, սա կայն 

պատ ճառ եւ մի ջոց է դար ձել խո նարհ վե լու, առ Աստ ված դառ նա-

լու, գի տակ ցե լու գոր ծած մեղ քերն ու սխալ նե րը եւ ա պաշ խա րե լու: 

Ու րա խա լի է հատ կա պես այն հան գա ման քը, որ նմա նա տիպ դեպ քե-

րում ծան րա գույն (տա րի ներ շա րու նակ ան կող նուն գամ ված) վի ճա-

կում գտնվող շատ հի վանդ ներ խո նար հութ յամբ եւ համ բե րութ յամբ 

են կա րո ղա նում կրել ի րենց բա ժին հա սած ծանր հի վան դութ յու նը՝ 

գի տակ ցե լով, որ մար դա սեր Աստ ված այդ կերպ է ի րենց սթա փեց-

րել, ան հա վա տութ յան կոր ծա նա րար ճա նա պար հից փրկել եւ ճշմա-

րիտ աստ ված ճա նա չո ղութ յուն պար գե ւել: Ի հա կադ րութ յուն այս 

օ րի նակ նե րի, ցա վոք, շա տերն այ սօր հեշ տութ յամբ հու սա հատ վում 

եւ ընկճ վում են տար բեր հի վան դութ յուն նե րի պատ ճա ռով՝ չա պա-

վի նե լով ա ղոթ քի զո րութ յա նը: Սբ. Հա կո բոս ա ռաք յա լը դի մում է 

այդ պի սի նե րին. «Հի վա՞նդ է ձեզ նից մե կը, թող կան չի ե կե ղե ցու 

ե րեց նե րին, եւ նրանք նրա վրա թող ա ղոթք ա նեն» (Հակ. Ե 14): 

Մեր Ե կե ղե ցու 7-րդ սրբա րար խոր հուր դը՝ «Կարգ հի վան դա ցը», 

կա տար վում է յու րա քանչ յուր հի վան դութ յան պա րա գա յում. ան-

կախ այն բա նից՝ հի վան դը մահ վան վտան գի մե՞ջ է, թե՞ ոչ: Խորհր-

դի կա տար ման նպա տա կը հի վան դի մեղ քե րը սրբելն է՝ խոս տո վա-

նութ յամբ, իսկ խորհր դի կա տար ման հիմ քը զղջումն է, ան կեղծ 

հա վա տը: Ըստ Սար գիս Շնոր հա լու՝ «Երբ քա հա նա յի ա ղոթք նե րով 

բժշկվում են հի վան դութ յուն նե րը, նրանց հետ միա սին վերց վում 

են նաեւ հի վան դութ յան պատ ճառ դար ձած մեղ քե րը»: Մեր Տեր 

Հի սուս Քրիս տոսն էլ այս խոր հուր դը կա տա րել է՝ միայն հավատ 

պա հան ջե լով հի վանդ նե րից ու ցա վա գար նե րից: Յու րա քանչ յուր ոք 

բժշկվում է ըստ իր հա վա տի չա փի, ինչ պես օ րի նակ՝ Ե րի քո վի կույր 

մու րաց կա նի բժշկութ յան դրվա գում ենք տես նում: Տե րը, բժշկե լով 

մեծ հա վա տով Ի րեն դի մած կույ րին, ա սում է. «Քո հա վա տը քեզ 

փրկեց...» (Ղուկ. ԺԸ 42): Մեկ այլ տե ղում Ա վե տա րանն ա սում է. 

«Եվ ով քեր մի ան գամ դի պան, բժշկվե ցին» (Մարկ. Զ 56): Ան շուշտ, 

ա ռանց հա վա տի ո րե ւէ մե կը բժշկութ յուն գտնել չէր կա րող: Հա-

վա տանք, որ «հա վա տով ե ղած ա ղոթ քը կփրկի հի վան դին, ու Տե րը 

նրան ոտ քի կկանգ նեց նի: Եվ ե թե մեղք գոր ծած լի նի, այդ նրան 

պի տի ներ վի» (Հակ. Ե 15): «Հո գե կան վեր քեր բու ժե լու հա մար կա-

րիք չես զգում ո՛չ սպե ղա նու, ո՛չ ժա մա նա կի, ո՛չ գոր ծիք նե րի, ո՛չ 

օ րըս տօ րե եր կա րաձգ ման, ո՛չ տար բեր դե ղեր օգ տա գոր ծե լու, ո՛չ 
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հերձ ման, ո՛չ խար ման, ո՛չ վի րա հատ ման եւ ո՛չ երկ րա վոր այլ բու-

ժում նե րի, որ են թա կա են միշտ էլ վրիպ ման, ա մե նաս խալ ձա խո-

ղում նե րի... Մտադր վե ցիր՝ ի րա գործ ված է, խոս տա ցար՝ ար ված, կա-

մե ցար՝ ար դեն ի կա տար ած ված...» (Նա րեկ, ԲԱՆ ԽԳ Բ): Այս կերպ 

ա ներկ բա հա վա տով դի մե լով Աստ ծուն՝ կստա նանք մեր խնդրան քը: 

Երկ րա վոր բժիշկ նե րին էլ Աստ ված է ի մաս տութ յուն շնոր հել՝ 

բժշկութ յուն ներ գոր ծե լու, սա կայն տար բեր հի վան դութ յուն նե րի 

պա րա գա յում նրանց օգ նութ յա նը դի մե լուն զու գա հեռ չմո ռա նանք 

նաեւ մեր երկ նա վոր Բժշկին դի մել՝ գի տակ ցե լով ա ղոթ քի մաք րա-

գոր ծող, փրկա րար եւ բու ժիչ զո րութ յունն ու ներ գոր ծութ յու նը: 

Չմո ռա նանք նաեւ սբ․ Հա ղոր դութ յան փրկա րար խորհր դի կա րե ւո-

րութ յու նը մեր կյան քում: Տի րոջ կե նա րար Մարմ նի եւ Ար յան սբ. 

խոր հուր դը մեր հո գի նե րի եւ մար մին նե րի հի վան դութ յան դեմ դեղ 

ու ճար է, ինչ պես եւ սբ. Գր. Նա րե կա ցին է իր Ա ղո թա մատ յա նում 

ան վա նում՝ «երկ նաշ նորհ կե նաց դեղ», «մեր ան բու ժե լի ախ տե րին 

դար ման» եւ այլն: 

Սբ. Հովհ. Ոս կե բե րա նը հոր դո րում է ո րե ւէ հի վան դութ յան 

պա րա գա յում միշտ աչ քի առ ջեւ ու նե նալ Հոբ ե րա նե լու օ րի նա կը: 

Բա զում տա ռա պանք նե րի մեջ ե րա նե լի Հո բը ոչ միայն չհայ հո յեց 

Աստ ծուն, այ լեւ ե ղավ ողջ մարդ կութ յան պատ մութ յան մեջ համ բե-

րա տա րութ յան դա սա կան օ րի նա կը: Եվ «Տե րը Հո բի կյան քի վեր ջին 

շրջանն ա վե լի օրհ նեց, քան ա ռա ջին շրջա նը» (Հոբ ԽԲ 12): Ուս-

տի մտա բե րենք Սբ․ Գրքի մխի թա րիչ խոս քը. «Այն տեղ այ լեւս մահ 

չկա. ո՛չ սուգ, ո՛չ ա ղա ղակ, ո՛չ ցավ եւ ո՛չ չար չա րանք, քա նի որ 

ա ռա ջինն ան ցավ» (Հայտն. ԻԱ 4): Այն տեղ՝ հան դերձ յալ կյան քում, 

Քրիս տոս Աստ ծուց պի տի վար ձատր վեն նրանք, ով քեր համ բե րութ-

յամբ, խո նար հութ յամբ կրե ցին կյան քում ի րենց պա տա հած վշտերն 

ու տա ռա պանք նե րը, փոր ձութ յուն ներն ու հի վան դութ յուն նե րը՝ 

գի տակ ցե լով, որ բազ մա գութ Աստ ված փոր ձութ յան փոք րիկ խթա-

նով մեր սա կավ պարտ քերն այս տեղ է վճա րել տա լիս, որ պես զի այդ 

կերպ կցորդ լի նե լով Քրիս տո սի չար չա րանք նե րին՝ հա ղոր դա կից լի-

նենք նաեւ փառ քին (տե՛ս Հռոմ. Ը 1): 
(2008 թ., հունիս, «Քրիստոնյա Հայաստան» 

երկշաբաթաթերթ)
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Գ Ո  Հ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ  Հ Ա Յ Տ  Ն Ե Ն Ք  Տ Ի  Ր Ո  Ջ Ը

«Օրհ նի՛ր Տի րո ջը, ո՛վ իմ անձ, եւ մի՛ մո ռա ցիր 
բո լոր պար գեւ նե րը Նրա, Ով  քա վութ յուն է տա լիս 

քո մեղ քե րին, բժշկում ախ տե րը քո բո լոր» (Սաղմ. ՃԲ 2-3):

Հի րա վի, Տերն է մեր Հույսն ու Ա պա վե նը, մեր մեղ քե րին քա-

վութ յուն Տվո ղը եւ մեր հո գու եւ մարմ նի ախ տե րը Բժշկո ղը: Այս 

գի տակ ցու մով է, որ պետք է ողջ հո գով եւ էութ յամբ օրհ նենք, գո-

վենք եւ փա ռա բա նենք բա րե րար Աստ ծուն՝ բո լոր պար գեւ նե րի, 

ո ղոր մա ծութ յան, շնորհ նե րի հա մար, ինչ պես եւ ա ռաք յալն է պատ-

գա մում. «Գո հութ յո՛ւն հայտ նե ցեք ա մեն ժամ ա մեն ին չի հա մար» 

(Ե փես. Ե 20):

Սա կայն շա տերս մեր ա ռօր յա կյան քում փոքր-ինչ դժվա րութ-

յան, խո չըն դո տի հան դի պե լիս սո վո րութ յուն ենք դարձ րել տրտնջա-

լը, դժգո հե լը: Հարկ է գի տակ ցել, որ տրտնջա լը մեղք է: «Զղջման» 

ա ղոթ քի մեջ թվարկ վում է նաեւ այս մեղ քը. «... տրտնջա լով, դժգո-

հե լով, բամ բա սե լով եւ հայ հո յե լով: Մե ղան չե ցի Աստ ծու դեմ»: 

Տրտնջա լով, գան գատ վե լով` դառ նաց նում ենք Աստ ծուն եւ ըմ բոս-

տա նում Նրա դեմ:

Ինչ ի րա վի ճակ նե րում էլ լի նենք, ինչ պի սի դժվա րութ յուն նե-

րի մեջ էլ ընկ նենք, մինչ տրտնջալն ու դժգո հե լը խոր հենք. «Արդ-

յո՞ք չկա ին ձա նից ա վե լի վատ թար վի ճա կում գտնվող մե կը», եւ 

կտես նենք նաեւ մեր շրջա պա տում բնակ վող շատ մարդ կանց, ով քեր 

ա վե լի վատ վի ճա կում են գտնվում, ա վե լի ծանր դժվա րութ յուն ներ 

ու փոր ձութ յուն ներ են կրում, քան մենք, բայց չեն դժգո հում ու 

բո ղո քում Աստ ծուն, այլ տա նում են դրանք հնա զան դութ յամբ եւ 

համ բե րութ յամբ: Ան շուշտ զո րեղ է հա վատն այս պի սի մարդ կանց, 

եւ մեծ՝ նվի րումն ու սերն առ Աստ ված: Հի շենք մեր Տի րոջ՝ Հի սուս 

Քրիս տո սի երկ րա յին կյան քը, ո րով Աստ ծու Որ դին մեզ օ րի նակ 

տվեց: Երբ ա նօ րեն նե րի կող մից դա տա պարտ վեց ա նարգ մահ վան՝ 

հա նուն մե ղա վոր մարդ կութ յան փրկութ յան, ծաղր վեց, ապ տակ վեց, 

հայ հոյ վեց, գամ վեց խա չին, Նա՛, Ով «ա նօ րե նութ յուն չգոր ծեց, եւ 
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նեն գութ յու նը տեղ չգտավ Նրա բե րա նում» (Ե սա յի ԾԳ 9), համ բե-

րեց եւ չտրտնջաց...

Նույն պես եւ սուրբ ա ռաք յալ նե րը, մար տի րոս ներն ու քա ջա-

րի նա հա տակ նե րը հա նուն հա վա տի եւ Աստ ծու հան դեպ ու նե ցած 

սի րո՝ հնա զան դութ յամբ, սի րով եւ քա ջութ յամբ էին տա նում այն 

բո լոր տան ջանք ներն ու չա րահ նար փոր ձութ յուն նե րը, ո րոնք հա-

կա ռա կոր դը նյու թում էր նրանց դեմ: Նրանք ոչ միայն չէին դժգո-

հում, տրտնջում, այ լեւ ան դա դար գո հութ յուն էին մա տու ցում 

Աստ ծուն, որ ի րենց ար ժա նաց նում է նա հա տա կութ յան Իր սուրբ 

Ան վան հա մար: Ա նու րա նա լի է նրանց հա վա տը, քան զի գի տեին, 

որ նե ղութ յուն ներ, տա ռա պանք ներ կրե լով այս կյան քում՝ հանգս-

տի կար ժա նա նան հա վի տե նա կա նում: Իսկ մենք, որ ար ժա նի ենք 

ա մե նայն նե ղութ յուն նե րի, ո րով հե տեւ մե ղա վոր ենք, չենք կա մե-

նում կրել փոքր-ինչ դժվա րութ յուն ներ եւ ա ռօ րեա կան ինչ-ինչ 

խնդիր նե րից ընկճ վե լով՝ մեր դժգո հութ յան ձայնն ենք բարձ րաց-

նում առ Աստ ված: Դժգո հե լու պատ ճառ ներ միշտ գտնում ենք…: 

Եր բեմն չենք կա րո ղա նում համ բե րութ յամբ կրել մեզ բա ժին հա սած 

հի վան դութ յու նը, հա վա տի թու լութ յան պատ ճա ռով տկա րա նում 

ենք, տրտնջում, դժգո հում՝ փո խա նակ գո հա նա լու Աստ ծուց, որ մեզ 

ա վե լի վատ թար, ծանր հի վան դութ յու նից ա զա տի: 

Փոր ձենք նկա տել եւ գնա հա տել այն ա մե նը, ինչ ու նենք, ինչ 

Աստ ված է մեզ շնոր հել, եւ գո հա նանք Ա մե նա կա րո ղից՝ Նրա ան-

պա տում պար գեւ նե րի հա մար (հմմտ. Բ Կորնթ. Թ 15): Ամ բողջ 

սրտով գո հութ յուն մա տու ցենք Աստ ծուն ա մեն ժամ ա մեն ին չի հա-

մար: Նա յենք մեր շուր ջը, այս զար մա նահ րաշ աշ խարհն Աստ ված է 

ստեղ ծել մեզ հա մար: Հա վա տի աչ քե րով նա յե լով Աստ ծու ան պատ-

մե լի ա րար չա գոր ծութ յա նը՝ ա մեն մի թփի, ծաղ կի մեջ կտես նենք 

Աստ ծուն, կզգանք Աստ ծու շուն չը եւ կփա ռա բա նենք տիե զեր քի 

Ա րար չին: «Այս ա մե նի հա մար միշտ պի տի գոհ լի նենք Աստ ծու 

ա րար չա կան խնամ քից, որ ար ժա նի է ա նում մեզ այն քան ե րե ւե լի 

եւ ա նե րե ւույթ բա րիք նե րին: Եվ օրհ նե լով օրհ նենք գի շեր թե ցե րեկ 

ան խոնջ սի րով, սրտա կից կամ քով եւ ա նա րատ մաք րութ յամբ» (սբ. 

Գրի գոր Լու սա վո րիչ):

Հե ռու վա նենք մե զա նից տրտունջն ու դժգո հութ յու նը, այլ նույ-

նիսկ նե ղութ յուն նե րի եւ դժվա րութ յուն նե րի, փոր ձութ յուն նե րի մեջ 

գո հա նանք Տի րո ջից, ինչ պես կա տար յալ սեր ու նե ցո ղը, քան զի այդ-

պի սի գո հութ յու նը մեզ երկ րից եր կինք է տա նում: «Քեզ հետ լավ 

բան է պա տա հում, գո վա բա նի՛ր Աստ ծուն, եւ այդ լա վը կմնա քեզ 
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հետ: Քեզ հետ վատ բան է պա տա հում, փա ռա բա նի՛ր Աստ ծուն, եւ 

այդ վա տը կհե ռա նա քե զա նից» (սբ. Հով հան Ոս կե բե րան):

Փոքր-ինչ նե ղութ յուն ներ եւ դժվա րութ յուն ներ կրենք այս տեղ՝ 

այս ան ցո ղիկ կյան քում, որ պես զի ա նանց, հա վի տե նա կան կյան-

քում, որ գա լու է, ստա նանք մեր համ բե րութ յան վար ձը, որն ըստ 

վաս տա կի եւ ըստ քրտին քի կլի նի: «Ե թե չար չա րանք նե րին կցորդ 

ենք, հա ղոր դա կից ենք լի նե լու եւ փառ քին» (Հռոմ. Ը 17), քան-

զի այս կյան քում նե ղութ յուն ներ ենք կրում Աստ ծու ար քա յութ յան 

հա մար:

Սո վո րենք սաղ մո սեր գո ւից, որ ա սում է. «Կես գի շե րին ել նում էի 

գո հութ յուն մա տու ցե լու քեզ» (Սաղմ. ՃԺԸ 62), եւ մեկ այլ տեղ, 

թե՝ «Գի շեր-ցե րեկ քեզ օրհ նութ յուն պի տի մա տու ցեմ ու հա վիտ-

յանս հա վի տե նից պի տի գո վա բա նեմ ա նու նը Քո» (Սաղմ. ՃԽԴ 2): 

Ու րեմն «Գո հութ յուն մա տու ցենք Տի րո ջը, քան զի քաղցր է Նա, 

քան զի հա վերժ է Նրա ո ղոր մութ յու նը» (հմմտ. Սաղմ. ՃԵ 1): «Ու-

րա՛խ լի նենք միշտ, ան դա դար ա ղո թե՛նք, ա մեն ին չում գո հութ յո՛ւն 

մա տու ցենք, ո րով հե տեւ ա՛յդ է Աստ ծու կամ քը մեզ հա մար ի Քրիս-

տոս Հի սուս» (հմմտ. Ա Թե սաղ. Ե 16-18). ա մեն:

(2004 թ., հունվար, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Չ Ս Ի  Ր Ե ՛ Ն Ք  Ա Շ  Խ Ա Ր  Հ Ը

«Սե րը այս աշ խար հի հան դեպ՝ թշնա մութ յուն է Աստ ծու դեմ,

 քա նի որ ով ու զում է աշ խար հը սի րել, 

Աստ ծուն ի րեն թշնա մի կա նի» (Հակ. Դ 4):

Ա վե տա րա նի է ջե րում բազ միցս հան դի պում ենք հատ ված նե րի, 

ո րոն ցում հստա կո րեն ընդգծ ված է այս աշ խար հը չսի րե լու, ար հա-

մար հե լու գա ղա փա րը: Ի՞նչ ա սել է՝ չսի րել այս աշ խար հը: Մի՞թե 

հնա րա վոր է չսի րել այն, ինչ Աստ ված է ստեղ ծել: Ի սկզբա նե Աստ-

ված ա մեն ինչ բա րի ստեղ ծեց, ինչ պես վկա յում է Ծննդոց գիր քը: 

Սա կայն, երբ մեղքն աշ խարհ մտավ, մարդն սկսեց Աստ ծու բա րի եւ 

օգ տա կար պար գեւ նե րը չա րիք դարձ նել՝ ի վնաս իր ան ձի: Աշ խար-
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հը լցվեց ա նի րա վութ յուն նե րով, ա նար դա րութ յամբ, չա րութ յամբ: 

Ա հա ա՛յս «աշ խարհ»-ի մա սին է գրում ա ռաք յա լը՝ պատ վի րե լով չսի րել 

այն. «Մի՛ սի րեք աշ խար հը, ոչ էլ՝ ինչ որ աշ խար հի մեջ կա: Ե թե 

մե կը սի րում է աշ խար հը, Հոր սե րը նրա մեջ չէ, քա նի որ այն ա մե-

նը, ինչ աշ խար հի մեջ կա, մարմ նի ցան կութ յուն է, աչ քե րի ցան-

կութ յուն եւ այս կյան քի ամ բար տա վա նութ յուն, որ Հո րից չէ, այլ 

այս աշ խար հից: Թե՛ այս աշ խարհն է անց նում, թե՛ ցան կութ յու նը: 

Իսկ ով կա տա րում է Աստ ծու կամ քը, մնում է հա վիտ յան» (Ա Հովհ. 

Բ 15-17): Մեր օ րե րում խիստ դժվար է այս կյան քի վա յելք նե րից, 

հա ճույք նե րից հրա ժար վել, ա մեն քայ լա փո խի հան դի պող գայ թակ-

ղութ յուն նե րին դի մա կա յել: Հեշտ չէ չա րը բա րուց զա նա զա նել: Այս 

աշ խար հի կար ծեց յալ իշ խա նը՝ սա տա նան, ո րը դար ձավ մար դու 

անկ ման պատ ճառ, այժմ էլ գաղտ նա բար մո տե նա լով՝ մեղք գոր ծել է 

տա լիս եւ ջա նում է խո ցել ու կոր ծա նել Աստ ծու ծա ռա նե րիս: Հայ-

րե րից մեկն ա սում է. «Սկզբում նա պատ ճառ դար ձավ մեր՝ դրախ-

տից վտար վե լուն, իսկ հի մա ար գելք է հան դի սա նում մեր՝ եր կինք 

ել նե լուն»: Ուս տի սբ․ Պետ րոս ա ռաք յա լը զգու շաց նում է. «Ձեր ո սո-

խը՝ սա տա նան, մռնչում է առ յու ծի պես, շրջում եւ փնտրում է, թե 

ո՞ւմ կուլ տա» (Ա Պետր. Ե 8): Նա նեն գութ յամբ խա բում է մարդ-

կանց ան ցա վոր բա րիք նե րով: Փոր ձի չը, ա մեն վայրկ յան մո տե նա լով 

յու րա քանչ յու րիս, այս երկ րա վոր կյան քի ու նայն զբա ղում նե րով 

մեր միտ քը գրա վե լով եւ խա բե պա տիր ցան կութ յուն նե րով գայ թակ-

ղե լով, ա մեն կերպ  ջա նում է հե ռաց նել Աստ ծուց՝ ա մե նայն բար-

յաց Աղբ յու րից: «Քեզ կտամ այս ամ բողջ իշ խա նութ յու նը եւ սրանց 

փառ քը, ո րով հե տեւ ինձ է տրված, եւ ում որ կա մե նամ, կտամ այն: 

Արդ, ե թե դու իմ ա ռաջ ըն կած երկր պա գես, բո լո րը քո նը կլի նի 

(Ղուկ. Դ 6, 7),- շշնջում է նա Աստ ծու պատ կե րով եւ նմա նութ-

յամբ ստեղծ ված մար դու ա կան ջին: Նա այս «կեղ ծա պա տիր աշ-

խար հի թու նա վո րը ժանգն իբ րեւ ոս կի է ցույց տա լիս, տրտմա կան 

կրքե րը՝ իբ րեւ հա ճե լի, վնա սա կար գոր ծե րը՝ իբ րեւ օգ տա կար, եւ 

ով քեր հա վա տում ու խաբ վում են, նրանց զրկում է հո գե ւոր բա-

րիք նե րից: Աշ խար հում չկա մարմ նա կան ո րե ւէ ու րա խութ յուն, որ 

կա րո ղա նա ան մասն լի նել տրտմութ յու նից...» (Պո ղոս պատ րիարք 

Ադ րիա նու պոլ սե ցի), եւ «ամ բողջ աշ խար հը չա րի մեջ է» (Ա Հովհ. 

Ե 19): Սա կայն առ Աստ ված ու նե ցած անն վազ սի րո ու վստա հութ-

յան դեպ քում՝ Ա մե նա կա րո ղի օգ նութ յամբ կա րե լի է հնա րա վո րինս 

զերծ մնալ այս աշ խար հի մեղ քից: Մեր ա ռօր յա կյան քում պետք է 

հրա ժար վենք այն ա մե նից, ին չը մեզ հե ռաց նում է Աստ ծուց, եղ ծում 
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մեր բա րո յա կան կեր պա րը: Աստ ծով անհ նա րինն ան գամ հնա րա վոր 

է: Հի շենք նաեւ Քրիս տո սի փոր ձութ յունն ա նա պա տում, եւ սա տա-

նա յի խայ տա ռակ պար տութ յու նը: Փոր ձի չը փոր ձեց Քրիս տո սին եւ 

պարտ վեց Նրա նից: Հա մայ նի Ա րա րի չը խայ տա ռա կեց չա րի մե քե-

նա յութ յուն նե րը եւ հաղ թեց մեր մարմ նի բնութ յամբ, Նա սրբաց րեց եւ 

օրհ նեց այն՝ տա լով հաղ թա նա կի ո գին: Ուս տի Քրիս տո սի օ րի նա կով 

կա րող ենք հաղ թել մեր ան մար մին թշնա մուն՝ հրա ժար վե լով բո լոր 

դի վա յին չա րահ նար փոր ձութ յուն նե րից: Ընդ հա րա պես «ա ռանց 

հո գին վշտաց նե լու հնա րա վոր չէ, որ մար դը մարմ նա կան հա ճույք-

ներ վա յե լի: Ով մարմ նի հա ճույք է փնտրում, հո գու հա մար վիշտ ու 

տան ջանք է փնտրում»,- ա սում է Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե ցին: Հարկ 

է զգու շա վոր լի նել այս խա բե պա տիր աշ խար հում կեն ցա ղա վա րե-

լիս, մեր այս պանդխ տութ յան ժա մա նակն ապ րե լիս, որ պես զի չլի նի 

թե այս ժա մա նա կա վոր, ու նայն, ան ցո ղիկ վա յելք նե րի պատ ճա ռով 

զրկվենք ա նանց ու մշտնջե նա վոր, ե րա նա կան կյան քից, որն Աստ-

ված պատ րաս տել է Ի րեն սի րող նե րի հա մար: Մարդն ու նի հա վի տե-

նա կա նութ յան ձգտում, եւ ի սկզբա նե Աստ ված մար դու բնութ յան 

մեջ դրել է ան մա հութ յան, փառ քի ու հանգստ յան փա փագ. մար դը 

ստեղծ ված է հա վի տե նա կա նութ յան հա մար: Իսկ հան դերձ յալ կյան-

քի հա վի տե նա կան ու երկ նա յին բա րիք ներն ի մա նա լի ու ան չա փե լի 

են, եւ ով կա մե նում եւ խնդրում է, Աստ ված տա լիս է: Սա կայն, ե թե 

այս ա մե նը մո ռա նա լով կամ ան տե սե լով՝ տրվում ենք այս աշ խար-

հի փուչ վա յելք նե րին՝ Աստ ծուց հե ռա ցած, խիստ երկ րա հակ կյանք 

վա րե լով, աշ խար հի հան դեպ սի րուց մեզ կորստ յան ենք մատ նում: 

Դյու րա գայթ ենք ու սխա լա կան եւ հա նա պազ ցած ենք ընկ նում 

ա ռա քի նութ յան բար ձուն քից: Մեզ ան մահ կար ծե լով՝ գան ձեր ենք 

դիզում երկ րի վրա՝ հա կա ռակ Տի րոջ խոս քի…: 

Հո գու փրկութ յունն ա ռա վել է, քան աշ խար հի բո լոր գան ձերն 

ու մարմ նա կան կյան քը. մի հո գու փրկութ յան հետ աշ խար հի ոչ մի 

գանձ եւ ոչ մի մարմ նա կան կյանք չի կա րող փո խա նակ վել: Չէ՞ որ 

ոչ թե հո գին է ու նեց ված քի ու մարմ նի հա մար սահ ման ված Աստ-

ծուց, այլ  ու նեց վածքն ու մար մի նը՝ հո գու հա մար: Այս գի տակ ցու-

մով է, որ սր բե րը ո չինչ հա մա րե ցին այս աշ խար հի բո լոր վա յելք ներն 

ու բա րիք նե րը: Նրանց հա մար «չկա յին երկ րա վոր չար չա րանք ներ, 

որ նրանց հաղ թեին, նրանց ա ռաջ ար հա մարհ ված էր ար ծա թը, եւ 

ոս կին ա տե լի էր նրանց աչ քին, ցավ էին հա մա րում այս աշ խար հի 

հարս տութ յու նը» (Ե ղի շե վար դա պետ): Իսկ սբ․ Պո ղոս ա ռաք յալն 

այդ բո լորն աղբ էր հա մա րում (տե՛ս Փի լիպ. Գ 8): Հեշ տութ յամբ 
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կկա րո ղա նանք ար հա մար հել աշ խար հը, ե թե հա ճախ մտա բե րենք 

մեր մահ վան օ րը եւ գի տակ ցենք, որ չենք կա րող միա ժա մա նակ սի-

րել ե՛ւ «մեղ քի» աշ խար հը, ե՛ւ Աստ ծուն: Օ գոս տի նոս Ե րա նե լին 

այս մա սին ա սում է. «Աշ խար հի սե րը եւ Աստ ծու սե րը չեն կա րող 

հա մա տեղ բնակ վել մի սրտում, ինչ պես որ նույն աչ քե րը չեն կա րող 

միա ժա մա նակ նա յել եր կինք ու եր կիր», նաեւ՝ «Մարդ կանց եր կու 

սե րե րը եր կու քա ղաք ներ են շի նում, Աստ ծո սե րը շի նում է Վե րին 

Ե րու սա ղե մը, իսկ աշ խար հի սե րը շի նում է դժո խա յին բա բե լո նը»: 

Ուս տի նրանք, ով քեր տո չոր վում են այս աշ խար հի հան դեպ սի րուց, 

ապ րում ցոփ ու շվայտ կյան քով, վա յե լում աշ խար հի սին, ու նայն 

հա ճույք նե րը, չեն կա րող Քրիս տո սի հետ թա գա վո րել հան դերձ-

յա լում, քա նի որ միա ժա մա նակ չեն կա րող ծա ռա յել եր կու տի րոջ՝ 

ե՛ւ աշ խար հին, ե՛ւ Աստ ծուն (տե՛ս Մատթ. Զ 24): Մեր կյան քը մի 

ակն թար թի նման անց նում է, «հի րա վի մի մշուշ է այն, որ մի պահ 

ե րե ւում է եւ ա պա ան հե տա նում» (Հակ. Դ 14), եւ այս աշ խար հի 

բա րիք ներն ու վա յելք ներն էլ ու նայն են ու ան ցո ղիկ. «Բո լոր օ րե րը 

ցա վե րով են լի, եւ հա ճույ քը՝ տրտմութ յամբ» (Ժողով. Բ 23), եւ «ա-

հա ա մեն ինչ ու նայ նութ յուն է եւ հո գու տան ջանք» (Բ 11):

  Չկեր պա րան վենք աշ խար հի կեր պա րան քով (տե՛ս Հռոմ. ԺԲ 2), 

հի շենք, որ մեզ հա մար երկն քում պահ ված են ան մահ կեն դա նութ-

յուն, ան խո նար հե լի փառք ու անտր տում հան գիստ, միայն թե կա-

մե նանք եւ ըստ ար ժան վույն խնդրենք դրանք: Սրբենք մեր սրտերն 

ու հո գի նե րը նա խան ձից, չա րութ յու նից, վա վա շոտ ցան կութ յու նից 

եւ այլ ա րատ նե րից ու բծե րից,  մո տե նանք Աստ ծուն: Դեմ քի փո-

խա րեն թի կունք չդարձ նենք Նրան, այլ «ա տենք ա՛յս աշ խար հը, 

ո րով հե տեւ այն սուտ է, սպա նենք մարմ նա կան ախ տերն ու պիղծ 

ցան կութ յուն նե րը, ա նեզ րա կան բա րիք նե րի հի շա տակն անջն ջե լի 

պա հենք մեր մտքում ու սկիզբ դնենք բա րի գոր ծե րի՝ ըստ մեր կա-

րո ղութ յան: Եվ ար դա րութ յան գոր ծե րով սի րենք Բարձր յալ Աստ-

ծուն, որ Նա էլ մեզ սի րի աշ խար հից ել նե լուց հե տո եւ ար ժա նաց-

նի երկ նա յին ար քա յութ յա նը մեր Տեր եւ Փրկիչ Հի սուս Քրիս տո սի 

շնորհ նե րով ու մար դա սի րութ յամբ, Ով օրհն յալ է Հոր եւ Սուրբ Հո-

գու հետ այժմ եւ միշտ եւ հա վիտ յանս. ա մեն»:

(2004 թ., սեպտեմբեր, «Քրիստոնյա Հայաստան» 
երկշաբաթաթերթ)
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Կ ո ր ս  տ ա  բ ե ր  ա  գ ա  հ ո ւ թ  յ ա ն   ե ւ  փ ր կ ա  բ ե ր 

ժ ո ւ ժ  կ ա  լ ո ւ թ  յ ա ն  մ ա  ս ի ն

«Տե սե՛ք, որ զգույշ լի նեք ա մեն տե սակ ա գա հութ յու նից,
 ո րով հե տեւ մար դու կյանքն իր կու տա կած հարս տութ յան մեջ չէ» 

(Ղուկ. ԺԲ 15):

Տե րու նա վանդ այս պատ գամն ու պատ վի րա նը դա րեր ի վեր 

խո սում է ողջ մարդ կութ յան հետ սուրբգ րա յին է ջե րից, սթա փեց-

նում եւ զգու շաց նում հե ռու փախ չել ա գա հութ յու նից, քա նի որ 

այդ չէ մար դու կյան քի նպա տակն ու ի մաս տը: Դժբախ տա բար ներ-

կա յումս  մարդ կութ յու նը հա սել է այն պի սի մի վի ճա կի, որ այ լեւս 

գրե թե անհ նար է վե րա դառ նալ սա կա վա պետ կյան քին, ժուժ կալ, 

չա փա վոր ապ րե լա կեր պին: Սուրբգ րա յին այս պատ գա մը, կա րե լի է 

ա սել, ա ռա վել ուղղ ված է ա վե լին ու նե նա լու ան հա գուրդ ու ան վեր-

ջա նա լի պա հանջ նե րով տա ռա պող մե րօր յա մարդ կութ յա նը՝ որ պես 

սթա փեց նող եւ զգաս տաց նող մի կոչ:

Մեր Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն ա գա հութ յու նը դա սել են յոթ 

մա հա ցու մեղ քե րի շար քը: Մարդն ինչ պես որ պահ պան վում է ա ռա-

քի նութ յամբ, այդ պես էլ ա պա կան վում է մո լութ յամբ: «Մո լութ յուն-

նե րը մար դուն ոչ միայն չար են դարձ նում եւ հա վի տե նա կան դա-

տա պար տութ յան ար ժա նի, այ լեւ աղ քատ, ա նարգ ու վա ղա մե ռիկ» 

(Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե ցի): Ա գա հութ յու նը դրա մի եւ ու նեց ված քի 

ան հագ բաղ ձանքն է: Սբ. Պո ղոս ա ռաք յալն ա գա հութ յունն ան վա-

նում է կռա պաշ տութ յուն (տե՛ս  Կող. Գ 5) եւ ա սում, որ այդ պի սիք 

Աստ ծու եւ Քրիս տո սի թա գա վո րութ յան մեջ ժա ռան գութ յուն չու-

նեն (տե՛ս Ե փես. Ե 5): Ա գա հը չի կա րող պաշ տել Աստ ծուն, ո րով-

հե տեւ ծա ռա յում է մա մո նա յին, ուս տի կռա պաշտ է եւ ոչ աստ վա-

ծա պաշտ, ինչ պես եւ գրված է. «Չե՛ք կա րող ե՛ւ Աստ ծուն ծա ռա-

յել, ե՛ւ մա մո նա յին» (Ղուկ. ԺԶ 13): Մինչ դեռ ա գա հութ յան հա-

կա դիր ա ռա քի նութ յու նը ժուժ կա լութ յու նը կամ չա փա վո րութ յունն 

է: Ցա վոք, մեր օ րե րում խիստ դժվար է ապ րել ժուժ կալ կյան քով: 

Մարդ կութ յան ողջ պատ մութ յան ըն թաց քում հա վա նա բար աստ վա-

ծա պատ կեր մարդ էակն այն քան շատ չի տա ռա պել ա գա հութ յան 

ախ տով, որ քան մեր օ րե րում. ա վե լին ու նե նա լու ան հագ մո լուց քը 
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կու րաց րել է շա տե րին. ա գահն ա նո ղոր մա բար զրկում է ա մեն մե-

կին, ոտ նա հա րում իր նման նե րի ի րա վունք նե րը՝ անխղ ճո րեն հափշ-

տա կե լով նրանց ու նեց ված քը, ա ներկ յուղ գո ղա նում, սպա նում՝ իր 

վրա բե րե լով Աստ ծու ար դար զայ րույթն ու բար կութ յու նը: Այ լեւ 

այս ախ տով տա ռա պող մար դիկ ի րենց ողջ կյան քում տան ջան-

քով են ապ րում, ո րով հե տեւ միշտ տա ռա պում են գան ձեր մթե րե-

լու հա մար, մտքով տանջ վում, թե ինչ պես ձեռք բե րեն չու նե ցա ծը 

եւ ինչ պես պահ պա նեն ու նե ցա ծը, ուս տի ա գա հութ յան չար ախ տը 

կոր ծա նա րար հե տե ւանք ներ է ու նե նում մար դու հո գու եւ մարմ նի 

վրա միա ժա մա նակ՝ կար ճե լով մար դու կյան քը: Ա գա հը չի ճա նա-

չում մարդ կա յին բնութ յան տկա րութ յու նը, չի գի տակ ցում, որ շատ 

եր կար տա րի ներ կեն դա նի մնալ չի կա րող, քա նի որ մահ կա նա ցու 

է: Ա վե լին ու նե նա լու ան հագ բաղ ձան քով տար ված եւ ի րեն ան մահ 

կար ծե լով՝ մթե րում, կու տա կում է շատ տա րի նե րի գան ձեր՝ հա կա-

ռակ Տի րոջ խոս քի. «Գան ձեր մի՛ դի զեք...» (Մատթ. Զ 19): Ա գա հը 

եր բեք չի հա գե նում կու տա կե լուց, ինչ պես եւ ի մաս տունն է ա սում. 

«Ար ծաթ սի րո ղը չի կշտա նա ար ծա թից, ոչ էլ հարս տութ յուն սի րո-

ղը՝ իր ե կա մուտ նե րից. ուս տի դա եւս ու նայ նութ յուն է» (Ժողովող 

Ե 9): Եվ ցա վե րով ու սրտի կսկի ծով էլ մեռ նում է՝ գան ձերն իր կամ-

քին հա կա ռակ թող նե լով, քա նի որ «ո չինչ  չբե րե ցինք աշ խարհ, ոչ 

էլ պի տի կա րո ղա նանք տա նել» (Ա Տիմ. Զ 7): 

Սա կայն աստ ված ճա նա չո ղութ յուն չու նե ցող մար դու հա մար ու-

նայն խոս քեր են սուրբգ րա յին խոս քե րը: Նրանք ապ րում են միայն 

այս աշ խար հի չա փա նիշ նե րով եւ այս աշ խար հի պա հանջ նե րի հա-

մա ձայն՝ ա վե լի ու ա վե լի բա րե կե ցիկ ու հար մա րա վետ դարձ նե լով 

ի րենց կյան քը շքե ղութ յան ու ճո խութ յան մեջ, ցոփ ու շվայտ կյանք 

վա րե լով՝ կար ծե լով, որ եր ջան կութ յու նը հենց դա է: Մինչ դեռ մար-

գա րեն «վա՜յ» է տա լիս այդ պի սի նե րին՝ ա սե լով. «Վա՜յ նրանց, 

ով քեր տա նը տուն են կցում եւ ա գա րա կին ա գա րակ միաց նում, 

իսկ ըն կե րոջն ար տաք սում են զրկանք նե րով. թե պե տեւ մե ծա մեծ 

շի նութ յուն ներ էլ կա ռու ցեն, ա վե րակ են դառ նա լու» (Ե սա յի Ե 

8-9): Տերն էլ, պատ մե լով ան միտ մե ծա հա րուս տի ա ռա կը, հոր դո-

րեց զգու շա նալ ա գա հութ յու նից, գանձ չկու տա կել իր ան ձի հա մար, 

այլ «հարս տա նալ Աստ ծով», ո րով հե տեւ՝ «Ի՞նչ օ գուտ է մար դուն, 

ե թե ամ բողջ աշ խար հը շա հի, բայց իր ան ձը կորց նի» (Մարկ. Ը 36): 

«Աշ խարհն իր սին վա յել չութ յամբ հրա պու րում է միայն երկ րա-

վոր բա նե րի մա սին մտա ծել. ա ռա ջար կում է հարս տութ յուն, փառք, 

փափ կա կե ցութ յուն, ջա նում ո ղոր մած նե րի ձեռ քերն աղ քատ նե րից 

24 - Գողգոթայի հաղթանակը



370  Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ

ու կա րոտ յալ նե րից հե ռու պա հել, որ պես զի այս կյան քը ճոխ ու նեց-

ված քով վա յե լեն ու ոչն չի պա կա սութ յուն չու նե նան» (Պո ղոս Ադ-

րիա նու պոլ սե ցի): Սա կայն զուր են չար չար վում աշ խար հի ի րե րում 

ի րենց վեր ջին եր ջան կութ յու նը գտնե լու, քա նի որ ե թե նույ նիսկ 

աշ խար հի բո լոր բա րիք նե րով հղփա ցած լի նեն, միշտ ան հան գիստ 

են եւ չու նեն խա ղա ղութ յուն, քա նի որ տանջ վում են խղճի խայ-

թոց նե րից, չեն կա րո ղա նում անվր դով ապ րել եւ ու րա խա նալ: Ա հա 

թե ին չու է սբ․ Հա կո բոս ա ռաք յալն ազ դա րա րում ա գահ հա րուստ-

նե րին. «Ձեր հարս տութ յու նը փտած է, ձեր զգեստ նե րը՝ ցե ցի կեր, 

եւ ձեր ար ծաթն ու ոս կին՝ ժան գո տած» (Հակ. Ե 2-3): Մինչ դեռ 

ժուժ կալ, ո ղոր մած կյան քով ապ րող մար դը խա ղաղ ու անվր դով 

է ապ րում, բա վա րար վում է չա փա վո րով, ինչ պես եւ ա ռաք յալն է 

ա սում. «Ու նենք կե րա կուր եւ հան դերձ ներ ու դրան ցով էլ բա վա-

կա նա նանք» (Ա Տիմ. Զ 8): Նա միշտ գոհ է իր վի ճա կից եւ վա յե լում 

է իր աշ խա տան քի վար ձը: Այ լեւ մար դա սի րա բար օգ նութ յան ձեռք 

է մեկ նում չքա վոր եւ կա րոտ յալ իր եղ բայր նե րին, գի տակ ցում է, 

որ «պան դուխտ է երկ րի վրա, ուս տի ժա մա նակ առ ժա մա նակ իր 

բուն հայ րե նիք՝ եր կինք է ա ռա քում բա րե գոր ծութ յուն նե րի գան ձե-

րը, որ ձեռք բե րեց իր ողջ կյան քում» (Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե ցի), 

այ սինքն՝ իր ու նեց ված քից բա ժին է տա լիս Աստ ծուն՝ աղ քատ նե րի 

ձեռ քով՝ գի տակ ցե լով, որ «Քրիս տոս, մեր փրկութ յան հա մար աղ-

քատ նե րի հետ շրջում է մեր դռնե րի մոտ» (Վ. Այ գեկ ցի): Երկն քում 

է ամ բա րում գան ձե րը (տե՛ս Մատթ. Զ 19-20) եւ ա նի րավ մա մո նա-

յից բա րե կամ ներ է շա հում՝ որ պես հա վի տե նա կան պա շար (հմմտ. 

Ղուկ. ԺԶ 9)՝ մտա բե րե լով Տի րոջ խոս քը, որ ա սում է. «Ուր ձեր 

գան ձերն են, այն տեղ եւ ձեր սրտե րը կլի նեն» (Մատթ. Զ 21):

Ե թե ա գահ հա րուստ ներն էլ, ով քեր խեղդ վում են տնտե սա կան 

չա փա զանց բա րօ րութ յան մեջ՝ չի մա նա լով այ լեւս ինչ պես շռայ լել 

եւ մսխել ա վե լորդ դրամ նե րը, կա րո ղա նա յին տես նել ի րենց շուրջն 

ապ րող աղ քատ մարդ կանց, հա զիվ գո յա տե ւող կա րի քա վոր ըն տա-

նիք նե րի, վե հանձ նա բար զրկեին ի րենց ո րոշ հա ճույք նե րից, օգ-

նութ յան ձեռք մեկ նեին, փոքր-ինչ մեղ մեին նրանց սո ցիա լա կան 

ծանր կա ցութ յու նը, ա մեն բան այլ կերպ կլի ներ: Մեր հո գե կիր հայ-

րե րից  Վ. Այ գեկ ցին, վկա յա կո չե լով Տի րոջ այն խոս քը, թե «հա-

րուս տը դժվա րութ յամբ կմտնի երկն քի ար քա յութ յու նը» (Մատթ. 

ԺԹ 23), ա վե լաց նում է. «Սա կայն շատ մե ծա տուն ներ կմտնեն Աստ-

ծո ար քա յութ յուն, ե թե լի նեն բա րե սեր, ո ղոր մած, ան կա շառ, ի րա-

վա դատ, խո նարհ, չզրկեն ու րիշ նե րին»: 
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Ու րեմն գի տե նա լով ա գա հութ յան ախ տի կոր ծա նա րար հե տե-

ւանք նե րը եւ ժուժ կա լութ յան ա ռա քի նութ յան բա զում օ գուտ նե րը՝ 

թող նենք աշ խար հա սի րութ յու նը եւ ա ռա քի նութ յան հե տե ւենք, չա-

պա կա նենք մեր աստ վա ծաս տեղծ հո գի ներն ա գա հութ յան մո լութ-

յամբ, այլ զար դա րենք դրանք ա ռա քի նութ յան գոր ծե րով: Պայ քա-

րենք ա գա հութ յան ախ տի դեմ ժուժ կա լութ յան, ո ղոր մա ծութ յան 

ա ռա քի նութ յուն նե րով, ո րով հե տեւ ա ռա քի նութ յան գոր ծե րի արդ-

յուն քը ե րա նա կան փառքն է, որ խոս տա ցավ Աստ ված Իր սի րե-

լի նե րին: Հի շենք, որ ներ կա յիս հեշ տութ յուն նե րը դա ռը վախ ճան 

են ու նե նա լու, ուս տի զօր ու գի շեր հսկենք մեր ան ձե րի փրկութ-

յան հա մար, ա պաշ խա րութ յան սպե ղա նի նե րով դար մա նենք մեղ քե-

րով հի վան դա ցած մեր հո գի ներն ու ա պա վի նենք մեր հո գի նե րի ու 

մար մին նե րի Բժշկին՝ Աստ ծուն: Ո ղոր մած է Աստ ված եւ նե րո ղա-

միտ, ա նեզր է Նրա քաղց րութ յու նը, եւ բաց են Նրա ո ղոր մութ-

յան դռներն ու չեն փակ վում ա պաշ խա րող նե րի ա ռաջ. «Ա պաշ խա-

րութ յան կյան քի դու ռը չի փակ վե լու մին չեւ աշ խար հի վախ ճա-

նը»,- ա սում է մեր հա վա տի հայր սբ. Գր. Լու սա վո րի չը: «Բա րիք 

գոր ծենք, բա րի գոր ծե րով հարս տա նանք, լի նենք ա ռա տա ձեռն, բա-

րե սեր, մեր ու նե ցա ծից ու րի շին էլ բա ժին հա նենք՝ մեզ հա մար բա-

րի հիմք դնե լով հան դերձ յա լում, որ պես զի ձեռք բե րենք ճշմա րիտ 

կյան քը» (հմմտ. Ա Տիմ. Զ 18-19):

(2006 թ., օգոստոս, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ք Ե Զ  Չ Պ Ի  Տ Ի  Թ Ո Ղ Ն Ե Մ  Ե Վ  Ո Չ  Է Լ  Պ Ի  Տ Ի  ԼՔ Ե Մ …

Երկն քի եւ երկ րի Ա րա րիչ Աստ ված, որ Իր ան հուն սի-

րուց մղված` ստեղ ծեց հա մայն աշ խարհն ու տիե զեր քը եւ մեզ` մե-

ղա վոր նե րիս հա մար երկն քից եր կիր խո նարհ վեց, խա չի ա նարգ մա-

հը հանձն ա ռավ հա նուն աշ խար հի փրկութ յան, Իր համ բար ձու մից 

ա ռաջ խոս տա ցավ մշտա պես մեզ հետ լի նել. «Եվ ա հա ես ձեզ հետ եմ 
բո լոր օ րե րում` մին չեւ աշ խար հի վախ ճա նը» (Մատթ. ԻԸ 20): Ա յո՛, Տե-

րը, ըստ Իր ան սուտ խոստ ման, մշտա պես մեզ հետ, մեր կող քին է: 

Նա գթած Հայր է, որ հա նա պազ խնա մում  եւ հոգ է տա նում մեզ 
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նույ նիսկ այն ժամ, երբ մենք ե րես ենք դարձ նում Նրա նից, ընտ րում 

դե պի կո րուստ տա նող ճա նա պար հը, վշտաց նում ու դառ նաց նում 

ենք Աստ ծուն: Եր բեմն էլ վշտի ու տա ռա պան քի մեջ ըմ բոս տա նա-

լով Աստ ծու դեմ հա մար ձակ վում ենք ա սել, թե լքել է մեզ Աստ-

ված….: Դա մի հու սա հա տա կան ճիչ է` ուղղ ված Բարձր յա լին, Ով 

եր բեք մեզ չի լքում։ Եվ վշտի, եւ ու րա խութ յան ժա մա նակ, ա մեն 

օր եւ ա մեն վայրկ յան մեզ հետ է Աստ ված. «Մի՛  վա խե ցիր, քան զի 

ես քեզ հետ եմ՝ քեզ փրկե լու հա մար»,- ա սում է Տե րը (տե՛ս Ե րեմ. 

Ա 8), Ով հա վա տա րիմ է Իր խոստ մա նը: Ինչ պե՞ս կլքի մեզ Նա, 

Ով մեզ հա մար լե ղի խմեց, ապ տակ կե րավ եւ ծաղր վեց, որ պես զի 

մենք փրկվենք մեղ քի ու մահ վան իշ խա նութ յու նից ու ծա ռա յենք 

այ լեւս ոչ թե մեղ քին ու չա րին, այլ Ի րեն` մեր Փրկիչ Աստ ծուն: 

Քան զի մեզ հա մար «Տե րը ծա ռա ե ղավ, Հա վի տե նա կա նը` ժա մա-

նա կա վոր, Ան չա փը` փոք րիկ, Վեր նա գույ նը` ստո րա գույն, Ան բո-

վան դա կե լին` բո վան դա կե լի, Պար զը` բա ղադր յալ, Ան տե սա նե լին` 

տեսն վում է, Ան շո շա փե լին` շո շափ վում է, Հա ցը հրեշ տակ նե րին է 

կե րակ րում, տկա րա նում է երկն քի Զո րութ յու նը: Ամ բարշ տի պատ-

ճա ռով ձաղկ վում է Գթութ յու նը, տխմա րի պատ ճա ռով ծաղր վում 

է Ի մաս տութ յու նը, ստի պատ ճա ռով մեռ նում է Ճշմար տութ յու-

նը, ա նօ րե նի պատ ճա ռով մեռ նում է Ար դա րութ յու նը, ա նո ղոր մի 

պատ ճա ռով տանջ վում է Ո ղոր մութ յու նը, թշվա ռա կա նի պատ ճա-

ռով մերժ վում է Եր ջան կութ յու նը, քա ցա խով ու լե ղիով ար բե նում 

է Քաղց րութ յու նը» (Ընդ հան րա կան վար դա պետ ներ): Գի տակ ցո՞ւմ 

ենք, արդ յոք, ի մաստն այս խոս քե րի, հաս կա նո՞ւմ ենք, արդ յոք, թե 

ին չու «Տե րը ծա ռա ե ղավ»: Մեզ հա մար ծա ռա ե ղավ, մեզ հա մար 

խո նարհ վեց երկն քից, որ պես զի մեզ բարձ րաց նի: «Ոչ թե Իր հա-

մար մե ռավ, այլ մեզ` մեռ յալ նե րիս հա մար, դրա հա մար էլ Ինքն 

ըն դու նեց մեր աղ քա տութ յունն ու ա նար գան քը, որ պես զի Իր ամ-

բողջ հարս տութ յու նը մեզ շնոր հի, ո րով հե տեւ Նրա չար չա րանք նե-

րը մեր ան չար չա րութ յունն են, Նրա մա հը` մեր ան մա հութ յու նը, 

եւ Նրա ար տա սու քը` մեր խնդութ յու նը, Նրա թաղ վե լը` մեր հա-

րութ յու նը, Նրա մկրտութ յու նը` մեր սրբութ յու նը, եւ Նրա վեր քե րը 

մեր բժշկութ յունն են, քան զի` «Նրա վեր քե րով մենք բժշկվե ցինք», 

եւ Նրա պա տի ժը մեր խա ղա ղութ յունն է, քա նի որ` «Մեր խա ղա-

ղութ յան հա մար Նա՛ պա տիժ կրեց», եւ Նրա ան փա ռութ յու նը մեր 

փառքն է, Նրա էջ քը մեզ հա մար բարձ րա նալ է…» (սբ․ Աթանաս 

Մեծ): Որ քան մեծ է Աստ ծու մար դա սի րութ յու նը, եւ որ քան ան սահ-

ման՝ Նրա ո ղոր մա ծութ յու նը…
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Մինչ դեռ մենք այ սօր, հե տեւե լով մեր ցան կութ յուն նե րին, ծա-

ռա յում ենք մեղ քին` գոր ծա կից լի նե լով բան սար կո ւին, ու րա նում 

ենք Աստ ծուն մեր չար գոր ծե րով եւ ոչ միայն ու րա նում, այ լեւ հայ-

հո յում, ա նար գում, գոր ծում ա մեն պղծութ յուն` դառ նաց նե լով մեր 

Ա րար չին եւ ապ րում ենք այն պես, կար ծես թե Աստ ծո Որ դին ա մե-

նեւին չի խաչ վել մեզ հա մար: Մե ղա վոր եւ հան ցա վոր ծա ռա ներս 

հա մար ձակ վում ենք ե րես թե քել Աստ ծուց, Ով մարմ նա ցավ մեզ հա-

մար, հա նա պազ մե ղան չում ենք ու չենք դա դա րում չա րիք խոր-

հե լուց ու գոր ծե լուց: Որ քան ան գութ ու դա ժան ենք վար վում մեր 

Ա րար չի ու Տի րոջ նկատ մամբ եւ չենք ցան կա նում փրկվել: Տերն 

ա սում է. «Իմ շնոր հը քեզ բավ է, միայն հա վա տա եւ կփրկվես»: 

Բազ մա գութ է Աստ ված, նե րող ու համ բե րող, ա նեզր է Նրա քաղց-

րութ յու նը, քան զի սպա սում է յու րա քանչ յուր մե ղա վո րի դար ձին, 

ա պաշ խա րութ յանն ու ան կեղծ զղջմա նը: Նա Ե սա յի մար գա րեի մի-

ջո ցով ա սում է. «Մի՞թե կի նը կմո ռա նա իր ման կա նը կամ չի գթա 

իր ո րո վայ նի ծնունդ նե րին եւ ե թե կի նը մո ռա նա լու էլ լի նի այդ, ես, 

սա կայն, քեզ չեմ մո ռա նա» (Ե սա յի ԽԹ 15): Ա յո՛, մո ռա նում ենք 

Աստ ծուն, ոչ թե Աստ ված է մո ռա նում մեզ, այլ մենք ենք մո ռա նում, 

եւ ոչ թե Աստ ված է լքում մեզ, այլ մենք ենք լքում Աստ ծուն…:

Որ քան դյու րին է ըն թա նալ լայն ճա նա պար հով, որ դե պի կոր-

ծա նում է տա նում եւ մեզ նից շա տերն են ընտ րում այդ կոր ծա նա-

րար ճա նա պար հը, ընտ րում, ըն թա նում եւ կորստ յան մատն վում: 

Բայց ե թե զղջանք, սթափ վենք ու ետ կանգ նենք մեր ընտ րած չար 

ճա նա պար հից, այդ ժամ Տե րը, որ մեր ողջ ըն թաց քին մեր կող քին էր 

եւ մեծ համ բե րութ յամբ սպա սում էր մեր դար ձին, պի տի օգ նի մեզ, 

վեր բարձ րաց նի, հայ րա բար խնա մե լով` սփո փի եւ գթութ յամբ ըն-

դու նի: «Այն պես պի տի լի նի, որ դեռ նրանք ձայն չտված` պի տի լսեմ 

նրանց, դեռ նրանք չխո սած` պի տի ա սեմ, թե ինչ եք ու զում» (Ե սա յի 

ԿԵ 24),-ա սում է դե պի եր կինք մեր հա յացք նե րի դար ձին սպա սող 

ա մե նա կա րող Աստ ված, քան զի` «Որ քան բարձր է եր կին քը երկ րից, 

այն քան զո րեղ է Տի րոջ ո ղոր մութ յունն Ի րե նից երկ յուղ կրող նե րի 

վրա» (Սաղմ. ՃԲ 11): Ա յո՛, Աստ ված մեր փրկութ յունն է կա մե նում 

եւ համ բե րող է մեր նկատ մամբ: Ուս տի չկարծ րաց նենք մեր սրտերն 

Աստ ծու Խոս քի նկատ մամբ, բա ցենք մեր սրտերն Աստ ծո առ ջեւ, նա-

խան ձախն դիր լի նենք բա րու մեջ, ար թուն լի նենք ա ղոթք նե րի մեջ, 

կառ չենք մեր Հույ սից` Ճշմար տութ յան Առ հա վատչ յա յից` Հի սուս 

Քրիս տո սից եւ «…հա մար ձա կութ յամբ մո տե նանք Նրա շնոր հի ա թո-

ռին, որ պես զի ո ղոր մութ յուն ստա նանք եւ շնորհ գտնենք այն ժա-
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մա նակ, երբ օգ նութ յան կա րիք ու նենք» (Եբր. Դ 16): Գի տենանք, որ 

Տե րը մեզ հետ է մշտա պես, մեր կող քին, մեզ չպի տի թող նի եւ ոչ էլ 

պի տի լքի, միայն թե մենք հա վա տա րիմ լի նենք Նրան, հա մար ձա կո-

րեն մեր ժենք չա րը, ըն թա նանք դե պի Աստ ված տա նող ան ձուկ, բայց 

քաղցր եւ լու սա վոր ճա նա պար հով, հա վա տանք, որ բա զու մո ղորմ 

Աստ ված սպա սում է մեզ: Մտա բե րենք Ա հեղ եւ Ա նա չառ Դա տաս-

տա նը, որ լի նե լու է, երբ Աստ վա ծոր դին երկ րորդ ան գամ գա` դա-

տե լու աշ խար հը։ Դառ նանք առ Աստված, եւ Նա կդառ նա դե պի մեզ 

եւ ա ղո թենք, որ «Այս տեղ մեղ քե րի փոր ձութ յուն նե րից, իսկ այն տեղ 

տան ջանք նե րի հրից մեզ փրկի մեր Բազ մա գութ եւ Ո ղոր մած Տեր 

Քրիս տոս Աստ ված, Ո րին փա՜ռք եւ զո րութ յուն եւ երկր պա գութ յուն 

հա վիտ յանս. ա մեն» (սբ. Գր. Տա թեւա ցի): 

(2003 թ., հունիս, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ա Ս Տ  ՎԱ  Ծ Ա  Մ Ա Յ  Ր Ը  Մ Ե Ր  Բ Ո  Լ Ո  Ր Ի  Մ Ա Յ Ր Ն  Է

«Այ սու հե տեւ բո լոր սե րունդ նե րը ինձ ե րա նի կտան…» (Ղուկ. Ա 48)

Հիշ յալ մար գա րեա կան խոս քե րը սբ․ Մա րիամն ա սաց այն ժա-

մա նակ, երբ այ ցե լեց իր բա րե կա մու հի Ե ղի սա բե թին՝ Հով հան նես 

Մկրտչի մո րը, ով բա վա կան ա ռա ջա ցած տա րի քում էր եւ հղի էր: 

Եվ երբ Ե ղիս աբե թը սբ. Մա րիա մի ող ջույնն ա ռավ, մա նու կը ցնծա-

լով խայ տաց նրա ո րո վայ նում՝ ճա նա չե լով իր Փրկչին: Եվ այդ ժամ, 

ինչ պես պատ մում է ա վե տա րա նի չը, Ե ղի սա բե թը, ա ռա ջի նը հա մայն 

մարդ կութ յան կող մից, ա սաց. «Օրհն յա՜լ ես դու կա նանց մեջ եւ 

օրհն յա՜լ է քո ո րո վայ նի պտու ղը: Որ տե ղից ինձ այս ու րա խութ յու-

նը, որ իմ Տի րոջ մայ րը ինձ մոտ գա. ո րով հե տեւ ա հա վա սիկ երբ 

քո ող ջույ նի ձայ նը հա սավ իմ ա կան ջին, մա նու կը ցնծա լով խա-

ղաց իմ ո րո վայ նում» (Ղուկ. Ա 42-45): Եվ Մա րիամն ա սաց. «Իմ 

ան ձը կփա ռա վո րի Տի րո ջը, եւ իմ հո գին ցնծաց Իմ Փրկիչ Աս տու-

ծով…այ սու հե տեւ բո լոր սե րունդ նե րը ինձ ե րա նի  կտա ն» (Ղուկ. 

Ա 46-48): Եվ Սրբու հու մար գա րեութ յունն ի րա կա նութ յուն դար-

ձավ: Նրա հա վատն այն քա՜ն կա տար յալ գտնվեց եւ խո նար հութ յու-
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նը՝ գե րա զանց, որ նա ար ժա նա ցավ Աստ ծո Միա ծին Որ դու Մայ րը 

լի նե լու մե ծա գույն ե րա նութ յա նը:  Աստ վա ծա մայ րը զերծ էր թե՛ 

մա հա ցու, թե՛ նե րե լի մեղ քե րից, իսկ ա դա մա կան մեղ քից սրբվեց 

ա վետ ման պա հին: Ստա նա լով Գաբ րիել հրեշ տա կա պե տի ա վե տի-

սը՝ նա չընդ դի մա ցավ Աստ ծու կամ քին, այլ խո նար հա բար ա սաց. 

«Ա հա վա սիկ ես մնում եմ Տի րոջ ա ղա խի նը: Թող քո խոս քի հա մա-

ձայն լի նի ինձ»: Այդ մե ծա գույն ա վե տի սով սկսվեց մարդ կութ յան 

փրկա գոր ծութ յու նը: Այդ պա հից Աստ վա ծա մայրն իր մեջ ըն դու-

նեց Աստ ծո Միա ծին Որ դուն՝ դառ նա լով մարդ կա յին ա պա կան ված, 

շնոր հա զուրկ բնութ յան նո րո գութ յան սկիզ բը: Ե կե ղե ցին Սրբու-

հի Կույս Մա րիա մին Աստ վա ծա մայր է ան վա նում, ո րով հե տեւ Նա 

հղիա ցավ Սուրբ Հո գուց, եւ Նրա նից ծնվեց Ինքն Աստ ված՝ Հոր 

Միա ծին եւ փա ռա կից Որ դին՝ միա վոր ված մարդ կա յին բնութ յա նը: 

Աստ վա ծա մայ րը լի էր բո լոր ա ռա քի նութ յուն նե րով՝ խո նար հութ-

յուն, համ բե րութ յուն, Աստ ծո կամ քին հա մա կեր պութ յուն…: Նա 

սի րում էր Աստ ծուն իր ողջ էութ յամբ: Իր մե ծութ յու նը գի տակ ցե-

լով հան դերձ՝ Նա եր բեք չկորց րեց իր խո նար հութ յու նը եւ մին չեւ 

իր Վե րա փո խու մը մնաց Աստ ծո հնա զանդ ա ղա խի նը: Նա վառ վում 

էր ողջ մարդ կութ յան հան դեպ մեծ սի րով, ա ղո թում եւ տա ռա պում 

էր աշ խար հի հա մար: Այդ սի րո շնոր հիվ բա րե հո գա բար տա րավ իր 

սրտով անց նող սու րը՝ Որ դու չար չա րանք նե րը սգա լով ա ռանց ցաս-

ման ու նզով քի, սրտում չկորց նե լով պայ ծառ հա վա տը Նրա հա-

րութ յան եւ փրկա գոր ծութ յան հան դեպ: 

Աստ վա ծա մոր շնոր հիվ է, որ կի նը վեր ջա պես իր տե ղը գտավ 

մարդ կա յին քա ղա քակր թութ յան մեջ, քան զի մինչ քրիս տո նեութ-

յու նը կի նը տղա մար դուն հա վա սար անձ չէր հա մար վում՝ հա կա-

ռակ իր ար ժա նիք նե րին, սա կայն քրիս տո նեութ յու նը բարձ րաց րեց  

կնո ջը. Աստ վա ծա մոր շնոր հիվ կի նը ա զատ վեց այն ա նեծ քից ու 

դա տա պար տութ յու նից, ո րին ար ժա նա ցել էր իր նա խա մայր Եվա յի 

անհ նա զան դութ յան ու պատ վի րա նա զան ցութ յան պատ ճա ռով: Ըստ 

Աստ վա ծա շունչ Մատ յա նի՝ երբ Աստ ված ա ռա ջին ան գամ խո սեց 

Եվա յի հետ նրա մե ղան չու մից հե տո, ա սաց. «Պի տի ան չափ բազ-

մաց նեմ քո ցա վե րը եւ հա ռա չանք նե րը, ցա վե րով պի տի ե րե խա ներ 

ծնես» (տե՛ս Ծննդ. Գ 16): Իսկ Նոր Եվա յին՝ սբ. Կույ սին, Աստ ված 

ու րա խութ յուն ու շնորհ ու ղար կեց, ո րով հե տեւ մեր նա խա մոր մի-

ջո ցով աշ խարհ մտավ ա նեծ քը, իսկ սբ․ Մա րիա մի մի ջո ցով՝ Շնորհն 

ու Լույ սը, Փրկութ յունն ու Կյան քը՝ Հի սուս Քրիս տո սը: Ինչ պես 

ա սում է սբ․ Գր. Տա թե ւա ցին. «Սբ. Աստ վա ծա ծի նը իր Միա ծին Որ-
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դու կույս եւ ա նա պա կան ծննդյամբ մեր պա տիվն ա ռա վել դարձ-

րեց Ա դա մի եւ հրեշ տակ նե րի պատ վի հա մե մատ: Քան զի ոչ միայն 

մեզ տվեց Ա դա մի փառ քը, որ նա ու ներ դրախ տում, այ լեւ այն, ինչ 

Աստ ված խոս տա ցավ նրան՝ երկն քի ար քա յութ յու նը»: Նաեւ՝  «Աստ-
վա ծոր դին ծնվեց այն քա րայ րում, որ տեղ թաղ ված էին Եվա յի նշխար նե-
րը, որ պես զի Եվան ա ռող ջա նա Աստ վա ծած նով՝ ա զատ վե լով եր կուն քի 
ա նեծ քից» («Քա րոզ Քրիս տո սի Ծննդյան մա սին»): Եվ ա հա այդ 

պատ ճա ռով էլ սբ. Գր. Նա րե կա ցին Աստ վա ծա մորն ան վա նում է 

«Եվա յի եր կուն քի ցա վա զեր ծող»…: Այս պի սով՝ քրիս տո նեութ յու-

նը բարձ րաց րեց կնո ջը՝ որ պես կեն սու նակ ու ժի. կի նը օժտ ված է 

նվի րու մի, սի րո, հե զութ յան, հնա զան դութ յան, քաղց րութ յան շնոր-

հով, եւ քրիս տո նեութ յու նը, որ իր էութ յամբ Սեր է, ար ժե քա վո րեց 

կնո ջը՝ «խա վա րի տա ճա րից» դարձ նե լով «լույ սի տա ճար»: Եվ այս 

բո լոր օրհ նութ յուն նե րի սկիզ բը դրեց սբ․ Կույս Մա րիա մը՝ լի նե լով 

ա մե նօրհն յա լը բո լոր կա նան ցից եւ մարմ նա վո րեց այդ ա ռա քի նութ-

յուն նե րը: Քրիս տո սի հա վա տա րիմ հե տե ւորդ նե րի մեջ էլ շատ էին 

կա նայք. կա նայք էին Նրա կող քին խա չե լութ յան պա հին եւ հենց 

կա նայք էլ դար ձան հաղ թա կան հա րութ յան ա վե տա բեր նե րը…: 

Ե կե ղե ցա կան պաշ տա մուն քի մեջ Աստ վա ծա մայ րը ոչ միայն բո-

լոր սրբե րից, այ լեւ հրեշ տակ նե րից էլ բարձր է դաս վում: Քրիս-

տո սից եւ Խա չից հե տո Նա ա մե նա բարձր պա տի վը եւ տեղն ու նի: 

Աստ վա ծա մայ րը ա մե նա մեծ բա րե խոսն է հա մայն աշ խար հի հա մար 

իր Որ դու առ ջեւ: Նրա բա րե խո սութ յու նը հայ ցե լով է սկսվում Պա-

տա րա գի ա րա րո ղութ յու նը, բա զում ա ղոթք ներ ան մի ջա կա նո րեն 

ուղղ ված են Նրան՝ որ պես Աստ վա ծոր դուն ա մե նա մերձ եւ իր գթա-

ռա տութ յամբ մեզ ա մե նից շուտ ան սա ցող սուրբ անձ նա վո րութ յան: 

Աստ վա ծա մորն են նվիր ված բազ մա թիվ ներ բող ներ ու ծա վա լուն 

շա րա կան ներ: Մեր ե կե ղե ցին տո նում է սբ․ Կույ սի կյան քի բո լոր 

կա րե ւոր հանգր վան նե րը՝ Հղիութ յու նը, Ծնուն դը, Ըն ծա յու մը, Ա վե-

տու մը, Ննջու մը եւ Վե րա փո խու մը: …Աստ վա ծա մայ րը հե տե ւեց իր 

Որ դուն մսու րից մին չեւ Գող գո թա: Նա ե րե սու նե րեք տա րի մնաց 

Փրկչի հետ: Եվ խա չի վրա Քրիս տոս Իր Մո րը հանձ նեց Հով հան նես 

ա վե տա րան չին, ո րը երկ յու ղա ծութ յամբ սպա սա վո րեց նրան տաս-

ներ կու տա րի: Տի րա մայ րը, վաթ սուն տա րի ապ րե լով մարմ նի մեջ, 

հո գով վե րա փոխ վեց դե պի գե րաշ խար հա յին նե րի կա յա նը՝ իր Ար-

քա Որ դու եւ մեր Աստ ծո ար քա յութ յու նը: Քան զի «Ինչ պես Տե րը 

քաղց րաց րեց մահ վան դառ նութ յու նը՝ կա մա վո րա բար իբ րեւ ու րա-

խա րար գի նի ճա շա կե լով այն, այն պես էլ Իր Մո րը չխնա յեց մա հից, 
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այլ Ի րեն մա հա կից ու գե րեզ մա նա կից դարձ րեց նրան՝ կցոր դե լով 

Իր համ բարձ մա նը, դարձ նե լով հա ղորդ Իր Հա րութ յա նը եւ ժա ռան-

գորդ Իր փառ քին» (սբ. Գր. Տա թե ւա ցի): Վե րա փոխ վե լով եր կինք՝ 

Նա ան ճա ռե լի փառ քի եւ ան վախ ճան պատ վի մեջ է՝  բա րե խո սե-

լու նրանց հա մար, ով քեր ի րեն Աստ վա ծա ծին են խոս տո վա նում եւ 

իր Որ դուն՝ ճշմա րիտ Աստ ված: Կա նանց մեջ օրհն յալ ա մե նա սուրբ 

Աստ վա ծա ծի նը մեզ հետ է միշտ, ի րեն Աստ վա ծա ծին խոս տո վա նող-

նե րի հո գում, սրտում եւ շուր թե րին: 

Սբ. Աստ վա ծա մոր օ րի նա կե լի եւ ա ռա քի նի կյան քը դա րեր շա-

րու նակ հա մայն մարդ կութ յան հա մար ներշն չան քի անս պառ աղբ-

յուր է հան դի սա ցել: Նրա հե զութ յունն ու խո նար հութ յու նը բո լոր 

ժա մա նակ նե րում մայ րութ յան օ րի նակ են  եղել եւ այ սօր էլ Նա լա-

վա գույն օ րի նակն է հայ կնոջ հա մար: Մա քուր սրտով եւ ան մո լար 

ըն թաց քով հայ ցենք սուրբ Տի րա մոր ան դառ նա լի բա րե խո սութ յու-

նը՝ ա ղա չե լով. «Քո առ ջեւ ենք ընկ նում, սուրբ Աստ վա ծա ծին, եւ 

ա ղա չում ա նա րատ Կույ սիդ՝  բա րե խո սիր մեր ան ձե րի հա մար եւ 

ա ղա չիր Միա ծին Որ դուդ՝ փրկել մեզ փոր ձութ յու նից եւ մեր բո լոր 

վտանգ նե րից. ա մեն»:

(2013 թ., օգոստոս, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

« Խ Ո  Ն Ա Ր  Հ Ո Ւ Թ  Յ Ո Ւ Ն Ը  Մ Ա Ր  Դ Ո ՒՆ  Հ Ր Ե Շ  Տ Ա Կ  Է 

Դ Ա Ր Ձ  Ն Ո Ւ Մ ,  Ա Մ  Բ Ա Ր  Տ Ա  ՎԱ  Ն Ո Ւ Թ  Յ Ո Ւ Ն Ը `    

Հ Ր Ե Շ  Տ Ա  Կ ԻՆ  Ս Ա  Տ Ա  Ն Ա»
Ար շակ-Տեր Մի քել յան

Հպար տութ յու նը յոթ մա հա ցու մեղ քե րից ա ռա ջինն է եւ գլու խը 

բո լոր մեղ քե րի: Հպար տութ յամբ էր, որ սա տա նան ի րեն ան չափ մեծ 

մե կը կար ծե լով ու նա խան ձե լով Աստ ծո մեծ փառ քին` ցան կա ցավ 

Նրա տե ղը գրա վել: Այս մա սին Ե սա յի մար գա րեի գրքում կար դում 

ենք. «Արդ, ինչ պես երկն քից  ըն կավ ա րուս յա կը, որ ծա գում էր 
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ա ռա վոտ յան. նա, որ ու ղարկ վում էր բո լոր ազ գե րին, ըն կավ գե տին 

ու խոր տակ վեց: Մտքիդ մեջ ա սում էիր. «Եր կինք կբարձ րա նամ, 

իմ գա հը կդնեմ երկ նա յին աստ ղե րից ա վե լի վեր. կնստեմ բարձր 

լե ռան վրա, …կբարձ րա նամ ամ պե րից էլ վեր, կնման վեմ Բարձր յա-
լին» (Ե սա յի ԺԴ 12-14, նաեւ` Ե զե կիել ԻԸ 17): Եվ եր բեմ նի Ա րուս-

յակ հրեշ տա կը, կա մե նա լով «նման վել Բարձր յա լին», հենց հպար-

տութ յան պատ ճա ռով գա հա վի ժեց երկն քից եւ դար ձավ սա տա նա: 

Եվ նույն` հպար տութ յան ախ տը բոր բո քե լով ա ռա ջին մարդ կանց 

սրտում` նրանց մղեց պատ վի րա նա զան ցութ յան եւ զրկեց դրախ-

տից: Այս պի սով` հպար տութ յու նը հրեշ տակ նե րին երկն քից եւ մար-

դուն դրախ տից դուրս գցեց: Եվ մինչ օրս էլ սա տա նան մարդ կանց 

սրտե րում սեր մա նում է այդ կոր ծա նա րար ախ տը, ո րը աստ վա ծա-

պատ կեր մար դուն սա տա նա յի որ դի է դարձ նում: Հպար տութ յու-

նից ծնվում են փա ռա սի րութ յու նը, սնա փա ռութ յու նը, ինք նա հա վա-

նութ յու նը, ինք նա գո վութ յու նը, մե ծամ տութ յու նը, պատ վա սի րութ-

յու նը, կեղ ծա վո րութ յու նը, անհ նա զան դութ յու նը…: Այս մեղ քե րը 

մար դուն դա տա պար տում են հա վի տե նա կան կոր ծան ման, ե թե 

ճշմա րիտ զղջմամբ եւ ա պաշ խա րութ յամբ չեն քավ վում: 

Ցա վա լի է, բայց այս ախ տով տա ռա պող մար դիկ չեն էլ գի-

տակ ցում ի րենց հո գու ախ տա հար ված վի ճա կը, չեն տես նում այն 

վտան գը, չա րի քը, ո րը կրում են ի րենց հո գում եւ տա րա ծում շրջա-

պա տում: Մեր կող քին այ սօր ապ րում են, այս պես կոչ ված, «հպար-

տութ յան մարմ նա ցում ներ», ո րոնց սա տա նան հո գե ւո րա պես կու-

րաց րել է, որ պես զի չտես նեն ի րենց մեղ քը, ո րը սկիզբն է բո լոր 

մեղ քե րի: Այս պի սիք շատ մեծ կար ծիք ու նեն ի րենց մա սին, միշտ 

ճիշտ են ի րենց ո րո շում նե րում եւ ոչ ոք ի րա վունք չու նի նույ նիսկ 

ի րա վա ցիո րեն դի տո ղութ յուն ա նել նրանց, ո րով հե տեւ նրանք հա-

սա րակ մահ կա նա ցու չեն, նրանց բո լո րը պի տի պատ վեն, մե ծա րեն: 

Ինչ պես Էքզ յու պե րին է ա սում, «Սնա պարծ մարդ կանց միշտ թվում 

է, որ բո լո րը հիա ցած են ի րեն ցով: …Սնա պարծ մար դիկ, բա ցի գո-

վես տից, մնա ցած ա մեն ին չի նկատ մամբ խուլ են», նույ նիսկ` ան-

կեղծ խորհր դի, ո րով հե տեւ հպար տը չի ու զում լսել ան գամ ան կեղծ 

խոր հուր դը. չէ՞ որ ինքն ա մեն ինչ գի տի: Հի շենք Գործք Ա ռա քե լո-

ցից Հե րով դե սի փա ռա սի րութ յան օ րի նա կը, թե ինչ պես նա ամ բո խի 

կող մից մե ծար վեց իբ րեւ Աստ ված, եւ հպար տութ յան եւ փա ռա սի-

րութ յան արդ յուն քում որ դե րին կեր ե ղավ (տե՛ս Գործք. ԺԲ 20-23):

… Ինչ պի սի ո ղոր մե լի վի ճակ. մար դու ողջ էութ յունն է ախ տա-

հար ված այս ախ տով, բայց նա չի կաս կա ծում դրա մա սին: Եվ թե 
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որ քան դժվար է այդ պի սի մե կի հետ ա մե նօր յա շփու մը, պատ կե րաց-

նել կա րե լի է: Ո՞վ կա րող է նրան հա մո զել, որ ամ բող ջո վին զուրկ 

է խո նար հութ յու նից, ո՞վ կա րող է այդ պի սի մե կին ա պա ցու ցել, որ 

նրա հպար տութ յունն այ լեւս չու նի ո րեւէ սահ ման: Հպար տը նաեւ 

խիստ անձ նա սեր է, ո րով հե տեւ նախ իր ան ձի հա մար պետք է լավ 

լի նի, հե տո ու րիշ նե րի, չու նի զո հո ղութ յան, ծա ռա յա սի րութ յան ո գի: 

Մեկ տխուր փաստ եւս. ցա վա լի է, բայց մե ծա միտ ու ամ բար տա վան 

մարդն իր կյան քի բո լոր հա ջո ղութ յուն ներն ու ձեռք բե րում նե րը 

վե րագ րում է իր ար ժա նիք նե րին, այ սինքն` իր ար ժա նա վո րութ յան 

հա մար է ստա ցել այն, ինչ ու նի, մինչ դեռ սա եւս սա տա նա յի խաբ-

կանքն է: 

Այն քան զար մա նա լի չէ, որ աստ ված ճա նա չո ղութ յուն չու նե-

ցող մար դիկ են վա րակ ված այս ախ տով` ապ րե լով չար ու ա նօ-

րեն կյան քով, բայց ցա վա լի է, որ սա տա նան ծա ծուկ հնար նե րով ու 

ա նե րեւույթ ցան ցե րով, խար դա վանք նե րով հպար տութ յան մա հա-

բեր թույնն է կա թեց նում Աստ ծուն զին վո րագր ված նե րի, մկրտված 

քրիս տոն յա նե րի սրտում, ով քեր ապ րում են կար ծեք թե քրիս տո-

նեա կան կյան քով, մաս նա կից են սուրբ Պա տա րա գին, հա ղորդ վում 

են Քրիս տո սի Սուրբ Մարմ նի եւ Ար յան Խորհր դին: Բայց միա ժա մա-

նակ ո րեւէ մե կը եր բեք չի կա րող նրանց ա սել. «Աչ քիդ վե րեւը ունք 

կա»: Ցա վա լի է, բայց այդ պի սիք չեն տես նում ի րենց հո գու ախ տա-

հար ված վի ճա կը, դեռ ա վե լին. ի րենց պահ ված քով գայ թակ ղութ-

յուն են ե կե ղե ցու ծի րից դուրս կանգ նած մարդ կանց հա մար, մինչ-

դեռ Քրիս տո սի ողջ կյան քը խո նար հութ յան մի յու րօ րի նակ քա-

րոզ էր Իր հե տեւորդ նե րի հա մար: Իսկ ինչ պե՞ս կա րող է Քրիս տո սի 

հե տեւոր դը, ի րեն քրիս տոն յա հա մա րող մար դը իր ողջ հո գով եւ 

էութ յամբ լի նել հպար տութ յան մարմ նա ցում եւ գայ թակ ղութ յուն 

շրջա պա տին: Այդ պի սի մե կը խոս քով է միայն քրիս տոն յա:  Գու ցե 

ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել, որ այդ պի սին քրիս տո նեութ յան հետ ա մե-

նեւին կապ չու նի: Մինչ դեռ շատ-շա տե րը, ով քեր գա ղա փար ան-

գամ չու նեն, թե ինչ է Պա տա րա գը, որն է Հա ղոր դութ յա ն խորհրդի 

նշանակությունը, սա կայն ի րենց ողջ հո գով եւ էութ յամբ քրիս-

տոն յա են, այ սինքն` կրողն են քրիս տո նեա կան մի շարք  ա ռա քի-

նութ յուն նե րի (բա րութ յուն, կա մե ցո ղութ յուն, նե րո ղամ տութ յուն, 

զո հո ղութ յուն, ո ղոր մա ծութ յուն, ա ռա տա ձեռ նութ յուն…), այդ պի-

սի մե կից ե թե ան գամ սիրտն էլ ու զես, ա ռանց վայրկ յան ան գամ 

մտա ծե լու` կհա նի ու կտա: Ա հա թե ինչ պես է սա տա նան որ սում 

եւ գաղտ նա բար իր ծու ղա կը գցում  Աստ ծուն որ դիութ յան կոչ ված 
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մար դուն, ով, կար ծե լով թե փրկութ յան ճա նա պար հին է, սա կայն 

մոտ է կոր ծան ման, ո րով հե տեւ մա հա ցու մեղ քե րից ա ռա ջի նի եւ բո-

լոր մեղ քե րից մե ծա գույ նի կրողն է ու չի գի տակ ցում այդ: 

Սուրբ Գիրքն ա սում է. «Թող քեզ քո ըն կե րը գո վի եւ ոչ թե 

քո բե րա նը, օ տա րը եւ ոչ թե քո շուր թե րը» (Ա ռակ. ԻԷ 2): Նաեւ` 

«Ով իր ան ձից է խո սում, իր ան ձի փառքն է ո րո նում» (Հովհ. Է 18):  

Ո՛վ մարդ, ե թե դու քեզ քրիս տո նեութ յան հե տեւորդ ես հա մա րում, 

ինչ պե՞ս ես գո վեր գում քեզ բո լոր հնա րա վոր եւ անհ նա րին կեր պե-

րով, չէ՞ որ Տերն ա սում է Ա վե տա րա նում. «Երբ այդ բո լոր բա նե-

րը կա տա րեք, ա սա ցեք` ան պի տան ծա ռա ներ ենք. ինչ պար տա վոր 

էինք ա նել, այն ա րե ցինք» (տե՛ս Ղուկ. ԺԷ 10), այ սինքն` ինչ պի սի 

ա ռա քի նութ յուն ու բա րիք էլ գոր ծես, ոչ միայն մի բարձ րա ձայ նիր 

ու շե փո րիր, այ լեւ հա մա րիր, որ պար տա վոր էիր ա նել ու ա րե ցիր: 

Ի՞նչ կապ ու նի քրիս տո նեութ յու նը ինք նա գո վես տի հետ, ո րի արդ-

յուն քում քեզ պի տի փա ռա բա նեն ու մե ծա րեն, ի՞նչ կապ ու նի խո-

նար հութ յու նը հպար տութ յան հետ: Խո նար հութ յու նը հպար տութ յան 

հա կա դիր ա ռա քի նութ յունն է: Մեր Տերն էլ «չե կավ ծա ռա յութ յուն 

ըն դու նե լու, այլ` ծա ռա յե լու» (Մատթ. Ի 28):  Նա Վեր ջին ընթ րի քի 

ժա մա նակ խո նարհ վեց եւ լվաց Իր ա շա կերտ նե րի ոտ քե րը, երկն քի 

ու երկ րի Ա րա րի չը խո նարհ վեց հո ղի` մար դու առ ջեւ` Իր հե տեւորդ-

նե րին տա լով խո նար հութ յան մե ծա գույն օ րի նա կը…:  Իսկ մե՞նք: 

Մեզ քրիս տոն յա ենք հա մա րում, բայց չենք խո նարհ վում նույ նիսկ 

մեզ հա րա զատ, մտե րիմ մարդ կանց առ ջեւ, ուր մնաց` օ տա րի: Ո՞ւր 

է մեր քրիս տո նեութ յու նը, երբ փոքր-ինչ զո հո ղութ յան չենք ցան-

կա նում գնալ հա նուն դի մա ցի նի օ գու տի: Ե թե ես չեմ կա մե նում իմ 

ժա մա նա կից, իմ հանգս տից կամ գու մա րից զո հել իմ մեր ձա վո րի, 

ըն կե րոջ օ գու տի, բա րի քի հա մար, ա պա ես շա՜տ հե ռու եմ քրիս տո-

նեութ յու նից: Չէ՞ որ ես միայն ինձ հա մար չեմ ապ րում, այլ նաեւ 

ու րիշ նե րի, ոչ միայն իմ հա րա զատ նե րի, այ լեւ օ տար նե րի հա մար: 

Սբ․ Պո ղոս ա ռաք յա լը ա սում է. «Միայն ձեր շա հը մի՛ փնտրեք, այլ 

յու րա քանչ յուր ոք` ըն կե րոջ շահն էլ» (Փի լ. Բ 4): Ինչ պե՞ս ես կա-

րող եմ հան գիստ խղճով ա ղո թել Աստ ծուն, ով պատ վի րում է սի րով, 

նե րո ղամ տութ յամբ ու խո նար հութ յամբ վե րա բեր վել միմ յանց, Ով 

սուրբ Պո ղոս ա ռաք յա լի բե րա նով ա սում է. «Մի՛ ա րեք ո րեւէ բան 

հա կա ռա կութ յան հո գով, ոչ էլ ո րեւէ բան` սնա պար ծութ յամբ, այլ 

խո նար հութ յամբ մեկդ մյու սին ա վե լի լավ հա մա րե ցեք, քան ինք-

ներդ ձեզ» (Փիլ. Բ 3): Իսկ ես ոչ միայն այդ չեմ կա րո ղա նում ա նել, 

այ լեւ իմ ամ բար տա վան ու ար հա մար հա կան ըն թաց քով դառ նութ-
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յուն եմ պատ ճա ռում ու րիշ նե րին: Մի՞թե խղճի խայ թոց նե րից չեմ 

տանջ վի ես: Ան շուշտ` կտանջ վեմ, ե թե Տի րոջ ո ղոր մութ յամբ ի րա-

պես բաց վեն հո գուս աչ քե րը ու տես նեմ մեղ քերս, տես նեմ իմ մեջ 

ար մա տա վոր ված հպար տութ յու նը` դրա նից բխող բո լոր մեղ քե րով: 

«Ա ռանց խո նար հութ յան թե կուզ մին չեւ եր կինք հասց նես ա ռա քի նութ յանդ 
շին ված քը, վե րեւից ներ քեւ փուլ կգա ու կկոր ծան վի, ե թե խո նար հութ յու-
նը որ պես հիմք չու նի»,- ա սում է Սար գիս Շնոր հա լին: Իսկ Ա նա նիա 

Նա րե կա ցին ա սում է. «Խո նար հութ յու նը որ պես աղ հա մե միչ է ողջ 

ա ռա քի նութ յան, եւ ուր սեր եւ խո նար հութ յուն չկա, ա ռա քի նութ-

յու նը նե խած է եւ ա նարգ: Խո նար հութ յուն է, երբ տես նում ես ո րեւէ 

մե կի հան ցան քը եւ չես բամ բա սում եւ ոչ էլ դա տում նրան, քա-

նի որ մտա ծում ես, որ դու եւս հան ցա վոր ես եւ ու րիշ մե կին չես 

կա րող դա տել, ըստ Տի րոջ խոս քի` «Մի՛ դա տեք, որ պես զի չդատ-

վեք» (Մատթ. Է 1)»: Հպարտ, ամ բար տա վան ու ինք նա գոհ մար դը 

տա նել չի կա րո ղա նում, վրդով վում ու զայ րույ թով է լցվում, երբ 

ո րեւէ ա ռա քի նի ան ձի իր ներ կա յութ յամբ գո վում են կամ պար զա-

պես դրա կան են ար տա հայտ վում նրա մա սին: Ո՞վ կա րող է հանդգ-

նել իր ներ կա յութ յամբ գո վել ո րեւէ մե կին: Այս մա սին էլ է խո սում  

Ա նա նիա Նա րե կա ցին` ա սե լով. «Խո նար հութ յուն է, երբ մե ծա րում 

են ըն կե րոջդ եւ քեզ ան տե սում, դու չես տրտմում, այլ այս պես ես 

ա սում, թե` «Սրան էլ ար ժա նի չեմ, ինչ ու նեմ»…»: Ա հա որ քան 

վտան գա վոր եւ հո գե կոր ծան չա րիք է հպար տութ յու նը, որն ի րեն 

են թարկ ված նե րին դարձ նում է թշնա մի բո լոր մարդ կանց հետ: 

Բայց ար դա րա դատ Աստ ված բա զում կեր պե րով (հի վան դութ-

յուն, ձա խոր դութ յուն, տար բեր փոր ձութ յուն ներ…) մշտա պես փոր-

ձում է սթա փեց նել եւ խո նար հեց նել հպար տին` ա պաշ խա րութ յան 

ու փրկութ յան հնա րա վո րութ յուն ներ ըն ձե ռե լով: Աս վա ծի լա վա-

գույն օ րի նակ նե րի կա րող ենք հան դի պել Սուրբ Գրքում եւ սրբե րի 

վար քե րում: Հի շենք եւ միշտ մեր աչ քի առ ջեւ ու նե նանք Նա բու գո-

դո նո սոր ար քա յի օ րի նա կը Դա նիել մար գա րեի գրքից: Մար գա րեն 

ա սում է ար քա յի մա սին. «Երբ գո ռո զա ցավ նրա սիր տը, եւ նրա 

հո գին հա մար ձակ վեց ամ բար տա վա նա նալ, նա ըն կավ իր թա գա-

վո րա կան ա թո ռից, պա տի վը վե րա ցավ նրա նից» (Դա նիել Ե 20), 

եւ ինչ պես կան խավ մար գա րեա ցել էր Դա նիե լը, նա հա լած վեց ու 

վտար վեց մարդ կանց մի ջից, ինչ պես ար ջառ` նա խոտ էր ու տում, 

եւ նրա մար մի նը թրջվեց երկն քի ցո ղից, մին չեւ որ նրա մա զե րը եր-

կա րե ցին առ յու ծի մա զե րի չափ, եւ նրա ե ղունգ նե րը` թռչուն նե րի 

մա գիլ նե րի պես (տե՛ս Դա նիել Դ 30): Եր բեմ նի հզոր ար քան ի րա վա-
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ցիո րեն պատժ վեց իր ա նօ րեն եւ ամ բար տա վան ըն թաց քի հա մար. նա 

իր թա գա վո րութ յու նը, հզո րութ յունն ու իշ խա նութ յու նը վե րագ րեց 

ի՛ր կամ քին եւ զո րութ յա նը` չըն դու նե լով, որ Բարձր յա լից է այն եւ 

ճիշտ չտնօ րի նե լու դեպ քում կվերց վի ի րե նից: Ուս տի Աստ ված խո-

նար հեց րեց նրան, ո րով հե տեւ «բո լո րին, ով քեր կամ բար տա վա նա-

նան, Աստ ված կա րո՛ղ է խո նար հեց նել» (Դա նիել Դ 34): Եվ միայն 

ճշմա րիտ զղջման եւ ա պաշ խա րութ յան, ինչ պես նաեւ ո ղոր մութ յան 

գոր ծե րի մի ջո ցով Աստ ված նե րեց նրան եւ վերս տին Իր ո ղոր մութ-

յանն ար ժա նաց րեց…: 

…Եվ ո րով հե տեւ «ողջ ա ռա քի նութ յան հիմ քը խո նար հութ յունն 

է, եւ բո լոր սուր բե րը խո նար հութ յամբ են հա ճե լի ե ղել Աստ ծուն, 

ինչ պես Աբ րա համն է խո նարհ վում եւ ա սում. «Ես հող եմ ու մո-

խիր», դրա հա մար նա հա պետ նե րի գլուխ ե ղավ: Այս պես եւ Դա-

վիթն է ա սում. «Ես որդ եմ եւ ոչ մարդ…», դրա հա մար Աստ ծուց 

մար գա րեութ յան շնորհ ստա ցավ եւ կանչ վեց ժո ղովր դին թա գա վո-

րե լու: Այս պես եւ Ե սա յին էր ա սում. «Վա՜յ ինձ, ո րով հե տեւ պիղծ 

շուր թեր ու նեմ», դրա հա մար աստ վա ծա բան կոչ վեց մար գա րե նե րի 

մեջ: Այս պես եւ Կա րա պետն էր ա սում. «Ար ժա նի չեմ ար ձա կե լու 

Նրա կո շիկ նե րի կա պե րը», դրա հա մար ար ժա նի ե ղավ Քրիս տո սին 

մկրտե լու: Այս պես եւ Պետ րոսն էր ա սում. «Հե ռու՛ գնա ինձ նից, 

Տե՛ր, ո րով հե տեւ ես մե ղա վոր մարդ եմ», դրա հա մար երկն քի ար քա-

յութ յան բա նա լի նե րը ստա ցավ…: Եվ Պո ղոսն էր ա սում. «Ար ժա նի 

չեմ ա ռաք յալ կոչ վե լու», դրա հա մար եր կինք թռավ եւ դրախ տը 

տե սավ» (Ա նա նիա Նա րե կա ցի), ա պա ա մեն ջանք գոր ծադ րենք, որ 

խո նար հութ յու նը բնակ վի մեր հո գում եւ սրտում` վե րա փո խե լով 

մեր ողջ էութ յու նը, հե ռու վա նե լով մեզ նից կոր ծա նա րար հպար-

տութ յան ա մեն մի հա տիկ: Խնդրենք Աստ ծուն լու սա վո րել մեզ` 

տես նե լու հա մար մեր հո գու վեր քերն ու մեր մարդ կա յին նկա րա գի-

րը աղ ճա տող մո լութ յուն նե րը, որ պես զի կա րո ղա նանք հա ճո լի նել 

մեր Քրիս տոս Աստ ծուն, Ով «հա կա ռակ է ամ բար տա վան նե րին, իսկ 

խո նարհ նե րին շնորհ է տա լիս» (Ա Պետր. Ե 5)` վար ձատ րե լով թե՛ 

այս, թե՛ հան դերձ յալ կյան քում: Իսկ գա լով ամ բար տա վան նե րին, 

մե ծա միտ նե րին ու հպարտ նե րին` նրանց վախ ճա նը կլի նի հա վի տե-

նա կան դա տա պար տութ յու նը` հե ռու Տի րոջ ներ կա յութ յու նից: 

Ան կեղ ծո րեն զղջանք ա մեն քի Ա րար չի առ ջեւ այ սօ՛ր, քա նի դեռ 

ժա մա նակ ու նենք, ո րով հե տեւ վա ղը կա րող է ուշ լի նել: Խոր հենք 

այս մա սին…: Հի շենք տե րու նա կան խոս քը, որ ա սում է. «Ով բարձ-

րաց նում է իր ան ձը` կխո նարհ վի, եւ ով խո նար հեց նում է իր ան ձը` 



 ՔԱՐՈԶԽՈՍԱԿԱՆ  383

կբարձ րաց վի» (Մատթ. ԻԳ 12):  Ուս տի «խո նարհ վենք Աստ ծո հզոր 

ձեռ քի տակ, որ պես զի ժա մա նա կին Նա մեզ բարձ րաց նի» (տե՛ս Ա 

Պետր. Ե 6):      

(2012 թ., փետրվար, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Կ Յ Ա Ն Ք Ն  Ա Ս Տ  Ծ Ո Ւ  Պ Ա Ր  Գ Ե ՎՆ  Է

      ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒԹ ՅՈՒՆ

Ա րա րիչ Աստ ված, Իր ան հուն սի րուց մղված, ստեղ ծեց հա մայն 

աշ խարհն ու տիե զեր քը՝ ի վա յե լումն ա րար չութ յան թագ ու պսակ 

հան դի սա ցող մար դու, ո րին եւ տնտես կար գեց ողջ ա րար չութ յան 

վրա, ինչ պես փաս տում է Ծննդոց Գիր քը. «Տեր Աստ ված Իր ստեղ ծած 

մար դուն տե ղա վո րեց բերկ րութ յան դրախ տում, որ պես զի սա մշա կի 

ու պահ պա նի» (Բ 15): Տեր Աստ ված պատ վի րեց. «Ա ճե ցե՛ք, բազ մա-

ցե՛ք, լցրե՛ք եր կի րը, տի րե ցե՛ք դրան...» (Ա 28): Փաս տո րեն Ա րա-

րիչ Աստ ված մար դու խնամ քին եւ հո գա ծութ յա նը, պահ պա նութ յա-

նը հանձ նեց ա րար չա գործ բնութ յունն ու կեն դա նա կան աշ խար հը, 

այ սինքն՝ ողջ ա րար չա գոր ծութ յու նը: Ու րեմն յու րա քանչ յուր մարդ 

տնտես է այս աշ խար հում, որ պար տա վոր է խնա մել ու պահ պա նել 

աստ վա ծա պար գեւ իր տնտե սութ յու նը՝ հնա զանդ վե լով Տի րոջ կամ-

քին: Մար դը տնտես է կարգ ված ոչ միայն իր կյան քի, այ լեւ իր շնորհ-

նե րի, ա ռա քի նութ յուն նե րի վրա, ո րոնք պետք է ի բա րին գոր ծադ րի: 

Կյանքն Աստ ծու պար գեւն է, եւ մենք պետք է Նրա առ ջեւ հաշ վե տու 

լի նենք այն բա նում, թե ինչ պես ենք տնօ րի նում այդ պար գե ւը: Մենք 

մեր կյան քի կամ էլ մեր մարմ նի տե րը չենք ու չենք կա րող դրանք 

տնօ րի նել ըստ մեր ցան կութ յան ու քմա հա ճութ յուն նե րի:

Սա կայն ինչ պե՞ս ենք այ սօր տնօ րի նում աստ վա ծա պար գեւ մեր 

կյան քը, ու նե՞նք արդ յոք պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցում մեր 

ըն թաց քի, յու րա քանչ յուր քայ լի հա մար, ըն դու նո՞ւմ ենք, որ մի 

օր պի տի հաշ վե տու լի նենք Աստ ծու առ ջեւ այն բա նում, թե ինչ պես 

ենք տնօ րի նել մեր կյան քը: Ցա վոք, այս գի տակ ցութ յունն այ սօր 

իս պառ բա ցա կա յում է մե զա նում: Աստ ծո պատ կերն ու նմա նութ-
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յունն ու նե ցող մար դու հո գում բա ցա կա յում է պա տաս խա նատ-

վութ յան զգա ցումն ա րար չութ յան եւ իր կյան քի հան դեպ: Յու րա-

քան չուր ոք տնօ րի նում է իր կյանքն ըստ իր հա յե ցո ղութ յան,  իր 

ու նե ցած ա մեն ին չը հա մա րե լով իր մե նաշ նոր հը՝  վատ նում է Աստ-

ծուց ի րեն տրված շնորհ նե րը, բա րիք նե րը՝ կար ծե լով, որ կյանքն իր 

սե փա կա նութ յունն է: Մինչ դեռ կա րող է կորց նել աստ վա ծա պար-

գեւ իր շնորհ ներն ու կա րո ղութ յուն նե րը՝ դրանք ան տե սե լու կամ 

ճիշտ չտնօ րի նե լու, բա րուն չծա ռա յեց նե լու դեպ քում: Սուրբ Գիր քը 

զգու շաց նում է նաեւ, որ մարդ պա տաս խա նա տու է ոչ միայն իր 

ապ րած կյան քի, այ լեւ իր խո սած յու րա քանչ յուր  բա ռի, մին չեւ 

ան գամ մտա ծում նե րի ու խոր հուրդ նե րի հա մար եւ Դա տաս տա նի 

օ րը հաշ վե տու պի տի լի նի Աստ ծու առ ջեւ. «Մար դիկ ի րենց խո-

սած ա մեն դա տարկ բա նի հա մար դա տաս տա նի օ րը հա շիվ պի տի 

տան, ո րով հե տեւ՝ քո խոս քե րով պի տի ար դա րա նաս եւ քո խոս քե-

րով պի տի դա տա պարտ վես» (Մատթ. ԺԲ 36-37): Պա տաս խա նատ-

վութ յան զգա ցու մի իս պառ բա ցա կա յութ յունն ա վեր ներ կա րող է 

գոր ծել ոչ միայն ան հա տի, այ լեւ հա սա րա կութ յան եւ ժո ղո վուրդ-

նե րի կյան քում: Այ սօր աշ խար հի առ ջեւ ծա ռա ցած բա ցա ռիկ հրա-

տապ հիմ նախն դի րը շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նումն է: Եվ որ-

պես Աստ ծու կող մից ա րար չութ յան վրա կարգ ված տնտես՝ մար դը 

պար տա վոր է կա տա րել Ա րար չի պատ գա մը՝ խնա մել եւ պահ պա նել 

ողջ ա րար չա գոր ծութ յու նը: Մինչ դեռ այ սօր ա ռա վել, քան եր բե-

ւէ մար դը մե ղան չում է բնութ յան՝ կյան քի աղբ յու րի դեմ՝ աղ տո-

տե լով, ա պա կա նե լով շրջա կա մի ջա վայ րը՝ պահ պա նե լու, խնա մե-

լու փո խա րեն, ո րը կա րող է հան գեց նել հա մաշ խար հա յին ա ղե տի: 

Այն քա՜ն ան տար բեր ենք մեր շրջա կա մի ջա վայ րի, մեզ շրջա պա տող 

աշ խար հի հան դեպ, յու րա քանչ յուր ոք մտա ծում է իր անձ նա կան 

շա հի եւ օ գու տի մա սին, հոգ չէ, թե անձ նա սի րա կան նպա տակ նե րի 

ի րա գործ ման ճա նա պար հին ա ռողջ եւ փար թամ ծա ռեր կոչն չաց-

վեն, բա զում մարդ կանց ի րա վունք ներ կոտ նա հար վեն, հոգ չէ, թե 

ա ռա ջի կա տաս նամ յակ նե րում մթնո լոր տի ա պա կա նումն ա ղե տա-

լի հե տե ւանք նե րի կհան գեց նի: Ցա վա լի է, որ ե սա մո լութ յան ախ-

տով տա ռա պող մե րօր յա մար դը չի մտա ծում ի րե նից հե տո ե կող 

սե րունդ նե րի մա սին, այն մա սին, որ ին քը պար տա վոր է դա դա րեց-

նել շրջա կա մի ջա վայ րի ա պա կա նու մը, հո գա տա րութ յամբ խնա մել, 

պահ պա նել եւ հե տա գա սե րունդ նե րին փո խան ցել ի րեն վստահ ված 

տնտե սութ յու նը: Չէ՞ որ վաղ վա բաց վող օր վա լու սա վո րութ յու նը 

յու րա քանչ յու րիցս է կախ ված, շրջա կա մի ջա վայ րի հան դեպ յու րա-
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քանչ յու րիս հո գա տար վե րա բեր մուն քից: Մեր մե ծա գույն մտա ծող-
նե րից մե կը մի ա ռի թով ա սել է. «Հարկ է, որ յու րա քանչ յուր ոք հո գա 
ազ գին ու երկ րին մի բան թող նե լու մա սին, ջա նա պայ ծա ռաց նել իր գոր ծե-
րով ա նունն ազ գի: Հարկ է սե փա կան մատ նա հետ քե րը եւ մտքի հետ քե րը 
թող նել այս հո ղին»: Իսկ մենք այ սօր գոր ծում ենք հա կա ռա կը. ա պօ-
րի նի եւ անխ նա ծա ռա հա տում ներ, շրջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ վա-
ծութ յան սար սա փե լի բարձր ցու ցա նիշ... Ա րար չա գործ բնութ յան 
նկատ մամբ բռնութ յունն ակն հայ տո րեն հա կա սում է Աստ ծու կամ-
քին եւ ուղղ ված է ողջ ա րար չա գոր ծութ յան դեմ: Նա յե՛նք Աստ-
ծո ստեղ ծած հրա շաս քանչ բնութ յանն ու կեն դա նա կան աշ խար հին: 
Որ քա՜ն հնա զանդ են Ա րար չի օ րենք նե րին՝ օ րի նակ լի նե լով մեզ: 
Ան կեն դան բնութ յունն ան գամ օ րի նակ է մեզ՝ Աստ ծու պատ կերն ու 
նմա նութ յունն ու նե ցող նե րիս: Այս առն չութ յամբ բա վա կան խո րի-
մաստ միտք է ար տա հայ տել Ռուս Ե կե ղե ցու հո գեշ նորհ հայ րե րից 
մե կը՝ ա սե լով. «Որ քա՜ն ա վե լի մա քուր ու բա րո յա պես բարձր է մար դուց 
այժմ նույ նիսկ այն խախտ ված բնութ յու նը, ո րից ստեղծ վել է նրա մար մի նը: 
Որ քան մա քուր է քա րը, որ պատ րաստ է ա ղա ղա կե լու մարդ կանց դեմ, որ 
Աստ ծուն փառք չեն տա լիս, որ քան մա քուր են ծա ղիկ նե րը, ծա ռե րը... որ-
քան փա ռա հե ղո րեն հնա զանդ են Ա րար չի օ րենք նե րին գա զան ներն ի րենց 
մաք րութ յան մեջ: Ան բան բնութ յու նը սո վո րեց նում է մար դուն, թե ինչ պես 
է պետք կրել Աստ ծուն հնա զանդ վե լու խաչն այս աշ խար հի բո լոր փո թո-
րիկ նե րի եւ տան ջանք նե րի մեջ» (Իո հան արք. Սան-Ֆրան ցիս կի): Խոր-
հենք այս մա սին եւ լի նենք ա վե լի զգոն: Մե րօր յա մար դը պետք է 
գի տակ ցի, որ կյանքն իր սե փա կա նութ յու նը չէ, որ ինքն Աստ ծու 
կող մից կարգ ված տնտես է, իր կյան քի կամ շնորհ նե րի տնօ րե նը չէ, 
ուս տի պետք է փոր ձի հնա րա վո րինս ի մաստ նա բար տնօ րի նել ի րեն 
վստահ ված տնտե սութ յու նը՝ Աստ ծու կամ քի հա մա ձայն, տե րու նա-
վանդ պատ վի րան նե րի գոր ծադ րու մով եւ ա ռա քի նա գործ կեն ցա ղա-
վա րութ յամբ ա ճե լով բա րե պաշ տութ յան մեջ, որ պես զի երբ Տե րը գա 
հա շիվ պա հան ջե լու, չա մա չի Նրա նից, այլ հա մար ձա կո րեն՝ որ պես 
ի մաս տուն տնտես, կա րո ղա նա ներ կա յաց նել իր տնտե սութ յան հա-
շի վը (տե՛ս Ղուկ. ԺԶ 1-8):

Հի շենք, որ մահ կա նա ցու ենք եւ հա վերժ չենք ապ րե լու այս 
երկ րի վրա, ուս տի չվատ նենք աստ վա ծա յին պար գեւ մեր կյան քը՝ 
որ պես ա նի րավ տնտես ներ, որ պես զի չկորց նենք նաեւ ա նանց ու 

մշտնջե նա վոր պար գե ւը՝ գան ձե րի գան ձը՝ երկն քի ար քա յութ յու նը: 

(2007թ., օգոստոս, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

25 - Գողգոթայի հաղթանակը
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Հ Ա Ր  Բ Ե  Ց Ո  Ղ Ո Ւ Թ  Յ Ո ՒՆ

«Գի նին ա նա ռա կութ յան է մղում, հար բե ցո ղութ յու նը՝
 թշնա մութ յան, եւ ով անձ նա տուր է լի նում դրանց, 

խե լա ցի չէ» (Ա ռակ. Ի 1):

Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րերն ու վար դա պետ ներն ու սու ցա նում են, 

որ Աստ ծու ստեղ ծած ա մեն բան բա րի է,   ինչ պես Ծննդոց Գիրքն 

է վկա յում, սա կայն երբ մար դիկ չա րա չար են վար վում նրանց հետ, 

դրանք նրանց հա մար տան ջանք նե րի են վե րած վում, ինչ պես որ 

հար բե ցող նե րը, գի նին ոչ բար վոք գոր ծա ծե լով, տանջ վում են նրա-

նից: «Զգո՛ւյշ ե ղեք.... գու ցե ձեր սրտե րը ծան րա նան զե խութ յամբ 

եւ հար բե ցո ղութ յամբ ու աշ խար հիկ հոգ սե րով...»,- զգու շաց նում 

է Տե րը (Ղուկ. ԻԱ 34): Սբ․ Պո ղոս ա ռաք յալն էլ, երկ րոր դե լով Տի-

րոջ խոս քը, ա սում է. «Մի՛ հար բեք գի նով. դրա մեջ զե խութ յուն 

կա» (Ե փես. Ե 18): «Գի նին տրվեց որ պես ըն կե րա կան սի րո միջ-

նորդ ու տրտմութ յան փա րա տիչ, իսկ հար բե ցող ներն այն դարձ րին 

կռվի ու տրտմութ յան նյութ»,- ա սում է Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե-

ցին, իսկ Վ. Այ գեկ ցին ա վե լաց նում է, որ «Ե թե ու րա խութ յան եւ 

սի րո օ րե րին կամ մարմ նի տկա րութ յան հա մար չա փա վոր խմես, 

չես պատժ վի: Բայց ե թե շատ խմես, խե լա գար վես, շվայ տա նաս ու 

զե խա նաս, կպատժ վես Աստ ծու կող մից, ո րով հե տեւ մեղ քե րի սկիզբ 

դար ձավ»: Հստակ է, որ գի նու չա փա վոր գոր ծա ծութ յու նը նույ-

նիսկ բա րե րար ազ դե ցութ յուն է ու նե նում մար դու վրա՝ տկա րութ-

յան դեպ քում օգ նե լով եւ զո րաց նե լով հի վանդ նե րին, ինչ պես եւ 

Պո ղոս ա ռաք յալն է իր Տի մո թեոս ա շա կեր տին գրում. «Այ սու հե տեւ 

մի միայն ջուր մի՛ խմիր, այլ մի քիչ գի նի էլ խառ նիր՝ քո ստա մոք-

սի եւ հա ճա խա կի տկա րութ յուն նե րի պատ ճա ռով» (Ա Տի մ. Ե 23): 

Ու րեմն տես նում ենք, որ գի նին չար բան չէ, բայց նրա չա րա չար 

գոր ծա ծութ յու նը պատ ճա ռում է մե ծա մեծ չա րիք ներ: Դժբախ տա-

բար ո գե լից խմիչք նե րի ոչ չա փա վոր գոր ծա ծու մը հա ճախ լուրջ ու 

դժվար բու ժե լի ախ տի է վե րած վում՝ ա պա կա նե լով մար դու հո գին 

եւ մար մի նը: Հար բե ցո ղութ յու նը դի վա կան ախտ է, մե ծա գույն չա-

րիք եւ մեղք, մար դու բա նա կա նութ յունն ա պա կա նող թույն: Սուրբ 
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Գրքից էլ բազ մա թիվ օ րի նակ ներ գի տենք, որ շա տե րը կոր ծան վե ցին 

հար բե ցո ղութ յան պատ ճա ռով: «Հար բե ցո ղութ յու նը կորց նել է տա-

լիս մար դու միտ քը եւ մար դուն հե ռաց նում մարդ կա յին կար գից, 

ո րով հե տեւ մար դը մտքո՛վ է մարդ»,- ա սում է Պո ղոս Ադ րիա նու-

պոլ սե ցին: Աստ ված մեզ միտք եւ գի տակ ցութ յուն է տվել, ո րով եւ 

տար բեր վում ենք ան բան ա նա սուն նե րից, իսկ հար բե ցո ղը, զրկվե լով 

բա նա կա նութ յու նից եւ կորց նե լով միտ քը, ոչ միայն հա վա սար վում 

է ան բան ա նա սուն նե րին, այ լեւ նրան ցից ա վե լի վատ թար ու ան միտ 

դառ նում, գոր ծում է ա մեն ա նար գութ յուն, չի ճա նա չում բա րե կամ-

նե րին ու ըն տա նի քը, ա մեն քին հայ հո յում է, սպառ նում, ա մեն քի 

հետ կռվում, ո րով բո լոր մարդ կան ցից ա վե լի ա նարգ ու նա խա-

տե լի է դառ նում: Վ. Այ գեկ ցին հար բե ցո ղութ յու նը կրկնա պա տիկ 

մեծ չա րիք է հա մա րում, քան դի վա հա րութ յու նը, ո րով հե տեւ «դի-

վա հարն իր անձն է միայն չար չա րում, իսկ հար բե ցո ղը տանջ վում 

է մարմ նով, չար չար վում հո գով, մեռ նում մեղ քե րով, գոր ծում ան-

կարգ խառ նա կութ յուն ներ եւ դառ նում շա տե րի կորստ յան պատ-

ճառ»: Այ լեւ կորց նում է պա տիվն ու ու նեց ված քը, այ լեւս չի հո-

գում իր ըն տա նի քի հո գե ւոր ու մարմ նա վոր կա րիք նե րը, այլ օ րե ցօր 

ա վե լի ու ա վե լի ընկղմ վե լով այդ ախ տի մեջ՝ կա մա թե ա կա մա հրա-

ժար վում է իր ծնո ղա կան պար տա կա նութ յուն նե րից, ար հա մար հում 

կնոջն ու ե րե խա նե րին՝ կրկնա պատ կե լով իր մեղ քե րի բազ մութ յու-

նը: Սբ․ Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, որ «ե թե մե կը յու րա յին նե րին եւ 

մա նա վանդ ըն տա նի քին խնամք չի տա նում, հա վատն ու րա ցել է եւ 

ա վե լի չար է, քան ան հա վա տը» (Ա Տի մ. Ե 8): Եվ թե րեւս ա ռա վել 

խոց վում ու տա ռա պում են հար բե ցո ղի հա րա զատ նե րը, կինն ու 

ե րե խա նե րը՝ տանջ վե լով հո գով ու մարմ նով: Հար բե ցո ղը պատ ճառ 

է դառ նում իր հա րա զատ նե րի նվաս տաց ման ու ստո րաց ման, իր 

ե րե խա նե րի դժբախ տութ յան եւ հի վան դութ յան: «Ար դա րեւ, մար-

դու փառ քը իր հոր պատ վից է գա լիս» (Սի րաք Գ 13): Մեր ի րա կա-

նութ յան մեջ հազ վա դեպ չի պա տա հում, որ հար բե ցող հոր զա վակ-

ներն ան շեղ, ա ռա քի նի ըն թացք ու նե նան՝ ոչ միայն չկրկնե լով ի րենց 

ծնո ղի սխա լը, չհե տե ւե լով նրա օ րի նա կին (թեեւ, ցա վոք, եր բեմն 

նկատ վում է նաեւ հա կա ռակը), այ լեւ ա պա ցու ցե լով հա սա րա կութ-

յա նը, որ ի րենք ոչ միայն կա րող են, այ լեւ պար տա վոր են գո վե լի 

ըն տա նիք ու նե նալ, բա րո յա կան կյանք վա րել՝ սո վո րե լով ի րենց հոր 

սխա լի վրա՝ հի շեց նե լով բո լո րին, որ զա վակ նե րը պա տաս խա նա տու 

չեն ծնող նե րի սխալ նե րի հա մար, ինչ պես Սբ. Գիրքն է ա սում. «Որ-

դին հոր մեղ քը չպի տի կրի» (Ե զեկ. ԺԸ 20): Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ-
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սե ցին ա սում է. «Չա րա բա րո հոր բա րի զա վակ լի նե լը զա վա կի պա տիվն 
է ա վե լաց նում, ո րով հե տեւ ինք նու րույն սո վո րեց բա րի լի նել»:

Ո՞վ գի տե, գու ցե մի օր Տի րոջ ո ղոր մա ծութ յամբ եւ շնոր հով 

ա նուղ ղե լի հա մար վող հար բե ցողն ուղ ղութ յան գա, դարձ ապ րի եւ 

հա վա տի գա, հրա ժար վի իր նախ կին պար սա վե լի ու ա մո թա լի ըն-

թաց քից, խո րա պես զղջա  իր սխալ նե րի հա մար՝ ո րո շե լով այ լեւս 

չվա րա դառ նալ «իր փսխա ծին» եւ «չթա վալ վել տիղ մի մեջ» (տե՛ս 

Բ Պետր. Բ 22):

Ո ղոր մած Աստ ված սպա սում է յու րա քանչ յուր մե ղա վո րի դար-

ձին եւ ա պաշ խա րութ յա նը, յու րա քանչ յուր կո րած եւ մո լոր յալ ա նա-

ռա կի վե րա դար ձին եւ ան կեղծ խոս տո վա նութ յանն ու զղջու մին: 

«Մի՞թե ես մե ղա վո րի մահն եմ տեն չում,- ա սում է Տեր Աստ վա-

ծը,- եւ ոչ թե այն, որ նա չար ճա նա պար հից հետ դառ նա ու ապ րի» 

(Ե զեկ. ԺԸ 23): Երկ նա վոր Հայրն ըն դա ռաջ է գա լիս ա նա ռա կութ-

յան եւ մո լո րութ յան ճա նա պար հից ետ դար ձած Իր զա վակ նե րին, 

Իր ան հուն ու ան սահ ման ո ղոր մա ծութ յամբ ու գթա ռա տութ յամբ 

նե րում եւ քա վում է ճշմա րիտ զղջում եւ դարձ ապ րած մե ղա վոր նե-

րին՝ հայ րա բար խնա մե լով եւ դար մա նե լով նրանց հո գու եւ մարմ նի 

վեր քե րը: «Ա սում եմ ձեզ, որ այս պես ու րա խութ յուն կլի նի երկն-

քում մի մե ղա վո րի հա մար, որն ա պաշ խա րում է, քան ինն սու նի նը 

ար դար նե րի հա մար, ո րոնց ա պաշ խա րութ յուն պետք չէ» (Ղուկ. ԺԵ 

7),- ա սում է Տե րը:

Սթափ վենք եւ դառ նանք առ Աստ ված, քա նի դեռ ուշ չէ, հի-

շենք ա ռաք յա լի սաս տող խոս քե րը. «Մարմ նի գոր ծե րը հայտ նի են. 

այ սինքն՝ շնութ յուն, պոռն կութ յուն, պղծութ յուն, վա վա շո տութ յուն, 

կռա պաշ տութ յուն, կա խար դութ յուն, թշնա մութ յուն, կռիվ, նա-

խանձ, բար կութ յուն, հա կա ռա կութ յուն ներ, երկ պա ռա կութ յուն ներ, 

բա ժա նում ներ, չար նա խանձ, սպա նութ յուն ներ, հար բե ցո ղութ յուն-
ներ, ա նա ռա կութ յուն ներ եւ սրանց նման ու րիշ բա ներ», եւ գի տե-

նանք, որ «նրանք, որ այս պի սի բա ներ են գոր ծում, Աստ ծու ար քա յութ յու-
նը չեն ժա ռան գե լու» (Գաղ. Ե 19-21): 

(2006 թ., հոկտեմբեր, «Քրիստոնյա Հայաստան» 
երկշաբաթաթերթ)
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Մ Ա Ր Դ  Ս Տ Ե Ղ  Ծ ԵՆ Ք  Մ Ե Ր  Պ Ա Տ  Կ Ե  Ր Ո Վ . . .

Ա րար չա գոր ծութ յան 6-րդ օ րը Ա րա րիչ Աստ ված երկ րի հո ղից 

ստեղ ծեց ա րար չա գոր ծութ յան թագ ու պսակ հան դի սա ցող մար-

դուն՝ Իր պատ կե րով եւ նմա նութ յամբ: Ստեղ ծեց ան բիծ ու կա տար-

յալ: Տեր Աստ ված աստ վա ծա պատ կեր մար դուն իշ խա նութ յուն տվեց՝ 

իշ խե լու ողջ ա րար չութ յան վրա: Սա կայն «մար դը պատ վի մեջ էր 

եւ չհաս կա ցավ, հա վա սար վեց ան բան ա նա սուն նե րին եւ նման վեց 

նրանց» (Սաղմ. ԽԸ 21): Պատ վի րա նա զան ցութ յան արդ յուն քում 

մար դը վտար վեց ե դե մա կան դրախ տից՝ ժա ռան գե լով փուշ ու տա-

տասկ ա ճեց նող եր կի րը: Տեր Աստ ված պատ վի րեց ե րե սի քրտին քով 

վաս տա կել հա ցը՝ մշա կե լով այն հո ղը, ո րից ստեղծ վել էր... Սա կայն 

անկ յալ մարդ կութ յան առ ջեւ վերս տին բաց վեց դրախ տի ճա նա-

պար հը՝ Քրիս տո սի մշտնջե նա կան եւ մե կան գամ յա պա տա րա գով, 

ո րով հե տեւ «Աստ ված այն քան սի րեց աշ խար հը, որ մին չեւ իսկ Իր 

միա ծին Որ դուն տվեց, որ պես զի ով Նրան հա վա տում է, չկոր չի, այլ 

ըն դու նի հա վի տե նա կան կյան քը» (Հովհ. Գ 16): Քրիս տո սի փրկա-

գոր ծութ յամբ մար դը ոչ միայն վե րագ տավ փրկութ յան ճա նա պար հը, 

այ լեւ Քրիս տո սի բե րած վար դա պե տութ յամբ սո վո րեց փրկութ յու-

նը ժա ռան գե լու ու ղի նե րը, քան զի Քրիս տոսն Իր երկ րա յին կյան քը 

մեզ որ պես օ րի նակ ապ րեց՝ պատ վի րե լով. «Սո վո րե ցե՛ք Ինձ նից, որ 

հեզ եմ եւ սրտով խո նարհ» (Մատթ. ԺԱ 29): Ե թե Մով սե սին տրված 

10 պատ վի րան նե րի կա տա րու մը մար դուն թույլ էր տա լիս պահ պա-

նել մարդ կա յին դեմքն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը, ա պա Քրիս տո սի 

բե րած վար դա պե տութ յու նը բա րո յա կան մի նոր հիմ քի վրա է դնում 

այն, ինչ պես եւ Տերն է ա սում. «Օ րեն քը կամ մար գա րե նե րին ջնջե-

լու չե կա, այլ լրաց նե լու» (տե՛ս Մատթ. Ե 17): Տե րը ոչ միայն ա ռա-

ջադ րում է բարձ րա գույն բա րո յա կան նոր մեր, այ լեւ ու սու ցա նում է, 

թե հաղ թա հա րե լով մեղ քը՝ ի՞նչ կերպ պետք է հա մա պա տաս խա նել 

այդ նոր մե րին: Աշ խար հի Փրկի չը քրիս տո նեա կան բա րո յա կա նութ-

յան հիմ նա կան դրույթ ներն է ա ռա ջադ րում մարդ կութ յա նը Լե ռան 

քա րո զում, ո րը լիո վին ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է գրա վում ա վե տա-

րա նա կան պա տու մի մեջ: Տե րը ոչ միայն սահ մա նեց, այ լեւ Իր իսկ 
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կյան քի օ րի նա կով գոր ծադ րեց Լե ռան քա րո զի ա ռանց քա յին պատ-

վի րան նե րը: Նա նո րո գեց մով սի սա կան օ րեն քի բո վան դա կութ յու նը, 

լրաց րեց այն, քա նի որ պատ վիրան նե րի ար տա քին, ծի սա կան կող մի 

ե տե ւում կոր չում էին բուն էութ յունն ու ի մաս տը: Մինչ դեռ Տերն 

ու սու ցա նում էր, որ մար դը պետք է այդ օ րենքն օգ տա գոր ծեր սե-

փա կան հո գու փրկութ յան հա մար: Քրիս տոսն Իր հե տե ւորդ նե րին 

խոս տա ցավ. «Ուր Ես եմ, այն տեղ եւ Իմ պաշ տոն յան կլի նի» (տե՛ս 

Հովհ. ԺԲ 26), այ սինքն՝ երկն քում՝ ար քա յութ յան մեջ, որն Աստ ված 

պատ րաս տել է Իր սի րե լի նե րի հա մար: Խոս տաց ված բա րիք նե րին եւ 

հա վի տե նա կան կյան քին ար ժա նա նա լու հա մար աստ վա ծա պատ կեր 

մար դը պետք է գոր ծադ րի իր Ա րար չի սահ մա նած օ րենք ներն ու 

պատ վի րան նե րը, ո րով հե տեւ քրիս տո նեա կան պատ վի րան նե րը կա-

տա րող մար դը միայն կա րող է եր ջան կութ յուն եւ կա տար յալ կյանք 

գտնել:

Մի՛ սպա նիր, մի՛ շնա ցիր, մի՛ գո ղա ցիր, սի րի՛ր թշնա մուդ, ա ղո-

թի՛ր նրա հա մար, չա րին բա րո՛վ պա տաս խա նիր, ե ղի՛ր պա հե ցող, 

ո ղոր մած, մի՛ հո գա ա վե լոր դի մա սին, մի՛ դա տիր մեր ձա վո րիդ, ըն-

թա ցի՛ր նեղ ճա նա պար հով... ի վեր ջո, մարդ կային եր ջան կութ յան 

բա նա լին հան դի սա ցող ճշմար տութ յան խոս քե րը. «Այն ա մե նը, ինչ 

կկա մե նաք, որ մար դիկ ձեզ ա նեն, այդ պես եւ դո՛ւք ա րեք նրանց» 

(Մատթ. Է 12): «Ոս կե օ րեն քը» կա րող է վե րա փո խել աշ խար հը՝ եր-

ջա նիկ եւ բա րի դարձ նե լով այն... Ի՞նչ է պա հան ջում Աստ ված մար-

դուց. պատ վի րա նա պահ ըն թացք, բա րո յա կան, ա ռա քի նի կեն ցա ղա-

վա րութ յուն, հրա ժա րում մեղ քից ու այն ա մե նից, ին չը մար դուն 

հե ռաց նում է իր Ա րար չից: Այ լեւ հոր դո րում է «Փնտրել վե րին բա-

նե րը, այն տեղ, ուր Քրիս տո սը նստած է Աստ ծու աջ կող մը» (հմմտ. 

Կո ղոս. Գ 1), ո րով հե տեւ «մեր քա ղա քա ցիութ յու նը երկն քում է, որ-

տե ղից եւ ակն կա լում ենք Փրկչին՝ Տի րո ջը՝ Հի սուս Քրիս տո սին» 

(Փիլ. Գ 20): Մեր բազ մա գութ Հայ րը մեզ հա մար երկն քում պատ-

րաս տել է ան խո նար հե լի փառք, հա վի տե նա կան, ե րա նա կան կյանք՝ 

ա ռանց ցա վի ու տրտմութ յան, ո րին կա րող են ար ժա նա նալ նրանք, 

ով քեր այս կյան քում Քրիս տո սին չար չա րա կից կլի նեն՝ ապ րե լով 

քրիս տոն յա յին վա յել աստ վա ծա հա ճո կյան քով՝ հնա րա վո րինս հե ռու 

մնա լով մեղ քից: Տերն Իր երկ րա վոր կյան քի ըն թաց քում ցույց տվեց 

այդ դժվա րին, բայց քաղցր ու լու սա վոր ճա նա պար հը՝ պատ վի րե լով. 

«Կա տար յա՛լ ե ղեք դուք, ինչ պես եւ ձեր երկ նա վոր Հայրն է կա տար-

յալ» (Մատթ. Ե 48): Ե թե կա տա րե լութ յու նը մար դու ու ժե րից վեր 

լի ներ, Տե րը չէր պատ գա մի: «Մար դու կա տա րե լութ յունն Աստ ծուն 



 ՔԱՐՈԶԽՈՍԱԿԱՆ  391

սի րե լու մեջ է»,- ա սում է Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե ցին: Աստ ծուն ողջ 

հո գով եւ էութ յամբ սի րող մար դը ջա նում է իր ողջ կյան քի ըն թաց-

քում ապ րել պատ վի րա նա պահ կյան քով՝ քայլ առ քայլ ա ռա ջա նա-

լով դե պի կա տա րե լութ յուն տա նող ճա նա պար հով: Սա կայն այս մեղ-

սա լից աշ խար հում մարդ կա յին դի մա գի ծը պա հե լը դժվար է, բայց 

ոչ՝ անհ նա րին: Ոչ ոք զերծ չէ մեղ քից ու սխալ նե րից, ո րով հե տեւ 

մարդ կա յին բնութ յու նը մե ղան չա կան է, դյու րա գայթ եւ մեղ սա հակ, 

հեշ տութ յամբ է ընկ նում սա տա նա յի ո րո գայթ նե րը՝ մեր ժե լով աստ-

վա ծա յին լույս պատ վի րան ներն ու հա ճույք գտնե լով մեղ քի մեջ: 

Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րը զգու շաց նում են, որ մա հա ցու մեղ քե րը 

մար դու մեջ մեռց նում են բա րո յա կան գի տակ ցութ յու նը, մարդ կա յին 

ար ժա նա պատ վութ յու նը, ի վեր ջո, այ լա սե րում մար դու նկա րա գիրն 

ու բնութ յու նը: Իսկ երբ մար դը զրկվում է բա րո յա կան ար ժեք նե րից, 

դա դա րում է բա ռի իս կա կան ի մաս տով մարդ լի նե լուց: Ըստ Շնորհք 

պատ րիարք Գա լուստ յա նի՝ «Մար դը կեն դա նա կան աշ խար հի մյուս 

տե սակ նե րից զա նա զան վում է ոչ այն քան ֆի զի կա կան տար բե րութ-

յուն նե րով, որ քան բա րո յա կան գի տակ ցութ յամբ, խղճով, Աստ ծուն 

ճա նա չե լու եւ Նրան դի մե լու կա րո ղութ յամբ»: Ցա վոք, մեր ներ կա 

ժա մա նա կաշր ջա նում, երբ բա րո յա կան շատ ար ժեք ներ հա մար վում 

են ժա մա նա կավ րեպ, երբ ա ռա քի նութ յունն ու ո ղոր մա ծութ յու նը, 

մար դա սի րութ յու նը տեղ չու նեն մե զա նում, երբ ա մեն օր ու ա մեն 

քայ լա փո խի ան տես վում ու ար հա մարհ վում են աստ վա ծաշնչ յան 

ճշմար տութ յուն ներն ու Աստ ծու կե նա րար Խոս քը, աստ վա ծա պատ-

կեր մարդ էա կը կորց րել է իր բա րո յա կան նկա րա գի րը: Ա վե լին. շատ 

մարդ կանց պա րա գա յում եր բեմն թվում է, թե խիղճ, գթասր տութ-

յուն ա մե նե ւին չու նեն, այ լա պես չէին կա րող այս կամ այն կերպ 

վար վել ի րենց նման նե րի հետ: Այդ պի սի ներն ի րենց ողջ կյան քի ըն-

թաց քում լռեց նում են ի րենց խղճի ձայ նը, ո րը, սա կայն, եր բեք չի 

դա դա րում ա ղա ղա կե լուց: Կա րո՞ղ է արդ յոք մարդն ամ բող ջա պես 

կորց նել իր մարդ կա յին նկա րա գի րը՝ վե րած վե լով գա զա նի: Կար ծիք-

նե րը տար բեր են: Ըստ Ֆ. Դոս տոեւս կու՝ «Յու րա քանչ յուր մար դու 

մեջ, ան շուշտ, ցաս կո տութ յան գա զան է թաքն ված», բայց «մար դը 

չի կա րող լի նել այդ քան չար, որ նրա մեջ գեթ մի փոքր բա րի չլի-

նի» (սբ․ Հովհան Ոսկեբերան): Մարդն ստեղծ ված է ոչ միայն Աստ-

ծու պատ կե րով եւ նմա նութ յամբ, այ լեւ ինք նիշ խա նութ յամբ, ա զատ 

կամ քով, ո րով էլ ընտ րում է կա՛մ բա րին, կա՛մ չա րը: Իր ա զատ 

կամ քով մեղ քի ու ա նօ րի նութ յան մեջ հայտն ված մար դը հեշ տութ-

յամբ է կորց նում բա նա կա նութ յու նը՝ հա վա սար վե լով ան բան ա նա-
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սուն նե րին, ո րով հե տեւ «Մար դու ա զա տութ յու նը բա նա կա նութ յան 

հետ մար դուն մարդ դարձ նող հիմ նա կան չա փա նիշն է» (Շնորհք 

պատ րիարք Գա լուստ յան): Բա նա կա նութ յու նը չկորց նե լու եւ իր 

բա րո յա կան նկա րա գի րը պահ պա նե լու հա մար աստ վա ծա պատ կեր 

մարդ էա կը միան շա նակ պետք է ա ռաջ նորդ վի սուրբգ րա յին պատ-

վի րան նե րով, ո րով հե տեւ քրիս տո նեա կան վար դա պե տութ յունն 

աստ վա ծա պատ կեր մար դուն մարդ դարձ նող, մեղ քի հե տե ւան քով 

մար դու խա թար ված էութ յու նը վե րա կանգ նող ուս մունք է:

«Պի տի սի րես քո Տեր Աստ ծուն քո ամ բողջ սրտով եւ ամ բողջ 

հո գով եւ քո ամ բողջ զո րութ յամբ եւ քո ամ բողջ մտքով. եւ պի-

տի սի րես քո ըն կե րո ջը, ինչ պես քո ան ձը» (Ղուկ. Ժ 27), պատ-

վի րում է Տերն Ա վե տա րա նում: Սա պատ վի րան նե րից ա ռա ջինն ու 

մե ծա գույնն է, ո րը ճշմար տա պես գոր ծադ րող մարդն ար դեն իսկ 

այս կյան քում վա յե լում է ի րա կան եր ջան կութ յան քաղց րութ յունն 

ու բերկ րան քը, ո րը միայն Աստ ծով է հնա րա վոր: Իսկ Աստ ծուն ողջ 

հո գով եւ էութ յամբ սի րող մար դը չի կա րող չսի րել իր նմա նին, 

ո րով հե տեւ Աստ ծուն տես նում է յու րա քանչ յուր մար դու մեջ: Նա, 

ով չի սի րում իր ըն կե րո ջը, ո րին տես նում է, չի կա րող սի րել Աստ-

ծուն, ո րին չի տե սել (տե՛ս Ա Հովհ. Դ 20): Առ Աստ ված գնա լու 

ճա նա պար հը յու րա քանչ յուր մարդ պետք է սկսի սի րո պատ վի րա նի 

ճշմա րիտ գոր ծադր մամբ, ա ռանց ո րի չի կա րող քրիս տոն յա կոչ վել, 

ո րով հե տեւ «սե րը կապն է կա տա րե լութ յան» (տե՛ս Կո ղոս. Գ 14): 

Ա ռաք յա լը նաեւ պատ վի րում է. «Ոչ ո քի պար տա պան մի՛ մնա ցեք, 

բա ցի միմ յանց սի րե լուց» (Հռոմ. ԺԳ 8): «Սերն Աստ ծու հան դեպ 

մեր պարտքն է, ո րը կա րող ենք Նրան վե րա դարձ նել միայն ու րիշ-

նե րի նկատ մամբ մեր սի րով» (Գա րե գին Ա): Սերն ան պար տե լի զենք 

է չա րի դեմ: Յու րա քանչ յուր մարդ պետք է գի տե նա եւ ըն դու նի, 

որ ինքն աստ վա ծա պատ կեր էակ է, միշտ հի շի, որ «Աստ ծու տա-

ճար եւ բնա կա րան է, եւ Աստ ծու Սուրբ Հո գին է բնակ վում իր մեջ» 

(տե՛ս Ա Կորնթ. Գ 16): Ուս տի երբ ա նար գում ու ան պատ վում է այդ 

«տա ճա րը»՝ զա նա զան մեղ քեր գոր ծե լով, Աստ ված բար կա նում եւ 

պատ ժում է նրան՝ նե ղութ յուն նե րի ու փոր ձութ յուն նե րի մի ջո ցով 

սթա փեց նե լով եւ ուղ ղութ յան բե րե լով, ինչ պես եւ սբ. Պո ղոս ա ռաք-

յալն է ա սում. «Ե թե մեկն Աստ ծու տա ճարն ա պա կա նի, Աստ ված էլ 

նրան պի տի ա պա կա նի, ո րով հե տեւ սուրբ է Աստ ծու տա ճա րը, ո րը 

դուք եք» (Ա Կորնթ. Գ 17):

Չեղ ծենք աստ վա ծա պատ կեր մեր էութ յու նը, չա պա կա նենք մեր 

տա ճար-մար մին նե րը մեղ քե րով ու ա նօ րի նութ յուն նե րով, այլ զար-
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դա րենք դրանք ա ռա քի նութ յուն նե րով. «Հա նե՛նք մեր վրա յից հին 

մար դուն իր գոր ծե րով եւ հագ նե՛նք նո րը, այն, որ նո րոգ ված է գի-

տութ յամբ, ըստ իր Ա րար չի պատ կե րի: ... Հագ նե՛նք, ու րեմն, գութ, 

ո ղոր մութ յուն, քաղց րութ յուն, խո նար հութ յուն, հե զութ յուն, համ-

բե րա տա րութ յուն՝ հան դուր ժե լով միմ յանց, նե րե լով միմ յանց..., ինչ-

պես Աստ ված Քրիս տո սով նե րեց մեզ» (տե՛ս Կո ղոս. Գ 9-13):

Մտա պա հենք ու կյան քում ի րա գոր ծենք եր ջան կա հի շա տակ 

Գա րե գին Ա հայ րա պե տի պատ գա մը. «Մնա ցե՛ք մարդ՝ ձեր մեջ պա-

հե լով ներ կա յութ յու նը Նրա, Ով ստեղ ծել է մեզ: Մի՛ դա վա ճա նեք 

ձեր մարդ կա յին բնութ յա նը, որն Աստ ծու կնիքն է կրում»:

(2010 թ., հուլիս, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ա ս տ  վա  ծ ա  յ ին  ա  ռ ա ջ  ն ո ր  դ ո ւ թ  յ ա մ բ  կ յ ա ն  ք ի  ը ն կ ե ր 

ը ն տ  ր ե  լ ո ւ  ճ շ մ ա  ր ի տ  կ ե ր  պ ի ,  ք ր ի ս  տ ո  ն ե ա  կ ա ն  ա  մ ո ւ ս -

ն ո ւ թ  յ ա ն  ե ւ  ը ն  տ ա  ն ե  կ ա ն  ե ր  ջ ա ն կ ո ւ թ  յ ա ն  մ ա  ս ին

«Յու րա քանչ յուր մար մին միա նում է իր տե սա կին,
 եւ յու րա քանչ յուր մարդ հա րում  իր նմա նին»:

(Սի րաք ԺԳ 20)

Ծննդոց Գիր քը պատ մում է, որ երբ Աստ ված երկ րի հո ղից 

ստեղ ծեց ա ռա ջին մար դուն՝ Ա դա մին, նրան տե ղա վո րեց բերկ րութ-

յան դրախ տում (տե՛ս Բ 7, 15): Սա կայն Աստ ծո պատ կերն ու նմա-

նութ յունն ու նե ցող մար դը միայ նակ էր, քա նի որ «չգտավ իր նմա-

նութ յունն ու նե ցող մի օգ նա կան» (Բ 20): Եվ Տեր Աստ ված ա սաց. 

«Լավ չէ, որ մար դը միայ նակ լի նի: Նրա նմա նութ յամբ մի օգ նա կան ստեղ-
ծենք նրա հա մար» (Բ 18): Եվ Աստ ված Ա դա մից վերց րած կո ղոսկ րից 

ստեղ ծեց կնո ջը՝ Ե վա յին: Աստ ված օրհ նեց նրանց եւ ա սաց. «Ա ճե-

ցե՛ք, բազ մա ցե՛ք, լցրե՛ք եր կի րը...» (Ա 28): Դե ռեւս դրախ տում 

Աստ ծու կող մից հաս տատ վեց Պսա կի խոր հուր դը, Աստ ված օրհ նեց 

ա մուս նութ յու նը եւ տղա մար դուն ու կնոջն օրհ նութ յամբ դարձ րեց 



394  Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ

մեկ մար մին: Ըն տա նիքն Աստ ծու ստեղ ծա գոր ծութ յան ամ բող ջա ցու-

մը ե ղավ: Ուս տի ա մուս նութ յան կոչ ված յու րա քանչ յուր ա դա մոր դի 

ճշմա րիտ ա մուս նութ յան մեջ գտնում է եր ջան կութ յան լրութ յու նը: 

Սբ. Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է. «Չպոռն կա նա լու հա մար՝ յու րա-

քանչ յուր մարդ թող իր կինն ու նե նա, եւ ա մեն կին՝ իր մար դը» 

(Ա Կորնթ. Է 2): Ա մուս նութ յունն օգ նում է ող ջա խոհ կյանք վա-

րել՝ նրա նում գտնե լով հո գու խա ղա ղութ յուն եւ հան դար տութ յուն, 

միա բա նութ յուն եւ բա րե պաշտ ըն տա նիք: Ա մուս նութ յու նը սուրբ 

եւ նվի րա կան խոր հուրդ է, ուս տի Ե կե ղե ցու հայ րերն ու սու ցա նում 

են մեծ զգու շութ յամբ մո տե նալ ա մուս նութ յա նը, լի նել ող ջա խոհ եւ 

չսխալ վել կյան քի ըն կեր ընտ րե լու հար ցում: Ցա վոք, հո գե ւոր ըն կա-

լու մից զուրկ, աշ խար հիկ մտա ծե լա կեր պով օժտ ված շատ հա յոր դի-

ներ այ սօր կյան քի ըն կեր, կո ղա կից ընտ րե լիս նա խա պատ վութ յուն 

են տա լիս նյու թա կան հարս տութ յա նը, ար տա քին գրավ չութ յա նը, 

հա սա րա կութ յան մեջ ի րենց ընտր յա լի գրա ված դիր քին, այ սինքն՝ 

բնավ չեն հո գում աստ վա ծա յի նի եւ հո գե ւո րի մա սին, չեն տար բե-

րում կա րե ւորն ան կա րե ւո րից: Մինչ դեռ քրիս տոն յա յի  հա մար, ով 

փնտրում է իր  ա պա գա կյան քի ըն կե րո ջը, ա ռաջ նա յին եւ կա րե ւոր 

է մար դու հո գու գե ղեց կութ յու նը, այ սինքն՝ թե ինչ հո գե ւոր ա ռա-

քի նութ յուն նե րով, շնորհ նե րով է օժտ ված նա, որն ըստ սբ․ Հով հան 

Ոս կե բե րա նի՝ «ոս կուց ա վե լի թանկ է»: Ե թե մարմ նա վոր գե ղեց-

կութ յու նը տա րի նե րի ըն թաց քում կա րող է թոշ նել, ա պա հո գե ւոր 

գե ղեց կութ յունն ա նանց է եւ մնա յուն. «Երբ ա մուս նա կան սե րը 

նյու թին վե րա հաս տատ վի, նյու թը կսպառ վի, սե րը տե ղի կու տա, 

իսկ երբ բնա կան պարզ եւ ճշմա րիտ սի րո վե րա հաս տատ վի, մինչ ի 

գե րեզ ման ան շարժ կմնա միութ յան շեն քը...: Եր ջա նիկ են այդ սի րով 

միա վոր յալ ա մու սին քը: ....Այդ կեն դա նի սի րո հիմն է, որ կա րող 

է միայն ան կոր ծա նե լի հաս տա տուն պա հել ըն տա նե կան կյան քին 

ե րե րուն շեն քը՝ աշ խար հին հող մե րուն եւ հե ղեղ նե րուն բախ ման 

ա ռաջ» (Խրիմ յան Հայ րիկ): Ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րի ու սուց ման 

հա մա ձայն՝ տղա մար դու սե րը կնոջ նկատ մամբ պետք է հիմն ված 

լի նի բա նա կա նութ յան վրա, եւ հարկ է սի րել մտքով. դա՛ է իս կա-

կան սե րը, սեր, ո րը պայ մա նա վոր ված չէ  մարմ նա կան գե ղեց կութ-

յամբ, ուս տի հաս տա տուն է եւ ճշմա րիտ: Իսկ ինչ պե՞ս ճիշտ ընտ-

րութ յուն կա տա րել, ինչ պե՞ս հաս կա նալ Աստ ծու կամքն ա պա գա 

կյան քի ըն կեր ընտ րե լու հար ցում: Քրիս տոն յան, ով ա պա վի նում 

է աստ վա ծա յին նա խախ նա մութ յա նը, հա վա տում  եւ վստա հում 

է Աստ ծուն, գի տի, որ ե թե ին քը կոչ ված է ա մուս նութ յան, ա պա 
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Տի րոջ ո ղոր մա ծութ յամբ եւ նա խախ նա մութ յամբ մի օր ան պայ ման 

կհան դի պի  նրան, ով Աստ ծու նա խախ նա մութ յամբ դեռ աշ խար-

հի սկզբից էլ նա խա սահ ման ված է իր կո ղա կի ցը լի նե լու: Չպետք 

է միայն հա վա տալ ու սպա սել՝ մատն վե լով ան գոր ծութ յան: Պո ղոս 

Ադ րիա նու պոլ սե ցին այս մա սին ա սում է, որ «նա խա սահ մա նութ-

յու նը կա տար վում է ա ղոթք նե րով, ինչ պես նա խո րո շել է Աստ ված»: 

Հարկ է խո նար հութ յամբ, մա քուր սրտով եւ ջեր մե ռան դութ յամբ 

ա ղո թել եւ Աստ ծու կամ քը փնտրել, բա րի վար քով, ա ռա քի նութ-

յամբ, ազն վութ յամբ կեն ցա ղա վա րել՝ ար ժա նա նա լով Տի րոջ բա րե-

հա ճութ յանն ու ո ղոր մութ յա նը, քա նի որ Աստ ված ար ժա նա վոր նե րի 

խնդրանք ներն է կա տա րում եւ խո նարհ նե րին է շնորհ տա լիս: Աստ-

ված ա վե լի լավ գի տի, թե ինչ է մեզ անհ րա ժեշտ, մեզ հա մար բա րի: 

Հարկ է միայն հնա զանդ վել Տի րոջ կամ քին, ի մաստ նա բար փնտրել 

եւ գտնել Աստ ծու ցույց տված ճա նա պար հը, քա նի որ բազ մա գութ 

Աստ ված բազ մա պի սի կեր պե րով մեզ ցույց է տա լիս ճա նա պար հը, 

հաս կաց նում Իր կամ քը, միայն թե մենք հաս կա նանք եւ գի տակ ցենք 

այդ:

Քա նի որ Սուրբ Ա մուս նութ յամբ՝ Պսա կի խորհր դով այր ու կին 

խորհր դա վո րա պես միա նում են միմ յանց՝ դառ նա լով մեկ մար մին, 

ինչ պես Սուրբ Գիրքն է վկա յում. «.... եւ եր կու սը մեկ մար մին պի-

տի լի նեն» (Մատթ. ԺԹ 5), ա պա հարկ է խո հե մութ յամբ, լրջո րեն, 

ա ղոթք նե րով եւ աստ վա ծա յին կամ քի հա մա ձայն ընտ րել ա պա գա 

կյան քի ըն կե րո ջը՝ պատ րաստ նրա հետ կի սե լու կյան քի թե՛ ու րա-

խութ յուն նե րը, թե՛ դառ նութ յուն ներն ու տա ռա պան քը: Ա մուս նա-

կան եր ջան կութ յու նը հիմն վում է ա մու սին նե րի փո խա դարձ սի րո, 

վստա հութ յան, հար գան քի եւ հա մա ձայ նութ յան վրա: Սուրբ Հովհ. 

Ոս կե բե րանն ա սում է. «Չկա ա վե լի թանկ բան, քան կնոջ կող մից 

սիր ված լի նել եւ սի րել նրան: Երբ ա մու սին նե րը հա մա ձայ նութ յան 

մեջ են, դա ի մաս տուն ե րա նութ յուն է»: Սա կայն սուրբը զգու շաց-

նում է նաեւ, որ «ա մու սին նե րի փո խա դարձ սե րը չպետք է կախ ված 

լի նի յու րա քանչ յու րի մարմ նա կան գե ղեց կութ յու նից եւ չպետք է 

մա րի այն դեպ քում, երբ նրան ցից մեկն ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով 

տգե ղա նա կամ նույ նիսկ այ լան դակ վի»: Ուս տի սերն ա մուս նա կան 

կյան քում պետք է լի նի մշտա կան եւ այն պես ա մուր, որ դի մա կա յի 

բո լոր դժբախ տութ յուն նե րին, դառ նութ յուն նե րին եւ գայ թակ ղութ-

յուն նե րին: 

Ու րեմն, գի տակ ցե լով, որ ա մուս նութ յու նը «մեծ խոր հուրդ է» 

(Ե փես. Ե 32) եւ ճա նա պարհ է դե պի փո խա դարձ սրբա ցում, հնա-
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րա վո րինս խու սա փենք սխալ ընտ րութ յուն կա տա րե լուց, այլ հա-

րա տեւ ա ղոթ քով, աստ վա ծա յին ա ռաջ նոր դութ յամբ, թե լադ րան քով 

ընտ րենք մեր կյան քի ըն կե րո ջը՝  մեր ըն տա նե կան եր ջան կութ յունը 

կա ռու ցե լով ան սահ ման հա վա տի, ճշմա րիտ՝ բա նա կա նութ յան վրա 

հիմն ված սի րո, նե րո ղամ տութ յան եւ ան կեղ ծութ յան ան խախտ հիմ-

քի վրա:

(2005 թ., սեպտեմբեր , «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Բ Ա  Ր Ի  Ս Ր Տ Ի  Ն Շ Ա  Ն Ը  Զ ՎԱ Ր Թ  Դ Ե ՄՔ Ն  Է …

Երկն քի ու երկ րի Ա րա րիչ Աստ ված Աստ վա ծա շունչ Մատ յա-

նում բա զում ստո րո գե լի նե րով է բնո րոշ վում` մար դա սեր, ո ղոր մած, 

ա նո խա կալ, գթած, նե րո ղա միտ, ան հի շա չար, բա րե գութ…: Բա րի 

ու մար դա սեր է Աստ ված Իր ա րար չութ յան հան դեպ, քան զի հայ րա-

կան անքն նե լի սի րով ու հո գա տա րութ յամբ խնա մում եւ հոգ է տա-

նում Իր ստեղ ծած զար մա նահ րաշ աշ խար հը` սկսած կեն դա նա կան 

աշ խար հից` մին չեւ ա րար չա գոր ծութ յան թագ ու պսակ հան դի սա-

ցող մար դը` չնա յած վեր ջի նիս խո տոր ու ա պե րա սան ըն թաց քին: 

Բո լոր դա րե րում ու ժա մա նակ նե րում էլ մարդ կութ յան պատ մութ-

յան մեջ ե ղել են այս պես ա սած` «բա րութ յան մարմ նա ցում ներ», 

մար դիկ, ո րոնք, լի նե լով հո ղե ղեն ու մահ կա նա ցու, ապ րել են ի րենց 

«պանդխ տութ յան ժա մա նա կը»  իբ րեւ ճշմա րիտ քրիս տոն յա ներ, իբ-

րեւ «Աստ ծո ընտր յալ ա նոթ ներ»` նման վե լով բա րութ յան Աղբ յու-

րին, ի րենց փա փա գե լի Ա րար չին, քան զի բա րի մարդն Աստ ծո պատ-

կերն է երկ րի վրա: Այս պի սի նե րի գո յութ յու նը մե զա նում եւս մեկ 

ան գամ ե կել է փաս տե լու այն պարզ ճշմար տութ յու նը, որ Աստ ված 

մար դուն ուղ ղա միտ ու բա րի է ստեղ ծել, բայց մար դիկ չար խոր-

հուրդ ներ փնտրե ցին (տե՛ս Ժո ղո վող Է 29):  Մեղքն է սեւաց նում 

մար դու հո գին, իսկ չա րի քի մեջ անզղ ջում մնա լով` մար դը եղ ծում 

է իր բա րո յա կան նկա րա գի րը, կեր պա րը, կորց նում իր աստ վա ծա-

տուր մաք րութ յունն ու ազն վութ յու նը: Եվ թեեւ «մեղ քով սեւա ցա-
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ծը հնա րա վոր է ար տա սուք նե րով, զղջու մով ու ա պաշ խա րութ յամբ 

լվա նալ», այ նո ւա մե նայ նիվ այս չար աշ խար հում, հա մա տա րած չա-

րի քի ու ա նօ րե նութ յան մեջ, բա րութ յան բարձր պատ վան դա նին 

մնա լը շատ դժվար է, բայց ոչ` անհ նա րին: Բա րութ յան ա ռա ջին 

սեր մե րը թե րեւս մար դը ստա նում է ըն տա նի քում, քրիս տո նեա կան 

դաս տիա րա կութ յան շնոր հիվ: Ես կա սեի` ե րե խա յի դաս տիա րա-

կութ յու նը սկսվում է մինչծննդ յան շրջա նից եւ շա րու նակ վում ար-

դեն ծնվե լուց հե տո: Եր ջա նիկ են բա րութ յան եւ սի րո ան կեղծ մթնո-

լոր տում լույս աշ խարհ ե ղած ման կիկ նե րը, ո րոնք մայ րա կան ան-

խար դախ կա թի հետ ստա նում են նաեւ քրիս տո նեա կան կրթութ-

յուն եւ դաս տիա րա կութ յուն, քան զի Աստ վա ծա շունչ Մատ յա նի 

ստվա րա ծա վալ է ջե րը ո ղող ված են բա րութ յան ու նե րո ղամ տութ-

յան, ան հի շա չա րութ յան այն քան թան կա գին խրատ նե րով, ո րոնք 

ման կան մա տաղ հո գում սեր մա նե լով` ծնող նե րը հե տա գա յում ար-

ժա նա նում են վա յե լե լու ի րենց սեր մա նա ծի քաղցր եւ հյու թեղ 

պտուղ նե րը: Թեեւ դժբախ տա բար մեր օ րե րում մի շարք ա ռա քի-

նութ յուն ներ, այդ թվում եւ բա րութ յու նը, հա մար վում են ժա մա նա-

կավ րեպ եւ ոչ կա րեւոր մարդ ան հա տի կյան քում, սա կայն հու րա-

խութ յուն մեզ, ճշմա րիտ քրիս տո նեա կան ըն կա լում, հո գեւոր տե սո-

ղութ յուն ու նե ցող շատ մար դիկ շա րու նա կում են ի րենց զա վակ նե-

րին կրթել ու դաս տիա րա կել բա րո յա կա նութ յան դա սե րով, քրիս-

տո նեա կան ար ժեք նե րով, ո րոնք եր բեք ժա մա նա կավ րեպ չեն կա րող 

լի նել: Այ սօր էլ մեր կող քին ապ րում են ճշմար տա պես ա ռա քի նի եւ 

բա րի մար դիկ, ո րոնց` Աստ ծով մաքր ված հո գի նե րում տեղ չու նեն 

նեն գութ յունն ու ա տե լութ յու նը, մա խանքն ու չա րակ նութ յու նը, 

ով քեր թեեւ եր բեմն ընդվ զում են ի րենց բա րի էութ յան դեմ, ո րով-

հե տեւ հա ճախ են հա լած վում մարդ կան ցից բա րի լի նե լու հա մար, 

սա կայն եր բեք չեն կա րող այլ կերպ ապ րել ի րենց կյան քը, չեն կա-

րող չա րին չա րով հա տու ցել ու թշնա մու դեմ դավ նյու թել, չեն 

կա րող, քա նի որ այլ կերպ են դաս տիա րակ վել, այլ` ա վե լի վեր-

մարդ կա յին ար ժեք ներ են կրում ի րենց մեջ, քա նի որ չեն կա րող 

հա կադր վել ի րենց խղճին, Ում հետ ու զում են հաշտ ապ րել…: Ա յո, 

այ սօր մեր կող քին ապ րում են այս պի սի մար դիկ, ո րոնց հա մար 

խղճի, բա րո յա կա նութ յան օ րեն քից վեր օ րենք չկա եւ չի կա րող լի-

նել: Նրանք հա վա տում են, որ Աստ ված ա մե նա տես է ու ար դա րա-

դատ, գի տեն, որ չկա ո չինչ գաղտ նի, որ չհայտն վի, եւ ծա ծուկ, որ 

չի մաց վի,  ուս տի ապ րում են այս ժա մա նա կա վոր կյանքն ի րենց 

խղճի հետ հաշտ: Եվ թե որ քան դժվար է բա րի հո գու տեր մար դու 
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հա մար այս աշ խար հում ապ րե լը, աշ խա տա վայ րում ու դրա նից 

դուրս տար բեր մարդ կանց հետ շփվե լը, պատ կե րաց նել կա րե լի է, 

սա կայն ինչ պես խոս տո վա նում են վեր ջին ներս, չեն ափ սո սում, որ 

այդ պի սին են էութ յամբ, որ այդ պի սի դաս տիա րա կութ յուն են ստա-

ցել, որ փոր ձում են հնա րավ որինս ա ռաջ նորդ վել սուրբգ րա յին 

պատ գամ նե րով, ո րով հե տեւ չկա ո չինչ ա վե լի քաղցր, քան մա քուր 

խղճով ու խա ղաղ հո գով ե րե կո յան գլու խը բար ձին դնե լը: Բա րի 

մար դուն Աստ ված զո րաց նում է, ուժ տա լիս իր երկ րա վոր կյան-

քում` խո չըն դոտ նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար: Բա րի ու ազ նիվ 

մարդ կանց պաշտ պա նը Տերն է, Ով միշտ նե ցուկ եւ օգ նա կան է լի-

նում նրան կյան քի տա րաբ նույթ փոր ձութ յուն նե րի մեջ: Այդ պի սի 

մար դը վար ձատր վում է Աստ ծուց եւ՛ այս կյան քում, եւ՛ հան դերձ-

յա լում, քան զի Տե րը խոս տա ցավ հա տու ցել յու րա քանչ յու րին ըստ 

իր գոր ծե րի: Թեեւ առ կա նե ղութ յուն նե րին ու դժվա րութ յուն նե րին, 

ո րոնք քրիս տոն յա յի կյան քի ան բա ժա նե լի մասն են կազ մում, բա րի 

մարդն իր կյան քի ըն թաց քում ապ րում է Աստ ծո շնոր հի եւ օրհ-

նութ յան մեջ, վա յե լում իր աշ խա տան քի բերկ րան քը, իր նման նե րի 

ըն կե րակ ցութ յու նը` ու նե նա լով հո գու խա ղա ղութ յուն ու խղճի 

հանգս տութ յուն, այ լեւ իր բա րի էութ յու նից մղված` օգ նութ յան 

ձեռք է մեկ նում կա րի քի եւ նե ղութ յան մեջ գտնվող մարդ կանց` 

նյու թա կան եւ, որ ա մե նա կա րեւորն է, բա րո յա կան օգ նութ յուն 

ցույց տա լով: Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ սե ցին ա սում է, որ բա րի մար դը 

Աստ ծու հան դեպ սի րուց մղված է գոր ծում բա զում ա ռա քի նութ-

յուն ներ, ո րով հե տեւ այլ կերպ չի էլ կա րող վար վել: Եվ կյան քում 

ինչ պի սի ա նե լա նե լի ի րադ րութ յան մեջ էլ գտնվի, անն վազ ու 

ա ներկ բա սեր է տա ծում առ Աստ ված, իր ողջ էութ յամբ ա պա վի-

նում Նրան, քան զի գի տի, որ Աստ ված եր բեք չի թող նի ի րեն, գի տի, 

որ ե թե իր Տի րոջն ա նար գե ցին, ի րեն էլ կա նար գեն, ըստ այս խոս քի, 

որ ա սում է. «Ե թե Ինձ հա լա ծե ցին, ա պա ձեզ էլ կհա լա ծեն» (Հովհ. 

ԺԵ 20), հի շում է իր Տի րոջ ան հի շա չա րութ յունն Ի րեն ա նար գող նե-

րի հան դեպ ու մխի թար վում` ա ղո թե լով, որ Աստ ված նե րի նրանց, 

քա նի որ չգի տեն, թե ինչ են ա նում (տե՛ս Ղուկ. ԻԳ 34): Մտա բե-

րում է ա ռա քե լա կան պատ գա մը, որ ա սում է. «Բո լո րի հետ ջա նա-

ցեք ապ րել խա ղա ղութ յամբ, ա ռանց ո րի ոչ ոք Տի րո ջը չպի տի տես-

նի» (Եբր. ԺԲ 14), ի վեր ջո, էութ յամբ բա րին գի տի ու հա վա տում է, 

որ Տե րը հա վի տե նա կան հան գիստ է պար գեւե լու Իր խո նարհ ծա-

ռա նե րին, Իր կամ քը կա տա րող նե րին ու Իր ա նու նը փա ռա բա նող նե-

րին, ուս տի իր ողջ կյան քում երկն չում ու դո ղում է, որ իր ա ռա քի-



 ՔԱՐՈԶԽՈՍԱԿԱՆ  399

նութ յան արդ յունք նե րը չկորց նի` ըստ այսմ. «Ա հով եւ դո ղով դուք 

ձեր փրկութ յան հա մար աշ խա տե ցեք» (Փիլ. Բ 12): Նրա սիր տը 

միշտ բերկ րում է Տի րո ջով եւ Նրան միա նա լու փա փա գով, իսկ 

«Սրտի բերկ րան քից ծաղ կում է դեմ քը», - ինչ պես ա սում է ի մաս-

տու նը (Ա ռակ. ԺԵ 13): Բա րի մար դիկ ի րա վամբ լի նում են «աշ խար-

հի լույ սը» եւ «երկ րի ա ղը»` ըստ տե րու նա կան խոս քի` լու սա վո րե-

լով բա զում մարդ կանց եւ պատ ճառ լի նե լով Աստ ծո ան վան փա ռա-

բա նութ յա նը, ինչ պես Տերն է ա սում. «Թող այդ պես փայ լի ձեր լույ-

սը մարդ կանց ա ռաջ, որ պես զի տես նեն ձեր բա րի գոր ծերն եւ փա-

ռա վո րեն ձեր Հո րը, որ երկն քում է» (Մատթ. Ե 16): Որ քան խա ղա-

ղութ յուն ու հանգս տութ յուն կա բա րի ու ա ռա քի նի մարդ կանց 

աչ քե րում, որ  փո խանց վում է նրանց հետ շփվող մար դուն: Ի հա-

կադ րութ յուն սրա` չա րա գոր ծի դեմ քի վրա եր բեմն դժոխ քի կրակ-

ներն են նշմար վում, եր բեմն թվում է` նրա աչ քե րի մի ջից սա տա-

նան է  նա յում, մինչ դեռ բա րի մար դու սրտի բա րութ յու նը, ողջ 

էութ յունն է ար տա ցոլ ված նրա աչ քե րում ու դեմ քի վրա, ինչ պես 

ա սում է Սի րաք ի մաս տու նը. «Մար դը ճա նաչ վում է իր հա յաց քից 

իսկ, եւ դեմ քի տես քից ե րե ւում է ի մաս տութ յու նը նրա» (Սի րաք ԺԹ 

26), նաեւ` «Բա րի սրտի նշա նը զվարթ դեմքն է» (Սի րաք ԺԳ  32):  

Մեր օ րե րում, երբ այն քան շատ են գժտութ յուն ներն ու խռո վութ-

յուն նե րը, ա նար դա րութ յուն ներն ու թշնա ման քը, այն քան կա րիքն 

ու նենք նման մարդ կանց ըն կե րակ ցութ յան, նրանց հետ ա մե նօր յա 

շփում նե րի: Որ քան բան կա րե լի է ու սա նել նրան ցից, ո րոնք  խա ղա-

ղութ յան ու բա րութ յան «խորհր դա նի շեր» են այս մե ղա վոր աշ խար-

հում, ո րոնց ա ղոթք նե րով է Աստ ված ո ղոր մում մե ղա վոր մարդ-

կութ յա նը, համ բե րում մարդ կանց չա րա գոր ծութ յուն նե րին` նրանց 

ա պաշ խա րութ յան ու փրկութ յան նո րա նոր հնա րա վո րութ յուն ներ 

ըն ձե ռե լով, չէ՞ որ հստակ գրված է, որ «Աստ ծու բա րութ յու նը մեզ 

ա պաշ խա րութ յան է տա նում» (Հռոմ. Բ 4): 

Բայց Աստ ված նաեւ ար դա րա դատ է. Նա հաս տա տել է մի օր, 

երբ «պի տի բո լոր ա րա րած նե րի դա տաս տանն ա նի նրանց կա տա-

րած բո լոր թա քուն գոր ծե րի հա մար` լի նեն դրանք չար թե բա րի» 

(Ժողովող ԺԲ 14): Նաեւ` «Այս աշ խար հի վախ ճա նին հրեշ տակ նե րը 

կել նեն ու չա րե րին ար դար նե րի  մի ջից կբա ժա նեն ու կգցեն նրանց 

բո ցա վառ հնո ցի մեջ. այն տեղ կլի նի լաց եւ ա տամ նե րի կրճտում» 

(Մատթ. ԺԳ 49, 50): Եվ ար դար բա րի նե րը կգնան դե պի հա վի տե-

նա կան կյանք, իսկ չար մե ղա վոր նե րը` հա վի տե նա կան տան ջանք 

(տե՛ս Մատթ. ԻԵ 46): Գո հա նանք Աստ ծուց, ե թե մեր շրջա պա տում 
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ու ըն կեր նե րի մեջ կան բա րի ու ա ռա քի նի մար դիկ, ո րոնց ներ կա-

յութ յու նը մեր կող քին ար դեն ինք նին Աստ ծո ան հուն ո ղոր մութ-

յան մե ծա գույն ար տա հայ տութ յունն է: Փոր ձենք նման վել նրանց` 

հե տեւե լով նրանց բա րի ու ա ռա քի նի ըն թաց քին: Չար հա մար հենք 

Աստ ծու բա րութ յան ա ռա տութ յու նը, նե րո ղամ տութ յունն ու համ-

բե րութ յու նը: Այ լեւ ա հեղ տան ջանք նե րի ա հով եւ ա նանց բա րիք նե-

րի փա փագ մամբ հե ռու վա նենք մեզ նից ա մեն տե սա կի չա րութ յուն, 

նեն գութ յուն, ա տե լութ յուն ու չար ա րարք, խնդրենք Աստ ծուն, որ 

օգ նի մեզ ապ րել ա ռա քի նի ու բա րի կյան քով` ըն թա նա լով Աստ-

ծո ու ղեն շած փշոտ, բայց փրկա բեր ճա նա պար հով, ո րի վախ ճա նը 

փառք ու ան մա հութ յուն է` հա վի տե նա կան հան գիստ` Տի րոջ ներ-

կա յութ յան մեջ: Ա ռա քե լա կան խոս քի հա մա ձայն` «Ա տե լով չա րը` 

ըն թա նանք բա րու ե տեւից» (Հռոմ. ԺԲ 9), խոր հենք, խո սենք ու գոր-

ծենք բա րին բո լոր մարդ կանց ա ռաջ (հմմտ. Հռոմ. ԺԲ 17)` ա ռա քի-

նի կեն ցա ղա վա րութ յամբ բա րի հիմք դնե լով մեզ հա մար երկն քում, 

ուր չկան չա րութ յուն ու նա խանձ, նեն գութ յուն ու ա տե լութ յուն, 

քան զի դա ար դար նե րի բնա կա վայրն ու սրբե րի հանգս տա րանն է, 

ո րին թող ար ժա նաց նի մեզ մեր Քրիս տոս Աստ ված, եւ Նրան փա՜ռք 

հա վիտ յանս, ա մեն: 

(2011 թ., դեկտեմբեր, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)

Ա  ՀԱ ՎԱ ՍԻԿ ԵՍ ԴՌԱՆ Ա ՌԱՋ ԵՄ ԵՒ ԲԱ ԽՈՒՄ ԵՄ….

     

Մար դե ղաց յալ Աստ վա ծոր դու հիշ յալ խոս քերն ար դեն 

շուրջ եր կու հա զար եւ ա վել տա րի ներ հնչում եմ Սուրբ 

Գրքի խո րա խոր հուրդ է ջե րից` հաս ցեագր ված աշ խարհ ե կող յու րա-

քանչ յուր մար դու. «Ա հա վա սիկ Ես դռան ա ռաջ եմ եւ բա խում եմ. 

ե թե մե կը ա կանջ դնի Իմ ձայ նին եւ բաց ա նի դու ռը, կմտնեմ նրա 

մոտ եւ կընթ րեմ նրա հետ, եւ նա` Ինձ հետ»(Հայտն. Գ 20): Հայտ-

նութ յան գրքում ար ձա նագր ված Տի րոջ խոս քե րը, սա կայն, պետք չէ 

բա ռա ցիո րեն ըն կա լել: Տերն ա մեն վայրկ յան, ա ռանց «հոգ նե լու» 

բա խում է յու րա քանչ յուր մար դու «սրտի դու ռը», մինչ վեր ջինս 
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ա կանջ կդնի Նրա ձայ նին եւ բաց կա նի իր սիր տը Տի րոջ առ ջեւ: 

Քրիս տո սի մար դե ղութ յամբ եւ փրկա գոր ծութ յան խորհր դով աստ-

վա ծա պատ կեր մար դու առ ջեւ վերս տին բաց վե ցին դրախ տի դռնե-

րը. Քրիս տոսն Իր հրա շա փառ Հա րութ յամբ հաղ թեց մահ վա նը` մեզ 

հա րութ յան հույ սը պար գեւե լով: Այ լեւ խոս տա ցավ. «Ուր Ես եմ, 

այն տեղ կլի նի եւ Իմ պաշ տոն յան», այ սինքն` մենք` քրիս տոն յա ներս, 

որ կոչ ված ենք Քրիս տո սի հետ լի նե լու Իր փառ քի եւ ար քա յութ յան 

մեջ, ո րով հե տեւ «Աստ ված մեզ կո չել է Իր ար քա յութ յանն ու փառ-

քին` Քրիս տոս Հի սու սի մի ջո ցով, Ո րին մի փոքր ժա մա նակ չար-

չա րա կից պի տի լի նենք» (հմմտ. Ա Պետ ր. Ե 10): Քրիս տո սի փրկա-

գոր ծութ յամբ մար դը կոչ վեց Աստ ծո որ դի, Սուրբ Հո գու տա ճար եւ 

բնա կա րան, «հա մա քա ղա քա ցի սրբե րին եւ ըն տա նի Աստ ծուն»…: 

Տե րը մեզ նաեւ Իր բա րե կամ ներն է կո չում` ա սե լով. «Դուք Իմ բա-

րե կամ ներն եք, ե թե ա նեք այն, ինչ Ես ձեզ պատ վի րում եմ: Այ լեւս 

ձեզ ծա ռա ներ չեմ կո չում, ո րով հե տեւ ծա ռան չգի տե, թե տերն ինչ 

է ա նում, այլ ձեզ բա րե կամ ներ կո չե ցի, ո րով հե տեւ այն բո լո րը, ինչ 

Իմ Հո րից լսե ցի, հայտ նե ցի ձեզ» (Հովհ. ԺԵ 14-15): Իսկ սբ․ Ե ղի շե 

վար դա պետն իր «Հայր մեր»-ի մեկ նութ յան մեջ գրում է. «Տես, թե 

ինչ պի սի պատ վով մե ծար վե ցիր` մին չեւ իսկ  Աստ ծուն քեզ Հայր 

ան վա նե լու իշ խա նութ յուն ստա ցար»: Ա վե լին` մեր Երկ նա վոր Հայ-

րը մեզ հա մար երկն քում պատ րաս տել է «ան մահ կեն դա նութ յուն, 

ան խո նար հե լի փառք եւ անտր տում հան գիստ, միայն թե մար դը 

կա մե նա եւ ըստ ար ժան վույն խնդրի դրանք» (Պո ղոս Ադ րիա նու պոլ-

սե ցի): Մար դա սեր է Աստ ված, ա նա սե լի մար դա սեր, եւ ինչ պես «ժա-

մա նակ նե րի լրու մին», հաղթ վե լով Իր ան բավ մար դա սի րութ յու նից, 

մարդ կա յին կեր պա րանք ա ռավ, մար դա ցավ, խա չի ա նարգ մա հը 

հանձն ա ռավ մե ղա վոր մարդ կութ յան փրկութ յան հա մար, այն պես 

էլ Իր հա րութ յու նից եւ եր կինք համ բարձ վե լուց հե տո ա մեն պահ 

սպա սում է յու րա քանչ յուր մե ղա վո րի դար ձին եւ ա պաշ խա րութ յա-

նը, քան զի Իր պատ վա կան ար յամբ գնված էա կին մշտա պես փրկում 

է կորս տա բեր ճա նա պարհ նե րից, ուղ ղութ յան բե րում, հայ րա բար 

խրա տում, զգո նութ յան կո չում… Իսկ մա՞րդը, աստ վա ծա պատ կեր 

մարդն արդ յո՞ք ա կան ջա լուր է լի նում Իր Փրկչի ձայ նին` բա ցե լով 

Նրա առ ջեւ իր սրտի դու ռը: Ցա վոք, հատ կա պես մե րօր յա մար դը, 

ում ա ռօր յան այն քան հա գե ցած է տա րաբ նույթ հոգ սե րով եւ զբա-

ղում նե րով, կամ բնավ չի լսում Փրկչի խոս քը, կամ էլ լսում է, բայց 

«ժա մա նակ չի ու նե նում» Նրա առ ջեւ դու ռը բա ցե լու, ո րով հե տեւ 

«շատ զբաղ ված է ա վե լի կա րեւոր գոր ծե րով»: Թե րեւս ար ժե հի շել 

26 - Գողգոթայի հաղթանակը
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Ղու կա սի Ա վե տա րա նում ար ձա նագր ված «Մեծ խնջույ քի» ա ռա-

կը (տե՛ս Ղուկ. ԺԴ 15-24): Խիստ ու սա նե լի այս ա ռա կում Տե րը 

պատ մում է, որ մի մարդ ընթ րիք սար քեց եւ հրա վի րեց շա տե րին: 

Սա կայն հրա վիր ված նե րը հրա ժար վե ցին գալ` տար բեր պատ ճառ նե-

րով. մե կը պատ ճա ռա բա նեց, որ ա գա րակ  է գնել, ուս տի չի կա րող 

գալ, մյու սը թե` հինգ լուծ եզ, եր րոր դը պատ ճա ռա բա նեց, որ կին 

է ա ռել եւ, բնա կա նա բար, զբաղ ված է: Ի վեր ջո, ընթ րի քի տի րոջ 

հրա հան գով ծա ռա նե րը հրա վի րում են աղ քատ նե րին, խե ղան դամ-

նե րին, կա ղե րին ու կույ րե րին, ո րոնք եւ մաս նակ ցում են փա ռա վոր 

ընթ րի քին, իսկ «հրա վիր ված նե րից ոչ ոք ընթ րի քից չի ճա շա կում»: 

Պարզ է, որ ա ռա կում հիշ վող «մար դը» մեր Երկ նա վոր Հայրն է, ով 

հրա վի րում է Իր պատ կե րակ ցին հա վի տե նա կան կյան քի  փա ռա-

վոր ու մշտնջե նա կան բա րիք նե րին հա ղորդ լի նել, ժա ռան գել դեռ 

աշ խար հի սկզբից իր հա մար պատ րաստ ված ար քա յութ յու նը, ո րին 

ար ժա նա նա լու հա մար մար դը պի տի ըն դու նի Տի րոջ փրկութ յան 

հրա վե րը, գնա Տի րոջն ըն դա ռաջ` բա ցե լով իր սիր տը Նրա առ ջեւ: 

Սա կայն իր ինք նիշ խան կամ քով մար դը հա ճախ մեր ժում է Աստ ծո 

փրկութ յան հրա վե րը, աստ վա ծա յին կան չը, մեր ժում է Նրան, Ով 

կա մա վո րա պես չար չար վեց ու խաչ վեց իր մեղ քե րի թո ղութ յան հա-

մար: «Քո Միած նի չար չա րանք նե րով բո լոր ա րա րած նե րը նո րոգ-

վե ցին, եւ մար դը վերս տին ան մա հա ցավ` զար դար վե լով ան կո ղոպ-

տե լի զգես տով», - եր գում ենք սբ․ Պա տա րա գի «Խոր հուրդ Խո րին» 

զգես տա վոր ման շա րա կա նում: Քրիս տո սի փրկութ յան հրա վե րը կա-

մո վին մեր ժող մար դը, ան շուշտ, չի գի տակ ցում փրկա գոր ծութ յան 

Խո րին Խոր հուր դը, իր «վերս տին ան մա հա ցու մը» եւ չի էլ կա րող 

հաս կա նալ, քա նի դեռ չի բա ցել իր սիր տը Տի րոջ առ ջեւ, չի գնա ցել 

Տի րոջն ըն դա ռաջ, ա ռանց ո րի իր տկար մտքով չի կա րող ըմբռ նել 

փրկա գոր ծութ յան վեհ խոր հուր դը: Սա կայն մար դա սեր Աստ ված չի 

լքում Իր պատ կե րակ ցին, որ քան էլ վեր ջինս հա մա ռի մեղ քի մեջ: 

Ընդ հան րա կան ե կե ղե ցու մե ծա գույն դեմ քե րից Օ գոս տի նոս Ե րա-

նե լին, առ Աստ ված դար ձից եւ ա պաշ խա րութ յու նից հե տո գրե-

լով իր հայտ նի «Խոս տո վա նութ յուն ներ»-ը, խոս տո վա նում է. «Դու 

ինձ հետ էիր, սա կայն ես Քեզ հետ չէի…»: Ըստ ե կե ղե ցու հայ րե րի 

մեկ նութ յուն նե րի` Աստ ված սի րում է մե ղա վո րին, բայց ոչ մեղ քը, 

ուս տի նրա կյան քի տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում այ ցե լում 

է նրան տար բեր կեր պե րով` փոր ձե լով սթա փեց նել եւ ուղ ղութ յան 

բե րել: Նա խո սում է մար դու հետ Իր «ընտր յալ ա նոթ նե րի»` քրիս-

տոն յա նե րի մի ջո ցով, ինչ պես դարձ յալ Օ գոս տի նոս Ե րա նե լին է 
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խոս տո վա նում. «Մորս մի ջո ցով Դու դի մում էիր ինձ….»: Տեր Աստ-

ված մեղ քի եւ ա նօ րե նութ յան մեջ կարծ րա ցած մար դուն այ ցե լում 

է հի վան դութ յամբ, դժբախ տութ յամբ, տար բեր փոր ձութ յուն նե րով` 

փոր ձե լով սթա փեց նել նրան: Մարդ էա կի հան դեպ Աստ ծո տա ծած 

ան սահ ման սերն ու նե րո ղամ տութ յու նը լա վա գույնս ներ կա յաց րել 

է սբ. Գր. Նա րե կա ցին իր Ա ղո թա մատ յա նի հիշ յալ հատ վա ծում. 

«Պա ղա տում ես միշտ իմ դար ձը առ քեզ` եւ չես ձանձ րա նում
Ա պե րա սա նիս ե տեւից վա զում` չես լքում բնավ,
Ձայ նում ես ան վերջ քեզ չլսո ղիս` ու չես բար կա նում,
Ա ճա պա րում ես մեղ կիս հո գա լու` ա ռանց զլաց ման…» 

(Բան ԾԸ Բ): 
Ան սահ ման են Աստ ծո սերն ու նե րո ղամ տութ յու նը մարդ էա կի 

հան դեպ: Տե րը վկա յում է, որ  «Ու րա խութ յուն կլի նի երկն քում մի 

մե ղա վո րի հա մար, որն ա պաշ խա րում է, քան ինն սու նի նը ար դար-

նե րի հա մար, ո րոնց ա պաշ խա րութ յուն պետք չէ» (Ղուկ. ԺԵ 7): Եվ 

որ քան է ափ սո սում մարդն իր կյան քի այն տա րի նե րի հա մար, ո րոնք 

ապ րել է ա ռանց Աստ ծո` ա նի մաստ ու անն պա տակ կյանք վա րե լով 

եւ միայն աստ ված հայտ նութ յան քաղց րութ յունն ապ րե լուց հե տո է 

գի տակ ցում, թե ին չից է ի րեն զրկել կա մո վին: Աստ ված սի րում է 

մեզ, եւ երբ մար դը փո խա դար ձում է այդ սե րը, այդ ժամ նրա մեջ 

մեծ փո փո խութ յուն է կա տար վում. մարդն ըն դու նակ է դառ նում 

Աստ ծուն ըն դու նե լու իր սրտի մեջ` այդ կերպ միա վոր վե լով Նրա 

հետ: Մի՞թե ա վե լի ե րա նե լի ու քաղցր բան կա մար դու հա մար, քան 

իր Փրկչի ե րա նա վետ ներ կա յութ յունն իր կյան քում, աստ վա ծա յին 

խա ղա ղութ յան ճա շա կումն ու վա յե լու մը…: «Ա հա վա սիկ ես դռան 

ա ռաջ եմ եւ բա խում եմ…»: Տի րոջ ձայ նը լսե լու եւ Նրա ա ռաջ 

«սրտի դու ռը» բա ցե լու հա մար նախ անհ րա ժեշտ է վե րարթ նաց նել 

մեր մեջ հա վա տը, որն Աստ ծու շնորհն է եւ ի վե րուստ ու ղարկ վում 

է բո լոր մարդ կանց` ա ռանց բա ցա ռութ յան: Տերն ու սու ցա նում է, որ 

ա ռանց հա վա տի կա տար յալ կյանքն անհ նար է, քան զի փրկութ յան 

պար տա դիր պայ մա նը հա վատն է. «Ով հա վա տում է, ու նե նում է 

հա վի տե նա կան կյանք»  (Հովհ. Զ 47 ): Հի սուս Քրիս տո սին` որ պես 

Աստ ծու Որ դու եւ աշ խար հի Փրկչի չհա վա տա ցող մար դը կա տար յալ 

կյանք եւ հա վի տե նա կան փրկութ յուն չու նի: Քրիս տո սին հա վա տա-

լով է մար դը բա ցում իր սիր տը Նրա առ ջեւ, ըն դու նում աստ վա ծա յին 

փրկութ յան հրա վե րը, իսկ Տի րո ջը հա վա տա լու եւ ճա նա չե լու հա մար 

պետք է կար դալ Նրա ա վան դած պատ գամ ներն ու ու սու ցում նե րը, 

ո րոնք ամ փոփ ված են Սբ. Հո գով գրված Աստ վա ծա շունչ Մատ յա-
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նում: Զո րա վոր է Աստ ծո Խոս քը եւ կա րող է վե րա փո խել մար դու 

ներ աշ խար հը, ողջ կյան քը: Սբ․ Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է. «Կեն դա-

նի է Աստ ծո Խոս քը, ազ դու եւ ա վե լի հա տու, քան ա մեն մի երկ սայ րի 

սուր. եւ կտրում-անց նում է մին չեւ ո գու եւ հո գու, հո դե րի եւ ող-

նա ծու ծի բա ժան ման սահ մա նը. նա քննում է սրտի մտա ծում ներն ու 

խոր հուրդ նե րը: Եվ նրա ա ռաջ չկա ան տե սա նե լի ա րա րած…» (Եբր. 

Դ 12): Յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա կա րող է վկա յել, սրտի թրթի ռով 

ու առ Աստ ված ու նե ցած ան հուն ու ան սահ ման ե րախ տա գի տութ-

յամբ խոս տո վա նել, որ Տի րոջ` ազ դու եւ ա մեն մի երկ սայ րի սրից էլ 

ա վե լի հա տու, զո րա վոր, կյան քեր վե րա փո խող Խոս քի շնոր հիվ եւ 

զո րութ յամբ է ին քը սթափ վել, ըն դա ռաջ գնա ցել Աստ ծուն` բա ցե լով 

իր սիր տը իր միակ Փրկչի եւ Տի րոջ առ ջեւ, Ով հա նա պազ հնչեց նում 

է մեր ա կանջ նե րին Իր կեն սա տու, փրկա բեր Խոս քե րը, միայն թե 

մար դը ան սա դրանց, ըն դու նի Քրիս տո սին որ պես իր միակ Տեր եւ 

Փրկիչ` հանձն առ նե լով չար չա րա նա կից լի նել Նրան իր ժա մա նա կա-

վոր կյան քի ըն թաց քում: Այդ պի սի մե կի հա մար սուրբգ րա յին խոս-

քերն այ լեւս «ոս կուց ու շատ թան կա գին քա րե րից ցան կա լի են, եւ 

քաղցր` մեղ րի խորս խից ա վե լի» (Սաղմ. ԺԸ 11): Քրիս տո սով ա մեն 

ինչ նոր ե ղավ. Քրիս տո սի փրկա գոր ծութ յան ա վե տի սը ուղղ ված է 

ողջ մարդ կութ յա նը, ո րով հե տեւ «այ լեւս չկա հրեա, ոչ էլ հե թա նոս, 

թլպա տութ յուն եւ անթլ պա տութ յուն, բար բա րոս, սկյու թա ցի, ծա-

ռա, ա զատ, այլ` Քրիս տոս, որ ա մեն ինչ է ա մեն բա նի մեջ» (Կո ղոս. 

Գ 10-12): Քրիս տո սը չար չար վեց ու խաչ վեց յու րա քանչ յու րիս հա-

մար, սա կայն նաեւ հա րութ յուն ա ռավ եւ հայ րե նա կան փառ քի մեջ  

է Հոր եւ Ս. Հո գու հետ: Այ սօր Նա կան չում է մեզ Իր ար քա յութ յանն 

ու փառ քին, ե րա նա կան, հա վի տե նա կան կյան քին: Այ սօր, եւ ո՛չ վա-

ղը, ո րով հե տեւ «ա հա հի մա՛ է ըն դու նե լի ժա մա նա կը, ա հա հի մա՛ է 

փրկութ յան օ րը»,- ա սում է սբ․ Պո ղոս ա ռաք յա լը (Բ Կորնթ. Զ 2), 

նաեւ` «Այ սօր ե թե Նրա ձայ նը լսեք, մի՛ կարծ րաց րեք ձեր սրտե րը» 

(Եբր. Դ 7), չէ՞ որ վաղ վա օ րը մե րը չէ, չգի տենք` կապ րե՞նք մին-

չեւ վա ղը, կհասց նե՞նք զղջալ եւ ա պաշ խա րել մեր մեղ քե րի հա մար, 

ուղ ղել մեր մե ղա վոր ըն թաց քը, դառ նալ Աստ ծուն…: Այ սօ՛ր բա ցենք 

մեր սիր տը Տի րոջ առ ջեւ, քա նի դեռ Նա նստած է «Իր ո ղոր մութ յան 

ու շնոր հի ա թո ռին»: Թույլ տանք Նրան մտնել մեր սիր տը, վե րա փո-

խել մեր կյան քը, հրա շա գոր ծել այն, Իր աստ վա ծա յին լույ սով լու սա-

վո րել մեր խա վար հո գի ներն ու մար մին նե րը: 

Սի րե լի՛ ըն թեր ցող, իսկ դու ա կան ջա լուր ե ղե՞լ ես Տի րոջ փրկութ-

յան հրա վե րին, թե՞ տա կա վին շա րու նա կում ես հա մա ռո րեն մեր ժել 
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Իր պատ վա կան ար յամբ քեզ մեղ քի եւ մահ վան իշ խա նութ յու նից 

գնած Փրկչի քաղց րա լուր հրա վե րը, որ ա մեն օր ու վայրկ յան ուղ-

ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կեր պով հնչում է մեր ա կանջ նե րին. «Ա հա-

վա սիկ Ես դռան ա ռաջ եմ եւ բա խում եմ. ե թե մե կը ա կանջ դնի Իմ 

ձայ նին եւ բաց ա նի դու ռը, կմտնեմ նրա մոտ եւ կընթ րեմ նրա հետ 

եւ Նա` Ինձ հետ» (Հայտն. Գ 20):

(2010 թ., հոկտեմբեր , «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
   

Մ Ա Հ Ը  Ս Կ Ի Զ Բ Ն  Է  Հ Ա Վ Ի Տ Ե Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն …

«Մի՛ փնտրիր անմահություն՝ ծնված լինելով մահկանացու» 
(սբ․ Հովհան Ոսկեբերան)

Գաղտնիք չէ, որ մահը միշտ էլ վախի զգացումով է  համակել 

մարդուն: Ինչո՞ւ մահն այնքա՜ն խորթ ու անբնական է մարդկային 

բնությանը…: Ի սկզբանե Աստված մարդուն անմահ էր ստեղծել. 

Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծված մարդը չէր ստեղծվել 

մահանալու համար, սակայն մեղք գործելով իր Արարչի հանդեպ եւ 

խախտելով պատվիրանը՝ մարդը դարձավ մահկանացու, որովհետեւ 

«Մեղքի վարձը մահն է»,- ինչպես ասում է սբ․ Պողոս առաքյալը 

(Հռոմ. Զ 23):  Սբ. Գր. Տաթեւացին  ասում է, որ թեեւ մեր նախահայր 

Ադամն ապրեց շուրջ 930 տարի (տե՛ս Ծննդ. Ե 5), սակայն երբ 

մեղք գործեց, այդ նույն պահին արդեն հոգով հայտնվեց մահվան 

մեջ, թեեւ ֆիզիկապես շարունակեց ապրել: Եվ որովհետեւ ադա-

մական մեղքը ժառանգաբար անցնում է սերնդեսերունդ, ոչ մի հո-

ղեղեն էակ չկարողացավ խուսափել մահվանից՝ Տիրոջ անսուտ 

խոս քի համաձայն.  «Հող էիր եւ հող էլ կդառնաս» (Ծննդ. Գ 19), 

նաեւ՝ «Ո՞վ է այն մարդը, որ պիտի ապրի ու մահ չտեսնի» (Սաղմ. 

ՁԸ 49): Բայց բազումողորմ Աստված անկյալ մարդկությանը չթո-

ղեց մահվան ճիրաններում, եկավ «փնտրելու եւ գտնելու կորածին»: 

Քրիստոսով ամեն բան նոր եղավ. Աստվածորդու մարդեղացմամբ 

եւ փրկագործության խորհրդով մարդն ազատա գրվեց մեղքի եւ 

մահվան իշխանությունից: Քրիստոսի հրաշափառ Հարությամբ մե-

ղա վոր մարդկության առջեւ վերստին բացվեց հավիտենական կյան-
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քի, անմահության ճանապարհը: Քրիստոսով մարդկությունը 

վերագտավ կորուսյալ դրախտը, որտեղից արտաքսվել էր անհնա-

զանդության եւ մեղքի պատճառով: Ուրեմն՝ Քրիստոսի հետեւորդ-

ների՝ քրիստոնյաների համար մահն այլեւս սարսափելի չէ, քանի որ 

Քրիստոս Իր հրաշափառ Հարությամբ կործանեց սատանայի իշխա-

նությունը, ավերեց դժոխքը, ազատագրեց գերված հոգիներին եւ 

մարդկության առջեւ վերստին բացեց երկնքի արքայություն տանող 

լուսավոր ճանապարհը: «Մահը կուլ գնաց հաղթության. ո՞ւր է 

մա՛հ, քո հաղթությունը, ո՞ւր է գերեզմա՛ն, քո խայթոցը» (Ա Կորնթ. 

ԺԵ 55): Քրիստոնյա մարդու համար մահն այլեւս մի սոսկալի 

երեւույթ չէ, որովհետեւ նա գիտի, հավատում է, որ մահվամբ ամեն 

ինչ չի վերջանում, այլ սկսվում է միայն, որովհետեւ մարդու հոգին 

անմահ է: Եվ եթե մահվամբ մարմինը, որ հող է, հող է դառնում, 

հոգին, որ Աստված է տվել, վերստին Աստծո մոտ է գնում (տե՛ս 

Ժողովող ԺԱ 7)՝ հավիտենական կայաններում սպասելով համ ընդ-

հանուր հարության օրվան, վերջին դատաստանին եւ մեղա վորների 

եւ ար դար ների հատուցմանը: 

Եկեղեցու սուրբ հայրերն իրենց գրվածքներում հորդորում են 

ոչ միայն չերկնչել մահվանից, այլեւ «մահվան հետ հաշտ ապ րել», 

աստվածահաճո կյանք վարել՝ ամեն օր եւ ամեն վայրկյան սպա սե-

լով մահվանը: Չէ՞ որ չգիտենք այս աշխարհից մեր ելնելու օրը: 

«Խոհեմ մարդը գիտի, որ յուրաքանչյուր վայրկյանն էլ իր մահվան 

ժամանակն է»,- ասում է Պողոս Ադրիանուպոլսեցին: Աստ վածաշունչ 

մատյանը զգուշացնում է, որ «Մարդու օրերի թիվը ինչ քան էլ շատ 

լինի, հարյուր տարի է» (Սիրաք ԺԸ 8): Ոչ ոք հա վերժ չի ապրելու 

այս երկրի վրա: «Մարդու օրերը խոտի պես են…, երբ փչի քամին, 

նա կանհետանա, նրա տեղն իսկ չի երեւա» (Սաղմ. ՃԲ 15, 16): 

Մահն անխուսափելի է յուրաքանչյուրիս հա մար, վրա  է հասնում 

անսպասելի եւ հանկարծակի, մահը չի պատկառում ո՛չ ծերի ալե-

հերությունից, ո՛չ երիտասարդի երիտասարդությունից, ո՛չ մանկան 

անմեղությունից: Հիշենք Տիրոջ պատմած անմիտ մեծահարուստի 

առակը (տե՛ս Ղուկ. ԺԲ 13-21): Մինչ մեծահարուստը մտածում էր 

իր ստացած հսկայական բերքը նոր շտեմարանների մեջ ամբարելու 

եւ մինչ կյանքի վերջը այն վայելելու մասին, Աստված ասաց նրան. 

«Անմի՛տ մարդ, այս գիշեր իսկ հոգիդ կառնեմ, ինչ որ պատրաստել 

ես, ո՞ւմն է լինելու…»:  Ուրեմն՝ հողեղեն մարդը ոչինչ չգիտի իր 

վաղվա օրվա մասին. վաղվա օրը մերը չէ, ահա թե ինչու է պետք 

մեր կյանքի ամեն  օրը համարել վերջինը, ինչը կօգնի հնարավորինս 
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զերծ մնալ մեղանչումներից եւ սայթաքումներից, ինչպես Սիրաք 

իմաստունն է ասում. «Որդյա՛կ, հիշի՛ր քո վախճանը եւ երբեք չես 

մեղանչի» (Է 40): Հետեւաբար մեր այս երկրավոր, ժամանակավոր 

կյանքն էլ տրված է մեզ որպես պատրաստության՝ այսինքն՝ բարին 

գործելու, աստվածային պատվիրանների համաձայն ապրելու մի 

շրջան, որպեսզի երբ գա այս կյանքին հրաժեշտ տալու եւ մահվանը 

դեմ հանդիման կանգնելու մեր ժամը, չվախենանք ու չզարհուրենք, 

այլ խաղաղ ու հանգիստ լինենք, քանի որ ապրել ենք մեր կյանքը 

հնա րավորինս ազնիվ ու բարի ընթացքով, Տիրոջ ուղենշած պատ-

գամ ների համաձայն: Սբ. Պետրոս  առաքյալը հորդորում է այս 

կյան քում ապրել որպես պանդուխտներ եւ օտարականներ (տե՛ս Ա 

Պետր. Բ 11), քանզի «Մեր քաղաքացիությունը երկնքում է, 

որտեղից եւ ակնկալում ենք Փրկչին՝ Տիրոջը՝ Հիսուս Քրիստոսին» 

(Փիլ. Գ 20): Հետեւաբար Քրիստոսի ճշմարիտ հետեւորդն այս 

կյանքում՝ իրեն տրված այս կարճ ժամանակահատվածում, գանձեր 

է դիզում երկնքում՝ իր համար դյուրին դարձնելով երկնքի արքա-

յություն տանող ճանապարհը: Սբ. Գր. Տաթեւացին ասում է.  «Մար-

դու կյանքը 3 վայրկյան է՝ ծնունդ, կյանք եւ մահ: Որքան իմաստուն 

են այն մարդիկ, ովքեր այս կյանքում ապրում են իբրեւ 

պանդուխտներ՝ ստանալով երկնքի արքայության քաղաքա ցիու-

թյունը: Եվ որքան անմիտ են այն մարդիկ, ովքեր զրկվում են հավի-

տենությունից՝ այս երեք ակնթարթն ապրելու համար»: Ուրեմն՝ 

մահվամբ ամեն ինչ չի ավարտվում, այլ սկսվում է միայն. մահվամբ 

բացվում են դռները հավիտենության: Մահը վերջն է այս 

ժամանակավոր կյանքի եւ սկիզբը՝ հավիտենության: Ահա թե ինչու 

էին բոլոր աստվածահաճո սրբերը փափագում օր առաջ մերկանալ 

իրենց մեղանչական մարմ նից եւ իրենց փափագելի Քրիստոսին 

միանալ երկնքում: Նրանք քաջաբար մահվան եւ մարտիրոսության 

էին գնում հավիտենա կա նության հույսով, քանզի գիտեին, որ 

իրենց բուն հայրենիքը եր կինքն է, իսկ այս կյանքը՝ երկնքին 

արժանանալու մի շրջան, որի վախճանի ինչպիսին լինելը կախված 

է յուրաքանչյուրիս ապրած կյանքի ընթացքից եւ որակից: Կարո-

ղացա՞նք մեր ուժերի ներածին չափով լույս լինել մեր շրջապատում՝ 

պատճառ լինելով, որ Աստծո անունը փառավորվի մարդկանց մեջ, 

եթե այո, ապա երկնքի ար քայության մեջ էլ Աստված մեզ պիտի 

լու սավորի եւ պայծառացնի՝ արժանացնելով հավիտենության 

անսպառ պարգեւներին: Խավա՞ր եղանք այս կյանքում՝ անտեսելով 

բազմագութ Աստծո պատգամներն ու մարդասիրական հորդորը, 
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մերժելով Նրա փրկության հրավերը, ուրեմն մեր ժամանակավոր 

կյանքի ավարտից հետո մեզ կսպասեն հավիտենական խավարը, 

մեղավորների համար պատրաստված տա ռա պանքները, որոնք 

կամովին ընտրեցինք մեր չար ու անօրեն ըն թացքով: Առաքյալը 

հստակ ասում է. «Ինչ-որ մարդս սերմանում է, նույնը եւ կհնձի. ով 

սերմանում է իր մարմնի համար, այդ մարմնից էլ կհնձի ապակա-

նություն. իսկ ով Հոգու համար է սերմանում, այդ Հոգուց էլ կհնձի 

հավիտենական կյանք» (Գաղ. Զ 8): 

Մահվան մասին չխորհրդածենք միայն այն ժամանակ, երբ 

գտնվում ենք հարազատ-ծանոթների հուղարկավորություններին, 

կամ լսում այս կամ այն հայտնի մարդկանց մահվան լուրերը, այլ 

մահվան եւ այս կյանքի անցողիկ լինելու մասին մտորենք ու խոր-

հենք միշտ, քանի որ չգիտենք, թե մահը մեզ ո՞ր տարիքում եւ ե՞րբ 

«այցի կգա»: Պողոս Ադրիանուպոլսեցին ասում է, որ «գե րեզ մա նա-

տունն այնպիսի դպրոց է, որտեղ մեռյալները սո վո րեց նում են ապ-

րող ներին, համրերը՝ խոսողներին»: Ինչպե՞ս, չէ՞ որ նրանք այլեւս 

հող են դարձել եւ միայն նրանց մասին հու շերն են պահպանվել մեր 

սրտերում: Այո՛, գերեզմանոցում եւ հարազատի շիրմի առջեւ մեղա-

վոր ու անցավոր մարդը շատ բան կարող է սովորել. եթե ուշա դիր 

լինենք եւ բաց պահենք մեր հոգու ականջը, հստակ կլսենք հանգուց-

յալների՝ մեզ ուղղված պատ գամ ները: Գերեզմանային լռության մեջ 

նրանք սովորեցնում են, որ խուսափել չկարողացան անխուսա փելի 

մահվանից…, ոչինչ չկարողացան տանել իրենց հետ այս աշխարհից. 

նրանց չփրկեցին ո՛չ հարստությունը, ո՛չ զանազան պաշտոններ, ո՛չ 

ճանաչում եւ փառք: Մահվան դիմաց փոշիանում են աշխարհիկ 

փառքերն ու կոչումները: Մահը աչառություն չի անում ոչ ոքի: 

Բոլորին էլ նույն՝ գերեզմանի խավար փոսն է սպա սում, որը, սակայն, 

մարդուս վերջին հանգրվանը չէ: Ահեղ Դատաս տանից հետո յուրա-

քանչյուր ոք կժառանգի այն, ինչ սերմանել է այս ժամանակավոր 

կյանքի ընթացքում. եթե կյանք է սերմանել, կհնձի հավիտենական 

կյանքը եւ երկնքի արքայությունը, եթե մահ՝ կհնձի մահ՝ մերժված 

Տիրոջ ներկայությունից ու ողորմությունից, քանզի «Տերը միայն 

ա՛յս կյանքում է մեղավորի հանդեպ ողորմած, իսկ հանդերձյալում 

արդարադատ է: Այստե՛ղ է նստած ողորմության եւ շնորհի աթոռին, 

իսկ այնտեղ կնստի դատաստանի աթոռին: Այստե՛ղ է ներում, իսկ 

այնտեղ դատապարտում է» (սբ. Գր. Տաթե ւացի): 

Մարդկային գոյության ճշմարիտ եւ վերջնական նպատակը Աստծո 

հետ միավորությունն է հավիտենության մեջ: Ուրեմն չզարհուրենք 
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մահվանից, այլ ամեն ջանք գործադրենք, որ բարի մահվամբ ելնենք 

այս աշխարհից՝ բարի ու առաքինի հիշատակ թողնելով: Չմերժենք 

Տիրոջ փրկության հրավերը, հավատանք մահվանից հետո կյանքի 

գոյության անժխտելի փաստին, քրիստոնեական եւ առաքինի 

կենցաղով միշտ պատրաստ լինենք մահվան հետ «հանդիպմանը», 

քանի որ չգիտենք այս աշխարհից մեր կանչվելու օրը: Խնդրենք 

Աստծուն, որ մեր սրտի եւ հոգու աչքերի առջեւ միշտ վառ պահի 

մահվան մասին մտածումը, որպեսզի չլինի թե տարվելով աշխարհիկ 

ունայն հոգսերով ու զբաղումներով՝ կորցնենք մեր զգոնությունը: 

Ջանանք այնպես ապրել ժամանակավոր մեր կյանքը, որ երբ այս 

աշխարհից մեր մեկնելու ժամը գա, չզարհուրենք ու սոսկանք՝ 

անպատրաստ լինելու պատճառով, այլ համարձակ լինենք Տիրոջ 

առջեւ եւ բարի մահվամբ ելնենք այս աշխարհից՝ կյանքից անցնելով 

կյանքի, ինչպես դարձյալ Պողոս Ադրիանուպոլսեցին է ասում. 

«Չար մարդիկ մեռնելով՝ աշխարհի առօրյա վշտերից անցնում են 

դեպի հավիտենական տանջանքները, այսինքն՝ մահվանից դեպի 

մահ, ինչպես որ  բարիները՝ կյանքից դեպի կյանք»: 

 (2013 թ., ապրիլ, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
 

Ո ՞ Ւ Ր  Է ,  Մ Ա ՛ Հ ,  Ք Ո  Հ Ա Ղ  Թ Ո Ւ Թ  Յ Ո Ւ Ն Ը ,  Ո ՞ Ւ Ր  Է , 

Գ Ե  Ր Ե Զ  Մ Ա ՛ Ն ,  Ք Ո  Խ Ա Յ  Թ Ո  Ց Ը … .

«Հա ւա տամք… ի յա րու թիւնն մե ռե լոց, ի դա տաս տանն յա ւի տե նից հոգ ւոց եւ 
մարմ նոց, յար քա յու թիւնն երկ նից եւ ի կեանսն յա ւի տե նա կանս» 

(Հա վա տո Հան գա նակ):

Հա վա տո կամ Նի կիա կան Հան գա նա կը (Հա վա տամ քը), ո րը 

տրվել է հայտ նութ յամբ, սուրբ Ա թա նաս Ա լեք սանդ րա ցու մի ջո ցով, 

եւ հաս տատ վել Նի կիա յի ա ռա ջին տիե զե րա կան ժո ղո վում (325 թ.), 

քրիս տո նեա կան հա վա տի, նրա ողջ դա վա նութ յան հա կիրճ շա րա-

դրանքն է, ո րը պար տա վոր է ի մա նալ ի րեն քրիս տոն յա հա մա րող 

յու րա քանչ յուր մարդ: Հա վա տամ քը պաշ տո նա պես ըն դու նում եւ 
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խոս  տո վա նում են բո լոր քրիս տո նեա կան Ե կե ղե ցի նե րը: Այն սբ․ 

Պա  տա րա գի անհ րա ժեշտ  մասն է կազ մում` հա ջոր դե լով Ա վե տա-

րա նի ըն թեր ցու մին…: Անս խալ ձեւա կերպ ված եւ սրբա գործ ված 

դա վա նա կան ճշմար տութ յուն նե րի շար քում իր ու րույն տեղն ու նի 

հա մընդ հա նուր հա րութ յան ան խախտ հա վա տը. «Հա վա տում ենք մե-
ռել նե րի հա րութ յա նը, հո գի նե րի եւ մար մին նե րի հա վի տե նա կան դա տաս-
տա նին, երկն քի ար քա յութ յա նը եւ հա վի տե նա կան կյան քին»: Քրիս տո-

նեա կան հավատն ան մա հութ յան` Քրիս տո սի հա րութ յան ի րո ղութ-

յան վրա հիմն ված եւ մար դուն հա վի տե նա կա նութ յուն ա ռաջ նոր-

դող հա վատ է: Քրիս տո սի հա րութ յու նը քրիս տո նեութ յան սիրտն է, 

քրիս տո նեա կան հավատի հիմքն ու էութ յու նը: Ա ռանց հա րութ յան` 

չկա քրիս տո նեութ յուն: Քրիս տո նեութ յու նը կյան քի կրոն է, քա նի 

որ «Աստ ված մե ռել նե րի Աստ վա ծը չէ, այլ` ող ջե րի» (Ղուկ. Ի 37): 

Ուս տի պա տա հա կան չէ, որ Քրիս տո սի հա րութ յան լու սա վոր տո-

նը ա մե նից սի րե լին է Տա ղա վար տո նե րի մեջ: Քրիս տո սի հա րութ-

յու նը ման րա մաս նո րեն նկա րագր վում է Ա վե տա րան նե րում (Մատթ. 

ԻԸ 1-8, Մարկ. ԺԶ 1-8, Ղուկ. ԻԴ 1-12, Հովհ. Ի 1-20)…: Աստ ծո 

Միա ծին Որ դին մե ղա վոր մարդ կութ յան փրկութ յան հա մար հանձն 

ա ռավ խա չի ա նարգ ու ստո րա ցու ցիչ մա հը, ճա շա կեց չար չա րանք-

նե րի ու մահ վան ողջ դառ նութ յու նը, թաղ վեց եւ գե րեզ ման դրվեց, 

սա կայն, ինչ պես եւ խոս տա ցել էր Իր հե տեւորդ նե րին, եր րորդ օ րը 

հրա շա փա ռա պես հա րութ յուն ա ռավ մե ռել նե րից` մեզ հա րութ յան 

հույ սը պար գեւե լով: Քրիս տոսն Իր մահ վամբ եւ հրա շա փառ հա-

րութ յամբ հաղ թեց մահ վա նը, խաղք ու խայ տա ռակ ա րեց սա տա նա-

յին, ո րը մարդ կանց կորստ յան էր մատ նում ա մե նա կուլ դժոխ քում: 

Քրիս տո սի սոս կա լի չար չա րանք նե րով մեր հո գի ներն ա զա տագր վե-

ցին դժոխ քից, քան զի, ինչ պես ա սում են ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րը, 

մե ռել նե րից հա րութ յուն առ նե լով` Քրիս տո սը ի ջավ դժոխք եւ ա վե-
րեց այն…:

Մինչ Քրիս տո սը` անկ յալ մարդ կութ յու նը գտնվում էր ո ղոր մե լի 

ու ող բա լի վի ճա կում, քան զի մա հը հա մար վում էր չա րիք նե րի չա-

րի քը, մարդ կա յին խղճուկ կյան քի ան հույս ու ան լույս վեր ջա կե տը: 

Դա րեր շա րու նակ մահ վան եւ գե րեզ մա նի վա խը ճնշել ու տան ջել 

է մարդ կա յին գի տակ ցութ յու նը, կսկիծ պատ ճա ռել մար դու սրտին, 

այն մար դու, ում Աստ ված ան մա հութ յան հա մար էր ստեղ ծել` ան-

մահ հո գի շնոր հե լով: Գու ցե այս էր պատ ճա ռը, որ չնա յած այս 

ա մե նին, աստ վա ծա պատ կեր մարդն իր հո գու խոր քում միշտ փայ-

փա յել է ան մա հութ յան գա ղա փա րը, հա վեր ժութ յան ձգտու մը, ո րը 
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սա կայն ե ղել է ան հաս տատ ու ան կա տար: Մարդ էա կի հա րութ յան 

մա սին ակ նարկ ներ կան դե ռեւս Հին Ուխ տի մի շարք գրքե րում: 

Հի շենք Մա կա բա յե ցի նե րի երկ րորդ գրքից այն դրվա գը, երբ Հու-

դա Մա կա բա յե ցին,  պա տե րազ մում ըն կած իր ազ գա կից նե րի հա-

րութ յան ակն կա լութ յու նն ու նե նա լով, ա ղո թում էր նրանց հա մար, 

քան զի «ե թե պա տե րազ մում ըն կած նե րի հա րութ յան ակն կա լութ-

յուն չու նե նար, զուր կլի ներ մե ռել նե րի հա մար ա ղոթք մա տու ցե լը» 

(Բ Մա կաբ. ԺԲ 44, 45): Ու շագ րավ է նաեւ նույն գրքի 7-րդ գլխում 

նկա րագր վող յոթ եղ բայր նե րի եւ նրանց մոր նա հա տա կութ յու նը: 

Քա ջա սիրտ մայ րը, տես նե լով իր յոթ որ դի նե րի նա հա տա կութ յու նը, 

եւ ինքն էլ նա հա տակ վե լով` խոս տո վա նում է, որ հա վա տում է, որ 

«Ա րա րիչ Աստ ված Իր ո ղոր մութ յամբ ու գալստ յամբ ի րենց կյանքն 

ու հո գին վերս տին պի տի վե րա դարձ նի ի րենց» (տե՛ս Բ Մա կաբ. Է 

23):  Հո բը նույն պես, իր ան պատ մե լի ցա վե րի ու տա ռա պանք նե րի 

մեջ մխի թար վում էր նույն` հա րութ յան հա վա տով, ա սե լով. «Գի-

տեմ, որ հա վեր ժա կան է Նա, Ով երկ րի վրա պի տի փրկի ինձ` հա-

րութ յուն տա լով մարմ նիս» (Հոբ ԺԹ 25, 26):

Հիշ յալ հատ ված նե րը մեկ ան գամ եւս փաս տում են, որ մար դը 

եր բեւէ չի կա րո ղա ցել հաշտ վել մահ վան գո յութ յան հետ,  միշտ էլ 

հա վա տա ցել է հո գու ան մա հութ յանն ու մե ռել նե րից վերս տին հառ-

նե լուն: Վեր ջա պես մար դու կյանքն այ լեւս չի վեր ջա նում մահ վամբ: 

Քրիս տո սը հա րութ յուն ա ռավ մե ռել նե րից, փրկեց մար դուն մահ վան 

ու սա տա նա յի ճի րան նե րից: Նա ե ղավ անդ րա նի կը մե ռել նե րի մի-

ջից, հաղ թեց մահ վա նը, ինչ պես հա րութ յան շա րա կա նում է աս վում. 

«Մաո ւամբ զմահ կո խեաց, եւ յա րու թեամբն յու րով մեզ զկեանս 

պար գե ւեաց»: Ուս տի Քրիս տո սի հա րութ յա նը հա վա տա ցող մար-

դու հա մար մահն այ լեւս սար սա փե լի չէ: «Ես իսկ եմ հա րութ յուն եւ 

կյանք. ով հա վա տում է Ինձ, թե պետ եւ մեռ նի, կապ րի…»,-ա սում է 

աշ խար հի Փրկի չը (Հովհ. ԺԱ 25): Ան մահ հո գի ու նե ցող մար դը կոչ-

ված է ան մա հութ յան հա վի տե նա կա նութ յան մեջ: «Ե թե հա վա տում 

ենք, թե  Հի սուս մե ռավ եւ հա րութ յուն ա ռավ, այդ պես էլ Աստ ված 

Հի սու սի մի ջո ցով ննջեց յալ նե րին ետ կյան քի պի տի բե րի Նրա հետ» 

(Ա Թե սաղ. Դ 13): Հով հան նու Ա վե տա րա նում Տե րը հստակ ա սում 

է, որ «Կգա ժա մա նակ, երբ բո լոր նրանք, որ գե րեզ ման նե րում են, 

կլսեն Աստ ծու Որ դու ձայ նը եւ դուրս կգան. ով քեր բա րի գոր ծեր են 

ա րել` կյան քի հա րութ յան հա մար, իսկ ով քեր չար գոր ծեր են ա րել` 

դա տաս տա նի հա րութ յան հա մար» (Հովհ. Ե 28, 29): Ա նի մաստ ու 

անն պա տակ կլի նի Քրիս տո սի հա րութ յան հան դեպ մեր հա վա տը, 
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ե թե չհա վա տանք հա մընդ հա նուր հա րութ յա նը, ո րը լի նե լու է աշ-

խար հի վախ ճա նին, երբ Տե րը գա` դա տե լու մարդ կութ յա նը: Այս 

մա սին բա զում վկա յութ յուն ներ կան Աստ վա ծա շունչ Մատ յա նում: 

Հի շենք Հին Ուխ տում հի շա տակ վող հա մընդ հա նուր հա րութ յան 

ա մե նա պատ կե րա վոր եւ խո րա խոր հուրդ օ րի նակ նե րից մե կը Ե զե-

կիե լի մար գա րեութ յու նից,  որն ա ռանց սարս ռա լու հնա րա վոր չէ 

ըն թեր ցել: Աստ ված Ե զե կիել մար գա րեին դնում է մարդ կանց` չո-

րա ցած ոս կոր նե րով լի մի դաշ տի մեջ` հրա մա յե լով մար գա րեա նալ 

դրանց վրա, որ պես զի կեն դա նա նան…: «Ու երբ մար գա րեա ցա, մի 

ձայն լսե ցի. հե տո շար ժում ե ղավ. եւ ոս կո րը ոս կո րի հետ մո տե ցավ 

բո լոր հո դե րին…Ու շունչ մտավ նրանց մեջ, եւ կեն դա նա ցան: Ե լան 

կանգ նե ցին ի րենց ոտ քե րի վրա, դա բազ մա խուռն մի ժո ղո վուրդ 

էր…»,-պատ մում է մար գա րեն (Ե զե կիել ԼԷ 1-14): Ե սա յի մար գա-

րեն նույն պես ա սում է, որ «պի տի հառ նեն ու կանգ նեն մե ռած նե-

րը, ո րոնք գե րեզ ման նե րում են…» (Ե սա յի ԻԶ 19): Մեկ այլ տե ղում 

էլ հիաց մուն քով հարց նում է. «Ո՞վ է լսել, ո՞վ է տե սել այս պի սի 

բան, որ եր կի րը  մեկ օ րում ծննդա բե րի, եւ միան գա նից մի ամ բողջ 

ազգ ծնվի…» (Ե սա յի ԿԶ 8): Վար դան Այ գեկ ցին, մի տե սակ մեկ նե-

լով մար գա րեի խոս քը, ա սում է. «Այդ ժամ Աստ ծո ակն թար թա յին 

հրա մա նով եր կի րը կծնի Ա դա մի որ դի նե րին եւ մարդ կա յին ցե ղը 

կհառ նի հո ղից, ինչ պես ծա ղիկ նե րը գար նա նը` զա նա զան գույ նե-

րով…»: Մեծն Դա նիելն էլ, լրաց նե լով մյուս նե րին, մար գա րեա նում 

է. «Երկ րում, հո ղի մեջ ննջած նե րից (ոչ թե մա հա ցած նե րից) շա տե րը 

հա րութ յուն պի տի առ նեն, ո մանք հա վի տե նա կան կյան քի հա մար, 

ո մանք հա վի տե նա կան նա խա տին քի ու ա մո թի հա մար» (Դա նիել 

ԺԲ 2): Հա վա տանք, թե ոչ, Տի րոջ երկ րորդ գա լուս տը, մե ռել նե րի 

հա րութ յունն ու Ա հեղ Դա տաս տանն ան խու սա փե լի են յու րա քանչ-

յու րիս հա մար. «Փո ղը պի տի հնչի եւ ննջեց յալ նե րը հա րութ յուն 

պի տի առ նեն մի ակն թար թում», մար դու մտքի ու հո գու հա մար 

ան հա սա նե լի ու ա նըմբռ նե լի կեր պով, «ո րով հե տեւ պետք է, որ այս 

ա պա կա նա ցու մար մի նը ա նա պա կա նութ յուն կրի, եւ այս մահ կա-

նա ցու գո յութ յու նը հագ նի ան մա հութ յուն» (տե՛ս Ա Կորնթ. ԺԵ 

52),- ա սում է սբ․ Պո ղոս ա ռաք յա լը: Իսկ հա րութ յան ի րո ղութ յա նը 

չհա վա տա ցող նե րին զգու շաց նում է, որ «ե թե մե ռել նե րը հա րութ-

յուն չեն առ նում, ա պա Քրիս տոսն էլ հա րութ յուն չի ա ռել, եւ ե թե 

Քրիս տո սը հա րութ յուն չի ա ռել, ի զուր է ձեր հա վա տը. եւ տա կա-

վին նույն մեղ քե րի մեջ եք» (Ա Կորնթ. ԺԵ 16, 17): Նաեւ` «Ե թե 

միայն այս կյան քի հա մար եք հույս դրել ի Քրիս տոս, ո ղոր մե լի եք, 
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քան բո լոր մար դիկ» (Ա Կորնթ. ԺԵ 19): Ժխտե լով ու չըն դու նե լով 

գե րեզ մա նից այն կողմ կյան քի գո յութ յան փաս տը, հա վի տե նա կա-

նութ յան ի րո ղութ յու նը, ի րա պես գտնվում ենք ո ղոր մե լի ու խղճուկ 

վի ճա կում: Մարդ կա յին կյանքն ա ռանց ան մա հութ յան ա նի մաստ ու 

անն պա տակ գո յութ յուն է: Ո՞րն է մեր կյան քի նպա տա կը, ե թե մի օր 

մեռ նե լու ենք ու փո շիա նանք հո ղի մեջ: Աստ ծո պատ կերն ու նմա-

նութ յունն ու նե ցող մար դը չի կա րող այդ պի սի վախ ճան ու նե նալ: 

Մարդն ու նի ան մահ հո գի, ինչ պես ա սում է Ժո ղո վողն իր գրքում. 

«Մար դու աճ յու նը, ինչ պես որ հող էր, հող պի տի դառ նա, եւ հո գին, 

որ Աստ ված էր տվել, պի տի վերս տին նրա մոտ գնա» (Ժո ղո վող ԺԲ 

7): Ե թե չենք հա վա տում հո գու ան մա հութ յա նը, այդ դեպ քում ին-

չո՞վ է պայ մա նա վոր ված մեր ու նե ցած հար գան քը գե րեզ ման նե րի 

հան դեպ, չէ՞ որ մենք մեր նախ նի նե րի աճ յուն նե րը հար գում ենք, 

ո րով հե տեւ թե կուզ են թա գի տակ ցո րեն հա վա տում ենք, մի ներ քին 

ձայն կար ծես ա սում է մեզ, որ նրանք հա վետ չմե ռան, այլ կեն դա-

նի են, այ սինքն` նրանց ան մահ հո գի նե րը…: Ըստ Ար շակ Տեր-Մի-

քել յա նի` «մահ վամբ բա ժան վում է հո գին մարմ նից, որ հե տեւանք 

է Աստ ծո դեմ մե ղան չե լու, իսկ հա րութ յամբ միա նում է հո գին 

մարմ նի հետ, որ փո խա դար ձա բար հե տեւանք է մար դու հաշ տութ-

յան Աստ ծո հետ Քրիս տո սի փրկա գոր ծութ յան շնոր հիվ»: Ու րեմն 

քրիս տոն յա մարդն իր հա րա զա տին հո ղին է հանձ նում միան շա նակ 

հա րութ յան հույ սով: Ա հա թե ին չու մա հա ցած նե րին կո չում ենք 

ննջեց յալ ներ, այ սինքն` ննջած ներ, ով քեր մի օր զարթ նե լու են քնից` 

Քրիս տոս Աստ ծո ա հեղ ձայ նը լսե լով:

Քրիս տո սի հա րութ յան վկա նե րը` ա ռաք յալ նե րը, ե ղան հա րութ-

յան ի րա կա նութ յան տա րա ծող նե րը, եր բեմ նի «ա նուս ու պարզ-

սիրտ» մար դիկ ի րենց ա նընկ ճե լի հավատով եւ նա հա տա կութ յամբ 

եւս մեկ ան գամ հաս տա տե ցին հա րութ յան ու ան մա հութ յան գո-

յութ յու նը: Ա ռաք յալ նե րից սկսած ու հե տա գա դա րե րում շա րու-

նակ վող սրբե րի նա հա տա կութ յուն նե րին թիվ ու հա շիվ չկա: Ին-

չո՞ւ մեզ նման հո ղան յութ բնութ յուն ու նե ցող մարդ կանց հա մար 

մա հը սար սա փե լի չէր, իսկ մահ վան գոր ծիք նե րը, ո րոն ցից մեկն իսկ 

բա վա կան էր նրանց խու ճա պի մատ նե լու եւ նա հա տա կութ յու նից 

հետ պա հե լու հա մար, չսա սա նե ցին նրանց հա վա տը, ին չո՞ւ նրանք 

եր բեք չկու րա ցան խոս տաց ված նյու թա կան հարս տութ յամբ ու աշ-

խար հիկ փառ քով` զրկվե լով երկ նա յին ան թա ռամ պսակ նե րից: Ան-

շուշտ, ո րով հե տեւ գնում էին գի տակց ված մահ վան, հա վա տում էին 

մահ վա նից հե տո կյան քի գո յութ յա նը, հա վա տում էին, որ նա հա-



414  Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿԸ

տա կութ յամբ պի տի միա նան ի րենց հա վա տի Զո րագ լուխ Հի սուս 

Քրիս տո սին. վայրկ յան ա ռաջ մարմ նից դուրս գա լու եւ Քրիս տո-

սին միա նա լու տենչն ան վախ էր դարձ նում նրանց, քան զի գի տեին, 

որ ժա մա նա կա վոր են չար չա րանք նե րը, սա կայն հա վի տե նա կան է 

հան գիս տը` ար քա յութ յան մեջ, հա վա տում էին հա մընդ հա նուր հա-

րութ յանն ու ար դար նե րի ե րա նա վետ փառ քին ար քա յութ յան մեջ: 

Հա րութ յան ան խախտ հա վատն ի րենց սրտում գի տակց ված մահ-

վան գնա ցին նաեւ մեր սուրբ Վար դա նանք, ո րոնց հա մար նույն-

պես «Կյան քը Քրիս տոսն էր, իսկ մեռ նե լը` շահ» (Փիլ. Ա 21): Նրանք 

գի տեին, որ մա հը սկիզբն է հա վի տե նա կա նութ յան, որ մահ վամբ 

ա մեն ինչ չի վեր ջա նում, այլ սկսվում է միայն: Մա հը վեր ջին օրն է 

այս ժա մա նա կա վոր կյան քի, ա ռա ջին օ րը` հա վի տե նա կա նութ յան: 

Ա հա թե ին չու այս ան խախտ հա վատն իր սրտում չու նե ցող մար դը 

չի կա րո ղա նում մխի թա րութ յուն գտնել հա րա զա տի կորս տի դեպ-

քում, ան հույս տա ռա պում ու սփո փանք չի գտնում, ո րով հե տեւ  չի 

հա վա տում, որ նո րից է տես նե լու իր սի րե լիին, երբ Տե րը գա` աշ-

խար հը դա տե լու, երբ ննջեց յալ նե րը հա րութ յուն առ նեն մե ռել նե րից 

ու կանգ նեն Ա հեղ Դա տաս տա նի առ ջեւ, որ պես զի յու րա քանչ յու րը 

ժա ռան գի այս աշ խար հում իր սեր մա նա ծի պտուղ նե րը…:

Քրիս տո սի լույս հա րութ յան հա վատն ու ար դար դա տաս տա նի 

սպա սումն են մեզ ուժ տա լիս համ բե րութ յամբ ու հնա զան դութ-

յամբ կրե լու կյան քի հասց րած դժվա րութ յուն ներն ու դառն հար-

ված նե րը, ա մեն քայ լա փո խի հան դի պող գայ թակ ղութ յուն ներն ու 

փոր ձութ յուն նե րը: Քրիս տոն յան իր կյան քի ա մե նաող բեր գա կան ու 

մռայլ պա հե րին ան գամ զո րա նում է Քրիս տո սով, պայ քա րե լու ուժ 

գտնում, ո րով հե տեւ «Քրիս տոս յա րեաւ ի մե ռե լոց»` խոս տա նա լով. 

«Ուր ես եմ, այն տեղ կլի նի եւ Իմ ծա ռան…» (Հովհ. ԺԲ 26): «Ես 

հաղ թե ցի աշ խար հին»,-ա սաց Նա, Ով  զո րաց նում է Իր հե տեւորդ-

նե րին` Իր օ րի նա կով հաղ թե լու մահ վան բռնութ յա նը,  ժա ռան գոր դը 

լի նե լու երկն քի ար քա յութ յան: Քրիս տո սի հա րութ յամբ մահն այ-

լեւս սար սա փե լի չէ քրիս տոն յա յի հա մար, ո րով հե տեւ նա փոր ձում 

է հնա րա վո րինս «հաշտ ապ րել մահ վան հետ» իր «պանդխտութ յան 

ժա մա նա կը»` ա մեն օր սպա սե լով նրան` իբ րեւ բա րե կա մի:

Ու րեմն զուր չկո չենք մեզ քրիս տոն յա ներ, ե թե հա րութ յան 

հույս ու հա վատ չու նենք…: Ա մեն ան գամ Քրիս տո սի հրա շա փառ 

Հա րութ յան հո գե նո րոգ տո նը տո նե լիս, հա րութ յան խորհր դի առ-

ջեւ ան կեղ ծո րեն հարց տանք ինք ներս մեզ. «Իսկ ես հա վա տո՞ւմ 

եմ հա րութ յան ի րո ղութ յա նը, թե՞ այն ինձ հա մար հե քիաթ է լոկ»: 
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Խնդրենք Աստ ծուն զո րաց նել մեր հա վա տը, որ պես զի  ա ռա վել 

լու սա վոր վեն մեր հո գու աչ քե րը` հա վա տա լու ա վե տա րա նա կան 

ճշմար տութ յուն նե րին, Աստ ծո ան սուտ խոս տում նե րին: Փա րա տենք 

մահ վան վա խը մեր հո գի նե րից, քան զի մեր Փրկչի մահն ա զա տագ-

րեց մեզ. «Քրիս տոս հար յավ, իսկ դեւերն ըն կան, Քրիս տոս հար յավ, 

եւ հրեշ տակ նե րը ցնծում են…» (սբ․ Հովհ. Ոս կե բե րան): Քրիս տոս 

հար յավ, եւ մա հը կուլ գնաց հաղ թութ յան: Պո ղոս սրբա զան ա ռաք-

յա լի հետ հաղ թա կա նո րեն գո չենք. «Ո՞ւր է, մա՛հ, քո հաղ թութ յու-

նը, ո՞ւր է, գե րեզ մա՛ն, քո խայ թո ցը» (Ա Կորնթ. ԺԵ 55): Հա ղորդ 

լի նենք Քրիս տո սի լույս հա րութ յան ան մա հա ցու ցիչ զո րութ յա նը: 

Փա՜ռք Քրիս տո սի ա մե նա զոր Հա րութ յան…

«Քրիս տոս  հար յավ ի մե ռե լոց, օրհն յալ է Հա րութ յու նը Քրիս տո սի…»: 
  

(2011 թ., ապրիլ, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)
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«Աստ ված Իր սե րը մեր հան դեպ հայտ նեց նրա նով, որ մինչ դեռ մե-
ղա վոր էինք, Քրիս տոս մեզ հա մար մե ռավ» (Հռոմ. Ե 8)

Մարդ կա յին հո գին զար հու րում ու դո ղա լով սոս կում է, երբ 

մտա բե րում եւ իր սահ մա նա փակ մտքով պատ կե րաց նում է Աստ ծո 

Միա ծին Որ դու` Հի սուս Քրիս տո սի զո հա գոր ծութ յու նը խա չի վրա` 

մե ղա վոր մարդ կութ յան փրկութ յան հա մար: Քան զի «Աստ ված այն-

քան սի րեց աշ խար հը, որ մին չեւ իսկ Իր Միա ծին Որ դուն տվեց, որ-

պես զի, ով Նրան հա վա տում է, չկոր չի, այլ ըն դու նի հա վի տե նա կան 

կյան քը» (Հովհ. Գ 16): Մարդ կա յին տկար միտ քը ի զո րու չէ ամ բող-

ջութ յամբ ըմբռ նել ու հաս կա նալ Աստ վա ծոր դու կրած տա ժա նե լի 

տա ռա պանք նե րի ողջ խո րութ յունն ու ծան րութ յու նը: Քրիս տո սի 

չար չա րանք նե րի սոս կա լիութ յան մա սին ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե-
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րը շատ են գրել` փոր ձե լով հնա րա վո րինս պատ կե րաց նել տալ, թե 

ինչ պի սի տա ռա պա լից մահ հանձն ա ռավ Աստ ծո Որ դին մե ղա վոր 

մարդ կութ յան փրկութ յան հա մար: Նա իմ եւ քո փրկութ յան հա մար 

հանձն ա ռավ խա չի ա նարգ մա հը, ո րի պսա կը պի տի դառ նար Նրա 

հրա շա փառ Հա րութ յու նը…: 

… Հա զա րա վոր տա րի ներ զգաց մարդ կութ յունն իր ոչն չութ յու-

նը մեղ քե րի ան դուն դի մեջ (Ի մաստ. Բ 5), տա ռա պեց` սպա սե լով 

խոս տաց ված Մե սիա յին, Փրկչին: Եվ երբ ժա մա նակն իր լրու մին հա-

սավ, Աստ ված մար դա ցավ…: Ե կավ «Աստ ծո Գա ռը, որ վե րաց նում 

է աշ խար հի մեղ քը» (Հովհ. Ա 29): Ե կավ կա տա րե լու մարդ կութ յան 

փրկա գոր ծութ յու նը, ջնջե լու ու վե րաց նե լու այն ա նեծ քը, ո րը մեր 

նա խա հոր` Ա դա մի պատ վի րա նա զան ցութ յան պատ ճա ռով ծան րա ցել 

էր ողջ մարդ կութ յան վրա: Ե կավ մարդ կա յին ազ գին ա զա տագ րե լու 

մեղ քի ու մահ վան կա պանք նե րից` մարդ կութ յան առ ջեւ վերս տին 

բա ցե լով երկն քի ար քա յութ յան ճա նա պար հը: «Աստ ված մար դա ցավ, 

որ պես զի մարդն աստ վա ծա նա» (սբ. Ա թա նաս Ա լեք սանդ րա ցի):

Ինչ պես պատ մում են Ա վե տա րա նիչ նե րը, Զատ կա կան ընթ րի-

քից հե տո Հի սուս Իր ա շա կերտ նե րի հետ Ձի թեն յաց լե ռը ե լավ, 

ո րով հե տեւ «հա սել էր Մար դու Որ դու փա ռա վոր ման ժա մը»: Ա վե-

տա րան նե րը պատ կե րում են Փրկչի կրած ան հանգս տութ յունն ու 

տագ նա պը Գող գո թա յից ա ռաջ` Գեթ սե մա նիի պար տե զում: Ի՞նչ 

կլի ներ տիե զե րա կան պատ մութ յան ըն թաց քը, ե թե չլի ներ Գեթ սե-

մա նի պար տե զի ա ղոթ քը: Քրիս տոսն Իր չար չա րանք նե րից ա ռաջ 

ա ռանձ նա նում է ա շա կերտ նե րից` ա ղո թե լու հա մար: Ա հա թե ինչ-

պի սի գե ղե ցիկ ու սրտա ռուչ կեր պով է ներ կա յաց նում Մ. Օր ման-

յան պատ րիար քը այդ պա հը. «…Նա ծնկեց ան հուն երկն քի տա րա-

ծութ յան վրա հաս տատ ված Աստ ծու ա թո ռի առ ջեւ, սրտից հա ռա-

չանք ներ ար ձա կեց, զա նա զան մտքեր պա շա րե ցին Նրան: Սի րում 

էր Իր մահ վամբ կա տար վե լիք փրկութ յան խոր հուր դը, բայց զգում 

էր կյան քը զո հա բե րե լու ան հուն տագ նա պը: Ա լե կոծ յալ հո գին փո-

թոր կա լից ծո վի կեր պա րանքն ու ներ…»: Նա տա ռա պում էր մեզ 

հա մար: Նա Իր մեջ ա ռավ դա րե րի նզովքն ու ցա վը, մարդ կա յին 

մեղ քե րի խա վա րը: Տիե զեր քի Ա րա րի չը բո լո րից լքված տա ռա պում 

էր մեն-մե նակ. միայն հրեշ տակն էր ուժ տա լիս Նրան. «Եվ Նրա-

նից քրտին քը հո սում էր ար յան կա թիլ նե րի նման` շիթ-շիթ գե տին 

թափ վե լով» (Ղուկ. ԻԲ 44): Եվ սա կայն, Տե րը ա ղոթ քով հաղ թեց Իր 

ներ քին տագ նապ նե րին (ո րոնք նշան էին Նրա` նաեւ կա տար յալ 

Մար դե ղութ յան, քան զի Նա ճշմար տա պես մար դա ցավ` լի նե լով կա-
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տար յալ Աստ ված եւ կա տար յալ Մարդ) եւ ա պա, հո գու խա ղա ղութ-

յուն ստա ցած, խա չի ճա նա պարհն ընտ րեց, քան զի Նա հենց այդ 

պա հի հա մար էր մար դա ցել: Գեթ սե մա նիի պար տե զում հան կար-

ծա կի ան տա նե լի ու ա նե լա նե լի կա ցութ յան մեջ ըն կած Հի սու սին 

սրա նից հե տո բո լոր ի րա վի ճակ նե րում տես նում ենք ա րի ու հզոր, 

ոչ մի նե ղութ յու նից չընկճ վող ու հա կա ռա կութ յու նից չշփոթ վող, 

այլ դա տա րան նե րի առ ջեւ, եւ տան ջանք նե րի պա հին, եւ խա չի վրա 

անվր դով ու ան սա սա նո րեն տո կա ցող: 

 Հի սու սը ձեր բա կալ վում է Իր 12 ա շա կերտ նե րից Հու դա Իս կա-

րիով տա ցու մատ նութ յամբ: Ինչ պես Ա վագ չո րեք շաբ թի օր վա շա-

րա կա նում է աս վում, «Ոչն չից եր կինքն ու եր կի րը ստեղ ծո ղը, այ սօր 

վա ճառ վում է դյու րա գին ե րե սուն ար ծա թով»: … Քա հա նա նե րի ու 

ծե րե րի գլխա վո րութ յամբ Հի սու սի վրա ե կող, սրե րով ու մա հակ-

նե րով զին ված ամ բո խը Նրան ձեր բա կա լում է որ պես մի ա վա զա-

կի: Եվ այդ ե ղավ, որ պես զի մար գա րե նե րի գրվածք նե րը կա տար վեն 

(Մարկ. ԺԴ 48, 48): Այդ պա հից սկսվում են Քրիս տո սի չա րչա րանք-

նե րը…: Նրան նախ տա նում են Կա յա փա քա հա նա յա պե տի մոտ, 

որ տեղ Նա հար ցաքնն վում է եւ …հայ տա րար վում «մա հա պարտ»: 

Ժո ղո վը փակ վում է` հե տաձգ վե լով մինչ ա ռա վոտ: Հի սուս հանձն-

վում է քա հա նա յա պե տի բա րա պան նե րին, որ պես զի հսկեն Նրան ու 

վար վեն Նրա հետ, ինչ պես կա մե նան: Եվ ողջ գի շեր Աստ վա ծոր դին 

են թարկ վում է քստմնե լի ձաղ կան քի ու ծաղ րու ծա նա կի, քան զի 

Նրան պահ պա նող նե րը ծի ծա ղում էին Նրա վրա եւ խփում, ծած-

կում էին Նրա ե րե սը եւ տան ջում, հարց նում էին Նրան ու ա սում. 

«Մար գա րեա ցիր, ո՞վ է, որ քեզ խփեց» (Ղուկ. ԻԲ 63, 64): Նա, Ում 

հրեշ տակ ներն իսկ չէին հա մար ձակ վում նա յել, այ սօր ա նարգ վում 

է Իր իսկ ծա ռա նե րի` մարդ կանց  կող մից…: Քա հա նա յա պետ ներն 

ու ժո ղովր դի ծե րե րը ա ռա վոտ յան ժո ղո վի ժա մա նակ խոր հուրդ են 

ա նում Հի սու սի դեմ` Նրան սպա նե լու հա մար (Մատթ. ԻԷ 1): Եվ 

կա պե լով ա նարգ ված Քրիս տո սին` տա նում հանձ նում են Պի ղա տո-

սին: Վեր ջինս հար ցաքն նում է Հի սու սին ու «Նրա մեջ ո րեւէ հան-

ցանք չի գտնում»: Եվ ի մա նա լով, որ Նա գա լի լիա ցի է, հանձ նում 

է Հե րով դե սի դա տին, ով ար հա մար հե լով ու ծի ծա ղե լով տա ռապ յալ 

Քրիս տո սի վրա, վերս տին ու ղար կում է Պի ղա տո սի մոտ: … Ի վեր ջո, 

Պի ղա տո սը, «կա մե նա լով ամ բո խին գո հաց նել, նրանց հա մար տո-

նի ա ռի թով ար ձա կում է հան ցա գործ Բա րաբ բա յին: Իսկ Հի սու սին 

ծե ծել տա լով` նրանց ձեռքն է հանձ նում, որ պես զի խա չը հա նեն» 

(տե՛ս Մարկ. ԺԵ 15): 

27 - Գողգոթայի հաղթանակը
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Ինչ պես Պի ղա տո սը, այն պես էլ իր զին վոր նե րը հրեա նե րի նկատ-

մամբ ա նար գա կան վե րա բեր մունք ու նեին, ուս տի ա ռի թը բաց չեն 

թող նում Հի սու սին խայ տա ռակ ձա ղան քի են թար կե լու հա մար: Երբ 

գա նա կո ծութ յու նը բա վա կա նին խո րա նում է, զին վոր նե րը դա դա-

րեց նում են ծե ծը, եւ խոշ տանգ ված Քրիս տո սին են թար կում են ծաղ-

րու ծա նա կի: Ծաղ րե լը դեռ բա վա կան չէր, Նրան նաեւ տան ջում ու 

նե ղում են, թքում ե րե սին, ապ տա կում, ա վե լի կսկծաց նե լու հա մար 

ե ղե գով խփում փշե րով ծածկ ված գլխին: Ինչ պես դարձ յալ Օր ման-

յանն է նկա տում, «փշե պսա կի պատ րաստ ման հա մար գոր ծած ված 

ճյու ղե րը փշա տե նու կամ վայ րի եղ ջե րափ շի չոր ճյու ղեր էին, իսկ 

փշա տե նու ճյու ղե րը բա վա կա նին սուր ու ա մուր են, մա նա վանդ 

գան գի շրջա նում խայ թող ու սաս տիկ ցավ պատ ճա ռող, ար յու նա լից 

վեր քեր կա րող են պատ ճա ռել` գլուխն ու ե րե սը զար հու րե լի կեր-

պա րան քի վե րա ծե լու չափ…»: Եվ այս քան տա ռա պանք նե րից, գա-

նա կո ծութ յու նից ու խոշ տան գում նե րից հե տո Հի սու սը դեռ պետք 

է կրեր Իր խա չա փայ տը: Իսկ խա չա փայ տի նշա նա վոր մա սունք նե-

րի հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ Հի սու սի խա չա փայ-

տը մայ րի ծա ռի ըն տա նի քից էր, որ պատ կա նում էր ծանր փայ տե րի 

տե սա կին: Ուս տի այն կրե լը տա ռապ յալ ու ու ժաս պառ Քրիս տո սի 

հա մար խիստ դժվար էր…: Տես նե լով, որ Նա չի կա րո ղա նում տո կալ 

խա չա փայ տի ծան րութ յան տակ, զին վոր նե րը Սի մոն Կյու րե նա ցի 

ա նու նով մե կին, ո րը հան դից էր գա լիս, պար տադ րում են շա լա կել 

այն ու Հի սու սի հե տեւից բարձ րաց նել Գող գո թա, ինչ պես վկա յում 

է Ղու կաս Ա վե տա րա նի չը (տե՛ս Ղուկ. ԻԳ 26): Եվս մեկ կա րեւոր 

հան գա մանք. Քրիս տո սի կրած տա ռա պանք նե րի սաստ կութ յունն 

ա ռա վել պատ կե րաց նե լու հա մար, տե ղին է հի շել սբ. Գր. Տա թեւա-

ցու այն միտ քը, ո րի հա մա ձայն` Տի րոջ մար մի նը, լի նե լով ա նա րատ, 

ա նա պա կան ու զերծ մեղ քից, աչ քի բի բի պես նուրբ ու շատ զգա յուն էր, 
ուս տի Նրա կրած չար չա րանք նե րը տա ժա նե լի ու սոս կա լի էին: Ա հա 

թե ին չու Ե րե միա մար գա րեն Քրիս տո սի ա նու նից ա սում է. «Ձե՛զ 

եմ ա սում, ձե՛զ, ո՛վ ան ցորդ ներ, ետ դար ձեք, նա յե ցե՛ք, տե սե՛ք` 

ինձ հա սած ցա վե րի նման ցա վեր ե ղե՞լ են արդ յոք» (Ողբ Ե րե միա յի 

Ա 12): Նրա տա ռապ յալ տես քի ու խոշ տանգ ված մարմ նի նկա րագ-

րութ յունն է տա լիս եւ Ե սա յի մար գա րեն` ա սե լով. «Ո՛չ տեսք ու ներ 

Նա եւ ո՛չ վե հութ յուն: Նա յե ցինք մենք Նրան, բայց Նա ոչ տեսք ու-

ներ եւ ոչ էլ գե ղեց կութ յուն: Նրա տեսքն ա վե լի ա նարգ էր ու նսեմ, 

քան բո լոր մարդ կանց որ դի նե րի նը: Նա հար ված նե րի են թա կա մի 

մարդ ե ղավ, որ ցա վե րին համ բե րել գի տե…: Նա մեր մեղ քերն էր 
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վերց նում եւ մեզ հա մար չար չար վում:…Բայց Նա խոց վեց մեր մեղ-

քե րի հա մար եւ մեր ա նօ րի նութ յուն նե րի հա մար դա տա պարտ վեց. 

մեր խա ղա ղութ յան հա մար Նա պա տիժ կրեց, եւ Նրա վեր քե րով մենք 
բժշկվե ցինք…» (Ե սա յի ԾԳ 2-6): 

…Երբ մա հա պարտ նե րի թա փո րը հա սավ Գող գո թա (ուր, ըստ 

ա վան դութ յան, թաղ ված է մեր նա խա հայր Ա դա մը), Քրիս տո սը 

խաչ վեց եր կու ա վա զակ նե րի մի ջեւ, որ պես զի ի րա կա նա նար մար-

գա րեութ յու նը. «Նա հան ցա վոր նե րին հա վա սար հա մար վեց: Նա 

շա տե րի մեղ քե րը կրեց եւ նրանց ա նի րա վութ յուն նե րի հա մար դա-

տա պարտ վեց» (Ե սա յի ԾԳ 12): 

Սոս կա լի է ան գամ պատ կե րաց նե լը…: …Գող գո թա յի բար ձուն քում 
մար դը խա չում էր իր Ա րար չին…: «Նա, Ով ա նօ րե նութ յուն չգոր ծեց, եւ 

նեն գութ յու նը տեղ չգտավ Նրա բե րա նում» (Ե սա յի ԾԳ 9), Իր ան-

մեղ ար յան հեղ մամբ քա վում էր մարդ կութ յան մեղ քը: 

Աշ խար հի Փրկի չը մեր ժեց ըմ պել նույ նիսկ մա հա պարտ նե րի 

հա մար պատ րաստ ված` զմուռ սով խառն ված գի նին, ո րը զգա յա-

րան նե րը թմրեց նե լու եւ չար չա րանք նե րը մեղ մե լու հա մար էր մա-

տուց վում, սա կայն չկա մե ցավ այդ պի սի ար հես տա կան մի ջոց նե րով 

Իր չար չա րանք նե րի սաստ կութ յու նը թե թեւաց նել, այլ մտքի կա-

տար յալ պար զութ յամբ եւ կամ քի պատ րաս տա կա մութ յամբ էր ու-

զում չար չա րանք նե րի ու մահ վան դա ռը բա ժա կը խմել: Խե լա գար 

ու ա տե լութ յու նից կու րա ցած ամ բո խը, սա կայն, չէր հան դարտ-

վում` ծի ծա ղե լով, նա խա տինք նե րով ու հայ հո յութ յուն նե րով ա ռա-

վել խո ցե լով խոշ տանգ ված Քրիս տո սին: Ար դեն մո ռաց վել էին այն-

չափ հրաշք նե րը, ան թիվ բժշկութ յուն նե րը, ան հա մար բա րիք նե րը: 

Իսկ Նա՞: Խա չի վրա գամ ված, ջղաձ գու մից թու լա ցած ու կքված, 

ան գութ վեր քե րից Իր ծան րութ յամբ կախ ված, կար ծես ինքն ի րեն 

մո ռա ցած, ա ղո թում էր Իր թշնա մի նե րի, չար չա րող նե րի, սպա նող-

նե րի հա մար: Ըստ ե կե ղե ցա կան հայ րե րի` Ե դե մի պար տե զում նա-

խաս տեղծ նե րի կա տա րած ա մեն մի մե ղանչ ման դի մաց մեր Տե րը 

Իր տնօ րի նութ յամբ հա մա պա տաս խան փրկչա կան գոր ծո ղութ յու նը 

կա տա րեց, քան զի «քրտնե լով, փշե պսակ կրե լով, զին վոր նե րի թու-

քը հան դուր ժե լով, ոտ քե րը եւ ձեռ քե րը կապ ված, լե ղին ճա շա կե-

լով, գլխի խո նարհ մամբ, կո ղի խոց ված քով եւ մնաց յալ ա մեն ին չով 

բու ժում էր նա խաս տեղծ նե րի ախ տե րը» (սբ. Գր. Տա թեւա ցի, «Քա-

րոզ Խա չի»): Ինչ պես օր վա շա րա կա նում է աս վում, «Ա դա մը, խախ-

տե լով պատ վի րա նը, ձեռ քը մեկ նեց դրախ տի ծա ռին, իսկ Քրիս-

տոս ձեռ քե րով բե ւեռ վեց խա չա փայ տին, եւ Ա դա մի կե րած պտու ղի 
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փո խա րեն լե ղի խմեց…»: Քրիս տոսն այս բո լոր չար չա րանք ներն 

հանձն ա ռավ եւ խա չա փայ տի վրա հո գին ա վան դեց` մարդ կութ յան 

փրկութ յան հա մար: 

Նույ նիսկ ան շունչ ա րա րած նե րը չկա րո ղա ցան տա նել Ան մա հի 

մա հը` սգա լով ու ող բա լով Նրա հա մար, քան զի Նրա հետ միա սին 

չար չար վում էր ողջ բնութ յու նը: Երբ Հի սուս Իր Հո գին ա վան դեց, 

ա րե գակն ան մի ջա պես խա վա րեց` թաքց նե լով իր լույ սը, որ պես զի 

չտես նի Փառ քե րի Թա գա վո րին խա չին գամ ված: Երկ նա յին մեծ լու-

սա տուն լույսն իր մեջ ամ փո փեց եւ ե րեք ժամ խա վա րի մեջ մնա լուց 

հե տո կրկին լու սա վոր վեց, որ պես զի քա րո զի ողջ երկ րով ու երկն-

քով մեկ, թե եր րորդ օ րը իր Ա րա րի չը դարձ յալ ծա գե լու է դժոխ քից 

եւ հա րութ յուն է առ նե լու մե ռել նե րից: Բնութ յունն ա ղա ղա կեց, որ 

ար դար ու ան մեղ է Նա, Ում ա նարգ մահ վամբ սպա նե ցին եւ դա սե-

ցին ա վա զակ նե րի շար քը: Հի սու սի մահ վամբ Հին Ուխ տը խախտ վեց 

ու կոր ծան վեց եւ Նոր Ուխ տի դռնե րը բաց վե ցին…: 

Գող գո թա յի բար ձուն քում Քրիս տո սը կա տա րեց մարդ կութ յան 

փրկա գոր ծութ յան վեհ ու սքան չե լի խոր հուր դը. կա տար վեց այն, 

ինչ նա խա սահ ման ված էր հա վիտ յան նե րից ա ռաջ, եւ կան խա տե-

սել էին մար գա րե նե րը: Աստ վա ծոր դին Իր փրկա գործ չար չա րանք-

նե րով ու խա չի ա նարգ մահ վամբ հաղ թեց մահ վա նը` եր րորդ օ րը 

հրա շա փա ռա պես հա րութ յուն առ նե լով մե ռել նե րից: Նա փա րա տեց 

գե րեզ մա նի ու մահ վան խա վա րը եւ մխի թա րեց թախծ յալ մարդ-

կութ յա նը: Քան զի երբ մարմ նով դրվեց գե րեզ մա նում, հո գով ի ջավ 

դժոխք, փշրեց նրա դռնե րը, կա պեց սա տա նա յին հրե ղեն շղթա նե-

րով եւ ա զա տեց բանտ ված հո գի նե րին: Սբ. Գր. Տա թեւա ցին ա սում 

է. «Մեր Տի րոջ եւ Փրկչի գե րա գույն հաղ թա նա կն այն է, որ լի նե լով 

խա չին գամ ված` ար ձա կում էր կապ ված նե րին եւ մե ռած` մեռ յալ-

նե րին հա րութ յուն էր տա լիս, Իր մա հով խա փա նում էր մա հը եւ 

գե րեզ ման իջ նե լով` մեզ եր կինք բարձ րաց նում» («Քա րոզ Խա չի»): 

Խա չի վրա հե ղած Իր ար դար ու սուրբ Ար յամբ ջնջեց ա նեծ քը, ո րը 

մեր նա խա հոր` Ա դա մի պատ վի րա նա զան ցութ յան պատ ճա ռով ծան-

րա ցել էր ողջ մարդ կութ յան վրա: Քրիս տո սի փրկա գոր ծութ յամբ 

մարդ կութ յու նը հաշտ վեց Աստ ծու հետ` ար ժա նա նա լով որ դիութ-

յան բարձ րա գույն պատ վին (տե՛ս Հռոմ. Ը 16, 17): Քրիս տո սի զո-

հա գոր ծութ յամբ մար դը հավատով ար դա րա նա լու եւ երկն քի ար քա-

յութ յան ժա ռան գոր դը լի նե լու ե րա նե լի շնոր հին ար ժա նա ցավ, իսկ 

խա չը ա նար գան քի գոր ծի քից վե րած վեց զո րութ յան նշա նի, քան զի 
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խա չի զո հա սե ղա նի վրա պա տա րագ վեց Աստ ծո Գա ռը` քա վե լով 

մարդ կութ յան մեղ քը:

Հա յաս տան յայց Ա ռա քե լա կան Սուրբ ե կե ղե ցին Քրիս տո սի չար-

չա րանք նե րի հի շա տա կութ յուն նե րը սրբա գոր ծել է պատ շաճ ա րա-

րո ղա կար գով: Ա մեն տա րի Ա վագ հինգ շաբ թի ե րե կո յան եւ Ա վագ 

ուր բաթ օ րը բո լոր ե կե ղե ցի նե րում կա տար վում է Քրիս տոս Աստ ծո 

սոս կա լի չար չա րանք նե րի եւ խա չե լութ յան հի շա տա կութ յու նը: Եվ 

յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա, մաս նա կից լի նե լով այդ կար գին, իր 

Փրկչի հետ խորհր դա վոր կեր պով քայլ առ քայլ անց նում է խա չե-

լութ յան ու չար չա րանք նե րի ճա նա պար հը` տա ռա պե լով Նրա հետ 

ու ա մա չե լով ու սոս կա լով մարդ ա րա րա ծի գոր ծա ծի հա մար: Սա-

կայն չար չա րանք նե րի, խա չե լութ յան ու մահ վան տխրազ գաց հի շա-

տակ նե րին հա ջոր դում են հա րութ յան, կյան քի ու փրկութ յան ու րա-

խա լի հի շա տա կում նե րը:

Գնա հա տենք ու ար ժեւո րենք տիե զե րա կան պատ մութ յան ա մե-

նան շա նա կա լի ի րա դար ձութ յու նը` Գող գո թա յի Հաղ թա նա կը, Հաղ-

թա նակ, ո րը մեզ ուժ եւ կա րո ղութ յուն է շնոր հում կյան քում քա-

ջութ յամբ եւ Քրիս տո սի օ րի նա կով ոտք դնել ար դեն մեր Գեթ սե մա-

նիի պար տեզ եւ բարձ րա նալ մեր Գող գո թան, քան զի ա ռանց խա չե-

լութ յան չկան հա րութ յուն եւ կյանք…: Խաչ վե՛նք Քրիս տո սի հետ, 

որ պես զի Նրա հետ էլ վա յե լենք հաղ թա կան փառ քը երկն քում: Գող-

գո թա յի հաղ թա նա կը յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա յի հաղ թա նակն է, 

ար ժեւո րենք այն` մեր աչ քի առ ջեւ մշտա պես ու նե նա լով մեր Փրկչի` 

մեզ հա մար կրած փրկա գործ չար չա րանք նե րը, կեն սա տու խա չե-

լութ յու նը, ե րե քօր յա թա ղու մը, ե րա նե լի հա րութ յու նը, աստ վա ծա-

պես համ բար ձու մը եւ նստե լը Հոր աջ կող մում, եւ խոս տո վա նենք 

ու օրհ նենք Նրա ա հա վոր եւ փա ռա վոր յալ մյուս Գա լուս տը:

(2012 թ., մարտ, «Քրիստոնյա Հայաստան» 
երկշաբաթաթերթ)
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ՎԵ Ր  Ջ ԻՆ  Դ Ա  Տ Ա Ս  Տ Ա Ն

«Բաց վեց նաեւ մի այլ գիրք` Կյան քի Գիր քը: Եվ մե ռել նե րը դատ վե-
ցին ըստ գրվածք նե րի` ի րենց գոր ծե րի հա մա ձայն…: 

Եվ յու րա քանչ յու րը դատ վեց ըստ իր գոր ծե րի» (Հայտն. Ի 12, 13)

Մար դե ղաց յալ Աստ վա ծոր դին` մեր Տեր եւ Փրկիչ Հի սուս Քրիս-

տո սը, Ով ան ճա ռե լի մար դե ղաց մամբ եւ փրկա գոր ծութ յան Սուրբ 

Խորհր դով ա զա տագ րեց մեղ քի ու մահ վան ճի րան նե րում տա ռա-

պող անկ յալ մարդ կութ յա նը, փրկա գոր ծութ յան վեհ խոր հուրդն 

ի րա գոր ծե լուց հե տո հա րուց յալ մարմ նով եր կինք համ բարձ վեց 

ու նստեց Հոր Աջ կող մում: Սա կայն խոս տա ցավ երկ րորդ ան գամ 

գալ` աշ խար հը դա տե լու: Քրիս տո սի համ բարձ ման  հրա շա լի ի րո-

ղութ յու նից ապ շած եւ շփո թա հար ա ռաք յալ նե րին ե րեւա ցած եր կու 

հրեշ տակ ներն էլ նույնն ա սա ցին. «…Այն Հի սու սը, որ ձեր մի ջից 

եր կինք վե րա ցավ, պի տի գա նույն ձեւով, ինչ պես տե սաք Նրա եր-

կինք գնա լը» (Գործք Ա ռա քե լոց Ա 11): Հա վա տո Հան գա նա կում 

նույն պես ան խախտ կեր պով դա վա նում ենք, որ մեր Տեր եւ Փրկիչ 

Հի սուս Քրիս տո սը «գա լու է նույն մարմ նով եւ Հոր փառ քով` դա տե լու 
կեն դա նի նե րին եւ մեռ յալ նե րին, Ո րի թա գա վո րութ յու նը վախ ճան չու նի»:   

Մինչ մե ղա վոր մարդ կութ յան հա մար Իր սոս կա լի չար չա րանք-

ներն ու Գող գո թան, Աստ վա ծոր դին, պա տաս խա նե լով ա շա կերտ նե-

րի` «Քո գալստ յան ու այս աշ խար հի վախ ճա նի նշանն ի՞նչ կլի նի» 

հար ցին, սկսեց խո սել Իր երկ րորդ գալստ յան եւ դրան նա խոր դող 

նա խան շան նե րի մա սին` ա սե լով. «Լսե լու եք պա տե րազմ նե րի ձայ-

ներ ու լու րեր…, պի տի լի նեն սով, հա մա ճա րակ, երկ րա շար ժեր, բա-

զում սուտ մար գա րե ներ պի տի ել նեն ու շա տե րին պի տի մո լո րեց-

նեն: Եվ ա նօ րե նութ յան շա տա նա լուց շա տե րի սե րը պի տի ցա մա քի: 

Բայց ով մին չեւ վերջ համ բե րեց, նա պի տի փրկվի» (տե՛ս Մատթ. ԻԴ 

6-13): Տե րը, ման րա մաս նո րեն նկա րագ րե լով Իր երկ րորդ գալստ յան 

նա խան շան նե րը, ա սում է, որ «այդ ժա մա նակ մեծ նե ղութ յուն պի տի 

լի նի, որ պի սին չի ե ղել աշ խար հի ա րար չա գոր ծութ յան սկզբից մին-

չեւ այժմ եւ այ լեւս չի էլ լի նի» (Մատթ. ԻԴ 21): Քրիս տոսն ա ռա ջին 

ան գամ ե կավ խո նարհ կեր պով` ի րա գոր ծե լով մարդ կութ յան փրկա-
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գոր ծութ յու նը, սա կայն Նրա երկ րորդ` փա ռա վոր յալ, աստ վա ծա պես 

գա լուս տը տե սա նե լի է լի նե լու բո լո րին, քան զի «ինչ պես փայ լա կը, 

որ ել նում է ա րե ւել քից եւ ե րե ւում է մին չեւ ա րեւ մուտք, մար դու 

Որ դու գա լուստն այդ պես կլի նի» (Մատթ. ԻԴ 27): Դարձ յալ` ըստ 

սբ. Մ. Խո րե նա ցու` «Խոր հուրդ Մեծ եւ Սքան չե լի» է Քրիս տո սի 

ա ռա ջին գա լուս տը, նույն քան «մեծ», սա կայն «սոս կա լի» խոր հուրդ 

է Քրիս տո սի երկ րորդ հայտ նութ յու նը, գա լուս տը, ո րով հե տեւ այս 

ան գամ Տե րը գա լու է` դա տե լու ազ գե րին, բո լոր նրանց, ով քեր 

ար հա մար հե ցին ի րենց փրկութ յան հա մար Աստ վա ծոր դու հե ղած 

սուրբ Ար յու նը, ի րենց ապ րած մեղ սա լից կյան քով «վերս տին խա չե-

ցին» Նրան, Ով խա չի ա նարգ մա հը հանձն ա ռավ յու րա քանչ յուր 

մե ղա վոր մար դու փրկութ յան հա մար: Այս մա սին եւ սուրբ ա ռաք-

յալն է գրում, որ «Տեր Հի սուս կհայտն վի երկն քից` Իր հրեշ տակ-

նե րի զոր քով` կրա կի վրեժ լու ծե լու հա մար նրան ցից, ո րոնք չեն 

ճա նա չում Աստ ծուն եւ չեն հնա զանդ վում մեր տեր Հի սուս Քրիս-

տո սի Ա վե տա րա նին. նրանց պա տի ժը պետք է լի նի հա վի տե նա կան 

կոր ծա նու մը` հե ռու Տի րոջ ներ կա յութ յու նից» (Բ Թե սաղ. Ա 7-9): 

Երկ րորդ Գալստ յա նը նա խոր դող վե րը թվարկ ված նա խան շան-

նե րը, սա կայն, դեռ սկիզբն են լի նե լու նե ղութ յուն նե րի, քա նի որ 

«Այդ օ րե րի նե ղութ յու նից ան մի ջա պես հե տո, ա րե գա կը պի տի խա-

վա րի, եւ լու սինն իր լույ սը չպի տի տա, եւ աստ ղե րը երկն քից պի տի 

ընկ նեն, ու երկն քի զո րութ յուն նե րը պի տի շարժ վեն» (Մատթ. ԻԴ 

29, Հո վել Բ 10):  Այդ ա հեղ ու սոս կա լի Օր վա մա սին մար գա րեա ցել 

են հինկ տա կա րան յան գրե թե բո լոր աստ վա ծընտր յալ մար գա րե նե-

րը` փոր ձե լով հնա րա վո րինս պատ կե րա վոր նկա րագ րել «Տի րոջ Մեծ 

Օր վա» ահն ու սար սա փը. «Տի րոջ օ րը խա վար է եւ ոչ թե լույս» 

(Ա մովս Ե 18), «այն բար կութ յան օր է, նե ղութ յան ու վտան գի, խա-

վա րի ու մե գի, ամ պի ու մա ռա խու ղի օր… » (Սո փո նիա Ա 14-16): 

Եվ ինչ պես որ խա չի չար չա րանք նե րով ա մեն քին փրկեց դժոխ քից 

ու մահ վան ա նեծ քից, այն պես էլ խա չի նշա նով պի տի գա` դա տե-

լու ազ գե րին: «Եվ ա պա երկն քի վրա Մար դու Որ դու նշա նը պի-

տի ե րեւա, ու այդ ժա մա նակ երկ րի բո լոր ազ գե րը լա ցու կոծ պի տի 

ա նեն եւ պի տի տես նեն մար դու Որ դուն, որ գա լիս է երկն քի ամ-

պե րի վրա յով` զո րութ յամբ ու բա զում փառ քով» (Մատթ. ԻԴ 30): 

Ըստ սբ․ Գր. Տա թեւա ցու` «այն ժամ երկն քում կծա գի փրկչա կան 

Խա չը եւ կկանգ նի Գող գո թա յի վրա, ուր խաչ վեց: Այն ժամ  երկն-

քում կհայտն վեն Տի րոջ չար չա րան քի գոր ծիք նե րը` մե խե րը, գե-

ղար դը, ե ղեգ նը, փշե պսա կը, քա ցախն ու լե ղին, ար յու նը, թու քը 
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մեզ հա մար, ապ տա կը, կա պանք նե րը, կո ղի պատռ ված քը եւ մե խե րի 

տե ղե րը, քան զի «Պի տի նա յեն նրան, Ում խո ցե ցին» (տե՛ս Հայտն. 

Ա 7): Այդ օ րը մարդ կա յին ցե ղը պի տի ա մա չի, որ ա նար գեց Խա չի 

նշա նը» («Քա րոզ Խա չե լութ յան մա սին»): Բո լոր մե ղա վոր ներն ու 

ան հա վատ նե րը պի տի ող բան ու վայ տան ի րենց ան ձե րին, քան զի 

պի տի զղջան ի րենց գոր ծած ա նօ րի նութ յուն նե րի ու չա րիք նե րի հա-

մար, պի տի զղջան, որ չհա վա տա ցին Աստ ծուն, Նրա ան սուտ խոս-

տում նե րին, այլ հա ճույք գտան ա նօ րի նութ յան մեջ: Հայտ նութ յան 

գիր քը, նկա րագ րե լով այն սար սա փը, որ Դա տաս տա նի օ րը հա մա-

կե լու է հա մայն մարդ կութ յա նը, ա սում է, թե ինչ պես ան զեղջ մե-

ղա վոր նե րը «լեռ նե րին կա սեն` ըն կեք մեզ վրա, եւ բլուր նե րին, թե` 

ծած կե ցեք մեզ. ո րով հե տեւ ե կավ Նրա բար կութ յան մեծ օ րը, եւ ո՞վ 

կա րող է կանգ նել Նրա ա ռաջ» (տե՛ս Հայտն. Զ 16, 17, նաեւ` Օվ սե 

Ժ 8): Բո լոր մար գա րե ներն այդ մեծ Օր վա մա սին խո սե լիս նշում են, 

որ «Գա լու է Տե րը ինչ պես կրակ, եւ նրա կառ քը` ինչ պես մրրիկ…, 

քան զի հա մայն եր կի րը պի տի դատ վի Տի րոջ կրա կով» (Ե սա յի ԿԶ 

15,16), նաեւ` «Նրա առ ջեւից լա փող կրակն է, հե տեւից` բոր բոք-

յալ բո ցը» (Հո վել Բ 3), նաեւ` «Կրա կով կմաշ վի ամ բողջ եր կի րը» 

(Սո փո նիա Ա 18): Սուրբ Պետ րոս ա ռաք յալն էլ գրում է, որ «Այժմ 

եր կինք եւ եր կիր վե րա պահ ված են կրա կին դա տաս տա նի օր վա եւ 

ամ բա րիշտ մարդ կանց կոր ծան ման օր վա հա մար» (Բ Պետր. Գ 7), 

քա նի որ «մար դու Որ դին գա լու է իր Հոր փառ քով` Իր հրեշ տակ-

նե րի հետ միա սին. եւ այն ժա մա նակ յու րա քանչ յու րին կհա տու ցի 

ըստ իր գոր ծե րի» (Մատթ. ԺԶ 27): Հա վա տանք, թե ոչ, Տի րոջ գա-

լուստն ու Ա հեղ Դա տաս տանն ան խու սա փե լի են յու րա քանչ յու րիս 

հա մար, քա նի որ «Մարդ կանց սահ ման ված է մեկ ան գամ մեռ նել 

եւ այ նու հե տեւ` Դա տաս տան» (Եբր. Թ 27): Սա կայն մինչ դա տաս-

տա նը, հա մընդ հա նուր հա րութ յուն պետք է լի նի, փակ գե րեզ ման նե րը 

պի տի բաց վեն եւ մե ռել նե րը, լսե լով Քրիս տոս Աստ ծու ա հեղ կո չը, 

հա րութ յուն պի տի առ նեն, ինչ պես աս վում է Հով հան նու Ա վե տա-

րա նում. «Կգա ժա մա նակ, երբ բո լոր նրանք, որ գե րեզ ման նե րում 

են, կլսեն Աստ ծու Որ դու ձայ նը եւ դուրս կգան. ով քեր բա րի գոր-

ծեր են ա րել` կյան քի հա րութ յան հա մար, իսկ ով քեր չար գոր ծեր են 

ա րել` դա տաս տա նի հա րութ յան հա մար» (Հովհ. Ե 28, 29): Հա մայն 

մարդ կութ յունն այդ ժամ հո գով եւ մարմ նով կկանգ նի դա տաս տա նի 

ա ռաջ…:
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«ԲԱՑ ՎԵՑ ԿՅԱՆ ՔԻ ԳԻՐ ՔԸ…»

«Արդ, երբ որ Մար դու Որ դին գա Իր փառ քով եւ բո լոր հրեշ-

տակ նե րը` իր հետ, այն ժա մա նակ նա պի տի նստի իր փառ քի գա հի 

վրա, ու նրա ա ռաջ պի տի հա վաք վեն բո լոր ազ գե րը, եւ նա նրանց 

միմ յան ցից պի տի զա տի, ինչ պես մի հո վիվ, որ զա տում է ոչ խար-

նե րին այ ծե րից… » (Մատթ. ԻԵ 31, 32): Վար դան Այ գեկ ցին ա սում 

է, որ Տի րոջ գալստ յան ժա մա նակ նույ նիսկ եր կին քը թա փուր կմնա 

ան բավ լու սե ղեն դա սե րից, քան զի Տերն Իր ողջ փառ քով եւ հրեշ-

տակ նե րի ու սրբե րի գնդե րով պի տի գա: Ու պի տի բաց վեն գրքե րը. 

«Բաց վեց նաեւ մի այլ գիրք` կյան քի գիր քը: Եվ մե ռել նե րը դատ վե ցին 

ըստ գրվածք նե րի` ի րենց գոր ծե րի հա մա ձայն…: Եվ յու րա քանչ յու-

րը դատ վեց ըստ իր գոր ծե րի» (Հայտն. Ի 12, 13, տե՛ս նաեւ` Դա նիել 

Է 9): Այդ ժամ ողջ մարդ կութ յան, երկ նա յին զոր քե րի ու սրբե րի առ-

ջեւ հայտ նի կդառ նան մեր գոր ծե րը, խո հերն ու մտո րում նե րը: Սբ. 

Գր. Նա րե կա ցին շատ պատ կե րա վոր կեր պով է նկա րագ րում այն. 

«Աս պա րեզ կգան գոր ծե րը ծա ծուկ
Հայտ նի կդառ նան մեր կրքերն ան տես,
          Վարքն ու բարքն ամ բողջ, հույ զե րը ներ քին
          Պարզ կնկար վեն մեր մարմ նի վրա…» (Նա րեկ,  Բան ՀԹ Բ), 

այ սինքն` այդ ժամ ա մեն ոք հենց իր մարմ նին իս կույն ստույգ 

ան թե րի գրութ յամբ կտես նի մինչ այդ ծածկ ված մտքերն ու խոր-

հուրդ նե րը, գոր ծե րը, քան զի «Տերն ի լույս է հա նե լու խա վա րի 

գաղտ նիք նե րը եւ  հայտ նի է դարձ նե լու սրտի խոր հուրդ նե րը…» 

(Ա Կորնթ. Դ 5):  Ինչ պի սի ա մոթ ու նա խա տինք, քան զի այդ ա հա-

վոր ատ յա նի ա ռաջ հայտ նի կդառ նա, ինչ որ մենք ա րել ենք ծա ծուկ 

ու խա վա րի մեջ: Այդ Ա հեղ Օ րը «բո լոր հպարտ ներն ու ամ բար տա-

վան նե րը, մե ծա միտ ներն ու գո ռոզ նե րը կխո նարհ վեն» (Ե սա յի Բ 12), 

- ա սում է մար գա րեն, կզղջան ի րենց գոր ծած չա րիք նե րի ու ապ րած 

կյան քի հա մար, սա կայն ուշ կլի նի, քան զի 

 «Այս տե ղից կան խավ ի վեր չա ռաք ված
   Հե ծե ծանք ներն ու հա ռա չանք նե րը

 Այ լեւս լսե լի չեն լի նի այն տեղ» (Նա րեկ, Բան ՀԹ Գ):

Ո րով հե տեւ Քրիս տոս Աստ ված միայն այս կյան քում է մե ղա-

վոր նե րի հան դեպ ո ղոր մած ու բա րե գութ, միայն այս տեղ է պատ-

րաստ ըն դու նել ան կեղ ծո րեն զղջա ցող մե ղա վո րի ա պաշ խա րութ յու-
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նը, իսկ այն տեղ, այն սոս կա լի հրա պա րա կում Նա ա նա չառ Դա տա-

վոր է, ո րով հե տեւ 

 «Դա տաս տանն ա հեղ է, դա տա վորն ան խաբ, ան կա շա ռե լի
 Սոս կա լի ա մոթ, դա ժան կշտամ բանք,
 Հան դի մա նութ յուն ան խու սա փե լի,
 Ան ճո ղոպ րե լի տագ նապ ու երկ յուղ,
 …ուր չկա ո՛չ գութ, ո՛չ ո ղոր մութ յուն» (Նա րեկ, Բան ՀԹ Բ): 

Ա նօ րեն ու ամ բա րիշտ մարդ կանց չի փրկի ո չինչ` հարս տութ-

յուն, փառք, ո րոնց վրա հույս էին դրել, ինչ պես ա սում է մար գա-

րեն. «Նրանց ար ծաթն ու ոս կին նրանց չի կա րո ղա նա փրկել Տի րոջ 

բար կութ յան օ րը…» (Սո փո նիա Ա 18): Ատ յա նի առ ջեւ  պի տի կար-

կա մի մար դու բե րա նը, պի տի դո ղան բո լոր ա րա րած նե րը, քան զի 

«մար դիկ ի րենց խո սած ա մեն դա տարկ բա նի հա մար դա տաս տա նի 

օ րը հա շիվ են տա լու, քան զի քո խոս քե րով պի տի ար դա րա նաս, եւ 

քո խոս քե րով պի տի դա տա պարտ վես» (Մատթ. ԺԲ 36, 37): Ի՞նչ 

պի տի ա սենք այդ Ա հեղ Օ րը, ե թե մեր ժա մա նա կա վոր կյանքն անց 

ենք կաց նում ծու լութ յամբ ու ան հո գութ յամբ` չու նե նա լով փրկութ-

յան վարձ քի ակն կա լիք: Այդ Օ րը Նա մե զա նից հա շիվ պի տի պա-

հան ջի այս կարճ ժա մա նակ վա մեր ան հո գութ յան հա մար եւ մեզ 

պի տի ա սի. «Ձե՛զ հա մար մարմ նա ցա, ձե՛զ հա մար մարմ նով երկ րի 

վրա քայ լե ցի, ձե՛զ հա մար տանջ վե ցի, թուք ըն դու նե ցի, ձե՛զ հա-

մար ապ տակ վե ցի, ձե՛զ հա մար խաչ վե ցի, ձե՛զ հա մար խա չա փայ-

տի վրա քա ցախ խմե ցի, որ պես զի ձե՛զ երկ նա յին եւ սուրբ դարձ-

նեմ: Իմ ար քա յութ յու նը ձե՛զ շնոր հե ցի…: Իսկ դուք, մե ղա վոր ներ 

եւ բնութ յամբ մահ կա նա ցու ներ, դուք Իմ` ձե՛զ հա մար չար չար ված 

Տի րոջս հա մար ի՞նչ չար չա րանք ներ կրե ցիք…» (սբ. Եփ րեմ Ա սո-

րի): Վա՜յ մե ղա վոր նե րին, որ կկար կա մեն ու կպա պանձ վեն այդ-

ժամ, քան զի ո չինչ չեն կա րո ղա նա ա սել: Նրանք վա՜յ կտան ի րենց 

ան ձե րին` ա սե լով. «Ինձ ան մա հութ յուն խոս տա ցավ, իսկ ես մնում 

եմ այս մահ վան մեջ. հրա վի րեց դե պի վեր` եր կինք, իսկ ես իջ նում 

եմ դժոխ քի ան դունդ նե րը. պատ րաս տեց փա փա գե լի դրախ տը, իսկ 

ես ընտ րե ցի խո ցո տիչ փու շը. նաեւ պատ րաս տեց մշտնջե նա վոր 

կյան քը եւ փառ քը, իսկ ես ինձ մեղ քով սպա նե ցի…» (սբ. Հովհ. 

Ման դա կու նի): Եվ այդ ժամ ար դար Դա տա վո րը կզա տի (ոչ խար նե-

րին) ար դար նե րին (այ ծե րից) մե ղա վոր նե րից (տե՛ս Մատթ. ԻԵ 32): 

Եվ ար դար նե րին, որ իր Ա ջին պի տի կանգ նեց նի, կա սի. «Ե կե՛ք, 
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Իմ Հոր օրհն յալ ներ, ժա ռան գե ցե՛ք աշ խար հի սկզբից ձեզ հա մար 

պատ րաստ ված ար քա յութ յու նը», իսկ մե ղա վոր նե րին, որ Իր ձա խին 

կլի նեն, կա սի ար դար Դա տա վո րը. «Ա նիծ յալ նե՛ր, գնա ցե՛ք Ինձ նից 

հա վի տե նա կան կրա կը, որ պատ րաստ ված է սա տա նա յի եւ իր հրեշ-

տակ նե րի հա մար»: Եվ մե ղա վոր նե րը կգնան դե պի հա վի տե նա կան 

տան ջանք, իսկ ար դար նե րը` հա վի տե նա կան կյանք (տե՛ս Մատթ. ԻԴ 

46): «Եվ նա, ո րի ա նու նը կյան քի գրքում գրված չգտնվեց, գցվեց 

կրա կե լճի մեջ» (Հայտն. Ի 15), ո րը բո լոր չա պաշ խա րած մե ղա վոր-

նե րի վեր ջին հանգր վանն է լի նե լու, «ուր նրանց որ դը չի մեռ նե լու, 

եւ նրանց կրա կը չի հանգ չե լու» (տե՛ս Ե սա յի ԿԶ 24), քան զի տան-

ջանք նե րը հա վի տե նա կան են: Եվ ե թե ան զեղջ մե ղա վոր նե րը հա-

վիտ յանս հա վի տե նից պի տի տանջ վեն կրա կե լճում, «մա հը պի տի 

փնտրեն ու չպի տի գտնեն», հա վետ պի տի այր վեն ու չմոխ րա նան,  

ա պա ար դար նե րը հա վիտ յանս հա վի տե նից պի տի վա յե լեն երկն քի 

ար քա յութ յան անս պառ բա րիք նե րը Աստ ծո մշտնջե նա կան ներ կա-

յութ յան մեջ, եւ քա նի որ ի րենց ժա մա նա կա վոր կյան քի ըն թաց-

քում ա ռա քի նի ու բա րի կեն ցա ղա վա րութ յամբ հա ճո ե ղան Տի րո ջը, 

չար չա րա նա կից ե ղան Նրան,  մաս նա կից կլի նեն նաեւ խոս տաց-

ված բա րիք նե րին` ար քա յութ յան մեջ, քան զի «Աստ ված պի տի սրբի 

նրանց աչ քե րից ա մեն ար տա սուք. եւ այ լեւս մահ չկա, ո՛չ սուգ, ո՛չ 

ա ղա ղակ, ո՛չ ցավ եւ ո՛չ չար չա րանք, քա նի որ ա ռա ջինն ան ցավ» 

(Հայտն. ԻԱ 4): Ու րեմն այդ Օ րը մե ղա վոր նե րի մշտնջե նա կան ող բի 

եւ սու գի սկիզբն է, ար դար նե րի` ան ճառ ու հա վի տե նա կան հանգս-

տի սկիզ բը: 

ՏԻ ՐՈՋ ԳԱԼՍՏ ՅԱՆ ՕՐՆ ՈՒ ԺԱ ՄԸ

«Բայց այդ օր վա եւ ժա մի մա սին ոչ ոք չգի տի…», - ա սաց Տե-

րը (Մատթ. ԻԴ 36)` չկա մե նա լով մարդ կանց հայտ նել Իր գալստ յան 

Օրն ու ժա մը, մեր իսկ օ գու տի հա մար, որ պես զի յու րա քանչ յուր 

մարդ ա մեն օր սպա սի Տի րոջ վե րա դար ձին` իր կյան քի յու րա քանչ-

յուր օրն ապ րե լով այն պես, կար ծես վեր ջի նը լի նի: «Զգույշ ե ղեք 

ինք ներդ ձեզ նից, - ա սում է Տե րը, - գու ցե ձեր սրտե րը ծան րա-

նան զե խութ յամբ եւ հար բե ցո ղութ յամբ ու աշ խար հիկ հոգ սե րով. 

եւ հան կար ծա կի հաս նի ձեր վրա այն օ րը…: Ար թո՛ւն կա ցեք այ սու-

հե տեւ, ա մեն ժամ ա ղոթք ա րեք, որ պես զի կա րո ղա նաք զերծ մնալ 

այն ա մե նից, որ լի նե լու է, եւ ար ժա նի լի նեք կանգ նե լու մար դու 

Որ դու առ ջեւ», - հոր դո րում է Ղու կաս Ա վե տա րա նի չը (ԻԱ 34-36), 
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ո րով հե տեւ «այն ժա մին, երբ չեք սպա սում, կգա մար դու Որ դին» 

(տե՛ս Մատթ. ԻԴ 44), քան զի «Տի րոջ օրն այն պես է հաս նում, ինչ-

պես գո ղը` գի շե րով» (Ա Թե սաղ. Ե 2): Ու րեմն գի տե նա լով այս, ար-

թուն լի նենք հո գով, ա մեն վայրկ յան սպա սենք Տի րոջ վե րա դար ձին` 

ապ րե լով մեր «պանդխ տութ յան ժա մա նա կը» աստ վա ծա հա ճո կեն-

ցա ղա վա րութ յամբ, զղջանք ու ա պաշ խա րենք մեր գոր ծած սխալ նե-

րի ու մեղ քե րի հա մար, ող ջա խոհ եւ զգոն լի նենք, որ պես զի Տի րոջ 

գալստ յան ժա մա նակ վստա հու թյուն ու նե նանք Նրա առ ջեւ կանգ-

նե լու ու լսե լու Նրա նից. «Ապ րե՛ս, բա րի եւ հա վա տա րիմ ծա ռա, 

ո րով հե տեւ այդ քչի մեջ հա վա տա րիմ ե ղար, շա տի վրա կկար գեմ 

քեզ. մտի՛ր քո Տի րոջ ու րա խութ յան մեջ…» (Մատթ. ԻԵ 21):

ՆԵՐ ԿԱ ՅԻՍ ԿՅԱՆ ՔԸ՝ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ՄԻ ՇՐՋԱՆ

Ի՞նչ է մեր ներ կա յիս կյան քը, ե թե ոչ պատ րաս տութ յան մի 

շրջան` Տի րո ջը դի մա վո րե լու հա մար, քան զի յու րա քանչ յուր քրիս-

տոն յա «հա վա տա րիմ ծա ռա յի» պես ա մեն օր պետք է պատ րաստ 

լի նի Տի րոջ վե րա դար ձին. ներ կա յիս կյան քում հան դի պող նե ղութ-

յուն ներն ու փոր ձութ յուն նե րը, եր բեմն ան տա նե լի թվա ցող ա նար-

դա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րում ենք մի միայն երկ րորդ գալստ յան 

եւ ար դար Դա տաս տա նի հույսն ու նե նա լով մեր սրտում, ո րով հե տեւ 

գի տենք, որ փոքր նե ղութ յուն նե րի դի մաց, որ կրել ենք Աստ ծո ան-

վան հա մար, հար յու րա պա տիկ պի տի վար ձատ րի Տե րը այն Օ րը: 

Ուս տի «Աստ ծու խոստ ման հա մա ձայն, աչք ներս հա ռած սպա սում 

ենք նոր երկն քի ու նոր երկ րի, ո րոն ցում ար դա րութ յունն է բնակ վում» 

(Բ Պետր. Գ 13): Ան շուշտ, հեշտ չէ դի մա կա յել մե րօր յա փոր ձութ-

յուն նե րին ու գայ թակ ղութ յուն նե րին` ա մեն օր պատ րաստ լի նե լով 

Տի րոջ վե րա դար ձին, սա կայն ե կե ղե ցու սուրբ հայ րե րը խոր հուրդ 

են տա լիս մահ վան եւ դա տաս տա նի օ րը  միշտ պա հել մեր աչ քե-

րի առ ջեւ. «Միշտ հի շիր Դա տաս տա նի օ րը եւ քեզ չեն հաղ թի ո՛չ 

շնութ յու նը, ո՛չ սպա նութ յու նը, ո՛չ ա նա ռա կութ յու նը…» (սբ. Կյու-

րեղ Ե րու սա ղե մա ցի), ո րով հե տեւ «Ե թե միշտ հի շենք մեծ Բե մի ար-

հա վիրք նե րը եւ Դա տաս տա նի ա հա վոր Օ րը, ա մո թը, որ լի նե լու է 

տիե զե րա կան հրա պա րա կի ա ռաջ, ե թե հի շենք տան ջանք նե րի բազ-

մութ յու նը, թու նա վոր որ դե րի դառ նութ յու նը, աղ ջա մուղ ջի շո շափե լի 

խա վա րը, գե հե նի հրի կայ ծակ նե րի բոր բո քու մը, հնոց նե րի բարձ-

րա ձայն գո չու մը, մե ղա վոր նե րի մշտա տեւ այ րումն ու խո րո վու մը, 
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ցա վե րի ու ա ղետ նե րի ան տա նե լի կսկիծ նե րը, կա րող ենք զերծ մնալ 

սա տա նա յի ո րո գայթ նե րից, երկ յու ղով կանգ նել Աստ ծո դի մաց…» 

(սբ. Հովհ. Ման դա կու նի): Ու թեեւ Աստ վա ծա շունչ Գրքերն ու ե կե-

ղե ցու հայ րերն այս քան ու դեռ ա վե լի խո սում են այդ Ահեղ Օր վա 

մա սին, սա կայն շատ մար դիկ շա րու նա կում են հա մա ռո րեն մեր ժել 

դա տաս տա նի ի րո ղութ յու նը, մինչ դեռ այն ան խու սա փե լի է յու րա-

քանչ յու րիս հա մար…: Հի շենք աղ քատ Ղա զա րո սի եւ մե ծա հա-

րուս տի ա ռա կը (տե՛ս Ղուկ. ԺԶ 19-31). մե ծա հա րուս տը նույն պես 

մեզ նից շա տե րի պես իր ժա մա նա կա վոր կյան քի ըն թաց քում մեր ժել 

ու ան տե սել էր Աստ ծո ար դար Դա տաս տա նի անժխ տե լի փաս տը` 

ապ րե լով ցոփ ու շվայտ կյան քով, քան զի նա «…ա մեն օր ա ռա տա-

պես ու րա խութ յուն էր ա նում»`  եր բեք չգթա լով  իր դռանն ըն կած 

վեր քե րով ծածկ ված աղ քատ Ղա զա րո սին: Ըստ սբ. Հովհ. Ոս կե բե-

րա նի` մե ծա հա րուս տի մեղքն ա ռա վել մեծ էր նրա նով, որ նա մշտա-

պես, ա մեն օր էր տես նում Ղա զա րո սին` մնա լով նույն ան գութն ու 

ա նո ղոր մը. «Հա րուս տը հար կադր ված էր ել նել ու մտնել եւ նրան 

ըն կած տես նել, որ պես զի եր բեք չկա րո ղա նար ա սել, թե` «Ան ցա, եւ 

իմ աչ քե րը չտե սան»: Ուս տի մահ վա նից հե տո ի րա վա ցիո րեն տանջ-

վում էր դժոխ քի կրակ նե րի մեջ` կա րոտ մեկ կա թիլ ջրի…: Իսկ աղ-

քատ Ղա զա րո սը քա ջութ յամբ, համ բե րութ յամբ ու հե զութ յամբ 

կրեց  իր երկ րա վոր կյան քի բո լոր տա ռա պանք նե րը` աղ քա տութ յու-

նը, հի վան դութ յու նը, միայ նութ յու նը` եր բեք չա նի ծե լով հա րուս-

տին ու չդժգո հե լով Աստ ծուց: Ա հա թե ին չու է սբ. Հովհ. Ոս կե բե-

րա նը ա սում, որ «Ե թե չլի նեին հա րութ յուն եւ դա տաս տան, ա պա 

Աստ ված չէր թույ լատ րի աղ քատ Ղա զա րո սին (նաեւ մե րօր յա շատ 

աղ քատ ղա զա րոս նե րի - Ա. Խ.) այս տե ղից հե ռա նալ ա ռանց ո րեւէ 

բա րիք ստա նա լու…»: Այս ա ռա կից ա նենք անհ րա ժեշտ հե տեւութ-

յուն ներ` հի շե լով սբ. Հա կո բոս ա ռաք յա լի խոս քը. «Ո ղոր մա ծութ-

յու նը բարձ րագ լուխ պար ծե նում է դա տաս տա նի դի մաց» (Հակ. Բ 

13)…: Եվ ով քեր ո ղոր մութ յուն չեն գոր ծել այս կյան քում, այն տեղ 

էլ ո ղոր մութ յուն չեն գտնի ա մեն քի Ա րար չից (Ա հեղ Դա տա վո րից): 

Դարձ յալ հի շենք, որ այն տեղ, այն սոս կա լի Ատ յա նի առ ջեւ, 

տիե զե րա կան հրա պա րա կում ոչ ոք մեզ չի օգ նի, այլ մեր գոր ծե-

րը մեզ դա տա խազ կլի նեն.  «Բա ժան վե լու են միմ յան ցից հայ րերն 

ու որ դի նե րը, եւ ան ջատ վե լու են հա րա զատ եղ բայր նե րը…, քան զի 

եղ բայրն իր եղ բո րը չի օգ նի  եւ ոչ էլ հայ րը` իր ծնած որ դուն, եւ 

ոչ ոք չի կա րող օգ նել ի րեն հա րա զատ ան ձին, քան զի Դա տա վորն 

ա նա չառ է, եւ Դա տաս տա նը` ի րա վա ցի» (Խոս րով Ան ձեւա ցի):
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Ու րեմն  զղջանք ա հեղ տան ջանք նե րի ա հով եւ ա նանց բա րիք-

նե րի փա փագ մամբ, «հա վա տի բա րի մար տը մղենք եւ պինդ կառ-

չենք հա վի տե նա կան կյան քից, ո րին կանչ վե ցինք…» (տե՛ս Ա Տիմ. Զ 

12), քան զի Տե րը մոտ է. «Ա հա գա լիս եմ  շու տով, եւ Ինձ հետ են Իմ 

վար ձե րը, որ պես զի հա տու ցեմ յու րա քանչ յու րին ըստ իր գոր ծե րի» 

(Հայտն. ԻԲ 12): Այդ «շու տով»-ը կա րող է լի նել ա մեն վայրկ յան. 

Տի րոջ վե րա դար ձի մո տա լուտ լի նելն ա ռա վել շեշ տե լու եւ մահ կա-

նա ցու նե րիս մշտար թուն վի ճա կի մեջ պա հե լու հա մար ե կե ղե ցու 

սուրբ հայ րերն ա սում են. «Քրիս տո սը ե րեկ խաչ վեց, այ սօր հա-

րութ յուն ա ռավ, վա ղը պի տի գա»: «Տե րը չի ու շաց նի Իր խոս տու մը, 

ինչ պես կար ծում են ո մանք…, այլ համ բե րա տար է ձեր հան դեպ.  

քան զի չի ու զում, որ ո րեւէ մե կը կորստ յան մատն վի, այլ ու զում է, 

որ ա մենքն ա պաշ խա րեն»,- ա սում է ա ռաք յա լը (Բ Պետր. Գ 9): Ուս-

տի «Տի րոջ համ բե րա տա րութ յու նը փրկութ յուն հա մա րենք» (տե՛ս Բ 

Պետր. Գ 15) ու ա պաշ խա րենք այ սօր,  ո րով հե տեւ Քրիս տոս Աստ-

ված «այս տե՛ղ է նստած ո ղոր մութ յան ու շնոր հի ա թո ռին, իսկ այն-

տեղ կնստի դա տաս տա նի ա թո ռին…: Այս տե՛ղ է նե րում, իսկ այն-

տեղ դա տա պար տում է…» (սբ. Գր. Տա թեւա ցի):  

Հու սով եւ ցնծութ յամբ սպա սենք երկ նա վոր Փե սա յի գալստ-

յա նը. ջանք թա փենք, որ Նա գտնի մեզ ան բիծ ու ա նա րատ, խա-

ղա ղութ յան մեջ (տե՛ս Բ Պետր. Գ 14, 15)` ար ժա նաց նե լով երկն քի 

ար քա յութ յանն ու հա վի տե նութ յան անս պառ պար գեւ նե րին: Եվ 

Նրան, հա վի տե նութ յան Թա գա վո րին, որ ա նեղծ եւ ա նե րե ւույթ է, 

միակ Աստ ծուն փա՜ռք եւ պա տիվ հա վիտ յանս հա վի տե նից: Ա մեն 

(Ա Տի մ. Ա 17): 
(2011 թ., ապրիլ, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթ)                                

                                         

Վ ե ր ջ
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Ա պաշ խա րե ցե՛ք, ո րո վե տեւ երկն քի ար քա յութ յու նը մո տե ցել է 
(Տ. Միքայել վրդ. Գեւորգյան)... ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․7

Աստված սպասում է մեղավորի դարձին 
(Տ. Գրիգոր քհն. Հովհաննիսյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․12

Կենդանի Աստծու տաճար եք դուք (Տ. Միքայել վրդ. Գեւորգյան) ․․․․․․․17

Փրկագործություն (Տ. Միքայել վրդ. Գեւորգյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 22

Բայց Աստ ված տա լիս է միայն նրան, ով փնտրում է 
(Տ. Թեոդորոս վրդ. Զաքարյան)… ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 26

Եր ջան կութ յու նը Աստ ծու ներ կա յութ յունն է մար դու մեջ 
(Տ. Ադամ քհն. Մակարյան)… ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 31

Մարդու հոգին անմահ է... (Տ. Գրիգոր քհն. Հովհաննիսյան) ․․․․․․․․․․․․ 37

Ի՞նչ է կա տար վում ան մահ հո գու հետ (Տ. Կյուրեղ քհն. Տալյան) ․․․․․․․․40

Մահվամբ բացվում են դռները հավիտենության… 
(Տ. Կյուրեղ քհն. Տալյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 44

Հավիտենական կյանք (Տ. Կյուրեղ քհն. Տալյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 48

Հոգեւոր պատերազմ (Տ. Միքայել վրդ. Գեւորգյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 53

Երախտագիտություն եւ ապերախտություն 
(Տ. Ղազար քհն. Պետրոսյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․59

Բայց ով մինչեւ վերջ համբերի, նա պիտի փրկվի… 
(Տ. Միքայել վրդ. Գեւորգյան)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․63

Կախարդության, գուշակության միջոցով սատանան մարդուն 
հեռացնում է Աստծուց (Տ. Ղեւոնդ վրդ. Հովհաննիսյան)  ․․․․․․․․․․․․ 67

Հանցանք եւ պատիժ. Աստված պատժո՞ւմ է, թե՞ խրատում 
(Տ. Միքայել վրդ. Գեւորգյան)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 72

Չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, եւ գաղտնի բան, որ չիմացվի 
(Տ. Կյուրեղ քհն. Տալյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 76

Հիվանդությունը՝ մեղքի հետեւանք (Տ. Միքայել վրդ. Գեւորգյան) ․․․․․80

Գոհացող լինենք Տիրոջից (Տ. Կյուրեղ քհն. Տալյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․86

Անժուժկալ մարդը չի կարող քրիստոնյա լինել 
(Տ. Գրիգոր քհն. Հովհաննիսյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․90

Սուրբ Հաղորդությունը դեղ ու դարման է մեր ամենօրյա 
մեղքերին (Տ. Միքայել վրդ. Գեւորգյան)  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․95

Կյանքը՝ խաչի ճանապարհ (Տ. Տրդատ քհն. Բոզիկյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․102
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Երանի՜ հոգով աղքատներին, որովհետեւ նրանցն է երկնքի 
արքայությունը (Տ. Գրիգոր քհն. Հովհաննիսյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․106

Չաղոթող մարդու հոգին մեռած է (Տ. Միքայել վրդ. Գեւորգյան) ․․․․․․109

Հնազանդություն իշխանություններին (Տ. Կյուրեղ քհն. Տալյան) ․․․․․․ 114

 Զա վակն Աստ ծո պար գեւն է (Տ. Ղազար  քհն. Պետրոսյան)… ․․․․․․․․․ 119

Գայթակղություն (Տ. Կյուրեղ քհն. Տալյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 122

Ճշմարիտ ծառայություն. Ծառաներ եւ տերեր 
(Տ. Կարապետ քհն. Կարապետյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․126

Քրիստոսի մարդեղության խորհուրդը 
(Տ. Միքայել վրդ. Գեւորգյան)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․129

Ե կե ղե ցին երկ նա յին թա գա վո րութ յան խորհր դա պատ կերն է, 
բուն Աստ ծո թա գա վո րութ յունն այս երկ րի վրա... 
(Տ. Մինաս քհն. Մարտիրոսյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․134

Օրհնություն եւ անեծք (Տ. Կյուրեղ քհն. Տալյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․139

 Նե րո ղամ տութ յուն (Տ. Կոմիտաս վրդ. Հովնանյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․143

Նախանձ (Տ. Մինաս քհն. Մարտիրոսյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․148

Ծուլություն (Տ. Ղեւոնդ քհն. Մայիլյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 151

Որկրամոլություն (Տ. Գաբրիել քհն. Պետրոսյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․154

Ա դա մոր դու կյան քը ծնուն դից ի վեր (Տ. Ասողիկ քհն. 
Կարապետյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․156

Խոնարհություն (Տ. Միքայել վրդ. Գեւորգյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 164

Քրիստոնեական դաստիարակություն 
(Տ. Կոմիտաս վրդ. Հովնանյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․168

Անտարբերություն (Տ. Կյուրեղ քհն. Տալյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 172

Պատվիրանազանցություն (Տ. Գրիգոր քհն. Հովհաննիսյան) ․․․․․․․․․․176

Խաչի խորհուրդը (Տ. Միքայել վրդ. Գեւորգյան) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 180
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