ՎԱՂԻՆԱԿ Ծ. ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆ

Գանձեր Աստուծոյ
Խօսքին
Խօսքին Գանձատունէն
(Մեկնութիւն Աւետարանի
Աւետարանի դրուագներու,
դրուագներու, Ա. հատոր)
հատոր)

Պէյրութ
2014
2014

1

Երկու Խօսք
Աստուածաշունչը կենսարար հաց է, որ եթէ բաշխուի`
յագուրդ կը շնորհէ անսուաղ հոգիներուն: Մեկնութեան այս
հատորափուռին
հատորափուռին մէջ` Աստուծոյ Խօսքին կենսարար հացն է
պատրաստուած:
Աստուածաշունչը ընդարձակածաւալ այգի մըն է, ուր եթէ
այգեկութ կատարուի` երկնածոր գինի կը մատակարարուի
Աստուծոյ ներկայութեամբ արբշիռ դարձած սիրտերուն: ՄեկՄեկնութեան այս հատորայգիի
հատորայգիին մէջ` Աստուծ
Աստուծոյ
տուծոյ Խօսքին այգեկութն
այգեկութն
է կատարուած եւ ընտիր գինի հրամցուած:
Աստուածաշունչը անպատում գանձեր պարունակող գանգանձարան մըն է,
է, որ եթէ բացուի Աստուծոյ Խօսքին
Խօսքին պապակը ունե
ունեւնեցող միտքերուն դիմաց` կրնայ զանոնք ճանապարհացոյց
անապարհացոյց լուսելուսեղէն սլաքներու փոխակերպել: Մեկնութեան այս գանձարանին
գանձարանին
մէջ`
մէջ` Աստուծոյ Խօսքին գանձերն են հրապարակուած:
Աստուածաշունչը սիւնն է երկրին եւ կռթնարանը երկրաերկրաւորներուն, որուն եթէ վստահուի ու կառչուի` երկիրը կը մնայ
անսասան, եւ երկրաւորները` անսայթաք: Մեկնութեան
Մեկնութեան այս
հատորին մէջ` Աստուծոյ Խօսքին
Խօսքին սիւնին վստահելու
վստահելու ու կառչեկառչելու փողն է հնչեցուած:
Աստուածաշունչը նիւթեղէն
նիւթեղէն երկնապարգեւ պտուղ մըն է,
որուն
որուն հիւթը եթէ ըմպուի`
ըմպուի` կը բժշկուի մարդուս կեանքը: ՄեկՄեկնութեան այս հատորին մէջ` Աստուծոյ նիւթեղէն Խօսքին
պտուղն է ճմլուած եւ կենսաբաշխ հիւթի վերածուած:
Այս հրատարակութեան առթիւ, կ'ուզեմ
կ'ուզեմ քանի մը կէտեր
ամփոփ կերպով ձեր ուշադրութեան յանձնել.յանձնել.ա) Աստուծոյ
Աստուծոյ շնորհքով եւ առաջնորդութեամբ լոյսի ընընծայելէ
ծայելէ ետք մեր Տիրոջ խօսած
խօսած առակներուն, գործած հրաշքնե
հրաշքնեներուն ու կատարած բժշկութեանց հոգեւոր մեկնութիւնը, ահա
այս ստուար հատորով,
հատորով, Աւետարանի
Աւետարանի 13 հատուածներու
հատուածներու հոգեհոգե2

ւոր
ւոր մեկնութիւնը կը մատակարարենք մեր ընթերցողներուն:
ընթերցողներուն:
Նկատի առնուած հատուածները երկխօսական բնոյթ ունեցող
դրուագներ են,
են, ի բաց առեալ Տէրունական Աղօթքը:
Աղօթքը:
բ) Հատուածի մը բացատրութիւնը ներկայացնելէ առաջ,
նախ հատուածը իր ամբողջութեանը մէջ առանձին յիշած ենք,
ենք,
որպէսզի ընթերցողը զայն կարդայ ու իր մտքին մէջ ունենայ, եւ
որպէսզի տրուած բացատրութիւնները դիտէ
դիտէ ամբողջ հատուահատուածին լոյսին տակ:
գ) Մեկնութիւնները համար առ համար կատարած ենք:
Առակներու ու հրաշքներու մեկնութեան հատորներէն արդէն
ընթերցողը ընտելացած պէտք է ըլլայ
ըլլայ մեր գրելակերպին. ոեւէ
համարի բացատրութեան սկսելէ առաջ, համարը ընդգծած ենք`
զայն գտնելու արարքը դիւրացնելու համար:
դ) Բացատրուած իւրաքանչիւր հատուածի աւարտին կը
գտնէք սրտաբուխ աղօթք մը, որուն նպատակն է ցոյց տալ, թէ
ինչպէս Աստուածաշունչի խօսքերուն միջոցաւ
միջոցաւ կարելի է խօսիլ
Աստուծոյ հետ:
Աւարտին, շնորհակալութեան
շնորհակալութեան յատուկ խօսք ունիմ հոգեւոր
քոյր`
ոյր` Լիզա Յովհաննէսեանին,
Յովհաննէսեանին, որ սիրայօժար կերպով գրի
առաւ Աւետարանի այն հատուածները զորս բացատրուած են
այս հատորին մէջ, եւ բծախնդրօրէն կատարեց այս ստուար
հատորին վերատեսութեան աշխատանքը
աշխատանքը,
խատանքը, ինչպէս նաեւ իր
ամուսնոյն` Պետիկ Յովհաննէսեանին, որ խրախուսական իր
կեցուածքով միշտ քաջալեր
քաջալեր հանդիսացաւ անոր իր գործին մէջ:

«Անշուշտ պարծենալիք բան մը չունիմ՝ երբ Աւետարանը կը
քարոզեմ [կը
[կը բացատրեմ],
բացատրեմ], որովհետեւ պարտաւոր եմ ատիկա
ընելու, եւ վա՜յ ինծի՝ եթէ չքարոզեմ [չբացատրեմ]: Եթէ ազատ
կամքովս ընէի այս քարոզութիւնը [բացատրութիւնը]
[բացատրութիւնը],
բացատրութիւնը],
վարձատրութիւն պիտի ակնկալէի. բայց իմ կամքովս չէ որ
կ'ընեմ, քանի Աստուծմէ ինծի յանձնուած պարտականութիւն
մըն է»
է» (Ա.Կո
Ա.Կորնթացիս 9.16
9.1616-17):
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Մոգերուն այցը
(Մատթէոս 2.12.1-12)

Հերովդէս թագաւորի օրերուն էր, որ Յիսուս ծնաւ
Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ: Եւ ահա արեւելքէն
մոգեր
մոգեր եկան Երուսաղէմ եւ հարցուցին.
- Ո՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորը. մենք տետեսանք անոր աստղը արեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպագելու
իրեն»:
իրեն»:
Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ
իրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները: Կանչեց
Կանչեց ժողոժողովուրդի բոլոր աւագ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչուսուցիչները եւ հարցուց անոնց, թէ ո´
ո´ւր պիտի ծնէր Քրիստոսը:
Անոնք պատասխանեցին.
- Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ, որովհետեւ
Միքիա մարգարէն այսպէս գրած է.է.«Դո´
Դո´ւն, Բեթլեհէ´
Բեթլեհէ´մ, Յուդայի քաղաք,
հռչակով նուազ չես
Յուդայի միւս քաղաքներէն.
որովհետեւ քեզմէ պիտի ելլէ իշխան մը,
որ պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ Իսրայէլը»:
Իսրայէլը»:
Այն ատեն Հերովդէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց
մոգերը եւ անոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամաժամանակը: Ապա զանոնք Բեթլեհէմ ղրկեց, պատուիրելով.
- Գացէք եւ ստոյգ տեղեկութիւններ
տեղեկութիւններ քաղելով գտէ´
գտէ´ք
երեխան,
երեխան, եւ երբ գտնէք` ինծի իմացուցէք, որպէսզի ես ալ
գամ եւ երկրպագեմ իրեն:
իրեն:

4

Թագաւորին այս հրահանգը լսելէ ետք, մոգերը
մեկնեցան: Անոնք չափազանց ուրախացան, երբ
երբ կրկին
տեսան այն աստղը, որ արեւելքի մէջ տեսեր էին. եւ ահա
աստղը առաջնորդեց զիրենք մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ
այն վայրին վրայ ուր երեխան կը գտնուէր: Երբ տուն
մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետ, եւ
մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցին մանուկին:
Ապա բացին իրենց
իրենց արկղերը եւ Յիսուսի ընծայեցին
իրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս:
Յետոյ ուրիշ ճամբով գացին իրենց երկիրը, առանց
Հերովդէսի հանդիպելու, ինչպէս որ Աստուած երազի մը
մէջ հրահանգեց իրենց:

«Հերովդէս թագաւորի օրերուն էր, որ Յիսուս ծնաւ
Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ: Եւ ահա արեւելքէն
մոգեր եկան Երուսաղէմ»
(Մատթէոս 2.1):
Երուսաղէմ» (Մատթէոս
1) Տուեալ համարը կը հաստատէ թէ Յիսուս ծնաւ «ՀերովՀերովդէս թագաւորի օրերուն»:
Հերովդէս»
օրերուն»: Նոր Կտակարանին մէջ «Հերովդէս»

անունով երեք անձեր ունինք:
ունինք: Հոս յիշուած Հերովդէսը պատպատ1
մութեան մէջ կոչուած է` Մեծն Հերովդէս , եւ իշխած է ամբողջ
Պաղեստինի վրայ Ք.Ա. 3737-4 թ.: Համաձայն արտաքին աղբիւրաղբիւրներուն, Յիսուս ծնաւ Մեծն Հերովդէսի թագաւորութեան վերվերին տարի
տարին,
րին, այսինքն` 4 թուականի սկիզբին,
սկիզբին, եւ նոյն թուակա
թուակականի աւարտին
աւարտին`
ին` 3 թուականը մուտք գործելէ առաջ` Հերովդէս
մեռաւ:
մեռաւ: Ուշագրաւ եւ միաժամանակ հետաքրքրական է, որ
Յիսուսի ծննդեան տարին, փոխանակ նկատուելու պատմուպատմուԵրկրորդ Հերովդէսը Մեծն Հերովդէսի որդին էր եւ կը կոչուէր` Հերովդէս
Անտիպաս, ինչպէս նաեւ` Հերովդէս չորրորդապետ (Ղուկաս 3.1): Ասոր օրով էր որ
Քրիստոս իր առաքելութիւնը իրագործեց: Իսկ երրորդ Հերովդէսը` Հերովդէս
Ագրիպպաս Ա.ն էր, որ թոռնիկն էր Մեծն Հերովդէսի: Եղաւ առաջին հալածիչ
թագաւորը քրիստոնեաներուն (Գործք 12.1-3, 19-23):
1
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թեան առաջին տարին, այսինքն` 1 թուականը, սկսաւ
հաշուըուիլ Մեծն Հերովդէսի մահուան տարիէն, այսինքն` 4
թուականէն: Արդարեւ,
Արդարեւ, Սուրբ Գրոց ոեւէ բառարան եթէ բաբանանք, պիտի տեսնենք որ Յիսուսի ծննդեան տարին դրուած է
4 թուականը, որ Հերովդէսի մահուան տարին էր: Ինչո՞ւ
համար արդեօք: Մենք գիտենք որ Քրիստոսէ
Քրիստոսէ առաջ պատմուպատմութեան թուականի ընթացքը դէպի ետ կու գար կամ կը
հաշուըուէր: Արդ, եթէ Յիսուս ուզէր ծնիլ 1 թուականին
փոխանակ ծնելու 4 թուականին` չէ՞ր կրնար: Անշո´
Անշո´ւշտ
կրնար: Թէ ինչո՞ւ 1 թուականին չծնաւ որպէսզի պատմուպատմութեան 1 թուականը սկսէր հաշուըուիլ իր ծննդեան տարիէն`
չենք գիտեր, եւ ո´
ո´չ ոք կրնայ գիտնալ: Այս հարցումին
հարցումին
գիտութիւնը կը վերաբերի միայն
միայն Աստուծոյ:
Բայց կրնանք հարցնել թէ ինչո՞ւ համար Յիսուս ծնաւ 4
թուականին` Մեծն Հերովդէսի գահակալութեան վերջին տատարին: Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ այստեղ որ պէտք չէ մեր
ուշադրութենէն վրիպի: Յիսուսի ծնած տարին` Մեծն ՀերովՀերովդէս մեռաւ:
մեռաւ: Հերովդէս մարդասպան անձ մըն էր. երբ մարդամարդասէր Յիսուսը ծնաւ` մարդասպանը մեռաւ: Հերովդէս եղած է
չարագործ թագաւոր, եւ ուստի` չարութեան նշանակ: Այս
իմաստով, երկնաւոր Թագաւորին ծնունդը եւ միեւնոյն
միեւնոյն
տարին Հերովդէսի մեռնիլը ցոյց կու տայ, թէ Աստուծոյ Որդին
ծնաւ, որպէսզի տապալէ
տապալէր
լէր Չարը ու անոր
անոր թագաւորութիւնը:
թագաւորութիւնը:
Հերովդէս եղած է մարդատեաց թագաւոր. Յիսուս ծնաւ անոր
գահակալութեան վերջին տարին,
տարին, որպէսզի իր ծնունդով
սկիզբը դնէր
դնէր փոխադարձ սիրոյ ու ներումի թագաւորութեան
մը,
մը, փոխանակ Հերովդէսի ատելավառ թագաւորութեան:
Յիսուսի ծննդեան առաջին տարին, եղաւ չար Հերովդէսի
Հերովդէսի
թագաւորութեան վերջին տարին,
տարին, եւ սա ցոյց կու տայ, թէ
Յիսուս իր ծնունդով եկաւ վերջ դնելու Չարին տիրութեան:
Յիսուսի դէպի երկրաւոր այս կեանքը գալուն տարին, ՀերովՀերովդէսի համար երկրաւոր այս կեանքէն մեկնելու տարին
տարին եղաւ.
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այս իրողութիւնը կը պարզէ, թէ ժամանակներու
ժամանակներու աւարտին,
երբ Յիսուս վերստին երկիր իջնէ, հաւաքել պիտի տայ երկրի
երեսէն բոլոր չարագործները եւ նետել պիտի տայ զանոնք
բոցավառ հնոցին մէջ (Մատթէոս 13.4113.41-42):
2) Անգութ ու մարդատեաց
մարդատեաց էր Հերովդէս: Անգութ ՀերովՀերովդէսին օրով ծնաւ մեր գթառատ Յիսուսը: Մարդատեաց Հե
Հե րովդէսին օրով ծնաւ մեր մարդասէր Փրկիչը: Մենք կրնա՞նք
ողոր-անողորմ մարդոցմով լեցուն մեր միջավայրին մէջ ըլլալ ողոր
մած: Կրնա՞նք աններողամիտ մարդոց մէջ ըլլալ ներողամիտ:
Կրնա՞նք խռովարարներով լի այս աշխարհին մէջ ըլլալ
խաղաղասէր ու խաղաղարար ներկայութիւն:
3) «Յիսուս
Յիսուս ծնաւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ»:
մէջ»:
Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը կը շեշտէ թէ Յիսուս ծնաւ
«Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ»:
մէջ»: Որպէսզի այս
Բեթլեհէմը չշփոթենք Գալիլեայի մէջ գտնուող Բեթլեհէմին
հետ: Արդարեւ, Աստուածաշունչին մէջ յիշուած են երկու
Բեթլեհէմներ, մին Յուդայի քաղաքին մէջ (Միքեայ 5.2), ուր եւ
կը բնակէր Յուդայի ցեղը, իսկ միւսը Գալիլեայի մէջ, որ ուրիշ
այլ քաղաքներու հետ իբրեւ ժառանգութիւն յատկացուած էր
Զաբուղոնի ցեղին (Յեսու 19.15): Երկրորդ պատճառ մըն ալ
կայ թէ ինչո´
ինչո´ւ Աւետարանիչը կը շեշտէ որ Յիսուս ծնաւ
«Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ»:
մէջ»: Ան կ'ուզէ հրեանեհրեաներուն եւ հետագայ բոլոր ընթերցողներուն վստահեցնել, թէ
ծնած Մանուկը խոստացուած Փրկիչն է, որովհետեւ համահամաձայն Աստուածաշունչին խոստացուած
խոստացուած Մեսիան պիտի գար
Յուդայի սերունդէն, եւ եթէ Յուդայի ցեղէն պիտի գար, ուրեմն
պէտք էր որ ծնէր Յուդայի բնակած Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ:
Տակաւին, գիտենք որ Յիսուս Դաւիթի սերունդէն պիտի գար,
եւ նաեւ գիտենք, որ Դաւիթ Յուդայի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ
էր որ պիտի ծնէր եւ հոն էր որ պիտի բնակէր:
4) «Յիսուս ծնաւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ»
մէջ»
հաստատումը,
հաստատումը, պէտք չէ մտածել տայ մեզի, թէ երբ մոգերը
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այցելեցին Յիսուս մանուկին,
մանուկին, անիկա նորածին էր եւ լոկ մի
Մեկնիչ-քանի օրուայ կամ մի քանի շաբթուայ կեանք ունէր: Մեկնիչ
ներ դիտել կու տան, որ Յիսուս մանուկը պէտք է շուրջ մէկ
տարեկան եղած ըլլար մոգերու այցելութեան ժամանակ: Այս
Այս
բացատրութիւնը հաւանական կը նկատուի եթէ նկատի
առնենք երկու կէտ.կէտ.ա) Մատթէոս 2.112.11-ին մէջ կը կարդանք, թէ երբ մոգերը

«տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետ»:
հետ»:

«Տուն»
Տուն» բառը ցոյց կու տայ, որ մոգերու այցելութեան ժամաժամանակ, Յիսուս մսուրի մէջ չէր, այլ` յատուկ տուն մը փոփոխադրուած էր:
բ) Մատթէոս 2.162.16-ին մէջ կը կարդանք, որ Հերովդէս
հրամայեց սպաննել «Բեթլեհէմի մէջ եւ անոր շրջակայքը

գտնուող բոլոր երեխաները, որոնք երկու տարեկան եւ կամ
աւելի փոքր էին, նկատի առնելով Յիսուսի ծննդեան
ժամանակը, որ ստուգած էր մոգերէն»:
մոգերէն»: Հերովդէս
Հերովդէս 4 թուականի

աւարտին` իր մեռնելէն անմիջապէս առաջ2, հրամայեց ջարջարդել տալ Բեթլեհէմի մանուկները, երբ Յիսուս արդէն գրեթէ
մէկ տարեկան էր,
էր, քանի ծնած էր 4 թուականի սկիզբին:
սկիզբին: Եթէ
Յիսուս նորածին ըլլար եւ մէկմէկ-երկու ամսուայ կեանք ունեունենար, այդ պարագային, ինչո՞ւ համար
համար Հերովդէս երկու տարետարեկանէն վար եղող բոլոր փոքրիկները ջարդել պիտի տար.
նման պարագայի, ան կրնար գոնէ կէս տարեկանէն վար եղող
փոքրիկները միայն ջարդել տալ: Կարեւոր է ուշադրութիւն
դարձնել, որ Հերովդէս ջարդման տարիքը որոշեց «նկատի

առնելով Յիսուսի ծննդեան ժամանակը,
ժամանակը, որ ստուգած էր
մոգերէն»:
մոգերէն»: Սա կը նշանակէ, թէ մոգերը անոր հետ իրենց
Ինչպէս Հերովդէս իր մեռնելէն առաջ հրամայեց ջարդել տալ Բեթլեհէմի
մանուկները, հետաքրքրական է նաեւ նկատի առնել, որ ան իր մեռնելէն առաջ
հրամայեց իր հպատակներուն որ ձերբակալեն իր երեւելիներէն շատերը եւ դնեն
զանոնք Երիքովի բանտին մէջ, եւ պատուիրեց իր քրոջ որ սպաննել տայ զանոնք իր
մեռնելէն անմիջապէս ետք կամ իր մահուան իսկ պահուն, որպէսզի արտասուք
թափուէր իր մահուան առիթով:

2

8

առաջին հանդիպման ժամանակ, արդէն յայտնած էին անոր
Յիսուսի ծննդեան ժամանակը` հիմնուելով աստղի երեւման
ժամանակին վրայ, եւ ըստ այնմ, Հերովդէս որոշած էր երկու
տարեկան եւ կամ աւելի փոքր եղող մանուկները
մանուկները ջարդել տալ:
5) «Եւ ահա արեւելքէն մոգեր եկան Երուսաղէմ»:
Երուսաղէմ»:
«Արեւելք»
Արեւելք» ըսելով ո՞
ո՞ր երկիրը կամ ո՞ր շրջանը պէտք է
հասկնալ: Առաջարկուած անունները բազմաթիւ
բազմաթիւ են ըլլայ հայ
հեղինակներու կողմէ, ըլլայ օտար հեղինակներու կողմէ:
կողմէ:
Յիշեմ լոկ մի քանին: Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ «արեւելք»
արեւելք»
ըսելով կը հասկնայ Պարսկաստանը: Անանիա Վրդ.
Սանահնեցին զայն կը հասկնայ Բաբելոնը, եւ մոգերն ալ կը
կոչէ` «բաբելացիք»:
բաբելացիք»: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին3 զայն կը
նկատէ Արաբիան, ինչպէս նաեւ Սաբան4: Եւայլն:
Եւայլն: Թոյլ տուէք
գրաբարէ աշխարհաբարի ազատ վերածումով մը այստեղ
այստեղ
յիշել Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին խօսքը, որ աւելի
համոզիչ կը թուի քան ուրիշներունը. «Մոգերը Արաբիայէն են,

որ վեր նայելով` Եմէնի արեւելքն է, ինչպէս նաեւ Սաբայէն
են, որ դարձեալ արեւելքն է: Աբրահամ իր հարճերու որդիորդիները այս գաւառներն էր որ ղրկեց. ան զանոնք
զանոնք “դէպի
արեւելք` արեւելեան
արեւելեան երկիրը ղրկեց”
ղրկեց” (Ծննդոց
(Ծննդոց 25.6): Ուրիշներ
արեւելքը կը նկատեն Ասորիներու միջագետքը, դիտել տալով
թէ Բաղաամ որ մարգարէացած էր այս շրջանին մասին`
ըսած էր, թէ “Յակոբէն աստղ մը պիտի ծագի”
ծագի” (Թուոց
(Թուոց 24.17):
Եւ աւանդութեամբ այս մարգարէութիւնը արմատացած էր
անոր բնակիչներուն մտքին մէջ: Եւ սակայն,
սակայն, պէտք է գիտնալ,
որ Բաղաամ նոյն մարգարէութիւնը ըրաւ Մադիամի երկրին
վերաբերեալ, որ նոյնինքն Արաբիան է, եւ որուն բնակիչնեբնակիչներուն մտքին մէջ սերունդէ սերունդ շարունակեց մնալ մարգամարգարէական այս խոստումը: Թէ “արեւելք
արեւելք”
լք” բառով պէտք է
Կը կոչուի նաեւ` Աբբա Հայր: Ապրած է 17-րդ դարուն, եւ եղած է հիմնադիրը
Մխիթարեան Միաբանութեան:
4
Այժմու անունով Եմէն: Արաբիայի հարաւ-արեւմտեան կողմը գտնուող թագաւորութիւն մըն էր:
3
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հասկնալ Մադիամի, այսինքն` Արաբիայի երկիրը եւ Սաբան,
ասոր իբրեւ փաստ կրնայ ծառայել Եսայի մարգարէին խօսքը
որ կ’
կ’ըսէ. “Ուղտերուն երամակը եւ Մադիամի ու Գեփայի
տաճիկ ուղտերը, քեզ պիտի ծածկեն: Ամէնքը Սաբայէն պիտի
գան, ոսկի ու կնդրուկ պիտի բերեն եւ
եւ Տիրոջ փրկութիւնը
պիտի աւետեն”
աւետեն” (Եսայի
(Եսայի 60.6): Ուրիշ վկայութիւն մըն է
Սաղմոսերգուին հետեւեալ հաստատումը. “Թարսիսի ու
կղզիներուն թագաւորները ընծայ պիտի մատուցանեն.
Շաբայի ու Սաբայի թագաւորները պարգեւ պիտի բերեն”
բերեն”
(Սաղմոս 72.10): “Կղզիներուն թագաւորները”
թագաւորները” բառերով
բառերով կը
հասկցուին Կարմիր ծովուն մօտերը բնակողները»:
բնակողները»:
6) Խօսինք «մոգ»
մոգ» բառին մասին: «“Մոգ”
Մոգ” կը կոչուէին
Մարերու ու Պարսիկներու քուրմերը, իմաստունները, փիլիփիլիսոփաները եւ բոլոր այն խաւերը, որոնք իրենք զիրենք նուինուիրած էին սերտելու ու սորվելու բարոյական ու բնական գիգիտութիւններ, յատկապէս աստեղաբաշխութիւն ու բժշկակաբժշկակա5
նութիւն»
նութիւն» : Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ’
կ’ըսէ. «Անցեալին
պարսիկները, քաղդէացիները եւ եգիպտացիները մոգ կը
կոչէին իրենց իմաստուն ու փիլիսոփայ մարդիկը, ինչպէս
նաեւ հմուտ աստեղաբաշխները: Արդ, Մատթէոս ԱւետարաԱւետարանիչ “մոգ”
մոգ” բառին գործածութեամբ, կ’
կ’ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ
արեւելքէն եկող այս մարդիկը [հասարակ եւ անուս մարդիկ
չէին, այլ] փիլիսոփայ ու աստեղաբաշխ մարդիկ էին: ԿարեԿարեւոր է սակայն գիտնալ, որ թէպէտ անցեալին “մոգ”
մոգ” անունը
մաքուր էր, [այլ խօսքով` ժխտական իմաստ չէր ընդգրկեր] եւ
եւ
իմաստունները կը նշանակէր [ու կը ներկայացնէր], բայց
հետագայ ժամանակներուն, նկատի առնելով որ աստեղաաստեղաբաշխները սկսան ունայնաբանութեան մէջ մտնել եւ իրենք
զիրենք կործանել առասպելաբանութիւններով [ու սնամէջ
խօսքերով], իրենց համար գործածուող “մոգ”
մոգ” անունը
ապականեցաւ
ապականեցաւ [եւ կորսնցուց իր արժէքն ու գեղեցիկ
5

«Բառարան Սուրբ Գրոց», Կոստանդնուպոլիս, 1881, էջ` 361:
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իմաստը], եւ անով սկսաւ հասկցուիլ կախարդներն ու դիւդիւթողները»:
թողները»:

7) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ մոգերը
գաւառներու իշխաններ էին եւ կը կոչուէին թագաւորներ,
քանի անցեալին իշխանները եւս թագաւոր կը կոչուէին:
Մոգերէն մին
մին Արաբիայէն էր եւ թագաւորի կամ իշխանի դիրք
ունէր եւ սեւամորթ էր. իսկ միւս երկու մոգերը, դարձեալ
իշխաններ էին, մին` Սաբայի իշխանը, իսկ միւսը` ԵթովԵթովպիայի իշխանը, ուրկէ էր Մովսէսի
Մովսէսի կինը. ասոնք սպիտակասպիտակամորթ էին:
8) Մաղաքիա Արք. Օրմանեան մեր հին հեղինակներէն
վկայակոչութիւն
վկայակոչութիւն ընելով, կը հաստատէ թէ մոգերուն
հայրենիքը կը կոչուէր` «Մոգուց աշխարհ»:
աշխարհ»: Օրմանեան դիտել
կու տայ, թէ մեր հեղինակները «Մոգուց աշխարհ»
աշխարհ»ը նոյնանոյնացուցած են Մոկաց աշխարհին հետ, եւ ըստ այնմ ալ, մոգերը
նկատած են Մոկացի նախարարներ, կամ գոնէ անոնցմէ մին
Մոկացի
Մոկացի նախարար, եւ նոյնիսկ անոնցմէ մէկուն` ԳասպաԳասպարին գերեզմանը կը ցուցնեն Մոկս աւանի մօտ`
մօտ` Ակնդաշտայ
վանքին մէջ:
(Մոգերուն մասին աւելի ընդարձակօրէն պիտի խօսինք,
1111-րդ համարին մասին խօսած ժամանակ):
9) «Մոգեր եկան Երուսաղէմ»:
Երուսաղէմ»: Որոշ հեղինակներ կը
խորհին, թէ արեւելքի
արեւելքի մէջ երեւցող աստղը, մոգերը առաջնորառաջնորդեց մինչեւ Երուսաղէմ եւ հոն պահուան մը համար անյայանյայտացաւ, բայց յետոյ կրկին երեւցաւ: Բնագիրը սակայն մեզի
չ'ըսեր թէ աստղը ինք մոգերը առաջնորդեց Երուսաղէմ: 22-րդ
գլուխին առաջին երկու համարները, պարզապէս կ'ըսեն, թէ
մոգերը տեսան
տեսան Յիսուսի աստղը արեւելքի մէջ եւ Երուսաղէմ
եկան երկրպագելու անոր: Արդ, կարեւոր է հետեւեալ
հարցումը հարցնել.հարցնել.- Ինչո՞ւ համար մոգերը Երուսաղէմ եկան,
եկան,
եւ ոչ թէ ուրիշ քաղաք մը: Կարելի է նաեւ հարցնել.հարցնել.- Ինչո՞ւ
համար աստղը զանոնք ուղղակի Բեթլեհէմ չառաջնորդեց`
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այնտեղ ուր ծնած էր Յիսուս,
Յիսուս, ինչպէս պիտի ընէր քիչ ետք, այլ
թոյլ տուաւ որ Երուսաղէմ երթան: Երեք պատճառներով.պատճառներով.ա) Աստուծոյ կարգադրութիւնն էր, որ մոգերը նախ
Երուսաղէմ երթային, որովհետեւ հո´
հո´ն էին քահանաներն ու
Օրէնքի ուսուցիչները: Բոլորէն առաջ նախ անոնք պէտք էր
լսէին Յիսուսի ծնունդին մասին. ինչո՞ւ համար. Անանիա Վրդ.
Սանահնեցին կը բացատրէ, թէ «մոգերը ուղղակի Բեթլեհէմ

գալէ առաջ, պէտք էր նախ Երուսաղէմ երթային, որպէսզի
ծնած Փրկիչին առաջին պատմիչները քահանաներն ու
Օրէնքի ուսուցիչները իրենք ըլլային, եւ մարգարէներուն
գիրքերէն վկայակոչութիւններ կատարելով` հաստատէին
խոստացեալ Փրկիչը ըլլալու անոր հանգամանքը»:
հանգամանքը»:
բ) Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կ’
կ’ըսէ. «Աստղը ուղղաուղղակի Բեթլեհէմ չեկաւ, այլ ժամանակուան մը համար ինքզինք
ծածկեց մոգերէն, որպէսզի Երուսաղէմ գալով` անոնք օրէնսօրէնսգէտներէն լսեն Մանուկին
Մանուկին մասին կանխասաց մարգարէումարգարէութիւնը, Հերովդէսն ու հրեաները նախանձի պատճառով
տանջուին Յիսուսի ծննդեան լուրը առնելով, եւ յայտնապէս
երեւի որ անոնց կամքը ճշմարտութեան հակառակ է: Այս
բաներուն մասին է որ կը պատմէ Աւետարանիչը երբ կ’
կ’ըսէ.
“Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ իրեն
հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները”
բնակիչները” (Մատթէոս
(Մատթէոս 2.3)»:
գ) Մոգերուն երեւցող աստղը հրեշտակ մըն էր. այս
մասին հետագայ էջերուն մէջ պիտի խօսինք: Աստղանման
ձեւով երեւցող հրեշտակը նախ ուզեց անոնց հաւատարմուհաւատարմութիւնն ու պատրաստակամութիւնը փորձաքարի
փորձաքարի զարնել,
ուզեց անոնց հետաքրքրութեան չափը տեսնել. այլ խօսքով`
ան ուզեց տեսնել ու գիտնալ, թէ արդեօք մոգերը երեւցող
աստղին եւ անոր իմաստին ու նշանակութեան հանդէպ
հետաքրքրութիւն ցոյց պիտի տայի՞ն. արդեօք նորածին
Թագաւորը տեսնելու համար, պատրաստ պիտի ըլլայի՞ն
Երուսաղէմ երթալու, պատրաստ պիտի ըլլայի՞ն սիրայօժար
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կերպով տանելու այն նեղութիւնն ու յոգնութիւնը որ դէպի
Երուսաղէմ տանող ճանապարհին վրայ իրենց կը սպասէր.
պատրաստ պիտի ըլլայի՞ն ձգելու իրենց մեծ բնակարաննե
բնակարաննեներուն կամ պալատներուն հանգիստը, եւ սիրով քալելու անաանապատներուն մութին ու ցուրտին ընդմէջէն, հասնելու ու
տեսնելու այն Թագաւորը, որ աշխարհ պիտի գար տաքցնելու
մեղքի պատճառով ցրտացած հոգիները:
Աստուած իր բաժինը կը կատարէ մեր կեանքին մէջ, եւ
կը սպասէ որ մենք ալ մեր բաժինը կատարենք: Աստուծոյ
բաժինն էր երեւցնել մոգերուն
մոգերուն ծնած իր Որդիին աստղը, բայց
Երուսաղէմ երթալն ու Յիսուսը փնտռելը` մոգերուն բաժինն
էր: Եթէ անոնք Երուսաղէմ չերթային` երկրորդ անգամ ըլլաըլլալով աստղը պիտի չտեսնէին: Աստուած յաճախ մեզի ալ կը
ցուցնէ` մեզ իր Որդիին առաջնորդող աստղեր, բայց արդեօք
մենք կը հետեւի՞նք
հետեւի՞նք այն աստղերուն առաջնորդութեան: ԱսԱստուծոյ բաժինն է ցուցնել մեզի` մեզ իր Որդիին առաջնորդող
աստղեր, բայց մեր բաժինն ու պարտականութիւնն է հետեւիլ
այն աստղերուն ու հասնիլ Յիսուսին: Աստուած կը ցուցնէ
մեզի` մեզ իր Որդիին առաջնորդող ճամբան, բայց չ'ըստիպեր
մեզ քալելու
քալելու այդ ճամբէն: Ամէն մարդ իր ազատ կամքով պէտք
է գայ Քրիստոսի:
Բազմատեսակ են այն աստղերը որ Աստուած կը ցուցնէ
մեզի: Երբ ան իր սիրոյն աստղը կը ցուցնէ մեզի` քանինե՞ր
մեզմէ կ'ազդուին ու կը սկսին քալել իր սիրով ու դէպի իր
սէրը: Երբ անողորմներուս իր ողորմութեան
ողորմութեան աստղը կը
ցուցնէ` ատիկա պէտք չէ՞ պատճառ դառնայ որ ողորմած
ըլլանք մեր նմաններուն հանդէպ: Երբ տկարութիւն կ'արձակ'արձանագրենք ու կը հանդիպինք Աստուծոյ համբերութեան աստաստղին` ատիկա պէտք չէ՞ պատճառ ու առիթ դառնայ որ
համբերութեամբ տանինք մեր նմաններուն տկարութիւնները:
տկարութիւնները:
Աստղը երեւցնելը Աստուծոյ գործն ու բաժինն է, բայց այդ
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աստղէն մեզի եկող հրաւէրին ընդառաջելը` մեր գործն ու
բաժինն է:
10)
10) Յիսուս ծնաւ արեւելքի մէջ, իր աստղն ալ երեւցաւ
արեւելքի մէջ, մոգերն ալ արեւելքէն եկան: Եւ այս բոլորը ցոյց
կու տան, թէ Յիսուս աշխարհ եկաւ, մարդկութեան արեւմտա
արեւմտամտացած կեանքը արեւելքի վերածելու: Եկաւ` մեղքի խաւարին
մէջ խարխափող մարդիկը` լոյսի որդիներու փոխակերպելու:
11)
11) Մոգերը երկա՜ր ու դժուարին ճամբայ կտրեցին մինչեւ
որ հասնին մանուկ Յիսուսին: Մենք պատրա՞ստ ենք երկա՜ր
ու դժուարին ճամբայ կտրելու Յիսուսին հասնելու համար:
Յիսուս մէկ կողմէ կը յայտարարէ թէ ինքն է ճամբան
(Յովհաննէս 14.6), իսկ միւս կողմէ կը հաստատէ, թէ «դէպի
կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարին»
դժուարին» (Մատթէոս
(Մատթէոս
7.14): Սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս ինքն է մեզ առաջնորդող
ճամբան, եւ միաժամանակ ինքն է այն ճամբան
ճամբան որուն կ'ակ'առաջնորդուինք, եւ այդ ճամբան դժուարին է: Յաճախ դժուադժուարին կը թուի, որովհետեւ երկար կը թուի:
Այո´,
Այո´, երկինք առաջնորդող ճամբան կարճ չէ: Երկա´
Երկա´ր է:
Մարդիկ սակայն չեն սիրեր երկար ճամբաները: Երկինք
առաջնորդող ճամբուն երկարութիւնը կը յոգնեցնէ:
յոգնեցնէ: Շատերուն
յոգնեցուցած է: Մարդոց բնաւորութեան ու բնութեան մաս կը
կազմէ, բան մը շուտ մը ընելն ու վերջացնելը, աճապարելը,
արագ կերպով արդիւնքի հասնիլը: Բայց Աստուծոյ արքաարքայութիւնը իբրեւ տեսիլք ու նպատակ դարձուցած մարդը, պէտք
է մնայուն կերպով յիշէ որ հաւատքի
հաւատքի բառարանին մէջ` գործ
մը արագ մը ընել ու վերջացնել գոյութիւն չունի, դիւրին ու
արագ կերպով երկինք մտնել չկայ: Յիսուս կը խօսի համբեհամբերութեան մասին, երկինքը համբերութեամբ ժառանգելու
մասին, նեղութիւնները համբերութեամբ տանելու մասին:
«Համբերութիւն»
Համբերութիւն» բառն իսկ ցոյց
ցոյց կու տայ երկար ժամանակի
ընթացք մը, երկար տեւողութեան վրայ երկարած գործ մը,
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աշխատանք մը, յոգնութիւն մը, հոգեւոր պայքար մը, սպասպասում մը:
Շատեր կը սկսին իրենց հաւատքի գնացքը, բայց կիսակիսաւարտ կը թողուն զայն: Հաւատքի գնացքը սկսիլը զոհողութիւն
չի պահանջեր, բայց այդ գնացքին մէջ մնալը ու այդ գնացքը
շարունակելը` մեծ զոհողութի´
զոհողութի´ւն կը պահանջէ, հաւատքի
յարատեւութի´
յարատեւութի´ւն կը պահանջէ, աննկուն կա´
կա´մք կը պահանջէ,
պատրաստակամութի´
պատրաստակամութի´ւն կը պահանջէ, յարատեւ պայքա´
պայքա´ր
կը պահանջէ:
Դիւրին չեղաւ մոգերուն համար մինչեւ Երուսաղէմ գալը.
մեզի համար
համար ալ դիւրին պիտի չըլլայ վերին Երուսաղէմը
հասնիլը: Վերին Երուսաղէմ տանող ճամբուն վրայ սուր
խճաքարեր կան, որոնք կրնան մեր ոտքերը արիւնել:
Հեղինակ մը ըսած է. «Եթէ ուզենք դէպի արքայութիւն քալել,
պէտք է մեր կօշիկին մէջ խճաքար մը ունենանք»:
ունենանք»: Վերին
Երուսաղէմ տանող
տանող ճամբուն վրայ գտնուող քարերը կրնան
վիրաւորել մեզ, բայց չեն կրնար տապալել: Այո´,
Այո´, փորձուփորձութեան խճաքարը չի կրնար տապալել մեզ, եթէ երբեք
Քրիստոսի հաւատքի քարին վրայ կառուցուած ենք:
12)
12) Անոնք Երուսաղէմ հասնելու համար, անցան
գիշերային վտանգներէ: Յիսուսի հանդիպելու
հանդիպելու համար եթէ
վտանգներէ անցնինք, ի՞նչ կ'ընենք. կը նահանջե՞նք, կը
գայթակղի՞նք, կը կասկածամտի՞նք, թէ՝ կը շարունակենք
դէպի Յիսուս մեր հաւատքի գնացքը:
13)
13) Մոգերը իրենց հանգիստը թողուցին որպէսզի կարեկարենային երթալ եւ Յիսուսը տեսնել: Մենք պատրա՞ստ ենք մեր
հանգիստ պայմանները ձգելու՝ Տէր Յիսուսին հանդիպելու
համար: Շատեր զԱստուած իրենց հանգիստը խանգարող
Արարիչ կը սեպեն: Մեզի համար այդպիսի՞ն է Աստուած: Իր
ներկայութիւնը մեր հանգիստը կը խանգարէ՞, թէ ընդհակաընդհակառակը` հոգեկան հանգիստ կը շնորհէ մեզի: Մարդուն հանհանգիստը խանգարող բանը մեղքն է, եւ ո´
ո´չ թէ Քաւիչը մեր
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մեղքերուն: Ահա թէ ինչու մեղքերու Քաւիչը` Յիսուս, պատպատուիրեց ու հրաւիրեց որ մեղքէն յոգնած ու մեղքով բեռնաբեռնաւորուած մարդիկը իրեն յանձնուին, որպէսզի գտնեն իրենց
հոգեկան հանգիստը (Մատթէոս 11.2811.28-29):
14)
14) Մոգերը մանուկ Յիսուսին քով հասնելու համար,
գիշեր ու ցերեկ քալեցին: Քրիստոսի հետեւող մարդը ունի թէ´
թէ´
իր ցերեկը եւ թէ´
թէ´ իր գիշերը, այլ խօսքով՝ կեանքի իր դիւրին
ու դժուարին պահերը,
պահերը, մութ ու լուսաւոր պահերը, ուրախ ու
տխուր պահերը: Պէտք է մի´
մի´շտ հետեւիլ Քրիստոսի եւ մի´
մի´շտ
զայն փառաբանել, եւ ո´
ո´չ թէ միայն երբ խաղաղ ու պայծառ են
մեր օրերը, եւ հեզասահ` մեր կեանքի ճամբան: Կան մարդիկ
որոնք երբ ուրախ ու հանգիստ են` կը փառաբանեն զԱստզԱստուած, բայց երբ զիրենք անհանգստացնող ու տրտմեցնող
փորձութեան մը հանդիպին` փառաբանութեան բոլոր ձայնեձայները կը լռեն եւ կը
կը փոխարինուին տրտունջքի ու դժգոհանքի
ալիքներով: Ան որ միայն ուրախ ու հանգիստ եղած ժամանակ
փառք կու տայ Տիրոջ, կը նշանակէ թէ կեղծ հաւատացեալ մըն
է, որովհետեւ իրական հաւատացեալը մի´
մի´շտ փառք կու տայ
Տիրոջ եւ ոչ թէ ժամանակ առ ժամանակ: Եթէ միայն հանգիստ
եղած ժամանակնիս
ժամանակնիս փառք տանք Աստուծոյ, կը նշանակէ թէ
մենք մեր անձնական հանգիստին համար է որ փառք կու
տանք Աստուծոյ, եւ ո´
ո´չ թէ որովհետեւ կը սիրենք զԱստուած:
Իսկական հաւատացեալը պէտք է նմանի այն վարդին, որ երբ
հովը կը փչէ` անիկա իր բոյրը կը տարածէ շուրջը: Արդ,
ինչպէս բոյր
բոյր ունեցող վարդը իր բոյրը կը տարածէ երբ հովը
վրան փչէ, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի բոյրը ունեցողներս, պէտք է
մեր սիրոյ ու համբերութեան բոյրը տարածենք` երբ փորձուփորձութեանց հովերը կը փչեն մեր կեանքին մէջ: Փորձութեանց
հովին ու փոթորիկին դիմաց փուլ եկող մարդը` իր հաւատքի
հաւատքի
տունը աւազին վրայ շինած մարդն է, Քրիստոսի իսկ բառերով
(Մատթէոս 7.267.26-27):
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15)
15) Մոգերը եկան Երուսաղէմ, եւ հոնկէ՝ Բեթլեհէմ, որովորովհետեւ հո´
հո´ն էր Յիսուս: Մոգերը իրենց այս վերաբերմունքով
սորվեցուցին մեզի, թէ ուր որ է Յիսուս՝ հո´
հո´ն պէտք է երթանք:
Ուր որ Յիսուս կը քարոզուի, կը պաշտուի, կը մեծարուի,
կ’երկրպագուի ու կը փառաւորուի՝ հո´
հո´ն պէտք է երթանք:
Հարց տանք մենք մեզի, կը սիրե՞նք երթալ այնպիսի տեղեր
ուր մարդիկ կը խօսին Յիսուսի մասին ու կ'երգեն անոր
համար: Կ'ախորժի՞նք այն մարդոցմէ որոնք Յիսուսը պաշտեպաշտելու ու երկրպագելու
երկրպագելու կոչ կ'ուղղեն մեզի:
16)
16) Մոգերուն գալուստը հեռաւոր երկրէ ցոյց կու տար, որ
դարերու ընթացքին աշխարհի բոլոր երկիրներէն ու ժողոժողովուրդներէն, բոլոր ազգերէն ու ցեղերէն, բոլոր սերունդներէն
ու լեզուներէն մարդիկ Քրիստոսի պիտի դիմէին: Յիսուս ծնաւ
համայն մարդկութեան համար: Աշխարհի մէջ ապրող ամէն
մէկ անձ իր յատուկ արժէքը ունի Աստուծոյ Որդիին համար:
Բոլորին հանդէպ սիրալիր ու յարգալիր պէտք է ըլլալ,
որովհետեւ բոլոր մարդիկը ստեղծուած են Աստուծոյ Որդիին
սէրը վայելելու: Արարածը անարգելը կամ անտեսելը կը բարբարկացնէ Արարիչը: Եթէ
Եթէ Աստուած` ամենակարող, ամենակալ
ու ամենասուրբ Աստուածը
Աստուածը ըլլալով չ'անարգեր մարդը`
մարդիկ ի՞նչպէս կը համարձակին անարգել իրար: Փա՜ռք մեր
Աստուծոյն, որ բարձրապաշտօն մարդոց վրայ իշխող
Բարձրեալ Աստուածը ըլլալով` չ'անտեսեր խոնարհն ու հեզը:
Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ փառքի ու փառաւորութեան ԱստԱստուածը ըլլալով` չ'անարգեր մեղքի պատճառով իր փառքը
կորսնցուցած ու տգեղցած մարդը: Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ
ամենահզօր Աստուածը ըլլալով` չ'ոտնակոխեր տկարն ու
յաճախակիօրէն տկարութիւն արձանագրող մարդը: Փա՜ռք
մեր Աստուծոյն, որ երկինքի ու երկրի գահակալ Աստուածը
ըլլալով` առանձին չի թողուր անգահ, անպաշտօն, անդիրք ու
անզօր մարդը: Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ երկինքի բնակիչ ու
քերովբէներու կառքին մէջ նստող Աստուածը ըլլալով`
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սիրայօժար կերպով յանձն առաւ ծնիլ մսուրի մէջ ու բնակիլ
մարդոց մսեղէն սրտին մէջ:
մէջ: Քրիստոս այնքան կը սիրէ
մարդը, որ իրեն համար աւելի հաճելի է բնակիլ մարդուն
մեղսալից սրտին մէջ ու մաքրել զայն, քան բնակիլ երկինքի
սրբափայլ Սրբարանին մէջ ու վայելել զայն:
17)
17) Հեռաւոր երկրէ մը մոգերուն գալուստը կը պարզէ, թէ
մարդիկ իրենց գործած մեղքերուն պատճառով
պատճառով որքան ալ
հեռացած ըլլան Աստուծմէ, կրնան վերադառնալ Աստուծոյ եւ
տեղ գտնել անոր սրտին մէջ: Ասոր գեղեցկագոյն փաստը
անառակ որդիին դրուագն է: Անառակ որդիին համար
կ'ըսուի, թէ լքեց իր հայրը ու «հեռու երկիր մը գնաց»
գնաց» (Ղուկաս
15.13): Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կը հաստատէ, թէ
«հեռու երկիր»
երկիր»ը` մեղքի´
մեղքի´ երկիրն է, Աստուծմէ բաժնուած ու
առանց Աստուծոյ ապրող երկիրն է, Աստուծոյ իշխանութիւնը
ուրացած երկիրն է, եւ ուստի, կը պատկերացնէ վիճակը բոլոր
անոնց` որոնք ուրացած են զԱստուած: Բայց անառակ որդին
դարձի´
դարձի´ եկաւ: Եւ իր դարձի գալը
գալը կը պարզէ, թէ ինչպիսի
«հեռու երկիրներ»
երկիրներ» ալ մեկնած ըլլանք, այլ խօսքով` ինչ մեղքեմեղքերու մէջ ալ ինկած ըլլանք, կրնա´
կրնա´նք դարձի գալ, այն քաջ հահամոզումով, որ Աստուած սրտբաց կերպով պիտի ընդունի մեզ:

«Եւ հարցուցին.հարցուցին.- “Ո՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորը.
մենք տեսանք անոր
անոր աստղը արեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպաերկրպագելու իրեն”
(Մատթէոս 2.2):
իրեն”» (Մատթէոս
1) «Եւ հարցուցին»:
հարցուցին»: Երբ մոգերը Երուսաղէմ հասան,

վստահաբար շատ յոգնած էին արդէն, բայց հանգիստ չըրին,
ո´չ ալ հարցուցին թէ ո´
ո´ւր կրնային հանգիստ ընել, այլ
հարցուցին Յիսուսի մասին, փնտռեցին Յիսուսը:
Յիսուսը: Արդ, ինչպէս
մոգերը Երուսաղէմ գալով չմտածեցին օր մը կամ ժամ մը
հանգիստ ընել եւ յետո´
յետո´յ փնտռել Յիսուսը, նոյնպէս ալ մենք,
օ´ր մը իսկ, կամ ժա´
ժա´մ մը իսկ հանգիստ չընենք, այլ փնտռենք
Յիսուսը` մինչեւ որ գտնենք զայն: Օգոստինոս կ'ըսէ.
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«Հանգիստ մի´
մի´ տաք ձեր անձերուն, մինչեւ որ գտնէք Յիսուսը
եւ անոր մէջ հանգիստ ընէք»:
ընէք»:

2) Երբ Յիսուս ծնաւ, արդէն չորս դարերէ ի վեր չկային
մարգարէներ եւ ամբողջութեամբ լռած էին անոնց ձայները
Իսրայէլի մէջ: Այո´,
Այո´, չկային մարգարէներ, որոնք կարենային
արթնցնել Իսրայէլի ժողովուրդը եւ զանոնք զգաստութեան
զգաստութեան
հրաւիրել: Չկային մարգարէներ, որպէսզի հրեաներուն ըսէին
թէ ծնած էր իրենց խոստացեալ ու սպասած Փրկիչն ու
Ազատարարը: Անանիա Վրդ. Սանահնեցին6 կ'ըսէ. «Սպառած

էին մարգարէները Իսրայէլի մէջ. մարգարէներուն փոխարէն`
բարբարոսները եկան եւ անոնց գալուստը յանդիմանութիւն
յանդիմանութիւն
էր հրեաներուն համար: Հրեաները թէպէտ կրթուած էին
Աստուծոյ կողմէ Մովսէսին տրուած օրէնքներով ու մարգարէ
մարգարէրէներուն միջոցաւ, եւ սակայն, չէին հաւատար, իսկ վայրենավայրենագոյնները մէկ նշան տեսնելով` հաւատացին եւ եկան, եւ
իրենց գալով` յանդիմանած եղած հրեաները»:
հրեաները»:
3) «Ո՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորը»:
թագաւորը»: Մոգերը
Երուսաղէմ եկան, եւ առանց վախնալու հրեաներուն վրայ
իշխող Հերովդէս թագաւորէն` հրեաներուն հարցուցին անոնց
նորածին թագաւորին մասին: Մտնել բռնակալ Հերովդէս
թագաւորի իշխանութեան սահմանէն ներս ու հարցնել ուրիշ
թագաւորի մը մասին`
մասին` կրնար զիրենք մահուան առաջնորդել:
Այսօրուան հաւատացեալներէն քանինե՞ր արդեօք պիտի
համարձակէին մոգերուն ըրածը ընել: Երեւակայենք պահ մը
որ մենք անցեալին կ'ապրէինք, եւ կը գտնուէինք քաղաքի մը
կողքին որ կ'իշխուէր անգութ ու բռնակալ թագաւորի մը
կողմէ, որ չէր հանդուրժեր
հանդուրժեր ու չէր ընդուներ լսել այլ թագաւորի
մը գոյութեան մասին: Մեզմէ ո՞վ պիտի համարձակէր այդ
Կը կոչուի նաեւ` Անանիա Վրդ. Հաղբատացի: 11-րդ դարու հեղինակ է: Հիմնական
ներկայացուցիչն է Հայ Միջնադարեան գրականութեան Սանահնի դպրոցին: Ունի
նշանաւոր գործեր, որոնցմէ պէտք է յիշել «Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոցն
Պօղոսի առաքելոյն», «Մեկնութիւն Մատթէի», «Մեկնութիւն Աւետարանին
Յովհաննու», եւայլն:
6
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քաղաքը երթալ եւ հարցնել քաղաքի թագաւորէն զատ` ուրիշ
թագաւորի մը մասին: Հոգեւոր իմաստով, այսօրուան հաւահաւատացեալներէն քանինե՞ր արդեօք պիտի համարձակէին
երթալ Քրիստոսամերժ
Քրիստոսամերժ տեղ մը եւ Քրիստոսը
Քրիստոսը պատգամել, եթէ
երբեք գիտնային թէ այդ ընելով պիտի նահատակուէին:
նահատակուէին: Շա՜տ
է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք կ'ուրանան
կ'ուրանան ՔրիստոՔրիստոսը վախի պատճառով: Ոմանք կը վախնան իրենց դիրքը
կորսնցնելու, ուստի կը նախընտրեն իրենց բերանները չբաչբանալ ու չխօսիլ Քրիստոսի
Քրիստոսի մասին: Ուրիշներ իրենց շահի
աղբիւրներուն վնաս չհասցնելու համար` կը զգուշանան
Քրիստոսի անունը յիշելու: Տակաւին, ուրիշներ գործ ու
գործընկեր չկորսնցնելու համար կ'ուրանան Քրիստոսը: Դեռ
կան այն մարդիկը որոնք չեն խօսիր Քրիստոսի մասին,
վախնալով որ կրնան ծաղրուիլ,
ծաղրուիլ, մերժուիլ կամ անտեսուիլ:
Եկէք հարց տանք, թէ ուրկէ՞ էր կամ ի՞նչ բանի արդիւնք
էր մոգերուն համարձակութիւնն ու քաջութիւնը: Երկու
նշումներ.նշումներ.ա) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը պատասխանէ այս
հարցումին ու կ'ըսէ. «Մեծագունեղ է մոգերուն համարձակուհամարձակու-

թիւնը, որովհետեւ թագաւորանիստ քաղաքին մէջ, ուր ներներկայապէս կը թագաւորէ Հերովդէս, կը փնտռեն հրեաներու
նորածին Արքան, եւ ասիկա ընդդէմ ու հակառակ է ՀերովՀերովդէսին որ ներկայապէս կը թագաւորէ Երուսաղէմի մէջ: ԻմասԻմաստուն ու հանճարեղ մոգերուն համարձակութիւնը հետեւանքը
չէր անոնց անխոհեմութեան
անխոհեմութեան կամ յանդուգն հոգիին, այլ
հետեւանքն էր անոնց այն մեծ սիրոյն ու ջերմեռանդութեան,
զոր ունէին նորածին Արքային հանդէպ: Մոգերը որ կը սիրէին
նորածին Արքայ Յիսուսը եւ կը փափաքէին տեսնել ու
երկրպագել անոր, կը կարծէին թէ բոլոր անոնք որոնք
Երուսաղէմի մէջ էին, ո´չ միայն գիտէին ու կը ճանչնային թէ
ո´ւր ծնաւ անիկա, այլեւ ամբողջ սրտով կը սիրէին զայն, եւ կը
տենչային մնայուն կերպով երկրպագել անոր. եւ որովհետեւ
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այդպէս կը կարծէին, բնականօրէն երբեք պիտի չքաշուէին
համարձակութեամբ հարցնելու թէ ո՞ւր է հրեաներու ԹագաԹագաւորը որ ծնաւ, ո՞ր քաղաքին եւ որո՞ւ տանը մէջ է...»:
է...»:

բ) Համաձայն Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին, մոգերուն
համարձակութեան պատճառը` նորածին Արքային հանդէպ
անոնց ունեցած մեծ սէրն ու ջերմեռանդութիւնն էր: Բայց
ուրիշ կարեւոր իրողութիւն մըն ալ կար որ զօրացուց ու
համարձակ դարձուց զիրենք, եւ անիկա նոյնինքն Տիրոջ
հրեշտակին աստղի նմանութեամբ երեւումն էր: Արդարեւ,
աստղին երեւումը զօրութիւն ու համարձակութիւն տուած էր
իրենց: Մեզմէ ո՞վ համարձակութեամբ չի լեցուիր երբ
Աստուծմէ նշան մը կը ստանայ: Ո՞վ քաջութեամբ չի լեցուիր
երբ Տիրոջմէ յայտնութիւն
յայտնութիւն մը կ'ունենայ: Ոեւէ իսկական
հաւատացեալ, համարձակութեամբ, քաջութեամբ ու զօրուզօրութեամբ լեցուելու փորձառութիւնը կ'ապրի մնայուն կերպով:
Յաճախ երբ կը տկարանանք` Աստուած ինքզինք կը յայտնէ
մեզի նշանով մը, որպէսզի վերստին զօրանանք: Երբ կը
գտնուինք յուսահատ վիճակի
վիճակի մէջ` Աստուած իր ներկայուներկայութեան աստղը զգալի կը դարձնէ, որպէսզի վերստին յոյսով
գօտեպնդէ մեզ: Բազմաթիւ ու բազմատեսակ են Աստուծոյ
աստղերը որոնք յաճախ կ'երեւին մեր կեանքին մէջ, կը
յայտնուին մեզի, որպէսզի հեռացնեն մեզմէ վախի ու
անհամարձակութեան հոգին, եւ զօրացնեն
զօրացնեն մեզ:
4) «Ո՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորը»:
թագաւորը»: Հրեաներուն
ուղղուած այս հարցումը՝ մեզի´
մեզի´ ալ ուղղուած է. ո՞ւր է
թագաւոր Յիսուսը մեր կեանքին մէջ: Ո՞ւր է Յիսուսի սէրը մեր
սրտին մէջ՝ երբ մարդիկ մեզ կ’
կ’ատեն: Ո՞ւր է Յիսուսի
համբերատարութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ երբ նեղութիւններու
կը հանդիպինք: Ո՞ւր է Յիսուսի տոկունութիւնը մեր կեանքին
մէջ՝ երբ փորձութիւններու կը հանդիպինք: Ո՞ւր է Յիսուսի
ներողամտութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ երբ մարդիկ մեզ կը
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վիրաւորեն: Ո՞ւր է Յիսուսի վստահութիւնը մեր կեանքին մէջ՝
երբ կ’
կ’անցնինք հիւանդութենէ
հիւանդութենէ կամ ծանր պարագայէ:
5) «Ո՞ւր է... նորածին թագաւորը»:
թագաւորը»: Մոգերը չհարցուցին
եթէ երբեք հրեաներու Թագաւորը ծնած էր կամ ոչ: Անոնք
վստա´
վստա´հ էին ու գիտէի´
գիտէի´ն որ ծնած էր, եւ վստա´
վստա´հ էին ու
գիտէի´
գիտէի´ն որ ծնած մանուկը Թագաւոր էր: Անոնք պարզապէս
ուզեցին անոր ծննդեան տեղը գիտնալ:
գիտնալ: Մենք եւս, մոգերուն
նման կրնա՞նք վստահ ըլլալ որ Յիսուս ներկա´
ներկա´յ է մեր
կեանքին մէջ, գոյութի´
գոյութի´ւն ունի մեր կեանքին մէջ, կ’
կ’ապրի´
ապրի´
մեր կեանքին մէջ, թէ` պէտք է մեր աչքերով զինք տեսնենք որ
հաւատանք իրեն: Երանի անոնց` որոնք առանց զինք
տեսնելու կը հաւատան իրեն (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 20.29):
6) Երբ մոգերը հարցուցին՝ «ո՞ւր է Հրեաներու նորածին
թագաւորը»,
թագաւորը», սկզբնապէս պատասխան տուող չկար իրենց,
մինչեւ քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն կանչուիլը:
Գալով մեզի, եթէ մարդիկ հարց տան մեզի. «Ո՞ւր է Յիսուս»,
Յիսուս»,
ունի՞նք տալիք յստակ պատասխան: Ամենայն
Ամենայն համարձակուհամարձակութեամբ եւ վստահութեամբ կրնա՞նք ըսել թէ Յիսուս մեր
սրտին մէջ է, մեր կեանքին մէջ է, մեր տուներուն մէջ է, մեր
գործերուն մէջ է:
7) Աստուած հեթանոս մոգերուն միջոցա´
միջոցա´ւ էր, որ յայտնեց
իրենք զիրենք Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդը կոչող
հրեաներուն թէ ծնա´
ծնա´ծ էր իրենց սպասած Թագաւորն ու
Փրկիչը: ԶԱստուած չճանչցող մոգերուն միջոցաւ էր որ
խօսեցաւ հրեաներուն` որոնք իրենք զիրենք զԱստուած
ճանչցող ազգ կը սեպէին: Երբեմն Աստուած կրնայ մեզի ալ
խօսիլ` զինք չճանչցող մարդոց միջոցաւ: Զինք չճանչցողները
միայն հեթանոսները չեն,
չեն, անհաւատները չեն. անոնք կրնան
նաեւ ու նոյնիսկ Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները ըլլալ:
8) «Նորածին թագաւորը»:
միջոցա´ւ էր որ
թագաւորը»: Մոգերուն միջոցա´
Աստուած յայտնեց թէ Յիսուս ծնաւ թագաւո´
թագաւո´ր ըլլալու: Այսօր
նաեւ զանազան ձեւերով եւ զանազան անձերու միջոցաւ
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Աստուած կ’
կ’ուզէ մարդոց ցուցնել
ցուցնել ու հասկցնել թէ իր Որդին
աշխարհ եկաւ թագաւոր ըլլալու, եւ թէ՝ ամէն մարդ պէտք է
ճանչնայ անոր թագաւորական հանգամանքը, եւ կամովին
ենթարկուի անոր պատուէրներուն ու խօսքերուն: Երբ կ'ըկ'ըսենք թէ Յիսուս ծնաւ թագաւոր ըլլալու, կամ աշխարհ եկաւ
թագաւոր ըլլալու, սա չի նշանակեր թէ իր ծնունդէն ետք էր որ
թագաւոր պիտի ըլլար. ո´
ո´չ, ան իր ծնունդէն ետք չէր որ
թագաւոր եղաւ, այլ` ան ծնա´
ծնա´ւ իբրեւ թագաւոր: Եւ բնագիրն
ալ արդէն զինք թագաւոր կը կոչէ իր ծնունդէն սկսեալ:
Մարդկային սերունդին մէջ, ոեւէ մէկը թագաւոր չի ծնիր, այլ`
իր ծնունդէն
ծնունդէն երկար տարիներ ետք միայն կրնայ թագաւոր
ըլլալ: Ոեւէ մէկը ուսուցիչ չի ծնիր, այլ` իր ծնունդէն երկար
ժամանակ ետք միայն ուսուցիչ կ'ըլլայ: Ոեւէ մէկը առաքինի
չի ծնիր, այլ իր ծնունդէն ետք` չափահասութեան տարիքին
իր որդեգրած Աստուածահաճոյ ապրելակերպով առաքինի կը
դառնայ: Նոյնը չէր Յիսուսի պարագան: Յիսուս իր ծնունդով
իսկ թագաւոր էր, ուսուցիչ էր, առաքինի էր, եւ ամէն բանի մէջ
ունէր կատարելութիւն: Ոչինչ կար որ չունէր իր ծնունդով եւ
ունեցաւ ժամանակի ընթացքին:
9) Մոգերը Յիսուսը կոչեցին «հրեաներու թագաւոր»:
թագաւոր»:
Գալով մեզի, ո՞վ է Յիսուս մեզի համար: Միայն հրեաներո՞ւն
թագաւորը, միայն ոմա՞նց թագաւորը, միայն ոմա՞նց Տէրն ու
Փրկիչը, թէ նաեւ՝ մե´
մե´ր թագաւորը, մեր սրտի´
սրտի´ թագաւորը, մեր
կեանքի´
կեանքի´ թագաւորը, մեր անձերու ազատարարն ու Փրկիչը:
Դարձեալ կը հարցնեմ, ո՞վ է Յիսուս մեզի համար: Լոկ բժի՞շկ
մը, որուն կրնանք դիմել երբ ցաւ կամ հիւանդութիւն
ունենանք. պարզապէս հզօր Տէ՞ր մը, որուն կրնանք դիմել երբ
նեղութեան հանդիպինք, թէ` սիրելի եղբայր մը, հաւատարիմ
բարեկամ մը, մեզ սիրող ու մեր ներկայութիւնը փնտռող
Փրկիչ մը: Եթէ միայն հիւանդութիւն ունեցած ժամանակ
ժամանակնիս
ակնիս
պիտի դիմենք Յիսուսի,
Յիսուսի, այդ պարագային, ինչո՞վ պիտի
տարբերինք այն անհաւատ անձէն, որ միայն հիւանդութիւն
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ունեցած ժամանակ հիւանդանոց կ'երթայ ու բժիշկին կը դիմէ:
Աստուած մեզի համար մարմիններու բժի՞շկ մըն է լոկ:
Երկինքը մեզի համար հիւանդանո՞ց մըն է, որուն դուռը
կրնանք զարնել միայն երբ ցաւ ունենանք: Մենք ի՞նչ պիտի
մտածէինք մէկու մը մասին, որ միայն ցաւ կամ բանի մը
կարիքը ունեցած ժամանակ մեզի դիմէր: Անկեղծ բարեկամ
պիտի նկատէի՞նք այդպիսին:
10) Ինչո՞ւ համար մոգերը Յիսուսը կոչեցին «հրեաներու
թագաւոր»:
թագաւոր»: Այն ատեն բոլոր հրեաները
հրեաները կը սպասէին Դաւիթի
սերունդէն թագաւորի մը յայտնութեան, որ պիտի վերականգվերականգնէր Դաւիթի թագաւորական գահը: Ամբողջ Միջին Արեւելքի
երկիրները գիտէին հրեաներու այս ակնկալութեան մասին,
ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ աստղագէտ մոգերը Յիսուսը կոչեցին «հրեահրեաներու թագաւոր»:
թագաւոր»: Երանի այսօր
այսօր ամբողջ աշխարհը գիտնար
որ Յիսուս ո´
ո´չ միայն թագաւոր է, այլեւ` թագաւորներու
Թագաւոր է: Հրեաներ կը սպասէին որ խոստացեալ Մեսիան
պիտի գար եւ վերականգնէր Դաւիթի թագաւորական գահը:
Այսօր, մենք` հաւատացեալներս, կը սպասե՞նք որ Յիսուս
վերստին գայ եւ հաստատէ Աստուծոյ
Աստուծոյ թագաւորութիւնը երերկրի վրայ` «ուր արդարութիւնը պիտի իշխէ»
(Բ.Պետրոս 3.13):
իշխէ» (Բ.Պետրոս
11) «Մենք տեսանք անոր աստղը»:
աստղը»: Երեւցող աստղը
բնականօրէն սովորական աստղ մը չէր, այլ հրեշտակ մըն էր,
ինչպէս կ'ըսէ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը: Եւ հաւանաբար
անիկա ըլլայ Գաբրիէլ հրեշտակը ինք, տրուած ըլլալով որ
Գաբրիէլ հրեշտակը ի´
ի´նքն էր որ երեւցաւ Զաքարիային ու
1.18-յայտնեց անոր Յովհաննէս Մկրտիչին ծնունդը (Ղուկաս 1.18
19), ի´նքն էր որ երեւցաւ սուրբ կոյս Մարիամին եւ յայտնեց
անոր թէ ծնունդ պիտի տար Բարձրեալ Աստուծոյ Որդւոյն
(Ղուկաս 1.26,35), եւ վստահաբար
վստահաբար նաեւ ի´
ի´նքն էր որ երեւցաւ
Յովսէփին եւ վստահեցուց անոր թէ Մարիամի մէջ յղացուածը
Սուրբ Հոգիէն է (Մատթէոս 1.20), վերջապէս, ինք պէտք է
եղած ըլլայ նաեւ հովիւներուն երեւցողն ու Յիսուսի ծննդեան
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աւետիսը տուող հրեշտակը (Ղուկաս 2.92.9-13): Ինչո՞ւ համար
հրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ մոգերուն: Քանի
մը պատճառներով.պատճառներով.ա) Հրեշտակը
Հրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ մոգերուն,
որովհետեւ մոգերը աստղագէտներ էին: Տիրոջ հրեշտակը
անոնց
անոնց հասկցած ձեւով անոնց երեւցաւ, անոնց ծանօթ
կերպով մը անոնց յայտնուեցաւ: Այս իրողութիւնը կը պարզէ,
պարզէ,
թէ երբ Աստուած ուզէ խօսիլ մարդու մը հետ եւ ուզէ բան մը
հասկցնել անոր, կամ յատուկ պատգամ մը փոխանցել անոր,
կամ մասնաւոր ճշմարտութիւն մը բացայայտել անոր, կամ իր
կամքը պարզել, կ'որդեգրէ այնպիսի ձեւ մը, ճամբայ մը, կերպ
մը, որ ծանօթ է անոր, որպէսզի իր պատգամը հասկնալի ու
իր կամքը յստակ դարձնէ: Այս մասին Ներսէս Շնորհալի
Հայրապետը կ'ըսէ.
կ'ըսէ. «Աստուած մոգերը կանչեց այն եղանաեղանա-

կով` որուն վարժ ու սովոր էին, ինչպէս որ Պօղոս առաքեալ,
Աթենացիներուն` բագինի միջոցաւ կը սորվեցնէր, իսկ
հրեաներուն` Օրէնքի միջոցաւ, որովհետեւ մարդոց
մարդոց ընդունեընդունելի կը թուի այն բանը` որուն վարժ ու սովոր են»:
են»:
բ) Աստուածաշունչին մէջ հրեշտակները յաճախ կոչուած
են աստղ կամ նմանցուած են աստղերու (Յոբ 38.7:
38.7: ՅայտՅայտնութիւն 1.20, 12.4:
12.4: Եսայի 14.13, եւայ
եւայլն):
այլն): Ահա թէ ինչու
հրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ մոգերուն:
Հրեշտակները աստղերու կը նմանցուին, որովհետեւ լուսեղէն
լուսեղէն
էակներ են, ճիշդ աստղերու նման: Աստուծոյ դէմ մեղանչող
անկեալ հրեշտակներ իրենք նաեւ աստղ կը կոչուին:
Յայտնութիւն 12.312.3-4ին մէջ յիշուած վիշապը Արուսեակ
քերովբէն է, որ «իր պոչով կը քաշէր կը տանէր երկինքի

աստղերուն
աստղերուն [հրեշտակներուն] մէկ երրորդ մասը, որ նետեց
երկրի վրայ»:
վրայ»: Ի´նքն էր որ մեղանչեց Աստուծոյ դէմ` փորձելով

անոր գահը գրաւել (Եսայի 14.1214.12-14): Հրեշտակը մոգերուն
երեւցաւ աստղի կերպարանքով, որպէսզի ցոյց տար
Աստուծոյ դէմ մեղանչող անկեալ հրեշտակներուն, թէ իրենք
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բնաւ չկորսնցուցին իրենց լուսեղէն բնութիւնը, եւ թէ`
թէ` ինք ու
ու
երկինքի բոլոր սուրբ հրեշտակները կը շարունակեն ու պիտի
շարունակեն հաւատարիմ մնալ իրենց Արարիչին հանդէպ, եւ
հաստատ`
հաստատ` իրենց սրբութեան ու Աստուածատուր կոչումին
մէջ:
մէջ:
գ) Անանիա Վրդ. Սանահնեցին կը բացատրէ, թէ հրեշհրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ, որպէսզի ցոյց տար,
թէ ծնած Մանուկը ինքն էր այն անձը, որուն մասին խօսեցան
Հին Կտակարանի մարգարէները` «Յակոբէն աստղ մը պիտի

ծագի ու Իսրայէլէն իշխանութեան գաւազան մը պիտի ելլէ»
ելլէ»
(Թուոց 24.17):
դ) Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը
Հայրապետը կ'ըսէ. «Աստուած

մոգերը աստղի պատկերով հրաւիրեց, որպէսզի ինչպէս
աստղերու միջոցաւ դեւերուն կը ծառայէին աստղահմայուաստղահմայութեան աղանդին ընդմէջէն, նոյնպէս ալ, աստիճանաբար
զանոնք առաջնորդէ դէպի աստուածպաշտութեան բարձրաբարձրագոյն կրօնը: Որովհետեւ աստղագիտութիւնը յառաջ եկած
եկած է
այդ աղանդէն, որ հմայութեան համար կը գործածէ ամպերու
խոնաւութենէն օդին պարզուիլը, ուստի Աստուած նոյն այդ
արուեստին միջոցաւ մոգերուն ընդունել տուաւ ճշմարիտ
աստուածպաշտութիւնը: Մոգերը գիտէին նաեւ Բաղաամի
մարգարէութիւնը. “Յակոբէն աստղ մը պիտի ծագի ու
Իսրայէլէն
Իսրայէլէն իշխանութեան գաւազան մը պիտի ելլէ”
ելլէ” (Թուոց
(Թուոց
24.17), եւ անով կը փրկուին երկրի բոլոր ազգերը: Անով նախ
արեւելեան ժողովուրդները փրկելով լուսաւորեցին, եւ եկան
երկրպագելու ճշմարիտ Աստուծոյն, ինչպէս որ կ'ըսուի.
“Արեւելքը բարձունքներէն լոյս կը տեսնէ”
տեսնէ”»:
ե) Հրեշտակը
Հրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ աստղաաստղապաշտ մոգերուն եւ առաջնորդեց զանոնք պաշտելու ու
երկրպագելու Քրիստոսին,
Քրիստոսին, որպէսզի աստղ պաշտող մոգերը՝
աստղէն սորվին Քրիստոսը պաշտել, եւ արարածները պաշպաշտողները` աստղէն սորվին Արարիչը պաշտել: Արդարեւ, երբ
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անոնք մանուկը տեսան` «մինչեւ գետին խոնարհելով
երկրպագեցին մանուկին»
մանուկին» (Մատթէոս
(Մատթէոս 2.11):
զ) Տակաւին, հրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ,
ցոյց տալու համար մեզի, թէ բոլոր համաստեղութեանց ու
մոլորակներուն, եւ երկինքի անհուն դատարկութեան մէջ
գտնուող բոլոր անշունչ գոյակներուն «կոչումն է»
է» մեզ առաջառաջնորդել Քրիստոսի փառքի տեսութեան: Այս մասին քիչ ետք ալ
պիտի խօսինք:
12) Ըսինք, թէ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կը հասհաստատէ, որ մոգերուն երեւցող աստղը սովորական աստղ մը
չէր, այլ` հրեշտակ մը: Այս իրողութիւնը ապացուցելու հահամար, ան կ'ըսէ. «Խօսինք նաեւ աստղին
աստղին մասին, թէ ի´
ի´նչ

պատճառով երեւցաւ, եւ թէ իսկապէս ա՞ստղ էր, թէ միայն
աստղի տեսք ունէր: Այս հարցումներուն պատասխանը
նոյնինքն տեղի ունեցող դէպքերը կու տան: Աստղը բնական
աստղերէն չէր, այլ` նոր ու զարմանալի աստղ մըն էր: Ինչէ՞ն
յայտնի է ասիկա: Նախ` անոր ընթացքէն,
ընթացքէն, որովհետեւ աստղեաստղերուն յատուկ չէ այդպիսի ընթացքով ցոյց տալ ճանապարհը,
այնպէս որ մարդոց ընթացքով շարժին, կանգ առնեն,
առնեն, երեւին
երեւին
ու անյայտանան, ինչպէս մոգերուն երեւցող աստղը կ'ընէր,
քանի անիկա կը շարժէր` երբ մոգերը կը շարժէին, եւ կանգ
կ'առնէր` երբ անոնք կանգ կ'առնէին. կամ ինչպէս այն ամպի
սիւնը, որ ըստ Իսրայէլի որդիներուն կարիքին կը նստէր ու կը
բարձրանար: Որովհետեւ, [մոգերու] երկրէն մինչեւ ՊաղեսՊաղեստին [աստղը] երեւցաւ ու առաջնորդեց, իսկ երբ Երուսաղէմ
հասան, անյայտացաւ: Դարձեալ յայտնուեցաւ երբ այդտեղէն
ելան, եւ առաջնորդեց
առաջնորդեց զանոնք մինչեւ որ ցոյց տուաւ ՄանուՄանուկին տեղը: Ասիկա ո´
ո´չ թէ աստղի ընթացքին յատուկ է, այլ`
խօսուն եւ իմաստուն զօրութեան մը: Որովհետեւ ոչ թէ
երկինք մնալով ցոյց կու տար Մանուկին տեղը, ինչ որ կարելի
չէր, այլ իջնելով` կանգնեցաւ այն վայրին վրայ ուր կը
գտնուէր
գտնուէր Մանուկը, ինչպէս Աւետարանիչը ցոյց կու տայ: Իսկ
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այդ քարանձաւը միայն փոքր խուղի մը չափը ունէր. աստղը
այդքան բարձրութենէն ի՞նչպէս կրնար ցոյց տալ այն, եթէ
վերէն չիջնէր, քանի որ ոչ թէ գամուած էր երկինքին, այլ
իշխանական աստղ էր, որ իր կամքով կ'իջնէր ու դարձեալ
դարձեալ
օդը կը բարձրանար: Տակաւին, բոլոր լուսատուները արեւելարեւելքէն արեւմուտք կը շարժին, բայց յիշեալ աստղը հիւսիսէն
հարաւ էր որ կ'երթար, քանի Պաղեստինի երկիրը Պարսից
երկրին հարաւհարաւ-արեւմուտքը կը գտնուի: Բայց աւելի
զարմանալին այն է, որ արեւի լոյսը` գիշերը, իսկ լուսինն ու
աստղերը ցերեկը կը ծածկուին, բայց յիշեալ աստղը ամբողջ
ժամանակը պայծառ էր, եւ այնքա´
այնքա´ն պայծառ` որ կ'աղօկ'աղօտացնէր արեւի ճառագայթները:
ճառագայթները: Այլապէս, ի՞նչպէս կ'երեւէր
կ'երեւէր
ցերեկը ու կ'առաջնորդէր մոգերը, երբ նոյնիսկ այս լուսատու
լուսատուտուները չեն կրնար երկրի վրայ մնալ իրենց սահմանուած
սահմանուած
ժամանակէն աւելի, եւ չթաքնուիլ: Բայց ընդհանրապէս ինչո՞ւ
աստղը երեւցաւ անոնց. ասոր պատճառով ճշմարտութեան
թշնամիները խօսքով կ'ընդդիմաբանեն` ըսելով, թէ
Քրիստոսի ծննդեան ժամանակ աստղ երեւցաւ, որովհետեւ
աստղաբաշխութեան արուեստը Աստուծմով է: Այդպէս
ըսողներուն`
ըսողներուն` կ'ըսենք, որ եթէ աս
աստղագիտութեան խորհուրխորհուրդով է որ Քրիստոս ծնաւ, այդ պարագային, ի՞նչպէս պատապատահեցաւ որ Քրիստոս խափանեց աստղագիտութիւնը, ըմբերաըմբերանեց դեւերը, հալածեց անոնց մոլորութիւնը – այսպիսի
մեքենայութիւնները վերցուց: Իսկ մոգերը Քրիստոսի աստղէն
գիտցան միայն
միայն այն` որ ան բոլոր արարածներուն թագաւորն
էր: Ասիկա յստակ կ'երեւի իրենց մատուցած խորհրդանշա
խորհրդանշանշական ընծաներէն: Բայց աստղին անոնց երեւելուն իրական
պատճառը այն էր` որ անոնք մղուին ու առաջնորդուին
առաջնորդուին
երկրպագելու Քրիստոսին,
Քրիստոսին, հետեւեալ մարգարէութեան իրաիրականացման համար.
համար. «Անոր
«Անոր առջեւ անապատին բնակիչները
ծունկ պիտի ծռեն»
ծռեն» (Սաղմոս 72.9): Նաեւ, քանի այդ ժամանակ
սպառած էին Իսրայէլի մարգարէները, աստղը երեւցաւ
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մարգարէներուն փոխարէն` հրեաներու յանդիմանութեան
համար, որպէսզի այն ինչ որ մարգարէներէն չէին ուզեր
սորվիլ, պարսիկներէն լսէին,
լսէին, եւ որպէսզի մոգերու միջոցաւ
Աստուած բանար դուռը հեթանոսներուն առջեւ: Ուրեմն,
քանի այս բոլոր պատճառներով անհրաժեշտ էր որ մոգերը
գային, իսկ ուրիշ միջոց չկար, այսինքն` կարելի չէր ասիկա
իրագործել ոչ մարգարէի, ոչ հրեշտակի միջոցաւ, ուստի
Աստուած զանոնք կանչեց
կանչեց այն եղանակով` որուն վարժ ու
սովոր էին, ինչպէս որ Պօղոս առաքեալ, Աթենացիներուն`
բագինի միջոցաւ կը սորվեցնէր, իսկ հրեաներուն` Օրէնքի
միջոցաւ, որովհետեւ մարդոց ընդունելի կը թուի այն բանը`
որուն վարժ ու սովոր են»
են»:

13) Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ, որ
աստղը երեւցաւ այնպիսի ձեւով մը, որ մոգերը
մոգերը գիտցան թէ
ծնեալ մանուկը թագաւոր էր. ո´
ո´չ թէ սովորական թագաւոր
մը, այլ` «բոլոր արարածներուն թագաւորը»,
թագաւորը», ո´չ թէ միայն
հրեայ ազգին թագաւորը, այլ` բոլոր ազգերուն թագաւորը:
Մոգերը իրենց աչքերով մարդկութեան նորածին թագաւորը
թագաւորը
տեսնելէ ետք, պիտի դառնային անոր վկաները ու պիտի
պատմէին անոր մասին` իրենց երկիրը վերադառնալէ ետք:
Իրենք էին որ պատճառ պիտի դառնային որ հեթանոսները
եւս լսէին Փրկիչին մասին, եւ ձեւով մը նախապատրաստուած
ըլլային ընդունելու Քրիստոսը իբրեւ թագաւոր եւ ընդգրկելու
ընդգրկելու
անոր փրկութիւնը երբ աւետարանուէր իրենց: Շնորհալի
Հայրապետը կը հաստատէ, թէ Աստուած մոգերուն միջոցաւ
էր որ փրկութեան իր դուռը պիտի բանար հեթանոսներուն
առջեւ:
14) Անանիա Վրդ. Սանահնեցին մոգերը կը նմանցնէ
մարգարէներու, որոնք եկան վկայութիւն տուին ու պատմեպատմեցին ծնած Մանուկին մասին, որպէսզի երբ ան յայտնուէր ու
առաքելութեան սկսէր, հրեաներ չընդդիմանային անոր ու
չմերժէին զայն: Աստղին երեւումը, մոգերուն գալուստը եւ
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անոնց պատմածները միակ նշանները չէին որոնք կրնային
իբրեւ ապացոյց ծառայել նորածին մանուկի ինքնութեան ու
առաքելութեան. Զաքարիայի պապանձումն ու Եղիսաբէթի
յղութիւնը նաեւ վկայութիւններ են նորածին Մանուկին
մասին, կ'ըսէ Անանիա Վարդապետը:
15) Մոգերը աստղը կը կոչեն` «անոր աստղը»,
աստղը», այսինքն`
Յիսուսի´
Յիսուսի´ աստղը: Նախորդ կէտին մէջ հաստատեցինք, թէ
մոգերուն երեւցող ու զանոնք առաջնորդող
առաջնորդող աստղը հրեշտակ
մըն էր. այս իմաստով, «անոր աստղը»
աստղը» բացատրութիւնը հահամազօր է ըսելու` Տիրոջ հրեշտակը: Աստղը կը կոչուի` անո´
անո´ր
աստղը, Յիսուսի´
Յիսուսի´ն աստղը, Տիրո´
Տիրո´ջ աստղը, ցոյց տալու
համար մեզի, թէ բոլոր հրեղէն մարմինները Տիրո´
Տիրո´ջն են,
Տիրո´
Տիրո´ջ կը պատկանին, Տիրո´
Տիրո´ջ տրամադրութեան ու հրահրամանին ներքեւ են, միշտ պատրաստ անոր կամքը կատարելու,
անոր մասին վկայութիւն տալու:
աստղը»,
16) Տակաւին, աստղը կը կոչուի` «անոր աստղը»,
պարզելու համար թէ Յիսուս իր մանկութեան օրերէն անգամ
Տէրն ու տիրականն էր երկնային հրեղէն բոլոր մարմիննեմարմիններուն: Ան անոնց Տէրն էր ո´
ո´չ միայն երբ կը նստէր իր փառքի
աթոռին վրայ, այլ նաեւ անոնց Տէրն էր երբ կը գտնուէր
մսուրի մէջ` փաթթուած խանձարուրով:
17) Մոգերը տեսան ծնած Արքայ Յիսուսին աստղը եւ
թողուցին իրենց երկիրները ու եկան Երուսաղէմ, եւ հոնկէ՝
Յիսուսի քով: Մենք տեսա՞ծ
տեսա՞ծ ենք մեզ Յիսուսի մօտ առաջնորառաջնորդող աստղեր, այլ խօսքով՝ հանդիպա՞ծ ենք մարդոց որոնք մեզ
հրաւիրած են գալու Յիսուսի: Երբ կը լսենք քարոզ մը որ մեզ
կը հրաւիրէ յանձնուելու Յիսուսի` ատիկա մեզ Յիսուսի մօտ
առաջնորդող աստղ մըն է: Երբ կը տրուին վկայութիւններ
որոնք մեզ կը հրաւիրեն Տիրոջ վստահելու` անոնք մեզ
Յիսուսի առաջնորդող աստղեր են: Աստուածաշունչին մէջ
արձանագրուած ամէն մէկ համար աստղ մըն է որ մեզ
Քրիստոսի կ'առաջնորդէ. բայց Աստուածաշունչ չկարդացող
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մարդուն համար` Աստուածաշունչը ամպի ետին պահուած
աստղի նման է պարզապէս:
պարզապէս: Փորձութիւններն ու դժուարին
պահերը կրնան մեզ Տիրոջ առաջնորդող աստղեր ըլլալ:
Անակնկալ դէպք մը կրնայ մեզ Տիրոջ գիրկը նետող աստղ մը
ըլլալ: Կարելի է խօսիլ բազմաթիւ ու բազմատեսակ աստղեաստղերու մասին, որոնք կրնան մեզ Քրիստոսի առաջնորդել, եւ
որոնք կրնան պատճառ դառնալ
դառնալ որ Տիրոջ յանձնուինք: Բայց
թոյլ տուէք հարցնեմ, թէ արդեօք տակաւին մեզ Յիսուսի քով
առաջնորդող աստղ կամ աստղե՞ր կը փնտռենք, թէ` արդէն
մենք մե´
մե´ր կարգին յաջողած ենք դառնալ աստղեր` ուրիշները
Յիսուսի մօտ առաջնորդող: Կրնա՞նք ըսել արդեօք, թէ մեր
կեանքը մարդիկը Յիսուսին
Յիսուսին առաջնորդող աստղ մըն է:
Կրնա՞նք ամենայն վստահութեամբ ըսել, թէ մեր բարեգորբարեգործութիւնները աստղեր են, որոնք մարդոց Տէր Յիսուսին
մօտենալու ճամբան ցոյց կու տան: Կրնա՞նք իսկապէս
աւետաբեր աստղ մը ըլլալ: Կրնա՞նք մութին մէջ փայլող ու
մեղքի խաւարին մէջ խարխափող մոլորած
մոլորած մարդուն
մարդեղացեալ Լոյսին ճամբան ցոյց տալ:
18)
մէջ»: Յիսուս ծնած
18) «Տեսանք անոր աստղը արեւելքի մէջ»:
էր Բեթլեհէմի մէջ, բայց մոգեր անոր աստղը տեսած էին
Արաբիայի մէջ: Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը. ցոյց կու
տայ, որ ժամանակ պիտի գայ որ Յիսուսի փառքը պիտի լեցնէ
ամբողջ աշխարհը եւ աշխարհի բոլոր երկիրները: Ամբակում
մարգարէն կը վկայէ, թէ օր պիտի գայ երբ «երկիրը Տիրոջ
փառքին գիտութիւնովը պիտի լեցուի, ինչպէս ջուրերը ծովը
կը ծածկեն»
ծածկեն» (Ամբակումայ 2.14, 3.3: Տե´
Տե´ս նաեւ` Եսայի 11.9):
Այո´,
Այո´, Աստուծոյ ձեռքով ստեղծուած ու մարդուն ձեռքով
պղծուած այս աշխարհը, ժամանակներու աւարտին ու ժամաժամանակներու Ստեղծիչին իսկ ձեռքով, պիտի վերամաքրուի, վեվերանորոգուի, եւ Քրիստոսի ու Քրիստոսով Աստուծոյ նոր
ստեղծագործութիւնը դարձած մարդկութեան յաւիտենական
բնակավայրը պիտի ըլլայ: Երկիրը չստեղծուեցաւ
չստեղծուեցաւ որպէսզի օր
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մը փճանայ, այլ` որպէսզի անիկա դառնայ յաւիտենական
բնակարանը մարդոց: Այս իրողութեան է որ կ'ակնարկէ
Եսայի մարգարէն երբ կ'ըսէ. «Այսպէս կ'ըսէ երկինքը ստեղծող
Տէրը, այն Աստուածը որ երկիրը կազմեց, զանիկա շինեց ու
հաստատեց, զանիկա պարապ տեղ չստեղծեց, հապա բնաբնակութեան համար կազմեց»
կազմեց» (Եսայի 45.18): Պետրոս առաքեալ
կը խօսի ստեղծուելիք նոր երկինքի մը ու նոր երկրի մը
մասին, «ուր արդարութիւնը պիտի իշխէ»
իշխէ» (Բ.Պետրոս
(Բ.Պետրոս 3.13:
Տե´
Տե´ս նաեւ` Եսայի 65.17, 66.22: Յայտնութիւն 21.1): Պօղոս
առաքեալ յստակօրէն կը հաստատէ, «թէ ստեղծագործութիւնը
ստեղծագործութիւնը

ինք եւս պիտի ազատագրուի փճացումի դատապարտուդատապարտութենէն, մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն
ազատութեան ու փառքին»
փառքին» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 8.21): Յովհաննէս

առաքեալ խօսելով Քրիստոսի փրկութիւնը ընդգրկած
հաւատացեալներուն մասին կը հաստատէ, թէ «անոնք պիտի
պիտի
թագաւորեն երկրի վրայ»
վրայ» (Յայտնութիւն
(Յայտնութիւն 5.10): Մեր Տէրը կը
պատուիրէ որ աղօթենք, որ գայ այն ժամանակը
ժամանակը երբ
Աստուծոյ կամքը կատարուի երկրի վրայ ճիշդ այնպէս`
ինչպէս կը կատարուի երկինքի մէջ (Մատթէոս 6.10): Այս եւ
նման վկայակոչութիւններ կը պարզեն, թէ Աստուծոյ
ծրագիրին
ծրագիրին մաս կը կազմէ փրկութիւնը ոչ միայն մարդկային
ցեղին, այլեւ` ամբողջ ստեղծագործութեան:
19) Ասկէ առաջ բացատրեցինք որ աստղը մոգերուն
երեւցաւ արեւելքի մէջ, բայց ինք չէր որ զանոնք առաջնորդեց
Երուսաղէմ, եւ բացատրեցինք նաեւ թէ ինչու: Աստղը
պարզապէս խթան մը եւ մղիչ ոյժ մը եղաւ անոնց երթալու
Երուսաղէմ եւ փնտռելու նորածին Թագաւորը: Ասոր փաստը
նոյնինքն իրենց բառերն են. «Մենք տեսանք
տեսանք անոր աստղը
արեւելքի մէջ»:
մէջ»: Եթէ աստղը ինք առաջնորդած ըլլար զանոնք
մինչեւ Երուսաղէմ, անոնք պիտի չըսէին`«մենք տեսանք
տեսանք
անոր աստղը արեւելքի մէջ»
մէջ», այլ պիտի ըսէին` «երկինք
նայեցէք ու տեսէք,
տեսէք, ահա անոր աստղը»:
աստղը»: Դէպքին ընթացքը
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սակայն, երբեք ցոյց չի տար ըսելու, թէ աստղը մոգերը
առաջնորդեց Երուսաղէմ եւ հոն անյայտացաւ: Եթէ աստղը
ի´նք առաջնորդեց մոգերը իրենց երկիրներէն մինչեւ ԵրուսաԵրուսաղէմ, այդ պարագային, ինչո՞ւ պիտի
պիտի անյայտանար կամ
աներեւութանար Երուսաղէմ հասնելէ ետք, եւ ինչո՞ւ թոյլ
պիտի չտար որ Երուսաղէմի բնակիչները իրե´
իրե´նք նաեւ զինք
տեսնէին մոգերու նման: Աւետարանիչը մեզի չ'ըսեր թէ
Երուսաղէմի բնակիչները տեսան աստղը: 33-րդ համարը մեզի
կ'ըսէ, թէ երբ Հերովդէս թագաւորը լսեց
լսեց մոգերուն խօսքին
մասին` վրդովեցաւ: Այս իրողութիւնը նաեւ ցոյց կու տայ, թէ
աստղը ինք չէր որ մոգերը առաջնորդեց Երուսաղէմ,
այլապէս` Հերովդէս թագաւորը ո´
ո´չ թէ մոգերուն խօսքը
լսելով պիտի վրդովէր, այլ` աստղը տեսնելով: 33-րդ համարը
կը պարզէ նաեւ թէ Երուսաղէմի բնակիչներուն
բնակիչներուն վրդովելուն
պատճառը մոգերուն խօսքն էր եւ ո´
ո´չ թէ աստղը տեսնելը, ինչ
որ ցոյց կու տայ թէ իրենք աստղը չտեսան: Եւ խորքին մէջ,
անոնք պէտք չունէին աստղը տեսնելու եւ պէտք չէր տեսնէին,
որովհետեւ անոնք ունէին Սուրբ Գիրքերը (Հին Կտակարա
Կտակարարանը), ուր գրուած էր Մեսիայի
Մեսիայի ծնունդին ու գալուստին մասին,
եւ որուն պէտք էր հաւատային: Ճիշդ է որ որոշ հրեայ
հովիւներ Յիսուսի ծննդեան աւետիսը հրեշտակի մը կողմէ
ստացան (Ղուկաս 2.92.9-11), եւ սակայն, պէտք է նկատի առնել
որ անոնք
անոնք անուս մարդիկ էին, եւ ուստի կարիքը ունէին երկերկնային նշանի մը առաջնորդութեան: Մինչդեռ Երուսաղէմի
բնակիչները ունէին իրենց քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչուսուցիչները, որոնցմէ պէտք էր սորված ըլլային Մեսիայի ծնունդին,
անոր գալուստին ու գալստեան նպատակին մասին:
20) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. «Աստղն էր որ

առաջնորդեց մոգերը տեսնելու Աստուծոյ մանկացեալ Որդին,
իսկ մեզի` հաւա´
հաւա´տքն է որ կ'առաջնորդէ տեսնելու զայն:
Այո´,
Այո´, հաւա´
հաւա´տքն է որ մեզ երկինք կ'առաջնորդէ, հոն` ուր կը
գտնուի մեր Տէրը` Յիսուս Քրիստոս»:
Քրիստոս»: Օգոստինոս կ'ըսէ.
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«Հաւա´
Հաւա´տքն է այն աչքը` որ կրնայ անտեսանելին տեսնել»:
տեսնել»:

Առանց հաւատքի`
հաւատքի` ո´
ո´չ ոք կրնայ տեսնել Հիմնադիրը հաւատհաւատքին:
21) Դարձեալ, Մխիթար Վարդապետը կ'ըսէ. «Քրիստոս`

մեր Տէրը, դէպի իրեն կանչեց ու հրաւիրեց մոգերը լոկ աստղի
միջոցաւ, իսկ մեզ հրաւիրելով կանչեց ոչ միայն աստղին
միջոցաւ, այլ նաեւ իր ձեռքին միջոցաւ, իր խօսքերուն ու
գործերուն
գործերուն միջոցաւ, իր հրաշքներուն ու չարչարանքներուն
միջոցաւ, մոգերուն ու հովիւներուն միջոցաւ, առաքեալներուն
ու մարտիրոսներուն միջոցաւ, եւ իր բոլոր սուրբերուն
միջոցաւ»:
միջոցաւ»:
22) «Եկանք երկրպագելու իրեն»:
իրեն»: Ուրիշ երկրէ մը
Երուսաղէմ գալը Յիսուսին երկրպագելու համար ցոյց կու
տայ, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները հրաւիրուած են
Աստուծոյ Որդիին պաշտամունքին: Այո´,
Այո´, այս իրողութիւնը
կը յիշեցնէ մեզի, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ համայն
մարդկութիւնը ծունկի պիտի գայ Տէր Յիսուս Քրիստոսի
առջեւ եւ պաշտամունք ու երկրպագութիւն պիտի մատուցամատուցանէ անոր:
23) «Եկանք երկրպագելու իրեն»:
իրեն»: Մոգերուն գալուստին
նպատակը՝ Յիսուսին երկրպագելն էր, ուրիշ ոչինչ: Այսօր եթէ
մենք եկեղեցի կամ հոգեւոր ժողովներու կ’
կ’երթանք՝ ի՞նչ
նպատակով կ’
կ’երթանք: Յիսուսին երկրպագութիւն ու պաշպաշտամունք մատուցանելու նպատակո՞վ կ'երթանք: Մոգերը
Մոգերը
Յիսուսը կը փնտռէին որպէսզի զայն պաշտէին, իսկ Հերովդէս
Յիսուսը կը փնտռէր որպէսզի զայն սպաննէր: Գալով մեզի,
եթէ Յիսուսը կը փնտռենք՝ ի՞նչ նպատակով կը փնտռենք:
Մոգերը սորվեցուցին մեզի, թէ մեր կեանքին ու մեր
փնտռտուքին նպատակը` Յիսուսը պաշտելն ու իրեն
երկրպագելը
երկրպագելը պէտք է ըլլայ:
24) Մոգերը «եկանք երկրպագելու իրեն»
իրեն» խօսքով, ցոյց
տուին հրեաներուն թէ Աստուած իրենց ու իրենց ընդմէջէն
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բոլոր հեթանոս աշխարհին դիմաց բացուած կը յայտարարէ
Քրիստոսի փրկութեան ճամբան: Քրիստոս ծնաւ Բեթլեհէմի
մէջ բայց չծնաւ միայն հրեաներուն համար:
համար: Ծնաւ համայն
մարդկութեան համար, որովհետեւ համայն մարդկութիւնը
կարիքը ունէր փրկութեան:
փրկութեան: Երբ տակաւին նոր ծնած էր,
Աստուած կանչեց հրեայ հովիւները իր Որդիին երկրպաերկրպագութեան հրեշտակի մը միջոցաւ (Ղուկաս 2.102.10-11), իսկ երբ
շուրջ մէկ տարեկան էր` Աստուած կանչեց մոգերը
մոգերը իր Որդիին
երկրպագութեան աստղի մը միջոցաւ: Հովիւները պիտի
դառնային հրեայ ազգին առաջին պտուղները եւ նախականախակարապետները ամբողջ ազգին, իսկ մոգերը պիտի դառնային
առաջին պտուղները եւ նախակարապետները ամբողջ հեթահեթանոս աշխարհին:
25) Մոգերը տեսան Տիրոջ աստղը, եւ ապա կրցան տեստեսնել աստղին Տէրը: Եւ սա կը պարզէ, թէ անոնք
անոնք որոնք կը
անո´նք կրնան տեսնել Տիրոջ
տեսնեն
տեսնեն Տիրոջ աստղը` միայն անո´
փառքը: Աստուծոյ աստղերուն կողմէ առաջնորդուողները միմիայն կրնան գտնել Աստուծոյ Որդին,
Որդին, եւ պաշտել ու երկրպագել
անոր:
անոր: Երկինքի աստղերուն կողմէ առաջնորդուողները
առաջնորդուողները միայն
կրնան օր մը երկինքի մէջ փայլող աստղ մը ըլլալ:
26) Յիսուսի ծնունդը Բեթլեհէմի մէջ, իսկ անոր աստղին
երեւումը Արաբիայի մէջ, ցոյց կու տայ որ Յիսուս չծնաւ միայն
հրեայ ժողովուրդին համար, այլ՝ ամբողջ աշխարհի ժողոժողովուրդներուն համար: Ծնաւ ամբողջ աշխարհի
աշխարհի փրկութեան
համար: Ծնաւ համայն մարդկութեան թագաւորը ըլլալու
համար: Ծնաւ բոլոր մարդոց կողմէ պաշտուելու ու երկրպագերկրպագուելու, փառաբանուելու ու օրհներգուելու համար:
համար:
27) Յիսուսի ծնունդը երկրի վրայ, իսկ անոր աստղին
երեւումը երկինքի մէջ, ցոյց կու տայ թէ ան թագաւորն
թագաւորն է
երկինքին ու երկրին: Արդարեւ, ան ծնաւ երկինքի թագաւոթագաւորութիւնը երկրի վրայ նաեւ հաստատելու: Ան ծնաւ երկրի
վրայ, որպէսզի նաեւ երկրի թագաւորը ըլլայ:
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28) Յիսուսի ծնունդը երկրի վրայ, իսկ անոր աստղին
երեւումը երկինքի մէջ, միաժամանակ ցոյց կու տայ, թէ
Յիսուս երկրի
երկրի վրայ եղած ժամանակ՝ նաեւ երկինքի մէջ էր:
Ինքն իսկ այս մէկը յստակ դարձուց երբ ըսաւ. «Ո´չ ոք երկինք

ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ
երկինքի մէջ է»
է» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 3.13): Վերջին բառերը Քրիստոսի

աստուածութիւնը հաստատող բացայայտ վկայութիւն են,
որովհետեւ ցոյց կու տան, թէ ինչպէս Քրիստոս երկրի վրայ
եղած ատեն` միաժամանակ երկինքի մէջ էր:

«Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ
իրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները»
(Մատթէոս 2.3):
բնակիչները» (Մատթէոս
1) «Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց...»
լսեց...»: Հերովդէս լոկ իր

մարմնաւոր ականջներով
ականջներով լսեց Յիսուսի ծնունդին մասին:
Փա´
Փա´կ էին անոր հոգեւոր ականջները: Յիսուսի ծննդեան
աւետիսը անգութ Հերովդէսին ուղղուած դարձի գալու կոչ
մըն էր: Սա կը պարզէ որ փրկութեան աւետիսը բոլոր մարդոց
համար է, որքան ալ անոնք մեղքի ու անօրէնութեան կեանք
մը ապրած ըլլան:
ըլլան:
2) Հերովդէս ունէր լսող ականջ բայց չունէր ընդառաջող
սիրտ: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենց ականջներով
կը լսեն Յիսուսի մասին, անոր սիրոյն ու փրկութեան մասին,
բայց անոր մօտենալու քայլ չեն առներ, իրենց սիրտը անոր
դիմաց բանալու աշխատանք չեն տանիր: Եթէ կը լսենք Տիրոջ
ձայնը բայց
բայց անոր մօտենալու ճիգ չենք թափեր,
թափեր, կը նմանինք
այն անբան ու ծարաւ եղնիկին` որ կը լսէ առուակին ջուրի
ձայնը բայց չի մօտենար խմելու:
3) «Վրդովեցաւ
Վրդովեցաւ»: Ինչո՞ւ համար Հերովդէս վրդովեցաւ:
«Վրդովեցաւ»:
Քանի մը պատճառներով.պատճառներով.ա) Վրդովեցաւ, որովհետեւ մոգերը Յիսուսը
Յիսուսը կոչեցին՝
«թագաւոր»:
թագաւոր»: Պատմութեան ընթացքին եղած են, եւ այսօր ալ
կան մարդիկ, որոնք կը վրդովին երբ կը յայտարարենք թէ
Յիսուս թագաւոր է, մե´
մե´ր թագաւորը, աշխարհի´
աշխարհի´ թագաւորը,
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երկինքի´
երկինքի´ ու երկրի´
երկրի´ թագաւորը: Ինքզինք իր շրջապատին
թագաւորը կարծողը` չ'ուզեր լսել ուրիշ թագաւորի
թագաւորի մը գոյուգոյութեան մասին, թէկուզ այդ ուրիշը ըլլայ նոյնինքն Աստուած:
Ինքզինք մեծ մարդ կարծող անձը երբեք չ'ուզեր լսել այլ
մարդոց մեծութեան կամ նոյնիսկ Աստուծոյ մեծութեան
մասին, եւ ասիկա հպարտութիւն է. հպարտութիւնը ուրացնել
կու տայ մեզի զԱստուած ու մեր նմանը.
նմանը. հպարտութիւնը թոյլ
չի տար որ գիտնանք արժէքը Աստուծոյ ու տեսնենք արժէքը
մեր նմանին:
բ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ մոգերը Յիսուսը կոչեցին՝
«հրեաներու թագաւոր»:
թագաւոր»: Հերովդէս կը հաւատար որ միայն իր
իրաւունքն էր կոչուիլ՝ հրեաներու թագաւոր: Այսօր չկա՞ն
մարդիկ որոնք կը նեղանան
նեղանան երբ մեզի կամ ուրիշին համար կը
գործածուի դրական բառ մը կամ բնորոշում մը, անուն մը
կամ տիտղոս մը, զոր իրենք կը կարծեն թէ միայն իրենց
համար պէտք է գործածուի ատիկա: Այսպէս, օրինակ, շատ
անգամ կը հանդիպինք մարդոց, որոնց ներկայութեան եթէ
ուրիշը «աշխատասէր»
աշխատասէր» կոչենք, «բարի»
բարի» անուանենք, կամ
«իմաստուն»
իմաստուն» յայտարարենք, կը սկսին անհանգստութեան
նշաններ ցոյց տալ. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ այդպիսիները կը
հաւատան որ միայն իրե´
իրե´նք աշխատասէր
աշխատասէր են, բարի են,
իմաստուն են, եւ սա դառնութեամբ ու նախանձով լեցուն
հոգիի մը արտայայտութիւն է:
գ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ լսեց թէ մոգերը եկած էին
երկրպագելու նորածին Յիսուս մանուկին: Հերովդէս ի´
ի´նք
մարդոցմէ պաշտամունք ու երկրպագութիւն կ’
կ’ակնկալէր, եւ
ուստի բնական էր որ վրդովէր երբ կը լսէր թէ մոգերը իրմէ
զատ ուրիշի մը երկրպագելու եկած էին: Այսօր չկա՞ն մարդիկ
մարդիկ
որոնք անհանգիստ
անհանգիստ կ’
կ’ըլլան երբ կը խօսինք Քրիստոսի
Քրիստոսի
երկրպագելու մասին: Չարը
Չարը ու չար մարդիկ չեն ուզեր լսել
Քրիստոսը
Քրիստոսը պաշտելու ու երկրպագելու մասին: Այսօր չկա՞ն
մարդիկ որոնք կը վրդովին մեզմէ պարզապէս որովհետեւ կը
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պաշտենք ու կ’
կ’երկրպագենք Յիսուսին: Չկա՞ն մարդիկ որոնք
կը նեղանան մեր հաւատքի կեանքէն: Բայց զգոյշ ըլլանք, որ
մե´
մե´նք չըլլանք ուրիշներու հաւատքի կեանքէն նեղացողներ:
դ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ տեսաւ որ մոգերը զինք
մեծարելու փոխարէն եւ իրեն նուէր բերելու փոխարէն՝ եկած
էին մեծարելու ու նուէր տալու նորածին Թագաւորին:
Թագաւորին: Հարց
տանք մեն
մենք մեզի. երբ ուրիշներ մեծարուին, յարգուին,
պատուըուին, նուէրներ ստանան, մենք կ’
կ’ուրախանա՞նք, թէ՝
կը վրդովինք: Ուրիշին մեծարուած ժամանակ տրտմիլը` մեր
հոգիի փոքրութիւնը ցոյց կու տայ: Ուրիշին պատուըուած
ժամանակ անարգուած զգալը` նախանձի թունալից զգեստով
մեր ծածկուած ըլլալը կը բացայայտէ:
ե) Վրդովեցաւ, որովհետեւ ինք թագաւոր էր եւ ահա
ուրիշ թագաւորի մը ծնունդին մասին կը լսէր: Նոյն պաշտօնը,
նոյն դիրքը, նոյն հանգամանքը, նոյն իշխանութիւնը ունեցող
մարդիկ դժուար թէ իրարու չնախանձին: Ասիկա դժբախտադժբախտաբար սովորական
սովորական երեւոյթ եղած էր անցեալին, եւ է՝ այսօր: Լոկ
օրինակ մը: Եթէ դուն հայերէն լեզու կը դասաւանդես
վարժարանի մը մէջ եւ սիրուած ես աշակերտներուն կողմէ,
կրնա՞ս արդեօք չնախանձիլ երբ տեսնես, որ հայերէն լեզու
դասաւանդող ուրիշ ուսուցիչ մըն ալ բերուեցաւ նոյն
վարժարանը
վարժարանը եւ ինքն ալ սկսաւ սիրուիլ եւ գուցէ քեզմէ աւելի:
զ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ ան բռնութեամբ տիրած էր
թագաւորական գահին եւ բռնակալ թագաւոր մը եղած էր:
Անոնք որոնք բռնութեամբ եւ անարդարութեամբ կը տիրեն՝
կը վրդովին, իրար կ’
կ’անցնին ու կը վախնան երբ լսեն
Արդարին գալուստին
գալուստին մասին: Անարդար մարդիկ չեն ուզեր
լսել արդար մարդոց մասին: Աշխարհի ու աշխարհասէր
մարդիկ, անոնք ըլլան պարզ թէ բռնակալ մարդիկ, չեն ուզեր
լսել Քրիստոսի մասին, անոր գալուստին մասին, որովհետեւ
ատիկա իրենց համար վտանգ ու կործանում կը նշանակէ:
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է) Մոգերը ապացուցանելու
ապացուցանելու ու համոզելու համար
հրեաները թէ ծնած էր իրենց Թագաւորը, անոնց կ'ըսեն թէ
իրենք տեսան «անոր աստղը արեւելքի մէջ»:
մէջ»: Իրենց այս
յայտարարութեամբ, մոգերը խոցոտեցին սիրտը Հերովդէսին
ու անոր բոլոր իշխաններուն. որովհետեւ խոստացեալ
Մեսիային ծնունդը ապացուցանելու
ապացուցանելու համար, երկնային
նշանի մը երեւումը իբրեւ վկայութիւն բերելը, բնականօրէն
առաւել եւս պիտի վրդովեցնէր
վրդովեցնէր ու խռովեցնէր
խռովեցնէր Հերովդէսն ու
Բեթլեհէմի բնակիչները
բնակիչները (Մխիթար
(Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):
ը) Խռովեցաւ Հերովդէս, որովհետեւ ան ինքզինք
հռչակած էր Խոստացեալ Մեսիան իբրեւ, եւ կ'
կ'ուզէր իբր
այդպիսին թագաւորել հրեայ ժողովուրդին վրայ: Ան շատերու
կրցած էր համոզել թէ ինք Մեսիան էր: Ուստի, կը վրդովի,
որովհետեւ գիտէ որ ճշմարիտ Մեսիային յայտնութեամբ` ոչ
միայն իր սուտ մեսիա ըլլալը պիտի յայտնուի ու խայտախայտառակուի, այլ նաեւ կրնայ իր թագաւորութիւնը
թագաւորութիւնը կորսնցնել
(Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):
4) Հերովդէս թագաւոր գիտէր ու լսած էր խոստացեալ
Մեսիայի «մը»
մը» գալուստին մասին, բայց ինք չէր սպասեր անոր
ծնունդը: Գալով մեզի, մենք միայն գիտե՞նք Յիսուսի մասին,
թէ՝ մեր ու Յիսուսի միջեւ սիրալիր յարաբերութիւն կայ:
Յիսուսի մասին գիտնալը ուրիշ բան է, Յիսուսը գիտնալը ու
ճանչնալը իբրեւ մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ ուրիշ բան: Մենք
Յիսուսի մասի՞ն լսած ենք պարզապէս, թէ` Յիսուսը լսած ենք,
անոր ձայնը լսած ենք, անոր սրտի կանչը լսած ենք:
5) «Եւ իրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները»:
բնակիչները»: Ինչո՞ւ
համար երբ Հերովդէս վրդովեցաւ ու տակնուվրայ եղաւ՝ իրեն
հետ նաեւ տակնուվրայ եղան «Երուսաղէմի բոլոր բնակիչբնակիչները»:
ները»: Կարեւոր է գիտնալ որ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները
նոյն պատճառով չէ որ վրդովեցան: Մխիթար Վրդ. ՍեբասՍեբաստացին կը թուէ անոնց վրդովումի չորս պատճառներ.պատճառներ.-
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ա) Ոմանք վրդովեցան, որովհետեւ Հերովդէսի մարդիկն
էին, անոր հաւատարիմ հետեւորդներն էին: Ասոնց շարքին
ինչ-էին Բեթլեհէմի իշխաններէն ու ղեկավարներէն շատերը, ինչ
պէս նաեւ քահանաներէն շատերը: Ասոնք կ'անդրադառնային
որ Մեսիային գալուստը իրենց համար դատապարտութիւն
պիտի բերէր:
բերէր:
բ) Ուրիշներ վրդովեցան, որովհետեւ հաւատացեր էին որ
Հերովդէս ինքն էր Մեսիան, եւ անոր էր որ կը հետեւէին, եւ
ահա յանկարծ կը լսէին իսկական Մեսիային ծնունդին մամասին:
գ) Տակաւին, ուրիշներ վրդովեցան, որովհետեւ կ'ապրէին
մեղքի կեանք մը, մոլութեան ու մարմնական հեշտութեան
հեշտութեան
կեանք մը, եւ քանի զիրենք հաճոյացնող ամէն ինչ ունէին,
երբեք չէին հետաքրքրուած Մեսիային գալուստով եւ չէին
սպասեր ու չէին ուզեր անոր գալուստը, որովհետեւ գիտէին
որ անոր գալուստը վերջ պիտի դնէր իրենց մարմնաւոր
հաճոյքներուն եւ ուրախութեան:
դ) Վերջապէս, ոմանք ալ վրդովեցան, որովհետեւ կը
մտածէին որ Մեսիան պիտի գար ու մարմնաւորապէս պիտի
թագաւորէր, եւ կը խորհէին, թէ ատիկա անխուսափելիօրէն
պատճառ պիտի դառնար որ իր ու Հերովդէսին միջեւ պատեպատերազմ կամ բախում ըլլար, որպէսզի որոշուէր թէ ո´
ո´վ պիտի
թագաւորէր ամբողջ Պաղեստինի
Պաղեստինի վրայ: Այս դասակարգի
դասակարգի
մարդիկը հանգիստ կեանքը սիրող մարդիկն էին: Հանգիստ
մը` որ կրնար խանգարուիլ եթէ պատերազմ ըլլար Հերովդէսի
ու Մեսիային
Մեսիային միջեւ:
ե) Տակաւին, ուրիշ երկու պատճառներ ալ կան թէ ինչու
վրդովեցան: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կը բացատրէ, թէ
Հերովդէսին
Հերովդէսին վրդովումն ու տակնուվրայութիւնը հետեւանքն
էր իր վախին, մինչդեռ Երուսաղէմի բնակիչներուն վախի կամ
տակնուվրայութեան պատճառը այն էր՝ որ անոնք անակնկաանակնկալի եկան լսելով խոստացեալ Մեսիային ծնունդին մասին,
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որուն երկա՜ր ժամանակէ ի վեր կը սպասէին: Տիրոջ երկրորդ
գալուստին
գալուստին նաեւ բոլոր մարդիկ, չար թէ բարի, հոգեւոր թէ ոչոչհոգեւոր, իրար պիտի անցնին ու տակնուվրայ պիտի ըլլան:
Չար մարդիկ իրար պիտի անցնին ու սարսափին, քանի
գիտեն որ իրենց պատիժի ժամանակը հասեր է արդէն, իսկ
Աստուծոյ զաւակները «իրար պիտի անցնին»,
անցնին», այն իմաստով
որ անակնկալի
անակնկալի պիտի գան, բայց եւ այնպէս մեծապէս պիտի
ցնծան:
զ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ Երուսաղէմի բնակիչներուն
վրդովութեան պատճառը` նոյնինքն Հերովդէսի վրդովումն
էր: Անոնք շատ լաւ գիտէին, որ եթէ Հերովդէս վրդովէր`
կրնար իրենցմէ շատերուն եւ նոյնիսկ ամբողջ քաղաքին
դժբախտութեան ու վրդովումին
վրդովումին պատճառ դառնալ: Արդարեւ,
կը տեսնենք արդէն թէ ինչպէս Հերովդէս երբ բարկացաւ ու
վրդովեցաւ, ջարդել տուաւ «Բեթլեհէմի մէջ եւ անոր շրջաշրջակայքը գտնուող բոլոր երեխաները»,
երեխաները», եւ այդ ընելով, ամբողջ
շրջանի հեծեծանքի ու դառնագին լացուկոծի պատճառ եղաւ
եղաւ
(Մատթէոս 2.162.16-18):

«Կանչեց ժողովուրդի բոլոր աւագ քահանաներն ու
Օրէնքի ուսուցիչները եւ հարցուց անոնց, թէ ո´
ո´ւր պիտի ծնէր
Քրիստոսը»
(Մատթէոս 2.4):
Քրիստոսը» (Մատթէոս

1) «Կանչեց»:
Կանչեց»: Չար մարդիկ միշտ համախոհներ կը
փնտռեն, զիրենք լսել ուզող ու սիրող մարդիկ կը փնտռեն,
որպէսզի իրենց սրտի ամբողջ դառնութիւնը թափեն անոնց
առջեւ: Մենք չկանչենք չար մարդիկ, ոչ ալ ընդառաջենք չար
մարդոց կանչին: Հերովդէս լսեց Քրիստոսի մասին եւ կանչել
տուաւ աւագ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, որպէսորպէսզի անոնցմէ գիտնար Յիսուսի ծննդեան տեղը եւ կարգադրէր
անոր մահը.
մահը. գալով մեզի, մենք որո՞ւ կը կանչենք երբ կը լսենք
Քրիստոսի մասին. կը կանչենք այնպիսի մարդիկ, որոնք
կրնան օգնել մեզի մօտենալու Քրիստոսի՞, թէ` կը փնտռենք
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այնպիսի մարդիկ, որոնք կրնան գործակցիլ մեր հետ Յիսուսի
անունը ջնջելու մեր միջավայրէն:
2) Յիշեալ աւագ քահանաներէն
քահանաներէն ու Օրէնքի ուսուցիչներէն
շատերը որոնք կանչուեցան Հերովդէսի կողմէ` նոյնինքն
Հերովդէսի մարդիկն էին, այլ խօսքով, մարդիկ՝ որոնք պատպատրաստ էին ամէն ինչ ընելու միայն թէ Հերովդէսին հաճութիւնը
շահէին: Անոնք դադրած էին երկնաւոր Թագաւորին ծառանեծառաները ըլլալէ, որովհետեւ
որովհետեւ դարձած էին ծառաները երկրաւոր
թագաւորին (համեմատել` Գաղատացիս 1.10): Զգոյշ ըլլանք
որ մենք եւս չըլլանք այս կամ այն մարդուն ծառան եւ անոր
հաճութիւնը շահելու համար ուրանանք զԱստուած:
3) Հերովդէս քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն
հարցուց թէ ո´
ո´ւր պիտի
պիտի ծնէր Քրիստոսը: Հերովդէս կ'ակնկակ'ակնկալէր որ քահանաները յստակ պատասխան ունենային ՔրիսՔրիստոսի անձին մասին եւ կարենային պատասխանել իր հարհարցումին: Այս կէտին պատգամը այն է` որ եկեղեցականը եւ
Աստուծոյ Խօսքին քարոզիչը պէտք է յստակ պատասխան
ունենայ իրեն ուղղուած հոգեւոր,
հոգեւոր, աստուածաշնչական կամ
վարդապետական ոեւէ հարցի գծով: Աստուծոյ Խօսքին
քարոզիչը պէտք է լայն գիտութիւն ունենայ ԱստուածաԱստուածաշունչին ու անոր մեկնութեան մասին, որպէսզի կարենայ
օգտակար դառնալ հարցի մը գծով իրեն մօտեցող մարդոց.
այս ճշմարտութիւնն է որ կը բացայայտէ Աստուած
Աստուած երբ կ'ըսէ.

«Քահանային շրթունքները գիտութիւն պահելու են, մարդիկ
անոր բերնէն օրէնք փնտռելու են, քանզի անիկա զօրքերու
Տիրոջ դեսպանն է»
է» (Մաղաքիա
(Մաղաքիա 3.7):
4) «Ժողովուրդի... քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչնեուսուցիչները»:
րը»: Քահանաները ժողովուրդին քահանաներն էին, ինչպէս
բնագիրը
բնագիրը զանոնք կը կոչէ, բայց անոնք ուրիշին կը ծառայէին:
Ժողովուրդին համար քահանայութեան կանչուած էին, բայց
իրենց անձնական շահին, հանգիստին ու ապահովութեան
համար աւելի Հերովդէսին կը ծառայէին քան ժողովուրդին:
42

Այսօր որքա՜ն եկեղեցականներ կան, հայ թէ օտար, որոնք
Աստուծոյ ու ժողովուրդին ծառայութեան կոչուած են, բայց
իրենց սեփական շահին ու հանգիստին համար, Աստուծոյ ու
ժողովուրդին ծառայելու փոխարէն` աշխարհային կազմակազմակերպութեանց կը ծառայեն. Քրիստոսի ծառայելու փոխարէն`
նոր օրերու Հերովդէսներու կը ծառայեն. աշխարհի Տիրոջ
ծառայելու փոխարէն` աշխարհին կը ծառայեն. աղքատնեաղքատներուն ծառայելու փոխարէն` աղքատները ճզմող հարուստնեհարուստներուն կը ծառայեն: Ասիկա կրնայ ճշմարիտ ըլլալ նաեւ աշաշխարհական հաւատացեալ դասուն համար: Որքա՜ն հաւահաւատացեալներ ունինք, որոնք Տիրոջ անունով կը խօսին ու կը
գործեն, որոնք
որոնք սակայն, իրենց անձնական շահը կը հետահետապընդեն: Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք հոգեւոր
կը նկատեն, եւ սակայն մարմնաւորին հետամուտ են:
5) «Ո
«Ո´ւր պիտի ծնէր Քրիստոսը»:
Քրիստոսը»: Հերովդէս ուզեց գիտնալ
Քրիստոսի ծննդեան տեղը, ո´
ո´չ թէ որպէսզի երթար ու
պաշտէր զայն, այլ` որպէսզի մարդ ղրկէր ու սպաննել տար
զայն: Անոնք որոնք կը փնտռեն Յիսուսը, առանց զայն պաշպաշտելու եւ անոր ծառայութիւն ու երկրպագութիւն մատուցելու
նպատակ ունենալու` դասակից են Քրիստոսասպան ՀերովՀերովդէսին: Ինչո՞վ կը տարբերին Հերովդէսէն անոնք` որոնք եկեեկեղեցի կու գան, բայց Քրիստոսը պաշտելու, երկրպագելու,
բարձրացնելու ու մեծարելու նպատակով չէ որ կու գան:

«Անոնք պատասխանեցին.պատասխանեցին.“Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ, որովհետեւ
Միքիա մարգարէն այսպէս գրած է... ”»
(Մատթէոս 2.5):
”» (Մատթէոս

1) Առաջին երեւոյթը որ պէտք է մեր ուշադրութիւնը
գրաւէ ու մեզ զարմացնէ, այն է` որ քահանաներն ու Օրէնքի
ուսուցիչները երբ լսեցին Յիսուսի ծնունդին մասին` ուրաուրախութեան կամ հետաքրքրութեան ո´
ո´չ մէկ նշոյլ ցոյց տուին:
Երբ Հերովդէս հարցուց իրենց թէ ո´
ո´ւր պիտի ծնէր Յիսուս`
անոնք չզարմացան ու չցնծացին: Քահանաները որոնք
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խոստացեալ
խոստացեալ Մեսիայի ծնունդը աւետող առաջին մարդիկը
պէտք էր ըլլային, երբեք չխանդավառուեցան անոր ծնունդով:
Չկա՞ն այսօր մեր կեանքին մէջ մարդիկ, որոնք կը լսեն
Յիսուսի ծնունդին մասին, բայց ո´
ո´չ կ'ուրախանան եւ ո´
ո´չ ալ
կը խանդավառուին: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք կը լսեն Յիսուսի
ընթաց-սիրոյն ու գորովին մասին, բայց չեն ազդուիր ու իրենց ընթաց
քը չեն փոխեր: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք կը լսեն Քրիստոսի
դատաստանին մասին, բայց չեն վախնար ու չեն փոխուիր:
2) Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները գիտէին թէ
ո´ւր պիտի ծնէր Յիսուս, բայց իրենք անձնապէս չէին
հետաքրքրուած
հետաքրքրուած Յիսուսով եւ փափաք չունէին հետեւելու
անոր, փաստօրէն անոնք ո´
ո´չ ընկերացան մոգերուն եւ ո´
ո´չ ալ
զանոնք առաջնորդեցին: Այսօր ալ շատ մարդիկ կան, որոնք
շատ բան գիտեն Քրիստոսի մասին, բայց երբեք սէր ու հետահետաքըրքրութիւն չունին Քրիստոսի հանդէպ: Այո´,
Այո´, կան մարդիկ,
մարդիկ,
որոնք կը ճանչնան Աստուածաշունչը, բայց չեն ճանչնար
Հեղինակը Աստուածաշունչին: Կան մարդիկ, որոնք ունին
գիտութիւնը Աստուածաշունչին, բայց չունին գիտութիւնը
Աստուծոյ: Մենք չըլլանք անոնցմէ:
3) «Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ»:
մէջ»: Քահանաներն
ու Օրէնքի ուսուցիչները
ուսուցիչները Յիսուսի ծննդատեղին գիտցան
Աստուածաշունչին միջոցաւ: Այսօր ալ Աստուածաշունչն է որ
ցոյց կու տայ մեզի Յիսուսի տեղը, այլ խօսքով՝ Յիսուսը գտնեգտնելու կերպը, Յիսուսը ընդունելու ձեւն ու արդիւնքը, Յիսուսին
հետեւելու պայմանները, Յիսուսին հնազանդելու անհրաանհրաժեշտութիւնը:
ժեշտութիւնը:
4) Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները Հերովդէսի
հարցումին ճիշդ պատասխան տուին: Մենք ալ կրնանք շատ
մը հարցումներու պատասխանները ճշգրիտ կերպով գիտնալ,
բայց ատիկա չի նշանակեր թէ մենք ուղղափառ հաւատքի մէջ
ենք: Կրնայ մեր հաւատքի հանգանակը ուղղափառ ըլլալ,
բայց մեր կեանքը` անուղղափառ: Կրնանք մեզի ուղղուած
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բոլոր հարցումներուն պատասխանները ունենալ, առանց
ունենալու մեր սրտի պատասխանը` Քրիստոսը:
5) Քահանաները կեանքի Հացի ճամբան ցոյց տուին
մոգերուն, բայց իրենք չգացին ճաշակելու այդ Հացէն: Այսօր
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք կեանքի Հացին մասին կը խօսին
բայց իրենք անձնապէս այդ Հացէն ո´
ո´չ ճաշակած են եւ ո´
ո´չ ալ
կը փորձեն ճաշակել: Մարդիկ՝ որոնք Քրիստոսի անունով ու
Քրիստոսի մասին կը խօսին՝ բայց իրենք ոեւէ յարաբերութիւն
չունին Քրիստոսի հետ:
6) Խոստացեալ Մեսիան պատգամելու ու աւետելու
կոչուած քահանաները չգացին Յիսուսը գտնելու, եւ ահա
զԱստուած չճանչցող մոգերը իրե´
իրե´նք գացին ծնեալ Յիսուսին
պատգամատարներն ու աւետաբերները ըլլալու: ՄովսիսաՄովսիսական Օրէնքի մասնագէտ ուսուցիչները չգացին Օրէնսդիր
Յիսուսը տեսնելու, եւ ահա Մովսէսի Օրէնքը չունեցող ու
չգիտցող
չգիտցող մոգերը` անսալով իրենց սրտի տախտակներուն
վրայ գրուած Աստուծոյ օրէնքին` իրե´
իրե´նք գացին: Ճիշդ այսայսպիսիներուն համար է որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «ՀեթանոսՀեթանոսները Աստուծոյ Օրէնքը չունին. բայց երբ բնականօրէն
Օրէնքին պահանջները կը գործադրեն, Օրէնքը չունենալով`
նոյնինքն
նոյնինքն իրենք են իրենց Օրէնքը: Անոնք ցոյց կու տան որ
Աստուծոյ Օրէնքին պահանջները իրենց սիրտերուն մէջ
գրուած ունին»
ունին» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 2.142.14-15): Մեր կեանքին մէջ շատ
մարդիկ կան որոնք Աստուծոյ կամքը կը կատարեն` առանց
Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը ունենալու, Աստուծոյ
օրէնքները
օրէնքները կը գործադրեն, առանց Աստուծոյ օրէնքները
ճանչնալու: Արդարեւ, «Օրէնքը գիտցողները չէ´
չէ´ որ կ'արդակ'արդարանան Աստուծոյ առջեւ, այլ` Օրէնքը գործադրողները պիտի
արդարանան»
արդարանան» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 2.14):
7) Աստուծոյ Բանին վկաները ըլլալու կոչուած աւագ
քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները
ուսուցիչները չգացին մարդեղացեալ
Բանին քով, բայց անբան աստղը գնաց: Շնչաւոր էակներ
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չպատուեցին Յիսուսը, եւ ահա անշունչ բնութիւնը ինք պատպատուեց: Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ, որ ամբողջ բնութիւնը
եւ ամբողջ համաստեղութիւնը կը փառաբանեն ու կը
գովերգեն զԱստուած (Սաղմոս 148.1148.1-5, 19.1 եւայ
եւայլն):
այլն): Երանի
թէ մարդիկ անբան բնութենէն սորվին զԱստուած փառաբափառաբանել:
8) Քահանաները որոնք խոստացեալ Մեսիայի ծննդեան
աւետիսը պէտք էր աղքատ դասակարգի մարդոց փոխանփոխանցէին, զայն «փոխանցեցին»
փոխանցեցին» մարդասպան Հերովդէսին միայն:
Աստուծոյ Խօսքի քարոզիչները, պէտք է ուշադիր
ուշադիր ըլլան, որ
Աւետարանի մարգարիտները «շուներու»
շուներու» ու «խոզերու»
խոզերու» առջեւ
չնետեն (Մատթէոս 7.6), որոնք Աստուծոյ Խօսքին հանդէպ
ծաղրածու վերաբերմունք ունին, այլ զանոնք փոխանցեն
միայն անոնց` որոնց արժէքը գիտեն եւ որոնց կարիքը ունին:
9) Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները
ուսուցիչները շատ լաւ
գիտէին, որ Հերովդէս արիւնահեղ մարդ էր, ուստի, խոստացխոստացեալ Մեսիային ծննդեան տեղը բացայայտելը` դաւաճանուդաւաճանութիւն էր: Այսօրուայ աշխարհը նաեւ արիւնահեղ Հերովդէսի
նման է. ով որ իր հաւատակից եղբայրը կը մատնէ անգութ
աշխարհին ձեռքը` դաւաճան է:
10) Ճիշդ է որ յիշեալ քահանաները չսպաննեցին մանուկ
Յիսուսը, բայց անոնց յաջորդներն էին որ պահանջեցին անոր
մահը (Մատթէոս 26.57, 59): Զգոյշ ըլլանք թէ ինչպիսի
դաստիարակութիւն կը ջամբենք մեր զաւակներուն ու
թոռնիկներուն, որովհետեւ անոնք պիտի ըլլան մեզ յաջորդող
Քրիստոսապաշտ կամ Քրիստոսասպան սերունդները:
11) Հերովդէս չար մէկն էր, բայց ունէր նաեւ իր չար
համակիրները՝ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները: Այո´,
Այո´,
չար մարդիկ միշտ իրենց հետեւորդներն ու համակիրները
կ’ունենան: Մենք երբեք համակիր կամ համաձայն չըլլանք
չար մարդոց ու անոնց չար
չար խորհուրդներուն:

46

«Դո´
Դո´ւն, Բեթլեհէ´
Բեթլեհէ´մ, Յուդայի քաղաք,
հռչակով նուազ
նուազ չես Յուդայի միւս քաղաքներէն.
որովհետեւ
որովհետեւ քեզմէ պիտի ելլէ իշխան մը,
որ պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ Իսրայէլը»
Իսրայէլը» (Մատթէոս
(Մատթէոս
2.6):
1) Բեթլեհէմ կը նշանակէ` “հացի տուն”
տուն”: Բեթլեհէմը
նախապէս կը կոչուէր` “Եփրաթ”
փրաթ” տեղւոյն պարարտութեան
ու պտղաբերութեան պատճառով. “Եփրաթ”
Եփրաթ” կը նշանակէ`
“պարարտութիւն, պտղաբերութիւն”
պտղաբերութիւն”: Այս գիւղը շինող
մարդուն անունը նաեւ Եփրաթ էր, իսկ անոր որդիին անունը`
Բեթլեհէմ էր (Ա.Մնացորդաց 4.4): Այս իմաստով, Եփրաթ իր
շինած գիւղը` իր որդիին անունով
անունով Բեթլեհէմ կոչեց, բայց
միաժամանակ կը կոչուէր Եփրաթ: Հետեւաբար, Եփրաթին
կողմէ շինուած այս գիւղը կը կոչուէր թէ´
թէ´ Եփրաթ եւ թէ
Բեթլեհէմ, ինչպէս կը կարդանք Ծննդոց 35.1935.19-ին մէջ. “Ռաքէլ
մեռաւ ու թաղուեցաւ Եփրաթայի մէջ, որ Բեթլեհէմ է”
է”: Կը
կարդանք նաեւ Միքիայի 5.25.2-ին մէջ. “Եւ դո´
դո´ւն, ո´
ո´վ Բեթլեհէմ
Եփրաթա”
Եփրաթա”: Նոյն գիւղը Եփրաթ կը կոչուէր` որովհետեւ
Եփրաթին կողմէ շինուեցաւ, եւ Բեթլեհէմ կը կոչուէր`
որովհետեւ Եփրաթ զայն իր որդիին անունով`
անունով` Բեթլեհէմ
կոչեց:
2) «Դո´
Դո´ւն, Բեթլեհէ´
Բեթլեհէ´մ, Յուդայի քաղաք»:
քաղաք»: Բեթլեհէմը կը
կոչուի «Յուդայի քաղաք
քաղաք», որովհետեւ կը գտնուէր Յուդայի
երկրին մէջ, այլ խօսքով` Յուդայի ցեղին յատկացուած
քաղաքներուն շարքին, թէպէտ երբ կը կարդանք Յուդային
սահմանուած երկրի սահմաններուն մասին` հոն չենք
հանդիպիր Բեթլեհէմ անունին, Յեսու զայն չի յիշեր (Յեսու
15.115.1-12): Նէեմիա նաեւ երբ
երբ կը յիշէ Յուդայի բնակիչներուն
գիւղերուն ու քաղաքներուն անունները, ակնարկութիւն
չ'ըներ Բեթլեհէմ անունին (Նէեմիա 11.2511.25-36). իսկ պատճա՞ռը.
հաւանաբար անոր համար, որ աննշան էր համեմատաբար
այն գիւղերուն ու քաղաքներուն,
քաղաքներուն, որոնք կը յիշուին իբրեւ
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բնակութեան վայրեր Յուդայի
Յուդայի բնակիչներուն: Իսկ ինչո՞ւ
աննշան էր կամ աննշան կը նկատուէր: Այս հարցումին
պատասխանը կը գտնենք, երբ ուշադրութեամբ կարդանք
Միքիա մարգարէին խօսքը. «Եւ դո´
դո´ւն, ո´
ո´վ Բեթլեհէմ ԵփրաԵփրա-

թա, թէեւ Յուդայի հազարաւորներու
հազարաւորներուն մէջ պզտիկ ես, բայց
քեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսրայէլի
Իսրայէլի վրայ իշխան պիտի ըլլայ:
Ու անոր ելքը հինէն, յաւիտենական օրերէն է»
է» (Միքիա
(Միքիա 5.2):

Ուշադրութիւն դարձնենք ընդգծուած բաժինին: Ինչո՞ւ համար
Բեթլեհէմը «Յուդայի հազարաւորներուն մէջ պզտիկ»
պզտիկ» կը
կոչուի: Ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք գիտնանք
իմաստը կամ նշանակութիւնը
նշանակութիւնը «Յուդայի հազարաւորներ»
հազարաւորներ»
բառերուն: «Յուդայի հազարաւորներ»
հազարաւորներ» բացատրութեամբ
կ’ակնարկուի Յուդայի ցեղի իշխաններուն եւ այդ իշխանիշխաններու զինուորներուն, զինեալ դասակարգի բոլոր մարդոց,
ինչպէս նաեւ կռուիլ գիտցող բոլոր մարդոց: Ասոնք ընդհանընդհանրապէս չէին բնակեր Բեթլեհէմի
Բեթլեհէմի մէջ, որովհետեւ թշնամիթշնամիներուն կողմէ Բեթլեհէմի վրայ յարձակում գործելու վախ
չկար: Հետեւաբար, Բեթլեհէմը աննշան նկատուած է, քանի
հոն բնակող զինուորներու գունդեր չկային, հոն Յուդայի ցեղը
յատուկ բանակներ չէր հաստատած: Եւ սակայն, աննշան այս
քաղաքը շուտով պիտի դառնար
դառնար նշանաւոր, որովհետեւ հո´
հո´ն
էր որ պիտի ծնէր մեծամեծ նշաններ գործող Աստուծոյ Որդին:
Անհռչակ այս քաղաքը պիտի դառնար հռչակաւոր, որովհեորովհետեւ հո´
հո´ն էր որ առաջին անգամ մարդեղացեալ Աստուծոյ
փառքը պիտի հռչակուէր հովիւներուն ու մոգերուն կողմէ:
Անտեսուած այս քաղաքը պիտի դառնար համայն մարդկումարդկութեան տեսութեան արժանի վայրը, որովհետեւ հո´
հո´ն էր որ
անտեսանելին Աստուած պիտի տեսնուէր մարդոց նմանունմանութեամբ: Զինուորական իշխանութենէ ու ներկայութենէ հեռու
եղող այս քաղաքը, պիտի դառնար բնակավայրը աստուաաստուածային իշխանութեան ու զօրութեան, որովհետեւ հո´
հո´ն էր որ
հզօր Տէրը ու հզօրներու Տէրը պիտի երեւէր, հո´
հո´ն էր որ
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երկնային բանակներու Աստուածը ու Աստուծոյ երկնային
բանակները պիտի յայտնուէին: Պզտիկ նկատուած ու
կոչուած այս քաղաքը պիտի դառնար մեծ ու մեծութեան
խորհրդանիշ, որովհետեւ հոնկէ´
հոնկէ´ էր որ պիտի գար մեր մեծ
Աստուածը` Քրիստոս, որ մեծերուն
մեծերուն վրայ` մեծ իշխողը պիտի
ըլլար: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Աստուած Միքիա մարգարէին միջոցաւ
խօսքը ուղղելով Բեթլեհէմին` կ’
կ’ըսէ. «…Թ
«…Թէեւ…
էեւ… պզտիկ ես,

բայց քեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսրայէլի վրայ իշխան
իշխան պիտի
ըլլայ:…
ըլլայ:…»:
3) Անգամ մը եւս յիշենք Աստուծոյ խօսքը Միքիա
մարգարէին միջոցաւ ըսուած. «Եւ դո´
դո´ւն, ո´
ո´վ Բեթլեհէմ

Եփրաթա, թէեւ Յուդայի հազարաւորներուն մէջ պզտիկ ես,
բայց քեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսրայէլի վրայ իշխան պիտի
ըլլայ: Ու անոր ելքը հինէն, յաւիտենական օրերէն է»
է» (Միքիա
(Միքիա

5.2): Այս համարին բառերուն
բառերուն վրայ կանգ չեմ ուզեր առնել,
քանի անիկա արդէն յիշուած է Մատթէոս Աւետարանիչին
կողմէ թէպէտ թեթեւակի տարբերութեամբ, բայց կայ հիմնահիմնական ճշմարտութիւն մը որ Աստուած կ'ուզէ բացայայտել ու
փոխանցել մեզի, որ պէտք չէ մեր ուշադրութենէն վրիպի: Երբ
Աստուած կը գործածէ «Յուդայի հազարաւորներ»
հազարաւորներ» բացատրուբացատրութիւնը, եւ անկէ անմիջապէս ետք կը խօսի Բեթլեհէմէն դուրս
գալիք նոր Իշխանի մը մասին որ իսրայէլի Իշխանը պիտի
ըլլայ, խորքին մէջ, լռելեայն կերպով կ'ուզէ ցոյց տալ հրեահրեաներուն, թէ անցեալին իրենց հայրերն ու իրենց ղեկավարները,
իրենց առաջնորդներն
առաջնորդներն ու իրենց իշխանները, իրենց թագաւորթագաւորներն ու իրենց հազարապետները, չկրցան զիրենք փրկել,
ազատել, պաշտպանել, ղեկավարել, հովուել, առաջնորդել. եւ
ահա Աստուած կը խոստանայ նո´
նո´ր Իշխան մը ու նո´
նո´ր Հովիւ
մը ղրկել իրենց, որ կարող պիտի ըլլայ զիրենք առաջնորդելու
դէպի ճշմարիտ ազատագրութիւն, դէպի իսկական փրկուփրկութիւն, եւ դէպի անանց հացը: Աստուած կը բացայայտէ հրեահրեաներուն, թէ իրենց նախկին հովիւները չյաջողեցան լաւ
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հովուութիւն ընել, ո´
ո´չ ալ իրենց իշխանները կրցան արդարուարդարութեամբ իշխել, եւ ահա իր Որդին կու գայ` ըլլալու հովիւ
ոչխարներուն, իշխան` տիրութիւն ու պաշտպանութիւն
փնտռողներուն, առաջնորդ մոլորածներուն, գտիչ կորուսեալկորուսեալներուն: Թէ ինչպիսի հովիւ մը պիտի ըլլար Քրիստոս, Եսայի
մարգարէն շատ գեղեցիկ կերպով կը պատկերացնէ.պատկերացնէ.-

«Անիկա հովիւի պէս իր հօտը պիտի հովուէ.
գառնուկները իր բազուկովը
բազուկովը պիտի հաւաքէ
ու զանոնք իր գրկին մէջ պիտի կրէ,
եւ ծիծ տուողները կամաց պիտի քշէ»
քշէ» (Եսայի
(Եսայի 40.11):

Իսկ Եզեկիէլ մարգարէին միջոցաւ
հովուական պաշտօնին մասին` կ'ըսէ.կ'ըսէ.-

խօսելով

իր

«Կորսուածը պիտի փնտռեմ,
մոլորածը պիտի դարձնեմ,
կոտրածը պիտի փաթթեմ,
հիւանդը պիտի առողջացնեմ,
առողջացնեմ,
բայց պարարտն ու զօրաւորը պիտի պահեմ.
զանոնք իրաւունքով պիտի արածեմ»
արածեմ» (Եզեկիէլ
(Եզեկիէլ 34.16):

Այսօր ալ քրիստոնեաները կարիքը ունին Քրիստոսի
իշխաննե-հովուութեան, որովհետեւ, հրեայ հովիւներուն ու իշխաննե
րուն նման, այսօրուան հովիւներն ու իշխաններն ալ կը
թերանան իրենց առաքելութեան մէջ: Եթէ Քրիստոս ինք չէ
հովիւը հովիւներուն, հովիւները չեն կրնար հովուել իրենց
խնամքին յանձնուած հօտը: Յիսուսի կողմէ չառաջնորդուող
հովիւը` չի կրնար իր հօտի անդամները առաջնորդել ՅիսուՅիսուսին:
4) Ասկէ առաջ յիշեցինք, թէ Աստուածաշունչին մէջ
յիշուած են
են երկու Բեթլեհէմներ, մին Յուդայի քաղաքին մէջ
(Միքեայ 5.2), իսկ միւսը՝ Զաբուղոնի մէջ (Յեսու 19.15):
Յուդայի Բեթլեհէմ քաղաքը դարձաւ նշանաւոր որովհետեւ
դարձաւ ծննդավայրը Յիսուսի, մինչդեռ Զաբուղոնի Բեթլեհէմ
քաղաքը կորսուեցաւ պատմութեան փոշիին մէջ: Հոսկէ կը
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սորվինք,
սորվինք, թէ անոնք որոնք իրենց սիրտը չեն դարձներ
Բեթլեհէ´
Բեթլեհէ´մը Յիսուսի, այլ խօսքով՝ ծննդավայրը Յիսուսի,
անոնք դատապարտուած են կորսուելու պատմութեան
փոշիին մէջ: Յաւերժապէս կը մնան միայն անոնք` որոնք
Յաւերժը կ'առնեն իրենց սրտին մէջ:
5) «Հռչակով նուազ չես Յուդայի միւս
միւս քաղաքներէն»:
քաղաքներէն»:
Բեթլեհէմ անհռչակ ու աննշան քաղաք մըն էր, բայց դարձաւ
հռչակաւոր ու նշանաւոր քաղաք մը, երբ Յիսուս անոր մէջ
ծնաւ: Մենք եւս Աստուծոյ համար աննշան ու «անկարեւոր»
անկարեւոր»
ենք, բայց երբ Յիսուս ծնի մեր մէջ՝ Աստուծոյ հայեացքով կը
դառնանք մե´
մե´ծ արժէք, որովհետեւ
որովհետեւ իր Որդիին արեան գինը
եղող թանկագին արարած մը կ'ըլլանք, աւելի թանկագին քան
հրեշտակները, աւելի գեղեցիկ քան երկինքը: Հաւատացեալ
մարդը պէտք է գիտնայ թէ ինք Աստուծոյ համար արժէք է,
ուստի պէտք է ինքզինք հեռու պահէ բոլոր այն երեւոյթներէն
եւ բոլոր այն խօսքերէն ու գործերէն` որոնք կ'արժեզրկեն
զինք:
Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով այս հաստատուհաստատումին մասին` կ'ըսէ. «“Բեթլեհէմ”
Բեթլեհէմ” կը նշանակէ` Հացի տուն: Եւ

Բեթլեհէմը հացի ու պարարտութեան տուն ըլլալով` բուսցուց
անմահութեան հացը, եւ հրեշտակներուն հացը. եւ անկէ ետք,
այնքան ազնուացաւ
ազնուացաւ եւ մեծցաւ, որ մինչեւ իսկ ամբողջ
տիեզերքի մէջ անոր նման ազնիւ ու մեծ քաղաք չէ եղած ու
պիտի չըլլայ. որովհետեւ երբ Ծնածը ազնիւ ու մեծ է, քաղաքն
ալ որուն մէջ կը ծնի անիկա` կ'ըլլայ ազնիւ ու մեծ, եւ ուստի
կը դառնայ հռչակաւոր ու բարեհամբաւ: Միքիա մարգարէն
սկիզբէն տեսնելով գալիք Մեսիային
Մեսիային ազնուութիւնն ու
հզօրութիւնը,
հզօրութիւնը, կանուխէն կը գովէ Բեթլեհէմ քաղաքը, զայն
կոչելով հզօր ու ազնիւ համեմատաբար Յուդայի բոլոր միւս
քաղաքներուն: Մեր Տէրը ծնաւ Բեթլեհէմի մէջ. ըլլալով
“Դաւիթի Որդի”
ի´նքն
Որդի”, ինչպէս Դաւիթ Բեթլեհէմի մէջ ծնաւ, ի´
ալ պէտք էր հոն ծնէր. Բեթլեհէմ որ ամենէն խոնարհ ու
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ամենէն նուաստ քաղաքն էր, երբ ծնունդ տուաւ Դաւիթին`
դարձաւ ամենէն նշանաւորը Յուդայի մէջ, բայց երբ ծնունդ
տուաւ Յիսուսին` դարձաւ ամենէն նշանաւորը աշխարհի
մէջ: Մեր Տէրը ծնաւ փոքրիկ ու նուաստ քաղաքի մը մէջ, բայց
բայց
իր փառքով աւելի բարձրացաւ քան հրեշտակները, եւ ասով,
օրինակ տուաւ մեզի, թէ ինչպէս եթէ ընտրենք խոնարհուխոնարհութեան ճամբան` կը բարձրանանք...»:
բարձրանանք...»:
6) «Որովհետեւ քեզմէ
քեզմէ պիտի ելլէ իշխան մը, որ պիտի
հովուէ իմ ժողովուրդս»:
ժողովուրդս»: Տուեալ համարին մէջ կը հաստահաստատուի թէ Յիսուս իշխան մըն է: Այնպիսի´
Այնպիսի´ իշխան մը` որ
կարող է հովուել իր ժողովուրդը: Արդարեւ, Յիսուսի համար
գործածուած «իշխան»
իշխան» եւ «հովիւ»
հովիւ» բնորոշումները, կը պարզեն
թէ Յիսուս ծնաւ ըլլալու Իշխան եւ Հովիւ բոլոր անոնց՝ որոնք
իրենք զիրենք Աստուծոյ հետեւորդ կը դաւանին: Նախ
խօսինք «իշխան»
իշխան» բնորոշումին մասին: «Իշխան»
Իշխան» բառը ցոյց
կու տայ, թէ Յիսուս ի´
ի´նքն է որ կ’
կ’իշխէ հաւատացեալին
կեանքին մէջ, անոր կեանքի որոշումներուն վրայ, անոր
ներկային ու ապագային վրայ: Հաւանաբար պէտք չէ ըսենք`
«ի´նքն է որ կ’
կ’իշխէ».
իշխէ». գուցէ պէտք է ըսենք` «ինքն է որ պէ´
պէ´տք է
իշխէ»:
իշխէ»: Որովհետեւ, իրենք զիրենք հաւատացեալ կոչող
մարդոց մեծ տոկոսը, իրե´
իրե´նք են որ ամէն որոշում կ'առնեն
իրենց կեանքին մէջ: Անոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց
իշխանն է ու իրենց կեանքին վրայ իշխողն է, բայց երբ կը
դիտենք իրենց կեանքը, չենք տեսներ որ Յիսուս ի´
ի´նքն է որ
կ'իշխէ իրենց կեանքին մէջ, այլ իրե´
իրե´նք են որ կ'իշխեն, քանի
ամէն ինչ իրե´
իրե´նք են որ կը ծրագրեն
ծրագրեն ու կը գործադրեն, իրե´
իրե´նք
են որ կ'որոշեն ու կը կատարեն, եւ այս բոլորը կ'ընեն առանց
աղօթքի: Քանի՞ հաւատացեալներ ունինք, որոնք ոեւէ որոորոշում առնելէ ու ոեւէ ծրագիր մշակելէ
մշակելէ առաջ, աղօթքով
Աստուծոյ առաջնորդութիւնը կը խնդրեն, որպէսզի գիտնան
իրենց ընելիքը: Շատեր բան մը կ'որոշեն եւ Աստուծոյ
օրհնութիւնը կը խնդրեն, եւ ասիկա սխալ է: Ինչո՞ւ խնդրել
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Աստուծոյ օրհնութիւնը երբ արդէն մեր որոշումը առած ենք:
Երբ բան մը կ'որոշենք եւ Աստուծոյ օրհնութիւնը կը խնդրենք,
կը նշանակէ թէ մեր սեփական կամքին կատարումն է որ կը
հետապնդենք. կարծէք Աստուծոյ ըսած կ'ըլլանք. «Մենք

որոշեցինք, իսկ դուն, Տէ´
Տէ´ր, օրհնութիւնդ տուր մեզի, որպէսզի
մեր առած որոշումը կատարուի»:
կատարուի»: Մենք Աստուծոյ օրհնուօրհնու-

թիւնը խնդրելէ առաջ, նախ Աստուծոյ առաջնորդութիւնը
պէտք է խնդրենք, Աստուծոյ կամքը պէտք է խնդրենք: Ըսել
ուզածս հետեւեալն է.է.- Մենք մեր որոշումները առնելէ ետք չէ
որ Աստուծոյ օրհնութիւնը պէտք է խնդրենք, այլ` նախքան
մեր որոշումները առնելը պէտք է Աստուծոյ օրհնութիւնն ու
առաջնորդութիւնը խնդրենք, որպէսզի ինք առաջնորդէ մեզ
ճիշդ որոշումներ առնելու: Իր առաջնորդութեամբ ճիշդ
որոշումներ առնելէ ետք միայն կրնանք իր օրհնութիւնը
խնդրել մեր որոշումներու գործադրման համար:
Յիսուսի համար գործածուած «իշխան»
իշխան» բառը, միաժամամիաժամանակ, կը պարզէ թէ ան ունի իշխանութիւն`
իշխանութիւն` որուն իշխանը
ի´նքն է, ունի թագաւորութիւն` որուն թագաւորը ի´
ի´նքն է,
ունի տէրութիւն` որուն Տէրն ու տիրողը ի´
ի´նքն է, ունի
զօրութիւն` եւ այդ զօրութեան աղբիւրը նոյնինքն իր անձն է:
7) Գանք «հովուել»
հովուել» բառին: «Հովուել»
Հովուել» բառը կը յիշեցնէ
մեզի, թէ Յիսուս ի´
ի´նքն է որ կը հովուէ, այսինքն` կ'առաջկ'առաջնորդէ, կը կերակրէ, կը խնամէ, կը պաշտպանէ ու կը պահպահպանէ իր հաւատացեալները: Տարբեր գիրքերու մէջ ընդարընդարձակ կերպով խօսած ենք Քրիստոսի հովուական պաշտօնին
մասին, այստեղ կը բաւարարուիմ յիշեցնելով, թէ Յիսուս
իբրեւ հովիւ տարբեր է բանաւոր բոլոր հովիւներէն, որովհեորովհետեւ.տեւ.ա) Բոլոր հովիւները հոգ կը տանին իրենց ծուխի
անդամներուն, որպէսզի անոնք ալ իրենց կարգին հոգ տանին
իրեն: Ան կ'օգնէ անոնց ու կ'օգտուի անոնցմէ: Յիսուս սակայն,
տէր ու պաշտպան կը կանգնի մեզի, եւ կ'օգնէ ու կը խնամէ
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մեզ առանց ակնկալութեան,
ակնկալութեան, քանի գիտէ որ մենք ոչինչով
կրնանք օգնել կամ օգտակար դառնալ իրեն:
բ) Գրեթէ բոլոր հովիւները յատուկ ուշադրութիւն կը
դարձնեն հարուստներուն, բայց Յիսուս առաւելաբար աղաղքատներուն ու անտեսուածներուն է որ ուշադրութիւն կը
դարձնէ:
գ) Հովիւներ կրնան մոլորիլ եւ մոլորեցնել, Յիսուս
սակայն մոլորածները դարձի բերող անսխալական հովիւն է:
դ) Հովիւներ վտանգի կամ նեղութեան դիմաց կրնան լքել
իրենց հօտի անդամները եւ փախչիլ, մինչդեռ Յիսուս իրաւ
հովիւ ըլլալով` «իր կեանքը կու տայ ոչխարներուն համար»
համար»
(Յովհաննէս 10.1110.11-12), որպէսզի պահպանէ զանոնք: Յիշենք
որ երբ զինուորներու գունդ մը եկաւ Յիսուսը ձերբակալելու,
Յիսուս ընդառաջ գնաց անոնց եւ ըսաւ. «Եթէ զիս կը փնտռէք`
ձգեցէք որ ասոնք [աշակերտները] երթան»
երթան» (Յովհաննէս 18.8):
Ասիկա ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնն է, որ ցոյց կու տայ թէ
ինչպէս Յիսուս
Յիսուս իր կեանքը կու տայ` իր հետեւորդներուն
կեանքը պահպանելու համար:
ե) Հովիւներ կրնան յուսախաբ ընել իրենց հաւատացհաւատացեալները, մինչդեռ Յիսուս` յաւիտենական կեանքի մեր յոյսը,
ո´չ թէ յուսախաբ չ'ըներ, այլ` յուսախաբ եղածները յոյսով կը
գօտեպնդէ ու երկնային յոյսի ջահակիր կը դարձնէ:
8) «Որ պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ Իսրայէլը»:
Իսրայէլը»: Այս
հաստատումը ցոյց չի տար թէ Յիսուս աշխարհ եկաւ լոկ
Իսրայէլի ժողովուրդին հովիւը ըլլալու: Բնականօրէն առաջին
հերթին զանո´
զանո´նք հովուելու պիտի սկսէր, որպէսզի Հին
Կտակարանի մէջ անոնց հայրերուն հետ իր կատարած
կատարած
երդումներն ու խոստումները պահած ըլլար, բայց որովհետեւ
անոնք պիտի մերժէին զինք ճանչնալ իբրեւ հովիւ, ինքն ալ իր
կարգին պիտի մերժէր զանոնք ճանչնալ իբրեւ իր ժողովուրժողովուրդը, եւ կեանքի պիտի կոչէր նոր Իսրայէլ մը, որ պիտի
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կազմուէր աշխարհի բոլոր ազգերէն ու ժողովուրդներէն,
ժողովուրդներէն,
ցեղերէն ու սերունդներէն:
9) Յաւելեալ երկու նշումներ.նշումներ.ա) Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները Հին ԿտակաԿտակարանի Միքիա մարգարէէն մէջբերում ըրին: Այսօր անհաշիւ
թիւով մարդիկ մէջբերումներ կ’
կ’ընեն Աստուածաշունչէն, կը
խօսին ու կը պատգամեն Աստուածաշունչին անունով:
անունով: Եւ
սակայն, ամէն մարդ որ Աստուածաշունչէն մէջբերում կ’
կ’ընէ,
չի նշանակեր թէ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած քարոզիչ մըն է:
Քարոզիչը` Քրիստոսի կողմէ ղրկուած մարդ պէտք է ըլլայ
(Հռոմայեցիս 10.15): Եթէ քարոզիչ մը Քրիստոսի կողմէ
ընտրուած ու ղրկուած չըլլայ` չի կրնար պտղաբեր
պտղաբեր առաքեառաքելութիւն ունենալ (Յովհաննէս 15.16):
բ) Յիսուս ծնաւ Բեթլեհէմի մէջ: Բեթլեհէմ կը նշանակէ՝
հացի տուն: Յիսուս ո´
ո´չ միայն Բեթլեհէմի մէջ ծնաւ, այլ ի´
ի´նքն
էր ու է´
է´ Բեթլեհէմը, այլ խօսքով՝ Հացի տունը. այն տունը՝
որուն մէջ միշտ հա´
հա´ց կայ, երկնայի´
երկնայի´ն հաց, փրկարա´
փրկարա´ր հաց,
կենսատո´
կենսատո´ւ հաց (Յովհաննէս 6.48): Հաց մը՝ որ երկինքէն իջաւ
կշտացնելու համար անօթի հոգիները (Յովհաննէս 6.336.33-35):
Մեր սովահար սիրտերը Բեթլեհէմի, այլ խօսքով` կենաց
Հացի բնակարան կ'ըլլան, եթէ Յիսուս հոն ծնի ու իր
ծնունդով` ծնունդ տայ մեզի:

«Այն ատեն Հերովդէս
Հերովդէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց
մոգերը եւ անոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամանակը»
ժամանակը»

(Մատթէոս 2.7):
1) Ինչո՞ւ համար «Հերովդէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց
մոգերը»:
մոգերը»: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը բացատ
բացատրէ,
ցատրէ, թէ
Հերովդէս գաղտնաբար
գաղտնաբար կանչեց մոգերը եւ ուզեց գիտնալ
գիտնալ
Մեսիայի ծնունդին
ծնունդին ու ծննդեան ժամանակին մասին, որովհեորովհետեւ գիտէր թէ կային մեծ թիւով հրեաներ, որոնք իրենք
զիրենք հեռու կը պահէին հեշտութիւններէ, մոլութիւններէ ու
մեղքերէ, եւ ակնկալութեամբ կը սպասէին խոստացուած
55

Մեսի
Մեսիային յայտնուելուն: Ուստի, եթէ Հերովդէս յայտնապէս
ու հրապարակաւ
հրապարակաւ կանչէր մոգերը եւ հարցնէր անոնց Յիսուսի
ծնունդին ու աստղին երեւելուն մասին, Մեսիան սպասող
բոլոր հրեաները ոտքի պիտի ելլէին ու երթային Մեսիան
տեսնելու ու պաշտելու, եւ ասիկա պատճառ պիտի ըլլար որ
Հերովդէս չկարենար իր ծրագիրը իրագործել ու սպաննել
զայն, եւ տակաւին
տակաւին Մեսիան սիրող բոլոր հրեաները դէմ պիտի
ելլէին Հերովդէսին, եւ Հերովդէս չէր ուզեր որ նման բան
պատահի:
2) «Գաղտնաբար»:
Գաղտնաբար»: Եթէ Հերովդէսի դիտումը լաւ ըլլար, եւ
եթէ ան ուրախացած ըլլար նոր Թագաւորին ծնունդին
համար` ան գաղտնաբար պիտի չկանչէր մոգերը, այլ՝ բացաբացայայտօրէն,
յայտօրէն, հրապարակաւ: Իսկ մենք, գաղտնի՞ հետեւորդներն
ենք Քրիստոսի, թէ՝ յայտնի: Այլ խօսքով՝ կը վախնա՞նք
հրապարակաւ խոստովանելու Քրիստոսը, կը վախնա՞նք
հրապարակելու Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը:
Եթէ կը գտնուինք տեղ մը ուր յանկարծ Քրիստոս ծաղրուեծաղրուեցաւ` ի՞նչ կ’ընենք, լո՞ւռ կը մնանք, անտարբե՞ր կը մնանք, թէ՝
կը պաշտպանենք Տիրոջ սուրբ անունը: Եթէ կը գտնուինք տեղ
մը ուր քրիստոնեաներ սկսան հալածուիլ` ի՞նչ կ’
կ’ընենք, կը
ջանանք մեր հաւատքը թաքո՞ւն պահել, կը ջանանք
Քրիստոսի մեր հետեւորդութիւնը ծածկե՞լ:
3) «Գաղտնաբար»:
Գաղտնաբար»: Այս բառը ցոյց կու տայ, թէ Չարն ու
չար մարդիկ գաղտնաբար կը գործեն, այլ խօսքով՝ ծածուկ
կերպով, ծածկելով իրենց իսկական ինքնութիւնը, դիտումը,
չարամտութիւնը, նպատակը: Այս ճշմարտութիւնն է որ կը
բացայայտէ որոմին առակը, ուր ցոյց կը տրուի մեզի, թէ Չարը
գիշերով է որ իր որոմները, այլ խօսքով` իր չար մտածումմտածումներն ու չար խորհուրդները կը ցանէ մարդոց սրտին մէջ
(Մատթէոս 13.25): Յիշեալ համարին մէջ գործածուած
«գիշերով»
գիշերով» բառը ցոյց կու տայ, թէ Սատանան կը գործէ
գաղտնաբար, ծածուկ կերպով, աներեւելի ձեւով: Նոյն ձեւով
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գործեց Հերովդէս ինք: Այսօր շատ է թիւը այն անձերուն ու
գաղտնօրէն գործող այն կազմակերպութիւններուն, որոնք
ճիշդ Հերովդէսի նման գաղտնաբար կը ծրագրեն ու կը
գործեն, վերջ դնելու համար Քրիստոսի ու քրիստոնեաներու
ներկայութեան այս աշխարհի մէջ, ընկերութեանց կեանքին
մէջ, դպրոցներու ու
ու դատարաններու մէջ, կազմակերպուկազմակերպութիւններու ու կառոյցներու մէջ:
4) «Անոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամանակը»:
ժամանակը»:
Հերովդէս ուզեց գիտնալ աստղին երեւելուն ժամանակը,
որպէսզի անով գիտնար Յիսուսի ծննդեան ժամանակը: Ան
գիտէր որ մոգերը աստղագէտներ էին. անոնց միջոցաւ
աստղին երեւելուն ժամանակը ստուգելը՝ պիտի դիւրացնէր
ու արագացնէր Յիսուս մանուկը գտնելու աշխատանքը:
Աշխարհի մարդիկ շատ լաւ գիտեն թէ Քրիստոսի հետեւորդհետեւորդները ի´
ի´նչ բան կը սիրեն եւ ի´
ի´նչ բաներով հետաքրքրուած են,
եւ ճիշդ ատոնց միջոցաւ է որ կը փորձեն մօտենալ անոնց՝
հարուածելու համար զանոնք:
5) «Ստուգեց»:
Ստուգեց»: Հերովդէս ուզեց ստոյգ տեղեկութիւններ
քաղել մանուկին մասին, որպէսզի անոր մահը դարձնէր
անխուսափելի: «Ստուգել»
Ստուգել» բառը ցոյց կու տայ, թէ Չարն ու
չարագործ մարդիկ, կազմակերպուած եւ հետապնդողական
կերպով կ'աշխատին: Անոնք կ'ուզեն ամէն ինչ քննել եւ ամէն
բան ստոյգ կերպով գիտնալ հաւատացեալներուն կապակցակապակցաբար, որպէսզի ճիշդ ատենին` իրենց նետը արձակեն մեր
վրայ:

«Ապա զանոնք Բեթլեհէմ ղրկեց, պատուիրելով.պատուիրելով.“Գացէք եւ ստոյգ տեղեկութիւններ քաղելով գտէ´
գտէ´ք
երեխան,
երեխան, եւ երբ գտնէք` ինծի իմացուցէք, որպէսզի
որպէսզի ես ալ գամ
եւ երկրպագեմ իրեն”
(Մատթէոս 2.8):
իրեն”» (Մատթէոս
1) Հերովդէս մոգերը Բեթլեհէմ ղրկեց բայց ինք չընկեչընկերացաւ անոնց: Ան ըսաւ «գացէ´
գացէ´ք» փոխանակ ըսելու`
«երթանք»:
երթանք»: Եթէ Հերովդէս ուրախացած ըլլար ծնած Փրկիչով,
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կամ եթէ հետաքրքրուած ըլլար իր անձին փրկութեամբ`
«երթա´
երթա´նք»
նք» պիտի ըսէր, եւ ո´
ո´չ թէ` «գացէ´
գացէ´ք». բայց մէկը որ իր
անձին փրկութեամբ չէ հետաքրքրուած, ի՞նչպէս կրնայ
հետաքրքրուած ըլլալ զինք փրկելու համար ծնունդ առած
Փրկիչով: Արդարեւ, միշտ եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ,
որոնք չեն հետաքրքրուած Յիսուսով, պարզ այն պատճառով`
որ անոնք
անոնք հետաքրքրութիւն չունին իրենց անձերուն
փրկութեան կապակցաբար: Մէկը որ իր կեանքին նպատակը
չէ դարձուցած յաւիտենական կեանքին ձեռքբերումը, ի՞նչպէս
կրնայ հետաքրքրութիւն ցուցաբերել այդ յաւիտենական
կեանքի Պարգեւիչին հանդէպ: Մէկը որուն համար փրկուփրկութիւնը երկրորդական
երկրորդական է, ի՞նչպէս կրնայ իր կեանքին մէջ
առաջնահերթ տեղ տալ Փրկիչին:
2) «Գացէ
Գացէ´ք»: Այսօր մեր կեանքին մէջ շատ է թիւը
«Գացէ´
Հերովդէսական հոգի ունեցողներուն: Մարդիկ` որոնք ճիշդ
Հերովդէսի նման ուրիշները կը ղրկեն Յիսուսի մօտ, բայց
իրենք չեն երթար: Մարդիկ` որոնք ուրիշներուն կը պատուիպատուիրեն յանձնուիլ Յիսուսի, բայց իրենք չեն յանձնուիր: Մարդիկ`
որոնք հրաւէր կը կարդան փնտռելու ու գտնելու Յիսուսը,
բայց իրենք ոչ մէկ ճիգ կը թափեն փնտռելու ու գտնելու զայն:
Մարդիկ` որոնք Տիրոջ վստահելու կոչ կ'ուղղեն, բայց իրենք
չեն վստահիր անոր:
3) «Գացէք
Գացէք եւ... գտէ´
գտէ´ք երեխան»:
երեխան»: Հերովդէս մոգերը չղրկեց
Յիսուսի մօտ որպէսզի գտնեն ու պաշտեն զայն, այլ` որպէսզի
զայն գտնելէ ետք, զինք տեղեակ
տեղեակ պահեն անոր մասին, անոր
ո´րտեղ ըլլալուն մասին: Զանոնք իբրեւ երկրպագողներ
չղրկեց, այլ` իբրեւ լրտեսներ: Զանոնք Մանուկը պաշտելու
համար չղրկեց, այլ` զայն մատնելու համար: Մոգերը
չանդրադարձան Հերովդէսի նենգամտութեան ու խորհած
չարութեան, մինչեւ որ Աստուած երազով խօսեցաւ անոնց
հետ (12(12-րդ համար): Ինչ կը վերաբերի մեզի, մեր ալ կեանքին
մէջ կան Հերովդէսներ որոնք մեծ ճարտարութեամբ կրնան
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ծածկել
ծածկել իրենց խօսքերուն ետին կանգնող ճշգրիտ իմաստը.
կրնան արտայայտութիւններ ունենալ ու խօսքեր արտասաարտասանել, եւ մենք չանդրադառնանք անոնց միտումին, իմաստին,
նշանակութեան, նպատակին
նպատակին ու պատճառին. կ'անդրադառկ'անդրադառնանք միայն այն ատեն` երբ Աստուած ի´
ի´նք յայտնէ մեզի
անոնց յստակ միտումն ու դիտումը, այլ խօսքով` հետապը
հետապընդած նպատակը: Պէտք է աղօթքով առատ ժամանակ անցնենք
Տիրոջ հետ, որպէսզի կարենանք ճանչնալ մարդիկը,
ներթափանցել անոնց խօսքերուն խորքը, գիտնալ անոնց
դիտումը: Քրիստոսէ հեռու եւ առանց Քրիստոսի ապրող
մարդոց խորհուրդը կրնանք ճանչնալ
ճանչնալ միայն ատեն` երբ սերտ
յարաբերութեան մէջ կ'ըլլանք Քրիստոսի հետ:
4) «Ստոյգ տեղեկութիւններ քաղելով գտէ´
գտէ´ք երեխան»:
երեխան»:
Հատուածի բացատրութեան սկիզբին, տեսանք որ Հերովդէս

«Յիսուսի ծննդեան ժամանակը... ստուգած էր մոգերէն»
մոգերէն»

(Մատթէոս 2.16), իսկ այստեղ, ան Յիսուսի ծննդեան
ծննդեան վայրն ու
ապրած տեղն է որ կ'ուզէ գիտնալ: Այլ բացատրութեամբ մը,
ան գիտէր որ Յիսուս ծնած էր, բայց չէր գիտեր թէ ո´
ո´ւր կը
գտնուէր: «Գտէք երեխան»
երեխան» բառերն իսկ յստակօրէն կը պարպարզեն, թէ Հերովդէս ամենայն վստահութեամբ արդէն գիտէր որ
Յիսուս ծնած էր, բայց պէտք էր զայն
զայն գտնել: «Ստոյգ
տեղեկութիւններ»
տեղեկութիւններ» բառերը նաեւ ցոյց կու տան, որ ան գիտէր
թէ Յիսուս ծնած էր, բայց կ'ուզէր տեղեակ ըլլալ անոր
կապուած որոշ մանրամասնութիւններու կամ բոլոր մանրամանրամասնութիւններուն,
մասնութիւններուն, ինչպէս օրինակ` ո՞ւր ծնած էր (որպէսզի
վստահօրէն գիտնար որ Միքիա մարգարէին
մարգարէին ակնարկած
անձն էր, 5 եւ 6 համարներ), ի՞նչ պայմաններու տակ ծնած էր,
որո՞նք էին անոր ծնողները, եւ ո՞ւր կը գտնուէր այժմ: Չար
մարդիկ կ’
կ’ուզեն «ստոյգ տեղեկութիւններ»
տեղեկութիւններ» ունենալ Տէր
Յիսուսի հետեւորդներուն ու զայն պաշտողներուն մասին,
որպէսզի հալածեն զանոնք, որպէսզի
որպէսզի խանգարեն անոնց
ծրագիրները ու արգելք ըլլան անոնց գործերուն:
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5) «Եւ երբ գտնէք՝ ինծի իմացուցէք»:
իմացուցէք»: Հերովդէս ուզեց որ
մոգերը գտնելէ ետք Յիսուսը` իմաց տան իրեն:
իրեն: Աստուծոյ
թշնամիները միշտ կ’
կ’ուզեն գիտնալ Աստուծոյ հետեւորդնեհետեւորդներուն մասին, բայց ո´
ո´չ թէ որպէսզի օգտուին
օգտուին անոնցմէ, այլ
որպէսզի զանոնք իրենց թիրախը դարձնեն. ո´
ո´չ թէ որպէսզի
քաջալերեն զանոնք կամ քաջալերուին անոնցմով, այլ
որպէսզի պայքարին անոնց դէմ: Այսօր հոգեւոր անձեր ու
ընտանիքներ, հոգեւոր խումբեր ու շարժումներ, հոգեւոր
ուղղութիւններ ու եկեղեցիներ, ունին իրենց
իրենց մօտ յաճախող
լրտեսները, որոնք գալով կը քննեն, կը դիտեն, ստոյգ
տեղեկութիւններ կը քաղեն, եւ ապա կ'երթան զիրենք
ղրկողներուն մօտ` իմացնելու ու հաղորդելու անոնց իրենց
տեսածն ու լսածը, իրենց իմացածն ու հանդէս բերածը:
6) «Որպէսզի ես ալ գամ եւ երկրպագեմ իրեն»:
իրեն»: Սո´
Սո´ւտ էր
Հերովդէսի այս խօսքը: Ան եթէ գտնէր Յիսուսը՝ պիտի
չերկրպագէր անոր, այլ՝ պիտի սպաննէր: Այսօր որքա՜ն մարմարդիկ կան, որոնք աստուածպաշտութիւն կը քարոզեն՝ բայց
իրենք «աստուածասպան»
աստուածասպան» կեանք մը կ’
կ’ապրին. որքա՜ն մարմարդիկ կան, որոնք զՔրիստոս երկրպագելու մասին կը խօսին,
խօսին,
բայց իրենք զՔրիստոս անարգող մարդիկ են: Ահա այսպիսայսպիսիներուն համար է, որ Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Երեւութապէս

աստուածապաշտ են անոնք, բայց խորքին մէջ չեն հաւատար
աստուածպաշտութեան զօրութեան»
զօրութեան» (Բ.Տիմոթէոս
(Բ.Տիմոթէոս 3.5):

7) Հերովդէս իր իսկական ինքնութիւնը ծածկած կեղծակեղծաւոր
ւոր մըն էր, որովհետեւ կը խօսէր զՔրիստոս երկրպագելու
մասին, բայց իր նպատակը Քրիստոսը սպաննելն էր: Ամէն
կեղծաւոր հաւատացեալ` Քրիստոսասպան մարդ է: ԿեղծաԿեղծաւորութիւնը կը խոցոտէ Աստուծոյ սիրտը: Կեղծաւորութիւնը
կը վիրաւորէ Սուրբ Հոգին: Կեղծաւորութիւնը մեզ Քրիստոսի
ու զՔրիստոս մեր հակառակորդը կը դարձնէ: ԿեղծաւորուԿեղծաւորութիւնը մեզ մերժելի ու զզուելի կը դարձնէ երկինքին ու անոր
բնակիչներուն համար:
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8) Պատմութիւնը Հերովդէսը կոչած է «Մեծն Հերովդէս»,
Հերովդէս»,
հաւանաբար իր ձեռք ձգած զինուորական յաղթանակներուն
համար, եւ կամ, հրեաներուն տաճարի
տաճարի վերակառուցման
աշխատանքին ձեռնարկելուն համար: Բայց պէ՞տք էր որ
պատմութիւնը «մեծ»
մեծ» կոչէր զայն, պարզապէս որովհետեւ
հրեաներուն տաճարը վերակառուցելու աշխատանքին ձեռձեռնարկեց: Ան ի՞նչպէս կրնար «մեծ»
մեծ» կոչուիլ տաճարի վերավերակառուցման աշխատանքին համար, երբ հիմա կը փորձէր
փորձէր
տաճարին մարդեղացեալ Տէրն ու Աստուածը սպաննել: Այսօր
շատ է թիւը այն մեծահարուստներուն, որոնք կը սիրեն «մեծ»
մեծ»
անունը ստանալ, կամ որոնք կը սիրեն «մեծ»
մեծ» կոչուիլ, իրենց
կառուցած կամ նորոգած այս կամ այդ դպրոցին համար,
եկեղեցիին համար, ազգային շէնքին համար, ակումբին
ակումբին
համար, կամ ոեւէ այլ կառոյցի համար, որոնց սրտին մէջ
սակայն սէր չկայ իրենց նմանին հանդէպ, եւ որոնք բոլորովին
հեռու են հոգեկան մեծութենէն: Մեծ մարդիկը դրամ տուող ու
շէնքեր կառուցող մարդիկը չեն անպայմանօրէն, այլ հաւատհաւատքի, սիրոյ, խոնարհութեան օրինակ եղող ու
ու նկարագի´
նկարագի´ր
կերտող մարդիկն են:
9) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին դիտել կու տայ, թէ
Հերովդէս ուզեց մոգերը դարձնել գործիք` անոնց միջոցաւ
սպաննելու Քրիստոսը: Ան կ'ըսէ, թէ չար մարդիկը երբ լսեն
բարի մարդու մը մասին, անոր մէկ բարի արարքին մասին, կը
փնտռեն իրենց նման չար մարդիկ, որպէսզի անոնց միջոցաւ
հալածեն ու հարուածեն զանոնք: Մենք սիրելիներ, զգոյշ
ըլլանք որ բարիները հալածող ու հարուածող գործիքներ
չըլլանք չար մարդոց ձեռքին մէջ:

«Թագաւորին այս հրահանգը լսելէ ետք, մոգերը մեկնեմեկնեցան: Անոնք չափազանց ուրախացան, երբ կրկին տեսան
տեսան այն
աստղը, որ արեւելքի մէջ տեսեր էին. եւ ահա աստղը
առաջնորդեց զիրենք մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրին
վրայ ուր երեխան կը գտնուէր»
գտնուէր» (Մատթէոս
(Մատթէոս 2.92.9-10):
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1) Մոգերը լսելէ ետք թագաւորին հրահանգը, շարունաշարունակեցին Յիսուսը փնտռելու աշխատանքը: Մենք եւս կրնանք
լսել մեր
մեր մեծերուն հրահանգները, խօսքերը, պատուէրներն ու
թելադրութիւնները, բայց ինչ ալ ըլլան անոնք, պէտք է
շարունակենք զԱստուած փնտռելու մեր առաքելութիւնը:
2) «Անոնք չափազանց ուրախացան»:
ուրախաուրախացան»: Մոգերը ուրախացան երբ տեսան նոյն աստղը: Բայց ինչո՞ւ ուրախացան.
տրտմա՞ծ էին արդեօք:
արդեօք: Այո´,
Այո´, տրտմած էին: Երբ ուշադրուուշադրութեամբ կը կարդանք մոգերու այցի դրուագը, յատկապէս 99-10
համարները, մեր ուշադրութիւնը պէտք է գրաւէ որ մոգերը
յստակ նպատակով մը ու յստակ հարցումով մը եկած էին
Երուսաղէմ: Ի՞նչ էր իրենց նպատակը կամ հարցումը. «Ո՞ւր է
հրեաներու նորածին թագաւորը»
թագաւորը» (2(2-րդ համար): Անոնք
Երուսաղէմի բնակիչներէն չխնդրեցին որ պարզապէս իրենց
ըսեն թէ ո´
ո´ւր պիտի ծնէր Մանուկը: Մոգերուն հարցումը
ուրիշ է: Անոնք չհարցուցին` «ո՞ւր է հրեաներու նորածին
թագաւորին ծննդեան տեղը»
տեղը», այլ հարցուցին` «ո՞ւր է
հրեաներու նորածին
նորածին թագաւորը»
թագաւորը»: Անոնց փնտռածը Յիսո´
Յիսո´ւսն
էր եւ ո´
ո´չ թէ Յիսուսի ծննդեան տեղը: Անոնք կ'ակնկալէին որ
Երուսաղէմի բնակիչները, յատկապէս ուսեալ դասակարգը`
քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները յստակ կերպով ցոյց
տային իրենց Յիսուսի ծննդեան տեղը, կամ նոյնինքն Յիսուս
մանուկը. բայց անոնք ո´
ո´չ կրցան Յիսուսի ծննդեան տեղը ցոյց
տալ եւ ո´
ո´չ ալ Յիսուսը ցոյց տալ իրենց: Անոնք պարզապէս
բացայայտեցին թէ ո´
ո´ր քաղաքին մէջ պիտի ծնէր Մեսիան:
Անոնք Մեսիային ծննդեան քաղաքին անունը տուին, բայց
չկրցան ցոյց տալ մսուրը ուր պիտի ծնէր, կամ տունը ուր
ներկայիս
ներկայիս փոխադրուած էր: Արդեօ՞ք ասիկա չտրտմեցուց
մոգերը, որոնք երկա՜ր ճամբայ կտրած ու Երուսաղէմ եկած
էին այն յոյսով` որ պիտի տեսնէին Յիսուս մանուկը: Մխիթար
Վրդ. Սեբաստացին այս կէտին մասին խօսելով` կ'ըսէ. «Երբ

մոգերը Երուսաղէմէն դուրս եկան եւ սկսան Բեթլեհէմ երթալ`
երթալ`
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տարակուսանքի մէջ էին, որովհետեւ յստակ կերպով չէին
գիտեր թէ ո´
ո´ւր կամ որո´
որո´ւ տան մէջ կը գտնուէր Մանուկը: Եւ
անոնք իրենց մտքին մէջ կը խորհէին, որ եթէ երբեք
Երուսաղէմի մեծամեծ իմաստունները, քահանաներն ու
Օրէնքի ուսուցիչները չէին գիտեր թէ Մեսիան որո´
որո´ւ տան մէջ
մէջ
կը գտնուէր, եւ մանաւանդ, նոյնիսկ տեղեակ ալ չէին որ
Մեսիան ծնած էր, որքա՜ն աւելի Բեթլեհէմի բնակիչները
իրենք անտեղեակ պիտի ըլլային Մեսիայի ծնունդէն: Մոգերը
վստահաբար կը մտածէին ըսելով` “Երբ Բեթլեհէմ հասնինք,
որո՞ւ պիտի հարցնենք, եւ ո՞վ մեզի ցոյց պիտի տայ ծնած
Մեսիային տունը եւ անոր ծնած տեղը”
տեղը”: Եւ մինչ նման
մտածումներով ու վարանումով լեցուն էին, ահա յանկարծ
աստղը պայծառագոյն ամպով վերստին երեւցաւ անոնց, եւ
իր ճառագայթը արձակեց դէպի Բեթլեհէմ, ցոյց տալով անոնց
ծնած Մանուկին վայրը: Երբ տեսան աստղը` չափազանց
ուրախացան:
ուրախացան: Ուրախացան, որովհետեւ շատ տրտմած վիճավիճակի մէջ էին, եւ յոյս չունէին թէ Բեթլեհէմացիները տեղեակ
պիտի ըլլային որ Մեսիան ծնած է եւ կարող պիտի ըլլային
ցոյց տալ իրենց անոր տեղը: Ուրախացան, որովհետեւ հիմա
ապահով եղան ու վստահօրէն գիտցան թէ պիտի գտնեն
Մեսիան աստղին առաջնորդութեամբ: Ուրախացան, որովհեորովհետեւ աստղը վերստին տեսնելով, տեսան թէ ինչպէս Աստուած
կը խնամարկէր զիրենք [եւ յատուկ հոգատարութիւն կը
ցուցաբերէր իրենց հանդէպ եւ մասնաւոր ուշադրութիւն կը
դարձնէր իրենց], եւ կը ղրկէր իր աստղը, որպէսզի առաջնորառաջնորդէր զիրենք
զիրենք Մանուկին ծնած տեղը»:
տեղը»:
3) «Անոնք չափազանց ուրախացան»:
Ուրախացան»
ուրախացան»: «Ուրախացան
«Ուրախացան»
բառը ցոյց կու տայ, թէ մարդուն սրտին մէջ չի կրնար
ուրախութիւն ըլլալ երբ կը կորսնցնէ Աստուծոյ աստղին
առաջնորդութիւնը: Մոգերը աստղը կորսնցնելով՝ կարծէք
իրենց ուրախութիւնն է որ կորսնցուցեր էին,
էին, բայց երբ կրկին
տեսան աստղը` «չափազանց ուրախացան»:
ուրախացան»: Յիսուսի հանդէպ
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ծարաւ ունեցող եւ Յիսուսը փնտռող մարդը, կ’
կ’ուրախանայ
երբ կը հանդիպի զինք Յիսուսին առաջնորդող աստղի մը, այլ
խօսքով` անձի մը: Մենք կրնա՞նք մարդիկը Քրիստոսի
առաջնորդելով` անոնց սիրտն ու հոգին ուրախացնող
ուրախացնող աստղ
մը ըլլալ:
4) «Կրկին տեսան»:
Այո´, Աստուած կրկին ու կրկին իր
տեսան»: Այո´,
շնորհքը կը յայտնէ ու կը խօսի զինք փնտռողներուն, կրկին ու
կրկին կը հպի անոնց սիրտերուն: Ան բնա´
բնա´ւ չի լքեր այն
մարդիկը որոնք կը փնտռեն իր Որդին: Երբ յարատեւ մեղք կը
գործենք եւ Աստուած համբերութիւն
համբերութիւն կը ցուցաբերէ մեզի
հանդէպ` ասիկա զԱստուած կրկին տեսնել կը նշանակէ: Ինչ
մեղքերու մէջ ալ իյնանք, Աստուած կը շարունակէ բաղխել
մեր սրտին դուռը ու կրկին օգնութեան ձեռք երկարել: «Կրկին
տեսան»
տեսան» բառերը, հետեւաբար, ցոյց կու տան, թէ Աստուած
մնայուն կերպով մեզի գալու ու մեզ տեսնելու աշխատանք կը
տանի: Ան իր երեսը չի ծածկեր, ինչպէս չծածկեց մոգերէն: Ան
ինքզինք աներեւելի չի դարձներ, ինչպէս աներեւելի չդարձուց
մոգերուն:
5) «Կրկին տեսան այն աստղը»:
աստղը»: Եթէ մոգերը խոնարհէին
Հերովդէսի առջեւ ու երկրպագէին անոր, կրնայ ըլլալ
ըլլալ որ
Աստուծոյ աստղանման հրեշտակը երկրորդ անգամ ըլլալով
չերեւէր անոնց եւ անոնք կորսնցնէին Աստուծոյ առաջնորդուառաջնորդութիւնը: Զգո´
Զգո´յշ ըլլանք երկրպագելու կամ պաշտելու ոեւէ անձ
կամ ոեւէ բան, որովհետեւ ատիկա կրնայ պատճառ դառնալ
որ կորսնցնենք Աստուծոյ առաջնորդութիւնը: Աշխարհը
Աշխարհը
պաշտող մարդը` չի կրնար վայելել առաջնորդութիւնը
աշխարհի Ստեղծիչին: Երկրասէր մարդը` չի կրնար երկինքի
Գահակալ Աստուծոյն սէրը վայելել:
6) Նոյն աստղն էր որ երեւցաւ Արաբիայի մէջ եւ ահա
հիմա կ’
կ’երեւի Երուսաղէմի մէջ: Ասիկա կը յիշեցնէ մեզի թէ
ո´ւր որ ալ ըլլանք եւ ի´
ի´նչ պայմաններու մէջ ալ գտնուինք՝
Տիրոջ շնորհքը կը փնտռէ ու կը գտնէ մեզ: Տիրոջ շնորհքը կը
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գտնէ մեզ նոյնիսկ եթէ ուրացումի ամենէն զազրելի վիհերուն
մէջ անգամ ինկած ըլլանք, կը գտնէ մեզ նոյնիսկ եթէ
դաւաճանութեան ճամբաներուն վրայ ըլլան
ըլլանք: Տիրոջ շնորհքը
կրնայ գտնել բոլոր դասակարգի մարդիկը: Կրնայ գտնել
հարուստն ու աղքատը. երկուքն ալ Տիրոջ կողմէ գտնուելու
կարիքը ունին. ո´
ո´չ հարուստը կրնայ դատապարտուիլ`
հարուստ ըլլալուն համար, եւ ո´
ո´չ ալ աղքատը կրնայ
փրկուիլ` աղքատ ըլլալուն համար. երկուքն ալ հաւասարահաւասարապէս կարիքը ունին
ունին Տէր Յիսուսի փրկարար շնորհքին: Տիրոջ
շնորհքը կրնայ գտնել բարձրագոյն դիրքերու վրայ գտնուող
մարդիկը, եւ կրնայ նաեւ գտնել խոնարհագոյն դիրքի վրայ
գտնուողները. ո´
ո´չ բարձր դիրքի վրայ գտնուիլը պատճառ մըն
է որ մենք չկարենանք ազատօրէն Աստուծոյ կամքը կատակատարել, եւ ո´
ո´չ ալ խոնարհ դիրքի վրայ գտնուիլը կրնայ պատճառ
դառնալ որ դժուարանանք Աստուծոյ կամքը կատարել. թէ´
թէ´
բարձր եւ թէ´
թէ´ խոնարհ դիրքի վրայ գտնուողները կարիքը
ունին Յիսուսի փրկարար շնորհքին, առանց որուն ո´
ո´չ
ո´
´չ
բարձրադիրք մարդը կրնայ իր բարձր դիրքով փրկուիլ, եւ ո
ալ խոնարհ
խոնարհ մարդը` իր խոնարհ դիրքով: Տիրոջ շնորհքը
կրնայ գտնել ամենէն իմաստուն ու ամենէն տգէտ մարդիկը.
իմաստունը իր սեփական իմաստութեամբ ո´
ո´չ կրնայ երկինք
մտնել եւ ո´
ո´չ ալ կրնայ դժոխքէն ազատիլ. տգէտ մարդն ալ,
ո´չ կրնայ երկինք մտնել իր տգիտութիւնը իբրեւ պատրուակ
ներկայացնելով
ներկայացնելով եւ ո´
ո´չ ալ Աստուած զինք դժոխք կը նետէ իր
տգիտութեան համար: Իմաստուն ու տգէտ մարդիկը
հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի փրկարար շնորհքին,
որպէսզի իմաստունը գիտնայ որ ինք իր սեփական
իմաստութեամբ չի կրնար փրկուիլ, այլ` Տիրոջ շնորհքով, եւ
տգէտն ալ գիտնայ որ
որ ինք իր տգիտութեան պատճառով չէ որ
կրնայ դժոխքէն ազատիլ, այլ դարձեալ` Տիրոջ շնորհքով:
7) «Եւ ահա աստղը առաջնորդեց զիրենք»:
զիրենք»: Մոգերը
զօրաւոր փափաք ունէին տեսնելու նորածին Յիսուսը, եւ
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անոր համար ալ Աստուած զանոնք աստղանման հրեշտակի
մը միջոցաւ առաջնորդեց Յիսուսի
Յիսուսի քով: Հոսկէ կը սորվինք, թէ
բոլոր անոնք որոնք անկեղծ փափաք ունին տեսնելու
Յիսուսը, եւ հանդիպելու ու մտերմանալու անոր հետ, ԱստԱստուած անպայման տարբերտարբեր-տարբեր կերպերով ու տարբերտարբերտարբեր անձերու միջոցաւ կ’
կ’առաջնորդէ զանոնք իր Որդիին:
Այսօր աստղի նմանութեամբ հրեշտակներ
հրեշտակներ կրնան չերեւիլ
մարդոց` զանոնք առաջնորդելու համար Քրիստոսի. եւ
սակայն, Աստուած այսօր մարդիկը կ’
կ’առաջնորդէ իր Որդիին՝
ներգոր-Աստուածաշունչին միջոցաւ, Սուրբ Հոգիին յարատեւ ներգոր
ծութիւններուն միջոցաւ, Աստուծոյ խօսքին քարոզութեան
միջոցաւ, սուրբերուն բարեխօսութեան միջոցաւ, զանազան
անձերու ու դէպքերու միջոցաւ: Աստուած մարդիկը իր
Որդիին բերելու բազմաթիւ ու բազմատեսակ կերպեր ունի ու
կը ստեղծէ (Բ.Թագաւորոց 14.14):
8) «Մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրին վրայ ուր
երեխան կը գտնուէր»:
գտնուէր»: «Մինչեւ
«Մինչեւ որ»
որ» բառերը ցոյց կու տան, թէ
Աստուած
Աստուած առանց ձանձրանալու ու առանց յոգնելու կ’
կ’առաջառաջնորդէ մեզ եւ կը հետապնդէ մեր փրկութիւնը, եւ կանգ չ’
չ’առառներ մինչեւ որ իրագործէ մեր փրկութիւնը: «Մինչեւ որ»
որ»
բառերը յարատեւութիւն ցոյց կու տան: Աստուած
յարատեւօրէն կը հետապնդէ մեր փրկութիւնը: Ան տեղի չի
տար մեր ցուցաբերած յամառութեան դիմաց, մինչեւ որ օգնէ
մեզի հրաժարելու մեր յամառութենէն: Երբ անտարբեր
գտնուինք իրեն հանդէպ` չի յուսահատիր, մինչեւ որ սիրով
լեցնէ մեզ իրեն հանդէպ: Երբ չընդառաջենք իր հրաւէրին`
ողորմութեան իր դուռը չի փակեր, մինչեւ որ մեզ այդ դռնէն
ներս մտցնէ: Երբ անտեսենք զինք` չ'անտեսեր մեզ, մինչեւ որ
մեզ իր փառքին տեսութեան արժանի դարձնէ: Երբ լքենք
զինք` չի լքեր մեզ, մինչեւ որ սորվինք Տիրոջ կողմը կանգնիլ:
9) Աստղը ճամբուն կիսուն չթողուց մոգերը, այլ առաջառաջնորդեց զանոնք «մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրին
վայրին վրայ
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ուր երեխան կը գտնուէր»:
գտնուէր»: Ի՞նչ կը պարզէ այս իրողութիւնը:
Կը պարզէ թէ Աստուած երբեք ճամբուն կիսուն չի թողուր իր
հետեւորդները: Մարդիկ կրնան ճամբուն կիսուն թողուլ մեզ,
կրնան լքել մեզ, կրնան երեսի վրայ ձգել մեզ, մանաւանդ
նեղութեան ժամանակ, աղքատութեան ժամանակ,
ժամանակ, աղէտի
ժամանակ, բայց մեր հայրը` Աստուած, չ'ըներ այդպիսի բան:
Ան փորձութեան ժամանակ իր ներկայութիւնը առաւել եւս
զգալի կը դարձնէ: Նեղութեան ատեն իր հզօր բազուկը
առաւել եւս կ'երկնցնէ:
10) Հրեշտակը աստղի նմանութեամբ յայտնուեցաւ ու
մոգերը առաջնորդեց Յիսուսի,
Յիսուսի, որպէսզի Աստուած ցոյց տայ
մեզի, թէ ամբողջ աստղերը, համայն համաստեղութիւնը, բոբոլոր մոլորակները ու բոլոր բնութիւնը իր բոլոր տարերքներով,
մեզ Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ է որ կ’
կ’առաջնորդեն: Հարցում. մենք կրնա՞նք
ըլլալ մութին մէջ փայլող աստղ մը՝ մեղքի խաւարին մէջ
խարխափող մարդիկը
մարդիկը Քրիստոսի առաջնորդող: Ինչպէս որ
«երկինքը Աստուծոյ փառքը կը պատմէ»
(Սաղմոս 19.1), մենք
պատմէ» (Սաղմոս
ալ մեր առաքինի կեանքով կրնա՞նք Աստուծոյ փառքը
պատմել: Ինչպէս որ արեգակը, լուսինն ու աստղերը կ'օրհնեն
զԱստուած (Սաղմոս 148.3), մենք ալ կրնա՞նք օրհնել
զԱստուած մեր կատարած
կատարած բարի գործերով, մեր մարդասիմարդասիրութեամբ, ուրիշներուն հանդէպ մեր ցուցաբերած քաղցրուքաղցրութեամբ:
11) Բազմաթիւ անգամներ ու բազմաթիւ կերպերով
արդէն ցոյց տուինք, թէ մոգերուն երեւցող աստղը հրեշտակ
մըն էր: Սա ցոյց կու տայ, որ ոչ միայն համաստեղութիւնն ու
բնութիւնը մեզ Քրիստոսի
Քրիստոսի կ’
կ’առաջնորդեն, այլ նաեւ` երկինքի
բոլոր հրեշտակները: Այդպիսի հրեշտակներ ըլլանք մենք
նաեւ, մարդիկը Քրիստոսի առաջնորդելով: Քրիստոսի կամքն
է որ մարդիկ իրեն գան, իրեն դիմեն, կամ իրեն բերուին:
Հրեշտակները կը կատարե´
կատարե´ն Քրիստոսի կամքը, որովհետեւ
անոնք իրենց մնայուն բարեխօսութեամբ ու ցուցաբերած
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օգնութեամբ, մարդիկը կ'առաջնորդեն Քրիստոսի: Կան
մարդիկ որոնք իրենց ազատ կամքով Քրիստոսի կու գան:
Կան մարդիկ որոնք իրենց մեղքերուն գիտակցութիւնը
ունենալէ ետք` կը դիմեն Քրիստոսի: Բայց կան նաեւ մարդիկ,
որոնք չեն կրնար Քրիստոսի
Քրիստոսի գալ իրենց սեփական ճիգով.
այդպիսիները կարիքը ունին զիրենք Քրիստոսի առաջնորդող
անձերու: Մենք այդ անձերէն ըլլանք: Բարտիմէոս կոյր էր. ան
չէր կրնար Քրիստոսի գալ իր սեփական ճիգով. ուրիշներ
Հոգեւորա-զինք Քրիստոսի պէտք էր բերէին (Մարկոս 10.49): Հոգեւորա
պէս կոյր եղողները
եղողները իրենց սեփական աշխատանքով ու ճիգով
չեն կրնար գտնել Քրիստոսը: Քրիստոսով լուսաւորուած
մարդիկ իրե´
իրե´նք է որ զանոնք պէտք է առաջնորդեն Տիրոջ:
12) Եթէ աստղանման հրեշտակ մը մոգերը առաջնորդեց
Քրիստոսի մօտ, ասիկա կը նշանակէ թէ իւրաքանչիւր մարդ
ունի իր պահապան հրեշտակը,
հրեշտակը, որուն պարտականութիւնն է
իր խնամքին յանձնուած ու վստահուած մարդը, առաջնորդել
Քրիստոսի: Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները որոնք ցոյց
կու տան, թէ իւրաքանչիւր անձ ունի իր պահապան ու հոգահոգատար հրեշտակը Աստուծոյ կողմէ նշանակուած: Կը բաւաբաւարարուիմ միակ գեղեցիկ օրինակով
օրինակով մը, որպէսզի նիւթին
ծիրէն անհունօրէն դուրս չգամ: Յիսուս կ'ըսէ. «Զգո'յշ, մի´
մի´

արհամարհէք այս փոքրիկներէն մէկը. գիտցէք, որ անոնց
հրեշտակները երկինքի մէջ միշտ կը տեսնեն իմ երկնաւոր
Հայրս»
հրեշտակները» բառերը
Հայրս» (Մատթէոս
(Մատթէոս 18.10): «Անոնց հրեշտակները»

ոեւէ կասկած չեն թողուր,
թողուր, թէ ամէն մէկ անձ ունի իր
պահապան հրեշտակը, որ կը տեսնէ զԱստուած, այսինքն`
կ'ապրի Աստուծոյ ներկայութեան մէջ, բարեխօսելու համար
մեզի, եւ Աստուծոյ օգնութիւնն ու օրհնութիւնները հայցելու
մեզի համար:
13) «Կեցաւ այն վայրին վրայ ուր երեխան կը գտնուէր»:
գտնուէր»:
Աստղանման հրեշտակին գալն ու կենալը այն վայրին վրայ
ուր մանուկ Յիսուսը կը գտնուէր, ցոյց կու տայ, որ օր պիտի
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գայ երբ ո´
ո´չ միայն մարդկային սերունդը, այլեւ ամբողջ
ստեղծագործութիւնը, ամբողջ համաստեղութիւնը, ամբողջ
բնութիւնը եւ ամբողջ հրեղէն մարմինները պիտի գան եւ Տէր
Յիսուս
Յիսուս Քրիստոսը պաշտեն: Յաւիտենականութեան ընթացընթացքին, Քրիստոս ի´
ի´նք պիտի դառնայ հետաքրքրութեան ու
պաշտամունքի առարկան թէ´
թէ´ հրեշտակներուն ու թէ հրեշհրեշտականման մարդոց: Քրիստոս ի´
ի´նք պիտի փառաբանուի ու
գովաբանուի թէ´
թէ´ հրեղէն էակներուն կողմէ եւ թէ´
թէ´ հրեղէնհրեղէններուն դասակից դառնալիք հողեղէններուն կողմէ:
14) Երբ կը հաստատուի թէ աստղը «կեցաւ այն վայրին
վրայ ուր երեխան կը գտնուէր»
գտնուէր», ասիկա կը պարզէ թէ ԱստԱստուած իր առաջնորդութեանը մէջ անսխալական է, ճշգրիտ է,
ուղիղ ու յստակ է: Աստուծոյ առաջնորդութեան մէջ չկա´
չկա´յ
անյստակութիւն, անորոշութիւն,
անորոշութիւն, պղտորութիւն: Աստղը
կեցաւ ճիշդ հոն` ուր պէտք էր որ կենար: Մարդիկ, յատյատկապէս բանաւոր հօտի հովիւներ, իրենց առաջնորդութեանը
մէջ կրնան շեղումներ արձանագրել եւ ուրիշներն ալ
ճշմարտութենէն շեղեցնել: Կրնան իրենց հօտի անդամներուն
քայլերը Քրիստոսի մօտ չառաջնորդել,
չառաջնորդել, ինչպէս աստղը ինք
մոգերուն քայլերը առաջնորդեց Քրիստոսի մօտ: Հովիւի մը
առաքելութեան գլխաւոր երեսը` հաւատացեալներուն քայլեքայլերը Քրիստոսի մօտ առաջնորդելն է. եթէ չ'առաջնորդեր, կը
նշանակէ թէ մութ ու մթնցած աստղ մըն է. մթնցած աստղը իր
առաքելութիւնը կորսնցուցած աստղն է. աստղին պարտակապարտականութիւնը մութին մէջ եղողին լոյս տալն է. բայց մթնցած աստղ
մը ի՞նչպէս կրնայ լոյս տալ մութի մէջ եղողին երբ ինք մութի
մէջ է: Քրիստոսով չլուսաւորուած հովիւը` չի կրնար ՔրիստոՔրիստոսի լոյսին առաջնորդել մարդիկը:
15) Որոշ հեղինակներ երեւցող աստղը
աստղը նմանցուցած են
կամ նախապատկերացում նկատած են Տիրոջ խաչին:
Արդարեւ, խաչը Խաչեալին ճամբան ու տեղը ցոյց տուող
պայծառագոյն աստղն է: Ո´
Ո´չ ոք կրնայ ունենալ Խաչեալը
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առանց խաչին: Ո´
Ո´չ ոք կրնայ հետեւիլ Խաչեալին եթէ երբեք
պատրաստ չէ անոր խաչը ճանչնալ ու կրել:
16) Կարելի
Կարելի է նաեւ աստղը նկատել նախապատկերացում
Քրիստոսի եկեղեցիին, որուն կոչումը պիտի ըլլար մարդիկը
առաջնորդել Քրիստոսի մօտ: Եկեղեցի մը որուն հաւատքի
կանթեղի լոյսը շիջած է, չի կրնար իր հօտի անդամները
Քրիստոսի լոյսին առաջնորդել:
17) Աստուծոյ կամքով ու առաջնորդութեամբ
առաջնորդութեամբ էր որ մոգեմոգերը գտան Յիսուսը: Այո´,
Այո´, միայն Աստուծոյ առաջնորդութեամբ
առաջնորդութեամբ
կրնանք գտնել Աստուծոյ Որդին: Աստուծոյ լոյսով միայն
կրնանք տեսնել դէմքը Աստուծոյ Որդիին: Արդարեւ, Հայրը
ի´նքն է որ մեզ իր Որդիին կը բերէ (Յովհաննէս 6.44), եւ
Որդին ի´
ի´նքն է որ մեզ իր Հօրը կ'առաջնորդէ (Յովհաննէս
14.6):

«Երբ տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի
հետ, եւ մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցին մանուկին»
մանուկին»

(Մատթէոս 2.11):
1) «Երբ տուն մտան»:
«Տուն»
Տուն» բառը ցոյց չի տար որ Յիսուս
մտան»: «Տուն
տունի մը մէջ ծնաւ: Մարիամ, Յիսուսի ծնունդ տալէ ետք
մսուրի
մսուրի մը մէջ՝ տուն մը փոխադրուեցաւ, եւ մոգերուն
այցելութեան ժամանակ Յիսուս արդէն շուրջ մէկ ու կէս
տարեկան էր: Երբ Յիսուս պիտի ծնէր՝ աշխարհ տեղ չտուաւ
իրեն (Ղուկաս 2.7): Սիրելիներ, մենք կ’
կ’ուզե՞նք ու կրնա՞նք մեր
սիրտերը Յիսուսի տալ իբրեւ ծննդատեղի: Եթէ մենք
ունենայինք
ունենայինք մեծ տուն մը եւ ուրիշը մեզ դուրս դնէր մեր
տունէն` անհանգիստ պիտի չըլլայի՞նք: Ո՞ր տանտէրը
անհանգիստ չ'ըլլար երբ զինք իր տունէն դուրս կը դնեն: Ահա
այս էր որ պատահեցաւ Յիսուսի հետ: Ան տէրն ու տանտէրն
էր ո´
ո´չ միայն Բեթլեհէմի տուներուն, այլեւ համայն աշխարհի
աշխարհի
տուներուն, եւ սակայն, ոեւէ մարդ չուզեց «իր»
իր» տունը
տրամադրել անոր: Գուցէ մտածենք, որ եթէ մենք այդ օրերուն
ապրէինք, ո´
ո´չ միայն մեր տան մէկ անկիւնը կը տրամատրամա70

դրէինք անոր, այլեւ` մեր տան ամենէն լաւ ու տաքուկ տեղը:
Բայց արդեօ՞ք այդպէս պիտի ընէինք: Կրնանք վստահօրէն
վստահօրէն
գիտնալ այս մէկը եթէ երբեք քննենք մեր այսօրուան կեանքը:
Այսօր մենք մեր սրտի ամենէն լաւ ու ամենէն տաքուկ տեղը
տուա՞ծ ենք Յիսուսին: Եթէ մեր սրտին ամենէն լաւ ու ամենէն
տաքուկ տեղը չենք տուած Յիսուսին, կը նշանակէ թէ, եթէ այդ
օրերուն եւս ապրէինք` պիտի չտայինք
չտայինք անոր մեր տունը
որպէսզի կարենար հոն ծնիլ:
2) Երբ մոգերը «տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝

Մարիամի հետ, եւ մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցին
մանուկին»:
մանուկին»: Աւետարանին մէջ չենք կարդար որ մոգերը

խոնարհութիւն կամ երկրպագութիւն ըրին Հերովդէս
թագաւորին: Այն ատեն թագաւորական օրէնքը կը պահանջէր
թէ ոեւէ անձ որ թագաւորին ներկայանար՝ խոնարհէր անոր
առջեւ ու երկրպագէր անոր, իսկ եթէ չերկրպագէր՝ կրնար
բանտարկուիլ եւ կրնար նոյնիսկ մահուան դատապարտուիլ:
Մոգերը միայն Յիսուսին երկրպագեցին: Մոգերէն սորվինք
Տէր Յիսուս Քրիստոսէն զատ չերկրպագել ուրիշ ոեւէ բանի
կամ ոեւէ անձի: Մենք սուրբ կոյս Մարիամը կը պատուենք,
կը մեծարենք, կը յարգենք, կը փառաւորենք, բայց միայն
Յիսուսը կը պաշտենք ու կ'երկրպագենք: Կրնանք սուրբի մը
բարեխօսութիւնը խնդրել հարցի մը գծով եւ անոր
բարեխօսութեամբ մեր սրտի խնդրանքը
խնդրանքը ստանալ, բայց պէտք
չէ զայն մեր պաշտամունքի առարկան դարձնենք: Տակաւին
չենք ուզեր խօսիլ այն մարդոց մասին, որոնք դրամը ԱստուծԱստուծմէ աւելի կը սիրեն, երկիրը` երկինքէն աւելի, աշխարհայինը`
երկնայինէն աւելի, ժամանակաւորը` յաւերժէն աւելի,
նիւթականը` աննիւթականէն
աննիւթականէն աւելի, իրենց նմանը` ԱննմաԱննմանէն աւելի, իրենց հաւասարը` Անհաւասարէն աւելի,
ստեղծուածը` Ստեղծիչէն աւելի: Մարդիկ` որոնց համար
իրենց գործը աւելի կարեւոր է քան գործակցութիւնը Սուրբ
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Հոգիին: Մարդիկ` որոնց համար երկրաւոր ապագան աւելի
կարեւոր է քան իրենց յաւիտենականութիւնը:
յաւիտենականութիւնը:
3) «Երկրպագեցին մանուկին»:
մանուկին»: Հեթանոսները գիտէին որ
միայն Աստուծոյ կարելի էր երկրպագել: Անոնք Յիսուսին
երկրպագելով, խոստովանած եղան անոր աստուածութիւնը:
Անոնց երկրպագութեան ձեւը ցոյց կու տայ, թէ անոնք
ճանչցան Քրիստոսի աստուածութիւնը: Այս մասին Մխիթար
Մխիթար
Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. «Աւետարանիչը ցուցնելու համար

թէ մոգերը աստուածային երկրպագութեամբ երկրպագեցին
Յիսուսի, կ'ըսէ` “երկրպագեցին անոր”
անոր”, որովհետեւ եթէ իրենց
երկրպագութիւնը պարզապէս սովորական յարգանքի
արտայայտութիւն մը ըլլար, պիտի ըսէր` “երկրպագեցին
անոնց”
անոնց”: Մոգերը միայն Յիսուսը ճանչցան իբրեւ Աստուած,
ուստի միայն Յիսուսին երկրպագեցին աստուածային երկը
երկըրպագութեամբ, իսկ անոր ամէնօրհնեալ մօրը` մեծ յարգանքով
խոնարհեցան, որպէս Աստուծոյ մօրը»:
մօրը»:

Հաւանաբար պէտք է որոշ բացատրութիւն մը տալ
«աստուածային երկրպագութեամբ երկրպագեցին
երկրպագեցին»
րկրպագեցին» բառերուն
վերաբերեալ, որպէսզի յստակ ըլլայ մեր մտքին մէջ թէ ինչի´
ինչի´
մասին է որ կը խօսի Մխիթար Վարդապետը: Ան մոգերուն
մատուցած երկրպագութիւնը կը կոչէ` «աստուածային երկը
երկըրպագութիւն»:
պագութիւն»: Հարց կու տանք, թէ արդեօք
արդեօք կա՞ր անցեալին
երկրպագութեան կերպ մը որ աստուածային
աստուածային չէր: Նախ ըսեմ,
թէ «աստուածային երկրպագութիւն»
երկրպագութիւն» բացատրութիւնը, պարպարզապէս կը նշանակէ` երկրպագութիւն մը որ վայել է կամ կը
պատկանի միայն Աստուծոյ: Բայց դարձեալ կը հարցնեմ,
կա՞ր անցեալին երկրպագութեան
երկրպագութեան ուրիշ կերպ մը որ աստաստուածային
ուածային չէր:
չէր:
Այո´,
Այո´, անցեալին կար
կար երկրպագութեան կերպ մը զոր կը
գործածուէր մարդոց կողմէ ու մարդոց համար, բացառիկ
յարգանքի ու խոնարհութեան իբրեւ արտայայտութիւն, որ
սակայն երբեք կապ չունէր պաշտամունքի կամ պաշտելու
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արարողութեան հետ: Այսպէս, օրինակ, կը կարդանք թէ
ինչպէս Կոռնելիոս Պետրոսի «առջեւ
առջեւ խոնարհութիւն ընելով
երկրպագութիւն ըրաւ»
ըրաւ» (Գործք
(Գործք 10.25): Կոռնելիոսի այս
ըրածը` ինքզինք Աստուծոյ առաքեալին դիմաց խոնարհեցնեխոնարհեցնելու կերպ մըն էր, որ կապ չունէր պաշտամունքի հետ:
Կոռնելիոս Աստուծոյ հաւատացող, աղօթող ու միայն զայն
պաշտող հաւատացեալ մըն էր (Գործք 10.
10.2
0.2-4), եւ հետեւաբար,
իր երկրպագութիւնը, այլ խօսքով` դէպի գետին խոնարհիլը
Պետրոս առաքեալին դիմաց, չէր կրնար պաշտամունքի
նպատակով եղած ըլլալ:
Աւելի գեղեցիկ վկայութիւն մը կը գտնենք Յակոբ
նահապետին կեանքին մէջ: Միջագետքէն վերադարձին, երբ
հանդիպեցաւ իր եղբօր` Եսաւին, «գետնին հաւասար եօթը
անգամ խոնարհութիւն ըրաւ»
ըրաւ» անոր (Ծննդոց 33.3): Զարեհ
Արք. Ազնաւորեան խօսելով Յակոբ նահապետին այս վերավերաբերմունքին մասին` կ'ըսէ. «Անոր ըրածը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ

երկրպագութիւն: Յակոբին մատուցած երկրպագութիւնը
երկրպագութիւնը սասակայն, բացառիկ յարգանքի
յարգանքի արտայայտութիւն էր, ինչպէս նաեւ
ինքզինք խոնարհեցնելու բացառիկ կերպ մը, որպէսզի
կակղացնէր իր եղբօր սիրտը ու սիրաշահէր զանիկա, եւ
հետեւաբար, պաշտամունք մատուցանելու արարքին հետ
ոեւէ առնչութիւն չունէր: Կարեւոր է գիտնալ, որ “երկրպաերկրպագութիւն”
գութիւն” կը նշանակէ երկու
երկու բան.բան.- ա) Խոնարհիլ դէպի
գետին` յարգանքի ու խոնարհութեան նշան իբրեւ, եւ բ)
ծնրադրել ու պաշտամունք մատուցանել. երկրորդ այս կերպը
անցեալին կը գործածուէր Աստուծոյ համար միայն»:
միայն»: Այն
երկրպագութիւնը զոր կիները մատուցեցին յարուցեալ
Փրկիչին` Աստուծոյ յատուկ երկրպագութեան
երկրպագութեան կերպ մըն էր
(Մատթէոս 28.9):
Տրուած այս բացատրութեանց լոյսին տակ եթէ դիտենք
Մխիթար Վարդապետին կողմէ գործածուած «աստուածային
երկրպագութիւն»
երկրպագութիւն» բառերը, յստակ կը դառնայ, թէ ան կը խօսի
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ո´չ միայն յարգանքի ու խոնարհութեան արտայայտութիւն
եղող երկրպագութեան մը մասին, այլ այնպիսի´
այնպիսի´ երկրպաերկրպագութեան մը մասին` որուն մէջ Աստուածավայել,
Աստուածավայել, այլ խօսքով`
Աստուծոյ յատուկ պաշտամունք կայ: Շատ կարեւոր է նկատի
առնել ու գիտնալ, որ մոգերուն մատուցած երկրպագու
երկրպագութիւնը,
պագութիւնը,
լոկ յարգանքի ու խոնարհութեան արտայայտութիւն
արտայայտութիւն եղող
երկրպագութիւն մը
մը չէր, այլապէս պիտի նշանակէր թէ անոնք
չճանչցան նորածին Մեսիային ինքնութիւնը ու զայն չպաշտեչպաշտեցին իբրեւ Աստուած. իսկ եթէ չճանչցան անոր ինքնութիւնը ու
իրենց սրտին մէջ չխոստովանեցան անոր աստուածութիւնը,
կը նշանակէ թէ անոնց ամբողջ յոգնութիւնը, որոնումները,
փնտռտուքն
փնտռտուքն ու աշխատանքը ո´
ո´չ մէկ արժէք ունեցան, ո´
ո´չ մէկ
օգուտ բերին իրենց, եւ ո´
ո´չ մէկ փառք առաքեցին առ
Աստուած
Աստուած:
ած:
Տակաւին, եթէ չճանչցան նորածին Մեսիային ինքնուինքնութիւնը, անոր Փրկչական հանգամանքը, տիեզերքի թագաւորը
ըլլալու անոր պատկերը, կը նշանակէ թէ անոնք պարզապէս
իրենց
իրենց հետաքրքրութիւնը գոհացնելու համար էր որ իրենց
երկիրները թողուցին եւ Երուսաղէմ եկան: Բայց ո´
ո´չ: Անոնք
ճանչցա´
ճանչցա´ն մանուկ Յիսուսին ինքնութիւնը, ճանչցա´
ճանչցա´ն անոր
աստուածութիւնը, ճանչցա´
ճանչցա´ն այն առաքելութիւնը որուն
համար Աստուած մարդեղացած էր, ճանչցա´
ճանչցա´ն եւ ուրաուրախացան, ճանչցա´
ճանչցա´ն ու վկայեցին, ճանչցա´
ճանչցա´ն ու պատմեցին,
ճանչցա´
ճանչցա´ն եւ իրենց երկիրներուն մէջ առաջին քրիստոնքրիստոնեաները դարձան, առաջին աւետարանիչները դարձան,
առաջին առաքեալները դարձան:
Մտածենք հետեւեալին մասին.մասին.- Աստուած պիտի խօսէ՞ր
անոնց երազով ու պիտի պատուիրէ՞ր որ Հերովդէսի քով
չերթան եթէ երբեք անոնք ճանչցած չըլլային իր Որդիին
աստուածութիւնը: Եթէ անոնք ճանչցած չըլլային կամ եթէ
պիտի չճանչնային նորածին Քրիստոսին աստուածութիւնը,
կը նշանակէ թէ Տիրոջ աստղին երեւումը արեւելքի մէջ, ապա
74

անոր աներեւութացումը,
աներեւութացումը, եւ դարձեալ երեւումը, թատ
թատրոն
ատրոն մըն
էր պարզապէս, որ ո´
ո´չ նպատակ կը հետապնդէր եւ ո´
ո´չ ալ
յատուկ ծրագիր մը: Եւ սակայն, Աստուած ոչինչ կ'ընէ
աննպատակ կերպով. ոչինչ կ'ընէ առանց յատուկ ու յստակ
ծրագիր ունենալու: Ան յստակ նպատակ ու ծրագիր ունէր
մոգերուն կապուած, եւ արտաքին պատմութենէն ու աւանաւանդութենէն գիտենք արդէն, որ անոնք իրագործուեցան
մոգերուն կեանքին մէջ, եւ անոնց միջոցաւ` ուրիշներուն
կեանքին մէջ: Ասկէ առաջ յիշեցինք, թէ ինչպէս սուրբ հայրեր
մեր ուշադրութեան կը յանձնեն, որ մոգերը իրենց երկիրերկիրներուն առաջին աւետարանիչները դարձան, Քրիստոսի
համար
համար առաջին նահատակները եղան, եւ շատ շատերու
ներշնչման ու դարձի առիթ ու պատճառ դարձան:
Այսօր մոգերը մեզի կ'ըսեն. «Դուք ինչպիսի՞ երկրպագու
երկրպագուրպագու-

թեամբ կ'երկրպագէք Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Աստուածայի՞ն երկրպագուերկրպագութեամբ, թէ սովորական երկրպագութեամբ: Ձեր երկրպագուերկրպագութիւնը պարզապէս յարգանքի
յարգանքի ու խոնարհութեան արտայայարտայայտութի՞ւն է, թէ` պաշտամունք ու փառաբանութիւն է,
մեծարանք ու օրհներգութիւն է: Դուք կը ճանչնա՞ք Քրիստո
Քրիստոտոսը, ինչպէս մենք ճանչցանք: Կը ճանչնա՞ք անոր աստուաաստուածութիւնը ու կը պատուէ՞ք զայն իբրեւ Աստուած: Կը փնտռէ՞ք
զայն, ինչպէս մենք փնտռեցինք:
փնտռեցինք: Թանկագին ընծաներ կու
տա՞ք անոր, ինչպէս մենք տուինք: Կը ճանչնա՞ք խոստացեալ
Փրկիչը ըլլալու անոր հանգամանքը, եւ ընդունա՞ծ էք ու կը
յայտարարէ՞ք անոր փրկութիւնը, ինչպէս մենք ճանչցանք,
ընդունեցինք ու յայտարարեցինք: Կը պատուէ՞ք ու կը
մեծարէ՞ք զայն իբրեւ Տէր
Տէր ու Թագաւոր, իբրեւ Փրկիչ ու
Ազատարար, ինչպէս մենք ըրինք»:
ըրինք»:
4) Կը հաստատուի, թէ մոգերը երբ «տուն մտան, տեսան
երեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետ»:
հետ»: Յովսէփը տեսնելու մասին
բան մը չ'ըսուիր այստեղ: Ո՞ւր էր Յովսէփ երբ մոգերը եկան եւ
ինչո՞ւ չի յիշուիր: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին
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խանէ` ըսելով. «Այս մասին երկու կարծիք կայ. առաջին, այն`

թէ սուրբ Յովսէփ գացեր էր տան կարիքները հոգալու: Իսկ
երկրորդ կարծիքը որ աւելի հաւանական է, այն է` որ Յովսէփ
ինք եւս կը գտնուէր տան մէջ, բայց կը գտնուէր իբրեւ
պահապանը կոյսին ու մանուկին, ուստի կարիքը չկար
յիշելու թէ մոգերը Յովսէփը եւս տեսան»:
տեսան»:

Կարելի է մտածել ուրիշ երկու պատճառներու մասին
նաեւ, թէ ինչո´
ինչո´ւ մոգերու այցին
այցին ժամանակ ակնարկութիւն
չ'ըլլար Յովսէփի.Յովսէփի.ա) Երբ մոգերը տուն մտան, տեսան Մանուկը իր մօրը
գրկին մէջ, ինչ որ կրնայ պարզել «տեսան երեխան իր մօրը՝
Մարիամի հետ»
հետ» բառերը, եւ բնականօրէն, երբ Մանուկը
տեսան` չէին կրնար չտեսնել զայն գրկող մայրը, եւ ասիկա
պատճառ դարձաւ որ աւելի իրենց ուշադրութիւնը կեդրոկեդրոնանայ Յիսուս մանուկի ու Մարիամի վրայ, ինչպէս նաեւ
պատճառ եղաւ որ Յովսէփ չյիշուի:
բ) Տակաւին,
Տակաւին, դեռ կարելի է մտածել, որ Յովսէփին անունը
չյիշուեցաւ, որովհետեւ անիկա Յիսուսի մարմնաւոր հայրը
չէր: Ենթադրենք պահ մը որ մոգերուն տուն մտած ժամանակ
Յովսէփ ինք գրկած ըլլար մանուկ Յիսուսը, եւ անոնք,
անոնք,
Յովսէփն ու Մարիամը քովքով-քովի նստած կամ պառկած տեստեսնէին, նման պարագայի ի՞նչ պիտի պատահէր: Պիտի
չգայթակղէի՞ն մոգերը որոնք վստահաբար լսած էին Մեսիայի
կուսական ծնունդին մասին, եւ ուրիշներուն երթալով ու
իրենց տեսածին մասին պատմելով գայթակղութեան պատպատճառ պիտի չդառնայի՞ն: Տակաւին, անոնք կասկածով ու
տարակուսանքով պիտի չլեցուէի՞ն
չլեցուէի՞ն բոլոր պատահածներուն
վերաբերեալ: Ես կը հաւատամ, որ Յովսէփ մոգերու այցին
այցին
ժամանակ աստուածային նախախնամութեամբ մը տունը չէր,
որպէսզի մոգերը չգայթակղէին եւ ուրիշներու ալ գայթակգայթակղութեան պատճառ չդառնային:

76

5) Ուշագրաւ եւ միաժամանակ զարմանալի է, որ ՄատՄատթէոս Աւետարանիչը
Աւետարանիչը մեզի չ'ըսեր եթէ երբեք ոեւէ խօսակցուխօսակցութիւն տեղի ունեցաւ մոգերուն ու Մարիամի միջեւ: Բայց
կասկած չկայ որ անոնք խօսեցան իրարու հետ, իրենց
փորձառութիւնները բաժնեցին իրարու հետ: Վստահաբար
մոգերը պատմեցին իրենց երեւցող աստղին մասին, երկա՜ր
ու դժուարին ճամբայ
ճամբայ կտրելնուն մասին, քահանաներուն ու
Հերովդէսին հան
հանդիպելնուն մասին, Յիսուս մանուկին հանհանդէպ Հերովդէսի ցուցաբերած հետաքրքրութեան եւ անոր
տուած պատուէրին մասին, երկրորդ անգամ ըլլալով աստղին
յայտնուելուն մասին, աստղին գալուն ու ճիշդ Յիսուսի
գտնուած վայրին վրայ
վրայ կանգնելուն մասին: Անոնք հաւանահաւանաբար նաեւ հարցուցին Մարիամին Յիսուսի ծննդեան ճիշդ
ժամանակին մասին, որպէսզի անոր ծննդեան ժամանակը
համեմատէին աստղին երեւելու ժամանակին հետ, եւ
վստահօրէն գիտնային թէ պատահածը աստուածային անուանուրանալի յայտնութիւն էր: Անոնց միջեւ
միջեւ երկխօսութիւն մը կը
պատկերացնէ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին ինք. ան կ'ըսէ.

«Մոգերը խնդրեցին Մարիամէն,
Մարիամէն, որ պատմէ իրենց ծնած
հրաշալի Մանուկին մասին, անոր ծնած ժամանակին մասին:
Եւ իրենց կարգին պատմեցին կոյսին հրաշալի աստղին եւ
անոր առաջնորդութեան մասին: Եւ ամէնօրհնեալ
ամէնօրհնեալ կոյսը
պատմեց անոնց Գաբրիէլ հրեշտակապետին աւետումին
մասին, անսերմ յղութեան մասին, առանց ցաւի ու առանց
երկունքի Յիսուսի ծնունդ տալուն մասին: Եւ Մարիամ գովեց
անոնց ջերմեռանդութիւնը, որոնք անսալով Աստուծոյ
առաջնորդութեան` եկան երկրպագելու երկնաւոր թագաւոթագաւորին` իր Որդիին»:
Որդիին»:

6) Մոգերը ժրաջանօրէն փնտռեցին մանուկ Յիսուսը եւ
գտան զայն: Անոնք որոնք ժրաջանօրէն կը փնտռեն Յիսուսը՝
կը գտնեն զայն: Յիսուս ի´
ի´նքն իսկ ըսաւ. «Փնտռողը պիտի
գտնէ»
գտնէ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 7.8): Մենք կը փնտռե՞նք Յիսուսը: Եթէ
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փնտռենք Յիսուսը ուրիշներուն հանդէպ մեր ցուցաբերած
վարմունքին մէջ` պիտի գտնե՞նք զայն. եթէ քաղցր ենք
ուրիշներուն հանդէպ մեր ցուցաբերած վարմունքին մէջ` կը
նշանակէ թէ Յիսուս ներկա´
ներկա´յ է մեր վարմունքին մէջ: Եթէ
փնտռենք Յիսուսը մեր գործերուն ու աշխատանքներուն մէջ`
պիտի գտնե՞նք զայն. եթէ հաւատարմութեամբ
հաւատարմութեամբ ու պատասպատասխանատուութեամբ կը կատարենք մեր գործերն ու աշխաաշխատանքները` կը նշանակէ թէ Յիսուս ներկա´
ներկա´յ է մեր գործերուն
ու աշխատանքներուն մէջ:
7) Յոգնած էին մոգերը երբ հասան Յիսուսի ծննդեան
վայրը, բայց երբ տեսան յոգնածին հանգիստ շնորհելու
համար ծնած Մանուկը` մոռցա
մոռցա´
ոռցա´ն իրենց յոգնութիւնը, եւ
լեցուեցան ուրախութեամբ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին
կ'ըսէ. «Մոգերը նեղութեան, տառապանքին ու չարչարանքնեչարչարանքնե-

րուն փոխարէն, զորս ճանապարհի ընթացքին կրեցին
նորածին երկնաւոր թագաւորի սիրոյն, անկէ ստացան սրտի
մխիթարութիւն, մտքի լուսաւորութիւն,
լուսաւորութիւն, եւ երկնային փառքի
փափաք»:
փափաք»:

8) Մոգերը իշխաններ կամ թագաւորներու որդիներ էին,
բայց եկած էին պաշտելու իսկական Իշխանն ու թագաւորը`
Յիսուսը: Քիչ կը գտնենք բարձր դիրքերու վրայ գտնուող մարմարդիկ, որոնք սրտով ու հոգիով Յիսուսը պաշտեն: Ինչ դիրքերու
վրայ ալ գտնուինք եւ ինչ պաշտօններ ալ ունենանք` պէտք է
խոնարհինք մեզ այդ դիրքին ու պաշտօնին հասցնող Տէր
Յիսուս Քրիստոսի դիմաց: Աթոռը կրնայ մարդս հպարտ
դարձնել: Գահը կրնայ մարդս գոռոզութեամբ լեցնել: Դիրքը
կրնայ մարդս ամբարտաւան անձի վերածել: Նախընտրելի է
լքենք ամէն աթոռ, քան
քան կորսնցնենք երկինքի մէջ Քրիստոսի
աթոռակից ըլլալու պատիւը: Նախընտրելի է հրաժարինք
ամէն գահէ, քան կորսնցնենք աշխարհի սկիզբէն մեզի համար
պատրաստուած փառքի գահը:
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9) Մոգերը գիտութեան տէր մարդիկ էին, բայց անոնք
խոնարհեցան Յիսուսի դիմաց ու երկրպագեցին իրեն, ցոյց
տալով ու սորվեցնելով մեզի, թէ գիտութիւն ունեցող ամէ´
ամէ´ն
մարդ, ամէ´
ամէ´ն իմաստուն ու ամէ´
ամէ´ն գիտնական, ամէ´
ամէ´ն ուսեալ
ու ամէ´
ամէ´ն հանճար, պէտք է ու պիտի´
պիտի´ խոնարհի մանուկ
Յիսուսին դիմաց, որ օր մը պիտի պատուիրէր խոնարհութիւն
ու հեզութիւն սորվիլ իրմէ (Մատթէոս 11.29): «Գիտութիւնը
Գիտութիւնը կը
հպարտացնէ»
հպարտացնէ» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս 8.1): Երբ բան մը սորվինք, երբ
գիտութիւն ձեռք ձգենք, երբ վկայականի մը տիրանանք,
զգո´
զգո´յշ ըլլանք, որպէսզի չհպարտանանք ու չգոռոզանանք:
Մարդը որքան ալ գիտութիւն ձեռք ձգէ` կատարեալ տգէտ
մըն է Աստուծոյ հայեացքով: Որքան ալ իմաստութիւն
իմաստութիւն
ամբարէ` կատարեալ անմիտ մըն է Տիրոջ համար: Որքան ալ
հանճար ըլլայ` ճար չունեցող թշուառ
թշուառ մըն է Աստուծոյ
ակնոցով: Ամէն գիտութեան աղբիւր Աստուած ի´
ի´նք է. երբ
մէկը կ'ըմպէ այդ աղբիւրէն, ի՞նչպէս կրնայ հպարտանալ.
կրնա՞յ մէկը հպարտանալ թէ ինք բան մը ունի, երբ այդ բանը
ուրիշին քովէն առած է:
10) Մոգերը հարուստ մարդիկ էին, բայց հարստութիւնը
պատճառ չեղաւ որ չփնտռեն Յիսուսը: Զակքէոս ինք նաեւ
«մաքսապետ էր եւ հարուստ»
(Ղուկաս 19.2), բայց ո´
ո´չ իր
հարուստ» (Ղուկաս
դիրքը եւ ո´
ո´չ ալ իր հարստութիւնը կրցան պատճառ դառնալ
որ հեռու մնայ Յիսուսէն: Հարստութիւնը
Հարստութիւնը չի կրնար մեզ
հեռացնել Յիսուսէն, եթէ երբեք հարստասէր ու դրամասէր
չենք: Սխալ չէ դրամ ունենալը, բայց սխալ է դրամը սիրելը:
Սխալ չէ դրամը գործածել որոշ չափով հանգիստ կեանք մը
ապրելու համար, բայց սխալ է մեր հանգիստը դրամին մէջ
տեսնելը: Հարստութիւն ունեցող
ունեցող մարդը կրնայ ինքնաբաւ
զգալ, եւ ուստի` կրնայ ուրիշին կարիքը չզգալ: Մոգերը
ինքնաբաւ էին, բայց իրենց սրտին մէջ դատարկութիւն մը
կար: Այդ դատարկութիւնը լեցնելու համար էր որ Բեթլեհէմ
եկան Յիսուսը փնտռելու: Մոգերը ցոյց տուին մեզի, թէ ինչ ալ
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ունենանք` դատարկ ենք,
ենք, եթէ երբեք չունինք Յիսուսը մեր
սրտին մէջ:
11) Մոգերը հեթանոս մարդիկ էին: Անոնք հեթանոս
աշխարհին ներկայացուցիչներն էին: Անոնք իրենց գալուսգալուստովը մանուկ Յիսուսին մօտ, դարձան հեթանոս աշխարհին
աշխարհին
փրկութեան առաջին պտուղները: Անոնց գալուստը կը
պարզէ որ Աստուած հեթանոս
հեթանոս աշխարհին դիմաց ճամբայ
բացաւ իր Որդիին գալու: Անոնց գալուստը ցոյց կու տայ, որ
Քրիստոսի փրկութիւնը անխտիր բոլոր ազգերուն ու բոլոր
մարդոց համար է:
12) Հեղինակ մը կ'ըսէ. «Մոգերը կը ներկայացնէին հեթահեթա-

նոս աշխարհին իմաստութիւնը, գիտութիւնն ու փիլիսոփափիլիսոփայութիւնը:
յութիւնը: Ուստի, երբ անոնք խոնարհեցան Յիսուսի դիմաց ու
երկրպագեցին անոր ոտքերուն, անոնց ընդմէջէն հեթանոս
աշխարհն էր որ կամայ թէ ակամայ իր ամբողջ գիտութեամբ
ու փիլիսոփայութեամբ իր հպատակութիւնը կը յայտնէր
աշխարհի նորածին Փրկիչին»:
Փրկիչին»:
«Ապա բացին իրենց արկղերը եւ Յիսուսի
Յիսուսի ընծայեցին
իրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս»
(Մատթէոս 2.11):
զմուռս» (Մատթէոս
1) «Բացին իրենց արկղերը»
արկղերը»: Եթէ իրենց արկղերը

չբանային` պիտի չկրնային Յիսուսի ընծայել ոսկի, կնդրուկ
եւ զմուռս: Նոյնպէս ալ մենք, եթէ չբանանք մեր սրտի արկղը`
չենք կրնար սէր ընծայել Յիսուսի:
Յիսուսի: Եթէ չբանանք մեր հոգիի
արկղը` չենք կրնար փառաբանութիւն ընծայել Յիսուսի: Եթէ
չբանանք մեր մտքի արկղը` չենք կրնար վստահութիւն ընծաընծայել Յիսուսի: Ի՞նչ փակուած արկղեր ունինք մեր կեանքին մէջ
զորս չենք ուզեր բանալ եւ անոնց բովանդակութիւնը Տիրոջ
ընծայել: Դրամ կամ
կամ ոսկի պարունակող արկղե՞ր ունինք,
զորս կը դժուարանանք բանալ եւ դրամն ու ոսկին Տիրոջ
ընծայել: Կարողութիւններ ու պարգեւներ պարունակող
արկղե՞ր ունինք, զորս չենք ուզեր բանալ ու մեր կարողուկարողութիւններն ու պարգեւները Տիրոջ փառքին համար գործածել:
80

Գուցէ գարշահոտ մեղքերով
մեղքերով լեցուն արկղեր ունինք, որ կը
քաշուինք կամ կ'ամչնանք բանալու ու Տիրոջ դիմաց
պարզելու, մտածելով որ ան կրնայ հաշիւ պահանջել կամ
դատել մեզ մեր ըրածին, խօսածին ու խորհածին համար: Ո´
Ո´չ
սիրելիներ: Տէրը մեզ չի´
չի´ դատեր: Տէրը մեզմէ հաշիւ չի´
չի´ պապահանջեր: Դատելու ու հաշիւ պահանջելու օրը` դատաստանի
օրն է: Անիկա հիմա չէ. երկրի վրայ չէ որ տեղի պիտի ունենայ
անիկա: Հետեւաբար, ինչ փակ արկղեր որ ունինք տակաւին
մեր կեանքին մէջ, անոնք բարի բաներով լեցուն ըլլան թէ չար
բաներով, բանա´
բանա´նք զանոնք, եւ յանձնենք զանոնք Տիրոջ: Թոյլ
տանք որ լաւ բաներով լեցուն մեր արկղերը եւ անոնց
բովանդակութիւնը գործածուին Տիրոջ փառքին համար, իսկ
գէշ բաներով լեցուն մեր արկղերը եւ անոնց բովանդակուբովանդակութիւնը մաքրուին
մաքրուին ու սրբուին Տիրոջ հզօր ձեռքով:
2) «Երկրպագեցին... ընծայեցին»:
ընծայեցին»: Երկրպագութենէն ետք՝
ընծաներ տուին Տիրոջ: Մոգերը սորվեցուցին մեզի, թէ
ճշմարիտ երկրպագութեան, պէտք է ընկերանայ նաեւ
նուիրատուութիւնը, ընծայատուուչութիւնը: Երկրպագութիւն
մը որուն չ'ընկերանար ընծայատուուչութիւնը` սո´
սո´ւտ
երկրպագութիւն է: Կեանք մը որուն մէջ Աստուծոյ պաշտապաշտամունքը կայ, ուր սակայն չկայ
չկայ նուիրատուութիւն Աստուծոյ`
սո´
սո´ւտ է այդ կեանքին մատուցանած
սո´ւտ է այդ կեանքը ու սո´
պաշտամունքը:
Ինքզինք
Աստուծոյ
երկրպագուներէն
նկատող ամէն անձ, պէտք է պատրաստ ըլլայ սիրայօժար
կերպով ընծայ տալու Տիրոջ, իսկ ընծայ տալը` Տիրոջ փառքին
համար զոհողութիւններ յանձն
յանձն առնել կը նշանակէ: Տալ մեր
ունեցուածքէն Աւետարանի տարածման ի խնդիր` զոհողուզոհողութի´
թի´ւն է: Տալ զԱստուած փառաբանող մարդոց թիւը առատաառատացընելու համար` զոհողութի´
զոհողութի´ւն է: Արքան պաշտող մարդը`
Արքային փառքին համար տա´
տա´լ պէտք է գիտնայ:
3) «Երկրպագեցին... ընծայեցին»
երկրպաընծայեցին»: Մոգերը նախ երկրպագեցին, եւ յետո´
յետո´յ ընծայեցին, այլ խօսքով` նախ իրենք զիրենք
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ընծայեցին Աստուծոյ, եւ յետո´
յետո´յ միայն իրենց նուէրները
մատուցանեցին: Անոնք իրենց այս վերաբերմունքով, սորվեսորվեցուցին մեզի, թէ ոեւէ բան Աստուծոյ տալէ առաջ, նախ մեր
սիրտը պէտք է տալ. «Որդեա´
Որդեա´կ իմ, քու սիրտդ ինծի´
ինծի´ տուր»
տուր»
(Առակաց 23.26): Ինչ որ տանք եւ ընենք Աստուծոյ փառքին
համար՝ Աստուծոյ մօտ անընդունելի կ’
կ’ըլլայ, եթէ նախ եւ
առաջ մեր սիրտը չյանձնենք իրեն: Աստուած ոչինչ կ'ընդունի
մեր ձեռքէն, եթէ նախ չընդունի մեր սրտէն: Մեր կատարած
բարեգործութիւնները ոչ մէկ արժէք կը ներկայացնեն, եթէ
Քրիստոսով չենք դարձած Աստուծոյ նոր ստեղծագործուստեղծագործութիւնը: Զուր տեղ չէ որ Պօղոս առաքեալ Քրիստոսով ԱստուԱստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը դարձած մարդոց կը քաջալերէ
նուիրուելու բարեգործութեան կեանքի (Եփեսացիս 2.10):
Առաքեալը լռելեայն կերպով
կերպով ընթերցողներուս կը հասկցնէ, թէ
մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք կը ստանան`
Քրիստոսի փրկութիւնը ընդունելէ ետք միայն: Այս իմաստով,
բարեգործութիւնը արդիւնքն է մեր փրկութեան եւ ո´
ո´չ թէ
պատճառը: Այսինքն, մենք կը փրկուինք` որպէսզի բարիք
գործենք, եւ ո´
ո´չ թէ բարիք
բարիք կը գործենք` որպէսզի փրկուինք:
4) Մոգերը «Յիսուսի ընծայեցին իրենց նուէրները` ոսկի,
կնդրուկ եւ զմուռս»:
զմուռս»: Բնագիրը մեզի չ'ըսեր թէ մոգերը երեք
հոգի էին, բայց մեկնելով անոնց բերած երեք տեսակի
ընծաներէն` բոլոր մեկնիչներն ալ կ'ըսեն թէ անոնք երեք
մոգեր էին: Մոգերուն
Մոգերուն ընկերացող մարդիկ վստահաբար
կային, որովհետեւ եթէ երբեք անոնք իշխաններ կամ
թագաւորներ էին, ինչպէս մեկնիչներ կը հաստատեն, անոնք
չէին կրնար առանձին ճամբորդել: Անոնք անպայման իրենց
հետ ու իրենց կողքին կ'ունենային պահապան զինուորներ ու
իրենց ծառայող սպասաւորներ:
սպասաւորներ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին
կը հաստատէ, թէ Արաբիայի, Սաբայի եւ Եթովպիայի մէջ
մեկնե-շատ կար ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս: Այս իրողութենէն մեկնե
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լով, ան կը պնդէ որ մոգերը Պարսկաստանէն կամ ՄիջագետՄիջագետքէն չէին, այլ Արաբիայէն, Սաբայէն եւ Եթովպիայէն:
5) Մատթէոս Աւետարանիչը մոգերուն անունները չի
յիշատակեր, բայց աւանդութիւնը զանոնք կը յիշէ` Մելքոն,
Գասպար եւ Պաղտասար անուններով: Համաձայն Յովհան
Ոսկեբերան Հայրապետին, Սուրբ Հոգիին գալուստէն ու
առաքեալներուն դասին վրայ հանգչելէն ետք, Թովմաս
առաքեալը գնաց ասոնց գաւառները եւ մկրտեց երեքը, եւ
զանոնք քարոզութեան մէջ ընկեր դարձուց իրեն: Մխիթար
Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ հին հայրերու խօսքին
համաձայն, Մելքոնը ոսկի ընծայեց Տիրոջ, Գասպարը`
կնդրուկ, իսկ Պաղտասարը որ սեւամորթ էր` զմուռս: Ես չեմ
կարծեր որ մոգերէն մէկը մի´
մի´այն ոսկի ընծայեց, իսկ
երկրորդը` միայն կնդրուկ, եւ երրորդը` միայն զմուռս: Աւելի
հաւանական է մտածել, որ մոգերէն իւրաքանչիւրը` երեք
ընծաներէն ալ պարգեւեց Տիրոջ: Մխիթար Վարդապետը կը
հաստատէ, թէ ոսկի մատուցանողը` միայն ոսկի չմատուցաչմատուցանեց, այլ նաեւ` կնդրուկ եւ զմուռս, բայց իր մատուցանած
մատուցանածուցանածներուն մէջ առատագոյնը ոսկին էր. նոյնպէս ալ, կնդրուկ
մատուցանողը` թէպէտ ոսկի եւ զմուռս ալ մատուցանեց, բայց
աւելի առատ էր կնդրուկը. եւ զմուռս մատուցանողը` թէպէտ
ոսկի եւ կնդրուկ ալ մատուցանեց, բայց իր մատուցանածմատուցանածներուն մէջ աւելի առատ էր զմուռսը:
6) «Յիսուսի ընծայեցին իրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ
եւ զմուռս»:
զմուռս»: Նախ խօսինք ոսկիին մասին: Յիսուսի ժամանակ,
թագաւորներուն նուէր իբրեւ ոսկի կը տարուէր: Յիշենք
օրինակ թէ ինչպէս երբ Սաբայի թագուհին այցելութիւն պիտի
տար Սողոմոնին` մեծ չափով ոսկի, խունկ եւ պատուական
քարեր տարաւ անոր (Գ.Թագաւորաց 10.10: Բ.Մնացորդաց
9.1): Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով այս մասին կ'ըսէ.

«Անցեալին երբ մէկը պիտի երթար թագաւորի մը տեսուտեսութեան, չէր կրնար երթալ առանց ընծայի: Ահա թէ ինչու երբ
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Սաբայի թագուհին Սողոմոնին քով պիտի երթար` մեծ թիւով
ընծաներ տարաւ անոր, ինչպէս գրուած է Բ.Մնացորդաց 9.19.1ին մէջ: Սաբայի քայլերուն հետեւեցան
հետեւեցան մոգերը իրենք նաեւ:
Անոնք երկնային միջամտութեամբ մը ճանչցան ճշմարիտ
Սողոմոնին [Խաղաղութեան Իշխանին] ծնունդը` որ Հօրը
իմաստութիւնն է, եւ իրենց հետ առատ ոսկի, կնդրուկ եւ
զմուռս
զմուռս տարին, եւ մեծ սիրով մատուցեցին»:
մատուցեցին»: Այստեղ պէտք է
յիշել, որ եկեղեցւոյ հայրեր Քրիստոսը կոչած են` «Ճշմարիտ
Սողոմոնը»:
Սողոմոնը»: «Սողոմոն
«Սողոմոն»
Սողոմոն» կը նշանակէ` խաղաղասէր: Այս
իմաստով, Սաբայի թագուհիին գալուստը Սողոմոնին մօտ,
կը նախապատկերացնէր Մոգերուն եւ անոնց ընդմէջէն`
հեթանոս
հեթանոս աշխարհին գալուստը Յիսուսի մօտ, եւ Յիսուսով
իրենց խաղաղութիւնը գտնելը:
Երբ թագաւորներ կամ թագաւորներու որդիներ, իշխանիշխաններ կամ իշխաններու որդիներ, ուրիշ թագաւորի մը այցելուայցելութիւն պիտի տային` առաջին ու հիմնական նուէրը որ անոր
կը տանէին` ոսկին էր: Մոգերը նախ
նախ իրենց բերած ոսկիները
ընծայեցին մանուկ Յիսուսին: Մոգերը Յիսուսին ոսկի ըծաըծայելով՝ անոր թագաւորական հանգամանքն է որ ճանչցած
եղան, անոր թագաւոր ըլլալն է որ ծանուցեցին: Անոնք ասկէ
առաջ, Յիսուսը չտեսած` արդէն զայն թագաւոր կոչեցին:
Յիշենք իրենց խօսքը երբ եկան Երուսաղէմ.
Երուսաղէմ. «Ո՞ւր է
Հրեաներու նորածին թագաւորը»
թագաւորը» (Մատթէոս
(Մատթէոս 2.2): Անցեալին
թագաւորի մը ոսկի տանիլը` անոր թագաւորական հանգահանգամանքն ու իշխանութիւնը ճանչնալ կը նշ
նշանակէր: Սիրելիներ,
մենք ոսկի տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ ճանչցա՞ծ ենք
անոր թագաւորական հանգամանքն ու իշխանութիւնը, եւ
աւելին, ընդունա՞ծ ենք զայն իբրեւ մեր թագաւորը, մեր
կեանքին ու կամքին թագաւորը, մեր սրտին ու սիրոյն
թագաւորը, մեր մտքին ու մտածումներուն թագաւորը, մեր
ներկային ու ապագային թագաւորը, մեր որոշումներուն ու
ծրագիրներուն
թագաւորը,
մեր
հարստութեան
հարստութեան
ու
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ունեցուածքին թագաւորը: Ճանչնալ Յիսուսի թագաւորական
հանգամանքը ուրիշ բան է, զայն ճանչնալ մեր անձին
թագաւորը իբրեւ` ուրիշ բան: Շատեր գիտեն որ Յիսուս թաթագաւոր է, բայց զայն չեն դարձուցած իրենց սրտին թագաւորը,
իրենց որոշումներուն ու ծրագիրներուն թագաւորը:
թագաւորը: Շատեր
ծրագիրներ կը մշակեն եւ յետոյ Քրիստոսի օրհնութիւնը կը
խնդրեն իրենց ծրագիրներու իրագործման համար, եւ կը
մոռնան որ Աստուած ի´
ի´նք պէտք է ըլլայ ծրագրողը, իսկ
մենք` անոր ծրագիրը գործադրողները: Ուրիշներ որոշումներ
կ'առնեն եւ կը խնդրեն Աստուծմէ որ կատարէ իրենց
իրենց առած
որոշումները, փոխանակ առիթ տալու որ Աստուած ի´
ի´նք
որոշէ եւ իրենք կատարեն անոր առած որոշումները: ԱյսպիԱյսպիսիներուն կեանքին մէջ Քրիստոս լոկ անուանապէս թագաւոր
է: Իրական գետնի վրայ սակայն, իրե´
իրե´նք են թագաւորները
իրենց կեանքին, եւ ո´
ո´չ թէ Քրիստոս:
7) Մոգերը կնդրուկ ալ ընծայեցին: Հին Կտակարանէն ու
արտաքին պատմութենէն գիտենք, որ կնդրուկը քահանայաքահանայապետներուն ու քահանաներուն կ'ընծայուէր ու անոնց կողմէ
կը գործածուէր: Ի՞նչ էր հիմնական դերը քահանաներուն:
Անոնք միջնորդներ էին Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ, եւ իրենք
էին որ կենդանական զոհերով քաւութիւն կ’
կ’ընէին ժողովուրժողովուրդին
դին մեղքերուն համար: Այս իմաստով, Քրիստոսի կնդրուկ
ընծայելը, մէկ կողմէ մատնանիշ կ’
կ’ընէ Քրիստոսի քահանաքահանայապետական հանգամանքը, իսկ միւս կողմէ՝ կը յիշեցնէ մեզի,
թէ ինք պիտի ըլլար այն Քահանայապետը, որ մեր մեղքերու
քաւութեան ու մեր անձերու փրկութեան համար, ո´
ո´չ թէ զոհ
մը պիտի մատուցէր, այլ` ինքզինք իբրեւ զոհ պիտի մատումատուցէր: Այս իմաստով, մոգերը կնդրուկ ընծայելով Յիսուսին`
անոր քահանայապետական պաշտօնն էր որ ծանուցեցին,
յայտարարեցին ու բացայայտեցին. ինչպէս նաեւ խոստոխոստովանած
վանած եղան, թէ Յիսուս ծնաւ մեր փրկութեան միջնորդ
Քահանայապետը ըլլալու համար: Մեզի ուղղուած հարցումը
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հետեւեալն է. մենք կնդրուկ տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ
խօսքով՝ ճանչցա՞ծ ենք անոր քահանայապետական պաշտօպաշտօնը, եւ ընդունա՞ծ ենք զինք մեր փրկութեան Քահանայապետը
իբրեւ: Քահանայապետը կնդրուկ եւ կնդրուկին հետ զոհ
մատուցելով, մեղքերու քաւութիւն կը բերէր մեղաւոր
մարդուն: Մենք կնդրուկ տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝
իր միջոցաւ մեղքերու քաւութիւն ձեռք ձգա՞
ձգա՞ծ ենք: Արդարեւ,
Յիսուսին կնդրուկ ընծայելը` զայն մեղքերու քաւիչ իբրեւ
ճանչնալ
ճանչնալ կը նշանակէ:
Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին դիտել կու տայ, որ մոգերը
կնդրուկ,
կնդրուկ, այլ խօսքով` խունկ մատուցանելով Քրիստոսի`
անոր Քահանայապետ ու Աստուած ըլլալը յայտարարած ու
ընդունած եղան: Ան իբրեւ Քահանայապետ` կնդրուկ կը
մատուցանէ ու կ'աղօթէ մեզի համար, իսկ իբրեւ Աստուած`
Աստուած`
կ'ընդունի մատուցուած կնդրուկն ու աղօթքը: Մոգերը
կնդրուկ մատուցանելով Քրիստոսի, ցոյց տուին թէ ի´
ի´նքն է
կնդրուկ ու աղօթք մատուցող Քահանայապետը եւ ի´
ի´նքն է
մատուցուած կնդրուկն ու աղօթքը ընդունող Աստուածը:
8) Մոգերը նաեւ ընծայեցին զմուռս7: Հրեաներ զմուռսը
զմուռսը կը
գործածէին իրենց մեռելներուն մարմինները զմռսելու
համար: Մոգերը Յիսուս մանուկին զմուռս տալով, մարգամարգարէական հոգիով մը յայտնած եղան, թէ Յիսուս ծնած էր
մեռնելու մարդոց փրկութեան համար: Մենք զմուռս տուա՞ծ
ենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ ընդունա՞ծ ենք անոր մահը մեր
մեր
փրկութեան համար: Եթէ տակաւին զմուռս չենք տուած
Յիսուսին, կ’
կ’ուզե՞նք այսօր տալ, այլ խօսքով՝ կ’
կ’ուզե՞նք
խոստովանիլ թէ ան մեզի համար մարմնացաւ ու մարդացաւ,
մեր փրկութեան համար տառապեցաւ ու խաչուեցաւ:
Զմուռսը խէժի տեսակ մըն էր, որ կը ծորէր որոշ ծառերէ զորս կրնանք գտնել
Ափրիկէի մէջ: Խէժին տեսակները շատ էին. անոնք քով-քովի բերուելով ու
միախառնուելով կը կազմէին անուշահոտ իւղի տեսակ մը (Ելից 30.23), որով կը
զմռսուէին մեռեալներուն մարմինները որպէսզի հեռու մնային ապականութենէ:
7
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Եգիպտացիներ կը զմռսէին իրենց թագաւորներուն մարմարմինները, հաւատալով
հաւատալով որ անոնք անմահ են եւ զմռսուելով կը
շարունակէին անմահ մնալ: Այս մտածողութիւնը որոշ չափով
անցաւ նաեւ Հրեաներուն մէջ: Եթէ տուեալ բացատրութիւնը
մեր մտքին մէջ ունենանք, պարզ կը դառնայ, որ մոգերը
զմուռս տալով Յիսուսին` անոր անմահական հանգամանքն է
որ ճանչցած
ճանչցած եղան, այլ խօսքով` անոր անմահ ըլլալու իրոիրողութիւնն է որ յայտարարած եղան: Գալով մեզի, մենք զմուռս
տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ բացատրութեամբ մը` ընդունա՞ծ
ենք զինք իբրեւ անմահ թագաւոր, իբրեւ մեր կեանքին մէջ
ապրո´
ապրո´ղ թագաւոր, ներկա´
ներկա´յ թագաւոր, իրակա´
իրակա´ն թագաւոր:
Յիսուս
Յիսուս մեր կեանքին մէջ ապրո՞ղ ներկայութիւն է, մնայո՞ւն
ներկայութիւն է, տիրակա՞ն ներկայութիւն է:
9) Եզրակացնենք նախորդ երեք կէտերուն մէջ բերուած
ընծաներուն` ոսկիին, կնդրուկին եւ զմուռսին մասին տրուած
բացատրութիւնները: Մոգերը ոսկի ընծայելով, ցոյց տուին թէ
Յիսուս
Յիսուս թագաւոր է. կնդրուկ ընծայելով, ցոյց տուին թէ Յիսուս
մեր փրկութեան համար մեռնող Քահանայապետն է. իսկ
զմուռս ընծայելով, ցոյց տուին թէ Յիսուս անմահ Աստուած է:
Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Տիրոջ հրեշտակը ո´
ո´չ
միայն զիրենք առաջնորդեց մանուկ Յիսուսին մօտ, այլեւ
այլեւ
բացայայտեց անոնց ծնեալ մանուկին ինքնութեան, պաշտօպաշտօնին, դիրքին ու առաքելութեան մասին: Եթէ Տէրը չյայտնէր
անոնց թէ նորածին Յիսուս մանուկը թագաւոր է, ՔահանաՔահանայապետ է եւ անմահ է, անոնք ի՞նչպէս կրնային այս բոլորը
գիտնալ, եւ ըստ այնմ իրենց ընծաները բերել: Արդարեւ,
Արդարեւ,
Հայրը ի´
ի´նքն է որ կը ճանչցնէ իր Որդին մեզի: Աստուած ոչ
միայն մոգերուն յայտնեց այն վայրը ուր ծնաւ Յիսուս, այլ
նաեւ յայտնեց թէ ինչո´
ինչո´ւ ծնաւ. ծնաւ մեռնելու մեր փրկութեան
համար:
10) Հետաքրքրական բացատրութիւն մը կը գտնենք Լիոն
Պապին մօտ, զոր կը մէջբերուի Մխիթար
Մխիթար Վրդ. ՍեբաստաՍեբաստա87

ցիին կողմէ: Լիոն Պապը կը հաստատէ, թէ կնդրուկը կը մամատուցուի Աստուծոյ, զմուռսը` մարդուն, իսկ ոսկին` թագաւոթագաւորին. ուստի, մոգերը կնդրուկ մատուցելով Քրիստոսի` անոր
աստուածային բնութիւնն է որ ծանուցած եղան. զմուռս
մատուցելով` անոր մարդկային բնութիւնն
բնութիւնն է որ ծանուցած
եղան. իսկ ոսկի մատուցելով` անոր թագաւոր ըլլալն է որ
ծանուցած եղան: Այս իմաստով, Քրիստոս Աստուած, մարդ ու
թագաւոր է միաժամանակ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին
Լիոն Պապին տուած այս բացատրութեան վրայ հիմնուելով
կը շարունակէ ու կ'ըսէ. «Մոգերը ո´
ո´չ միայն
միայն իրենց բերած
ընծաներուն ընդմէջէն ծանուցեցին Քրիստոսի Աստուած,
մարդ ու թագաւորը ըլլալը, այլ նաեւ իրենց խօսքով: Այսպէս,
օրինակ, անոնք երբ Երուսաղէմ եկան` հարցուցին. «Ո՞ւր է

Հրեաներու նորածին թագաւորը. մենք տեսանք անոր աստղը
արեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպագելու
երկրպագելու իրեն»
իրեն» (Մատթէոս
(Մատթէոս 2.2):

Այս համարին մէջ, մոգերը Յիսուսը կոչեցին` ծնած, որ կը
պարզէ անոր մարդկային բնութիւնը: Զայն կոչեցին թագաւոր,
որ ցոյց կու տայ անոր թագաւոր ըլլալը. եւ ըսին թէ եկած են
երկրպագելու անոր, որ այս անգամ կը բացայայտէ անոր
աստուածային ինքնութիւնը:
ինքնութիւնը:
11) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին այլաբանական մեկնումեկնութիւն մը կը ներկայացնէ ոսկիին, կնդրուկին եւ զմուռսին
կապուած` ըսելով. «Մոգերուն կողմէ ընծայուած երեք տեսակ

ընծաները կը նշանակէին եւ խորհուրդը կը կրէին այն երեք
տեսակի եղանակներուն, որով Քրիստոս ինքզինք պիտի
պիտի
ընծայէր իր երկնաւոր Հօր խաչին վրայ` Ուրբաթ օր.
որովհետեւ, նախ ինքզինք ընծայեց իր Հօրը սիրոյ ոսկիով,
այսինքն` երկնաւոր Հօր սիրոյն համար ինքզինք մատուցեց
որպէս պատարագ խաչին վրայ բարձրանալով: Երկրորդ,
ինքզինք ընծայեց իբրեւ կնդրուկ, համբերելով խաչի
չարչարանքներուն
չարչարանքներուն մինչեւ մահ, եւ խաչին բուրվառովը որպէս
անուշահոտ կնդրուկ երկնաւոր Հօր առջեւ ծխեցաւ մինչեւ իր
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սպառիլը, այսինքն` մինչեւ իր մահը: Երրորդ, ինքզինք
ընծայեց զմուռսով, այսինքն` դառնակսկիծ չարչարանքներով,
որով մեզ զերծ պահեց դժոխքի չարչարանքներէն եւ մեղքի
ապականութենէն: Այսպէս, Քրիստոս սորվեցուց մեզի, մեր
անձերը միշտ ընծայել Աստուծոյ սիրոյ ոսկիով, աղօթքի
կնդրուկով, եւ զմուռսով, որպէսզի մահացնենք մեր մարդկամարդկային բնութեան վատթար ցանկութիւնները»:
ցանկութիւնները»: Զմուռսի մասին
Սեբաստացի Վարդապետին ըսել ուզածը այն է, որ պէտք է
մենք
մենք զմեզ զմռսենք, որպէսզի մեղքի ապականութիւնը
ապականութիւնը հեռու
մնայ մեզմէ: Անցեալին մեռնող անձին մարմինին շուտափոյթ
կերպով գարշահոտող գործարանները հանելէ ետք միայն կը
զմռսէին զանիկա, որպէսզի հեռու պահէին զայն ապակաապականութենէ: Ահա նոյնպէս ալ, մարդս գարշահոտեցնող
գարշահոտեցնող մեր
մեղքերը
մեղքերը Քրիստոսով մեզմէ հեռացնելէ ետք, պէտք է մեր
մարմինը, հոգին, սիրտն ու միտքը զմռսենք, որպէսզի հեռու
պահենք զանոնք մեղքէն ու անոր գարշահոտութենէն:
գարշահոտութենէն:
12) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. «Մոգերը իրենց

Տիրոջ մատուցանա
մատուցանած
նած ընծաներուն ոսկիին փոխարէն` ստաստացան իմաստութեան
իմաստութեան աճում, եւ սիրոյ բորբոքում Աստուծոյ
հանդէպ: Կնդրուկի փոխարէն` ստացան աղօթելու պարգեւը,
եւ զմուռսի փոխարէն` ստացան մաքուր եւ անապական
կեանք ապրելու ճիգը»:
ճիգը»:

13) Կայ ուրիշ տեղեկութիւն մը Մխիթար Վրդ. ՍեբասՍեբաստացիին մօտ կապուած մոգերուն, որ կրնայ չափազանցուած
պատկերի մը արտացոլացումը ըլլալ, բայց կարելի է զայն
յիշել առ ի գիտութիւն: Ան կ'ըսէ. «Մոգերուն վերաբերեալ կը

պատմուի, թէ անոնք հաւատացին Քրիստոսի, եւ Քրիստոսի
հաւատալէն բաւական ժամանակ ետք` անոնք նահատակնահատակուեցան Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հաւատքին
համար: Անոնց
Անոնց մարմինները տարուեցան ԿոստանդնուպոԿոստանդնուպոլիս, եւ հոնկէ փոխադրուեցան արեւմուտք` Միլան քաղաքը,
եւ հոնկէ` Կօլօնիա»:
Կօլօնիա»:
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14)
14) Յաւելեալ երեք նշումներ.նշումներ.ա) Մոգերը աստղը տեսնելէ ետք, ոչ միայն մտածեցին
իրենց հետաքրքրութիւնը գոհացնելու համար, երթալ ու ծնած
Թագաւորը տեսնել,
տեսնել, այլ նաեւ մտածեցին զայն պատուել ու
մեծարել: Ոսկին, կնդրուկը եւ զմուռսը, յիշուած բոլոր
իմաստներուն կողքին, յատուկ կերպով կ'ընծայուէր անձի մը
որ արժանի էր մարդոց կողմէ պատուըուելու ու մեծարուելու:
Յիսուս արժանի է ամէն պատիւի ու ամէն մեծարանքի:
Մոգերը ասիկա գիտցան աստուածային նախախնամունախախնամութեամբ, եւ եկան իրենց նուէրներով պատուելու ու մեծարելու
Աստուծոյ Որդին: Մենք ի՞նչ կու տանք Քրիստոսի, զայն
պատուած ու մեծարած ըլլալու համար: Մեզմէ շատեր միայն
շրթունքներով կը պատուեն ու կը մեծարեն Քրիստոսը: Մէկ
կողմէ կը յայտարարենք
յայտարարենք թէ Քրիստոս տէրն է մեր կեանքին,
իսկ միւս կողմէ կը դժուարանանք իր փառքին համար
դրամական կամ այլ ձեւի զոհողութիւն յանձն առնելու:
Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ տէրը ըլլալ մեր կեանքին երբ տէրը
չէ նաեւ մեր գրպանին: Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ հարստուհարստութիւնը ըլլալ մեր սրտին երբ տէրը չէ մեր նիւթական
հարստութեան: Ի՞նչպէս կրնանք մեր ապագան վստահիլ
Քրիստոսի երբ մեր ներկան չենք վստահած անոր: ԶՔրիստոս
պատուած կ'ըլլա՞նք երբ կը խօսինք իրեն համար զոհոզոհողութիւն յանձն առնելու մասին, բայց մենք անձամբ չենք ուզեր
զոհողութիւն յանձն առնել: ԶՔրիստոս
ԶՔրիստոս մեծարած կ'ըլլա՞նք երբ
կոչ կ'ուղղենք զինք մեծարելու մասին, բայց մեր կեանքն ու
գործը չեն պատմեր Քրիստոսի մեծութիւնը:
բ) Աստուած բացատրելով թէ ինչպիսին պէտք է ըլլայ
մարդուն վերաբերմունքը իրեն հանդէպ` կ'ըսէ. «Բնաւ մէկը
ձեռքը դատարկ թող չերեւնայ իմ առջեւս
առջեւս»
ւս» (Ելից
(Ելից 23.15):
ձեռ-Մոգերը իրենց ձեռքը դատարկ չերեւցան: Անոնք լեցուն ձեռ
քերով ներկայացան Տիրոջ
Տիրոջ առջեւ: Մենք լեցուն ձեռքերով կը
ներկայանա՞նք Տիրոջ առջեւ: Ինչո՞վ լեցուն են մեր ձեռքերը.
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բարեգործութիւններո՞վ, թէ` չարագործութիւններով: ՄարՄարդասիրութեան արտայայտութիւն
արտայայտութիւն եղող գործերով լեցուն
ձեռքերո՞վ կը ներկայանանք Տիրոջ առջեւ, թէ` մարդոց մեր
ըրած չարիքներով լեցուն ձեռքերով: Դատարկասիրտ եղող
մարդը` նաեւ դատարկաձեռն կ'ըլլայ: Լեցուն սիրտ ունեցող
մարդը` լեցուն ձեռք կ'ունենայ: Եթէ մեր սիրտը լեցուն է
հաւատքով մեր Աստուծոյ հանդէպ
հանդէպ ու սիրով մեր եղբօր ու
քրոջ հանդէպ` այն ատեն միայն մեր ձեռքերը լեցուն կ'ըլլան
բարեգործութիւններով:
գ) Վերջապէս, պէտք է հաստատել նաեւ, թէ բերուած
պարգեւներուն մէջ Աստուծոյ նախախնամութիւնը կար: Այդ
նուէրները պիտի դիւրացնէին Մարիամի ու Յովսէփի
ճամբորդութիւնը
ճամբորդութիւնը դէպի Եգիպտոս, եւ անոնց կեցութիւնը
այդտեղ: Աստուած մեզ ալ կը նախախնամէ եւ մեր ալ
կարիքները կը հոգայ, եթէ երբեք Մարիամի ու Յովսէփի նման
իր կամքին հնազանդ կեանք մը ապրինք:

«Յետոյ ուրիշ ճամբով գացին իրենց երկիրը, առանց
Հերովդէսի հանդիպելու, ինչպէս որ Աստուած
Աստուած երազի մը մէջ
հրահանգեց իրենց»
(Մատթէոս 2.12):
իրենց» (Մատթէոս
1) «Ուրիշ ճամբով գացին»:
գացին»: Հաւատացեալին դիմաց բոլոր

ճամբաները մէկ անգամէն չեն գոցուիր, թէպէտ հաւատացհաւատացեալը կրնայ երբեմն այդպէս զգալ: Աւետարանիչին այս
բառերը մեզի կը յիշեցնեն, թէ մեր դիմաց միշտ ալ բաց դռներ
ու ճամբաներ կան ու պիտի ըլլան: Փորձառութիւնը ցոյց
տուած է մեզի, որ եթէ մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք մեր
դիմաց փակուած ճամբաներուն վրայ, անկարող կ'ըլլանք
տեսնելու այն ճամբաները որ Տէրը բացած է մեր առջեւ:
2) Եթէ Աստուած երազով մը չպատուիրէր մոգերուն
չերթալ Հերովդէսի
Հերովդէսի քով, հաւանաբար անոնք երթային: Ճիշդ է
որ անոնք իմաստուն մարդիկ էին, բայց միաժամանակ պարզ
ու անկեղծ մարդիկ էին: Պարզ ու անկեղծ մարդիկ միշտ կը
կարծեն որ ուրիշներն ալ պարզ ու անկեղծ են, եւ կրնան
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շուտով խաբուիլ: Իբրեւ Քրիստոսի հետեւորդներ, մենք պէտք
է ըլլանք
ըլլանք պարզ ու անկեղծ, բայց պէտք չէ ըլլանք միամիտ եւ
դիւրախաբ, այլ` արթուն: Աշխարհիկ մարդը դիւրաւ կրնայ
ծածկել իր իսկական ինքնութիւնը, եւ ուստի` դիւրաւ ալ
կրնայ խաբել ուրիշը: Աստուծոյ մարդը պէտք է գիտնայ որ
աշխարհը խաբո´
խաբո´ղ աշխարհ է, որպէսզի արթո´
արթո´ւն եւ զգո´
զգո´յշ
ըլլայ:
3) Աստուած մոգերուն պատուիրեց չերթալ Հերովդէսի
քով, եւ մոգերը հնազանդեցան: Աստուած թոյլ չտուաւ որ
մոգերը Հերովդէսի քով երթալու կործանարար քայլը առնեն:
Անոնք որոնք հաւատարմութեամբ եւ մաքուր սրտով կը
հետեւին Աստուծոյ, Աստուած թոյլ պիտի չտայ որ սխալ ու
ու
կործանարար քայլեր առնեն, այլ միշտ պիտի զգուշացնէ
զանոնք:
4) Եթէ մոգերը վերադառնային Հերովդէսի քով եւ
պատմէին անոր իրենց տեսածին մասին, կրնային պատճառ
դառնալ որ մանուկ Յիսուսը հալածուէր: Մենք զգոյշ ըլլանք
թէ որու` ի´
ի´նչ կը պատմենք, որպէսզի յանկարծ պատճառ
չըլլանք որ Աստուծոյ Որդին ծաղրուի կամ Աստուծոյ
զաւակները հալածուին:
5) Հերովդէս ուզեց սպաննել Յիսուսը, բայց չկրցաւ զայն
տեսնել: Բոլոր անոնք որոնք իրենց կամաւոր մեղքերով կը
«սպաննեն»
սպաննեն» Յիսուսը ու կը խոցոտեն անոր սուրբ սիրտը`
երբեք պիտի չկրնան տեսնել զայն: Հերովդէս
Հերովդէս պայքար
յայտարարեց նորածին Յիսուսին դէմ, եւ պարտուած դուրս
եկաւ: Պարտութի´
Պարտութի´ւն է բաժինը բոլոր անոնց` որոնք կը
պայքարին Քրիստոսի դէմ:
6) Հերովդէս ուզեց սպաննել Մեսիան, որ եկած էր կեանք
շնորհելու մեղքի մէջ մեռած մարդկութեան: Մարդասպան էր
Հերովդէս. ուզեց նաեւ
նաեւ Աստուածասպան ըլլալ: Ան շատ
արիւն թափած անձ մըն էր: Ան նոյնիսկ սպաննած էր ինքն իր
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կինը` Մարիամնէ, եւ անոր երկու որդիները` Աղեքսանդրը եւ
Արիստոբուղոսը:
7) Մոգերը առանց գիտնալու գացին Հերովդէսի քով.
Տիրոջ հրեշտակը սակայն անոնց պատուիրեց չվերադառնալ
անոր քով:
քով: Երբ բան մը ընենք առանց գիտնալու, Տէրը
կ’ողորմի ու մեզ կ’
կ’առաջնորդէ դէպի ճիշդ ճամբան:
8) Հերովդէս կ’
կ’ուզէր տեսնել Յիսուսը բայց չտեսաւ քանի
սիրտը մաքուր չէր: Բոլոր անոնք որոնք մաքուր սիրտ չունին՝
պիտի չկրնան տեսնել Յիսուսը, քանի մաքուր սիրտ
ունեցողները միայն
միայն «զԱստուած պիտի տեսնեն»
տեսնեն» (Մատթէոս
5.8):
9) «Աստուած երազի մը մէջ հրահանգեց»
հրահանգեց» մոգերուն
չվերադառնալու Հերովդէսի մօտ: Աստուած այսօր ալ կրնայ
խօսիլ իր զաւակներուն երազներու միջոցաւ. բայց նախընտնախընտրելի է Աստուածաշունչ կարդալ եւ աղօթել ու խնդրել որ Տէրը
իր Խօսքին միջոցաւ
միջոցաւ խօսի մեզի: Աստուծոյ կամքը գիտնալու
համար երազներու ապաւինիլը` մեր հաւատքին մէջ
անչափահաս կամ խակ ըլլալու նշան է, մինչդեռ ԱստուաԱստուածաշունչին ընդմէջէն Աստուծոյ ձայնը լսելը` իր հաւատքին
մէջ աճած մարդու գործ է:
10) Համարին կապուած հետաքրքրական բացատրութիւն
բացատրութիւն
մը կու տայ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին, զոր կ'արժէ յիշել:
Ան կ'ըսէ. «Մոգերը երկրպագելէ ետք մանկացեալ Տիրոջ,
Տիրոջ, յիշեյիշե-

ցին Հերովդէսի խօսքը, որ պատուիրած էր իրենց` քովը
դառնալ եւ ստոյգ տեղեկութիւն տալ մանուկին մասին: Անոնք
սկսան տարակուսիլ ու մտածել, թէ արդեօք պէ՞տք էր յայտյայտնէին Հերովդէսի Յիսուսի ծննդեան վայրը թէ ոչ: Ուստի,
աղօթքով խնդրեցին Աստուծմէ որ յայտնէ իրենց իր կամքը.
հաւանաբար այս կապակցութեամբ ամէնօրհն
ամէնօրհնեալ սուրբ կոյս
Մարիամին խորհուրդը նաեւ խնդրեցին, թէ արդեօք պէ՞տք էր
էր
Հերովդէսը տեղեակ պահել իրենց տեսածին մասին
մասին թէ ոչ: Եւ
սուրբ կոյսը պատուիրեց անոնց Աստուծմէ խնդրել յստայստա93

կեցում այս մասին. անկէ ետք մոգերը Աստուծմէ խնդրեցին,
եւ Աստուած հրեշտակի մը միջոցաւ երազով յայտնեց անոնց
չդառնալ Հերովդէսի մօտ ու չյայտնել անոր ծնած Արքային
տեղը: Այս հարցին գծով յստակեցում ստանալէ
ստանալէ ետք ԱստուծԱստուծմէ, ուրիշ ճամբով վերադարձան իրենց երկիրը, որովհետեւ
եթէ նոյն ճամբով դառնային, Հերովդէս կրնար տեսնել զիրենք
եւ գիտնալ որ չուզեցին տեղեկութիւն տալ իրեն ծնած ՄեսիաՄեսիային մասին, եւ կրնար չարչարել զիրենք ու նոյնիսկ սպաննել»:
սպաննել»:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Սիրելի մանուկ Յիսուս, կը խնդրեմ Քեզմէ, տուր
որ յստակօրէն տեսնեմ բոլոր այն աստղերը որոնք զիս
Քեզի կ'առաջնորդեն: Թող որ Խօսքդ`
Խօսքդ` զիս Քեզի
հպեցնող
հպեցնող աստղ
աստղ մը ըլլայ: Թող որ խաչդ` զիս ոտնաոտնահետքերուդ ճամբէն առաջնորդող աստղ մը ըլլայ: Թող
որ փորձութիւնները` զիս Քեզի մօտեց
մօտեցնող
տեցնող աստղեր
աստղեր
ըլլան: Բայց նաեւ, թող որ իմ կարգիս դառնամ
դառնամ աստղ
մը ուրիշները Քեզի առաջնորդող: Թող որ Քեզ
փնտռողները իմ միջոցաւս
միջոցաւս Քեզ գտնեն: Եւ թող որ
մոգերու նման Քե´
Քե´զ պաշտեմ ու երկրպագեմ, եւ
Քեզի´
Քեզի´ ընծայուիմ
ընծայուիմ ու ընծայեմ կեանքս համակ:
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Յիսուս
Յիսուս եւ Զակքէոս
(Ղուկաս 19.119.1-10)
10)
Յիսուս Երիքով մտաւ եւ կ’
կ’անցնէր քաղաքէն: ԶակԶակքէոս անունով մարդ մը, որ մաքսապետ էր եւ հարուստ,
կ’ուզէր տեսնել թէ ո´
ո´վ է Յիսուսը,
Յիսուսը, բայց ամբոխին պատպատճառով չէր յաջողեր` քանի կարճահասակ էր: Ուստի
առաջ վազեց եւ ժանտաթզենիի մը վրայ ելաւ, որպէսզի
տեսնէ, որովհետեւ
որովհետեւ Յիսուս այդտեղէն պիտի անցնէր:
Յիսուս երբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւ եւ ըսաւ.
- Զակքէո´
Զակքէո´ս, աճապարէ´,
աճապարէ´, վա´
վա´ր իջիր, որովհետեւ
այսօր
այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմ:
գիշերեմ:
Զակքէոս աճապարելով վար իջաւ եւ
եւ ուրախուուրախութեամբ ընդունեց Յիսուսը:
Յիսուսը: Բոլոր անոնք որոնք տեսան
ասիկա, սկսան մրթմրթալ եւ ըսել.
- Այս մարդը մեղաւորի
մեղաւորի մը տունը գնաց եւ հիւր
եղաւ:
եղաւ:
Զակքէոս
Զակքէոս ոտքի ելաւ եւ Տիրոջ ըսաւ.
- Տէ´
Տէ´ր, ահա ունեցածիս կէսը
կէսը աղքատներուն պիտի
տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ
պիտի հատուցանեմ անոր:
Յիսուս
Յիսուս ըսաւ անոր.
- Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, քանի այս մարդն ալ
Աբրահամի զաւակ է: Որովհետեւ Մարդու Որդին եկաւ
կորսուածը փնտռելու եւ փրկելու:

«Յիսուս Երիքով մտաւ եւ կ’
(Ղուկաս
կ’անցնէր քաղաքէն»
քաղաքէն» (Ղուկաս
19.1):
Զակքէոս լսած էր Յիսուսի մասին բայց առիթ չէր ունեունեցած տեսնելու
տեսնելու զայն: Առիթը ինքնաբերաբար ներկայացաւ երբ
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Յիսուս կ’
կ’անցնէր Երիքովէն: Եւ Զակքէոս առիթէն օգտուիլ
գիտցաւ: Երիքով
Երիքով որ կործանեցաւ
կործանեցաւ Աստուծոյ բարկութեան հեհետեւանքով, Երիքով որ Գալիլեայի նման մեղաւոր ու դատադատապարտութեան արժանի քաղաք կը նկատուէր, Երիքով որ
հիմնուեցաւ անէծքով ու անէծքի վրայ (Յեսու 6.26), հիմա կը
վայելէր փրկիչ Յիսուսին
Յիսուսին օրհնաբեր մուտքը, կը վայելէր
մարդկութեան
Ազատարարին
այցելութիւնը:
Այո´,
մարդկութեան
Այո´,
ՕՐՀՆԵԱԼՆ ԱՍՏՈՒԱԾ կը մտնէր «անիծեալ»
անիծեալ» Երիքովը, զայն
օրհնելու իր ներկայութեամբ,
ներկայութեամբ, եւ Երիքովցի Զակքէոսը արքաարքայութեան զաւակ դարձնելու համար:
Երիքով դարձած էր խորհրդանիշ անէծքի ու կորուստի:
Եւ Զակքէոս, որ Երիքովի մէջ ծնած ու ապրած
ապրած անձ մըն էր, կը
խորհրդանշէր` կորսուածութիւն ու մոլորուածութիւն: Յիսուս
Երիքովէն
Երիքովէն անցնելով, Զակքէոսը կանչելով, եւ անոր տունը
գիշերելով, ցոյց տուաւ իրեն ու մեզի, թէ ի´
ի´նքն է որ մարդիկը
կ'ազատագրէ Երիքովէն,
Երիքովէն, այլ խօսքով` կորուստէն ու մոլորումոլորութենէն:
Սիրելինե´
Սիրելինե´ր, մեր կեանքը որքան ալ Երիքովացած ըլլայ,
այլ խօսքով` որքան ալ մեղքի անէծքին տակ ըլլայ, երբ Յիսուս
մուտք գործէ մեր կեանքէն ներս` ամէն անէծք օրհնութեան կը
փոխուի: Քրիստոս անէծքը օրհնութեան
օրհնութեան փոխակերպող ԱստԱստուած է:
Ան կրնայ Երիքովացած մեր սիրտը` իր ներկայութեամբ
լեցուն դրախտի´
դրախտի´ վերածել: Ան կրնայ Երիքովացած մեր հոգիհոգիները երկնային ցնծութեամբ ողողել: Ան կրնայ մեր կեանքին
մէջ գոյութիւն ունեցող Երիքովացած, այլ խօսքով` խզուած
մեր յարաբերութիւնները վերականգնել: Ան կրնայ ուրիշին
մէջ Աստուծոյ պատկերը չտեսնող Երիքովացած մեր աչքերը
դարձնել յստակատես ու Աստուածատես:
Չկա´
Չկա´յ Երիքովաբոյր
Երիքովաբոյր մեղք մը որ Յիսուս չ'ուզեր ու չի
կրնար սրբել: Չկա´
Չկա´յ Երիքովածին
Երիքովածին մոլութիւն մը որմէ մեզ
ազատագրել չ'ուզեր: Չկա´
Չկա´յ Երիքովացած կեանք մը որ
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Յիսուս չի կամենար ու չի փափաքիր փոխակերպել ու զայն
երկնայնացնել: Ինչպէս անցեալին, այսօր ալ, Յիսուս կ'անցնի
այն Երիքովէն ուր կը գտնուինք: Կը բաւէ որ փափաք ունեունենանք զայն տեսնելու, եւ ահա ան պիտի կանչէ մեզ մեր
անուններով, ինչպէս կանչեց Զակքէոսը:
Սիրելինե´
Սիրելինե´ր, ինչպէս «Յիսուս Երիքով մտաւ»,
մտաւ», նոյնպէս
ալ, հրաւիրենք զինք որ մտնէ մեր սիրտը եւ սիրով լեցնէ զայն.
հրաւիրենք զինք որ մտնէ մեր հոգին ու առաքինացնէ զայն.
հրաւի-հրաւիրենք զինք որ մտնէ մեր միտքը ու նորոգէ զայն. հրաւի
րենք զինք որ մտնէ մեր տունն ու ընտանիքը եւ իր փառքով
զարդարէ զանոնք:

«Զակքէոս անունով մարդ մը, որ մաքսապետ էր եւ հահարուստ, կ’
կ’ուզէր տեսնել թէ ո´
ո´վ է Յիսուսը, բայց ամբոխին
պատճառով չէր յաջողեր` քանի կարճահասակ էր»
(Ղուկաս
էր» (Ղուկաս

19.219.2-3):
1) Շատ ուշագրաւ է Զակքէոսի հետաքրքրութիւնն ու
զօրաւոր փափաքը Յիսուսը տեսնելու: Ուշագրաւ է, որովորովհետեւ «մաքսապետ էր եւ հարուստ»
հարուստ»: Մաքսապետներ դժուար
դժուար
թէ հետաքրքրութիւն ցուցաբերէին քարոզիչներու, ՄովսիսաՄովսիսական Օրէնքը բացատրողներու,
բացատրողներու, Փարիսեցիներու ուսուցումուսուցումներուն ու ռաբբիներու յորդորներուն հանդէպ: Անոնք ո´
ո´չ միմիայն կարեւորութիւն չէին տար նման բաներու, այլեւ՝ կը հահակադրուէին ու կը ծաղրէին նման բաներ:
2) Մաքսապետներ
Մաքսապետներ կ’
կ’ատուէին հրեաներուն կողմէ,
որովհետեւ անոնք ո´
ո´չ միայն Հռոմէական կառավարութեան
անգութ գործիքներն ու գործակալները կը նկատուէին, այլ
նաեւ լրտեսներ կը սեպուէին: Անոնք կ’
կ’ատուէին իրենց ազգաազգակիցներէն, յատկապէս որովհետեւ կողմնակից կը նկատուէին
Հռոմէական տիրապետութեան:
տիրապետութեան: Իսկ անոնց կողմնակից
ըլլալուն պատճառը այն էր՝ որ անոնք նիւթապէս լայնօրէն
կ’օգտուէին իրենց պաշտօնէն: Ահաւասիկ այսպիսի մէկն էր
Զակքէոս,
Զակքէոս, որ կը փափաքէր Յիսուսը տեսնել:
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3) Բնագիրը կը հաստատէ որ Զակքէոս հարուստ մէկն էր
նաեւ: Անոնք որոնք կը կարծեն որ հարստութիւնը արգելք մըն
է փրկուելու, թող նային Զակքէոսին եւ անկէ սորվին որ
հարստութիւնը արգելք մը չէ, այլապէս Յիսուս իրեն համար
պիտի չըսէր. «Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, քանի այս մարդն
ալ Աբրահամի զաւակ է»
է» (Ղուկաս
(Ղուկաս 19.9): Զակքէոսի դիրքն ու
հարստութիւնը պատճառ չդարձան որ ան հեռու մնար ՅիՅիսուսէն: Մեր ալ ունեցած դիրքը, հանգամանքն ու հարը
հարըստութիւնը չեն կրնար պատճառ դառնալ որ հեռու մնանք
Տիրոջմէ, եթէ երբեք Յիսուսը տեսնելու Զակքէոսեան վառ
փափաք ունինք: Զակքէոս նիւթապէս հարուստ էր, բայց
կ'ուզէր տեսնել Աննիւթական Հարստութիւնը
Հարստութիւնը:
տութիւնը: Ան երկրաւոր
դի´
դի´րք ունէր,
ունէր, բայց իր ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էր
էր
երկի
երկինքի Գահակալին վրայ: Մենք կրնա՞նք Զակքէոսի նման
թոյլ չտալ որ նիւթական հարստութիւնն ու նիւթական դիրդիրքերը մեզ հեռացնեն Քրիստոսը տեսնելու մեր անկեղծ ցանցանկութենէն:
4) Հրեաներ կը մտածէին
մտածէին որ մաքսաւորներ
մաքսաւորներ կամ պոռնիկպոռնիկներ անկարելի
անկարելի էր որ կարենային փրկուիլ ու Աստուծոյ
արքայութիւնը մտնել: Իրենց այս համոզումը ջրելու համար`
Յիսուս ըսաւ. «Մաքսաւորներն ու պոռնիկները պիտի կանկանխեն ձեզ եւ ձեզմէ առաջ պիտի մտնեն Աստուծոյ արքայուարքայութիւնը»
թիւնը» (Մատթէոս 21.31): Նոր Կտակարանը ցոյց կու տայ
մեզի, որ եղան թէ´
թէ´ մաքսաւոր եւ թէ´
թէ´ պոռնիկ անձեր, որոնք
ընդունեցին փրկութիւնը: Որոշ մաքսաւորներ ոչ միայն
փրկուեցան, այլեւ` Աւետարանիչ դարձան, ինչպէս էր պարապարագան Մատթէոս աւետարանիչին, որ նախապէս մաքսաւոր
մըն էր (Մատթէոս 9.9): Իսկ Յովհաննէս
Յովհաննէս եւ Ղուկաս մեզի կը
յիշեն օրինակները երկու
երկու պոռնիկներու որոնք փրկուեցան:
փրկուեցան:
Առաջինը անուշահոտ ազնիւ իւղով օծեց Յիսուսի ոտքերը, իր
արցունքներով անոր ոտքերը թրջեց, իր մազերով սրբեց, եւ
համբուրեց զանոնք (Ղուկաս 7.377.37-38):
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Յիսուս իր առաքելութեան ընթացքին, ցոյց
ցոյց տուաւ հրեայ
ղեկավարներուն,
ղեկավարներուն, թէ փրկութիւնը բոլոր դասակարգի մարդոց
համար է: Ան եկաւ բոլորին համար, մեռաւ բոլորին համար,
մաքսաւոր թէ մաքսապետ,
մաքսապետ, աղքատ թէ հարուստ, ուսեալ թէ
անուս, հրեայ թէ հեթանոս, բարի թէ չար, մաքուր թէ պիղծ,
թագաւոր թէ ծառայ, բարձրաստիճան թէ համեստ կարգի
մարդիկ, եկեղեցական թէ աշխարհական. բոլորն ալ անխտիր
պէտք ունին Յիսուսի: Ամենէն հարուստ եւ ամենէն աղքատ
մարդիկ հաւասարապէս
հաւասարապէս պէտք ունին Յիսուսի: Ամենէն սուրբ
ու ամենէն մեղաւոր մարդիկ նոյնքան պէտք ունին Յիսուսի
քաւչարար արիւնին: Յիսուսի փրկութիւնը
փրկութիւնը բոլորին համար է:
Բոլորին համար տեղ կայ Յիսուսի սրտին մէջ:
5) «Զակքէոս կ’
կ’ուզէր տեսնել թէ ո´
ո´վ է Յիսուսը...»
Յիսուսը...»: Մենք
եւս կ'ուզե՞նք տեսնել թէ ո´
ո´վ է Յիսուսը, այլ խօսքով` կ'ուզե՞նք
ճանչնալ Յիսուսը, ճանչնալ անոր քաղցրութիւնն ու սէրը,
անոր գթութիւնն ու բարութիւնը,
բարութիւնը, անոր ողորմութիւնն ու
փրկութիւնը, անոր հրաշքներն ու զօրութիւնը, անոր թագաթագաւորական ու տիրական հանգամանքը: Եթէ կ'ուզենք տեսնել
Յիսուսը, ան անպայման պիտի հանդիպի մեզի եւ ինքզինք
յայտնէ մեզի, ինչպէս հանդիպեցաւ ու ինքզինք յայտնեց ԶակԶակքէոսին: Զակքէոս կը ներկայացնէ
ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք ներներՃշմար-քին ծարաւ մը ունին եւ կը փնտռեն ճշմարտութիւնը: Ճշմար
տութեան անկեղծ որոնիչներ՝ անպայման կը հանդիպին
ճշմարտութեան՝ Քրիստոսի: Եթէ երբեք մենք կը փնտռենք ու
կը սիրենք ճշմարտութիւնը, Տէրը անխուսափելիօրէն
անխուսափելիօրէն ինքզինք
պիտի յայտնէ մեզի:
6) «Զակքէոս կ’
կ’ուզէր տեսնել թէ ո´
ո´վ է Յիսուսը...»:
Յիսուսը...»: Ամենէն
բնական երեւոյթներէն մէկն է, փափաք ունենալ տեսնել այնայնպիսի´
պիսի´ մեծ անձեր որոնց մասին շատ բան լսած ենք: Բայց
Զակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելու փափաք չունէր,
չունէր, այլեւ` անոր
հանդիպելո´
հանդիպելո´ւ փափաք, անոր հետ խօսելո´
խօսելո´ւ փափաք ունէր,
անոր հետ մտերմանալո´
մտերմանալո´ւ փափաք ունէր, անոր հետեւորդ
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ըլլալո´
ըլլալո´ւ փափաք ունէր: Եթէ Զակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելու
սիրոյն կ’
կ’ուզէր տեսնել, Յիսուս անոր պիտի չըսէր.
«Զակքէո´
Զակքէո´ս, աճապարէ´,
աճապարէ´, վա´
վա´ր իջիր, որովհետեւ այսօր պէտք
է որ տունդ գիշերեմ»
գիշերեմ» (Ղուկաս
(Ղուկաս 19.5): Մենք կ'ուզե՞նք
կ'ուզե՞նք տեսնել
Յիսուսը. եթէ կ'ուզենք` ինչո՞ւ կ'ուզենք: Լոկ տեսնելո՞ւ սիսիպատ-րոյն: Կ'ուզենք Յիսուսը տեսնել, որպէսզի ուրիշներուն պատ
մենք թէ Յիսո՞ւսը տեսանք: Անո՞ր համար կ'ուզենք Յիսուսը
տեսնել. թէ` կ'ուզենք Յիսուսը տեսնել, որպէսզի ճանչնանք
զայն, մտերմանանք անոր, եւ ըմբոշխնենք անոր սէրն ու
քաղցրութիւնը: Յիսուս կը հանդիպի եւ ինքզինք կը յայտնէ
բոլոր անոնց` որոնք զինք տեսնելու ու ճանչնալու փափաք
ունին:
7) Զակքէոս կ’
կ’ուզէր տեսնել Յիսուսը: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ
բան կայ, քան արարածի մը փափաքը` իր Արարիչը
տեսնելու: Արդարեւ, Զակ
Զակքէոսի
ակքէոսի եւ Յիսուսի հանդիպումը ցոյց
կու տայ, թէ Յիսուսի աշխարհ գալուն նպատակը` Աստուծոյ
Աստուծոյ
եւ մարդուն հանդիպումն էր: Սիրելի բարեկամներ, մենք`
արարածներս կ'ուզե՞նք հանդիպիլ մեր Արարիչին: Կա՞յ ծնած
մը որ չի փնտռեր իր ծնողին ներկայութիւնը: Մենք ինչո՞ւ չենք
փնտռեր
փնտռեր կամ ինչո՞ւ չփնտռենք մեր երկնաւոր Ծնողին
ներկայութիւնը: Ո՞ր կենդանին ծնելուն պէս իր մօրը ներկաներկայութիւնը չի փնտռեր: Ամենակատաղի ու վայրենի գազաններն
անգամ երբ ծնին` կը փաթթուին իրենց ծնողներուն ոտքեոտքերուն: Գրիգոր Նիւսացին ու Բարսեղ Մաշկեւորցին դիտել կու
տան,
տան, որ իր Արարիչ Աստուծոյն ներկայութիւնը չփնտռող
մարդը աւելի գէշ է քան գազանը, որովհետեւ գազանները
միշտ ալ իրենց ծնողներուն ներկայութիւնը կը փնտռեն:
Ի՞նչպէս կարելի է ծնիլ ու մոռնալ Ծնողը, աղբերիլ ու մոռնալ
Աղբիւրը, պտղանալ ու անտեսել Ծառը:
8) Զակքէոս վստահաբար
վստահաբար ներքին հոգեւոր դատարկուդատարկութիւն մը կ’
կ’ապրէր, եւ կը փնտռէր անձ մը որ այդ դատարդատարկութիւնը լեցնէր, եւ այդ անձը եղաւ Քրիստոս ինք: Սիրտ մը
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որուն մէջ Քրիստոս չի բնակիր՝ դատարկ է ու աղքատ:
Մարդիկ կը փորձեն ժամանակաւորով ու աշխարհային տարտարրերով լեցնել այն դատարկութիւնը
դատարկութիւնը որ գոյութիւն ունի իրենց
կեանքին մէջ, մոռնալով որ ժամանակաւորը չի կրնար լեցնել
անժամանակ յաւիտենականութեան համար ստեղծուած
սիրտը, եւ ո´
ո´չ ալ աշխարհայինը կրնայ յագեցնել` աշխարհի
Ստեղծիչին համար ստեղծուած հոգին:
9) Զակքէոս մեր հայեացքին դիմաց առաւել եւս կրնայ
կրնայ
մեծնալ եթէ երբեք նկատի առնենք որ երբ ան Յիսուսին մօտ
եկաւ՝ հարուստ ու առողջ էր: Ըսել կ'ուզեմ, թէ աղքատութիւնը
չէր որ զինք առաջնորդեց Յիսուսին: Ցաւն ու հիւանդութիւնը
չէին որ զինք բերին Յիսուսին: Մարդիկ սովորաբար
սովորաբար ԱստուԱստուծոյ կը դիմեն միայն այ
այն ատեն, երբ բանի
բանի մը կարիքը ունենան,
ունենան,
Զակքէոս սակայն, բանի մը կարիքը ունենալուն համար չէր
որ կ’
կ’ուզէր տեսնել Յիսուսը, եւ ասո´
ասո´ր մէջ է որ կը կայանար
անոր հոգիին մեծութիւնը:
Մենք ե՞րբ կը դիմենք Քրիստոսի. երբ նեղութեան մէ՞ջ
իյնանք: Փորձութեան հանդիպելէ ե՞տք միայն կը յիշենք որ
Քրիստոս փորձութիւններէ
փորձութիւններէ ազատող Աստուած է: ՀիւանդուՀիւանդութիւն մը ունենալէ ե՞տք միայն կը մտաբերենք որ Քրիստոս
հիւանդները առողջացնող բժիշկ է: Մարդոց կողմէ երեսի
վրայ ձգուելէ ե՞տք միայն կ'անդրադառնանք որ Յիսուս մեզ
երեսի վրայ չի ձգեր: Մարդոց կողմէ խոցոտուելէ ե՞տք միայն
միայն
կը յիշենք որ Յիսուս մեր վէրքերը
վէրքերը բժշկող կարեկից Փրկիչ է:
Անոնք որոնք միայն ցաւի ու նեղութեան ժամանակ Յիսուսին
կը դիմեն, կը նմանին այն մարդուն` որ միայն հիւանդ եղած
ժամանակ կ'երթայ հիւանդանոց, կամ միայն ցաւ ունեցած
ատեն կը դիմէ դեղագործին: Յիսուս մեզի համար լոկ մարմարմիններու բժի՞շկ է, մեր ցաւերուն համար դեղ հայթայթող
դեղագո՞րծ է, կարօտեալներուս կարօտը գոհացնող անկաանկարօտ Աստուա՞ծ է:
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Եթէ Քրիստոսի կը դիմենք միայն
միայն երբ պէտք ունինք
օգնութեան,
օգնութեան, կը նշանակէ թէ մեր եւ Աստուծոյ յարաբերույարաբերութիւնը հայր ու զաւակի յարաբերութիւն
յարաբերութիւն չէ, կամ աւելի ճիշդը,
կը նշանակէ թէ մենք Աստուծոյ հետ չենք վերաբերիր այնայնպէս` ինչպէս պիտի վերաբերէինք մեր հարազատ ու սիրելի
սիրելի
հօրը հետ: Մենք անկեղծ բարեկամ պիտի նկատէի՞նք այն
անձը,
անձը, որ միայն երբ բանի մը պէտք ունենար` մեզի դիմէր:
Անկեղծ դրացի պիտի համարէի՞նք
համարէի՞նք այն անձը, եթէ միայն
բանի մը կարիքը ունեցած ատեն մեր դուռը զարնէր: Մենք
Աստուծոյ սիրելի զաւակները կրնա՞նք սեպուիլ երբ մեր
հաղորդակցութիւնը իրեն հետ հիմնուած է անձնական շահի
վրայ, եւ պայմաններով պայմանաւորուած է: Եթէ երբեք ԱսԱստուծոյ կը դիմենք միայն երբ բանի մը կարիքը
կարիքը ունենանք,
ունենանք, մեր
յարաբերութիւնը Աստուծոյ հետ ու մեր վերաբերմունքը ԱսԱստուծոյ հանդէպ կը դադրի զաւակի յարաբերութիւն ըլլալէ, եւ
կը վերածուի վաճառականի եւ առեւտրականի յարաբերույարաբերութեան:
10) Զակքէոս իր ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած
էր Յիսուսի անձին վրայ: Զակքէոս կ’
կ’ուզէր տեսնել Յիսուսը,
ո´չ թէ որպէսզի անկէ բան մը ուզէր, ո´
ո´չ թէ որպէսզի անկէ իր
հարազատներէն կամ բարեկամներէն մէկուն համար բժշկուբժշկութիւն խնդրէր, այլ պարզապէս, որպէսզի տեսնէր անոր
քաղցրութիւնը ու համակուէր անով, նայէր անոր ժպիտին ու
առինքնուէր անով, նայէր անոր դէմքին ու կշտանար անով:
Ներսէս Շնորհալին խօսքը ուղղելով Յիսուսին, «Առաւօտ
Լուսոյ»
Լուսոյ» երգին մէջ`
մէջ` կ'ըսէ. «Քու տենչալի տեսքով, տո´
տո´ւր ինձ
յագենալ, Տէր Յիսուս Քրիստոս»:
Քրիստոս»: Շնորհալի Հայրապետը լոկ
Յիսուսի դէմքին նայելով` կշտանալու փափաք կը յայտնէ:
Նոյն
Նոյն փափաքն էր որ յայտնեց Զակքէոսը: Յիսուսին համար
չկա´
չկա´յ ասկէ աւելի գեղեցիկ փափաք մը: Յիսուսի սիրտը կը
հրճուի երբ զինք տեսնելու փափաք կը յայտնենք: Յիսուսի
հոգին կ'ուրախանայ երբ իր դէմքին գեղեցկութիւնը տեսնելու
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ցանկութիւն կը ցուցաբերենք: Ճիշդ է որ ան կը փառաւորուի
փառաւորուի
երբ նեղութեան ժամանակ իրեն կը վստահինք, բայց կ'ուրակ'ուրախանայ միայն այն ատեն` երբ առանց նեղութեան հանդիպեհանդիպելու իրեն կը դիմենք, զինք տեսնել կ'ուզենք, հետը ժամանակ
անցնել կը ցանկանք: Նեղութեան ժամանակ Տիրոջ դիմելը`
Տիրոջ հանդէպ վստահութեան արտայայտութիւն է, բայց
դիմել Տիրոջ երբ չկայ նեղութիւն` Տիրոջ հանդէպ սիրո´
սիրո´յ արարտայայտութիւն է:
11) Զակքէոսէն սորվինք մեր սիրտը Տիրոջ կապել եւ ո´
ո´չ
թէ Տիրոջ կողմէ տրուածին. Ողորմածը փնտռել եւ ո´
ո´չ թէ
անոր ողորմութիւնը. Բարերարին երեսը փնտռել եւ ո´
ո´չ թէ
անոր բարերարութիւնը. հանգստացնող
հանգստացնող Արքան սիրել եւ ո´
ո´չ
թէ արքայութեան հանգիստը. Օրհնեալին փարիլ եւ ո´
ո´չ թէ
անոր օրհնութիւններուն:
Կրնա՞նք սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին հետ ըսել. «Ո´չ թէ

տուրքին՝ այլ Տուողին կարօտն ունիմ. փառքը չէ´
չէ´ որ անձկալի
է ինծի, այլ՝ Փառաւորածը համբուրելի. ո´
ո´չ թէ կեանքին
փափաքովը՝ այլ Կենարարին յիշատակովն է որ կը ճենճերիմ
միշտ…:
միշտ…: Հանգիստը չէ որ կը փնտռեմ, այլ Հանգչեցնողին երեերեսը կ’
կ’աղաչեմ. ո´
ո´չ թէ հարսնարանին
հարսնարանին խնճոյքով՝ այլ Փեսային
անձկութեամբը
անձկութեամբը կը մաշիմ»
մաշիմ» (Բան
(Բան ԺԲ):
12) «Կ’ուզէր տեսնել թէ ո´
ո´վ է Յիսուսը, բայց ամբոխին
պատճառով չէր
չէր յաջողեր...
յաջողեր...»
...»: Մաքսապետութեան համբաւը
արգելք մըն էր որ Զակքէոս կարենար հանդիպիլ Յիսուսի. ան
յաղթած էր այս արգելքին: Հարստութիւնը նաեւ արգելք մըն
էր. ասո´
ասո´ր եւս յաղթած էր: Բայց այստեղ ուրիշ արգելք մը կայ,
որ մեր ալ կեանքին մէջ այսօր կայ, եւ այդ է՝ ամբոխը. «Բայց
ամբոխին պատճառով չէր յաջողեր»:
յաջողեր»: Զակքէոսի համար
ամբոխը լուրջ արգելք մը կրնար հանդիսանալ: Զակքէոս շատ
լաւ գիտէր որ իրեն պէս մէկը կրնար միայն մերժուիլ ու
ատուիլ ուսեալ թէ անուս ժողովուրդին կողմէ, որովհետեւ իր
պաշտօնին բերումով, անիրաւող ու հարստահարող կը
103

նկատուէր,
կատուէր, գործակալ ու լրտես կը համարուէր:
համարուէր: Զակքէոս սասակայն յաղթեց այս ամենէն մեծ արգելքին, որովհետեւ Յիսուսին
հանդիպելու իր սէրն ու փափաքը աւելի մեծ եւ աւելի բուռն
էին քան ժողովուրդին ատելութիւնը իրեն հանդէպ:
Այո´,
Այո´, մարդիկ կրնան արգելք կենալ մեզի երբ փորձենք
հանդիպիլ Յիսուսի: Չվախնա´
Չվախնա´նք մարդոց յարուցանած
դժուարութիւններէն: Չվախնա´
Չվախնա´նք մեզի հանդէպ անոնց սնուսնուընկերու-ցած ատելութենէն: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ ներկայ ընկերու
թեան մէջ Յիսուսի հետեւիլը՝ գետի հոսանքն ի վեր թիավաթիավարե´
րե´լ կը նշանակէ: Ո՞վ չի գիտեր, թէ ծաղրածու մարդոց
մարդոց մէջ
Տիրոջ վկան ըլլալը՝ քաջութի´
քաջութի´ւն կը պահանջէ: Ո՞վ չի գիտեր,
թէ ստութեամբ լեցուն մեր միջավայրին մէջ ճշմարտութեան
ճշմարտութեան
վկան դառնալը հերոսութի´
հերոսութի´ւն է: Եւ այդ հերոսութեան
հերոսութեան է որ
մեզ կը կանչէ Քրիստոս: Հերո´
Հերո´ս էր Զակքէոս, քանի չվախցաւ
զինք ատող մեծ ամբոխէն: Հերո´
Հերո´ս էր, քանի
քանի բնա´
բնա´ւ կարեւոկարեւորութիւն չտուաւ մարդոց խօսքերուն ու մտածումներուն
մտածումներուն իր
անձին վերաբերեալ:
13) Մեզի կ'ըսուի թէ Զակքէոս կարճահասակ ըլլալուն
համար, չէր յաջողեր Յիսուսը տեսնել: Եկեղեցւոյ որոշ հայհայրեր, ինչպէս Ամբրոսիոս եւ Յովհան Ոսկեբերան, Զակքէոսի
կարճահասակութեան
կարճահասակութեան մէջ մարմնաւոր իմաստ մը տեսնելու
բացատրու-կողքին, կը տեսնեն նաեւ հոգեւոր իմաստ մը: Այլ բացատրու
թեամբ մը, անոնք կ'ըսեն, թէ Զակքէոս մարմնաւորապէս
կարճ ըլլալուն կողքին, նաեւ հոգեւորապէս
հոգեւորապէս կարճ էր: Անոնք
որոնք հոգեւորապէս կարճ են, այլ խօսքով` անչափահաս են,
անհասուն են,
են, տհաս ու խակ են` չեն կրնար Յիսուսը տեսնել
իրենց հոգեւոր աչքերով:
աչքերով: Յիսուսը տեսնելու, վայելելու եւ
ըմբոշխնելու համար, պէտք է հասուննալ ու աճիլ հոգեւորահոգեւորապէս:
Ամբրոսիոս նաեւ կը բացատրէ, թէ Զակքէոս մարմնաւոր
իմաստով կարճահասակ ըլլալուն կողքին, դարձած էր կարկարճահասակ
ճահասակ իր գործած մեղքերուն պատճառով նաեւ: ԱրդաԱրդա104

րեւ, մեղքը մեր հոգիները կը դարձնէ կարճահասակ, այլ խօսխօսքով` անկարող տեսնելու Յիսուսը: Հեռանա´
Հեռանա´նք մեղքէն, եթէ
կ'ուզենք մօտենալ Յիսուսին: Ատե´
Ատե´նք մեղքը, եթէ կ'ուզենք
դառնալ սիրելի զաւակները Աստուծոյ:
Կարճահասակութիւնը
Կարճահասակութիւնը միակ արգելքը չէր Զակքէոսի
համար. կային նաեւ ուրիշ արգելքներ, ինչպէս ըսինք, օրիօրինակ, ժողովուրդին կողմէ իր ատելի ըլլալը, իր փառքը,
փառքը, իր
ունեցած դրամը, իր դիրքն ու հանգամանքը, Հռոմէական
տիրապետութեան
տիրապետութեան իր կողմնակցութիւնը, եւայլն:
եւայլն: Ան
անտեսեց այս բոլորը Աստուծոյ Որդիին տեսութեան ի խնդիր:
Այստեղէն մեր սորվելիք հիմնական երկու դասերն են.են.ա) Անոնք որոնք Յիսուսը տեսնել եւ անոր հանդիպիլ
կ’ուզեն, անխուսափելիօրէն պիտի հանդիպին արգելքներու,
բայց Զակքէոսի նման պէտք է սորվին յաղթանակ տանիլ
արգելքներուն դէմ: Թոյլ չտանք որ արտաքին
արտաքին արգելքներ
(մարդիկ, դրամ, դիրք,
դիրք, հանգամանք),
հանգամանք), եւ ներքին արգելքներ
(հոգեւոր տհասութիւն ու խակութիւն) պատճառ
պատճառ դառնան որ
զրկուինք Յիսուսի տեսողութենէն:
բ) Անոնք որոնք Յիսուսը տեսնել կ’
կ’ուզեն, պէտք է ձերբաձերբազատին իրենց հոգեւոր «կարճահասակութենէն»
կարճահասակութենէն» եւ ջանք թաթափեն հոգեւորապէս
հոգեւորապէս աճելու: Պէտք է աճին Աստուծոյ հետ
իրենց յարաբերութեան, մտերմութեան ու հաղորդակցութեան
հաղորդակցութեան
մէջ: Իսկ աճելու համար, առատ ժամանակ պէտք է յատկացը
յատկացընել աղօթքի:

«Ուստի առաջ վազեց եւ ժանտաթզենիի մը վրայ ելաւ,
որպէսզի տեսնէ, որովհետեւ Յիսուս այդտեղէն պիտի
պիտի անցը
անցընէր»
(Ղուկաս 19.4):
նէր» (Ղուկաս

1) Խօսեցանք Զակքէոսի դիրքին մասին բայց մեր ուշաուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի Յիսուսի դիրքը: Յիսուս ամբոխին
մէջ էր: Թիկնապահներով ամբոխէն
ամբոխէն չէր զատուած կամ
առանձնացուած կամ պաշտպանուած: Ընդհակառակը, ամէն
կողմէ կը հրմշտկուէր: Եթէ Յիսուս մարդոց ուսերուն վրայ
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բարձրացուած ըլլար, ինչպէս անցեալին կայսրեր կը բարբարձրացուէին, Զակքէոս պէտք պիտի չունենար ծառ բարձրաբարձրանալու զայն տեսնելու համար: Յիսուս ամէն մարդու նման
մարդ մըն էր, բայց առանց մեղքի. մարդոց մէջ, մարդոց հետ,
մարդոց միջեւ ու մարդոց համար ապրող
ապրող անձ մըն էր ան:
Ան մարդոց ուշադրութիւնը
ուշադրութիւնը գրաւելու համար ձի չհեծաւ
եւ ո´
ո´չ ալ կառքերու մէջ նստաւ, ինչ որ պատերազմի գացողգացողներ կ'ընէին: Ան երբ քաղաք մը պիտի մտնէր, փողեր հնչեցնել
չէր տար եւ ո´
ո´չ ալ ծնծղաներ՝ ղօղանջեցնել, ինչ որ քահանաքահանայապետներ կ'ընէին: Ան քաղաքները
քաղաքները մտած ժամանակ
ժամանակ իշու
վրայ չէր հեծնար,
հեծնար, ինչ որ դատաւորներ կ'ընէին երբ դատասդատաստանի համար քաղաք մը պիտի երթային (Դատաւորաց 5.10,
10.210.2-3):
Ամենատես Աստուածն էր Յիսուս, բայց երբեք տեսանելի
ըլլալու չաշխատեցաւ: Մեծ Արարիչն էր ան, բայց մեծութիւն
ու մեծարուիլ չփնտռեց:
չփնտռեց: Թագաւոր էր Յիսուս, բայց զինուորզինուորներով չէր շրջեր, ինչպէս անցեալին թագաւորները կ'ընէին:
Ան ծնաւ իբրեւ թագաւոր, բայց չծնաւ պալատի մէջ,
մէջ, այլ`
մսուրի մէջ (Ղուկաս 2.7):
2.7): Անոր թագաւորութիւնը արտաքին
արտաքին
նշաններով յատկանշուած թագաւորութիւն մը չէր: Երանի թէ
այսօրուան
այսօրուան քրիստոնեաները նաեւ հետեւէին Յիսուսի
Յիսուսի խոխոնարհ օրինակին եւ հեռու մնային արտաքնապաշտութենէն,
ձեւամոլութենէն եւ մարդոց կողմէ տեսնուելու, ծափահարծափահարւելու ու փառաւորուելու մարմաջէն:
2) «Զակքէոս առաջ վազեց»
վազեց» բառերը ցոյց
վազեց»: «Առաջ վազեց»
կու տան, որ Զակքէոս կը գտնուէր
գտնուէր ամբոխին մէջ, կորսուած
էր անոնց միջեւ. Յիսուսը տեսնելու համար դուրս եկաւ
ամբոխէն եւ «առաջ վազեց»:
վազեց»: Զակքէոս իր վերաբերմունքով
ցոյց տուաւ մեզի, թէ անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն Յիսուսը տեսնել,
պէտք է դուրս գան աշխարհասէրներու ամբոխներէն ու
աշխարհի ժխորէն եւ առաջ վազեն:
վազեն: Առաջ վազել չուզող
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մարդը՝ չի կրնար հանդիպիլ Յիսուսին: Տեղքայլ ընող կամ
դէպի ետ գացող մարդը՝ երբեք չի կրնար հանդիպիլ Յիսուսին:
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, քննէ´
քննէ´ դուն քեզ: Ո՞ր մեղքի փոսին մէջ
ինկած ես. դո´
դո´ւրս եկուր այդ փոսէն ու վազէ դէպի Աստուած:
Ո՞ր մոլութեան ցանցին
ցանցին մէջ բռնուած ես. ձերբազատէ´
ձերբազատէ´ այդ
ցանցէն ու վազէ դէպի Յիսուսի գիրկը: Մի´
Մի´ թոյլ տար որ
հոգեւոր ծուլութիւնը դանդաղեցնէ վազքդ: Մի´
Մի´ արտօներ որ
անտարբերութիւնը անդամալուծէ վազքդ:
Ոտքի ել ու վազէ´:
վազէ´: Վազէ´
Վազէ´ ինչպէս Զակքէոս վազեց, եթէ
երբեք կ’
կ’ուզես Փրկիչիդ հանդիպիլ: Վազէ´,
Վազէ´, եթէ երբեք կ'ուզես
որ Յիսուս սրտիդ մէջ գիշերէ, ինչպէս Զակքէոսի տան մէջ
գիշերեց: Անառակ որդիին առակին մէջ կը կարդանք, թէ
ի´նչպէս մեր երկնաւոր Հայրը «վազելով դիմաւորեց»
դիմաւորեց» դարձի
եկող իր որդին (Ղուկաս 15.21): Եթէ Աստուած կը վազէ դէպի
քեզ, դուն չե՞ս ուզեր վազել
վազել դէպի Աստուած: Եթէ Աստուած կը
վազէ փրկութեանդ համար, դուն չե՞ս ուզեր վազել քեզ փրկել
ուզող դէպի Փրկիչդ:
Որքան առաջ վազես՝ այնքան աւելի յստակ պիտի տեստեսնես Տէրդ: Որքան արագ վազես՝ այնքան շուտ պիտի հասնիս
Տիրոջդ: Դէպի Աստուած վազող մարդը՝ կը դիմաւորուի ԱսԱստուծոյ վազքով: Ոչ միայն Աստուած, այլեւ՝ ամբողջ երկինքը
կը վազէ քեզի համար, երբ դուն վազես երկնքի համար ու
դէպի երկինք: Ժամանակն է որ Զակքէոսի նման որոշես
առաջ վազել Յիսուսը տեսնելու համար: Արքայութիւնը`
Արքայութիւնը` արարքայութեան համար վազողներուն տեղն է: Փրկութիւնը`
Փրկութիւնը`
Փրկիչին դաշտին մէջ վազողներուն համար է: Երկինքը`
Երկինքը`
դէպի երկինք տանող ճամբէն վազողներուն համար պատպատրաստուած է: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ինք կը վազէ
մինչեւ որ հասնի իրեն համար պատրաստուած մրցանակին
մրցանակին
(Ա.Կորնթացիս 9.269.26-27): Բոլորիս համար մրցանակներ կան
պատրաստուած
պատրաստուած Քրիստոսի կողմէ, բայց մենք չենք կրնար
տիրանալ անոնց, եթէ երբեք Պօղոսի նման վազել չսորվինք:
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3) «Ժանտաթզենիի մը վրայ ելաւ, որպէսզի տեսնէ...»
տեսնէ...»:
«Ելաւ»
Ելաւ» բառը ցոյց կու տայ աշխատա´
աշխատա´նք, ճի´
ճի´գ, ջա´
ջա´նք,
քրտինք: Հոսկէ կը պարզուի, թէ ով որ կ’
կ’ուզէ տեսնել Յիսուսը,
պէտք է ճիգ ու ջանք թափէ, աշխատանք տանի: Զակքէոս
փորձեց Յիսուսը տեսնել, եւ երբ չկրցաւ՝ «ժանտաթզենիի մը
վրայ ելաւ»:
ելաւ»: ժանտաթզենիի ծառը Յիսուսը տեսնելու միջոց
մըն էր եւ Զակքէոս օգտագործեց այդ միջոցը: Յիսուսին
հասնիլ ու հանդիպիլ ուզող մարդիկ, անոր մօտենալ ու
մտերմանալ
մտերմանալ փափաքողներ, պէտք է գիտնան օգտագործել
ընծայուած ամէ´
ամէ´ն միջոց, ամէ´
ամէ´ն պատեհութիւն,
պատեհութիւն, ամէ´
ամէ´ն առիթ,
ամէ´
ամէ´ն անձ, ամէ´
ամէ´ն վայրկեան:
4) «Ելաւ»
Ելաւ» բառը նաեւ մեզի կը յիշեցնէ ուրիշ կարեւոր բան
մը: Չմոռնանք որ Զակքէոս նշանաւոր մաքսապետ մըն էր, եւ
միաժամանակ` հարուստ մարդ մը: Զակքէոս չմտածեց թէ
ամօթ պիտի ըլլար իրեն պէս մէկու մը համար վազել ու ծառ
բարձրանալ մանուկներու նման: Ան չվախցաւ որ մարդիկ
կրնային զինք ծաղրել կամ վրան ծիծաղիլ: Ան չմտածեց որ
յարմար չէր իր դիրքը ունեցող մարդու մը համար ծառ
բարձրանալ: Իրեն համար կարեւորը մէկ բան էր՝ տեսնել ՅիՅիսուսը: Զակքէոսէն կը սորվինք, որ եթէ Յիսուսը տեսնելու
անկեղծ փափաք ունինք, մեր դիրքը, մեր հանգամանքն ու
պաշտօնը, երբեք պատճառ պէտք չէ ըլլան որ քաշուինք
քաշուինք
իրագործելու մեր փափաքը: Սովորաբար բարձր դիրքի վրայ
գտնուողներ կը քաշուին հրապարակաւ խոստովանելու թէ
իրենք հետեւորդներն են Քրիստոսի: Մեծ հարստութիւն
ունեցողներ կը դժուարանան յայտարարելու թէ իրենք կը
հաւատան Քրիստոսի: Մենք սակայն, չմտածենք
չմտածենք թէ մարդիկ
ի´նչ պիտի
պիտի ըսեն մեր մասին, եթէ խոստովանինք թէ մենք
Քրիստոսի կը հետեւինք, այլ յիշենք Տիրոջ խօսքը.
խօսքը. «Ով որ

մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը հետեւի, ես ալ զայն ինծի
հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ է:
Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք
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պիտի ուրանամ Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ է»
(Մատթէոս
է» (Մատթէոս
10.3210.32-33):
5) Հետեւինք Զակքէոսի
Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք
փառամոլութենէն:
փառամոլութենէն: Ան փառք ունէր բայց փառամոլ չէր: Ուրկէ՞
գիտենք ասիկա: Գիտենք, որովհետեւ փառամոլ մարդը
ուրիշին ետեւէն չ'երթար, ուրիշին ետեւէն չի վազեր, ուրիշը
տեսնելու համար ծառ չի բարձրանար: Փառամոլ մարդը ի´
ի´նք
փառք կը փնտռէ, եւ կ'ուզէ որ մարդիկ իրե´
իրե´ն հետեւին, ի´
ի´ր
ետեւէն վազեն, եւ զինք տեսնելու համար շէնք ու ծառ, աթոռ
ու ժայռ բարձրանան:
Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք դրադրամասիրութենէն:
մասիրութենէն: Ան դրամ ունէր բայց դրամասէր չէր: Դրամ
սիրող մարդը չ'երթար քարոզիչներուն ետեւէն եւ չի´
չի´ հետեւիր
աղքատասէր մարդոց:
Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք մեր
սեփական գործին ստրկութենէն: Ան գործ ունէր բայց գործին
ստրուկը չէր: Իր գործին ստրուկը եղող մարդը, գործը ձգելով
աւետարանիչի չի´
չի´ հետեւիր:
Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք մեծա
մեծամոլութենէն:
մոլութենէն: Ան մեծադիրք մարդ էր բայց մեծամոլ չէր: ՄեծաՄեծամոլ մարդը չի հետեւիր
հետեւիր ուրիշ մեծերու եւ չի ճանչնար ուրիշին
ծափա-մեծութիւնը: Մեծամոլ մարդը ինք կ'ուզէ փնտռուիլ ու ծափա
հարուիլ բոլոր մարդոց կողմէ:
Ըլլանք Զակքէոսի նման: Երբ փառք ունենանք` չըլլա´
չըլլա´նք
փառամոլ: Երբ դրամ ունենանք` չըլլա´
չըլլա´նք դրամասէր: Երբ
գործ ունենանք` չըլլա´
չըլլա´նք գործին ստրուկը: Երբ մեծ պաշտօպաշտօնի տիրանանք` չըլլա´
չըլլա´նք մեծամոլ:
Զակքէոս բնականօրէն իր անձին մէջ ունէր տկարութիւնտկարութիւններ ու մեղքեր, բայց վայրկեանապէս կրցաւ այդ բոլորէն
հրաժարիլ երբ լսեց Քրիստոսի գալուստին
գալուստին մասին, որպէսզի
որպէսզի
կարենար տեսնել Յիսուսը, ինչպէս նաեւ ի խնդիր իր անձին
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եւ իր ընտանիքին փրկութեան: Մենք կրնա՞նք հրաժարիլ մեր
մեղքերէն, մեր ու մեր սիրելիներուն փրկութեան
փրկութեան համար:
6) «Ժ
«Ժանտաթզենիի
անտաթզենիի մը վրայ ելաւ»
ելաւ»: Ընդհանրական եկեեկեղեցւոյ
ղեցւոյ հայրերուն մօտ հետաքրքրական
հետաքրքրական մեկնութիւններու կը
հանդիպինք ժանտաթզենիին վերաբերեալ.
վերաբերեալ.ա) Համաձայն 44-րդ դարու հեղինակ` Ամբրոսիոսի, ժանժանտաթզենին կը խորհրդանշէ
խորհրդանշէ մեր Տիրոջ խաչափայտը: Խաչին
ճամբով միայն կրնանք հանդիպիլ Խաչեալին: Արդարեւ.Արդարեւ.Ինչպէս Զակքէոսը ժանտաթզենիին միջոցաւ տեսաւ
Յիսուսը
Յիսուսը եւ հրաւէր ստացաւ անկէ ծառէն վար իջնելու եւ քովը
գալու, այնպէս ալ հաւատացեալ մարդը խաչին միջոցաւ
միայն կրնայ տեսնել Յիսուսը եւ անոր ընդմէջէն է որ կրնայ
հանդիպիլ Փրկիչին եւ լսել անոր աստուածային ձայնն ու
հրաւէրը, եւ իր սրտի դուռը բանալ անոր դիմաց:
Դարձեալ,
Դարձեալ, ինչպէս
ինչպէս Զակքէոս ժանտաթզենին բարձրանալէ
բարձրանալէ
ետք միայն կրցաւ տեսնել Յիսուսը, այնպէս ալ մենք, խաչ
բարձրանալէ ետք միայն, այլ խօսքով` աշխարհին համար
համար
մեռնելէ եւ աշխարհը մեզի համար մեռցնելէ ետք միայն կը
կըրնանք հանդիպիլ Յիսուսին եւ անկէ կեանքի հրաւէր ստանալ:
ստանալ:
բ) Ամբրոսիոս կը հաստատէ, թէ ժանտաթզենին կը
խորհրդանշէ նաեւ եկեղեցին: Ինչպէս ժանտաթզենին իր
ճիւղերուն վրայ շալկեց Զակքէոսը եւ օգնեց անոր որ տեսնէ
Յիսուսը, այնպէս ալ, եկեղեցին իր «ուսերուն»
ուսերուն» վրայ կը շալկէ
մեղաւոր հոգիները, - ճիշդ ինչպէս հովիւ մը իր հիւանդ ու
յոգնած
յոգնած ոչխարը իր ուսերուն վրայ կամ իր գրկին մէջ պիտի
շալկէր, - եւ կ’
կ’օգնէ անոնց տեսնելու Փրկիչը եւ հանդիպելու
անոր: Այո´,
Այո´, եկեղեցիին կոչումն է՝ օգնել մեղաւոր ու տառատառապած մարդոց գալու Քրիստոսի: Եկեղեցին մեղաւորը ընդգը
ընդգըրկող սիրոյ բաց թեւն է, որ իր մէջ ու իր վրայ կ’առնէ մեղաւորը,
կը բուժէ զայն, կը գգուէ զայն, կը զօրացնէ զայն եւ կը ներկաներկայացնէ Յիսուսին: Հաւատացեալներ եկեղեցւոյ ճամբո´
ճամբո´վ միայն
կրնան հանդիպիլ եկեղեցւոյ Գլուխին` Յիսուսի:
Յիսուսի:
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գ) Յերոնիմոս (347(347-420) ժանտաթզենին կը նկատէ
խորհրդանիշ ապաշխարութեան բարի գործերուն, ուր ապաշապաշխարող մարդը կը բարձրանայ, ոտնակոխ ընելով իր անցեալի
մեղքերը, եւ բարեգործութեան խորհրդանիշը եղող այդ ժանժանտաթզենիին ընդմէջէն նայելով Տիրոջ:
դ) Որոշ մեկնիչներ կը հաստատեն թէ ժանտաթզենին
խորհրդանիշ է հաւատքի սերմնահատիկին,
սերմնահատիկին, որ մեղաւոր
մարդը կ’
կ’առնէ իր ներսիդին, եւ որ հետզհետէ կը մեծնայ,
կ’աճի, եւ անով է որ մարդը կը բարձրանայ եւ կարող կը
դառնայ իր հոգիի աչքերով տեսնելու Յիսուսը: Այդ հաւատքի
ծառին մէջ է որ կը հանգչի մարդը, անոր միջոցաւ տեսնելու
համար իր Տէրը որ նախապէս չէր տեսներ: Հաւատքի ծառին
միջոցաւ էր որ Զակքէոս հանդիպեցաւ Փրկիչին, հակառակ
մեծա-զինք շրջապատող բոլոր արգելքներուն. արգելքներուն մեծա
գոյնը Յիսուսին շրջապատուիլն էր այնպիսի ամբոխով մը, որ
կ'ատէր մաքսաւորները, եւ զանոնք ազգի դաւաճան ու
թշնամիներուն գործակալ կը սեպէր,
սեպէր, զանոնք ագահ, դրամադրամասէր եւ աղքատներուն,
աղքատներուն, որբերուն ու այրիներուն հանդէպ
հանդէպ անանգութ բռնակալներ կը համարէր:
համարէր: Ահա այսպիսի
այսպիսի բազմութիւն
մը կար Յիսուսի շուրջ, որ կրնար լուրջ կերպով արգելք
հանդիսանալ Զակքէոսին,
Զակքէոսին, եթէ Տէրը ինք չմիջամտէր ու չկանչկանչէր Զակքէոսը: Բայց Զակքէոս իր հաւատքով յաղթեց այդ
արգելքին, սորվեցնելով մեզի, թէ կենդանի հաւատքին դիմաց՝
արգելքները կը յաղթահարուին: Հոն ուր հաւատք կայ` հոն
խոչընդոտները կը վերցուին: Յիսուս տեսաւ Զակքէոսի
հաւատքը ու կանչեց զայն իր անունով: Երբ Յիսուս մեր ալ
մօտ Զակքէոսեան հաւատք տեսնէ` պիտի կանչէ մեզ մեր
անուններով,
անուններով, եւ պիտի սրբէ ու փրկէ մեզ, ինչպէս սրբեց ու
փրկեց Զակքէոսը: Ինչպէս Զակքէոս, հաւատքի խորհրդանիշ
եղող ժանտաթզենի
ժանտաթզենիին վրայ բարձրացաւ ու անով ընդմէջէն
տեսաւ Յիսուսը, նոյնպէս ալ մենք, մեր ժանտաթզենիին, այլ
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խօսքով` մեր աճող հաւատքին միջոցաւ միայն կրնանք հանհանդիպիլ Տիրոջ:
ե) Ամբրոսիոս,
Ամբրոսիոս, տակաւին, կը հաստատէ թէ կարճահակարճահասակ Զակքէոսին բարձրանալը ժանտաթզենիին վրայ, կը
պատկերացնէ հաւատացեալ մարդուն բարձրանալը ՄովսիՄովսիսական Օրէնքէն կամ իր իսկ ստեղծած օրէնքներէն վեր:
Մարդ արարածը հոգեւորապէս կարճահասակ դարձած էր իր
գործած պատուիրանազանցութեան
պատուիրանազանցութեան պատճառով, եւ անկաանկարող դարձած էր տեսնելու իր Աստուածը, բայց երբ Տէրը եկաւ,
օգնեց մարդուն ժանտաթզենիին վրայ բարձրանալու, այլ
խօսքով՝ Օրէնքի ստրկութենէն եւ անոր տառէն վեր բարձրաբարձրանալու, եւ հասնելու անոր հոգեւոր իմաստին՝ խաչի ծառին
ընդմէջէն:
զ) Ժանտաթզենիի
անտաթզենիին վերաբերեալ ուրիշ
ուրիշ մեկնութիւն
մեկնութիւն մը
կայ, որ կրնայ թուիլ թէ կը հակասէ նախորդ էջերուն մէջ
տրուած
տրուած մեկնութիւններուն,
մեկնութիւններուն, բայց խորքին մէջ ատիկա հակահակասութիւն չէ, այլ պարզապէս ցոյց կու տայ մեկնութեան գործին
բազմակողմանի ու հարուստ ըլլալը:
ըլլալը: Ուսուցիչս` Զարեհ Արք.
Արք.
Ազնաւորեան, կ'ըսէ. «Աստուածաշնչական ոեւէ համարի
վերաբերեալ տրուած ոեւէ մեկնութիւն կրնայ ընդունելի ըլլալ,
այնքան ատեն որ տրուած մեկնութեան հակասող համար մը
չունինք Աստուածաշունչին մէջ»:
մէջ»:
Ըստ Մեծն Գրիգորիոս Պապին, ժանտաթզենին կը ներներկայացնէ երկրաւոր ժամանակաւոր
ժամանակաւոր անպէտ տարրերը,
տարրերը, աշաշխարհային տարրերը իրենց բոլոր տեսակներով, իրենց
ցանկութիւններով, իրենց հաճոյքներով, իրենց գէշ սովորուսովորութիւններով, իրենց մեղքերով ու անօրէնութիւններով: Եթէ
մարդ արարածը այս բոլորէն չձերբազատի, չի կրնար ՅիսուՅիսուսի տեսութեան արժանի դառնալ:
դառնալ: Արդ, ինչպէս Զակքէոս
ժանտաթզենիին վրայ բարձրացաւ որպէսզի կարենայ ՅիսուՅիսուսը տեսնել, այնպէս ալ, անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն Յիսուսը տեսնել,
պէտք է քաջութիւնը ունենան վեր բարձրանալու աշխարհաաշխարհա112

հաճոյքներէն,,
յին ցանկութիւններէն, հրապոյրներէն, իրենց հաճոյքներէն
մտահոգութիւններէն, «ըսի
ըսի-ըսաւ»
ըսաւ»ներէն, մեղքերէն եւ ամէն
բանէ որ արգելք կը հանդիսանայ մեզի զԱստուած տեսնելու
եւ զայն մեր սիրտերուն մէջ ընդունելու:
է) 4-րդ դարու հեղինակ` Մեծն Կիւրեղ Աղեքսանդրացի,
կը բացատրէ, որ ժանտաթզենին իր բոլոր իմաստներուն
կողքին, կը ներկայացնէ նաեւ գետինը, այլ խօսքով` աշխարաշխարհը, աշխարհայինը, աշխարհային հաճոյքները, եւ մեղքը իր
բոլոր տեսակներով, որոնցմէ վեր պէտք է բարձրանալ, եթէ
երբեք կ'ուզենք տեսնել Յիսուսը: Արդարեւ, անոնք որոնք
կ'ուզեն տեսնել աշխարհի ստեղծիչը` Յիսուսը, պէտք է վեր
բարձրանան աշխարհէն ու աշխարհայինէն:
աշխարհայինէն: Անոնք որոնք
կ'ուզեն ականատես վկաները ըլլալ երկրի դատաւորին`
Յիսուսին, պէտք է վեր բարձրանան երկրէն ու երկրասիրուերկրասիրութենէն: Անոնք որոնք կ'ուզեն վայելել
վայելել գեղեցիկ տեսքը
Աննիւթականին, պէտք է վեր բարձրանան նիւթէն ու նիւթանիւթապաշտութենէն: Անոնք որոնք կ'ուզեն Անմեղին հետ անմեղ
յարաբերութիւն մշակել,
մշակել, պէտք է հեռո´
հեռո´ւ կենան մեղքէն:
7) «Յիսուս այդտեղէն պիտի անցնէր»:
անցնէր»: Յիսուս Երիքով
չեկաւ հոն մնալու եւ ծառայելու համար, այլ «այդտեղէն պիտի
անցնէր»
անցնէր» երթալու համար Երուսաղէմ, որպէսզի յարութիւն
տար
տար Ղազարոսին: Յիսուս ամէն օր կ’
կ’անցնի Երիքովացած
Երիքովացած
մեր քաղաքներէն, Երիքովացած մեր միջավայրէն, ԵրիքովաԵրիքովացած մեր ընկերութենէն, Երիքովացած մեր սրտի ճամբէն: Ան
ամէն օր կ’
կ’անցն
անցնի մեր քովէն, կ’
կ’անցնի ինչպէս անցաւ
Եմմաուսի ճամբորդներուն քովէն: Զակքէոսէն սորվինք,
տեսնել Յիսուսը երբ ան մեր քովէն կ’
կ’անցնի: Զակքէոսէն
Զակքէոսէն
սորվինք, չփախցնել Յիսուսին հանդիպելու առիթները: Կը
բաւէ որ Զակքէոսի նման Յիսուսը տեսնելու ջե´
ջե´րմ սիրտ ու
վա´
վա´ռ փափաք ունենանք, եւ ահա մե´
մե´նք պիտի ըլլանք
ստեղծողները նման առիթներու:
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8) «Յիսուս այդտեղէն պիտի անցնէր»:
անցնէր»: Յիսուս գիտէր որ
Զակքէոս կ'ուզէր զինք տեսնել:
տեսնել: Գիտէր որ Զակքէոս կ'ուզէր
հետը խօսիլ եւ գուցէ մտերմանալ: Գիտէ´
Գիտէ´ր, ահա թէ ինչու
այդտեղէն անցաւ: Հոսկէ կը սորվինք,
սորվինք, թէ հոն ուր Յիսուսը
փնտռող Զակքէոսեան սիրտ մը կայ` Յիսուս հոնկէ´
հոնկէ´ կ'անցնի:
Հոն ուր Յիսուսը տեսնել ուզող Զակքէոսեան աչքեր կան`
Յիսուս հոնկէ´
հոնկէ´ կ'անցնի: Հոն ուր Յիսուսի դէմքին գեղեցկուգեղեցկութիւնը ըմբոշխնել փափաքող Զակքէոսեան աչքեր կան`
կան` ՅիՅիսուս հոնկէ´
հոնկէ´ կ'անցնի: Հոն ուր Յիսուսը պաշտել ու երկրպաերկրպագել ուզող ծունկեր կան` Յիսուս հոնկէ´
հոնկէ´ կ'անցնի: Հոն ուր
Յիսուսը փառաբանել ու օրհներգել ուզող բերաններ կան`
Յիսուս հոնկէ´
հոնկէ´ կ'անցնի: Այսօր Յիսուս պատրաստ է քովէդ
նաեւ անցնելու, եթէ երբեք սրտիդ մէջ փափաք կայ զինք տեստեսնելու: Եւ ո´
ո´չ միայն քովէդ անցնելու, այլեւ` մուտք գործելու
գործելու
սրտէդ ներս, բնակութիւն հաստատելու հոգիիդ մէջ, եւ քեզ
փրկութեան ժառանգորդ դարձնելու, ինչպէս ըրաւ Զակքէո
Զակքէոկքէոսին:
9) «Յիսուս այդտեղէն պիտի անցնէր»:
անցնէր»: Ճիշդ է որ Զակքէոս
կ'ուզէր Յիսուսը տեսնել, բայց ան պիտի չկրնար զայն տեսնել,
եթէ երբեք Յիսուս ինք անձամբ քովը չգար ու անոր քաղաքէն
չանցնէր: Այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Յիսուս ի´
ի´նքն է
որ կը գտնէ կորսուած մարդիկը,
մարդիկը, յատկապէս այն մարդիկը`
որոնք զինք տեսնել ու ճանչնալ կ'ուզեն: Բոլոր անոնք որոնք
անկեղծ սրտով կը փափաքին հանդիպիլ Յիսուսին` Յիսուս
ինք անձամբ կու գայ հանդիպելու
հանդիպելու անոնց: Շատ մարդիկ կան
որոնք հանդիպիլ կ'ուզեն Յիսուսի, բայց կերպը չեն գիտեր,
ճամբան չեն գիտեր, առիթը չի ներկայանար անոնց,
անոնց,
պատեհութիւնը չ'ընծայուիր անոնց: Այսպիսի մարդոց Յիսուս
ինք անձա´
անձա´մբ կու գայ հանդիպելու: «Ե´ս եմ ճամբան»
ճամբան» ըսողը,
ինք անձամբ ճամբայ կը գտնէ գալու զինք փնտռողին քով:
Մարդիկ կրնան չօգնել մեզի գալու Յիսուսի մօտ. նոյնիսկ
կրնան արգելք կենալ
կենալ որ գանք Յիսուսի մօտ: Այս չէ՞ր որ
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պատահեցաւ կոյր Բարտիմէոսին հետ: Ան կ'ուզէր հանդիպիլ
Յիսուսին ու բժշկութիւն ձեռք ձգել, եւ անոր համար ալ, երբ
լսեց որ անցնողը Յիսուսն էր, սկսաւ աղաղակել. «Դաւիթի´
Դաւիթի´
Որդի, Յիսո՜ւս, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի»:
ինծի»: Մարդիկ զինք քաջալերելու եւ
Յիսուսին
Յիսուսին առաջնորդելու փոխարէն` ընդհակառակը, «սասսաստեցին զայն որ լռէ»
լռէ»: Յիսուս ինքն էր որ «կանգ առաւ եւ
հրամայեց իրեն բերել կոյրը»
կոյրը» (Մարկոս 10.4610.46-49): Երբ մարդիկ
փորձեցին արգելք ըլլալ Բարտիմէոսին որ հասնի Տիրոջ մօտ
եւ ձեռք ձգէ իր սրտի խնդրանքը, Տէրը ի´
ի´նք հրամայեց որ
զայն քովը բերեն: Ինչպէս Բարտիմէոսին, նոյնպէս ալ ԶակԶակքէոսին արգելք պիտի ըլլային մարդիկ որ մօտենար
Յիսուսին, եթէ երբեք Յիսուս ինք անձամբ զայն չկանչէր:
Ասիկա մարդոց անգթութիւնն ու մեր Տիրոջ գթառատութիւնն
է որ կը բացայայտէ: Մարդիկ որքան ալ ուզեն ու փորձեն
արգելք կենալ մեզի մօտենալու Յիսուսին, Յիսուս ի´
ի´նք
անձամբ պիտի մօտենայ մեզի, կը բաւէ որ զինք տեսնելու
Զակքէոսեան ու Բարտիմէոսեան փափաք ունենանք:

«Յիսուս երբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւ եւ ըսաւ.ըսաւ.“Զակքէո´
Զակքէո´ս, աճապարէ´,
աճապարէ´, վա´
վա´ր իջիր, որովհետեւ այսօր
պէտք է որ տունդ գիշերեմ”
(Ղուկաս 19.5):
գիշերեմ”» (Ղուկաս
1) «Յիսուս երբ հասաւ այդտեղը»:
այդտեղը»: Ուշադրութեամբ

կարդացէք
կարդացէք այս բառերը եւ պահ մը կանգ առէք ու մտածեցէք
անոնց մասին: «Հասաւ
«Հասաւ այդտեղը»
այդտեղը» ըսելով, կը հասկնանք`
հասաւ Զակքէոսին քով: Ուր որ էր Զակքէոս` Յիսուս անոր
մօտ գնաց: Ուր որ կը գտնուէր` Յիսուս
Յիսուս այդտե´
այդտե´ղ հասաւ:
Չկա´
Չկա´յ տեղ մը ուր Յիսուս չի կրնար հասնիլ: Չկա´
Չկա´յ վայր մը
ուր Յիսուս չի կրնար երթալ: Չկա
Չկա´
կա´յ սիրտ մը ուր չի կրնար
ներթափանցել Յիսուս: Չկա´
Չկա´յ հոգի մը
մը ուր չի կրնար մուտք
գործել Յիսուս:
Յիսուս: Տէրը կրնայ հասնիլ մեզի, նոյնիսկ եթէ մեղքի
խորխորատին ամենէն
ամենէն խորունկ տեղերը ընկղմած ենք: Անոր
սիրող սիրտը կրնայ հասնիլ մեզի, նոյնիսկ եթէ կրտսեր
անառակ որդիին նման կը գտնուինք Չարին խոզանոցին մէջ:
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Անոր փնտռող ու գուրգուրոտ ձեռքը կրնայ հասնիլ մեզի,
նոյնիսկ եթէ կորսուած ոչխարին նման կը թափառինք փշալից
անտառներու խորերը:
խորերը:
2) «Յիսուս... հասաւ այդտեղը»
այդտեղը» ուր կը գտնուէր Զակքէոս,
որ կ'ուզէր զինք տեսնել: Արդարեւ, բոլոր
բոլոր անոնք որոնք կ'ուկ'ուզեն տեսնել Յիսուսը` Յիսուս պիտի հասնի իրենց: Անկարելի
է որ Յիսուս չհասնի այդտեղ`
այդտեղ` ուր զինք տեսնել ուզող սիրտ մը
կայ:
3) «Վեր նայեցաւ»:
ո´չ միայն հասաւ այդտեղ ուր
նայեցաւ»: Յիսուս ո´
կը գտնուէր Զակքէոս,
նայեցաւ»:
Զակքէոս, այլ հասնելէ ետք` «վեր նայեցաւ»:
Որքա՜ն անոյշ ու խորունկ են այս բառերը: Որքա՜ն
Որքա՜ն իմաստաիմաստալից ու սրտախօս են այս բառերը: «Վեր նայեցաւ»:
նայեցաւ»: Երկնքի ու
երկրի արարիչ Աստուածը կանգ կ'առնէ ու կը նայի զինք
տեսնել ուզող իր մեղաւոր
մեղաւոր արարածին: Աստուած կանգ
կ’առնէ մա´
մա´րդը տեսնելու համար: ԱՆՄԵՂԸ կա´
կա´նգ կ’
կ’առնէ
մեղաւորին նայելու
նայելու համար: ՓՐԿԻՉԸ կանգ կ’
կ’առնէ՝ գտնուիլ
ուզողը գտնելու համար: ԱՄԵՆԱՏԵՍԸ կանգ կ’
կ’առնէ՝ զինք
տեսնել ուզողը տեսնելու համար:
«Վեր նայեցաւ»:
նայեցաւ»: Մարդկութեան պաշտամունքին առարառարկան՝ Աստուծոյ Որդին, կանգ կ’
կ’առնէ նայելու մարդկութեան
անարգանքի առարկային՝ Զակքէոսին: Ան որ արժանի է
ամբողջ մարդկութեան ուշադրութեան առարկան ըլլալու,
պահ մը կանգ կ’
կ’առնէ եւ իր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնէ
Զակքէոսի վրայ եւ զայն իր անունովը կը կանչէ: Անհուն
մխիթարութեամբ
մխիթարութեամբ կը լեցուին մեր սիրտերը երբ կը տեսնենք
որ Աստուած կանգ կ’
կ’առնէ մեղաւորներուս առջեւ եւ մեզ մեր
անուններով կը կանչէ՝ ըսելով. «Զաւակս, աճապարէ´,
աճապարէ´, վա´
վա´ր
իջիր, որովհետեւ այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմ»:
գիշերեմ»:
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, այսօր եւս, Յիսուս կա´
կա´նգ առած է
քեզի
քեզի ու ինծի համար: Կա´
Կա´նգ առած է եւ քեզի ու ինծի կը նայի
սիրոյ նայուածքով մը, ինչպէս նայեցաւ Զակքէոսին: Կա´
Կա´նգ
առած է իր Հօրը աջ կողմը` մեր փրկութեան մեծ բարեխօսը
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դառնալու համար:
համար: Կա´
Կա´նգ առած է մեր կողքին` ընդդէմ
Չարին մեր մեծ պաշտպանը դառնալու համար: Կա´
Կա´նգ առած
է կեանքի մեր ճամբուն վրայ` այդ ճամբուն վրայ մեր
առաջնորդն ու ճամբորդակիցը դառնալու համար:
4) «Յիսուս երբ
երբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւ»
նայեցաւ»: Տէրը
պահ մը կը մոռնայ զինք շրջապատող բազմութիւնը եւ անոնց
փառաբանութիւնները, եւ իր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնէ
կեդրոնացնէ
Զակքէոսի վրայ: Մենք կրնա՞նք մոռնալ մեր անձերը, որպէսորպէսզի կարենանք սիրել սիրոյ կարիքը
կարիքը ունեցողները, եւ նայիլ
անոնց` որոնց նայող չկայ: Կրնա՞նք մոռնալ, գէթ պահուան
մը համար, մեզ շրջապատող սիրելիները, փառաբանիչները,
փառաբանիչները,
մեզ գովողներն ու գնահատողները, եւ մեր ուշադրութիւնը
կեդ
կեդրոնացնել անոնց վրայ` որոնք կ'ուզեն մեզ տեսնել, որոնք
մեր կարիքը ունին: Զակքէոս Յիսուսի կարիքը ունէր եւ ՅիՅիսուս գիտէր ատիկա: Յիսուս անտարբեր չգտնուեցաւ
չգտնուեցաւ ԶակԶակքէոսի այդ կարիքին հանդէպ: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման
տեսնել
տեսնել ու գոհացնել մարդոց կարիքները:
5) Կրնա՞նք
Կրնա՞նք մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնել այն ԶակԶակքէոսներուն
քէոսներուն վրայ, որոնց մէկը չի´
չի´ նայիր, արժէք չի´
չի´ տար, եւ
եւ
որոնք մարդոց կողմէ մերժուած, անտեսուած,
անտեսուած, ատուած ու
վռնտուած դասակարգը կը ներկայացնեն: Ո´չ մէկ հրեայ
կ'ուզէր խօսիլ կամ գործ ունենալ մաքսապետ
մաքսապետ Զակքէոսին
հետ: Ինքզինք
Ինքզինք բարեպաշտ կարծող ո´
ո´չ մէկ հրեայ կ'ուզէր
Զակքէոսին տունը մտնել կամ զայն իր տունը մտցնել:
Զակքէոս սակայն մարդոց կարիքը ունէր, սիրոյ կարիքը
ունէր, բարեկամի մը կարիքը ունէր: Անողորմ
Անողորմ սիրտ չունէր,
չունէր,
ինչ որ ուրիշներ կը կարծէին: Կակուղ սիրտ մը կը հանգչէր
Զակքէոսի կուրծքին տակ: Եւ Յիսուս գիտէր այս ճշմարտուճշմարտութիւնը: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման փափկանկատ ըլլալ,
որպէսզի կարողանանք տեսնել այն մարդիկը որոնք սիրոյ,
գուրգուրանքի ու կարեկցութեան կարիքը ունին: Որքա՜ն
մարդիկ կան, որոնք եղբայրական սիրոյ կարիքը ունին, եւ
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սակայն, զիրենք
զիրենք սիրող մը չկայ: Դուն չե՞ս ուզեր սիրոյ
կարիքը ունեցողին` սիրոյ բաշխիչ մը ըլլալ:
6) «Յիսուս երբ
երբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւ»
նայեցաւ»: Ան որ
տեսնել կ’
կ’ուզէ Յիսուսը, անպայման որ Յիսուս զայն կը տեսնէ:
Զակքէոս կ’
կ’ուզէր տեսնել Յիսուսը եւ Յիսուս յուսախաբ չըրաւ
զայն: Յիսուս
Յիսուս կրնար առանց վեր նայելու անցնիլ երթալ: ՄարՄարդիկ կրնան այդպիսի բան ընել, բայց մեր Փրկիչը այդպիսի
բան չըրաւ ու չ’
չ’ըներ: Մարդիկ կրնան մեր ցաւը տեսնել եւ
ձեւացնել որ չտեսան: Կրնան Բարի Սամարացիին առակին
մէջ յիշուած քահանային կամ Ղեւտացիին նման մեր վէրքը
տեսնել
տեսնել եւ ոչինչ ընել (Ղուկաս 10.3110.31-32):
Բարձր պաշտօն ունեցող մարդիկ կրնան չտեսնել կամ
անտեսել վար ինկածը: Մեծ դիրքերու վրայ գտնուողներ
կրնան մոռնալ որբը:
որբը: Հարուստներ կրնան չլսել աղքատին
ձայնը: Աստուծոյ Որդին սակայն, տարբե´
տարբե´ր է աշխարհի մարմարդոցմէ
դոցմէ:
մէ: Ան բարձր ու սուրբ տեղը կը բնակի, բայց կոտրած ու
խոնարհ հոգի ունեցողին հետ է (Եսայի 57.15): Ան ամենազօր
է, բայց կը տեսնէ տկարները որոնք իր զօրութեան կ'ապաւիկ'ապաւինին: Ան մեծ է, բայց կ'ընդունի իրենց փոքրութեան անդրաանդրադարձողները:
Բաձրաստիճան
Բաձրաստիճան մարդիկ կրնան չհետաքրքրուիլ մեզմով,
թէպէտ մենք կրնանք հետաքրքրութիւն ունենալ անոնց
նկատմամբ: Վիրաւորիչ
Վիրաւորիչ բան է երբ հետաքրքրութիւն ու սէր
ունինք անձի մը նկատմամբ եւ կը փափաքինք զայն տեսնել,
եւ սակայն, տուեալ անձը չանդրադառնայ
չանդրադառնայ իր անձին նկատնկատմամբ մեր ունեցած հետաքրքրութեան ու սիրոյն եւ անտեսէ
մեզ, կամայ
կամայ թէ ակամայ: Այդպիսին չէ մեր սիրելի Յիսուսը: Ան
գիտէ թէ որո´
որո´նք իսկապէս կը փափաքին ու կ'ուզեն զինք
տեսնել, եւ երբեք չ'անտեսեր զանոնք:
Զակքէոս Յիսուսը տեսնելու փափաք ունէր: Յիսուս գիգիտէր այս մէկը: Տէրը մարդոց դրական փափաքները գոհացնել
գոհացնել
ու գնահատել գիտէ: Աստուած
Աստուած կը ճանչնայ Զակքէոսեան այն
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բոլոր սիրտերը որոնք իրեն հանդիպիլ կ’
կ’ուզեն: Ան անտարանտարբեր չէ իր Որդին ճանչնալու մեր փափաքին հանդէպ: Ի՞նչպէս
կրնայ անտարբեր ըլլալ իր Որդին տեսնելու մեր փափաքին
հանդէպ, երբ ի´
ի´նքն է այդ փափաքը մեր սրտին մէջ դնողը:
7) «Զակքէո´
Զակքէո´ս, աճապարէ´,
աճապարէ´, վա´
վա´ր իջիր, որովհետեւ այսօր
պէտք է որ տունդ գիշերեմ»
գիշերեմ»: Տէրը ի´
ի´նք կանգ առաւ ու նայենայեցաւ Զակքէոսին եւ կանչեց զայն: Եթէ Յիսուս կանգ չառնէր, եւ
չնայէր Զակքէոսին ու չկանչէր զայն, Զակքէոս յաւերժապէս
կորսուած պիտի ըլլար: Նոյնն է մեր պարագան: Եթէ Յիսուս
իր ազատ կամքով կանգ չառնէ ու չկանչէ մեզ մեր անուննեանուններով, մենք յաւերժապէս կը կորսուինք:
Տէրը ի´
ի´նք կանչեց Զակքէոսը, եւ ո´
ո´չ թէ Զակքէոսը` զինք:
Ասիկա կը պարզէ թէ Յիսուս ի´
ի´նքն է որ մեր փրկութեան
նախաձեռնութիւնը կը կատարէ:
Տէրը ի´
ի´նքն էր որ ինքզինք հրաւիրեց Զակքէոսին
Զակքէոսին տունը,
եւ ո´
ո´չ թէ Զակքէոսը` զինք:
զինք: Ասիկա կը պարզէ, որ եթէ Յիսուս
ինք անձամբ չգայ ու չբնակի մեր սրտին մէջ, մենք չե´
չե´նք
կրնար մեր սեփական ճիգով զայն բերել ու բնակեցնել մեր
սրտին մէջ:
Տէրը ի´
ի´նք ինքզինք յայտնեց Զակքէոսին, եւ ո´
ո´չ թէ
Զակքէոսը զինք գտաւ ու ճանչցաւ:
ճանչցաւ: Եթէ Տէրը ինքզինք ճանաճանաչելի չդարձնէ` մենք չենք կրնար զինք ճանչնալ: Տէրը ի´
ի´նքն է
որ ինքզինք կը յայտնէ մեզի, ի´
ի´նքն է որ մեզ կը կանչէ, ի´
ի´նքն է
որ կու գայ ու կը բնակի մեր սրտին մէջ, զայն պատրաստելէ
ետք իր բնակութեան համար: Երբ Յիսուս կանչեց Զակքէոսը
իր անունով,
անունով, արդէն պատրաստած եղաւ անոր սիրտը, եւ զայն
պատրաստելէ ետք, բնակեցաւ անոր սրտին մէջ եւ գնաց ու
անոր տունը գիշերեց:
Աստուծոյ Որդին ի´
ի´նքն է որ մարդիկը կը պատրաստէ իր
բնակութեան ու իր արքայութեան համար: Եթէ Տէրը մեզ
չպատրաստէ` մենք չենք կրնար պատրաստուիլ: Եթէ
Եթէ Տէրը
մեզ չսրբէ` մենք չենք կրնար սրբուիլ: Եթէ Տէրը չկանչէ մեզ
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ինչպէս Զակքէոսին կանչեց, մենք չենք կրնար լսել ու հետեւիլ
իր ձայնին:
8) «Զակքէո´
նշումներ.Զակքէո´ս, աճապարէ´,
աճապարէ´, վա´
վա´ր իջիր»
իջիր»: Երեք նշումներ.ա) «Զակքէոս
«Զակքէոս»:
Զակքէոս»: Որոշ մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ «Զակքէոս»
Զակքէոս»
անունը կը նշանակէ` «արդարացած
արդարացած»,
դարացած», որովհետեւ Զակքէոս
կը ներկայացնէ հեթանոսները, որոնք արդարացան Տէր
Յիսուս Քրիստոսի արիւնով:
բ) Յիսուս Զակքէոսը կանչեց իր անունով: Զայն իր
անունով կանչելը` զայն իբրեւ իր սեփականութիւնը ճանչնալ
կը նշանակէ, համաձայն իր իսկ խօսքին. «Իրենց անուններով
կը կանչէ իր ոչխարները»
ոչխարները» (Յովհաննէս 10.3): Սիրելի ընթերընթերցող, Յիսուս քեզ քու անունովդ կանչա՞ծ է, այլ խօսքով` քեզ
իբրեւ իր սեփականութիւնը յայտարարա՞ծ
յայտարարա՞ծ է, իբրեւ իր հարահարազատ զաւակը ճանչցա՞ծ է:
գ) «Աճապարէ
«Աճապարէ´»:
Աճապարէ´»: Յիսուս կը կանչէր Զակքէոսը. Զակքէոս
պէտք էր շուտով ընդառաջէր
ընդառաջէր եւ ընդառաջեց: Պէտք չէր
տնտնար ու չտնտնաց: Երբ մեզ ապաշխարութեան կանչող
Տիրոջ ձայնը կը լսենք, իսկոյն պէտք է ընդառաջենք: Որքա՜ն
մարդիկ կան որոնք կը ձգձգեն ու կը յետաձգեն իրենց
ապաշխարութիւնը: Ապաշխարութեան յետաձգումը անհաշիւ
թիւով մարդիկ դժոխք նետած է:
«Աճապարէ´»:
Աճապարէ´»: Տիրոջ այս հրաւէրը այսօր ուղղուած է
մեզմէ ամէն մէկուս: Պէտք է աճապարել եւ արքայութեան
դռնէն ներս մտնել, երբ տակաւին բաց է անիկա, որովհետեւ
Փեսան կրնայ յանկարծ գալ ու արքայութեան դուռը փակուած
յայտարարել (Մատթէոս 25.1025.10-13):
«Աճապարէ´»:
Աճապարէ´»: Շատե՜ր Աստուծոյ
Աստուծոյ քաղցրութեան ու սիսիրոյն վստահած`
վստահած` չեն աճապարեր ու չեն ընդառաջեր Փրկիչին
հրաւէրին, մոռնալով
մոռնալով որ նոյնինքն Աստուծոյ քաղցրութիւնն է
որ զիրենք ապաշխարութեան
ապաշխարութեան կը բերէ (Հռոմայեցիս 2.4):
«Աճապարէ´»:
Աճապարէ´»: Ասիկա Զակքէոսի փրկութեան օրն էր,
փրկութեան ամենէն յարմար պահն ու առիթն էր, եւ Զակքէոս
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օգտագործեց առիթը: Պօղոս առաքեալ խօսելով փրկութեան
ժամանակին ու օրուան մասին` կ'ըսէ. «Հիմա´
Հիմա´ է այդ յարմար
ժամանակը. հիմա´
հիմա´ է փրկութեան օրը»:
օրը»: Այս խօսքը մեզի հահաապաշ-մար է նաեւ: Երբ զգանք որ Սուրբ Հոգին մեզ կը մղէ ապաշ
խարութեան` ատիկա´
ատիկա´ է մեր
մեր յարմար ժամանակը, մեր փը
փըրկութեան օրը, իսկոյն ընդառաջենք, եւ իր միջոցաւ յանձնը
յանձնըուինք Աստուծոյ Գառնուկին:
9) «Զակքէո´
Զակքէո´ս,... վա´
վա´ր իջիր»
իջիր»: Երեք նշումներ.նշումներ.ա) Զակքէոսին ուղղուած Տէրունական այս հրաւէրը՝
բոլորիս ուղղուած է:
Վա´ր իջիր»:
իջիր»: Սիրելի ընթերցող, ո՞ւր
է: «Վա´
բարձրացած
բարձրացած ես եւ չես ուզեր վար իջնել հանդիպելու համար
Յիսուսին: Աշխարհային ի՞նչ գագաթներ մագլցած ես եւ չես
ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի բարձրանաս գագաթները
երկինքներուն: Ինչպիսի՞ գահեր բարձրացած ես եւ չես ուզեր
անոնցմէ վար իջնել,
իջնել, որպէսզի Աստուծոյ Որդիին գահակից
գահակից
ըլլալու պատիւին արժանանաս:
արժանանաս: Նիւթական ի՞նչ դիրքերու
հասած ես եւ չես ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի ԱննիւԱննիւթականը ունենաս: Ժամանակաւոր ի՞նչ հանգամանքնե
հանգամանքներու
ներու
տիրացած ես եւ չես ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի
յաւիտենականութիւնը ձեռք ձգես:
բ) «Վա´
հանՎա´ր իջիր»:
իջիր»: Եթէ Զակքէոս կ'ուզէր Յիսուսի հետ հանդիպում ունենալ, պէտք էր ծառէն վար իջնէր: Արդարեւ,
անոնք որոնք կ'ուզեն Յիսուսի հետ հանդիպում ունենալ,
պէտք է վար իջնել սորվին, այլ խօսքով` պէտք է խոնարհ
ըլլալ սորվին: Զակքէոս վարէն վեր ելաւ, եւ Յիսուս զինք
հրաւիրեց վերէն ետ վար իջնելու: Որոշ մեկնիչներ Յիսուսի
«վա´
վա´ր իջիր»
իջիր» խօսքը դիտած են մարդուն ուղղուած հրաւէր մը
իբրեւ. հրաւէր մը` վար իջնելու, խոնարհ ու հեզ ըլլալու,
հպարտ չըլլալու, վերերը բարձրանալ չձգտելու, բարձրերը
նուաճել չմտածելու, աշխարհային գագաթներ բարձրանալ
չխորհելու:
չխորհելու:
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գ) Մարդկային չափանիշով ընդհանրապէս եւ ՓարիսեՓարիսեցիներուն չափանիշով մասնաւորաբար, Զակքէոսի նման
մարդիկ արժանի չեն փրկութեան: Իրեն պէս մարդիկ պէտք չէ
փրկութեան հրաւէր ստանան: Այդպէս մտածողներուն հարց
կու տամ, թէ արդեօք իրենք արժանի՞ են փրկութեան: Ո՞վ
կրնայ ըսել թէ ինք արժանի է փրկութեան: Փրկութիւնը մեր
արժանիքներուն ու արժանաւորութեան հետ կապ չունի:
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Փրկութիւնը ձեր արժանիքը չէ, այլ՝
Աստուծոյ պարգեւն է»
է» (Եփեսացիս
(Եփեսացիս 2.8): Թերեւս Զակքէոս
արժանիքներ չունէր, բայց ունէր Յիսուսը տեսնելու կա´
կա´մք ու
փափա´
փափա´ք, եւ միաժամանակ, ունէր իր այդ կամքն ու փափաքը
կատարելու վճռակամութիւն:
10) «Որովհետեւ այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմ»
գիշերեմ»:
Բնակիչը երկինքի՝ Զակքէոսի տունը գիշերելու եկաւ: Կեանքի
Հացը՝ Զակքէոսի տունը ընթրելու մտաւ: Եւ ի՞նչ ըրաւ
Զակքէոս երբ Յիսուս ուզեց քովը
քովը գալ: Ան ԱՆՏԵՂ Աստուծոյ
տեղ տուաւ, եւ երկինքի ԴՈՒՌԻՆ դիմաց՝ իր տան ու սրտի
դուռը բացաւ:
Երբ Աշխարհի լոյսը՝ Քրիստոս, մեր տունը գիշերելու գայ,
մեր սիրտերուն մէջ բնակելու գայ, հոն եղած մեղքի խաւարը
կը փարատի, հոն խաղաղութիւնը կ’
կ’իշխէ, հոն փրկութիւնը կը
տիրէ: Արդարեւ, խաղաղութիւնն ու փրկութիւնը չհանգչեցա՞ն
Զակքէոսի տան
տան վրայ երբ Յիսուս մուտք գործեց այդտեղ:
Զակքէոս նուազագոյնը ուզեց, Յիսուս իրեն տուաւ առաառաւելագոյնը: Ան պարզապէս տեսնել ուզեց Յիսուսը,
ո´չ
Յիսուսը, բայց ո´
միայն տեսաւ, այլեւ՝ տեսնուեցաւ: Աստուած չ’
չ’անտեսեր մէկը
որ զինք տեսնել կ’
կ’ուզէ: Կը բաւէ որ փափաք ունենանք
Աստուծոյ դառնալու, եւ ահա Աստուած մեր ակնկալածէն ու
խնդրածէն շատ աւելին պիտի ընէ մեր կեանքին մէջ:
Զակքէոսին մտքէն անցա՞ւ արդեօք որ Յիսուս կանգ պիտի
առնէր եւ իրեն նայէր, գիտէ՞ր արդեօք որ Յիսուս վար իջնելու
կոչ պիտի ուղղէր իրեն, կ'ակնկալէ՞ր որ Յիսուս պիտի ուզէր
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իր տունը գիշերել: Մանաւանդ, գիտէ՞ր որ ընտանիքով միամիասին փրկութեան պիտի արժանանար: Ո´
Ո´չ, չէր գիտեր: Այս
իրողութիւնը կը պարզէ, թէ Քրիստոս մեր խնդրածէն ու
ակնկալածէն շատ աւելին կ'ընէ, եթէ երբեք զինք տեսնելու
տեսնելու ու
ճանչնալու, զինք սիրելու ու պատուելու կամք ու փափաք
տեսնէ մեր մօտ: Զակքէոս չէր գիտեր թէ ինչ բաներ կը սպասպասէին իրեն. մենք եւս չենք գիտեր թէ ինչ բաներ կը սպասեն
մեզի. միայն թէ վստահօրէն գիտենք, որ աստուածային մեծամեծամեծ օրհնութիւններ կը սպասեն անոնց` որոնք Յիսուսը տեստեսնել կ'ուզեն:
11) «Այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմ»
գիշերեմ»: Երկու նշումներ.նշումներ.ա) Յիսուս Երուսաղէմ կ'երթար յարութիւն տալու համար
Ղազարոսին, երբ Երիքովի մէջ կանգ առաւ ու գիշերեց ԶակԶակքէոսի տունը: Յիսուսին համար աւելի կարեւոր էր ԶակքէոԶակքէոսին հոգեւոր յարութիւնը,
յարութիւնը, քան Ղազարոսին մարմնաւոր
յարութիւնը: Ան յետաձգեց մարմնաւորը
մարմնաւորը ի խնդիր հոգեւորին:
Հոսկէ կը սորվինք, թէ Տիրոջ համար աւելի առաջնահերթ է
հոգեւորը քան մարմնաւորը. հոգիի´
հոգիի´ բժշկութիւնը, քան`
մարմինի´
մարմինի´ բժշկութիւնը. հոգիի´
հոգիի´ կենդանութիւնը, քան` մարմարմինի´
մինի´ կենդանութիւնը: Քրիստոսի հետեւորդներուս համար
ո՞ր մէկը աւելի առաջնահերթ
առաջնահերթ է. հոգեւո՞րը, թէ` մարմնաւորը.
երկի՞րը, թէ` երկինքը: Այս հարցումին պատասխանը կրնանք
գիտնալ եթէ երբեք
երբեք քննենք մեր կեանքը: Եթէ օրուան
ընթացքին երկար ժամեր կը տրամադրենք գործի, բայց կը
դժուարանանք 15 վայրկեան
վայրկեան մը աղօթքի տրամադրելու, կը
նշանակէ թէ մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ
հոգեւորը: Եթէ մեր գրպանին մէջ դրամ ունինք, բայց մեր
սրտին մէջ Քրիստոսի ու մեր նմանին հանդէպ սէր չունինք,
յստակ է որ մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ
հոգեւորը: Եթէ Կիրակի
Կիրակի օրով տուն կը մնանք առանց յատուկ
ու կարեւոր պատճառի մը, փոխանակ եկեղեցի երթալու,
սուրբ Պատարագին մասնակցելու եւ Տիրոջ մարմինը
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ճաշակելու, կը նշանակէ թէ մեզի կարեւորը մարմնաւորն է եւ
ոչ թէ հոգեւորը: Եթէ օրուան ընթացքին մեր մտածումի
նիւթերը Աստուածն ու իր
իր խօսքը չէ, Խաչեալն ու իր խաչը չէ,
երկինքն ու հոն մեզի պահուած կեանքը չէ, կը նշանակէ թէ
մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ հոգեւորը:
բ) «Այսօր
«Այսօր»:
Այսօր»: Այս բառը կը պարզէ Տիրոջ հրաւէրին ընդաընդառաջելու գործը վաղուան չյետաձգելու բացարձակ անհրաժեշանհրաժեշտութիւնը: Յիսուս
Յիսուս յատուկ կերպով կը շեշտէ Զակքէոսին թէ
«այսօր»
այսօր» իր տունը պիտի գիշերէ: Օր մը ետք արդէն ուշ պիտի
ըլլար, որովհետեւ Յիսուս անգամ մըն ալ Երիքով պիտի չգար:
Որքա՜ն կը պատշաճի Աստուծոյ հետեւեալ
հետեւեալ խօսքը ԶակքէոԶակքէոսին. «Երբ յարմար ժամանակը եկաւ` լսեցի քեզ, երբ փրկուփրկութեան օրը հասաւ` օգնեցի քեզի»
քեզի» (Բ.Կորնթացիս 6.2): Եկած էր
յարմար ժամանակը եւ Քրիստոս լսած էր Զակքէոսի սրտի
հաւատքին
հաւատքին ձայնը, հասած էր անոր փրկութեան օրը եւ
Քրիստոս օգնած էր անոր:
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, քեզի համար ալ յարմար ժամանակը
եկած է, եւ Տէրը պատրաստ է լսելու սրտիդ
սրտիդ խորերէն
բարձրացող հաւատքի կանչը. հասած է փրկութեանդ օրը, եւ
Տէրը պատրաստ է օգնելու քեզի: Յիսուսի «այսօր»
այսօր»ը քեզի´
քեզի´
համար է նաեւ: Առաքեալը կ'ըսէ, թէ հիմա´
հիմա´ է յարմար
ժամանակդ, հիմա´
հիմա´ է փրկութեանդ օրը (Բ.Կորնթացիս 6.2):
Տէրը ա´յսօր կ'ուզէ քեզ փրկել: Ա´
Ա´յսօր կ'ուզէ
կ'ուզէ քեզ արդարնեարդարներու շարքին դասել: Ա´
Ա´յսօր կ'ուզէ անունդ վերջնականապէս
դրոշմել Կենաց Գիրքին մէջ:
մէջ:
12) «Այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմ»
գիշերեմ»: Ի՞նչ ցոյց կու տայ
«գիշերեմ»
գիշերեմ» բառը: Ցոյց կու տայ, որ Յիսուս չէր եկած մէկմէկ-երկու
ժամ նստելու Զակքէոսի հետ, պատառ մը հաց ուտելու եւ
ճամբան շարունակելու: Ան եկած էր, գիշերելու, այլ խօսքով`
երկա՜ր ժամանակ անցնելու Զակքէոսին եւ անոր ընտանիքի
անդամներուն հետ: Եկած էր խօսելու անոնց Աստուծոյ
փրկութեան մասին: Եկած էր երկինքի տաքուկ շունչը փչելու
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անոնց տունին մէջ:
մէջ: Եկած էր նորոգելու մեղքով հինցած
հինցած աանոնց սիրտերը: Եկած էր երկնային քաղցրութեամբ պարուրեպարուրելու անոնց վիրաւոր ու մարդոց կողմէ մերժուած հոգիները:
Զակքէոս իր պաշտօնին բերումով, ինք ու իր ընտանիքին
անդամները, որքա՜ն անտեսուած ու արհամարհուած էին
մարդոց կողմէ, որքա՜ն չսիրուած ու ատուած էին իրենց
իրենց
նմաններէն, եւ Յիսուս գիտէր այս իրողութիւնը, ահա թէ ինինչո´
չո´ւ գնաց անոնց տունը գիշերելու, որպէսզի սէր ու գուրգուգուրգուրանք, կարեկցութիւն ու գութ ցուցաբերէր անոնց նկատմամբ,
որոնք ամբողջութեամբ զրկուած էին այդ բոլորէն:
«Տունդ պիտի գիշերեմ»
կ’ուզէր ցոյց տալ
գիշերեմ» խօսքով, Յիսուս կ’
Զակքէոսին եւ անոր ընդմէջէն մեզի, թէ ան չ'ուզեր լոկ կարճ
այցելութիւն մը տալ մեզի: «Գիշերել»
Գիշերել» բառը կը պարզէ, թէ
Յիսուս կ'ուզէ
կ'ուզէ երկա՜ր ժամանակ անցնել մեր հետ. մանաւանդ
անոնց հետ` որոնք զինք տեսնել կ'ուզեն. անոնց հետ` որոնք
մարդոց կողմէ անտեսուած, լքուած
լքուած կամ մերժուած դասադասակարգը կը կազմեն
կազմեն: Մենք ո՞ր դասակարգի մարդոց կը պատպատկանինք. անտեսո՞ղ, թէ` անտեսուած ու անտեսուածին այցեայցելող: Երանի մեզի եթէ երբեք անտեսուածներու շարքին ենք,
կամ եթէ երբեք անտեսուածներուն
անտեսուածներուն այցելութիւն տուող մարմարդոց շարքին ենք. այո´,
այո´, երանի´
երանի´ մեզի, որովհետեւ մեր Տիրոջ
խօսքը` «այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմ»,
գիշերեմ», մեզի´
մեզի´ ալ
ուղղուած կը համարուի: Յիսուս
Յիսուս յատուկ կերպով կը կարեկկարեկցէր անոնց` որոնք մարդոց կողմէ մերժուած ու անտեսուած
անտեսուած
դասակարգը կը կազմէին: Մենք ալ այս դասակարգի մարդոց
հանդէպ կարեկցութիւն կը ցուցաբերե՞նք:
ցուցաբերե՞նք:
13) «Այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմ»:
գիշերեմ»: Բացատրեցինք,
թէ «գիշերել»
գիշերել» բառը կը պարզէ
պարզէ Յիսուսի կամքն ու փափաքը
երկար
երկար ժամանակ անցնելու իր սիրելիներուն հետ: Ասիկա
անհրաժեշտութիւն մըն է իւրաքանչիւր հաւատացեալի հահամար, որպէսզի կարենայ լաւապէս ճանչնալ Տէրը: Արդարեւ,
Արդարեւ,
լաւապէս ճանչնալու համար Յիսուսը, եւ ճանչնալու համար
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անոր կամքն ու գործելակերպը, անոր սէրն ու քաղցրութիւնը,
անհրաժեշտ է որ բաւարար ժամանակ անցնենք անոր հետ:
Ինչպէս չենք կրնար ճանչնալ անձ մը առանց բաւարար
ժամանակ անցնելու անոր հետ, նոյնպէս ալ, չենք կրնար
կրնար
ճանչնալ Յիսուսը, եթէ երբեք բաւականաչափ երկար ժամաժամանակ չանցնենք անոր հետ: Եւ Յիսուս քա´
քա´ջ գիտէր այս
իրողութիւնը: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ ան Զակքէոսին չըսաւ` «կ'ուզեմ
տունդ գիշերել»,
գիշերել», այլ` «ՊԷ´
ՊԷ´ՏՔ է որ տունդ գիշերեմ»:
գիշերեմ»:
Ուշադրութիւն դարձուցէք «պէտք է»
է» բառին: «Պէտք է»,
է», կը
նշանակէ` անհրաժեշտութի´
անհրաժեշտութի´ւն է, պայմա´
պայմա´ն է, խիստ
կարեւո´
կարեւո´ր է: Այո´,
Այո´, Յիսուս ՊԷ´
ՊԷ´ՏՔ էր քիչ մը երկար ժամանակ
անցնէր Զակքէոսի հետ, որովհետեւ Զակքէոս անոր ներկաներկայութեան ու քաղցրութեան կարիքը ունէր: Մեզի
Մեզի´ հետ նաեւ,
Յիսուս պէտք է երկար
պատրա´ստ է
երկար ժամանակ անցնէ, եւ պատրա´
անցնելու, եթէ մեր մօտ գտնէ` զինք տեսնելու Զակքէոսեան
սրտաբուխ փափաք: Յիսուս պէտք է երկար ժամանակ անցնէ
մեր հետ, որպէսզի օգնէ մեզի ճանչնալու զինք, եւ մանաւանդ`
որպէսզի կարենայ մեզ փոխել ու փոխակերպել: Մարդուն
փոխակերպումը կարճ ժամանակով տեղի չ'ունենար:
Մարդուն
Մարդուն փոխակերպումը երկա՜ր ժամանակի ընթացք մը կը
պահանջէ: Փոխակերպուիլ ուզող մարդը, պէտք է ինքզինք
անտաշ քարի կտորի մը նման դնէ Յիսուսի ձեռքերուն մէջ, եւ
Տէրը քանդակագործի մը համբերութեամբ պիտի տաշէ զինք,
ու կերտէ անոր մէջ իր իսկ պատկերը:
14) «Այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմ»:
գիշերեմ»: Վերջին երեք
նշումներ.նշումներ.ա) Տուեալ բառերով, Յիսուս կ’
կ’ուզէր ցոյց տալ մեզի, թէ
այդուհանդերձ Զակքէոսի սիրտը կը դառնար Աստուծոյ մնամնայուն ու
ու յաւիտենական հանգստավայրը: Հո´
Հո´ն էր որ Աստուած
պիտի գիշերէր, այլ խօսքով` հո´
հո´ն էր որ իր բնակութիւնը
պիտի հաստատէր,
հաստատէր, հո´
հո´ն էր որ իր հանգիստը պիտի գտնէր:
Արդարեւ, բոլորս ալ գիտենք որ գիշերուայ ժամերը` մեզի
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համար հանգիստի ժամեր են: Յիսուս Զակքէոսին «այսօր
պէտք է որ տունդ գիշերեմ»
գիշերեմ» ըսելով, կարծէք ըսել ուզեց`
«Այսօր տունդ պիտի գամ ու հանգիստ ընեմ քեզմով ու քեզ
պիտի հանգստացնեմ:
հանգստացնեմ: Պիտի գամ հանգիստ շնորհելու
մեղքով բեռնաւորուած հոգիիդ»:
հոգիիդ»:
բ) «Տունդ
«Տունդ»
Տունդ» բառը ցոյց կու տայ, թէ Յիսուսի նպատակը
միայն Զակքէոսը փրկել չէր, այլ` անոր ամբողջ ընտանիքը:
Փաստօրէն, աւարտին կ'ըսէ. «Այսօր այս տունը փրկուեցաւ»:
փրկուեցաւ»:
Մենք չե՞նք ուզեր մեր տան Զակքէոսը ըլլալ,
ըլլալ, այսինքն, այն
անձը` որուն միջոցաւ Տէրը մեր ընտանիքի բոլոր անդամները
փրկէ, մեր սիրելիները փրկէ: Աստուծոյ յատուկ գործելակերպ
մըն է, ընտրել ընտանիքի մը անդամներէն մին, եւ անոր
միջոցաւ գործել ամբողջ ընտանիքին մէջ:
գ) Մենք երբ ուզենք հիւր մը պատուել առաւելագոյն
առաւելագոյն
չափով, առաւօտուն կամ կէսօր
կէսօրին չէ որ զինք կը կանչենք կեկերակուրի, այլ` իրիկունը: Որովհետեւ, իրիկունը աւելի առիթը
ունինք երկար ժամանակ
ժամանակ անցնելու անոր հետ: Առաւօտուն
եթէ հրաւիրենք մէկը, շուտով ստիպուած ենք բաժնուելու
որպէսզի իւրաքանչիւրը իր գործին երթայ: Կէսօրին
Կէսօրին եթէ
հրաւիրենք, ճաշէն ետք կրնանք թմրիլ կամ գործի երթալու
կարիքը ունենալ: Իսկ իրիկունը հրաւիրելու պարագային,
որքան կ'ուզենք` կրնանք ժամանակ անցնել իրարու հետ:
Ըսի, թէ հիւր մը պատուելու համար, նախընտրելի է զինք
իրիկունը հրաւիրել: Զակքէոս ինք չէր որ Յիսուսը
Յիսուսը հրաւիրեց,
այլ Յիսուս ի´
ի´նք կամեցաւ Զակքէոսին տունը գիշերել:
Ուրեմն, Յիսուս ի´
ի´նքն էր որ պատուեց Զակքէոսը: Զայն
պատուեց իր ներկայութեամբ եւ անոր շնորհած մեղքերու
թողութեամբ: Սա ճշմարիտ է այսօր նաեւ: Մենք չէ որ կը
պատուենք Յիսուսը երբ զայն կը հրաւիրենք գալու
գալու եւ մեր
սիրտերուն մէջ բնակելու, այլ` Յիսուս ինքն է որ մեզ կը
պատուէ երբ կու գայ ու մեր մէջ կը բնակի: Կը կարծէ՞ք որ
մեղքով հոտած մեր սիրտերուն մէջ Յիսուսը բնակեցնելը`
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անոր ընծայուած պատիւ մըն է: Անշո´
Անշո´ւշտ ոչ: Հետեւաբար,
Յիսուսը մեր սրտին մէջ ընդունիլը` պատիւ
պատիւ մըն է մեզի եւ ո´
ո´չ
թէ Յիսուսին:

«Զակքէոս աճապարելով վար իջաւ եւ ուրախութեամբ
ընդունեց Յիսուսը»
Յիսուսը» (Ղուկաս
(Ղուկաս 19.6):

1) Երբ Զակքէոս լսեց Տիրոջ ձայնը եւ իր անունին կանչը
կանչըուիլը, ինչպէս նաեւ Տիրոջ կողմէ իրեն տրուած խոստումը`
խոստումը` իր
տունը գիշերելու,
գիշերելու, այդ վայրկեանէն սկսեալ
սկսեալ արդէն սկսաւ
ապրիլ ներքին փոփոխութիւն
փոփոխութիւն մը, եւ ասոր ապացոյցը այն է,
որ ան «աճապարելով վար իջաւ եւ ուրախութեամբ
ուրախութեամբ ընդունեց
Յիսուսը»:
Յիսուսը»: Յիսուսի ձայնը լսելը, եւ մանաւանդ անոր կողմէ
կանչուիլը` կրնայ
կրնայ ամբողջութեամբ փոխել մեր սիրտը, մեր
կեանքը, եւ մեզ նոր մարդ դարձնել`
դարձնել` նոր կեանքի մը համար:
2) Յիսուսին կանչելը Զակքէոսին կը պարզէ, թէ Յիսուս
ի´նքն է որ մարդիկը փրկութեան կը կանչէ, ի´
ի´նքն է որ
զանոնք երկինք կը հրաւիրէ, ի´
ի´նքն է որ կ'ողորմի անոնց:
Ամբրոսիոս կ'ըսէ. «Երկու կոյրերը խնդրեցին Յիսուսէն որ
ողորմի իրենց, իսկ Զակքէոս
Զակքէոս ինք չխնդրեց Յիսուսէն որ
ողորմի իրեն, այլ Յիսուս ինք իր ազատ կամքով ողորմեցաւ
անոր, որովհետեւ տեսաւ ու կարդաց անոր սիրտը»:
սիրտը»:
Եթէ Քրիստոս իրե´
իրե´ն դառնալու փափաք չդնէ մեր մէջ՝
մենք չենք կրնար իրեն դառնալ: Եթէ երկինքի ճամբան ցոյց
չտայ մեզի՝ մենք մեր սեփական ճիգով
ճիգով չենք կրնար գտնել այդ
ճամբան: Ո´
Ո´չ Զակքէոսը, ո´
ո´չ ալ ոեւէ մաքսաւոր կամ մաքսամաքսապետ կրնար կամ կը համարձակէր Յիսուսը իր տունը ճաշի
հրաւիրել, եթէ երբեք Յիսուս ինք առիթը տուողը կամ դուռը
բացողը չըլլար: Ան որ ըսաւ` «Ե´ս եմ ոչխարներուն դուռը»
դուռը»
(Յովհաննէս 10.7), ի´
ի´նք պէտք է բանայ փրկութեան դուռը
մարդուն առջեւ: Սիրելիներ, Տէրը փրկութեան պարգեւը
ձրիօրէն կը շնորհէ ոեւէ մէկուն, որ սրտագինս կը փափաքի
այդ պարգեւը ձեռք ձգել: Ճիշդ է որ Տէրը ինքն է որ մարդիկը
կը փրկէ, բայց ան չի փրկեր մարդիկը իրենց կամքէն անկախ
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կամ իրենց կամքին
կամքին հակառակ: Ան Զակքէոսին տունը չգնաց
ու զայն չփրկեց անոր կամքին հակառակ: Տէրը կը կանչէ մեզ`
երբ մեր մօտ կանչուելու փափաք գտնէ: Ինքզինք
Ինքզինք կը յայտնէ
մեզի` երբ զինք ճանչնալու
ճանչնալու ցանկութիւն կը յայտնենք:
3) «Զակքէոս աճապարելով վար իջաւ»
իջաւ»: Երբ լսենք ՅիսուՅիսուսի հրաւէրը,
հրաւէրը, առանց տնտնալու եւ առանց ուշանալու պէտք է
«վար իջնենք»,
իջնենք», այլ խօսքով` պէտք է ամէն բան թողունք եւ
Տիրոջ ձայնին հնազանդինք: Եթէ Յիսուսին
Յիսուսին չենք յանձնուած՝
պէտք է աճապարենք եւ յանձնուինք, որովհետեւ վաղը կրնայ
ուշ ըլլալ, նոյնիսկ ժամ մը ետք կրնայ ուշ ըլլալ: Ճիշդ է որ
Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ ամէն բան իր ժամանակը
ունի (Ժողովող 3.1), բայց մէկը չի կրնար ըսել` «Փրկիչը
ընդունելու ալ ժամանակը
ժամանակը կայ»:
կայ»: Փրկիչը ընդունելու ժամանաժամանակը գալիք բան մը չէ. վաղուան կամ ապագային պատկանող
բան մը չէ: Փրկիչը ընդունելու ժամանակը ներկա
ներկա´յ ժամաժամաՀիմա´ է այդ յարմար
նակն է, հիմա´
հիմա´ է: Առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Հիմա´
ժամանակը. հիմա´
հիմա´ է փրկութեան օրը»
օրը» (Բ.Կորնթացիս
(Բ.Կորնթացիս 6.2):
Զակքէոս չյետաձգեց ծառէն վար իջնելու եւ Յիսուսին
հանդիպելու
հանդիպելու գործը, այլ «աճապարելով վար իջաւ եւ ուրաուրախութեամբ ընդունեց Յիսուսը»:
Յիսուսը»: Ան լսեց կոչը եւ
եւ անմիջապէս
ընդառաջեց: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Այսօր երբ կը լսէք
Աստուծոյ ձայնը, ձեր սիրտերը մի´
մի´ փակէք»
փակէք» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 4.7):
Զակքէոս իր սիրտը չփակեց Յիսուսի հրաւէրին դիմաց: Ան
ո´չ միայն իր տունին դուռը բացաւ Յիսուսի առջեւ, այլեւ՝ իր
սրտին դուռը: Ան ո´
ո´չ միայն իր ֆիզիքական ականջներով լսեց
Յիսուսի ձայնը, այլեւ՝ իր հոգիին ականջներով:
Սիրելի ընթերցող, կեանքին մէջ կան գործեր զորս
կարելի է յետաձգել, բայց կան նաեւ գործեր զորս կարելի չէ
յետաձգել: Օրինակ, անյետաձգելի գործերէն է` ապաշխարուապաշխարութիւնը, որմէ կախեալ է մեր յաւիտենական
յաւիտենական փրկութիւնը:
փրկութիւնը:
Մարդուն համար կեանքին մէջ ի՞նչ աւելի կարեւոր բան
կրնայ ըլլալ քան դժոխքէն ազատիլն ու Քրիստոսի թագաւոթագաւո129

րութիւնը մտնելը: Այս գործը աճապարելով պէտք է ընենք,
ինչպէս Զակքէոս ինք ըրաւ: Աստուած չ'ուզեր որ ոեւէ գործ
կատարենք աճապարանքով, բացի ապաշխարութեան
ապաշխարութեան գորգործէն:
4) Զակքէոս ոչ միայն աճապարելով վար իջաւ ծառէն,
ծառէն,
այլեւ` «ուրախութեամբ ընդունեց Յիսուսը»:
Յիսուսը»: Ասիկա գիտնալը
շատ կարեւոր է, որովհետեւ, կան շատ մարդիկ, յատկապէս
Ամերիկայի ու Եւրոպայի մէջ, որոնք երբ Տիրոջ յանձնուելու
հրաւէր լսեն` կ'աճապարեն ընդառաջելու,
ընդառաջելու, որպէսզի իրենց
անունները գրուին Կենաց Գիրքին մէջ, բայց այդ քայլը
ուրախութեամբ չէ որ կ'առնեն, այլ պարզապէս դժոխքէն
ազատելու համար: Կան ուրիշներ, որոնք երբ Տիրոջ դաշտին
մէջ աշխատելու կոչ ստանան, անմիջապէս կը վազեն, բայց
ո´չ թէ որովհետեւ կը սիրեն աշխատիլ Տիրոջ
Տիրոջ փառքին
համար, այլ` որովհետեւ իրենց անձերուն փառքը կը փնտռեն:
Նման անձեր Զակքէոսեան աճապարանքով կը վազեն, բայց
Զակքէոսեան ուրախութեամբ չեն կատարեր իրենց գործը:
Թէկուզ ուրախանան երբ գործ մը յանձնուի իրենց, սակայն
կ'ուրախանան ո´
ո´չ թէ որովհետեւ կը սիրեն աշխատիլ
աշխատիլ Տիրոջ
փառքին համար, այլ որովհետեւ իրենց անձերուն փառքը կը
տեսնեն իրենց կատարած կամ կատարելիք գործին մէջ:
Առանց սրտի ուրախութեան Քրիստոսի ծառայող մարդը, կը
նմանի իր սիրելիին կեղծ ծաղիկ նուիրողին:
Տիրոջ կոչին աճապարանքով ընդառաջելը ուրիշ բան է,
եւ ուրախութեամբ
ուրախութեամբ ընդառաջելը` ուրիշ բան: Ուրախութեամբ
չկատարուած գործ մը` Տիրոջ մօտ անընդունելի է: ՈւրախուՈւրախութեամբ չկատարուած գործ մը` չ'ուրախացներ ու չի´
չի´ փառափառաւորեր Տէրը: Ուրախութեամբ ընդառաջելը ցոյց կու տայ, որ
մեր սիրտը կապուած է Տիրոջ եւ անոր գործին:
Մարդ արարածը երբ իր հոգիի ականջներով լսէ Յիսուսի
ձայնը, չի կրնար սրտի ուրախութեամբ չլեցուիլ: Սիրտը չի
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կրնար անտարբեր մնալ երբ լսէ իր Արարիչին ձայնն ու
հրաւէրը: Ան անպայման ուրախութեամբ պիտի թնդայ:
5) «Զակքէոս... ուրախութեամբ ընդունեց Յիսուսը»
ՈւՅիսուսը»: Ուրախութեամբ ընդունիլը ապացոյց
ապացոյց մըն է, որ Տէր Յիսուսի
խաղաղութիւնը հանգչած էր Զակքէոսի սրտին ու հոգիին մէջ:
Սիրտ մը ուր Յիսուս մուտք կը գործէ՝ հոն ուրախութիւնն ու
խաղաղութիւնն է որ մուտք կը գործեն: Փրկութիւնը հետը
ուրախութիւն կը բերէ: Այսօր կը հանդիպինք քրիստոնեանեքրիստոնեաներու, նոյնիսկ Սուրբ
Սուրբ Հոգիով «նորոգուած»
նորոգուած» քրիստոնեաներու,
քրիստոնեաներու,
որոնց կեանքին մէջ մենք Զակքէոսի ուրախութիւնը
ուրախութիւնը չենք
գտներ: Ողբալի´
Ողբալի´ է հանդիպիլ քրիստոնեաներու, որոնք կը
յայտարարեն, թէ իրենք Աստուծոյ զաւակներն են, որոնց
կեանքին մէջ սակայն չենք տեսներ յաղթանակ, խաղաղուխաղաղութիւն, ուրախութիւն,
ուրախութիւն, ժպիտ, կենսունակութիւն: Որպէսզի
Որպէսզի լաւ
օրինակ ըլլանք աշխարհին, եւ որպէսզի մարդիկ մեր ապրած
կեանքին իբրեւ արդիւնք քաջալերուին Քրիստոսի
Քրիստոսի գալու,
անոնք մեր կեանքին մէջ պէտք է տեսնեն բան մը որ իրենք
չունին: Այսպէս, օրինակ, պէտք է տեսնեն յաղթանակ՝ ընդդէմ
փորձութեանց,
փորձութեանց, ուրախութիւն` տրտմեցուցիչ երեւոյթներու
երեւոյթներու
դիմաց,
խաղաղութիւն՝
խռովութեան
ժամանակ,
եւ
խռովութեան
Յիսուսանման ժպիտ` ամէն ժամանակ:
Այսօր շատ է թիւը այն մարդոց, որոնք կը յայտարարեն,
թէ Զակքէոսի նման լսած են Տիրոջ ձայնը ու ընդառաջած են
անոր հրաւէրին, եւ սակայն, դատարկուած
դատարկուած են զօրութենէ, եւ
ինչո՞ւ. որովհետեւ
որովհետեւ Տիրոջ ուրախութիւնը չկայ իրենց մէջ: Անձ
մը որուն մէջ Տիրոջ ուրախութիւնը չկայ` իր զօրութենէն
դատարկուած կը սեպուի, որովհետեւ
որովհետեւ Տիրոջ ուրախութիւնը`
զօրութիւնն է մարդուն (Նեհեմիա 8.10):
Եկէք հարց տանք մենք մեզի. կա՞յ ուրախութիւն
ուրախութիւն մեր
սրտին մէջ: Եթէ կայ, չենք կրնար զանիկա պահել լոկ մեզի
համար: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կ'ըսէ. «Ուրախութիւնը
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վարակիչ է. անպայման որ անիկա մեր անձերէն դուրս պիտի
ժայթքէ, բացուելու ու հասնելու համար ուրիշին»:
ուրիշին»:

«Բոլոր անոնք որոնք տեսան ասիկա,
ասիկա, սկսան մրթմրթալ
մրթմրթալ
եւ ըսել.ըսել.- “Այս մարդը մեղաւորի
մեղաւորի մը տունը գնաց հիւր եղաւ”
եղաւ”»

(Ղուկաս 19.7):
1) Մրթմրթացողները կը մոռնային, որ «Մարդու Որդին
եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելու»
փրկելու» (Ղուկաս
(Ղուկաս 19.10):
Անոնք կը մոռնային, որ Յիսուս մեղքի մէջ «մեռնողին
մեռնիլը»
մեռնիլը» չ’ուզեր, այլ՝ անոր դարձն
դարձն ու փրկութիւնը (Եզեկիէլ
18.32): Արդեօք անոնք որոնք Յիսուսը կը քննադատէին
մեղաւորի մը տունը մտնելուն համար, իրենք ալ մեղաւոր
չէի՞ն. եւ քանի մեղաւոր էին, արդեօք եթէ Քրիստոս ուզէր
իրենց տունը
տունը գիշերել` պիտի մերժէի՞ն զինք ընդունիլ.
ընդունիլ. եւ
տակաւին, ի՞նչպէս կ’
կ’արտօնէին
արտօնէին իրենք իրենց քալելու
Քրիստոսի հետ, տրուած ըլլալով որ իրենց մտայնութեան
համաձայն, մեղաւոր մարդիկը չեն կրնար յարաբերութեան
մէջ ըլլալ արդար մարդոց հետ:
2) Մրթմրթացողները չէին կրցած տեսնել Զակքէոսի
սրտին մէջ անկեղծ զղջում, իրական ապաշխարութիւն,
վստահութեան շունչ: Անոնց տեսածը պարզապէս Զակքէոսին
մեղքերն էին: Յիսուս ի´
ի´նք եւս տեսաւ Զակքէոսին մեղքերը,
բայց նաեւ տեսաւ իր մեղքերէն ձերբազատելու անոր փափափաքը: Չորս անձերու կողմէ շալկուող անդամալոյծը, Օրէնքի
ուսուցիչներուն համար լոկ մեղաւոր մըն էր, ճիշդ ինչպիսին
էր Զակքէոս
Զակքէոս ինք, բայց Յիսուսի համար անիկա որդեակ մըն
էր. «Որդեա՜կ, մեղքերդ
մեղքերդ ներուա´
ներուա´ծ ըլլան քեզի»
քեզի» (Մարկոս 2.5):
Գորովալից է մեր Տէրը: Անոխակալ ու անյիշաչար է մեր Տէրը:
Ան տարբեր է մարդոցմէ: Մարդիկ մեր մեղքերուն կը նային,
բայց Յիսուս` մեզի´
մեզի´ կը նայի: Մարդոց համար մենք
մենք ոչինչ ենք,
իսկ Յիսուսի համար` ամէն ինչ ենք: Մարդիկ մեր չգործած
մեղքին համար անգամ մեզ կը դատապարտեն, մինչդեռ
Յիսուս մեր ըրածին համար անգամ մեզ չի դատապարտեր:
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Եւ ի՞նչպէս կրնայ մեզ դատապարտել, ինք որ աշխարհ եկաւ
մեզ ազատելու համար մեղքի դատապարտութենէն: Եթէ
Եթէ
երբեք մեր մեղքերէն ձերբազատիլ կ'ուզենք, Տէրը զանոնք չի
տեսներ, այլ` անոնցմէ ձերբազատելու մեր փափաքը կը
տեսնէ ու կը կատարէ:
3) Ընդհանրապէս հրեաները եւ մասնաւորաբար ՓարիՓարիսեցիները չէին ուզեր հաւատալ, որ Զակքէոսի պէս մէկը
կրնար փրկուիլ. մէկը՝ որ կ’
կ’ապրէր մեղքի
մեղքի քաղաքին՝ Երիքովի
մէջ: Մէկը՝ որ մաքսապետ մըն էր, առաջնորդ՝ այլ «մեղաւոր»
մեղաւոր»
մաքսաւորներու: Մէկը՝ որ բնա´
բնա´ւ գաղափար չունէր ՄովսիՄովսիսական Օրէնքէն եւ հայրերու աւանդութենէն: Այո´,
Այո´, Զակքէոս
այս բոլորը չէր գիտեր եւ չունէր, բայց ունէր այս բոլորէն
աւելին. ունէր գորովալից
գորովալից սիրտ, ունէր յստակատես
յստակատես միտք,
ունէր իրեն ուղղուած կոչին ընդառաջելու պատրաստակապատրաստակամութիւն:
ըսել.- “Այս մարդը մեղաւորի
մեղաւորի մը
4) «Սկսան մրթմրթալ եւ ըսել.տունը գնաց հիւր եղաւ”
եղաւ”»: Եթէ հրեաները գիտնային թէ ի´
ի´նչ
նպատակով Յիսուս աշխարհ եկած էր, պիտի չտրտնջային եւ
պիտի չմրթմրթային
չմրթմրթային անոր դէմ Զակքէոսի տունը մտած ատեն:
Ընդհակառակը, պիտի ուրախանային որ Յիսուս մեղաւորնեմեղաւորները փրկելու իր առաքելութիւնը ժրաջանօրէն եւ բծախնդրօրէն
կ’ընէր: Բայց տարօրինակ չէ՞ որ անոնք մեղաւորներու
փրկութեան համար ուրախանալու փոխարէն՝ կը նեղուէ
նեղուէին,
կը դժգոհէ
դժգոհէին ու կը տրտնջայի
տրտնջային:
յին: Այսօր մեր մէջ չկա՞ն մարդիկ,
որոնք կը տրտնջան երբ կը տեսնեն որ իրենց ծանօթ անձ մը
դարձի կու գայ Քրիստոսի: Չկա՞ն մեր մէջ մարդիկ, որոնք
ուրիշը կը նկատեն անարժան փրկութեան, ճիշդ ինչպէս
հրեաները Զակքէոսը կը նկատէին: Չկա՞ն մեր մէջ մարդիկ,
որոնք անհանգիստ կ’
կ’ըլլան երբ կը տեսնեն,
տեսնեն, որ Տէրը կը գործէ
իրենց ծանօթ անձի մը կեանքին մէջ, որոշ օրհնութիւն մը
տալով անոր: Չկա՞ն մարդիկ որոնք նախանձով կը լեցուին
երբ ուրիշ մը ողորմութիւն կը գտնէ Աստուծմէ:
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5) «Մեղաւորի մը տունը գնաց հիւր եղաւ»:
Նայեցէ´ք
եղաւ»: Նայեցէ´
առաջին բառին՝
բառին՝ մեղաւոր: Յիսուսի հետ եղողները Զակքէոսը
կը կոչեն «մեղաւոր»,
մեղաւոր», կարծէք զայն զատորոշելու համար
իրենցմէ, որպէս թէ իրենք անմեղ են: Փարիսեցիներուն, կամ
ըսենք հրեաներուն համար, Զակքէոս պարզապէս «մեղաւոր
մեղաւոր»
աւոր»
մըն էր, իսկ Յիսուսի համար` անիկա «Աբրահամի զաւակ»
զաւակ» էր:
Հրեաներուն
Հրեաներուն համար Զակքէոսը պարզապէս դրամ հաւաքող
լրտես մըն էր, իսկ Յիսուսի համար` անիկա մարդիկը ԱստուԱստուծոյ փարախէն ներս հաւաքելու
հաւաքելու կանչուած առաքեալ մըն էր:
Հրեաներուն համար Զակքէոսը կորուստի դատապարտուած
անձ մըն էր, իսկ Յիսուսի համար` անիկա փրկութեան որդի
մըն էր: Իսկ քեզի համար, սիրելի´
սիրելի´ բարեկամ, ի՞նչ են
մարդիկը. պարզապէս դատապարտելի մեղաւորնե՞ր, թէ՝
փրկութեան կանչուած եւ կարեկց
կարեկցութեան
կցութեան կարօտ էակներ:
Անգութ մի´
մի´ ըլլար մարդոց հանդէպ, դուն` որ Աստուծոյ
գթութեան կարիքը ունիս: Անողորմ մի´
մի´ ըլլար նմանիդ
հանդէպ, դուն` որ ամէն օր ու ամէն ժամ Աստուծոյ
ողորմութեան պէտք ունիս:
6) Հաւանաբար այս մարդիկը որոնք կը դժգոհէին որ
Յիսուս մեղաւոր մարդոց տունը ճաշի կ’
կ’երթար, նոյնինքն
նոյնինքն
իրե´
իրե´նք էին որ կը դժգոհէին որ Յիսուս ձկնորս աշակերտներ
ընտրած էր, փոխանակ ուսեալ ռաբբիներ, Փարիսեցիներ կամ
Օրէնքի
Օրէնքի ուսուցիչներ ընտրելու: Յիսուս չեկաւ անոնց համար`
որոնք իրենք զիրենք արդար եւ փրկութեան
փրկութեան արժանի մարդիկ
կը սեպէին ու կը սեպեն, այլ եկաւ անոնց համար՝ որոնք
Զակքէոսի նման կը խոստովանէին ու կը խոստովանին,
խոստովանին, որ
անիրաւութիւն ըրած են, եւ կը խոստանան հատուցանել այն
այն
մարդոց որոնց անիրաւած կամ ցաւցուցած են:
7) Հրեաներ մրթմրթացին Յիսուսի դէմ, բայց Յիսուս
չհրաժարեցաւ
չհրաժարեցաւ Զակքէոսի տունը գիշերելու իր ծրագիրէն: Ի՞նչ
կ'ընենք մենք երբ Աստուածահաճոյ գործ մը կը կատարենք եւ
մարդիկ սկսին մրթմրթալ մեր դէմ: Մարդոց մրթմրթուքը մեզ
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ետ կը
կը պահէ՞ մարդասիրու
մարդասիրութենէն:
սիրութենէն: Մարդոց տրտունջքը մեր
դէմ` կը կասեցնէ՞ մեր խանդավառութիւնը:
խանդավառութիւնը: Մարդոց բամբաբամբասանքներն ու քննադատութիւնները` պատճառ կը դառնա՞ն
որ թողունք մեր
մեր ձեռքը առած արքայութեան մաճը:
մաճը: Եթէ
ուրացուինք մեր հաւատքին համար` կ'ուրանա՞նք մեր հահաւատքը: Եթէ մարդիկ հեռանան մեզմէ Յիսուսի համար` կը
հեռանա՞նք Յիսուսէն:
8) «Հիւր եղաւ»:
ինչպէ´ս հրեաներ
եղաւ»: Մեզ կը զարմացնէ թէ ինչպէ´
մրթմրթացին Յիսուսի դէմ երբ գնաց Զակքէոսի տունը հիւր
ըլլալու. կը զարմացնէ անոր համար, որ հրեաներ կը հաւահաւատային, թէ ոեւէ անձ որ իրենցմէ ոեւէ մէկուն տունը հիւր
իբրեւ կու գար, պարտաւոր էին զայն յարգելու ու պատուելու
ամէն իմաստով: Իրենց իսկ համոզումով, ամենէն մեղաւոր
մարդն անգամ կրնար հիւր ընդունիլ իր տանը մէջ,
մէջ, ուստի
անոնց մրթմրթալը ընդդէմ Յիսուսի առած քայլին`
քայլին` ուրիշ
բանի արդիւնք չէր եթէ ոչ Յիսուսի հանդէպ
հանդէպ իրենց ունեցած
ատելութեան:
ատելութեան:

«Զակքէոս
Զակքէոս ոտքի ելաւ եւ Տիրոջ
Տիրոջ ըսաւ.ըսաւ.- “Տէ´
Տէ´ր, ահա ունեունեցածիս
ցածիս կէսը աղքատներուն պիտի տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիանիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի հատուցանեմ անոր”
անոր”»

(Ղուկաս 19.8):
1) «Ոտքի ելաւ»
ելաւ»: Զակքէոս նստած չէր երբ յայտարարեց
թէ իր ունեցածին կէսը աղքատներուն
աղքատներուն պիտի տար: Ան ոտքի
էր: «Ոտքի ելաւ»
ելաւ» բառերը ցոյց կու տան, որ նախապէս նստած
էր, միաժամանակ ցոյց կու տան, որ տունին մէջ եղող բոլոր
մարդիկն ալ նստած էին: «Ոտքի ելաւ»,
ելաւ», որպէսզի տեսնուի ու
լսուի բոլորին կողմէ: «Ոտքի ելաւ»,
ելաւ», որպէսզի իր կատարած
յայտարարութեան
յայտարարութեան եւ խոստովանութեան տար առաւել ծանծանրութիւն եւ ուժգնութիւն: «Ոտքի ելաւ»,
ելաւ», որպէսզի բոլորը տեստեսնէին ու գիտնային թէ իր ապաշխարութիւնը իրակա´
իրակա´ն էր:
«Ոտքի ելաւ»,
ելաւ», որպէսզի բոլորը գիտնային թէ ինք չէր քաշուեր
Յիսուսը ընդունելու ու դաւանելու: Ան չուզեց ծածուկ կերպով
կերպով
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Յիսուսի հետեւորդ մը ըլլալ, ինչպէս ուզած էր Նիկոդեմոս
ինք, այլ` յայտնապէս, բացայայտօրէն, ահա թէ ինչու «ոտքի
ելաւ»,
ելաւ», որպէսզի բոլորը յստակ գիտնային թէ ինք այլեւս
հետեւորդ մըն էր Քրիստոսի: Այսօր շատ հաւատացեալներ
կան որոնց մօտ կը պակսի Զակքէոսի քաջութիւնը`
քաջութիւնը` Տիրոջ
համար ոտքի կանգնելու: Շատեր անոնցմէ կ'ուզեն երկինքի
մէջ Քրիստոսի հետ ըլլալ, բայց չեն ուզեր երկրի վրայ
Քրիստոսի հետ ըլլալնին բացայայտ դարձնել, վախնալով որ
կրնան գործ, դիրք, դրամ ու համբաւ կորսնցնել: Զակքէոս այս
վախը չունեցաւ: Որոշ հայրեր դիտել կու տան,
տան, որ Զակքէոս
դարձի գալէ ետք` կորսնցուց իր դիրքն ու պաշտօնը, ալ մաքս
չհաւաքեց: Մատթէոս Աւետարանիչ ինք եւս դադրեցաւ մաքմաքսաւոր ըլլալէ երբ ընդառաջեց Քրիստոսի կոչին ու հետեւեցաւ
անոր (Մատթէոս 9.9):
Անոնք որոնք Տիրոջ կը դառնան ու Տիրոջ կը պատկանին,
Զակքէոսի նման,
նման, թող չվախնան ու չքաշուին ոտքի´
ոտքի´ կանգնեկանգնելու վկայութեան
վկայութեան համար, ոտքի´
ոտքի´ ելլելու Տիրոջ անունով ու
Տիրոջ փառքին համար: Յիսուսը հրապարակաւ դաւանող
մարդը` հրապարակաւ պիտի դաւանուի Յիսուսի կողմէ, իսկ
զինք հրապարակաւ ուրացող մարդը` հրապարակաւ պիտի
ուրացուի անոր կողմէ
կողմէ (Մատթէոս 10.3210.32-33): Հարկաւ այս
խօսքերովս, հաւատքի ցուցադրութիւն ընելու մասին չէ որ կը
խօսիմ: Խօսքս մեր հաւատքը` վախի կամ ամօթի պատճառով
չուրանալու մասին է, կամ գործ չկորսնցնելու
չկորսնցնելու համար` ՅիսուՅիսուսի գործակցութիւնը չկորսնցնելու մասին է:
Զակքէոսի սիրտը ճշմարիտ
ճշմարիտ փոփոխութենէ կ’
կ’անցնէր, եւ
ան չէր կրնար լուռ մնալ ու չվկայել: Երբ մարդուն սիրտը
գտնէ ճշմարտութիւնը,
ճշմարտութիւնը, կը սկսի բոցավառիլ այդ ճշմարտուճշմարտութեան սիրով,
սիրով, եւ այդ ճշմարտութեան բոցավառումն է որ մարմարդուն քաջութիւն ու համարձակութիւն կը շնորհէ ոտքի´
ոտքի´ կեկենալու եւ վկայելու իր ունեցած հաւատքին ու յոյսին համար:
ըսաւ»: Երեք նշումներ.նշումներ.2) «Եւ Տիրոջ ըսաւ»
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ա) Այս բառերը ապացոյց մըն են, որ Զակքէոսի զղջումն
ու ապաշխարութիւնը իրական էին: Ի՞նչ իմաստով: Ան իր
հայեացքն ու խօսքը Տիրո´
Տիրո´ջ ուղղեց եւ ո´
ո´չ թէ նստողներուն:
Ան եթէ ոտքի ելլէր եւ խօսքը Տիրոջ
Տիրոջ ուղղելու փոխարէն` հոն
նստող մարդոց ուղղէր, կրնար կեղծաւոր ու ծափահարուիլ
սիրող մարդու մը տպաւորութիւնը տալ հոն նստողներուն եւ
մեզի: Ան Տիրո´
Տիրո´ջ ուղղեց իր խօսքը, որովհետեւ Տիրո´
Տիրո´ջ դէմ
մեղանչած էր: Մենք եւս, երբ դարձի գանք, պէտք է մեր խօսքը
Տիրոջ ուղղենք, որովհետեւ ի´
ի´ր դէմ է որ մեղք գործած ենք ու
կը գործենք:
բ) Երբ դարձի գանք` Տիրո´
Տիրո´ջ պէտք է դարձի գանք, երբ
ապաշխարենք՝ Տիրո´
Տիրո´ջ ներկայութեան պէտք է ըլլայ ատիկա:
Ըսել կ’
կ’ուզեմ, թէ պէտք է զգո´
զգո´յշ ըլլանք մարդիկը սիրաշասիրաշահելու համար «ապաշխարելէ»:
ապաշխարելէ»: Երբ ապաշխարութեան կոչ
կ’ուղղուի եւ ոտքի ելլելու հրաւէր կը կարդացուի, պէտք չէ
ոտքի ելլենք եթէ երբեք մեր նպատակը մարդոց կողմէ
տեսնուիլն ու փառաբանուիլն է իբրեւ հաւատացեալներ:
գ) Զակքէոս իր հայեացքն ու խօսքը ուղղեց Քրիստոսի,
որովհետեւ Քրիստոս էր իր դատաւորը եւ ո´
ո´չ թէ մարդիկ: Հոն
նստող մարդիկը իրաւունք չունէին դատելու Զակքէոսը երբ
աշխարհի Դատաւորը ներկայ էր իրենց մէջ: Այդ Դատաւորը
այսօր եւս ներկայ է: Ան յաւիտենական Ներկան է: Մեզմէ ոեւէ
մէկը իրաւունք չունի ինքզինքին դատաւորի հովեր տալու:
Մարդոց միակ դատաւորը Յիսուս Քրիստոս ի´
ի´նքն է: Ան
Ան է
«երկրին Դատաւորը»
Դատաւորը» (Ծննդոց
(Ծննդոց 18.25):
դ) Զակքէոսին խօսիլը Տիրոջ հետ եւ անոր ներկայութեան
իր մեղքերը խոստովանիլը` «եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած
անիրաւած եմ»,
եմ»,
պարզ ու յստակ կը դարձնէ, թէ դատաստանի օրը, ամէն մեմեղաւոր մարդ, ամէն անզիղջ ու անապաշխար մարդ, Փրկիչ ու
փրկութիւն ուրացող ամէն մարդ` հաշի´
հաշի´ւ պիտի տայ Տիրոջ:
3) «Տէ´
Տէ´ր, ահա ունեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի

տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի
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հատուցանեմ անոր»
անոր»: Այս բառերը կը փաստեն, որ Զակքէոսի
զղջումն ու ապաշխարութիւնը իրական էին: Եթէ Զակքէոսին
դարձը իրական չըլլար՝
չըլլար՝ ա) ան պիտի չկրնար իր ունեցածին
կէսը աղքատներուն տալ,
տալ, բ) պիտի չկրնար յայտարարել թէ
ինք անիրաւած էր որոշ մարդիկ, գ) եւ մանաւանդ, պիտի
չկրնար իր անիրաւած մարդոց քառապատիկ հատուցանելու
մասին խոստում տալ: Փաստը որ Զակքէոսին
Զակքէոսին ապաշխարուապաշխարութիւնը իրական էր՝ նոյնինքն
նոյնինքն իր վերաբերմունքին փոփոխուփոփոխութիւնն էր, իր սրտին փոփոխութիւնն էր, իր կեանքին յեղայեղաշըրջումն էր: Զակքէոս սորվեցուց մեզի, թէ դարձ ապրող
մարդը` անխուսափելիօրէն փոփոխութիւն կ'ապրի, այսինայսինքըն` կը փոխուին անոր կեանքը եւ կեանքի առաջնահերթուառաջնահերթութիւնները, կը փոխուին անոր
անոր մտածելակերպը եւ անոր մտամտածութեան ու հետաքրքրութեան առարկաները: ԱպաշխարուԱպաշխարութիւն մը որ հետը կեանքի փոփոխութիւն չի բերեր` ճշմարիտ
կ'ապաշխաապաշխարութիւն չէ: Այսօր շատեր կան որոնք «կ'ապաշխարեն»,
րեն», բայց ոչինչ կը փոխուի իրենց կեանքին մէջ. կը մնան
նոյն դրամասէր մարդիկը, նոյն նիւթապաշտ մարդիկը, երկերկնային ճշմարտութեանց չկապուած նոյն մարդիկը:
4) «Ունեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի տամ»:
տամ»: Երբ
մարդ դարձի գայ ինչպէս Զակքէոս դարձի եկաւ, գութն ու
կարեկցու
կարեկցութիւնը
ցութիւնը տեղ կը գտնեն իր սրտին մէջ աղքատին ու
կարիքաւորին
կարիքաւորին հանդէպ: Աստուծոյ զաւակը
զաւակը չի կրնար անտարանտարբեր ըլլալ աղքատին նկատմամբ, չի կրնար ողորմութիւն չտալ
չքաւորին, չի կրնար չկարեկցիլ թշուառին: Ողորմած ԱստուԱստուծոյ զաւակները` ողորմա´
ողորմա´ծ պէտք է ըլլան: Աղքատասէր
Յիսուսին հետեւորդները` աղքատասէր պէտք է ըլլան:
5) Զակքէոս իր ունեցածին կէսը աղքատներուն
աղքատներուն տալով
չէր որ փրկուեցաւ, այլ՝ իր կատարած անիրաւ գործերը խոսխոստովանելով եւ Յիսուսի փրկարար շնորհքը ընդունելով: ԶակԶակքէոս չէր նմաներ Փարիսեցիներուն որոնք կը կարծէին թէ
Օրէնքը գործադրելով կրնային փրկուիլ: Պօղոս առաքեալ կը
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վկայէ թէ «Օրէնքի գործադրութեամբ
գործադրութեամբ ոեւէ
ոեւէ մէկը պիտի չարդաչարդարանայ»
րանայ» (Գաղատացիս
(Գաղատացիս 2.16:
2.16: Հռոմայեցիս 3.20):
3.20): Ինչպէս
Զակքէոս` նոյնպէս ալ մենք, չե´
չե´նք կրնար փրկուիլ օրէնքնեօրէնքներու գործադրութեամբ, չե´
չե´նք կրնար երկինք մտնել աղքատի
մը կամ աղքատներու ողորմութիւն տալով,
տալով, չե´
չե´նք կրնար ԱսԱստուծոյ արքայութեան ժառանգորդ դառնալ
դառնալ բարեգործութիւնբարեգործութիւններ կատարելով: Այս բոլորը կարեւոր են, բայց մեզ չեն փըրփըրկեր: Փրկուելու համար` խիստ կարեւոր է որ Զակքէոսի
նման, Յիսուսը տեսնելու փափաք ունենանք, զայն մեր նիւնիւթական տան ու մեր սրտի տան մէջ ընդունելու
ընդունելու պատրաստապատրաստակամութիւն ունենանք:
6) Մենք սովորաբար
սովորաբար կ'ըսենք որ Զակքէոս ընդունեց ՅիՅիսուսը
սուսը իր սրտին մէջ, եւ շեշտը այնքան կը դնենք այս իրողուիրողութեան վրայ, որ մեր ուշադրութենէն կը վրիպի այն` թէ
Զակքէոս Յիսուսը իր սրտին մէջ ընդունելէ առաջ` նախ զայն
ընդունեց իր տանը մէջ, զայն յարգեց ու պատուեց իր տանը
մէջ. պատուեց` որովհետեւ պատուոյ տեղը անոր տուաւ: Այլ
խօսքով, Զակքէոս իր տանը մէջ առաջնահերթ տեղը
Յիսուսին տուաւ: Այսօրուան հաւատացեալները, որոնք կը
յայտարարեն թէ իրենք ապաշխարած են, թէ իրենք հոգեւոր
հոգեւոր
կեանք կ'ապրին,
կ'ապրին, արդեօք Զակքէոսի
Զակքէոսի նման առաջնահերթ
տեղը տուա՞ծ են
են կամ կու տա՞ն Յիսուսի իրենց տուներուն
մէջ, իրենց սիրտերուն ու հոգիներուն մէջ, իրենց գործատեղիգործատեղիներուն ու գործերուն մէջ, իրենց ծրագիրներուն ու որոշումնեորոշումներուն մէջ, իրենց մտածումներուն ու նպատակներուն մէջ: ՀաՀաւատացեալներուն տուներուն մէջ Յիսուս ներկա՞յ է: Մեր հահաւատացեալները օրը քանի՞ վայրկեան Յիսուսի մասին կը
խօսին իրենց տուներուն մէջ: Կամ իրենց քով նստելու,
զրուցելու, սուրճ խմելու եկած մարդոց հետ քանի՞ վայրկեան
կը խօսին Յիսուսի մասին, Յիսուսի փրկութեան մասին, անոր
քաղցրութեան ու սիրոյն մասին, եւ արդեօ՞ք կը խօսին:
խօսին:
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7) Յիսուս
Յիսուս ինք չէր որ Զակքէոսին պատուիրեց
պատուիրեց իր ունեցաունեցածին կէսը աղքատներուն տալ, այլ Զակքէոս յօժարակամ առաւ
այս որոշումը: Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին. չըսպասենք
որ Յիսուս ինք մեզի ըսէ ամէն ինչ, ինք պատուիրէ մեզի մեր
ընելիքը, այլ յօժարակամ կատարենք բարեգործութիւնը:
բարեգործութիւնը:
Այսպէս, օրինակ, չըսպասենք որ Յիսուս պատուիրէ մեզի
աղքատներուն օգնել. աղքատի մը օգնելու համար, Յիսուսի
պատուէրին սպասելու կարիքը չունինք. ատիկա պէտք է
ընենք բնականօրէն եւ ինքնաբերաբար, մանաւանդ
մանաւանդ եթէ երբեք
հաւատացեալ ենք, ինչ որ Զակքէոս ինք ըրաւ:
8) Յիսուս կարիքը չզգաց Զակքէոսին ըսելու, որ հրաժահրաժարի իր ունեցածէն եւ հետեւի իրեն, ինչպէս ըսած էր մեծահամեծահարուստ երիտասարդին (Մատթէոս 19.21). չըսաւ՝ որովհետեւ
ան գիտէր որ Զակքէոսին սիրտը չէր կապուած իր հարստուհարստութեան, ինչպէս էր պարագան հարուստ երիտասարդին:
երիտասարդին: Այս
իրողութիւնը կը պարզէ, թէ Յիսուս լաւապէս կը ճանչնայ մեզ,
եւ գիտէ թէ մեզմէ իւրաքանչիւրը ի´
ի´նչ խրատի, պատուէրի
կամ թելադրութեան կարիքը ունի: Անձէ մը իր պահանջած
բանը` կրնայ ուրիշէ մը չպահանջել: Մարդու մը իր տուած
պատուէրը` կրնայ ուրիշի մը չտալ: Եթէ անձ մը դրամասէր
դրամասէր է,
Յիսուս անկէ դրամէն հրաժարիլ
հրաժարիլ պիտի պահանջէ եւ ոչ թէ
ուրիշ բանէ մը: Եթէ ուրիշ մը իր գործին ստրուկն է, կրնայ
անկէ իր գործը թողուլ պահանջել եւ ոչ թէ իր տունը: Այլ
խօսքով, ինչ բան որ մեզմէ պէտք է հեռացուի` այդ բանին
հեռացումն է որ պիտի պահանջէ ու կը պահանջէ
պահանջէ Տէրը:
9) Զակքէոս ոեւէ բան աղքատներուն
աղքատներուն տալէ առաջ, նախ
իր սի´
սի´րտը յանձնեց Քրիստոսի: Մոգերը մանուկ Յիսուսին
ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս նուիրելէ առաջ, նախ երկրպագեցին
անոր (Մատթէոս
(Մատթէոս 2.11): Ոեւէ բան Յիսուսի փառքին համար
տալէ առաջ` նախ պէտք է նուիրուիլ անոր երկրպագութեան:
երկրպագութեան:
Մեր կատարած նուիրատուութիւնները
նուիրատուութիւնները ո´
ո´չ մէկ արժէք կ’
կ’ունեունենան Աստուծոյ քով, եթէ երբեք յանձնուած չենք Աստուծոյ: ԱսԱս140

ո´
´չ
տուծոյ ընծայ տալ առանց Աստուծոյ ընծայուած ըլլալու՝ ո
Աստուծոյ փառք կը բերէ, եւ ո´
ո´չ ալ մեզի` օգուտ: Աստուծոյ
Աստուծոյ
համար ամենէն մեծ ու ամենէն հաճելի ընծան՝ ինքնընծաինքնընծայումն է: Հետեւաբար, չտանք
չտանք Աստուծոյ ոեւէ բան,
բան, եթէ մեր
սիրտը չենք տուած անոր:
10) «Եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի
հատուցանեմ անոր»
անոր»: Քառապատիկը հատուցանելու գաղագաղափարը եկած է Հին Կտակա
Կտակարանէն
կարանէն (Ելից 22.1): Հարկաւ ասիկա
չի նշանակեր
նշանակեր թէ Զակքէոսի եւ իր տան անդամներուն փրկուփրկութիւնը Հին Կտակարանի օրէնքներուն գործադրութենէն կախկախեալ էր կամ անոր գործադրութեամբ իրագործուեցաւ: Յիսուսի
փրկութեան շնորհքի աղբիւրը որ հոսեցաւ Զակքէոսի տունը`
ի´նք մաքրեց ու փրկեց Զակքէոսը: Յիսուս որ եկած էր Օրէնքի
Օրէնքի
անէծքէն ազատելու մարդկութիւնը` պիտի չպահանջէր
Զակքէոսէն օրէնքներու գործադրութիւնը:
11) Իր անիրաւած
անիրաւածներուն
հատուցանելու
ւածներուն քառապատիկ հատուցանելու
Զակքէոսի խոստումը, ցոյց կու տայ անոր ապաշխարութեան
անկեղծութիւնը,
անկեղծութիւնը, որովհետեւ
որովհետեւ ան ոչ միայն կը խոստանայ քաքառապատիկ հատուցան
հատուցանել անոնց՝ որոնց անիրաւած
անիրաւած է, այլեւ կը
խոստովանի թէ անիրաւութիւններ
անիրաւութիւններ ըրած է: Ճշմարտապէս
Ճշմարտապէս
դարձի եկող անձ մը պէտք է խոստովանի իր յանցանքներն
յանցանքներն ու
անիրաւութիւնները: Ապաշխարու
Ապաշխարութիւն
խարութիւն մը որուն չ'ընկերա
չ'ընկերարանար մեղքերու խոստովանութիւնը՝
խոստովանութիւնը՝ սո´
սո´ւտ ապաշխարութիւն
է: Զակքէոս անիրաւութիւններ
անիրաւութիւններ ըրած էր, այո´,
այո´, բայց հիմա
պատրաստակամութիւն կը յայտնէ հատուցում ընելու: ԴարԴարձի եկող մարդը իր կատարած չարիքներուն փոխարէն պէտք
է սկսի բարիք ընել: Ճիշդ է որ դարձի եկող մարդը չի կրնար
իր ամբողջ անցեալը սրբագրել, բայց վստահաբար կրնայ իր
գործած աւերներուն փոխարէն, որոշ հատուցում մը կատակատարել, ինչպէս ըրաւ Զակքէոս:
12) Շատ կարեւոր է նկատի առնել, որ երբ Զակքէոս
Տիրոջ ըսաւ, թէ` իր ունեցածին կէսը աղքատներուն պիտի
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տայ, Յիսուս անկէ չպահանջեց իր ամբողջ ունեցածը տալ,
կամ չպահանջեց իր ամբողջ ունեցածէն հրաժարի
հրաժարիլ
րիլ. ի՞նչ ցոյց
կու տայ այս իրողութիւնը. ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս հակառակ
չէ որ մարդիկ հարստութիւն ունենան. Յիսուսի համար կարեկարեւորը այն է, որ մարդոց սիրտը կապուած չըլլայ հարստուհարստութեան: Հարստութիւն ունենալը սխալ չէ. սխալը այն է, երբ
հարստութիւնը ի´
ի´նք մեզ ունի. այսինքն, մեր ձեռքին մէջ
դրամ ունենալը սխալ չէ, բայց սխալ է երբ մե´
մե´նք ըլլանք
դրամի ձեռքին մէջ, եւ մենք դրամը ղեկավարելու փոխարէն`
դրամը ի´
ի´նք ղեկավարէ մեզ: Ամբրոսիոս կը հաստատէ, թէ`
«Զակքէոս հարուստ էր եւ փրկուեցաւ: Հարստութիւնը ինքնին
մեղք չէ, այլ` հարստութեան
հարստութեան սխալ օգտագործումը:
օգտագործումը: Դրամը
զոր գայթակղութեան առիթ կը հանդիսանայ մեղաւորներուն
մեղաւորներուն
համար, օրհնութեան ու բարեգործութեան առիթ է արդարնեարդարներուն համար...: Զակքէոս հարուստ էր, բայց ագահ չէր, սորսորվինք հետեւաբար, որ բոլոր հարուստները ագահ ու ժլատ չեն
ըլլար»:
ըլլար»: Իսկ Ոսկեբերան
Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. «Հարստութիւն
ունենալը մեղք չէ, բայց հարստութեան սէրը ունենալը` այո´,
այո´,
մեղք է»:
է»: Մեր Տէրը կը հաստատէ, թէ հարստութիւնը չէ որ
Աստուծոյ խօսքին սերմը կը խեղդէ, այլ` հարստութեան
հրապոյրը (Մատթէոս 13.22):
13) Իր ունեցածին կէսը աղքատներուն տալու
տալու եւ այլոց
քառապատիկ
քառապատիկ հատուցանելու Զակքէոսին խոստումը, կը
պարզէ որ ան հիւրասէր
հիւրասէր անձ մըն էր: Ուստի, հարստութիւն
ունենալը պատճառ մը չէ որ մարդիկ հիւրասէր չըլլան: ՅովՅովհան Ոսկեբերանը կ'ըսէ. «Աբրահամ մեծ հարստութիւն ունէր,
բայց միաժամանակ հիւրասէր ու աղքատասէր
աղքատասէր էր, ուրեմն,
հարստութիւն ունենալը պատճառ պէտք չէ դառնայ որ մարմարդիկ չըլլան հիւրասէր ու աղքատասէր»:
աղքատասէր»: Բայց կարեւոր է
գիտնալ, որ այսօր շատ հարուստներ կան, որոնք թէպէտ
հիւրասէր են,
են, բայց աղքատասէր չեն. այսպիսիները ճաշի կը
հրաւիրեն իրենց սիրելիները, իրենց գործի յաջողութիւնը
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պայմանաւորողները, իրենց բարեկամներն ու դասակիցները,
դասակիցները,
բայց անտարբեր են աղքատին, կարիքաւորին, զրկուածին ու
անտեսուածին հանդէպ: Այսպիսիները հիւրասէր պէտք չէ
կոչել, եւ ո´
ո´չ ալ իրենց ըրածը` հիւրասիրութիւն: ԱյսպիսինեԱյսպիսիները անձնասէր պէտք է կոչել, որովհետեւ
որովհետեւ միայն իրենց անձնաանձնական հաշիւներէն մղուած կը շարժին:
Հարստութիւնը օրհնութիւն է երբ կը գտնուի աղքատաաղքատասէր մարդոց
մարդոց ձեռքին մէջ, եւ անէծք է երբ կը գտնուի դրամասէր
մարդոց ձեռքին մէջ:

«Յիսուս ըսաւ անոր.անոր.- “Այսօր այս տունը փրկուեցաւ,
քանի այս մարդն ալ Աբրահամի զաւակ
(Ղուկաս 19.9):
զաւակ է”
է”» (Ղուկաս

1) Յիսուս միայն Զակքէոսի փրկութեան մասին չէ որ կը
խօսի,
խօսի, այլեւ անոր ամբողջ տան փրկութեան մասին: Տունին
անդամներէն
անդամներէն մէկուն փրկութիւնը, կրնայ հետագային ամբողջ
տունը փրկութեան առաջնորդել:
առաջնորդել: Երբ անձնապէս ընդունինք
փրկութիւնը, նկատի պէտք է առնենք, որ ճամբայ մը բացած
կ’ըլլանք Փրկիչին եւ մեր ընտանիքին, հարազատներուն ու
բարեկամներուն միջեւ: Երբ ընտանիքի մը մէջ մէ´
մէ´կ հոգի
դարձի գայ, անոր պատճառով Աստուած կրնայ իր օրհնուօրհնութիւնը թափել ամբողջ ընտանիքին վրայ: Դուն չե՞ս ուզեր
ըլլալ այդ մէկ հոգին: Եկո´
Եկո´ւր Յիսուսին, եւ տես թէ ան ի´
ի´նչպէս
քեզ պիտի գործածէ հարազատներուդ, ընտանիքիդ, եկեղեցիեկեղեցիիդ ու շրջապատիդ կեանքին մէջ: Եթէ կ'ուզես հարազատնեհարազատներուդ փրկութիւնը տեսնել, ընդունէ´
ընդունէ´ Տէրը սրտիդ մէջ, եւ ան
քեզ հարազատներուդ հասնելու միջոց մը պիտի դարձնէ:
Գործք Առաքելոց գիրքը
գիրքը շատ գեղեցիկ կերպով ցոյց կու
տայ մեզի, թէ ինչպէս երբ ընտանիքի մը հայրը ընդգրկէր
Քրիստոսի հաւատքը՝ անոր հետ միասին իր ընտանիքի
ամբողջ անդամները կ’
կ’ընդգրկէին նոյն հաւատքը: Այսպէս,
օրինակ, երբ Լիդիա հաւատաց Պօղոս առաքեալի խօսքերուն,
խօսքերուն,
«ինք եւ իր ընտանիքը մկրտուեցան
(Գործք 16.15): Կը
մկրտուեցան»
տուեցան» (Գործք
տեսնենք, թէ ինչպէս Լիդիայի հետ՝ անոր ամբողջ ընտանիքը
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ընդգրկեց Յիսուսի հաւատքը: Դարձեալ, երբ առաքեալը կը
քարոզէր Կորնթոսի մէջ, «ժողովրդապետը՝ Կրիսպոս, իր
ամբողջ ընտանիքով հաւատաց Տիրոջ»
Տիրոջ» (Գործք
(Գործք 18.8): Հոս եւս
կը տեսնենք թէ ինչպէս Կրիսպոսի հաւատքին
հաւատքին կը միանան իր
ընտանիքի բոլոր անդամները:
անդամները: Երբ Փիլիպպէի բանտապետը
դարձի եկաւ, անմիջապէս «ինք եւ բոլոր իրենները մկրտուեմկրտուեցան»
ցան» (Գործք
(Գործք 16.33): Յստակ է որ «իրենները
իրենները» ըսելով, կ’
կ’ակակնարկուի ընտանիքի բոլոր անդամներուն:
2) «Այսօր այս տունը փրկուեցաւ...»
փրկուփրկուեցաւ...»: Զակքէոսին փրկութիւնը պէտք է հաւա´
հաւա´տք ու վստահութի
վստահութի´
թի´ւն ներշնչէ բոլոր
մեղաւոր մարդոց Քրիստոսի հանդէպ: Ամբրոսիոս կ'ըսէ.
կ'ըսէ.
«Զակքէոսի պէս մէկուն փրկուիլը` մեր փրկութեան գրաւագրաւականն է: Եթէ Զակքէոսի պէս մեղաւոր մէկը փրկուեցաւ, ուրեուրեմըն թող ոչ ոք փրկութեան համար իր յոյսը կորսնցնէ»:
կորսնցնէ»:
Զակքէոսի փրկութեան օրինակը միակը չէ որ կրնայ
մեղաւորը քաջալերել վստահութեամբ Քրիստոսի յանձնուեյանձնուելու: Նոր Կտակարանը
Կտակարանը կը խօսի մեզի մարդասպան աւազակի
մը փրկութեան մասին (Ղուկաս 23.4123.41-43), շնացող կնոջ մը
փրկութեան մասին (Յովհաննէս 8.18.1-11), եօթը
եօթը չար ոգիներէ ու
իր մեղքերէն ազատագրուած կնոջ մը մասին, որուն անունն
էր Մարիամ Մագդաղենացի (Ղուկաս 8.2), պոռնիկ կնոջ մը
փրկութեան մասին (Ղուկաս 7.37, 50): Այս եւ նման օրինակօրինակներ, կը վստահեցնեն մեզի, թէ Յիսուս կը սիրէ մեզ, եւ ո´
ո´չ
միայն կը սիրէ, այլեւ` կ'ուզէ
կ'ուզէ փրկել, եւ ո´
ո´չ միայն կ'ուզէ
փրկել, այլեւ` կրնա´
կրնա´յ փրկել, եւ ո´
ո´չ միայն կրնայ փրկել,
այլեւ` կը ջանա´
ջանա´յ փրկել, կը հետապնդէ´
հետապնդէ´ մեր փրկութիւնը,
կ'աշխատի
կ'աշխատի´
տի´ մեր փրկութեան համար, եւ միջոցներ կը ստեղստեղծէ` իրմէ հեռու եղող մարդիկը` մօտեցնելու իրեն: Այս մասին
սքանչելի վկայ
վկայութիւն մը ունինք Հին Կտակարանին
Կտակարանին մէջ.

«Աստուած մարդու մը հոգին չ'առներ, հապա միջոցներ կը
հնարէ,
հնարէ, որպէսզի աքսորուածը իրմէ աքսորուած չմնայ»
չմնայ»
(Բ.Թագաւորաց 14.14):
14.14): Սիրելիներ, որքան ալ շատ ու զազրելի
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ըլլան մեր գործած մեղքերը, Յիսուս զանոնք սիրո´
սիրո´վ կը ջնջէ,
կը բաւէ որ խոստովանինք զանոնք, ինչպէս Զակքէոս ինք
խոստովանեցաւ: Յիսուսի համար ո´
ո´չ թէ պարտականութիւն
է մեր մեղքերը սրբելը, այլ` հաճոյք: Մեր գործած մեղքերը ափ
մը հողի նման են, իսկ Յիսուսի փրկարար շնորհքը`
շնորհքը` անծայանծայրածիր ովկիանոս մըն է:
է: Ինչպէս ովկիանոսը
ովկիանոսը կրնայ իր մէջ
առնել
առնել ափ մը հողը եւ զայն կորսնցնել ու անյայտացնել իր
մէջ,
մէջ, նոյնպէս ալ, Յիսուսի փրկարար շնորհքի անծայրածիր
ովկիանոսը
ովկիանոսը կրնայ իր մէջ առնել ափ մը հողի նմանող մեր
մեղքերը եւ զանոնք սրբել ու գոյազրկել յաւերժապէս:
3) «Այս մարդն ալ Աբրահամի զաւակ է»:
է»: Ինչո՞ւ համար
Յիսուս
Յիսուս Զակքէոսը
Զակքէոսը «Աբրահամի զաւակ»
զաւակ» կը կոչէ:
կոչէ: Երկու
պատճառով.պատճառով.ա) Աստուած խոստացած էր իր օրհնութիւնը տալ բոլոր
այն մարդոց` որոնք պիտի քալէին Աբրահամի հաւատքի
հետքերով: Հետեւաբար, Յիսուս Զակքէոսը
Զակքէոսը «Աբրահամի զազաւակ»
ւակ» կոչելով, ուզեց ցոյց տալ մրթմրթացող հրեաներուն, թէ
Զակ
Զակքէոս խոստումի´
խոստումի´ զաւակ էր,
էր, օրհնութեա´
օրհնութեա´ն զաւակ էր,
էր,
ընտը
փրկութեա´ն զաւակ էր:
ընտըրեալ ժողովուրդի´
ժողովուրդի´ զաւակ էր, փրկութեա´
Զաւակ
Զաւակ մը՝ որուն կը պատկանէր «թէ´
թէ´ Աստուծոյ որդիները

ըլլալու փառքը, թէ´
թէ´ ուխտին գիրքերը, թէ´
թէ´ օրէնսդրութիւնը,
թէ´
թէ´ պաշտամունքը
պաշտամունքը եւ թէ´
թէ´ խոստումները
խոստումները»
րը» (Հռոմայեցի
(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 9.4):
Յիսուսի հայեացքով Զակքէոսը «Աբրահամի զաւակ»
զաւակ» էր, այլ
խօսքով՝ փրկութեան զաւակ, մինչդեռ
մինչդեռ Փարիսեցիներուն ակակնոցով՝ մեղքի ու կորուստի զաւակ էր անիկա: Մարդոց հայհայեացքով մենք կրնանք անարժէք մէկը ըլլալ,
ըլլալ, բայց Աստուծոյ
հայեացքով,
հայեացքով, մենք մեծ արժէք ենք, քանի իր Որդիին արեան
գինն ենք:
ենք:
բ) Զակքէոս Իսրայէլացի ըլլալով, ինքնաբերաբար կրնար
կոչուիլ «Աբրահամի զաւակ»,
զաւակ», որովհետեւ Աբրահամ Իսրայէլի
հայրն էր
էր: Բայց հիմնական պատճառը
պատճառը թէ ինչո´
ինչո´ւ Զակքէոս
կոչուեցաւ «Աբրահամի զաւակ»,
զաւակ», այն է՝ որ ան ունէր իր սրտին
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մէջ Աբրահամեան հաւատք: Ինչպէս
Ինչպէս երբ Աբրահամ լսեց
Աստուծոյ ձայնը, հաւատքով ձգեց ամէն ինչ եւ հետեւեցաւ
Աստուծոյ կոչին, այնպէս ալ, Զակքէոս լսելէ ետք Քրիստոսի
ձայնը՝ հրաժարեցաւ այն բոլորէն որ զինք կը կապէր այս
աշխարհին եւ դարձաւ հաւատացող
հաւատացող ու հետեւորդ Քրիստոսի:
Մենք եւս,
եւս, երբ լսենք Տիրոջ
Տիրոջ ձայնը, անջատենք մեր սիրտը
աշխարհի սէրէն եւ զայն կապենք Քրիստոսի սիրոյն:
Հաստատեցինք, թէ Զակքէոս Իսրայէլացի ըլլալուն հահամար չէր որ «Աբրահամի զաւակ»
զաւակ» կոչուեցաւ կամ փրկուեցաւ,
այլ` որովհետեւ Աբրահամեան հաւա´
հաւա´տք ունէր իր սրտին
մէջ: Այսօր շատ հայեր կան, որոնք կը
կը խորհին ու կը կարծեն,
թէ իրենք կրնան փրկուիլ, պարզապէս որովհետեւ հայ ընտաընտանիքի մէջ ծնած են, մանկութեան մկրտուած են, եւ սուրբ ԳրիԳրիգոր Լուսաւորիչ
Լուսաւորիչը
ուսաւորիչը ունին իբրեւ հաւատքի հայր: Եւ սակայն,
հայ ընտանիքի մէջ ծնած ըլլալը մեզ չի փրկեր, եթէ երբեք չենք
ծնած Քրիստոսով ու Քրիստոսի մէջ: Մանուկ
Մանուկ (կամ չափաչափահաս) տարիքին մկրտուած ըլլալը մեզ արքայութեան ժառանժառանգորդ չի դարձներ,
դարձներ, եթէ երբեք չենք մկրտուած Սուրբ Հոգիին
պտուղներով (Գաղատացիս 5.225.22-23): Սուրբ Գրիգոր ԼուսաւոԼուսաւորիչը իբրեւ հաւատքի հայր ունենալը մեզ հաւատացեալ
հաւատացեալ
չ'ըներ,
չ'ըներ, եթէ երբեք
երբեք չենք հետեւիր անոր հաւատքի քայլերուն:
4) Ասկէ առաջ բացատրեցինք, թէ Զակքէոսի բառերը`
«եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի հատուհատուցանեմ անոր»
անոր», յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ ան որոշ անիրաանիրաւութիւններ գործած էր: Հակառակ որ ան անուղղակի կերպով
խոստովանեցաւ այս
այս իրողութիւնը, եւ սակայն, ուշագրաւ է,
որ Յիսուս ո´
ո´չ մէկ յանդիմանական խօսք ըսաւ եւ կամ ո´
ո´չ մէկ
հրահանգ տուաւ Զակքէոսին որ կրնար զինք վիրաւորել:
վիրաւորել: Հոսոսկէ կը սորվինք, թէ երբ մեղաւոր մարդը դարձի կու գայ,
Աստուած երբեք չի´
չի´ յիշեցներ անոր` իր գործած մեղքերը,
մեղքերը,
բնաւ չի´
չի´ յանդիմաներ, հաշիւ չի´
չի´ պահանջեր, չի´
չի´ պախարապախարակեր ու չի´
չի´ խոցոտեր զայն: Յիշեցէք անառակ որդիին առակը:
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Երբ անառակ որդին տուն դարձաւ, հայրը զինք սիրով ու վավազելով դիմաւորեց,
դիմաւորեց, համբոյրով ու արցունքով ընդունեց. բնա
բնա´
նա´ւ
հարց չտուաւ անոր թէ ի´
ի´նչ բանի վրայ մսխած էր իր
իր հարըսհարըստութիւնը.
տութիւնը. զին
զինք
ինք ապերախտ կամ հայրադրուժ չկոչեց, դաւադաւաճան կամ անհնազանդ չանուանեց:
չանուանեց: Հայրը միայն սէ´
սէ´ր ցոյց
տուաւ դարձի եկող իր որդիին հանդէպ, ճիշդ ինչպէս Յիսուս
ինք միայն սէ´
սէ´ր ցուցաբերեց Զակքէոսի նկատմամբ:
Թանկագին ընթերցողներ, Յիսուս ոստիկան մը չէ որ սուսուրը ձեռքին բռնած, կը սպասէ որ մէկը մեղք գործէ, որպէսզի
երթայ եւ զայն
զայն պատժէ: Յիսուս մեզ կը սիրէ: Պէտք է հաւահաւատա´
տա´նք իր սիրոյն: Պէտք է հաւատանք որ ան մեզի´
մեզի´ կը նայի
եւ ո´
ո´չ թէ մեր մեղքերուն: Պէտք է հաւատանք որ կ'ուզէ մեր
մեղքերուն պատիժը վերցնել եւ ո´
ո´չ թէ մեզ
մեզ պատժել մեր
մեղքերուն համար: Քրիստոսի ուշադրութեան առարկան
մե´
մե´նք ենք եւ ո´
ո´չ թէ մեր մեղքերը:

«Որովհետեւ Մարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու
եւ փրկելու»
(Ղուկաս 19.10):
փրկելու» (Ղուկաս

1) Յիսուս այս բառերով կ'եզրակացնէ իր խօսքը, պարպարզելով այն հիմնական նպատակը որուն համար աշխարհ
եկաւ: Ան կորսուածը փնտռելու եկաւ: Ո՞վ է կորսուած մարդը:
Աստուածաշունչին մէջ «կորսուած»
կորսուած» բառով կը հասկնանք`
թէ´
թէ´ մեղքի կեանք ապրող եւ անոր պատճառով կորսուած
մարդիկը, եւ թէ´
թէ´ յաւերժապէս կորսուած մարդիկը: Այստեղ
Յիսուս մեղքի մէջ կորսուած մարդոց մասին է որ կը խօսի:
Հետեւաբար, կորսուած մարդը մեղքի տիղմին մէջ կորսուածն
է. Յիսուս եկաւ, որպէսզի լուայ զայն իր արիւնով: Կորսուած
մարդը անհաւատութեան մէջ կորսուածն է. Յիսուս եկաւ,
որպէսզի զայն հաւատքի բերէ: Կորսուած մարդը ինքն իր
փրկութեան հանդէպ անտարբեր եղող մարդն է. Յիսուս եկաւ,
որպէսզի զայն դուրս բերէ իր անտարբերութենէն, փրկէ, ու
փրկութեան տարածիչ դարձնէ: Յիսուս ի´
ի´նքն է որ կը փնտռէ
ու կը գտնէ մեղքի հետեւորդ մարդիկը
մարդիկը եւ զանոնք արդարուարդարու147

թեան հետեւորդ կը դարձնէ: Յիսուս ի´
ի´նքն է որ կորսուածը կը
գտնէ ու զայն` կորսուածը գտնող
գտնող կը դարձնէ:
2) Ուշագրաւ է «փնտռել»
փնտռել» բայը: «Փնտռել»
Փնտռել» բայը ճիգ ու
ջանք կ’
կ’ենթադրէ, ժամանակ ու յարատեւութիւն կ’
կ’ենթադրէ,
համբերութիւն եւ աննկուն կամք կ’
կ’ենթադրէ: Կորսուած
ոչխարին առակը ցոյց կու տայ, թէ ի´
ի´նչպէս Յիսուս կը փնտռէ
կորսուած մարդը «մինչեւ որ գտնէ զայն
զայն» (Ղուկաս 15.4), եւ
զինք
դո´ւրս կը
զինք գտնելէ
գտնելէ ետք մեղքի անդունդին մէջ ինկած` դո´
բերէ անկէ ու կը բարձրացնէ իր ուսերուն վրայ, իր սրտին
մօտիկ: Կորսուած դրամին առակը եւս կը բացայայտէ, թէ
Յիսուս աշխարհ եկաւ մեղքի փոշիի
փոշիին մէջ կորսուած մարդը
փնտռելու ու գտնելու (Մատթէոս
(Մատթէոս 15.8):
15.8): Քանի կորսուած
դրամին առակը յիշեցի, այս առիթով կարեւոր է երեք ամփոփ
նշումներ կատարել.կատարել.ա) Անցեալին կայսրեր իրենց պատկերը կը զետեղէի
զետեղէին
դրամներու վրայ: Անցեալին ոեւէ անձ որ իր մօտ ունէր կամ
կը պահէր դրամներ որոնց վրայ կայսրին պատկերը դրոշմը
դրոշմըուած էր,
էր, պարտաւոր
պարտաւոր էր հսկել այդ պատկերի մաքրութեան
մաքրութեան,
թեան,
որպէսզի ժանգը հեռու մնար դրամէն ու դրամին վրայ
գտնուող
գտնուող պատկերէն:
պատկերէն: Մենք եւս որ Աստուծոյ պատկերը կը
ան-կրենք մեր ներսիդին, կոչուած ենք մաքուր պահելու մեր ան
ձերը, մեր սիրտն ու հոգին, մեր միտքն ու մարմինը, որպէսզի
չարատաւորուի
չարատաւորուի մեր մէջ գտնուող Աստուծոյ պատկերը:
բ) Ոեւէ անձ որ գտնէր դրամի կտոր մը հողին մէջ, պէտք
էր զայն մաքրէր` հանդէս բերելու համար անոր վրայ
գտնուող կայսրին պատկերը: Եթէ երբեք կայսրը ժամանակաժամանակակից էր
էր իրեն, այլ խօսքով` կենդանի էր
էր, դրամը աւելի արժէք
կ'ունենար քան
քան եթէ երբեք կը պատկանէր մեռած կայսրի մը:
Մենք սիրելիներ, յաւերժապէս կենդանի Աստուծոյ մը պատպատկերը ունինք մեր մէջ, եւ այս իսկ պատճառով, մենք յատուկ
արժէք կը ներկայացնենք Աստուծոյ համար:
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գ) Ինչպէս մարդ մը փոշիին ու հողին մէջ կորսուած
դրամը կը փնտռէր,
փնտռէր, եւ գտնելէ
գտնելէ ետք` ջուրով կը մաքրէր
մաքրէր,
որպէսզի հանդէս բերէր կայսրին պատկերը, այնպէս ալ,
ալ,
Յիսուս մեզ կը փնտռէ մեղքի փոշիին մէջ, եւ
եւ գտնելէ
գտնելէ ետք` կը
մաքրէ մեզ իր արիւնով` վերականգնելու մեր մէջ Աստուծոյ
պատկերը, եւ կը ներկայացնէ իր Հօրը:
3) «Փնտռել
«Փնտռել»
Փնտռել» բառը ցոյց կու տայ նաեւ, թէ Յիսուս միջոցմիջոցհա-ներ կը փնտռէ ու կը ստեղծէ դարձի բերելու ու փրկելու հա
մար մարդը (Բ.Թագաւորաց
(Բ.Թագաւորաց 14.14): Բոլոր մարդիկը նոյնը չեն,
նոյն սիրտը չունին, եւ ուստի` բոլորին դարձը նոյն ձեւով
տեղի չ'ունենար: Ոմանք Յիսուսի սէրը վայելելով կրնան
դարձի գալ, իսկ ուրիշներ` Յիսուսի
Յիսուսի կողմէ թոյլ տրուած փորփորձութեամբ մը. ոմանք դարձի կու գան զօրեղ յանդիմանութենէ
մը ետք, իսկ ուրիշներ` քաջալերական խօսք մը լսելէ ետք.
ոմանք հաւատքի գիտակցութեան կու գան երբ երկինքը
պատասխանէ իրենց աղօթքներուն, իսկ ուրիշներ` գիտակգիտակցութեան կու գան երբ երկինքը
երկինքը լուռ մնայ իրենց մատուցած
աղօթքներուն դիմաց, եւայլն:
եւայլն: Հետեւաբար, երբ Յիսուս կը
հաստատէ
հաստատէ թէ ինք կորսուած մարդիկը կը փնտռէ, ըսել կ'ուզէ,
նաեւ, թէ ինք իւրաքանչիւր կորսուած մարդու դարձին հահամար` կը փնտռէ անոր յատուկ այն միջոցը կամ կերպը,
կերպը, այն
ձեւը կամ ճամբան, որով անիկա կրնայ դարձի բերուիլ ու
փրկուիլ:
4) Վերջին բացատրութիւն մը «Մարդու Որդին»
Որդին» բառերուն
կապակցաբար: Ինչո՞ւ համար Յիսուս ինքզինք կը կոչէ`
«Մարդու Որդին»
Որդին»: Քանի մը պատճառներով.պատճառներով.ա) Քրիստոս ինքզինք «մարդ»
մարդ» կամ «Մարդու Որդին»
Որդին» կը
կոչէ, ցոյց տալու համար, թէ ինք
ինք չ'ուզեր ինքզինք անջատել
կամ անջատուած տեսնել մարդկային ընտանիքէն: Քրիստոսի
համար հրճուանք է բնակիլ մարդոց հետ ու մարդոց միջեւ:
Արարիչին համար ուրախութիւն է ըլլալ իր արարածներուն
կողքին: Քրիստոս ինքզինք «Մարդու Որդին»
Որդին» կոչելով կ'ուզէ
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բացայայտել, թէ ինք լոկ
լոկ երկինքի մէջ բնակող Աստուածը չէ,
այլ` մարդոց կեանքին մէջ բնակող Աստուածը:
բ) Քրիստոս ինքզինք «Մարդու Որդին»
Որդին» կը կոչէ, պարզելու
համար, թէ մարդ արարածը իրեն համար արժէք է: Եթէ մարդ
արարածը արժէք չըլլար Քրիստոսի համար` ան ինքզինք
«Մարդու Որդին»
Որդին» պիտի չանուանէր:
չանուանէր:
գ) Քրիստոս ինքզինք «Մարդու Որդին»
Որդին» կոչելով` մարդմարդկային սերունդին պատիւն է որ բարձրացուց: Արդարեւ, մարմարդուս համար պատիւ է` տեսնել Արարիչ
Արարիչ Աստուածը ինքզինք
«Մարդու Որդի»
մարդ» կը կոչէ:
Որդի» կամ լոկ «մարդ»
դ) Քրիստոս ինքզինք «Մարդու Որդին»
Որդին» կը կոչէ, բացայայբացայայտելու համար այն
այն սէրն ու հոգածութիւնը որ ան ունի մարմարդուն հանդէպ: Եթէ Տէրը չսիրէր մարդիկը եւ անոնց հանդէպ
հանդէպ
հոգատար չըլլար` ան ինքզինք «Մարդու Որդի»
Որդի» պիտի չկոչէր:
ե) Քրիստոսի կողմէ գործածուած «Մարդու Որդին»
Որդին» բաբացատրութիւնը հրաւէր մըն է մարդուն` մտերմութիւն հասհաստատելու իրեն հետ: Երբ Քրիստոս ինքզինք կը կոչէ անունով
մը որ մարդոց յատուկ է, կը նշանակէ թէ ան մարդոց հետ
մտերմանալ կ'ուզէ, մարդոց հետ յարաբերութեան ու կենկենդանի հաղորդակցութեան մէջ մտնել կ'ուզէ:
զ) Քրիստոս ինքզինք «Մարդու Որդին»
Որդին» կը կոչէ, յստակ
դարձնելու համար, թէ ինք մարդեղացած
մարդեղացած Աստուածն է, զոր
մարդեղացաւ մարդոց սիրոյն ու փրկութեան համար:
է) Հաւանաբար հետաքրքրական կ'ըլլայ նաեւ յիշել, թէ
ամէն անգամ երբ Յիսուս խօսեցաւ իր երկրորդ գալուստին
մասին` ինքզինք կոչեց «Մարդու Որդին»
Որդին»: Այսպէս, օրինակ,
ան ըսաւ. «Մարդու Որդին ձեր չակնկալած
չակնկալած ժամուն պիտի
գայ»
ո´չ
գայ» (Ղուկաս
(Ղուկաս 12.40)
12.40): «Չէք գիտեր Մարդու Որդիին գալուն ո´
օրը եւ ո´
ո´չ ալ ժամը»
ժամը» (Մատթէոս
(Մատթէոս 25.13: Տե´
Տե´ս նաեւ`
նաեւ` Մատթէոս
13.41, 24.30,33, 25.31: Ղուկաս 18.8,
18.8, 21.27: Մարկոս 13.26,29,
եւայլն):
եւայլն): Յիսուս իր երկրորդ գալուստին մասին խօսած ատեն`
ինքզինք կը կոչէ «Մարդու Որդին»,
Որդին», մէկ կողմէ ցոյց տալու հահա150

մար թէ ինք աշխարհ պիտի վերադառնայ իբրեւ մարդ, այլ
բացատրութեամբ
բացատրութեամբ մը, իր գալուստը տեղի պիտի ունենայ
տեսանելի կերպով (Գործք 1.11), իսկ միւս կողմէ, ցոյց տալու
համար, թէ ինք իբրեւ Մարդու Որդի պիտի դատէ
դատէ աշխարհն
ու մարդկու
մարդկութիւնը.
իբրեւ Մարդու Որդի պիտի դատէ, որովհեորովհերդկութիւնը. իբրեւ
տեւ Մարդու Որդի եղաւ մարդկութեան փրկութեան համար:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, ինչպէս Զակքէոս կը փափաքէր Քեզ
տեսնել, տո´
տո´ւր որ բոլորս այդ փափաքը ունենանք
ունենանք:
Եւ ինչպէս Զակքէոս բաժնուեցաւ այն ամբոխէն
որ արգելք էր իրեն տեսնելու Քեզ, տո´
տո´ւր որ մենք ալ
համարձակինք
համարձակինք բաժնուիլ ու հեռանալ բոլոր այն երեերեւոյթներէն` որոնք արգելք կ'ըլլան մեզի տեսնելու Քեզ:
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, ինչպէս Զակքէոս վազեց ու ժանտաժանտաթզենի մը բարձրացաւ Քեզ տեսնելու համար, տո´
տո´ւր
որ բոլորս ալ վազենք ու վեր բարձրանանք
բարձրանանք բոլոր այն
մանրուքներէն` որոնք կը զրկեն մեզ լուսափայլ դէմդէմքիդ տեսողութենէն:
Վերջապէս, բարի´
բարի´ Տէր,
Տէր, ինչպէս կանգ առիր ու
նայեցար Զակքէոսին որ Քեզ տեսնել կ'ուզէր, այնպէս
ալ կանգ առ բոլոր անոնց մօտ` որոնք Քեզ տեսնելու
ու Քեզմով կշտանալու փափաք ունին, եւ կանչէ
զիրենք` ինչպէս կանչեցիր Զակքէոսը: Անոնք որոնք
ոչխարներդ են` պիտի լսեն ձայնդ:
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Յիսուսի այլակերպութիւնը
(Ղուկաս 9.289.28-36)
36)

Այս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը օր ետք, Յիսուս իր
հետ առնելով Պետրոսը, Յակոբոսը եւ Յովհաննէսը, լեռ
լեռ
ելաւ աղօթելու: Եւ մինչ կ'աղօթէր, անոր դէմքը
այլակերպուեցաւ եւ հագուստը փայլուն սպիտակ գոյն
առաւ:
առաւ: Եւ ահա երկու հոգիներ` Մովսէսն ու Եղիան
երեւցան իրենց փառքով, կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր
մահուան
մահուան մասին, որ պիտի պատահէր
պատահէր Երուսաղէմի
Երուսաղէմի մէջ:
Պետրոսի եւ իրեն ընկերացողներուն աչքերը քունով
ծանրացած էին, բայց սթափեցան եւ տեսան Յիսուսի
փառքը, եւ երկու մարդիկը որոնք
որոնք անոր հետ էին: Երբ
Մովսէս եւ Եղիա կը մեկնէին, Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.
- Վարդապե´
Վարդապե´տ, լաւ է որ հոս մնանք. երեք վրաններ
շինենք` մէկը քեզի, մէկը
մէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի
համար:
համար:
Սակայն չէր գիտեր թէ ի՞նչ կ'ըսէր:
կ'ըսէր: Տակաւին
Պետրոս կը խօսէր, երբ ամպ մը եկաւ եւ շուքի տակ
առաւ զանոնք: Աշակերտները վախցան, երբ ամպը
ամպը
ծածկեց զիրենք:
Ամպին մէջէն լսուեցաւ ձայն մը, որ կ'ըսէր.
կ'ըսէր.
- Ա´յս է իմ
իմ ընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէք:
ըրէք:
Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս
Յիսուս առանձին էր:
էր:
Աշակերտները այդ օրերուն լուռ մնացին եւ ոեւէ մէկուն
չպատմեցին իրենց տեսածներուն մասին:
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«Այս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը օր ետք, Յիսուս իր հետ
առնելով Պետրոսը, Յակոբոսը եւ Յովհաննէսը, լեռ
լեռ ելաւ
աղօթելու»
(Ղուկաս 9.28):
աղօթելու» (Ղուկաս
1) «Այս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը օր ետք»:
խօսքերը
ետք»: Ո՞ր խօսքերը
ըսելէ շուրջ ութը օր ետք, Յիսուս լեռ բարձրացաւ աղօթելու եւ
այլակերպուելու համար: Երեք Աւետարանիչները
Աւետարանիչները`
ւետարանիչները` ՄատթէՄատթէոս, Մարկոս եւ
եւ Ղուկաս,
Ղուկաս, Տիրոջ նոյն խօսքերը կ'արձանագրեն
այլակերպութեան
այլակերպութեան դրուագին արձանագրութենէն առաջ
(Մատթէոս 16.2416.24-27: Մարկոս 8.348.34-38: Ղուկաս 9.239.23-26): ՅիշՅիշեալ հատուածները կը խօսին Յիսուսին
Յիսուսին հետեւելու պայմանպայմաններուն մասին: Ուշագրաւ է որ երեք Աւետարանիչներն ալ,
այլակերպութեան
այլակերպութեան դրուագին արձանագրութենէն անմիջապէս
առաջ, կ'արձանա
կ'արձանագրեն
ձանագրեն Տիրոջ միեւնոյն խօսքը թեթեւակի
տարբերութեամբ. «Վստահ եղէք, որ հոս գտնուողներէն

ոմանք պիտի չմեռնին` մինչեւ տեսնեն Մարդու Որդին որ կու
գայ իր թագաւորութեամբ»
թագաւորութեամբ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 16.28: Մարկոս 9.1:

Ղուկաս 9.27): Քրիստոս իր երկրորդ գալուստի ժամանակ
պիտի յայտնուի իր թագաւորութեամբ եւ իբրեւ թագաւորթագաւորներու Թագաւոր, բայց յիշեալ համարը չի վերաբերիր իր
երկրորդ գալուստին, որովհետեւ ան կ'ըսէ, թէ «հոս
գտնուողներէն ոմանք պիտի չմեռնին»,
չմեռնին», մինչդեռ մենք գիտենք
որ բոլոր առաքեալներն ալ մեռան:

«Ոմանք պիտի չմեռնին` մինչեւ տեսնեն Մարդու
Մարդու Որդին
որ կու գայ իր թագաւորութեամբ»
թագաւորութեամբ»: Ընդհանրապէս մեկնիչներ
կը հաստատեն, թէ Յիսուս իր տուեալ խօսքով կ'ակնարկէր
«շուրջ ութը օր ետք»
ետք» ըլլալիք իր այլակերպութեան, ուր ան իր
թագաւորական
թագաւորական փառքով յայտնուեցաւ, իսկ աշակերտները
զորս նախքան իրենց մեռնիլը պիտի տեսնէին
տեսնէին Յիսուսը իր
թագաւորութեամբը եկած կամ իր թագաւորական
թագաւորական փառքին
մէջ,
մէջ, նոյնինքն Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքառաքեալներն էին: Հոգեւոր պատգամը զոր կը քաղենք այս կէտէն
այն է, թէ բոլոր
բոլոր անոնք որոնք իրենք զիրենք կենդանի ու
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արթուն կը պահեն հոգիով, անոնք ըլլան մարմնապէս
մարմնապէս ննջած
թէ ողջ, ականատես
ականատես վկաները պիտի ըլլան Տիրոջ երկրորդ
գալստեան: Անոնք պիտի տեսնեն Յիսուսը իր թագաւորական
փառքին մէջ: Ինչպէս Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս
առաքեալները
առաքեալները տեսան Յիսուսը իր այլակերպեալ վիճակին
մէջ, այլ խօսքով` իր աստուածային փառքին մէջ, նոյնպէս
նոյնպէս ալ,
բոլոր հաւատացեալները զայն պիտի տեսնեն իր փառքին ու
փառաւորութեանը մէջ, երբ անիկա որոշէ թողուլ երկինքը ու
երկիր իջնել:
2) Մատթէոս եւ Մարկոս կ'ըսեն, թէ Յիսուսի այլակեր
այլակերկերպութիւնը իր վերոյիշեալ խօսքերուն (Մատթէոս
(Մատթէոս 16.2416.24-28,
17.1: Մարկոս 8.348.34-38, 9.1) արտասանութենէն վեց օր ետք էր
էր
որ տեղի ունեցաւ, իսկ Ղուկաս կ'ըսէ` «ութը օր ետք»
ետք» (Ղուկաս
9.28): Յստակ է թէ Մատթէոս եւ Մարկոս
Մարկոս «վեց օր ետք»
ետք» կ'ըսեն,
որովհետեւ չեն հաշուեր առաջին օրը, այսինքն` իր
վերոյիշեալ խօսքերու արտասանման
արտասանման օրը, եւ վերջին օրը,
այսինքն` այլակերպութեան
այլակերպութեան օրը: Անոնք կը հաշուեն միայն
միջանկեալ օրերը: Մինչդեռ Ղուկաս «ութը օր ետք»
ետք» կ'ըսէ,
որովհետեւ կը հաշուէ առաջին ու վերջին օրերը նաեւ,
այսինքն` Տիրոջ վերոյիշեալ
վերոյիշեալ խօսքերը խօսած օրը եւ այլաայլակերպութեան օրը:
3) Վերեւ հաստատեցինք թէ Յիսուս նախքան իր
այլակերպութիւնը,
այլակերպութիւնը, խօսեցաւ իրեն հետեւելու պայմաններուն
մասին (Մատթէոս 16.2416.24-28:
28: Մարկոս 8.348.34-38,
38, 9.1: Ղուկաս
9.239.23-27):
27): Յիսուսի վերոյիշեալ
վերոյիշեալ խօսքերուն արտասանութեան
պահէն սկսեալ մինչեւ այլակերպութեան պահը, մենք ունինք
վեց ամբողջ օրեր: Աւետարանիչները
Աւետարանիչները բնաւ մեզի չեն ըսեր եթէ
երբեք այս վեց օրերու ընթացքին, Յիսուս ոեւէ խօսք խօսած է
կամ ոեւէ գործ կատարած է իր այլակերպութենէն
այլակերպութենէն առաջ: ՀաՀաւանաբար յիշեալ վեց օրերը Յիսուսի համար
համար առանձնութեան,
խոկումի, աղօթքի, ծոմապահութեան օրեր եղած ըլլան, իբրեւ
պատրաստութիւն այլակերպութեան հրաշալի
հրաշալի դէպքին,
դէպքին, որով
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ան պիտի բացայայտէր
բացայայտէր իր աշակերտներուն իր աստուածաաստուածային յաւերժ ինքնութիւնը: Յիսուս իր այս վերաբերմունքով
սորվեցուց մեզի,
մեզի, թէ բոլոր անոնք
անոնք որոնք կ'ուզեն վայելել
ներքին այլակերպութիւն
այլակերպութիւն մը, կամ կ'ուզեն Տիրոջ կողմէ
յայտնութիւն մը ունենալ,
ունենալ, անհրաժեշտ
անհրաժեշտ է որ ճիշդ իրեն նման,
գէթ մէկ շաբաթ քաշուին, առանձնանան,
առանձնանան, եւ իրենց ժամանակը
անցնեն խոկումով ու աղօթքով:
աղօթքով: Ճշմարիտ հոգեւոր այլակերայլակերպութիւնը, հետեւանքն է առանձնութեան
առանձնութեան այն պահերուն զորս
մարդը կ'անցնէ Աստուծոյ հետ:
4) «Յիսուս իր հետ առնելով Պետրոսը, Յակոբոսը եւ
Յովհաննէսը, լեռ ելաւ աղօթելու»:
աղօթելու»: Ինչո՞ւ համար Յիսուս բոլոր
աշակերտները հետը չառաւ, որպէսզի բոլորը վկայ ըլլային իր
այլակերպութեան ու աստուածային փառքին: Սարգիս Վրդ.
Կունդ8 այս մասին կ'ըսէ. «Յիսուս բոլոր աշակերտները հետը

չառաւ, որովետեւ անոնց մէջ էր Յուդան որ օտարացած էր
Աստուծոյ արքայութենէն. զայն տանիլը
տանիլը ճիշդ չէր, եւ զայն
առանձին թողուլն ալ ճիշդ չէր»:
չէր»: Այս իրողութիւնը կը յիշեցնէ
մեզի, թէ անոնք որոնք կ'ուրանան Յիսուսը` արժանի պիտի
չըլլան տեսնելու անոր փառքն ու փառքի մեծութիւնը:
Հարցումը կարելի է ուրիշ ձեւով մը նաեւ դնել: Ինչո՞ւ
համար երբ Յիսուս պիտի այլակերպուէր` հետը առաւ
Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալները միայն.միայն.-

Ապրած է 12-րդ դարուն: Արեւելեալ Հայաստանի նշանաւոր վարդապետներէն էր: Ուսանած է Հաղբատի վանքին մէջ եւ աշակերտը եղած է Յովհաննէս Սարկաւագ Վարդապետին: Կատարած է Ղուկասու Աւետարանի
մեկնութիւնը, իբրեւ հիմնական աղբիւրներ գործածելով` Եփրեմ Ասորիի,
Յովհան Ոսկեբերանի, Կիւրեղ Աղեքսանդրացիի, Ստեփանոս Սիւնեցիի, եւ
Իգնատիոս Սեւլեռնեցիի մեկնողական գործերը: Ղուկասու Աւետարանի
կողքին, կատարած է նաեւ Յովհաննու Աւետարանի եւ Եսայի մարգարէութեան մեկնութիւնները: Կատարած է նաեւ մեկնութիւնը Ընդհանրական
նամակներուն, լայնօրէն օգտագործելով Աթանաս Աղեքսանդրացիի
Ընդհանրական նամակներուն վերաբերեալ կատարած մեկնութիւնները:

8
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ա) Երբ
Երբ Յիսուս ուզեց գիտնալ աշակերտներուն կարծիքը
իր մասին, Պետրոս ի´
ի´նքն էր որ պատասխանեց. «Դուն
Քրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ Որդին»
Որդին» (Մատթէո
(Մատթէոս
Մատթէոս 16.16):
Այս իմաստով, Պետրոս առաքեալ կը ներկայացնէ՝ ՀԱՒԱՏՔԸ:
Յակոբոս առաքեալ
առաքեալ եղաւ առաջին քրիստոնեայ նահանահատակը որ սպաննուեցաւ Հերովդէս Ագրիպպաս Ա.Ա.-ի կողմէ
յաւիտենական
յաւիտենական կեանքի յոյսին համար, եւ ուստի ան կը
ներկայացնէ՝ ՅՈՅՍԸ:
Յովհաննէս առաքեալ հինգ առիթներով ինքզինք կոչեց`
«այն աշակերտը զոր Յիսուս կը սիրէր»
սիրէր» (Յովհ
(Յովհաննէս
Յովհաննէս 13.23,
19.26, 20.2, 21.7,20):
21.7,20): Իր նամակներուն մէջ նաեւ սքանչելի
խօսքեր ունի սիրոյ մասին: Եւ հետեւաբար, ան դարձաւ սիրոյ
առաքեալը, եւ ուստի, կը ներկայացնէ՝ ՍԷՐԸ:
Եթէ Պետրոս կը ներկայացնէ՝ ՀԱՒԱՏՔԸ, Յակոբոս՝
Յակոբոս՝
ՅՈՅՍԸ, եւ Յովհաննէս՝ ՍԷՐԸ, կը նշանակէ որ մենք ունեցանք
մեծագոյն երեք պարգեւները կամ առաքինութիւնները՝
առաքինութիւնները՝
հաւատք, յոյս եւ սէր: Պօղոս առաքեալ այս երեք պարգեւները
կը կոչէ՝ «միակ կարեւոր բաներ»
բաներ»ը (Ա.Կորնթացիս 13.13):
Հետեւաբար, Յիսուս հետը առաւ այս երեք առաքեալ
առաքեալնե
աքեալնեները, որովհետեւ անոնք կը ներկայացնեն եւ կը խորհրդանշեն՝
Հաւատքը, Յոյսը եւ Սէրը, յիշեցնելով մեզի, թէ անոնք որոնք
կ’ուզեն հասնիլ հոգեւոր ու մարմնաւոր յաւիտենական
այլակերպութեան, որ Տիրոջ երկրորդ գալուստին տեղի պիտի
ունենայ, պէտք է ՀԱՒԱՏԱՆ Յիսուսի,
Յիսուսի, պէտք
պէտք է իրենց ՅՈՅՍԸ
Տիրոջ վրայ դնեն եւ պէտք է ՍԻՐԵՆ Տէրը:
Արդ, կրնա՞նք
կրնա՞նք Պետրոսի նման վկայել Տիրոջ համար:
Կրնա՞նք Յակոբոսի նման պատրաստ ըլլալ նահատակուելու
իրեն համար: Կրնա՞նք Յովհաննէսի նման սիրել զայն:
բ) Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալները
նկարագիրով եւ բնաւորութեամբ ըմբոստ, յախուռն եւ
այլամերժ էին: Եւ իբր այդպիսին,
այդպիսին, անոնք կարիքը ունէին
փոխուելու ու փոխակերպուելու հոգեպէս, եւ տաշուելու ու
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յղկուելու նկարագիրով ու բնաւորութեամբ: Քրիստոսի
աստուածային
աստուածային փառքը տեսնելը կրնար շատ բան փոխել
անոնց նկարագիրին մէջ: Աւետարանական
Աւետարանական որոշ հատուածհատուածներ ցոյց կու տան, թէ իսկապէս Յովհաննէսն ու Յակոբոսը
տաքարիւն եւ այլամերժ մարդիկ էին: Կը կարդանք թէ ինչպէս
Քրիստոսի անունով չար ոգիներ դուրս շպրտող անձի մը
Յովհաննէս կ'արգիլէ այդ գործը կատարել (Ղուկաս 9.499.49-50),
կը տեսնենք թէ ինչպէս անոնք
անոնք փափաք կը յայտնեն երկինքէն
կրակ իջեցնել սամարական գիւղի մը վրայ (Ղուկաս 9.549.54-55):
Իրենց այս բնաւորութեան համար, Յիսուս զանոնք կը կոչէ`
«Բոաներգես»,
Բոաներգես», այսինքն` «Որոտացող Մարդիկ»
Մարդիկ» (Մարկոս
3.17): Քրիստոսի փառքի լոյսը Յակոբոս ու
ու Յովհաննէս առաքառաքեալներուն
եալներուն որոտացող
որոտացող սիրտերը փոխակերպեց խաղաղասէր
սիրտերու: Անոր փառքի լոյսը մեր ալ այլամերժ ու որոտացող
սիրտերը կրնայ փոխել մարդասէր սիրտերու:
գ) Յիսուս ուզեց որ անոնք տեսնեն իր աստուածային
փառքը, որպէսզի հաստատուն հաւատք ունենային իրեն
հանդէպ, որովհետեւ անոնք եկեղեցւոյ կեանքին
կեանքին մէջ մեծ
դերակատարութիւն պիտի ունենային: Պօղոս առաքեալ,
Յովհաննէս ու Պետրոս առաքեալները կ'անուանէ «եկեղեցւոյ
սիւները»
սիւները» (Գաղատացիս 2.9):
դ) Քրիստոս գիտնալէ ետք ժողովուրդին կարծիքը իր
մասին,
մասին, աշակերտներուն հարցուց թէ իրենք
իրենք ի´
ի´նչ կ'ըսեն իր
կամ իր ինքնութեան
ինքնութեան մասին: Պետրոս պատասխանեց. «Դուն
Քրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ Որդին»
Որդին» (Մատթէոս
(Մատթէոս 16.1516.1516): Քրիստոս լեռ հանեց Պետրոսը եւ հոն այլակերպուեցաւ
անոր եւ Յակոբոս ու
ու Յովհաննէս առաքեալներուն
առաքեալներուն դիմաց,
որպէսզի հաստատէր Պետրոսին ըսածը եւ ցոյց տար անոնց,
թէ անոր ըրած յայտարարութիւնը
յայտարարութիւնը ճիշդ էր: Սարգիս Վրդ.
Կունդ կը հաստատէ, թէ Յիսուս Պետրոսը հետը լեռ
բարձրացուց, «որպէսզի Պետրոս վերստին լսէր այն` ինչ որ

Հայրը խօսած էր իր միջոցաւ, եւ որպէսզի ականջով լսէր ինչ
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որ իր լեզուով պատմեց ու աչքով տեսնէր ինչ որ սրտով կը
հաւատային»:
հաւատային»:

ե) Տակաւին, Յիսուս այլակերպութեան
այլակերպութեան ժամանակ, հետը
առաւ Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալն
առաքեալները,
եալները,
որպէսզի հետագային անոնք իր այլակերպութեան ու փառքի
մեծութեան
վկաները
ըլլային,
որովհետեւ
Օրէնքին
համաձայն երկու կամ երեք հոգիներ պէտք էր ականատես
ականատես
վկաները ըլլային ոեւէ
ոեւէ դէպքի մը, որպէսզի այդ դէպքին
դէպքին
ճշմարտութիւնը
ճշմարտութիւնը հաստատուէր:
Յիսուսի կողմէ Պետրոս,
Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս
առաքեալն
առաքեալներուն
եալներուն լեռ տարուիլը, ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ինքն
է որ կ'ընտրէ իր վկաները, այլ խօսքով` ի´
ի´նքն է որ կ'որոշէ թէ
որո´
որո´նք վկայութիւն պիտի տան իր մասին, իր
իր գործերուն
մասին, իր զօրութեան ու փառքին մասին, իր փրկութեան ու
ծրագիրին մասին: Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ
Աստուած յարուցանելէ ետք Քրիստոսը, չուզեց որ ան երեւի
բոլոր ժողովուրդին, այլ միայն անոնց` որոնք կոչուած էին իր
վկաները ըլլալու (Գործք 10.4010.40-41):
Երբ Յիսուս յարութիւն պիտի տար Յայրոսի աղջկան,
չձգեց որ ոեւէ մէկը Յայրոսի տունը մտնէր
մտնէր` «բացի Պետրոսէն,
Յակոբոսէն, Յովհաննէսէն...»
Յովհաննէսէն...» (Ղուկաս
(Ղուկաս 8.51: Մարկոս 5.37):
Ինչո՞ւ համար Յիսուս ուզեց որ իր երեք աշակերտները հետը
տուն մտնէին:
մտնէին: Որպէսզի անոնք վկաներ ըլլային թէ իրողա
իրողարողապէս աղջիկը մեռած էր եւ ո´
ո´չ թէ քնացած. մանաւանդ որ
Յիսուս ողբացողներուն ըսած էր թէ «աղջիկը մեռած չէ, այլ կը
քնանայ»
քնանայ» (Ղուկաս
(Ղուկաս 8.52): Տիրոջ իսկ խօսքին վրայ հիմնուելով,
ներկաները կրնային գայթակղիլ ու մտածել թէ իսկապէս
աղջիկը քնացած էր, ահա թէ ինչու հետը առաւ
առաւ Պետրոս,
Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալն
առաքեալները,
եալները, որպէսզի անոնք վկայ
ըլլային թէ աղջիկը իսկապէս մեռած էր ու յարութիւն առաւ:
Այս կէտէն կը սորվինք, թէ երբ Քրիստոս յայտնութիւն մը
կատարէ մեզի, կամ հրաշք մը գործէ մեր կեանքին մէջ,
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կատարուած հրաշքին վկաները ըլլալու պարտաւորութեան
պարտաւորութեան
դիմաց դրած կ'ըլլայ մեզ:
զ) Յիշենք նաեւ, որ նոյն այս երեք առաքեալներն էին, որ
ականատես պիտի ըլլային Քրիստոսի կրած տառապանքին
Գեթսեմանիի պարտէզին
պարտէզին մէջ (Մարկոս 14.33): Ուստի, անոնք
պէտք էր տեսնէին Քրիստոսի փառքը Թաբոր լերան վրայ
նախքան անոր չարչարանք
չարչարանքը
րանքը տեսնելը, որպէսզի երբ անոր
չարչարուիլը տեսնէին` չգայթակղէին, մտածելով որ Յիսուս
իր կամքէն անկախ կամ տկարութեան իբրեւ հետեւանք
հետեւանք
կ'ենթարկուէր չարչարանքի: Անոնք պէտք էր տեսնէին
Յիսուսը արեգակի նման կը փայլէր, որպէսզի երբ այդ
Արեգակին մարիլը տեսնէին խաչին
խաչին վրայ` չգայթակղէին,
խորհելով որ հրեայ ազգի ղեկավարները յաջողած էին մարել
այդ Արեգակին լոյսը: Երբեմն Տէրը նոյնը կ'ընէ մեր հետ: Ան
կրնայ իր զօրութիւնը ցոյց տալ մեզի նախքան որ թոյլ տայ
տառապանքէ մը անցնինք,
անցնինք, որպէսզի
որպէսզի երբ տառապանքէ
անցնինք` չգայթակղինք, այլ վստահինք
վստահինք իր զօրութեան:
է) Վերջապէս, աշակերտները կը խորհէին թէ Տէրը
երկրաւոր թագաւորութիւն
թագաւորութիւն մը պիտի հաստատէր. ուստի ան
ուզեց այլակերպուիլ ու իբրեւ երկնաւոր թագաւոր երեւիլ
անոնց,
անոնց, որպէսզի անոնք գիտնային թէ իր հաստատելիք
հաստատելիք
թագաւորութիւնը երկրային չէ, այլ` երկնային, Իսրայէլի
թագաւորութիւնը չէ, այլ` Աստուծո´
Աստուծո´յ թագաւորութիւնը:
Հետաքրքրական է, որ այլակերպութենէն ետք անգամ,
անգամ,
աշակերտները չկրցան իրենց այս մտածումէն
մտածումէն ձերբազատիլ:
ձերբազատիլ:
Այլակերպութենէն ետք էր որ Յակոբոս ու Յովհաննէս
առաքեալները փափաք յայտնած էին Տիրոջ, անոր աջ ու ձախ
կողմը նստիլ իր թագաւորութեան մէջ (Մատթէոս 20.21:
Մարկոս 10.35
10.35-37: Տե´
Տե´ս նաեւ` Գործք 1.6): Անոնք պէ՞տք էր
նման փափաք յայտնէին երբ արդէն տեսած էին Յիսուսը
իբրեւ երկնաւոր թագաւոր: Պէ՞տք էր փափաք յայտնէին
նստիլ Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը, երբ իրենց աչքերով տեսած
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էին Մովսէսն ու Եղիան անոր աջ ու ձախ կողմը կեցած:
Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն երեւումէն պէտք չէ՞ր
Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները սորվէին, որ իսկապէս
Յիսուս ինքն էր որ պէտք էր որոշէր իր աջ ու ձախ կողմը
նստողները, եւ ոչ թէ առաջարկը աշակերտներուն կողմէ
պէտք էր գար:

«Յիսուս... լեռ ելաւ աղօթելու: Եւ մինչ կ'աղօթէր, անոր
դէմքը այլակերպուեցաւ եւ հագուստը փայլուն սպիտակ գոյն
առաւ»
(Ղուկաս 9.289.28-29):
առաւ» (Ղուկաս

1) Շատ մեկնիչներ կ'ըսեն թէ Յիսուսի այլակերպութիւնը
տեղի ունեցած է Օգոստոս 66-ին. եւ անոր համար է որ մեր
եկեղեցին Օգոստոս
Օգոստոս 66-ի մօտիկ Կիրակիին կը տօնէ
Քրիստոսի այլակերպութիւնը «Վարդավառ»
Վարդավառ» անունին տակ:
Ինչո՞ւ համար Յիսուս ընտրեց որ իր այլակերպութիւնը
այլակերպութիւնը լերան
մը վրայ կատարուէր, եւ ինչո՞ւ համար չուզեց ժողովուրդին
առջեւ այլակերպուիլ: Քանի մը պատճառներով.պատճառներով.ա) Սորվեցնելու համար մեզի, փախչիլ մարդոց
փառաբանական խօսքերէն: Եթէ Յիսուս մարդոց աչքին
դիմաց այլակերպուէր, կրնան
կրնանք պատկերացնել, թէ ինչպէս
բոլորը իր մասին պիտի խօսէին ու պատմէին, եւ ան բոլորին
հետաքրքրութեան, փառաբանութեան
եւ
հիացմունքի
առարկան պիտի դառնար, եւ ատիկա մաս չէր կազմեր իր
ծրագիրին, յատկապէս երբ տակաւին ան իր երկրաւոր
առաքելութեան սահմաններուն մէջ էր: Հետեւինք Յիսուսի
օրինակին եւ փախչինք մարդոց փառաբանական ու
գովասանական խօսքերէն, եւ բնաւ չընենք բան մը, որ կրնայ
մեզ մարդոց հետաքրքրութեան, ծափահարութեան ու
հիացմունքին
հիացմունքին առարկան դարձնել:
բ) Յիսուս մարդոց աչքերէն հեռու այլակերպուեցաւ,
սորվեցնելու համար մեզի, որ Աստուծոյ փառքով կը փայլինք
երբ մարդոց կողմէ փառք չենք փնտռեր: Մարդոց կողմէ փառք
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փնտռող մարդը` չի կրնար արժանի ըլլալ այն փառքին զոր
Աստուած պատրաստած է իրեն համար (Յովհաննէս 5.5.44):
գ) Սորվեցնելու համար մեզի խոնարհ ըլլալ: Խոնարհ
մարդիկ երբեք չեն ուզեր իրենց հոգեկան մեծութիւնը,
շնորհքները, պարգեւներն
պարգեւներն ու կարողութիւնները բացայայտել
մարդոց դիմաց:
դ) Որոգինէս կ'ըսէ. «Յիսուս այլակերպուելու համար`

լե´
լե´ռ բարձրացաւ:
բարձրացաւ: Անոնք որոնք այլակերպուիլ
այլակերպուիլ կ'ուզեն` պէտք
է վեր բարձրանան»:
բարձրանան»: Որոգինէսի ըսել ուզածը այն է, թէ անոնք

որոնք կ'ուզեն հոգեպէս այլակերպուիլ, պէտք է վե´
վե´ր
բարձրանան աշխարհային երեւոյթներէն, ցանկութիւններէն,
մոլութիւններէն, կիրքերէն,
կիրքերէն, հրապոյրներէն ու հաճոյքներէն:
ե) Հին Կտակարանի մէջ ընդհանրապէս
ընդհանրապէս «լեռ»
լեռ»
բացատրութիւնը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ բնակութիւնը,
Աստուծոյ ներկայութիւնը, ինչպէս նաեւ` Աստուծոյ
թագաւորութիւնը:
Այս
ուղղութեամբ
վկայութիւնները
բազմաթիւ են: Յիշեմ լոկ մի քանին. «Աչքերս դէպի լեռները
պիտի վերցնեմ, ուրկէ իմ օգնութիւնս պիտի գայ»
գայ» (Սաղմոս
(Սաղմոս
121.1): «Տէրը լերանը մէջ պիտի երեւնայ»
երեւնայ» (Ծննդոց
(Ծննդոց 22.14):
«Աստուծոյ լեռը` Քորեբ հասաւ»
(Ելից 3.1): «Տէրը... Սինա
հասաւ» (Ելից
լերան վրայ պիտի իջնէ»
իջնէ» (Ելից
(Ելից 19.11): Եթէ ի մտի ունենանք որ
Հին Կտակարանի մէջ «լեռ»
լեռ»ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ
բնակութիւնը, յստակ կը դառնայ որ
որ Յիսուսի այլակերպուայլակերպութիւնը լերան վրայ` իր աստուածային ինքնութեան
բացայայտումն է: Այլակերպութենէն շուրջ 1500 տարի առաջ,
Քրիստոս իր փառքով յայտնուած էր Սինա լերան վրայ
Մովսէս մարգարէին (Ելից 24.1524.15-18): 1500 տարի ետք, ան
դարձեալ լերան մը վրայ իր փառքով կը յայտնուի,
յայտնուի, եւ Մովսէս
դարձեալ կ'ընկերանայ անոր: Այս ընելով, Յիսուս թէ´
թէ´ Մովսէս
մարգարէին եւ թէ´
թէ´ իր աշակերտներուն ցոյց տուաւ, թէ ինք
Հին Կտակարանին մէջ յայտնուող Աստուածն էր:
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2) Ճիշդ է որ Մատթէոս կը յիշէ թէ Յիսուսի դէմքը արեւու
նման լուսաւոր դարձաւ եւ հագուստները լոյսի պէս ճերմակ
եղան (Մատթէոս 17.2), եւ ճիշդ է որ Մարկոս կը յիշէ թէ
Յիսուսի հագուստները փայլուն եւ «ձիւնի պէս ճերմակ
եղան...»
եղան...» (Մարկոս
(Մարկոս 9.3), բայց միայն Ղուկաս ինք կ'արձանագրէ
թէ Յիսուս կ'աղօթէր երբ այլակերպուեցաւ: Արդ, ինչո՞ւ
համար Յիսուս այլակերպուեցաւ,
այլակերպուեցաւ, եւ ինչո՞ւ համար ատիկա
աղօթքի պահուն տեղի ունեցաւ.ունեցաւ.ա) Քրիստոս աղօթքի պահուն այլակերպուեցաւ, ցոյց
տալու
տալու համար մեզի, որ աղօթքը մարդս այլակերպելու զօրուզօրութիւնը ունի: Առանց աղօթքի՝ չկա´
չկա´յ կեանքի ու կենցաղակենցաղակերպի այլակերպութիւն: Առանց աղօթքի՝ չկա´
չկա´յ սրտի
փոփոխութիւն:
փոփոխութիւն: Առանց աղօթքի՝ չկա´
չկա´յ մտքի նորոգութիւն:
Առանց աղօթքի՝ չկա´
չկա´յ հոգիի արթնութիւն:
Աղօ´
Աղօ´թքն է որ մեզ կ’
կ’առաջնորդէ այլակերպութեան, այլ
խօսքով, այլ կերպ ըլլալու, այսինքն` տարբե´
տարբե´ր ըլլալու
աշխարհի մարդէն, տարբեր ապրելու ու տարբեր մտածելու
աշխարհի մարդէն: Արդարեւ, աղօթող մարդը տարբեր պէ´
պէ´տք
է ըլլայ աշխարհի մարդէն: Տարբեր՝ իր գործերով ու գորգործելակերպով, տարբեր՝ իր մտածումներով ու մտածելակերմտածելակերպով, տարբեր՝ իր կեանքով ու կենցաղակերպով: Իրական
Իրական
աղօթող մարդուն ծրագիրներն ու փափաքները` տարբե´
տարբե´ր
կ’ըլլան աշխարհի մարդոց ծրագիրներէն
ծրագիրներէն ու փափաքներէն:
Աղօթող մարդուն, մտքի նորոգութիւն ապրած մարդուն,
նո´
նո´ր սիրտ ու նո´
նո´ր հոգի ստացած մարդուն ուշադրութիւնը
երկնքին ու անոր
անոր Գահակալին վրայ կեդրոնացած կ’
կ’ըլլայ
(Կողոսացիս 3.13.1-2), իսկ աշխարհին կապուած մարդուն
ուշադրութիւնը, ճի´
ճի´շդ հակառակը, կեդրոնացած
կեդրոնացած կ’
կ’ըլլայ
երկրին ու անոր «գա
«գահակալին
գահակալին»,
հակալին», այսինքն՝ դրամին վրայ:
բ) Յիսուս
Յիսուս աղօթքի պահուն այլակերպուեցաւ ու փառքով
յայտնուեցաւ,
յայտնուեցաւ, ցոյց տալու
տալու համար մեզի, թէ միայն աղօթքի
աղօթքի
պահուն է որ Աստուծոյ փառքը կրնայ հանգչիլ մեր վրայ:
162

Ինչպէս երբ Քրիստոս աղօթեց, սկսաւ իր աստուածային
աստուածային
փառքով ճառագայթել, այնպէս ալ մենք, միայն աղօթքով է որ
կրնանք Աստուծոյ փառքն ու գեղեցկութիւնը արտացոլացնել:
Արդարեւ, աղօթքն
աղօթքն է որ Աստուծոյ փառքը կը ճառագայթեցնէ
մեր անձերուն ընդմէջէն: Քրիստոս աղօթեց եւ աղօթքի
պահուն Աստուծոյ փառքը սկսաւ իր անձէն
անձէն դուրս
դուրս ճառաճառագայթել: Աղօթքի պահուն էր որ Աստուծոյ փառքը
փառքը հանգչեցաւ
Մովսէս մարգարէին դէմքին վրայ, միակ տարբերութեամբ
տարբերութեամբ մը
սակայն, որ մինչ Մովսէսի դէմքին վրայ երեւցող փառքը՝
դուրսէն եկած փառք մըն էր, անդին սակայն, Քրիստոսի
դէմքին վրայ երեւցող աստուածային
աստուածային փառքը՝ իր անձին
ներսիդիէն
ներսիդիէն ճառագայթող փառք մըն էր, եւ այդ ճառագայթող
փառքը իր աստուածային
աստուածային ինքնութեան բացայայտումն էր
աշակերտներուն դիմաց:
Քրիստոս չի նմանիր լուսինին որ իր լոյսը արեւէն
կ’առնէ, այլ կը նմանի արեգակին որ իր լոյսը ինքն իր մէջ
ունի: Քրիստոս կամաւորապ
կամաւորապէս
րապէս իր աստուածային փառքին
մեծափառ ճառագայթները ուզեց ժամանակուան մը համար
թաքցնել ամպերու ետին, այսինքն՝ իր մարդկային բնութեան
ետին, որպէսզի կարենար մօտենալ մարդուն, եւ որպէսզի
մարդը ինք, կարենար մօտենալ իրեն: Բայց ահաւասիկ
Քրիստոս, այլակերպութեան պահուն, ուզեց
ուզեց իր աստուածաաստուածային փառքին
փառքին մէկ նշոյլը միայն հրապարակել իր երեք
աշակերտներուն դիմաց, այդ նշոյլներով ջերմացնելու համար
անոնց հոգիները եւ գօտեպնդելու համար անոնց հաւատքը
իր անձին հանդէպ:
գ) Մատթէոս կը վկայէ թէ Յիսուսի
Յիսուսի «դէմքը արեւու նման
լուսաւոր դարձաւ»
դարձաւ» (Մա
(Մատթէոս
Մատթէոս 17.2): Աղօթքով անոր իսկաիսկական դէմքը՝ աստուածային դէմքը հանդէս եկաւ, յիշեցնելու
համար մեզի, թէ աղօթքո´
աղօթքո´վ է որ մեր իսկական դէմքը՝
աստուածային պատկերն
պատկերն ու նմանութիւնը կը վերականգնին
վերականգնին,
աղօթքո´
աղօթքո´վ է որ կը վերագտնենք մեր իսկական ինքնութիւնը:
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Քրիստոսի աշխարհ գալուն
գալուն նպատակը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ
իր արիւնով վերականգնել մարդուն մէջ Աստուծոյ պատկերն
ու նմանութիւնը: Եւ այս ճշմարտութիւնը մենք գեղեցիկ
կերպով արտացոլացուած
արտացոլացուած կը գտնենք կորսուած դրամին
առակին մէջ: Կորսուած մէկ հատիկ դրամը կը ներկայացնէ
մարդ արարածը: Մարդը դրամի
դրամի կը նմանցուի նախ ցոյց
տալու համար, որ ան թանկագին արժէք ունի Աստուծոյ
համար, իսկ երկրորդ, չմոռնանք որ անցեալին թագաւորներ
իրենց երկրի դրամներուն վրայ իրենց պատկերը կը
դրոշմէին: Ինչպէս թագաւորներ իրենց երկրի դրամներուն
վրայ իրենց պատկերը կը դրոշմէին, այնպէս
այնպէս ալ, Աստուած
մարդ արարածին մէջ իր պատկերը դրոշմեց, անոր հոգիին
մէջ իր նմանութիւնը հաստատեց, այլ խօսքով, Աստուած իր
անձէն, իր բնութենէն, իր էութենէն, իր նկարագիրէն, իր սէրէն
ու սրբութենէն, իր հոգիէն ու ոգիէն որոշ բաներ
բաներ դրաւ
մարդուն մէջ: Անցեալին երբ մարդ մը դրամ մը գտնէր, զայն
կը մաքրէր՝ անոր վրայ դրոշմուած թագաւորին պատկերը
հանդէս բերելու համար: Նոյն ձեւով, Քրիստոս ի´
ի´նք եւս
փնտռեց մեղքի փոշիի մէջ կորսուած մարդիկը, մաքրեց ու
սրբեց զանոնք, վերականգնելու համար անոնց մէջ Աստուծոյ
պատկերն ու նմանութիւնը, եւ ցոյց
ցոյց տալու
տալու համար անոնց, թէ
իրենք Աստուծոյ
Աստուծոյ պատկերը կը կրեն, եւ ուստի` Աստուծոյ կը
պատկանին:
դ) Յիսուս ասկէ առաջ խօսած էր իր աշակերտներուն իր
կրելիք չարչարանքներուն եւ մահուան մասին, ինչպէս նաեւ
խօսած էր անոնց՝ իրենց կրելիք հալածանքներուն ու
նեղութիւններուն մասին:
մասին: Ուստի, ան այլակերպուեցաւ, ցոյց
տալու համար իր աշակերտներուն
աշակերտներուն իր աստուածային
ինքնութիւնը, իր փառքը, իր մեծավայելչութիւնը,
մեծավայելչութիւնը, իր
զօրութիւնն ու մեծութիւնը, որպէսզի երբ տառապանքի
տառապանքի ու
խաչի օրերը հասնէին, աշակերտները չյուսալքուէին, այլ
գիտնային որ Յիսուս կամաւորապէ
կամաւորապէ´
ւորապէ´ս մերկացաւ իր փառքէն
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ու զօրութենէն, եւ կամաւորապէ´
կամաւորապէ´ս խաչը իր ուսին առաւ եւ
Գողգոթա բարձրացաւ եւ ո´
ո´չ թէ իր կամքին հակառակ, կամ
անկարողութեան իբրեւ հետեւանք:
Աշակերտները Յիսուսի անարգուիլը տեսնելէ առաջ,
պէտք էր նախ անոր փառաւորուիլը տեսնէին, որպէսզի
չգայթակղէին
չգայթակղէին երբ անոր անարգուիլը
անարգուիլը տեսնէին: Տիրոջ
մահուան ականատեսները
ականատեսները ըլլալէ առաջ, պէտք էր նախ
ականատեսները ըլլային անոր անմահութեան, որպէսզի
չգայթակղէին երբ խաչին վրայ անոր մեռնիլը տեսնէին: Անոր
գլխուն վրայ փշեպսակ տեսնելէ առաջ, պէտք էր նախ ամպը
թագի մը նման անոր գլխուն վրայ տեսնէին, որպէսզի
կասկածը զիրենք չկլանէր երբ փշեպսակը տեսնէին անոր
գլխուն:
Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը կարեւոր է նաեւ
այսօրուան հաւատացեալ մարդուն համար: Հաւատացեալ
մարդը պէտք է մնայուն կերպով յիշէ, թէ ինք մահացած ու
գերեզմանին մէջ մնացած Փրկիչի
Փրկիչի մը չէ որ կը ծառայէ, այլ
յարուցեա´
յարուցեա´լ Փրկիչի մը, գերեզմանին ու մահուան յաղթա´
յաղթա´ծ
Փրկիչի մը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ այս
ճշմարտութիւնը, որպէսզի երբ հալածանքի ենթարկուի իր
Փրկիչին համար՝
համար՝ չյուսալքուի,
չյուսալքուի, այլ յոյսո´
յոյսո´վ կապուի իր Տիրոջ:
ե) Քրիստոս աղօթքի պահուն
պահուն այլակերպուեցաւ, իր
աշակերտներուն աչքերուն դիմաց բացայայտելու երկնքի
արքայութեան փառքը. այն փառքը՝ որ կը սպասէր իրենց ու
բոլոր աղօթողներուն, եւ կը սպասէ ամէն մէկ հաւատացեալի,
Քրիստոսը սիրող ամէ´
ամէ´ն մէկ մարդու: Փառք մը՝ որ միայն
աղօթքով ձեռք կը ձգուի: Փառք մը` որուն կը ցանկայ
հաւատացեալ
հաւատացեալ մարդուն սիրտն ու հոգին: Այդ
Այդ ցանկութիւնը
չէ՞ր որ արտայայտեց Պետրոս առաքեալ երբ ըսաւ. «Տէ´
Տէ´ր, ի՜նչ
լաւ է հոս ըլլալ»
Այո´, լա´
լա´ւ է Տէր Յիսուսի
ըլլալ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 17.4): Այո´,
հետ ըլլալը՝ իր փառքին մէջ, վայելել իր փառքը ու երգել իր
փառքին համար:
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Եթէ երբեք Քրիստոս այլակերպուեցաւ իր արքայութեան
փառքը եւ անոր ուրախութեան
ուրախութեան նախաճաշակը շնորհելու
համար իր հետեւորդներուն, պէտք է յիշենք որ առանց
արքայութեան նախաճաշակը ունենալու հոս՝ երկրի վրայ,
պիտի չկրնա´
չկրնա´նք բաժին ունենալ այդ արքայութեան մէջ:
Աստուծոյ արքայութիւնը
արքայութիւնը միայն գալիք իրականութիւն մը չէ,
այլեւ ներկայ իրականութիւն մը: Արքայութեան կեանքը
երկրէն ու երկրի վրայ կը սկսի: Եւ կը սկսի, երբ Քրիստոսի
յանձնուելով՝ անդամ դառնանք իր արքայութեան:
զ) Յիսուս այլակերպուեցաւ, ցոյց տալու համար
հաւատացեալներուն թէ ինչպիսի
ինչպիսի´ն պիտի ըլլայ իրենց
իրենց
մարմինները յարութեան ժամանակ: Արդարեւ, Քրիստոսի
այլակերպեալ ու փառաւորեալ մարմինը` նախապատկենախապատկերացումն է մեր յարուցեալ մարմիններուն:
Աստուած չստեղծեց մեր մարմինները որպէսզի անոնք
օր մը առ յաւէտ փճանան, այլ որպէսզի անո´
անո´նք եւս մեր
հոգիներուն
հոգիներուն հետ միասին, ժառանգեն Քրիստոսի երկրորդ
գալուստով մեր դիմաց բացուելիք յաւիտենական փրկուփրկութիւնը: Ինչպէս Աստուածաշունչը կը խօսի հոգիներու փրկուփրկութեան մասին (Ա.Պետրոս 1.9), նոյնպէս ալ, կը խօսի
մարմիններու փրկութեան մասին (Հռոմայեցիս 8.23):
Քրիստոս իր արիւնով միայն
միայն մեր հոգիներուն չէ որ
ազատագրութիւն բերաւ, այլ նաեւ` մեր մարմիններուն:
Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Սուրբ Հոգին պիտի
կենդանացնէ մեր մահկանացու մարմինները (Հռոմայեցիս
8.11): Աստուած ի´
ի´նք պիտի ճշդէ թէ իւրաքանչիւր
հաւատացեալ
հաւատացեալ ինչպիսի´
ինչպիսի´ յարուցեալ մարմին մը պիտի
պիտի
ունենայ (Ա.Կորնթացիս 15.38): Մենք յարութիւն պիտի
առնենք անեղծ մարմիններով (Ա.Կորնթացիս 15.52), եւ

«Յիսուս... մեր մահկանացու մարմինները պիտի կերպակերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ»
դարձնէ»
(Փիլիպպեցիս 3.21):
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Քրիստոսի դէմքը արեւի նման սկսաւ ճառագայթել. նոյն
խոստումը
խոստումը մեզի´
մեզի´ ալ տրուած է: Քրիստոս Մատթէոսի
Աւետարանին մէջ կ’
կ’ըսէ. «Արդարները արեւու պէս պիտի
փայլին երկինքի արքայութեան մէջ»
մէջ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 13.43): Այդ
փայլքը միայն հոգեւոր փայլք մը պիտի չըլլայ, այլ նաեւ
մարմնաւոր փայլք մը: Ասիկա մեր Տիրոջ խոստումն է
ուղղուած
ուղղուած աղօթող մարդուն:
է) Քրիստոս այլակերպուեցաւ ու լոյսի պէս փայլեցաւ,
փայլեցաւ,
որպէսզի ցոյց տար, թէ իր թագաւորութիւնը
թագաւորութիւնը լոյսի´
լոյսի´ թագաթագաւորութիւն
ւորութիւն է, եւ ուստի` լոյսի կեանք ապրողներուն տեղն է:
Տեղն է բոլոր անոնց` որոնք հեռու կը մնան խաւարի
գործերէն:
ը)
Այլակերպուեցաւ,
որպէսզի
աշակերտները
ականատես վկաները
վկաները ըլլային իր զօրութեան ու մեծութեան:
Պետրոս առաքեալ իր ընթեր
ընթերցողներուն
թերցողներուն կը յիշեցնէ թէ ինք
խօսած է իրենց «Քրիստոսի զօրութեան
զօրութեան եւ անոր երկրորդ
գալուստին մասին»,
մասին», ինչպէս նաեւ կը յիշէ, թէ ինք անձամբ
ականատես եղաւ Քրիստոսի մեծութեան
մեծութեան (Բ.Պետրոս 1.16):
Առաքեալին այս խօսքը կը վերաբերի Քրիստոսի այլակերայլակերպութեան:
թ) Այլակերպուեցաւ, որպէսզի աշակերտները տեսնէին
իրենց Առաջնորդին փառքն ու փառաւորութիւնը, եւ
հետագային դառնային քաջ վկաները անոր փառքին ու
փառաւորութեան:
ժ) Այլակերպուեցաւ, որպէսզի
որպէսզի իր այլակերպութիւնը
այլակերպութիւնը
դարձնէր նախանշանն ու նախապատկերացումը իր երկրորդ
գալուստին, եւ ցոյց տար իր աշակերտներուն,
աշակերտներուն, թէ ինք իր
աստուածութեան փառքով եւ մարդեղութեան մարմինով
պիտի յայտնուի երկրորդ անգամ (Եփրեմ Խուրի Ասորի):
ժա) Քրիստոս աղօթքի պահուն լոյսի պէս փայլեցաւ, ցոյց
տալու համար մեզի, թէ աղօթքն է որ մեղքի խաւարը կը
հեռացնէ մեզմէ ու մեզ լոյսի զաւակներ կը դարձնէ:
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ժբ) Քրիստոս ասկէ առաջ հարցուցած էր աշակերտնեաշակերտներուն թէ մարդիկ ի´
ի´նչ կ'ըսեն իր մասին: Աշակերտները
պատասխանած էին. «Ոմանք քեզ Յովհաննէս Մկրտիչը կը

կարծեն,
կարծեն, ոմանք` Եղիա մարգարէն, իսկ ուրիշներ` Երեմիան
կամ մարգարէներէն մէկը»
մէկը» (Մատթէոս
(Մատթէոս 16.14): Յիսուս լեռ

հանեց իր երեք աշակերտները, որպէսզի ցոյց տար անոնց թէ
ինք Եղիան չէր, այլ` Եղիային Աստուածը, Երեմիան չէր, այլ`
Երեմիան իր մօրը որովայնին մէջ Սրբողը, մարգարէներէն
մարգարէներէն
մին չէր, այլ` մարգարէները
մարգարէները ներշնչողն ու առաքողը
առաքողը (Եփրեմ
Խուրի Ասորի):
ժգ) Յիսուս թոյլ տուաւ որ աշակերտները տեսնէին իր
այլակերպութիւնն ու փառքը, որպէսզի այդ փառքին
հասնելու յոյսով ապրէին ու գործէին, եւ հետագային
սիրայօժար կերպով յանձն առնէին խաչակից ըլլալ իրեն:
3) «Անոր դէմքը այլակերպուեցաւ»:
այլակերպուեցաւ»: Ղուկաս կը խօսի
Յիսուսի դէմքին այլակերպուելուն մասին, իսկ Մատթէոս`
անոր դէմքին արեւու նման լուսաւոր դառնալուն մասին:
Հարկաւ Յիսուսի նիւթական դէմքը չէ որ այլակերպուեցաւ.
անոր նիւթական, այլ խօսքով` մսեղէն դէմքը նոյնը մնաց.
մնաց.
պարզապէս լոյս սկսաւ ճառագայթել անկէ:
Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչները յատուկ կերպով կը
խօսին Յիսուսի դէմքին մասին: Ինչո՞ւ համար, օրինակ, չեն
խօսիր Յիսուսի ձեռքերուն, ոտքերուն կամ գլուխին
լուսաւորուելուն ու փայլելուն մասին: Արդեօք լոյսը Յիսուսի
բոլոր մարմինէն չէ՞ր որ կը ժայթքէր: Վստահաբար: Բայց
Յիսուսի դէմքին մասին խօսիլը յատուկ նպատակ մը ունի:
Մենք սովորաբար մարդը կը ճանչնանք անոր դէմքին
նայելով: Մարդուն դէմքին նայելով, կրնանք գիտնալ թէ
անիկա ի´
ի´նչ ազգի կը պատկանի, կրնանք գիտնալ եթէ երբեք
ուրախ է թէ տխուր, հանդարտ
հանդարտ է թէ բարկացած,
բարկացած, խաղաղ է թէ
խռոված, յուսահատ է թէ յուսավառ: Մարդուն դէմքին
նայելով, կրնանք կարդալ անոր ներքին աշխարհը, կրնանք
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գիտնալ անոր ներքին տրամադրութիւններուն մասին: Այլ
խօսքով, մարդուն դէմքը` հայելին է մարդուն, անոր ներքին
զգացումներուն բացայայտիչն
բացայայտիչն է, անոր ներաշխարհը
հրապարակողն է: Եթէ տրուած այս բոլոր բացատրութիւնը
մեր մտքին մէջ ունենանք, պարզ ու յստակ կը դառնայ, թէ
Յիսուսի դէմքին փայլիլն ու լուսաւորուիլը, իր ինքնութիւնն
ինքնութիւնն է
որ կը բացայայտէ աշակերտներուն եւ մեզի, իր իսկութիւնն է
որ կը ճանչցնէ մեզի:
մեզի: Յիսուսի դէմքին փայլիլն
փայլիլն ու
լուսաւորուիլը ցոյց կու տայ, թէ ան ներքնապէս ամբողջապէս
լոյս է, ամբողջական գեղեցկութիւն
գեղեցկութիւն ու մաքրութիւն է: Անոր
դէմքին փայլիլն ու լուսաւորուիլը` անոր աստուածային
ծագումն է որ կը բացայայտէ:
բացայայտէ: Գալով մեզի, երբ մարդիկ
մարդիկ մեր
դէմքին նային,
նային, ի՞նչ կը տեսնեն հոն. Յիսուսի խաղաղութի՞ւնը,
թէ` ներքին խռովութեան նշաններ. բարութեան արտացոարտացոլացո՞ւմ, թէ` չարութեան
չարութեան արտայայտութիւն: Մարդիկ կրնան
մեր ներքին աշխարհը ճանչնալ լոկ մեր դէմքին նայելով:
Ուստի, թող Յիսուսով լեցուն ըլլայ մեր ներքին աշխարհը,
աշխարհը,
որպէսզի
որպէսզի մեր դէմքին վրայ Յիսուս ի´
ի´նք արտացոլայ:
4) Ինչո՞ւ համար երեք Աւետարանիչներ
Աւետարանիչներն
ւետարանիչներն ալ կը խօսին
Յիսուսի դէմքին ու հագուստներուն լուսաւորուելուն եւ լոյսի
նման դառնալուն մասին: Կը խօսին Յիսուսի լուսաւորուելուն
մասին.մասին.ա) Որպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուսի
Յիսուսի բնութիւնը
բնութիւնը
լուսեղէն բնութիւն է, երկնային բնութիւն է, աստուածային
բնութիւն է, եւ չէր կրնար յաւերժապէս ամփոփուիլ նիւթական
մարմինի ու նիւթական հագուստներու մէջ: Յիսուս կամովին
հրաժարած էր իր աստուածային մեծափառութենէն ու իր
վրայ առած էր մեր մարդկային մարմինն ու բնութիւնը
բնութիւնը
(Փիլիպպեցիս 2.62.6-7): Նիւթական մարմինը Քրիստոսի համար
դարձած էր տուն մը որուն մէջ կը բնակէր Աստուած ինք իր
ամբողջ մեծութեամբ: Թէպէտ Քրիստոսի մարմինը աստուաաստուածային մարմին էր, Աստուծոյ մարմինն էր, եւ սակայն, անիկա
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իր մէջ կը պահէր ու կը ծածկէր Աստուծոյ Որդիին
Որդիին մեծ ու
անպատմելի փառքը, հրեղէն ու լուսեղէն էութիւնը: ԱյլակերԱյլակերպութեան ժամանակ, Յիսուս կամեցաւ որ աշակերտները
աշակերտները իր
մարմինին ետին գտնուող ու ծածկուող մեծափառութեան
մեծափառութեան գէթ
փոքրիկ մէկ մասնիկը տեսնէին, որպէսզի անդրադառնային
անդրադառնային
ու գիտնային թէ ինք սովորական մարգարէ մը
մը չէր, ո´
ո´չ ալ
Եղիան կամ Երեմիան էր:
բ) Որպէսզի
Որպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս ի´
ի´նքն է այն իսկաիսկական լոյսը, որ «աշխարհ գալով` կը լուսաւորէ ամբողջ մարդմարդկութիւնը»
կութիւնը» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 1.9):
գ) Որպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս ի´
ի´նքն է աշխարհի
լոյսը, ինչպէս ի´
ի´նքն իսկ ըսաւ. «Ե´ս եմ աշխարհի լոյսը»
լոյսը»
(Յովհաննէս 8.12), եւ առանց իրեն խաւար է աշխարհը:
դ) Որպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Աստուած լոյս է
(Ա.Յովհաննէս 1.5), եւ այն Աստուածը Քրիստոս ի´
ի´նքն է:
ի´նքն է մեղքի
ե) Որպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս ի´
խաւարը փարատող լոյսը. ա´
ա´յն լոյսը` որ մեղքի «խաւարին
մէջ կը փայլի»
փայլի» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 1.5) ու կը փարատէ զայն. այն
լոյսը` որ «մահուան
մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներուն
վրայ... ծագեցաւ»
ծագեցաւ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 4.16):
զ) Որպէսզի ցոյց տան մեզի Յիսուսի
Յիսուսի սրբութիւնը: ԱրդաԱրդարեւ, Յիսուսի լուսաւորուիլը կը բացայայտէ անոր կատարեալ
մաքրութիւնը,
մաքրութիւնը, կատարեալ սրբութիւնը: Մեկնողական գրագրականութեան մէջ, լոյսը միշտ նշանակ նկատուած է մաքրումաքրութեան ու սրբութեան: Ոեւէ մարդ արարած չի կրնար կատարկատարեալ սուրբ ըլլալ: Կատարեալ սրբութիւնը յատուկ է միայն
մարդեղացեալ Աստուծոյ Որդիին, որ երբեք մեղք չէր գործած
ու չգործեց: Եւ որովհետեւ ունէր մարմին մը որ երբեք ենթա
ենթա-կայ չէր դար
դարձած մեղքին, այլակերպութեան ժամանակ ո´
ո´չ
միայն իր դէմքէն ու հագուստներէն լոյս ճաճանչեց, այլ նաեւ
իր մարմինի ամբողջ անդամներէն:
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է) Յիսուսի դէմքը լոյս ճաճանչող արեւու կը նմանցուի,
ցոյց տալու համար
համար մեզի, թէ Յիսուս ի´
ի´նքն է արդարութեան
արեգակը, այսինքն` մարդը արդարացնող ու զանիկա իր
շնորհքին լոյսովը լուսաւորող Արեգակը: Մեղքով ցրտացած
հոգիները Յիսուսի արեգականման դէմքին նայելով միայն
կրնան ջերմանալ:
ը) Յիսուսի հագուստներուն լուսաւորուիլը բացայայտեց,
թէ ի´
ի´նքն էր որ մեղաւորներուս պիտի շնորհէր արդարուարդարութեան ու սրբութեան հագուստը, ի´
ի´նքն էր որ մեզմէ պիտի
հեռացնէր մեղքի ցնցոտիները:
թ) Յիսուս լուսաւորուեցաւ, որպէսզի ցոյց տար աշաաշակերտներուն, թէ ինք շուտով պիտի մտնէր իր աստուածային
փառքին մէջ:
ժ) Վերջապէս, Յիսուս
Յիսուս լուսաւորուեցաւ, որպէսզի հրաւիհրաւիրած ըլլար իր հետեւորդները լոյսի կեանք ապրելու մեղքի
պատճառով խաւարապատ դարձած այս աշխարհին ու
մարդկութեան մէջ:
5) Այլակերպութեան ժամանակ Մովսէս ու Եղիա
մարգարէներ
մարգարէները երեւցան, բայց Աւետարանիչները
Աւետարանիչները չեն խօսիր
Մովսէս ու Եղիա մարգարէնե
մարգարէներուն
րէներուն լոյսի պէս ճառագայթելուն
ու փայլելուն մասին. անոնք միայն Քրիստոսի լոյսի պէս
փայլելուն մասին կը խօսին, որպէսզի ցոյց տան մեզի անոնց
տարբերութիւնը: Երբ Մովսէս Սինա լեռնէն իջաւ, անոր
դէմքին վրայ լոյս կար (Ելից 34.29): Մովսէսին դէմքին լոյսը
սակայն այնքան
այնքան պզտիկ էր որ քողով մը կրնար զայն ծածկել
(Բ.Կորնթացիս 3.13), մինչդեռ Յիսուսի դէմքին լոյսը արեւու
նման ուժեղ էր, եւ կարելի չէր զայն ծածկել: Յիսուսի մարմինը
քող մըն էր, որուն ետին կը ծածկուէր իր աստուածային
փառքն ու
ու փառաւորութիւնը: Տակաւին, Մովսէսի դէմքին
վրայ երեւցող լոյսը ժամանակաւոր էր եւ շուտով անհետաանհետացաւ, մինչդեռ Քրիստոսի լոյսը յաւիտենական է:
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6) «Հագուստը փայլուն սպիտակ գոյն առաւ»:
առաւ»: Համաձայն
Մատթէոսի, Յիսուսի դէմքը արեւու նման լուսաւոր դարձաւ,
իսկ հագուստները լոյսի պէս ճերմակ եղան (Մատթէոս 17.2),
իսկ Մարկոս
Մարկոս յիշելէ ետք թէ Յիսուսի հագուստները փայլուն եւ
«ձիւնի պէս ճերմակ եղան»,
եղան», կ'աւելցնէ` «այնքան` որ

աշխարհի վրայ ո´
ո´չ մէկ թափիչ կրնար այդպէս ճերմակ
դարձնել»
դարձնել» (Մարկոս
(Մարկոս 9.3): Մարկոս Աւետարանիչը իր այս

հաստատումով, կ'ուզէր ցոյց տալ իր ընթերցողներուն,
ընթերցողներուն, թէ
Յիսուսի հագուստներուն
հագուստներուն փայլիլը եւ ձիւնի պէս ճերմկնալը,
սովորական երեւոյթ մը չէր, աչքի խաբկանք չէր, երկրաւոր
բացառիկ հնարագիտութեան մը հետեւանքը չէր, աշխարհի
կարողութեան ծնունդը չէր, այլ` գերբնական ու գերերկրային
իրողութիւն մը: Ինչպէս, «աշխարհի վրայ ո´
ո´չ մէկ թափիչ
կրնար
կրնար այդպէս ճերմակ դարձնել»
դարձնել» Յիսուսի հագուստները,
նոյնպէս ալ, աշխարհի մէջ չկա´
չկա´յ ոյժ մը որ կրնայ մեզ
ճերմկցնել ու սրբել: Ատիկա ընողը Աստուծոյ ո´
ո´յժն է միայն:
7) Քրիստոս աղօթեց եւ անոր հագուստները լոյսի նման
ճերմակ եղան: Ընդհանրապէս Աստուածաշունչի գիրքերուն
մէջ, բայց յատկապէս
յատկապէս Յայտնութեան գիրքին մէջ, ճերմակ
հագուստը,
հագուստը, խորհրդանիշ է արդարութեան եւ
եւ սրբութեան:
Ուստի, եթէ երբեք Քրիստոսի հագուստ
հագուստները
գուստները ճերմակ եւ
փայլուն գոյն ստացան աղօթքի պահուն, ստացան, ո´
ո´չ միայն
ցոյց տալու համար, որ Քրիստոս ինք սո´
սո´ւրբ ու արդա´
արդա´ր է, եւ
ո´չ միայն ցոյց տալու համար թէ ինք աշխարհ եկած էր
մարդիկը սրբելու եւ արդարացնելու, այլեւ ցոյց տալու եւ
սորվեցնելու համար մեզի, թէ աղօթքով է որ կրնանք ճերմակ
հագուստը ձեռք ձգել, այսինքն՝ արդարութեան ու սրբութեան
պատմուճանը: Արդարեւ, աղօ´
աղօ´թքն է որ կարող կը դարձնէ
դարձնէ
մեզ ապրելու արդար կեանք մը այս անարդար աշխարհին
մէջ:
աղօ´թքն է որ մեզ սու
սուրբ
մէջ: Յարատեւ աղօ´
ուրբ կը պահէ այս պիղծ
աշխարհին մէջ:
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9) «Եւ ահա երկու հոգիներ` Մովսէսն ու Եղիան երեւցան

իրենց փառքով, կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան
մասին, որ պիտի պատահէր
9.30պատահէր Երուսաղէմի մէջ»
մէջ» (Ղուկաս 9.3031):

1) Ինչո՞ւ համար Մովսէսն ու Եղիան երեւցան Յիսուսի
այլակերպութեան
այլակերպութեան ժամանակ: Բազմաթիւ պատճառներով.պատճառներով.ա) Մեկնիչ հայրեր Մովսէսը նկատած են խորհրդանիշ
Օրէնքի, իսկ Եղիա մարգարէն՝ խորհրդանիշ մարգարէներու:
Այս իմաստով, Մովսէսի ու Եղիայի երեւումը մեր Տիրոջ
այլակերպութեան ժամանակ ցոյց կու տայ, որ Յիսուս լրումն
ու կատարումն էր Օրէնքին ու մարգարէութեանց:
մարգարէութեանց:
Քրիստոս ի´
ի´նքն է տուիչը Օրէնքին եւ ազատողը Օրէնքի
անէծքէն,
անէծքէն, ի´
ի´նքն է մարգարէները ղրկողը ու լրումը անոնց
մարգարէութեանց:
Հիլարի Եպիսկոպոսը կ’
կ’ըսէ. «Պետրոս առաքեալ ուզեց

երեք վրաններ կանգնեցնել, մէկը Մովսէս մարգարէին համար
որ կը խորհրդանշէր՝ Օրէնքը, մէկը Եղիա մարգարէին համար
որ կը խորհրդանշէր՝ մարգարէները, եւ երրորդ մըն ալ
Յիսուսի համար որ կը ներկայացնէր՝ Աւետարանը, բայց
Աստուած ամպի երեք կտորներ չղրկեց, այլ մէ´
մէ´կ ամպի կտոր
մը, ցոյց տալու համար, որ այս երեքը՝ Օրէնք, մարգարէ
մարգարէութիւն
եւ Աւետարան՝ մէ´
մէ´կ են Քրիստոսով»:
Քրիստոսով»:

Աստուած Մովսէս մարգարէին միջոցաւ էր որ Օրէնքը
տուաւ: Մովսէս իր արձանագրած օրէնքներուն մէջ, ուղղակի
թէ անուղղակի կերպով բազմահարիւր ակնարկութիւններ
կ'ընէ
կ'ընէ Քրիստոսի: Ամենէն նշանաւոր խօսքը որ իսկութեան
մէջ Աստուծոյ կողմէ տրուած խոստում
խոստում մըն է, կը գտնենք
Բ.Օրինաց 18.1518.15-18 համարներուն մէջ: Մովսէս կը յայտնէ
ժողովուրդին թէ Աստուած իրեն պէս մարգարէ մը պիտի
յայտնէ, որուն պարտին բոլորը մտիկ ընել: Մովսէս այլակերայլակերպութեան
պութեան ժամանակ երեւցաւ, ցոյց տալու համար, թէ Յիսուս
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ինքն էր այն մարգարէն,
մարգարէն, որուն մասին խօսեր էր շուրջ 15
դարեր առաջ:
բ) Հին Կտակարանին մէջ Մովսէս մարգարէն նշանաւոր
էր իր հեզութեամբ, իսկ Եղիա մարգարէն՝ Աստուծոյ անուան
հանդէպ իր ունեցած նախանձախնդրութեամբ: Ոմանք
Ոմանք այս
իրողութիւնը նկատի առնելով, Մովսէսը նկատած են
խորհրդանիշ հեզութեան, իսկ Եղիան՝ խորհրդանիշ աստուաաստուածային նախանձախնդրութեան: Յիսուս կամեցաւ
կամեցաւ որ Մովսէս
ու Եղիա մարգարէները երեւին իր այլակերպութեան ժամաժամանակ, որպէսզի երեք աշակերտները՝ Պետրոս, Յովհաննէս եւ
Յակոբոս, Մովսէսէն սորվին հեզ ու խոնարհ ըլլալ, իսկ
Եղիայէն սորվին Աստուծոյ անուան հանդէպ նախանձախը
նախանձախընդիր ըլլալ: Բոլոր առաքեալները, բայց յատկապէս յիշեալ
երեքը, պէտք ունէին հեզ ու խոնարհ ըլլալու, որովհետեւ
ընդհանրապէս այս երեքին մօտ է որ Յիսուսի յաջորդները
ըլլալու,
ըլլալու, մեծ ըլլալու, Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստելու
մտածումներ կը գտնենք:
Հետաքրքրական կ’
կ’ըլլայ յիշել որ երբ սամարական գիւղի
մը բնակիչները
բնակիչները մերժեցին ընդունիլ Յիսուսը, Յովհաննէս ու
Յակոբոս առաքեալները
առաքեալները Յիսուսէն խնդրեցին որ արտօարտօնութիւն տայ իրենց երկինքէն կրակ իջեցնելու
իջեցնելու անոնց վրայ եւ
սպաննելու զանոնք (Ղուկաս 9.54): Ասոր դիմաց, յիշեցէք
Մովսէս մարգարէին վերաբերմունքը,
վերաբերմունքը, երբ ժողովուրդը
ժողովուրդը կը
տրտնջար Աստուծոյ դէմ ու կը մերժէր անոր կամքին հնահնազանդիլ: Մովսէս չխնդրեց Աստուծմէ որ երկինքէն կրակ
թափէ անոնց գլխուն, ինչպէս Յովհաննէս
Յովհաննէս ու Յակոբոս
առաքեալները ուզած էին ընել, ընդհակառակը, ան խնդրեց
Աստուծմէ, որ կա´
կա´մ ներէ ժողովուրդին եւ կա´
կա´մ իր անունը
աւրէ իր գրած գիրքէն (Ելից 32.32): Հետեւաբար, յիշեալ երեք
առաքեալները պէտք ունէին տեսնելու Մովսէսն ու Եղիան,
որպէսզի գիտնային թէ իրենց առաքելութիւնը
առաքելութիւնը մարդիկը
փրկելն էր եւ ո´
ո´չ թէ կորսնցնելը: Այո´,
Այո´, մեր կոչումը մարդիկը
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Աստուծոյ պատիժէն ազատելն է, եւ ո´
ո´չ թէ անոնց համար
Աստուծոյ պատիժը խնդրելը:
գ) Եկեղեցին թէպէտ մէկ է բայց երկու մասի կը բաժնուի՝
«Յաղթական Եկեղեցի»
Եկեղեցի» եւ «Զինուորագրեալ Եկեղեցի»:
Եկեղեցի»:
«Յաղթական
Յաղթական Եկեղեցի»
Եկեղեցի» ըսելով կը հասկնանք այն
հաւատացեալները, որոնք իրենց երկրաւոր կեանքի
ընթացքին պայքարած են մեղքին դէմ եւ յաղթականօրէն
մեկնած են այս աշխարհէն, իսկ «Զինուորագրեալ Եկեղեցի»
Եկեղեցի»
ըսելով կը հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք տակատակաւին երկրաւոր պայմաններու
պայմաններու մէջ կ’
կ’ապրին ու կը կռուին
մեղքին դէմ: Եկեղեցւոյ
Եկեղեցւոյ հայրեր դիտել կու տան թէ Մովսէս
մարգարէն որ ճաշակեց մարմնաւոր մահ, կը ներկայացնէ
«Յաղթական Եկեղեցին»,
Եկեղեցին», իսկ Եղիա մարգարէն որ երկինք
փոխադրուեցաւ առանց մարմնաւոր մահ ճաշակելու,
ճաշակելու, կը
ներկայացնէ «Զինուորագրեալ Եկեղեցին
Եկեղեցին»:
եցին»: Այլ բացատրուբացատրութեամբ մը, Մովսէսը կը ներկայացնէ Քրիստոսով ննջածները,
իսկ Եղիան՝ Քրիստոսով ապրողները
ապրողները ու մեղքի դէմ
կռուողները: Եթէ ի մտի ունենանք այս բացատրութիւնը,
պարզ կը դառնայ որ այլակերպութեան ատեն անոնց
երեւումը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս Տէրն է թէ´
թէ´ Յաղթական
Եկեղեցիին եւ թէ´
թէ´Զինուորագրեալ Եկեղեցիին, այլ խօսքով`
«թէ´
թէ´ ննջեցեալներուն եւ թէ´
թէ´ ապրողներուն»,
ապրողներուն», կ'ըսէ Եփրեմ
Խուրի Ասորի: Արդարեւ, Քրիստոս Տէ´
Տէ´րն է իր անուան
փառքին համար ապրողներուն եւ Տէ´
Տէ´րն է իր անուան
փառքին համար մեռնողներուն: Հաւատացեալ
աւատացեալ մարդը,
Քրիստոսի կը պատկանի եւ Քրիստոսի
Քրիստոսի իշխանութեան
իշխանութեան ներքեւ
կ'ապրի, անիկա ըլլայ ննջած թէ ողջ: Հաւատացեալին համար,
մահը կեանքին դադրեցումը
դադրեցումը չէ, այլ` անոր շարունակութիւնը,
բայց այս անգամ երկինքի մէջ եւ Աստուծոյ
Աստուծոյ անմիջական
անմիջական
ներկայութեան
ներկայութեան մէջ: Պօղոս առաքեալ յստակօրէն ցոյց
ցոյց կու
տայ, թէ հաւատացեալ
հաւատացեալ մարդուն համար կեանքէն ելլելը`
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Քրիստոսի հետ ըլլալ կը նշանակէ (Փիլիպպեցիս 1.23:
Բ.Կորնթացիս 5.8):
դ) Նախորդ բաժինին մէջ ըսինք, որ Մովսէսը կը
ներկայացնէ Քրիստոսով ննջածները, իսկ Եղիան՝ ՔրիստոՔրիստոսով ապրողները: Տիրոջ այլակերպութեան ժամանակ
ժամանակ
երկուքին փառաւոր կերպով երեւումը ցոյց կու տայ, որ երբ
Յիսուս երկրորդ անգամ յայտնուի, այն ատեն, բոլոր
հաւատացեալները՝
հաւատացեալները՝ անոնք ըլլան ննջած թէ ապրող, իրեն հետ
միասին պիտի յայտնուին փառքով, ճիշդ Մովսէսի ու Եղիայի
նման: Արդ, ինչպէս երբ Յիսուս իր աստուածային փառքով
երեւցաւ
երեւցաւ Թաբոր լերան վրայ՝ Մովսէսն ու Եղիան եկան իր
դիմաւորութեան,
դիմաւորութեան, այնպէս ալ, երբ ան երկրորդ անգամ
յայտնուի՝ Մովսէսի նման ննջած ու Եղիայի նման ապրող
բոլոր հաւատացեալները, պիտի գան «Տէրը դիմաւորելու
համար»
համար» (Ա.Թեսաղոնիկեցի
(Ա.Թեսաղոնիկեցի 4.17):
ե) Դադրոս Մալդի կ’
կ’ըսէ. «Մովսէս ու Եղիա մարգարէմարգարէ-

ները կը ներկայացնեն
ներկայացնեն Հին Կտակարանը, իսկ Պետրոս,
Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները` Նոր Կտակարանը,
եւ Յիսուս ի´
ի´նքն էր առանցքը Սուրբ Գիրքին իր երկու
Կտակարաններով»:
Կտակարաններով»: Յիսուս մէկտեղելով
մէկտեղելով Մովսէս ու Եղիա

մարգարէները` Պետրոսի, Յովհաննէսի ու Յակոբոսի հետ,
կարծէք Հին եւ Նոր Կտակարաններն է որ քովքով-քովի բերաւ եւ
անոնց մէ´
մէ´կ ամբողջութիւն ըլլալը ծանուցեց: Քրիստոս ի´
ի´նքն
էր որ այլակերպութեան լերան վրայ քովքով-քովի բերաւ Հին ու
Նոր Կտակարաններու մարդիկը`
մարդիկը` մարգարէներն ու առաքառաքեալները, որպէսզի բացայայտէր, թէ անոնք մէկ ու միակ
Տիրոջ մը ծառաներն էին, եւ թէ` ի´
ի´նքն էր այդ Տէրը: «Մովսէսն

ու Եղիան եկան Հին Կտակարանի մարդոց փոխարէն,
որպէսզի մասնակից
մասնակից դառնան
դառնան Խոստացեալ Մեսիային
յայտնութեան առիթով` Նոր Կտակարանի
Կտակարանի մարդոց
ուրախութեան...: Թաբոր լեռ բարձրանալով, հրճուանքով
հրճուանքով
լեցուեցան թէ´
թէ´ մարգարէները եւ թէ´
թէ´ աշակերտները:
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Մարգարէները ուրախացան՝ որովհետեւ տեսան Յիսուսը իր
մարդեղութեանը մէջ, իսկ աշակերտները ուրախացան՝
որովհետեւ զանիկա տեսան իր աստուածային փառքին մէջ»
մէջ»

(Եփրեմ Խուրի Ասորի):
զ) Երբ Յիսուս աշակերտներուն հարցուց թէ «մարդիկ
ի՞նչ կ’
կ’ըսեն Մարդու Որդիին մասին»:
մասին»: Անոնք պատասխանեպատասխանեցին. «Ոմանք քեզ Յովհաննէս Մկրտիչը կը կարծեն, ոմանք՝

Եղիա մարգարէն, իսկ ուրիշներ՝ Երեմիան կամ մարգարէմարգարէներէն մէկը»
մէկը» (Մատթէոս
(Մատթէոս 16.1316.13-14): Յիսուս նկատի ունենալով
որ մարդոց մեծ բաժինը զինք Եղիա մարգարէն կը
կը կարծէին,
եւ նկատի ունենալով որ աշակերտներն ալ կրնային
կրնային ազդուիլ
այդ վարկածէն, կամեցաւ որ իր այլակերպութեան ժամանակ
Մովսէսն ու Եղիան յայտնուին, որպէսզի աշակերտներուն
միտքէն բոլորովին հեռանար այն մտածումը թէ ինք Եղիան էր
կամ այլ մարգարէ մը, եւ նոյն այս ճշմարտութիւնը
ճշմարտութիւնը բացայայբացայայտէին
տէին ժողովուրդին: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին նաեւ կը
հաստատէ, թէ Մովսէսն ու Եղիան երկինքէն բերուեցան,
որպէսզի ոմանք չխորհէին թէ Քրիստոս Եղիան կամ Մովսէսն
էր: Իսկ Յովհաննէս Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. «Յիսուս

յայտնուեցաւ մեծագոյն մարգարէներուն՝ Մովսէսի ու Եղիայի
հետ միասին, որպէսզի,
որպէսզի, մէկ կողմէ ցոյց տար իր
աշակերտներուն, այն տարբերութիւնը որ գոյութիւն ունէր
ծառաներուն եւ Տիրոջ միջեւ, իսկ միւս կողմէ, որպէսզի
բացայայտած ըլլար թէ Պետրոսի խոստովանութիւնը՝ թէ
Յիսուս Աստուծոյ Որդին է՝ ճի´
ճի´շդ էր»:
էր»:

է) Մեկնիչ
Մեկնիչ հայրեր Փարաւոնն ու անոր զօրքերը
խորհրդանիշ նկատած են Սատանային եւ անոր չար
արբանեակներուն, իսկ Աքաաբ թագաւորն ու իր սուտ
մարգարէները`
մարգարէները` խորհրդանիշ Աստուծոյ ընդդիմադիր մարմարդոց: Մովսէս դէմ դրաւ Փարաւոնին ու յաղթեց անոր, իսկ
Եղիա դէմ դրաւ Աքաաբ թագաւորին ու յաղթեց անոր: Ուստի,
Մովսէս ու Եղիա իրենց ներկայութեամբ, ցոյց կու տան թէ
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Յիսուս ի´
ի´նք պիտի ըլլար իսկական յաղթողը Սատանային եւ
անոր բոլոր տեսակի զօրութիւններուն:
ը) Երբ Յիսուսի դատավարութիւնը տեղի պիտի ունենար,
ան պիտի
պիտի մեղադրուէր, առաջին, իբրեւ մէկը որ չէր պահեր
Մովսէսի օրէնքները,
օրէնքները, եւ երկրորդ, իբրեւ մէկը որ կը հայհոյէր,
այսինքն՝ Աստուծոյ փառքը կը յափշտակէր եւ ինքզինք
Աստուծոյ հաւասար կը նկատէր: Ճիշդ անոր համար ալ,
Յիսուս կամեցաւ որ իր այլակերպութեան
այլակերպութեան ժամանակ
ժամանակ ներկայ
ըլլար Մովսէսը՝ որ ստացողն էր Օրէնքին,
Օրէնքին, ցոյց
ցոյց տալու համար
թէ ինք Օրէնքը պահող մըն էր եւ ո´
ո´չ թէ Օրէնքը խախտող մը.
ուզեց նաեւ որ ներկայ ըլլար Եղիան՝ որ Աստուծոյ
Աստուծոյ փառքին
նախանձախնդիր
նախանձախնդիր մարգարէն էր, որպէսզի վկան ըլլար իր
աստուածային փառքին: Այլ բացատրութեամբ մը, Մովսէս իր
ներկայութեամբ ցոյց տուաւ թէ Յիսուս
Յիսուս Օրէնքը անտեսող
մէկը չէր, իսկ Եղիա իր ներկայութեամբ
ներկայութեամբ ցոյց տուաւ թէ Յիսուս
հայհոյող մէկը չէր (Դադրոս Մալդի):
թ) «Յիսուս մերժեց երկինքէն նշան մը տալ ՓարիսեՓարիսե-

ցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն, բայց այլակերպութեան
ժամանակ, ան նշան տուաւ իր աշակերտներուն, որպէսզի
որպէսզի
զօրացնէր անոնց հաւատքը. Եղիա իջաւ հոնկէ ուր
բարձրացած էր, իսկ Մովսէս մեռելներու աշխարհէն
աշխարհէն էր որ
բարձրացաւ. ասիկա էր տրուած նշանը»
նշանը» (Յերոնիմոս):
(Յերոնիմոս):

ժ) Այլակերպութեան ժամանակ Յիսուսի կողքին հինգ
հոգիներ ներկայ էին՝ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները, եւ
Պետրոս, Յովհաննէս
Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները: Բոլորը
տեսան Յիսուսի փառքը: Կարգ մը մեկնիչներ, այս հինգ
հոգիները նկատած են խորհրդանիշ մարդուն հինգ
զգայարանքներուն: Ինչպէս այս հինգը որոնք նուիրուած էին
Աստուծոյ, տեսան Յիսուսի փառքը, այնպէս ալ, ոեւէ մարդ որ
իր հինգ զգայարանքն
զգայարանքներով
րանքներով նուիրուած է Աստուծոյ եւ
եւ անոր կը
ծառայէ, անպայման
անպայման որ պիտի տեսնէ Յիսուսի փառքը:
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Քրիստոս ինքզինք ու իր փառքը կը յայտնէ միայն անոնց`
որոնք նուիրուած են ու կ'աշխատին իր փառքին համար:
ժա) Քրիստոս քովքով-քովի բերելով երկնաբնակ Մովսէսն ու
Եղիան եւ երկրաբնակ Պետրոսը,
Պետրոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը,
ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ իր եկեղեցին մէ´
մէ´կ է: Թէպէտ անոր
որոշ անդամները երկինքի մէջ են, եւ որոշները` երկրի վրայ,
եւ սակայն, անոնք մէ´
մէ´կ ամբողջութիւն
ամբողջութիւն են, մէ´
մէ´կ ընտանիքի
նման են, մէ´
մէ´կ կամք են: Ասիկա կը յիշեցնէ եկեղեցիին, այլ
խօսքով` ամէն մէկ հաւատացեալի, թէ ան կոչումը եւ
պարտականութիւնը ունի իր աղօթքներուն միջոցաւ, մնայուն
հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ ըլլալու երկինք
փոխադրուած սուրբերուն ու պարզ հաւատացեալներուն
հետ:
ժբ) Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն միասին երեւումը
ցոյց կու տայ,
տայ, թէ երկինքի մէջ սուրբերը զիրար կը ճանչնան.
ասիկա մեզի կը յիշեցնէ նաեւ, թէ արքայութեան մէջ բոլորս
իրար պիտի ճանչնանք: Այս մասին ընդարձակօրէն խօսած
եմ: (Տե´
(Տե´ս` 3333-րդ համարին բացատրութիւնը: 99-րդ կէտ):
ժգ) Մովսէս ապրած է Եղիայէն շուրջ 550 տարի առաջ,
բայց երկին
երկինքի
ինքի մէջ զանոնք միասին կը տեսնենք: Ասիկա մէկ
կողմէ ցոյց կու տայ թէ երկինքի մէջ ժամանակի հասկացոհասկացողութիւն չկայ, իսկ միւս կողմէ, կը պարզէ թէ բոլոր ժամաժամանակներու սուրբերը երկինքի մէջ միասին ու միատեղ են:
ժդ) Ոմանք կ'ենթադրեն, որ Աստուած պահեց Մովսէսի
ու Եղիայի
Եղիայի մարմինները փճացումէ հեռու,
հեռու, որպէսզի անոնք
իրենց նոյն եւ սակայն փառաւորուած մարմիններով երեւէին
Յիսուսի այլակերպութեան
այլակերպութեան ժամանակ:
ժե) Մովսէս մարգարէն օրինադիրն էր, իսկ Եղիա
մարգարէն` նախանձաւորը Օրէնքին. ուստի, անոնք բերուեբերուեցան Յիսուսի այլակերպութեան ժամանակ,
ժամանակ, որպէսզի գիտցուի
թէ Մովսէս հին Օրէնքը եւ Եղիա իր նախանձաւորութիւնը կը
դնեն Քրիստոսի ոտքերուն դիմաց, եւ որպէսզի Յիսուս նոր
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օրէնքը յանձնէ որոնց որ կը կամենայ (Մխիթար Վրդ.
Սեբաստացի):
Օրինադիր Մովսէսի ներկայութիւնը` առաքեալներուն
ներկայութեան, ցոյց կու տայ թէ
թէ ան եկած էր իր պաշտօնը
յանձնելու առաքեալներուն: Իսկ օրինապահ Եղիայի
ներկայութիւնը` առաքեալներուն ներկայութեան, ցոյց կու
տայ թէ ան եկած էր քաջալերելու առաքեալները
առաքեալները`
հնազանդելու Քրիստոսի խօսքերուն ու պատուիրաններուն:
ժզ) Մովսէս որ լերան վրայ Օրէնքը ստացած էր ՔրիսՔրիստոսի ձեռքէն, հիմա դարձեալ լեռ կու գայ ու կը կանգնի
Քրիստոսի ներկայութեան, կարծէք Օրէնքին ժամանակաշը
ժամանակաշըրջանին աւարտը յայտարարած ըլլալու համար: Օրէնքը կը
պահանջէր զոհ ու պատարագ մատուցանել: Մովսէս ու Եղիա
մարգարէները իրենք ալ զոհ ու պատարագ մատուցած են
Տիրոջ: Անոնք ներկայ եղան այլակերպութեան ժամանակ,
որպէսզի կենդանական զոհ ու պատարագ մատուցանելու
ժամանակը Քրիստոսով ու Քրիստոսի խաչելութեամբ
աւարտած յայտարարուի (Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):
ժէ) Վերջապէս, յիշենք որ Հին Կտակարանին
Կտակարանին մէջ Մովսէս
ու Եղիա մարգարէները այն
այն երկու մարգարէներն են, որոնք
Քրիստոսի նման քառասնօրեայ պահեցողութիւն
պահեցողութիւն կատարած
են:
2) «Մովսէսն ու Եղիան երեւցան իրենց փառքով...»:
փառքով...»: Երեք
նշումներ.նշումներ.ա) Միայն Ղուկաս Աւետարանիչն է որ կ'ըսէ թէ Մովսէսն
ու Եղիան իրենց փառքով երեւցան. Մատթէոս ու Մարկոս
Աւետարանիչ
Աւետարանիչները
նիչները թէեւ կը խօսին Մովսէսի ու Եղիայի
երեւումին մասին, բայց չեն խօսիր անոնց փառքով երեւումին
մասին: Մովսէսին ու Եղիային փառքով երեւումը կը
բացայայտէ, թէ երբ հաւատացեալները կը բաժնուին այս
աշխարհէն` կ'երթան իրենց հանգիստը գտնելու երկինքի
փառքին մէջ, կ'երթան փառաւորուելու Աստուծոյ կողմէ ու
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փառաւորելու զԱստուած: Բոլոր անոնք որոնք կ'անարգուին
Աստուծոյ
Աստուծոյ անուան համար` Աստուծոյ անուան փառքն է որ
կը հանգչի իրենց վրայ, երբ մահուամբ կը բաժնուին այս
կեանքէն:
բ) Քրիստոս իր աստուածային փառքով երեւցաւ, իսկ
Մովսէսն ու Եղիան`
Եղիան` Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած
փառքով: Իւրաքանչիւր հաւատացեալի յարուցեալ մարմին,
իրեն յատուկ շքեղութիւն ու փառաւորութիւն պիտի ունենայ,
որ Աստուծոյ կողմէ
կողմէ իրեն տրուած պիտի ըլլայ (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս
15.3815.38-44):
գ) Երբ Յիսուս փառքով երեւցաւ` երկինք փոխադրուած
իր մարդ
մարդիկն ալ փառքով երեւցան: Յիսուս փառքի մէջ եղած
ատեն` իրեններն ալ փառքի մէջ էին: Եւ ասիկա մեզի կը
յիշեցնէ, թէ երբ Քրիստոս երկրորդ
երկրորդ անգամ յայտնուի իր
փառքով, երկինքի մէջ ու երկրի վրայ գտնուող իր բոլոր
զաւակները իրե´
իրե´նք եւս փառքով պիտի յայտնուին: Երկինքի
մէջ գտնուող
գտնուող սուրբերը որոնք փառքի մէջ են արդէն`
արդէն` պիտի
յայտնուին յաւելեալ փառքով, իսկ երկրի վրայ գտնուող
հաւատացեալները` իրենց տրուելիք փառքով: Պետրոս,
Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքեալները փառքի մէջ չէին, եւ
ո´չ ալ իրենց զգեստները լոյս դարձան: Փառքի մէջ ըլլալը
յատուկ է մահուամբ երկինք մեկնածներուն
մեկնածներուն միայն:
3) «Կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին, որ
պիտի պատահէր
պատահէր Երուսաղէմի մէջ»:
մէջ»: Ինչո՞ւ համար Մովսէս ու
Եղիա մարգարէները կը խօսէին Քրիստոսի իր կրելիք
չարչարանքներուն ու մահուան մասին երբ Քրիստոս իր
աստուածային փառքին մէջ էր.
էր. ինչո՞ւ կը խօսէին անոր
մահուան մասին երբ ան իբրեւ անմահ թագաւոր կը
յայտնուէր: Կը խօսէին, ցոյց տալու համար մեզի, որ փառքի
դուռը, արքայութեան դուռը, անմահութեան դուռը, պիտի
բացուէր ու կրնար բացուիլ միա´
միա´յն Քրիստոսի չարչարանքնեչարչարանքներով, խաչով ու յարութեամբ, բայց մանաւանդ, սորվեցնելու
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համար մեզի, որ եթէ մենք կ’
կ’ուզենք հասնիլ արքայութիւն՝
պէտք է պատրա´
պատրա´ստ ըլլանք տառապելու այդ արքայութեան
համար: Արդարեւ
Արդարեւ,
արեւ, «բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք`
Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համար»
համար» (Գործք
(Գործք 14.22):
Հակառակ առաքեալին այս յստակ
յստակ յայտարարութեան, այսօր
սակայն, իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ նկատող շատ
հոսանքներ կան, որոնք կ'ուզեն Աստուծոյ արքայութիւնը
ժառանգել առանց նեղութիւններու հանդիպելու, եւ որոնք
կ'ուսուցանեն թէ ճշմարիտ հաւատացեալ մարդը պէտք չէ
նեղութեանց ու չարչարանքներու հանդիպի:
հանդիպի: Հետաքրքրական
է, որ ամէն մարդ կ'ուզէ արքայութիւն մտնել, բայց քիչեր
միայն կ'ուզեն տառապիլ արքայութեան համար: Ամէն մարդ
կ'ուզէ դրախտի վարդը քաղել, բայց քիչեր միայն սիրայօժար
կերպով կը տանին վարդին պատճառած փուշերու ցաւը:
Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ վարդը քաղել
քաղել ուզող մարդը` չի
կրնար անոր փուշերէն խուսափիլ:
Եթէ կ’
կ’ուզենք աստուածային փառքի ժառանգորդները
դառնալ՝ պէտք է պատրա´
պատրա´ստ ըլլանք Քրիստոսի ճամբայէն
քալելու, այլ խօսքով,
խօսքով, տառապանքի ու հալածանքի ճամբայէն:
Նե´
Նե´ղ է այն դուռը եւ դժուարի´
դժուարի´ն այն ճամբան որ դէպի կեա´
կեա´նք
կը տանի, յայտարարեց Քրիստոս (Մատթէոս 7.14): Բայց
հարկաւ, դէպի կեանք առաջնորդող այդ ճամբուն վրայ միայն
նեղութիւն չէ որ կը սպասէ մեզի: Երկինք տանող այդ ճամբուն
վրայ նեղութիւնը կայ, այո´,
այո´, բայց կայ նաեւ մխիթարութի
մխիթարութի´
թարութի´ւնը
Սուրբ Հոգիին: Այդ ճամբուն վրայ խոչընդոտներ կան, այո´,
այո´,
բայց կայ նաեւ խափանողը այդ խոչընդոտներուն՝ Քրիստոս
ինք: Այդ ճամբուն վրայ մեր կողքի´
կողքի´ն է Աստուծոյ մայրը՝ սուրբ
կոյս Մարիամ, ինչպէս նաեւ բոլոր սուրբերը, հրեշտակներն
ու հրեշտակապետները,
հրեշտակապետները, սերովբէներն ու քերովբէները, իրենց
զօրակցութեամբ ու բարեխօսութե
բարեխօսութեամբ:
4) Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ Մովսէսն ու
Եղիան «կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին, որ
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պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջ»:
մէջ»: Արդ, ինչո՞ւ համար
անոնք Յիսուսի հետ կը խօսէին, եւ ինչո՞ւ համար անոր
մահուան մասին է որ կը խօսէին: Ամփոփ նշումներ.նշումներ.ա) Մատթէոս
Մատթէոս ու Մարկոս կ'արձանագրեն թէ Եղիա ու
Մովսէս «Յիսուսի հետ կը խօսէին»
(Մատթէոս 17.3: Մարկոս
խօսէին» (Մատթէոս
9.4), բայց անոնք չեն ըսեր թէ ի´
ի´նչ կը խօսէին կամ ինչի´
ինչի´
մասին կը խօսէին: Ղուկաս սակայն կ'արձանագրէ թէ անոնք
Յիսուսի հետ կը խօսէին «իր մահուան մասին, որ պիտի
պատահէր Երուսաղէմի
Երուսաղէմի մէջ»:
մէջ»: Հարկաւ Մովսէսն ու Եղիան
իրենք չէին որ Յիսուսի կ'ըսէին թէ Երուսաղէմի մէջ էր որ
պէտք էր մեռնէր: «Որ պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջ»
մէջ»
բառերը Ղուկաս Աւետարանիչ ինքն է որ կ'արձանագրէ: Ամէն
մարդ գիտէր ու լսած էր թէ Մեսիան Երուսաղէմի մէջ էր որ
պիտի մեռնէր.
մեռնէր. ուստի, Ղուկաս Աւետարանիչին կողմէ
Երուսաղէմի անուան յիշատակումը կարեւոր էր, որպէսզի
բոլորն ալ վստահօրէն գիտնային թէ Յիսուս ինքն էր
աշխարհի խոստացեալ Փրկիչը, եւ այդ ուղղութեամբ ոեւէ
կասկած չունենային: Յիսուս ինքն իսկ երբ խօսեցաւ իր
կրելիք չարչարանքներուն,
չարչարանքներուն, իր մահուան ու յարութեան
մասին, հաստատեց թէ այդ բոլորը Երուսաղէմի մէջ է որ
պէտք է ըլլան (Մատթէոս 16.21): Ասիկա խոստացեալ Փրկիչը
ըլլալու ապացոյցներէն մին պիտի ըլլար: Ահա թէ ինչու,
Ղուկաս Աւետարանիչ կը ճշդէ թէ Յիսուսի մահը որուն
մասին կը խօսէին Մովսէս ու Եղիա մարգարէները, «պիտի

պատահէր Երուսաղէմի մէջ»
մէջ»:

բ) Մովսէսն ու Եղիան Յիսուսի
Յիսուսի հետ կը խօսէին իր
զոհագործական մահուան մասին.
մասին. եւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ
բոլոր մարգարէները եւ երկինքի բոլոր սուրբերը կը փափափափաքէին տեսնել մարդոց փրկութիւնը:
գ) Տիրոջ մահուան մասին խօսիլը,
խօսիլը, կը պարզէ թէ երկինքի
սուրբերը եւ անշուշտ հրեղէն մարմինները, գիտէին Յիսուսի
ինքնութեան ու երկրաւոր առաքելութեան նպատակին
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մասին, այլ խօսքով` գիտէին թէ ան Աստուծոյ
Աստուծոյ Որդին էր, որ
աշխարհ իջած էր իր կեանքը զոհելու մարդոց փրկութեան
համար:
դ) Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն
մարգարէներուն Յիսուսի մահուան
մասին խօսիլը կը պարզէ, թէ սուրբերը փառաբանիչներն
փառաբանիչներն են
Աստուծոյ Գառնուկին, որով իրագործուեցաւ մարդկային
սերունդի փրկագործութիւնը:
ե) Անոնց խօսիլը Յիսուսի մահուան մասին, հրաւէր մըն է
նոյնինքն անոնց կողմէ մեզի, որ մենք եւս խօսինք մեր
մեր
փրկութեան համար տեղի ունեցած Յիսուսի զոհագործական
մահուան մասին:
զ) Մովսէսի ու Եղիայի խօսիլը Տիրոջ հետ ցոյց կու տայ,
թէ Տէրը մնայուն հաղորդակցութեան մէջ է իր սուրբերուն
հետ երկինքի մէջ:
է) Մովսէսի
Մովսէսի ու Եղիայի խօսիլը Տիրոջ հետ` իր մահուան
մասին, հրաւէր մըն է մեզի, որ մենք եւս մեր առօրեայ կեանքի
ընթացքին խօսինք Տիրոջ հետ`
հետ` իր մահուան մասին, եւ
շնորհակալութիւն յայտնենք իրեն որ սիրայօժար կերպով
յանձն առաւ մեռնիլ մեր փրկութեան համար:
ը) Մովսէս ու Եղիա մարգարէները Յիսուսի հետ ու
Յիսուսի մասին կը խօսէին, եւ ասիկա ցոյց
ցոյց կու տայ, թէ
երկինք փոխադրուած բոլոր հաւատացեալները միայն
Յիսուսի մասին է որ կը խօսին, իսկ սուրբերը` ո´չ միայն
Յիսուսի մասին կը խօսին, այլեւ` Յիսուսի հետ ալ կը խօսին:
Երկնաբնակ սուրբերը, երկրի վրայ եղող հաւատացեալհաւատացեալներուն հետ նաեւ միայն Յիսուսի մասին է որ կ'ուզեն խօսիլ:
թ) Անոնց խօսիլը Յիսուսի մահուան մասին կը պարզէ, թէ
Աստուծոյ սուրբերը միշտ կը յիշեցնեն մեզի, թէ մենք
ժամանակաւոր կերպով երկրի վրայ ենք, եւ թէ ժամանակ
պիտի գայ երբ մահուամբ պիտի բաժնուինք
բաժնուինք այս աշխարհէն:
ժ) Մովսէս ու Եղիա երեւցան ու խօսեցան Յիսուսի
Յիսուսի հետ`
Աստուծոյ
Աստուծոյ կողմէ իրեն յանձնուած գործին ու անոր
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կատարումին մասին աշխարհէն բաժնուելէ առաջ, որպէսզի
յիշեցնեն հաւատացեալներուն, թէ պէտք է լրջօրէն մտածեն
Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած գործը կատարելու մասին,
նախքան այս կեանքէն բաժնուիլը:
ժա)
ժա) Անոնց երեւումը
երեւումը եւ Յիսուսի հետ ու Յիսուսի
մահուան մասին խօսիլը ցոյց կու տայ, թէ երկինքի սուրբերը
հաղորդակցութեան մէջ են իրարու հետ: Անոնք կրնան խօսիլ
իրարու հետ Աստուծոյ կամքին արտայայտութիւնը եղող ոեւէ
նիւթի մասին:
ժբ) Մովսէսին ու Եղիային երեւումը միասին ցոյց կու
տայ, թէ Աստուծոյ սուրբերը կրնան միասնաբար կատարել
ոեւէ գործ որ Աստուած կը յանձնէ իրենց: Այլ բացատրուբացատրութեամբ մը, Աստուծոյ սուրբերուն միջեւ սերտ համագործակհամագործակցութիւն կայ:
ժգ) Անոնք խօսեցան Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին,
երբ ան կը փայլէր իր աստուածային փառքով, սորվեցնելու
սորվեցնելու
համար մեզի, թէ պէտք է խօսիլ մեր տկարութիւններուն
մասին երբ զօրաւոր կը զգանք, եւ թէ պէտք է խոնարհ մնալ
երբ կը բարձրանանք, եւ համեստ մնալ երբ կը սկսինք
«փայլիլ»:
փայլիլ»:
ժդ) Անոնց երեւումը եւ Յիսուսի հետ` իր մահուան
մահուան
մասին խօսիլը ցոյց կու տայ, որ սուրբերը գիտեն թէ
հաւատացեալներ ի´
ի´նչ նեղութիւններէ
նեղութիւններէ կ'անցնին, եւ անոնք կը
զօրակցին հաւատացեալներուն:
ժե)
ժե) Անոնք կը խօսէին Յիսուսի հետ «այս կեանքէն
ելլելուն վրայով»
վրայով» (հին
(հին թրգ.): Յիսուսին այս աշխարհէն դուրս
գալը կամ մահը կը կոչուի` «ելք»:
ելք»: Ղուկաս Աւետարանիչը
լռելեայն կերպով, Յիսուսի ելքը այս աշխարհէն կը նմանցնէ`
Մովսէսի Եգիպտոսէն ելքին: Արդ, ինչպէս Մովսէսի առաջառաջնորդութեամբ տեղի ունեցաւ Իսրայէլի ելքը Եգիպտոսէն դէպի
ազատագրութիւն, նոյնպէս ալ, Յիսուսի առաջնորդութեամ
առաջնորդութեամբ
թեամբ
տեղի ունեցաւ մարդկութեան
մարդկութեան ելքն ու ազատագրութիւնը
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Եգիպտոսացած այս
այս աշխարհէն: Մխիթար Վրդ. ՍեբաստաՍեբաստացին եւ այլ մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, թէ Մովսէս
մարգարէին առաջնորդութեամբ Իսրայէլի ժողովուրդին ելքն
ու ազատագրութիւնը Եգիպտոսի գերութենէն, կը նախանախապատկերացնէր Քրիստոսի առաջնորդութեամբ մարդկումարդկութեան ելքն ու ազատագրութիւնը Սատանայի գերութենէն:
Արդ, ինչպէս Իսրայէլացիները զերծ մնալու համար Աստուծոյ
հարուածէն եւ դուրս բերուելու համար Եգիպտոսի
գերութենէն, պէտք էր գառնուկ մը առնէին (որ հետագային
զատկական գառնուկ պիտի կոչուէր) ու մորթէին զայն եւ
անոր արիւնէն իրենց տուներուն դռներուն
դռներուն վերնամասերուն
քսէին, նոյնպէս ալ, «Քրիստոս` մեր Զատիկին Գառնուկը
մորթուեցաւ»
մորթուեցաւ» (Ա.Կորնթացիս 5.7), որպէսզի համայն
մարդկութիւնը ազատագրուէր Սատանայի ստրկութենէն:
ժզ) Եղիա ու Մովսէս իրարու հետ ու Յիսուսի հետ`
Յիսուսի մասին է որ կը խօսէին: Երկինքի սուրբերը իրարու
իրարու
հետ ու մեզի հետ, միայն Տէր Յիսուսի մասին է որ կը խօսին:
Մենք եւս նոյնը պէտք է ընենք: Մեր խօսակցութեան ու
հետաքրքրութեան առարկան Տէրը ինք պէտք է ըլլայ:
ժը) Հին Կտակարանին մէջ, Իսրայէլացիներու մեղքերու
քաւութեան համար կենդանական զոհեր մատուցանելու
օրէնքները
օրէնքները Մովսէս մարգարէին միջոցաւ տրուած էին: ՄովՄովսէս Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին խօսեցաւ, որպէսզի
ցոյց տար մեզի, թէ կենդանական զոհ մատուցանելու
ժամանակը ալ վերջացաւ, եւ այդ զոհերուն փոխարէն`
Քրիստոսի զոհը կը հաստատուէր (Եբրայեցիս 10.910.9-10):
10):

«Պետրոսի եւ իրեն ընկերացողներուն
ընկերացողներուն աչքերը քունով
ծանրացած էին, բայց սթափեցան եւ տեսան Յիսուսի փառքը,
եւ երկու մարդիկը որոնք անոր հետ էին»
(Ղուկաս 9.32):
էին» (Ղուկաս
1) Ղուկաս կ'ըսէ թէ Յիսուսի «ընկերացողներուն աչքերը
քունով ծանրացած էին»
էին», եւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ
չկարենային տեսնել Յիսուսի
Յիսուսի փառքը, բայց երբ սթափեցան`
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«տեսան Յիսուսի փառքը, եւ երկու մարդիկը որոնք անոր հետ
էին»:
էին»: Անոնք որոնք հոգեւորապէս քնացած կամ թմրած են, չեն

կրնար տեսնել Յիսուսի փառքը: Յիսուսի փառքը տեսնելու
համար, պէտք է սթափիլ ու հոգեւոր արթնութիւն ապրիլ: Եթէ
հոգեւորապէս արթուն ու չափահաս չենք, շատ բան կրնայ
վրիպիլ մեր ուշադրութենէն. օրինակ, Տէրը կրնայ մեր
կեանքին մէջ մեծ գործ մը կատարել, եւ մենք սակայն, կրնանք
կատարուած գործին մէջ չտեսնել ո´
ո´չ Տիրոջ ձեռքը, ո´
ո´չ Տիրոջ
մեծութիւնը եւ ո´
ո´չ ալ Տիրոջ ներկայութիւնը:
2) Մատթէոս եւ Մարկոս Աւետարանիչները չեն խօսիր
առաքեալներուն
առաքեալներուն քնանալուն մասին: Միայն Ղուկաս կը խօսի:
Երբ կը համեմատենք
համեմատենք Ղուկասի հատուածը, Մատթէոսի ու
Մարկոսի հատուածներուն
հատուածներուն հետ, յստակ կ'երեւի, թէ
առաքեալները քնացան երբ տակաւին Յիսուս չէր սկսած
այլակերպուիլ: Հետեւաբար, անոնք
անոնք թէպէտ տեսան Յիսուսը
իր այլակերպուած վիճակին մէջ, եւ սակայն, չտեսան թէ
ի´նչպէս սկսաւ այլակերպութիւնը: Արդեօք անոնք պիտի
չուզէի՞ն տեսնել կամ գիտնալ թէ ի´
ի´նչպէս սկսաւ Տիրոջ
այլակերպութիւնը: Շատ բան կայ որ մենք ալ կ'ուզենք
գիտնալ Տիրոջ մասին, բայց չենք գիտնար
գիտնար կամ չենք կրնար
գիտնալ, հաւանաբար նոյնինքն Տիրոջ կամքով, եւ կամ` մեր
անտարբերութեան եւ անարթուն վիճակին պատճառով:
3) Յիսուսի կեանքին ամենէն յատկանշական եւ
իմաստալից երկու պահերն էին` այլակերպութեան պահը եւ
Գեթսեմանիի պարտէզին
պարտէզին մէջ աղօթքի պահը: Երկու այս
կարեւոր պահերուն ալ, աշակերտները
աշակերտները կը տեսնենք քնացած
վիճակի մէջ: Երբ Յիսուս կ'աղօթէր ու կը պատրաստուէր
այլակերպուելու` անոնք քնացան, եւ երբ կ'աղօթէր ու կը
պատրաստուէր տագնապելու` անոնք դարձեալ քնացան:
Եթէ զգոյշ ու արթուն չըլլանք, կրնանք կարեւոր պահեր ու
ժամեր,
ժամեր, կարեւոր առիթներ ու պատեհութիւններ
պատեհութիւններ կորսնցնել
մեր կեանքի ընթացքին:
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4) Ինչո՞ւ համար առաքեալները քնացան երբ Յիսուս
կ'աղօթէր: Հաւանաբար Յիսուս աղօթքը «երկարեց»
երկարեց» եւ անոնք
յոգնեցան ու քնացան: Կամ հաւանաբար արդէն օրը երեկոյ էր
ու կը մօտենար գիշերուան ժամուն եւ առաքեալները
բնականօրէն սկսած էին թմրիլ: Ոմանք կ'ենթադրեն որ լերան
զով ու հաճելի օդը կրնայ պատճառ դարձած ըլլալ որ անոնք
անուշ քունով մը քնանայի
քնանային:
յին: Ուրիշներ անոնց քնանալը
քնանալը կը
վերագրեն նոյնինքն իրենց անտարբերութեան:
Աղօթքին նպատակն է մեզ միշտ արթուն պահել
հոգեւորապէս,
հոգեւորապէս, բայց ի՜նչ դժբախտութիւն
դժբախտութիւն երբ նոյնինքն
աղօթքի պահուն է որ կը քնանանք: Աշակերտներուն
քնանալը Յիսուսի աղօթքի պահուն, ցոյց կու տայ մեր
մարդկային բնութեան տկարութիւնն ու խեղճութիւնը: Այս
իրողութիւնը պէտք է մեզ մղէ խնդրելու Աստուծոյ
զօրակցութիւնն ու օգնութիւնը
օգնութիւնը ընդդէմ
ընդդէմ մարդկային մեր տկար
բնութեան, աղաչելու Աստուծոյ շնորհքին օգնականութիւնը,
հայցելու Սուրբ Հոգիին մնայուն ներգործութիւնը, հրեշտակհրեշտակներուն ու սուրբերուն բարեխօսութիւնն ու զօրակցութիւնը,
որպէսզի զօրացնեն մեզ, եւ մարդկային մեր բնութեան
խեղճութիւնը պատճառ
պատճառ չդառնայ որ մատնուինք հոգեւոր
թմրութեան
թմրութեան ու քնածութեան եւ կորսնցնենք Աստուածորդիին
փառքը տեսնելու առիթները:

«Երբ Մովսէս եւ Եղիա կը մեկնէին, Պետրոս ըսաւ
Յիսուսի.Յիսուսի.- “Վարդապե´
Վարդապե´տ, լաւ է որ հոս մնանք. երեք վրաններ
շինենք` մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համար”
համար”:
Սակայն չէր գիտեր թէ ի´
(Ղուկաս 9.33):
ի´նչ կ'ըսէր»
կ'ըսէր» (Ղուկաս

1) Համաձայն այս համարին, Պետրոս խօսեցաւ միայն
ա´յն ատեն, երբ
երբ տեսաւ որ Մովսէս ու Եղիա մեկնելու
մեկնելու վրայ
էին: Որքա՜ն յաճախ մարդիկ խօսելու կը սկսին միայն ա´
ա´յն
ատեն, երբ տեսնեն թէ այս կամ այդ բանը կորսնցնելու վրայ
են կամ արդէն կորսնցուցին: Մարդիկ սովորաբար բանի մը
արժէքին չեն անդրադառնար մինչեւ որ զայն կորսնցնեն:
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Զաւակ մը կրնայ իր մօրը արժէքը չգիտնալ մինչեւ որ զայն
կորսնցնէ: Գործաւոր մը կրնայ իր գործին արժէքը չգիտնալ
մինչեւ որ զայն կորսնցնէ իր ծուլութեան պատճառով:
պատճառով: Մարդ
մը կրնայ իր բարեկամին արժէքը չգիտնալ
չգիտնալ մինչեւ որ զայն
կորսնցնէ իր անհաւատարմութեան
անհաւատարմութեան հետեւանքով: Եւ ամենէն
գէշը, մարդիկ կրնան չգիտնալ թէ Յիսուս մեծ արժէք է, մինչեւ
մինչեւ
որ զայն յաւերժապէս կորսնցնեն: Կրնան չգիտնալ դրախտին
արժէքը, մինչեւ որ իրենք զիրենք գտնեն
գտնեն դժոխքին մէջ:
Սիրելինե´
Սիրելինե´ր, արթննա
արթննա´
րթննա´նք, երբ տակաւին Աստուծոյ մարդիկը
երկինք չեն քաշուած ու երկինքի դուռը փակուած չէ
յայտարարուած:
2) Երբ Պետրոս առաքեալ տեսաւ որ «Մովսէս եւ Եղիա կը
մեկնէին»
մեկնէին», անմիջապէս առաջարկեց երեք վրաններ շինել.
ինչո՞ւ համար. որովհետեւ ան չէր ուզեր որ անոնք մեկնէին.
ան կ'ուզէր որ անոնք իրեն ու միւս առաքեալներուն հետ
մնային, Յիսուսի հետ միասին: Քանի՞ հաւատացեալներ
ունինք այսօր, որոնք կը փափաքին երկինքի սուրբերը ներկայ
ունենալ իրենց կեանքին մէջ, իրենց ընտանիքներուն մէջ:
Ո՞ւր են մեր մէջ այն հաւատացեալները,
հաւատացեալները, որոնք Պետրոս
առաքեալին նման կը փափաքին
սուրբերու
հետ
հաղորդակցութեան մէջ մտնել:
3) «Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.Մովսէսի
Յիսուսի.- “Վարդապե´
Վարդապե´տ...»:
տ...»: Մովսէսի
ու Եղիայի
Եղիայի յայտնութիւնը մեծ նորութիւն մըն էր Պետրոս
առաքեալին համար, եւ սակայն, Պետրոս իր խօսքը անոնց
ուղղելու եւ իր առաջարկը անոնց ներկայացնելու փոխարէն`
իր խօսքը
խօսքը կ'ուղղէ Քրիստոսի. «Վարդապե´
Վարդապե´տ, լաւ է որ հոս
մնանք...
մնանք...»:
...»: Ինչո՞ւ համար: Երեք պատճառներով.
պատճառներով.ճառներով.ա) Սորվեցնելու համար մեզի, թէ երբ հաւատացեալ
մարդը կանգնի
կանգնի Աստուծոյ սուրբերուն ներկայութեան, իր
ուշադրութիւնը անոնց վրայ չէ որ պէտք է կեդրոնացնէ, այլ`
անոնց Տիրոջ ու Աստուծոյն` Քրիստոսի վրայ: Հաւատացեալը
կրնայ սուրբի մը բարեխօսութիւնը խնդրել, բայց իր
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պաշտամունքին ու փառաբանութեան առարկան Քրիստոս
ի´նք պէտք է ըլլայ: Հաւատացեալներ պէտք է հաղորդակհաղորդակցութեան մէջ ըլլան բոլոր սուրբերուն
սուրբերուն հետ, բայց միայն
Քրիստոսը պէտք է պաշտեն:
բ) Առաքեալը իր խօսքը ուղղեց Քրիստոսի, որովհետեւ
կ'անդրադառնար
կ'անդրադառնար որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները
Քրիստոսի կամքով ու Քրիստոսի համար եկան, եւ Քրիստոսի
կամքով ալ կը մեկնէին: Ան գիտէր որ անոնք առանց
Քրիստոսի կամքին չէին կրնար գալ եւ առանց Քրիստոսի
կամքին չէին կրնար մնալ լերան վրայ:
գ) Պետրոս առաքեալ կը գիտակցէր թէ Քրիստոս տէրն ու
իշխանն էր ամէն բանի ու ամէն անձի: Եւ իբր այդպիսին,
բնականօրէն աւելի յարմար պիտի ըլլար որ իր խօսքը անոր
ուղղէր եւ ո´
ո´չ թէ յայտնուող մարգարէներուն:
մարգարէներուն: Մարգարէներն
ու առաքեալները ծառայակիցներ էին իրարու, եւ բոլորն ալ
Քրիստոսի ծառաներն էին: Ծառան իր խօսքը բնականօրէն իր
Տիրոջ է որ պէտք է ուղղէ եւ ո´
ո´չ թէ իր ծառայակիցին: Եւ
ուշագրաւ է, որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները իրե´
իրե´նք եւս
միայն Քրիստոսի հետ է որ խօսեցան:
խօսեցան: Անոնք չխօսեցան
առաքեալներուն հետ:
4) «Վարդապե´
Վարդապե´տ, լաւ է որ հոս մնանք»:
մնանք»: Պետրոսի այս
խօսքին մասին քանի մը նշումներ.նշումներ.ա) «Մնանք»:
Մնանք»: Բառը եզակի չէ, այլ` յոգնակի: Պետրոս
առաքեալ բոլորին` Յիսուսի, Մովսէսի, Եղիայի, Յովհաննէսի
ու Յակոբոսի անունով կը խօսի: Միայն
Միայն ինքզինք նկատի
չունէր,
չունէր, այլ` բոլորը: Ան կը մտածէր որ Տիրոջ ու
մարգարէներուն հետ ըլլալը եւ անոնց հետ լերան վրայ
բնակութիւն հաստատելը լաւ բան մըն էր, գեղեցիկ ու
սքանչելի բան մըն էր, փափաքելի ու հաճելի իրականութիւն
մըն էր: Ան սակայն անձնասիրաբար չմտածեց, որ միայն
միայն ինք
ըլլար Յիսուսի ու մարգարէներուն
մարգարէներուն հետ: Ան ուզեց որ
Յովհաննէսն ու Յակոբոսը իրե´
իրե´նք նաեւ իրեն հետ ըլլայի
ըլլային:
յին:
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Յովհաննէսն ու Յակոբոսը սակայն նոյն ձեւի վերաբերմունք
վերաբերմունք
չցուցաբերեցին Պետրոսի հանդէպ: Երբ անոնք Յիսուսէն
խնդրեցին որ իրեն հետ միասին նստին իր աջ ու ձախ կողմը`
իր թագաւորութեան մէջ, բնա´
բնա´ւ չմտածեցին Պետրոսի կամ
ուրիշ աշակերտի
աշակերտի մը մասին: Անոնք անձնասիրաբար
շարժեցան: Սորվինք Պետրոս
Պետրոս առաքեալէն
առաքեալէն մտածել ուրիշնեուրիշներուն մասին նաեւ: Պետրոսի նման, փափաքինք որ մեզի հետ`
մեր բոլո´
բոլո´ր ընկերները Յիսուսի ու մարգարէներուն
մարգարէներուն հետ
ըլլան, եւ բոլո´
բոլո´րը վայելեն անոնց քաղցր ներկայութիւնը:
բ) Պետրոս առաքեալին ուրիշ մէկ գեղեցիկ յատկութիւնը
հանդէս կու գայ, երբ մտածենք որ ան միայն Յիսուսի,
Մովսէսի ու Եղիայի համար վրաններ հաստատելու մասին
կը խօսի: Ինքն իր համար վրան հաստատելու մասին չի
խօսիր, եւ ատիկա ցոյց կու տայ իր խոնարհութիւնն
խոնարհութիւնն ու
համեստութիւնը: Ըստ երեւոյթին, Պետրոս կ'անդրադառնար
Յիսուսի, Մովսէսի ու Եղիայի մեծութեան, եւ անոնց
մեծութեան դիմաց` իր եւ իր ընկերակիցներուն փոքրութեան,
եւ չի´
չի´ համարձակիր
համարձակիր իրե´
իրե´նց համար նաեւ վրաններ
հաստատելու մասին խօսելու: Մենք եւս եթէ անդրադառնանք
Տիրոջ եւ անոր սուրբերուն մեծութեան եւ անոնց մեծութեան
դիմաց մեր փոքրութեան, շատ բան կայ որ պիտի
չհամարձակինք
չհամարձակինք խնդրել, եւ ոչ միայն այսքան, այլեւ` մենք
զմեզ անարժան պիտի համարենք Տիրոջ ու անոր սուրբերուն
հետ միատեղ բնակիլ:
բնակիլ:
գ) Ոմանք կը խորհին որ Յիսուս այլակերպուեցաւ Թաբոր
լերան վրայ, իսկ ուրիշներ` Հերմոն լերան վրայ: Մէկ բան
յստակ գիտենք, որ թէ´
թէ´ Թաբոր լեռը եւ թէ´
թէ´ Հերմոն լեռը,
քարքարուտ եւ կանաչազուրկ լեռներ էին, ուր մնալը կամ
վրան կանգնեցնելը երբեք հաճելի բան չէր: Յստակ է թէ
Յիսուս իր այլակերպութեամբ` այլակերպած էր լերան
մթնոլորտը, իր գեղեցկութեամբ` գեղեցկացուցած էր
կանաչազուրկ լեռը, իր լոյսով` ջերմացուցած էր լերան
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ցուրտը, իր հրաշափառութեամբ`
հրաշափառութեամբ` դրախտի վերածած էր
անոր քարքարուտ իրավիճակը,
իրավիճակը, այնքան` որ Պետրոս
առաքեալ ստիպուած եղած էր առաջարկել որ հոն մնան:
մնան: Այս
իրողութիւնը կը սորվեցնէ մեզի, թէ հոն
հոն ուր Յիսուս յայտնուի
իր փառքով` կը դառնայ գեղեցիկ ու ցանկալի: Յիսուսի
յայտնութեան դիմաց` տգեղը կը գեղեցկանայ: Յիսուսի քաղցր
ներկայութեան դիմաց` անբնակելի վայրը բնակելի կը
դառնայ: Երբ Յիսուս
Յիսուս յայտնուի մարդուն կեանքին մէջ` կը
գեղեցկանայ մարդուն կեանքը: Երբ Յիսուս յայտնուի
մարդուն սրտին մէջ` հոնկէ կը փարատի մեղքի մշուշը:
դ) «Լաւ է որ հոս մնանք»:
մնանք»: Յիսուսը սիրող ամէն մէկ
հաւատացեալի
հաւատացեալի սրտի խնդրանքն ու ցանկութիւնը պէտք է
ըլլայ ասիկա: Լաւ է Յիսուսի
Յիսուսի հետ ըլլալը երբ մեզ
կ'առաջնորդէ կեանքի ձորերէն, եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ
մեզ կ'առաջնորդէ կեանքի լեռներէն: Լաւ է Տիրոջ ձեռքէն
ամուր բռնելը մեր կեանքի ուրախ օրերուն,
օրերուն, եւ լաւ է անոր
ձեռքէն ամուր բռնելը մեր կեանքի տխուր օրերուն: Լաւ է
Յիսուսի հետ ըլլալը երբ
երբ թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ
անարգեն ու ճզմեն, եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ թոյլ կու
տայ որ անոնք մեզ յարգեն ու պատուեն: Լաւ է Յիսուսի հետ
ըլլալը երբ կը վիրաւորէ, եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ կը
փաթթէ: Մարդիկ կրնան վիրաւորել բայց չփաթթել, կրնան
հարուածել բայց չբժշկել, բայց մեր Տէրը «կը վիրաւորէ ու կը
փաթթէ, կը զարնէ ու իր ձեռքերը կը բժշկեն»
բժշկեն» (Յոբ
(Յոբ 5.18):
Քրիստոնեային համար ուրախութիւն պէտք է ըլլայ
Յիսուսի հետ ըլլալը, մի´
մի´շտ, ամէ´
ամէ´ն տեղ եւ ամէ´
ամէ´ն կացութեան
մէջ: Յիսուսը սիրողը` Յիսուսի հետ ըլլալու փափաք պէտք է
ունենայ: Բայց Յիսուսի հետ պէտք է ըլլալ, ո´
ո´չ միայն երբ ան
իր փառքին մէջ է, այլեւ` երբ Գեթսեմանիի տառապանքին մէջ
է: Պէտք է դաւանիլ Յիսուսը ո´
ո´չ միայն երբ զինք փառաբանող
մարդոցմով շրջապատուած է, այլեւ` երբ հռոմայեցի
գանակոծող զինուորներով շրջապատուած է: Պէտք է հետեւիլ
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Յիսուսի ո´
ո´չ միայն երբ թագաւորական թագ կայ անոր
գլխուն, այլեւ` երբ փշեպսակ կայ: Պէտք է խոստովանիլ
Յիսուսը ո´
ո´չ միայն երբ շրջապատուած ենք բարե
բարեպաշտ
արեպաշտ
հաւատացեալներով, այլեւ`
այլեւ` երբ շրջապատուած ենք հահաւատքի ճշմարտութիւնները ծաղրող մարդոցմով:
ե) «Լաւ է որ հոս
հոս մնանք»:
մնանք»: Պետրոս առաքեալ իրաւունք
ունէ´
ունէ´ր այսպէս ըսելու: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կար, քան
մնալ Տիրոջ ու իր մարգարէներուն
մարգարէներուն փառքի լոյսին ներքեւ եւ
ականատես ըլլալ անոնց փառքի գեղեցկութեան ու
ականջալուր ըլլալ անոնց խօսքերուն: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ
բան կար, քան մնալ լերան վրայ ու տեսնել թէ ինչպէս
մարդեղացած Աստուածը կը զրուցէր իր մարգարէներուն
հետ, եւ թէ ինչպէս Սուրբը իր սուրբերուն հետ կը խօսէր
մարդկութեան փրկութեան մասին:
Ո՞վ չ’
չ’ուզեր Քրիստոսի հետ ըլլալ երբ անիկա կը
յայտնուի փառքի Աստուած իբրեւ: Ո՞վ չ’
չ’ուզեր Քրիստոսի հետ
ըլլալ յաւիտենական կեանքին մէջ: Ո՞վ չի ցանկար մեր քաղցր
երկնաւոր Հօր տաքուկ շունչը վայելել յաւիտենականութեան
ընթացքին: Ո՞վ չի կամենար վայելել բացարձակ
բացարձակ լեցունուլեցունութիւնը Սուրբ Հոգիին, որ պիտի շնորհուի արքայութեան
ժառանգորդներուն: Ո՞վ չի փափաքիր Աստուածամօր հետ
ըլլալ եւ արբենալ անոր սիրազեղ քաղցրութեամբ ու
անբացատրելի գեղեցկութեամբ:
գեղեցկութեամբ: Ի վերջոյ, ո՞վ չ’
չ’ուզեր
ընկերակի´
ընկերակի´ց ըլլալ սուրբերուն ու արդարնե
արդարներուն,
ներուն, դասակի´
դասակի´ց
ըլլալ առաքեալներուն ու մարգարէներուն,
մարգարէներուն, փառաբա
փառաբանակի
բանակի´
նակի´ց
ըլլալ հրեշտակներուն, սերովբէներուն ու քերովբէներուն:
քերովբէներուն:
զ) «Լաւ է որ հոս մնանք»:
մնանք»: Երբ Պետրոս այս բառերը ըսաւ,
վստահաբար Յիսուս իր մտքին մէջ ըսաւ. «Այո´,
Այո´, Պետրո´
Պետրո´ս,
լաւ է հոս մնալը, փառքի´
փառքի´ մէջ մնալը, լոյսերո´
լոյսերո´ւ մէջ մնալը,
ինծի ու երկնաէջ մարգարէներուս հետ մնալը, բայց ո´
ո´չ,
Պետրո´
Պետրո´ս, տակաւին ձեր ժամանակը չէ եկած փառքի
փառքի ու լոյսի
մէջ բնակելու. դուն ու ընկերակիցներդ տակաւին ընելիք
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ունիք: Տակաւին նո´
նո´ր է որ պիտի սկսի ձեր առաքելութիւնը:
Մարգարէներուն դասակից ըլլալէ առաջ` նախ պէտք է
աշխարհին երթաք ու մարգարէութեանց ընդմէջէն ցոյց տաք
աշխարհին թէ ե´
ե´ս եմ Փրկիչը աշխար
աշխարհին: Երկինքի
Երկինքի լոյսերով
պարուրուելէ առաջ` նախ պէտք է երթաք աշխարհին ու
աշխարհի մէջ ապրելով` յաղթէք մեղքի խաւարին: Արեգակի
նման ճառագայթելէ առաջ` նախ պէտք է աշխարհին երթաք
ու զիս ներկայացնէք իբրեւ արդարութեան ու արդարացնող
Արեգակը: Երկինքի հանգիստը ժառանգելէ առաջ` նախ
պէտք է երկինքի հանգիստին համար տառապիլ սորվիք:
Արքայութեան ուրախութիւնը ճաշակելէ առաջ` նախ պէտք է
արքայութեան համար տրտմեցուցիչ պահերը ուրախութեամբ
տանիլ սորվիք: Դրախտի բուրեան վարդերուն փառաբանափառաբանակից ըլլալէ առաջ` նախ պէտք է կեանքի փուշերուն դէմ դնել
սորվիք
սորվիք»: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, սիրելիներ, որոնք
կ'ուզեն Յիսուսի հետ Թաբոր լեռներու վրայ ըլլալ, բայց կը
խուսափին անոր
անոր հետ Գեթսեմանիներու մէջ գտնուելէ:
գտնուելէ:
Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք երկինքի լոյսերով ծածկուիլ
կ'ուզեն, բայց կը մերժեն մութ պահերէ անցնիլ: Որքա՜ն
հաւատացեալներ
հաւատացեալներ կան, որոնք Աստուծոյ արքայութիւնը
ժառանգել կ'ուզեն, բայց պատրաստ չեն Արքային համար
տառապելու: Որքա՜ն հաւատացեալներ կան, որոնք երկինքի
մէջ Քրիստոսի յաղթող զինուորները իբրեւ կ'ուզեն ճանչցուիլ,
որոնք սակայն չեն ուզեր քաջ զինուորի մը նման վէ´
վէ´րք
ստանալ իրենց
իրենց երկնաւոր Զօրավարին սիրոյն: Այո´,
Այո´, կան
շատ մարդիկ, որոնք Մովսէսի հետ երկինքի մէջ ըլլալ կ'ուզեն,
բայց պատրաստ չեն Մովսէսի նման հեզութեամբ ու
խոնարհութեամբ տանելու կեանքի նեղութիւնները, իրենց
դէմ բարձրացող դժգոհանքի ու բամբասանքի ալիքները: Կան
շատ մարդիկ, որոնք Եղիայի հետ երկինքի մէջ ըլլալ կ'ուզեն,
բայց պատրաստ չեն Եղիայի նման նախանձախնդիր ըլլալու
Աստուծոյ սուրբ անուան տարածման, բարձրացման ու
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փառաւորման, եւ պատրաստ չեն այդ անուան համար
հալածուելու ու տառապելու, ինչպէս Եղիա ինք հալածուեցաւ
ու տառապեցաւ: Կան շատ մարդիկ, որոնք Թաբոր լերան
վրայ Քրիստոսի պատուակից ու փառակից ըլլալ կ'ուզեն,
բայց պատրաստ չեն Քրիստոսի չարչարակից ըլլալու,
մոռնալով Պօղոս առաքեալին խօսքը որ կ'ըսէ. «Իր

չարչարանքներուն մասնակից կ'ըլլանք` որպէսզի
փառքին եւս մասնակից ըլլանք»
ըլլանք» (Հռոմայեցի
(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 8.17):
5) «Երեք վրաններ շինենք»:
նշումներ.շինենք»: Երկու նշումներ.-

իր

ա) Երբ Իսրայէլացիները Աստուծոյ առաջնորդութեամբ
դուրս եկան Եգիպտոսէն խոստացուած Քանանու երկիրը
երթալու համար, անոնք քառասուն տարիներ վրաններու մէջ
բնակեցան (Թուոց 11.10), եւ ասիկա պէտք էր յիշեցնէր իրենց,
թէ իրենք մնայուն կայք մը չունէին երկրի վրայ, եւ թէ իրենք
պանդուխտ էին երկրի վրայ: Պետրոս առաքեալին առաջարկը
երեք վրաններ շինելու, լռելեայն կերպով կը յիշեցնէ
հաւատացեալներուս, թէ մենք եւս որ Քրիստոսի կը
հետեւինք, մենք զմեզ պէտք է իբրեւ պանդուխտներ ըմբռնենք
երկրի վրայ, միշտ յիշելով ու յիշեցնելով մեր անձերուն, թէ
ճշմարիտ հաւատացեալը մնայուն կայք չունի այս աշխարհին
մէջ:
Հաւանաբար մէկը մտածէ, որ եթէ երբեք վրաններ
շինելը` երկրի վրայ մեր պանդուխտ ըլլալն է որ կը յիշեցնէ
մեզի, այդ պարագային, Յիսուս պէ´
պէ´տք էր թոյլ տար որ
Պետրոս առաքեալ շինէր վրանները: Յիսուս չէր կրնար թոյլ
տալ որ Պետրոս նման բան մը ընէր, որովհետեւ, մի´
մի´ մոռնաք,
որ Պետրոս վրանները իր եւ Յովհաննէս ու Յակոբոս
առաքեալներուն համար չէր որ շինել կ'ուզէր, այլ Յիսուսի,
Մովսէսի ու Եղիայի համար, եւ ասոնք չէին կրնար նիւթական
վրաններու տակ բնակիլ, որովհետեւ երկինքէն եկած էին ու
շուտով երկինք պիտի մեկնէին:
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բ) «Երեք վրաններ շինենք»:
շինենք»: Ղուկասի Աւետարանին
համաձայն Պետրոս առաքեալի այս խօսքը հաստատական է,
այսինքն` կարծէք առաքեալին կողմէ արդէն որոշուած բան
մը: Մինչդեռ եթէ նայինք
նայինք Մատթէոսի Աւետարանին, հոն կը
տեսնենք թէ Պետրոս Յիսուսին կ'ըսէ. «Եթէ կ'ուզես` երեք
վրաններ շինենք»
շինենք» (Մատթէոս
(Մատթէոս 17.4): «Եթէ կ'ուզես»
կ'ուզես» բառերը
ցոյց կու տան թէ Պետրոս երեք վրաններ շինելու վերջնական
որոշումը Յիսուսին ձգեց: Այսինքն, ճիշդ է որ վրաններ
շինելու գաղափարը
գաղափարը կամ մտայղացումը իրն էր, բայց այդ
գաղափարը կամ մտայղացումը իրականացնելու որոշումը
Յիսուսին ձգեց: Պետրոս կամեցաւ երեք վրաններու
շինութիւնը, բայց ան նախընտրեց ու գերադասեց իր Տիրոջ
կամքին կատարումը: Մենք եւս կրնանք շատ բան կամենալ,
բայց իբրեւ հաւատացեալներ,
հաւատացեալներ, պէտք է գերադասենք Աստուծոյ
կամքին կատարումը մեր կեանքին մէջ, քան մեր կամքին
կատարումը: Ազատ կամքը Աստուծոյ կողմէ մարդուն
տրուած մեծագոյն պարգեւներէն մին է: Աստուած այդ
պարգեւը մարդուն տուաւ, որպէսզի մարդը իր ազատ կամքով
պաշտէ զինք ու հնազանդի իր կամքին: Աստուած չ'ուզեր որ
մարդիկ պարտադրաբար պաշտեն զինք. չ'ուզեր որ իրենց
կամքին հակառակ` կատարեն իր կամքը: Մեր կամքին
հակառակ Աստուծոյ կամքը կատարելը` ո´
ո´չ Աստուծոյ փառք
կը բերէ, եւ ո´
ո´չ ալ մեզի` օգուտ: Աստուծոյ կողմէ
վարձատրութեան ու պատիւի կ'արժանանան միայն անոնք`
անոնք`
որոնք իրենց ազատ կամքով կ'ընտրեն Աստուծոյ կամքին
կատարումը: Ազատ կամքով Աստուծոյ կամքին կատարումը
ընտրելը` հոգիի մեծութիւն ցոյց կու տայ, Աստուծոյ հանդէպ
սիրոյ վկայութիւն է:
Ո՞ւր են այսօր այն հաւատացեալները որոնք Պետրոս
առաքեալին նման կ'ըսեն Տիրոջ` «եթէ կ'ուզես»:
կ'ուզես»: Քանի՞
հոգիներ այսօր Տիրոջ ուզածը կը կատարեն: Քանի՞
հաւատացեալներ իրենց կեանքին մէջ Տիրոջ կամքին
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կատարումը կը հետապնդեն: Իրենք զիրենք հաւատացեալ
կոչող ու իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող
մարդոց մեծ բաժինը, իրենց սեփական կամքը կը կատարեն,
եւ սակայն կը կարծեն եւ ոմանք ալ համոզուած են, թէ իրենք
Քրիստոսի կամքն է որ կը կատարեն: Այսպիսիները բան մը
կ'որոշեն եւ իրենց առած որոշումին համար կ'աղօթեն եւ
յետոյ անմիջապէս զայն գործադրելու կը լծուին, եւ յետոյ
ասոր անոր կ'ըսեն թէ իրենք Տիրոջ կամքը կատարեցին: Ո´չ
սակայն, ասիկա Տիրոջ կամքը կատարել չէ. ասիկա Տիրոջ
անունով իրենց սեփական կամքը կատարել է պարզապէս:
Եթէ «հաւատացեալը»
հաւատացեալը» արդէն իսկ որոշումը առած է, ալ ի´
ի´նչ
կարիք կայ աղօթելու անոր համար: Ինչո՞ւ պէտք է աղօթել
բանի մը համար որ արդէն որոշած ենք կատարել:
Պարզապէս
Պարզապէս որպէսզի մեր որոշածը կատարելո՞ւ յաջողինք:
Հաւատացեալ մարդը ոեւէ որոշում առնելէ, ոեւէ ծրագիր
մշակելէ կամ ոեւէ գործի ձեռնարկելէ առաջ չէ՞ որ պէտք է
աղօթէ: Այո´,
Այո´, պէտք է աղօթել նախքան որ ոեւէ որոշում
առնենք. եւ ինչո՞ւ. որպէսզի Տէրը մեզ առաջնորդէ ճիշդ
որոշում առնելու: Եթէ որոշում մը առած ենք նախքան
աղօթելը եւ որոշումը առնելէ ետք է որ աղօթած ենք, նման
պարագայի, ոեւէ ապահովութիւն կամ վստահութիւն չունինք
որ մեր առած որոշումը Աստուծոյ կամքին համաձայն է: Ոեւէ
մարդ չի կրնար ճիշդ որոշում առնել առանց աղօթքի: Աղօթքն
է որ կ'օգնէ մեզի ճիշդ որոշումներ առնելու ու ճիշդ
ընտրութիւններ կատարելու: Մարդիկ չեն կրնար ճիշդ
ընտրութիւններ կատարել առանց Աստուծոյ առաջնորդուառաջնորդութեան. արդարեւ, եթէ անոնք իրենց «աջ ու ձախ ձեռքին
տարբերութիւնը չեն գիտեր»
գիտեր» (Յովնան
(Յովնան 4.11), ի՞նչպէս կրնան
ճիշդ ընտրութիւններ
ընտրութիւններ կատարել: Կեանքին մէջ ճիշդ
ընտրութիւններ կատարելու համար, պէտք է ընտրած ըլլանք
զԱստուած իբրեւ բաժինը մեր կեանքին: Աստուծոյ կամքը
գիտնալու ու կատարելու համար` պէտք է յանձնուած ու
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նուիրուած ըլլալ Աստուծոյ: Ո´
Ո´չ ոք կրնայ կրնայ Աստուծոյ
կամքը գիտնալ ու կատարել`
կատարել` եթէ երբեք չէ նուիրուած
Աստուծոյ եւ եթէ ինքզինք չէ դրած Աստուծոյ կամքին ներքեւ:
Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով Պետրոսի արտասաարտասանած «եթէ կ'ուզես»
կ'ուզես» բառերուն մասին, կը հաստատէ թէ
Պետրոս առաքեալ ինքզինք եւ իր կամքը դրաւ Տիրոջ կամքին
ներքեւ: Իրենք զիրենք Տիրոջ
Տիրոջ կամքին ներքեւ չդնող մարդիկը`
չե´
չե´ն կրնար կատարիչները ըլլալ Տիրոջ կամքին:
6) «Սակայն չէր գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ըսէր»:
կ'ըսէր»: Պետրոս
կ'առաջարկէ երեք վրաններ կանգնել, մէկը Յիսուսի, մէկը
Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համար, «սակայն չէր գիտեր թէ
ի´նչ կ'ըսէր»:
կ'ըսէր»: Չէր գիտեր, որովհետեւ
որովհետեւ երկինքի սուրբերը չեն
բնակիր երկրի վրայ ու երկրաւոր պայմաններու մէջ: Չէր
գիտեր, որովհետեւ երկինք փոխադրուած ու երկինքի
փառքին մէջ բնակող սուրբերը չեն փափաքիր
փափաքիր բնակիլ
մարդաշէն վրաններու տակ: Չէր գիտեր, որովհետեւ երկինք
գացած ո´
ո´չ մէկ անձ պիտի ուզէր երկիր դառնալ ու վերստին
բնակիլ մեղքով գարշահոտած այս աշխարհին մէջ: Մխիթար
Վրդ. Սեբաստացի, խօսելով «չէր գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ըսէր»
կ'ըսէր»
բառերուն մասին` կ'ըսէ.կ'ըսէ.ա) Պետրոս «չէր գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ըսէր»
կ'ըսէր», որովհետեւ ան
չէր գիտեր թէ Տէր Յիսուս, եւ Եղիա ու Մովսէս մարգարէները
կարօտ չէին նիւթական վրաններու:
բ) Ան «չէր գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ըսէր»
կ'ըսէր», որովհետեւ կը խորհէր
թէ Յիսուս, եւ Եղիա ու Մովսէս մարգարէները չէին կրնար
կամ [չէին ուզեր] բնակիլ միեւնոյն վրանին մէջ:
գ) Ան «չէր գիտեր թէ ի´
ո´չ ինք, եւ
ի´նչ կ'ըսէր»
կ'ըսէր», որովհետեւ ո´
ո´չ ալ Յովհաննէս ու Յակոբոս
Յակոբոս առաքեալները վրանագործ
էին. ո´
ո´չ ալ վրանները շինելու համար իրենց տրամադրուտրամադրութեան ներքեւ անհրաժեշտ նիւթերն ու գործիքները ունէին:
դ) Ան «չէր գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ըսէր»
կ'ըսէր», որովհետեւ իր ըրած
առաջարկով Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին էր որ
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արգելք կը կենար: Յիսուս չէր եկած լերան մը կատարին
հաստատուելու եւ վրանի մէջ բնակելու, այլ եկած էր իր
կեանքը զոհելու մարդոց փրկութեան համար, եւ Պետրոս
գիտէր ասիկա, ուստի ան Տիրոջ համար վրան շինելու մասին
պէտք չէր խօսէր: Այո´,
Այո´, Պետրոս գիտէր թէ Յիսուս պէտք էր
Երուսաղէմ երթար ու հոն չարչարուէր,
չարչարուէր, խաչուէր եւ երրորդ
օրը յարութիւն առնէր. գիտէր, որովհետեւ ասկէ առաջ Յիսուս
խօսած էր իր խաչելութեան մասին, եւ Պետրոս դէմ դրած էր
անոր, եւ յանդիմանուած էր Յիսուսի կողմէ (Մատթէոս 16.2116.2123): Ան Տիրոջ համար վրան շինելու մասին պէտք չէր խօսէր
նաեւ անոր համար`
համար` որ ինք վայրկեաններ առաջ արդէն լսած
էր թէ ինչպէս Մովսէս ու Եղիա մարգարէները Տիրոջ հետ կը
խօսէին` «իր մահուան մասին, որ պիտի պատահէր

Երուսաղէմի
մէջ»:
Երուսաղէմի մէջ»:
ե) Ան «չէր գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ըսէր»
կ'ըսէր», որովհետեւ ինք`

Պետրոս, կ'ուզէր հանգիստը ժառանգել առանց չարչաչարչարանքներու, կ'ուզէր յաղթանակ ունենալ` առանց մարտի,
կ'ուզէր երջանիկ ըլլալ` աքսորավայրի մէջ, կ'ուզէր երկրի
վրայ` արքայութիւնը ունենալ, կ'ուզէր ապականացու իր
մարմինին մէջ` երանական կեանքը ընդունիլ, եւ վերջապէս,
կ'ուզէր հասարակաց Բարին` Քրիստոսը սեփականացնել`
որբ ձգելով միւս
միւս ինը աշակերտները իրենց Վարդապետէն:
Արդ, Պետրոս առաքեալ չէր գիտեր այս բոլորը, որովհետեւ
եթէ գիտնար` պիտի չըսէր` «լաւ է որ հոս մնանք»:
մնանք»:
7) Մարկոս Աւատարանիչը կը հաստատէ թէ
աշակերտները շատ վախցած էին, այնքան` «որ Պետրոս չէր
գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ըսէր»
կ'ըսէր» (Մարկոս
(Մարկոս 9.6):
9.6): Շատ անգամ մարդիկ
կ'ըսեն բաներ եւ կը կատարեն հաստատումներ, առանց
սակայն գիտնալու թէ ի´
ի´նչ կ'ըսեն եւ առանց անդրադառնալու
իրենց ըսածին իմաստին: Պետրոս իրարանցումի ու վախի
պատճառով չէր գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ըսէր: Արդարեւ, ան գիտէ՞ր
թէ ինչո´
ինչո´ւ Մովսէսն ու Եղիան երեւցան.
երեւցան. գիտէ՞ր թէ ինչո´
ինչո´ւ
199

անոնք Յիսուսի հետ անոր մահուան մասին կը խօսէին.
գիտէ՞ր թէ ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս այլակերպուեցաւ: Ո´
Ո´չ, չէր գիտեր:
Եւ առանց գիտնալու խօսեցաւ ու առաջարկեց հոն մնալ:
Այսօր եւս կան մարդիկ, որոնք վախի, տգիտութեան կամ
այլ պատճառով
պատճառով մը սխալ բաներ կ'ըսեն ու կ'ընեն: Մէկ բան
որոշ է, որ մենք չենք կրնար հասկնալ Տիրոջ ճամբաները, այլ
խօսքով` Տիրոջ գործելակերպը,
գործելակերպը, եւ քանի չենք հասկնար`
միշտ ալ պիտի ըսենք ու պիտի ընենք
ընենք բաներ, առանց մեր
ըսածին ու ըրածին գիտութիւնը ունենալու:
ունենալու: Յիշենք, որ երբ
Յիսուս Պետրոս առաքեալին ոտքերը
ոտքերը պիտի լուար`
առաքեալը թոյլ չտուաւ, եւ Յիսուս անոր ըսաւ. «Ինչ որ

կ'ընեմ` դուն հիմա չես հասկնար, բայց յետոյ պիտի
հասկնաս»
հասկնաս» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 13.7): Շատ բան կայ որ այսօր Յիսուս

կ'ընէ կամ թոյլ կու տայ որ ըլլայ մեր կեանքին մէջ, որ սակայն
մենք չենք հասկնար թէ ինչու կ'ընէ կամ թոյլ կու տայ որ ըլլայ,
ըլլայ,
բայց յետոյ պիտի հասկնանք: Եթէ մենք
մենք հասկնանք Տիրոջ
գործելակերպը`
գործելակերպը` Տէրը կը դադրի Տէր ըլլալէ եւ մեզի պէս մարդ
կը դառնայ: Տգէտներս չենք կրնար հասկնալ Ամենագէտին
գործն ու գործելակերպը:
գործելակերպը: Անկատարներս չենք կրնար ըմբռնել
Կատարեալը: Տէրը չ'ըսպասեր
չ'ըսպասեր որ հասկնանք իր գործերը,
բայց կը սպասէ որ հաւատանք թէ իր գործերը մեր բարիքին
համար են: Մենք կրնանք չհասկնալ Տիրոջ ճամբան, բայց
պէտք է հաւատանք
հաւատանք որ անիկա լաւագոյնն է մեզի համար:
Շատ բան կայ որ չենք հասկնար, որովհետեւ չենք հաւատար
որ անիկա մեզի
մեզի համար լաւագոյնն է: Անհաւատութիւնը կամ
թերահաւատութիւնը կը ծածկէ ճշմարտութիւնը մեզմէ: Ահա
թէ ինչու Օգոստինոս կ'ըսէ. «Պէտք է հաւատալ` որպէսզի

հասկնանք,
ո´չ թէ պէտք է հասկնալ` որպէսզի հաւահասկնանք, եւ ո´
հաւատանք»:
տանք»: Ոեւէ բան որուն չենք հաւատար` չենք կրնար զայն

հասկնալ:
8) Պետրոս առաջարկեց երեք վրաններ շինել, մէկը
Յիսուսի համար «մէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համար»:
համար»:
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Պետրոս առաքեալ ի՞նչպէս կամ ուրկէ՞ գիտցաւ որ երեւցող
երկու անձերը Մովսէս ու Եղիա մարգարէներն էին: Այս
հարցումին կը պատասխանէ Սարգիս Վրդ. Կունդ` ըսելով.

«Ինչպէս Յովհաննէս
Յովհաննէս Մկրտիչ որ չէր ճանչնար Տէրը, զայն
ճանչցաւ երբ տեսաւ Սուրբ Հոգին կ'իջնէր ու կը հանգչէր
անոր վրայ (Յովհաննէս 1.31,33), նոյնպէս ալ, Պետրոս
առաքեալը ինք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ էր որ ճանչցաւ
Մովսէսն ու Եղիան»:
Եղիան»: Յիշենք, դարձեալ, որ Աստուած ինքն էր

որ յայտնած էր
էր Պետրոս առաքեալին Քրիստոսի` Աստուծոյ
Որդին ըլլալու իրողութիւնը: Երբ Պետրոս յայտարարեց
Քրիստոսի Աստուածորդիութիւնը, Քրիստոս անոր ըսաւ.

«Երանի՜ քեզի, Սիմոն, Յովնանի որդի, որովհետեւ ատիկա
քեզի յայտնողը մարդ մը չէր, այլ իմ Հայրս, որ երկինքի մէջ է»
է»

(Մատթէոս 16.17):
16.17): Այս եւ նման օրինակներ, կը պարզեն թէ
Աստուած ինքն է, որ երկնային ճշմարտութիւնները կը
բացայայտէ իր զաւակներուն: Հաւատացեալներ իրենց
սեփական ճիգով չեն կրնար ճանչնալ անճանաչելին եւ
տեսնել անտեսանելին: Մարդուն հայեացքը չի կրնար
թափանցել երկինքի ճշմարտութիւններուն
ճշմարտութիւններուն մէջ: Երկինքի
սուրբ Գահակալը ինքն է որ կը բացայայտէ երկինքի
գաղտնիքները: Համաձայն Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին,
առաքեալները ճանչցան Մովսէսն ու Եղիան իրենց արտաքին
երեւոյթէն: Ան կ'ըսէ, թէ առաքեալները Մովսէսը տեսան
ձեռքերուն մէջ Օրէնքի երկու քարեղէն տախտակներով,
տախտակներով, իսկ
Եղիան` մէջքին մաշկեղէն գօտի ունենալով, «բացի ասկէ,

անոնք Մովսէսն ու Եղիան ճանչցան
ազդեցութեամբ, որ կը ներշնչէր իրենց մէջ»:
մէջ»:

Սուրբ

Հոգիին

9) Կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն, թէ հաւատացեալները
Աստուծոյ արքայութեան մէջ պիտի չճանչնան
ճանչնան իրար: Ճի՞շդ է
այս խօսքը:
խօսքը: Սարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, թէ առաքեալառաքեալներուն կողմէ Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ճանչցուիլը
ցոյց կու տայ, թէ «յարութեան ժամանակ վերջինները պիտի
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ճանչնան առաջինները»:
«Վերջինները»
Վերջինները» ըսելով կ'ակնարկէ
առաջինները»: «Վերջինները
առաքեալներուն եւ բոլոր անոնց` որոնք հետագային անոնց
քարոզութեամբ
քարոզութեամբ դարձի պիտի գային, իսկ «առաջինները»
առաջինները»
ըսելով կ'ակնարկէ Հին Կտակարանի մարգարէներուն ու
բոլոր արդար մարդոց: Պարզ բառերով, Մովսէս ու Եղիա
մարգարէներուն ճանչցուիլը առաքեալներուն կողմէ ցոյց կու
տայ, թէ բոլոր հաւատացեալները երկինքի մէջ պիտի
ճանչնան իրար:
Անցեալին
Անցեալին եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք
կ'ըսեն, թէ արքայութեան մէջ հաւատացեալները պիտի
չճանչնան իրար: Այս համոզումը կամ տեսութիւնը հաստահաստատող ո´
ո´չ մէկ համար ունինք Աստուածաշունչին մէջ:
Ընդհակառակը, Աստուածաշունչը տարբերտարբեր-տարբեր կերպեկերպերով ցոյց կու տայ թէ մարդիկ
մարդիկ պիտի ճանչնան իրար
արքայութեան մէջ, եւ ո´
ո´չ միայն արքայութեան մէջ, այլեւ`
այլեւ`
գեհենի մէջ: Այսպէս, օրինակ.օրինակ.Աղքատ Ղազարոսի առակին մէջ կը տեսնենք, թէ ինչպէս
դժոխք նետուած մեծահարուստը ճանչցաւ Աբրահամն ու
Ղազարոսը (Ղուկաս 16.2316.23-24): Կը տեսնենք նաեւ թէ ինչպէս
Աբրահամ ինք կը ճանչնար իր գիրկը եղող Ղազարոսն ու
դժոխք նետուած մեծահարուստը. եւ ո´
ո´չ միայն կը ճանչնար,
այլ նոյնիսկ գիտէր թէ անոնք երկրի վրայ ինչպիսի կեանք
կեանք մը
ապրած էին (Ղուկաս 16.25):
Պօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Կորնթոսի
հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. «Մեր Տիրոջ
Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի

դատաստանին օրը ձեր պարծանքը պիտի ըլլամ, ինչպէս
դուք՝ իմ պարծանքս»
պարծանքս» (Բ.Կ
(Բ.Կո
Բ.Կորնթացիս 1.131.13-14): Պօղոս

առաքեալին այս խօսքը ցոյց չի՞ տար թէ ինք եւ Կորնթոսի
եկեղեցիին հաւատացեալները երկինքի մէջ պիտի ճանչնան
իրար: Եթէ անոնք պիտի չճանչնան իրար` ի՞նչպէս
ի՞նչպէս պիտի
կարենան դատաստանին օրը մէկը միւսին պարծանքը
դառնալ:
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Երբ Դաւիթ թագաւորին որդին մեռաւ` Դաւիթ ըսաւ. «Ես

անոր պիտի երթամ, բայց անիկա ինծի պիտի չդառնայ»
չդառնայ»
(Բ.Թագաւորաց 12.23): Արդեօք երբ Դաւիթ մեռաւ եւ իր
որդիին քով գնաց` չճանչցա՞ւ զանիկա:
Յովհաննէս կ'ըսէ.
կ'ըսէ. «Տեսայ նաեւ այն հոգիները, որոնք

Յիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայութեան
համար չարաչար գլխատուած էին»
Յայտնութիւն 20.4):
էին» ((Յայտնութիւն
Յովհաննէս առաքեալը ի՞նչպէս ճանչցաւ կամ ի՞նչպէս
գիտցաւ որ տուեալ մարդիկը «Յիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին

իրենց տուած վկայութեան
վկայութեան համար չարաչար գլխատուած»
գլխատուած»

մարդիկ էին, եթէ երբեք երկինքի մէջ իրար պիտի չճանչնանք:
Երբ Սաւուղ թագաւորը վհուկի մը միջոցաւ կանչել
տուաւ Սամուէլի հոգին, վհուկ կինը Սամուէլը տեսնելուն
պէս`
պէս` ճանչցաւ զայն ու սարսափեցաւ (Ա.Թագաւորաց 28.12):
Տակաւին, կրնա՞նք ըսել թէ մարգարէներն ու
առաքեալները պիտի չճանչնան իրար երկինքի մէջ: Որքա՜ն
խակ պէտք է ըլլալ մտածելու համար որ Պետրոս ու Պօղոս
առաքեալները երկինքի մէջ այսօր չեն ճանչնար իրար ու
հետագային ալ պիտի չճանչնան:
Դուք ըսէք, Մովսէս ու Եղիա մարգարէները որոնք
միասնաբար երեւցան`
երեւցան` չէին ճանչնար իրար: Մովսէս չէ՞ր
գիտեր որ Եղիան` Եղիան է, եւ Եղիան չէ՞ր գիտեր որ
Մովսէս` Մովսէսն է:
Ո՞վ կը յանդգնի ըսել թէ Յիսուսի աշակերտները որոնք
երկրի վրայ միասնաբար ապրեցան ու գործեցին` երկինքի
մէջ այսօր չեն ճանչնար իրար:
Մենք գիտենք որ Քրիստոսի Եկեղեցին
Եկեղեցին մէ´
մէ´կ է, բայց
գիտենք նաեւ որ եկեղեցին ունի իր երկու մասերը`
«Յաղթական Եկեղեցի»
Եկեղեցի» եւ «Զինուորագրեալ Եկեղեցի»:
Եկեղեցի»:
«Յաղթական Եկեղեցի»
Եկեղեցի» ըսելով կը հասկնանք այն
հաւատացեալները, որոնք Քրիստոսով յաղթած են մեղքի
կեանքին ու յաղթականօրէն մեկնած են այս աշխարհէն եւ
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այժմ Քրիստոսի հետ ու անոր ներկայութեան մէջ կ'ապրին.
իսկ «Զինուորագրեալ Եկեղեցի»
Եկեղեցի» ըսելով կը հասկնանք այն
հաւատացեալները, որոնք տակաւին երկրի վրայ են, եւ որոնք
տակաւին հաւատքի զինուորութեան մէջ են ու կը պայքարին
մեղքին դէմ Քրիստոսի շնորհքով: Կարելի՞ բան է ըսել, թէ
Քրիստոսի երկնաբնակ Յաղթական Եկեղեցին չի ճանչնար իր
երկրորդ ու իրմէ անբաժան եղող մասը` որ երկրի վրայ
ապրող ու պայքարող Զինուորագրեալ Եկեղեցի է: Եւ եթէ
երկինքի մէջ եղող եկեղեցին կը ճանչնայ ու կը զօրակցի
երկրի վրայ ապրող եկեղեցիին, ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ որ
անոնք երկինքի մէջ պիտի չճանչնան իրար: Ի՞նչպէս կրնայ
պատահիլ որ երկինքի հաւատացեալները ճանչնան երկրի
հաւատացեալները այնքան ատեն որ երկրի վրայ են անոնք,
եւ չճանչնան զանոնք`
զանոնք` երբ անոնք երկինք մտնեն: Եթէ երկրէն
երկինք մեկնող հաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան
երկինքի հաւատացեալներուն համար, եւ եթէ երկինքի
հաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան երկրէն երկինք
մեկնող հաւատացեալներուն համար, կը նշանակէ թէ
Քրիստոսի Եկեղեցին մէկ չէ, մէկ ու կատարեալ միութիւն մը
չէ: Ի՞նչպէս կրնայ Քրիստոսի Եկեղեցին երկինքի մէջ մէ´
մէ´կ
նկատուիլ,
նկատուիլ, կատարեալ մէկութիւն մը ու միութիւն մը
նկատուիլ, երբ անոր անդամները չեն ճանչնար կամ պիտի
չճանչնան իրար արքայութեան մէջ:
Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ չճանճնայիք իրար
երկինքի մէջ: Արդարեւ, մօր մը համար դժբախտութիւն չէ՞
չգիտնալ թէ իր զաւակները երկինք մտած
մտած են թէ ոչ:
Զաւակներուն համար դժբախտութիւն չէ՞ չգիտնալ թէ իրենց
ծնողները երկինքի մէջ են թէ ոչ: Ինչո՞ւ աղօթել մեր
սիրելիներու փրկութեան համար եթէ երբեք մեզի համար
անյստակ պիտի ըլլայ թէ անոնք երկինք մտած են թէ ոչ: Այր
ու կին որոնք երկա՜ր տարիներ աղօթած են իրարու
իրարու հետ եւ
իրարու համար, դժբախտ պիտի չըլլայի՞ն եթէ երբեք
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չտեսնէին ու չճանչնային իրար Աստուծոյ արքայութեան մէջ:
Ի՞նչն է անպատեհութիւնը որ երկրի վրայ ապրած ու
միասնաբար զԱստուած փառաբանած ու պաշտած
հաւատացեալները, երկինքի մէջ ճանչնան իրար ու հոն ալ
միասնաբար
միասնաբար ապրին ու փառաբանեն զԱստուած:
Սիրելի հաւատացեալ, ենթադրէ պահ մը որ դուն սուրբ
Գրիգոր Լուսաւորիչին աղօթքն ու բարեխօսութիւնը կը
խնդրես զաւկիդ համար, եւ սուրբը մնայուն կերպով կ'աղօթէ
իրեն համար: Բանականութիւն ունեցող ո՞ր մարդը կ'ընդունի
թէ սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը
Լուսաւորիչը երկար ժամանակ աղօթելէ
ետք քու զաւկիդ համար, հետագային անկարող պիտի ըլլայ
գիտնալու եթէ երբեք քու զաւակդ երկինք մտած է թէ ոչ:
Մտածենք նաեւ
նաեւ հետեւեալը. այսօր
այսօր Աստուծոյ ներկայուներկայութեան մէջ ապրող սուրբերը, մարգարէները, առաքեալները,
արդարները, նահատակները, ճգնաւորները
ճգնաւորները եւ բոլոր
հաւատքի ախոյեանները, որոնց բարեխօսութիւնը կը
խնդրենք` չե՞ն ճանչնար մեզ` որ տակաւին երկրի վրայ ենք:
Անոնք չե՞ն գիտեր թէ մենք ո´
ո´վ ենք, եւ թէ ի´
ի´նչպիսի կեանք մը
կ'ապրինք: Եւ եթէ գիտեն ու կը ճանչնան մեզ, ի՞նչպէս կրնայ
պատահիլ որ մեր երկինք մտնելէն
մտնելէն ետք ալ չճանչնան մեզ,
անգիտանան մեզ, չգիտնան թէ մենք ո´
ո´վ ենք, չգիտնան թէ
մենք ի´
ի´նչպիսի կեանք ապրած ենք երկրի վրայ: Ի՞նչպէս
կրնայ պատահիլ որ երկրի վրայ եղած ժամանակնիս,
երկինքի սուրբերուն համար ճանաճելի ըլլանք, իսկ երկինք
մեկնելէ ետք` դադրինք ճանաչելի ըլլալէ:

«Տակաւին Պետրոս կը խօսէր, երբ ամպ մը եկաւ եւ շուքի
տակ առաւ զանոնք: Աշակերտները վախցան, երբ ամպը
ծածկեց զիրենք»
(Ղուկաս 9.34):
զիրենք» (Ղուկաս

1) Պետրոս առաքեալ առաջարկած էր երեք վրաններ
շինել` Յիսուսին, Մովսէսին եւ Եղիային համար: Ան սակայն
պատասխան չստացաւ Յիսուսէն:
Յիսուսէն: Երբ Աստուծմէ իր կամքին
հակառակ բան մը խնդրենք` ան չի պատասխաներ, բայց կը
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դիմէ տարբեր կերպի մը, հասկցնելու համար մեզի, որ մեր
խնդրածը իր կամքին հակառակ է: Ի՞նչ էր այն կերպը որուն
դիմեց Յիսուս այստեղ. անիկա ամպին յայտնութիւնն էր:
Պետրոս վրաններ շինել առաջարկած
առաջարկած էր, բայց ահա Աստուած
վրանի փոխարէն իր ամպը ղրկեց անոնց վրայ, եւ ամպը ինք
վրանի դերը կատարեց, վրանի մը նմանութեամբ բոլորը իր
շուքին տակ առնելով:
2) Ամպին յայտնութիւնը եկաւ բացայայտելու աշակերտաշակերտներուն դիմաց Քրիստոսի աստուածային ինքնութիւնը,
մանաւանդ որ
որ բոլոր հրեաները գիտէին, թէ Աստուած միշտ
ամպերուն
ամպերուն ընդմէջէն է որ կը յայտնուէր կամ կը խօսէր:
խօսէր: Հին
Կտակարանը կը պարզէ, թէ աստուածային
աստուածային երեւումներուն
կամ յայտնութիւններուն ընդհանրապէս ամպը կ'ընկերանար:
Ինքն իսկ խօսքը ուղղելով Մովսէսին` կ'ըսէ. «Ահա ես քեզի
կու գամ
գամ թանձր ամպի մը մէջ...»
մէջ...» (Ելից
(Ելից 19.9, 24.1524.15-16): Այլուր
վրայ»
կ'ըսէ. «Ամպի մէջ պիտի երեւնամ քաւութեան վրայ»
(Ղեւտացիս 16.2): Սաղմոսագիրը կը հաստատէ, թէ
«Աստուծոյ զօրութիւնը ամպերուն մէջ է»
(Սաղմոս 68.34):
է» (Սաղմոս
Երբեմն ամպը կը ներկայացուի իբրեւ կառք մը որուն վրայ կը
նստի
նստի Աստուած (Եսայի 19.1: Սաղմոս 104.3: Բ.Օրինաց 33.26:
Տե´
Տե´ս նաեւ` Ելից 16.10, 34.5: Թուոց 11.25, 12.5, 16.42, եւայլն):
եւայլն):
Գալով Նոր Կտակարանին, հոն կը կարդանք թէ Քրիստոսի
այս աշխարհէն մեկնումը ամպերու ընկերակցութեամբ տեղի
ունեցաւ: Երբ երկինք կը բարձրանար` «ամպ մը ծածկեց զինք
աշակերտներուն տեսողութենէն»
տեսողութենէն» (Գործք
(Գործք 1.9): Իր երկրորդ
գալուստը եւս ամպերու ընկերակցութեամբ տեղի պիտի
ունեն
ունենայ: Ի´
Ի´նքն իսկ կը հաստատէ թէ աշխարհ պիտի գայ

«ամպերուն վրայ բազմած` զօրութեամբ ու մեծ փառքով»
փառքով»

(Մատթէոս 24.30, 26.64: Մարկոս 13.26, 14.62: Ղուկաս 21.27:
Յայտնութիւն 1.7):
Յայտնութիւն 10.110.1-ին մէջ կը կարդանք «ամպի մէջ
փաթթուած»
փաթթուած» հրեշտակի մը մասին, որ Քրիստոս ինքն է:
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Յայտնութիւն 14.1414.14-ին մէջ Քրիստոս կը ներկայանայ իբրեւ
թագաւոր ու դատաւոր: Յիշեալ համարին մէջ Քրիստոսի
գլխուն գտնուող ոսկի պսակը` անոր
անոր թագաւորական
հանգամանքը ցոյց կու տայ, իսկ անոր ձեռքին մէջ գտնուող
սուր գերանդին` անոր դատաւորական հանգամանքը:
3) Պետրոս, Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքեալները Հին
Կտակարանէն գիտէին, թէ Աստուած միշտ ամպերու մէջէն էր
որ կը խօսէր իր մարգարէներուն ու ժողովուրդին հետ:
հետ:
Հետեւաբար, ամպին
ամպին ներկայութիւնը Քրիստոսի աստուածուաստուածութիւնը բացայայտելու համար չէր միայն, այլ նաեւ` ամպին
ընդմէջէն լսուող ձայնին աստուածային հեղինակութիւնը
ապացուցելու համար: Ղուկաս կը վկայէ թէ ձայնը զոր
լսուեցաւ` «ամպին մէջէն»
մէջէն» էր որ
որ եկաւ: Հայր Աստուծոյ ձայնն
ձայնն
էր ատիկա: Ան ամպին մէջէն վկայեց ըսելով. «Ա´յս է իմ
ընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէք»
ըրէք» (Ղուկաս
(Ղուկաս 9.35): Ամպին
մէջէն տրուած վկայութիւնը, առաքեալներուն համար յստակ
դարձուց թէ այս վկայութիւնը տուողը` Հայրն Աստուած ինքն
էր: Կը տեսնենք թէ ինչպէս հետագային Պետրոս առաքեալ
առաքեալ
այլակերպութեան դրուագին մասին խօսելով կ'արձանագրէ,
որ Հայրն Աստուած ինքն էր որ «մեծավայելուչ եւ փառաւոր
ձայնով»
ձայնով» վկայեց իր Որդիին համար` ըսելով.ըսելով.- «Ասիկա է իմ
սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայ»
հաճեցայ» (Բ.Պետրոս
(Բ.Պետրոս 1.17):
1.17):
4) Երբ Աստուած պիտի իջնէր Սինա լերան վրայ,
Տասնաբանեայ Պատուիրանները տալու համար Մովսէսին,
թանձր եւ մութ ամպով իջաւ (Ելից 19.9,
19.9,16
9,16,
16, 24.1524.15-16),
16), բայց
այստեղ յայտնուող ամպը` «լուսաւո´
լուսաւո´ր ամպ»
ամպ» է, ինչպէս
Մատթէոս զայն կը կոչէ (Մատթէոս 17.5): Սինա լերան ու
Թաբոր լերան վրայ յայտնուողը նոյն Աստուածն է, բայց
յայտնութեան
յայտնութեան կերպը նոյնը չէ: Սինա լերան վրայ կրակ կար,
մշուշ կար, խաւար ու մրրիկ կար, փողի ձայներ կային
(Եբրայեցիս 12.18), բայց այլակերպութեան
այլակերպութեան լերան վրայ այս
բոլորը չկային, այլ կար միայն լուսաճաճանչ Որդին,
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քաղցրախօս ու վկայող Հայրը, եւ աւետաբեր մարգարէները:
Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ յստակ տարբերութիւնը Հին եւ
Նոր Կտակարաններուն: Հին Կտակարանին մէջ Աստուած
խստապահանջ Աստուածն էր
էր, իսկ Նոր Կտակարանին մէջ`
անիկա քաղցր է եւ հեզահամբոյր:
հեզահամբոյր: Հին Կտակարանին մէջ
Աստուած կրակ ու փոթորիկ էր
էր կարծէք,
կարծէք, իսկ Նոր ԿտակաԿտակարանին մէջ` անիկա խաղաղութիւն ու հանդարտութիւն է:
5) Ամպին իջած ատենը Սինա լերան վրայ, ժողովուրդէն
անոնք որոնք փորձէին լեռ բարձրանալ` պիտի մեռնէին (Ելից
19.12), բայց այստեղ Քրիստոսի իսկ ողորմութեամբ,
Պետրոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը ոչ միայն լեռ կը
բարձրանան, այլ նաեւ ամպերու մէջ կը մտնեն, բայց ոչինչ կը
պատահի իրենց: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ Քրիստոս իրենց հետ էր:
Երբ Քրիստոս մեզի հետ է` ապահով ենք, ամպերու մէջ
ըլլանք, թէ` ամպերէն դուրս, ձորերու մէջ ըլլանք, թէ`
լեռներու վրայ: Կարեւոր չէ թէ ի´
ի´նչ փշոտ ճամբաներու վրայ
կը գտնուի
գտնուինք.
ւինք. կարեւորը այն է, որ Քրիստոս
Քրիստոս ի´նք ըլլայ մեր
ճանապարհորդակիցը:
6) Յիսուս փառահեղ լոյսերու մէջ էր, նոյնպէս ալ Մովսէս
եւ Եղիա մարգարէները: Աշակերտները չէին կրնար իրենց
նիւթական աչքերով նայիլ անոնց եւ չվնասուիլ: Ամպը
կարծէք եկաւ պաշտպան ծածկոց իբրեւ: Եկաւ ծածկելու
Տիրոջ դէմքին արեւանման լոյսը, որ կրնար կուրութեան
մատնել աշակերտները: Սա կը պարզէ, թէ Աստուած միշտ
նկատի կ'առնէ մեր տկար բնութիւնը, մեր բնութեան
սահմանափակութիւնը եւ ըստ այնմ կը վարուի մեր հետ: Երբ
իյնանք մեղքի մէջ` Աստուած չի դատեր մեզ, այլ կ'օգնէ
կ'օգնէ որ
վերականգնինք, որովհետեւ կը մտաբերէ որ հող ու մոխիր
ենք: Երբ հեռանանք իրմէ` թէպէտ կը տխրի, բայց իր կարգին
մեզ չի լքեր, այլ համբերութեամբ կը սպասէ
սպասէ մեր վերադարձին,
եւ ո´
ո´չ միայն կը սպասէ, այլեւ` կ'օգնէ որ դառնանք իրեն:
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7) «Մովսէս ամպին մէջէն մտաւ ու լեռը ելաւ»
(Ելից
ելաւ» (Ելից
24.18): Հին Կտակարանին մէջ միայն ժողովուրդի առաջնորառաջնորդին` Մովսէսին արտօնուեցաւ
արտօնուեցաւ Սինա լեռ բարձրանալ եւ
ամպի մէջ մտնել ու
ու Աստուծոյ հետ խօսիլ, իսկ Նոր
Կտակարանին մէջ, դարձեալ, քրիստոնէական
քրիստոնէական եկեղեցւոյ
առաջնորդները ըլլալու կոչուած առաքեալներուն միայն
արտօնուեցաւ լեռ բարձրանալ ու ամպի մէջ մտնել: Անոնց
ամպերուն
ամպերուն մէջ մտնելը, կամ աւելի ճիշդը` ամպերուն կողմէ
անոնց ծածկուիլը, երկու յաւելեալ մտածումներ կը բանայ մեր
առջեւ.առջեւ.ա) Անոնք որոնք ուրիշները առաջնորդելու դիրքի վրայ
կը գտնուին, պէտք է անպայման հանդիպին Տիրոջ
Տիրոջ ու
ճանչնան Տէրը իր փառքին ու զօրութեան մէջ:
բ) Պէտք չէ բաւարարուինք նուազագոյնով երբ մենք
առաւելագոյնը
առաւելագոյնը տալ ուզող Աստուծոյ մը զաւակներն ենք: Այլ
խօսքով, պէտք չէ բաւարարուինք Տիրոջ հետ այլակերպուայլակերպութեան լեռ բարձրանալով, այլ պէտք է աշխատանք տանինք,
տանինք,
որ արժանի
արժանի ըլլանք իրեն հետ ամպերու մէջ մտնելու, որպէսզի
իր եւ իր սուրբերուն
սուրբերուն փառքը տեսնենք ու հաղորդակից
դառնանք անոնց:
8) «Աշակերտները վախցան, երբ ամպը ծածկեց զիրենք»:
զիրենք»:
Ճիշդ ո՞ր պահուն աշակերտները վախցան: Համաձայն
Ղուկասու Աւետարանին, անոնք վախցան «երբ ամպը ծածկեց
զիրենք»
զիրենք». համաձայն Մատթէոսի Աւետարանին, անոնք
վախցան ամպին ընդմէջէն Աստուծոյ վկայութիւնը լսելէ ետք
(Մատթէոս 17.517.5-6). իսկ համաձայն Մարկոսի Աւետարանին,
անոնք վախցան նախքան ամպին կողմէ ծածկուիլը եւ
նախքան Հօր Աստուծոյ վկայութիւնը լսելը (Մարկոս 9.49.4-7).
սա կը նշանակէ,
նշանակէ, թէ Մարկոսի համաձայն, անոնց վախը
Տիրոջ այլակերպութեան եւ Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն
մարգարէներուն
յայտնութեան հետեւանքն
հետեւանքն էր: Ինչո՞ւ ուզեցի յիշել տարբետարբերութիւնները որոնք գոյութիւն ունին Աւետարանագիրներուն
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կողմէ արձանագրուած այլակերպութեան դրուագներուն
միջեւ: Ուզեցի
Ուզեցի յիշել, որովհետեւ Եհովայի վկաները եւ այլ
աղանդաւորական շարժումներ, Աստուածաշունչին մէջ
գոյութիւն ունեցող նման երեւութական հակասութիւններու
վրայ հիմնուելով, կ'ըսեն, թէ մեր գործածած ԱստուածաԱստուածաշունչը լեցուն է սխալներով: Եւ սակայն, անոնք կը մոռնան որ
Աստուածաշունչի
Աստուածաշունչի գիրքերուն հեղինակներէն իւրաքանչիւրը,
եթէ ուզէր գրի առնել այլ գիրքի մը մէջ արձանագրուած նոյն
դրուագը, չէր կրնար տառացիօրէն նոյնը արձանագրել իր
գիրքին մէջ. եւ ինչո՞ւ չէր կրնար. որովհետեւ երբ Սուրբ Հոգին
ներշնչեց ու առաջնորդեց հեղինակները գրելու Աստուածա
Աստուածաածաշունչ մատեանին գիրքերը, չստրկացուց անոնց մտածելամտածելակերպը, չգերեց անոնց խորհելակերպն ու դրուագները
ներկայացնելու անոնց ազատ կերպը կամ եղանակը: Սուրբ
Հոգին ներշնչեց հեղինակները գրի առնելու Սուրբ Գիրքերը,
բայց թոյլ տուաւ որ անոնք իրենց ազատ ձեւով գրի առնեն
զանոնք: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան «Աստուածաշունչին
վերաբերեալ ուսումնասիրութիւններ»
ուսումնասիրութիւններ» անունը կրող իր
գիրքին մէջ կը խօսի Աստուածաշունչի ներշնչականութեան
հինգ տարբեր հասկացողութիւններու
հասկացողութիւններու մասին.մասին.ա) Տառացի ներշնչականութիւն:
ներշնչականութիւն:
բ) Գաղափարի ներշնչականութիւն:
գ) Մասնակի ներշնչականութիւն:
ներշնչականութիւն:
դ) Սոսկ աստուածային մղումի տեսութիւն: Եւ
ե) Ճշմարիտ ներշնչականութիւն:
Սրբազան Հայրը խօսելով վերջինին մասին` կ’
կ’ըսէ. «Հայ

Եկեղեցւոյ կողմէ ընդունուած սա տեսակէտը, որ Աստուծոյ
ամբողջական ներշնչումը ճանչնալով հանդերձ ընդհանուր
Աստուածաշունչին եւ
եւ անոր ամէն մէկ գիրքին համար,
նկատի կ’
կ’առնէ նաեւ իւրաքանչիւր գրողի առանձնայատկուառանձնայատկութիւնները, որոնք անձին անհատականութեան, անոր ուսումուսումնական պատրաստութեան, իր ժամանակին եւ ընկերային
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միջավայրին բնական բերումները, անոնց խառնուածքին ու
մտածողութեան յատուկ տարրերն են»:
են»:

Արդ, գալով վերեւ յիշուած հարցումին, թէ ճիշդ ո՞ր
պահուն աշակերտները վախցան, պէտք է հաստատել թէ
Աւետարանական դրուագներուն միջեւ ո´
ո´չ թէ հակասութիւնհակասութիւններ են որ կան, այլ` տարբերութիւններ: Աշակերտները վախի
մէջ էին այլակերպութեան ամբողջ տեւողութեան, այլ խօսխօսքով` անոնք վախցան երբ տեսան Յիսուսը այլակերպուած,
վախցան` երբ տեսան ամպը որ կու գար ու զիրենք կը
ծածկէր, եւ վախցան` երբ Աստուծոյ ձայնը լսեցին ամպին
ընդմէջէն: Մարկոս կը խօսի անոնց վախին մասին զոր
ապրեցան` Յիսուսի այլակերպեալ վիճակը տեսնելով.
Ղուկաս կը խօսի անոնց վախին մասին զոր ապրեցան`
ամպին կողմէ ծածկուած ժամանակ. իսկ Մատթէոս կը խօսի
անոնց վախին մասին զոր ապրեցան` ամպին ընդմէջէն
Աստուծոյ վկայութիւնը լսելէ ետք: Այս իմաստով, եղածը
երեւութական հակասութիւն է եւ ո´
ո´չ թէ իրական:
9) Աշակերտները որոնք մտերիմ բարեկամներն
բարեկամներն էին
Քրիստոսի ու մնայուն կերպով կը վայելէին անոր
պաշտպանութիւնը` վախցան երբ ամպը ծածկեց զիրենք:
Աշակերտները որոնք ասկէ առաջ առաքելութեան ղրկուած
էին Տիրոջ կողմէ եւ Տիրոջ անունով բժշկութիւններ կատարած
էին ու չար ոգիներ դուրս հանած էին` վախցան երբ ամպը
ծածկեց զիրենք: Վախը մարդուն բնութեան յատուկ բան է:
Վախը մեր մեղաւորութեան արդիւնքն ու փաստն է: Ադամ ու
Եւա իրենց մեղանչումէն ետք` վախցան երբ Աստուծոյ ձայնը
լսեցին (Ծննդոց 3.10): Տէրը Աբրահամին ըսաւ որ իր կինը
Սառան որդի մը պիտի ունենայ: Սառա չհաւատաց ու խնդաց:
խնդաց:
Տէրը յանդիմանեց զինք: Սառա վախցաւ երբ Տէրը
յանդիմանեց զինք իր թերահաւատութեան համար (Ծննդոց
1313-15): «Հովիւները սաստիկ վախցան»
վախցան» երբ Տիրոջ հրեշտակը
երեւցաւ անոնց ու աւետեց Յիսուսի ծնունդը (Ղուկաս 2.9):
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Իսրայէլի ժողովուրդը կը վախնար «Տիրոջմէն ու Սամուէլէն»
Սամուէլէն»
(Ա.Թագաւորաց 12.18): Պիղատոս վախցաւ երբ իրեն
ըսուեցաւ թէ Յիսուս ինքզինք Աստուծոյ Որդի կը կոչէ
(Յովհաննէս 19.8): Եւայլն:
Եւայլն:
Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները որոնք ցոյց կու տան,
թէ վախը յատուկ է մարդուն տկար ու մեղսալից բնութեան:
Այս վախը Քրիստոս ինք հեռացուց մեզմէ
մեզմէ իր արիւնով` մեր
մեղքերը սրբելով: Մեղքի կեանք ապրող մարդը միշտ վախի
մէջ կ'ըլլայ: Երբ հիւանդանայ` կը վախնայ: Երբ գոյժ մը լսէ`
կը վախնայ: Երբ անակնկալ պատահարի մը դիմաց գտնուի`
կը վախնայ: Երբ մահը իր դուռը զարնէ` կը վախնայ: Երբ
ձախորդութիւն մը վրայ հասնի`
հասնի` կը վախնայ: Յիսուս այս ու
ամէն տեսակի վախերէ ազատագրեց մեզ: Եթէ տակաւին կը
վախնանք եւ վախի մէջ կ'ապրինք, կը նշանակէ թէ Քրիստոսի
չենք յանձնուած ու Քրիստոսով չենք սրբուած ու մաքրուած:
Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ «Աստուած իր Հոգին մեզի

տուաւ` որպէսզի մեր վախկոտութիւնը
վախկոտութիւնը յաղթահարենք եւ
զօրանանք...»
զօրանանք...» (Բ.Տիմոթէոս
(Բ.Տիմոթէոս 1.7): Եթէ չենք յաղթահարած մեր

վախկոտութիւնը`
վախկոտութիւնը` կը նշանակէ թէ Սուրբ Հոգիով չէ որ
կ'առաջնորդուինք, իսկ եթէ Սուրբ Հոգիով չէ որ
կ'առաջնորդուինք` կը նշանակէ թէ Քրիստոսով Աստուծոյ
որդեգիրները չենք դարձած, որովհետեւ Պօղոս առաքեալ
կ'ըսէ. «Աստուծոյ որդիները անոնք են` որոնք Աստուծոյ
Հոգիով կ'առաջնորդուին»
կ'առաջնորդուին» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 8.14):
Աստուածաշունչ
Աստուածաշունչը կը քաջալերէ Աստուծմէ վախնալը ու
կը գնահատէ Աստուծմէ վախցողները: Հարկաւ Աստուծմէ
վախնալը` Աստուծմէ սարսափիլը չէ: Աստուծմէ վախնալուն
նպատակը.
նպատակը.ատակը.ա) Աստուծոյ խօսքերը սիրելն է,
է, եւ անոնց հնազանդիլն է.

«Երանի՜ այն մարդուն, որ Տիրոջմէ կը վախնայ ու անոր
պատուիրանքներուն կը հաւնի»
հաւնի» (Սաղմոս
(Սաղմոս 112.1):
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բ) Աստուծոյ պաշտպանութիւնը վայելելն է. «Աստուծմէ
վախցողը ամենէն ապահով կ'ելլէ»
կ'ելլէ» (Ժողովող
(Ժողովող 7.18):
գ) Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքը կատարելն է. «Հիմա գիտցայ թէ

Աստուծմէ կը վախնաս. որովհետեւ քու մէկ հատիկ որդիդ
ինձմէ չխնայեցիր»
չխնայեցիր» (Ծննդոց
(Ծննդոց 22.12):
դ) Տկարին հանդէպ անկարեկից չգտնուիլն է. «Խուլին մի´
մի´
հայհոյէք ու կոյրին առջեւ խոչընդոտ մի´
մի´ դնէք, հապա ձեր
Աստուծմէն վախցէք»
վախցէք» (Ղեւտացիս
(Ղեւտացիս 19.14):
19.14):
ե) ԶԱստուած երկրպագելն ու պաշտելն է. «Քու վախովդ
երկրպագութիւն պիտի ընեմ քու սուրբ տաճարիդ մէջ»
մէջ»

(Սաղմոս 5.7):
զ) Մեղքէն ու չարութենէն հեռանալն է. «Տիրոջը վախովը
մարդ չարութենէ կը հեռանայ»
հեռանայ» (Առակաց
(Առակաց 16.6): Եւայլն:
Եւայլն:
Կարելի է վախին ու վախի նպատակին կապակցաբար
կապակցաբար
անհամար Սուրբ Գրային վկայութիւններ յիշել, բայց
վերոյիշեալ օրինակներով կը բաւարարուիմ, յիշեցնելով ու
եզրակացնելով,
թէ
Աստուածվախութեան
իսկական
նպատակը մեզ մեղքէն հեռու պահելն է, մեր նմանին չարիք
չընելն է, Աստուծոյ կամքը կատարելն է:
10) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին
Սեբաստացին դիտել կու տայ, թէ
Քրիստոսի մարմինին փառքը զոր առաքեալները տեսան ու
զմայլեցան` անոր մեծ փառքին լոկ մէկ փշրանքն էր: Անոնց
տեսածը պարզապէս Քրիստոսի ովկիանոսային փառքի
մեծութեան մէկ կաթիլն էր միայն: Եթէ երբեք անոնք վախցան,
զարմացան ու զմայլեցան Քրիստոսի փառքին լոկ մէկ
փշրանքը կամ կաթիլը տեսնելով, որքա՜ն աւելի մեծ պիտի
ըլլայ զարմանքը բոլոր հաւատացեալներուն, երբ անոնք
տեսնեն Քրիստոսը իր աստուածային կատարեալ փառքին
մէջ:

«Ամպին մէջէն լսուեցաւ ձայն մը, որ կ'ըսէր.կ'ըսէր.- “Ա´յս է իմ
ընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէք”
(Ղուկաս 9.35):
ըրէք”» (Ղ
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1) «Ա´յս է իմ ընտրեալ Որդիս»:
Որդիս»: Ղուկաս կը գործածէ`
«ընտրեալ»
ընտրեալ» բառը: Իսկ Մատթէոս եւ Մարկոս` «սիրելի»
սիրելի» բառը:
Երկնաւոր Հայրը Յիսուսը կը կոչէ` ընտրեալ Որդի, ցոյց
տալու համար, որ ան ընտրուած էր աշխարհ ղրկուելու,
ընտրուած էր մարդկութեան փրկութեան համար իր արիւնը
թափելու, ընտրուած էր Աստուած եւ մարդ հաշտեցնելու,
ընտրուած էր մարդկութիւնը ճշմարիտ աստուածպաշտուաստուածպաշտութեան առաջնորդելու, ընտրուած էր յաղթահարելու
Սատանային ու խորտակելու անոր զօրութիւնը, ընտրուած էր
Աստուծոյ թագաւորութիւնը հաստատելու
հաստատելու մարդոց սիրտեսիրտերուն մէջ:
Ինչ կը վերաբերի «սիրելի»
սիրելի» բառին, երկնաւոր Հօր համար
Յիսուս սիրելի Որդի էր, որովհետեւ
որովհետեւ ան կը կատարէր իր Հօրը
կամքը. սիրելի էր` որովհետեւ միայն սէր ու գուրգուրանք կը
տածէր մարդոց
մարդոց հանդէպ. սիրելի էր` որովհետեւ համբեհամբերատարութիւն կը յայտնաբերէր անհնազանդ
անհնազանդ ու մեղաւոր
մարդոց նկատմամբ. սիրելի էր` որովհետեւ կը
կը սիրէր ու կը
գործէր բարութիւնը. սիրելի էր` որովհետեւ
որովհետեւ կը կանգնէր
աղքատին ու թշուառին, որբին ու որբեւայ
որբեւայրիին, հարստահարստահարո
հարուածին ու անիրաւուածին
անիրաւուածին կողքին:
Քրիստոսի նման, մենք եւս Աստուծոյ ընտրեալ ու սիրելի
զաւակներն
զաւակներն ենք. ընտրուած` երկրի վրայ Աստուծոյ գործակիգործակիցը դառնալու եւ մարդիկը փրկութեան առաջնորդելու.
ընտրուած` Յիսուսի սիրոյն բոյրը ըլլալու. ընտրուած` տէր
կենալու անտէր եղողին եւ հոգատար ըլլալու հոգատար
չունեցողին: Իսկ Աստուծոյ սիրելի զաւակներն ենք,
որովհետեւ իր Որդիին
Որդիին արեան գինն ենք, որովհետեւ կը
հետեւինք իր Որդիին, կը սիրենք ու կը վստահինք իր Որդիին:
Սիրելի ընթերցող, մի´
մի´ մոռնար, դուն Աստուծոյ համար
ընտրուած եւ ընտիր անօթ մըն ես, սիրուած ու սիրելի
սիրելի անձ
մըն ես: Աստուծոյ համար ընտրեալ ես` եթէ ընտրած ես իր
Որդին, եւ սիրելի
սիրելի ես` եթէ կը սիրես իր Որդին:
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2) Հայրը վկայեց որ Յիսուս իր սիրելի եւ ընտրեալ Որդին
է, որուն հաճեր է (Մատթէոս 17.5), եւ պատուիրեց
առաքեալներուն եւ անոնց ընդմէջէն` բոլորիս, մտիկ ընելու
իր Որդիին: Քրիստոսի համար տրուած այս վկայութիւնը, մեր
երկնաւոր Հօր կողմէ
կողմէ իրեն տրուած փառք եւ պատիւ էր: Այս
մասին Պետրոս առաքեալ յստակ վկայութիւն կու տայ`
ըսելով. «Անձամբ ականատես եղանք անոր մեծութեան, երբ

անիկա փառք եւ պատիւ ստացաւ Հօր Աստուծմէ, որ իր
մեծավայելուչ եւ փառաւոր ձայնով անոր համար վկայեց,
ըսելով.ըսելով.- “Ասիկա է իմ սիրելի
սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայ”
հաճեցայ”:
Մենք անձամբ լսեցինք երկինքէն եկող այդ ձայնը, որովհետեւ
Յիսուսի հետ միասին էինք սուրբ լերան վրայ»
վրայ» (Բ
(Բ.Պետրոս
1.161.16-18):
Մկրտութեան ժամանակ նաեւ Հայրը նոյն վկայութիւնը
տուաւ իր Որդիին վերաբերեալ (Մատթէոս 3.17): Ի՜նչ աւելի
գեղեցիկ ու թանկագին
թանկագին բան կայ քան երկնաւոր Հօր
վկայութիւնը իր Որդիին ու մեր Փրկիչին մասին: Այդ
վկայութիւնը, ինչպէս ըսինք եւ ինչպէս Պետրոս առաքեալ կը
հաստատէ, Աստուծոյ կողմէ իր Որդիին ընծայուած փառք ու
պատիւ էր: Հարկաւ Աստուծոյ Որդին իր մարդեղութեանը մէջ
միայն այդ փառքն
փառքն ու պատիւը ստացաւ. բայց իբրեւ Աստուած,
ան իր Հօրը հետ նոյն փառքը ու նոյն պատիւը ունէր:
Մարդեղացեալ Որդին ներկայացուցիչն է մարդկութեան, եւ
ուստի` իրեն ընծայուած փառքն ու պատիւը` մեզի նաեւ
ընծայուած կը սեպուի, եւ իսկութեան մէջ, Հայրը իր
մարդեղացեալ Որդին պատուելով ու փառաւորելով`
մարդկային սերունդն էր որ պատուած ու
ու փառաւորած եղաւ:
3) Տուեալ համարին մէջ երկնաւոր Հօրը տուած
վկայութիւնը բնականօրէն կը վերաբերէր
վերաբերէր միայն Յիսուսին:
Չէր վերաբերեր
վերաբերեր Մովսէսին կամ Եղիային, որոնք Աստուծոյ
ծառաներն էին եւ ո´
ո´չ թէ որդիները: Որդեգրութիւնը
Քրիստոսի արեան հեղումով միայն պիտի սկսէր: Պօղոս
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առաքեալ
առաքեալ կը հաստատէ, թէ «Մովսէս ինք “հաւատարիմ էր

Աստուծոյ ամբողջ տանը մէջ”
մէջ”, իբրեւ վերակացու ծառայ մը`
որուն պաշտօնն էր Աստուծոյ խօսելիքները ժողովուրդին
յայտնել. մինչդեռ Քրիստոս հաւատարիմ է իբրեւ
իբրեւ Որդի` իր
սեփական տան վրայ»
վրայ» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 3.53.5-6): Մովսէս ու Եղիա

մարգարէները Աստուծոյ կողմէ իր ժողովուրդին համար
նշանակուած վերակացու ծառաներ էին, մինչդեռ Քրիստոս
Աստուծոյ ծառան չէ, այլ` Աստուծոյ Որդին, եւ վերակացու
ծառայ մը չէ, այլ` վերակացու ծառաներ նշանակող
նշանակող Տէր:
Քրիստոսի արեան հեղումէն ետք, ուր այլեւս Աստուծոյ
զաւակ ըլլալը կարելիութիւն եղաւ, դարձեալ, յստակ
տարբերութիւն կայ Քրիստոսի` Աստուծոյ Որդին ըլլալու, եւ
մեր` Աստուծոյ որդիները ըլլալու իրողութեանց միջեւ:
Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է բնութեամբ, իսկ մենք`
որդեգրութեամբ:
որդեգրութեամբ: Ուստի երբ
երբ ըսենք թէ Աստուծոյ
Աստուծոյ զաւակներն
ենք, բնաւ չմոռնանք որ նաեւ անոր ծառաներն ենք:
ենք:
Չեմ ուզեր խօսիլ այն բազմաթիւ տարբերութեանց մասին
զորս կան Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ու Յիսուսի
միջեւ: Պարզապէս կ'ուզեմ հաստատել, թէ Մովսէս եւ Եղիա
իրենք եւս Աստուծոյ սիրելիներն
սիրելիներն էին եւ անոր կողմէ
առաւելու-ընտրուած անձեր էին, բայց իրենց ունեցած բոլոր առաւելու
թեանց կողքին, անոնք ունէին նաեւ տկարութիւններ
տկարութիւններ ու
սխալներ:
4) «Ա´յս է իմ ընտրեալ Որդիս»:
Որդիս»: Ասկէ առաջ Պետրոս
յայտարարած էր թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է, եւ Քրիստոս
անոր
անոր ըսած էր թէ Հայրն Աստուած ինքն էր որ այս
ճշմարտութիւնը իրեն յայտնած էր (Մատթէոս 16.1616.16-17): Իսկ
հիմա, ուղղակի Հայրը ի´
ի´նք կը յայտարարէ թէ Յիսուս իր
Որդին է: Հայրն Աստուած, ինչ որ Պետրոս առաքեալին
միջոցաւ յայտնեց, հիմա ինք անձամբ կը յայտնէ: Հօր
Աստուծոյ այս յայտարարութիւնը պիտի հաստատէր
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Պետրոսն ու միւս առաքեալները Քրիստոսի հանդէպ իրենց
հաւատքին մէջ:
5) «Ա´յս է իմ ընտրեալ Որդիս»:
Որդիս»: Հայրը վկայութիւն տուաւ,
որպէսզի ցոյց տար աշակերտներուն, թէ Յիսուս իր Որդին էր
եւ թէ ինք ու իր Որդին մնայուն հաղորդակցութեան ու
յարաբերութեան
յարաբերութեան մէջ էին: Հայր Աստուծոյ կողմէ տրուած այս
վկայութիւնը` իր Որդիին երկնային ու միաժամանակ
աստուածային ծագումն էր որ բացայայտեց աշակերտներուն
դիմաց:
6) Աշակերտներուն խօսնակը`
խօսնակը` Պետրոս, միայն Յիսուսի
հետ խօսեցաւ: Մովսէս ու Եղիա մարգարէներն ալ միայն
Յիսուսի
Յիսուսի հետ խօսեցան: Հայրն ալ միայն Յիսուսի
Յիսուսի համար
խօսեցաւ ու վկայութիւն տուաւ: Ուստի, Աստուած, մարգարէմարգարէները եւ առաքեալները մեզ կը հրաւիրեն որ մեր ուշադրուուշադրութեան առանցքը Յիսուսը դարձնենք:
ըրէք»: Այս բառերուն մասին քանի մը
7) «Անոր մտիկ ըրէք»:
նշումներ.նշումներ.ա) Երկնաւոր Հօրը պատուէրն էր
էր առաքեալներուն եւ
անոնց ընդմէջէն բոլոր մարդոց, բոլոր ժողովուրդներուն ու
ազգերուն, բոլոր ցեղերուն ու սերունդներուն` մտի´
մտի´կ ընել իր
Որդիին, մտի´
մտի´կ ընել անոր կենսատու խօսքերուն, մտի´
մտի´կ ընել
անոր խրատներուն ու յորդորներուն, ակա´
ակա´նջ տալ անոր
պատուէրներուն
պատուէրներուն ու թելադրութիւններուն, հաւա´
հաւա´տք ընծայել
անոր խոստումներուն:
բ) «Մտիկ ըրէք»:
ըրէք»: Նոյն այս պատուէրը Աստուած տուաւ
Մովսէս մարգարէին միջոցաւ: Մովսէս խօսելով Քրիստոսի
մասին եւ խօսքը ուղղելով ժողովուրդին` մարգարէական
հոգիով մը ըսաւ. «Քու Տէր Աստուածդ քու եղբայրներուդ
եղբայրներուդ մէջէն

ինծի պէս մարգարէ մը պիտի հանէ: Անոր մտիկ ըրէք»
ըրէք»

(Բ.Օրինաց 18.15): «Մտիկ
«Մտիկ ընել»
ընել»ը` միայն ականջ տալը չէ, այլ`
հաւա´
հաւա´տք ընծայելը եւ գործադրելը: Աստուած կը խոստանայ
վրէժ լուծել բոլոր անոնցմէ`
անոնցմէ` որոնք հետագային պիտի
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չգործադրէին
չգործադրէին կամքն ու խօսքերը
խօսքերը իր Որդիին, որ պիտի
յայտնուէր իր ժամանակին (Բ.Օրինաց 18.1818.18-19):
գ) Ինչպէս Յիսուսի երկնաւոր Հայրը, նոյնպէս ալ անոր
երկրաւոր մայրը պատուիրեց մտիկ ընել Յիսուսի խօսքերուն
ու գործադրել զանոնք: Կանայի հարսանիքի դրուագին մէջ կը
տեսնենք, թէ Մարիամ սպասաւորներուն կ'ըսէ. «Ինչ որ ըսէ
ձեզի` կատարեցէք»
կատարեցէք» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 2.5): Մարիամ այստեղ չի
պատուիրեր սպասաւորներուն միայն մտիկ ընել թէ ի´
ի´նչ
պիտի ըսէր
ըսէր Յիսուս, այլ կը պատուիրէ գործադրել անոր
խօսքն ու կամքը: Այսօր շատե՜ր կան որոնք կը լսեն Յիսուսի
խօսքերուն մասին, բայց քանի՞ հոգիներ կը գործադրեն
զանոնք: Շատեր գիտեն թէ Յիսուս պատուիրած է սիրել իրենց
թշնամին
թշնամիները,
երը, բայց քանի՞ հոգիներ կը սիրեն իրենց
թշնամիները: Ամէն մարդ գիտէ որ Յիսուս թելադրած է բարիք
ընել մեզի չարիք ընողին, բայց քանի՞ հոգիներ բարիք կ'ընեն
իրենց
իրենց թշնամիներուն: Ան որ մտիկ կ'ընէ Յիսուսի խօսքերուն
եւ սակայն զանոնք չի գործադրեր, պիտի կործանի աւազի
վրայ շինուած տունի մը նման (Մատթէոս
(Մատթէոս 7.267.26-27):
դ) «Անոր մտիկ ըրէք»:
ըրէք»: Կարծէք իր այս խօսքով, մեր
երկնաւոր Հայրը կ'ուզէր Պետրոսին, Յովհաննէսին ու
Յակոբոսին եւ բոլոր հրեաներուն
հրեաներուն ըսել, թէ ժամանակը եկած
էր, որ այլեւս Յիսուսի´
Յիսուսի´ խօսքերուն մտիկ ընէին եւ ո´
ո´չ թէ
Մովսէսի օրէնքներուն եւ մարգարէներուն: Նախապէս
հրեաները միայն Մովսէսի
Մովսէսի խօսքերուն ու հաստատած
կանոններուն
կանոններուն մտիկ կ'ընէին, իսկ հիմա, Հայրը կը պատուիրէ
Յիսուսի´
Յիսուսի´ն մտիկ ընել: Նախապէս անոնք կը փորձէին
մարգարէներուն
մարգարէներուն մտիկ ընել եւ անոնց միջոցա´
միջոցա´ւ գիտնալ
Աստուծոյ խօսքն ու կամքը, իսկ հիմա, Աստուած
աշակերտներուն կը պատուիրէ Յիսուսի´
Յիսուսի´ն մտիկ ընել,
որովհետեւ անիկա´
անիկա´ էր Աստուծոյ կամքին յայտնութիւնը:
Եւ որպէսզի յանկարծ աշակերտները չխորհէին որ
Աստուծոյ կողմէ տրուած պատուէրը` «անոր
անոր մտիկ ըրէք»
ըրէք»
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Մովսէսին համար էր, այս պատուէրը տրուած ժամանակ կը
տեսնենք որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները մեկնած էին եւ
Յիսուս ինք առանձին էր, ինչ որ համարին
համարին շարունակութիւնը
ցոյց կու տայ. «Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս առանձին
էր»:
էր»: Մարկոս առաւել յստակութեամբ
յստակութեամբ մը մեր ուշադրութեան
կը յանձնէ, որ Աստուծոյ խօսքէն անմիջապէս ետք,
աշակերտները «յանկարծ չորս կողմ նայեցան, բայց Յիսուսէ
զատ ոչ ոք տեսան իրենց հետ»
Տե´ս նաեւ`
հետ» (Մարկոս
(Մարկոս 9.8: Տե´
Մատթէոս 17.617.6-8 ):
ե) Եփրեմ Խուրի Ասորին կը հաստատէ, թէ երկնաւոր
Հայրը «անոր մտիկ ըրէք»
ըրէք» իր խօսքով, «Մովսէսի տնտեսուտնտեսութեան ժամանակին աւարտն է որ յայտարարած եղաւ»:
եղաւ»: Ան
կ'ըսէ նաեւ, թէ «Յիսուս մինակ մնաց, քանի ձայնը իր մասին
էր միայն»:
միայն»: Այո´,
Այո´, խօսքը միայն Յիսուսի մասին էր, ուստի`
միայն Յիսուսին մտիկ պէտք է ընել: Այսօր շատեր Յիսուսի
խօսքերուն մտիկ ընելէն
ընելէն աւելի` իրենց քարոզիչներուն
խօսքերուն
խօսքերուն մտիկ կ'ընեն, Աստուածաշունչին խօսքին ականջ
տալու փոխարէն` իրենց քարոզիչներու խօսքին ականջ կու
տան:
զ) Նկատի ունենալով որ Մովսէս կը ներկայացնէր
Օրէնքը, եւ Եղիա մարգարէն` մարգարէութիւնները, յստակ
կը դառնայ, թէ Հայրը «Անոր մտիկ ըրէք»
ըրէք» իր խօսքով, կ'ուզէր
հասկցնել աշակերտներուն
աշակերտներուն եւ մեզի, թէ Յիսուսին մտիկ ընողը
ու անոր կամքը գործադրողը`
գործադրողը` ամբողջ օրէնքները
օրէնքները գործադրած
կ'ըլլայ եւ բոլոր մարգարէութիւնները
մարգարէութիւնները հաստատած կ'ըլլայ,
որովհետեւ Քրիստոսով էր որ Օրէնքն ու մարգարէ
մարգարէգարէութիւնները իրենց լրումը պիտի գտնէին:
գտնէին:
է) «Անոր մտիկ ըրէք»
ըրէք»: Սարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ,
թէ այս խօսքը կրնայ յատուկ կերպով նաեւ ուղղուած ըլլալ
Պետրոս առաքեալին, որովհետեւ ասկէ առաջ Յիսուս ըսած
էր թէ ինք պէտք է չարչարուի, սպաննուի ու երրորդ օրը
յարութիւն առնէ, եւ Պետրոս փորձած էր արգելք կենալ անոր
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այս մտածումին ու ծրագիրին` ըսելով. «Քա´
Քա´ւ լիցի, Տէ´
Տէ´ր,
այդպիսի բան թող չպատահի քեզի»
քեզի» (Մատթէոս
(Մատթէոս 16.2116.21-22:
Մարկոս 8.318.31-32): Հետեւաբար, «Անոր մտիկ ըրէք»
ըրէք» խօսքը
յատուկ կերպով Պետրոս առաքեալին համար էր, որպէսզի
սորվէր դէմ չդնել Քրիստոսի խօսքին ու կամքին,
չհակաճառէր անոր, ինչպէս ոտնլուայի ատեն ալ պիտի ընէր,
թոյլ չտալով որ Յիսուս իր ոտքերն ալ լուար (Յովհաննէս 13.613.68): Հայրն Աստուած կը սպասէր Պետրոս առաքեալէն որ ան
մտիկ ընէր ու հաւատար իր Որդիին խօսքերուն, հաւատքով
ընդունէր զանոնք, թէկուզ անոնք
անոնք իրեն համար անընդունելի
ու անտրամաբանական ըլլային:
ը) Վերջապէս, Քրիստոսի խօսքերուն մտիկ ընողը ու
զանոնք գործադրողը,
գործադրողը, Քրիստոսի կապակցաբար Հօրը կողմէ
տրուած վկայութիւնը հաստատած ու դաւանած կ'ըլլայ:
8) Հոս կ'ուզեմ յիշել կարեւոր կէտ մը զոր կը գտնենք
Մատթէոս Աւետարանիչի մօտ: Համաձայն Մատթէոսի
արձանագրութեան, աշակերտները լսելէ ետք Հօր Աստուծոյ
վկայութեան ձայնը` «սարսափահար երեսի վրայ գետին
ինկան»
ինկան», եւ «Յիսուս մօտենալով` դպաւ անոնց եւ ըսաւ.ըսաւ.“Ոտքի´
Ոտքի´ ելէք, մի´
մի´ վախնաք”
վախնաք”» (17.5(17.5-7): Այս բաժինը մենք չենք
գտներ Մարկոսի ու Ղուկասի Աւետարաններուն մէջ: Եւ
սակայն, ուզեցի անդրադառնալ այս կէտին, որովհետեւ անոր
մէջ կը հանդիպինք Յիսուսի բժշկարար ու վերականգնիչ
ձեռքի հպումին ու խօսքի զօրութեան: Երբ աշակերտները
գետին ինկան, Յիսուս երկու բան ըրաւ. նախ դպաւ անոնց, եւ
դպնալէ ետք` խօսեցաւ
խօսեցաւ անոնց հետ, եւ անոնք
վերականգնեցան: Ոեւէ մարդ որ գետին ինկած է, տապալած
է, գլորած է, գայթակղած է, չի´
չի´ կրնար վերականգնիլ առանց
Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքի հպումին ու բժշկարար խօսքին:
Առանց Արարիչի ձեռքի հպումին` արարածը չի կրնար
կանգնիլ ու կանգուն մնալ: Քրիստոս ինքն է որ կանգուն կը
պահէ
պահէ հաւատացեալը (Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 14.4): Իգնատիոս Վրդ.
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Շնորհալին9 կ'ըսէ. «Հօրը ձայնը զիրենք գետին ինկացուց, իսկ

Որդիին ձայնը զիրենք վերականգնեց»
վերականգնեց»:

9) Որքա՜ն մեծ է մեր Տէրը: Երբ ան կը գտնուէր իր
աստուածային փառքին մէջ` չմոռցաւ իր աշակերտներուն
աշակերտներուն
հողեղէն բնութիւնը եւ այդ բնութեան յատուկ տկարութիւնտկարութիւնները. այլ ընդհակառակը, գթա´
գթա´ց անոնց, դպա´
դպա´ւ անոնց,
խօսեցա´
խօսեցա´ւ անոնց, եւ վերականգնե´
վերականգնե´ց զանոնք: Մարդիկ
այդպէս չեն դժբախտաբար: Մարդիկ եթէ բարձրանան` շատ
շուտով կը մոռնան որ տակաւին իրենք քիչ ժամանակ առաջ
վարն էին, կը մոռնան վար եղողները, այլ խօսքով` տկարնետկարները, աղքատները, համեստները, անիրաւուածները, հարստահարստահարուածները: Կը մոռնան որ իրենք այս դասակարգի
ծնունդն են, եւ կը մոռնան մանաւանդ, որ Տէրը զիրենք այս
դասակարգի մարդոց օգնութեան համար է որ բարձրացուց:
Որքա՜ն
Որքա՜ն մեծ պիտի ըլլայ պատիժը այն մարդոց` որոնք
աղքատ դասակարգէ եկան ու բարձրացան, բայց բարձրաբարձրանալէ ետք` մոռցան աղքատները, անտեսեցին աղքատները,
արհամարհեցին աղքատները, բեռ նկատեցին աղքատները:

«Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս առանձին էր:
Աշակերտները այդ օրերուն
օրերուն լուռ մնացին եւ ոեւէ մէկուն
չպատմեցին իրենց տեսածներուն մասին»
(Ղուկաս 9.36):
մասին» (Ղուկաս

1) Համաձայն այս համարին, Մովսէս եւ Եղիա
մարգարէները արդէն մեկնած էին երբ Աստուած պատուիրեց
աշակերտներուն որ մտիկ ընեն Յիսուսի խօսքը: Պէտք էր
մեկնած ըլլային անոնք, որպէսզի աշակերտները
աշակերտները յանկարծ
չխորհէին կամ չկարծէին որ «անոր մտիկ ըրէք»
ըրէք» խօսքը
ուղղուած էր Մովսէսին ու Եղիային: Մովսէս ու Եղիա իրենք
չէին որ կարիքը ունէին մտիկ ընելու Յիսուսի խօսքերուն:
Անոնք արդէն կը կատարէին ու կը կատարեն Տիրոջ կամքը
Կը կոչուի նաեւ` Սեւլեռնեցի: Ապրած է 12-րդ դարուն: Ղուկասու Աւետարանի մեկնութիւնը կատարած է Գրիգոր Գ. Պահլաւունի Կաթողիկոսին
խնդրանքով, 1130-ին:
9
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երկինքի մէջ: Աշակերտները իրե´
իրե´նք էին որ կարիքը ունէին
մտիկ ընելու ու հնազանդ մնալու Տիրոջ խօսքին ու կամքին:
2) Ղուկաս կը վկայէ թէ «աշակերտները այդ օրերուն լուռ

մնացին եւ ոեւէ մէկուն չպատմեցին իրենց տեսածներուն
մասին»
մասին»: «Այդ օրերուն ըսելով»
այլակերպուըսելով» չ'ակնարկուիր այլակերպու-

թեան յաջորդող լոկ քանի մը օրերուն,
օրերուն, այլ` Քրիստոսի
երկրաւոր առաքելութեան ամբողջ ժամանակահատուածին:
Այնքան ատեն որ Քրիստոս իր առաքելութիւնը իր աւարտին
չէր հասցուցած` աշակերտները ոչինչ խօսեցան իրենց
տեսածին մասին: Անոնք եթէ խօսէին Յիսուսի այլակերպուայլակերպութեան մասին ու լերան վրայ պատահածին մասին`
մասին` ո՞վ պիտի
հաւատար իրենց: Եւ ոչ միայն պիտի չհաւատային, այլեւ`
պիտի գայթակղէին, եւ ըսուածը ցնդաբանութիւն ու
զառանցանք պիտի կարծէին, եւ ըսողներն ալ` ցնդաբացնդաբանողներ ու զառանցողներ:
Արդարեւ, եթէ ըսէին` «Քրիստոսի դէմքը արեւի նման

լուսաւոր դարձաւ ու իր հագուստները
հագուստները ձիւնի պէս ճերմակ
եղան»,
եղան», ո՞վ պիտի հաւատար իրենց այս խօսքին:
Եթէ ըսէին` «մենք Հայր Աստուծոյ ձայնը լսեցինք»,
լսեցինք», ո՞վ

պիտի հաւատար իրենց:
Եթէ ըսէին` «երկինքէն ամպը եկաւ ու մեզ ծածկեց»,
ծածկեց», ո՞վ
պիտի հաւատար իրենց:
Եթէ ըսէին` «Մովսէս ու Եղիա մարգարէները երեւցան
մեզի»,
Ո´չ ոք:
մեզի», ո՞վ պիտի հաւատար իրենց: Ո´
Ահա թէ ինչու, Քրիստոսի իսկ պատուէրով անոնք «ոեւէ
մէկուն չպատմեցին իրենց տեսածներուն մասին»
մասին»: Մատթէոս
ու Մարկոս կ'արձանագրեն թէ երբ լեռնէն կ'իջնէին` Յիսուս
անոնց ըսաւ. «Մինչեւ որ Մարդու Որդին մեռելներէն

յարութիւն չառնէ, ձեր տեսածը
տեսածը ոեւէ մէկուն մի´
մի´ պատմէք»
պատմէք»

(Մատթէոս 17.9: Մարկոս 9.9): Յիսուս իր այս կեցուածքով կը
սորվեցնէ մեզի, թէ ամէն ճշմարտութիւն` ամէն ատեն չենք
կրնար խօսիլ կամ բացայայտել: «Ամէն բանի ատենը կայ...:
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Լռելու ժամանակ կայ եւ խօսելու ժամանակ»
(Ժողովող 3.1,7):
ժամանակ» (Ժողովող
Այսօր ըսուելիքը
ըսուելիքը եթէ վաղը ըսուի` կրնայ իր ազդեցութիւնը
կորսնցնել, կամ վաղը ըսուելիքը եթէ այսօր ըսուի` կրնայ
քանդիչ ազդեցութիւն ունենալ:
Ինչպէս տեսանք, որ Մատթէոս ու Մարկոս ԱւետարաԱւետարանիչներուն համաձայն, Յիսուս պատուիրած էր իր աշակերտաշակերտներուն որ չպատմեն իրենց տեսածին մասին
մասին մինչեւ որ ինք
յարութիւն առնէ: Բայց ճիշդ յարութենէն ետք չէր որ
աշակերտները պատմեցին իրենց տեսածին մասին, այլ`
Հոգեգալուստէն ետք, որովհետեւ Սուրբ Հոգիին գալուստէն
ե´տք միայն ամէն մարդ բացարձակ վստահութեամբ գիտցաւ
որ Յիսուս մարդեղացած Աստուածն էր:
Մխիթար Վրդ.
Վրդ. Սեբաստացին կը բացատրէ, թէ Յիսուս
աշակերտներուն պատուիրեց որ իրենց տեսածին մասին բան
մը չպատմեն.չպատմեն.ա) Որպէսզի երբ ինք խաչուէր, յանկարծ հրեաները
աշակերտներուն չըսէին` «Դուք որ պատմեցիք Յիսուսի մեծ

փառքին մասին` տեսէ´
տեսէ´ք, ահա ան նախատալից կերպով
խեղճ մարդու մը նման կը խաչուի»:
խաչուի»:

բ) Որպէսզի հրեաները, եւ յատկապէս Փարիսեցիներն ու
Օրէնքի ուսուցիչները, տեսնելով աշակերտներուն գովասագովասանական ու փառաբանական խօսքերը իրենց Վարդապետին
մասին` նախանձով ու բարկութեամբ չգրգռուէին անոնց դէմ,
եւ զանոնք հալածելու չսկսէին:

223

ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, այլակերպեա
այլակերպեա´
յլակերպեա´լ Փրկիչ,
Փրկիչ, այլակերպէ
սիրտս փառքովդ եւ զիս առաջնորդէ քու փառքդ
ճառագայթող կեանք մը ապրելու:
ապրելու:
Այլակերպեա´
յլակերպեա´լ Փրկիչ, օգնէ որ ես ալ Պետրոս
առաքեալին նման, փառքիդ ու ներկայութեանդ մէջ
ապրելու ջերմ փափաք ունենամ:
Այլակերպեա´
յլակերպեա´լ Փրկիչ, շնորհէ որ ես ալ Մովսէս
եւ Եղիա մարգարէներուն նման Քեզի հետ ու Քու
իրագործած փրկութեանդ մասին խօսիմ միայն:
Այլակերպեա´
Այլակերպեա´լ Փրկիչ, օգնէ որ միշտ
միշտ ականջ
տամ երկնաւոր Հօրս խօսքին` «Անոր մտիկ ըրէք»
ըրէք»,
եւ անդարձ ու անշեղ կերպով կամքդ կատարեմ ու
կամքիդ հնազանդիմ:
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Այրի կնոջ լուման
(Ղուկաս 21.121.1-4)

Մինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահամեծահարուստներ,
րուստներ, որոնք իրենց նուէրները
նուէրները կը նետէին տաճարի
գանձանակին
գանձանակին մէջ: Երբ տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ
երկու լումայ նետեց
նետեց գանձանակին մէջ, ըսաւ իր աշաաշակերտներուն.
- Վստահ գիտցէք, որ այդ աղքատ այրին բոլորէն
աւելի նետեց գանձանակին մէջ: Միւսները բոլորն ալ
իրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին Աստուծոյ,
Աստուծոյ,
մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամամբողջ ապրուստը նետեց:
նետեց:

«Մինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահամեծահարուստներ,
րուստներ, որոնք իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի
գանձանակին
(Ղուկաս 21.1):
գանձանակին մէջ»
մէջ» (Ղուկաս

1) Յիսուս տաճար մտաւ` դիտելու համար թէ մարդիկ
ի´նչ կ'ընեն հոն, դիտելու թէ ի´
ինչո´ւ կու տան,
ի´նչ կու տան եւ ինչո´
ի´նչ դիտումով ու ի´
ի´նչ շարժառիթներէ մղուած կու տան:
Երկինքի բնակիչ Աստուածը` մտաւ երկրի վրայ իր
բնակութեան վայրը եղող իր տաճարը, տեսնելու համար թէ
մարդիկ ի´
ի´նչպէս կը վերաբերին Աստուծոյ տանը հանդէպ:
Տաճար մտաւ Տանտէ´
Տանտէ´րը տաճարին` տեսնելու համար
իր արարածներուն մօտեցման կերպը` իրեն հանդէպ:
Տաճար մտաւ Աստուա´
Աստուա´ծը տաճարին` տեսնելու համար
թէ արդեօք մարդոց սրտին մէջ երկիւղ, յարգանք ու սէր կա՞յ
իրեն հանդէպ:
Տաճար մտաւ կեա´
կեա´նքը տաճարին` տեսնելու համար թէ
արդեօք կեանքի ծարաւ մարդիկ կա՞ն հոն:
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Տաճարին մէջ գտնուող հրեաները չէին անդրադառնար
որ տաճար մտնող այս Մարդը` Տէ´
Տէ´րն էր տաճարին,
նորոգի´
նորոգի´չն էր տաճարին, եւ ուստի` աւելի մեծ էր քան
նոյնինքն տաճարը, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. «Տաճարէն աւելի
մեծ մէկը կայ հոս»
հոս» (Մատթէոս
(Մատթէոս 12.6):
Իր երկրաւոր առաքելութեան ընթացքին
ընթացքին Յիսուս յատուկ
կարեւորութիւն տուաւ տաճարին: Իր մանկութեան` իր
ծնողքին կողմէ ընծայուեցաւ տաճարին (Ղուկաս 2.22,27):
Տաճարին մէջ էր որ Սիմոն ծերունին մանուկ Յիսուսը իր
գիրկը առաւ ու գոհաբանեց զԱստուած (Ղուկաս 2.28): Աննա
մարգարէուհին տաճարին մէջ էր որ սկսաւ
սկսաւ վկայութիւն տալ
մանուկ Յիսուսի մասին` տաճար եկող բոլոր մարդոց
(Ղուկաս 2.362.36-38):
Յիսուս ուզեց Աստուծոյ տունը եղող տաճարը մաքուր
տեսնել, ահա թէ ինչու դէմ արտայայտուեցաւ այն պղծուպղծութիւններուն, որոնք կը գործուէին տաճարին մէջ ու տաճարին
դէմ քահանաներուն կողմէ (Մատթէոս 12.5): Ուրիշ առիթով
մը, տաճարի շրջափակին մէջ առուծախ ընող մարդիկը
վռնտեց, լումայափոխներուն սեղանները եւ աղաւնեվաաղաւնեվա11.15-ճառներուն աթոռները շրջեց (Մատթէոս 21.12: Մարկոս 11.15
16: Ղուկաս 19.45: Յովհաննէս 2.152.15-16): Եթէ երբեք Յիսուս
ուզեց մաքրուած տեսնել տաճարի
տաճարի շրջափակը, որքա՜ն աւելի
պիտի ուզէր եւ կ'ուզէ մաքուր տեսնել իր նոյնինքն տաճարը,
այսօր:
Մարկոս Աւետարանիչ մեզի կ'ըսէ, թէ Յիսուս իր
յաղթական մուտքը Երուսաղէմ գործելէ ետք` «տաճար գնաց,
ու իր շուրջը ամէն ինչ աչքէ անցուց»
Այո´,
անցուց» (Մարկոս
(Մարկոս 11.11): Այո´,
Յիսուսի աչքերը կը հսկեն իր տաճարին վրայ ու իր տաճարը
յաճախողներուն վրայ: Ան սակայն, տաճար չէր երթար միայն
դիտելու մարդիկը ու քննելու անոնց սիրտը: Ան հոն կ'երթար
Աստուծոյ խօսքը քարոզելու ու կեանքեր փոխելու: Ան
Աւետարանը քարոզեց տաճարին մէջ (Ղուկաս 20.1): Ան
226

սորվեցուց տաճարին
տաճարին մէջ (Յովհաննէս 18.20): Ան
բժշկութիւններ կատարեց տաճարին մէջ (Մատթէոս 21.14):
Ան մնայուն կերպով ուսուցանեց տաճարին մէջ (Մատթէոս
21.23: Մարկոս 12.35: Ղուկաս 19.47: Յովհաննէս 7.14,28,
8.2,20): Երբեմն ամբողջ օրեր ուսուցանեց (Ղուկաս 21.37):
Տաճարին մէջ ուսուցանելը
ուսուցանելը ամենօրեայ դրութեամբ տեղի
կ'ունենար (Մատթէոս 26.55: Ղուկաս 22.53):
Յիշենք որ Յիսուս տաճարը կոչեց իր Հօրը տունը
(Ղուկաս 2.49): Զայն կոչեց աղօթքի տուն (Մարկոս 11.17:
Մատթէոս 21.13: Ղուկաս 19.46):
Վերջապէս, մտաբերենք, որ երբ տաճարին Տէրը խաչին
վրայ իր հոգին աւանդեց` տաճարը ի´
ի´նք նաեւ սուգի
մատնուեցաւ եւ անոր «վարագոյրը պատռուեցաւ եւ վերէն
վար երկու մասի բաժնուեցաւ»
բաժնուեցաւ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 27.51):
2) «Կը դիտէր»:
դիտէր»: Այս բառերը ցոյց կու տան, թէ Յիսուս կը
դիտէ մեզ: Անոր աչքը մեր վրայ է, մեր որդեգրած ճամբուն
վրայ է: Ան կը դիտէ ու կը տեսնէ մեր ապրած կեանքը: Ան
ամէն բան գիտէ մեր մասին: Անոր դիտող ու ամենաթափանց
աչքերէն ոչինչ կրնայ վրիպիլ, ո´
ո´չ մեր գործած բարիքները եւ
ո´չ ալ մեր գործած չարիքները, ո´
ո´չ մեր բարի խօսքերը
խօսքերը եւ ո´
ո´չ
ալ մեր չար խօսքերը, ո´չ մեր բարի կամեցողութիւնը եւ ո´չ
մեր չար կամեցողութիւնը:
3) Յիսուս կը դիտէ մեզ, ինչպէս դիտեց մեծահարուստ
մեծահարուստրուստներն ու այրի կինը երբ գանձանակին մէջ դրամ նետեցին
նետեցին,
եցին,
տեսնելու համար թէ ի´
ի´նչ կու տանք Աստուծոյ փառքին հահամար, ի´
ի´նչ կու տանք աղքատներուն ու աղքատախնամ կակառոյցներուն, ի´
ի´նչ կու տանք չարչարուողին
չարչարուողին ու զրկուածին,
ի´նչ կու տանք անտեսուածին ու տնազուրկին:
4) Յիսուս դիտեց մեծահարուստները ու տեսաւ թէ անոնք
Աստուծոյ փառքին համար չէ որ կու տային, այլ` իրենց
անձերուն փառքին համար: Ան մեզ ալ կը դիտէ երբ կու
տանք, որպէսզի տեսնէ թէ ինչո´
ինչո´ւ կու տանք. Աստուծո՞յ
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փառքին համար, թէ` մեր անձերուն փառքին համար:
Աստուծոյ փառքին համար չտուող մարդը` ոչինչ պիտի առնէ
Աստուծմէ իբրեւ հատուցում ու վարձատրութիւն:
5) Յիսուս կը դիտէ մեզ երբ ողորմութիւն կու տանք,
որպէսզի տեսնէ եթէ երբեք մեր տուածը մեր ունեցածին
համապատասխան է թէ ոչ: Ան դիտեց մեծահարուստները
մեծահարուստները ու
տեսաւ որ անոնց տուածը համեմատաբար իրենց ունեցածին`
ունեցածին`
ոչինչ էր: Երբ չենք տար այնքան որքան կրնանք, եւ երբ մեր
տուածը չի համապատասխաներ մեր ունեցածին` Աստուած
չ'ընդունիր մեր տուածը:
6) Յիսուս դիտեց ու «տեսաւ մեծահարուստներ, որոնք
իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին մէջ»,
մէջ», եւ
գիտցաւ անոնց դիտումը, գիտցաւ անոնց մտադրութիւնն ու
նպատակը: Այո´,
Այո´, գիտցաւ թէ անոնք տաճարի գանձանակին
մէջ իրենց նետած նուէրներով,
նուէրներով, պարզապէս կ'ուզէին մարդոց
ուշադրութեան,
խօսակցութեան,
խօսակցութեան,
գովասանքի
ու
հետաքրքրութեան
հետաքրքրութեան առարկան դառնալ: Այսօր եւս, Յիսուս կը
դիտէ մեզ երբ բարին կը գործենք, որպէսզի տեսնէ թէ ինչո՞ւ
համար բարին կը գործենք: Արդեօք բարին
բարին կը գործենք
որպէսզի մարդիկ մեր մասի՞ն խօսին: Բարին կը գործենք
որպէսզի մարդիկ մեզի համար «բարի՞
բարի՞ է» ըսեն: Բարին կը
գործենք որպէսզի մարդոց կողմէ դիտուի՞նք, տեսնուի՞նք,
ծափահարուի՞նք, գնահատուի՞նք, մեծարուի՞նք: Երբեք չենք
կրնար Աստուծոյ ողորմութիւնը վայելել, եթէ երբեք
ողորմութիւն կու տանք` ողորմած իբրեւ ճանչցուելու համար:
Երբեք չենք կրնար Աստուծոյ օգնութիւնը վայելել, եթէ երբեք
կ'օգնենք մեր նմաններուն` անոնց կողմէ «օգնող»
օգնող» անունը
ստանալու համար:
7) «Կը դիտէր»
դիտէր»: Այս բառերուն գործածութեամբ, Ղուկաս
Աւետարանիչ ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ Յիսուս անտարբեր չէ
մարդոց գործած բարիքներուն հանդէպ, չ'անտեսեր անոնց
յանձն առած զոհողութիւնները. միաժամանակ,
միաժամանակ, ուզեց ցոյց
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տալ մեզի, թէ Յիսուս կ'ուզէ´
կ'ուզէ´ ու կը սպասէ´
սպասէ´ որ մարդիկ
բարի´
բարի´ն գործեն իրարու համար, օգնե´
օգնե´ն իրարու:
8) «Դիտել
«Դիտել»
Դիտել» բառը կ'ընդգրկէ նաեւ քննել իմաստը: Ուստի,
երբ կ'ըսուի թէ Յիսուս «դիտեց»
դիտեց» կը նշանակէ թէ ան քննեց, այլ
խօսքով` քննութենէ անցուց: Ի՞նչ բան քննութենէ
քննութենէ անցուց:
Քննութենէ անցուց տաճարի գանձանակին մէջ նետողներն ու
անոնց նետածները: Քննութենէ անցուց մեծահարուստները եւ
անոնք ձախողեցան քննութեան մէջ: Քննեց անոնց սիրտերը
ու բարեպաշտութիւն չգտաւ անոնց մէջ: Քննեց անոնց
հոգիները ու փառասիրութեան ախտը նշմարեց
նշմարեց այդտեղ:
Քննեց անոնց միտքերը ու հոգեւոր կուրութիւն տեսաւ հոն:
Քննեց անոնց կեանքերը ու դրամասիրութիւն գտաւ այդտեղ:
Գալով մեզի, եթէ Յիսուս քննութենէ անցնէ մեզ` ի՞նչ
պիտի գտնէ մեր մէջ: Եթէ քննէ մեր սիրտը` իրեն հանդէպ սէր
ու հաւատք պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեր
մեր հոգին`
մաքրութիւն պիտի տեսնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեր միտքը` իրմով
հետաքրքրուած ու իր սիրոյն մասին խորհրդածող միտք մը
պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեր կեանքը` ծառայութիւն ու
զոհողութիւն պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեզ փորձութեան
դիմաց` տոկունութիւն ու համբերութիւն պիտի
պիտի գտնէ՞ մեր
մօտ: Եթէ քննէ մեզ վիրաւորանքի ժամանակ` խոնարհութիւն
պիտի տեսնէ՞ մեր մօտ: Եթէ քննէ մեզ երբ կը մերժուինք` իրեն
յարած պիտի գտնէ՞ մեզ: Եթէ քննէ մեզ երբ կը հալածուինք ու
կը ծաղրուինք` իրեն կառչած վիճակի մէջ պիտի գտնէ՞ մեզ:
Տակաւին, եթէ Տէրը դիտէ ու
ու քննէ մարդոց հետ մեր
մշակած յարաբերութիւնները` մաքրութիւն պիտի գտնէ՞
անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ մեր խօսքերը` անկեղծութիւն
պիտի գտնէ՞ անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ առանձնութեան
մեր պահերը` հաւատքի կրակով դէպի երկինք բարձրացող
աղօթքի պահեր պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ
Եթէ դիտէ ու քննէ մեր
գործերն ու գործատեղիները` արդարութիւն պիտի գտնէ՞
անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ մեր սրտի փափաքները`
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արդեօ՞ք հանդէս պիտի գայ որ մեր առաջնահերթ փափաքը
զինք ճանչնալն ու պաշտելն է:
9) Յիսուս կը դիտէ մարդիկը երբ ողորմութիւն կու տան,
տան,
որպէսզի տեսնէ
տեսնէ թէ ի´
ի´նչպէս կու տան. ժլատաբա՞ր,
ժլատաբա՞ր, թէ` առաառատաբար. ուրախութեա՞մբ, թէ` տրտմութեամբ.
տրտմութեամբ. յօժարակամույօժարակամութեա՞մբ, թէ` չկամութեամբ:
10)
10) Յիսուս կը դիտէ ո´
ո´չ թէ դատելու, այլ` ճշմարտուճշմարտութիւնը գիտնալու: Յիսուս կը դիտէ ո´
ո´չ թէ մեր կեանքին մէջ
սխալներ գտնելու, այլ` մեզ զգուշացնելու
զգուշացնելու եւ
եւ փրկելու մեղքէն
մեղքէն
ու սխալէն:
սխալէն:
11)
11) Յիսուս կը դիտէ,
դիտէ, ո´չ թէ որովհետեւ մեր տուածով
հետաքրքրուած է, այլ` որովհետեւ մեզմով հետաքրքրուած է.
ո´չ թէ որովհետեւ մեր տուածին կարիքը ունի, այլ`
որովհետեւ մե´
մե´զ է որ կ'ուզէ իր կողքին ու իրեն հետ տեսնել:
Արդարեւ,
Արդարեւ, մեր տուածը
տուածը չէ որ կը հետաքրքրէ
հետաքրքրէ զԱստուած, այլ`
մեր սիրտը ու մեր սրտի մաքրութիւնը: Արդէն բնագիրն ալ
մեզի չ'ըսեր թէ Յիսուս նայեցաւ մեծահարուստներուն կամ
աղքատ կնոջ տուածներուն. Յիսուս անո´
անո´նց նայեցաւ եւ ո´
ո´չ
թէ անոնց տուածներուն, ինչ որ կը պարզեն «տեսաւ
մեծահարուստներ»
մեծահարուստներ» ու «տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ»
ալ» բառերը:
12) Գանք «տեսաւ»
տեսաւ» բառին: Մարդիկ կրնան դիտել ու
նայիլ, բայց չտեսնել, Յիսուս սակայն, ոչ միայն դիտեց, այլեւ`
տեսաւ: Այստեղ «տեսաւ»
տեսաւ» կը նշանակէ` ճի´
ճի´շդը տեսաւ,
ճշմարի´
ճշմարի´տը տեսաւ,
տեսաւ, իրականութի´
իրականութի´ւնը տեսաւ: Այո´,
Այո´, Յիսուս
տեսաւ սիրտը այն
այն մեծահարուստներուն որոնք դրամ կը
նետէին տաճարի գանձանակին մէջ: Յիսուս մարդոց
սիրտերը քննող ու անոնց սիրտերու խորհուրդները տեսնող
ու ճանչցող Աստուած է: Ան չի´
չի´ խաբուիր ու չի´
չի´ խաբեր: Մենք
կրնանք մարդիկը խաբել ու մարդոց կողմէ խաբուիլ, բայց
չենք կրնար Յիսուսը խաբել եւ ո´
ո´չ ալ Յիսուսի կողմէ
խաբուիլ: Յիսուս դիտող ու քննող աչք ունի, ամենատես ու
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ներթափանցող տեսողութիւն ունի. ո´
ո´չ մեր խօսքերով
կրնանք զինք խաբել եւ ո´
ո´չ ալ մեր գործերով:
13)
13) «Իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին
մէջ»:
մէջ»: Յիշեալ գանձանակը ուր հրեաներ իրենց նուէրները կը
նետէին, աղքատներուն օգնութեան համար յատկացուած
գանձանակն էր: Այս իրողութիւնը կրնայ յիշեցում մը ըլլալ
մեզի, թէ իւրաքանչիւր եկեղեցի պէտք է յատուկ գանձանակ
մը ունենայ, ուր հաւատացեալներ կարենան նետել իրենց
լումաները, աղքատներուն օգնութեան համար (համեմատէ`
Ա.Կորնթացիս 16.116.1-3):
14) Աղքատներուն գանձանակին ներկայութիւնը տաճատաճարին մէջ, կը բացայայտէ կոչումը եկեղեցի եկող ամէն մէկ
հաւատացեալի: Աստուծոյ տունը եկող մարդէն` կ'ակնկալուի
մտածել չքաւորներուն մասին: Չի´
Չի´ բաւեր եկեղեցի գալ եւ
զԱստուած պաշտել,
պաշտել, առանց բան մը ընելու աղքատներուն
համար: Եթէ այսօր մեր եկեղեցիները իրենց մէջ չունին
աղքատներուն տրամադրուած գանձանակ մը, ատիկա պատպատճառ մը չէ որ հաւատացեալ մարդը չմտածէ աղքատին մասին:
Հաւատք
Հաւատք մը կամ բարեպաշտութիւն մը որ ինքզինք
չ'արտայայտեր բարեգործութեամբ
բարեգործութեամբ ու աղքատասիրութեամբ`
աղքատասիրութեամբ`
մեռա´
մեռա´ծ է: Ղուկաս կը վկայէ, թէ Կոռնելիոս «իր ամբողջ

ընտանիքով բարեպաշտ էր եւ աստուածավախ.
աստուածավախ. մեծապէս
կ'օգնէր հրեայ ժողովուրդի աղքատներուն եւ տեւաբար
տեւաբար
կ'աղօթէր Աստուծոյ»
Աստուծոյ» (Գործք
(Գործք 10.2): Կոռնելիոսի կեանքին մէջ

հաւատքն ու բարեգործութիւնը, աղօթքն
աղօթքն ու ողորմութիւնը
անբաժան տարրեր էին: Քիչ մը անդին կը կարդանք, թէ
ինչպէս Աստուծոյ հրեշտակը
հրեշտակը իր խօսքը ուղղելով ԿոռնելիոԿոռնելիոսին` կ'ըսէ. «Կոռնելիո´
Կոռնելիո´ս..., Աստուած ընդունեց քու աղօթքնեաղօթքներըդ ու կատարած ողորմութիւններդ»
ողորմութիւններդ» (Գործք
(Գործք 10.4): Յակոբոս
առաքեալ կը հաստատէ, թէ մեռած է հաւատքը այն անձին, որ
կը յայտարարէ թէ հաւատք ունի, եւ սակայն, չ'օգներ
աղքատներուն ու կարօտեալներուն (Յակոբոս 2.142.14-17):
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15) Դադրոս Եակոբ Մալդի կը բացատրէ, թէ հոս յիշուած
մեծահա
մեծահարուստները
հարուստները որոնք մեծ գումարներ կը նետէին
տաճարի գանձանակին
գանձանակին մէջ, այն հրեաներն
հրեաներն էին, որոնք
ապաւինած էին Մովսիսական Օրէնքի գործադրութեան, եւ
որոնք կը հպարտանային իրենց կատարած
կատարած ողորմութեամբ ու
բարեգործութիւններով. իսկ աղքատ այրին, կը ներկայացնէ
Նոր Կտակարանի
Կտակարանի եկեղեցին, որուն անդամներուն մեծ
բաժինը եկան հեթանոսներէն,
հեթանոսներէն, եւ որոնք այրի
այրի ու աղքատ կը
սեպուէին, այն իմաստով որ անոնք մերկացած էին Աստուծոյ
ու անոր օրէնքներուն
օրէնքներուն գիտութենէն: Աղքատ կը սեպուէին,
որովհետեւ չէին ստացած Մովսիսական Օրէնքը, ո´
ո´չ ալ
ճանչցած էին Աստուծոյ ուխտերն ու խոստումները, եւ ո´
ո´չ ալ
անոնցմէ դուրս եկած էին սուրբեր ու մարգարէներ: Ասոնք լոկ
երկու լումայ ունէին, որոնք կը ներկայացնեն հաւատքը եւ
գործը: Անոնք հաւատացին Քրիստոսի եւ գործով արտայայարտայայտեցին իրենց հաւատքը: Յիսուս սիրով եւ ուրախութեամբ
ընդունեց անոնց երկու լումաները, այսինքն` հաւատքն ու
հաւատքի արտայայտութիւնը եղող գործեր
գործերը:
երը:
Այսօր ալ մեր մէջ ունինք «մեծահարուստներ»,
մեծահարուստներ», այսինքն`
իրենց օրինապահութեամբ հպարտացողներ, իրենց տուած
ողորմութեամբ պարծողներ, իրենց կատարած բարեգործուբարեգործութեամբ
յոխորտացողներ:
Յիսուս
այսպիսիները
կը
խոնարհեցնէ երբ զանոնք համեմատելու ըլլայ հաւատացեալ
այրիներուն
այրիներուն ու աղքատներուն, այսինքն` իրենց ոչնչութիւնը
ճանչցողներուն հետ: Քրիստոսի համար, իսկական մեծամեծահարուստները` իրենց
իրենց ոչնչութիւնը ճանչցողներն են.
իսկական նուիրատուները կամ նուիրուածները` Աստուծոյ ու
իրենց նմաններու ծառայութեան նուիրուածներն են:

«Երբ տեսաւ աղքատ
աղքատ այրի մըն ալ, որ երկու լումայ նետեց
նետեց
գանձանակին մէջ...
(Ղուկաս 21.2):
մէջ...»
...» (Ղուկաս

1) Ինչպէս Յիսուս դիտեց մեծահա
մեծահարուստները
րուստները ու տեսաւ
անոնց տուածը, նոյնպէս ալ, դիտեց այրի կինը ու տեսաւ
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անոր տուածը: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս կը դիտէ թէ´
թէ´
հարուստները եւ թէ´
թէ´ ունեցողները
թէ´ աղքատները,
աղքատները, կը դիտէ թէ´
եւ թէ´
թէ´ չունեցողները, եւ երկու խումբերէն ալ ողորմութիւն կը
սպասէ, զոհողութիւն կ'ակնկալէ: Տէրը կը գնահատէ
ողորմութիւն տուող անձերը, անոնք ըլլան հարուստ թէ
աղքատ, եթէ երբեք ողորմութիւն տալու
տալու անոնց շարժառիթը
դրական է, եւ եթէ երբեք անոնց
անոնց տուածը կը համապահամապատասխանէ իրենց ունեցածին:
2) Երբ Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ Յիսուս
դիտեց մեծահարուստներն ու այրի կինը, ասիկա կը պարզէ
որ Տէրը խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ան կը դիտէ
բոլորը, անոնք ըլլան հարուստ թէ աղքատ, մեծ թէ փոքր,
բարձրաստիճան
բարձրաստիճան թէ խոնարհ դասակարգի մարդիկ, գիտուն
թէ տգէտ, ուսեալ թէ անուս: Ո´
Ո´չ հարուստը հարուստ ըլլալուն
համար կրնայ անարգուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ո´
ո´չ ալ աղքատը
աղքատ ըլլալուն համար կրնայ փառաւորուիլ կամ
նախընտրուիլ: Ո´
Ո´չ ուսեալը ուսեալ ըլլալուն համար կրնայ
յատուկ առաքելութեան
առաքելութեան մը կանչուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ո´
ո´չ ալ
անուսը անուս ըլլալուն համար կրնայ անտեսուիլ ու կոչում
չստանալ: Աստուած կրնայ անուս մարդը ուսուցիչի վերածել.
կրնայ յիմար մարդը` աստուածային իմաստութեան
քարոզիչի փոխակերպել. Աստուած կրնայ ընտրել այն` «ինչ

որ այս աշխարհը
աշխարհը յիմար կը սեպէ, անով իմաստունները ամօամօթով ձգելու համար».
համար». կրնայ ընտրել այն` «ինչ որ այս աշխարաշխարհը տկար կը համարէ, անով հզօրները ամչցնելու համար»
համար».
կրնայ ընտրել այն` «ինչ որ այս աշխարհը անարժէք, արհաարհամարհելի եւ ոչնչութիւն կը նկատէ, անով ոչնչացնելու համար
այս աշխարհի մեծութիւնները»
մեծութիւնները» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս 1.271.27-28):
3) «Երկու լումայ նետեց գանձանակին մէջ»:
ո´չ
մէջ»: Յիսուս ո´
միայն հարուստներուն տուածը տեսաւ, այլ նաեւ տեսաւ այրի
կնոջ տուածը: Աշխարհի մարդիկ միայն հարուստներուն
տուած մեծ գումարները
գումարները կը տեսնեն, իսկ աղքատներուն
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տուած չնչին
չնչին գումարները երբեք չեն տեսներ եւ չեն ուզեր
անոնց մասին լսել կամ խօսիլ, մինչդեռ Յիսուս ամենէն աղաղքատ մարդուն`
մարդուն` տուած ամենէն
ամենէն չնչին գումարն անգամ կը
տեսնէ: Այո´,
Այո´, Յիսուս նկատի կ'առնէ ամենէն փոքրիկ բարիքբարիքներն անգամ զորս կը կատարենք: Յիսուսի համար արժէք կը
ներկայացնէ
ներկայացնէ ամենէն չնչին գումարն անգամ, կը բաւէ որ
անիկա ըլլայ սրտաբուխ, եւ Աստուծոյ հանդէպ` հաւատքի, ու
մարդոց հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն:
արտայայտութիւն: Ասիկա հարկաւ
ճշմարիտ է բոլոր պարագաներուն:
պարագաներուն: Այսպէս, օրինակ, մարդիկ
կրնան չտեսնել մեր մատուցած
մատուցած փոքրիկ ու աննշան
ծառայութիւնները,
ծառայութիւնները, բայց Յիսուս զանոնք կը տեսնէ ու անոնց
փոխարէն վարձատրութիւն կը խոստանայ:
խոստանայ: Յիսուս ծարաւ
մարդուն տրուած գաւաթ մը ջուրի փոխարէն` կեանքի
Աղբիւր կը խոստանայ: Անօթիին տրուած պնակ մը ճաշի
փոխարէն` կեանքի Հաց կը խոստանայ: Կարիքի մէջ եղող
մարդուն տրուած պզտիկ
պզտիկ օգնութեան փոխարէն` մեր բոլոր
կարիքներուն համար գոհացում կը խոստանայ:
4) Այրի կինը պարտականութիւն ունէր Աստուծոյ տանը
հանդէպ եւ ըրաւ իր պարտականութիւնը, եւ ուստի` խղճի
կատարեալ խաղաղութեամբ կրնար շաբթուան աւարտին գալ
ու աղքատի իր բաժինը ստանալ, թէպէտ ինք այդ նպատակով
չէր որ տուաւ: Մենք այս կնոջ նման մեր պարտականութիւնը
կ'ընե՞նք եկեղեցւոյ հանդէպ: Կինը գիտէր որ առնելիք ունէր
տաճարէն, բայց գիտէր նաեւ թէ ինք տալիք ունէր տաճարին:
Այսօր շատ մարդիկ կ'ըսեն թէ եկեղեցին բան մը չ'ըներ իրենց
համար, թէ եկեղեցին ոեւէ ձեւով
ձեւով չ'օգներ իրենց. այդպէս
ըսողները պահ մը թող մտածեն, թէ արդեօք իրենք ի՞նչ ըրած
են կամ կ'ընեն եկեղեցիին համար, ինչո՞վ օգտակար դարձած
են եկեղեցիին: Այդպիսիները գուցէ եկեղեցին քննադատելէ
զատ ուրիշ բան չեն ըրած: Այդպիսիները եկեղեցւոյ գոյութեան
մասին կը յիշեն,
յիշեն, միայն երբ հոգեհանգիստ ունենան, թաղում
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կամ պսակ ունենան, մկրտութիւն կամ դրամական նեղութիւն
ունենան:
Իր պարտականութիւնը եկեղեցիին հանդէպ ընող
մա´
մա´րդը միայն իրաւունք ունի խօսելու` իրեն հանդէպ
եկեղեցիին պարտականութեան մասին: Եկեղեցիին ոեւէ
ձեւով օգտակար չդարձած
չդարձած մարդը իրաւունք չունի բան մը
ակնկալելու եկեղեցիէն: Իր պարտականութիւնը չընող
մարդը` թող իր իրաւունքին մասին չխօսի. ասիկա
իրականութիւն է ամէն իմաստով ու ամէն պարագայի: Այսօր
ո՞վ է այն գործատէրը որ իր արհեստաւորին վարձքը կու տայ,
եթէ երբեք իր գործաւորը իրեն յանձնուած գործը չէ ըրած: Ո՞վ
է այն ուսուցիչը որ իր աշակերտը յաջողութեամբ կը պսակէ,
եթէ երբեք իր աշակերտը ամբողջ օրերը խաղով ու
ծուլութեամբ անցուցեր է: Ո՞վ է այն պարտիզպանը որ բերք
կը սպասէ իր արտէն, եթէ երբեք բան մը չէ ցանած իր արտին
մէջ: Եկեղեցիէն օգտուիլ
օգտուիլ բայց եկեղեցիին չօգնող մարդիկը` իր
արտին մէջ բան չցանած պարտիզպանին նման են, որոնք
հնձել կ'ուզեն առանց ցանած ըլլալու:
5) Այս կէտին մասին ասկէ առաջ խօսեցայ, բայց թոյլ
տուէք դարձեալ յիշեմ հպանցիկ կերպով: Կարեւոր է նկատի
առնել, որ բնագիրը չ'ըսեր թէ Յիսուս այրի
այրի կնոջ տուածը տետեսաւ կամ անոր տուածին նայեցաւ, այլ կ'ըսէ` «տեսաւ աղքատ
այրի մըն ալ»,
ալ», եւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս իր ուշաուշադրութիւնը կեդրոնացուց աղքատ այրի կնոջ վրայ եւ ո´
ո´չ թէ
անոր տուածին վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Յիսուսի համար
կարեւորը մե´
մե´նք ենք եւ ո´չ թէ մեր տուածը, արժէքը մե´
մե´նք
ենք եւ ո´
ո´չ թէ մեր տուածը, թանկագինը մե´
մե´նք ենք եւ ո´
ո´չ թէ
մեր տուածը, թէպէտ մարդոց հայեացքով կրնայ կարեւորը,
արժէքն ու թանկագինը մեր ունեցածը ըլլալ եւ ո´
ո´չ թէ մենք:
6) Ինչ որ գանձանակին մէջ կը նետուէր, այրիներուն ու
չքաւորներուն
չքաւորներուն կը բաժնուէր: Ուստի այս այրի կինը որ գալու
եւ առնելու
առնելու իրաւունք ունէր, եկաւ ի´
ի´նք տուաւ (Կիպրիանոս):
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Մենք կրնա՞նք տալ, երբ մեր իրաւունքն է առնել: Կրնա՞նք
այրի կնոջ նման բաժնել երբ մեր իրաւունքն
իրաւունքն է ստանալ:
7) Այրի կինը քաջ էր ու ինքնավստահ: Ուրկէ՞ գիտենք
ասիկա:
ասիկա: Ան երբեք չքաշուեցաւ մարդոցմէ, յատկապէս Օրէնքի
ուսուցիչներէն ու քահանաներէն, որոնք կրնային զինք
քննադատել կամ այպանել, շատ պզտիկ գումար մը տալուն
համար, կամ իր տուած պզտիկ գումարը
գումարը Օրէնքի խախտում
նկատելով: Տակաւին, անոնք կրնային խորհիլ,
խորհիլ, թէ այրի կինը
պէտք չէր բան մը նետէր տաճարի գանձանակին
գանձանակին մէջ, երբ ինք
անձամբ կարիքի մէջ էր: Կրնային նոյնիսկ խորհիլ, թէ այրի
կինը տաճարի գանձանակին մէջ երկու լումայ նետեց, որորպէսզի շաբթուան աւարտին զանոնք բազմապատկուած
բազմապատկուած առառնէր, նկատի առնելով որ տաճարի գանձանակին մէջ նետուանետուածը շաբթուան աւարտին կարիքաւորներուն կը բաժնուէր:
8) «Երկու
«Երկու լումայ»
լումայ» բացատրութեան մասին` մէկմէկ-երկու
խօսքեր հայրերէն.հայրերէն.ա) Եբրայական մտայնութեան մէջ թիւ 22-ն կը խորհրդախորհրդանըշէ` սէրը: Այս իմաստով, երկու լումաները ընդունելու
արարքը, ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ուրախութեամբ
ուրախութեամբ կ'ընդունի
սիրոյ արտայայտութիւն եղող բոլոր բարեգործութիւնները:
Նկատի առնելով որ թիւ 22-ն կը խորհրդանշէ` սէրը, կրնանք
հաստատապէս ըսել, որ երկու լումաները
լումաները կը ներկայացնեն
մեծագոյն երկու սէրերը այսինքն` Աստուածսիրութիւնն
Աստուածսիրութիւնն ու
մարդասիրութիւնը (Օգոստինոս):
բ) Երկու
Երկու լումաները կը ներկայացնեն Հին եւ Նոր
Կտակարանները,
Կտակարանները, իսկ այրի կինը` այն հրեաները, որոնք Հին
Ուխտին կողքին, ընդունեցին նաեւ Քրիստոսով կնքուած Նոր
Ուխտը (Որոգինէս):
գ) Այրի կինը կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք
կամաւորապէս իրենք զիրենք կ'այրիացնեն, այսինքն`
այսինքն` հեռու
կը պահեն աշխարհի սէրէն, եւ իրենց երկու լումաները` հոգի
եւ մարմին, կը նուիրեն Աստուծոյ (Թէոֆլաքեթիոս):
(Թէոֆլաքեթիոս): Մենք
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կրնա՞նք մենք զմեզ այրիացնել, այսինքն` բաժնել աշխարհի
սէրէն, եւ ընծայաբերել Յիսուսին:

«Յիսուս ըսաւ իր աշակերտներուն.աշակերտներուն.- “Վստահ գիտցէք, որ
այդ աղքատ
աղքատ այրին բոլորէն աւելի նետեց գանձանակին մէջ”
մէջ”»
(Ղուկաս 21.3):
1) Աշակերտներուն ուղղուած Տիրոջ այս խօսքը կրնայ
ցոյց տալ, թէ անոնք իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացուցեր
էին գանձանակին մէջ մեծահարուստներուն նետած մեծ
գումարներուն վրայ,
վրայ, եւ իրենց ուշադրութենէն վրիպած
վրիպած էր
այրի կինն ու գանձանակին մէջ անոր նետածը: Յիսուս նկանկատելով ասիկա, իր վերոյիշեալ խօսքով հրաւիրեց զիրենք`
իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու այրի ու աղքատ կնոջ
վրայ, ինչպէս նաեւ անոր տուածին վրայ: Մարկոս ԱւետարաԱւետարանիչը աւելի դիպուկ կերպով կը դնէ հարցը: Ան կը հաստատէ,
հաստատէ,
թէ «Յիսուս մօտը կանչեց իր աշակերտները»
աշակերտները» եւ խօսեցաւ
անոնց այրի կնոջ ըրածին մասին (Մարկոս 12.4312.43-44):
Արդ, ինչո՞ւ
ինչո՞ւ համար արդեօք Յիսուս նկատելէ ետք այրի
կնոջ ըրած զոհողութիւնը,
զոհողութիւնը, ուզեց նաեւ իր աշակերտներուն
ուշադրութեան յանձնել անոր ըրած զոհողութիւնը: Ինչո՞ւ
համար Յիսուս ուզեց որ իր աշակերտները գիտնան
պատահածը, գիտնան այրի կնոջ ու անոր տուածին մասին,
գիտնան որ անիկա բոլորէն աւելի տուաւ, գիտնան որ միւս
մեծահարուստները «իրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին

Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր
ամբողջ ապրուստը նետեց»:
նետեց»: Յիսուս վկայեց այրի կնոջ

վերաբերմունքին մասին ու խօսեցաւ աշակերտներուն այրի
կնոջ տուած երկու լումային
լումային մասին.
մասին.ա) Որպէսզի սորվեցնէր անոնց,
անոնց, թէ արտաքին երեւոյթերեւոյթներու վրայ հիմնուելով պէտք չէ դատել մարդիկը: Արտաքին
երեւոյթները կրնան խաբել:
խաբել: Աշակերտները հաւանաբար
տեսան գանձանակին մէջ մեծահարուստներուն
մեծահարուստներուն նետած մեծ
գումարները
գումարները եւ խաբուեցան,
խաբուեցան, մտածելով որ անոնց ըրածը մեծ
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հաւատքի արտայայտութիւն էր
էր, մոռնալով որ անոնք կրնային
փառամոլներ
փառամոլներ ու մարդոց գովասանական
գովասանական խօսքերն ու ծափածափահարութիւնը
հարութիւնը փնտռող մարդիկ
մարդիկ ըլլալ:
բ) Որպէսզի անոնց սորվեցնէր` իրենց կեանքի ընթացքին
ընթացքին
գնահատել մարդոց կողմէ կատարուած փոքր զոհողութիւնզոհողութիւններն ու աննշան ծառայութիւնները: Այո´,
Այո´, Քրիստոս կ'ուզէ որ
իր հետեւորդները
հետեւորդները արժէք տան աննշան ծառայութեանց, գնագնահատեն մարդոց կողմէ մատուցուած փոքր ծառայութիւնները:
ծառայութիւնները:
Այդ փոքր ծառայութիւններուն շարքին են, օրինակ, գետնէն
թուղթի կտոր մը վերցնելը, որ մեր հոգեկան մաքրութեան
արտացոլացումն է. աւելի մեծին մեր աթոռը տալը, որ
վեհանձնութեան արտայայտութիւն է. ծերուկին ինքնաշարինքնաշարժին դուռը բանալը, որ անզօրին հանդէպ սիրոյ
սիրոյ նշան է. այայցելու չունեցող մարդուն` այցելութիւն տալը, որ ողորմած
սրտի արդիւնք է, եւայլն:
եւայլն:
գ) Որպէսզի անոնց սորվեցնէր` թէ Աստուած չ'անտեսեր
փոքր զոհողութիւնները, եւ իր ուշադրութենէն չի վրիպիր
կատարուած աննշան բարեգործութիւնները. ընդհակառակը,
Մարդոց նկատի չառածը` Աստուած նկատի կ'առնէ: Մարդոց
չնշմարածը` Աստուած կը նշմարէ: Աստուած մարդոց անտեանտեսածը կը տեսնէ: Մարդոց համար կրնայ արժէք չներկայացնել
աղքատի մը կողմէ եկեղեցիին տրուած չնչին գումար մը, բայց
Աստուծոյ համար անիկա կրնայ աւելի ընդունելի ըլլալ քան
մեծահարուստներուն
մեծահարուստներուն տուածը:
դ) Վերջապէս, Յիսուս աշակերտներուն ուշադրութեան
յանձնեց այրի կնոջ ըրածն ու տուածը, որպէսզի սորվեցնէր
անոնց, որ ոչ միայն պէտք է գնահատեն մարդոց կողմէ կակատարուած աննշան բարեգործութիւններն ու մատուցուած
պզտիկ ծառայութիւնները, այլ` իրե´
իրե´նք եւս պէտք է պատպատրաստ ըլլան մատուցանելու նման փոքր ծառայութիւններ:
Դիւրին էր աշակերտներուն համար իյնալ հպարտութեան մէջ
եւ խումբին առաջնորդը ըլլալու երազներ հիւսել, մանաւանդ
238

որ մէկմէկ-երկու առիթներով Յիսուս խօսած էր իր մահուան
մասին: Եւ բնականօրէն, եթէ երբեք աշակերտները
աշակերտները նման
երազներ սնուցանէին իրենց մտքին մէջ, իրենց համար
դժուար պիտի ըլլար փոքր ծառայութիւններու մասին խօսիլ
կամ նման ծառայութիւններ մատուցանել:
2) Ինչպէս մեծահարուստ մարդիկը չէ որ գնահատուեցան
Տիրոջ կողմէ, այլ` այրի կինը, նոյնպէս ալ, դատաստանի օրը
մեծադիրք,
մեծադիրք, մեծապաշտօն ու մեծահամբաւ մարդիկը չէ որ
պիտի գնահատուին ու վարձատրուին, այլ անոնք` որոնք
խոնարհ են եւ ունին խոնարհութեան
խոնարհութեան գործեր, հեզ են եւ ունին
հեզութեան արարքներ: Արդարեւ, մեծ պաշտօն ունե
ունեցողները
չէ որ պիտի վարձատրուին, այլ` մեծ սիրտ ունեցողները: Մեծ
համբաւ ունեցողները չէ որ պիտի գնահատուին, այլ` Տիրոջ
անուան համբաւը տարածողները:
3) Յիսուս կը վկայէ թէ «աղքատ այրին բոլորէն աւելի
նետեց գանձանակին մէջ»
մէջ». սա ցոյց կու տայ, թէ ան կը
ճանչնայ սիրտը տաճար եկողներուն: Գիտէ թէ որո´
որո´նք
առատութեամբ ու սրտաբուխ կերպով կու տան, եւ որո´
որո´նք`
ժլատութեամբ: Գիտէ թէ տաճար եկողներէն որո´
որո´նք անկեղծ
ու մաքուր աղօթողներ են, եւ որո´
որո´նք` կեղծաւոր ու
անմաքուր: Ասոր ապացոյցը նոյնինքն իր կողմէ պատմուած
Փարիսեցիին ու մաքսաւորին առակն է (Ղուկաս 18.918.9-14), ուր
Յիսուս կը խօսի տաճար գացող երկու
երկու անձերու մասին. մին`
Փարիսեցի, իսկ միւսը` մաքսաւոր: Փարիսեցին եկաւ ինքզինք
փառաւորելու Փառաւորեալին ներկայութեան, մինչդեռ
մաքսաւորը եկաւ իր մեղքերը հրապարակելու` Անմեղին
աչքերուն դիմաց: Յիսուս այս առակը պատմեց, ցոյց տալու
համար մեզի, թէ ինք կը տեսնէ ու կը ճանչնայ մարդոց
սիրտերը, եւ գիտէ թէ որո´
որո´նք ճշմարիտ աղօթողներ են, եւ
որո´
որո´նք` սուտ:
4) Հարցը այն չէ թէ որքա´
որքա´ն տուաւ այրի կինը. հարցը այն
է, թէ որքա´
որքա´ն պահեց ինքն իր համար: Ան ոչինչ պահեց ինքն
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իր համար: Շատեր
Շատեր շատ բան տուին, բայց շատ աւելի բաներ
պահեցին իրե´
իրե´նց համար, իսկ այրի կինը քիչ տուաւ, եւ ոչինչ
պահեց ինքն իր համար (Ամբրոսիոս):
5) Կարեւոր չէ թէ մարդիկ մեր տուածը կը տեսնեն թէ ոչ.
կարեւորը այն է, որ Յիսուս ինք կը տեսնէ ամէն ինչ, ինչպէս
տեսաւ այրի կնոջ տուածը (Դադրոս Եակոբ Մալդի): Մարդիկ
կրնան միայն տրուած մեծ
մեծ գումարները տեսնել ու գնահատել,
բայց Յիսուս տրուած փոքր գումարներն ալ կը տեսնէ ու կը
գնահատէ: Մարդիկ կրնան միայն մեծ զոհողութիւններն ու
աչքի զարնող գործերը նկատի առնել, Յիսուս սակայն
աննկատելի բարեգործութիւնները կը նկատէ, ու աննշմարելի
զոհողութիւնները կը նշմարէ:
6) Յիսուս Ղուկասի 2020-րդ գլխու վերջին համարով խստիւ
դատապարտեց
դատապարտեց Օրէնքի ուսուցիչներուն վերաբերմունքը այայրիներուն
րիներուն հանդէպ, իսկ 2121-րդ գլխու սկիզբին, գիտակցաբար
գնահատեց
գնահատեց այրի կնոջ մը հեզութիւնն ու հաւատքը, ցոյց
տալու համար թէ ինք կը նախընտրէ հարստահարու
հարստահարուած
հարուած տկար
այրին, քան հարստահարող «զօրաւոր»
զօրաւոր» մարդիկը:

«Միւսները բոլորն ալ իրենց աւելորդ գումարներէն
նուիրեցին Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ
ըլլալուն, իր ամբողջ
(Ղուկաս 21.4):
21.4):
ամբողջ ապրուստը նետեց»
նետեց» (Ղուկաս

1) Ինչո՞ւ համար մեծահարուստներուն
մեծահարուստներուն տուածը
ընդունելի չեղաւ: Որովհետեւ, ինչպէս Յիսուս ինք կը
հաստատէ, անոնք «իրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին
Աստուծոյ»
Աստուծոյ»: Աստուած չ'ընդունիր ոեւէ նուիրատուութիւն, եթէ
երբեք անիկա մեր աւելորդ գումարներէն տրուած բան մըն է:
Ան չ'ընդունիր ոեւէ ծառայութիւն, եթէ երբեք անիկա
սրտաբուխ չէ: Չ'ընդունիր
Չ'ընդունիր ոեւէ բարեգործութիւն, եթէ երբեք
անոր շարժառիթը մարդասիրութիւնը չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ
ընծայ, եթէ երբեք անիկա մեր գեղեցկագոյնը ու ամենէն
թանկագինը չէ: Ան չ'ընդունեց Կայէնին նուիրած ընծաները,
որովհետեւ անոնք իր ունեցած աւելորդէն էին, փաստօրէն,
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բնագիրը կը
կը հաստատէ, թէ Կայէն «ժամանակ մը յետո´
յետո´յ
երկրի պտուղէն Տիրոջ ընծայ բերաւ»
բերաւ» (Ծննդոց
(Ծննդոց 4.3), այսինքն`
ո´չ թէ երկիրը իր պտուղը տալո´
տալո´ւն պէս, այլ` «ժամանակ մը
յետո´
յետո´յ», որ կը նշանակէ թէ երկրին առաջին բերքը ինքն իր
համար պահեց:
2) Քրիստոս չընդունեց մեծահարուստներուն
մեծահարուստներուն տուածը,
տուածը,
որպէսզի սորվեցնէր իր աշակերտներուն ու մեզի, թէ
կատարեալ Աստուծոյ տուողը` պէտք է իր կատարեալը տայ:
Կարելի բան չէ մեր աւելորդէն տալ Աստուծոյ` որ իր
նուազագոյնով կրնայ գոհացնել աշխարհի ու մարդկութեան
բոլոր կարիքները: Կարելի բան չէ խոտելի բան տալ` ոչինչ
խոտելի Ունեցողին: Կարելի բան չէ անպէտ բան տալ` մեր
պէտքերը Գոհացնողին: Կարելի բան չէ մեր աւելցուքէն տալ
Տիրոջ` որմէ է մեր ամբողջ ունեցածն ու ունեցուածքը: Կարելի
բան չէ անառողջ բան շնորհել` մեզի առողջութիւն Շնորհող
Արարիչին:
3) «Մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ
կարօտեալ ըլլալուն, իր
ամբողջ ապրուստը նետեց»:
նետեց»: Կային այրի կիներ, որոնց որոշ
հարստութիւն մը թողուած կ'ըլլար իրենց ամուսիններուն
կողմէ, բայց այս այրի կինը այդպիսին չէր: Համաձայն
Ղուկասի`
Ղուկասի` անիկա աղքատ էր, իսկ համաձայն Մարկոսի,
Մարկոսի,
անիկա թշուառ էր, այսինքն` թշուառ ըլլալու չափ աղքատ
(Մարկոս 12.43): Հակառակ աղքատ ըլլալուն` տուաւ իր
ամբողջ ունեցածը: Շատեր կը
կը կարծեն թէ պէտք է հարուստ
ըլլալ,
ըլլալ, որպէսզի կարենանք
կարենանք օգնել ուրիշին: Բայց յիշեալ այրի
կինը սորվեցուց մեզի, թէ կրնանք տալ կարիքաւորին նոյնիսկ
երբ մենք կարիքի մէջ ենք: Կրնանք
Կրնանք օգնել
օգնել երբ
երբ մենք օգնութեան
կարիքը ունինք:
ունինք: Կրնանք անօթի մը կերակրել նոյնիսկ եթէ
երբեք երբեմն մենք կերակուրի պէտք կ'ունենանք: Արդարեւ,
եթէ հինգ հատ խնձոր ունինք` չե՞նք կրնար մէկ հատը տալ
բնաւ չունեցողին: Եթէ երեք հատ շապիկ ունինք` չե՞նք կրնար
մէկ հատը տալ բնաւ չունեցողին:
չունեցողին: Եթէ շիշ մը ջուր ունինք`
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չե՞նք կրնար անկէ գաւաթ մը տալ ծարաւ եղողին: Եթէ պզտիկ
տուն մը ունինք, նոյնիսկ եթէ վարձքով նստած ըլլանք անոր
մէջ, չե՞նք կրնար տուն չունեցող ու փողոցները մնացած անձ
մը մի քանի օրուայ համար մեր քով առնել: Պէտք է հարո՞ւստ
ըլլանք
ըլլանք որպէսզի օգնենք: Պէտք է մեր գրպանը հազա՞ր տոլար
ունենանք որպէսզի կարենանք տասը տոլար մը տալ կարիքի
մէջ եղողին. եթէ հարիւր տոլար ունինք` չե՞նք կրնար տասը
տոլարը աղքատի մը տալ: Պէտք է ջրհո՞ր ունենանք որպէսզի
կարենանք շիշ մը ջուր տալ մեր տունին աղբը հաւաքելու
հաւաքելու
եկած մարդուն: Պէտք է հագուստներով լեցուն երկո՞ւ
պահարաններ ունենանք որպէսզի կարենանք հագուստի
կտոր մը տալ անոր կարիքը ունեցողին:
Այս այրի ու աղքատ կինը սորվեցուց մեզի, թէ կրնանք
կրնանք
աղքատ ու կարիքի մէջ ըլլալ, բայց ատիկա պատճառ մը չէ որ
չօգնենք մեզմէ աւելի աղքատին
աղքատին ու կարիքաւորին:
կարիքաւորին: Քրիստոսի
համար մեծ ուրախութիւն է տեսնել աղքատներ, որոնք
կ'օգնեն ուրիշ աղքատներու:
աղքատներու: Քրիստոսի համար մեծ
հրճուանք է տեսնել ողորմութեան կարօտ բայց ողորմութիւն
տուող մարդիկ: Տիրոջ համար յատուկ արժէք ու կարեւորու
կարեւորուրութիւն ունի աղքատներուն
աղքատներուն տուածը:
տուածը: Նման մարդիկ անսահմաանսահմանօրէն պիտի գնահատուին երկրի Դատաւորին կողմէ`
երկրաւորներու դատաստանին օրը:
4) Այրի կինը տուաւ բան մը որուն կարիքը ինք ունէր:
Կրնա՞նք ուրիշին տալ բան մը որուն կարիքը մե´
մե´նք ունինք:
Ընդհանրապէս մարդիկ իրենց համար կը պահեն այն բանը
որուն
որուն կարիքը ունին, իսկ այն բանը որուն կարիքը չունին`
անիկա է որ ուրիշներուն կու տան: Այրի կինը սորվեցուց
մեզի, ո´
ո´չ միայն տալ երբ մենք կարիքի մէջ ենք, այլեւ տալ այն
բանը որուն կարիքը ունինք մենք:
5) «Հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամբողջ ապրուստը
նետեց»:
նետեց»: Ասիկա
Ասիկա Յիսուսի վկայութիւնն է կնոջ մասին: Նոր
Կտակարանին մէջ, այս այրի կինը այն քիչերէն է, որոնց
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մասին Յիսուս
Յիսուս դրական վկայութիւն մը տուաւ: Ի՜նչ աւելի
գեղեցիկ բան կայ, քան վկայուիլ Տիրոջ կողմէ: Ի՜նչ աւելի
պատուական բան կայ, քան գնահատուիլ ու մեծարուիլ
Արարիչին կողմէ:
կողմէ: Մենք ալ ջանանք ամէն բան ընել, միայն թէ
արժանի ըլլանք Տիրոջ գնահատանքին:
6) Կնոջ գնահատուիլն ու գովուիլը Յիսուսի կողմէ, եթէ
երբեք մէկ կողմէ ցոյց կու տայ կնոջ առաքինի ըլլալը, միւս
կողմէ սակայն, ցոյց կու տայ Յիսուսի ՄԵԾՈՒԹԻՒՆԸ: Յիսուս
հակառակ իր անչափ մեծութեան`
մեծութեան` կրցաւ տեսնել մեծութիւնը
այս կնոջ: Բարձրեալ էր Յիսուս, բայց տեսաւ այս խոնարհ
կինը: Ամենազօր էր, բայց տեսաւ այս «տկար»
տկար» կինը:
Անտեսանելի էր, բայց տեսաւ մարդոց կողմէ անտեսուած այս
կինը: Ի´
Ի´րն էր աշխարհն ու անոր ամբողջ հարստութիւնը,
բայց տեսաւ աղքատ կնոջ`
կնոջ` աղքատ գումարը: Մենք կրնա՞նք
տեսնել մարդիկը երբ բարձրանանք: Կրնա՞նք տեսնել
աղքատը երբ հարստանանք: Կրնա՞նք տեսնել խոնարհն ու
համեստը երբ դիրքի ու գահի տիրանանք: Կրնա՞նք տեսնել
անգործը երբ մեծ գործերու մէջ յաջողութիւն գտնենք:
7) Կինը «իր ամբողջ ապրուստը նետեց
նետեց»,
եց», եւ ասիկա ցոյց
կու տայ թէ ան անձնուրաց ու եսամոռաց էր: Միայն իր անձը
ուրացողը եւ իր «ես»
ես»ը մոռցողը կրնայ օգնել երբ ինք
օգնութեան կարիքը ունի: Մենք կրնա՞նք բարեգործութիւն
կատարել, երբ մենք կարիքը ունինք ուրիշին բարեգործուբարեգործութեան: Կրնա՞նք մենք զմեզ մոռնալ` յիշելու համար ուրիշը:
Կրնա՞նք մենք զմեզ զրկել` օգնած ըլլալու համար այլ
զրկեալի մը:
8) Ամբողջ ապրուստը նետելը ցոյց
ցոյց կու տայ, թէ ան
Աստուծոյ նախախնամութեան հանդէպ շատ մեծ վստահուվստահութիւն ունէր: Եթէ կինը չվստահէր Աստուծոյ հոգատարուհոգատարութեան`
թեան` պիտի չկրնար վստահութեամբ իր երկու լումաները
նետել գանձանակին մէջ: Տալ երբ մենք չունինք` Աստուծոյ
նախախնամութեան ու հոգատարութեան վստահիլ կը
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նշանակէ: Այսօր շատ է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք
կը յայտարարեն թէ կը վստահին Տիրոջ, բայց գործնապէս
ոչինչ կ'ընեն որ կրնայ ցոյց տալ թէ իրենք
իրենք կը վստահին
Աստուծոյ:
9) Իր «ամբողջ ապրուստը»
ապրուստը» նետելը` ցոյց
ցոյց կու տայ, թէ ան

«բոլորէն աւելի հարուստ էր, որովհետեւ բոլորէն աւելի նետեց
գանձանակին մէջ, Տիրոջ իսկ վկայութեամբ: Ան հաւատքո´
հաւատքո´վ
հարուստ էր եւ ո´
ո´չ թէ դրամականօրէն: Աստուած դրամ
չ'ըսպասեր մեզմէ, այլ` հաւատք
հաւատք»
աւատք» (Ամբրոսիոս):
(Ամբրոսիոս):

10)
10) Իր «ամբողջ ապրուստը»
ապրուստը» նետելը` ցոյց
ցոյց կու տայ, թէ
մարդ կրնայ տալ նոյնիսկ իր կարելիութենէն աւելի: Ցոյց կու
տայ նաեւ, թէ մարդ կրնայ աղքատ ըլլալ, բայց առատաձեռն:
Պօղոս առաքեալ կը խօսի Մակեդոնիայի այն եկեղեցիներուն
մասին, որոնք «հակառակ իրենց
իրենց ծայր աստիճան աղքատուաղքատութեան` չափազանց առատաձեռն եղան»,
եղան», եւ ան խօսքը
շարունակելով վկայութիւն կու տայ ու կ'ըսէ. «Ես կը վկայեմ,

թէ կամաւոր կերպով տուին` իրենց կրցածին չափ եւ նոյնիսկ
իրենց կարելիութենէն աւելի»
աւելի» (Բ.Կորնթացիս
(Բ.Կորնթացիս 8.28.2-3):

11)
11) Այրի կինը իր ամբողջ ունեցած
ունեցածը
ածը յանձնեց Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
Աշակերտները իրենց ամբողջ ունեցածը` հինգ հացն ու երկու
ձուկերը յանձնեցին Յիսուսին (Մարկոս 6.386.38-41): ՍարեփթաՍարեփթացի որբեւա
որբեւայ
ւայրի կինը իր ամբողջ ունեցածը` մէկ բուռի չափ
ալիւրը եւ քիչ մը իւղը, դրաւ Եղիա մարգարէին տրամադրուտրամադրութեան տակ (Գ.Թագաւորաց 17.12): Ասոնք մեզի կը սորվեցնեն,
որ հաւատացեալներ
հաւատացեալներ պէտք է իրենց ամբողջ ունեցածը
Աստուծոյ տրամադրութեան ներքեւ դնեն:
12) Ասկէ առաջ բացատրեցինք թէ տաճարի գանձանագանձանակին մէջ նետուածը կը յատկացուէր աղքատներուն ու
կարիքաւորներուն: Տաճարի գանձանակին մէջ դրամ
նետողները
նետողները կ'ուզէին ողորմած ու ողորմութիւնը սիրող իբրեւ
երեւիլ, բայց Յիսուս չհանդուրժեց անոնց այս ըրածը: Անոնք
ուզեցին աղքատասէր իբրեւ հանդէս գալ, բայց Յիսուս
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անտեսեց անոնց «աղքատասիրութիւնը»,
աղքատասիրութիւնը», որովհետեւ անոնք
աղքատասէրներ չէին, այլ` անձնասէրներ ու փառասէրներ:

ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս,
Յիսուս, շնորհակալ եմ որ դուն ամէն ինչ
գիտես ու ամէն ինչ կը տեսնես: Շնորհակալ եմ որ
Քեզի համար անկարեւոր ու աննկատելի բարեբարեգործութիւն չկայ: Շնորհակալ եմ որ Դուն մարդոց
չտեսածը կը տեսնես ու մարդոց չգնահատածը կը
գնահատես: Շնորհակալ եմ որ տրուածին քանաքանակին չես նայիր, այլ` տուողին սրտի յօժարութեան:
Շնորհակալ եմ որ այս այրի կնոջ միջոցաւ սորվեսորվեցուցիր մեզի, որ կրնանք տալ նոյնիսկ երբ մենք
կարիքի մէջ ենք:
ենք: Շնորհակալ եմ որ սորվեցուցիր
մեզի, թէ պէտք է մեր պարտականութիւնը ընենք
Տանդ հանդէպ` եթէ երբեք կ'ուզենք Տանտէրի
Տանտէրիդ
նտէրիդ
օրհնութիւնները
օրհնութիւնները վայելել:
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Յիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տան մէջ
(Ղուկաս 7.367.36-50)

«Փարիսեցիներէն մէկը Յիսուսէն
Յիսուսէն կը խնդրէր որ
միասին ճաշեն: Յիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ
ուտելու: Քաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կար, որ երբ լսեց
թէ Յիսուս Փարիսեցիին տունն է, անուշահոտ ազնիւ
իւղի շիշ մը առնելով` Փարիսեցիին տունը եկաւ. ետեւի
կողմէն Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար,
լար,
արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր եւ մազերով կը
սրբէր, կը համբուրէր ոտքերը եւ իւղով կ'օծէր զանոնք:
Փարիսեցին, որ հրաւիրած էր Յիսուսը, ասիկա
տեսնելով` ինքն իրեն
իրեն կ'ըսէր.
- Եթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար
թէ ո´
ո´վ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ թէ ի´
ի´նչպիսի
մեղաւոր կեանք մը կ'ապրի ան:
ան:
Յիսուս Փարիսեցիին ըսաւ.
- Սիմո´
Սիմո´ն, քեզի ըսելիք մը ունիմ:
ունիմ:
- Ըսէ´,
Ըսէ´, Վարդապետ,
Վարդապետ,- ըսաւ ան:
Յիսուս ըսաւ.
- Երկու հոգիներ փոխատուի մը պարտական էին.
մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ յիսուն: Երբ
անոնք չկրցան դրամը վերադարձնել, պարտատէրը
պարտատէրը
երկուքին ալ պարտքը ջնջեց: Հիմա դո՛ւն ըսէ, այս երկու
պարտապաններէն ո՞ր մէկը աւելի պիտի սիրէ զայն:
զայն:
Սիմոն պատասխանեց.
- Ինծի այնպէս կը թուի թէ ան՝ որուն աւելի շատ
շնորհեց:
շնորհեց:
- Ճի՛շդ դատեցիր,
դատեցիր,- ըսաւ Յիսուս:
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Ապա դառնալով դէպի կինը, շարունակեց.
- Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը: Տունդ մտայ, բայց
ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր, մինչ ասիկա իր
արցունքներով ոտքերս թրջեց եւ մազերովը սրբեց: Դուն
բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ ասիկա
տունդ մտնելէս ի վեր չդադրեցաւ
չդադրեցաւ ոտքերս համբուրելէ:
Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր, մինչ ասիկա ոտքերս օծեց
անուշահոտ իւղով: Ուստի կ'ըսեմ քեզի, քանի զիս շատ
սիրեց՝ ներուած են անոր բազմաթիւ մեղքերը:
Որովհետեւ անոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր
ցոյց կու տայ, իսկ անոր որ քիչ
քիչ կը ներուի՝
ներուի՝ աւելի քիչ կը
սիրէ:
սիրէ:
Ապա կնոջ դառնալով՝ ըսաւ.
- Մեղքերդ ներուած են:
են:
Անոնք որոնք միասին նստած էին, սկսան իրենք
իրենց ըսել.
- Ո՞վ է այս մարդը,
մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէ:
ներէ:
Իսկ Յիսուս կնոջ ըսաւ.
- Հաւատքդ
Հաւատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա:
գնա:

«Փարիսեցիներէն մէկը Յիսուսէն կը խնդրէր որ միասին
ճաշեն: Յիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ ուտելու»
ուտելու»

(Ղուկաս 7.36):
1.1.- Ինչո՞ւ համար Փարիսեցի Սիմոնը խնդրեց Յիսուսէն
որ միասին ճաշեն: Արդեօք որովհետեւ
որովհետեւ կը սիրէ՞ր Յիսուսը,
կամ արդեօք որովհետեւ կը յարգէ՞ր զայն ու կը ճանչնար
անոր Տէր ըլլա՞լը: Դրուագը
Դրուագը երբեք ցոյց չի տար որ Սիմոն սէր
կամ յարգանք ունէր Յիսուսի հանդէպ: Արդ, դարձեալ հարց
կու տանք, ինչո՞ւ համար խնդրեց Յիսուսէն որ միասին
ճաշեն:
ճաշեն: Երբ կը կարդանք
կարդանք սոյն հատուածին նախորդող
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բաժինը, կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս քննադատուեցաւ ու
մեղադրուեցաւ Փարիսեցիներուն ու Օրէնքի ուսուցիչներուն
կողմէ իբրեւ մաքսաւորներուն եւ մեղաւորներուն բարեկամ
(Ղուկաս 7.34): Սիմոն Յիսուսը ճաշի հրաւիրելով, կարծէք
ուզեց ցոյց տալ Տիրոջ,
Տիրոջ, թէ պէտք էր իրեն պէս արդարներու
հետ միայն ճաշէր: Գալով մեզի, մենք եւս արդեօք չե՞նք
մտածեր որ մարդիկ մեղաւոր են, եւ ուստի` արժանի չեն
Քրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ մտնելու: Մենք զմեզ
ուրիշէն աւելի լաւ չե՞նք սեպեր, ուրիշէն աւելի արժանաւոր
չե՞նք նկատեր:
նկատեր: Փարիսեցիներուն նման մենք զմեզ ուրիշներէն
աւելի մաքուր ու արդար չե՞նք սեպեր: Մենք ալ չե՞նք խորհիր
թէ միայն մե´
մե´նք իրաւունքը
իրաւունքը ունինք վայելելու Յիսուսի
ներկայութիւնը, անոր պարգեւներն ու շնորհքները, անոր
օրհնութիւններն ու բարերարութիւնները:
Այսօր մեր կեանքին մէջ շատ է թիւը Փարիսեցի
Սիմոններուն, որոնք իրենք զիրենք ուրիշներէն տարբեր, եւ
ուրիշներէն գերազանց ու գերադաս կը նկատեն: Մարդիկ`
որոնք կը բաւէ որ հոգեւոր բնոյթ ունեցող երազ մը տեսնեն
կամ յայտնութիւն մը ունենան կամ պարգեւ մը առնեն, ալ
վերջ, իրենք զիրենք ուրիշներէն
ուրիշներէն անսահմանօրէն գերազանց
ու տարբեր կը նկատեն: Կը սկսին իրենց անձերուն
մեծութիւնը գովերգել, փոխանակ գովերգելու Աստուծոյ
մեծութիւնը: Կը սկսին իրենց անձերուն արժանիքներուն
մասին խօսիլ, փոխանակ անառակ որդիին նման իրենց
անարժանաւորութիւնը յայտարարելու:
2.2.- Յիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տունը ճաշելով, անոր
սխալները ցոյց տուաւ անոր, երբ ըսաւ. «Սիմո՛ն…:
Սիմո՛ն…: Տունդ

մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր…
չտուիր…: Դուն
բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի…
ինծի…: Դուն գլուխս
իւղով չօծեցիր…»
չօծեցիր…»:
…»: Սիմոնին սխալները յանձնելով անոր

ուշադրութեան,
ուշադրութեան, փաստեց Սիմոնին որ ի´
ի´նք եւս մեղաւոր մըն
էր բոլոր մեղաւոր մարդոց նման, եւ ուստի ի´
ի´նք եւս
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ապաշխարութեան կարիքը ունէր: Ի՞նչ կը սորվինք Յիսուսի
այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, թէ Յիսուս կը մօտենայ
մեզի` ո´
ո´չ թէ որովհետեւ մաքուր ենք, այլ` որովհետեւ
մաքրուելու
մաքրուելու կարիքը ունինք. ո´
ո´չ թէ որովհետեւ արդար ենք,
այլ` որովհետեւ իրմով արդարացուելու կարիքը ունինք. ո´
ո´չ
թէ որովհետեւ ապաշխարութեան կարիքը չունինք, այլ
ընդհակառակը` որովհետեւ ապաշխարութեան կարիքը
ունինք
ունինք, մեր հպարտութեան մեղքէն ձերբազատուելու կարիքը
ունինք, մենք զմեզ ուրիշէն տարբեր նկատելու ախտէն
ազատագրուելու կարիքը ունինք, ուրիշը աղտոտ ու մենք
զմեզ մաքուր սեպելու հիւանդութենէն մաքրուելու կարիքը
ունինք:
Չկա´
Չկա´յ անձ մը որ Յիսուսի կարիքը չէ ունեցած կամ չունի:
Չէ´
Չէ´ եղած սուրբ մը որ սրբութեան հասած ըլլայ առանց
Յիսուսի արեան
արեան սրբացուցիչ ներգործութեան: Չէ´
Չէ´ եղած
արդար մը որ արդարութեան կեանք ապրած ըլլայ առանց
Յիսուսի ձեռքով արդարացած ըլլալու: Յիսուս ի´
ի´նքն է սուրբն
ու սրբողը, ի´
ի´նքն է արդարն ու արդարացնողը, ի´
ի´նքն է
ազատն ու ազատարարը, ի´
ի´նքն է մաքուրն ու մաքրողը:
Ո´չ ոք կրնայ մաքուր
մաքուր կեանք ապրիլ առանց Յիսուսի
օգնութեան: Ո´
Ո´չ ոք կրցած է մաքուր ապրիլ առանց Յիսուսի
շնորհքին: Չկա´
Չկա´յ անձ մը որ այնքան մաքուր ըլլայ, որ
Յիսուսի ձեռքով մաքրուելու կարիքը չունենայ: Մաքուր ու
աղտոտ մարդիկ հաւասարապէս պէտք ունին Յիսուսի
սրբարար արեան: Առաքինի եւ
եւ անբարոյ կեանք ապրող
մարդիկ նոյնքան պէտք ունին Խաչեալին ազատարար
արեան: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը խիստ կարեւոր է:
Որովհետեւ ոչոչ-քրիստոնեաներուն մէջ եւս կան մարդիկ
որոնք բարոյապէս մաքուր կեանք կ'ապրին, առաքինի կեանք
կ'ապրին. մարդիկ` որոնք բարեգործութիւն կ'ընեն,
կ'ընեն,
ողորմութիւն կու տան, ուրիշին չարիք չեն հասցներ:
հասցներ: Բայց այս
բոլորը չեն կրնար զիրենք արքայութիւն մտցնել: Արդարեւ,
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մէկը չի կրնար արքայութիւն մտնել պարզապէս առաքինի
ըլլալուն համար, կամ բարոյապէս մաքուր կեանք ապրած
ըլլալուն
համար,
ողորմութիւններ
տուած
կամ
բարեգործութիւններ
բարեգործութիւններ կատարած ըլլալուն համար: Այս բոլոր
Փարիսեցի Սիմոնը ի´
ի´նք եւս կ'ընէր: Աստուծոյ արքայութիւնը
մտնելու միակ միջոցը` Տէր Յիսուս Քրիստոսի
Քրիստոսի արեամբ
մաքրուիլն է:
Մեր կատարած ողորմութիւնները ո´
ո´չ մէկ արժէք կը
ներկայացնեն,
ներկայացնեն, եթէ երբեք մենք Քրիստոսի ողորմութեամբ
ողորմութեամբ
չենք սրբուած ու չենք փրկուած: Մեր ըրած բարեգործուբարեգործութիւնները ո´
ո´չ մէկ իմաստ կը ներկայացնեն, եթէ երբեք չենք
ընդունած Յիսուսը իբրեւ Տէրն ու Փրկիչը մեր անձերուն:
Փարիսեցի Սիմոնը ինք եւս բարեգործ անձնաւորութիւն մըն
էր, բայց անոր բարեգործութիւնները ո´
ո´չ մէկ արժէք կը
ներկայացնէին, որովհետեւ չէր հաւատացած Յիսուսին, եւ
զայն չէր ընդունած ու դաւանած իբրեւ աշխարհի խոստացեալ
Փրկիչը:
Մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք կը
ստանան միայն ա´
ա´յն ատեն, երբ ճանչնանք Յիսուսը իբրեւ
մեր Տէրը: Հեթանոս աշխարհին մէջ շատ բարեգործներ
բարեգործներ ու
ողորմութիւն տուողներ կան: Ուստի, մէկը կրնայ բարեգործ
ըլլալ առանց Քրիստոսի հաւատացող ըլլալու: Ահա թէ ինչու,
բարեգործութեան նուիրուելէ առաջ, նախ պէտք է Քրիստոսի
նուիրուիլ: Մարդոց ծառայութիւն մատուցանելէ առաջ, նախ
պէտք է մեր անձերը Քրիստոսի մատուցել իբրեւ
իբրեւ ծառայ:
Ողորմութիւն տալէ առաջ, նախ պէտք է Ողորմածին տանք
մեր կեանքն ու սիրտը: Մոգերը իրենց ընծաները տալէ առաջ
Յիսուս մանուկին, նախ երկրպագութեամբ իրենք զիրենք
ընծայեցին անոր:
3.ինչո´ւ Փարիսեցի Սիմոնը
3.- Վերեւ բացատրեցինք թէ ինչո´
«Յիսուսէն կը խնդրէր որ միասին ճաշեն»:
ճաշեն»: Վերոյիշեալ
պատճառէն զատ, կարելի է մտածել նաեւ ուրիշ
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պատճառներու մասին: Այսպէս, օրինակ, հաւանաբար Սիմոն
մտածեց որ Յիսուսի պէս մեծ հրաշագործ մը ու մեծ ուսուցիչ
մը իր տունը ընդունիլը, անոր «սեղանակից»
սեղանակից» դառնալը եւ
անոր հետ ճաշելը` իրեն համար մեծ պատիւ մըն
մըն էր. անով,
ան կրնար մարդոց դիմաց հպարտանալ որ Յիսուս իր տունը
եկած ու իրեն հետ նստած ու ճաշած էր: Եւ իսկութեան մէջ,
Փարիսեցի Սիմոնին տունը ճաշելը` Յիսուսի արժէքը չէր որ
պիտի բարձրացնէր, այլ` Սիմոնին արժէքը, Յիսուսի
համբաւը չէր որ պիտի մեծցնէր, այլ` Սիմոնին
Սիմոնին համբաւը:
Պատմութեան ընթացքին միշտ եղած են մարդիկ եւ
այսօր ալ կան, որոնք ո´
ո´չ թէ Յիսուսի անունը կ'ուզեն
բարձրացնել, այլ Յիսուսի միջոցաւ իրենց անուններն են որ
կ'ուզեն բարձրացնել: Կան մարդիկ որոնք Քրիստոսի սիրոյն
ու փրկութեան մասին կը խօսին` ո´
ո´չ թէ որովհետեւ
որովհետեւ անոր
փրկութիւնը կ'ուզեն տարածել, այլ որովհետեւ
որովհետեւ իրենց
անձերուն համբաւը կ'ուզեն տարածել: Մենք ի՞նչպէս կը
վերաբերինք Յիսուսի հետ: Անոր անունով կ'աշխատինք ու կը
վազենք որովհետեւ անոր անուան փա՞ռքը կը փնտռենք, թէ`
որովհետեւ մե´
մե´ր անձերուն փառքը կը փնտռենք:
4.4.- Եղած են որոշ օտար քարոզիչներ, որոնք բացատրած
են, թէ Սիմոն Յիսուսը իր տունը ճաշի կանչեց, որպէսզի
սորվի անկէ ճշմարտութեան ճամբան եւ Աստուծոյ կամքը:
Այս բացատրութիւնը չի կրնար ճիշդ ըլլալ, որովհետեւ մեր
սերտած ամբողջ հատուածը (Ղուկաս 7.367.36-50), ոեւէ ձեւով
ցոյց
ցոյց չի տար թէ Սիմոն դրական նպատակով մը ճաշի կանչեց
Յիսուսը, կամ նոյնիսկ Յիսուսէն ճշմարտութեան ճամբուն
մասին լսելու եւ անկէ Աստուծոյ կամքը գիտնալու
նպատակով կանչեց: Ընդհակառակը 3939-րդ համարը ցոյց կու
տայ, թէ Սիմոն նոյնիսկ չէր ընդուներ Յիսուսը իբրեւ
մարգարէ: Եւ եթէ չէր ընդուներ զայն իբրեւ մարգարէ, ի՞նչպէս
կրնար զայն ընդունիլ իբրեւ խոստացեալ Մեսիան ու Փրկիչը,
Դաւիթի թագաւորական գահը վերականգնող յաւերժական
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Թագաւորը, մարդկութիւնը մեղքի ստրկութենէն դուրս բերող
Ազատարարը: Եւ տակաւին, կարելի է մտածել, որ եթէ երբեք
Սիմոնին
Սիմոնին նպատակն ու միտումը բարի ըլլային, ինչո՞ւ համար
Յիսուս զայն պիտի յանդիմանէր ու ըսէր. «Սիմո´
Սիմո´ն...: Տունդ

մտայ, բայց ոտքերս
գալուստի համբոյր
չօծեցիր...»
չօծեցիր...» (Ղուկաս
(Ղուկաս

լուալու համար ջուր չտուիր...: Բարի
մը չտուիր ինծի...: Գլուխս իւղով

7.447.44-46): Ո´չ միայն Սիմոն ինք
ինք չէր
ճանչնար
ճանչնար Յիսուսը եւ անոր Փրկչական ու Մեսիական
Մեսիական
հանգամանքը, այլ նաեւ անոնք` որոնք միասին ճաշի նստած
էին անոր հետ, որովհետեւ կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս
մեղաւոր կնոջ մեղքերը ներելէ ետք, անոնք «սկսան իրենք
իրենց ըսել.ըսել.- “Ո՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէ”
ներէ”»
(Ղուկաս 7.49):
5.ուտելու»:
5.- «Յիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ ուտելու»:
Նկատի առէք Յիսուսի համեստութիւնն ու խոնարհութիւնը:
Հաստատեցինք, թէ 3939-րդ համարը կը պարզէ, որ Սիմոն չէր
ընդուներ Յիսուսը իբրեւ մարգարէ,
մարգարէ, նշեցինք նաեւ թէ Սիմոն
ո´չ ջուր տուած էր Յիսուսին
Յիսուսին ոտքերը լուալու, ո´
ո´չ բարի
գալուստի համբոյր մը տուած էր անոր եւ ո´
ո´չ ալ անոր գլուխը
իւղով օծած էր, հակառակ այս բոլորին, հակառակ որ Յիսուս
սկիզբէն գիտէր որ Սիմոն նման անտարբեր ձեւով պիտի
վերաբերէր իր հետ, ան սակայն չմերժեց անոր տունը երթալ
եւ հետը ճաշել: Ի՞նչ
Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը: Ցոյց կու
տայ, թէ Յիսուս սէր կը տածէ նոյնիսկ անոնց հանդէպ` որոնք
սէր չունին իրեն հանդէպ: Հետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէ
նոյնիսկ անոնց հանդէպ` որոնք հետաքրքրութիւն չեն
ցուցաբերեր իրեն հանդէպ: Արժէք կու տայ նոյնիսկ անոնց`
որոնք չեն
չեն գիտեր
գիտեր իր արժէքը: Իր օրհնութիւնը կը շնորհէ
նոյնիսկ անոնց` որոնք արժանի չեն իր օրհնութեան: Յիսուս
այն մեծ Աստուածն է, որ «իր արեւը կը ծագեցնէ թէ´
թէ´ չարերուն

եւ թէ´
թէ´ բարիներուն վրայ եւ իր անձրեւը կը տեղացնէ թէ´
թէ´
արդարներուն եւ թէ´
թէ´ մեղաւորներուն վրայ»
վրայ» (Մատ
(Մատթէոս
Մատթէոս 5.45):
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6.6.- «Յիսուս գնաց Սիմոնին տունը եւ նստաւ ուտելու»,
ուտելու»,
որպէսզի ցոյց տար անոր եւ բոլորին, թէ ինք խտրութիւն չի
դներ մարդոց միջեւ, ինչպէս Սիմոնը ինք եւ ուրիշ
Փարիսեցիներ կը դնէին, իրենք զիրենք ուրիշներէն տարբեր
եւ ուրիշներէն աւելի արդար ու մաքուր նկատելով:
Տէրը ճաշեց Սիմոնին տունը, որպէսզի ցոյց տար, թէ ինք
բոլորի´
բոլորի´ն հետ կը նստի ու բոլորի´
բոլորի´ն հետ կը ճաշէ, բոլորի´
բոլորի´ն
հետ կը խօսակցի ու բոլորի´
բոլորի´ն հետ ժամանակ կ'անցնէ,
բոլորի´
բոլորի´ն դիմաց իր սիրտը կը բանայ ու բոլորի´
բոլորի´ն կ'ուղղէ
փրկութեան իր հրաւէրը, բոլորի´
բոլորի´ն հանդէպ հոգատարութիւն
հոգատարութիւն
կը ցուցաբերէ ու բոլո´
բոլո´րը կը վայելեն իր գուրգուրանքը:
Յիսուս Սիմոնին տունը ճաշելով ուզեց բացայայտել, թէ
ինք աշխարհ եկած էր բոլոր մարդոց համար, ինչպէս անուս
համար`
նոյնպէս
ալ
ուսեալ
«մեղաւորներուն»
մեղաւորներուն»
«արդարներուն»
արդարներուն» համար, ինչպէս անտեսուած աղքատներուն
համար` նոյնպէս ալ բոլորին կողմէ տեսնուիլ ուզող
հարուստներուն
համար,
ինչպէս
Օրէնքը
չգիտցող
մաքսաւորներուն համար` նոյնպէս ալ Օրէնքը գիտցող
Փարիսեցիներուն համար, ինչպէս պալատականներուն
համար` նոյնպէս ալ պալատներուն բանտերուն մէջ
չարչարուող մարդոց համար, ինչպէս թագաւորներուն
թագաւորներուն
համար` նոյնպէս ալ անոնց ստրուկներուն համար, ինչպէս
արտատէրերուն համար` նոյնպէս ալ անոնց արտերուն մէջ
աշխատող գործաւորներուն համար:
7.7.- Սարգիս Վրդ. Կունդ, խօսելով «Յիսուս գնաց Սիմոնին
տունը եւ նստաւ ուտելու»
ուտելու» հաստատումին մասին` կ'ըսէ.

«Ան` որ իր Հօրը
Հօրը հետ նոյն փառքի աթոռին վրայ կը բազմէր,
այժմ կը բազմի Փարիսեցի Սիմոնին տանը մէջ: Ան` որուն
չէին բաւեր երկինքն ու երկիրը, այս պահուս նստած է
Սիմոնին տանը մէջ»:
մէջ»: Որքա՜ն խոնարհ է մեր Տէրը, որքա՜ն

քաղցր ու գորովալից: Արարիչը երկնքի ու երկրի` մուտք կը
գործէ Սիմոնին
Սիմոնին տունը: Մարդկութիւնը կշտացնող կեանքի
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Հացը` հաց ուտելու համար մարդուն եկաւ: Մեղքի գետինը
ինկած մարդկութիւնը բարձրացնողը` գետին կը նստի
ճաշելու:
8.8.- Սիմոն Փարիսեցին նենգամիտ կամ չարամիտ մէկը
չէր, ինչպէս որ էին ընդհանրապէս Փարիսեցիները:
Իգնատիոս Վրդ. Շնորհալին
Շնորհալին խօսելով Սիմոն Փարիսեցիին
մասին` կ'ըսէ. «Սիմոն Փարիսեցի մըն էր, բայց միւս

Փարիսեցիներուն նման չարութեամբ լեցուն մէկը չէր, այս
իմաստով, Փարիսեցիներուն մէջ ալ կարելի էր գտնել բարի
մարդիկ. ան թէպէտ բարի անձ մըն էր բայց չէր ճանչնար
Յիսուսը այնպէս ինչպէս պէտք
պէտք էր որ ճանչնար...»:
ճանչնար...»: Մեր

սերտած հատուածը ցոյց կու տայ մեզի, թէ չարամիտ ըլլալը
չի բաւեր, բարեմիտ ըլլալն ալ չի բաւեր: Սիմոն ինչո՞վ կրնար
օգտուիլ, երբ չարութիւն չէր խորհեր Յիսուսի մասին, բայց
միւս կողմէ չէր ճանչնար զայն, չէր ճանչնար աշխարհի
Փրկիչը ըլլալու անոր
անոր հանգամանքը: Իգնատիոս Վրդ.
Շնորհալին իր խօսքի շարունակութեան վրայ, թէպէտ դիտել
կու տայ որ Սիմոն կը ճանչնար Յիսուսի մարգարէ ըլլալը,
բայց իսկութեան մէջ Իգնատիոսի խօսքը կը վերաբերի
Սիմոնին երբ տակաւին անիկա Յիսուսը չէր կանչած ճաշի,
բայց ճաշի կանչելէ ետք` փոխուեցաւ
փոխուեցաւ անոր դիրքը. երբ
մեղաւոր կինը եկաւ եւ սկսաւ Յիսուսի ոտքերը իր
արցունքներով թրջել, մազերով սրբել, եւ համբուրել ու իւղով
օծել, այն ատեն, Սիմոնին մէջ կասկած արթնցաւ Յիսուսի
մարգարէ ըլլալուն վերաբերեալ:
Հաստատեցինք թէ Սիմոն չարամիտ մէկը չէր, այլ
ընդհակառակը,
ընդհակառակը, որոշ բարութիւն մը կար անոր մէջ: Բայց այդ
բարութիւնը բաւարար չէր զինք փրկելու համար: Անոր
կեանքին մէջ պակաս մը կար, դատարկութիւն
դատարկութիւն մը կար:
Յիսուս եկաւ այդ պակասը ամբողջացնելու, այդ դատարկուդատարկութիւնը լեցնելու: Ի՞նչ կը սորվինք այս իրողութենէն: Կը սորսորվինք, թէ մեր բարութիւնը չի կրնար փրկութիւն բերել մեզի,
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մեր բարեգործութիւնները
բարեգործութիւնները չեն կրնար ազատել մեզ Աստուծոյ
դատապարտութենէն:
դատապարտութենէն: Անհրաժեշտ է Յիսուսը ճանչնալ ու
ընդունիլ: Կը ճանչնա՞նք Յիսուսը: Ի՞նչ ձեւով կամ իբրեւ ի՞նչ
կը ճանչնանք զայն: Իբրեւ բարի Աստուած մը որուն
բարութենէն ու բարիքներէն կրնանք օգտուի՞լ, թէ` իբրեւ
բարի Աստուած մը որուն բարութեամբը կ'ուզենք լեցուիլ եւ
վկաները դառնալ անոր բարութեան: Զայն կը ճանչնանք մեզ
գեհենի կրակէն ազատող Փրկի՞չ մը իբրեւ, թէ` սիրազեղ
Փրկիչ մը իբրեւ: Զայն կը ճանչնանք ազատութիւն շնորհող
շնորհող
ա՞նձ մը իբրեւ, թէ` զայն կը ճանչնանք մեր ազատութիւնն իսկ
իբրեւ:
Ո՞վ էր Յիսուս Սիմոն Փարիսեցիին համար, եւ ո՞վ է
Յիսուս մեզի համար: Ի՞նչ է Սիմոնին ու մեր տարբերութիւնը:
Սիմոն սկզբնապէս իբրեւ մարգարէ կը ճանչնար զայն, բայց
յետոյ միտքը փոխեց: Մենք սկզբնապէս իբրեւ ի՞նչ կը
ճանչնայինք Յիսուսը, եւ այսօր իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնանք: Ո՞վ
էր Յիսուս մեզի համար երբ հաւատքի մեր առաջին քայլը
առինք, եւ ո՞վ է Յիսուս մեզի համար ա´
ա´յսօր: Ո՞վ էր Յիսուս
մեզի համար երկու տարի կամ տարի մը առաջ, եւ ո՞վ է
Յիսուս մեզի համար ներկայիս: Անցնող
Անցնող մէկ տարուան մէջ
աճեցա՞նք մեր Քրիստոսաճանաչողութեան մէջ, Քրիստոսի
հետ մեր մտերմութեան մէջ, մեր յարաբերութեան մէջ:
Նախապէս Տէր ու Փրկի՞չ էր. իսկ այսօր դա՞րձեալ Տէր ու
Փրկիչ է, թէ նաեւ` մտերիմ եղբայր ու անկեղծ բարեկամ:

«Քաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կար, որ երբ լսեց թէ
Յիսուս Փարիսեցիին տունն է, անուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մը
առնելով` Փարիսեցիին տունը եկաւ»
(Ղուկաս 7.37):
եկաւ» (Ղուկաս
1) «Քաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կար»:
կար»: Այս բառերը կը

պարզեն որ այս պոռնիկ կինը ամէն պոռնիկի պէս
սովորական պոռնիկ մը չէր, անծանօթ պոռնիկ մը չէր, այլ`
այլ`
նշանաւոր եւ բոլորին ծանօթ պոռնիկ մըն էր Կափառնա
Կափառնաումի
ամբողջ քաղաքին մէջ: Սիմոն Փարիսեցիին բառերն իսկ ցոյց
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կու տան թէ կինը բոլորին ծանօթ պոռնիկ մըն էր. «Եթէ այս

մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ ո´
ո´վ է իրեն
մօտեցող այս կինը, եւ թէ ի´
ի´նչպիսի մեղաւոր կեանք
կեանք մը
կ'ապրի ան»
ան» (Ղուկաս
(Ղուկաս 7.39): Յստակ է որ Սիմոն զինք

լաւապէս կը ճանչնար: Ահաւասիկ բոլորին ծանօթ պոռնիկ
մը, օրէնքին համաձայն քարկոծման արժանի պոռնիկ մը,
հրէական մտայնութեան համաձայն Աստուծոյ կողմէ
մերժուած ու Չարին կողմէ անիծուած պոռնիկ մը, մինչեւ
գլուխին մազերը մեղքի ու անօրէնութեան մէջ խեղդուած
պոռնիկ մը, որ Քրիստոսի կու գայ եւ մեղքերու թողութիւն
ձեռք կը ձգէ: Ասիկա մեծ քաջալերանք մըն է բոլորիս համար,
որովհետեւ իրողութիւն մըն է որ ցոյց կու տայ, թէ ամենէն
մեղաւոր մարդիկը անգամ կրնան Քրիստոսի գալ ու մեղքերու
քաւութիւն ձեռք ձգել: Մէկը չի կրնար այնքան մեղաւոր ըլլալ
եւ այնքան շատ մեղքեր ունենալ, որ չկարենայ Քրիստոսի գալ
ու ներում ստանալ: Պօղոս առաքեալը կ'ըսէ. «Ուր որ մեղքը

շատցաւ` այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի առատացաւ»
առատացաւ»

(Հռոմայեցիս 5.20): Անձի մը մեղքերը որքան ալ
ալ շատ ըլլան,
Աստուծոյ փրկարար շնորհքը աւելի մեծ առատութեամբ
ինքզինք կը բացայայտէ: Հետեւաբար, մէկը չի կրնար այնքան
մեղաւոր ըլլալ որ չկարենայ
կարենայ Քրիստոսի գալ եւ անոր
քաւչարար արեամբ սրբուիլ,
ո´չ ալ կրնայ այնքան սուրբ
սրբուիլ, եւ ո´
ըլլալ որ կարիքը չունենայ Քրիստոսի սրբարար արեան: Ասկէ
առաջ ըսած եմ ու դարձեալ կը կրկնեմ, մաքուր ու աղտոտ
մարդիկ, սուրբ ու պիղծ մարդիկ, արդար ու անարդար
մարդիկ, բարեպաշտ ու ամբարիշտ մարդիկ, նոյնքան ու
հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի քաւչարար,
սրբարար ու փրկարար շնորհքին ու արեան:
2) Կասկած չկայ որ այս կինը քանի մը առիթներով կամ
շատ մը առիթներով լսած էր Յիսուսի սիրով լեցուն խօսքերը,
քարոզներն ու պատգամները, ինչպէս նաեւ տեսած էր անոր
կատարած գործերը, հրաշքներն ու բժշկութիւնները, բայց
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մանաւանդ, լսած էր անոր սիրոյն ու գթութեան մասին
մեղաւորներուն հանդէպ,
հանդէպ, քարկոծման արժանի եղողներուն
հանդէպ, ընկերութեան կեանքէն դուրս դրուելու արժանի
եղողներուն հանդէպ, տկարներուն ու կարիքի մէջ
եղողներուն հանդէպ, եւ այս բոլորը պատճառ դարձած էին որ
սէր ու հետաքրքրութիւն արթննայ իր մէջ Յիսուսի հանդէպ,
եւ փափաք` զայն տեսնելու ու իրեն հանդիպելու` անկէ իր
սիրոյ ու գուրգուրանքի բաժինը առնելու համար: Այս
ճշմարտութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ մարդիկ կրնան
ապաշխարութեամբ դարձի գալ եւ ընդգրկել Քրիստոսի
հաւատքը եթէ երբեք քարոզիչներէն լսեն Քրիստոսի
խօսքերուն մասին, որովհետեւ, «քարոզութիւնը հաւատք

կ'արթնցնէ` երբ Քրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուին»
քարոզուին»

(Հռոմայեցիս 10.17): Տակաւին, մարդիկ կրնան դառնալ
Քրիստոսի, եթէ լսեն Քրիստոսի սիրոյն ու գորովին մասին,
գթութեան ու կարեկցութեան մասին, քաղցրութեան ու
խանդաղատանքին մասին: Շատ են այսօր դառնացած
կեանքերը,
կեանքերը, որոնք կը փնտռեն իրենց հանդէպ քաղցրութիւն
ցուցաբերող անձ մը: Շատ են այսօր մարդոց անգթութեան
հետեւանքով կոտրած սիրտերը, որոնք կը փնտռեն գթառատի
մը ներկայութիւնը: Եկէք մեր կեանքով ու մեր վկայութեամբ
ցոյց տանք այսպիսիներուն, թէ Քրիստոս ի´
ի´նքն է իրենց
փնտռած
փնտռած գորովալից անձը, իրենց հանդէպ յատուկ սէր
ունեցող անձը, միաժամանակ բացայայտելով անոնց, թէ
աշխարհին մօտ չկա´
չկա´յ գութ, չկա´
չկա´յ մաքուր սէր, չկա´
չկա´յ
գուրգուրանք: Արդարեւ, կարելի չէ գթառատ Քրիստոսի հետ
քէնցած աշխարհէն գութ սպասել, Ողորմածին հետ
առնչութիւն չունեցող մարդոցմէ`
մարդոցմէ` ողորմած վերաբերմունք
սպասել:
3) Հաստատեցինք թէ պոռնիկ կինը Յիսուսի մօտ քալէ
առաջ, լսած էր անոր խօսքերն ու քարոզները: Ան լսած ու
գիտակցութեան եկած էր: Լսած ու փոխուած էր: Լսած եւ
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սրտի ու հոգիի նորոգութիւն ապրած էր: Եւ հիմա եկած էր իր
այդ ապրած փոփոխութեան
փոփոխութեան ու նորոգութեան համար իր
շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը արտայայտելու
Յիսուսի հանդէպ: Հետեւաբար, ան չեկաւ Յիսուսի քով,
որպէսզի փոխուի, այլ եկաւ` որովհետեւ արդէն իսկ փոխփոխուած էր: Չեկաւ որպէսզի նորոգուի, այլ եկաւ` որովհետեւ
նորոգուած էր, արթնութիւն
արթնութիւն ապրած էր: Եկաւ, իր ապրած
սրտի փոփոխութեան համար իր սէրը արտայայտելու
Յիսուսի հանդէպ:
Գալով մեզի, մենք ապրա՞ծ ենք սրտի փոփոխութիւն. եւ
եթէ ապրած ենք, ի՞նչպէս կ'արտայայտենք մեր սէրը, մեր
շնորհակալութիւնն
ու
երախտագիտութիւնը
Յիսուսի
հանդէպ: Չկա՞յ մեր կեանքին
կեանքին մէջ մեղք մը որ մեզ գերի բռնած
էր եւ որմէ ազատագրուեցանք եւ որուն համար պէտք է
շնորհակալութիւն յայտնենք Տիրոջ: Շնորհակալութիւն
յայտնելը խօսքով չ'ըլլար: Դրուագը ցոյց կու տայ որ մեղաւոր
այս կինը ո´
ո´չ մէկ բառ խօսեցաւ, ո´
ո´չ մէկ արտայայտութիւն
ունեցաւ: Եթէ ուզէր խօսիլ` ի՞նչ պիտի ըսէր: Իր ո՞ր մէկ մեղքը
պիտի խոստովանէր: Իր ըրած պոռնկութիւններէն ո՞ր մէկը
պիտի յիշէր: Տակաւին, եթէ ուզէր թուել իր մեղքերը` արդեօ՞ք
պիտի կարենար թուել: Պիտի չամչնա՞ր թուելու: Երբեմն
սարսափելի ամօթը պատճառ կրնայ դառնալ որ մարդիկ
չխօսին իրենց
իրենց մեղքերուն մասին, այլ պարզապէս ողբան
անոնց համար, սգան ու դառնագին արցունք թափեն, եւ
ասիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ իսկակա´
իսկակա´ն ապաշխարութիւն,
սրտի´
սրտի´ ապաշխարութիւն, որ իր լռութեանը մէջ Տիրոջ
քաւութիւնը ձեռք կը ձգէ: Այս մասին է որ կը խօսի Աստուած
Եզեկիէլ մարգարէին միջոցաւ երբ կ'ըսէ. «Որպէսզի յիշես ու

ամչնաս եւ ամչնալուդ պատճառով այլեւս բերանդ չբանաս:
Այն ատեն ես ալ քու ըրած բոլոր գործերուդ համար քեզի
քաւութիւն պիտի ընեմ, կ'ըսէ Տէր Եհովան»
Եհովան» (Եզեկիէլ
(Եզեկիէլ 16.63):

Ինչպէս ըսինք, կինը բան մը չըսաւ, խօսք մը չարտասանեց,
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որովհետեւ
որովհետեւ իր սրտին կսկիծն էր որ կը խօսէր իր մեղքերուն
մասին, իր հոգիին տագնապն էր որ կը պատմէր իր
յանցանքներուն մասին, իր աչքերուն արցունքներն էին որ կը
վկայէին իր ապաշխարութեան ճշմարիտ ըլլալու իրողուիրողութիւնը:
Մեղաւոր կինը, հետեւաբար, ո´
ո´չ թէ խօսքով, այլ
գործնապէս արտայայտեց
արտայայտեց իր սէրը Քրիստոսի հանդէպ: Մենք
եւս, միայն խօսքով չըսենք` «կը սիրենք Քրիստոսը, կը

փառաբանենք

Քրիստոսը,

կը

մեծարենք

Քրիստոսը»:
Քրիստոսը»:

Շրթունքի խօսքե´
խօսքե´ր են այս բոլորը: Մեր կեանքը ի´
ի´նք թող ցոյց
տայ թէ կը սիրենք, կը փառաբանենք ու կը մեծարենք
Քրիստոսը: Մենք կեանքի
կեանքի´
քի´ մարդիկ պէտք է ըլլանք եւ ո´
ո´չ թէ
շրթունքի մարդիկ, գործի´
գործի´ մարդիկ պէտք է ըլլանք եւ ո´
ո´չ թէ
խօսքի մարդիկ: Քրիստոսի մասին խօսող ու վկայութիւն
տուողը մեր գործերը իրե´
իրե´նք պէտք է ըլլան եւ ո´
ո´չ թէ մեր
շրթունքները:
4) Պոռնիկ կինը գերին դարձած էր պոռնկութեան դեւին
ու ախտին, եւ Քրիստոսի խօսքերը լսելով` ազատագրուած էր
անոնցմէ: Մենք ի՞նչ բանի կամ ի՞նչ բաներու գերի դարձած
ենք: Ի՞նչ են այն մեղքերը որոնք մեզ գերի բռնած են: Ի՞նչ են
այն մոլութիւնները որոնք մեզ ստրկացուցած են: Եթէ կնոջ
նման մենք եւս սորվինք Քրիստոսի խօսքերուն ուշադրութիւն
դարձնել` մենք եւս կրնանք ազատագրուիլ մեր մեղքերէն ու
մոլութիւններէն: Միայն Քրիստոսի ժամանակ ապրողները
չէին որ կրնային լսել անոր խօսքերը: Մե´
Մե´նք եւս կրնանք լսել:
Աստուածաշունչը Քրիստոսի խօսքերուն ու պատգամներուն,
Քրիստոսի կամքին ու ծրագիրներուն մարմնացումն է: Պէտք է
կարդանք ու սերտենք զայն: Քրիստոս անոր միջոցա´
միջոցա´ւ է որ կը
խօսի մեզի: Պէտք է ջանանք անոր միջոցաւ ու անոր մէջ լսել
ձայնը Քրիստոսի: Հաւատքի ու հոգիի ականջներով այդ
ձայնը լսելն է որ կը փոխէ ու կը նորոգէ մեզ: Եթէ փակ են մեր
հոգիի ականջները` որքան
որքան ալ Աստուածաշունչը կարդանք,
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չենք կրնար լսել հոնկէ Քրիստոսի փոխակերպիչ ձայնը:
Կարեւոր է գիտնալ հետեւեալը. ինչպէս մարդը ունի մարմին
ու հոգի, նոյնպէս ալ Աստուածաշունչը ունի մարմին եւ ունի
հոգի:
Աստուածաշունչին
մարմինը`
անոր
մէջ
արձանագրուած տողերն են, եւ այդ տողերուն բառերն են եւ
այդ բառերուն տառերն են: Իսկ Աստուածաշունչին հոգին`
այդ տողերուն, բառերուն ու տառերուն ետին կանգնող
հոգեւոր իմաստն է, իսկ այդ հոգեւոր իմաստը` նոյնինքն
Քրիստոսի ձայնն է, զոր չենք կրնար լսել մեր մարմնաւոր
ականջներով, ինչպէս քիչ մը վերեւ
վերեւ հաստատեցի:
Աստուածաշունչին մարմինը, այսինքն` բառերն ու տառերը
օգուտ մը չեն բերեր մեզի, եթէ երբեք չներթափանցենք այդ
բառերուն ետին կանգնող հոգիին, հոգեւոր իմաստին ու
արժէքին:
5) Այս պոռնիկ կինը չէր նմաներ Յովհաննէսի
Յովհաննէսի
Աւետարանին մէջ յիշուած այն պոռնիկ կնոջ,
կնոջ, որ իր կամքէն
անկախ եւ գուցէ իր կամքին հակառակ` քաշկռտուած ու
բերուած էր Յիսուսի մօտ (Յովհաննէս 8.3): Այս կինը իր
ազատ կամքով եկած էր Յիսուսի մօտ: Մենք չսպասենք որ
մարդիկ մեզ քաշեն տանին Յիսուսի մօտ: Չսպասենք որ
հիւանդութիւն մը, անակնկալ աղէտ մը կամ չսպասուած
չսպասուած
պատահար մը կամ փորձանք մը մեզ Յիսուսի մօտ բերէ, այլ
մեր ազատ կամքով գանք Տիրոջ: Քանի կինը իր ազատ
կամքով եկած էր Յիսուսի մօտ, Տէրը անոր հանդէպ մեծ սէր ու
գուրգուրանք ցուցաբերեց, մինչդեռ իր կամքէն անկախ քովը
բերուած միւս պոռնիկ կնոջ
կնոջ հանդէպ, ճիշդ է որ սէր ու գութ
ցուցաբերեց, բայց բացայայտ է իր վերաբերմունքին
տարբերութիւնը: Իր կամքէն անկախ քովը բերուած պոռնիկ
կնոջ ըսաւ. «Ես ալ քեզ չեմ դատապարտեր. գնա´
գնա´ եւ ասկէ
ետք մի´
մի´ մեղանչեր»
մեղանչեր» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 8.11): Անոր չըսաւ` «մեղքերդ
ներուած են»
են», ինչպէս պիտի ըսէր հոս յիշուած
յիշուած պոռնիկին
(Ղուկաս 7.48), ո´
ո´չ ալ ըսաւ` «Հաւատքդ քեզ փրկեց.
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խաղաղութեամբ գնա»,
պոռնիկին
գնա», ինչպէս պիտի ըսէր այս պոռնիկին
(Ղուկաս 7.50): Յովհաննէսի 88-րդ գլուխին մէջ յիշուած
պոռնիկին Յիսուս զինք չդատելու մասին խօսեցաւ միայն,
մինչդեռ այստեղ յիշուած պոռնիկին, Յիսուս խօսեցաւ
խօսեցաւ թէ´
թէ´ իր
մեղքերու ներումին մասին, թէ´
թէ´ իր հաւատքին միջոցաւ` իր
փրկուելուն մասին, եւ թէ´
թէ´ սրտի ու հոգիի խաղաղութեամբ
տուն վերադառնալուն մասին:
6) Պոռնիկ կինը Յիսուսի ճաշին
ճաշին ժամանակ եկաւ, այլ
խօսքով` անոր հանգիստի ատենը, երբ դադրած էր գործելէ,
քարոզելէ, բժշկելէ,
բժշկելէ, շրջելէ, եւ կարծէք պահը եկած էր
հանգիստ կերպով ճաշ մը ուտելու: Յիսուս իր հանգիստի
պահուն իսկ գործեց: Ժամանակաւոր հանգիստը պատճառ
չեղաւ որ ան մոռնար այն հոգեկան հանգիստը որուն կարիքը
ունէր մեղաւոր այս կինը: Նիւթական կերակուրը պատճառ
չեղաւ որ զլանար հոգեւոր սնունդ ջամբել մեղաւոր կնոջ:
Մենք ի՞նչ կ'ընենք կամ ի՞նչպէս կը վերաբերինք այն անձին
հետ, որ մեր հանգիստի ժամուն մեր դուռը կը թակէ,
մանաւանդ եթէ երբեք այդ անձը յիշեալ պոռնիկին նման
բոլորին կողմէ ատուած, անարգուած, մերժուած ու
անտեսուած մէկն է: Տակաւին, ի՞նչպէս
ի՞նչպէս կը վերաբերինք մեր
հանգիստի ժամուն մեր դուռը թակող մարդուն հետ,
մանաւանդ եթէ այդ մարդը աղքատ, անտեսուած, անտէր ու
անտիրական անձ մըն է: «Մանաւանդ»
Մանաւանդ» կ'ըսեմ, որովհետեւ
եթէ մեր դուռը թակողը հարուստ մէկը ըլլայ, շուտով դուռը կը
բանանք ու սիրով կ'ընդունինք զինք,
զինք, բայց արդեօ՞ք նոյն ձեւով
կը վերաբերինք աղքատին հետ:
«Հոգեւորականը արձակուրդ չունի»
չունի» ըսաւ Զարեհ Արք.
Ազնաւորեանը, որ բնաւ հանգիստի կամ արձակուրդի մասին
չխօսեցաւ օր մը: Ան այս հաստատումը կատարեց
դասախօսութեան մը ընթացքին զոր կը ներկայացնէր
քահանայից համագումարի
համագումարի մը առիթով, 2002 թուականի
Սեպտեմբեր 1818-ին, Դպրեվանքի մէջ:
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Ան ըսաւ. «Այո´,
Այո´, առաքելական հոգի մը, որ կը պակսի

ներկայ մեր ժամանակին, երբ հոգեւորականը ինքզինք ամէն
ձեւով կը նոյնացնէ աշխարհական մարդուն հետ, եւ ճիշդ
անոր նման՝ իր պաշտօնին պարտաւորութեան տակ կը զգայ
զգայ
գրասենեակային սահմանուած ժամերու ընթացքին միայն,
իսկ անկէ անդին կ’
կ’ըսէ՝ «Ես հիմա ազատ եմ. ես այս պահուն
քահանայ չեմ, արձակուրդի մէջ եմ»:
եմ»: Ո´չ, սիրելիներ,
հոգեւորականը ազատ չէ. հոգեւորականը արձակուրդ չունի:
Այդ չէ՞ր Պօղոս առաքեալին ըսածը իր աշակերտ Տիմոթէոսին,
Տիմոթէոսին,
«Աստուծոյ խօսքը քարոզէ եւ զայն յայտարարէ ամէն առիթով,
առանց պատեհութիւնը կամ անպատեհութիւնը խորհելու:
Դուն միշտ արթուն եղիր, նեղութիւններու համբերէ,
աւետարանիչի քու գործդ ըրէ եւ ծառայութիւնդ իր աւարտին
հասցուր»
հասցուր» (Բ.Տիմոթէոս 4.2, 5): Առաքելական գործը ժամ
ժամ ու
ժամանակ չի ճանչնար, որովհետեւ փրկութեան գործը ինք
ժամով ու ժամանակով չի սահմանուիր: Փրկութեան յարմար
ժամանակը, փրկութեան օրը հիմա´
հիմա´ է, կ’
կ’ըսէ Պօղոս առաքեալ
(Բ.Կորնթացիս 6.2), եւ ոեւէ պատճառով կարելի չէ յետաձգել
հոգիներու փրկութեան գործը, որուն համար այսօ
այսօ´
սօ´րն է
կարեւորը, վաղը ուշ է արդէն: Եւ յիշենք առաքեալին միւս
խօսքը. «Անշուշտ պարծենալիք բան մը չունիմ՝ երբ
Աւետարանը կը քարոզեմ, որովհետեւ պարտաւոր եմ ատիկա
ընելու, եւ վա՜յ ինծի՝ եթէ չքարոզեմ»
չքարոզեմ» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս 9.16):
7) Պոռնիկ կինը Յիսուսի ճաշին
ճաշին ժամանակ եկաւ անոր
անոր
մօտ: Նիւթական ճաշը սակայն, պատճառ չդարձաւ որ Յիսուս
անտեսէր զայն կամ ուշադրութիւն չդարձնէր անոր հոգեւոր
կարիքին:
կարիքին: Ան ի՞նչպէս կրնար անտեսել մէկը որ եկած էր զինք
տեսնելու: Յիսուսի իսկական կերակուրը նիւթական
կերակուրը չէր, այլ` իր Հօրը կամքը կատարելը: Ան իր
իր Հօրը
կամքին կատարումով էր որ կը կշտանար: Ինքն իսկ ըսաւ.

«Իմ կերակուրս այն է` որ գործադրեմ զիս ղրկողին կամքը եւ
լրումին հասցնեմ անոր գործը»
գործը» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 4.34): Իսկ ի՞նչ է
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մեր երկնաւոր Հօրը կամքը եթէ ոչ մարդոց փրկութիւնը`
Քրիստոսի հանդէպ հաւատքի ցուցաբերումով
ցուցաբերումով (Յովհաննէս
6.396.39-40): Քրիստոս իր վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ
պէտք չէ թոյլ տալ որ նիւթական կերակուրը պատճառ
դառնայ որ մոռնանք աննիւթական կերակուրը` որ մեր
երկնաւոր Հօրը կամքին կատարումն է: Ինչպէս Յիսուսի
համար ճշմարիտ կերակուրը` մեր երկնաւոր Հօրը կամքին
կամքին
կատարումն էր եւ մարդոց փրկութիւնը, նոյնպէս ալ
հոգեւորականներուս
հոգեւորականներուս ու հոգեւորներուս համար` Աստուծոյ
կամքին կատարումն ու մարդոց փրկութիւնը պէտք է ըլլայ
մեր կերակուրը:
8) Երբ պոռնիկ կինը «լսեց թէ Յիսուս Փարիսեցիին տունն

է, անուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մը առնելով`
առնելով` Փարիսեցիին
տունը եկաւ»:
եկաւ»: Կինը կը փնտռէր Յիսուսը, եւ ահա ան լսեց

անոր մասին եւ գիտցաւ թէ ո´
ո´ւր կը գտնուէր: Մէկը որ կը
Տէ´րը
փնտռէ Յիսուսը` կը գտնէ զայն: Եսայի կ'ըսէ. «Տէ´

փնտռեցէք, քանի որ անիկա կը գտնուի: Զանիկա´
Զանիկա´ կանչեցէք,
քանի որ անիկա մօտ է»
է» (Եսայի
(Եսայի 55.6): Քրիստոս ինքզինք չի

ծածկեր` իր ներկայութիւնը փնտռող մարդոցմէ:
9) Կինը դատարկաձեռն չեկաւ Քրիստոսի մօտ, այլ հետը
բերաւ «անուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մը»:
մը»: Անոնք որոնք Տիրոջ
կը մօտենան` դատարկ ձեռքով պէտք չէ մօտենան:
Հաւատքով լեցուն սիրտը` դատարկ ձեռք չի կրնար ունենալ:
ունենալ:
Մոգերը երբ այցելեցին Յիսուսին` լեցուն ձեռքերով եկան:
Աստուած կը պատուիրէ որ իրեն ներկայացողը` ձեռքը
դատարկ չներկայանայ (Ելից
(Ելից 23.15: Բ.Օրինաց 16.16)
16.16):
10) «Փարիսեցիին տունը եկաւ»:
եկաւ»: Սովորաբար մեղքի
կեանքը սիրող մարդիկ չեն ուզեր կանգնիլ սուրբ մարդու մը
ներկայութեան,
ներկայութեան, ընդհակառակը, կը փախչին անկէ: Պոռնիկ
այս կինը սակայն, իր ոտքերով «Փարիսեցիին տունը եկաւ»,
եկաւ», եւ
սա կը պարզէ որ ան իսկապէս սկսած էր ատել մեղքը, երբ
տակաւին անձնապէս չէր հանդիպած Յիսուսին: Անոնք
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որոնք կը սիրեն մեղքը` կը փախչին Յիսուսի ներկայութենէն,
կը փախչին նաեւ ներկայութենէն բոլոր այն մարդոց` որոնք
հաւատքի կեանք կ'ապրին, մաքուր կեանք կ'ապրին: Քննե´
Քննե´նք
մեր անձերը: Եթէ երբեք կը վախնանք Յիսուսի
ներկայութենէն, կը նշանակէ թէ կը սիրենք մեղքը:
11) Վերջին կարեւոր նշում մը: Մարմնական ցաւը կամ
հիւանդութիւնը չէր
չէր որ պոռնիկ այս կինը բերաւ Յիսուսի մօտ,
այլ` անոր հոգեկան ցաւը, անոր սրտի ցաւը: Շատեր դիմեցին
Յիսուսի իրենց մարմիններու բժշկութեան համար, իսկ այս
կինը դիմեց անոր` իր սրտի ու հոգիի բժշկութեան համար,
սորվեցնելով մեզի, թէ միայն մեր մարմնական կարիքներուն
համար չէ որ պէտք է Յիսուսի դիմենք, այլ նաեւ ու
մանաւանդ` մեր հոգիի կարիքներուն համար:

«Ետեւի կողմէն Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար,
արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր եւ մազերով կը սրբէր,
կը համբուրէր ոտքերը եւ իւղով կ'օծէր զանոնք»
զանոնք» (Ղուկաս
(Ղուկաս

7.38):
1) Կինը «ետեւի կողմէն Յիսուսի ոտքերուն»
ոտքերուն» մօտեցաւ:
Ինչո՞ւ համար կինը առջեւէն չմօտեցաւ Յիսուսին: Ան չէր
կրնար առջեւէն մօտենալ, որովհետեւ սեղանը Յիսուսի առջեւ
սփռուած էր: Աւետարանիչը կ'ըսէ, թէ կինը «Յիսուսի
ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար»:
լար»: Ի՞նչպէս նստած էր Յիսուս,
որ կինը կրցաւ անոր ոտքերուն մօտենալ, զանոնք իր
արցունքներով թրջել, մազերով սրբել, համբուրել եւ իւղով
օծել: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան այս մասին կ'ըսէ. «Որպէսզի

գիտնանք թէ կինը ի՞նչպէս կրցած էր մօտենալ Յիսուսի
ոտքերուն, պէտք է յիշել, որ անցեալին ճաշի կամ ընթրիքի
հրաւիրեալները
հրաւիրեալները սեղանի մը շուրջ ընկողմանած կը բազմէին,
գլուխները դէպի սեղանը եւ ոտքերը դէպի ետ»:
ետ»:

2) Նախորդ կէտին մէջ ցոյց տուինք, թէ Տիրոջ ոտքերը
դէպի ետ ըլլալով` կնոջ համար դիւրին եղաւ «ետեւի կողմէն»
կողմէն»
մօտենալ անոնց: Բայց կարեւոր է գիտնալ նաեւ, որ նոյնիսկ
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եթէ սեղանը չըլլար, եւ Յիսուս անոր շուրջ ընկողմանած
չըլլար` ոտքերը դէպի ետ ունենալով, կինը ինքզինք
անարժան պիտի համարէր ու պիտի չհամարձակէր դէմ
յանդիման գալու Տիրոջ, եւ երես առ երես հանդիպելու: Մեղքը
կը կորսնցնէ մեր համարձակութիւնը, եւ կը խլէ մեր սրտէն
Տիրոջ ներկայութեան
ներկայութեան կանգնելու մեր յանդգնութիւնը: Այո´,
Այո´,
չենք կրնար մեր Արարիչին աչքերուն նայիլ, երբ գիտենք որ
անոր սուրբ աչքերուն դիմաց կամովին մեղք գործած ենք:
3) Մեկնիչներ դիտել կու տան, որ «ետեւի կողմէն»
կողմէն» անձի
մը մօտենալը, անցեալին մեծ յարգանքի ու ակնածանքի նշան
էր: Այս իմաստով, կինը շատ մեծ յարգանքով մօտեցաւ Տիրոջ:
Այսօրուան քրիստոնեաները իրենց վերաբերմունքին մէջ
Յիսուսի հանդէպ երբեմն կը մոռնան յարգանքի բաժինը:
Երբեմն կը հանդիպինք հաւատացեալներու, որոնք կը
բացագանչեն. «Յիսուս մեր եղբա´
եղբա´յրն է, մեր բարեկա´
բարեկա´մն է, մեր
Ճի´շդ է, «Յիսուս մեր եղբա´
եղբա´յրն է, մեր բարեկա´
բարեկա´մն
ընկե´
ընկե´րն է»: Ճի´
է, մեր ընկե´
ընկե´րն է»,
է», բայց պէտք չէ մոռնալ նաեւ որ Յիսուս մեր
Տէ´
Տէ´րն է, մեր Աստուա´
Աստուա´ծն է, մեր անաչառ դատաւորն է:
Աբեղայութեանս առաջին տարին էր, 1994: Քարոզի մը
ընթացքին աւելի քան 10 անգամ յիշեցի «Յիսուս»
Յիսուս» անունը:
անունը:
Սուրբ Պատարագէն ետք երբ կէսօրին կը ճաշէինք, Զարեհ
Սրբազանը ինծի դարձաւ եւ ըսաւ. «Լաւ կ'ըլլայ որ “Յիսուս”
Յիսուս”ի

անունը տուած ատենդ` անոր կողքին դնես “Տէր”
Տէր” բառը,
որովհետեւ “Յիսուս”
Յիսուս”ը` Քրիստոսի մարդկային անունն է, իսկ
“Տէր”
Տէր” բառը անոր աստուածային ինքնութիւնն է որ ցոյց կու
տայ»:
տայ»: Սրբազան Հօր այս խօսքը, ամենայն յստակութեամբ կը

պարզէ, թէ ան սիրով, բայց միաժամանակ յարգանքով լեցուն
էր Տէր Յիսուս Քրիստոսի հանդէպ: Երբ յիշենք որ Աստուծոյ
Որդին մեզի համար մարդ դարձաւ ու “Յիսուս”
Յիսուս”, այսինքն`
“Փրկիչ”
Փրկիչ” կոչուեցաւ, պէտք չէ մոռնանք որ
որ ան մարդեղացեալ
Տէրն ու Աստուածն է: Յիսուս ոչ միայն մեր սիրոյն արժանի է,
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այլ նաեւ` ամէն յարգանքի ու մեծարանքի, ամէն պատիւի ու
բարձրացումի:
4) «Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար,
արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր»:
թրջէր»: Քանի մը նշումներ.նշումներ.ա) Լալը եւ արցունքներով
արցունքներով Յիսուսի ոտքերը թրջելը`
անկեղծ ապաշխարութեան արտայայտութիւն են: Ոեւէ
ապաշխարութիւն չի կրնար իսկական ապաշխարութիւն
նկատուիլ, եթէ երբեք անոր չ'ընկերանար արցունքը, ճիշդ
ինչպէս աղօթք մը իրական իմաստով աղօթք պիտի
չնկատուէր առանց հաւատքի ընկերակցութեան: Ապաշխա
Ապաշխարութիւնը պարտէզ մըն է, ուր մտնող մարդը պէտք է
արցունքի սերմեր սերմանէ, որոնք երբ ծլին ու ծաղկին`
մարդուն հոգիի ուրախութիւն, սրտի ցնծութիւն ու մտքի
բերկրութիւն կը շնորհեն: Սաղմոսագիրն իսկ այս
իրողութիւնը կը հաստատէ երբ կ'ըսէ. «Անոնք որ արցունքով

կը ցանեն` ցնծութեամբ պիտի հնձեն: Ան որ լալով կ'երթայ
ցանելու սերմը տանելով, անշուշտ ցնծութեամբ ետ պիտի
դառնայ, իր ցորենի խուրձերը բերելով»
բերելով» (Սաղմոս
(Սաղմոս 126.5126.5-6):

Այստեղ Սաղմոսագիրը երկու անգամ արցունքով ու լալով
ցանելու մասին կը խօսի, եւ երկու անգամ` ցնծութեամբ
հնձելու մասին: Խորքին մէջ, Սաղմոսագիրը ճշմարիտ
ապաշխարողի մը պատկերը ներկայացնելու համար, կու տայ
օրինակը պարտիզպանի մը, որ կը ցանէ, կը սերմանէ, կը
հնձէ եւ ցորենի խու
խուրձեր կը հաւաքէ: Ինչո՞ւ համար:
Սաղմոսագիրը կ'ուզէ բացայայտել մեզի, թէ ինչպէս
պարտիզպանը սերմ ցանած կամ ծառ տնկած ժամանակ,
հողը փորած կամ հերկած ժամանակ, թէպէտ կը յոգնի ու կը
քրտնի, բայց ուրախութեամբ կ'ընէ այդ բոլորը, որովհետեւ իր
յոգնութեան ու թափած քրտինքին մասին չէ որ կը մտածէ,
այլ` իր յոգնութեան ու թափած քրտինքին արդիւնքը ըլլալիք
պտուղներուն մասին, նոյնպէս
նոյնպէս ալ, ապաշխարութեան
ժամանակ արցունք հոսեցնող մարդը, ուրախութեամբ կ'ընէ
266

ատիկա, որովհետեւ գիտէ որ իր թափած արցունքներուն
փոխարէն` մեծ վարձք ու մեծ փառք պիտի ստանայ, եւ իր
սիրտն ու հոգին ուրախութեամբ պիտի համակուին:
Դրուագին մէջ յիշուած պոռնիկ կինը, ճիշդ պարտիզպանի մը
նմանութեամբ, մօտեցաւ Կենաց Ծառին` Քրիստոսի, եւ այդ
Կենաց Ծառին շուրջ առատ արցունք թափեց, եւ իր թափած
արցունքներով Կենաց Ծառէն քաղեց հիմնական երեք
պտուղներ` մեղքերու թողութեան պտուղը, հոգեկան
հանգստութեան պտուղը, եւ սրտի ուրախութեան պտուղը:
բ) Ճիշդ է որ սովորաբար երբ խօսինք ապաշխարութեան
արցունքին մասին, կը բացատրենք թէ անոր արդիւնքը կ'ըլլայ
հոգեկան հանգստութիւնն ու սրտի ուրախութիւնը, բայց միւս
կողմէ անուրանալի իրականութիւն է, որ մարմինը ի´
ի´նք եւս
իր հանգիստը կը գտնէ ճշմարիտ ապաշխարութեամբ:
Փաստօրէն,
Փաստօրէն, ապաշխարութեամբ պոռնիկ կնոջ մարմինը
նոյնքան հանգստացաւ որքան անոր հոգին, սիրտն ու միտքը:
Աստուծոյ փառքին համար ստեղծուած անոր մարմինը`
վերադարձաւ Աստուծոյ փառքով զարդարուելու ու զօրազօրանալու, երբ մօտեցաւ աստուածային իր փառքէն մերկաց
մերկացած
ացած
Աստուծոյ Որդիին, որ աշխարհ եկած էր մեզ Աստուծոյ
փառքով զարդարելու: Ապաշխարութեան արցունքը, հետեւահետեւաբար, կը սրբէ ո´
ո´չ միայն մեր սրտի աղտը, մեր հոգիի բիծը ու
մեր մտքի մուրը, այլ նաեւ կը սրբէ մեր մարմինը: Մեծն
Մակարիոս կ'ըսէ. «Ինչպէս եթէ անձրեւը չոր արտի վրայ

իջնէ, զայն պտղաբեր կը դարձնէ, նոյնպէս ալ, երբ
ապաշխարութեան արցունքը իջնէ մեղքով չորցած մեր
սիրտերուն վրայ` հոգեւոր պտուղներ կը բերէ, եւ հանգիստ
կը շնորհէ թէ´
թէ´ մեր հոգիներուն եւ թէ մեր մարմիններուն»:
մարմիններուն»:

Աստուածաշունչը կը խօսի թէ´
թէ´ մեր հոգիներու փրկութեան
մասին (Ա.Պետրոս 1.9) եւ թէ´
թէ´ մեր մարմիններու փրկութեան
մասին (Հռոմայեցիս 8.23): Օգոստինոս խօսելով այն
հանգիստին ու առողջութեան մասին զոր մարդուն մարմինը
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ձեռք կը ձգէ ապաշխարութեան արցունքով` կ'ըսէ. «Թող

ներկայիս արցունքս ըլլայ բաժինս, որպէսզի Տիրոջ
յայտնութեան օրը մխիթարութիւնը ըլլայ
ըլլայ հոգիիս բաժինը եւ
մարմինս հագնի յաւիտենական առողջութիւնը»:
առողջութիւնը»: Յովհան
Ոսկեբերան կ'ըսէ. «Թող որ աչքերս արցունք հոսեցնեն ինծի
համար մարդեղացած ու մարմնացած Աստուծոյ Որդիին
փառքին համար, որպէսզի իմ մարմինս չկորսնցնէ Աստուծոյ
Որդիին մարմինին նմանութիւնը ըլլալու փառքը»:
փառքը»: Կարելի է
անթիւ խօսքեր յիշել սուրբ հայրերէն, որոնք կը խօսին թէ´
թէ´
մարմինի եւ թէ´
թէ´ հոգիի փրկութեան մասին, բայց կը
բաւարարուիմ այսքանով, յիշեցնելով մեր ընթերցողներուն,
թէ Քրիստոս խաչին վրայ իր արիւնը թափեց, ինչպէս մեր
հոգիներու, նոյնպէս ալ մեր մարմիններու
մարմիններու փրկութեան,
ազատագրութեան եւ նորոգութեան համար:
գ) Կարեւոր է նկատի առնել որ պոռնիկ կինը ո´
ո´չ միայն
հաւատք ունէր Քրիստոսի հանդէպ, այլ նաեւ ՍԷ´
ՍԷ´Ր ունէր:
Արդարեւ, արցունքներով Տիրոջ ոտքերը թրջելը, իր մազերով
զանոնք սրբելը, զանոնք համբուրելը եւ իւղով օծելը`
բացարձակ
բացարձակ ու բացառիկ սիրոյ արտայայտութիւն էին: Այո´,
Այո´,
ան կը սիրէր Յիսուսը, ՇԱ´
ՇԱ´Տ կը սիրէր, զայն կը սիրէր իր
ամբողջ սրտով: Յիսուս ինքն իսկ վկայեց այս մասին. «Քանի

զիս շատ սիրեց` ներուած են անոր բազմաթիւ մեղքերը»
մեղքերը»

(Ղուկաս 7.47): Այս իրողութիւնը սքանչելիօրէն ցոյց կու
կու տայ,
թէ երբ հաւատք ունինք Քրիստոսի հանդէպ, եւ երբ հաւատքի
կողքին նաեւ սէ´
սէ´ր ունինք, եւ սիրոյ հետ` սիրոյ արցունք
ունինք, այն ատեն կը ներուին մեր բոլոր մեղքերը: Մենք կը
սիրե՞նք Յիսուսը այնքան որքան պոռնիկ կինը ինք կը սիրէր:
Կինը իր սէրը արտայայտեց Տէր Յիսուսի
Յիսուսի հանդէպ` իր
արցունքներով անոր ոտքերը թրջելով, իր մազերով զանոնք
սրբելով, զանոնք համբուրելով եւ իւղով օծելով. գալով մեզի,
մենք ի՞նչպէս կ'արտայայտենք մեր սէրը Յիսուսի հանդէպ: Կը
սգա՞նք երբ մեր մեղքերով Յիսուսը սուգի կը մատնենք: Կը
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տրտմի՞նք երբ զինք կը տրտմեցնենք:
տրտմեցնենք: Կը նեղուի՞նք երբ իր
կամքը չկատարելով զինք կը նեղացնենք: Կը վիրաւորուի՞
մեր սիրտը երբ կը վիրաւորենք իր սիրտը: Ո՞վ
չ'անհանգստանար երբ կ'անհանգստացնէ իր սիրած ու զինք
սիրող անձը: Եթէ Յիսուս մեզի համար սիրելի ու մեզ սիրող
անձ է, ի՞նչպէս կրնանք չցաւիլ ու
ու չտրտմիլ երբ զինք կը
ցաւցնենք ու կը տրտմեցնենք:
դ) Պոռնիկ կինը Աւետարաններուն մէջ միակ անձն է որ
արցունք կը թափէ եւ կու լայ իր մեղքերուն համար: Կնոջ
արցունք թափելը ո´
ո´չ միայն Քրիստոսի հանդէպ հաւատքի ու
սիրոյ արտայայտութիւն էր, այլ իր մեղքերու գիտակցութեան
արդիւնքն էր նաեւ: Ոեւէ մարդ որ իր մեղքերուն
գիտակցութիւնը կ'ունենայ` չի´
չի´ կրնար արցունք չթափել, չլալ,
չողբալ, չկսկծալ: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ, կ'անդրադառնայ, թէ
ինք իր մեղքերով տրտմեցուցած է զինք սիրող իր երկնաւոր
Հայրը, վիրաւորած է` իր փրկութեան համար վէրք ստացող
ստացող
Փրկիչը, սուգի մատնած է` իր հոգին մխիթարող Սուրբ Հոգին,
եւ նաեւ` մրոտած ու պղծած է ինքն իր հոգին, սիրտը, միտքն
ու մարմինը: Այո´,
Այո´, մեր գործած մեղքերով որքան կը ցաւցնենք
զԱստուած` նոյնքան ալ կը ցաւցնենք մեր հոգին, սիրտը,
միտքն ու մարմինը: Եւ խորքին մէջ, Աստուած կը տրտմի երբ
մեղք գործենք ո´
ո´չ միայն որովհետեւ մեր գործած մեղքով զինք
կը վիրաւորենք ու կ'անարգենք, այլ նաեւ ու մանաւանդ,
որովհետեւ մեր գործած մեղքով` մեր հոգին, սիրտը, միտքն ու
մարմինն է որ կը վիրաւորենք, կը պղծենք, կ'անարգենք ու
կ'անպատուենք:
Հաստատեցինք,
թէ
երբ
մարդ
իր
մեղքերուն
Հաստատեցինք,
գիտակցութիւնը ունենայ` անպայման արցունք կը թափէ:
Դաւիթ մարգարէն կ'ըսէ. «Հառաչանք ընելէ յոգնեցայ. ամէն

գիշեր կը լուամ իմ անկողինս, արցունքներովս կը թրջեմ իմ
մահիճս»
մահիճս» (Սաղմոս
(Սաղմոս 6.6): Դաւիթ այս խօսքը կ'ըսէ, որովհետեւ

կ'անդրադառնայ
կ'անդրադառնայ

իր

մեղքերուն
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ու

տկարութեան,

եւ

կ'անդրադառնայ թէ ինք կարիքը ունէր Աստուծոյ
ողորմութեան, որպէսզի կարենար ազատիլ ու փրկուիլ, ինչ
որ ցոյց կու տայ նոյն գլխուն 44-րդ համարը: Եզրաս քահանան
տեսնելով ժողովուրդին մեղքերը եւ կեանքի սխալ ընթացքը,
արցունքով կ'աղօթէ անոնց
անոնց համար (Եզրաս 10.1): Պետրոս
առաքեալ դառնօրէն լացաւ իր ուրացութեան գործած մեղքին
համար (Մատթէոս 26.75): Յովսիա թագաւորը լացաւ իր
ժողովուրդին օրինազանց ու պատուիրանազանց ընթացքին
համար (Դ.Թագաւորաց 22.19): Գերութենէ վերադառնալէ
որոշ ժամանակ մը ետք, Եզրաս քահանան Օրէնքի գիրքը
կարդաց ամբողջ ժողովուրդին ներկայութեան. բոլորը լացին,
քանի անդրադարձան թէ իրենք պատուիրանազանց գտնուած
էին Աստուծոյ հանդէպ (Նէեմիա 8.88.8-9): Երեմիա մարգարէն կը
հաստատէ թէ ինք ինչպէս դառնօրէն լացաւ ու պիտի
շարունակէ լալ, մեղքին իբրեւ հետեւանք
հետեւանք իր ժողովուրդին
պատահածին համար (Երեմիա 6.26, 9.1, 13.17, եւայլն):
եւայլն):
Յովելիա մարգարէն կոչ կ'ուղղէ ժողովուրդին լալու ու
ողբալու հունձքի այն աւերումին համար` որ ժողովուրդին
գործած մեղքերուն հետեւանքն էր (Յովելեայ 1.5,8):
Սոյն կէտը եզրակացնելով կրնանք հաստատապէս
հաստատապէս ըսել,
թէ մեր ապաշխարութեան իրական ըլլալու փաստը, մեր
մեղքերուն համար` մեր աչքերէն հոսող արցունքներն են:
Արցունքը հոգի´
հոգի´ն է ապաշխարութեան: Ինչպէս մարմինը ողջ
կը նկատուի եթէ երբեք հոգին անոր մէջն է, նոյնպէս ալ
ապաշխարութիւն մը իրական կը նկատուի եթէ երբեք
երբեք
կ'ընկերանայ իրեն իր հոգին, այսինքն` արցունքը:
ե) «Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար»:
լար»: Կինը
Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցաւ եւ հո´
հո´ն էր որ լացաւ: Ոեւէ
անհատ որ կ'ուզէ իր թէ ուրիշի մը համար հոգիի կամ
մարմինի բուժում ձեռք ձգել, պէտք է ինքզինք Յիսուսի
ոտքերուն քով
քով նետէ: Մատթէոս Աւետարանիչ կը վկայէ, թէ
ժողովուրդը, իրենց մէջ գտնուող կաղերը, կոյրերը, համրերը,
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հաշմանդամներն ու այլ տեսակի հիւանդութիւն ունեցողները

«բերին եւ դրին Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, եւ Յիսուս բժշկեց
զանոնք»
զանոնք» (Մատթէոս
(Մատթէոս 15.30): Յայրոս ժողովրդապետը ինկաւ

Յիսուսի «ոտքերուն առջեւ»
առջեւ» եւ աղաչեց իր մահամերձ աղջկան
բժշկութեան համար եւ ստացաւ իր սրտի խնդրանքը
(Մարկոս 5.225.22-23,4123,41-42):
Ո´չ միայն բժշկութիւն ստանալու համար պէտք է
փռուինք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, այլ նաեւ պէտք է
փռուինք` բժշկութիւն ստանալէ ետք: Տասը բորոտներուն
բորոտներուն
դրուագին մէջ կը կարդանք, թէ բորոտներէն մին որ
Սամարացի էր, երբ տեսաւ թէ բժշկուեցաւ, վերադարձաւ եւ

«երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ եւ
շնորհակալութիւն կը յայտնէր անոր»
17.15--16):
անոր» (Ղուկաս
(Ղուկաս 17.15

Բժշկուած բորոտին նման մենք եւս պատճառ մը չունի՞նք
չունի՞նք
Յիսուսի ոտքերուն առջեւ փռուելու: Քրիստոս մեզ ալ
բորոտութենէ չէ՞ բժշկած: Իսկական բորոտութիւնը` մարմինի
բորոտութիւնը չէ, այլ` հոգիի, սրտի եւ մտքի բորոտութիւնը:
Մեղքն է որ կը բորոտացնէ մեր հոգին, սիրտն ու միտքը: Եթէ
Յիսուս իր արիւնով քաւած է մեր մեղքերը,
մեղքերը, եւ հետեւաբար`
բուժած է մեր հոգին, սիրտն ու միտքը, մենք եւս պէտք է
բորոտ մարդուն նման փռուինք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, եւ
մեղաւոր կնոջ նման մեր արցունքներով լուանք զանոնք:
Տակաւին, Յիսուսի ոտքերուն քով պէտք է նստին անոնք`
որոնք կը սիրեն Յիսուսը, եւ ուստի` կը սիրեն անոր հետ
ժամանակ անցնել, որպէսզի սորվին անկէ ու զօրանան անով:
Մարթային քրոջ` Մարիամին համար կ'ըսուի, որ «եկաւ եւ

Տիրոջ ոտքերուն քով նստելով` սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ
ընել»
ընել» (Ղուկաս
(Ղուկաս 10.39): Ան այսօր երկինքի մէջ Տիրոջ ոտքերուն

քով նստած` կը մխիթարուի: Նոյն այս Մարիամը երկրորդ
անգամ ըլլալով դարձեալ Յիսուսի ոտքերուն դիմաց պիտի
իյնար, երբ իր եղբայրը` Ղազարոսը պիտի մեռնէր
(Յովհաննէս 11.32):
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Սիրելինե´
ոեւէ
անձ
որ
կ'ուզէ
Քրիստոսի
Սիրելինե´ր,
արքայութեան մէջ` Քրիստոսի ոտքերուն մօտ տեղ ունենալ,
երկրի վրայ եղած ժամանակ, պէտք է տեղ ապահովէ ինքն իր
համար Քրիստոսի ոտքերուն մօտ: Ինչպէս երբ մէկը պիտի
երթայ թագաւորի մը կամ նախագահի մը հանդիպելու
տարբեր երկրի մը մէջ, սկիզբէն պանդոկի
պանդոկի մը մէջ տեղ
կ'ապահովէ ինքն իր համար, նոյնպէս ալ, որպէսզի
կարենանք
երկինքի
մէջ
հանդիպիլ
թագաւորներու
թագաւորներու
Թագաւորին` Քրիստոսի, պէտք է այժմէն իսկ մենք մեզի
համար տեղ ապահովենք Յիսուսի ոտքերուն քով:
Վերջապէս, պէտք է այստեղ յիշել, թէ անոնք որոնք
կամովին, այլ խօսքով` իրենց ազատ կամքով չեն խոնարհիր
Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, օր պիտի գայ երբ իրենց կամքին
հակառակ պիտի խոնարհին: Այսպիսիներուն համար է որ
Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ անոնք Տիրոջ ոտքերուն
տակ պիտի դրուին որպէս պատուանդան: Հետաքրքրական է
որ այս խօսքը բազմաթիւ անգամներ կը կրկնուի
Աստուածաշունչին մէջ (Մատթէոս 22.44: Մարկոս 12.36:
Ղուկաս 20.43: Գործք 2.35: Ա.Կորնթացիս
Ա.Կորնթացիս 15.25: Եբրայեցիս
1.13, 10.13: Սաղմոս 110.1):
զ) «Արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր»:
թրջէր»: Անցեալին
տան սպասաւորը կամ աղախինը իր տիրոջ ոտքերը կը
լուար: Մեղաւոր այս կինը Յիսուսի ոտքերը լուալով`
ընդունած եղաւ Յիսուսը իբրեւ իր անձին Տէրը, իսկ ինքզինք`
իբրեւ
իբրեւ անոր աղախինը: (Այս մասին աւելի մանրամասնօրէն
խօսած եմ 4444-րդ համարի բացատրութեան ժամանակ):
է) «Արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր»:
թրջէր»: Պոռնիկ կինը
իր արցունքներով Յիսուսի ոտքերը թրջեց, որովհետեւ չէր
հետեւած այդ ոտքերու քայլերուն: Մենք եւս, պէտք է մեր
արցունքներով
արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, որովհետեւ մե´
մե´նք
եւս անհաւատարիմ հետեւորդներ եղանք Տիրոջ ոտքի
քայլերուն
քայլերուն:
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Մենք եւս, պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի
ոտքերը, որովհետեւ մե´
մե´նք է որ պատճառ դարձանք որ
անոնք ծակուին:
Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը,
ոտքերը,
որպէսզի մեղմենք անոնց վէրքերուն ցաւը:
Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը,
որպէսզի հաճի հաստատ պահել մեր ոտքերուն քայլերը
կեանքի փոթորիկներուն դիմաց:
Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը,
որովհետեւ անոնք մերկացուեցան` որպէսզի մենք հագնինք
հագնինք
նոր կօշիկ (Ղուկաս 15.22):
Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը,
որպէսզի դատաստանի օրը իբրեւ թշնամի, իր ոտքերուն տակ
իբրեւ պատուանդան դրուելու փոխարէն` իբրեւ որդի ու
աղջիկ իր գիրկը դրուինք:
Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը,
որպէսզի
որպէսզի անոնք ճանապարհորդակից ըլլան մեզի կեանքի
այս փշալից ու թակարդալից ճամբաներուն վրայ:
Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը,
որպէսզի անոնք մեզ առաջնորդեն ճշմարտութեամբ ու դէպի
ճշմարտութիւնը, սրբութեամբ ու դէպի սրբութիւնը, դէպի
յաղթանակ ու դէպի երկինք:
երկինք:
Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը,
որովհետեւ եթէ խոնարհութեամբ չխոնարհինք անոր
ոտքերուն դիմաց` պիտի չկրնանք կենալ անոր երեսին դիմաց
երկինքի մէջ:
Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը ու
անոր գթութիւնը հայցենք ընդդէմ մեր փրկութեան
թշնամիին`
թշնամիին` Սատանային, որպէսզի անիկա չկարենայ
կանգնիլ մեր առջեւ:

273

Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը,
որպէսզի զանոնք թրջելով` մեղքով չորցած մեր սրտի
արտերը թրջու
թրջուին
ուին ու ծնունդ տան առաքինութիւններու:
Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը. այն
ոտքերը`
ոտքերը` որոնք ոտնակոխ ըրին չար ոգիները եւ մեզ
զօրացուցին անոնց դէմ:
Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը. այն
ոտքերը` որոնք արժանի են ամէն երկրպագութեան ու
պաշտամունքի. այն ոտքերը` որոնց դիմաց օր մը երկինք ու
երկիր, երկնայիններ ու երկրայիններ ծունկ պիտի
պիտի ծռեն ու
պաշտեն:
Վերջապէս, եթէ երբեք Յիսուս ջուրով լուաց մեր ոտքերը`
մենք պէտք չէ՞ մեր արցունքներով թրջենք իր ոտքերը:
Արդարեւ, Զատիկի տօնին նախօրեակին, ընթրիքի պահուն,
Յիսուս «ելաւ սեղանէն` մէկ կողմ դրաւ իր վրայի հագուստը

եւ ղենջակ մը առնելով` մէջքին կապեց:
կապեց: Ապա ջուր առնելով`
լեցուց կոնքին մէջ եւ սկսաւ աշակերտներուն ոտքերը
ոտքերը լուալ եւ
մէջքին կապած ղենջակով սրբել»
սրբել» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 13.413.4-5): Եթէ

Յիսուս մարդոցս ոտքերը լուաց եւ իր մէջքին կապած
ղենջակով սրբեց, շա՞տ պիտի ըլլայ արդեօք, եթէ մենք
խոնարհինք իր ոտքերուն դիմաց եւ զանոնք լուանք մեր
արցունքներով ու սրբենք մեր մազերով: Եթէ մեր Արարիչ
Աստուածը սիրայօժար կերպով կը լուայ մեղքով
պղծուածներուս ոտքերը, հապա մենք ինչո՞ւ մեր
արցունքներով չլուանք անոր սուրբ ոտքերը: Եթէ երբեք
Յիսուս աշակերտներուն ոտքերը լուաց, որպէսզի զանոնք
զանոնք
մաքրէր ու սրբէր, որքա՜ն աւելի մենք կրնանք մաքրուիլ եթէ
մեր արցունքներով լուանք ու մեր շրթներով համբուրենք
անոր ոտքերը:
5) «Մազերով կը սրբէր»:
սրբէր»: Չորս նշումներ.նշումներ.ա) Ինչպէս անցեալին, նոյնպէս ալ այսօր, մազը կնոջ
փառքը կը նշանակէ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ
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«կնոջ համար երկար մազերը փառք են»
(Ա.Կորնթացիս
են» (Ա.Կորնթացիս
11.15): Արդ, պոռնիկ կինը իր մազերով Յիսուսի ոտքերը
սրբելով, խորքին մէջ ըսել ուզեց անոր. «Ո´վ Տէր, ինծի չի´
չի´

վայելեր փառքը, որովհետեւ ես տէր չկեցայ փառքիս, այլ
մեղքերովս ինքզինքս պղծեցի: Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, ահա մազերովս
կը սրբեմ ոտքերդ, եւ այս ընելով, ես խոստովանած կ'ըլլամ թէ
ամէն փառք ու փառաբանութիւն միայն քեզի´
քեզի´ կը վայելէ,
ամէն պատիւ ու պաշտամունք միայն քեզի համար է»:
է»: Այս

կնոջ նման մենք եւս պէտք է մեր ունեցած մազերն ու մեզի
տրուած մազերը, այլ խօսքով` մեր ունեցած փառքն ու մեզի
տրուած փառքը Տիրո´
Տիրո´ջ տանք, Տիրո´
Տիրո´ջ յատկացնենք, Տիրո´
Տիրո´ջ
վերառաքենք: Ո´
Ո´չ ոք իրաւունք ունի մազ, այլ խօսքով` փառք
փնտռելու: Փառքը միայն Տիրո´
Տիրո´ջ կը վայելէ, իսկ մեզի`
մարդոցս` միայն նախատինք: Փառք փնտռող մարդը` պիտի
չտեսնէ փառքը Աստուծոյ: Փառաւորուիլ ուզող մարդը`
մարդը` պիտի
չկրնայ փառաւորել զԱստուած ու փառաւորուիլ Աստուծմէ:
բ) Պոռնիկ կինը ի´
ի´նքն էր որ կը սրբուէր երբ կը սրբէր
Յիսուսի ոտքերը իր մազերով: Այո´,
Այո´, ի´նքն էր որ կը սրբուէր
ու կը մաքրուէր իր մեղքերէն` Սուրբին ոտքերը սրբելով:
Ի´նքն էր որ կը բուժուէր երբ Յիսուսի ոտքերը կը համբուրէր:
Ի´նքն էր որ կ'օծուէր երբ Յիսուսի ոտքերը կ'օծէր: Արդարեւ,
թող ո´
ո´չ ոք խորհի, թէ պատիւ մը կ'ընէ Տիրոջ երբ զայն կը
պատուէ, կամ բարիք մը կ'ընէ անոր երբ զայն կը փառաբանէ:
Ո´չ: Պատիւն ու բարիքը մեզի´
մեզի´ է որ եղած կ'ըլլան. որովհետեւ
երբ կը պատուենք
պատուենք Տէրը` մե´
մե´նք է որ կը պատուըուինք: Երբ
Տիրոջ անունը կը սրբաբանենք` մե´
մե´նք է որ կը սրբուինք: Երբ
Տիրոջ անունը կը բարձրացնենք` մե´
մե´նք է որ կը
բարձրանանք: Երբ Քրիստոսը կը մեծարենք` մե´
մե´նք է որ կը
մեծնանք ու կը մեծարուինք: Մե´
Մե´ծ է Տէրը ու փառաւոր,
կամենանք թէ ոչ,
ոչ, զինք մեծարենք ու փառաւորենք թէ ոչ:
Տիրոջ փառքը չ'աւելնար երբ զինք փառաւորենք. ո´
ո´չ ալ անոր
փառքէն բան մը կը պակսի երբ զինք չենք փառաւորեր: Մե´
Մե´նք
275

է որ կը փառաւորուինք երբ կը փառաբանենք Տէրը:
Փաստօրէն, անցեալին բոլոր անոնք որոնք կը փառաբանէին
թագաւորներն ու կայսրերը` իրե´
իրե´նց կարգին յատուկ փառքի
կ'արժանանային, մինչդեռ անոնք որոնք կը մերժէին
փառաբանել թագաւորներն ու կայսրերը, որոնք արդէն
փառքի մէջ էին եւ փառաբանուելու կարիքը չունէին` ամէն
տեսակի անարգանքի ու պատիժի կ'ենթարկուէին: Նոյնն է
Աստուծոյ պարագան: Աստուած
Աստուած պիտի փառաւորէ` զինք
փառաւորողները, պիտի պատուէ` զինք պատուողները,
պիտի մեծարէ` զինք մեծարողները, իսկ զինք անարգողանարգողներուն` պիտի անարգէ, զինք արհամարհողներուն` պիտի
արհամարհէ: Աստուած ինքն իսկ հաստատեց ասիկա. «Ես

զիս փառաւորողները պիտի փառաւորեմ ու զիս արհամար
արհամարհամարհողները պիտի անարգուին»
անարգուին» (Ա.Թագաւորաց
(Ա.Թագաւորաց 2.30):

գ) Մազերով Յիսուսի ոտքերը սրբելը խոնարհութեան
արտայայտութիւն էր: Խոնարհ էր, կամ աւելի ճիշդը`
խոնարհած էր սիրտը այս պոռնիկ կնոջ, որովհետեւ կոտրած
էր անոր սիրտը մեղքի հարուածներուն ներքեւ. կոտրած էր ու
բուժում
բուժում կը փնտռէր: Ոեւէ սիրտ որ կը կոտրի մեղքի
հարուածներուն ներքեւ` կը խոնարհի: Չկոտրող սիրտը չի
կրնար խոնարհիլ: Իր մեղքերուն գիտակցութիւնը չունեցող
մարդը եւ իր մեղքերուն կործանարար ազդեցութեան
չանդրադարձող մարդը չի կրնար կոտրած սիրտ ու հոգի
ունենալ, իսկ կոտրած սիրտ ու հոգի չունեցող մարդը` չի
կրնար խոնարհիլ, իսկ չխոնարհող մարդը` չի կրնար
ընդունուիլ Աստուծոյ կողմէ: Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ, թէ
«Աստուծոյ զոհը կոտրած հոգին է»,
է», եւ թէ` Աստուած
չ'անարգեր «կոտրած ու խոնարհ սիրտը»
սիրտը» (Սաղմոս 51.17):
Դաւիթ մարգարէին այս վկայութիւնը
վկայութիւնը յստակօրէն կը պարզէ,
թէ կոտրած սիրտը` խոնարհ սիրտն է, իսկ խոնարհ սիրտը`
Աստուծոյ կողմէ ընդունուած սիրտն է:
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Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ կը յայտարարէ, թէ
անոնք որոնք իրենց գործած մեղքերուն պատճառով հոգեպէս
մեռած են, եւ ուստի` կոտրած ու խոնարհ հոգի ունին` կրնայ
զիրենք կենդանացնել ու նորոգել. «Ես բարձր ու սուրբ տեղը

կը բնակիմ, բայց կոտրած ու խոնարհ հոգի ունեցողին հետ
եմ, որպէսզի խոնարհներուն հոգին կենդանացնեմ եւ կոտրած
սիրտերը ապրեցնեմ»
ապրեցնեմ» (Եսայի
(Եսայի 57.15): «Կենդանացնեմ»
Կենդանացնեմ» եւ

ապրեցնեմ»» բառերը ցոյց կու տան, թէ խօսքը մեղքով ու
«ապրեցնեմ
մեղքի մէջ մեռած մարդոց մասին է, որոնք գիտակցութեան
կու գան եւ իրենց մեղքերէն հրաժարիլ կ'ուզեն: Պոռնիկ կնոջ
հոգին մեռած էր իր մեղքերուն պատճառով, եւ անոր սիրտը
կեանքով չէր բաբախեր: Կոտրած ու խոնարհած էր անոր
հոգին: Եւ ահա իր բարձր ու սուրբ
սուրբ տեղէն դէպի երկիր
խոնարհած Տէրը, տեսաւ կոտրած ու բուժում փնտռող անոր
սիրտը, տեսաւ մեռած ու կեանք աղերսող անոր հոգին, եւ
բուժեց բուժումի կարօտ անոր սիրտը, կենդանացուց կեանքի
կարօտ անոր հոգին:
դ) Հաստատեցինք, թէ մազերով Յիսուսի ոտքերը սրբելը
խոնարհութեան արտայայտութիւն
արտայայտութիւն էր, բայց ո´
ո´չ միայն
խոնարհութեան արտայայտութիւն էր, այլ նաեւ` խոնարհ
գործերը կատարելու պատրաստակամութեան արտայայտուարտայայտութիւն: Կինը իր մազերով Տիրոջ ոտքերը սրբելով, ուզեց ցոյց
տալ Տիրոջ եւ անոր շուրջը գտնուող Փարիսեցիներուն, թէ ինք
պատրաստ էր ամենէն խոնարհ ու խոնարհեցուցիչ, ամենէն
համեստ ու համեստացուցիչ գործերը անգամ կատարելու:
Եթէ այս կնոջ նման մենք եւս խոնարհած ենք Տիրոջ ոտքերուն
առջեւ ու մեր մեղքերուն համար թողութիւն գտած ենք,
արդեօք սիրով կ'ընե՞նք խոնարհ ու խոնարհեցուցիչ գործերը,
ուրախութեամբ կը կատարե՞նք համեստ ու համեստացուցիչ
արարքները, թէ` կը փնտռենք այնպիսի´
այնպիսի´ գործեր որոնք
կրնան մեզ մարդոց ուշադրութեան ու ծափահարութեան
առարկան դարձնել:
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6) «Կը համբուրէր ոտքերը»:
ոտքերը»:
Կինը կը գիտակցէր թէ Յիսուս սովորական անձ մը չէր,
լոկ մարգարէ մը չէր, այլ` նոյնինքն Աստուած, Տէրը
մարդկութեան ու տիեզերքին: Ան այս համոզումով ու այս
հաւատքով մօտեցաւ անոր, կ'ըսէ Սարգիս Վրդ. Կունդը: Հին
Կտակարանեան ժամանակներուն երբեք չէր եղած եւ ոչ մէկ
ատեն եղած է, որ անձ մը, մարդու մը ոտքերը համբուրէ, իր
ացունքներովը զանոնք թրջէ ու մազերովը
մազերովը սրբէ` իր մեղքերու
ներումին համար:
Երանի՜ մեղաւոր այս կնոջ որ առիթը ունեցաւ համբուհամբուրելու իր Արարիչ Աստուծոյն` Տէր Յիսուս Քրիստոսի ոտքերը,
զորս ցանկացին համբուրել պատմութեան բոլոր սուրբերը:
Երանի՜ անոր, որովհետեւ իր նիւթեղէն շրթներով
համբուրեց նիւթեղէն արարածի
արարածի պատկերով յայտնուած
մարդեղացեալ Աստուածորդին, որ եկած էր զինք յաղթող
դարձնելու իր նիւթեղէն բնութեան դէմ:
Երանի՜ անոր, որովհետեւ իր մեղաւոր շրթունքները
դպցնելով իր Փրկիչ Աստուծոյն ոտքերուն` բուժուեցան ու
մաքրուեցան իր շրթները, ճիշդ ինչպէս կրակի կայծը երբ
դպցուեցաւ Եսայի մարգարէին շրթունքներուն` անոնք
բուժուեցան ու մաքրուեցան:
Երանի՜ անոր, որովհետեւ մահուան գործիք դարձած
անոր բերանն ու շրթունքները երբ համբուրեցին ու ճաշաճաշակեցին Կենաց Հացը` դարձան կենսատու խօսքեր
արտաբերող կեանքի գործիք:
Երանի՜ անոր, որովհետեւ
որովհետեւ զԱստուած անարգող անոր
բերանն ու շրթունքները երբ հպեցան Փառաւորին ոտքերուն,
զԱստուած փառաւորող քնարի վերածուեցան:
Երանի՜ անոր, որովհետեւ մեղքով քոսոտացած անոր
բերանն ու շրթունքները երբ հանգչեցան Տիրոջ ոտքերուն
վրայ, գոհաբանական երգեր առ Աստուած առաքող ծնծղանեծնծղաներու փոխակերպուեցան:
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Երանի՜ անոր, որովհետեւ դաշտի խոտին ու փուշին պէս
շուտով հողի վերածուելիք անոր բերանն ու շրթունքները երբ
դպան Կենաց Ծառի բունին` Քրիստոսի ոտքերուն,
արքայութեան ծաղիկի վերածուեցան:
Երանի՜ անոր, որովհետեւ Չարին կողմէ կապուած անոր
բերանն ու շրթունքները երբ փարեցան պաշտելի ԱզատարաԱզատարարին ոտքերուն, ազատ արձակուեցան իրենց կապանքներէն:
Երանի՜ անոր, բի´
բի´ւր երանի, որովհետեւ առաջին անձն
էր որ կը համբուրէր Յիսուսի ոտքերը: Իրմէ ետք ալ մէկը
չհամբուրեց, գէթ Աւետարաններուն համաձայն: Անոր
համբոյրը` Յիսուսի հանդէպ սուրբ սիրոյ համբոյր էր,
պաշտամունքի համբոյր էր, երկրպագութեան համբոյր էր,
գորովալից համբոյր էր, շնորհակալութեան համբոյր էր,
երախտագիտութեան համբոյր էր:
7) «Եւ իւղով կ'օծէր զանոնք»:
զանոնք»: Աւետարաններուն մէջ
երկու անձեր միայն իւղով օծեցին Յիսուսի ոտքերը
ոտքերը եւ իրենց
մազերով սրբեցին զանոնք. այս պոռնիկ կինը, եւ Ղազարոսի
քոյրը` Մարիամ (Յովհաննէս 11.2, 12.3): Քանի մը նշումներ.նշումներ.ա) «Քրիստոս»
Քրիստոս» բառը Յունարէն լեզուէն առնուած բառ է եւ
կը նշանակէ` Օծեալ: Պոռնիկ կինը իւղով օծելով Քրիստոսի
ոտքերը, փաստեց թէ ինք կ'ընդունէր
կ'ընդունէր Յիսուսը իբրեւ
խոստացեալ Մեսիան, այսինքն` Օծեալը: Կնոջ համար
Յիսուս Հին Կտակարանի մարգարէներուն նման մարգարէ մը
չէր, այլ խոստացեալ Մարգարէն էր (Բ.Օրինաց 18.18),
խոստացեալ Փրկիչն ու Թագաւորը: Երբ մենք մօտենանք
Յիսուսի` այս գիտակցութեամբ է որ պէտք է մօտենանք:
մօտենանք:
բ) Քրիստոս որ գլուխն է եկեղեցիին, թոյլ տուաւ որ
մեղաւոր այս կինը իր ոտքերը իւղով օծէ: Այդ ընելով, կինը
լռելեայն կերպով, գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար, մեզի
ցոյց տուաւ, թէ Քրիստոս ի´
ի´նքն է գլուխը եկեղեցւոյ, եւ ի´
ի´նքն է
որ հետագային իր հիմնելիք եկեղեցիին պիտի
պիտի շնորհէ Սուրբ
Հոգիին օծութիւնը: «Սուրբ Հոգիի օծութիւն»
օծութիւն» ըսելով, կը
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հասկնանք, Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած յատուկ պարգեւներ
ու շնորհքներ` յատուկ նպատակներու իրագործման համար,
յատուկ գործեր կամ պարտականութիւններ իրագործելու
համար, կամ յատուկ առաքելութիւն մը յաջողցնելու
յաջողցնելու համար:
գ) Հին Կտակարանեան ժամանակներուն իւղով
կ’օծուէին թագաւորները: Հետեւաբար, կինը Քրիստոսի
ոտքերը իւղով օծելով մեզի ցոյց տուաւ թէ Քրիստոս թագաւոր
է: Յիշենք որ Սամուէլ իւղի շիշ մը առաւ ու թափեց Սաւուղի
գլխուն վրայ ու զայն թագաւոր օծեց (Ա.Թագաւորաց
(Ա.Թագաւորաց 10.1):
Սամուէլ իւղի եղջիւրով օծեց նաեւ Դաւիթը (Ա.Թագաւորաց
16.13: Բ.Թագաւորաց 2.4,7, 5.3, եւայլն):
եւայլն): Սադովկ քահանան
իւղի եղջիւրով օծեց Սողոմոնը (Գ.Թագաւորաց 1.39): Յիշենք
որ Սաղմոսներու գիրքին մէջ Յիսուս արդէն օծուած թագաւոր
իբրեւ կը ներկայանայ: Սաղմոսներու
Սաղմոսներու 22-րդ գլուխը ամբողամբողջութեամբ կը խօսի Աստուծոյ ընտրած թագաւորին մասին, որ
Քրիստոս ինքն է: Անոր 66-րդ համարին մէջ Քրիստոս կը
ներկայանայ Հայր Աստուծոյ կողմէ օծուած Թագաւոր իբրեւ:
Գործք Առաքելոցի 4.274.27-ին մէջ նաեւ կը կարդանք Հօրը կողմէ
Որդիին օծութեան մասին: Թէեւ տուալ համարներուն մէջ
նիւթական իւղով օծուած ըլլալու մասին խօսք չկայ, եւ
սակայն, կայ ակնարկութիւն իսկական օծութեան` որ Սուրբ
Հոգիով օծուիլն է, որով օծուած էր Քրիստոս (Ղուկաս 4.18:
Եսայի 61.1: Գործք 10.38):
դ) Հին Կտակարանի մէջ իւղով կ’
կ’օծուէին նաեւ
քահանաները:
քահանաները: Ուստի կնոջ ձեռքով Քրիստոսի ոտքերուն
օծումը, Քրիստոսի Քահանայապետական պաշտօնի բացաբացայայտումն է: Ելից գիրքին մէջ Աստուած պատուէր կու տայ
Մովսէս մարգարէին, որ քահանայութեան համար իւղով օծէ
Ահարոնն ու անոր որդիները (Ելից 40.1340.13-15: Տե´
Տե´ս նաեւ` Ելից
28.41, 30.30: Ղեւտացւոց 7.36):
ե) Տակաւին, Հին Կտակարանին
Կտակարանին մէջ իւղով կ’
կ’օծուէին
մարգարէները: Կը կարդանք թէ ինչպէս Աստուած Եղիա
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մարգարէն կը ղրկէ, որպէսզի Եղիսէն մարգարէ օծէ իր տեղ
(Գ.Թագաւորաց 19.16: Տե´
Տե´ս նաեւ` Ա.Մնացորդաց 16.22:
Սաղմոս 105.15): Սիմոն Փարիսեցին չէր ընդուներ որ Յիսուս
մարգարէ է, եւ ահա այս կինը անոր ոտքերը օծելով` ցոյց
տուաւ Սիմոնին ու Սիմոնի տանը մէջ հաւաքուած բոլոր
Փարիսեցիներուն, թէ Յիսուս ո´
ո´չ թէ մարգարէ մըն է, այլ`
Մարգարէն, խոստացուած մարգարէն ու Փրկիչը:
զ) Անցեալին հրեաներ իրենց մեռելները օծելու
օծելու
սովորութիւն ունէին: Այս իմաստով, կինը Յիսուսի ոտքերը
օծելով, Յիսուսի մա´
մա´հն է որ պատմեց, եւ լռելեայն կերպով
ցոյց տուաւ թէ Յիսուս շուտով պիտի մեռնէր մեր փրկութեան
համար: Յիշենք որ երբ առիթով մը Յիսուս կնոջ մը կողմէ
օծուեցաւ` այդ օծումը իր թաղումին որպէս նշան
նշան ընդունեց:
Յիշենք դրուագը: Երբ Յիսուս կը գտնուէր բորոտ Սիմոնի
տանը մէջ, «կին մը եկաւ, որ ազնիւ եւ սուղ նարդոս իւղի շիշ

մը ունէր, եւ շիշը կոտրելով` իւղը թափեց Յիսուսի գլխուն»:
գլխուն»:

Այս տեսնելով, աշակերտներէն ոմանք առարկեցին թէ
պատահածը վատնում էր, եւ թէ կարելի էր իւղը ծախել եւ
աղքատներուն
օգնել:
Այսպէս
ըսողներուն
Յիսուս
պատասխանեց. «Այս կինը…
կինը… իմ մարմինս սկիզբէն օծեց
թաղումիս որպէս նշան»
նշան» (Մարկոս
(Մարկոս 14.314.3-8):
է) Կնոջ գործածած իւղը հասարակ եւ աժան իւղ մը չէր,
այլ, ինչպէս 3737-րդ համարը ցոյց կու տայ, «անուշահոտ ազնիւ
իւղի
իւղի շիշ»
շիշ» մըն էր: Կինը իր լաւագոյնը ընծայեց Տիրոջ: Իր
ամենէն թանկագինը զոհեց Տիրոջ ոտքերուն առջեւ: Սորվինք
իրմէ մեր լաւագոյնը տալ Տիրոջ, մեր գեղեցկագոյնը ու մեր
ամենէն թանկագինը ընծայել անոր: Չտա´
Չտա´նք խոտելի բան`
մեզ խոտելի դարձնող մեր մեղքերէն մեզ ազատող Տիրոջ:
Տիրոջ:
Չտա´
անկատար
բան`
Կատարեալին
ու
մեզ
Չտա´նք
կատարելութեան Առաջնորդողին: Չտա´
Չտա´նք արհամարհելի
բան` Փառաւորին ու մեզ իր փառքով զարդարել Ուզողին:
Չտա´
Չտա´նք մեր սեղաններէն ինկած փշրանքներէն` երբ գիտենք
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որ Տէրը իր սեղանի փշրանքներով անգամ կրնայ կերակրել
համայն մարդկութիւնը:
մարդկութիւնը: Չտա´
Չտա´նք մեր աւելորդէն Անոր` որուն
աւելորդը կը բաւարարէ ու կը գոհացնէ մարդկային սերունդի
բոլոր կարիքները: Հաւանաբար մտածէք` «մեզմէ ո՞վ իր
աւելորդէն կու տայ Տիրոջ»:
Տիրոջ»: Իսկ ես կը հարցնեմ` «մեզմէ ո՞վ
իր աւելորդէն չի տար Տիրոջ»:
Տիրոջ»: Հաւանաբար ձեր մտածումը
աւելի ճիշդ
ճիշդ ու տեղին է քան իմ հարցումս: Բայց տուեալ
մտածումը ես կը հասկնամ տարբեր ձեւով: Ճի´
Ճի´շդ էք` «մեզմէ
ո՞վ իր աւելորդէն կու տայ Տիրոջ»:
Տիրոջ»: Մարդիկ իրենց աւելորդէն
անգամ չեն տար Տիրոջ: Անոնք որոնք շաբթուան մէջ դրամ կը
շահին ու անկէ բաժին չեն հաներ աղքատին ու զրկեալին`
զրկեալին`
անոնք իրենց աւելորդէն անգամ Տիրոջ չտուողներ կը
նկատուին: Անոնք որոնք իրենց սիրած Քրիստոսին գիրքը`
Աստուածաշունչը չեն կարդար, եւ կ'առարկեն թէ ժամանակ
չունին` կը նշանակէ թէ անոնք իրենց աւելորդէն անգամ
Տիրոջ չեն տար: Անոնք որոնք Կիրակի օրը եկեղեցի չեն գար,
սուրբ Պատարագին ներկայ չեն ըլլար ու իրենց
մասնակցութիւնը չեն բերեր` դարձեալ, կը նշանակէ թէ
անոնք իրենց աւելորդէն անգամ Տիրոջ չեն յատկացներ:
Ի՞նչ են կեանքիդ «անուշահոտ ազնիւ իւղի այն շիշերը»,
շիշերը»,
զորս չես ուզեր Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ դնել: Ի՞նչ են քեզի
համար այն
այն արժէքները, այն գանձերն ու հարստութիւնները
զոր կը դժուարանաս Տիրոջ ոտքերուն առջեւ դնելու: Կա՞յ բան
մը որ Աստուծմէ չես առած: Իսկ եթէ ամէն բան «Աստուծմէ

առած ես` ինչո՞ւ կը պարծենաս, մէկու մը պէս` որ կը խորհի
թէ Աստուծմէ բան առած չէ»
չէ» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս 4.7), եւ ինչո՞ւ
ինչո՞ւ կը

դժուարանաս ամէն բան Աստուծոյ փառքին համար
յատկացնելու: Աստուծմէ առածդ` Աստուծոյ փառքին համար
պէտք չէ՞ գործածես:
ը) Կինը յատուկ նպատակով մը եկաւ Յիսուսի մօտ, եւ
այդ նպատակն էր` ողբալ Տիրոջ ոտքերուն մօտ իր մեղքերուն
համար, եւ օծել անոր ոտքերը: Եթէ այս
այս նպատակով եկած
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չըլլար` հետը իւղի շիշ մը բերած պիտի չըլլար, եւ ո´
ո´չ ալ
Տիրոջ ոտքերը արցունքներով թրջելէ, զանոնք իր մազերով
սրբելէ, համբուրելէ ու օծելէ ետք` Տիրոջ կողմէ մեղքերու
թողութիւն պիտի ստանար, կամ քաջալերական խօսք մը
պիտի լսէր: Յիսուս կը ճանչնայ մարդոց
մարդոց սիրտերը ու կը քննէ
անոնց ամենէն խորունկ մտածումները: Եթէ մեղքերու
թողութիւն ձեռք ձգելու նպատակով եկած չըլլար` Տէրը
թողութիւն պիտի չշնորհէր իրեն: Գալով մեզի, երբ մենք կը
մօտենանք Տիրոջ` ի՞նչ նպատակով կը մօտենանք: Երբ
կ'աղօթենք` ի՞նչ նպատակով կ'աղօթենք: Երբ եկեղեցի կու
գանք` ի՞նչ նպատակով կու գանք: Երբ Աստուածաշունչ կը
կարդանք` ի՞նչ նպատակով կը կարդանք: Երբ բարեգորբարեգործութիւն մը կ'ընենք` ի՞նչ նպատակով կ'ընենք: Ինչ որ
կ'ընենք` պէտք է յատուկ նպատակով մը ընենք: Աննպատակ
արարք մը` չի կրնար արդիւնք տալ: Եթէ կ'աղօթենք
կ'աղօթենք առանց
Տիրոջ ներկայութեամբ լեցուելու նպատակ ունենալու` երբեք
ալ Տէրը մեզ իր ներկայութեամբ պիտի չլեցնէ: Եթէ եկեղեցի
կու գանք առանց Աստուծոյ հանդիպելու նպատակ
ունենալու` երբեք ալ Աստուած պիտի չհանդիպի մեզի եւ
ինքզինք պիտի չյայտնէ մեզի: Եթէ Աստուածաշունչ կը
կարդանք առանց Սուրբ Հոգիին ձայնը հոնկէ լսելու
նպատակը ունենալու` երբեք ալ Սուրբ Հոգին պիտի չխօսի
մեզի Աստուածաշունչին ընդմէջէն: Աստուած ինչ որ ըրաւ
անցեալին, ինչ որ կ'ընէ այսօր եւ ինչ որ պիտի ընէ
ապագային` միշտ յատուկ նպատակով մը, յատուկ ծրագիրով
մը եւ յատուկ առաջադրութեամբ մը ըրաւ, կ'ընէ ու պիտի ընէ:
Մենք եւս, նպա
նպատակաւոր կերպով աշխատող Աստուծոյ մը
հետեւորդները իբրեւ, պէտք է մեր կեանքին մէջ ունենանք
նպատակ, եւ մեր կեանքին առաջին ու հիմնական նպատակը
պէտք է ըլլայ նոյնինքն Կեանքը` Քրիստոս ինք: Եթէ Քրիստոս
ինք չէ նպատակը մեր կեանքին, կը նշանակէ թէ ո´
ո´չ նպատակ
ունինք եւ ո´
ո´չ ալ կեանք:
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«Փարիսեցին, որ հրաւիրած էր Յիսուսը, ասիկա
տեսնելով` ինքն իրեն
իրեն կ’
կ’ըսէր.ըսէր.- “Եթէ այս մարդը մարգարէ
ըլլար, պէտք է գիտնար թէ ո´
ո´վ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ
թէ ի´
(Ղուկաս 7.39):
ի´նչպիսի մեղաւոր կեանք մը կ’
կ’ապրի ան”
ան”» (Ղուկաս
1) Սիմոն հարցականի տակ առաւ Յիսուսի մարգարէ
ըլլալու իրողութիւնը: Ասիկա ժխտական մտածում մըն էր
Յիսուսի մասին: Սիմոն ժխտական բան մտածելով Յիսուսի
մասին` ոտնակոխ ըրած եղաւ իր հայրերուն աւանդութիւնը.
որովհետեւ աւանդաբար սորված էին, որ բացարձակ
յարգանքով ու սիրով պէտք էր վերաբերէին իրենց տունը
եկող կամ այցելող ոեւէ անհատի հետ: Ոեւէ հրեայ
պարտաւոր էր յարգանքով վարուիլ քովը եկող հիւրին հետ,
թէ´
թէ´ արտաքնապէս եւ թէ´
թէ´ ներքնապէս:
«Արտաքին յարգանք»
յարգանք» ըսելով կը հասկնանք` հիւրին
ոտքերը լուալը, անոր բարի
բարի գալուստի համբոյր մը տալը,
նստելու համար անոր հանգստաւէտ տեղ մը տրամադրելը,
դիմացը առատ ճաշ դնելը, եւայլն:
եւայլն:
Իսկ «ներքին յարգանք»
յարգանք» ըսելով կը հասկնանք` հիւրին
մասին ժխտական բան չմտածելն ու չխորհիլը, անոր
կապուած վատ ծրագիրներ մեր մտքին մէջ չսնուցանելը,
անոր կամքին չհակադրուիլը, անոր հետ վէճի չմտնելը,
ծուղակի մէջ ձգելու համար անոր հարցում չհարցնելը, եւայլն:
եւայլն:
Սիմոն ո´
ո´չ արտաքնապէս յարգեց Յիսուսը եւ ո´
ո´չ ալ
ներքնապէս: Արտաքնապէս չյարգեց, որովհետեւ, ան ոչ
ոտքերը լուալու համար ջուր տուաւ Յիսուսի, ո´
ո´չ բարի
գալուստի համբոյր
համբոյր մը տուաւ անոր, եւ ո´
ո´չ ալ գլուխը իւղով
օծեց (Ղուկաս 7.447.44-46). նոյնիսկ չենք կարդար թէ Յիսուս ճաշ
կերաւ: Ներքնապէս ալ չյարգեց, որովհետեւ երբ մտածեց ինքն
իրեն,
իրեն, որ եթէ Յիսուս «մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ
ո´վ է իրեն մօտեցող այս կինը»,
կինը», կը նշանակէ թէ ան
ժխտական բաներ մտածեց Յիսուսի ինքնութեան, առաքելուառաքելութեան, կարողութեան, եւ փրկչական պաշտօնին մասին:
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Խօսինք մեր անձերուն մասին: Մենք թէ´
թէ´ արտաքնապէս
եւ թէ´
թէ´ ներքնապէս կը յարգե՞նք մեր տունը եկող հիւրերը:
Նախ անդրադառնանք արտաքնապէս յարգելու մասին:
Արտաքնապէս յարգած
յարգած կ’
կ’ըլլանք մեր հիւրերը, երբ ամենէն
հանգստաւէտ տեղը մեր տան մէջ` իրենց կը տրամադրենք,
երբ մեզի համար թանկագին կամ համով եղածը սառնասառնարանին մէկ անկիւնը չենք պահեր, այլ զայն կը դնենք անոնց
դիմաց, երբ պտուղին լաւագոյնը, այլ խօսքով հասունցածը կը
դնենք անոնց դիմաց,
դիմաց, երբ անուշեղէնին ամենէն համեղը կը
հրամցնենք անոնց եւ ո´
ո´չ թէ աժան տեսակը: Պէտք է մեր քով
եկող հիւրերուն հետ վարուինք այնպէս` ինչպէս պիտի
ուզէինք որ անոնք կամ ուրիշներ մեզի հետ վարուէին երբ
հիւրութեան երթայինք անոնց. եւ ասիկա Տէրունական
պատուէր է. «Ինչ որ
որ կ’
կ’ուզէք որ մարդիկ ընեն ձեզի, նոյնը ըրէք
դուք անոնց»
անոնց» (Մատթէոս
(Մատթէոս 7.12): Գալով մեր նմանը կամ մեր քով
եկող հիւրը ներքնապէս յարգելու մասին: Առաջին հերթին,
ներքնապէս յարգելը` մարդոց հետ անկեղծ ըլլալ կը
նշանակէ: Պէտք է անկեղծ ըլլանք նախ մեր ժպիտին մէջ: Այլ
խօսքով,
խօսքով, երբ մարդոց կը ժպտանք` միայն մեր երեսը չէ որ
պէտք է ժպտայ, այլ նաեւ մեր սիրտն ու հոգին: Ժպտալ երբ
մեր սիրտը չ’
չ’ուզեր ժպտալ` մեզ կեղծաւորներու շարքին կը
դասէ: Երկրորդ, պէտք է անկեղծ ըլլանք մեր խօսքերուն ու
արտայայտութեանց մէջ: Օրինակ, շրթներով յաջողութիւն
մաղթել մեր նմանին, երբ չենք ուզեր անոր յաջողութիւնը ու
չենք ուրախանար անոր յաջողութեան համար` դարձեալ, մեզ
կեղծաւորներու շարքին կը դասէ: Բարին ցանկալ մեր
դիմացինին, երբ չենք ուզեր անոր բարիքը` կեղծաւորութիւն
է:
2) «Փարիսեցին... ինքն իրեն
մտքին մէջ
իրեն կ'ըսէր»:
կ'ըսէր»: Սիմոն իր մտքին
կը մտածէր, բայց ամենագէտն Աստուածորդին գիտցաւ անոր
միտքն ու մտքի մտածումը: Աւետարանները ցոյց կու տան, թէ

285

Յիսուս կը թափանցէ մարդոց միտքերուն մէջ ու գիտէ անոնց
մտածումները: Այսպէս, օրինակ.օրինակ.Երբ Յիսուս անդամալոյծի մը մեղքերը ներեց, Օրէնքի
ուսուցիչներէն
ուսուցիչներէն ոմանք մտածեցին որ իր ըրածը հայհոյութիւն
էր. «Յիսուս գիտցաւ անոնց մտածումը»
(Մատթէոս 9.4:
մտածումը» (Մատթէոս
Մարկոս 2.8: Ղուկաս 5.22):
Երբ Յիսուս զգուշացուց իր աշակերտները ՍադուկեցինեՍադուկեցիներու եւ Փարիսեցիներու խմորէն, անոնք սկսան մտածել թէ
Յիսուս այդպէս ըսաւ, որովհետեւ մոռցած էին
էին իրենց հետ հաց
առնել. «Յիսուս գիտցաւ անոնց մտածումը»
մտածումը» (Մատթէոս
(Մատթէոս 16.8:
Մարկոս 8.17):
Երբ Փարիսեցիները չարամտութեամբ հարցուցին
Յիսուսի, թէ արդեօք պէ՞տք էր որ կայսրին տուրք տային թէ
ոչ. «Յիսուս հասկցաւ անոնց չարամտութիւնը»
չարամտութիւնը» (Մատթէոս
(Մատթէոս
22.18). «հասկցաւ անոնց կեղծաւորութիւնը
(Մարկոս 12.15).
կեղծաւորութիւնը»
աւորութիւնը» (Մարկոս
խորամանկութիւնը» (Ղուկաս
«հասկցաւ անոնց խորամանկութիւնը»
(Ղուկաս 20.22):
Օրէնքի ուսուցիչները եւ Փարիսեցիները կը սպասէին,
տեսնելու համար թէ արդեօք Յիսուս Շաբաթ օրով պիտի
բժշկէ՞ր գօսացած ձեռքով մարդը, որպէսզի ամբաստանէին
զայն. «Յիսուս գիտցաւ անոնց մտածումը
(Ղուկաս 6.8):
մտածումը»
մը» (Ղուկաս
Երբ մարդիկ Յիսուսը ծուղակի մէջ ձգելու համար
ուզեցին իրմէ որ հրաշք մը գործէ, «Յիսուս գիտցաւ անոնց
մտածումը»
մտածումը» (Ղուկաս
(Ղուկաս 11.17):
Երբ երրորդ անգամ Յիսուս հարցուց Պետրոսի` «կը
սիրե՞ս զիս»,
ՏԷ´Ր, ԴՈՒՆ ԱՄԷՆ
զիս», Պետրոս պատասխանեց. «ՏԷ´
ԻՆՉ ԳԻՏԵՍ, եւ գիտես թէ
թէ կը սիրեմ քեզ»
քեզ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 21.17):
Այո´,
Այո´, Յիսուս ամէն ինչ գիտէր. գիտէր թէ Պետրոս զինք կը
սիրէր: Գիտէր Պետրոսի սիրտը, եւ գիտէր որ անոր
ուրացումները տկարութեան ու վախի հետեւանք էին, եւ ո´
ո´չ
թէ դաւաճանութեան: Պետրոս առաքեալին խօսքը` «ՏԷ´
ՏԷ´Ր,
ԴՈՒՆ ԱՄԷՆ ԻՆՉ ԳԻՏԵՍ»,
ԳԻՏԵՍ», զօրեղապէս կը վկայեն, թէ
Յիսուս լաւապէս ու խորապէս կը ճանչնայ մարդոց սիրտն ու
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սրտի խորհուրդները, միտքն ու մտքի մտածումները, հոգին
ու հոգիի ծածկաբանութիւնները: Յիսուս ոչ միայն մեր
մտածածները գիտէ, այլ նաեւ` հետագային մեր մտածելիքմտածելիքները:
Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ,
հաստատէ, թէ «Աստուծոյ խօսքը

կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ երկսայրի սուր,
եւ կը թափանցէ մարդուս հոգիին ու շունչին մէջ, մինչեւ ողն
ու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին խորհուրդները»
խորհուրդները»
(Եբրայեցիս 4.12): Եթէ երբեք Աստուծոյ Խօսքը «կը թափանցէ
մարդուս հոգիին ու շունչին մէջ... եւ կը քննէ մտածումներն ու
սրտին խորհուրդները»,
ի´նք կ'ընէ
խորհուրդները», որքա՜ն աւելի Աստուած ի´
նոյն գործը:
Վերջապէս, յիշենք Յիսուսի հետեւեալ նշանաւոր խօսքը.

«Չկայ ծածուկ բան մը որ չյայտնուի եւ ոչ ալ գաղտնի բան` որ
չգիտցուի»
չգիտցուի» (Ղուկաս
(Ղուկաս 12.2: Մատթէոս 10.26):
10.26): Յիսուս ի´
ի´նքն է
այն անձը որուն համար ծածուկ կամ գաղտնի բան չկայ:
Յիսուս ի´
ի´նքն է որ ծածուկ բաները պիտի յայտնէ եւ գաղտնի
բաները պիտի գիտցնէ: Ան ի՞նչպէս կրնայ ծածուկ բաները
յայտնել կամ գաղտնի բաները գիտցնել, եթէ երբեք անոնք
իրեն համար յայտնի ու յստակ չեն:
չեն:
3) «Պէտք է գիտնար թէ... ի´
ի´նչպիսի մեղաւոր կեանք մը
կ’ապրի ան»:
ան»: Սիմոն Փարիսեցիին համար պոռնիկ կինը լոկ
մեղաւոր մըն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար` փրկութեան
կարօտ հոգի մըն էր անիկա: Սիմոնի համար պոռնիկ կինը
քարկոծման արժանի մէկն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար`
դեւերու
դեւերու քարկոծումէն ազատելու կարիքը ունեցող անձ մը:
Սիմոնի համար կինը մահուան արժանի մէկն էր, մինչդեռ
Յիսուսի համար` նո´
նո´ր կեանքի կարօտ մէկը: Գալով մեզի, ո՞վ
են մարդիկ մեզի համար: Ո՞վ են մանաւանդ մեր
հակառակորդները մեզի համար. լոկ մարդիկ որ պէտք է
մեռցուի՞ն. մարդիկ
մարդիկ որ պէտք է պատժուի՞ն. մարդիկ որ պէտք
է Աստուծոյ կողմէ հարուածուի՞ն: Եթէ մեր սիրտերը
287

նորոգուած են Քրիստոսով, անոնք պէտք է Քրիստոսի սրտին
նմանութիւնը ըլլան. բնաւ պէտք չէ չարիք ցանկան ուրիշին
համար: Սիրտ մը որ չարիք կը ցանկայ իր նմանին համար`
չա´
չա´ր սիրտ է:
4) Սիմոն միայն կնոջ մեղքերը տեսաւ. իսկ Յիսուս ո´
ո´չ թէ
անոր մեղքերը, այլ` իր մեղքերէն ձերբազատելու անոր
փափաքը տեսաւ: Մենք եւս, երբ կը դիտենք մարդոց կեանքը,
հոն միայն մեղքին ներկայութիւնը չտեսնենք, միայն անոնց
տկարութիւններն ու խեղճութիւնները չտեսնենք, այլ` մեղքէն
եւ իրենց տկարութիւններէն ու խեղճութիւններէն ձերբազաձերբազատելու անոնց փափաքը տեսնենք, իսկ եթէ նման փափաք
չունին, աղօթենք որ Աստուած ի´
ի´նք անոնց մէջ մեղքէն
ձերբազատելու փափաք դնէ:
5) Սիմոն ո´
ո´չ Յիսուսի գթառատ սիրտը տեսաւ, եւ ո´
ո´չ ալ
գթառատութեան կարօտ կնոջ սիրտը:
սիրտը: Քրիստոս սակայն,
տեսա´
տեսա´ւ կնոջ գթառատութեան կարօտ սիրտը, տեսա´
տեսա´ւ անոր
զղջումնալից հոգին, տեսա´
տեսա´ւ անոր ապաշխարութեան
արցուն
արցունքները: Քրիստոս Սիմոնին չտեսածը տեսաւ: Այո´,
Այո´,
Քրիստոս մարդոց չտեսածը կը տեսնէ. մարդոց չնշմարածը կը
նշմարէ: Մեզի համար աներեւելին` Քրիստոսի
Քրիստոսի համար
երեւելի է, եւ անորոշը` որոշ: Անտեսանելին Աստուած չի
կրնար չտեսնել անտեսանելին: Մարդոց սրտին մէջ բնակիլ
ուզող Արարիչը` չի կրնար չգիտնալ մարդոց սրտի խորհուրդխորհուրդները:
Մարդիկ երեւոյթին կը նային, Քրիստոս սակայն սրտին
կը նայի: Մարդիկ մարդոց բերանէն ելած խօսքերուն կը
նային, Քրիստոս սակայն անոնց սրտի խորհուրդներուն կը
նայի: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Աստուած գիտէ
մարդոց մտածումներն ու սրտի խորհուրդները. ան նաեւ կը
վկայէ, թէ «չկայ արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն

վրիպի: Անիկա պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց
ամբողջ մերկութեամբ»
մերկութեամբ» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 4.124.12-13): Բազմաթիւ են
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այն համարները որոնք ցոյց կու տան, թէ Աստուած կը
ճանչնայ մարդոց սիրտերը: Յիշեմ լոկ մի քանին: Իրենք
զիրենք մարդոց արդար ցոյց տուող Փարիսեցիներուն`
Քրիստոս ըսաւ. «Դուք ձեզ ուրիշներուն արդար ցոյց կու տաք,
սակայն Աստուած գիտէ ձեր սիրտերը»
սիրտերը» (Ղուկաս
(Ղուկաս 16.15):
Առաքեալները Յուդան փոխարինող անձ մը ընտրելու
համար, հետեւեալ աղօթքը ըրին. «Դուն, Տէ´
Տէ´ր, որ կը ճանչնաս
բոլոր մարդոց սիրտերը…»
սիրտերը…» (Գործք
(Գործք 1.24): Պօղոս առաքեալ
մէջբերելով Սաղմոսներու գիրքէն, կը հաստատէ, թէ` «Տէրը
գիտէ իմաստուններու խորհուրդները…»
խորհուրդները…» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս 3.20:
Սաղմոս 94.11): Դաւիթ մարգարէն խօսքը ուղղելով իր
որդիին` Սողոմոնին` կ’
կ’ըսէ. «Որդեա´
Որդեա´կ իմ Սողոմոն, քու հօրդ

Աստուածը ճանչցի´
ճանչցի´ր ու անոր կատարեալ սրտով ու յօժար
կամքով ծառայութիւն ըրէ´.
ըրէ´. քանզի Տէրը սիրտերը
սիրտերը կը քննէ ու
ամէն միտքերու խորհուրդները կը ճանչնայ»
ճանչնայ» (Ա.Մնացորդաց
(Ա.Մնացորդաց

28.9):
6) Սիմոն ո´
ո´չ Յիսուսի գորովալից սիրտը ունէր, եւ ո´
ո´չ ալ
կնոջ զղջումնալից սիրտը: Ան չգթաց գթութեան կարօտ կնոջ:
Գթալ կրնան միայն անոնք` որոնք Յիսուսի գորովալից
սրտին նման սիրտ ունին:
7) «Եթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ
ո´վ է իրեն մօտեցող այս կինը»:
կինը»: Քիչ մը վերեւ այս տողը յիշած
ատեն ըսինք, թէ Սիմոն իր այս խօսքով կ’
կ’ուրանար Յիսուսի
անձին ինքնութիւնը, առաքելութիւնը, կարողութիւնը, եւ
փրկչական պաշտօնը: Ասոնք պատահականօրէն ընտրուած
բառեր
բառեր չեն, այլ` յատուկ միտումով մը:
ա) Կ’
Կ’ուրանար Յիսուսի ինքնութիւնը,
ինքնութիւնը, որովհետեւ ոչ
միայն չէր ընդուներ որ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էր, ո´
ո´չ
միայն չէր ընդուներ որ անիկա խոստացուած Փրկիչն էր, այլ
նոյնիսկ չէր ընդուներ որ անիկա մարգարէ էր:
բ) Կ’
Կ’ուրանար Յիսուսի առաքելութիւնը,
առաքելութիւնը, որովհետեւ կը
մերժէր որ անիկա Աստուծոյ կողմէ առաքուած, այլ խօսքով`
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ղրկուած մէկն էր: Կը մերժէր անոր խօսքերուն ու գործերուն
մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը տեսնել ու կարդալ:
գ) Կ’
Կ’ուրանար Յիսուսի կարողութիւնը, որովհետեւ կը
խորհէր թէ Յիսուս կարող չէր գիտնալ
գիտնալ «թէ ո´
ո´վ է իրեն
մօտեցող այս կինը»:
կինը»: Ան ամենակարող Տիրոջ կարողութիւնը
սահմանափակ կը տեսնէր:
դ) Կ’ուրանար Յիսուսի փրկչական պաշտօնը, որովհետեւ
չէր անդրադառնար որ Յիսուս աշխարհ եկած էր այս մեղաւոր
կնոջ նման մարդիկը փրկելու պաշտօնով:
8) «Պէտք է գիտնար թէ ո´
ո´վ է իրեն մօտեցող այս կինը»:
կինը»:
Ձեր ուշադրութիւնը կեդրոնացուցէք «մօտեցող»
մօտեցող» բառին վրայ:
Հրեաներ, յատուկ կերպով Օրէնքի ուսուցիչներն ու
Փարիսեցիները, կը հաւատային որ կրնային պղծուիլ ու
«անմաքուր»
անմաքուր» սեպուիլ, եթէ երբեք մօտենային կամ դպնային
մեռելի մը մարմինին, բորոտի մը մարմինին,
մարմինին, եւ կամ պոռնիկի
մը մարմինին: Սիմոն գայթակղեցաւ երբ տեսաւ որ յիշեալ
պոռնիկ կինը մօտեցաւ Յիսուսի ու դպաւ անոր ոտքերուն, իր
մազերովը զանոնք սրբեց, համբուրեց զանոնք ու իւղով օծեց:
Սիմոն այս տեսնելով, խորհեցաւ թէ Յիսուս արդէն
«անմաքուր»
անմաքուր» դարձած էր. մտածեց
մտածեց որ անիկա արդէն պղծուած
էր: Սիմոն չէր անդրադառնար որ դիմացը կեցողը սրբութեան
ու սուրբ Աստուածն էր, որ աշխարհ եկած էր սրբելու մարդ
արարածը զինք պղծող մեղքերէն: Ան ի՞նչպէս կրնար պղծուիլ
մարդոց մեղքերով, երբ աշխարհ եկած էր մաքրելու մարդիկը
մեղքի պղծութենէն: Կամ ի՞նչպէս կրնար «անմաքուր»
անմաքուր»
դառնալ, երբ անօրէնութեամբ կեղտոտած մարդիկը մաքրող
Արարիչն էր: Արդ, մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման ըլլալ:
Կրնա՞նք այս «անմաքուր»
անմաքուր» աշխարհին մէջ պահել մեր հոգիի
մաքրութիւնը: Կրնա՞նք այս պղծալից աշխարհին մէջ պահել
մեր սրտի սրբութիւնը: Կրնա՞նք
Կրնա՞նք խռովալից մեր շրջապատին
մէջ պահել մեր խաղաղութիւնը: Ադամանդը չի կորսնցներ իր
արժէքը երբ ցեխին մէջ կը նետուի: Մենք կրնա՞նք նմանիլ
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ցեխին մէջ նետուած ադամանդին, որ երբեք իր արժէքը չի
կորսնցներ: Արդարեւ, ցեխ մըն է մեղքը, որ կը կորսնցնէ
մարդոց գեղեցկութիւնն
գեղեցկութիւնն ու մաքրութիւնը: Ներկայ աշխարհին
մէջ այդ ցեխէն խուսափիլը անկարելի է, որովհետեւ ամէն
տեղ է անիկա, եւ ամէն անձի ու ամէն երեւոյթի միջոցաւ
կրնայ իր յարձակումը գործել մեր վրայ, բայց մենք, հաստատ
կենանք Յիսուսի ափերուն մէջ: Դուրս չգանք հոնկէ, որպէսզի
մեղքի ցեխը մեզ ալ չլափէ:
9) «Եթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար»:
գիտնար»:
Հրեաներ կը հաւատային, որ եթէ անձ մը Աստուծոյ կողմէ
ղրկուած մարգարէ ըլլար, պէտք էր կարող ըլլար ճանչնալ
մարդիկը, գիտնալ անոնց ներքին մտածումները, միտումներն
ու խորհուրդները. եւ այս բոլորը, Աստուած
Աստուած ի´
ի´նքն էր որ կը
յայտնէր իր մարգարէներուն: Տակաւին, հրեաներ կը
հաւատային որ Աստուած իր մարգարէներուն սկիզբէն կը
յայտնէր իր ծրագիրը, իր ընելիքը: Եւ այս հաւատքը իրենց
եկած էր նոյնինքն Աստուածաշունչէն: Այսպէս, օրինակ, երբ
Աստուած ծրագրեց ու որոշեց Սոդոմն ու Գոմորը կործանել`
ըսաւ. «Միթէ Աբրահամէն պիտի պահե՞մ ինչ որ պիտի ընեմ»
ընեմ»
(Ծննդոց 18.17): Աստուած խօսելով Ամովսայ մարգարէին
միջոցաւ` կ'ըսէ. «Յիրաւի Տէր Եհովան բան մը չ'ըներ, մինչեւ

որ իր գաղտնիքը իր ծառաներուն` մարգարէներուն չյայտնէ»
չյայտնէ»

(Ամովսայ 3.7): Ասորիներու թագաւորը
թագաւորը բազմաթիւ անգամներ
ծրագրեց սպաննել Իսրայէլի թագաւորը, բայց չյաջողեցաւ,
որովհետեւ Աստուած Եղիսէ մարգարէին կը յայտնէր
Ասորիներու թագաւորին չար ծրագիրը, եւ Եղիսէ իր կարգին
տեղեակ կը պահէր եւ կը զգուշացնէր Իսրայէլի թագաւորը
(Դ.Թագաւորաց 6.86.8-12): Նաբուգոդոնոսոր
Նաբուգոդոնոսոր երազ մը տեսաւ ու
մոռցաւ իր երազը. Աստուած Դանիէլ մարգարէին յայտնեց
թէ´
թէ´ երազը եւ թէ´
թէ´ երազին նշանակութիւնը (Դանիէլ 2.19,22):
Հետագային
ըլլալիքը`
Աստուած
սկիզբէն
յայտնեց
Նաբուգոդոնոսորին` Դանիէլի միջոցաւ (Դանիէլ 2.282.28-29):
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Նաբուգոդոնոսոր երկրորդ երազ մը
մը տեսաւ ու պատմեց
Դանիէլին: Երկրորդ այս երազին միջոցաւ, Աստուած Դանիէլ
մարգարէին յայտնեց, թէ Նաբուգոդոնոսոր շուտով պիտի
կորսնցնէր իր թագաւորական գահը, մինչեւ որ ճանչնար
երկնաւոր
իշխանութիւնը,
որմէ
ետք
պիտի
վերահաստատուէր իր թագաւորութիւնը (Դանիէլ 4.26):
Աստուած
Աստուած հրեայ գերիներուն կեանքին մէջ ըլլալիքը սկիզբէն
յայտնեց Եզեկիէլ մարգարէին (Եզեկիէլ 11.25): Պետրոս
առաքեալ Սողոմոնի բակին մէջ իր փոխանցած պատգամի
ընթացքին կը հաստատէ, թէ բոլոր այն բաները զորս
պատահեցան Քրիստոսի կեանքին մէջ` «Աստուած կանուխէն
յայտնած էր բոլոր մարգարէներուն բերնով»
բերնով» (Գործք
(Գործք 3.18):
Յիշեալ բոլոր վկայակոչութիւնները եւ ասոնց նմանները,
յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ Աստուած իր մարգարէներուն եւ
կամ անոնց միջոցաւ կրնայ յայտնել մարդոց կամ իր իսկ
խորհուրդները, մարդոց կամ իր իսկ կամքն ու ծրագիրները:
Տուեալ
Տուեալ բոլոր համարները կը պարզեն, թէ Աստուած իր
մարգարէներուն միջոցաւ, չպատահածը կրնայ ցուցնել
պատահածի պէս. գալիքը` եկածի պէս. չեղածը` եղածի պէս:
Սիրելիներ, Հին Կտակարանեան ժամանակներուն,
Աստուած միայն իր մարգարէներուն միջոցաւ յայտնութիւնյայտնութիւններ կը կատարէր, բայց իր Որդիին մահէն ու յարութենէն ետք,
Աստուծոյ կողմէ յայտնութիւն կամ բացայայտում ունենալու
շնորհքը եւ առիթը դարձաւ սեփականութիւնը բոլոր
հաւատացեալներուն: Եթէ մնայուն կերպով աղօթող մարդիկ
ենք, Տիրոջ ներկայութեան մէջ կեցող ու անոր ներկայութեան
դիմաց խոնարհող մարդիկ
մարդիկ ենք, Տէրը կրնայ որոշ բաներ
յայտնել մեզի մեր նմանին մասին, անոր մտածումներուն կամ
խորհուրդներուն մասին, կամ իր իսկ ծրագիրին եւ ընելիքին
մասին:
10) «Եւ թէ ի´
ի´նչպիսի մեղաւոր կեանք մը կ’
կ’ապրի ան»:
ան»:
Սիմոն գիտէր որ այս կինը մեղաւոր կեանք մը կ'ապրէր, բայց
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չէր կրնար
կրնար օգտակար դառնալ անոր: Եւ ի՞նչպէս կրնար
օգտակար դառնալ, երբ չէր ուզեր հետը խօսիլ ու չէր
հանդուրժեր անոր ներկայութիւնը:
ներկայութիւնը: Ի՞նչպէս կրնար օգնել
անոր հրաժարելու իր մեղքէն` երբ զինք մահուան ու
դատապարտութեան արժանի կը նկատէր: Արդեօք Յիսուս
պիտի կարենա՞ր օգնել կնոջ, եթէ երբեք գարշէր անկէ: Պիտի
կարենա՞ր ներել անոր մեղքերը, եթէ երբեք զինք աններելի
նկատէր, ինչպէս Սիմոն ինք կը նկատէր: Եւ տակաւին,
Յիսուս կրնա՞յ օգնել մեզի եթէ թոյլ չտայ որ մօտենանք իրեն:
Կրնա՞յ սրբել մեր մեղքերը եթէ կը զզուի մեզմէ: Ո´
Ո´չ: Նոյնպէս,
մենք եւս չենք կրնար օգտակար դառնալ մեր նմաններուն,
եթէ երբեք գարշինք անոնցմէ, եւ եթէ չուզենք անոնց մօտենալ
կամ չուզենք որ անոնք մեզի մօտենան: Իրաւունք ունի՞նք
գարշելու մեր նմանէն. մենք ինչո՞վ կը տարբերինք մեր
նմանէն: Աւելի՞ մաքուր ենք քան մեր նմանը: Ո´
Ո´չ: Բայց
նոյնիսկ եթէ աւելի մաքուր ենք քան մեր նմանը, հարց կու
տամ.տամ.- Ո՞վ մաքրեց մեզ: Քրիստոս ինք չէ՞ որ մեզ մաքրեց:
Բայց Քրիստոս պիտի կարենա՞ր կամ պիտի ուզէ՞ր մեզ
մաքրել եթէ երբեք գարշէր ու զզուէր մեզմէ, եւ չմօտենար մեզի
ու թոյլ չտար որ մօտենայինք իրեն:
Սիմոն կ'ակնկալէր
կ'ակնկալէր որ Յիսուս իրեն պէս ըլլար. մէկը` որ
թոյլ չտար որ մեղաւոր մարդը մօտենար իրեն. մէկը` որ
ինքզինք հեռու պահէր մեղաւորէն: Եթէ այս պոռնիկ կինը
Սիմոնին մօտենար, գուցէ Սիմոն անոր ըսէր. «Մէկդի´
Մէկդի´ կեցիր,
ինծի մի´
մի´ դպչիր, որովհետեւ ես քեզմէ սուրբ եմ»
եմ» (Եսայի
(Եսայի 65.5):
Ո՜հ,
Ո՜հ, մենք ո՞վ ենք, որ համարձակինք Աստուծոյ պատկերով
ստեղծուած մարդը վտարել մեր ներկայութենէն:
ներկայութենէն: Մենք պիտի
ուզէի՞նք որ Աստուած մեր մեղքերուն համար` մեզ վտարէր
իր սուրբ ներկայութենէն: Մենք ուրիշէն տարբեր չենք, կ'ըսէ
Պօղոս առաքեալ (Ա.Կորնթացիս 4.7): Բոլորին նման մե´
մե´նք ալ
մեղաւոր ենք: Պոռնիկ կնոջ նման մենք ալ յանցաւոր ենք եւ
փրկութեան կարիքը ունինք:
293

Շնորհակալ ըլլանք Տիրոջ որ տարբեր է մարդոցմէ:
Մարդիկ կրնան փախչիլ մեզմէ, զզուիլ մեզմէ, ձանձրանալ
մեզմէ, տեղի տալ մեր յամառութեան դիմաց, մեր
անտարբերութեան դիմաց: Բայց այդպիսին
այդպիսին չէ Յիսուս: Ան
թէպէտ սո´
սո´ւրբ է, բայց ոչ միայն չի զզուիր մեղաւորէն, այլ կը
սիրէ զայն: Թէպէտ Բարձրեալ է, բայց կը տեսնէ վար ինկածը
ու կը կանգնէ զայն: Թէպէտ երկինքի ու երկրի թագաւորն է,
բայց կը տեսնէ մեղքի ստրուկ դարձած մարդը ու
կ'ազատագրէ զայն:
11) Սիմոնի
Սիմոնի խօսքը շատ հաւանական է նաեւ, որ
նախանձի հետեւանք եղած ըլլայ. որովհետեւ ան կնոջ ըրածն
ու ցուցաբերած սէրը տեսնելով, վստահաբար մտածեց, թէ ինք
չէր կրնար կնոջ նման սիրել, յարգել ու պատուել Յիսուսը, եւ
ո´չ ալ կրնար այնպիսի մէկը ըլլալ, որ կարենար սիրուիլ,
յարգուիլ
յարգուիլ ու պատուըուիլ Յիսուսի նման: Այլ խօսքով, ո´
ո´չ
կրնար կնոջ պէս սիրել, եւ ո´
ո´չ ալ կրնար Յիսուսի պէս
սիրուիլ: Սիմոն ո´
ո´չ Յիսուսը սիրող մեղաւոր կնոջ սիրտը
ունէր, եւ ո´
ո´չ ալ մեղաւոր կինը սիրող Յիսուսի սիրտը: Ահա
թէ ինչու,
ինչու, չկրցաւ հանդուրժել պատահածին:
պատահածին: Կնոջ ըրածը եւ
Քրիստոսի հանդէպ անոր վերաբերմունքը յանդիմանութիւն
էր Սիմոնին համար. ան չկրցաւ հանդուրժել նման յանդիմայանդիմանութեան: Գալով մեզի, ի՞նչ կ’
կ’ըլլայ մեր վերաբերմունքը եթէ
երբեք հանդիպինք այնպիսի մարդոց, որոնք յատուկ սէր
ունին Յիսուսի հանդէպ, եւ որոնք կը վայելեն Յիսուսի
Յիսուսի սէրը:
Կը նախանձի՞նք: Կամ Սիմոնի նման կը մեղադրենք մեր
նմանն ու Աննմա՞նը, արարածն ու Արարի՞չը:
Արարի՞չը: Արդարեւ,
Սիմոն մեղադրեց թէ´
թէ´ Քրիստոսը եւ թէ´
թէ´ պոռնիկ կինը: Չըլլայ
որ մենք եւս նոյնը ընենք, երբ տեսնենք մեր նմանին սէրը
Աստուծոյ հանդէպ, եւ կամ Աստուծոյ սէրը` մեր նմանին
հանդէպ: Եթէ տեսնենք զԱստուած սիրող ու Աստուծոյ սէրը
վայելող մարդիկ, փոխանակ նախանձինք ու դառնութեամբ
լեցուինք անոնց հանդէպ,
հանդէպ, ինչ որ դիւային յարձակում ու
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արարք է, ընդհակառակը, խնդրենք Սուրբ Հոգիէն որ մեզի ալ
սորվեցնէ սիրել զԱստուած ու վայելել Աստուծոյ սէրը: Երբ
հանդիպինք մաքրակենցաղ մարդոց ու դառնութեամբ
լեցուինք անոնց հանդէպ, կը նշանակէ թէ մեր կեանքը
մաքուր չէ, մեր սիրտն ու հոգին մաքուր չեն: Մաքուր մարդիկ
կը սիրեն ու պէ´
պէ´տք է սիրեն իրար: Ուստի, եթէ երբեք մենք
զմեզ փոքր կը զգանք մաքուրներու դիմաց, եւ եթէ
եթէ երբեք մենք
զմեզ յանդիմանուած կը զգանք Աստուածապաշտ կեանք
ապրող մարդոց ներկայութեան, փոխանակ նախանձինք եւ
փոխանակ թոյլ տանք որ ատելութեան զգացումներ յառաջ
գան մեր ներսիդին անոնց նկատմամբ, ընդահակառակը, մեր
սիրտը ընծայենք Տիրոջ եւ Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ
առաջնորդութեամբ
ջանանք տիպար ու Աստուածահաճոյ կեանք մը ապրիլ:
12) Դրուագը, յատկապէս 4444-46 համարները, ցոյց կու
տան, թէ բազմաթիւ էին Սիմոնին մեղքերը կամ սխալները:
Սիմոնին մեղքերէն մին էր` ինքն իր գործած մեղքերը
չտեսնելը. իսկ պատճա՞ռը. երկու պատճառ կայ.կայ.ա) Սիմոն ինքզինք արդար կը նկատէր, ահա թէ ինչու չէր
կրնար ինքն իր մեղքերը կամ սխալները տեսնել: Ոեւէ մէկը
որ ինքզինք արդար կը նկատէ` չի կրնար ինքն իր մեղքերը
կամ սխալները տեսնել:
բ) Սիմոն ինքն իր գործած մեղքերը չէր տեսներ,
որովհետեւ իր ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էր
կնոջ մեղքերուն վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, որ եթէ մեր
ուշադրութիւնը
կեդրոնացնենք
ուրիշներու
գործած
մեղքերուն վրայ, չենք կրնար մեր մեղքերը տեսնել:

«Յիսուս Փարիսեցիին ըսաւ.ըսաւ.“Սիմո´
Սիմո´ն, քեզի ըսելիք մը ունիմ”
ունիմ”:
“Ըսէ´,
Ըսէ´, Վարդապետ”
Վարդապետ”,- ըսաւ ան»
ան» (Ղուկաս
(Ղուկաս 7.40):

1) Սիմոնին պէս
պէս մէկը որ ուսեալ անձ մըն էր, եւ որուն
պարտականութիւնն էր ճանչնալ խոստացեալ Մեսիային
ինքնութիւնը ու զայն բացայայտել մարդոց, արդեօք իրաւունք
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ունէ՞ր մտածելու թէ Յիսուս սխալ գործեց, եւ թէ Յիսուս
մարգարէ չէր, եւ ուստի` չէր կրնար մարդիկը ճանչնալ, եւ
հետեւաբար` չէր
չէր կրնար գիտնալ որ իրեն մօտեցող այս կինը
մեղաւոր մըն էր: Ո´
Ո´չ, Սիմոն իրաւունք չունէր նման բաներ
մտածելու: Ահա թէ ինչու, Յիսուս անոր ըսաւ. «Սիմո´
Սիմո´ն, քեզի
ըսելիք մը ունիմ»:
ունիմ»: Յիսուս կարիքը զգաց խօսելու եւ բան մը
ըսելու կամ հարցնելու, ո´
ո´չ թէ ինքզինք պաշտպանելու
համար, այլ ցոյց տալու համար Սիմոնին թէ ինք սխալ բան կը
մտածէր, ճշմարտութիւնը չէր որ կը խորհէր: Սիմոն սխալ
կարծիք ունեցաւ Յիսուսի մասին, երբ տեսաւ որ մեղաւոր
կինը մօտեցաւ անոր: Յիսուս ինքզինք չպաշտպանեց, այլ
պարզապէս ուզեց բացայայտել անոր ճշմարտութիւնը: Ի՞նչ
կը սորվինք Տիրոջ այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք,
հետեւեալը.հետեւեալը.- Երբ մարդիկ վատ բան կը մտածեն ու կը խօսին
մեր մասին, կամ երբ վատութիւն կ’
կ’ընեն մեզի, մեր ճիգը պէտք
է ըլլայ ո´
ո´չ թէ ինքնապաշտպանութիւնը, այլ` ճշմարտութեան
բացայայտումը: Այսինքն, մեղադրուելու պարագային,
պարագային, պէտք է
աշխատինք ճշմարտութիւնը ցոյց տալ մեզ մեղադրող
մարդոց, եւ ո´
ո´չ թէ ցոյց տալ թէ մենք ճիշդ ենք եւ իրենք` սխալ:
Ճիշդ է որ Յիսուս ցոյց տուաւ Սիմոնին թէ իր մտածածը սխալ
էր, բայց Յիսուսի նպատակը, Սիմոնին լոկ իր սխալը ցոյց
տալը չէր, այլ զանիկա ճշմարտութեան առաջնորդելը:
2) Սիմոն չէր կրնար վկայել Յիսուսի մասին, քանի
տակաւին ինք չէր հաւատար անոր: Չէր կրնար ներկայացնել
Յիսուսը իբրեւ խոստացուած Փրկիչը, քանի ինք չէր
համոզուած որ Յիսուս խոստացուած Փրկիչն է: Չէր կրնար
վկայել Յիսուսի սիրոյն մասին, քանի չէր յաջողած Յիսուսի
Յիսուսի
հետ սիրալիր յարաբերութեան մէջ ըլլալ: Այս ճշմարտութիւնը
բացայայտելու համար էր որ Յիսուս անոր ըսաւ. «Սիմո´
Սիմո´ն,
քեզի ըսելիք մը ունիմ»,
ունիմ», եւ անոր համաձայնութիւնը առնելէ
ետք` Յիսուս դրուագ մը պատմեց եւ ապա իր հարցումը
ուղղեց անոր: Սիմոնի նման, մենք եւս չենք կրնար Տիրոջ
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վկաները ըլլալ եթէ երբեք չենք հաւատար անոր: Չենք կրնար
վկայել Յիսուսի սիրոյն մասին, եթէ երբեք չենք ըմբոշխնած
Յիսուսի սէրը: Չենք կրնար վկայել անոր քաղցրութեան
մասին, եթէ երբեք չենք ճաշակած անոր քաղցրութիւնը:
Կրնաք պահ մը մտածել, թէ արդեօք բոլոր անոնք
անոնք որոնք
այսօր կը խօսին Յիսուսի սիրոյն մասին` կը նշանակէ՞ թէ
ճաշակած են Յիսուսի սէրը: Ո´
Ո´չ: Եւ սակայն, տարբերութիւնը
յստակ է Յիսուսը ճանչցող ու սիրող եւ Յիսուսը չճանչցող ու
չսիրող մարդոց քարոզներուն ու տուած վկայութեանց միջեւ:
Մէկը որ անձնական փորձառութեամբ
փորձառութեամբ կը ճանչնայ Յիսուսը
եւ սիրալիր յարաբերութեան մէջ է անոր հետ, անոր
քարոզներն
ու
պատգամները, անոր
խօսքերն
ու
վկայութիւնները` աղով համեմուած ու կեանքով բաբախուն
կ’ըլլան, եւ Յիսուսի սէրն ու քաղցրութիւնը կ’
կ’արտացոլացնեն.
մինչդեռ անոնք որոնք կը խօսին ու կը քարոզեն
քարոզեն Յիսուսի
մասին, կը պատգամեն ու վկայեն անոր մասին, անոնց խօսքն
ու քարոզը, պատգամն ու վկայութիւնը` կեանքէ ու խինդէ
պարպուած, զօրութենէ մերկացած ու լոյսէ անջատուած
կ’ըլլան: Այսպիսիներուն խօսքն ու քարոզը չեն կրնար
թափանցել մարդուն սրտին մէջ. չեն կրնար մարդոց
մարդոց կեանքին
մէջ փոփոխութիւն յառաջացնել. եւ չեն կրնար մարդոց
հոգիին մէջ Քրիստոսի դառնալու փափաք արթնցնել:
3) «Սիմո´
Սիմո´ն, քեզի ըսելիք մը ունիմ»:
ունիմ»: Յիսուս Փարիսեցին
կը կանչէ իր անունով: Ինչո՞ւ համար արդեօք. որպէսզի գրաւէ
անոր ամբողջ ուշադրութիւնը, այլ խօսքով` որպէսզի
որպէսզի
հրաւիրած ըլլայ զայն կատարեալ ուշադրութեամբ ականջ
տալու իր ըսելիքին եւ փորձել հասկնալու զինք ու իր ըսելիքը:
Ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ նկատի առնենք Յիսուսի
խօսքը` «քեզի ըսելիք մը ունիմ»:
Այո´, Յիսուս ըսելիք ունէր
ունիմ»: Այո´,
Սիմոնին, եւ կ’
կ’ուզէր որ Սիմոն լաւ ուշադրութիւն
ուշադրութիւն դարձնէր իր
ըսելիքին:
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Ինչպէս Յիսուս Սիմոնը կանչեց իր անունով` որպէսզի
անոր ուշադրութիւնը գրաւէր, այնպէս ալ, ան այսօր ու այս
պահուս, մեզմէ իւրաքանչիւրը կը կանչէ իր անունով`
որպէսզի մեր ուշադրութիւնը գրաւէ, քանի ըսելիք ունի մեզի:
Շատ բան կայ սրբագրուելիք մեր
մեր կեանքին մէջ, ուստի` շատ
բան ունի ըսելիք մեզի մեր Տէրը` Յիսուս:
Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք չեն ճանչնար
զինք, ինչպէս Սիմոն ինք չէր ճանչնար. «Կը ճանչնամ
ոչխարներս եւ անոնք ալ զիս կը ճանչնան»
ճանչնան» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս
10.14):
Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք
որոնք Յուդայի նման
կ’ուրանան զինք. «Վա՜յ այն մարդուն, որուն ձեռքով մարդու

Որդին պիտի մատնուի: Երանի´
Երանի´ անիկա ծնած չըլլար»
չըլլար»

(Մատթէոս 26.24):
Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք հրեաներու
նման չեն հաւատար իրեն. «Սատանան գալով անոնց սիրտէն

կը հանէ Աստուծոյ խօսքը, որպէսզի չհաւատան եւ չփրկուին»
չփրկուին»

(Ղուկաս 8.12):
Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք կը շարունակեն
իրենց սրտի դուռը փակ պահել անոր դիմաց. «Ահա ես դրան

առջեւ եմ ու կը բաղխեմ: Եթէ մէկը իմ ձայնս լսէ եւ դուռը
բանայ` ներս պիտի մտնեմ եւ անոր հետ պիտի ընթրեմ, ան
ալ` ինծի հետ»
հետ» (Յայտնութիւն
(Յայտնութիւն 3.20):
Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Պետրոսի նման
տակաւին կասկածամտութիւններ ունին. «Թերահաւա´
Թերահաւա´տ,
ինչո՞ւ կասկածեցար»
կասկածեցար» (Մատթէոս
(Մատթէոս 14.31):
Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Թովմասի նման
միայն իրենց տեսածին կը հաւատան. «Երանի՜
Երանի՜ անոնց` որոնք
առանց զիս տեսնելու կը հաւատան»
հաւատան» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 20.29):
Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք հրեաներու
նման զինք լքելու մասին կը մտածեն. «Միթէ դո՞ւք ալ կ’
կ’ուզէք
երթալ»
երթալ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 6.67):
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Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Աստուծոյ
օրհնութիւնը կը խնդրեն աղքատներուն համար. «Դուք տուէք
անոնց ուտելիքը»
ուտելիքը» (Մատթէոս
(Մատթէոս 14.16):
Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք նիւթական
կարիքներու համար մնայուն կերպով կը դիմեն իրեն «Դուք

նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայ եւ
աշխատեցէք իր կամքը կատարել, եւ Աստուած այդ
այդ բոլորը
աւելիով պիտի տայ ձեզի»
ձեզի» ( Մատթէոս 6.33):
Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք գայթակղուգայթակղութեան պատճառ կը դառնան իրենց հաւատքի առաջին
քայլերը առած անձերուն. «Ով որ ինծի հաւատացող այս

փոքրիկներէն մէկը գայթակղեցնէ, աւելի լաւ կ’
կ’ըլլայ, որ
գայթակղեցնողին վիզին մեծ երկանաքար անցուի եւ ծովուն
խորքը ձգուի` ընկղմելու համար»
համար» (Մատթէոս
(Մատթէոս 18.6):

Տակաւին, Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք
Դեմասի նման իրենց առաքելութիւնը կը լքեն (Բ.Տիմոթէոս
4.10), Սաւուղի նման իրենց տուած խոստումը կը դրժեն
(Ա.Թագաւորաց 15.115.1-2,9,22
2,9,22-23), Կայէնի նման իրենց եղբօր
վնաս կը հասցնեն (Ծննդոց 4.8), Յեզաբէլի նման Տիրոջ
մարդիկը կը հալածեն ու կը սպաննեն (Գ.Թագաւորաց 18.13),
Դալիլայի նման Աստուծոյ զաւակները խաբել կ’
կ’ուզեն
(Դատաւորաց 16.6,10,13,15), Դեմետիոսի նման դրամի սիրոյն
Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները
քարոզիչները լռեցնել կ’
կ’ուզեն (Գործք 19.2319.2327), Եսաւի նման Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած պատիւին
ու պարգեւին արժէքը չեն գիտեր (Ծննդոց 25.2925.29-34:
Եբրայեցիս 12.16), Համանի նման Աստուծոյ ծրագիրին դէմ կը
պայքարին (Եսթեր 3.8), Փենանայի նման սիրտը կոտրած
մարդուն սիրտը ա´
ա´լ աւելի կը կոտրեն (Ա.Թագաւորաց 1.51.5-8):
Եւալն:
4) «Սիմո´
Սիմո´ն...»:
ն...»: Անցեալի հասկացողութեամբ, անձի մը
անունը տալը` զայն ճանչնալ եւ ընդունիլ կը նշանակէր: Իսկ
զայն ճանչնալը կամ ընդունիլը` խորքին մէջ անոր հետ
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յարաբերութիւն, հաղորդակցութիւն ու մտերմութւն մշակել
կը նշանակէր:
նշանակէր: Այս իմաստով, Յիսուս Սիմոնին անունը
տալով` զինք կը հրաւիրէր իր սիրտը բանալու ճշմարտուճշմարտութեան դիմաց, ճանչնալու ու ընդգրկելու ճշմարտութիւնը:
Յիսուս Սիմոնին հետ անկեղծ հաղորդակցութեան մէջ մտնել
կ’ուզէր, բայց Սիմոն կարծէք պատրաստ չէր «տակաւին»:
տակաւին»:
Այսօր, մե´
մե´ր ալ հետ Յիսուս կ’
կ’ուզէ հաղորդակցութեան մէջ
մտնել: Մենք կ’
կ’ուզե՞նք կամ կը փափաքի՞նք նման
հաղորդակցութիւն մը: Պատրա՞ստ ենք Տիրոջ հետ սիրալիր
յարաբերութեան մէջ մտնելու: Եւ ինչո՞ւ չմտնենք, երբ մենք
այդ յարաբերութեան մէջ մտնելու համար է որ ստեղծուած
ենք: Ծնողներ ինչո՞ւ համար զաւակ կը բերեն: Անոնց հետ
հաղորդակցելու համար չէ՞ որ կը բերեն. զանոնք սիրելու ու
անոնց սէրը վայելելու համար չէ՞ որ կը բերեն: Մեր հոգեւոր
ծնողը` Աստուած ինք նաեւ, մեզ լոյս աշխարհ կը բերէ,
որպէսզի հաղորդակցութիւն ու սիրալիր յարաբերութիւն
մշակէ մեր հետ: Ինչպէս մայր մը կամ հայր մը կ’
կ’ուզէ իր
զաւակին հետ մտերիմ յարաբերութեան մէջ ըլլալ, նոյնպէս
ալ, մեր երկնաւոր Ծնողը ինք, կը փափաքի յարաբերութեան
մէջ ըլլալ իր բոլոր արարածներուն հետ` որոնք իր սիրասուն
զաւակներն են:
5) «“Ըսէ´,
ան»: Սիմոն
Սիմոն պատրաստ
Ըսէ´, Վարդապետ”
Վարդապետ”,- ըսաւ ան»:
էր լսելու թէ ինչ պիտի ըսէր Յիսուս: Լսեց բայց չսորվեցաւ
ճշմարտութիւնը: Լսեց բայց չգիտցաւ ճշմարտութիւնը: Գէթ
աւետարանական հատուածը ցոյց չի տար մեզի, որ Սիմոն
գիտցաւ ճշմարտութիւնը Յիսուսի անձին մասին ու ընդգրկեց
զայն: Դժբախտութիւն է լսել Տիրոջ խօսքը,
խօսքը, բայց չգտնել
ճշմարտութիւնը անոր մէջ ու անոր միջոցաւ: Ինչպէս ամէն
ժամանակ, նոյնպէս ալ այսօր, պատմութիւնը ինքզինք է որ կը
կրկնէ: Այսօր ալ մարդիկ կը լսեն Քրիստոսի ձայնը ԱստուաԱստուածաշունչին եւ Աստուածաշունչի քարոզիչներուն բերնով, բայց
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չե´
չե´ն գտներ ճշմարտութիւնը, չե
չե´ն տեսներ ճշմարտութիւնը,
չե´
չե´ն ընդունիր ու չե´
չե´ն գրկեր ճշմարտութիւնը:
Քրիստոսի խօսքերը կամ անոր խօսքերուն քարոզուքարոզութիւնը լսելը օգուտ չի բերեր մեզի ու փոփոխութիւն չեն
յառաջացներ մեր կեանքին մէջ, եթէ երբեք լոկ մեր նիւթական
ականջներով է որ կը լսենք զանոնք: Երկու
Երկու իմաստով կը
հասկնանք «լսել»
լսել» բառը: Կարելի է լսել Քրիստոսի խօսքերը եւ
գործադրել զանոնք, եւ կարելի է նաեւ լսել Քրիստոսի
խօսքերը եւ չգործադրել զանոնք: Քրիստոս այս երկու
իմաստներուն ալ մասին խօսեցաւ: Ան կ'ըսէ.կ'ըսէ.ա) «Ով որ իմ այս խօսքերս կը ԼՍԷ եւ կը գործադրէ

զանոնք,
զանոնք, պիտի նմանի այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը
ժայռի վրայ կը շինէ»
շինէ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 7.24):
բ) «Իսկ ով որ իմ այս խօսքերս կը ԼՍԷ բայց չի
գործադրեր զանոնք, պիտի նմանի այն յիմար մարդուն, որ իր
տունը աւազի վրայ կը շինէ»
շինէ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 7.26):

Առաջինին մէջ Քրիստոս կը խօսի իր խօսքերը լսող ու
գործադրող մարդոց մասին, իսկ երկրորդին մէջ` իր խօսքերը
լսող բայց չգործադրող մարդոց մասին: Յստակ է,
հետեւաբար, որ Քրիստոսի խօսքերը լսելը կամ գիտնալը
օգուտ չի բերեր մեզի, եթէ երբեք զանոնք կեանքով
չթարգմանենք: Սիմոն լոկ իր նիւթական ականջներով
ականջներով լսեց
Քրիստոսի խօսքը. ահա թէ ինչու Քրիստոսի խօսքը
չթափանցեց անոր «շունչին ու հոգիին մէջ, մինչեւ ողն ու
ծուծը»
ծուծը» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 4.12):
6) Ինչպէս վերեւ հաստատեցինք, Սիմոն ուրացաւ թէ
Քրիստոս
կրնար
մարգարէ
ըլլալ:
Յիսուս
ուզեց
երկխօսութեան մէջ մտնել Սիմոնի հետ` Սիմոնի
Սիմոնի իսկ
կամքով, որպէսզի ցոյց տար անոր թէ ինք ոչ միայն մարգարէ
էր, այլ աւելի մեծ քան մարգարէ մը. մէկը` որ երկրի վրայ
մարդոց մեղքերը ներելու իրաւունք ու իշխանութիւն ունէր
(Ղուկաս 7.49: Մատթէոս 9.6: Մարկոս 2.10: Ղուկաս 5.24): Երբ
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Յիսուս երկխօսութեան մէջ մտնէ մեր
մեր հետ, մեզ կ'առաջնորդէ
ամբողջական ճշմարտութեան: Եթէ տակաւին փնտռտուքի
մէջ ենք` երկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի հետ: Եթէ
հարցեր ունինք որոնց համար լուծում կը փնտռենք, կամ
հարցումներ` որոնց համար պատասխան կ'ուզենք`
երկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի հետ: Եթէ վէրքեր
վէրքեր ունինք
որոնց համար բալասան կ'որոնենք, կամ ցաւ` որուն համար
սփոփանք կ'ուզենք` երկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի
հետ: Տիրոջ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելը, լուծում կը բերէ
ամէն հարցի ու հարցումի, ամէն խնդիրի ու խնդրանքի:
7) «Ըսէ´,
ընդուներ որ Քրիստոս
Ըսէ´, Վարդապետ»:
Վարդապետ»: Սիմոն չէր ընդուներ
մարգարէ էր, եւ կամ կասկածեցաւ որ մարգարէ էր, բայց գոնէ
զայն կ'ընդունէր իբրեւ Վարդապետ, իբրեւ Ուսուցիչ, իբրեւ
Քարոզիչ: Դարերու ընթացքին, շատե՜ր ընդունած ու
խոստովանած են, որ Քրիստոս եղած է պատմութեան
մեծագոյն ուսուցիչը, բայց ասիկա օգուտ մը չէ բերած անոնց,
մանաւանդ եթէ չեն ընդունած զայն պատմութեան Փրկիչն ու
Աստուածը իբրեւ, Ղեկավարն ու Առաջնորդը իբրեւ:
Արդարեւ, ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս
մեծագոյն ուսուցիչն է պատմութեան, բայց չենք հետեւիր իր
ուսուցումներուն: Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ գիտենք
գիտենք որ ան
բացարձակ ճշմարտութեան քարոզիչն է, բայց մենք մեր
կեանքով չենք արտացոլացներ
արտացոլացներ այդ ճշմարտութիւնը:

«Յիսուս ըսաւ.ըսաւ.- “Երկու հոգիներ փոխատուի մը
պարտական էին. մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝
յիսուն”
(Ղուկաս 7.41):
յիսուն”» (Ղուկաս

1) Այս խօսքին ընդհանուր իմաստին անդրադառնալէ
անդրադառնալէ
առաջ, նախ պէտք է զայն դիտել նոյնինքն բնագիրին մէջ` իր
սեղմ շրջագիծին մէջ, այլ խօսքով` դրուագին մէջ յիշուած
անձերուն յարաբերաբար: Դրուագին մէջ յատուկ կերպով կը
յիշուին երկու անձեր` Փարիսեցի Սիմոնը եւ պոռնիկ կինը:
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Շատ յստակ է որ Քրիստոսի խօսքը առաջին հերթին այս
երկուքին կը վերաբերի:
Կարգ մը մեկնիչներու համաձայն, հոս յիշուած «հինգ
հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցող անձը կը ներկաներկայացնէ` պոռնիկ կինը որուն մեղքերը բազմաթիւ էին, ինչպէս
4747-րդ համարը ցոյց կու տայ, իսկ «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ»
պարտք ունեցող անձը կը ներկայացնէ`
ներկայացնէ` Փարիսեցի Սիմոնը,
որուն մեղքերը «աւելի նուազ էին»
էին» համեմատաբար պոռնիկ
կնոջ: Եւ սակայն, ես չեմ կարծեր թէ Յիսուսի նպատակն էր
Սիմոնին հասկցնել, թէ «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք
ունեցող անձը ինքն էր, իսկ «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ»
պարտք ունեցող անձը` միայն պոռնիկ կինը: Ես կը
հաւատամ, թէ «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցող
անձը կը ներկայացնէ թէ´
թէ´ պոռնիկ կինը եւ թէ´
թէ´ Սիմոն
Փարիսեցին: Սիմոն մեծ պարտական մըն էր Տիրոջ,
որովհետեւ մե´
մե´ծ պաշտօն, մե´
մե´ծ դիրք ու մե´
մե´ծ առաքելութիւն
ստացած էր Տիրոջմէ, որոնց մասին քիչ ետք պիտի
պիտի խօսինք:
Հետեւաբար, Յիսուս կը խօսի «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ»
պարտք ունեցող անձի մը մասին, ո´
ո´չ թէ ցոյց տալու համար
Սիմոնին թէ իր մեղքերը քիչ էին, այլ ցոյց տալու համար
անոր, թէ իր սէրը քիչ էր իրեն հանդէպ: Կինը շատ սիրեց
Յիսուսը, որովհետեւ կ’
կ’անդրադառնար թէ իր մեղքերը
մեղքերը շատ
էին: Մինչդեռ Սիմոն, շատ քիչ սիրեց, որովհետեւ կը խորհէր
թէ իր մեղքերը շատ քիչ էին: Հետեւաբար, Սիմոն ի´
ի´նքն էր որ
կը խորհէր թէ իր պարտքը քիչ էր եւ ո´
ո´չ թէ Յիսուս. Սիմոն
ի´նքն էր որ կը մտածէր թէ իր մեղքերը քիչ էին եւ ո´
ո´չ թէ Տէրը:
Կ’եզրակացնենք ըսելով.ըսելով.- Յիսուսի նպատակն էր ցոյց տալ թէ
պոռնիկ կինը «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցող
անձ մըն էր, բայց իր նպատակը երբեք չէր` ցոյց տալ թէ
Սիմոն լոկ «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցող անձ մըն
էր:
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Փարիսեցի Սիմոնը, ինչպէս ըսի, շատ բան պարտական
էր Աստուծոյ, որովհետեւ
որովհետեւ շատ բան ստացած էր Աստուծմէ:
Սիմոն ի՞նչպէս կրնար «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք
ունեցող անձ մը նկատուիլ, երբ ուսեալ ու գիտուն Փարիսեցի
մըն էր եւ ունէր Մովսիսական Օրէնքին ամբողջական
գիտութիւնը: Ի՞նչպէս կրնար «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք
ունեցող անձ մը նկատուիլ, երբ իր պարտականութիւնն էր
ճանչնալ Քրիստոսը ու զայն ընդունիլ իբրեւ խոստացեալ
Փրկիչը, բայց ահա ինք կ’
կ’ուրանար նոյնիսկ անոր մարգարէ
ըլլալը: Ի՞նչպէս կրնար «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք
ունեցող անձ մը նկատուիլ, երբ մեղաւորները Քրիստոսի
առաջնորդելու պարտականութիւնը ունէր,
ունէր, բայց ահա կը
քննադատէր թէ´
թէ´ Յիսուսի մօտեցող մեղաւոր կինը եւ թէ´
թէ´
Յիսուսը որ թոյլ տուած էր որ անիկա մօտենար իրեն:
2) Աւելի ընդհանուր ձեւով մը կրնանք ըսել, թէ «հինգ
հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցող անձեր կը
նկատուէին բոլոր Փարիսեցիները, քահանաները, Օրէնքի
ուսուցիչները եւ հրեայ ազգի բոլոր ղեկավարները: Անոնք
պարտական էին Աստուծոյ: Այո´,
Այո´, պարտական էին,
որովհետեւ շատ բան ստացած էին Աստուծմէ, ինչպէս,
օրինակ, Մովսէսի միջոցաւ տրուած Օրէնքը, Ուխտին
գիրքերը, ազգին ղեկավարները ըլլալու կոչումը, Աստուծոյ
պատգամներուն բացայայտիչը
բացայայտիչը ըլլալու առաքելութիւնը,
ժողովուրդը Աստուծոյ փառաբանութեան առաջնորդելու
պարտականութիւնը, Աստուծոյ ծառայելու ու մարդիկը
Աստուծոյ ծառայութեան հրաւիրելու փառքը, եւայլն:
եւայլն: Նման
շատ վսեմ առանձնաշնորհումներ ստացած էին Տիրոջմէ, եւ
ուստի` Տէրը իրաւունք ունէր
ունէր ըսելու, թէ իրենք «հինգ հարիւր
արծաթ դրամ»
դրամ» եւ շատ աւելին պարտական էին փոխատուին,
այսինքն` իրեն:
Հրեայ ժողովուրդին հոգեւոր ղեկավարները Աստուծմէ
իրենց այս ստացածներուն համար պատասխան պիտի
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տային ամենակալ
ամենակալ Տիրոջ. արդեօք քանի՞ հոգիներ կրցած էին
մօտեցնել Աստուծոյ,
Աստուծոյ, քանի՞ հոգիներու կրցած էին փոխանցել
այն հոգեւոր դաստիարակութիւնը որ Աստուած ինք կը
կամենար: Հսկա՞ծ էին տաճարի սրբութեան, հսկա՞ծ էին
Օրէնքի պահպանութեան, եւ իրենք իրենց կարգին պահա՞ծ
էին Օրէնքը: Տէր կանգնա՞ծ էին աղքատներուն: Դէմ դրա՞ծ էին
անարդարութեան: Պաշտպանա՞ծ
Պաշտպանա՞ծ էին հարստահարուած այայրիները, թէ իրենք էին որ կը հարստահարէին զանոնք: ՄովՄովսէս մարգարէն բազմաթիւ անգամներ խօսած է աղքատնե
աղքատնեներուն, որբերուն, այրիներուն, լքուածներուն, հարստահարհարստահարանտես-ուածներուն, զրկուածներուն, անիրաւուածներուն, եւ անտես
ուած ու տկար դասակարգի
դասակարգի բոլոր մարդոց տէր ու պաշտպան
կենալու մասին: Փարիսեցի Սիմոնը եւ բոլոր Փարիսեցիները,
քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները ըրա՞ծ էին ու կ’
կ’ընէի՞ն
այս բոլորը: Ո´
Ո´չ, չէին ըրած ու չէին ըներ. ուստի «հինգ հարիւր
արծաթ դրամ»
դրամ» եւ շատ աւելին պարտական էին Աստուծոյ
մարդեղացեալ
մարդեղացեալ Որդիին:
3) Նախորդ կէտին մէջ բացատրեցինք, թէ Աստուծոյ
«հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
ներդրամ» պարտական եղողները կը ներկայացնեն հրեայ ազգին հոգեւոր ղեկավարները` քահանանեքահանաները, Օրէնքի ուսուցիչները եւ Փարիսեցիները, որովհետեւ
անոնք շատ բան ստացած էին Աստուծմէ, եւ ուստի` շատ բան
ունէին տալիք ժողովուրդին: Բայց եթէ ուզենք քիչ մը աւելի
ընդհանուր ձեւով մը դիտել համարը, կրնանք ըսել որ ամբողջ
Իսրայէլի ժողովուրդը «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
պարտադրամ» պարտական էր
էր Աստուծոյ, աւելի քան ոեւէ ազգ, որովհետեւ իրենցն
էին` «թէ´
թէ´ Աստուծոյ որդիները ըլլալու
ըլլալու փառքը, թէ´
թէ´ Ուխտին

գիրքերը, թէ´
թէ´ օրէնսդրութիւնը, թէ´
թէ´ պաշտամունքը եւ թէ´
թէ´
խոստումները: Իրենցն են նաեւ նահապետները,
նահապետները, եւ իրենցմէ
էր որ մարմնաւորապէս ծնաւ Քրիստոս, որ բոլորէն վեր եղող
յաւէտ օրհնեալ Աստուած է: Ամէն»
Ամէն» (Հռոմայեցիս 9.49.4-5): Այս
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բոլոր առանձնաշնորհումները
առանձնաշնորհումները ունեցող ժողովուրդ մը,
անշո´
անշո´ւշտ որ պարտական կ’
կ’ըլլայ Աստուծոյ:
Ոեւէ ազգէ աւելի Իսրայէլացիները իրե´
իրե´նք պարտական
էին Աստուծոյ, որովհետեւ Աստուած իրե´
իրե´նց յայտնուած ու
առաջնորդած էր, իրե´
իրե´նց տուած էր Օրէնքն ու Ուխտին
Տապանակը, իրե´
իրե´նց տուած էր Վկայութեան Խորանն
Խորանն ու
Տաճարը, իրե´
իրե´նց համար հաստատած էր կարգ ու կանոն,
իրե´
իրե´նց տուած էր պատուէր ու պատուիրան, իրե´
իրե´նց տուած
էր նահապետներ ու մարգարէներ, իրե´
իրե´նց տուած էր
թագաւորներ ու առաջնորդներ:
Տակաւին, ոեւէ ազգէ աւելի Իսրայէլացիները իրենք
պարտական էին Աստուծոյ, որովհետեւ Աստուած
Աստուած իրենց
կեանքին մէջ հրաշքներ գործած ու նշաններ կատարած էր,
իրենց ոտքերուն դիմաց ծովուն մէջ ցամաք ճամբայ բացած էր
(Ելից 14.2114.21-22), իրենց ծարաւը յագեցնելու համար լեղի
ջուրեր քաղցրացուցած ու ապառաժներէն ջուր բղխեցուցած
էր (Ելից 15.25, 17.6: Թուոց 20.11), զիրենք կերակրելու համար
երկինքէն հաց ու միս իջեցուցած էր (Ելից 16.1316.13-15), զիրենք
բժշկելու համար ձողի մը վրայ պղինձէ օձ կանգնեցնել տուած
էր (Ելից 21.521.5-6), իրենց ոտքերուն դիմաց Յորդանան գետին
մէջ ցամաք ճամբայ բացած էր (Յեսու 3.143.14-17), իրենց դիմաց
քաղաքներու պարիսպներ փուլ բերած էր (Յեսու 6.20), իրենց
դիմաց երկինքէն կարկուտի նման քարեր թափած էր
թշնամիներուն գլխուն (Յեսու 10.11), իրենց ազատութեան
համար լման օր մը թոյլ չէր տուած որ արեւը մար մտնէ
(Յեսու 10.1210.12-13): Եւ տակաւին չենք խօսիր հետագայ
մարգարէներուն ու թագաւորներուն կեանքին մէջ Աստուծոյ
գործած մեծամեծ հրաշքներուն ու նշաններուն մասին: Այս
բոլորը անխուսափելիօէն եւ անառարկելիօրէն Իսրայէլի
ամբողջ ժողովուրդը պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ:
Այո´,
Այո´, Իսրայէլացիները «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» եւ
շատ աւելին պարտական էին Աստուծոյ, որովհետեւ Օրէնքը
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ստացան Աստուծոյ կամքը կատարելու համար, բայց
օրէնքներու գործադրութեամբ
գործադրութեամբ Աստուծոյ կամքը կատարելու
փոխարէն`
փոխարէն` իրենց օրինազանցութեամբ Աստուծոյ կամքը
ոտնակոխ ըրին: Աստուծոյ ներկայութեան մէջ կանգնելու
համար Վկայութեան Խորանը ստացան, բայց Աստուծոյ
ներկայութիւնը փնտռելու փոխարէն` Աստուծոյ ներկայուներկայութիւնը հալածեցին, եւ ասիկա զիրենք պարտական կը
դարձնէր Աստուծոյ: Հեթանոսներուն քաղաքները տարուետարուեցան որպէսզի անոնց մէջ միաստուածութեան հաւատքը
տարածէին, բայց միաստուածութեան հաւատքը տարածելու
փոխարէն`
իրե´նք հեթանոսներու պէս ապրեցան, եւ ասիկա
փոխարէն` իրե´
զիրենք պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ: Իրենց բնակած
հեթանոսական
քաղաքներուն
մէջ
կռապաշտութիւնը
քաղաքներուն
մերժելու ու հերքելու փոխարէն` իրե´
իրե´նք կռապաշտ դարձան,
եւ ասիկա զիրենք պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ:
ԶԱստուած իբրեւ իրենց թագաւորը ունենալու փառքը
պահելու փոխարէն` ուրիշ ազգերու նման իրե´
իրե´նք ալ
թագաւոր պահանջեցին, եւ ասիկա զիրենք պարտական կը
դարձնէր Աստուծոյ. Սամուէլ Տիրոջ աղաղակեց ու Տէրը
«որոտում ու անձրեւ տուաւ»,
տուաւ», որպէսզի ժողովուրդը գիտնար
թէ իրենք Աստուծոյ կամքին հակառակ գործած
գործած էին թագաւոր
պահանջելով (Ա.Թագաւորաց 12.1712.17-18):
Եւ դեռ, անոնք պարտական են մեծ փոխատուին`
Քրիստոսի, որովհետեւ «իրենցմէ էր որ մարմնաւորապէս

ծնաւ Քրիստոս, որ բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ
Աստուած է: Ամէն»
Ամէն» (Հռոմայեցիս 9.5): Պարտական են

Քրիստոսի, որովհետեւ
որովհետեւ անոնք ականատես եղան Քրիստոսի
գործած հրաշքներուն եւ իրենց ժամանակին մէջ ապրեցան
Հին Կտակարանի հրաշքները. անոնք տեսան թէ ինչպէս
մեռելներ յարութիւն կ’
կ’առնեն, անդամալոյծներ կը քալեն,
կոյրեր կը տեսնեն, խուլեր կը լսեն, հաշմանդամներ կը
բժշկուին: Պարտական են Քրիստոսի,
Քրիստոսի, որովհետեւ իրենց
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ականջներովը լսեցին բազմահազար կենդանարար պատպատգամներ, սննդարար քարոզութիւններ, կենսատու խօսքեր,
քաջալերական յորդորներ, մխիթարական խրատներ: Այս բոբոլորը զիրենք պարտական կը դարձնեն Քրիստոսի:
4) «Երկու հոգիներ փոխատուի մը պարտական էին. մէկը
մէկը
հինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ յիսուն»:
յիսուն»: Եկէք ընդհանուր
ձեւով մը խօսինք այս համարին մասին: Արդէն յստակ եղաւ
թէ փոխատուն` Քրիստոս ինքն է: Ան կը խօսի երկու
հոգիներու մասին, որոնցմէ մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ
պարտական է փոխատուին, իսկ միւսը` յիսուն: Ինչո՞ւ հահամար Քրիստոս ինքզինք փոխատու կը կոչէ կամ փոխատուի
պատկերով կը ներկայացնէ: Նախ ո՞վ է փոխատուն:
փոխատուն:
Փոխատուն այն մարդն է, որ բան մը փոխ կու տայ ուրիշին,
պայմանով որ զայն վերադարձնէ իրեն ճիշդ ատենին:
Քրիստոս ինքզինք փոխատուի պատկերով կը ներկայացնէ,
ցոյց տալու համար
համար մեզի, թէ ինչ որ ունինք` ի´
ի´նք տուած է
մեզի: Արդ, ի՞նչ են այն արծաթ դրամները զոր Քրիստոս
տուած է մեզի: Բազմաթիւ ու բազմատեսակ են անոնք:
Այսպէս, օրինակ.օրինակ.Մեր ունեցած պարգեւներն ու շնորհքները, ձիրքերն ու
կարողութիւնները, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ
դրամներ են: Զանոնք վատնելը, Աստուծոյ փառքին ու մեր
նմանին բարիքին համար չգործածելը` մեզ պարտապան ու
հաշուետու կը դարձնեն Քրիստոսի հանդէպ:
Եթէ նիւթական հարստութիւն ունինք` ատիկա
Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած պարգեւ մըն է, եւ մենք
իրաւունք չունինք զայն գործածելու
գործածելու Քրիստոսի կամքէն
անկախ կամ Քրիստոսի կամքին հակառակ. բան մը` որ մեզ
պարտապան ու հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի հանդէպ:
Եթէ դիրքի մը վրայ կը գտնուինք` պէտք է գիտնանք որ
Քրիստոս ի´
ի´նք մեզ հասցուցած է այդ դիրքին, եւ ուստի,
իրաւունք չունինք մեր դիրքը` մեր անձնական
անձնական հանգիստին ու
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հաճոյքին համար գործածելու. բան մը` որ մեզ պարտապան
ու հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի հանդէպ:
Եթէ եկեղեցական կարգ ունինք` ատիկա Քրիստոսի
կողմէ մեզի շնորհուած աստուածային փառք ու պատիւ է,
ուստի պէտք է արժէքը գիտնալ այդ փառքին ու պատիւին,
առանց սակայն
սակայն փառք ու պատիւ փնտռելու. եկեղեցականին
կոչումը կորսուած հոգիները փնտռելն ու գտնելն է եւ զանոնք
Քրիստոսի վերադարձնելն է, եւ ո´
ո´չ թէ փառք փնտռելը: Փառք
փնտռելը` մեզ թշնամի կը դարձնէ փառքի Աստուծոյն, եւ
պարտապան ու հաշուետու` Քրիստոսի հանդէպ:
Ինչ գործ, պաշտօն
պաշտօն ու հանգամանք որ ունինք, Քրիստոսի
կողմէ մեզի շնորհուած արծաթներ են, եւ ուստի, միայն
Քրիստոսի կամքին համաձայն պէտք է գործածուին, այլաայլապէս, պարտապան ու հաշուետու կը դառնանք Քրիստոսի
հանդէպ:
Համաձայն մեր սերտած համարին, այս բոլորը որ յիշեցի
(պարգեւներ,
շնորհքներ,
ձիրքեր,
կարողութիւններ,
շնորհքներ,
նիւթական հարստութիւն, դիրք, կարգ, գործ, պաշտօն,
հանգամանք), Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ
դրամներ են: Անոնք Քրիստոսի կը պատկանին եւ պէտք է
Քրիստոսի
վերադարձուին:
Զանոնք
Քրիստոսի
վերադարձնելը, կը հասկնանք` զանոնք Քրիստոսի անուան
փառքին համար գործածել իմաստով: Եթէ զանոնք Քրիստոսի
փառքին համար չենք գործածած ու չենք գործածեր, կը
նշանակէ թէ պարտականներ ու պարտազանցներ ենք, եւ
ուստի` հաշուետուներ Քրիստոսի դիմաց:
Տակաւին, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ դրամ
մըն է կեանքը: Տէր կը կենա՞նք Քրիստոսապարգեւ այս
կեանքին: Եթէ մեր կեանքը Քրիստոսակեդրոն կեանք մը չէ,
եթէ մեր կեանքը արդար ու մաքուր չէ, եթէ մեր կեանքը
աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան արտացոլացումը
չէ, եթէ մեր կեանքը Աստուածաշունչին ցոյց տուած ճամբայէն
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քալող կեանքը չէ, եթէ մեր
մեր կեանքը Աստուծոյ կամքին
համաձայն ապրուած կեանքը չէ, կը նշանակէ թէ մենք
կորսնցուցած, վատնած ու մրոտած ենք Քրիստոսապարգեւ
արծաթանման այս կեանքը, եւ ասիկա մեզ պարտապան կը
դարձնէ Քրիստոսի, եւ Քրիստոս իրաւունք ունի հաշիւ
պահանջելու մեզմէ:
Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած սքանչելի արծաթ մըն է
մեր սիրտը, զոր կոչուած ենք
ենք դարձնելու փառաբանարան
ամենասուրբ Երրորդութեան, բայց մենք զայն դարձուցած ենք
չար ոգիներու ու չար խորհուրդներու թատերաբեմ: Սա մեզ
պարտական չի՞ դարձներ Քրիստոսի:
Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած հոյակապ արծաթներ
արծաթներ են
մեր միտքն ու մտքի կարողութիւնը: Մեզմէ ո՞վ չունի
կարողութիւնը իր միտքը կեդրոնացնելու երկնային
ճշմարտութեանց վրայ, եւ սակայն, քանինե՞ր իսկապէս իրենց
միտքը կեդրոնացուցած են աստուածային ճշմարտութեանց
վրայ: Քրիստոս մարդուն տուած է այնպիսի´
այնպիսի´ միտք մը, որ
կարողութիւնն
կարողութիւնն ու շնորհքը ունի խոկալու իր սիրոյն մասին ու
ցնծալու անով, եւ սակայն, մարդիկ իրենց ազատ կամքով թոյլ
կու տան որ վաւաշոտ ու պոռնկական խորհուրդները իրե´
իրե´նք
շրջապատեն իրենց միտքը: Սա,
Սա, մարդիկը պարտական ու
հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի առջեւ:
Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած ձիւնափայլ արծաթ մըն է
մեր հոգին, որ ստեղծուած է բնակուելու Աստուծոյ
ներկայութեամբ, երգելու ու աճելու Աստուծոյ ներկայութեան
մէջ, համակուելու Աստուծոյ քաղցրութեամբ ու սրբութեամբ:
Ո՞վ Աստուծոյ ներկայութեան համար ստեղծուած իր հոգին`
աշխարհի ներկայութեամբ
ներկայութեամբ չէ արբեցուցած: Ո՞վ փայլուն
շնորհք
շնորհքներ
հքներ չէ առած ու զանոնք չէ ժանգոտեցուցած: Ո՞վ
մաքրամաքուր սիրտ չէ ստացած Տիրոջմէ ու հետագային
զայն չէ պղծած մեղքերով: Այս բոլորը ընելնուս համար, մենք
պարտական չե՞նք դառնար Քրիստոսի:
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Եւ դեռ, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթներ են
մեր բերանները, որոնք կոչումը ունին ճշմարտութիւնը
պատմելու: Եթէ ստութիւնը պատմեն` մենք պարտական կը
դառնանք Քրիստոսի:
Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթներ են մեր
լեզուները, որոնք կոչումը ունին մխիթարական խօսքերով
բժշկելու կոտրած սիրտերը: Եթէ կոտրած
կոտրած սիրտերը բժշկելու
փոխարէն` իրե´
իրե´նք սիրտեր կոտրեն` մենք պարտական կը
դառնանք Քրիստոսի:
Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթներ են մեր ձեռձեռքերը, որոնք կոչուած են զօրացնելու ու զօրավիգ կանգնելու,
օգնութեան համար շարժելու, օրհնատուուչութեան համար
բարձրանալու, աղօթքի
աղօթքի համար միանալու. ձեռքեր, որոնք
կոչուած են պաշտպանելու անպաշտպանը, պահպանելու
անտերունչը, խնամելու լքուածը, փաթթելու վէրքը վիրավիրաւորին, մեղմելու ցաւը խոցուածին, եւ սրբելու արտասուքը
լացողին: Այս բոլորը չընող ձեռքերը պարտական են
Քրիստոսի:
5) Նախորդ չորս կէտերուն
կէտերուն մէջ մանրամասնօրէն
բացատրեցի, թէ որո՞նք են «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ»
պարտք ունեցողները, եւ ըսի, որ առաջին հերթին անիկա
Սիմոն Փարիսեցին է: Երկրորդ, անոնք քահանաներն ու
Օրէնքի ուսուցիչներն էին, Փարիսեցիներն ու հրեայ ազգի
բոլոր ղեկավարներն էին: Երրորդ, Իսրայէլի
Իսրայէլի ժողովուրդն է: Եւ
չորրորդ, ըսի նաեւ, թէ անոնք դիրք, դրամ, պաշտօն,
հանգամանք, շնորհք, պարգեւ, ձիրք կամ այլ կարողութիւնկարողութիւններ ունեցող մարդիկն են:
Եկէք անգամ մը եւս հարց տանք, թէ որո՞նք են «հինգ
հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողները այսօր: Սուրբ
Գրային հասկացողութեամբ
հասկացողութեամբ եւ հոգեւոր իմաստով, «հինգ
հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողներ կը համարուին
հետեւեալները.հետեւեալները.311

Անոնք որոնք կոչուած են Աստուծոյ խօսքին քարոզիչքարոզիչները ըլլալու, եւ սակայն չեն կարդար ու չեն սերտեր
Աստուածաշունչը, եւ Աստուածաշնչական ճշմարտութիւնճշմարտութիւնները իրենց ամբողջութեանը մէջ չեն պատգամեր ու չեն
բացայայտեր` անոնք «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք
ունեցողներ կը նկատուին:
Անոնք որոնք Քրիստոսի փրկութեան աւետարանը
տարածելու կոչուած են եւ սակայն չեն տարածեր, մարդիկը
կորուստէն փրկութեան բերելու կոչուած են եւ սակայն չեն
չեն
բերեր, մարդիկը դժոխքէն զգուշացնելու պարտականութիւնը
ունին եւ սակայն չեն ըներ` անոնք «հինգ հարիւր արծաթ
դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողներ կը նկատուին:
Անոնք որոնք կոչուած են ապաշխարութիւն քարոզելու,
եւ սակայն ո´
ո´չ իրենք կ’
կ’ապաշխարեն եւ ո´
ո´չ ալ ուրիշները
ապաշխարութեան կը
կը հրաւիրեն` անոնք «հինգ հարիւր
արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողներ կը նկատուին:
Աւելի հասկնալի ըլլալու համար, միտքս բացատրեմ
տարբեր ձեւով մը: Անցեալին «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ»
պարտք
ունեցողները
քահանաներն
էին,
Օրէնքի
ուսուցիչներն էին, Փարիսեցիներն էին, իսկ այսօրուան
այսօրուան
հասկացողութեամբ, «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք
ունեցողները`
եկեղեցականներն
են,
հովիւներն
ու
առաջնորդներն են, աւետարանիչներն ու Աստուծոյ խօսքի
քարոզիչներն են, Քրիստոսի փրկութիւնը տարածելու
կոչուածներն են: Չկա´
Չկա´յ աւելի մեծ կոչում քան եկեղեցական
ըլլալը, հովիւ
հովիւ ու առաջնորդ ըլլալը, աւետարանիչ ու
Աստուծոյ խօսքի քարոզիչ ըլլալը, Քրիստոսի փրկութեան
տարածիչ ըլլալը, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ, այս բոլորը Քրիստոսի
կողմէ մեզի տրուած «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» կը
նկատուին, որ այն օրերու հասկացողութեամբ շատ մեծ
գումար մըն էր, եւ հետեւաբար,
հետեւաբար, Քրիստոսի կողմէ մեզի
տրուած կոչումին մեծութիւնն է որ կը պարզէ:
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6) Նախորդ կէտերուն մէջ մանրամասնօրէն բացատրեցի,
թէ որո՞նք են «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք
ունեցողները: Գանք հիմա «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք
ունեցողներուն: Որո՞նք են ասոնք: Անցեալի հասկացո
հասկացողութեամբ, «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողները`
Մովսէսի Օրէնքը լաւապէս չգիտցողներն էին, Մովսէսի
Օրէնքը բացատրելու պարտականութիւնը չունեցողներն էին,
ուսուցանելու չկանչուածներն էին, ուրիշներուն հովիւ ու
առաջնորդ ըլլալու առաքելութիւնը չունե
չունեցողներն էին, այլ
խօսքով` անոնք պարզ ու հասարակ խաւի մարդիկն էին.
մարդիկ` որոնք հետեւողներ էին եւ ո´
ո´չ թէ առաջնորդներ,
Աստուծոյ պատգամները լսողներ էին եւ ո´
ո´չ թէ Աստուծոյ
պատգամները փոխանցողներ, տրուած պատուիրաններուն
հնազանդողներ էին եւ ո´
ո´չ թէ պատուէրներ տուողներ: Մէկ
խօսքով,
խօսքով, «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողները,
Աստուծոյ կողմէ մասնաւոր կոչում կամ առաքելութիւն
չստացողներն էին: Աստուծոյ կողմէ մասնաւոր կոչում կամ
առաքելութիւն ստացողները` քահանաներն էին, Օրէնքի
մեկնաբաններն ու ուսուցիչներն էին, Աստուծոյ ու հայրերու
խօսքերուն «պահապան»
պահապան» Փարիսեցիներն էին, Աստուծոյ
կամքը ժողովուրդին բացայայտելու կոչուած մարգարէներն
էին: Որպէսզի աւելի դիպուկ ըլլայ բացատրութիւնը, կարելի է
զայն ներկայացնել հետեւեալ համեմատականը կատարելով.կատարելով.Մովսիսական Օրէնքը ուսուցանելու կոչուած ուսուցիչուսուցիչները` «հինգ հարիւր
հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողները կը
համարուէին,
իսկ
այդ
ուսուցումներուն
հետեւելու
կոչուածները` «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողները:
Ժողովուրդին
Ժողովուրդին մեղքերու քաւութեան համար զոհ ու
աղօթք մատուցանելու կոչուած քահանաները` «հինգ հարիւր
արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողները
ունեցողները կը համարուէին, իսկ
իրենց մեղքերու քաւութեան համար քահանաներուն
դիմողները` «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողները:
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Աստուծոյ կամքը ժողովուրդին բացայայտելու կոչուած
մարգարէները` «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք
ունեցողները կը համարուէին, իսկ աստուածային այդ
այդ
կամքին կատարման նուիրուելու կոչուած հասարակ
մարդիկը` «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողները:
7) Մեր սերտած համարը կը խօսի «հինգ հարիւր արծաթ
դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողի մը մասին, եւ «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ»
պարտք ունեցողի մը մասին: Առաջին կէտին մէջ հպանցիկ
կերպով ըսինք,
ըսինք, թէ «պարտք»
պարտք»ը` մեղքն է: Այս իմաստով, «հինգ
հարիւր»
հարիւր» եւ «յիսուն»
յիսուն» բառերը ցոյց կու տան, թէ ոմանց մեղքը
շատ է, եւ ոմանցը` քիչ:
Այո´,
Այո´, ոմանց մեղքի պարտքը ուրիշներէն աւելի շատ է:
Մեր պարտքը աւելի շատ կ’
կ’ըլլայ երբ պաշտօնի վրայ կը
գտնուինք եւ սակայն չենք կատարեր մեր
մեր պաշտօնը: Այսպէս,
օրինակ, մեղքի մեր պարտքը շատ կ’
կ’ըլլայ, եթէ երբեք
Քրիստոսի փրկութեան Աւետարանը տարածելու կոչումը
ունինք եւ սակայն չենք տարածեր, եթէ ճշմարտութիւնը
բացայայտելու պարտականութիւնը ունինք եւ սակայն չենք
բացայայտեր, եթէ մարդիկը իրարու հետ հաշտեցնելու
հաշտեցնելու
պարգեւը ունինք եւ սակայն չենք
չենք գործածեր մեր այդ
պարգեւը: Մէկ խօսքով, մեր պարտքը ուրիշներէն աւելի շատ
կ’ըլլայ, երբ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ ու
շնորհքներ ունինք, դիրք ու դրամ ունինք, պաշտօն ու
հանգամանք ունինք, ձիրք ու կարողութիւն ունինք, եւ այդ
բոլորը չենք գործածեր Աստուծոյ փառքին ու մարդոց
բարիքին համար: Եթէ Աստուած նման բաներ տուած է մեզի`
անոնց փոխարէն մեծ պահանջելիք ունի մեզմէ: Յիսուս
հաստատեց այս իրողութիւնը երբ ըսաւ. «Որուն որ շատ

տրուած է` շատ պիտի պահանջուի, իսկ որուն որ աւելի շատ
տրուած
տրուած է` շատ աւելի պիտի պահանջուի»
պահանջուի» (Ղուկաս
(Ղուկաս 12.48):

Հաւանաբար մէկը հետեւեալը մտածէ.մտածէ.- Եթէ «հինգ
հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» եւ «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտքի
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տուողը Քրիստոս ինքն է, եւ եթէ «պարտք»
պարտք»ը կը ներկայացնէ
մեղքը, արդեօ՞ք ասիկա կը նշանակէ թէ Քրիստոս մեղք է որ
կու տայ մարդոց,
մարդոց, կամ մեղքի է որ կը մղէ մարդիկը: Ո´
Ո´չ:
Ուշադրութիւն դարձնենք բնագիրին: Մեզի կ'ըսուի թէ մէկը
«հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտական էր, իսկ միւսը`
«յիսուն արծաթ դրամ»:
դրամ»: «Արծաթ
«Արծաթ դրամ»
դրամ» բառերը ցոյց կու տան,
թէ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուածը թանկագին բան է,
արժէքաւոր բան է, մաքուր բան է, պիտանի բան է: Աստուծոյ
կողմէ մեզի տրուած բոլոր պարգեւներն ու շնորհքները`
մէյմէկ թանկագին արծաթներ են, բայց եթէ երբեք թոյլ տանք
որ անոնք փճանան, կորսուին կամ փոշի բռնեն` մե´
մե´ղք է որ
գործած կ’
կ’ըլլանք, եւ ուստի մեր գործած մեղքին պարտքն է որ
որ
պիտի վճարենք: Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ամէն բան
մաքուր է, բայց եթէ զայն աղտոտենք ու Աստուծոյ դարձնենք`
պարտական կ’
կ’ըլլանք Աստուծոյ հանդէպ: Աստուած մեզի
արծաթի նման մաքուր սիրտ տուած է. եթէ մենք մեր սիրտը
տեսակտեսակ-տեսակ մեղքերու ցեխով լեցնենք ու վերադարձնենք
վերադարձնենք
Աստուծոյ` պարտական պիտի չըլլա՞նք անոր, եւ հաշիւ
պիտի չպահանջէ՞ մեզմէ: Հետեւաբար, «հինգ հարիւր արծաթ
դրամ»
դրամ»ը եւ «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ»ը, այլ խօսքով` Աստուծոյ
կողմէ մեզի տրուած պարգեւները, մեզի համար կը դառնան
Տիրոջ կողմէ վարձք ու փառք ստանալու առիթներ, եւ կամ`
կամ`
պարտք վճարելու ու պատիժ ստանալու առիթներ, նայած թէ
ի´նչպէս վերաբերած ենք մեզի տրուած պարգեւներուն հետ:
8) Երբ կը հաստատուի թէ մէկը «հինգ հարիւր արծաթ
դրամ»
դրամ» պարտական էր, իսկ միւսը` «յիսուն արծաթ դրամ»,
դրամ», սա
ցոյց կու տայ, թէ բոլոր մեղքերը նոյն ծանրութիւնը չունին,
չունին, եւ
միաժամանակ կը յիշեցնէ մեզի, թէ դատաստանի օրը,
իւրաքանչիւրը իր կատարած գործերուն ու իր գործած
մեղքերուն համաձայն հաշիւ պիտի տայ ու հատուցում պիտի
ստանայ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ «Աստուած
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իւրաքանչիւրին պիտի հատուցանէ
համաձայն»
համաձայն» (Հ
(Հռոմայեցիս 2.6):

անոր

գործերուն

«Հինգ հարիւր»
հարիւր» եւ «յիսուն»:
յիսուն»: Թիւերու տարբերութիւնը ոչ
միայն ցոյց կու տայ, թէ ոմանց մեղքերը շատ են, եւ ոմանցը`
քիչ, այլ, ինչպէս ըսի, կը պարզէ թէ բոլոր մեղքերը նոյն
ծանրութիւնը չունին: Այսպէս, օրինակ, մեծ պաշտօնի վրայ
գտնուող մարդու մը մեղքը եւ պաշտօնի վրայ չգտնուող
մարդու մը մեղքը, նոյն ծանրութիւնը չունին, եւ հետեւաբար`
նոյն պատիժն ալ պիտի չունենան: Եթէ սովորական մարդ մը
գողութիւն ընէ եւ նախագահ մը գողութիւն ընէ, բնականօրէն
նախագահին պատիժը շատ աւելի խիստ պիտի ըլլայ: Եթէ
եկեղեցական մը Աւետարանը քարոզելու պարտականուպարտականութիւնը ունի եւ սակայն չի քարոզեր, անոր պատիժը շատ
աւելի խիստ պիտի ըլլայ քան պատիժը այն հաւատացեալին,
որ Աւետարանին վկան ըլլալու կոչումը ունի եւ սակայն
չ’ըլլար: Ամերիկայի ու Եւրոպայի մէջ անբարոյ կեանք ապրող
սովորական մարդոց թիւը անհաշիւ է, եւ սակայն ո´
ո´չ ոք
անոնց մասին կը խօսի. իսկ երբ նախագահ մը, նախարար մը
կամ
այլ
բարձրաստիճան
անձնաւորութիւն
մը
անբարոյութիւն մը գործէ` ամբողջ աշխարհը այդ մասին կը
լսէ հեռատեսիլներէն: Եւայլն:
Եւայլն: Եթէ երբեք անարդար այս
աշխարհը մարդիկը կը դատէ իրենց ունեցած դիրքին
դիրքին ու
պաշտօնին համաձայն, որքա՜ն աւելի Աստուած ինք,
մարդիկը պիտի դատէ իրենց ունեցած դիրքին ու պաշտօնին
համաձայն, եւ իրենց տրուած պարգեւներուն, շնորհքներուն
ու կարողութիւններուն համաձայն: Հետեւաբար, մեղքին
պատիժը` մեղքին ծանրութեան համաձայն պիտի ըլլայ:

«Երբ անոնք չկրցան դրամը վերադարձնել, պարտատէրը
երկուքին ալ պարտքը ջնջեց»
(Ղուկաս 7.42):
ջնջեց» (Ղուկաս
1) «Անոնք չկրցան դրամը վերադարձնել»:
վերադարձնել»: Այս բառերը
յստակօրէն
յստակօրէն կը պարզեն, թէ ոեւէ մարդ չի կրնար իր գործած
մեղքերուն պարտքը վճարել: Արդարեւ, ո՞ր արարածը կրնայ
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իր գործած մեղքերուն պարտքը վճարել Արարիչ Աստուծոյն:
Ո՞ր սահմանաւոր էակը անսահման Աստուծոյ դէմ իր գործած
մեղքերուն պարտքը կրնայ վճարել: Ո՞ր մարդը իր
անկարողութեան հետեւանքը եղող եւ Ամենակարողին դէմ
գործուած իր մեղքերուն պարտքը կրնայ վճարել: Ո՞ր պիղծը
կրնայ Սուրբին դէմ մեղանչել ու իր մեղանչումին պարտքը
վճարել: Ո՞ր զինուորը կրնայ ապստամբիլ երկնաւոր
Զօրութեան դէմ ու իր ամպստամբութեան պարտքը վճարել:
Մեղքին պարտքը ո´
ո´չ ոք կրցաւ ու ո´
ո´չ ոք կրնայ վճարել, բացի
Անմեղէն, բացի աշխարհի մեղքը վերցնող Աստուծոյ
Գառնուկէն (Յովհաննէս 1.29): Քրիստոս
Քրիստոս ի´
ի´նքն էր որ «իր

իշխանութեամբ ջնջեց մեր օրինազանցութեան համար մեզի
դէմ արձակուած դատապարտութեան վճիռը, զայն
խաչափայտին գամելով»
Ո´չ ոք կրնար
գամելով» (Կողոսացիս
(Կողոսացիս 2.14): Ո´
«մեր օրինազանցութեան համար մեզի դէմ արձակուած
դատապարտութեան վճիռը»
վճիռը» ջնջել, եթէ ոչ միայն Յիսուս` որ
մեզ Օրէնքի ու մեղքի անէծքէն ազատելու համար «ինք մեր
տեղը անէծքի առարկայ դարձաւ»
դարձաւ» (Գաղատացիս
(Գաղատացիս 3.13):
2) «Երբ անոնք չկրցան դրամը վերադարձնել»:
վերադարձնել»: Շատ

հետաքրքրական հաստատում մըն է ասիկա, մանաւանդ եթէ
երբեք զայն դիտենք վերեւ տրուած բացատրութեանց լոյսին
տակ: Ո´
դրամ» պարտք ունեցողը
Ո´չ «հինգ
«հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
կրցաւ իր պարտքը վերադարձնել եւ ո´
ո´չ ալ «յիսուն արծաթ
դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողը: Այլ խօսքով, ո´
ո´չ քահանաները
կրցան իրենց կոչումը կատարել կատարեալ ձեւով`
ժողովուրդը Աստուծոյ մօտեցնելով, եւ ո´
ո´չ ալ ժողովուրդը
ականջ տուաւ քահանաներուն
քահանաներուն խօսքերուն ու կրցաւ մօտենալ
Աստուծոյ: Ո´
Ո´չ Օրէնքի ուսուցիչները կրցան անհրաժեշտ
ձեւով ուսուցանել ու գործադրել Օրէնքը, եւ ո´
ո´չ ալ Օրէնքի
ուսուցումները լսողները կրցան գործադրել զանոնք: Ո´
Ո´չ
Փարիսեցիները կրցան ուղղափառ հաւատքի մէջ մնալ, եւ ո´
ո´չ
ալ անոնց ականջ
ականջ տուողները կրցան չշեղիլ: Ո´
Ո´չ տաճարի
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մաքրութեան հսկելու կոչուած Ղեւտացիները կրցան հսկել
անոր մաքրութեան, եւ ո´
ո´չ ալ պարզ ժողովուրդը կրցաւ սրտի
մաքրութեամբ մօտենալ տաճարին: Այլ խօսքով, թերի ու
սխալ ընթացքի մէջ գտնուեցան թէ´
թէ´ հոգեւոր առաջնորդները
եւ թէ´
թէ´ այդ առաջնորդներուն
առաջնորդներուն հետեւելու կանչուած հրեաները,
թէ´
թէ´ մեղքերու քաւութիւն բերելու կոչուած քահանաները եւ
թէ´
թէ´ մեղքերէն հեռու մնալու կոչուած հասարակ ժողովուրդը,
թէ´
թէ´ Օրէնքի ուսուցիչները եւ թէ´
թէ´ Օրէնքի աշակերտները: Ո´
Ո´չ
Օրէնքի ուսուցիչները կրցան լաւ ու օրինակելի ուսուցիչներ
ուսուցիչներ
ըլլալ, եւ ո´
ո´չ ալ Օրէնքի աշակերտները կրցան լաւ ու
աշխատասէր աշակերտներ ըլլալ, որովհետեւ, ո´
ո´չ Օրէնքի
ուսուցիչը ճշմարտութիւնը կ’
կ’ուսուցանէր, եւ ո´
ո´չ ալ Օրէնքը
գործադրելու կանչուածները հետամուտ էին ճշմարտութեան:
Քրիստոս խօսելով Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ անոնց
հետեւորդներուն մասին` ըսաւ. «Կոյրեր են` կոյրերու

առաջնորդ: Երբ կոյրը ուրիշ կոյր մը կ’
կ’առաջնորդէ` երկուքն
ալ փոսը կ’
կ’իյնան»
իյնան» (Մատթէոս
(Մատթէոս 15.14):
3) «Անոնք չկրցան դրամը վերադարձնել»:
վերադարձնել»: Ամբողջ հրեայ

ժողովուրդը պարտական էր փոխատուին` Քրիստոսի,
ոմանք` «հինգ հարիւր արծաթ
արծաթ դրամ»,
դրամ», իսկ ուրիշներ «յիսուն
արծաթ դրամ»,
դրամ», եւ «անոնք չկրցան դրամը վերադարձնել»:
վերադարձնել»:
Անոնք ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ Անմահ
Փրկիչին մահը պահանջեցին, եւ Կենսապարգեւ Աստուծոյն
կեանքը խլեցին: Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել,
երբ լսեցին ճշմարտութիւնը
ճշմարտութիւնը ու մերժեցին զանիկա, եւ տեսան
Ճշմարտութիւնը ու հալածեցին զանիկա: Ի՞նչպէս կրնային
իրենց պարտքը վճարել, երբ զիրենք ու մեզ իր արիւնով
գնելու եկած Մեսիան արծաթով ծախեցին (Մատթէոս 26.15):
Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ ուզեցին երկրի
երեսէն
վերցնել`
երկրի
երեսը
նորոգելու
եկած
վերցնել`
Աստուածորդին: Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել,
երբ փառաւոր ու փառաւորեալ Աստուածը` փառաբանական
318

բացագանչութիւններով դիմաւորելու փոխարէն` սուրերով ու
բիրերով դիմաւորեցին (Ղուկաս 22.52): Ի՞նչպէս կրնային
իրենց պարտքը վճարել, երբ
երբ իրենց բարիք ընելու եկած
Բարերարը` չարագործ կոչեցին (Յովհաննէս 18.30): Ի՞նչպէս
կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ իրենց ու աշխարհի
Ազատարարին` «Դուն քեզ ազատէ»
ազատէ» ըսին (Մատթէոս 27.40):
Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ պատճառ
դարձան որ հռոմայեցի զինուորներ
զինուորներ մերկացնեն Յիսուսը որ
եկած էր իր սիրով ծածկելու մարդիկը, պատճառ դարձան որ
անոնք թագաւորներու Թագաւորին գլխուն փշեպսակ
զետեղեն, պատճառ դարձան որ թքնէին անոր լուսափայլ
երեսին, պատճառ դարձան որ եղէգը ձեռքէն առնելով` անոր
գլխուն զարնէին (Մատթէոս 27.2827.28-30):
4) «Անոնք չկրցան դրամը վերադարձնել»:
միվերադարձնել»: Այս խօսքը միքրիս-այն հրեաներուն չի վերաբերիր, այլ նաեւ մեզի ու բոլոր քրիս
տոնեաներուն: Քահանայ մը որ կոչուած է կորսուածները
Քրիստոսի բերելու
բերելու ու չի բերեր, պարտական չ’
չ’ը՞լլար
Քրիստոսի. ան ի՞նչպէս կրնայ իր այս պարտքը վճարել:
Առաջնորդ
Առաջնորդ մը որուն առաքելութիւնն է իր հօտի անդամները
Աստուծոյ արքայութիւն առաջնորդել եւ չ’
չ’առաջնորդեր,
պարտական չ’
չ’ը՞լլար Քրիստոսի. ան կրնա՞յ իր այս պարտքը
վճարել: Հովիւ մը որուն պարտականութիւնն է Աստուծոյ
խօսքին կաթով սնուցանել իր բանաւոր ոչխարները բայց չի
սնուցաներ,
սնուցաներ, պարտական չ’
չ’ը՞լլար Քրիստոսի. ան կրնա՞յ իր
այս պարտքը վճարել: Աւետարանիչ մը որուն առաքելութիւնն
է աւետարանել ու Քրիստոսի փրկութիւնը տարածել եւ
սակայն չ’
չ’ըներ, պարտական չ’
չ’ը՞լլար Քրիստոսի. եւ ոեւէ
ձեւով, կրնա՞յ իր այս պարտքը վճարել:
Եւ տակաւին, մենք որ կոչուած ենք մաքուր կեանք
ապրելու բայց չենք ապրիր, պարտական չե՞նք ըլլար
Քրիստոսի: Մենք որ կոչուած ենք սուրբ սիրտ ունենալու բայց
չունինք, պարտական չե՞նք ըլլար Քրիստոսի: Մեզմէ ո՞վ
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կրնայ իր այս պարտքերը վճարել Քրիստոսի. այլ խօսքով` ո՞վ
կրնայ մաքուր կեանք ապրիլ.
ապրիլ. ո՞վ կրնայ իր սիրտը սրբել ու
համարձակիլ ըսելու թէ սուրբ սիրտ ունի:
Մենք որ կոչուած ենք Քրիստոսի կամքը կատարելու բայց
չենք կատարեր, պարտական չե՞նք ըլլար Քրիստոսի: Մեզմէ
ո՞վ կրնայ իր անհնազանդութեան պարտքը վճարել
Աստուծոյ: Մեզմէ ոեւէ մէկը չի կրնար Աստուծոյ կամքը
կատարել կատարեալ ձեւով, եւ ուստի` ոեւէ մէկը չի կրնար
իր այս պարտքը վճարել Քրիստոսի:
Տակաւին, եթէ քրիստոնեաները կոչուած են սիրելու
իրենց թշնամիները բայց չեն սիրեր, ներելու զիրենք
վիրաւորողներուն բայց չեն ներեր, աղօթելու զիրենք
չարչարողներուն համար բայց
բայց չեն աղօթեր, պարտական չե՞ն
ըլլար Քրիստոսի. կրնա՞ն իրենց այս պարտքը վճարել: Եւ
ի՞նչպէս կրնան վճարել, երբ կը սիրուին Տիրոջ կողմէ բայց չեն
սիրեր Տիրոջմով: Ի՞նչպէս կրնան իրենց պարտքը վճարել, երբ
ամենօրեայ դրութեամբ կը վայելեն Տիրոջ ներումն ու
համբերութիւնը իրենց
իրենց արձանագրած ամէն մէկ տկարութեան
դիմաց, բայց իրենք չեն ներեր ուրիշներուն անոնց
արձանագրած տկարութեանց համար: Ի՞նչպէս կրնան իրենց
պարտքը վճարել, երբ կը վայելեն Տիրոջ աղօթքն ու
բարեխօսութիւնը, բայց իրենք չեն աղօթեր ու չեն բարեխօսեր
զիրենք չարչարողներուն համար:
համար:
Եւ դեռ, եթէ չենք օգներ աղքատին, մենք որ Աստուծոյ
օգնութեան կարիքը ունինք, պարտակա´
պարտակա´ն ենք Քրիստոսի:
Եթէ քաղցրօրէն չենք վերաբերիր մեր նմանին հետ, մենք որ
Քրիստոսի քաղցրութիւնը կը վայելենք, պարտակա´
պարտակա´ն ենք
Քրիստոսի: Եթէ չենք համբերեր փորձութեանց ու
նեղութեանց
նեղութեանց Քրիստոսի սիրոյն, պարտակա´
պարտակա´ն ենք Քրիստոսի,
որովհետեւ Քրիստոս մեր սիրոյն համար համբերեց ամէն
տեսակի փորձութեանց ու նեղութեանց:
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5) «Պարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեց»:
ջնջեց»: Ո´չ «հինգ
հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողը կրցաւ իր պարտքը
վճարել, եւ ո´
ո´չ ալ «յիսուն արծաթ
արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողը,
ահա թէ ինչու «պարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեց»:
ջնջեց»:
Արդարեւ, ո´
ո´չ քահանաները որոնք պէտք էր Մեսիան
ճանչնային ու յայտարարէին` ճանչցան ու յայտարարեցին, եւ
ո´չ ալ հասարակ ժողովուրդը որ պէտք էր հետեւէր
Քրիստոսի` հետեւեցաւ: Ո´
Ո´չ Օրէնքի ուսուցիչները
ուսուցիչները որոնք
պէտք էր Օրէնքին միջոցաւ բացայայտէին թէ Քրիստոս ինքն
էր խոստացեալ Փրկիչը` բացայայտեցին, եւ ո´
ո´չ ալ
ժողովուրդը ինք Օրէնքին միջոցաւ կրցաւ ճանչնալ
Քրիստոսի ինքնութիւնը: Ո´
Ո´չ Փարիսեցիները հետեւեցան
Քրիստոսի, եւ ո´
ո´չ ալ հետեւիլ ուզողներուն ձգեցին որ
հետեւին: Ո´
Ո´չ իրենք մտան արքայութիւն, եւ ո´
ո´չ ալ մտնել
ուզողներուն թոյլ տուին որ մտնեն (Մատթէոս 23.13):
6) «Պարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեց»:
ջնջեց»: Այս
հաստատումը ցոյց կու տայ Քրիստոսի ներողամիտ ու
համբերատար կեցուածքը` բոլոր մարդոց արձանագրած
բոլոր տկարութեանց,
տկարութեանց, թերութեանց ու խեղճութեանց հանդէպ:
Այո´,
Այո´, բոլորի´
բոլորի´ն հանդէպ: Առաջնորդ ու առաջնորդուող
հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի ներողամիտ
կեցուածքին: Հովիւ ու հօտ նոյնքան պէտք ունին Քրիստոսի
համբերատար կեցուածքին: Օրէնքի ուսուցիչ ու օրինազանց
աշակերտ հաւասարաչափ կերպով
կերպով կարիքը ունին Քրիստոսի
համբերատար կեցուածքին:
Արդարեւ, իր այս հաստատումով, Քրիստոս լռելեայն
կերպով ուզեց ցոյց տալ Փարիսեցի Սիմոնին ու անոր ընդմէ
ընդմէմէջէն բոլոր Փարիսեցիներուն, քահանաներուն ու Օրէնքի
ուսուցիչներուն, թէ ինք աշխարհ եկած էր ջնջելու իրենց
«հինգ հարիւր
հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտքը, ինչպէս նաեւ իրենց
խնամքին ու առաջնորդութեան յանձնուած «յիսուն արծաթ
դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողներուն պարտքը: Փարիսեցիները,
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քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները պարտական էին
Քրիստոսի, որովհետեւ ձախողած
ձախողած էին ժողովուրդը ներկայացներկայացնել Քրիստոսի,
Քրիստոսի, եւ
եւ Քրիստոսը ներկայացնել ժողովուրդին:
Ժողովուրդը ինքն ալ պարտական էր Քրիստոսի, որովհետեւ
ձախողած էր դէմ դնելու Փարիսեցիներուն, քահանաներուն
ու Օրէնքի ուսուցիչներուն կեղծաւորութեան եւ քաջօրէն
հետեւելու Քրիստոսի:
7) «Պարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեց»:
ջնջեց»: Այս
բառերով,
բառերով, Քրիստոս ուզեց ցոյց տալ Փարիսեցի Սիմոնին ու
անոր տունը հաւաքուած բոլոր Փարիսեցիներուն, թէ ինք
ներեց ու շուտով պիտի ներէր իրենց պարտքը, պայմանաւ
սակայն, որ ճանչնային եւ ընդունէին զինք, ինչպէս ճանչցաւ
եւ ընդունեց պոռնիկ կինը ինք:
8) Պարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեց առանց
պայմանի ու առանց ակնկալութեան: Քրիստոս ինք եւս մեր
մեղքերուն պարտքը կը ջնջէ առանց պայմանի ու առանց
ակնկալութեան: Քրիստոս մեզի
մեզի ներելու համար պայման չի
դներ: Այսպէս, օրինակ, ան չ’
չ’ըսեր. «Կը ներեմ քեզի,
պայմանաւ որ այլեւս մեղք չգործես»:
Չ’ըսեր նման բան:
չգործես»: Ո´չ: Չ’
Սիրո´
Սիրո´վ կը ներէ մեզ, գիտնալով հանդերձ որ դարձեալ մեղք
պիտի գործենք: Մարդիկ այսպէս չեն: Մարդիկ կրնան չներել
մեզի եթէ մեղք գործենք իրենց դէմ: Կամ կրնան ներել,
սակայն պայմաններ դնելով: Կրնան ներել, բայց թոյլ չտալ որ
վերականգնի այն մտերմութիւնը
մտերմութիւնը որ կար մեր եւ անոնց միջեւ:
Եթէ գործաւոր մը անհաւատարիմ գտնուի իր գործին մէջ ու
խոստովանի իր անհաւատարմութիւնը, վարպետը կրնայ
ներել անոր, բայց այլեւս գործ չի վստահիր անոր: Եթէ մէկը
սուտ մը խօսի ու իր ընկերոջ վնաս հասցնէ ու ապա
խոստովանի իր ընկերոջ, ընկերը
ընկերը կրնայ ներել անոր, բայց ալ
չի վստահիր իր խօսքերուն: Եթէ զաւակ մը հարցի մը գծով
մէկմէկ-երկու
երկու անգամ խաբէ իր մայրը եւ
եւ խոստովանի ու
ներողութիւն խնդրէ, մայրը սիրով կը ներէ, բայց ալ միշտ
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կասկածանքով կը նայի անոր: Յիսուս սակայն, որուն սէրը
մեզի հանդէպ աւելի է քան սէրը մեր մայրերուն (Եսայի 49.15),
ո´չ միայն կը ներէ երբ խոստովանինք մեր մեղքերը
(Ա.Յովհաննէս 2.12.1-2), այլեւ կը վերականգնէ այն յարաբերույարաբերութիւնը որ կար մեր ու իր միջեւ, ու զայն աւելի խոր ու ջերմ կը
դարձնէ:
9) Պարտատէրը իր պարտապանները օրէնքին չյանձնեց,
կամ օրէնքին
օրէնքին համաձայն դատել չուզեց: Քրիստոս աշխարհ
չեկաւ մեզ դատելու Մովսիսական Օրէնքին համաձայն,
ընդհակառակը,
եկաւ
մեզ
ազատագրելու
Օրէնքի
դատապարտութենէն:
10) Մեր մեղքերը քիչ ըլլան թէ շատ, երկու պարագապարագաներուն ալ չենք կրնար անոնց պարտքը վճարել արդար
Աստուծոյ: Ի՞նչպէս
Ի՞նչպէս կրնանք վճարել: Դրա՞մ պիտի տանք
Աստուծոյ, զո՞հ պիտի մատուցանենք, բարեգործութիւննե՞ր
պիտի ընենք: Այս բոլորը կրնանք ընել, բայց այս բոլորը
ընելով մենք մեր մեղքերուն պարտքը չենք կրնար վճարել:
Մեր մեղքերուն պարտքը վճարելու համար, պէտք է բանալ
մեր սիրտը Գողգոթայի
Գողգոթայի խաչէն կաթկթող արեան
կաթիլներուն դիմաց:
11) «Պարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեց»:
ջնջեց»: Ձեր
ձայնը միացուցէք ինծի եւ ըսէք. «Մեր ալ պարտքը ջնջէ Տէր:

Ջնջէ պարտքը եկեղեցականներուս եւ աշխարհականներուն:
Ջնջէ պարտքը հաւատքի պատգամաբերներուս եւ հաւատքի
պատգամներ լսողներուն:
լսողներուն: Ջնջէ հովիւներուս «հինգ հարիւր
արծաթ դրամ»
դրամ» պարտքը, եւ ջնջէ մեր խնամքին վստահուած
հօտի անդամներուն «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտքը: Ջնջէ
ապաշխարութիւն քարոզողներուս եւ չապաշխարողներուս
«հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտքը, եւ ջնջէ
ապաշխարութեան մասին լսող ու չապաշխարողներուն
«յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտքը: Ջնջէ աւետարանիչներուս
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«հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտքը, եւ ջնջէ աւետաաւետարանուածներուն «յիսուն արծաթ դրամ»
դրամ» պարտքը:
Եւ տակաւին, Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, ջնջէ մեր տկարութեան
արդիւնքը եղող մեր մեղքերը. ջնջէ մեր յամառութեան
մեղքերը.
մեղքերը. ջնջէ մեր ապերախտութեան ու երախտամոռաերախտամոռացութեան յանցանքները. ջնջէ մեր ըմբոստութեան սխալները.
ջնջէ մեր մանկութեան ու պատանութեան մեղքերը. ջնջէ մեր
երիտասարդութեան ու չափահասութեան անօրէնութիւննեանօրէնութիւնները:
Քրիստո´
Քրիստո´ս, ջնջէ մեր պարտքերը, որովհետեւ մենք չենք
կրնար զանոնք
զանոնք վճարել: Մենք պարտական ենք կատարեալ
ըլլալու, բայց չե´
չե´նք ու չե´
չե´նք կրնար ըլլալ, ջնջէ մեր այս
պարտքը: Մենք պարտական ենք սուրբ կեանք ապրելու, բայց
չե´
չե´նք ապրիր ու չե´
չե´նք կրնար ապրիլ, ջնջէ մեր այս պարտքը:
Մենք պարտական ենք միշտ ու միայն քու կամքդ
կատարելու, բայց
բայց չե´
չե´նք կատարեր ու չե´
չե´նք կրնար կատարել,
ջնջէ մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք բոլորին
վկայելու քու մասիդ, բայց չե´
չե´նք վկայեր, ջնջէ մեր այս
պարտքը: Մենք պարտական ենք մեր բոլոր շնորհքներն ու
պարգեւները գործածելու քու փառքիդ համար, բայց չե´
չե´նք
գործածեր, ջնջէ մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք
սիրելու ու ներելու քեզի պէս, բայց չե´
չե´նք սիրեր ու ներեր, ջնջէ
մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք քաղցրութեանդ
արտացոլացումը ըլլալու, բայց չենք, ջնջէ մեր այս պարտքը:
Մեր պարտքը ըլլայ «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»,
դրամ», ըլլայ
«յիսուն արծաթ
արծաթ դրամ»,
դրամ», ջնջէ զանոնք քու անուանդ փառքին
համար»:
համար»:
«Հիմա դո՛ւն ըսէ, այս երկու պարտապաններէն ո՞ր մէկը
աւելի պիտի սիրէ զայն»
զայն» (Ղուկաս 7.42):
Յիսուս ուզեց որ Սիմոն ի´
ի´նք ըսէր, թէ արդեօք ո՞վ պէտք
էր աւելի սիրէր պարտատէրը, ան` որուն «հինգ հարիւր
արծաթ դրամ»
դրամ»ի պա՞րտքը
պա՞րտքը շնորհուեցաւ, թէ ան` որուն «յիսուն
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արծաթ դրամ»
դրամ»ի պարտքը շնորհուեցաւ: Ինչո՞ւ համար
արդեօք Յիսուս ուզեց որ Սիմոն ինք ըսէր թէ ո´
ո´վ պէտք էր
աւելի սիրէր պարտատէրը. որպէսզի իր իսկ խօսքով զայն
դատէր: Եւ ալ այդպէս եղաւ: Երբ Սիմոն ըսաւ, թէ որուն որ
աւելի շատ շնորհեց`
շնորհեց` անիկա աւելի պէտք է սիրէ, Յիսուս
անմիջապէս պատասխանեց. «Սիմո՛ն…:
Սիմո՛ն…: Տունդ մտայ, բայց

ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր…
չտուիր…: Դուն բարի
բարի գալուստի
համբոյր մը չտուիր ինծի…
ինծի…: Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր…»
չօծեցիր…»:
…»:

Յիսուս իր այս յանդիմանական խօսքով, բացայայտեց
Սիմոնին թէ ոչ միայն
միայն կինը, այլ ի´
ի´նք եւս «հինգ հարիւր
արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցող մըն էր, եւ ուստի ի´
ի´նք եւս
պարտէր սէր ու յարգանք ցոյց տալ իրեն հանդէպ, ինչ որ
չըրաւ: Այո´,
Այո´, Սիմոն ի´
ի´նք եւս պէտք էր Յիսուսի ոտքերը
լուար, ի´
ի´նք եւս պէտք էր իր արցունքներով անոր ոտքերը
թրջէր, ի´
ի´նք եւս պէտք էր զանոնք համբուրէր ու անուշահոտ
իւղով օծէր, որպէսզի ներուէին Յիսուսի ինքնութիւնն ու
իշխանութիւնը չճանչնալու իր մեղքերը, եւ միւս բազմաթիւ
մեղքերը, ինչպէս կնոջ բազմաթիւ մեղքերը ներուեցան:
Յիսուս Սիմոնին խօսքով դատեց Սիմոնը: Զգո´
Զգո´յշ ըլլանք թէ
ի´նչ կը խօսինք
խօսինք ու ի´
ի´նչ կ’
կ’ըսենք, որովհետեւ մեր բերանէն
ելած բառերով ու բառերուն համաձայն է որ պիտի դատուինք,
ինչպէս մեր Տէրը ինք բացայայտեց երբ ըսաւ. «Քու խօսքովդ
քեզ պիտի դատեմ»
դատեմ» (Ղուկաս
(Ղուկաս 19.22):

«Սիմոն պատասխանեց.պատասխանեց.“Ինծի այնպէս կը թուի թէ ան՝ որուն աւելի շատ շնորհեց”:
շնորհեց”:
“Ճի՛շդ դատեցիր”,
դատեցիր”,”,- ըսաւ Յիսուս»
Յիսուս» (Ղուկաս
(Ղուկաս 7.43):

1) Չենք գիտեր եթէ երբեք Սիմոն Փարիսեցին հասկցաւ
4141-42 համարներուն մէջ Յիսուսի տուած օրինակին իմաստը
թէ ոչ: Եթէ հասկցաւ, չենք գիտեր սակայն, թէ իր մտքին մէջ
ո՞վ էր «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցող անձը.
միայն
միայն պոռնիկ կի՞նը, թէ` ինք նաեւ: Հաւանական է որ ան
«հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցող անձը պոռնիկ
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կինը նկատեց միայն, եւ ուստի, իր հասկացողութեամբ, կինը
ի´նք պարտաւոր էր աւելի սէր ցոյց տալ Յիսուսի հանդէպ եւ
ոչ թէ ինք: Ճիշդ է որ իրողական գետնի վրայ Սիմոնէն
Սիմոնէն աւելի
կինը ի´
ի´նքն էր որ առատ սէր ցոյց տուաւ Յիսուսի հանդէպ,
որովհետեւ իր արցունքներով անոր ոտքերը թրջեց, իր
մազերով զանոնք սրբեց, համբուրեց եւ իւղով օծեց, եւ
սակայն, միայն կինը ինք չէր «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ»
պարտք ունեցողը. խորքին մէջ Փարիսեցի Սիմոնը ի´
ի´նք եւս
«հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցող անձ կը
նկատուի, որովհետեւ սիրոյ կամ յարգանքի ո´
ո´չ մէկ արարք
ցուցաբերեց Քրիստոսի հանդէպ, ինչ որ Քրիստոսի
յանդիմանողական բառերն իսկ ցոյց կու տան. «Սիմո´
Սիմո´ն...:

Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր...:
Բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի...: Գլուխս իւղով
չօծեցիր...»
չօծեցիր...» (Ղուկաս
(Ղուկաս 7.447.44-46): Սիմոն Սուրբ Գիրքերը լաւապէս

գիտցող եւ Մովսիսական Օրէնքը սերտած ու անոր մէջ
հմտացած անձ մըն էր, ուստի ինք չէր կրնար «յիսուն արծաթ
դրամ»
դրամ» պարտք ունեցող անձ մը նկատուիլ:
2) Եթէ Սիմոնին մտքին մէջ «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ»
պարտք ունեցող անձը միայն կինն էր, սա կը նշանակէ թէ ան
ուրիշը աւելի պարտական կը նկատէր քան ինքզինք: Ինչ կը
վերաբերի մեզի, մենք ո՞վ աւելի պարտական կը նկատենք,
մենք զմե՞զ, թէ` ուրիշը: Մարդկային բնութեան ու
բնաւորութեան
բնաւորութեան մաս կը կազմէ դժբախտաբար, ուրիշը աւելի
յանցաւոր նկատելը, ուրիշը աւելի մեղադրելի ու
պարտապան նկատելը: Մարդուն համար միշտ ուրիշն է
մեղաւորը, միշտ ուրիշն է յանցաւորը, միշտ ուրիշն է
այպանելին ու խոտելին: Ադամին համար` Եւան էր
մեղադրելին: Եւային համար` օձն էր մեղադրելին: Այն անձը
որ Յիսուսին գալով ըսաւ. «Վարդապե´
Վարդապե´տ, ըսէ´
ըսէ´ եղբօրս, որ մեր
հօր ձգած ժառանգութենէն իմ բաժինս տայ ինծի»
ինծի» (Ղուկաս
(Ղուկաս
12.13), իրեն համար իր եղբայրն էր յանցաւորը, իրաւազրկողը,
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անիրաւողը: Աքաաբին համար` Եղիան էր յանցաւորը:
Սաւուղին համար` Դաւիթն էր
էր յանցաւորը: Սինայի
անապատին մէջ անօթութիւն քաշող հրեայ ժողովուրդին
համար` Մովսէսն էր յանցաւորը: Յոբի երեք բարեկամներուն
համար` Յոբն էր յանցաւորը: Եւայլն:
Եւայլն: Արդեօք մեզի համա՞ր ալ
միշտ ուրիշն է յանցաւորը, մեղադրելին, պարտականը,
պարտազանցը: Ո՞վ չի գիտեր որ առաքինի
առաքինի մարդը, ուրիշին
մեղքերը ծածկող ու ինքն իր մեղքերը հրապարակող մարդն է:
Մենք կ’
կ’ընե՞նք ասիկա, թէ` հակառակը կ’
կ’ընենք:
Ան որ կը կարծէ թէ իր մեղքերը շիւղի նման թեթեւ են,
իսկ իր եղբօր կամ բարեկամին մեղքերը` գերանի նման ծանր,
Յիսուս իրեն կ’
կ’ըսէ. «Ինչո՞ւ եղբօրդ աչքին
աչքին մէջ եղած շիւղը կը

տեսնես եւ չես անդրադառնար թէ աչքիդ մէջ գերան կայ»
կայ»

(Մատթէոս 7.3): Սիմոն Փարիսեցիին համար, պոռնիկ կինը
ո´չ թէ մեղքի լոկ գերան մը ունէր, այլ` բազմաթիւ գերաններ,
իսկ ինքն իր հայեացքով` ինք մեղքի շիւղ անգամ չունէր:
Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող
առաջնորդուող մարդը ո´
ո´չ թէ կը
քննադատէ յանցաւորը, այլ ընդհակառակը, կ’
կ’օգնէ անոր
ձերբազատելու իր սխալ ընթացքէն, ինչպէս Պօղոս
առաքեալը ինք կ’
կ’ըսէ. «Եղբայրնե´
Եղբայրնե´ր, եթէ պատահի որ մէկը

ոեւէ յանցանքի վրայ բռնուի, դուք` որ Սուրբ Հոգիով
կ’առաջնորդուիք` պէտք է հեզութեամբ զայն ուղիղ
ուղիղ ճամբու
բերէք»
բերէք» (Գաղատացիս
(Գաղատացիս 6.1):

Սիմոն Փարիսեցին չէր կրնար մեղաւոր կինը դարձի
բերել, քանի չունէր անհրաժեշտ հեզութիւնը, մինչդեռ
Քրիստոս իր հեզութեամբ էր որ դարձի բերաւ կինը: Հպարտ
մարդը չի կրնար օգնել ուրիշին որ դարձի գայ: Հպարտ մարդը
երբ փորձէ ուրիշը դարձի բերել` ո´
ո´չ միայն չի կրնար, այլ
ինքն ալ կը տապալի, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Պօղոս առաքեալ
պատուիրելէ ետք որ յանցանքի վրայ բռնուողը` հեզութեամբ
ուղիղ ճամբու բերենք, անմիջապէս կ’
կ’աւելցնէ ըսելով. «Նաեւ
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զգոյշ եղէք դուք ձեզի, որպէսզի չըլլայ որ դուք ալ
փորձութեան մէջ իյնաք»
իյնաք»:

Տակաւին, ինքզինք ուրիշէն տարբեր կարծող մարդն ալ չի
կրնար իր նմանին դարձին ու փրկութեան պատճառ դառնալ,
որովհետեւ, դարձեալ, առաքեալը խօսելէ ետք ուրիշը
հեզութեամբ ճամբու բերելու մասին` խօսքի շարունակուշարունակութեան վրայ` կ’
կ’ըսէ. «Ով որ կը խորհի թէ ուրիշներէն տարբեր

է` այնպիսին ինքզինք կը խաբէ, որովհետեւ բնաւ ալ տարբեր
չէ»
չէ» (Գաղատացիս
(Գաղատացիս 6.3): Ո´
Ո´չ ոք ուրիշէն բանով մը աւելի է: Եթէ

կայ մէկը որ ինքզինք բանով մը աւելի կը նկատէ քան ուրիշը,
կրնանք ըսել որ միակ բանը որով աւելի է քան ուրիշը` իր
մեղքերն են:
3) Ինչո՞ւ համար Սիմոն ինքզինք
ինքզինք պարտական չէր
նկատեր. որովհետեւ Փարիսեցի մըն էր, եւ բոլոր ՓարիՓարիսեցիները իրենք զիրենք արդար ու փրկութեան արժանի կը
նկատէին, եւ արհամարհանքով կը դիտէին ուրիշները: Անոնք
որոնք իրենք զիրենք արդար կը համարեն, եւ ուրիշէն`
տարբեր, թող կարդան Փարիսեցիին ու Մաքսաւորին
Մաքսաւորին առակը,
ուր ինքզինք արդար նկատող Փարիսեցին` տաճարէն
պարտական ու յանցաւոր տուն մեկնեցաւ, իսկ ինքզինք
մեղաւոր նկատող Մաքսաւորը` «արդարացած տուն գնաց»
գնաց»
(Ղուկասու 18.1018.10-14): Մեր սերտած աւետարանական այս
հատուածին եւ յիշեալ առակին միջեւ նմանութեան
հետաքրքրական
հետաքրքրական գիծ մը կայ: Առակին մէջ Մաքսաւորը
արդարացած տուն կ’
կ’երթայ, իսկ Փարիսեցին` մեղաւոր ու
յանցապարտ վիճակով: Սիմոնին տանը մէջ եւս նոյն բանն է
որ տեղի կ’
կ’ունենայ: Պոռնիկ կինը արդարացած տուն կ’
կ’երթայ,
իսկ Փարիսեցի Սիմոնը կը մնայ իր մեղաւոր ու յանցապարտ
վիճակին մէջ:
Յիսուս Փարիսեցիին ու Մաքսաւորին առակը պատմեց
ճիշդ անոնց համար` «որոնք իրենք իրենց համար այն համահամա-

րումը ունէին թէ արդար են եւ ուրիշները կ’
կ’արհամարհէին»
արհամարհէին»
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(Ղուկաս 18.9): Առակը ցոյց կու տայ մեզի, թէ ինքզինք արդար
կարծող մարդը` չի կրնար արդարանալ Աստուծոյ աչքին
աչքին
դիմաց: Կ’
Կ’արդարանան միայն անոնք` որոնք կը խոստոխոստովանին թէ իրենք անարդար են իրենց կեանքին մէջ, իրենց
սրտին ու հոգիին մէջ, իրենց դատումներուն ու դիտումներուն
մէջ, իրենց գործերուն ու գործելակերպին մէջ, իրենց
մտածումներուն ու մտածողութեան ձեւին մէջ, եւ քաւութիւն
քաւութիւն
կը հայցեն արդար ու արդարացնող Տիրոջմէ:
Իրենց
մեղքերը
յայտարարող
մարդիկը
միայն
դատաստանի օրը արդար պիտի յայտարարուին: Սիմոն
Փարիսեցին եւ իր տունը հաւաքուած միւս Փարիսեցիները
«չունէին»
չունէին» յայտարարելիք մեղք: Անոնք միայն մեղաւոր կնոջ
մեղքերը տեսան. փաստօրէն կը կարդանք թէ ինչպէս Սիմոն

«ինքն իրեն
իրեն կ'ըսէր.կ'ըսէր.- Եթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է
գիտնար թէ ո´
ո´վ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ թէ ի´
ի´նչպիսի
մեղաւոր կեանք մը կ'ապրի ան»:
ան»: Սիմոն այս կնոջ լոկ մեղքերը

տեսած էր, իսկ Յիսուս` տեսած էր կնոջ փափաքը իր
մեղքերէն ձերբազատելու:
ձերբազատելու: Երեք կէտերու մէջ ընդհանուր
ձեւով մը խօսելէ ետք 4343-րդ համարին մասին, հիմա
կ'անցնինք բացատրութիւններ տալու ու խորհրդածութիւններ
կատարելու ուղղակիօրէն համարին բառերուն կապակցակապակցաբար.բար.4) «Ինծի այնպէս կը թուի թէ ան` որուն աւելի շատ
շնորհեց»:
շնորհեց»: Սիմոնի տուած պատասխանը ճիշդ էր. ան ընդուընդունեց եւ վստահ էր, թէ որու որ շատ շնորհուեցաւ` անիկա
աւելի պէտք էր սիրէր իր պարտատիրոջ: Ուստի, «ինծի
այնպէս կը թուի»
թուի» բառերը ցոյց չեն տար թէ Սիմոն չէր գիտեր
իրեն ուղղուած հարցումին պատասխանը, ո´
ո´չ ալ ցոյց կու
տան թէ կասկած ունէր իր տուած պատասխանին կապակցակապակցաբար: Ան «ինծի…
ինծի… կը թուի»
թուի» բառերը գործածեց, որովհետեւ
վստահ չէր գիտեր թէ Յիսուսի մտքին մէջ ո՞վ էր «հինգ
հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցող անձը, ի՞նք, թէ`
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մեղաւոր կինը: Ան կարծէք վախով ըսաւ` «ինծի այնպէս կը
թուի թէ ան` որուն աւելի շատ շնորհեց
շնորհեց».
նորհեց». եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ
Սիմոն մտածեց, որ եթէ Յիսուսի մտքին մէջ «հինգ հարիւր
արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցող անձը ինք ըլլար, այդ
պարագային Յիսուս կրնար հարցնել իրեն թէ ինչո՞ւ զինք
չսիրեց աւելի քան պոռնիկ կինը: Սիմոնին մտածումով, «հինգ
հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք
պարտք ունեցող անձը պոռնիկ կինն
էր, մինչդեռ Քրիստոսի հայեացքով` նախ Սիմոնը ինքն էր, եւ
երկրորդ` պոռնիկ կինն էր նաեւ:

«Ինծի այնպէս կը թուի թէ ան` որուն աւելի շատ
շնորհեց»:
շնորհեց»: Ըսինք արդէն, թէ Սիմոնի տուած այս պատասպատաս-

խանը ճիշդ էր. այս կէտէն կարեւոր բան մը կը սորվինք: Կը
սորվինք, թէ մեր խօսքը կրնայ ճիշդ խօսք ըլլալ, մեր
յայտարարութիւնը կրնայ ճիշդ յայտարարութիւն ըլլալ, բայց
մենք չենք կրնար գիտնալ թէ մեր խօսքին ետին կամ մեր
յայտարարութեան մէջ, ի՞նչ կը տեսնէ ու ի՞նչ կը կարդայ
Յիսուս: Այսպէս, օրինակ, եթէ ըսենք. «Թէպէտ մենք մեղաւոր
ենք, բայց Յիսուս մեզ կը սիրէ»,
սիրէ», Յիսուս ինք ի՞նչպէս կը դիտէ
մեր այս խօսքը: Ճիշդ հաստատում մըն է ասիկա, բայց Յիսուս
կը քննէ մեր միտքը, տեսնելու ու գիտնալու համար, թէ
արդեօք «մեղաւոր ենք»
ենք» խօսքը միայն ուրիշի՞ն համար է որ
կ’ըսենք, թէ` նաեւ մեզի համար, «մեղաւոր»
եղաւոր» բացատրութեան
մէջ միայն ուրի՞շը կը տեսնենք, թէ նաեւ մենք զմեզ:
Հետեւաբար, զգո´
զգո´յշ ըլլանք թէ ի´
ի´նչ կ’
կ’ըսենք, ի´
ի´նչ նպատակով
կ’ըսենք, ի´
ի´նչ միտումով կ’
կ’ըսենք, ինչո´
ինչո´ւ կ’
կ’ըսենք: Որովհետեւ
եթէ մեր նպատակը, մեր միտումն ու դիտումը ճիշդ չըլլան,
կրնանք յանդիմանուիլ Տիրոջ կողմէ, ինչպէս յանդիմանուեյանդիմանուեցաւ Փարիսեցի Սիմոնը ինք, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն.

«Սիմո՛ն…:
Սիմո՛ն…: Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր
չտուիր…
չտուիր…: Դուն բարի
բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի…
ինծի…:
Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր…»
չօծեցիր…»:
…»:
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Մենք զմեզ չանջատենք մեր խօսքէն, մեր քարոզէն,
քարոզէն, մեր
պատգամէն: Պէտք է ընդունիլ որ մեր խօսածը նախ մեզի´
մեզի´ կը
պատկանի: Մեր բերանէն ելած պատգամը նախ մեզի´
մեզի´
ուղղուած է Տիրոջ հայեացքով: Եթէ մարդոց ըսենք` «պէտք է
սուրբ կեանք ապրիլ»,
ապրիլ», Տէրը կրնայ մեզի ըսել` «բայց դուն
սուրբ կեանք չես ապրիր»:
ապրիր»: Եթէ կոչ ուղղենք մարդոց
մարդոց իրենց
ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու երկինքի վրայ, Տէրը կրնայ
մեզի ըսել` «բայց դուն քու ուշադրութիւնդ երկինքի վրայ չես
կեդրոնացուցած»:
կեդրոնացուցած»: Եւայլն:
Եւայլն:
5) «Ինծի...
Ինծի... կը թուի»:
թուի»: Արտաքին երեւոյթները կրնան
խաբել, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս պատուիրեց արտաքին
երեւոյթներէն չդատել (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 7.24, 8.15): Կրնայ բան մը
մեզի ճիշդ թուիլ, որ իսկութեան մէջ սխալ ըլլայ: Կրնայ
սխալը` ճիշդ, եւ ճիշդը` սխալ թուիլ: Ճիշդ այս էր որ
պատահեցաւ Սիմոն Փարիսեցիին հետ: Իրեն կը թուէր որ
դրամ» պարտք ունեցող անձը մեղաւոր
«հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
կինն էր միայն, եւ վստահ ալ չենք որ եթէ երբեք «յիսուն
արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցող անձը ինքզինք կը նկատէր:
Մինչդեռ ճշմարտութիւնը այն էր, որ թէ´
թէ´ ինք եւ թէ´
թէ´ պոռնիկ
կինը` երկուքն ալ «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք
ունեցողներ կը նկատուէին: Այստեղ կայ կարեւոր եւ
հիմնական ճշմարտութիւն
ճշմարտութիւն մը որ կը բացայայտուի մեր
դիմաց: Արդեօք մենք եւս, Սիմոնի նման մենք զմեզ նուազ
պարտական չե՞նք նկատեր քան ուրիշները: Սիմոնին նման,
մենք ալ ուրիշը աւելի մեղաւոր չե՞նք նկատեր քան մեր
անձերը:
Աւետարանական հատուածը լռե
լռելեայն
ռելեայն կերպով ցոյց կու
տայ մեզի, թէ Սիմոնի հայեացքով կինը ինքն էր «հինգ հարիւր
արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունեցողը. ինչպիսի՞ն է մե´
մե´ր
հայեացքը: Մեր հայեացքով, ուրիշին մեղքերը աւելի՞ ծանր են
քան մերը, ուրիշին անօրէնութիւնները աւելի՞ գարշելի են
քան մերը, ուրիշին սխալները աւելի՞ անհանդուրժելի են քան
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մերը, ուրիշին
ուրիշին յանցանքները աւելի՞ զազրելի են քան մերը:
Մեր աչքով` մեր ըրած սխալները թեթե՞ւ կ’
կ’երեւին: Մեր
հայեացքով` մեր գործած մեղքերը ոչնչութի՞ւն են: Մեղքը`
մե´
մե´ղք է բոլոր պարագաներուն ալ, եւ սակայն, Աստուծոյ
հայեացքով մեր մեղքը կրնայ աւելի ծանր նկատուիլ քան
ուրիշին մեղքը: Մեր մեղքը կրնայ հաւատուրացութեան կամ
ըմբոստութեան մեղքը ըլլալ, մինչդեռ ուրիշին մեղքը` կրնայ
մարդկային իր տկար բնութեան արդիւնքը ըլլալ: Մենք չէ որ
պիտի ճշդենք թէ որո´
որո´ւ մեղքը աւելի ծանր է, եւ որունը`
թեթեւ. որունը` տկարութեան արդիւնք, եւ որունը`
ապերախտութեան
ապերախտութեան կամ ուրացութեան արդիւնք. մենք չէ որ
պիտի ճշդենք թէ ո´
ո´վ «հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք
ունի, եւ ո´
ո´վ` «յիսուն արծաթ դրամ»:
դրամ»: Միայն Քրիստոս ի´
ի´նք
կրնայ քննել մեր սիրտերը, միայն ի´
ի´նք կրնայ գիտնալ
պատճառներն ու դրդապատճառները մեր գործած մեղքերուն,
եւ հետեւաբար,
հետեւաբար, միայն Քրիստոս ի´
ի´նք կրնայ ճշդել, թէ ո´
ո´վ
«հինգ հարիւր արծաթ դրամ»
դրամ» պարտք ունի, եւ ո´
ո´վ` «յիսուն
արծաթ դրամ»:
դրամ»:
6) «Ան՝ որուն աւելի շատ շնորհեց»:
շնորհեց»: Այս բառերով, Սիմոն
կը վկայէ, թէ որուն որ աւելի շատ շնորհուեցաւ`
շնորհուեցաւ` անիկա
պարտէր աւելի սէր ցոյց տալ իր պարտատիրոջ նկատմամբ:
Սիմոնի հասկացողութեամբ մեղաւոր կինը ի´
ի´նք պէտք էր
աւելի սիրէր Քրիստոսը, որովհետեւ իր բազմաթիւ
պարտքերն էին որ քիչ ետք պիտի շնորհուէին: Եկէք խօսինք
մենք մեր մասին: Մենք կը սիրե՞նք Քրիստոսը. եւ պէ՞տք է
սիրենք: Այո´,
Այո´, կը սիրե´
սիրե´նք ու պէ´
պէ´տք է սիրենք Քրիստոսը,
Քրիստոսը,
որովհետեւ ան մեզ շատ սիրե´
սիրե´ց ու կը սիրէ´:
սիրէ´: Կը սիրե´
սիրե´նք ու
պէ´
պէ´տք է սիրենք զայն, որովհետեւ ան շատ ներեց ու կը ներէ
մեր բազմաթիւ մեղքերը, ինչպէս ներեց կնոջ բազմաթիւ
մեղքերը: Կը սիրե´
սիրե´նք ու պէ´
պէ´տք է սիրենք զայն, որովհետեւ
ան շա´
շա´տ շնորհեց ու կը շնորհէ մեզի, շա´
շա´տ համբերեց ու կը
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համբերէ, շա´
շա´տ սպասեց ու կը սպասէ, շա´
շա´տ ողորմեցաւ ու
կ’ողորմի, շա´
շա´տ օգնեց ու կ’
կ’օգնէ, շա´
շա´տ օրհնեց ու կ’
կ’օրհնէ:
Կը սիրե´
սիրե´նք ու պէ´
պէ´տք է սիրենք զայն, որովհետեւ ան.ան.մի´
մի´շտ կը պարգեւէ ու կը պահպանէ,
մի´
մի´շտ կը շնորհէ ու կը շնչաւորէ,
մի´
մի´շտ կը բաժնէ ու
ու կը բաշխէ,
մի´
մի´շտ կը զօրացնէ ու կը զօրակցի,
մի´
մի´շտ կը սփոփէ ու կը սրտակցի,
մի´
մի´տ կը բարձրացնէ ու կը բարերարէ,
մի´
մի´շտ կը ներգործէ ու կը ներփոխէ,
մի´
մի´շտ կը կարեկցի ու կ’
կ’ապրեցնէ,
մի´
մի´շտ կ’
կ’ազատէ ու կ’
կ’առաջնորդէ,
մի´
մի´շտ կը գթայ ու կը գուրգուրայ,
մի´
մի´շտ կը մօտենայ ու կը մտերմանայ,
մի´
մի´շտ կը գործէ ու կը գործակցի,
մի´
մի´շտ կը փաթթէ ու կը բժշկէ,
մի´
մի´շտ կը կենդանացնէ ու կը կենսաւորէ,
մի´
մի´շտ կը բարեխօսէ ու կը բարեփոխէ,
մի´
մի´շտ կը նորոգէ ու կը նորաստեղծէ:
«Ան՝ որուն աւելի շատ շնորհեց»:
շնորհեց»: Քրիստոս մեզի «աւելի
շատ շնորհեց»
շնորհեց» քան մեղաւոր այս կնոջ: Աւելի շատ շնորհեց
քան իր ժամանակակից ոեւէ անձի, որովհետեւ իր
ժամանակակիցները չէին գիտեր թէ Քրիստոս մարդեղացած
Աստուածն է, աշխարհի Փրկիչն է, մարդկութեան ԱզատաԱզատարարն է, մարդկութեան մեղքը վերցնող Աստուծոյ Գառնուկն է:
Մենք այս բոլորը գիտենք, եւ գիտնալով հանդերձ
հանդերձ կը
շարունակենք մեղանչել իր դէմ, եւ Տէրն ալ կը շարունակէ
ներել: Քրիստոս մեզի «աւելի շատ շնորհեց»,
շնորհեց», ուստի մենք
աւելի´
աւելի´ պէտք է սիրենք զինք քան իր ժամանակակիցները:
Քրիստոս շատ չէ՞ շնորհած ու շատ չի՞ շնորհեր մեզի մեր
մեղքերը: Այո´:
Այո´: Ուրեմն, մենք պէտք է զինք շա´
շա´տ սիրենք:
Շատ չի՞ համբերեր մեր տկարութեանց, շատ չ’
չ’ը՞սպասեր որ
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իրեն դառնանք, շատ ու միշտ չ’
չ’ո՞ղորմիր, շատ ու միշտ չի՞
գթար, շատ ու միշտ չի՞ կանչէր, շատ ու միշտ չ’
չ’օ՞րհներ, շատ
ու միշտ չի՞ պարգեւեր, այս բոլորը շատ շնորհել չի՞
նշանակեր:
Եւ տակաւին, երբ մնայուն
մնայուն կերպով կը բամբասենք մեր
նմանը ու Քրիստոս կը համբերէ` ասիկա մեր մեղքի պարտքը
շատ շնորհել չի՞ նշանակեր: Երբ մնայուն կերպով կը կանչէ
ու չենք պատասխաներ, կը բաղխէ ու չենք բանար, կը ձայնէ
ու չենք անսար, կը հրաւիրէ ու չենք ընդառաջեր, կը դրդէ ու
չենք շարժիր, կը խնդրէ ու չենք պատասխաներ` այս բոլորը
մեր մեղքի պարտքերը շատ շնորհել չի՞ նշանակեր: Եթէ այո´,
այո´,
ուրեմն պէտք չէ՞ զինք շատ սիրենք:
7) «“Ճի՛շդ
դատեցիր”,”,- ըսաւ Յիսուս»
«“Ճի՛շդ դատեցիր”,
Յիսուս»: Սիմոն չէր գիտեր
որ իր պատասխանով ինքզինք էր որ դատեց ու
դատապարտեց, որովհետեւ իր պատասխանէն անմիջապէս
ետք, Յիսուս ընդարձակ համեմատական մը ըրաւ իր ու կնոջ
միջեւ, ցոյց տալով Սիմոնին, թէ ինչպէս զլացած էր իր սիրոյն,
մեծարանքին ու յարգանքին մէջ իրեն հանդէպ, որովհետեւ,
ո´չ ոտքը լուալու համար ջուր տուած էր իրեն, ո´
ո´չ բարի
գալուստի համբոյր մը տուած էր իրեն,
իրեն, եւ ո´
ո´չ ալ գլուխը իւղով
օծած էր: Մենք եւս, եթէ երբեք կը խօսինք ու կը պատգամենք
Քրիստոսի մասին, եւ սակայն Սիմոնի նման կը զլանանք մեր
սիրոյն մէջ իրեն հանդէպ, եւ ո´
ո´չ մէկ բարի արարք կ’
կ’ընենք
իրեն համար` պիտի դատուինք ու դատապարտուինք մեր
իսկ խօսքերով, քարոզներով
քարոզներով ու պատգամներով, եւ անիրաւ
ծառային ուղ
ուղղուած խօսքը` մեզի´
մեզի´ ալ ուղղուած պիտի ըլլայ.
«Քու խօսքովդ քեզ պիտի դատեմ»
դատեմ» (Ղուկաս
(Ղուկաս 19.22):
8) «“Ճի՛շդ
դատեցիր”,”,- ըսաւ Յիսուս»
«“Ճի՛շդ դատեցիր”,
Յիսուս»: Սիմոն ճիշդ դատեց
բայց ճիշդ չգործեց: Գիտէր ճիշդը բայց չըրաւ զանիկա: Ճիշդը
եւ ճշմարտութիւնը գիտնալը`
գիտնալը` ազատութիւն չի բերեր մեզի,
այլ` ճիշդը գործելը եւ ճշմարտութիւնը ապրիլը: Եթէ ճիշդ կը
դատենք բայց ճիշդը չենք ըներ, եթէ ճիշդը կը խօսինք բայց
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ճիշդը չենք գործեր, եթէ գիտենք ճշմարտութիւնը բայց չենք
ապրիր զանիկա` մե´
մե´ղք է որ կը գործենք, համաձայն
առաքեալին բառերուն.
բառերուն. «Ով որ շիտակը գիտէ եւ չ’
չ’ըներ` մեղք
է որ կը գործէ»
գործէ» (Յակոբոս
(Յակոբոս 4.17): Մնասներու առակին մէջ նաեւ
Յիսուս յստակ կերպով ցոյց տուաւ, թէ պիտի դատապարտուի
մարդը եթէ երբեք գիտէ ճիշդը ու չ’
չ’ըներ: Առակին մէջ կը
կարդանք թէ ինչպէս ազնուական մարդը, հողին տակ իրեն
տրուած
տրուած դրամները պահող ծառային առարկութիւնը լսելէ
ետք` անոր կ’
կ’ըսէ. «Չա´
Չա´ր ծառայ, քու խօսքովդ քեզ պիտի

դատեմ: Քանի ԳԻՏԷԻՐ որ խիստ մարդ մըն եմ, կ’
կ’առնեմ ինչ
որ իմս չէ եւ կը հնձեմ ինչ որ չեմ սերմանած, ինչո՞ւ դրամս
շահարկողներուն չտուիր, քանի ԳԻՏԷԻՐ նաեւ թէ
վերադարձիս
վերադարձիս զայն տոկոսով միասին պիտի պահանջէի»
պահանջէի»

(Ղուկաս 19.20
19.2020-23): Այսօր մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ երբ Յիսուս
վերադառնայ` մեզ հաշուետուութեան պիտի կանչէ, ճիշդ
ինչպէս առակին մէջ յիշուած ազնուական մարդը իր
ծառաները հաշուետուութեան կանչեց: Ո՞վ չի գիտեր որ
պիտի դատապարտուի,
դատապարտուի, եթէ երբեք խօսած է ճշմարտութիւնը
բայց չէ ապրած: Ո՞վ չի գիտեր որ եթէ երբեք կանչուած է
Տիրոջ այգիին մէջ աշխատելու բայց չէ աշխատած` այդ
այգիէն դուրս պիտի դրուի: Ո՞վ չի գիտեր որ եթէ երբեք
Քրիստոսի թագաւորութիւնը տարածելու
տարածելու կանչուած է բայց չէ
տարածած`
տարածած` այդ թագաւորութենէն
թագաւորութենէն պիտի հեռացուի: Ո՞վ չի
գիտեր որ այժմ Տիրոջ ներկայութիւնը չփնտռող մարդը`
դատաստանի օրը Տիրոջ ներկայութենէն փախչիլ պիտի ուզէ:
Ո՞վ չի գիտեր որ այսօր Քրիստոսը իր վէմը չդարձուցած
մարդը` Տիրոջ գալստեան օրը լեռներուն ու ժայռերուն պիտի
աղաղակէ ու ըսէ. «Մեր
Մեր վրայ ինկէք ու ծածկեցէ´
ծածկեցէ´ք մեզ անոր

աչքէն, անոր` որ գահին վրայ կը նստի. ազատեցէ´
ազատեցէ´ք մեզ
Գառնուկին բարկութենէն, որովհետեւ անոր բարկութեան
ահաւոր օրը եկաւ, եւ ո՞վ կրնայ անոր առջեւ դիմանալ»
դիմանալ»
(Յայտնութիւն 6.166.16-17):
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«Ապա դառնալով դէպի կինը, շարունակեց.շարունակեց.“Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը: Տունդ մտայ, բայց ոտքերս
լուալու համար ջուր չտուիր, մինչ ասիկա իր արցունքներով
ոտքերս թրջեց եւ մազերովը սրբեց: Դուն բարի գալուստի
համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ ասիկա տունդ մտնելէս ի վեր
չդադրեցաւ ոտքերս համբուրելէ: Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր,
չօծեցիր,
մինչ ասիկա ոտքերս օծեց անուշահոտ իւղով”
(Ղուկաս 7.447.44իւղով”» (Ղուկաս
46):
1) Յիսուս իր խօսակցութիւնը վերջացնելէ ետք Սիմոնի
հետ, դարձաւ դէպի կինը եւ խօսքը ուղղելով Սիմոնին` ըսաւ.
«Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը»:
կինը»: Յիսուս ուզեց որ Սիմոն նայի
կնոջ: Ինչո՞ւ համար արդեօք: Սիմոն չէր ուզած պոռնիկ կնոջ
նայիլ, այլ խօսքով` չէր ուզած յատուկ ուշադրութիւն դարձնել
անոր, բայց ահա Յիսուս, զինք կը հրաւիրէր իր
ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու կնոջ վրայ: Սիմոն կ’
կ’անտեսէր
կինը, բայց Յիսուս զինք հրաւիրեց տեսնելու կինը, տեսնելու
անոր սէրն ու հաւատքը իրեն
իրեն հանդէպ, տեսնելու անոր
զղջումն ու ապաշխարութեան արցունքները: Բոլոր անոնք
որոնք կ’
կ’անտեսեն Տիրոջ զաւակները, կ’
կ’անտեսեն անոնց
թափած արցունքները, կ’
կ’անտեսեն ապաշխարութեան կեանք
ապրողները, օր պիտի գայ երբ անոնք Տիրոջ իսկ հրամանով
ու հրահանգով, պիտի նային իրենց անտեսած մարդոց`
տեսնելու համար անոնց փառքն ու փառքի շքեղութիւնը,
անոնց փրկութիւնն ու փրկութեան ուրախութիւնը: Աշխարհի
մարդը յաւերժապէս պիտի չկրնայ անտեսել Աստուծոյ
մարդը:
2) «Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը»:
կինը»: Յիսուս ուզեց որ
Սիմոն իր ուշադրութիւնը դարձնէր դէպի կինը, որովհետեւ
ան կ’
կ’ուզէր որ Սիմոն բան մը տեսնէր ու գիտնար: Ի՞նչ բան:
Յիսուս Սիմոնին ուղղած իր այս հարցումով, ըսել կ’
կ’ուզէր
Սիմոնին.Սիմոնին.-
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«Սիմո´
Սիմո´ն, դուն չ’
չ’ընդունեցիր իմ մարգարէ ըլլալս, բայց
տե´
տե´ս, ահա այս կինը ընդունեց իմ մարգարէ ըլլալս: Կրնա՞մ
անտեսել այս իրողութիւնը,
իրողութիւնը, եւ կրնա՞մ թոյլ տալ որ դուն,
դուն,
Սիմո´
Սիմո´ն, անտեսես այս իրողութիւնը:
Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը,
կինը, ան իր արցունքներով
ոտքերս թրջեց,
թրջեց, մինչդեռ դուն, ջուր անգամ չտուիր ինծի
որպէսզի ձեռքերս կամ ոտքերս լուայի:
Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը,
կինը, ան իր մազերովը սրբեց
ոտքերս, մինչդեռ դուն, ձեռքի անձեռոց
անձեռոց անգամ չտուիր ինծի:
Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը,
կինը, ան տունդ մտնելէս ի վեր
չդադրեցաւ ոտքերս համբուրելէ,
համբուրելէ, մինչդեռ դուն, բարի
գալուստի համբոյր մը անգամ չտուիր ինծի:
Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը,
կինը, ան ոտքերս օծեց
անուշահոտ իւղով,
իւղով, մինչդեռ
մինչդեռ դուն, գլուխս անգամ չօծեցիր:
Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը,
կինը, ան ապաշխարութեան
արցունք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան զիս սիրող սիրտ ունի,
մինչդեռ դուն չունիս: Ան ինծի կապուած հոգի ունի, մինչդեռ
դուն չունիս:
Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը,
կինը, ան մեղքերու թողութիւն
թողութիւն
ձեռք ձգելու հաւատք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան իր
մեղքերը հրապարակաւ խոստովանելու ու անոնց համար
արտասուելու քաջութիւնը ունի, մինչդեռ դուն չունիս:
Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը,
կինը, ան նոր ու նորոգուած
կեանք ապրելու փափաք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան
մեղքի պղծութենէն ձերբազատելու ու մաքուր կեանք
ապրելու պատրաստակամութիւն ունի, մինչդեռ դուն չունիս:
Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը,
կինը, ան ձայնս լսող ականջ
ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան իմ մէջ Աստուծոյ
ներկայութիւնը տեսնող աչք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան
ինծի հետեւորդ ու զաւակ դառնալու ըղձանք ունի, մինչդեռ
դուն չունիս:
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Սիմո´
Սիմո´ն, հիմա գիտցա՞ր թէ ո´
ո´վ է այս կինը: Ան չէ´
չէ´ ինչ որ
դուն կը կարծես: Ո´
Ո´չ ալ ես քու կարծածիդ համաձայն մէկն
եմ: Այո´,
Այո´, Սիմո´
Սիմո´ն, ո´
ո´չ ան դատապարտեալ է եւ ո´
ո´չ ալ ես
անողորմ դատաւոր: Սիմո´
Սիմո´ն, ես չեմ կրնար քեզի պէս
պէս
անողորմ ըլլալ` ողորմութեանս ապաւինած այս կնոջ
հանդէպ: Չեմ կրնար քեզի պէս անգութ ըլլալ` գթութեան
կարօտ անոր հոգիին հանդէպ: Չեմ կրնար քեզի պէս անտեսել
զիս տեսնելու եկած ու զիս տեսնել ուզող այս կինը: Չեմ
կրնար
քեզի
պէս
ականջներս
փակել
անոր
ապաշխարութեան ձայնին
ձայնին դիմաց:
Սիմո´
Սիմո´ն, ես չեմ կրնար անտեսել այս կինը որ զիս քեզմէ
աւելի սիրեց: Չեմ կրնար անարգել այս կինը որ զիս քեզմէ
աւելի յարգեց ու պատուեց:
Սիմո´
Սիմո´ն, դուն լոկ սեղանդ փռեցիր իմ առջեւս, մինչդեռ
այս կինը` իր սիրտը փռեց ոտքերուս առջեւ: Դուն սեղան
բացիր զիս կշտացնելու
կշտացնելու համար, մինչդեռ այս կինը իր սիրտը
բացաւ ինձմով կշտանալու համար: Սիմո´
Սիմո´ն, իմ փնտռածս ու
փափաքածս քու սեղանդ չէ, այլ այս կնոջ սիրտը:
Սիմո´
Սիմո´ն, հիմա գիտցա՞ր թէ ո´
ո´վ է այս կինը: Այս կինը
շուտով իմ արեանս գինը պիտի ըլլայ: Այս կինը շուտով իմ
վկաս պիտի ըլլայ: Այս
Այս կնոջ միջոցաւ ու այս կնոջ պատճառով
շատեր դարձի պիտի գան»:
գան»:
3) «Տունդ
«Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր
չտուիր, մինչ ասիկա իր արցունքներով ոտքերս թրջեց եւ
մազերովը սրբեց»:
սրբեց»: Ինչո՞ւ համար Սիմոն ոտքերը լուալու
համար ջուր չտուաւ Յիսուսի.Յիսուսի.ա) Անցեալին ընդունուած
ընդունուած սովորութիւն էր որ երբ
տանտէր մը տուն դառնար, տան սպասաւորը կամ ծառան
անմիջապէս ջուր կը բերէր եւ անոր ոտքերը կը լուար: Սիմոն
սակայն ջուր չտուաւ Յիսուսին որպէսզի ոտքերը լուար, եւ
ո´չ ալ ինք լուաց անոր ոտքերը: Սիմոն Տիրոջ ոտքերը
չլուալով կամ լուալու համար ջուր չյատկացնելով, մէկ կողմէ,
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կարծէք կը մերժէր Յիսուսը ճանչնալ իբրեւ իր Տէրը, իսկ միւս
կողմէ` կը մերժէր թէ ինք սպասաւոր կամ ծառայ կրնար ըլլալ
Յիսուսին: Պոռնիկ կինը իր արցունքներով Տիրոջ ոտքերը
լուալով` մէկ կողմէ ընդունած եղաւ որ Յիսուս իր Տէրն է, իսկ
միւս կողմէ` ինքզինք իբրեւ աղախին Տիրոջ նուիրած եղաւ:
Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ջուր տուա՞ծ ենք Յիսուսին
որպէսզի ոտքերը լուայ: Այլ խօսքով, ընդունա՞ծ ենք զինք
իբրեւ մեր Տէրը, եւ մենք զմեզ դարձուցա՞ծ ենք անոր
ծառաներն ու աղախինները: Մենք ալ կնոջ նման մեր
արցունքներով
արցունքներով Տիրոջ ոտքերը լուալ չե՞նք ուզեր, որպէսզի
անոր ոտքերը լուալով` մեր մեղքերը լուացած ըլլանք, եւ մեր
մեղքերը լուալով` ծառայ ու միաժամանակ զաւակ դարձած
ըլլանք իրեն:
բ) Երբ Դաւիթ մարդիկ կը ղրկէ Աբիգիայի մօտ, որպէսզի
յայտնեն անոր թէ կ’
կ’ուզէ զայն ունենալ
ունենալ իբրեւ կին, Աբիգիա
անոնց կ’
կ’ըսէ.
ըսէ. «Ահա քու աղախինդ իմ տիրոջս` Դաւիթի

ծառաներուն ոտքերը լուալու համար ստրկութիւն թող ընէ»
ընէ»

(Ա.Թագաւորաց 25.41): Աբիգիա ոչ միայն Դաւիթին ոտքերը
լուալու պատրաստ էր, այլեւ` անոր ծառաներուն ոտքերը:
Այս եւ նման համարներ ցոյց կու տան մեզի, թէ անցեալին,
ծառան ու աղախինը ոչ միայն իրենց տանտիրոջ ոտքերը կը
լուային, այլ կը լուային նաեւ ոտքերը այն հիւրերուն, որոնք
յատուկ արժէք կը ներկայացնէին իրենց տանտիրոջ համար:
Այս իմաստով, Սիմոն Յիսուսի ոտքերը չլուալով, ո´
ո´չ միայն
մերժած եղաւ զայն ճանչնալ իբրեւ Տէր, այլ նաեւ` մերժած
եղաւ զայն ճանչնալ յատուկ արժէք ունեցող հիւր անգամ
իբրեւ: Պոռնիկ կինը իր արցունքներով Տիրոջ ոտքերը
լուալով` ընդունած եղաւ Յիսուսը թէ´
թէ´ իբրեւ իր Տէրը եւ թէ´
թէ´
թանկագին արժէք ունեցող անձ մը իբրեւ: Մեզի համար ալ
թանկագի՞ն է Յիսուս: Տեղ տուա՞ծ
տուա՞ծ ենք անոր մեր կեանքին
մէջ: Եթէ տեղ տուած ենք` առաջնահե՞րթ տեղը տուած ենք:
Եթէ Յիսուս մեզի համար առաջնահերթ արժէք է, պէտք է
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ուրեմն ամէն բանի մէջ ու ամէն ատեն առաջնահերթ տեղը
ունենայ. այո´,
այո´, պէտք է առաջնահերթ տեղը ունենայ մեր
սրտին մէջ, մեր սիրոյն մէջ, մեր առօրեային մէջ: Պէտք է
առաջնահերթ տեղը ունենայ մեր մշակած ծրագիրներուն մէջ,
մեր կատարած գործերուն մէջ, մեր հետապնդած
նպատակներուն մէջ, մեր յարաբերութիւններուն մէջ:
Շատեր կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց համար
առաջնահերթ է, բայց երբ իրենց կեանքին կը նայինք`
Յիսուսը
Յիսուսը չենք տեսներ հոն: Իրենց համար Յիսուս գանձատան
մէջ դրուած գանձ մըն է, որուն դուռը ամրօրէն փակած են:
Անոնք որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց համար
առաջնահերթ է, եւ սակայն, անհրաժեշտ յարգանքն ու
պատիւը, սէրն ու հնազանդութիւնը չեն ցուցաբերեր անոր
հանդէպ, կը նմանին այն մարդուն որ իր թագաւորին կողմէ
հրաւէր կը ստանայ, թագաւորին մօտ պալատ կ’
կ’երթայ, եւ
սակայն թագաւորին հանդիպելու ու անոր հետ ժամանակ
անցնելու փոխարէն` կը սկսի պալատը դիտել ու պալատին
գեղեցկութեամբ հմայուիլ եւ կը մոռնայ բնակիչը պալատին,
որուն համար
համար եկած էր: Որքա՜ն մարդիկ կան մեր մէջ որոնք
եկեղեցի կու գան, հոգեւոր պաշտամունքներու կու գան,
երկնաւոր Թագաւորին քով կը հրաւիրուին ու կու գա´
գա´ն քովը,
եւ սակայն չե´
չե´ն հանդիպիր իրեն, չե´
չե´ն հաղորդակցիր հետը,
չե´
չե´ն պատուեր զինք: Ճիշդ այսպիսիներուն համար է
Աստուծոյ խօսքը. «Թէեւ անոնք Բարձրեալին կը հրաւիրուին,
եւ սակայն ոեւէ մէկը զանիկա չի բարձրացներ»
բարձրացներ» (Ովսեայ
(Ովսեայ 11.7):
գ) Ջուր չտալը Յիսուսի որպէսզի ոտքերը լուայ` ցոյց կու
տայ Սիմոնի անտարբերութիւնը Յիսուսի հանդէպ,
յատկապէս` Յիսուսի հանգիստին հանդէպ: Ինչո՞ւ համար
ըսի ասիկա:
ասիկա: Որովհետեւ Յիսուս դուրսէն եկած էր, քանի մը
ժամէ ի վեր արդէն կը քալէր, գիւղերու փողոցներէն անցած ու
ոտքերը փոշի բռնած էին: Մեզմէ ո՞վ եթէ նման վիճակի մէջ
ըլլար, պիտի չփափաքէր իր կամ ուրիշին տունը մտնելուն
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պէս հանգիստ ընել, կօշիկը ոտքէն հանել, ոտքերը լուալ, եթէ
ոտքերը պաղած են` զանոնք տաքցնել, եւ եթէ տաքցած են`
զանոնք զովացնել: Խորքին մէջ Յիսուս այս բոլորին կարիքը
ունէր: Ի´
Ի´նքն ալ մեզի պէս մարդ էր: Ի´
Ի´ր ալ ոտքերը կրնային
յոգնիլ: Ի´
Ի´ր ալ ոտքերը կրնային փոշի բռնել: Ի´
Ի´ր ալ ոտքերը
կրնային տաքնալ կամ պաղիլ: Սիմոն անկարեկից
անկարեկից գտնուեցաւ
Յիսուսի հանդէպ, որովհետեւ ոտքերը լուալու ու ոտքերը
հանգստացնելու համար ջուր չտուաւ անոր: Զուր տեղ չէ որ
այն ատեն մարդիկ սովորութիւն դարձուցեր էին տուն
մտածնուն պէս իրենց ոտքերը լուալ: Այն ատենուան
պայմանները, յատկապէս փողոցներն ու անոնց իրավիճակը
իրավիճակը
նոյնը չեն այսօրուան պայմաններուն հետ: Դուրսէն եկող մը
անպայման յոգնած կ’
կ’ըլլար, յատկապէս ոտքերու բաժինը:
Մեր Տիրոջ պէս մէկը, մանաւանդ, որ ժամեր ու ժամեր
քալելու ու մարդոց ծառայելու աշխատանքին լծուած էր,
պատկերացուցէք թէ որքա՜ն յոգնած պէտք էր ըլլար երբ
երբ
Սիմոնի տունը եկաւ: Կը կարծէ՞ք որ եթէ Յիսուս յոգնած ու
անօթի չըլլար` պիտի գար Սիմոնի տունը, քիչ մը նստելու ու
պատառ մը ուտելու:
Եկէք անդրադառնանք յիշեալ կէտին հոգեւոր երեսին:
Եթէ երբեք նիւթական ջուրը կրնար հանգիստ պարգեւել
Յիսուսի ոտքերուն, որքա՜ն աւելի մարդոց ապաշխարութեան
արցունքները կրնային հանգիստ շնորհել մեր Տիրոջ ծարաւ
սրտին: Երբ Յիսուս գտաւ մեղքի մէջ կորսուած այս կինը`
գտաւ նաեւ իր հոգեկան հանգիստը: Անոնք որոնք իրենց
մեղքերով հեռու են կամ կը հեռանան Յիսուսէն` անոնք
կ’անհանգստացնեն Յիսուսի սիրտն ու հոգին: Այսօր Յիսուս
կարիքը չունի իր ոտքերը ջուրով լուացողներու: Ան այսօր
կարիքը ունի ապաշխարութեան արցունքներու, մարդոց
մեղքերուն համար հոսող արցունքներու, մարդոց փրկութեան
համար թափուող արցունքներու, որովհետեւ միայն այս
արցունքներով կրնայ յագեցնել իր սրտի ծարաւը:
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4) «Ասիկա իր արցունքներով ոտքերս թրջեց»:
38-րդ հահաթրջեց»: 38մարին մասին խօսած ատեն, մանրամասն բացատրութիւնբացատրութիւններ ու խորհրդածութիւններ ներկայացուցինք կնոջ արարքարարքներուն, այսինքն` Յիսուսի ոտքերը արցունքներով թրջելուն,
զանոնք իր մազերով սրբելուն, զանոնք համբուրելուն
համբուրելուն եւ
օծելուն մասին: Ուստի, կրկնութիւններէ խուսափելու համար,
զանց կ’
կ’ընեմ այս կէտերուն անդրադառնալը: Բայց կ’
կ’ուզեմ լոկ
հետեւեալ կէտը ձեր ուշադրութեան յանձնել: Յիսուս ինքն է
որ Սիմոնին կ’
կ’ըսէ. «Ասիկա իր արցունքներով ոտքերս
թրջեց»:
թրջեց»: Սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս կը
կը տեսնէ ու նկատի
կ’առնէ ապաշխարութեան մեր թափած արցունքները: Ան
բնաւ չի մոռնար մեր սենեակներուն առանձնութեան մէջ մեր
թափած արցունքները, որոնք իր քովն են, իր տիկին մէջ
պահուած ու իր գիրքին մէջ գրուած են. «Արցունքներս քու

տիկիդ մէջ դիր: Միթէ անոնք քու գիրքիդ մէջ գրուած չե՞ն»
չե՞ն»

(Սաղմոս 56.8):
5) Իբրեւ հաւատացեալներ, մենք ունինք պարտականուպարտականութիւն եւ ունինք կոչում: Մեր պարտականութիւնն է արցունք
թափել մեր գործած մեղքերուն համար, իսկ մեր կոչումը`
արցունք թափել մարդոց գործած մեղքերուն համար: Սիմոն
ո´չ իր պարտականութիւնը
պարտականութիւնը ըրաւ Քրիստոսի հանդէպ, եւ ո´
ո´չ
ալ իր կոչումը` մեղաւոր կնոջ հանդէպ: Եթէ Սիմոն կը
կարծէր թէ ինք չունէր մեղքեր որոնց համար պէտք էր
արցունք թափէր, գոնէ յիշեալ մեղաւոր կնոջ կամ ուրիշներուն
գործած մեղքերուն համար պէտք էր արցունք թափէր: Եթէ
Սիմոն իսկապէս մեղքէն զզուող
զզուող մարդ ըլլար եւ արդար հոգի
ունենար, ան պէտք էր արտասուէր պոռնիկ կնոջ մեղքերուն
համար, եւ ո´
ո´չ թէ քննադատէր ու մերժէր զայն իր գործած
մեղքերուն համար:
Պատմութեան ընթացքին, իսկական հաւատքի մարդիկը,
ուրիշներու գործած մեղքերուն ու անօրէնութիւններուն
համար միշտ
միշտ արցունք թափող մարդիկ եղած են: Այդպիսին
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էր Երեմիա մարգարէն: Ան մեծ ողբացող մը եղած է իր
ժողովուրդի
զաւակներուն
գործած
մեղքերուն
ու
յանցանքներուն համար: Ան կ’
կ’ըսէ. «Երանի՜ թէ գլուխս` ջուրի,

եւ աչքերս արցունքի աղբիւր ըլլային, որպէսզի ցերեկ ու
գիշեր լայի իմ ժողովուրդիս աղջկան սպաննուածներուն
համար:…
համար:… Որովհետեւ ամէնքը շնացողներ են ու նենգաւորնենենգաւորներու ընկերութիւն են»
են» (Երեմիա
(Երեմիա 9.19.1-2, տե´
տե´ս նաեւ 33-9

համարները ուր մարգարէն կը խօսի Իսրայէլացիներու
մեղքերուն մասին): Ողբք Երեմիայի գիրքը իր ամբողջուամբողջութեանը մէջ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ մարգարէին ողբալն ու սգալը
Երուսաղէմ քաղաքի ու անոր բնակիչներուն կործանումին
համար, որ հետեւանքն էր իրենց մեղքերուն (Տե´
(Տե´ս նաեւ` 6.26,
13.17): Սաղմոսագիրը կը վկայէ, թէ մարդոց օրինազանօրինազանցութեանց ու գործած մեղքերուն համար իր աչքերէն առուներ
կ'իջնէին. «Ջուրերու
Ջուրերու առուներ կ'իջնեն իմ աչքերէս, որովհետեւ
մարդիկ քու օրէնքդ չպահեցին»
չպահեցին» (Սաղմոս
(Սաղմոս 119.136): Ղովտ
նաեւ եղած է ողբացող ու տանջուող մը մարդոց անօրէն
կեանքին համար: Պետրոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Ղովտը իր
ժամանակակից մարդոց «անօրէն կենցաղին ականատես եւ

ականջալուր ըլլալով` իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր
ամէն օր»
օր» (Բ.Պետրոս
(Բ.Պետրոս 2.8): Արդար մարդը չի կրնար

անտարբեր մնալ մարդոց անօրէն կենցաղակերպին դիմաց:
Երբ Եզրաս քահանան տեսաւ ժողովուրդին ապրած
մեղսալից կեանքը` առատօրէն արցունք թափեց Աստուծոյ
դիմաց (Եզրաս 10.1): Յիսուս երանի
երանի տուաւ սգաւորներուն
(Մատթէոս 5.4): Որո՞նք են սգաւորները եթէ ոչ մեղքի մէջ
մեռած մարդոց համար ողբացողներն ու արտասուողները:
Յովելեայ մարգարէն կոչ կ'ուղղէ քահանաներուն լալու իրենց
ժողովուրդին
ժողովուրդին մեղքերուն համար եւ Աստուծոյ գթութիւնը
հայցելու անոնց համար (Յովելեայ
(Յովելեայ 2.17): Դառնօրէն ողբացող
մըն էր Եսայի մարգարէն իր ժողովուրդի զաւակներուն
համար (Եսայի 22.4): Մարգարէն կը յիշեցնէ ժողովուրդին, թէ
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Աստուած կանչած էր զիրենք «լալու ու սգալու»,
սգալու», բայց իրենք
«լալու ու սգալու»
սգալու» փոխարէն` ուրախութիւն ըրին (Եսայի
22.1222.12-13): Յովսիա թագաւոր երբ տեսաւ ժողովուրդը
հեռացած Աստուծմէ եւ անոր պատուիրաններէն` լացաւ
անոնց համար (Դ.Թագաւորաց 22.17,19: Տե´
Տե´ս նաեւ` Նէեմիա
8.88.8-9: Յովելեայ 1.5,8, եւայլն):
եւայլն):
Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եւ
սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, եղած են մեծ ողբացողներ մեր
մեր
ազգի զաւակներուն մեղսալից կեանքին համար: Կարդացէ´
Կարդացէ´ք
Մեսրոպի կողմէ գրուած մեր ապաշխարութեան շարականշարականները ու կարդացէ´
կարդացէ´ք Նարեկացիի Նարեկ
Նարեկ աղօթամատեանը եւ
պիտի համոզուիք
համոզուիք ըսուածին: Սիրելինե´
Սիրելինե´ր, չկա´
չկա´յ աւելի մեծ
բան մը որ կ'ուրախացնէ զԱստուած, քան մարդոց
փրկութեան համար մեր թափած արցունքները: Յիսուս իր
արիւնը թափեց մարդոց մեղքերուն համար, եւ կը սպասէ որ
մենք գոնէ արցունք թափենք:
6) «Դուն
«Դուն բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ

ասիկա տունդ մտնելէս ի վեր չդադրեցաւ ոտքերս
համբուրելէ»:
համբուրելէ»: Ինչո՞ւ համար Սիմոն «բարի գալուստի
գալուստի համբոյր

մը»
մը» չտուաւ
չտուաւ Յիսուսի.Յիսուսի.Այն ատեն սովորութիւն էր որ ոեւէ հրեայ ընտանիք
երկեակ համբոյրով դիմաւորէ իր տունը եկող ոեւէ հարահարազատ, ծանօթ կամ սիրելի անձ: Սիմոն չէր կրնար հարազատի
համբոյր տալ Յիսուսի, քանի անոնց միջեւ հարազատական,
այլ խօսքով` ազգականական կապ
կապ չկար: Բայց ինչո՞ւ ծանօթի
համբոյր մը չտուաւ անոր. չէ՞ր լսած անոր մասին. ծանօթ չէ՞ր
անոր իբրեւ քարոզիչ կամ իբրեւ հրաշագործ. ծանօթ մարդը
անպայման ուրիշին ազգական եղող մարդը չէ. ծանօթ ըլլալ
անձի մը, կրնայ նշանակել նաեւ` տեղեակ ըլլալ անոր մասին,
անոր գործերուն
գործերուն մասին, անոր խօսքերուն մասին. Սիմոն
ծանօթ չէ՞ր: Անշո´
Անշո´ւշտ ծանօթ էր: Ան շատ բան գիտէր ու շատ
բան լսած էր Յիսուսի մասին: Եթէ ծանօթ չըլլար Յիսուսի
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գործերուն ու առաքելութեան` ի՞նչպէս կրնար զայն տունը
ճաշի կանչել: 3939-40 համարները կը պարզեն,
պարզեն, թէ Սիմոն
թէպէտ ոչ բաւարար
բաւարար,
աւարար, բայց բաւական ծանօթութիւն ունէր
Յիսուսի վերաբերեալ: Տակաւին, ինչո՞ւ համար սիրելիի
համբոյր մը չտուաւ անոր. չէ՞ր սիրեր Յիսուսը: Եթէ կը սիրէր`
պէտք չէ՞
չէ՞ր համբուրէր: Կրնայ ըլլալ որ որոշ սէր մը ունէր
Յիսուսի հանդէպ, բայց արդեօք զայն կ’
կ’ընդունէ՞ր իբրեւ
սիրելի
սիրելի անձ մը: Մէկը սիրելի նկատելը ուրիշ բան է, զայն
սիրելը` ուրիշ բան: Երբ անձ մը սիրելի կը նկատենք` զայն կը
սիրենք մեր ամբողջ սրտով, բայց երբ չենք սիրեր մէկը մեր
ամբողջ սրտով` կը նշանակէ թէ զայն սիրելի չենք նկատեր,
թէպէտ կրնանք զայն սիրել: Սիմոն ունէր սէր Յիսուսի
Յիսուսի
հանդէպ, բայց անոր սէրը քիչ էր, կատարեալ չէր,
ամբողջական չէր, ինչ որ 4747-րդ համարի «քիչ կը սիրէ»
սիրէ»
բառերը ցոյց կու տան: Այս կէտը եզրակացնելով կրնանք ըսել,
թէ Սիմոն Յիսուսը չհամբուրելով, ցոյց տուաւ թէ ինք Յիսուսը
չէր ընդունած իբրեւ ծանօթ կամ սիրելի անձ:
7) «Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր, մինչ ասիկա ոտքերս օծեց
անուշահոտ իւղով»:
իւղով»: Ինչո՞ւ համար Սիմոն Յիսուսի գլուխը
իւղով չօծեց: Բացատրած ատեն 3838-րդ համարը ըսինք, թէ
կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով, բացայայտեց.բացայայտեց.ա) Յիսուսի Խոստացեալ Մեսիան ըլլալու իրողութիւնը:
բ) Յիսուսի
Յիսուսի եկեղեցւոյ գլուխը ըլլալու իրողութիւնը:
գ) Յիսուսի թագաւոր ըլլալու իրողութիւնը:
դ) Յիսուսի քահանայապետ ըլլալու իրողութիւնը:
ե) Յիսուսի մարգարէ ըլլալու իրողութիւնը:
զ) Թէ Յիսուս պիտի մեռնէր մարդոց փրկութեան համար:
է) Թէ ինք պատրաստ էր իր լաւագոյնը տալու
տալու Տիրոջ:
Արդ,
ա) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով`
խոստովանած եղաւ Քրիստոսի Խոստացեալ Մեսիան ըլլալու
իրողութիւնը, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով`
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մերժած եղաւ զայն ընդունիլ իբրեւ Խոստացեալ Մեսիան:
Մենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ խօսքով`
խօսքով` ընդունա՞ծ
ընդունա՞ծ
ենք, թէ ի´
ի´նքն է Խոստացեալ Մեսիան որ պիտի գար, եւ որ
պիտի գայ:
բ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով`
խոստովանած եղաւ Քրիստոսի եկեղեցւոյ Գլուխը ըլլալու
իրողութիւնը, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով`
մերժած եղաւ զայն ընդունիլ իբրեւ Գլուխը եկեղեցւոյ:
եկեղեցւոյ: Մենք
իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք
իբրեւ մեր Գլուխը, այսինքն` մեր առաջնորդը, մեր
ղեկավարը:
գ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` խոստոխոստովանած եղաւ Քրիստոսի Թագաւոր ըլլալու իրողութիւնը,
ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով`
չօծելով` մերժած եղաւ զայն
ընդունիլ իբրեւ Թագաւոր: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը,
այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք իբրեւ մեր Թագաւորը, մեր
սրտին ու սիրոյն թագաւորը, մեր կեանքին ու կեանքի
որոշումներուն թագաւորը:
դ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` խոստոխոստովանած եղաւ Քրիստոսի Քահանայապետ ըլլալու իրողութիւիրողութիւնը, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած եղաւ
զայն ընդունիլ իբրեւ Քահանայապետ: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք
Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք մեր փրկութեան
միջնորդ Քահանայապետը իբրեւ:
ե) Եթէ կինը Քրիստոսի
Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` խոստոխոստովանած եղաւ Քրիստոսի Մարգարէ ըլլալու իրողութիւնը,
ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած եղաւ զայն
ընդունիլ իբրեւ Մարգարէ[ն]: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք
Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք իբրեւ Աստուծոյ
Մարգարէն, այսինքն` Աստուծոյ փրկութեան պատգամապատգամաբերը, եւ աւելին` նոյնինքն Պատգամն Աստուծոյ:
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զ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` բացաբացայայտած եղաւ թէ Քրիստոս պիտի մեռնէր մարդոց փրկութեան
համար, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած
եղաւ թէ Քրիստոս ինքն էր որ պիտի մեռնէր մարդոց
փրկութեան համար: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ
խօսքով` ընդունա՞ծ ենք անոր մահը մեր փրկութեան համար:
է) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` ցոյց
տուած եղաւ թէ ինք պատրաստ էր իր ամենէն թանկագինը
պարգեւելու Տիրոջ, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով
չօծելով` ցոյց տուած եղաւ թէ ինք «տակաւին»
տակաւին» պատրաստ չէր
իր ամենէն թանկագինը պարգեւելու անոր: Մենք իւղով օծա՞ծ
ենք Քրիստոսը, այլ խօսքով` պատրաստակամութիւն
յայտնա՞ծ ենք տալու անոր մեր ամենէն թանկագինը, մեր
ամենէն գեղեցիկը, մեզի համար ամենէն սիրելին:
8) «Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր

չտուիր…
չտուիր…: Բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի…
ինծի…:
Գլուխս իւղով չօծեցիր…»
չօծեցիր…»:
…»: Այս երեք հաստատումներուն

մասին առանձնաբար արդէն խօսեցայ, բայց թոյլ տուէք մի
քանի հպանցիկ նշումներ եւս կատարեմ.կատարեմ.ա) Այս բառերով Յիսուս յայտնեց
յայտնեց Սիմոնին իր սխալները:
Ի՞նչ ըրաւ Սիմոն: Զղջա՞ց: Ընդունե՞ց թէ ինք սխալած էր:
Ներողութիւն խնդրե՞ց: Իր սխալը սրբագրել փորձե՞ց:
Աւետարանական հատուածին մէջ չենք կարդար այս բոլորին
մասին: Ընդհակառակը, հաւանաբար ինքն ալ կար այն
մարդոց շարքին որոնք քննադատեցին Յիսուսը
Յիսուսը ըսելով. «Ո՞վ է
այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէ»
ներէ» (Ղուկաս
(Ղուկաս 7.49):
Գալով մեզի, ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ Յիսուս վարուի մեր հետ`
ինչպէս Սիմոնին հետ վարուեցաւ: Ի՞նչ
Ի՞նչ կ’
կ’ընենք մենք երբ Տէրը
յայտնէ մեզի մեր սխալներն ու մեր մեղքերը, խոնարհութեամբ
կ’ընդունի՞նք զանոնք,
զանոնք, թէ` կը վիրաւորուինք ու կ’
կ’ընդվզինք, եւ
չենք ուզեր լսել անոնց մասին, կամ հրաժարիլ անոնցմէ: Ի՞նչ
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կ’ընենք եթէ Տէրը ցոյց տայ մեզի այն ինչ որ պէտք էր ընէինք
ու չենք ըրած, կամ այն ինչ որ պէտք չէր ընէինք ու ըրած ենք:
բ) Յիսուս այս խօսքերը ըսաւ, երբ Սիմոն անոր ըսաւ.
«Ըսէ´,
Ըսէ´, Վարդապետ»:
Վարդապետ»: Եւ Վարդապետը ըսաւ, եւ Սիմոն լսեց ու
գիտցաւ թէ ինք սխալ ընթացքի մէջ էր: Եթէ երբեք կ'ուզենք
գիտնալ թէ ինչպիսի´
ինչպիսի´ ընթացքի մէջ ենք` պէտք է Սիմոնի
նման ըսենք. «Ըսէ´,
Ըսէ´, Վարդապետ»
Վարդապետ» եւ պատրաստ ըլլանք լսելու
Տիրոջ ձայնը ու հնազանդելու անոր: Երբ երկնաւոր
երկնաւոր
Վարդապետը խօսի` այն ատեն միայն կը գիտնանք թէ
ինչպիսի´
ինչպիսի´ ընթացքի մէջ ենք: Երբ Ուսուցիչը խօսի ու
պատուիրէ` այն ատեն միայն յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք
սորվիլ ուզող ու աշխատասէր աշակերտներ ենք:
գ) Յիսուսի այս խօսքէն յստակ կ’
կ’երեւի, թէ Սիմոն մէկն էր
այն երկու
երկու պարտապաններէն, զոր իր պարտքը չվճարեց մեր
Տիրոջ, իր սիրոյ պարտքը, իր յարգանքի պարտքը: Իրենց
հայրերէն եկած աւանդութիւնն ու սովորութիւնը կը
պահանջէր, որ ոեւէ հրեայ անհատ պէտք էր բացարձակ
յարգանքով ու սիրով վարուէր քովը եկող կամ իր տան
յարկին տակ մտնող հիւրին
հիւրին հետ: Սիմոն յարգանքով ու սիրով
չվարուեցաւ Յիսուսի հետ որ իր տան յարկին տակ մտած էր:
Զուր տեղ չէ որ Յիսուս անոր ըսաւ. «Տունդ
«Տունդ մտայ…»:
մտայ…»: Այս
բառերով Յիսուս հասկցուց Սիմոնին, թէ ինք չէր ցուցաբերած
իրեն հանդէպ այն սէրն ու յարգանքը զոր պարտէր ցուցացուցաբերել` իր տան յարկին տակ մտնող ոեւէ անձի նկատմամբ:
դ) Այն սէրն ու յարգանքը որ կինը ցուցաբերեց Յիսուսի
հանդէպ, Սիմոն ի´
ի´նք պիտի ցուցաբերէր, եթէ երբեք ինքզինք
աւելի պարտական նկատէր քան կինը, կամ գէթ պարտական
նկատէր: Մենք եւս, եթէ երբեք մենք զմեզ աւելի´
աւելի´ պարտական
համարենք քան
քան ուրիշը, աւելի´
աւելի´ մեղաւոր քան ուրիշը, աւելի´
աւելի´
յանցաւոր քան ուրիշը, միայն ա´
ա´յն ատեն կրնանք սէր
ցուցաբերել Քրիստոսի հանդէպ: Ինքզինք ուրիշէն աւելի
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արդար եւ ուրիշէն աւելի բարի նկատող մարդը, չի կրնար
անհրաժեշտ սէրը ցուցաբերել Քրիստոսի հանդէպ:

«Ուստի կ'ըսեմ քեզի, քանի զիս շատ սիրեց՝ ներուած են
անոր բազմաթիւ մեղքերը: Որովհետեւ անոր որ աւելի կը
ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու տայ, իսկ անոր որ քիչ կը
ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ»
(Ղուկաս 7.47):
սիրէ» (Ղուկաս
1) «Ներուած են անոր բազմաթիւ մեղքերը»:
մեղքերը»: Ամէն բանէ
առաջ, պէտք է նկատի առնել որ Յիսուս այս բառերով
պատասխան մըն էր որ կու տար Սիմոնին: Սիմոն կը կարծէր
թէ Յիսուս չէր ճանչցած այս կինը եւ չէր գիտեր անոր
մեղքերուն մասին (Ղուկաս 7.39), բայց ահա Յիսուս փաստեց
ու ցոյց տուաւ Սիմոնին, թէ ինք կը ճանչնար այս կինը եւ
գիտէր թէ «բազմաթիւ մեղքեր»
մեղքեր» ունի անիկա: Ասիկա մեզի
նաեւ կը յիշեցնէ, թէ Յիսուս գիտէ մեր մասին, մեր մեղքերուն
ու անոնց տեսակին ու թիւին մասին, անոնց պատճառին ու
աղբիւրին մասին: Մեր մեղքերուն բազմութիւնն ու տեսակը
թող մեզ չմտահոգեն: Մեր մեղքերը որքան ալ շատ ըլլան եւ
որքան ալ անջնջելի թուին
թուին որդան կարմիրի գոյնին նման`
Տէրը կրնայ ու կ'ուզէ զանոնք ջնջել. «Հիմա եկէք վիճաբանինք

կ'ըսէ Տէրը.Տէրը.- Եթէ ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պէս են,
ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան, եւ եթէ որդան կարմիրի նման են,
ասրի պէս ճերմակ պիտի ըլլան»
ըլլան» (Եսայի
(Եսայի 1.18): Գիտէ անոնց

պատճառը, գիտէ անոնց աղբիւրը:
2) Կարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել որ Յիսուս թէպէտ
խօսեցաւ կնոջ «բազմաթիւ մեղքերուն»
մեղքերուն» մասին, բայց կնոջ
դառնալով չէր որ խօսեցաւ անոնց մասին, այլ` Սիմոնին: Սա
ցոյց կու տայ, թէ երբ Տիրոջ դառնանք, Տէրը մեր մեղքերը մեր
աչքերուն դիմաց պիտի չշարէ,
չշարէ, մեր գործած անօրէնութիւնանօրէնութիւններուն համար մեզմէ հաշիւ պիտի չպահանջէ:
3) «Ուստի կ'ըսեմ քեզի, քանի զիս շատ սիրեց՝ ներուած
են անոր բազմաթիւ մեղքերը»:
մեղքերը»: Յիսուս ուզեց որ Սիմոն
գիտնար թէ այս կինը զինք շատ սիրեց, անոր համար ալ
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յատուկ շեշտուածութեամբ մը անոր ըսաւ` «կ'ըսեմ քեզի»:
քեզի»:
Յիսուս կնոջ մասին խօսեցաւ, բայց խօսքը Սիմոնին ուղղելով
խօսեցաւ, որպէսզի Սիմոն գիտնար ճշմարտութիւնը, գիտնար
թէ այս կինը, թէպէտ շատ մեղքեր ունէր` բայց ունէր նաեւ
շա´
շա´տ սէր, մե´
մե´ծ սէր: Սիմոն միայն կնոջ մեղքերը տեսած էր,
բայց ահա Տէրը զինք կը հրաւիրէր
հրաւիրէր անոր սէրը նաեւ տեսնելու:
Այսօր ալ Սիմոնի նման մարդիկ ունինք մեր անմիջական
միջավայրին մէջ: Մարդիկ, որոնք սովորաբար ու դժբախդժբախտաբար իրենց նմաններուն միայն մեղքերը կը տեսնեն, եւ
երբեք չե´
չե´ն տեսներ, չե´
չե´ն կրնար տեսնել, ու չե´
չե´ն փորձեր
տեսնել, Յիսուսի հանդէպ իրենց
իրենց նմաններուն ունեցած սէրն
ու հաւատքը: Մարդկային պատմութեան մէջ Փարիսեցիները
եղած են այն մարդիկը որոնք կոչուած են «մեղքերու ու
սխալներու որսորդներ»:
որսորդներ»: Անոնք մարդոց միայն մեղքերն ու
սխալները կը տեսնէին: Մենք չըլլանք անոնց նման, որպէսզի
չդատապարտուինք
Տիրոջ
կողմէ,
կողմէ,
ինչպէս
անոնք
դատապարտուեցան շատ խիստ լեզուով: Տէրը զանոնք կոչեց
«կեղծաւորներ»
կեղծաւորներ» (Մատթէոս 23.13,14,15,23,25,27,28,29), «կոյր
առաջնորդներ»
առաջնորդներ» (Մատթէոս 23.16,24), «յիմարներ»
յիմարներ» (Մատթէոս
23.17,19), «կոյրեր
«կոյրեր»
կոյրեր» (Մատթէոս 23.17,19,26), «յափշտակիչներ»
յափշտակիչներ»
(Մատթէոս 23.25), «աղտեղութիւն»
աղտեղութիւն» ընողներ (Մատթէոս 23.25),
«կիրով ճերմկցուած գերեզմաններ»
գերեզմաններ» (Մատթէոս 23.27),
«ներքնապէս մեռելներու ոսկորներով ու ամէն տեսակի
պղծութեամբ լեցուն»
լեցուն» (Մատթէոս 23.27), «անօրէններ»
անօրէններ»
(Մատթէոս 23.28), «օձեր»
օձեր» (Մատթէոս 23.33), «իժերու
ծնունդներ»
ծնունդներ» (Մատթէոս 23.33),
23.33), «սպաննողներ,
«սպաննողներ, գանակոծող
գանակոծողծողներ, հալածողներ»
հալածողներ» (Մատթէոս 23.34,35):
4) «Քանի զիս շատ սիրեց՝ ներուած են անոր բազմաթիւ
մեղքերը»:
մեղքերը»: Շատ էին կնոջ մեղքերը` շատ էր նաեւ անոր սէրը
Յիսուսի հանդէպ: Եւ քանի շատ սիրեց Յիսուսը` Յիսուս
ներեց «անոր բազմաթիւ մեղքերը»:
մեղքերը»: Մէկը որ շատ կը սիրէ
Յիսուսը` Յիսուս չի կրնար անոր մեղքերը չներել: Եկէք շատ
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սիրենք Յիսուսը` որպէսզի մեղքերու ներում ձեռք ձգենք, եւ
վայելենք մեղքերու ներման բերած ներքին ուրախութիւնը:
Յիսուս չի դատապարտեր զինք սիրող մէկը, որքան ալ
անիկա տկար մէկը ըլլայ: Ուստի, խնդրենք
խնդրենք Տիրոջմէ որ զինք
սիրող սիրտ տայ մեզի:
5) «Զիս շատ սիրեց»:
սիրեց»: Կինը շատ սիրեց Յիսուսը,
որովհետեւ շատ մեղքեր ունէր: Ան սորվեցուց մեզի, թէ անոնք
որոնք շատ մեղքեր ունին` շատ պէտք է սիրեն Յիսուսը: Եթէ
շատ չարագործութիւններ ըրած ենք նախքան մեր ապաշապաշխարութիւնը` պէտք
պէտք է շատ բարեգործութիւններ ընենք մեր
ապաշխարութենէն ետք: Եթէ շատ անտարբեր եղած ենք
Յիսուսի հանդէպ նախքան մեր ապաշխարութիւնը` պէտք է
շատ ու մեծ ըլլայ մեր սէրը Յիսուսի հանդէպ մեր
ապաշխարութենէն ետք: Եթէ շատ անհնազանդ եղած ենք
Տիրոջ կամքին նախքան մեր ապաշխարութիւնը`
ապաշխարութիւնը` պէտք է
շատ հնազանդ ըլլանք անոր կամքին մեր ապաշխարութենէն
ետք: Կնոջ վերաբերմունքէն կը սորվինք, թէ որքան հեռու
եղած ենք Տիրոջմէ ապաշխարութենէ առաջ` ա´
ա´յնքան մօտիկ
պէտք է ըլլանք անոր ապաշխարութենէն ետք:
6) «Զիս շատ սիրեց»:
սիրեց»: Ինչո՞ւ համար կինը շատ սիրեց
Յիսուսը:
Յիսուսը: Նախորդ կէտին մէջ բացատրեցինք, թէ կինը շատ
սիրեց Յիսուսը, որովհետեւ շատ մեղքեր ունէր: Բայց ասիկա
Յիսուսը շատ սիրելուն միակ պատճառը չէր: Կար ուրիշ
պատճառ մը եւս: Շատ սիրեց, որովհետեւ Յիսուս սիրեց
զինք` ինք որ արժանի չէր իր սիրոյն: Մենք եւս, սիրելիներ,
պէտք է շատ սիրենք Յիսուսը, որովհետեւ ան շատ սիրեց
մեզ` մենք որ արժանի չէինք իր սիրոյն: Սիրեց մեզ «երբ
տակաւին մեր մեղքերուն մէջ էինք»,
էինք», եւ սիրեց մեզ «երբ
տակաւին թշնամի էինք իրեն»
իրեն» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 5.8,10): Պէտք է
շատ սիրենք Յիսուսը, որովհետեւ սիրեց մեզ` մենք որ ոչինչ
ըրած էինք արժանի դառնալու համար իր սիրոյն. հետահետաքըրքրուեցաւ մեզմով` մենք որ երբեք չհետաքրքրուեցանք
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ողոր-իրմով. ներեց մեզի` մենք որ արժանի չէինք ներումի. ողոր
մեցաւ մեզի` երբ տակաւին իր ողորմութիւնը չէինք հայցած.
գտաւ մեզ` մենք որ չէինք խնդրած իրմէ որ մեզ փնտռէ:
7) «Զիս շատ սիրեց»:
սիրեց»: Յիսուս ներեց կնոջ բազմաթիւ
մեղքերը: Կինը իր ստացած ներումին փոխարէն` բան մը
չունէր տալիք Յիսուսին, իր սրտէն ու սրտի սէրէն զատ: Կինը
սորվեցուց մեզի, թէ հաւատացեալ մարդը պէտք է իր սիրտը
եւ սրտի ամբողջ սէրը վերապահէ Յիսուսի համար, եթէ երբեք
կ’անդրադառնայ թէ Յիսուս ներած է իր մեղքերը: Քրիստոսի
ձեռքով մաքրուած սիրտը` պէտք է Քրիստոսի յանձնուի: Երբ
մեզմէ բան մը կը յանձնենք բայց մենք չենք յանձնուիր`
Աստուած չ’
չ’ուրախանար ու չի փառաւորուիր: Աստուծոյ
փառքին համար մեր տուած դրամները ո´
ո´չ մէկ արժէք
արժէք ունին,
եթէ երբեք մեր սիրտը չենք յանձնած Քրիստոսի: Ահա թէ
ինչու Աստուած նախ մեր սիրտը կ’
կ’ուզէ` ըսելով. «Որդեա´
Որդեա´կ
իմ, քու սիրտդ ինծի´
ինծի´ տուր»
տուր» (Առակաց
(Առակաց 23.26): Ինչո՞ւ համար
Աստուած կ’
կ’ուզէ որ մեր սիրտը իրեն յանձնենք: Որովհետեւ
գիտէ, թէ մէկը որ իր սիրտը չէ յանձնած
յանձնած Աստուծոյ, ո´
ո´չ իր
կեանքը կրնայ յանձնել իրեն, ո´
ո´չ իր ներկան ու ապագան, ո´
ո´չ
իր ծրագիրներն
ծրագիրներն ու որոշումները, ո´
ո´չ իր դրամներն ու
ստացուածքները: Երբ սիրտը յանձնուի Տիրոջ` անոր հետ
ամէն ինչ յանձնելը դիւրին կ’
կ’ըլլայ, որովհետեւ ամէն ինչ ու
ամէն բան սրտի սիրոյն հետ կապ ունի:
8) «Անոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու

տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ»
սիրէ»:

Որոշ մեկնիչներ կ’
կ’ըսեն թէ այս համարին առաջին
բաժինը կը վերաբերի կնոջ, իսկ երկրորդ բաժինը` Սիմոնին:
Այսինքն, Յիսուսի խօսքը` «անոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա
աւելի սէր ցոյց կու տայ»
տայ» կը վերաբերի կնոջ, որովհետեւ կինը
ինքն էր որ աւելի ներուած էր, եւ ուստի` աւելի սէր ցոյց
տուած էր, իսկ խօսքին երկրորդ բաժինը` «անոր որ քիչ կը
ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ»
սիրէ» խօսքը` կը վերաբերի Սիմոնին,
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որովհետեւ Սիմոն քիչ ներուած
ներուած էր, եւ ուստի` քիչ սիրած էր
Յիսուսը: Բայց իսկապէ՞ս համարին երկրորդ այս բաժինը կը
վերաբերի Սիմոնին: Այլ խօսքով, իսկապէ՞ս Սիմոն քիչ մը կը
սիրէր Յիսուսը, եւ ուստի` քիչ մը ներուած էր: Ես չեմ խորհիր
թէ Սիմոն կը սիրէր Յիսուսը, ոչ իսկ քիչ մը: Աւետարանական
հատուածը`
հատուածը` (Ղուկաս 7.367.36-50) զոր դրուագը կը պատմէ.պատմէ.ա) Երբեք ոեւէ ձեւով ցոյց չի տար թէ Սիմոն սէր ունէր
Յիսուսի հանդէպ, ոչ իսկ քիչ մը: Եթէ քիչ մը սէր ունենար
Յիսուսի հանդէպ, ոտքերը լուալու համար ջուր պէտք չէ՞ր
տար անոր: Չենք խօսիր Տիրոջ ոտքերը լուալու մասին, բայց
բայց
գոնէ պէտք չէ՞ր ջուր տար Յիսուսին, որ Յիսուս ինք լուար
ինքն իր ոտքերը: Տակաւին, եթէ քիչ մը սէր ունենար Յիսուսի
հանդէպ, բարի գալուստի համբոյր մը պէտք չէ՞ր տար անոր:
Չենք խօսիր Տիրոջ հետ գիրկընդխառնուելու մասին,
ողջագուրուելու մասին, բայց գոնէ համբոյր մը պէտք
պէտք չէ՞ր
տար Յիսուսին, որ կրնար քիչ մը սիրոյ կամ կաթիլ մը սիրոյ
արտայայտութիւն ըլլալ: Եւ դեռ, եթէ քիչ մը սէր ունենար
Յիսուսի հանդէպ, քիչ մը իւղ պէտք չէ՞ր բերէր անոր գլուխը
օծելու համար: Արդեօ՞ք Յիսուս Սիմոնին պիտի ըսէր` «դուն
գլուխս իւղով չօծեցիր»,
չօծեցիր», եթէ երբեք
երբեք Սիմոն անոր գլուխը օծելու
պարտականութիւնը չունէր. եւ արդեօ՞ք Յիսուս ասիկա
պիտի ըսէր եթէ երբեք Սիմոն իր տանը մէջ իւղ չունենար:
Սիմոն Յիսուսը «Վարդապետ»
Վարդապետ» կոչեց (Ղուկաս 7.40): Այն
ատենուայ սովորութեան համաձայն, եթէ Վարդապետ մը
մէկու մը տունը երթար, տանտէրը անոր
անոր գլուխը կ’
կ’օծէր: Սա
ընդունուած սովորութիւն էր: Սիմոն չպահեց այս
սովորութիւնը: Չօծեց Յիսուսի գլուխը: Սա կը նշանակէ թէ
«Վարդապետ»
Վարդապետ» բառն անգամ զոր իր բերնէն ելաւ, մաքուր ու
անկեղծ սրտէ չէր բղխեր:
բ) Ըսինք թէ դրուագը ցոյց չի տար, որ Սիմոն սէր ունէր
Յիսուսի հանդէպ
հանդէպ եւ փաստեցինք ատիկա: Եթէ Սիմոն քիչ մը
անգամ սէր չունէր Յիսուսի հանդէպ, այդ պարագային, «քիչ
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կը ներուի
ներուի»
րուի» խօսքը չի կրնար իրեն վերաբերիլ, եւ արդէն,
դարձեալ, դրուագը բացարձակ կերպով ոեւէ ձեւով ցոյց չի
տար թէ Սիմոն ներուեցաւ, նոյնիսկ քիչ մը: Ո´
Ո´չ իր եւ ո´
ո´չ ալ
Յիսուսի բերնին մէջ կը գտնենք արտայայտութիւն մը որ
կրնայ ցուցնել թէ ներուած էր, թէկուզ քիչ մը: Հետեւաբար,
«անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ»
սիրէ» խօսքը` Սիմոնին
չի վերաբերիր, այլ ընդհանուր իմաստ ունի: Յիսուս կը խօսի
բոլոր անոնց մասին` որոնք քիչ մը սէր ունին
ունին իրեն հանդէպ:
9) «Անոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու

տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ»
սիրէ»:

Հիմա խօսինք այս համարին խորհրդաբանական
իմաստին մասին: Դժուարամարս համար մը կը թուի, բայց
այդպէս չէ: Նախ մենք կը սիրենք Յիսուսը` անո՞ր համար կը
ներէ մեզի,
մեզի, թէ` նախ ինք ներեց մեզի` անոր
անոր համար կը
սիրենք զինք: Ուշադրութիւն դարձուցէք հետեւեալին.հետեւեալին.- Յիսուս
նախ կը խօսի մեզի շնորհած իր ներումին մասին, եւ յետոյ իր
շնորհած ներումին արդիւնքը եղող մեր սիրոյն մասին: Այս
իմաստով, Յիսուսի շնորհած ներումը կը կանխէ մեր սէրը:
Այսինքն, նախ Յիսուս կը ներէ մեզի, եւ անկէ ետք է որ մենք
զինք կը սիրենք: Եթէ նախ պէտք է սիրենք Յիսուսը` որպէսզի
ներում ստանանք, կը նշանակէ թէ մեր փրկութեան
նախաձեռնութիւնը, այլ խօսքով` առաջին քայլը առնողը
եղանք մե´
մե´նք եւ ո´
ո´չ թէ Քրիստոս: Բայց
Բայց այդպէ՞ս է: Ո´
Ո´չ:
Առաջին քայլը առնողը Քրիստոս ինք եղաւ: Փաստօրէն, ան
մեզի
մեզի ներելու համար իր արիւնը թափեց խաչին վրայ, եւ անկէ
ե´տք է որ մարդիկ սկսան սիրել զինք, եւ խաչով իրաիրագործուած փրկութիւնը ընդունիլ:
Այո´,
Այո´, մարդիկ սկսան սիրել զՔրիստոս, որովհետեւ ան իր
արիւնով ներեց իրենց մեղքերը: Եթէ Քրիստոս մարդոց
մեղքերու քաւութեան ու փրկութեան համար իր արիւնը
չթափէր` մարդիկ զինք սիրելու պատճառ մը պիտի
չունենային: Հետեւաբար, պարզ է որ Քրիստոսի շնորհած
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ներումը կը կանխէ մեր սէրը, ինչպէս ըսինք: Արդեօք նոյնը չէ՞
ճշմարտութիւնը
ճշմարտութիւնը երբ կը խօսինք, օրինակ, մեր փրկութեան ու
ապաշխարութեան մասին: Ո՞ր մէկը միւսը կը կանխէ: Մեր
փրկութի՞ւնը կը կանխէ մեր ապաշխարութիւնը, թէ մեր
ապաշխարութիւնը կը կանխէ մեր փրկութիւնը: Ո՞ր մէկն է
ճիշդը:
ճիշդը: Մենք կ’
կ’ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք, թէ կը
փրկուինք` որպէսզի
որպէսզի ապաշխարենք: Դարձեալ կը դառնանք
Քրիստոսի խաչին: Եթէ Քրիստոս մեր փրկութեան համար իր
արիւնը չթափէր խաչին վրայ` մենք պիտի կարենայի՞նք
ապաշխարել: Յստակ է որ ոչ: Հետեւաբար, նախ խաչը կու
գայ, եւ յետո´
յետո´յ ապաշխարութիւնը: Մենք կ’
կ’ապաշխարենք
հաւատալով այն ներումին որ Քրիստոս շնորհեց մեզի խաչին
միջոցաւ: Սա կը նշանակէ թէ պիտի չկարենայինք ապաշապաշխարել, եթէ նախ Քրիստոս ներում չշնորհէր մեզի խաչին
միջոցաւ: Այս իմաստով, մեր ապաշխարութիւնը եւ ՔրիսՔրիստոսի հանդէպ մեր սէրը արդիւնքն է խաչին միջոցաւ մեզի
շնորհած իր ներումին, եւ ո´
ո´չ թէ իր շնորհած ներումը
հետեւանքն է մեր սիրոյն: Ուրիշ բացատրութեամբ մը,
Քրիստոսի հանդէպ մեր սէրը արդիւնքն է անոր շնորհած
ներումին, եւ ո´
ո´չ թէ անոր շնորհած ներումը` արդիւնքը անոր
հանդէպ մեր ունեցած սիրոյն: Այսինքն, մենք ներուած ենք`
անո´
ո´չ թէ պէտք է սիրենք`
անո´ր համար պէտք է սիրենք, եւ ո´
որպէսզի ներուինք:
Կարելի է յաւելեալ մի քանի նմանօրինակներ եւս տալ:
Այսպէս, օրինակ.օրինակ.- Մենք կ’
կ’ապաշխարե՞նք որպէսզի մեր անունները
գրուին Կենաց Գիրքին մէջ, թէ` կ’
կ’ապաշխարենք որպէսզի
արդէն իսկ հոն գրուած մեր անունները չջնջուին. ասոր
պատասխանը
պատասխանը կը կարդանք Յայտնութիւն 3.53.5-ին մէջ, որ
կ’ըսէ. «Ով որ յաղթանակէ…
յաղթանակէ… անոր անունը պիտի չջնջեմ
կեանքի գիրքէն»:
գիրքէն»: Համաձայն այս համարին, նախքան մեր
յաղթանակելը` արդէն մեր անունները գրուած են Կենաց
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Գիրքին մէջ: Այն պահուն որ Յիսուս իր արիւնը թափեց
խաչին վրայ, բոլոր
բոլոր մարդոց անունները գրուեցան Կենաց
Գիրքին մէջ: Ուստի, ով որ կ'ապաշխարէ, ո´
ո´չ թէ իր անունը
կը գրուի, այլ պարզապէս՝ չի ջնջուիր:
- Մենք սովորաբար կ'ըսենք, թէ անոնք որոնք փրկուիլ
կ'ուզեն` պէտք է Տիրոջ դառնան: Եւ սակայն, գիտե´
գիտե´նք, որ
մենք Տիրոջ կը դառնանք, ո´
ո´չ թէ որպէսզի փրկուինք, այլ
որպէսզի մեր սեփականութիւնը դառնայ այն փրկութիւնը որ
իրագործեց իր խաչով: Աստուած Եսայի մարգարէին բերնով
կ'ըսէ. «Քու յանցանքներդ` մէգի պէս ու քու մեղքերդ ամպի
պէս ջնջեցի: Ինծի´
Ինծի´ դարձիր, քանզի քեզ փրկեցի»
փրկեցի» (Եսայի
(Եսայի
44.22): Տէրը չ'ըսեր` «ինծի
ինծի´ դարձիր, որպէսզի քեզ փրկեմ»,
փրկեմ», այլ
կ'ըսէ` «ինծի´
ինծի´ դարձիր, քանզի քեզ փրկեցի»:
փրկեցի»: Մենք կը
դառնանք Տիրոջ, ո´
ո´չ թէ որպէսզի մեր մեղքերը ներէ ու մեզ
փրկէ, այլ` ինչպէս ըսի, որպէսզի մեր սեփականութիւնը
դարձնէ մեղքերու այն քաւութիւնն ու փրկութիւնը որ ան
իրագործեց խաչին վրայ
վրայ իր արիւնը թափելով:
- Մենք պէտք է ապաշխարե՞նք որպէսզի Աստուծոյ
արքայութիւնը մօտենայ մեզի, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը
մօտ է ըսելով՝ պէտք է ապաշխարենք: Աստուածաշունչը
Աստուածաշունչը ցոյց
կու տայ, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտ է ըսելով պէտք է
ապաշխարենք, եւ ո´
ո´չ թէ պէտք է ապաշխարենք`
ապաշխարենք` որպէսզի
մօտենայ: Յիսուս չըսաւ. «Ապաշխարեցէք որպէսզի Աստուծոյ
արքայութիւնը մօտենայ»,
մօտենայ», այլ՝ «Ապաշխարեցէք որովհետեւ
Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է»
է» (Մատթէոս
(Մատթէոս 4.17):
«Որովհետեւ»
Որովհետեւ» բառը ցոյց կու տայ, թէ պէտք է ապաշխարենք՝
ապաշխարենք՝
քանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած
մօտեցած է, եւ ո´
ո´չ թէ պէտք է
ապաշխարենք՝ որպէսզի մօտենայ:
Ինչո՞ւ ըսի այս բոլորը: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը
կարեւոր է, որովհետեւ ամէն բանի մէջ առաջնահերթ տեղը
պէտք է Տիրոջ տալ, որպէսզի ամէն փառք ու պատիւ միայն
իրեն համար ըլլայ: Ի՞նչպէս առաջնահերթ տեղը կրնանք
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իրեն
իրեն տուած ըլլալ: Տուած կ'ըլլանք, երբ ընդունինք որ մեր
փրկութեան առաջին քայլը ինք առաւ եւ ո´
ո´չ թէ մենք: Ի´
Ի´նք
երկինքէն երկիր իջաւ. մենք չխնդրեցինք իրմէ որ իջնէ: Ինք իր
ազատ կամքով զոհեց իր կեանքը մեր փրկութեան համար.
«Ես իմ կամքովս կեանքս կու տամ»
(Յովհաննէս 10.18):
10.18):
տամ» (Յովհաննէս
Հետեւաբար, փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան
արդիւնքը չէ, այլ մեր ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան
արդիւնքն է: Եթէ Յիսուս իր արիւնը չթափէր, մենք չէինք
կրնար ապաշխարել ու փրկուիլ. սա ցոյց կու տայ, որ մեր
ապաշխարութիւնը Յիսուսի արեան արդիւնքն է: Եթէ տրուած
բոլոր
բոլոր օրինակներուն ու բոլոր բացատրութեանց լոյսին տակ
դիտէք Քրիստոսի խօսքը` «անոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա
աւելի սէր ցոյց կու տայ»
տայ», յստակ կը դառնայ թէ ինչու նախ
Քրիստոսի
Քրիստոսի ներումը կը յիշուի, եւ անկէ ետք` մեր սէրը:
Եզրակացնելով այս կէտը կրնանք ըսել, թէ Քրիստոս նախ
նախ ինք
ներեց մեզի` եւ անոր համար զինք սիրեցինք, եւ ո´
ո´չ թէ զինք
սիրեցինք` անոր համար ներեց մեզի:
10) «Անոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու

տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ»
սիրէ»:

Այս համարը ուրիշ դժուարութեանց ալ դուռ կը բանայ:
Համարը
Համարը կը բացայայտէ, որ եթէ Քրիստոս աւելի ներած է
մեզի` աւելի սէր ցոյց կու տանք իրեն հանդէպ, իսկ եթէ քիչ
ներած է մեզի` աւելի քիչ սէր ցոյց կու տանք իրեն հանդէպ:
Այստեղ կրնան երկու հիմնական հարցեր ծագիլ մեր մտքին
մէջ.կ’ուզէ, թէ ոմանց
ոմանց աւելի
մէջ.- ա) Արդեօ՞ք Յիսուս այստեղ ըսել կ’
կը ներէ քան ուրիշներուն: Կամ տարբեր բառերով, արդեօ՞ք
ըսել կ’
կ’ուզէ, թէ ոմանք իր ներումը շատ կը վայելեն, եւ ոմանք`
քիչ: Եւ բ) Անոնք որոնք շատ կը սիրեն Յիսուսը` արդեօ՞ք
ատիկա կը նշանակէ թէ Յիսուս շատ ներած է անոնց: Եւ
անոնք որոնք քիչ կը սիրեն Յիսուսը`
Յիսուսը` արդեօ՞ք ատիկա կը
նշանակէ թէ Յիսուս քիչ ներած է անոնց:
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Երկու հարցումները մէկ պատասխան ունին: Ուստի
զանոնք միասնաբար նկատի առած` կրնանք հետեւեալը
ըսել.ըսել.- Յիսուս իր ներումը հաւասար չափով կը շնորհէ բոլոր
մարդոց, բայց մարդիկ իրե´
իրե´նք են որ հաւասար չափով այդ
ներումը
ներումը չեն ընդունիր ու չեն վայելեր: Երբ անձ մը իրեն
շնորհուած ամբողջական ու կատարեալ ներումը կ’
կ’ընդունի
ու կը վայելէ` ձեւով մը աւելի ներուած կը համարուի.
այսպիսիին բնականօրէն Յիսուս աւելի կը ներէ: Իսկ երբ անձ
մը իրեն շնորհուած ամբողջական ու կատարեալ ներումը
չ’ընդունիր ու չի վայելեր` ձեւով մը քիչ ներուած կը
համարուի: Աւելի պարզ բացատրութեամբ մը, ան որ շատ կը
սիրէ Յիսուսը` կը նշանակէ թէ ամբողջապէս բացուած է
խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին դիմաց, իսկ ան որ քիչ
կը սիրէ Յիսուսը` կը նշանակէ թէ ամբողջապէս բացուած չէ
խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին դիմաց: Ուրեմն
խնդիրը Յիսուսը ինք չէ, այլ` մարդիկը իրենք: Յիսուս ինք չէ
որ ոմանց աւելի կը ներէ, եւ ոմանց` նուազ: Մարդիկը իրե´
իրե´նք
են որ հաւասարաչափ կերպով չեն բացուիր Յիսուսի
իրագործած ներումին դիմաց. ոմանք իրենց սրտին երեսուն
առ հարիւրը կը բանան խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին
դիմաց, ուրիշներ` յիսուն առ հարիւրը, ուրիշներ`
եօթանասուն առ հարիւրը, ուրիշներ հարիւր առ հարիւրը.
իւրաքանչիւր անձ իր ըրածին համապատասխանը կը
ստանայ միայն: Այսինքն, իր սրտին երեսուն առ հարիւրը
միայն Յիսուսի
Յիսուսի ներումին դիմաց բացողը` բնականօրէն իր
մեղքերուն երեսուն առ հարիւրը միայն կը ներուին, եւ
հետեւաբար, իր սրտին երեսուն առ հարիւրով միայն կրնայ
սիրել Յիսուսը: Հետեւաբար, Յիսուս ինք չէ որ շատ կը ներէ
կամ քիչ կը ներէ, մարդիկ իրե´
իրե´նք են որ շնորհուած ներումին
դիմաց
դիմաց իրենց սիրտը շատ կը բանան կամ քիչ կը բանան: Այս
ճշմարտութիւնը բացայայտ կը դառնայ երբ քննութենէ
անցնենք հաւատացեալներուն կեանքը: Այսպէս, օրինակ,
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կան հաւատացեալներ որոնք իրենց ամբողջ սիրտը բացած են
Յիսուսի ներումին դիմաց, որոնք կը սիրեն Յիսուսը իրենց
ամբողջ
ամբողջ սրտով, որոնց համար Յիսուսի կամքը կատարելը
առաջնահերթութիւն է, որոնք կը զգուշանան մեղքէն որպէսզի
չվիրաւորեն Տիրոջ սիրտը, որոնք հեռու կը կենան բոլոր այն
երեւոյթներէն որոնք Տիրոջ կամքին հակառակ են. ասոնք
Յիսուսը շատ սիրողներն են, եւ բնականօրէն` Տիրոջ կողմէ
շատ ներուողներն են: [Յիսուս ինք չէ որ այսպիսիներուն շատ
կը ներէ. այսպիսիները իրե´
իրե´նք են որ մեծ չափով ու շատ կը
վայելեն Յիսուսի ներումը եւ շատ կը սիրեն Յիսուսը, եւ
բնականաբար կը վայելեն իրենց ըրածին արդիւնքը միայն`
որ Տիրոջ կողմէ շատ սիրուիլն է]:
Բայց միւս կողմէ,
կողմէ, կան հաւատացեալներ որոնք թէպէտ
բացած են իրենց սիրտը Յիսուսի ներումին դիմաց բայց ոչ
ամբողջովին, որոնք կը սիրեն Յիսուսը բայց ո´
ո´չ ամբողջ
սրտով, որոնք կը կատարեն Տիրոջ կամքը բայց ո´
ո´չ միշտ,
որոնք կը զգուշանան մեղքէն բայց ո´
ո´չ բոլո´
բոլո´ր մեղքերէն,
որոնք հեռու կը կենան յոռի երեւոյթներէն բայց ո´
ո´չ բոլո´
բոլո´ր
յոռի երեւոյթներէն. ասոնք Յիսուսը նուազ սիրողներն են, եւ
բնականօրէն` Տիրոջ կողմէ նուազ ներուողներն են: [Յիսուս
ինք չէ որ այսպիսիներուն նուազ կը ներէ. այսպիսիները
իրե´
իրե´նք են որ նուազ չափով կը վայելեն Յիսուսի ներումը եւ
նուազ չափով կը սիրեն Յիսուսը, եւ բնականաբար կը քաղեն
իրենց ըրածին արդիւնքը միայն` որ Տիրոջ կողմէ նուազ
սիրուիլն է]:
Եզրակացնելով կրնանք ըսել, որ շատ ներուողը`
Յիսուսին շատ նուիրուած անձն է, իսկ քիչ ներուողը`
Յիսուսին քիչ նուիրուած անձն է: Շատ ներուողը` իր ամբողջ
կեանքը Տիրոջ յանձնած մարդն է, իսկ քիչ ներուողը` իր
ամբողջ կեանքը Տիրոջ չյանձնած մարդն է: Եթէ կը
կը խորհինք
կամ «կը զգանք»
զգանք» որ այսինչ կամ այնինչ մարդը Տիրոջ սէրն ու
ներումը աւելի´
աւելի´ կը վայելէ քան մենք, Տիրոջ աւելի´
աւելի´ մտերիմ է
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քան մենք, ո´
ո´չ մարդուն նախանձինք եւ ո´
ո´չ ալ Տիրոջ դէմ
բարկանանք, այլ քննենք մենք մեր անձերը. գուցէ մե´
մե´նք է որ
նուազ նուիրուած ենք Տիրոջ: Եթէ անձ մը մեզմէ աւելի
կապուած է Տիրոջ` փոխանակ նախանձով լեցուելու,
լեցուելու,
ընդհակառակը, փորձենք մենք ալ անոր նմանիլ:
11) «Անոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու
տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ»
սիրէ»: Վերջին
նշում մը այս համարին մասին: Այս համարին մէջ Յիսուս կը
խօսի զինք շատ սիրողներու ու քիչ սիրողներու մասին: Սա
ցոյց կու տայ, թէ հաւատացեալներ նոյնչափ չեն սիրեր
Յիսուսը: Կան հաւատացեալներ որոնք
որոնք շատ կը սիրեն
Յիսուսը, եւ կան ուրիշներ` որոնք քիչ կը սիրեն: Կան
հաւատացեալներ որոնք շատ տեղ կու տան Տիրոջ իրենց
առօրեային մէջ, եւ կան ուրիշներ` որոնք քիչ տեղ կու տան
Տիրոջ իրենց առօրեային մէջ: Անոնք որոնք շատ կը սիրեն
Յիսուսը` շատ տեղ կու տան անոր: Մենք
Մենք շատ սիրողներէն
ըլլանք: Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ տեղ տալ Տիրոջ մեր կեանքին
մէջ. Տիրոջ տեղ տալ, կը նշանակէ օրուան մէջ յատուկ ժամ
յատկացնել աղօթքի, Աստուածաշունչի ընթերցման, հոգեւոր
խոկումի ու մտորումի, եւ Տիրոջ հետ առանձնացումի:
Տակաւին, Տիրոջ տեղ տալ, կը նշանակէ
նշանակէ մեր կեանքին մէջ
տեղ տալ եկեղեցիին, աղքատին, որբին, տնազուրկին, հիւանհիւանդին, ծերին, լքուածին, հարստահարուածին ու անիրաւուաանիրաւուածին:

«Ապա կնոջ դառնալով` ըսաւ.ըսաւ.- “Մեղքերդ ներուած են”
են”»

(Ղուկաս 7.48):
1) Յիսուս մինչեւ հիմա կնոջ մասին կը խօսէր Սիմոնին,
բայց հիմա դարձաւ
դարձաւ կնոջ եւ ուղղակիօրէն անոր հետ
խօսեցաւ, ինչ որ ցոյց կու տան «ապա կնոջ դառնալով»
դառնալով»
բառերը: Հաւանաբար կինը յուսախաբ դարձած էր Սիմոնին
ու անոր տանը մէջ հաւաքուած մարդոց վերաբերմունքէն.
Յիսուս իրեն դառնալով խօսեցաւ, մէկ կողմէ` որպէսզի զինք
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քաջալերէր ու գօտեպնդէր,
գօտեպնդէր, իսկ միւս կողմէ` որպէսզի լռեցնէր
Սիմոնն ու անոր համախոհ հիւրերը:
2) «Մեղքերդ ներուած են»:
են»: Ա´յս էր մեղաւոր կնոջ սրտի
ուզածը` մեղքերու ներում: Ան այս ներումը ձեռք ձգեց իր
անկեղծ ապաշխարութեան ջերմ արցունքներով: Քրիստոս
պատասխանեց անոր սրտացայտ արցունքներուն:
արցունքներուն: Այս
իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Աստուած կը պատասխանէ
մեր արցունքներուն, որոնք հաւատքով լեցուն սրտէ կը
բղխին: Ամբողջ Աստուածաշունչ մատեանը ցոյց կու տայ, թէ
Աստուած կը պատասխանէ հաւատքախառն արցունքներուն:
Աստուած պատասխանեց Եզեկիայի արցունքներուն:
Եզեկիա
Եզեկիա թագաւորը «դառնօրէն լացաւ»
լացաւ» եւ խնդրեց Աստուծմէ
որ զինք առողջացնէ: Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ
պատգամ ղրկեց անոր ըսելով. «Քու աղօթքդ լսեցի, քու աչքիդ
արցունքը տեսայ, ահա քեզ պիտի բժշկեմ...»:
բժշկեմ...»: Եւ գիտենք թէ
Աստուած 15 տարի յաւելեալ կեանք պարգեւեց Եզեկիային
(Դ.Թագաւորաց 20.320.3-5):
Աստուած պատասխանեց Դաւիթի արցունքներուն:
Դաւիթ մարգարէն կ'ըսէ. «Հառաչանք ընելէ յոգնեցայ. ամէն

գիշեր կը լուամ իմ անկողինս, արցունքներովս կը թրջեմ իմ
մահիճս»
մահիճս» (Սաղմոս
(Սաղմոս 6.6): Իր այս արտասուալից աղօթքներով

ու հառաչանքներով էր որ Դաւիթ կրցաւ
կրցաւ ձեռք ձգել Աստուծոյ
ողորմութիւնն ու գթութիւնը, փրկութիւնն ու ազատութիւնը,
ինչպէս նոյն գլխուն 22-րդ եւ 44-րդ համարները ցոյց կու տան:
Դաւիթ ինքն իսկ կը վկայէ թէ Տէրը լսեց իր լալու ձայնն ու իր
աղօթքը (Սաղմոս 6.86.8-9):
Աստուած պատասխանեց Յակոբ նահապետի արցունքարցունքներուն:
ներուն: Յակոբ Տիրոջ հրեշտակին հետ գօտեմարտած ժամաժամանակ, «լացաւ եւ անկէ շնորհք խնդրեց»,
խնդրեց», եւ Աստուած խօսեցաւ
անոր հետ ու տուաւ ուզածը (Ովսեայ 12.412.4-6): Յակոբ արցունարցունքով էր որ Աստուծոյ օրհնութիւնը ստացաւ (Ծննդոց 32.29):

361

Աստուած պատասխանեց Պետրոս առաքեալին արարցունքներուն:
ցունքներուն: Առաքեալ
Առաքեալ դառնօրէն լացաւ Տէրը մատնած
ըլլալուն համար եւ Տէրը ներեց անոր (Մատթէոս 26.75):
Աստուած պատասխանեց Աննայի արցունքներուն:
Աննա «տրտմալից հոգիով Տիրոջ առջեւ աղօթք ըրաւ ու խիստ
շատ լացաւ»
լացաւ» եւ զաւակ խնդրեց Աստուծմէ, եւ Աստուած
պատասխանեց անոր արցունքներուն
արցունքներուն ու Սամուէլը շնորհեց
անոր (Ա.Թագաւորաց 1.10,20):
Աստուած պատասխանեց Յովսիա թագաւորին արցունքարցունքներուն: Երբ Քեղկիա քահանայապետը Օրէնքի գիրքը գտաւ,
Սափան դպիրը զայն կարդաց Յովսիա թագաւորին դիմաց, եւ
օրէնքները
ը
թագաւորը գիտնալով որ իր ժողովուրդը Աստուծոյ օրէնքներ
չէր պահած ու անոնց չէր հնազանդած` մեծ լացով մը լացաւ:
Աստուած Ողդա մարգարէուհիին միջոցաւ Յովսիա
թագաւորին ըսաւ. «Քանի լսած խօսքերուդ համար սիրտդ

կակղացաւ ու Տիրոջ առջեւ խոնարհեցար երբ լսեցիր իմ
խօսքերս... ու իմ առջեւս լացիր, “ես ալ քեզ լսեցի”
լսեցի”, կ'ըսէ Տէրը»
Տէրը»

(Դ.Թագաւորաց 22.19):
Տակաւին, դրուագներու կողքին կարելի է յիշել նաեւ որոշ
համարներ, որոնք ցոյց կու տան թէ Աստուած կը պատասպատասխանէ մեր արցունքներուն: Այսպէս, օրինակ, Եսայի 30.19 կը
պարզէ թէ Աստուած կը պատասխանէ մեր արցունքներուն:
Սաղմոս 126.5126.5-6 համարները ցոյց
ցոյց կու տան, թէ արցունքով
ցանելու արդիւնքը` ցնծութեամբ հնձելն է: Եւայլն:
Եւայլն: Յիշեալ
բոլոր օրինակները կը պարզեն, թէ Աստուած չ'անտեսեր իր
զաւակներուն թափած արցունքները: Դաւիթ գիտնալով
ասիկա` կ'ըսէ. «Արցունքներս մի´
մի´ անտեսեր»
անտեսեր» (Սաղմոս
(Սաղմոս 39.12):
Աստուած կը յիշէ թէ որքան
որքան արցունք թափած ենք, որովհետեւ
անոնք իր քով` տիկի մէջ պահուած են. «Արցունքներս քու

տիկիդ մէջ դիր: Միթէ անոնք քու գիրքիդ մէջ գրուած չե՞ն»
չե՞ն»
(Սաղմոս 56.8):
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3) «Մեղքերդ ներուած են»:
են»: Այս բառերով Յիսուս ուզեց
լռելեայն եւ անուղղակի կերպով ցոյց տալ Սիմոնին եւ անոր
տունը հաւաքուած բազմութեան թէ ինք Աստուած է,
որովհետեւ Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները կը
հաւատային ու կ'ուսուցանէին թէ միայն Աստուած կրնայ
մարդոց մեղքերը ներել: Յիշենք թէ երբ Յիսուս
Կափառնաումի անդամալոյծին ըսաւ. «Որդ
Որդեա՜կ իմ, մեղքերդ
ներուա´
ներուա´ծ ըլլան քեզի
քեզի»,
զի», հոն հաւաքուած Օրէնքի ուսուցիչները
ըսին. «Ի՞նչպէս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը

հայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել»
ներել»

(Մարկոս 2.52.5-7): Սիմոն եւ իր տունը հաւաքուած
Փարիսեցիները ի՞նչպէս կրնային ընդունիլ Յիսուսի Աստուած
ըլլալը, երբ նոյնիսկ
նոյնիսկ չէին ընդուներ անոր մարգարէ ըլլալը:
4) «Մեղքերդ ներուած են»:
են»: Կինը լացաւ իր մեղքերուն
համար, լացաւ անցեալին մէջ իր գործած յանցանքներուն ու
անօրէնութիւններուն համար: Լացաւ ու ներուեցաւ: Բոլոր
անոնք որոնք արցունք կը թափեն ու կը սգան իրենց գործած
մեղքերուն համար` Տէրը կը ներէ անոնց: Անոնք որոնք չեն
լար իրենց մեղքերուն համար` իրենց մեղքերով զԱստուած
լացնողներ են: Անոնք որոնք չեն սգար իրենց անօրէն
կեանքին համար` Սուրբ Հոգին սուգի մատնողներ են: Զղջում
մը որուն չ'ընկերանար արցունքը` անկեղծ զղջում չի
համարուիր: Ապաշխարութիւն մը որուն մէջ չկայ արցունք`
կը նմանի մարմինի մը որուն մէջ չկայ շունչ, կը նմանի
աղօթքի մը որուն մէջ չկայ հաւատք: Ինչպէս մարմինը առանց
հոգիի կը մեռնի, նոյնպէս ալ, ապաշխարութիւն մը որուն մէջ
չկայ արցունք` մեռա´
մեռա´ծ ապաշխարութիւն կը նկատուի:

«Անոնք որոնք
որոնք միասին նստած էին, սկսան իրենք իրենց
ըսել.ըսել.- “Ո՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէ”»
ներէ”»

(Ղուկաս 7.49):
1) «Անոնք որոնք միասին նստած էին»:
էին»: Ո´չ թէ միայն
ոմանք, այլ` բոլորը «որոնք միասին նստած էին»,
էին», համաձայն
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էին որ Յիսուս իրաւունք չունէր մեղքերը ներելու:
ներելու: Չարերը
միշտ միասին ու միակամ կ’
կ’ըլլան, անոնց խօսքն ու գործը մէկ
կ’ըլլան: Յիսուս գիտէր որ անոնք դէմ պիտի ըլլային իր
ըրածին, այլ խօսքով` իր շնորհած ներումին, բայց
չազդուեցաւ անոնցմէ, անոնց մտածածէն ու կեցուածքէն եւ
չփոխեց իր կեցուածքը, իր գործը, իր ծրագիրը,
ծրագիրը, եւ իր ներումը
շնորհելու չզլացաւ: Ան ներեց կնոջ, առանց ազդուելու
Սիմոնին տունը հաւաքուած աններող Փարիսեցիներէն: Ան
ներեց կնոջ մեղքերը, առանց վախնալու այն մարդոցմէ որոնք
կը հաւատային թէ միայն Աստուած կրնար մարդոց մեղքերը
ներել: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման հաստատ
հաստատ մնալ մեր
կեցուածքին մէջ, մեր դիրքին ու գործին մէջ, երբ գիտենք որ
մեր կեցուածքը, մեր դիրքն ու գործը ծնունդ պիտի տան
մերժումի ու հալածանքի, նեղութեան ու տառապանքի:
Կրնա՞նք հաւատարմութեամբ մնալ Տիրոջ այգիին մէջ,
գիտնալով հանդերձ որ հոն մնալը կրնայ մեզ տեսակ
տեսակսակ-տեսակ
փորձութիւններու ենթակայ դարձնել:
2) Յիսուս ներեց պոռնիկ կնոջ, բայց Սիմոն եւ անոր
տունը հաւաքուած մարդիկը չէին ուզեր ներել: Մարդը աւելի
խիստ է մարդուն հանդէպ, քան Աստուած` մարդուն հանդէպ:
Անողորմ պիտի ըլլայ դատաստանը այն անձին` որ անողորմ
է իր նմանին
նմանին հանդէպ: Ինչո՞ւ չողորմինք իրարու, մենք որ
առանց Աստուծոյ ողորմութեան չենք կրնար գեհենի կրակէն
ազատիլ ու արքայութիւն մտնել:
3) «Ո՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէ»
ներէ»:
Սիմոնն ու անոր տունը հաւաքուած մարդիկը չէին գիտեր թէ
«ո՞վ է այս մարդը»:
մարդը»: Այս մարդը`
մարդը` մարդեղացած յաւիտենական
Աստուածն է: Այս մարդը` մարդկութեան փրկութեան համար
աշխարհ եկած Փրկիչն է: Այս մարդը` անոխակալ ու ողորմած
Տէրն է: Այս մարդը` չարին բարիք ընող ու չարագործը դարձի
բերող մարդն է: Այս մարդը` պիղծը սրբող ու անօրէնը
արդարացնող մարդն է: Այս
Այս մարդը` ինկածը կանգնող ու
364

գլորածը վերականգնող մարդն է: Այս մարդը` մեր անունները
Կենաց Գիրքին մէջ գրող ու մեր ճակատներուն վրայ իր նոր
անունը գրող մարդն է: Այս մարդը` արքայութեան Կենաց
Ծառն է եւ անոր կենսատու յորդահոս Գետը: Այս մարդը` մեզ
սիրող ու մեր սիրելի
սիրելի Յիսուսն է:

«Իսկ Յիսուս կնոջ ըսաւ.ըսաւ.- “Հաւատքդ քեզ փրկեց.
խաղաղութեամբ գնա”
(Ղուկաս 7.50):
գնա”» (Ղուկաս
1) Յիսուս կնոջ ըսելէ ետք` «մեղքերդ ներուած են»,
են», այժմ
զինք գօտեպնդելու ու քաջալերելու համար` կ'ըսէ. «Հաւատքդ
քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա»:
գնա»: Իր այս բառերով, Յիսուս
ուզեց
ուզեց ցոյց տալ կնոջ, թէ իր ձեռք ձգած մեղքերու ներումը`
արդիւնքն են իր ունեցած հաւատքին ու ցուցաբերած սիրոյն:
Եթէ կինը հաւատքով չգար Տիրոջ մօտ` մեղքերու ներում ձեռք
պիտի չձգէր: «Հաւատքդ քեզ փրկեց»:
փրկեց»: Ինչպէս Յիսուսի
հանդէպ կնոջ հաւատքն էր որ փրկեց կնոջ, նոյնպէս ալ,
ալ, մեր
հաւատքն է որ մեզ պիտի փրկէ: Երբ Տիրոջ մօտենանք, կնոջ
նման հաւատանք որ ան պիտի ներէ ու փրկէ մեզ:
Կինը հաւատաց որ Յիսուս կրնար իր մեղքերը սրբել,
կրնար նոր կեանք շնորհել իրեն, ահա թէ ինչու Յիսուս անոր
ըսաւ. «Հաւատքդ քեզ փրկեց»:
հաւատք:
փրկեց»: Մենք ունի՞նք նման հաւատք:
Կնոջ նման կը հաւատա՞նք որ Տէրը կրնայ ներել մեր բոլոր
մեղքերը, մաքրել մեր անցեալը, եւ նոր կեանք ու լուսաւոր
ապագայ շնորհել մեզի:
2) Չի բաւեր արտասուել մեր մեղքերուն համար, այլ
պէտք է հաւատալ որ եթէ արտասուենք` պիտի ներուինք:
Յիսուս կնոջ արցունքները չէ որ գնահատեց, այլ` անոր
հաւատքը: Չըսաւ անոր. «Արցունքներդ քեզ փրկեցին»,
փրկեցին», այլ`
«Հաւատքդ քեզ փրկեց»:
փրկեց»: Արցունք թափել առանց հաւատքի`
օգուտ չի բերեր մեզի: Արցունք թափել առանց ներում ձեռք
ձգելու հաւատքին` ներում չի պարգեւեր մեզի: Մէկը կրնայ
արցունք թափել իր մեղքերուն համար, անցեալին մէջ իր
գործած յանցանքներուն համար, բայց այդ արցունքները
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կրնան յուսահատութեան արցունքներ ըլլալ: Հաւատքը հետեհետեւաբար, կը կանխէ ապաշխարութիւնը եւ ապաշխարութեան
արցունքը: Մարդ նախ պէտք է հաւատայ` որպէսզի կարենայ
ապաշխարել, եւ կրնայ ապաշխարել` եթէ
եթէ հաւատայ որ
Յիսուս պիտի ներէ իր բոլոր մեղքերը:
3) «Հաւատքդ քեզ փրկեց»:
փրկեց»: Յիսուս գնահատեց կնոջ
հաւատքը, որպէսզի Սիմոն եւ միւս Փարիսեցիները որոնք
իրենք զիրենք հաւատքի մարդիկ կը կարծէին` յանդիյանդիմանուած զգային: Սարգիս Վրդ. Կունդ կ'ըսէ. «Յիսուս

հրապարակեց ու գնահատեց
գնահատեց կնոջ հաւատքը, որպէսզի
մերկացնէր ու խայտառակէր տրտնջացող Փարիսեցի ՍիմոՍիմոնին խորհուրդը: Եւ այս ընելով, Յիսուս ինքզինք ցոյց տուաւ
որպէս հաւատացեալներուն բժիշկը»:
բժիշկը»: Սիմոն ինքզինք

հաւատացեալ կը կարծէր, իսկ կինը` անհաւատ: Յիսուս
գնահատեց կնոջ հաւատքը, որպէսզի ցոյց տար Սիմոնին թէ
ճշմարտութիւնը ճիշդ հակառակն է, այսինքն, կինը
հաւատացեալ էր, իսկ Սիմոն ինք` անհաւատ մը: Այս իրոիրողութիւնը պէտք է մեզ զգաստութեան եւ զգուշութեան
հրաւիրէ: Մարդիկ որոնց անհաւատ կը կարծենք, Տէրը կրնայ
օր մը ցոյց տալ մեզի թէ անոնք աւելի հաւատք ունին քան
մենք:
4) «Խաղաղութեամբ գնա»:
գնա»: Կինը մեղքերու ներում գտնելէ
ետք` գտած էր իր սրտի ու հոգիի խաղաղութիւնը, եւ ուստի,
ալ կրնար խաղաղութեամբ ներբնակուած տուն երթալ ու նոր
կեանք մը սկսիլ: «Խաղաղութեամբ գնա»
գնա» բառերը կը պարզեն,
թէ մեղքերու ներում ձեռք ձգող մարդը միայն կրնայ ներքին
խաղաղութիւն ունենալ: Մեղքը կը խռովեցնէ մարդուն հոգին:
Մեղքը կ'ալեկոծէ մարդուն սիրտը: Ապաշխարութեամբ
շնորհուած մեղքերու քաւութիւնը միայն կրնայ խաղաղեցնել
մարդուն խռոված հոգին ու անդորրացնել անոր ալեկոծ
սիրտը:
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս
Տո´ւր որ յիշեալ մեղաւոր կնոջ նման
նման շատ
սիրեմ Քեզ, որպէսզի
որպէսզի ներուին բազմաթիւ
բազմաթիւ մեղքերս:
Տո´
Տո´ւր որ համբուրեմ
համբուրեմ սուրբ ոտքերդ, որպէսզի
որպէսզի
սրբուին շրթունքներս ու դառնան փառաբանիչ
փառաբանիչնե
բանիչնեները սրբութեանդ:
Տուր որ փռուիմ ոտքերուդ
ոտքերուդ առջեւ,
առջեւ, որոնք
խոցուեցան ինծի համար, որպէսզի բուժուին
սրտիս խոցերը:
Տո´
Տո´ւր որ Մարիամի
Մարիամի նման ոտքերուդ քով
նստիմ,
նստիմ, եւ Քեզ լսեմ ու Քեզմէ սորվիմ, որպէսզի
դառնամ հաւատարիմ աշակերտ Քեզի:
Տո´
Տո´ւր որ մեղաւոր ու երանելի կնոջ նման լսեմ
Քեզմէ` «Մեղքերդ ներուած են..., խաղաղութեամբ
խաղաղութեամբ
գնա»
գնա» բառերը, որպէսզի դառնամ մեղքերու
մեղքերու բերած
խաղաղութեան պատգամախօսը:
պատգամախօսը:
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Յիսուսի փորձութիւնը
(Մատթէոս 4.14.1-11)

Յետոյ Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ
անապատ՝
անապատ՝ Սատանայէն փորձուելու համար:
համար: Քառասուն
օր եւ քառասուն
քառասուն գիշեր ծոմապահութեամբ անցնելէ
անցնելէ ետք՝
անօթեցաւ:
անօթեցաւ:
Այն ատեն փորձիչը՝ Սատանան, մօտեցաւ իրեն եւ
ըսաւ.
- Եթէ Աստուծոյ Որդի ես,
ես, ըսէ՛ որ այս քարերը հաց
դառնան:
դառնան:
Յիսուս պատասխանեց.
- Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է. «Մարդ միայն հացով
չ'ապրիր, այլ
այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած խօսած
է»:
Ապա Սատանան տարաւ Յիսուսը Սուրբ Քաղաքը՝
Երուսաղէմ, եւ զայն կանգնեցնելով տաճարի աշտարակաշտարակներէն
ներէն մէկուն վրայ, ըսաւ անոր.
- Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, դուն քեզ հոսկէ վար նետէ.
քանի Սաղմոսներուն մէջ գրուած է. «Աստուած իր հրեշ
հրեշրեշտակներուն պիտի պատուիրէ քեզի համար, եւ քեզ իրենց
ձեռքերուն վրայ պիտի վերցնեն,
վերցնեն, որպէսզի ոտքդ քարի
չզարնուի»:
չզարնուի»:
Յիսուս ըսաւ անոր.
- Դարձեալ,
Դարձեալ, Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է. «Քու
«Քու Տէր
Աստուածդ չփորձես»:
չփորձես»:
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Յետոյ Սատանան կրկին առաւ տարաւ Յիսուսը
շատ բարձր լեռ մը եւ անոր ցոյց տալով աշխարհի բոլոր
թագաւորո
թագաւորութիւնները
ւորութիւնները եւ անոնց փառքը, ըսաւ.
- Այս բոլորը քեզի՛ կու տամ,
տամ, եթէ երկրպագելով՝
երկրպագելով՝
պաշտես
պաշտես զիս:
զիս:
Այն ատեն Յիսուս ըսաւ անոր.
- Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ, որովհետեւ
որովհետեւ Օրէնքի
գիրքին մէջ գրուած է. «Քու Տէր Աստուածդ պէտք է
պաշտես եւ միայն անո՛ր ծառայես
ծառայես»:
ռայես»:
Այն ատեն Սատանան ձգեց զինք ու հեռացաւ. եւ
ահա հրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին Յիսուսի:

«Յետոյ Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անաանապատ՝ Սատանայէն փորձուելու համար»
(Մատթէոս 4.1):
համար» (Մատթէոս

1) «Յետոյ
Յետոյ» ըսելով կը հասկնանք` մկրտութենէն յետոյ:
«Յետոյ»
Մկրտութենէն ետք երբ Յիսուս ջուրէն դուրս եկաւ` Աստուծոյ
Հոգին հանգչեցաւ
հանգչեցաւ անոր վրայ, եւ Հայրը վկայեց` ըսելով.
«Ատիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայ»
(Մատթէոս
հաճեցայ» (Մատթէոս
3.163.16-17): Յիսուս մկրտուեցաւ, Սուրբ Հոգին անոր վրայ հանգհանգչեցաւ, Հայրը վկայեց անոր մասին, Յովհաննէս Մկրտիչ ինքն
ալ վկայեց (Յովհաննէս 1.321.32-34), եւ այս բոլորը Սատանան
տեսաւ: Ան լսեց Հօր Աստուծոյ վկայութիւնը իր Որդիին
մասին. լսեց ու անհանգստացաւ. լսեց ու բարկացաւ. լսեց ու
փորձելու եկաւ: Հայրը վկայած էր թէ Յիսուս իր Սիրելի
Որդին էր, որուն հաճած էր: Սատանան եկաւ կասկած յառայառաջացնելու Յիսուսի մէջ` իր Հօրմէն լսած վկայութեան վերա
վերարաբերեալ, այլ խօսքով` ուզեց Յիսուսը առաջնորդել կասկածելու
իր Աստուածորդիութեան մասին, եւ այդ կասկածը յառաջացյառաջացնելու համար` ըսաւ. «Եթէ Աստուծոյ Որդի ես…»:
սորես…»: Ի՞նչ կը սորվինք տուեալ իրողութենէն: Կը սորվինք, թէ երբ մկրտուինք
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ինչպէս Յիսուս ի´
ի´նք մկրտուեցաւ, երբ Սուրբ
Սուրբ Հոգին ստաստանանք ինչպէս Յիսուս
Յիսուս ի´
ի´նք ստացաւ, եւ երբ Հայրը վկայէ թէ
այլեւս իր զաւակները
զաւակները դարձեր ենք, այն ատեն, Սատանան կը
սկսի պայքարիլ
պայքարիլ մեր դէմ, խլելու համար մեզմէ պարգեւներու
եւ առաքինութեանց այն սերմերը որոնք մկրտութեամբ ու
Սուրբ Հոգիին մեր վրայ էջքով սերմանուեցան
սերմանուեցան մեր ներսիդին:
Գիտնալով
Գիտնալով այս իրողութիւնը, ծնողներ կոչուած են ու
պարտաւոր են քրիստոնէական կրթութիւն ջամբել իրենց
զաւակներուն` անոնց ամենափոքր տարիքէն: Ծնողներ պէտք
է աչալուրջ կերպով հսկեն` մկրտութեամբ իրենց մանուկնեմանուկներուն մէջ դրուած առաքինութեանց
առաքինութեանց սերմերու աճման: Հայր մը
ըսած է. «Մանուկի մը կրթութիւնը կը սկսի իր ծնունդէն
առաջ»:
Այո´, այսօր բոլորս ալ գիտենք, որ տակաւին լոյս
առաջ»: Այո´,
աշխարհ չեկած մանուկները` զօրեղապէս կ’
կ’ազդուին արտաարտաքին աշխարհէն: Երբ մայրը ուրախ է` իր արգանդին մէջ եղող
մանուկն ալ ուրախութեամբ
ուրախութեամբ կը համակուի: Երբ տխուր է`
մանուկն ալ կը տխրի: Փաստուած ու բացայայտ իրողութիւն
է, որ մնայուն կերպով ուրախ մայր մը` բնաւորութեամբ ուուրախ զաւակ կը ծնի, իսկ մնայուն կերպով տխուր ու տրտում
մայր մը` բնաւորութեամբ տխուր ու տրտում զաւակ կը ծնի:
Փորձերը ցոյց տուած
տուած են, թէ մայր մը ինչ բանի հանդէպ որ սէր
ու հետաքրքրութիւն ցոյց կու տայ` իր զաւակները նաեւ նոյն
բանին հանդէպ սէր ու հետաքրքրութիւն ցոյց կու տան, իրենց
ծնունդէն ետք: Այսպէս, օրինակ, մնայուն կերպով հոգեւոր
երգեր մտիկ ընող յղի մայր մը` հոգեւոր երգերու հանդէպ սէր
ունեցող զաւակ մը լոյս աշխարհ կը բերէ: Ամէն բանի համար
բարկացող մայրը` դիւրագրգիռ ու ջղային զաւակ կը ծնի:
Եւայլն:
Եւայլն:
Մկրտութեամբ մեր մանուկները Աստուծոյ կամքին է որ
կը յանձնենք: Ծնողներ մկրտութեամբ իրենց մանուկները
Աստուծոյ կամքին յանձնելէ ետք` պէտք չէ զանոնք
զանոնք իրենց
ազատ կամքին ձգեն: Իր ազատ կամքին ձգուած փոքրիկը` իր
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ազատ կամքին ձգուած նորատունկ ծառին կը նմանի, որուն
չորացումը անխուսափելի է: Սողոմոն կ’
կ’ըսէ. «Գաւազանն ու

յանդիմանութիւնը իմաստութիւն կու տան, բայց իր կամքին
ձգուած տղան` իր մայրը կ'ամչցնէ»
կ'ամչցնէ» (Առակա
(Առակաց
Առակաց 29.15): Մօր
կողմէ իր զաւակներուն հանդէպ ցուցաբերուած սիրախառն
խստութիւնը`
խստութիւնը` զանոնք կ'առաջնորդէ իմաստութեամբ ապրեապրելու իրենց կեանքը:
կեանքը: Սողոմոն կը հաստատէ թէ «իր կամքին
ձգուած տղան»,
տղան», հետագային
հետագային իր մօրը ամօթի մէջ մնալուն
պատճառ կը դառնայ: «Իր կամքին ձգուած տղան
տղան» կը նմանի
իր «կամքին»
կամքին» ձգուած
ձգուած մատաղատունկին (պզտիկ ծառին),
ինչպէս ըսի: Արդ, ինչպէս
ինչպէս եթէ երբեք պզտիկ նոր տնկուած
ծառը չկապենք հողին մէջ ամրացուած փայտի մը, անիկա
կրնայ ծուռ աճիլ, նոյնպէս ալ, եթէ երբեք ծնողներ իրենց
մանուկները չկապեն Գողգոթայի վրայ հաստատուած
հաստատուած ՔրիսՔրիստոսի խաչափայտին, անոնք կրնան ծուռ աճիլ, այլ խօսքով`
ծուռ ու սխալ ճամբէ քալել: Եւ դարձեալ, ինչպէս եթէ երբեք
ծառին շուրջը գտնուող փուշերն ու տատասկները չմաքրուին,
կը խլեն զօրութիւնը, եւ ուստի` կեանքը ծառին, նոյնպէս ալ,
եթէ մայրեր չմաքրեն իրենց զաւակներուն
զաւակներուն կեանքին
կեանքին մէջ
գտնուող փուշերն ու տատասկները, այլ խօսքով` վատ մոլումոլութիւններն ու գէշ սովորութիւնները, կամ չօգնեն անոնց ձերձերբազատելու անոնցմէ` անոնք
անոնք կրնան խեղդուիլ ու կորսուիլ:
2) Բնագիրը կը հաստատէ, թէ Սուրբ Հոգին
Հոգին ինքն էր որ
փորձութեան անապատ տարաւ Յիսուսը:
Յիսուսը: Ի՞նչ ճշմարտուճշմարտութիւններ կը բացայայտէ մեր դիմաց այս իրողութիւնը.իրողութիւնը.ա) Ղեւտացւոց գիրքին 1616-րդ գլուխին մէջ կը կարդանք
քաւութեան նոխազին (արու այծ) մասին, որ կը նախանախապատկերացնէր Քրիստոսը: Հոն կը տեսնենք թէ ինչպէս ԱհաԱհարոն քահանան իր ձեռքը նոխազին գլխուն վրայ կը
կը դնէ ու կը
խոստովանի ժողովուրդին բոլոր մեղքերը, եւ ապա, ուրիշի մը
ձեռքով այդ նոխազը անապատ կը տարուի եւ հոն ազատ
կ’արձակուի (21(21-22 համարներ): Ըսինք,
Ըսինք, որ նոխազը կը նախանախա371

պատկերացնէր Քրիստոսը: Ձեռքերը նոխազին գլխուն դնելը՝
մարդոց մեղքերը անոր փոխանցելու ծիսական
ծիսական կերպ մըն էր.
իսկ նոխազը անապատ տանիլը՝ մարդոց մեղքերը անոնցմէ
անոնցմէ
հեռացնելու խորհրդանշական կերպ մըն էր: Արդ, ինչպէս
մարդոց մեղքերը կը փոխանցուէին նոխազին եւ ապա նոխանոխազը մէկու մը կողմէ անապատ կը տարուէր, ճիշդ նոյնպէս ալ,
Յիսուս իր մկրտութեամբ մեր մեղքերը իր վրայ առնելէ ետք՝
անապատ տարուեցաւ Սուրբ Հոգիին կողմէ: Չմոռնանք որ
Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկըրմկըրտութիւն էր. ուստի Յիսուս ապաշխարութեան մկրտութեամբ
էր որ մկրտուեցաւ. բայց ան մեղք չունէր որուն համար պէտք
էր ապաշխարէր ու մկրտուէր: Ուստի, Յիսուսի
Յիսուսի մկրտութիւնը
փոխանորդական, այսինքն` մեր փոխարէն կատարուած
մկրտութիւն մըն էր: Ան մեր մեղքերն էր որ իր վրայ առաւ ու
մկրտուեցաւ, եւ մկրտութենէն ետք` Սուրբ Հոգիին կողմէ աանապատ տարուեցաւ, որպէսզի հեռացնէր մեզմէ մեր մեղքերը:
բ) Առաջին կէտին մէջ բացատրեցինք,
բացատրեցինք, թէ Յիսուսի անաանապատ տարուիլը` մեր մեղքերուն մեզմէ հեռացումը կը պատպատկերացնէ: Եւ քանի Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ էր որ անաանապատ տարուեցաւ, կրնանք, հետեւաբար, հաստատապէս
ըսել, թէ Սուրբ Հոգին ալ իր դերը ունի մեր մեղքերու` մեզմէ
հեռացման աշխատանքին մէջ: Մեր լուացուիլը,
լուացուիլը, սրբուիլը եւ
արդարանալը, ո´
ո´չ միայն Քրիստոսի միջոցաւ էր որ տեղի
ունեցաւ, այլ նաեւ` Սուրբ Հոգիին միջոցաւ: Առաքեալը այս
մասին կ'ըսէ. «Ձեր մեղքերէն լուացուեցաք, սրբուեցաք,

արդարացաք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի անունով եւ մեր
Աստուծոյ Հոգիին միջոցաւ
Տե´ս նաեւ`
միջոցաւ»
ցաւ» (Ա.Կ
(Ա.Կո
Ա.Կորնթացիս 6.11:
6.11: Տե´

Եբրայեցիս
Եբրայեցիս 10.1410.14-15): Հայրը, Որդին ու Սուրբ Հոգին` երեքն ալ
իրենց դերը ունին մեր փրկագործութեան մէջ: Երեքն ալ մեզ
կը փրկեն, բայց իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ բաժինով.բաժինով.- Սուրբ Հոգին կը յայտնէ մեզի մեր մեղաւորութիւնը ու
մեզ կ'առաջնորդէ Որդիին: Առաքեալը վկայութիւն կու տայ
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այս մասին` ըսելով. «Հոգիին Օրէնքը զիս Քրիստոս Յիսուսի

միացնելով կենդանացուց
կենդանացուց եւ ազատեց մեղքի եւ մահուան
ենթակայութենէն»
ենթակայութենէն» (Հռ
(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 8.2): Տուեալ համարը

յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ
կ'առաջնորդէ ու կը միացնէ Քրիստոսի, որպէսզի Քրիստոսի
ու իր միջոցաւ կենդանանանք
կենդանանանք եւ ազատինք
ազատինք մեղքի ու
ու
մահուան ենթակայութենէն:
ենթակայութենէն:
- Սուրբ Հոգին մեզ յանձնելէ ետք Որդիին` Որդին կը սրբէ
մեր մեղքերը ու մեզ կ'առաջնորդէ իր Հօրը:
- Հայրը մեզ կ'որդեգրէ ու մեզ դարձեալ կը յանձնէ Սուրբ
Հոգիին.
Հոգիին. այս հանգրուանէն սկսեալ, Սուրբ Հոգին
Հոգին կը սկսի
գործելու ու ներգործելու մեր մէջ` մեզ դարձնելու համար
Որդիին հարազատ պատկերն ու նմանութիւնը, եւ Աստուծոյ
բնակութեան սուրբ տաճարը:
Եզրակացնելով կրնանք ըսել, թէ Սուրբ Հոգին մեզ կ'ակ'առաջնորդէ Որդիին. Որդին կը սրբէ
սրբէ մեր մեղքերը ու մեզ կ'ակ'առաջնորդէ իր Հօրը. Հայրը կ'որդեգրէ ու մեզ դարձեալ կը
յանձնէ Սուրբ Հոգիին:
գ) Սուրբ Հոգին ի´
ի´նք տարաւ Յիսուսը
Յիսուսը փորձութեան անաանապատ, որպէսզի ցոյց տայ մեզի,
մեզի, թէ մենք առանձին չենք փորփորձութիւններով լեցուն այս աշխարհի անապատին մէջ, եւ թէ
ինք մեզի հետ է` մեզ յաղթող դարձնելու համար Չարին ու
անոր չար փորձութիւններուն դէմ, մեղքին ու անոր մահացումահացուցիչ նետերուն դէմ:
Մարդուն բնութեան յատուկ բան է առանձին զգալ նեղունեղութեան ժամանակ, լքուած զգալ փորձութեան ատեն:
ատեն: Յիսուս
ինքն ալ երբ կը խաչուէր, իբրեւ մարդ լքուած
լքուած զգաց Աստուծոյ
կողմէ, ահա թէ ինչու բացագանչեց ըսելով. «Աստուած իմ,
Աստուած իմ, ինչո՞ւ լքեցիր զիս»
զիս» (Մատթէոս
(Մատթէոս 27.46): Բայց մենք
գիտենք որ Աստուած զինք չէր լքած, այլապէս պիտի չկրնար
ըսել. «Հա´
(Ղուկաս
Հա´յր, ձեռքերուդ մէջ կ'աւանդեմ հոգիս»
հոգիս» (Ղուկաս
23.46): Ան ի՞նչպէս կրնար
կրնար իր հոգին աւանդել Աստուծոյ ձեռձեռ373

քերուն մէջ, եթէ երբեք լքուած էր Աստուծոյ կողմէ: Յիսուս իր
այս վերաբերմունքով ուզեց սորվեցնել մեզի, թէ բնական ու
մարդկային բան մըն է, փորձութեանց ժամանակ զգալ լքուած
ու մինակ, բայց պէտք է քաջութիւնը ունենալ հետեւելու իր
քայլերուն,
քայլերուն, հաւատալու որ Աստուած ներկայ է մեր կեանքին
մէջ, եւ ճիշդ իր նման, ոչ միայն մեր հոգիները, այլեւ` մեր
հոգերն ու մտահոգութիւն
մտահոգութիւնները,
թիւնները, մեր ցաւերն ու նեղութիւննեղութիւնները, մեր վէրքերն ու տագնապները
տագնապները յանձնելու
յանձնելու իրեն, դնելու
իր ձեռքերուն մէջ:
Երբ Սուրբ Հոգին Յիսուսը
Յիսուսը կը տանի փորձութեան անաանապատ, անով կը բացայայտէ, թէ ինք ներկայ է մեր կեանքին
մէջ փորձութեան ժամանակ: Ուստի, երբ փորձութիւնը
ներկայ է` չի նշանակեր թէ Աստուած բացակայ է: Աստուած
ու փորձութիւնը կրնան միասնաբար, միատեղ ու միաժամամիաժամանակ ներկայ ըլլալ մեր կեանքին մէջ: Յաճախ նոյնինքն
Աստուծոյ ներկայութիւնն է որ ծնունդ կու տայ փորձութեան:
Քրիստոս իր աշակերտներուն հետ նաւուն մէջ էր երբ փորփորձալից փոթորիկը տեղի ունեցաւ (Մարկոս 4.354.35-41): Ան կրնայ
մեր ալ կողքին ըլլալ մեր կեանքի
կեանքի նաւուն մէջ, եւ սակայն, իր
ներկայութիւնը կրնայ
կրնայ երբեք ալ փորձութիւնները
փորձութիւնները չհեռացնել
մեզմէ, որովհետեւ Աստուծոյ նպատակը փորձութիւնները
փորձութիւնները
մեզմէ հեռացնելը չէ, այլ` մեզ անոնց դէմ յաղթող դարձնելն է:
Սուրբ Հոգին չի հեռանար հաւատացեալներէս ու մեզ
առանձին չի թողուր կեանքի պայքարին մէջ, որովհետեւ
ի´նքն է որ անհրաժեշտ
անհրաժեշտ զօրութիւնը կը շնորհէ մեզի յաղթելու
ամէն տեսակ մեղքի: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Սուրբ
Հոգիին օգնութեամբ է որ կը սպաննենք մեր մեղքերը
(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 8.13): Սուրբ Հոգին մեզ առանձին չի թողուր
Չարին դէմ մեր մղած պայքարին մէջ, որովհետեւ ան շատ լաւ
գիտէ որ Չարը
Չարը թէպէտ մեր դէմ է որ կը պայքարի, բայց
խորքին մէջ անոր պայքարը մեր ընդմէջէն Քրիստոսի ու
անոր փրկութեան դէմ ուղղուած պայքար մըն է: Ո՞վ է այն
374

թագաւորը որ պատերազմի մէջ առանձին կը թողու իր
զինուորները երբ անոնք իր թագաւորական փառքին համար է
որ կը պատերազմին: Ո՞վ է այն իշխանը որ լուռ ու անտարանտարբեր կը մնայ երբ իր ծառան կ'անարգուի` իրեն հանդէպ իր
ցուցաբերած հաւատարմութեան համար: Արդ, ինչպէս երերկրաւոր թագաւորները ամէն իմաստով կը զօրակցին անոնց`
որոնք կը պայքարին իրենց թագաւորական գահի ու փառքի
պահպանութեան համար, նոյնպէս
նոյնպէս ալ, Սուրբ Հոգին կը զօզօրակցի մեզի ու կը զօրացնէ մեզ` ընդդէմ բոլոր այն անձերուն
ու երեւոյթներուն, որոնք կ'ուզեն հեռացնել մեզ Քրիստոսի
հետեւորդութենէն:
դ) Սուրբ Հոգիին կողմէ Յիսուսին անապատ տարուիլը՝
հրաւէր մըն է մեզի վստահելու
վստահելու Սուրբ Հոգիին առաջնորդուառաջնորդութեան: Երբ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կ’
կ’առաջնորդէ փորփորձութեանց անապատներէն՝ անպայման որ յաղթական դուրս
կու գանք: Սուրբ Հոգիին առաջնորդութիւնը չխնդրող մարդը
եւ անոր առաջնորդութեան չվստահող մարդը` յանձնապասյանձնապաստան մարդ է, իր սեփական զօրութեան ու իմաստութեան
վստահող
վստահող մարդ է, իր հնարամտութեան ու կամքի զօրութեան
վստահող մարդ է, եւ նման մարդու պարտութիւնը Չարին
դէմ` անխուսափելի է: Սուրբ Հոգին իր առաջնորդութեան
վստահողներո´
վստահողներո´ւն միայն կ'առաջնորդէ: Սուրբ Հոգին
յաղթանակ չի պարգեւեր` իր սեփական զօրութեամբ յաղթել
փորձող մարդոց:
մարդոց: Սուրբ Հոգին, իրենց տկարութեան ու անզօանզօրութեան գիտակցութիւնը ունեցող ու իր զօրակցութիւնը
խնդրող մարդոց միայն կը զօրակցի:
ե) Սուրբ Հոգիին կողմէ Յիսուսին անապատ տարուիլը՝
ցոյց կու տայ թէ Յիսուս իր մարդեղութեանը մէջ մնայուն
կերպով Սուրբ Հոգիով էր որ առաջնորդուեցաւ:
առաջնորդուեցաւ: Եթէ երբեք
Յիսուս որ իր մարդեղութեանը մէջ կատարեալ էր, միշտ
Սուրբ Հոգիով էր որ առաջնորդուեցաւ, որքա՜ն աւելի մենք որ
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տկար ենք ու մեղքի հակամէտ, պէտք է ապաւինինք Սուրբ
Հոգիին առաջնորդութեան:
զ) Սուրբ Հոգիին կողմէ Յիսուսին անապատ տարուիլը՝
«Սատանայէն փորձուելու
փորձուելու համար»
համար», ցոյց կու տայ մեզի, թէ
առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան Սատանան չի կրնար փորփորձի ենթարկել հաւատացեալները: Սա հարկաւ չի նշանակեր
թէ Աստուած ինքն է որ կը փորձէ մարդիկը: Ո´
Ո´չ: Աստուած
պարզապէս փորձութիւնը թոյլ տուողն է, եւ ո´
ո´չ թէ փորձուփորձութիւնը դրդողն
դրդողն ու հրահրողը: Աստուած փորձութիւնը արտօարտօնողն է, եւ ո´
ո´չ թէ փորձութեան մէջ ձգողը: Կարեւոր է ուշաուշադրութիւն դարձնել, որ Սուրբ Հոգին Յիսուսը փորձութեան
փորձութեան
անապատն էր որ առաջնորդեց եւ ո´
ո´չ թէ փորձութեան:
Յակոբոս առաքեալ
առաքեալ կը հաստատէ թէ «փորձութեան մէջ եղող

ոեւէ մէկը թող չըսէ´
չըսէ´ թէ Աստուած է որ զինք կը փորձէ»
փորձէ»

(Յակոբոս 1.13): Այս համարին մասին հետագայ էջերուն մէջ
պիտի խօսինք: Ես համոզուած եմ, որ առանց Աստուծոյ թոյլթոյլտուութեան Չարը չի կրնար փորձի ենթարկել ճշմարիտ հահաւատացեալները: Անոնք որոնք ընդունած են Քրիստոսը իրենց
սրտին
սրտին մէջ, եւ իրենք զիրենք ենթարկած են ու կ'ենթարկեն
կ'ենթարկեն
Քրիստոսի կամքին ու իշխանութեան` Չարը ո´
ո´չ մէկ ձեւով
կրնայ մօտենալ անոնց` առանց անոնց Տիրոջ ու Իշխանին`
Քրիստոսի արտօնութեան: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը կակարեւոր է, որպէսզի երբ փորձութեանց
փորձութեանց ենթարկուինք` տրտընտրտընջալու փորձութեան մէջ չիյնանք,
չիյնանք, երբ նեղութեանց հանդիհանդիպինք` չնեղանանք, երբ անհանգստութիւններու
անհանգստութիւններու հանդիպինք`
չանհանգստանանք:
Եկէք քիչ մը աւելի բանանք մեր բացատրութեանց կարկարկինը: Հաստատեցինք թէ Աստուած թոյլ կու տայ որ Չարը
փորձի ենթարկէ մեզ: Բայց կարեւոր է գիտնալ,
գիտնալ, որ չար փորփորձութիւնները Աստուծոյ թոյլտուութեամբ չէ որ կը պատահին
մեզի: Կան չար փորձութիւններ եւ կան ոչոչ-չար փորձութիւնփորձութիւններ:
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Որո՞նք են չար փորձութիւնները. այն փորձութիւնները
փորձութիւնները
որոնց կ'ենթարկուինք մեր եսասիրութեան, անձնասիրու
անձնասիրուսիրութեան, դրամասիրութեան, փառասիրութեան,
փառասիրութեան, հպարտութեան,
հպարտութեան,
նախանձի ու աններող հոգիի պատճառով` չար փորձութիւնփորձութիւններ կը նկատուին: Ասոնք Աստուծոյ թոյլտուութեամբ չեն
գար, որովհետեւ Աստուած չի կրնար մարդուն մէջ եսասիրու
եսասիրուրութիւն, անձնասիրու
անձնասիրութիւն,
սիրութիւն, դրամասիրութիւն, փառասիրութիւն,
հպարտութիւն,
հպարտութիւն, նախանձ ու աններող
աններող հոգի դնել, կամ դրդել ու
մղել մարդը դէպի նման մեղքեր: Այս ճշմարտութիւնն է որ
բացայայտեց Յակոբոս առաքեալ երբ ըսաւ. «Փորձութեան մէջ

եղող ոեւէ մէկը թող չըսէ´
չըսէ´ թէ Աստուած է որ զինք կը փորձէ,
որովհետեւ Աստուած մասնակից չէ փորձութիւններուն որոնք
չարէն կու գան,
գան, ո´
ո´չ ալ ինք մարդիկը փորձութեան կ'ենթարկէ:
Իւրաքանչիւր մարդ կը փորձուի` իր իսկ ցանկութիւններէն
տարուելով ու խաբուելով: Ապա ցանկութիւնը յղանալով`
մեղքին ծնունդ կու տայ, իսկ մեղքը երբ իր լրումին հասնի`
մահուան պատճառ կ'ըլլայ»
կ'ըլլայ» (Յակոբոս
(Յակոբոս 1.131.13-15): Տուեալ հատհատուածին մէջ առաքեալը կը հաստատէ, թէ «Աստուած մասնամասնակից չէ փորձութիւններուն որոնք չարէն կու գան»:
գան»: Վերեւ

յիշ
յիշուած մեղքերը` Չարէն եկող մեղքեր են. անոնք չեն կրնար
Աստուծմէ գալ կամ դրդուիլ: Օրինակ, եթէ մէկը դրամասէր է
ու իր դրամասիրութեան պատճառով յաճախ մեղքի մէջ
կ'իյնայ, պէտք չէ մտածէ թէ Աստուած է որ թոյլ կու տայ որ
ինք փորձի ենթարկուի. նման «փորձութեան մէջ եղող ոեւէ
մէկը թող չըսէ´
չըսէ´ թէ Աստուած է որ զինք կը փորձէ»:
փորձէ»: Աստուած
ի՞նչպէս կրնայ դրամասիրութեան փորձութեան
փորձութեան ենթարկել
մեզ, երբ ինք հակառակ է դրամասիրութեան: Ի՞նչպէս
Ի՞նչպէս կրնայ
փառամոլութեան մեղքին առաջնորդել մեզ, երբ ինք մեզմէ կը
պահանջէ որ հեռու մնանք փառամոլութենէն:
փառամոլութենէն: Եթէ մարդիկ
իրենց ցանկութիւններէն տարուելով կը փորձուին` թող
չմեղադրեն զԱստուած: Առաքեալը կ'ըսէ, թէ «իւրաքանչիւր

մարդ կը փորձուի` իր իսկ ցանկութիւններէն տարուելով ու
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խաբուելով»
ցանխաբուելով»: Հետեւաբար, երբ մէկը ինքն իր մեղսալից ցանկութիւններէն կը տարուի ու կը խաբուի` թող չըսէ թէ
Աստուած է որ զինք փորձութեան կ'ենթարկէ:
Իսկ որո՞նք են ոչոչ-չար փորձութիւնները, որոնք Աստուծոյ
թոյլտուութեամբ կրնան պատահիլ հաւատացեալ մարդուն:
Ո´չ-չար փորձութիւնները, կամ կրնանք ըսել` բարի փորձուփորձութիւնները, այն փորձութիւններն են որոնք մեզ կը տաշեն ու կը
մաքրեն եւ Քրիստոսի նման կը դարձնեն: Այսպէս, օրինակ,
մեր հաւատքին համար մեր կրած հալածանքը` բարի փորփորձութիւն մըն է, որ եթէ երբեք համբերութեամբ տանինք`
տանինք` կը
հասնինք Քրիստոսի նմանութեան: Քրիստոսի մեր հետեւորհետեւորդութեան համար մերժումի հանդիպիլը` բարի փորձութիւն
մըն է, որ մեզ Քրիստոսի քաջ զինուորը կը դարձնէ: Առանց
օրինակները բազմացնելու, կրնանք եզրակացնել ըսելով, թէ
չար փորձութիւնները` մեզ կործանումի առաջնորդող
առաջնորդող փորփորձութիւններն են, իսկ բարի փորձութիւնները` մեզ Աստուծոյ
ու Աստուծոյ նմանութեան առաջնորդող փորձութիւններն են:
Օրինակ, մեր դրամասիրութեան համար մեր կրած փորձուփորձութիւնը` մեզ քանդող փորձութիւն մըն է, մինչ մեր մարդասիմարդասիրութեան ու Աստուածսիրութեան համար մեր կրած
կրած փորձուփորձութիւնները` մեզ Քրիստոսի նման դարձնող փորձութիւններ են:
Ըսինք, թէ Աստուած ի´
ի´նք է որ կ'արտօնէ փորձութիւննե
փորձութիւննեները հաւատացեալ մարդուն կեանքին մէջ: Արդ, ինչո՞ւ համար
Աստուած կ'արտօնէ փորձութիւննե
փորձութիւնները:
ները: Բազմաթիւ պատճառպատճառներով, որոնց մասին եթէ ուզենք ընդարձակօրէն
ընդարձակօրէն գրել, կրնայ
տասնեակ էջեր խլել մեզմէ ու մեզ անսահմանօրէն մեր նիւթի
ծիրէն դուրս բերել. բայց որպէսզի հարցումը բոլորովին
անպատասխան չմնայ, կարելի է որոշ հակիրճ պատասխանպատասխաններ հայթայթել.
հայթայթել.լ.Առաջին.Առաջին.- Աստուած
Աստուած փորձութիւնները կ'արտօնէ` որպէսորպէսզի անոնց միջոցաւ
միջոցաւ մեզ
մեզ մաքրէ ու սրբէ, եւ իր Որդիին փառքն
ու պատկերը արտացոլացնող հաւատքի ախոյեաններու
ախոյեաններու
378

վերածէ. եւ այս գործողութիւնը Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ
տեղի կ'ունենայ: Աստուած փորձութիւնը արտօնելէ առաջ
կամ անմիջապէս ետք` իր Սուրբ Հոգիին զօրութիւնը կը
պարգեւէ մեզի, որպէսզի
որպէսզի անով յաղթենք փորձութեանց
փորձութեանց ու
անոնց ետին կանգնող Փորձիչին:
Երկրորդ.Երկրորդ.- Փորձութիւնները
որձութիւնները կրնան թոյլ տրուիլ`
տրուիլ` մեզ հեհեռու պահելու կամ հեռացնելու համար որոշ մեղքերէ: Այսպէս,
օրինակ, Մովսէս իր ժողովուրդին ըսաւ. «Աստուած ձեզ փորփոր-

ձելու եկաւ, այնպէս որ անոր վախը ձեր առջեւ
առջեւ ըլլայ, որպէսզի
չմեղանչէք»
չմեղանչէք» (Ելից
(Ելից 20.20): Աստուած «մտահոգ»
մտահոգ» էր որ երկու

շաբաթ առաջ Եգիպտոսէն դուրս բերուած Իսրայէլացիները
կրնային անհաւատութեան մեղքին մէջ իյնալ, ահա թէ ինչու
եկաւ զիրենք փորձելու,
փորձելու, այլ խօսքով` քննութենէ անցնելու,
որպէսզի զիրենք հեռու պահէր
պահէր նման մեղքէ: Այս իմաստով,
փորձութիւնը մեղքի առիթ պէտք չէ ըլլայ, այլ՝ մեղքէն հրա
հրա-ժարելու առիթ: Փորձութիւնները
Փորձութիւնները սրբագրիչ բնոյթ ունին:
Աստուած զանոնք կ’
կ’օգտագործէ
օգտագործէ մեր մէջ սրբագրելու կարգ մը
բաներ: Այնպէս որ, երբ փորձի կ’
կ’ենթարկուինք՝ խոնարհինք
ամենակալ Աստուծոյ
Տէ´ր, այս փորձուփորձուԱստուծոյ առջեւ եւ ըսենք. «Տէ´

թեամբ զիս ո՞ր մէկ գէշ բնաւորութենէս ձերբազատել կ’
կ’ուզես,
նկարագիրիս ո՞ր մէկ գիծը տաշել կ’
կ’ուզես, ո՞ր մոլութենէս զիս
ազատել կը փափաքիս,
փափաքիս, ի՞նչ բան է որ կ’
կ’ուզես որ տեսնեմ ու
սորվիմ, ի՞նչ բան է որ մէջս արմատացնել կամ իմ մէջէս արարմատախիլ ընել կ’
կ’օգնէ մեզի փորձուփորձուկ’ուզես»:
ուզես»: Սուրբ Հոգին կ’

թեանց մէջ տեսնել Աստուծոյ դաստիարակչական նպատակը:
Երրորդ.Երրորդ.- Փորձութիւնները
որձութիւնները կրնան թոյլ տրուիլ`
տրուիլ` որպէսզի
զանոնք դարձնենք առիթ վկայելու Քրիստոսի մասին: ՔրիսՔրիստոս կ'ըսէ. «Ձեզ պիտի ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ
ձեզ պիտի

դատեն ժողովարաններու մէջ: Ասիկա ձեզի առիթ պիտի ըլլայ
վկայութիւն
վկայութիւն տալու իմ մասիս»
մասիս» (Ղուկաս 21.1221.12-13): Համաձայն
Տիրոջ այս խօսքին, փորձութիւնը պէտք է դառնայ առիթ
վկայելու իր մասին: Շատերու համար, դժբախտաբար,
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փորձութիւնը
փորձութիւնը առիթ մըն է դժգոհելու Աստուծոյ դէմ,
դէմ, փոխափոխանակ դառնալու առիթ մը` գոհունակ սրտով փառք տալու
անոր: Յիսուս Սատանային կողմէ առաջարկուած երեք փորփորձութիւններն ալ առիթ դարձուց վկայելու Աստուծոյ մասին:
Չորրորդ.Չորրորդ.- Փորձութիւնները
որձութիւնները կրնան թոյլ տրուիլ`
տրուիլ` փորձափորձաքարի զարնելու համար
համար մեր հաւատքը, եւ տեսնելու համար
համար
թէ արդեօք հաստատ պիտի մնա՞նք մեր հաւատքին մէջ: Երբ
կը յայտարարենք թէ Աստուած մեր հայրն է, եւ մենք` իր
զաւակները, Աստուած կ'արտօնէ փորձութեան մը պատապատահումը մեր կեանքին մէջ, որպէսզի տեսնէ թէ արդեօք պիտի
կանգնի՞նք մեր կատարած յայտարարութեան ետին, այլ
խօսքով`
խօսքով` պիտի շարունակե՞նք
շարունակե՞նք զինք ճանչնալ իբրեւ մեր հայհայրը, եւ պիտի շարունակե՞նք հաւատարիմ զաւակներ մնալ
իրեն: Շատեր կը հաւատան Աստուծոյ հայրութեան, բայց ցացաւի ու նեղութեան ժամանակ կասկածի տակ կ'առնեն անոր
հայրութիւնը: Շատեր կը հաւատան թէ Աստուած ամենուրեք
է, այսինքն`
այսինքն` ամէ´
ամէ´ն տեղ է, իրենց կողքի´
կողքի´ն է, ներկա´
ներկա´յ է իրենց
կեանքին մէջ, բայց անակնկալ աղէտ մը, պատճառ կը դառնայ
որ հարցականի տակ առնեն Աստուծոյ ներկայութիւնը: ՇաՇատեր կը յայտարարեն թէ իրենք Քրիստոսի ճամբայէն կը
քալեն, բայց երբ փուշերու կը հանդիպին այդ ճամբուն վրայ,
վրայ,
կը հեռանան այդ ճամբայէն: Հետեւաբար, Աստուած կ'արտօկ'արտօնէ որ փորձութեան հանդիպինք մեր հաւատքին համար,
փորձելու համար հարազատութիւնը մեր հաւատքին. կ'արկ'արտօնէ որ նեղութեան հանդիպինք Յիսուսի համար մեր տուած
վկայութեան համար, տեսնելու համար թէ արդեօք ետ պիտի
քաշե՞նք
քաշե՞նք մեր վկայութիւնը:
Հինգերորդ.Հինգերորդ.- Փորձութիւնները
որձութիւնները կրնան թոյլ տրուիլ`
տրուիլ` մեզ
աճեցնելու համար մեր հաւատքին մէջ: Աստուած մեզ սովոսովորաբար փորձութենէն դուրս չի բերեր, այլ զօրութիւն կու տայ
յաղթելու փորձութեան, որովհետեւ փորձութեանց յաղթելով է
որ կ’
կ’աճինք, կ’
կ’ամրանանք եւ Յիսուսի քաջ զինուորները կը
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դառնանք: Ուստի,
Ուստի, չխնդրենք Աստուծմէ որ հեռացնէ
հեռացնէ մեզմէ
փորձութիւնները, այլ խնդրենք` որ մեզ
մեզ յաղթո
յաղթո´
թո´ղ դարձնէ
անոնց դէմ: Առանց փորձութեանց ներկայութեան եւ առանց
անոնց դէմ մեր ձեռք ձգած յաղթանակներուն` չենք կրնար
յաղթողի պսակ ու վարձատրութիւն
վարձատրութիւն ստանալ երկինքի մէջ:
Վեցերորդ.Վեցերորդ.- Փորձութիւնները
որձութիւնները կրնան թոյլ տրուիլ`
տրուիլ` որպէսորպէսզի անոնք դառնան հայելի մեզի համար, եւ մենք զմեզ անոնց
մէջ տեսնելով` ճանչնանք մենք զմեզ: Արդարեւ, փորձութիւնը
մեզ ինքնաճանաչողութեան կ'առաջնորդէ: Փորձութեանց
ժամանակ է որ մեր ի´
ի´նչ տեսակ քրիստոնեայ ըլլալը հանդէս
կու գայ: Փորձութիւնները առիթներ են փաստելու, որ մենք կը
սիրենք զԱստուած, եւ ո´
ո´չ թէ առիթներ` կասկածելու ԱստուԱստուծոյ սիրոյն: Փորձութիւնները Աստուծոյ հետ եւ կամ Աստուծոյ
դէմ մեր ըլլալը կը բացայայտեն: Անոնք մեր բուն նկարագիրը
հանդէս կը բերեն: Անոնք մեր տկար կամ զօրեղ քրիստոնեայ
ըլլալը կը պարզեն: Անոնք մեր ճշմարիտ կամ կեղծ հաւատահաւատացեալ ըլլալը կը ցուցնեն: Ինչպէս նեղութեան մէջ մեր ինկած
ատեն է որ յայտնի կ’
կ’ըլլայ թէ ո´
ո´վ է մեր իրական բարեկամը,
այնպէս ալ,
ալ, փորձութեանց մէջ մեր եղած ատեն է որ Աստուած
ու մարդիկ պիտի գիտնան մեր իրաւ կամ կեղծ բարեկամ
ըլլալը:
Եօթներորդ.Եօթներորդ.- Փորձութիւնները
որձութիւնները կրնան թոյլ տրուիլ`
տրուիլ` որորպէսզի անոնք Աստուծոյ զօրութիւնը ճանչնալու առիթներ
դառնան: Արդարեւ, փորձութիւններու
փորձութիւններու ժամանակ է որ ԱստուԱստուծոյ զօրութիւնը կը ճանչնանք: Երբ Քրիստոս
Քրիստոս փոթորիկը
փոթորիկը
խաղաղեցուց, աշակերտները բացագանչեցին. «Ո՞վ է արդեօք

այս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին իրեն»
իրեն»

(Մարկոս 4.41): Այս մարդը որուն կը հնազանդին հովն ու
ծովը, եւ բոլոր տեսակի փորձութիւնները, մեր ամէնիշխան եւ
հզօր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոսն է: Քանի՜ անգամ պատահած է
որ այս կամ այդ փորձութենէն յաղթականօրէն ու յաջողա
յաջողապէս
ղապէս
դուրս գալէ ետք, մեր հիացմունքը արտայայտած ըլլանք մեր
381

Ազատարարին՝ Քրիստոսի զօրութեան ու մեծութեան նկատնկատմամբ: Փորձութեանց մէջ մեր եղած ժամանակ է, որ մենք
պիտի գիտնանք թէ որքան մեծ ու
ու ճիշդ ժամանակին հասնող
Աստուած մը ունինք:
Ութերորդ.Ութերորդ.- Փորձութիւնները
որձութիւնները կրնան թոյլ տրուիլ`
տրուիլ` որպէսորպէսզի անոնցմով Աստուած մեր ընտիր հաւատացեալ
հաւատացեալ ըլլալը ցոյց
տայ Սատանային:
Սատանային: Սատանան Աստուծոյ թոյլտուութիւնը
խնդրեց փորձի ենթարկելու համար Յոբը, որովհետեւ ան կը
կարծէր թէ Յոբին աստուածպաշտութիւնը
աստուածպաշտութիւնը արդիւնքն էր անոր
վայելած
վայելած աստուածային պաշտպանութեան, օրհնութեանց ու
բարիքներուն (Յոբ 1.91.9-10): Սատանան փորձի ենթարկեց Յոբը
եւ տեսաւ անոր ընտիր հաւատացեալ ըլլալը: Սատանան լսեց
Յոբէն այն ինչ որ բնաւ պիտի չուզէր լսել. «Թէեւ անիկա զիս
սպաննէ,
պաննէ, ես անոր պիտի յուսամ»
յուսամ» (Յոբ
(Յոբ 13.15), ինչպէս նաեւ`

«մինչեւ մեռնիլս իմ ուղղութիւնս ձեռքէ պիտի չձգեմ: Իմ
արդարութիւնս
արդարութիւնս հաստատ բռներ եմ ու զանիկա պիտի
չթողում»
չթողում» (Յոբ
(Յոբ 27.527.5-6): Արդեօք Քրիստոսի ալ կրած փորձուփորձութիւնները իր անյողդողդ եւ անսասան ըլլալը ապացուցան
ապացուցանելու
ցանելու
համար չէի՞ն: Ինչպէս ոսկիին ընտիր ըլլալը փաստելու
համար, զայն կրակի բովէն կ’
կ’անցնենք, նոյնպէս ալ, Աստուած
մեր վաւերական
վաւերական հաւատացեալ ըլլալը փաստելու համար
Չարին ու չարագործ մարդոց,
մարդոց, կրնայ թոյլ տալ որ որոշ
դժուարին փորձութիւններէ
փորձութիւններէ անցնինք: Այսքանով բաւարարբաւարարուինք:
3) «Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անապատ
անապատ»:
պատ»:
Ինչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին Յիսուսը անապատ տարաւ եւ ո´
ո´չ
ուրիշ տեղ: Քանի մը պատճառներով.պատճառներով.ա) Հրեաներու մտածողութեան համաձայն, անապատը,
անապատը,
եւ աւերուած ու անբնակ վայրերն ու գերեզմանատուները,
Սատանային եւ անոր
անոր չար ոգիներուն բնակութեան վայր էին:
Ասոր մէկ գեղեցիկ արտայայտութիւնն է Գերգեսացի դիւադիւահարին բնակիլը «ժայռափոր գերեզմաններու մէջ»
մէջ» ու դեւերու
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կողմէ տարուիլը «դէպի անբնակ վայրեր»
վայրեր» (Մատթէոս 8.27,29):
Յիսուս ուզեց
ուզեց Սատանային բնակութեան տեղը` անապատ
երթալ,
երթալ, եւ զինք
զինք պարտութեան մատնել`
մատնել` իր իսկ բնակութեան
վայրին մէջ: Յիշեցէք որ Սատանան Եւան խաբելու համար՝
ի´նք գնաց Եւային մօտ,
մօտ, մինչդեռ տարբեր էր Յիսուսի պարապարագան: Սատանան
Սատանան ինք չէր որ Յիսուսին
Յիսուսին մօտ գնաց. Յիսուս
ի´նքն էր որ գնաց Սատանային մօտ՝
մօտ՝ դէպի անապատ:
անապատ: Յիսուս
ի´նք եղաւ նախայարձակը: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին
կ'ըսէ. «Ինչպէս քաջամարտիկ զինուորը երբ ձեռք ձգէ իր

զէնքերը եւ թագաւորէն հրաման առնէ, եւ լսէ թէ ժամանակն է
պատերազմի` անմիջապէս իր ազատ կամքով կը շարժի, եւ
ինքն իր զօրութենէն վարելով կը սկսի իր թշնամին փնտռել,
այնպէս ալ, մեր Տէրը` Քրիստոս, ընդունելէ ետք իր Հօրմէն
հրամանը, եւ մկրտութեամբ իր վրայ առնելէ ետք Սուրբ
Հոգիին զօրութիւնը` անմիջապէս շարժեցաւ եւ իր ազատ
կամքով Սուրբ Հոգիէն առաջնորդուելով գնաց պատերազմեպատերազմելու Բանսարկուին դէմ»:
դէմ»:

Քրիստոս նախայարձակը ըլլալով, բացայայտած եղաւ
եղաւ իր
մարդեղութեան նպատակը, որ ուրիշ բան չէր, եթէ ոչ՝ յարյարձակիլ Չարին դէմ, պարտութեան մատնել զայն եւ ազատաազատագրել մարդկութիւնը անոր ձեռքէն:
ձեռքէն: Ինչ կը վերաբերի մեզի,
մենք սովորաբար ինքնապաշտպանութեան կեանք մը կ'ապկ'ապրինք: Այսինքն, մենք Յիսուսի նման չենք յարձակիր Սատա
Սատատանային ու անոր չար ոգիներուն դէմ. մենք ընդհանրապէս կը
սպասենք որ անոնք յարձակին մեր վրայ, եւ անոնց յարձայարձակումէն ետք է որ Քրիստոսով ինքնապաշտպանութեան կը
դիմենք: Պօղոս առաքեալ Չարին յարձակումներուն դէմ մեր
անձերը պաշտպանելու մասին չի խօսիր միայն, այլ նաեւ
նաեւ կը
խօսի «չարին դէմ յարձակելու»
յարձակելու» մասին (Բ.Կորնթացիս 6.7):
գոր-Այսօր մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են Չարին դէմ յարձակում գոր
ծող հաւատացեալները: Չկա´
Չկա´ն այդպիսի հաւատացեալներ:
հաւատացեալներ:
Մեր հաւատացեալ եղբայրներն ու քոյրերը հազիւ թէ կրնան
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իրենք զիրենք պաշտպանել Չարին յարձակումներուն
յարձակումներուն դէմ,
մեղքի խայթոցներուն դէմ: Տակաւին չենք ուզեր խօսիլ այն
«հաւատացեալներուն»
հաւատացեալներուն» մասին, որոնք ո´
ո´չ թէ իրենք զիրենք
կամ իրենց նմանը կը պաշտպանեն չար ոգիներու յարձայարձակումներուն դէմ, ընդհակառակը, նոյնինքն իրե´
իրե´նք կը
գործակցին չար ոգիներուն հետ` ընդդէմ ուրիշ հաւատա
հաւատացեալներու: Այսպէս, օրինակ, երբ «հաւատացեալ»
հաւատացեալ» եղբայր մը
կը բամբասէ իր հաւատակից եղբայրը կամ քոյրը` գործակգործակցած չ'ը՞լլար Սատանային ու անոր չար ոգիներուն
ոգիներուն հետ`
ընդդէմ ուրիշ հաւատացեալներու: Երբ «հաւատացեալ»
հաւատացեալ» մը կը
չարախօսէ այլ հաւատակիցներ` դասակից եղած չ'ը՞լլար
չ'ը՞լլար չաչարախօս Սատանային «որ գիշերգիշեր-ցերեկ Աստուծոյ դիմաց
չարախօսութիւն կ'ընէ»
կ'ընէ» Քրիստոսի հաւատացեալներուն դէմ
(Յայտնութիւն 12.10): Եւ դեռ, չենք խօսիր անոնց մասին`
որոնք կոչուած են Քրիստոսի թագաւորութիւնը տարածելու
երկրի վրայ, բայց տարածելու փոխարէն` իրե´
իրե´նք են որ դէմ
կը դնեն Քրիստոսի թագաւորութեան:
բ) Մեկնողական գրականութենէն
գրականութենէն գիտենք,
գիտենք, թէ անապաանապատը նաեւ նշանակ եղած է հաւատքէ պարպուած մարդոց: Երբ
մարդը պարպուի
պարպուի հաւատքէ ու սէրէ, դատարկուի Աստուծոյ
Հոգիէն ու զօրութենէն, մերկանայ Աստուծոյ
Աստուծոյ սրբութենէն ու
գիտութենէն, հեռանայ Աստուծոյ բարութենէն ու ներկայութեներկայութենէն` կը վերածուի
վերածուի դատարկ անապատի մը, ուր միայն մեղքի
փուշեր կրնան ծլիլ:
ծլիլ: Արդարեւ, այդպիսին էր մարդը նախքան
Յիսուսի գալուստը: Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ անապատ
տարուելով`
տարուելով` այդ անապատացած մարդուն գնաց, որպէսզի
հոն յաղթէ մարդս անապատացնող
անապատացնող Չարին, զանիկա դուրս
վտարէ մարդուն սրտէն ու հոգիէն, վերստին լեցնելու համար
զանոնք աստուածային առաքինութիւններով: Արդարեւ, ինչինչպէս երբ բնութիւնը պարպուի իր ծառերէն ու ծաղիկներէն, իր
վարդերէն
վարդերէն ու անոնց բոյրէն` անապատի կը վերածուի, նոյննոյնպէս ալ, երբ մարդ արարածը պարպուի առաքինութեանց
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ծաղիկներէն,
ծաղիկներէն, սրբութեան վարդի բոյրէն` անապատի կը
վերածուի անոր հոգին, սիրտը եւ
եւ միտքը:
Հաստատեցինք, թէ անապատը
անապատը նշանակ եղած է հաւատհաւատքէ պարպուած մարդոց: Ասոր գեղեցկագոյն ապացոյցը նոյննոյնինքն մեր Տիրոջ խօսքն է ուղղուած Փարիսեցիներուն.
Փարիսեցիներուն. «Ի՞նչ

տեսնելու
տեսնելու գացիք անապատ: Հովէն շարժող եղէ՞գ մը»
մը»

(Մատթէոս 11.7): Յիսուս իր տուեալ խօսքով ցոյց տուաւ
Փարիսեցիներուն, թէ Յովհաննէս Մկրտիչը եղէգի նման մէկը
չէր, այլ խօսքով` հաւատքի կրակէն պարպուած մէկը չէր,
Աստուծոյ շնորհքներէն մերկացած անձ մը չէր:
չէր: Մենք գիտենք
որ եղէգին
եղէգին մէջ պարապ կ'ըլլայ: Յովհաննէս Մկրտիչ սակայն
պարապ մէկը չէր, այլ` լեցո´
լեցո´ւն էր հաւատքով ու հաւատքի
կրակով, լեցո´
լեցո´ւն էր յաւիտենական կեանքի պատգամով ու
յոյսով, լեցո´
լեցո´ւն էր Աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան
հուրով: Յովհաննէս Մկրտիչ «հովէն շարժող եղէգ մը չէր»:
չէր»:
Հովը` փորձութիւններն են: Հովին դիմաց անապատի եղէգեղէգները կը տարուբերին, Յովհաննէս Մկրտիչ սակայն, փորձուփորձութիւններուն դիմաց չտարուբերուեցաւ: Հովը` աշխարհային
հաճոյքներն են. Յովհաննէս Մկրտիչ անդրդուելի մնաց այդ
հաճոյքներուն դիմաց: Հովը` մարմինի
մարմինի ցանկութիւններն են.
Յովհաննէս Մկրտիչ աներեր մնաց անոնց դէմ: Հովը` մոլորեմոլորեցուցիչ ուսուցումներն են. Յովհաննէս Մկրտիչ բնաւ չտարուեչտարուեցաւ անոնցմէ: Հովը` Փարիսեցիներուն դատապարտողական
դատապարտողական
ու քննադատողական խօսքերն էին. Յովհաննէս Մկրտիչ երերբեք չազդուեցաւ անոնցմէ: Գալով
Գալով մեզի, մենք ի՞նչ վիճակի կը
մատնուինք եւ ի՞նչ կ'ընենք երբ մեր կեանքին դէմ փորձուփորձութեանց հովերը փչելու սկսին. տեղի՞ կու տանք: Ի՞նչ կ'ընենք
երբ հոգեւոր պատերազմը սաստկանայ. կը նահանջե՞նք:
նահանջե՞նք: Ի՞նչ
կ'ընենք երբ այսօրուան Փարիսեցիներուն կողմէ քննադատքննադատուինք Քրիստոսը
Քրիստոսը քարոզելնուս համար. ալ չե՞նք քարոզեր:
Ի՞նչ կ'ընենք երբ աշխարհային հաճոյքներու հովը փչէ մեր
վրայ. հաւատքի վահանով կը պաշտպանուի՞նք անոր դէմ:
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Զգո´
Զգո´յշ ըլլանք թէ ի´
ի´նչ կ'ընենք նման պարագաներու, որովհեորովհետեւ հոս է որ յայտնի պիտի ըլլայ եթէ երբեք մենք անապատի
ու անապատին
անապատին մէջ եղող եղէգին նման պարապ ենք թէ ոչ:
գ) Անապատը, ինչպէս չար ոգիներու բնակութեան վայր
իբրեւ ճանչցուած էր, նոյնպէս ալ, Աստուծոյ սուրբ մարդոց
բնակութեան վայր իբրեւ ճաչցուած էր: Անոնք որոնք
Աստուծոյ հետ մտերիմ յարաբերութեան ու անմիջական
հաղորդակցութեան
հաղորդակցութեան մէջ մտնել կ'ուզէին` անապատ
կ'երթային: Օրինակ, Յիսուս երբեմն անապատ կ'երթար ու
կ'աղօթէր (Մարկոս 1.35): Յիսուսի աշակերտները մարդոց
ժխոռէն հեռանալու համար անապատ կ'երթային կամ կը
տարուէին եւ հոն կ'առանձնանային` իրենց հոգեկան
հանգիստը գտնելու համար (Մարկոս 6.31:
6.31: Ղուկաս 9.10):
Յովհաննէս Մկրտիչ իր հոգեւոր աճումը անապատին մէջ էր
որ ունեցաւ (Ղուկաս 1.80), եւ անապատին մէջ էր որ
Աստուած առաջին անգամ խօսեցաւ անոր հետ (Ղուկաս 3.2):
Սինայի անապատին մէջ էր որ Աստուած խօսեցաւ Մովսէս
մարգարէին հետ (Թուոց 1.1: Ելից 24.1524.15-18, 25.1): Եկեղեցւոյ
պատմութենէն գիտենք, թէ այն հայրերը որոնք կ'ուզէին
մօտենալ ու մտերմանալ Տիրոջ հետ, անապատները կը
քաշուէին: Անոնք անապատ կ'երթային` Բարիին հետ բարի
հաղորդակցութեան մէջ մտնելու. կ'երթային` Մեծին հետ
ժամանակ անցնելու ու անով մեծնալու. կ'երթային`
կ'երթային` Սուրբին
հետ յարաբերութեան մէջ մտնելու ու անով սրբուելու ու սուրբ
դառնալու: Այսօր Աստուծոյ հետ հաղորդակցութեան մէջ
մտնել ու անոր հետ առանձնանալ ուզողները պէտք չունին
անապատները քաշուելու: Մեր սենեակներուն մէջ ալ կրնանք
Աստուծոյ հետ առանձնանալ ու հաղորդակցութեան
հաղորդակցութեան մէջ
մտնել: Մէկը կրնայ անապատ երթալ ու հոն մեղքին հետ
ըլլալ. հետեւաբար, անապատ երթալը մեզ անպայմանօրէն
մեղքէն չի հեռացներ եւ ո´
ո´չ ալ մեղքը` մեզմէ: Բարսեղ
Մաշկեւորցին դիտել կու տայ, թէ անձ մը կրնայ անապատին
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մէջ ըլլալ բայց մեղքով շրջապատուած ըլլալ, իսկ ուրիշ մը
կրնայ մարդոցմով շրջապատուած ըլլալ բայց առանձին ըլլալ:
Հետեւաբար, անապատը մեզ մեղքէն չի հեռացներ, եթէ երբեք
մեր սիրտը կապուած է մեղքին:
4) «Սատանայէն փորձուելու համար»:
համար»: Ինչո՞ւ համար
Յիսուս պէտք էր փորձուէր
փորձուէր Սատանային կողմէ.կողմէ.ա) «Փորձուիլ»
Փորձուիլ» բառին համար գործածուած Յունարէն
բառը կրնայ թարգմանուիլ կամ հասկցուիլ նաեւ «քննուիլ»
քննուիլ»
իմաստով: Արդարեւ, Սատանան տարբեր բնոյթի փորձուփորձութիւնն
թիւններով քննութեան ենթարկեց Յիսուսը,
Յիսուսը, եւ Յիսուս յաջոյաջողութեամբ դուրս եկաւ քննութենէն: Մենք յաջողութեամբ
դուրս կու գա՞նք փորձութիւններէն
փորձութիւններէն եթէ երբեք Սատանան
անոնցմով քննէ մեզ: Կրնայ ըլլալ որ մէկ փորձութեան դէմ
յաղթանակ ձեռք ձգենք, բայց ուրիշ փորձութեան մը դէմ`
պարտութիւն կրենք: Տարբեր էր սակայն Յիսուսի պարագան:
Յիսուսի երեք փորձութիւնները` երեք տարբեր տեսակի
պատկանող փորձութիւններ էին: Առաջին փորձութեամբ,
Սատանան ուզեց Յիսուսի մէջ նիւթական հացին, այլ խօսխօսքով` նիւթին ու նիւթականին հանդէպ սէր արթնցնել. երկրորդ
փորձութեամբ, ուզեց անոր մէջ կասկած արթնցնել Աստուծոյ
նախախնամութեան նկատմամբ. իսկ երրորդ փորձութեամբ,
ուզեց անոր մէջ աշխարհի ու աշխարհային
աշխարհային փառքի հանդէպ
հետաքրքրութիւն ու սէր արթնցնել: Երեք այս փորձութիւնփորձութիւններուն ալ յաղթեց Յիսուս: Առաջին փորձութիւնը դիւրին չէր,
եւ սակայն, երկրորդ փորձութիւնը աւելի ծանր էր քան
առաջինը, իսկ երրորդ փորձութիւնը աւելի ծանր էր քան
երկրորդը: Այս իմաստով, երեք փորձութիւններուն միջեւ
աստիճանական զարգացում մը կամ զօրեղացում մը կար:
Մենք ի՞նչ կ'ընենք կամ ի՞նչ վիճակի կը մատնուինք եթէ
երբեք փորձութիւնները աստիճանաբար զօրանան մեր
կեանքին մէջ: Դիւրին փորձութիւններուն յաղթելը` դիւրին է:
«Վարպետութիւնը»
Վարպետութիւնը» ծանր փորձութիւններուն
փորձութիւններուն յաղթելն է:
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Ինչպէս աշխատասէր աշակերտները դժուարին քննութիւնքննութիւններէ անգամ կրնան յաջողութեամբ դուրս գալ, նոյնպէս ալ,
ճշմարիտ հաւատացեալները` պէտք է կարող ըլլան դժուադժուարին փորձութիւններու ալ յաղթել:
բ) Յիսուս պէտք էր փորձուէր Սատանային կողմէ, որորպէսզի ջախջախէր
ջախջախէր անոր գլուխը, եւ այդ ձեւով կատարած
ըլլար Չարին գլուխը ջախջախելու իր խոստումը: Քրիստոս
ե՞րբ նման խոստում մը տուաւ: Երբ Սատանան խաբեց
Եւային ու Ադամին, Տէրը դատաստան ըրաւ անոնց միջեւ: Ան
իր խօսքը ուղղելով օձի կերպարանքով յայտնուած ՍատաՍատանային` ըսաւ. «Քու ու կնոջ մէջտեղ, քու սերունդիդ ու անոր

սերունդին մէջտեղ թշնամութիւն պիտի դնեմ: Ան քու գլուխդ
պիտի ջախջախէ ու դուն անոր գարշապարը պիտի խայթես»
խայթես»

(Ծննդոց
Ծննդոց 3.15): Կինը կը ներկայացնէ Քրիստոսը, իսկ կնոջ սեսերունդը՝ հաւատացեալները: Օձը Սատանան է, իսկ ՍատաՍատանային սերունդը՝
սերունդը՝ չար մարդիկն են:
Աստուած իր կատարած դատաստանով, սկիզբէն իսկ
ցոյց տուաւ մեզի,
մեզի, թէ մնայուն թշնամութիւն պիտի ըլլայ իր եւ
Սատանային միջեւ, ինչպէս նաեւ իր հետեւորդներուն եւ
Սատանային հետեւորդներուն միջեւ, բայց յաղթողները ի´
ի´նք
ու իր հետեւորդները պիտի ըլլան: Եւ ահա այն ինչ որ ԱստԱստուած Օձին ըսած էր հազարաւոր տարիներ առաջ, հիմա
պահը հասած էր որ իրականանար Հրէաստանի անապատին
մէջ, ուր տարուած էր Յիսուս «Սատանայէն փորձուելու
համար»:
համար»: Փորձուեցաւ եւ
եւ յաղթեց Սատանային ու ջախջախեց
անոր գլուխը:
գ) «Սատանայէն փորձուելու համար»:
ուշահամար»: Կարեւոր է ուշադրութիւն
դրութիւն դարձնել, որ Յիսուս Սատանայի´
Սատանայի´ն կողմէ կը
փորձուի եւ ո´
ո´չ թէ մեղքի մը կամ աշխարհային ցանկութեան
մը կողմէ: Մարդիկ կը փորձուին իրենց «ցանկութիւններէն
տարուելով ու խաբուելով»
խաբուելով» (Յ
(Յակոբոս 1.14), Յիսուս սակայն իր
մէջ բացասական ո´
ո´չ մէկ տեսակի ցանկութիւն ունէր որուն
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միջոցաւ Սատանան կարենար զինք փորձել: Յովհաննէս
առաքեալ կը վկայէ
վկայէ որ Յիսուսի մէջ մեղք չկար (Ա.Յովհաննէս
3.5): Պետրոս ու Պօղոս առաքեալները
առաքեալները նաեւ կը հաստատեն
որ Յիսուս «ոեւէ մեղք չգործեց»
(Ա.Պե
Ա.Պետրոս 2.22: Բ.Կո
Բ.Կորնթանթաչգործեց» (Ա.Պ
ցիս 5.21): Քանի ոեւէ մեղք
մեղք չկար Յիսուսի մէջ, բնականօրէն
փորձութիւնը դուրսէն պիտի գար, այս պարագայիս՝
Սատանայէն: Մեր պարագան տարբեր է. մեր փորձութիւնփորձութիւնները
ները նոյնինքն մեր անձերէն, այլ խօսքով` մեր ներսիդիէն
կրնան գալ, եւ կու գան, եթէ ամբողջութեամբ չենք մաքրուած
մեղքի սէրէն: Այսպէս, օրինակ,
օրինակ, եթէ կը նախանձինք մեր
նմանին, մեղքը դիւրաւ կրնայ մեր վրայ յարձակիլ` մեր մէջ
գոյութիւն ունեցող նախանձի զգացումին միջոցաւ: Նախանձը
դուրսէն մեր վրայ յարձակող բան մը չէ: Նախանձը մարդուս
մէջէն է որ կը բղխի: Նոյնն է պարագան շատ մը ուրիշ
մեղքերու, ինչպէս օրինակ`
օրինակ` ատելութեան, անհանդուրժողուանհանդուրժողութեան, աններողամտութեան, դառնութեան, քինախնդրուքինախնդրութեան, եւայլն:
եւայլն: Ասոնք արտաքին աշխարհէն մեր ներքին աշաշխարհը մուտք գործող մեղքեր չեն, ընդհակառակը, ասոնք մեր
ներքին աշխարհէն են որ կը ժայթքին, բացուելու համար
արտաքին աշխարհին: Եթէ նման
նման մեղքեր չըլլան մեր մէջ` մեր
պայքարը փորձութեանց ու մեղքերու դէմ աւելի դիւրին
կ'ըլլայ: Ինչո՞ւ համար: Որովհետեւ եթէ մեղքը կամ փորձուփորձութիւնը արտաքին աշխարհէն է որ մեր վրայ կը յարձակի`
դիւրա´
դիւրա´ւ կրնանք դէմ դնել անոր, կրնանք Տիրոջ անունով
մերժել զայն, կրնանք մեր
մեր սրտի դուռը փակել անոր դիմաց:
Մինչդեռ, սակայն, եթէ մեղքը կամ փորձութիւնը մեր մէջէն է
որ դուրս կու գայ եւ մեր սրտի ներսիդիէն է որ կը բղխի` անոր
դէմ դնելը շատ աւելի դժուարին է, որովհետեւ անոր դէմ
դնելու համար` խորքին մէջ մենք մեր անձերուն դէմ է որ
պիտի կռուինք,
կռուինք, մեր սրտէն ելած մեղքին դէմ է որ պիտի
պատերազմինք, մէկ խօսքով` ներքին պայքար մըն է որ
պիտի մղենք. պայքար մը, որ մեր անձերուն կողմէ` մեր
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անձերուն դէմ ուղղուած պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Ներքին այս պատերազպատերազմին մասին է որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. «Իմ

մարմինիս անդամներուն
անդամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը,
որ իմ մտքիս ընդունած օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս
գերի կը պահէ մեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ է»
է»

(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 7.23): Կրնայ ըլլալ որ մենք մտքի նորոգութիւն
ապրած ենք, եւ ուստի` մտքով ընդունած ենք ու կ'ընդունինք
Քրիստոսի սիրոյ Օրէնքը, բայց եթէ երբեք տակաւին մեր
մարմինին մէջ ունինք տարբեր օրէնք մը,
մը, որ մեր մտքին
ընդունած օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ մեզ գերի կը պահէ
մեղքի օրէնքին,
օրէնքին, նման պարագայի, միշտ ալ ստիպուած պիտի
ըլլանք պատերազմելու բոլոր այն մեղքերուն ու մեղքի
առաջնորդող զգացումներուն դէմ, որոնք մեր ներսիդիէն կը
բղխին:
դ) Յիսուս փորձուեցաւ Սատանային կողմէ ու յաղթեց
Սատանային, նախ` որպէսզի Սատանան ի´նք տեսնէր
տեսնէր անոր
յաղթութիւնը եւ խոստովանէր անոր անպարտելիութիւնը, եւ
երկրորդ` որպէսզի մենք` Քրիստոսի հետեւորդներս, բնա
բնա´ւ
չմտածենք թէ Սատանան անպարտելի արարած մըն է, եւ
ուստի` կարելի չէ յաղթել անոր: Մարդը դիւրաւ կրնայ յաղթել
Սատանային, եթէ երբեք ամբողջութեամբ նուիրուած է
Քրիստոսի: Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ խոնարհած մարդը`
դիւրաւ կրնայ Չարը խոնարհեցնել իր ոտքերուն առջեւ:
Քրիստոսի
Քրիստոսի խաչին ամրօրէն կապուած մարդը` դիւրաւ կրնայ
կապել Չարը: Հայր մը ըսած է. «Թոյլ տուր որ Յիսուս յաղթէ
քեզի
քեզի, որպէսզի դուն կարենաս յաղթել Սատանային»:
Սատանային»: Եթէ
Յիսուս իր յաղթական մուտքը չէ գործած մեր սրտերէն ներս`
մենք չենք կրնար յաղթանակ տանիլ Չարին դէմ, որովհետեւ
որովհետեւ
եթէ մեր մէջ չունինք Քրիստոսը` կը նշանակէ թէ առանձին
ենք, իսկ եթէ առանձին ենք` չենք կրնար յաղթել Չարին: Ո´
Ո´չ
ոք իր սեփական ոյժով կրնայ յաղթել աներեւոյթ ոյժերուն:
Մեր մէջ բնակող Քրիստոսը ի´
ի´նքն է որ կը յաղթէ Չարին մեր
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միջոցաւ: Բայց եթէ ան չի բնակիր մեր մէջ` Չարին յաղթելու
մասին կամ յաղթելու կարելիութեան մասին երբե´
երբե´ք չմտաչմտածենք:
ե) Քիչ ժամանակ առաջ, Հայրը Յիսուսի մասին վկայած
էր. «Ատիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայ»
հաճեցայ»
(Մատթէոս 3.17): Սատանան լսած էր այս վկայութիւնը: Ուզեց
ստուգել իր լսածին ճշդութիւնը: Ուզեց
Ուզեց գիտնալ, թէ իսկապէ՞ս
Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է: Քրիստոս թոյլ տուաւ որ ՍաՍատանան զինք փորձէր, որպէսզի ցոյց տար անոր թէ ինք
իսկապէս Աստուծոյ Որդին է: Մեր ալ կեանքին մէջ կրնայ
նոյնը պատահիլ: Քրիստոս կրնայ թոյլ տալ Սատանային որ
փորձէ մեզ, որպէսզի ցոյց տայ անոր ու մեզ շրջապատող աշաշխարհիկ մարդոց` թէ մենք իսկապէս Աստուծոյ զաւակներն
ենք, հաւատքի որդիներ ենք: Արդարեւ, փորձութիւններն են
որ կը բացայայտեն մեր հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալը,
Աստուծոյ անկեղծ հետեւորդներ կամ կեղծաւոր հետեւորդներ
ըլլալը: Հաւատացեալի կերպարանք
կերպարանք զգեցած մարդը չի կրնար
դէմ դնել փորձութեանց, մանաւանդ եթէ երբեք այդ փորփորձութիւնները զօրաւոր են: Քրիստոսի զինուորներուն զգեստը
հագած մարդը չի կրնար ճակատիլ կամ պատերազմիլ ՍաՍատանային դէմ ու յաղթել անոր: Հոգեւոր պատերազմի ընթացընթացքին, պարտուած գետին կը տապալին
տապալին բոլոր անոնք` որոնք
անկեղծ հաւատացեալներ չեն:
զ) Յիսուս թոյլ տուաւ որ Սատանան զինք փորձէր, որորպէսզի ցոյց տար իր հետեւորդներուն, թէ փորձուիլը կամ
փորձութեան ենթարկուիլը մեղք չէ: Եթէ փորձուիլը մեղք
ըլլար` Յիսուս ինքն ալ մեղք գործած պիտի ըլլար, քանի ինքն
ալ փորձուեցաւ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Յիսուս
«փորձուած է, առանց սակայն մեղանչելու»
(Եբրայեցիս 4.15):
մեղանչելու» (Եբրայեցիս
Փորձութեան ենթարկուիլը ուրիշ բան է, փորձութեան մէջ
իյնալը` ուրիշ բան: Մէկը կրնայ փորձութեան ենթարկուիլ,
բայց չիյնալ փորձութեան մէջ, ճիշդ ինչպէս Յիսուս ինք
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ձութեան ենթարկուեցաւ բայց չինկաւ
չինկաւ փորձութեան մէջ:
Յիսուս չըսաւ. «Աղօթեցէ´
Աղօթեցէ´ք, որպէսզի փորձութեան չենթարկչենթարկուիք»,
ուիք», այլ ըսաւ` «Աղօթեցէ´
Աղօթեցէ´ք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյչիյնաք»
նաք» (Մատթէոս
(Մատթէոս 26.41): Փորձութիւններուն գալը անխուսաանխուսափելի է: Չե´
Չե´նք կրնար արգիլել անոնց պատահումը,
պատահումը, բայց
կրնա´
կրնա´նք արգիլել որ անոնք յաղթեն մեզի
մեզի: Չե´
Չե´նք կրնար
արգիլել որ մեղքը իր յարձակումը գործէ մեր վրայ, բայց անոր
տեղի չտալը, անոր դիմաց մեր սրտի դուռը փակելը` մեր
ձեռքն է, մեր իշխանութեան ներքեւ է, մեր ազատ կամքին
ձգուած է: Օգոստինոս ըսած է. «Մենք չենք
չենք կրնար արգիլել

երկինքի թռչուններուն որ մեր գլխուն վրայ թռչին, բայց
կրնանք արգիլել անոնց որ բոյն դնեն մեր գլխուն վրայ»:
վրայ»:

Հեղինակին ըսել ուզածը այն է, թէ մենք չենք կրնար կասեցնել
մեղքի յարձակումները մեր վրայ ու մեզի դէմ, բայց կրնանք
արգիլել անոնց, որ իրենց բոյնն
բոյնն ու բնակութիւնը հաստատեն
մեր մէջ, մեր սրտին ու հոգիին մէջ: Մարդիկ կրնան մեզ
բամբասել, եւ մենք չենք կրնար արգիլել անոնց, բայց զանոնք
չբամբասելը` մեր ձեռքն է: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս
մեղքերուն:
է) Յիսուս կը պատրաստուէր սկսելու իր փրկագործափրկագործական առաքելութեան:
առաքելութեան: Սատանան եկաւ փորձի ենթարկելու
զինք, որպէսզի խանգարէր ու կասեցնէր Աստուծոյ փրկագոր
փրկագորգործական ծրագիրը: Այ
Այս իրողութիւնը պէտք է յիշեցնէ մեզի,
մեզի, թէ
մենք եւս կրնանք փորձութիւններու հանդիպիլ, երբ ունինք
Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած ու վստահուած գործ մը,
պաշտօն մը, առաքելութիւն մը կամ աշխատանք մը: Երբ
Աստուած մեզ առաքելութեան մը կանչէ` Սատանան առաջին
իսկ վայրկեանէն կը սկսի մտածել այն փորձութիւններուն
առաքե-մասին, որոնց պիտի ենթարկէ մեզ: Հոն ուր հոգեւոր առաքե
լութիւն ու հաւատքի առաքեալներ կան` հո´
հո´ն է Չարը,
փորձելու զանոնք,
զանոնք, հարուածելու զանոնք: Բայց չմտահոգչմտահոգուինք ու չվախնանք: Ինչպէս Յիսուս յաղթեց անոր, նոյնպէս
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ալ մենք պիտի յաղթենք, որովհետեւ մեզի հետ է Սուրբ ՀոՀոգին` մեզ յաղթող դարձնելու համար անոր դէմ: Երբ Աստուած
Աստուած
իրա-առաքելութիւն մը յանձնէ անձի մը` այդ առաքելութիւնը իրա
գործելու
գործելու համար այդ անձին կը շնորհէ ամէ´
ամէ´ն կարողութիւն,
ամէ´
ամէ´ն պաշտպանութիւն, ամէ´
ամէ´ն օրհնութիւն, եւ ամէ´
ամէ´ն
առաջնորդութիւն: Պարզ բառերով, Աստուած ոեւէ պաշտօն
յանձնած ժամանակ` այդ պաշտօնը կատարելու կարողուկարողութիւնն ալ կը յանձնէ: Աստուած ինքն իր համար պարտակապարտականութիւն կը սեպէ պաշտպանել այն մարդիկը որոնց ոեւէ
առաքելութիւն յանձնած է կամ կը յանձնէ:
ը) Յիսուս տեսնելէ ետք երկինքը բացուած, վայելելէ ետք
էջքը Սուրբ Հոգիին, եւ լսելէ ետք Հօրը վկայութիւնը իր անձին
վերաբերեալ, չգնա´
չգնա´ց իր ծննդավայրը՝ Բեթլեհէմ, ո´
ո´չ ալ գնաց
իր սննդավայրը՝
սննդավայրը՝ Նազարէթ, ո´
ո´չ ալ գնաց Երուսաղէմ կամ
Գալիլեա,
Գալիլեա, այլ գնաց կամ տարուեցաւ անապատ: Ի՞նչ կը սորսորվեցնէ մեզի Յիսուս իր այս վերաբերմունքով: Կը սորվեցնէ, որ
երբ Աստուծոյ ներկայութեան առաջին փորձառութիւնը ունեունենանք` երբ Աստուծմէ պատգամ մը ստանանք` երբ յայտնույայտնութիւն մը ունենանք` երբ տեսիլք մը տեսնենք` երբ Տիրոջ
ձայնը լսենք` երբ Սուրբ Հոգիին հպումը ապրինք` պէտք չէ
անմիջապէս ասորասոր-անոր քով երթանք, պատմելու համար մեր
տեսածին ու լսածին մասին, մեր ունեցած ապրումին կամ
փորձառութեան մասին, այլ՝ պէտք է որոշ ժամանակ մը
քաշուինք անապատ,
անապատ, այլ խօսքով՝ առանձնանանք, որպէսզի
առիթը ունենանք մտածելու ու խոկալու մեր տեսածին ու
լսածին մասին, մեր ստացածին ու ապրածին մասին, մանամանաւանդ, որպէսզի առիթը ունենանք աղօթելու եւ Աստուծմէ
իմաստութիւն, առաջնորդութիւն, հեզութիւն եւ զօրակցութիւն
խնդրելու:
խնդրելու: Աստուածային
Աստուածային յայտնութիւն մը մեզ հպարտութեան
կ'առաջնորդէ, եթէ երբեք հեզութիւն ու խոնարհութիւն
չխնդրենք Տիրոջմէ: Տհասութի´
Տհասութի´ւն է Աստուծմէ պզտիկ բան մը
առածնուս պէս՝ իբրեւ փորձառու հոգեւորներ առաքելութեան
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դաշտ վազելը: Սատանան այդպիսիները շուտով կը տապալէ:
Աստուծմէ յայտնութիւն մը կամ տեսիլք մը կամ ոեւէ բան
ստացող մարդը` ո´
ո´չ թէ պէտք է ասորասոր-անոր քով երթայ ու
պատմէ, ընդհակառակը, հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ այդպիսին
պէտք է իր սենեակը քաշուի եւ ամենայն խոնարհութեամբ
խոստովանի ու յայտարարէ Տիրոջ դիմաց, թէ ինք արժանի չէ
ոեւէ բան
բան ստանալու իրմէ: Երբ այդպէս ընենք, քաջ գիտնանք,
որ Աստուած առաւել եւս մեզ կ'օրհնէ:
թ) Յիսուս պէտք էր փորձու
փորձուէր,
որձուէր, որպէսզի անցած ըլլար
բոլոր այն փուլերէն ու հանգրուաններէն, բոլոր այն պահերէն
ու կացութիւններէն, որոնք յատուկ են մարդ արարածին, եւ
այդ ձեւով նոյնանար
նոյնանար մեր հետ ու կատարեալ ձեւով հասկնար
մեր իրավիճակը, մեր տկարութիւնները, եւ պէտք եղած
ատեն` օգնէր մեզի: Պօղոս առաքեալ այս ճշմարտութիւնն է
որ կը բացայայտէ երբ խօսելով Յիսուսի մասին` կ'ըսէ.

«Կրնայ հասկնալ մեր տկարութիւնները եւ կարեկցիլ, քանի
ի´նչ բաներով որ մենք կը փորձուինք` ինք եւս փորձուած է,
առանց սակայն մեղանչելու»
մեղանչելու» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 4.15): Ասիկա ճշմաճշմա-

րիտ է նաեւ մեր կեանքին մէջ: Երբ փորձութիւններու ենենթարկուինք` միայն այն ատեն կարող կ'ըլլանք հասկնալ այն
մարդիկը որոնք իրենց կարգին փորձութիւններէ կ'անցնին:
Դժուարութիւններէ
Դժուարութիւններէ չանցած անձ մը` չի կրնար օգտակար
դառնալ դժուարութիւններէ անցնողներուն, որովհետեւ
որովհետեւ չի
հասկնար անոնց հոգեկան իրավիճակը, ցաւը, վէրքը: Ուստի,
չդժգոհինք փորձութիւններուն համար, այլ ընդունինք զազանոնք` մեզ փորձառու եւ այլոց օգտաշատ դարձնող տարրեր
տարրեր
իբրեւ:
ժ) Յիսուս փորձուեցաւ Սատանային կողմէ ու յաղթեց
անոր, որպէսզի ցոյց տար անոր, թէ ահա սկսաւ իր պարտուպարտութիւնը: Պարտութիւն մը՝ որ պիտի ամբողջանար խաչով ու
յարութեամբ: Մեր ալ յաղթանակը Սատանային դէմ խաչո´
խաչո´վ
միայն կրնայ իրականանալ ու ամբողջանալ:
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ժա) Աստուած չի կրնար
կրնար փորձի ենթարկուիլ. փորձի
ենթարկուիլը յատուկ է մարդուն. ուստի Աստուածորդին
փորձի ենթարկուեցաւ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք ճշմարտաճշմարտապէս մարդեղացած էր (Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):
ժբ) Քրիստոս թոյլ տուաւ որ Սատանան զինք փորձէր,
որպէսզի յաղթէր անոր, եւ որպէսզի իր հետեւորդներուն
հետեւորդներուն սորսորվեցնէր, թէ աղօթքով, հսկումով, ծոմապահութեամբ, Սուրբ
խոս-Գիրքին վկայութիւններուն մասին մտածելով, Աստուծոյ խոս
տումները յիշելով, Աստուծոյ ապաւինելով, եւ մարմինի ու
աշխարհի ցանկութիւններուն ընդդիմանալով, կրնան յաղթել
Սատանային ու անոր դեւերուն (Մխիթար
(Մխիթար Վրդ. ՍեբաստաՍեբաստացի): Իսկ Օգոստինոս կ'ըսէ. «Մեր առաջնորդը` Յիսուս, թոյլ

տուաւ որ Չարը զինք փորձի ենթարկէ, որպէսզի իր հետեհետեւորդներուն սորվեցնէ թէ ի´
ի´նչպէս պէտք է յաղթել Չարին»:
Չարին»:
«Քառասուն օր եւ քառասուն գիշեր ծոմապահութեամբ
անցնելէ ետք՝ անօթեցաւ
անօթեցաւ»
(Մատթէոս 4.2):
4.2):
ցաւ» (Մատթէոս

1) Ինչո՞ւ համար Յիսուս քառասուն օր ծոմ պահեց: ԵբԵբրայական մտածողութեան մէջ կան որոշ թիւեր, որոնք յայատուկ իմաստ եւ նշանակութիւն ունին. անոնցմէ մին է 40 թիթիւը: Յիսուս քառասո´
քառասո´ւն օր ծոմ պէտք էր պահէր, որովհետեւ.որովհետեւ.ա) Եբրայական մտածողութեան մէջ թիւ 4040-ը կը ներկա
ներկաերկայացնէր` փորձութիւնը, կամ` փորձութեան ժամանակահատժամանակահատուածը: Ջրհեղեղը փորձութիւն մըն էր, եւ անիկա քառասուն
օր տեւեց (Ծննդոց 7.4,12):
7.4,12): Յիսուս ինքն ալ իր քառասնօրեայ
պահեցողութեան ժամանակ բազմատեսակ փորձութիւններու
ենթարկուեցաւ, եւ յաղթեց անոնց եւ անոնց ետին կանգնող`
Սատանային, սորվեցնելու համար մեզի, թէ դժուար չէ յաղթել
փորձութեանց ու զանոնք առթողին` աներեւոյթ Փորձիչին:
բ) Թիւ 4040-ը կը ներկայացնէր` քննութիւնը, կամ` քննուքննութեան ժամանակահատուածը: Քննութեան ժամանակաշրջան
մըն էր Իսրայէլացիներուն համար այն քառասուն տարիները
տարիները
զորս անոնք շրջեցան ու թափառեցան Սինայի անապատանապատ395

ներուն մէջ (Ելից 16.35): Այդ ժամանակաշրջանը իրենց հահամար, ոչ միայն քննութեան, այլեւ հալածանքներու, փորձուփորձութիւններու եւ նեղութիւններու ժամանակաշրջան մը եղաւ:
Նոյնպէս ալ, Յիսուսի համար Հրէաստանի անապատը քառաքառասուն օրերու փորձութեանց ժամանակ մը եղաւ: Մատթէոսի
աւետարանական հատուածը այն տպաւորութիւնը կու տայ
մեզի, որ Յիսուսի փորձութիւնները սկսան քառասնօրեայ
պահեցողութեան աւարտին երբ արդէն անիկա անօթեցած էր,
բայց Մարկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ Յիսուս քառասուն
օր շարունակ Սատանայէն փորձուեցաւ, եւ միշտ գազաննե
գազաննեներով, այսինքն` չար ոգիներով ու պիղծ դեւերով շրջապատշրջապատուած էր (Մարկոս 1.13): Երբ Յիսուս քառասուն օր շարունակ
դէմ դրաւ Սատանային, եւ քառասնօրեայ պահեց
պահեցողութեան
ողութեան
աւարտին յաղթեց այն երեք փորձութիւններուն, որոնց մասին
կը խօսին Մատթէոս եւ Ղուկաս Աւետարանիչները, այն աաՅիսուտեն, Սատանան «ժամանակուան մը համար հեռացաւ Յիսուսէն»
սէն» (Ղուկաս
(Ղուկաս 4.13): Եթէ մենք ալ զօրեղ կերպով դէմ դնենք
Սատանային փորձութիւններու ժամանակ, ան մեզմէ ալ
պիտի հեռանայ գէթ ժամանակուան մը համար: Յակոբոս
առաքեալ
առաքեալ կ'ըսէ. «Դէմ դրէք չարախօսին՝ Սատանային, եւ
հեռու պիտի փախչի ձեզմէ»
ձեզմէ» (Յակոբոս
(Յակոբոս 4.7): Երբ Սատանան
դէմ դնող քրիստոնեաներու հանդիպի` կրնայ որոշ ժամանաժամանակի մը համար նահանջ արձանագրել:
գ) Հին Կտակարանը ցոյց կու տայ, թէ երբեմն մարգարէ
մը որպէսզի յատուկ պատգամ մը կամ պատգամներ, խօսք մը
կամ խօսքեր, պատուիրան մը կամ պատուիրաններ ստանար
Աստուծմէ, պէտք էր քառասնօրեայ ծոմապահութեան եւ
աղօթական կեանքի նուիրուէր: Յիշենք, օրինակ, թէ Մովսէս
մարգարէն Տասնաբանեայ Պատուիրանները ստանալու
համար` քառասուն
քառասուն օր առանձնացաւ Սինայի բարձուն
բարձունքին
րձունքին
վրայ եւ հոն նուիրուեցաւ ծոմապահութեան եւ աղօթական
կեանքի (Ելից
Ելից 24.18, 34.28:
34.28: Բ.Օրինաց 9.99.9-11):
11): Քրիստոսի
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համար քառասնօրեայ ծոմապահութեան ժամանակը`
Աստուծոյ խօսքով լեցուելու եւ այդ խօսքին հետ նոյնանալու
ժամանակ մը եղաւ, Աստուծոյ կամքին յանձնուելու եւ այդ
կամքին հետ մէկ ըլլալու ժամանակ մը եղաւ: Մեր եկեղեցւոյ
հայրերը Յիսուսի քառասնօրեայ պահեցողութեան օրինակին
հետեւողութեամբ է որ հաստատած են քառասնօրեայ
պահեցողութեան շրջան մը, որպէսզի, ճիշդ Քրիստոսի
օրինակին հետեւելով, պահեցող հաւատացեալը աղօթքով
ինքզինք
ինքզինք նոյնացնէ Աստուծոյ խօսքին ու կամքին հետ`
ամբողջութեամբ իր մէջ յարուցեալ Փրկիչը առնելէ առաջ:
դ) Մեծ առաջնորդներ իրենց ժողովուրդի մեղքերու
քաւութեան համար կրնային նուիրուիլ ծոմապահութեան, եւ
ատիկա կրնար քառասուն օրեր տեւել: Մովսէս մարգարէն
քառասուն օր ծոմ պահեց ժողովուրդին
ժողովուրդին մեղքերու քաւութեան
համար (Բ.Օրինաց 9.18,
9.18, 10.10):
10.10): Հրէաստանի անապատին մէջ
Յիսուսի քառասնօրեայ պահեցողութիւնը նաեւ մեր մեղքերու
թողութեան համար էր, որովհետեւ, ինչպէս սուրբ հայրեր
դիտել կու տան, Յիսուս անապատ գնաց յաղթելու համար
Սատանային կողմէ
կողմէ առաջարկուած այն մեղքերուն` որոնք
առաջարկուեցան մարդկային սերունդի նախածնողներուն`
Ադամին ու Եւային, եւ անոնք պարտութիւն կրեցին: Այս
մասին պիտի խօսինք:
ե) Աստուծոյ կողմէ յատուկ առաքելութեան կանչուող
անձեր` իրենց առաքելութեան սկսելէ առաջ, կը նուիրուէին
ծոմապահութեան
ծոմապահութեան եւ աղօթական կեանքի իբրեւ պատրասպատրաստութիւն. պատրաստութեան այդ օրերը կրնային քառասուն
օր ըլլալ: Մովսէս մարգարէն քառասուն
քառասուն օր քաշուեցաւ ու
առանձնացաւ Սինայի բարձունքին
Տասնաբարձունքին վրայ,
վրայ, ո´չ միայն Տասնաբանեայ Պատուիրանները ստանալու համար, այլեւ` պատպատրաստուելու համար Աստուծոյ կողմէ` նոյնինքն Աստուծոյ
գործին ու կամքին կատարման համար (Ելից
Ելից 24.18, 34.28):
Մովսէս մարգարէն բացայայտած էր թէ Աստուած իրեն պէս
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մարգարէ մը պիտի հանէր Իսրայէլի ժողովուրդին մէջ
(Բ.Օրինաց 18.15,18): Յստակ է որ ակնարկութիւնը
ակնարկութիւնը Քրիստոսի
էր: Քրիստոս,
Քրիստոս, որուն կատարեալ նախատիպն էր Մովսէս
մարգարէն
մարգարէն, փրկագործական առաքելութեան ձեռնարկելէ
առաջ, պէտք էր քառասուն օր ծոմ պահէր:
պահէր: Այսօր եւս, ոեւէ
անձ, հոգեւոր թէ հոգեւորա
հոգեւորական,
րական, եկեղեցական թէ աշխարհաաշխարհական, եթէ Աստուծոյ կողմէ կանչուի առաքելութեան մը, այդ
առաքելութեան ձեռնարկելէ առաջ, պէտք է լուրջ կերպով
նուիրուի աղօթքի ու ծոմապահութեան:
ծոմապահութեան: Անոնք որոնք
կ'երթան աշխատելու Տիրոջ այգիին մէջ առանց նախապէս
նուիրուելու աղօթքի ու ծոմապահութեան,
ծոմապահութեան, ցոյց տուած ու
փաստած կ'ըլլան, թէ իրենք Աստուծոյ կողմէ չէ որ կանչուած
կամ կոչուած են: Իսկ Աստուծոյ կողմէ չկանչուելու կամ
չկոչուելու պարագային` մարդը անպտուղ կ'ըլլայ իր
առաքելութեան մէջ: Յիսուս կը վկայէ, թէ մեր առաքելութիւնը
առաքելութիւնը
պտղաբեր կ'ըլլայ միայն այն ատեն, եթէ երբեք իր կողմէ
ընտրուած, նշանակուած ու ղրկուած ենք (Յովհաննէս 15.16):
զ) Իսրայէլացիներ
Իսրայէլացիներ քառասուն տարի անապատին մէջ
մանանայ կերան, եւ միշտ դժգոհ մնացին Աստուծոյ դէմ (Ելից
16.35), իսկ Յիսուս քառասուն օր ոչինչ կերաւ եւ միշտ գոհ
մնաց: Տէրը սորվեցուց մեզի, թէ գոհունակ սիրտ ունենալը
պայմանաւորուած չէ մեզ շրջապատող կացութիւններով,
երեւոյթներով կամ դէպքերով: Գոհունակ սիրտ ունենալը`
վեհանձնութեան ու հոգեկան մեծութեան արտայայտութիւն է,
եւ ո´
ո´չ թէ մեզ շրջապատող դրական կացութեանց արդիւնք:
Վերոյիշեալները միակ օրինակները չեն ուր քառասուն
թիւի յիշատակութիւնը կը գտնենք: Շատ տեղեր ու շատ
առիթներով կը գտնենք
գտնենք քառասուն թիւին գործածութիւնը:
Յիշեմ լոկ մի քանին.քանին.- Եղիա մարգարէն Տիրոջ հրամանով
պատառ մը հաց կերաւ եւ անոր «ուժովը քառասուն օր ու

քառասուն գիշեր քալեց ու մինչեւ Քորեբ, Աստուծոյ լեռը
հասաւ»
հասաւ» (Գ.Թագաւորաց
(Գ.Թագաւորաց 19.719.7-8): Քրիստոս իր յարութեան յայա398

ջորդող քառասուն օրերուն
օրերուն ընթացքին բազմաթիւ անգամներ
երեւցաւ իր աշակերտներուն
աշակերտներուն եւ զանազան կերպերով ցոյց
տուաւ անոնց որ ինք ողջ է ու խօսեցաւ անոնց երկինքի
արքայութեան մասին (Գործք 1.3): Դաւիթ մարգարէն
քառասուն տարի թագաւորեց (Բ.Թագաւորաց 5.4): Սողոմոն
քառասուն տարի թագաւորեց (Գ.Թագաւորաց
(Գ.Թագաւորաց 11.42): Սաւուղ
քառասուն տարի թագաւորեց (Գործք 13.21): Հեղի քահանան
քառասուն տարի դատաւորի պաշտօն վարեց (Ա.Թագաւորաց
4.18): Յեսու կը յիշէ թէ ինք քառասուն տարեկան էր երբ ՄովՄովսէս զինք ղրկեց
ղրկեց Քանանու երկիրը լրտեսելու (Յեսու 14.7):
Յովնան Նինուէ քաղաքը մտնելէ ետք սկսաւ քարոզել թէ
տակաւին քառասուն օր կար որպէսզի քաղաքը կործանէր
(Յովնանու 3.4): Ղուկաս կը հաստատէ թէ Մովսէս մարգարէն
քառասուն տարեկան էր երբ «որոշեց իր ազգակից ԻսրայէլաԻսրայէլացիներուն վիճակով
վիճակով հետաքրքրուիլ»
հետաքրքրուիլ» (Գործք
(Գործք 7.23): Ջրհեղեղին
դադարումէն քառասուն օր ետք էր որ «Նոյ իր շինած տապատապանին պատուհանը բացաւ»
բացաւ» (Ծննդոց
(Ծննդոց 8.6): Մովսէս կը գրէ թէ
Աստուած քառասուն տարի շարունակ Իսրայէլի ժողովուրժողովուրդին հետ եղաւ անապատին մէջ (Բ.Օրինաց 2.7), եւայլն:
եւայլն:
2) Արդէն յիշեցինք
յիշեցինք որոշ պատճառներ թէ ինչու Յիսուս
քառասուն օր պէտք էր աղօթէր ու ծոմ պահէր: Բայց թոյլ
տուէք որ քիչ մը աւելի ընդարձակեմ վերեւ յիշուած հինգեհինգերորդ կէտը, ուր յիշելով Մովսէսի եւ մեր Տիրոջ օրինակը,
բացատրեցի թէ Աստուծոյ կողմէ յատուկ առաքելութեան
կանչուած անձ մը, իր առաքելութեան սկսելէ առաջ` պէտք էր
նուիրուէր աղօթքի եւ ծոմապահութեան:
Քրիստոսի հիմնական նպատակը մեզի սորվեցնելն էր,
որ ոեւէ աստուածատուր գործի ձեռնարկելէ առաջ, պէտք է
աղօթքի եւ պահեցողու
պահեցողութեան
ղութեան նուիրուիլ: Նայեցէք Քրիստոսի
կեանքին: Անոր կեանքին
կեանքին բոլոր հանգրուաններն ալ կարեւոր
էին: Բայց ինչպէս իւրաքանչիւր մարդու կեանքին մէջ կան
կարեւոր եւ նուազ կարեւոր հանգրուաններ, այնպէս ալ
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Քրիստոսի կեանքին
կեանքին մէջ, կային կարեւոր եւ նուազ կարեւոր
հանգրուաններ: Քրիստոսի կեանքին մէջ կային երեք
կարեւոր հանգրուաններ,
հանգրուաններ, որոնց ձեռնարկելէ
ձեռնարկելէ առաջ, Քրիստոս
ծոմ պահեց ու աղօթեց.աղօթեց.ա) Առաջին կարեւոր
կարեւոր հանգրուանը, առաքելութեան
նախքան սկսիլն էր: Քրիստոս իր առաքելութեան սկսելէ
առաջ՝ քառասուն օր ծոմ պահեց ու աղօթեց: Աղօթեց
սորվեցնելու համար մեզի, որ Աստուծոյ գործին ձեռնարկելէ
առաջ, պէտք է աղօթել:
աղօթել: Աղօթել՝ խնդրելու համար օգնութիւնն
ու օրհնութիւնը
օրհնութիւնը Աստուծոյ: Աղօթել՝ խնդրելու համար
առաջնորդութիւնն
առաջնորդութիւնն ու ուղեկցութիւնը Աստուծոյ: Քրիստոսի
օրինակին հետեւելով
հետեւելով է որ մեր հայրերը կարգադրած են որ
եկեղեցական կարգ ստացող անհատը ինք եւս քառասուն օր
առանձնանայ եւ աղօթական ու պահեցողական
պահեցողական կեանք մը
ապրի առաքելութեան
առաքելութեան դաշտ նետուելէ առաջ:
բ) Երկրորդ կարեւոր հանգրուանը՝ աշակերտները ընտընտրելու պահն էր: Աստուծոյ մարդը երբ ընտրութիւն պիտի ընէ՝
պէտք է ծոմապահութեամբ աղօթէ: Առանց աղօթքի կատարկատարուած ընտրութիւն
ընտրութիւն մը՝ առանց Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքին կատարուած
կատարուած
ընտրութիւն մըն է: Երբ
Երբ Քրիստոս իր աշակերտները պիտի
ընտրէր՝ ամբողջ գիշեր մը աղօթեց: Ղուկասու Աւետարանին
մէջ կը կարդանք. «Յիսուս օր մը լեռ բարձրացաւ աղօթելու

համար եւ ամբողջ գիշերը Աստուծոյ աղօթելով անցուց:
Առաւօտուն իր մօտ կանչեց իր աշակերտները
աշակերտները եւ անոնցմէ
տասներկու հոգի ընտրեց, որոնք նաեւ առաքեալ կոչեց»
կոչեց»
(Ղուկաս 6.126.12-13): Քրիստոս աղօթեց եւ յետոյ միայն ընտրեց
իր աշակերտները, սորվեցնելու համար մեզի.մեզի.Առաջին.Առաջին.- թէ Աստուծոյ խօսքին քարոզիչները, աշխարաշխարհական թէ եկեղեցական, եւ Աստուծոյ բոլոր պաշտօն
պաշտօնեաները,
տօնեաները,
պէտք է աղօթքով ընտրուին: Առաջնորդներ ոեւէ անձ ձեռնաձեռնադրելէ առաջ, պէտք է Քրիստոսի օրինակին հետեւին
հետեւին եւ ամամբողջ գիշեր մը կամ ամբողջ գիշերներ պէտք է ծոմ պահեն ու
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աղօթեն եւ Աստուծոյ առաջնորդութիւնը խնդրեն, Աստուծոյ
կամքը հարցնեն:
Երկրորդ.Երկրորդ.- Թէ Քրիստոս ի´
ի´նք պէտք է ըլլայ ընտրողը եւ
ո´չ թէ մարդիկը
մարդիկը իրենք: Քրիստոս ի´
ի´նք ընտրեց իր աշակերտաշակերտները եւ ո´
ո´չ թէ աշակերտները զինք ընտրեցին (Յովհաննէս
15.16): Քրիստոս ի´
ի´նք պէտք է որոշէ թէ ո´
ո´վ կրնայ իր հօտին
համար հովիւ ըլլալ եւ ով չի կրնար: Անձ մը ինք չէ որ պէտք է
որոշէ եթէ հովիւ կրնայ ըլլալ կամ ոչ: Հովիւ ըլլալը կոչումի
հարց է եւ ո´
ո´չ թէ անձնական փափաքի
փափաքի հարց, եւ այդ կոչումը
Աստուած ի´
ի´նք կը շնորհէ:
գ) Երրորդ կարեւոր հանգրուանը՝ առաքելութեան աւարաւարտին էր: Երբ Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին օրերը իրենց
աւարտին կը մօտենային, Քրիստոս բաւական
բաւական երկար աղօթեց
Վերնատան մէջ, եւ ապա Վերնատունէն Ձիթենեաց լեռ գնաց
եւ հոն ալ աղօթեց: Թախանձագի
ախանձագի´
ձագի´ն աղօթեց, սրտագի´
սրտագի´ն աղօաղօթեց,
թեց, արցունքո´
արցունքո´վ ու քրտինքո´
քրտինքո´վ աղօթեց (Ղուկաս 22.44): Եւ
կրնա՞ր Քրիստոս չաղօթել այդպիսի ժամու մը: Խաչելութեան
Խաչելութեան
ժամը կը մօտենար: Այլ խօսքով,
խօսքով, կը մօտենար ժամը երբ
երբ
դժոխքը իր հիմերէն պիտի սասանէր,
սասանէր, երբ Սատանային
գլուխը պիտի ճզմուէր, երբ չար ու պիղծ ոգիները պիտի
կապուէին հաւատացեալ մարդոց կեանքին մէջ: Կը մօտենար
ժամը երբ մարդկութեան մեղքերը պիտի քաւուէին, երբ նո´
նո´ր
ստեղծագործութիւն մը յառաջ պիտի գար:
գար: Կը մօտենար ժամը
երբ «ամէն կողմ դարձող բոցեղէն սուրին»
սուրին» միջոցաւ
միջոցաւ կենաց
Ծառին փակուած ճամբան բացուած պիտի յայտարարուէր:
Կը մօտենար ժամը երբ Աստուծոյ դրախտին դուռը լայնօրէն
պիտի բացուէր` Աստուծոյ ներկայութեան ծարաւը ունեցող
հոգիներուն առջեւ: Կը մօտենար ժամը երբ Աստուծոյ թագաթագաւորութիւնը պիտի հաստատուէր երկրի վրայ՝ հաւատացեալհաւատացեալներուն սրտին մէջ հաստատուելով: Կը մօտենար ժամը երբ
որդեգրութեան պատիւը պիտի ընծայուէր բոլոր հաւատահաւատացողներուն, եւ պիտի վերականգնէր Աստուծոյ եւ մարդուն
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հայր եւ որդիի յարաբերութիւնը: Կարելի՞ բան էր այդպիսի
ատեն չաղօթել:
Քրիստոս աղօթեց Գողգոթա բարձրանալէ եւ մարդոց
փրկութիւնը իրագործելէ
իրագործելէ առաջ, որպէսզի ցոյց տար եւ սորսորվեցնէր
վեցնէր մեզի, թէ հոգեւոր իրագործումները առանց աղօթքի
չե´
չե´ն ըլլար: Աղօթքո´
Աղօթքո´վ է որ մեր եւ այլոց փրկութիւնը կրնանք
իրագործել: Աղօթքո´
Աղօթքո´վ է որ հեռո´
հեռո´ւ կը վանենք Սատանան մեր
եւ ուրիշներուն կեանքէն: Աղօթքո´
Աղօթքո´վ է որ կը փակենք դժոխդժոխքին դուռը եւ կը բանանք արքայութեան դուռը: Աղօթքո
Աղօթքո´
քո´վ է որ
ազատ կ’
կ’արձակուինք մեղքէն եւ կը կապենք մեզ մեղքով
կապող Չարը:
3) Մատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ քառասքառասնօրեայ ծոմապահութենէ
անօթեցաւ»: Քրիսծոմապահութենէ ետք` Քրիստոս «անօթեցաւ»:
Քրիսսովորա-տոս անօթեցաւ բայց չինկաւ փորձութեան մէջ: Մենք սովորա
բար անօթենալէ ետք, այլ բացատրութեամբ մը` տկարանալէ
ետք է որ մեղքի մէջ կ’
կ’իյնանք: Սատանան շատ լաւ գիտէ իւիւրաքանչիւր մարդու տկարութիւնները եւ անոնց տկարութեան
տկարութեան
պահերը,
պահերը, եւ ըստ այնմ, կ’
կ’որոշէ յարձակումի ճիշդ պահը: (Այս
կէտին մասին յաւելեալ մանրամասնութեամբ խօսած եմ 33-րդ
համարի բացատրութեան առաջին կէտին մէջ):
4) «Անօթեցաւ
«Անօթեցաւ»
Անօթեցաւ» բառը կը բացայայտէ նաեւ Յիսուսի մարդմարդկային երեսը կամ բնութիւնը: Աւետարաններուն մէջ Յիսուսի
համար
համար յաճախ
յաճախ կը գործածուին բառեր կամ բացատրութիւն
բացատրութիւնթիւններ, որոնք ցոյց կու տան անոր մարդկային երեսը: Յիշեմ լոկ
մի քանին.քանին.- Մարկոս կ’
կ’արձանագրէ թէ Յիսուս առիթով մը
«բարկացաւ»
բարկացաւ» իր աշակերտներուն դէմ, որոնք մանուկներուն
արգելք կ’
կ’ուզէին ըլլալ (Մարկոս
(Մարկոս 10.14):
10.14): Կը կարդանք ճամբորճամբորդութեան մը պատճառով Յիսուսի «յոգնած»
յոգնած» ըլլալուն մասին
(Յովհաննէս 4.6): Կը տեսնենք թէ ինչպէս «կը զարմանար
զարմանար»
նար»
Նազարէթցիներու անհաւատութեան վրայ (Մարկոս
(Մարկոս 6.6):
Ղազարոսի մահուան առիթով Յիսուս «լացաւ»
լացաւ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս
11.35): Երուսաղէմի համար «լացաւ»
լացաւ» (Ղուկաս 19.41): Գեթսե
Գեթսեթսե402

մանիի պարտէզին մէջ զինք կը տեսնենք «տագնապի ու
քրտինքներու»
քրտինքներու» մէջ (Ղուկաս 22.44): Նոյնիսկ կը հաստատուի
հաստատուի
թէ Յիսուս «չկրցաւ»
չկրցաւ» ոեւէ հրաշք գործել իր քաղաքացիներուն
քաղաքացիներուն
անհաւատութեան պատճառով (Մարկոս 6.56.5-6): Իր յարու
յարութե
րութեթենէն ետք կը տեսնենք թէ «խորոված ձուկի կտոր մը եւ մեղրի
խորիսխ»
խորիսխ» կերաւ (Ղուկաս 24.4224.42-43): Երբ աշակերտները տետեսան Յիսուսը իր յարութենէն ետք` վախցան եւ կարծեցին որ
ոգի մը կը տեսնէին: Յիսուս անոնց ըսաւ թէ ինք միս ու ոսկոր
ունի, բան մը` որ ոգին չ’
չ’ունենար, եւ հրաւիրեց աշակերտնե
աշակերտնեկերտները որ մօտենան ու զինք «շօշափեն
շօշափեն»
ափեն» (Ղուկաս 24.39), եւայլն:
եւայլն:
Մեր եկեղեցւոյ հասկացողութիւնը միշտ եղած է այն` որ
Յիսուս իր մարդեղութենէն ետք կատարեալ Աստուած էր ու
կատարեալ մարդ: Անոր աստուածութիւնը պատճառ մը չէր
որ չանօթենար,
չանօթենար, չբարկանար, չլար կամ չզարմանար, եւ ո´
ո´չ ալ
անոր մարդկութիւնը պատճառ
պատճառ մըն էր որ տկարանար ու
մեղքի մէջ իյնար: Ո´
Ո´չ անոր աստուածութիւնը պատճառ եղաւ
որ Սատանան
Սատանան իրմէ հեռու մնար, եւ ո´
ո´չ ալ անոր մարդկումարդկութիւնը պատճառ եղաւ կամ կրնար ըլլալ, որ Սատանային ձեռձեռքով մեղքի մէջ իյնար: Երբ Քրիստոս անօթենար, ԱստուածԱստուածՔրիստոսը չէր որ կ’
կ’անօթենար,
անօթենար, եւ ո´
ո´չ ալ մարդմարդ-Քրիստոսն էր
որ կ’
կ’անօթենար, այլ` Աստուածամարդ Քրիստոսը: Քրիստոսի
երկրաւոր առաքելութեան ամէն մէկ վայրկեանին Քրիստոս
կը գործէր ու կը խօսէր իբրեւ Աստուածամարդ Քրիստոս:
Նոյնիսկ երբ խաչին վրայ ըսաւ` «Ծարաւ եմ»
եմ» (Յովհաննէս
19.28), ատիկա չըսաւ լոկ իբրեւ մարդ, եւ ո´
ո´չ ալ ըսաւ` կանկանխասաց մարգարէութիւն մը իրականացնելու համար (Սաղ(Սաղմոս 69.21), այլ ըսաւ` իբրեւ Աստուածամարդ, որովհետեւ
Աստուածամարդ Քրիստոսը ի´
ի´նքն էր որ Աստուածն ու
մարդը քովքով-քովի պիտի բերէր ու պիտի հաշտեցնէր: Իբրեւ
մարդ` Քրիստոսի «ծարաւ եմ»
եմ» խօսքը ուղղուած էր Աստուծոյ,
եւ իբրեւ Աստուած` Քրիստոսի «ծարաւ եմ»
եմ» խօսքը ուղղուած
էր մարդկութեան: Հետեւաբար, «ծարաւ եմ»
եմ» խօսքը ԱստուաԱստուա403

ծամարդ Քրիստոսը ինքն էր որ կ’
կ’արտասանէր, որովհետեւ
իրմով ու իր միջոցաւ էր որ Աստուած պիտի մօտենար մարմարդուն, եւ մարդը` Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Քրիստոս Աստուածամարդ էր: Ան
Աստուած ըլլալով` զԱստուած կը ներկայացնէր մարդկումարդկութեան, եւ մարդ ըլլալով` մարդկութիւնը կը ներկայացնէր
Աստուծոյ: Տակաւին, կարելի է խօսիլ իրեն համար գորգործածուող «մեռաւ»
մեռաւ» բառին համար: Քրիստոս չմեռաւ լոկ իբրեւ
մարդ, որովհետեւ եթէ
եթէ լոկ իբրեւ մարդ մեռաւ` ուրեմն մենք
չենք փրկուած, քանի միայն Աստուծոյ արիւնը կրնայ մեզ
փրկել: Իսկ եթէ ըսենք մեռաւ իբրեւ Աստուած` աստուածաաստուածաբանական սխալի մէջ կ’
կ’իյնանք, քանի Աստուած չի մեռնիր եւ
չի կրնար մեռնիլ: Քրիստոս իբրեւ մարդ կամ իբրեւ Աստուած
չմեռաւ, այլ`
այլ` մեռաւ իբրեւ Աստուածամարդ: Քրիստոսի մարմարմինը` աստուածային մարմին էր, եւ իր այդ մարմինն էր որ
մեռաւ խաչին վրայ, բայց անոր աստուածամարդկային
հոգին` ողջ մնաց, որովհետեւ հոգին չի մեռնիր, եւ հոգիով ալ
գնաց բանտարկուած հոգիներուն քարոզեց (Ա.Պետրոս 3.183.1819, 4.6):
4.6): Տակաւին կարելի է շատ բառեր կամ բացատրութիւն
բացատրութիւնթիւններ յիշել, որոնք Քրիստոսի մարդկային երեսը կը պարզեն,
բայց յիշեալ օրինակներով բաւարարուինք:
5) Ուրիշ կարեւոր նշում մը: Յիսուսի համար կ’
կ’ըսուի թէ
անօթեցաւ, մինչդեռ Ադամին ու Եւային համար չ’
չ’ըսուիր թէ
անօթեցան: Ուրեմն,
Ուրեմն, անոնց մեղքի մէջ իյնալը անօթութեան
հետեւանքով կամ ուրիշ կարիքի մը պատճառով չէր: Սա կը
նշանակէ, թէ անոնք իրենց ազատ կամքով ընտրեցին պատպատուիրանազանցութեան
ուիրանազանցութեան ճամբան: Հոսկէ կը սորվինք այն` թէ
Սատանան չի կրնար ստիպել մարդուն որ մեղք գործէ: ՄարՄարդը իր ազատ կամքով
կամքով մեղք կը գործէ: Օգոստինոս կ’
կ’ըսէ.

«Սատանան կրնայ առաջարկել մեզի որ մեղք գործենք, բայց
չի կրնար ստիպել որ գործենք»:
կ’ըսէ.
գործենք»: Ուրիշ տեղ Օգոստինոս կ’
«Ինչպէս չենք կրնար արգիլել թռչուններուն որ թռչին մեր
գլուխին վերեւ, բայց կրնանք արգիլել անոնց որ բոյն
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հաստատեն մեր գլուխին վրայ, նոյնպէս ալ, մենք չենք կրնար
արգիլել չար մտածումներուն յարձակումը մեր մտքին վրայ,
բայց կրնանք արգիլել որ անոնք բոյն հաստատեն մեր մտքին
մէջ»
մէջ»: Սատանան կրնայ բաղխել մեր սրտի դուռը, բայց չի
կրնար զայն խորտակելով ներս մտնել. դուռը անոր դիմաց
բանալը
բանալը կամ փակ պահելը մեր ազատ կամքին ձգուած է.
ուստի, ոչ ոք կրնայ արդարացում ներկայացնել
ներկայացնել իր գործած
մեղքերուն համար:

«Այն ատեն փորձիչը՝ Սատանան, մօտեցաւ իրեն եւ
ըսաւ.ըսաւ.- “Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, ըսէ՛ որ այս քարերը հաց
դառնան”»
(Մատթէոս 4.3):
դառնան”» (Մատթէոս

1) «Այն
«Այն ատեն»
ատեն» ըսելով`
ըսելով` պէտք է հասկնալ սաստիկ
կերպով Յիսուսի անօթենալէն ետք: Սատանան երբ գիտցաւ
որ Յիսուս շատ անօթեցած էր` մօտեցաւ անոր: Այլ խօսքով,
Չարը Յիսուսի անօթութիւնը տեսնելով` զայն փորձելու ճիշդ
պահը հասած համարեց: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Սատանան
կ’ընտրէ իր յարձակման պահն ու ժամը: Կը դիտէ ու կը
հետապնդէ մեզ: Երբ տեսնէ մեզ տկարացած` կը յարձակի ու
մեզ մեղքի կ’
կ’առաջնորդէ: Ան գիտցաւ Եւային տկար կողմը, եւ
ըստ այնմ որոշեց յարձակման
յարձակման պահը: Անոր տկար կողմը`
առանձին գտնուիլն էր: Աստուած
Աստուած Ադամն ու Եւան ստեղծած
էր որպէսզի անոնք մնայուն
մնայուն կերպով իրարու հետ ըլլային:
Երբ Եւա պահուան մը համար հեռացաւ Ադամէն` Սատանան
առիթը օգտագործեց եւ մօտեցաւ
մօտեցաւ Եւային ու զինք մեղքի
առաջնորդեց (Ծննդոց 3.13.1-6): Իսրայէլի
Իսրայէլի ժողովուրդը պատեպատերազմներու ընթացքին փոխանակ Աստուծոյ վստահելու`
վստահելու` իր
պատերազմիկներուն կը վստահէր,
վստահէր, եւ Սատանան գիտէր այդ
մէկը. ուստի ան Աստուծոյ իսկ թոյլտուութեամբ դրդեց
Դաւիթը մարդահամար կատարելու, եւ Դաւիթ կատարեց.
ատիկա պատճառ դարձաւ որ ամբողջ ժողովուրդը Աստուծոյ
պատիժին ենթակայ ըլլայ (Ա.Մնացորդաց
(Ա.Մնացորդաց 21.121.1-17: Բ.ԹագաԲ.Թագաւորաց 24.124.1-17): Անանիայի ու Սափիրա
Սափիրայի
դրամասիրուրայի մէջ դրամասիրու405

թիւն կար. Սատանան գիտէր ատիկա. զիրենք առաջնորդեց
դրամի սիրոյն սուտ խօսելու Պետրոս առաքեալին եւ ատիկա
իրենց մահուան պատճառ դարձաւ (Գործք 5.15.1-11): Յուդա ԻսԻսկարիոտացին նաեւ դրամասէր էր. Սատանան իր դրամասի
դրամասիսիրութենէն օգտուելով` զինք իր Տէրը մատնելու առաջնորդեց
(Յովհաննէս 13.27, 18.218.2-3): Եթէ մէկը անժուժկալ ըլլայ` դիւդիւրաւ կրնայ Սատանային կողմէ փորձու
փորձութեան
ձութեան մղուիլ: Պօղոս
առաքեալ իր խօսքը ուղղելով այր եւ կնոջ` կ’
կ’ըսէ. «Չըլլայ որ

Սատանան ձեզ փորձութեան մղէ` ձեր անժուժկալութենէն
օգտուելով»
օգտուելով» (Ա.Կորնթ
(Ա.Կորնթացիս
Ա.Կորնթացիս 7.5), եւայլն:
եւայլն: Հաւատացեալները

կեան-պէտք է քննեն իրենք զիրենք, գիտնալու համար իրենց կեան
քի տկար կէտերը, անպաշտպան
անպաշտպան երեսները, թոյլ կողմերը,
յատուկ ուշադրութիւն
ուշադրութիւն դարձնելու համար այդ կէտերուն,
երեսներուն ու կողմերուն, եւ աղօթքով
աղօթքով պաշտպանուելու
անոնց տկարութիւն
տկարութիւններուն
թիւններուն դէմ, որպէսզի
որպէսզի Սատանան չփորձէ
զիրենք հարուածել
հարուածել իրենց այդ տկար կէտերէն օգտուելով:
2) «Փորձիչը` Սատանան, մօտեցաւ իրեն»:
իրեն»: Մենք գիտենք
որ Յիսուս մինչեւ երեսուն տարեկան կ’
կ’ապրէր Նազարէթի մէջ
(Ղուկաս 2.39ո´չ
2.39-40): Ո´չ ներքին (Աւետարաններուն մէջ) եւ ո´
ալ արտաքին
արտաքին աղբիւրներուն մէջ կը կարդանք թէ Սատանան
մօտեցաւ ու փորձեց Յիսուսը նախքան անոր մկրտութիւնը:
Փորձութիւնները սկսան անոր երեսուն տարեկան ըլլալէն
ետք միայն: «Փորձիչը` Սատանան, մօտեցաւ իրեն»
Ասիրեն» Հօր Աստուծոյ եւ Յովհաննէս Մկրտիչի վկայութիւնները լսելէ ետք
միայն: Սատանան
Սատանան լսած էր թէ ինչպէս Յովհաննէս Մկրտիչ
յայտարարած էր թէ Յիսուս ինքն էր «Աստուծոյ գառնուկը, որ
աշխարհի մեղքը կը վերցնէ»
վերցնէ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 1.29), ծանուցած էր
նաեւ, թէ Յիսուս ի´
մկրտէ», եւ
ի´նքն է որ «Սուրբ Հոգիով պիտի մկրտէ»,
թէ` «Ի´նքն է Աստուծոյ Որդին»
(Յովհաննէս 1.331.33-34):
34): Այս բոբոՈրդին» (Յովհաննէս
լորը լսելով, Սատանան կորսնցուց իր համբերութիւնը եւ
եկաւ փորձելու ու քննութենէ անցնելու Յիսուսը: Կարեւոր
ճշմարտութիւ
ճշմարտութիւնը
է.թիւնը որ այս կէտէն կը սորվինք հետեւեալն է.406

Սատանան մեզ ալ փորձելու ու քննութենէ անցնելու կու գայ,
երբ տեսնէ որ Աստուած վկայութիւն կու
կու տայ մեր մասին, երբ
տեսնէ որ Աստուծոյ հաճութիւնը կը շահինք, երբ տեսնէ որ
Աստուծոյ կողմէ մեզի պարտականութիւն մը կը յանձնուի,
առաքելութիւն մը կը վստահուի:
3) Խօսինք «փորձիչ»
փորձիչ» բառին մասին առանձին: «Փորձիչ»
Փորձիչ»
բառը ցոյց կու տայ թէ Սատանան ինքն է որ կը փորձէ
մարդիկը:
մարդիկը: Աստուած ինք անձնապէս չի փորձեր մարդիկը,
բայց թոյլ կու տայ որ Սատանան եւ անոր չար ոգիները մեզ
փորձեն: Ի՞նչպէս կրնանք գիտնալ թէ ո´
ո´ր փորձութիւնները
Աստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած են, եւ ո´
ո´ր փորձութիւնները`
ուղղակիօրէն Սատանան ինքն է որ յառաջ կը քշէ: ՊատասՊատասխանը
խանը շատ պարզ է: Այն փորձութիւնները որոնք մեզ կը զօզօրացնեն, եւ որոնք կ’
կ’օգնեն մեզի տաշուելու ու Քրիստոսի
պատկերը դառնալու` Աստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած կը
նկատուին, իսկ այն փորձութիւնները որոնց նպատակը մեզ
կործանելն է` Սատանայէն են: Այսպէս, օրինակ.օրինակ.Եթէ փորձութ
փորձութիւն մը մեզ կը մղէ գողութիւն ընելու ու
հարստանալու, շնութեան մեղքին մէջ իյնալու, սուտ խօսելու,
Աստուծոյ հայհոյելու, մեր նմանը վիրաւորելու, այս եւ նման
մեղքեր դիւային են, եւ ուստի` Սատանայէն են: Իսկ եթէ կը
հալածուինք, կը բամբասուինք, կը վարկաբեկուինք, կը
մերժուինք,
մերժուինք, կ’
կ’անտեսուինք, ասոնք Աստուծոյ կողմէ թոյլ
տրուած փորձութիւններ են, որոնց նպատակն է մեր
հաւատքը զօրացնել, մեզ փորձութեանց դիմաց համբերող ու
հաստատուն դարձնել, մեզ նման փորձութիւններու միջոցաւ
մաքրել ու սրբել եւ իր Որդիին պատկերը դարձնել:
Կրնանք աւելի պարզ բացատրութեամբ մը ըսել.ըսել.- Եթէ կը
բամբասենք` ատիկա Սատանային կողմէ եկած փորձութիւն
մըն է, իսկ եթէ կը բամբասուինք` ատիկա Աստուծոյ կողմէ
թոյլ տրուած փորձութիւն
փորձութիւն մըն է, որուն եթէ համբերենք` կ’
կ’աճինք մեր սրբութեան
սրբութեան կեանքին մէջ: Եթէ կ’
կ’անիծենք` ատիկա
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Սատանային կողմէ եկած փորձութիւն մըն է, իսկ եթէ
կ’անիծուինք` ատիկա Աստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած փորձու
փորձուձութիւն մըն է, որպէսզի սորվինք մեզ անիծողը օրհնել, եւ ատիատիկա ընելով, դառնանք օրհնեալ Աստուծոյ` օրհնեալ զաւակնեզաւակները: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքերուն:
4) «Սատանան, մօտեցաւ
անապատին մէջ
մօտեցաւ իրեն»:
իրեն»: Յիսուս անապատին
իր ժամանակը կ'անցնէր աղօթքով, խոկումով, հսկումով ու
ծոմապահութեամբ, եւ ահա Սատանան մօտեցաւ անոր`
փորձելու համար զայն: Հոսկէ կը սորվինք, թէ աղօթքն ու ծոծոմապահութիւնը, ո´
ո´չ թէ Սատանան կը հեռացնեն մեզմէ, այլ
ընդհակառակը` մեզ անոր
անոր յարձակումին ենթակայ կը
դարձնեն: Աղօթել, կը նշանակէ` պատերազմ յայտարարել
Սատանային դէմ: Իսկ երբ աղօթքով պատերազմ կը յայտայայտարարենք անոր դէմ` ան բնականօրէն պիտի պատերազմի,
բայց պատերազմի դաշտէն պարտուած դուրս պիտի գայ,
որովհետեւ աղօթող մարդը Աստուծոյ պաշտպանութիւնն
պաշտպանութիւնն է
որ կը վայելէ: Եսայի մարգարէն կը հաստատէ թէ Աստուած
մեր թիկնապահն է (Եսայի 52.12): ԶԱստուած իբրեւ թիկնաթիկնապահ ունեցող մարդուն համար պարտութիւն չկա´
չկա´յ:
5) «Սատանան, մօտեցաւ իրեն»:
իրեն»: Այս բառերը պէտք չէ
մտածել տան մեզի, թէ Սատանան քառասնօրեայ պահեցոպահեցողութեան
ղութեան աւարտին միայն մօտեցաւ Յիսուսին ու փորձեց
զայն: Փորձութիւնները միայն երեք հատ չէին, եւ միայն
քառասնօրեայ պահեցող
պահեցողութեան
ողութեան աւարտին չէր որ փորձուփորձութիւնները
թիւնները սկսան: Փորձութիւնները սկսան առաջին իսկ օրէն:
Մարկոս Աւետարանիչը 1.131.13-ին մէջ կ’
կ’արձանագրէ, թէ Յիսուս
քառասուն
քառասուն օրեր շարունակ փորձուեցաւ Սատանային կողմէ,
եւ թէ ան գազաններուն, այսինքն` չար ոգիներուն հետ էր:
«Հետ էր»
էր» ըսելով, ըսել կ’
կ’ուզուի` թէ ան պայքարի մէջ էր չար
ոգիներուն դէմ: Այս իմաստով, Յիսուսի կրած փորձութիւնփորձութիւնները բազմաթիւ էին: Ինչպէս Գողիաթ քառասուն օր շարուշարունակ իրեն հետ մենամարտելու
մենամարտելու հրաւէր կարդաց ԻսրայէլացիԻսրայէլացի408

ներուն (Ա.Թագաւորաց 17.16), նոյնպէս ալ, Սատանան քաքառասուն օր շարունակ պայքարեցաւ Յիսուսի դէմ: ՓորձուՓորձութիւնները ո´
ո´չ միայն բազմաթիւ էին, այլեւ` բազմատեսակ:
Ղուկաս կը հաստատէ, թէ «Սատանան ամէն տեսակի փոր
փոր-

ձութիւն վերջացնելէ ետք` ժամանակուան մը համար հեռահեռացաւ Յիսուսէն»
Յիսուսէն» (Ղուկաս
(Ղուկաս 4.13): Մեր ալ կեանքին մէջ փորձուփորձու-

թիւնները կրնան բազմաթիւ ու բազմատեսակ ըլլալ: Այս
մասին երկու ամփոփ նշումներ.նշումներ.ա) Սատանան գիտէ որ հաւատացեալ մարդը կրնայ
չիյնալ մէկ կամ երկու անգամ զինք
զինք փորձելով: Ահա թէ ինչու
բազմաթիւ
բազմաթիւ անգամներ զայն կը փորձէ: Այսպէս, օրինակ, եթէ
մօտեցաւ
մօտեցաւ մեզի եւ փորձեց մեղքի առաջնորդել եւ մենք դէմ
դրինք իրեն, կը ձգէ կը հեռանայ (Յակոբոս 4.7), բայց ժամ մը
կամ երկու ժամ ետք կը դառնայ, տեսնելու համար թէ ի´
ի´նչ
վիճակի մէջ ենք:
ենք: Սատանան գիտէ որ մեղքը որուն մէջ կը
մերժենք իյնալ այս պահուս` քանի մը ժամ ետք կրնա´
կրնա´նք
իյնալ, եւ անոր համար ալ իր յարձակումները յաճախակի
կ’ընէ, մինչեւ որ մեզ մեղքի մէջ ձգէ, բայց եթէ հաստատ
մնանք, եւ Յիսուսի խաչին դիմաց ծնրադիր խոստովանինք
մեր տկարութիւնը եւ
եւ աղաչենք ու խնդրենք իր օգնութիւնը`
մեզ կը զօրացնէ Չարին ու անոր դրդումներուն դէմ:
բ) Յիշեցինք որ Ղուկաս կը հաստատէ, թէ Յիսուսի փորփորձութիւնները բազմատեսակ էին, այսինքն` տեսակաւոր, զազանազան: Արդարեւ, Սատանան մեզ միատեսակ փորձութեան
չ’ենթարկեր: Ան շատ լաւ գիտէ,
գիտէ, որ այսինչ մեղքին մէջ չինկող
հաւատացեալը` կրնայ ուրիշ մեղքի մէջ իյնալ: Ան լաւ կը
սերտէ հաւատացեալները, գիտնալու համար անոնցմէ իւրաիւրաքանչիւրին տկար կողմը, որպէսզի միշտ հոնկէ զիրենք մեղքի
առաջնորդէ: Հաւատացեալ մը կրնայ մէկ գետնի վրայ զօրեղ
ըլլալ, իսկ ուրիշ գետնի մը վրայ` տկար. կրնայ մէկ գետնի
վրայ հասուն ըլլալ, իսկ ուրիշ գետնի մը վրայ` տհաս ու
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խեղճ: Սատանան հաւատացեալներուն ճիշդ այս խեղճ երեսերեսներն է որ կը փորձէ գիտնալ, ըստ այնմ մղելու իր պայքարը:
6) «Սատանան, մօտեցաւ իրեն»:
«Մօտեցաւ»
Մօտեցաւ» բառը ցոյց
իրեն»: «Մօտեցաւ
կու տայ, թէ Սատանան
Սատանան երեւելի նիւթական պատկերով մը
եկաւ Յիսուսի մօտ: Ոմանք կը խորհին թէ անիկա մարդու
կերպարանքով եկաւ Յիսուսի մօտ. բայց աւելի հաւանական
կը նկատուի որ անիկա օձի կերպարանքով մօտեցած ըլլայ
Յիսուսին, ճիշդ ինչպէս օձի կերպարանքով մօտեցաւ Եւային:
Աւելի հաւանական կը նկատուի անոր համար` որ ՍատաՍատանան պէտք էր պարտութեան մատնուէր Յիսուսի կողմէ ճիշդ
իր այն պատկերով`
պատկերով` որով պարտութեան մատնեց Եւան:
Եւան:
7) «Սատանան, մօտեցաւ իրեն»:
«Մօտեցաւ»
Մօտեցաւ» բառը ցոյց
իրեն»: «Մօտեցաւ
կու տայ, թէ Յիսուսի վրայ յարձակումը դուրսէն տեղի ունեունեցաւ: Արդարեւ, փորձութիւնը արտաքին աշխարհէն անոր
վրայ եկաւ եւ ո´
ո´չ թէ իր ներքին աշխարհէն: Մարդոց պարապարագային, անոնց փորձութիւնները յաճախ նոյնինքն իրենց անանձերէն, այլ խօսքով` իրենց սիրտերէն կը բղխին, յառաջ կու
գան, կը ծնին. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ մարդիկ մեղքով լեցուն են,
եւ իրենց մէջ բարի
բարի բան չի բնակիր: Եթէ Պօղոս առաքեալին
պէս մէկը ինքն իր մասին խօսելով կ’
կ’ըսէ` «Իմ մարմինիս մէջ
ոեւէ բարի բան չկայ»
չկայ» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 7.18), որքա՜ն աւելի մենք
պէտք է խոնարհութիւնը եւ միաժամանակ քաջութիւնը ունեունենանք նոյն բանը հաստատելու: Յիսուս ներքնապէս կատարեկատարելապէս
լապէս մաքո´
մաքո´ւր էր, սո´
սո´ւրբ էր, անմե´
անմե´ղ էր, եւ հետեւաբար,
անոր կրած փորձութիւնը չէր կրնար իր ներսիդիէն յառաջ
եկած ըլլալ: Յիսուս ներքնապէս կատարեալ խաղաղութիւն
ունէր, քանի չունէր մեղք. մե´
մե´ղքն է որ մարդուն ներքին խախաղաղութիւնը կը խանգարէ: Մարդը սակայն, կրնայ ներքնաներքնապէս խաղաղ չըլլալ, որովհետեւ կրնայ մեղք կամ մեղքի
ազդեցութիւն ունենալ իր մէջ: Պօղոս առաքեալ ինքն իսկ ցոյց
կու տայ, թէ ինք ունէր այդ ներքին պայքարը. «Իմ մարմինիս

անդամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը, որ իմ մտքիս
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ընդունած օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս գերի կը պահէ
մեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ է»
է» (Հռ
(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս

7.23): Այստեղ կ'ուզեմ հետեւեալ շատ կարեւոր հարցը դնել
ձեր առջեւ. կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն թէ Սատանայ եւ չար
ոգիներ չկան: Սիրելիներ, եթէ Սատանայ եւ չար ոգիներ չկան,
հապա ո՞վ փորձեց Յիսուսը: Եթէ Սատանային գոյութիւնը
ուրանանք` Յիսուսի դէմ մեղանչած կ'ըլլանք, կամ աւելի
ճիշդը` Յիսուսի մեղաւոր ըլլալը յայտարարած կ'ըլլանք,
որովհետեւ, եթէ Սատանայ չկայ` կը նշանակէ թէ Յիսուսի
կրած փորձութիւնը նոյնինքն Յիսուսի ներսիդիէն եկաւ, ՅիՅիսուսի մէջէն յառաջ եկաւ, Յիսուսի
Յիսուսի սրտէն ծնունդ առաւ: Եթէ
յարձակումը դուրսէն չէր` ուրեմն անոր ներսիդիէն էր: Եթէ
փորձութիւնը արտաքին աշխարհէն չեկաւ` ուրեմն Տիրոջ
ներքին աշխարհէն յառաջ եկաւ: Տեսէ´
Տեսէ´ք, հետեւաբար, թէ
որքա՜ն վտանգաւոր բան է Սատանային ու անոր չար ոգիոգիներուն գոյութիւնը ուրանալը: Վտանգաւոր բան է, որովհետեւ
Սատանային գոյութիւնը ուրանալը` Յիսուսի ներքին աշաշխարհի մաքրութիւնը ուրանալ կը նշանակէ:
Աստուածաշունչ մատեանը բազմահարիւր անգամներ
ակնարկութիւն կ'ընէ Սատանային եւ անոր չար ոգիներուն:
Չեմ ուզեր այս մասին ընդարձակօրէն խօսիլ: Այստեղ պարպարզապէս կ'ուզեմ հաստատել, թէ Սատանան նախապէս քերովքերովբէ մըն էր (Եզեկիէլ 28.14), որուն անունն էր Արուսեակ (Եսայի
14.12): Նկատի պէտք է առնել որ Աստուածաշունչը սերովբէ
կամ քերովբէ անունը երբեք չէ գործածած ոեւէ մարդ արաարարածի համար: Այս ճշմարտութիւնը մեր միտքին
միտքին մէջ ունենալը
կ’օգնէ մեզի վստահօրէն գիտնալու, որ այստեղ խօսքը կը
վերաբերի Սատանային: Աստուած խօսելով Սատանային
մասին` կ’
կ’ըսէ. «Դուն տարածուած ու ծածկող քերովբէ մըն էիր

ու ես քեզ դրի: Դուն Աստուծոյ սուրբ լերանը վրայ էիր, դուն
հրեղէն քարերուն մէջտեղերը կը շրջէիր:
շրջէիր: Դուն ճամբաներուդ
մէջ կատարեալ էիր, քու ստեղծուած օրէդ մինչեւ այն օրը, երբ
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քու վրադ անօրէնութիւն գտնուեցաւ»
28.14-15):
15): ԿաԿագտնուեցաւ» (Եզեկիէլ 28.14րեւոր կը նկատեմ լոկ քանի մը բառերով իմաստը ներկաներկայացնել այս հաստատումին.հաստատումին.«Դուն տարածուած ու ծածկող»:
պարզեն
ծածկող»: Այս բառերը կը պարզեն
այն լայնածաւալ իշխանութիւնն ու իրաւասութիւնը որ
Արուսեակ քերովբէն
քերովբէն ունէր: Աստուծոյ ներկայութեան մէջ
անոր դիրքն է որ կը բացայայտեն:
«Ես քեզ դրի»:
դրի»: Այս խօսքը համազօր է ըսելու` «Ե´ս քեզ
ստեղծեցի, ե´
ե´ս քեզ լիազօրեցի, ե´
ե´ս քեզ նշանակեցի այն
դիրքին ու այն պաշտօնին
պաշտօնին վրայ որ ունիս»:
ունիս»:
«Դուն Աստուծոյ սուրբ լերանը վրայ էիր»:
էիր»: Աստուծոյ
սուրբ լեռը` Աստուծոյ բնակութիւնը եւ Աստուծոյ ներկայուներկայութիւնը կը ներկայացնեն: Հետեւաբար, այստեղ ըսել կ'ուզուի.
«Դուն, ո´
ո´վ Արուսեակ, Աստուծոյ ներկայութեան մէջ կը բնաբնակէիր, Աստուծոյ բնակած տեղը կը բնակէիր»:
բնակէիր»:
շրջէիր»: Այս
«Դուն հրեղէն քարերուն մէջտեղերը կը շրջէիր»:
խօսքով կ'ակնարկու
կ'ակնարկուի
ակնարկուի Արուսեակ քերովբէին հրեղէն էութեան
եւ մեծ փառքին:

«Դուն ճամբաներուդ մէջ կատարեալ էիր, քու ստեղծուած
գտնուե-օրէդ մինչեւ այն օրը, երբ քու վրադ անօրէնութիւն գտնուե
ցաւ»:
ցաւ»: Այս հաստատումով մեզի
մեզի կ'ըսուի, թէ Արուսեակ քերով
քերով-

բէն կատարեալ էր, իր մէջ չունէր մեղք ու անօրէնութիւն, իր
ստեղծուած օրէն մինչեւ այն օրը որ իր վրայ «անօրէնութիւն
գտնուեցաւ»
գտնուեցաւ»:
Իսկ ի՞նչ էր այն անօրէնութիւնը որ գտնուեցաւ ԱրուսԱրուսեակ քերովբէին վրայ եւ զինք Սատանայի վերածեց: Այս հարհարցումին պատասխանը կը կարդանք Եսայի մարգարէութեան
մէջ որ կ’
կ’ըսէ. «Ով առտուն ծագող Արուսեակ, ի՜նչպէս երկիներկին-

քէն ինկար ու մինչեւ գետինը կործանեցար, դուն որ ազգերը
նկուն կ’
կ’ընէիր: Դուն սրտիդ մէջ ըսած էիր. “Երկինք պիտի ելելլեմ ու իմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր պիտի բարձրացըբարձրացընեմ եւ ժողովի լեռը, հիւսիսի քովերը պիտի բնակիմ. ամպերու
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բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմ, Բարձրելոյն պիտի
նմանիմ”
կ’իջնես, գուբին խորունկ տեղետեղենմանիմ” բայց ահա դժոխքը կ’
րը»
րը» (Եսայի
(Եսայի 14.1214.12-15): Եթէ հպանցիկ ակնարկ մը նետենք

Արուսեակին արտասանած այս խօսքին վրայ,
վրայ, յստակ կը
դառնայ թէ ի´
ի´նչ էր այն «անօրէնութիւնը որ գտնուեցաւ»
գտնուեցաւ» իր
վրայ: Այն անօրէնութիւնը կը կայանար իր Աստուած ըլլալու
փափաքին ու ճիգին մէջ: Իր արտասանած խօսքին քննութիւ
քննութիւթիւնը ա´
ա´յդ է որ
որ ցոյց կու տայ: Այսպէս, օրինակ.օրինակ.«Երկինք պիտի ելլեմ»
համազօր է
ելլեմ» բացատրութիւնը, համազօր
ըսելու` «Աստուծոյ պիտի ելլեմ, Աստուծոյ պիտի հասնիմ,
Աստուծոյ գահը պիտի գրաւեմ»
գրաւեմ»:

«Իմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր պիտի բարձրացըբարձրացընեմ»:
նեմ»: Այստեղ աստղերը` հրեշտակները իրենք են: ԱստուաԱստուա-

ծաշունչը յաճախ «աստղ»
աստղ» բառը կը գործածէ հրեշտակներուն
համար (Յոբ 38.7: Մատթէոս
Մատթէոս 2.2, 9, 10: Յայտնութիւն 1.20,
12.4): Անոնց աստղ կոչումը կը տրուի իրենց լուսեղէն էուէութեան պատճառով: «Իմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր
պիտի բարձրացնեմ»
բարձրացնեմ» բառերը, հետեւաբար, ցոյց կու տան, որ
Արուսեակ քերովբէն ուզեց կատարելապէս տիրել եւ իշխել
Աստուծոյ հրեշտակներուն
հրեշտակներուն անհամար բանակներուն վրայ,
բան մը, որ Աստուծոյ իրաւասութեան սահմանէն ներս կ'իյկ'իյնար եւ կ’իյնայ:
«Ամպերու բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմ»:
ելլեմ»: Եթէ
երբեք մտաբերենք որ ամպը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ
ներկայութիւնը եւ յիշենք որ ամպը յաճախ կ’
կ’ընկերանար
աստուածային երեւումներուն (Սաղմոս 104.3: Եսայի 19.1:
Ելից 16.10: Ղեւտացւոց 16.2: Բ.Օրինաց 33.26: Ողբ 3.44:
Դանիէլ 7.13: Նեհեմիա 1.3: Մատթէոս 17.5: Ղուկաս 21.27:
Գործք 1.9: Յայտնութիւն 1.7), այն ատեն պարզ կը դառնայ, որ
ամպին վրայ ելլել, կը
կը նշանակէ փորձել Աստուած ըլլալ:
ըլլալ:
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Արուսեակին վերջին խօսքը`
խօսքը` «Բարձրելոյն պիտի նմանմանիմ»,
նիմ», շատ յստակ է, եւ հետեւաբար, բացատրութեան չի կակարօտիր:
8) Յիսուս առանձին էր երբ Սատանան մօտեցաւ անոր`
փորձելու համար զայն: Ուրեմն, առանձնութիւնը չի հեռացըհեռացըներ մեզմէ Սատանան: Շատեր կը խորհին, որ եթէ հեռու
մնան մարդոցմէ` հեռու կը մնան մեղքէն, որովհետեւ, ինչպէս
իրենք իսկ կը հաստատեն, մարդիկը իրենք են որ զիրենք
մեղքի կ’
կ’առաջնորդեն: Երկու ամփոփ նշումներ.նշումներ.ա) Մարդիկ չեն կրնար մեզ մեղքի առաջնորդել, եթէ մենք
չուզենք եւ մերժենք առաջնորդուիլ: Ո´
Ո´չ չար մարդիկ եւ ո´
ո´չ ալ
չար ոգիներ կրնան ստիպել մեզի որ մեղք գործենք, եթէ մենք
անձնապէս կը զզուինք ու կը զգուշանանք մեղքէն: Աստուած
Սատանային չէ տուած մեզ փորձելու կամ մեղքի մէջ ձգելու
զօրութիւն կամ իշխանութիւն: Աստուած Սատանային միայն
արտօնութիւն տուած է: Մարդիկ իրենք ալ չունին մեզ մեղքի
մէջ ձգելու զօրութիւնն ու իշխանութիւնը: Մեղք գործելը մեր
ազատ կամքով միայն կ’
կ’ըլլայ: Այս մասին քիչ մը աւելի
մանրամասն խօսած ենք: (Տե´
(Տե´ս 4.14.1-ի բացատրութիւնը, թիւ 4`
«զ» բաժինը: Եւ 4.24.2-ի բացատրութիւնը, 55-րդ կէտ):
բ) Մարդոց մէջ ապրիլը չէ որ մեզ մեղքի կ’առաջնորդէ,
այլ` մեր միտքը ինք: Եթէ մեր մտքի ղեկը չենք յանձնած Սուրբ
Հոգիին առաջնորդութեան` միշտ ալ մեր մէջ դէպի մեղքը
հակելու տրամադրութիւն պիտի ըլլայ: Մեղքէն հեռու մնալու
համար, Պօղոս առաքեալ կը պատուիրէ չյարաբերիլ մեղքով
լեցուն մարդոց հետ (Ա.Կորնթացիս 5.9): Մեղքի կեանքը սիսիու-րող ու մեզ մեղքի առաջնորդող մարդոց հետ չյարաբերիլը ու
րիշ բան է, մեղաւորներէն հեռանալը` ուրիշ բան: Առաքեալը
դիտել կու տայ, որ եթէ ուզէինք մեղաւորներէն հեռանալ`
ստիպուած պիտի ըլլայինք այս աշխարհէն հեռանալու
(Ա.Կորնթացիս 5.10): Չե´
Չե´նք կրնար
կրնար մեղսասէրներէն հեռանալ,
բայց կրնա´
կրնա´նք անոնց հետ չյարաբերիլ: Հաւատացեալ մարդը
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պէտք է ինքզինք անաղարտ պահէ` մեղքով աղարտուած այս
աշխարհին մէջ: Ինչպէս Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ,
ինքզինք պահեց անապական այս ապականացեալ աշխարաշխարհին մէջ, նոյնպէս ալ, ապականացեալ
ապականացեալ այս աշխարհին մէջ,
հաւատացեալ մարդը պէտք է ինքզինք
ինքզինք հեռու պահէ մեղքի
ապականութենէն եւ ապականեցնող մեղքէն: Դարձեալ, ինչինչպէս Քրիստոս իր վրայ առաւ մեր մահկանացու մարմինը,
բայց անմահի պէս ապրեցաւ ու գործեց, որովհետեւ ենթակայ
չեղաւ մեղքի բռնադատութեան, նոյնպէս ալ, մենք` հաւատահաւատացեալներս, թէպէտ մահկանացու` բայց կրնանք անմահի նման
ու անմահութեան համար ապրիլ: Դարձեալ, ինչպէս փոշիին
մէջ գտնուող ադամանդը կը պահէ իր գեղեցկութիւնն ու արարժէքը, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի զաւակները որոնք կը գտնուին
մեղքի ու անօրէնութեան փոշիով ծածկուած այս աշխարհին
մէջ, պէտք է պահեն իրենց հոգեկան գեղեցկութիւնն ու արարժէքը, եւ թոյլ չտան որ մեղքը տգեղցնէ իրենց սիրտն ու հոգին:
9) «Եթէ Աստուծոյ Որդի ես...
ես...»
...»: Ինչո՞ւ համար Սատանան
կը գործածէ «եթէ»
եթէ» բառը: Արդեօք վստահ չէ՞ր կամ չէ՞ր գիտեր
որ Յիսուս Աստուծոյ
Աստուծոյ Որդին էր:
էր: Այս մասին երեք տեսակէտտեսակէտներ կան.
կան.ա) Կան մեկնիչներ, որոնք կ’
կ’ըսեն թէ Սատանան գիտէր
որ Յիսուս խոստացեալ Մեսիան էր, բայց չէր գիտեր թէ արարդեօք Յիսուս ճշմարտապէ՞ս Աստուծոյ Որդին էր, թէ`
որդեգրուած Որդի էր: Սատանան գիտէր որ Յիսուս խոստացխոստացեալ Մեսիան էր,
էր, որովհետեւ տեսած էր թէ ինչպէս Մարիամ
անարատ յղութեամբ մը ծնունդ տուած էր անոր, տեսած էր
մոգերուն գալուստն ու աստղին կապակցութեամբ անոնց
տուած վկայութիւնը, լսած էր Հօր Աստուծոյ վկայութիւնը
վկայութիւնը
անոր մասին` «Ատիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեհաճեցայ»:
ցայ»: Լսած էր նաեւ Յովհաննէս Մկրտիչի վկայութիւնը
Յիսուսի մասին (Յովհաննէս 1.321.32-34):
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բ) Եւ կան անոնք` որոնք կ’
կ’ըսեն, թէ Սատանան վստահ
չէր կամ չէր գիտեր թէ ի՞նչպէս պէտք էր հասկնալ «Աստուծոյ
Որդի»
Որդի» հաստատումը կամ վկայութիւնը. արդեօք Աստուծոյ
Որդի կոչուած էր հաւատքի կեանք ապրած
ապրած ըլլալո՞ւն համար,
Աստուծոյ հաճութիւնը շահած ըլլալո՞ւն համար, կամ արդեօք
որդեգրուա՞ծ Որդի էր: Սատանան լսած էր թէ ինչպէս Հայրն
Աստուած Յիսուսը կոչած էր իր սիրելի Որդին, բայց հիմա ան
կը տեսնէր Յիսուսը անօթի վիճակի մէջ, եւ վստահաբար կը
խորհէր թէ Աստուած չ’
չ’անօթենար,
անօթենար, եւ եթէ Աստուած չ’
չ’անօթեանօթենար` հապա ո՞վ էր Յիսուս որ հիմա անօթեցած էր: Այս
իրողութիւնը կրնայ պատճառ դարձած ըլլալ որ Սատանան
տարակուսանքի մէջ ինկած ըլլայ, եւ անոր համար ալ, «եթէ
Աստուծոյ Որդի ես»
ես» խօսքով մօտենայ անոր:
գ) Ուրիշներ կ’
կ’ըսեն, թէ Սատանան գիտէր
գիտէր որ Յիսուս ԱսԱստուծոյ Որդին էր, բայց ան «եթէ»
եթէ» բառին գործածութեամբ,
ուզեց Յիսուսին մէջ կասկած արթնցնել իր Աստուածորդիու
Աստուածորդիուութեան կապակցաբար: Ես երրորդ այս տեսակէտն է որ ճիշդ կը
գտնեմ, եւ այս մասին խօսած եմ: (Տե´
(Տե´ս 4.14.1-ի բացատրութիւնը,
բացատրութիւնը,
թիւ 1): Սատանան խորհեցաւ որ եթէ յաջողէր Յիսուսի մէջ
կասկած արթնցնել իր Աստուածորդիու
Աստուածորդիութեան
ութեան կապակցաբար,
ձախողութեան դատապարտած պիտի ըլլար Աստուծոյ փըրփըրկագործական ամբողջ ծրագիրը: Հեղինակ մը ըսած է. «Եթէ
Աստուծոյ Որդի ես»
ես» բառերը, պէտք է հասկնալ` «Քանի
Աստուծոյ Որդի ես»
ես» իմաստով:
10) Եկէք ընդարձակենք յիշեալ կէտերէն` վերջինը: 4.14.1-ի
բացատրութիւնը
բացատրութիւնը տուած ատեննիս, բացատրեցինք, թէ ՍաՍատանան ուզեց կասկած յառաջացնել
յառաջացնել Յիսուսի մէջ` իր Հօրմէն
լսած վկայութեան վերաբերեալ.
վերաբերեալ. «Ատիկա է իմ սիրելի Որդիս,
որուն ես հաճեցայ»:
հաճեցայ»: Ի՞նչ կ’
կ’ըլլայ մեր վերաբերմունքը եթէ
եթէ ան
ուզէ մեր մէջ կասկած արթնցնել Աստուծոյ սիրոյն հանդէպ,
Աստուծոյ
Աստուծոյ սիրելի զաւակները ըլլալու մեր պարգեւին հանհանդէպ: Ի՞նչ կ’
կ’ըլլայ մեր պատասխանը եթէ նեղութեան մէջ եղած
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ատեննիս, Սատանան մօտենայ մեզի ու փսփսայ մեր ականջականջներուն` «Եթէ Աստուծոյ որդի ես,
չ’օգներ Աստուած,
ես, ինչո՞ւ չ’
ինչո՞ւ չ’
չ’ազատեր քեզ նեղութենէդ»
նեղութենէդ»: Ի՞նչ կը պատասխանենք
Չարին, երբ մարդոց կողմէ անարդարօրէն հալածուած ատենատեննիս կը խօսի մեր միտքերուն` «Եթէ Քրիստոսի հետեւորդ մըն

ես, ինչո՞ւ Քրիստոս չի պաշտպաներ քեզ քու հակառակորդ
հակառակորդկորդներուդ դէմ»:
դէմ»:

Սիրելի ընթերցող, երբ
երբ մարդիկ քեզ ատեն, Սատանան
առիթէն օգտուելով, կը մօտենայ ու կը փորձէ կասկած
արթնցնել մէջդ` քեզի հանդէպ Աստուծոյ ունեցած սիրոյն
նկատմամբ:
Երբ մարդիկ սկսին արժէք չտալ քեզի, Սատանան առիառիթէն օգտուելով, կը մօտենայ
մօտենայ ու կը փորձէ կասկած արթնցնել
մէջդ` թէ դուն արժէք
արժէք ես Աստուծոյ համար:
Երբ մարդիկ սկսին քեզ մերժել ու հալածել, Սատանան
առիթէն օգտուելով, կը մօտենայ ու կը փորձէ զգացնել տալ
քեզի Աստուծոյ կողմէ մերժուած:
Երբ հիւանդ ըլլաս կամ ցաւի մէջ, Սատանան առիթէն
օգտուելով, կը մօտենայ
մօտենայ ու կը փորձէ կասկած արթնցնել
մէջդ` Աստուծոյ
Աստուծոյ հայրական գուրգուրանքին ու հոգատարուհոգատարութեան նկատմամբ:
Առանց օրինակները բազմացնելու, կարեւոր է գիտնալ,
նեղու-թէ երբ վիրաւոր վիճակի մէջ ենք, երբ հալածական ու նեղու
թեան մէջ ենք, երբ դէմ յանդիման կը գտնուինք աղքատուաղքատութեան կամ հիւանդութեան, Սատանան գիտէ որ կրնանք
կրնանք
տկարացած ըլլալ, եւ ուստի առիթէն օգտուելով կը մօտենայ
մեզ մեղքի մէջ ձգելու: Հետեւաբար, երբ տկար զգանք,
չսպասենք մեղքի յարձակումին` անկէ ետք միայն աղօթքի
նուիրուելու համար, այլ սկիզբէն աղօթքի կանգնինք եւ ԱսԱստուծոյ օգնութիւնը հայցենք ընդդէմ մեղքի յարձակումներուն:
յարձակումներուն:
Անոնք որոնք մեղքի յարձակումներուն ենթակայ ըլլալէ ե´
ե´տք
կը սկսին աղօթել, կը նմանին այն մարդոց` որոնք թշնամինեթշնամինե417

րուն կողմէ յարձակումի ենթակայ ըլլալէ ետք միայն կը սկսին
զէնք փնտռել, իրենք զիրենք պաշտպանելու համար թշնաթշնամիներուն դէմ: Յիսուս պատուիրեց որ աղօթենք,
աղօթենք, որպէսզի
փորձութեան մէջ չիյնանք, եւ ո´
ո´չ թէ աղօթենք` փորձութեան
մէջ իյնալէ ետք (Մատթէոս 26.41):
11) «Եթէ Աստուծոյ Որդի ես...
ես...»
...»: Խօսինք այս բառերուն
Սուրբ Գրային եւ աստուածաբանական
աստուածաբանական իմաստին մասին.մասին.ա) Քրիստոսի համար գործած
գործածուած
ծածուած «Աստուծոյ Որդի»
Որդի» բաբառերը
ռերը կը պարզեն Քրիստոսի դիրքը Հօր Աստուծոյ յարաբերայարաբերաբար: Նոր Կտակարանը բազմիցս
բազմիցս կը հաստատէ թէ Քրիստոս
Աստուծոյ Որդին է: Յիշենք քանի մը օրինակներ.օրինակներ.Այլակերպութեան ժամանակ Հայրը վկայեց թէ Քրիստոս
իր Որդին է. «Այս է իմ սիրելի Որդիս...»
Որդիս...» (Մատթէոս
(Մատթէոս 17.5):
Մարկոս իր Աւետարանը
Աւետարանը կը սկսի վկայելով թէ Քրիստոս
Աստուծոյ Որդին է, եւ թէ իր Աւետարանը` Աստուծոյ Որդիին
Աւետարանն է. «Այսպէս կը սկսի Աստուծոյ Որդիին` Յիսուս
Քրիստոսի Աւետարանը»
Աւետարանը» (Մարկոս
(Մարկոս 1.1):
Քրիստոս ինք եւս հաստատեց, թէ ինք Աստուծոյ Որդին
է. «Ըսի որ Աստուծոյ Որդին եմ»
եմ» (Յովհաննէս 10.36):
Չար ոգիները յայտարարեցին թէ Քրիստոս Աստուծոյ
Որդին է. «Ի՞նչ կ’
կ’ուզես մեզմէ, Յիսո´
Յիսո´ւս, Աստուծո´
Աստուծո´յ Որդի...»
Որդի...»
(Մատթէոս 8.29):
Քրիստոս կոչ ուղղեց բժշկուած ի ծնէ կոյր մարդուն հահաւատալու Աստուծոյ Որդիին. «Դուն կը հաւատա՞ս Աստուծոյ
Որդիին»
Որդիին» (Յովհանն
(Յովհաննէս
Յովհաննէս 9.35):
Կայիափա քահանայապետը հարցուց Յիսուսին եթէ երերբեք Աստուծոյ Որդին է. «Դո՞ւն ես Քրիստոսը, օրհնեալ
Աստուծոյ Որդին»
Որդին», եւ Յիսուս հաստատեց ըսելով. «Ես եմ»
եմ»
(Մարկոս 14.6114.61-62: Մատթէոս 26.6326.63-64: Ղուկաս 22.70):
Փոթորիկի խաղաղեցումէն ետք, աշակերտները երկըրերկըրպագեցին
պագեցին Յիսուսի եւ ըսին. «Իսկապէս դուն ես Աստուծոյ
Որդին»
Որդին» (Մատթէոս
(Մատթէոս 14.33):
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Երբ Յիսուս հարցուց իր աշակերտներուն թէ իրենք ի՞նչ
կ’ըսեն իր ինքնութեան մասին` Պետրոս պատասխանեց.
«Դուն Քրիստոսն
(Մատթէոս
Քրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ Որդին»
Որդին» (Մատթէոս
16.16):
Գաբրիէլ հրեշտակը Մարիամին ըսաւ, որ իր ծնելիք
զաւակը «սուրբ է եւ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուի»
(Ղուկաս
կոչուի» (Ղուկաս
1.35):
Պօղոս առաքեալ հաստատեց, թէ ինք իր կեանքը կ’
կ’ապրի
«հաւատալով Աստուծոյ Որդիին»
(Գաղատացիս 2.20):
Որդիին» (Գաղատացիս
Ան նաեւ ըսաւ թէ իրենց հաւատքը լքողները` «Վերստին
խաչը կը հանեն Աստուծոյ Որդին»
Որդին» (Ե
(Եբրայեցիս 6.6):
Յովհաննէս առաքեալ խօսելով յաւիտենական կեանքին
մասին` ըսաւ. «Ով որ Աստուծոյ Որդին իր մէջ ընդունած է`
այդ կեանքը ունի»
ունի» (Ա.Յովհաննէս
(Ա.Յովհաննէս 5.12): Եւայլն:
Եւայլն:
բ) Կարեւոր է հաստատել,
հաստատել, թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին
է իր բնութեամբ, իսկ մարդիկ իրենք` Աստուծոյ որդի
որդիներն ու
դուստրերը կ’
կ’ըլլան որդեգրութեամբ
որդեգրութեամբ (Հռոմայեցիս 8.23), եւ
ատիկա կ’
կ’իրականանայ,
իրականանայ, նախ, Քրիստոսի հանդէպ իրենց
ցուցաբերած հաւատքին իբրեւ արդիւնք. «Զինք ընդուընդու-

նողներուն եւ իրեն հաւատացողներուն
հաւատացողներուն իշխանութիւն տուաւ
Աստուծոյ որդիները ըլլալու»
ըլլալու» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 1.12: Գաղատացիս

3.26: Եփեսացիս 1.5): Եւ երկրորդ, իրենց հանդէպ Հօր ԱստուԱստուծոյ ունեցած սիրոյն իբրեւ արդիւնք. «Տեսէք թէ ինչպիսի՜ սիսի-

րով Հայրը մեզ սիրեց, ուզելով որ Աստուծոյ որդիներ կոչուինք
եւ արդարեւ Աստուծոյ
Աստուծոյ որդիներն ենք»
ենք» (Ա.Յովհաննէս
(Ա.Յովհաննէս 3.1):

գ) Հաստատեցինք, թէ Յիսուս
Յիսուս Աստուծոյ Որդին է իր բնուբնութեամբ: Ի՞նչ պէտք է հասկնալ այս բացատրութեամբ: Կը հասհասբնութե-կընանք թէ Յիսուս Հօր Աստուծոյ բնութենէն է, անոր բնութե
նակից է, այլ խօսքով` անոր հետ մէ´
մէ´կ եւ նո´
նո´յն բնութիւնը
ունի: Յունարէն բնագիրին մէջ, Յովհաննէս 1.181.18-ին մէջ կը
կարդանք, թէ
թէ Որդին «Հօրը ծոցն է»,
է», այսինքն` Հօրը ծոցին մէջն
է: Այս բացատրութիւնը շատ ուժեղ կերպով կը հաստատէ, թէ
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օրի-Յիսուս Հօրը բնութենէն է ու անոր բնութիւնը ունի: Տանք օրի
նակ մը: Երբ ծնող մը զաւակ ծնի` այդ զաւակը իր մօրը մարդմարդկային բնութիւնը կ’
կ’ունենայ: Այլ խօսքով, մարդէն
մարդէն ծնածը`
մարդ կ’
կ’ըլլայ եւ մարդ կը սեպուի: Արդ, ինչպէս մարդէն
ծնածը` մարդ կ’
կ’ըլլայ, նոյնպէս ալ, Աստուծմէ ծնածը` ԱստԱստուած կ’
կ’ըլլայ: Ահա թէ ինչու եկեղեցւոյ հայրերը մեր
«Հաւատամք»
Հաւատամք»ին մէջ Յիսուսի վերաբերեալ կ’
կ’ըսեն. «Աստուած

յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ`
ճշմարիտ` յԱստուծոյ
ճշմարտէ»,
ճշմարտէ», թարգմանաբար` «Աստուած է` Աստուծմէ ծնած,
Լոյս է` Լոյսէն յառաջ եկած: Ճշմարիտ Աստուծմէն ծնած
ճշմարիտ Աստուած է»:
է»:

դ) Երբ Յիսուսի համար կ’
կ’ըսենք թէ Հօրմէն ծնած է, անոր
ծնունդը պէտք չէ հասկնանք մարդկային ծնունդի մը հասկահասկացողութեամբ: Մարդը որ
որ կը ծնի` ունի սկիզբ, բայց Աստուծոյ
Որդիին ծնունդը Հօր Աստուծմէ չունի սկիզբ: Որդին իր ծնունծնունդով անսկիզբ է: Ծնող մը ունի իր սկիզբը, եւ քանի ունի իր
սկիզբը, բնականօրէն անկէ ծնած զաւակն ալ կ’
կ’ունենայ իր
սկիզբը. բայց Հայրն Աստուած անսկիզբ ըլլալով` իրմէ ծնած
իր Որդին ալ անսկիզբ կ’
կ’ըլլայ: Քանի Որդին իր սկիզբը ունի
անսկիզբ կամ սկիզբ չունեցող Հօրը
Հօրը մէջ` բնականօրէն իր
կարգին
կարգին կ’
կ’ըլլայ անսկիզբ, այսինքն` սկիզբ չունեցող, այլ խօսխօսքով` յաւիտենական: Յաւիտենական Հօրմէն ծնած Որդին`
յաւիտենակա
յաւիտենակա´
նակա´ն Որդի կ’
կ’ըլլայ: Եւ քանի յաւիտենական
յաւիտենական է`
ուրեմն Աստուած է, որովհետեւ յաւիտենականութիւնը միայն
Աստուծոյ
Աստուծոյ յատկանիշն է: Եկեղեցին Որդիին ծնունդին վերավերաբերեալ`
բերեալ` կ’
կ’ըսէ. «Որդին Հօրմէն ծնած է անժամանակապէս»:
անժամանակապէս»:
Հայրը անժամանակ է, այսինքն` ժամանակի սահմաններէն
դուրս է, քանի յաւիտենական է. Որդին ալ, անժամանակ
անժամանակ ԱսԱստուծմէ ծնած ըլլալով` անժամանակ է, յաւիտենական է, իսկ
յաւիտենականութիւնը չունի սկիզբ եւ չունի վախճան: Պօղոս
առաքեալ խօսելով Մելքիսեդեկի մասին որ զՔրիստոս կը
ներկայացնէ կամ նոյնինքն Քրիստոսն է` կ’
կ’ըսէ. «Իր կեանքին
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ո´չ սկիզբը գիտենք եւ ո´
ո´չ ալ վախճանը: Նման է Աստուծոյ
Որդիին. մշտնջենաւոր քահանայ է»
է» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 7.3):

ե) Որդիին ծնունդը Հօրմէն նիւթական հասկացողութիւն
չունի, եւ ուստի երբ կը խօսինք իր ծնունդին մասին, երբեք
պէտք չէ մտածենք որ իր ծնունդը` զինք աւելի ստորադաս կը
դարձն
դարձնէ քան իր Հայրը: Երբ կ’
կ’ըսենք թէ Որդին Հօրմէն ծնած է,
խորքին մէջ պարզապէս ըսել կ’
կ’ուզենք թէ իր Հօրը բնութենէն
է, եւ թէ` իր բնութիւնը Հօրը բնութենէն տարբեր բնութիւն մը
չէ: Որդին Հօրը հետ մէ´
մէ´կ եւ նո´
նո´յն բնութիւնը ունի. եւ ասիկա
Որդին ինքն իսկ հաստատեց երբ ըսաւ. «Ես եւ Հայրը մէկ ենք»
ենք»
(Յովհաննէս
Յովհաննէս 10.30): Որդին նման բան պիտի չըսէր եթէ երբեք
Հօրը հետ միեւնոյն աստուածային
աստուածային բնութիւնը չունենար: ՀեՀետեւաբար, թող «ծնունդ»
ծնունդ» բառը մեզ շփոթի չմատնէ, մտածելով
թէ կար ժամանակ երբ Որդին չկար եւ յետոյ եղաւ: Նման
մոլորեցուցիչ մտածումի մը առաջքը առնելու համար էր, որ
մեր հայրերը կարգադրեցին որ մեր Հաւատքի հանգանակին
աւարտին արտասանուի հետեւեալը. «Իսկ անոնք որ կ’
կ’ըսեն`

“Կար ժամանակ մը երբ չկար Որդին”
Որդին”, կամ` “Կար ժամանակ
մը երբ չկար Սուրբ Հոգին”
կ’ըսեն` “Ոչինչէն ստեղծուեՀոգին”, կամ կ’
ստեղծուեցան, կամ ուրիշ էութենէ մը գոյացան Աստուծոյ Որդին եւ կամ
Սուրբ Հոգին”
Հոգին”, եւ թէ` փոփոխութեան կամ այլայլումի ենթաենթակայ են, Ընդհանրական եւ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին
Եկեղեցին կը
նզովէ´
նզովէ´ այնպիսիները»:
այնպիսիները»:

զ) Հաստատեցինք, թէ Որդին իր սկիզբը ունի անսկիզբ
Հօրը մէջ,
կ’ըլլայ անսկիզբ: Բայց մենք
մէջ, եւ անով ալ` իր կարգին կ’
կրնա՞նք Որդիին
Որդիին համար առանձին եւ Հօրմէն անջատ կերկերպով գործածել «անսկիզբ»
անսկիզբ» բառը: Այս հարցումին կը պատասպատասխանէ Զարեհ Արք. Ազնաւո
Ազնաւորեանը` ըսելով. «Զգո´
Զգո´յշ պէտք է

ըլլանք երբ կը գործածենք «անսկիզբ»
անսկիզբ» բառը, որովհետեւ երբ
անսկիզբ բառը կը գործածենք թէ´
թէ´ Հօրը, թէ´
թէ´ Որդիին եւ թէ´
թէ´
Սուրբ
Սուրբ Հոգիին համար, ըսած կ’
կ’ըլլանք որ երեք իրարմէ
անջատ անսկիզբներ կան, որոնք իրարու հետ կապ չունին:
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Իսկ եթէ երեք իրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, ի վիճակի
չենք ըլլար ըսելու թէ մէ´
մէ´կ Աստուած կայ, այլ ստիպուած
կ’ըլլանք ըսելու թէ երեք Աստուածներ կան: Բայց Աստուծոյ
միակութիւնը
միակութիւնը ճիշդ այն բնութենական մէկութիւնն է, որ
Հօրմով կայ:
Որդին եւ Սուրբ Հոգին Հօրմով եւ Հօրը հետ միասին կան:
Մէկը միւսէն առաջ չէ: Ինչպէս տաքութիւնը կրակէն կ’
կ’ելլէ
բայց կրակը իրմէ առաջ չէ, այնպէս ալ, Որդին Հօրմէն կը ծնի
ու Հոգին Հօրմէն կը բղխի, բայց Հայրը անոնցմէ առաջ չէ: Եւ
դարձեալ, ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը իրարմով ու իրարու
մէջ կան, միաժամանակ ու միատեղ կան, այնպէս ալ, Որդին
եւ Սուրբ Հոգին Հօրը մէջ եւ Հօրը հետ միասին կան, Հօրը հետ
միաժամանակ ու միատեղ կան:
Երբ կ’
կ’ըսենք տաքութիւնը իր սկիզբը կ’
կ’առնէ կրակէն,
մեզմէ ո՞վ կը մտածէ որ կրակը տաքութենէն առաջ կար, կամ
ո՞վ կը մտածէ որ կար ժամանակ երբ կրակը կար ու տաքուտաքուտաքութիւ-թիւնը չկար: Կրակին գոյութեան գալէն ետք չէ որ տաքութիւ
նը գոյութեան կու գայ, այլ անոնք միասնաբար գոյութեան կու
գան: Նոյն ձեւով պէտք է հասկնալ Որդիին համար
համար գործածգործածուած «Հօրմէն սկզբնաւորուած»
սկզբնաւորուած» բառերը: Որդին Հօրը հետ
միասին կար ու կայ եւ ո´
ո´չ թէ անկէ ետք եղաւ: Քանի որ
Որդին եւ Սուրբ Հոգին ունին նո´
նո´յն այն բնութիւնը որ Հայրը
ինք ունի, բնականօրէն անոնք չեն կրնար Հօրմէն ետք եղած
ըլլալ եւ ո´
ո´չ ալ կրնան իրարու մէջ չըլլալ,
չըլլալ, եւ յիշեցէք որ ՔրիսՔրիստոս ինքն իսկ ըսաւ. «Ես Հօրս մէջ եմ եւ Հայրս իմ մէջս է»
է»
(Յովհաննէս 14.10):
«Որդի»
Որդի» բառը կամ Որդիին համար «Հօրմէն սկզբնաւորսկզբնաւորուած»
ուած» բառերը կրնան այն թելադրականութիւնը տալ մեզի որ
Որդին սկիզբ մը ունի, մինչդեռ Հօրը համար աստուածաբաաստուածաբանութեան
նութեան եւ հայրախօսական գրականութեան մէջ յաճախայաճախակիօրէն գործածուած «անսկիզբ»
անսկիզբ» բառը, յստակօրէն ցոյց կու
տայ որ Հայրը սկիզբ չունի: Երբ կ’
կ’ըսենք որ Որդին եւ Սուրբ
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Հոգին սկզբնաւորուած են Հօրմէն, ի՞նչ պէտք է հասկնալ:
Արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ կար ժամանակ երբ անոնք
չկային
չկային եւ յետոյ եղան: Անշուշտ ոչ: Երբ կը հաստատենք թէ
Որդին եւ Սուրբ Հոգին իրենց սկիզբը ունին Հօրը մէջ, խորքին
մէջ ըսած կ’
կ’ըլլանք որ անոնք անսկիզբ են, որովհետեւ եթէ
Որդին եւ Սուրբ Հոգին իրենց սկիզբը ունին անսկիզբ Հօրը
մէջ՝ բնականօրէն իրե´
իրե´նք եւս անսկիզբ կը դառնան,
դառնան, միշտ յիյիշելով որ անոնք Հօրմով ու Հօրը հետ միասին միայն անսկիզբ
են, եւ ո´
ո´չ թէ անկէ անջատաբար»:
անջատաբար»:

է) Վերեւ յիշուած վեց կէտերը բացայայտ դարձուցին
Քրիստոսի աստուածութիւնը: Կարեւո՞ր էր խօսիլ Քրիստոսի
աստուածութեան մասին: Այո´,
Այո´, կարեւոր էր, որովհետեւ եթէ
երբեք Քրիստոս Աստուած չէ` կը նշանակէ թէ մենք փրկուած
չենք կամ փրկութեան կարելիութիւն չունինք: Ինչ ալ ըլլայ
Սատանային կողմէ ըսուած «եթէ Աստուծոյ Որդի ես»
ես» խօսքին
պատճառը կամ դրդապատճառը, մէկ բան յստակ է, որ ՍաՍատանան կ’
կ’անդրադառնար, որ եթէ երբեք Քրիստոս Աստուծոյ
Որդին
Որդին էր` ինք արդէն վտանգի մէջ էր, իսկ մարդկութիւնը`
փրկութեան դէմ յանդիման կը կանգնէր: Սատանան գիտէր
որ Արարիչին արի´
արի´ւնը միայն կրնար արարածներուն մեղքեմեղքերը սրբել: Ան գիտէր որ Անմահին մահացումո´
մահացումո´վ միայն մենք
կրնայինք մահէն ազատիլ: Ան գիտէր որ յաւիտենական ԱսԱստուծոյ
տուծոյ դէմ մարդոց գործած մեղքերը` յաւիտենական ԱստուԱստուծոյ արիւնո´
արիւնո´վ միայն կրնային ջնջուիլ: Եթէ այս ըսուածին
լոյսին տակ դիտենք Սատանային «եթէ Աստուծոյ Որդի ես»
ես»
խօսքը, յստակ կը դառնայ թէ ան տագնապի ու վախի մէջ էր
երբ այս հարցումը հարցուց:
հարցուց:
12) «Ըսէ՛ որ այս քարերը հաց
հաց դառնան»
դառնան»: Քանի մը
նշումներ.նշումներ.ա) Այն փորձութիւնը որով Սատանան փորձեց Ադամն ու
Եւան, նո´
նո´յն փորձութեամբ փորձեց Յիսուսը:
Յիսուսը: Սատանան
փորձեց համոզել Եւան
Եւան որ ուտէ արգիլեալ ծառին պտուղէն եւ
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կրցաւ համոզել: Հաւանաբար
Հաւանաբար ան մտածեց որ եթէ փորձէ
Յիսուսն
Յիսուսն ալ համոզել որ քարը հաց դարձնէ եւ ուտէ` պիտի
յաջողի: Սա ցոյց կու տայ, որ դարերու ընթացքին Սատանան
պատերազմական նոյն կերպերը կը գործածէ մարդոց հետ.
ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որպէսզի կարդանք ու սերտենք
Աստուածաշունչը եւ սուրբ հայրերու խօսքերը, տեսնելու
համար թէ Աստուծոյ մարդիկը ի´նչպէս պայքարած են Չարին
դէմ, օգտուելու համար անոնց փորձառութենէն, եւ անոնց
փորձառութեան լոյսին տակ` զինելու մենք զմեզ:
բ) Աստուած արտօնած էր Ադամին ու Եւային ուտելու
պարտէզին բոլոր ծառերէն, բայց պատուիրած էր չուտել
«բարիի ու չարի գիտութեան ծառէն»
(Ծննդոց 2.162.16-17): Ասիկա
ծառէն» (Ծննդոց
նկատի ունենալով, որոշ մեկնիչ հայրեր ըսած են, թէ ԱստուԱստուծոյ կողմէ Ադամին ու Եւային տրուած առաջին պատուիրապատուիրանը` պահեցողութեան պատուիրանն էր: Առաջին Ադամը
Ադամը
խախտեց Աստուծոյ դրած պահեցողութեան օրէնքը, իսկ
երկրորդ Ադամը՝ Քրիստոս, իր պահեցողութեամբ՝ պահեց
այդ օրէնքը, որպէսզի ազատագրէր մարդկային ցեղը այն
անէծքէն որ հետեւանքն էր մեր նախածնողներուն պատուիպատուիրանազանցութեան:
նազանցութեան: Այս իմաստով, ինչպէս Յիսուսի մկրտումկրտութիւնը, նոյնպէս ալ անոր կրած փորձութիւնները փոխանորփոխանորդական էին, այսինքն` մե´
մե´ր
մե´ր փոխարէն, մեզի´
մեզի´ համար ու մե´
անունով կատարուած բաներ էին: Ան Սատանային յաղթեց
մե´
մե´ր փոխարէն: Այո´,
Այո´, փորձութեան անապատին մէջ, Յիսուս
համայն մարդկութիւնը իր մէջ ունէր, իր մէջ խտացուցած էր,
համայն մարդկութեան ներկայացուցիչն էր, եւ ուստի,
ուստի, ան
համայն մարդկութեան կողմէ եւ համայն մարդկութեան
մարդկութեան
անունով պայքարեցաւ ու յաղթեց Չարին: Նոյնացնենք մենք
զմեզ Քրիստոսի հետ` որպէսզի անոր յաղթանակը` դառնայ
մե´
մե´ր յաղթանակը:
գ) Երբ Սատանան կ'ըսէ` «ըսէ՛ որ այս քարերը հաց
դառնան»
դառնան», խորքին մէջ, ան կ’
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ծային հրաշագործ զօրութիւնը գործածէր իր անձնական
փառքին ու հանգիստին համար: Յիսուս սակայն չգործածեց:
Սատանան մեզ ալ կրնայ դրդել, որ մեր անձնական փառքին
ու հանգիստին համար գործածենք մեր ունեցած դիրքը, պաշպաշտօնը, հանգամանքը, կարգը, գործը, կամ մեր ունեցած պարպարգեւները, շնորհքները, ձիրքերը, կարողութիւնները:
կարողութիւնները: Այս բոլոբոլորը Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած են` եւ միայն Աստուծոյ
փառքին համար պէտք է գործածուին մեր կողմէ:
դ) Եթէ Յիսուս քարերը հացի վերածէր` աժան ձեւով իր
հացը, այլ խօսքով` իր կերակուրը ձեռք ձգած պիտի ըլլար:
Ան քարերը հացի չվերածեց, ցոյց տալու համար,
համար, թէ Աստուած
հակառակ է որ մարդիկ աժան ձեւով շահին իրենց ապրուսապրուստը, եւ թէ` մարդ արարածը պէտք է իր ճակտի քրտինքով
շահի իր ապրուստը: Աստուած գործի´
գործի´ Աստուած է. իր
զաւակներն ալ գործի ու գործող զաւակներ պէտք է ըլլան:
ե) Սատանան այնպէս ձեւացուց, որ կարծէք մտահոգ էր
Յիսուսի
Յիսուսի համար, մտահոգ էր որ Յիսուս քառասուն օրէ ի վեր
անօթի էր, ուստի առաջարկեց անոր որ քարերը հացի վերածէ
որպէսզի ուտէ: Յիսուս սակայն մերժեց անոր «հոգատար վեվերաբերմունքը»:
րաբերմունքը»: Երբեմն մեզի ալ Սատանան կրնայ այնպիսի
խրատներ տալ եւ կրնայ այնպիսի բաներ փսփսալ մեր
ականջներուն, որ մեզի այն տպաւորութիւնը
տպաւորութիւնը տայ թէ ինք մեր
բարիքն է որ կը մտածէ: Նման պարագայի, մերժե´
մերժե´նք ականջ
տալ իր խօսքին` ինչպէս Քրիստոս ինք մերժեց: Երբեմն
անգութ ու անողորմ Չարը գթառատի ու ողորմածի
կերպարով հանդէս կու գայ. չխաբուի´
չխաբուի´նք, ինչպէս Յիսուս ինք
ինք
չխաբուեցաւ:
զ) Եթէ Յիսուս ընէր Սատանային
Սատանային ըսածը` հնազանդած
պիտի ըլլար անոր: Ան չըրաւ Սատանային ըսածը, սորվեցնեսորվեցնելու համար մեզի, թէ պէտք չէ կատարել Սատանային կամքը:
Որու կամքը որ ընենք` զայն ընդունած կ’
կ’ըլլանք իբրեւ մեր
տէրը. եթէ Սատանային կամքը ընենք` Սատանան
Սատանան կը
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դառնայ մեր տէրը, իսկ եթէ Յիսուսի կամքը կատարենք`
Յիսուս ինք կը դառնայ մեր Տէրը: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ.

«Որո´
Որո´ւ ծառայութեան որ նուիրուիք եւ հնազանդիք` անոր
ծառան եղած կ'ըլլաք»
կ'ըլլաք» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 6.16):
է) Սատանան փորձեց մտածել տալ Յիսուսին, որ եթէ ինք
Աստուծոյ Որդին է` ինչո՞ւ պէտք էր անօթի մնար: Ուզեց
հասկցնել անոր` թէ իբրեւ Աստուծոյ Որդի, իր իրաւունքն էր
ուտել ու կշտանալ, իր իրաւունքն էր երբեք զրկանք չքաշել:
Բայց Յիսուս քարերը հաց չդարձուց, ցոյց տալու համար
Չարին թէ ինք զրկանքի ու կարիքի մէջ չէր, այլ` առաքելու
առաքելուլութեան մէջ, եւ թէ` իր անօթութիւնը իր ազատ կամքին արտաարտայայտութիւնն է եւ ո´
ո´չ թէ պարտադրուած բան մը: Ան ուզեց
նաեւ Սատանային հասկցնել ու մեզի սորվեցնել, թէ անօթուանօթութեան կամ ուրիշ ոեւէ նեղութեան մէջ եղող անձ մը, պէտք չէ
փորձէ զԱստուած, կամ հարցականի ու կասկածի տակ
տակ առնէ
Աստուծոյ հայրական սէրն ու գուրգուրանքը մեզի հանդէպ:
ը) Հեղինակ մը ըսած է. «Յիսուս քարերը հացի չվերածեց,

ցոյց տալու համար մեզի, թէ ինք չէր եկած քարերը հացի
վերածելու, այլ եկած էր` քարացած սիրտերը կենսատու
հացերու վերածելու»:
վերածելու»:
Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց.- «Օրէնքի
Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.է.“Մարդ միայն հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ
Աստուած խօսած է”»
(Մատթէոս 4.4: Բ.Օրինաց 8.3):
է”» (Մատթէոս

1) Յիսուս փոխանակ ինք պատասխանելու Սատանային,
թոյլ տուաւ որ Սուրբ Գիրքը ինք պատասխանէ անոր: ԱրդաԱրդարեւ, երեք անգամ Սատանային ըսաւ. «Օրէնքի գիրքին մէջ
գրուած է»
է» (Մատթէոս 4.4,7,10):
4.4,7,10): Արդ, ինչո՞ւ համար եւ ի՞նչ
նպատակով Յիսուս երեք անգամ դիմեց Հին Կտակարանի
Սուրբ Գիրքերուն.Գիրքերուն.ա) Յիսուս Սատանային դէմ պայքարելու եւ անոր յաղթեյաղթելու համար մէջբերումներ կատարեց Սուրբ Գիրքերէն, որպէսորպէսզի Սատանային յաղթելու
յաղթելու ճամբան եւ կերպը ցոյց տայ մեզի:
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Աստուածաշունչը՝ Աստուծոյ զինամթերքն է յանձնուած մարդ
արարածին: Ինչպէս երկիր մը չի կրնար յաղթել իր թշնամիին
առանց զինամթերքի, այնպէս ալ մարդ արարածը չի կրնար
յաղթել Սատանային առանց Աստուծոյ Խօսքին զինամթերզինամթերքին: Ամէն պատերազմ
պատերազմ ունի իր զէնքերը: Հոգեւոր պատեպատեԱստուա-րազմն ալ ունի իր զէնքերը, եւ այդ զէնքերէն մին է` Աստուա
ծաշունչը: Պօղոս առաքեալ հաւատացեալ մարդուն կը պատպատուիրէ իր վրայ առնել «Սուրբ Հոգիին սուրը, այսինքն՝ ԱստուԱստուծոյ խօսքը»
խօսքը» (Եփ
(Եփեսացիս
Եփեսացիս 6.17): Առաքեալին ժամանակ եւ անկէ
առաջ,
առաջ, պատերազմները սուրերով տեղի կ’
կ’ունենային: Ուստի
երբ առաքեալը կը պատուիրէ մեր վրայ առնել «Սուրբ Հոգիին
Հոգիին
սուրը, այսինքն՝ Աստուծոյ Խօսքը
Խօսքը»,
օսքը», խորքին մէջ, կ’
կ’ուզէ ցոյց
տալ մեզի թէ մենք պատերազմի մէջ ենք «երկինքի տակ

գտնուող չար ոգիներուն, իշխանութիւններուն եւ պետութիւն
պետութիւնւթիւններուն, այս խաւար աշխարհի տիրակալներուն դէմ»
դէմ» (Եփ
(Եփե
Եփե-

սացիս 6.12): Ինչպէս անցեալին զօրավարներ իրենց զինուորզինուորներուն սուրեր կը բաժնէին որպէսզի անոնցմով կռուէին
թշնամիներուն
թշնամիներուն դէմ, այնպէս ալ մեր Զօրավարը՝ Յիսուս, ԱսԱստուծոյ Խօսքը տուած է մեզի, որպէսզի անով դէմ
դէմ դնենք ՉաՉարին եւ անոր արձակած նետերուն: Աստուածաշունչը, Սուրբ
Հոգիին սո´
սո´ւրն է տրուած հաւատաց
հաւատացեալ
տացեալ մարդուն: ՀաւատացՀաւատացեալ մարդը այդ սուրը միշտ իրեն հետ պէտք է կրէ: Սուրը
պատերազմի ընթացքին գործածուող այն գործիքն է, որ եթէ
երբեք ենթական գործածել չգիտնայ կամ սխալ
սխալ ձեւով
գործածէ, կրնայ ինքզինք վիրաւորել եւ նոյնիսկ սպաննել:
Զուր տեղ չէ որ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուծոյ
Խօսքը Սուրբ Հոգիին սուրն է: Առաքեալը կ'ուզէ ցոյց տալ
մեզի, որ եթէ մենք Սուրբ Հոգիին սուրը` Աստուծոյ Խօսքը,
չգիտնանք ճիշդ տեղին, ճիշդ ձեւով ու ճիշդ ատենին գործագործածել` մեր անձերուն վնաս է որ հասցուցած կ'ըլլանք, մենք զմեզ
կրնանք կործանած ըլլալ: Այո´,
Այո´, Աստուածաշունչին
Աստուածաշունչին խօսքերը
որոնք կենսատու խօսքեր են, կրնան մահուան ու դատապարդատապար427

տութեան պատճառ դառնալ եթէ սխալ հասկցուին, սխալ
բացատրուին, եւ քմահաճ ու բռնազբօսիկ
բռնազբօսիկ մեկնութիւններու
ենթարկուին: Բոլոր հերետիկոսական ու աղանդաւորական
շարժումները ծնունդ են Աստուածաշունչին
Աստուածաշունչին այս կամ այդ
համարին քմահաճ մեկնութեան: Հրապարակին մէջ գոյութիւն
ունեցող բոլոր անուղղափառ հոսանքներն ու ուղղութիւնները
հետեւանքն են Սուրբ Հոգիին սուրը`
սուրը` Աստուածաշունչը լաւ
չգիտնալուն եւ զանիկա ուղիղ ձեւով չսերտելուն: Մեր շրջաշրջամոլորե-պատին մէջ գտնուող մոլորած ուսուցիչները եւ իրենց մոլորե
ցուցիչ ուսուցումները հետեւանքն են Աստուածաշունչին
հանդէպ իրենց տգիտութեան կամ անգիտութեան: Աւելի լաւ է
սուրով մէկը վիրաւորել,
վիրաւորել, քան Աստուծոյ Խօսքին միջոցաւ
մոլորեցնել զանիկա: Սուրին պատճառած վէրքը կրնայ շուշուտով անցնիլ, բայց սխալ ուսուցումի մը հետեւանքով մոլորած
անձ մը շատ դժուար կրնայ դարձի գալ, կրնայ նոյնիսկ
գեհենի կրակին մէջ նետուիլ անոր հետեւանքով:
հետեւանքով:
բ) Յիսուս Սուրբ Գիրքը խօսեցնելով
խօսեցնելով,
ցնելով, ուզեց ցոյց տալ ՍաՍատանային, թէ Աստուածաշունչի լոյսին դիմաց` իր բոլոր խախաբէութիւնները, ծրագիրները, չար խորհուրդներն ու չար գորգործերը կը բացայայտուին եւ ի դերեւ կ’
կ’ելլեն: Թող Աստուածա
Աստուածածաշունչի լոյսը միշտ շողշողուն մնայ մեր կեանքին մէջ, որպէսզի
խաւարային մտածումները հեռու մնան մեզմէ:
գ) Յիսուս Սուրբ Գիրքը խօսեցնելով ուզեց ցոյց տալ մեզի,
որ Սատանային կողմէ չխաբուելու համար` պէտք է կառչիլ
Աստուածաշունչին:
դ) Յիսուս Սուրբ Գիրքերէն վկայակոչութիւններ կատակատարելով սորվեցուց մեզի, որ մենք զմեզ պաշտպանելու փոխափոխարէն` ապաւինինք ու վստահինք Աստուծոյ կենդանի Խօսքին,
եւ թոյլ տանք որ անիկա´
անիկա´ մեզ պաշտպանէ:
2) Սատանան իր ըրած առաջարկով ուզեց համոզել
Յիսուսին, թէ մարդ նիւթական հացի կարիքը ունի որպէսզի
ապրի, իսկ Յիսուս իր տուած պատասխանով` ցոյց տուաւ
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անոր, թէ «մարդ միայն հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքե
խօսքեքերով, որ Աստուած խօսած է»
է»: Ուրիշ բացատրութեամբ մը, ՍաՍատանան ուզեց նիւթական հացի ձեռքբերումը Յիսուսի համար
դարձնել առաջնահերթութիւն, իսկ Յիսուս առաջնահերթուառաջնահերթութիւնը տուաւ Աստուծոյ Խօսքին:
3) Յիսուս չըսաւ թէ մարդ հացով չ’
չ’ապրիր, այլ ըսաւ`
«միայն հացով չ’
չ’ապրիր»:
ապրիր»: Սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս անհոգ
չէ մեր առօրեայ կարիքներուն հանդէպ, բայց բնականօրէն ան
կ’ուզէ որ մեզի համար առաջնահերթը Աստուածն ու աստաստուածայինը ըլլայ, երկինքն ու երկնայինը ըլլայ: Ինքզինք
Արքայ Յիսուսին հետեւորդ դաւանող մարդը`
մարդը` նախ Աստուծոյ
արքայութիւնն է որ պէտք է խնդրէ, եւ աշխատի Աստուծոյ
կամքը կատարել, այն հաստատ հաւատքով, որ Աստուած իր
խնդրածէն աւելին պիտի տայ իրեն (Մատթէոս 6.33): «Միայն
հացով չ’
չ’ապրիր»
ապրիր» բառերով, Յիսուս չ’
չ’ուրանար նիւթական
հացին անհրաժեշտութիւնը, որ դարձեալ իր պարգեւն է, այլ
պարզապէս մեզ կը հրաւիրէ որ մեր ուշադրութիւնը անոր
վրայ չկեդրոնացնենք, այլ` Աստուծոյ Խօսքին վրայ:
4) Քրիստոս առաջին այս փորձութիւնը
փորձութիւնը առիթ դարձուց
վկայութիւն տալու`
տալու` Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին մէջ արարձանագրուած Աստուծոյ
Աստուծոյ խօսած խօսքերուն կարեւորութեան
կարեւորութեան
մասին: Իր այս կեցուածքով Քրիստոս սորվեցուց մեզի, թէ
պէտք է փորձութիւնները
փորձութիւնները առիթ դարձնել վկայելու Աստուծոյ
եւ անոր Խօսքին մասին: Աշխարհի մարդուն համար, փորձուփորձութիւնը
թիւնը սովորաբար դժգոհելու ու գանգատելու առիթ մը կը
դառնայ, իսկ հաւատացեալ մարդուն համար` վկայելու
վկայելու առիթ
մը: Քրիստոս փորձութիւնը
փորձութիւնը վկայութեան առիթ կը նկատէ.

«Ձեզ պիտի ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ պիտի դատեն
ժողովարաններու
ժողովարաններու մէջ: Ասիկա ձեզի ԱՌԻԹ պիտի ըլլայ վկավկայութիւն տալու իմ մասիս»
մասիս» (Ղուկաս
(Ղուկաս 21.1221.12-13): Ի՞նչ է փորձուփորձութիւնը
թիւնը մեզի համար: Առիթ մը հաւատքո՞վ կառչելու
կառչելու Աստուծոյ
Խօսքին, թէ առիթ մը` կասկածով մօտենալու անոր. առիթ մը
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կաս-վկայելու թէ մենք կը սիրե՞նք զԱստուած, թէ առիթ մը` կաս
կած ունենալու Աստուծոյ սիրոյն հանդէպ. առիթ մը առաւել
եւս կապուելու ու վստահելո՞ւ Աստուծոյ, թէ առիթ ու պատպատճառ` մեր վստահութիւնը կորսնցնելու
կորսնցնելու Աստուծոյ հանդէպ:
հանդէպ:
5) Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ «մարդ միայն հացով

չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած խօսած է»,
է»,

կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ նիւթն ու նիւթականի առատութիւնը,
առատութիւնը,
աշխարհն ու աշխարհային հաճոյքները,
հաճոյքները, երկիրն ու երկրային
պայմանները չեն կրնար
կրնար յագեցնել մարդուն սրտին ու հոգիին
մէջ գտնուող անօթութիւնն ու ծարաւը:
Նիւթական հացը ժամանակաւոր իրականութիւն մըն է,
ուստի երբ Տէրը կը վկայէ թէ «մարդ միայն հացով չ'ապրիր»,
չ'ապրիր»,
ըսել կ'ուզէ թէ ժամանակաւորը չի կրնար կշտացնել`
կշտացնել` յաւիյաւիտենական Աստուծոյ կողմէ ու յաւիտենականութեան
յաւիտենականութեան համար
ստեղծուած մարդը:
Հացը նիւթ է, նիւթական իրականութիւն է, իսկ մարդը`
նիւթական
նիւթական մարմին ունենալով հանդերձ, միաժամանակ
աննիւթական իրականութիւն
իրականութիւն մըն է: Երբ Յիսուս կը հաստահաստատէ թէ «մարդ միայն հացով չ'ապրիր»,
չ'ապրիր», կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի,
թէ նիւթը կամ նիւթականը
նիւթականը չեն կրնար յագեցնել Աննի
Աննիւթական
Աստուծոյ կողմէ ու Աննիւթականին բնակութեան համար
ստեղծուած մարդը: Արդարեւ, արարուածը չի կրնար յագուրդ
տալ Արարիչին սիրովը կշտանալու կոչուած մարդ արարաարարածին: Երկիրը
Երկիրը չի կրնար գոհացնել երկինքի համար ստեղծուած
մարդը: Աստուած ու Աստուծոյ Խօսքը
Խօսքը միայն կրնան յագեց
յագեցնել
եցնել
մարդուն ներքին Աստուածադիր ծարաւը:
ծարաւը:
6) Սատանան կը խօսի նիւթական հացի մասին, իսկ
Յիսուս` Աստուծոյ Խօսքի հացին մասին: Սատանան կը խօսի
ժամանակաւոր հացը հետապնդելու մասին, իսկ Յիսուս`
յաւիտենական Հացը հետապնդելու մասին: Սատանան
Սատանան կը
խօսի երկրաւորին ծառայելու մասին, իսկ Յիսուս` մեր երկերկնաւոր Հօր ու անոր խօսքին ծառայելու մասին: Յիսուսի առաառա430

ջին փորձութիւնը կու գայ պարզելու, թէ մարդ արարածին
առջեւ երկու ճամբայ կայ դրուած` նիւթական հացի ճամբան
եւ Աննիւթական Հացի ճամբան, երկրաւորին ճամբան
ճամբան եւ
երկնայինին ճամբան: Մեզի կը մնայ որոշել թէ ո՞ր ճամբուն
կ'ուզենք հետեւիլ. նիւթական հացի՞ ճամբուն, թէ` դէպի
Աննիւթական Հացին` Քրիստոսի առաջնորդող ճամբուն:
ճամբուն:
7) Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ «մարդ միայն հացով
չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած խօսած
խօսած է»,
է», ան
լռելեայն կերպով Աստուծոյ Խօսքը հացին հետ կը համեմատէ
կամ կը նոյնացնէ: Արդարեւ, Աստուծոյ Խօսքը` հացն է մեր
հոգիներուն ու սիրտերուն: Այդ հացո´
հացո´վ է որ պէտք է սնանին
մեր սիրտերը, աճին մեր հոգիները, եւ լեցուին մեր միտքերը:
Զարեհ Արք. Ազնաւորեան
Ազնաւորեան խօսելո
խօսելով
լով տուեալ համարին մամասին` կ'ըսէ. «Աստուծոյ Խօսքը այն հացն է զոր պէտք է ճաշաճաշակել եւ անով պէտք է ապրիլ»:
ապրիլ»: Ինչպէս
Ինչպէս մեր նիւթական մարմինմարմինները` նիւթական հացի կարիքը ունին որպէսզի ապրին, նոյննոյնպէս ալ, մեր աննիւթական հոգիները`
հոգիները` աննիւթական հացի`
Աստուծոյ Խօսքին կարիքը ունին որպէսզի ապ
ապրին:
8) Յիսուս կը վկայէ թէ մարդը կ'ապրի «բոլոր այն խօսքեխօսքերով, որ Աստուած խօսած է»
է»: Աստուծոյ խօսքերը կենսատու
խօսքեր են: Արդարեւ.Արդարեւ.ա) Աստուծոյ խօսքը կրնայ մեղքի մէջ մեռած մարդուն
վերստին ծնունդ շնորհել. «Աստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենամշտնջենական խօսքով
խօսքով վերստին ծնաք»
ծնաք» (Ա.Պետրոս
(Ա.Պետրոս 1.23):
բ) Աստուծոյ խօսքը կրնայ մեր հոգիները փրկել. «ՀեզուՀեզու-

թեամբ ընդունեցէք ձեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ խօսքը, որ
կրնայ ձեր հոգիները փրկել»
փրկել» (Յակոբոս
(Յակոբոս 1.21):
գ) Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը կրնայ հաւատք
արթնցնել մեր մէջ. «Հաւատքը ծնունդ
ծնունդ կ'առնէ քարոզութիւնը

լսելէն. իսկ քարոզութիւնը հաւատք կ'արթնցնէ` երբ
Քրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուին»
քարոզուին» (Հռ
(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 10.17):
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դ) Աստուծոյ խօսքը մեզ սրբագործելու զօրութիւնը ունի.

«Սրբագործէ´
Սրբագործէ´ զանոնք քու ճշմարտութեամբդ, որովհետեւ քու
խօսքդ ճշմարտութիւն է»
է» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 17.17):
ե) Աստուծոյ խօսքը մեզ կը սրբէ. «Քրիստոս սիրեց եկեղեեկեղեցին եւ իր կեանքը տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի լուալուացումով զայն մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէ»
սրբէ» (Եփեսացիս
(Եփեսացիս 5.255.25-26):
զ) Աստուծոյ խօսքը կը համեմէ մեր կեանքը. «Անգամ մը
որ Տիրոջ Խօսքին համը առնէք,
առնէք, պիտի տեսնէք թէ քաղցր է ան»
ան»

(Ա.Պետրոս 2.3):
է) Աստուծոյ խօսքը ցոյց կու տայ եւ կը լուսաւորէ մեր
դիմաց այն ճամբան ուրկէ պէտք է քալենք. «Քու Խօսքդ իմ
ոտքերուս ճրագ է ու իմ շաւիղներուս լոյս»
լոյս» (Սաղմոս
(Սաղմոս 119.105):
ը) Աստուծոյ խօսքը կը լուսաւորէ մեր միտքը եւ կ'օգնէ
կ'օգնէ
մեզի որ հաւատանք Քրիստոսի ու փրկուինք. «Մանուկ հահա-

սակէդ գիտես Սուրբ Գիրքերը, որոնք զօրութիւնը ունին քու
միտքդ իմաստութեան բանալու` որպէսզի Քրիստոս Յիսուսի
հաւատաս եւ փրկուիս»
փրկուիս» (Բ.Տիմոթէոս
(Բ.Տիմոթէոս 3.15):
3.15):
թ) Աստուծոյ խօսքը կը բժշկէ
բժշկէ ու կ'ազատ
կ'ազատէ
ազատէ մեզ.
մեզ. «Իր Խօսքը
կը ղրկէ
ղրկէ ու կը բժշկէ զանոնք ու կ'ազատէ զանոնք կործանուկործանումէ»
մէ» (Սաղմոս
(Սաղմոս 107.20):
ժ) Աստուծոյ խօսքը խաղաղութիւն կու տայ մեզի խռոխռովութեան ժամանակ. «Ասոնք խօսեցայ ձեզի, որպէսզի ինձմով

խաղաղութիւն ունենաք: Աշխարհի վրայ նեղութիւն պիտի
ունենաք, բայց քաջալերուեցէ
քաջալերուեցէ´
լերուեցէ´ք, որովհետեւ
որովհետեւ ես յաղթեցի աշաշխարհին»
խարհին» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 16.33):
16.33):

ժա) Աստուծոյ խօսքը կը մաքրէ մեր սիրտն ու հոգին
մեղքի պղծութենէն. «Դուք արդէն իսկ մաքրուած էք այն
խօսքին համար` որ ձեզի խօսեցայ»
խօսեցայ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 15.3):
15.3):
ժբ) Աստուծոյ խօսքը
խօսքը սրտի
սրտի ուրախութիւն կու տայ մեզի
տրտմութեան ժամանակ.
ժամանակ. «Եթէ քու օրէնքդ իմ ուրախութիւնս
ուրախութիւնս

չըլլար, այն ատեն կորսուած պիտի ըլլայի տրտմութեանս
տրտմութեանս
մէջ»
մէջ» (Սաղմոս
(Սաղմոս 119.92): Եւայլն:
Եւայլն:
432

«Ապա Սատանան տարաւ Յիսուսը Սուրբ Քաղաքը՝
Երուսաղէմ, եւ զայն կանգնեցնելով տաճարի աշտարակներէն
աշտարակներէն
մէկուն վրայ...»
(Մատթէոս 4.5):
վրայ...» (Մատթէոս
1) Առաջին համարին
համարին մէջ կը կարդանք, թէ Յիսուս Սուրբ
Հոգիին կողմէ անապատ տարուեցաւ` Սատանայէն փորձուեփորձուելու համար, իսկ 55-րդ այս համարին մէջ մեզի կ’
կ’ըսուի, թէ ՍաՍատանան տարաւ Յիսուսը Երուսաղէմ: Այլ խօսքով, Սուրբ
Հոգին փորձութեան անապատ տարաւ Յիսուսը, բայց զայն
փորձողը Սատանան ինքն էր: Հոսկէ կը սորվինք, թէ ԱստԱստուած կրնայ փորձութեան անապատ տանիլ մեզ եւ թոյլ տալ
որ Սատանան փորձէ մեզ:
2) Յիսուս կը գտնուէր Հրէաստանի անապատին մէջ: ԻնԻնչո՞ւ համար Սատանան Երուսաղէմ տարաւ զինք, եւ ի՞նչ
նպատակով զինք կանգնեցուց տաճարի աշտարակներէն
մէկուն վրայ: Տաճարը Աստուծոյ տունը կը համարուէր
(Մատթէոս 21.13: Մարկոս 11.17): Յիսուս զայն կոչեց իր Հօրը
տունը (Ղուկաս 2.49): Սատանան առաջնորդեց Յիսուսը իր
Հօրը տունը, եւ ուզեց զայն մեղքի մէջ ձգել նոյնինքն իր Հօրը
տան սահմաններուն մէջ, իր Հօրը տան շուքին ներքեւ, եւ բոբոլորին աչքին դիմաց, որպէսզի մե´
մե´ծ ըլլար գայթակղութիւնը:
Պահ մը երեւակայեցէք որ Յիսուս ինքզինք տաճարի աշտաաշտարակէն վար նետէր բոլորին աչքին դիմաց. իր ըրածը գայթակգայթակղութիւն պիտի չըլլա՞ր, մեղքի դուռ պիտի չբանա՞ր: Գալով
այսօրուան մարդուն, այսօր ալ Սատանան
Սատանան մեր երկնաւոր ՀօՀօրը տունը եղող եկեղեցիին մէջ` մարդիկը մեղքի չ’
չ’ա՞ռաջնոր
ա՞ռաջնորնորդեր: Այսօր եկեղեցի
եկեղեցի յաճախող մարդոց մէջ ու անոնց միջեւ
նախանձ ու ատելութիւն չկա՞յ, զրպարտութիւն ու բամբաբամբասանք չկա՞յ, անհաշտ ու աններող հոգի չկա՞յ: Եւ այս բոլորը
աշխարհիկ մարդոց գայթակղութեան
գայթակղութեան պատճառ չե՞ն դառնար:
Այո´,
Այո´, կը դառնան: Ահա թէ ինչու Պօղոս առաքեալ խօսքը
ուղղելով սխալ ընթացքի մէջ եղող հաւատացեալներուն`
կ’ըսէ. «Ձեր պատճառով հեթանոսներ Աստուծոյ անունը
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կ'անարգեն»
Հռոմայեցիս 2.24): Հեթանոս մը ի՞նչպէս կրնայ
կ'անարգեն» (Հռոմայեցիս

հաւատացեալի»» մը կեանքը դիտելով դարձի գալ` երբ
«հաւատացեալի
«հաւատացեալը»
հաւատացեալը» ինք հեթանոսի պէս կ'ապրի:
3) Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ Սատանային
Սատանային
ու չար ոգիներու բնակութեան խորհրդանիշ եղող անապատը,
բայց ահա Սատանան Յիսուսը տարաւ Աստուծոյ բնակուբնակութեան վայրը` տաճար: Ասոր մէջ Աստուծոյ իմաստութիւնը
կար: Քրիստոս կամեցաւ
կամեցաւ պարտութեան մատնել Սատանան
Սատանան
թէ´
թէ´ իր բնակութեան վայրին` անապատին մէջ, եւ թէ´
թէ´ իր Հօրը
բնակութեան վայրին` տաճարին մէջ, ցոյց տալու համար մեմեզի, թէ` «աշխարհը իր ամբողջութեամբ Տիրոջ կը պատկանի»
պատկանի»
(Ա.Կր 10.26), եւ թէ` ժամանակ պիտի գայ երբ Չարը իր բոլոր
բոլոր
արբանեակներով պարտութեան պիտի մատնուին եւ հեռացհեռացուին այս աշխարհէն:
4) Սո´
Սո´ւրբ է Քրիստոս եւ սո´
սո´ւրբ է անոր տաճարը, որովորովհետեւ Աստուծոյ ներկայութիւնը կը խորհրդանշէ:
խորհրդանշէ: ՍատանաՍատանային համարձակութիւնը առաջնորդելու Յիսուսը «տաճարի
աշտարակներէն մէկուն վրայ»
վրայ» բարձրանալու,
բարձրանալու, մեզի կը յիշեցը
յիշեցընէ որ Չարը կրնայ ամենէն սուրբ մարդոց վրայ յարձակիլ եւ
ամենէն սուրբ տեղերը մտնել: Եթէ կրցաւ դրախտ մտնել ու
փորձել Եւան,
Եւան, եթէ կրցաւ մտնել «սուրբ քաղաքը՝ Երուսաղէմ»
Երուսաղէմ»,
եթէ կրցաւ բարձրանալ տաճարի աշտարակներէն մէկուն
վրայ ու փորձել Յիսուսը, ան ուրեմն
ուրեմն կրնայ ամէ´
ամէ´ն տեղ մտնել
եւ ամէ´
ամէ´ն մարդու փորձել: Ուստի, բնաւ չմտածենք որ եթէ խոխորանանք Աստուծոյ հետ մեր յարաբերութեան մէջ, եթէ մտերմտերմութիւն ըլլայ մեր եւ Աստուծոյ միջեւ, եթէ ապրինք հաւատքի
ու աղօթական կեանք,
կեանք, եթէ հասնինք սրբութեան ու ձեռք
ձգենք մեծ առաքինութիւններ`
առաքինութիւններ` Սատանան ալ պիտի չհամարչհամարձակի մօտենալ մեզի եւ յարձակում գործել մեր դէմ: Արդարեւ,
եթէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ Քրիստոսի, որորքա՜ն աւելի պիտի համարձակի մօտենալ Քրիստոսի հետեհետեւորդներուն:
ւորդներուն: Քրիստոս գլուխն է եկեղեցիին, եւ եկեղեցին
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(հաւատացեալներու բազմութիւնը)
բազմութիւնը) մարմինն է Քրիստոսի:
Արդ, եթէ
եթէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ եկեղեցւոյ
Գլուխին`
Գլուխին` Քրիստոսի,
Քրիստոսի, որքա՜ն աւելի պիտի համարձակի մօմօտենալ Քրիստոսի մարմինին` եկեղեցիին:
եկեղեցիին:
5) Հոգեւոր իմաստով, տաճարի աշտարակին վրայ
բարձրանալը՝ կը ներկայացնէ հաւատքով
հաւատքով ու սրբութեամբ
աճած մարդիկը, իրենց հոգեկան աշխարհով դէպի Աստուածն
ու աստուածայինը բարձրացած մարդիկը: Ահա Սատանան
ճիշդ այդպիսի
այդպիսի մարդոց է որ կը մօտենայ եւ կը փորձէ վար
նետել եւ կամ կ’
կ’առաջարկէ որ իրենք զիրենք վար նետեն:
Որքան ալ բարձրանանք
բարձրանանք հաւատքի լեռը՝ կրնանք տապալիլ.
ուստի, զգո´
զգո´յշ ըլլանք: Առաքեալը կ'ըսէ. «Ով որ կը կարծէ թէ
կանգուն է՝ թող զգոյշ ըլլայ որ չիյնայ»
չիյնայ» (Ա.Կ
(Ա.Կո
Ա.Կորնթացիս 10.12):
Շատ եղած է թիւը հաւատքի այն մարդոց որոնք պատմուպատմութեան ընթացքին տապալած են: Չտապալելու համար` սուրբ
հայրեր կը թելադրեն, որ մնայուն կերպով խոնարհութիւն
խոնարհութիւն
խնդրենք Աստուծմէ: Սատանան չի կրնար տապալել խոնարհ
հաւատացեալը, բայց կրնա´
կրնա´յ տապալել ու կործանել այն
հաւատացեալը որ խոնարհ չէ:
6) Երբ Սատանան ուզեց Յիսուսը տանիլ Երուսաղէմ եւ
զինք տաճարի աշտարակներէն մէկուն վրայ բարձրացնել,
բարձրացնել,
ինչո՞ւ Յիսուս գնաց անոր հետ: Չէ՞ր
Չէ՞ր կրնար չերթալ: Կրնա´
Կրնա´ր,
բայց Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ միայն խոնարհութեամբ եւ
նեղութիւններու համբերելով է որ կրնանք յաղթել ՍատանաՍատանային: Սուրբ Յովհաննէս Ոսկեբերան խօսելով փորձութեան ժաժամանակ Սատանային հանդէպ Յիսուսի ցուցաբերած համհամբերութեան մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Յիսուս չբարկացաւ եւ չգրգռուեչգրգռուե-

ցաւ, այլ՝ ծայր աստիճանի նրբութեամբ ու փափկութեամբ խօխօսեցաւ Սատանային հետ, երկրորդ անգամ ըլլալով մէջբերում
կատարելով Սուրբ Գիրքէն, եւ իր այս վերաբերմունքով
վերաբերմունքով սորսորվեցուց մեզի,
ո´չ թէ հրաշքհրաշքմեզի, որ կրնանք յաղթել Սատանային ո´
ներ գործելով, այլ՝
այլ՝ նեղութիւններու տոկալով եւ համբերելով»:
համբերելով»:
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Սատանան ըսաւ անոր.անոր.- «Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, դուն
քեզ հոսկէ վար նետէ. քանի Սաղմոսներուն մէջ գրուած է.է.“Աստուած իր հրեշտակներուն
հրեշտակներուն պիտի պատուիրէ քեզի
համար, եւ քեզ իրենց ձեռքերուն վրայ պիտի վերցնեն,
որպէսզի ոտքդ քարի չզարնուի”»
չզարնուի”» (Մատթէոս
(Մատթէոս 4.6):
1) «Դուն քեզ հոսկէ վար նետէ»:
խօսենետէ»: Սուրբ Յերոնիմոս խօսելով այս բառերուն մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Այս բառերը կը պարզեն,
պարզեն, որ
Սատանան կը փափաքի տեսնել անկումը բոլորին»:
բոլորին»: Կրնանք

հետեւաբար ըսել, թէ Սատանան Յիսուսի կատարած իր
առաջարկով, խորքին մէջ Յիսուսի
Յիսուսի անկումն էր որ կ’
կ’ուզէր, եւ
անոր ընդմէջէն՝ անկումը
անկումը փրկութեան ամբողջ ծրագիրին:
2) Երուսաղէմի տաճարը միշտ մարդոցմով լեցուն կ’
կ’ըլըլլար,
լար, եւ անոր շրջափակը՝ միշտ խճողուած բարեպաշտ հրեահրեաներով: Սատանան ուզեց որ Յիսուս ինքզինք տաճարին աշաշտարակէն վար նետէ՝ որպէսզի ամէն
ամէն մարդ տեսնէր իր կարոկարողութիւնը եւ փառաւորէր զինք: Կարծէք Սատանան փորձեց
Յիսուսի մէջ փառասիրութեան փափաք արթնցնել, իր կարոկարողութիւնը ցուցադրելու մղել: Որքա՜ն յաճախ Սատանան նոյնը
կ’ընէ մեզի: Կը մղէ մեզ երթալու հոն ուր շատ մարդիկ կան,
որպէսզի այդտեղ մեր կարողութիւնը
կարողութիւնը ցուցադրենք եւ մարդոց
փառաբանութեան առարկան դառնանք: Հեռո´
Հեռո´ւ մնանք փափառասիրութենէն, որովհետեւ փառասիրութիւնը այն միակ
մեղքն է որ ուղղակիօրէն մեզ Աստուծոյ թշնամի եւ զԱստուած
մեզի թշնամի կը դարձնէ, քանի փառքը միայն Աստուծոյ կը
վայելէ: Եկեղեցւոյ հայրերը
հայրերը կը սորվեցնեն մեզի, հեռո´
հեռո´ւ փախփախչիլ մեզ փառաբանողներէն, որովհետեւ անոնք մեզ կը զրկեն
այն փառքէն որ Աստուած պատրաստած է մեզի համար,
մինչդեռ մենք, ընդհակառակը, կը սիրենք մեզ փառաբանող
փառաբանողնողները, եւ հաճոյք կը ստանանք անոնց փառաբանութիւններէն:
Փառասիրութիւնն էր որ Արուսեակ
Արուսեակ քերովբէն Սատանայի
վերածեց,
վերածեց, եւ փառասիրութիւնն է որ մարդիկը սատանաներու
կը վերածէ:
436

3) «Դուն քեզ հոսկէ վար նետէ»:
նետէ»: Սատանային այս բառերը
ցոյց կու տան մեզի, թէ ան կ'ուզէ որ մենք զմեզ միշտ վար
նետենք, մեղքի ցեխին մէջ նետենք, անօրէնութեանց փոսեփոսերուն մէջ նետենք: Աստուած կ’
կ’ուզէ որ մեր հոգեկան աշխարաշխարհով դէպի երկինք բարձրանանք, իսկ Սատանան` կ'ուզէ որ
դէպի դժոխք իջնենք: Աստուած կ’
կ’ուզէ հաւատքի գագաթներ
գագաթներ
բարձրացած տեսնել մեզ, իսկ Սատանան` կ'ուզէ անհաւաանհաւատութեան տիղմին մէջ նետուած
նետուած տեսնել:
4) «Դուն քեզ հոսկէ վար նետէ
նետէ»:
ետէ»: Յովսէփոս Պատմիչ կը
յիշէ որ տաճարին աշտարակները շատ բարձր էին: ՍատաՍատանան առաջարկեց Յիսուսին որ ինքզինք այդ բարձր տեղէն
վար նետէ: Պատմութեան ընթացքին, Սատանան միշտ մօտեմօտեցած է սրբութեան գագաթներ բարձրացած մարդոց, եւ փորփորձած է հոնկէ վար ձգել զիրենք: Ասիկա ճշմարտութիւն մըն է
որ պէտք է մեզ զգուշութեան եւ զգօնութեան հրաւիրէ: Եթէ
աճած ենք մեր հաւատքի կեանքին մէջ` խոնա´
խոնա´րհ ըլլանք,
որպէսզի վար չիյնանք, եւ կամ Սատանան մեզ վար չնետէ:
Եթէ ունինք աղօթքի կրակ մեր սրտին մէջ` խոնարհ ըլլանք,
որպէսզի չշիջի այդ կրակը, եւ կամ
կամ Սատանան չմարէ այդ
կրակը: Եթէ ունինք Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւ
մը` խոնա´
խոնա´րհ ըլլանք, որպէսզի չկորսնցնենք այդ պարգեւը, եւ
կամ Սատանան չխլէ զանիկա մեզմէ:
5) Դիտեցէք Աստուծոյ եւ Սատանային գործելակերպին
տարբերութիւնը: Matthew Henry այս մասին խօսելով՝ կ’
կ’ըսէ.

«Աստուած երբեմն մեզ վար կը նետէ՝ որպէսզի մեզ բարձբարձրացնէ, իսկ Սատանան, կը բարձրացնէ՝ որպէսզի վար նետէ»:
նետէ»:

Այո´,
Այո´, Սատանան մեզ կը բարձրացնէ, բայց յետոյ ուժեղ
կերպով գետին կը զարնէ: Ասիկա իր գործելակերպն է:
Անառակ որդիին դրուագէն կը սորվինք, թէ Սատանան
գեղեցիկ
գեղեցիկ երկիրներ կը ղրկէ, բայց յետոյ անոնցմէ դուրս կը
բերէ ու խոզանոց կը տանի: Կը հարստացնէ, բայց յետոյ խոզի
կերակուրի կարօտ կը դարձնէ: Սկիզբը կը կշտացնէ, բայց
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յետոյ սովամահ կը դարձնէ: Փառքի կ'առաջնորդէ, բայց յետոյ
մեղքի անարգանքով մեզ կը կնքէ: Բեհեզ կը հագցնէ,
հագցնէ, բայց
յետոյ ցնցոտիներով կը ձգէ: Երջանկութիւն ու հանգիստ կու
տայ, բայց յետոյ դժոխքի կրակներուն մէջ կը նետէ. ասոր
ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը աղքատ Ղազարոսին առակին
մէջ յիշուած մեծահարուստին
մեծահարուստին օրինակն է:
6) «Դուն քեզ հոսկէ վար նետէ»:
նետէ»: Սատանան չէր կրնար
Յիսուսը վար նետել, ահա թէ ինչու առաջարկեց Յիսուսին
Յիսուսին որ
ինքզի´
ինքզի´նք վար նետէ: Ասիկա ցոյց կու տայ,
տայ, որ Սատանային
կարողութիւնը մեզ փորձելու կամ մեզի վնաս հասցնելու՝
սահմանափակ է: Սատանան կրնայ առաջարկել որ մեղք
գործենք, բայց չի´
չի´ կրնար ստիպել
ստիպել որ մեղք գործենք: Կրնայ
Կրնայ
մղել մեզ
մեզ որ վնաս հասցնենք մեր անձերուն, բայց չի´
չի´ կրնար
պարտադրել որ նման բան մը ընենք: Յովհաննէս Ոսկեբերան
կ’ըսէ. «Մարդ չի կրնար վնասել քեզի, եթէ դուն քեզի չվնաչվնակ’ըսէ. «Մենք չենք կրնար արգիլել
սես»:
սես»: Իսկ Օգոստինոս կ’

թռչուններուն որ թռչին մեր գլխուն վերեւ, բայց կրնանք
կրնանք
արգիլել անոնց որ բոյն դնեն մեր գլխուն վրայ»:
վրայ»: Օգոստինոս

այստեղ չար ոգիներուն եւ անոնց կողմէ դրդուած մեղքերուն
մասին է որ կը խօսի, եւ ըսել կ’
կ’ուզէ, թէ մենք չենք կրնար արարգիլել չար ոգիներուն որ մեր շուրջ դառնան, բայց վստահավստահաբար կրնանք արգիլել որ անոնք բոյն դնեն
դնեն մեր սրտին մէջ:
7) Ասկէ առաջ հաստատեցինք, թէ բազմաթիւ (Մարկոս
1.13) ու բազմատեսակ (Ղուկաս 4.13) էին այն փորձութիւննե
փորձութիւննեները զորս կրեց Յիսուս: Մատթէոս ու Ղուկաս յատուկ կերպով
անոնցմէ երեքը կը յիշեն: Երբ Սատանան տեսաւ թէ առաջին
փորձութեան ատեն Յիսուս Սուրբ Գիր
Գիրքերէն
իրքերէն մէջբերում կակատարեց ու անով խայտառակեց զինք եւ պարտութեան մատմատնեց, երկրորդ փորձութեան ժամանակ` ի´
ի´նքն ալ դիմեց Սուրբ
Գիրքին: Արդարեւ, թելադրելէ ետք Յիսուսին որ ինքզինք
տաճարի աշտարակէն վար նետէ, յիշեցուց անոր աստուաաստուածային խոստումը` ըսելով. «Քանի Սաղմոսներուն
Սաղմոսներուն մէջ գրուած
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է.է.- “Աստուած
“Աստուած իր հրեշտակներուն
հրեշտակներուն պիտի պատուիրէ քեզի հահամար, եւ քեզ իրենց ձեռքերուն վրայ պիտի վերցնեն, որպէսզի
ոտքդ քարի չզարնուի”»
չզարնուի”»:
”»: Ի՜նչ յանդգնութիւն: Սատանան

Աստուծոյ Խօսքին միջոցաւ` յարձակում կը գործէ Աստուծոյ
Որդիին դէմ: Այսօր ալ Սատանան
Սատանան իր յարձակումները կը
գործէ հաւատացեալներուն դէմ Աստուածաշունչին միջոցաւ:
Այսպէս, օրինակ.օրինակ.Երբ բան մը կը խնդրենք Աստուծմէ ու չենք ստանար,
Սատանան կը յիշեցնէ մեզի Աստուծոյ խոստումը`
խոստումը` ըսելով.

«Չէ՞ որ Աստուած ըսաւ թէ ինչ որ խնդր
խնդրէք
նդրէք իրմէ` պիտի տայ
ձեզի»
ձեզի» (Մատթ
(Մատթէոս
Մատթէոս 7.7):

Երբ մարդիկ կը զրկեն մեզ մեր իրաւունքէն, Սատանան
մեզի կ’
կ’ըսէ. «Չէ՞ որ Աստուած խոստացած է զրկուածին
իրաւունքը վերադարձնել»
վերադարձնել» (Սաղմոս 146.7):
Երբ Աստուծոյ կը
կը յուսանք եւ երեւութապէս անպաշտանպաշտպան կը մնանք, Չարը մեզի կ’
կ’ըսէ. «Չէ՞ որ Աստուած խոստախոստացած է պաշտպանել
պաշտպանել իրեն յուսացողները»
յուսացողները» (Սաղմոս 5.11):
Երբ հիւանդութեամբ մը կը սկսինք տառապիլ, ՉարախօՉարախօսը մեզ գայթակղեցնելու համար` կ’
կ’ըսէ. «Չէ՞ որ Աստուած
խոստացած է քու բոլոր հիւանդութիւններդ բժշկել»
բժշկել» (Սաղմոս
103.3):
Երբ բան մը չենք ըրած ու մարդիկ մեզ յանցաւոր կը
հանեն, Դատապարտիչը
Դատապարտիչը կը մօտենայ մեզի ու կ’
կ’ըսէ. «Չէ՞ որ

Աստուած խոստացած է օգնել ձեզի եւ թոյլ չտալ որ մէկը ձեզ
յանցաւոր հանէ»
հանէ» (Եսայի 50.9):

Երբ չար մարդու մը լարած
լարած որոգայթին մէջ կ’
կ’իյնանք,
Չարը կը մօտենայ մեզի ու կ’
կ’ըսէ. «Չէ՞ որ Աստուած խոստա
խոստատացած է քեզ փրկել որսորդին որոգայթէն
որոգայթէն»
րոգայթէն» (Սաղմոս 91.3):
Կարելի է անհունօրէն շարունակել շարքը նման խօսքեխօսքերու, սակայն այստեղ կանգ կ’
կ’առնեմ, յիշեցնելու համար թէ
Սատանան
Սատանան դիւրաւ կրնայ մեր հաւատքին մէջ կասկածի սերսերմեր ցանել ու մեզ գայթակղեցնել` Աստուածաշունչին
Աստուածաշունչին մէջ
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արձանագրուած Աստուծոյ խօսքերուն
խօսքերուն ու խոստումներուն
խոստումներուն
յիշեցումովը մեզի: Կարեւոր է այս իրողութիւնը նկատի
առնել, որպէսզի երբ նեղութիւններէ անցնինք` թոյլ չտանք որ
Չարը պղտորէ մեր միտքը եւ անվստահութիւն սերմանէ մեր
մէջ Աստուծոյ եւ անոր խօսքերուն ու խոստումներուն նկատնկատմամբ:
8) Պիղծ Սատանան` Աստուծոյ սուրբ Գիրքէն մէջբերում
կը կատարէ. այսօր որքա՜ն պիղծեր
պիղծեր կան որոնք ԱստուածաԱստուածաշունչէն մէջբերումներ
մէջբերումներ կը կատարեն: Չար Սատանան` սուրբ
Գիրքէն խօսքեր կը յիշէ. այսօր որքա՜ն չար մարդիկ կան
որոնք սուրբ Գիրքէն խօսքեր կը յիշեն: Այո´,
Այո´, մեր կեանքին
մէջ, մեր անմիջական
անմիջական միջավայրին մէջ, կան մարդիկ որոնք
Աստուծոյ կամքին հակառակ կ’
կ’ապրին, եւ սակայն, Աստուծոյ
կամքը արտայայտող խօսքեր կը յիշեն Աստուածաշունչէն:
Կան մարդիկ որոնք Աստուածաշունչին անունով կը խօսին եւ
սակայն չեն հաւատար Աստուածաշունչին մէջ գրուածին:
Ամէն մարդ որ Աստուածաշունչէն
Աստուածաշունչէն խօսք մը կը յիշէ` չի´
չի´ նշանշանակեր թէ Աստուծոյ մարդն է: Ամէն մարդ որ Պօղոս առաքեաառաքեալէն խօսք մը կը յիշէ` չի´
չի´ նշանակեր թէ Աստուծոյ կողմէ
առաքուած անձ մըն է:
9) Սատանան համոզելու համար Քրիստոսը որ տաճարի
աշտարակէն վար նետուի` Սուրբ Գիրքէն խօսք մը յիշեց:
յիշեց:
Որքա՜ն զարմանալի ու միաժամանակ հետաքրքրական է, որ
Սատանան ուզեց ինքնակործանումի առաջնորդել Յիսուսը`
նոյնինքն Սուրբ Գիրքի խօսքին միջոցաւ: Այսօր ալ նոյնը կը
պատահի, բայց այս անգամ ո´
ո´չ թէ ուղղակիօրէն Սատանային
միջոցաւ, այլ` Սատանային կողմէ կուրցուած ու մոլորեցուած
մոլորեցուած
տգէտ քարոզիչներու միջոցաւ: Աստուածաշունչը որ կոչուած
է կեանք շնորհելու մարդոց, կրնայ կործանումի
կործանումի առաջնորդել
զանոնք, եթէ երբեք մոլորած անձերու կողմէ քարոզուի:
Աստուածաշունչը որ կոչուած է մեղքի խաւարէն լոյսի բերեբերելու մարդիկը, ճիշդ հակառակը, կրնայ մարդիկը
մարդիկը մեղքի խաւախաւա440

րին առաջնորդել, եթէ երբեք անուղղափառ հաւատք ունեցող
անձերու կողմէ պատգամուի: Թող այս իրականութիւնը առիթ
մը ըլլայ զգուշութեան, որպէսզի հաւատք եւ ուշադրութիւն
չ’ընծայենք Քրիստոսը քարոզող պատահական անձերու, այլ
Սուրբ Հոգիէն խնդրենք, որ ինք առաջնորդէ
առաջնորդէ մեզ ու յայտնէ թէ
ո´ր քարոզիչին խօսքերուն կրնանք հաւատք ընծայել:
10) Քիչ մը վերեւ ըսինք, թէ Սատանային կողմէ Սուրբ
Գիրքէն խօսք մը յիշելը յանդուգն քայլ մըն էր. բայց կրնանք
հաստատապէս ըսել, նաեւ, թէ ատիկա յիմարութիւն էր.
ինչո՞ւ համար: Սատանան մէջբերեց 9191-րդ Սաղմոսի 1111-12
համարները որոնք կ’
կ’ըսեն. «Վասնզի իր հրեշտակներուն

պիտի ապսպրէ քեզի համար, որ քու բոլոր ճամբաներուդ մէջ
քեզ պահեն: Անոնք ձեռքերնուն վրայ պիտի վերցնեն քեզ, որ
չըլլայ թէ ոտքդ քարի զարնես»:
զարնես»: Սատանան այստեղ կանգ

կ’առնէ եւ չի կրնար կամ չ'ուզեր յիշել Սաղմոսին շարունաշարունակութիւնը, 1313-րդ համարը, որ իր դատապարտութիւնն ու կոկորուստը կը յայտարարէ. «Առիւծի ու իժի վրայ պիտի քալես.
առիւծի կորիւնը ու վիշապը պիտի կոխկռտես»:
կոխկռտես»: Սատանան
իր կատարած մէջբերումով`
մէջբերումով` իր դատապարտութիւնն
դատապարտութիւնն է որ
յայտարարած եղաւ, որովհետեւ ժամանակը
ժամանակը եկած էր որ մարմարգարէական այս Սաղմոսը իր լրումը գտնէր Աստուծոյ Որդիին
միջոցաւ, որ առիւծի ու իժի վրայ պիտի քալէր եւ առիւծի
կորիւնն ու վիշապը պիտի կոխկռտէր: Յստակ է որ հոս
յիշուած առիւծը եւ վիշապը կը ներկայացնեն Սատանան, իսկ
իժն ու կորիւնը` չար ոգիները: Ի՞նչ
Ի՞նչ է մեր քաղելիք դասը այս
կէտէն: Սատանան Սուրբ Գիրքէն խօսք մը յիշելով` ինքն իր
կործանումը յայտարարած եղաւ: Այսօր ալ կան մարդիկ,
որոնք Աստուածաշունչէն խօսքեր կը յիշեն, առանց անդրաանդրադառնալու որ նոյնինքն իրենց յիշած այդ խօսքերով օր մը պիպիտի դատապարտուին ու կործանին:
կործանին:
11) Եկէք անգամ
անգամ մը եւս կարդանք Սաղմոսը. «Վասնզի իր

հրեշտակներուն պիտի ապսպրէ քեզի համար, որ քու բոլոր
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ճամբաներուդ մէջ քեզ պահեն: Անոնք ձեռքերնուն վրայ պիպիտի վերցնեն քեզ, որ չըլլայ թէ ոտքդ քարի զարնես»:
զարնես»: ՈւշաՈւշա-

դրութիւն դարձուցէք որ Սատանան չփոխեց Սաղմոսի
Սաղմոսի խօսխօսքը, բայց փոխեց նպատակը խօսքին: Ի՞նչ նպատակով
նպատակով ըսուած
է այս խօսքը: Ըսուած
Ըսուած է ցոյց տալու համար,
համար, որ Աստուած
Աստուած
հոգատար ու խնամածու Աստուած է. ցոյց տալու համար, որ
ան փորձութեանց ու նեղութեանց դիմաց մեզ պաշտպանող ու
պահպանող Աստուած է. բայց
բայց ահա Սատանան նոյն այս խօսխօսքը կը յիշէ, ո´չ թէ ցոյց տալու համար թէ Աստուած`
Աստուած` պաշտպաշտպա´
պա´ն Աստուած է, այլ կը յիշէ՝
յիշէ՝ զԱստուած փորձելո
փորձելո´
ձելո´ւ համար,
անոր հոգատար ու պաշտպան հայր ըլլալը փորձելո
փորձելո´
լո´ւ
համար: Հետեւաբար, Սաղմոսին յիշատակումով`
յիշատակումով` ՍաՍատանային
տանային նպատակն էր, համոզել Յիսուսը եւ համոզել մեզ, թէ
Աստուած չի´
չի´ պաշտպաներ մեզ փորձութեանց ու նեղունեղութեանց դիմաց:
12) «Վասնզի իր հրեշտակներուն պիտի ապսպրէ քեզի
համար, որ քու բոլոր ճամբաներուդ մէջ քեզ պահեն»:
պահեն»: ՎերջաՎերջապէս, յիշենք նաեւ որ այս բառերը կը պարզեն, թէ հրեշտակ
հրեշտակտակները մեր պահապաններն ու պաշտպաններն
պաշտպաններն են: Աստուած
մեր պահպանութիւնը անոնց վստահած է: Իւրաքանչիւր անձ
ունի իր պահապան հրեշտակը, եւ Յիսուս այս մէկը յստակ
դարձուց երբ ըսաւ. «Զգո՜յշ, մի´
մի´ արհամարհէք այս փոքրիկնեփոքրիկնե-

րէն մէկը, գիտցէք, որ անոնց հրեշտակները երկինքի մէջ
միշտ կը տեսնեն իմ երկնաւոր Հայրս»
Հայրս» (Մատթէոս 18.10):
հրեշտակները» բառերը, ամենայն յստակութեամբ
«Անոնց հրեշտակները»
ցոյց կու տան, թէ ամէն մէկ հաւատացեալ անձ ունի իր
պահապան հրեշտակը, որ կ'օգնէ իրեն փրկութեան ճամբուն
վրայ (Եբրայեցիս 1.14): Իբրեւ պահապանները մարդկութեան,
մարդկութեան,
անոնք անտարբեր չեն մարդոց քաշած ցաւին
ցաւին ու կրած նեղունեղութիւններուն հանդէպ. ընդհակառակը, անոնք կ’
կ’ազատեն մեզ
նեղութիւններէ (Եսայի 63.9): Յիսուս կը հաստատէ թէ անոնք
կ’ուրախանան
ուրախանան կորսուածի մը դարձին համար (Ղուկաս 15.7,
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10): Եթէ անոնք անտարբեր ըլլային մարդոց հանդէպ` ինչո՞ւ
համար պիտի ուրախանան կորսուածի
կորսուածի մը դարձին համար:
համար:
Իբրեւ մեր պահապան հրեշտակ
հրեշտակները, անոնք պարտականուպարտականութիւնը ունին մեր
մեր մահէն ետք` մեր հոգիները դրախտ տանելու
(Ղուկաս 16.22): Տակաւին, իբրեւ մեր պահապան ու օգնական
հրեշտակները,
հրեշտակները, անոնք կոչուած են մեզ զօրացնելու` մեր տագտագնապալից
նապալից ժամերուն: Յիշենք
Յիշենք որ երբ Յիսուս Ձիթենեաց լերան
վրայ տագնապի մէջ էր` հրեշտակ մը երեւցաւ եւ զինք զօրազօրացուց (Ղուկաս 22.43): Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ հրեշտակ
հրեշտակները
տակները
կը զօրացնեն ու զօրակցին մեզի փորձութեանց
փորձութեանց ժամանակ
ժամանակ:
նակ: Եւ
ո´չ միայն կը զօրացնեն ու կը զօրակցին, այլ նոյնիսկ կրնան
հրաշալի
հրաշալի կերպերու դիմելով օգնել մեզի: Մտաբերենք, օրիօրինակ, որ «Տիրոջ հրեշտակը գիշեր ատեն բանտին դռները

բացաւ եւ զանոնք (Պետրոսն ու Յովհաննէս առաքեալները)
դուրս հանելով»
հանելով» տաճար ղրկեց քարոզելու (Գործք 5.195.19-21):
Այսքանով բաւարարուինք մեր կեանքին մէջ հրեշտակներու
դերին
դերին մասին:
13) Կ'աւարտեմ 66-րդ համարը նախապէս կատարուած
խորհրդածութեամբ մը.մը.Յիսուս իր աստուածային փառքը ձգելով աշխարհ եկաւ,
եւ ահա´
ահա´ Սատանան կ’
կ’առաջարկէ անոր ինքզինք վար նետենետելու, որպէսզի իր աստուածային փառքը ցուցադրէր:
ցուցադրէր:
Յիսուս աշխարհ եկաւ խաչը շալկելու, եւ ահա
ահա´
հա´ ՍատաՍատանան կ’
կ’առաջարկէ անոր շալկուիլ հրեշտակներուն կողմէ:
Յիսուս աշխարհ եկաւ գեհեն նետելու համար ՍատաՍատանան, եւ ահա´
ահա´ Սատանան կ’
կ’առաջարկէ անոր ինքզինք վար
նետել:
նետել:
Յիսուս աշխարհ եկաւ մեղքի գետինը ինկած մարդկումարդկութիւնը վերցնելու, եւ ահա´
ահա´ Սատանան անոր կը թելադրէ
գետին
գետին նետուիլ:
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Յիսուս աշխարհ եկաւ հողեղէններս իր գիրկը առնելու,
եւ ահա´
ահա´ Սատանան կը փորձէ համոզել անոր հրեղէններու
գիրկը նետուիլ:
Յիսուս աշխարհ եկաւ իր սէրը ցոյց տալու համար մարմարդոց, եւ ահա´
ահա´ Սատանան անոր կը պատուիրէ վար նետուիլ,
որպէսզի իր զօրութիւնը ցոյց տար մարդոց:
Յիսուս աշխարհ եկաւ վար ինկածներս վեր բարձրացնեբարձրացնելու, եւ ահա´
ահա´ Սատանան մեզ վեր Բարձրացնողին կը թելադրէ
վար նետուիլ:

Յիսուս ըսաւ անոր.անոր.- «Դարձեալ, Օրէնքի գիրքին մէջ
գրուած է.չփորձես”» (Մատթէոս
(Մատթէոս 4.7):
է.- “Քու
“Քու Տէր Աստուածդ չփորձես”»

1) Երբ Յիսուս կը պատուիրէ զԱստուած
զԱստուած չփորձել,
իրականութեան
իրականութեան մէջ, Աստուծոյ եւ անոր խօսքին վստահելու
կոչ է որ կ'ուղղէ մեզի: Պէ՞տք էր Յիսուս ինքզինք տաճարի
աշտարակէն վար նետէր ու հրեշտակներուն կողմէ վերցուէր,
որպէսզի հաւատար Աստուծոյ խօսքին ու խոստումին: Յիսուս
«քու Տէր Աստուածդ չփորձես»
չփորձես» իր յայտարարութեամբ,
յայտարարութեամբ, ուզեց
սորվեցնել մեզի, թէ պէտք է վստահիլ Աստուծոյ խօսքին`
առանց փորձելու զանիկա, պէտք է հաւատալ Աստուծոյ
խոստումներուն` առանց փորձաքարի զարնելու զանոնք: Եթէ
երբեք Աստուծոյ խօսքը մեզի կ'ըսէ թէ Աստուած մեզ կը սիրէ`
պէտք է հաւատալ այս խօսքին եւ պէտք չէ կասկածիլ անոր
վրայ: Եթէ երբեք Աստուծոյ խօսքին մէջ կը կարդանք թէ
հրեշտակները մեր պահապաններն ու պաշտպաններն են,
պէտք է հաւատանք այս իրողութեան, թէկուզ նեղութեան
ժամանակ անպաշտպան զգանք:
2) Որո՞նք են զԱստուած փորձողները: ԶԱստուած փորփորձող կը նկատուին անոնք` որոնք փորձութեան ու նեղութեան
նեղութեան
ժամանակ, հարցականի տակ կ'առնեն Աստուծոյ սէրը, ԱսԱստուծոյ հայրական գուրգուրանքը, Աստուծոյ ներկայութիւ
ներկայութիւնը:
թիւնը:
Պարզ բացատրութեամբ մը, եթէ երբեք անձ մը ծանր դժուադժուարութիւններու կը հանդիպի ու կը բացագանչէ. «Ո՞ւր է ԱստԱստ444

ուած, ինչո՞ւ
ինչո՞ւ չ'օգներ, ինչո՞ւ բան մը չ'ըներ»,
չ'ըներ», խորքին մէջ
Աստուծոյ սէրն է որ կասկածի տակ կ'առնէ, եւ ասիկա ուրիշ
բան չէ եթէ ոչ զԱստուած փորձելու արարք մը, Աստուծոյ
սէրը փորձաքարի զարնելու քայլ մը: Հարց տանք մենք մեզի,
մենք երբեք փորձա՞ծ ենք զԱստուած: Երբ ձախորդութեան մը
կը հանդիպինք եւ հարց կու տանք. «Ո՞ւր է Աստուած»,
Աստուած», ասիկա
զԱստուած փորձել է: Երբ մեր սիրելիներէն մին կը հիւանդահիւանդանայ ու մենք հարց կու տանք. «Ինչո՞ւ Աստուած զայն չի բժը
բժըշկեր»,
կեր», ասիկա զԱստուած փորձել է: Երբ ցեղասպանութեան
մասին կը խօսուի ու կ’
կ’ըսուի. «Ո՞ւր էր Աստուած
Աստուած այդ օրեօրերուն»,
րուն», աս ալ զԱստուած փորձել է: Դժուարութեանց ժամաժամանակ Աստուծոյ սէրն ու հայրական գուրգուրանքը հարցակահարցականի տակ առնելը՝ զԱստուած փորձել է: Միշտ պէտք է յիշել, թէ
պայման չէ որ Աստուած փորձութիւնը հեռացնէ մեզմէ,
որպէսզի հաւատանք թէ ան փորձութիւններէ
փորձութիւններէ ազատող Տէր է:
Պայման չէ որ մարմնաւոր բժշկութիւն պարգեւէ մեզի, որպէսորպէսզի հաւատանք թէ ան բժշկող Աստուած է: Պայման չէ որ կակատարէ մեր սրտի խնդրանքները, որպէսզի հաւատանք թէ ան
գիտէ մեր սրտի խնդրանքները: Պէտք է հաւատանք ու համոզհամոզուինք, որ Աստուած գիտէ մեր սրտի խնդրանքները, զանոնք
Աստ-կատարէ թէ ոչ: Բժշկուինք թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ Աստ
ուած բժիշկ է: Լքուած զգանք թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ
Աստուած մեր կողքին է: Բարութեամբ շրջապատուած ըլլանք
թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ Աստուծոյ կամքն ու ծրագիրը
մեզի համար կատարելապէս բարին
բարին է: Չհաւատալ այս
բոլորին` զԱստուած փորձել կը նշանակէ:
3) ԶԱստուած փորձող կը նկատուին անոնք` որոնք ԱսԱստուծոյ հետ պայմաններով
պայմաններով կը խօսին: Այսպէս, օրինակ, երբ
մէկը Աստուծոյ կ'ըսէ. «Տէ´
Տէ´ր, եթէ բուժես զաւակս` ես կեանքս
քեզի պիտի նուիրեմ»
նուիրեմ». կամ երբ ուրիշ մը կ'ըսէ.
կ'ըսէ. «Տէ´
Տէ´ր, եթէ
սրտիս այս խնդրանքը կատարես` պիտի ապաշխարեմ»
ապաշխարեմ». կամ
երբ երրորդ մը կ'ըսէ. «Տէ´
Տէ´ր, եթէ ազատես զիս այսինչ փորփոր445

ձութենէն` ոչխար մը պիտի բաժնեմ աղքատներուն»:
աղքատներուն»: Այս
ձեւով չենք կրնար խօսիլ Աստուծոյ հետ: Աստուծոյ հետ պայպայմաններով խօսիլը` Աստուծոյ հանդէպ ո´
ո´չ սիրոյ, ո´
ո´չ հաւատհաւատքի եւ ո´
ո´չ ալ վստահութեան արտայայտութիւն է: ԶԱստուած
սիրող մարդը` կը շարունակէ սիրել, իր զաւակը բուժուի թէ
ոչ: Աստուծոյ հաւատացող մարդը` կը շարունակէ հաւատալ,
իր սրտի խնդրանքը ստանայ թէ ոչ: Պէտք է Աստուած մեզ
փորձութիւններէ ազատէ՞ որպէսզի աղքատներուն օգնենք:
Պէտք է մեր սիրելին բժշկէ՞ որպէսզի մեր կեանքը իրեն
նուիրենք: Ինչպէս որ Աստուած մեզ կը սիրէ առանց պայմանի
ու առանց ակնկալութեան, նոյնպէս ալ մենք պէտք է զինք սիսիրենք առանց պայմանի ու առանց ակնկալութեան: ՊայմանՊայմաններով արտայայտուած սէրը` կը դադրի սէր ըլլալէ: ՊայմանՊայմաններով ցուցաբերուած
ցուցաբերուած հաւատք մը կամ վստահութիւն մը`
թերահաւատութեան արդիւնք է:
4) ԶԱստուած փորձող կը նկատուին նաեւ անոնք` որոնք
ծառայութիւն մը կը մատուցեն կամ բարիք մը կ'ընեն իրենց
նմանին, այն յոյսով որ իրենց ըրածին փոխարէն Աստուծմէ
վարձատրութիւն պիտի ստանան: Կան մարդիկ որոնք որոշ
աղքատներու կ'օգնեն, ո´
ո´չ թէ որովհետեւ կը սիրեն աղքատաղքատները, այլ որովհետեւ համոզուած են որ Աստուած անոր փոփոխարէն նիւթապէս առատապէս պիտի օրհնէ զիրենք: Նման
վերաբերմունք կամ մտածելակերպ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ
զԱստուած
զԱստուած փորձելու քայլ մը: Նման մտածելակերպ ունեցող
մարդիկ, Աստուծոյ հանդէպ վաճառականի յարաբերութիւն
ունին: Այսպիսիները կը մտածեն տալ` ստանալու համար,
օգնել` օգնութիւն գտնելու համար, բաշխել` հնձելու համար:
Եւ եթէ տան ու չստանան` կը գայթակղին: Եթէ օգնեն ու
իրենց օգնութեան փոխարէն չվարձատրուին` իրենց հաւատհաւատքը կը խախտի: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ նման վերաբերմունք կամ
մտածելակերպ, ինչպէս ըսի, զԱստուած փորձել կը նշանակէ,
որովհետեւ Աստուած այսպիսիներուն երբեք իրենց տուածին
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ու ըրածին փոխարէն չի վարձատրեր, ուստի պէտք չէ զայն
փորձել:
5) ԶԱստուած փորձող կը նկատուին նաեւ անոնք` որոնք
կը խորհին թէ պէտք է եկեղեցի երթան եւ մոմ մը վառեն,
որպէսզի գործի մէջ յաջողութիւն ունենան. կամ պէտք է սուրբ
Աստուածածնայ վերափոխման տօնին առիթով եկեղեցիին
ոչխար մը նուիրեն, որպէսզի
որպէսզի Աստուած օրհնէ իրենց ընտաընտանիքներն ու գործերը. այսպիսիներուն կ'ըսենք, թէ Աստուած
ո´չ մեր մոմին պէտք ունի եւ ո´
ո´չ ալ մեր ոչխարին: Աստուած
որ արարիչն է լոյսին եւ լոյսն է աշխարհին` մեր վառած մոմոմին կարիքը չունի: Աստուած որուն կը պատկանին լեռներն
ու ձորերը եւ անոնց կենդանիները, անապատներն
անապատներն ու անոնց
գազանները` մեր տուած ոչխարին կարիքը չունի: Աստուծոյ
փնտռածը` մեր որդիական սէրն է իրեն հանդէպ: Ուստի,
չփորձենք զԱստուած, տալով անոր բան մը` ստանալու հահամար անկէ ուրիշ բան:
6) «Քու Տէր Աստուածդ չփորձես»
չփորձես»: Եկէք այս տողին
մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը: Պօղոս
Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ,
թէ Իսրայէլացիներէն ոմանք փորձեցին Տէրը Սինայի անաանապատին մէջ, «եւ այդ պատճառով ալ օձերէն խայթուելով`
սպաննուեցան»
սպաննուեցան» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս 10.9): Իսրայէլացիները ի՞նչի՞նչպէս փորձեցին զԱստուած: Աստուած մնայուն կերպով համհամբերութիւն կը ցուցաբերէր անոնց
անոնց հանդէպ, բայց անոնք միշտ
կը չարաշահէին Աստուծոյ համբերութիւնը, եւ երբ չափը
անցնէին` Աստուած հարուած մը կը ղրկէր անոնց վրայ:
Քննենք մեր կեանքը: Մենք ալ արդեօք չե՞նք չարաշահեր
Աստուծոյ համբերութիւնը մեզի հանդէպ: Չե՞նք շահագործեր
անոր սէրը: Չե՞նք արհամարհեր անոր քաղցրութիւնը: ՆայեՆայեցէք թէ ի´
ի´նչ կ'ըսէ Պօղոս առաքեալ այս մասին. «Կ'արհամարԿ'արհամար-

հե՞ս անոր անչափ քաղցրութիւնը, ներողամտութիւնը եւ համհամբերատարութիւնը, երբ գիտես որ Աստուծոյ քաղցրութիւնն է
որ քեզ ապաշխարութեան կը բերէ»
Հռոմայեցիս 2.4): Ի՞նչ կը
բերէ» (Հռոմայեցիս
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պատահի անոնց` որոնք
որոնք անզիղջ կը մնան իրենց ընթացքին
մէջ: Առաքեալը տողի շարունակութեան վրայ` կ'ըսէ. «Քու

կարծրութեամբդ եւ չզղջացող սրտովդ միայն բարկութիւն է
որ կը դիզես քեզի համար, երբ բարկութեան օրը գայ եւ
Աստուծոյ արդար դատաստանը յայտնուի»
յայտնուի» (Հռ
(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 2.5):
Իսրայէլացիները օձերէն կը խայթուէին երբ Աստուծոյ համբեհամբերութիւնը կը շահագործէին, այսօր եւս, եթէ փորձենք շահաշահագործել Աստուծոյ համբերութիւնը` կը խայթուինք օձերէն,
այսինքն` չար ոգիներէն:
7) «Քու Տէր Աստուածդ չփորձես»:
չփորձես»: Վերջապէս, կարելի է
նաեւ մտածել, որ Քրիստոս իր այս յիշած խօսքը
խօսքը զինք փորձող
Սատանային է որ կ’
կ’ուղղէ, կարծէք ըսել ուզելով. «Ո´վ

Սատանայ, մի´
մի´ փորձեր զիս որ քու Տէր Աստուածդ եմ: Մի´
Մի´
փորձեր, որովհետեւ ամէն փորձերդ դատապարտուած են
ձախողութեան: Ասկէ առաջ փորձեցիր ինծի նմանիլ ըսելով`
նմանիմ» եւ չկրցար (Եսայի
(Եսայի 14.14): Հիմա
«Բարձրելոյն պիտի նմանիմ»
նաեւ, ինչ որ փորձես ընել, ինչ միջոցներու ալ դիմես` պիտի
ձախողիս, որովհետեւ ես Աստուա´
Աստուա´ծ եմ, ես քո´
քո´ւ Տէր ԱստԱստուածդ եմ, ես քու Արարի´
Արարի´չ Աստուածդ եմ, եւ դուն չես կրնար
զիս փորձելով յաղթանակ ձեռք ձգել»:
ձգել»:
«Յետոյ Սատանան կրկին առաւ տարաւ Յիսուսը շատ
բարձր լեռ մը եւ անոր ցոյց տալով աշխարհի բոլոր թագաթագաւորութիւնները եւ անոնց փառքը, ըսաւ.ըսաւ.“Այս բոլորը քեզի՛ կու տամ, եթէ երկրպագելով՝ պաշտես
պաշտես
զիս”
զիս”:
Այն ատեն Յիսուս ըսաւ անոր.անոր.- «Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ,
որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.է.- “Քու
“Քու Տէր ԱստԱստուածդ պէտք
(ՄատթէՄատթէպէտք է պաշտես եւ միայն անո՛ր ծառայես”»
ծառայես”» (Մատթէ
ոս 4.84.8-10):
1) Սատանան Յիսուսը «իջեցուց»
իջեցուց» տաճարի բարձր աշտաաշտարակէն եւ տարաւ «շատ բարձր լեռ մը»
մը» եւ հոնկէ ցոյց տուաւ
անոր «աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները եւ անոնց փառփառ448

քը»:
քը»: Կարելի՞ բան է արդեօք բարձր լերան մը վրայէն տեսնել
«աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները»:
թագաւորութիւնները»: Կա՞յ այսօր աշխարաշխար-

հի մէջ լեռ մը, որ ըլլայ այնքան բարձր, ուր եթէ անձ մը բարձբարձրանայ` կարենայ տեսնել «աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնթագաւորութիւնները
ները եւ անոնց փառքը
փառքը»:
չկա´յ: Երրորդ փորձուփորձուքը»: Բնականօրէն չկա´
թիւնը ներկայացուցած ատեն, Սատանան
Սատանան հոգեբանական միմիջոցի մը կը դիմէ: Սատանան շատ լաւ գիտէր, որ բարձր լեռ
մը ելլող մարդը` կրնար շատ բան տեսնել, իսկ շատ բան
տեսնող մարդը` դիւրաւ կրնար շատ բան պատկերացնել ու
երեւակայել: Արդ, Սատանան փորձեց Յիսուսը դրդել իր երեերեւակայութիւնը գործածելու, որպէսզի տեսնէր իր տեսածէն
անդին, տեսնէր չերեւցածը, տեսնէր այն ինչ որ նիւթական
աչքով կարելի չէր տեսնել, եւ ինքզինք այդ բոլորին տէր ու
իշխան պատկերացնէր. ինչո՞ւ համար. որպէսզի Յիսուսի մէջ
սէր ու հետաքրքրութիւն արթննար աշխարհին հանդէպ: Բայց
կարելի չէր որ ամենատես ու ամենագէտ Աստուծոյ Որդին
խաբուէր:
Սատանան շատ լաւ գիտէ որ վեր բարձրացող ու վերէն
վար նայող, վերէն ուրիշին նայող, վերէն ամէն ինչ դիտող
մարդը, կրնայ յանկարծ ինքզինք բան մը կարծել, ինքզինք
հոգեբա-ուրիշէն տարբեր եւ ուրիշէն գերիվեր նկատել, եւ սա հոգեբա
նական է: Մեզմէ ո՞վ կրնայ ուրանալ, թէ անոնք որոնք լեռ կը
գա-բարձրանան, այլ խօսքով` կը հասնին բարձր դիրքերու ու գա
հերու, աւելի հաւանական է որ անոնց մէջ տեղ գտնէ աշխարաշխարհասիրութիւնը: Այո´,
Այո´, բարձր դիրքերու հասած մարդիկ`
մարդիկ` դիւդիւրաւ կրնան խաբուիլ աշխարհ
աշխարհէն, սիրել աշխարհը, կապուիլ
աշխարհին:
աշխարհին: Բարձր գահերու տիրող մարդոց հոգիները` դիւդիւրաւ կրնան նիւթականանալ: Բարձրաստիճան մարդոց միտմիտքերը` դիւրաւ կրնան գերեվարուիլ նիւթականին սիրովը:
2) Երրորդ փորձութեամբ, Սատանան առաջարկեց ՅիՅիսուսին երկրպագել ու պաշտել իրեն,
իրեն, եւ անոր փոխարէն,
խոստացաւ տալ իրեն
իրեն «աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները
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եւ անոնց փառքը»:
փառքը»: Երբ Սատանան կը խոստանայ «աշխարհի
բոլոր թագաւորութիւնները
թագաւորութիւնները եւ անոնց փառքը»
փառքը» տալ այն մարմար-

դուն որ զինք կը պաշտէ, անով յստակօրէն ցոյց կը տրուի
մեզի, թէ աշխարհասէր ըլլալը եւ աշխարհի փառքը փնտռելը`
Սատանայի
Սատանային
երկրպագել ու անոր ծառայել կը նշանակէ:
յին երկրպագել
Այո´,
Այո´, երբ Սատանան կը խոստանայ աշխարհի փառքը
շնորհել
շնորհել զինք երկրպագողին ու պաշտողին, սա յստակօրէն
ցոյց կու տայ, թէ աշխարհային փառք փնտռողները` ՍատաՍատանայի երկրպագուներէն են: Աշխարհը սիրող մարդը` ՍատաՍատանան է որ կը պաշտէ: Աշխարհասէր
Աշխարհասէր մարդը` աշխարհապաշտ
աշխարհապաշտ
մարդ է, իսկ աշխարհապաշտութիւնը` կռապաշտութիւն
կռապաշտութիւն է:
Կռապաշտութիւնը միայն կուռք պաշտելը չէ, մարդակերպ
արձան մը կանգնեցնելն ու զայն պաշտելը չէ, արեւը, լուսինը
կամ աստղերը պաշտելը չէ: Կռապաշտութիւնը այսօր ալ
գոյութիւն ունի: Ոեւէ բան որ կը
կը սիրենք եւ որուն կապած ենք
մեր սիրտն ու միտքը` անիկա մեր կուռքն է եւ մենք անոր
երկրպագուներէն կը սեպուինք: Այսպէս, օրինակ, դրամասիդրամասիրութիւնը` կռապաշտութիւն է, եւ ուստի` դրամասէր մարդը
կռապա´
կռապա´շտ է, երկրին կապուած մարդը կռապա´
կռապա´շտ է, իր
ինքնաշարժը, իր եսը, իր տունը,
տունը, իր գործը, իր զաւակը կամ
ոեւէ բան ու ոեւէ անձ Աստուծմէ առաջնահերթ նկատող ու
Աստուծմէ աւելի սիրող մարդը` կռապա´
կռապա´շտ է: Հետեւաբար,
հաւատացեալ մարդը պէտք չէ իր սիրտը կապէ ոեւէ բանի
կամ ոեւէ անձի այնքան ու այնպէս՝ որ դժբախտանայ առանց
անոնց: Աստուած չ’
չ’ուզեր որ ոեւէ բան սիրենք մեր ամբողջ
սրտով, այնպէս որ անոր ստրուկը դառնանք:
Եթէ կան որոշ բաներ կամ որոշ անձեր զորս անչափօրէն
կը սիրենք եւ առանց որոնց դժբախտ կը զգանք՝ ատիկա
Աստուծմէ զատ ուրիշ
ուրիշ բաներ պաշտել չի՞ նշանակեր:
Երբ մեր կեանքին մէջ առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ
Աստուծոյ
չենք տար, ատիկա Աստուծմէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞
նշանակեր:
450

Երբ Աստուծոյ կամքին փոխարէն մեր կամքը կը կատակատարենք կամ ուրիշին կամքին կ’
կ’ենթարկուինք, ատիկա ԱստուծԱստուծմէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:
Երբ մարդոց խօսքին աւելի´
աւելի´ հաւատք կ’
կ’ընծայենք քան
Աստուծոյ Խօսքին,
Խօսքին, կամ երբ թերթերուն մէջ գրուածին աւելի´
աւելի´
արժէք կու տանք քան Աստուածաշունչին մէջ գրուածին,
ատիկա Աստուծմէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:
Երբ նեղութեան մէջ կ’
կ’իյնանք եւ ձերբազատելու համար
այդ նեղութենէն կը դիմենք մարդոց, անոնք ըլլան մեր
բարեկամները թէ կախարդ մարդիկ, ատիկա Աստուծմէ զատ
ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:
3) Երբ Սատանան թելադրեց Յիսուսին որ զինք պաշտէ
պաշտէ
ու երկրպագէ,
երկրպագէ, Յիսուս վտարեց զինք ըսելով. «Ետի՛ս գնա, ՍաՍատանա՛յ»,
տանա՛յ», եւ կտրուկ կերպով յայտարարեց թէ միայն զԱստզԱստուա´
ուա´ծ պէտք է պաշտել եւ միայն անոր
անոր պէտք
պէտք է ծառայել: Չարը
խօսեցաւ սատանայապաշտութեան ու Սատանային
Սատանային ծառածառայելու մասին, իսկ Աստուծոյ Որդին` Աստուածպաշտութեան
Աստուածպաշտութեան
ու Աս
Աստուծոյ ծառայելու մասին: Մենք ի՞նչ կ'ընենք երբ ՍաՍատանան խօսի մեզի զինք պաշտելու եւ իրեն ծառայելու
ծառայելու
մասին: Արդեօք Յիսուսի նման կը վտարե՞նք
վտարե՞նք զինք ըսելով`
«Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ
յայտաՍատանա՛յ»,
տանա՛յ», եւ կտրուկ կերպով կը յայտարարե՞նք թէ միայն զԱստուած պէտք է պաշտել եւ միայն
անո´
անո´ր պէտք է ծառայել: Յիսուսի քայլերուն հետեւելով, մենք
մենք
եւս պէտք է յարատեւ կերպով յիշենք ու յիշեցնենք մարդոց, թէ
միայն զԱստուա´
զԱստուա´ծ պէտք է պաշտել
պաշտել ու երկրպագել,
երկրպագել, միայն
զԱստուա´
զԱստուա´ծ պէտք է մեծարել ու փառաւորել,
փառաւորել, միայն զԱստզԱստուա´
ուա´ծ պէտք է օրհնել ու օրհներգել:
օրհներգել: Հաւանաբար մէկը մտամտածէ, թէ այսօր ո՞վ կը պաշտէ ու կ'երկրպագէ Սատանային. բոբոլորն ալ զԱստուա´
զԱստուա´ծ է որ կը պաշտեն ու կ'երկրպագեն: Եւ
սակայն, իրականութիւնը կրնայ
կրնայ տարբեր ըլլալ: Ոեւէ անձ որ
կը սիրէ մեղքը ու կը սիրէ մարդիկը մեղքի առաջնորդել`
կամայ թէ ակամայ Սատանային է որ կ'երկրպագէ ու կը պաշպաշ451

տէ: Ոեւէ անձ որ երբեք չ'աղօթեր, Աստուածաշունչ չի կարկարդար, եկեղեցի չ'երթար, աղքատներուն չ'օգներ, եւ չունի հահաւատք Քրիստոսի հանդէպ`
հանդէպ` դարձեալ, Սատանային է որ կ'երկ'երկըրպագէ ու կը պաշտէ: Արդարեւ, զԱստուած չպաշտող մարմարդը` Սատանային է որ կը պաշտէ:
պաշտէ: Երրորդ տէր մը չկայ աշաշխարհի մէջ: Իւրաքանչիւր անձ, կամ Աստուծոյ զաւակն է, եւ
կամ` Սատանային: Եթէ կ'ապրի հաւատքի կեանք, կը նշանշանակէ թէ Աստուծոյ զաւակն է, եւ ուստի` զԱստուած պաշտող
կը նկատուի, իսկ եթէ կ'ապրի անհաւատ կեանք մը, կը նշանշանակէ թէ Սատանային զաւակն է, եւ ուստի` Սատանային
պաշտող կը նկատուի:
4) Սատանան աշխարհիկ թագաւորութեանց
թագաւորութեանց ու անոնց
փառքին մասին խօսելով, խորքին մէջ, կ'ուզէր Յիսուսի ուշաուշադրութիւնը հրաւիրել աշխարհիկ թագաւորութեան մը վրայ. եւ
ինչո՞ւ. որովհետեւ գիտէր որ Յիսուս աշխարհ եկած էր` ԱսԱստուծո´
տուծո´յ թագաւորութիւնը հաստատելու համար երկրի վրայ:
Յիսուս ուշադրութիւն չդարձուց Սատանային խօսքին: Ինք որ
փառքի Աստուածն էր` ի՞նչպէս կրնար խաբուիլ աշխարհի
աշխարհի
փառքէն: Ինք որ երկինքի թագաւորն էր` ի՞նչպէս կրնար
աշխարհիկ թագաւորութեան մը ցանկալ:
Գալով մեզի, ի՞նչ կ'ընենք մենք երբ Սատանան կը փորձէ
մեր ուշադրութիւնը հրաւիրել աշխարհիկ իրականութեանց
վրայ: Ի՞նչ կ'ընենք երբ աշխարհի փառքը կը դնէ մեր դիմաց:
Ի՞նչ կ'ընենք
կ'ընենք երբ կը փորձէ երկրաւոր դիրքերու եւ այդ դիրքեդիրքերուն բերած փառքը պարզել մեր աչքերուն առջեւ: Պէտք է
ընենք ինչ որ Յիսուս ինք ըրաւ: Պէտք է իր երեսն ի վեր
պոռանք` «Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ
Ամո´ւր էր կեցուածքը
Սատանա՛յ»
տանա՛յ»: Ամո´
մեր Տիրոջ: Ան իր ամուր կեցուածքով ու յստակ պատասխապատասխանով սորվեցուց մեզի, չփնտռել երկրային փառք, չցանկալ
աշխարհային մեծութիւններու, այլ` մեր ուշադրութիւնը
կեդրոնացնել Աստուծոյ
Աստուծոյ երկրպագութեան
երկրպագութեան ու անոր պաշտապաշտամունքին վրայ:
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«Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ
սորվեՍատանա՛յ»
տանա՛յ»: Այս բառերով, Յիսուս սորվեցուց մեզի վտարել Չարը մեր ներկայութենէն, երբ եկած է
հեռացնելու մեզ Աստուծոյ երկրպագութենէն ու պաշտապաշտամունքէն, եւ համոզելու մեզ որ իրեն պաշտենք:
5) Սատանան կը խօսի աշխարհի փառքին մասին, իսկ
Յիսուս` զԱստուած պաշտելու
պաշտելու եւ անոր ծառայելու մասին, եւ
եւ
ասիկա ինքնին ցոյց կու տայ, թէ անոնք որոնք աշխարհի
փառքը կը փնտռեն` չեն կրնար զԱստուած պաշտել: Անոնք
որոնք երկրաւորը կը սիրեն` չեն կրնար զԱստուած սիրել:
Երկրապաշտ մարդը չի կրնար իր ուշադրութիւնը երկինքի
վրայ կեդրոնացնել:
6) Սատանան աշխարհի թագաւորութիւններուն մասին
խօսելով` ուզեց աշխարհի սէրը արթնցնել Յիսուսի մէջ: Եւ
սակայն, Յիսուս որ աշխարհ եկած էր մարդուն սրտէն խլելու
աշխարհասիրութիւնը` ի՞նչպէս կրնար սիրել աշխարհը:
Սատանան բոլոր դարերու ընթացքին փորձած է եւ այսօր կը
փորձէ, մարդոց մէջ սէ´
սէ´ր արթնցնել աշխարհին հանդէպ: ՍաՍատանային կողմէ առաջարկուած երրորդ փորձութիւնը ամե
ամեմենայն յստակութեամբ ցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ մարդոց
մարդոց
մէջ աշխարհասիրութիւն
աշխարհասիրութիւն ու փառամոլութիւն
փառամոլութիւն սերմանել:
սերմանել:
7) Երրորդ փորձութիւնը կը պարզէ, թէ Սատանան կ'ուկ'ուզէր իբրեւ թագաւոր ճանչցուիլ եւ իր թագաւորութիւնը հասհաստատել
տատել աշխարհի մէջ: Ուրկէ՞ գիտենք
գիտենք ասիկա: Ան Յիսուսէն
Յիսուսէն
երկրպագութիւն ու պաշտամունք պահանջեց: Մենք գիտենք
որ անցեալին թագաւորները իրե´
իրե´նք էին որ կ'երկրպագուէին
ու կը պաշտուէին: Հետեւաբար, երբ Սատանան Յիսուսէն`
զինք երկրպագել ու պաշտել պահանջեց, խորքին մէջ ՅիսուՅիսուսէն պահանջած եղաւ զինք ճանչնալ իբրեւ թագաւոր (Զարեհ
(Զարեհ
Արք. Ազնաւորեան): Իւրաքանչիւր անձ իր առջեւ դրուած ունի
երկու թագաւորութիւններ. Աստուծոյ թագաւորութիւնը եւ
Սատանայի թագաւորութիւնը: Չկա´
Չկա´յ երրորդ թագաւորութիւն
մը: Աստուծոյ թագաւորութեան անդամ չեղողը` ուզէ թէ չուզէ
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անդամ կը նկատուի Սատանայի թագաւորութեան:
թագաւորութեան: Անոնք
որոնք կապուած են աշխարհին եւ փնտռողներն են աշխարաշխարհային փառքին` անդամ են Սատանայի թագաւորութեան,
իսկ անոնք որոնք կապուած են Աստուծոյ եւ փնտռողներն են
աստուածային ճշմարտութեանց` անդամ են Աստուծոյ թաթագաւորութեան: Դժբախտաբար մարդիկ շատ շուտ կը խաբխաբուին
ուին աշխարհի փառքէն եւ իրենք զիրենք կը զրկեն Աստուծոյ
թագաւորութեան փառքէն:
8) «Աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները»:
թագաւորութիւնները»: Այս խօսքով
կրնանք հասկնալ նաեւ աշխարհիկ հարստութիւնը: ՍատաՍատանան կը ջանայ մարդուն սիրտը կապել աշխարհիկ հարստուհարստութեան, կ'աշխատի մարդուն մէջ սէր արթնցնել
արթնցնել նիւթին ու
նիւթականին հանդէպ, երկրին ու երկրայինին հանդէպ, որորպէսզի կարենայ անոնցմով սպաննել մարդուն մէջ ամէն հեհետաքրքրութիւն Աստուծոյ Խօսքին, կամքին ու թագաւորութագաւորութեան հանդէպ: Յիսուս կը հաստատէ, թէ «երկրաւոր կեանքի

հոգերը եւ հարստութեան հրապոյրը կը խեղդեն
խեղդեն Աստուծոյ
խօսքը, որ անպտուղ կը դառնայ իր մէջ»
մէջ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 13.22):

Հարստութիւնն ալ Աստուծոյ պարգեւն է, բայց երբ թոյլ կու
տանք որ հարստութիւնը հրապուրէ մեր հոգին, գերէ մեր սիրսիրտը ու գրաւէ մեր մտքի ամբողջ ուշադրութիւնը` ալ չենք կըրկըրնար նուիրուիլ Աստուծոյ երկրպագութեան
երկրպագութեան ու պաշտամունպաշտամունքին:
9) «Եթէ երկրպագելով` պաշտես զիս»:
զիս»: Մոգերու այցի
դրուագը բացատրած ժամանակ` խօսեցանք «երկրպագուերկրպագութիւն»
թիւն» բառին իմաստին մասին: Գանք «պաշտամունք»
պաշտամունք» բառին:
Գրաբարի մէջ «պաշտամունք»
պաշտամունք» կը նշանակէ ծառայութիւն:
Հետեւաբար երբ Սատանան Յիսուսէն կ'ուզէ
կ'ուզէ որ զինք պաշտէ,
ծառայու-խորքին մէջ զայն հրաւիրած կ'ըլլայ նուիրուելու իր ծառայու
թեան: Ան գիտէր որ Յիսուս աշխարհ եկած էր ծառայելու
ծառայելու
մարդկութեան եւ զանոնք առաջնորդելու փրկութեան
(Մատթէոս 20.28: Մարկոս 10.45), բայց ան ուզեց որ Յիսուս
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իրե´
իրե´ն ծառայէր եւ ո´
ո´չ թէ մարդկութեան:
մարդկութեան: Ան ջանաց շեղել
Յիսուսը իր առաքելութեան ճամբայէն: Ջանաց հեռացնել
Յիսուսը այն նպատակէն որուն համար աշխարհ եկած էր:
Յիսուս աշխարհ եկած էր մարդկութիւնը առաջնորդելու ԱսԱստուծոյ երկրպագութեան ու պաշտամունքին: Սատանան չուչուզեց եւ այսօր ալ չ'ուզեր որ մենք երկրպագենք
երկրպագենք ու պաշտենք
զԱստուած: Մենք կ'երկրպագե՞նք ու կը պաշտե՞նք զԱստզԱստուած: Շատեր կը հաւատան թէ իրենք զԱստուած երկրպագող
մարդիկ
մարդիկ են, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին` հոն չենք
տեսներ
տեսներ պաշտամունք, այլ խօսքով` ծառայութիւն: ԵրկրպաԵրկրպագութիւն
գութիւն մը որուն չ'ընկերանար
չ'ընկերանար ծառայութիւնը` անհոգի
երկր
երկրպագութիւն մըն է: Իսկական երկրպագութիւնը` նոյննոյնինքն Աստուծոյ ծառայութիւնն է: Երբ չենք ծառայեր ԱստուԱստուծոյ` մեր երկրպագութիւնը, մեր ծնրադրութիւնը եւ մեր գլուխգլուխները խոնարհեցնելու
խոնարհեցնելու բոլոր արարքները ո´
ո´չ մէկ արժէք կը
ներկայաց
ներկայացնեն:
ի՞նչ կը նշանակէ ծառայել Աստուծոյ:
յացնեն: Իսկ ի՞նչ
Աստուծոյ ծառայել
ծառայել կը նշանակէ` Աստուծոյ կամքը կատարել:
Ինչպէս ծառան
ծառան իր տիրոջ կամքը կը կատարէ, այնպէս ալ,
հաւատացեալ մարդը ի´
ի´ր Տիրոջ կամքը պէտք է կատարէ: Իսկ
ի՞նչ է Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքը զոր պէտք է կատարել: Աստուծոյ
կամքն է` մի´
մի´շտ ու
ու մի´
մի´այն բարին գործել, մի´
մի´շտ ու մի´
մի´այն
Աստուծոյ համար ընդունելին ընտրել, եւ մի´
մի´շտ ու մի´
մի´այն
քալել կատարե
կատարելու
րելութեան
լութեան ճամբայէն: Պօղոս առաքեալ այս
մասին կ'ըսէ. «Նորոգուած
որոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք,

որպէսզի ձեր փորձառութեամբ
փորձառութեամբ ընտրէք լաւը, գիտնալով
Աստուծոյ ԿԱՄՔԸ, այսինքն` ինչ որ ԲԱՐԻ է, ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ է
իրեն եւ ԿԱՏԱՐԵԱԼ»
ԿԱՏԱՐԵԱԼ» (Հռ
(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 12.2): Շատ ընդարձակ
կերպով կրնանք խօսիլ այս երեք բառերուն ետին կանգնող
իմաստներուն մասին, անոնց ընդմէջէն ցոյց տալու համար,
թէ ի՞նչ կը նշանակէ պաշտել, այսինքն` ծառայել Աստուծոյ:
Բայց բաւարարուինք
բաւարարուինք լոկ հարց տալով մենք մեզի.մեզի.- Աստուծոյ
կամքն է որ բարին գործենք. մենք բարին կը գործե՞նք, բոլոբոլո455

բարեկամ-րի՞ն կը գործենք, մի՞շտ կը գործենք. ինչպէս մեր բարեկամ
ներուն բարիք կ'ընենք` նոյնպէս ալ մեր թշնամիներուն
բարիք կ'ընե՞նք. եթէ կ'ընենք` կը նշանակէ թէ Աստուծոյ
կամքը
կամքը կը կատարենք: Աստուծոյ կամքն է որ բարիք ընենք
աղքատներուն. կ'ընե՞նք բարիք: Աստուծոյ կամքն է որ
նախընտրենք մեր նմանը քան մեր անձը. կը նախընտրե՞նք:
Աստուծոյ կամքն է որ ամէն իմաստով մաքուր կեանք
ապրինք. կ'ապրի՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ ներենք բոլոր մեզ
ցաւցնողներուն.
ցաւցնողներուն. կը ներե՞նք:
Աստուծոյ պաշտած ու ծառայած, մեծարած ու փառաւոփառաւորած կ'ըլլանք, երբ տէ´
տէ´ր կը կանգնինք թշուառին, տառապատառապածին, ցաւ ունեցողին, զրկուածին, անօթիին ու ծարաւին, ինկաինկածին ու կոտրածին: Տէր կը կագնի՞նք այս խաւի մարդոց:
Աստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ Իր Որդիին փրկութիւփրկութիւնը կը տարածենք, իր Որդիին սիրոյն վկաները կ'ըլլանք:
Աստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ Աստուծմէ հեռու եղողեղողները` Աստուծոյ կ'առաջնորդենք, երբ Աստուածաշունչ չունեչունեցողին` Աստուածաշունչ կու տանք:
Աստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ գուրգուրանքէ զրկուազրկուածին` գուրգուրանք կը տածենք, վիրաւորին` վէրքը կը բուբուժենք:
Յիշենք որ Յիսուս անօթիին, ծարաւին, օտարականին,
մերկին, հիւանդին ու բանտարկեալին եղած ծառայութիւն մը`
նոյնինքն իրե´
իրե´ն եղած կը համարէ (Մատթէոս 25.2525.25-40):
10) Վերջին մտածում մը: Ինչո՞ւ համար երրորդ փորձու
փորձուձութիւնը ընդվզեցուց կամ բարկացուց Յիսուսը, ինչ որ «ետի՛ս
գնա, Սատանա՛յ
Սատանա՛յ»
տանա՛յ» բառերը կը պարզեն: Առաջին երկու փորփորձութիւնները անձնական, այսինքն` ուղղակիօրէն Յիսուսի
անձին ուղղուած փորձութիւններ էին, մինչդեռ երրորդ փորփորձութիւնը` իր երկնաւոր Հօր ուղղուած նախատինք մըն էր:
էր:
Միայն զԱստուած պէտք է երկրպագել ու միայն անոր պէտք է
պաշտամունք մատուցանել: Երբ Սատանան ուզեց երկրպագերկրպագ456

ուիլ ու պաշտուիլ` Աստուծոյ իրաւո´
իրաւո´ւնքն էր որ յափշտակել
փորձեց, Աստուծոյ փա´
փա´ռքն էր որ խլել ուզեց, Աստուծոյ
պատի´
պատի´ւն էր որ իւրացնել ուզեց, եւ ճիշդ ասիկա
ասիկա´
իկա´ էր որ
բարկացուց մեր Տէրը,
Տէրը, եւ Տէրը իր բարկութիւնն ու հոգեկան
ընդվզումը արտայայտեց «ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ
Սատանա՛յ»
տանա՛յ» բառերով:
Կարեւոր է նկատել, թէ այնքան ատեն որ փորձութիւնները իր
անձին ուղղուած էին` Տէրը պահեց իր հանդարտութիւնը եւ
չվտարեց Չարը իր ներկայութենէն, բայց
բայց երբ փորձութիւնը`
մեր երկնաւոր Հօրը ուղղուած նախատինքի մը վերածուեցաւ`
կտրուկ, վճռական, արմատական ու հրամայական կեցկեցուա´
ուա´ծք որդեգրեց: Յիշենք նաեւ որ երբ զինք նախատեցին`
լռեց ու համբերեց, բայց երբ Սուրբ Հոգին
Հոգին նախատեցին`
անոնց ըրածը աններելի մեղք նկատեց (Մատթէոս
(Մատթէոս 12.32):
Յիսուս իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ պէտք է
համբերութեամբ տանիլ ամէն նախատինք ու անարգանք
այնքան ատեն որ անոնք մեզի ուղղուած են եւ մեզ է որ կը
վարկաբեկեն, բայց երբ անոնք ուղղուած ըլլան Աստուծոյ`
յստակ կեցուա´
կեցուա´ծք պէտք է ունենալ: Այո´,
Այո´, երբ մարդիկ մեզ
կ’անարգեն`
անարգեն` համբերե´
համբերե´նք, բայց երբ մեր Արարիչը կ’
կ’անարգեն,
մեր սիրելի Յիսուսին
Յիսուսին կը հայհոյեն, Սուրբ Հոգին
Հոգին կը ծաղրեն,
պէտք չէ լուռ մնալ, այլ պէտք է քաջօրէն յանդիմանել զանոնք
եւ զգաստութեան հրաւիրել:

«Այն ատեն Սատանան ձգեց զինք ու հեռացաւ. եւ ահա
ահա
հրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին Յիսուսի»
(ՄատթէՄատթէՅիսուսի» (Մատթէ

ոս 4.11):
1) «Այն ատեն»,
վերջանաատեն», այսինքն` փորձութիւններուն վերջանալէն ետք, «Սատանան ձգեց զինք ու հեռացաւ»:
հեռացաւ»: Սատանային
ձգելն ու հեռանալը մնայուն հանգամանք մը չունեցաւ, այսին
այսինսինքըն` ան վերջնականապէս չէր որ հեռացաւ, այլ` «ժամանակժամանակուան մը համար հեռացաւ»
կ’ըսէ Ղուկաս (4.13):
հեռացաւ» ինչպէս կ’
Կրնանք հաստատապէս ըսել, թէ «Սատանան ձգեց զինք ու
հեռացաւ»
հեռացաւ» բառերը կը վերաբերին անապատային փորձուփորձու457

թիւններուն միայն: Բայց երբ Յիսուս իր առաքելութեան
սկսաւ` Սատանան
Սատանան դարձեալ յայտնուեցաւ ու պայքարեցաւ
պայքարեցաւ
անոր դէմ, բայց այս անգամ անհաւատ Փարիսեցիներուն,
Օրէնքի ուսուցիչներուն,
ուսուցիչներուն, քահանաներուն եւ հրեայ ազգի այլ
ղեկավարներու միջոցաւ:
միջոցաւ:
2) «Հրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին Յիսուսի»:
Յիսուսի»:
Կարեւոր է նկատել, որ փորձութեանց աւարտին էր որ հրեշհրեշտակները մօտեցան Յիսուսի
Յիսուսի եւ սկսան ծառայել անոր, որորպէսզի յանկարծ չխորհինք, որ հրեշտակները իրենք օգնեցին
Յիսուսին յաղթելու փորձութեանց: Յիսուս հրեշտակներուն
օգնութեան կարիքը չունէր, բայց մենք իբրեւ հողեղէն ու
տկար արարածներ` անոնց օգնութեան կարիքը ունինք:
Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ
թէ հրեշտակները կ’
կ’օգնեն անոնց`
որոնք պիտի ժառանգեն փրկութիւնը (Եբրայեցիս 1.14):
3) Դարձեալ, փորձութիւններուն վերջանալէն ետք հրեշհրեշտակները
տակները մօտեցան Տիրոջ, որպէսզի յանկարծ չմտածենք որ
Աստուծոյ
Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրի իրականացման մէջ
հրեշտակները
հրեշտակները իրենք ալ դեր ունեցան:
ունեցան: Յիսուս անապատին
մէջ յաղթանակը
յաղթանակը ինք առանձին ձեռք ձգեց ընդդէմ ՍատանաՍատանային: Ինք առանձին իրագործեց
իրագործեց մեր փրկութիւնը, եւ ինք առանառանձին դատաստանին օրը բարկութեամբ պիտի կոխէ հնձանին
մէջ. «Հնձանին մէջ միայն ես կոխեցի»
կոխեցի» (Եսայի
(Եսայի 63.3):
4) Յիսուս փորձութիւններուն յաղթեց
յաղթեց եւ անկէ ետք էր որ
հրեշտակները մօտեցան, մեր պարագային սակայն, նախ
հրեշտակները կը մօտենան, եւ անկէ ետք է որ կը յաղթենք
փորձութիւններուն, որովհետեւ մենք անոնց օգնութեան կակարիքը ունինք յաղթելու համար փորձութեանց: Անո´
Անո´նք են որ
կ’օգնեն մեզի յաղթելու փորձութեանց:
փորձութեանց: Անո´
Անո´նք են որ մեզ կը
զօրացնեն փորձութեանց դէմ: Ասոր ամենէն գեղեցիկ ապաապացոյցը, նոյնինքն մեր Տիրոջ զօրացուիլն էր հրեշտակի մը
կողմէ իր տագնապի մէկ պահուն (Ղուկաս 22.4322.43-44):
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5) Ինչպէս հրեշտակները սկսան ծառայել Յիսուսին երբ
անիկա յաղթեց փորձութիւններուն, այնպէս
այնպէս ալ, անոնք մեծ
ցնծութեամբ կը սկսին ծառայութիւններ մատուցել մեզի, երբ
տեսնեն որ կը պայքարինք փորձութեանց դէմ ու կը յաղթենք
անոնց: Հրեշտակները կ’
կ’ուրախանան տեսնելով մեղքին դէմ
մեր մղած պայքարը, եւ շատ աւելի կ’
կ’ուրախանան` երբ տեստեսնեն մեղքին դէմ մեր ձեռք ձգած
ձգած յաղթանակը:
Իբրեւ հողեղէն արարածներ` տկար բնութիւն ունինք, եւ
բնականաբար կրնանք մեղքի մէջ իյնալ, բայց կարեւորը տեղի
չտալն է, մեղքին չյանձնուիլն է, անձնատուր չըլլալն է:
Կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած կ'ուրախանայ երբ կը
պայքարինք մեղքին դէմ: Թէկուզ երբեմն մեղքին
մեղքին դէմ մեր
պայքարին մէջ պարտութի´
պարտութի´ւն կրենք, վէ´
վէ´րք ստանանք, եւ
սակայն պէտք չէ պայքարը դադրեցնենք, որովհետեւ մեղքին
դէմ պայքարը իր վարձատրութիւնը ունի: Ո´
Ո´չ միայն պիտի
վարձատրուին անոնք` որ կը յաղթեն մեղքին, այլ նաեւ
անոնք` որոնք կը պայքարին մեղքին դէմ:
6) Որոգինէս
Որոգինէս կ'ըսէ. «Ամէն յաղթանակ` կը կանխուի

փորձութիւններով: Յաղթանակը շահելէ ետք` հրեշտակները
կը սկսին յաղթանակողի
յաղթանակողի պատիւը շնորհելու մեզի»:
մեզի»:
7) Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. «Ձեռք ձգած
յաղթանակներդ հետեւանքն են Քրիստոսի ձեռք ձգած յաղթա
յաղթաթանակներուն: Քրիստոսի
Քրիստոսի յաղթանակը` քու յաղթանակդ է: Եւ
ուստի, հրեշտակներուն կողմէ մարդեղացած ԱստուածորդիԱստուածորդիին մատուցուած ծառայութիւնները` քեզի´
քեզի´ ալ մատուցուած
կը նկատուին»:
նկատուին»:
8) Հրեշտակները թէ´
թէ´ Յիսուսին կը ծառայեն եւ թէ´
թէ´ մեզի:
Բայց յստակ տարբերութիւն
տարբերութիւն կայ Տիրոջ ու մեզի ըրած իրենց
ծառայութիւններուն
ծառայութիւններուն միջեւ: Երբ կ’
կ’ըսենք` «Հրեշտակները
Տիրոջ կը ծառայեն»,
ծառայեն», պէտք է հասկնալ` «Հրեշտակները Տիրոջ

կամքը կը կատարեն, Տիրոջ փառքը կը հիւսեն, Տիրոջ
մեծափառութիւնը կ’
կ’օրհներգեն»
օրհներգեն» իմաստով, իսկ երբ կ’
կ’ըսենք`
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«Հրեշտակները մարդոց կը ծառայեն»,
ծառայեն», պէտք է հասկնալ`

«Հրեշտակները
Հրեշտակները մարդոց կ’
կ’օգնեն, կը զօրացնեն, կ’
կ’առաջնորառաջնորդեն, կ’
կ’ուղղեն»
ուղղեն» իմաստով: Ահա թէ ինչու սուրբ հայրեր`

Ոսկեբերան, Օգոստինոս, Որոգինէս եւ ուրիշներ, կը հաստահաստատեն, թէ հրեշտակները Աստուծո´
Աստուծո´յ ծառաներն են եւ ո´
ո´չ թէ
մեր: Պօղոս առաքեալ նաեւ կը հաստատէ, թէ «հրեշտակները

օգնե-Աստուծոյ ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ կը ղրկուին օգնե
լու համար անոնց` որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգեն»
ժառանգեն»

(Եբրայեցիս 1.14): Տուեալ համարին մէջ հրեշտակները կոչկոչուած են «Աստուծոյ ծառայող հոգիներ»,
Ասհոգիներ», ուրեմն` անոնք Աստուծո´
տուծո´յ ծառաներն են եւ ո´
ո´չ թէ մեր: Անոնք մեր ծառաները
չեն, բայց հաստատապէս մեր օգնականներն են, մեր զօրազօրակիցներն են, մեր բարեկամներն են, մեր պաշտպաններն են,
մեր պահապաններն են: Եթէ անոնք այս բոլորը չըլլային`
անոնք մեր փրկութեան համար երբեք ալ պիտի չուրախանա
չուրախանանային: Յիսուս կը վկայէ, թէ Աստուծոյ հրեշտակները
հրեշտակները կ’
կ’ուրախաուրախանան մեղաւորի մը համար որ կ’
կ’ապաշխարէ (Ղուկաս 15.10):
9) Վերջին նշում մը: Հրեշտակներուն գալը եւ Յիսուսի
ծառայութիւն մատուցանելը ցոյց կու տայ, թէ Աստուծոյ
Որդիին մարդեղացումէն ետք` չդադրեցաւ այն յարաբերույարաբերութիւնն ու հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ունէր
ունէր երկինքի
մէջ` իր եւ հրեշտակներուն միջեւ: Երբ Աստուծոյ Որդին
երկիր իջաւ` երկինքի մէջ գտնուող հրեշտակները շարունաշարունակեցին ծառայել ու հնազանդիլ իրեն` իր կամքը կատարելով:
Եւ այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Յիսուս երկրի վրայ
եղած ժամանակ, միաժամանակ երկինքի մէջ
մէջ էր, որովհետեւ
իր բնութեամբ չէր կրնար իր Հօրմէն բաժնուիլ: Յովհաննէս
Մկրտիչ կը բացայայտէ թէ Յիսուս երկրի վրայ եղած ժամաժամանակ` միաժամանակ երկինքի մէջ էր` երբ կ’
կ’ըսէ. «Ո´չ ոք

երկինք ելաւ` բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ
երկինքի մէջ է»
է» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 3.13):
3.13): Չմոռնանք որ Յովհաննէս
Մկրտիչ այս վկայութիւնը տուած ատեն` Յիսուս երկրի վրայ
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էր եւ տակաւին նոր սկսած էր իր առաքելութեան: Բացորոշ է,
հետեւաբար, որ Յովհաննէս Մկրտիչ Յիսուսը կը ներկայացնէ
երկրի վրայ ու երկինքի մէջ միաժամանակ: Ան կ’
կ’ըսէ, թէ
Մարդու Որդին երկինքէն
երկինքէն իջաւ եւ երկինքի մէջ է:
Եզրակացութիւն
Յիսուսի երեք փորձութիւնները միասնաբար նկատի աահաստա-ռած, կ'ուզենք հետեւեալ վերջին եւ սակայն կարեւոր հաստա
տումները կատարել.
կատարել.րել.1) Յիսուսի կրած երեք փորձութիւններն ալ ներկայ էին
մեր նախածնողներուն` Ադամին ու Եւային կեանքին
կեանքին մէջ:
Յիսուս թոյլ տուաւ որ Սատանան զինք փորձէ,
փորձէ, որպէսզի այն
բաները որոնց մէջ պարտութիւն
պարտութիւն կրեց առաջին Ադամը, ինք՝
իբրեւ երկրորդ
երկրորդ Ադամ, յաղթէ այդ բաներուն.բաներուն.ա.ա.- Ադամին ըսուած էր չուտել արգիլեալ ծառէն բայց
Ադամ կերաւ (Ծննդոց
(Ծննդոց 2.17, 3.6):
3.6): Որոշ հայրեր կ’
կ’ըսեն,
ըսեն, թէ
Ադամին տրուած առաջին պատուէրը՝ պահեցողութեան
պատուէրն էր, Ադամ սակայն չպահեց առաջին այս պատուէ
պատուէւէրը: Բայց երկրորդ Ադամը՝ Քրիստոս,
Քրիստոս, պահե´
պահե´ց ծոմապահուծոմապահութեան պատուէրը, եւ չհնազանդեցաւ Չարին խօսքին,
խօսքին, եւ քարը
հաց դարձնելով`
դարձնելով` չկերաւ:
բ.բ.- Սատանան համոզեց Ադամն ու Եւան որ եթէ ուտեն
արգիլեալ ծառին պտուղէն՝ աստուածներու պէս պիտի ըլլան
(Ծննդոց 3.5): Եւա եւ Ադամ Աստուծոյ
Աստուծոյ խօսքին հարազատուհարազատութիւնն էր որ փորձած
փորձած եղան երբ կերան ծառին պտուղէն, որովորովհետեւ ուզեցին գիտնալ թէ իսկապէ՞ս աստուածներու պէս
պիտի ըլլան: Սատանան Քրիստոսի ալ առաջարկեց
առաջարկեց որ ԱսԱստուծոյ
տուծոյ խօսքին հարազատութիւնը
հարազատութիւնը փորձէ: Արդարեւ, ԱստԱստուած խոստացած
խոստացած էր աշխարհ գալիք Մեսիային, պատուիրել
իր հրեշտակներուն
հրեշտակներուն որ զինք իրենց ձեռքերուն վրայ վերցնեն,
որպէսզի ոտքը քարի չզարնուի (Սաղմոս 91.1191.11-12): ՍատաՍատա461

նան դրդեց Յիսուսը որ փորձաքարի զարնէ
զարնէ Աստուծոյ այս
խօսքն ու խոստումը եւ ինքզինք տաճարի աշտարակէն վար
նետէ
նետէ, բայց Յիսուս անդրդուելի մնաց` ըսելով. «Քու Տէր ԱստԱստուածդ չփորձես»
չփորձես» (Մատթէոս 4.7):
4.7):
գ.գ.- Սատանան համոզեց Ադամն ու Եւան,
Եւան, որ եթէ ուտեն
արգիլեալ ծառին պտուղէն՝ աստուածներու պէս պիտի ըլլան,
այլ խօսքով՝ Աստուծոյ փառքը պիտի ունենան (Ծննդոց 3.5):
3.5):
Նոյն գլխուն 66-րդ համարը ցոյց կու տայ, թէ Ադամին
Ադամին ու
ու ԵւաԵւային հաճելի թուեցաւ Աստուծոյ փառքը կամ աստուածային
փառք մը ունենալու գաղափարը: Երրորդ
Երրորդ փորձութեան մէջ,
երբ Սատանան պաշտամունք ու երկրպագութիւն պահանջեց
Յիսուսէն,
իսուսէն, խորքին մէջ, Աստուծոյ փառքը յափշտակելու եւ
սեփականացնելու փորձ մըն էր իր ըրածը: Յիսուս սակայն,
զօրեղ կերպով դէմ դրաւ ու կտրուկ կերպով պատասխանեց
անոր` ըսելով. «Ետի´
Ետի´ս գնա, Սատանա´
Սատանա´յ, որովհետեւ Օրէնքի

գիրքին մէջ գրուած է. “Քու Տէր Աստուածդ պէտք է պաշտես
պաշտես եւ
միայն անո´
անո´ր ծառայես”
ծառայես”» (Մատթէոս
(Մատթէոս 4.10): Յիսուս գիտէ´
գիտէ´ր եւ

ուզեց որ Սատանան ալ գիտնայ, թէ Աստուծոյ փառքը` միայն
Աստուծոյ կը պատկանի (Եսայի 42.8, 48.11): Մարդիկ ալ այս
մէկը պէտք է գիտնան:
2) Երեք փորձութիւններուն միջեւ աստիճանական զարզարգացում
գացում մը կամ սաստկացում
սաստկացում մը կայ: Այսպէս, օրինակ.օրինակ.Առաջին փորձութեամբ` Սատանան կը փորձէ մարդուն
մէջ նիւթական հացի, այլ խօսքով` նիւթին ու նիւթականին
նիւթականին
հանդէպ սէր ու կապուածութիւն արթնցնել:
Երկրորդ փորձութեամբ` կը փորձէ մարդուն մէջ կասկած
ու անվստահութիւն արթնցնել Աստուծոյ խօսքերուն,
խօսքերուն, խոսխոստումներուն ու հոգատարութեան նկատմամբ: Իսկ,
Իսկ,
Երրորդ փորձութեամբ` կը փորձէ մեզ ուղղակիօրէն իր
պաշտամունքին, այլ խօսքով` իր ծառայութեան մղել:
Փորձութեանց աստիճանական սաստկացումը ցոյց կու
տայ մեզի, թէ Սատանան նահանջ չ'արձանագրեր երբ յաղյաղ462

թենք իր առաջարկած
առաջարկած մէկ փորձութեան, այլ կը ջանայ աւելի
զօրաւոր փորձութիւններով փորձել մեզ:
Յիսուս առաջին փորձութեան վրայ իր տարած յաղթայաղթանակով սորվեցուց մեզի` չկառչիլ նիւթական այս աշխարհին:
Երկրորդ փորձութեան վրայ իր տարած յաղթանակով սորվեսորվեցուց մեզի` վստահիլ Աստուծոյ խօսքերուն
խօսքերուն ու խոստումնեխոստումներուն ու չփորձել զանոնք: Իսկ երրորդ փորձութեան վրայ իր
տարած յաղթանակով սորվեցուց մեզի` նուիրուիլ Աստուծոյ
պաշտամունքին ու ծառայութեան:
3) Յիսուսի կրած երեք փորձութիւնները կը ներկայացնեն
մարդուն մարմինը, միտքը եւ հոգին: Առաջին փորձութիւնը
ուղղուած էր մարմինին դէմ, որովհետեւ մարմինը նիւթական
հացով գոհացնելու փորձութիւնն էր: Երկրորդ փորձութիւնը
ուղղուած էր միտքին դէմ, որովհետեւ Աստուծոյ խօսքերուն ու
խոստումներուն հանդէպ կասկածամտելու կամ չկասկածա
չկասկածակածամըտելու հետ առնչութիւն ունէր: Իսկ երրորդ փորձութիւնը
փորձութիւնը
ուղղուած էր հոգիին դէմ որովհետեւ հոգին ինքն է որ աշխար
աշխարխարհային փառքը կը փնտռէ: Սատանան Յիսուսի մէջ աշխարհի
փառքին սէրն էր որ ուզեց արծարծել երբ ցոյց տուաւ անոր
«աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները եւ անոնց փառքը»
փառքը» եւ
ըսաւ`
ըսաւ` «Այս
(Մատթէոս 4.84.8-9):
«Այս բոլորը քեզի´
քեզի´ կու տամ...»
տամ...» (Մ
4) Երկրորդ կէտին մէջ ըսինք, որ առաջին փորձութիւնը
ցոյց կու տայ, թէ Սատանան կը փորձէ մարդուն մէջ նիւթին
հանդէպ կապուածութիւն արթնցնել. երկրորդ փորձութիւնը
արթնցը-ցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ մարդուն մէջ կասկած արթնցը
նել Աստուծոյ
Աստուծոյ խօսքերուն նկատմամբ.
նկատմամբ. իսկ երրորդ փորձուփորձութիւնը ցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ մեզ իր պաշտամունքին
ու ծառայութեան
ծառայութեան մղել: Այս իրողութիւնը յստակօրէն ցոյց կու
տայ, թէ Սատանան.Սատանան.ա) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն կառկառչիլ նիւթին ու նիւթականին, աշխարհին ու աշխարհայինին, եւ
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փոխարէնը` կը փորձեն ու կը նախընտրեն Աստուծոյ կենսակենսատու խօսքերով ապրիլ:
բ) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն կասկասկածիլ Աստուծոյ խօսքին, եւ փոխարէնը` կատարեալ վստավստավութեամբ կառչած կը մնան անոր:
գ) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն պաշպաշտել զինք, եւ փոխարէնը` Աստուծոյ պաշտամունքին կը
նուիրուին:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, խօսքերուդ կապուած սի´
սի´րտ
տուր ինծի, որպէսզի ես ալ Քեզի պէս գերադասեմ
Աստուծոյ բերանէն ելած կենսատու խօսքերը,
խօսքերը, քան
նիւթն ու նիւթական հացը:
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, խոստումներուդ
խոստումներուդ հաւատացող
մի´
մի´տք տուր ինծի, որպէսզի ես ալ Քեզի պէս հահաւատամ խոստումներուդ առանց փորձելու զանոնք:
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, զԱստուած սիրող ու փառաբափառաբանող հոգի´
հոգի´ տուր ինծի, որպէսզի միայն Քեզի´
Քեզի´
երկրպագեմ ու միայն Քե´
Քե´զ պաշտեմ, Հօրը եւ
Սուրբ Հոգիին հետ միասին:
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Յիսուս կ'այցելէ Մարիամի եւ Մարթայի
(Ղուկաս 10.3810.38-42)

Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին, Յիսուս
գիւղ մը մտաւ: Հոն Մարթա անունով կին մը ընդուընդունեց զինք իր տան
տան մէջ: Ասիկա քոյր մը ունէր, ՄարՄարիամ անունով, որ եկաւ եւ Տիրոջ ոտքերուն քով
նստելով՝ սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ ընել, մինչ
Մարթա սեղանի պատրաստութեամբ չափազանց
զբաղած էր: Ուստի Մարթա եկաւ Յիսուսի մօտ եւ
ըսաւ.
- Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս
գործի
գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ինծի:
ինծի:
Յիսուս պատասխանեց.
- Մարթա՛, Մարթա՛, դուն շատ բաներու համար
կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն մէկ բան
պէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝
մը՝ որ
բնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէ:
իրմէ:

«Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին, Յիսուս գիւղ մը
մտաւ: Հոն Մարթա անունով կին մը ընդունեց զինք իր տան
մէջ»
մէջ» (Ղուկաս
(Ղուկաս 10.38):
1) «Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին»,
շարունակէին», այսինքն`

մինչ իրենց գործն ու առաքելութիւնը կը կատարէին, Յիսուս
առիթը
առիթը ստեղծեց եւ Բեթանիա գիւղը մտաւ` այցելութիւն տատալու իրեն համար սիրելի երկու քոյրերու` Մարթային ու ՄարՄարիամին:
իամին: Ի՞նչ կը սորվեցնէ մեզի Տէրը իր այս վերաբերմունքով:
վերաբերմունքով:
Կը սորվեցնէ, թէ որքան ալ Աստուծոյ գործով զբաղած ըլլանք,
աշ-որքան ալ Տիրոջ այգիին մէջ ընելիքներ ունենանք, եւ ինչ աշ
խատանք ու ինչ պարտականութիւն ալ յանձնուած ըլլայ մեզի
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Աստուծոյ կողմէ, պէտք է ջանանք ժամանակ յատկացնել
Աստուծոյ սիրելի զաւակներուն` պարզ ու պարզունակ հաւահաւատացեալներուն, աղքատներուն, որբերուն, անտէր ու անտիանտիրական մարդոց: Աստուած երբեք չ’
չ’ուզեր որ ըլլանք այնքա´
այնքա´ն
բազմազբաղ` որ չկարենանք ծառայել մարդոց, յատկապէս
անոնց` որոնք օգնութեան, մխիթարութեան, սփոփանքի ու
քաջալերանքի կարիքը ունին: Մարդ չի կրնար Տիրոջ ծառածառայել, առանց ծառայելու անոնց` որոնք օգնութեան կարիքը
ունին: Կարիքի մէջ եղող մարդուն ծառայելը` Տիրոջ ծառայել
կը նշանակէ (Մատթէոս 25.40):
2) «Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին»:
Իրենց» բառը
«Իրենց»
շարունակէին»: «Իրենց
ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս ինք առանձին չէր որ Մարթայի ու
ու
Մարիամի տունը գնաց, այլ` իրեն հետ էին իր տասներկու
աշակերտները: Յիսուս ուզեց անոնց ալ սորվեցնել, թէ պէտք
էր ժամանակ տրամադրէին անոնց` որոնց ի´
ի´նք կը սիրէր, եւ
որոնք զի´
զի´նք կը սիրէին: Մենք եւս Տիրոջ քայլերուն պէտք է
հետեւինք: Պէտք է յատուկ ուշադրութիւն դարձնենք
դարձնենք եւ յայատուկ գուրգուրանք ցուցաբերենք անոնց հանդէպ` որոնք իր
հետեւորդներն են, իր սիրելիներն են ու զինք սիրողները:
3) Յիսուս Մարթայի ու Մարիամի տունը գնաց քիչ մը
հանգիստ ընելու նաեւ: Ան սորվեցուց իր աշակերտներուն եւ
անոնց ընդմէջէն մեզի, թէ բոլոր անոնք որոնք
որոնք նուիրուած են
Տիրոջ գործին, պէտք է իրենց համար հանգիստի պահեր
ունենան, որովհետեւ անդուլ կերպով գործելը եւ առանց
դադարի աշխատիլը, յառաջ կը բերէ մեր ներսիդին հոգեկան
պրկուածութիւն ու մարմնական ցաւեր, եւ ատոնք պատճառ
կը դառնան որ մեր միտքը կորսնցնէ իր յստակատեսութիւնը:
յստակատեսութիւնը:
Թէ Քրիստոսի այգիին մէջ աշխատող անձը հանգիստի
կարիքը ունի` Յիսուս ատիկա տարբերտարբեր-տարբեր առիթներով
ալ ցոյց տուաւ: Այսպէս, օրինակ, երբ տասներկու առաքեալ
առաքեալեալները վերադարձան իրենց առաքելութենէն` Յիսուս անոնց
ըսաւ.ըսաւ.- «Եկէք
«Եկէք երթանք ամայի տեղ մը, ուր առանձին
առանձին կրնանք
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ըլլալ եւ հոն քիչ մը կը հանգչինք»
հազահանգչինք» (Մարկոս 6.31): Հինգ հազարի կերակրումէն ետք` «Յիսուս առանձինը լեռ բարձրացաւ
աղօթելու»
աղօթելու» (Մատթէոս
(Մատթէոս 14.23: Մարկոս 6.46): Ճամբորդութենէ

մը յոգնած` Յիսուս Սիւքար քաղաքը եկաւ, եւ քիչ մը հանհանգիստ ընելու համար` նստաւ Յակոբի ջրհորին քով (Յովհան(Յովհաննէս 4.6): Պօղոս առաքեալ Հռոմի եկեղեցիին իր ուղղած
նամակին մէջ կը խօսի անոնց քով երթալու եւ անոնց «քով քիչ
մը հանգչելու»
հանգչելու» մասին (Հռ
(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 15.32): Եւայլն:
Եւայլն:
4) «Յիսուս գիւղ մը մտաւ»:
հասմտաւ»: Վերեւ հպանցիկ կերպով հաստատեցինք, թէ յիշեալ գիւղը ուր Յիսուս
Յիսուս գնաց իր աշակերտաշակերտներուն հետ` Բեթանիա գիւղն է: Բեթանիան Երուսաղէմի
արեւելքը գտնուող` Ձիթենեաց լերան վրայ շինուած գիւղ մըն
էր, ուր կ’
կ’ապրէին Յիսուսի բարեկա
բարեկամը`
կամը` Ղազարոս եւ անոր
երկու քոյրերը` Մարթա եւ Մարիամ (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.1):
11.1): Հոն էր
որ Յիսուս յարութիւն տուաւ
տուաւ Ղազարոսին (Յովհաննէս 11.1,
4343-44, 12.9): Հոնկէ էր որ Յիսուս սկսաւ իր յաղթական գնացքը
դէպի Երուսաղէմ (Ղուկաս 19.2919.29-40):
40): Եւ հոնկէ էր որ տեղի
ունեցաւ Քրիստոսի համբարձումը (Ղուկաս 24.50): ԲեթանիաԲեթանիայի մէջ տեղի ունեցող այս երեք կարեւոր դէպքերը` Ղազարոսի
յար
յարութիւնը, Յիսուսի յաղթական գնացքը եւ Յիսուսի համհամբարձումը` բարձրացուցին արժէքը Բեթանիային:
Բեթանիային: ԲարձրաԲարձրացուցին կ’
կ’ըսեմ, որովհետեւ, Բեթանիան
Բեթանիան նախապէս աննշան
գիւղ մըն էր, եւ հոն ապրողներէն շատերը աղքատ դասակար
դասակարկարգի մարդիկն
մարդիկն էին, եւ անոր համար ալ քահանաները հոն շատ
չէին
չէին երթար:
երթար: Բայց Յիսուս յաճախ հոն գնաց եւ աշակերտներն
ալ հետը
հետը տարաւ, որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, թէ
պէտք չէ մեր ուշադրութեան առարկան դարձնենք լոկ հահարուստ վայրերն
վայրերն ու հարուստները, նշանաւոր վայրերն ու նշանշանաւոր մարդիկը, այլ պէտք է նաեւ սիրել ու այցելութիւն
այցելութիւն տալ
աղքատ վայրերն ու աղքատներուն, աննշան վայրերն ու
աննշան մարդոց:
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5) «Հոն Մարթա անունով կին մը ընդունեց զինք իր տան
մէջ»:
մէջ»: Երբ կը հաստատուի թէ Մարթա ընդունեց Յիսուսը «իր
տան մէջ»,
մէջ», պէտք չէ այն տպաւորութիւնը ունենանք, որ տուտունը` լոկ Մարթային տունն էր, եւ միայն Մարթան ինքն էր որ
Յիսուսը ընդունեց: Մարթա ու Մարիամ քոյրեր էին, եւ տունը
երկուքին կը պատկանէր, բայց եթէ երբեք կը հաստատուի որ
Մարթա ինքն էր որ Յիսուսը ընդունեց իր տան մէջ, կը հասհաստատուի` անոր համար որ Մարթա տան գործին համար
վազվզող ու եռանդագին աշխատող
աշխատող անձ մըն էր իր բնաւորու
բնաւորուրուայդպի-թեամբ, եւ ուստի` տանտիկինը կը նկատուէր: Եւ իբր այդպի
սին, ինքն էր որ հիւրասիրութեան բաժինը կը կատարէր քովը
եկող ոեւէ անձի, ինչ որ Յիսուսին համար ալ կատարեց: Եւ
այս պատճառով ալ, ան կը նկատուէր հիւրը ընդունող անձ
իբրեւ: Մենք այսօր պէտք ունինք Մարթայի նման տանտիկինտանտիկիններու, որոնք իրենց քով եկող հիւրերը յարգել, պատուել եւ
հիւրասիրել գիտեն:
6) «Ընդունեց զինք»:
«Ընդունեց»
Ընդունեց» բառը ցոյց կու տայ, թէ
զինք»: «Ընդունեց
Յիսուս ինքն էր որ Մարթայի ու Մարիամի տունը գնաց եւ ո´
ո´չ
թէ անոնք էին որ զինք հրաւիրեցին: Անոնք Յիսուսը
Յիսուսը չհրաւիչհրաւիրեցին, այլ` պարզապէս ընդունեցին երբ իրենց քով եկաւ: «ՅիՅի-

սուս կը սիրէր զանոնք` Մարթան, անոր քոյրը Մարիամը եւ
Ղազարոսը»
Ղազարոսը» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.5): Ան իր սիրելիներուն
սիրելիներուն քով գագա-

լու համար` հրաւէրի պէտք չունէր: Երանի բոլորս ապրէինք
այնպիսի կեանք մը` որ մենք ալ վայելէինք Յիսուսի սէրը, եւ
Յիսուս մեր քով գար առանց հրաւէրի:
Եթէ մասնաւոր սէր ու հետաքրքրութիւն չունինք Յիսուսի
հանդէպ` Յիսուս չի գար մեր քով առանց հրաւէրի: Պէտք է
հրաւիրենք որ գայ, եւ եթէ գայ` չի գար հանգիստ ընելու,
ինչպէս ըրաւ Մարթայի ու Մարիամի տան մէջ,
մէջ, այլ կու գայ
մեր սիրտը փոխակերպելու ու իրե´
իրե´ն կապելու, անկէ ե´
ե´տք
միայն կրնայ հանգիստ ընել մեր մօտ ու մեր ներկայութեան
մէջ, եւ մենք ալ` իր մօտ ու իր ներկայութեան մէջ:
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7) «Ընդունեց
«Ընդունեց»
Ընդունեց» բառը կը պարզէ որ Մարթա մեծ ուրախուուրախութեամբ եւ սիրայօժար կերպով ընդունեց Յիսուսը:
Յիսուսը: Տան մէջ
Յիսուսի հանդէպ իր ցուցաբերած սէրն ու հոգատարութիւնը,
իր պատրաստած ճաշերու տեսակները եւ իր քրոջական
գուրգուրանքը կը վկայեն որ ան անսահմանօրէն ուրախ էր որ
Յիսուս քովը եկած էր: Յիսուս Մարթայի տունը մտնելով`
ուրախութիւնը լեցուց Մարթայի ու Մարիամի սիրտը, ցնծուցնծութիւնը պատեց անոնց տունը: Մենք անոնց նման կ’
կ’ուրախաուրախանա՞նք մեր կեանքերուն մէջ Յիսուսի ներկայութեան համար:
Մեր հոգիները ցնծութեամբ կը լեցուի՞ն երբ Յիսուսի մասին
կը խօսինք կամ կը խօսուի, երբ Յիսուսի սիրոյն մասին կը
պատմենք կամ կը պատմուի:
Ուր որ Յիսուս
Յիսուս մտնէ` հոն ուրախութիւնը մուտք կը գորգործէ: Եթէ մտնէ կոտրած սիրտերը` կ’
կ’ուրախացնէ զանոնք: Եթէ
մտնէ սգաւոր հոգիները` հրճուանքով կը լեցնէ զանոնք: Եթէ
մտնէ թախիծալից կեանքերը` բերկրանքով կը պարուրէ
զանոնք:
8) Ըսինք թէ «ընդունեց»
ընդունեց» բառը կը բացայայտէ այն ուրաուրախութիւնը,
խութիւնը, որով Մարթա ընդունեց Յիսուսը, բայց Մարթայի
մեծութիւնն ու վեհանձնութիւնը առաւել եւս հանդէպ կու գայ,
եթէ նկատի առնենք որ ան ուրախութեամբ ընդունեց ոչ միայն
Յիսուսը, այլեւ` անոր տասներկու աշակերտները: Մարթա
երբեք չմտածեց թէ ի՞նչպէս կրնար կերակրել տասներեք
տասներեք հոհոգի, կամ չմտածեց թէ տասներեք հոգի կերակրելը մեծ ծախսի
կրնար նայիլ, մեծ զոհողութիւն կը պահանջէր, մեծ յոգնութիւն
կե-էր: Արդարեւ, երբեք ալ դիւրին գործ չէր տասներեք հոգի կե
րակրելը այդ օրերու պայմաններով: Յոգնեցուցիչ գործ էր:
Մարթա ինքն իսկ բացայայտեց ասիկա երբ
երբ ըսաւ. «Տէ՛ր, հոգդ

չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ
օգնէ ինծի»:
ինծի»:

Մարթա մեծ ուրախութեամբ ծառայեց Յիսուսին եւ անոր
աշակերտներուն: Մենք ուրախութեամբ կը ծառայե՞նք ՅիսուՅիսու469

սի հետեւորդներուն: Մարթա միայն ոմանց չէր որ ծառայեց,
այլ` բոլորին:
բոլորին: Մենք միայն ոմա՞նց կը ծառայենք, մեր նանախընտրածներո՞ւն
խընտրածներո՞ւն կը ծառայենք, մեր հաճութիւնը շահած
անձերո՞ւն կը ծառայենք, թէ` բոլորին:
9) «Մարթա...
Մարթա... ընդունեց զինք իր տան մէջ»:
մէջ»: Մենք ընդուընդունա՞ծ ենք Յիսուսը մեր տան մէջ, մեր սրտին մէջ, մեր հոգիին
մէջ: Ընդունա՞ծ ենք Յիսուսը
Յիսուսը մեր ընտանիքներուն ու ընտաընտանեկան որոշումներուն մէջ: Ընդունա՞ծ ենք Յիսուսը իբրեւ մեր
սիրելին, ինչպէս Մարթա, Մարիամ ու Ղազարոս ընդունած
էին: Կա՞յ մտերմութիւն մեր եւ Յիսուսի միջեւ, ինչպէս կար
Յիսուսի եւ այս օրհնեալ ընտանիքին միջեւ: Եթէ Յիսուս գայ
մեր տունը`
տունը` հանգիստ պիտի ընէ՞ մեր տունին մէջ, ինչպէս
հանգիստ ըրաւ Մարթայի տան մէջ: Եթէ գայ մեր տունը` զինք
անհանգստացնող բան մը պիտի չգտնէ՞ արդեօք:
10) Յիսուս Մարթայի քով եկաւ` ո´
ո´չ միայն որովհետեւ կը
սիրէր զիրենք ընտանիքով, այլ` նաեւ անոր համար որ սեփասեփական տուն մը չունէր
չունէր Բեթանիայի մէջ որպէսզի հոն երթար ու
հանգիստ ընէր: Երուսաղէմի մէջ ալ սեփական տուն մը չուչունէր: Ինքն իսկ առիթով մը հաստատեց, թէ իր «գլուխը հանգհանգչեցնելիք տեղ մը չունի»
չունի» (Մատթէոս
(Մատթէոս 8.20): Երբ պիտի ծնէր`
իրեն սենեակ մը չտրամադրուեցաւ ուր կարենար ծնիլ
(Ղուկաս 2.7),
2.7), իսկ երբ մեռաւ` ուրիշին գերեզմանին մէջ
թաղուեցաւ (Ղուկաս 23.53): Իր երկրաւոր ամբողջ կեանքով
Յիսուս սորվեցուց
սորվեցուց մեզի, թէ հաւատացեալ մարդը մնայուն
կայք չունի այստեղ (Ա.Կորնթացիս 4.11), եւ ուստի` պէտք է
պանդուխտի նման ապրի այս աշխարհին մէջ: Պօղոս առաքառաքեալ Աբրահամին
Աբրահամին մասին վկայութիւն տալով` կ’
կ’ըսէ. «ՀաւատՀաւատ-

քով էր որ պանդուխտի պէս ապրեցաւ այն օտար երկրին մէջ,
որ Աստուած
Աստուած խոստումով իրեն տուած էր...: Որովհետեւ ինք
կը սպասէր
սպասէր այն միւս մնայուն քաղաքին, որուն ճարտարաճարտարապետն ու շինողը Աստուած է»
է» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 11.911.9-10): Հետաքըր
Հետաքըրտաքըրքըրական է որ Աբրահամ թէպէտ կ’
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ուած երկրին մէջ, բայց եւ այնպէս` պանդուխտի
պանդուխտի նման կ’
կ’ապապրէր, որովհետեւ
որովհետեւ գիտէր ու կը հաւատար, որ ուրիշ քաղաք մը
կար որ կը սպասէր իրեն եւ կը սպասէ ամէն մէկ հաւատաց
հաւատացտացեալի:
11) Այս հանգրուանին, Երուսաղէմի մէջ քահանաներն ու
Օրէնքի ուսուցիչները, ինչպէս նաեւ Փարիսեցիները, արդէն
սկսած էին լարուիլ Յիսուսին դէմ: Քաջութիւն կը պահանջէր
զինք ընդունիլը տունէ մը ներս: Շատեր կը զգուշանային զինք
ընդունիլ իրենց տուներուն մէջ, վախնալով քահանաներէն,
Օրէնքի ուսուցիչներէն ու Փարիսեցիներէն:
Փարիսեցիներէն: Մարթա չվախչվախցաւ: Քա´
Քա´ջ էր Մարթան: Քաջ էին նաեւ Մարիամն ու ՂազաՂազարոսը: Անոնք չվախցան այն հաւանական հալածանքէն կամ
մերժողական վերաբերմունքէն որ կրնար Յիսուսի եւ անոր
աշակերտներուն պատճառով իրենց դէմ սկսիլ: Յիշենք որ երբ
Յիսուս յարութիւն տուաւ Ղազարոսին,
Ղազարոսին, աւագ քահանաներն
ու Փարիսեցիները ծրագրեցին ձերբակալել զինք եւ ՂազաՂազարոսն ալ սպաննել (Յովհաննէս 11.57, 12.10): Մենք ի՞նչ
կ’ընենք եթէ հալածանք սկսի եկեղեցիներուն դէմ, ինչպէս
վերջերս Եգիպտոսի եւ Սուրիայի մէջ սկսաւ: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք եթէ
հալածանք յարուցուի քրիստոնեաներուն
քրիստոնեաներուն դէմ: Ալ չե՞նք խօսիր
Քրիստոսի մասին: Կը դադրեցնե՞նք մեր վկայութիւնները: Ալ
ուրիշին դիմաց Աստուածաշունչ չե՞նք կարդար: Ալ Կիրակի
օրով տո՞ւն կը նստինք, եկեղեցի չե՞նք երթար:
12) Յաջորդ համարին անցնելէ առաջ, այստեղ կ’
կ’ուզեմ
կարեւոր կէտ մը արծարծել: Յովհաննէս
Յովհաննէս Աւետարանիչի վկավկայութեամբ, «Յիսուս
Յիսուս կը սիրէր...
սիրէր... Մարթան, անոր քոյրը ՄարիաՄարիամը եւ Ղազարոսը»
Ղազարոսը» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.5): Յաճախ մենք կը մտամտածենք եւ նաեւ կը հաստատենք, թէ Աստուած բոլոր մարդիկը
հաւասարապէս կը սիրէ: Եւ սակայն, ճշմարտութիւնը այն է`
որ Աստուած բոլոր մարդիկը
մարդիկը կը սիրէ, այո´,
այո´, բայց հաւասարա
հաւասարարապէս չի սիրեր: Չկա´
Չկա´յ մէկը որուն չի սիրեր Աստուած. բայց իր
սէրը բոլորին հանդէպ նոյնքան տաքուկ, նոյնքան խոր եւ
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նոյնքան մտերմաբոյր չէ: Չե´
Չե´նք կրնար ըսել որ Աստուած
սրբութեան կեանք ապրող ու պոռնկութեան կեանք ապրող
մարդոց հաւասարապէս
հաւասարապէս կը սիրէ: Չե´
Չե´նք կրնար ըսել որ ԱստԱստուած նոյնչափ կը սիրէ թէ´
թէ´ ճշմարտախօսը եւ թէ´
թէ´ ստախօսը:
Չե´
Չե´նք կրնար ըսել որ Աստուած նոյնքան կը սիրէ թէ´
թէ´ իր
խօսքերուն հաւատացող եւ թէ´
թէ´ իր խօսքերը ծաղրող մարդիմարդիկը, թէ´
թէ´ հաւատացեալը եւ թէ´
թէ´ անհաւատը, թէ´
թէ´ իր Որդիին
հետեւողը
հետեւողը եւ
եւ թէ´
թէ´ իր Որդիին չհետեւողը: Աստուած սէր է,
այո´,
այո´, բայց նաեւ արդար է: Իբրեւ սէր, բոլորի´
բոլորի´ն կը սիրէ, բայց
իբրեւ արդար` աւելիով կը սիրէ այն մարդիկը` որոնք զինք կը
սիրեն:
սիրողները» (Առա
սիրեն: Ինքն իսկ ըսաւ. «Ես կը սիրեմ զիս սիրողները»
(ԱռաԱռակաց 8.17): Աստուած արդար պիտի ըլլա՞ր եթէ հաւասա
հաւասաւասարապէս սիրէր
սիրէր զինք սիրողներն ու զինք չսիրողները: Արդա՞ր է
որ Աստուած
Աստուած է նոյնքան սիրէ թէ´
թէ´ զինք պաշտողները եւ թէ´
թէ´
դրամ պաշտողները: Արդա՞ր է որ Աստուած է նոյնքան սիրէ
թէ´
թէ´ իր փառքին համար հալածուողները եւ թէ´
թէ´ հաւատացհաւատացեալներուն դէմ հալածանք յարուցանող մարդիկը:
մարդիկը: Ի՞նչ կը
պահանջէ արդարութիւնը: Արդարութիւնը կը պահանջէ, որ
Աստուած առաւել սէր ցոյց տայ անոնց հանդէպ` որոնք առաառաւել սէր ցոյց կու տան իրեն հանդէպ:
Դարձեալ կը կրկնեմ: Աստուած սէր է, եւ իբր այդպիսին`
բոլորի´
բոլորի´ն կը սիրէ, բայց նաեւ արդար է, եւ արդարութիւնը կը
պահանջէ որ տայ մարդոց այն` ինչ որ մարդիկ կու տան
իրեն: Եթէ մարդիկ առատ սէր կը ցուցաբերեն իրեն հանդէպ`
ինքն ալ առատ սէր կը ցուցաբերէ իրենց հանդէպ: Եթէ ԱստԱստուած հաւասար կերպով կը սիրէ բոլոր մարդիկը, այդ պարապարագային, ինչո՞ւ համար Յովհաննէս առաքեալը կը հաստատէ թէ
թէ
Յիսուս կը սիրէր Մարթան, Մարիամը ու անոնց եղբայրը: Եթէ
Աստուած հաւասար կերպով բոլորին կը սիրէ, ի՞նչպէս պէտք
է հասկնալ իր հետեւեալ խօսքը. «Ես Յակոբը սիրեցի, բայց
Եսաւը ատեցի»
ատեցի» (Մաղաքիա
(Մաղաքիա 1.11.1-2): Այս խօսքէն յստակ չէ՞ որ
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Աստուած Յակոբը աւելի կը սիրէր քան Եսաւը: «Ատել
«Ատել»
Ատել»ը
նուազ սիրել կը նշանակէ:
Յովհաննէս 19.2619.26-ին մէջ կը կարդանք. «Յիսուս երբ տետե-

սաւ իր մայրը եւ իր սիրած աշակերտը...»:
աշակերտը...»: «Իր սիրած աշաաշակերտը»
կերտը» բառերով կ’
կ’ակնարկուի Յովհաննէս առաքեալին: Այս

բառերը ցոյց չե՞ն տար որ Յիսուս մասնաւոր սէր ունէր ՅովՅովհաննէս առաքեալին
առաքեալին հանդէպ: Յովհաննէս տարբեր առիթնեառիթներով ալ ինքն իր մասին երրորդ դէմքով խօսելով կը վկայէ, թէ
Յիսուս զինք կը սիրէր. «Այն աշակերտը, զոր Յիսուս կը
սիրէր»
սիրէր» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 20.2, 21.7,20): Յովհաննէս եթէ չզգար որ
Յիսուսէն սիրուած էր աւելի քան միւս աշակերտները, նման
բան պիտի գրէ՞ր կամ պիտի ըսէ՞ր: Շատ յստակ է հետեւահետեւաբար, որ Յիսուսի սէրը Յովհաննէս առաքեալին հանդէպ աւելի
խոր ու աւելի ջերմ էր քան միւս առաքեալներուն հանդէպ:
Յիսուս բոլոր առաքեալներուն կը սիրէր, բայց բոլորին
հանդէպ հաւասար սէր չունէր: Ոմանց հանդէպ իր սէրը քիչ
մը աւելի էր: Այսպէս, օրինակ, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ Յիսուս
առաւել սէր ունէր Պետրոս, Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքառաքեալներուն հանդէպ, եւ անոր համար ալ թոյլ տուաւ որ յայատուկ պահերու ընթացքին իրեն ընկերանային, ինչպէս օրիօրինակ, այլակերպութեան պահուն (Ղուկաս 9.28: Մատթէոս
Մատթէոս
17.1: Մարկոս 9.2), Յայրոսի աղջկան յարութիւն տուած պապահուն (Ղուկաս 8.51: Մարկոս 5.37), Գեթսեմանիի պարտէզին
պարտէզին
մէջ տեղի ունեցող իր տառապանքի պահուն (Մարկոս 14.33):
Յիսուս կը խօսի փոխատուի մը մասին, որուն պարտապարտական էին երկու հոգիներ. մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ,
դրամ,
միւսը` յիսուն: Եւ պատմելէ ետք, որ պարտատէրը երկուքին
ալ պարտքը ջնջեց, հարց կու տայ Սիմոն Փարիսեցիին. «Հիմա

դո´
դո´ւն ըսէ, այս երկու պարտապաններէն ո՞ր մէկը աւելի
պիտի սիրէ զայն»
զայն» (Ղուկաս
(Ղուկաս 7.417.41-42): Սիմոնին ուղղուած ՅիՅի-

սուսի այս հարցումը յստակ կերպով ցոյց կու տայ, թէ մարդիկ
նոյնքան եւ նոյնչափ զինք չեն սիրեր: Արդ, ինչպէս հաւատացհաւատաց473

եալներուն սէրը Յիսուսի հանդէպ նոյն աստիճանի չէ, նոյննոյնպէս ալ, Յիսուսի սէրը անոնց հանդէպ նոյն աստիճանի չէ:
Կրնա՞նք ըսել Փարիսեցի Սիմոնն ու պոռնիկ կինը նոյնքան
սիրեցին Յիսուսը: Ո´
Ո´չ, չենք կրնար:
կրնար: Պոռնիկ կինը «շատ սիսիրեց»
րեց» Յիսուսը (Ղուկաս 7.47), եւ Յիսուսն ալ զինք աւելի սիրեց
սիրեց
քան Սիմոնին:
Տէրը կ'ըսէ. «Ով որ կը սիրէ զիս` խօսքերս կը գործադրէ.

Հայրս ալ պիտի սիրէ զայն եւ ես ու Հայրս անոր պիտի գանք
եւ անոր հետ բնակինք»
բնակինք» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 14.23): Որո՞նց կը սիրէ

Հայրը տուեալ վկայութեան համաձայն: Կը սիրէ անոնց`
որոնք կը սիրեն Յիսուսը եւ անոր խօսքերը կը գործադրեն:
Կրնա՞նք ըսել թէ Հայրը հաւասար կերպով կը սիրէ իր Որդին
սիրողներն ու չսիրողները, անոր խօսքերը գործադրողներն ու
չգործադրողները: Եթէ ըսենք որ Հայրը հաւասար
հաւասար կերպով կը
սիրէ մարդիկը, կը նշանակէ թէ վերեւ ըսած Յիսուսի խօսքը
ճիշդ չէ: Բայց յստակ է մեր Տիրոջ խօսքը. Հայրը յատուկ սէր
ունի այն անձերուն հանդէպ` որոնք կը սիրեն Յիսուսը եւ
անոր խօսքերը կը գործադրեն:
Անոնք որոնք կ'ըսեն թէ Աստուած նոյնչափ ու հաւասար
կերպով կը սիրէ բոլոր մարդիկը, թող իրենց այս ըսածը հասհաստատող համար մը ցոյց տան ինծի Աստուածաշունչէն, ճիշդ
ինչպէս ես ըսածներս ու բացատրութիւններս ԱստուածաշընԱստուածաշընչական վկայութիւններով կը հաստատեմ: Ինծի բոլորին վրայ
իր անձրեւը տեղացնելու կամ արեւը ծագեցնելու օրինակը մի
տաք: Տուեալ օրինակը հաւասար կերպով մարդիկը սիրելու
մասին չէ որ կը խօսի, այլ` հաւասար կերպով Աստուծոյ հոհոգատարութիւնն ու բարիքները վայելելու մասին է որ կը խօսի:
Աստուած իբրեւ արարիչը բոլոր մարդոց` բոլորին ալ հանհանդէպ հոգատարութիւն կը ցուցաբերէ, բայց սիրալիր յարաբեյարաբերութեան մէջ է միայն անոնց հետ` որոնք հաշտուած են իրեն
հետ` իր Որդիին միջոցաւ, եւ կը սիրեն իր Որդին ու կը գորգոր-
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ծադրեն անոր խօսքերը, նոյնինքն Տիրոջ խօսքին համաձայն
(Յովհաննէս 14.23):
Յիսուս կը հաստատէ, թէ ինք կը սիրէ իր հետեւորդները
(Յովհաննէս 15.9), եւ աշխարհն ալ կը սիրէ իր հետեւորդները
(Յովհաննէս 15.19): Ասիկա յստակ ցոյց չի՞ տար թէ Յիսուս
մասնաւոր սէր ունի իր հետեւորդներուն հանդէպ: Եթէ Յիսուս
հաւասար կերպով կը սիրէ իր հետեւորդներն ու աշխարհի
հետեւորդները, այդ պարագային` ո՞ւր մնաց արդարութիւնը:
Արդարութիւնը
Արդարութիւնը չի՞ պահանջեր որ իւրաքանչիւրին իր սրտին
համեմատ տրուի: Աստուած ի՞նչպէս կրնայ հաւասար կերկերպով սիրել Քրիստոսի կապուած սիրտն ու աշխարհին կապկապուած սիրտը: Դաւիթին համար կ'ըսուի թէ Տիրոջ «սրտին հահամեմատ մարդ»
մարդ» մըն էր (Ա.Թագաւորաց 13.14): Կրնա՞նք նոյնը
ըսել Սաւուղին համար ալ: Տիրոջ «սրտին համեմատ մարդ»
մարդ»
բացատրութիւնը, չի նշանակեր Տիրոջ սրտին ուզածը ընող
անձ. Դաւիթ դեռ չէր կանչուած Տիրոջ կողմէ` որ Տիրոջ ուզաուզածը ընէր, Տիրոջ կամքը գործադրէր: Տիրոջ «սրտին համեմատ
մարդ»
մարդ» բացատրութիւնը կը նշանակէ Տիրոջ սրտին սէրը
վայելող
վայելող անձ. ասիկա եւս կը բացայայտէ թէ Աստուած հաւահաւասար չափով չի սիրեր մարդիկը: Երկու ամփոփ կէտեր եւս.եւս.ա) Աստուած խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ. բոլոբոլորի´
րի´ն կը սիրէ. բայց խտրութիւն չդնելու արարքը, պէտք չէ
հաւասար
հաւասար չափով սիրելու հետ շփոթել:
բ) Աստուած կը սիրէ նոյնիսկ զինք չսիրող, անհաւատ ու
մեղքով լեցուն մարդիկը, որպէսզի իր սիրովը զանոնք դարձի
բերէ, եւ ո´
ո´չ թէ որովհետեւ արժանի են իր սիրոյն, ինչպէս է
պարագան զինք սիրողներուն ու իր հետեւորդներուն:

«Ասիկա քոյր մը ունէր, Մարիամ անունով, որ եկաւ եւ
Տիրոջ ոտքերուն քով նստելով՝ սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ
ընել»
(Ղուկաս 10.39):
ընել» (Ղուկաս

1) Մարիամ նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով եւ սկսաւ
անոր խօսքերը մտիկ ընել: Մեզի չ’
չ’ըսուիր թէ Յիսուս ինչի մամա475

սին կը խօսէր Մարիամին: Բայց կարելի է մտածել, որ կը խօխօսէր Աստուծոյ արքայութեան մասին, իր փրկագործական
փրկագործական
ծիրագիրին մասին, Աստուծոյ սիրոյն մասին, մեղքերու քաքաւութեան մասին, մարդոց փրկութեան մասին: Մարիամ իր
վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի նստիլ Տիրոջ ոտքերուն քով
սոր-ու մտիկ ընել անոր խօսքերուն: Մենք շատ բան ունինք սոր
վելիք Տիրոջմէ, բայց պէտք է նախ Մարիամի նման անոր
ոտքերուն քով նստիլ սորվինք: Եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն
քով` Տէրը մեզի պիտի սորվեցնէ իրեն նման հեզ ու խոնարհ
ըլլալ. «Ինձմէ սորվեցէք, որովհետեւ հեզ եմ եւ սրտով խոխոնարհ»
նարհ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 11.29): Եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն քով`
ան մեզի պիտի սորվեցնէ սիրել զԱստուած ու մեր նմանը,
նմանը,
պիտի սորվեցնէ Սուրբ Հոգիով աղօթել ու Սուրբ Հոգիով
առաջնորդուիլ, պիտի սորվեցնէ իր կամքը գիտնալու ու կակատարելու կերպը, պիտի սորվեցնէ ներել մեր թշնամիներուն,
պիտի սորվեցնէ օրհնել մեզ անիծող մարդիկը, պիտի սորսորվեցնէ բարիք գործել մեզի չարիք ընողներուն,
ընողներուն, պիտի սորվեցնէ
Աստուծոյ մատին դրական միջամտութիւնը տեսնել մեզի
պատահող փորձութիւններուն մէջ, պիտի սորվեցնէ հասկնալ
փորձութիւններուն նպատակը ու օգտուիլ անոնցմէ, պիտի
սորվեցնէ սիրել, կարդալ ու հասկնալ Աստուածաշունչը: ՏաՏակաւին, եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն քով` ան մեզի պիտի
սորվեցնէ վկայութիւն տալ իր մասին, պիտի սորվեցնէ մարմարդիկը իրեն բերել, պիտի սորվեցնէ ե´
ե´րբ խօսիլ եւ ի´
ի´նչ խօսիլ,
պիտի սորվեցնէ ե´
ե´րբ լուռ մնալ եւ ինչո´
ինչո´ւ լուռ մնալ, պիտի
սորվեցնէ ի´
ի´նչ ընել երբ ճշմարտութիւնը
ճշմարտութիւնը կը խեղաթիւրուի,
երբ տկարը կ’
կ’ոտնակոխուի,
ոտնակոխուի, երբ աղքատը կ’
կ’արհամարհուի:
Եւ դեռ, եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն
ոտքերուն քով` ան մեզի պիտի
սորվեցնէ համբերութեամբ տանիլ կեանքի նեղութիւնները,
պիտի սորվեցնէ հաստատ մնալ դժուարութիւններուն դիմաց,
պիտի սորվեցնէ թէ ով որ մինչեւ վերջ դիմանայ` պիտի
փրկուի, ով որ մինչեւ վերջ հաւատարիմ
հաւատարիմ մնայ` Աստուծոյ զազա476

ւակ իբրեւ պիտի յայտարարուի, ով որ մինչեւ վերջ համբերէ`
պիտի վարձատրուի ու Աստուծմէ պատիւ պիտի ստանայ:
2) Մարիամ նստաւ Տիրոջ ոտքերուն քով` սորվելու հահամար անկէ: Այսօր Տիրոջ ոտքերուն քով նստող ու Տիրոջմէ
սորվիլ ուզող հաւատ
հաւատացեալներուն թիւը շատ քիչ է:
Այսօրուան հաւատացեալները (յարգանքս այդպէս չեղողնեչեղողներուն) եթէ քարոզ մը լսեն կամ քարոզ մը տան` կը զգան ու կը
կարծեն որ արդէն քարոզիչ եղան: Եթէ մէկ անգամ ԱստուաԱստուածաշունչը կարդան` կը կարծեն որ արդէն ամէն բան հասկցող
ու գիտցող եղան: Եթէ
Եթէ մեկնութեան մէկ գիրք կարդան` կը
խորհին որ արդէն մեկնիչ եղան: Եթէ աղօթքի պահուն Սուրբ
Հոգիին պզտիկ մէկ հպումը ունեցան` կը կարծեն որ արդէն
սրբացան եւ իրենք զիրենք ուրիշէն տարբեր կը զգան: Եթէ
հոգեւոր ապրում մը ունեցան` անոր անունը «Սուրբ Հոգիի
մկրտութիւն
մկրտութիւն»
թիւն» կը դնեն: Եթէ երազ մը տեսան` անոր անունը
տեսիլք» կը դնեն: Եթէ աղօթքի պահուն մտածում մը ունեունե«տեսիլք»
ցան` անոր անունը «յայտնութիւն»
յայտնութիւն» կը դնեն: Եթէ աղօթքի
պահուն կամայ թէ ակամայ անհասկնալի բառ մը դուրս եկաւ
իրենց բերանէն` անոր անունը «անծանօթ լեզուի պարգեւ»
պարգեւ» կը
դնեն: Այսօրուան
Այսօրուան հաւատացեալները
հաւատացեալները կը մոռնան, որ եկեղեցեկեղեցւոյ հայրերը այս բաները սորվելու ու զանազանել գիտնալու
համար` տասնեակտասնեակ-տասնեակ տարիներ Տիրոջ ոտքերուն քով
նստած ու անկէ սորված են: Անոնք Տիրոջ ոտքերուն քով
կեանքե´
կեանքե´ր մաշեցուցած են` լոկ մէկ բան սորվելու համար,
իսկ այսօրուան
այսօրուան հաւատացեալները,
հաւատացեալները, կարծէք ի ծնէ ամենագէտ
են, բանիմաց են, շնորհալի են, պարգեւալից են:
3) Մարիամ նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով, եւ ատիկա
ցոյց կու տայ իր խոնարհութիւնը, իր համեստութիւնը, ոչինչ
ըլլալու իր գիտակցութիւնը: Ո՞ւր են այսօրուան խոնարհ ու
համեստ հաւատացեալները:
հաւատացեալները: Ո՞ւր են այսօր իրենք զիրենք
ոչինչ նկատող հոգեւորները: Այսօրուան հոգեւորները բոլորն
ալ գլուխ ըլլալ կ’
կ’ուզեն. մարդ չ’
չ’ուզեր ոտքերու քով նստիլ:
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Բոլորն ալ ուսուցիչ ըլլալ կ’
կ’ուզեն. մարդ չ’
չ’ուզեր նախ աշաաշակերտ ըլլալ: Բոլորն ալ առաջնորդ ըլլալ կ’
կ’ուզեն. մարդ
մարդ չ’
չ’ուզեր
սպասաւոր ըլլալ: Բոլորն ալ մեծ գործեր կատարել կ’
կ’ուզեն.
մարդ չ’
չ’ուզեր փոքր գործեր կատարել: Բոլորն ալ զիրենք
տեսնող աչք կը փնտռեն. մարդ չ’
չ’ուզեր աչքերէ հեռու գործել:
4) Յիսուս կը խօսէր` Մարիամ կը լսէր: Այսօր երբ Յիսուս
կը խօսի մեզի Աստուածաշունչին միջոցաւ`
միջոցաւ` ո՞ւր են լսող
Մարիամները: Երբ կը խօսի մեզի եկեղեցւոյ միջոցաւ` ո՞ւր են
եկեղեցասէր լսող Մարիամները: Երբ կը խօսի աղքատին ու
որբին միջոցաւ` ո՞ւր են լսող Մարիամները: Խօսողներուն
թիւը շատ է: Այսօր մենք պէտք ունինք Տիրոջ ձայնը լսող եւ
իրենց լսածը գործադրող Մարիամներու: Շատ են Յիսուսի
սիրոյն մասին խօսողները. մենք պէտք ունինք Յիսուսի սիրով
իրենց նմանները սիրողներու: Շատ են աղքատասէր Յիսուսի
անունով քարոզողները. մենք պէտք ունինք աղքատներուն
հանդէպ գուրգուրալից սիրտ ունեցողներու:
5) Մեզի կ’
կ’ըսուի որ Մարիամ եկաւ, նստաւ եւ սկսաւ
նպա-մտիկ ընել Տիրոջ խօսքերը: Անոր նստիլը` մտիկ ընելու նպա
տակով, ցոյց կու տայ, թէ` Մարիամ կ’
կ’ուզէր յատուկ ուշաուշադրութեամբ եւ առանց խանգարումի մտիկ ընել Տիրոջ խօսքեխօսքերը, եւ թէ` ան ծարաւ ունէր Տիրոջ խօսքերուն: Մենք ալ կըրկըրնա՞նք մեր ամբողջ ուշադրութիւնը
ուշադրութիւնը կեդրոնացնել Տիրոջ խօսխօսքերուն վրայ` Տիրոջ ձայնը հոնկէ լսելու ակնկալութեամբ: Եւ
Մարիամի նման փափաք ունի՞նք բնա´
բնա´ւ չխանգարուելու արարտաքին աշխարհէն` երբ ժամանակ կ’
կ’անցնենք Տիրոջ ոտքեոտքերուն քով:
6) Երբ կը հաստատուի թէ Մարիամ նստաւ Յիսուսի
ոտքերուն քով, սա կը նշանակէ
նշանակէ թէ Յիսուս գետին չէր նստած.
Մարիամ ի՞նչպէս կրնար Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ, եթէ
Յիսուս ինք գետին նստած ըլլար: Ուրեմն, Յիսուս աթոռի մը
վրայ նսած էր: Սա կը նշանակէ թէ Մարթա ու Մարիամ
պատուոյ տեղը տուած էին անոր, եւ ուստի` մեծ յարգանքով
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վարուած էին եւ կը վարուէին Յիսուսի հետ: Մարիամի նստինստիլը Յիսուսի ոտքերուն քով եւ Մարթայի ծառայելը անոր` ուույար-րիշ ի՞նչ բան ցոյց կու տային, եթէ ոչ անոնց բացարձակ յար
գանքը Տէր Յիսուսի հանդէպ: Թող այսօրուան հաւատացեալհաւատացեալները Մարթայէն ու Մարիամէն սորվին յարգանք ունենալ
Տիրոջ հանդէպ:
հանդէպ: Շատ է թիւը անոնց` որոնք կը յայտարարեն
թէ կը սիրեն Քրիստոսը, որոնք սակայն յարգանք չունին
Քրիստոսի հանդէպ: Իրենք զիրենք հաւատացեալ նկատող
մարդիկ ոտքոտք-ոտքի վրայ կը դնեն եւ Աստուածաշունչն ալ
իրենց ծունկերուն վրայ կը դնեն ու կը սկսին Յիսուսի մասին
խօսիլ, եւ իրենց ըրածին անունը «Յիսուսի հետ մտերմութիւն»
մտերմութիւն»
կը դնեն, կամ իրենց ըրածը Յիսուսի հետ ջերմ յարաբերու
յարաբերուրութեան արտայայտութիւն կը նկատեն: Ո´
Ո´չ սիրելիներ: Ասիկա
Յիսուսի հետ ջերմ յարաբերութեան արտայայտութիւն չէ,
այլ` Յիսուսի հանդէպ անարգալից վերաբերմունք է: Յիսուս
կրնայ
կրնայ մեր Փրկիչն ու եղբայրը ըլլալ, կրնայ մեր բարեկամն ու
ընկերը ըլլալ, բայց չի´
չի´ դադրիր մեր Տէրն ու Աստուածը ըլլալէ:
Եւ իբրեւ մեր Տէրն ու Աստուածը` պէտք է պատուե´
պատուե´լ զինք,
յարգե´
յարգե´լ զինք, մեծարե´
մեծարե´լ զինք:
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, ենթադրէ պահ մը որ դուն գիրք մը
հրատարակած ես եւ այդ գիրքիդ հանդէպ մեծ սէր ու մեծ
կապուածութիւն ունիս. անարգուած պիտի չզգայի՞ր եթէ
երբեք մէկը ոտքոտք-ոտքի վրայ դնէր ու քու գրած գիրքդ ալ իր
ծունկերուն վրայ դնէր ու հետդ խօսէր: Իբրեւ այդ գիրքին
Աստուա-հեղինակը` իրաւունքդ չէ՞ քիչ մը յարգանք վայելել: Աստուա
ծաշունչին
ծաշունչին հեղինակը Աստուած ինքն է. մենք չենք կրնար եւ
իրաւունք չունինք, Աստուծոյ աչքին դիմաց` իր Գիրքը
առնելու եւ մեր ոտքերուն կամ ծունկերուն վրայ դնելու, եւ
մեր ըրածը «Յիսուսի հետ մտերմութիւն»
մտերմութիւն» կոչելու կամ նկատենկատելու: Ենթադրէ պահ մը որ գիրք մը հրատարակուեցաւ, որ կը
խօսի հօրդ սիրոյն ու եղբօրդ նահատակութեան մասին. դուն
պիտի ուզէի՞ր որ քեզի մօտիկ անձ մը այդ գիրքը առնէր եւ իր
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ոտքերուն վրայ դնէր հետդ խօսած ատեն: Եւ եթէ նման բան
ընէր` անոր ըրածը հօրդ ու եղբօրդ հանդէպ անարգական
վերաբերմունք պիտի չնկատէի՞ր: Աստուածաշունչն ալ մեր
երկնաւոր Հօրը սիրոյն եւ մեր եղբօրը` Յիսուսի զոհագործազոհագործական մահուան մասին է որ կը խօսի. արդ, ինչո՞ւ յարգանքով
չվերաբերիլ անոր հետ: Աստուծոյ սուրբ Գիրքը պէտք չէ մեմեղաւորներուս ոտքին կամ ծունկին վրայ դրուի: Դեռ ընդարընդարձակօրէն կրնանք գրել այն հաւատացեալներուն
հաւատացեալներուն մասին,
որոնք ո´
ո´չ մէկ յարգանք ունին եկեղեցիին հանդէպ, սուրբ
Հաղորդութեան հանդէպ, եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցող
խորհուրդներուն հանդէպ, ծէսին հանդէպ, Աստուծոյ մօր`
սուրբ կոյս Մարիամին հանդէպ, Տիրոջ փրկութեան նշանը
եղող խաչին հանդէպ, մասունքներու եւ ամէն տեսակի
տեսակի սրբուսրբութիւններու հանդէպ: Պօղոս առաքեալ կը խօսի սրբութիւնները
ոտնակոխող «հաւատացեալներու»
հաւատացեալներու» մասին, որոնք «երեւութաերեւութա-

պէս Աստուածապաշտ են, բայց խորքին մէջ չեն հաւատար
աստուածպաշտութեան զօրութեան»
զօրութեան» (Բ.Տիմոթէոս
(Բ.Տիմոթէոս 3.13.1-5):
7) «Սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ ընել»:
«Խօսքերը
Խօսքերը» բառը
ընել»: «Խօսքեր
յոգնակի է եւ ցոյց կու տայ մեզի, թէ Մարիամ ո´
ո´չ թէ խօսքերէն
մին կամ անոր խօսքերուն մէկ մասը միայն մտիկ ըրաւ, այլ`
անոր բոլոր խօսքերը: Մարիամ պատրաստ էր մտիկ ընելու
Տիրոջ բոլոր խօսքերը` որքան ալ Տէրը երկար խօսէր: ԱյսօրԱյսօրուան հաւատացեալները այդպէս չեն: Այսօրուան հաւատացհաւատացեալները երբ քիչ մը երկարի Աստուծոյ խօսքին քարոզուքարոզութիւնը` շուտով կը ձանձրանան, շուտով կը յոգնին, եւ Տիրոջ
ոտքերուն քովէն կը հեռանան, այսինքն` եկեղեցին կամ
աղօթասրահը
աղօթասրահը կը ձգեն ու տուն կ’
կ’երթան: Պատգամ մը որքան
ալ հոգեշահ ըլլայ` եթէ քիչ մը երկարի,
երկարի, արդէն իրենց համար
տաղտկալի ու նեղացուցիչ կը դառնայ: Հոգեւոր յօդուած մը
եթէ քիչ մը երկար ըլլայ` շատեր չեն կարդար, կամ կէսը կը
կարդան, կամ կը կարդան` «կարդացի»
կարդացի» ըսելու համար: Եթէ
պատարագը քիչ մը երկարի` հաւատացեալներուն համբեհամբե480

րութիւնը կը հատնի, ձանձրոյթի եւ երբեմն ալ անհանգըսանհանգըստութեան նշանները յստակ կը դառնան անոնց դէմքերուն
վրայ: Եթէ հոգեւոր գիրք մը քիչ մը հաստ ըլլայ` չեն կարդար,
եւ փոխանակ գրողին համար աղօթեն ու բարին մաղթեն,
ընդհակառակը կը տրտնջան անոր դէմ, եւ զինք անհասկցող
ու այսօրուան երիտասարդութեան հետ քայլ չպահող կը
կոչեն: Նոյն «հաւատացեալները»
հաւատացեալները» կրնան ժամեր շարունակ
աշխարհային նիւթեր խօսիլ իրարու հետ եւ չձանձրանալ:
Կրնան երկար ժամեր ուրիշներու մասին խօսիլ կամ լսել ու
չյոգնիլ: Կրնան ժամեր հեռատեսիլի դիմաց կանգնիլ ու չանչանհանգստանալ: Կրնան ճաշի համար ժամեր
ժամեր սեղան նստիլ եւ
չնեղանալ: Մէկը որ Աստուծոյ խօսքին քարոզութենէն կը
ձանձրանայ` թող չըսէ թէ ինք հոգեւոր է: Մէկը որ չի կրնար
հոգեւոր հաստափոր գիրք մը ձեռքը բռնել ու կարդալ`
կարդալ` թող
չըսէ թէ ինք հոգեւոր գիտելիքներու ծարաւ ունի: Մէկը որ չի
կրնար Յիսուսի մասին երեսուն
երեսուն վայրկեանի պատգամ մը
լսել` թող չըսէ թէ իր սիրտը կապուած է Յիսուսին: Մէկը որ չի
կրնար կարճ ժամանակ մը անցնել Տիրոջ ներկայութեան մէջ`
թող չխորհի թէ յաւիտենականութիւնը Տիրոջ հետ պիտի
անցնէ:
8) Ինչո՞ւ Մարիամ նստաւ Տիրոջ ոտքերուն քով: Չնստաւ
որովհետեւ ընելիք
ընելիք կամ գործ չունէր, այլ նստաւ` որպէսզի
Տիրոջ խօսքերը լսէր: Ուրեմն, Մարիամ յատուկ նպատակով
մը նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով: Իր նպատակը` Տիրոջ
խօսքերուն ունկնդրութիւնն էր: Հարց տանք մենք մեզի, եթէ
եկեղեցի կ’
կ’երթանք` ի՞նչ նպատակով կ’
կ’երթանք: Կ’
Կ’երթա՞նք
Յիսուսի խօսքերը
խօսքերը լսելու նպատակով: Մարիամ իր վերաբերվերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ Յիսուսի խօսքերը մտիկ ընելը`
մեզի համար պէտք է դառնայ նպատակ:
9) Տան մէջ գործ շատ կար, փաստօրէն, գործին պատճա
պատճաճառով կը տեսնենք Մարթան տակնուվրայ եղած. բայց Մարիամ
առաջնահերթութիւնը տուաւ Քրիստոսի
Քրիստոսի խօսքերուն եւ
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Քրիստոսի հետ ժամանակ անցնելուն: Գալով մեզի, ՄարիաՄարիամի նման մենք եւս առաջնահերթութիւնը Քրիստոսի խօսքեխօսքերուն եւ Քրիստոսի հետ ժամանակ անցնելուն կու տա՞նք:
Մարիամ գործ ունէր, բայց երբ Յիսուս քովը եկաւ` ձգեց գործը
ու գնաց անոր ոտքերուն քով նստաւ: Մե´
Մե´նք ալ գործեր
ունինք, բայց երբ կարիք ըլլայ` պատրա՞ստ ենք թողելու մեր
գործերը Տիրոջ գործին համար: Պատրա՞ստ ենք թողելու մեր
գործերը եւ Տիրոջ ոտքերուն քով ժամանակ անցնելու, ինչպէս
Մարիամ ինք ըրաւ: Պատրա՞ստ ենք ձգելու մեր անձնական
հանգիստը եւ եկեղեցի երթալու:
երթալու: Պատրա՞ստ ենք ձգելու մեր
անձնական շահը եւ Տիրոջ փառքին համար աշխատելու:
10) Մարիամ կ’
կ’ուզէր որ իր տան մէջ Աստուծոյ խօսքերը
խօսուէին: Սիրելի հաւատացեալներ, դուք կ’
կ’ուզէ՞ք որ ձեր
տուներուն մէջ Աստուծոյ խօսքերը խօսուին: Ձեր քովը
հիւրութեան եկողներուն հետ ինչի՞
ինչի՞ մասին կը խօսիք: Կամ
երբ դուք ուրիշի մը տունը երթաք` ի՞նչ նիւթերու մասին կը
խօսիք: Եղէք Մարիամի նման, որ իր տունը եկող անձին հետ
հոգեւոր նիւթերու մասին խօսիլ կը սիրէր: Եթէ երբեք մեր
քովը հիւրութեան եկող անձի մը հետ կը նստինք ժամեր կը
խօսինք առանց Յիսուսը յիշելու, եւ յետոյ կը բաժնուինք
դարձեալ առանց Տէրը յիշելու` բնաւ չըսենք թէ մենք կը
սիրենք Յիսուսը կամ հետաքրքրուած ենք անով:
11) Մարիամ այնքան տարուած էր Տիրոջ խօսքերով` որ
նոյնիսկ չէր անդրադարձած թէ տան մէջ շատ գործ կար
ընելիք: Մենք կրնա՞նք Մարիամի նման Տիրոջ
Տիրոջ հետ ժամանակ
անցնելը եւ անոր խօսքերը մտիկ ընելը աւելի առաջնահերթ
նկատել քան մեր սեփական գործերուն կատարումը: Եւ
կրնա՞նք այնքան տարուիլ ու գրաւուիլ Տիրոջ ներկայութեամբ
ու անոր քաղցր խօսքերով, որ գէթ պահուան մը համար,
Մարիամի նման մոռնանք ամէն գործ ու աշխատանք,
աշխատանք,
մոռնանք արտաքին աշխարհը իր ամբողջութեանը մէջ: Այո´,
Այո´,
սիրելիներ, երբ Յիսուսի սէրը գրաւէ մեր սիրտերը` աշխարհ
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կը կորսնցնէ իր գրաւչութիւնը: Երբ լսենք ձայնը երկնահունչ
ՄԵՂԵԴԻներուն` աշխարհային ձայները մեզի համար ժխոռ
կը դառնան: Երբ Տիրոջ քաղցրութիւնը առինքնէ
առինքնէ մեզ` երկրաերկրային բոլոր հաճոյքները կը կորսնցնեն ամէն հրապոյր:
12) Տէրը ինքն էր խօսողը` իսկ Մարիամ մտիկ ընողը:
Մենք ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ Մարիամի նման Տիրոջ հանդիպինք:
Աղօթքի պահը` Տիրոջ հետ հանդիպման պահ է: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք
աղօթքի պահուն: Միայն մե՞նք կը խօսինք, թէ`
թէ` թոյլ կու տանք
որ Տէրը ի´
ի´նք նաեւ խօսի մեզի: Սիրելիս, եթէ դուն անձի մը
հետ հանդիպում ունենայիր եւ այդ անձը ամբողջ հանդիհանդիպման ընթացքին միայն ինք խօսէր եւ առիթ չտար քեզի խօսեխօսելու` անհանգիստ պիտի չըլլայի՞ր, անոր ըրածը անքաղաքաանքաղաքավարութիւն պիտի չնկատէի՞ր: Վստահաբար:
Վստահաբար: Բայց դուն ալ
նոյնը ըրած չե՞ս ըլլար երբ աղօթքի պահուն միայն դուն կը
խօսիս, առանց առիթ տալու Տիրոջ որ ինքն ալ խօսի քեզի:
Տէրը միշտ կը խօսի եւ տարբերտարբեր-տարբեր ձեւերով կը խօսի,
բայց եթէ երբեք դուն իր ձայնը չես լսեր` ատիկա չի նշանանշանակեր թէ չի խօսիր, այլ կը նշանակէ
նշանակէ թէ Տիրոջ ձայնը լսելու քու
զգայարանքդ բթացեր է. եւ ինչո՞ւ. որովետեւ աղօթքի պահուն
միշտ դուն խօսած ես եւ երբեք աշխատանք չես տարած Տիրոջ
ձայնը լսելու վարժութիւնը ձեռք ձգելու: Աղօթքի պահուն
աւելի կարեւոր է որ Յիսուս խօսի մեզի, քան մենք` իրեն.
ինչո՞ւ համար.
համար. որովհետեւ Յիսուս գիտէ թէ մենք ի´
ի´նչ պիտի
ըսենք իրեն, գիտէ թէ ի´
ի´նչ բաներու կարիքը ունինք, ճիշդ
ինչպէս գիտէր Մարիամի սրտին մէջ եղածը, բայց մենք չենք
գիտեր իր ըսելիքը, չենք գիտեր իր կամքն ու ծրագիրը մեզի
համար: Շատ բաներու վերաբերեալ մեր անգիտութիւնը,
պատճառ
պատճառ պէտք է դառնայ որ աղօթքի պահուն ճիգ թափենք
Տիրոջ ձայնը լսելու եւ անոր կամքը գիտնալու:
13) Մարիամին համար հաճոյք էր Տիրոջ բերնէն` Տիրոջ
խօսքերը լսելը: Մենք հաճոյք կ’
կ’առնե՞նք Տիրոջ խօսքի
քարոզութենէն, Տիրոջ խօսքի ընթերցանութենէն: Կրնա՞նք
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Սաղմոսագիրին հետ ըսել.
ըսել. «Ո՜րչափ քաղցր է Քու խօսքդ իմ
քիմքիս, մեղրէն աւելի անոյշ է իմ բերնիս»
բերնիս» (Սաղմոս
(Սաղմոս 119.103):
Եթէ կ’
կ’ուզենք գիտնալ թէ Աստուծոյ խօսքերը մեզի համար
հաճելի են թէ ոչ, հարց տանք մենք.մենք.- Հաճոյք կ’
կ’առնե՞նք
աշխարհային խօսակցութիւններէ: Եթէ հաճոյք կ’
կ’առնենք` կը
նշանակէ թէ Աստուծոյ խօսքերէն հաճոյք չենք առներ,
որովհետեւ երբ Աստուծոյ խօսքերէն հաճոյք առնենք` կը
նշանակէ թէ աշխարհն ու աշխարհային խօսակցութիւնները
արդէն կորսնցուցած են իրենց հաճոյքը մեզի համար:
14) Յիսուս Մարիամին քով եկաւ եւ Մարիամ առիթն ու
ժամանակը օգտագործեց: Մենք
Մենք մեզի տրուած ժամանակը ու
մեզի ներկայացող առիթները կ’
կ’օգտագործե՞նք: Օրինակ,
Կիրակի օրերը մատուցուող Պատարագները սքանչելի առիթառիթներ են Տիրոջ հետ հանդիպելու` կ’օգտագործե՞նք այդ առիթառիթները: Երբ մեր տուներուն մէջ առանձին ենք` կ’
կ’օգտաօգտագործե՞նք այդ առանձնութեան պահը Տիրոջ հետ ժամանակ
անցնելու: Երբ Տիրոջ համար վկայութիւն տալու առիթը կը
ներկայանայ` կ’
կ’օգտագործե՞նք այդ առիթը: Երբ աղքատի մը
օգնելու առիթը կը բացուի` Տիրոջ սիրտը ուրախացնելու
համար կ’
կ’օգտագործե՞նք այդ առիթը եւ կ’
կ’օգնե՞նք աղքատին:
Ներկայ ժամանակը տրուած է մեզի որպէսզի անով ձեռք
ձգենք յաւիտենականութիւնը. մենք կ’
կ’օգտագործե՞նք ժամաժամանակաւորը` անով անժամանակ յաւիտենականութիւնը ձեռք
ձգելու համար:
15) Յիսուս Մարթայի ու Մարիամի քով եկած էր քիչ մը
հանգիստ ընելու եւ պատառ մը ճաշ ուտելու, ինչ որ ՄարՄարթայի կողմէ ճաշի պատրաստութիւնը
պատրաստութիւնը ցոյց կու տայ. Յիսուս
սակայն ճաշ ուտելէ առաջ, նախ Մարիամին հոգեւոր սնունդ
տուաւ: Յիսուս առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ խօսքին
տուաւ քան ճաշին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի որ մենք ալ նոյնը
ընենք: Իր առաջին փորձութեան ժամանակ նաեւ Յիսուս
առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ
Աստուծոյ խօսքին տուաւ քան հացին:
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Սատանան անոր առաջարկեց որ հացերը քարի վերածէ եւ
ուտէ. Յիսուս անոր ըսաւ. «Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.է.-

“Մարդ միայն հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ
Աստուած խօսած է”»
է”» (Մատթէոս
(Մատթէոս 4.4: Բ.Օրինաց 8.3): Մեզի

ուղղուած հարցումը կ’
կ’ըլլայ հետեւեալը.հետեւեալը.- Մենք մեր առօրեայի
ընթացքին առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ խօսքի՞ն կու
տանք, թէ` նիւթական հացին. երկրայինի՞ն կու տանք, թէ`
երկնայինին:
16) Անոնք որոնք Տիրոջ ոտքերուն քով չեն նստած` չե´
չե´ն
կրնար Տիրոջ ձեռքը ըլլալ: Անոնք որոնք Մարիամի նման
Տիրոջ չեն
չեն ընծայուած` չե´
չե´ն կրնար Մարթայի նման Տիրոջ
ընծայել: Անոնք որոնք Մարիամի նման իրենց սիրտը չեն
բացած Տիրոջ առջեւ` չե´
չե´ն կրնար Մարթայի նման ուրախուուրախութեամբ իրենց տան դռները եւ իրենց սեղանները բանալ անոր
առջեւ: Անոնք որոնք Մարիամի նման չեն յանձնուած
Յիսուսին` չե´
չե´ն կրնար Մարթայի նման յանձնել անոր: Այս
մասին քիչ ետք ալ պիտի խօսինք:
17) Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ չսորվող կամ նստիլ
չուզող մարդը` ի վերջոյ, անոր ոտքերուն տակ պիտի դրուի
իբրեւ պատուանդան: Բայց եթէ հիմա Տիրոջ ոտքերուն քով
նստիլ սորվինք, երբ յայտնուի` իրեն հետ իշխանազունական
աթոռներու վրայ պիտի նստինք: Աւելի լաւ չէ՞ իբրեւ
բարեկամներ մեր ազատ կամքով փռուիլ Յիսուսի ոտքերուն
առջեւ, քան իբրեւ թշնամիներ մեր կամքէն անկախ դրուինք
անոր ոտքերուն տակ (Մատթէոս 22.44: Մարկոս 12.36:
Ղուկաս 20.43: Գործք 2.35: Ա.Կորնթացիս 15.25, եւայլն):
եւայլն):
18) Վերջապէս, անոնք որոնք Մարիամի նման կ’
կ’ուզեն
Տիրոջ
Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլ.նստիլ.Պէտք է ընդունին որ իրենք բան մը չեն գիտեր, որովհե
որովհեհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` սորվիլ ուզող աշակերտի
վերաբերմունք է: Արտաքին աղբիւրներ կ’
կ’ըսեն, թէ Պօղոս
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առաքեալ սորվելու
սորվելու համար` կը նստէր Գամաղիէլի ոտքերուն
առջեւ:
Պէտք է հեզ ու խոնարհ ըլլան, որովհետեւ Տիրոջ ոտքեոտքերուն քով նստիլը` անոր ձեռքին տակ խոնարհիլ կը նշանակէ:
Պէտք է Յիսուսի ձայնը լսելու ու անոր ձայնին հետեւելու
պատրաստ ըլլան, որովհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը`
նստիլը`
Տիրոջ ձայնը լսելու յոյսով ապրիլ կը նշանակէ:
Պէտք է Յիսուսի կամքը ընելու պատրաստ ըլլան, որովորովհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` Տիրոջ կողմէ յանձնուած
ոեւէ գործ կատարելու պատրաստ ըլլալ կը նշանակէ:
Պէտք է ամբողջութեամբ Տիրոջ յանձնուելու պատրաստ
ըլլան, որովհետեւ
որովհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` Տիրոջ
յանձնուիլ կը նշանակէ:
Պէտք է Տիրոջմով առաջնորդուելու պատրաստ ըլլան,
որովհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` իր առաջնորդուառաջնորդութիւնը խնդրել եւ իր առաջնորդութեան վստահիլ կը նշանակէ:

«Մինչ Մարթա սեղանի պատրաստութեամբ
պատրաստութեամբ չափազանց
զբաղած
(Ղուկաս 10.40):
զբաղած էր»
էր» (Ղուկաս

1) Տուեալ համարին մասին ոեւէ բան ըսելէ առաջ, նախ
պէտք է հաստատել, որ թէ´
թէ´ Մարիամ եւ թէ´
թէ´ Մարթա, երկուքն
ալ կը սիրէին Յիսուսը, երկուքն ալ կը հաւատային անոր,
երկուքին ալ մէջ Յիսուս կը բնակէր, եւ Յիսուս ինքն ալ
երկուքին կը սիրէր, ինչպէս Յովհաննէս
Յովհաննէս Աւետարանիչ կը
որով-վկայէ (11.5): Ասիկա պէտք է յստակ ըլլայ մեզի համար, որով
հետեւ եղած են եւ կան մարդիկ, որոնք կը խորհին թէ ՄարՄարիամ աւելի´
աւելի´ կը սիրէր Յիսուսը քան Մարթա ինք: Մարթա
սակայն Յիսուսը կը սիրէր ա´
ա´յնքան` որքան Մարիամ ինք կը
սիրէր: Մարիամին սէրը Յիսուսի
Յիսուսի հանդէպ աւելին չէր քան
Մարթայի սէրը: Մարթա իր ամբողջ սրտով կը սիրէր ՅիսուՅիսուսը, փաստօրէն ան իր ամբողջ սրտով եւ ամբողջ սրտի`
ամբողջ ուրախութեամբ կը ծառայէր ու կը սպասարկէր անոր:
Յովհաննէս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ երբ Յիսուս եւ
486

Ղազարոս սեղան նստած էին ու կը ճաշէին` դարձեալ ՄարՄարթա ինքն էր որ կը սպասարկէր անոնց (12.2): Յստակ է որ
Մարթա բնաւորութեամբ վազվզող, ծառայասէր ու համարհամարձակ էր: Փաստօրէն, կը տեսնենք թէ ի´
ի´նչպէս Յիսուսին կը
մօտենայ եւ համարձակօրէն անոր կ’
կ’ըսէ. «Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ

քոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս
գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ
ինծի»:
ինծի»: Կը տեսնենք թէ ինչպէս երբ լսեց որ Յիսուս Բեթանիա
հասած էր
էր` զինք «դիմաւորելու գնաց, մինչ Մարիամ տունը
մնաց»
մնաց» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.20): Կը տեսնենք թէ ինչպէս համարհամարձակօրէն Յիսուսին կ’
Տէ´ր, եթէ հոս ըլլայիր` եղբայրս
կ’ըսէ. «Տէ´
չէր մեռներ»
ի´նք նաեւ նոյն այս
մեռներ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.21). Մարիամ ի´

խօսքը կրկնեց (Յովհաննէս 11.32): Մարթա եւ Մարիամ իրենց
այս խօսքով ո´
ո´չ թէ կը մեղադրէին Տէրը, ընդհակառակը,
Տիրոջ հանդէպ իրենց հաւա´
հաւա´տքն էր որ ցոյց կու տային:
Մարթա կը հաւատար որ եթէ Տէրը ներկայ ըլլար` թոյլ պիտի
չտար
չտար որ իր եղբայրը մեռնէր, եւ ո´
ո´չ թէ կ’
կ’այպանէր զինք`
եղբօրը հիւանդութեան
հիւանդութեան ժամանակ Բեթանիա չգտնուելուն
չգտնուելուն հահամար: Փաստը որ ան կը հաւատար Յիսուսի հրաշագործ
հրաշագործ զօզօրութեան, նոյնինքն իր խօսքին շարունակութիւնն է.
է. «Բայց

հիմա իսկ գիտեմ, թէ ի´
ի´նչ որ Աստուծմէ խնդրես` Աստուած
քեզի պիտի տայ»
տայ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.22): Տակաւին, Մարթա կը

հաւատար ընդհանրական յարութեան. երբ Յիսուս անոր
ըսաւ. «Եղբայրդ յարութիւն պիտի առնէ»,
պաառնէ», Մարթա անոր պատասխանեց. «Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին օրը,
յարութեան ատեն»
ատեն» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.2311.23-24): Մարթա կը հաւահաւատար նաեւ որ Յիսուս խոստացուած Փրկիչն էր եւ Աստուծոյ
Որդին. երբ Յիսուս իրեն ըսաւ. «Ե´ս եմ յարութիւնը եւ

կեանքը: Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտ մեռնի` պիտի
ապրի: Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ` երբեք պիտի
չմեռնի: Կը հաւատա՞ս ըսածիս»:
Այո´, Տէ´
Տէ´ր,ր,ըսածիս»: Անմիջապէս, «Այո´,
պատասխանեց Մարթա,Մարթա,- կը հաւատամ թէ դուն ես ՔրիստոՔրիստոսը, Աստուծոյ Որդին, որ աշխարհ պիտի գայիր»
գայիր» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս
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11.2511.25-27): Այս բոլոր ըսուածները ցոյց կու տան, թէ Մարթա
շատ կը սիրէր Յիսուսը, եւ կը հաւատար անոր:
2) Մարիամ եւ Մարթա տարբեր եւ սակայն զիրար ամամբողջացնող ու մեկնաբանող կեցուածքներով կը ներկայանան,
եւ հետեւաբար, անոնք որոնք Մարիամ չեն դարձած` չե´
չե´ն
կրնար Մարթա դառնալ. եւ սա կը նշանակէ, թէ Մարթա
նոյնքան մօտիկ էր Յիսուսին`
Յիսուսին` որքան Մարիամ ինք մօտիկ էր.
նոյնքան կապուած էր անոր` որքան Մարիամ ինք կապուած
էր. նոյնքան յանձնուած
յանձնուած էր Յիսուսին` որքան Մարիամ ինք
յանձնուած էր: Թէ Մարթա ու Մարիամ զիրար ամբողջացնող
ու մեկնաբանող կեցուածքներով ու յատկութիւններով յատյատկանշուած էին` ատիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի
առնենք.առնենք.Մարիամ կը կերակրուէր Յիսուսէն, իսկ Մարթա` կը
կերակրէր Յիսուսը:
Յիսուսը: Մարիամի նման Յիսուսով չկշտացողը`
չի´
չի´ կրնար Մարթայի նման Յիսուսը կշտացնել:
Մարիամ իր սիրտը դրած էր Յիսուսի դիմաց, իսկ ՄարՄարթա` իր սեղանը: Մարիամի նման իր սիրտը Յիսուսի դիմաց
չդնողը` չի´
չի´ կրնար Մարթայի նման իր սեղանը եւ իր ամբողջ
ունեցածը Տիրոջ առջեւ դնել:
դնել:
Մարիամ ինքզինք աղախին իբրեւ մատուցեց Յիսուսին,
իսկ Մարթա` ծառայութիւն մատուցեց: Մարիամի նման ինքինքզինք իբրեւ աղախին կամ ծառայ Յիսուսին չմատուցողը` չի´
չի´
կրնար Մարթայի նման ծառայութիւն մատուցել Յիսուսին:
Արդարեւ, Յիսուս մեզմէ ոեւէ ծառայութիւն ընդունելէ առաջ,
առաջ,
կ’ուզէ նախ մե´
մե´զ ընդունիլ իբրեւ իր ծառաները: Տիրոջ
ընծայելէ առաջ` պէտք է նախ ընծայուիլ Տիրոջ:
Մարթա իր տան դուռը բացաւ Յիսուսի առջեւ, իսկ ՄարՄարիամ` իր սրտի դուռը: Բայց եթէ Մարթա իր սրտի դուռը բաբացած չըլլար Յիսուսի առջեւ` իր տան դուռն ալ պիտի չբանար:
Այս իմաստով,
իմաստով, որպէսզի կարենանք Մարթայի նման մեր տան
դուռը բանալ Յիսուսի առջեւ` պէտք է Մարիամի նման նախ
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մեր սրտի դուռը բանանք անոր առջեւ, եւ եթէ Մարիամի
նման մեր սրտի դուռը բանանք Յիսուսի առջեւ` պէտք է նաեւ
Մարթայի նման մեր տան դուռը բանանք անոր առջեւ,
այսինքն` պէտք
պէտք է թոյլ տանք որ դառնայ տանտէրն ու
առաջնորդը մեր տան, եւ տան գործերուն ու որոշումներուն:
Մարիամ կ’
կ’ուզէր առնե´
առնե´լ Յիսուսէն, իսկ Մարթա` կ’
կ’ուզէր
տա´
տա´լ Յիսուսին: Ո´
Ո´չ Մարիամ պիտի ուզէր առնել Յիսուսէն եւ
ո´չ ալ Մարթա պիտի ուզէր մեծ ուրախութեամբ տալ ՅիսուՅիսուսին, եթէ երբեք Յիսուս երկուքն ալ իր սիրոյն մէջ առած
չըլլար, եւ եթէ երբեք երկուքին ալ սիրտերը Յիսուսի սիրով
զեղուն չըլլային:
3) Մարթա սեղան կը պատրաստէր, իսկ Մարիամ Տիրոջ
ոտքերուն քով նստած` անոր խօսքերը մտիկ կ’
կ’ընէր: ՄարթաՄարթայի ու Մարիամի այս պատմութիւնը եւ անոնց վերաբերմունքը
վերաբերմունքը
հետագային կարծէք դարձեալ կը կրկնուի: Յովհաննէս
Աւետարանիչը կ’
կ’ըսէ, թէ Զատիկէն վեց օր առաջ, երբ Յիսուս
Բեթանիա եկաւ` Մարթան անոր ընթրիք պատրաստեց եւ
սկսաւ սպասարկել իրեն, իսկ Մարիամ, դարձեալ, Յիսուսի
ոտքերուն մօտեցաւ, բայց այս անգամ ո´
ո´չ թէ անոնց քով
քով
նստելու ու անոր խօսքերը մտիկ ընելու, այլ` ազնիւ եւ սուղ
նարդոսի իւղով զանոնք օծելու եւ իր մազերով սրբելու
(Յովհաննէս 12.112.1-3): Մարթա եւ Մարիամ գրեթէ նոյն գործին
կամ նոյն ընթացքին մէջ կը գտնենք: Եւ ասիկա կը պարզէ, թէ
անոնք բնաւորութեամբ տարբեր էին իրարմէ: Մարթա տան
գործերը ընող եւ հիւրասէր անձ իբրեւ կը ներկայանայ,
մինչդեռ Մարիամ` կարծէք աւելի խոկումի եւ առանձնուառանձնութեան կեանքը սիրող ու նախընտրող անձ էր: Անոնց բնաւոբնաւորութիւնը տարբեր էր, բայց անոնք իրարու հակառակ չէին.
երկու քոյրերը սիրով ու համերաշխութեամբ կ’
կ’ապրէին:
ապրէին: ՄարՄարթա եւ Մարիամ իրենց կեանքով սորվեցուցին մեզի, որ մենք
կրնանք իրարմէ տարբեր ըլլալ, բայց տարբեր ըլլալ` չի
նշանակեր իրարու հակառակ ըլլալ: Եթէ մէկը մեզմէ տարբեր
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է, պէտք է յարգենք այդ տարբերութիւնը եւ պէտք չէ հահակադրուինք անոր: Տարբերութիւններն ու այլազանութիւնները
այլազանութիւնները
մեր կեանքը հարստացնող ու գեղեցկացնող իրականութիւնիրականութիւնլայ-ներ կը դառնան, եթէ երբեք անոնք մեր կողմէ ընկալուին լայ
նախոհութեամբ եւ ուրիշը ընդունելու պատրաստակամուպատրաստակամութեամբ:
4) «Մարթա սեղանի պատրաստութեամբ չափազանց
զբաղած էր»
էր», որովհետեւ միայն Յիսուսի համար
համար չէր որ ճաշ
կը պատրաստէր, այլ նաեւ` տասներկու աշակերտներուն
համար: 3838-րդ համարը ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ինք առանձին
չէր որ Բեթանիա եկաւ, եւ մենք այս մասին խօսեցանք: Ուր որ
երթար Յիսուս` աշակերտները կ’
կ’ընկերանային իրեն, եւ որ
տունը որ մտնէր` աշակերտներն ալ հետը
հետը կը հիւրասիրուէին:
Հետեւաբար, Մարթա բոլորին համար ճաշ պէտք էր պատպատրաստէր: Մարթա սորվեցուց մեզի, թէ Յիսուսին կերակրողը`
պէտք է կերակրէ նաեւ անոր աշակերտները, անոր սիրեսիրելիները: Արդարեւ, Յիսուսը սիրողը` Յիսուսի հետեւորդներն
ալ պէտք է սիրէ: Յիսուսը պատուողը`
պատուողը` Յիսուսի զաւակներն
ալ պէտք է պատուէ: Այսօր որքա՜ն հաւատացեալներ կան,
որոնք Տիրոջ կը ծառայեն, բայց չեն ծառայեր Տիրոջ
զաւակներուն. որոնք կ’
կ’ըսեն թէ կը պատուեն Յիսուսը, բայց
երբեք չեն պատուեր Յիսուսի հետեւորդները:
5) Ասկէ առաջ խօսեցանք այն բացարձակ յարգանքին
մասին որ Մարթա ու Մարիամ ընծայեցին Յիսուսի. նախ,
յատուկ պատուոյ աթոռ մը տուին անոր որպէսզի վրան նստի,
երկրորդ, Մարիամ անոր ոտքերուն քով նստաւ եւ ո´
ո´չ թէ
անոր հետ հաւասարէ հաւասար աթոռի մը վրայ, երրորդ,
Մարթա ինչ որ ունէր Յիսուսի դիմաց դրաւ: Այս բոլորը
բոլորը պարզ
ու յստակ ցոյց կու տան,
տան, թէ անոնք մեծ յարգանքով ու մեծ
երկիւղածութեամբ կը վարուէին Տիրոջ հետ: Անոնց սէրը
Յիսուսի հանդէպ եւ անոնց մտերմութիւնը անոր հետ, պատպատճառ չէին դարձած որ անոնք կորսնցնէին իրենց յարգանքի
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զգացումը անոր նկատմամբ: Այսօրուան հաւատացեալները
նաեւ
նաեւ պէտք է հետեւին Մարթայի ու Մարիամի քայլերուն, եւ
որքան ալ մտերմանան Տիրոջ, որքան ալ խորին յարաբեյարաբերութեան մէջ ըլլան անոր հետ, որքան ալ սիրեն զինք, բնաւ
երբեք պէտք չէ կորսնցնեն իրենց յարգանքը անոր հանդէպ:
Արդարեւ, եթէ կը յայտարարենք թէ կը վստահինք Յիսուսին,
Յիսուսին,
բայց Մարիամի նման ուշադրութիւն չենք դարձներ անոր
խօսքերուն, կը նշանակէ թէ կե´
կե´ղծ է մեր վստահութիւնը անոր
հանդէպ: Եթէ կ’
կ’ըսենք թէ «Յիսուս մեզի համար ամէն բան է»,
է»,
եւ սակայն Մարթայի նման ամէն բան անոր տրամադրուտրամադրութեան ներքեւ չենք դներ, կը նշանակէ թէ սո´
սո´ւտ է մեր սէրը
անոր նկատմամբ: Եթէ կը ծանուցենք թէ Յիսուս ինքն է Տէրն
ու թագաւորը մեր կեանքին, եւ սակայն Մարթայի ու ՄարիաՄարիամի նման պատուոյ տեղը չենք տար անոր մեր տուներուն ու
մեր կեանքերուն մէջ, կը նշանակէ թէ ինքնախաբէութիւն է
մեր կատարած ծանուցումը:
Որո՞նք են անոնք` որոնք չեն յարգեր Յիսուսը: Յիսուսը
չյարգողները անոնք են`
Որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց թագաւորն է,
բայց չեն կատարեր անոր կամքը:
Որոնք կ’
կ’ըսեն թէ Յիսուս իրենց հայրն է, բայց իբրեւ հայր
չեն պատուեր զինք:
Որոնք կը խոստովանին որ Յիսուս իրենց Տէրն է, բայց չեն
չեն
հնազանդիր անոր:
Որոնք զինք կը հռչակեն իբրեւ իշխան, բայց չեն
ենթարկուիր անոր իշխանութեան:
Որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց զօրավարն է,
բայց հաւատարիմ զինուորութիւն չեն ըներ անոր:
6) Մարթա այնքան բազմազբաղ դարձաւ որ չկրցաւ
ժամանակ գտնել գալու եւ Յիսուսի
Յիսուսի ոտքերուն քով նստելու եւ
անոր խօսքերը մտիկ ընելու: Կեանքը կրնայ մեզ այնքան
բազմազբաղ դարձնել, որ ժամանակ չունենանք` ժամանակ
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անցնելու Տիրոջ հետ: Այսօրուան հաւատացեալներէն շատեր
պէտք եղած ժամանակը չեն անցներ Տիրոջ հետ, պէտք եղած
ժամանակը չեն տրամադրեր աղօթքի,
աղօթքի, Աստուածաշունչի
ընթերցման, խոկումի եւ հոգեւոր մտորումի, պատրուակելով
որ չափազանց զբաղած են, գործ ու ընելիք շատ ունին: Եւ
սակայն, պէտք է բոլոր հաւատացեալներն ալ գիտնան, թէ
Տիրոջմէ աւելի կարեւոր անձ չկա´
չկա´յ, Տիրոջ գործէն աւելի կակարեւոր գործ չկա´
չկա´յ, Տիրոջ Խօսքէն
Խօսքէն աւելի քաղցր խօսք չկա´
չկա´յ, եւ
ուստի` Տիրոջ հետ ժամանակ անցնելը, անոր գործը կատակատարելը եւ անոր խօսքը սերտելը իրենց համար պէտք է առաջառաջնահերթութիւն դառնայ: Եթէ առօրեայի ընթացքին առաջնաառաջնահերթութիւնը Աստուծոյ չենք տար` կը նշանակէ թէ Աստուած
մեզի համար առաջնահերթը չէ, եւ ո´
ո´չ ալ աստուածայինը`
առաջնահերթութիւն:
7) Մարթա ինչ որ ունէր Յիսուսի դիմաց դրաւ: Երբ
Յիսուս մեր քով գայ` ինչ որ ունինք իր դիմաց կը դնե՞նք, իրեն
կը յանձնե՞նք: Մարթա հիւրասէր անձ մըն էր. այնքան
հիւրասէր` որ կ’
կ’ուզէր ամէն ինչ կատարեալ ընել, ամէն ինչին
լաւագոյնը կատարել: Թող որ այսօրուան հաւատացեալները
Մարթայէն սորվին հիւրասէր ըլլալ: Թող որ Մարթայէն սորսորվին իրենց լաւագոյնը կատարել, իրենց լաւագոյնը տալ, իրենց
լաւագոյնը ընծայել: Շատ հաւատացեալներ կան որոնք երբ
նոր բան մը պիտի առնեն` հինը ուրիշին կու տան. երբ
երբ
չգործածուած առարկայ մը պիտի առնեն` գործածուածը
ուրիշին կու տան: Ճշմարիտ ողորմութիւնը` կարիքաւորին
համար ալ նորը առնելն է: Հաւատացեալ մը երբ աղքատին
պիտի տայ` իր աւելորդը կամ խոտելին պէտք չէ տայ: Երբ
եկեղեցիին պիտի տայ` իր լաւագոյնը պէտք է տայ, իր
աւելորդէն
աւելորդէն պէտք չէ տայ: Երբ տօնի մը առիթով մատաղցու
ոչխար պիտի ընծայէ` պէտք է իր ընծայած ոչխարը պարարտ
ըլլայ եւ ո´
ո´չ թէ զազիր: Պէտք չէ խոտելին տալ Արարիչին
որուն կը պատկանի ամէն բան: Ոեւէ բան որ առատաձեռառատաձեռ492

նութեան արտայայտութիւն չէ` Աստուած կը մերժէ: Ոեւէ բան
որ մեր լաւագոյնը չէ` Աստուած չ’
չ’ընդունիր: Աստուած
սրբապղծութիւն նկատեց եւ խստիւ յանդիմանեց այն հրեահրեաները, որոնք կոյր, կաղ եւ հիւանդ կենդանիները իբրեւ զոհ կը
մատուցէին (Մաղաքիա 1.71.7-8): Ան մերժեց Կայէնի մատուցած
ընծաները, որովհետեւ անոնք իր լաւագոյնը չէին (Ծննդոց
4.5): Ան Ամովսայ մարգարէին միջոցաւ յայտարարեց թէ պիպիտի մերժէ ամբարիշտ կեանք ապրող հրեաներուն մատուցած
ողջակէզներն ու հացի ընծաները եւ կենդանական բոլոր
զոհերը (Ամովսայ 5.21կ’ուղղէ
5.21-23): Պօղոս առաքեալ կոչ կ’
հաւատացեալներուն, որ եթէ իրենց ունեցածը պիտի բաժնեն`
պէտք է առատօրէն բաշխեն. եթէ ողորմութիւն պիտի ընեն`
պէտք է խնդութեամբ ընեն (Հռոմայեցիս 12.8):
8) Մարթա անհոգ տանտիկին մը չէր, այլ` հոգածու: Ան
հոգ կը տանէր թէ´
թէ´ տնեցիներուն եւ թէ´
թէ´ իր տունը եկողներուն:
Թող որ այսօրուան հաւատացեալները Մարթայէն սորվին հոհոգատար վերաբերմունք
վերաբերմունք ցուցաբերել թէ´
թէ´ իրենց տան
անդամներուն հանդէպ եւ թէ´
թէ´ իրենց տունը եկողներուն
հանդէպ: Հոգատարութիւնը բարի ու ազնիւ սրտի արդիւնք է:
Հոգատարութիւնը գուրգուրանքով լեցուն ըլլալու պտուղն է:
Ոեւէ հաւատացեալ որ բարի, ազնիւ եւ գուգուրալից սիրտ
ունի` անպայման
անպայման որ հոգատար կ’
կ’ըլլայ իր տան անդամնեանդամներուն եւ տունը եկողներուն հանդէպ:
9) Մարթա ամբողջ սրտով կը ծառայէր: Ոեւէ ծառայու
ծառայույութիւն որ սրտէ չի բղխիր` ընդունելի չ’
չ’ըլլար Տիրոջ մօտ: ԾաԾառայութիւն մը որուն մէջ մեր սիրտն ու սէրը չկան` ո´
ո´չ
Աստուծոյ փառք կը բերէ եւ ո´
ո´չ ալ մեզ վարձատրութեան
արժանի կը դարձնէ: Աստուած սրտով, սիրով ու յօժարակամ
տրուածը միայն կ’
կ’ընդունի: Երբ Աստուած ուզեց ժողովուրդէն
ընծաներ հաւաքել իր խորանին համար` Մովսէսին ըսաւ.
«Միայն յօժարակամ տուող մարդէն առէք իմ ընծաս»
(Ելից
ընծաս» (Ելից
25.2, 35.5): Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի
Աքայիայի հաւատացեալներուն
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պատրաստած նուէրները ընդունելի եղան, որովհետեւ անոնք

«յօժարակամ ուզեցին իրենց նուէրներով մասնակից դառնալ
Երուսաղէմի աղքատ հաւատացեալներու կարիքներուն»
կարիքներուն»

(Հռոմայեցիս 15.26): Պօղոս առաքեալ կը քաջալերէ հաւահաւատացեալները զուարթառատ կերպով տալու`
տալու` երբ կ’
կ’ըսէ.

«Իւրաքանչիւրը թող տայ` նայած իր սրտի յօժարութեան եւ
ո´չ թէ չկամութեամբ կամ պարտաւորուած զգալով, որովորովհետեւ Աստուած զուարթառատ կերպով տուողը կը սիրէ»
սիրէ»

(Բ.Կորնթացիս 9.7): Անանիա եւ Սափիրա իրենց ծախած
կալուածին դրամը յօժար սրտով չտուին առաքեալներուն,
առաքեալներուն, եւ
ատիկա պատճառ դարձաւ որ երկուքն ալ մեռնին (Գործք 5.15.110): Եզեկիա թագաւորը քաջալերեց այն մարդիկը որոնք
յօժարակամութեամբ ընծաներ մատուցանեցին տաճարին
(Բ.Մնացորդաց 29.31):

«Ուստի Մարթա եկաւ Յիսուսի մօտ եւ ըսաւ.ըսաւ.- “Տէ՛ր, հոգդ
չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ
օգնէ ինծի”»
(Ղուկաս 10.40):
ինծի”» (Ղուկաս

1) Դրուագը ցոյց կու տայ թէ Մարթա ու Մարիամ
տեղեակ չէին որ Յիսուս եւ իր աշակերտները իրենց քով
պիտի գային: Նախապէս պատրաստութիւն չէին տեսած:
Բայց բարեբախտաբար պէտք եղածը ունէին տան մէջ, եւ
Մարթա կրցաւ
կրցաւ ճաշը կամ ճաշերը պատրաստել: Մարթայի ու
Մարիամի կեանքէն կը սորվինք, թէ ամէն մէկ հաւատացեալ
պէտք է իր տան ու իր գրպանին մէջ միշտ ունենայ աղքատին,
անօթիին, կարիքաւորին տալիք բան մը, որպէսզի չըլլայ որ
աղքատ մը մեր դուռը զարնէ ու մենք իրեն տալիք բան մը
չունենանք,
չունենանք, չըլլայ որ կարիքաւոր մը իր ձեռքը երկարէ մեզի
եւ ձեռնունայն դառնայ:
2) Մարթա ու Մարիամ երկուքն ալ հաւատացեալ էին:
Մարթա պզտիկ հարց մը ունեցաւ Մարիամի հետ: Սա ցոյց
կու տայ թէ հաւատացեալներ կրնան իրարու հետ հարց
ունենալ, եւ ունի´
ունի´ն: Ի՞նչ ըրաւ Մարթա երբ հարց ունեցաւ
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Մարիամին հետ: Ան Մարիամին դիմելու փոխարէն` Տիրո´
Տիրո´ջ
դիմեց, եւ Տէրը լուծեց անոնց միջեւ ծագած հարցը: Թող որ
այսօրուան հաւատացեալները Մարթայէն սորվին Տիրոջ
դիմել, երբ իրենց միջեւ հարց կը ծագի: Երբ դիմենք Տիրոջ` ան
կը լուծէ մեր միջեւ ծագած հարցերը, ինչպէս
ինչպէս որ յորդորով մը
կամ պատուէրով մը լուծեց Մարթային ու Մարիամին միջեւ
ծագած հարցը:
Այսօրուան հաւատացեալներուն, կամ աւելի ճիշդ պիտի
ըլլար ըսել` այսօրուան «ապաշխարածներուն»
ապաշխարածներուն» միջեւ երբ
հարց կամ խնդիր ծագի, անոնք չեն դիմեր Քրիստոսի` ինչպէս
Մարթա ինք ըրաւ. ընդհակառակը,
ընդհակառակը, անոնք կը փորձեն իրենց
սեփական միջոցներով եւ իրենց յատուկ կերպերով «լուծում
բերել»
բերել» իրենց միջեւ յառաջ եկած խնդիրներուն, եւ ատիկա
պատճառ կը դառնայ որ հարցը աւելի բարդանայ, մեծնայ ու
ծառա-դժուար լուծելի դառնայ: Ինչպէս երբ միեւնոյն տիրոջ ծառա
ներուն միջեւ հարց
հարց ծագի, անոնք իրենց տիրոջ կը դիմեն
հարցի լուծման համար, նոյնպէս ալ, երբ Քրիստոսի ծառանեծառաներուն միջեւ հարց ծագի` անոնք պէտք է իրենց Տիրոջ դիմեն,
ծագած հարցին լուծման ի խնդիր:
Տակաւին, չենք ըսեր այն` որ մենք անարգած ու անպատանպատուած կ’
կ’ըլլանք Յիսուսը, եթէ երբեք փորձենք
փորձենք մեր միջեւ ծագած
խնդիրները` լուծել մեր ձեռքերով, մեր միջոցներով, մեզի
յատուկ կերպերով, փոխանակ իրեն դիմելու, այլ խօսքով`
աղօթքին ու Աստուածաշունչին դիմելու, անոնց մէջ գտնելու
համար պատասխանն ու լուծումը մեր միջեւ ծնունդ առած
խնդիրներուն: Դո´
Դո´ւք ըսէք, Մարթա
Մարթա անարգած պիտի չըլլա՞ր
Յիսուսին, եթէ երբեք իր խօսքը անոր ուղղելու փոխարէն` իր
քրոջը ուղղէր ըսելով. «Մարիամ
Մարիամ հոգդ չէ՞ որ առանձին ձգած
ես զիս գործիս մէջ. ելիր օգնէ ինծի»
ինծի»: Ինչպէս Մարթա յարգեց
ներկայա-Տիրոջ ներկայութիւնը իր տան մէջ եւ հարցը անոր ներկայա
ցուց, նոյնպէս
նոյնպէս ալ մենք, պէտք է յարգենք Տիրոջ աներեւոյթ
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ներկայութիւնը մեր սիրտերուն մէջ, եւ պէտք է մեր հարցերը,
մեր խնդիրներն ու դժուարութիւնները իրեն ներկայացնենք:
3) Մարթա Յիսուսի մօտ գալով` ըսաւ. «Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ
քոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջ…
մէջ…»: Մեր ուշադրուուշադրութիւնը կեդրոնացնենք «հոգդ չէ՞»
չէ՞» բառերուն վրայ: Որքա՜ն
յաճախ երբ Մարթայի նման նեղութենէ մը կ’
կ’անցնինք` կը
փորձուինք մտածելու թէ Տիրոջ հոգը չէ որ մենք նեղութեան
մէջ ենք. երբ ցաւ մը կ’
կ’ունենանք ու կ’
կ’աղօթենք այդ ցաւին
վերացման համար եւ մեր աղօթքը անպատասխան կը մնայ`
մնայ`
կը սկսինք խորհիլ որ Տէրը հոգ չ’
չ’ըներ. երբ կը հալածուինք ու
հալածանքի դիմաց անպաշտպան կը մնանք, դարձեալ, կը
կարծենք որ Տէրը հոգ չ’
չ’ըներ: Եւ սակայն, երբ կը կարդանք
Աւետարանները, ընդհակառակը, հոն կը տեսնենք թէ ինչպէս
Յիսուս գթառատ ու կարեկից է մարդոց կարիքներուն
կարիքներուն հանհանդէպ: Ասոր ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը նոյնինքն իր խօսքն
է ի տես անօթի բազմութեան. «Կը խղճամ այս բազմութեան,

որովհետեւ ահա երեք օր է որ մօտս են եւ ա´
ա´լ ոչինչ ունին
ուտելիք: Չեմ ուզեր զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէսզի
չըլլայ թէ ճամբու ընթացքին մարին»
մարին» (Մատթէոս
(Մատթէոս 15.32):

Կարելի է առանձինառանձին-առանձին առնել Յիսուսի կատարած
բոլոր բժշկութիւնները, անոնց ընդմէջէն ցոյց տալու համար
թէ ան ո´
ո´չ թէ անհոգ է մարդուն ցաւին հանդէպ, ընդհակա
ընդհակակառակը, հոգատար ու կարեկից Փրկիչն է անիկա: Մարդիկ
կրնան չգթալ գթութեան կարօտ անձերուն, չողորմիլ
չողորմիլ ողորմու
ողորմումութեան պէտք ունեցողներուն, չօգնել օգնութիւն խնդրողներուն,
բայց Տէրը այդպիսին չէ: Ան չողորմեալին անգամ ողորմող
Աստուած է (Ովսեայ 2.23): Անգութին հանդէպ անգամ գթուգթութիւն ցուցաբերող Տէր է: Հին Կտակարանի մէջ երեւութապէս
Աստուած զոհ պահանջող Աստուածն
Աստուածն էր, բայց Նոր ԿտակաԿտակարանը եկաւ պարզելու, թէ Աստուած ո´
ո´չ թէ զոհ պահանջող
Աստուածն է, այլ` մեր փրկութեան համար զոհ դարձող ԱստԱստուածը:
496

4) Մարթա դժգոհեցաւ Մարիամի կեցուածքին համար:
Մարթա սխալ ըրաւ որ դժգոհեցաւ, բայց Մարիամ ինք նաեւ
սխալ ըրաւ` առիթ տալով այդ դժգոհութեան:
դժգոհութեան: Հաւատացեալ
Հաւատացեալեալներ պէտք չէ առիթ տան դժգոհութեան. պէտք չէ պատճառ
դառնան գայթակղութեան:
5) Եթէ Յիսուս իրենց քով եկած ըլլար` անոնց հետ
զրուցելու եւ Աստուծոյ խօսքը խօսելու նպատակով միայն, եւ
մանաւանդ` եթէ ինք ու իր աշակերտները անոնց քով անօթի
եկած չըլլային`
չըլլային` Մարթա ինք նաեւ Մարիամի նման անոր
ոտքերուն քով պիտի նստէր` անոր խօսքերը մտիկ ընելու:
Բայց Յիսուս ու իր աշակերտերը անօթի էին: Փաստօրէն, ո´
ո´չ
ոք առարկութիւն ըրաւ թէ ինչո´
ինչո´ւ կամ որո´
որո´նց համար Մարթա
այսքան ճաշ կը պատրաստէր: Եթէ Մարթա ինք նաեւ
Մարիամին ըրածը ընէր` Յիսուս եւ իր աշակերտները անօթի
պիտի մնային: Մարթա իր վերաբերմունքով կը սորվեցնէ
մեզի հասկացողութիւն ցուցաբերող անձ ըլլալ. այլ խօսքով`
հասկնալ ուրիշին վիճակը, մանաւանդ եթէ երբեք այդ ուրիշը
անօթի մարդն է, կարիքի մէջ եղող մարդն է: Ըսել չեմ ուզեր
հարկաւ թէ Մարիամ անհասկացող անձ էր. Մարիամ իր
կարգին յարգեց ու պատուեց Տէրը` անոր ոտքերուն քով
նստելով, եւ Մարթա` իր կարգին: Իւրաքանչիւրը իրեն յայատուկ կերպով: Մարթա ու Մարիամ երկուքն ալ կը սիրէին
Յիսուսը եւ երկուքն ալ պատրաստ էին ամէն ծառայութիւն
մատուցելու իրեն, բայց իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ ձեւով:
Ամէն հաւատացեալ անձ, Տիրոջ ծառայելու իրեն յատուկ
կերպ մը ունի. հաւատացեալները պէտք է յարգեն Տիրոջ
տարբե-ծառայելու համար` իրենց միջեւ գոյութիւն ունեցող տարբե
րութիւնները:
6) «Քոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջ»:
մէջ»: Ես կը
հաւատամ
հաւատամ որ Մարիամ պէտք չէր իր քոյրը առանձին թողուր
իր գործին մէջ, մանաւանդ որ գործը շատ էր: Մարիամ կրնար
օգնել Մարթային ճաշի պատրաստութեան մէջ: Երբ բոլորը
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ճաշէին, Մարթա ու Մարիամ կրնային միասնաբար գալ եւ
Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ եւ անոր խօսքերը մտիկ ընել.
նման պարագայի, ո´
ո´չ Մարիամ իր քոյրը առանձին ձգած
կ’ըլլար գործին մէջ, եւ ո´
ո´չ ալ Մարթա զրկուած կ’
կ’ըլլար Տիրոջ
կենսատու խօսքերը լսելէ: Բայց եթէ երբեք դէպքը պատապատահեցաւ այնպէս ինչպէս արձանագրուած է, պատահեցաւ`
նոյնինքն Տիրոջ թոյլտուութեամբ եւ կարգադրութեամբ մեր
հոգեւոր
հոգեւոր դաստիարակութեան համար. նախորդ համարը
բացատրած ժամանակ, մանրամասն խօսեցանք այն հոգեւոր
դասերուն մասին զորս կը քաղենք Մարիամի վերաբերվերաբերմունքէն:
7) Մարթա առանձին ձգուած էր իր գործին մէջ: Ան
ստիպուած դարձած էր որ ամբողջ գործը, այսինքն` ճաշերու
եւ սեղանի պատրաստութիւնը,
պատրաստութիւնը, ինչպէս նաեւ հիւրասիրուհիւրասիրութիւնը, առանձին կատարել: Այսօրուան հաւատացեալները
պէտք է նկատի առնեն, որ իրենք եւս կրնան առանձին ձգուիլ
կամ առանձին մնալ այս կամ այդ գործը կատարելու համար:
Չդժգոհինք երբ գործ մը կատարելու համար առանձին ենք
կամ առանձին կը ձգուինք.
ձգուինք. ատիկա կրնայ նոյնինքն Աստուծոյ
թոյլտուութեամբ ըլլալ` մեզի բան մը սորվեցնելու համար:
Չէ՞ք կարծեր որ Յիսուսի թոյլտուութեամբ էր որ Մարիամ
եկաւ եւ իր ոտքերուն քով նստաւ եւ առանձին ձգեց քոյրը
գործին մէջ. Այո´,
Այո´, Յիսուս ի´
ի´նք թոյլ տուաւ որ Մարիամ
ատիկա ընէ. եւ ինչո՞ւ. որպէսզի Մարթային ու անոր ընդմէջէն
մեզի սորվեցնէր յաւիտենական ճշմարտութիւն մը` «Մարիամ

լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի
իրմէ»
իրմէ»: Նոր Կտակարանի ամենէն գեղեցիկ ու ամենէն շատ

մարդուս սրտին խօսող տողն է ասիկա, որուն մասին պիտի
խօսինք: Մենք այս տողը պիտի չունենայինք եթէ երբեք
Մարիամ ինքն ալ Մարթայի հետ գործի մէջ ըլլար:
8) Ճիշդ չէ որ Մարթայի նման այնքա´
այնքա´ն տարուած ու
զբաղած ըլլանք մեր տան գործերով որ մոռնանք Տիրոջ հետ
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ժամանակ անցնելը, եւ ո´
ո´չ ալ ճիշդ է որ Մարիամի նման
անտեսենք մեր տան գործերը
գործերը եւ ամբողջ ժամանակը յատյատկացնենք աղօթքի ու Աստուածաշունչի ընթերցման: Տէրը
չ’ուզեր որ զոհենք մեր տան գործերը` իր գործերը կատարելու
համար, եւ ո´
ո´չ ալ կ’
կ’ուզէ որ զոհենք իր գործերը` մեր տան
գործերը կատարելու համար: Մեր տուներուն հանդէպ մենք
պարտականութիւններ ունինք,
ունինք, եւ այդ պարտականութիւննեպարտականութիւնները Աստուոյ կողմէ մեզի յանձնուած են, եւ պէտք է զանոնք
բծախնդրօրէն կատարենք:
9) Որոշ օտար մեկնիչներ նկատի առնելով որ Մարթա
տան գործերով զբաղող անձ մըն էր, իսկ Մարիամ` Յիսուսի
ոտքերուն քով նստող մը, ըսած են, թէ Մարթա կը ներկաներկայացնէ
յացնէ աշխարհին կապուած ու աշխարհը սիրող մարդիկը,
իսկ Մարիամ` հաւատացեալները: Այս բացատրութիւնը բաբացարձակապէս ճիշդ չէ, եւ ոչ միայն ճիշդ չէ, այլեւ`
հակասուրբգրային է: Մարթա ի՞նչպէս կրնայ աշխարհասէր
մարդիկը ներկայացնել, երբ Յովհաննէս Աւետարանիչը
յստակ կերպով կը վկայէ թէ Յիսուս զինք կը սիրէր (11.5):
Արդեօ՞ք Յիսուս Մարթան պիտի սիրէր, եթէ երբեք Մարթա
աշխարհը սիրող մէկը ըլլար: Տակաւին, եթէ Մարթա կը սիրէր
աշխարհը, ի՞նչպէս կրնար համարձակիլ եւ Տիրոջ ըսել.

«Տէ՜ր..., կը հաւատամ թէ դուն ես Քրիստոսը, Աստուծոյ
Որդին, որ աշխարհ
աշխարհ պիտի գայիր»
գայիր» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.27): Այս

կէտին մասին յաւելեալ մանրամասնութեամբ խօսած եմ:
(Տե´
Տե´ս` 4040-րդ համարին առաջին մասին բացատրութիւնը, թիւ
1): Մարթա ուրիշին ծառայելու, սպասաւորելու եւ տան
գործերը կատարելու պարգեւները ունէր: Մենք չենք կրնար եւ
պէտք չէ զինք աշխարհասէր մը նկատենք, պարզապէս
որովհետեւ սիրով, ախորժակով ու եռանդով կ’
կ’ընէր տան
գործերը, կամ այլոց մատուցած սպասաւորութիւնը (Յովհան(Յովհաննէս 12.2): Ես չեմ կարծեր որ Յիսուս ոեւէ ծառայութիւն կամ
սպասաւորութիւն կամ ճաշ պիտի ընդունէր Մարթային
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ձեռքէն` եթէ Մարթա աշխարհասէր
աշխարհասէր մէկը ըլլար: Յիսուսի
յաճախակի երթալը Մարթային տունը, անոր տան մէջ իր
աշակերտներուն հետ միասին հանգիստ ընելը, անոր տան
մէջ Մարիամի հետ Աստուծոյ խօսքերը խօսիլը, Ղազարոսի
մահուան առիթով Մարթային կեցուածքը եւ կատարած յայյայտարարութիւնները` բոլորն ալ ցոյց կու տան թէ Մարթա իր
հաւատքին մէջ հաստատ եւ իր մատուցած ծառայութիւն
ծառայութիւնթիւններուն մէջ եռանդագին կերպով աշխատող անձ մըն էր. անձ
մը` որ ինքզինք նուիրած էր Տիրոջ ու անոր աշակերտներուն
աշակերտներուն
ու հետեւորդներուն սպասաւորութեան:

«Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց.- “Մարթա՛, Մարթա՛, դուն շատ
բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն մէկ
բան պէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ
ետ պիտի չառնուի իրմէ”»
(Ղուկաս 10.4110.41-42):
իրմէ”» (Ղուկաս

1) Մարթա իր դժգոհութիւնը յայտնեց Տիրոջ` Մարիամին
վերաբերմունքին համար: Մարիամ սակայն ինքզինք չպաշտչպաշտպանեց քննադատութեան
քննադատութեան կամ իրեն դէմ յարուցուած դժգոդժգոհութեան ալիքին դիմաց: Յիսուս ինքն էր որ պաշտպանեց
պաշտպանեց
Մարիամը եւ գերադասեց անոր ըրածը: Հոսկէ կը սորվինք,
սորվինք, որ
եթէ երբեք մարդոց քննադատութեանց դիմաց չպաշտպանենք
մեր անձերը` Տէրը ի´
ի´նք պիտի պաշտպանէ մեզ:
2) Յիսուս կը սիրէր
սիրէր Մարթային (Յովհաննէս 12.2), բայց
անոր սէրը Մարթային հանդէպ պատճառ մը չէր, որ անոր
սխալը` անոր ուշադրութեան չյանձնէր: Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Ես իմ

սիրած անձերս կը յանդիմանեմ ու կը խրատեմ. ուստի
նախանձախնդիր եղիր եւ ապաշխարէ»
ապաշխարէ» (Յայտնութիւն
(Յայտնութիւն 3.19):
3) «Մարթա՛, Մարթա՛»
Մարթա՛»: Երկու անգամ Մարթային անունը

տալուն նպատակը` զինք աշխարհասիրութեան թմբիրէն
արթնցնելը չէր, ինչպէս օտար մեկնիչներ կ’
կ’ըսեն: Մարթա
աշխարհասէր մը չէր, այլ չափազանցուած կերպով ծառածառայասէր մը: Եբրայական մտածողութեան մէջ անունին կրկնուկրկնութիւնը կը հետապնդէր երկու նպատակ`
նպատակ` սէր արտայայտելու
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կերպ մըն էր, եւ մարդուն ուշադրութիւնը գրաւելու կամ անոր
ուշադրութիւնը յատուկ բանի մը վրայ հրաւիրելու ձեւ մըն էր:
Աստուածաշունչն ալ նոյն բանը ցոյց կու տայ: Այսպէս,
օրինակ, երբ Յիսուս ըսաւ. «Երուսաղէ՜մ, Երուսաղէ´
Երուսաղէ´մ»
(Ղուկաս 13.34)` Երուսաղէմ
Երուսաղէմ քաղաքին հանդէպ իր սէրը արարտայայտելու կերպ մըն էր անիկա: Իսկ երբ ուզեց Սամուէլին
ուշադրութիւնը գրաւել կամ անոր ուշադրութիւնը հրաւիրել
այն խօսքերուն ու ծրագիրին վրայ զոր պիտի բացայայտէր`
կանչեց զինք եւ ըսաւ. «Սամուէ´
(Ա.Թագաւորաց
Սամուէ´լ, Սամուէ´
Սամուէ´լ» (Ա.Թագաւորաց
3.10): Հետեւաբար,
Հետեւաբար, Մարթային անունին կրկնութիւնը, նաեւ,
առաջին հերթին` Մարթայի հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն
էր, իսկ երկրորդ, անոր ուշադրութիւնը գրաւելու եւ զայն
Մարիամի առած քայլին ու կատարած ընտրութեան վրայ
կեդրոնացնելու կերպ մըն էր:
4) Յիսուսի խօսքը ուղղուած Մարթային կարելի է
նկատել յանդիմանութիւն: Բայց յանդիմանութիւնը անոր
համար չէր որ Մարթա մեղադրած էր Մարիամը, այլ անոր
համար` որ ան ինքզինք բեռնաւորած էր շատ մը գործերով. եւ
այնքա´
այնքա´ն բեռնաւորած էր, որ գործը եւ ճաշի պատրասպատրաստութիւնը իրեն համար դարձած էին մտահոգութիւն ու
նեղութիւն, ինչ որ Տիրոջ իսկ բառերը կը պարզեն. «Դուն շատ
բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս»
նեղուիս»: Յիսուս
երբեք չ’
չ’ուզեր որ մենք զմեզ այնքան ծանրաբեռնենք` որ
կորսնցնենք մեր խաղաղութիւնը, մեր հանգիստը, մեր
առողջութիւնը:
5) Մարթա բնաւորութեամբ ինքզինք գործերով
գործերով ծանրածանրաբեռնող անձնաւորութիւն մըն էր: Միշտ գործի վրայ ըլլալը լաւ
բան է, բայց մենք զմեզ գործերով ծանրաբեռնելը` կրնայ մեզ
երկու սխալի առաջնորդել, ինչ որ պատահեցաւ Մարթային
հետ: Կրնանք զԱստուած եւ մեր նմանը մեղադրելու սխալին
կամ մեղքին մէջ իյնալ: Մարթա ինկաւ այս երկու սխալներուն
մէջ երբ ըսաւ. «Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս
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գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ինծի»:
արտայայինծի»: Իր տուեալ արտայայտութեամբ, Մարթա մէկ կողմէ անհոգածու անձ իբրեւ կը
բնորոշէր Յիսուսը, իսկ միւս կողմէ` կը յանդիմանէր իր
քոյրը` զինք գործին մէջ
մէջ առանձին ձգած ըլլալուն համար:
Մենք եւս, երբ փորձենք ամէն գործ կատարել, ամէն գործի
հասնիլ, ամէն աշխատանքի ձեռնարկել, տեղ կու գայ երբ կը
յոգնինք եւ անկարող կ’
կ’ըլլանք կատարելու այն բոլոր գործերը
որոնք մեր մտքին մէջ ունինք, եւ երբ յոգնինք ու անկարող
դառնանք մեր
մեր մտքին մէջ եղած գործերը կատարելու,
ինքնաբերաբար դժգոհութեան ալիք մը հանդէս կու գայ մեր
մօտ, որ ուղղուած կ’
կ’ըլլայ Աստուծոյ եւ մեր նմանին դէմ:
«Բնական է»
է» որ ինքզինք չափազանցուած կերպով գործերով
զբաղեցնող ու ծանրաբեռնող մարդը` յանկարծ առանձին
զգայ եւ ըսէ. «Ամէն գործ առանձինս կ’
կ’ընեմ. օգնող չկա´
չկա´յ. հոգ
ընող չկա´
չկա´յ»: Խորքին մէջ այս խօսքը թէ´
թէ´ Աստուծոյ եւ թէ´
թէ´ մեր
նմանին դէմ դժգոհութեան արարք մըն է:
6) Մարթա ինքզինք նեղութեան մատնեց գոհացնելու
համար Յիսուսը: Յիսուս սակայն չէր ուզեր որ ան ինքզինք
նեղութեան մատնէր` գոհացնելու
գոհացնելու համար զինք: Հաւանաբար
Մարթա կը խորհէր որ եթէ ճաշերուն տեսակները շատ ու
առատ ըլլային` Յիսուս աւելի գոհ եւ աւելի ուրախ պիտի
ըլլար: Այս իրողութիւնը կարեւոր պատգամ մը ունի մեզի:
Երբեք պէտք չէ խորհինք թէ մեր գործերով մենք կրնանք
գոհացնել եւ ուրախացնել Տէրը:
Տէրը: Կամ պէտք չէ փորձուինք
մտածել, թէ մեր կատարած բարեգործութիւններով մենք
կրնանք Տիրոջ հաճութիւնը շահիլ: Տիրոջ հաճութիւնը
շահելու համար` պէտք է հաւատալ խաչին միջոցաւ իր իրաիրագործած փրկութեան, եւ պէտք է ընդունիլ այդ փրկութիւնը
մեր սիրտերուն մէջ:
7) «Դուն շատ
շատ բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը
նեղուիս»:
նեղուիս»: «Շատ
«Շատ բաներ»
բաներ» բառերը ցոյց կու տան, թէ Մարթա
ո´չ միայն Յիսուսի իր քովը եկած ատեն մտահոգուեցաւ թէ
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ի´նչ կրնար ընել ու ի´
ի´նչպէս կրնար ընել, այլ միշտ կը
մտահոգուէր: «Շատ բաներ»
բաներ» բառերը կը պարզեն, որ ամէն
բանի համար մտահոգուիլը
մտահոգուիլը Մարթայի համար ամենօրեայ
երեւոյթ էր: Ան կ’
կ’ուզէր ամէն ինչ կատարեալ ձեւով ընել,
կ’ուզէր քովը եկողներուն հանդէպ անթերի հոգատարութիւն
ցուցաբերել, կ’
կ’ուզէր իր տան յարկին տակ բոլոր մտնողներ
ուրախ ու գոհ պահել, այսպիսի բնաւորութեամբ մէկը,
բնականօրէն շատ բաներու
բաներու համար կրնայ
կրնայ մտահոգուիս ու
նեղուիլ:
նեղուիլ: Մէկը որ կը փորձէ բոլորը հաճեցնել` իրեն համար
շատ բաներու համար մտահոգուիլը անխուսափելի կը
դառնայ: Մէկը որ կը փորձէ բոլորը ուրախ պահել` ստիպստիպուած կ’
կ’ըլլայ երբեմն իր ուրախութիւնը կորսնցնելու:
8) «Կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս
նեղուիս»:
ուիս»: Տէրը Մարթային
ծառայելու պարգեւը տուած էր. Մարթա սակայն այնքան
տարուած էր իր այս ունեցած պարգեւով, այսինքն` ծառայուծառայութեամբ, որ երբեմն կը սկսէր մտահոգուիլ ու մտածել` թէ
արդեօք պիտի կարենա՞ր կատարեալ ձեւով մատուցել իր
ծառայութիւնը, եւ այդ մտահոգութիւնն ու մտածումը կը
սկսէին զինք նեղացնել. այս է ինչ որ կը պարզեն «կը
մտահոգուիս ու կը նեղուիս»
նեղուիս» բառերը: Յիսուս չէր ուզեր որ
Մարթա մտահոգուէր ու նեղուէր: Յիսուս չէր ուզեր որ
Մարթա այնքան տարուէր Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած
ծառայութեան պարգեւով` որ կորսնցնէր իր խաղաղութիւնը:
խաղաղութիւնը:
Յիսուս չէր ուզեր որ Մարթա դառնար ստրուկը իր ունեցած
շնորհքին: Մարթային ուղղուած Յիսուսի բառերը` մեզի´
մեզի´ ալ
ուղղուած են. «կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս»
նեղուիս»: Մենք ի՞նչպէս
կը վերաբերինք Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւնեպարգեւներուն ու շնորհքներուն հետ, ձիրքերուն
ձիրքերուն ու կարողութիւններուն
հետ: Ի՞նչ վիճակի կը մատնուինք երբ զանոնք կամ անոնցմէ
մին կը ստանանք: Այս ուղղութեամբ, այսօրուան հաւատացհաւատացեալները կը բաժնուին չորս խումբերու.խումբերու.-
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ա) Կան հաւատացեալներ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց
տրուած պարգեւով այնքա´
այնքա´ն տարուած են, որ անկարող
անկարող կը
դառնան անհրաժեշտ ժամանակը անցնելու Աստուծոյ հետ:
Եւ սակայն, երբ Աստուծմէ պարգեւ մը կ’
կ’առնենք` պէտք չէ
մոռնանք Պարգեւատուն: Երբ շնորհք մը կը ստանանք` պէտք
չէ մոռնանք Տուիչը այդ շնորհքին: Պէտք չէ այնքան տարուինք
ծառայութեամբ` որ մոռնանք Տէրը որուն ծառայութեան
ծառայութեան
կանչուած ենք: Պէտք չէ այնքան տարուինք Տիրոջ գործով` որ
մոռնանք գործին Տէրը: Մենք Տիրո´
Տիրո´ջ ծառաներն ենք եւ ո´
ո´չ թէ
ծառաները իր կողմէ մեզի տրուած ծառայութեան: Մենք
Տիրո´
Տիրո´ջ գործակիցներն ենք եւ ո´
ո´չ թէ գործաւորները իր կողմէ
մեզի տրուած ու վստահուած գործին:
բ) Կան հաւատացեալներ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց
տրուած պարգեւներուն ու շնորհքներուն հանդէպ անտարբեր
են: Ասոնք առաջին կէտին մէջ յիշուած հաւատացեալներուն
հակառակ պատկերը կը ներկայացնեն: Այս խումբի հաւահաւատացեալները գիտակից են թէ իրենք Աստուծոյ կողմէ իրենց
տրուած
տրուած պարգեւներ ու շնորհքներ ունին, եւ սակայն, անհոգ
ու անտարբեր են անոնց հանդէպ, չեն աշխատիր զարգացնել
զանոնք, եւ չեն փորձեր գործածել զանոնք ո´
ո´չ Աստուծոյ
փառքին համար եւ ո´
ո´չ ալ իրենց նմանին բարիքին համար:
գ) Կան հաւատացեալներ որոնք չեն գիտեր անգամ թէ
իրենք Աստուծոյ
Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած պարգեւներ ու
շնորհքներ ունին: Չեն գիտեր, որովհետեւ երբեք չեն փորձած
ու չեն փորձեր քննել իրենք զիրենք` հանդէս բերելու համար
իրենց ունեցած աստուածատուր պարգեւներն ու շնորհքները:
դ) Վերջապէս, կան նաեւ հաւատացեալներ, որոնք
Աստուծոյ կողմէ
կողմէ իրենց տրուած պարգեւներն ու շնորհքները
կը գործածեն հաւասարակշռուած ձեւով: Զանոնք կը գործա
գործածածեն Աստուծոյ փառքին ու մարդոց բարիքին համար: Ասոնք
այն մարդիկն են` որոնք ունին ու ճշդած են թէ´
թէ´ իրենց աղօթաղօթքի պահերը եւ թէ´
թէ´ իրենց ծառայութեան պահերը, թէ´
թէ´ իրենց
504

խոկումի
խոկումի պահերը եւ թէ´
թէ´ իրենց բարեգործութեան պահերը:
Ճշմարիտ հաւատացեալներուն կեանքին մէջ, պէտք է
աղքատ-Աստուած իր տեղը, իր ժամը եւ իր պահը ունենայ, եւ աղքատ
ներն ու կարիքաւորները` իրենց տեղը, ժամը եւ պահը: Երկու
պահերը կարեւոր են եւ անբաժան, բայց մէկը միւսին տեղը
պէտք չէ գրաւէ:
9) «Սակայն մէկ բան պէտք է»:
է»: Այս հաստատումին մասին
երկու մեկնութիւններ կան.կան.ա) Այն մեկնիչները որոնք կ’
կ’ըսեն թէ այս տողը կապուած
է զինք նախորդող տողին հետ, կ’
կ’ըսեն, թէ Յիսուս այստեղ մէկ
տեսակ ճաշի մասին է որ կը խօսէր: Անոնք կը բացատրեն, թէ
Յիսուս
Յիսուս տեսնելով որ Մարթա տակնուվրայ եղած էր ճաշի մի
քանի տեսակներ պատրաստելու համար` անոր ըսաւ. «Մէկ
բան պէտք է»
մէ´կ տեսակ պէտք է: Եթէ
է», ըսել ուզելով` ճաշի մէ´
երբեք այս բառերով Յիսուս մէկ տեսակ ճաշի մասին կը
խօսէր, կը նշանակէ թէ մենք այստեղէն կարեւոր դաս մը
ունինք սորվելիք: Կը սորվինք որ Տէրը չ’
չ’ուզեր որ իր
հետեւորդները տեսակաւոր կերակուրներ ուտելու ետեւէ
ըլլան, չ’
չ’ուզեր որ իրենք զիրենք կերուխումի տան, չ’
չ’ուզեր որ
անոնք իրենց հաճոյքը նիւթական կերակուրներու մէջ
տեսնեն: «Մէկ բան պէտք է»:
է»: Այս բառերով, Տէրը կը սորվեցնէ
մեզի
մեզի մէկ բանով գոհանալ, այլ խօսքով` քիչո´
քիչո´վ գոհանալ,
չապրիլ զեխ ու ցոփ կեանք մը, այլ ըլլալ` ժուժկալ,
ինքնազուսպ եւ զգաստ:
բ) Իսկ այն մեկնիչները որոնք կ’
կ’ըսեն թէ տուեալ տողը
կապուած է զինք յաջորդող տողին հետ, կ’
կ’ըսեն, թէ այն «մէկ
բան»
բան»ը որուն մասին Յիսուս կը խօսէր`
խօսէր` Մարիամի ընտրածն
էր, որ բնաւ պիտի չառնուէր իրմէ. «Մարիամ լաւ բաժինը
ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէ»
իրմէ»: Այս
իմաստով, այն «մէկ բան»
բան»ը որուն մասին Յիսուս կը խօսէր` իր
ոտքերուն քով նստիլն էր, իր խօսքերը մտիկ ընելն էր, իր
ներկայութեան մէջ ապրիլն էր:
էր:
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10) «Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ
պիտի չառնուի իրմէ»
իրմէ»: Այս համարին մասին քանի մը ամփոփ
նշումներ.նշումներ.ա) Նախ, պէտք է գիտնալ որ այս խօսքով Յիսուս ըսել
չուզեց թէ Մարթա զինք չէր ընտրած իբրեւ իր կեանքին լաւ
բաժինը, այլ պարզապէս
պարզապէս ուզեց հասկցնել Մարթային,
Մարթային, թէ
Մարիամին ըրածն ու ընտրածը` աւելի´
աւելի´ լաւ բան մըն էր,
աւելի´
աւելի´ գեղեցիկ բան մըն էր, Աստուծոյ համար աւելի´
աւելի´ հաճելի
բան մըն էր, աւելի´
աւելի´ գնահատելի ու նախընտրելի բան մըն էր,
քան իր ըրածը:
բ) «Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց»
սորընտրեց» խօսքով, Յիսուս սորվեցուց Մարթային եւ անոր
անոր ընդմէջէն մեզի, թէ երբ տունի մը
բոլոր անդամները զինք ընտրեն իբրեւ իրենց կեանքին լաւ
անդամ-բաժինը` ամէն հարց կը լուծուի իրենց եւ իրենց տան անդամ
ներուն միջեւ: Արդարեւ, եթէ տունի մը բոլոր անդամները կը
սիրեն Յիսուսը եւ կապուած են անոր, եւ մանաւանդ, եթէ
երբեք բոլորը
բոլորը իրենց կեանքին մէջ առաջնահերթ տեղը
Յիսուսին տուած են` իրենց միջեւ դժուար թէ հարց ծագի,
ընդհակառակը, համերաշխութիւնն է որ պիտի տիրէ իրենց
միջեւ:
գ) Յիսուս կը վկայէ, թէ «Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց,
բան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէ»
իրմէ»: Ի՞նչ ընտրած էր
Մարիամ որ չէր կրնար խլուիլ իրմէ: Ան Յիսո´
Յիսո´ւսը ընտրած էր:
Յիսուսի խօսքերը լսե´
լսե´լ ընտրած էր, Յիսուսի ոտքերուն քով
նստի´
նստի´լ ընտրած էր, յանդիմանուելու պարագային` իր դատը
Յիսուսի ձեռքին մէջ դնե´
դնե´լ ընտրած էր, Տիրոջ խօսքերուն
ծարաւը ունենալ եւ այդ խօսքերով յագեցուի´
յագեցուի´լ ընտրած էր:
որովհե-Այս բոլորը չէին կրնար Մարիամի ձեռքէն առնուիլ, որովհե
տեւ Աստուծոյ ամենակալ Որդիին ձեռքն էր որ կը հսկէր իր ու
Մարիամի յարաբերութեան վրայ: Այս բոլորը չէին կրնար
Մարիամի սրտէն խլուիլ, որովհետեւ Բարձրեալ Աստուծոյ
Բարձրեալ Որդին ինքն էր պահակը այդ դուռին: Ի՞նչ
Ի՞նչ ընտրած
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ենք մենք որ չի կրնար խլուիլ մեզմէ: Եթէ մեր ընտրածը
աշխարհն ու աշխարհայինն է, վստահ եղէք որ աշխարհ
զանիկա վերստին պիտի խլէ մեզմէ երբ մեռնինք, որովհետեւ,
Յոբին իսկ բառերով, մերկ եկանք այս աշխարհը եւ մերկ
պիտի մենկնինք այս աշխարհէն (Յոբ 1.21). իսկ եթէ մեր
ընտրածը Աստուծոյ Ընտրեալ Որդին է` անիկա ամո´
ամո´ւր պիպիտի բռնէ մեր ձեռքէն երբ մեռնինք, եւ իր իսկ բառերով` ո´
ո´չ ոք
պիտի կարենայ մեզ իր ձեռքէն յափշտակել (Յովհաննէս
10.28): Բացայայտ է աշխարհի եւ Քրիստոսի գործելակերպին
տարբերութիւնը, զորս պէտք է նկատի առնել: Աշխարհը իր
տուածը ետ կ’
կ’առնէ մեզմէ, իսկ Քրիստոս իր տուածը չ’
չ’առներ,
որովհետեւ Աստուծոյ պարգեւները անդառնալի են (Հռոմայե(Հռոմայեցիս 11.29):
Շատ բան կայ որ Քրիստոս կը շնորհէ մեզի եւ որ
չ’առնուիր մեզմէ: Այսպէս, օրինակ, այն Քրիստոսապարգեւ
չի´ կրնար
ներքին խաղաղութիւնը որ ունինք`
ունինք` աշխարհ չի´
ցուցա-մեզմէ խլել: Այն համբերութիւնը զորս ունինք ու կը ցուցա
բերենք փորձութեանց դիմաց` մարդիկ չե´
չե´ն կրնար խլել
մեզմէ: Այն հաւատքը որ ունինք անտեսանելիին ու յաւիտեյաւիտենականին հանդէպ` ո´
ո´չ ոք կրնայ զայն արմատախիլ ընել
մեզմէ: Քրիստոսի համար վկայելու այն
այն կրակը որ ունինք մեր
մէջ` ո´
ո´չ մէկ անձ կրնայ զայն շիջեցնել: Քրիստոսի այն սէրը
որ ունինք մեր սրտին մէջ` ո´
ո´չ մէկ ոյժ կրնայ զայն հեռացնել
մեզմէ: Պօղոս առաքեալ այս իրողութեան գիտակից` կը բաբացագանչէ. «Ո՞վ կրնայ, ուրեմն, մեզ բաժնել Քրիստոսի սէրէն.

նեղութի՞ւնը, անձկութի՞ւնը,
անձկութի՞ւնը, հալածա՞նքը, սո՞վը, մերկումերկութի՞ւնը, վտա՞նգը կամ սո՞ւրը:... Որովհետեւ համոզուած եմ,
որ ո´
ո´չ մահը եւ ո´
ո´չ կեանքը, ո´
ո´չ հրեշտակները, ո´
ո´չ չար
ոգիներու իշխանութիւնները, ո´
ո´չ ներկան եւ ո´
ո´չ գալիքը, ո´
ո´չ
ալ ոեւէ զօրութիւն, ո´
ո´չ վերին եւ ո´
ո´չ ալ ներքին աշխարհները,
աշխարհները,
ո´չ ալ ուրիշ ստեղծագործութիւն մը կրնայ մեզ բաժնել
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Աստուծոյ սէրէն, որ մենք ճանչցանք մեր Տիրոջ Յիսուս
Քրիստոսի միջոցաւ»
միջոցաւ» (Հռ
(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 8.35,38
8.35,3835,38-39):

դ) Մարթա կ’
կ’ուզէր Յիսուսի եւ իր աշակերտներուն փորեփորերը կշտացնել, իսկ Մարիամ կ’
կ’ուզէր իր սիրտն ու հոգին
կշտացնել Տիրոջ խօսքերով ու սիրով: Մարթա կը խորհէր որ
իր ըրածը աւելի առաջնահերթ էր քան Մարիամին ըրածը:
Յիսուս սակայն, իր տուեալ պատասխանով, ցոյց տուաւ
Մարթային, թէ Մարիամին ըրածը աւելի´
աւելի´ առաջնահերթ ու
աւելի´
աւելի´ կարեւոր էր քան իր ըրածը: Յաճախ մենք եւս մեր
ըրածը կրնանք ուրիշին
ուրիշին ըրածէն առաջնահերթ նկատել, բայց
դիմենք Յիսուսին` ինչպէս Մարթա ինք դիմեց, Յիսուս ցոյց
պիտի տայ մեզի ճշմարտութիւնը:
ե) Յիսուս պաշտպանեց Մարիամը ու գովեց անոր ըրածը
ընդդէմ Մարթայի քննադատութեան: Անոնք որոնք Աստուծոյ
զաւակներուն դէմ կը խօսին ու կը քննադատեն
քննադատեն անոնց
ըրածները` զՔրիստոս իրենց հակառակորդ դարձուցած
կ’ըլլան: Քրիստոս ինքն է պաշտպանը իր զաւակներու
դատին` ընդդէմ իր զաւակներու հակառակորդներուն: ՀարՀարկաւ ըսել չեմ ուզեր թէ Մարթա հակառակորդ մըն էր
Մարիամին: Մարթա Մարիամին հակառակ չէր, այլ` անոր
վերաբերմունքին
վերաբերմունքին հակառակ էր: Մենք եւս, կրնանք հակառակ
ու անհամաձայն ըլլալ անձի մը վերաբերմունքին, կեցուածկեցուածքին, ըրածին կամ խօսածին, բայց պէտք չէ ուղղակիօրէն
անձին հակառակորդ ըլլանք:
զ) Մարիամ չանհանգստացաւ երբ յանդիմանուեցաւ
Մարթայի կողմէ, որովհետեւ Քրիստոս իր կողքին էր,
էր, եւ ինք`
Քրիստոսի կողքին: Մենք եւս, եթէ երբեք Քրիստոսի հետ ենք,
եւ Քրիստոս` մեզի հետ, չանհանգստանանք ու չնեղանանք
երբ մարդիկ մեզ հալածեն ու նեղացնեն:
է) Մարիամ «Լաւ բաժինը ընտրեց»:
ընտրեց»: Յիսուս իրեն հետ
ըլլալը «լաւ բաժինը»
բաժինը» կոչեց: Պետրոս առաքեալ նաեւ այլաայլակերպեալ
կերպեալ Յիսուսի ներկայութեան մէջ մնալն ու ապրիլը «լաւ»
լաւ»
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կոչեց (Մատթէոս 17.4): Պօղոս առաքեալ երկինքի մէջ մեր
ունեցած ստացուածքները «աւելի լաւ»
լաւ» համարեց քան երկրի
վրայ մեր ունեցած ստացուածքները (Եբրայեցիս 10.34):
Սաղմոսագիրը Տիրոջ յուսալը «լաւ»
լաւ» բառով որակեց (Սաղմոս
118.8): Արդարեւ, Տիրոջ հետ ըլլալը լաւ բան է, Տիրոջ յուսալը
եւ Տիրոջ սիրոյն մէջ մնալը լաւ բան է, Տիրոջ սրտին մէջ
բնակիլը ու Տէրը մեր սրտին մէջ բնակեցնելը լաւ բան է: Ի՞նչ
աւելի լաւ բան կայ քան դառնալ բնակարան Աստուծոյ սուրբ
Որդիին: Ի՞նչ աւելի լաւ բան կայ քան
քան Տէրը, որ աղբիւրն ու
պարգեւիչն է բոլոր լաւ բաներուն: Վա՜յ անոնց` որոնք
աշխարհը աւելի լաւ կը համարեն քան Ստեղծիչը աշխարհին:
ը) Կ’
Կ’աւարտեմ խօսելով Մարիամի համար գործածուած
«ընտրեց»
ընտրեց» բառին մասին: «Ընտրել»
Ընտրել» կամ «Ընտրութիւն»
Ընտրութիւն» բառը
յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ իւրաքանչիւր
իւրաքանչիւր մարդ արարած կը
գտնուի երկընտրանքի մը դիմաց, եւ անխուսափելիօրէն
պէտք է կատարէ ընտրութիւն մը:
Աստուած մարդուն ազատ կամքի պարգեւը տուած է, եւ
անոր դիմաց դրած է յաւիտենական կեանքի ճամբան ու
յաւիտենական մահուան ճամբան, եւ կը պատուիրէ ընտրել
յաւիտենական կեանքի
կեանքի ճամբան (Բ.Օրինաց 30.19): Աստուած
չի պարտադրեր որ ընտրենք յաւիտենական կեանքի ճամբան,
որովհետեւ ազատ կամք տուած է մեզի, բայց սէրէ մղուած կը
պատուիրէ որ այդ քայլը առնենք:
Քրիստոս մեզ ընտրութեան մը դիմաց կը դնէ երբ կը
խօսի դէպի կորուստ տանող նեղ դուռին եւ դէպի կեանք
տանող նեղ դուռին մասին եւ մեզ կը քաջալերէ ու կը յորդորէ
որ մտնենք նեղ դռնէն (Մատթէոս 7.137.13-14):
Դարձեալ, Տէրը մեզ ընտրութեան մը դիմաց կը դնէ երբ
կը խօսի Աստուծոյ ու դրամին մասին, եւ կը պատուիրէ նախ
Աստուծոյ թագաւորութիւնը խնդրել (Մատթէոս 6.24,33):
6.24,33):
Յիսուս կ’
կ’ըսէ թէ ինք մեր սրտի դրան առջեւ կանգնած է ու
կը բաղխէ. եթէ իր ձայնը լսենք ու դուռը բանանք` ներս պիտի
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մտնէ եւ մեզի հետ պիտի ընտրէ, մենք ալ` իրեն հետ
(Յայտնութիւն 3.20): Մեզի կը մնայ որոշել եւ ընտրել եթէ
երբեք կ’
կ’ուզենք մեր սրտի դուռը բանալ իր դիմաց
դիմաց թէ ոչ: Ան
դուռը կոտրելով ներս պիտի չմտնէ: Ան կը սպասէ որ մեր
ազատ կամքով բանանք մեր սրտի դուռը իր առջեւ:
Եղիա մարգարէն կը յանդիմանէ Իսրայէլացիները իրենց
երկմտութեան համար եւ կոչ կ’
կ’ուղղէ անոնց` կա´
կա´մ զԱստզԱստուած ընտրելու ու զայն պաշտելու, եւ կա´
կա´մ` Բահաղը ընտրե
ընտրերելու ու զայն պաշտելու (Գ.Թագաւորաց 18.21): Մարգարէն
Իսրայէլացիները կը դնէ երկընտրանքի մը դիմաց` կամ ըլլալ
աստուածապաշտ, եւ կամ` կռապաշտ: Մեր ալ դիմաց
աստուածպաշտութեան եւ կռապաշտութեան ճամբաները
դրուած են, եւ կոչուած ենք ընտրութիւն կատարելու:
Լաւոդիկիայի եկեղեցիին ուղղուած նամակին մէջ,
Յիսուս եկեղեցիին անդամները կը դնէ երկընտրանքի դիմաց,
կա´
կա´մ պաղ ըլլալ, եւ կա´
կա´մ` տաք (Յայտնութիւն 3.15):
Երբ Յիսուս մեծահարուստ երիտասարդին պատուիրեց
որ ունեցածը ծախէ ու աղքատներուն տայ` զայն երկընտրաներկընտրանքի դիմաց դրած եղաւ (Մատթէոս
(Մատթէոս 19.21). կա´
կա´մ պահել իր
դրամը եւ կորսնցնել արքայութիւնը, եւ կա´
կա´մ` ունեցած դրադրամը աղքատներուն տալ ու շահիլ արքայութիւնը: Մեր ալ դիդիաղքա-մաց նոյն այս երկու ճամբաները դրուած են, այսինքն` աղքա
տասիրութեան ճամբան եւ աստուածսիրութեան ճամբան, եւ
մենք եւս ընտրութիւն կատարելու քննութեան առջեւ կը
գտնուինք: Մեծահարուստը ձախողեցաւ քննութեան մէջ, իսկ
մե՞նք:
Մէկու մը հայրը մահացած էր եւ ան կ’
կ’ուզէր երթալ եւ
թաղել հայրը. Յիսուս անոր պատուիրեց որ թոյլ տայ որ
մեռելները թաղեն իրենց մեռելները իսկ ինք երթայ եւ
Աստուծոյ արքայութիւնը
արքայութիւնը քարոզէ (Ղուկաս 9.599.59-60): Տուեալ
մարդը կը գտնուէր երկու ընտրութիւններու դիմաց` կա´
կա´մ
երթալ եւ իր մեռելը թաղել, եւ կա´
կա´մ` երթալ ու մեռելներու
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յարուցիչ Քրիստոսը քարոզել: Հարկաւ մեռելաթաղութիւնը
սխալ կամ մեղք չէ. այստեղ քրիստոս մեղքի մէջ մեռած
մարդոց ու դէպի մահ
մահ տանող մեղսալից կեանքի մասին է որ
կը խօսի, ըսել ուզելով` թէ անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն կամ կը
կանչուի իրեն հետեւելու, պէտք է հեռու մնան մեղսալից
կեանքէն եւ պէտք է իրենք զիրենք անջատեն բոլոր այն
հան-երեւոյթներէն, որոնք կրնան իրենց գլորումին պատճառ հան
դիսանալ:
Մարդ մը փափաք յայտնեց հետեւելու Տիրոջ, բայց Տիրոջ
թոյլտուութիւնը խնդրեց նախ երթալու եւ իր ընտանիքէն
հրաժեշտ առնելու: Տէրը անոր ըսաւ. «Ան որ ձեռքը մաճին կը

դնէ եւ ետ կը նայի, յարմար չէ Աստուծոյ թագաւորութեան»
թագաւորութեան»

(Ղուկաս 9.619.61-62): Տէրը իրեն հետեւիլ ուզող այս մարդը երկու
երկու
ընտրութիւններու դիմաց դրաւ` կա´
կա´մ` վերադառնալ իր
ընտանիքին, այսինքն` իր նախկին կեանքին ու կենցաղակենցաղակերպին, եւ կա´
կա´մ` ամուր բռնել իր ձեռքին մէջ Աստուծոյ
թագաւորութեան մաճը: Մենք եւս սոյն երկընտրանքին
դիմաց կը գտնուինք. եթէ մեր ձեռքին մէջ բռնած ենք
Աստուծոյ
Աստուծոյ թագաւորութեան մաճը` պէտք է խզենք մեր կապը
ոեւէ բանի հետ որ մեզ կը հեռացնէ Աստուծոյ թագաւորութագաւորութեան անդաստանէն:
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, Մարիամ Քրիստոսը ընտրեց: Դուն
ի՞նչ ընտրած ես: Սաղմոսագիրը խօսքը ուղղելով Տիրոջ`
կ’ըսէ. «Դուն իմ բաժինս ես, ո´
ո´վ Տէր»
Տէր» (Սաղմոս
(Սաղմոս 119.57):
119.57): Դուն
կրնա՞ս Սաղմոսագիրին հետ ու իրեն նման յայտարարել թէ
հարստու-Տէրը ինքն է քու բաժինդ, քու ուրախութիւնդ, քու հարստու
թիւնդ, քու նպատակդ: Կրնա՞ս Դաւիթ մարգարէին նման
ըսել. «Տէրն է իմ ժառանգութեանս ու բաժակիս բաժինը»
բաժինը»
(Սաղմոս 16.5): Դաւիթին երկրաւոր ժառանգութիւնները,
ժառանգութիւնները,
գանձերն ու հարստութիւնները շատ էին, բայց ան իր ուշաուշադրութիւնը անոնց վրայ չէր կեդրոնացուցած, անոնց չէր
կապուած, ընդհակառակը, ան իր ամբողջ ուշադրութիւնը
511

Տիրոջ վրայ կեդրոնացուցած էր: Դուն կրնա՞ս հարստութիւն
ունենալ, բայց Տիրոջ կապուած մնալ: Կրնա՞ս քեզի
քեզի ձգուած
ժառանգութիւն ունենալ, բայց յայտարարել թէ Տէրը ինքն է քու
ժառանգութիւնդ: Կրնա՞ս կեանքիդ մէջ շատ բան ձեռք ձգել,
բայց յայտարարել թէ Տէրը ինքն է քու բաժակիդ բաժինը,
այսինքն` այս կեանքէն բաժինդ, գանձդ, անկորնչելի հարը
հարըստութիւնդ:
Եղիր Մարիամի նման` ողջ էութիւնդ յանձնէ Յիսուսին:
Եղիր Մարթայի նման` ինչ որ ունիս յանձնէ Յիսուսին:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս,
Յիսուս, մե´
մե´զ ալ այցելէ` ինչպէս ՄարիաՄարիամին ու Մարթային այցելեցիր: Մեր ալ տուներուն ու
սիրտերուն
սիրտերուն դռները բաց են Քու առջեւդ:
Տէ´
մեզի´ ալ խօսիր կենսատու խօսխօսՏէ´ր Յիսուս, մեզի´
քեր, ինչպէս Մարիամին խօսեցար, որպէսզի մեր ալ
սիրտերը Քեզմով լեցուին:
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, երբ ճիշդ Քու կամեցածիդ
կամեցածիդ պէս
չգործենք կամ չվարուինք` մե´
մե´զ ալ քաղցրութեամբ
յորդորէ եւ ուղղէ ինչպէս ըրիր Մարթային:
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, սորվեցուր մեզի Մարիամի նման
Քեզի´
Քեզի´ ընծայուիլ ու Մարթայի նման Քեզի´
Քեզի´ ընծայել:
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Մեծահարուստ երիտասարդը
(Մատթէոս 19.1619.16-24)

Եւ ահա մէկը մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.
Բարի´
Բարի´ Վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատակատարեմ, յաւիտենական կեանքը ընդունելու համար:
Յիսուս պատասխանեց.
- Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ
է, միայն Աստուած բարի է: Եթէ կ’
կ’ուզես յաւիտենական
կեանքը մտնել` պատուիրանները պահէ:
Անիկա հարցուց.
- Ո՞ր պատուիրանները:
պատուիրանները:
Յիսուս ըսաւ.
- Հետեւեալները.Հետեւեալները.- «Մի
«Մի´
Մի´ սպաններ, մի´
մի´ շնար, մի´
մի´
գողնար, սուտ վկայութիւն մի´
մի´ տար, պատուէ հայրդ ու
մայրդ»
մայրդ» եւ «Սիրէ´
Սիրէ´ ընկերդ քու անձիդ պէս»:
պէս»:
Երիտասարդը ըսաւ.
- Այդ բոլորը պատանութենէս ի վեր պահած եմ. դեռ
ի՞նչ կը պակսի ինծի:
Յիսուս պատասխանեց.
Եթէ կ’
կ’ուզես կատարեալ ըլլալ, գնա´,
գնա´, ինչ որ ունիս`
ծախէ եւ աղքատներուն տուր. այդպիսով երկինքի մէջ
գանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` հետեւէ´
հետեւէ´ ինծի:
Երիտասարդը երբ ասիկա լսեց` տրտումտրտում-տխուր
գնաց, որովհետեւ շատ հարուստ էր: Յիսուս իր աշակերտաշակերտներուն ըսաւ.
- Վստահ գիտցէք,
գիտցէք, որ հարուստը շատ դժուար երկիներկինքի արքայութիւն պիտի մտնէ: Աւելին ալ կ’
կ’ըսեմ ձեզի.ձեզի.Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, քան
հարուստը` Աստուծոյ արքայութիւնը:
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«Եւ ահա մէկը մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.հարցուց.- “Բարի´
Բարի´
Վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատարեմ, յաւիտենայաւիտենական կեանքը ընդունելու
(Մատթէոս 19.16):
ընդունելու համար”
համար”» (Մատթէոս
1) Յիշեալ հարուստ երիտասարդը կը խորհէր եւ կը կարկարծէր թէ իր կատարած բարեգործութիւններով կրնար յաւիտեյաւիտենական կեանքը ձեռք ձգել: Ան յաւիտենական կեանքը ժաժառանգելու յոյսը ունէր, բայց իր ունեցած յոյսին աղբիւրը
նոյնինքն իր բարեգործութիւններն
բարեգործութիւններն էին: Յիսուս ցոյց տուաւ
անոր, թէ բարեգործութիւնները չեն որ զինք արժանի պիտի
դարձնեն յաւիտենական կեանքին, այլ անոր հնազանդութիւ
հնազանդութիւթիւնը իր խօսքին` «Գնա´,
Գնա´, ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն

տուր. այդպիսով երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ`
հետեւէ´
հետեւէ´ ինծի»:
նծի»: Երիտասարդը չհնազանդեցաւ Տիրոջ այս

պատուէրին, եւ իր ունեցածը չծախեց ու աղքատներուն
չտուաւ եւ Տիրոջ չհետեւեցաւ:
Այսօր քիչ չէ թիւը այն անձերուն, որոնք կը խորհին թէ
իրենց կատարած ու կատարելիք բարեգործութիւններով պիպիտի ժառանգեն Աստուծոյ արքայութիւնը: Քանի մը առիթնեառիթներով բացատրած ենք ու դարձեալ կ’
կ’ըսենք, թէ բարեգործուբարեգործութիւնը չէ որ մեզ երկինք պիտի մտցնէ, այլ` Քրիստոսի փրկափրկարար արեան հանդէպ մեր հաւատքն ու վստահութիւնը:
Բարեգործութիւնը կարեւոր է, բայց կարեւոր է ո´
ո´չ թէ
փրկուելու համար, այլ` վարձատրուելու համար: Աստուա
Աստուատուածաշունչը տասնեակ անգամներ կը վկայէ, թէ իւրաքանչիւրը
իր գործերուն համաձայն վարձատրութիւն ու հատուցում
պիտի ստանայ (Հռոմայեցիս 2.6: Սաղմոս 62.12: Ովսեայ 4.9:
Առակաց 24.12, եւայլն),
ո´չ մէկ անգամ կը հաստատէ թէ
եւայլն), բայց ո´
մարդը կրնայ իր գործերով փրկուիլ: Ընդհակառակը,
Ընդհակառակը, Պօղոս
առաքեալ ամենայն յստակութեամբ կը հաստատէ, թէ փրկուփրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, եւ անիկա չի կրնար շահուիլ մեր
գործերով (Եփեսացիս 2.82.8-9): Պարզ է հետեւաբար, որ մենք
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կրնանք փրկուիլ` եթէ հաւատք ունինք Քրիստոսի հանդէպ,
եւ կրնանք վարձատրուիլ` երբ մեր գործերով
գործերով կ’
կ’արտայայարտայայտենք մեր հաւատքը:
Բարեգործութիւնը կարեւոր է: Բարեգործութիւնը հաւահաւատացեալ մարդուն կեանքի ուղին պէտք է ըլլայ: Կը սխալին
անոնք որոնք կը կարծեն թէ կրնան փրկուիլ առանց բարեբարեգործութեան, բայց նաեւ կը սխալին անոնք` որոնք կը կարծեն
թէ կրնան փրկուիլ իրենց բարեգործութեամբ:
Մեր հաւատքին կենդանութեան ապացոյցը մեր բարեբարեգործութիւններն են: Մեռա´
Մեռա´ծ է հաւատքը այն մարդուն որ
բարեգործութիւններով չ’
չ’արտայայտեր իր հաւատքը (Յակո(Յակոբոս 2.17,20,26), բայց միաժամանակ մեռա´
մեռա´ծ են բարեգործու
բարեգործուծութիւնները այն մարդուն որուն կատարած
կատարած բարեգործութիւնբարեգործութիւններուն մղիչ ոյժը հաւատքը չէ: Կը տեսնէք, հետեւաբար, թէ
որքան իրարու մօտիկ, զիրար ամբողջացնող ու մեկնաբանող
եւ իրարմէ անբաժան ու անբաժանելի եղող երկու իրակաիրականութիւններ են հաւատքն ու գործը:
Ոչինչով կ’
կ’օգտուինք եթէ ունինք հաւատք, բայց չունինք
մեր հաւատքին կենդանութեան ապացոյցը` բարեգործուբարեգործութիւնը, եւ ոչինչով կ’
կ’օգտուինք եթէ ունինք բարեգործութիւն,
բայց չունինք հաւատք:
Սուրբ հայրեր կ’
կ’ուսուցանեն թէ մէկը կրնայ բարեգործ
ըլլալ առանց հաւատք ունենալու, բայց չի կրնար հաւատք
ունենալ առանց բարեգործ ըլլալու:
Ուստի, ինքզինք հաւատացեալ կարծող մարդը` թող իր
բարեգործութիւններով փաստէ որ ինք հաւատացեալ է:
2) Ո՞վ էր այս երիտասարդը: Մատթէոս ու Մարկոս
Աւետարանիչները անոր պաշտօնին մասին չեն խօսիր, բայց
Ղուկաս կ’
կ’արձանագրէ թէ անիկա հրեայ իշխանաւոր մըն էր
(Ղուկաս 18.18): Սա կը նշանակէ թէ անիկա հասարակ անձ
մը չէր, այլ պաշտօն, հանգամանք, դիրք ու իշխանութիւն
ունեցող մէկն էր: Քրիստոսի երկրաւոր կեանքի օրերուն, քիչ
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պատահեցաւ որ դիրք ունեցող մարդիկ հետաքրքրութիւն
ցուցաբերէին փրկութեան ու յաւիտենական կեանքի հանդէպ,
այսուամենայնիւ կային այդպիսի մարդիկ: Այս իրողութիւնը
ցոյց կու տայ, թէ մարդուն դիրքն ու պաշտօնը երբեք չեն
կրնար արգելք ըլլալ անոր փրկութեան գալու: Մեծահարուստ
երիտասարդը իր ազատ կամքով էր որ մերժեց ծախել իր
ունեցածը եւ հետեւիլ Քրիստոսի. այս իրողութիւնը ցոյց կու
տայ, թէ դիրք
դիրք ունեցող ոեւէ անձ եթէ երբեք չի գար կամ չ’
չ’ուզեր
գալ Քրիստոսի եւ ընդունիլ փրկութիւնը, ատիկա իր ազատ
կամքով տեղի կ’
կ’ունենայ եւ ո´
ո´չ թէ իր ունեցած դիրքին հետեհետեւանքով: Մեր դիրքը չի կրնար մեզ հեռու պահել երկինքէն,
եթէ երբեք մենք իսկապէս կը սիրենք զԱստուած:
3) Մեծահարուստ
Մեծահարուստ մարդը երիտասարդ էր (Մատթէոս
19.20,22: Մարկոս 10.22): Գեղեցիկ երեւոյթ է որ երիտասարդերիտասարդներ հետաքրքրութիւն ցոյց տան երկինքի արքայութեան
հանդէպ: Այսօր ալ ունինք երիտասարդներ եւ պարմանուպարմանուհիներ, որոնք կը սիրեն Յիսուսը ու կը հետեւին անոր, թէպէտ
անոնց թիւը
թիւը քիչ է: Աշխարհը հրապուրիչ ու գրաւիչ կը թուի
երիտասարդներուն ու պարմանուհիներուն, եւ անոնք
աշխարհէն խաբուելով կը մոռնան երկինքի գոյութիւնը:
Ուրիշ երիտասարդներ ու պարմանուհիներ, իրենց ապագան
շտկելու ու ապահովելու վազվզուքին մէջ են, եւ կ’
կ’առարկեն
թէ ժամանակ չունին
չունին յատկացնելու աղօթքի, Աստուածաշուն
Աստուածաշունշունչի ընթերցման, եկեղեցիին, եւ այլ հոգեւոր ճշմարտութեանց:
Տակաւին, կան անոնք` որոնք շղթայուած են դրամասիրուդրամասիրութեան, երկրային հաճոյքներուն եւ երիտասարդական ցանցանկութեանց շղթաներով, եւ չեն խորհիր անգամ դարձ
կատարելու դէպի Աստուած:
Աստուած:
Սիրելինե´
Սիրելինե´ր, Յիսուս ինք երիտասարդ էր երբ սկսաւ իր
առաքելութեան, եւ երիտասարդ էր երբ իր կեանքը զոհեց
մեզի համար: Իր տասներկու աշակերտները նաեւ երիտաերիտասարդ տարիք ունէին: Իր հետեւորդներուն ջախջախիչ
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մեծամասնութիւնը երիտասարդներ էին: Սա կը պարզէ թէ ան
սէր ու հետաքրքրութիւն ցուցաբերեց երիտասարդ դասադասակարգին հանդէպ իր երկրաւոր օրերուն: Երիտասարդները չեն
անդրադառնար այս իրողութեան: Եթէ անդրադառնան` կը
կապուին զիրենք սիրող Յիսուսին, իրենց հետ բարեկամ ըլլալ
ուզող Փրկիչին:
4) Մարդը մեծահարուստ էր: Ունէր դրամ եւ առատ
առատ
ունեցուածք. բայց ասիկա չէր պատճառը որ կորսնցուց իր
փրկութիւնը: Անոր դրամասիրութիւնն էր որ զինք կորսնցուց
եւ ո´
ո´չ թէ դրամը: Տիրոջ խօսքին համաձայն, ո´
ո´չ թէ հարըսհարըստութիւնը, այլ հարստութեան հրապոյրն է որ Աստուծոյ
խօսքին սերմը կը խեղդէ մարդուն մէջ (Մատթէոս 13.22):
13.22):
Պարզ է, հետեւաբար, որ դրամը չէ որ մեզ կը հեռացնէ
Աստուծմէ, այլ` դրամասիրութիւնը: Յովհան Ոսկեբերան
Հայրապետը կ'ըսէ. «Դրամը չէ դատապարտելին, այլ`

դրամասիրութիւնը»:
դրամասիրութիւնը»:

Ամբրոսիոս կ'ըսէ. «Զակքէոս հարուստ էր եւ փրկուեցաւ:

Հարստութիւնը ինքնին մեղք չէ, այլ` հարստութեան
հարստութեան սխալ
օգտագործումը: Դրամը զոր գայթակղութեան առիթ կը
հանդիսանայ մեղաւորներուն համար, օրհնութեան ու
բարեգործութեան առիթ է արդարներուն համար...: Զակքէոս
հարուստ էր, բայց ագահ չէր, սորվինք հետեւաբար, որ բոլոր
հարուստները ագահ ու ժլատ չեն ըլլար»:
ըլլար»:

Դրամին սիրովը գրաւուած մարդը` չի կրնար գրաւուիլ
Քրիստոսի սիրով: Դրամասիրութեան հագուստէն մերկացած
մա´
մա´րդը միայն կրնայ փրկութեան հագուստը իր վրայ առնել:
Բարսեղ Մաշկեւորցին
Մաշկեւորցին կը հաստատէ, թէ ինչպէս
ինչպէս կարելի չէ
դիւրաւ բռնել մերկ մարդը, նոյնպէս ալ, Սատանան դիւրաւ չի
կրնար բռնել աշխարհային հրապոյրներէն եւ հարստասիրու
հարստասիրուրութենէն մերկացած մարդիկը:
կ’ըսէ, թէ
մարդիկը: Դարձեալ, Բարսեղ կ’
Յիսուս երկրաւոր հարստութիւնները եւ անոնց հրապոյրները
կը նմանցնէ փուշերու (Մատթէոս 13.22): Ինչպէս օձը
517

փուշերու մէջ կը պահուըտի, որպէսզի վնասէ փուշերուն
մօտեցող մարդիկը,
մարդիկը, նոյնպէս ալ Սատանան, կը պահուըտի
հարստութեանց եւ երկրաւոր հեշտութեանց փուշերուն մէջ,
եւ կը վնասէ բոլոր անոնց, որոնք կը սիրեն երկրաւոր հարը
հարըստութիւնը,
տութիւնը, կ'ըսէ Բարսեղ Մաշկեւորցին:
5) Մեծահարուստ երիտասարդը իմաստութեամբ եւ
կարողութիւններով օժտուած անձ մըն
մըն էր: Ուրկէ՞ գիտենք
ասիկա: Ինչպէս տեսանք, ան հրեայ իշխանաւոր մըն էր, որ
կը նշանակէ թէ դատելու, այլ խօսքով` մարդոց միջեւ ծագած
հարցերուն կապակցութեամբ դատաստան ընելու իրաւունքը
ունէր, բայց ան պիտի չկրնար նման բան ընել, եթէ երբեք
չունենար անհրաժեշտ ուսումը, իմաստութիւնը եւ արդար
դատաստան ընելու մտքի կարողութիւնը: Նաեւ չմոռնանք, որ
երիտասարդ տարիք ունեցողներուն դժուար թէ իշխանաւորի
պաշտօն յանձնուէր, բացի եթէ անոնք ուսում ստացած եւ
անհրաժեշտ իմաստութիւնը ձեռք ձգած մարդիկ ըլլային,
ինչպէս էր պարագան յիշեալ երիտասարդին:
երիտասարդին:
Այստեղ կարեւոր ճշմարտութիւն մը կը պարզուի մեր
դիմաց: Յիշեալ երիտասարդի կեանքի օրինակէն
օրինակէն կը սորվինք,
թէ ուսումը մեզ չի փրկեր: Որքան ալ ուսում ստացած ըլլանք`
ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ինք չէ մեր
իսկական ուսուցիչը: Որքան ալ գիտութիւն ամբարած
ամբարած ըլլանք
մեր մտքին մէջ` ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք չունինք
Աստուծոյ գիտութիւնը, այսինքն` չենք ճանչնար զԱստուած
եւ անոր կամքը: Որքան ալ վկայականներ ձեռք ձգած ըլլանք`
ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք մեր երկնաւոր Հայրը իր
վկայութիւնը չէ տուած մեր անձերուն վերաբերեալ:
վերաբերեալ:
Դժբախտութիւն է ուսանած ըլլալով հանդերձ` Աստուծոյ
արքայութենէն զրկուիլը: Ցաւալի է գիտութիւն ամբարած
ըլլալով հանդերձ` զԱստուած չգիտնալը: Ցաւալի է, որովհեորովհետեւ ուսում ստացած ու գիտութիւն ամբարած բայց Քրիստոսէ
հեռու եղող մարդուն դատաստանը աւելի խիստ պիտի
պիտի ըլլայ,
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քան ուսում չունեցող ու գիտութենէ զրկուած մարդուն դադատաստանը: Ուսում ու գիտութիւն ունեցող մարդուն համար
աւելի դիւրին պէտք է ըլլայ ճշմարտութեան ճամբան գտնելը,
բայց դժբախտաբար միշտ ալ այդպէս չ'ըլլար:
Վերեւ հաստատեցինք, թէ ուսումը մեզ չի փրկեր: Այս
պարագայիս, ուսում ըսելով կը հասկնամ` Աստուածաշունչի
ուսումն ու գիտութիւնը: Մեծահարուստ երիտասարդը գիգիտէ՞ր Հին Կտակարանի Սուրբ Գիրքերը: Թէ որքան խորունկ
կերպով գիտէր` չենք գիտեր, բայց յստակ է որ որոշ բաներ մը
գիտէր, գէթ Տասնաբանեայ պատուիրաններուն ծանօթ էր, ինչ
որ դրուագն իսկ ցոյց կու տայ (Մատթէոս 19.1719.17-20): Հոսկէ կը
սորվինք, թէ Աստուածաշունչին ծանօթ ըլլալը բաւարար չէ եւ
մեզ փրկութեան չ'առաջնորդեր: Մտաբերենք պարագան
Օրէնքի այն ուսուցիչին որ Տիրոջ մօտենալով հարցուց.

«Վարդապե´
Վարդապե´տ, ի՞նչ պէտք է ընեմ յաւիտենական կեանքը
կեանքը
ժառանգելու համար»
համար» (Ղուկաս
(Ղուկաս 10.25): Ահաւասիկ մէկը, որ

սովորական եւ անուս անձ մը չէր, այլ Հին Կտակարանի
գիրքերուն եւ անոնց մեկնութեան լաւածանօթ անձ մըն էր,
էր, որ
սակայն, չէր գիտեր թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր յաւիտենական
կեանքը ժառանգելու
ժառանգելու համար: Տակաւին, ունինք Նիկոդեմոսի
Նիկոդեմոսի
օրինակը: Նիկոդեմոս
Նիկոդեմոս հրեայ իշխան մըն էր եւ կը պատկանէր
Փարիսեցի
Փարիսեցիներու
ցիներու խմբակին: Ան հրեաներուն ուսուցանելու եւ
Մովսիսական
Մովսիսական օրէնքները բացատրելու կոչուած անձ մըն էր:
Տիրոջ իսկ բառերով, Նիկոդեմոս «Իսրայէլի ժողովուրդին
վրայ ուսուցիչ կարգուած»
կարգուած» անձ մըն էր:
էր: Հակառակ այս
բոլորին, երբ Յիսուս խօսեցաւ անոր վերստին ծնելու մասին,
Նիկոդեմոս զարմացած
զարմացած հարցուց. «Ծեր մարդ մը ինչպէ՞ս

կրնայ ծնիլ: Կարելի՞ բան է որ ան կրկին մտնէ իր մօրը
որովայնը եւ ծնի»
ծնի» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 3.1, 33-4, 10): Ահաւասիկ անձ
մը, որուն կոչումն էր մարդիկը Աստուծոյ
Աստուծոյ առաջնորդել, եւ
սակայն ինքն իսկ չէր գիտեր Աստուծոյ երթալու ճամբան:
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Հետեւաբար, մեծահարուստ երիտասարդին, Օրէնքի
ուսուցիչին եւ Նիկոդեմոսի օրինակները ցոյց կու տան, թէ
Աստուածաշունչը գիտնալը եւ անոր վերաբերեալ ուսում
ստացած ըլլալը մեզ Աստուծոյ արքայութեան
արքայութեան ու յաւիտենայաւիտենական կեանքին ժառանգորդ չի դարձներ: Մէկը կրնայ ՔրիստոՔրիստոսը քարոզել, առանց իր սրտին մէջ իր քարոզած Քրիստոսը
ունենալու: Կրնայ սիրոյ մասին սքանչելի պատգամ տալ,
առանց իր նմաններուն համար սիրոյ պատգամ ըլլալու:
Կրնայ քրիստոնէական լայն գիտելիքներ ունենալ,
ունենալ, առանց
Քրիստոսի գիտութիւնը ունենալու: Կրնայ կրօնասէր ըլլալ,
առանց բարեպաշտ ըլլալու:
6) Երիտասարդը «մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.հարցուց.-

“Բարի´
Բարի´ Վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատարեմ,
յաւիտենական կեանքը ընդունելու համար”
համար”»: Երիտասարդը

հարցում մը ունէր ուղղելիք Յիսուսին,
Յիսուսին, եւ երբ առիթը
ներկայացաւ` ուղղեց իր հարցումը: Ան հարցուց Տիրոջ թէ
ի՞նչ պէտք էր ընէր «յաւիտենական կեանքը ընդունելու
համար»
համար»: Գալով մեզի, եթէ առիթը ներկայանայ մէկ հարցում
հարցնելու Յիսուսին, ի՞նչ պիտի ըլլայ մեր հարցումը: ԵրջաԵրջանիկ ըլլալու գաղտնիքի մասի՞ն
մասի՞ն պիտի հարցնենք: Հարուստ
ըլլալու կերպին մասի՞ն պիտի հարցնենք: Կեանքին մէջ յաջող
ըլլալու ձեւին մասի՞ն պիտի հարցնենք: Մեր կամ մեր
զաւակներուն ապագային մասի՞ն պիտի հարցնենք: Կա՞յ
արդեօք աւելի կարեւոր հարցում մը քան երիտասարդին
կողմէ Յիսուսին ուղղուած հարցումը:
հարցումը: Ի՞նչ է կամ ուրիշ ի՞նչ
երկ-պէտք է ըլլայ մեր երկրաւոր կեանքին նպատակը, եթէ ոչ երկ
նաւոր կեանքին ձեռք բերումը: Մեր կոչումը չէ՞ ժամանակաժամանակաւոր այս կեանքով յաւիտենական կեանքին հասնիլը: Զգոյշ
ըլլանք թէ ի´
ի´նչ հարցում կը հարցնենք Յիսուսին, որովհետեւ
հարցումը կը բացայայտէ
բացայայտէ մեր հետաքրքրութեան աշխարհը,
մեր ներքին կեանքը, մեր սրտին մէջ եղածը, մեր մտքին մէջ
ամփոփուածը: Հարցումը կրնայ պարզել թէ մենք ի´
ի´նչ կը
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սիրենք, ի´
ի´նչ կը նախընտրենք, ի´
ի´նչ է մեզի համար կարեւորը,
առաջնահերթը, գերագոյնը:
7) «Բարի´
յարգանԲարի´ Վարդապետ»:
Վարդապետ»: Աւետարաններուն մէջ յարգանքով Տիրոջ մօտեցողներուն մէջ` այս երիտասարդը անգերաանգերազանցելի է: Ո´
Ո´չ ոք Յիսուսին մօտեցած ատենը զինք բարի
կոչեց: Յիշեալ երիտասարդը միակ անձն էր որ Յիսուսը բարի
կոչեց: Յիսուսին համար գործածուած «բարի»
բարի» բառը
յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ ան ճանչցուած էր իբրեւ բարի ու
բարեգործ անձնաւորութիւն մը, եւ թէ` ան մարդոց կողմէ
սիրուած ու փնտռուած մէկն էր: Տակաւին, «բարի»
բարի» բնորոշումը
կը պարզէ, թէ Յիսուս ճանչցուած էր գթառատ, կարեկցող,
մարդասէր, ներող ու բարեխրատ Փրկիչ մը իբրեւ:
8) Եթէ երբեք «բարի´
նկակաարի´ Վարդապետ»
Վարդապետ» բառերը միասին նկա
տի առնենք, ուրիշ կարեւոր ճշմարտութիւն մըն ալ հանդէս
կու գայ: Ի՞նչ է ատիկա: Եթէ նկատի առնենք որ «Վարդապետ»
Վարդապետ»
բառը կը նշանակէ ուսուցիչ, եւ հետեւաբար` ուսուցանող,
ճշմարտութիւնը բացայայտող, սորվեցնող, պարզ կը դառնայ,
որ երիտասարդը Յիսուսը «բարի´
կոչելով,
արի´ Վարդապետ»
Վարդապետ» կոչելով,
ուզեց ցոյց տալ թէ ան ճշմարտութեան քարոզիչն է, բարի
խօսքեր խօսողն է, իրականութիւնները երեւան բերողն է: Ո´
Ո´չ
ոք պատմութեան ընթացքին խօսեցաւ բարին աւելի քան
Յիսուսը: Ո´
Ո´չ ոք քօղազերծեց ճշմարտութիւնը աւելի քան մեր
Տէրը: Շատ քահանաներ ու Փարիսեցիներ պարտկած էին ճըշճըշմարտութիւնը. Յիսուս եկաւ եւ վարագոյրին ետին ծածկուած
ճշմարտութիւնները երեւան բերաւ: Ոչինչ մնաց սքօղուած
մարդէն: Մարդուն փրկութեան համար անհրաժեշտ եղող
ամէն ճշմարտութիւն լոյսի բերաւ Տէրը:
9) Երիտասարդը Յիսուսը «Վարդապետ»
Վարդապետ» կոչելով, ինքինքզինք անոր աշակերտ
աշակերտ դարձուց: Աշակերտը սորվիլ ուզող
անձն է, ճշմարտութիւնը գիտնալ ուզող անձն է: ԵրիտասարԵրիտասարդը ունեցաւ խոնարհութիւնը Յիսուսը «Վարդապետ»,
Վարդապետ», այսինայսինքըն` ուսուցիչ, ուսուցանող, սորվեցնող կոչելու, բայց դժբախդժբախ521

տաբար չունեցաւ խոնարհութիւնը գործադրելու Յիսուսի
խօսքը: Ան Յիսուսը
Յիսուսը «Վարդապետ»
Վարդապետ» կոչեց, բայց աշխատասէր
աշակերտի վերաբերմունք ցոյց չտուաւ: Այսօր ալ մարդիկ
կան, որոնք աշակերտի նման կը կարդան Աստուածաշունչը,
եւ կը գիտնան հոն պարունակուած ճշմարտութիւնները, եւ
սակայն, ճիշդ յիշեալ երիտասարդին նման, չեն գործադրեր
իրենց կարդացածը:
կարդացածը:
10) Երիտասարդը Յիսուսին կը հարցնէ թէ ի՞նչ բարի
գործ պէտք է կատարէ, «յաւիտենական կեանքը ընդունելու
համար»:
համար»: Առաջին կէտին մէջ արդէն խօսեցանք բարեգործու
բարեգործուծութեամբ փրկուիլ չկարենալու մասին: Հիմա եկէք երիտասարերիտասարդին «հաւատքին»
հաւատքին» մասին խօսինք: Ան կը հաւատար յաւիտեյաւիտենական կեանքի գոյութեան, եւ միաժամանակ այդ կեանքը
ընդունելու յոյսը ունէր: Ինչպէս Քրիստոսի ժամանակ, նոյննոյնպէս ալ ներկայիս, մեծահարուստները ընդհանրապէս հետահետաքըրքրութիւն չունէին եւ չունին յաւիտենական կեանքի հանհանդէպ: Սովորաբար մեծ հարստութիւն ունեցողներ կապուած
կապուած
կ’ըլլան իրենց ունեցած հարստութեան եւ իրենց յոյսն ալ
անոր վրայ կը դնեն: Դրուագին հապճեպ ընթերցումը կրնայ
մեզի այն տպաւորութիւնը տալ որ յիշեալ երիտասարդը
կապուած չէր իր ունեցած հարստութեան եւ իր յոյսը անոր
վրայ չէր դրած, եւ սակայն եթէ նկատի առնենք Մատթէոս
աւետարանիչին հաստատումը եւ Յիսուսի խօսքը
խօսքը անոր հետ
իր ունեցած երկխօսութեան աւարտին, յստակ կը դառնայ թէ
ան կապուած էր իր ունեցած հարստութեան ու անոր գերին
դարձած: Մատթէոս կ’
կ’ըսէ, թէ երբ Յիսուս պատուիրեց երիերիտասարդին ծախելու ինչ որ ունի ու աղքատներուն տալու,
երիտասարդը «տրտումտրտում-տխուր գնաց, որովհետեւ շատ հահարուստ էր»:
էր»: Անոր մեկնումէն ետք, Յիսուս իր աշակերտներուն
ըսաւ. «Վստահ գիտցէք, որ հարուստը շատ դժուար երկինքի

արքայութիւն պիտի մտնէ: Աւելին ալ կ’
կ’ըսեմ ձեզի.ձեզի.- Պարանը
շատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, քան հարուստը`
հարուստը`
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Աստուծոյ արքայութիւնը»
(Մատթէոս 19.2219.22-24): Ըսինք, որ
արքայութիւնը» (Մատթէոս
երիտասարդը կը հաւատար յաւիտենական
յաւիտենական կեանքի գոյուգոյութեան եւ այդ կեանքը ժառանգելու յոյսը ունէր: Այսօր որքա՜ն
հաւատացեալներ կան, որոնք կը հաւատան յաւիտենական
կեանքի գոյութեան, եւ սակայն, ճիշդ այս երիտասարդին
երիտասարդին
նման, պատրաստ չեն զոհողութիւններ յանձն առնելու ի
խնդիր յաւիտենական կեանքի ժառանգութեան: Որքա՜ն «ես
ապաշխարած եմ»
եմ» ըսողներ կան, որոնք ո´
ո´չ մէկ հետաքրքրուհետաքրքրութիւն ունին աղքատ, զրկուած ու անօթի մարդոց հանդէպ,
ինչպէս երիտասարդը ինք չունէր:
11) Երիտասարդին ուզածը յաւիտենական կեանքն էր:
Ան չէր անդրադառնար որ յաւիտենական կեանքը ժառանգել
ուզելով` զՔրիստոս է որ ժառանգել ուզած եղաւ. եւ ինչո՞ւ.
որովհետեւ յաւիտենական կեանքը Քրիստոս ի´
ի´նքն է
(Ա.Յովհաննէս 5.115.11-12): Քրիստոս ի´
ի´նքն է թէ´
թէ´ յաւիտենական
կեանք խոստացողը եւ թէ´
թէ´ խոստացուած
խոստացուած յաւիտենական
կեանքը: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ, պատուիրելէ ետք երիտասարդին որ
ունեցածը ծախէ ու աղքատներուն տայ, անմիջապէս
կ’աւելցնէ ըսելով. «եւ յետոյ` հետեւէ´
հետեւէ´ ինծի»
ինծի» (Մատթէոս 19.21):
Երիտասարդը յաւիտենական կեանքը ժառանգել կ’
կ’ուզէր, եւ
ահա նոյնինքն յաւիտենական կեանքը`
կեանքը` Քրիստոս ի´
ի´նք, իրեն
հետեւիլ կը պատուիրէ անոր: Այս իմաստով, Քրիստոսի
հետեւիլը` յաւիտենական կեանք ունենալ կը նշանակէ:

«Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց.- “Ինչո՞ւ բարիի մասին կը
հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի է”
է”»

(Մատթէոս 19.17):
19.17):
1) Երիտասարդը
Երիտասարդը հարցուցած էր Յիսուսին թէ ի՞նչ բարի
գործ պէտք էր կատարէր` յաւիտենական կեանքը ընդունելու
համար: Պատահականութի՞ւն է արդեօք, որ երբ երիտասարերիտասարդը խօսեցաւ բարի գործերու մասին, Յիսուս անոր խօսեցաւ
բարի Աստուծոյ մասին: Խորքին մէջ, Յիսուս ուզեց ցոյց տալ
երիտասարդին եւ անոր ընդմէջէն
ընդմէջէն մեզի, թէ մեր փրկութիւնը
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եւ յաւիտենական կեանքի ժառանգութիւնը` Աստուծոյ բարուբարութեամբ պայմանաւորուած է եւ ո´
ո´չ թէ մեր բարի գործերով:
Մենք եթէ կը փրկուինք` կը փրկուինք ո´
ո´չ թէ որովհետեւ
բարի գործեր կատարած ենք, այլ` որովհետեւ Աստուած ինք
բարի ու ողորմած է: Մեր
Մեր փրկութիւնը, հետեւաբար, Աստուծոյ
բարութեան արդիւնքն է եւ ո´
ո´չ թէ մեր բարութեան կամ մեր
բարեգործութեան արդիւնքը:
2) «Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է,
միայն Աստուած բարի է»:
է»: Այս հաստատումով, Յիսուս սորվեսորվեցուց երիտասարդին եւ անոր ընդմէջէն մեզի,
մեզի, թէ «բարի»
բարի» բառը
կամ բնորոշումը պէտք է մի´
մի´այն Աստուծոյ համար գործածել,
որովհետեւ բարութիւնը Աստուծոյ բնութիւնն իսկ է, մինչդեռ
մարդը իր բնութեամբ բարի չէ, այլ` չար: Այսօր մարդիկ շատ
աժան կերպով «բարի»
բարի» բառը կը գործածեն այս ու այդ
մարդուն համար: Բայց Յիսուս կ’ըսէ, թէ «Բարին մէկ է, միայն
Աստուած բարի է»:
է»: Ոեւէ անձ որքան ալ բարի ըլլայ, եթէ երբեք
անոր բարութիւնը համեմատենք Աստուծոյ բարութեան հետ`
այդ անձը իբրեւ չար ու պիղծ հանդէս կու գայ: Յոբ ինքզինք
արդար, կատարեալ ու անթերի կը կարծէր: Աստուած ուզեց
զինք ձերբազատել
ձերբազատել այս մտածումէն: Յոբի բարեկամներէն`
Եղիփազ, Յոբին կ’
կ’ըսէ, թէ «Աստուած իր հրեշտակներուն վրայ
անգամ պակասութիւն կը գտնէ»
գտնէ» (Յոբ
(Յոբ 4.18): Եթէ երբեք
Աստուած հրեղէն հրեշտակներուն վրայ պակասութիւն կը
գտնէ, որքա՜ն
որքա՜ն աւելի պակասութիւն պիտի գտնէ հողեղէն
մարդ արարածին վրայ:
վրայ: Դարձեալ, Եղիփազ կը վկայէ թէ
«երկինքը Աստուծոյ աչքերուն դիմաց մաքուր չէ»
(Յոբ 15.15):
չէ» (Յոբ
Իսկ Բաղդատ կ’
կ’ըսէ. «Մարդը ի՞նչպէս պիտի արդարանայ

Աստուծոյ առջեւ: Կնոջմէ ծնած մարդը ի՞նչպէս կրնայ մաքուր
ըլլալ: Ահա լուսինն ալ լոյս չի տար ու անոր աչքերուն առջեւ
աստղերն ալ մաքուր չեն. ալ ո՞ւր կը մնայ մարդը որ որդ մըն
է, ու մարդու որդին` որ ճճի մըն է»
է» (Յոբ
(Յոբ 25.425.4-6):
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Եթէ մէկը բարի գործ մը կը կատարէ, կամ իրեն յանձնըյանձնըուած պարտականութիւնը անսխալ կերպով կը կատարէ` չի´
չի´
նշանակեր որ բարի է կամ կրնայ բարի կոչուիլ: Յիսուս կ’
կ’ըսէ,
որ նոյնիսկ եթէ անթերի կերպով կատարենք մեր գործերն ու
պարտականութիւնները, մեր աշխատանքներն ու պարտաւոպարտաւորութիւնները, պէտք է յայտարարենք, թէ` «անպիտան ծառածառաներ ենք»
ենք» (Ղուկաս 17.10): Պէտք է ընդունինք մեր մեղաւոմեղաւորութիւնը եւ խոնարհ ըլլանք Պետրոսի նման եւ ըսենք. «Ես
մեղաւոր մարդ մըն եմ»
եմ» (Ղուկաս
(Ղուկաս 5.8). կամ Պօղոսի նման որ
ըսաւ. «Առաջին մեղաւորը ես եմ»
եմ» (Ա.Տիմոթէոս
(Ա.Տիմոթէոս 1.15):
Չկա´
Չկա´յ մէկը որ մեղք չի գործեր: «Եթէ “մեղք չգործեցինք”
չգործեցինք”

ըսենք, ստախօս կը հանենք զԱստուած, եւ մեր մէջ իր խօսքը
չկայ»
չկայ» (Ա.Յովհաննէս
(Ա.Յովհաննէս 1.10): Պէտք է անկեղծ ըլլալ Յովհաննէսի
նման որ ըսաւ. «Եթէ ըսենք՝ “մեղք չունինք”
չունինք”, մենք մեզ կը
խաբենք եւ մեր մէջ ճշմարտութիւն չկայ»
չկայ» (Ա.Յովհաննէս
(Ա.Յովհաննէս 1.8):
Ի՞նչպէս կրնանք մենք զմեզ կամ ուրիշը բարի կոչել, երբ
Պօղոս առաքեալին նման մէկը ինքզինք «խղճալի մարդ»
մարդ» կը
կոչէ (Հռոմայեցիս 7.24): Ի՞նչպէս կրնանք մարմնաւոր մարդը
բարի կոչել, երբ Պօղոս առաքեալին պէս մէկը որ իր մարմինի
ցանկութիւնները Քրիստոսի խաչին վրայ գամած էր` կ'ըսէ.
«Իմ մարմինիս մէջ ոեւէ բարի բան չկայ»
(Հռոմայեցիս 7.18):
չկայ» (Հռոմայեցիս
3) «Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի է»:
է»: Նախորդ
կէտին մէջ ըսինք, թէ «բարի
բարի»
րի» բառը կամ բնորոշումը պէտք է
մի´
մի´այն Աստուծոյ համար գործածել: Ինչո՞ւ համար արդեօք:
Բազմաթիւ պատճառներով: Յիշեմ մէկ քանին պարզապէս.պարզապէս.ա) Աստուած իր բնութեամբ բարի է, մինչդեռ մարդը`
այդպիսին չէ: Աստուծոյ բնութեան մէջ ոչինչ կայ չար կամ
խոտելի. մինչդեռ մարդուն բնութեան մէջ շատ բան կայ չար
ու խոտելի:
բ) Աստուած իր սկիզբին մէջ բարի է, մինչդեռ մարդը
մեղքով լեցուն է իր յղացուած վիճակին մէջ անգամ: Այս
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մասին Դաւիթ կ’
կ’ըսէ. «Ահա ես անօրէնութիւնով ծնայ ու իմ
մայրս մեղքով յղացաւ զիս»
զիս» (Սաղմոս
(Սաղմոս 51.5):
գ) Աստուծոյ մէջ բարութիւնը
բարութիւնը փոփոխական չէ, մինչդեռ
մարդուն մէջ` փոփոխական է: Այսինքն` Աստուած չի´
չի´
փոխուիր եւ չի´
չի´ կրնար փոխուիլ եւ յանկարծ չարութիւն
գործել, մինչդեռ մարդը կը փոխուի եւ կրնայ փոխուիլ, եւ
չարութիւն գործել: Այսօրուան բարեգործ մարդը` վաղը կրնայ
չարագործութիւն մը ընել, որովհետեւ
որովհետեւ խախուտ է իր
բնութեանը մէջ:
դ) Աստուած բարութիւնն իսկ է, մինչդեռ մարդը չի ներներկայացներ բարութիւնը, որովհետեւ ան ժամանակի ընթացքին
է որ կը սորվի բարին գործել: Աւելի պարզ բացատրութեամբ
մը, Աստուած կարիքը չունի սորվելու բարին գործել, բարին
խորհիլ, բարին
բարին մաղթել, մինչդեռ մարդը Աստուծոյ կողմէ
իրեն տրուած իմաստութեամբ է որ կը սորվի եւ պէտք է սորվի
բարին գործել, բարին խորհիլ, բարին մաղթել:
ե) Աստուած ոչինչ կը սորվի փորձառութեամբ: Ան իր
սեփական փորձառութեամբ չէ որ կը սորվի թէ բարին գործելը
լաւ բան է, գեղեցիկ բան է, նախընտրելի բան է, մինչդեռ մարմարդը իր սեփական փորձառութեամբ միայն կրնայ սորվիլ ու
գիտնալ, թէ բարին գործելը լաւ, գեղեցիկ ու նախընտրելի բան
է:
զ) Աստուած աղբիւրն է բարութեան: Մարդոց վայելած
բոլոր բարիքները` Աստուծմէ է որ կու գան (Յակոբոս 1.17):
Մինչդեռ մարդը բարութեան աղբիւր չի նկատուիր, ո´
ո´չ միայն
որովհետեւ մնայուն կերպով բարութիւն չ’
չ’աղբերեր, այլ նաեւ
անոր համար, որ նոյնիսկ եթէ բարութիւն գործէ` Աստուած է
որ այդ կարողութիւնն ու շնորհքը իրեն տուած է: Եթէ ԱստԱստուած բարին գործելու կարողութիւնն ու շնորհքը չտայ
չտայ մարմարդուն` մարդը չի կրնար բարին գործել, եւ ո´
ո´չ ալ նոյնիսկ բաբարին մաղթել կամ խորհիլ:
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է) Աստուծոյ բարիքները բոլոր մարդիկը կը վայելեն:
Աստուած բոլորին հանդէպ բարութիւն կը ցուցաբերէ, եւ
բոլորին կեանքը իր բարիքներով կը զարդարէ, մինչդեռ
մարդը իր սիրած անձերուն միայն բարիք կ’
կ’ընէ. իր չսիրած
անձերուն ո´
ո´չ բարիք կ’
կ’ընէ եւ ո´
ո´չ ալ բարին կը մաղթէ:
4) Երբ երիտասարդը բարի գործեր կատարելու մասին
խօսեցաւ, Յիսուս անոր ըսաւ. «Բարին մէկ է, միայն Աստուած
բարի է»:
է»: Յիսուս այստեղ լռելեայն կերպով սորվեցուց մեզի,
թէ մեր կատարած բարի գործերն անգամ պէտք չէ բարի
որակել, պէտք չէ բարի նկատել կամ կոչել. ինչո՞ւ համար.
որովհետեւ շատ յաճախ սխալ շարժառիթներէ մղուած բարիք
կը գործեն մարդիկ: Այսպէս, օրինակ, եթէ մէկը դրամ կու տայ
եկեղեցի մը նորոգելու համար, կասկած չկայ որ իր ըրածը
բարեգործութիւն է, բայց եթէ երբեք բարերար մարդը` մարդոց
կողմէ փառաւորուելու եւ իր անունը պատերուն վրայ գրուած
տեսնելու համար է որ դրամը տուաւ, արդեօ՞ք Աստուած
ատիկա բարեգործութիւն կը նկատէ: Պէ՞տք է ողորմած
ողորմած
նկատել կամ ողորմած կոչել այն մարդը որ ողորմութիւն կու
տայ աղքատին` ողորմած անունը շահելու նպատակով:
Պէ՞տք է բարեգործ կոչել այն մարդը որ բարեգործութիւն
կ’ընէ` բարեգործ մակդիրը վաստկելու համար: Անոնք որոնք
նման շարժառիթներէ կամ դրդապատճառներէ մղուած
բարիք կը գործեն, իսկութեան մէջ, իրենց ըրածը ո´
ո´չ թէ բարիք
մըն է, այլ` չարիք մը: Եւ ճիշդ այսպիսի մարդոց համար է որ
հայրերէն մին կ’
ո´չ միայն իրենց կատարած
կ’ըսէ. «Մարդիկ ո´

չարագործութիւններուն համար պէտք է ապաշխարեն, այլ
նաեւ` իրենց կատարած բարեգործութիւններուն համար»:
համար»:

Արդարեւ, պէտք չէ՞ ապաշխարէ մէկը որ բարիք կը գործէ`
բարի անունը ստանալու
ստանալու համար: Պէտք չէ՞ ապաշխարէ այն
անձը որ կ’
կ’օգնէ աղքատին` աղքատասէր ճանչցուելու
նպատակով:
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5) Երիտասարդը Յիսուսը կոչեց «բարի Վարդապետ»,
Վարդապետ», իսկ
Յիսուս անոր պատասխանեց` ըսելով. «Ինչո՞ւ բարիի մասին

կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի է»:
է»:

Եհովայի վկաները
վկաները այս բառերուն վրայ կանգ կ’
կ’առնեն ըսելով.

«Յիսուս մերժեց իրեն համար գործածուած “բարի”
բարի” բնորոշուբնորոշումը, եւ ուստի` ան չի կրնար Աստուած ըլլալ»:
ըլլալ»: Եւ սակայն,

ճշմարտութիւնը ուրիշ բան է: Յիսուս իր բարի ըլլալը չմերժեց,
եւ ո´
ո´չ ալ մերժեց իրեն համար գործածուած “բարի”
բարի” բնորոշու
բնորոշուոշումը: Յիսուս բարեգործութեամբ փրկուելու կարելիութիւնն է որ
մերժեց: Իր հարցումն իսկ ասիկա է որ ցոյց կու տայ. «Ինչո՞ւ
բարիի մասին կը հարցնես ինծի»:
չ’ըսաւ. «Ինչո՞ւ զիս
ինծի»: Յիսուս չ’
բարի կը կոչես»,
կոչես», այլ ըսաւ` «Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես
ինծի»,
ինծի», ըսել ուզելով` «Ինչո՞ւ
Ինչո՞ւ ինծի կը հարցնես թէ ի´
ի´նչ բարիք

պէտք է ընես»:
ընես»:10

6) Երբ Յիսուս երիտասարդին ըսաւ. «Ինչո՞ւ բարիի մամա-

սին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի
է», խորքին մէջ ըսել ուզեց երիտասարդին. «Եթէ դուն զիս
բարի կոչեցիր եւ եթէ միայն Աստուած բարի է, ուրեմն` դուն
դուն
իմ Աստուած ըլլալս է որ կը ծանուցես, թէպէտ անգիտակցաանգիտակցաբար»:
բար»: Հետեւաբար, Յիսուս ո´
ո´չ թէ մերժեց իր բարի ըլլալը կամ
բարի կոչուիլը,
կոչուիլը, ընդհակառակը` հաստատեց զանիկա, միամիաժամանակ անուղղակիօրէն հաստատելով թէ ինք Աստուած է:
7) Երիտասարդին գործածած «բարի Վարդապետ»
Վարդապետ» բառե
բառեռերը ցոյց կու տան, թէ իրեն համար Յիսուս լոկ «բարի ՎարդաՎարդապետ»
պետ» մըն էր, այսինքն` բարին խօսող ու գործող անձ մը.
Յիսուս սակայն չուզեց որ երիտասարդը զինք կը ճանչնար լոկ
«բարի Վարդապետ»
Վարդապետ» մը իբրեւ, այլ ուզեց որ զինք ճանչնար իր
աստուածութեանը մէջ, երբ ըսաւ. «Բարին մէկ է, միայն
Աստուած բարի է»:
է»: Այս բառերով Յիսուս ուզեց ինքզինք
Որոշ հայերէն թարգմանութիւններու մէջ կը կարդանք` «Ինչո՞ւ զիս բարի
կ’անուանես», ինչ որ Յունարէն բնագիրին սխալ թարգմանութիւնն է: Յունարէնը
կ’ըսէ. «Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես ինծի»: Գրաբարն ալ Յունարէնին հետ
նոյնն է:
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յայտնել երիտասարդին, յայտնել անոր իր աստուածութիւնը,
Խոստացեալ Մեսիան ու Փրկիչը ըլլալու իր հանգամանքը,
բայց երիտասարդը չհասկցաւ Յիսուսի խօսքին իմաստը:
Յիսուս ուզեց զինք առաջնորդել ճշմարտութեան, բայց
երիտասարդին միտքը փակ էր ճշմարտութեան դիմաց:
Յիսուս այսօր ալ մարդիկը կ’
կ’առաջնորդէ ճշմարտութեան.
զանոնք կ’
կ’առաջնորդէ իր կենդանի Խօսքին` Աստուածաշուն
Աստուածաշունշունչին միջոցաւ:
8) Յիսուս չէր ուզեր որ երիտասարդը զինք բարի կոչէր
անգիտակցաբար: Յիսուսի պատասխանը ցոյց կու տայ, թէ
ան կը նախընտրէր բարի չկոչուիլ, քան բարի կոչուիլ առանց
իբրեւ Աստուած ճանչցուելու: Յիսուս կ’
կ’ուզէր որ երիտասարերիտասարդը զինք ճանչնար ու պատուէր Աստուած իբրեւ, եւ ո´
ո´չ թէ լոկ
բարի Վարդապետ մը իբրեւ: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան,
որոնք Յիսուսի համար կը գործածեն` բարի,
բարի, ողորմած, գթած,
ներող եւ այլ բնութագրումներ, որոնք սակայն չեն ճանչնար
Յիսուսը իր փառքին մէջ, իր մեծութեանը մէջ, իր կատարեալ
տիրութեանը մէջ:
9) Վերջապէս, երբ մարդիկ մեզ բարի կոչեն, յիշենք եւ
անոնց ալ յիշեցնենք, թէ միայն Աստուած ի´
ի´նք բարի է, եւ
հետեւաբար`
հետեւաբար` միայն Աստուած ի´
ի´նք պէտք է փառաւորուի,
պատուըուի, մեծարուի, բարձրացուի, օրհներգուի: Երբ մարմարդիկ մեզ գովաբանեն մեր կատարած մէկ բարիքին համար`
պատուիրենք անոնց որ միայն զԱստուած գովաբանեն: Երբ
մեծարեն մեզ գործի մը համար` յիշեցնենք անոնց թէ այդ
գործը կատարելու
կատարելու կարողութիւնը տուող Աստուածը միայն
պէտք է մեծարել:

կ’
յաւիտենական
կեանքը
«Եթէ
կ’ուզես
պատուիրանները պահէ»
(Մատթէոս 19.17):
պահէ» (Մատթէոս

մտնել`

1) Յունարէն բնագիրին մէջ «յաւիտենական կեանքը»
կեանքը» բաբառերուն փոխարէն, պարզապէս ունինք` «կեանքը»
կեանքը» բառը: Մեր
գործածած Նոր Աշխարհաբար Թարգմանութեան
Թարգմանութեան մէջ,
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«կեանքը»
կեանքը» բառին կողքին դրուած է «յաւիտենական»
յաւիտենական» բառը,
պարզապէս ընթերցողին աւելի յստակ ըլլալու համար: Ինչո՞ւ
համար երիտասարդը իր հարցումին մէջ «յաւիտենական
կեանք»
կեանք» բառերը կը գործածէ, իսկ Յիսուս իր պատասխանին
մէջ` լոկ «կեանք»
կեանք» բառը: Այստեղ կարեւոր
կարեւոր ճշմարտութիւն մը
կը բացայայտուի մեր դիմաց: Յիսուս յաւիտենական կեանքը
պարզապէս «կեանքը»
կեանքը» կը կոչէ, ցոյց տալու համար մեզի, թէ
յաւիտենական կեանքը մէ´
մէ´կ ու միա´
միա´կ ճշմարիտ կեանքն է:
Տէրը յաւիտենապէս անվախճան կեանքը` կը կոչէ «կեանքը»,
կեանքը»,
մեր ուշադրութեան յանձնելու համար,
համար, թէ ներկայ այս կեանքը
չէ իսկական կեանքը, երկրային այս կեանքը չէ ճշմարիտ
կեանքը, ժամանակաւոր այս կեանքը
կեանքը չէ իրական կեանքը,
այլ` երկնային ու յաւիտենական կեանքն է, իսկական,
ճշմարիտ ու իրական կեանքը: Այո´,
Այո´, այս կեանքը չէ իսկական
կեանքը, որովհետեւ այս կեանքին
կեանքին մէջ մահ կայ: Այս կեանքը
չէ ճշմարիտ կեանքը, որովհետեւ այս կեանքին մէջ ստութիւն
կայ: Այս կեանքը չէ իրական կեանքը, որովհետեւ այս
կեանքին մէջ կեղծն ու կեղծիքը կան: Այս կեանքը չէ երջանիկ
կեանքը, որովհետեւ այս կեանքին մէջ դժբախտ
դժբախտութիւններ
կան: Ներկայ այս կեանքը կրնանք
կրնանք «կեանք»
կեանք» կոչել, բայց չենք
կրնար զայն կոչել ԿԵԱՆՔԸ: Երբ «կեանք»
կեանք» բառին աւարտին
մենք ունինք «ը» որոշիչ յօդը, յստակ կը դառնայ թէ ատով
մենք ներկայ ժամանակաւոր եւ դժբախտութիւններով ու
ցաւերով լեցուն կեանքին չէ որ կ’
կ’ակնարկենք, այլ
կ’ակնարկենք գալիք կեանքին, մահէն անդին գտնուող
կեանքին, երկնային կեանքին,
կեանքին, աստուածային կեանքին, որ
յաւիտենակա´
յաւիտենակա´ն կեանք է, սո´
սո´ւրբ կեանք է, երջանի´
երջանի´կ կեանք է,
ուրախալի´
ուրախալի´ր կեանք է, Աստուծոյ շունչին ներքեւ ապրուա´
ապրուա´ծ
կեանք է, Աստուծոյ առաջնորդութեամբ յառաջ գացո´
գացո´ղ կեանք
է, Քրիստոսակեդրո
Քրիստոսակեդրո´
րո´ն կեանք
կեանք է:
2) Երիտասարդը ուզեց գիտնալ թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր
յաւիտենական կեանքը ունենալու համար, իսկ Յիսուս
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բացատրեց իրեն թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր կեանքը մտնելու
համար: Աւելի պարզ բառերով, երիտասարդը հարցուց
կեանքը ունենալու մասին, իսկ Յիսուս խօսեցաւ` կեանքը
մտնելու մասին: Տարբերութիւն կա՞յ «ունենալ»
ունենալ» եւ «մտնել»
մտնել»
բառերուն միջեւ: Այո´,
Այո´, յստակ տարբերութիւն կայ: Ամէն մարդ
կ’ուզէ յաւիտենական կեանքը ունենալ, բայց ամէն մարդ չի
մտներ, կամ չի կրնար մտնել, կամ ճիգ չի թափեր մտնելու այդ
կեանքը: Յաւիտենական կեանքը ունենալ փափաքիլը` լոկ
փափաք է, սրտի բաղձանք է, մինչդեռ այդ կեանքը մտնել
փորձելը` սեփական կամքի ու որոշումի, սեփական ճիգի ու
աշխատանքի կը կարօտի: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս ըսաւ.

«ՄՏԷՔ նեղ դռնէն, քանի կորուստի տանող դուռը լայն է եւ
ճամբան` ընդարձակ, եւ շատեր կը ՄՏՆԵՆ անկէ: Մինչ դէպի
դէպի
կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարին, եւ քիչեր
միայն կը գտնեն զայն»
զայն» (Մատթէոս
(Մատթէոս 7.137.13-14): «Մտէք
«Մտէք նեղ

դռնէն».
դռնէն». այս բառերով Տէրը կը պատուիրէ որ մեր սեփական ու
ազատ կամքով մտնենք դէպի կեանք առաջնորդող դռնէն, իսկ
«շատեր կը մտնեն անկէ»
անկէ» բառերով Տէրը ցոյց կու
կու տայ, թէ
կորսուողները իրենց ազատ կամքով է որ կը կորսուին: Այս
իմաստով, երբ Յիսուս կեանքը մտնելու մասին խօսեցաւ
երիտասարդին, խորքին մէջ, ուզեց ցոյց տալ անոր, թէ ան
կոչուած էր իր սեփական եւ ազատ կամքով այդ քայլը
առնելու: Որպէսզի աւելի յստակ ըլլայ ըսել ուզուածը
ուզուածը եւ
«ունենալ»
ունենալ» ու «մտնել»
մտնել» բառերուն տարբերութիւնը, հետեւեալը
ունեցէք ձեր մտքին մէջ. փրկութեան դուռը բոլորս ունինք,
բայց բոլորս չէ որ այդ դռնէն ներս կը մտնենք: Դուռ մը
ունենալը ուրիշ բան է, եւ այդ դռնէն ներս մտնելը` ուրիշ բան:
Փրկութեան դուռը ունեցանք մեր կամքէն անկախ` երբ
Յիսուս խաչին վրայ մեր փրկութեան համար զոհուեցաւ, բայց
այդ դռնէն ներս մտնելը մեր ազատ կամքէն կախեալ է:
3) «Մտնել
«Մտնել»
Մտնել» բառը կը նշէ տեղէ մը ուրիշ տեղ մտնելու
գործողութիւնը: Այս աշխարհը դուռ մըն է որ կը բացուի մեր
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երկրաւոր կեանքի աւարտին միայն, որմէ
որմէ ներս կը մտնենք`
մենք զմեզ գտնելու համար յաւիտենական կեանքին մէջ:
4) «Եթէ կ’
կ’ուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` պատուիպատուիրանները պահէ»:
պահէ»: Քրիստոս իր այս բառերով` յաւիտենական
կեանքը մտնելու ճամբան ցոյց կու տայ, եւ ատիկա պատուիպատուիրանապահութիւնն է: Կրնանք մտածել հետեւեալը.
հետեւեալը.եւեալը.- Ուրեմն,
պատուիրանապահութեամբ եւ Մովսիսական օրէնքներու
գործադրութեամբ կրնա՞նք փրկուիլ, կրնա՞նք յաւիտենական
կեանքը ձեռք ձգել: Այո´,
Այո´, կրնա´
կրնա´նք, պայմանաւ սակայն որ հին
Կտակարանի մէջ արձանագրուած բոլոր օրէնքները
անխտիր,
անխտիր, կատարեալ ու անթերի կերպով կատարած
կատարած ըլլանք
իրենց բոլոր մանրամասնութիւններով
մանրամասնութիւններով (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 2.13, 10.5:
Յակոբոս 2.24): Բայց երբեւիցէ եղա՞ծ է անձ մը, կամ կա՞յ անձ
մը, կամ պիտի ըլլա՞յ անձ մը որ կարենայ բոլոր օրէնքները ի
գործ դնել անթերի կերպով: Ո´
Ո´չ: Փարիսեցիները ՄովսիսաՄովսիսական օրէնքները
օրէնքները ամենէն
ամենէն շատ
շատ գործադրողներն էին, եւ
սակայն, անոնք Քրիստոսի կողմէ ամենէն շատ դատադատապարտուածները, յանդիմանուածներն
յանդիմանուածներն ու խայտառակուածխայտառակուածները եղան. եւ ինչո՞ւ համար. որովհետեւ
որովհետեւ անոնք Օրէնքի
տառին կառչած էին, եւ չէին յաջողած թափանցել Օրէնքի
տառէն անդին գտնուող ոգիին, ճիշդ ինչպէս
ինչպէս էր պարագան
դրուագին մէջ յիշուած մեծահարուստ երիտասարդին: Այս
մասին ընդարձակօրէն պիտի խօսիմ յաջորդ 18 եւ 19 համարհամարները բացատրած ժամանակ:
Օրինապահ Փարիսեցիները խախտած էին մեծագոյն
օրէնքը կամ պատուիրանը, եւ այդ ալ` Քրիստոսի հաւատալն
էր: Մովսէս մարգարէն պատուիրած
պատուիրած էր հաւատալ ու հնազան
հնազանզանդիլ այն Մարգարէին որ Աստուած պիտի ղրկէր (Բ.Օրինաց
18.1518.15-19): Անոնք սակայն չհաւատացին Քրիստոսի
Քրիստոսի ու չհնաչհնազանդեցան անոր: Մեծահարուստ երիտասարդը ինք նաեւ
չհաւատաց Քրիստոսի եւ չընդունեց զայն իբրեւ խոստացեալ
Փրկիչը: Ան հաւատաց որ Յիսուս
Յիսուս Բարի Վարդապետ
Վարդապետ մըն էր,
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բայց չհաւատաց որ ան նաեւ բարի Աստուածն էր: Ան լսեց
Յիսուսի պատուէրը` իր ունեցածը աղքատներուն բաշխելու,
բայց չհնազանդեցաւ անոր պատուէրին: Աստուած Մովսէս
մարգարէին միջոցաւ յայտարարած էր, թէ ով որ չհնազանդի
Քրիստոսի խօսքին` անկէ վրէժ
վրէժ պիտի լուծէ (Բ.Օրինաց 18.19):
Հիմա դարձեալ կը հարցնենք.հարցնենք.- ՊատուիրանապահուՊատուիրանապահութեամբ եւ Մովսիսական օրէնքներու գործադրութեամբ
կրնա՞նք փրկուիլ: Այո´,
Այո´, կրնա´
կրնա´նք փրկուիլ, եթէ սակայն
դիմե´
դիմե´նք Քրիստոսի, հաւատա´
հաւատա´նք Քրիստոսի, յանձնուի´
յանձնուի´նք
Քրիստոսի, հնազանդի´
հնազանդի´նք Քրիստոսի: Չմոռնանք
Չմոռնանք որ Օրէնքը
եւ աստուածային պատուիրանները մեզ Քրիստոսի է որ
կ’առաջնորդեն, որպէսզի հաւատանք անոր եւ հաւատալով`
արդարանանք, ինպէս Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Օրէնքը մեր

խնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորառաջնորդելով, որպէսզի հաւատքով արդարանանք»
արդարանանք» (Գաղատաց
(Գաղատացիս
Գաղատացիս
3.24): Այս իմաստով, երբ Յիսուս երիտասարդին ըսաւ. «Եթէ
կ’ուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` պատուիրանները
պահէ»
պահէ», խորքին մէջ, լռելեայն եւ անուղղակի կերպով անոր
ըսած եղաւ. «Ի գործ դիր Օրէնքին ըսածը ու հաւատայ ինծի եւ
դուն պիտի ունենաս յաւիտենական կեանքը»:
կեանքը»: Հետեւաբար,
Հետեւաբար,

պատուիրանապահութիւնը որուն մասին կը խօսի Յիսուս`
ո´չ միայն սովորական պատուիրաններուն ու օրէնքներուն
գործադրութիւնն է, այլ նաեւ ու մանաւանդ` իրեն հաւատալն
է եւ իր խօսքին հնազանդիլն է:

«Անիկա հարցուց.հարցուց.- “Ո՞ր պատուիրանները”
պատուիրանները”:
Յիսուս ըսաւ. “Հետեւեալները.Հետեւեալները.- Մի´
Մի´ սպաններ, մի´
մի´ շնար,
մի´
մի´ գողնար, սուտ վկայութիւն մի´
մի´ տար, պատուէ հայրդ ու
մայրդ”
(Մատթէոս 19.1819.18մայրդ” եւ “Սիրէ´
Սիրէ´ ընկերդ քու անձիդ պէս”
պէս”» (Մատթէոս
19):

1) «Ո՞ր
պատուիրանները»: Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ
«Ո՞ր պատուիրանները»:
երիտասարդը
երիտասարդը կը պարծենար իր պատուիրանապահութեամբ,
ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ անոր ըսաւ.
ըսաւ. «Եթէ կ’
կ’ուզես յաւիտենական
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կեանքը մտնել` պատուիրանները պահէ»:
պահէ»: Յիսուս գիտէր որ
երիտասարդը պիտի հարցնէր` «ո՞ր պատուիրանները»,
պատուիրանները», բայց
երիտասարդը ինք չէր գիտեր թէ Յիսուս ո՞ւր պիտի
առաջնորդէր երկխօսութիւնը, ի՞նչ եզրակացութեան պիտի
բերէր զինք, ի՞նչ ճշմարտութիւն պիտի բացայայտէր անոր
դիմաց, եւ ի՞նչ պիտի պահանջէր իրմէ: Օրինակ,
երիտասարդը չէր գիտեր որ երկխօսութեան աւարտին,
Յիսուս պիտի պատուիրէր իրեն` ծախել ունեցածը եւ դրամը
աղքատներուն բաժնել եւ իրեն հետեւիլ: Գալով մեզի, եթէ
մենք եւս երիտասարդին նման երկխօսութեան մտնենք
մտնենք
Յիսուսի հետ եւ հարցումներ հարցնենք անոր, ան մեզ պիտի
առաջնորդէ ճշմարտութեան, եւ պիտի յայտնէ մեզի` իր
պահանջածը մեզմէ, ինչպէս ըրաւ երիտասարդին հետ:
2) «Մի´
Մի´ սպաններ»:
սպաններ»: Մեծահարուստ երիտասարդը վստավստահաբար չէր սպաննած մէկը: Բայց ան այս պատուիրանը,
պատուիրանը, ինչինչպէս նաեւ
նաեւ միւս պատուիրանները միայն տառացիօրէն
հասկցած էր. չէր փորձած եւ չէր յաջողած ներթափանցել
անոնց ներքին ծալքերուն: Աստուածաշնչական հասկացողուհասկացողութեամբ մարդասպանութիւնը` զէնքով կամ դանակով մարդը
սպաննելը չէ միայն: Մարդը ատելն ալ մարդասպանութիւն է.
«Ով որ իր եղբայրը
(Ա.Յովհաննէս
եղբայրը կ’
կ’ատէ` մարդասպան է»
է» (Ա.Յովհաննէս
3.15): Մենք մարդասպա՞ն ենք: Եթէ մեր կեանքին մէջ կայ անձ
մը որուն չենք սիրեր` մարդասպան կը նկատուինք: ՏակաՏակաւին.ւին.Քինախնդիր եղողը մարդասպան է: Ուրիշին վնաս հասհասցընելու համար բախտագուշակի դիմողը մարդասպան է:
Վիժում ընողը կամ ընել տուողը կամ անոր համաձայն
գտնուողը մարդասպան է: Մարդու մը կեանքը վտանգողը
կամ մարդուն վտանգ մը հասնելուն համար ուրախացողը
մարդասպան է: Իր հակառակորդին մահը ցանկացողը մարմարդասպան է: Իր թշնամիին մահուան համար կամ անոր պապատահած մէկ դժբախտութեան համար ուրախացողը մարդաս
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պան է: Մարդու մը անունը մրոտողը, զայն անուանարկողը,
անուանարկողը,
բամբասողն ու զրպարտողը մարդասպան է: Մարդու մը
անունն ու համբաւը սպաննելը` մարդասպանութիւն չէ՞:
Եւ դեռ, եթէ հիւանդի մը կեանքը փրկելու կարելիութիւնը
ունէինք ու չըրինք` մարդասպան ենք: Եթէ կծու խօսքով վիվիրաւորեցինք մարդու մը սիրտը` մարդասպան ենք: Եթէ մէկու
մը հոգեկանը քանդեցինք` մարդասպան ենք: Եթէ մէկու մը
ճիշդը չքարոզեցինք կամ չխօսեցանք ու զինք ճշմարտութենէն
հեռացուցինք` մարդասպան ենք: Եթէ չարիք հասցուցինք
մէկու մը կամ քաջալերեցինք մէկը որ չարիք հասցնէ իր
նմանին` մարդասպան ենք:
Եթէ անհոգ գտնուեցանք մեր զաւակներու քրիստոնէաքրիստոնէական դաստիարակութեան հանդէպ` մարդասպան ենք: Եթէ
չառաջնորդեցինք զանոնք եկեղեցի` մարդասպան ենք: Եթէ
Տիրոջ մարմինն ու արիւնը ճաշակելու հաւատքը չփոխանցեչփոխանցեցինք անոնց` մարդասպան ենք:
ենք: Եթէ չառաջնորդեցինք
զանոնք Աստուածաշունչ կարդալու եւ այդտեղ գրուածին
հաւատալու ու կառչելու` մարդասպան ենք:
Եթէ մէկու մը գայթակղութեան պատճառ դարձանք`
մարդասպան ենք: Եթէ անձի մը եկեղեցիէն հեռացման
պատճառ դարձանք` մարդասպան ենք: Եթէ անհատի մը
հաւատքի կործանման
կործանման պատճառ եղանք` մարդասպան ենք:
Եթէ մեր նմանին աղօթական կեանքի խանգարման պատճառ
հանդիսացանք` մարդասպան ենք: Եթէ մեր կեանքով, խօսխօսքով կամ գործով ուրիշի մը Աստուծմէ հեռացման պատճառ
եղանք` մարդասպան ենք:
Եթէ անհոգ գտնուեցանք մեր կամ մեր ծերացած ծնողնեծնողներուն առողջութեան, կամ մեր խնամքին յանձնուած ոեւէ
մարդու մը առողջութեան հանդէպ` մարդասպան ենք: Եթէ
կրնայինք կեանք մը փրկել եւ չփրկեցինք` մարդասպան ենք:
Եթէ քաջալերեցինք կամ համաձայն գտնուեցանք որ ծնող մը
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բժիշկի մը միջոցաւ իր հաշմանդամ զաւակին կեանքին վերջ
դնէ` մարդասպան ենք:
Եթէ քաղցրութեամբ չվերաբերեցանք ծեր կամ մահուան
անկողինը ինկած մարդուն հետ` մարդասպան ենք: Եթէ յարյարգալից կերպով չվարուեցանք մեր ննջեցեալներուն մարմիննեմարմիններուն հետ` մարդասպան ենք: Եթէ երկիւղածութեամբ չմօտեչմօտեցանք մասունքներուն` մարդասպան ենք:
3) «Մի´
Մի´ շնար»:
շնար»: Շնացող անձը ամուսնական կեանքէն
Ցանկու-դուրս ուրիշին հետ յարաբերութիւն ընողը չէ միայն: Ցանկու
թեամբ մեր նմանին նայիլը` շնութիւն է (Մատթէոս 5.27):
Հեռատեսիլի կամ համակարգիչի վրայ ամօթալի բաներ
դիտել կամ քաջալերել ուրիշները որ դիտեն` շնութիւն է:
Մարմինի ցանկութեան
ցանկութեան դէմ չկռուիլը եւ անոր տեղի տալը`
շնութիւն է: Առանձին եղած թէ ուրիշին հետ եղած ժամանակ
ժամանակնակնիս մարմինին կապուած սխալ գործեր ընելը` շնութիւն է:
Մաքրութեամբ մեր եղբօր կամ քրոջ չմօտենալը` շնութիւն է:
«Մարդ ենք, տկար ենք, հող ենք»
ենք» եւ նման խօսքեր ըսելը,
որոնք
որոնք կրնան մեր նմանը քաջալերել որ մեղքի մէջ իյնայ`
շնու-շնութիւն է: Մեր հագուածքով ուրիշը գայթակղեցնելը` շնու
թիւն է: Աւելորդ ու անյարմար շարժումներ ընելը եւ ուրիշը
մեղքի առաջնորդելը`
առաջնորդելը` շնութիւն է: Բնական սեռային յարաբեյարաբերութենէն դուրս` քրիստոնեային համար անվայել եղող յարայարաու-բերութիւն ընելը` շնութիւն է: Տգեղ պարաշարժումներով ու
րիշը գայթակղեցնելը կամ ուրիշէն գայթակղիլը` շնութիւն է:
4) «Մի´
Մի´ գողնար»:
գողնար»: Գողութիւնը միայն ուրիշէն նիւթական
բան մը գողնալը չէ: Ուրիշէն մտածումեր ու խօսքեր առնելը եւ
զանոնք մեր սեփականութիւնը նկատելը`
նկատելը` գողութիւն է: ՈւրիՈւրիշին հոգեկան խաղաղութիւնը խլելը` գողութիւն է: Ուրիշին
սրտի ուրախութիւնը ցրուելը` գողութիւն է: Ուրիշէն ապրանք
մը առնելը ու զանիկա չվերադարձնելը կամ կիսովին վերավերադարձնելը` գողութիւն է: Ուրիշէն դրամ պարտքի առնելը ու
չվերադարձնելը` գողութիւն
գողութիւն է:
536

Գործատէր ըլլալով եթէ պահանջուած գինէն աւելին
գանձեցիր ապրանքի մը համար` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ
գործիդ մէջ խարդախութիւն ըրիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ
քեզի վստահուած պաշտօնէն օգտուեցար զանիկա շահագորշահագործելով` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ չգիտցող կամ չհասկցող մը
խաբեցիր ապրանք ծախած ատենդ` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ
գործածուած առարկան չգործածուած իբրեւ ներկայացուցիր`
ըրածդ գողութիւն է: Եթէ կեղծ առարկան անկեղծ իբրեւ
գովեցիր` ըրածդ գողութիւն է:
Եթէ Աստուծոյ կողմէ քեզի տրուածէն աղքատին
աղքատին բաժին
չհանեցիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ Աստուծմէ առածդ միայն
դուն քու անձիդ համար գործածեցիր` ըրածդ գողութիւն է:
Եթէ Աստուծոյ փառքը յափշտակեցիր` ըրածդ գողութիւն է:
Եթէ դիրքդ օգտագործեցիր դրամ դիզելու համար` ըրածդ գոգողութիւն է: Եթէ պաշտօնդ օգտագործեցիր հանգստաւէտ պայպայմաններով դուն քեզ շրջապատելու
շրջապատելու համար` ըրածդ գողութիւն
է:
Եթէ ծախսեցիր դրամ մը որ քուկդ չէ` ըրածդ գողութիւն է:
Եթէ քովդ դրուած աւանդին հետ անհոգութեամբ վարուեցար`
ըրածդ գողութիւն է: Եթէ հօրմէդ քեզի ձգուած կտակ մը կամ
ժառանգութիւն մը իւրացուցիր առանց անկէ բաժին հանելու
եղբայրներուդ
եղբայրներուդ ու քոյրերուդ` ըրածդ գողութիւն է:
Եթէ թերացար գործերուդ մէջ եւ քեզմէ պահանջուած
գործը չկատարեցիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ վարձատրուեվարձատրուեցար աւելի քան աշխատեցար` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ քովդ
աշխատող մարդուն վարձքը նուազ տուիր` ըրածդ գողութիւն
է: Եթէ անպէտ բաներու
բաներու վրայ դրամ ծախսեցիր` ըրածդ
գողութիւն է: Եթէ ունեցածդ մսխեցիր` ըրածդ գողութիւն է:
5) «Սուտ վկայութիւն մի´
մի´ տար: Ստախօսութիւնը միայն
սուտ խօսիլը չէ: Անձ մը կրնայ բերնով սուտ չխօսիլ, բայց
անոր կեանքը կրնայ ստութեան կեանք մը ըլլալ: Ո՞ր մէկն է
սուտ կեանքը. հոգեւոր
հոգեւոր ձեւանալ երբ հոգեւոր չենք` ստութիւն
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է: Ապաշխարած ձեւանալ երբ ապաշխարած չենք` ստութիւն
է: Մարդասէր ձեւանալ երբ մարդասէր չենք` ստութիւն է:
Աղքատասէր ձեւանալ երբ աղքատասէր չենք` ստութիւն է:
Ողորմած ձեւանալ երբ ողորմած չենք` ստութիւն է: ՀաւաՀաւատացեալ ձեւանալ
ձեւանալ երբ հաւատացեալ չենք` ստութիւն է:
Կեղծը իբրեւ անկեղծ ներկայացնելը` ստութիւն է: Սուտը
իբրեւ ճշմարիտ պատկերացնելը` ստութիւն է: ՃշմարտուՃշմարտութեան մէկ մասը կամ ամբողջ ճշմարտութիւնը ծածկելը`
ստութիւն է: Իրականութիւնը խեղաթիւրելը` ստութիւն է:
Մեր մեծաւորին կամ գործատիրոջ
գործատիրոջ աչքը մտնելու համար
հաւատարիմ ըլլալ ձեւացնելը` ստութիւն է: Քծնիլ ուրիշը
սիրաշահելու համար` ստութիւն է: Պաշտօնի տիրանալու
համար ուրիշը գովելը` ստութիւն է: Դիրքի հասնելու համար
ուրիշին հաճութիւնը սիրաշահիլ փորձելը` ստութիւն է:
Տակաւին, ստախօսներ կը նկատուին
նկատուին անոնք` որոնք արարդար մարդուն մասին վատ խօսքեր կ’
կ’ըսեն, վախի պատճառով
կ’ուրանան ճշմարտութիւնը, դրամի համար կը զրպարտեն ու
կը ցաւցնեն իրենց նմանը:
Ստախօսներ են հաւատքի քննադատները, հաւատքի
կեանք չապրողները, հաւատացեալները հալածողները,
ամօթի պատճառով իրենց
իրենց հաւատքը ուրացողները, դիրք ու
դրամ չկորսնցնելու համար կամ դիրքի ու դրամի տիրելու
համար կեղծաւորութիւն ընողները:
Ստախօսներ են անոնք` որոնք կը դատեն ուրիշը առանց
անոր յանցապարտութեան փաստերը ներկայացնելու: ՍտաՍտախօսներ են անպարտ մարդը` մեղապարտ հռչակողները,
բարի մարդիկը` չար գոյներով ներկայացնողները:
Ստախօսներ են անոնք` որոնք Քրիստոսի համար վկայվկայութիւն տալու առիթ կ’
կ’ունենան բայց կը քաշուին, կամ կը
վախնան, կամ կ’
կ’ամչնան տալու: Ստախօսներ են անոնք`
որոնք կ’
կ’ուրանան իրենց հետեւորդութիւնը Քրիստոսի,
վախնալով որ ծաղրի ու
ու ծանակի պատճառ կը դառնան:
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Ստախօսներ են անոնք` որոնք սուտ վկայութիւն կու
տան իրենց դրացիին դէմ, կամ բարեկամին դէմ, կամ իրենց
հարազատին դէմ:
Ստախօսներ են անոնք` որոնք կեղծ սէր, կեղծ խոնարխոնարհութիւն, կեղծ հեզութիւն ու համեստութիւն կը ցուցաբերեն
իրենց նմանին հանդէպ:
հանդէպ:
6) «Պատուէ հայրդ ու մայրդ»:
մայրդ»: Մեր երկրաւոր ծնողները
պատկերն են մեր երկնաւոր Ծնողին, եւ ուստի` իր երկրաւոր
ծնողները պատուողը` զԱստուած պատուած կ’
կ’ըլլայ, եւ
զանոնք անարգողը` զԱստուած անարգած կ’
կ’ըլլայ:
Ծնողներ արժանի են ամէն յարգանքի ու ամէն պատիւի,
իսկ զանոնք
զանոնք յարգելն ու պատուելը միայն խօսքով չ’
չ’ըլլար:
Զանոնք յարգած ու պատուած կ’
կ’ըլլանք երբ կը հնազանդինք
անոնց խօսքին, երբ հոգ կը տանինք անոնց յատկապէս երբ կը
ծերանան, երբ թոյլ չենք տար որ նիւթական նեղութեան
մատնուին, երբ կ’
կ’աշխատինք զանոնք ուրախացնել, երբ կը
ջանանք
ջանանք զանոնք օդափոխութեան տանիլ ու զուարճացնել:
Զանոնք յարգած ու պատուած կ’
կ’ըլլանք երբ շնորհակաշնորհակացուցաբե-լութիւն կը յայտնենք անոնց` մեզի հանդէպ իրենց ցուցաբե
րած հոգածութեան համար, երբ իրենց սիրոյն փոխարէն` կը
սիրենք զանոնք, երբ մեր երախտագիտութիւնը կը յայտնենք
անոնց` մեր սիրոյն համար իրենց յանձն առած տառապան
տառապանպանքին, ցաւին, զրկանքներուն ու նեղութիւններուն համար:
Տակաւին, խորին շնորհակալութիւն պէտք է յայտնենք
մեր ծնողներուն եւ երախտապարտ պէտք է ըլլանք անոնց
այն անթիւ գիշերներուն համար որ անքուն հսկած են մեր
վրայ, այն դաստիարակութեան
դաստիարակութեան համար որ ջամբած են մեզի,
այն գուրգուրանքին համար որ տածած են մեզի հանդէպ, այն
խանդակաթ վերաբերմունքին համար որ ցուցաբերած են
մեզի հանդէպ:
Պէտք է պատուենք մեր ծնողները նոյնիսկ անոնց մահէն
ետք: Ի՞նչպէս: Պատուած կ’
կ’ըլլանք զանոնք երբ յաճախ
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հոգեհանգիստ
հոգեհանգիստ կ’
կ’ընենք իրենց համար, երբ մեր անձնական
աղօթքներուն մէջ միշտ կը յիշենք զիրենք, երբ կը մտաբերենք
անոնց խրատներն ու յորդորները եւ կը հնազանդինք անոնց,
երբ տան մէջ կ’
կ’ունենանք անոնց նկարը կախուած ու յարգանյարգանքով կը մօտենանք անոնց, երբ անոնց անունով աղքատին
ողորմութիւն
ողորմութիւն կու տանք ու կարիքաւորին կ’
կ’օգնենք:
7) «Սիրէ´
Սիրէ´ ընկերդ քու անձիդ պէս»:
պէս»: Մեր ընկերը մեր
անձին պէս սիրելը` անոր համար մաղթելն է ինչ որ մեր
անձերուն ու մեր հարազատներուն համար կը մաղթենք:
Զայն մեր անձին պէս սիրելը` մեր անձերուն նեղ պարունապարունակէն դուրս գալով անոր
անոր մասին մտածելն է, անոր համար բան
մը ընելն է, անոր բարիքին համար գործելն է: Պօղոս առաքառաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Միայն մենք մեր մասին չմտածենք: Մեզմէ իւրաիւրա-

քանչիւրը իր շուրջ եղողներով պէտք է հետաքրքրուի` անոնց
բարիքը խորհելով, անոնց հաւատքը ամրապնդելու համար»
համար»

(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 15.2): Ինչպէս պտղատու ծառը պտուղ չի բերեր
ինքն իր համար, այլ կը բերէ ուրիշին համար, նոյնպէս ալ
հաւատացեալ մարդը պէտք չէ ապրի ու գործէ լոկ ինքն իր
համար, այլ նաեւ` իր նմանին համար, իր բարեկամին ու
դրացիին համար, իր հարազատին ու իր ընկերոջ համար:
8) Վերջին
Վերջին կարեւոր նշում մը յաջորդ համարի քննութեան
անցնելէ առաջ: Յիսուս Տասնաբանեայ պատուիրաններէն`
Աստուծոյ հետ առնչութիւն ունեցող պատուիրանները չի
յիշեր, այլ կը յիշէ միայն այն պատուիրանները` որոնք անմիանմիջականօրէն մարդոց հետ կապ ունին, ցոյց տալու համար թէ
մարդը ի՞նչպէս
ի՞նչպէս պէտք է վերաբերի իր նմանին հետ: Իսկ
պատճա՞ռը: Հաւանաբար պատճառը նոյնինքն հրեայ ժողոժողովուրդին, յատկապէս անոնց ղեկավարներուն, ՓարիսեցինեՓարիսեցիներուն, քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն կողմէ
յիշեալ պատուիրաններուն անտեսուած ու մոռցուած ըլլալն
էր: Անոնք այնքա´
այնքա´ն շեշտը դրած էին Աստուծմէ զատ ուրիշ
Աստուած մը չպաշտելու իրողութեան վրայ, որ մոռցած էին
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Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը: Այնքա´
Այնքա´ն իրենց
ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էին Աստուծոյ տասանորդ
տալու հարցին վրայ, որ մոռցած էին ի գործ դնել ողորմուողորմութիւնն ու արդարութիւնը:
արդարութիւնը: Այս իրողութեան չէ՞ որ կ’
կ’ակնարկէ
Յիսուս երբ կ’
կ’ըսէ. «Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորնե´
կեղծաւորնե´ր, Օրէնքի ուսուուսու-

ցիչներ եւ Փարիսեցիներ, որ անանուխին, սամիթին ու չամաչամանին տասանորդը կու տաք, եւ կ’
կ’անտեսէք Օրէնքին կարեւոր
պարտաւորութիւնները, այսինքն` արդարութիւնը, ողորմուողորմութիւնը
թիւնը եւ հաւատարմութիւնը»
հաւատարմութիւնը» (Մատթէոս
(Մատթէոս 23.23): ՎստահաՎստահա-

բար մեծահարուստ երիտասարդն ալ տասանորդ կու տար,
բայց ո՞ւր էր «արդարութիւնը, ողորմութիւնը եւ հաւատարհաւատարմութիւնը»
մութիւնը» անոր կեանքին մէջ: Յիսուսի գործած «անտեսել»
անտեսել»
բառն իսկ ցոյց կու տայ, թէ հրեաները իրենց նմաններուն
հանդէպ
հանդէպ իրենց կատարելիք պարտականութիւնները ամբողամբողջութեամբ անտեսած էին. անոնք կարծէք միայն Աստուծոյ
հանդէպ է որ իրենց պարտականութիւնը կ’
կ’ընէին: Յիսուս
մարդոց կեանքին հետ առնչութիւն ունեցող պատուիրանները
յիշելով, ուզեց ցոյց տալ երիտասարդին եւ մեզի, թէ մեր աստաստուածսիրութիւնը
ուածսիրութիւնը մարդասիրութեամբ միայն կրնայ թարգմանթարգմանուիլ: Յիսուս ուզեց բացայայտել երիտասարդին, թէ իր նմանը
չսիրող մարդը` չի կրնար զԱստուած սիրող մը նկատուիլ:
Փաստը որ մենք զԱստուած կը սիրենք` նոյնինքն մեր մարմարդասիրութիւնն է:

«Երիտասարդը ըսաւ. “Այդ բոլորը պատանութենէս
պատանութենէս ի վեր
պահած եմ. դեռ ի՞նչ կը պակսի ինծի”
ինծի”» (Մատթէոս 19.20):

1) Երբ Յիսուս թուեց պատուիրանները, երիտասարդը
ըսաւ. «Այդ բոլորը պատանութենէս
Իսկապատանութենէս ի վեր պահած եմ»:
եմ»: Իսկապէ՞ս ան բոլոր պատուիրանները պահած էր: Առնենք օրինակ,
Յիսուսի յիշած պատուիրաններէն վերջինը. «Սիրէ´
Սիրէ´ ընկերդ
քու անձիդ պէս»
պէս»: Մեծահարուստ երիտասարդը չէր յաջողած
յաջողած
սիրել իր նմանը իր անձին պէս, փաստօրէն, ան ոչինչ ըրած
էր եւ ոչինչ ուզեց ընել աղքատին, կարիքաւորին ու զրկուազրկուա541

ծին համար: Յիսուս պատուիրեց անոր իր ունեցածը ծախել ու
աղքատներուն բաժնել, բայց անիկա
անիկա չըրաւ Տիրոջ ըսածը, ո´
ո´չ
թէ որովհետեւ Տէրը դժուարին բան պահանջեց իրմէ, այլ
որովհետեւ ինք աղքատասէր չէր եւ մասնաւոր հետաքրքրու
հետաքրքրուտաքրքրութիւն չունէր կարիքի մէջ եղող մարդոց հանդէպ: ԵրիտասարԵրիտասարդը խախտելով «Սիրէ´
պատուիրաՍիրէ´ ընկերդ քու անձիդ պէս»
պէս» պատուիրանը, խորքին մէջ բոլոր պատուիրանները
պատուիրանները խախտած եղաւ,
որովհետեւ Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ, թէ Աստուծոյ բոլոր պատպատուիրանները
ուիրանները խտացած են միակ պատուիրանի մը մէջ, որ է`
«Սիրէ´
Սիրէ´ ընկերդ քու անձիդ պէս»
պէս» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 13.9):
2) Յիսուս գիտէր որ երիտասարդը իր հասկցած ձեւով
հնազանդած էր Աստուծոյ պատուիրաններուն:
պատուիրաններուն: Այսինքն` ան
կը խորհէր որ եթէ երբեք մեղքէն հեռու մնար` կրնար
փրկուիլ. Յիսուս սակայն ցոյց տուաւ անոր, թէ մեղքէն հեռու
մնալը բաւարար չէր, այլ պէտք էր առաքինութիւններ ձեռք
ձգէր:
Ճիշդ է որ ան գողութիւն չէր ըրած, բայց արդեօ՞ք
գողցուածին օգնած էր: Չէ´
Չէ´ր կողոպտած
կողոպտած մէկը, բայց արդեօ՞ք
կողոպտուածին ցաւակից
Չէ´ր հարըսհարըսցաւակից ու օգնական եղած էր:
էր: Չէ´
տահարած ու իրաւազ
իրաւազրկած մէկը, բայց արդեօ՞ք հարստահարստահարուածին ու իրաւազրկուա
իրաւազրկուածին
զրկուածին կողքին կանգնած էր:
Շնութիւն չէ´
չէ´ր ըրած, բայց արդեօ՞ք սրտի ու մտքի կատարեալ
մաքրութեամբ կը մօտենար
մօտենար աղջիկներուն
աղջիկներուն եւ զանոնք իր
քրոջը տեղ կը դնէր: Չէ´
Չէ´ր սպաննած մէկը, բայց արդեօ՞ք
սպաննողներուն ու սպաննուածներուն
սպաննուածներուն համար սգացող սիրտ
ունէր: Չէ´
Չէ´ր խլած իրաւունքը
իրաւունքը մէկու մը, բայց արդեօ՞ք
պաշտպան կանգնած էր իրենց իրաւունքը խլուած անձերուն:
Չէ´
Չէ´ր անարգած իր հայրն ու մայրը,
մայրը, բայց արդեօ՞ք յարգալից
էր բոլոր հայրերուն ու մայրերուն
մայրերուն նկատմամբ:
նկատմամբ: Չէ´
Չէ´ր դժբախդժբախտացուցած մէկը, բայց արդեօ՞ք
արդեօ՞ք դժբախտացածներուն
դժբախտացածներուն զօրազօրավիգ կանգնած էր: Մեղք չէ´
չէ´ր գործած մէկու մը դէմ, բայց
արդեօ՞ք ողորմած եղած էր մարդոց հանդէպ: Կը սիրէր
սիրէր
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զԱստուած, բայց արդեօ՞ք
արդեօ՞ք իր ամբողջ ունեցածը Աստուծոյ
տրամադրութեան ներքեւ դրած էր. եւ եթէ դրած էր, ինչո՞ւ
չկրցաւ բաժնուիլ անոնցմէ ու զանոնք աղքատներուն բաժնել:
3) Երիտասարդը կը պարծենար որ բոլոր պատուիրանպատուիրանները պատանութենէն
պատանութենէն ի վեր պահած էր: Պատուիրանապա
Պատուիրանապապահութեամբ պարծենալը դատապարտելի
դատապարտելի է Աստուծոյ հայեացհայեացքով: Մարդիկ կան որոնք կը վստահին իրենց կատարած չար
գործերուն ու կը հպարտանան անոնցմով: Մարդիկ ալ կան
որոնք կը վստահին իրենց կատարած բարի գործերուն ու կը
պարծենան անոնցմով: Երկուքն ալ հաւասարապէս դատա
դատատապարտելի են Աստուծոյ աչքին:
Մարդիկ
Մարդիկ ի՞նչպէս կրնան պարծենալ իրենց կատարած
բարեգործութիւններով, երբ Աստուած ի´
ի´նքն է որ բարեգորբարեգործութիւն կատարելու շնորհքը կու տայ իրենց (Փիլիպպեցիս
2.13): Ի՞նչպէս կրնան հպարտանալ աղքատներուն իրենց
տուածին համար` երբ իրենց տուածը աղքատներուն ԱսԱստուծմէ առած են: Կարելի՞ բան է Աստուծոյ գանձանակէն
առնելով ուրիշին տալ եւ հպարտանալ որ մենք է որ կու
տանք: Կա՞յ բան մը որ Աստուծմէ չենք առած: Ո՞ր առաքիառաքինութիւնը ունինք որուն տուիչը Աստուած չէ: Ի՞նչ պարգեւ
ունինք որ Աստուծմէ չենք ստացած: Ի՞նչ ունինք որ Աստուծմէ
չենք առած: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Եթէ Աստուծմէ առած ես՝

ինչո՞ւ կը պարծենաս, մէկու մը պէս՝ որ կը խորհի թէ
Աստուծմէ բան առած չէ»
չէ» (Ա
(Ա.Կորնթացիս 4.7):
4) «Դեռ ի՞նչ կը պակսի ինծի»:
ինծի»: Երիտասարդը թէեւ

«հնազանդած»
հնազանդած» էր Աստուծոյ պատուիրաններուն, բայց կարծէք
կը զգար կամ կը գիտակցէր թէ պակաս բան մը կար իր
կեանքին մէջ: Ան կ’
կ’անդրադառնար թէ տակաւին ընելիք
ունէր: Յիսուս յայտնեց իրեն իր ընելիքը, բայց ան դժբախտադժբախտաբար չընդառաջեց: Երկու բան կը պակսէր իրեն` ունեցածը
ծախել եւ աղքատներուն տալ եւ հետեւիլ Յիսուսին:
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Մենք ալ նոյն հարցումը պէտք է հարցնենք
հարցնենք Յիսուսին.
«Դեռ ի՞նչ կը պակսի մեզի»:
մեզի»: Որքան ալ նուիրուած ըլլանք
Տիրոջ պատուիրաններուն գործադրութեան` տակաւին պիտի
ըլլան բաներ որոնք պիտի պակսին մեզի: Որքան ալ աճած
ըլլանք մեր հոգեւոր կեանքին ու առաքինութիւններուն մէջ`
միշտ ալ պակասութիւններ պիտի ըլլան մեր
մեր կեանքին մէջ:
Չենք կրնար հասնիլ այնպիսի վիճակի մը որ ալ պակասուպակասութիւն չունենանք:

Յիսուս պատասխանեց. “Եթէ կ’
կ’ուզես կատարեալ ըլլալ,
գնա´,
գնա´, ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն տուր. այդպիսով
երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` հետեւէ´
հետեւէ´ ինծի”
ինծի”»

(Մատթէոս 19.21):
19.21):
1) «Եթէ կ’
կ’ուզես կատարեալ ըլլալ»:
ըլլալ»: Կատարելութեան
հասնելու համար Յիսուս երիտասարդին եւ մեր դիմաց կը
իրեն.-դնէ երկու պայման` օգնել աղքատներուն եւ հետեւիլ իրեն.
ա) Օգնել աղքատներուն: Յիսուս աղքատներուն քիչ բան
տալու մասին չի խօսիր երիտասարդին, այլ` ամբողջ ունեցաունեցածը տալու մասին. «Ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն
տուր»:
տուր»: Մէկը կրնայ խորհիլ, թէ արդեօք կարելի՞ բան է ամէն
ինչ ծախել եւ աղքատներուն տալ: Այո´,
Այո´, կարելի բան է, փասփաստօրէն այդպիսին էր առաջին եկեղեցւոյ կեանքը: Գործք ԱռաԱռաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս հաւատացեալները
հաւատացեալները
իրենց «կալուածներն ու ինչքերը կը ծախէին եւ եկամուտը կը
բաշխէին բոլորին, նայած թէ ո´
ո´վ ինչ բանի պէտք ունէր»
ունէր» (2.44(2.4445),
45), իսկ երկու գլուխ անդին, Ղուկաս խօսելով հաւատացեալհաւատացեալներուն մասին` կ'ըսէ. «Արտ կամ տուն ունեցողները զանոնք

կը ծախէին եւ ծախուածներուն դրամ
դրամը
ամը կը յանձնէին առաքառաքեալներուն, որոնք բաշխումը կը կատարէին` նայած թէ ո´
ո´վ
ինչ բանի պէտք ունէր»
ունէր» (4.34
(4.3434-37):

Դրամը սիրող մարդը` չի կրնար օգնել աղքատներուն:
Նիւթապաշտ մարդը` չի կրնար մարդասիրութեան առաքիառաքինութիւնը ձեռք ձգել: Քրիստոնեայ եւ ինքզինք Քրիստոսի
Քրիստոսի
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հետեւորդ
հետեւորդ նկատող մարդուն կեանքին մէջ աղքատը պէտք է
մնայուն ներկայութիւն դառնայ: Զարեհ Արք. Ազնաւորեանը
Ազնաւորեանը
կ'ըսէ. «Ո՞ւր է աղքատներուն տեղը մեր առաքելութեան մէջ:

Մենք նկատի կ’
կ’առնե՞նք զանոնք, թէ՝ յաճախ նոյնիսկ մեր հօհօրենական տուներու աղքատ ու համեստ
համեստ պայմանները մոռմոռնալով՝ երես կը դարձնենք անոնց, մեր ամբողջ ուշադրութիւ
ուշադրութիւթիւնը, մեր համակրանքը, մեր սրտակցութիւնն
սրտակցութիւնն ու մեր ստրկաստրկական գործակցութիւնը ընծայելով միայն հարուստներուն, յայաջողակներուն, երեւելիներուն, զօրաւորներուն
զօրաւորներուն»:
ներուն»:

Մարդը կարիքը ունի Աստուծոյ ողորմութեան, մանամանաւանդ
ւանդ դատաստանի օրը: Իսկ դատաստանի օրը Աստուծմէ
ողորմութիւն
ողորմութիւն գտնելու
գտնելու ամենէն ապահով կերպը` ուրիշներուն
հանդէպ
հանդէպ ողորմած ըլլալն է, ուրիշներուն ողորմութիւն տալն է:
Իր նմանին հանդէպ ողորմած
ողորմած եղողը, դատաստանի օրը
պիտի վայելէ Աստուծոյ ողորմութիւնը, ինչպէս Աստուծոյ
խօսքը
խօսքը կ'ըսէ. «Ողորմած մարդուն պարագային` Աստուծոյ

ողորմութիւնը
ողորմութիւնը պիտի յաղթանակէ դատաստանի ատեն»
ատեն»

(Յակոբոս 2.13):
Մի առարկեր թէ չես կրնար աղքատներուն
աղքատներուն օգնել քանի
հարուստ չես:
չես: Հարստութենէն աւելի, պէտք է կա´
կա´մք ու
փափա´
փափա´ք ունենալ որպէսզի կարենաս օգնել աղքատներուն:
աղքատներուն:
Եթէ դրամ չես կրնար տալ աղքատին, ժպի՞տ ալ չես կրնար
տալ ժպիտի կարիքը ունեցողին: Այսօր քիչ մարդիկ դրամի
կարիքը ունին, բայց շա՜տ է թիւը այն մարդոց որոնք
քաջալերական անոյշ խօսք մը լսելու կարիքը ունին: Աղքատ
ու տնազուրկ
տնազուրկ մարդիկ դրամէ աւելի, զիրենք սիրող ու
հասկցող
հասկցող սրտի պէտք ունին: Ուստի, գրպանդ բանալէ առաջ՝
սիրտդ բաց լսելու: Դրամ տալէ առաջ՝ ժամանակ տուր
սիրելու եւ գուրգուրալու: Եթէ դրամ տաս առանց սէր ու
ժամանակ տալու,
տալու, կը նշանակէ թէ տակաւին չես հասկցած թէ
ի´նչ է աղքատասիրութիւնը:
աղքատասիրութիւնը:
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Սարգիս Շնորհալին կ'ըսէ. «Թող ոչ ոք
ոք աղքատութեան

պատճառով հեռու մնայ ողորմածութենէն,
ողորմածութենէն, որովհետեւ
արտաքնապէս կրնայ ոչինչ ունենալ, սակայն ինչ որ
բնութենէն է լիովին եւ կատարեալ կերպով ունի: Բացի
կամքէն ոչինչ կրնայ մարդս ետ կեցնել ողորմութիւն ընելէ,
ո´չ ժամանակը, ո´
ո´չ չքաւորութիւնը եւ ո´
ո´չ ալ հակառակ
հակառակ
բաներ:
Եթէ ոսկի չունիս ողորմելու, սակայն ձեռք ունիս, որով
կրնաս կարօտեալներուն օգնել եւ վտանգուածներուն
կարիքները հոգալ:
Եթէ արծաթ չունիս, սակայն խօսք ունիս, որ աւելի
պատուական է քան արծաթը, որով ընկերոջդ ցաւը կը
մխիթարես, սգաւորին սուգը կը սփոփես եւ մեղաւորը
մեղաւորը
խրատելով դարձի կը բերես:
Եթէ հաց չունիս որպէսզի աղքատը կերակրես, սակայն
լեզու ունիս, որով հոգեւոր հացը կը քաղցրացնես անոր,
աստուածային ըմպելին կը մատռուակես եւ հասարակաց
օգտին համար աղօթք կը մատուցանես:
Եթէ զգեստ չունիս որով մերկը հագցնես, սակայն
արցունք ունիս թափելու համար խեղճին, մերկին ու
աղքատին վրայ:
Եթէ յարկեր չունիս օտարը անոնց տակ ընդունելու, բայց
կրնաս բաժակ մը ջուր խմցնել եւ հիւրերուն սպասարկել:
Եթէ հիւանդը դարմանելու կարողութիւն չունիս, սակայն
ոչ մէկ բան կ'արգիլէ քեզի որ հիւանդտեսի երթաս:
Եթէ բանտարկեալը ազատելու պէտք եղած գումարը
չունիս, սակայն ոտք ունիս անոր մօտ երթալու եւ զայն
տեսնելու, քաջալերելու, մխիթարելու եւ անոր ցաւակցելու,
հառաչելու եւ Աստուծոյ աղաչելու անոր ազատութեան
համար, վշտակից ըլլալու անոր վիշտերուն եւ արձակիչ`
կապանքներուն:
կապանքներուն:
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Այս բոլորը հարստութենէն նուազ ողորմութիւն չեն,
միայն թէ յօժարութեամբ կատարուին, որովհետեւ Աստուած
ոչ թէ տրուածին կը նայի, այլ յօժար կամքին: Եթէ այս տեսնէ,
նուազը աւելի կը յարգէ քան աւելորդներէն տրուածը, ինչ որ
յայտնի է այն այրի կնոջմէն, որ իր ունեցած երկու
երկու լումաները
գանձանակին մէջ նետեց, եւ որուն համար Տէրը ինք վկայեց
ըսելով.ըսելով.- Վստա´
Վստա´հ գիտցէք, որ այս թշուառ այրին բոլորէն շատ
դրամ նետած եղաւ գանձանակին մէջ, որովհետեւ միւսները
իրենց աւելորդ գումարներէն նետեցին, մինչ անիկա,
հակառակ չքաւոր ըլլալուն, ինչ որ ունէր`
ունէր` նետեց, իր ամբո´
ամբո´ղջ
ապրուստը»
ապրուստը» (Մարկոս 12.4312.43-44):
Կը տեսնե՞ս որ Աստուած սրտի յօժարութեան կը նայի եւ
ո´չ թէ տրուածին մեծութեան, որովհետեւ եթէ փոքրագոյն
մեղքերուն (դատարկ խօսքերու, անառակ նայուածքի եւ
բամբասանքի) համար դատաստան պիտի պահանջուի
մեզմէ, որքա՜ն աւելի դատաստանի օրը մենք պիտի
վարձատրուինք ու մեծարուինք, շահաւէտ բաներ խօսելու եւ
խրատելու, ցաւակից ըլլալու, հիւանդտեսի երթալու, եւ
ողորմութեան ցանկութիւն ունենալու համար, թէեւ այս
բոլորը ոմանց համար փոքր կը թուին, սակայն ասոնցմով
արքայութիւնը կը ժառանգենք
ժառանգենք եւ ողորմածներուն խոստացխոստացուած բարիքներուն կ'արժանանանք, մեր Տիրոջ Յիսուս
Քրիստոսի շնորհքով եւ մարդասիրութեամբ»:
մարդասիրութեամբ»:

Աստուծոյ մեզի տուածին հետ բաղդատած` մեր տուածը
մարդոց ոչինչ է: Մենք ի՞նչ կու տանք աղքատին, ի՞նչ կ'ընենք
աղքատին համար: Հագուստի կտո՞ր մը կու տանք.
տանք. Աստուած
իր Որդիին արիւնով ճերմկցուած պատմուճանը կը շնորհէ
մեզի: Գաւաթ մը ջո՞ւր կու տանք. Աստուած կենսատու Գետը
կը պարգեւէ մեզի: Օր մը կամ երկու օր տնազուրկ մը մեր
տո՞ւնը կ'առնենք. Աստուած երկնային յաւիտենական բնաբնակարաններ կը խոստանայ
խոստանայ մեզի: Մեր տուածով ժամանակաժամանակաւոր ուրախութի՞ւն կը պատճառենք. Աստուած յաւերժական
547

երջանկութիւն ու ցնծութիւն վերապահած է մեզի: Մենք
Մենք
աղքատին ձեռքին
ձեռքին մէջ դրա՞մ կը դնենք.
դնենք. Աստուած մեր սրտին
մէջ կը հաստատէ իր Որդիին փրկութիւնը, մեր մտքին մէջ`
անոր խաղաղութիւնը, իսկ մեր հոգիին մէջ` անոր մաքրումաքրութիւնն ու սրբութիւնը:
Սիրելիներ, պէտք է ողորմինք երկրի վրայ
վրայ եղողին,
որպէսզի երկինքի մէջ Եղողը ողորմի մեզի:
մեզի:
բ) Հետեւիլ Քրիստոսի: Քրիստոսի կրնան հետեւիլ միայն
անոնք` որոնք կապուած չեն նիւթական այս աշխարհին, ահա
թէ ինչու Յիսուս երիտասարդին նախ պատուիրեց
պատուիրեց որ իր
ունեցածը
ունեցածը բաժնէ, եւ անկէ յետոյ միայն իրեն հետեւի:
Յիսուս հրաւիրեց երիտասարդը հետեւելու իրեն, այլ
խօսքով` հետեւելու իր քայլերուն եւ իրեն նման սուրբ կեանք
ապրելու, ծառայութեան կեանք ապրելու, մարդասէր ու աղաղքատասէր ըլլալու: «Հետեւէ´
Յիսուս ըսել
ետեւէ´ ինծի»
ինծի» բառերով, Յիսուս
կ’ուզէր. «Հետեւէ ինծի մնայուն կերպով, հետեւէ
հետեւէ ինծի

հաւատարմութեամբ, հետեւէ ինծի ուրախութեամբ,
ուրախութեամբ, հետեւէ
ինծի յօժարութեամբ: Հետեւէ սիրոյս` որպէսզի
որպէսզի հետագային
դառնաս վկա´
վկա´ն սիրոյս: Հետեւէ քարոզած
քարոզած Աւետարանիս`
որպէսզի հետագային դառնաս պատմի
պատմի´
մի´չը Աւետարանիս:
Աւետարանիս:
Հետեւէ պատգամած փրկութեանս` որպէսզի հետագային
դառնաս տարածի´
տարածի´չը փրկութեանս: Հետեւէ խոնարհութեանս
օրինակին եւ խոնարհ եղիր ինծի պէս, որովհետեւ
արքայութիւնը խոնարհներուն տեղն է:
է: Հետեւէ ինծի եւ ինծի
պէս օգնական եղիր անօգնականին, պաշտպան եղիր`
անպաշտպանին, տէր
տէր կեցիր անտէր եղողին
եղողին»:
ղին»: Տակաւին, երբ
Յիսուս երիտասարդը կը հրաւիրէ հետեւելու իրեն` զայն
հրաւիրած կ’
կ’ըլլայ հետեւելու իր խօսքերուն, հաւատալու իր
խոստումներուն, գործադրելու իր պատուիրանները:
Մարկոսի համաձայն, Յիսուս երիտասարդը կը հրաւիրէ
իր խաչը առնելու եւ իրեն
իրեն հետեւելու. «Ա´ռ խաչդ եւ հետեւէ
ինծի»
ինծի» (Մարկոս 10.21): Ուշագրաւ է որ Յիսուս խաչ կամ խաչը
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ըսելու փոխարէն` խաչդ կ’
կ’ըսէ: Սա ցոյց կու տայ թէ
իւրաքանչիւր անձ իրեն յատուկ խաչ մը ունի: Մէկը միւսին
խաչը կրել չի կրնար: Ամէն մէկը ինքն իր խաչը պէտք է կրէ:
Ի՞նչ պէտք է հասկնալ խաչը առնել եւ Քրիստոսի հետեւիլ
խօսքով: Այս մասին տարբեր առիթով մը հետեւեալը ըսած
ենք.ենք.Խաչը շալկելն ու Քրիստոսի հետեւիլը ուրիշ բան չէ եթէ
Խոր-ոչ Յիսուսի սէրը եւ Յիսուս իբրեւ սէր տանիլ աշխարհին: Խոր
քին մէջ, խաչը շալկելը` Խաչեալը շալկել կը նշանակէ. զայն
զայն
շալկել ու աշխարհին
աշխարհին տանիլ կը նշանակէ. զայն աշխարհին
ծանօթացնել կը նշանակէ: Խաչը շալկելը` յանձն առնելն է
ամէն զոհողութիւն, ուրիշները Քրիստոսի բերելու համար:
«Ա´ռ խաչդ եւ հետեւէ´
հետեւէ´ ինծի»:
ինծի»: Խաչը շալկելով Խաչեալին
հետեւիլը տկարութիւն եւ վեհերոտութիւն չէ ինչպէս ոմանք
կը կարծեն: Խաչը շալկելը տկար եւ վեհերոտ մարդու գործ չէ:
Խաչ կրնան շալկել միայն անոնք՝ որոնք զօրաւոր են իրենց
հաւատքին մէջ: Հերոսութի´
Հերոսութի´ւն է խաչ շալկելը:
«Ա´ռ խաչդ եւ հետեւէ´
հետեւէ´ ինծի»:
ինծի»: Երբ կը բամբասուինք ու
լուռ կը մնանք` ատիկա
ատիկա խաչը շալկել ու Քրիստոսի հետեւիլ
հետեւիլ է:
Երբ մարդիկ մեզ կը չարախօսեն, բայց անոր փոխարէն մենք
մենք
կը բարեխօսենք անոնց համար` ատիկա
ատիկա խաչը շալկել ու
Քրիստոսի հետեւիլ է: Երբ բարին կը ցանկանք մեզի չարիք
ցանկացողին համար` ատիկա
ատիկա խաչը շալկել ու Քրիստոսի
հետեւիլ է: Այլ բացատրութեամբ, խաչը շալկելը` կեանքի
կեանքի
անարդարութիւններն
անարդարութիւններն ու անիրաւութիւնները սիրով ու
համբերութեամբ տանիլն է:
«Ա´ռ խաչդ եւ հետեւէ´
հետեւէ´ ինծի»
ինծի» խօսքով, Քրիստոս խաչախաչակրութեան կոչ մը չէ´
չէ´ որ կ’
կ’ուղղէ մեզի, այլ խաչասիրութեան:
Խաչեալը չսիրողը չի´
չի´ կրնար անոր խաչը շալկել ու հետեւիլ
անոր: Խաչը առնելն ու Քրիստոսի
Քրիստոսի հետեւիլը սիրոյ նշան է:
ԶՔրիստոս սիրող մա´
մա´րդը միայն կրնայ իր խաչը առնելով
Քրիստոսի հետեւիլ: Խաչին կողմէ շալկուողնե´
շալկուողնե´րը միայն
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կրնան խաչը շալկել: Խաչէն օրհնութիւն ստացողնե´
ստացողնե´րը միայն
կրնան Աստուծոյ օրհնութիւնը եւ զԱստուած իբրեւ օրհնուօրհնութիւն տանիլ օրհնակարօտ մարդկութեան:
«Ա´ռ խաչդ եւ հետեւէ´
հետեւէ´ ինծի»:
ինծի»: Խաչը առնելն ու Խաչեալին
հետեւիլը, պատերազմի յայտարարութի
յայտարարութի´
րարութի´ւն է Սատանային
դէմ: Անոր դիմաց ճակատ բանալ է: Անոր մարտահրաւէր
կարդալ է:
«Ա´ռ խաչդ եւ հետեւէ´
հետեւէ´ ինծի»:
ինծի»: Խաչը շալկելով Քրիստոսի
հետեւիլը, աղօթելն է կեանքին համար
համար անոնց՝ որոնք մեր
կեանքը խլել կը ցանկան: Բաղձալն է յաջողութիւնը անոնց՝
որոնց բաղձանքը մեզ անյաջող տեսնելն է: Ուրախացնելն է
անոնց՝ որոնց ուրախութիւնը մեզ տրտմած գտնելն է:
Զոհուիլն է անոնց համար՝ որոնք մեզ զոհել կ’
կ’ուզեն իրենց
անձնական ամենաչնչին շահին համար:
համար: Չե´
Չե´նք կրնար այս
բոլորը ընել եթէ չունինք Խաչեալին մեծ սէրը: Ո՞րն է
մեծագոյն սէրը: «Մեծագոյն սէրը այն սէրն է, որով մարդ
ինքզինք կը զոհէ իր բարեկամներուն համար»
համար» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս
15.13): Քրիստոս ինքզինք զոհեց մեզի համար, ո´
ո´չ միայն անոր
համար որ մեծագոյն սէր մը ունէր
ունէր մեզի հանդէպ, այլ նաեւ ու
մանաւանդ անոր համար, որ մեզ նկատի ունէր իբրեւ իր
մեծագոյն սէրը:
«Ա´ռ խաչդ եւ հետեւէ´
հետեւէ´ ինծի»:
ինծի»: Խաչը շալկելն ու Յիսուսի
հետեւիլը, խաչով իրագործուած փրկութեան աւետիսը տատարածելն է ամենուրեք: Իրաւ քրիստոնեան
քրիստոնեան պարտի Քրիստոսի
օգնականն ու գործակիցը ըլլալ: Իսկ Քրիստոսի գործակիցը
ըլլալ, կը նշանակէ Քրիստոսի գործը յառաջ տանիլ: Աստուած

«Քրիստոսի միջոցաւ մեզ իրեն հետ հաշտեցուց եւ նաեւ
պաշտօն տուաւ մեզի՝ ուրիշներն ալ հաշտութեան բերելու»
բերելու»

(Բ.Կորնթացիս 5.18): Աստուծոյ հետ հաշտուելով մեր պարպարտականութիւնը
տականութիւնը իր աւարտին չի հասնիր, ընդհակառակը,
ատիկա կը կրկնապատկուի եւ նոր թափ կը ստանայ: ԱստուԱստուծոյ հետ հաշտուիլն ու ուրիշները հաշտութեան բերելը՝ խաչը
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առնելն ու Քրիստոսի հետեւիլն
հետեւիլն է: Քրիստոսի նուիրուողը՝
մարդոց փրկութեան աշխատանքին է որ նուիրուած
նուիրուած կ’
կ’ըլլայ:
«Ա´ռ խաչդ
խաչդ եւ հետեւէ´
հետեւէ´ ինծի»:
ինծի»: Խաչը զոհողութեան
նշանակ է: Ուրեմն խաչը առնել ու Քրիստոսի հետեւիլը`
Աստուծոյ փառքին ու մարդոց բարիքին համար սիրով
զոհողութիւններ յանձն առնելն է: Տակաւին, խաչը առնել ու
Քրիստոսի հետեւիլը` կեանքի նեղութիւնները յօժարակամ
տանիլն է, դժուարին
դժուարին պահերը հոգեկան գոհունակութեամբ
տանիլն է, փորձութիւններուն դէմ պայքարիլն ու անոնց
յաղթելն է:
2) «Այդպիսով երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս»:
ունենաս»:
Մեծահարուստ երիտասարդը երկրի վրայ գանձ ունէր բայց
երկինքի մէջ գանձ չունէր: Յիսուս անոր պատուիրեց հրաժահրաժարիլ երկրի վրայ իր ունեցած գանձէն` եթէ երբեք կ’
կ’ուզէր
երկինքի մէջ գանձ ունենալ: Այս երկընտրանքը մեր ալ դիմաց
կա´մ երկինքի մէջ, եւ կամ`
դրուած ունինք.ունինք.- Գանձ դիզել կա´
երկրի վրայ: Ընտրել կա´
կա´մ դրախտի ճամբան, եւ կա´
կա´մ`
դժոխքի ճամբան: Կառչիլ կա´
կա´մ աննիւթականին, եւ կա´
կա´մ`
նիւթականին: Չենք կրնար թէ´
թէ´ դրամին եւ թէ´
թէ´ Աստուծոյ ծածառայել (Մատթէոս 6.24): Չենք կրնար թէ´
թէ´ երկնայինին եւ թէ´
թէ´
երկրայինին
երկրայինին հետեւորդ ըլլալ: Մեր ձեռքին մէջ դրամ ունենալը
սխալ չէ, սխալը այն է երբ դրամը ինք մեզ ունի իր ձեռքին մէջ:
Մեր ունեցածը վայելելը սխալ չէ, սխալը մեր վայելքը
վայելքը մեր
ունեցածին մէջ տեսնելն է:
Ի՞նչ է այն գանձը որ հաւատացեալ ու աղքատասէր մարմարդը պիտի ունենայ արքայութեան մէջ: Այդ գանձը առաջին
հերթին Քրիստոս ինքն է: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ
«աներեւակայելի գանձ մըն է Քրիստոս»
Քրիստոս» (Եփեսացիս
(Եփեսացիս 3.8): Այդ
գանձը Քրիստոսի սէրն է. հաւատացեալներ երկինքի մէջ պիպիտի վայելեն Քրիստոսի սէրը: Այդ գանձը Քրիստոսի կողմէ
հաւատացեալներուն տրուելիք ուրախութիւնն է, երջանկուերջանկութիւնն է, հանգիստն է, խաղաղութիւնն է: Այդ գանձը մեր
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երկնաւոր Հօր քաղցր ներկայութիւնն է, անոր տաքուկ շունչն
է: Այդ գանձը Սուրբ
Սուրբ Հոգիին հաղորդակցութիւնն է, լեցունուլեցունութիւնն է, առաջնորդութիւնն է: Այդ գանձը Աստուածամօր
սիրալիր ներկայութիւնն է, գթառատութիւնն է, գորովն է: Այդ
գանձը հրեղէն բարի էակներուն դասակցութիւնն է, գործակգործակցութիւնն է:
3) Յիսուս երիտասարդէն իր հարստութենէն հրաժարիլ
պիտի չպահանջէր եթէ երբեք անոր մօտ դրամասիրութիւն
չգտնէր, դրամին վստահելու ախտը չտեսնէր: Հարուստ էր
Զակքէոս: Յիսուս սակայն անկէ չպահանջեց որ հրաժարի իր
հարստութենէն,
հարստութենէն, որովհետեւ անոր մօտ դրամասիրութիւն
չգտաւ: Ինչպէս բժիշկը կը քննէ քովը եկողները եւ իւրաքանիւրաքանչիւրին իրեն յատուկ կամ իրեն օգտակար դեղը կու տայ,
նոյնպէս ալ, Յիսուս ամէն մարդու իրեն օգտակար եղող
պատուէրը կու տայ: Ան քննեց երիտասարդին սիրտը ու
պատուիրեց անոր հրաժարիլ իր ունեցածէն, եւ քննեց
Զակքէոսին սիրտը եւ նման պատուէր տալու կարիքը չզգաց:

«Երիտասարդը երբ ասիկա լսեց` տրտումտրտում-տխուր գնաց,
որովհետեւ շատ հարուստ էր»
(Մատթէոս 19.22):
էր» (Մատթէոս

1) Ան մեծ հարստութիւն ունէր, բայց իր հարստութիւնը
չէր որ արգելք կեցաւ իրեն, այլ` իր հարստասիրութիւնը, իր
կապուածութիւնը իր հարստութեան: Առատ դրամ ունենալը
պատճառ մը չէ որ չօգնենք
չօգնենք աղքատներուն,
աղքատներուն, ընդհակառակը`
անիկա պատճառ մըն է որ լայնօրէն օգնենք անոնց: Յովհան
Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. «Աբրահամ մեծ հարստութիւն

ունէր, բայց միաժամանակ հիւրասէր
հիւրասէր ու աղքատասէր էր,
ուրեմն, հարստութիւն ունենալը պատճառ պէտք չէ դառնայ
որ մարդիկ չըլլան հիւրասէր
հիւրասէր ու աղքատասէր
աղքատասէր»:
սէր»: Ոսկեբերան
Հայրապետը նաեւ կ'ըսէ. «Տէրը չարգիլեց մարդոց հարուստ
ըլլալ, այլ իրենց հարստութեան ստրուկը դառնալը արգիլեց:
Հոն ուր կարիքը կայ որ օգտագործենք
օգտագործենք մեր հարստութիւնը`
պէտք է օգտագործենք, եւ ո´
ո´չ թէ պարզապէս անոր
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պահապանները ըլլանք: Ստրուկ
Ստրուկ մարդը պարզապէս իր
հարստութեան պահապանն է, իսկ մեծ ու ազատ մարդը` իր
հարստութիւնը օգտագործողն է ուրիշներու
ուրիշներու կարիքներուն
համար»:
համար»:
2) Մեծահարուստ երիտասարդը զոր կը պարծենար թէ իր
պատանութենէն պահած էր պատուիրանները` չէր սիրեր
աղքատները: Եթէ կը սիրէր` ինչո՞ւ
ինչո՞ւ չուզեց օգնել անոնց:
Որքան աղքատներուն օգնելը կարեւոր է, նոյնքան կարեւոր է
զանոնք սիրելը: Մարդիկ կրնան աղքատին օգնել առանց զայն
սիրելու (Ա.Կորնթացիս 13.3): Նման բան ընելը ո´
ո´չ Աստուծոյ
փառք կը բերէ, եւ ո´
ո´չ ալ մեզ վարձատրութեան արժանի կը
դարձնէ: Ոեւէ բան որ սիրոյ արտայայտութիւն չէ` Աստուծոյ
մօտ ընդունելի չ’
չ’ըլլար:
3) «ՏրտումՏրտում-տխուր գնաց»:
գնաց»: Երիտասարդը լսեց Յիսուսի
հրաւէրը բայց չընդառաջեց անոր: Ան նախընտրեց երկրի
վրայ իր ունեցած գանձը քան երկինքի մէջ իրեն տրուելիք
գանձը: Ան գերադասեց երկրայինը քան երկնայինը: Գալով
Գալով
մեզի, ո՞ր մէկն է մեզի համար առաջնահերթը. երկի՞նքը, թէ`
երկիրը. ժամանակաւոր այս կեա՞նքը, թէ` գալիք անժամաանժամանակ կեանքը:
4) «ՏրտումՏրտում-տխուր գնաց»:
գնաց»: Երիտասարդը տրտմեցաւ ու
տխրեցաւ երբ լսեց Յիսուսի խօսքը: Տրտմեցաւ երբ լսեց թէ
պէտք էր ամէն ինչ ծախէր ու աղքատներուն տար: Ան` որ
եկած էր երկինքի ուրախութիւնը ժառանգելու, ահա տրտմետրտմերես կը թողու ու կը հեռանայ: Ան` որ եկած էր ձեռք ձգելու
երկնային մխիթարութիւնը, ահա սգաւորի մը պէս կը հեռահեռանայ: Ան` որ եկած էր յաւիտենական հանգիստը ժառանգելու,
ահա անհան
անհանգիստ դարձած կը մեկն
մեկնի:
կնի:
5) «ՏրտումՏրտում-տխուր գնաց, որովհետեւ շատ հարուստ էր»:
էր»:
Շատ հարուստ էր, ահա թէ ինչու չկրցաւ բաժնուիլ իր
հարստութենէն: Եթէ Սարեփթացի որբեւայրի կնոջ նման լոկ
«մէկ բուռի չափ ալիւր»
ալիւր» ունենար` իրեն համար դիւրին պիտի
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ըլլար անկէ հրաժարիլը, ինչպէս Սարեփթացի որբեւայրի
կինը ինք հրաժարեցաւ (Գ.Թագաւորաց 17.817.8-16): Կամ եթէ
այրի կնոջ նման լոկ երկու լումայ ունենար` դարձեալ, իրեն
համար դիւրին պիտի ըլլար անկէ հրաժարիլը, ինչպէս այրի
կինը հրաժարեցաւ (Ղուկաս 21.121.1-4): Բայց ինք մեծահարուստ
էր. իրեն համար դիւրին չէր հրաժարիլ իր հարստութենէն:
հարստութենէն:
Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ մարդուն հարստութիւնը
որքան մեծ ըլլայ` այնքան մեծ կ’
կ’ըլլայ անոր կապուելու
վտանգը, անոր վրայ մեր յոյսը դնելու վտանգը, անոր ստրուկստրուկները դառնալու վտանգը:
Երիտասարդին կեանքի փորձառութենէն կը սորվինք, թէ
աշխարհիկ հարստութիւնը կրնայ
կրնայ մեզ հեռացնել Քրիստոսէ:
Կարեւոր է, հետեւաբար, ուշադրութիւն դարձնել որ մեր
սիրտը չկապուի աշխարհիկ հարստութեան: Միաժամանակ
կը սորվինք, թէ հարստութիւնը որ Աստուծոյ օրհնութիւնն է
մեզի, կրնայ անէծք դառնալ, եթէ երբեք զայն դարձնենք մեր
սիրոյ ու պաշտամունքին առարկան,
առարկան, փոխանակ զԱստուած
դարձնելու մեր սիրոյ ու պաշտամունքին առարկան:
6) Երիտասարդին մօտ անկեղծութիւն
անկեղծութիւն մը կայ կարծէք:
Երբ Յիսուսի պատուէրը լսեց «տրտումՉձեւաւարտում-տխուր գնաց»:
գնաց»: Չձեւա
ցուց որ ուրախացաւ` երբ ինք ուրախ չէր: Չկեղծեց թէ ինք
Քրիստոսի հետեւորդ մը դարձաւ` երբ
երբ չէր ուզեր հետեւիլ
Քրիստոսի: Այսօրուան քրիստոնեաներուն կեանքին մէջ մենք
չենք գտներ այս անկեղծութիւնը: Շատեր կան որոնք ՔրիստոՔրիստոսի հանդէպ մասնաւոր սէր ու հետաքրքրութիւն չունին, բայց
չեն բացայայտեր ատիկա, ընդհակառակը, կը ձեւացնեն թէ
իրենք կը սիրեն Քրիստոսը ու կը վայելեն սէրը Քրիստոսի:
Շատեր կան որոնք այն տպաւորութիւնը կու տան մեզի, որ
իրենք կը հետեւին Քրիստոսի, բայց խորքին մէջ Չարին է որ
կը հետեւին. կ’
կ’ուզեն ցոյց տալ մեզի թէ իրենք Քրիստոսի
կամքն է որ կը կատարեն, բայց իսկութեան մէջ անոնք Չարին
կամքն է որ կը կատարեն:
կատարեն: Պօղոս առաքեալի ժամանակ ալ
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կային այդպիսի քրիստոնեաներ, որոնցմէ կը զգուշացնէ մեզ
առաքեալը. «Չյարաբերիք անոնց հետ՝ որոնք թէպէտ քրիսքրիս-

տոնեայ եղբայր կը կոչուին, բայց կա՛մ պոռնկութիւն կ'ընեն,
կամ կռապաշտ են, կա՛մ ագահ կամ բամբասող, կա՛մ գինեմոլ
եւ կամ յափշտակող:
յափշտակող: Այնպիսիներուն հետ նոյնիսկ սեղան մի՛
նստիք»
նստիք» (Ա.Կ
(Ա.Կո
Ա.Կորնթացիս 5.11):
«Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ. “Վստահ գիտցէք, որ
հարուստը շատ դժուար երկինքի արքայութիւն պիտի մտնէ:
Աւելին ալ կ’
կ’ըսեմ ձեզի.ձեզի.- Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի
ծակէն կը մտնէ, քան հարուստը` Աստուծոյ
Աստուծոյ արքայութիւնը”
արքայութիւնը”»
(Մատթէոս 19.2319.23-24):
1) Երիտասարդին մեկնումէն ետք, Յիսուս բացատրեց
աշակերտներուն թէ հարուստներուն համար դժուար է երերկինքի արքայութիւն մտնելը: Հաւանաբար այս խօսքը ըսաւ,
որպէսզի զգուշացնէր աշակերտները որ հետագային հարըսհարըստութիւն ձեռք ձգելու ետեւէ չըլլային:
2) «Հարուստը շատ դժուար երկինքի արքայութիւն պիտի
մտնէ»
մտնէ» խօսքը, քաջալերանք մըն էր աշակերտներուն համար,
որոնք աղքատ անձեր էին, որպէսզի բնաւ չզղջային իրենց
ամբողջ ունեցածը ձգած եւ Յիսուսի հետեւած ըլլալնուն
համար (Մատթէոս 19.27):
3) Յիսուս իր տուեալ
տուեալ խօսքով ուզեց յստակ դարձնել իր
աշակերտներուն եւ բոլորիս, թէ հարստութիւնը մեծ արգելք
Որ-կրնայ ըլլալ մեզի` արքայութիւն տանող ճամբուն վրայ: Որ
քան քիչ ըլլայ մեր հարստութիւնը` այնքան քիչ կը հանդիհանդիպինք արգելքներու ու խոչընդոտներու դէպի արքայութիւն
մեր գնացքին ընթացքին:
4) «Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ,
քան հարուստը` Աստուծոյ արքայութիւնը»:
արքայութիւնը»: Յիսուս այս խօսխօսքը ըսաւ, պատկերացնելու համար թէ որքան դժուարին է
հարուստի մը համար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել:
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Յիսուս ասեղի ծակին մասին կը խօսի, ցոյց տալու համար
համար թէ
արքայութեան դուռը շատ նեղ է հարուստներուն դիմաց:
«Պարան»
Պարան»ը հաստ կ’
կ’ըլլայ, եւ ուստի` չի կրնար ասեղի ծածակէն մտնել. ասեղի ծակէն կրնայ սակայն մտնել դերձանը կամ
մանած կարաթելը: Պարանը կը ներկայացնէ հարստութիւնհարստութիւններով հաստացած, այլ խօսքով` պարարտացած, փարթամափարթամացած եւ ուռած (հպարտութեամբ լեցուած) մարդիկը, որոնց
համար անկարելի է արքայութիւն մտնել, իսկ ասեղի ծակէն
մտնող դերձանը կը ներկայացնէ «նիհար»
նիհար» մարդիկը, այսինքն
այն մարդիկը` որոնք թօթափած են իրենց անձերուն վրայէն
ամէն տեսակի փարթամութիւն, հարստութեան ամէն ծանրու
ծանրուութիւն, եւ դերձանի նման դարձած են թեթեւ. այսպիսիներուն
համար արքայութիւն մտնելը աւելի դիւրին է:
5) Ինչո՞ւ համար հարուստներուն դժուար է երկինքի
արքայութիւն մտնելը: Բազմաթիւ պատճառներով.պատճառներով.ա) Անոնք իրենց ունեցած դրամը միշտ շահարկութեան
կը դնեն, որպէսզի իրենց դրամը աւելի առատանայ: Նման
գործ կատարելը ինքնաբերաբար մեզ նիւթապաշտ կը դարձնէ
ու կը հեռացնէ արքայութենէն:
բ) Անոնք աղքատներուն օգնելու կամ չօգնելու փորձուփորձութեան դիմաց կը գտնուին, եւ ընդհանրապէս չեն օգներ,
որովհետեւ չեն ուզեր իրենց դրամին պակսիլը տեսնել:
գ) Անոնք անձնասէր ու եսակեդրոն կ’
կ’ըլլան: Հարուստ
մարդուն ուշադրութեան
ուշադրութեան առարկան նոյնինքն իր անձն է:
դ) Անոնց վրայ ժլատութեան փորձութիւնը կը յարձակի:
Փորձութիւն մը, որուն դէմ դնելը շատ դժուար է հարուստին
համար:
ե) Աշխարհային երեւոյթներ կրնան զիրենք հրապուրել եւ
քաշել իրենց կողմը:
զ) Անոնք իրենց յոյսը իրենց ունեցածին վրայ դնելու եւ
իրենց դրամին վստահելու վտանգին դիմաց կը գտն
գտնուին:
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է) Անոնք իրենց երջանկութեան աղբիւրը կը նկատեն
իրենց ունեցած հարստութիւնը:
ը) Անոնք իրենց ապահովութեան պատճառը` իրենց
դրամը կը նկատեն:
թ) Անոնց մէջ կը մեռնի հետաքրքրութիւնը երկինքին ու
երկնայինին հանդէպ:
Այս բոլորը եւ այլ երեւոյթներ, կը դժուարացնեն հարուսհարուստին մուտքը արքայութիւն:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Ո´վ Տէ´
Տէ´ր, մեր Փրկիչն ու մեր Աստուածը.Աստուածը.Թոյլ մի´
մի´ տար որ վստահինք մեր ձեռքի գործեգործերուն, այլ օգնէ որ վստահինք այն գործին զորս Դուն
կատարեցիր խաչին վրայ:
Թոյլ մի´
մի´ տար որ կապուինք աշխարհին, նիւնիւթին ու նիւթականին,
նիւթականին, այլ կապէ մեր սիրտը Քեզի,
Քեզի,
սուրբ երկինքիդ ու երկնային
երկնային ճշմարտութեանց:
Թոյլ մի´
մի´ տար որ մեռնի մեր մէջ աղքատին
հանդէպ սէրը, գուրգուրանքը, կարեկցութիւնը:
կարեկցութիւնը:
Եւ օգնէ որ կարենանք աշխարհի սէրը դուրս
շպրտել մեր սրտէն, որպէսզի կարենանք անշեղօանշեղօրէն հետեւիլ Քեզի:
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Զեբեդէոսի որդիներուն մօր խնդրանքը
(Մատթէոս 20.2020.20-28)

Այն ատեն Զեբեդէոսի որդիներուն մայրը իր զաւակզաւակներուն հետ մօտեցաւ Յիսուսի եւ ծունկի գալով անկէ
բան մը կը խնդրէր:
- Ի՞նչ կ'ուզես,կ'ուզես,- հարցուց Յիսուս:
Անիկա պատասխանեց.
- Խոստացիր, որ իմ այս երկու զաւակներս քու
արքայութեանդ մէջ մէկը աջ կողմդ եւ միւսը ձախ կողմդ
պիտի նստին:
Յիսուս պատասխանեց.
ի´նչ կ'ուզէք: Կրնա՞ք խմել տառա- Չէք գիտեր թէ ի´
տառապանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ, կամ կրնա՞ք
յանձն առնել այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի
մկրտուիմ:
- Կրնանք,
Կրնանք,նանք,- պատասխանեցին անոնք:
Յիսուս ըսաւ անոնց.
- Արդարեւ դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես
պիտի խմեմ եւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես
պիտի մկրտուիմ, բայց իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու
իրաւունքը իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ
անոնց` որոնց համար պատրաստած է:
Երբ միւս տասը աշակերտները լսեցին ասիկա,
բարկացան երկու եղբայրներուն վրայ: Յիսուս բոլորն ալ
իր մօտ կանչեց եւ ըսաւ.
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Գիտէք որ ազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց
հպատակներուն վրայ եւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց
ժողովուրդներուն վրայ: Բայց ձեր պարագային այդպէս
պէտք չէ ըլլայ: Եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ մեծ ըլլալ` պէտք է
ձեր սպասաւորը ըլլայ, եւ եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ առաջին
ըլլալ` պէտք է ձեր ծառան ըլլայ, որովհետեւ
որովհետեւ Մարդու
Որդին, ինքն ալ, չեկաւ ուրիշներու կողմէ սպասաւորու
սպասաւորուրութիւն ընդունելու, այլ սպասաւորելու եւ իր կեանքը շաշատերու համար որպէս փրկագին տալու:
տալու:

«Այն ատեն Զեբեդէոսի որդիներուն մայրը
մայրը իր զաւակնեզաւակներուն հետ մօտեցաւ Յիսուսի եւ ծունկի գալով անկէ բան մը կը
խնդրէր:
- Ի՞նչ կ'ուզես,կ'ուզես,- հարցուց Յիսուս:
Անիկա պատասխանեց.
- Խոստացիր, որ իմ այս երկու զաւակներս քու արքայուարքայութեանդ մէջ մէկը աջ կողմդ եւ միւսը ձախ կողմդ պիտի
նստին»
(Մատթէոս 20.2020.20-21):
նստին» (Մատթէոս
1) Առաջին հերթին եւ ամէն բանէ առաջ, պէտք է հաստահաստատել թէ Աւետարանական այս հատուածին մէջ ամենէն հետահետաքըրքրական, ուշագրաւ ու մեր սրտին մօտիկ ճշմարտութիւնը
նոյնինքն Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրը
կեցուածքն ու վերաբերմունքն է: Ան դիմեց Յիսուսի եւ ծունկի
գալով անոր առջեւ, աղաչեց անոր որ թոյլ տայ, որ իր որդինե
որդինե-րը` Յովհաննէս ու Յակոբոս, իր թագաւորութեան մէջ` նստին
իր աջ ու ձախ կողմը: Մօր մը համար ի՞նչ բան կրնայ աւելի
կարեւոր ըլլալ քան իր զաւակներուն փրկութիւնը: ՅովհանՅովհաննէսի ու Յակոբոսի մայրը, ուզեց իր որդիները Քրիստոսի թաթագաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ կողմը նստած տեսնել:
Ահաւասիկ ճշմարիտ մայր մը. իր որդիներուն փրկութիւնը
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հետապնդող մայր մը. իր որդիները Աստուծոյ թագաւորութագաւորութեան մէջ տեսնել ուզող մայր մը. իր որդիները Աստուծոյ
փառքով զարդարուած
զարդարուած տեսնել փափաքող մայր մը. իր որդիորդիները սուրբ հրեշտակներուն երգակից տեսնել ցանկացող
մայր մը:
Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` իր
զաւակները Աստուծոյ արքայութեան մէջ` Արքային կողքին
տեսնելը
տեսնելը: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը`
փափաքը`
իր զաւակը Աստուծոյ Գառնուկին համար երգող սուրբերուն
շարքերուն մէջ տեսնելը
տեսնելը:
Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրը օրինաօրինակով, թանկագի
թանկագի´
կագի´ն հայ մայրեր, հետապնդեցէք ձեր զաւակնեզաւակներուն փրկութիւնը: Փափաք ունեցէք ձեր զաւակները ՔրիստոՔրիստոսի կողքին տեսնելու
տեսնելու,
լու, Քրիստոսի
Քրիստոսի թագաւորութեան մէջ տեսնետեսնելու,
ու, Քրիստոսի փառքով զարդարուած տեսնելու,
տեսնելու, երկինքի
հրեշտակներուն շարքին տեսնելու:
Աշխատեցէ´
Աշխատեցէ´ք ձեր զաւակներուն փրկութեան համար:
Արցո´
Արցո´ւնք թափեցէք անոնց փրկութեան համար: Ձեր զաւակզաւակներուն փրկութեան համար ձեր թափած արցունքները ԱսԱստուծոյ համար անչափօրէն հաճելի են: Անոնք
Անոնք չեն կրնար
զուր անցնիլ, չեն կրնար ապարդիւն մնալ: Աղօթող մայր ունեունեցող զաւակ մը չի կորսուիր:
Ձեր զաւակները Աստուծոյ կողմէ ձեզի տրուած մեծագոյն
պարգեւներն
պարգեւներն են: Տէ´
Տէ´ր կեցէք այդ պարգեւներուն: Չկորսնցնէ´
Չկորսնցնէ´ք
զանոնք:
Ձեր զաւակները Աստուծոյ կողմէ ձեզի տրուած գանձ
գանձ են:
են:
Մի´
Մի´ թոյլ տաք որ այդ գանձը ժանգ կապէ ձեր անտարբերու
անտարբերուրութեան պատճառով:
պատճառով:
2) Մարկոսի Աւետարանին համապատասխան բաժինին
մէջ, Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրե´
իրե´նք են, որ
Յիսուսէն կը խնդրեն` իր թագաւորութեան մէջ` իր աջ ու
ձախ կողմը նստիլ (Մարկոս 10.3510.35-37): Հարկաւ
Հարկաւ հակասութիւն
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չկայ Մատթէոսի ու Մարկոսի պատումներուն միջեւ: Յիսուսի
աջ ու ձախ կողմը նստիլը` Յովհաննէս ու Յակոբոս
առաքեալներուն փափաքն ու խնդրանքն էր, որ սակայն զայն
Յիսուսի ներկայացուցին իրենց մօրը միջոցաւ:
Ինչո՞ւ համար Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները
կ'ուզէին
կ'ուզէին Յիսուսի թագաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ
կողմը նստիլ. կարելի է հարցումը դնել ուրիշ ձեւով` ի՞նչ
բանի արդիւնք էր անոնց այս խնդրանքը.խնդրանքը.ա) Ոմանք կը խորհին թէ անոնք փառքը սիրող, եւ ուսուստի` փառքի մէջ երեւիլ ուզող ու փառաւորուիլ սիրող անձեր
էին:
բ) Ուրիշներ կը կարծեն, թէ անոնց խնդրանքը Յիսուսի
հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն էր, բացատրելով թէ անոնք
այնքա´
այնքա´ն կը սիրէին Յիսուսը` որ չէին ուզեր իրմէ հեռու ըլլալ
իր թագաւորութեան մէջ, ընդհակառակը, կ'ուզէին անոր
մտերմութեան մէջ ապրիլ ու մնալ:
գ) Տակաւին, կան անոնք` որոնք կը խորհին թէ անոնց
փնտռածը պատիւն էր, այլ խօսքով ուրիշներուն կողմէ պապատիւ ստանալու մարմաջ մըն էր: Կրնայ այս բացատրութիւնը
հաւանական թուիլ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ Յովհաննէս
ու Յակոբոս առաքեալները Յիսուսէն չխնդրեցին պաշտօն
կամ պարտականութիւն ստանձնել իր թագաւորութեան մէջ,
այլ պարզապէս իր աջ ու ձախ կողմը նստիլ, որ ուրիշներուն
կողմէ պատիւի արժանանալու միջոց մըն էր:
դ) Վերեւ յիշուած երեք կէտերն ալ ճշմարտութիւն կրնան
ըլլալ, բայց չորրորդ այս կարծիքը ամենէն շիտակն է սակայն,
եւ թեթեւ մը կը մօտենայ առաջին կէտին: Անոնք մեծ ըլլալ,
մեծ կոչուիլ, եւ ուրիշներուն վրայ իշխանութիւն ու տիրութիւն
բանեցնել կ'ուզէին: Եթէ երբեք Յովհաննէս ու Յակոբոս
առաքեալները եւ միւս աշակերտները նման մտածումներ
չէին սնուցաներ իրենց մտքին մէջ, այդ պարագային, ինչո՞ւ
համար Յիսուս 2525-27 համարներուն
համարներուն մէջ անոնց պիտի խօսէր
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իրենց հպատակներուն վրայ տիրող իշխաններու մասին եւ
իրենց ժողովուրդներուն վրայ իշխող ղեկավարներու մասին,
եւ պիտի պատուիրէր աշակերտներուն չնմանելու անոնց,
ընդհակառակը,
ընդհակառակը, ծառայ ու սպասաւոր ըլլալ իրարու:
3) Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները ուզեցին ՅիսուՅիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստիլ, ինչ որ կը նշանակէ թէ իրենք
զիրենք գերադասեցին ու նախընտրեցին քան իրենց գործագործակից միւս աշակերտները, ինչ որ Տիրոջ հաճելի չթուեցաւ: Ո´
Ո´չ
ոք կրնայ Տիրոջ հաճութիւնը շահիլ եթէ երբեք ինքզինք կը
գերադասէ ու կը նախընտրէ քան իր
իր նմանը: Մեծ առաքինուառաքինութիւններ ձեռք կը ձգեն ու սրբութեան կը հասնին միայն
անոնք` որոնք կը գերադասեն ու կը նախընտրեն իրենց
նմանները քան իրենք զիրենք:
4) Մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի Յովհաննէս ու
Յակոբոս առաքեալներուն հաւատքը Քրիստոսի եւ անոր թաթագաւորական հանգամանքին
հանգամանքին հանդէպ: Անոնք Յիսուսին առաառաջարկեցին իր աջ ու ձախ կողմը նստիլ` իր թագաւորութեան
մէջ, եւ սա կը նշանակէ թէ անոնք կ'ընդունէին որ Յիսուս
թագաւոր է, եւ ուստի` ունի իր թագաւորութիւնը: Թէպէտ,
իրենց համար
համար Քրիստոսի «թագաւորութիւն»
թագաւորութիւն»ը երկրային թա
թա գաւորու
գաւորութի
ւորութիւն
թիւն էր, հրեաներուն թագաւորութիւնն էր, Դաւիթի
վերա
վերականգ
րականգնեալ
կանգնեալ թագաւորութիւնն էր: Անոնք չէին անդրաանդրադառնար,
դառնար, որ Յիսուս աշխարհ եկած էր` Աստուծո´
Աստուծո´յ թագաւոթագաւորութիւնը
րութիւնը հաստատելու
հաստատելու եւ զանիկա հաստատելու մարդոց
սրտի´
սրտի´ն մէջ, եւ ո´
ո´չ թէ հրեաներուն թագաւորութիւնը, եւ այդ
ալ`
ալ` Պաղեստինի մէջ:
5) Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրենց
խնդրանքը ուղղակիօրէն իրե´
իրե´նք ներկայացնելու փոխարէն
Յիսուսի` իրենց մայրը առջեւ կը հրեն ու անոր միջոցաւ
իրենց խնդրանքը կը ներկայացնեն, կարծէք այն տպաւոտպաւորութիւնը տալու համար Յիսուսին եւ միւս առաքեալներուն,
առաքեալներուն,
թէ խնդրանքը` իրենց խնդրանքը չէր, եւ Տիրոջ աջ ու ձախ
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կողմը նստիլը` իրենց մտայղացումը չէր, այլ` իրենց մօրը:
Այս իրողութիւնը կը պարզէ թէ Յովհաննէսի ու Յակոբոսի մէջ
պզտիկ հպարտութիւն մը կար որմէ ժամանակի ընթացքին
պիտի բուժուէին հարկաւ: Արդ, ինչպիսի՞ն կ'ըլլայ
կ'ըլլայ հպարտ
մարդը: Հպարտ մարդը ինք անձնապէս փառք չի փնտռեր, այլ
զայն կը փնտռէ ուրիշին միջոցաւ: Ահա թէ ինչու Յովհաննէս
ու Յակոբոս իրենց մօրը միջոցաւ էր որ Յիսուսի աջ ու ձախ
կողմը նստելու փառքը փնտռեցին: Ինչ կը վերաբերի մեզի,
որո՞նք են այն մարդիկը զորս կ'օգտագործենք`
կ'օգտագործենք` անոնց միջոմիջոցաւ փառք ապահովելու համար: Բարձրագոյն աստիճաննեաստիճաններու վրայ գտնուող փառասէր մարդիկը ոչինչ կ'արժեն, եթէ
երբեք իրենց շուրջ չունին մարդիկ, որոնք իրենց ներկայուներկայութեամբ եւ ընկերակցութեամբ կարենան անոնց փառքն ու
մեծութիւնը կազմել: Քննենք մենք զմեզ:
զմեզ: Արդեօք ուրիշի մը
միջոցաւ փառք կը փնտռե՞նք: Եթէ երբեք կ'ուրախանանք երբ
մէկը մեզ գովէ` կը նշանակէ թէ ուրիշին միջոցաւ փառք
փնտռող մարդիկ ենք: Եթէ երբեք կը հրճուինք երբ մէկը մեզ
սքանչելի գոյներով ներկայացնէ` կը նշանակէ թէ մարդիկը
մեզի համար արժէք չեն ներկայացներ,
ներկայացներ, այլ պարզապէս անոնք
գործիքներ են մեզի համար` որոնց միջոցաւ փառքի ու գովագովասանքի կ'արժանանանք: Եւ վստահաբար գիտէք, թէ այն
մարդը որ ինքզինք արժէք կը կարծէ` չի կրնար ուրիշը արժէք
նկատել, եւ չի կրնար ուրիշին արժէքը տեսնել ու գնահատել:
Ինքզինք մեծութիւն կարծող
կարծող մարդը` չի կրնար ուրիշին
ունեցած մեծութիւնը տեսնել:
6) Որոշ հեղինակներ կը խորհին թէ Յովհաննէս ու
Յակոբոս առաքեալներուն մայրը կը գտնուէր այն կիներուն
շարքին որոնք իրենց «միջոցներով կը հոգային Յիսուսի
պէտքերը»
պէտքերը» (Ղուկաս
(Ղուկաս 8.28.2-3), միաժամանակ, ան յատուկ սէր
ունէր
ունէր Յիսուսի հանդէպ, ինչպէս Յիսուս` իրեն հանդէպ: Եթէ
այս է իրողութիւնը, կը նշանակէ թէ Յովհաննէս ու Յակոբոս
եղբայրները ճարպիկութիւն բանեցուցած էին. եւ ինչո՞ւ.
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որովհետեւ, հաւանաբար մտածեցին թէ Յիսուս պիտի չուզէր
կամ չէր կրնար մերժել իրեն հանդէպ հոգատարութիւն
ցուցաբերող ու զինք սիրող իրենց մօր խնդրանքը, բայց
Յիսուս մերժեց: Եկու կարեւոր կէտեր.կէտեր.ա) Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն վերաբերվերաբերմունքէն կը սորվինք, դիմել Տիրոջ` իր սիրելիներուն միջոցաւ:
բ) Յիսուս մեզ կը սիրէ, բայց չի նշանակեր թէ պիտի կամ
պէտք է կատարէ մեր
մեր սրտի բոլոր խնդրանքները:
7) Եկէք ընդարձակենք վերջին երկու տողերը: Ինչո՞ւ հահամար երբեմն Յիսուս կը պատասխանէ մեր աղօթքին եւ երբեմն
ալ չի պատասխաներ: Հարցումին պատասխանը կը գտնենք,
եթէ երբեք փորձենք նախ հետեւեալ հարցումին պատասխա
պատասխատասխանը գտնել.գտնել.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս
Յիսուս չկատարեց Յովհաննէս
Յովհաննէս ու
Յակոբոս առաքեալներուն եւ անոնց մօրը խնդրանքը.խնդրանքը.ա) Չկատարեց, որովհետեւ ատիկա խոնարհութեան արարտայայտութիւն չէր: Խոնարհ մարդը չի խնդրեր Տիրոջ աջ ու
ձախ կողմը նստիլ, այլ Մարթայի քրոջ` Մարիամի նման ՅիՅիսուսի ոտքերուն քով նստիլ կը հաճի (Ղուկաս
(Ղուկաս 10.39): Մեր ալ
խնդրանքները անպատասխան կը մնան եթէ երբեք խոնար
խոնարնարհութեան արտայայտութիւն չեն եւ խոնարհ սրտէ չեն բղ
բղխիր:
բ) Չկատարեց, որովհետեւ անկարեկից վերաբերմունքի
մը արտայայտութիւն էր: Տակաւին հինգ վայրկեան առաջ,
Յիսուս խօսած էր անոնց իր մահուան մասին,
մասին, եւ յայտնած էր
անոնց թէ կը մօտենար ժամանակը, երբ պիտի յանձնուէր
հեթանոսներուն ձեռքը, որոնք պիտի ծաղրէին զինք, ծեծէին
ու խաչ բարձրացնէին (Մատթէոս 20.1820.18-19): Այս բոլորը լսելէ
ու գիտնալէ ետք` որքանո՞վ արդարանալի բան է մօտենալ
Տիրոջ եւ խնդրել իր աջ ու ձախ կողմը նստիլ` իր թագաւորու
թագաւորուրութեան մէջ: Ենթադրէ պահ մը որ դուն բարեկամի մը կը խօսիս
մահուանդ մասին, եւ ան քաջալերական ու մխիթարական
խօսք մը ըսելու փոխարէն` փորձէ քու միջոցաւդ տիրութիւն
եւ իշխանութիւն բանեցնել ուրիշներուն վրայ: Բարեկամիդ
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ըրածը անկարեկից եւ նոյնիսկ
նոյնիսկ անխիղճ մարդու գործ պիտի
չնկատէի՞ր: Յիսուս կը պատրաստուէր մեռնելու եւ մարդկօմարդկօրէն զօրակիցի կարիքը ունէր, բայց իր աշակերտները զօրակզօրակցելու փոխարէն, ինչպէս աւետարանական այլ հատուածներ
ցոյց կու տան, սկսան իրարու հետ վիճիլ
վիճիլ թէ ո՞վ պիտի յաջորյաջորդէ Յիսուսին,
Յիսուսին, ո՞վ պիտի ըլլայ մեծը իրենց մէջ, ո՞վ պիտի
առաջնորդէ
առաջնորդէ խումբը: Աշակերտներուն ըրածը ինչո՞վ կը տարտարբերի այն եղբայրներէն` որոնք կը սկսին կռուիլ ու վիճիլ
իրենց միջեւ ժառանգութեան բաժանումին համար, երբ տատակաւին իրենց հայրը
հայրը ողջ է: Աստուած չի պատասխաներ այն
անձերուն աղօթքին`
աղօթքին` որոնք անկարեկից են իրենց նմաննենմաններուն հանդէպ, եւ անհասկցող ուրիշին ցաւին:
գ) Չկատարեց, որովհետեւ անոնց խնդրանքը հաւատքի
արտայայտութիւն չէր: Հաւատքի մարդը Տիրոջ աջ ու ձախ
կողմը նստելու մասին չի մտածեր: Այո´,
Այո´, ընդունինք որ անոնց
խնդրանքը հաւատքի արտայայտութիւն
արտայայտութիւն չէր, այլ` անձնասիանձնասիրութեան արտայայտութիւն, փառասիրութեան արտայայտուարտայայտութիւն, եւ ուրիշին վրայ տիրելու ու իշխելու արդիւնք: Եթէ այս է
ճշմարտութիւնը, պարզ է հետեւաբար, թէ ինչո՞ւ Յիսուս
չուզեց անոնց խնդրանքը կատարել: Տեառնեղբայր Յակոբոս
կ'ըսէ. «Կը խնդրէք եւ Աստուած չի տար, որովհետեւ գէշ

նպատակով կը խնդրէք, ձեր հաճոյքներուն ծառայեցնելու
համար»
համար» (Յակոբոս
(Յակոբոս 4.3): Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալնեառաքեալնե-

րը իրե´
իրե´նք նաեւ «գէշ նպա
նպատակով»
տակով» այդ խնդրանքը կատարած
էին, իրենց «հաճոյքներուն ծառայեցնելու համար»
համար», այլ
խօսքով` ուրիշներուն վրայ
վրայ տիրող ու իշխող ըլլալու համար:
Ճիշդ է որ Յիսուս կ'ըսէ «խնդրեցէք եւ պիտի տրուի ձեզի»,
ձեզի»,
բայց կը տրուի միայն այն ատեն` երբ տրուածը Աստուծոյ
փառքին ու մարդոց բարիքին համար է: Յովհաննէս ու
Յակոբոս առաքեալները Քրիստոսի փառքին համար չէր որ
այդ խնդրանքը կատարեցին,
կատարեցին, այլ իրենց անձնական փառքին
համար, եւ ո´
ո´չ ալ մարդոց բարիքին համար էր որ իրենց
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խնդրանքը ներկայացուցին, ընդհակառակը, մարդոց վրայ
իշխանութիւն բանեցնելու համար:

«Յիսուս պատասխանեց.
- Չէք գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ուզէք: Կրնա՞ք խմել տառապանքի
այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ,
խմեմ, կամ կրնա՞ք յանձն առնել
այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի մկրտուիմ:
- Կրնանք,Կրնանք,- պատասխանեցին անոնք:
Յիսուս ըսաւ անոնց.
- Արդարեւ դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես
պիտի խմեմ եւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի
մկրտուիմ, բայց իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու
նստեցնելու իրաւունքը
իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ անոնց` որոնց
համար պատրաստած է»
(Մատթէոս 20.2220.22-23):
է» (Մատթէոս

1) Յիսուս գիտէր որ իր աջ ու ձախ կողմը նստիլը ՅովՅովհաննէսին ու Յակոբոսին խնդրանքն ու ցանկութիւնն էր եւ
ո´չ թէ իրենց մօրը, ահա թէ ինչու երբ պիտի պատասխանէր`
պատասխանէր`
իր խօսքը իրենց ուղղեց եւ ո´
ո´չ թէ իրենց մօրը. «Կրնա՞ք խմել
տառապանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ,...»:
խմեմ,...»: Այստեղ
կարծէք մեր դիմաց բարեխօսութեան պատկերն է որ կը
պատկերացուի, հետեւեալ առումով. երբ երկրի վրայ ապրող
անձի մը միջոցաւ կամ երկինքի մէջ ապրող սուրբի մը
միջոցաւ բան մը կը խնդրենք Տիրոջմէ, ճիշդ է որ Տէրը կրնայ
պատասխանել անոնց, բայց իր պատասխանը մեզի´
մեզի´ է որ կը
շնորհէ եւ ո´
ո´չ թէ այն անձին որուն միջոցաւ խնդրեցինք:
Այսպէս, օրինակ, մէկը կրնայ սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին
բարեխօսութեամբ ու միջնորդութեամբ իր զաւակին համար
բժշկութիւն խնդրել, եւ Աստուած կրնայ ընդունիլ սուրբին
միջնորդութիւնը, բայց պատասխանը սուրբ Գրիգորէն աղօթք
խնդրողը կը ստանայ եւ ո´
ո´չ թէ սուրբը ինք, ճիշդ ինչպէս
Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրենց խնդրանքը
իրենց մօրը միջնորդութեամբ ներկայացուցին, բայց
բայց պատասպատասխանը իրե´
իրե´նց էր որ տրուեցաւ եւ ո´
ո´չ թէ իրենց մօրը:
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2) Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները Տիրոջ աջ ու
ձախ կողմը նստելու մասին խօսեցան, իսկ Տէրը անոնց տատառապանքի բաժակէն խմելու եւ տառապանքի մկրտութեամբ
մկրտուելու մասին խօսեցաւ: Երբ առաքեալները փառք ու
մեծութիւն
մեծութիւն ձեռք ձգելու երազներ կը փայփայէին, Յիսուս
անոնց դիմաց անարգանքի ու նախատինքի բաժակը դրաւ,
վիշտի ու հալածանքի մկրտութիւնը դրաւ: Առաքեալները
կ'ուզէին մեծ ըլլալ ու մեծ կոչուիլ առանց զիրենք փոքրացնող
ժառանգորդ-փորձութիւններու հանդիպելու. կ'ուզէին փառքի ժառանգորդ
ներ դառնալ առանց տառապանքի: Այսօր որքա՜ն մարդիկ
կան, որոնք կ'ուզեն երկինք մտնել` առանց դէպի երկինք
առաջնորդող ճամբուն վրայ փուշերու հանդիպելու: Որքա՜ն
մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն երկինքի փառքը ժառանգել`
առանց սակայն երկրի վրայ երկինքի սիրոյն անարգանք
կրելու: Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք Պօղոս առաքեալին նման
յաղթողի դափնեպսակ ստանալ կ'ուզեն` առանց սակայն
Պօղոսի նման վազելու, Չարին ու մեղքին դէմ ըմբշամարտեըմբշամարտե(Ա.Կորնթա-լու եւ իրենք զիրենք սեղմումներու ենթարկելու (Ա.Կորնթա
ցիս 9.249.24-24): Այդպիսին չե՞ն հոգեգալստականները, որոնք
կ'ուզեն
կ'ուզեն անփորձանք երկինքը ժառանգել առանց փորձութիւնփորձութիւնկ'ու-ներու հանդիպելու, որոնք Տիրոջ զինուորները կոչուիլ կ'ու
զեն` առանց զինուորութիւն ընելու եւ առանց զինուորին յայատուկ վէրք ստանալու. մարդիկ` որոնք երկինքի ուրախութիւուրախութիւնը ձեռք ձգել կ'ուզեն, բայց չեն ուզեր երկնային ուրախութեան
համար` երկրի վրայ նեղութեան ու հալածանքի հանդիպիլ:
Ի՞նչպէս մէկը կրնայ երկինքի մէջ մխիթարուիլ երբ կը մերժէ
զինք սուգի մատնող հալածանքը երկրի վրայ: Ի՞նչպէս կրնայ
յաղթողի վարձք ստանալ երբ չ'ուզեր պատերազմի դաշտ
երթալ: Ի՞նչպէս կրնայ դրախտին վարդը ստանալ երբ կը
մերժէ երկրին փուշը: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ եթէ մէկը ուզէ
վարդը քաղել` անոր փուշերը կրնան իր ձեռքերը արիւնել:
Ո՞վ չի գիտեր որ երկինքի պայծառութեան հասնիլ ուզող
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մարդը` անխուսափելիօէն պիտի անցնի այդ պայծառութիւնը
ծածկող մութ ամպերուն ընդմէջէն: Աւելի
Աւելի լաւ չէ՞ Յիսուսի
համար վէրք ստանալ ու Յիսուսի ձեռքով վարձատրուիլ, քան
առանց վէրքի երկինք մտնել եւ առանց վարձքի մնալ: Արդ,
ինչպէս թագաւորը աւելի կը վարձատրէ այն զինուորը որ
վէրք կը ստանայ իրեն համար, եւ ո´
ո´չ թէ այն զինուորը որ
պատերազմէն կը փախչի, նոյնպէս
նոյնպէս ալ, երկինքի թագաւորը`
Քրիստոս, աւելի պիտի պատուէ այն անձը որ սիրայօժար
կերպով յանձն կ'առնէ վէրք ստանալ իրեն համար, քան այն
անձը որ չ'ուզեր վէրք ստանալ:
3) «Չէք գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ուզէք»:
կ'ուզէք»: Արդարեւ, անոնք չէին
գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ուզէին, որովհետեւ իրենց ուզածը երկրաւոր
երկրաւոր
թագաւորութիւն մըն էր: Բոլոր աշակերտներն ալ համոզուած
էին որ խոստացեալ Մեսիան պիտի գար վերականգնելու
Դաւիթի թագաւորական գահը, եւ քանի այդպէս համոզուած
էին եւ քանի վստահ էին որ Յիսուս ինքն էր խոստացեալ
Մեսիան, բնականօրէն կ'ակնկալէին որ ոեւէ ատեն Տէրը
կրնար վերահաստատել Իսրայէլի թագաւորութիւնը: Բայց
իրենց մտածումը շատ աւելի հեռուն գացեր էր: Անոնք
համոզուած էին եւ ամրօրէն կը հաւատային, թէ իրենցմէ
իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ դիրքն ու պաշտօնը պիտի
ունենար Քրիստոսի հաստատելիք թագաւորութեան մէջ:
Ուրեմն, Յիսուս իրաւունք
իրաւունք ունէր անոնց ըսելու. «Չէք գիտեր թէ
ի´նչ կ'ուզէք»:
կ'ուզէք»: Այս բառերով Յիսուս անոնց կ'ըսէր.կ'ըսէր.Դուք կ'ուզէք որ երկրի վրայ երկրաւոր թագաւորութիւն
մը հաստատեմ, բայց «չէք գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ուզէք»:
կ'ուզէք»: Ես
երկնաւո´
ո´չ
երկնաւո´ր թագաւորութիւն մը հաստատելու եկած եմ, եւ ո´
թէ երկրաւոր թագաւորութիւն մը:
Դուք կ'ուզէք որ Իսրայէլի թագաւորութիւնը վերականգվերականգնեմ, բայց «չէք գիտեր թէ ի´
Աստուծո´յ
ի´նչ կ'ուզէք»:
կ'ուզէք»: Ես Աստուծո´
թագաւորութիւնը հաստատելու եկած եմ, եւ ո´
ո´չ թէ Իսրայէլի
թագաւորութիւնը:
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Դուք կ'ուզէք որ իմ թագաւորութիւնս հաստատեմ ՊաՊաղեստինի մէջ, բայց «չէք գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ուզէք»:
կ'ուզէք»: Ես եկած եմ
իմ թագաւորութիւնս հաստատելու մարդոց սիրտերո´
սիրտերո´ւն մէջ
եւ ո´
ո´չ թէ Պաղեստինի մէջ:
Դուք կ'ուզէք որ վերջ դնեմ Հռոմէական տիրապետուտիրապետութեան, բայց «չէք գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ուզէք»:
կ'ուզէք»: Ես եկած եմ
Սատանայի´
Սատանայի´ տիրապետութեան վերջ դնելու եւ ո´
ո´չ թէ ՊաՊաղեստինի վրայ հաստատուած Հռոմէական տիրապետուտիրապետութեան:
Դուք կ'ուզէք որ երեւելի թշնամիներուն (Հռոմայեցի
զիուորներուն) լուծը քանդեմ ու ձեզ անոնց ձեռքէն ազատեմ,
բայց «չէք գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ուզէք»:
կ'ուզէք»: Ես եկած եմ ձեր աներեւոյթ
թշնամիներուն (չար ոգիներուն) լուծը քանդելու
քանդելու եւ ձեզ ու
բոլոր մարդիկը անոնց ձեռքէն ազատելու եւ ո´
ո´չ թէ երեւելի
թշնամիներուն լուծը քանդելու եւ հրեաները անոնց ձեռքէն
ազատելու:
Դուք կ'ուզէք որ երկրաւոր թագաւորութիւն մը հաստահաստատեմ եւ այդ թագաւորութեան մէջ ձեզ մարդոց վրայ տէր ու
իշխան կարգեմ, բայց «չէք գիտեր
գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ուզէք»:
կ'ուզէք»: Ես եկած
եմ սպասաւորելու մարդոց ու ձե´
ձե´զ ալ մարդոց սպասաւոր
նշանակելու:
Տակաւին, դուք կ'ուզէք որ ջախջախեմ ձեր հակառակորդհակառակորդները, բայց «չէք գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ուզէք»:
կ'ուզէք»: Ես եկած եմ
սորվեցնելու ձեզի որ աղօթք ընէք ձեր հակառակորդներուն
դարձին ու փրկութեան
փրկութեան համար, եւ ո´
ո´չ թէ անոնց ջախջաջախջախումը ցանկաք:
Դուք կ'ուզէք զիս չընդունող անհաւատ ՍամարացինեՍամարացիներուն վրայ երկինքէն կրակ տեղացնել (Ղուկաս 9.54), բայց «չէք
գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ուզէք»:
կ'ուզէք»: Ես եկած եմ անհաւատ մարդիկը
հաւատքի բերելու եւ զանոնք աստուածային պատիժէն
ազատելու,
ազատելու, եւ ո´
ո´չ թէ անհաւատները կործանելու:
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«Չէք գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ուզէք»:
կ'ուզէք»: Երբ դիտենք Քրիստոսի
հետեւորդներուն կեանքը ընդհանրապէս,
ընդհանրապէս, եւ անոր առաքեալառաքեալներուն կեանքը մասնաւորաբար,
մասնաւորաբար, արդարեւ, կը տեսնենք թէ
անոնք շատ խօսքեր ըսին եւ շատ արտայայտութիւններ
ունեցան առանց սակայն
սակայն գիտնալու թէ ի´
ի´նչ կ'ըսէին կամ
կ'ընէին: Այսպէս, օրինակ, Պետրոս առաքեալը գիտէ՞ր թէ ի´
ի´նչ
կ'ըսէր երբ Տիրոջ ըսաւ.ըսաւ.- «Վարդապե´
Վարդապե´տ, լաւ է որ հոս մնանք.

երեք վրաններ շինենք` մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը
Եղիայի համար»
համար»: Աւետարանիչը ինքն իսկ կը վկայէ, թէ ՊետՊետրոս
կ'ըսէր» (Ղուկաս
րոս «չէր գիտեր թէ ի՞նչ կ'ըսէր»
(Ղուկաս 9.33): Յովհաննէս
Մկրտիչը գիտէ՞ր թէ ի´
ի´նչ կ'ըսէր երբ Տիրոջ ըսաւ.ըսաւ.- «Ե´ս պէտք
ունիմ քեզմէ մկրտուելու, եւ դո՞ւն ինծի կու գաս»
գաս» (Մատթէոս
(Մատթէոս
3.14): Յակոբոսն ու Յովհաննէսը գիտէի՞ն թէ ի´
ի´նչ կ'ըսէին երբ
Յիսուսը մերժող Սամարական գիւղի մը վերաբերեալ Տիրոջ
ըսին. «Տէ´
Տէ´ր, կ'ուզե՞ս ըսենք որ երկինքէն կրակ տեղայ եւ
սպաննէ զանոնք»
զանոնք»: Տէրը ինքն իսկ բացայայտեց անոնց տգիտգիտութիւնը իրե´
իրե´նց իսկ ըսած խօսքին վերաբերեալ` երբ անոնց
ըսաւ. «Չէ´
Չէ´ք գիտեր
գիտեր թէ ի´
ի´նչ տեսակ հոգիի կը պատկանիք»
պատկանիք»
(Ղուկաս
Ղուկաս 9.549.54-55): Պետրոս
Պետրոս առաքեալը գիտէ՞ր կամ կը
հասկնա՞ր թէ ի´
ի´նչ կ'ընէր երբ մերժեց որ Յիսուս իր ոտքերը
լուայ: Ո´
Ո´չ, չէր գիտեր. եւ փաստը անոր ուղղուած Տիրոջ
խօսքն է. «Ինչ որ կ'ընեմ` դուն հիմա չես հասկնար, բայց յետոյ
պիտի հասկնաս»
հասկնաս» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 13.613.6-7):
4) Ի՞նչ բանը արդեօք պատճառ եղաւ որ Յովհաննէս ու
Յակոբոս առաքեալները Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստելու
ցանկութիւն յայտնեն: Վերեւ արդէն բացատրեցինք թէ իրենց
այս ցանկութեան ետին կար հպարտութիւնը, անձնասիրուանձնասիրութիւնը, փառասիրութիւնը, ուրիշներուն վրայ իշխող ըլլալու
փափաքը, միւս աշակերտներէն գերադաս ըլլալու երազը, եւ
բարձր դիրքի ու մեծ պաշտօնի վրայ գտնուելու իղձը. բայց
այս բոլորէն զատ, կային ուրիշ կարեւոր երեւոյթներ որոնք
պատճառ դարձան որ անոնք Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստենստե570

լու մասին խորհին, եւ նոյն երեւոյթները պատճառ դարձան որ
բոլոր առաքեալները իրարու հետ վէճ ունենան թէ իրենց մէջ
ո´վ մեծ պէտք է ըլլայ, ո´
ո´վ առաջնորդ ու գլուխ պէտք է ըլլայ:
Առաքեալները ամէն ինչ թողուցած ու Քրիստոսի հետեհետեւած էին, եւ ըստ երեւոյթին, անոնք իրենց այս ըրածին փոխափոխարէն ակնկալելիք ունէին Տիրոջմէ: Յիշենք, օրինակ, երբ Յիսուս
խօսեցաւ անոնց Աստուծոյ արքայութեան մասին, եւ
բացատրեց թէ հարուստներուն համար դժուար է արքայուարքայութիւն մտնելը` Պետրոս բոլոր աշակերտներուն անունով խօխօսեցաւ եւ ըսաւ. «Ահա մեր ամբողջ ունեցածը ձգեցինք եւ հեհետեւեցանք քեզի. մենք ի՞նչ պիտի ըլլանք»
ըլլանք» (Մատթէոս
(Մատթէոս 19.27):
Շատ յստակ է, որ առաքեալները ամէն ինչ թողուցած ըլլալով,
իրենց ըրած այս զոհողութեան դիմաց` կը սպասէին ու
կ'ակնկալէին որ Տէրը յատուկ տեղ պիտի տայ իրենց` իր
թագաւորութեան մէջ: Եւ Յիսուս շատ լաւ գիտէր թէ անոնք
այսպէս կը մտածէին. ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ անոնց պատասխանեց
ըսելով. «Երկրորդ
Երկրորդ գալուստին, երբ Մարդու Որդին իր փառքի

աթոռին բազմի, դուք որ ինծի հետեւեցաք` պիտի բազմիք
տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար Իսրայէլի
տասներկու ցեղերը»
ցեղերը» (Մատթէոս
(Մատթէոս 19.28): Կասկած չկայ որ ՅիՅի-

սուսի այս խօսքը առաւել եւս զիրենք հեռացուց ճշմարտութեճշմարտութենէն, եւ անոնք
անոնք դարձեալ սկսան մտածել երկրաւոր թագաւո
թագաւուորութեան մը մասին, ուր Մարդու Որդին փառքի մէջ պիտի
պատ-ըլլայ, եւ իրենք ալ անոր հետ` փառաւոր վիճակի մէջ, պատ
րաստ` դատելու, այլ խօսքով` դատաւոր ըլլալու Իսրայէլի
տասներկու ցեղերուն: Բայց որպէսզի անոնցմէ իւրաքանչիւիւրաքանչիւրը փառամոլութեամբ
փառամոլութեամբ ու հպարտութեամբ չկուրնար, եւ
խումբին մէջ առաջին տեղը գրաւելու երազներ չփայփայէր,
Յիսուս իր խօսքը աւարտեց` ըսելով. «Բայց շատեր որոնք

հիմա առաջին են` վերջին պիտի ըլլան, եւ շատ մը վերջին
եղողներ` առաջին»
առաջին» (Մատթէոս
(Մատթէոս 19.30): Յիսուս այս խօսքը
պիտի չըսէր
չըսէր անոնց` եթէ երբեք անոնք կամ գէթ անոնցմէ
571

ոմանք, խումբին մէջ առաջինը ըլլալու երազներ չէին սնուցասնուցաներ իրենց մտքին մէջ:
Տակաւին, առաքեալները ասկէ առաջ առաքելութեան
ղրկուեցան ու յաջողութեամբ վերադարձան. Տիրոջ անունով
հիւանդներ բժշկեցին, չար ոգիներ դուրս հանեցին
հանեցին ու ԱւետաԱւետարանը քարոզեցին, եւ կարծէք արդէն այն տպաւորութիւնը
ունէին որ արդէն ժամանակը հասած էր որ անոնցմէ
իւրաքանչիւրը իր յատուկ դիրքն ու տեղը ունենար Քրիստոսի
թագաւորութեան մէջ: Անոնք տակաւին նո´
նո´ր պիտի սկսէին
իրենց առաքելութեան` բայց կը կարծէին որ արդէն իրենց
իրենց
առաքելութիւնը իր աւարտին կը մօտենար: Տակաւին նո´
նո´ր
պիտի սկսէին քալել նեղութեանց ու դժուարութեանց ճամբէն`
բայց անոնք կը խորհէին որ իրենց կեանքի դժուարին պահերը
արդէն անցեր էին, եւ հասած` փառք ու պատիւ ստանալու
պահը, եւ անոր համար ալ, ամէն անգամ որ Տէրը խօսէր իր
մատնութեան ու մահուան մասին` անոնց միջեւ վէճ կը ծածագէր թէ ո´
ո´վ մեծը պիտի ըլլայ իրենց մէջ:
Խօսինք մեր անձերուն մասին: Մեր ալ մէջ չկա՞ն արդեօք
մարդիկ, որոնք եթէ որոշ բան մը թողուցած ըլլան Տիրոջ
փառքին համար` անոր փոխարէն մեծ բաներ կ'ակնկալեն
Տիրոջմէ: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք երբ քիչ մը նեղութիւններու
հանդիպին` կը սկսին մտածել թէ իրենք արժանի են երկինքի
երջանկութեան ու գովասանքի: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք երբ մի
քանի անգամ անարգուին Տիրոջ համար` կը սկսին խորհիլ թէ
իրենք արժանի են Տիրոջ կողմէ փառաւորուելու: Չկա՞ն մարմարդիկ, որոնք երբ քիչ մը յոգնին Տիրոջ այգիին մէջ` կը սկսին
մտածել թէ իրենք հանգիստի արժանի են, կամ երբ քիչ մը
աշխատին` կը սկսին խորհիլ որ վարձատրութեան ժամաժամանակը հասած է արդէն: Շատե՜ր կան, որոնք պատերազմը
չսկսած` արդէն յաղթող ճանչցուիլ կ'ուզեն. առաքելութեան
առաքելութեան
չսկսած` զայն աւարտած կը համարեն:
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5) Յիսուս Յակոբոսին ու Յովհաննէսին հարցուց. «Կրնա՞ք

խմել տառապանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ, կամ
կրնա՞ք յանձն առնել այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի
մկրտուիմ»:
մկրտուիմ»: «Կրնանք»,
անոնք: Յիսուս ուուԿրնանք»,»,- պատասխանեցին անոնք:
զեց պատասխանը քաղել
քաղել անոնց բերնէն, որպէսզի տառատառապանքն ու չարչարանքները զորս կը սպասէին անոնց` իր
կողմէ պարտադրուած չըլլային անոնց: Ուզեց որ անոնք
գիտակցօրէն (թէպէտ գիտակից չէին թէ ի´
ի´նչ կ'ըսէին) եւ
իրենց յօժար կամքով ընտրեն տառապանքի ճամբան: Այո´,
Այո´,
Տէրը չ'ուզեր որ մարդիկ իրենց
իրենց կամքին հակառակ` չարչարչարչարուին իր փառքին համար: Չ'ուզեր որ մարդիկ իրենց կամքին
հակառակ` անարգուին ու հալածուին իր փրկութեան ու
թագաւորութեան տարածման համար. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ
ոեւէ չարչարանք զորս կը կրենք մեր կամքին հակառակ`
Աստուծոյ փառք չի բերեր, եւ ո´
ո´չ ալ մեզ արժանի կը դարձնէ
փրկութեան ու վարձատրութեան:
6) «“Կրնանք”
Կրնանք”,- պատասխանեցին անոնք»:
անոնք»: Ինչպէս անոնք
չէին գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ուզէին երբ փափաք յայտնեցին Տիրոջ
աջ ու ձախ կողմը նստիլ, նոյնպէս ալ չէին գիտեր թէ ի´
ի´նչ էր
տառապանքի այն
այն բաժակը որ Յիսուս պիտի խմէր, կամ
կամ
մկրտութիւնը` որով ան պիտի մկրտուէր, եւ ուստի, երբ
անոնք ըսին` «կրնանք»,
կրնանք», չէին գիտեր թէ ի´
ի´նչ բանի համար
ըսին` «կրնանք»:
կրնանք»: Անոնք չհարցուցին Տիրոջ թէ ի´
ի´նչ է իրենց
խմելիք բաժակը, եւ ո´
ո´չ ալ հարցուցին թէ ի´
ի´նչ է այն
մկրտութիւնը որով պիտի մկրտուին: Նախ, անոնք պէտք էր
հարցնէին իրենց խմելիք բաժակին եւ մկրտուելիք մկրտումկրտութեան մասին, եւ երկրորդ, պէտք էր անհրաժեշտ շնորհքն ու
զօրութիւնը խնդրէին որպէսզի կարենային ըմպել Տիրոջ
բաժակէն ու մկրտուիլ անոր մկրտութեամբ:
Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն նման անգիանգիտակից հաստատումներ
հաստատումներ պէտք չէ ընենք: Մենք զմեզ Տիրոջ
կամքը գիտցողներ չնկատենք, այլ` խոնարհութեամբ հարհար573

ցընենք Տիրոջ իր կամքին մասին ու սորվինք իրմէ: Եւ գիտնագիտնալէ ետք Տիրոջ կամքը` պէտք է անոր շնորհքն ու զօրակցուզօրակցութիւնը խնդրել, որպէսզի կարենանք իր կամքը կատարել:
Առանց Տիրոջ շնորհքին`
շնորհքին` չենք կրնար Տիրոջ կամքը կատարել:
Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները, կարծէք, իրենց
սեփական իմաստութեան ու զօրութեան վստահեցան, եւ
անոր համար ալ` ո´
ո´չ հարցուցին Տիրոջ խօսքին իմաստին
մասին եւ ո´
ո´չ ալ Տիրոջ շնորհքն ու զօրակցութիւնը հայցեցին:
Յիշենք Պետրոս առաքեալին
առաքեալին օրինակը: Երբ Յիսուս իրեն
ըսաւ թէ Սատանան զինք ցորենի պէս պիտի մաղէ, ան ո´
ո´չ
հարցուց այս խօսքի իմաստին մասին, եւ ո´
ո´չ ալ Տիրոջ
շնորհքն ու պաշտպանութիւնը
պաշտպանութիւնը խնդրեց զերծ մնալու համար
Սատանայէն ու անոր փորձութենէն: Ան տգիտաբար ու պարպարծենկոտ կերպով պատասխանեց.
Տէ´ր, պատրաստ եմ քեզի
պատասխանեց. «Տէ´
հետ թէ´
թէ´ բանտ երթալու եւ թէ´
թէ´ մեռնելու»:
մեռնելու»: Յիսուս չուրախա
չուրախախացաւ իր այս խօսքին համար, որ հարկաւ Տիրոջ հանդէպ սիրոյ
արտայայտութիւն էր, ընդհակառակը, զինք զգաստութեան
հրաւիրելու համար` թեթեւ յանդիմանողական շեշտով մը
անոր ըսաւ. «Պետրո´
Պետրո´ս, քեզի
քեզի կ'ըսեմ` որ այսօր աքաղաղը

չկանչած, երեք անգամ պիտի ուրանաս զիս` ըսելով որ զիս
չեն ճանչնար»
ճանչնար» (Ղուկաս
(Ղուկաս 22.3122.31-34): Պէտք չկայ ըսելու, որ երբ

փորձութեան պահը հասաւ եւ Յիսուս սկսաւ տրտմիլ ու
տագնապիլ` առաջին քնացողը Պետրոս առաքեալը ինք եղաւ,
եւ անոր հետ քնացան նաեւ
նաեւ Յովհաննէս ու Յակոբոս
առաքեալները. իրենք` որ ըսած էին թէ պատրաստ են Տիրոջ
բաժակէն խմելու եւ անոր մկրտութեամբ մկրտուելու: Յիսուս
կարծէք յիշեցնելու համար երեքին իրենց տուած խոստումը ու
կատարած համարձակ յայտարարութիւնը` անոնց ըսաւ.
«Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ
(Մատթէոս 26.40):
մնալ ինծի հետ»
հետ» (Մատթէոս
Սիրելիներ, պէտք է ընդունինք որ Տիրոջ կամքին գիտուգիտութիւնը շատ յաճախ կը վրիպի մեր ուշադրութենէն, եւ պէտք է
ընդունինք որ առանց Տիրոջ շնորհքի օգնութեան` մենք չենք
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կրնար անոր կամքը կատարել: Եւ տակաւին, պէտք է ամեամենայն խոնարհութեամբ խնդրենք Տիրոջմէ որ իր կամքը բացաբացաորպէս-յայտէ մեզի, եւ շնորհէ մեզի անհրաժեշտ զօրութիւնը, որպէս
զի կարենանք իր կամքը` իր կամքին համաձայն կատարել:
7) «Դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ

եւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի մկրտուիմ»:
մկրտուիմ»:

Ինչո՞ւ համար Յիսուս
Յիսուս տառապանքի մասին խօսած ժամաժամանակ` գործածեց «բաժակ»
բաժակ» եւ «մկրտութիւն»
մկրտութիւն» բառերը: Նախ
ըսեմ, որ Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ նաեւ Յիսուս աղօթած
ժամանակ, իր կրելիք չարչարանքներն ու մահը` դառնուդառնութեան բաժակ մը ըմպելուն նմանցուց. «Հա՜յր իմ, եթէ կարելի
է, այս բաժակը հեռացո
հեռացո´
ցո´ւր ինձմէ...»
ինձմէ...» (Մատթէոս
(Մատթէոս 26.39):
Դարձեալ կը հարցնենք, արդեօք պատահականութի՞ւն է որ
Յիսուս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն հետագային
կրելիք տառապանքին
տառապանքին մասին խօսած ժամանակ գործածեց
բաժակ ու մկրտութիւն
մկրտութիւն բառերը:
բառերը: Մեր Տիրոջ խօսքերուն ու
գործերուն մէջ ոչինչ կայ
կայ պատահականութեան արդիւնք: ԱրԱրդարեւ, Յովհաննէս առաքեալը Տիրոջ տառապանքի բաժակէն
խմողը պիտի ըլլար, իսկ Յակոբոս առաքեալը` Տիրոջ
մկրտութեամբ մկրտուող առաքեալը:
առաքեալը: Ի՞նչ իմաստով: ԲաժաԲաժակը` մինչեւ վերջ սիրով խմուած ու տարուած տառապանքի
նշանակ է, իսկ մկրտութիւնը` Քրիստոսի
Քրիստոսի մահը կը խորհրդախորհրդանըշէ: Հետաքրքրական է, որ Յովհաննէս առաքեալը տառատառապանքի բաժակէն ըմպեց մինչեւ վերջ, այսինքն` մինչեւ իր
կեանքին աւարտը, եւ շուրջ 95 տարեկանին մահացաւ. ան իր
յառաջացեալ տարիքին` աքսորուեցաւ Պատմոս կղզին
(Յայտնութիւն 1.9). իսկ Յակոբոս առաքեալը
առաքեալը Քրիստոսի մահը
խորհրդանշող
խորհրդանշող մկրտութեամբ մկրտուեցաւ, որովհետեւ ան
եղաւ առաջին առաքեալը զորս գլխատուեցաւ Քրիստոսի հահաւատքին համար (Գործք 12.2):
8) Ինչպէս վերեւ ըսի, բաժակը` մինչեւ վերջ սիրով տարտարուած տառապանքի նշանակ է, իսկ մկրտութիւնը` Քրիստոսի
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մահը կը
կը խորհրդանշէ: Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, թէ Քրիստոս
մինչեւ իր կեանքին վերջին վայրկեանը սիրով տարաւ ամէն
տառապանք ու նեղութիւն, ամէն ծաղր ու ծանակ, եւ անկէ
ետք միայն մահուան մկրտութեամբ մկրտուեցաւ: Երկու
ամփոփ նշումներ.նշումներ.ա) «Բաժակ»
Բաժակ» բառին գործածութեամբ, խորքին մէջ,
մէջ,
Յիսուս տառապանքի բաժակը ցմահ ըմպելու եւ մինչեւ վերջ
հաւատարիմ ու հաստատ մնալու հրաւէր էր որ կ'ուղղէր
Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն, ինչպէս նաեւ միւս
առաքեալներուն, եւ անոնց ընդմէջէն` հետագայ իր բոլոր
հետեւորդներուն: Քիչ չէ թիւը այն մարդոց, որոնք կը
կը սկսին
Տիրոջ տառապանքի բաժակէն ըմպել, բայց երբ ատիկա շատ
դառն դառնայ` բաժակը մէկ կողմ կը դնեն ու նահանջ
կ'արձանագրեն:
բ) Իսկ «մկրտութիւն»
մկրտութիւն» բառին գործածութեամբ, Տէրը հրահրաւիրեց աշակերտները եւ անոնց ընդմէջէն մեզ, որ հաւատահաւատարիմ մնանք իրեն` նոյնիսկ եթէ մեռնիլ պէտք
պէտք ըլլայ: Դարձեալ,
քիչ չէ թիւը այն մարդոց, որոնք հալածանքի սաստկութեան ու
որպէս-մահուան երկիւղին դիմաց` կը լքեն իրենց հաւատքը, որպէս
զի մահուան մկրտութեամբ չմկրտուին:
9) Յիսուս մահը նմանցուցած է մկրտութեան: Եկեղեցւոյ
հայրեր այս իրողութեան վրայ հիմնուելով` ընդունած
ընդունած են
«արեան մկրտութիւն»
մկրտութիւն»ը: Եկեղեցին «արեամբ մկրտուած»
մկրտուած» կոկոչած է ու կը կոչէ այն անձերը` որոնք առիթը կամ կարելիուկարելիութիւնը չեն ունեցած մկրտուելու եկեղեցւոյ աւազանին մէջ,
որոնք սակայն, Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հաւատհաւատքին համար իրենց արիւնը թափած են: Այսպիսիները
Այսպիսիները իրե´
իրե´նց
իսկ արեամբ մկրտուած կը նկատուին եկեղեցւոյ կողմէ:
10) Ուրիշ կարեւոր կէտ մը: Յովհաննէս ու Յակոբոս
առաքեալները իրենց յատուկ տառապանքի բաժակներ կամ
իրենց վերաբերող մկրտութիւններ չունէին: Անոնք ՔրիստոՔրիստոսի´
սի´ բաժակէն պիտի ըմպէին եւ Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ մկրտութեամբ
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պիտի մկրտուէին, ինչպէս Տիրոջ իսկ բառերը ցոյց կու տան.

«Դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ եւ
մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի մկրտուիմ»:
մկրտուիմ»:

Իրենց եւ Տիրոջ բաժակն ու մկրտութիւնները երկու տարբեր
բաժակներ ու մկրտութիւններ չէին: Անոնք իրենց Տիրոջ հետ
ու իրենց Տիրոջ նման նո´
նո´յն բաժակէն պիտի ըմպէին եւ նո´
նո´յն
մկրտութեամբ պիտի մկրտուէին: Հարկաւ սա չէր նշանակեր
թէ առաքեալներուն կրելիք տառապանքը պիտի հաւասարէր
Քրիստոսի կրելիք տառապանքին ու չարչարանքներուն, եւ
ո´չ ալ կը նշանակէր թէ առաքեալները պիտի մեռնէին ա´յն
նպատակին համար` որուն համար Քրիստոս ի´
ի´նք պիտի
մեռնէր: Քրիստոս տառապանքի բաժակը ըմպեց ու մահուան
մկրտութեամբ մկրտուեցաւ մեր սիրոյն ու փրկութեան հահամար, իսկ առաքեալները որոնք Քրիստոսի տառապանքի բաբաժակէն պիտի ըմպէին եւ անոր մկրտութեամբ պիտի
մկրտուէին` պիտի
պիտի ըմպէին ու մկրտուէին ո´
ո´չ թէ իրենց անձեանձերուն կամ մեր փրկութեան համար, այլ պարզապէս ընդգրկեընդգրկետա-լու համար այն փրկութիւնը որ Քրիստոս ինք իրագործեց տա
ռապանքի
ռապանքի բաժակին ըմպումով ու մահուան մկրտութեամբ
մկրտուելով:
մկրտուելով:
Ամէն մէկ հաւատացեալ կոչուած է ըմպելու Քրիստոսի
տառապանքի նոյն բաժակէն. այլ խօսքով, համբերութեամբ
տանելու ամէն անարգանք ու նախատինք, ամէն նեղութիւն ու
հալածանք իր անձի փրկութեան համար: Քրիստոս փրկուփրկութիւնը շնորհողն է, իսկ մենք` փրկութիւնը ստացողը, ուստի`
Քրիստոսի ու մեր բաժակը երկու տարբեր բաժակներ չեն:
Քրիստոս տառապանքի բաժակէն ըմպեց` որպէսզի փրկուփրկութիւն շնորհէ մեզի, իսկ մենք կ'ըմպենք նոյն բաժակէն` իր
կողմէ մեզի շնորհուած փրկութիւնը մեր սեփականութիւնը
դարձնելու համար:
Թէ հաւատացեալը պէտք է ըմպէ նոյն այն բաժակէն որմէ
Քրիստոս ըմպեց ու մկրտուի նոյն այն մկրտութեամբ
մկրտութեամբ որով
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Քրիստոս ինք մկրտուեցաւ` յստակ կը դառնայ Պօղոս առաքառաքեալի հետեւեալ խօսքէն. «Ուրախ եմ չարչարանքներուս մէջ,

որ ձեր սիրոյն կը կրեմ, որովհետեւ Քրիստոսի կրած նեղունեղութիւններուն պակասը իմ մարմինիս մէջ կ'ամբողջացնեմ`
անոր մարմինին համար, որ եկեղեցին է»
է» (Կո
(Կողոսացիս
Կողոսացիս 1.24):
Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ «Քրիստոսի կրած նեղութիւններուն
նեղութիւններուն
պակասը»
պակասը» հաստատումը: Արդեօ՞ք կը նշանակէ թէ այնպէս
ինչպէս Քրիստոս պէտք էր տառապէր մեր փրկութեան հահամար` չտառապեցաւ: Արդեօ՞ք կը նշանակէ թէ այնքան որքան
նեղութեան ու վիշտի պէտք էր հանդիպէր` չհանդիպեցաւ:
Անշո´
Անշո´ւշտ ոչ: Քրիստոս նեղութիւններ կրեց ու մահ ճաշակեց
մարդկութեան փրկութեան համար, բայց մենք գիտենք որ բոբոլոր մարդիկը չփրկուեցան ու չեն փրկուած: Այդ փրկութիւնը
տարածող պէտք է. փրկութեան Աւետարանը քարոզող պէտք
է: Այդ փրկութեան տարածման համար առաքեալին
առաքեալին կրած
նեղութիւններուն
նեղութիւնները` ձեւով մը «Քրիստոսի կրած նեղութիւններուն
պակասը»
պակասը» ամբողջացնել կը նշանակէր: Այս իմաստով, Պօղոս
առաքեալ ինք եւս Տիրոջ նոյն բաժակէն ըմպեց, որովհետեւ
Տիրոջ իրագործած նոյն փրկութեան տարածիչը հանդիսահանդիսացաւ: Հետեւաբար, «Քրիստոսի կրած նեղու
նեղութիւններուն պակապակասը»
սը» ամբողջացնել, կը նշանակէ յանձն առնել ամէն նեղութիւն
ի խնդիր Քրիստոսի կրած նեղութիւններով իրագործուած
փրկութեան տարածման: Մէկ խօսքով, եթէ Տէրը փրկութիւնը
իրագործողն է, առաքեալները` այդ իրագործուած փրկուփրկութեան տարածիչներն
տարածիչներն են: Ահա թէ ինչու
ինչու Քրիստոս եւ իր հետեհետեւորդները նոյն բաժակէն ըմպող կը նկատուին:
Յստակ դարձաւ արդէն թէ ի´
ի´նչ կը նշանակէ Տիրոջ հետ
նոյն բաժակէն ըմպել: Գանք «Տիրոջ հետ նոյն մկրտութեամբ
մկրտուիլ»
մկրտուիլ» հաստատումին: Եթէ հոս յիշուած մկրտութիւնը
Տիրոջ մահը կը խորհրդանշէ, այդ պարագային, ի՞նչպէս
ի՞նչպէս
պէտք է հասկնալ «Տիրոջ հետ նոյն մկրտութեամբ մկրտուիլ»
մկրտուիլ»
բացատրութիւնը: Արդեօ՞ք կը նշանակէ Տիրոջ նման մեռնիլ:
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Ո´չ ոք կրնայ Տիրոջ նման մեռնիլ: Տէրը մարդկութեան փրկուփրկութեան համար մեռաւ: Ուրիշ մէկը չի կրնար մարդկութեան
փրկութեան համար մեռնիլ: Մարդիկ կրնան իրենց
իրենց հաւատհաւատքին համար մեռնիլ, իրենց փրկութիւնը չուրանալու համար
մեռնիլ, երկինքը չկորսնցնելու համար մեռնիլ, բայց չեն
կրնար ուրիշին փրկութեան համար մեռնիլ: Հետեւաբար,
Տիրոջ մկրտութեամբ մկրտուիլը` Տիրոջ իրագործած փրկուփրկութեան համար մեռնիլն է, եթէ հարկը պահանջէ: Երկրորդ
իմաստով մը նաեւ կրնանք հասկնալ «Տիրոջ մկրտութեամբ
մկրտուիլ»
մկրտուիլ»ը, որ այս անգամ չ'ընդգրկեր մարմնաւոր մահը:
Մեղքին համար մեռնիլը` «Տիրոջ մկրտութեամբ մկրտուիլ»
մկրտուիլ» կը
նշանակէ: Տէրը մեռաւ որպէսզի մեզ ազատէ մեղքէն. եթէ մենք
մեռնինք մեղքին համար, այլ խօսքով` մեռցնենք
մեռցնենք մեր մէջ
ամէն ցանկութիւն որ մեզ մեղքի կ'առաջնորդէ` Տիրոջ
մկրտութեամբ մկրտուած կը նկատուինք: Ճիշդ այս մասին է
որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. «Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք`

որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք` մկրտումկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք:
դարձանք: Այսինքն,
մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ մահուան
հաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը փառքով
յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք նորոգուած
կեանքով ապրինք»
ապրինք» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 6.36.3-4): Առաքեալը այստեղ
մկրտութիւնը կը հասկնայ մեղքին համար մեռնիլ
մեռնիլ իբրեւ, մեր
մէջ հին մարդը մեռցնել իբրեւ, եւ «նորոգուած կեանքով
ապրիլ»
ապրիլ» իմաստով: Հետեւաբար, Քրիստոսի մկրտութեամբ
մկրտուիլը` մեռցնելն է մեր մէջ մեղքն ու անոր սէրը: Յովհան
Յովհանհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները, ինչպէս նաեւ միւս առաքեալառաքեալները, կարիքը ունէին մեռցնելու իրենց
իրենց մէջ «ես»
ես»ը, հպարտուհպարտութիւնը, փառասիրութիւնը, աթոռասիրութիւնը, իրարու եւ
ուրիշներու վրայ տիրող ու իշխող ըլլալու մարմաջը, խումբին
տէրն ու առաջնորդը ըլլալու իրենց ցանկութիւնը, ահա թէ
ինչու Յիսուս խօսեցաւ անոնց իր բաժակէն ըմպելու եւ իր
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մկրտութեամբ մկրտուելու մասին, որպէսզի քաջալերէր զազանոնք մեռցնելու իրենց մէջ «ես»
ես»ը, եւ պատրաստ ըլլային սիրով
տանելու ամէն նախատինք
նախատինք ու արհամարհանք, ամէն մերժում
ու հալածանք, եւ խոնարհութեամբ ծառայելու եւ սպասաւոսպասաւորելու իրարու եւ ուրիշներուն:
Գալով մեզի, մենք եւս պէտք է պատրաստ ըլլանք
ըլլանք Տիրոջ
բաժակէն ըմպելու. բայց չենք կրնար ըմպել եթէ մեր մէջ «ես»
ես»
կայ: Իր «ես»
ես»ին չյաղթող մարդը` ո´
ո´չ մէկ բանի կրնայ յաղթել,
որովհետեւ մարդուն «ես»
ես»ն է որ զինք կ'առաջնորդէ ամէն
տեսակ մեղքի: Ի՞նչ կը նշանակէ Տիրոջ բաժակէն ըմպել. հահալածուիլ Քրիստոսի համար ու հաւատարիմ
հաւատարիմ մնալ Քրիստոսի`
Տիրոջ բաժակէն ըմպել կը նշանակէ: Ծաղրուիլ ճշմարտուճշմարտութեան համար ու մնալ ճշմարտութեան ճամբուն մէջ` Տիրոջ
բաժակէն ըմպել կը նշանակէ: Անարգուիլ Քրիստոսի համար
վկայու-մեր տուած վկայութեան համար ու հնչուն պահել մեր վկայու
թեան ձայնը` Տիրոջ բաժակէն ըմպել
ըմպել կը նշանակէ:
11) Կրնա՞նք սիրով ըմպել Տիրոջ բաժակէն: Տէրը մեզմէ
ծովէն կամ ծովը ըմպել չի պահանջեր, ո´
ո´չ ալ գետէն կամ
գետը ըմպել: Ի՞նչ ըսել կ'ուզեմ: Մեր ըմպելիքը լոկ բաժակ մըն
է. բայց կարեւորը այդ բաժակը մինչեւ վերջ ըմպելն է:
Որպէսզի կարենանք այդ բաժակը մինչեւ
մինչեւ վերջ ըմպել, յիշենք
փոխա-եւ իրարու յիշեցնենք, թէ Տէրը այդ բաժակի ըմպումին փոխա
րէն` Կենաց Գետէն ըմպել պիտի տայ մեզի իր արքայութեան
մէջ: Տէրը առատաձեռն է իր ողորմութեան մէջ, եւ ողորմած`
իր առատաձեռնութեան մէջ: Ան տառապանքի բաժակ մը
ըմպել կու տայ մեզի` որպէսզի անոր փոխարէն կենսատու
Գետը պարգեւէ մեզի: Պզտիկ աւազանի մը մէջ ցաւի ու չարչարչարանքներու
չարանքներու ջուրով մկրտուիլ կու տայ մեզի` որպէսզի անոր
փոխարէն խաղաղութեան ովկիանոսը շնորհէ մեզի: ԺամաԺամանակաւոր անարգանքի փոխարէն` յաւերժական փառքը կը
պարգեւէ մեզի: Այո´,
Այո´, «ներկայ ժամանակի
ժամանակի չարչարանքները
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ոչի´
ոչի´նչ են գալիք փառքին քով` որ մեզի պիտի յայտնուի»
յայտնուի»

(Հռոմայեցիս 8.18):
12) Որոգինէս դիտել կու տայ, որ մկրտութիւնը` տառատառապանքի ու չարչարանքներու ջուրով մկրտուիլն է: Արդարեւ,
Յիսուս մկրտուեցաւ չարչարանքներու ջուրով, եւ առա´
առա´տ էին
այդ ջուրերը:
ջուրերը: Մարդիկ ի՞նչպէս կը վերաբերին տառապանքի
ու չարչարանքներու ջուրի մկրտութեան հետ: Այս ուղղուուղղութեամբ կարելի է մարդիկը բաժնել չորս խումբերու.խումբերու.ա) Ոմանք կը վախնան տառապանքի ջուրին մէջ իջնելու:
Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք չեն ուզեր եւ պատրաստ չեն
Քրիստոսի համար ոեւէ ցաւ, ոեւէ նեղութիւն կամ հալածանք
յանձն առնելու:
բ) Ուրիշներ, տառապանքի ջուրին լոկ թեթեւ ցօղը կրնան
համբերութեամբ տանիլ, բայց եթէ ցօղը անձրեւի փոխուի`
անմիջապէս կը գայթակղին: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք
շատ պզտիկ փորձութիւններու միայն կրնան տոկալ:
գ) Կան նաեւ անոնք` որոնք տառապանքի ջուրին լոկ թեթեթեւ սրսկումը կրնան տանիլ, բայց երբեք չեն կրնար տառատառապանքի այդ ջուրին մէջ մտնել: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք
հաստատ կը մնան փորձութիւններու դիմաց` այնքան ատեն
որ անոնք զօրաւոր չեն:
դ) Վերջապէս, ունինք նաեւ անոնք`
անոնք` որոնք կրնան ամբողամբողջութեամբ ընկղմիլ տառապանքի ջուրին մէջ եւ ամէն ցաւ
ուրախութեամբ տանիլ: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք
անյողդողդ ու անդրդուելի կը մնան եւ նահանջել չեն գիտեր,
որքան ալ փորձութիւնները ուժեղ ըլլան:
Մենք յիշեալ չորս խումբերէն` ո՞ր մէկուն կը պատկա
պատկանինք արդեօք: Բնաւ փորձութիւն չուզող մարդո՞ց խումբին.
միայն թեթեւ փորձութիւններ տանող մարդո՞ց խումբին. ո´
ո´չզօրաւոր
զօրաւոր փորձութիւններ տանող մարդո՞ց խումբին. թէ`
մեծագոյն փորձութիւններն իսկ սիրով ու յաղթականօրէն
տանող մարդոց
մարդոց խումբին: Մեր կրած նեղութիւններն ու
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փորձութիւնները որքան մեծ ըլլան` մեր ստանալիք փառքն ու
վարձատրութիւնը
վարձատրութիւնը այնքան աւելի մեծ կ'ըլլան: ԱնապատաԱնապատական հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ սիրով ու համբերութեամբ
տարուած մեծ ցաւերը` իրենց ետին մեծ օրհնութիւններ
վերապահած են մեզի համար, ճիշդ ինչպէս մութ ամպերը
իրենց
իրենց ետին գեղեցիկ ու պայծառ երկինքը կը պահեն:
13) Բացատրեցինք, թէ Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքառաքեալները կ'ակնկալէին որ Յիսուս երկրաւոր թագաւորութիւն
մը պիտի հաստատէր, եւ թէ իրենք անոր աջ ու ձախ կողմը
նստելու երազով կ'ապրէին: Կրնար հասկնալի ըլլալ Տիրոջ
«աջ ու ձախ
ձախ կողմը նստիլ»
նստիլ» բացատրութիւնը, եթէ երբեք
իսկապէս Յիսուս երկրաւոր բնոյթ ունեցող թագաւորու
թագաւորութիւն
րութիւն
մը հաստատէր: Բայց եթէ խօսքը յաւերժական այն թաթագաւորութեան մասին է զոր Յիսուս ժամանակներու աւարտին
պիտի հաստատէ երկինքի մէջ ու երկրի վրայ` մենք չենք
կրնար խօսիլ անոր
անոր աջ ու ձախ կողմը նստելու մասին, որովորովհետեւ, արքայութեան մէջ Յիսուս նստած վիճակի մէջ պիտի
չըլլայ, եւ ուստի` իր աջ ու ձախ կողմն ալ նստողներ պիտի
չունենայ: Բայց հետաքրքրական է որ երբ Յովհաննէս ու
Յակոբոս եղբայրները փափաք յայտնեցին իր աջ ու ձախ
կողմը նստիլ, Յիսուս անոնց չըսաւ թէ ինք երկինքի մէջ
նստած պիտի չըլլայ, եւ թէ իր աջ ու ձախ կողմը նստած
մարդիկ պիտի չունենայ, ընդհակառակը, կարծէք հաստատեց
անոնց ըսածը` երբ ըսաւ. «Իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու

իրաւունքը իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ անոնց`
որոնց համար
համար պատրաստած է»:
է»: Արդ, եթէ Յիսուսի աջ ու ձախ

կողմը նստիլ բացատրութիւնը բառացի հասկացողութիւն
չունի, այդ պարագային, ի՞նչ ըսել ուզեց երբ ըսաւ թէ Հայրը
ինքն է որ պիտի ճշդէ թէ ո´
ո´վ պիտի նստի իր աջ ու ձախ կողկողմը. ի՞նչ պէտք է հասկնալ Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստիլ
բացատրութեամբ: Այստեղ Յիսուս «աջ»
աջ» ու «ձախ»
ձախ» բառերով,
լռելեայն եւ անուղղակի կերպով կարեւոր ճշմարտութիւն մը
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կը բացայայտէ. այն` թէ արքայութեան մէջ, հաւատացեալհաւատացեալներուն փառքը նոյնը պիտի չըլլայ. ոմանց փառքը աւելի մեծ
պիտի ըլլայ քան ուրիշներունը: Սուրբ Յերոնիմոս կ'
կ'ըսէ.

«Երկրի վրայ ինքզինք խոնարհեցնողը` երկինքի մէջ մեծ պիպիտի ըլլայ, բայց եթէ երկինքի մէջ բոլորս իրարու հաւասար պիպիտի ըլլանք ու նոյն փառքը պիտի ունենանք` այդ պարագային
զո´
զո´ւր են մեր մղած բոլոր հոգեւոր պատերազմները եւ զո´
զո´ւր
են նաեւ մեր բոլոր ինքնախոնարհեցումները
ինքնախոնարհեցումները»:
ները»:
Պօղոս առաքեալ
առաքեալ շատ գեղեցիկ կերպով ցոյց կու տայ թէ
ինչպէս հաւատացեալներ իրարմէ տարբեր եւ զիրենք իրարմէ
տարբերող փառք ու փառաւորութիւն պիտի ունենան: Ան
խօսելով յարուցեալ մարմինին շքեղութեան մասին` կ'ըսէ.

«Ուրիշ է արեւուն շքեղութիւնը, ուրիշ` լուսինին շքեղութիւնը,
շքեղութիւնը,
եւ դեռ ուրիշ` աստղերուն շքեղութիւնը: Եւ նոյնիսկ աստղեաստղերէն ոմանք աւելի շքեղ են քան միւսները»
միւսները» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս
15.41):
15.41): Առաքեալը արեւուն, լուսինին եւ աստղերուն օրինակը
տալով, բացայայտել
բացայայտել կ’
կ’ուզէ, թէ` պիտի ըլլան փրկուածներ
որոնց յարուցեալ մարմինին շքեղութիւնը,
շքեղութիւնը, փառքն ու պայծապայծառութիւնը արեւու նման պիտի ըլլայ: Ուրիշներուն յարուցեալ
մարմինին շքեղութիւնը,
շքեղութիւնը, փառքն ու պայծառութիւնը լուսինի
նման պիտի ըլլայ: Եւ ուրիշներուն յարուցեալ մարմինին
շքեղութիւնը, փառքն ու պայծառութիւնը աստղերու նման
պիտի ըլլան. եւ աստղերն ալ, այսինքն` սովորական հաւահաւատացեալները` իրենց փառքով իրարմէ տարբեր պիտի ըլլան:
Եթէ յիշենք որ երկինքի արքայութեան մէջ արեւ, լուսին ու
աստղեր պիտի չունենանք (Յայտնութիւն 21.23, 22.5), յստակ
կը դառնայ որ առաքեալը նիւթական արեւին, լուսինին ու
աստղերուն մասին չէ
չէ որ կը խօսի, այլ` հաւատացեալներուն
յարուցեալ մարմիններուն իրարմէ ունենալիք տարբերուտարբերութեանց մասին: Թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ իրեն յատուկ
մարմին մը ու մարմինի շքեղութիւն մը պիտի ունենայ`
Պօղոս առաքեալ առաւել եւս յստակ կը դարձնէ երբ կ’
կ’ըսէ.
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«Աստուած այդ հատիկին
հատիկին (յարուցեալ մարմինին) մարմին մը
կու տայ, ինչպէս որ ինք կը կամենայ. բայց սերմերէն
(յարուցեալ մարմիններէն) իւրաքանչիւրին` իրեն յատուկ
մարմինը կու տայ: Անշուշտ ԱՄԷՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆՈՅՆԸ ՉԷ»
ՉԷ»
(Ա.Կորնթացիս 15.3815.38-39):
14) «Իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու իրաւունքը իմս չէ,

այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ անոնց` որոնց համար
պատրաստած է»:
է»: Անդրադառնանք այս հաստատումին աստաստ-

ուածաբանական իմաստին: Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ իր
աջ ու ձախ կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը
իրաւունքը, ըսել չ'ուզեր հարկաւ թէ ինք չի կրնար որոշել թէ
ո´վ պիտի նստի իր աջ ու ձախ կողմը: Ան ըսել կ'ուզէ, թէ
նման որոշում` առանց Հօրը կամքին չ'առնուիր. եւ ինչո՞ւ.
որովհետեւ Հօրը եւ իր կամքը նոյնն է: Որդիին կամքը Հօրը
կամքէն տարբեր ու անկախ չէ: Եւ
Եւ որովհետեւ Հայրը ու Որդին
նոյն կամքը ունին, բնականօրէն, ոչինչ կ'ընեն անոնք
առանձնաբար, այլ` ինչ որ կ'ընեն` միասին կ'ընեն: Որդին
Հօրմէն անկախաբար չի գործեր, ո´
ո´չ ալ Հայրը` Որդիէն
անկախաբար:
Որդին չի փրկեր մէկը որ իր Հօրը կողմէ իրեն չի բերուիր,
ինչպէս ինքն իսկ կ'ըսէ. «Ոեւէ մէկը չի կրնար ինծի գալ` եթէ
զիս ղրկող Հայրը զայն
Ո´չ ալ
զայն ինծի չբերէ»
չբերէ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 6.44): Ո´
մէկը կրնայ Հօրը գալ առանց Որդիին. «Միայն ինձմով կարելի
է Հօրս երթալ»
երթալ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 14.6): Այս իմաստով, Հայրը մարմարդիկը կ'առաջնորդէ իր Որդիին, եւ Որդին` զանոնք կ'առաջկ'առաջնորդէ իր Հօրը: Յստակ է, հետեւաբար, թէ Հայրը եւ Որդին
իրարմէ
իրարմէ անջատաբար չեն գործեր, եւ ո´
ո´չ ալ տարբեր գործեր
կը գործեն, այլ` միա´
միա´սնաբար կը գործեն եւ նո´
նո´յն գործը կը
գործեն:
գործեն:
15) Տակաւին, Քրիստոս հաստատելով թէ իր աջ ու ձախ
կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը իրաւունքը,
խորքին մէջ, ան կ'ուզէր իր աստուածային
աստուածային ինքնութիւնը բաբա584

ցայայտել իր աշակերտներուն: Ան կը խօսի իր Հօրը մասին:
Յովսէփ վաղուց մահացած էր արդէն, ուստի աշակերտները
գիտէին կամ կրնային գիտնալ, որ Յիսուսի ակնարկութիւնը
չէր կրնար անոր ըլլալ, այլ` իր երկնաւոր Հօրը: Իսկ եթէ
համոզուէին որ Աստուած Յիսուսին Հայրն է, եւ Յիսուս Հօրը
Որդին, ինքնաբերաբար Քրիստոսի աստուածային ինքնուինքնութիւնն է որ ճանչցած պիտի ըլլային:
16) Եւ դեռ, Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր աջ ու ձախ
կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը իրաւունքը,
սորվեցնելու համար իր աշակերտներուն, թէ ինք իր Հօրը
Հօրը
կամքն է որ կը կատարէ, եւ միաժամանակ սորվեցնելու
համար անոնց` թէ իրե´
իրե´նք եւս պէտք է երկնաւոր Հօր կամքին
կատարիչները ըլլան: Որդին իր տուեալ խօսքով, ուզեց
յստակ դարձնել իր աշակերտներուն, թէ ինք աշխարհ եկաւ
Հօրը կամքով եւ Հօրը կամքը կատարելու համար, իսկ Հօրը
Հօրը
կամքը այն է, որ հաւատանք իր Որդիին` որպէսզի յաւիտեյաւիտենական կեանք ունենանք (Յովհաննէս 6.396.39-40):
17) Յիսուս չուզեց խոստանալ Յովհաննէսին ու ՅակոբոՅակոբոսին զիրենք իր աջ ու ձախ կողմը նստեցնել, ո´
ո´չ միայն որովորովհետեւ ատիկա ընելը Հօրը իրաւունքն էր, այլ նաեւ ու մանամանաւանդ
ւանդ անոր համար, որ անոնք փառասէրներ էին, իշխանուիշխանութիւն փնտռողներ էին: Յիսուս չէր կրնար նման բան տալ կամ
խոստանալ իրենց, մինչեւ որ անոնք ձերբազատէին փառասիփառասիրութեան ախտէն: Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստողները`
զԱստուած
զԱստուած փառաւորող խոնարհ մարդիկը պիտի ըլլան, եւ
ո´չ թէ փառք փնտռող հպարտ մարդիկը:
18) «Հայրս պիտի տայ անոնց` որոնց
որոնց համար պատրասպատրաստած է»:
է»: Այս վկայութիւնը կը պարզէ, թէ մեր երկնաւոր Հայրը
անպատմելի փառք պատրաստած է իր Որդին սիրողներուն
համար: Այս մասին Պօղոս առաքեալ յստակ վկայութիւն կու
տայ.

«Աստուած զինք սիրողներուն
սիրողներուն համար
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պատրաստեց այնպիսի փառք մը, որ
ոեւէ աչք չէ տեսած,
ոեւէ ականջ չէ լսած, եւ
ոեւէ մէկուն միտքէն իսկ չէ անցած»
անցած» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 2.9):
19) «Հայրս պիտի տայ»
տայ» բառերը ցոյց կու տան, թէ Հայրը

տալիք ունի մեզի, տալիք ունի Քրիստոսի բոլոր հետեւորդնեհետեւորդներուն, տալիք ունի
ունի բոլոր Քրիստոսասէրներուն, բոլոր ՔրիստոՔրիստոսապատկաններուն, բոլոր Քրիստոսապաշտներուն: Հայրը
փառք, պատիւ ու մեծութիւն պիտի շնորհէ բոլոր անոնց`
որոնք կը փառաւորեն, կը պատուեն ու կը մեծարեն իր
Որդին: Ուրախութիւն պիտի շնորհէ բոլոր անոնց` որոնք
տրտմեցուեցան Քրիստոսի
Քրիստոսի սիրոյն: Մխիթարութիւն պիտի
պարգեւէ բոլոր անոնց` որոնք սուգի մատնուեցան իրենց
Քրիստոսասիրութեան համար: Հանգիստ պիտի տայ բոլոր
անոնց` որոնք անհանգստացուեցան Յիսուսին հետեւորդնեհետեւորդները ըլլալնուն համար: Յաւիտենական կեանք պիտի պարգեւէ
բոլոր անոնց` որոնք հաւատացին ու հնազանդեցան իր
Որդիին: Այո´,
Այո´, Հայրը տալիք ունի մեզի: Հօրը սէրը պիտի վավայելեն բոլոր անոնք` որոնք սիրեցին Յիսուսը: Հօրը ներկայուներկայութեան մէջ պիտի ապրին բոլոր անոնք` որոնք երկրի վրայ
Յիսուսի ներկայութիւնը փնտռեցին ու նախընտրեցին:
20) Վերջին խօսք մը «պատրաստած է» բառին մասին:
Կարեւոր բառ մըն է ասիկա: Կարեւոր է` անոր համար որ կը
բացայայտէ թէ Աստուծոյ արքայութիւնը պատրաստուած բան
մըն է եւ ո´
ո´չ թէ պատրաստուելիք բան մը: Եւ պատրաստպատրաստուած` ո´
ո´չ թէ Քրիստոսի առաջին գալստեան ժամանակ, այլ`
սկիզբէն, այսինքն` աշխարհի ստեղծագործութենէն
ստեղծագործութենէն իսկ
առաջ: Քրիստոս ինքն իսկ հաստատեց, թէ «արքայութիւնը...
աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած է»
է» (Մատթէոս
(Մատթէոս 25.34):
Կարեւո՞ր է արդեօք գիտնալ, որ Աստուծոյ արքայութիւնը
պատրաստուելիք բան մը չէ, այլ` «աշխարհի
«աշխարհի սկիզբէն պատպատրաստուած»
րաստուած» բան մըն է: Այո´,
Այո´, կարեւոր է: Կարեւոր
Կարեւոր է` անոր
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համար որ ցոյց կու տայ, թէ արքայութիւնը Աստուծոյ
պարգեւն է մեզի, եւ ո´
ո´չ թէ արդիւնքը մեր գործերուն.
Աստուծոյ ողորմութիւնն է մեզի, եւ ո´
ո´չ թէ հետեւանքը մեր
կատարած ողորմութիւններուն: Աստուած իր արքայութիւնը
պատրաստեց երբ տակաւին իր Որդին աշխարհ չէր
չէր եկած: Իր
արքայութիւնը պատրաստեց իր Որդիին հետեւորդներուն
համար, երբ տակաւին իր Որդին աշխարհ չէր եկած, եւ
ուստի` հետեւորդներ չունէր:
Ընդհանրապէս մարդիկ իրենց փառքին համար աշխաաշխատող մարդոց իրենց տալիք պարգեւը սկիզբէն չեն պատրասպատրաստեր, այլ կը պատրաստեն գործին կատարումէն ետք միայն:
Տարբեր է Աստուծոյ պարագան: Աստուած մեզի իր տալիքը
կը պատրաստէ երբ տակաւին ոեւէ գործ կատարած չենք. եւ
ասոր մէջ է որ կը կայանայ Աստուծոյ մեծութիւնը:

«Երբ միւս տասը աշակերտները լսեցին ասիկա, բարկաբարկացան երկու եղբայրներուն վրայ»
վրայ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 20.24):
20.24):

1) Աշակերտները բարկացան երբ լսեցին թէ Յովհաննէս
ու Յակոբոս եղբայրները` Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստելու
խնդրանք ներկայացուցած են, եւ ասիկա ցոյց կու տայ.
ա) Թէ անոնց մէջ մարդկային երեսը տակաւին շատ
ուժեղ էր: «Մարդկային երես»
երես» ըսելով կը հասկնամ` մարդուն
բնութեան յատուկ տկարութիւնները, այսինքն` նախանձը,
եսասիրութիւնը, փառասիրութիւնը, մեծամոլութիւնը:
բ) Թէ անոնք տակաւին չէին սորված իրենց Տիրոջ նման
հեզ ու խոնարհ ըլլալ, եւ իրենց նմա´
նմա´նը գերադասել եւ ո´
ո´չ թէ
իրենք զիրենք:
գ) Թէ անոնք տակաւին չէին սորված, թէ իրենց
իրենց մեծութիւմեծութիւնը կը կայանար իրենց նմաններուն, այս պարագայիս` իրենց
հաւասարակիցներուն ու պաշտօնակիցներուն մատուցած
ծառայութեան մէջ:
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դ) Թէ անոնք տակաւին չէին ձերբազատած երկրաւոր ու
Պաղեստինեան թագաւորութիւն մը ունենալու եւ այդ թագաթագաւորութեան մէջ իրենց տեղն ու դիրքը ունենալու մտածումէն:
2) Ինչո՞ւ համար տասը աշակերտները «բ
«բարկացան
արկացան երերկու եղբայրներուն վրայ»:
վրայ»: Ի՞նչ բանի արդիւնք էր անոնց
բարկութիւնը: Մեղքին հանդէպ իրենց ունեցած զզուանքի՞ն
արդիւնքն էր, թէ` նախանձի արդիւնք էր: Ուրիշ բացատրուբացատրութեամբ մը, արդեօք բարկացան որովհետեւ Յովհաննէս ու
Յակոբոս եղբայրները իրենք զիրենք իրենցմէ աւելի գերագերադա՞ս
իրե´նք
դա՞ս նկատած էին, թէ` բարկացան որովհետեւ իրե´
կ'ուզէին գերադաս ըլլալ ու նկատուիլ: Արդեօք բարկացան
որովհետեւ Յովհաննէս ու Յակոբոս եղբայրները փափաք
յայտնած էին Յիսուսի աջ ու ձախ կո՞ղմը
կո՞ղմը նստիլ, թէ` բարկա
բարկակացան որովհետեւ իրե´
իրե´նք կ'ուզէին Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը
նստիլ: Շատ յստակ է, որ տասը աշակերտները բարկացան,
ո´չ թէ որովհետեւ Յովհաննէս ու Յակոբոս եղբայրները
փափաք յայտնած էին Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստիլ, այլ`
որովհետեւ իրե´
իրե´նք կ'ուզէին Յիսուսի
Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը
նստիլ: Ուրեմն, իրենց բարկութեան պատճառը իրենց եղբայրեղբայրսիրութիւնը չէր, այլ` իրենց եղբայրներուն հանդէպ իրենց
ունեցած նախանձին հետեւանքն էր: Եթէ անոնք «բարկացան
արկացան
երկու
երկու եղբայրներուն վրայ»
վրայ» որովհետեւ ուզած էին Յիսուսի աջ
ու ձախ կողմը նստիլ, հապա ինչո՞ւ իրենք նոյն բանը կը
փափաքէին: Եթէ «բարկացան
արկացան երկու
երկու եղբայրներուն վրայ»
վրայ»
որովհետեւ անոնք մեծութիւն կը փնտռէին, հապա ինչո՞ւ
իրենք նոյն բանը կը փնտռէին: Ինչո՞ւ մեծութիւն ու
իշխանութիւն փնտռող երկու եղբայրներուն վրայ բարկացան,
երբ իրե´
իրե´նք ալ իրենց կարգին
կարգին մեծութիւն ու իշխանութիւն
փնտռող մարդիկ էին: Ինչո՞ւ բարկացան անոնց սխալին
համար, երբ իրե´
իրե´նք ալ նոյն սխալին մէջ կը գտնուէին: Ինչո՞ւ
բարկացան իրենց եղբայրներուն յանցանքին համար, երբ
իրե´
իրե´նք ալ նոյն յանցանքով բեռնաւորուած էին: Գալով մեզի,
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երբ բարկանանք մարդոց
մարդոց վրայ սխալի մը համար, իսկոյն
քննենք մենք զմեզ, տեսնելու համար, թէ արդեօք մենք ալ նոյն
սխալին մէջ չե՞նք գտնուիր: Յաճախ կ'ընդվզինք անձի մը
ըրածին համար, առանց անդրադառնալու որ մենք ալ նոյնը
բանը ըրած ենք կամ երբեմն կ'ընենք: Կը պոռթկանք մեր
եղբօր դէմ` անոր գործած մեղքին համար, եւ կը մոռնանք կամ
կ'անտեսենք մեր գործած նոյնատեսակ մեղքերը:

«Յիսուս բոլորն ալ իր մօտ կանչեց եւ ըսաւ.
Գիտէք որ ազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց հպահպատակներուն վրայ եւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց ժողոժողովուրդներուն վրայ: Բայց ձեր պարագային այդպէս
այդպէս պէտք չէ
ըլլայ:...»
20.25-26):
ըլլայ:...» (Մատթէոս 20.251) «Յիսուս բոլորն ալ իր մօտ կանչեց»:
Բոլորը» ըսելով`
կանչեց»: «Բոլորը
«Բոլորը»

կը հասկցուի տասներկու աշակերտները: Յիսուս Յովհաննէս
ու Յակոբոս առաքեալներուն առանձին խօսեցաւ, որովհետեւ
անոնք առանձին քովը եկած ու իրենց խնդրանքը ներկայաներկայացուցած
ցուցած էին. միւս աշակերտները տեղեակ չէին պատահածէն,
բայց երբ լսեցին` «բարկացան
արկացան երկու
երկու եղբայրներուն վրայ»
վրայ»:
Յիսուս կարիքը զգաց բոլորը միասին քովը կանչելու եւ նոյն
խօսքը խօսելու անոնց, որովհետեւ բոլորը նոյն խնդիրէն կը
տառապէին, նոյն մտածումին գերիները դարձած էին.
էին. բոլորը
մեծ ըլլալ կ'ուզէին, առաջնորդ ըլլալ կը փափաքէին, խումբին
գլուխը ըլլալ կը ցանկային, ուրիշներուն վրայ իշխել ու տիրել
կ'ուզէին. եւ սա աշխարհիկ մօտեցում էր, աշխարհի մարդոց
վերաբերմունք էր, հեթանոսներուն յատուկ վարուելակերպ
էր, եւ Յիսուս չէր ուզեր որ իր աշակերտները այդպիսին
ըլլային, ահա թէ ինչու Յիսուս անոնց ըսաւ. «Գիտէք որ

ազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց հպատակներուն
հպատակներուն վրայ
եւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց ժողովուրդներուն
ժողովուրդներուն վրայ:
Բայց ձեր պարագային այդպէս պէտք չէ ըլլայ:...»:
ըլլայ:...»: Յիսուս չէր

ուզեր որ իր աշակերտները
աշակերտները նմանէին հեթանոս իշխաններուն,
որոնք տիրել կ'ուզեն իրենց հպատակներուն վրայ. չէր ուզեր
589

որ անոնք նմանէին հեթանոս ղեկավարներուն, որոնք իշխել
կ'ուզեն իրենց ժողովուրդներուն վրայ: Յիսուս կ'ուզէր որ իր
աշակերտները ձերբազատէին իրարու կամ ուրիշներուն վրայ
տիրող ու իշխող ըլլալու մտածումէն: Ան կ'ուզէր որ իր աշաաշակերտներուն վերաբերմունքն ու կենցաղակերպը տարբեր
ըլլային աշխարհի մարդոց վերաբերմունքէն ու կենցաղակեր
կենցաղակերկերպէն: Ան կ'ուզէր որ իր աշակերտները
աշակերտները գիտնային ու սորվէին,
թէ իր թագաւորութիւնը` փոխադարձ սիրոյ ու ծառայութեան
թագաւորութիւն մը պիտի ըլլայ. եւ թէ` իր թագաւորութեան
մէջ իշխողի ու իշխուածի, տիրողի ու տիրուածի, հրամայողի
ու կատարողի հարց պիտի չըլլայ, այլ բոլորն ալ սիրով պիտի
ըլլան իրարու հանդէպ, եւ մէկը միւսին սպասաւոր պիտի
ըլլայ: Նոյն բանը Յիսուս այսօր կ'ուզէ սորվեցնել
սորվեցնել մեզի: Ան
կ'ուզէ որ հաւատացեալներս հեզութեամբ ու խոնարհուխոնարհութեամբ ծառայենք իրարու, եւ ո´
ո´չ թէ իրարու վրայ իշխող եւ
իրարու հրաման տուող մարդիկ ըլլանք: Դժբախտաբար քիչ
չէ թիւը այն հաւատացեալներուն` որոնք կը տառապին
մեծամտութենէ. որոնք` իրենք զիրենք ուրիշէն տարբեր
տարբեր ու
մի-գերադաս կը նկատեն. որոնք` յարգուիլն ու մեծարուիլը մի
այն իրենց իրաւունքը կը սեպեն, եւ երբեք ուրիշը մեծարելու
մասին չեն մտածեր. որոնք` ամէն մարդէ ծառայութիւն
կ'ակնկալեն, եւ երբեք ուրիշին ծառայութիւն մատուցելու մամասին չեն խորհիր:
2) Ուշագրաւ է Յիսուսի սիրալիր վերաբերմունքը իր
աշակերտներուն հանդէպ: Մեղքի մէջ էին անոնք, բայց
չյանդիմանեց զանոնք, այլ բացատրեց թէ ինչպիսի´
ինչպիսի´ն պէտք էր
ըլլային իրենք, եւ թէ ի´
ի´նչպէս պէտք էր վարուէին իրարու
հետ: Սխալ ճամբու մէջ էին անոնք, բայց անոնց սխալ
ճամբան դատապարտելու փոխարէն` ճիշդ ճամբան ցոյց
տուաւ անոնց: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման քաղցրութեամբ
վարուիլ ինկածներուն հետ: Կրնա՞նք ուղղել մոլորածները
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դէպի ճիշդ ճամբան, առանց բացայայտելու անոնց մոլորամոլորածութիւնը:

«Եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ մեծ ըլլալ` պէտք է ձեր սպասաւորը
ըլլայ»
20.26):
ըլլայ» (Մատթէոս 20.26):
1) Այս հաստատումով, Տէրը յստակ դարձուց թէ մեծ են
անոնք` որոնք կը սպասաւորեն ու կը ծառայեն ուրիշներուն,
եւ ո´
ո´չ թէ անոնք` որոնք ուրիշներէն սպասաւորութիւն ու
ծառայութիւն կ'ընդունին: Տէրը ուզեց որ իր աշակերտները
գիտնան, թէ իրենց մեծութիւնը` իրենց սպասաւոր ըլլալու
ըլլալու
իրողութեան մէջ կը կայանայ. սպասաւոր մանաւանդ անոնց`
որոնք տկար ու աղքատ դասակարգը կը կազմեն: Այո´,
Այո´,
Քրիստոսի հետեւորդը
հետեւորդը պէտք է սպասաւոր ըլլայ, բայց
սպասաւոր ո´
ո´չ թէ հարուստին` անկէ դրամ ձեռք ձգելու
նպատակով, այլ` աղքատին, լքուածին, անտեսուածին,
տնազուրկին,
տնազուրկին, անտէր ու անպաշտպան եղողին:
2) Յիսուս կ'ուզէր որ իր աշակերտները իրարու սպասասպասաւորները ըլլային, եւ ո´
ո´չ թէ մէկս միւսը իր սպասաւորը
իրա-նկատէր: Իր կամքն էր որ անոնք սիրով լեցուն ըլլային իրա
րու հանդէպ: Եթէ չսիրէին իրարու` պիտի չկրնային սպասասպասաւոր ըլլալ իրարու: Քրիստոս այսօր մեզ եւս կը հրաւիրէ որ
սիրենք իրարու` որպէսզի կարենանք սիրով ծառայել իրարու:
Քրիստոսի սրտագին փափաքն է որ իր հետեւորդները
սպասաւորեն իրարու, այլ խօսքով` ծառայե´
ծառայե´ն իրարու,
օգնե´
օգնե´ն իրարու, հնազանդի´
հնազանդի´ն իրարու, զօրակցի´
զօրակցի´ն իրարու:
3) Յիսուս չէր ուզեր որ իր աշակերտները այն տպաւորու
տպաւորուրութիւնը ունենային, որ իրենք առաքելութեան ու պաշտօնի
կանչուած էին` որպէսզի ասորասոր-անոր հրամայէին եւ ասկէ ու
անկէ սպասաւորութիւն ընդունէին: Ընդհակառակը, ան
կ'ուզէր որ իր աշակերտները անդրադառնային որ իրենք
ուրիշին ծառայելու առաքելութեան
առաքելութեան ու պաշտօնին կանչուած
էին, եւ ո´
ո´չ թէ ուրիշներէն ծառայութիւն ընդունելու փառքին:
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4) Յիսուս սպասաւոր մարդը կը կոչէ` մեծ: Մեզի համար
ո՞վ է մեծ մարդը. սպասաւո՞ր մարդը, թէ` ուրիշներէն սպասպասաւորութիւն ընդունող մարդը:
5) Անձնուրաց կերպով աշխատողներն ու ուրիշներուն
ուրիշներուն
սպասաւորողներն են մեծ
մեծ մարդիկը, եւ ճիշդ այդպիսիները
պէտք է պատուել, բայց այսօր դժբախտաբար ո´
ո´չ թէ անձնուանձնուրաց կերպով աշխատողներն են որ կը պատուըուին, այլ`
առերես աշխատողները, կեղծաւորաբար աշխատողները, եւ
երբեմն ալ` բնաւ չաշխատողները:

«Եւ եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ առաջին ըլլալ` պէտք է ձեր
ծառան ըլլայ»
ըլլայ» (Մատթէոս 20.27):

1) Առաջին ըլլալ ուզող աշակերտը, պէտք էր ծառայ ըլլար
միւս աշակերտներուն: Իսկ ծառայ ըլլալու համար` պէտք էր
պարպուած ըլլար «ես»
ես»էն: «Ես»
Ես» ունեցող մարդը` փառասէր
կ'ըլլայ, իսկ փառասէր մարդը` չի կրնար ծառայ
ծառայ ըլլալ, կամ
ծառայութիւն մատուցել:
2) Յիսուս առաջին կը կոչէ այն մարդը որ ինքզինք բոլոբոլորին ծառայ կը դարձնէ: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ թէ ինքզինք
բոլորին ծառայ դարձուց (Ա.Կորնթացիս 9.19), եւ ճիշդ անոր
համար ալ առաքեալներուն մէջ ան առաջին տեղը գրաւեց:
Ան բոլոր առաքեալներէն
առաքեալներէն աւելի´
աւելի´ աշխատեցաւ եւ բոլոր
առաքեալներէն աւելի արդիւնք տուաւ, եւ ուստի` արդար է
որ ան բոլոր առաքեալներուն մէջ առաջին տեղը գրաւէ: Ան
առաքեալներէն բաւական ետք առաքելութեան կանչուեցաւ,
բայց իր առաքելական գործունէութեամբ բոլորը գերազանցեց:
Վերջինը ի´
ի´նք կանչուեցաւ` առաջինը սակայն ի´
ի´նք եղաւ:
3) Յիսուս ծառայ մարդը կը կոչէ` առաջին: Մեզի համար
ո՞վ է առաջին նկատուող մարդը. ծառա՞յ մարդը, թէ` ուրիշուրիշներէն ծառայութիւն ընդունող բարձրաստիճան մարդը:
4) Երբ Յիսուս ծառայ մարդը կը կոչէ` առաջին, կը
նշանակէ թէ ան կը պատուէ
պատուէ ծառայ մարդիկը, այլ խօսքով`
ուրիշներուն ծառայութիւն մատուցանող մարդիկը: Յիսուս իր
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տուեալ խօսքով կը սորվեցնէ մեզի պատուել ծառայող մարմարդիկը: Մենք կը պատուե՞նք ծառայ մարդիկը, այլ խօսքով`
խոնարհաբար ծառայող մարդիկը, աննշմար կերպով
ծառայող մարդիկը: Աշխարհիկ մարդիկ
մարդիկ կը պատուեն մեծամեծահարուստները` անոնցմէ օգտուելու նպատակով, մենք սասակայն, պէտք է պատուենք հեզաբար ուրիշներուն ծառայող
մարդիկը` անոնցմով օրհնուելու համար:

«Որովհետեւ Մարդու Որդին, ինքն ալ, չեկաւ ուրիշներու
կողմէ սպասաւորութիւն ընդունելու, այլ սպասաւորելու
սպասաւորելու եւ իր
կեանքը շատերու համար որպէս փրկագին տալու»
Մատթէտալու» (Մատթէոս 20.28):
1) Յիսուս իր աշակերտներուն ուշադրութեան կը յանձնէ,
թէ իր առաքելութեան նպատակը` ուրիշներուն սպասաւոսպասաւորելն էր, եւ ո´
ո´չ թէ ուրիշներու կողմէ սպասաւորութիւն ընդուընդունիլը, որպէսզի անոնց սորվեցնէր, թէ
թէ իրե´
իրե´նց ալ առաքելուառաքելութեան նպատակը մարդոց սպասաւորելը պէտք է ըլլայ, եւ ո´
ո´չ
թէ մարդոց կողմէ սպասաւորութիւն ընդունիլը:
ընդունիլը:
2) Երբ թագաւորի մը որդին ուրիշ երկիր երթար` մեծ
պատիւներու կ'արժանանար ու բոլորէն մեծ յարգանք կը
վայելէր: Եւ սակայն, երբ թագաւորներուն թագաւորը`
թագաւորը` Յիսուս,
երկինքը թողուց ու աշխարհ եկաւ` ո´
ո´չ մէկ պատիւի արժաարժանացաւ, եւ մարդիկ զինք չյարգեցին, չպատուեցին, չփառաւոչփառաւորեցին: Երբ պիտի ծնէր` չունեցաւ տեղ մը ուր կարենար ծնիլ
(Ղուկաս 2.7): Երբ առիթով մը ուզեց հանգիստ ընել` չունեցաւ
տեղ մը ուր կարենար գլուխը դնել
դնել ու հանգչիլ (Մատթէոս
8.20): Երբ ծարաւցած Յակոբի ջրհորին քով նստաւ` ջուր
տուող չեղաւ իրեն (Յովհաննէս 4.9): Երբ մահուան դատադատապարտուեցաւ` չկար մէկը որ զինք պաշտպանէր (Մատթէոս
27.20): Երբ մեռաւ` չունէր անձնական գերեզման մը ուր
կարենար թաղուիլ (Մատթէոս 27.59):
27.59): Իր համակ կեանքով
Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ պէտք է սպասաւոր ըլլալ եւ ո´
ո´չ թէ
սպասաւորութիւն ակնկալել:
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3) Քրիստոսի ժամանակ շատ էին հիւանդները, կոյրերն
ու կաղերը, խուլերն ու համրերը, անտեսուածներն ու լքուածլքուածները, հարստահարուածներն ու իրաւազրկուածները: Ասոնք
սպասաւորութեան պէ´
պէ´տք ունէին, ծառայութեան կարի´
կարի´քը
ունէին. եւ Յիսուս ի´
ի´նք եղաւ անոնց սպասաւորն ու ծառայո
ծառայոյողը: Այսօր ալ շատ կան հիւանդներ ու անտեսուածներ, հահարըստահարուածներ ու իրաւազրկուածներ, որոնք մեր ծառածառայութեան կարիքը ունին: Կրնա՞նք Տիրոջ նման ու Տիրոջ խոխոնարհութեամբ
նարհութեամբ ծառայել անոնց:
4) «Իր կեանքը շատերու համար որպէս փրկագին տատալու»:
լու»: Յիսուս աննպատակ կերպով չծառայեց. իր նպատակը`
մարդոց փրկութիւնն էր: Ան ծառայեց մարդոց` որպէսզի
կարենար փրկութեան առաջնորդել զանոնք: Պօղոս առաքեալ
ի´նք եւս ծառայեց բոլորին` զանոնք
զանոնք փրկութեան առաջնորդեառաջնորդելու նպատակով: Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք եկաւ
սպասաւորելու մարդոց եւ «իր կեանքը շատերու համար
որպէս փրկագին տալու
տալու»
լու», խորքին մէջ, անով կ'ուզէր
աշակերտներուն սորվեցնել, որ եթէ կ'ուզէին հետագային
մարդիկը փրկութեան առաջնորդել` պէտք է անոնց սպասասպասաւորել սորվին: Աշակերտները Քրիստոսով իրագործուած
փրկութեան մատակարարները պէտք էր ըլլային: Բայց
որպէսզի սքանչելի եւ սքանչելագործ մատակարարներ ըլլաըլլային` պէտք էր իրենք զիրենք մարդոց ծառայ ու սպասաւոր
դարձնէին:
5) «Իր կեանքը շատերու համար որպէս փրկագին
փրկագին տատալու»:
լու»: Յիսուս ո´
ո´չ միայն սպասաւորեց մարդոց, այլ զանոնք
փրկելու համար` իր կեանքը տուաւ իբրեւ փրկագին,
այսինքն` անոնց փրկութեան գինը իբրեւ: Ամէն մեծ բան իր
մեծ գինը ունի: Մարդոց փրկութեան մեծ գործն ալ իր մեծ
գինը ունէր, եւ ատիկա Աստուծոյ Որդիին արիւնն էր: ՄարդՄարդկութեան կեանքը փրկելու համար` Քրիստոս իր կեանքը
զոհեց: Այստեղ լռելեայն կերպով Յիսուս իր աշակերտներուն
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կը սորվեցնէր, թէ փրկութիւնը տարածելու համար` անոնք
կրնան իրենց կեանքը անգամ զոհել: Այո´,
Այո´, Յիսուս կ'ուզէր որ
իր աշակերտները` ճիշդ իրեն նման, սորվէին
սորվէին զոհուիլ մարմարդոց փրկութեան համար: Եւ աշակերտները հետագային
պիտի սորվէին ասիկա, ինչ որ Յովհաննէս առաքեալը ցոյց
կու տայ. «Մենք սէրը ճանչցա
ճանչցանք անով` որ Քրիստոս իր

կեանքը զոհեց մեզի համար: Հետեւաբար մե´
մե´նք եւս մեր
կեանքը պէտք է զոհենք մեր եղբայրներուն համար»
համար»

(Ա.Յովհաննէս 3.16):
Վերջապէս, սիրելիներ, Յիսուսի արիւնը կարող է սրբել
մեր բոլոր մեղքերը: Ուստի, գանք իրեն ու խոստովանինք մեր
մեղքերը: Իրեն համար հաճոյք է ներել ու սրբել մեզ: Չզրկենք
Տէրը իր այս հաճոյքէն, որպէսզի չզրկուինք իր շնորհելիք
փրկութենէն:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
ԱՂՕԹԵՆՔ

Տէ´
Տէ´ր Յիսուս,
Ես չեմ ուզեր աջ կամ ձախ կողմդ նստիլ,
նստիլ, այլ
կ'ուզեմ Մարիամի նման ոտքերուդ քով նստիլ ու
դէմքիդ նայիլ ու Քեզմով կշտանալ:
Ես չեմ ուզեր ուրիշին վրայ իշխող ըլլալ, բայց
կ'ուզեմ
կ'ուզեմ որ Դուն ըլլաս կեանքիս վրայ իշխողը:
Ես արժանի
արժանի չեմ երկինքի փառքին` եթէ կը խուխուսափիմ խմելու
խմելու այն բաժակէն ուրկէ Դուն խմեցիր:
Ես արժանի չեմ Սուրբ Հոգիին
Հոգիին մկրտութեան,
եթէ
եթէ կը վախնամ մկրտուիլ տառապանքի այն
մկրտութեամբ որով Դուն մկրտուեցար:
Ես արժանի չեմ երկինքի մէջ մեծարուելու, եթէ
երկրի վրայ Քեզ մեծարելու փոխարէն` ես ինքս
մեծարանք կը փնտռեմ:
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Յիսուսի Ծնունդը
(Մատթէոս 1.181.18-25)

Այսպէս պատահեցաւ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը:
Իր մայրը` Մարիամ, նշանուած էր Յովսէփի հետ, սասակայն նախքան
նախքան ամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ
Հոգիէն:
Յովսէփ` անոր նշանածը, արդար մարդ մը ըլլալուն`
չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորխորհեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնը: Մինչ
այս մասին կը մտածէր, ահա Տիրոջ հրեշտակը երազի մը
մէջ երեւցաւ իրեն
իրեն եւ ըսաւ.
Յովսէ´փ, Դաւիթի´
Դաւիթի´ որդի, մի´
մի´ վախնար ամուսնաամուսնա- Յովսէ´
նալու նշանածիդ` Մարիամի հետ, որովհետեւ իր մէջ
յղացուածը Սուրբ Հոգիէն է: Որդի մը պիտի ծնի եւ զայն
պիտի կոչես Յիսուս, որովհետեւ անիկա իր ժողովուրդը
իրենց մեղքերէն պիտի փրկէ:
Այս բոլորը պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն
ինչ որ Տէրը ըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւ.միջոցաւ.-

«Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի,
եւ զայն պիտի կոչես Էմմանուէլ»,
Էմմանուէլ»,

որ կը նշանակէ` Աստուած մեզի հետ:
Երբ Յովսէփ արթնցաւ, կատարեց ինչ որ Տիրոջ
հրեշտակը հրամայեց իրեն եւ ամուսնացաւ իր նշանանշանածին` Մարիամի
Մարիամի հետ. բայց չյարաբերեցաւ անոր հետ,
մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս
կոչեց:
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«Այսպէս պատահեցաւ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը: Իր
մայրը` Մարիամ, նշանուած էր Յովսէփի հետ, սակայն
նախքան ամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ Հոգիէն»
Հոգիէն»

(Մատթէոս 1.18):
1) Սուրբ Հոգին հանգչեցաւ Մարիամի վրայ ու բնակեցաւ
անոր մէջ, որպէսզի զինք սրբէր, սրբագործէր, կատարելակատարելագործէր, ու պատրաստէր դառնալու բնակարան Աստուծոյ
յաւիտենական Որդիին: Եթէ Մարիամ պէտք ունէր սրբուելու
Սուրբ Հոգիին կողմէ` որպէսզի կարենար Աստուծոյ Որդիին
բնակարան դառնալ, որքա՜ն աւելի մենք, պէտք ունինք Սուրբ
Հոգիին սրբագործման, եթէ երբեք կ'ուզենք Քրիստոսը մեր մէջ
բնակեցնել:
2) Ինչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին ընտրեց ուրիշին հետ
նշանուած աղջիկ մը որպէսզի դառնար մայրը Աստուծոյ
Որդիին, փոխանակ ընտրելու չնշանուած ու չամուսնացած
պարմանուհի (երիտասարդ օրիորդ) մը: Եթէ ընտրէր
ընտրէր
չնշանուած ու չամուսնացած պարմանուհի մը, մեծ խնդիր
պիտի ծագէր երբ հանդէս գար որ անիկա յղի էր:
Չամուսնացած օրիորդ մը եթէ յղի ըլլար` իբրեւ շնացող կը
քարկոծուէր: Ահա թէ ինչու Սուրբ Հոգին ընտրեց նշանած
ունեցող Մարիամը, որպէսզի առաջքը առնուած ըլլար նման
գայթակղութեան
գայթակղութեան ու աղէտի: Հայրերէն մին կ'ըսէ. «Եթէ Սուրբ

Հոգին ընտրէր չնշանուած ու չամուսնացած պարմանուհի մը,
մարդիկ Յիսուսը “ատաղձագործին որդին”
որդին” կոչելու
փոխարէն` զայն պիտի կոչէին` “պոռնիկին որդին”
որդին”»:

Բայց կարեւոր է նաեւ հետեւեալ հարցումը հացնել.
Ինչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին ընտրեց նշանուած մէկը եւ ո´
ո´չ թէ
ամուսնացած մէկը: Երկու պատճառով.պատճառով.ա) Սուրբ Հոգին չէր կրնար ամուսնացած մէկը ընտրել,
որովհետեւ Աստուծոյ Որդին կոյսէ մը պէտք էր ծնէր (Եսայի
7.14: Մատթէոս 1.23):
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բ) Սուրբ Հոգին պէտք էր ընտրէր նշանուած մէկը,
որովհետեւ օրինական
օրինական գետնի վրայ, նշանուած երիտասարդը
կը համարուէր իր նշանածին ամուսինը, եւ նշանուած
աղջիկը կը համարուէր իր նշանածին կինը (հմմտ.`
Բ.Օրինաց 22.2322.23-24), թէպէտ անոնց միջեւ մարմնաւոր
յարաբերութիւն չէր ըլլար, մինչեւ որ պաշտօնապէս եւ ըստ
օրէնքին ամուսնանային: Աւելի պարզ բառերով, Սուրբ Հոգին
ընտրեց նշանուած բայց չամուսնացած մէկը, որպէսզի թէ´
թէ´
Մարիամ ունեցած ըլլար իր ամուսինը եւ թէ´
թէ´ միաժամանակ
անոնք մարմնաւոր յարաբերութիւն ունեցած չըլլային իրարու
հետ, որովհետեւ հրէական օրէնքը կ'արգիլէր մարմնաւոր
յարաբերութիւնը նախքան ամուսնութիւնը:
3) Որոգինէս կ'ըսէ.կ'ըսէ.«Մարիամի համար կարեւոր էր Յովսէփի պէս արդար
անձի մը հետ նշանուիլը, բազմաթիւ պատճառներով, որոնցմէ
կարեւոր է յիշել երեքը.երեքը.ա) Խոստացեալ Մեսիան պիտի գար Դաւիթի ցեղէն եւ
Յուդայի ազգատոհմէն: Յովսէփ ըլլալով Մարիամի ազգակաազգականը, եւ
եւ միաժամանակ` Դաւիթի ցեղէն ու ազգատոհմէն,
ազգատոհմէն, եթէ
ճանչցուած ըլլար իբրեւ ամուսինը
ամուսինը Մարիամին` բնականաբնականաբար, կրնար պատճառ դառնալ որ մարդիկ հաւատային որ
ծնած մանուկը խոստացեալ Մեսիան է:
բ) Յովսէփ պէտք էր նշանուէր Մարիամի հետ, որպէսզի
երբ Մարիամի յղի ըլլալը յայտնի ըլլար`
ըլլար` Մովսիսական
Օրէնքին համաձայն չքարկոծուէր իբրեւ շնացող մը
(Բ.Օրինաց 22.2322.23-24): Աստուած Մարիամը յանձնեց ՅովսէՅովսէփին պէս արդար անձի մը, որպէսզի Տիրոջ հրեշտակին
միջոցաւ անիկա ճանչնար Մարիամի արդար ըլլալը ու
պաշտպանէր զանիկա:
գ) Յովսէփ պէտք էր նշանուէր Մարիամի
Մարիամի հետ, որպէսզի
դառնար հոգատարն ու մխիթարիչը Մարիամին, յատկապէս
երբ պիտի փախչէին Եգիպտոս»:
Եգիպտոս»:
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4) «Նախքան ամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ
Հոգիէն»
Հոգիէն». տառացիօրէն` «դեռ իրարու քով չեկած` յղի
գտնուեցաւ Սուրբ Հոգիէն»:
Հոգիէն»: «Դեռ իրարու քով չեկած»:
չեկած»: Այս
բառերով Աւետարանիչը
Աւետարանիչը կ'ուզէ հաստատել, թէ Յիսուսի
ծնունդէն ե´
ե´տք միայն անոնք իրարու քով եկան, այսինքն`
կ'ուզէ յստակ դարձնել թէ Յիսուսի ծնունդը` անոնց իրարու
քով գալուն, այլ խօսքով` մարմնաւոր յարաբերութեան
արդիւնքը չէր:
5) «Դեռ իրարու քով չեկած...
Աւետաչեկած...»:
եկած...»: Այս բառերով Աւետարանիչը ըսել
ըսել չ'ուզեր թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք անոնք իրարու
քով եկան եւ ամուսնացան: Ճիշդ է որ անոնք իրարու քով
եկան, բայց ո´
ո´չ թէ ամուսնանալու համար, այլ մարդոց
գայթակղութեան պատճառ չդառնալու համար, որովհետեւ
ամէն մարդ չէր կրնար ըմբռնել թէ Մարիամ ի´
ի´նչպէս կրնար
յղի ըլլալ
ըլլալ առանց ամուսինի: Միաժամանակ, Յովսէփ պէտք էր
Մարիամի քով մնար, որպէսզի հոգ տանէր անոր:
6) «Դեռ իրարու քով չեկած...
չեկած...»:
եկած...»: Ոմանք այս բառերուն վրայ
հիմնուելով` կ'ըսեն. «Յովսէփ ու Մարիամ իրարու քով

չեկած` Յիսուս ծնաւ, բայց Յիսուսի ծնունդէն ետք անոնք քովքովքովի եկան եւ ուրիշ զաւակներ ունեցան»:
ունեցան»: 2525-րդ համարին

մասին խօսած ժամանակ, յստակօրէն ցոյց պիտի տանք թէ
Մարիամ Յիսուսէն զատ ուրիշ զաւակ չունեցաւ. բայց այս
հանգրուանին «դեռ իրարու քով չեկած...
չեկած...»
եկած...» բառերու մասին
կ'ուզեմ հետեւեալը ըսել.ըսել.Եթէ անձ մը ըսէ. «Դեռ բերանս չբացած` Մարսիկը ձգեց
քալեց»
քալեց», արդեօք ի՞նչ ըսել կ'ուզէ: Արդեօ՞ք ըսել կ'ուզէ, թէ
Մարսիկին մեկնում
մեկնումէն ետք բերանը բացաւ ու խօսեցաւ: Արդ,
ինչպէս Մարսիկին մեկնումէն ետք` մարդը չխօսեցաւ,
նոյնպէս ալ, Յիսուսի ծնունդէն ետք` Յովսէփ չյարաբերեցաւ
Մարիամի հետ:
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Եթէ մէկը ըսէ. «Առաւօտ
Առաւօտ կանուխ, դեռ նախաճաշ չըրած`
ճամբայ ելայ»,
ելայ», ի՞նչ ըսել կ'ուզէ: Արդեօ՞ք ըսել կ'ուզէ, թէ
ճամբայ ելլելէ ետք նախաճաշ ըրաւ:
Եթէ մէկը ըսէ. «Ես չեմ յարաբերած մէկու մը հետ
նախքան ամուսնութիւնս»,
ամուսնութիւնս», ըսել չ'ուզեր թէ ամուսնութենէն
ետք յարաբերեցաւ ուրիշին հետ: Նոյնպէս, երբ կը
հաստատուի, թէ Յովսէփ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ
նախքան Յիսուսի ծնունդը, երբեք չի նշանակեր թէ Յիսուսի
ծնունդէն ետք` յարաբերեցաւ անոր հետ:
Եթէ մէկը ուրիշի մը մասին խօսելով` ըսէ. «Նախքան
մեռնիլը կամ դեռ չմեռած` ջուր խմեց»,
խմեց», ըսել չ'ուզեր թէ
մեռնելէն ետք ջուր խմեց: Արդ, ինչպէս յիշեալ անձը իր
մեռնելէն ետք ջուր չխմեց, նոյնպէս ալ, Մարիամ այս
աշխարհին համար մեռնելէ ետք` չէր կրնար յարաբերիլ
Յովսէփի հետ Յիսուսի ծնունդէն ետք:
Հետեւաբար, «դեռ իրարու քով չեկած...
չեկած...»
եկած...» խօսքով, պէտք չէ
հասկնալ որ Յիսուսի ծնունդէն ետք իրարու քով
քով եկան եւ
ամուսնացան: Նոր թարգմանութեան մէջ նաեւ «նախքան
ամուսնութիւնը»
ամուսնութիւնը» բառերը, ցոյց չեն տար որ Յիսուսի ծնունդէն
ետք ամուսնացան եւ ընտանիք կազմեցին:

«Յովսէփ` անոր նշանածը, արդար մարդ մը ըլլալուն`
չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ
լռելեայն
(Մատթէոս 1.19):
լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնը»
նշանախօսութիւնը» (Մատթէոս
1) «Արդար մարդ մը ըլլալուն»:
ըլլալուն»: Ոմանք Յովսէփին արդար

ըլլալը կը տեսնեն` անոր Մովսէսի Օրէնքին անթերի
գործադրութեան մէջ: Ղուկաս Աւետարանիչը ցոյց կու տայ
մեզի թէ Յովսէփ Օրէնքը պահող անձ մըն էր (Ղուկաս 2.222.22-24,
39):
39): Համաձայն Օրէնքին, Յովսէփ պէտք էր Մարիամը
յանձնէր քահանաներուն որպէսզի դատաստան ընէին եւ
ապա զայն քարկոծելու հրաման տային: Բայց Յովսէփ զայն
քահանաներուն չյանձնեց, այլ փորձեց զայն ծածկաբար
արձակել, որովհետեւ դեռ զայն կը սիրէր եւ չէր կրնար անոր
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քարկոծումը պատկերացնել: Ճիշդ է որ Յովսէփ Օրէնքը
պահող անձ էր, բայց իր օրինապահութիւնը երբեք պատճառ
չէր դարձած որ մեռնի իր մէջ մարդասիրութիւնը,
ներողամտութիւնը, բարեգութ ու անոխակալ հոգին: Այդպէս
չէին Փարիսեցիները: Օրէնքն ու օրինապահութիւնը զիրենք
անմարդասէր դարձուցած էր, զիրենք անգութ դարձուցած էր`
նոյնիսկ գութի կարօտ մարդոց հանդէպ: Յիշենք Բարի
Սամարացիին առակը: Առակին մէջ կը կարդանք աւազակաւազակներուն կողմէ յարձակումի ենթարկուած եւ վիրաւորուած
անձի մը մասին, որ օգնութեան կարիքը ունէր: Ո´
Ո´չ Ղեւտացին
եւ ո´
ո´չ ալ քահանան օգնեցին
օգնեցին անոր: Ղեւտացին ու քահանան
որոնք Աստուծոյ կողմէ Մովսէս մարգարէին միջոցաւ տրուած
Օրէնքը անթերի կերպով պահելու կոչումը ունէին` չգթացին
գետին տապալած վիրաւոր եւ օգնութեան կարիքը ունեցող
մարդուն: Կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան, որ հաւանահաւանաբար օրը Շաբաթ էր, եւ իրենք չուզեցին Շաբաթ օրով զայն
գետնէն վերցնել, որպէսզի գործ մը ըրած չըլլային եւ Շաբաթ
օրը սուրբ պահելու Աստուծոյ պատուիրանը կոտրած
չըլլային: Ուրիշներ կ'ենթադրեն, որ Ղեւտացին ու քահանան
գետին ինկած անձը մեռած կարծեցին եւ չուզեցին անոր դպչիլ
որպէսզի չպղծուէին,
չպղծուէին, որովհետեւ Օրէնքին համաձայն մեռելի
դիակին դպչողը` կը պղծուէր: Յովսէփ ի´
ի´նք եւս Օրէնքը
պահող ու գործադրող անձ մըն էր, բայց ան իր սրտին մէջ սէր
ու իր հոգիին մէջ գութ ունէր մարդ արարածին հանդէպ: Եւ
որովհետեւ իր նմանը սիրող սիրտ ու իր նմանին գթացող
հոգի ունէր`
ունէր` չէր կրնար երեւակայել քարկոծումը Մարիամին,
քարկոծումը այդ բարի ու ազնիւ, այդ համեստ ու խոնարհ,
այդ հեզ ու առաքինի պարմանուհիին: Ան ուզեց ամենէն մեղմ
միջոցներով փակել հարցը: Ուզեց ամենէն ազնիւ կերպով մը
լուծում բերել խնդիրին: Յովսէփ իր կեանքի օրինակով կը
սորվեցնէ մեզի, թէ պէտք է սիրել Աստուծոյ օրէնքները, բայց
պէտք չէ զանոնք պատճառ ու պատրուակ դարձնել
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բռնանալու մեր նմանին դէմ, խստանալու մեր եղբօր դէմ:
Յովսէփ սորվեցուց մեզի, թէ Աստուծոյ օրէնքները մարդս ո´
ո´չ
թէ անգութ, այլ ընդհակառակը` գթառատ կը դարձնեն. ո´
ո´չ թէ
թէ
անողորմ, այլ` ողորմած ըլլալ կը սորվեցնեն:
2) Երբ Մարիամ յղի մնաց Սուրբ Հոգիէն` այդ մասին բան
մը չըսաւ Յովսէփին: Յովսէփ ինքն ալ ըստ երեւոյթին երբ
նկատեց Մարիամին որովայնին մեծնալը եւ գիտցաւ որ
անիկա յղի էր` բան մը չըսաւ անոր, ո´
ո´չ ալ հարցուց անոր իր
յղութեան
յղութեան պատճառին մասին, եւ «արդար մարդ մը ըլլալուն`

չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ
լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնը»:
նշանախօսութիւնը»:

Յովսէփ ի՞նչպէս գիտցաւ կամ ե՞րբ նկատեց որ Մարիամ
յղի էր: Ղուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք, թէ
Եղիսաբէթի յղութեան վեցերորդ ամսուան էր, որ Աստուած
Գաբրիէլ հրեշտակը ղրկեց Մարիամի մօտ` Աստուծոյ
Որդիին մայրը ըլլալու աւետիսը տալու համար անոր
(Ղուկաս 1.26): Մարիամ աւետիսը ստանալէ մէկմէկ-երկու օր
ետք` գնաց Եղիսաբէթի մօտ, եւ անոր «մօտ շուրջ երեք ամիս
մնալէ ետք վերադարձաւ իր տունը
տունը» (Ղուկաս
(Ղուկաս 1.391.39-40, 56): Այս
իմաստով, երբ Մարիամ վերադարձաւ Յովսէփի քով` շուրջ
երեք ամսուայ յղի էր: Հաւանաբար իր վերադարձէն քիչ
ժամանակ ետք, Յովսէփ նկատեց անոր յղի ըլլալը եւ
«խորհեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնը»:
նշանախօսութիւնը»: Այս
միջոցին էր որ Տիրոջ հրեշտակը
հրեշտակը երազի մէջ երեւցաւ
Յովսէփին եւ պատուիրեց անոր չվախնալ Մարիամը քովը
առնելու իբրեւ իր կինը:
Հոս հանդէս կու գայ թէ´
թէ´ Մարիամի եւ թէ´
թէ´ Յովսէփի
առաքինի անձեր ըլլալու իրողութիւնը: Մարիամ ինքզինք
պաշտպանելու համար բան մը չըսաւ Յովսէփին. ան աղօթեց
եւ հաւատաց որ Աստուած
Աստուած ի´
ի´նք ձեւով մը պիտի յայտնէր
անոր ճշմարտութիւնը: Ո´
Ո´չ ալ Յովսէփ անիրաւուած ու
անարգուած զգաց Մարիամի յղի ըլլալը տեսնելով: Իրաւունք
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ունէր զայն քահանաներուն յանձնելու որպէսզի քարկոծուէր
եւ ինք անպարտ մնար: Բայց կասկած չկայ որ Յովսէփ իր
կարգին աղօթեց եւ Աստուծոյ
Աստուծոյ առաջնորդութիւնը խնդրեց այս
հարցին լուծման համար, եւ Տէրը լսեց անոր աղօթքը ու իր
հրեշտակը ղրկեց, որպէսզի լուսաբանութիւն տայ եւ բացաբացայայտէ իր ընելիքը: Մարիամ եւ Յովսէփ իրենց վերաբերվերաբերմունքով ու կեցուածքով կը սորվեցնեն մեզի, լուռ մնալ
անիրաւութեան դիմաց եւ
եւ մեր դատը Աստուծոյ յանձնել եւ
անոր միջամտութիւնը խնդրել: Եթէ Մարիամ Յովսէփին ըսէր
թէ ինք Սուրբ Հոգիէն յղի մնացած էր` անկարելի էր որ
Յովսէփ հաւատար: Եթէ անոր ըսէր թէ ինք Բարձրեալ
Աստուծոյ Որդիին ծնունդ պիտի տար` դարձեալ, անկարելի
էր որ Յովսէփ հաւատար: Իսկ եթէ Յովսէփ զինք մատնէր`
զինք քարկոծողներուն ձեռքը` ի՜նչ ահաւոր սխալ գործած
պիտի ըլլար: Նոյնքան մեծ սխալ գործած պիտի ըլլար եթէ
զայն արձակէր: Ո´
Ո´չ Մարիամ եւ ո´
ո´չ ալ Յովսէփ դիմեցին
անձնական միջոցներու հարցը լուծելու համար: Անոնք
հաւատացին ու սպասեցին Աստուծոյ միջամտութեան,
միջամտութեան, եւ
հարցը լուծուեցաւ: Մենք եւս եթէ հաւատանք ու սպասենք որ
Աստուած ինք լուծէ մեր եւ ուրիշներուն միջեւ ծագած
հարցերը` ան անպայման կը լուծէ: Մարդկային մեր կեանքի
փորձառութիւնը սորվեցուցած ու ցոյց տուած է մեզի, թէ երբ
մարդիկ փորձեն իրենց ձեռքերով եւ
եւ իրենց անձնական
միջոցներով ու կերպերով լուծել իրենց եւ ուրիշներուն միջեւ
ծագած խնդիրները` այդ խնդիրները աւելի´
աւելի´ կը բարդանան ու
դժուարալոյծ կը դառնան:
3) «Չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն»:
զայն»: Ի՞նչ
պէտք է հասկնալ «հանրութեան առջեւ խայտառակել»
խայտառակել»
բացատրութեամբ:
բացատրութեամբ: Այս խօսքը ճիշդ հասկնալու համար, պէտք
է գիտնալ հետեւեալը.հետեւեալը.- Անցեալին երբ մէկու մը կինը կամ
նշանածը պոռնկութեան մեղքին մէջ իյնար, անոր ամուսինը
կամ նշանածը զանիկա քահանաներուն կը ներկայացնէր, եւ
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քահանաները զանիկա հանրութեան առջեւ կը դնէին,
որպէսզի բոլորը գիտնային թէ անիկա պոռնկութիւն ըրեր էր,
որմէ ետք զանիկա կը քարկոծէին: Գալով մեզի, մենք ի՞նչ
կ'ընենք երբ անձ մը խոցոտէ մեզ, անիրաւէ ու չարութիւն
գործէ մեր դէմ. հանրութեան առջեւ կը խայտառակե՞նք զինք,
մարդոցմէ կը պահանջենք որ բոլորը իրենց խօսքերով
քարկոծե՞ն զինք.
զինք. թէ` Յովսէփի նման չենք ուզեր ու կը
մերժենք հանրութեան առջեւ անուանարկել ու վարկաբեկել
զինք: Յովսէփի նման արդար ու արդարասէր մարդիկ միայն
կրնան նման վեհանձն ոգի ցուցաբերել:
4) «Խորհեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսունշանախօսութիւնը»:
թիւնը»: Յունարէնին մէջ «լռելեայն
լռելեայն» բառին տեղ ունինք
«ծածկաբար»
ծածկաբար» բառը: Ինչո՞ւ համար Յովսէփ ուզեց կամ
մտածեց ծածկաբար, այլ խօսքով` գաղտնօրէն արձակել
Մարիամը: Որոգինէս կը պատասխանէ այս հարցումին`
ըսելով. «Մարիամի վրայ յղութեան նշանները յստակ էին. եթէ

Յովսէփ անկէ չհրաժարէր` Օրէնքին համաձայն ինք եւս
յանցաւոր պիտի ըլլար, որովհետեւ ո´
ո´չ միայն շնութիւն ընողը
յանցաւոր կ'ըլլար, այլ նաեւ ան` որ շնացողին դէմ յստակ
կեցուածք չէր բռներ»:
բռներ»:

5) Բնագիրը «ետ ընել»
ընել» բառերուն փոխարէն` «արձակել»
արձակել»
բառը ունի, որ գրեթէ նոյն իմաստը կը կրէ: Ի՞նչպէս տեղի
կ'ունենար ծածուկ արձակումը, զոր Յովսէփ կը ծրագրէր:
Հրապարակային կերպով արձակելու կերպը` քահանանե
քահանանեներուն ներկայութեան տեղի կ'ունենար: Իսկ ծածկաբար արձաարձակելու կերպը` երկու վկաներու ներկայութեան արձակման
թուղթ տալով կ'ըլլար:
Իսկ ինչո՞ւ համար արձակել բառը կը գործածուի երբ
անոնք ամուսնացած չէին: Ասկէ առաջ բացատրեցինք, թէ
Օրէնքին համաձայն նշանուածներ կամ խօսեցեալներ կին
կամ ամուսին կը կոչուէին, եւ ուստի նշանածը արձակելը`
կինը արձակել կը նշանակէր: Այս մասին զարեհ Արք.
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Ազնաւորեան կ'ըսէ. «Հրէական նշանախօսութիւնը օրինական

գետնի վրայ համազօր
համազօր էր ամուսնութեան, թէպէտեւ առանց
մարմնաւոր յարաբերութեան: Այդ իմաստով ալ Մովսիսական
Օրէնքին համաձայն` խօսեցեալները այլեւս այր եւ կին կը
կոչուին (Բ.Օրինաց 22.24), եւ նշանախօսութիւնը ետ ընելը`
կինը արձակել կը կոչուի` ճիշդ ամուսնութեան պէս»:
պէս»:

Այսօրուան հասկացողութեամբ,
հասկացողութեամբ, նշանախօսութեան ժաժամանակաշրջանը` զիրար ճանչնալու եւ իրարու նկարագրանկարագրային գիծերը սերտելու ժամանակաշրջան մըն է, մինչդեռ
Քրիստոսի ժամանակ եւ անկէ առաջ, նշանախօսութեան
ժամանակաշրջանը, որ կրնար տեւել 3ո´չ թէ
3-12 ամիս, ո´
զիրար ճանչնալու եւ իրարու նկարագրային
նկարագրային գիծերը սերտելու
ժամանակաշրջան մըն էր, այլ` նոր բոյն մը կազմելու
պատրաստութեան ժամանակաշրջան մը: Բ.Օրինաց 20.720.7-ին
մէջ կը կարդանք. «Ով որ կնոջ մը նշանուած է ու զանիկա չէ
առած, թող իր տունը դառնայ...»:
դառնայ...»: Այս վկայութիւնը նախ
յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ ինչպէս
ինչպէս նշանուած աղջիկը կը
կոչուէր կամ կը նկատուէր կինը իր նշանածին, եւ երկրորդ,
կը
բացայայտէ
որ
նշանախօսութեան
նպատակը`
ամուսնանալն էր, եւ ո´
ո´չ թէ զիրար ճանչնալը:
6) Երբ Յուդային ըսուեցաւ որ իր հարսը` Թամարը
պոռնկացեր էր եւ իր պոռնկութեան իբրեւ արդիւնք` յղի էր,
էր,
Յուդա անմիջապէս ըսաւ. «Հանեցէք զանիկա, որ այրուի»
այրուի»
(Ծննդոց 38.24): Դիտեցէք Յովսէփին տարբերութիւնը
Յուդայէն: Յուդա որ ինք դարձեր էր իր հարսին պոռնկութեան
մեղքին մէջ իյնալուն պատճառը` ուզեց հրապարակաւ այրել
տալ զայն, մինչ Յովսէփ որ ոեւէ առնչութիւն չունէր Մարիամի
Մարիամի
յղութեան հետ եւ որ ամէն իրաւունք ունէր զանիկա Օրէնքին
յանձնելու` չառաւ այդ քայլը, ընդհակառակը, մերժեց

«հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ
լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնը»:
նշանախօսութիւնը»: Մենք որո՞ւն

ըրածը կ'ընենք երբ մարդիկ մեղանչեն մեր դէմ. Յուդայի՞ն
Յուդայի՞ն
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ըրածը, թէ` Յովսէփին ըրածը: Երբ Յուդա լսեց իր հարսին
յղութեան մասին` զգաց որ իրեն ու իր որդիին դէմ
անիրաւութիւն գործուեր է, եւ չկրցաւ լռել ու ներել, այլ ուզեց
արիւն թափել. մինչ երբ Յովսէփ լսեց Մարիամի յղութեան
մասին` թէկուզ եթէ պատահածը անիրաւութիւն սեպեց, բայց
լռեց, ներեց եւ ուզեց հարցը ծածկել: Ի՞նչ կ'ընենք մենք երբ
մարդիկ անիրաւութիւն գործեն մեր դէմ. Յուդայի նման
անոնց արիւնը թափե՞լ կը ջանանք, թէ` արդար Յովսէփին
նման կը լռենք, կը ներենք, եւ հարցը կը փակենք: Ես կը
հաւատամ, որ Մատթէոս Աւետարանիչը Յովսէփը
Յովսէփը արդար կը
կոչէ, ո´
ո´չ միայն որովհետեւ նախքան իր նշանուիլը արդար
կեանք մը կ'ապրէր, այլ նաեւ ու մանաւանդ անոր համար` որ
Մարիամին յղութեան հարցին հանդէպ վեհանձն կեցուածք ու
առաքինի վերաբերմունք ցուցաբերեց:

«Մինչ այս մասին կը մտածէր, ահա Տիրոջ հրեշտակը
երազի մը մէջ երեւցաւ իրեն եւ ըսաւ.
- Յովսէ´
Յովսէ´փ, Դաւիթի´
Դաւիթի´ որդի, մի´
մի´ վախնար ամուսնանալու
նշանածիդ` Մարիամի հետ, որովհետեւ իր մէջ յղացուածը
Սուրբ Հոգիէն է»
(Մատթէոս 1.20):
է» (Մատթէոս
1) «Մինչ այս մասին կը մտածէր»:
մտածէր»: Այս բառերը կը

պարզեն, թէ Յովսէփ շատ լուրջ մտորումներու ու տագնապի
տագնապի
մէջ էր, եւ աղօթքով անդադար պատասխան կը սպասէր
Աստուծմէ: Ան ցերեկը այնքա´
այնքա´ն կը մտածէր պատահածին
մասին, որ սկսած էր գիշերներն ալ իր երազին մէջ մտածել
նոյն հարցին մասին, ինչ որ «մինչ այս մասին կը մտածէր»
մտածէր»
բառերը ցոյց կու տան: Հաւանաբար մէկը մտածէ, որ եթէ
Յովսէփ
Յովսէփ այնքան արդար ու Աստուածավախ անձ մըն էր` ի՞նչ
պէտք ունէր այդքան տագնապելու: Յովսէփին տագնապիլը
իր շատ արդար ըլլալուն արդիւնքն էր եւ ո´
ո´չ թէ շատ արդար
չըլլալուն արդիւնքը: Պատմութեան ընթացքին բոլոր արդար
մարդիկը տագնապած են, եւ զիրենք տագնապեցնողը
ուրիշներուն
ուրիշներուն մեղքերն են եւ ո´
ո´չ թէ իրենց անձերուն մեղքերը,
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կամ տկարութիւնները:

Ղուկաս կը վկայէ թէ Յիսուս

«տագնապի մէջ ըլլալով` աւելի ջերմեռանդութեամբ
կ'աղօթէր, եւ քրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռոլոռ-ոլոռ
գետին կը հոսէր»
հոսէր» (Ղուկաս
(Ղուկաս 22.44): Յիսուսի տագնապիլը`
մարդոց գործած մեղքերուն ծանրութեան պատճառով էր:
Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Ղովտ որ արդար անձ
մըն էր, ի տես Սոդոմացիներուն ու Գոմորացիներուն
մեղսալից կեանքին` «իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր
ամէն օր»
օր» (Բ.Պետրոս
(Բ.Պետրոս 2.62.6-8): Մենք ունի՞նք Յիսուսի, Յովսէփի
կամ Ղովտի նման արդար
արդար հոգի. այնպիսի հոգի մը` որ
տագնապի երբ դէմ յանդիման գտնուի մեղքին. այնպիսի հոգի
մը` որ ի տես մարդոց գործած մեղքերուն ու ապրած անօրէն
կեանքին` աղօթքի կրակներ արձակէ դէպի երկինք:
2) Յովսէփին տագնապին պատճառը` Մարիամին
հանդէպ անոր ունեցած անչափ սէրն ու բացարձակ
բացարձակ
վստահութիւնն էր նաեւ: Յովսէփ չէր կրնար հաւատալ որ
Մարիամ կրնար սխալ բան մը ըրած ըլլալ: Ան չէր կրնար
ըմբռնել թէ Մարիամի պէս առաքինի անձ մը կրնար
շնութեան մեղքին մէջ ինկած ըլլալ: Չէր կրնար համոզուիլ որ
Մարիամի պէս հեզ ու խոնարհ անձ մը կրնար
դաւաճանութեան յանցանքը գործած ըլլար: Չէր կրնար
պատկերացնել որ Մարիամի պէս բարեպաշտ, աղօթասէր ու
Աստուածասէր մէկը կրնար խոցոտել Աստուծոյ սիրտը: Եւ
որովհետեւ Յովսէփ չէր կրնար հաւատալ, ակնկալել,
պատկերացնել կամ երեւակայել որ Մարիամ նման բան
կրնար կատարել` մե´
մե´ծ եղաւ իր ցաւը,
ցաւը, իր տագնապը, իր
վէրքը, իր խոցը: Այո´,
Այո´, անուրանալի իրականութիւն է, որ
սիրելիի մը կողմէ պատճառուած ցաւը` շատ աւելի խո´
խո´ր կը
վիրաւորէ մեզ, քան թշնամիին կողմէ պատճառուած ցաւը:
Ահա թէ ինչու Յովսէփ շատ վիրաւորուած էր, մտահոգ էր,
ցաւի ու տագնապի մէջ էր:
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3) «Տիրոջ հրեշտակը երազի մը մէջ երեւցաւ իրեն»:
իրեն»: Հոս
յիշուած Տիրոջ հրեշտակը կասկած չկայ որ Գաբրիէլ
հրեշտակն է: Եթէ նկատի առնենք որ Զաքարիային երեւցողն
ու Յովհաննէս Մկրտիչին ծննդեան աւետիսը տուողը
Գաբրիէլ հրեշտակը ինքն էր, եւ եթէ նկատի առնենք որ սուրբ
կոյս Մարիամին նաեւ
նաեւ երեւցողը ինքն էր (Ղուկաս 1.19, 2626-27),
պարզ կը դառնայ որ երազի մէջ Յովսէփին երեւցողը նաեւ
Գաբրիէլը ինքն էր:
Քրիստոսի ծնունդը կանխող չորս դարերու ընթացքին,
հրեայ ժողովուրդը չունեցաւ ո´
ո´չ մէկ յայտնութիւն երկինքէն:
Չորս դարեր շարունակ, կարծէք երկինքը բոլորովին
բոլորովին լուռ էր:
Չորս դարերու լռութենէ ետք, ահա առաջին անգամ Գաբրիէլ
հրեշտակը
կը
յայտնուի`
Աստուծոյ
Որդիին
Նախակարապետին եւ Աստուծոյ Որդիին ծննդեան աւետիսը
տալու: Ան առաջին անգամ կը յայտնուի Զաքարիային եւ
Յովհաննէս Մկրտիչին ծննդեան աւետիսը կու տայ անոր
(Ղուկաս 1.111.11-20): Երկրորդ անգամ կը յայտնուի Մարիամին
եւ Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին ծննդեան աւետիսը կու տայ
անոր (Ղուկաս 1.261.26-38): Երրորդ անգամ կը յայտնուի
Յովսէփին եւ կը պատուիրէ անոր չվախնալ Մարիամը
առնելու իբրեւ կին (Մատթէոս 1.20): Չորրորդ անգամ
դարձեալ կը յայտնուի
յայտնուի Յովսէփին եւ կը պատուիրէ անոր
առնել մանուկն ու անոր մայրը եւ Եգիպտոս փախչիլ եւ հոն
մնալ,
մնալ, մինչեւ որ անոնց վերադարձի ժամանակը բացայայտէ
(Մատթէոս 2.13): Հինգերորդ անգամ մը դարձեալ կը յայտնուի
Յովսէփին եւ կը պատուիրէ անոր առնել մանուկն ու անոր
մայրը եւ վերադառնալ
վերադառնալ Իսրայէլի երկիրը (Մատթէոս 2.192.19-20):
Յիսուսի ծնունդէն ետք, հրեշտակ մը կը յայտնուի
գիշերով իրենց հօտերուն
հօտերուն պահակութիւն ընող հովիւներու եւ
կ'աւետէ անոնց խոստացեալ Փրկիչին ծնունդը (Ղուկաս 2.82.89): Յետոյ կը տեսնենք թէ ինչպէս այս աւետող հրեշտակին կը
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միանայ «երկնաւոր զօրքերու բազմութիւն մը»,
մը», որ կը սկսի
զԱստուած օրհնաբանել
օրհնաբանել (Ղուկաս
(Ղուկաս 2.132.13-14):
Յիսուսի ծննդեան առիթով հրեշտակներուն երկինքէն
իջնելը, կը պարզէ թէ անոնք ենթակայ էին Աստուծոյ Որդիին
ու անոր հրամաններուն, նոյնիսկ իր մարդեղացեալ վիճակին
մէջ: Անոնք աներեւոյթ կերպով կը ծառայէին Քրիստոսի`
անոր երկրաւոր կեանքի օրերուն: Այսպէս, օրինակ, կը
տեսնենք թէ ինչպէս փորձութենէն
փորձութենէն ետք երբ Սատանան
հեռացաւ Քրիստոսէ`
Քրիստոսէ` հրեշտակները եկան եւ սկսան ծառայել
անոր (Մատթէոս 4.11): Մարկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ
նոյնիսկ երբ Քրիստոս գազաննե
գազաններուն
ազաններուն (չար
(չար ոգիներուն) հետ
էր` «հրեշտակները իրեն կը սպասաւորէին»
(Մարկոս 1.13):
սպասաւորէին» (Մարկոս
Ղուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք, թէ երբ Քրիստոս
տագնապելով կ'աղօթէր Ձիթենեաց լերան վրայ`
վրայ` հրեշտակ մը
երեւցաւ անոր եւ սկսաւ զինք զօրացնել (Ղուկաս
(Ղուկաս 22.43): Կը
տեսնենք թէ ինչպէս երկինքէն
երկինքէն հրեշտակներ
հրեշտակներ կ'իջ
կ'իջնեն
իջնեն եւ
Քրիստոսի գերեզմանին քարը մէկդի կը գլորեն
գլորեն եւ անոր վրայ
կը նստին եւ իւղաբեր կիներուն կ'աւետեն Քրիստոսի
յարութիւնը (Մատթէոս
(Մատթէոս 28.1
28.1-7: Մարկոս 16.116.1-8: Ղուկաս 24.124.112: Յովհաննէս 20.1220.12-13):
13):
4) «Երազի մը մէջ երեւցաւ իրեն»:
Գաբրիէլ
իրեն»: Ինչո՞ւ համար Գաբրիէլ
հրեշտակը երազի մէջ երեւցաւ Յովսէփին, փոխանակ
փոխանակ
տեսիլքով մը անոր յայտնուելու,
յայտնուելու, ինչպէս Մարիամին
յայտնուած էր (Ղուկաս 1.28): Հրեշտակը Մարիամին պէտք էր
յայտնուէր ու խօսէր, որովհետեւ բաւական բան ունէր
յայտնելիք ծնելիք Մանուկին մասին, եւ միաժամանակ, գիտէր
որ Մարիամ այս ուղղութեամբ հարցումներ պիտի ունենար,
ինչ որ արդէն տեղի ունեցաւ (Ղուկաս 1.261.26-38): Մինչդեռ
Յովսէփ գէթ այս հանգրուանին, մանրամասնութիւններ
գիտնալու կարիքը չունէր. ան երկու բան գիտնալու կարիքը
ունէր.ունէր.- Թէ` Մարիամ Սուրբ Հոգիէն յղացուած էր, եւ թէ`
ծնելիք
ծնելիք մանուկը խոստացեալ Մեսիան պիտի ըլլար: Այս
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երկու ճշմարտութիւններն էին որ Գաբրիէլ յայտնեց
Յովսէփին, միաժամանակ պատուիրելով որ Մարիամը քովը
առնէ իբր կին: Յովհան Ոսկեբերան կը հաստատէ, թէ

«Յովսէփ այնքան աճած էր իր հաւատքին մէջ, որ կարիքը
չունէր հրեշտակի մը երեւումին.
երեւումին. երազ մը բաւարար էր զինք
համոզելու եւ իր տագնապը փարատելու»:
փարատելու»:
5) «Եւ ըսաւ.ըսաւ.- Յովսէ´
Յովսէ´փ, Դաւիթի´
Դաւիթի´ որդի»:
որդի»: Գաբրիէլ
հրեշտակը ոչ միայն Յովսէփը կը կանչէ իր անունով, այլեւ
զայն կը կոչէ` «Դաւիթի որդի»:
որդի»: Ինչո՞ւ համար: Յովսէփ լսած
էր ու գիտէր թէ խոստացեալ Մեսիան Դաւիթի սերունդէն
պիտի գար: Ուստի, հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ «Դաւիթի
որդի»,
որդի», որպէսզի պատրաստէր անոր միտքը ընդգրկելու
յայտնուելիք ճշմարտութիւնը, եւ որպէսզի երբ իրեն
բացայայտուէր թէ խոստացեալ Մեսիան իր նշանածէն պիտի
ծնէր` իրեն համար դիւրին ըլլար այս իրողութիւնը
իրողութիւնը ընդունիլը:
Հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ «Դաւիթի որդի»,
որդի», կարծէք
յիշեցնելու համար իրեն թէ ինք պարզ կամ պատմութեան
փոշիին մէջ կորսուած անձի մը սերունդին չէր պատկաներ,
այլ կը պատկանէր թագաւորներու սերունդին: Եթէ երբեք
հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ` «Դաւիթի որդի»,
որդի», որպէսզի
որպէսզի
յիշեցնէր անոր թէ ինք կը պատկանէր թագաւորներու
սերունդին, եւ որպէսզի քաջալերէր ու գօտեպնդէր զինք,
որքա՜ն աւելի մե´
մե´նք պէտք է քաջալերուինք ու գօտեպնդուինք
յիշելով ու յիշեցնելով իրարու, որ ո´
ո´չ թէ «Դաւիթի որդի»
որդի» ենք,
այլ` Աստուծոյ որդիներ ու աղջիկներ:
Որոշ մեկնիչներ
մեկնիչներ դիտել կու տան, թէ Յովսէփ ինքն իր
աչքով լոկ ատաղձագործ մըն էր, բայց հրեշտակը եկաւ զինք
«Դաւիթի որդի»
որդի» կոչելու, ցոյց տալու համար անոր, թէ ինք
Աստուծոյ աչքով` Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին տէրն ու
պաշտպանը ըլլալու կոչուած անձն էր: Մենք եւս, եթէ երբեք
մենք զմեզ ոչինչ նկատենք, այն ատեն միայն Աստուած մեզ
պիտի բարձրացնէ ու պատուէ:
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6) «Մի´ վախնար ամուսնանալու նշանածիդ` Մարիամի
հետ»:
Մի´ վախնար Մարիամը իբր կին
հետ»: Տառացիօրէն` «Մի´
11
առնելէ»
առնելէ» : «Մի
«Մի´
Մի´ վախնար»
վախնար» բառերը կը պարզեն թէ Յովսէփ
վախի մէջ էր: Արդ, ինչո՞ւ կը վախնար կամ ի՞նչ
ի՞նչ բանէ կը
վախնար: Ոմանք կը խորհին թէ Յովսէփ կը վախնար որ
Մարիամի պատճառով կրնար ընկերութեան կեանքէն դուրս
դրուիլ: Ուրիշներ կը կարծեն թէ Յովսէփ վախի մէջ էր,
որովհետեւ Զաքարիայէն ու Եղիսաբէթէն իրազեկ դարձեր էր
որ Մարիամ Աստուծոյ Որդիին մայրը ըլլալու կանչուած
կանչուած էր:
Տակաւին, կան անոնք` որոնք կը խորհին թէ Յովսէփ կը վախվախնար որ կրնար վարկաբեկուիլ ու անուանարկուիլ մարդոց
մէջ: Բայց երբ ուշադրութեամբ կարդանք տողը, յստակ կը
դառնայ բուն պատճառը թէ ինչու Յովսէփ կը վախնար: Տողը
կ'ըսէ. «Մի´
Մի´ վախնար Մարիամը իբր կին առնելէ»:
առնելէ»: Տողը ցոյց
կու տայ թէ Յովսէփ կ'ուզէր ամուսնանալ Մարիամի հետ եւ
զայն իր կեանքին մէջ ունենալ իբր իր կինը բայց կը վախնար:
Ուրեմն, հարցումը պէտք չէ ըլլայ` թէ ինչո՞ւ կը վախնար
Յովսէփ, այլ պէտք է ըլլայ` թէ ինչո՞ւ կը վախնար ամուսնաամուսնանալու Մարիամի հետ: Ես կը հաւատամ,
հաւատամ, որ Յովսէփ կ'ուզէր
բայց կը վախնար ամուսնանալու Մարիամի հետ, կամ,
որովհետեւ ամուսնութեան արարողութեան պահուն կրնար
աչքի զարնել Մարիամի յղութիւնը, եւ կամ, որովհետեւ
ամուսնութենէն 44-5 ամիս ետք երբ Մարիամ զաւակ բերէր`
յայտնի պիտի ըլլար որ յղացեր էր նախքան պաշտօնական
պաշտօնական
ամուսնութիւնը, եւ այն ատեն, Յովսէփ ի´
ի´նք պիտի
մեղադրուէր ու նկատուէր Մարիամի յղութեան պատճառ
Սովորաբար մենք մեր Աթոռին կողմէ հրատարակուած Նոր Կտակարանի` Նոր
Աշխարհաբար Թարգմանութիւնն է որ կ'օգտագործենք, նկատի ունենալով որ
անիկա իմաստային թարգմանութիւն է, եւ ուստի` հասկնալի ընթերցողին համար:
Բայց մեկնութիւն ըրած ատեննիս երբեմն պէտք է դիմենք հին թարգմանութեան
կամ Յունարէն բնագիրին կամ նոյնիսկ Գրաբարին, որ Յունարէն բնագիրին
հարազատ պատկերն է, որպէսզի խօսքին աւելի խորունկ իմաստը կարենանք
բացայայտել:
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իբրեւ. ասոր առաջքը առած ըլլալու համար, Յովսէփ խորհած
էր ծածկաբար արձակել զինք:
7) «Մարիամը իբր կին առնելէ»
առնելէ»: Ինչո՞ւ համար Գաբրիէլ
հրեշտակը Մարիամը կը կոչէ` կին:
կին: Ասկէ առաջ
բացատրեցինք, թէ Օրէնքին համաձայն խօսեցեալ աղջիկը
կրնար իր նշանածին կինը կոչուիլ (Բ.Օրինաց 20.7, 22.2322.23-24):
Չմոռնանք նաեւ որ Աստուածաշունչը երբեմն աղջիկներն ալ
կին կը կոչէ (Բ.Թագաւորաց 14.27: Յոբ 42.15, եւայլն):
եւայլն): Յովհան
Ոսկեբերան կ'ըսէ. «Քրիստոսի
Քրիստոսի ժամանակ ընդունուած բան էր

նշանուածները ամուսնացեալ կոչելու, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ
հրեշտակը Յովսէփին կը պատուիրէ Մարիամը քովը առնելու
իբր իր կինը»:
կինը»:
8) «Մարիամը իբր կին առնելէ»:
առնելէ»: Յովհան Ոսկեբերան կը

բացատրէ, թէ այստեղ «առնել»
առնել» կը նշանակէ` Մարիամը իր
քովը առնել, իր տանը մէջ առնել, եւ զայն պահել ու
պահպանել, ճիշդ այնպէս` ինչպէս իր քով պիտի առնէր,
պահէր ու պահպանէր զանիկա եթէ հետը ամուսնացած
ըլլար: Աստուած հրեշտակին միջոցաւ Յովսէփին յայտնեց, թէ
իր կամքն էր որ անիկա հոգ տանէր ու գուրգուրար
Մարիամին ճիշդ ինչպէս հոգ պիտի տանէր ու պիտի
գուրգուրար իր հարազատ կնոջ:
9) «Իր մէջ յղացուածը Սուրբ Հոգիէն է»:
է»: Տառացիօրէն`
«Անոր ներսիդին ծնածը Սուրբ Հոգիէն է»:
է»: Հետաքրքրական է
որ Յիսուսի համար կը գործածուի «ծնած»
ծնած» բառը նախքան իր
ծնունդը: Մենք սովորաբար, մեր լեզուին մէջ, «ծնած»
ծնած» բառը կը
գործածենք
գործածենք մէկու մը համար որ ծնած է, լոյս աշխարհ եկած է,
եւ երբեք չենք գործածեր անձի մը համար որ տակաւին
յղացուած վիճակի մէջ է, իր մօրը արգանդին մէջ է: Արդ,
ինչո՞ւ համար կամ ի՞նչ ցոյց տալու համար «ծնած»
ծնած» բառը կը
գործածուի Յիսուսի համար նախքան իր ծնիլը: Հրեշտակը
Հրեշտակը
կ'ուզէ բացայայտել ծնելիք Մանուկին նախագոյութիւնը: Այլ
խօսքով,
«ծնած»
ծնած» բառը Քրիստոսի
նախագոյութեան
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ապացոյցն է: Քրիստոս իր ծնունդով չէր որ գոյութեան եկաւ:
Ան գոյութիւն ունէր նախքան իր ծնունդը: Ան ծնած էր
նախքան իր ծնիլը: Ծնած էր իր Հօրմէն` ի յաւիտենից:
10) «Ծնած»:
Ծնած»: Իր մօրը արգանդին մէջ յղացուած Փրկիչին
համար գործածուած «ծնած»
ծնած» բառը, կը պարզէ, թէ Աստուծոյ
համար յղացուած մանուկ մը կեա´
կեա´նք կը նկատուի, եւ ուստի
վիժումով յղացուած մանուկ մը դուրս բերելը` մարդասմարդասպանութիւն է: Մենք մարդասպանութիւն պիտի չնկատէի՞նք
ծնած ու
ու լոյս աշխարհ եկած մանուկ մը սպաննելը: Արդ, եթէ
մենք ծնած մանուկը սպաննելը մարդասպանութիւն կը նկանկատենք, յղացուած մանուկը սպաննելն ալ մարդասպանութիւն
պէտք է նկատենք, որովհետեւ Աստուծոյ ու ԱստուածաԱստուածաշունչին հայեացքով` անիկա արդէն ծնած կը նկատուի:
11) «Իր մէջ յղացուածը Սուրբ Հոգիէն է»:
ի´նք
է»: Աստուած ի´
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ պատրաստեց Քրիստոսի մարմինը.
Քրիստոս ի´
ի´նքն իսկ բացայայտեց այս ճշմարտութիւնը երբ
խօսքը ուղղելով իր Հօրը` ըսաւ. «Մարմին մը պատրաստեցիր
ինծի համար»
համար» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 10.5): Աստուծոյ Որդիին յղացուիլը
Սուրբ Հոգիին
Հոգիին միջոցաւ կը պարզէ, թէ կեանքի աղբիւրը,
կեանքի տուիչն ու պարգեւիչը` Սուրբ Հոգին ինքն է:
Արդարեւ, Սուրբ Հոգին ի´
ի´նքն է որ հոգեպէս մեռածը կը
կենդանացնէ (Հռոմայեցիս 8.2), եւ կեանք կու տայ մարդոց
(Հռոմայեցիս 8.10: Բ.Կորնթացիս 3.6):
12) Աստուծոյ Որդիին յղացուիլը
յղացուիլը Սուրբ Հոգիին միջոցաւ`
կը բացայայտէ անոր դերը մեր փրկութեան մէջ: Ճիշդ է որ
Աստուծոյ Որդին ի´
ի´նքն է որ իր արիւնը թափեց մեր
փրկութեան համար, բայց Հայրը եւ Սուրբ Հոգին իրե´
իրե´նք եւս
իրենց դերը ունին մեր փրկութեան մէջ: Քրիստոս ոչ միայն
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ծնաւ,
ծնաւ, այլ նաեւ` Սուրբ Հոգիին
միջոցաւ էր որ իբրեւ զոհ ընծայուեցաւ Աստուծոյ, ինչպէս
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Յաւիտենական Հոգիին միջոցաւ

Քրիստոս

ինքզինքը
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անարատ

զոհ

Աստուծոյ

մատուցանեց»
(Եբրայեցիս 9.14): Համաձայն այս համարին որ
մատուցանեց» (Եբրայեցիս
կը խօսի մեր փրկութեան իրագործման կերպին մասին, մենք
ունինք Որդին` որ ինքզինքը որպէս անարատ զոհ կը
մատուցէ, ունինք Սուրբ Հոգին` որուն միջոցաւ տեղի կ’
կ’ունեունենայ զոհին մատուցումը, եւ ունինք Հայրը` որ ընդունողն է
Քրիստոսի զոհին: Հոս ակնբախ է Սուրբ Երրորդութեան
անձերէն իւրաքանչիւրին դերը մեր փրկութեան
փրկութեան մէջ:

«Որդի մը պիտի ծնի եւ զայն պիտի կոչես Յիսուս, որովորովհետեւ անիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի փրկէ»
փրկէ»

(Մատթէոս 1.21):
1) Ինչո՞ւ համար Տիրոջ հրեշտակը ուզեց որ Յովսէփ ի´
ի´նք
ծնելիք մանուկը կոչէ` Յիսուս: Քանի մը պատճառներով.պատճառներով.ա) Յովսէփին համար զոհողութիւն
զոհողութիւն էր կապուած մնալ
Մարիամին եւ անոր հետ ապրիլ, գիտնալով հանդերձ որ
կրնար Մարիամին հետ ամուսնանալ, բայց չէր կրնար անոր
հետ յարաբերութիւն ունենալ: Ուստի, պատուած ու մեծարած
ըլլալու համար Յովսէփը իր յանձն առած ու յանձն առնելիք
զոհողութիւններուն համար, Տիրոջ
Տիրոջ հրեշտակը պատուիրեց
իրեն որ ի´
ի´նք ծնելիք մանուկը կոչէ` Յիսուս:
բ) Անցեալի մտայնութեամբ, եւ այսօր ալ գրեթէ նոյնն է,
մանուկի մը անունը ճշդողը` ձեւով մը անոր պատասխանապատասխանատուն, եւ հոգատարն ու պաշտպանը կը համարուէր: Ճիշդ է
որ Յովսէփ ինք չճշդեց մանուկին անունը, այլ պարզապէս ի
վերուստ ճշդուած անունը տուաւ մանուկ Յիսուսին, բայց եւ
այնպէս, երբ հրեշտակը իրեն կը պատուիրէ որ ի´
ի´նք զայն
կոչէ Յիսուս, զինք անոր պատասխանատուն, անոր հոգահոգատարն ու պաշտպանը նշանակած կ'ըլլայ: Եւ աւանդութենէն
գիտենք, թէ Յովսէփ եղաւ տիպար հոգատար ու գուրգուրոտ
հայր մը Յիսուսի համար:
գ) «Յիսուս»
Յիսուս» անունը կը նշանակէ` «Տէրը կը փրկէ»:
փրկէ»:
Գաբրիէլ հրեշտակը ուզեց որ Յովսէփ ի´
ի´նք մանուկը կոչէր
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Յիսուս, որպէսզի գիտնար թէ անիկա սովորական մանուկ մը
չէր, այլ` մարդոց փրկութեան համար ծնած Տէրն էր:
2) «Զայն պիտի կոչես Յիսուս
ԱզնաւորեաՅիսուս»:
իսուս»: Զարեհ Արք. Ազնաւորեանը կ'ըսէ. «“Յիսուս”
Յիսուս” անունը Յունարէն
Յունարէն ձեւն է Եբրայերէն

“Յեսու”
Յեսու” (Եհոշուահ)
(Եհոշուահ) անունին, որ կը նշանակէ` Տէրը
(Եհովան) փրկութիւն է, կամ` Տէրը կը փրկէ»:
փրկէ»: Աստուծոյ

Որդիին տրուած անունն իսկ ցոյց կու տայ, թէ ինք աշխարհ
եկաւ մարդոց փրկութեան համար:
Հին Կտակարանին մէջ մենք ունինք Յեսու (Եհոշուահ)
անունով
անունով երկու անձեր, եւ երկուքն ալ Քրիստոսի նախատինախատիպերն են: Առաջինը Մովսէսի յաջորդ Յեսուն է, որ առաջնորառաջնորդեց Իսրայէլի ժողովուրդը գրաւելու Քանանու երկիրը, իսկ
երկրորդը Իսրայէլի ժողովուրդին քահանայապետն էր`
գերութենէն իրենց երկրորդ վերադարձի ժամանակ:
Քրիստոս ի´
ի´նք պիտի ըլլար մարդկութեան իսկական
Յեսուն, այսինքն` Առաջնորդն ու Քահանայապետը: Յեսու
առաջնորդեց Իսրայէլի ժողովուրդը գրաւելու Քանանու երկիերկիրը, իսկ Քրիստոս` համայն մարդկութիւնը առաջնորդեց ու
կ'առաջնորդէ
կ'առաջնորդէ «գրաւելու»
գրաւելու» երկինքը: Երկրորդ Յեսուն իր
ժողովուրդի մեղքերու քաւութեան համար կենդանական զոհ
մատուցող քահանայապետը եղաւ, իսկ Յիսուս համայն
մարդկութեան փրկութեան համար ինքզինքը զոհ մատուցամատուցանող քահանայապետը եղաւ: «Էմմանուէլ»
Էմմանուէլ» բառին մասին
խօսած ժամանակ` աւելի մանրամասնօրէն
մանրամասնօրէն պիտի խօսինք
«Յիսուս»
Յիսուս» բառին մասին:
3) «Անիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի փրկէ»:
փրկէ»:
«Իր ժողովուրդը»
ժողովուրդը» ըսելով չ'ակնարկուիր հրեայ ժողովուրդին
միայն, այլ` համայն մարդկութեան, ինչպէս կ'ըսեն Յովհան
Ոսկեբերան Հայրապետը, Օգոստինոս, եւ ուրիշներ: «Իր»
Իր»
անձնական դերանունը ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս բոլոր
մարդիկը իր սեփականութիւնը կը նկատէ:
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«Այս բոլորը պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ
որ Տէրը ըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւ.միջոցաւ.«Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի,
եւ զայն պիտի կոչես Էմմանուէլ»,
Էմմանուէլ»,
որ կը նշանակէ` Աստուած մեզի հետ»
(Մատթէոս 1.221.22հետ» (Մատթէոս
23):

1) Մատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ «այս

բոլորը պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ որ Տէրը
ըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւ»:
միջոցաւ»: Մատթէոս Աւետարանիչը

իր Աւետարանը առաջին հերթին նորադարձ հրեաներուն
ուղղած ըլլալով, յատուկ ճիգ կը թափէ ամէն մէկ քայլին, Հին
Կտակարանեան վկայակոչութեամբ մը ապացուցելու թէ
Քրիստոս ինքն էր խոստացեալ Մեսիան որ աշխարհ պիտի
գար:
2) «Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի»:
«Կոյս»
Կոյս»
ծնի»: «Կոյս
բառին համար գործածուած Եբրայերէն բառը` «Ալմա»
Ալմա» բառն
է, որ կը գործածուի թէ´
թէ´ կոյս
կոյս աղջկայ համար եւ թէ´
թէ´ նշանուած
բայց չամուսնացած աղջկայ համար: Ուրեմն, սուրբ կոյս
Մարիամին
համար
գործածուելիք
ամենաճիշդ
ու
ամենայարմար բառն էր, որովհետեւ անիկա թէ´
թէ´ նշանուած էր
եւ թէ´
թէ´ կոյս էր միաժամանակ:
3) «Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի»:
ծնի»: Ասիկա
Աստուծոյ
Աստուծոյ խօսքն էր ուղղուած Աքազ թագաւորին (Եսայի 7.10,
14), երբ անիկա յարձակումի կ'ենթարկուէր Իսրայէլի Փակէէ
թագաւորին եւ Ասորեստանի Րասին թագաւորին կողմէ:
Ոմանք ասիկա նկատի ունենալով, կը կարծեն որ այս խօսքը
կը վերաբերէր Աքազ թագաւորին: Ասիկա չի կրնար ճիշդ
ըլլալ,
ըլլալ, որովհետեւ, ճիշդ է որ ասիկա Աստուծոյ խօսքն էր
ուղղուած Աքազ թագաւորին, եւ սակայն, խոստում մըն էր
կապուած գալիքին, եւ ո´
ո´չ թէ Աքազ թագաւորին: Աքազ թաթագաւորին օրով այդպիսի բան չեղաւ: Ո´
Ո´չ Աստուածաշունչին
մէջ եւ ո´
ո´չ ալ արտաքին աղբիւրներու մէջ կը կարդանք Աքազ
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թագաւորի օրերուն կոյսի մը յղանալուն, որդի մը բերելուն եւ
զայն Էմմանուէլ կոչելուն մասին: Աքազի օրով եւ Աքազի
կեանքին մէջ չէր կրնար նման հրաշք մը եւ աստուածային
միջամտութիւն մը պատահիլ, որովհետեւ երբ Աքազ քսան
տարեկանին Յուդայի թագաւորական գահը բարձրացաւ,
ընտրեց
ընտրեց կռապաշտութեան ճամբան եւ մինչեւ մահ այդ
ճամբուն մէջ մնաց (Դ.Թագաւորաց 16):
4) «Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի»:
ծնի»: Յիսուսի
խոստացեալ Փրկիչը ըլլալու նշաններէն մին էր` անոր կոյսէ
ծնիլը, ինչ որ կը կարդանք Եսայի մարգարէութեան մէջ.

«Անոր համար Տէրը ինք նշան
նշան պիտի տայ քեզի. ահա կոյսը
պիտի յղանայ ու որդի պիտի ծնանի եւ անոր անունը
Էմմանուէլ պիտի կոչուի»
կոչուի» (Եսայի
(Եսայի 7.17): Հրեշտակը յիշեցնելով

Յովսէփին թէ Փրկիչը կոյսէ պիտի ծնէր` դիւրաւ կրնար
համոզել անոր թէ Մարիամին յղութիւնը աստուածային
միջամտութեամբ եղած էր: Բայց կոյսէ ծնիլը միայն Յովսէփին
տրուած նշան մը չէր, այլ նշան մըն էր ամբողջ հրեայ
ժողովուրդին, որ սակայն դժբախտաբար չկրցաւ այդ նշանը
տեսնել, կարդալ ու ճանչնալ: Սա միակ նշանը չէր որ
հրեաներ չճանչցան: Քրիստոսի գործած բոլոր հրաշքները
նշաններ էին որ ինք Աստուծոյ Որդին
Որդին էր եւ աշխարհի
խոստացուած Փրկիչը, բայց հրեաները Սատանային կողմէ
հոգեւորապէս կուրցուած էին, որպէսզի չըլլայ որ
Աւետարանին բերած լոյսը ծագէր անոնց մէջ եւ տեսնէին
Քրիստոսի փառքը (Բ.Կորնթացիս 4.4): Տակաւին, Քրիստոսի
Երուսաղէմ մտնելը աւանակի վրայ նստած վիճակով`
վիճակով` մեծամեծագոյն նշաններէն մին էր հրեաներուն համար ճանչնալու
Քրիստոսի Փրկչական հանգամանքը (Զաքարիա 9.9:
Մատթէոս 21.5), բայց անոնք դարձեալ չճանչցան, եւ անոր
համար ալ Յիսուս լացաւ (Ղուկաս 19.41): Տիրոջ յարութիւնը
որ մեծագոյն նշանն էր իրենց համար` ատիկա անգամ
ուրացան:
ուրացան:
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5) «Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի»:
ծնի»: Կարեւոր է
նաեւ հաստատել,
հաստատել, թէ Մարիամ ո´
ո´չ միայն կոյս էր մարմնամարմնապէս, այլեւ կոյս էր հոգեպէս: Աստուածաշունչը կոյս կը կոչէ
այն մարդիկը որոնք հեռու մնացեր են մեղքէն, աշխարհային
ցանկութիւններէն եւ իրենք զիրենք մաքուր պահած են այս
անմաքուր աշխարհին մէջ եւ հաւատարմօրէն հետեւած են
Քրիստոսի (Յայտնութիւն 14.4): Մարիամ կատարելապէս
մաքուր ու սուրբ կեանք ապրած էր: Ինքզինք անարատ պապահած էր այս արատաւոր աշխարհին մէջ: Արտաքին աղբիւրնեաղբիւրներուն մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս անիկա երեք տարեկանէն
տարեկանէն
սկսեալ տաճարի մէջ կ'ապրէր եւ ամբողջ օրը աղօթքով
կ'անցնէր: Մենք կրնա՞նք Մարիամին նման կոյս, այսինքն`
մաքուր ու անբիծ պահել մեր անձերը, այս պղծալից աշխարաշխարհին մէջ:
6) «“Զայն պիտի կոչես Էմմանուէլ”
Էմմանուէլ”, որ կը նշանակէ`
Աստուած մեզի հետ»
հետ»: 1818-րդ համարին մէջ կը հանդիպինք
հանդիպինք
Աստուծոյ Որդիին համար գործածուած «Յիսուս»
Յիսուս» անունին եւ
«Քրիստոս»
Քրիստոս» տիտղոսին, իսկ այստեղ ունինք «Էմմանուէլ»
Էմմանուէլ»
անունը: Սա առիթ կը դարձնեմ կարեւոր ճշմարտութիւններ
բացայայտելու Աստուծոյ Որդիին համար գործածուած այս
երեք անուններուն կապուած: Յիշեալ անուններուն
անուններուն մասին
առանձնաբար պիտի խօսինք.խօսինք.ՅԻՍՈՒՍ:
Գաբրիէլ հրեշտակին
հրեշտակին կողմէ Աստուծոյ Որդիին տրուած
Յիսուս անունն իսկ, կը բացայայտէ այն նպատակը եւ այն
ծրագիրը որուն համար Աստուծոյ Որդին մարդեղացաւ: ԲաԲացատրուեցաւ, որ «Յիսուս»
Յիսուս» անունը, Յունարէն ձեւն է ԵբրայեԵբրայերէն` «Յեսու»
Յեսու» (Եհոշուա
(Եհոշուահ
Եհոշուահ) անունին, որ կը նշանակէ՝ Տէրը
փրկութիւն է, կամ՝ Տէրը կը փրկէ: Արդ, Տէրը ի՞նչ բանէ մեզ
փրկելու եկաւ.
Յիսուս աշխարհ եկաւ փրկելու մեզ մեղքէն ու մեղքի
սէրէն:
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Փրկելու մեզ մեր անօրէնութիւններէն ու անոնց պատճապատճառած անէծքներէն:
Փրկելու մեզ մեր «ես»
ես»էն ու անոր շղթաներէն, մեր մարմարմիններէն ու անոնց խոցոտիչ նետերէն:
Փրկելու մեզ Սատանայէն
Սատանայէն ու Սատանային իշխանութե
իշխանութեթենէն եւ ազդեցութիւններէն:
Փրկելու մեզ մահէն ու մահուան սարսափէն:
Փրկելու մեզ դժոխքէն ու դժոխքի դատապարտութենէն:
դատապարտութենէն:
Փրկելու մեզ կորուստէն ու կորուսիչ դատաստանէն:
դատաստանէն:
Յիսուս սակայն Փրկիչ չի կոչուիր կամ Փրկիչ չէ պարզապարզապէս
պէս որովհետեւ մեզ մեղքէն, դժոխքէն, Սատանայէն ու կոկորուստէն կը փրկէ, այլ Փրկիչ է, որովհետեւ մեզ փրկելէ ետք՝
նոր կեա´
կեա´նք կու տայ մեզի, յաւիտենակա´
յաւիտենակա´ն կեանք:
Իսկական փրկութիւնը գեհենէն ազատիլը
ազատիլը չէ, այլ
արքայութիւն
արքայութիւն մտնելն է:
է: Աստուած իր սէրը ցոյց չտուաւ մեզի
հանդէպ՝ մեզ գեհենի կրակէն ազատելով, այլ յաւիտենական
կեանքի հանգիստը պարգեւելով մեզի:
Գալով մեզի: Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ կոչումը ունի
մարդիկը փրկութեան բերելու: Հոս պէտք է զգոյշ ըլլալ:
Հաւատացեալ մարդը կրնայ ուրիշը փրկութեան բերել, բայց
պէտք չէ Փրկիչի կամ փրկողի «հովեր»
հովեր» առնէ: Հաւատացեալ
մարդը իր շրջապատին փրկիչը չէ´
չէ´ եւ չի´
չի´ կրնար ըլլալ:
Փրկիչն ու փրկողը Յիսուս ի´
ի´նքն է միայն: Ճիշդ է, որ հաւահաւատացեալ մարդը կրնայ փրկարար դեր ունենալ իր շրջապաշրջապատին մէջ, բայց փրկարար դեր ունենալը ուրիշ բան է, Փրկիչին
դերը առնելը՝ ուրիշ բան: Փրկիչին դերը մա´
մա´րդ չի կրնար
առնել:
ՔՐԻՍՏՈՍ
Անուն մը չէ ասիկա, այլ՝ տիտղոս մը, եւ կը նշանակէ՝
Օծեալ (Մարկոս 8.29: Ղուկաս 9.20, տե´
տե´ս նաեւ` Ղուկաս 2.11:
Սաղմոս 2.2: Գործք 2.36): Եւայլն:
Եւայլն:
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Որո՞նք կ’
կ’օծուէին
օծուէին անցեալին: Անցեալին կ’
կ’օծուէին.օծուէին.ա) Թագաւորները: Օրինակ, օծուեցան Սաւուղ (Ա.Թա(Ա.Թագաւորաց 10.1), Դաւիթ (Ա.Թագաւորաց 16.13: Բ.Թագաւորաց
3.39), Սողոմոն (Գ.Թագաւորաց 1.39): Եւայլն:
Եւայլն:
բ) Կ’
Կ’օծուէին քահանաները: Օրինակ, օծուեցան Ահարոնն
ու իր որդիները (Ելից 29.7: Ղեւտացւոց
Ղեւտացւոց 6.20, 16.32, 21.10:
Թուոց 3.3: Ղեւտացւոց 4.3): Եւայլն:
Եւայլն:
գ) Կ’
Կ’օծուէին մարգարէները: Օրինակ, օծուեցաւ Դաւիթ
(Ա.Թագաւորաց 16.13): (Տե´
(Տե´ս նաեւ` Սաղմոս 84.9:
Ա.Մնացորդաց 16.22: Սաղմոս 105.15): Եւայլն:
Եւայլն:
Եթէ մէկ կողմէ նկատի առնենք, որ անցեալին կ’
կ’օծուէին
թագաւորները,
թագաւորները, քահանաները եւ մարգարէները, իսկ միւս
կողմէ նկատի առնենք Աստուծոյ Որդիին տրուած «Քրիստոս»,
Քրիստոս»,
այսինքն՝ Օծեալ տիտղոսը կամ բացատրութիւնը, պարզ կը
դառնայ, որ Աստուածաշունչը կ’
կ’ուզէ ցոյց տալ մեզի, որ
Քրիստոս թէ´
թէ´ թագաւոր է, թէ´
թէ´ քահանայ է, եւ թէ´`
թէ´` մարգարէ:
Մոգերուն
Մոգերուն կողմէ Յիսուս մանուկին բերուած նուէրները
նաեւ ցոյց կու տան Յիսուսի թագաւոր, քահանայ եւ մարգարէ
ըլլալը: Անոնք Յիսուս մանուկին բերին` ոսկի, կնդրուկ եւ
զմուռս (Մատթէոս 2.11):
Ոսկին անցեալին թագաւորներուն կ’
կ’ընծայուէր: Մոգերը
Յիսուս մանուկին ոսկի ընծայելով,
ընծայելով, անոր թագաւորական
հանգամանքն է որ բացայայտած եղան:
Կնդրուկը անցեալին քահանաներուն կ’
կ’ընծայուէր: ՄոգեՄոգերը Յիսուս մանուկին կնդրուկ ընծայելով, անոր քահանայաքահանայապետական պաշտօնն է որ բացայայտած եղան:
Զմուռսը նիւթ մըն էր, որ անցեալին կը գործածուէր
մեռելներուն մարմինները
մարմինները զմռսելու համար, որպէսզի գէթ
ժամանակուան մը համար զայն հեռու պահէին նեխածունեխածութենէ: Հրեաներ յատուկ կերպով կը զմռսէին իրենց մարգարէմարգարէներուն մարմինները: Մոգերը Յիսուս մանուկին զմուռս
ընծայելով, ո´
ո´չ թէ ցոյց տուած եղան թէ ան սովորական
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մարգարէ մըն է, այլ` նոյնինքն
նոյնինքն Մարգարէն: Ա´
Ա´յն Մարգարէն,
որուն մասին Մովսէս մարգարէն խօսելով` ըսաւ. «Քու Տէր

Աստուածդ, քու եղբայրներուդ մէջէն ինծի պէս մարգարէ մը12
պիտի հանէ»
հանէ» (Ելից
(Ելից 18.15, 18): Հրեայ ղեկավարներ եկան եւ
հարցուցին Յովհաննէս Մկրտիչին. «Մարգարէ՞ն ես դուն»
դուն»

(Յովհաննէս 1.21, 45): Հրեայ ղեկավարներ լաւապէս տեղեակ
էին այն խոստումին, զորս Մովսէս կատարած էր իրմէ ետք
գալիք մարգարէին մասին:
Առաջին.Առաջին.- Ըսինք, որ անցեալին կ’
կ’օծուէին թագաւորները:
Մեզի տրուած «քրիստոնեայ»
քրիստոնեայ» անունը ցոյց կու տայ, թէ մենք
թագաւորելու կոչուած հաւատացեալներ ենք:
Յայտնութեան գիրքին 19.1619.16-ին մէջ Քրիստոսի համար
գործածուած «ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐ»
ԹԱԳԱՒՈՐ» բացատրուբացատրութիւնը կարեւոր ճշմարտութիւն մը կը բերէ մեզի, որ մեր ուշաուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի: Եզակիով յիշուած ԹԱԳԱՒՈՐ
բառը յստակ է որ կը վերաբերի նոյնինքն Քրիստոսի, իսկ
որո՞նց կը վերաբերի յոգնակիով յիշուած ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐ
բառը: «Թագաւորներ»
Թագաւորներ» ըսելով չենք հասկնար աշխարհի թաթագաւորները կամ բարձրաստիճան մարդիկը, այլ կը
հասկնանք նոյնինքն հաւատացեալները: Այս իմաստով,
«ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐ»
ԹԱԳԱՒՈՐ» բացատրութիւնը, կը վերավերաբերի թէ´
թէ´ Քրիստոսի որ մեր թագաւորն
թագաւորն է, եւ թէ´
թէ´ հաւատաց
հաւատացտացեալներուս, որ երկնաւոր Թագաւորին թագաւորազուն զազաւակներն ենք:
Ի՞նչ կը հասկնանք երբ կը գործածենք «Աստուծոյ թագաթագաւորութիւնը ժառանգել»
ժառանգել» բացատրութիւնը: Որո՞նք կրնան
Յիսուս «Մովսէսի պէս մարգարէ» կը կոչուի կամ կը սեպուի, որովհետեւ հանդէս
պիտի գար նոյն այդ առաքելութեամբ ու պաշտօնով, որ Մովսէս ի´նք հանդէս եկած
էր: Եւ այդ առաքելութիւնը` ազատագրողի ու առաջնորդողի առաքելութիւնն էր:
Արդ, ինչպէս Աստուած Մովսէսի միջոցաւ ազատագրեց Եբրայեցիները Եգիպտական ստրկութենէն եւ զանոնք առաջնորդեց դէպի խոստացեալ Քանաանու երկիրը,
նոյնպէս ալ, Յիսուս ազատագրեց մարդկային սերունդը իսկական ստրկութենէն, որ
մեղքի ստրկութիւնն է, եւ զայն առաջնորդեց դէպի իսկական խոստացեալ երկիրը`
վերին Քանանը:
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թագաւորութիւն մը ժառանգել: Թագաւորութիւն մը կրնան
ժառանգել միայն անոնք` որոնք
որոնք թագաւորի զաւակ են, եւ
թագաւոր ըլլալու կոչուած զաւակ են: Այս իմաստով, երբ հահաւատացեալին համար կ’
կ’ըսուի, թէ` պիտի ժառանգէ Աստուծոյ
թագաւորութիւնը, երկու բան բացայայտուած կ’
կ’ըլլայ.ըլլայ.ա) Թէ Աստուած թագաւոր է, եւ ինք (հաւատացեալը)
թագաւոր Աստուծոյ զաւակն է: Եւ
բ) Թէ ինք Աստուծոյ հայեացքով թագաւոր է, եւ թագաթագաւորելու, այլ խօսքով` թագաւոր ըլլալու կոչուած զաւակ է:
Աստուծոյ հայեացքով մենք ո´
ո´չ միայն թագաւորներ ենք,
այլեւ` քահանաներ: Այս մասին կը վկայէ Յովհաննէս առաքառաքեալ երբ կ’
կ’ըսէ. «Մեզ ըրաւ քահանաներու թագաւորութիւն մը,
մը,
ծառայելու Աստուծոյ՝ իր Հօր»
Հօր» (Յայտնութիւն
(Յայտնութիւն 1.6, 5.10, 20.6:
Ա.Պետրոս 2.9: Ելից 19.6):
Հոգեւոր պատգամը զոր կը քաղենք առաջին այս կէտէն
այն է, որ հաւատացեալները, Քրիստոս Թագաւորին թագաւոթագաւորելու կոչուած զաւակներն են: Քանի մենք կոչուած ենք օր մը
թագաւոր ըլլալու,
ըլլալու, պէտք է աշխատանք տանինք պահելու մեր
թագաւորական հանգամանքն ու պատիւը եւ ստրուկը
չըլլանք մեղքին ու այս աշխարհին: Հարցում. թագաւորի
թագաւորի մը
զաւակին կը վայելէ՞ մեղքի ստրուկը ըլլալ: Անոր կը վայելէ՞
ամբարիշտ եւ անօրէն կեանք մը ապրիլ: Անոր կը վայելէ՞
ողորմելի ու թշուառ
թշուառ կեանք մը ապրիլ: Ո´
Ո´չ: Ահա նոյն ձեւով
ալ, քրիստոնեայ մարդուն երբեք չի վայելեր ողորմելի ու
թշուառ կեանք մը վարել, անգութ եւ անօրէն կեանք մը
ապրիլ: Այսօր, երբ կը դիտենք քրիստոնեաներուն կեանքը,
հոն չենք տեսներ հաւատք ու հաւատարմութիւն, յոյս ու յաղյաղթանակ, սէր
սէր ու սրբութիւն, մաքրութիւն ու անկեղծութիւն, հոն
չենք տեսներ կապուածութիւն երկնքին եւ հետաքրքրութիւն
երկնայինին հանդէպ: Քրիստոնեայ մարդը պէտք չէ ապրի
մեղքի կեանք մը: Անոր կեանքը պէտք չէ տկարութեամբ ու
պարտութեամբ, սուտով ու կեղծիքով յատկանշուած ըլլայ:
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Երկրորդ.
Երկրորդ.րդ.- Յիշեցինք, որ անցեալին կ’
կ’օծուէին քահանաքահանաները: Թէ Քրիստոս քահանայ կամ քահանայապետ է՝ ատիկա
բազմիցս կը շեշտէ Եբրայեցիներուն նամակը (Տե
(Տե´
Տե´ս` 4.144.14-էն
մինչեւ 7.28):
Ի՞նչ էր քահանային պաշտօնը Հին Կտակարանին մէջ, որ
միաժամանակ փոխանցուեցաւ Նոր Կտակարանին: ՔահաՔահանային պաշտօնը Հին Կտակարանին մէջ հիմնական երեք
երեսներով կը ներկայանայ.ներկայանայ.ա) Քահանան պաշտօնը ունէր Աստուծոյ խօսքը պատպատգամելու ժողովուրդին, եւ պարզաբանելու ու բացատրելու
զանիկա: Քրիստոս ինք նաեւ, իբրեւ քահանայ, ո´
ո´չ միայն ԱսԱստուծոյ պատգամը ժողովուրդին փոխանցող
փոխանցող մըն էր, այլ նաեւ
ու յատկապէս, ան Աստուծոյ ՊԱՏԳԱՄՆ էր ժողովուրդին
փոխանցուած: Ան Աստուծոյ ԲԱ´
ԲԱ´ՆՆ էր մարմնացեալ,
ԽՕ´
ԽՕ´ՍՔՆ էր մարդեղացեալ: Այո´,
Այո´, Քրիստոս երկնքին
պատգամն էր ու է երկրին ուղղուած: Ինչ կը վերաբերի մեզի,
իւրաքանչիւր ճշմարիտ հաւատացեալ, ինք եւս, ճիշդ
ճիշդ
Քրիստոսի նման, պէտք է ըլլայ Աստուծոյ կենդանի խօսքը՝
ուղղուած իր կենդանութիւնը կորսնցուցած այս աշխարհին:
Պէտք է ըլլայ բա´
բա´ց Աւետարան մը՝ Աւետարանը գոցած
մարդկութեան դիմաց:
բ) Քահանան պաշտօնը ունէր հարկ եղած զոհը մատումատուցանելու եւ աղօթելու ժողովուրդին մեղքերու
մեղքերու քաւութեան
համար: Դարձեալ, Քրիստոս, իբրեւ քահանայ ո´
ո´չ միայն
աղօթեց, ո´
ո´չ միայն լացաւ, ո´
ո´չ միայն գործեց ու տագնապեցաւ
մարդոց մեղքերու քաւութեան համար, այլ իր անձը զոհեց մեր
մեղքերու քաւութեան համար, իր կեանքը տուաւ՝ նոր կեանք
շնորհելու համար մեզի:
Հին Կտակարանի
Կտակարանի բոլոր զոհերն ալ, նախաշուքն էին այն
իսկական Աստուծոյ Գառնուկին, որ Քրիստոս ի´
ի´նք պիտի
ըլլար: Կենդանիներուն արիւնը չէր կրնար մարդոց մեղքերը
սրբել, կը հաստատէ Պօղոս առաքեալ (Եբրայեցիս 10.4): Այո´,
Այո´,
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արարածներուն մեղքերը միայն Արարիչին արիւնով կրնային
սրբուիլ,
սրբուիլ, որովհետեւ յաւիտենական Աստուծոյ դէմ գործուած
մեղքը՝ յաւիտենական մեղք է, իսկ յաւիտենական մեղքը
սրբելու համար՝ յաւիտենական զոհի մը կարիքը կար, եւ այդ
յաւիտենական զոհը ուրիշ մէկը չէր կրնար ըլլալ եթէ ոչ
Աստուած ինք:
Գալով մեզի, դարձեալ, ամէն մէկ քրիստոնեայ, Աստուծոյ
Հոգիով նորոգուած, լեցուած եւ առաջնորդուող քրիստոնեայ,
իբրեւ քահանայ ու քահանայի մը նման, պէտք է մնայուն
կերպով աղօթող ըլլայ ժողովուրդին հոգեւոր վերանորոգու
վերանորոգուգութեան ու արթնութեան համար, ժողովուրդին մեղքերու քաւուքաւութեան ու թողութեան համար: Այսօր, Աստուած
Աստուած կը փնտռէ
մարդկութեան գործած զազրելի մեղքերուն համար առատ
արցունք թափող հաւատացեալներ: Սգաւո´
Սգաւո´ր է Աստուած
երկնքի մէջ, եւ կը փնտռէ սգակից մարդիկ, տրտում է ու կը
փնտռէ տրտմակիցներ: Կու լայ Աստուած կորսուած մարդոց
համար, եւ կը փնտռէ իրեն հետ լացողներ:
Յիսուս
Յիսուս իր արիւնը թափեց մարդոց մեղքերու քաւութեան
համար, մենք գոնէ մեր արցունքը թափենք: Յիսուս իր կեանքը
զոհեց, մենք գոնէ մեր ժամանակը զոհենք: Յիսուս փուշն ու
գամը լռութեամբ կրեց, մենք գոնէ անարգանքը լռութեամբ
կրենք: Եթէ այդպէս ընենք, նախ Աստուած կը փառաւորուի,
երկրորդ, մարդիկ դարձի կրնան գալ մեր սէրն ու համբերու
համբերուրութիւնը տեսնելով, եւ երրորդ, մեր վարձքը կ’
կ’աւելնայ երկնքի
մէջ:
գ) Քահանան միջնորդ է Աստուծոյ եւ ժողովուրդին միջեւ:
Քահանան ժողովուրդը կը ներկայացնէր Աստուծոյ եւ
զԱստուած կը ներկայացնէր ժողովուրդին: Եւ Քրիստոս
Քրիստոս ինք
եւս, նոյն այս դերով կը ներկայանայ, եւ կը ներկայանայ շատ
աւելի զօրեղ կերպով եւ շեշտակիօրէն:
Քրիստոս իբրեւ Բարձրեալ Աստուծոյ քահանան, զԱստզԱստուած կը ներկայացնէ մարդկութեան եւ մարդկութիւնը կը
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ներկայացնէ Աստուծոյ, զԱստուած կը բերէ մարդոց եւ մարմարդիկը կը բերէ
բերէ Աստուծոյ: Այլ խօսքով, Աստուածամարդ ՔրիսՔրիստոսի մէ´
մէ´ջ ու անոր միջոցա´
միջոցա´ւ է որ Աստուած եւ մարդ քովքովքովի կրնան գալ, իրարու հանդիպիլ եւ իրարու հետ
հաշտուիլ:
Քրիստոս Աստուածամարդ է: Ան կատարեալ Աստուած
ու կատարեալ մարդ է: Իբրեւ Աստուած` զԱստուած կը
ներկայացնէ մարդկութեան,
մարդկութեան, եւ իբրեւ մարդ` մարդկութիւնը
կը ներկայացնէ Աստուծոյ:
Եթէ մեր երկնաւոր Հայրը ուզէ գալ մեղաւոր մարդուն՝
Որդի´
Որդի´ն է ճամբան, եւ եթէ մեղաւոր մարդը ուզէ գալ մեր
երկնաւոր Հօր՝ դարձեալ, Որդի´
Որդի´ն է ճամբան: Աստուած մարմարդուն եւ մարդը Աստուծոյ չեն կրնար գալ եթէ ԱստուածաԱստուածամարդը՝ Քրիստոս ի´
ի´նք չմիջնորդէ եւ զանոնք քովքով-քովի չբերէ:
Մենք եւս, իբրեւ Աստուծոյ զաւակները, կոչումը ունինք
զԱստուած ներկայացնելու մարդոց եւ մարդիկը ներկայացնեներկայացնելու Աստուծոյ: Աստուծոյ հետ հաշտուած մարդը, կոչումը ունի
«ուրիշներն ալ հաշտութեան բերելու»
բերելու» (Բ.Կորնթացիս
(Բ.Կորնթացիս 5.18):
Վերջին կարեւոր կէտ մը եւս քահանայ հասկացողուհասկացողութեան վերաբերեալ, որ սակայն վախճանաբանական իմաստ
ունի: Քրիստոս յաւիտեան ու յաւիտենական քահանայ է:
Հաւատացեալներ
իրե´
եւս
յաւիտենականութեան
իրե´նք
ընթացքին՝ Աստուծոյ արքայութեան մէջ, քահանաներ պիտի
պիտի
ըլլան, ինչպէս Պետրոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Դուք ընտրուած ցեղ
մըն էք, թագաւորելու կոչուած քահանաներ»
քահանաներ» (Ա.Պետրոս
(Ա.Պետրոս 2.9):
Իսկ Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ որ Յիսուս «մեզ ըրաւ

քահանաներու թագաւորութիւն մը, ծառայելու Աստուծոյ՝ իր
Հօր»
Հօր» (Յայտնութիւն
(Յայտնութիւն 1.6, 5.10, 20.6):

Արդ, ինչո՞ւ համար կամ ի՞նչ իմաստով հաւատացեալհաւատացեալները կը կոչուին քահանաներ: Բացատրեցինք որ Քրիստոս
եղաւ այն իսկական քահանայապետը, որ ո´
ո´չ թէ կենդանակենդանա-
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կան զոհ մատուցանեց Աստուծոյ, այլ՝ ինքզինք մատուցանեց,
եւ ինքզինք մատուցանելը՝ միայն ինքզինք խաչին յանձնելը չէ:
Ամբողջութեամբ
Ամբողջութեամբ Աստուծոյ համար ապրիլը՝ ինքզինք
Աստուծոյ մատուցանել է: Աստուծոյ փառքին համար գործելը՝
ինքզինք Աստուծոյ մատուցանել է: Աստուծոյ կամքը կատակատարելը՝ ինքզինք Աստուծոյ մատուցանել է: Եթէ տրուած այս
բացատրութեան լոյսին տակ մտածենք թէ ինչո´
ինչո´ւ հաւատացհաւատացեալները քահանաներ կը կոչուին, պատասխանը շատ պարզ
կը դառնայ: Յաւիտենական կեանքը ժառանգելու կոչուած
հաւատացեալները քահանաներ կը կոչուին, որովհետեւ
իրենք եւս Աստուծոյ յաւիտենական արքայութեան մէջ, իրենք
զիրենք ամբողջութեամբ պիտի մատուցանեն Աստուծոյ, այլ
խօսքով, պիտի ապրին
ապրին Աստուծոյ հետ ու Աստուծոյ համար,
պիտի գործեն Աստուծոյ կամքը եւ Աստուծոյ կամքին
համաձայն:
Երրորդ.Երրորդ.- Հաստատուեցաւ, որ անցեալին կ’
կ’օծուէին մարմարգարէները:
Հին Կտակարանին մէջ, մարգարէն միայն ապագայի
վերաբերեալ գուշակութիւններ կամ յայտնութիւններ ընող
մարդը չէր: Հին Կտակարանին մէջ, մարգարէներ կ’
կ’օծուէին
յատուկ առաքելութիւն
առաքելութիւն մը իրագործելու համար: Ի՞նչ էր այդ
առաքելութիւնը: Այդ առաքելութիւնն էր` դառնալ Աստուծոյ
կամքին յայտնիչները ժողովուրդի ղեկավարներուն: ՀետեւաՀետեւաբար, մարգարէները Աստուծոյ խօսնակներն էին ժողովուրդի
ղեկա
ղեկավարներուն
կավարներուն համար: Անոնք աստուածային ճշմարտուճշմարտութիւնները յայտնող կամ բացայայտող մարդիկն էին: Ասոր
ամենէն գեղեցիկ օրինակները կը հանդիսանան Երեմիա եւ
Եսայի մարգարէները:
Քրիստոս ինք եւս, իբրեւ իսկական Օծեալը, Աստուծոյ
կողմէ ղրկուած Օծեալը, Աստուծոյ կամքն էր որ
որ բացայայտեց
ժողովուրդին: Ինքն իսկ ըսաւ. «Հօրս կամքը հետեւեալն է.է.- Ով
որ տեսն
տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք
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պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրը»
օրը»
(Յովհաննէս 6.40):
Քրիստոսի նման, մե´
մե´նք եւս կը կոչուինք «քրիստոնեայ»,
քրիստոնեայ»,
որ դարձեալ, կը նշանակէ` «օծեալ»:
օծեալ»: Մենք եւս, անցեալի
մարգարէներուն նման, եւ մանաւանդ, մեր Տիրոջ օրինակով,
օծեալներ ենք, այլ խօսքով` օծուած ենք յատուկ առաքեառաքելութեան մը համար, եւ որոշ գործեր կատարելու համար:
Այդ առաքելութիւնն է, ջանալ Աստուծոյ կամքը գիտնալ,
գործադրել զայն, բացայայտել զայն ուրիշին, եւ հրաւիրել
մարդիկը աստուածային այդ կամքին հնազանդութեան եւ
գործադրութեան:
Իսկ գործերը զորս կատարելու համար օծուած ենք`
Քրիստոսի փրկութեան տարածումն է, մարդիկը Քրիստոսի
թագաւորութեան բերելն է, մարդոց ճշմարտութեան ճամբան
ցոյց տալն է,
է, այլ խօսքով` Քրիստոսով սրբուելու եւ արդարաարդարանալու ճամբան:
ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ
Ի՞նչ ցոյց կու տայ Քրիստոսի համար գործածուած
գործածուած
«Էմմանուէլ»
Էմմանուէլ» անունը.
ա) Այս բառը սովորաբար թարգմանուած է` «Աստուած
մեզի հետ»
հետ» ձեւով: Տառացիօրէն սակայն, պէտք է թարգմանթարգմանուի` «Մեզի հետ` Աստուած»
Աստուած» ձեւով: Գրաբարը այս երկրորդ
ձեւով թարգմանուած է` «Ընդ մեզ Աստուած»:
Աստուած»: Տարբերութիւն
կ'ընէ՞ արդեօք, կամ նոր իմա՞ստ կը ստանայ եթէ երկրորդ
ձեւով թարգմանուի: Այո´:
հետ» ըսելով,
Այո´: «Աստուած մեզի հետ»
կրնայ հասկցուիլ թէ Հայրն Աստուած Քրիստոսի մարդեղումարդեղութեան միջոցաւ եկաւ մեզի հետ ըլլալու. մինչդեռ «Մեզի հետ`
Աստուած»
Աստուած» ըսելով, կրնայ հասկցուիլ թէ ան որ ծնաւ եւ այժմ
մեզի հետ է` Աստուած ինքն է: Հետեւաբար, Քրիստոսի
համար չէ գործածուած «Էմմանուէլ»
Էմմանուէլ» անունը, պարզապէս
յուշելու կամ ցոյց տալու համար մեզի, թէ Հայրն Աստուած
Քրիստոսի մարդեղութեան
մարդեղութեան միջոցաւ եկաւ ներկայութիւն
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ըլլալու մեր կեանքին մէջ: Ասիկա ճշմարտութեան
ճշմարտութեան մէկ երեսն
է միայն: Հիմնական ճշմարտութիւնը որ մեզի կը փոխանցուի
«Էմմանուէլ»
Էմմանուէլ» անունին գործածութեամբ, այն է, որ ծնեալ
մանուկ Յիսուսը մարդեղացեալ Աստուածն է, եւ մարդոց մէջ
ու մարդոց հետ բնակող
բնակող Աստուածն
Աստուածն է:
է: Աստուած մարդացաւ
որպէսզի մեր Էմմանուէլը դառնար, այսինքն` մեզի հետ
բնակող ու մեր Աստուածը եղող Աստուածը դառնար:
բ) Քրիստոսի համար գործածուած «Էմմանուէլ
Էմմանուէլ»
էլ» անունը,
կը պարզէ որ Աստուած (Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին) կ’ուզէ
ներկայ ըլլալ մարդոց կեանքին
կեանքին մէջ, կ'ուզէ մօտիկ ու մտերիմ
յարաբերութեան մէջ ըլլալ մարդոց հետ: Աստուած կը փափափաքի իր ներկայութեամբ լեցնել մարդոց կեանքը: «ԷմմանուԷմմանուէլ»
էլ» յորջորջումը կը բացայայտէ, որ Աստուած երկնքի մէջ
բնակող եւ երկրէն ու մարդկութենէն հեռու ապրող Աստուած
մը չէ եւ չ’
չ’ուզեր
ուզեր իբր այդպիսին ճանչցուիլ: Աստուած կ’
կ’ուզէ
«Էմմանուէլ
Էմմանուէլ»
հե´տ յարաբերութեան
էլ» ըլլալ, այսինքն` մարդուն հե´
ու հաղորդակցութեան մէջ ըլլալ, մարդուն հե´
հե´տ ու մարդուն
մէջ ապրիլ, մարդուն
մարդուն հե´
հե´տ ու մարդուն համա´
համա´ր գործել, եւ
մարդը իր գործակիցը դարձնել:
գ) «Էմմանուէլ
«Էմմանուէլ»
Էմմանուէլ» կոչումը որոշապէս ցոյց կու տայ, որ
Աստուած ներկայ է մանաւանդ հաւատացեալ մարդուն
կեանքին մէջ: Ան կողքի´
կողքի´ն է հաւատացեալ մարդուն: Ան
հե´
հե´տն է հաւատացեալին: Հե´
Հե´տն է ամէն ատեն եւ ամէն
պարագայի տակ, նեղութեան թէ ուրախութեան ժամանակ,
փորձութեան թէ հանգիստ եղած ժամանակ, յաջողութեան
յաջողութեան թէ
ձախողութեան ընթացքին:
դ) Վերջապէս, «Էմմանուէլ»
Էմմանուէլ» յորջորջումը ապագայ ու յայաւիտենական խոստումի մը յիշեցումն է որ կ’
կ’ընէ: Ի՞նչ է այդ
խոստումը: Հին Կտակարանէն գիտենք, որ սկիզբէն, ԱստուԱստուծոյ ծրագիրն ու նպատակն էր բնակիլ իր ժողովուրդին մէջ,
դառնալ մէկ ու միակ Տէրն ու թագաւորը՝ մէկ ու միակ ժողոժողովուրդի մը, որ աստուածպետական դրութեամբ մը պիտի
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ղեկավարուէր: Աստուածային այս խոստումն ու ծրագիրը
սկսաւ Տիրոջ առաջին գալուստով եւ իր կատարումին
կատարումին պիտի
հասնի Տիրոջ երկրորդ գալուստով:
գալուստով: Քրիստոսի երկրորդ գագալուստէն ետք է որ Աստուած յաւիտենապէս պիտի բնակի իր
ժողովուրդին միջեւ: Պիտի բնակի՝ կշտացնելու իր զաւակնեզաւակնեուրախա-րուն հոգին եւ կշտանալու անոնցմով: Պիտի բնակի՝ ուրախա
նալու համար մեզմով եւ ուրախացնելու համար մեզ:
Եթէ «Էմմանուէլ»
Աստուած»,
Էմմանուէլ» կը նշանակէ` «Մեզի հետ Աստուած»,
եկէք քննենք մենք զմեզ,
զմեզ, արդեօ՞ք մեզի հետ է Աստուած, եւ
արդեօ՞ք մենք Աստուծոյ հետ ենք, արդեօ՞ք կը զգանք ու
կ'ապրինք Քրիստոսի ներկայութիւնը: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ.

«Քննեցէ՛ք դուք ձեզ, տեսնելու համար թէ նոյն հաւատքին մէջ
կը մնա՞ք: Փորձեցէ՛ք դուք ձեզ. Քրիստոս Յիսուսի
ներկայութիւնը կը զգա՞ք ձեր ներսիդին, թէ պարզապէս իր
անունը կը կրէք»
կրէք» (Բ.Կորնթացիս
(Բ.Կորնթացիս 13.5): Այսօր շատե՜ր
Քրիստոսը ունին իբրեւ անուն, բայց ո´
ո´չ իբրեւ կեանք:

«Երբ Յովսէփ արթնցաւ, կատարեց ինչ որ Տիրոջ հրեշտահրեշտակը հրամայեց իրեն եւ ամուսնացաւ իր նշանածին` Մարիամի
հետ. բայց չյարաբերեցաւ
չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ
զաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս կոչեց»
(Մատթէոս 1.241.24-25):
կոչեց» (Մատթէոս

1) Յովսէփ ծրագրած էր ծածկաբար արձակելու ՄարիաՄարիամը, բայց Տիրոջ հրեշտակին խօսքէն ետք` միտքը փոխեց, եւ
հնազանդեցաւ Աստուծոյ կամքին: Ի՞նչ կ'ընենք մենք եթէ
երբեք բան մը ծրագրած
ծրագրած ենք եւ յանկարծ Աստուած ձեւով մը
յայտնէ մեզի թէ պէտք է հրաժարինք մեր ծրագրածէն: Կը
հնազանդի՞նք Աստուծոյ կամքին` ինչպէս Յովսէփ ինք հնահնազանդեցաւ:
2) «Ամուսնացաւ իր նշանածին` Մարիամի հետ»
հետ»: Հին
թարգմանութիւնը կ'ըսէ` «Իր կինը քովն առաւ»:
առաւ»: Մեզ թող
չգայթակղեցնէ Նոր Թարգմանութեան մէջ տեղ գտած «ամուսամուսնացաւ»
նացաւ» բառը, որ պարզապէս կը նշանակէ` Մարիամը իր
քովը առաւ, ինչ որ արդէն հին թարգմանութիւնը ցոյց կու
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տայ: Կինը քովը առնելը` անոր հետ ամուսնանալ կը նշանշանակէր, ուստի` երկու թարգմանութիւններն ալ ճիշդ են: Երբ
հրեշտակը Յովսէփին
Յովսէփին կը պատուիրէ որ կինը քովը առնէ, կամ
Մարիամը իբր կին ընդունի, ըսել կ'ուզէ որ հոգ տանի ու
գուրգուրայ անոր ճիշդ այնպէս` ինչպէս հոգ պիտի տանէր ու
գուրգուրար անոր եթէ պաշտօնապէս եւ օրինական գետնի
վրայ հետը ամուսնացած ըլլար:
3) «Չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ
զաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս կոչեց»:
կոչեց»: Որոշ հոսանքներ եւ
ուղղութիւններ հիմնուելով այս տողին մէջ գտնուող «մինչեւ»
մինչեւ»
եւ «անդրանիկ»
անդրանիկ» բառերուն վրայ, կ'ըսեն, թէ Յիսուսի ծնունդէն
ետք Յովսէփ ու Մարիամ ամուսնացան եւ ունեցան այլ
զաւակներ: Անոնք կը տրամաբանեն
տրամաբանեն ըսելով. «Երբ կ'ըսուի`

“չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը
ծնաւ”
ծնաւ”, կը նշանակէ թէ անդրանիկ զաւակին ծնունդէն ետք`
յարաբերեցաւ անոր հետ»:
հետ»: Անոնք միաժամանակ կ'ըսեն, թէ

Յիսուսի համար գործածուած անդրանիկ (առաջին) բառը,
ցոյց կու տայ որ Յովսէփ ու Մարիամ Յիսուսի ծնունդէն ետք
ունեցան երկրորդ, երրորդ եւ աւելի զաւակներ:
Եկէք լայնօրէն անդրադառնանք «մինչեւ»
մինչեւ» եւ «անդրանիկ»
անդրանիկ»
բառերուն եւ փորձենք յստակ պատասխան հայթայթել
կատարուած առարկութեանց: Նախ խօսինք Յիսուսի համար
գործածուած «ԱՆԴՐԱՆԻԿ»
ԱՆԴՐԱՆԻԿ» բառին մասին: Աստուածաշունչը
Աստուածաշունչը
ուղղակի թէ անուղղակի բազմաթիւ օրինակներով կը
բացայայտէ, թէ «անդրանիկ»
անդրանիկ» բառը ցոյց չի տար երկրորդ
զաւակի մը գոյութիւնը: Այսպէս, օրինակ.օրինակ.1) Դաւիթի որդին՝ Ամոն, կը կոչուի Աքինոամի «անդրաանդրանիկ»
նիկ» որդին, թէպէտ Ամոն իր նոյն մօրմէն ուրիշ եղբայր կամ
քոյր չունեցաւ
չունեցաւ (Բ.Թագաւորաց 3.2): Եթէ առարկողներ ըլլան
պատաս-թէ Դաւիթ ուրիշ կիներէ ունէր ուրիշ զաւակներ, կը պատաս
խանեմ. այո´,
այո´, ճիշդ է որ Դաւիթ ուրիշ կիներէ ունէր ուրիշ
զաւակներ, բայց Աքինոամէն միայն Ամոնը ունեցաւ եւ անիկա
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կը կոչուի` «անդրանիկ»
անդրանիկ»: Արդ, ինչպէս Դաւիթ Աքինոամէն
Աքինոամէն
միայն Ամոնը ունեցաւ բայց ուրիշ կիներէ ուրիշ զաւակներ
ունէր, այնպէս ալ, Յովսէփ ինք եւս Մարիամէն միայն Յիսուսը
ունեցաւ, բայց ուրիշ կնոջմէ ուրիշ զաւակներ ունէր: Եւ
ինչպէս Ամոն Աքինոամի միակ զաւակը ըլլալով հանդերձ կը
կոչուի՝ «անդրանիկ»,
անդրանիկ», այնպէս ալ, Յիսուս Մարիամի
Մարիամի միակ
զաւակը ըլլալով հանդերձ կը կոչուի «անդրանիկ»:
անդրանիկ»:
2) Կը կարդանք.«Եղիազարին որդիներէն՝ առաջինը
Հռաբիան էր ու Եղիազար ուրիշ որդի չունէր»
չունէր» (Ա.Մնացորդաց
(Ա.Մնացորդաց
23.17): Այս համարին մէջ կը հաստատուի, թէ Հռաբիան
Եղիազարի առաջին որդին էր, եւ կ'ըսուի թէ «Եղիազար ուրիշ
որդի չունէր»:
չունէր»: Ինչո՞ւ համար Հռաբիան կը կոչուի Եղիազարի
«առաջին»
առաջին» որդին երբ գիտենք որ Եղիազար ուրիշ զաւակ
զաւակ
չունեցաւ: Արդ, ինչպէս Հռաբիայի
Հռաբիայի համար գործածուած
«առաջին»
առաջին» բառը ցոյց չի տար որ ան ունէր ուրիշ եղբայրներ ու
քոյրեր, նոյնպէս ալ, Յիսուսի համար գործածուած «անդրանդրանիկ»
նիկ» բառը երբեք ցոյց չի տար որ ան ունեցաւ ուրիշ եղբայրեղբայրներ ու քոյրեր:
3) Ի՞նչ ըսել կ’
կ’ուզէ առաքեալը երբ կը հաստատէ թէ
Յիսուս «անդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէն»
(Կողոսացիս
մեռելներէն» (Կողոսացիս
1.18): Ըսել կ’
կ’ուզէ թէ մեռելներէն յարութիւն առնողներուն մէջ՝
Յիսուս անդրանիկն էր, այսինքն` առաջինը. սա կը նշանակէ
թէ ոեւէ մէկը Յիսուսի յարութենէն առաջ յարութիւն չառաւ:
Արդ, հարց կու տանք, իսկապէ՞ս մէկը Յիսուսի յարութենէն
առաջ յարութիւն չառաւ: Մատթէոս Աւետարանիչ կը հասհաստատէ թէ երբ Յիսուս հոգին աւանդեց «երկիրը շարժեցաւ եւ

ժայռերը ճեղքուեցան,
ճեղքուեցան, գերեզմանները բացուեցան, եւ շատ մը
սուրբ ննջեցեալներ յարութիւն առին»
առին» (Մատթէոս
(Մատթէոս 27.5027.50-52):
Ուստի, կարելի՞ է բառացիօրէն հասկնալ Կողոսացիս 1.181.18-ին
մէջ արձանագրուած «անդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէն»
մեռելներէն»
բառերը. յստակ է որ` ո´
ո´չ: Արդ, ինչպէս չենք կրնար բառացի
բառացիցիօրէն
օրէն հասկնալ Կողոսացիս 1.181.18-ին մէջ արձանագրուած
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«անդրանիկ»
անդրանիկ» բառը, նոյնպէս ալ, Մատթէոս 1.251.25-ին եւ Ղուկաս
2.72.7-ին մէջ Յիսուսի համար գործածուած «անդրանիկ»
անդրանիկ» բառը
եւս չենք կրնար բառացիօրէն առնել:
4) Առաքեալը խօսելով Յիսուսի մասին` կ’
կ’ըսէ. «Երբ

Աստուած իր անդրանիկ Որդին
Որդին աշխարհ պիտի ղրկէր...»
ղրկէր...»

(Եբրայեցիս 1.6): Հարցում. Յիսուսի համար հոս գործածուած
«անդրանիկ»
անդրանիկ» բառը արդեօ՞ք ցոյց կու տայ որ Հայրը երկինքի
մէջ Յիսուսէն զատ ուրիշ որդիներ ալ ունէր: Կրնա՞նք
բառացիօրէն հասկնալ այստեղ արձանագրուած «անդրանիկ»
անդրանիկ»
բառը: Եթէ երբեք բառացիօրէն
բառացիօրէն չենք հասկնար ու չենք կրնար
հասկնալ Բ.Թագաւորաց 3.23.2-ին, Ա.Մնացորդաց 23.1723.17-ին,
Կողոսացիս 1.181.18-ին եւ Եբրայեցիս 1.61.6-ին մէջ արձանագրուած
«անդրանիկ»
անդրանիկ» բառը, ինչո՞ւ կամ ի՞նչ տրամաբանութեան վրայ
հիմնուելով կրնանք կամ կ'ուզենք բառացիօրէն հասկնալ
Մատթէոս 1.251.25-ին եւ
եւ Ղուկաս 2.72.7-ին մէջ Յիսուսի համար
գործածուած «անդրանիկ»
անդրանիկ» բառը:
5) Աստուած յայտարարեց թէ պիտի հարուածէ ԵգիպտաԵգիպտացիներուն անդրանիկ որդիները (Ելից 11.5): Հարցում. ո՞ր
անդրանիկները հարուածեց Աստուած: Արդեօք միայն այն
անդրանիկ որդիները որոնք երկրորդ եղբա՞յր մը ունէին.
ունէին.
յստակ է որ ոչ: Ան նաեւ հարուածեց այն անդրանիկները
որոնք իրենց հայրերուն միակ որդիներն էին: Ասիկա ո´
ո´չ
միայն տրամաբանականօրէն կը հաստատենք, այլեւ՝ Սուրբ
Գիրքով: Մովսէս խօսելով Եգիպտացիներուն անդրանիկնեանդրանիկներուն մահուան մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Տուն չկար ուր մեռեալ չկար
չկար»
ար»
(Ելից 12.30): Արդ, ինչպէս Աստուած «անդրանիկ»
անդրանիկ» կը կոչէ այն
անդրանիկ զաւակները որոնք ուրիշ եղբայր կամ քոյր չունէչունէին, այնպէս ալ Մատթէոս ու Ղուկաս աւետարանիչներ ՅիսուՅիսուսը կը կոչեն «անդրանիկ»,
անդրանիկ», թէպէտ Յիսուս
Յիսուս ուրիշ եղբայր կամ
քոյր չունէր եւ
եւ չունեցաւ:
6) Աստուած Մովսէսին կ’
կ’ըսէ. «Սրբէ´
Սրբէ´ ինծի ամէն անդրաանդրա-

նիկ, Իսրայէլի որդիներուն մէջ ամէն արգանդ բացողը, մարդ
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կամ անասուն: Ան իմս է»
(Ելից 13.2): Տուեալ համարով,
է» (Ելից
Աստուած կը յայտարարէ թէ անդրանիկ ամէն զաւակ պէտք է
սրբուի եւ իրեն յատկացուի: Երկու հարցումներ.
ա) Եբրայեցի հայր մը իր անդրանիկ որդին ունենալէ
ետք` կը սպասէր երկրո՞րդ մը ունենալու որպէսզի առաջինը
Տիրոջ նուիրէր: Բնականաբար ոչ: Եբրայեցի հայր
հայր մը երկրորդ
որդի մը ունենար թէ ոչ, իր առաջին որդին իր անդրանիկը
ըլլալով` զայն կը նուիրէր Աստուծոյ:
բ) Եբրայեցի հայր մը պէ՞տք էր սպասէր
սպասէր երկրորդ որդիի
մը ծնունդին որպէսզի իր անդրանիկ որդին կոչէր՝
«անդրանիկ»:
անդրանիկ»: Այսօր եթէ անձ մը միայն մէկ զաւակ ունի, չի՞
կրնար զանիկա կոչել իր «անդրանիկ»
անդրանիկ» զաւակը առանց
երկրորդ մը ունենալու: Անշո´
Անշո´ւշտ կրնայ:
կրնայ: Յստակ է հետեւահետեւաբար որ «անդրանիկ»
անդրանիկ» բառը երբեք ցոյց չի տար երկրորդ զաւազաւակի մը գոյութիւնը: Զաւակ մը կրնայ իր հօրը միակ զաւակը
ըլլալ, բայց չի դադրիր իր հօրը «անդրանիկ»
անդրանիկ» զաւակը ըլլալէ:
Ուստի, սխալ բան չէ միածին Յիսուսը կոչել «անդրանիկ»:
անդրանիկ»:
7) «Ես եմ Առաջինը ու Վերջինը»
(Յայտնութիւն 1.17):
Վերջինը» (Յայտնութիւն
Յիսուս ինքն իր համար գործածելով
գործածելով «Առաջինը»
Առաջինը» բացատրուբացատրութիւնը, արդեօ՞ք ըսել ուզեց թէ իրմէ ետք ուրիշ մը կայ, կամ
երկրորդ մը կայ: Յստակ է որ ո´
ո´չ, քանի անմիջապէս
անմիջապէս
կ’աւելցնէ ըսելով՝ «Ու Վերջինը
Վերջինը»:
երջինը»:
8) Թուոց 18.1518.15-ին մէջ կը կարդանք, թէ ամէն մարդ ու
ամէն անասուն որ իր մօրը առաջին պտուղն է` կը կոչուի
կոչուի
անդրանիկ, եւ ատիկա կը պատկանի եւ պէտք է յանձնուի ԱսԱստուծոյ, որ իր կարգին զայն կը յանձնէ Ահարոն քահանային
եւ անոր զաւակներուն. բայց Ահարոն պէտք էր մարդու
անդրանիկ որդիին ու անմաքուր անասունի անդրանիկին
փոխարէն փրկագին ստանար, փոխանակ զանոնք առնելու:
Օրէնքին
Օրէնքին համաձայն, ամէն անդրանիկ որդիի փոխարէն`
Ահարոն պէտք էր հինգ սիկղ արծաթ ստանար (Թուոց 18.16).
հարցում. Ահարոն ե՞րբ պէտք էր հինգ սիկղ արծաթ ստանար
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անդրանիկ որդիի փոխարէն. երբ անդրանիկ որդի մը ուրիշ
եղբա՞յր մը ունենար, թէ` պէտք էր ստանար նոյնիսկ եթէ
անդրանիկ
անդրանիկ որդին ուրիշ եղբայրներ չունենար: Յստակ է որ
պէտք էր ստանար նոյնիսկ եթէ անդրանիկ որդին ուրիշ
եղբայրներ չունենար: Ոեւէ հրեայ ընտանիք երբ ունենար իր
անդրանիկ որդին` իր պարտականութիւնը կ'ընէր եւ հինգ
սիկղ արծաթ կու տար Ահարոն քահանային, առանց սպասեսպասելու որ երկրորդ
երկրորդ որդի մը ունենար: Մէկը կրնար իր հօրը միակ
որդին ըլլալ, բայց չէր դադրեր անոր անդրանիկ որդին ըլլալէ,
եւ կրնար անդրանիկ կոչուիլ` առանց ուրիշ եղբայր կամ քոյր
ունենալու: Ահա թէ ինչու Որոգինէս կ'ըսէ. «Ամէն միածին

որդի` անդրանիկ որդի է, բայց ամէն անդրանիկ որդի`
որդի` միամիածին որդի չէ»:
չէ»:

Մեր խօսքը կ'եզրակացնենք Յիսուսի համար գործածգործածուած «անդրանիկ»
անդրանիկ» բառին մասին, յիշեցնելով թէ Յիսուսի հահամար «անդրանիկ»
անդրանիկ» բառը չի գործածուիր ցոյց տալու համար
մեզի, թէ անիկա Մարիամին առաջին որդին էր, եւ ուստի`
ունէր ուրիշ եղբայրներ, այլ կը գործածուի`
գործածուի` բացայայտելու
համար հետեւեալ ճշմարտութիւնները.ճշմարտութիւնները.ա) Աստուած կը պատուիրէ անդրանիկ զաւակները իրեն
նուիրել` ըսելով. «Սրբէ´
Սրբէ´ ինծի ամէն անդրանիկ»
անդրանիկ» (Ելից 13.2):
«Սրբել»
Սրբել» կը նշանակէ` զատել, բաժնել, Տիրոջ յատկացնելու ու
նուիրաբերելու նպատակով: Եբրայեցիներուն անդրանիկ
անդրանիկ
որդիները կը կոչուէին «անդրանիկ»
անդրանիկ» որովհետեւ անոնք պէտք
էր որ զատուէին ու բաժնուէին իրենց պարագաներէն եւ
ընծայուէին տաճարին: Ասիկա հիմնական պատճառներէն
մէկն էր թէ ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս կոչուեցաւ «անդրանիկ»:
անդրանիկ»: Յիսուս ինք
նաեւ ընծայուեցաւ տաճարին (Ղուկաս 2.222.22-23): Հետեւաբար,
Յիսուսի համար կը գործածուի «անդրանիկ»
անդրանիկ» բնորոշումը ցոյց
տալու համար, թէ ան իր մանկութենէն Աստուծոյ յատկացյատկացուած ու նուիրուած պիտի ըլլար:

634

բ) Տաճարին նուիրուած անդրանիկը Տիրոջ ուխտաւորը
կը սեպուէր: Հետեւաբար, Յիսուսի համար գործածուած
«անդրանիկ»
անդրանիկ» բառը,
բառը, ո´չ թէ անոր երկրորդ կամ երրորդ եղբայր
մը ունեցած ըլլալը ցոյց կու տայ, այլ՝ Աստուծոյ ուխտաւոր
ըլլալը կ’
կ’արտայայտէ:
գ) Եբրայական մտածողութեան համաձայն, անդրանիկ
որդին ո´
ո´չ միայն Տիրոջ ուխտաւորը կ’
կ’ըլլար, այլեւ՝ իր բոլոր
եղբայրներուն եւ քոյրերուն տէրն ու պատասխանատուն,
պատասխանատուն, պապահապանն ու ազատարարը: Յիսուսի համար կը գործածուի
«անդրանիկ»
անդրանիկ» բառը, որպէսզի ցոյց տրուի մեզի, թէ ի´
ի´նքն է մեր
Տէրն ու պատասխանատուն, մեր պահապանն ու ազատարա
ազատարարարը:
դ) Աստուածային հրահանգ էր որ անդրանիկ որդին իր
եղբայրներուն կրկնապատիկ ժառանգութիւնը ունենար
ունենար
(Բ.Օրինաց 21.1521.15-17): Յիսուս կը կոչուի «անդրանիկ»,
անդրանիկ», որպէսորպէսզի ո´
ո´չ միայն ցոյց տրուի մեզի թէ ի´
ի´նքն է իսկական ժառանժառանգորդը ամէն բանի (Մատթէոս 21.38), այլեւ` որպէսզի բացաբացայայտուի թէ ի´
ի´նքն է տէրն ու տուիչը երկնային իսկական ժաժառանգութեան (Գաղատացիս 3.29):
Հիմա
Հիմա գանք
գանք խօսելու «մինչեւ»
մինչեւ» բառին մասին:
Ինչպէս ըսինք, ոմանք հիմնուելով Մատթէոս 1.251.25-ին մէջ
տեղ գտած «մինչեւ»
մինչեւ» բառին վրայ, կ'ըսեն, թէ «մինչեւ»
մինչեւ» բառը
ցոյց կու տայ, որ Յովսէփ Յիսուսի ծնունդէն ետք
յարաբերեցաւ Մարիամին հետ եւ ունեցաւ ուրիշ զաւակներ
անկէ: Այսպէս ըսող
ըսող մարդիկը կը փորձեն պարզամիտները
խաբել
խաբել ըսելով. «Քանի բնագիրը կ'ըսէ` “չյարաբերեցաւ անոր

հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւ”
ծնաւ”, սա կը նշանակէ
որ իր անդրանիկ որդիին ծնունդէն ետք` յարաբերեցաւ անոր
հետ»:
հետ»: Արդեօ՞ք
Արդեօ՞ք այս է բնագիրին ըսել ուզածը: Արդեօ՞ք
«մինչեւ»
մինչեւ» բառին գործածութեան նպատակը` բացայայտելն է
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թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամին
հետ: Ենթադրենք
Ենթադրենք պահ մը որ Յովսէփ ու Մարիամ իսկապէս
յարաբերե
յարաբերեցան
րեցան իրարու հետ Յիսուսի ծնունդէն ետք, ինչո՞ւ
համար Աւետարանիչը
Աւետարանիչը պէտք է արձանագրէ այս իրողուիրողութիւնը: Ի՞նչ կարեւորութիւն
կարեւորութիւն կը ներկայացնէ մեզի համար
գիտնալ որ Յովսէփ ու Մարիամ իրարու հետ յարաբերած են
Յիսուսի ծնունդէն ետք: Ի՞նչ առնչութիւն
առնչութիւն ունի անիկա մեր
փրկութեան հետ, եւ ինչո՞ւ ատիկա տեղ պէտք է գտնէ
Աւետարանին մէջ:
Շատ կարեւոր է գիտնալ որ Մատթէոս 1.251.25-ին մէջ գորգործածուած «մինչեւ»
մինչեւ» բառը տողին առաջին կէսին հետ կապ ունի
եւ ո´
ո´չ թէ տողին երկրորդ կէսին հետ: Յստակութեան համար,
հետեւեալ հարցումը կը հարցնենք.հարցնենք.- Ի՞նչ է բնագիրին նպանպատակը: Ցոյց տալ մեզի թէ Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամի
հետ Յիսուսի ծնունդէն ե՞տք, թէ` ցոյց տալ մեզի որ
որ Յովսէփ
բնաւ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ նախքան Յիսուսի ծնունծնունդը: Յստակ է որ բնագիրին նպատակը մեզի ցոյց տալն է, թէ
Յովսէփ բնաւ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ նախքան ՅիսուՅիսուսի ծնունդը: Հետեւաբար, դարձեալ կը կրկնեմ, թէ «մինչեւ»
մինչեւ»
բառը տողին առաջին կէսին հետ կապ ունի, եւ
եւ ո´
ո´չ թէ տողին
երկրորդ կէսին հետ:
Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ Օրէնքին համաձայն
մէկու մը նշանածը` միաժամանակ անոր կինը կը սեպուէր:
Շատեր նշանուած բայց տակաւին չամուսնացած, կրնային
իրենց նշանածներուն հետ յարաբերութիւն ունենալու սխասխալին կամ մեղքին մէջ իյնալ: Մատթէոս
Մատթէոս աւետարանիչը դիտումդիտումնաւոր կերպով կը շեշտէ որ Յովսէփ
Յովսէփ «չյարաբերեցաւ անոր
հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւ»,
ծնաւ», եւ ինչո՞ւ.
վստահեցնելու համար մեզի որ Յովսէփ բնաւ չէր յարաբերած
Մարիամի հետ Յիսուսի ծնունդէն առաջ, եւ ո´
ո´չ թէ ցոյց տալու
համար մեզի թէ Յիսուսի
Յիսուսի ծնունդէն ետք անոնք յարաբերեցան
իրարու հետ:
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«Մինչեւ»
Մինչեւ» բառին կապուած
կապուած ուրիշ օրինակներ եւս յիշենք.յիշենք.ա) Ջրհեղեղէն ետք Նոյ տապանին դուռը բացաւ եւ

«ագռաւ մը արձակեց, որ ելաւ ու ասդին անդին կը պտըտէր`
ՄԻՆՉԵՒ երկրի վրայէն ջուրերու ցամքիլը»
ցամքիլը» (Ծննդոց
(Ծննդոց 8.7): Երբ
բնագիրը
բնագիրը կը հաստատէ, թէ ագռաւը «ասդին անդին կը պտըպտըտէր` ՄԻՆՉԵՒ երկրի վրայէն ջուրերու ցամքիլը»
ցամքիլը», արդեօ՞ք

ըսել կ'ուզէ թէ ջուրերուն ցամքելէն ետք ագռաւը տապան
դարձաւ: Յստակ է թէ ոչ: Արդ, ինչպէս «մինչեւ երկրի վրայէն
ջուրերու ցամքիլը»
ցամքիլը» բառերը ցոյց չեն տար որ երկրին ցամքելէն
ցամքելէն
ետք ագռաւը տապան դարձաւ, նոյնպէս ալ, «Չյարաբերեցաւ
անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւ»
ծնաւ» բառերը,
ցոյց չեն տար որ իր
իր անդրանիկ զաւակին ծնունդէն
ծնունդէն ետք`
Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամին
Մարիամին հետ:
բ) Յիսուս կ'ըսէ. «Վստահ եղիր որ բանտէն պիտի չելլես,

ՄԻՆՉԵՒ որ տուգանքիդ
տուգանքիդ վերջին դահեկանը չվճարես»
չվճարես»

(Մատթէոս 5.26): Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ հոս գործածուած
«մինչեւ»
մինչեւ» բառը: Ի՞նչ ըսել կ'ուզէ Յիսուս տուեալ հաստատուհաստատումով: Արդեօք ըսել կ'ուզէ թէ մեղաւորը դժոխքի բանտը նետնետուելէ ետք, առիթը պիտի ունենայ իր մեղքերու տուգանքին
վերջին դահեկանը
դահեկանը վճարելու եւ դժոխքէն դո՞ւրս գալու:
Մեղաւորը որոշ պատիժ մը ստանալէ ետք իր մեղքերուն
համար` դո՞ւրս պիտի գայ դժոխքէն: Ա՞յս է Յիսուսի ըսել
ուզածը: Եթէ այս է Յիսուսի ըսել ուզածը, ուրեմն դժոխքը կը
դադրի յաւիտենական ըլլալէ, իսկ եթէ դժոխքը յաւիտենական
չէ` ուրեմն
ուրեմն Աստուծոյ խօսքը կը սխալի երբ կը խօսի դժոխքին
յաւիտենական ըլլալուն մասին:
Իրականութեան մէջ Յիսուսի կատարածը բառախաղ մըն
է: Երբ ան կ'ըսէ` «Վստահ եղիր որ բանտէն պիտի չելլես,
մինչեւ որ տուգանքիդ
տուգանքիդ վերջին դահեկանը չվճարես»,
չվճարես», խորքին
մէջ ըսել կ'ուզէ, թէ մեղաւոր մարդը երբեք ալ պիտի չկրնայ
դժոխքի բանտէն դուրս գալ. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ երբեք ալ
պիտի չկարենայ իր մեղքերուն տուգանքը վճարել դժոխքին
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մէջ: Եթէ երբեք դժոխքէն դուրս` երկրի վրայ եղած ժամանակ
չկրցաւ կամ չուզեց վճարել իր մեղքերուն տուգանքը, դժոխք
նետուելէ ետք ի՞նչպէս
ի՞նչպէս պիտի կարենայ վճարել: Եթէ երբեք
ազատ եղած ժամանակ այդ վճարումը չկատարեց, ի՞նչպէս
պիտի կարենայ այդ վճարումը կատարել երբ ազատութիւնը
կը խլուի իր ձեռքէն:
գ) Աստուած երազով Յակոբ նահապետին ըսաւ. «Քանզի

ՄԻՆՉԵՒ որ իմ քեզի ըսածս չընեմ, քեզ պիտի չթողում»
չթողում»

(Ծննդոց
Ծննդոց 28.15): Ի՞նչ ըսել կ'ուզէ Աստուած իր այս խօսքով:
Ըսել կ'ուզէ թէ Յակոբին իր ըսածը ընելէ ետք` պիտի թողո՞
թողո՞ւ
Յակոբը, թէ` ըսել կ'ուզէ որ ինք միշտ Յակոբին կողքին պիտի
ըլլայ: Հարցումը
Հարցումը կարելի է դնել ուրիշ ձեւով. համարը
համարը ի՞նչ կը
փորձէ ցոյց տալ մեզի: Կը փորձէ ցոյց տալ մեզի թէ Աստուած
միշտ Յակոբին կողքի՞ն է, թէ` կը փորձէ ցոյց տալ մեզի թէ
Աստուած միշտ Յակոբին կողքին կենալէ ետք, տեղ ու ժամաժամանակ պիտի գայ երբ զինք պիտի
պիտի լքէ:
լքէ: Յստակ է թէ հոս գործածգործածուած «մինչեւ»
մինչեւ» բառին նպատակը ցոյց տալն է թէ Աստուած
միշտ Յակոբին հետ պիտի ըլլայ,
ըլլայ, եւ ո´
ո´չ թէ ցոյց տալ թէ ԱստԱստուած բաւական Յակոբին հետ ըլլալէ ետք` զինք պիտի լքէ:
դ) Դաւիթ իր որդիին` Սողոմոնին ըսաւ. «Աստուած քեզ

պիտի չթողու ու քեզ երեսէ պիտի չձգէ, ՄԻՆՉԵՒ որ Տիրոջը
տանը ծառայութեանը բոլոր գործերը լմնցնես»
լմնցնես» (Ա.Մնացոր
(Ա.ՄնացորԱ.Մնացոր-

դաց 28.20): Դաւիթ մարգարէն
մարգարէն ի՞նչ կը փորձէ ըսել իր որդիին
այստեղ: Արդեօք կը փորձէ հասկցնել անոր, թէ «Տիրոջը տանը
ծառայութեանը բոլոր գործերը»
գործերը» լմնցնելէ ետք` Աստուած զինք
պիտի թողո՞ւ եւ երեսի վրա՞յ պիտի ձգէ: Ա՞յս է որ Դաւիթ կը
ընդհակա-փորձէ ցոյց տալ իր որդիին իր տուեալ խօսքով, թէ ընդհակա
ռակը, կը փորձէ յայտնել ու վստահեցնել անոր թէ Աստուած
բնաւ զինք պիտի չթողու եւ երեսի վրայ պիտի չձգէ, նոյնիսկ
Տիրոջը տանը ծառայութեանը գործերը կատարելէ ետք:
«Մինչեւ»
Մինչեւ» բառը տողին առաջին կէսին առնչուած է եւ ո´
ո´չ
թէ երկրորդ կէսին: Եթէ ըսենք որ «մինչեւ»
մինչեւ» բառը տողին
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երկրորդ կէսին հետ առնչուած է, ըսած կ'ըլլանք, թէ Դաւիթ
մարգարէին խօսքին նպատակն է, ցոյց տալ իր որդիին`
Սողոմոնին, թէ Աստուած զինք պիտի լքէ ու երեսի վրայ ձգէ
«Տիրոջը տանը ծառայութեանը
ծառայութեանը բոլոր գործերը»
գործերը» լմնցնելէ ետք.
իսկ եթէ ըսենք որ «մինչեւ»
մինչեւ» բառը տողին առաջին կէսին
առնչուած է, յստակ կը դառնայ, որ Դաւիթ մարգարէին
խօսքին նպատակն է իր որդիին
որդիին ցոյց տալ, թէ Աստուած բնաւ
զինք պիտի չլքէ ու երեսի վրայ պիտի չձգէ «Տիրոջը տանը
ծառայութեանը բոլոր գործերը
գործերը»
րը» կատարած ժամանակ կամ
կատարելէ ետք: Դուք դատեցէք,
դատեցէք, թէ Դաւիթ մարգարէն
«մինչեւ»
մինչեւ» բառով ի՞նչ ըսել ուզեց:
Երբ մէկու մը ըսեմ. «Քեզ պիտի չթողում ՄԻՆՉԵՒ որ
տունդ կառուցես»,
կառուցես», ի՞նչ ըսել կ'ուզեմ. արդեօք ըսել կ'ուզեմ թէ
իր կողքին պիտի ըլլամ մինչեւ իր տան կառուցո՞ւմը, թէ` ըսել
կ'ուզեմ որ իր տան կառուցումէն ետք` զինք պիտի լքեմ:
ե) Երբ Բ.Օրինաց
Բ.Օրինաց 34.634.6-ին մէջ կ'ըսուի, թէ «ՄԻՆՉԵՒ այայ-

սօր ոեւէ մարդ անոր (Մովսէսի) գերեզմանին տեղը չգիտցաւ»,
չգիտցաւ»,

արդեօ՞ք ըսել կ'ուզուի, թէ այս բառերուն գրութենէն ետք
մարդիկ Մովսէսի գերեզմանին տեղը գիտցան: Ինչպէս հոս
գործածուած «մինչեւ»
մինչեւ» բառը ցոյց չի տար թէ մարդիկ հետահետագային
գային գիտցան Մովսէսի գերեզմանին տեղը, նոյնպէս ալ
Մատթէոս 1.251.25-ին մէջ գործածուած «մինչեւ»
մինչեւ» բառը ցոյց չի
տար թէ Յովսէփ հետագային գիտցաւ կամ ճանչցաւ ՄարիաՄարիամը:
զ) Կը պատմուի որ երբ հրեայ
հրեայ մարդ մը իր գիւղէն դուրս
կը բերուէր բանտ տարուելու համար Հռոմայեցի զինուորնեզինուորներու
րու կողմէ, Յորդանան գետի ջուրին քովէն անցած ժամանակ,
ձեռքը եղած մուրճի երկաթը գետի ջուրին մէջ նետեց եւ ըսաւ.

«Պիտի չդառնամ գիւղս ՄԻՆՉԵՒ որ մուրճիս երկաթի կտորը
ջուրին երեսը ելլէ»:
ելլէ»: Ի՞նչ ըսել ուզեց իր այս խօսքով: Արդեօք
Արդեօք
ըսել ուզեց թէ ժամանակ պիտի գար երբ երկաթի
երկաթի կտորը ջուջուրին երե՞սը պիտի ելլէր
ելլէր եւ ինք իր գի՞ւղը պիտի դառնար,
դառնար, թէ
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ընդհակառակը` ըսել ուզեց որ բնա´
բնա´ւ իր գիւղը պիտի չդառչդառնայ: Արդ, ինչպէս «պիտի չդառնամ գիւղս մինչեւ...»
մինչեւ...» խօսքով,
ըսել չուզեց թէ հետագային պիտի դառնար, նոյնպէս ալ,
Մատթէոս «չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ...»
հաստատումինչեւ...» հաստատումով, ըսել չուզեց թէ հետագային յարաբերեցաւ:
Մեր խօսակցութենէն բազմահարիւր օրինակներ
օրինակներ կարելի
է տալ: Լոկ մէկ հատով բաւարարուիմ: Երբ անձի մը ըսեմ.
ըսեմ.
«Հոս սպասէ ՄԻՆՉԵՒ որ գամ»
գամ», ի՞նչ ըսել կ'ուզեմ արդեօք.
կամ ի՞նչ է նպատակս. անձին ըսել որ տեղը մնայ ու սպասէ
մինչեւ գա՞լս, թէ` անոր ըսել որ գալէս ետք` ձգէ ու երթայ:
Կ'աւարտեմ
Կ'աւարտեմ «մինչեւ»
մինչեւ» բառին մասին` Յովհան ՈսկեբեՈսկեբերան Հայրապետին վկայութեամբ. «Այստեղ կը գործածուի

«մինչեւ»
մինչեւ» բառը, ո´
ո´չ միայն ցոյց տալու համար, թէ Յովսէփ
Յիսուսի ծնունդէն առաջ երբեք չէր յարաբերած
յարաբերած Մարիամի
հետ, այլ նաեւ ցոյց տալու համար` թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք
նաեւ Յովսէփ երբեք չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ»:
հետ»:

Խօսելէ ետք Մատթէոս 1.251.25-ին մէջ տեղ գտած «մինչեւ»
մինչեւ» եւ
«անդրանիկ»
անդրանիկ» բառերուն մասին, որոնց վրայ հիմնուելով որոշ
հոսանքներ կ'ըսեն թէ Յիսուս ուրիշ եղբայրներ
եղբայրներ ալ ունեցաւ,
հաւանաբար, որպէսզի բացատրութիւնն ու պատասխանը
ամբողջական ըլլայ, պէտք է խօսիլ նաեւ Յակոբոսի, Յովսէսի,
Սիմոնի եւ Յուդայի համար գործածուած «եղբայրներ»
եղբայրներ» բառին
մասին (Մատթէոս 13.55):
Որպէսզի պատկերը եւ բացատրութիւնը ամբողջական
ըլլայ, խօսինք նաեւ
նաեւ Յիսուսի «եղբայրներուն»
եղբայրներուն» մասին: Որո՞նք
են Յիսուսի «եղբայրները»
եղբայրները» կոչուածները:

Ոմանք հիմնուելով Մտ
Մտ 13.5513.55-ին եւ Մր
Մր 6.36.3-ին վրայ, կը
հաստատեն թէ Յովսէփ ու Մարիամ Յիսուսէն զատ ուրիշ
զաւակներ
զաւակներ եւս ունեցան: Եկէք նախ կարդանք համարները.
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«Ասիկա ատաղձագործին որդին չէ՞.
չէ՞. իր մայրը Մարիամը
չէ՞, եւ եղբայրները` Յակոբոսը, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդան»
Յուդան»
(Մատթէոս 13.55):

«Ասիկա ատաղձագործին եւ Մարիամի զաւակը չէ՞, ՅաՅակոբի, Յովսէսի, Յուդայի եւ Սիմոնի եղբայրը»
(Մարկոս 6.3):
եղբայրը» (Մարկոս

Շատ կարեւոր է Մատթէոս 13.5513.55-ի եւ Մարկոս 6.36.3-ի
վերաբերեալ նկատի
նկատի առնել, որ տուեալ համարներուն մէջ,
միայն Յիսուս ի´
ի´նք կոչուած է «ատաղձագործին որդին»,
որդին», եւ
միայն Յիսուս ի´
ի´նք կոչուած է Մարիամի որդին: Միւսները`
Յակոբոսը, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդան, ո´
ո´չ յիշեալ համարհամարներուն մէջ եւ ո´
ո´չ ալ ոեւէ ուրիշ տեղ Նոր Կտակարանին մէջ,
կոչուած
կոչուած են Յովսէփի կամ Մարիամի որդիները: Անոնք
պարզապէս կոչուած են՝ Յիսուսի եղբայրները:
ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՐՑՈՒՄ ՄԸ: Անոնք որոնք Մատթէոս 13.5513.55ին մէջ յիշուած «եղբայրները»
եղբայրները» բառը տառացիօրէն կը
հասկնան, ինչո՞ւ նաեւ տառացիօրէն չեն հասկնար ՆՈՅՆ
համարին մէջ Յիսուսի համար գործածուած
գործածուած «ատաղձագործի
որդին»
որդին» բառերը, ըսելու համար թէ Յիսուս ծնաւ Յովսէփի եւ
Մարիամի յարաբերութեան իբրեւ արդիւնք:
Որպէսզի գիտնանք թէ ինչո´
ինչո´ւ Յակոբոսը, Յովսէսը,
Սիմոնը եւ Յուդան կոչուած են Յիսուսի եղբայրները, պէտք է
յիշենք որ անցեալին Եբրայեցիները սովորութիւն ունէին
հօրաքրոջ, մօրաքրոջ, հօրեղբօր եւ մօրեղբօր զաւակները
եղբայր եւ քոյր կոչելու: Եղբայր եւ քոյր կը կոչուէին նաեւ
բոլոր մօտիկ ազգականներն ու ծանօթները: Նոյնիսկ ամբողջ
գերդաստանի զաւակները, եւ երբեմն ալ ամբողջ սերունդը
եղբայր եւ քոյր կը կոչուէին: Յիշենք քանի
քանի մը օրինակներ.օրինակներ.1) Ծննդոց 14.1414.14-ին եւ 1616-ին մէջ, Ղովտ կը կոչուի
Աբրահամի եղբայրը, բայց մենք գիտենք որ Ղովտ Աբրահամի
եղբայրը չէր, այլ՝ եղբօրորդին (Ծննդոց 14.12):

641

2) Ծննդոց 29.1529.15-ին մէջ, Լաբան Յակոբը կը կոչէ իր
եղբայրը, բայց մենք գիտենք որ Յակոբ Լաբանին եղբայրը
եղբայրը չէր,
այլ՝ Լաբանին քրոջը որդին (Ծննդոց 29.13):
3) Բ.Մնացորդաց 36.1036.10-ին մէջ, Սեդեկիա եւ Յովաքին կը
կոչուին եղբայրներ, բայց մենք գիտենք որ Սեդեկիա ՅովաՅովաքինին եղբայրը չէր, այլ՝ հօրեղբայրը (Դ.Թագաւորաց 24.17):
4) Դատաւորաց 14.314.3-ին մէջ Սամփսոնի հայրն ու մայրը
մայրը
իրենց որդիին կ’
կ’ըսեն. «Միթէ քու եղբայրներուդ աղջիկներուն
մէջ ու իմ բոլոր ժողովուրդիս մէջ կին չկա՞յ»:
չկա՞յ»: Սամփսոնին
ծնողները կ’
եղբայրներուդ», թէպէտ
կ’ըսեն իրենց որդիին` «քու եղբայրներուդ»,
գիտենք որ Սամփսոն եղբայրներ չունէր: Սամփսոնի գերդասգերդաստանի բոլոր այր մարդիկն են որ կը կոչուին
կոչուին իր եղբայրները:
5) Սիւքէմի մարդիկը Աբիմելէքի համար ըսին՝ «անիկա
մեր եղբայրն է»
է» բայց մենք գիտենք որ անոնք Աբիմելէքի
եղբայրները չէին (Դատաւորաց 9.19.1-3), այլ պարզապէս
Աբիմելէք անոնց քաղաքացի էր:
6) Գեդէօն դատաւորը իր Սիւքէմացի հարճէն ունեցաւ
Աբիմելէք անունով
անունով որդի մը (Դատաւորաց 8.31): Գեդէօն
Աբիմելէքէն զատ ուրիշ կիներէ ունէր 70 որդիներ
(Դատաւորաց 8.30): Աբիմելէք Գեդէօնի 70 որդիները կը կոչէ
իր «եղբայրները»
եղբայրները» (Դատաւորաց 9.1, 5), թէպէտ անոնք տարբեր
կիներէ էին: Արդ, ինչպէս Աբիմելէք տարբեր մայրերէ ծնած
Գեդէօնի 70 որդիները
որդիները կը կոչէ իր եղբայրները, նոյնպէս ալ,
Նոր Կտակարանը տարբեր մայրէ ծնած «Յակոբոսը, Յովսէսը,
Սիմոնը եւ Յուդան»
Յուդան» կը կոչէ Յիսուսի եղբայրները:
7) Աբիմելէք եւ Յովաթամ կը կոչուին՝ եղբայրներ
(Դատաւորաց 9.21), թէպէտ անոնք տարբեր մայրերէ էին:
Յովաթամ Գեդէօնի կնոջ որդին էր, իսկ Աբիմելէք՝ Գեդէօնի
աղախինին որդին (Դատաւորաց 8.308.30-31): Արդ, ինչպէս
Աբիմելէք եւ Յովաթամ կը կոչուին՝ եղբայրներ, թէպէտ անոնք
տարբեր մայրերէ էին, այնպէս ալ, «Յակոբոսը, Յովսէսը,
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Սիմոնը եւ Յուդան»
Յուդան» կը կոչուին եղբայրները Յիսուսի, չնայած
որ անոնք տարբեր
տարբեր մայրերէ էին:
8) Ա.Մնացորդաց 15.615.6-ին մէջ կը յիշուի թէ Ասայիա
իշխանը 220 եղբայրներ ունէր: Մենք Աստուածաշունչին մէջ
չենք կարդար թէ Ասայիա իշխանը նոյն իր մօրմէն ծնած
եղբայրներ ունէր: Յստակ է, հետեւաբար, որ ակնարկութիւնը
իր ամբողջ գերդաստանի այր մարդոց է:
9) Ա.Մնացորդաց 15.815.8-ին մէջ կը կարդանք որ Սեմայիա
իշխանը 200 եղբայրներ ունէր: Դարձեալ, իր ամբողջ գերդասգերդաստանի այր մարդիկն են որ իր եղբայրները կը կոչուին:
10) Ա.Մնացորդաց 15.915.9-ին մէջ կը կարդանք որ Եղիէլ
իշխանը ունէր 80 եղբայրներ: Ակնարկութիւնը դարձեալ իր
գերդաստանի
գերդաստանի այր մարդոց է:
11) Ա.Մնացորդաց 15.1015.10-ին մէջ կը կարդանք որ
Ամինադաբ իշխանը ունէր 112 եղբայրներ: Ակնարկութիւնը
դարձեալ իր գերդաստանի այր մարդոց է:
12) Պօղոս առաքեալ Տիքիկոսն ու Ոնեսիմոսը կը կոչէ իր
եղբայրները, բայց մենք գիտենք որ անոնք եղբայրներ չեն,
նոյն
նոյն մայրէն ծնած հասկացողութեամբ (Կողոսացիս 4.7, 9):
Եւայլն:
Եւայլն:
Գալով Յիսուսի եղբայրները կոչուած Յակոբոսին, ՅովսէՅովսէսին, Սիմոնին եւ Յուդային, որո՞նք են ասոնք: Ասոնցմէ գոնէ
երկուքին` Յակոբոսին ու Յովսէսին մասին յստակ վկայուվկայութիւն ունինք թէ որո´
որո´նք են: Մարկոս 15.4715.47-ին մէջ կը կարկարդանք. «Մարիամ Մագդաղենացին եւ Յակոբոսի ու Յովսէսի

մայրը՝ Մարիամ, հոն էին եւ տեսան գերեզմանը, ուր մարմարմինը դրուեցաւ»:
դրուեցաւ»: Տուեալ համարին մէջ յիշուած են Յակոբոսն
ու Յովսէսը: Ո՞վ է հոս յիշուած «Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝
Մարիամ».
Մարիամ». արդեօք սուրբ կոյս Մարիա՞մն
Մարիա՞մն է: Կարելի՞ բան է
որ աւետարանիչը այդ ձեւով յիշէ սուրբ կոյս Մարիամին
անունը: Տրամաբանական կը գտնէ՞ք, որ աւետարանիչը
սուրբ կոյս Մարիամը կոչէ` «Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝
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Մարիամ»,
Մարիամ», փոխանակ ըսելու որ Յիսուսի մայրը Մարիամ ինք
եւս խաչին մօտ էր, ինչպէս պիտի ըսէր
ըսէր Յովհաննէս աւետաաւետարանիչը (19.25): Արդ, դարձեալ կը հարցնենք, ո՞վ է Մարկոս
15.4715.47-ին մէջ յիշուած «Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝
Մարիամ»:
Մարիամ»: Անիկա կինն էր Կղէոպասի: Յովհաննէս 19.2519.25-ին
մէջ կը կարդանք. «Յիսուսի խաչին մօտիկ կեցած էին` իր

մայրը, մօրաքոյրը, Կղէոպասի կինը`
կինը` Մարիամը եւ Մարիամ
Մագդաղենացի»:
Մագդաղենացի»: Հետեւաբար, Մարկոս 15.4715.47-ին մէջ յիշուած
«Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ Մարիամը»
Մարիամը» եւ Յովհաննէս
19.2519.25-ին մէջ յիշուած «Կղէոպասի կինը` Մարիամը»
Մարիամը» նոյն

անձն է: Ղուկասի 24.124.1-ին մէջ նաեւ յիշուած է այս Մարիամը,
իր որդիին` Յակոբոսին հետ միասին: Մատթէոսի 27.5627.56-ին
մէջ եւս կը կարդանք Յակոբի եւ Յովսէփի մօր` Մարիամի մամասին: Հոս յիշուած Յակոբն ու Յովսէփը, նոյնինքն Յակոբոսն ու
Յովսէսն են:
Այստեղ յիշենք, թէ ոմանք կ'ենթադրեն, որ Մարկոս 15.4715.47ին մէջ յիշուած «Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ Մարիամը»,
Մարիամը»,
կրնայ
կրնայ նաեւ կինը ըլլալ Ղուկաս 6.156.15-ին կամ Մատթէոս 10.310.3ին մէջ յիշուած Ալփէոսի: Յիշենք նաեւ թէ կը կարծուի, որ
Կղէոպաս եւ Ալփէոս անունները նոյն անձին տրուած երկու
տարբեր անուններ են: Նոյն անձին երկու անուն ունենալը
սովորական բան էր Եբրայեցիներուն
Եբրայեցիներուն համար: Օրինակ, ՄովՄովսէսին աները Ելից 2.182.18-ին մէջ կը յիշուի Ռաքուէլ անունով,
իսկ Ելից 4.184.18-ին մէջ՝ Յոթոր անունով: Յակոբ նահապետը թէ´
թէ´
Իսրայէլ կը կոչուէր եւ թէ´
թէ´ Յակոբ: Չմոռնանք նաեւ որ
Յիսուսի առաքեալներէն Սիմոնը՝ կոչուեցաւ
կոչուեցաւ Պետրոս, իսկ
Նաթանայէլը կը կոչուէր նաեւ Բարթողոմէ
Բարթողոմէոս.
մէոս. տակաւին,
Թադէոս առաքեալը երկու ուրիշ անուններով եւս ճանչցուած
էր, Յուդա (Ղուկաս 6.16), եւ Ղեբէոս (Մատթէոս
(Մատթէոս 10.3):
Գալով միւս երկու անձերուն՝ Սիմոնին եւ Յուդային,
որո՞նց զաւակներն
զաւակներն են անոնք: Հաւանական է որ անոնք եւս
եղած ըլլան զաւակները
զաւակները Մարիամի, որ մայրն
մայրն էր Յակոբոսի եւ
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Յովսէսի, այս իմաստով, չորս անձերը՝ Յակոբոսը, Յովսէսը,
Սիմոնը եւ Յուդան կ’ըլլան հարազատ
հարազատ եղբայրներ:
Ուրիշներ սակայն, հիմնուելով Ղուկասի 2.442.44-ին վրայ, որ
կը վկայէ
վկայէ թէ Յիսուս ազգականներ եւ ծանօթներ ունէր,
կ’ենթադրեն որ Սիմոնն
Սիմոնն ու Յուդան որդիներն
որդիներն էին Յիսուսի
ուրիշ մէկ մօտ ազգականին, որուն անունը չէ յիշուած:
Յաւելեալ քանի մը նշումեր եւս.եւս.1) Ըստ աւանդութեան, Մատթէոս 13.5513.55-ին մէջ յիշուած
Յիսուսի չորս եղբայրներէն երեքը՝ Յովսէսը, Սիմոնը եւ
Յուդան, Յիսուսէն աւելի մեծ էին տարիքով: Եթէ անոնք
Յիսուսէն
Յիսուսէն առաջ ծնած էին Մարիամէն, ինչպէ՞ս Յիսուս կրնայ
կոչուիլ «անդրանիկ»,
անդրանիկ», կամ ինչպէ՞ս Մարիամ երբ լսեց
Գաբրիէլ հրեշտակէն թէ պիտի յղանայ, անոր ըսաւ. «Ատիկա
ինչպէ՞ս կրնայ պատահիլ, երբ ամուսնացած չեմ»
չեմ» (Ղուկաս
(Ղուկաս
1.34): Սուրբ Կոյսին այս խօսքը յստակօրէն ցոյց կու տայ թէ
բնաւ այր մարդու հետ չէր յարաբերած Յիսուսի ծնունդէն
առաջ, (եւ ո´
ո´չ ալ յարաբերեցաւ Յիսուսի ծնունդէն ետք),
ուստի, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդան, որոնք Յիսուսէն աւելի
մեծ էին տարիքով, չէին կրնար Մարիամէն ծնած ըլլալ:
2) Յիսուսի Եգիպտոս տարուած ատեն եւ հոնկէ վերավերադարձուած
դարձուած ատեն ո´
ո´չ մէկ ակնարկութիւն կ’
կ’ըլլայ եղբայրնեեղբայրներուն: Գաբրիէլ հրեշտակը երկու անգամ Յովսէփին նոյն
բառերը կ’
Ելի´ր, առ Մանուկն ու անոր մայրը...»
մայրը...»
կ’ըսէ. «Ելի´
(Մատթէոս 2.13, 20): Հրեշտակը չ’
չ’ըսեր` «առ Մանուկդ ու
կինդ»,
կինդ», այլ՝ «առ Մանուկը ու անոր մայրը»:
մայրը»: Հրեշտակը
դիտումնաւոր
դիտումնաւոր կերպով կը զատէ իրարմէ Յովսէփն ու
Մարիամը իբրեւ ամուսին ու կին. հարցում. եթէ Աստուծոյ
նպատակը կամ ծրագիրը ըլլար որ Յիսուսի ծնունդէն ետք
Յովսէփ ու Մարիամ ամուսին ու կին ըլլային եւ յարաբերէին
իրարու հետ՝ հրեշտակը պէ՞տք էր զանոնք զատէր իրարմէ իր
խօսքին մէջ:
մէջ: Մատթէոս աւետարանիչ երկու անգամ կը
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հաստատէ որ Յովսէփ «Մանուկը ու անոր մայրը առաւ...»
առաւ...»
(Մատթէոս 2.14, 21): Այս իմաստով, Մատթէոսի 22-րդ գլուխին
մէջ, չորս անգամ կ’
կ’ըսուի՝ «Մանուկը ու անոր մայրը»,
մայրը», եւ
ասիկա շատ յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ երբեք Աստուծոյ
ծրագիրին
ծրագիրին մաս չէր կազմեր որ Յովսէփ ու Մարիամ Յիսուսի
ծնունդէն ետք իրարու հետ ըլլային իբրեւ ամուսին ու կին եւ
ուրիշ զաւակներ ունենային:
3) Յիսուս խաչին վրայ եղած ատեն խօսքը ուղղելով իր
սիրելի աշակերտին` Յովհաննէսին՝ ըսաւ. «Ահա քու մայրդ»
մայրդ»
(Յովհաննէս 19.27): Եթէ Մարիամ
Մարիամ ուրիշ զաւակներ ունեցած
ըլլար, ինչո՞ւ համար Յիսուս զայն իր աշակերտին խնամքին
ու հոգատարութեան պիտի յանձնէր: Եթէ Մարիամ ուրիշ
որդիներ ունէր, արդեօք անոնք պիտի ընդունէի՞ն որ իրենց
մայրը յանձնուէր ուրիշի մը:
4) Մեզի կ’
կ’ըսուի որ զատկուան տօնին առիթով մանուկ
Յիսուս, Մարիամ ու Յովսէփ Երուսաղէմ գացին: ՎերադարՎերադարձին, Յիսուս հոն մնաց (Ղուկաս 2.422.42-43): Եթէ Մարիամ ուրիշ
որդիներ ունէր, անոնք ալ պէտք չէ՞ր յիշուէին, եւ անոնք ալ
պէտք չէ՞ր ընկերանային իրենց ծնողներուն ու «եղբօր»:
եղբօր»:
5) Այն ենթադրութիւնը, թէ՝ «Յակոբոս, Յովսէս, Սիմոն եւ
Յուդա»
Յուդա» Յովսէփի որդիներն էին իր ուրիշ մէկ կնոջմէն չի
կրնար ճիշդ ըլլալ, որովհետեւ այդ եղբայրներէն երկուքին՝
Յակոբոսի եւ Յովսէսի մայրը՝ Մարիամ, կը յիշատակուի որ
խաչին մօտ էր (Մարկոս 15.47), եւ այս Մարիամը չի կրնար
սուրբ կոյս Մարիամը ըլլալ:
6) Երբ Գործք
Գործք Առաքելոց գիրքին հեղինակը` Ղուկաս,
կ'ուզէ արձանագրել
արձանագրել թէ ինչպէս առաքեալները Յիսուսի մօր եւ
Յիսուսի եղբայրներուն
եղբայրներուն հետ մէկտեղուած էին ու կ'աղօթէին`
կ'ըսէ. «Բոլորը միասնաբար
միասնաբար յարատեւ աղօթքով կ'անցնէին

օրերը, շատ մը կիներու, Յիսուսի մօր` Մարիամի եւ Յիսուսի
եղբայրներուն հետ միասին»
միասին» (1.14): Եթէ հոս յիշուած Յիսուսի

եղբայրները Մարիամի որդիները ըլլային, պէտք էր գրուէր`
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«... Յիսուսի մօր` Մարիամի եւ իր որդիներուն հետ»:
հետ»: Եթէ հոս
յիշուած եղբայրները իսկապէս Մարիամէն ծնած ըլլային,
անոնք ոչ միայն պէտք էր Յիսուսի եղբայրները
եղբայրները կոչուէին,
այլեւ` պէտք էր գէթ տեղ մը Մարիամի որդիները կոչուէին:
Թէ´
Թէ´ Գործք 1.141.14-ին մէջ, թէ´
թէ´ Մատթէոս 13.5513.55-ին, եւ թէ´
թէ´
Մարկոս 6.36.3-ին մէջ, հեղինակները Մարիամը կը յիշեն իբրեւ
մայրը միայն Յիսուսի, իսկ միւսները (Յակոբոսը, Յովսէսը,
Սիմոնն ու Յուդան), կը յիշեն իբրեւ
իբրեւ եղբայրները Յիսուսի:
Երբեք տրամաբանական չէ, որ անոնք Մարիամի ու Յովսէփի
որդիները եղած ըլլան ու բնաւ երբեք Մարիամի ու Յովսէփի
որդիները չկոչուին:
Անոնք որոնք կը պնդեն թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք
Յովսէփ ամուսնացաւ Մարիամի հետ եւ անկէ զաւակներ
ունեցաւ` կ'ուզեմ
կ'ուզեմ անոնց հետեւեալը ըսել.ըսել.Մատթէոս 1.191.19-ին մէջ կը հաստատուի թէ Յովսէփ արարդար մարդ մըն էր: Անոնք որոնք կը խորհին թէ Յիսուսի
ծնունդէն ետք` Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամի հետ` մե´
մե´ղք
գործած կ'ըլլան Յովսէփի արդարութեան դէմ: Որովհետեւ,
եթէ Յովսէփ արդար անձ մըն էր, ան ի՞նչպէս կրնար
յարաբերիլ Մարիամի հետ, երբ գիտէր արդէն որ Մարիամ
ծնունդ տուած էր Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին: Ի՞նչպէս
կրնար յարաբերիլ Մարիամի հետ, որ դարձած էր մայրը
Աստուծոյ: Արդեօք Աստուած նման բան թոյլ պիտի տա՞ր:
Նման բան Աստուծոյ հաճելի պիտի թուէ՞ր:
Ի՞նչպէս կրնար Յովսէփին պէս արդար անձ մը, սեռային
յարաբերութեամբ յղացնել Մարիամը, որ անսերմօրէն
յղացած էր Սուրբ Հոգիէն:
Ի՞նչպէս կրնար Յովսէփին պէս արդար անձ մը, մարմմարմնաւոր յարաբերութիւն ունենալ Մարիամին հետ, որ ծնունդ
տուած էր անմարմին Աստուծոյ:
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Ի՞նչպէս կրնար Յովսէփին
Յովսէփին պէս արդար անձ մը, մարմմարմնապէս մերձենալ կենաց Հացին ուխտին տապանակը
դարձած Մարիամին:
Ի՞նչ բանի մէջ կայացած պիտի մնար Յովսէփին արդաարդարութիւնը, եթէ երբեք գիտնալէ ետք որ Մարիամ ընտրուած էր
Աստուծոյ կողմէ` Աստուծոյ Որդիին մայրը դառնալու,
չքաշուէր անոր հետ յարաբերելու:
յարաբերելու:
Մարիամ դո´
դո´ւստրն էր երկնաւոր Հօր, Հա´
Հա´րսն էր Սուրբ
Հոգիին, եւ մա´
մա´յրն էր Աստուծոյ Որդիին: Յովսէփին պէս
արդար անձ մը ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ մեր երկնաւոր Հօր
դուստրին հետ, ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ Սուրբ Հոգիին
հարսին հետ, ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ Աստուծոյ
Աստուծոյ Որդիին
մօրը հետ:
Միթէ՞ կարելի էր արդար Յովսէփին համար յարաբերիլ
Աստուծոյ սուրբ մօրը հետ: Ինչո՞ւ համար ոմանք անոր կը
վերագրեն բան մը` որ ինք բնաւ չէ ըրած ու պիտի չուզէր ընել:
Կարելի՞ բան էր, որ Մարիամ ծնունդ տալէ ետք ԱրարիԱրարիչին` ծնէր արարածներ:
Կարելի՞ բան էր որ նոյն արգանդէն ծնունդ առնէին սուրբ
Արարիչն ու պիղծ արարածները, արդար Աստուածն ու
արդարացուելու կարօտ մարդիկը:
Կարելի՞ բան էր որ Մարիամ ծնունդ տար թէ´
թէ´ Փրկիչին եւ
թէ´
թէ´ փրկութեան կարօտ մարդոց, թէ´
թէ´ Սուրբին եւ թէ´
թէ´ սրբուեսրբուելու կարիքը ունեցողներուն, թէ´
թէ´ անմահ
անմահ Աստուծոյ եւ թէ´
թէ´
մահկանացու արարածներու, թէ´
թէ´ յաւիտենական Ստեղծիչին
Ստեղծիչին
եւ թէ´
թէ´ ժամանակաւոր ստեղծուածներու:
Մարդկային ո՞ր տրամաբանութիւնը կ'ընդունի որ նոյն
արգանդին մէջ կրնային գոյաւորուիլ ու անկէ դուրս գալ
Կատարեալն ու անկատարը,
անկատարը, Անմեղն ու մեղաւորը, Մաքուրն
ու անմաքուրը: Ի՞նչպէս
Ի՞նչպէս կրնան նոյն որովայնէն ծնիլ Հրեղէնն
ու հողեղէնը, Քաղցրն ու դառնը: Յակոբոս առաքեալ ինք նաեւ
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չ'ըսե՞ր թէ աղբիւր մը միեւնոյն ակէն քաղցր եւ դառն ջուր չի
կրնար բղ
բղխել (Յակոբոս 3.11):
Սուրբ հայրեր կ'ըսեն. «Ինչպէս Յիսուս երկնաւոր Հօր
միածին Որդին
Որդին է, նոյնպէս ալ, Մարիամի միածին Որդին է»:
է»:
Կ'աւարտեմ համեմատութիւն կատարելով մեր նախանախամօր` Եւային ու մեր Տիրամօր` Մարիամին միջեւ.միջեւ.Եւա իր մէջ մեղքը առնելէ ե´
ե´տք ծնաւ իր որդին, իսկ
Մարիամ իր մէջ Սուրբ Հոգին առնելէ ե´
ե´տք ծնաւ իր Որդին:
Եւա ծնունդ տուաւ մեղաւոր
մեղաւոր անձի մը, իսկ Մարիամ
ծնունդ տուաւ Անմեղին:
Եւա երկխօսութեան մէջ մտաւ Սատանային հետ, իսկ
Մարիամ երկխօսութեան մէջ մտաւ Տիրոջ հրեշտակին հետ:
Եւա իբրեւ օգնական տրուեցաւ Ադամին, իսկ Յովսէփ
ի´նքն էր որ իբրեւ օգնական տրուեցաւ Մարիամին:
Եւա Չարին կամքը կատարեց, իսկ Մարիամ ինքզինք
Աստուծոյ կամքին յանձնեց:
Եւա ինքզինք Չարին աղախինը դարձուց, իսկ Մարիամ
ինքզինք Աստուծոյ աղախինը դարձուց:
Եւային համար առանձնութիւնը դարձաւ պատճառ փորփորձութեան, իսկ Մարիամին համար` առանձնութիւնը աղօթքի
առիթ էր:
Եւային հետ Օձը խօսեցաւ, իսկ Մարիամի հետ` Գաբրիէլ
հրեշտակը:
Եւա կասկած ունեցաւ իրեն ըսուած Աստուծոյ խօսքին
վերաբերեալ, իսկ Մարիամ բացարձակ կերպով վստահեցաւ
Գաբրիէլին միջոցաւ իրեն յայտնուած Աստուծոյ խօսքին:
Եւա ուզեց «աստուածներու պէս»
պէս» ըլլալ, իսկ Մարիամ
ուզեց Աստուծոյ աղախինը ըլլալ:
Եւա
Եւա իր ուշադրութիւնը արգիլեալ ծառին վրայ կեդրոնակեդրոնացուց, իսկ Մարիամ` Աստուծոյ վրայ:
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Եւա չարին կամքը կատարեց, իսկ Մարիամ` Աստուծոյ
կամքը:
Եւա կերաւ մահաբեր ծառէն, իսկ Մարիամ իր մէջ առաւ
կենաց Ծառը:
Եւա իր անհնազանդութեան պատճառով ծնունդ տուաւ
առաջին մարդասպանին`
մարդասպանին` Կայէնին, իսկ Մարիամ` իր հնահնազանդութեան պատճառով ծնունդ տուաւ մեծ Մարդասէրին`
Յիսուսի:
Եւա դարձաւ մայրը լոկ իր ընտանիքին, իսկ Մարիամ
դարձաւ մայրը Քրիստոսի ընտանիքին` եկեղեցիին:
Եւային ըսուեցաւ որ հնազանդ ըլլայ իր ամուսինին, իսկ
եկեղեցին ի´
ի´նք կոչուեցաւ հնազանդ
հնազանդ ըլլալու Մարիամին:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Սիրելի Մարիամ, մա´
մա´յր Փրկիչի ու մա´
մա´յր փրկուածփրկուածներու, երբ Յովսէփ որոշեց քեզ արձակել,
արձակել, չփորձեցիր դուն
քեզ պաշտպանել, չփորձեցիր
չփորձեցիր կացութիւնը պարզել, այլ
խնդիրդ յանձնեցիր Աստուծոյ ու հաւատացիր թէ Ան
լուծում մը պիտի հայթայթէ: Մա´
Մա´յր, օգնէ ինծի որ ես ալ
լուռ մնամ եւ ինքզինքս չպաշտպանեմ անիրաւութեան
անիրաւութեան
դիմաց, այլ դատս հաւատքով յանձնեմ երկրի ԴատաւոԴատաւորին:
րին:
Սիրելի´
Սիրելի´ Յովսէփ, արդար ու գթառատ հայր, օգնէ որ
մենք ալ քեզի պէս մարդոց տկարութիւն
տկարութիւնները
թիւնները ծածկելու
քաջութիւնը ունենանք: Օգնէ որ մենք ալ Աստուծմէ պապատասխան խնդրենք մեզի
մեզի դէմ գործուած անիրաւութեանց
համար, եւ օգնէ մանաւանդ, որ Աստուծոյ կողմէ տրուած
պատասխանը
պատասխանը խոնարհութեամբ ու հաւատքով ընկալենք
ընկալենք
ու տանինք, ինչպէս դուն ըրիր:
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Յովհաննէս Մկրտիչի մահը
(Մարկոս 6.176.17-29)
29)

Հերովդէս ինքն էր որ Յովհաննէսը ձերբակալել
տուած էր, շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի`
իր Փիլիպպոս եղբօրը կնոջ պատճառով, որուն հետ ինք
ամուսնացաւ:
ամուսնացաւ: Քանի Յովհաննէս Հերովդէսի կ'ըսէր.
- Մեր Օրէնքը թոյլ չի´
չի´ տար որ դուն եղբօրդ կինը
առնես:
Այս պատճառով Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի
դէմ, կ'ուզէր սպաննել զայն, բայց չէր կրնար, որովհետեւ
Հերովդէս կ'ակնածէր Յովհաննէսէն, քանի գիտէր որ
Յովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն
մէկն էր ու կը պաշտպանէր
զայն եւ հաճոյքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը
գործադրէր:
Եւ Հերովդիայի համար յարմար առիթը եկաւ:
Հերովդէս իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք մը
սարքեց իր նախարարներուն, հազարապետներուն եւ
Գալիլեայի երեւելիներուն համար: Հերովդիայի
Հերովդիայի աղջիկը
ներս մտաւ եւ սկսաւ պարել. ասիկա Հերովդէսի եւ իր
հիւրերուն հաճելի թուեցաւ: Ուստի թագաւորը աղջկան
ըսաւ.
- Ի´նչ որ ուզես ինձմէ` պիտի տամ քեզի:
Բազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէր` ըսելով.
- Ի´նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի տամ քեզի, մինչեւ
իսկ թագաւորութեանս կէսը:
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Աղջիկը դուրս ելաւ եւ մօրը հարցուց.
- Ի՞նչ ուզեմ:
Մայրը ըսաւ.
- Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը:
Աղջիկը աճապարանքով ներս մտաւ թագաւորին
մօտ եւ ըսաւ անոր.
- Կ'ուզեմ որ հիմա անմիջապէս ափսէի մը վրայ
Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը տաս ինծի:
Թագաւորը շատ տխրեցաւ, բայց չկրցաւ մերժել
զայն` իր ըրած երդումներուն եւ հրաւիրեալներուն
պատճառով: Ուստի թագաւորը անմիջապէս դահիճը
ղրկեց, հրամայելով` բերել Յովհաննէսի գլուխը: Դահիճը
գնաց, գլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջ եւ ափսէի մը
վրայ գլուխը բերաւ ու տուաւ աղջկան,
աղջկան, իսկ աղջիկն ալ
տարաւ տուաւ իր մօրը:
Երբ Յովհաննէսի աշակերտները լսեցին ասիկա,
եկան, առին մարմինը եւ գերեզմանի մը մէջ դրին:

«Հերովդէս ինքն էր որ Յովհաննէսը ձերբակալել տուած
Փիլիպ-էր, շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` իր Փիլիպ
պոս եղբօրը կնոջ պատճառով, որուն հետ ինք ամուսնացաւ:
Քանի Յովհաննէս Հերովդէսի կ'ըսէր.
- Մեր Օրէնքը թոյլ չի´
չի´ տար որ դուն եղբօրդ կինը առնես»
առնես»

(Մարկոս 6.176.17-18):
1) Ո՞վ էր Հերովդէսը որուն մասին կը խօսի մեր սերտելիք
հատուածը: Յիշեալ Հերովդէսը` Հերովդէս Անտիպասն է, որ
Հերով-որդին էր Մեծն Հերովդէսի, որ ունէր տասը կին: Մեծն Հերով
դէս ծնաւ
ծնաւ իր որդին` Հերովդէս Անտիպասը, իր Սամարացի
կնոջմէն` Մաղթակեայէն:
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Մեծն Հերովդէսի մահէն ետք` Օգոստոս կայսրը չորրորչորրորդապետ նշանակեց անոր որդին` Հերովդէս Անտիպասը
(Ղուկաս 3.1), որ թագաւորեց Գալիլեայի եւ Պերեայի վրայ
Ք.Ա. 44- - Ք.Ե. 39: Քրիստոս Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքէն
ըլլալով` բնականօրէն անոր իշխանութեան հպատակ կը
սեպուէր (Ղուկաս 23.623.6-7):
Հերովդէս
Հերովդէս Անտիպաս նախ ամուսնացաւ Արետա
անունով աղջկայ մը հետ, որ Արաբացի թագաւորի մը աղջիկն
էր: Բայց յետոյ սիրահարուեցաւ իր Փիլիպպոս13 եղբօրը կնոջ`
Հերովդիայի,
Հերովդիայի, որ միաժամանակ իր եղբօր` Արիստոբուլոսի
աղջիկն էր: Հերովդէս արձակեց իր կինը Արետան եւ ստիպեց
Հերովդիային որ թողու իր ամուսինը, եւ ապա անոր հետ
ամուսնացաւ: Պատմութիւնը ցոյց կու տայ որ Հերովդիան
եղաւ Հերովդէսի դժբախտութեան պատճառը
պատճառը.
Նախ պատճառ դարձաւ որ ան գլխատէր Յովհաննէս
Մկրտիչը
Մկրտիչը որ «արդար եւ սուրբ մէկն էր»:
էր»:
Երկրորդ, երբ հետագային` 41 թուին, իր թելադրութեամբ
Հերովդէս Հռոմ գնաց թագաւորի յատուկ պատիւ ու տիտղոս
խնդրելու կայսրէն, աքսորուեցաւ Լուգդունոն շրջանը (այժմու
անունովէ Լիոն, Ֆրանսա): Մի քանի օր ետք, Հերովդիան ինք
եւս աքսորուեցաւ
աքսորուեցաւ անոր մօտ:
Երրորդ, հրեայ պատմիչ Յովսէփոս, խօսելէ ետք
Յովհաննէս Մկրտիչի գլխատման մասին, կը խօսի այն մեծ ու
ահաւոր ջախջախումին մասին որ Հերովդէսի բանակը կրեց
երբ կռուեցաւ Արետաս թագաւորին դէմ, որուն աղջիկը կինն
էր Հերովդէսի: Հերովդէս թողուցած էր Արետաս թագաւորին
Հերովդէս Անտիպաս Փիլիպպոս անունով երկու եղբայրներ ունէր, որոնց հայրը
բնականօրէն Մեծն Հերովդէսն էր: Առաջինը, որ կը կոչուէր նաեւ Հերովդէս`
կ'ապրէր Հռոմ. Մեծն Հերովդէս զայն ծնաւ իր Մարիամ կնոջմէն: Իսկ երկրորդը
զորս Մեծն Հերովդէս ծնաւ իր Կղէոպատրա կնոջմէն` կ'իշխէր Տրաքոնիայի վրայ եւ
շինողն է իր անունը կրող Կեսարիա քաղաքին: Երկրորդ այս Փիլիպպոսը առաջին
ամուսինն էր Հերովդիայի, որ միաժամանակ անոր հօրեղբայրն էր: Իր երկրորդ այս
Փիլիպպոս եղբօրմէն էր որ Հերովդէս Անտիպաս խլեց Հերովդիան:
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աղջիկը` առնելու համար Հերովդիան, իր ամուսինին իսկ
ողջութեան: Յովսէփոս պատմիչ Հերովդէսի կրած ջախջախիչ
պարտութեան պատճառը կը վերագրէ անոր մեղսալից
կեանքին:
Չորրորդ, պատմութիւնը կ'ըսէ նաեւ, թէ Հերովդիայի
աղջիկը`
աղջիկը` Սողոմէ, որ պարեց Հերովդէսի առջեւ եւ պատճառ
պատճառ
դարձաւ Յովհաննէսի գլխատման, օր մը երբ կը քալէր ձիւնով
լեցուն եւ սառած գետնի մը վրայէն, մէկ անգամէն սառը կը
ճեղքուի եւ ինք մինչեւ կոկորդը սառին տակ կ'երթայ եւ սառի
շատ սուր կտոր մը գլուխը կ'անջատէ մարմինէն:
2) «Հերովդէս... Յովհաննէսը ձերբակալել տուած էր,

շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` իր Փիլիպպոս
եղբօրը կնոջ պատճառով»:
պատճառով»: Հերովդէս կնոջ մը պատճառով

շղթայել տուաւ Յովհաննէս Մկրտիչը, իսկ աղջկան մը պարին
պատճառով` գլխատել
գլխատել տուաւ զայն:
զայն: Հերովդէս «գիտէր որ
Յովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն էր»,
էր», եւ սակայն, անոր
անոր
մարմնաւոր ցանկութիւնը, կիրքն ու տռփանքը զինք
կուրցուցած ու գազանացուցած էին: Զգո´
Զգո´յշ ըլլանք
մարմնասիրութենէն ու մարմինի բոլոր տեսակի ցանկութիւնցանկութիւններէն, որովհետեւ անոնք կրնան փակել մեր աչքերը հոգեւոր
ճշմարտութեանց դիմաց, եւ կրնան մեզ Հերովդէսի նման
մարդասպան
մարդասպան դարձնել: Զուր տեղ չէ որ Յովհան Ոսկեբերան
Հայրապետը կը պատուիրէ մեզի, պաշտպանել մենք զմեզ`
ընդդէմ մեր մարմիններուն: Եթէ մէկը ինքզինք չի
պաշտպաներ իր մարմինի ցանկութիւններուն
ցանկութիւններուն դէմ, եւ Սուրբ
Հոգիին միջոցաւ չի պայքարիր անոնց դէմ` անպայման որ
անոնք զինք կը դժբախտացնեն
դժբախտացնեն ու ողորմելի կը դարձնեն:
Յաղթելու համար մեր մարմիններուն` պէտք է մեր սիրտերը
յանձնենք Տիրոջ, որպէսզի Տէրը շնորհքը տայ մեզի Սուրբ
Հոգիին սանձով` մեր մարմինները մեզի ենթարկելու
ենթարկելու:
ու:
3) «Յովհաննէսը ձերբակալել տուած էր, շղթայել եւ բանտ
նետել»:
նետել»: Կ'ենթադրուի
Կ'ենթադրուի որ Յովհաննէս շուրջ մէկ ու կէս տարի
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բանտին մէջ մնաց: Հերովդէս կրցած էր բանտարկել ՅովհանՅովհաննէս Մկրտիչը, բայց չէր կրցած բանտարկել ճշմարտութեան
ձայնը: Այդ ձայնը շարունակեց հնչել իր ներսիդին եւ տանջել
զինք: Նոյն այդ ձայնն է որ այսօր կը շարունակէ հնչել
աշխարհի մէջ
մէջ ու աշխարհի դիմաց: Ճշմարտութեան բոլոր
քարոզիչները անմեռ ձայնն են Յովհաննէս Մկրտիչին: Մեղքը
յանդիմանող ու դիմակազերծող բոլոր ձայները` անմահ
ձայնն են Յովհաննէս Մկրտիչին: Ժամանակի ընթացքին լռեց
ձայնը Հերովդէսի, իսկ Յովհաննէս Մկրտիչի ձայնը մինչեւ
այսօր կը շարունակէ
շարունակէ հնչուն մնալ:
Դարերու ընթացքին, Յովհաննէս Մկրտիչ եղաւ ներշնչներշնչման աղբիւրը բոլոր ճշմարտախօսներուն. եղաւ մղիչ ոյժը
ճշմարտութեան բոլոր յայտարարիչներուն. եղաւ կամք ու ոգի
հրահրողը ճշմարտութեան բոլոր վկաներուն. եղաւ անդրաանդրանիկ նահատակը ճշմարտութեան բոլոր նահատակներուն.
նահատակներուն.
եղաւ բանտարկուող բայց չշիջող ձայնը բոլոր դարերու
քրիստոնեայ բանտարկեալներուն:
4) Ճշմարտութեան ձայնը լսել չսիրող հրեաները իրե´
իրե´նք
էին որ մատնած էին Յովհաննէս Մկրտիչը արիւնախանձ
Հերովդէսին ձեռքը: Յովհաննէս Մկրտիչի ձայնը` Հին
Կտակարանի մարգարէներուն
մարգարէներուն եւ անոնց մարգարէութեանց
ձայնն էր. ուստի զինք լռեցնելու համար` զինք բանտ նետելը`
Հին Կտակարանի մարգարէներուն ձայնը լռեցնելու ձախող
փորձ մըն էր: Որոգինէս կ'ըսէ. «Հրեաները Յովհաննէս

Մկրտիչը բանտարկել տալով`
տալով` կարծեցին որ պիտի կրնային
բանտարկել ու լռեցնել մարգարէներուն
մարգարէներուն ձայնը. նաեւ
կարծեցին, թէ Յիսուսը սպաննելով` յաջողած պիտի ըլլային
խափանելու մարգարէութիւնները»:
մարգարէութիւնները»:
5) «Մեր Օրէնքը թոյլ չի´
չի´ տար որ դուն եղբօրդ կինը
առնես»:
առնես»: Օրէնքը կ'արգիլէր որ մէկը ամուսնանար իր եղբօր

կնոջ հետ (Ղեւտացիս 18.16), բացի այն պարագային, եթէ
եթէ
եղբայրը մեռած ըլլար առանց զաւակներ ունենալու. բայց երբ
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Հերովդէս ամուսնացաւ իր եղբօր կնոջ` Հերովդիայի հետ,
եղբայրը ողջ էր եւ զաւակներ ալ ունէր:

«Մեր Օրէնքը թոյլ չի´
չի´ տար որ դուն եղբօրդ կինը առնես»:
առնես»:

Ասիկա Յովհաննէս Մկրտիչին
Մկրտիչին խօսքն էր ուղղուած անբարոյ
Հերովդէսին:
Հերովդէսին: Յովհաննէս Հերովդէսին ուղղած իր այս խօսքով,
ցոյց տուաւ թէ Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած
օրէնքներն ու պատուիրանները բոլոր դասակարգի մարդոց
համար են: Մարդիկ ինչ դիրքերու կամ աստիճաններու վրայ
ալ գտնուին, ինչ պաշտօններու եւ կարգերու վրայ ալ ըլլան`
ենթակայ
ենթակայ են Աստուծոյ օրէնքներուն ու պատուիրաններուն:
Թագաւորներ ու ծառաներ, իշխաններ ու իշխուածներ, դպիրդպիրներ ու արքեպիսկոպոսներ, աշխարհականներ ու եկեղեցաեկեղեցականներ, հարուստներ ու աղքատներ, գիտուններ ու
անգէտներ, սրբակենցաղներ ու մեղսալիցներ, խոնարհներ ու
հպարտներ,
հպարտներ, ազնուականներ ու ռամիկներ, մէկ խօսքով`
բոլո´
բոլո´ր մարդիկը, ունին աստուածային միեւնոյն օրէնքները,
պիտի դատուին միեւնոյն օրը եւ միեւնոյն Դատաւորին`
Քրիստոսի ձեռքով:
Բարձր դիրքերու վրայ գտնուիլը` մեզ զերծ չի պահեր
Աստուծոյ պատուիրաններուն գործադրութեան պարտաւոպարտաւորութենէն. ընդհակառակը, առաւել եւս մեզ պարտաւոր կը
դարձնեն զանոնք գործադրելու: Եթէ բարձր դիրքի վրայ
գտնուող անձ մը զանց ընէ Աստուծոյ խօսքին ու կամքին
գործադրութիւնը` իր պատիժը շատ աւելի խիստ պիտի ըլլայ,
քան պատիժը այն պատուիրանազանց անձին` որ հասարակ
մէկն է: Մարդիկ պիտի դատուին ո´
ո´չ միայն իրենց գործած
մեղքերուն համաձայն, այլ նաեւ իրենց ունեցած դիրքերուն ու
հանգամանքներուն համաձայն:
6) Երբ Յովհաննէս Հերովդէսին կ'ըսէ թէ Օրէնքը թոյլ չի´
չի´
տար որ ինք իր եղբօրը կինը առնէ,
առնէ, սա կը նշանակէ թէ
Յովհաննէս երբեք չփորձեց Հերովդէսի
Հերովդէսի կամ այլ մարդոց
հաճութիւնը շահիլ: Եթէ փորձէր կամ ուզէր անոր
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հաճութիւնը շահիլ` երբեք պիտի չյանդիմանէր զինք իր
եղբօրը կինը առած ըլլալուն համար: Հերովդէս կը փորձէր
Յովհաննէս Մկրտիչի հաճութիւնը շահիլ որովհետեւ
կ'ակնածէր անկէ, բայց Յովհաննէս երբեք չմտածեց անոր
հաճութիւնը շահիլ: Մարդոց հաճութիւնը շահիլ փորձելը`
մեզ կը դադրեցնէ Քրիստոսի ծառաները ըլլալէ (Գաղատացիս
1.10): Անոնք որոնք կը փորձեն մարդոց հաճութիւնը շահիլ`
կ'աշխատին ու կը գործեն միայն երբ զիրենք դիտող աչք կայ:
Օրինակ, ծառան երբ տեսնէ որ տէրը իրեն կը դիտէ` կը սկսի
ժրաջանօրէն աշխատիլ: Սպասուհին երբ տեսնէ որ տիկնոջ
աչքերը իր կողմը դարձեր են` կը սկսի արագարագ-արագ գործել:
Գործաւորը երբ նշմարէ որ իր վարպետը իրեն կը նայի`
անմիջապէս ձեռքը գործի մը կամ գործիքի մը կը նետէ: Այս
վերաբերմունքը սակայն, ծառայի ու գործաւորի
գործաւորի հոգի ունեցող
մարդոց յատուկ է: Այսպիսին պէտք չէ ըլլայ Քրիստոսի
հետեւորդը: Ան պէտք է ամէն ինչ ու ամէն գործ սրտանց
կատարէ թէկուզ իրեն նայող կամ զինք գնահատող չկայ:
Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Ձեր ծառայութիւնը ըրէք` ո´
ո´չ միայն

երբ հսկող աչք կայ ձեր վրայ, ինչպէս կ'ընեն անոնք` որոնք
մարդոց հաճութիւնը շահիլ կ'ուզեն, այլ` իբրեւ Քրիստոսի
ծառաներ, որոնք Աստուծոյ կամքը կը կատարեն սրտանց:
Ծառայեցէք յօժարակամ, ինչպէս պիտի ծառայէիք Տիրոջ, եւ
ո´չ` մարդոց: Գիտցէք, որ իւրաքանչիւր մարդ, ծառայ ըլլայ թէ
ազատ, իր ըրած բարիքին փոխարէնը
փոխարէնը Տիրոջմէ պիտի
ստանայ»
ստանայ» (Եփեսացիս
(Եփեսացիս 6.66.6-8):
7) Յովհաննէս Մկրտիչ ճշմարտութեան քարոզիչ էր: Ան
բոլորի´
բոլորի´ն քարոզեց ճշմարտութիւնը: Ան «Յորդանան գետին

եզերքը գտնուող բոլոր շրջանները երթալով` կը քարոզէր
ապաշխարել եւ մկրտուիլ, որպէսզի Աստուած մեղքերու
թողութիւն տայ
բոլո´ր
տայ» (Ղուկաս
(Ղուկաս 3.3): Յովհաննէս բոլո´
դասակարգի մարդիկը հրաւիրեց ապաշխարութեան, նոյնիսկ
Փարիսեցիներն ու Սադուկեցիները (Մատթէոս 3.73.7-10),
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մաքսաւորներն ու զինուորները (Ղուկաս 3.123.12-14): Իր այս
կեցուածքով ան սորվեցուց մեզի, թէ Աւետարանական
ճշմարտութեանց քարոզիչը պէտք
պէտք է բացայայտէ ճշմարճշմարտութիւնը իր ամբողջական մերկութեամբ` բոլոր դասակարգի
մարդոց: Կարելի չէ ծածկել ճշմարտութիւնը կամ ճշմարճշմարտութեան մէկ մասը: Կարելի չէ ծածկել ճշմարտութիւնը կարգ
մը մարդոցմէ` որոնցմէ կը «վախնանք»,
վախնանք», եւ բացայայտել
զանիկա այն մարդոց միայն` որոնցմէ
որոնցմէ չենք վախնար:
Ճշմարտութիւնը ծածկելը կը կործանէ մեզ ու մեր նմանը:
Աւելի լաւ է քարոզել ճշմարտութիւնը եւ «վիրաւորել»
վիրաւորել»
մարդիկը` անոնց հոգին փրկելու նպատակով, քան ծածկել
ճշմարտութիւնը եւ անոնց յաւիտենական կորստեան
պատճառ դառնալ:
Աւելի լաւ է որ քարոզիչը կորսնցնէ բարեկամութիւնը
անձի մը քան կորսնցնէ նոյնինքն անձը:

«Այս պատճառով Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի դէմ,
կ'ուզէր սպաննել զայն, բայց չէր կրնար, որովհետեւ Հերովդէս
կ'ակնածէր Յովհաննէսէն, քանի գիտէր որ Յովհաննէս
արդար եւ սուրբ մէկն էր ու կը պաշտպանէր զայն եւ
հաճոյքով
հաճոյքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը գործադրէր»
գործադրէր»

(Մարկոս 6.196.19-20):
1) Կը հաստատուի թէ Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի
դէմ եւ կ'ուզէր սպաննել զայն: Ոեւէ ոխակալ ու քինախնդիր
անձ` մարդասպան կը նկատուի, որովհետեւ եթէ առիթը
բացուի իրեն սպաննելու իր թշնամին` անմիջապէս
անմիջապէս կը
սպաննէ. ճիշդ ինչպէս երբ Հերովդիային առիթը բացուեցաւ
սպաննելու Յովհաննէս Մկրտիչը` իսկոյն եւ առանց
տատամսելու սպաննեց: Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն Յովհան
Մանդակունին` կ'ըսէ. «...Քինախնդիր
«...Քինախնդիր ոխակալը երբեք չի

դադրիր սպաննելէ: Ան մարդասպան է իր զբօսանքի
պահերուն,
պահերուն, որովհետեւ ընկերոջը հանդէպ ոխ ունի իր սրտին
մէջ. մարդասպան է նաեւ իր անկողինին մէջ, երբ մտաբերէ իր
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ընկերոջ դէմ իր ունեցած ոխը. քինախնդիր մարդը ամէն
վայրկեան մարդասպան է, տան մէջ, ճամբու վրայ, գիշեր ու
ցերեկ, որովհետեւ իր սրտին մէջ մնայուն կերպով նախանձի
ոխը ունի»
ունի»: Եթէ Մանդակունի Հայրապետը ժամանակակից
ըլլար Հերովդիային` պիտի ըսէր, որ մարդը կրնայ
մարդասպան ըլլալ ո´
ո´չ միայն «զբօսանքի պահերուն,
անկողինին մէջ, տան մէջ, ճամբու վրայ, գիշեր ու ցերեկ»,
ցերեկ», այլ
նաեւ տարեդարձի ժամանակ:
Հարց տուր դուն քեզի: Դուն ոխ ունի՞ս
ունի՞ս մէկու մը դէմ: Ոխը
քեզ մարդասպան եւ պոռնիկ Հերովդիայի շարքին կը դասէ:
Մէկը ցաւցուցած է քեզ եւ դուն անո՞ր համար ոխ ունիս անոր
դէմ. դուն ալ չե՞ս ցաւցուցած ուրիշներուն սիրտը, քու
մեղքերովդ չե՞ս ցաւցուցած Յիսուսի սիրտը, չե՞ս խոցոտած
երկնաւոր Հօրդ սիրտը, չե՞ս տրտմեցուցած Սուրբ Հոգին:
Կ'ուզե՞ս որ Յիսուս վրէժխնդիր ըլլայ քեզմէ: Կ'ուզե՞ս որ
Աստուած ոխ պահէ քեզի դէմ:
2) «Բայց չէր կրնար»:
ո´չ թէ չէր ուզեր
կրնար»: Հերովդիա ո´
սպաննել Հերովդէսը, այլ` «չէր կրնար»
կրնար» սպաննել: Այսօր
աշխարհի մարդիկը ո´
ո´չ թէ չեն ուզեր սպաննել Աստուծոյ
մարդիկը,
մարդիկը, այլ չեն կրնար, բացի եթէ Աստուած թոյլ տայ: Կան
շատ ոխակալներ ու քինախնդիրներ որոնք կ'ուզեն վրէժ
լուծել իրենց հակառակորդներէն, բայց չեն կրնար,
պարզապէս որովհետեւ առիթը չունին, կամ բանտէն կը
վախնան: Պահ մեր երեւակայէ, սիրելի´
սիրելի´ ընթերցող, թէ քանի՜
անգամ դուն
դուն եւ ես կրնայինք սպաննուած ըլլալ մեզ չսիրող,
մեզ ատող ու մեզի նախանձող մարդոց կողմէ, եթէ երբեք
Աստուծոյ պաշտպանութիւնը չըլլար, եւ եթէ երբեք
ձերբակալուելու ու բանտ նետուելու վախը չըլլար:
3)«Որովհետեւ Հերովդէս կ'ակնածէր Յովհաննէսէն,
Յովհաննէսէն, քանի
գիտէր որ Յովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն էր»
էր»: Յովհաննէս
իր ապրած արդար ու սուրբ կեանքով կրցած էր շահիլ
նոյնիսկ Հերովդէսի պէս մեղսասէր ու պոռնկամիտ անձի մը
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ակնածանքն ու յարգանքը: Մենք կրնա՞նք Յովհաննէսի նման
ապրիլ այնպիսի մաքուր կեանք մը` որ անմաքուր մարդիկն
անգամ ստիպուած զգան մեզ յարգելու: Կրնա՞նք ապրիլ
այնպիսի կեանք մը եւ ունենալ այնպիսի կենցաղակերպ մը`
որ պարտադրենք մարդոց որ յարգեն մեզ: Մարդուն ունեցած
դիրքն ու հանգամանքը չեն որ զինք յարգանքի արժանի կը
դարձնեն, այլ` անոր ունեցած ազնուութիւնը, մաքուր նկարանկարագիրը համեստութիւնը,
համեստութիւնը, խոնարհութիւնն
խոնարհութիւնն ու հեզութիւնը:
4) «Յովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն էր»
էր»: Յովհաննէսին
համար գործածուած «արդար»
արդար» եւ «սուրբ»
սուրբ» յատկանիշները
պատահական բառեր չեն: Հին Կտակարանէն գիտենք, թէ
ոեւէ բան որ կը սրբուէր ու Աստուծոյ կը յատկացուէր` սուրբ
կը նկատուէր ու սուրբ կը կոչուէր: Յովհաննէս Մկրտիչ
կոչուած է սուրբ, որովհետեւ ան տակաւին չծնած` Սուրբ
Հոգիով լեցուեցաւ ու սրբուեցաւ եւ Աստուծոյ յատկացուեցաւ
(Ղուկաս 1.151.15-17): Դարձեալ, Հին Կտակարանէն գիտենք, թէ
ոեւէ անձ որ կը նուիրուէր Աստուծոյ կամքին կատարման եւ
կը ջանար Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքը յայտնել մարդոց իր ամբողամբողջական ճշմարտութեամբը` արդար կը կոչուէր: Յովհաննէս
Մկրտիչ կոչուած է արդար, որովհետեւ ան ոչ միայն
Աստուծոյ կամքը կատարողն էր, այլ նաեւ` Աստուծոյ կամքին
բացայայտիչն էր մարդկութեան:
Տակաւին, Յովհաննէս Մկրտիչ սուրբ կը կոչուի` որովհե
որովհեովհետեւ կը զզուէր մեղքէն, եւ արդար կը կոչուի` որովհետեւ կը
յանդիմանէր մեղքը: Այս իմաստով, սրբութիւնը կը պահանջէ
որ զզուինք մեղքէն, իսկ արդարութիւնը կը պահանջէ որ
յանդիմանենք մեղքը: Յովհաննէս Մկրտիչ սուրբ էր, բայց
կրնար արդար չըլլալ եթէ երբեք չյանդիմանէր Հերովդէսը
Հերովդէսը իր
Փիլիպպոս եղբօրը կինը առած ըլլալուն համար: Արդար
պիտի չկոչուէր Յովհաննէս եթէ երբեք հասարակ ժողովուրդը
ապաշխարութեան հրաւիրէր, եւ սակայն ապաշխարութեան
նոյն հրաւէրը չուղղէր թագաւորին ու բոլոր պալատականպալատական660

ներուն: Գալով մեզի, մենք զմեզ կրնանք սուրբ ընել,
ընել, այսինքն`
սրբել մեղքէն, հեռու պահել անօրէնութենէն, եւ մեր սիրտն ու
կեանքը յատկացնել Աստուծոյ, բայց արդար չենք համարուիր,
եթէ երբեք ճիգ չենք թափեր մարդիկը առաջնորդելու
Քրիստոսի արդարութեան, այսինքն` Քրիստոսով իրենց
մեղքերէն սրբուելու եւ արդարանալու:
5) «Կը պաշտպանէր զայն»:
զայն»: Հերովդէս ի՞նչ ձեւով կամ ի՞նչ
իմաստով կը պաշտպանէր Յովհաննէսը: Կարգ մը մեկնիչներ
կը խորհին որ Հերովդէս կը պաշտպանէր Յովհաննէսը
ընդդէմ զինք ատող ու հալածող Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի
ուսուցիչներուն: Ուրիշներ կը խորհին, թէ Հերովդէս
համաձայն էր Յովհաննէսի շատ մը ուսուցումներուն, եւ այդ
համաձայն ըլլալը կը դիտեն որպէս պաշտպանութիւն
Յովհաննէսի: Մենք կը պաշտպանե՞նք Աստուծոյ խօսքին
քարոզիչները, թէ` մենք է որ զիրենք կը վարկաբեկենք:
6) «Հաճոյքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը
գործադրէր»:
գործադրէր»: Հերովդէս սկսած էր հաճոյք ստանալ Յովհաննէս
Մկրտիչին խօսքերէն, եւ սա կը պարզէ թէ ան իր սրտին մէկ
անկիւնը ծարաւ ու հետաքրքրութիւն ունէր ճշմարտութեան
հանդէպ: Ամենէն չար մարդն անգամ իր սրտին մէջ ծարաւ
ունի ճշմարտութեան հանդէպ: Կը բաւէ հրահրել անոր սրտի
ծարաւն ու հոգիի պապակը, եւ ահա ան պիտի սկսի
հաճոյքով լսել Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը:
7) «Եւ շատ բան կը գործադրէր»:
ո´չ միայն
գործադրէր»: Հերովդէս ո´
հաճոյքով կը լսէր Յովհաննէսի խօսքերը, այլեւ` անկէ լսած
խօսքերէն «շատ բան կը գործադրէր»:
գործադրէր»: Դժբախտութիւն է որ
Հերովդէս բաւական մօտենալէ ետք ճշմարտութեան` չկրցաւ
զայն ամբողջապէս ընդգրկել: Ցաւալի է որ ան Յովհաննէսի
խօսքերէն շատ բան գործադրելէ ետք` յանկարծ կը հրաժարի
անոնց գործադրութենէն: Հերովդէս մօտեցաւ դրախտի
դուռին, բայց զայն բանալով ներս չմտաւ: Որքա՜ն օրհնութիւն
պիտի դառնար Հերովդէս զինք յաջորդող
յաջորդող բոլոր դարերու
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բոլոր մարդոց, եթէ երբեք ճշմարիտ դարձ ու կատարեալ
ապաշխարութիւն ապրէր: Պատմութեան մէջ միշտ ալ շատ
եղած է թիւը Հերովդէսներուն. այսօր ալ Հերովդէսներուն թիւը
շատ է. այլ խօսքով, թիւը անոնց` որոնք երկինքի շուրջ կը
դառնան բայց հոն չեն մտներ. որոնք
որոնք դրախտի դուռը կը
բաղխեն, բայց չեն սպասեր անոր բացուելուն. որոնք
Հերովդէսի նման հաճոյք կը ստանան Աստուծոյ խօսքերուն
քարոզութենէն, բայց անոնց մէկ մասը միայն կը գործադրեն.
որոնք կը սկսին քալել ճշմարտութեան ճամբայէն, բայց
շուտով նահանջ կ'արձանագրեն երբ այդ
այդ ճամբուն վրայ
խոցոտիչ փուշերու հանդիպին:
8) «Շատ բան կը գործադրէր»:
գործադրէր»: Հերովդէս Յովհաննէսի
խօսքերէն «շատ բան կը գործադրէր»,
ո´չ ամէն բան:
գործադրէր», բայց ո´
Կարծէք Հերովդէս կը գործադրէր Յովհաննէսի խօսքերը, բայց
երբ խօսքը կը վերաբերէր իր եղբօր կնոջ հետ չամուսնանալու
մասին` չէր հնազանդեր անոր: Այսօրուան հաւատացեալնեհաւատացեալները նաեւ Տիրոջ խօսքերէն շատ բան կը գործադրեն, բայց ոչ
ամէն բան. կը գործադրեն միայն այն խօսքերը որոնք իրենց
անձնական գործին, հաճոյքին ու ծրագիրին չեն հակասեր:
9) Բացայայտ է, հետեւաբար, որ Հերովդէս «հաճոյքով կը
լսէր Յովհաննէսի խօսքերը»
խօսքերը» այնքան ատեն որ ան չէր
յանդիմաներ զինք իր Փիլիպպոս եղբօրը կինը առած ըլլալուն
համար, բայց երբ Յովհաննէս սկսաւ զինք յանդիմանել եւ իր
ըրածը հակաօրինական յայտարարել, Հերովդէս սկսաւ
հաճոյք չստանալ անոր խօսքերէն, եւ նոյնիսկ սկսաւ անոր
ձայնը լռեցնելու
լռեցնելու մասին մտածել: Մենք ալ արդեօք Հերովդէսի
նման հաճոյքով չե՞նք լսեր Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները
այնքան ատեն երբ անոնք մեզի հաճելի թուացող ու մեզ
հաճոյացնող նիւթերու մասին կը խօսին: Մենք ալ չե՞նք
ախորժիր այն մարդոցմէ որոնք մեզի ախորժելի եղող
նիւթերու մասին
մասին կը խօսին: Չե՞նք սիրեր այն քարոզիչները
որոնք մեր սիրած նիւթերուն մասին եւ մեր սիրածին պէս կը
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խօսին մեզի: Վստահաբար: Բայց ի՞նչպէս կը վերաբերինք
անոնց հանդէպ երբ սկսին յանդիմանել մեր կեանքին մէջ
գոյութիւն ունեցող մեղք մը: Ի՞նչ դիրք կը բռնենք անոնց
հանդէպ
երբ
սկսին
դիմակազերծել
մեր
գործած
անօրէնութիւնները:

«Եւ Հերովդիայի համար յարմար առիթը եկաւ: Հերովդէս
իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք մը սարքեց իր
նախարարներուն, հազարապետներուն եւ Գալիլեայի երեւեերեւելիներուն համար»
(Մարկոս 6.21):
համար» (Մարկոս
1) Հերովդիա ճիշդ յարմար առիթը
առիթը կը փնտռէր
սպաննելու համար Յովհաննէսը, եւ ահա «յարմար առիթը
եկաւ»:
եկաւ»: Չարը,
Չարը, հարուածելու համար Աստուծոյ զաւակները`
յարմար առիթ կը փնտռէ ու յարմար առիթի կը սպասէ:
Սատանան պատահականօրէն չի յարձա
յարձակիր եւ ո´
ո´չ ալ
պատահական յարձակումներու կ'ենթարկէ մեզ: Ան
կազմակերպուած
կազմակերպուած կերպով կ'աշխատի:
2) Հերովդէս իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք
սարքեց ի պատիւ իր նախարարներուն, հազարապետներուն
եւ Գալիլեայի երեւելիներուն համար: Մենք եթէ ուզենք
խնճոյք մը սարքել` որո՞նց կը հրաւիրենք: Քաջութիւնը
ունենանք խոստովանելու, թէ մենք մեր սարքած ոեւէ մէկ
խնճոյքին չենք հրաւիրեր «աղքատներն ու խեղանդամները,
կաղերն ու կոյրերը»,
կոյրերը», ինչ որ Տէրը պատուիրեց մեզի ընել
(Ղուկաս 14.13):
3) Հերովդէսի բարեկամները` նախարարներ, հազարահազարամե´
´ր
պետներ ու երեւելի անձնաւորութիւններ էին: Որո՞նք են մե
բարեկամները: Որո՞նց բարեկամ կը նկատենք մենք. մեծ
պաշտօններու վրայ գտնուողնե՞րը, թէ` խոնարհ ու համեստ
կարգի մարդիկը: Մեզի դրամ տուող հարուստնե՞րը, թէ`
դրամի կարիքը ունեցող չքաւորները: Բոլորս ալ գիտենք որ
ընդհանրապէս, անգութ մարդոց բարեկամները` անգութ
կ'ըլլան. գող մարդոց բարեկամները`
բարեկամները` գող կ'ըլլան. ստախօս
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մարդոց բարեկամները` ստախօս կ'ըլլան. բամբասող մարդոց
բարեկամները` բամբասող կ'ըլլան. աղտոտ մարդոց բարեբարեկամները` աղտոտ կ'ըլլան. առաքինի մարդոց բարեկամնեբարեկամները` առաքինի կ'ըլլան. մաքուր մարդոց բարեկամները` մամաքուր կ'ըլլան: Ասիկա գիտնալէ ետք, զգո´
զգո´յշ ըլլանք թէ ո՞վ
կ'ընտրենք իբրեւ բարեկամ, որովհետեւ ատիկա մեր ո´
ո´վ
ըլլալը ցոյց պիտի տայ:
4) Հերովդէսի
Հերովդէսի ծննդեան տարեդարձին առիթով կերուխում
ու պար եղաւ: Արդեօք այսօրուան հաւատացեալները երբ
տարեդարձի, պսակի, մկրտութեան, կաղանդի, կամ ոեւէ
առիթով խրախճանք
խրախճանք սարքեն, խրախճանքի ժամանակ միայն
կերուխո՞ւմ կ'ընեն, միայն կը պարե՞ն: Քրիստոս ոեւէ ձեւով
ներկայ կ'ըլլա՞յ հաւատացեալներու սարքած խնճոյքներուն:
Հաւատացեալներու սարքած խնճոյքը ինչո՞վ կը տարբերի
աշխարհիկ մարդոց սարքած խնճոյքներէն: Մէկը կրնայ ըսել`
«ամէն ինչ իր
իր տեղը ունի»,
ունի», կամ` «ամէն ինչ իր ժամանակը
ունի»
ունի»: Արդեօ՞ք տուեալ խօսքով ըսել կ'ուզուի թէ մեր
խրախճանքներուն մէջ տեղ ու ժամանակ չունի Քրիստոսը:
Կամ արդեօք անյարմա՞ր է Քրիստոսը հրաւիրել մեր
խնճոյքներուն: Եթէ անյարմար ըլլար, Քրիստոս պիտի
չերթար Գալիլեայի Կանա քաղաքին
քաղաքին մէջ տեղի ունեցող
հարսանիքին: Եւ դեռ, եթէ Քրիստոս ներկայ չըլլայ մեր
խրախճանքներուն` ո՞վ պիտի օրհնէ սեղանը, ո՞վ պիտի
օրհնէ ներկաները. կամ արդեօք Յիսուսի անունով սեղանը
օրհնելէ ետք` զինք երկի՞նք պիտի առաքենք: Եթէ Քրիստոս
ներկայ չըլլայ ծննդեան տարեդարձի մը` ո՞վ պիտի օրհնէ
մանուկը, կամ անձը որուն տարեդարձը կը տօնուի: Եթէ
Քրիստոս ներկայ չըլլայ պսակի առիթով սարքուած խրախխրախճանքին` ո՞վ պիտի օրհնէ նորահիմն տունը, ո՞վ պիտի օրհնէ
նորապսակ զոյգին ապագան: Պիտի ըսէք, որ եկեղեցւոյ մէջ
արդէն անոնք օրհնուեցա՞ն: Ճի´
Ճի´շդ էք,
էք, անոնք օրհնուեցան.
բայց գիտէ՞ք որ եկեղեցւոյ սուրբ արարողութենէն ետք երբ
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պսակուողները եւ անոնց պարագաները պարելու կ'երթան`
ամէն օրհնութիւն կը խափանուի: Սուրբ հայրեր կ'ըսեն, որ
պսակէն ետք պարողները` չար ոգիներու հետ է որ կը
պարեն: Վստահաբար խօսքը լուրջ, զուսպ
զուսպ ու ծանր պարի
մասին չէ: Սուրբ Ամբրոսիոս խօսելով ժուժկալութեան
սահմաններէն դուրս եկած խնճոյքներուն մասին` կ'ըսէ.

«Կտրուեցաւ Քրիստոսի նախակարապետին` Յովհաննէս
Մկրտիչին գլուխը պարողի մը փափաքով, եւ այդ ձեւով,
պարը դարձաւ դիւային ցանկայարոյց այն իրականութիւնը
իրականութիւնը
որ աւելի գէշ է քան դիւային վնասակար բարկութիւնը»:
բարկութիւնը»:
«Հերովդիայի աղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ պարել. ասիասիկա Հերովդէսի եւ իր հիւրերուն հաճելի թուեցաւ»
(Մարկոս
թուեցաւ» (Մարկոս
6.22):
1) «Աղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ պարել»:
պարել»: Աղջկան
պարելը նախապէս ծրագրուած էր: Եթէ ծրագրուած չըլլար`
չըլլար`
չէր կրնար ներս մտնել եւ պարել թագաւորին եւ անոր
հիւրերուն ներկայութեան. եթէ ինքնակոչ կերպով ներս
մտնէր ու պարէր` կրնար աքսորուիլ կամ նոյնիսկ մահուան
դատապարտուիլ: Չար մարդիկ յաճախ կանխածրագրուած
կերպով կ'աշխատին եւ կանխածրագրուած կերպով իրենց
չարագործութիւնները
չարագործութիւնները կը կատարեն:
2) «Ասիկա Հերովդէսի եւ իր հիւրերուն հաճելի թուեցաւ»:
թուեցաւ»:
Մեղքը միշտ հաճելի կը թուի` մեղքի կեանքը սիրողներուն
համար: Մարմնասէր մարդը` կը սիրէ դիւային պարերը:
«Հաճելի թուեցաւ»:
ի´նչ բանէ հաճոյք
թուեցաւ»: Զգոյշ ըլլանք թէ մենք ի´
կ'առնենք. եթէ աշխարհային երեւոյթներէ
երեւոյթներէ հաճոյք կ'առնենք`
կը նշանակէ թէ մեր սիրտը աշխարհին կապուած է:
3) Հերովդէս ուզեց իր տարեդարձին առիթով կերուխուկերուխումով եւ պարով յագեցնել այն ծարաւը որ գոյութիւն ունէր իր
հոգիին մէջ, ուզեց լեցնել այն դատարկութիւնը որ կար իր
սրտին մէջ, ուզեց փարատել այն խռովութիւնը որ կար իր
մտքին մէջ: Աշխարհ սակայն չի կրնար լեցնել մեր ներսիդին
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գտնուող դատարկութիւնը, չի կրնար յագեցնել մեր հոգեկան
ծարաւը: Մեր հոգիներուն Փրկիչը միայն կրնայ մեր հոգիները
կշտացնել: Երկինքը լեցնողը միայն կրնայ երկինքի համար
ստեղծուած մեր սիրտերը
սիրտերը լիացնել:
4) Հերովդէս կապուեցաւ աշխարհի ժամանակաւոր
հաճոյքներուն, եւ ինքն ալ ժամանակին հետ անցաւ, իսկ
Յովհաննէս Մկրտիչ կապուեցաւ յաւիտենական ճշմարտուճշմարտութեան, եւ անցաւ դէպի ճշմարիտ յաւիտենականութիւնը:
Աշխարհ ժամանակաւոր է: Ժամանակ պիտի գայ երբ
աշխարհը պիտի այրի
այրի (Բ.Պետրոս 3.10): Ան որ իր սիրտը
աշխարհին կը կապէ՝ ի´
ի´նքն ալ աշխարհին հետ պիտի այրի,
իսկ ան որ իր սիրտը Յիսուսին կը կապէ՝ յաւիտեա´
յաւիտեա´ն պիտի
ապրի, ինչպէս Յիսուս ի´
ի´նք, յաւիտեա´
յաւիտեա´ն կ’
կ’ապրի:
5) Հերովդէս թագաւորը կամովին խաբուեցաւ աղջկան
պարէն: Թոյլ տուաւ որ հաճելի զգացումները զինք պատեն:
Ան ստուերը ընդունեց իբրեւ իրականութիւն, տգեղը` իբրեւ
գեղեցկութիւն, ոչնչութիւնը` իբրեւ մեծութիւն, չարը` իբրեւ
բարի: Ան սիրեց այս ստուերոտ կեանքը եւ բնաւ չմտածեց
մահէն անդին գտնուող լուսաշող կեանքին մասին: Այս
կեանքը որքան ալ գեղեցիկ ու փառաւոր ըլլայ, կատարեալ
խաւար մըն է համեմատաբար մեզի համար վերապահուած
այն կեանքին հետ որ Քրիստոսով պիտի յայտնուի:
Բարսեղ Վրդ. Մաշկեւորցին
Մաշկեւորցին կ'ըսէ. «Խորքին մէջ ստուեր է

այս կեանքը եւ ո´
ո´չ փառք. ինչպէս որ մէկը որքան ալ սոված
ըլլայ, բորբոսած հաց մը տեսնելով,
տեսնելով, ձեռքը չ'երկարեր զայն
ուտելու համար, մենք եւս անցաւոր խորհուրդներու եւ
ստուերի ետեւէ չերթանք. մանաւանդ` ո´
ո´չ մեծութեան, ո´
ո´չ
ցանկութեան, ո´
ո´չ փափկութեան եւ ո´
ո´չ ալ ուրիշ բաներու,
որովհետեւ անգոյ բաներու ետեւէ վազելը մոլեգնած եւ յիմար
մարդոց գործ է»:
է»:
«Ուստի թագաւորը
թագաւորը աղջկան ըսաւ.
- Ի´նչ որ ուզես ինձմէ` պիտի տամ քեզի:
666

Բազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէր` ըսելով.
- Ի´նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի տամ քեզի, մինչեւ իսկ
թագաւորութեանս կէսը»
(Մարկոս 6.226.22-23):
կէսը» (Մարկոս

1) Հերովդէս թագաւորը գերուելէ ու ստրկացուելէ ետք
աղջկան պարով, երդում
երդում ըրաւ անոր` իր ուզածն ու խնդրածը
շնորհելու իրեն, նոյնիսկ եթէ իրմէ ուզուածը կամ խնդրուածը
իր թագաւորութեան կէսը ըլլար: Սա կը պարզէ, թէ երբ
անհատ մը դառնայ ստրուկ մեղքին, պատրաստ կ'ըլլայ ամէն
ինչ տալու միայն թէ չկորսնցնէ մեղքին առթած ժամանաժամանակաւոր հաճոյքը: Աղջիկը
Աղջիկը պարով մը կրնար խլել Հերովդէսին
ձեռքէն իր թագաւորութեան կէսը: Ասիկա մեղքին գործն է:
Մեղքը կը խլէ մեր ձեռքէն ամէն ինչ: Անառակ որդին երբ
հեռացաւ իր հօրմէն ու ընտրեց մեղքի ճամբան` ամէն ինչ
կորսնցուց ու սովի մատնուեցաւ: Ադամ ու Եւա երբ
մեղանչեցին` կորսնցուցին
կորսնցուցին դրախտն ու անոր հանգիստը, այլ
խօսքով` զԱստուած եւ անոր մտերմութիւնը: Պայման չէ որ
մեղքը միայն մեր նիւթականը կորսնցնէ: Կրնայ կորսնցնել
մեր
ունեցած
բոլոր պարգեւներն
ու
շնորհքները,
աստուածատուր մեր ձիրքերն ու կարողութիւնները, մեր
սրտի բարի փափաքներն ու ցանկութիւնները,
ցանկութիւնները, մեր հոգեկան
անդորրութիւնը,
մեր
մտքի
խաղաղութիւնն
ու
յստակատեսութիւնը: Տակաւին, երբ Հերովդէսի նման
յանձնուինք մեղքին, կը կորսնցնենք մեր երկնաւոր Հօր հետ
մեր յարաբերութիւնը, Քրիստոսի հետ մեր մտերմութիւնը,
Սուրբ Հոգիին հետ մեր հաղորդակցութիւնը. կը կորսնցնենք
աղօթելու կրակն ու տրամադրութիւնը, ներելու զօրութիւնն ու
կամեցողութիւնը, մարդոց օգնելու եւ բարեգործելու
պատրաստակամութիւնը: Մէկ խօսքով, մեղքին անձնատուր
եղող մարդուն մէջ կը թառամին առաքինութեանց բոլոր
ծաղիկները, եւ կը շիջին մարդոց հանդէպ մեր ունեցած
ունեցած բոլոր
բարի ու Աստուածահաճոյ տրամադրութիւնները:
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2) Հերովդէսի մէջ մարմինի ցանկութիւնը անսանձելի էր:
Ան իր մարմինի ցանկութիւնը գոհացնելու համար` կրնար իր
թագաւորութեան կէսը կորսնցնել: Սուրբ հայրերէն`
Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ. «Հերովդէս դարձած էր ստրուկը իր

մարմինի ցանկութեան. այնքան` որ իր թագաւորութիւնը
տուաւ պարի մը փոխարէն»:
փոխարէն»: Արդ, ինչպէս Հերովդէս իր

մարմինի ցանկութեան պատճառով պիտի կորսնցնէր իր
թագաւորութեան կէսը, նոյնպէս ալ, բոլոր անոնք որոնք կը
հետեւին իրենց մարմիններու ցանկութեան` պիտի
կորսնցնեն Աստուծոյ թագաւորութիւնը:
Իր մարմինին ու անոր կիրքերուն ու ցանկութիւններուն
չյաղթող մարդը` չի կրնար ժառանգութիւն ունենալ Տիրոջ
թագաւորութեան մէջ: Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն 1212-րդ դարու
նշանաւոր Վարդապետ` Սարգիս Շնորհալի, խօսելով
մարմինի ցանկութեան եւ զայն յաղթահարելու կերպին
մասին` կ'ըսէ. «Չերկրպագենք ախտերու գարշութեան եւ

խոզերու նման տիղմի մէջ չթաւալինք, այլ արիանանք
հոգեւոր պատերազմի մէջ: Մարենք մեր մէջ ցանկութեան
բոցը որ Բաբելոնի բոցէն աւելի կը տոչորէ մեր հոգին. կը
յաջողինք այս ընել, եթէ երբեք ժուժկալութեամբ ապրինք, եւ
եթէ յաճախ աղօթենք եւ պարկեշտութեամբ պահք պահենք,
ողբով ու արցունքով անցնենք մեր ժամանակը եւ ողջախոհ
ըլլանք, եւ եթէ սանձ դնենք մեր անդամներուն, դռներ` մեր
զգայութեանց, եւ մեռցնենք երկրաւոր անդամները երկրի
վրայ: Այս բաները ընելով, կը մարի մեր մէջ ցանկութեան
ցանկութեան բոցը
եւ կը յաղթենք մարմինի կիրքերուն»:
կիրքերուն»:
3) «Բազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէր»:
Երդում»ի
կ'ընէր»: «Երդում
«Երդում»
մասին խօսած եմ 2626-րդ համարի բացատրութեան առաջին
կէտին մէջ: Հոս կ'ուզեմ միայն ըսել, թէ երդում ընելը կամ
ուխտ կատարելը յաճախ Սատանային կողմէ լարուած եւ մեր
առջեւ դրուած
դրուած որոգայթ մըն է: Սատանան լարեց այդ
որոգայթը Հերովդէսի առջեւ եւ Հերովդէս ինկաւ անոր մէջ:
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Սողոմոն կ'ըսէ. «Անխորհրդաբար բան մը նուիրելը եւ ուխտ

ընելէն

ետքը

անդրադառնալը,

մարդուն

որոգայթ

են»
են»

(Առակաց 20.25): Այս բառերը կարծէք ճիշդ Հերովդէսի համար
գրուած ըլլային,
ըլլային, որովհետեւ Հերովդէս ինքն ալ անխորհրդա
անխորհրդանխորհրդաբար բան մը նուիրելու
նուիրելու համար երդում կամ ուխտ ըրաւ, եւ
ատիկա իրեն համար որոգայթ եղաւ, որմէ չկրցաւ ազատիլ:
Մեր Տէրը շատ լաւ գիտէ որ երդում ընելը Սատանային
որոգայթներէն է, ահա թէ ինչու, պատուիրեց մեզի բնաւ
երդում չընել, այլ
այլ այնպէս ընել` որ մեր Այոն Այո ըլլայ եւ մեր
Ոչը` Ոչ (Մատթէոս 5.34,37):
«Այոն` Այո ըլլայ»
ըլլայ» բացատրութեամբ կը հասկնանք, թէ
բան մը որ կրնանք եւ կ'ուզենք ընել` ընե´
ընե´նք, առանց զանիկա
կատարելու համար երդում ընելու պարտաւորութեան տակ
ձգելու մեր անձերը, իսկ «Ոչը Ոչ ըլլայ
ըլլայ»
լլայ» բացատրութեամբ կը
հասկնանք, թէ բան մը որ չենք կրնար եւ չենք ուզեր ընել`
չընե´
չընե´նք, առանց զանիկա չընելու կամ ընել չկարենալու
համար երդում ընելու պարտաւորութեան տակ ձգելու մեր
անձերը:

Աղջիկը դուրս ելաւ եւ մօրը հարցուց.
- Ի՞նչ ուզեմ:
Մայրը ըսաւ.
- Յովհաննէս
Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը:
Աղջիկը աճապարանքով ներս մտաւ թագաւորին մօտ եւ
ըսաւ անոր.
- Կ'ուզեմ որ հիմա անմիջապէս ափսէի մը վրայ
Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը տաս ինծի»
(Մարկոս 6.24
6.2424-25):
ինծի» (Մարկոս

1) Ահաւասիկ մայր մը` որ իր ձեռքերով յաւերժապէս
կորսնցուց իր աղջիկը: Մայր մը` որ իր ձեռքերով
ձեռքերով իր աղջկան
դիմաց բացաւ դժոխքին դուռը: Մայր մը` որ ծնունդ տուաւ իր
աղջկան ժամանակին մէջ, բայց յաւիտենական դատապարդատապարտութեան համար:
համար: Մայր մը` որ սպաննեց իր աղջկան
աղջկան հոգին
եւ զինք ալ մարդասպան դարձուց: Յովհան Ոսկեբերան ՀայՀայ669

րապետը կ'ըսէ. «Այն ծնողները որոնք իրենց
իրենց անտարբերուանտարբերու-

թեամբ կը սպաննեն իրենց
իրենց զաւակներուն հոգիները, պէտք է
գիտնան որ իրենք մարդասպան զաւակներ կը մեծցնեն, քանի
անոնք եւս իրենց կարգին օր մը պիտի սպաննեն հոգիները
իրենց զաւակներուն»:
զաւակներուն»:

2) Հերովդիա սխալ խրատ տուաւ իր աղջկան ու զինք
մարդասպան դարձուց: Սխալ օրինակ եղաւ անոր ու քանդեց
զինք: Բոլոր այն մայրերը որոնք սխալ խրատներ կու տան
իրենց զաւակներուն` Հերովդիայի խումբին մաս կը կազմեն:
Բոլոր այն մայրերը որոնք կեանքի սխալ օրինակ կ'ըլլան
իրենց զաւակներուն` զաւակասպան Հերովդիաներ են: Բոլոր
այն մայրերը որոնք իրենց զաւակներուն «բարօրութեան»
բարօրութեան» ու
«յաջողութեան»
յաջողութեան» համար կը դիմեն բախտագուշակներու,
կախարդներու, շէխերու, դիւական թուղթ ընողներու`
Հերովդիայի մարդասպան ընտանիքին մաս կը կազմեն:
3) Ի՞նչ կը կարծէք. եթէ աղջիկը Յովհաննէսի գլուխը
ուզելու փոխարէն` Հերովդէսի թագաւորութեան
թագաւորութեան կէսը ուզէր,
Հերովդէս պիտի տա՞
տա՞ր անոր: Ո´չ: Ի՞նչպէս կրնար իր
թագաւորութեան կէսը անոր տալ, երբ իր հայրը բռնի ուժով
ձեռք ձգած էր թագաւորութիւնը, եւ երբ իր ամբողջ
ապահովութիւնը իր ունեցած թագաւորութեան մէջ կը
տեսնէր: Ի՞նչպէս կրնար իր թագաւորութեան կէսը անոր տալ,
երբ ինք Հռոմէական կառավարութեան ու անոր կայսրին
հրամանով էր որ կը տիրէր եւ ինք ու իր թագաւորութիւնը
կայսրին իշխանութեան ու հրահանգներուն ենթակայ էր:
Հեղինակ մը կ'ըսէ. «Եթէ պարող աղջիկը Յովհաննէսի

գլուխը ուզելու փոխարէն` Հերովդէսի թագաւորութեան կէսը
կէսը
ուզէր, հաւանաբար Հերովդէս իր երդումը զանց ընելու կերպ
մը գտնէր, եւ կամ` եղբօր կինը իր աղջկան հետ միասին
պալատէն վտարելու ձեւ մը կամ պատճառ գտնէր»:
գտնէր»:

4) Աղջկան կործանման պատճառը Հերովդիան էր:
Հերովդիան կը ներկայացնէ մեղքը, զոր կը փորձէ իր
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ճիրաններուն մէջ առնել մարդ արարածը: Ամէն մարդ կրնայ
իր կեանքին մէջ Հերովդիա մը, այսինքն` մեղք մը ունենալ, որ
կը փորձէ զինք կուլ տալ, քանդել, ստրկացնել ու
թշուառացնել: Քննե´
Քննե´նք մեր անձերը: Եթէ մեր կեանքին մէջ
կան Հերովդիաներ, այսինքն` մեղքեր զորս կը սիրենք եւ
որոնցմէ հաճոյք կը ստանանք` հեռացնենք զանոնք մեզմէ,
որպէսզի մեզ ինքնասպան եւ մարդասպան չդարձնեն: Մեղքը
կը սպաննէ մարդուն հոգին: Մէկը որ թոյլ կու տայ որ մեղքը
սպաննէ զինք, իր կարգին կրնայ ուրիշներու հոգեւոր
մահուան պատճառ դառնալ. ահա թէ ինչու մեղքին
անձնատուր եղողը կոչեցի`
կոչեցի` ինքնասպան եւ մարդասպան:
5) Հերովդիան նախընտրեց Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը
ունենալ, քան Հերովդէսի թագաւորութեան կէսը: Արդարեւ,
իրաւունք ունէր, որովհետեւ Յովհաննէս Մկրտիչի ո´
ո´չ թէ
գլուխը, այլ անոր
անոր գլուխի մէկ մազի թելն
թելն անգամ աւելի
կ'արժէր քան Հերովդէսի ամբողջ թագաւորութիւնը: Այո´,
Այո´,
Աստուծոյ համար իր ամէն մէկ զաւակը աւելի արժէք ունի
քան աշխարհը ամբողջ իր բոլոր հարստութիւններով: Բայց
նոյնը պէտք է ըլլայ Աստուծոյ զաւակներուն համար:
Աստուծոյ զաւակներուն համար եւս Աստուած աւելի
գերադաս
գերադաս ու նախընտրելի պէտք է ըլլայ քան համայն
համայն
աշխարհը` իր համայն բովանդակութեամբ ու լիութեամբ:

«Թագաւորը շատ տխրեցաւ, բայց չկրցաւ մերժել զայն`
իր ըրած երդումներուն եւ հրաւիրեալներուն պատճառով»
պատճառով»

(Մարկոս 6.26):
1) Ինչո՞ւ համար Հերովդէս չկրցաւ մերժել աղջկան
խնդրանքը: Տուեալ համարը արդէն կը պատասխանէ
հարցումին. «Չկրցաւ մերժել զայն` իր ըրած երդումներուն եւ
հրաւիրեալներուն պատճառով»:
պատճառով»: Բայց Հերովդէս կրնա´
կրնա´ր
մերժել զայն եթէ ուզէր, որովհետեւ, ճիշդ է որ ԱստուաԱստուածաշունչը կ'ըսէ, որ եթէ մէկը ուխտ մը կատարէ կամ երդում
մը ընէ` պէտք է զանիկա կատարէ (Ժողովող 5.45.4-5), բայց
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երբեք չ'ըսեր որ եթէ մարդուն կատարած ուխտը կամ երդումը
չար է կամ չարիքի համար է` դարձեալ
դարձեալ պէտք է զանոնք
կատարէ:
Երդումը Հերովդէսը դարձուց սպաննիչը Աստուծոյ մեծ
մարգարէին. դարձուց սպաննիչը անոր` որ մարդոց մէջ
մեծագոյնն էր (Մատթէոս 11.11): Յովհան Ոսկեբերան
Ոսկեբերան մեզ կը
զգուշացնէ երդում կատարելէ` ըսելով. «Մտաբերեցէք

Իսրայէլի ցեղերուն քաշածը. անոնք անտեղի երդումի մը
պատճառով` ջարդեցին Բենիամինի ցեղը (Դատաւորաց 21.521.510): Սաւուղ երդում ընել տուաւ, թէ` ով որ մինչեւ իրիկուն
բան մը ուտէ` անիծեալ ըլլայ. իր որդին Յովնաթան
Յովնաթան իրազեկ
14.24-չըլլալով հօրը երդումէն` մեղր կերաւ (Ա.Թագաւորաց 14.24
27): Քետացիներ ձեւացուցին թէ իրենք հեռու երկրէ եկած էին
որպէսզի խաբէին Յեսուն. Յեսու խաբուեցաւ եւ երդում ըրաւ
որ զիրենք պիտի խնայէ ու պահպանէ. յետոյ սակայն գիտցաւ
որ անոնք թշնամ
թշնամի
ամի Քետացիներն էին (Յեսու
(Յեսու 9), բայց չկրցաւ
երդումը զանց ընել: Տուեալ օրինակները, արդարեւ, ցոյց կու
տան թէ երդում ընելու արարքը` Սատանային ծուղակն է:
Փշրենք այս ծուղակին շղթաները եւ մենք զմեզ ազատենք
Սատանային ձեռքէն»:
ձեռքէն»:
2) «Թագաւորը շատ տխրեցաւ»:
տխրեցաւ»: Կարգ մը մեկնիչներ կը

խորհին, թէ
թէ Հերովդէսի տխրիլը աղջկան խնդրանքին համար
դերասանութիւն էր, կեղծ էր, ընդհակառակը,
ընդհակառակը, ան ներքնապէս
ուրախացաւ: Հերովդէս ու Հերովդիա ոխ ունէին Յովհաննէսի
հանդէպ: Չմոռնանք որ ոխակալ մարդը կրնայ ծածկել իր
դառնութիւնը իր ոսոխին հանդէպ, կրնայ յայտնի չընել իր
ատելութիւնը
ատելութիւնը իր թշնամիներուն նկատմամբ: Յովհան
Մանդակունի Հայրապետը խօսելով ոխակալ մարդուն
մասին` կ'ըսէ. «Քինախնդիր ոխապահը... առիթ չի տար որ
մարդիկ իր թշնամութիւնը նկատեն»:
նկատեն»: Հետեւաբար, Հերովդէս
Հերովդէս
ձեւացուց որ տխրեցաւ, բայց խորքին մէջ ուրախացաւ,
ձեւացուց որ չէր ուզեր Յովհաննէսի
Յովհաննէսի գլխատումը, բայց ինք
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անհամբեր այդ պահուան կը սպասէր: Կրնայ ասիկա
հաւանական կամ ճիշդ ըլլալ, մանաւանդ եթէ երբեք նկատի
առնենք որ Յիսուս Հերովդէսը կոչեց` աղուէս (Ղուկաս 13.32):
Վստահաբար պատահականութիւն չէր որ Յիսուս Յովհաննէս
Մկրտիչը կոչեց մարդոց մէջ ամենէն մեծը (Մատթէոս 11.11),
իսկ Հերովդէսը կոչեց` աղուէս: Ես ալ կը կարծեմ որ
Հերովդէսի տխրիլը ձեւական ու կեղծ էր, եւ իբրեւ ապացոյց
ասոր, հետեւեալ երեւոյթները կամ կէտերը ձեր ուշադրուուշադրութեան կը յանձնեմ.յանձնեմ.ա) 2121-րդ համարը կ'ըսէ. «Հերովդիայի համար յարմար
առիթը եկաւ
եկաւ»:
կաւ»: Նախ ըսեմ, բնագիրին մէջ տուեալ համարին
մէջ Հերովդիայի անունը չունինք: «Յարմար առիթը եկաւ»
եկաւ». սա
կը նշանակէ թէ սկիզբէն համաձայնած էին Հերովդէս,
Հերովդիա եւ իր աղջիկը, թէ այս առիթով, այսինքն` ՀերովՀերովդէսի տարեդարձին առիթով վերջ պիտի դնեն Յովհաննէսի
կեանքին:
բ) 2222-րդ համարը կ'ըսէ. «Աղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ
պարել»:
պարել»: Ասկէ առաջ բացատրեցի, թէ աղջիկը չէր կրնար ներս
մտնել ու պարել թագաւորին եւ անոր հիւրերուն
ներկայութեան, եթէ նախապէս ծրագրուած եւ կանխորոշուած
չէր: Եթէ աղջիկը ինքնակամօրէն եւ ինքնակոչ կերպով ներս
մտնէր
մտնէր ու պարէր` կրնար պալատէն դուրս վտարուիլ կամ
աքսորուիլ եւ կամ նոյնիսկ մահուան դատապարտուիլ, այն
ատենուան մտայնութեամբ: Արդ, եթէ աղջկան պարելը
սկիզբէն ծրագրուած ու որոշուած էր, բնականօրէն
բնականօրէն
Հերովդէսին երդումն ու խոստումն ալ աղջկան սկիզբէն
ծրագրուած էր, եւ անշուշտ
անշուշտ աղջկան ալ ըսուած էր թէ ի´
ի´նչ
պէտք էր ուզէր եւ ի´
ի´նչ պէտք էր ընէր:
գ) 2323-րդ համարը կը հաստատէ թէ Հերովդէս «բազմաթիւ
անգամներ երդում»
երդում» ըրաւ աղջկան, թէ ինչ որ խնդրէր իրմէ`
պիտի տար իրեն: Թագաւոր մը այն ատեն կարիքը չունէր
երդում ընելու. կը բաւէ որ խօսք մը խօսէր
խօսէր կամ բան մը
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խոստանար` եւ անպայման որ զայն պիտի կատարէր, իր
թագաւորական պատիւն ու ծանրութիւնը պահած ըլլալու
համար: Իսկ նոյնիսկ եթէ ուզէր երդում կատարել` բացարձակ
վստահութիւն ներշնչելու համար` ատիկա կ'ընէր միայն մէ´
մէ´կ
անգամ, բայց այստեղ կը տեսնենք թէ Հերովդէս
Հերովդէս «բազմաթիւ
անգամներ երդում»
երդում» ըրաւ աղջկան. «բազմաթիւ անգամներ
երդում»
երդում» ընելուն նպատակը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ բոլոր
հրաւիրեալներուն ուշադրութիւնը գրաւելու եւ Յովհաննէսի
մահը ապահով դարձնելու կերպ մը:
դ) 2323-րդ համարը կ'ըսէ. «Ի´նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի
տամ քեզի,
քեզի, մինչեւ իսկ թագաւորութեանս կէսը»:
կէսը»: Կը
բացատրուի, որ Հերովդէս մեծ փառասէր մը ըլլալով,
անկարելի էր որ իր թագաւորութեան կէսը աղջկան տալու
նման խոստում մը տար, եթէ երբեք նախապէս Հերովդիայի եւ
անոր աղջկան հետ համաձայնած չըլլար որ Յովհաննէսի
գլուխը ուզեն:
ե) «Թագաւորը անմիջապէս դահիճը ղրկեց, հրամայելով`
բերել Յովհաննէսի գլուխը»
(27համար):
Այս
գլուխը»
(27-րդ
հաստատումը ցոյց կու տայ, թէ խնճոյքին աւարտելէն եւ
հրա
մեկնելէն
առաջ
տեղի
ունեցաւ
հրաւիրեալներուն
գլխատումը: «Անմիջապէս»,
Անմիջապէս», այսինքն` առանց ուշացումի կամ
յետաձգումի, առանց տնտնալու
տնտնալու եւ դանդաղելու: Եւ այս
իրողութիւնը ինքնին կը պարզէ, թէ Հերովդէս անհամբեր կը
սպասէր Յովհաննէսը գլխատելու պահը: Եւ չմոռնանք, որ
թագաւորներուն սովորութեան մէջ չկար խնճոյքի մը եկած
հրաւիրեալներուն ներկայութեան նման բան կատարել, այլ
խօսքով` վճիռ արձակել եւ իսկոյն վճիռը գործադրել: Նոյնիսկ
եթէ նման պարագայի վճիռ մը արձակուէր` անոր
գործադրումը մէկմէկ-երկու օր ետք տեղի կ'ունենար:
զ) Մատթէոս Աւետարանիչ, 14.514.5-ին մէջ կը հաստատէ թէ
«Հերովդէս կ'ուզէր սպաննել Յովհաննէսը»:
Յովհաննէսը»: Այս հաստատումը
նաեւ յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ Հերովդէսի
Հերովդէսի ակնածանքն ու
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յարգանքը Յովհաննէսի հանդէպ ձեւական
ձեւական էին, կե´
կե´ղծ էին:
էին:
Իսկ թէ ինչո´
ինչո´ւ շուտով չկրցաւ զինք սպաննել, նոյն համարը կը
պատասխանէ` որովհետեւ «ժողովուրդէն կը վախնար, քանի
մարդիկ զայն իբրեւ մարգարէ կ'ընդունէին»:
կ'ընդունէին»: Այս իմաստով,
Հերովդէս ո´
ո´չ թէ չէր ուզեր
ուզեր սպաննել Յովհաննէսը, այլ չէր
կրնար սպաննել, որովհետեւ «ժողովուրդէն կը վախնար»:
վախնար»: Եւ
սա կը նշանակէ, թէ Հերովդէս ո´
ո´չ թէ Աստուծմէ կամ անոր
օրէնքէն կը վախնար, ո´
ո´չ թէ Յովհաննէսէն կամ անոր
քարոզներէն կը վախնար, այլ «ժողովուրդէն կը վախնար»,
վախնար»,
որովհետեւ գիտէր որ եթէ ժողովուրդը միահամուռ կերպով
ապստամբէր իր դէմ` զայն հանդարտեցնելը դժուար պիտի
ըլլար. ժողովուրդը կրնար զինք գահազրկել, կրնար սպաննել.
այլ բացատրութեամբ մը, Հերովդէս իր անձին, իր դիրքին, իր
գահին ու հանգամանքին վրայ էր որ կը վախնար: Շա՜տ
մարդիկ կան որ շատ բան
բան ընել կ'ուզեն, բայց չեն ըներ` ո´
ո´չ թէ
որովհետեւ Աստուծմէ կը վախնան, այլ` որովհետեւ
ժողովուրդէն կը վախնան:
3) Կը հաստատուի թէ թագաւորը չկրցաւ մերժել
աղջկան` «հրաւիրեալներուն պատճառով»:
պատճառով»: Հերովդէս մեծ
կարեւորութիւն տուաւ հրաւիրեալներուն: Ան խորհեցաւ թէ
կրնար իր արժէքը կորսնցնել անոնց դիմաց, եթէ երբեք իր
կատարած երդումն ու տուած խոստումը չկատարէր:
Հերովդէս չէր ուզեր նսեմանալ եւ չէր ուզեր որ իր խօսքը
անզօր բան իբրեւ հանդէս գար հրաւիրեալներուն ներկաներկայութեան, մանաւանդ որ անոնք սովորական կամ հասարակ
հրաւիրեալներ չէին,
չէին, այլ` նախարարներ, հազարապետներ, եւ
Գալիլեայի երեւելիներ, ինչ որ 2121-րդ համարը կը հաստատէ:
Յիշեալ նախարարները, հազարապետներն ու Գալիլեայի
երեւելիները Հերովդէսի իշխանութեան ու հրամանին
ենթակայ էին. եւ Հերովդէս վստահաբար մտածեց որ եթէ
երբեք իր երդումին ետին չկանգնէր անոնց ներկայութեան`
այնուհետեւ անոնք կրնային պէտք եղած կարեւորութիւնն ու
675

ուշադրութիւնը չտալ անոր խօսքերուն ու խոստումներուն,
հրամաններուն ու վճիռներուն: Հերովդէս նախընտրեց
գլխատել Աստուծոյ մարգարէն, քան կորսնցնել հաճութիւնն
ու վստահութիւնը նախարարներուն,
նախարարներուն, հազարապետներուն եւ
Գալիլեայի
երեւելիներուն:
Տեսէք
թէ
ի´
ի´նչ
կ'ընէ
մարդահաճութիւնը, եւ թէ ի´
ի´նչ կրնան ընել մարդահաճները:
Մարդահաճ մարդիկը կրնան մեծ վնասներ հասցնել իրենց
նմաններուն, կրնան ուրիշին տունը «քանդել»,
քանդել», կրնան ուրիշին
դժբախտութեան պատճառ դառնալ:
դառնալ: Ես շատ հանդիպած եմ
այնպիսի մարդոց, որոնք իրենց մեծաւորին աչքը մտնելու
համար` անոր ներկայութեան ի՜նչ զրպարտութիւններ ըրած
են եւ ի՜նչ բամբասանքներ հիւսած են իրենց «եղբօր»
եղբօր» մասին:
Բոլորս ալ հանդիպած ենք ու դեռ կը հանդիպինք այնպիսի
մարդոց, որոնք իրենց մեծաւորին
մեծաւորին կամ իրենց նմաններուն
աչքը մտնելու համար կամ անոնց հաճութիւնը շահելու
համար, ճիշդ Հերովդէսի նման, պատրաստ են մէջտեղէն
վերցնելու Աստուծոյ խօսքին քարոզիչները, պատրաստ են
խեղաթիւրելու
խեղաթիւրելու աստուածային ճշմարտութիւնները, պատպատրաստ են ընդմիշտ անյայտացնելու ճշմարտութեանց
ճշմարտութեանց
յայտնիչները:

«Ուստի թագաւորը անմիջապէս դահիճը ղրկեց,
հրամայելով` բերել Յովհաննէսի գլուխը: Դահիճը գնաց,
գլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջ եւ ափսէի մը վրայ գլուխը
բերաւ ու տուաւ աղջկան, իսկ աղջիկն ալ տարաւ տուաւ իր
մօրը»
(Մարկոս 6.276.27-28):
մօրը» (Մարկոս

1) Բացատրեցինք ասկէ
ասկէ առաջ, թէ «անմիջապէս»
անմիջապէս» բառը
ցոյց կու տայ Հերովդէսի անհամբերութիւնը վայրկեան առաջ
գլխատելու Յովհաննէս Մկրտիչը: Յովհաննէսի կեանքը
խլելու գործը անյետաձգելի էր Հերովդէսի ու Հերովդիայի
համար, որովհետեւ դեւերուն կողմէ անոնց մէջ յարուցուած
մարմինի ցանկութիւնը դարձած
դարձած էր անզսպելի, եւ ուստի
վայրկեան առաջ պէտք էր սպաննէին Յովհաննէսը, որպէսզի
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կարենային ամուսնանալ իրարու հետ, եւ որպէսզի այլեւս
մէկը զիրենք չյանդիմանէր ու չդատապարտէր: Այսօր, մեր
կեանքին մէջ ալ կան Հերովդէսի ու Հերովդիայի նման
մարդիկ. մարդիկ` որոնք իրենց մարմնական ցանկութիւնը
գոհացնելու համար պատրաստ են ամէն բան ընելու.
մարդիկ` որոնք իրենց հաճոյքներէն չզրկուելու համար
պատրաստ են զիրենք յանդիմանող ամէն բերան` ամէն գնով
լռեցնելու: Այո´,
Այո´, այսօր շատ է թիւը այն Հերովդէսներուն`
որոնք Հերովդիաներու համար, եւ Հերովդիաներուն`
Հերովդիաներուն` որոնք
Հերովդէսներու համար` մայր ու հայր կ'անարգեն, քոյր ու
եղբայր կը վիրաւորեն, հարազատ ու դրացի կ'ոտնակոխեն,
ընկեր ու բարեկամ կը խոցոտեն, խրատ ու յորդոր կը մերժեն:
2) Հերովդէս Յովհաննէս Մկրտիչը սպաննելէ առաջ` նախ
ինքն իր հոգին սպաննեց: Ան իր մարմինին ու մարմնականին
համար սպաննեց ինքն իր հոգին եւ Հերովդիայի հոգին: Միշտ
եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ` որոնք մարմինին ու
մարմնականին համար` հոգին ու հոգեկանը կը սպաննեն:
3) Դահիճը գլխատիչ մարդն է, մահուան վճիռը ի գործ
դնող պաշտօնեան է, արիւնէն չքաշուող`
չքաշուող` արիւնի ծարաւ
մարդն է, գութի կարօտ մարդուն հանդէպ` անգութ եղող
մարդն է: Հերովդէսի պէս արիւնախանձ մէկը` բնականօրէն
իր կողքին պէտք էր ունենար դահիճի պէս արիւնահեղ
մարդիկ: Զգո´
Զգո´յշ ըլլանք թէ մենք ի´
ի´նչպիսի մարդիկ ենք:
Որովհետեւ, եթէ լաւ մարդիկ ենք` լաւ մարդոց
մարդոց
ընկերակցութիւնն է որ պիտի նախընտրենք, իսկ եթէ գէշ
մարդիկ ենք` գէշ մարդոց ընկերակցութիւնը պիտի
գերադասենք: Եթէ Հերովդէսի հոգին ունինք` պիտի չուզենք
Յովհաննէս Մկրտիչի հոգին ունեցող մարդիկ ըլլան մեր
կեանքին մէջ, եւ եթէ Յովհաննէս Մկրտիչի հոգին ունինք`
պիտի չուզենք
չուզենք որ Հերովդէսի հոգին ունեցող մարդիկ ըլլան
մեր կեանքին մէջ:
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4) «Գլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջ»:
մէջ»: Գլխատումները
բանտերուն մէջ տեղի չէին ունենար անցեալին: Գլխատման
յատուկ վայրեր կ'ըլլային պալատին կողքին եւ կամ անկէ քիչ
մը հեռու, եւ մահուան դատապարտուողները հո´
հո´ն էր որ կը
տարուէին ու կը գլխատուէին. բայց Յովհաննէս բանտի մէջ
գլխատուեցաւ. ինչո՞ւ համար արդեօք.արդեօք.ա) Ոմանք կը խորհին որ եթէ անոր գլխատումը հրապահրապարակային ձեւով տեղի ունենար, անոր հետեւորդները եւ
անոնք որոնք զինք մարգարէ կը համարէին` կրնային յարձայարձակիլ զինք
զինք ազատելու համար կամ ըմբոստութիւն յառաջացնել
Հերովդէսի դէմ, եւ Հերովդէս ճիշդ այս իրողութենէն էր որ կը
վախնար (Մատթէոս 14.5):
բ) Այն ատենուայ սովորութեան համաձայն, ոեւէ
դատապարտեալի դատաստանը հրապարակային կերպով
տեղի կ'ունենար, եւ իրեն առիթ կը տրուէր ինքզինք
ինքզինք ու ինքն
իր դատը պաշտպանելու բոլորին ներկայութեան. եւ եթէ
կրցաւ ինքզինք պաշտպանել եւ փաստել որ ինք հակաօրիհակաօրինական բան մը չէր ըրած` ազատ կ'արձակուէր: Հերովդէս չէր
կրնար Յովհաննէսին նման առիթ տալ, որովհետեւ գիտէր
անոր ըսելիքը: Յովհաննէս եթէ խօսելու առիթ ունենար`
ունենար`
ինքզինք պիտի չպաշտպանէր, այլ` Հերովդէսին ըրածը պիտի
հրապարակէր եւ զինք պիտի դատապարտէր: Ահա թէ ինչու,
անկասկած որ Հերովդէսի իսկ թելադրութեամբ Յովհաննէս
բանտի մէջ պէտք էր գլխատուէր, եւ առանց դատդատ-դատասդատաստանի:
գ) Տակաւին, ոմանք կը խորհին որ Յովհաննէս բանտի
բանտի
մէջ պէտք էր գլխատուէր, մէկ կողմէ` որպէսզի գլխատումը
շուտով տեղի ունենար ու վերջանար, իսկ միւս կողմէ`
անարգած ու անպատուած ըլլալու համար զինք:
Իսկ թէ ինչո´
ինչո´ւ Հերովդէս ուզեց անարգել ու անպատուել
Յովհաննէսը, վստահաբար անոր համար որ ինքզինք
անարգուած ու անպատուըուած
անպատուըուած զգացեր էր անոր
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յանդիմանողական ու պախարակողական խօսքերէն եւ
զգուշացումներէն: Քննե´
Քննե´նք մենք զմեզ: Արդեօք մենք եւս
Հերովդէսի նման չե՞նք խորհիր մեզ անարգողները
անարգելու մասին, չե՞նք անպատուեր մեզ անպատուողները,
չե՞նք վարկաբեկեր մեզ վարկաբեկողները, չե՞նք
չե՞նք հարուածեր
մեզ հարուածողները, չե՞նք զրպարտեր մեզ զրպարտողները
զրպարտողները:
5) «Եւ ափսէի մը վրայ գլուխը բերաւ»:
բերաւ»: Յովհաննէս
Մկրտիչը անարգելու ուրիշ կերպ մըն էր` անոր գլուխը
ափսէի վրայ դնելը, եւ ասիկա Հերովդիայի մտածումն էր
անշուշտ (Մատթէոս 14.8):
6) «Ու տուաւ աղջկան»:
աղջկան»: Տակաւին, Աստուծոյ սուրբ
մարգարէն առաւել եւս անարգանքի առարկայ դարձնելու
համար, դահիճը գլուխը կը բերէ այն սենեակը ուր Հերովդէսի
տարեդարձը տեղի կ'ունենար, եւ բոլոր «նախարարներուն,

հազարապետներուն

եւ

Գալիլեայի

երեւելիներուն»
երեւելիներուն»

ներկայութեան, զանիկա կը յանձնէ աղջկան:
աղջկան:
7) «Իսկ աղջիկն ալ տարաւ տուաւ իր մօրը»
մօրը»: Հերովդիան
ինքն էր որ պատուիրած էր իր աղջկան որ գլուխը իրեն բերէ:
Ան կ'ուզէր իր աչքերով տեսնել Յովհաննէսի գլուխը, որպէսզի
վստահ ըլլար որ մեռաւ ու միտքը հանգստանար: Արտաքին
պատմութիւնը կը վկայէ, որ Յովհաննէսի գլխատումէն
գլխատումէն ետք`
Հերովդէս ու Հերովդիա երբեք ուրախ կամ յաջող օր չունեցան
իրենց կեանքին մէջ:
8) Հերովդէս գիտէր որ Յովհաննէս Մկրտիչ արդար ու
սուրբ մարդ էր, գիտէր որ ան ճշմարտութիւնը կը խօսէր ու կը
քարոզէր, հակառակ ասոր, ան բնաւ չքաշուեցաւ զինք
գլխատելու հրաման տալ
տալէ: Ան գիտակից էր իր սխալին ու
մեղքին: Գիտնալ որ անձ մը ճշմարտութիւնը կը խօսի ու կը
քարոզէ` կրնայ մեզ դարձի չբերել, եթէ երբեք Հերովդէսեան
չար սիրտ ունինք:
«Հերովդէս
9)
Թէոֆլաքեդէոս
կ'ըսէ.
«Հերովդէս փոխանակ

շնորհակալութիւն յայտնելու Աստուծոյ որ տարի մը եւս կը
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շնորհէր իրեն, ընդհակառակը, իր գործած չարիքներուն
վրայ` չարիք մը եւս աւելցուց»
աւելցուց»:
10) Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ. «Հերովդէս
«Հերովդէս իր տարեդարձին
առիթով փոխանակ ազատ արձակելու կապանքի մէջ
եղողները, ընդհակառակը, գլխատել կու տայ կապանքի մէջ
եղողը»
եղողը»:
11) Մտածենք թէ մենք մեր տարեդարձներուն
տարեդարձներուն օրով ի՞նչ
կ'ընենք կամ ի՞նչ կու տանք Տիրոջ: Յովհան Ոսկեբերան կ'ըսէ.
«Հերովդէս իր տարեդարձին օրը արիւն թափեց»:
թափեց»: Որոգինէս
կ'ըսէ. «Ի՜նչ անիծեալ տարեդարձ մը, որուն առիթով ու

պատճառով սուրբ մարդու մը արիւնը կը թափուի»:
թափուի»:
Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ. «Հերովդէսին տարեդարձին
տարեդարձին առիթով`
դժոխքին դռները բացուեցան անոր դիմաց, քանի սպաննեց
նախակարապետը դժոխքին հիմերը սասանող Փրկիչին»:
Փրկիչին»:

12) Հերովդէսի ձեռքով Յովհաննէս Մկրտիչի նահատանահատակութեան մասին ոչ միայն Աւետարաններուն մէջ կը
կարդանք, այլեւ արտաքին աղբիւրներու մէջ. այսպէս, օրիօրինակ, հրեայ
հրեայ պատմիչ Յովսէփոս կը խօսի անոր նահատակունահատակութեան մասին, բայց դժբախտաբար խեղաթիւրելով ճշմարտուճշմարտութիւնը: Ան իր գրութեան մէջ չ'ըսեր թէ Յովհաննէս Մկրտիչ
գլխատուեցաւ Սողոմէի պարին պատճառով եւ անոր մօրը`
Հերովդիայի դրդումով. այլ կը հաստատէ, թէ Յովհաննէս
գլխատուեցաւ,
գլխատուեցաւ, որովհետեւ փորձեց հրեայ ազգը դրդել
թագաւորին դէմ. այս իմաստով, Յովսէփոս պատմիչին
համաձայն, Յովհաննէս Մկրտիչին նահատակութիւնը իր
խռովարարութեան պատճառով էր, եւ ոչ թէ Հերովդէսի
պոռնկական մեղքը յանդիմանելուն հետեւանքով:
13) Յովհան Ոսկեբերան կ'ըսէ. «Հերովդէս
Հերովդէս թափեց

Յովհաննէս Մկրտիչին արիւնը, որպէսզի իր եղբօր կինը
ունենար, իսկ Յիսուս թափեց ինքն իր արիւնը որպէսզի
ազատէր իր հարսը Սատանային ձեռքէն»:
ձեռքէն»:
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14) Հերովդէս գլխատել տուաւ Յովհաննէս Մկրտիչը, բայց
երբ լսեց Յիսուսի գործած հրաշքներուն մասին, կարծեց որ
Յովհաննէս Մկրտիչը
Մկրտիչը ինքն էր որ մեռելներէն յարութիւն
առած է: Սա կը նշանակէ, թէ չէր մոռցած Յովհաննէս
Մկրտիչին հանդէպ իր կատարած ոճրագործութիւնը, եւ սա
ցոյց կու տայ թէ ան իր ըրածին համար կը տանջուէր, կը
չարչարուէր, կը խղճահարուէր, եւ ներքին հալածանք, կսկիծ
ու վախ կ'ապրէր: Ան արտաքնապէս կրցած էր լռեցնել
Յովհաննէս Մկրտիչին ձայնը, բայց չէր կրցած լռեցնել անոր
ձայնը իր ներսիդին: Այս իրողութենէն կը սորվինք, թէ մեղքը
կը կորսնցնէ մարդուն ներքին խաղաղութիւնը, կը կորսնցնէ
մարդուն հոգեկան հանգիստը:
15) Յովհաննէս յանդիմանեց Հերովդէսը իր գործած
մեղքին համար եւ սպաննուեցաւ: Մեղքը յանդիմանելը իր
գինը ունի: Հին Կտակարանի բոլոր մարգարէները
հալածուեցան` որովհետեւ յանդիմանեցին մեղքը: Մենք`
Աստուծոյ խօսքի քարոզիչներս, կրնա՞նք Յովհաննէսի նման
համարձակօրէն յանդիմանել մեղքը, եւ պատրա՞ստ ենք մեր
կատարած
յանդիմանութեան
գինը
վճարելու:
Կան
քարոզիչներ որոնք կը խուսափին մեղքի մասին խօսելէ,
խօսելէ, ո´չ
թէ որովհետեւ իրենք անմեղ են, եւ ո´
ո´չ թէ որովհետեւ իրենց
ունկնդիրները մեղք չունին, այլ` որովհետեւ կը վախնան որ
ժողովուրդը ալ զիրենք չսիրէ, չգնահատէ, չվարձատրէ:
16) Յովհաննէս Մկրտիչ կրնար խուսափիլ մահէն եթէ
երբեք չխօսէր Հերովդէսի սխալին մասին: Ան սակայն
նախընտրեց մեռնիլ ճշմարտութեան համար քան ծածկել
ճշմարտութիւնը: Ամբրոսիոս կ'ըսէ. «Յովհաննէս Մկրտիչ

գիտէր որ եթէ երբեք խօսէր Հերովդէս թագաւորին եւ անոր
գործած մեղքին դէմ` պիտի սպաննուէր»:
սպաննուէր»:

17) Յերոնիմոս կ'ըսէ, թէ երբ աղջիկը Յովհաննէսի գլուխը
յանձնեց իր մօրը, Հերովդիա ասեղով մը դուրս քաշեց անոր
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լեզուն, որովհետեւ այդ իր լեզուով Յովհաննէս պախարակած
էր զիրենք:

«Երբ Յովհաննէսի աշակերտները լսեցին ասիկա, եկան,
առին մարմինը եւ գերեզմանի
(Մարկոս 6.29):
գերեզմանի մը մէջ դրին»
դրին» (Մարկոս
1) «Յովհաննէսի աշակերտները»:
աշակերտները»: Քանի՞ աշակերտ ունէր

Յովհաննէս Մկրտիչ եւ որո՞նք էին անոնք: Անոնց թիւը չենք
գիտեր, բայց յստակ է որ 4 կամ 5 աշակերտէ աւելի էին.
ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի առնենք որ
Ղուկաս կ'ըսէ, թէ «Յովհաննէս
Յովհաննէս իր աշակերտներէն երկուքը
քովը կանչելով` զանոնք Յիսուսի ղրկեց...»
ղրկեց...» (Ղուկաս
(Ղուկաս 7.19). իսկ
Մատթէոս կ'ըսէ. «Աշակերտներէն ոմանք ղրկեց»
ղրկեց» (Մատթէոս
11.2): «Աշակերտներէն երկուքը»
երկուքը» կամ «աշակերտներէն
ոմանք»
ոմանք» բառերը կը պարզեն, որ անոր աշակերտներուն թիւը
լոկ 2 կամ 3 չէր,
չէր, ինչպէս ոմանք կը կարծեն:
Ինչ կը վերաբերի երկրորդ հարցումին, թէ որո՞նք էին
Յովհաննէսի աշակերտները, այս մասին ենթադրութիւնները
շատ են եւ ես չեմ ուզեր անոնց մէջ մտնել: Բայց
ապահովապէս գիտենք, որ Պետրոսի եղբայրը` Անդրէասը,
Անդրէասը,
իր աշակերտներէն մին էր: Գիտե´
Գիտե´նք, որովհետեւ
որովհետեւ երբ
Յովհաննէս իր աշակերտներէն երկուքին հետ կը գտնուէր
«Բեթաբարայի մէջ, Յորդանան գետին միւս կողմը»,
կողմը», եւ
յանկարծ տեսաւ Յիսուսը, խօսքը իր երկու աշակերտներուն
ուղղելով` ըսաւ. «Ահաւասիկ Աստուծոյ գառնուկը»:
գառնուկը»: Երկու
աշակերտները երբ լսեցին «Յովհաննէսի այս խօսքը,
խօսքը,
հետեւեցան Յիսուսի»
Յիսուսի» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 1.28, 3535-37): Յովհաննէս
Աւետարանիչը կ'արձանագրէ թէ «Անդրէասը` Սիմոն

Պետրոսի եղբայրը, մէկն էր այն երկու աշակերտներէն, որոնք
Յովհաննէսի վկայութիւնը լսեցին եւ Յիսուսի հետեւեցան»
հետեւեցան»

(Յովհաննէս 1.40), իսկ երկրորդին մասին Աւետարաններուն
Աւետարաններուն
մէջ յստակ բան մը չ'ըսուիր. բայց շատ հաւանական է որ
անիկա ըլլայ նոյնինքն Յովհաննէսը` արձանագրիչը իր
անունը կրող Աւետարանին, որ որդին էր Զեբեդէոսի եւ
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Սողոմէի եւ եղբայրը Յակոբոս առաքեալի: Յովհաննէսի
գրիչին յատուկ է չխօսիլ ինքն իր մասին եւ կամ երրորդ
դէմքով
դէմքով խօսիլ (Յովհաննէս 19.26, 20.2, 21.7,20):
2) Կարեւոր է գիտնալ, որ Յովհաննէսի աշակերտները
որոնք արդէն սկսած էին աշակերտիլ Յիսուսի` չէին մոռցած
ճշմարտութեան համար բանտ նետուած իրենց ուսուցիչը:
ուսուցիչը:
Անոնք հաւատարիմ մնացին անոր հանդէպ մինչեւ իր
կեանքին վերջին շունչը:
շունչը: Հերովդէս արտօնած էր անոնց
այցելել իրենց ուսուցիչին: Անոնք մնայուն կերպով կ'այցելէին
Յովհաննէսին իր բանտարկութեան ժամանակ, եւ կը
պատմէին անոր Յիսուսի գործած հրաշքներուն մասին
(Ղուկաս 7.18): Պէտք է իրենց այս վերաբերմունքէն սորվինք,
չմոռնալ մեր ուսուցիչները,
ուսուցիչները, այսինքն անոնք` որոնք հոգեւոր
սնունդ ջամբեցին ու կը ջամբեն մեզի. «Աստուծոյ խօսքին

աշակերտութիւն ընողը, իր ունեցած բարիքներէն բաժին թող
հանէ իր ուսուցիչին»
ուսուցիչին» (Գաղատացիս
(Գաղատացիս 6.6): Ինքզինք Յիսուսի

ոչխարը նկատող հաւատացեալը` իր կաթէն պէտք է բաժին
հանէ իր հովիւին (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս 9.7):
3) Մատթէոսի 14.1214.12-ին մէջ կը կարդանք, թէ Յովհաննէսի
աշակերտները եկան եւ պատմեցին Քրիստոսի իրենց սիրելի
ուսուցիչին գլխատումին մասին, որպէսզի մխիթարական
խօսք մը լսէին անկէ: Մենք եւս նոյնը պէտք է ընենք: Երբ կը
կորսնցնենք սիրելի մը եւ մխիթարութեան
մխիթարութեան կարիքը կը զգանք,
կամ երբ կը հանդիպինք ոեւէ աղէտի, առաջին անձը որուն
պէտք է դիմենք` Քրիստոս ինք պէտք է ըլլայ, որովհետեւ
միայն անոր մօտ է որ կրնանք իսկական մխիթարութիւն
գտնել:
Յովհաննէս Մկրտիչի գլխատումը պատճառ չդարձաւ որ
իր աշակերտները վերադառնան իրենց
իրենց նախկին կեանքին,
ընդհակառակը, պատճառ դարձաւ որ աւելի´
աւելի´ մօտենան
Քրիստոսի եւ դառնան անոր մնայուն հետեւորդները:
Սիրելիի մը կորուստը պէտք է մեզ Քրիստոսի մօտեցնէ եւ ո´
ո´չ
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թէ անկէ հեռացնէ: Զօրաւոր փորձութիւնը պէտք է առաջնորառաջնորդէ մեզ հետեւելու Քրիստոսի եւ ո´
ո´չ թէ կասկածելու
կասկածելու ՔրիստոՔրիստոսի առաջնորդութեան վրայ:
4) Յովհաննէսի աշակերտները չվախցան երթալու եւ
անոր մարմինը առնելու. չվախցան որ կրնային իրենք ալ
բանտարկուիլ իրենց ուսուցիչին նման: Քա´
Քա´ջ էին անոնք:
Քա´
Քա´ջ էին` որովհետեւ ճշմարի´
ճշմարի´տ աշակերտներ էին,
ճշմարտութեան անկե´
անկե´ղծ հետեւորդներ
հետեւորդներ էին: Բոլոր անոնք
որոնք ճշմարիտ ու անկեղծ հետեւորդներ են Քրիստոսի`
փորձութեան դիմաց չե´
չե´ն նահանջեր, նեղութեան դիմաց`
չե´
չե´ն ընկրկիր, սպառնալիքի կամ խոստումի դիմաց` չե´
չե´ն
ճկիր ու չե´
չե´ն այլայլիր:
5) Վերջին մտածում մը: Յովհաննէս Մկրտիչ Քրիստոսի
առաջին աւետարանիչն
աւետարանիչն էր: Եթէ Քրիստոսի առաջին
աւետարանիչին հետ այդպէս վարուեցան, ինչո՞ւ համար
այսօրուան Քրիստոսի հետեւորդները երբ հալածանքի կամ
նեղութեան հանդիպին` կը զարմանան, կը նեղանան, կը
գայթակղին: Չարչարանքները չե՞ն որ մեզ Քրիստոսի
չարչարակից կը դարձնեն, եւ ուստի` անոր
անոր փառքին
մասնակից (Հռոմայեցիս 8.17): Մեզմէ ո՞վ չ'ուզեր Քրիստոսի
փառքին մասնակից դառնալ. բոլո´
բոլո´րս ալ կ'ուզենք. բայց ո՞ւր
են անոնք` որոնք Քրիստոսի չարչարանքներուն ալ
մասնակից ըլլալ կ’
կ’ուզեն: Մեզմէ ո՞վ չ'ուզեր Քրիստոսի քաջ
զինուորը ըլլալ եւ դատաստանի օրը Քրիստոսի
Քրիստոսի քաջ
զինուորը իբրեւ յայտարարուիլ. բոլո´
բոլո´րս ալ կ'ուզենք. բայց
կարելի՞ է Քրիստոսի քաջ զինուորը ըլլալ եթէ երբեք կը
վախնանք, կամ չենք ուզեր, կամ կը մերժենք Քրիստոսի
համար վէրք ստանալ:
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Հա´
Հա´յր երկնաւոր, Հերովդէսն ու Հերովդիան կը
սիրէին աշխարհն ու աշխարհայինը, մարմինն ու
մարմնականը, եւ անոր համար ալ չկրցան սիրել Քու
սուրբ եւ արդար մարդդ` Յովհաննէս Մկրտիչը: Հա´
Հա´յր,
աշխարհասիրութիւնն ու մարմնասիրութիւնը կը
սպաննեն մեր մէջ սէրն ու յարգանքը մարդուն հանդէպ,
մարդուն կեանքին եւ արժանապատուութեան հանդէպ:
Ուստի, ո´
ո´վ Հա´
Հա´յր, արմատախիլ ըրէ մեր ներսիդէն
աշխարհասիրութիւնը, որպէսզի կարենանք պահել մեր
սէրը մարդուն հանդէպ, եւ մեր յարգանքը` անոր
կեանքին նկատմամբ:
Ո´վ Տէր, Յիսուս Քրիստոս, Հերովդէս ցուցադրուած
մեղքի մը փոխարէն ուզեց իր թագաւորութիւնը տալ
աղջկան, իսկ դուն, Տէ´
Տէ´ր բարերար, ցուցաբերուած մեր
հաւատքին ու հնազանդութեան փոխարէն` Քու
թագաւորութիւնդ
կը
խոստանաս
տալ
մեզի:
Շնորհակալ
Շնորհակալ ենք ո´
ո´վ մեր Թագաւորը:
Մեր Աստուածը` Սուրբ Հոգի, աղջկան մը
հրապուրիչ պարին պատճառով` Հերովդէս դարձաւ
սպաննիչը Աստուծոյ սուրբին` Յովհաննէս Մկրտիչին:
Ուստի, կ'աղաչենք Քեզի թոյլ մի´
մի´ տար որ աշխարհ
հրապուրէ մեզ, ընդհակառակը գարշանք դիր մեր մէջ
աշխարհի հրապուրիչ
հրապուրիչ բոլոր երեւոյթներուն հանդէպ:
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Յիսուս Գեթսեմանիի մէջ
(Մատթէոս 26.3626.36-46)
46)

Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն հետ եկաւ տեղ մը,
որուն անունը Գեթսեմանի էր, եւ ըսաւ անոնց.
- Հոս նստեցէք, մինչեւ որ ես երթամ աղօթեմ:
Եւ իր հետ առաւ Պետրոսը եւ Զեբեդէոսի երկու
որդիները: Տրտում էր ու կը տագնապէր: Այն ատեն ըսաւ
անոնց.
անոնց.
- Հոգիս մեռնելու աստիճան տրտում է. հոս կեցէք եւ
ինծի հետ արթո´
արթո´ւն մնացէք:
Ապա քիչ մը առաջ գնաց եւ երեսին վրայ գետին
փռուելով աղօթեց, ըսելով.
- Հա՜յր
Հա՜յր իմ,
իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը հեռացո´
հեռացո´ւր
ինձմէ, բայց ո´
ո´չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ
դո´
դո´ւն կ'ուզես:
կ'ուզես:
Յետոյ վերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտ եւ
զանոնք քնացած գտաւ: Պետրոսի ըսաւ.
- Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետ: Արթուն
մնացէք եւ աղօթեցէ´
աղօթեցէ´ք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաք:
Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար է:
Կրկին, երկրորդ անգամ ըլլալով, Յիսուս
Յիսուս գնաց
աղօթելու եւ ըսաւ.
- Հա՜յր
Հա՜յր իմ,
իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ
ինձմէ, ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն. քու կամքդ թող
ըլլայ:
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Վերադարձաւ եւ դարձեալ իր աշակերտները
քնացած գտաւ. անոնց աչքերը չէին բացուեր: Յիսուս
դարձեալ ձգեց զիրենք ու գնաց եւ երրորդ անգամ
աղօթեց` նոյն խօսքերը ըսելով: Ապա վերադարձաւ իր
աշակերտներուն մօտ եւ ըսաւ.
- Ասկէ ետք քնացէք եւ հանգստացէք. բայց ահա
ժամը հասած է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդոց
ձեռքը պիտի յանձնուի: Ելէք երթա´
երթա´նք այստեղէն,
որովհետեւ
որովհետեւ զիս մատնողը ահաւասիկ հասաւ:

«Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն հետ եկաւ տեղ մը,
որուն անունը Գեթսեմանի էր, եւ ըսաւ անոնց. “Հոս նստեցէք,
մինչեւ որ ես երթամ աղօթեմ”
(Մատթէոս 26.36):
աղօթեմ”» (Մատթէոս

1) Գեթսեմանին պիտի ըլլար Քրիստոսի տառապանքին
ու տագնապին առաջին տեղը: Տուեալ համարը կը հաստատէ,
թէ Քրիստոս իր աշակերտներուն
աշակերտներուն հետ Գեթսեմանի գնաց: Սա
կը նշանակէ թէ Քրիստոս ինք իր ազատ կամքով Գեթսեմանի
գնաց եւ ո´
ո´չ թէ մէկը զինք հոն տարաւ: Կարեւո՞ր է ասիկա
գիտնալը: Այո´,
Այո´, կարեւո´
կարեւո´ր է: Կարեւոր է, որովհետեւ ասիկա
մեզի կը յիշեցնէ, թէ Յիսուս ինք իր ազատ կամքով
յանձնուեցաւ զինք ձերբակալողներուն ու խաչողներուն, եւ
ո´չ թէ զինք առին իր կամքէն անկախ, կամ իր կամքին
հակառակ: Ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը երբ ըսաւ.
«Ես իմ կամքովս կեանքս կու տամ»
տամ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 10.18): Ի՞նչ
կը սորվինք Տիրոջ այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, թէ
երբեմն տառապանքն
տառապանքն ու տագնապը իրե´
իրե´նք կը յարձակին մեր
վրայ, բայց երբեմն ալ, մե´
մե´նք է որ պէտք է յարձակինք անոնց
վրայ: Յիսուսի կեանքին մէջ փորձութեանց պահերը շատ էին,
բայց անոնցմէ երկուքը յատուկ կերպով յիշուած են. մէկուն
տարուեցաւ, իսկ երկրորդին` ի´
ի´նք գնաց: Առաջինը`
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Հրէաստանի
Հրէաստանի անապատին մէջ Սատանային ու անոր չար
ոգիներուն կողմէ փորձուելու պահն էր, ուր Սուրբ Հոգիին
կողմէ հոն տարուեցաւ (Մատթէոս 4.14.1-10: Մարկոս 1.121.12-13).
իսկ երկրորդը` նոյնինքն Գեթսեմանիի մէջ իր ապրած
տագնապի պահն էր, ուր ինք կամովին գնաց: Հաւատացեալ
մարդը պէտք չունի
չունի տառապանք ու չարչարանք փնտռելու,
բայց եթէ երբեք տառապանքն ու չարչարանքը իրե´
իրե´նք քովը
գան եւ ուժգնօրէն դուռը բաղխեն` պէտք չէ փախչի անոնցմէ,
այլ պէտք է Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած զօրութեամբ ու
Սուրբ Հոգիին շնորհքին ապաւինելով տանի զանոնք:
2) «Եկաւ տեղ մը, որուն անունը Գեթսեմանի էր: Նախորդ
կէտին մէջ ըսինք, թէ Յիսուս իր ազատ կամքով թեւակոխեց
տագնապի դաշտը` Գեթսեմանիի պարտէզը: Քրիստոս
մարդոց փրկութեան համար կամովին եւ սիրայօժար կերպով
յանձն առաւ ամէն տառապանք ու նեղութիւն, եւ այս ընելով,
սորվեցուց մեզի, որ եթէ կ'ուզենք մարդիկը փրկութեան բեբերել` պէտք է պատրաստ ըլլանք սիրայօժար կերպով տանելու
ամէն նեղութիւն ու հալածանք, ամէն նախատինք ու մերժում:
3) «Գեթսեմանի
Գեթսեմանի»: «Գեթսեմանի
«Գեթսեմանի»,
Գեթսեմանի», Արամերէն լեզուին
լեզուին մէջ
«Գեթսեմանի»:
կը նշանակէ` Ձիթահան, կը գտնուէր Ձիթենեաց լերան
ստորոտը եւ հոն էր որ ձիթապտուղներուն
ձիթապտուղներուն իւղը կամ ձէթը կը
պատրաստուէր:
պատրաստուէր: Ձիթենեաց լեռը մեծ տարածութեամբ
հողամաս մըն էր ուր կը գտնուէին մեծ թիւով ձիթենիներ:
Ինչո՞ւ համար Յիսուս ուզեց մեր փրկութեան տագնապի պապահը ապրիլ Գեթսեմանիի մէջ, այսինքն հոն` ուր ձէթ կը պատպատրաստուէր: Հաւանաբար ասոր
ասոր մէջ կարելի է խորհրդանշախորհրդանշական իմաստ մը տեսնել: Կրնանք ըսել, որ Յիսուս ի´
ի´նք
հանդիսացաւ այն ձիթենին
ձիթենին որ Գեթսեմանիի մէջ երկնաւոր
Հօր կամքով ճզմուեցաւ ու ճմլուեցաւ (Եսայի 53.10) եւ մեզի
համար դարձաւ փրկութեան ձէթ (Ղուկաս 10.34):
4) «Հոս նստեցէք, մինչեւ որ ես երթամ
երթամ աղօթեմ»:
աղօթեմ»: Ինչո՞ւ
համար Յիսուս չուզեց որ բոլոր աշակերտները հետը
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աղօթէին: Աղօթքի պահը զոր Յիսուս ունեցաւ Գեթսեմանիի
մէջ` սովորական պահ մը չէր. այդ պահը մեր փրկութեան
պահն էր, եւ այդ պահուան ընթացքին Յիսուսի մատուցած
աղօթքը` մեր փրկութեան համար մատուցուած աղօթք մըն
էր. ուստի, մէկը չէր կրնար հետը ըլլալ այդ պահուն. ինք
առանձին պէտք էր տագնապէր մեր փրկութեան համար.
առանձին պէտք էր իրագործէր մեր փրկութիւնը: Մարդիկ
չէին կրնար դերակատարութիւն
դերակատարութիւն ունենալ մեր փրկութեան
իրագործման մէջ:
5) Յիսուս բոլոր աշակերտները հետը
հետը առաւ բացի
Յուդայէն, որ գացեր էր իր Տէրը մատնելու եւ դրամ գանձելու:
Յուդա իր ազատ կամքով բաժնուած էր խումբէն: Տէրը զինք
չհեռացուց: Ան դրամի սիրոյն` մատնեց անկորնչելի Գանձը:
Տէրը ոեւէ մէկը չի´
չի´ մերժեր
չի´ հեռացներ իրմէ, ոեւէ
ոեւէ մէկը չի´
(Յովհաննէս 6.37): Տէրը բոլորի
բոլորի´
րի´ն համար է, բայց բոլորը Տիրոջ
համար չեն դժբախտաբար: Տէրը բոլո´
բոլո´րը կ'ընդունի, բայց
բոլորը զինք չեն ընդունիր: Տէրը բոլորի´
բոլորի´ն փրկութեան համար
կ'ընդգը
ըրիր արիւնը թափեց, բայց բոլորը չէ որ փրկութիւնը կ'ընդգ
կեն:
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, եթէ Տիրոջ կողմէ մերժուած ու լքուած
կը զգաս,
զգաս, գիտցիր որ ատիկա քու մեղքերուդ պատճառով է:
Քու մեղքերդ են որ քեզ մերժուած ու լքուած զգացնել կու տան,
բայց իրականութիւնը այն է որ Տէրը քեզ ո´
ո´չ մերժած է եւ ո´
ո´չ
ալ լքած. հրաժարէ մեղքերէդ եւ տես թէ ինչպէս Տիրոջ կողմէ
ընդունուած պիտի զգաս: Տէրը
չէ´ մերժած,
մերժած, չի´
Տէրը քեզ չէ´
չի´ մերժեր ու
պիտի´
պիտի´ չմերժէ: Ան ի՞նչպէս կրնայ մերժել քեզ, ինք` որ մեռաւ
քեզ ընդունելու համար: Ի՞նչպէս կրնայ լքել քեզ, ինք` որ
մեռաւ Տէր ու պաշտպան ըլլալու քեզի:

«Եւ իր հետ առաւ Պետրոսը եւ Զեբեդէոսի երկու որդինեորդիները: Տրտում էր ու կը տագնապէր»
(Մատթէոս 26.37):
26.37):
տագնապէր» (Մատթէոս
1) Յիսուս հասաւ Ձիթենեաց լեռ, քիչ մը բարձրանալէ
ետք` կանգ առաւ եւ պատուիրեց ութը աշակերտներուն հոն
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նստիլ մինչեւ որ ինք երթայ եւ աղօթէ, եւ ապա հետը առաւ
Պետրոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը, եւ գնաց մինչ
մինչեւ ԳեթսեԳեթսեմանի, այսինքն հոն` ուր ձէթի պատրաստութիւնը տեղի
տեղի կ'ուկ'ունենար: Ինչո՞ւ համար Յիսուս միայն Պետրոսը, Յովհաննէսն
ու Յակոբոսը հետը առաւ: Յիշենք որ նոյն այս երեք
աշակերտները հետը առաւ երբ պիտի այլակերպուէր: Ուստի,
Յիսուս զանոնք հետը առաւ, որպէսզի, ինչպէս որ իր փառքը
տեսան այլակերպութեան ժամանակ, հիմա իր տագնապը
տագնապը
տեսնեն աղօթքի պահուն: Աշակերտները երբ Յիսուսի փառքը
տեսան, վստահաբար փափաքեցան այդ փառքին մէջ մտնել,
բայց այստեղ Յիսուս իր տագնապը բացայայտելով անոնց
առջեւ, ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ անոնք որոնք կ'ուզեն իր
փառքը տեսնել եւ իր փառքին մէջ մտնել, նախ պէտք է իր
տագնապը տեսնեն ու իր տագնապին բաժնեկից դառնան:
2) «Տրտում էր»:
հոգեէր»: Յիսուս տրտմեցաւ, որպէսզի դուն հոգեկան ուրախութիւն ձեռք ձգես. ձեռք ձգա՞ծ ես:
Տրտմեցաւ որպէսզի մեղքի սուգը փարատի սրտէդ. փափարատա՞ծ է:
Տրտմեցաւ որպէսզի երկինքի ուրախութեան դուռը բանայ
առջեւդ. բացուա՞ծ է:
Տրտմեցաւ որպէսզի քեզ երկինքի հրեշտակներու երգեերգեՔրիս-րուն` երգակից եւ բերկրութեան` բերկրակից դարձնէ. Քրիս
տոսով ապահովութիւն ունի՞ս որ պիտի դառնաս: Տակաւին.Տակաւին.Տրտում էր Յիսուս, որովհետեւ եկաւ իր արարածներուն
քով եւ իր արարածները զինք չյարգեցին ու չպատուեցին:
չպատուեցին:
Տրտում էր, որովհետեւ կը խաչուէր դրդումովը այն
մարդոց` որոնց հայրերուն կեանքին մէջ մեծամեծ հրաշքներ
գործած էր անցեալին:
Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր թէ ինչպէս Աբրահամի
սերունդէն եղող մարդիկ յամառօրէն եւ մինչեւ վերջ որոշած
էին զինք մերժել ու հալածել:
հալածել:
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Տրտում էր, որովհետեւ սկիզբէն կը տեսնէր անոնք`
որոնք պիտի մերժէին իրմով իրագործուած փրկութիւնը ու
ենթակայ դառնային յաւիտենական դատապարտութեան:
Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր թէ ինչպէս Չարը
կրցած էր խաբել մարդիկը եւ զանոնք հեռացնել իրմէ, եւ թէ
ինչպէս մարդիկ
մարդիկ խաբուած էին անոր կողմէ:
Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր ապերախտութիւնը
այն մարդոց` որոնց հիւանդները բժշկեց, ցաւերը փարատեց,
սգաւորները մխիթարեց, տրտմածները սփոփեց. բայց
տրտում էր ո´
ո´չ թէ իրենց ցուցաբերած ապերախտութեան
համար, այլ այն աստուածային դատաստանին ու պատիժին
պատիժին
համար որ իրենց վրայ պիտի գար ժամանակներու աւարտին:
Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր «թշնամիներուն»
թշնամիներուն»
կողմէ Երուսաղէմի գլուխին բերուելիքը: Յիշենք որ ան լացաւ
Երուսաղէմի վրայ, իր յաղթական մուտքը գործելէ ետք հոն
(Ղուկաս 19.41):
Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր այն ծեծն ու ապտակապտակները, այն ծաղրն ու ծանակները, այն գանակոծումներն ու
նախատինքները, որոնց ենթակայ պիտի ըլլար իր պատկերով
ստեղծուած ու իր ձեռքին գործը եղող մարդոց ձեռքով:
Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Չարին կողմէ
որսացուած իր աշակերտին` Յուդա Իսկարիոտացիին
Իսկարիոտացիին
մօտենալը իրեն, համբոյրով մը զինք մատնելու համար:
Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Չարին կողմէ Պետրոս
առաքեալին նետահարուիլը ուրացութեան դառն նետերով:
Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր զինք պաշտող ու
երկրպագող սերովբէներուն ու քերովբէներուն տրտմալից
սարսափն
սարսափն ու սարսափալից տրտմութիւնը իրեն պատահելիքպատահելիքներուն համար:
Տրտում
Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Սիմէոն ծերունիին
ակնարկած սուրին խրուիլը իր սուրբ մօրը` Մարիամի սրտին
մէջ:
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Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Սուրբ Հոգիին տրտմիտրտմիլը:
Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր զինք սիրող իր Հօրը
արցունքը:
3) «Ու կը
կը տագնապէր»:
տագնապէր»: Ա´յնքան կը տագնապէր, որ իր

«քրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռոլոռ-ոլոռ գետին կը
հոսէր»
հոսէր» (Ղուկաս
(Ղուկաս 22.43):
Կը տագնապէր, որովհետեւ կը պատրաստուէր իր սուրբ
մարմինին վրայ առնելու ամբողջ մարդկութեան մեղքերու
պղծութիւնը:
Կը տագնապէր, որովհետեւ կը պատրաստուէր մարդկումարդկութեան փրկութեան զատկական գառնուկը ըլլալու:
Կը տագնապէր, որովհետեւ ինք որ օրհնեալն ու օրհնողն
էր, կը պատրաստուէր մեզի համար անէծք դառնալու,
որպէսզի մեզ դարձնէր օրհնութեան զաւակներ:
Կը տագնապէր, որովհետեւ սկսած էր զօրաւոր
զօրաւոր բաղխուբաղխումի մէջ մտնել Սատանային ու անոր չար ոգիներուն հետ:
Կը տագնապէր, որովհետեւ սկսած էր համայն մարդկումարդկութեան փոխարէն ու համայն մարդկութեան անունով հոգեւոր
պատերազմի մէջ մտնել անկեալ Արուսեակ քերովբէին ու
անոր հետեւորդ պիղծ ոգիներուն հետ:
Կը տագնապէր,
տագնապէր, որովհետեւ հասած էր ժամանակը պայպայքարելու մեղքի ու Չարի խաւարին դէմ, եւ իր լոյսի թագաւոթագաւորութիւնը հաստատելու:
Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր պահը խլելու մեզ
աներեւոյթ թշնամիներուն ձեռքէն եւ ազատագրելու մեզ
անոնց ստրկութենէն:
Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր պահը երբ դժոխքը
իր հիմերէն պիտի սասանէր:
Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր ժամանակը երբ
գեհենի ու մահուան բանալիները ձեռք պիտի ձգէր:
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Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր ժամանակը որ իր
անչարչարելի մարմինը չարչարանքի պիտի յանձնէր:
Մեծ իրագործումները
իրագործումները` արդիւնք են մեծ
մեծ տագնապներու:
Մեր փրկութեան մեծ իրագործումն ալ արդիւնքն էր Յիսուսի
տագնապներուն: Հոս տագնապը մարմնական չարչարանքը
չէ. հոս տագնապը հոգեկան խռովքն է, հոգիի կրակն է. կրակ
մը որ վառեցաւ Յիսուսի սրտին մէջ եւ վառած պիտի մնայ
մինչեւ մեղքին վերցուիլը աշխարհի երեսէն:
երեսէն:

«Այն ատեն ըսաւ անոնց. “Հոգիս մեռնելու աստիճան
տրտում է. հոս կեցէք եւ ինծի հետ արթո´
(ՄատՄատարթո´ւն մնացէք”
մնացէք”» (Մատ

թէոս 26.38):
26.38):
1) «Այն ատեն ըսաւ անոնց»:
անոնց»: Այս բառերը կը պարզեն թէ
Յիսուս ուզեց իր տրտմութիւնն ու տագնապը բաժնել իր
աշակերտներուն հետ. աշակերտները սակայն ըստ
ըստ երեւոյթին
չկրցան տրտմակից, տագնապակից կամ ցաւակից ըլլալ
Տիրոջ. չկրցան` որովհետեւ չէին տեսներ գալիքը, չէին գիտեր
ըլլալիքը, չէին գիտեր որ քիչ ետք իրենց խումբէն մէկը, որ
աւելի քան երեք տարիներ
տարիներ իրենց հետ գործած ու աշխատած
էր, կերած ու խմած էր, պիտի գար սուրերով
սուրերով ու բիրերով
զինուած գունդ մը զինուորներու հետ մատնելու Յիսուսը:
Աշակերտները չկրցան ցաւակից ըլլալ Յիսուսի, որովհետեւ
չէին գիտեր անոր սրտի ու հոգիի ցաւը. մենք եւս, չենք կրնար
ցաւակից ըլլալ ցաւ ունեցողներուն, եթէ երբեք չհասկնանք
կամ չփորձենք հասկնալ անոնց ցաւը, եւ զիրենք լլկող
մտահոգութիւնը:
2) «Հոգիս մեռնելու աստիճան տրտում է»:
Գողգոթայի
է»: Գողգ
խաչին վրայ մարմինով խաչուելէ ու չարչարուելէ առաջ,
Գեթսեմանիի մէջ հոգիով խաչուեցաւ ու չարչարուեցաւ
Քրիստոս: Հոգիով իր չարչարուիլը ցոյց կու տայ թէ ան կակատարեալ մարդկային հոգի
հոգի ունէր, եւ մարմինով չարչարուիլը
ցոյց կու տայ թէ ան կատարեալ մարդկային մարմին ունէր:
Քրիստոսի մարմինը երեւութական մարմին մը չէր, ինչպէս
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հետագային Երեւութականներ պիտի ըսէին, այլ` իրակա´
իրակա´ն
մարմին էր, ճշմարի´
ճշմարի´տ մարմին էր, մարդկայի´
մարդկայի´ն մարմին էր,
եւ կրնար յոգնիլ ու հանգիստի կարիքը ունենալ, կրնար
անօթենալ եւ կերակուրի պէտք ունենալ, կրնար ծարաւիլ եւ
ջուրի կարիքը ունենալ: Տիրոջ հոգին ալ մարդկային հոգի էր.
կրնար տագնապիլ, ուրախանալ, տրտմիլ, զարմանալ, եւայլն:
եւայլն:
3) «Հոգիս մեռնելու աստիճան տրտում է»:
թէ´
է»: Քրիստոս թէ´
հոգիով պէտք
պէտք էր չարչարուէր եւ թէ´
թէ´ մարմինով. ինչո՞ւ հահամար. որովհետեւ մարդիկ թէ´
թէ´ հոգիով եւ թէ´
թէ´ մարմինով մեղք
կը գործեն. Քրիստոս իր արիւնը թափեց թէ´
թէ´ մեր մարմիննեմարմիններու եւ թէ´
թէ´ մեր հոգիներու փրկութեան համար: ԱստուածաԱստուածաշունչը յստակօրէն կը խօսի մարմիններու եւ հոգիներու
փրկութեան
փրկութեան մասին:
Իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ նկատող մարդիկը
իրե´
իրե´նք եւս Քրիստոսի օրինակին պէտք է հետեւին եւ պէտք է
պատրաստ ըլլան չարչարուելու թէ´
թէ´ մարմինով եւ թէ´
թէ´
հոգիով, իրենց եւ այլոց փրկութեան համար: Ո՞ւր են այսօր
մարմինով չարչարուող ու հոգիով տագնապող հաւատաց
հաւատացացեալները: Ո՞ւր են Տիրոջ այգիին մէջ աշխատելու համար
իրենց հանգիստը զոհող հաւատացեալները: Ո՞ւր են մեղքի
մէջ կորսուածներուն համար տագնապալից աղօթք
մատուցող Ղովտեան հոգիները: Ինչո՞ւ համար ամառը
եկեղեցի եկող հաւատացեալներուն թիւը կը նուազի. ինչո՞ւ
համար ամառը սուրբ Հաղորդութիւն ստացողներուն թիւը կը
նօսրանայ. անոր համար չէ՞ որ հաւատացեալները իրե´
իրե´նք
եւս աշխարհիկ մարդոց նման իրենք զիրենք մարմնաւոր
հեշտութեանց, հաճոյքներու ու հանգիստի կը յանձնեն:
4) «Հոգիս մեռնելու աստիճան տրտում է»:
է»: Այստեղ Յիսուս
սովորական տրտմութեան
տրտմութեան մասին չէ որ կը խօսի, այլ`
այնպիսի´
այնպիսի´ տրտմութեան մը մասին, որ պատճառ կը դառնայ
որ մեռնիլ ցանկայ. մեռնիլ մեր մեղքերուն համար, մեռնիլ մեր
անօրէնութիւններու քաւութեան համար, մեռնիլ մեր փրկուփրկու694

թեան համար: Այո´,
Այո´, Յիսուս մա´
մա´հ ցանկաց` որպէսզի կեա´
կեա´նք
շնորհէ մեզի: Մա´
Մա´հ ցանկաց, որպէսզի մեզ անմահութեան
ժառանգորդներ դարձնէ: Մա´
Մա´հ ցանկաց, «որովհետեւ

մարդկութեան մեղքերուն ծանրութեան տակ կքած էր եւ
մեղքին ցաւէն կը տառապէր»:
տառապէր»:
«Մեռնելու աստիճան տրտում էր
էր», որովհետեւ մեր բոլոր

մեղքերը իր վրայ առաւ, եւ իր վրայ մեղք առնողը պէտք էր
մեռնէր:
Յիսուսի հոգին «մեռնելու աստիճան տրտում էր
որովէր», որովհետեւ մեզ մահէն ազատելու համար էր որ կ'ուզէր մեռնիլ:
Հետագային Քրիստոսի համար նահատակուող ոեւէ մէկ
սուրբի մօտ մենք Քրիստոսական նման տրտմութիւն եւ
տրտմութեան պատճառաւ մահ փափաքիլ չենք գտներ:
Քրիստոսի
Քրիստոսի տրտմութիւնը մեր փրկութեան տրտմութիւնն էր,
եւ անոր մահ ցանկալը` մեր փրկութեան համար էր:
Ունեցանք սուրբեր որոնք մահ ցանկացին, բայց անոնք
մահ չցանկացին մեր փրկութեան համար, ո´
ո´չ ալ իրենց
անձերուն փրկութեան համար, այլ Փրկիչի´
Փրկիչի´ն համար,
Փրկիչին հետ ըլլալո´
ըլլալո´ւ համար.
համար. եւ եթէ երբեք մահ ցանկացին
Փրկիչին հետ ըլլալու համար, անոնք չէին կրնար մեռնելու
աստիճան տրտմիլ, կամ պարզապէս տրտմիլ:
Յիսուսի հոգին մեռնելու աստիճան տրտմեցաւ,
որովհետեւ մեզի համար անէծք դառնալուն համար էր որ
պիտի խաչուէր, մինչդեռ սուրբերը չէին կրնար մեռնելու
մեռնելու
աստիճան տրտմիլ, որովհետեւ անոնք անէծք չդարձան,
ընդհակառակը, Աստուծոյ օրհնեալ զաւակները դառնալնուն
համար էր որ նահատակուեցան:
5) «Հոգիս մեռնելու աստիճան տրտում է»:
է»: Այս խօսքը
կարելի է հասկնալ նաեւ` «հոգիս տրտում պիտի մնայ մինչեւ
մահ»
մահ» իմաստով: Արդարեւ, Տիրոջ
Տիրոջ հոգին տրտում էր մինչեւ
մահ, այսինքն` մինչեւ մահուան ժամանումը. բայց իր մեռնեմեռնելէն ետք` փարատեցաւ իր հոգիին տրտմութիւնը. փարատեփարատե695

ցաւ` որովհետեւ իր մահուամբ յաղթեց մահուան ու սարսեց
դժոխքը իր հիմերէն. փարատեցաւ` որովհետեւ իր մահուամբ
իրագործեց մարդկային սերունդի
սերունդի փրկագործութիւնը:
Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ խաչին վրայ
ըսաւ. «Ամէն ինչ վերջացած է»
է» եւ հոգին աւանդեց (Յովհաննէս
19.30):
Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ ճզմեց գլուխը
Վիշապին, որ մեղքի առաջնորդած էր Ադամն ու Եւան:
Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ
երբ հեռացուց մարմարդէն մեղքի տրտմութիւնը եւ հաշտեցուց մարդը Աստուծոյ
հետ, եւ զԱստուած` մարդուն հետ:
Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ կենաց ծառին
ճամբան փակող քերովբէներն ու բոցեղէն սուրը հեռացուց
այդ ճամբէն ու կենաց ծառի ճամբան բացուած յայտարարեց:
Տիրոջ տրտմութիւնը
տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ Յակոբ նահանահապետի երկնասլաց սանդուխին պատկերով` խաչը դարձուց
երկիրը երկինքին կամրջող Յակոբեան սանդուխը:
Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ խաչին վրայ
ամբողջացուց իր Հօրը կամքը եւ մեզ Սուրբ Հոգիի տաճար
դարձուց:
Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ խաչին միջոցաւ
ու խաչին վրայ պատրաստեց մեղքին վէրքը բուժող բալաբալասանը:
Եկէք հարց տանք մենք մեզի, ի՞նչպիսի վիճակի մէջ կը
գտնուի Տէրը մեր կեանքին մէջ: Ուրա՞խ է Տէրը մեր կեանքին
մէջ, թէ` տրտում: Տխո՞ւր է մեր կեանքով, թէ` հպարտ: Գո՞հ է
մեզմէ, թէ` անգոհ: Հաճելի՞
Հաճելի՞ է իրեն մեր կենցաղակերպը, թէ`
անհաճելի:
6) «Հոս կեցէք»:
կեցէք»: Յիսուս միայն Պետրոսին, Յովհաննէսին
եւ Յակոբոսին այս պատուէրը տուաւ. միւս աշակերտներուն
չըսաւ`«հոս կեցէք»
նստեցէք» (Մատթէոս 26.36:
կեցէք», այլ` «հոս նստեցէք»
Մարկոս 14.32). ո´
ո´չ ալ միւսներուն պատուիրեց որ արթուն
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մնան
մնան եւ աղօթեն, ինչպէս պատուիրեց Պետրոսին,
Յովհաննէսին եւ Յակոբոսին (Մատթէոս 26.38,41: Մարկոս
14.34,38). ինչո՞ւ համար արդեօք. ութը աշակերտները որոնք
Ձիթենեաց լերան գրեթէ ստորոտը ձգուած էին, պիտի
չտեսնէին Յիսուսի տագնապիլը, տրտմիլը, աղօթելն ու
քրտնիլը, եւ ուստի,
ուստի, բնականօրէն անոնք այնքան կարիքը
պիտի չզգային արթուն մնալու եւ աղօթելու, մինչդեռ Պետրոս,
Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները, որոնք Յիսուսի
ընկերացան մինչեւ գրեթէ իր աղօթքին վայրը, հոն տեսան
անոր տրտմիլն ու տագնապիլը, եւ աղօթքի պահուն անկէ
շատ քիչ հեռաւորութեան
հեռաւորութեան վրայ ըլլալով` լսեցին նաեւ անոր
աղաղակին ձայները: Պօղոս առաքեալ խօսելով Գեթսեմանիի
պարտէզին մէջ Յիսուսի մատուցած աղօթքին մասին` կ’
կ’ըսէ.
«Յիսուս մեծ աղաղակով եւ արցունքով աղօթեց...»
աղօթեց...» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս
5.7): Աշակերտները Տիրոջ այս մեծ աղաղակին ու արցունքին
ականատես
ականատես եւ ականջալուր վկաները եղան, ուստի բնական
էր որ իրենցմէ պահանջուէր կամ սպասուէր որ արթուն
մնային եւ աղօթէին:
Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները Յիսուսի
մտերիմներն էին. Յիսուս աւելի´
աւելի´ն կը սպասէր անոնցմէ: Այո´,
Այո´,
Յիսուս աւելի´
աւելի´ն կը սպասէ անոնցմէ որոնք մտերիմ
մտերիմ են իրեն,
որոնք ականատես եղած են իր մեծութեան ու փառքին.
Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները տեսած էին
Տիրոջ փառքին մեծութիւնը այլակերպութեան ժամանակ:
Յիսուսի մտերիմներուն վերաբերմունքն ու վկայութիւնը
վկայութիւնը
տարբեր պէտք է ըլլայ այն մարդոց
մարդոց վերաբերմունքէն ու
ու
վկայութենէն` որոնք շատ մտերիմ չեն իրեն:
7) «Հոս կեցէք եւ ինծի հետ արթո´
արթո´ւն մնացէք»:
մնացէք»: Ուշագրաւ է
որ Յիսուս չ’
չ’ըսեր` «ինծի համար արթուն մնացէք»,
կ’ըսէ`
մնացէք», այլ կ’
«ինծի հետ արթուն մնացէք»:
մնացէք»: Յիսուս պէտք չունէր որ
աշակերտները իրեն համար արթուն մնային կամ իրեն
համար պայքարէին,
պայքարէին, բայց կ’
կ’ուզէր որ հետը արթուն մնային,
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նախ, որպէսզի իրենք անձնապէս փորձութեան մէջ չիյնային,
եւ երկրորդ, որպէսզի հետագային իր ապրած տագնապին
վկաները ըլլային: Այսօր եւս Յիսուս կ’
կ’ուզէ որ իրեն հետ
ըլլանք: Կարեւոր է Յիսուսի համար գործելը, բայց աւելի
կարեւոր
կարեւոր է Յիսուսի հետ գործելը: Այսօր քիչ չէ թիւը այն
հաւատացեալներուն, որոնք շատ բան կ’
կ’ընեն Յիսուսի
համար, բայց իրենք Յիսուսի հետ չեն:
8) «Ինծի հետ արթո´
արթո´ւն մնացէք»:
մնացէք»: Աշակերտները չկրցան
Տիրոջ այս խօսքին հնազանդիլ եւ արթուն մնալ: Անոնք
քնացան թէ´
թէ´ մարմնապէս եւ թէ´
թէ´ հոգեպէս: Մարմնապէս
քնացան` որովհետեւ յոգնած եւ անքուն էին, իսկ հոգեպէս
քնացած կը սեպուէին` որովհետեւ չկրցան իրենց հոգիի
աչքերով տեսնել Տիրոջ մօտալուտ ձերբակալութիւնը, չկրցան
Տիրոջ տագնապալից դէմքին վրայ կարդալ շուտով ըլլալիքը,
չկրցան Տիրոջ վերաբերմունքէն գիտնալ
գիտնալ թէ արդէն հասած էր
պահը որ Հովիւը զարնուէր ու հօտը ցրուէր:
Աշակերտներուն դառն փորձառութենէն կը սորվինք, թէ
պէտք է մնայուն աղօթքով բաց պահել մեր հոգիի ու սրտի
աչքերը: Անոնք որոնք հեռու են յարատեւ աղօթքէն` հոգեպէս
քնացած կ’
կ’ըլլան կամ քնացած կը սեպուին, իսկ
իսկ անոնք որոնք
հոգեպէս քնացած են` չե´
չե´ն կրնար տեսնել գալիքն ու
ըլլալիքը, չե´
չե´ն կրնար տեսնել Սատանային իրենց մօտենալը
փորձութիւններու միջոցաւ, չե´
չե´ն կրնար տեսնել իրենց վրայ
արձակուող մեղքին գաղտնի նետերը, չե´
չե´ն կրնար տեսնել
չար ոգիներուն կողմէ լարուած ծուղակները,
ծուղակները, չեն կրնար
տեսնել աներեւոյթ թշնամիին որոգայթները:
Տակաւին, հոգեպէս քնացածները չե´
չե´ն կրնար տեսնել
մոլորած քարոզիչներուն` մոլորեցուցիչ վարդապետութիւնվարդապետութիւնները, չե´
չե´ն կրնար տեսնել անուղղափառ ուսուցիչներուն`
անուղիղ ուսուցումները, չե´
չե´ն կրնար տեսնել ԱստուածաԱստուածաշունչին մէջ` Աստուծոյ անունով կատարուած այլափոխումայլափոխումները:
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Եւ դեռ, հոգեպէս քնացածները չե´
չե´ն կրնար փորձութեանց
ու նեղութեանց ետին իրենց համար վերապահուած
օրհնութիւնները տեսնել, չե´
չե´ն կրնար պատահած փորձանքին
մէջ Աստուծոյ դաստիարակչական միջամտութիւնը տեսնել:
9) «Արթո´
րթո´ւն մնացէք»:
մնացէք»: Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ արթուն
կը պահէ, այլ խօսքով` ի´
ի´նքն է որ մեր հոգիի աչքերը բաց կը
պահէ` որպէսզի տեսնենք Աստուծոյ ներկայութիւնը մեր
կեանքին մէջ. ի´
ի´նքն է որ մեր սրտի աչքերը բաց կը պահէ`
որպէսզի տեսնենք Աստուծոյ սէրը մեզի հանդէպ` մեզի
պատահող փորձութեանց ընդմէջէն. ի´
ի´նքն է որ մեր միտքի
աչքերը բաց կը պահէ` որպէսզի տեսնենք իր ճշմարտուճշմարտութիւնը. ի´
ի´նքն է որ մեր ականջները բաց կը պահէ` որպէսզի
լսենք իր ձայնը ու հետեւինք իրեն:

«Ապա քիչ մը առաջ գնաց եւ երեսին վրայ գետին
փռուելով աղօթեց, ըսելով...»
Մատթէոս 26.39):
ըսելով...» (Մատթէոս

1) Գեթսեմանիի մէջ մինչեւ որոշ տեղ մը հասնելէ ետք,
Յիսուս աշակերտներուն պատուիրեց որ կանգ առնեն եւ
ապա ինք «քիչ մը առաջ գնաց»:
գնաց»: Անոնք չէին կրնար անոր
ընկերանալ մինչեւ աղօթքին ճիշդ տեղը, որովհետեւ Յիսուս
ինք առանձին պէտք էր տագնապէր մեր փրկութեան համար,
համար,
ինչպէս ասկէ առաջ բացատրեցի. բայց հաւանաբար նաեւ,
Յիսուս ինք չուզեց որ անոնք տեսնէին իր տագնապիլը, իր
քրտնիլը, իր հոգեկան խռովքը, երեսի վրայ իր գետին
փռուիլը, որովհետեւ եթէ տեսնէին` կրնային վախնալ,
մտահոգութիւնը կրնար զիրենք կլանել, յուսալքութիւնը
կրնար
կրնար զիրենք անդամալուծել, սարսափը կրնար զիրենք
պատել: Անոնք ասկէ առաջ տեսած էին զինք աղօթքի մէջ,
բայց չէին տեսած երեսի վրայ գետին փռուած: Տեսած էին
յոգնած, բայց մահ ցանկալու աստիճան տրտմած չէին տեսած:
Նման վիճակի մէջ զինք տեսնելը կրնար իրենց հաւատքը
խախտել իրեն
իրեն հանդէպ:
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2) «Երեսին վրայ գետին փռուելով աղօթեց»:
աղօթեց»:
Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ մեղքի
գետինը փռուածները ոտքի կը կանգնեցնէ, ինք որ գետին
գլորածները կը վերականգնէ:
Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ իր երեսին
փայլքով ու փառքով կը լեցնէ ամբողջ
ամբողջ երկինքը:
Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ վիրաւոր
վիճակի մէջ գետին փռուած մարդը գետնէն վերցնողն ու
անոր վէրքերուն վրայ ձէթ ու գինի դնողն է:
Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ քերովբէքերովբէներուն կողմէ կը շալկուի եւ սերովբէներուն կողմէ կը
սրբաբանուի:
Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի մեր
անհամարձակ երեսները բարձրացնէ դէպի երկինք:
Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի սորսորվեցնէ մեզի փորձութեան ու նեղութեան ժամանակ խոնարհիլ
Աստուծոյ հզօր ձեռքին տակ:
Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս,
Յիսուս, որպէսզի ցոյց
տար, թէ ի´
ի´նքն էր գետինը ստեղծողը, զայն կանաչութեամբ
ծածկողը, զայն անիծողը, եւ հիմա` զայն օրհնողը:
Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի ծանուծանուցէր սանդարամետականներուն իր մօտալուտ գալուստը
անոնց մօտ:
Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի
բացայայտէր թէ ինք շուտով, մարդուն հետ երկիրն ալ պիտի
նորոգէր ու ազատագրէր փճացումի դատապարտութենէն:
3) «Երեսին վրայ գետին փռուելով աղօթեց»:
աղօթեց»: Յիսուս
նեղութեան ու տագնապի մէջ էր երբ աղօթեց իր Հօրը,
որպէսզի սորվեցնէր մեզի, որ երբ նեղութեան ու փորձութեան
փորձութեան
մէջ ըլլանք` պէտք է առաջին հերթին Աստուծոյ դիմենք: Շատ
մարդիկ երբ նեղութեան մէջ ըլլան, առաջին հերթին իրենց
նմաններուն կը դիմեն, եւ երբ տեսնեն որ բանով մը
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չօգտուեցան` կը դիմեն Աստուծոյ: Այս մօտեցումը կը բարբարկացնէ զԱստուած, որովետեւ Աստուծոյ հանդէպ անվստաանվստահութիւն կը նշանակէ, զԱստուած երկրորդ կարգի վրայ դնել
կը նշանակէ:
Երբ կը հաստատուի թէ Յիսուս նեղութեան մէջ եղած
ատեն աղօթեց, սա չի նշանակեր թէ մենք եւս միայն նեղունեղութեան մէջ եղած ատեննիս պէտք է աղօթենք: Յիսուս միայն
նեղութեան մէջ եղած ատեն չաղօթեց: Ան մի´
մի´շտ կ'աղօթէր եւ
իր աղօթքի պահերը գոհունակութեան ու փառաբանութեան
պահեր կ'ըլլային: Միշտ յիշենք որ նեղութեան ժամանակ
աղօթելը, ճիշդ է որ Աստուծոյ հանդէպ վստահութեան
արտայայտութիւն է, այո´,
այո´, բայց հանգիստ եղած ատեննիս
աղօթելը` Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն է:
Աստուած չ'ուզեր որ միայն վստահինք իրեն, վստահինք իր
կարողութեան ու զօրութեան, այլ կ'ուզէ նաեւ որ սիրենք զինք
եւ սիրալիր հաղորդակցութեան մէջ ըլլանք իրեն հետ: Մենք,
մեզ սիրող բարեկամ կը նկատե՞նք մէկը` որ միայն
նեղութեան ատեն մեզի կը հանդիպի: Հարազատ ընկեր կը
կը
նկատե՞նք մէկը` որ միայն փորձութեան մէջ եղած ատեն մեր
քով կու գայ: Լաւ դրացի կը նկատե՞նք մէկը` որ միայն
կարիքի մէջ եղած ատեն մեր դուռը կը զարնէ:

«Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը հեռացո´
հեռացո´ւր ինձմէ,
բայց ո´
ո´չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դո´
դո´ւն
կ'ուզես
(Մատթէոս 26.39):
կ'ուզես”
ւզես”» (Մատթէոս

1) Ոմանք Յիսուսի այս խօսքը հասկցած են իբրեւ իր Հօրը
ներկայացուած խնդրանք մը՝ զինք զերծ պահելու համար
խաչելութենէն: Ասիկա սակայն ճիշդ չէ, որովհետեւ Քրիստոս
ինք խաչուելու եւ մարդիկը փրկելու նպատակով էր որ
մարդեղացաւ: Յիշեցէք որ երբ Յիսուս
Յիսուս իր յաղթական մուտքը
գործեց Երուսաղէմ, պահուան մը համար խաչելութեան
խաչելութեան
խորհուրդին դիմաց որոշ հոգեկան խռովք մը ապրեցաւ, եւ
ըսաւ. «Բայց հիմա հոգիս խռոված է. եւ ի՞նչ ըսեմ: Ըսե՞մ՝
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“Հա՜յր, ազատէ´
ազատէ´ զիս այս ժամէն”
ժամէն”: Բայց տառապանքի այս
ժամուն համար եկած եմ արդէն»
արդէն» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 12.27):

Քրիստոսի այս խօսքը ամենայն յստակութեամբ կը պարզէ որ
Քրիստոս տառապանքի բաժակէն ազատիլ չէր ուզեր:
Մտաբերենք նաեւ որ Յիսուսի ձերբակալութեան պահուն
երբ Պետրոս առաքեալ սուրը քաշեց եւ քահանայապետին
ծառային ականջը կտրեց, Յիսուս անոր ըսաւ. «Սուրդ իր

պատեանը դիր. տառապանքի բաժակը, որ Հայրս տուաւ
ինծի, պիտի չխմե՞մ կը կարծես»
կարծես» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 18.1018.10-11): Այս

խօսքը եւս կը պարզէ որ Յիսուսի նպատակը տառապանքի
բաժակէն փախչիլը չէր բնաւ: Յետոյ, չմոռնանք որ Քրիստոս
ի´նքն իսկ հաստատեց թէ ինք աշխարհ եկած է «իր կեանքը
շատերու համար որպէս փրկագին տալու»
տալու» (Մատթէոս
(Մատթէոս 20.28:
Մարկոս 10.45): Յիշենք նաեւ որ Քրիստոս իր աշակերտաշակերտներուն քանի մը առիթներով ըսաւ թէ ինք «պէտք է որ
սպաննուի, եւ երրորդ օրը յարութիւն առնէ»
առնէ» (Մատթէոս 16.21:
Մարկոս 8.31: Ղուկաս 9.22): Այս բոլոր վկայութիւնները կու
գան հաստատելու եւ բացայայտելու, որ Քրիստոսի վերովերոյիշեալ խօսքը բնա´
բնա´ւ չէր նշանակեր, որ ինք խաչէն փախչիլ
կ’ուզէր:
2) «Հա´
Հա´յր»:
յր»: Նախ խօսինք այս բառին մասին: Ձիթենեաց
լերան վրայ տագնապի մէջ էր Յիսուս երբ այս բառը
արտասանեց: Իր «քրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռոլոռոլոռ գետին կը հոսէր»
Հա´յր»
յր»
հոսէր» երբ զԱստուած կոչեց` «Հա´
(Ղուկաս 22.43): Քիչ ետք Յիսուս իր Հօրը կամքով խաչուելու
պիտի տարուէր, բայց ատիկա պատճառ չեղաւ որ զԱստուած
«Հայր»
Հայր» չկոչէր: Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, դուն կրնա՞ս ցաւի ու
տառապանքի մէջ եղած ատենդ զԱստուած կոչել` «Հա´յր»:
յր»:
Կրնա՞ս զԱստուած «Հա´
Հա´յր»
յր» անուանել, երբ մարդիկ քեզ կը
խաչեն իրենց խօսքերով ու գործերով: Սովորաբար երբ
մարդիկ ծանր նեղութեան ու ցաւի մը մէջ իյնան, իրենց մէջ կը
սկսին
սկսին կասկածներ արթննալ Աստուծոյ հայրութեան նկատնկատ702

մամբ: Դո՞ւն ալ այդպիսի մէկն ես: Քու ալ մէջ կասկածներ
կ’արթննա՞ն Աստուծոյ հայրութեան նկատմամբ, երբ մարդիկ
քեզ կը նախատեն հաւատքիդ համար, կը ծաղրեն եկեղեցի
երթալուդ համար, կը հալածեն ապաշխարելուդ համար:
3) «Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է»:
է»: Այս բառերով Յիսուս ուզեց
պարզել մեզի, թէ Հօրը համար, այո´,
այո´, կարելի´
կարելի´ էր արգիլել իր
խաչելութիւնը, բայց չկամեցաւ արգիլել` որպէսզի իր Որդիին
խաչելութեամբ ազատագրէր մարդկութիւնը մեղքի յաւիտեյաւիտենական խաչելութենէն:
Իր Հօրը համար կարելի´
կարելի´ էր խանգարել չարամիտ
Փարիսեցիներուն ու քահանաներուն ծրագիրը, բայց չուզեց
խանգարել` որպէսզի իր Որդիին
Որդիին մահուամբ մարդկութեան
փրկութեան ծրագի´
ծրագի´րը իրականանար:
Իր Հօրը համար կարելի´
կարելի´ էր թոյլ չտալ որ իր Որդին
անօրէններուն ձեռքը յանձնուէր, բայց կամովին թոյլ տուաւ`
որպէսզի անօրէններուն ձեռքը յանձնուելով` քաւէր մեր
անօրէնութիւնները:
Իր Հօրը համար կարելի´
կարելի´ էր կուրութեամբ
կուրութեամբ զարնել իր
Որդիին մահուան բաժակը խմցնել ուզողները, բայց ընտրեց
թոյլ տալ որ իր Որդին ըմպէ մահուան բաժակը` որպէսզի
մահուան բաժակին ըմպումով մեզ դարձնէ անմահութեան
զաւակներ:
4) «Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը հեռացո´
հեռացո´ւր
ինձմէ»:
ինձմէ»: Որոգինէս եւ Մեծն Կիւրեղ Աղեքսանդրացին կ'ըսեն,
թէ տուեալ խօսքը զօրեղապէս ցոյց կու տայ մեզի Քրիստոսի
անձին մէջ մարդկային բաժինը, մարդկային երեսը, անոր
մարդկային բնութիւնը: Քրիստոս իբրեւ պարզ մարդ, բնական
էր որ փափաք յայտնէր որ այդպիսի փորձութեան դառն
բաժակ մը հեռացուէր իրմէ, ինչպէս մեզմէ ոեւէ մէկը պիտի
ընէր, բայց իբրեւ Աստուծոյ Մարդը, ան ուզեց Աստուծո´
Աստուծո´յ
կամքին կատարումը տեսնել իր կեանքին մէջ եւ ո´
ո´չ թէ իր
անձնական կամքին ու փափաքին կատարումը: Քրիստոս իր
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այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի, որ մենք իբրեւ պարզ
մարդիկ, կրնանք ունենալ մեր անձնական փափաքներն ու
ցանկութիւնները, ծրագիրներն ու նպատակները, բայց եթէ
Աստուծոյ մարդիկն ենք, Քրիստոսի նման, պէտք է խնդրենք
Աստուծմէ որ ի´
ի´ր կամքը կատարուի եւ ո´
ո´չ թէ մե´
մե´ր կամքը,
ի´ր ծրագիրը իրականանայ եւ ո´
ո´չ թէ մե´
մե´ր ծրագիրը, իր
ուզածը ըլլայ եւ ո´
ո´չ թէ մե´
մե´ր ուզածը, ի´
ի´ր գործը յառաջ երթայ
եւ ո´
ո´չ թէ մե´
մե´ր գործը:
5) «Բաժակը հեռացո´
հեռացո´ւր ինձմէ»:
ինձմէ»: Ճիշդ է, որ այն բաժակը
որուն մասին կը խօսի Յիսուս, տառապանքի բաժակն է, բայց
խօսքը պարզ տառապանքի մասին չէ, այլ՝ ա´
ա´յնպիսի
տառապանքի մը մասին՝ որ զինք մահուան պիտի
առաջնորդէր: Ուստի,
Ուստի, երբ Յիսուս կը խնդրէր բաժակին
հեռացումը, խորքին մէջ, մահուան հեռացումն էր, աւելի ճիշդ,
մահուան իշխանութեան եւ բացասական ազդեցութեան
հեռացումն էր որ խնդրած կ’
կ’ըլլար: Եւ ասոր է որ կ’
կ’ակնարկէ
Պօղոս առաքեալ երբ կ’
կ’ըսէ. «Իր երկրաւոր կեանքի ընթացքին,

Յիսուս մեծ
մեծ աղաղակով ու արցունքով աղօթեց եւ աղաչեց
Աստուծոյ, որ կրնար զինք մահուընէ փրկել: Եւ Աստուած
զինք լսեց, որովհետեւ խոնարհ էր ան եւ հնազանդ»
հնազանդ»

(Եբրայեցիս 5.7): Հարկաւ մեր բացատրութիւնը կամ առաքեաառաքեալին խօսքը չեն նշանակեր թէ Քրիստոս կը վախնար մեռնելէն:
Մեռցնելու իշխանութիւն
իշխանութիւն ունեցող Քրիստոսը` ի՞նչպէս կրնար
վախնալ մեռցուելէ: Անմահ Արարիչը ի՞նչպէս կրնար
կրնար
վախնալ մահէն կամ մահկան
մահկանա
կանացու մարդոցմէն: Քրիստոս
բաժակին հեռացումը պահանջելով` ո´
ո´չ թէ ի´
ի´ր մահուան
հեռացումն էր որ կը պահանջէր, այլ ընդհանրապէս`
մահուա´
մահուա´ն հեռացումն էր որ կը պահանջէր: Արդարեւ,
Քրիստոս տառապանքի ու մահուան բաժակին ըմպումով էր
որ հեռացուց մահն ու անոր իշխանութիւնը մարդ արարածէն.
ի՞նչ իմաստով. Քրիստոսի մահէն առաջ, մահը չէր առաջառաջնորդեր հաւատացեալ մարդը Աստուծոյ մօտ, ընդհակառակը,
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զինք հեռո´
հեռո´ւ կը պահէր Աստուծմէ, բայց
բայց Քրիստոսի մահէն ու
հաւա-յարութենէն ետք` վերցուեցաւ այն արգելքը որ ննջած հաւա
տացեալը հեռու կը պահէր Աստուծոյ ներկայութենէն, եւ
մահը դարձաւ հաւատացեալ մարդը Աստուծոյ առաջնորդող
ճամբան:
6) Հայրերէն ոմանք բացատրած են, որ «բաժակը
հեռացո´
հեռացո´ւր ինձմէ»
ինձմէ» խօսքը, չի նշանակեր
նշանակեր թէ Յիսուս չէր ուզեր
ըմպել տառապանքի բաժակը, այլ իր ուզածը այն էր, որ այդ
բաժակը ըմպած ատեն՝ անիկա իր վրայ իշխանութիւն կամ
ազդեցութիւն չունենար: Այլ խօսքով, Յիսուս տառապանքի
բաժակին հեռացումը չէր որ կը պահանջէր, այլ՝ տառատառապանքի բաժակին հետեւանքը եղող հաւանական
հաւանական յուսալքույուսալքութիւնը: Հոսկէ կը սորվինք, թէ իսկական փորձութիւնը, մեր
դիմաց դրուող տառապանքի բաժակը չէ, այլ տառապանքի
բաժակին իբրեւ հետեւանք, յառաջ գալիք յուսախաբութիւնն
է, ընկճուածութիւնն է: Ուստի, մենք պէտք չէ խնդրենք
Աստուծմէ որ փորձութեան բաժակը հեռացնէ
հեռացնէ մեզմէ, այլ
պէտք է խնդրենք որ թոյլ չտայ, որ մեր կրած փորձութեան
կամ փորձութիւններուն պատճառով՝ ընկրկում ու նահանջ
արձանագրենք մեր հաւատքի կեանքին մէջ:
7) Երբ Յիսուս իր Հօրմէն կը խնդրէ որ բաժակը հեռացնէ
իրմէ, ատիկա իր Հօրը վստահելու կերպ մըն էր: Յիսուս իր
այս վերաբերմունքով կը սորվեցնէ մեզի, թէ փորձութեան
ժամանակ պէտք չէ յանձնապաստան ըլլալ, այլ խօսքով`
պէտք չէ մեր սեփական զօրութեան եւ իմաստութեան վստավստահիլ, այլ պէտք է դիմել Աստուծոյ եւ խնդրել իր օգնութիւնն ու
միջամտութիւնը: Մենք չենք կրնար տառապանքի բաժակը
հեռացնել մեզմէ` եթէ Աստուած ինք չհեռացնէ. ո´
ո´չ ալ կրնանք
տառապանքի բաժակը սիրով ըմպել, եթէ Աստուած ինք
զանիկա սիրով ըմպելու շնորհքը չտայ մեզի:
8) Տակաւին, Յիսուս, «այս բաժակը հեռացո´
հեռացո´ւր ինձմէ»
ինձմէ»
ըսելով, ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ մարդիկ իրենք չէ որ
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պարտադրեցին իրեն
իրեն խմել տառապանքի բաժակը, այլ` Հայրը
ինք կամեցաւ որ անիկա խմէ զայն:
զայն: Մարդիկ ոչինչ կրնան ընել
մեզի, եթէ մեր երկն
երկնաւոր
րկնաւոր Հայրը թոյլ չտայ: Այս խօսքը հարկաւ
իրականութիւն է միայն անոնց համար` որոնք ամբողջուամբողջութեամբ նուիրուած են Աստուծոյ:
9) «Ո´չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ,
կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դո´
դո´ւն
կ'ուզես»
կ'ուզես»: Որդին խնդրեց Հօրմէն որ բաժակը հեռացնէ իրմէ,
բայց չպնդեց որ հեռացնէ: Իր կամքը յայտնեց իր Հօրը, բայց իր
կամքին կատարումը չպահանջեց: Մենք եւս պէտք է նոյնը
ընենք: Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ սխալ չէ որ մեր անձնական
կամքը յայտնենք
յայտնենք մեր երկնաւոր Հօրը, բայց սխալ է եթէ
յամառօրէն կառչինք անոր. սխալ չէ Աստուծոյ ըսել մեր
ուզածին մասին, բայց սխալ է եթէ պնդենք որ մեր ուզածը
ըլլայ: Իբրեւ սովորական մարդ` կրնանք յայտնել Աստուծոյ
մեր կամքը, բայց իբրեւ հաւատացեալ մարդ` պէտք է
գերադասենք Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքին կատարումը:
10) «Ո´չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դո´
դո´ւն
կ'ուզես»
կ'ուզես»: Յիսուս իր աղօթքը այս բառերով աւարտեց,
որպէսզի սորվեցնէ մեզի նոյնը ընել: Մենք եւս կրնանք ծանր
փորձութիւններու դէմ յանդիման գտնուիլ, ինչպէս էր
պարագան Քրիստոսի, բայց պէտք է Քրիստոսի
Քրիստոսի օրինակին
հետեւինք եւ մեր խնդրանքները ներկայացնելէ ետք՝ մեր
աղօթքները աւարտենք ըսելով. «Ո´չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ,
այլ ինչպէս որ դո´
դո´ւն կ'ուզես»
կ'ուզես»: Ինչո՞ւ այսպէս ընելը կարեւոր
է: Կարեւոր է, որովհետեւ կրնայ պատահիլ, որ Աստուծոյ
կամքին եւ ուզածին հակառակ
հակառակ բան խնդրենք իրմէ. նոյնինքն
Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Չենք գիտեր թէ ի´
ի´նչպէս պէտք է
աղօթել»
աղօթել» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 8.26), եւ ճիշդ անոր համար ալ, լաւ
կ’ըլլայ որ ինչ բանի համար ալ աղօթենք, մեր աղօթքը
աւարտենք ըսելով. «Ո´չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս

որ դո´
դո´ւն կ'ուզես
կ'ուզես»:
ես»:
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11) «Ո´չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դո´
դո´ւն
կ'ուզես»
կ'ուզես»: Այս խօսքը ցոյց չի տար թէ տառապանքի բաժակը
ըմպելու հարցին գծով Քրիստոսի կամքը տարբեր էր Հօրը
կամքէն: Հայրն ու Որդին ունին մէ´
մէ´կ եւ նո´
նո´յն կամքը,
որովհետեւ ունին մէ´
մէ´կ եւ նո´
նո´յն աստուածային հոգին:
հոգին: Մէկը
ինչ որ կամենայ՝ միւսն ալ նոյն բանը կը կամենայ: Սուրբ
Ամբրոսիոս կը վկայէ, որ «Հայրը չունի կամք մը որ հակառակ

ըլլայ Որդիին կամքին: Անոնք ունին մէ´
մէ´կ կամք, մէ´
մէ´կ
աստուածութիւն»,
աստուածութիւն», բայց իբրեւ մարդ, Որդին սորվեցաւ եւ

սորվեցուց մեզի խնդրել Հօրը կամքին կատարումը:
կատարումը: Այլ
խօսքով, Քրիստոս իբրեւ մարդ` իր մարդկային կամքը
ենթակայ դարձուց իր Հօրը կամքին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի,
թէ մարդիկ իրենք եւս, իրենց մարդկային կամքը պէտք է
ենթարկեն Աստուծոյ կամքին:
Հարկաւ պէտք չէ մտածել թէ Յիսուս իբրեւ մարդ, Հօր
Աստուծոյ կամքէն տարբեր
տարբեր բան կ'ուզէր. ո´
ո´չ ալ պէտք է
մտածել, թէ ինք կամովին իր մարդկային կամքը ենթակայ
դարձուց իր Հօրը կամքին, պարզապէս օրինակ ըլլալու
համար մեզի: Ան եթէ երբեք խնդրեց բաժակին հեռացումը,
եթէ երբեք տագնապեցաւ ու տրտմեցաւ, եթէ երբեք աղօթեց ու
քրտնեցաւ, այս բոլորը եղաւ
եղաւ եւ այս բոլորը պատահեցան
իրեն, որպէսզի բացայայտուի ու ցոյց տրուի, թէ ինք իսկապէս
եւ իրողապէս մարդ էր, միս ու ոսկոր ունեցող մարդ էր,
զգացում ու զգացողութիւն ունեցող մարդ էր, ցանկութիւն ու
փափաք ունեցող մարդ էր, բայց այս բոլորը ունենալով
հանդերձ` կատարեա´
կատարեա´լ մարդ էր, անմե´
անմե´ղ մարդ էր, սո´
սո´ւրբ
մարդ էր, Աստուծոյ կամքը գերադասող ու անոր կատարումը
հետապնդող
հետապնդող մարդ էր:
12) «Ո´չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դո´
դո´ւն
կ'ուզես»
կ'ուզես»: Այս բառերուն արտասանումով, Քրիստոս միաժամիաժամանակ ցոյց տուաւ մեզի, թէ ինք աշխարհ եկած էր կատարե
կատարետարելու իր Հօրը կամքը, եւ սորվեցուց իր հետեւորդներուն՝
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հետեւելու իր քայլերուն, եւ հետապնդելու իրենց երկնաւոր
Հօր կամքին կատարումը,
կատարումը, եւ ո´
ո´չ թէ իրենց սեփական կամքին
կատարումը:
13) «Ինչպէս որ դո´
դո´ւն կ'ուզես»
կ'ուզես»: Այս բառերով Յիսուս
ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ Հայրը կ’
կ’ուզէր մեր փրկութիւնը, եւ
հետեւաբար` կ’
կ’ուզէր իր Որդիին խաչելութիւնը: Այո´,
Այո´, Հայրը
կ’ուզէր մարդկութեան փրկութիւնը իրագործուած տեսնել, եւ
ճիշդ անոր համար ալ չհեռացուց իր Որդիէն մահուան
խաչ-բաժակը: Եթէ Հայրը ուզեց ու թոյլ տուաւ որ իր Որդին խաչ
ուէր, կրնայ նաեւ թոյլ տալ որ մենք եւս խաչուինք մարդոց
կողմէ: Աստուած թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ չարչարեն,
ծաղրեն, անարգեն, ո´
ո´չ թէ որովհետեւ չի սիրեր մեզ, այլ
որովհետեւ կ’
կ’ուզէ մեզ տաշել ու մաքրել, սրբել ու սրբացնել,
եւ իր Որդիին նմանութիւնը դարձնել: Ո´
Ո´չ ոք կրնայ սրբանալ
առանց չարչարանքներու
չարչարանքներու կրակէն անցնելու: Աստուծոյ
նպատակը հաւատացեալներուս համար, սուրբ ըլլալն է, եւ
ո´չ թէ լոկ համեստ ու ազնիւ ըլլալը: Իսկ սուրբ ըլլալը, առանց
անիրաւօրէն չարչարուելու եւ չարչարանքը յօժարութեամբ
տանելու` չ’
չ’ըլլար:
14) Յիսուս գիտէր այն տառապանքը որ կը սպասէր իրեն,
հակառակ ասոր, քաջութիւնը ունեցաւ ըսելու իր Հօրը.
«Ինչպէս որ դո´
դո´ւն կ'ուզես»
կ'ուզես»: Ան կամովին ըսաւ այս խօսքը:
Մենք կրնա՞նք կամովին ընդառաջել Աստուծոյ կամքին, երբ
գիտենք որ անոր կամքը կրնայ մեզ բազմատեսակ
տառապանքներու ենթակայ դարձնել: Կրնա՞նք Աստուծոյ
Աստուծոյ
ըսել` «ինչպէս որ դո´
դո´ւն կ'ուզես»
կ'ուզես», երբ գիտենք որ Աստուծոյ
ուզածը մեզ փորձութեանց կրակներուն մէջէն անցնելով
մաքրելն է: Կրնա՞նք Աստուծոյ ըսել` «ինչպէս որ դո´
դո´ւն
կ'ուզես»
կ'ուզես», երբ գիտենք որ անոր ուզածը` մեր ուզածին
հակառակն է, անոր ծրագիրը` մեր ծրագիրին հակառակը,
անոր գործը` մեր գործին հակառակը:
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15) Հեղինակ մը կ’
կ’ըսէ. «Մեր նախահայրը՝ Ադամ,

չկատարեց մեր երկնաւոր Հօր կամքը, ո´
ո´չ ալ անոր ըսաւ. “Քու
կամքդ թող ըլլայ”
ինչո´ւ երկրորդ եւ իսկական
ըլլայ”: Ահա թէ ինչո´
Ադամը՝ Քրիստոս, եկաւ կատարելու երկնաւոր Հօրը սուրբ
կամքը, եւ իր հնազանդութեամբ,
հնազանդութեամբ, քաւելու անոր սուրբ կամքին
դէմ բոլորիս գործած անհնազանդութեան մեղքը»:
մեղքը»:
«Յետոյ վերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտ եւ
զանոնք քնացած գտաւ: Պետրոսի ըսաւ. “Չկրցա՞ք ժամ մը
արթուն մնալ ինծի հետ”
(Մատթէոս 26.40):
հետ”» (Մատթէոս
1) Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ Յիսուս աղօթքի երեք
պահեր ունեցաւ (39(39-40, 42, 44 համարներ): Իր աղօթքի
առաջին պահը աւարտելէ ետք` «վերադարձաւ երեք
աշակերտներուն մօտ»
մօտ» եւ զանոնք քնացած գտաւ: Տագնապի
մէջ էր Յիսուս. իր աշակերտներուն քնացած ըլլալը` առաւել
եւս զինք տագնապեցուց: Աշակերտները Տիրոջ ցաւին վրայ`
ցաւ, ու
ու սուգին վրայ` սուգ աւելցուցին, իրենց անտարբեր
վերաբերմունքին պատճառով: Զգոյշ ըլլանք որ մենք եւս
Տիրոջ վէրքին վրայ` վէրք, ու խոցին վրայ` խոց չաւելցնենք:
Ամէն մէկ մեղք որ կը գործենք` Տիրոջ վէրքին վրայ վէ´
վէ´րք մըն
է որ կ'աւելցնենք: Նեղութեան ժամանակ Տիրոջ հանդէպ
հանդէպ
ցուցաբերուած անվստահութիւն մը` Տիրոջ ցաւին վրայ ցաւ է
որ կ'աւելցնէ:
2) «Վերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտ»
մօտ»: Յիսուս
նեղութեան մէջ էր, բայց ատիկա պատճառ չդարձաւ որ
մոռնար իր աշակերտները եւ չվերադառնար անոնց մօտ:
Տագնապի մէջ էր, բայց տագնապը զինք իր աշակերտները
աշակերտները
մոռցնել չտուաւ: Մենք կրնա՞նք նեղութեան մէջ եղած
ատեննիս` չմոռնալ անոնց որոնք իրենց կարգին նեղութեան
մէջ են: Կրնա՞նք չարչարուած ատեննիս` չմոռնալ մեզի պէս
չարչարուածները: Սովորաբար մարդիկ երբ տառապանքի
մէջ ըլլան` իրենց ամբողջ ուշադրութիւնը իրենց կրած
տառապանքին վրայ կը կեդրոնացնեն եւ կը մոռնան ուրիշին
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տառապանքը: Այդպէս չըրաւ Յիսուս: Սաստիկ տառապանքի
մէջ եղած ատեն` երբեք չմոռցաւ որ իր աշակերտները նաեւ
հոգեկան որոշ ցաւերէ կ'անցնէին, մանաւանդ որ գիտէին թէ
իրենց Վարդապետը պիտի մատնուէր հակառակորդներուն
ձեռքը:
ձեռքը:
3) Յիսուսի աղօթքին առաջին պահը 3939-րդ համարին
միայն երկու տողերը չէին: Լոկ բաժակին հեռացումն ու Հօրը
կամքին կատարումը չէր որ խնդրեց: Ուրիշ ի´
ի´նչ աղօթեց եւ
ի´նչ ըսաւ իր Հօրը` չենք գիտեր, բայց վստահաբար իր աղօթաղօթքը կեդրոնացած պէտք է ըլլայ իր կրելիք չարչարանքներուն
չարչարանքներուն
եւ անոնց միջոցաւ իրագործուելիք փրկագործութեան շուրջ:
Իր աղօթքին առաջին պահը տեւեց շուրջ մէկ ժամ, ինչ որ
Պետրոսին ու միւսներուն ուղղած իր հարցումը ցոյց կու տայ.
«Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետ»:
հետ»: Տագնապած սրտէ
բղխած աղօթքները կարճ չեն ըլլար. անոնք
անոնք ջուրի նման կը
թափին Աստուծոյ ոտքերուն առջեւ եւ երկարօրէն կը հոսին:
4) Մէկ ժամ աղօթելէ ետք` «յետոյ վերադարձաւ երեք
աշակերտներուն մօտ եւ զանոնք քնացած գտաւ»:
գտաւ»: ՏարօրիՏարօրինա՜կ: Տագնապի մէջ էր Յիսուս, իսկ իր աշակերտները կը
քնանային: Տրտմութեան մէջ էր իրենց Տէրը, իսկ իրենք
անտարբեր կը ննջէին: Ցաւի մէջ էր իրենց Ուսուցիչը, իսկ
իրենք հանգիստ կ'ընէին: Երբ աշակերտները Գալիլեայի
լիճին վրայ փոթորիկի ու նեղութեան հանդիպեցան, Յիսուս
որ քնացած էր` արթնցաւ եւ օգնեց իրենց (Մարկոս 4.384.38-39),
բայց երբ Յիսուս ինք նեղութեան մէջ ինկաւ`
ինկաւ` աշակերտները
չարթնցան ու չօգնեցին իրեն: Թէ ինչո՞ւ կը քնանային` իրե´
իրե´նք
ալ չէին գիտեր: Մարկոս կը հաստատէ թէ «անոնց աչքերը

չէին բացուեր եւ չէին գիտեր թէ ի´
ի´նչ պատասխան տային
անոր»
անոր» (14.40): Այսօր եւս Քրիստոս տագնապի մէջ է, եւ իր

հետեւորդներուն ջախջախիչ մեծամասնութիւնը
մեծամասնութիւնը անտարբեանտարբերութեամբ կը քնանայ: Քրիստոս ամէն օր արցունք կու լայ
կորսուած հոգիներուն համար, իսկ իրենք զիրենք փրկութեան
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ճամբուն մէջ համարողները տագնապազերծ կեանք կ'որոնեն:
Քրիստոսի եկեղեցին ալ վիրաւոր վիճակի մէջ է, իսկ
հաւատացեալները իրենք զիրենք հանգիստի
հանգիստի տուած են:
5) «Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետ»:
հետ»: Յիսուս
դժուարին բան մը չպահանջեց իր աշակերտներէն: Օրինակ,
չպահանջեց կամ չթելադրեց որ ամբողջ գիշեր մը արթուն
մնան եւ աղօթեն: Ան ուզեց որ պարզապէս կարճ պահուան մը
համար արթուն մնային իրեն հետ: Չպատուիրեց
Չպատուիրեց անոնց որ
իրեն հետ եւ իրեն պէս տագնապին, իրեն հետ եւ իրեն պէս
չարչարուին, իրեն հետ եւ իրեն պէս իրենց քրտինքը արեան
կաթիլներու նման հոսեցնեն. ո´
ո´չ ալ պատուիրեց որ զինք
պաշտպանեն, եւ իրեն հետ կամ իրեն համար մեռնին: Իր
պահանջածը իրենցմէ լոկ արթուն մնալն էր, որ ոչինչ բան մըն
էր, դիւրին բան մըն էր: Մեզմէ պահանջածներն ալ դիւրին
բաներ են: Քրիստոս մեզմէ մեծ բաներ կամ դժուարին բաներ
չի պահանջեր: Մեծ ու դժուարին գործը որ մեր փրկութիւնն է`
Յիսուս ինք արդէն իրագործեց: Մեզմէ պահանջուածը իրմով
իրագործուած փրկութիւնը պարզապէս
պարզապէս ընդունիլն է: Յիսուս
չ'ուզեր որ մեռնինք իրեն համար, այլ պարզապէս կ'ուզէ որ
ապրինք ու վկայենք իրեն համար: Չ'ուզեր որ պատերազմինք
իրեն համար, այլ պարզապէս կ'ուզէ որ իր սիրոյն մեր դէմ
մղուած պատերազմը սիրով ու համբերութեամբ տանինք:
Դժուար իրագործելի բան ուզած պիտի ըլլար Յիսուս
մեզմէ, եթէ երբեք ուզէր որ դժոխքին դռները խորտակենք.
բայց այդպիսի բան չուզեց. այլ պարզապէս ուզեց որ մեր
մեղքերով իր խորտակած դժոխքի դռները վերստին
չկառուցենք:
Դժուարին բան ուզած պիտի ըլլար, եթէ երբեք ուզէր որ
շղթայենք Սատանային ձեռքերը
ձեռքերը ու կործանենք անոր իշխաիշխանութիւնը. ան պարզապէս ուզեց որ մեր անօրէն կեանքով
չքակենք Սատանային ձեռքերուն կապանքները զորս ինք
հաստատեց, եւ չմտնենք անոր իշխանութեան ներքեւ:
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Չպահանջեց որ արիւն թափենք մեր մեղքերուն համար,
այլ` լոկ արցունք: Չպահանջեց որ ամբողջ գիշերներ
գիշերներ արթուն
մնանք ու հսկենք, այլ` օրը լոկ ժամ մը: Մեզմէ պահանջուածը
ինչ ալ ըլլայ` դիւրաւ տանելի եւ դիւրաւ իրագործելի է, բայց
եթէ երբեք դժուար կը թուի` դժուար կը թուի, որովհետեւ
հեռու ենք աղօթական կեանքէն: Աղօթքի պահուն է որ Տէրը
կու տայ մեզի անհրաժեշտ շնորհքը
շնորհքը կատարելու բոլոր այն
բաները զորս մեզմէ պահանջած է ու կը պահանջէ:
6) «Պետրոսի ըսաւ. “Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի
հետ”
հետ”»: Յիսուսի այս հարցումը ընդհանրապէս երեք աշաաշակերտներուն ուղղուած էր, բայց մասնաւորաբար Պետրոս
առաքեալին. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ միայն
միայն Պետրոս ինք
յանձնապաստանական (ինքն իր անձին վստահող, յոյսը ինքն
իր անձին վրայ դնող) հոգիով յայտարարած էր, թէ պատպատրաստ էր Յիսուսի «հետ թէ´
թէ´ բանտ երթալու եւ թէ´
թէ´ մեռնելու»
մեռնելու»:
Երբ Յիսուս իրեն ըսաւ թէ Սատանան ուզեց զինք եւ միւս
աշակերտները ցորենի պէս մաղէ անցնել
անցնել,
ել, Պետրոս փոխանակ
խոնարհաբար ըսելու`
ըսելու` «Տէ´
Տէ´ր, աղօթէ որ այդպիսի բան
չպատահի, օգնէ որ հաստատ մնամ»,
մնամ», ընդհակառակը,
յոխորտաց ու մեծաբանեց ըսելով. «Տէ´
Տէ´ր, պատրաստ եմ քեզի
հետ թէ´
թէ´ բանտ երթալու եւ թէ´
թէ´ մեռնելու»
մեռնելու» (Ղուկաս
(Ղուկաս 22.33):
Կասկած չկայ որ Պետրոսի այս խօսքէն ետք, Յիսուս ինքն էր
որ խլեց անոր սրտէն` անոր համարձակութիւնը, եւ թոյլ
տուաւ որ վախկոտի մը նման զինք երեք անգամներ ուրաուրանար` որպէսզի անդրադառնար իր ոչնչութեան ու խոնարհէր
իր Տիրոջ ձեռքին տակ:
Նոյն ձեւով Տէրը կրնայ վարուիլ մեր հետ, եթէ երբեք
հպարտութիւն, յանձնապաստանութիւն,
յանձնապաստանութիւն, մեծամտութիւն, կամ
մեծախօսութիւն տեսնէ մեր մօտ: Կրնայ խլել մեզմէ մեր
համարձակութիւնը` որպէսզի սորվինք թէ առանց իրեն մենք
վախկոտ ենք. կրնայ խլել մեզմէ մեր զօրութիւնը` որպէսզի
գիտնանք թէ առանց իրեն մենք տկար ենք. կրնայ կապել մեր
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լեզուն ու լեզուի բառերը`
բառերը` որպէսզի սորվինք թէ ի´
ի´նքն է որ
լեզու եւ խօսելու կարողութիւն կը պարգեւէ:

«Արթուն մնացէք եւ աղօթեցէ´
աղօթեցէ´ք, որպէսզի փորձութեան
մէջ չիյնաք: Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար է»
է»
(Մատթէոս 26.41):
1) Առաջին անգամ երբ Յիսուս աղօթքի պիտի երթար,
պատուիրեց իր աշակերտներուն որ հետը արթուն մնան:
Բայց երբ եկաւ եւ զիրենք քնացած գտաւ, ո´
ո´չ միայն
պատուիրեց որ արթուն մնան, այլեւ` պատուիրեց որ արթուն
մնան եւ աղօթեն: Աղօթքը կրնար զիրենք արթուն պահել, եթէ
երբեք փորձէին թմրութեան փոշին թօթափել իրենց վրայէն:
Իսկական աղօթքը
աղօթքը կ'արթնցնէ մեզ, եւ արթուն կը պահէ մեզ
Սատանային յարձակումներուն դէմ:
2) Ուշագրաւ է որ երբ Յիսուս աղօթքէն դարձաւ եւ
աշակերտները քնացած գտաւ, չյանդիմանեց զանոնք իրենց
անկարեկից ու անտարբեր վերաբերմունքին համար, իրենց
անպատասխանատու ու անհասկացող կեցուածքին
կեցուածքին համար.
չյանդիմանեց զանոնք որ չէին կրցած տեսնել իր տրտմուտրտմութիւնը ու տագնապակից ըլլալ իրեն: Այո´,
Այո´, չյանդիմանեց
զանոնք: Այսպէս, օրինակ, չըսաւ անոնց. «Ի՞նչպէս կը քնանաք

երբ ես տագնապի ու տառապանքի մէջ եմ: Դուք որ բարեբարեկամներս էք` ի՞նչպէս կը ննջէք երբ անդին “թշնամիներս”
շնամիներս”
արթուն են եւ ահա կու գան զիս ձերբակալելու: Ի՞նչպէս
անհոգ երկնցեր էք, երբ ես աշխար
աշխարհի ու ձեր մեղքը իմ վրաս
առեր եմ եւ զանոնք սրբելու կը պատրաստուիմ:
պատրաստուիմ: Ինչո՞ւ
արթուն չէք մնար, որպէսզի այս դժուարին պահուն գէթ
ձեզմով մխիթարուիմ ու քաջալերուիմ. ինչո՞ւ
ինչո՞ւ այս
այս ծանր
պահուն իմ կողքին չէք
չէք կենար եւ զիս առանձին կը թողուք»:
թողուք»:
Այս կամ նման բան չըսաւ Տէրը: Աշակերտները չհասկցան
Յիսուսի հոգեկան աշխարհը, բայց Յիսուս հասկցաւ անոնց
հոգեկան աշխարհը: Անոնք չհասկցան իր տրտմութեան ու
տագնապի պատճառը,
պատճառը, բայց Յիսուս հասկցաւ անոնց
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քնածութեան ու թմրութեան պատճառը, ահա թէ ինչու
չդատապարտեց ու չյանդիմանեց զանոնք:
Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ
Յիսուսի փոխարէն ըլլայինք: Օրինակ, ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ
մեր բարեկամները նեղութեան ատեն առանձին թողէին մեզ:
Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ ցաւի
ցաւի մէջ եղած ատեննիս` մեր ընկերը
քունի անցնէր: Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ երբեք տագնապի մէջ
ըլլայինք եւ մեզ մխիթարելու կոչուած մարդիկը հանգիստի
մէջ ըլլային: Զանոնք անտարբե՞ր պիտի կոչէինք. անգո՞ւթ
պիտի անուանէինք. անկարեկի՞ց պիտի նկատէինք:
3) «Արթուն մնացէք եւ աղօթեցէ
աղօթեցէ´
օթեցէ´ք, որպէսզի փորձութեան
մէջ չիյնաք»:
չիյնաք»: Աշակերտները Փորձիչին ու փորձութեան դէմ
յանդիման կը գտնուէին, բայց իրենք անտեղեակ էին: Յիսուս
կը տեսնէր փորձութեան մօտենալը, ո´
ո´չ միայն իր անձին, այլ
նաեւ ու մանաւանդ` իր աշակերտներուն, եւ անոր համար ալ
կ'ուզէր որ արթուն
արթուն մնային ու աղօթէին: Քիչ ետք Յիսուս
պիտի ձերբակալուէր, եւ աշակերտները իրենք զիրենք` իրենց
Տէրը ուրանալու փորձութեան դիմաց պիտի գտնէին: Շուտով
պիտի հասնէին Հռոմայեցի զինուորները, եւ աշակերտները
իրենց սեփական կեանքը փրկելու համար` իրենց կենսատու
Փրկիչը դաւաճանելու
դաւաճանելու փորձութեան դիմաց պիտի կանգնէին:
Շուտով իրենց Վարդապետը պիտի շղթայուէր, եւ
աշակերտները վախի պատճառով զինք լքելու փորձութեան
առջեւ պիտի ըլլային:
Այսօր ալ հաւատացեալ մարդը հալածանքի ու նեղունեղութեան դիմաց` իր հաւատքը ուրանալու փորձութեան առջեւ
կը գտնուի:
գտնուի: Ամէն տեղ հալածանք կը յարուցուի եւ
եւ անարգաանարգական ու անհանդուրժողական վերաբերմունք կը ցուցաբերուի
քրիստոնեաներուն դէմ, բայց քրիստոնեաները, դժբախտադժբախտաբար, իրենք եւս քնացած են, ճիշդ ինչպէս աշակերտները
իրենք քնացած էին երբ փորձութիւնը կը մօտենար: ԱշաԱշակերտները աղօթքի
աղօթքի մէջ չէին երբ փորձութիւնը վրայ հասաւ, եւ
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անոր համար ալ բոլորը թողուցին Տէրը ու փախան: Երբ
փորձութիւնը վրայ հասնի ու մեզ հոգեպէս քնացած գտնէ` կը
զգետնէ մեզ, կը տապալէ մեզ, յաղթանակ կը տանի մեր դէմ:
Չաղօթող մարդը անպաշտպան է Չարին յարձակումներուն
դէմ: Չաղօթող
Չաղօթող մարդը անզէն է չար ոգիներուն կրակոտ նենետերուն դէմ:
4) «Աղօթեցէ´
ղօթեցէ´ք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաք»:
չիյնաք»:
Յիսուս աշակերտներուն կը պատուիրէ որ աղօթեն որպէսզի
փորձութեան մէջ չիյնան. բայց դժբախտաբար, մարդիկ
ընդհանրապէս փորձութեան հանդիպելէ ե´
ե´տք կամ անոր
մէջ իյնալէ
իյնալէ ե´
ե´տք է որ կ'աղօթեն: Փորձութեան սկսելէն ետք
աղօթելը կրնայ օգուտ մը չունենալ: Մենք ի՞նչ պիտի
մտածէինք այն զինուորին մասին որ պատերազմին սկսելէն
ետք կամ պատերազմի դաշտը երթալէն ե´
ե´տք կը սկսի զէնք
փնտռել: Ի՞նչ պիտի մտածէինք այն երիտասարդին մասին որ
շնութեան դեւին
դեւին կողմէ յարձակումի ենթարկուելէ ե´
ե´տք սկսէր
աղօթել. նախքան յարձակումը սկսիլը չէ՞ որ պէտք է աղօթէ եւ
աղօթքով սկիզբէն ինքզինք պաշտպանէ շնութեան դեւին դէմ:
Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ սպասէ հոգեւոր պատերազմին
սկսելուն կամ սաստկանալուն` որպէսզի աղօթէ, այլ պէտք է
սկիզբէն աղօթէ, այլ խօսքով` նախքան հոգեւոր պատերազպատերազմին սկսիլը, ինքզինք զինելու եւ պատրաստելու համար գալիք
անակնկալ յարձակումներուն:
5) Աղօթեցէ´
ղօթեցէ´ք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաք»:
չիյնաք»:
Վերոյիշեալ փորձութիւնները միակ փորձութիւնները չեն
որոնց հաւատացեալ մարդը կրնայ ենթարկուիլ: Բազմաթիւ
ու բազմատեսակ են հաւատացեալին փորձութիւնները որոնց
համար պէտք է աղօթէ: Հաւատացեալը պէտք է աղօթէ որ
չիյնայ իր հաւատքին ջերմութիւնը կորսնցնելու փորձութեան
մէջ, իր աղօթական կեանքին մէջ պաղելու փորձութեան մէջ.
պէտք է աղօթէ որ չիյնայ Աստուածաշունչին
Աստուածաշունչին հանդէպ անանտարբեր ըլլալու փորձութեան մէջ, Աստուծոյ խօսքերուն
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հանդէպ կասկածամիտ ըլլալու փորձութեան մէջ. պէտք է
աղօթէ որ չիյնայ իր նմանին նախանձելու եւ զայն բամբաբամբասելու փորձութեան մէջ, դրամասիրութեան եւ նիւթապաշտունիւթապաշտութեան փորձութեան մէջ, եւայլն:
եւայլն:
6) «Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար է»:
է»: Այս
բառերը ամենէն առաջ կը պարզեն, թէ Տէրը կը ճանչնայ մեր
տկար բնութիւնը, մեր բնութեան խեղճութիւնը. եւ որովհետեւ
կը ճանչնայ` կը հասկնայ մեզ երբ տկարութիւններ
արձանագրենք եւ բնաւ չի դատապարտեր անոնց համար:
Մեր հայեացքով
հայեացքով քնացած աշակերտները կը գտնուէին
դատապարտելի վիճակի մէջ, բայց Քրիստոսի հայեացքով`
այդպէս չէր: Քրիստոս անոնց քնացած ըլլալու իրավիճակը
չվերագրեց իրենց անտարբերութեան եւ անհոգութեան,
ինչպէս մեկնիչ հայրեր ըրած են ու մենք ալ կ'ընենք, այլ`
վերագրեց անոնց մարմինի տկարութեան:
Քրիստոս գիտէր որ աշակերտներուն հոգին յօժար էր.
այո´,
այո´, յօժար էր մեռնելու իրեն համար, յօժար էր դէմ դնելու
զինք ձերբակալել ուզողներուն, յօժար էր կռուելու եւ արիւն
թափելու իրենց սիրելի Վարդապետին համար. բայց միւս
կողմէն, Քրիստոս գիտէր նաեւ որ
որ անոնց մարմինը տկար էր.
մարմինը կրնայ վախնալ ու փախչիլ, մարմինը կրնայ
տկարանալ ու իյնալ, մարմինը կրնայ ցաւիլ ու յանձնուիլ,
յանձնուիլ,
մարմինը կրնայ չարչարուիլ եւ
եւ ուրանալ:
Արդարեւ, աշակերտներուն հոգին կ'ուզէր պայքարիլ
Հռոմայեցի զինուորներուն դէմ, բայց անոնց մարմինները`
մարմինները`
այդ զինուորներուն ձեռքէն փախչիլ կ'ուզէին: Անոնց հոգին
հրապարակաւ Յիսուսը աւետել կ'ուզէր, բայց անոնց
մարմինները կը նախընտրէին լուռ մնալ ու պահուըտիլ,
որպէսզի չհալածուէին Հրեայ ղեկավարներուն կողմէ
(Յովհաննէս 20.19): Արդարեւ, յօժար էր աշակերտներուն
հոգին, բայց անոնց մարմինները` տկար էին:
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7) «Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար է»:
է»:
Մեզմէ որո՞ւ հոգին յօժար չէ սրբանալ, բայց մեզմէ որո՞ւն
մարմինը չի պայքարիր իր հոգիի յօժարութեան դէմ: Որո՞ւ
հոգին չ'ուզեր օրը քանի մը ժամ աղօթքի կենալ, բայց որո՞ւն
մարմինը թոյլ
թոյլ կու տայ իրեն օրը քանի մը ժամ աղօթքի
կենալու: Մարմին ու հոգի մնայուն պայքարի մէջ են իրարու
դէմ (Հռոմայեցիս 7.23: Գաղատացիս 5.17): Երկու ներհակ
ճակատներ են անոնք: Իրարու հակառակ բաներ կը ցանկան
անոնք: Հոգին Տիրոջ համար վկայել կ'ուզէ, իսկ մարմինը
թէպէտ յօժար
յօժար ըլլայ տրուած վկայութեան, բայց կը վախնայ
ծաղրուիլ անոր համար: Հոգին ծոմապահութեամբ զօրանալ
կ'ուզէ, մարմինը սակայն ուտելիքներու տեսակներ ճաշակել
կ'ուզէ: Հոգին ամբողջ գիշեր մը աղօթքի կենալ ու Տէրը
փառաբանել կ'ուզէ, մարմինը սակայն անկողին երթալ եւ
հանգիստ ընել
ընել կ'ուզէ: Հոգին հալածանքի ու ծաղրանքի
դիմաց համբերել կ'ուզէ, մարմինը սակայն հալածանքը
հալածանքով ու ծաղրանքը ծաղրանքով փոխադարձել
փոխադարձել կուզէ:
Հոգին անիրաւութեան դիմաց լուռ մնալ կ'ուզէ, իսկ մարմինը
անիրաւութեան դիմաց պոռթկալ կը ցանկայ: Հոգին միայն
Տիրոջ ծառայել
ծառայել կ'ուզէ, մարմինը սակայն քիչ մըն ալ
աշխարհին ծառայել կ'ուզէ: Հոգին վիրաւորողին ներել կ'ուզէ,
մարմինը սակայն վրէժխնդիր ըլլալ կը պահանջէ: Եւայլն:
Եւայլն:

«Կրկին, երկրորդ անգամ ըլլալով, Յիսուս գնաց աղօթելու
եւ ըսաւ. “Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ
ինձմէ,
ինձմէ, ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն. քու կամքդ թող ըլլայ”
ըլլայ”»

(Մատթէոս 26.42):
1) Յիսուս պատուիրելէ ետք աշակերտներուն որ արթուն
մնան եւ աղօթեն` երկրորդ անգամ ըլլալով աղօթելու կ'երթայ:
Աւետարանիչը մեզի չ'ըսեր թէ երբ Յիսուս աշակերտներուն
պատուիրեց` «արթուն մնացէք եւ աղօթեցէք»,
իսկաաղօթեցէք», անոնք իսկապէս արթուն մնացին եւ աղօթեցին: Յիսուս պատուիրեց որ
արթնն
արթննան եւ աղօթեն, բայց չպարտադրեց որ արթուն մնան եւ
717

աղօթեն: Ան չուզեց որ աշակերտները իրենց կամքին հակահակառակ արթուն մնային հետը եւ աղօթէին: Յիսուս երբեք իր
կամքը չի պարտադրեր մեզի: Երբեք
Երբեք չ'ըստիպեր որ աղօթքով
իրեն հետ ըլլանք, ինչպէս չստիպեց աշակերտներուն:
Հաւատացեալը իր ազատ կամքով պէտք է նուիրուի աղօթքի:
Բայց հարկաւ աւելի լաւ է որ մեր ազատ կամքով Տիրոջ հետ
աղօթքով ժամանակ անցնենք, քան թէ անակնկալ աղէտ մը
մեզ պարտադրէ ծունկի գալու անոր առջեւ:
առջեւ:
2) Երբ Յիսուս աշակերտները քնացած գտաւ, ատիկա
պատճառ չեղաւ որ յուսալքուի եւ աղօթքը դադրեցնէ: Մենք
ի՞նչ կ'ընենք երբ մարդիկ անտարբեր ըլլան մեր ցաւին
հանդէպ. կը յուսալքուի՞նք, եւ մեր աղօթքը կը դադրեցնե՞նք:
Յիսուս տեսնելով հանդերձ աշակերտներուն սաստիկ թմրու
թմրուութիւնն ու անդիմադրելի քնածութեան վիճակը, չյուսահաչյուսահատեցաւ, ընդհակառակը, գնաց եւ նոյն ջերմեռանդութեամբ
շարունակեց իր աղօթքը. չենք գիտեր թէ իր աղօթքի երկրորդ
պահը որքան ժամանակ խլեց:
3) «Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ

ինձմէ, ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն. քու կամքդ թող ըլլայ”
ըլլայ”»:

3939-րդ համարը բացատրած ժամանակ խօսեցանք Տիրոջ
մատուցած այս աղօթքին մասին: Աղօթքը թէպէտ բովանդաբովանդակութեամբ նոյնն է, բայց բառերով թեթեւակիօրէն տարբեր
ըլլալով` չորս հակիրճ նշումներ կը կատարենք.կատարենք.ա) Այստեղ Յիսուս չ'ըսեր` «այս բաժակը
բաժակը հեռացո´
հեռացո´ւր
ինձմէ»,
ինձմէ», ինչպէս առաջին աղօթքին մէջ ըսած էր, այլ կ'ըսէ`
«այս բաժակը թող հեռանայ ինձմէ»:
ինձմէ»: Տարբերութիւն կա՞յ
«հեռացուր»
հեռացուր» եւ «թող հեռանայ»
հեռանայ» բառերուն իմաստին միջեւ:
Անշո´
Անշո´ւշտ: Երբ փորձութեան մը վերաբերեալ Աստուծոյ
կ'ըսենք` «հեռացուր ինձմէ»,
տպաւորութիւնը կրնանք
ինձմէ», այն տպաւորութիւնը
տալ ուրիշին, որ Աստուած ինքն է այդ փորձութիւնը տուողը,
այդ ցաւը տուողը, այդ հարուածը
հարուածը տուողը, այլ խօսքով`
փորձողը, ցաւցնողը, հարուածողը, եւ ուստի` ի´
ի´նքն է որ
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զանոնք պէտք է հեռացնէ մեզմէ. մինչդեռ երբ «թող հեռանայ
ինձմէ»
ինձմէ» կ'ըսենք, յստակ կը դարձնենք,
դարձնենք, թէ Աստուած անմիանմիջական կապ չունի մեր վրայ եկած փորձութեան, հարուածին
կամ աղէտին հետ. այսինքն, ինք չէ որ զանոնք մեր վրայ կը
ղրկէ, թէպէտ կրնայ ինք թոյլ տուած ըլլալ անոնց պատահումը
մեր կեանքին մէջ:
բ) «Ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն»:
զայն»: Կարեւոր է նկատել,
թէ առաջին
առաջին աղօթքին մէջ Յիսուս տառապանքի բաժակը
խմելու ակնարկութիւն չըրաւ, այլ պարզապէս խնդրեց Հօրմէն
որ զանիկա հեռացնէ իրմէ, բայց խնդրեց նաեւ որ Հօ´
Հօ´րը
կամքը կատարուի եւ ո´
ո´չ թէ իր: Մինչդեռ իր երկրորդ աղօթաղօթքին մէջ Յիսուս պատրաստակամութիւն յայտնեց խմելու
չարչարանքի բաժակը, ինչ որ «պիտի խմեմ զայն»
զայն» բառերը կը
պարզեն: Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ երբեք Յիսուսի
նպատակը չէր խուսափիլ տառապանքի բաժակին ըմպումէն:
զայն»: Այս բառերը ցոյց կու տան, թէ
գ) «Պիտի խմեմ զայն»:
Յիսուս ոչ թէ բաժակէն, այլ` բաժակը պիտի խմէր: Մեր
փրկութիւնը իրագործող
իրագործող մի քանի բաժակներ չկային, այլ`
մէ´
մէ´կ բաժակ կար միայն, եւ այդ բաժակը Յիսուս ինք
առանձին պիտի խմէր, եւ մինչեւ վերջ պիտի խմէր:
դ) «Քու կամքդ թող ըլլայ»:
ըլլայ»: Տուեալ բառերով Յիսուս
առաւել եւս յստակ կը դարձնէ, թէ իրեն համար Հօրը կամքին
կատարումը առաջնահերթութիւն
առաջնահերթութիւն էր, եւ թէ իր կամքը ու Հօրը
կամքը նոյնն է, եւ երբեք բախում չկայ անոնց միջեւ: Մենք ի՞նչ
կ'ընենք, եթէ երբեք բախում ըլլայ Աստուծոյ ու մեր կամքին
միջեւ, այլ խօսքով` եթէ մենք բան մը կամենանք, եւ
Աստուած` ուրիշ բան: Կը հրաժարի՞նք մեր կամքէն ու
կամեցածէն, եւ տեղի
տեղի կու տա՞նք Աստուծոյ կամքին, թէ` պինդ
կերպով կառչած կը մնանք մեր կամքին ու կամեցածին:

«Վերադարձաւ եւ դարձեալ իր աշակերտները քնացած
գտաւ. անոնց աչքերը չէին բացուեր:
բացուեր: Յիսուս դարձեալ ձգեց
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զիրենք ու գնաց եւ երրորդ անգամ աղօթեց` նոյն խօսքերը
ըսելով»
(Մատթէոս 26.43
26.436.43-44):
ըսելով» (Մատթէոս

1) Ասիկա երկրորդ անգամն էր որ աշակերտներուն մօտ
կու գար եւ զանոնք քնացած կը գտնէր: Այս անգամ ո´
ո´չ մէկ
բառ ըսաւ անոնց, ինչ որ Մարկոս Աւետարանիչը նաեւ ցոյց
կու տայ (14.40): Մէկը կրնայ մտածել, որ երկրորդ անգամ երբ
Յիսուս վերադարձաւ անոնց մօտ եւ զանոնք
զանոնք դարձեալ
քնացած գտաւ` պէտք էր յանդիմանէր զանոնք, պէտք էր բառ
մը ըսէր` զանոնք արթնցնելու եւ զգաստութեան հրաւիրելու
համար. բայց Յիսուս չըրաւ այդպիսի բան: Մենք ի՞նչ կ'ընենք
եթէ երբեք մարդիկ մէկէ աւելի անգամներ անտարբերութիւն
ցուցաբերեն մեզի հանդէպ: Ի՞նչ կ'ընենք
կ'ընենք եթէ երբեք խնդրենք
մեր բարեկամներէն որ մեր կողքին կանգնին նեղութեան
ժամանակ եւ անոնք չկանգնին:
2) «Անոնց աչքերը չէին բացուեր»:
բացուեր»: Այս բառերը կը
պարզեն թէ անոնք ճիգ կը թափէին իրենց աչքերը բաց պապահելու եւ արթուն մնալու, բայց չէին յաջողեր: Այս իրողութիւնը
կը բացայայտէ մարդուն բնութեան տկարութիւնը, չափազանց
խեղճութիւնը, եւ կը պարզէ, թէ առանց Տիրոջ շնորհքին մենք
ոչինչ ենք եւ ոչինչ կրնանք ընել: Եթէ Տէրը ինք չբանայ մեր
հոգիի աչքերը` մենք չենք կրնար զանոնք բանալ: ՀոգեւոՀոգեւորապէս քնացած անձ մը չ'արթննար եւ չի կրնար արթննալ
արթննալ
եթէ Տէրը ինք զանիկա չարթնցնէ:
3) Ճիշդ է որ Հայրը չհեռացուց իր Որդիէն մահուան
բաժակը որ կար անոր առջեւ, եւ սակայն, զօրացուց զինք
խմելու այդ բաժակը: Ղուկաս կ'ըսէ, թէ հրեշտակ մը երեւցաւ
անոր եւ սկսաւ զինք զօրացնել (Ղուկաս 22.43): Մեր ալ
կեանքին մէջ կրնայ նոյնը պատահիլ: Երբ աղօթենք որ
Աստուած հեռացնէ մեզմէ այս կամ այդ փորձութիւնը, կրնայ
չհեռացնել, բայց վստահ եղէք որ փորձութիւնը տանելու
համար անհրաժեշտ շնորհքն ու զօրութիւնը կու տայ մեզի:
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Եկէք մտածենք հետեւեալը.հետեւեալը.- Երբ Աստուած կ'արտօնէ
փորձութիւն մը, ինչո՞ւ համար
համար կ'արտօնէ, ի՞նչ նպատակով
կ'արտօնէ: Իր նպատակը մեզ այդ փորձութեան միջոցաւ
տաշելն ու մաքրելը չէ՞, կռանելն ու զօրացնելը չէ՞, մեր մէջ իր
Որդիին պատկերը քանդակելը չէ՞: Իսկ եթէ ասոնք են
Աստուծոյ նպատակները երբ փորձութիւն մը կ'արտօնէ,
որքանո՞վ ճիշդ է որ խնդրենք
խնդրենք իրմէ որ հեռացնէ մեզմէ
փորձութիւնը: Ուստի, հաւատացեալ մարդը երբ փորձութեան
հանդիպի, ո´
ո´չ թէ անոր հեռացումը պէտք է խնդրէ, այլ
փորձութիւնը սիրով տանելու համար` Աստուծմէ շնորհք ու
զօրութիւն պէտք է խնդրէ: Հաւատացեալ մարդը պէտք է միշտ
յիշէ, որ Աստուծոյ նպատակը փորձութիւնները մեզմէ
հեռացնելը չէ, այլ մեզ անոնց դէմ զօրացնելն է, անոնց դէմ
զինելն է, անոնց դէմ յաղթող դարձնելն է:
4) Երրորդ անգամ ըլլալով Յիսուս աղօթեց, սորվեցնելու
համար մեզի, թէ պէտք է շարունակել մեր աղօթքը, թէկուզ
չստանանք մեր ուզած պատասխանը, կամ` պատասխանը
պատասխանը
մեր ուզածին պէս չըլլայ: Աստուած յաճախ կը պատասխանէ
մեր աղօթքին, բայց ոչ մեր ակնկալած ձեւով եւ մեր
ակնկալած ժամանակ: Մենք սովորաբար եթէ մեր ուզած
պատասխանը չստանանք` մեր աղօթքը պատասխանուած
չենք համարեր: Բայց Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ աղօթքին
պատասխանը`
պատասխանը` Աստուծո´
Աստուծո´յ կամեցած պատասխանը պէտք է
ըլլայ եւ ո´
ո´չ թէ մե´
մե´ր կամեցած պատասխանը:

«Ապա վերադարձաւ իր աշակերտներուն մօտ եւ ըսաւ.
“Ասկէ ետք քնացէք եւ հանգստացէք. բայց ահա ժամը հասած
է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդոց ձեռքը պիտի յանձնուի:
Ելէք երթա´
երթա´նք այստեղէն, որովհետեւ
որովհետեւ զիս մատնողը
ահաւասիկ հասաւ”
(Մատթէոս 26.4526.45-46):
հասաւ”» (Մատթէոս

1) Երրորդ անգամ երբ վերադարձաւ աշակերտներուն
մօտ, զանոնք դարձեալ քնացած գտաւ եւ ըսաւ. «Ասկէ ետք
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քնացէք

եւ

հանգստացէք»:
հանգստացէք»:

Այս

բառերը

երկու

ձեւով

հասկցուած են.են.ա) Ոմանք կը խորհին թէ «ասկէ ետք քնացէք եւ հանգը
հանգըստացէք»
տացէք» բառերով, Յիսուս մարտահրաւէր մըն էր որ կ'ուղղէր
իր երեք աշակերտներուն. տուեալ բառերով կարծէք անոնց
ըսել կ'ուզէր. «Կրնա՞ք հիմա ալ քնանալ. հիմա որ Մարդու

Որդիի
Որդիին մեղաւոր մարդոց ձեռքը յանձնուելու պահը հասաւ:
Կրնա՞ք հիմա ալ հանգիստ ընել. հիմա որ ձեր
ձեր Հովիւը պիտի
ձերբակալուի ու դուք առանց Հովիւի պիտի մնաք: Կրնա՞ք
հանգիստ ընել եւ հանգիստ մնալ,
մնալ, երբ տեսնէք ձեր գործագործակիցներէն մին` Յուդան, գունդ մը զինուած զինուորներու հետ
զիս ձերբակալելու
ձերբակալելու եւ տանելու կու գան: Կրնա՞ք քնանալ ու
հանգիստ ընել, երբ տեսնէք ձեր Հոգատարին, ձեր ԽնամաԽնամատարին ու ձեր Պաշտպանին բռնուիլն ու տարուիլը ձեր
քովէն»:
քովէն»:
բ) Ուրիշներ կը խորհին թէ «ասկէ ետք քնացէք եւ
հանգստացէք»
հանգստացէք» բառերով, Յիսուս կ'ակնարկէր այն հոգեկան
հանգիստին զորս աշակերտները ձեռք պիտի ձգէին երբ
Յիսուս խաչուէր ու իրենց մեղքերը քաւէր:
քաւէր: Ուստի, տուեալ
բառերով կարծէք անոնց կ'ըսէր. «Հիմա որ ձեր մեղքերը վրաս

առի Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ, եւ ահա Գողգոթա
կ'երթամ զանոնք խաչին վրայ գամելու` “ասկէ ետք քնացէք եւ
հանգստացէք”
հանգստացէք”. քնացէք ապահով ափերուս մէջ ու հանգստահանգստացէք տաքուկ սրտին մէջ. քնացէք` որովհետեւ
որովհետեւ այլեւս մեղքը չի
կրնար խանգարել Աստուածատուր ձեր քունը, եւ
հանգստացէք` որովհետեւ այլեւս մեղքը չի կրնար խռովեցնել
ձեզ եւ ձեր խաղաղութիւնը խլել ձեզմէ»:
ձեզմէ»:
2) Յիսուս չ'ըսեր «ժամը մօտեցած է»,
է», այլ` «ժամը հասած
է», որ կը նշանակէ թէ զինուորներու գունդը Յուդայի գլխաւո
գլխաւոլխաւորութեամբ արդէն սկսած էր երեւիլ, եւ իրեն կը մօտենար:
Չմոռնանք որ գիշեր էր եւ մութ, եւ զինուորներն ալ ջահերով
էին, եւ ուստի անոնց երեւիլը կամ տեսնուիլը հեռուէն`
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դիւրին էր: Խաւարի ժամը` Չարին ժամն է: Չարիք գործողը չի
սիրեր լոյսը: Աշխարհի լոյսը` Քրիստոս, կ'ըսէ. «Ով որ չար

գործ կը կատարէ` կ'ատէ լոյսը եւ լոյսին չի գար, որպէսզի իր
գործերը չյայտնուին»
չյայտնուին» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 3.20): Յուդայի համար
կ'ըսուի, «պատառը առնելէ ետք` անմիջապէս դուրս ելաւ: Եւ
գիշեր էր»
էր» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 13.30):
3) «Ժամը հասած է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդոց
մարդոց
ձեռքը պիտի յանձնուի»:
յանձնուի»: Հասած էր այն ժամը որուն համար

Մարդու Որդին աշխարհ եկած էր: Այդ ժամը մեր փրկութեան
ժամն էր, մեր ազատագրութեան ժամն էր, Սատանային
թագաւորութեան տապալումին ժամն էր, դժոխքի հիմերը
սասանելու ժամն էր: Հասած էր մարդը Աստուծոյ հետ եւ
Աստուած
Աստուած մարդուն հետ հաշտեցնելու ժամը: Հասած էր
զԱստուած մարդոց հայրը եւ մարդիկը Աստուծոյ զաւակները
դարձնելու ժամը: Հասած էր խաչին միջոցաւ արարածներն ու
արարչագործութիւնը նորոգելու ժամը: Հարց տանք մենք
մեզի. այդ ժամը մեզի համար հասա՞ծ է, այլ խօսքով`
ընդունա՞ծ ենք
ենք Տիրոջ փրկութիւնը, թէ` ոչ:
4) «Ելէք երթա´
երթա´նք այստեղէն, որովհետեւ զիս մատնողը
ահաւասիկ հասաւ»:
հասաւ»: Յիսուս աշակերտներուն հետ ԳեթսեԳեթսեմանի չէր գացած որպէսզի հոն մնար կամ հոն պահուըտէր
վտանգէն. հետեւաբար, «ելէք երթա´
երթա´նք այստեղէն»
այստեղէն» ըսելով,
ըսել չ'ուզեր` ելէք փախչինք հոսկէ,
հոսկէ, կամ ելէք պահուըտինք,
այլ ըսել կ'ուզէ. «Ելէք երթանք դիմաւորելու այն մարդիկը

որոնք եկած են զիս ձերբակալելու: Ելէք երթանք անոնց`
որպէսզի իրագործուի աստուածային այն նպատակը որուն
համար աշխարհ եկայ»:
եկայ»:

5) Յիսուս հոգեկան խաղաղութեամբ դիմաւորեց մահը.
ինչո՞ւ համար.
համար. որովհետեւ նոր աղօթքէն ելած էր: Երբեք չենք
կարդար Աւետարաններուն մէջ, թէ երբ տեսաւ զինուորնեզինուորներուն զինուած գունդը, կամ երբ զինք ձերբակալեցին` վախվախցաւ, իրար անցաւ, կամ տագնապեցաւ: Ան կատարելապէս
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խաղաղ էր: Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ փորձութենէն առաջ
աղօթող
աղօթող մարդը` կրնայ խաղաղութեամբ դիմակալել
փորձութիւնը:
6) Յիսուս ոչ միայն խաղաղութեամբ դիմագրաւեց փորփորձութիւնը, այլեւ` քաջօրէն եւ նախայարձակօրէն: Յովհաննու
Աւետարանին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս երբ Յիսուս տեսաւ
իր վրայ եկող զինուորներու գունդը, «առաջ անցնելով ըսաւ.
ըսաւ.
“Ո՞վ կը փնտռէք”
փնտռէք”» (18.3(18.3-4): Յիսուս անոնց իր վրայ գալը
տեսնելով` տեղը չմնաց եւ ո´
ո´չ ալ նահանջ արձանագրեց,
ընդհակառակը, «առաջ անցաւ»,
ի´նք գնաց անոնց
անցաւ», այսինքն` ի´
մօտ, մէկ կողմէ որպէսզի անոնք չգային իր մօտ եւ վտանգ
չդառնային իր աշակերտներուն, իսկ միւս կողմէ` ցոյց
ցոյց տալու
համար թէ ինք կամովին կը յանձնուէր անոնց ձեռքը, եւ ո´
ո´չ թէ
իր կամքէն անկախ կը ձերբակալուէր ու կը տարուէր: Եթէ
Յիսուսի նման մենք եւս աղօթող մարդիկ ըլլանք, եւ աղօթենք
յատկապէս փորձութիւններուն սկսելէն առաջ` մենք եւս
Յիսուսի նման կրնանք նախայարձակ ըլլալ,
ըլլալ, այսինքն`
կրնանք մե´
մե´նք յարձակիլ փորձութեան դէմ, փոխանակ սպասպասելու որ փորձութիւնը ինք յարձակի մեր դէմ: ՀաւատացՀաւատացեալները ընդհանրապէս Չարին դէմ նախայարձակ չեն ըլլար.
այլ պարզապէս իրենք զիրենք կը պաշտպանեն երբ
յարձակում ըլլայ իրենց դէմ. բայց մտաբերենք որ Պօղոս
Պօղոս
առաքեալ կը խօսի թէ´
թէ´
թէ´ «չարին դէմ յարձակելու»
յարձակելու» եւ թէ´
«ինքզինք պաշտպանելու»
պաշտպանելու» մասին (Բ.Կորնթացիս 6.7):
7) Վտանգը մէկ քայլ անդին էր, եւ աշակերտները կը
քնանային: Փորձութիւնը անոնց դրան քովն էր, եւ անոնք
հանգիստ կերպով կը ննջէին: Որքա՜ն յաճախ մենք եւ
եւս անհոգ
կը կենանք,
կենանք, առանց անդրադառնալու որ մէկ քայլ անդին մեզի
սպասող փորձութիւն մը կայ: Փորձիչը մեզմէ հեռու չէ, մեղքը
մեզմէ հեռու չէ. անոնք մէկ քայլ անդին են, եւ կը սպասեն մեր
տկարութեան պահին, որպէսզի յարձակին մեր վրայ, ուստի
զգո´
զգո´յշ ու զգա´
զգա´ստ ըլլանք, արթո´
արթո´ւն ու աղօթքի
աղօթքի´ մէջ ըլլանք,
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որպէսզ
որպէսզի Չարը գալով մեզ անպատրաստ ու անպաշտպան
չգտնէ: Երբ Չարը Տիրոջ մօտեցաւ` զինք ամբողջապէս
պատրաստուած ու պաշտպանուած գտաւ:
8) «Ժամը հասած է...:
է...: Ահաւասիկ հասաւ»:
հասաւ»: Այս բառերը կը
պարզեն, թէ Յիսուս կը տեսնէր փորձութեան գալը. ուստի
փորձութեան գալը
գալը իրեն համար անակնկալ մը չէր: Յիսուս
աղօթքով եւ Աստուծոյ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելով
պատրաստուած էր այս դժուարին պահուան համար: Չարը
չէր կրնար զինք անակնկալի բերել: Այո´,
Այո´, սիրելիներ, Չարը չի
կրնար մեզ անակնկալի բերել, եթէ երբեք ամենօրեայ
դրութեամբ աղօթքով
աղօթքով Աստուծոյ հետ ժամանակ կ'անցնենք:
Աղօթող մարդը կրնայ տեսնել կամ զգալ գալիքը: Աղօթող
մարդը կը տեսնէ Սատանային մօտենալը իրեն դէպքերու
կամ անձերու միջոցաւ, եւ ըստ այնմ ալ կը զգուշանայ եւ կը
պատրաստուի:
9) Աշակերտները իրենք կամովին արթննալու փոխարէն`
փորձութիւնը
փորձութիւնը ի´
ի´նք եկաւ եւ զիրենք արթնցուց: Նոյնը կը
պատահի շատերու կեանքին մէջ: Մարդիկ իրենց մեղքերուն
պատճառով հեռու կը մնան Աստուծմէ: Աստուած իր խօսքին
միջոցաւ, քարոզիչներուն միջոցաւ, զանազան անձերու միջոմիջոցաւ զիրենք կը հրաւիրէ արթննալու, զգաստանալու, գիտակգիտակցութեան գալու, հաւատքի գալու, եւ սակայն իրենք անտարանտարբեր կը մնան, բայց յանկարծ փորձութիւն մը, աղէտ մը,
հարուած մը, անակնկալ տխուր լուր մը կու գայ ցնցելու
զիրենք եւ զգաստութեան ու հաւատքի գիտակցութեան
բերելու: Հարկաւ սա չի նշանակեր թէ ամէն փորձութիւն կամ
աղէտ որ կը պատահի մարդուն` անոր անհաւատութեան
պատճառով է որ տեղի կ'ունենայ. ոմանց պարագային կրնայ
ատիկա իրենց անհաւատութեան հետեւանքով ըլլալ, ուրիշուրիշներու պարագային, ճիշդ հակառակը, փորձութիւնը կրնայ
Աստուծոյ հանդէպ իրենց ունեցած հաւատքին հետեւանքը
ըլլալ: Ոմանք կրնան նեղութեան մէջ իյնալ իրենց ամբարը
ամբարըշ725

տութեան համար, ուրիշներ կրնան նեղութեան մէջ իյնալ
իրենց բարեպաշտութեան համար: Ուստի, մարդոց պատապատահող արտաքին երեւոյթներուն
երեւոյթներուն վրայ հիմնուելով չենք կրնար
գիտնալ կամ եզրակացնել թէ ո´
ո´վ արդար է եւ ո´
ո´վ չար: Մէկը
որուն չարիք մը կ'ըլլայ`
կ'ըլլայ` չի նշանակեր թէ չար մարդ է, եւ մէկը
որուն բարիք կ'ըլլայ` չի նշանակեր թէ լաւ մարդ է: Սողոմոն
իմաստուն կը հաստատէ, թէ կան արդար մարդիկ` որոնց գէշ
բաներ կը պատահին,
պատահին, եւ կան ամբարիշտ մարդիկ` որոնց լաւ
բաներ կը պատահին (Ժողովող 8.14):
10) «Զիս մատնողը ահաւասիկ
ահաւասիկ հասաւ»:
հասաւ»: Երբ Յիսուս
Յուդան ընտրեց` զինք «առաքեալ»
առաքեալ» կոչեց, իսկ հիմա զինք
«մատնիչ»
մատնիչ» կը կոչէ: Շատեր իրենց քրիստոնէական կեանքը կը
սկսին իբրեւ առաքեալներ, բայց կ'աւարտեն իբրեւ
մատնիչներ. կը սկսին Սուրբ Հոգիին հետ գործակցութեամբ,
բայց կ'աւարտեն Սատանային հետ գործակցութեամբ
գործակցութեամբ (հմմտ
Գաղատացիս 3.3). կը սկսին Աստուծոյ կողմէ առաքուած
աւետարանիչներ իբրեւ, բայց շուտով կը լքեն Աստուծոյ
Աւետարանը, որ զիրենք Քրիստոսի շնորհքին հրաւիրեց
(Գաղատացիս 1.6). կը սկսին Դեմասի նման Տիրոջ այգիին մէջ
գործողներ իբրեւ, բայց յետոյ աշխարհը
աշխարհը նախընտրելով` դուրս
կու գան Տիրոջ այգիէն (Բ.Տիմոթէոս 4.9). կը սկսին Սաւուղի
նման Սուրբ Հոգիին օծութիւնը ստանալով, բայց կ'աւարտեն
դարձեալ Սաւուղի նման չար ոգիներու թիրախ դառնալով
(Ա.Թագաւորաց 10.10, 16.14, 18.10), կը սկսին առաքելական
մաքուր հաւատքով, բայց կ'
կ'աւարտեն մոլար հոսանքներու եւ
ուղղութիւններու
մոլորեցուցիչ
վարդապետութիւններու
հետեւելով:
11) Որո՞նք են այսօրուան մատնիչ Յուդաները: Անոնք
որոնք Յիսուսի սէրը սիրով չեն փոխադարձեր` Յուդայի նման
դաւաճանած կ'ըլլան զինք: Երբ մեզի հանդէպ իր ցուցա
ցուցաբերած
ցաբերած
սիրոյն ու
ու գուրգուրանքին փոխարէն, սէր ու գուրգուրանք
գուրգուրանք
չենք ցուցաբերեր ուրիշներուն հանդէպ` դաւաճանած
դաւաճանած
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կ'ըլլանք զինք: Երբ կը վայելենք Տիրոջ համբերութիւնը բայց
չենք համբերեր ուրիշներու տկարութեանց` դաւաճանած
կ'ըլլանք զինք: Մենք պիտի ուզէի՞նք որ Տէրը անհամբերաանհամբերատար գտնուէր
գտնուէր մեզի հանդէպ ամէն անգամ որ տկարութիւն մը
արձանագրէինք. պիտի ուզէի՞նք որ Աստուած պատժէր մեզ
ամէն անգամ երբ մեղք մը գործէինք: Ինչ որ կ'ուզենք որ
Աստուած ընէ մեզի համար` նոյնը մենք պէտք է ընենք
իրարու համար:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ

Ո´վ Տէր, Դուն որ ուրախութեան աղբիւրն ես`
ինծի համար տրտմեցար,
որպէսզի ուրախութիւն աղբերես սրտէս:
Ո´վ Փրկիչ, Դուն որ խաղաղութեան
խաղաղութեան իշխանն ես`
ինծի համար տագնապեցար,
որպէսզի խաղաղութիւն շնորհես ինծի:
Ո´վ Քրիստոս, Դուն որ Չարին կողմէ
գետին փռուածները կանգնեցնողն ես`
ինծի համար գետին փռուեցար,
որպէսզի վերցնես ու վեր պահես զիս գետնէն:
Ո´վ Յիսուս, Դուն որ աղօթքներու
աղօթքներու պատասխանողն ես`
ինծի համար աղօթեցիր,
որպէսզի փառքիդ համար աղօթել սորվեցնես ինծի:
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«Հայր մեր»
մեր»ը
(Մատթէոս 6.96.9-13)
13)

Հայր մեր երկնաւոր,
սրբաբանուի´
սրբաբանուի´ անունդ.
թող գայ արքայութիւնդ,
արքայութիւնդ,
թող կատարուի քու կամքդ,
ինչպէս որ երկինքի մէջ`
այնպէս ալ երկրի վրայ:
Ամենօրեայ մեր հացը
այսօր եւս մեզի տուր:
Ներէ´
Ներէ´ մեր յանցանքները,
ինչպէս որ մենք կը ներենք անոնց`
որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած են:
Եւ թոյլ մի´
մի´ տար
որ փորձութեան մէջ իյնանք.
այլ
այլ մեզ չարէն ազատէ´:
ազատէ´:
Որովհետեւ քուկդ են միշտ
արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը. ամէն:

6.9):

սրբաբանուի´ անունդ»
անունդ» (Մատթէոս
«Հայր մեր երկնաւոր, սրբաբանուի´
(Մատթէոս

1) «Հայր»:
նշումներ.Հայր»: Այս բառին մասին քանի մը նշումներ.ա) Տէրունական աղօթքին այս առաջին բառով, Քրիստոս
կը սորվեցնէ մեզի, որ Աստուած` միայն Աստուած չէ, միայն
արարիչ չէ, այլ հա´
հա´յր է, գթառա´
գթառա´տ եւ սիրալի´
սիրալի´ր հայր մը. հայր
մը` որ կ'ուզէ տաքուկ հաղորդակցութեան մէջ մտնել իր
զաւակներուն հետ, անկեղծ յարաբերութիւն մշակել անոնց
հետ. եւ ուստի, աղօթքի ժամանակ պէտք է անոր հետ վարուիլ
ու խօսիլ իբր այդպիսին:
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Քրիստոս, հետեւաբար, կ'ուզէ որ աղօթքի պահուն մենք
գիտակցինք թէ մեր Հօրը հետ
հետ է որ կը խօսինք, մեր Հօրը հետ է
որ հաղորդակցութեան մէջ կը մտնենք: Արդարեւ, աղօթքը
մարդոց եւ Աստուծոյ միջեւ հոգիէ պարպուած չոր երկխօսուերկխօսութիւն մը չէ միայն, այլ` Հօր մը յարաբերութիւնն է իր զաւակզաւակներուն հետ:
Սիրելիներ, մենք աղօթքի պահուն կ'անդրադառնա՞նք թէ
մեր Հօրը հետ է որ կը խօսինք, եւ մեր սիրտը իր ամբողջական
մերկութեամբը կը պարզե՞նք անոր դիմաց: Կը խօսի՞նք անոր
մեր տկարութիւններուն մասին, որպէսզի անոր զօրակցուզօրակցութիւնը վայելենք: Կը բացայայտե՞նք անոր դիմաց մեր
մոլութիւնները, որպէսզի ազատագրէ մեզ անոնցմէ:
բ) «Հայր»:
Հայր»: Հին Կտակարանին մէջ նաեւ Աստուած հայր
էր, բայց հրեաներուն կողմէ ան չէր դիտուեր իբր այդպիսին:
Հրեաներուն համար Աստուծոյ ու մարդուն յարաբերութիւնը
դատաւորի ու դատապարտուածի յարաբերութիւն էր, տէրի
ու ծառայի յարաբերութիւն էր, հրամայողի ու հրամայուածի
յարաբերութիւն
յարաբերութիւն էր, մեղաւորը պատժողի ու մեղքին համար
պատժուածի յարաբերութիւն էր: Եւ այս բոլորին համար ալ,
հրեաներ կը վախնային Աստուծմէ, որովհետեւ իրենց
հայեացքով Աստուած պատժող ու հարուածող Աստուած էր,
վրէժխնդիր ու քինախնդիր Աստուած էր: Այս մտածողութիւնը
իրենց մօտ յառաջ եկած ու զարգացած էր հիմնական երեք
մեզի ծանօթ պատճառներով. առաջին, Սոդոմի ու Գոմորի
կործանումին եւ անոնց բնակիչներուն հանդէպ Աստուծոյ
ցուցաբերած
«անգութ»
վերաբերմունքին
պատճառով:
անգութ»
Երկրորդ, Եգիպտացիներուն ուղղած իր հարուածներուն
պատճառով: Եւ երրորդ, իր անունը զուր տեղ իրենց բերանը
չառնելու պատուէրը սահմանելուն պատճառով (Ելից 20.7):
Դժբախտաբար, այսօր եւս շատ մարդիկ, նոյնիսկ հաւահաւատացեալ մարդիկ, կորսնցուցած են Աստուծոյ հայրութեան
հանդէպ իրենց հաւատքն ու վստահութիւնը այս կամ այդ
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աղէտին պատճառով որ տեղի ունեցած
ունեցած է իրենց կեանքին մէջ:
Փորձանքի, աղէտի, դժբախտութեան, տառապանքի
տառապանքի կամ
ցաւի հանդիպած մարդիկ, կը տրամաբանեն, որ եթէ
Աստուած բարի ու գթառատ հայր է` ինչո՞ւ թոյլ տուաւ կամ
ինչո՞ւ թոյլ կու տայ որ նման չարիքներ պատահին: Եւ
սակայն, սիրելինե´
սիրելինե´ր, Աստուած մեր հայրն է` փորձութեան
հանդիպինք թէ ոչ: Աստուած մեր հայրն է` նեղութեան ու
ցաւի մէջ իյնանք թէ ոչ: Միթէ երբ զաւակ մը նեղութեան մէջ
իյնայ` իր երկրաւոր հայրը կը դադրի՞ իր հայրը ըլլալէ: Արդ,
ինչպէս նեղութեան մէջ ինկող զաւակի մը համար` իր հայրը
չի դադրիր իր հայրը ըլլալէ, նոյնպէս
նոյնպէս ալ, երբ մենք
հանդիպինք ցաւի կամ հիւանդութեան, փորձանքի կամ
փորձութեան` Աստուած չի դադրիր մեր հայրը ըլլալէ:
Մտաբերենք, թէ Յիսուս զԱստուած Հայր կոչեց խաչին վրայ
եղած ժամանակ (Ղուկաս 23.34): Աստուած չի դադրիր մեր
հայրը ըլլալէ, թէկուզ մարդիկ խաչեն մեզ` մեզի դէմ յարուցած
իրենց հալածանքներով ու զրպարտողական խօսքերով:
գ) Հրեաներուն համար Աստուած այն հայրը չէր որ
կ'ուզէր իր զաւակներուն բարի պարգեւներ շնորհել, մինչդեռ
հաւատացեալ քրիստոնեային համար, Աստուած այնպիսի
հայր մըն է, որ ամէն բարի պարգեւ կրնայ ու կ'ուզէ
կ'ուզէ պարգեւել
մեզի (Մատթէոս 7.11: Ղուկաս 11.13): Յակոբոս առաքեալ կը
վկայէ թէ բարի նուէրները եւ կատարեալ պարգեւները կու
գան երկինքէն Հօր Աստուծմէ (Յակոբոս 1.17):
դ) «Հայր»:
Հայր»: «Երբ զԱստուած Հայր կը կոչենք, պարտաւոր

ենք բարութեամբ եւ սրբութեամբ անոր զաւակները ըլլալ,
ըլլալ, եւ
ո´չ թէ չարութեամբ ու մեղքով` խորթ զաւակները: ՈրովՈրովհետեւ, որուն նմանութիւնը որ ունինք` զանիկա´
զանիկա´ է որ մեր
հայրը կ'անուանենք` կա´
կա´մ զԱստուած եւ կա´
կա´մ Սատանան:
[Եթէ մեղքի կեանք կ'ապրինք` Սատանան է մեր հայրը, իսկ
եթէ արդար կեանք կ'ապրինք` Աստուած է մեր հայրը]:
հայրը]:
Գիտցի´
Գիտցի´ր, ո´
ո´վ մարդ, եթէ քու մէջդ մեղք ու չարիք ըլլայ եւ
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զԱստուած «հայր»
հայր» կոչես, դուն զԱստուած է որ քու գործած
մեղքերուդ ու չարիքներուդ հայրը անուանած կ'ըլլաս, ինչ որ
աններելի է: Ուրեմն, եթէ քու հայրդ Սատանան է որ
անդունդներու մէջ է, դուն ի՞նչպէս դէպի երկինք
երկինք դառնալով
զԱստուած կը կանչես, կամ ի՞նչպէս աչքդ ու աղօթքդ երկինք
կը բարձրացնես, որովհետեւ Սատանան երկինքէն զրկուեցաւ
անդառնալիօրէն: Եթէ չար մէկն ես եւ «Հայր մեր որ երկինքի
մէջ ես»
ես» կ'ըսես, բարի Հօրը նման չես, այլ նման ես ՍատանաՍատանային` որուն նմանեցար քու չարիքներովդ
չարիքներովդ»:
իքներովդ»: (Գրիգոր
(Գրիգոր ՏաթեւաՏաթեւացի):
ե) Աստուած իբրեւ ստեղծիչ` հայրն է իր բոլոր արարածարարածկ'ընդու-ներուն, բայց յատուկ կերպով հայրն է անոնց` որոնք կ'ընդու
նին Քրիստոսը ու կը հաւատան անոր (Յովհաննէս 1.12:
Գաղատացիս 3.26: Եփեսացիս 1.5): Այլ խօսքով, բոլոր
մարդիկը զաւակներն են Աստուծոյ` անոր կողմէ ստեղծուած
ըլլալու իրենց հանգամանքով, իսկ հաւատացեալները
զաւակներն են Աստուծոյ` որդեգրութեամբ:
զ) «Հայր»:
Հայր»: Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է պատուենք
զինք. «Եթէ ես հայր եմ` իմ պատիւս ո՞ւր է»
է» (Մաղաքիա
(Մաղաքիա 1.6):
ԶԱստուած իր կեանքով ու գործով չպատուող
չպատուող մարդը` պէտք
չէ «Հայր մեր»
մեր» ըսէ: ԶԱստուած «Հայր»
Հայր» կրնան կոչել միայն
անոնք` որոնք կը պատուեն, կը մեծարեն, կը բարձրացնեն,
կ'օրհներգեն ու կը գովաբանեն զանիկա:
Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է կատարենք իր կամկամքը, իսկ իր կամքը իր Որդիին հաւատալն է. «Հօրս կամքը
կամքը

հետեւեալն է.է.- Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր`
յաւիտենական կեանք պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարույարուցանեմ զայն վերջին օրը»
օրը» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 6.40): ԶՔրիստոս իբրեւ
Փրկիչ չճանչցող ու չընդունող անձ մը` պէտք չէ զԱստուած
Հայր կոչէ:
Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է հնազանդինք
հնազանդինք իրեն
ինչպէս պիտի հնազանդէինք մեր երկրաւոր հօրը: Կարելի չէ
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որովհե-անհնազանդ ըլլալ Աստուծոյ եւ զանիկա Հայր կոչել, որովհե
տեւ Աստուած չի կրնար անհնազանդ մարդուն Հայրը ըլլալ:
Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է եղբայրեղբայր-քոյր
նկատենք զիրար եւ պէտք է սիրենք իրար անկեղծ
անկեղծ ու մաքուր
սիրով: Եթէ եղբայրեղբայր-քոյր չենք նկատեր զիրար եւ իբր
այդպիսին չենք սիրեր ու չենք պատուեր զիրար` իրաւունք
չունինք զԱստուած Հայր կոչելու, որովհետեւ Աստուած չի
կրնար ուրիշին հանդէպ մաքուր սէր չունեցողին Հայրը ըլլալ:
Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք չէ զրպարտենք,
զրպարտենք, բամբամբասենք ու չարախօսենք մէկս միւսը, իսկ եթէ կը զրպարտենք,
կը բամբասենք ու կը չարախօսենք մէկս միւսը` պէտք չէ
զԱստուած մեր Հայրը կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի´
չի´
կրնար բամբասողներուն ու զրպարտողներուն Հայրը ըլլալ
կամ Հայրը կոչուիլ: Բամբասողին հայրը Սատանան
Սատանան է եւ ո´
ո´չ
թէ Աստուած, որովհետեւ Սատանան ինքն է որ մնայուն կերկերպով կը չարախօսէ հաւատացեալները (Յայտնութիւն 12.10):
Եթէ Աստուած մեր Հայրն է եւ մենք իր զաւակները` պէտք
չէ նախանձինք իրարու, այլ պէտք է բարին ցանկանք իրարու
համար: Եթէ բարին չենք ցանկար իրարու
իրարու համար` պէտք չէ
բարին Աստուած մեր Հայրը կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի´
չի´
կրնար բարին չցանկացողին Հայրը ըլլալ:
Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է սիրենք իր Որդիին
սուրբ Պատարագը: Եթէ յատուկ սէր ու հաւատք չունինք իր
Որդիին սուրբ Պատարագին նկատմամբ` պէտք չէ զԱստուած
զԱստուած
Հայր կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար իր Որդիին
պատարագումին հանդէպ անտարբեր եղողին Հայրը ըլլալ:
Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է հաղորդուինք իր
Որդիին մարմինով եւ արիւնով: Եթէ յաճախակիօրէն չենք
հաղորդուիր Տիրոջ մարմինով եւ արիւնով, եւ կամ եթէ միայն
տօնական օրերուն կը հաղորդուինք` պէտք չէ զԱստուած
Հայր կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար իր Որդիին
մարմինն ու արիւնը չճաշակողներուն Հայրը ըլլալ:
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Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է վկայութիւն տանք իր
Որդիին մասին եւ պէտք է աշխատինք անոր փրկութիւնը
տարածել: Եթէ չենք վկայեր Յիսուսի սիրոյն մասին եւ չենք
աշխատիր անոր փրկութիւնը տարածել` պէտք չէ զԱստուած
Հայր կոչենք:
Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` մասնաւոր հետաքրքրութիւն
պէտք է ունենանք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ներշնչուած ու
գրուած Աստուածաշունչին հանդէպ:
հանդէպ: Եթէ հետաքրքրութիւն
չունինք
չունինք Աստուածաշունչին նկատմամբ` պէտք չէ զԱստուած
Հայր կոչենք:
Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք չէ սիրենք մեղքը: Եթէ
կը սիրենք մեղքը` պէտք չէ զԱստուած Հայր կոչենք: Անոնք
որոնք կը սիրեն մեղքը ու հաճոյք կ'առնեն անկէ` չեն կրնար
զԱստուած ունենալ իբրեւ Հայր, որովհետեւ
որովհետեւ Աստուած անմեղ
է ու անմեղները սիրող:
Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է զոհողութիւններ
յանձն առնենք իրարու համար, որովհետեւ Հայրը ինքն ալ իր
Որդին զոհեց մեզի համար: Եթէ զոհողութիւններ յանձն չենք
առներ իրարու համար` պէտք չէ մեզի համար իր Որդին
զոհած Աստուածը
Աստուածը մեր Հայրը կոչենք:
է) Յիսուս զԱստուած Հայր կոչեց, քաջալերելու համար
անապաշխար մեղաւորները դարձի գալու իրեն այն
հաւատքով ու վստահութեամբ` որ Աստուած հայրաբար
պիտի ներէ իրենց բոլոր մեղքերը, եւ արդէն, «Հայր մեր»
մեր»ին մէջ
մեղքերու ներում կը հայցուի: Անառակ որդին երբ հօրը
դարձաւ իր մեղաւորութիւնը խոստովանելու` զանիկա հայր
կոչեց (Ղուկաս 15.21). բայց միայն իր դարձի գալէն ետք չէր որ
զանիկա հայր կոչեց, այլ նախքան իր դարձի գալը (Ղուկաս
15.1715.17-18): Անառակ որդիին առակին պատումով, Յիսուս
ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ ամէն անձ որ դարձի կու գայ
Աստուծոյ` պէտք է անդրադառնայ թէ իր հօրն է որ դարձի կու
գայ, եւ պէտք է վստահ գիտնայ որ Աստուած հայրաբար
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պիտի ներէ իր բոլոր մեղքերը, քաւէ իր բոլոր յանցանքները,
ու սրբէ իր բոլոր անօրէնութիւնները:
ը) Յիսուս յաճախ զԱստուած հայր կոչեց (Յովհաննէս
5.17,36,37,43, 8.28, 10.25,29,32,37, եւայլն),
եւայլն), եւ մեզի ալ
սորվեցուց զԱտուած հայր կոչել: Երբ Յիսուս զԱստուած հայր
կը կոչէ ու մեզի ալ նոյն բանը ընել կը սորվեցնէ` ինքզինք
մեզի եղբայր դարձուցած կ'ըլլայ, եւ մեզ ալ իբրեւ իր
եղբայրներն ու քոյրերը
քոյրերը ընդունած կ'ըլլայ: Եթէ Քրիստոս ու
մենք նոյն Աստուածը
Աստուածը ունինք իբրեւ հայր` կը նշանակէ թէ
մենք Քրիստոսի հետ մէ´
մէ´կ ընտանիք ենք. եւ իբրեւ Քրիստոսի
ընտանիքին անդամները` մենք զմեզ պէտք է մաքուր պապահենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար ընդունիլ պղծութիւն
գործող անձ մը իբրեւ անդամ իր Որդիին
Որդիին ընտանիքին:
թ) Յիսուս սորվեցուց մեզի զԱստուած հայր կոչել,
որպէսզի օգնէ մեզի որ մենք զմեզ անոր զաւակները
նկատենք: Չի բաւեր զԱստուած մեր հայրը նկատել. պէտք է
նաեւ մենք զմեզ անոր զաւակները նկատենք, ճիշդ ինչպէս
Յիսուս ինք` ինքզինք իր Հօրը Որդին կը նկատէր: Յիսուս
Յիսուս ոչ
միայն զԱստուած հայր կոչեց, այլ նաեւ ինքզինք անոր Որդին
կոչեց (Յովհաննէս 17.1): Հարկաւ պէտք չէ մոռնալ որ
Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է իր բնութեամբ, մինչդեռ մենք`
Աստուծոյ որդիներն ենք որդեգրութեամբ (Յովհաննէս 1.12:
Հռոմայեցիս 8.23: Ա.Յովհաննէս 3.1):
2) «Մեր»:
Մեր»: Այս բառով կը բացայայտուին հետեւեալ ճշմարճշմարտութիւնները.տութիւնները.ա) «Մեր»
Մեր» բառը նախ ցոյց կու տայ որ Աստուած մե´
մե´ր
հայրն է, այլ խօսքով` բոլորի´
բոլորի´ս հայրն է, եւ ո´
ո´չ թէ միայն իմ,
կամ միայն քու, կամ միայն անոր հայրը. ո´
ո´չ ալ միայն արարդարներուն, նահապետներուն կամ մարգարէներուն
մարգարէներուն հայրը:
բ) «Մեր»
Մեր» բառը միաժամանակ կը պարզէ, որ Քրիստոսի
հայեացքով բոլոր մարդիկը, յատկապէս աղօթող մարդիկը
եղբայր եւ քոյր են, եւ կամ պէ´
պէ´տք է այդպիսին ըլլան,
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որովհետեւ ունին նոյն հայրը, եւ բոլորը նոյն Աստուածն է որ
կը կոչեն Հայր:
գ) «Մեր»
Մեր» բառով Յիսուս մեզ
մեզ կը հրաւիրէ աղօթելու միասմիասնաբար: Այլ խօսքով, Յիսուս կ'ուզէ որ ո´
ո´չ միայն առանձին
աղօթենք, այլեւ` ուրիշներուն հետ միասին աղօթենք
(Մատթէոս 18.1918.19-20): Հաւատացեալները
Հաւատացեալները միասնաբար կը
կազմեն Քրիստոսի մէկ ու միակ մարմինը, եւ ուստի անոնք
«Հայր մեր»
մեր» ըսելով, այլ խօսքով`
խօսքով` զԱստուած իրենց հայրը
անուանելով, իրենց միութիւնն ու միասնականութիւնն
միասնականութիւնն է որ
արտայայտած կ'ըլլան, եւ ըսած կ'ըլլան, թէ իրենք Քրիստոսի
ընտանիքն են, եւ ունին մէ´
մէ´կ եւ նո´
նո´յն հայրը:
դ) Քրիստոս մարդոց սորվեցնելով «Հայր մեր»
մեր» ըսել, ուզեց
բացայայտել
թէ
իր
ծրագիրն
է
համամարդկային
եղբայրութիւն մը հաստատել ժամանակներու աւարտին:
Արդարեւ, Տիրոջ երկրորդ գալուստէն ետք, արքայութեան
բոլոր զաւակները եղբայր եւ քոյր պիտի ըլլան իրարու եւ
պիտի ունենան ու ճանչնան նոյն Աստուածը իբրեւ հայր:
ե) Երբ բանի մը համար կ'ըսեմ «իմ»,
իմ», կը հասկնամ
հասկնամ միայն
իմս, ինծի պատկանողը, մինչդեռ երբ բանի մը համար կ'ըսեմ
«մեր»,
մեր», կը հասկնամ ինծի ու ուրիշին պատկանողը: Այս
իմաստով, «իմ»
իմ»ը մեզ կը բաժնէ ու կը զատէ մեր նմանէն,
մինչդեռ «մեր»
մեր»ը մեզ կը կապէ մեր նմանին ու անոր հետ մէկ
կը դարձնէ: Յիսուս, հետեւաբար, սորվեցուց
սորվեցուց մեզի զԱստուած
մեր հայրը կոչել, որպէսզի մենք զմեզ ուրիշներէն զատուած ու
անոնց հետ առնչութիւն չունեցող անձեր իբրեւ չըմբռնենք,
այլ` անոնց հետ մէկ ամբողջութիւն իբրեւ հասկնանք:
զ) Յիսուս սորվեցուց մեզի «Հայր մեր»
մեր» ըսել եւ ո´
ո´չ թէ
«Հայր իմ»,
իմ», որպէսզի ցոյց տայ մեզի,
մեզի, թէ չենք կրնար զԱստուած
մեր հայրը կոչել, եթէ երբեք չենք սիրեր մեր նմանը, եւ «իմ»
իմ»
ըսելով մենք զմեզ բաժնած ենք անկէ: Ատելութեամբ իր
նմանէն բաժնուած անձը պէտք չէ Աստուծոյ համար «Հայր
մեր»
մեր» ըսէ, որովհետեւ Աստուած չի կրնար զիրար ատող եւ
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իրարու հետ չաղօթող մարդոց
մարդոց հայրը ըլլալ (գաղափարը
առնուած է Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիէն):
է) Վերջապէս, «մեր»
մեր» բառին գործածութեամբ, Յիսուս մեզ
կը հրաւիրէ աղօթելու ո´
ո´չ միայն մեր անձերուն համար,
այլեւ` ուրիշներուն համար: Երբ Աստուծմէ բան մը խնդրած
ժամանակ «Հայր մեր»
մեր» կ'ըսենք, ինքնաբերաբար ուրիշներուն
համար ալ նոյն բանը խնդրած կ'ըլլանք, թէպէտ, դժբախտադժբախտաբար, ատիկա յաճախ անգիտակցաբար տեղի կ'ունենայ:
3) Թէ ինչո՞ւ համար Քրիստոս պատուիրեց «Հայր մեր»
մեր»
ըսել եւ ո´
ո´չ թէ «Հայր իմ»,
իմ», Գրիգոր Տաթեւացին կ'ըսէ թէ
վարդապետները չորս պատասխաններ կը ներկայացնեն.ներկայացնեն.ա) Որովհետեւ միայն Քրիստոս ինք բնութեամբ
Աստուծոյ Որդին է, իսկ մենք` շնորհատրութեամբ, ինչպէս
կ'ըսէ. «Ես կը բարձրանամ իմ Հօր մօտ բնութեամբ, եւ ձեր Հօր

մօտ` շնորհատրութեամբ»:
շնորհատրութեամբ»:

իմ», որպէսզի յայտնի ըլլայ թէ
բ) «Մեր»
Մեր» կ'ըսենք եւ ո´չ թէ «իմ»,
ոեւէ մէկը պէտք չէ աղօթէ միայն
միայն ինքն իր համար, այլ` բոլոր
հաւատացեալներուն համար, եւ որպէսզի
որպէսզի երեւի բոլոր
քրիստոնեաներուն միութիւնը: Իսկ այն աղօթքը որ
ընդհանուր է` առաւել եւս լսելի կ'ըլլայ:
գ) «Մեր»
Մեր» կ'ըսենք եւ ո´չ թէ «իմ»,
իմ», որովհետեւ Աստուած
առատաձեռն է, եւ անոր կամքին հաճելի է բարիք պարգեւել
շատերուն, քան թէ մէկ մարդու:
դ) «Մեր»
Մեր» կ'ըսենք, պարզելու համար թէ բոլոր
քրիստոնեայ հաւատացեալները մէկ ընտանիքի նման են եւ
ունին մէկ եւ նոյն հայրը` Աստուած:
4) «Երկնաւոր
Երկնաւոր»: Այս բառով Յիսուս ուզեց բացայայտել
«Երկնաւոր»:
քանի մը ճշմարտութիւններ.ճշմարտութիւններ.ա) Նախ ուզեց բացայայտել,
բացայայտել, թէ Աստուած երկինքի մէջ
գտնուող ու հոն բնակող Աստուած է. ինչո՞ւ համար արդեօք.
մեկնողական գրականութեան մէջ եւ եկեղեցւոյ հայրերուն
գրիչին ներքեւ, երկինքը կը ներկայանայ իբրեւ այն «վայրը»
վայրը»
736

ուր մեղքը չի կրնար մուտք գործել, այլ խօսքով` իբրեւ սուրբ
վայր: Հետեւաբար,
Հետեւաբար, երբ Յիսուս զԱստուած կոչեց «երկնաւոր»,
երկնաւոր»,
ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ Աստուած սո´
սո´ւրբ ու սրբութեան մէջ
բնակող Աստուած է: Թէ երկինքը սուրբ տեղ է եւ սրբութեան
նշանակ` ասիկա հաստատող Սուրբ Գրային վկայութիւննե
վկայութիւննեները բազմաթիւ են: Յիշեմ լոկ մէկ հատը. «Ղեւտացի քահանա
քահանանա-

ները ելան ու ժողովուրդը օրհնեցին եւ անոնց ձայնը լսուեցաւ
ու անոնց աղօթքը Աստուծոյ ՍՈՒՐԲ ԲՆԱԿԱՐԱՆԸ` ԵՐԿԻՆՔ
հասաւ»
հասաւ» (Բ.Մնացորդաց 30.27): Սո´
Սո´ւրբ է Աստուած, եւ սո´
սո´ւրբ

է անոր բնակութեան վայրը` երկինքը. եւ ուստի աղօթքով
անոր դիմող անձը` պէտք է սրբութեամբ, այսինքն`
այսինքն` մաքրումաքրութեամբ մօտենայ: Դէպի սուրբ երկինքը բարձրացող պղծալից
ձեռքերը դատարկ պիտի դառնան: Դէպի սուրբ Աստուածը
բարձրացող աղօթքները անպատասխան պիտի մնան:
Արդարեւ, սո´
սո´ւրբ է երկինքը. երկինքի դուռը բաղխողը`
մաքրուած պէտք է ըլլայ մեղքի սէրէն:
բ) Յիսուս զԱստուած
զԱստուած «երկնաւոր»,
երկնաւոր», այլ խօսքով` «երկինքի
մէջ բնակող»
բնակող» կոչելով, ուզեց ցոյց տալ, թէ Աստուած
անմիջական առնչութիւն չունի մեղքին հետ, մեր կեանքին մէջ
պատահող չարիքներուն հետ: Ինք չէ որ մեզ փորձութեանց
կ'ենթարկէ: Ինք չէ որ աշխարհի վրայ աղէտներ կը բերէ: Ինք
կրնայ թոյլ տալ
տալ որոշ փորձութիւններու պատահումը` մարմարդիկը հաւատքի բերելու նպատակով, եւ կամ` հաւատացհաւատացեալին հաւատքը առաւել եւս ամրապնդելու համար:
գ) Երբ զԱստուած կը կոչենք երկնաւոր, կամ երբ ԱստուԱստուծոյ համար կ'ըսենք` «որ երկինքի մէջ ես»,
ես», ասիկա պէտք է
յիշեցում մը ըլլայ մեզի, թէ պէտք չէ Աստուծմէ երկրաւոր
բաներ խնդրենք, այլ` երկնաւոր բաներ, ինչպէս կ'ըսէ Գրիգոր
Տաթեւացին: Հարկաւ Տաթեւացին ըսել չ'ուզեր, թէ երկրաւոր
բաներ խնդրելը սխալ է. Տաթեւացիին ըսել ուզածը այն է` որ
մեր ուշադրութիւնը երկրաւոր բաներու վրայ պէտք չէ
կեդրոնացնենք: Կրնա´
Կրնա´նք երկրաւոր բաներ խնդրել, առանց
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սակայն մեր ուշադրութիւնը անոնց վրայ կեդրոնացնելու,
կեդրոնացնելու, եւ
առանց մեր սէրն ու սիրտը անոնց կապելու:
Մէկը որ Քրիստոսով ապրած է իր հոգեւոր յարութիւնը,
իր ամբողջ ուշադրութիւնը դէպի երկինք պէտք է դարձնէ. այս
մասին Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Քանի որ յարութիւն առիք

Քրիստոսի հետ, այսուհետեւ ձեր ուշադրութիւնը երկինք
դարձուցէք, որովհետեւ հո´
հո´ն է Քրիստոս, Հօր Աստուծոյ
կողմը նստած:
ո´չ թէ
նստած: Երկնաւոր բաներու մասին խորհեցէք եւ ո´
երկրաւոր բաներու»
բաներու» (Կողոսացիս
(Կողոսացիս 3.13.1-2):

Երկնաւոր Աստուծմէն միայն երկրաւոր բաներ խնդրելը,
յաւիտենական Աստուծմէն միայն ժամանակաւոր բաներ
խնդրելը, եւ անմարմին Աստուծմէն միայն մեր մարմիններուն
համար խնդրելը ճիշդ չէ: Աստուծոյ առջեւ աղօթքի կանգնոկանգնողը` նախ աստուածայինը պէտք է խնդրէ: Երկնաբնակին
աղօթողը` նախ երկնայինը պէտք է հայցէ:
դ) Յիսուս
Յիսուս զԱստուած կը կոչէ երկնաւոր, այսինքն` երերկինքի մէջ բնակող, անոր փառքը ու փառքին մեծութիւնը
բացայայտելու համար: Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ, թէ
«երկինք Աստուծոյ փառքը կը պատմէ»
Այո´,
պատմէ» (Սաղմոս
(Սաղմոս 19.1): Այո´,
երկինքը ինքն է որ Աստուծոյ փառքը կը պատմէ եւ ո´
ո´չ թէ
Աստուած ինք` երկինքին փառքը: Այլ բացատրութեամբ մը,
երկինքը ինք չէ Աստուծոյ փառքը, այլ` Աստուած է փառքը
երկինքին:
Արդարեւ, Աստուած ի´
ի´նքն է փառքն ու փառաւորութիւնը
երկինքին. եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ` անարգ ու
անարգութի´
անարգութի´ւն:
Աստուած ի´
ի´նքն է կեանքն ու կենդանութիւնը
կենդանութիւնը երկինքին.
եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ բնակութեան` մահ ու
մեռելութի´
մեռելութի´ւն է:
Աստուած ի´
ի´նքն է գեղեցկութիւնն ու վայելչութիւնը
երկինքին. եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ ներկայուներկայութեան` տգեղութի´
տգեղութի´ւն է:
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Աստուած ի´
ի´նքն է լեցնողն ու լիութիւնը երկինքին. եւ
ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ` դատա´
դատա´րկ է:
Աստուած ի´
ի´նքն է քաղցրութիւնը երկինքին. եւ ուստի
երկինքը առանց Աստուծոյ` դառն ու դառնութիւն է:
ե) Առաջին կէտին մէջ հաստատեցինք, թէ «երկնաւոր»
երկնաւոր»
բառը ցոյց կու տայ, որ Աստուած երկինքի մէջ գտնուող ու հոն
բնակող Աստուած է: Հարկաւ
Հարկաւ սա չի նշանակեր թէ Աստուած
երկրէն բացակայ է, կամ երկրին հետ անմիջական աղերս
չունի: Երբ կը հաստատուի թէ Աստուած երկինքի մէջ կը
բնակի, խորքին մէջ, մեզի ցոյց կը տրուի, թէ ան ամէն տեղ է.
եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ երկինքը ինք ամէն տեղ է: Հոն ուր
Աստուած կը մեծարուի
մեծարուի ու կը պաշտուի` հո´
հո´ն է երկինքը: Հոն
ուր Աստուած հաւատքով կը կանչուի` հո´
հո´ն է երկինքը:
Երկինքը ներկա´
ներկա´յ է երկրի վրայ ու պիտի շարունակէ ներկայ
ըլլալ, այնքան ատեն որ երկրի վրայ զԱստուած կանչողներ
կան, երկրէն երկինք բարձրացող աղօթքներ կան, երկրի վրայ
Երկնաւորին մատուցուող պաշտամուն
պաշտամունքներ կան:
Աստուած ներկա´
ներկա´յ է երկրին վրայ եւ ի´
ի´նքն է որ կը
դարձնէ պատմութեան անիւը այն ուղղութեամբ որ ինք կը
կամենայ, եւ այն ճամբով զորս իր վախճանաբանական
ծրագիրին իրագործումը կը պահանջէ:
Աստուած երկինքի մէջ կը բնակի, բայց երկրի վրայ է որ
որ
կ'իշխէ, քանի ի´
ի´նքն է դատաւո´
դատաւո´րը երկրին (Ծննդոց 18.25),
կերակրի´
կերակրի´չն ու կենդանացուցի´
կենդանացուցի´չը երկրին ու երկրաւորնեերկրաւորներուն, խնամի´
խնամի´չն ու հոգատա´
հոգատա´րը երկրին ու երկրաւորներուն,
առաջնո´
առաջնո´րդն ու պահապա´
պահապա´նը երկրին ու երկրաւորներուն:
զ) Մենք գիտենք որ վեր եղողը` կը տեսնէ վար եղողը,
եղողը, եւ
զանիկա կը տեսնէ յստակօրէն: Այս իրողութիւնը նկատի
առնելով, կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ Աստուած կը
ներկայացուի երկնաւոր կամ երկինքի մէջ բնակող Աստուած
իբրեւ, ցոյց տալու համար, թէ ան երկրի վրայ ու մարդոց
կեանքին մէջ տեղի ունեցող ամէն բան կը տեսնէ, կը դիտէ, կը
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քննէ, եւ ուստի` ամէն բանի կատարեալ գիտութիւնը ունի:
Արդարեւ, երկինքի Գահակալին աչքերը կը դիտեն երկիրը ու
անոր մէջ պատահածները, կը դիտեն երկրի վրայ ապրող
մարդիկը ու անոնց միջոցաւ գործուածները: Աստուծոյ
երկնաւոր ըլլալը պատճառ մը չէ որ երկրաւորները իրենց
իրենց
գործերով կամ կարգ մը գործերով վրիպին իր ուշադրուուշադրութենէն: Ամենագէտ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան գիտէ:
Ամենատես է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան կը տեսնէ:
Ամենաքննիչ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան կը քննէ:
Ամենաճանաչ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան ու ամէն անձ
անձ
խորապէս կը ճանչնայ: Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ
Աստուած չտեսնէր մեր կեանքին մէջ տեղի ունեցած ու տեղի
ունեցող դէպքերը: Որքա՜ն թշուառ պիտի ըլլայինք եթէ
Աստուած չտեսնէր մեր ցաւն ու ցաւին պատճառը: Որքա՜ն
խեղճ պիտի ըլլայինք եթէ Աստուած չտեսնէր իր անուան
համար մեր կրած նախատինքները, իր փառքին համար մեր
տուած վկայութեանց պատճառով մեր կրած հալածանքները,
իր այգիին մէջ մեր թափած քրտինքներն ու արցունքները:
Ի՞նչպէս պիտի օգնէր մեզի Աստուած` եթէ չգիտնար որ
օգնութեան կարիքը ունինք: Ի՞նչպէս մեր ցաւը պիտի
փարատէր` եթէ իրազեկ չըլլար մեր ցաւին:
է) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ
Աստուած երկնաւոր կը կոչուի, մէկ կողմէ` որպէսզի ցոյց
տրուի մեզի թէ ան ոչ միայն երկրի´
երկրի´ Տէրն ու Աստուածն է,
այլեւ` երկինքին, իսկ միւս կողմէ` որպէսզի ցոյց տրուի մեզի
թէ ան բոլորէն վեր եղող Աստուածն
Աստուածն է:
5) «Սրբաբանուի´
Սրբաբանուի´ անունդ»:
անունդ»: Տառացիօրէն` «Սո´
Սո´ւրբ ըլլայ
քու անունդ»:
անունդ»: Մէկը կրնայ մտածել.մտածել.- Արդեօք Աստուծոյ անունը
սուրբ չէ՞, եւ եթէ սուրբ է, ինչո՞ւ համար կ'ըսենք` «Սո´
Սո´ւրբ
ըլլայ քու անունդ»:
անունդ»: Մենք ի՞նչպէս կրնանք Աստուծոյ անունը
սուրբ ընել, կամ աւելի ճիշդը` ի՞նչ պէտք է ընել Աստուծոյ
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անունը սուրբ ըրած ըլլալու, այլ խօսքով` սրբաբանած ըլլալու
համար.համար.ա) Աստուծոյ անունը սուրբ ընողները կամ սրբաբանողսրբաբանողները անոնք են` որոնք կը նուիրուին Աստուծոյ կամքին
կատարման: Աստուծոյ անունը սուրբ ընող, այլ խօսքով`
սրբաբանող կը նկատուին
նկատուին բոլոր անոնք` որոնք
իրենց կեանքով`
կեանքով` զԱստուած կը պատուեն,
իրենց խօսքով` զԱստուած կը մեծարեն,
իրենց գործով` զԱստուած առաջնահերթ կը դասեն,
իրենց երգով` զԱստուած կ'օրհներգեն,
իրենց վկայութեամբ` զԱստուած կը ճանչցնեն,
Այո´,
Այո´, երբ անձ մը սուրբ կեանք կ'ապրի` իր կեանքին
կեանքին մէջ
Աստուա´
Աստուա´ծ է որ սուրբ կ'ըլլայ, Աստուծոյ սրբութի´
սրբութի´ւնն է որ կը
հրապարակուի:
Երբ անձ մը իր թշնամիին ներել գիտէ` իր կեանքին մէջ
Աստուա´
Աստուա´ծ է որ կը պատուըուի ու կը սրբաբանուի:
Երբ անձ մը կը պատուէ աղքատն ու անտէրը` իր կեանկեանքին մէջ Աստուա´
Աստուա´ծ է որ կը մեծարուի
մեծարուի ու կը սրբաբանուի:
Երբ անձ մը կու տայ առանց փոխարէնը ակնկալելու`
զԱստուա´
զԱստուա´ծ է որ կը սրբաբանէ:
Երբ անձ մը բարի´
բարի´ն կը գործէ իրեն չարի´
չարի´ք գործողին`
զԱստուա´
զԱստուա´ծ է որ կը սրբաբանէ:
Երբ անձ մը կեա´
կեա´նք կը ցանկայ իրեն մա´
մա´հ ցանկացոցանկացողին` զԱստուա´
զԱստուա´ծ է որ կը սրբաբանէ:
Երբ «սրբաբանուի´
րբաբանուի´ անունդ»
անունդ» կ'ըսենք, կարծէք ըսել
կ'ուզենք.

«Տէ´
Տէ´ր, տուր որ այնպիսի´
այնպիսի´ կեանք մը ապրինք, որ մեր
կեանքով` անո´
անո´ւնդ սրբաբանուի, այլ խօսքով` անուանդ
սրբութիւնը արտացոլացուի:
Տո´
Տո´ւր որ այնպիսի գթառատ անձեր ըլլանք` որ կարեկարենանք գթառատութիւնդ ճառագայթել, եւ այդ ձեւով անունդ
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սրբաբանուի ու օրհնաբանուի մե´
մե´ր միջոցաւ ու մե´
մե´ր
պատճառով:
Տո´
Տո´ւր որ այնպիսի ողորմած անհատներ ըլլանք` որ
մարդիկ գիտնան թէ այն Աստուածը զորս կը պաշտենք`
ողորմա´
ողորմա´ծ Աստուած է, եւ այդ ձեւով անունդ սրբաբանուի ու
օրհնաբանուի մե´
մե´ր միջոցաւ ու մե´
մե´ր պատճառով:
պատճառով:
Տո´
Տո´ւր որ այնպիսի սիրալիր մարդիկ ըլլանք` որ բոլորը
հասկնան որ դուն սիրող ու սիրոյ Աստուած ես, եւ այդ ձեւով
անունդ սրբաբանուի ու օրհնաբանուի մե´
մե´ր միջոցաւ ու մե´
մե´ր
պատճառով:
Տո´
Տո´ւր որ այնպիսի առաքինութիւններ ունենանք` որ
մարդիկ ճանչնան քեզ իբրեւ աղբիւր ամէն տեսակի բարի
պարգեւներու, եւ այդ ձեւով անունդ սրբաբանուի ու
օրհնաբանուի մե´
մե´ր միջոցաւ ու մե´
մե´ր պատճառով:
Տո´
Տո´ւր որ ապրինք աղօթքի, Աստուածպաշտութեան եւ
երկրպագութեան այնպիսի կեանք մը` որ ամէն մարդ գիտնայ
թէ դուն արժանի ես`
ես`
սրբաբանուելու ու սրբասացուելու,
փառաւորուելու
փառաւորուելու ու փարատրուելու,
մեծարուելու ու մեծերգուելու,
երանուելու ու երկրպագուելու,
օրհնուելու եւ օրհներգուելու,
պաշտուելու ու պատուըուելու,
բարձրացուելու ու բարեբանուելու,
Գովաբանուելու ու գոհաբանուելու»:
գոհաբանուելու»:

բ) «Սուրբ»
Սուրբ» կը նշանակէ` «զատուած ու յատկացուած»:
յատկացուած»:
Աստուած
Սրբէ´ ինծի ամէն անդրանիկ...:
Աստուած Մովսէսին կ'ըսէ. «Սրբէ´
Ան իմս է»
է» (Ելից
(Ելից 13.2): Անդրանիկ որդին սրբել, կը նշանակէ
զայն զատել` Աստուծոյ յատկացնելու, տրամադրելու կամ
յանձնելու նպատակով: Այս իմաստով, երբ կ'ըսենք «Սո´
Սո´ւրբ
ըլլայ քու անունդ»
անունդ», Աստուծոյ անունն է որ զատած կ'ըլլանք
բոլոր սուտ աստուածներէն եւ մենք զմեզ է որ յատկացուցած
742

ու նուիրած կ'ըլլանք անոր պաշտամունքին: Հարց տանք մենք
մեզի. մենք սրբա՞ծ ենք Աստուծոյ անունը, այլ խօսքով`
զատա՞ծ ենք զինք մեր կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող
աստուածներէն ու կուռքերէն: Կռապաշտութիւնը
Կռապաշտութիւնը միայն
անցեալին չի պատկանիր: Այսօր կռապաշտութիւնը աւելի´
աւելի´ է
քան անցեալին: Դրամասիրութիւնը` կռապաշտութիւն է:
Աշխարհասիրութիւնը` կռապաշտութիւն է: Եսասիրութիւնը`
կռապաշտութիւն է:
Երբ Աստուծոյ կ'ըսենք` «Սո´
Սո´ւրբ ըլլայ քու անունդ»
անունդ», ըսած
կ'ըլլանք, թէ Աստուծոյ անունը
անունը մեզի համար զատուած է բոլոր
միւս անուններէն, զատուած ու տարբեր է բոլոր միւս
արժէքներէն, զատուած ու գերադաս է բոլոր թանկագին
իրականութիւններէն:
Այո´,
անունդ», ցոյց
Այո´, երբ կ'ըսենք` «Սո´
Սո´ւրբ ըլլայ քու անունդ»
տուած կ'ըլլանք, թէ Աստուծոյ անունը մեզի համար բոլոր
անուններէն
անուններէն վեր է, ընտրուածներուն ու ընտիրներուն մէջ
նախընտրուածն է, գերականերուն մէջ` գերական, կարեւորկարեւորներուն մէջ` ամենէն կարեւորը, սիրուածներուն մէջ` ամենէն
պաշտելին:
գ) Քրիստոսի ժամանակ շատ էին այն աստուածները
որոնց անունները կը մեծարուէին, այն կուռքերը որոնք կը
պաշտուէին, այն Փարիսեցիները որոնք մարդոցմէ ամէն
փառաբանական խօսք լսել կ'ուզէին. Յիսուս սորվեցնելով
մեզի ըսել` «Սո´
անունդ», ցոյց տուած եղաւ մեմեՍո´ւրբ ըլլայ քու անունդ»
զի, թէ միայն Աստուծոյ անունը արժանի է սրբաբանուելու,
փառաբանուելու, մեծարուելու, բարձրացուելու ու պաշտուեպաշտուելու:
դ) Հին Կտակարանին մէջ Աստուած պատուիրած էր
հրեաներուն որ իր անունը զուր տեղ իրենց բերանը չառնեն
(Ելից 20.7): Շատ մը հրեաներ կը զգուշանային «Աստուած»
Աստուած»
բառը գործածելէ նոյնիսկ աղօթքի պահուն, վախնալով որ
կրնան պատուիրանազանց գտնուած ըլլալ, եւ ուստի`
ուստի`
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պատժուիլ: Յիսուս սակայն, «Սո´
Սո´ւրբ ըլլայ քու անունդ»
անունդ»
բառերով, եկաւ պարզելու անոնց, թէ Աստուծոյ անունը իրենց
բերանը առնելը սխալ չէ, այնքան ատեն որ զայն սրբաբանելու
նպատակով է որ կ'առնեն: Հին Կտակարանին մէջ Աստուած
չէր պատուիրած հրեաներուն որ իր անունը իրենց
իրենց բերանը
չառնեն, այլ պատուիրած էր որ զո´
զո´ւր տեղ չառնեն:
ե) «Սո´
Սո´ւրբ ըլլայ քու անունդ»
անունդ» բառերով, Յիսուս ուզեց ցոյց
տալ ու յիշեցնել աղօթող անձին, թէ ինք սուրբ Աստուծոյ մը
ներկայութեան կը կանգնի, եւ հետեւաբար, սուրբ Աստուծոյ
բարձրացող իր աղօթքները` պէտք է սուրբ սրտէ բղխին:
Սո´
Սո´ւրբ է Աստուած, եւ ուստի անոր առջեւ կանգնողը ինքզինք
պէտք է սրբէ մեղքի աղտէն:
զ) «Սո´
անունդ» բառերը շատ մեկնիչներ
Սո´ւրբ ըլլայ քու անունդ»
հասկցած են` «փառաբանուի ու սրբաբանուի»
սրբաբանուի» իմաստով, եւ
անոր համար ալ նոր աշխարհաբար թարգմանութեան մէջ
մենք ունինք «սրբաբանուի
սրբաբանուի»
աբանուի» բառը: Այս իմաստով, Յիսուս
«սրբաբանուի անունդ»
անունդ» բառերով, ցոյց կու տայ մեզի, թէ մեր
աղօթքները պէտք է սկսիլ փառաբանութեամբ. տուեալ
բառերով Տէրը ուզեց բացայայտել, թէ աղօթքով ոեւէ խնդրանք
ներկայացնելէ առաջ` պէտք է նախ փառաբանել ու
փառաւորել զԱստուած, եւ փառք տալ անոր մեզի շնորհած իր
բոլոր պարգեւներուն ու բարիքներուն համար:
է) «Սո´
Սո´ւրբ ըլլայ քու անունդ»
անունդ»: Այս հաստատումը կրնանք
նաեւ հասկնալ Տիրոջ կողմէ տրուած վկայութիւն մը իբրեւ:
Տէրը կը վկայէ որ Աստուծոյ անունը սուրբ է. հետեւաբար,
մենք կրնանք Աստուծոյ անունը
անունը սրբաբանել, բայց մենք չէ որ
զայն սուրբ կը դարձնենք: Արդէն աղօթքը չ'ըսեր, թէ մենք է որ
Աստուծոյ անունը սուրբ կ'ընենք. մենք պարզապէս կը
խնդրենք որ իր անունը սուրբ ըլլայ: Հետեւաբար, մենք
կրնանք Աստուծոյ անունը մեծարել, բայց մենք չէ որ զայն մեծ
կը դարձնենք: Աստուծոյ
Աստուծոյ անունը սո´
սո´ւրբ է եւ սո´
սո´ւրբ կը մնայ`
մենք զայն սրբաբանենք թէ ոչ. Աստուծոյ անունը մե´
մե´ծ է եւ
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մե´
մե´ծ կը մնայ` մենք զայն մեծարենք թէ ոչ. բայց եթէ երբեք
Յիսուս կը պատուիրէ որ սրբաբանենք Աստուծոյ անունը` կը
պատուիրէ նոյնինքն մեր բարիքին համար, որովհետեւ ան
շատ լաւ գիտէ, թէ ինչպիսի անպատմելի օրհնութիւններ
վերապահուած է այն անձերուն համար որոնք զԱստուած կը
փառաւորեն ու անոր անունը կը սրբաբանեն:
ը) Կարելի է մտածել նաեւ, թէ երբ Յիսուս կը սորվեցնէ
մեզի աղօթել` «Սո´
անունդ», կարծէք
Սո´ւրբ ըլլայ քու անունդ»
պատուիրած կ'ըլլայ մեզի,
մեզի, որ խնդրենք Աստուծմէ որ ի´
ի´նք
սրբաբանէ ինքն իր անունը: Այսինքն, Հայրը ի´
ի´նքն է որ պէտք
է սրբաբանէ ինքն իր անունը: Բայց ի՞նչպէս.
Երբ Աստուած կ'առնէ մեր կեանքին մէջ տեղի ունեցող
աղէտ մը եւ զայն մեր բարիքին կը դարձնէ` ինքն իր անունը
չէ՞ որ սրբաբանած ու փառաւորած
փառաւորած կ'ըլլայ:
Երբ մեղաւորը մեղքի տիղմէն դուրս կը բերէ ու զայն
արդար մարդոց դասակից կը դարձնէ` ինքն իր անունը չէ՞ որ
սրբաբանած ու փառաւորած կ'ըլլայ:
Երբ հպարտ մարդը կը խոնարհեցնէ ու խոնարհ մարդը
կը բարձրացնէ` ինքն իր անունը չէ՞ որ սրբաբանած ու
փառաւորած կ'ըլլայ:
կ'ըլլայ:
Երբ չար մարդը բարիի կը փոխակերպէ, անիծող մարդը`
օրհնողի կը վերածէ, ժլատ մարդը` ողորմածի կը դարձնէ`
ինքն իր անունը չէ՞ որ սրբաբանած ու փառաւորած կ'ըլլայ:
Տակաւին, մենք չե՞նք սրբաբաներ Աստուծոյ անունը, երբ
կը դատէ իրաւազրկողը ու կը պաշտպանէ իրաւազրկուածը.
իրաւազրկուածը.
չե՞նք մեծարեր իր անունը երբ կը տեսնենք ճզմուած ու
անտեսուած մարդոց բարձրացումը իր ձեռքով, եւ ճզմող ու
անտեսող մարդոց հեռացումը իր ներկայութենէն:
Եւ դեռ,
Աստուած արդար դատաստան պիտի չընէ՞: Մեզմէ ո՞վ
պիտի չսրբաբանէ Աստուծոյ անունը երբ ան արդար դատասդատաստան ընէ:
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Աստուած Չարը վերջնական պարտութեան պիտի
չմատնէ՞: Մեզմէ ո՞վ պիտի չփառաբանէ զԱստուած այդ
ընելուն համար:
Աստուած նոր երկինք ու նոր երկիր պիտի չստեղծէ՞:
Մեզմէ ո՞վ պիտի չօրհնաբանէ անոր անունը երբ ան յառաջ
բերէ նոր ստեղծագործութիւնը:
Այս եւ ուրիշ շատ բաներ կան
կան որ միայն Աստուած ըրաւ
ու պիտի ընէ, եւ ուստի` հաստատապէս կրնանք ըսել, թէ
ինքն է որ ինքն իր անունը կը սրբաբանէ, կը մեծցնէ, պատիւի
արժանի կը դարձնէ:

«Թող գայ արքայութիւնդ, թող կատարուի քու կամքդ,
ինչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայ»
(Մատթէոս
վրայ» (Մատթէոս

6.10):
1) Տուեալ բառերով Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ
նիւթական ոեւէ բան խնդրելէ առաջ Աստուծմէ, նախ պէտք է
խնդրել իր արքայութեան գալուստը եւ հետամուտ ըլլալ
երկրի վրայ իր կամքին կատարման: Նոյնը սորվեցուց
տարբեր առիթով ալ. «Նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ

արքայութիւնը գայ եւ աշխատեցէք իր կամքը կատարել, եւ
Աստուած այդ բոլորը աւելիով պիտի տայ ձեզի»
ձեզի» (Մատթէոս
(Մատթէոս

6.33): Մենք, սիրելիներ, աղօթքի պահուն ի՞նչ կը խնդրենք
Աստուծմէ: Իր արքայութեան գալո՞ւստը, թէ` լոկ իր
բարիքներուն հեղումը մեր վրայ: Իր կամքին կատարո՞ւմը,
թէ` մե´
մե´ր կամքին կատարումը:
կատարումը:
Ի՞նչ կը խնդրենք աղօթքի պահուն. պարգեւնե՞ր, թէ`
խոնարհութիւն. եթէ մէկը խոնարհ ըլլայ` պարգեւ կը խնդրէ՞:
Եթէ խոնարհ ըլլանք եւ մեր կեանքը առաքինութիւններով
զարդարուած ըլլայ` դո´
դո´ւք ըսէք, այն պարգեւը որուն կարիքը
ունինք` Աստուած ինքնաբերաբար պիտի չտա՞յ մեզի:
մեզի:
Յիշեցէք ինծի եկեղեցւոյ հայրերէն մին որ պարգեւ խնդրած է
Աստուծմէ: Ընդհակառակը, անոնք իրենք զիրենք անարժան

746

նկատած են ոեւէ պարգեւ ստանալու Աստուծմէ, եւ ճիշդ
անոր համար ալ` Աստուած ամէն պարգեւ տուած էր անոնց:
Ի՞նչ կը խնդրենք. երկար կեա՞նք, թէ` յաւիտենական
կեանք. ուրա՞խ կեանք, թէ` սուրբ ու առաքինի կեանք:
Հաւատացեալ մարդուն կոչումը` սուրբ ու առաքինի կեանք
ապրիլն է, եւ ո´
ո´չ թէ երկար եւ ուրախ կեանք:
Ի՞նչ կը խնդրենք. երջանիկ ու առողջ սի՞րտ, թէ` մաքուր
ու զԱստուած փառաբանող սիրտ:
Ի՞նչ կը խնդրենք. մեզի թշնամութիւն ընողներուն
ընողներուն
վերացո՞ւմը մեր կեանքէն, թէ` մեզի թշնամութիւն
ընողներուն սիրող սիրտ:
Ի՞նչ կը խնդրենք. դրա՞մ, թէ ողորմութիւն տուող ձեռք.
հարստութի՞ւն, թէ` հարուստ սիրտ ու հոգի:
Ի՞նչ կը խնդրենք. փորձութեանց հեռացո՞ւմ, թէ`
փորձութեանց միջոցաւ սրբացում:
«Թող գայ արքայութիւնդ
արքայութիւնդ»:
յութիւնդ»: Ա´յս է որ ամէն հաւատացեալ
աղօթքով պէտք է խնդրէ:
«Թող կատարուի քու կամքդ»:
կամքդ»: Ա´յս է որ Քրիստոսի ամէն
հետեւող պէտք է հետապնդէ:
«Ինչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայ»:
վրայ»: Ա´յս
պէտք է ըլլայ ցանկութիւնը ամէն իսկական հաւատացեալի:
2) «Թող գայ արքայութիւնդ
արքայութիւնդ»:
իւնդ»: Այս հաստատումով
Աստուծոյ արքայ ըլլալն է որ կը հրապարակուի:
Արքայութիւնը բնականօրէն ունի իր Արքան, որ Աստուած
ինք է, այս պարագայիս` ակնարկութիւնը մասնաւորաբար
Քրիստոսի է: Քրիստոս սովորական արքայ մը կամ թագաւոր
մը չէ, այլ` թագաւորներուն թագաւորն է (Յայտնութիւն
(Յայտնութիւն 17.14,
19.16), թագաւորներուն վրայ իշխողն է (Յայտնութիւն 1.5), հեզ
թագաւոր է (Մատթէոս 21.5: Զաքարիա 9.9): Օծեալ թագաւոր
է
(Ղուկաս
23.2):
Թագաւորներուն
ներկայութեան
քարոզուելիք ու պատգամուելիք թագաւոր է (Գործք 9.15):
Քրիստոս ի´
ի´նքն իսկ հաստատեց թէ թագաւոր
թագաւոր է եւ ունի
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թագաւորութիւն (Յովհաննէս 18.3618.36-37): Յիսուսի աջակողմը
խաչուող աւազակը ինք եւս անոր թագաւոր ըլլալը ծանուցեց
(Ղուկաս 23.42): Դուն կ'ընդունի՞ս որ Յիսուս թագաւոր է: Եթէ
չընդունիս Յիսուսը իբրեւ թագաւոր` ան չի դադրիր թագաւոր
ըլլալէ: Ան թագաւոր է ընդունիս թէ չընդունիս. բայց
թագաւորդ չ'ըլլար մինչեւ որ զինք անձնապէս ընդունիս
կեանքիդ մէջ, եւ հնազանդիս անոր խօսքերուն ու գործադրես
անոր կամքը:
3) «Թող գայ արքայութիւնդ»:
համաարքայութիւնդ»: Որոշ մեկնիչներու համաձայն, այս խօսքը կը վերաբերի Տիրոջ առաջին գալուստին եւ
այդ գալուստով
գալուստով երկրի վրայ հիմն
հիմնուած Աստուծոյ թագաւորութագաւորութեան, իսկ ուրիշներ` զայն ակնարկութիւն կը նկատեն Տիրոջ
երկրորդ գալուստին եւ անոր երկրորդ գալուստով երկրի
վրայ հաստատուելիք Աստուծոյ թագաւորութեան: Երկու
բացատրութիւններն ալ ճիշդ են եւ ընդունելի:
Յիսուս իր առաջին գալուստով
գալուստով յայտարարեց Աստուծոյ
արքայութեան
մօտալուտ
ըլլալը.
«Ապաշխարեցէ´
Ապաշխարեցէ´ք,
որովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած է»
է» (Մատթէոս
(Մատթէոս
4.17): Իր նախակարապետը` Յովհաննէս Մկրտիչ ի´
ի´նք եւս
նոյն բանը յայտարարեց (Մատթէոս 3.2):
Իր առաջին գալուստով, Յիսուս հիմնեց Աստուծոյ
թագաւորութիւնը
թագաւորութիւնը երկրի վրայ ու մարդոց սիրտերուն մէջ, իսկ
իր երկրորդ գալուստով` զանիկա վերջնականապէս պիտի
հաստատէ երկրի վրայ:
Տիրոջ առաջին գալստեան ժամանակ առաքեալները
իրե´
իրե´նք պիտի տարածէին Աստուծոյ թագաւորութիւնը երկրի
վրայ. ահա թէ ինչու Յիսուս սորվեցուց անոնց աղօթել` «թող
գայ արքայութիւնդ»:
Այո´, Տէրը ուզեց որ առաքեալները
արքայութիւնդ»: Այո´,
յատուկ կերպով աղօթէին, որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը
տարածուէր, փրկութեան Աւետարանը ամենուն հասնէր, եւ
բոլորը ընդառաջէին այդ աւետիսին:
Մենք եւս պէտք է աղօթենք ու ըսենք.
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«Տէր, թող
թող գայ արքայութիւնդ:
արքայութիւնդ: Թող ամենուրեք տարածուի
փրկութիւնդ:
Թող քարացած սիրտերը փշրուին կենդանարար
կենդանարար խօսքիդ
մուրճին հարուածին տակ:
տակ:
Թող դատարկ հոգիները ակաղձուն դառնան փրկութեան
արտաբերած հրճուանքով:
Թող փակ միտքերը բացուին շնորհքիդ լոյսին դիմաց:
Թող գայ արքայութիւնդ ու հասնի բոլոր անոնց` որոնց
հասնող չկայ:
Թող գայ արքայութիւնդ ու հպի բոլոր անոնց` որոնք
գուրգուրանքի կարօտ են:
Թող գայ արքայութիւնդ ու իր խաղաղութիւնը շնորհէ
տրտմածներուն:
Թող գայ արքայութիւնդ ու իր մխիթարութիւնը պարգեւէ
կոտրած սիրտերուն:
Թող գայ արքայութիւնդ ու իր բժշկութիւնը
բժշկութիւնը ընձեռէ
վիրաւորներուն:
Թող գայ արքայութիւնդ ու նորոգէ մեղքով մաշած
կեանքերը»:
կեանքերը»:
4) «Թող գայ արքայութիւնդ»:
արքայութիւնդ»: Ինչպէս ըսինք, խօսքը կը

վերաբերի նաեւ Տիրոջ երկրորդ գալուստին: Յիսուս չսորվեչսորվեցուց մեզի ըսել. «Թող գանք արքայութիւնդ»
արքայութիւնդ», այլ` «Թող գայ
արքայութիւնդ»
արքայութիւնդ», ըսել ուզելով. «Արքայութիւնդ ի´
ի´նք թող գայ

ու հաստատուի երկրի վրայ. եւ ինչո՞ւ. որպէսզի քու
քու կամքդ
կատարուի երկրի վրայ ճիշդ այնպէս` ինչպէս երկինքի մէջ կը
կատարուի»:
կատարուի»:

Տիրոջ կամքն է որ իր բոլոր հետեւորդները աղօթող ըլլան
իր արքայութեան գալստեան, երկրի վրայ հաստատման,
հաստատման, եւ
անոր մէջ Աստուծոյ կամքին կատարման համար: Երկիրը, այլ
խօսքով` աշխարհը, մաս պիտի կազմէ Աստուծոյ
արքայութեան: Քրիստոս իր արիւնը թափեց փրկելու թէ´
թէ´
բանաւոր էակները եւ թէ´
թէ´ անշունչ ստեղծագործութիւնը:
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Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ «ստեղծագործութիւնը ինք

եւս
եւս պիտի ազատագրուի փճացումի դատապարտութենէն,
մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն
ազատութեան ու փառքին»
փառքին» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 8.21): Պետրոս
առաքեալ այդ նոր ստեղծագործութիւնը կը կոչէ` «նոր
երկինք»
երկինք» եւ «նոր
(Բ.Պետրոս 3.13): Յովհաննէս
«նոր երկիր»
երկիր» (Բ.Պետրոս
առաքեալ եւ Եսայի մարգարէն
մարգարէն իրե´
իրե´նք եւս կը խօսին «նոր
երկինքի»
երկրի» ստեղծումի մասին (Յայտնութիւն
երկինքի» եւ «նոր երկրի»

21.1: Եսայի 65.17, 66.22):
Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ կը ծանուցէ, թէ
ինք երկիրը կազմեց ու հաստատեց` որպէսզի մարդիկ հոն
բնակին (Եսայի 45.18). բնակութիւնը որուն մասին Աստուած
Աստուած
կը խօսի այստեղ` յաւիտենական բնակութիւնն է: Չար
մարդիկը պիտի հեռացուին արքայութեան փոխակերպուելիք
այս աշխարհէն (Սաղմոս 37.9,22,3537.9,22,35-36: Մատթէոս 13.41), եւ
վրայ»
հաւատացեալները իրենք «պիտի թագաւորեն երկրի վրայ»
(Յայտնութիւն 5.10):
Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները որոնք կը պարզեն թէ
հաւատացեալները պիտի ժառանգեն երկիրը: Այսպէս,
օրինակ, Քրիստոս կը հաստատէ թէ հեզերը «պիտի
ժառանգեն երկիրը»
երկիրը» (Մատթէոս
(Մատթէոս 5.5: Սաղմոս 37.11),
համբերողները «պիտի ժառանգեն երկիրը»
երկիրը» (Սաղմոս
(Սաղմոս 37.9),
Տիրոջ օրհնածները «պիտի ժառանգեն երկիրը»
(Սաղմոս
երկիրը» (Սաղմոս
37.22),
երկիրը» (Սաղմոս
(Սաղմոս
37.22), արդարները «պիտի ժառանգեն երկիրը»
37.29), եւայլն:
5) Քրիստոսի թագաւորութիւնը` անոր հաւատարիմ
հետեւորդները պիտի ժառանգեն: Բոլորս ալ գիտենք, թէ
թագաւորութիւն մը ժառանգող անձ մը` թագաւոր կ'ըլլայ ու
թագաւոր կը կոչուի: Երբ կը խօսինք հաւատացեալներուն`
Քրիստոսի թագաւորութիւնը ժառանգելուն մասին, խորքին
մէջ, անոնց թագաւոր ըլլալուն մասին է որ կը խօսինք: Այս
իմաստով, այն հաւատացեալները որոնք պիտի ժառանգեն
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Քրիստոսի թագաւորութիւնը` իրե´
իրե´նց կարգին թագաւորներ
պիտի ըլլան: Աստուածաշունչ
Աստուածաշունչը կը բացայայտէ, թէ սկիզբէն
իսկ Աստուծոյ ծրագիրն էր` հին Իսրայէլը «քահանաներու
թագաւորութեան»
թագաւորութեան» վերածել (Ելից 19.6): Հին Իսրայէլը սակայն
չյաջողեցաւ «քահանաներու թագաւորութեան»
թագաւորութեան» վերածուիլ:
Անոր փոխարէն, Քրիստոս կազմեց ու ընտրեց նոր Իսրայէլ
մը` իր եկեղեցին, իր հետեւորդները, իր Աւետարանին
հաւատացողները: Պետրոս առաքեալ խօսքը ուղղելով
Քրիստոսի հետեւորդներուն` կ'ըսէ. «Դուք ընտրուած ցեղ մըն
էք, թագաւորելու կոչուած քահանաներ...»
քահանաներ...» (Ա.Պետրոս
(Ա.Պետրոս 2.9):
Աստուծոյ հայեացքով, հաւատացեալ մարդը թէ´
թէ´ թագաւոր է
եւ թէ´
թէ´ քահանայ: Յայտնութեան գիրքին մէջ կը տեսնենք թէ
ինչպէս չորս կենդանիներն ու քսանչորս երէցները խօսելով
հաւատացեալներուն մասին եւ իրենց խօսքը ուղղելով
Քրիստոսի` կ'ըսեն. «Զանոնք դարձուցիր քահանաներու

թագաւորութիւն մը` ծառայելու մեր Աստուծոյ: Անոնք պիտի
թագաւորեն երկրի վրայ»
վրայ» (5.10): Յովհաննէս առաքեալ կը
վկայէ
վկայէ թէ Քրիստոս «մեզ սիրեց եւ իր արիւնով մեր մեղքերուն
շղթաները
փշրեց,
ու
մեզ
ըրաւ
քահանաներու
թագաւորութիւն մը, ծառայելու Աստուծոյ` իր Հօր»
Հօր»
(Յայտնութիւն 1.51.5-6: Տե´
Տե´ս նաեւ` 20.6): Պօղոս առաքեալ կը
հաստատէ, թէ հաւատացեալները պիտի «թագաւորեն

կեանքի մէջ, միակ անձի
անձի մը` Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ»
միջոցաւ»

(Հռոմայեցիս 5.17): Յստակ է, թէ առաքեալը ո´
ո´չ միայն
թագաւորութիւնը ժառանգելու մասին կը խօսի, այլեւ`
թագաւորելու մասին (Ա.Կորնթացիս 4.8): Յիշեալ բոլոր
օրինակները կը պարզեն, թէ հաւատացեալները Աստուծոյ
թագաւորութիւնը սովորական ժառանգողներ
ժառանգողներ պիտի չըլլան,
այլ` իբրեւ թագաւորներ մուտք պիտի գործեն անկէ ներս:
Անոնք թէ´
թէ´ թագաւորութիւնը պիտի ժառանգեն եւ թէ´
թէ´ իբրեւ
թագաւոր պիտի ժառանգեն:
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Վերջապէս, յիշենք որ Յիսուս կոչուած է «թագաւորներու
Թագաւոր»
Թագաւոր» (Յայտնութիւն 17.14, 19.16): Կարեւոր է գիտնալ, թէ
թէ
«թագաւորներ»
թագաւորներ» բառով չ'ակնարկուիր երկրաւոր թագաւորնեթագաւորներուն, ինչպէս ոմանք կը խորհին, այլ` նոյնինքն հաւատացհաւատացեալներուն: Այս իմաստով, երբ Քրիստոսի համար կ'ըսուի
«թագաւորներու Թագաւոր»,
Թագաւոր», ըսել կ'ուզուի, թէ մենք
թագաւորներ ենք եւ ունինք մեր թագաւորը որ Քրիստոս ինքն
է: Այլ խօսքով, Քրիստոս թագաւորներուս Թագաւորն է:
6) «Թող գայ արքայութիւնդ»:
արքայութիւնդ»: Աստուծոյ թագաւորութիւնը
եկած ու գալիք իրականութիւն մըն է: Եկած կը սեպուի
կեանքին մէջ բոլոր անոնց` որոնք ընդունած են Տէր Յիսուսը
իրենց սիրտերուն մէջ, եւ որոնք ըմբոշխնած են անոր
փրկութեան
փրկութեան ուրախութիւնն ու խաղաղութիւնը:
Վերեւ խօսեցանք Քրիստոսի առաջին գալուստին եւ
երկրորդ գալուստին տարբերութեան մասին: «Քրիստո
Քրիստոսի
առաջին գալուստը»
գալուստը» եւ «Քրիստոսի երկրորդ գալուստը»
գալուստը» բաբացատրութեանց փոխարէն` կրնանք նաեւ գործածել «Աստուծոյ
թագաւորութեան առաջին գալուստը
գալուստը»
ուստը» եւ «Աստուծոյ
թագաւորութեան երկրորդ գալուստը»
գալուստը» բացատրութիւնները,
որոնք
որոնք նոյն բանն են խորքին մէջ:
«Աստուծոյ
թագաւորութեան
առաջին
գալուստը»
գալուստը»
արտաքնապէս տեսանելի նշաններով չի գար, որովհետեւ
ատիկա Քրիստոսի գալուստն ու բնակութիւնն է մեր սիրտեսիրտերուն մէջ. բան մը`
մը` որ տեղի կ'ունենայ անյայտ ու ծածուկ
կերպով. մինչդեռ «Աստուծոյ թագաւորութեան երկրորդ
գալուստը»`
գալուստը»` Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է դէպի ամբողջ
աշխարհ, եւ ատիկա արտաքնապէս տեսանելի նշաններով
տեղի պիտի ունենայ:
Մտաբերենք, օրինակ, երբ Փարիսեցիները Յիսուսի
հարցուցին,
ե´րբ պիտի գայ Աստուծոյ թագաւորութիւնը,
հարցուցին, թէ ե´
Յիսուս անոնց պատասխանեց. «Աստուծոյ թագաւորութիւնը

արտաքնապէս

տեսանելի

նշաններով
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պիտի

չգայ...,

որովհետեւ ահա Աստուծոյ թագաւորութիւնը ձեր մէջ կը
գտնուի»
գտնուի» (Ղուկաս
(Ղուկաս 17.2017.20-21): Այս երկու համարները

Քրիստոսի երկրորդ գալուստին
գալուստին մասին չէ որ կը խօսին, այլ`
անոր առաջին գալուստին մասին. ուստի, սխա´
սխա´լ է անոնց
վրայ հիմնուելով` մերժել Տիրոջ երկրորդ գալուստը եւ այդ
առիթով արտաքնապէս տեղի ունենալիք բոլոր այն նշանները
որոնց մասին Տէրը կը խօսի, ինչպէս` արեւին խաւարումը,
լուսինին իր փայլքը
փայլքը կորսնցնելը, երկինքի աստղերուն
թափթփումը, երկնային մարմիններու սասանումը, եւայլն
(Մատթէոս 24.2924.29-30: Ղուկաս 21.2521.25-28: Մարկոս 13.2413.24-26):
Փարիսեցիները
կը
սպասէին
որ
Աստուծոյ
թագաւորութիւնը ինքզինք յայտնէր արտաքնապէս երեւելի
նշաններով, որովհետեւ անոնք կը հաւատային
հաւատային որ
խոստացեալ Մեսիան պիտի գար ու կործանէր Հռոմէական
տիրապետութիւնը
եւ
վերահաստատէր
Դաւիթի
թագաւորութիւնը. Յիսուս իրազեկ ըլլալով անոնց այս
ակնկալութեան ու սպասումին, բացայայտեց` ըսելով.

«Աստուծոյ թագաւորութիւնը արտաքնապէս տեսանելի
նշաններով պիտի չգայ»
չգայ»: Հետեւաբար, պարզ է որ տուեալ

հաստատումը Տիրոջ առաջին գալուստին կը վերաբերի եւ ո´
ո´չ
թէ երկրորդ գալուստին:
7) «Թող գայ արքայութիւնդ»:
արքայութիւնդ»: Նախորդ կէտին մէջ
հաստատեցինք, թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը եկած ու
գալիք իրականութիւն մըն է: Եկած կը սեպուի մեր կեանքին
մէջ, երբ
երբ նուիրուինք Աստուծոյ կամքին կատարման. զուր տեղ
չէ որ Յիսուս «թող գայ արքայութիւնդ»
արքայութիւնդ» խօսքէն անմիջապէս
ետք` ըսաւ. «Թող կատարուի քու կամքդ»:
կամքդ»: Բոլոր անոնք որոնք
իրենք զիրենք կը նուիրեն Քրիստոսի ու կը կատարեն անոր
կամքը` Աստուծոյ թագաւորութիւնը ունին իրենց սրտին
սրտին ու
հոգիին մէջ: Հոն ուր Քրիստոսի կամքը կը կատարուի` հո´
հո´ն է
Աստուծոյ թագաւորութիւնը: Մարդը Քրիստոսի կամքը
կատարելով` երկինքի թագաւորութիւնը երկիր կը բերէ:
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8) «Թող կատարուի քու կամքդ»:
կամքդ»: Յիսուս սորվեցուց մեզի
աղօթել որ Աստուծոյ կամքը կատարուի մեր կեանքին մէջ:
Ո՞ւր են այսօր այն հաւատացեալները որոնք Տիրոջ կ'ըսեն`
«թող կատարուի քու կամքդ»:
Սիրելի´ ընթերցող, դուն որո՞ւ
կամքդ»: Սիրելի´
կամքը կ'ուզես որ կատարուի կեանքիդ մէջ: Քո՞ւ կամքդ, թէ`
քու Արարիչիդ կամքը. քեզ կործանել ուզող Սատանայի՞ն
կամքը, թէ քեզ կործանումէ ազատել ուզող Փրկիչիդ
Փրկիչիդ կամքը.
փրկութիւն աղերսող հոգիի՞դ կամքը, թէ` ժամանակաւոր
հաճոյքներ հետապնդող մարմինիդ կամքը:
Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ «թող կատարուի քու կամքդ»,
կամքդ», երբ
անոր կամքը հակառակ է քու կամքիդ:
Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ «թող կատարուի քու կամքդ»,
կամքդ», երբ
անոր կամքին կատարումը կեանքիդ մէջ`
մէջ` մեծ վէրքերու
ենթակայ պիտի դարձնէ քեզ:
Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ «թող կատարուի քու կամքդ»,
կամքդ», երբ
գիտես որ պիտի զրկուիս քեզի հաճելի եղող որոշ բաներէ:
Յիսուսի նման կրնա՞ս Աստուծոյ ըսել` «թող կատարուի
քու կամքդ»,
կամքդ», երբ գիտես որ անոր կամքն է որ մարդիկ խաչեն
քեզ, բամբասեն ու զրպարտեն քեզ, վարկաբեկեն ու
անուանարկեն քեզ:
9) «Թող կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ երկինքի
մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայ»:
վրայ»: Յիսուս սորվեցուց մեզի աղօթել
իր արքայութեան գալստեան համար, որպէսզի իր կամքը
կատարուի «ինչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայ»:
վրայ»:
Այսօր
Այսօր երկրի վրայ Տիրոջ կամքը չի կատարուիր: Աշխարհիկ
մարդիկը Տիրոջ կամքը չեն կատարեր. բայց կը ցաւիմ ըսելու,
թէ «հոգեւոր»
հոգեւոր» մարդիկը իրե´
իրե´նք եւս Տիրոջ կամքը չեն
կատարեր:
Շատ են այն «հոգեւորները»,
հոգեւորները», որոնք Տիրոջ անունով եւ
սակայն իրենց սեփական կամքն է որ կը կատարեն:
Շատ
Շատ են այն «հոգեւորները»,
հոգեւորները», որոնք Ողորմածին անունով
կը խօսին, եւ սակայն իրենք անողորմ են:
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Շատ են այն «հոգեւորները»,
հոգեւորները», որոնք Ներողին անունով կը
պատգամեն, եւ սակայն ո´
ո´չ ներել գիտեն եւ ո´
ո´չ «ներէ ինծի»
ինծի»
ըսել գիտեն:
Շատ են այն «հոգեւորները»,
հոգեւորները», որոնք Մաքուրին անունով
կը վկայեն, եւ սակայն իրենք մաքուր չեն:
Շատ են այն «հոգեւորները»,
հոգեւորները», որոնք Անկեղծին անունով
կը գործեն, եւ սակայն անկեղծութեամբ չեն գործեր:
Շատ են այն «հոգեւորները»,
հոգեւորները», որոնք նոյնքան դրամասէր
են որքան աշխարհի մարդիկը իրենք:
Շատ են այն «հոգեւորները»,
հոգեւորները», որոնք նոյնքան աշխարհիկ
աշխարհիկ
հաճոյքներ կը հետապնդեն որքան աշխարհի մարդիկը
իրենք:
Այո´,
Այո´, շատ են այն «հոգեւորները»,
հոգեւորները», որոնք Տիրոջ կամքը
չեն կատարեր երկրի վրայ: Տիրոջ կամքն է որ իր հետեհետեւորդները սո´
սո´ւրբ ըլլան. ո՞վ սուրբ է եւ քանի՞ սուրբ ունինք
Տիրոջ հետեւորդներուն շարքին մէջ:
Տիրոջ կամքն
կամքն է որ իր հետեւորդները հեզ ու խոնարհ
ըլլան: Հեզ ու խոնա՞րհ են անոնք: Շատ մը «հոգեւորներու»
հոգեւորներու»
մօտ այնպիսի հպարտութիւն մը եւ այնպիսի ինքնահաւաինքնահաւանութիւն մը կայ, որ նոյնիսկ աշխարհիկ մարդոց մօտ չկայ.
հպարտո
հպարտութիւն մը` որ դիւային է. ինքնահաւանութիւն մը` որ
սադայէլական
սադայէլական է:
Տիրոջ կամքն է որ իր հետեւորդները գերադաս նկատեն
ուրիշը քան իրենք զիրենք: Արդեօք անոնք ուրիշը աւելի
գերադաս կը նկատե՞ն քան իրենք զիրենք, թէ ընդհակառակը,
անոնք իրենք զիրենք ուրիշէն տարբեր, ուրիշէն աւելի
արժէքաւոր ու թանկագին կը նկատեն:
Տիրոջ կամքն է որ իր հետեւորդները ամրօրէն կառչած
ըլլան իր խօսքին ու անոր քննութեան. իրենք զիրենք հոգեւոր
նկատող կամ հոգեւոր կոչող այսօրուան մարդիկը ո´
ո´չ
Աստուածաշունչ կը կարդան եւ ո´
ո´չ ալ Աստուածաշունչին
մեկնութիւնը ներկայացնող գիրքեր կը կարդան: Ինքզինք
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հոգեւոր նկատող եւ սակայն
սակայն Աստուածաշունչի գիտութեան
վերաբերեալ տգէտ եղող մարդը` ո´
ո´չ միայն ինք կը կորսուի ու
կը մոլորի ճշմարտութենէն, այլ ուրիշներն ալ հետը կը
մոլորեցնէ: Տգէտ հոգեւորը աւելի վտանգաւոր է քան
սովորական աղանդաւոր մը կամ հերետիկոս մը, որովհետեւ
ան կրնայ աղանդաւորական շարժումի մը հիմը դնել, եւ
կործանարար դեր ունենալ իր շրջապատին մէջ ու իր
եկեղեցիին կեանքին մէջ:
10) «Թող կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ երկինքի
մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայ»:
վրայ»: Այս բառերով Յիսուս
միաժամանակ կը բացայայտէ, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ
Աստուծոյ կամքը պիտի կատարուի երկրի վրայ ճիշդ այնայնպէս` ինչպէս որ երկինքի մէջ կը կատարուի: Այդ ժամանակը
պիտի գայ` երբ Տէրը ինք գայ: Երկրի վրայ Աստուծոյ կամքին
կատարումը երկու իմաստով կը հասկնանք.հասկնանք.ա) Աստուծոյ կամքը երկրի վրայ կատարուած պիտի
ըլլայ, երբ մեղքն ու մեղաւորը, պիղծն ու պղծութիւնը
հեռացուին այս աշխարհէն, եւ արդարութիւնը ինք իշխէ
աշխարհի մէջ: Այս մասին Պետրոս առաքեալը կ'ըսէ. «Կը

սպասենք նոր երկինքի մը եւ նոր երկրի մը, ուր
արդարութիւնը պիտի իշխէ»
իշխէ» (Բ.Պետրոս
(Բ.Պետրոս 5.13): Յիսուս կ'ըսէ,
թէ երբ երկրորդ անգամ յայտնուի, «իր հրեշտակները
հրեշտակները պիտի
ղրկէ, որոնք իր արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք
որ գայթակղութեան պատճառ կ'ըլլան եւ չարիք կը գործեն»
գործեն»

(Մատթէոս 13.41): Յիսուս այս համարին մէջ կը խօսի իր
արքայութեան մէջ գայթակղութեան պատճառ եղող եւ չարիք
գործող մարդոց մասին: Յստակ է թէ հոս «արքայութիւն
արքայութիւն»
յութիւն»
ըսելով կը հասկնանք ամբողջ աշխարհը, ուր ներկայիս
կ'ապրին չարագործ մարդիկ, որոնք սակայն առ յաւէտ պիտի
չմնան աշխարհի մէջ, այլ պիտի հեռացուին անկէ, որպէսզի
Տէրը արքայութեան փոխակերպէ այս աշխարհը ու զայն
յանձնէ իր հաւատարիմ զաւակներուն: Դաւիթ կը բացայայտէ,
բացայայտէ,
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թէ չարագործները պիտի կորսուին երկրի երեսէն ու Տիրոջ
համբերողները իրե´
իրե´նք պիտի ժառանգեն զայն (Սաղմոս 37.9):
Քիչ մը անդին, մարգարէն կը վկայէ, թէ Տիրոջ կողմէ
օրհնուածները պիտի ժառանգեն երկիրը, բայց անկէ
անիծուածները պիտի կորսուին (Սաղմոս 37.22):
բ) Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքը երկրի վրայ կատարուած պիտի
ըլլայ, երբ հաւատացեալները իրենք առանձին իշխեն հոս ու
նուիրուին Աստուծոյ կամքին կատարման: Մէկը կրնայ
մտածել կամ հարցնել.հարցնել.- Ի՞նչ պիտի ըլլայ Աստուծոյ կամքը զոր
հաւատացեալ մարդիկը պիտի կատարեն արքայութեան մէջ:
Աստուծոյ կամքն է որ մարդիկ վայելեն իր սէրը ու սիրեն
զինք: Այս իմաստով, արքայութեան մէջ Աստուծոյ սէրը
վայելելը եւ զԱստուած սիրելը` անոր կամքը կատարել պիտի
նշանակէր: Աստուծոյ կամքն է որ իր ձեռքին գործը եղող
մարդիկը զինք փառաբանեն ու պաշտեն: Այս իմաստով,
արքայութեան մէջ զԱստուած
զԱստուած փառաբանելն ու պաշտելը`
անոր կամքը կատարել պիտի նշանակէր: Այսօր որո՞նք կը
կատարեն Տիրոջ կամքը երկինքի մէջ. հրեշտակները իրենք.
իսկ ի՞նչպէս կը կատարեն. կը կատարեն Տէրը պաշտելով ու
փառաբանելով: Մենք եւս որ կոչուած ենք յարութենէն ետք
հրեշտակներուն նման ըլլալու
ըլլալու (Մատթէոս 22.30), ճիշդ
հրեշտակներուն նմանութեամբ` Աստուծոյ կամքը պիտի
կատարենք` նուիրուելով անոր փառաբանութեան, պաշտապաշտամունքին ու ծառայութեան:
Ներկայիս, «հաւատացեալները»
հաւատացեալները» կը թերանան Աստուծոյ
կամքին կատարման մէջ. երբեմն կը կատարեն անո´
անո´ր կամքը,
եւ երբեմն ալ`
ալ` իրենց սեփական կամքը. երբեմն զի´
զի´նք կը
փառաբանեն, եւ երբեմն ալ` իրենց անձերուն համար փառք
կը փնտռեն. երբեմն ողորմութիւն կու տան, եւ երբեմն ալ`
գալիքէն վախնալով իրենց դրամները լաւ տեղեր կը պահեն.
երբեմն կը սիրեն ու կը ներեն, եւ երբեմն ալ` ո´
ո´չ սէր եւ ո´
ո´չ ալ
ներում կը ցուցաբերեն. երբեմն կ'օգնեն, եւ երբեմն ալ`
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անօգնական կը ձգեն: Բայց երբ Տէրը յայտնուի` ճշմարիտ
հաւատացեալներուն թերութիւնները վերջ պիտի գտնեն.
անոնք հրեշտակներուն նման անթերի ու կատարեալ ձեւով
պիտի կատարեն Տիրոջ կամքը, ինչ որ «ինչպէս որ երկինքի
մէջ
մէջ» բառերը կը պարզեն: Այսօր երկինքի մէջ Տիրոջ կամքը
անթերի կերպով կը կատարուի հրեշտակներուն կողմէ. մենք
եւս անթերի կերպով պիտի կատարենք Տիրոջ կամքը, երբ
հրեշտակներուն նման զօրեղ ու հրեղէն ըլլանք:
11) «Թող կատարուի քու կամքդ»:
կամքդ»: Եկէք ընդհանուր ձեւով
մը խօսինք այս բառերուն մասին: Երբ հաւատացեալ մը գործի
մը ձեռնարկելէ առաջ ըսէ` «թող քու կամքդ ըլլայ, Տէ´
Տէ´ր», եւ
գործին ձեռնարկելէ ետք սկսի հակառակորդներու ու
հակառակութիւններու հանդիպիլ, պէտք չէ իսկոյն մտածէ թէ
գործը որուն կատարման ձեռնարկեց` Աստուծոյ կամքին
հակառակ է:
է: Ո՞վ ըսաւ որ եթէ երբեք փորձենք Աստուծոյ հահաճելի գործ մը կատարել` հակառակութիւններու պիտի չհանչհանդիպինք: Չէ՞ որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ, թէ հակառակորդնեհակառակորդներու ու հակառակութիւններու հանդիպիլը մեր փրկութեան
ապացոյցն է (Փիլիպպեցիս 1.28):
Հետեւաբար, կրնանք գործ մը ըրած
ըրած ատեննիս հակառահակառակութիւններու հանդիպիլ, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ
գործը որուն ձեռնարկեցինք Աստուծոյ կամքին հակառակ է:
Փաստը որ գործը որուն ձեռնարկեցինք Աստուծոյ կամքին
հակառակ է, ո´
ո´չ թէ հակառակութիւններու հանդիպիլն է, այլ`
գործին ձախողութեան դատապարտուիլն է, անոր անպտուղ
մնալն է:
Սխալ է արտաքին երեւոյթներու վրայ հիմնուելով դատել
կամ ճշդել թէ ի´
ի´նչ բանը Աստուծոյ կամքն է, եւ ի´
ի´նչ բանը` չէ:
Մէկը կրնայ Աստուծոյ կամքը կատարելուն համար հահակառակութիւններու հանդիպիլ, ուրիշ մը կրնայ Աստուծոյ
կամքը չկատարելուն համար հակառակութիւններու
հակառակութիւններու հանդիհանդիպիլ: Մէկը կրնայ արդար ըլլալուն համար մարդոց կողմէ
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մերժուիլ, ուրիշ մը կրնայ ամբարիշտ ըլլալուն համար մարմարդոց կողմէ մերժուիլ: Կրնայ լաւ մարդուն գէշ բան պատահիլ,
եւ գէշ մարդուն` լաւ բան (Ժողովող 8.14): Մէկը կրնայ չարաչարագործ ըլլալուն համար
համար այս աշխարհէն վերցուիլ (Սաղմոս
37.9), ուրիշ մը կրնայ արդար ըլլալուն համար այս աշխարհէն
վերցուիլ (Եսայի 57.1): Մէկը կրնայ սուրբ կեանք ապրելուն
համար հալածանքներու հանդիպիլ, ուրիշ մը կրնայ պիղծ
կեանք ապրելուն համար հալածանքներու հանդիպիլ: ՊետՊետրոս առաքեալ կը խօսի իրենց կատարած գողութիւններուն,
գողութիւններուն,
մարդասպանութիւններուն ու չարագործութիւններուն
չարագործութիւններուն հահամար չարչարուողներու մասին, եւ կը խօսի նաեւ Քրիստոսի
համար չարչարուողներու մասին (Ա.Պե
(Ա.Պետրոս 4.154.15-16):
Հետեւաբար, կը կրկնեմ, երբեք ճիշդ չէ արտաքին
երեւոյթներու վրայ հիմնուելով`
հիմնուելով` գիտնալ թէ ո´
ո´վ չար է, եւ ո´
ո´վ`
բարի, կամ ի´
ի´նչ բանը Աստուծոյ կամքն է, եւ ի´
ի´նչ բանը` չէ:
Աստուծոյ կամքին կատարեալ եւ յստակ գիտութիւնը
ունենալը ամենէն դժուար բանն է, ինչպէս եկեղեցւոյ հայրերն
իսկ կը խոստովանին. այդ գիտութիւնը կրնան ձեռք ձգել
միայն անոնք` որոնք
որոնք կատարելապէս նուիրուած են ԱստուԱստուծոյ եւ կ'ապրին աղօթական մնայուն կեանք:
Չենք ուզեր խօսիլ անոնց մասին` որոնք կ'աղօթեն եւ
աղօթքի պահուն աւելի իրենց սրտի ու մտքի ձայնին ականջ
կու տան, քան Աստուծոյ ձայնին, եւ յետոյ ասոր ու անոր
կ'ըսեն` «աղօթքի պահուն Տէրը ինծի
ինծի հետ խօսեցաւ, Տէրը ինծի
ըսաւ»:
ըսաւ»: Այսպիսիները իրենց սրտի ուզածը կ'ըսեն եւ սակայն
զանիկա Տիրոջ կը վերագրեն: Իրենց կամքը կը ծանուցեն եւ
սակայն զայն իբրեւ Տիրոջ կամքը կը ներկայացնեն:
Այսպիսիներուն համար չէ՞
չէ՞ Աստուծոյ հետեւեալ խօսքերը.խօսքերը.-

«... Իրենց սրտին տեսիլքը (իրենց
(իրենց սրտին ուզածը,
փափաքածը, կամքը) կը խօսին, եւ ո´
ո´չ թէ Տիրոջ բերնէն»
բերնէն»
(Երեմիա 23.16):
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«Այս մարգարէները ես չղրկեցի, բայց անոնք կը վազեն:
Ես անոնց չխօսեցայ, բայց անոնք կը մարգարէանան»
մարգարէանան»
(Երեմիա 23.21):

«... Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց
չխօսեցայ:
չխօսեցայ: Անոնք ձեզի սուտ տեսիլքներ, սնոտի
գուշակութիւններ եւ իրենց սրտին խաբէութիւնները կը
մարգարէանան»
մարգարէանան» (Երեմիա
(Երեմիա 14.14): Եւայլն:
«Ամենօրեայ մեր հացը այսօր եւս մեզի տուր»
տուր» (Մատթէոս
(Մատթէոս
6.11):
1) Ի՞նչ է այն հացը զոր հաւատացեալ մարդը պէտք է
խնդրէ իր ամենօրեայ կեանքին համար.համար.ա) Այդ հացը` Քրիստոս ինքն է: Երբ Քրիստոս խօսեցաւ
երկինքէն իջնող ու մարդոց կեանք տուող հացին մասին`
հրեաները անոր ըսին. «Տէ՜ր, միշտ տուր մեզի այդ հացէն»:
հացէն»:
Քրիստոս անոնց պատասխանեց. «Ես եմ կեանքի հացը: Ան

որ ինծի կու գայ` բնաւ պիտի չանօթենայ եւ ան որ ինծի կը
հաւատայ` երբեք պիտի չծարաւնայ»
չծարաւնայ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 6.336.33-35):

Համաձայն Տիրոջ այս խօսքին, հացը զոր պէտք է խնդրել ու
փնտռել` նոյնինքն իր անձն է, իրեն դիմելն ու յանձնուիլն է,
իրեն հաւատալն ու հետեւիլն է: Եթէ չունինք Քրիստոսը` մեր
սիրտն ու հոգին զրկուած են կենսատու
կենսատու հացէն, եւ սովը ինքն է
որ կը տիրէ անոնց մէջ: Անառակ որդին երբ հօրմէն հեռացաւ`
սովի մատնուեցաւ (Ղուկաս 15.14): Աշխարհի մէջ ոեւէ բան չի
կրնար յագուրդ տալ մեր հոգիներուն` եթէ երբեք մեր
հոգիներուն Տէրն ու Ստեղծիչը բացակայ է հոնկէ:
բ) Այդ հացը` Աստուծոյ խօսքն
խօսքն է: Մարդուն նիւթական
մարմինը` նիւթական հացի կարիքը ունի, իսկ անոր աննիւաննիւթական հոգին` Աստուծոյ խօսքին աննիւթական հացին
հացին
կարիքը: Ապրելու համար` լոկ նիւթական հացի կարիքը
չունինք, այլ` Աստուծոյ բերնէն ելած խօսքերուն կարիքն ալ
ունինք: Երբ Սատանան առաջարկեց Յիսուսին
Յիսուսին որ քարը հացի
վերածէ եւ ուտէ` Յիսուս անոր պատասխանեց. «Մարդ միայն
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հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած
խօսած է»
է» (Մատթէոս
(Մատթէոս 4.4):

Երբ նիւթական հացի ու կերակուրի սով ըլլայ` ամէն
մարդ կը սկսի խօսիլ սովի մասին, բայց երբ Աստուծոյ խօսքին
սովը ըլլայ`
ըլլայ` գրեթէ մէկը չի խօսիր գոյութիւն ունեցող սովի մը
մասին: Աստուած Ամովսայ մարգարէին միջոցաւ կը
յայտարարէ, թէ երկրի վրայ սով մը պիտի ղրկէ, «ո´չ թէ հացի

սով եւ ո´
ո´չ թէ ջուրի ծարաւ, այլ Տիրոջ խօսքերը լսելու սովը»
սովը»

(Ամովսայ 8.11): Այսօր մարդկութիւնը կը գտնուի Տիրոջ
Տիրոջ
խօսքերը լսելու սովին մէջ: Մարդիկ չեն ուզեր լսել Տիրոջ
խօսքերը, որովհետեւ չեն ուզեր լսել ու գիտնալ
ճշմարտութիւնը. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ ճշմարտութիւնը կը
մերկացնէ զիրենք, անոնց դիմակը վա´
վա´ր կ'առնէ, անոնց
իսկական ինքնութիւնը կը բացայայտէ, անոնց ճշմարիտ
նկարագիրը
նկարագիրը կը հրապարակէ:
Այսօր մարդկութիւնը ո´
ո´չ միայն «Տիրոջ խօսքերը լսելու
սով»
սով»ին մէջ կ'ապրի, այլ նաեւ`
նաեւ` Տիրոջ խօսքերը քարոզելու
սովին մէջ: Արդարեւ, այսօր Տիրոջ խօսքերը ճշմարտութեամբ
քարոզողներուն թիւը շատ քիչ է աշխարհի մէջ:
Ճշմարտութեան
քարոզիչներու
սով
ունինք
այսօր:
Քարոզիչներ իրենց անձնական շահին համար կ'այլափոխեն
Աստուծոյ խօսքերը եւ անոնց իմաստը:
գ) Այդ հացը` Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է:
Յիսուս կ'ըսէ. «Իմ կերակուրս այն է` որ գործադրեմ զիս

ղրկողին

կամքը

եւ

լրումին

հասցնեմ

անոր

գործը»
գործը»

(Յովհաննէս 4.34): Տիրոջ
Տիրոջ այս խօսքը ինքն իր մասին` կը
վերաբերի նաեւ մեր անձերուն: Աստուծոյ կամքը գործադրելը
եւ անոր կողմէ մեզի յանձնուած գործը կատարելը`
կերակուրն է մեր հոգիներուն: Անոնք որոնք Աստուծոյ կամքը
չեն գործադրեր եւ Աստուծոյ կողմէ իրենց յանձնուած գործը
չեն կատարեր` անոնք
անոնք սովի´
սովի´ կը մատնեն իրենց սիրտերն ու
հոգիները: Եկէք հարց տանք մենք մեզի. մենք կերակուր կու
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տա՞նք մեր հոգիներուն, այլ խօսքով` կը կատարե՞նք
Աստուծոյ կամքը, կը հնազանդի՞նք անոր: Եթէ երբեք իր մօրը
հնազանդողը աստուածային օրհնութիւններ ձեռք կը ձգէ,
որքա՜ն աւելի օրհնութիւններ կրնան ձեռք ձգել անոնք` որոնք
կը հնազանդին իրենց հոգեւոր Ծնողին` երկնաւոր Հօր:
դ) Մեկնողական գրականութեան մէջ, հացը կը
ներկայանայ կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ իբրեւ:
Այս իմաստով, երբ Յիսուս կը պատուիրէ մեզի աղօթել`
«ամենօրեայ մեր հացը այսօր
այսօր եւս մեզի տուր»
տուր», խորքին մէջ,
պատուիրած կ'ըլլայ մեզի, որ օրը օրին, Աստուծմէ խնդրենք
այն հացը, այլ խօսքով` այն կեանքը, որ կոչուած ենք ապրելու
երկրի վրայ, եւ այդ կեանքը` սիրոյ ու սրբութեան կեանքն է,
հաւատքի ու հաւատարմութեան կեանքն է, անկեղծութեան ու
հեզութեան
հեզութեան կեանքն է:
ե) Վերջապէս, այդ հացը` նաեւ նիւթական հացն է:
Նիւթական հացի համար աղօթելը սխալ չէ: Աստուած
անտարբեր չէ մեր նիւթական կարիքներուն հանդէպ: Յիսուս
պատուիրեց չմտահոգուիլ մեր նիւթական կարիքներուն
համար, թէ ի´
ի´նչ պիտի ուտենք, խմենք կամ հագնինք, բայց
չպատուիրեց որ չաղօթենք անոնց համար (Մատթէոս 6.25, 313132): Նիւթական հացի համար պէ´
պէ´տք է աղօթել, բայց պէտք չէ
մտահոգուիլ:
2) Յիսուս «հաց»
հաց»ը կը կոչէ «ամենօրեայ»:
ամենօրեայ»: Մենք ամէն օր
Տիրոջ հացին կարիքը ունինք: Հաստատեցինք թէ «հաց»
հաց»ը
որուն մասին կը խօսուի`
Քրիստոս ինքն է,
Աստուծոյ խօսքն է,
Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է,
Կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ է:
Նիւթական հացն է: Արդ,
Եթէ հացը Քրիստոս ինքն է, մենք ամենօրեայ դրութեամբ
Քրիստոսի կարիքը չունի՞նք: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ օր մը
762

Քրիստոսով եւ օր մը առանց Քրիստոսի ապրէինք:
ապրէինք: Քրիստոս
մեր ամենօրեայ հացն է. անո´
անո´վ պէտք է սնանինք ու աճինք
ամէն օր: Ինչպէս ամենօրեայ դրութեամբ կերակուր կ'ուտենք,
նոյնպէս ալ, ամենօրեայ դրութեամբ պէտք է Քրիստոսը
ճաշակենք եւ իրմով սրբուինք ու մեծնանք, աճինք ու
հասուննանք: Իսկ իրմով սրբուելու, մեծնալու, աճելու ու
հասուննալու կերպը` անոր հետ աղօթքով առատ ժամանակ
անցնելն է:
Եթէ այդ հացը` Աստուծոյ խօսքն է, մենք պէտք է
ամենօրեայ դրութեամբ Աստուծոյ խօսքը կարդանք, սերտենք
ու ճաշակենք. ինչո՞ւ համար.համար.Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը կ'օգնէ մեզի պահելու մեր
խաղաղութիւնը փորձութեանց ու նեղութեանց դիմաց:
դիմաց:
Աշակերտները փորձութեանց ու նեղութեանց դէմ յանդիման
կը կանգնէին երբ Յիսուս անոնց ըսաւ. «Ասոնք խօսեցայ ձեզի,

որպէսզի ինձմով խաղաղութիւն ունենաք: Աշխարհի վրայ
նեղութիւն պիտի ունենաք, բայց քաջալերուեցէ
քաջալերուեցէ´
լերուեցէ´ք, որովհետեւ
ես յաղթեցի աշխարհին»
աշխարհին» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 16.33):
16.33):

Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը վտանգի դիմաց` կը
գօտեպնդէ մեր հաւատքը: Մտաբերենք թէ աշակերտները
կեանքի ու մահուան վտանգին դիմաց կանգնած ու սարսափի
մատնուած էին երբ Յիսուս անոնց ըսաւ. «Ասոնք խօսեցայ
ձեզի, որպէսզի ձեր հաւատքը չկորսնցնէք
չկորսնցնէք» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 16.1):
16.1):
Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը Սուրբ Հոգիին սուրն է
(Եփեսացիս 6.17), եւ մենք ամէն օր պէտք ունինք այդ սուրին,
որպէսզի կարենանք յաղթական դուրս գալ այն հոգեւոր
պատերազմէն որ մեզի դէմ կը մղուի Չարին ու չարագործ
մարդոց կողմէ:
Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը
խօսքը մաքրիչ ու սրբարար
զօրութիւն ունի, եւ մենք ամէն օր մաքրուելու կարիքը ունինք.

«Դուք արդէն իսկ մաքրուած էք այն խօսքին համար` որ ձեզի
խօսեցայ»
խօսեցայ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 15.3): Եւայլն:
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Եթէ այդ հացը` Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է,
մենք պէտք է ամենօրեայ դրութեամբ Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքը
կատարենք: Չ'ըլլար օր մը Աստուծոյ կամքը կատարենք, եւ օր
մը` մեր կամքը: Շատ հաւատացեալներ Աստուծոյ կամքը կը
կատարեն այնքան ատեն երբ անոր կամքը չի հակասեր
իրենց սեփական կամքին, հաճոյքին, փափաքին, շահին ու
հանգիստին, բայց երբ անոր կամքը կը հակասէ իրենց
իրենց
սեփական կամքին` կ'անտեսեն զայն ու չեն կատարեր:
Եթէ այդ հացը կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ է,
մենք պէտք է ամենօրեայ դրութեամբ խնդրենք այդ հացը, այլ
խօսքով` այդ կեանքը, նորոգութեան կեանքը, լուսաւոր
կեանքը: Այո´,
Այո´, մենք ամէ´
ամէ´ն օր կարիքը ունինք խնդրելու
Աստուծմէ որ օգնէ մեզի ապրելու մաքուր եւ իրեն հաճելի
կեանք մը: Նիւթական հացը` մեր նիւթական կեանքի
ապահովութեան համար է, իսկ հոգեւոր հացը` մեր հոգեւոր
կեանքի ապահովութեան համար: Ինչպէս առանց նիւթական
հացի` կը մեռնի մեր նիւթական մարմինը, նոյնպէս ալ,
առանց հոգեւոր
հոգեւոր հացի` կը մեռնի մեր հոգին: Այն անձը որ իր
մարմինին հոգ կը տանի բայց իր հոգիին հոգ չի տանիր, կը
նմանի այն մարդուն որ հոգ կը տանի իր վանդակին բայց
անօթի կը պահէ անոր մէջ գտնուող թռչունը. մեր այս
մարմինները վանդակներ են` որոնց մէջ կ'ապրին մեր
հոգիները. մեր մարմինը ո´
ո´չ մէկ արժէք կը ներկայացնէ
առանց մեր հոգիին. ինչպէս երբ թռչունը թռչի` վանդակը մէկ
կողմ կը նետուի, նոյնպէս ալ, երբ մեր հոգին թռչի մեր
մարմիններէն`
բարձրանալու
համար
բարձունքները
երկինքին, մեր մարմինները հող կը «նետուին»:
նետուին»: Ինչո՞ւ համար
այնքան հոգ կը տանինք մեր մարմիններուն` որոնք օր մը
հողին պիտի յանձնուին եւ գարշելի որդերու կերակուր պիտի
դառնան, եւ անտարբեր կը գտնուինք մեր հոգիներուն
հանդէպ` որոնք մարմինէն բաժնուելէ ետք, երկինք կը
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բարձրանան` հոն ըմբոշխնելու համար Տիրոջ ներկայութեան
քաղցրութիւնը, եւ հրճուելու Տիրոջմով ու հրճուեցնելու Տէրը:
Եթէ այդ հացը նիւթական հացն է, մենք պէտք է աղօթենք
անոր համար, առանց սակայն մտահոգուելու անոր համար:
Մտահոգութիւնը կը քանդէ մեր հաւատքը: Մտահոգութիւնը`
Աստուծոյ
հայրական
նախախնամութեան
ու
հոգատարութեան հանդէպ անվստահութիւն
անվստահութիւն է:
3) «Ամենօրեայ»:
Ամենօրեայ»: Տէրը չպատուիրեց որ մէկ շաբթուան
կամ մէկ ամսուան հացը խնդրենք: Տէրը պատուիրեց որ
օրուան հացը` օրի´
օրի´ն խնդրենք, այսինքն օրը օրին խնդրենք.
եւ ինչո՞ւ. որպէսզի օրը օրին կապի մէջ ըլլանք Աստուծոյ հետ,
այլ խօսքով` մնայուն հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան
մէջ ըլլանք անոր հետ: Խորքին մէջ, «ամենօրեայ»
ամենօրեայ» բառին
գործածութեամբ, Յիսուսի նպատակն էր` մարդը հրաւիրել որ
ամենօրեայ ու յարատեւ հաղորդակցութեան մէջ ըլլայ
Աստուծոյ հետ:
4) «Ամենօրեայ մեր հացը»:
հացը»: Տէրը կը պատուիրէ որ միայն
օրուան հացը խնդրենք, սորվեցնելու
սորվեցնելու համար մեզի ժուժկալ
ըլլալ: Պէտք է խնդրել այնքան` որքան օրուան մը համար
բաւարար է: Երբ Աստուած երկինքէն հաց ու միս ղրկեց
հրեաներուն, պատուիրեց անոնց որ օրը օրին հաւաքեն, եւ
հաւաքեն միայն այնքան` որքան կրնային ուտել: Անոնք
որոնք չհնազանդեցան ու իրենց կերածէն աւելի հաւաքեցին`
իրենց ամբողջ հաւաքածը որդնոտեցաւ (Ելից 16.1616.16-21):
5) «Մեր հացը»:
հացը»,
հացը»: Յիսուս սորվեցուց մեզի ըսել «մեր հացը»,
եւ ո´
ո´չ թէ` «իմ հացս»:
հացս»: Յիսուս չ'ուզեր ր լոկ մեր կարիքներուն
համար աղօթենք, այլ` կարիքի մէջ եղող բոլոր մարդոց
համար: Դուն որո՞ւ համար
համար կ'աղօթես: Կ'աղօթե՞ս կարիքի մէջ
եղող մարդոց համար, թէ` միայն դուն քու կարիքներուդ
համար կ'աղօթես: Կ'աղօթե՞ս թշնամիիդ կերակրման
համար` եթէ երբեք անիկա անօթի է: Կ'աղօթե՞ս քեզ ատող
անձին բժշկութեան համար` եթէ անիկա հիւանդ է:
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6) Յիսուս կը պատուիրէ մեզի աղօթել
աղօթել որ Աստուած մեզի
շնորհէ «մեր հացը»:
հացը»: Կարեւոր է «մեր»
մեր» բառը, որ ցոյց կու տայ
երկու բան.բան.ա) Նախ ցոյց կու տայ, թէ իւրաքանչիւր անձ ունի ի´
ի´ր
հացը, ի´
ի´ր բաժինը, որ Աստուծոյ կողմէ իրեն կը տրուի եւ
Աստուծոյ կողմէ պէտք է ստանայ, եւ ո´
ո´չ թէ մարդոց ձեռքէն ու
աղքատին բերնէն պէտք է զանիկա խլէ: Հետեւաբար, «մեր
հացը»
հացը» ըսելով, կը հասկնանք` մեր բաժինը եղո´
եղո´ղ հացը, մեզի
պատկանո´
պատկանո´ղ հացը, եւ ո´
ո´չ թէ ուրիշին բաժինը եղող հացը,
կամ ուրիշին պատկանող հացը: Այսօր շատ մարդիկ
Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուածով չեն գոհանար, եւ անոր
համար ալ կը կողոպտեն ու կը յափշտակեն ուրիշներուն
իրաւունքները, կը զրկեն աղքատները եւ շողոքորթութեամբ
կը փորձեն շահագործել հարուստները:
Տակաւին, Աստուած ո´
ո´չ միայն «մեր հացն»
հացն» է որ մեզի կու
տայ, այլեւ ամէն ինչ, ինչպէս օրինակ, մեր պաշտօնը, մեր
հանգամանքը, մեր դիրքը, մեր գործը,
գործը, մեր ունեցած
շնորհքները, պարգեւները, ձիրքերն ու կարողութիւնները:
Ամէն ինչ որ ունինք` Աստուծմէ է: Ինչ որ ենք` իրմով ենք:
Բայց դժբախտաբար մարդիկ չեն անդրադառնար այս
իրողութեան: Մարդիկ կը փորձեն իրարու ձեռքէն
պաշտօններ յափշտակել` մոռնալով որ Աստուած ինքն է որ
մարդոց պաշտօններ կու տայ: Կը փորձեն տապալել որոշ
դիրքերու վրայ գտնուող անձեր` որպէսզի իրե´
իրե´նք տիրեն այդ
դիրքերուն, ամբողջութեամբ անտեսելով որ Աստուծոյ
կամքով է որ անոնք այդ դիրքերուն հասան: Կը փորձեն
ուրանալ ուրիշներուն ունեցած պարգեւներն ու շնորհքները
շնորհքները
եւ կամ ձեւացնել որ իրենք ալ նոյն բանը ունին, այդ ձեւով
մեղք գործելով պարգեւներու ու շնորհքներու բաշխիչ
Աստուծոյն դէմ:
բ) «Մեր»
Մեր» բառը նաեւ կը պարզէ, որ Աստուած ամէն մէկ
մարդու համար` իրեն յատուկ բաժին մը ունի տալիք:
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Աստուած բոլորի´
բոլորի´ն տալիք ունի: Բոլորի´
Բոլորի´ն կու
կու տայ: Բոլորի´
Բոլորի´ն
կը պարգեւէ:
6) «Տուր»:
Տուր»: Այս բառը ցոյց կու տայ, որ հոգեւոր ու
նիւթական ամէն պարգեւ Աստուած ի´
ի´նքն է որ կու տայ:

ունի»
«Ամէն ինչ իրմէ է, իրմով եւ իրեն համար գոյութիւն ունի»

(Հռոմայեցիս 11.36):
«Տուր»:
Տուր»: Աստուած նիւթական հաց կու տայ մարդոց, բայց
մարդիկ իրենց տրուածով չգոհանալով` ուրիշներուն ալ հացը
կը կողոպտեն:
«Տուր»:
Տուր»: Աստուած հարստութիւն կու տայ, եւ մարդիկ
Աստուծոյ օրհնութեամբ կը հարստանան եւ յետոյ կը մոռնան
զԱստուած եւ ոչինչ կ'ընեն Աստուծոյ փառքին համար:
«Տուր»:
Տուր»: Աստուած պարգեւներ կու տայ, եւ մարդիկ այդ
պարգեւները իրենց անձերուն փառքին համար կը գործածեն,
փոխանակ գործածելու փառքի արժանի` Աստուծոյ փառքին
համար:
«Տուր»:
Տուր»: Աստուած ձիրքեր կու տայ, եւ մարդիկ զանոնք
զարգացնելու փոխարէն` կը գերեզմանեն զանոնք, եւ կամ` կը
զարգացնեն զանոնք` իրենց անձերուն համար համբաւ
համբաւ ձեռք
ձգելու նպատակով:
«Տուր»:
Տուր»: Աստուած առողջութիւն կու տայ, եւ մարդիկ
իրենց անտարբերութեամբ կը քանդեն իրենց առողջութիւնը,
փոխանակ հոգ տանելու իրենց առողջութեան, որպէսզի
կարենան Տիրոջ փառքին համար վազել ու գործել:
«Տուր»:
Տուր»: Աստուած զօրութիւն կու տայ, բայց մարդիկ
մարդիկ իրենց
տրուած զօրութեամբ չեն փորձեր յաղթել մեղքին:
«Տուր»:
Տուր»: Աստուած իշխանութիւն կու տայ, բայց մարդիկ
իրենց տրուած իշխանութեամբ չեն շղթայեր Չարը իրենց
կեանքին մէջ:
«Տուր»:
Տուր»: Աստուած առիթներ կու տայ ու մարդիկ զանոնք
չեն օգտագործեր:
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«Տուր»:
Տուր»: Աստուած ժամանակ կու
կու տայ ու մարդիկ զանոնք
չեն լեցներ ու պտղաբեր չեն դարձներ:

«Ներէ´
Ներէ´ մեր յանցանքները, ինչպէս որ մենք կը ներենք
անոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած են»
են»
(Մատթէոս 6.12):
1) Ասիկա պարզացուած թարգմանութիւնն է Յունարէն
բնագիրին. Յունարէնը կ'ըսէ. «Ներէ մեզի մեր պարտքերը,
ինչպէս որ մենք կը ներենք մեր պարտականներուն»:
պարտականներուն»: Նախ
խօսինք տողին առաջին կէսին մասին. «Ներէ մեզի մեր
պարտքերը»:
պարտքերը»: Մեղքը պարտք կը կոչուի, եւ հետեւաբար`
մեղաւոր մարդը կամ մեղք գործող մարդը` պարտական է
Աստուծոյ: Ինչպէս եթէ մենք գումար մը պարտական ենք
ենք
անձի մը, այդ անձը իրաւունք ունի իր պարտքը պահանջելու
մեզմէ, նոյնպէս ալ Աստուած իրաւունք ունի պահանջելու իր
դէմ մեր գործած մեղքերուն պարտքերուն վճարումը. իսկ
մեղքերուն պարտքերուն վճարումը` մեր մեղաւորութիւնն ու
մեղքերը Տէր Յիսուսի առջեւ խոստովանիլն է եւ անոնց
անոնց
համար քաւութիւն հայցելն է:
2) Երբ Յիսուս կը սորվեցնէ մեզի աղօթել որ Աստուած
ներէ մեր մեղքերուն պարտքերը` անով կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի,
թէ մենք Աստուծո´
Աստուծո´յ դէմ է որ մեղք կը գործենք: Այո´,
Այո´,
իւրաքանչիւր մեղք որ կը գործենք մեր նմանին դէմ, անիկա
մեր նմանին դէմ ուղղուած
ուղղուած մեղք մը ըլլալէ առաջ` նախ
Աստուծոյ դէ´
դէ´մ ուղղուած կը նկատուի: Դաւիթ կարգադրեց
մահը Ուրիային ու առաւ անոր կինը. իր գործածը մեծ մեղք
մըն էր Ուրիային դէմ. բայց երբ Աստուած Նաթան մարգարէն
ղրկեց անոր մօտ` յանդիմանելու
յանդիմանելու զինք իր ըրածին համար,
Դաւիթ յայտարարեց
յայտարարեց թէ ինք Աստուծո´
Աստուծո´յ` ու միայն Աստուծոյ
դէմ մեղանչած էր եւ անոր սուրբ աչքերուն դիմաց չարութիւն
գործած էր (Սաղմոս 51.4): Կը տեսնէք, թէ ինչպէս Դաւիթ
Ուրիային դէմ իր գործած մեղքը` նոյնինքն Աստուծոյ դէմ
գործուած կը նկատէ: Բնական չէ՞ որ արարածին գործած
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մեղքը` նախ
նախ Արարիչին դէմ գործուած համարուի, թէկուզ
անիկա մեր նմանին դէմ գործուած ըլլայ:
Երբ անառակ որդին գիտակցութեան կու գայ, կ'որոշէ
երթալ եւ իր հօրը ըսել. «Հա´
Հա´յր, մեղանչեցի Աստուծոյ եւ քեզի
դէմ...»
դէմ...» (Ղուկաս
(Ղուկաս 15.18): Անառակ որդին կը խոստովանի թէ ինք
մեղանչած էր թէ´
թէ´ Աստուծոյ եւ թէ´
թէ´ իր հօրը դէմ: Արդեօք
անիկա երկու տարբե՞ր անձերու դէմ մեղանչած էր: Ո´
Ո´չ:
Խորքին մէջ, ան մեղանչած էր Աստուծոյ` եւ մի´
մի´այն Աստուծոյ
դէմ, որովհետեւ համարին մէջ Աստուած իր անունով արդէն
կը յիշուի, իսկ յիշուած հայրը` դարձեալ Աստուած ինքն է:
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, դուն ուղղակիօրէն մեղք գործա՞ծ ես
Աստուծոյ դէմ: Եթէ երբեք կեանքիդ մէջ տեղի ունեցած աղէտի
մը համար մեղադրած ես զԱստուած` կը նշանակէ թէ
մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` պարտական ես
Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես իրմէ որ ներէ քեզի:
Եթէ երբեք մեր ազգի կեանքին մէջ պատահած մէկ
դժբախտութեան համար այպանած ես զԱստուած` կը
նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի`
պարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես իրմէ որ ներէ
քեզի:
Եթէ երբեք ցաւի մէջ եղած ատենդ` Աստուծոյ կողմէ
լքուած զգացած ես` կը նշանակէ թէ մեղանչած
մեղանչած ես Աստուծոյ
դէմ, եւ ուստի` պարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես
իրմէ որ ներէ քեզի:
Եթէ երբեք անգթութեան մը հանդիպած ես եւ ատիկա
պատճառ դարձած է որ մտածես թէ Աստուած անգութ է` կը
նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի`
պարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք
պէտք է խնդրես իրմէ որ ներէ
քեզի:
Եթէ դառնութիւն մը պատճառ դարձած է որ ուրանաս
Աստուծոյ քաղցրութիւնը, կամ եթէ սիրելիի մը կորուստը
պատճառ դարձած է որ ուրանաս Աստուծոյ սէրը` կը
769

նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի`
պարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես
խնդրես իրմէ որ ներէ
քեզի:
3) Տէրունական աղօթքը` խունկի նման ամենօրեայ
դրութեամբ առ Աստուած բարձրացող աղօթք մը պէտք է
ըլլայ: «Ամենօրեայ»
Ամենօրեայ» բառը միայն հացին չի վերաբերիր, այլ`
բոլոր աղօթքին: Ամէ´
Ամէ´ն օր պէտք է զԱստուած հայր կոչել,
ամէ´
ամէ´ն օր պէտք է
ամէ´ն օր պէտք է սրբաբանել իր անունը, ամէ´
խնդրել իր արքայութեան գալուստը, ամէ´
ամէ´ն օր պէտք է
խնդրել իր կամքին կատարումը, ամէ´
ամէ´ն օր պէտք է հոգեւոր
սնունդ հայցել, ամէ´
ամէ´ն օր պէտք է մեր գործած մեղքերուն
համար ներում խնդրել. մենք ամէ´
ամէ´ն օր մեղք ու յանցանք կը
գործենք, եւ ուստի` ամէ´
Ներէ´ մեր
ամէ´ն օր պէտք է ըսենք. «Ներէ´

յանցանքները»:
յանցանքները»:

Այո´,
Այո´, Տէ´
Տէ´ր, ներէ´
ներէ´ մեր յանցանքները, ներէ´
ներէ´ Անմեղիդ դէմ
մեր գործած մեղքերը:
Ներէ´
Ներէ´ հնազանդութիւն Սպասողիդ դէմ մեր ցուցաբերած
անհնազանդութիւնը:
Ներէ´
Ներէ´ կամքիդ գործադրումը Պահանջողիդ դէմ մեր
ցուցաբերած կամապաշտութիւնը:
Ներէ´
Ներէ´ համբերատարութեանդ
համբերատարութեանդ դիմաց մեր յայտնաբերած
յամառութիւնն ու կամակորութիւնը:
Ներէ´
Ներէ´ բացարձակ մեծութեանդ դիմաց մեր անխոնարհ
վերաբերմունքը:
Ներէ´
Ներէ´ Պարտատիրոջդ դէմ մեր ունեցած պարտքերը:
Ներէ´
Ներէ´ Օրնէսդիրիդ դէմ մեր ըրած անօրէնութիւնները:
Ներէ´
Ներէ´ Սրբութեանդ դէմ մեր գործած պղծութիւնները:
պղծութիւնները:
Ներէ´
Ներէ´ սիրոյդ դիմաց մեր ցոյց տուած ապերախտութիւնը:
4) «Ներէ´
Ներէ´ մեր յանցանքները»:
յանցանքները»: Ճիշդ է որ Արարիչն
Աստուած մեր նմաններուն դէմ մեր գործած մեղքերը` նախ
իրե´
իրե´ն դէմ գործուած կը համարէ, եւ սակայն, անոնք նաեւ չեն
դադրիր մեր նմաններուն դէմ գործուած ըլլալէ:
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Եկէք քննենք մեր անձերը ու տեսնենք, թէ մենք որո՞նց
դէմ եւ ի՞նչ բաներու դէմ մեղք գործած ենք.ենք.Մեղք չե՞նք գործած մեր ծնողներուն դէմ: Երբեւիցէ
անհնազանդ չե՞նք եղած անոնց հանդէպ: Չե՞նք ցաւցուցած
անոնց այն սիրտերը` որոնք այնքան գուրգուրանքով սիրած
ու փայփայած են
են մեզ:
Մեղք չե՞նք գործած մեր եղբօր կամ քրոջ դէմ: Չէ՞ պատապատահած որ առանձին թողուցած ենք զանոնք, երբ անոնք մեր
օգնութեան կարիքը ունէին: Եթէ տունի կամ դրամի կամ
ուրիշ ոեւէ բանի համար վշտացուցած ենք մեր եղբայրը կամ
քոյրը` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք անոնց դէմ:
Մեղք չե՞նք գործած մեր զաւակներուն դէմ: Անտարբեր
չե՞նք գտնուած անոնց քրիստոնէական դաստիարակութեան
նկատմամբ: Եթէ մեր զաւակներուն չենք սորվեցուցած սիրել
Քրիստոսը ու վստահիլ անոր, եթէ անոնց չենք սորվեցուցած
կարդալ Աստուածաշունչը ու սիրել եկեղեցին` կը նշանակէ
թէ մեղանչած ենք անոնց դէմ:
Մեղք չե՞նք գործած աղքատին դէմ: Եթէ անտարբեր
գտնուած ենք աղքատներուն ցաւին ու կարիքին հանդէպ,
տառապանքին ու նեղութեան հանդէպ, կանչին ու խնդրանխնդրանքին հանդէպ` կը նշանակէ թէ մեղք գործած ենք անոնց դէմ:
Մեղք չե՞նք գործած անտէր ու անպաշտպան մարդուն
դէմ: Եթէ անտէր եղողին տէր չենք կանգնած ու անպաշտպան
եղողին պաշտպան չենք դարձած` կը նշանակէ թէ մեղանչած
ենք անոնց դէմ:
Մեղք չե՞նք գործած մեր բարեկամին ու ընկերոջ դէմ: Եթէ
ոեւէ առիթով անհաւատարիմ գտնուած ենք անոնց հանդէպ,
կամ նեղութեան ատեն զիրենք առանձին
առանձին թողուցած ենք` կը
նշանակէ թէ մեղանչած ենք անոնց դէմ:
Մեղք չե՞նք գործած մեր դրացիին դէմ: Եթէ ան բան մը
ուզած է մեզմէ եւ մենք սուտ խօսելով` «չունինք»
չունինք» ըսած ենք,
կամ մեր քով գալ ու քիչ մը հանգստանալ ուզած է եւ մենք
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սուտ խօսելով «հիւր ունինք»
ունինք» կամ «տեղ մը պիտի երթանք»
երթանք»
ըսած ենք` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր դրացիին դէմ:
Մեղք չե՞նք գործած մեր գործատիրոջ դէմ: Եթէ երբեք
անհաւատարիմ կամ ժրաջան չենք գտնուած մեր գործին մէջ`
կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր գործատիրոջ դէմ:
Մեղք չե՞նք գործած մեր յաճախորդներուն դէմ: Եթէ երբեք
ոեւէ բան ծախած կամ ըրած ատեննիս արդար գինէն աւելի
պահանջած ենք` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր
յաճախորդներուն դէմ:
Մեղք չե՞նք գործած Հայրենիքին դէմ: Եթէ ունեցած ենք
ոեւէ պարտականութիւն Հայրենիքին դէմ ու թերացած ենք
մեր պարտականութեան մէջ` կը նշանակէ
նշանակէ թէ մեղանչած ենք
մեր Հայրենիքին դէմ, եւ Աստուծոյ դէմ` որ պարգեւիչն է մեր
Հայրենիքին:
Մեղք չե՞նք գործած եկեղեցիին դէմ: Եթէ երբեք հեռու
եղած ենք եկեղեցիէն, եթէ երբեք լքած ենք մեր մայրենի
եկեղեցին, եթէ երբեք քննադատած ենք մեր եկեղեցին առանց
երբեք աղօթելու անոր զօրացման ու նորոգման համար` կը
նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր եկեղեցիին դէմ:
Մեղք չե՞նք գործած Տիրոջ մարմինին ու արեան դէմ: Եթէ
երբեք անհաւատութեամբ, կամ թերահաւատութեամբ, կամ
անտարբերութեամբ, կամ անապաշխար սրտով հաղորդուած
ենք Տիրոջ մարմինով ու արիւնով` կը նշանակէ թէ մեղանչած
ենք Տիրոջ մարմինին ու արեան դէմ:
Մեղք չե՞նք գործած Աստուածաշունչին դէմ: Եթէ երբեք
չենք կարդացած Աստուածաշունչը, կամ քիչ կարդացած ենք,
կամ կը կարդանք բայց հոն գրուածին չենք հաւատար` կը
նշանակէ թէ մեղանչած ենք Աստուածաշունչին դէմ:
Մեղք չե՞նք գործած ճշմարտութեան դէմ: Եթէ երբեք
խեղաթիւրած կամ այլափոխած ենք ճշմարտութիւնը, կամ
եթէ երբեք սուտ խօսած ենք մեր նմանին` կը նշանակէ թէ
մեղանչած ենք ճշմարտութեան դէմ:
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Մեղք չե՞նք գործած արդարութեան դէմ: Եթէ երբեք
անարդար գտնուած ենք անձի մը հանդէպ, կամ եթէ երբեք
ոեւէ առիթով կողմնակից չենք եղած արդարութեան` կը
նշանակէ թէ մեղանչած ենք արդարութեան դէմ:
Եւ տակաւին, եթէ երբեք չարութիւն խորհած ենք` կը
նշանակէ թէ մեղք գործած ենք բարութեան դէմ:
Եթէ երբեք կախարդներու դիմած ենք` կը նշանակէ թէ
մեղք գործած ենք Աստուծոյ
Աստուծոյ միակութեան դէմ:
Եթէ երբեք պիղծ մտածումներ ունեցած ենք` կը նշանակէ
թէ մեղք գործած ենք Սուրբ Հոգիին դէմ:
5) Յիսուս կը սորվեցնէ մեզի աղօթել` «ներէ´
երէ´ մեր
յանցանքները»
յանցանքները», եւ ո´
ո´չ թէ` «ներէ
«ներէ´
ներէ´ իմ յանցանքներս»:
յանցանքներս»: Մենք
իրարու դէմ մեղք կը գործենք, եւ ուստի` պարտաւոր
պարտաւոր ենք
իրարու դէմ մեր գործած մեղքերուն ներման համար
աղօթելու: Երբ կ'ըսենք. «Ներէ´
երէ´ մեր յանցանքները»
յանցանքները», ըսել
կ'ուզենք. «Ներէ նմանիս դէմ գործած յանցանքս, եւ ներէ ինծի

դէմ գործած նմանիս յանցանքը: Ներէ´
Ներէ´ զիս` որ ցաւցուցած եմ
եղբօրս, եւ ներէ եղբօրս` որ ցաւցուցած է զիս
զիս»:
իս»: Յիսուս կ'ուզէ

որ իրարու մեղքերու ներման համար աղօթենք, նախ,
որպէսզի ատիկա պատճառ դառնայ որ իրար սիրել եւ
իրարու հանդէպ հոգատար ըլլալ սորվինք, եւ երկրորդ,
որպէսզի զգուշանանք իրարու դէմ մեղք գործելէ եւ իրար
վիրաւորելէ:
6) «Ինչպէս որ մենք կը ներենք անոնց`
անոնց` որոնք մեզի դէմ
նոյնպէս յանցանք գործած են»:
են»: Տառացիօրէն` «ինչպէս որ
մենք կը ներենք մեր պարտականներուն»:
պարտականներուն»: Ոմանք տուեալ
տողը բացատրելով, կ'ըսեն, թէ Աստուծոյ կողմէ մեզի
շնորհուած ներումը` պայմանաւորուած չէ ուրիշներուն մեր
շնորհած ներումով. եւ սակայն, ես կը կարծեմ
կարծեմ որ
պայմանաւորուած է: Այս աղօթքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի,
որ եթէ երբեք կ'ուզենք որ Աստուած ներէ մեզի` մենք ալ
պէտք է ներենք մեր նմաններուն: Աստուած չի´
չի´ ներեր
773

աններող հոգի ունեցողին, գթութիւն չի´
չի´ ցուցաբերեր`
անգութին հանդէպ, չ'ողորմիր անողորմին: Աստուած կը
ներէ, կը գթայ ու կ'ողորմի միայն անոնց` որոնք ներում, գութ
ու ողորմութիւն կը ցուցաբերեն իրենց նմաններուն հանդէպ:
Ճիշդ է որ Աստուած կը համբերէ աններող հոգի ունեցողին,
բայց ատիկա համբերութիւն է եւ ո´
ո´չ թէ ներում, գութ կամ
ողորմութիւն: Կը համբերէ աններող հոգի
հոգի ունեցողին այն
յոյսով, որ ան փոխէ իր ընթացքը եւ ներէ զինք ցաւցուցած
մարդոց, որպէսզի ինքն ալ իր կարգին ներէ անոր:
Ճիշդ է որ Քրիստոս իր արիւնը թափեց ու քաւեց բոլորիս
մեղքերը, բայց այդ քաւութիւնը մեր սեփականութիւնը չի
դառնար եթէ երբեք չապաշխարենք ու մեր կարգին
կարգին չներենք
մեր նմաններուն: Աններող ծառային առակին մէջ կը
տեսնենք, թէ թագաւորը ներում շնորհեց «միլիոնաւոր ոսկի
պարտք»
պարտք» ունեցող իր պարտապանին,
պարտապանին, բայց այդ ներումը անոր
սեփականութիւնը չդարձաւ, որովհետեւ մերժեց իր կարգին
ներել չնչին գումար պարտք ունեցող իր ծառայակիցին
ծառայակիցին
(Մատթէոս 18.2418.24-35):
Երբ կ'ըսենք` «ներէ մեզի»,
մեզի», բայց մենք չենք ներեր մեր
նմաններուն` զԱստուած ծաղրել է ասիկա: Երբ կ'ուզենք որ
Աստուած համբերէ մեր տկարութիւններուն, բայց մենք չենք
համբերեր ուրիշներու տկարութիւններուն` Աստուծոյ քթին
խնդալ է ասիկա:
7) «Ինչպէս
նչպէս որ մենք կը ներենք մեր պարտականներուն»:
պարտականներուն»:
Որո՞նք են մեր պարտականները, այլ խօսքով` մեզի դէմ մեղք
ու յանցանք գործողները, որոնց պէտք է ներել: Անոնք մեզ
բամբասողներն են, զրպարտողներն են, մեր անունը
մրոտողներն են. ասո´
ասո´նք են մեր պարտականները որոնց
պէտք է ներել: Ոեւէ մէկը որ անիրաւութիւն կը գործէ մեր
դէմ` պարտական կ'ըլլայ մեզի:
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, երբ մէկը վիրաւորէ քեզ` պարտապարտական կը դառնայ քեզի, բայց պէտք է ներես իրեն, որովհետեւ
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դուն ալ յաճախ զԱստուած վիրաւորած ես ու կը վիրաւորես,
եւ Աստուած միշտ ալ հայրաբար ներած է ու կը ներէ քեզի:
Եթէ մէկը չկատարէ այն գործը զոր դուն յանձնած ես
իրեն` ներէ´
ներէ´ իրեն, որովհետեւ դուն եւս յաճախ թերացած ես
կատարելու այն գործը զոր Աստուած ինք յանձնած է քեզի, եւ
Աստուած միշտ ալ հայրաբար ներած է ու կը ներէ քեզի:
Եթէ մէկը խլէ ձեռքէդ իրաւունքդ` ներէ´
ներէ´ իրեն, որովհետեւ
դուն եւս յաճախ խլած ես Աստուծոյ ձեռքէն սրտիդ մէջ
բնակելու անոր իրաւունքը, եւ Աստուած միշտ ալ հայրաբար
ներած է ու կը ներէ քեզի:
Եթէ չենք ներեր մեր նմաններուն, պէտք չէ աղօթքի
ժամանակ ըսենք` «ինչպէս որ մենք կը ներենք մեր
պարտականներուն
պարտականներուն»,
ններուն», որպէսզի աղօթքի պահուն սուտ խօսած
չըլլանք: Հարց տանք մենք մեզի, մենք որ կ'ըսենք` «ինչպէս որ
մենք կը ներենք մեր պարտականներուն
պարտականներուն»,
ններուն», իսկապէս կը
ներե՞նք մեր պարտականներուն. պատրա՞ստ ենք ներելու
այնպէս` ինչպէս Աստուած ինք պատրաստ է ներելու:

«Եւ թոյլ մի´
մի´ տար որ փորձութեան
փորձութեան մէջ իյնանք. այլ մեզ
չարէն ազատէ´»
(Մատթէոս 6.13):
ազատէ´» (Մատթէոս
1) Յունարէն բնագիրը կ'ըսէ. «Եւ մի տանիր մեզ
փորձութեան, այլ մեզ չարէն փրկէ»:
փրկէ»: Մէկը կրնայ հարց տալ

կամ մտածել.մտածել.- Ինչո՞ւ համար Տէրը կը պատուիրէ աղօթել, որ
Աստուած մեզ փորձութեան չտանի. արդեօք Աստուած ի՞նքն
ի՞նքն
է մեզ փորձութեան տանողը, ի՞նքն է փորձութիւնը թոյլ
տուողը: «Թոյլ մի տար»,
տար», կամ «մի տանիր»
տանիր» բառերը, պէտք է
հասկնալ` «մեզ անպաշտպան մի թողուր»
թողուր» իմաստով: Եթէ
Աստուած մեզ չպաշտպանէ Սատանային ու անոր չար
ոգիներուն յարձակումներուն դէմ` մենք ամբողջութեամբ
անպաշտպան
անպաշտպան կը մնանք եւ ամէն վայրկեան մեղքի մէջ
իյնալու վտանգին դէմ յանդիման կ'ըլլանք: Հետեւաբար, «թոյլ
մի տար»,
տար», կամ «մի տանիր»
տանիր» բառերով, մենք խորքին մէջ
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խնդրանք է որ կ'ուղղենք Աստուծոյ, որ թոյլ չտայ որ Չարը
փորձէ ու փորձութեամբ պարտութեան մատնէ մեզ:
«Թոյլ մի տար»,
տար», կամ «մի տանիր»
տանիր» բառերով, Յիսուս կ'ուզէ
բացայայտել մեզի, որ
Եթէ Աստուած արտօնէ փորձութիւնը` մենք չենք կրնար
չիյնալ անոր մէջ, եւ եթէ արգիլէ` Փորձիչը չի կրնար մեզ
փորձութեան մէջ ձգել:
Եթէ Աստուած չուզէ որ փորձութեան տարուինք` Չարը
չի կրնար տանիլ, եւ եթէ ուզէ որ տարուինք` չենք կրնար
չերթալ:
Եթէ Աստուած ուզէ փակել փորձութեան դուռը մեր
ո´
´չ
դիմաց` Չարը չի կրնար զայն բանալ, եւ եթէ ուզէ բանալ` ո
ոք կրնայ զայն փակել:
2) «Թոյլ մի տար»:
տար»: Բացատրեցինք արդէն, թէ այս բառերը
ցոյց կու տան, թէ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան`
Սատանան
Սատանան չի կրնար փորձել մեզ: Ան չկրցաւ փորձել Յոբը
առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: Սատանան մեզ փորձելու
համար` Աստուծոյ թոյլտուութեան կարիքը ունի. եւ այս
իրողութիւնը պէտք է մեզ ապահովութեան ու վստահութեան
զգացումներով պարուրէ, որովհետեւ գիտենք, թէ Աստուած
թոյլ պիտի
պիտի չտայ Չարին մեզ փորձելու մեր կարողութենէն վեր
եղող փորձութեամբ մը (Ա.կորնթացիս 10.13):
3) Երբեմն մարդիկ հարց կու տան` ըսելով. «Եթէ

Աստուած ինքն է փորձութիւնը թոյլ տուողը, հապա ինչո՞ւ
համար կ'աղօթենք որ հեռացնէ մեզմէ փորձութիւնը
փորձութիւնը»:
իւնը»: Խորքին

մէջ, սակայն, մենք չենք աղօթեր որ Աստուած հեռացնէ մեզմէ
փորձութիւնը, այլ կ'աղօթենք` որ թոյլ չտայ որ փորձութեան
մէջ իյնանք, ինչպէս աղօթքին բառերն իսկ ցոյց կու տան. «Եւ

թոյլ մի´
մի´ տար որ փորձութեան մէջ իյնանք»:
իյնանք»:

Փորձութեան ենթարկուիլը մեղք չէ. Յիսուս ալ փորձուփորձութեան ենթարկուեցաւ. կարեւորը սակայն փորձութեան տեղի
չտալն է, անոր մէջ չիյնալն է, անոր գերին չդառնալն է:
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Հետեւաբար, «թոյլ մի´
մի´ տար»
տար» բառերը պէտք չէ հասկնալ` «թոյլ
մի տար որ փորձութեան ենթարկուինք»
ենթարկուինք» իմաստով, այլ` «թոյլ
մի տար որ փորձութեան մէջ իյնանք»
իյնանք» իմաստով:
4) Եթէ փորձենք նախորդ
նախորդ համարին եւ այս համարին
միջեւ կապ մը ստեղծել` հետաքրքրական ճշմարտութիւն մը
հանդէս բերած կ'ըլլանք: Նախորդ համարը կը խօսի`
Աստուծմէ ներում խնդրելու եւ մեր նմանին ներելու մասին,
իսկ այս համարը` փորձութեան մէջ չիյնալու եւ չարէն
ազատելու մասին: Կարծէք ըսել կ'ուզուի,
կ'ուզուի, թէ պէտք է աղօթել,
որ մեր նմանին չներելու փորձութեան ու չարիքին մէջ
չիյնանք: Հետեւաբար, երբ կ'ըսուի` «թոյլ մի´
մի´ տար որ
փորձութեան մէջ իյնանք»,
իյնանք», ըսել կ'ուզուի` «թոյլ մի´
մի´ տար որ

եղբօրս ու քրոջս չներելու փորձութեան ու չարիքին մէջ
իյնամ: Թոյլ մի´
մի´ տար որ աններողամտութեան
աններողամտութեան ախտին մէջ
իյնամ: Թոյլ մի´
մի´ տար որ քեզմէ ներում չխնդրելու ու նմանիս
չներելու չարաբոյր տիղմին մէջ իյնամ»:
իյնամ»:
5) «Եւ թոյլ մի´
մի´ տար որ փորձութեան մէջ իյնանք»:
իյնանք»: Յիսուս
չսորվեցուց մեզի աղօթել որ փորձութեան չհանդիպինք, այլ
սորվեցուց որ աղօթենք, որ փորձութեան
փորձութեան մէջ չիյնանք.
«Աղօթեցէ´
(Մատթէոս 26.41):
Աղօթեցէ´ք, որ փորձութեան մէջ չիյնաք»
չիյնաք» (Մատթէոս
Ասիկա գիտնալը կարեւոր է. որովհետեւ շատ հաւատացեալհաւատացեալներ երբ փորձութեան հանդիպին, կ'աղօթեն որ Աստուած
զանիկա հեռացնէ իրենցմէ, եւ կը մոռնան, որ Աստուծոյ
նպատակը փորձութիւնները իրենցմէ հեռացնելը
հեռացնելը չէ, այլ
փորձութեանց միջոցաւ զանոնք մաքրելն է, սրբելն է, հոգեւոր
պատերազմի ու յաղթանակի համար պատրաստելն է:
6) «Այլ մեզ չարէն ազատէ»:
ազատէ»: Ո՞վ է կամ ի՞նչն է այն չարը
որմէ ազատիլ կը խնդրենք աղօթքի ժամանակ.ժամանակ.ա) Յունարէն բնագիրին մէջ «չարէն»
չարէն» բառին համար
գործածուած
գործածուած բառը ցոյց կու տայ, որ խօսքը անձի մասին է.
այս պարագայիս այդ անձը Սատանան է: Յիսուս կ'ուզէ որ
Աստուծոյ պաշտպանութիւնն ու ազատութիւնը հայցենք
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ընդդէմ Սատանային: «Ազատել»
Ազատել» բառը ցոյց կու տայ, որ
Սատանան գերի կը բռնէ այն մարդիկը, որոնք մեղք կը
գործեն ու կը
կը սիրեն մեղքը. գերի բռնուածը ազատութեան եւ
ազատագրութեան կարիքը ունի, եւ զինք ազատողն ու
ազատագրողը Աստուած ինքն է, ահա թէ ինչու Յիսուս կը
սորվեցնէ մեզի աղօթել. «Մեզ չարէն ազատէ»:
ազատէ»: Արդարեւ,
Աստուած ի´
ի´նքն է որ կ'ազատէ մեզ Սատանային ձեռքէն,
անոր իշխանութենէն, տիրապետութենէն, բռնութենէն,
գրգռած ցանկութիւններէն:
բ) Չար բանը որմէ մեզ կ'ազատէ Աստուած` մեղքն է:
Մեղքի յարձակումներուն ենթարկուիլը մեղք չէ, բայց այդ
յարձակումներուն ժամանակ վիրաւորուիլը, գետին իյնալը եւ
ալ ոտքի չկանգնիլը` մեղք է: Հետեւաբար, երբ կ'ըսուի` «մեզ
չարէն ազատէ»
ազատէ», ըսել կ'ուզուի` «մեզ մեղքի մէջ իյնալու եւ

անոր մէջ մնալու չարիքէն ազատէ»:
ազատէ»:
գ) Աստուծոյ
հակառակիլը չար
խօսքը, պէտք է

կամքը չկատարելը կամ անոր կամքին
բան է: Այս իմաստով, «մեզ չարէն ազատէ»
ազատէ»
հասկնալ նաեւ` «մեզ Աստուծոյ կամքը
չկատարելու չարիքէն ազատէ»
ազատէ» իմաստով:
դ) «Մեզ չարէն ազատէ»:
ըսելով.ազատէ»: Եկէք աղօթենք ըսելով.Տէ´
Տէ´ր, ազատէ մեզ Չարէն ու անոր չար խորհուրդներէն:
Ազատէ´
Ազատէ´ մեզ մեղքէն ու մեղքի սէրէն:
Ազատէ´
Ազատէ´ մեզ մարմինէն ու մարմինի ցանկութիւններէն:
Ազատէ´
Ազատէ´ մեզ յաւիտենական մահէն ու անոր կսկիծէն:
Ազատէ´
Ազատէ´ մեզ դատաստանէն
դատաստանէն ու անոր ահէն:
Ազատէ´
Ազատէ´ մեզ չար մարդոցմէն ու անոնց չար գործերէն:
Ազատէ´
Ազատէ´ մեզ կեղծաւորներէն ու անոնց մահաբոյր թոյնէն:
Ազատէ´
Ազատէ´ մեզ աշխարհէն ու աշխարհի գրաւիչ երեւոյթնեերեւոյթներէն:
Ազատէ´
Ազատէ´ մեզ փառասիրութենէն` որ մեզ դասակից կը
դարձնէ Սատանային:
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Ազատէ´
Ազատէ´ մեզ դրամասիրութենէն`
դրամասիրութենէն` որ կը սպաննէ մեր մէջ
աղքատին հանդէպ գուրգուրանքի ամէն զգացում:
Ազատէ´
Ազատէ´ մեզ ծուլութենէն` որ մեզ կը փոխակերպէ
տնաքանդ ու կործանարար չար ոգիներու:
Ազատէ´
Ազատէ´ մեզ ուրիշը բամբասելու ախտէն` որ մեզ
Սատանայի մշտագործ երիկամը կը դարձնէ:
Ազատէ´
Ազատէ´ մեզ մեր նմանը չարախօսելու
չարախօսելու ախտէն` որ մեզ
կը փոխակերպէ մաղձ արտադրող լեարդի:

«Որովհետեւ քուկդ են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը
եւ փառքը. ամէն»
(Մատթէոս 6.13):
ամէն» (Մատթէոս
1) «Արքայութիւն, զօրութիւն, փառք»:
փառք»: Այս բառերով

Յիսուս կ'եզրակացնէ աղօթքը, նախ, որպէսզի աղօթող
մարդուն ցոյց տայ, թէ այն Աստուած
Աստուածը
ստուածը որուն դիմաց կանգնած
կ'աղօթէ` Արքա´
Արքա´ն է երկինքին, զօրութի´
զօրութի´ւնն է երկինքին,
փա´
փա´ռքն է երկինքին, եւ երկրորդ, որպէսզի Աստուծոյ հանդէպ
հաւատքով ու վստահութեամբ ներշնչէ զինք:
2) Եկէք
կէք դիտենք ու քննենք «Արքայութիւն, զօրութիւն եւ
փառք»
փառք» բառերը Տէրունական աղօթքին
աղօթքին լոյսին տակ.տակ.ա) «Քուկդ է արքայութիւնը»
արքայութիւնը»: Հայրը երկնաւոր է, եւ
ուստի` արքա´
արքա´ն է երկինքին: Հա´
Հա´յր է Աստուած, բայց միաժամիաժամանակ` արքայ, եւ իբրեւ արքայ` իր անունն է որ պէտք է
սրբաբանուի, իր արքայութիւնն է որ պէտք է հաստատուի
մարդոց սիրտերուն մէջ ու երկրի վրայ, իր
իր կամքն է որ պէտք է
կատարուի, «ինչպէս որ երկինքի մէջ` այնպէս ալ երկրի
վրայ»:
ի´նքն է որ մեր ամենօրեայ հացը մեզի
վրայ»: Իբրեւ արքայ, ի´
կը շնորհէ: Իբրեւ արքայ, ի´
ի´նքն է որ կը ներէ մեր
յանցանքները, «ինչպէս որ մենք կը ներենք անոնց` որոնք
մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած են»:
ի´նքն
են»: Իբրեւ արքայ, ի´
է որ կ'արգիլէ որ փորձութեան մէջ իյնանք եւ ի´
ի´նքն է որ մեզ
չարէն կ'ազատէ:
բ) «Քուկդ է զօրութիւնը
վայե´լ է միայն
զօրութիւնը»:
ութիւնը»: Զօրութիւնը վայե´
Աստուծոյ: Իբրեւ հզօրութեան Աստուած եւ Աստուած
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հզօրութեան, ան հզօրապէս կ'իշխէ երկինքի մէջ: Աստուած
հզօ´
հզօ´ր է, եւ ուստի` արժանի սրբաբանութեան: Իբրեւ հզօր
Աստուած, ան կարող է իր արքայութիւնը հաստատելու
երկրի վրայ ու երկրաբնակներուն սրտին մէջ: Իբրեւ հզօր
Աստուած, ան իրաւունք ունի պահանջելու մեզմէ որ
կատարենք իր կամքը` ինչպէս որ երկինքի մէջ կը
կատարուի: Ան կրնայ զօրացնել
զօրացնել մեզ անթերի կերպով
կատարելու իր կամքը: Ան ամենօրեայ մեր հացը մեզի
պարգեւելու եւ անով մեր սիրտը,
սիրտը, հոգին, միտքն ու մարմինը
կշտացնելու
կշտացնելու զօրութիւնը ունի: Ան զօրութիւնը ունի ներելու
մեր յանցանքները, եւ միաժամանակ զօրութիւն տալու մեզի`
ներելու մեզի դէմ յանցանք գործողներուն
գործողներուն յանցանքները: Ան
զօրութիւնը ունի թոյլ չտալու որ կլանուինք Փորձիչին ու
փորձութեանց կողմէ: Ան զօրութիւնը ունի մեզ չարէն ու անոր
չար կապանքներէն ազատելու, եւ մեզ անոնց դէմ յաղթող
դարձնելու:
գ) «Քուկդ է փառքը
փառքի´ ու փառաւո´
փառաւո´ր
փառքը»: Աստուած փառքի´
Աստուած է: Եւ
Եւ իբրեւ փառքի Աստուած` երկնաւոր է,
այսինքն` երկինքի մէջ բնակող. բայց երկինքը ինք չէ փառքը
Աստուծոյ, այլ Աստուած ի´
ի´նքն է փառքը երկինքին: Եւ իբրեւ
երկինքի մէջ բնակող փառքի Աստուած` իրե´
իրե´ն կը պատկանի
սրբաբանուելու
փառքը,
արքայութեան
փառքը,
իր
արքայութեան գալստեամբ
գալստեամբ մեր սիրտերուն մէջ բնակելու
փառքը, մեր ամենօրեայ հացը մեզի շնորհելու փառքը, մեր
յանցանքները ներելու փառքը, փորձութեան մէջ իյնալու
վտանգէն մեզ փրկելու փառքը, մեզ չարէն ազատելու փառքը:
3) «Քուկդ է արքայութիւնը
Այո´, Աստուծո´
Աստուծո´յ կը
արքայութիւնը»:
ութիւնը»: Այո´,
պատկանի արքայութիւնը: Ի´
ի´նքն է
Ի´նքն է արքայութիւնը, եւ ի´
Արքան իր արքայութեան: Ի´
Ի´նքն է որ իր արքայութեան դուռը
կը բանայ ու կը փակէ. կը բանայ` իր սիրոյն դիմաց բացուած
սիրտերու առջեւ ու կը փակէ իր սիրոյն դիմաց փակուած
սիրտերու առջեւ: Ի´
Ի´նքն է արքայութեան փառքը եւ ի´
ի´նքն է
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արքայութեան ժառանգորդները իր փառքով զարդարողները:
Ի´նքն է արքայութեան անմահութիւնը եւ ի´
ի´նքն է պարգեւիչը
արքայական անմահութեան:
4) «Քուկդ է զօրութիւնը
զօրութիւնը»:
ութիւնը»: Մարդը կրնայ տկարանալ
ժամանակի դիմաց, կրնայ տկարանալ փորձութեան դիմաց ու
տեղի տալ, կրնայ տկարանալ հալածանքի դիմաց ու նահանջ
արձանագրել, կրնայ տկարանալ յարատեւ հարուածներու
դիմաց ու պարտուած գետին իյնալ, բայց Աստուած այդպիսին
չէ. Աստուած հզօ´
հզօ´ր է եւ աղբի´
աղբի´ւր հզօրութեան: Ան զօրութիւն
մը չէ, այլ` զօրութիւնն իսկ: Ան ոչ միայն զօրաւոր է, այլեւ`
զօրակից. զօրակից բոլոր անոնց` որոնք
որոնք կը վստահին իր
զօրակցութեան:
5) «Եւ փառքը»:
փառքը»: Փառքն ու փառաւորուիլը վայել է միայն
Աստուծոյ: Երկինքը Աստուծոյ փառքը կը պատմէ (Սաղմոս
19.1), բայց Աստուծոյ փառքը երկինքի մէջ չի սահմանասահմանափակուիր, որովհետեւ անոր փառքը երկինքներէն ալ վեր է
(Սաղմոս 8.1): Եւ Տիրոջ նոյն
նոյն այդ փառքը օր մը երկիրն ալ
պիտի լեցնէ (Թուոց 14.21: Եսայի 6.3: Ամբակումայ 2.14):
Բարձրաստիճան մարդոց փառքը կրնայ անցնիլ ու
պիտի´
պիտի´ անցնի, բայց Աստուծոյ փառքը անանց է, որովհետեւ
Աստուած ինք անանց է:
Մէկը չի կրնար Աստուծոյ անանց փառքը տեսնել ու
չպատմել անոր մասին:
Մէկը չի կրնար Աստուծոյ մեծ փառքը տեսնել ու չվկայել
անոր մասին:
Մէկը չի կրնար Աստուծոյ զօրութիւնը տեսնել ու փառք
չտալ անոր:
Մէկը չի կրնար Աստուծոյ սէրը ըմբոշխնել ու փառք չտալ
անոր:
Մէկը չի կրնար Աստուծոյ քաղցրութիւնը վայելել ու անոր
փառքը չհիւսել:
Եւ ուստի,
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Եթէ վայելած ես Աստուծոյ քաղցրութիւնը` մեծարէ´
մեծարէ´ զինք
ու երգէ´
երգէ´ իր փառքին համար:
Եթէ քաւած է մեղքերդ` երգէ´
երգէ´ իր փառքին համար:
Եթէ ընդունած է քեզ իբր զաւակ` երգէ´
երգէ´ իր փառքին
համար:
6) «Քուկդ են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը.
ամէն»:
ամէն»: Յունարէն բնագիրին
բնագիրին մէջ չկայ «միշտ»
միշտ» բառը, եւ
սակայն, գիտենք ու կը հաստատենք, թէ արքայութիւնը,
զօրութիւնը եւ փառքը մի´
մի´շտ ու մի´
մի´այն Աստուծոյ է:
Տէրունական աղօթքին վերջին բառն է` «ամէն»,
ամէն», որ կը
նշանակէ.նշանակէ.ա) «Թող ըլլայ»:
ըլլայ»: Այս բառով ըսել կ'ուզէ.

մէջ:

«Այո´,
Այո´, թող ըլլայ ինչ որ ըսուեցաւ Տէրունական աղօթքին

Թող սրբաբանուի´
սրբաբանուի´ մեր երկնաւոր Հօրը անունը:
Թող գայ իր արքայութիւնը:
Թող կատարուի իր կամքը, ինչպէս որ երկինքի մէջ`
այնպէս ալ երկրի վրայ:
Թող ամենօրեայ մեր հացը ի´
ի´նք շնորհէ մեզի, թող ի´
ի´նք
կշտացնէ մեր հոգիները, թող ի´
ի´նք պարուրէ մեր սիրտերը:
սիրտերը:
Թող ներէ´
ներէ´ մեր յանցանքները.
յանցանքները. եւ թող
թող ուժ տայ մեզի որ
մենք ալ ներենք անոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք
գործած են:
Թող խափանէ չար ու
ու չարիքի տանող փորձութիւնները:
Թող ազատէ չարէն ու անոր ծուղակներէն, որովհետեւ
ի´րն են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը.
փառքը. ամէն»:
ամէն»:
բ) «Ճշմարտապէս»:
Ճշմարտապէս»: Ճշմարտապէս Աստուած մեր հայրն

է: Ան հա´
հա´յրն է ճշմարտութեան ու ճշմարի´
ճշմարի´տ հայր է:
Ճշմարտապէս արժանի է սրբաբանուելու, եւ ուստի`
զինք սրբաբանողները ճշմարտութեամբ պէտք է սրբաբանեն:
Ճշմարտապէս արքայ է, եւ ուստի` իր արքայութիւնը
ճշմարտութեան
ճշմարտութեան ու ճշմարտասէրներուն արքայութիւնն է:
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Ճշմարտապէս իր կամքը բարի ու կատարեալ է, եւ
ուստի` իր կամքը կատարողները` ճշմարտապէս պէտք է
կատարեն:
Ճշմարտապէս երկինքը երկրի վրայ պիտի հանգչեցնէ
ան, որպէսզի ինչպէս որ իր կամքը կը կատարուի երկինքի
մէջ` այնպէս ալ երկրի
երկրի վրայ կատարուի:
Ճշմարտապէս ու ճշմարի´
ճշմարի´տ հաց է ան, զոր ճշմարճշմարտապէս խնդրողներուն ու ճշմարտութեան ծարաւ եղողնեեղողներուն միայն կը տրուի:
Ճշմարտապէս քաւիչ է եւ անոր շնորհած քաւութիւնը
ճշմարիտ է, եւ ուստի` ճշմարտապէս կը ներէ մեր
յանցանքները, եթէ երբեք մենք ալ մեր կարգին
կարգին ճշմարտապէս
ներենք անոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած են:
Ճշմարտապէս ու ճշմարիտ ազատարար է ան, եւ ուստի`
պէտք է վստահիլ անոր երբ դէմ յանդիման կը կանգնինք
փորձութեանց յարձակումներուն:
Ճշմարտապէս բարի է ան, եւ ուստի` կրնայ մեզ չարէն
ազատել, որովհետեւ
որովհետեւ իրն են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը
եւ փառքը. ամէն:
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող,
քեզ կը հրաւիրեմ ընդունելու զԱստուած իբրեւ հայրդ,
քեզ կը հրաւիրեմ սրբաբանելու իր անունը,
խնդրելու իր արքայութեան գալուստը,
կատարելու իր կամքը,
ամենօրեայ դրութեամբ խնդրելու իրմէ հոգիիդ
հոգիիդ սնունդը,
հայցելու իրմէ յանցանքներուդ քաւութիւնը,
եւ ներելու նմաններուդ,
վստահելու իրեն, որ
քեզ պիտի ազատէ քանդիչ փորձութիւններէն ու չարէն:
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որպէսզի, երբ երկրորդ անգամ Տէրը յայտնուի,
իր արքայութիւնը` դառնայ քու արքայութիւնդ,
իր զօրութիւնը` քու զօրութիւնդ.
զօրութիւնդ.
իր փառքը` քու փառքդ:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Հա´
Հա´յր երկնաւոր, թող սրբաբանուի անունդ իմ
կեանքիս մէջ ու իմ կեանքիս միջոցաւ:
Թող գայ արքայութիւնդ
արքայութիւնդ ու հաստատուի սրտիս մէջ ու
լեցնէ սիրտս Արքայիդ սիրով:
Թող կատարուի բարի կամքդ` բարութեանդ վստավստահած իմ կեանքիս մէջ:
Թող յագենայ հոգիս ներկայութեանդ հացովը:
Թող ներուին մեղքերս առատ ողորմութեամբդ:
Թող հզօր ձեռքովդ կործանարար փորձութիւնները
կենդանարար օրհնութիւններու
օրհնութիւններու փոխակերպուին:
Թող մէկ ակնարկովդ հեռանայ ինձմէ Չարը ու
մօտենայ բարի Սուրբ Հոգին, որուն միջոցաւ Քեզի ու
Որդիիդ կը վերառաքենք օրհնաբանութեան ամենաջերմ
երգերը:
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Նիւթերու ցանկը
Երկու խօսք

11

1) Մոգերուն այցը

13

2) Յիսուս եւ Զակքէոս

104

3) Յիսուսի այլակերպութիւնը

161

4) Այրի կնոջ լուման

234

5) Յիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տան մէջ

255

6) Յիսուսի փորձութիւնը
փորձութիւնը

377

7) Յիսուս կ'այցելէ Մարիամի եւ Մարթայի

474

8) Մեծահարուստ երիտասարդը

522

9) Զեբեդէոսի որդիներուն մօր խնդրանքը

567

10) Յիսուսի ծնունդը

605

11) Յովհաննէս Մկրտիչի մահը

660

12) Յիսուս Գեթսեմանիի մէջ

695

13) «Հայր
մեր»ը
«Հայր մեր»

737

Օգտագործուած աղբիւրներ
Հեղինակին ամբողջական գործերը
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Օգտագործուած աղբիւրներ
աղբիւրներ
1) Ներսէս Շնորհալի եւ Յովհաննէս Երզնկացի, «ՄեկնուՄեկնութիւն Սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսի»,
Մատթէոսի», ԿոստանդնուԿոստանդնուպոլիս, 1825:
2) Անանիա Սանահնեցի, «Մեկնութիւն Մատթէի ԱւետաԱւետա-

րանի»:
րանի»:

3) Սարգիս Վրդ. Կունդ, «Մեկնութիւն Աւետարանին
Ղուկասու»,
Ղուկասու», Էջմիածին, 2005:
4) Իգնատիոս Վրդ. Շնորհալի, «Մեկնութիւն Սրբոյ
Աւետարանին որ ըստ Ղուկասու»,
Ղուկասու», Կոստանդնուպոլիս, 1824:
5) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի, «Մեկնութիւն Սրբոյ ԱւեԱւե-

տարանի Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ
ըստ ՄատթէոՄատթէոսի»,
սի», Վենետիկ, 1737:
6) Ստեփանոս Սիւնեցի, «Մեկնութիւն Չորից ԱւետարանԱւետարանչաց»,
չաց», Էջմիածին, 1997:
7) Բարսեղ Շնորհալի Վարդապետ, «Մեկնութիւն Սրբոյ
Աւետարանին որ ըստ Մարկոսի»,
Մարկոսի», Կոստանդնուպոլիս, 1826:
8) Գրիգոր Նարեկացի, «Նարեկ»,
Նարեկ», Անթիլիաս, 2005:
9) Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, «Սերտողութիւն Մատթէոսի
Աւետարանին»,
Աւետարանին», 19921992-1993, անտիպ:
10)
10) Matthew Henry, «A Commentary on the Whole Bible», Vol.
V. U.S.A.
11)
11) Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ
ԱւետաՔահանայ՝ Դադրոս Մալդի, («Մեկնութիւն Մատթէոսի Աւետարանին»,
րանին», Ընդհանրական Եկեղեցւոյ
Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացաբացատրութիւններ), Եգիպտոս, 1983:
12)
12) Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ
Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, («Մեկնութիւն Ղուկասու ԱւետարաԱւետարանին»,
նին», Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրուբացատրութիւններ), Եգիպտոս, 1985:
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13)
13) Աստուածաշունչի
Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ
Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, («Մեկնութիւն Մարկոսի ԱւետարաԱւետարանին»,
նին», Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրուբացատրութիւններ), Եգիպտոս, 1984:
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Հեղինակին ամբողջական գործերը
1.1.- Ճշմարիտ վերածնունդը
2.Բա´ց սրտիդ դուռը, Յիսուս կը սպասէ
սպասէ
2.- Բա´
3.3.- Ես եմ Ճամբան, Ճշմարտութիւնը եւ Կեանքը
4.4.- Մանուկներուն Արքայութիւնը
5.5.- Ամենօրեայ աճում Աստուծոյ Հոգիով եւ Խօսքով
6.6.- Աստուածաշունչին պատասխանները
ժողովուրդին հարցումներուն
7.7.- Աստուածաշունչին պատգամը
այսօրուան մարդուն
8.8.- Գիտնանք պատասխանները որոշ
որոշ հարցումներու
9.9.- Ամենօրեայ հոգեւոր ուսուցում
10.10.- Մեր հոգը Աստուծոյ ձգել
11.11.- Հաւատացեալները վարդերն են արքայութեան
12.12.- Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի
առակներուն բացատրութիւնը (Ա. հատոր)
13.13.- 62 հարցումներ եւ անոնց պատասխանները
14.14.- Ճանչնանք Աստուածաշունչը
Աստուածաշունչը
հարցումներու միջոցաւ
(զարգացման մրցումի համար)
15.15.- Սուրբ Կոյս Մարիամ եւ Հայ Մայրը
16.16.- Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի
առակներուն բացատրութիւնը (Բ. հատոր)
788

17.17.- Յիսուսի սէրը կը բուժէ վիրաւոր ամէն սիրտ
18.18.- Հարցումներ՝ կարճ պատասխաններով
19.
19.- Տէր Յիսուսի եւ Սամարացի կնոջ հանդիպումը
20.20.- Քրիստոսի հրաշքներուն գիրքը
(Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին` Յիսուս Քրիստոսի
հրաշքներուն եւ բժշկութիւններուն
հոգեւոր բացատրութիւնը)
21.21.- Աստուծոյ Խօսքը սնունդ
մեր ամենօրեայ կեանքին համար
22.22.- Գանձեր Աստուծոյ Խօսքի
Խօսքին
օսքին գանձատունէն
գանձատունէն
(Մեկնութիւն Աւետարանի դրուագներու,
դրուագներու, Ա. հատոր)
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