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2015 Տարուան
Չորս Կարեւոր Ամեակները

1

(Փոխան ներածականի)
ներածականի)
2015 տարուան ընթացքին ունինք չորս կարեւոր ամեակամեակներ,
ներ, որոնք
որոնք տարբեր
տարբեր կերպերով եւ տարբեր շրջագիծերու մէջ
պէտք է արժեւորուին:
1) 2015 տարին` 100100-ամեակ Հայոց Ցեղասպանութեան:
Ցեղասպանութեան:
2015 տարին հարիւր ամեակն է ցեղասպանութեան դրախդրախտածին մեր ժողովուրդին, որ երկրի վրայ անդրախտ մնաց:
Ցեղասպանութեան հարիւր ամեակը պէտք է առիթ դառնայ
դառնայ
մեզի համար, ազգովին վերադառնալու
վերադառնալու Քրիստոսի հաւատքին.
այն հաւատքին` զոր 301 թուին հռչակուեցաւ ու տարածուեցաւ
Հայաստան աշխարհին մէջ, եւ որուն սիրոյն եւ պահպանուպահպանութեան ի խնդիր, մէկ ու կէս միլիոն հայորդիներ իրենց անարատ
արիւնը թափեցին:
Հարիւր ամեակին
ամեակին առիթով,
առիթով, պէտք է ամէն հայ թոյլ տայ որ
մեր նահատակներուն արիւնը` երկնածորան միւռոնի նման
կենդանու-հոսի իր երակներուն մէջ եւ կենդանութիւն շնորհէ` կենդանու
թեան կարօտ իր սրտին:
Հարիւր ամեակին
ամեակին առիթով, պէտք է ամէն հայ թոյլ տայ որ
աղօթախառն արցունքը մեր նահատակներուն` կենաց գետի
նման հոսի իր կեանքին մէջ եւ մաքրէ մաքրակարօտ իր կեանքը:
Հարիւր ամեակին
ամեակին առիթով, պէտք է մեր ազգի զաւակները
իրենց աղքատ ձեռքերը կարկառեն դէպի խնկաբոյր աճիւնները
մեր նահատակներուն,
նահատակներուն, որպէսզի անոնցմէ հոսող կենարար
կենարար
աւիշով
աւիշով նորոգուին, եւ նորոգուելով` հաւատքին ու հայրեն
հայրենիքին
յրենիքին
հաւատարիմ մնալու իրենց ո´
ո´ւխտը վերանորո
վերանորոգեն
նորոգեն:
գեն:
2015--ին:
Խօսուած է Մայրավանքի Մայր Տաճարին մէջ, Կիրակի 4 Յունուար, 2015
Եղած են աննշան յաւելումներ:
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Այո´,
Այո´, պէտք է հաւատարիմ մնալ մեր նահատակներու հահաւատքի կեանքին
կեանքին ու հայրենասիրութեան ճանապարհին: ԱրդաԱրդարեւ, մեր նահատակները նախընտրեցին մեռնիլ հաւատքի ու
հայրենիքի համար, քան ապրիլ առանց
առանց հաւատքի ու
ու հայրենիքի,
հայրենիքի,
հայրենի-այն քաջ համոզումով, որ կեանքը առանց հաւատքի ու հայրենի
քի` մա´
մա´հ է, իսկ մահը հաւատքի ու հայրեն
հայրենիքի համար` կեա´
կեա´նք
է:
Անոնք նախընտրեցին նահատակուիլ հաւատքի ու հայրեհայրենիքի համար, քան նահատակել հաւատքն ու հայրենիքը
հայրենիքը իրենց
սեփական հաճոյքին ու փառքին համար:
Նախընտրեցին
Նախընտրեցին հայրենազուրկ դառնալ քան հայրենադաւ,
որպէսզի մենք շարունակենք կառչած մնալ մեր հայրենիքին:
Նախընտրեցին մեռնիլ իբրեւ հայ քան ապրիլ իբրեւ հայուհայուրաց,
րաց, որպէսզի մենք անաղարտ պահենք մեր ազգային ինքնուինքնութիւնը:
Նախընտրեցին մեռնիլ իբրեւ քրիստոնեայ քան ապրիլ իբիբրեւ հեթանոս, որպէսզի մենք շարունակենք ապրիլ Քրիստոսը:
Նախընտրեցին իրենց մարմինները պատարագել, քան
Տիրոջ մարմինը` Հայ Եկեղեցին, որպէսզի մենք շարունակենք
կապուած մնալ մեր Մայրենի Եկեղեցիին
Եկեղեցիին:
կեղեցիին:
Հարիւր ամեակի առիթով, երբ Հայ Եկեղեցին
Եկեղեցին կը պատպատրաստուի սուրբ հռչակելու
հռչակելու մեր մէկ ու կէս միլիոն նահատակնահատակները, ամէն հայ պէտք է հոգեպէս պատրաստուի այդ մեծ
պահուան համար, որ կոչուած է հոգեւոր յեղափոխութեան
առաջնորդել
առաջնորդել մեր եկեղեցւոյ, ազգին ու հայրենիքին կեանքը:
Մեր նահատակները պիտի դառնան փա´
փա´ռքն ու պարպարծա´
ծա´նքը մեր եկեղեցւոյ, ընտրեալնե
ընտրեալնե´
լնե´րը մեր ազգին, անշամանանշամանդաղ լո´
լո´յսը մեր հայրենիքին, եւ երկնանշանակ պահապանները
պահապանները
իւրաքանչիւր հայու:
Անոնք պիտի դառնան Քրիստոսի
Քրիստոսի երկնային զինուորները`
կեանքին մէջ մեր եկեղեցւոյ, ազգին ու հայրենիքին:
Անոնք իրենց բարեխօսական պաշտօնով պիտի դառնան
լուացողները մեր
մեր մեղքերուն, քաւիչները
քաւիչները մեր յանցանքներուն, եւ
հայը Աստուծոյ ու զԱստուած հայուն զօդող օղակներ:
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2) 2015 տարին` 8585-ամեակ Դպրեվանքի:
Դպրեվանքը այն երկնային դպրոցն
դպրոցն է, որուն ուսուցիչը`
Սուրբ Հոգին է: Հո´
Հո´ն է որ Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ
տեղի կ'ունենայ հոգեմտաւոր
հոգեմտաւոր պատրաստութիւնը այն աշաաշակերտներուն,
կերտներուն, որոնք հետագային պիտի դառնան վկանե´
վկանե´րը
Քրիստոսի,
Քրիստոսի, տարածիչնե´
տարածիչնե´րը Քրիստոսի փրկութեան ԱւետարաԱւետարանին, քարոզիչնե´
քարոզիչնե´րը Քրիստոսի սիրոյն,
սիրոյն, բացայայտիչները
բացայայտիչները ՔրիսՔրիստոսի կամքին:
Եզրաս քահանային հովուատո´
հովուատո´ւնն է Դպրեվանքը,
Դպրեվանքը, ուր կը
պատրաստուին ճշմարտութեան քարոզի´
քարոզի´չ հովիւներ, Աստուծոյ
առաջնորդութեան վստահո´
վստահո´ղ եւ ուրիշներն ալ այդ վստահուվստահութեան հրաւիրո´
հրաւիրո´ղ հովիւներ:
Կենաց սեղա´
սեղա´ն է Դպրեվանքը, ուր կենաց Հացը կը մատամատակարարուի աշակերտներուն, եւ ուր կենաց Հացի մատակարա
մատակարարարիչներ կը պատրաստուին:
Հաւատքի արգա´
արգա´նդ է Դպրեվանքը, ուրկէ հաւատքի տատարածիչ նուիրեալ առաքեալներ կը ծնին:
Սելովամի բժշկարար աւազա´
աւազա´ն է Դպրեվանքը, ուր աշաաշակերտները կը սնանին ու կը հզօրանան հոգեւոր արժէքներով,
որպէսզի հետագային դառնան հոգեւոր բժիշկներ` Յիսուսի սիսիրոյն ու խօսքերուն դեղահատերով բուժելու
բուժելու վիրաւոր սիրտերն
ու տրտմած հոգիները:
Քորեբի Ժա´
Ժա´յռն է Դպրեվանքը, ուրկէ բղխող
բղխող կենարար
կենարար ջուջուրով կը մաքրուին ու կը սրբուին Դպրեվանքի աշակերտները,
որպէսզի հետագային կարենան իրենց հօտի անդամները
անդամները անանսայթաք կերպով առաջնորդել դէպի Քորեբի Ժայռը` Քրիստոսը,
Քրիստոսը,
անո´
անո´ր մէջ գտնելու իրենց մաքրութիւնն ու սրբութիւանո´վ եւ անո´
սրբութիւնը:
Մեր հաւատքի հօր` Սուրբ
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի
Լուսաւորիչի հաւատքի
կանթե´
կանթե´ղն է Դպրեվանքը, ուր այդ մշտավառ
մշտավառ կանթեղէն պլպլապլպլացող հաւատքի լոյսով կը լեցուին դպրեվանեցիները որպէսզի
հետագային կարենան դառնալ ջահակիրները այդ հաւատքին:
հաւատքին:
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Մեր ինքնութեան պահպանիչ` Սուրբ
Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի
դպրատո´
դպրատո´ւնն է Դպրեվանքը, ուր դպրեվանեցիները կը կազմակազմաւորուին Սուրբ
Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի երկնաձիր ա.
ա.բ.գ.-մով, որորպէսզի հետագային կարենան դառնալ անվթար պահա
պահապանները
պանները
Մեսրոպեան Ոսկեղի
Ոսկեղինիկին:
Մեր թարգմանիչ վարդապետներ
վարդապետներուն
ներուն ուխտատեղի´
ուխտատեղի´ն է
Դպրեվանքը, ուր դպրեվանեցիները կը պատրաստուին թարգ
թարգարգմանիչ վարդապետներուն շունչով, որպէսզի հետագային դառդառնան յանձնառու մշակները թարգմանչաց ոգեղէն արժէքներուն:
Վարդանանց ու Ղեւոնդեանց բանակատեղին
բանակատեղին է ԴպրեվանԴպրեվանքը, ուր դպրեվանեցիները Քաջն Վարդան Զօրավարէն
Զօրավարէն ու ՂեՂեւոնդ Երէցէն կը սորվին զոհողութիւններ յանձն առնել Աստուծոյ
համար, եւ մեր եկեղեցւոյ, ազգին ու հայրենիքին համար:
3) 2015 տարին` 7575-ամեակ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ԿաթողիԿաթողիկոսութեան Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր
Մայր Տաճարի:
Եթէ երբեք, ինչպէս յաճախ կ'ըսուի, Դպրեվանքը սիրտն է
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, ապա մայր տաճարը`
կեա´
կեա´նքն է այդ սրտին, սէ´
սէ´րն է այդ սրտին, աւի´
աւի´շն է այդ սրտին,
հո´
հո´ւրն է այդ սրտին, զա´
զա´րկն ու զարթօ´
զարթօ´նքն է այդ սրտին, լո´
լո´յսն
ու յո´
յո´յսն է այդ սրտին, շո´
շո´ւնչն ու հոգի´
հոգի´ն է այդ սրտին:
Հին Կտակարանէն
Կտակարանէն գիտենք, որ տաճար կառուցելու ԱստուԱստուծոյ հիմնական նպատակն էր` այդ տաճարին միջոցաւ իր ժողոժողովուրդին մէջ բնակիլ: Տաճարին
Տաճարին Սրբութիւն Սրբութեանց կոչուած
բաժինին մէջ դրուած էր Ուխտի տապանակը, որ Աստուծոյ
բնակութեան ամենասուրբ տեղը կը նկատուէր: Ուխտի ՏապաՏապանակը երաշխիքն
երաշխիքն ու գրաւականն էր Իսրայէլի ժողովուրդին
յաղթանակներուն ու յաջողութիւններուն: Իսրայէլի ժողովուրդը
առանց Ուխտի
Ուխտի Տապանակին` ճամբայ չէ´
չէ´ր ելլեր, այլապէս` կը
չէ´ր ձեռնարկեր, այլապէս` պարտումոլորէր.
մոլորէր. պատերազմի չէ´
պարտութիւն կը կրէր:
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ուխտի ՏապաՏապանակը այս տաճա´
տաճա´րն է, որուն մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը կը
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հանգչի:
հանգչի: Առանց այս Ուխտի Տապանակին, այլ խօսքով` ԱստուԱստուծոյ առաջնորդութեան, Հայրապետական այս Սուրբ Աթոռը չի
նախաձեռներ ո´
ո´չ մէկ աշխատանքի, որովհետեւ մեր Սուրբ
Աթոռին միջոցաւ իրագործուած եւ իրագործուելիք
իրագործուելիք ամէն
յաջողութիւն պայմանաւորուած է մեր այս Ուխտի Տապանակին
եւ անոր Բնակիչին հանդէպ մեր ունեցած հաւատարմութենէն:
Արդ, Մեծի Տանն
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան այս Տաճա
Տաճաաճարը`
րը` Աստուծոյ ներկայութեան թանձրացո´
թանձրացո´ւմն է, Քրիստոսի
շօշափելի ներկայութի´
ներկայութի´ւնն է, Սուրբ Հոգիին
Հոգիին աղբերատեղի´
աղբերատեղի´ն է:
Մեր տաճարը Աստուծոյ
Աստուծոյ եւ աստուածասէրներուն տո´
տո´ւնն
է, զոր պէտք է մաքուր պահել:
Աստուծոյ
Աստուծոյ սի´
սի´րտն է, որուն մէջ իւրաքանչիւր անձ իր
յատուկ տեղը ունի:
Սուրբերուն ու սրբուիլ ուզողներուն բնակարա´
բնակարա´նն է,
է, որուն
դռները բաց են միշտ մեր զաւակներուն դիմաց:
դիմաց:
Երկինքին բե´
Քրիստո´սը հոգեւոր
բե´մն է երկրի վրայ,
վրայ, ուրկէ Քրիստո´
սպասաւորներուն ճամբով կը պատգամէ մեր ժողովուրդին:
Զօրաց
Զօրաց Տիրոջ զօրանո´
զօրանո´ցն է,
է, ուր կը յաճախեն հաւատքի
վահանով սպառազինուած զինուորները Քրիստոսի:
Կենաց Ծա´
Ծա´ռ է,
է, որուն թեւերուն վրայ Զակքէոսներ կրնան
բարձրանալ,
բարձրանալ, տեսնելու համար Քրիստոսը:
Արքայութեան դո´
դո´ւռն է այս սրբալոյս տաճարը, երկրի վրայ
բացուած, երկրաւորներս երկինք հրաւիրող:
Աստուծոյ Գառնուկին` Յիսուս Քրիստոսի աշխարհակեաշխարհակեցոյց զոհասեղա´
զոհասեղա´նն է, իր իսկ արիւնով սրբագործուած ու հասհաստատուած:
Մեր ազգի զաւակներուն
զաւակներուն հոգեւոր
հոգեւոր ծննդավա´
ծննդավա´յրն է այս
Տաճարը: Այս
Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի դառնայ հոգեւոր
ծնողը մեր ազգի զաւակներուն, եւ պաշտպանը մեր ազգային
ինքնութեան` աշխարհի այլասերող
այլասերող հոսանքներուն դիմաց:
Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի Քրիստոսի նայի, եւ
Քրիստոսի նայիլ սորվեցնէ, որպէսզի
որպէսզի Քրիստոսի հետեւի
հետեւի եւ
Քրիստոսի հետեւիլ սորվեցնէ մեր ժողովուրդի զաւակներուն:
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Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի Աստուծոյ բերանը
ըլլայ` ճշմարտութիւնը բարբառող եւ յայտարարող:
Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի հիմը դառնայ մեր
առաքելական
հաւատքի
եւ
Աստուածաշնչական
ճշմարտութիւններու
ճշմարտութիւններու պահպանութեան:
Այս տաճարը
տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի օգնութիւն կարկառող
Աստուծոյ ձե´
ձե´ռքը ըլլայ` օգնութեան կարիքը ունեցողներուն:
Այս տաճարը հիմնուեցաւ, որպէսզի Աստուծոյ ականջը
ըլլայ,
ըլլայ, լսելու ձայնը աղքատին, եւ ձայն չունեցողներուն:
Այս տաճարը հիմնուեցաւ,
հիմնուեցաւ, որպէսզի անոր բարերարին`
Սարգիս Գնաճեանի օրինակով խոնարհութեան, ծառայութեան
ու բարերարութեան մեծութիւնը յիշեցնէ մեր ժողովուրդին:
4) 2015 տարին` 2020-ամեակ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետի Կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման:
Վեհափառ Հայրապետին գործերը իրե
իրե´
րե´նք կը վկայեն ՎեՎեիրագործում-հափառին մասին: Նորին Սրբութեան գործերն ու իրագործում
ները բազմաթիւ ու բազմատեսակ են, որոնց մասին սակաւաթիւ
սակաւաթիւ
էջերու մէջ գրելը անկարելի է: Կ'
Կ'ուզեմ այստեղ
այստեղ հակիրճ կերպով
անդրադառնալ միայն հինգ ճշմարտութիւններու, որոնք
Վեհափառ Հայրապետին հոգեկան
հոգեկան մեծութիւնը եւ անձնուէր
ծառայութիւնը կը բացայայտեն.բացայայտեն.ա) Իբրեւ Հովուապետ, Վեհափառ
Վեհափառ Հայրապետը յաճախակի
առիթներով հովուապետական այցելութիւն տուաւ Աստուծոյ
կողմէ Իրեն
Իրեն վստահուած մեր ազգի բանաւոր
բանաւոր հօտին: Նորին
Սրբութիւնը Իր
Իր հովուապետական այցելութիւնները չկատարեց
պարզապէս հոգեւոր պարտականութիւն մը կատարած ըլլալու
համար: Իր հովուապետական այցելութեանց նպատակը
նպատակը ժողոժողովուրդին հետ ըլլալն էր, զանոնք լսելը, անոնց հետ երկխօսուերկխօսութեան եւ հաղորդակցութեան մէջ մտնելը, որպէսզի աւելի մօտէն
ճանչնայ իր ժողովուրդը, անոնց ցաւերը` դարձնէ
դարձնէ ի´
ի´ր ցաւերը,
անոնց մտահոգութիւնները` ի´
ի´ր մտահոգութիւնները, դառնադառնալով Աստուածահաճոյ Հովուապետը` Աստուածասէր
Աստուածասէր իր հօտին:
հօտին:
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բ) Վեհափառ Հայրապետը Հայ Եկեղեցին դուրս բերաւ իր
նեղ պարունակէն, իր ինքնափոփ իրավիճակէն եւ զայն համայն
աշխարհի ճանաչելի դարձուց Եկեղեցիներու
Եկեղեցիներու Համաշխարհային
Խորհուրդին միջոցաւ, որուն իմաստուն ղեկավարը եղաւ 14
տարիներ շարունակ: ՄիջՄիջ-եկեղեցական ու ՄիջՄիջ-կրօնական
երկխօսութեան ու գործակցութեան ճամբով, Վեհափառ
Հայրապետը նաեւ մեր ազգին դէմ գործուած ցեղասպանութիւնը
ճանաչելի դարձուց արտաքին աշխարհին: Վեհափառ
Վեհափառ
Հայրապետը հայ դատի մեծագոյն պաշտպանը
պաշտպանը եղաւ: Ան մեր
ժողովուրդին արդարապահանջ ձա´
ձա´յնը եղաւ,
եղաւ, ճշմարտութեան
ձա´
ձա´յնը` միջազգային բեմերու վրայ:
գ) Արտաքին հանգստաւէտ պայմաններու ստեղծումը
անհրաժեշտ էր, որպէսզի միաբանները առաց
առաց կենցաղային
դժուարութեանց կարենային նուիրուիլ իրենց հոգեմտաւոր
կեանքի զարգացման: Այս ծիրէն ներս Վեհափառը կարեւոր
իրագործումներ կատարեց: Հայ մարդը, բայց մանաւանդ հայ
եկեղեցականը պէտք չէ´
չէ´ հեռու մնայ գիրքէն: Վեհափառ
Հայրապետը
Հայրապետը ընձեռելի դարձուց մեզի համար այն` ինչ որ կրնայ
մեզ մօտեցնել գիրքին, եւ
եւ այն` ինչ որ մեր մէջ կրնայ սէր ու
հետաքրքրութիւն արթնցնել գիրքին հանդէպ: Վեհափառ
Հայրապետը նաեւ ուսման ղրկեց
ղրկեց ուսումնատենջ միաբանները,
որովհետեւ Նորին Սրբութիւնը քաջ գիտէ, թէ հայ եկեղեցականը
լաւ նկարագիրի տէր մարդ ըլլալու կողքին պէտք
պէտք է ըլլայ նաեւ
գիտութեա´
գիտութեա´ն մարդ:
դ) Նորին Սրբութիւնը հիմնական նորոգութեան ու բարեբարեզարդումի ենթարկեց Կաթողիկոսարանը, Պիքֆայայի Սուրբ
Աստուածածին վանքը ու Դպրեվանքը, ինչպէս նաեւ ձեռնարկեց
անոնց յարակից այլ կառոյցներու
կառոյցներու շինարարական գործին: ՇիՇինարարական իմաստով, Կաթողիկոսարանն ու Դպրեվանքը
Դպրեվանքը
ապրեցան իրենց փառքի´
փառքի´ ու շքեղութեա´
շքեղութեա´ն օրերը. եւ պատմուպատմութիւնը արդարօրէն Վեհափառ Հայրապետին անունին կողքին,
բազմաթիւ այլ տիտղոսներու կողքին պիտի դնէ նաեւ` ՇինաՇինարար տիտղոսը:
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ե) Վեհափառը եղաւ նաեւ հայ մշակոյթը նորանոր նուանուաճումներով ծաղկեցնող Կաթողիկոս: Ոչ միայն Ինք գիրք գրեց ու
տպեց, այլ Իր քաջալերանքով Կաթողիկոսարանի տպարանէն
նաեւ բազմաթիւ հատորներ լոյս տեսան: Ան հրատարակչական
հիմնադրամներ հաստատեց, մեկենասներ գտաւ, գիրքի ցուցացուցահանդէսներ կազմակերպեց, որպէսզի տարածուի հայ գիրքը: Ու
տակաւին,
տակաւին, հայ լեզուի պաշտպանութեան
պաշտպանութեան ջատագովը կը հանդիհանդիսանայ ան:
Վեհափառ Տէր,
Ձերդ Սրբութեան Կաթողիկոսական
Կաթողիկոսական Ընտրութեան եւ ՕծՕծման 2020-ամեակին առիթով, ժողովուրդին եւ միաբան եղբայրեղբայրներուս անունով, սրտագինս կ'աղօթենք ու կը մաղթենք, որ
Ձերդ Սրբութեան գահակալութեան գալիք բոլոր տարիները
բազմաբեղուն,
բազմաբեղուն, արգասալից եւ յարաճուն վերելքի տարիներ
ըլլան:
Կ'աղօթենք ու կը մաղթենք, որ Ձերդ Սրբութեան հովուահովուապետական գաւազանը Ուխտի Տապանակին մէջ դրուած ԱհաԱհարոն քահանայապետին ծաղկած գաւազանին նման ծաղկի´
ծաղկի´
առաւել եւս, որպէսզի Ձեր միջոցաւ ու Ձեր գահակալութեան
շրջանին
շրջանին ծաղկի մեր եկեղեցւո´
եկեղեցւո´յ կեանքը, մեր հայրենիքի´
հայրենիքի´
կեանքը, եւ կեա´
կեա´նքը մեր ազգի բոլոր զաւակներուն:
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Հարցումներ Աղօթքի մասին
1) Ի՞նչ է աղօթքը:
ա) Երբ աշակերտները Յիսուսէն խնդրեցին որ աղօթել
սորվեցնէ իրենց, առաջին երկու բառերը որ Յիսուս գործածեց
«Հայր մեր...»
մեր...» բառերն էին: Իր այս բառերով, Տէրը ուզեց ցոյց տալ
մեզի, թէ աղօթելը` մեր երկնաւոր Հօրը հետ խօսիլ կը նշանակէ:
Հետեւաբար, աղօթելը` լոկ մեր Արարիչին ու Աստուծոյն հետ
խօսիլը չէ, այլ` մեր Հօրը հետ խօսիլը: Քրիստոս «Հայր մեր...»
մեր...»
բառերով, ուզեց սորվեցնել մեզի, թէ երբ կ'աղօթենք` մեր Հօրը
ներկայութեան մէջ է որ կը կանգնինք, մեր Հօրը հետ է որ կը
խօսինք, եւ թէ` Աստուած մեր Հայրն է, մեր քաղցր ու գթառատ
Հայրը: Յիսուս խաչին վրայ չմեռաւ, պարզապէս որպէսզի մեզ
Աստուծոյ դատաստանէն ու դժոխքէն ազատէ, այլ` որպէսզի
Աստուած դառնայ մեր Հայրը, եւ մենք` իր զաւակները: Յիսուս
խաչին վրայ մեռաւ, որպէսզի Աստուծոյ եւ մեր յարաբերութիւնը
լոկ Արարիչի ու արարածի յարաբերութիւն չըլլայ, այլ` հայր եւ
որդիի սիրալիր յարաբերութիւն:
բ) Աղօթքի պահը, Աստուծոյ հետ սիրազեղ ժամանակ անանցընելու պահ մըն է: Աղօթքի պահը,
պահը, Աստուծոյ սիրովը լեցուելու
եւ մեր սէրը անոր հանդէպ արտայայտելու պահ մըն է: Ինչպէս
մէկը իր սիրած անձին հետ կը սիրէ ժամանակ անցնել, նոյնպէս
ալ, անոնք որոնք կը սիրեն զԱստուած` պէտք է նաեւ սիրեն
անոր հետ ժամանակ անցնել: Շատեր կան որոնք կ'ըսեն ու կը
յայտարարեն
յայտարարեն թէ կը սիրեն զԱստուած, բայց երբ հարց կու տանք
անոնց եթէ երբեք աղօթքով ժամանակ կ'անցնեն Աստուծոյ հետ,
անմիջապէս կ'ըսեն. «Կարեւոր չէ աղօթենք: Կարեւորը կեանքը
ապրիլն է: Աստուած գիտէ որ մենք զինք կը սիրենք»:
սիրենք»: ՃշմարՃշմարտութեան խորթ եւ սո´
սո´ւտ խօսք մըն է ասիկա: Աղօթքէն
Աղօթքէն խուսախուսափելու համար ներկայացուած անընդունելի պատրուա´
պատրուա´կ է ասիասիկա: Եթէ աղօթելը կարեւոր չէ` հապա ի՞նչ բանը կարեւոր է: Իսկ
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անոնք որոնք կ'ըսեն` «կարեւորը կեանքը ապրիլն է»,
է», հարց կու
տամ անոնց` ո՞ր կեանքը ապրիլը: Քրիստոնէակա՞ն կեանքը:
Բայց ո՞վ կրնայ քրիստոնէական
քրիստոնէական կեանքը ապրիլ առանց աղօաղօթական կեանք ապրելու: Աղօթքի միջոցաւ չէ՞ որ Աստուծմէ
զօրութիւն ու շնորհք կը ստանանք քրիստոնէական կեանք
ապրիլ կարենալու համար: Պօղոս առաքեալ կը խօսի աղօթքով
Աստուծոյ շնորհքի աթոռին մօտենալու մասին, որպէսզի ԱսԱստուծմէ ողորմութիւն գտնենք
գտնենք եւ շնորհք ստանանք, եւ անոնցմով
զօրացած` կարենանք ապրիլ հաւատքի կեանք մը (Եբրայեցիս
4.16): Իսկ անոնք որոնք կ'ըսեն` «Աստուած գիտէ որ մենք զինք
կը սիրենք»,
սիրենք», հարց կու տամ անոնց` իսկապէ՞ս կը սիրէք
զԱստուած: Ի՞նչպէս կրնաք փաստել թէ կը սիրէք զԱստուած,
երբ աղօթքով
աղօթքով չէք խօսիր անոր հետ: Աղօթելը` Աստուծոյ հետ
խօսիլ է: Եթէ կը սիրէք զԱստուած` աղօթքով անոր հետ խօսիլ
ալ պէտք է սիրէք: Եթէ հարազատ մը կամ բարեկամ մը մեզի
հետ չի խօսիր, կրնա՞նք ըսել որ մեզ կը սիրէ: Ո´
Ո´չ: Իսկ եթէ մենք
Աստուծոյ հարազատ զաւակներն ենք եւ մեր ու իր միջեւ
բարեկամութիւն կայ, կրնա՞նք ըսել որ զինք կը սիրենք, եթէ
երբեք աղօթքի միջոցաւ հետը չենք խօսիր: Դարձեալ ոչ: Մենք
ի՞նչպէս կրնանք հաղորդ դառնալ Աստուծոյ սիրոյն, եթէ երբեք
Աստուծոյ սիրովը լեցուած աղօթք չենք մատուցեր: Ի՞նչպէս
կրնանք հաղորդ դառնալ երկնային սքանչելիքներուն, երբ այդ
սքանչելիքներուն պապակովը առլցուած աղօթք չենք բարձբարձրացներ Աստուծոյ:
գ) Աղօթքը լեզո´
լեզո´ւն է երկնքին ու անոր սուրբ Գահակալին:
Առանց այդ լեզուն գիտնալու՝ չենք կրնար Աստուծոյ հետ
հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ ըլլալ: Աղօթքը, մեր
երկնաւոր
երկնաւոր Հօրը թեւերուն տակ մտնել է: Աղօթքը, մեր հոգիին
հաղորդակցութիւնն է Սուրբ Հոգիին հետ: Աղօթքը, մեր սրտին
միացումն է Յիսուսի սրտին հետ:
դ) Աղօթքը արարածին երկխօսութիւնն է իր Արարիչին
հետ: Ահա թէ ինչու, հաւատացեալ մարդը պէտք է զգուշանայ
մենախօսութենէն աղօթքի
աղօթքի պահուն: Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ քովդ
մէկը գար եւ մէկ ժամ խօսէր եւ ապա ձգէր երթար, առանց առիթ
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տալու քեզի որ բառ մը ըսէիր: Աղօթքի պահուն, հաւատացեալ
մարդուն նպատակը պէտք է ըլլայ` Աստուծոյ ձայնն ու խօսքը
լսելը, եւ ո´
ո´չ թէ իր ձայնն ու խօսքը Աստուծոյ լսելի դարձնելը:
դարձնելը:
Աւելի կարեւոր է, որ մե´
մե´նք լսենք Աստուծոյ ձայնը քան ԱստԱստուած` մեր ձայնը, որովհետեւ Աստուած արդէն գիտէ թէ ի´
ի´նչ
պիտի խնդրենք ու ի´
ի´նչ պիտի ըսենք, մենք սակայն, չենք գիտեր
թէ Աստուած ի´
ի´նչ պիտի ըսէ կամ պատուիրէ: Ահա թէ ինչու,
յատուկ ճիգ պէտք է թափենք սրելու ու մարզելու մեր հոգիի
ականջները, որպէսզի կարենանք լսել Աստուծոյ ձայնը:
2) Ի՞նչ կրնանք ըսել անոնց մասին` որոնք կ'աղօթեն միայն
երբ նեղութեան կամ փորձութեան մէջ իյնան:
Յիսուս կ'ըսէ. «Արթուն մնացէք եւ աղօթեցէ´
աղօթեցէ´ք, որպէսզի
փորձութեան
փորձութեան մէջ չիյնաք»
չիյնաք» (Մատթէոս
(Մատթէոս 26.41): Համաձայն Տիրոջ
այս խօսքին, պէտք է աղօթել` որպէսզի փորձութեան մէջ
չիյնանք, եւ ո´
ո´չ թէ փորձութեան մէջ իյնալէ ետք: Անոնք որոնք
փորձութեան մէջ իյնալէ ետք կ'աղօթեն, կը նմանին այն
մարդուն` որ պատերազմի դաշտ երթալէ ե´
ե´տք միայն կը սկսի
զէնք ու փամփուշտ փնտռել:
Փորձութեանց
Փորձութեանց հանդիպիլը
հանդիպիլը անխուսափելի է, կարեւորը
սակայն, փորձութեանց
փորձութեանց հանդիպելէ ետք` անոնց մէջ չիյնալն է:
Հետեւաբար, պէտք է աղօթենք, ո´
ո´չ թէ որպէսզի փորձութեանց
չհանդիպինք,
չհանդիպինք, այլ որպէսզի փորձութեանց
փորձութեանց հանդիպելէ ետք՝
անոնց մէջ չիյնանք: Յիսուս չըսաւ` «աղօթեցէ´
աղօթեցէ´ք, որպէսզի
որպէսզի փորփորձութեան չհանդիպիք»,
աղօթեցէ´ք, որպէսզի փորձութեան
չհանդիպիք», այլ` «աղօթեցէ
«աղօթեցէ´

մէջ չիյնաք»:
չիյնաք»:

Այն մարդը որ միայն նեղութեան ատեն կ’
կ’աղօթէ, կը նմանի
այն անձին, որ իր ինքնաշարժի սնտուկին մէջ աւելորդ քարիւղ
ունի. երբ ինքնաշարժը ճամբան կանգ առնէ, միայն այն ատեն
այդ քարիւղին կը դիմէ: Միայն նեղութեան հանդիպելէ ետք
աղօթքի դիմող մարդը, կը նմանի այն անձին, որ միայն երբ ցաւ
ունենայ` դեղարան կ'երթայ, կամ միայն երբ հիւանդ ըլլայ`
հիւանդանոց կ'երթայ: Աստուած սակայն, սիրելիներ, դեղագործ
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չէ, ո´
ո´չ ալ երկինքը` դեղարան: Աստուած լոկ մարմիններու
բժիշկ չէ, ո´
ո´չ ալ երկինքը` հիւանդանոց:
Մենք պէտք չէ դիմենք Աստուծոյ, որովհետեւ բանի մը
կարիքը ունինք, այլ պէտք է դիմենք` որովհետեւ իր սիրոյն ու
գուրգուրանքին կարիքը ունինք: Ըսէ´
Ըսէ´ք ինծի, ի՞նչ պիտի
մտածէիք այն դրացիին մասին, որ միայն երբ բանի մը կարիքը
ունենար,
ունենար, ձեր դուռը թակէր: Նման դրացի մը` իսկական դրացի
պիտի սեպէի՞ք: Չէ՞ք ակնկալեր որ իրական դրացի եղողը,
ժամանակ առ ժամանակ ձեր քով գայ եւ ձեզի հետ սիրալիր,
անկեղծ ու մտերիմ ժամանակ անցնէ:
Աղօթքը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն պէտք
է ըլլայ: Հետեւաբար, մեզ աղօթքի մղողը` Աստուծոյ հանդէպ
մեր սէ´
սէ´րը պէտք է ըլլայ, եւ ո´
ո´չ թէ կարիքի մը մէջ ըլլալու գիգիտակցութիւնը:
3) Ի՞նչ պատճառներով մեր աղօթքները յաճախ կը մնան
անպատասխան:
ինչո´
1) Կարեւոր պատճառներէն մին թէ ինչո
´ւ մեր աղօթքները
երբեմն կը մնան անպատասխան, այն է` որ չենք ակնկալեր ու
չենք սպասեր պատասխան: Այն մարդը որ կ’
կ’աղօթէ բայց ԱսԱստուծմէ պատասխան չ’
չ’ակնկալեր, կը նմանի այն փոքրիկին, որ
տունի մը դուռին զանգակը կը զարնէ, բայց առանց սպասելու որ
տանտէրը դուռը բանայ՝ կը ձգէ ու կը քալէ: Աղօթքը` երկինքի
դուռը թակել է: Աղօթքով երկինքի
երկինքի դուռը թակող մարդը` պէտք է
պատասխան ակնկալէ: Աղօթող մարդը, պէտք է պատասխան
ստանալու ակնկալութեամբ ու հաւատքով աղօթէ: Հեղինակ մը
կ'ըսէ. «Եթէ դատարկ ու աղքատ ենք, ատիկա չի նշանակեր որ

Աստուծոյ
Աստուծոյ ձեռքը պարապ է, այլ կը նշանակէ թէ մե´
մե´ր ձեռքը բաց
չէ»:
չէ»: Աստուծոյ
Աստուծոյ մօտեցող մարդը` բա´
բա´ց ձեռքով պէտք է մօտենայ,
այլ խօսքով` պատասխան ստանալու ակնկալութեամբ:
2) Երբեմն մեր աղօթքները անպատասխան կը մնան մեր
գործած մեղքերուն պատճառով: Աստուած երբեմն չ'ուզեր
պատասխանել մեր աղօթքներուն, մեզ մեր գործած մեղքերուն
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ու սխալներուն գիտակցութեան
գիտակցութեան առաջնորդելու, որպէսզի խոսխոստովանինք զանոնք ու միանգամընդմիշտ հրաժարինք անոնցմէ:
Եթէ Աստուած պատասխանէ մեղքի մէջ ապրող մարդուն
աղօթքներուն, վստահ եղէք որ այդ մարդը երբեք պիտի չմտածէ
իր մեղքերէն հրաժարելու մասին, ընդհակառակը, պիտի
քաջալերուի անոնց մէջ մնալու:
3) Երբեմն Աստուած չի պատասխաներ մեր աղօթքին,
որովհետեւ իր կամքին կատարումը չէ որ կը խնդրենք կամ կը
հետապնդենք: Եթէ չենք աղօթեր մեր կեանքին մէջ Աստուծոյ
կամքին կատարումին համար, կը նշանակէ թէ բնաւ չենք
աղօթեր: Յաճախ կ'աղօթենք ու կը պնդենք որ Աստուած
Աստուած մե´
մե´ր
կամքը կատարէ: Աստուած սակայն չի պատասխաներ նման
աղօթքի, որովհետեւ իր նպատակը` ի´
ի´ր կամքը կատարելն է
մեր կեանքին մէջ եւ ո´
ո´չ թէ մեր կամքը: Այնքան ատեն որ չենք
սորված Աստուծոյ ըսել` «Տէ´
Տէ´ր, քու կամքդ թող ըլլայ»,
ըլլայ», Աստուած
երբեք պիտի չպատասխանէ մեր աղօթքին:
աղօթքին: Աստուած կ'ուզէ իր
պարա-կամքը` մեր կամքէն գերադասել սորվինք: Թէկուզ որոշ պարա
գայի մը մեր կամքը իր կամքին հետ նոյնը ըլլայ, դարձեալ, չի
պատասխաներ մեր աղօթքին, եթէ, «Տէ´
Տէ´ր, քու կամքդ թող ըլլայ»
ըլլայ»
ըսել չսորվինք:
4) Երբեմն կ'ուզէ պատասխանել մեր աղօթքին, բայց մենք
պատրաստ չենք ըլլար ստանալու մեր աղօթքին պատասխանը:
Օրինակ, եթէ կ'աղօթենք եւ փափաք կը յայտնենք Աստուծոյ
սուրբ կեանք մը ապրելու, իսկապէս պատրա՞ստ ենք սուրբ
փորձու-կեանք ապրելու, պատրա՞ստ ենք տոկալու մեզ սրբող փորձու
թեանց կրակներուն: Գիտե՞նք արդեօք թէ Աստուած ինչ փորձուփորձութիւններ ու նեղութիւններ թոյլ պիտի տայ մեր կեանքին մէջ,
որպէսզի մեզ սրբէ ու սուրբ դարձնէ: Կ'անդրադառնա՞նք թէ երբ
սուրբ կեանք ապրելու փափաք կը յայտնենք, պատերազմ է որ
կը յայտարարենք Սատանային ու անոր չար ոգիներուն դէմ:
Պատրա՞ստ ենք այդ պատերազմին: Զինուա՞ծ
Զինուա՞ծ ենք հաւատքի
վահանով: Պատրա՞ստ ենք Յիսուսի համար վէրք ստանալու,
բայց փոխարէնը` չվիրաւորելու: Պատրա՞ստ ենք համբերատահամբերատարութեամբ ու սիրով տանելու ամէն ձաղկանք ու ծաղրանք:
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5) Երբեմն Աստուած յատուկ բան մը կ'ունենայ իր մտքին
մէջ եւ կ'ուզէ ատիկա սորվեցնել մեզի,
մեզի, եւ այնքան ատեն որ չենք
սորված` չի պատասխաներ մեր աղօթքին: Ուստի, կարեւոր է
խնդրել Աստուծմէ, որ յայտնէ մեզի պատճառը, թէ ինչո՞ւ չի
պատասխաներ մեր աղօթքին:
6) Երբեմն Աստուած չի պատասխաներ մեր աղօթքներուն,
որովհետեւ անոնք իր կամքին հակառակ են: Ահա թէ ինչու
առաքեալը կ'ըսէ. «Երբ իր կամքին համաձայն բան մը խնդրենք`
կը լսէ մեզ»
մեզ» (Ա.Յովհաննէս
(Ա.Յովհաննէս 5.14): Աստուած կը պատասխանէ
միայն այն աղօթքներուն`
աղօթքներուն` որոնք իր կամքին համաձայն են:
Մենք շատ անգամ կ'աղօթենք
կ'աղօթենք եւ բան մը կը հայցենք, ամբողջ
սրտով համոզուած ըլլալով որ մեր խնդրածը իր կամքին
համաձայն է, բայց եւ այնպէս, կրնանք զարմանալ եթէ Տէրը ցոյց
տայ մեզի, թէ մեր խնդրածը իր կամքին համաձայն չէ: Զուր տեղ
չէ որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Սուրբ Հոգին օգնութեան կը

հասնի մեր տկարութեան. որովհետեւ մենք որ կ'աղօթենք` չենք
գիտեր թէ ի´
ի´նչպէս պէտք է աղօթել»
աղօթել» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 8.26):

7) Աստուած կը պատասխանէ միայն մեր այն աղօթքնեաղօթքներուն` որոնք մեր հոգիին օգուտ եւ իրեն` փառք կը բերեն: Եթէ
մեր աղօթքներուն մէջ Աստուծոյ փառքը չէ որ կը փնտռենք`
չսպասենք որ Աստուած պատասխանէ մեզի: Եթէ Աստուծմէ կը
խնդրենք այնպիսի բաներ,
բաներ, որոնք վնաս պիտի հասցնեն մեր
հոգիին, դարձեալ, չսպասենք որ Աստուած պատասխանէ մեզի:
8) Շատ յաճախ մեր աղօթքներուն պատասխանը չենք
ստանար, որովհետեւ ժամանակ չենք յատկացներ լսելու ԱսԱստուծոյ ձայնը: Աղօթքի աւարտին, «ամէ´
ամէ´ն» կ'ըսենք եւ ոտքի
կ'ելլենք ու մեր գործին կ'երթանք: Աստուած կ'ուզէ, որ աղօթքի
աւարտին լռենք ու լուռ կերպով մնանք իր ներկայութեան մէջ,
բանալով մեր հոգիի ականջները, որպէսզի լսենք թէ ի´
ի´նչ ըսելիք
ունի մեզի: Այնքան ատեն որ Տիրոջ ձայնը լսել չենք սորված
աղօթքի պահուն կամ անոր աւարտին` Տէրը երբեք պիտի
չպատասխանէ
չպատասխանէ մեր աղօթքին:
9) Երբեմն մեր աղօթքները անպատասխան կը մնան մեր
անհամբերութեան պատճառով: Մենք սովորաբար կ'ուզենք, որ
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Աստուած մեր աղօթքներուն շուտով պատասխանէ, բայց
Աստուած մեր աղօթքներուն շուտով պատասխանել չ'ուզեր, այլ
ճիշդ ժամանակին պատասխանել կ'ուզէ:
կ'ուզէ: Եւ անոր համար ալ,
Աստուած կ'ուզէ, որ համբերել ու սպասել սորվինք, իրեն
վստահիլ ու ապաւինիլ սորվինք: Եւ մանաւանդ, կ'ուզէ որ թոյլ
տանք, որ ի´
ի´նք ճշդէ աղօթքին պատասխանի ժամանակն ու
կերպը: Մեզի համար աղօթքի ուշացած կերպով տրուած պապատասխան մը` Աստուծոյ համար ամենէն
ամենէն յարմար ատենին
տրուած պատասխան մըն է:
10) Կրնանք մեր աղօթքին պատասխանը չստանալ, պարզ
այն պատճառով` որ չենք կատարեր Աստուծոյ պատուիրանպատուիրանները եւ ինչ որ հաճելի է իրեն: Յովհաննէս առաքեալը կ'ըսէ.

«Եթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, սիրելինե´
սիրելինե´ր, համարձակ
կերպով կրնանք
կրնանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ`
կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիրանները կը գործադրենք
եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրեն»
իրեն» (Ա.Յովհաննէս
(Ա.Յովհաննէս 3.21):

Համաձայն առաքեալին այս բառերուն, ինչ որ խնդրենք
Աստուծմէ` կը ստանանք, եթէ երբեք «իր պատուիրանները
պատուիրանները կը
գործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրեն»:
իրեն»: Այսօր
մեզմէ քանի՞ հոգիներ կրնան ըսել թէ իրենք Աստուծոյ
պատուիրանները կը գործադրեն. քանի՞ հոգիներ կրնան հասհաստատապէս ըսել թէ իրենք կը կատարեն ինչ որ հաճելի է
Աստուծոյ: (Յովհաննէս առաքեալին նշեալ համարին մասին
մասին
աւելի ընդարձակ կերպով խօսած եմ 77-րդ հարցումին տրուած
պատասխանին 44-րդ կէտին մէջ):
11) Կրնանք մեր աղօթքին պատասխանը չստանալ, եթէ
երբեք աղօթքի պահուն մեր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնենք
Աստուծոյ ձեռքին վրայ, փոխանակ կեդրոնացնելու Աստուծոյ
սրտին վրայ: Աղօթքի պահուն, Աստուած մեր մէջ առնելու
մասին պէտք է մտածենք եւ ո´
ո´չ թէ Աստուծմէ առնելու մասին:
Աղօթքի պահուն, Պարգեւաբաշխին պէտք է նայինք եւ ո´
ո´չ թէ
բաշխուած պարգեւներուն, առատօրէն Տուողին պէտք է նայինք
եւ ո´
ո´չ թէ տրուած առատութեան: Այնքան ատեն որ աղօթքի
պահուն, Աստուծոյ
Աստուծոյ ներկայութիւնը եւ սէրը չենք փնտռեր` ԱստԱստ23

ուած չի պատասխաներ կամ չ'ուզեր պատասխանել
պատասխանել մեր աղօթաղօթքին, որպէսզի մեզ հրաւիրէ այն գիտակցութեան` որ աղօթքին
նպատակը` իր ներկայութիւնը փնտռելն է եւ իր ներկայուներկայութեամբ համակուիլն է, եւ ո´
ո´չ թէ իրմէ բան մը ստանալը:
12)
12) Երբեմն մեր խնդրածը չենք ստանար, որովհետեւ մեր
անձնական հաճոյքին համար է որ կը խնդրենք, ինչպէս
Յակոբոս առաքեալ կ'ըսէ. «Ձեր ուզածը չէք ունենար, որովհետեւ

Աստուծմէ չէք խնդրեր. կամ` կը խնդրէք եւ Աստուած չի տար,
որովհետեւ գէշ նպատակով կը խնդրէք, ձեր հաճոյքներուն
հաճոյքներուն
ծառայեցնելու համար»
համար» (Յակոբոս
(Յակոբոս 4.24.2-3):

13) Թերահաւատութիւնը, կասկածամտութիւնը կամ երկերկմըտութիւնը կրնան պատճառ դառնալ, որ մեր աղօթքին
պատասխանը չստանանք: Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ,
թէ ով որ բան մը պիտի խնդրէ Աստուծմէ, «թող խնդրէ հաւատհաւատ-

քո´
քո´վ, առանց երկմտելու,
երկմտելու, որովհետեւ երկմիտ մարդը կը նմանի
ծովու ալիքներուն, որոնք հովերէն կը շարժին ու կը տարուբետարուբերին»:
րին»: Առաքեալը խօսքը շարունակելով կ'ըսէ. «Այնպիսին թող
չակնկալէ որ Տէրը կու տայ իր խնդրածը, որովհետեւ երկմիտ
մարդը իր բոլոր քայլերուն մէջ անհաստատ է»
է» (Յակոբոս
(Յակոբոս 1.61.6-8):

Պետրոս առաքեալ խնդրեց Յիսուսէն, որ արտօնէ իրեն քալելու
ջուրին վրայէն եւ Յիսուս արտօնեց: Երբ քալելու սկսաւ`
նշմարեց հովին սաստկութիւնը, եւ ատիկա պատճառ դարձաւ,
որ վախ ու կասկածամտութիւն յառաջ գան իր մէջ, որուն իբրեւ
հետեւանք` սկսաւ ընկղմիլ: Տիրոջ օգնութիւնը
օգնութիւնը խնդրեց եւ Տէրը
իսկոյն ձեռքը երկարելով բռնեց զայն եւ ըսաւ. «Թերահաւա´
Թերահաւա´տ,
ինչո՞ւ կասկածեցար»
կասկածեցար» (Մատթէոս
(Մատթէոս 2929-31): Այստեղ եւս, յստակ
կերպով ցոյց կը տրուի մեզի, թէ թերահաւատութիւնը արգելք է
որ մենք ստանանք մեր սրտի խնդրանքը:
14) Երբեմն Աստուած կը պատասխանէ մեր աղօթքին, բայց
քանի մեր ակնկալած պատասխանը չէ, բնականօրէն զայն
պատասխան չենք սեպեր:
15) Երբեմն ալ մեր աղօթքները կը մնան անպատասխան,
որովհետեւ անոնք լոկ բառերու կոյտ մըն են եւ անոնցմէ կը
բացակայի հաւատքի կրակը:
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4) Երբ մեր աղօթքին պատասխանը չենք ստանար, արդեօ՞ք
արդեօ՞ք
ատիկա կը նշանակէ թէ Տէրը չլսեց մեր աղօթքը:
Այս հարցումին պատասխանը արդէն տուած եղանք, երբ
վերեւ թուեցինք այն պատճառները` որոնց համար մեր աղօթքաղօթքները յաճախ կը մնան անպատասխան: Շատ կարեւոր է մեր
մտքին մէջ ունենալ հետեւեալ երեք բառերը` լսել, ընդունիլ,
պատասխանել:
պատասխանել: Աստուած իրեն մատուցուած ամէն աղօթք կը
լսէ, բայց լսուած ամէն աղօթք` չ'ընդունիր, իսկ ընդունուած
ամէն աղօթքի` շուտով չի պատասխաներ: Այլ բացատրութեամբ
մը, լսուած ամէն աղօթք` պայման չէ որ ընդունուած աղօթք
ըլլայ, եւ ընդունուած ամէն աղօթք` պայման չէ որ անմիջապէս
անմիջապէս
պատասխանուի:
Աստուած կրնայ ընդունիլ մեր աղօթքը, բայց պատասխապատասխանել անոր իր ատենին, այսինքն` յարմար ժամանակին: Իսկ
յարմար ժամանակը Տէրը ինք կը ճշդէ եւ ո´
ո´չ թէ մենք: Մէկը
կրնայ դիմում ներկայացնել գործի մը կամ համալսարանի մը եւ
կրնայ ընդունուիլ, բայց կրնայ
կրնայ անմիջապէս ներս չառնուիլ: Ե՞րբ
գործի կամ համալսարան կ'առնուի: Երբ յարմար ատենը գայ:
Ճիշդ նոյն ձեւով ալ, մեր աղօթքները կրնան լսուիլ եւ
ընդունուիլ, բայց կը պատասխանուին յարմար ատենին: Եթէ
մեր մէջ թերութիւններ կան, Տէրը չի կատարեր մեր սրտի
խնդրանքը, նախքան մեզ այդ թերութիւններէն ձերբազատելը:
Երբ ձերբազատինք մեր թերութիւններէն, Տէրը ինքն իրեն պիտի
ըսէ. «Հիմա´
Հիմա´ է յարմար ատենը որ պատասխանեմ իրենց
աղօթքին»:
աղօթքին»: Եթէ մէկը համբերել ու սպասել չի գիտեր, Աստուած
երբեք պիտի չպատասխանէ անոր աղօթքներուն, մինչեւ որ
անիկա սորվի համբերել ու սպասել: Իսկ երբ համբերել ու
սպասել սորվի, դարձեալ, Տէրը պիտի մտածէ. «Հիմա որ սորսոր-

վեցաւ համբերել ու սպասել, ալ ատե´
ատե´նն է որ պատասխանեմ իր
աղօթքներուն»:
աղօթքներուն»: Եւայլն:
Եւայլն:
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5) Օրական քանի՞ վայրկեան պէտք է աղօթել:
Մտածումներս ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.մէջ.ա) Սկսնակ աղօթողի մը համար մենք կրնանք ժամ ու
վայրկեան ճշդել, բայց մէկը որ հոգեւորապէս աճած է, իրեն
համար ժամ ու վայրկեան ճշդելը սխալ է: Ինչո՞ւ համար: Նորեկ
աղօթող անձ մը, եթէ չորոշէ աղօթքի յատուկ ժամ մը կամ պահ
մը եւ չյարգէ զանիկա, շուտով կը հրաժարի աղօթքէն,
աղօթքէն, բայց
հոգեւորապէս աճած անձ մը չի կրնար յատուկ ժամ դնել,
որովհետեւ ան ոեւէ վայրկեանին կրնայ Աստուծոյ Սուրբ
Հոգիին կողմէ ներշնչուիլ ու առաջնորդուիլ աղօթքի:
բ) Բացատրեցինք որ սկսնակ աղօթող մը պէտք է իրեն
համար աղօթքի յատուկ ժամ մը կամ պահ մը ճշդէ եւ
յարատեւօրէն
յարատեւօրէն յարգէ այդ պահը, որպէսզի Սուրբ Հոգին
աստիճանական կերպով գործէ ու ներգործէ անոր մէջ եւ սիրով
լեցնէ զայն Աստուծոյ հանդէպ: Աղօթքի պահը` Աստուծոյ
հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն պէտք է ըլլայ: Ընդունինք որ
աղօթքի քանի մը վայրկեաններ ճշդելը կամ յատկացնելը`
Աստուծոյ
Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն չէ: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ,
հաստատեցի որ նորեկ աղօթող անձը պէտք է յարգէ իր աղօթքի
վայրկեանները, որպէսզի Սուրբ Հոգին գործէ իր ներսիդին եւ
աստիճանական կերպով զայն ջերմ ու անկեղծ սիրով լեցնէ
Աստուծոյ հանդէպ եւ զայն ձերբազատէ աղօթքի յատուկ
յատուկ
վայրկեաններ ունենալու եւ անոնց կապուած մնալու «ստրկուստրկութենէն»:
թենէն»: Եթէ անձ մը տարիներով աղօթող մէկն է եւ տակաւին կը
շարունակէ նորեկ աղօթողի մը նման յատուկ եւ ճշդուած
վայրկեաններու ընթացքին միայն աղօթել, կը նշանակէ թէ
տակաւին խակ է իր հոգեւոր կեանքին մէջ, եւ
եւ Աստուծոյ ու իր
միջեւ սիրալիր յարաբերութիւն եւ անկեղծ հաղորդակցութիւն
չկայ: Աղօթքի պահը` սիրոյ պահ մը պէտք է ըլլայ: Ինչպէս երբ
մէկը իր սիրած անձին հետ ժամանակ անցնէ, երբեք վայրկեանվայրկեաններու մասին չի մտածեր, այլ խօսքով` վայրկեաններ չի ճշդեր,
ընդհակառակը, կը փորձէ
փորձէ անոր հետ որքան կարելի է երկար
ժամանակ անցնել, նոյնպէս ալ, եթէ մէկը կը սիրէ զԱստուած`
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երկար ժամանակ կ'անցնէ անոր հետ, եւ կը մերժէ քանի մը
վայրկեաններու ճշդումը:
գ) Շատ կարեւոր է որ աղօթող մը հարց տայ ինքն իրեն.
«Ի՞նչ է փնտռածս: Ինչպիսի՞ քրիստոնեայ մը կ'
ըլլալ»: Եթէ
կ'ուզեմ ըլլալ»:
արքայու-հաւատքի զօրավար մը ըլլալ կ'ուզենք, եթէ Աստուծոյ արքայու
սրբու-թեան մէջ արեգակի նման ճառագայթել կ'ուզենք, եւ եթէ սրբու
թեան կեանք ապրիլ կ'ուզենք, քանի մը վայրկեան աղօթելը
բաւարար չէ:
Տակաւին, եթէ մեղքին ու Սատանային դէմ յաղթող ըլլալ
կ'ուզենք, օրը
օրը 10 վայրկեան աղօթելը բաւարար չէ, ո´
ո´չ ալ օրը
կէս ժամ աղօթելը: Հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ որքան երկար
ժամանակ անցնենք աղօթքով` այնքան շուտով ու դիւրութեամբ
պարտութեան կը մատնենք Սատանան: Երբ աղօթքով
աներեւոյթ Աստուծոյ ներկայութեան կը կանգնինք, աներեւոյթ
Չարը չի կրնար մեր ներկայութեան կանգնիլ:
Եւ դեռ, եթէ մեր փնտռածը Աստուածճանաչողութիւնն է`
քանի մը վայրկեան կամ նոյնիսկ մէկ ժամ աղօթելը բաւարար չէ:
Մենք ի՞նչպէս կրնանք անձ մը լաւ ճանչնալ: Անձ մը կրնանք լաւ
ճանչնալ, եթէ ժամանակ անցնենք անոր հետ, եթէ անկեղծ
երկխօսութիւն
երկխօսութիւն ունենանք անոր հետ, եթէ մտերմանանք անոր:
Ահա ճիշդ նոյն ձեւով ալ, որքան երկար ժամանակ անցնենք
աղօթքով Աստուծոյ հետ` այնքան աւելի լաւ կրնանք ճանչնալ
զայն, ճանչնալ իր կամքը եւ իր գործելակերպը: Որքան
մտերմանանք Աստուծոյ հետ աղօթքով` այնքան աւելի խորունկ
կ'ըլլայ մեր ճանաչողութիւնը Աստուծոյ: Եւ որքան խորունկ
կերպով ճանչնանք զԱստուած` այնքան աւելի զայն կը սիրենք,
կը կապուինք ու կը վստահինք անոր: Անկարելի է որ մարդ
արարածը կարենայ սիրել զԱստուած ու վստահիլ անոր` եթէ
երբեք զայն չի ճանչնար: Եւ անկարելի է որ զայն ճանչնայ` եթէ
երբեք աղօթքով առատ ժամանակ չանցընէ անոր հետ:
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6) Հիմնուելով նախորդ հարցումին տրուած պատասխանին
պատասխանին
վրայ, կրնա՞նք ըսել,
ըսել, ուրեմն, թէ երկար աղօթելով կը սրբուինք,
կը սրբանանք, հաւատքի զօրավար կը դառնանք եւ ընդդէմ
Չարին յաղթող կը դառնանք:
Ես խօսեցայ
խօսեցայ երկար ժամանակ կամ բաւական ժամանակ
աղօթքի տրամադրելու մասին, բայց եթէ մեր մատուցած
աղօթքին մէջ հաւատքի կրա´
կրա´կ չկայ, Սուրբ Հոգիին ներկայուներկայութիւնն ու առաջնորդութիւնը չկայ,
չկայ, սէր ու սիրտ չկայ` բանով մը
չենք օգտուիր: Շատ կամ երկար աղօթելով չէ որ կ’
կ’աճինք ու կը
սրբուինք,
սրբուինք, այլ՝ սրտանց աղօթելով: Աղօթքի պահուն աւելի մեր
սիրտը պէտք է խօսի քան մեր բերանը,
բերանը, եւ որպէսզի ատիկա
ըլլայ,
ըլլայ, աղօթքի պահուն բառեր չփնտռենք, այլ աղօթքի հոգի´
հոգի´
խնդրենք Սուրբ Հոգիէն: Աղօթքով Աստուծոյ ներկայութեան
ներկայութեան մէջ
կենալն է որ մեզ յաղթող կը դարձնէ Չարին դէմ, եւ ո´
ո´չ թէ լոկ
աղօթքի մէջ ըլլալը: Շատ է թիւը աղօթքի այն պահերուն ուր
Աստուծոյ ներկայութիւնը չկայ:
7) Ոմանք կ'ըսեն. «Աղօթքի պահուն Յիսուսի արիւնով մենք

համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու,
մօտենալու,
նոյնիսկ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներ եւ
չխոստովանուած մեղքեր»:
մեղքեր»: Ճի՞շդ է այս հաստատումը:
Նախ ըսեմ, թէ անոնք որոնք այս խօսքը կ'ըսեն, հաւանահաւանաԵփեսացիս
ցիս
բար իբրեւ հիմ նկատի ունին Եբրայեցիս 4.16, 10.19, Եփեսա
3.12, եւ Ա.Յովհաննէս 3.193.19-22 համարները:
Ամէն բանէ առաջ պէտք է նկատի առնել, որ յիշեալ հահամարները եւ ամբողջ Նոր Կտակարանը, թէպէտ կը խօսին
համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտենալու կամ ԱսԱստուծոյ դիմելու մասին, բայց երբեք չեն խօսիր համարձակուհամարձակութեամբ Աստուծմէ պահանջելու կամ խնդրելու մասին: ՀաՀամարձակօրէն Աստուծոյ դիմելը ուրիշ բան է, համարձակօրէն
Աստուծմէ պահանջելը
պահանջելը կամ խնդրելը` ուրիշ բան: Այս մասին
հետագայ էջերուն մէջ աւելի մանրամասնօրէն պիտի խօսիմ:
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Մտածումներս ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.մէջ.1) Անկարելի է որ մարդ արարածը կարենայ համարձահամարձակութեամբ մօտենալ Աստուծոյ գահին եւ իր աղօթքը մատուցել,
մատուցել,
եթէ երբեք կ'ապրի մեղքի
մեղքի կեանք մը, եւ կամ, եթէ երբեք իր
կեանքին մէջ չխոստովանուած մեղքեր ունի: Եզրաս քահանան
քահանան
Աստուծոյ մատուցած իր աղօթքին մէջ կ'ըսէ. «Ահա մենք մեր

յանցանքովը քու առջեւդ ենք, թէպէտեւ այս պատճառով քու
առջեւդ համարձակ չենք կրնար կենալ»
կենալ» (Եզրաս
(Եզրաս 9.15): Եզրաս

յստակ կերպով կը բացայայտէ, թէ մեր գործած յանցանքները
յանցանքները
թոյլ չեն տար, որ մենք կարենանք համարձակութեամբ
համարձակութեամբ կանգնիլ
Աստուծոյ առջեւ: Մեղքը կը խլէ մեր սրտէն մեր համարձակուհամարձակութիւնը: Պօղոս առաքեալ կոչ կ'ուղղէ հաւատացեալներուն`
հաւատացեալներուն`
ըսելով. «Անկեղծ սրտով եւ վստահութեամբ լեցուն հաւատքով
հաւատքով

մօտենանք Աստուծոյ, մեր սիրտերը մաքրած`
մաքրած` խղճմտանքը
ծանրացնող յանցանքներէն...»
յանցանքներէն...» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 10.22): Առաքեալին

այս բառերը եւս ցոյց կու տան, որ վստահութեամբ
վստահութեամբ կրնան
մօտենալ Աստուծոյ միայն անոնք` որոնք իրենց սիրտերը
մաքրած են` «խղճմտանքը ծանրացնող յանցանքներէն
յանցանքներէն»:
երէն»: ՀետեՀետեւաբար, ճիշդ չի կրնար ըլլալ ըսել, թէ` «աղօթքի պահուն

Յիսուսի արիւնով համարձակութիւն ունինք Աստուծոյ գահին
մօտենալու, նոյնիսկ եթէ մեր կեանքին
կեանքին մէջ ունինք որոշ
յանցանքներ եւ չխոստովանուած մեղքեր
մեղքեր»:
քեր»: Յանցապարտ կեանք
ապրող ու չխոստովանուած մեղքեր
մեղքեր ունեցող
ունեցող մարդը` ո´
ո´ չ
համարձակութեամբ կրնայ մօտենալ Տիրոջ գահին եւ ո´
ո´չ ալ
վստահութեամբ: Յիսուսի արիւնը համարձակութեան ու
վստահութեան հոգիով չի լեցներ երբեք անձ մը` որուն կեանքը
յանցագործութեամբ յատկանշուած է, եւ որ կը մերժէ իր
մեղքերը խոստովանիլ: Յիսուսի արիւնը համարձակութիւն ու
վստահութիւն կը ներշնչէ միայն անոնց` որոնք սրբուած ու
մաքրուած են իրմով:
համարձակութիւն»: Խորքին մէջ,
2) Բայց ի՞նչ կը նշանակէ «համարձակութիւն»:
Նոր Կտակարանին մէջ «համարձակութիւն»
համարձակութիւն» ըսելով յաճախ
յաճախ
«վստահութիւն»
վստահութիւն» կը հասկցուի: Այսպէս, օրինակ, Եբրայեցիս
Եբրայեցիս 3.63.6ին մէջ առաքեալը կը խօսի մեր համարձակութիւնը մինչեւ վերջ
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հաստատ պահելու մասին:
համարձակումասին: Յստակ է, թէ` «մեր համարձակութիւնը մինչեւ վերջ հաստատ պահել»
պահել» բացատրութիւնը,
բացատրութիւնը, պարզապարզապէս կը նշանակէ` «մեր վստահութիւնը անխախտ պահել մինչեւ
վերջ»:
վերջ»: Նոր Աշխարհաբար Թարգմանութեան
Թարգմանութեան մէջ ալ ճիշդ այսայսպէս թարգմանուած է համարը: Յունարէն բնագիրին մէջ
«համարձակութիւն»
համարձակութիւն» բառին համար գործածուած է` «παρρησίανπαρρησίανբարրիսին»
բարրիսին» բառը, որ թէ´
թէ´ «վստա
«վստահութիւն
վստահութիւն»
հութիւն» եւ թէ´
թէ´ «համարձա
«համարձահամարձակութիւն»
կութիւն» կը նշանակէ: Յստակ է հետեւաբար, որ «համարձահամարձակութիւն»
կութիւն» եւ «վստահութիւն»
վստահութիւն» բառերը
բառերը զիրար կ'ամբողջացնեն ու
կը բացատրեն, եւ ուստի անոնք կրնան փոխն ի փոխ
գործածուիլ: Ինքնավստահ եղող մարդը` համարձակ կ'ըլլայ, եւ
համարձակ եղող մարդը` ինքնավստահ կ'ըլլայ: Պօղոս առաքառաքեալ եւս համարձակու
համարձակութիւնն
կութիւնն ու վստահութիւնը միասնաբար կը
յիշէ. «Եւ մենք, Քրիստոսի միացածներս,
միացածներս, համարձակօրէն (Յու
(ՅուՅունարէն` «παρρησίανπαρρησίαν-բարրիսին»)
բարրիսին») եւ ամենայն վստահութեամբ
(Յունարէն` «πεποιθήσει διαδια-բեբօիդէսի տիա»)
տիա») կը կանգնինք

Աստուծոյ ներկայութեան, քանի Քրիստոսի հաւատացինք»
հաւատացինք»

(Եփեսացիս 3.12): Տուեալ համարին մէջ Յունարէն` «παρρησίανπαρρησίανբարրիսին»
բարրիսին» բառը թարգմանուած
թարգմանուած է «համարձակութիւն
համարձակութիւն»
կութիւն»
իմաստով կամ բառով, բայց նոյն բառը զոր ունինք Եբրայեցիս
4.164.16-ին մէջ, որոշ թարգմանութիւններու մէջ թարգմանուած է
«վստահութիւն»
վստահութիւն» իմաստով:
3) Վերստին կու գանք «համարձակութիւն»
համարձակութիւն» բառին: Երբ
առաքեալները կը խօսին համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին
մօտենալու մասին (Եբրայեցիս 4.16, 10.1910.19-22: Եփեսացիս 3.12:
Ա.Յովհաննէս 3.193.19-22), ի՞նչ ըսել կ'ուզեն: Կամ ի՞նչ կը նշանակէ
համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտենալ: Արդեօք կը
նշանակէ մեր ուզա՞ծը պահանջել Աստուծմէ: Համարձակ
աղօթողը` իր ուզածը ըսո՞ղն է, իր ուզածը պահանջո՞ղն է:
Համարձակ աղօթողը` ալ Աստուծոյ կամքը չխնդրո՞ղն է, եւ իր
կամքը պարտադրո՞ղն է: Աստուածաշունչը բնաւ չ'ըսեր թէ
համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին մօտեցող մարդը, իր
ուզածը` պիտի ստանայ: Համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին
մօտենալուն նպատակը` մեր սրտին
սրտին ուզածը ստանալը չէ, այլ`
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Աստուծմէ ողորմութիւն գտնելը եւ շնորհք ստանալը: Կարդանք
հետեւեալ համարը զգուշութեամբ. «Համարձակօրէն (Յունարէն`
(Յունարէն`
«μετα παρρησίαςπαρρησίας-մեթա բարրիսիս»)
բարրիսիս») մօտենանք Աստուծոյ

շնորհքի աթոռին, ողորմութիւն գտնելու եւ շնորհք ստանալու
համար, որպէսզի անոնք մեզի օգնեն անհրաժեշտութեան
պարագային»
պարագային» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 4.16): Մենք պէ´
պէ´տք ունինք Աստուծոյ

ողորմութեան ու շնորհքին: Անոնք կ'օգնեն ու կը զօրացնեն մեզ
անհրաժեշտութեան պարագային: Երբ մեր փնտռածը Աստուծոյ
ողորմութիւնն է` միայն ա´
ա´յն ատեն կրնանք ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԵԱՄԲ դիմել
դիմել իրեն: Դարձեալ, երբ մեր խնդրածը Աստուծոյ
շնորհքին օգնականութիւնն է` միայն ա´
ա´յն ատեն կրնանք
ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԵԱՄԲ աղօթքի կանգնիլ: Եւ ինչո՞ւ: ՈրովհեՈրովհետեւ, երբ Աստուծոյ ողորմութիւնը կը խնդրենք` Աստուած
կ'ուրախանայ ու կը փառաւորուի: Կը փառաւորուի, որովհետեւ
երբ իր
իր ողորմութիւնը կը խնդրենք` իր ողորմածութիւնն է որ
յայտարարած կ'ըլլանք: Դարձեալ, երբ Աստուծոյ շնորհքը կը
Մինչ-հայցենք` Աստուած մեծարուած ու պատուըուած կը զգայ: Մինչ
դեռ երբ կը դիմենք Աստուծոյ` մեր սրտին ուզածը խնդրելու կամ
«պահանջելու»
պահանջելու» համար, Աստուած ո´
ո´չ կ'ուրախանայ,
կ'ուրախանայ, ո´
ո´չ կը
փառաւորուի, եւ ո´
ո´չ ալ մեծարուած ու պատուըուած կը զգայ:
Մեզմէ ո՞վ իր սրտին ուզածը խնդրելու համար, կրնայ ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԵԱՄԲ մօտենալու մասին խօսիլ: ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԵԱՄԲ մօտենալու մասին կրնանք խօսիլ միայն այն ատեն`
երբ մեր խնդրածը աստուածային բաներն են, այլ խօսքով` անոր
ողորմութիւնն ու շնորհքը:
4) Ճիշդ է որ Յովհաննէս առաքեալը կը հաստատէ, թէ` «ինչ
որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք»,
ստանանք», բայց խօսքը ո՞ր կամ ի՞նչ
խնդրանքներու մասին է: Եկէք պահ մը կարդանք ամբողջ
հատուածը.հատուածը.-

«Որդեակնե´
Որդեակնե´ր, մեր սէրը միայն խօսքով ու լեզուով
լեզուով թող
չըլլայ, այլ` գործով արտայայտուած ճշմարիտ սէր: Ահա
այսպէ´
այսպէ´ս կը գիտնանք` թէ ճշմարտութեան հետեւող կը մնանք:
Այսպէս նաեւ մեր սիրտերը վստահութիւն կ'ունենան Աստուծոյ
առջեւ կանգնելու: Նոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ
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մեղադրէ, չմոռնանք` որ Աստուած մեր
մեր խիղճէն աւելի մեծ է եւ
ամէն բան գիտէ: Իսկ եթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր, սիրեսիրելինե´
լինե´ր, համարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ
ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիրանպատուիրանները կը գործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է իրեն. եւ
իր պատուիրանը
պատուիրանը սա է, որ հաւատանք իր Որդիին` Յիսուս
Քրիստոսի, եւ սիրենք իրար, ինչպէս որ մեզի պատուիրեց»
պատուիրեց»
(Ա.Յովհաննէս 3.183.18-23):
Հատուածին մեկնութիւնը չէ որ պիտի կատարեմ, բայց
կարեւոր քանի մը նշումներ ձեր ուշադրութեան կը յանձնեմ.յանձնեմ.ա) 18 եւ 19 համարները ամենայն յստակութեամբ
յստակութեամբ մեզի
կ'ըսեն, թէ անոնք որոնք կը սիրեն իրենց նմանները եւ իրենց
սէրը գործնապէս կ'արտայայտեն, (ինչպէս նախորդող 16 եւ 17
համարները ցոյց կու տան), միայն անո´
անո´նք կրնան վստահուվստահութեամբ Աստուծոյ առջեւ կանգնիլ: Անգամ մը եւս կարդանք
համարները. «Մեր սէրը միայն խօսքով
խօսքով ու լեզուով թող չըլլայ,

այլ` գործով արտայայտուած ճշմարիտ սէր:... Այսպէս նաեւ
(այսինքն` մեր նմանները գործնապէս սիրելով) մեր սիրտերը
վստահութիւն կ'ունենան Աստուծոյ առջեւ կանգնելու»
կանգնելու»:
բ) 2020-րդ համարը կը հաստատէ, թէ «նոյնիսկ եթէ մեր
խիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ մեղադրէ,
մեղադրէ, չմոռնանք` որ Աստուած
մեր խիղճէն աւելի մեծ է եւ ամէն բան գիտէ»:
գիտէ»: Ուշադիր ըլլանք:
Առաքեալը այստեղ չ'ըսեր` «նոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ
յանցանքով մեզ մեղադրէ»,
մեղադրէ», կրնանք վստահութեամբ Աստուծոյ
առջեւ կանգնիլ: Խօսքը յանցանք ունենալով հանդերձ`
վստահութեամբ Աստուծոյ
Աստուծոյ առջեւ կանգնելու մասին չէ:
Առաքեալին նպատակն է, որ պարզապէս քաջալերէ ընթերցողը,
որ «նոյնիսկ եթէ մեր խիղճը ոեւէ յանցանքով մեզ մեղադրէ»,
մեղադրէ»,
պէտք չէ մոռնանք` «որ Աստուած մեր խիղճէն աւելի մեծ է եւ
ամէն բան գիտէ»:
գիտէ»: Ան կ'ուզէ որ հաւատացեալները յիշեն, թէ
գիտէ», այսինքն` գիտէ մարդկային մեր
Աստուած «ամէն բան գիտէ»,
տկար բնութեան մասին, գիտէ մեր հողեղէն կազմուածքի
խեղճութիւններուն մասին, գիտէ որ ենթակայ ենք յաճախ
գլորելու:
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գ) 2121-րդ համարն է, որ մեզի կ'ըսէ, թէ որո´
որո´նք կրնան
համարձակ կերպով դիմել Աստուծոյ. «Իսկ եթէ մեր խիղճը մեզ
մեզ

չի մեղադրեր, սիրելինե´
սիրելինե´ր, համարձակ կերպով կրնանք դիմել
Աստուծոյ...»:
Աստուծոյ...»: Նախորդ եւ այս համարին տարբերութիւնը յստակ

պէտք է ըլլայ ընթերցողին մտքին մէջ: 2020-րդ համարին մէջ,
առաքեալը կը խօսի` իրենց սիրտը կամ խիղճը յանցանքով
մեղադրուած զգացողներուն մասին, եւ կոչ կ'
կ'ուղղէ անոնց`
իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու Աստուծոյ մեծութեան,
սիրոյն ու գթութեան վրայ եւ ո´
ո´չ թէ իրենց գործած յանցանքյանցանքներուն վրայ, իսկ այս համարին մէջ, առաքեալը կը խօսի անոնց
մասին` որոնց սիրտը կամ խիղճը չի մեղադրեր զիրենք, եւ
որոնք կրնան համարձակ կերպով
կերպով դիմել Աստուծոյ: Եթէ այս
բացատրութիւնը յստակ ըլլայ մեր մտքին մէջ, ալ չենք կրնար
յոխորտալով ըսել, թէ` «աղօթքի պահուն Յիսուսի արիւնով մենք

համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու,
նոյնիսկ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներ եւ
չխոստովանուած մեղքեր»:
մեղքեր»: Առաքեալը, իրենց սիրտը յանցանյանցանքով ու մեղքով մեղադրուած չզգացողներուն համար է որ կ'ըսէ,
թէ անոնք կրնան վստահութեամբ եւ համարձակ կերպով դիմել
Աստուծոյ, եւ ո´
ո´չ թէ` իրենց սիրտը յանցանքով ու մեղքով
մեղադրուած զգացողներուն համար:
դ) 2222-րդ համարին մէջ, առաքեալը
առաքեալը կը հաստատէ, թէ` «ինչ

որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք, որովհետեւ իր պատուիպատուիրանները կը գործադրենք եւ կը կատարենք ինչ որ հաճելի է
իրեն»:
իրեն»: Կարեւոր է նկատի առնել, որ այս խօսքը նախորդ խօսքին
շարունակութիւնն ու ամբողջացումն է: Նախորդ համարին մէջ,
առաքեալը հաստատեց,
հաստատեց, որ «եթէ մեր խիղճը մեզ չի մեղադրեր,
համարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ»,
Աստուծոյ», եւ այն ատեն
միայն, «ինչ
ստանանք»: Տուեալ
«ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք»:
համարով, առաւել եւս յստակ դարձաւ, որ համարձակ կերպով
Աստուծոյ դիմողները անոնք են` որոնց սիրտն ու խիղճը զիրենք
զիրենք
չի մեղադրեր յանցանքով: Եւ ճիշդ այս մարդիկն են, որ ինչ որ ալ
խնդրեն Աստուծմէ` կը ստանան:
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Կարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել, որ առաքեալը կը խօսի
համարձակութեամբ Աստուծոյ դիմելու մասին եւ ո´
ո´չ թէ հահամարձակութեամբ
մարձակութեամբ Աստուծմէ պահանջելու մասին: ՀամարձաՀամարձակութեամբ Աստուծոյ
Աստուծոյ դիմելը` ուրիշ բան է, համարձակութեամբ
Աստուծմէ պահանջելը` ուրիշ բան: Դարձեալ կարդանք առաքառաքեալին բառերը. «Համարձակ կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ,
եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք»:
ստանանք»: Առաքեալին բառերը
յստակ են. ան կը խօսի համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին
գահին
մօտենալու մասին, բայց չի խօսիր համարձակութեամբ
խնդրելու կամ պահանջելու մասին:
Անոնք որոնք կ'ըսեն, թէ համարձակութեամբ կրնան պապահանջել Աստուծմէ,
Աստուծմէ, թող ըսեն կամ պատասխանեն ինծի.ինծի.- Ի՞նչն է
այն բանը որ կրնաք համարձակութեամբ պահանջել Աստուծմէ:
Մեղքերու ու յանցանքներու
յանցանքներու քաւութի՞ւն. ասիկա համարձակու
համարձակուկութեամբ պահանջուելիք բան մը չէ, այլ` արցունքով
արցունքով խնդրուելիք
բան մը: Շնորհք ու պարգե՞ւ կրնաք համարձակութեամբ
համարձակութեամբ պապահանջել: Շնորհքն ու պարգեւը համարձակութեամբ
համարձակութեամբ պահանջուեպահանջուելիք բանե՞ր են: Տրամաբանակա՞ն բան է պարգեւ պահանջել
անձէ մը,
մը, եւ այն ալ` համարձակութեամբ: Աստուծոյ ողորմուողորմութի՞ւնը կրնաք համարձակութեամբ պահանջել:
պահանջել: ՀամարձակուՀամարձակութեամբ պահանջուած ողորմութիւնը` կը դադրի ողորմութիւն
ըլլալէ: Աստուած իր շնորհքն ու ողորմութիւնը կու տայ անոնց`
որոնք համարձակութեամբ կը մօտենան «Աստուծոյ շնորհքի
շնորհքի
աթոռին»
աթոռին» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 4.16), եւ ո´
ո´չ թէ անոնց` որոնք համարձահամարձակութեամբ կը պահանջեն Աստուծոյ շնորհքն ու ողորմութիւնը:
Փրկութի՞ւն կրնաք պահանջել
պահանջել համարձակութեամբ: ՓրկութիւՓրկութիւնը Յիսուսի արիւնով շնորհուած պարգեւ մըն է: Ո՞վ կրնայ նման
պարգեւ մը համարձակութեամբ պահանջել:
պահանջել: Չկա´
Չկա´յ բան մը որ
կրնաք կամ իրաւունք ունիք համարձակութեամբ պահանջել:
Ամէն ինչ ու ամէն բան Աստուծոյ պարգեւն է: Ամէն ինչ ու ամէն
բան Աստուծոյ ողորմութեան արտայայտութիւնն է: Իսկ ինչ որ
Աստուծոյ պարգեւն է եւ Աստուծոյ ողորմութեան արտայայարտայայտութիւնն է` չե´
չե´նք կրնար պահանջել, ո´
ո´չ համարձակութեամբ
համարձակութեամբ
34

եւ ո´
ո´չ ալ առանց համարձակութեան, այլ միայն կրնանք խնդրել
զանոնք:
զանոնք:
Անգամ մը եւս յիշենք առաքեալին բառերը. «Համարձակ

կերպով կրնանք դիմել Աստուծոյ, եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ`
կը ստանանք»:
ստանանք»:

Սուրբ Գրոց մեկնութեան ծանօթ ոեւէ անձ, գիտէ որ այսայստեղ խօսքը սովորական, այլ խօսքով` նիւթական կամ երկրային
խնդրանքներու մասին չէ, այլ` Աստուծոյ պատուիրանները
կարենալ կատարելու խնդրանքին մասին է, Աստուծոյ հաճելի
եղածը կատարելու խնդրանքին մասին է: Եւ ասիկա յստակ կը
դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք համարը իր ամբողջուամբողջութեանը մէջ. «Եւ ինչ որ ալ խնդրենք իրմէ` կը ստանանք,

որովհետեւ իր պատուիրանները կը գործադրենք եւ կը
կատարենք ինչ որ հաճելի է իրեն»:
իրեն»: Իր այս բառերով, Յովհաննէս

առաքեալը լռելեայն կերպով կարծէք հետեւեալն է որ ըսել
կ'ուզէ. «Եթէ երբեք մեր նպատակը
նպատակը Աստուծոյ պատուիրանները

գործադրելն է, կրնանք համարձակօրէն դիմել Աստուծոյ եւ
խնդրել որ օգնէ մեզի գործադրելու իր պատուիրանները, եւ ան
պիտի կատարէ մեր սրտին խնդրանքը: Դարձեալ, եթէ մեր
նպատակը Աստուծոյ հաճելին կատարելն է, միայն ա´
ա´յն ատեն
կրնանք համարձակօրէն դիմել
դիմել իրեն, վստահ ըլլալով որ պիտի
օգնէ մեզի կատարելու իրեն հաճելի եղածը»:
եղածը»: Իսկ թէ ի՞նչ է

Աստուծոյ հիմնական պատուիրանը եւ ի՞նչ է այն բանը որ
հաճելի է իրեն, եւ որ պէտք է կատարենք, յաջորդ համարը կը
պարզէ. «Իր պատուիրանը սա է, որ հաւատանք իր Որդիին`
Յիսուս Քրիստոսի,
Քրիստոսի, եւ սիրենք իրար (իրեն համար հաճելին),
ինչպէս որ մեզի պատուիրեց»
պատուիրեց» (Ա.Յովհաննէս
(Ա.Յովհաննէս 3.23): Ուրեմն,
խորքին մէջ, Յովհաննէս առաքեալը այստեղ կը խօսի
հիմնական այն երկու պատուիրաններուն մասին, որոնց մասին
խօսեցաւ Քրիստոս ինք եւս, եւ անոնք են` Աստուածսիրութիւնը
եւ մարդասիրութիւնը
մարդասիրութիւնը (Մարկոս 12.2812.28-31):
Եզրակացութիւն:
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ա) Անոնք որոնք յանցապարտ կեանք մը կ'ապրին եւ իրենց
կեանքին մէջ մեղքեր ունին, չեն կրնար աղօթքով Աստուծոյ
ներկայութեան համարձակութեամբ կանգնիլ:
բ) Աղօթքով Աստուծոյ ներկայութեան համարձակութեամբ
համարձակութեամբ
կրնան կանգնիլ միայն
միայն անոնք` որոնք խոստովանած են իրենց
մեղքերը, եւ որոնք Աստուածասէր ու մարդասէր են:
գ) Նոր Կտակարանը համարձակութեամբ Աստուծոյ գահին
գահին
մօտենալու մասին է որ կը խօսի, եւ ո´
ո´չ թէ համարձակութեամբ
համարձակութեամբ
Աստուծմէ պահանջելու մասին:
8) Ո՞ր աղօթքներէն Աստուած աւելի հաճոյք կը ստանայ:
ա) Այն աղօթքներէն` որոնց մէջ փառաբանութիւն կայ: ԱԱղօթք մը որուն մէջ փառաբանութիւն չկայ՝ այդ աղօթքը ԱստուԱստուծոյ փառք չի բերեր, չ'ուրախացներ ու չի պատուեր զԱստուած:
բ) Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին շնորհակալութիւն կը
յայտնենք Աստուծոյ ամէն բանի համար:
համար: Աղօթքով Աստուծոյ
Աստուծոյ
շնորհակալութիւն չյայտնող մարդը` Աստուծոյ տուած շնորհքշնորհքներն ու պարգեւներն է որ կ'ուրանայ: Աստուծոյ շնորհակա
շնորհակահակալութիւն չյայտնելը` ապերախտութիւն է, քանի անկէ բարիքներ
առնել եւ ուրանալ է:
գ) Այն աղօթքներէն` զոր կը մատուցենք մեր հակառահակառակորդներուն
կորդներուն համար: Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին կը
յիշենք չարախօսները ու կը մոռնանք անոնց չարախօսուչարախօսութիւնները:
դ) Այն աղօթքներէն` զոր կը մատուցենք կորսուած հոգինե
հոգինեներու փրկութեան համար, մարդոց միջեւ հաշտութեան ու խաղախաղաղութեան գոյաւորման համար:
ե) Այն աղօթքներէն`
աղօթքներէն` որոնց ընթացքին կը փորձենք
Աստուծոյ կամքը հասկնալ եւ ո´
ո´չ թէ կը փորձենք մեր կամքը
հասկցնել Աստուծոյ: Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ կողմէ
հասկցուիլ փորձելը չէ, այլ՝ զԱստուած հասկնալ փորձելը:
զ) Այն աղօթքներէն` որոնց ընթացքին մեր ուշադրութիւնը
ուշադրութիւնը
կը կեդրոնացնենք Աստուծոյ վրայ եւ ո´
ո´չ թէ մեր դժուարութիւն
դժուարութիւնթիւն36

ներուն վրայ: Աղօթքի պահուն մեր ուշադրութիւնը
ուշադրութիւնը մեր դժուադժուարութիւններուն վրայ կեդրոնացնելը` զԱստուած
զԱստուած անարգել ու
անոր կարողութիւնը ուրանալ է, իսկ Աստուծոյ
Աստուծոյ վրայ կեդրոկեդրոնացնելը` զայն պատուել ու անոր կարողութիւնը դաւանիլ է:
է) Այն աղօթքներէն` որոնք իրեն հանդէպ սիրոյ ու կապկապուածութեան արտայայտութիւն են:
9) Աղօթքը կրնա՞յ մեզմէ հեռու պահել մեղքը:
ա) Եթէ աղօթքի պահը Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ չէ
որ տեղի կ'ունենայ` մեզ մեղքէն հեռու չի պահեր: Շատ մարդիկ
կան որոնք մնայուն կերպով
կերպով եկեղեցի կ'երթան եւ ժամերժամերգութիւններու, աղօթքներու ու պատարագներու ներկայ կ'ըլլան,
եւ սակայն, մեղքի կեանք կ'ապրին. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ
իրենք աղօթքներու ներկայ կ'ըլլան առանց սակայն մասնակ
մասնակնակցելու աղօթքներուն եւ աղօթական մթնոլորտին: Այդպիսիները
նոյնիսկ
նոյնիսկ իրենց անձնական աղօթքներու ընթացքին անգամ`
աղօթքի մթնոլորտին մէջ չեն ըլլար: Իրենց համար աղօթքը
պարզապէս պահ մըն է, որ պէտք է բառերու կոյտով մը լեցուի:
Նման աղօթքի պահ մը չի կրնար Սուրբ Հոգիին կողմէ
առաջնորդուիլ կամ օրհնուիլ:
Իսկ ի՞նչ կը պատահի եթէ երբեք մեր
մեր աղօթքները եւ
աղօթքի պահերը Սուրբ Հոգիին կողմէ չեն առաջնորդուիր: Եթէ
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ չէ որ կ'աղօթենք, եւ եթէ աղօթքի
պահուն Սուրբ Հոգիով չէ որ կ'առաջնորդուինք, նման պարապարագայի` չենք աճիր ու չենք զօրանար մեր հաւատքին մէջ. իսկ եթէ
չենք աճիր ու չենք զօրանար
զօրանար մեր հաւատքին մէջ` չենք կրնար
յաղթել մեղքին եւ զայն մեզմէ հեռու պահել: Ուստի, աղօթքո´
աղօթքո´վ է
որ կ'աճինք մեր հաւատքին մէջ, եւ մեր աճած հաւատքո´
հաւատքո´վ է որ
կը յաղթենք մեղքին: Անոնք որոնք կ'աղօթեն բայց չեն աճիր` չեն
կրնար մեղքին յաղթել, որովհետեւ աճող հաւա´
հաւա´տքն է որ մեզ
յաղթող կը դարձնէ մեղքին դէմ մեր մղած պատերազմին մէջ:
բ) Եթէ աղօթքով ամբողջութեամբ չենք յանձնուիր
Քրիստոսի Սուրբ Հոգիին միջոցաւ` չենք կրնար յաղթել մեղքին:
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Առաջին կէտին մէջ բացատրեցինք, որ եթէ աղօթող մարդը աճի
իր հաւատքին մէջ` կրնայ յաղթել մեղքին. բայց կարեւոր է
գիտնալ, որ մէկը կրնայ աճիլ իր հաւատքին մէջ եւ սակայն
պարտուիլ մեղքին կողմէ. ե՞րբ տեղի կ'ունենայ ասիկա. տեղի
կ'ունենայ երբ ենթական կը վստահի ինքն իր զօրութեան`
փոխանակ վստահելու Տիրոջ զօրութեան: Ինքն իր զօրութեան
վստահող մարդը` չի´
չի´ կրնար ամբողջութեամբ
ամբողջութեամբ յանձնուիլ Տիրոջ,
իսկ ամբողջութեամբ Տիրոջ չյանձնուող մարդը` չի´
չի´ կրնար
յաղթել մեղքին: Այս պարագայիս, Տիրոջ յանձնուիլը` մեղքին
դէմ մեր մղած պայքարին համար Տիրոջ վստահիլն է, անոր
ապաւինիլն ու կառչիլն է:
Պատմութեան ընթացքին հաւատքի շատ մարդիկ կործակործանած են. մարդիկ` որոնք աճած են իրենց հաւատքին մէջ, եւ ձեռք
ձգած իրենց այդ աճումին համար դարձած են յանձնապաստան
(յոյսը իր անձին վրայ դրած անձ) ու ամբարհաւաճ
(ինքնահաւան): Հետեւաբար, չի բաւեր աճիլ մեր հաւատքին մէջ,
այլ նաեւ պէտք է աճիլ մեր խոնարհութեան ու հեզութեան մէջ,
մեր համեստութեան ու ազնուութեան մէջ: Հաւատքը կը քանդէ
մեզ եթէ երբեք հեզ ու խոնարհ չենք: Պօղոս առաքեալին թուած
Սուրբ Հոգիին ինը պարգեւներուն երրորդը` հաւատքի պարգեւն
է (Ա.Կորնթացիս 12.9): Եթէ մէկը ունի Սուրբ Հոգիին հաւատքի
պարգեւը, եւ սակայն չունի Սուրբ
Սուրբ Հոգիին հեզութեան պտուղը
(Գաղատացիս 5.23)` ինքզինք կը կործանէ: Այո´,
Այո´, Սուրբ Հոգիին
պարգեւները ունեցող մարդը` եթէ չունի Սուրբ Հոգիին
պտուղները` կը կործանի. երեւակայեցէք պահ մը որ մէկը
բժշկութեան պարգեւ ունի, եւ սակայն խոնարհ չէ. ի՞նչ կը
պատահի անոր եթէ կարենայ
կարենայ բժշկել անձ մը Յիսուսի անունով.
չի՞ հպարտանար, չի՞ գոռոզանար: Ի՞նչ կը պատահի եթէ մէկը
անծանօթ լեզուներով խօսելու պարգեւը ունի, եւ սակայն Սուրբ
Հոգիին հեզութեան պտուղը չունի. ինքզինք ուրիշներէն տարբեր
պիտի չնկատէ՞, ինքզինք ուրիշներուն հետ պիտի չհամեմատէ՞,
չհամեմատէ՞,
եւ ինքզինք ուրիշներէն գերազանց պիտի չսեպէ՞: Ի՞նչ կը
պատահի եթէ մէկը հոգեւոր գիտութեան հասած ըլլալու եւ
ուսուցանելու պարգեւը ունի, եւ սակայն խոնարհ չէ. ինքզինք
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ուրիշէն գիտուն եւ ուրիշները տգէտ պիտի չնկատէ՞, ինքզինք
իմաստուն եւ ուրիշները յիմար պիտի չանուանէ՞:
չանուանէ՞: Բնաւ պարգեւ
պէտք չէ խնդրել` եթէ երբեք Սուրբ Հոգիին հեզութեան, խոնարխոնարհութեան, ազնուութեան, ժուժկալութեան եւ միւս պտուղները
չունինք (Գաղատացիս 5.225.22-23): Ո՞ր մարդը չի հպարտանար եթէ
հրաշք մը գործէ եւ ինք խոնարհ չէ: Ո՞ր մարդը չի գոռոզանար
եթէ լաւ ուսուցանող է, բայց ազնիւ չէ:
Պարգեւները` Տիրոջ կողմէ մեզի տրուածներն են, մինչդեռ
պտուղները` նոյնինքն Տէրն է որ ինքզինք մեզի կը շնորհէ ու մեր
մէջ կը բնակի. ահա թէ ինչու, ան որ ունի պարգեւը առանց
ունենալու Պարգեւատուն` կը կործանի:
10) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքը,
միտքը, ծրագիրը, կամ որոշումը:
Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ կամքը փոխելը չէ, այլ` մեր
կամքը փոխելը եւ զանիկա Աստուծոյ կամքին ենթակայ դարձը
դարձընելը:
Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ միտքը փոխելը չէ, այլ`
մե´
մե´ր միտքն ու մտքի մտածումները փոխելը եւ զանոնք
Աստուծոյ
Աստուծոյ մտքին ու մտածումներուն հետ փոխանակելը:
Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ ծրագիրը փոխելը չէ, այլ`
մեր սեփական ծրագիրներէն հրաժարիլը եւ Աստուծոյ
ծրագիրներուն առաջնահերթութիւն տալը:
Աղօթքին նպատակը Աստուծոյ որոշումները փոխելը չէ,
այլ` մեր որոշումները անտեսելը եւ Աստուծոյ
Աստուծոյ որոշումները
ճանչնալը եւ անոնց գործադրման նուիրուիլը:
11) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն կը
սիրենք:
Վստահաբար: Երբ կ'աղօթենք որ Աստուած փոխէ կամ
փոխակերպէ մեր նմանը եւ զանիկա փոխակերպէ Քրիստոսի
պատկերին` Աստուած սիրով եւ ուրախութեամբ կը լսէ նման
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աղօթք: Հարկաւ եթէ կ'աղօթենք անձի մը փոփոխութեան կամ
փոխակերպումին համար եւ անձը չի փոխուիր, այդ չի նշանանշանակեր թէ Աստուած չի պատասխաներ նման աղօթքներու, այլ կը
կ'աղօ-նշանակէ, թէ ենթական, այսինքն` անձը որուն համար կ'աղօ
թենք` ի´
ի´նք պատրաստ չէ կամ չ'ուզեր փոխուիլ:
փոխուիլ:
12) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն չենք
սիրեր:
Ո´չ: Աստուած մեր մատուցած աղօթքներուն իբրեւ
հետեւանք, չի փոխեր այն մարդիկը որոնց չենք սիրեր: Զանոնք
փոխելու համար եւ զանոնք փոխելէ առաջ` նախ մե´
մե´զ պէտք է
փոխէ, սորվեցնելով մեզի սիրել մեր նմանը. որովհետեւ
որովհետեւ աղօթք
մը որ կը բխի իր նմանը ատող սրտէ մը` չի´
չի´ հասնիր երկինք, եւ
եթէ հասնի` չի´
չի´ պատասխանուիր երկնքի Գահակալին կողմէ:
Ես կը նախընտրեմ, որ նախ աղօթենք, որ Աստուած մարդասէր
սի´
սի´րտ տայ մեզի, որովհետեւ մեր աղօթքներուն պատասխանպատասխանուիլը պայմանաւորուած է մեր մարդասիրութեամբ:
13) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մեզ շրջապատող
դժուարին կացութիւնը կամ պայմանները:
Որոշ պարագաներու հաւանաբար կրնանք փոխել: Բայց
կարեւոր է գիտնալ, որ աղօթքին նպատակը մեզ շրջապատող
կացութիւնը կամ պայմանները փոխելը չէ, այլ` մեզ փոխելն ու
պատրաստելն է մեզ շրջապատող կացութեանց դիմագրաւուդիմագրաւումին համար: Օտար հեղինակ մը կ'ըսէ. «Աղօթքը չէ որ որոշ

բաներ կը փոխէ. աղօթքը զիս է որ կը փոխէ, եւ ես եմ որ որոշ
բաներ կը փոխեմ»
փոխեմ»:
14) Երբ փորձութեան մը հանդիպինք, պէ՞տք է աղօթենք որ
Աստուած զանիկա հեռացնէ մեզմէ:
մեզմէ:
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Շատեր երբ հանդիպին փորձութեան մը, կ'աղօթեն անոր
հեռացման համար. բայց Աստուած չ'ուզեր որ աղօթենք անոր
հեռացումին համար, այլ կ'ուզէ որ աղօթենք` փորձութեանց
դիմաց մեր անձերուն հզօրացման համար, մեր հաւատքին
ամրապնդման համար:
15) Պէ՞տք է աղօթել մէկու մը համար
համար որ մեզ կ'ատէ:
Այո´:
Այո´: Եթէ յարատեւօրէն աղօթենք մեզ ատողներուն հահամար, թէպէտ անոնք կրնան չփոխուիլ, բայց մենք կը փոխուինք
ու կը փոխակերպուինք, կը սրբուինք ու սրբութեան կը
հասնինք, որովհետեւ մեզ ատողներուն համար աղօթելը` մեզ
սրբութեան կ'առաջնորդէ: Մարդ սրբութեան
սրբութեան չի հասնիր աղօթեաղօթելով զինք սիրողներուն համար կամ բարիք ընելով` իրեն բարիք
ա-ընողներուն: Սրբութեան կը հասնինք, երբ կ'աղօթենք մեզ ա
տողներուն համար, եւ բարիք կ'ընենք` մեզի չարիք ընողներուն:
Մեզի չարիք ընողներն են որ մեզ Աստուծոյ հարազատ պատպատկերը կը դարձնեն, եթէ երբեք անոնց չարիքները փոխարինենք
բարիքներով:
16) Երբ կ'աղօթենք` բարի՞ք է որ ըրած կ'ըլլանք Աստուծոյ:
Աղօթելով, Աստուծոյ չէ որ բարիք ըրած կ'ըլլանք, այլ` մեր
անձերուն: Մենք չենք աղօթեր` որովհետեւ Աստուած մեր
աղօթքին կարիքը ունի, այլ կ'աղօթենք` որովհետեւ
որովհետեւ մե´
մե´նք
աղօթքի կարիքը ունինք: Աստուած պէտք չունի մեզի. մե´
մե´նք
պէտք ունինք իրեն: Ո´
Ո´չ Աստուծոյ փառքը կ'աւելնայ եթէ
աղօթենք, եւ ո´
ո´չ ալ անոր փառքէն բան մը կը պակսի եթէ
չաղօթենք: Մե´
Մե´նք է որ կը փառաւորուինք ու կը պատուըուինք,
երբ աղօթքով կը փառաւորենք ու կը պատուենք
պատուենք զԱստուած:
Մե´
Մե´նք է որ կը մեծնանք, երբ կը մեծարենք զԱստուած: Յիսուս
աղօթել սորվեցուց մեզի, ո´
ո´չ թէ որովհետեւ պէտք ունի մեր
աղօթքին, այլ որովհետեւ մե´
մե´նք պէտք ունինք աղօթքի ու
աղօթելու:
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17) Կրնա՞նք աղօթել որ Սատանան մեզմէ հեռու մնայ:
Եթէ ուզենք` կրնա´
կրնա´նք, բայց
բայց սխալ է նման աղօթք
մատուցելը, որովհետեւ աղօթքին նպատակը Սատանան մեզմէ
հեռու պահելը չէ, այլ` մեզ անոր դէմ յաղթող դարձնելը: Իսկ
աղօթքը ի՞նչպէս կրնայ մեզ յաղթող դարձնել Սատանային դէմ:
Երբ աղօթական կեանք կ'ապրինք, մեր միտքն ու հոգին արթուն
կը մնան եւ կարող կը դառնանք տեսնելու Չարին կողմէ լարլարուած ծուղակները եւ կը զգուշանանք անոնցմէ: Երբ կ'աղօթենք,
Յիսուս իր հրեշտակներուն պատուէր կու տայ պաշտպանելու
մեզ ընդդէմ ամէն տեսակի դիւային յարձակումներու: Երբ
կ'աղօթենք, Աստուած մեր շուրջ ցանկապատ կը դնէ, որպէսզի
արգիլէ Չարին մուտքը մեր կեանքերէն ներս:
Աղօթքը մեզ տոկո´
տոկո´ւն կը պահէ Սատանային յարձակումնեյարձակումներուն ու փորձութիւններուն դէմ: Յարձակումներն ու փորձուփորձութիւնները բնականօրէն պիտի ըլլան: Խնդրել Աստուծմէ որ
հեռու պահէ մեզմէ Սատանան, պիտի նշանակէր` խնդրել իրմէ
յարձակումներէ ու
ու փորձութիւններէ զերծ կեանք մը: Բայց չէ՞ որ
յարձակումներու ու փորձութիւններու հանդիպելով ու անոնց
փոխա-յաղթելով է որ կ'աճինք ու կը զօրանանք: Հետեւաբար, փոխա
նակ խնդրելու Աստուծմէ որ հեռացնէ մեզմէ Սատանան,
ընդհակառակը, խնդրենք իրմէ որ զօրացնէ ու յաղթող դարձնէ
մեզ
մեզ ընդդէմ անոր յարձակումներուն:
18) Սխա՞լ է աղօթել մեր գործերուն յաջողութեան համար:
ա) Աստուած ի´
ի´նքն է տէրն ու հայթայթիչը բոլոր գորգործերուն: Ուստի, այո´,
այո´, կրնանք աղօթել մեր գործերուն յաջողույաջողութեան համար: Բայց ի՞նչ կը նշանակէ աղօթել մեր գործերուն
յաջողութեան համար: Արդեօք կը նշանակէ անգործ տո՞ւնը
նստիլ, եւ սպասել որ Աստուած ի՞նք կատարէ մեր գործերը` մեր
փոխարէն: Իրենց գործերուն յաջողութեան համար կրնան
աղօթել միայն անոնք` որոնք գործի´
գործի´ մարդիկ են, աշխատո´
աշխատո´ղ
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մարդիկ են: Աստուած աշխատողին քրտինքն է որ կ'օրհնէ, բայց
երբ
երբ քրտինք չկայ` Աստուած ի՞նչը պիտի օրհնէ:
բ) Կան անգիտակից ու անչափահաս հաւատացեալներ,
որոնք սակայն իրենք զիրենք ամենէն գիտակից ու ամենէն
չափահաս հաւատացեալները կը սեպեն, եւ որոնք համոզուած
են ու միաժամանակ կ'ուսուցանեն, թէ Աստուած ի´
ի´նքն է որ կը
կատարէ մեր գործերը, կը բաւէ որ մենք աղօթքով մեր գործերը
վստահինք ու յանձնենք իրեն: Եւ սակայն, ճշմարտութիւնը ճիշդ
հակառակն է: Աստուած ի´
ի´նքն է որ իր գործը կը վստահի մեզի
եւ կը սպասէ որ կատարենք, եւ ո´
ո´չ թէ մենք, մեր գործերը կը
յանձնենք իրեն եւ կը սպասենք որ զանոնք կատարէ:
կատարէ: Մենք մեր
գործը չէ որ կը վստահինք ու կը յանձնենք Աստուծոյ, այլ` մեր
գործին յաջողութիւնը: Մեր գործերը Աստուծոյ յանձնելը
որպէսզի զանոնք կատարէ ուրիշ բան է, եւ Աստուծոյ վստահիլը
մեր գործերու կատարման ժամանակ` ուրիշ բան: Հետեւաբար,
կրնանք աղօթքով խնդրել Աստուծոյ
Աստուծոյ օրհնութիւնը մեր գործեգործերուն համար, բայց չենք կրնար խնդրել իրմէ որ ի´
ի´նք կատարէ
մեր գործերը:
գ) Այս եւս ըսեմ, թէ կան շատ հաւատացեալներ, որոնք
կ'որոշեն ու կը ճշդեն իրենց ընելիք գործերը, եւ ապա կը խնդրեն
Աստուծմէ որ օգնէ իրենց կատարելու զանոնք: Եւ սակայն, ճիշդ
հակառակը պէտք է ըլլայ: Աստուած ի´
ի´նք պէտք է որոշէ ու ճշդէ
մեր ընելիք գործերը եւ մենք ըլլանք զանոնք կատարողները, եւ
ո´չ թէ մենք որոշենք ու ճշդենք մեր գործերը եւ Աստուած ի
ի´
´նք
ըլլայ զանոնք կատարողը: Ոմանք կ'որոշեն իրենց ընելիք գործը
եւ ապա Աստուծոյ առաջնորդութիւնը
առաջնորդութիւնը կը խնդրեն իրենց գործին
համար, եւ ոմանք ալ Աստուծոյ առաջնորդութիւնը կը խնդրեն
իրենց ընելիք գործը որոշելու համար: Ճիշդ ձեւը երկրորդն է:
Աստուած ի´
ի´նք պէտք է որոշէ մեր ընելիք գործը եւ մենք զայն
կատարենք իր առաջնորդութեամբ, եւ ո´
ո´չ թէ մենք որոշենք մեր
ընելիք գործը եւ ապա Աստուծոյ առաջնորդութիւնը խնդրենք
զայն կատարելու համար:
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19) Աստուած կը պատասխանէ՞ մէկու մը աղօթքին, որ չէ
ապաշխարած եւ հաւատքի ու Աստուծոյ հնազանդութեան
կեանք չ'ապրիր:
Այո´,
Այո´, երբեմն կը պատասխանէ, որպէսզի քաջալերէ զայն
դարձի գալու, ապաշխարելու,
ապաշխարելու, եւ հաւատքի ու Աստուծոյ հնահնազանդութեան կեանք ապրելու: Երբեմն կը հանդիպինք մարդոց
որոնք կ'ըսեն. «Ես չեմ ապաշխարած, եւ ինչո՞ւ ապաշխարեմ,
երբ Աստուած կը պատասխանէ աղօթքներուս
աղօթքներուս»:
րուս»: Այսպէս
ըսողները կը մոռնան, որ Աստուած իրենց աղօթքին կը
պատասխանէ, ո´
ո´չ թէ որովհետեւ
որովհետեւ ճիշդ ընթացքի մէջ են, այլ`
որպէսզի ցոյց տայ իրենց, թէ կը սիրէ զիրենք, եւ իր այդ սիրովը
կ'ուզէ զիրենք դէպի իրեն քաշել:
Միւս կողմէ, պէտք է ընդունիլ, որ երբեմն Աստուած կը
շնորհէ սրտի խնդրանքը անապաշխար մարդուն, բայց իսկուիսկութեան մէջ անոր աղօթքին չէ որ կը
կը պատասխանէ, այլ` անոր
համար աղօթող ու բարեխօսող հրեշտակներուն ու սուրբերուն
աղօթքին, բայց ինք կը խորհի, թէ ի´
ի´ր աղօթքին է որ Աստուած
կը պատասխանէ:
Երբ Աստուած պարգեւ մը, շնորհք մը, կարողութիւն մը,
ձիրք մը, կամ ուրիշ ոեւէ բան կու տայ մեզի, կամ մեր ոեւէ մէկ
աղօթքին կը պատասխանէ, այդ չի նշանակեր թէ մենք լաւ
մարդիկ ենք, բարի մարդիկ ենք, հաւատացեալ մարդիկ ենք:
Աստուած յաճախ մարդոց աղօթքին կը պատասխանէ, եւ
յաճախ կու տայ իրենց ուզածը, ո´
ո´չ թէ որովհետեւ մարդիկ
իրե´
իրե´նք բարի կամ արժանի են, այլ` որովհետեւ ի´
ի´նք բարի ու
բարերար է: Ան բնութեամբ ողորմա´
ողորմա´ծ ու տուո´
տուո´ղ Աստուած է,
ուստի ողորմիլը կամ տալը իրեն համար ամենէն բնական
երեւոյթն է: Ողորմիլը Աստուծոյ համար հաճոյք է: Աստուած
չ'ըսպասեր որ չար մարդիկը բարի ըլլան` որպէսզի իր արեւը
ծագեցնէ անոնց վրայ: Ան չ'ըսպասեր որ մեղաւոր մարդիկը
մարդիկը
արդար ըլլան` որպէսզի իր անձրեւը տեղացնէ անոնց վրայ:
Ինչպէս «Ան իր արեւը կը ծագեցնէ թէ´
թէ´ չարերուն եւ թէ´
թէ´

բարիներուն վրայ եւ անձրեւը կը տեղացնէ թէ´
թէ´ արդարներուն եւ
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թէ´
թէ´ մեղաւորներուն վրայ»
վրայ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 5.45), նոյնպէս ալ, ան կը
պատասխանէ արդար եւ երբեմն ալ մեղաւոր
մեղաւոր մարդոց աղօթքին:
Արդարին աղօթքին կը պատասխանէ, որովհետեւ արդար
մարդը իրեն վստահած ու ապաւինած է, եւ որովհետեւ
որովհետեւ անոնց
միջեւ մտերմութիւն ու յարաբերութիւն կայ: Մինչդեռ մեղաւոր
մարդուն աղօթքին երբ կը պատասխանէ, կը պատասխանէ ո´
ո ´չ
թէ որովհետեւ մեղաւոր մարդը իրեն
իրեն վստահած ու ապաւինած է,
այլ` որպէ´
որպէ´սզի վստահի ու ապաւինի. կը պատասխանէ ո´
ո´չ թէ
որովհետեւ անոնց միջեւ մտերմութիւն ու յարաբերութիւն կայ,
իրակա-այլ` որպէսզի այդ մտերմութիւնն ու յարաբերութիւնը իրակա
նութիւն դառնայ:
20) Պէ՞տք է աղօթենք Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած
պարտականութեանց թեթեւացման համար, եթէ երբեք կը
զգանք որ անոնք ծանր են մեզի համար:
Անկարելի է որ Աստուած յանձնէ մեզի պարտականութիւն
պարտականութիւն
մը կամ պարտականութիւններ, գործ մը կամ գործեր, որոնք մեր
կարողութենէն վեր ըլլան: Երբ Աստուած պարտականութիւն
պարտականութիւն մը
կամ գործ մը յանձնէ մեզի` անոր հետ միասին, կը յանձնէ նաեւ
անհրաժեշտ զօրութիւնն ու կարողութիւնը զանոնք կատարելու:
Հետեւաբար, փոխանակ աղօթելու պարտականութեանց
պարտականութեանց թեթեթեթեւացման համար, աղօթենք մեր կարողութեանց
կարողութեանց ուժեղացման ու
գօտեպնդման համար: Օտար հեղինակ մը կ'ըսէ. «Մի´
Մի´ աղօթեր
աղօթեր

որ քեզի տրուած պարտականու
պարտականութիւնները
կանութիւնները կարողութեանդ
համաձայն
համաձայն ըլլան, այլ աղօթէ´
աղօթէ´ որ կարողութիւնդ քեզի տրուած
պարտականութիւններուն
համաձայն
ըլլայ:
Փոխանակ
աղօթենք պարտականութեանց թեթեւացման համար, աղօթենք
մեր անձերուն ու սիրտերուն, մեր ձեռքերուն ու կամքին
հզօրացման
հզօրացման համար»
համար»:
մի´
Օտար հեղինակ մը կ'ըսէ. «Թեթեւ բեռի համար մի´
աղօթեր, այլ աղօթէ զօրաւոր ուսերու համար»:
համար»:
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Հարցումներ Ապաշխարութեան մասին
1) Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:
Համաձայն Սուրբ Գրոց բառարաններուն
բառարաններուն, «ապաշխարու
«ապաշխարուապաշխարութիւն»
թիւն» բառին համար գործածուած Յունարէն բառը` «ՄեթաՄեթանոեաս»,
նոեաս», կը նշանակէ` «ընթացքի փոփոխութիւն»
փոփոխութիւն», եւ «մտքի
նորոգութիւն»
նորոգութիւն»: Այս երկու կէտերուն մասին ալ Աստուածաշունչը
Աստուածաշունչը
կը խօսի.խօսի.1) Ընթացքի փոփոխութիւն: Պենտէկոստէի օրը Պետրոս
առաքեալ պատգամ մը փոխանցեց ժողովուրդին: Մարդիկ շատ
ցնցուեցան առաքեալին պատգամէն եւ հարցուցին
հարցուցին իրեն եւ միւս
առաքեալներուն. «Ի՞նչ պէտք է ընենք, ո´
ո´վ եղբայրներ»:
եղբայրներ»: Պետրոս
պատասխանեց. «Ձեր ընթացքը փոխեցէք եւ իւրաքանչիւրդ

մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր
մեղքերը ներուին: Եւ երբ մկրտուիք, խոստացուած պարգեւը`
Սուրբ Հոգին պիտի ընդունիք»
ընդունիք» (Գործք
(Գործք 2.372.37-38): «Ձեր ընթացքը
փոխեցէք».
փոխեցէք». այս բառերով առաքեալը բացայայտօրէն կը խօսի

իրենց կեանքի ընթացքն ու ուղղութիւնը փոխելու մասին:
Զանոնք կը հրաւիրէ հաւատալու Քրիստոսի ու մկրտուելու
Քրիստոսի անունով: Այո´,
Այո´, անոնք պէտք էր փոխէին իրենց
կեանքի ընթացքը: Անոնք
Անոնք պէտք էր Մովսիսական Օրէնքէն դառդառնային Քրիստոսի շնորհքին: Պէտք էր կենդանական զոհերէն
դառնային Աստուծոյ յաւերժապէս կենդանի Գառնուկին: Պէտք
էր օրէնքներու գործադրութեամբ փրկուելու մտածումէն
դառնային Քրիստոսի հաւատքով փրկուելու հաւատքին:
Պօղոս առաքեալ Կողոսացիներուն
Կողոսացիներուն ուղղած իր նամակին
մէջ, խօսելէ ետք պոռնկութեան, պղծութեան, կիրքի, չար
ցանկութիւններու եւ ագահութեան մասին` կ'ըսէ. «Նախապէս

դո´
ցանկութիւն-դո´ւք ալ այդ բոլորը կ'ընէիք, երբ տակաւին այդ ցանկութիւն
ներով կ'ապրէիք: Բայց հիմա ձեզմէ դուրս նետեցէք այդ բոլորը.բոլորը.բարկութիւնը,
բարկութիւնը, զայրոյթը եւ չարութիւնը: Ձեր բերանէն ոեւէ
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հայհոյութիւն կամ լկտի խօսք չլսուի: Սուտ մի´
մի´ խօսիք իրարու:
Մոռցէ´
Մոռցէ´ք ձեր հին կեանքն ու նախկին գործերը, եւ նոր մարդ
եղէք` ձեր Արարիչին պատկերին համաձայն նորոգուելով,
որպէսզի կարենաք զինք ճանչնալ»
ճանչնալ» (Կողոսացիս
(Կողոսացիս 3.73.7-10): Տուեալ
բառերով ու պատուէրներով, առաքեալը կոչ կ'ուղղէ ԿողոսաԿողոսացիներուն փոխելու իրենց կեանքի ընթացքը: Կոչ կ'ուղղէ
բարկացողներուն, զայրացողներուն, հայհոյողներուն, լկտի
խօսակցութիւն ունեցողներուն եւ այլ տեսակի չարութիւններ
գործողներուն` մոռնալու իրենց «հին կեանքն
կեանքն ու նախկին
գործերը, եւ նոր մարդ»
մարդ» ըլլալու, «Արարիչին պատկերին
համաձայն նորոգուելով»,
նորոգուելով», որպէսզի կարենան զինք ճանչնալ:
Պօղոս առաքեալ Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկած Եփեսոսի
հաւատացեալներուն կը գրէ եւ կ'ըսէ. «Ով որ գողութեամբ

կ'ապրէր՝ թող այլեւս չգողնայ, այլ՝ վարժուի արդար վաստակով
ո՛չ միայն իր հացը շահելու, այլ նաեւ բարիք գործելու, օգնելով
անոնց՝ որոնք կարօտ են»
են» (Եփեսացիս
(Եփեսացիս 4.28): Այս համարը ամեամե-

նայն յստակութեամբ կը բացայայտէ,
բացայայտէ, թէ ճշմարիտ ապաշխաապաշխարութիւնը`
րութիւնը` ճշմարտապէս կը փոխէ մեր կեանքի ընթացքը:
ընթացքը:
Ըսինք,
ապաշխարութիւն» բառին համար գործածուած
Ըսինք, թէ «ապաշխարութիւն»
Յունարէն բառը` «Մեթանոեաս»,
Մեթանոեաս», կը նշանակէ` ընթացքի
փոփոխութիւն. բայց «ընթացքի փոփոխութիւն»
փոփոխութիւն» ըսելով չենք
հասկնար հրաժարիլ մեր կեանքի ընթացքէն եւ ուրիշ ընթացք
որդեգրել, այլ կը հասկնանք մեր կեանքի ընթացքին ճիշդ
հակառակ ուղղութիւնը որդեգրել: Եւ ճիշդ ասոր մասին է որ կը
խօսի առաքեալը յիշեալ համարին մէջ: Ան գողութիւն ընողին չի
պատուիրեր որ լոկ գողութիւնը դադրեցնէ, այլ կը պատուիրէ որ
օգնէ անոնց` որոնք կարօտ են: Հետեւաբար, «ընթացքի փոփոփոփոխութիւն»
խութիւն»ը, այլ խօսքով` ապաշխարութիւնը, մեր չար գործերէն
հրաժարիլը
հրաժարիլը չէ միայն, այլ` բարին գործելն է անոնց` որոնց
չարիք կը գործէինք նախքան մեր ապաշխարութիւնը:
Չմոռնաք, ըսինք թէ ապաշխարութիւնը մեր կեանքի
ընթացքին ճիշդ հակառակ ուղղութիւնը որդեգրելն է: Այսինքն,
եթէ նախքան մեր ապաշխարութիւնը անիծող մարդիկ էինք, մեր
ապաշխարութենէն
ապաշխարութենէն ետք` կը դառնանք օրհնող մարդիկ. եթէ
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ստախօս էինք` կը դառնանք ճշմարտութեան վկայ. եթէ
մարդատեաց էինք` կը դառնանք մարդասէր. եթէ նախանձի
պատճառով ուրիշին չարիք կը ցանկայինք` կը սկսինք բարին
ցանկալ:
Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը երկրասէր մարդը` երկնաերկնասէր անձի կը վերածէ. Աստուծոյ հանդէպ անտարբեր սիրտը`
Աստուծոյ սիրով լեցուն տաճարի կը վերածէ. աւետարանական
ճշմարտութիւննե
ճշմարտութիւնները ծաղրող անձը` աւետարանիչի կը փոխափոխակերպէ. տգեղ խօսքերով ուրիշներուն հաւատքը քանդող մարդը`
բարի եւ օգտակար խօսքերով ուրիշներուն հաւատքը ամրաամրապընդող
նդող մարդու կը վերածէ (Եփեսացիս
(Եփեսացիս 4.29). հաւատքի հալահալածիչ Սօղոսները`
Սօղոսները` հաւատքի տարածիչ Պօղոսներու կը փոխափոխակերպէ:
կերպէ:
Քննե´
Քննե´նք մեր անձերը. մենք ի՞նչ ընթացքի մէջ ենք. ճի՞շդ
ընթացքի մէջ, թէ` սխալ: Եթէ մեր մէջ նախանձ կայ ոեւէ անձի
հանդէպ, կը նշանակէ թէ սխալ ընթացքի մէջ ենք. պէտք է
փոխենք մեր ընթացքը. պէտք է հեռացնենք մեզմէ նախանձը:
Իսկ ի՞նչ է նախանձը մեզմէ հեռացնելու լաւագոյն կերպը.
նախանձը մեզմէ հեռացնելու լաւագոյն կերպը` խնդրելն է
Աստուծմէ որ օգնէ մեզի` մեր նմանը աւելի առաջնահերթ ու
արժանաւոր նկատելու քան մեր անձերը: Երբ ուրիշը
ուրիշը մեզմէ
աւելի առաջնահերթ նկատել սորվինք` նախանձի ամէն
զգացում կը մեռնի մեր մէջ: Մարդիկ կը նախանձին միայն այն
ատեն, երբ իրենք զիրենք ուրիշներէն աւելի կարեւոր, աւելի
արժանաւոր, եւ աւելի առաջնահերթ կը նկատեն. բայց երբ
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ հեռացնենք մեզմէ այս
այս մտայնութիւնը`
նախանձն ալ կը հեռանայ մեզմէ: Մենք տուինք նախանձի
օրինակը, բայց նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքերուն:
Օրինակ, եթէ մեր մէջ անհանդուրժողութիւն, աններողաաններողամըտութիւն, ատելութիւն, դառնութիւն, չարամտութիւն, շողոշողոքորթութիւն, դրամասիրութիւն կամ այլ տեսակի մեղք կայ, կը
նշանակէ թէ անապաշխար ընթացքի մէջ ենք, եւ ուստի` սխալ
ընթացքի մէջ, եւ հետեւաբար, պէտք է փոխենք մեր ընթացքը:
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2) Մտքի նորոգութիւն: Պօղոս առաքեալ քանի մը առիթառիթներով կը խօսի մտքի նորոգութեան մասին: Ան կ'ըսէ. «Այս

աշխարհի մարդոց վարմունքը մի´
մի´ ընդօրինակէք, այլ նորոգնորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք, որպէսզի ձեր փորձառութեամբ
ընտրէք լաւը, գիտնալով Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ
բարի է, ընդունելի է իրեն եւ կատարեալ»
կատարեալ» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 12.2:
Եփեսացիս 4.23):

«Նորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք»:
եղէք»: Տուեալ բառերով

մտքի նորոգութեան ու նոր մարդ ըլլալու մասին է որ կը խօսի
առաքեալը: Կարելի չէ նոր մարդ ըլլալ` եթէ նախ մեր միտքը
չնորոգենք: Ի՞նչ կը հասկնանք «միտքը նորոգել»
նորոգել» բառերով, եւ
ի՞նչպէս կրնանք նորոգել մեր միտքը: Մարդուս միտքը նորոնորոգողը Սուրբ Հոգին ինքն է: Մտքի նորոգութիւնը
նորոգութիւնը տեղի կ'ունենայ
կ'ունենայ
չորս հանգրուաններով.հանգրուաններով.Առաջին, նախ Սուրբ Հոգին մեզ կը համոզէ որ աշխարհն
աշխարհն ու
աշխարհային երեւոյթները ժամանակաւոր տարրեր են:
Երկրորդ,
Երկրորդ, մեզ համոզելէ ետք որ աշխարհն ու
ու աշխարհային
աշխարհային
երեւոյթները ժամանակաւոր տարրեր են` կ'աշխատի մեր
մտքին մէջ հետաքրքրութիւն
հետաքրքրութիւն ու փափաք արթնցնել երկնային
ճշմարտութեանց հանդէպ:
Երրորդ, մեր մէջ հետաքրքրութիւն ու փափաք արթնցնելէ
արթնցնելէ
ետք երկնային ճշմարտութեանց հանդէպ, մէկ քայլ առջեւ
երթալով, այս անգամ կ'աշխատի մեր մտքին մէջ կապուածուկապուածութիւն, հաւատք ու սէր արթնցնել Աստուծոյ հանդէպ:
հանդէպ:
Չորրորդ, անհրաժեշտ կապուածութիւնը, հաւատքն ու
Հոգին
գին
սէրը արթնցնելէ ետք մեր մէջ Աստուծոյ հանդէպ` Սուրբ Հո
կը ջանայ մեր մէջ հաստատել մնայուն կերպով Աստուծոյ
ներկայութեան մէջ ապրելու զօրեղ ու ջերմ փափաք:
Յիշեալ չորս կէտերը նկատի առնելով, կրնանք հաստատահաստատապէս ըսել,
ըսել, թէ նորոգուած միտքը աշխարհէն հեռացած ու ԱստուԱստուծոյ վրայ կեդրոնացած միտքն է, աշխարհի սէրէն անջատուած ու
Քրիստոսի սիրոյն միացած միտքն է:
Ի՞նչ են այն նշանները կամ ապացոյցն
ապացոյցները որոնք ցոյց կու
տան, թէ մարդը ապրած է մտքի նորոգութիւն: Այս հարցումին
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պատասխանը գտնելու
գտնելու համար անգամ մը եւս կարդանք
առաքեալին բառերը. «Նորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք,

որպէսզի ձեր փորձառութեամբ ընտրէք լաւը, գիտնալով
Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ
կատարեալ»:
կատարեալ»: Համաձայն առաքեալին տուեալ բառերուն, մտքի
նորոգութիւն
նորոգութիւն ապրած ըլլալու նշանները կամ ապացոյցներն
ապացոյցներն են.են.ա) Նոր մարդ ըլլալը: Մտքի նորոգութիւն ապրած անձին
մէջ պէտք է մեռած ըլլայ հին մարդը, այսինքն` մեղքի մարդը,
պէտք է մեռած ըլլայ անոր մէջ աշխարհասիրութիւնը, դրադրամասիրութիւնը, մարմնաւոր ցանկութիւնները, մարդկային
կիրքերը:
կիրքերը: Տակաւին, մտքի նորոգութիւն ապրած անձին մէջ
պէտք է մեռած ըլլայ նախանձը, ատելութեան ու անհանդուրանհանդուրժողութեան բոլոր զգացումները, բամբասող ու զրպարտող
հոգին, մէկ խօսքով` մարդս դէպի մեղքը տանող ու Աստուծմէ
բաժնող ամէն երեւոյթ:
բ) Մեր փորձառութեամբ լաւը ընտրելը:
ընտրելը: Մտքի նորոգութիւն
նորոգութիւն
ապրած ոեւէ անձ փորձառաբար գիտէ, որ սի´
սի´ն է աշխարհը
առանց իր Ստեղծիչին, փո´
փո´ւճ է կեանքը առանց իր Տուիչին,
մո´
մո´ւթ է ապագան առանց զայն իր ձեռքին մէջ Ունեցողին:
Ունեցողին: Եւ
այս փորձառութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ ընտրելու լաւը: Ի՞նչ է
լաւը. լաւը Աստուծոյ հետ ըլլալն է. լաւը Քրիստոսի
Քրիստոսի հետ
բնակիլն է (Ղուկաս 9.33). լաւը Տիրոջ յուսալն է (Սաղմոս
(Սաղմոս 118.8):
գ) Մտքի նորոգութիւն ապրած անձ մը կրնայ գիտնալ

«Աստուծոյ կամքը, այսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ
կատարեալ»:
կատարեալ»: Չնորոգուած միտք մը չի կրնար գիտնալ Աստուծոյ
Աստուծոյ

կամքը, այլ խօսքով` չի կրնար գիտնալ թէ ո´
ո´ր մէկն է բարին եւ
ո´ր մէկը` չար. չի կրնար գիտնալ թէ ո´
ո´ր մէկն է ընդունելին
Աստուծոյ համար եւ ո´
ո´ր մէկը` անընդունելին, ո´
ո´ր մէկն է
կատարեալը եւ ո´
ո´ր մէկը` թերին:
Աստուծոյ կամքը գիտնալը ամենէն դժուար բանն է: Մտքի
կատարեալ
կատարեալ նորոգութիւն ապրած անձը միայն կրնայ գիտնալ
Աստուծոյ կամքը, եւ այն ալ` շատ մասնակի կերպով միայն:
Բան մը որ մեզի համար կը թուի բարի` կրնայ Աստուծոյ կամքը
չըլլալ: Օրինակ, բարի´
բարի´ է աղօթել հիւանդ անձի մը առողջուառողջու50

թեան համար, բայց անոր առողջանալը կրնայ անպայմանօրէն
անպայմանօրէն
Աստուծոյ կամքը չըլլալ: Կրնայ Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքը ըլլալ որ ան իր
հիւանդութեամբ զԱստուած փառաւորէ` ուրիշները աղօթքի
մղելով, հաւատքի բերելով, Աստուծո´
Աստուծո´յ մօտեցնելով: ՓորձառուՓորձառութիւնը ցոյց տուած է, որ շատ մարդիկ հաւատքի եկած են ու
աղօթական կեանքի նուիրուած են` պարզապէս
պարզապէս որովհետեւ
իրենց սիրելիներէն մին մահացու հիւանդութեամբ մը բռնուած
է: Կրնայ Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքը ըլլալ որ հիւանդ անձը համբեհամբերութեամբ տանի իր հիւանդութիւնը, որպէսզի անոր փոխարէն
մեծ վարձատրութիւն
վարձատրութիւն ստանայ երկինքի մէջ, եւ կամ` որպէսզի
երբ երկինք փոխադրուի`
փոխադրուի` երկրի
երկրի վրայ եղող հիւանդներուն
բարեխօսը դառնայ:
դառնայ: Կարելի է բազմահարիւր օրինակներ յիշել,
ցոյց տալու համար թէ դժուար բան է Աստուծոյ կամքը գիտնալը:
Երկրորդ օրինակով մը կը բաւարարուիմ. գեղեցիկ բան է
աղօթել անձի մը գործին յաջողութեան համար. ասոր մէջ երբեք
սխալ բան չկայ.
չկայ. բայց եթէ երբեք անձ մը դիւային գործերով
զբաղող մարդոց դիմած է եւ ուրիշներուն գործերը խանգարած
ու տկարացուցած է` որքանո՞վ ճիշդ է աղօթել անոր գործի
յաջողութեան համար. մէկը որ իր գործը յառաջ տանելու
համար` կախարդի մը երթալով թուղթով կը կապէ իր քովընտի
գործատեղիին
գործատեղիին յաջողութիւնը` պէ՞տք է աղօթել անոր գործի
յաջողութեան համար, եւ եթէ աղօթենք` արդեօ՞ք Աստուծոյ
կամքը ըրած կ'ըլլանք:
Մենք կրնանք աղօթել ոեւէ փորձութեան կամ դժուարուդժուարութեան մը վերացման կամ հեռացման համար. բայց յիշենք, որ
մենք երբեք չենք գիտեր եւ չենք կրնար
կրնար գիտնալ այն իսկական
պատճառները, որոնք տուեալ փորձութիւնը կամ դժուարուդժուարութիւնը յառաջ բերին: Մեր մատուցած աղօթքները որքանո՞վ
կրնան Աստուծոյ կամքը արտայայտել, երբ կ'աղօթենք փորփորձութեան մը վերացման համար, որուն պատահումին պատպատճառը կամ պատճառները մենք չենք գիտեր:
գիտեր: Աստուած կրնայ
թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը անձի մը կեանքին մէջ,
որպէսզի բան մը սորվեցնէ անոր. նման պարագայի, երբ
տակաւին այդ անձը իր կրած փորձութենէն բան մը չէ սորված,
51

ճիշդ պիտի ըլլա՞ր աղօթել որ Աստուած փորձութիւնը
փորձութիւնը հեռացնէր
այդ անձէն. եթէ Աստուած յատուկ
յատուկ նպատակով
նպատակով մը թոյլ կու տայ
փորձութիւն մը, արդեօք կը հեռացնէ՞ այդ փորձութիւնը եթէ
աղօթենք անոր հեռացման համար, եթէ երբեք իր նպատակը
տակաւին չէ իրականացած: Ամէն փորձութիւն
փորձութիւն բան մը կը
սորվեցնէ մեզի. մենք յաճախ կ'աղօթենք որ Աստուած հեռացնէ
փորձութիւնը, եւ երբեք չենք մտածեր, թէ տուեալ փորձութեամբ
Աստուած ի´
ի´նչ բան կը փորձէ սորվեցնել մեզի: Երբեմն կ'աղօկ'աղօթենք եւ այս կամ այդ բանը կը խնդրենք Աստուծմէ, այս կամ այդ
բանին պատահումը կը խնդրենք Աստուծմէ, եւ երբեք չենք
մտածեր թէ արդեօք մեր խնդրածը Աստուծոյ կամքին համահամաձա՞յն է թէ ոչ: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ, Պօղոս առաքեալ մեզ կը հրաւիրէ
ապրելու մտքի նորոգութիւն, որպէսզի նո´
նո´ր մարդ դառնանք,
Աստուծոյ նո´
նո´ր ստեղծագործութիւնը դառնանք, եւ որպէսզի մեր

փորձառութեամբ
փորձառութեամբ ընտրենք լաւը, գիտնալով Աստուծոյ կամքը,
այսինքն` ինչ որ բարի է, ընդունելի է իրեն եւ կատարեալ:
Հիմնուելով Հռոմայեցիս 12.212.2-ին վրայ,
վրայ, յիշեցինք երեք
կէտեր, որոնք մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու նշանները կը
կազմեն,
կազմեն, որոնք են`
ա) Մեր մէջ հին մարդուն մեռնիլը:
բ) Փորձառաբար
Փորձառաբար լաւը ընտրելու կարողութիւնը: Եւ
գ) Աստուծոյ կամքը գիտնալու կարողութիւնը:
կարողութիւնը:
Անցնինք խօսելու մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու այլ
նշանի
նշանի մը մասին: Մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու
կարեւորագոյն նշաններէն մին է այն անհամաձայնութիւնը, այն
հոգեւոր պատերազմն ու պայքարը զորս մտքի նորոգութիւն
նորոգութիւն
ապրած անձը կ'ունենայ իր մարմինին ու մտքին միջեւ:
միջեւ: Այս
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 7.23):
Տուեալ համարին մէջ, առաքեալը
առաքեալը կը խօսի իր մարմինին ու
մտքին միջեւ գոյութիւն ունեցող պատերազմի մը մասին: Ոեւէ
անձ որ մտքի նորոգութիւն ապրած է, անխուսափելիօէն պիտի
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ենթարկուի այդ պատերազմին: Այդ պատերազմը` մարդուն
մտքին (հոգիին
(հոգիին)
հոգիին) ու մարմինին միջեւ եղող պատերազմն
պատերազմն է: Եթէ
անձ մը իր մտքին
մտքին մէջ համոզուած է որ պէտք է հեռու կենայ
մեղքէն, ինքնաբերաբար պատերազմ կը սկսի իր մտքին ու
մարմինին միջեւ. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ Սուրբ Հոգիով
նորոգուած միտք մը` միշտ մեղանչելու հակամէտ մարմինին
հակառակը կը ցանկայ, եւ մեղանչելու հակամէտ մարմինը`
Սուրբ Հոգիով
Հոգիով նորոգուած մտքին հակառակը:
հակառակը: Պօղոս առաքեալ
խօսելով այս մասին` կ'ըսէ. «Մեղանչական բնութիւնը Սուրբ

Հոգիին (Սուրբ Հոգիով նորոգուած մտքին)
մտքին) ցանկացածին
հակառակն է որ կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգին՝ մեղանչական
բնութեան ցանկացածին հակառակը: Ասոնք իրարու հակառակ
են, եւ
եւ ա՛յդ է պատճառը որ դուք չէք կրնար ձեր ուզածը
կատարել»
կատարել» (Գաղատացիս
(Գաղատացիս 5.17): Արդարեւ, Սուրբ Հոգիով

նորոգուած, լուսաւորուած եւ պայծառատես դարձած միտք մը,
չի կրնար ընդունիլ եւ համաձայն գտնուիլ իր մարմինին
մարմինին բացաբացասական պահանջքներուն, ցանկութիւններուն ու կիրքերուն հետ:
Եթէ երբեք կ'ուզենք ստուգապէս գիտնալ որ մտքի
մտքի նորոնորոգութիւն ապրած ենք թէ ոչ, հարց տանք մենք մեզի.մեզի.- Մեր միտքը
դէմ կը դնէ՞ այն ցանկութիւններուն որոնք յատուկ են մեր
մարմինին,
մարմինին, այլ խօսքով` մեր մեղանչական բնութեան: Այսպէս,
օրինակ, եթէ մեր մարմինը կապուած է երկրին
երկրին ու երկրաւորին,
պարա-նիւթին ու նիւթականին, ի՞նչ կ'ընէ մեր միտքը նման պարա
գայի. կը պայքարի՞ մեր մարմինին երկրասիրութեան
երկրասիրութեան ու նիւթանիւթապաշտութեան դէմ. եթէ չի պայքարիր`
պայքարիր` կը նշանակէ թէ մտքի
մտքի
նորոգութիւն չենք ապրած: Նորոգուած միտք մը անկարելի է որ
դէմ չդնէ այն մեղքերուն
մեղքերուն որոնք կը փորձեն մարմինին միջոցաւ
սողոսկիլ մեր ներսիդին:
Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը մեզ բամբասէ կամ խօսքով վիրավիրաբամ-ւորէ. մարմինը մեզի կ'ըսէ որ մենք ալ մեր կարգին զինք բամ
բասենք ու վիրաւորենք, մինչդեռ մեր միտքը, եթէ Սուրբ Հոգիով
նորոգուած է, կը պատուիրէ մեզի բամբասանքը
բամբասանքը բամբասանքով
բամբասանքով
չփոխարինել եւ ոչ ալ վիրաւորանքը` վիրաւորանքով.
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կառակը, նորոգուած միտքը կը թելադրէ մեզի աղօթել մեզ
բամբասողին ու վիրաւորողին համար:
Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մարմինը պատուիրէ մեզի քնանալ ու
հեշտանալ, իսկ միտքը` արթուն մնալ, հսկում կատարել ու
աղօթք բարձրացնել առ Աստուած: Եթէ մեր միտքը դէմ կը դնէ
մարմնաւոր հեշտութեան ու մնայուն հանգիստին` կը նշանակէ
նշանակէ
թէ նորոգուած է Տիրոջ Հոգիով:
Մարմինը կ'ըսէ. «Առատօրէն կե´
կե´ր»: Նորոգուած միտքը
կ'ըսէ. «Ժամանակ առ ժամանակ ծոմ պահէ` որպէսզի հոգիդ

սրբուի ու զօրանայ
զօրանայ»:
այ»:

Մարմինը կ'ըսէ. «Քեզ ցաւցնողին` ցաւցուր»:
ցաւցուր»: Նորոգուած
միտքը կ'ըսէ. «Երբ մարդիկ քեզ ցաւցնեն` ցաւերդ Յիսուսին

բեր»:
բեր»:

Մարմինը կ'ըսէ. «Մի´
Մի´ ներեր եւ դի´
դի´րք բռնէ»:
բռնէ»: Նորոգուած
միտքը կ'ըսէ. «Ներէ´
Ներէ´ եւ դիրք մի´
մի´ բռներ»:
բռներ»:
Մարմինը կ'ըսէ. «Եթէ գիտցար հակառակորդիդ մեղքին
մասին` հրապարակէ´
հրապարակէ´ զայն»:
զայն»: Նորոգուած միտքը կ'ըսէ. «Ծածկէ

հակառակորդիդ մեղքը` որպէսզի Աստուած ալ քու մեղքերդ
ծածկէ դատաստանին օրը»:
օրը»:
Մարմինը կ'ըսէ. «Վայելէ այս կեանքը»:
կեանքը»: Նորոգուած միտքը
միտքը
կ'ըսէ. «Պատրաստուէ գալիք կեանքի վայելքին համար»:
համար»:

Կարելի է բազմաթիւ այլ օրինակներ
օրինակներ յիշել, ցոյց տալու
համար թէ ինչպէս մեր մտքին ընդունած Օրէնքը` որ Յիսուսի
սիրոյ Օրէնքն է, կը պատերազմի մեղքի օրէնքին դէմ որ մեր
անդամներուն մէջ է: Այս պատերազմը` մտքի նորոգութիւն, այլ
խօսքով` ճշմարիտ ապաշխարութիւն ապրած ըլլալու մեծագոյն
ապացոյցն է:
Մտքի
Մտքի նորոգութիւն ապրած ըլլալու նշաններէն
նշաններէն մին է
նաեւ` դրական մտածելակերպը: Յոռետես եւ ժխտական մտամտածելակերպ մը կը թունաւորէ մարդուն միտքը, սիրտն ու հոգին:
Միշտ դրական պէտք է մտածել, մանաւանդ երբ պատահող
երեւոյթներուն կամ դէպքերուն ետին կանգնող բուն նպատակը,
պատճառը
պատճառը կամ դրդապատճառը չենք տեսներ կամ չենք գիտեր:
Այսպէս, օրինակ.օրինակ.54

Կը պատմուի որ անձ մը փայտի կտոր մը կը տաշէ: Երկու
հոգիներ զինք կը տեսնեն, բայց չեն գիտնար թէ ի´
ի´նչ կը
փայ-պատրաստէ: Առաջինը զինք կը տեսնէ եւ կը խորհի թէ ան փայ
տը կը պատրաստէ իր զաւակը ծեծելու համար.
համար. իսկ երկրորդը
զինք կը տեսնէ եւ կը խորհի թէ ան փայտով խաչի նշանը շինել
կ'ուզէ: Ահաւասիկ երկու տարբեր մտածելակերպեր. մին
ժխտական, իսկ միւսը` դրական եւ Աստուածահաճոյ: Ինչո՞ւ
համար առաջին անձը դրական բան պիտի չմտածէր, երբ մամանաւանդ չէր գիտեր թէ ի´
ի´նչ բանի համար
համար փայտը կը պատպատրաստուէր:
Երկրորդ օրինակ մը. երեք հոգիներ միեւնոյն քարի կտորը
կը տաշեն: Անցորդ մը կու գայ առաջինին եւ կը հարցնէ. «Ի՞նչ
կ'ընես».
կ'ընես». անիկա կը պատասխանէ. «Չե՞ս տեսներ ինչ կ'ընեմ,
քա´
քա´ր կը տաշեմ»:
տաշեմ»: Երկրորդին կը հարցնէ. «Դուն ի՞նչ կ'ընես».
կ'ընես».
անիկա կը պատասխանէ. «Զաւակներուս ապրուստը ճարելու
համար կ'աշխատիմ»:
կ'աշխատիմ»: Երրորդին մօտենալով կը հարցնէ. «Իսկ
դո՞ւն ինչ կ'ընես».
կ'ընես». անիկա կը պատասխանէ. «Ես Բարձրեալ
Աստուծոյ տաճարը կը կառուցեմ»:
կառուցեմ»: Երեք անձերը միեւնոյն
գործը կը կատարեն եւ միեւնոյն քարի կտորը կը տաշեն, բայց
տեսէք
տեսէք անոնց տարբերութիւնը. առաջինին համար գործը անէծք
է, երկրորդին համար` մտահոգութիւն, իսկ երրորդին համար`
օրհնութիւն: Դուն ո՞ր մէկուն նման ես: Մտքի նորոգութիւն
ապրած անձը երրորդին նման պէտք է ըլլայ իր մտածելակեր
մտածելակերկերպով: Սրտանց կատարուող ամէն բարի գործ` Աստուծոյ
Աստուծոյ
օրհնութիւնը կը բերէ մեր վրայ:
Երրորդ օրինակ մը. երեք անձեր միեւնոյն փորձութեան
կ'ենթարկուին: Առաջինը կը խորհի թէ Աստուած զինք չի սիրեր
ու լքած է: Երկրորդը կ'ըսէ թէ իր գործած մեղքերուն պատճառով
է որ փորձութեան ենթարկուեցաւ. իսկ երրորդը կ'ըսէ թէ
Աստուած զինք
զինք այդ փորձութեամբ առաւել եւս սրբել եւ իր
Որդիին նման դարձնել կ'ուզէ: Մտքի նորոգութիւն ապրած ոեւէ
անձ խորապէս կ'անդրադառնայ, թէ ամէն փորձութիւն զինք
Աստուծոյ նմանութեան է որ կ'առաջնորդէ: Բաւարարուինք
յիշեալ երեք օրինակներով:
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Սիրելիներ, միտք մը որ Սուրբ Հոգիով
Հոգիով չէ նորոգուած, իր
ամբողջ ուշադրութիւնը կը դարձնէ դէպի աշխարհը, իսկ Սուրբ
Հոգիով նորոգուած միտքը միայն երկնային ճշմարտութեանց
ճշմարտութեանց
վրայ է որ կը կեդրոնանայ, իր սիրոյն առարկան միայն
Աստուած ինք կը դառնայ, իր մտածութեան նիւթը՝ Աստուծոյ
խօսքն ու անոր կամքը կ'ըլլան:
կ'ըլլան:
Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, չարագործ մարդոց
կորուստը կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը`
անոնց դարձն ու փրկութիւնը տեսնել կը ցանկայ:
Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, միշտ ժխտական բաներ
Հոգիով
վ
կը մտածէ ինքն իր մասին եւ ուրիշին մասին, իսկ Սուրբ Հոգիո
նորոգուած միտքը, միայն աստուածահաճոյ մտածումներ
կ'ունենայ ինքն իր մասին եւ ուրիշին մասին:
Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, իր գործակիցները`
մրցակիցներ կը նկատէ, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը`
զանոնք օգնական կը նկատէ:
Սուրբ Հոգիով նորոգուած մտքին համար հաճոյք
հաճոյք է լսել
չնորոգ-Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգ
ուած մտքին համար`
համար` տաղտուկ ու ձանձրոյթ է Աստուծոյ
խօսքին քարոզութիւնը:
Սուրբ Հոգիով նորոգուած մտքին համար ուրախութի´
ուրախութի´ւն է
հոգեւոր երգեր լսել, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած մտքին
համար` տառապանք
տառապանք է:
Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը կը սիրէ ճշմարտութիւնն
ճշմարտութիւնն
ու արդարութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած մտքին
համար ճշմարտութիւնն ու արդարութիւնը զինք խեղդող
շղթաներու նման են:
Թող որ Սուրբ Հոգին հեռացնէ այն մշուշը որով Սատանան
Սատանան
կը փորձէ մեր միտքը կուրցնել, որպէսզի արթննան մեր
միտքերը, տեսնեն Քրիստոսի փառքին լոյսը եւ ապրին իրենց
նորոգութիւնը:
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2) Առաջին հարցումին պատասխանած ժամանակ ըսինք,
ըսինք,
թէ ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն ու մտքի
նորոգութիւն է: Արդ, մեր կեանքի ընթացքի փոփոխութիւնը եւ
մտքի նորոգութիւնը յանկա
յանկա´
անկա´րծ եւ մէ՞կ անգամէն տեղի կ'ունեկ'ունենայ, թէ` աստիճանաբար:
Աստուածաշունչը կը պարզէ, թէ մեր կեանքի ընթացքի
փոփոխութիւնը եւ մեր մտքի նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ եւ
մէկ անգամէն տեղի ունենալ, եւ կրնայ նաեւ աստիճանաբար
աստիճանաբար եւ
հանգրուանային կերպով տեղի ունենալ: Այսպէս,
Այսպէս, օրինակ,
օրինակ,
Պետրոս առաքեալի կեանքին ու անոր կեանքի ընթացքի
փոփոխութիւնը աստիճանաբար տեղի ունեցաւ, մինչդեռ Պօղոս
առաքեալի կեանքին ու անոր կեանքի ընթացքի փոփոփոփոխութիւնը` յանկարծ, մէ´
մէ´կ անգամէն:
Տասներկու առաքեալներուն կեանքն ու միտքը աստիճաաստիճանաբար փոխուեցան: Քրիստոսի
Քրիստոսի երկրաւոր կեանքի շուրջ երեք
ու կէս տարիները իրենց աւարտին հասած էին, եւ դեռ
առաքեալները չէին կրցած հասկնալ, թէ Քրիստոս աշխարհ
եկած էր Աստուծո´
Աստուծո´յ թագաւորութիւնը հաստատելու եւ ո´
ո´չ թէ
Իսրայէլի թագաւորութիւնը: Երբ Քրիստոս խօսեցաւ անոնց
մահուամբ այս աշխարհէն
աշաաշխարհէն իր բաժնուելուն մասին` «աշա-

կերտներուն մէջ վէճ ծագեցաւ թէ իրենցմէ ո´
ո´վ պիտի նկատուի
մեծը»
մեծը» (Ղուկաս
(Ղուկաս 22.24): Այս եւ նման երեւոյթներ, յստակօրէն կը

պարզեն թէ աշակերտներուն կեանքի ընթացքի փոփոխութիւնը
եւ անոնց մտքի նորոգութիւնը աստիճանական
աստիճանական կերպով տեղի
ունեցան:
ունեցան:
Եթէ անձ մը իր ամբողջ սրտով կը փնտռէ Տէրը, ինքզինք
հեռու կը պահէ մեղքէն եւ իր սիրտը կը պատրաստէ Տիրոջ
փոփոխու-բնակութեան համար, երբ Տէրը յայտնուի իրեն, իր փոփոխու
թիւնն ու նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ տեղի ունենալ. ինչո՞ւ
համար. որովհետեւ արդէն պատրաստուած է ամբողջու
ամբողջութեամբ
ութեամբ
Տիրոջ յանձնուելու եւ անոր բնակարանը դառնա
դառնալու: Այլ խօսքով,
եթէ Քրիստոսի փրկարար շնորհքը յայտնուի`
յայտնուի` Քրիստոսը
փնտռող եւ անոր սիրով լեցուիլ ուզող սրտի մը` անոր
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փոփոխութիւնը յանկարծ տեղի կ'ունենայ: Իսկ եթէ Քրիստոսի
փրկարար շնորհքը յայտնուի մէկու մը որ չի
չի փնտռեր Քրիստոսն
ու անոր փրկութիւնը եւ զինք առաջնորդէ
առաջնորդէ մեղքի գիտակցուգիտակցութեան եւ ապաշխարութեան`
ապաշխարութեան` այդպիսի
այդպիսի մէկու մը կեանքի ընթացընթացքի փոփոխութիւնը եւ մտքի նորոգութիւնը աստիճանաբար
տեղի կ'ունենայ. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ անոր համար
դժուար է մէ´
մէ´կ անգամէն փոխուիլ ու
ու նորոգուիլ: Դժուար է,
որովհետեւ տակաւին վարժ չէ մեղքին դէմ դնելու: Դժուար է,
որովհետեւ Տէ´
Տէ´րը զինք փնտռեց ու դարձի բերաւ, ինք չէր որ
սրտի ծարաւէ մղուած փնտռեց ու գտաւ Տէրը: Արդարեւ, նման
անձ մը պիտի պայքարի մեղքին դէմ, եւ սակայն յաճախ
պարտութիւն պիտի կրէ: Պիտի հետեւի Քրիստոսի,
Քրիստոսի, եւ սակայն
յաճախ նահանջ ալ պիտի արձանագրէ, մինչեւ որ Սուրբ Հոգիին
օգնութեամբ կարենայ մեղքի սէրը արմատախիլ ընել իր
ներսիդիէն: Մեղքի սէրը մեր սրտէն արմատախիլ ընելը դիւրին
գործ չէ, մանաւանդ եթէ երբեք մեղքն ու անոր սէրը խորունկ
արմատներ նետած
նետած են մեր սրտին մէջ երկար տարիներէ ի վեր:
Ինչպէս օր մը կամ շաբաթ
շաբաթ մը առաջ տնկուած մատաղատունկ
(պզտիկ ծառ) մը դիւրաւ կարելի է արմատախիլ ընել, իսկ
տարիներ առաջ տնկուած ծառ մը անկարելի է արմատախիլ
ընել ձեռքով, նոյնպէս ալ, դիւրին է ձերբազատիլ մեղքէ մը կամ
մոլութենէ
մոլութենէ մը որ տակաւին նոր մտած է մեր սրտին մէջ, բայց
շատ դժուար է ձերբազատիլ այ
այն մեղքէն ու մոլութենէն որ
երկար տարիներէ ի վեր բոյն դրած է մեր սրտին մէջ: Անոնց
Անոնց`
որոնց սրտին մէջ մեղքը խորունկ արմատներ նետած է` անոնց
փոփոխութիւնն ու նորոգութիւնը աստիճանաբար
աստիճանաբար տեղի
տեղի
կ'ունենայ, իսկ անոնց
անոնց` որոնց սրտին մէջ ճշմարտութիւնը
գտնելու եւ Յիսուսի սէրը ճանչնալու փափաք կայ` անոնց
փոփոխութիւնն ու նորոգութիւնը կրնայ յանկարծ եւ մէ´
մէ´կ
անգամէն տեղի ունենալ:
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3) Որո՞նց համար է ապաշխարութիւնը:
Առաջին հարցումին պատասխանած ժամանակ բացա
բացաացատրեցինք, թէ ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն եւ
մտքի նորոգութիւն է: Արդ, եթէ մէկը ճիշդ ընթացքի մէջ է,
ապաշխարութեան պէտք ունի՞: Այսպէս, օրինակ, եթէ մէկը
սուտ չի խօսիր, չի հայհոյեր, չի բամբասեր, չի զրպարտեր,
չարութիւն չի խորհիր ու չի գործեր, ընդհակառակը,
ընդհակառակը, ճշմարիտը
կը խօսի, բարին կը խորհի ու կը գործէ, բարին կը ցանկայ իր
նմաններուն համար, բոլորին կը ներէ ու կը սիրէ, նման անձ մը
ապաշխարութեան պէտք ունի՞, այլ խօսքով` իր կեանքի
ընթացքը փոխելու կարիքը ունի՞: Ո´
Ո´չ: Եթէ ճիշդ ընթացքի մէջ է,
բնականօրէն իր ընթացքը փոխելու կարիքը չունի. նման
պարագայի սակայն, երկու բանի կարիքը ունի.ունի.ա) Պէտք է Յիսուսը ընդունի իր սրտին մէջ, որովհետեւ
բարեգործութիւնը եւ ճիշդ ընթացքի
ընթացքի մէջ ըլլալը զինք երկինք չեն
մտցներ, զինք փրկութեան չեն արժանացներ:
բ) Անձ մը որքան ալ ճիշդ ընթացքի մէջ ըլլայ,
ըլլայ, անպայման
որ յատուկ մեղքեր կամ տկարութիւններ կ'ունենայ իր կեանքին
մէջ զորս պէտք է խոստովանի Տիրոջ դիմաց:
Ապաշխարութիւնը միայն մեր կեանքի սխալ ընթացքէն
հրաժարիլը չէ, այլ նաեւ Քրիստոսը ընդունիլն է, Քրիստոսը մեր
կեանքին Տէրն ու Փրկիչը ճանչնալն է, եւ իբր այդպիսին
այդպիսին զինք
պատուելն ու անոր հնազանդիլն է: Ապաշխարութիւնը միայն
մեր մեղքերը Յիսուսին խոստովանիլը չէ, այլ նոյնինքն Յիսուսը
խոստովանիլն է: Հետեւաբար, չի´
չի´ բաւեր ճիշդ ընթացքի մէջ
ըլլալը, չի´
չի´ բաւեր բարեգործ ըլլալը, այլ պէտք է Քրիստոսի հետ
ըլլալ, Քրիստոսի հետ ապրիլ
ապրիլ ու գործել: Մէկը կրնայ բարեգործ
ըլլալ առանց Քրիստոսի հետեւորդ ըլլալու: Եթէ մէկը բարին կը
գործէ բայց Քրիստոսի չի հետեւիր, Քրիստոսի իր չհետեւելուն
համար ալ պէտք է ապաշխարէ, որպէսզի Քրիստոսի հետեւորդ
ու Աստուծոյ զաւակ նկատուի: Արդարեւ, ապաշխարութի´
ապաշխարութի´ւնն է
որ մեզ Աստուծոյ զաւակներ կը դարձնէ:
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4) Մէկը որ չէ ապաշխարած բայց ամէն Կիրակի եկեղեցի
կ'երթայ եւ սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանայ` ասիկա իրեն
օգուտ մը կը բերէ՞:
Անշուշտ ո´
ո´չ: Եթէ ապաշխարութիւնը մեր կեանքի սխալ
ընթացքէն հրաժարիլ կը նշանակէ, մենք ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ
երբեք ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք եւ սուրբ Հաղորդութիւն
կը ստանանք, բայց սխալ ընթացքի մէջ ենք:
Ապաշխարութիւնը մեզ Աստուծոյ կը մօտեցնէ: Մենք ինչո՞վ
կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք եւ սուրբ
Հաղորդութիւն կը ստանանք, բայց հեռո´
հեռո´ւ ենք Աստուծմէ, եւ
կ'ապրինք առանց Աստուծոյ եւ առանց աղօթքի:
Ապաշխարութիւնը մեր մեղքերը խոստովանիլ է: Մենք
ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթանք, բայց
չենք խոստովանիր որ մեր մեղքերով վիրաւորած ենք զԱստզԱստգիտակ-ուած եւ պղծած ենք մեր սիրտերը, եւ կը շարունակենք գիտակ
ցաբար
ցաբար մեղք գործել:
Ապաշխարութիւնը Յիսուսը իբրեւ մեր Տէրն ու Փրկիչը
ընդունիլ է: Մենք ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ ամէն Կիրակի եկեղեցի
կ'երթանք, բայց չենք ընդունած ու յայտարարած Յիսուսը իբրեւ
մեր Տէրն ու Փրկիչը:
Դո´
Դո´ւք ըսէք, ինչո՞վ կ'օգտուինք եթէ երբեք ամէն Կիրակի
եկեղեցի
եկեղեցի կու գանք, բայց Աստուծոյ չենք գար:
Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ ամէն Կիրակի սուրբ խորանին կը
մօտենանք, բայց Աստուծոյ չե´
չե´նք մօտենար եւ չե´
չե´նք փորձեր
մօտենալ:
Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ ամէն Կիրակի սուրբ Հաղորդութիւն
կը ստանանք, բայց աղօթքի ճամբով երբեք հաղորդակցութեան
հաղորդակցութեան
մէջ չե´
չե´նք Տիրոջ հետ:
Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ եկեղեցւոյ մէջ ենք, բայց Տիրոջ մէջ
չե´
չե´նք, եւ Տիրոջ վրայ չե´
չե´նք հաստատուած:
Այսօր, դժբախտաբար, եկեղեցի եկողներուն մեծ մասը,
կարելի է ըսել ջախջախիչ մեծամասնութիւնը, ո´
ո´չ ապաշխարած
է, ո´
ո´չ աղօթքի կեանք կ'ապրի, ո´
ո´չ հաւատքի
հաւատքի կեանք կ'ապրի, ո´
ո´չ
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Աստուածաշունչ կը կարդայ, եւ ո´
ո´չ ալ կը հնազանդի Տիրոջ
կամքին:
Չենք ուզեր տխուր երեւոյթներու մասին խօսիլ եւ ո´
ո´չ ալ
կ'ուզենք ճշմարտութիւնը հրապարակել իր ամբողջական
մերկութեամբ: Բայց կը բաւարարուիմ մէկմէկ-երկու նշումներով.
որքան եկեղեցի չեկողները
չեկողները դրամասէր են, նոյնքան դրամասէր
դրամասէր
են եկեղեցի եկողները: Աշխարհիկ մարդոց պէս` եկեղեցի
եկողները իրե´
իրե´նք ալ աշխարհիկ են, իրե´
իրե´նք ալ աշխարհիկ
կեանք կ'ապրին: Որքան եկեղեցի չեկողները աններող հոգի
ունին, նոյնքան ալ աններող հոգի ունին եկեղեցի եկողներէն
շատեր, նոյնիսկ
նոյնիսկ ապաշխարա´
ապաշխարա´ծ անձեր, եւ որուն համար ալ
իրենց ապաշխարութիւնը կամ ապաշխարութեան անկեղծուանկեղծութիւնը հարցականի տակ կ'առնուի:
Սիրելինե´
Սիրելինե´ր, չխաբենք մենք զմեզ: Եկեղեցի գալը մեզ չի´
չի´
փրկեր, եթէ երբեք ապաշխարութեամբ Յիսուսի փրկութիւնը
չենք ընդունած մեր սրտին մէջ: Եկեղեցի
Եկեղեցի գալը մեզ Աստուծոյ չի´
չի´
մօտեցներ, եթէ երբեք ապաշխարութեամբ Քրիստոսի չենք
մօտեցած: Եկեղեցի գալը մեզ Աստուծոյ զաւակ չի´
չի´ դարձներ,
եթէ երբեք Քրիստոսով չենք որդեգրուած իրեն: Եկեղեցի գալը
մեզ Աստուծոյ հետ յարաբերութեան մէջ չի´
չի´ դներ, եթէ երբեք
ամենօրեայ դրութեամբ
դրութեամբ աղօթքով չենք փորձեր յարաբերութեան
յարաբերութեան
մէջ մտնել Տիրոջ հետ:
Դեռ չենք ուզեր խօսիլ այն մասին, որ եկեղեցի գալը մեզ
յաւելեալ պատասխանատուութեան տակ կը դնէ,
դնէ, զգօնութեան
եւ զգաստութեան կը մղէ, հետեւեալ առումով.առումով.- Սուրբ հայրեր
կ'ըսեն, թէ իւրաքանչիւր անձ պիտի դատուի իր
իր գիտցած ու լսած
ճշմարտութիւններուն համաձայն: Եկեղեցի եկողներ որքա՜ն
ճշմարտութիւններ լսած են ու գիտեն: Անոնք յաճա՜խ լսած են
ապաշխարութեան մասին, բայց անոնցմէ քանի՞ հոգիներ
իսկապէս ապաշխարած են: Անոնք յաճա՜խ լսած են սրբութեան
մասին, անկեղծ ըլլալու մասին, բայց
բայց անոնցմէ քանինե՞ր
արդեօք նուիրուած են սրբութեան եւ անկեղծութեան
անկեղծութեան կեանքի
մը: Յաճախ լսած են խոնարհութեան մասին, բայց ո՞ւր են
խոնարհները իրենց մէջ: Լսած են ներելու մասին,
մասին, բայց ո՞ւր են
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ներող հոգի ունեցողները: Լսած են աղքատներուն
աղքատներուն օգնելու
մասին, բայց ո՞ւր են աղքատներուն հանդէպ գուրգուրանք
ունեցողները եւ անոնց օգնողները: Հետեւաբար, յստակ է որ
եկեղեցի գալը եւ սուրբ Հաղորդութիւն ստանալը ոչինչով մեզ
պարտա-կ'օգտեն, ընդհակառակը, անոնք աւելի լուրջ ու ծանր պարտա
ւորութեան տակ կը դնեն մեզ. մեր լսածը` կեանքի վերածելու
պարտաւորութեան
պարտաւորութեան տակ, քարոզուած Աստուծոյ խօսքը` մեր
կեանքին մէջ գործնապէս թարգմանելու
թարգմանելու պարտաւորութեան
տակ:
5) Կիսկատար ապաշխարութիւնը Տիրոջ մօտ ընդունելի՞ է:
Ճիշդ է որ Տէրը կրնայ իր արքայութեան մէջ ընդունիլ
մարդիկ որոնց ապաշխարութիւնը կատարեալ չէ, բայց սա
երբեք չի նշանակեր թէ ան կ'ընդունի կիսկատար ապաշխաապաշխարութիւնը:
Տէրը կը մերժէ կիսկատար ապաշխարութիւնը, որովհետեւ
որովհետեւ
կիսկատար ապաշխարութիւնը մեզ չի հասցներ այն
նպատակին որուն համար Աստուած մեզ ստեղծած է, ո´
ո´չ ալ կը
հասցնէ այն փառքին որ մեզի համար պատրաստուած է:
Որո՞նք են կիսկատար ապաշխարածները, կամ ի՞նչ է
կիսկատար ապաշխարութիւնը:
հան-Կարգ մը մեղքերու դէմ կռուիլը, իսկ ուրիշ մեղքերու հան
դէպ անտարբեր ըլլալը` կիսկատար ապաշխարութիւն է:
Օր մը աղօթելը եւ օր մը չաղօթելը` կիսկատար ապաշխաապաշխարութիւն է:
Ոմանց ներելը եւ ոմանց չներելը` կիսկատար
կիսկատար ապաշխաապաշխարութիւն է:
Օր մը Աստուածաշունչ կարդալը եւ շաբաթ մը չկարդալը`
կիսկատար ապաշխարութիւն է:
Ատեն մը աղքատներուն օգնելը եւ ատեն մը զանոնք
մոռնալը` կիսկատար ապաշխարութիւն է:
Յիսուսը սիրելը բայց ո´
ո´չ մեր ամբողջ սրտով` կիսկատար
ապաշխարութիւն է:
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Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքը կատարելը բայց ո´
ո´չ ամէն ատեն`
կիսկատար ապաշխարութիւն է:
Որոշ նեղութիւններու համար Աստուծոյ փառք տալը եւ այլ
նեղութիւններու համար Աստուծոյ դէմ դժգոհիլը` կիսկատար
ապաշխարութիւն է:
Երբեմն Աստուծոյ սէրը գովելը եւ երբեմն ալ Աստուծոյ
սիրոյն հանդէպ կասկած ունենալը` կիսկատար ապաշխաապաշխարութիւն է:
Որոշ փորձութիւններու համբերելը եւ այլ փորձութիւնփորձութիւններու դէմ ընդվզիլը` կիսկատար ապաշխարութիւն է:
Տիրոջ կամքն է որ մեր ապաշխարութիւնը ըլլայ կատարկատարեալ, բայց ան գիտէ որ մարդկային մեր բնութեան տկարութեան
պատճառով կրնանք յաճախ մեղքի մէջ իյնալ: Տէրը գիտէ նաեւ,
թէ կան շատ ապաշխարածներ, որոնք «գուրգուրանք կը տածեն»
տածեն»
որոշ մեղքերու նկատմամբ եւ չեն ուզեր անոնցմէ հրաժարիլ:
Տէրը գիտէ որ կան այնպիսի հաւատացեալներ, որոնք թէեւ կը
կռուին մեղքին դէմ, բայց ո´
ո´չ իրենց ամբողջ սրտով:
Ոեւէ հաւատացեալ
հաւատացեալ պէտք է յիշէ, որ թէեւ պարզ ապաշապաշխարութիւն մը կամ կիսկատար ապաշխարութիւն մը կրնայ մեզ
փրկութեան առաջնորդել, բայց կատարեալ ապաշխարութի´
ապաշխարութի´ւնն
է որ մեզ սրբութեան կը հասցնէ, կատարեալ ապաշխարու
ապաշխարուրութի´
թի´ւնն է որ մեզ Քրիստոսի հարազատ պատկերը կը դարձնէ:
Այո´,
Այո´, կիսկատար ապաշխարութիւն մը կրնայ մեզ շատ
փոքրիկ աստղ մը դարձնել երկինքի մէջ, բայց կատարեալ
ապաշխարութի´
ապաշխարութի´ւնն է որ մեզ արեգակի նման ճառագայթուն
պիտի դարձնէ երկինքի մէջ (Մատթէոս 13.43):
Կիսկատար ապաշխարութիւն մը կրնայ մեզ Քրիստոսի
մէկ աննշան
աննշան զինուորը դարձնել, բայց կատարեալ
կատարեալ ապաշխաապաշխարութի´
րութի´ւնն է որ մեզ Տիրոջ քաջ զօրավարը պիտի դարձնէ:
Կիսկատար ապաշխարած մը կրնայ մազապուրծ դժոխքէն
ազատիլ եւ երկինք մտնել (հմմտ. Ա.Կորնթացիս 3.15), բայց
կատարեալ ապաշխարածն է որ յաղթականօրէն երկինք պիտի
մտնէ եւ հետն ալ ամբողջ բանակ մը պիտի մտցնէ:
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Սիրելինե´
Սիրելինե´ր, Աստուած իւրաքանչիւր հաւատացեալի
համար սքանչելի ծրագիրներ ունի, բայց այդ ծրագիրներէն
շատեր ի դերեւ կ'ելլեն անոր կիսկատար ապաշխարութեան
պատճառով:
Աստուած անբացատրելի օրհնութիւններ վերապահած է
իր զաւակներուն համար, բայց անոնք այդ օրհնութիւններուն
շատ չնչին մէկ տոկոսը միայն կը ստանան, իրենց կիսկատար
ապաշխարութեան պատճառով:
Շատեր երկինք պիտի մտնեն, բայց պիտի չունենան այն
փառքը, այն շքեղութիւնը, այն փառաւորութիւնը, այն պայծապայծառութիւնը, որ աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած է ամէն մէկ
անձի համար:
Հետեւաբար, պէտք
պէտք է ձերբազատիլ կիսկատար ապաշխաապաշխարութենէ, որովհետեւ Աստուծոյ կամքը չէ որ մազապուրծ
փրկուինք ու երկինք մտնենք, այլ` սո´
սո´ւրբ ըլլանք եւ երկինք
մտնենք, որպէսզի մեզի տրուի այն փառքն ու օրհնութիւնները
որոնք պատրաստուած են մեզի համար:
6) Ի՞նչ է տարբերութիւնը ապաշխարութեան
ապաշխարութեան եւ զղջումին:
զղջումին:
Տարբերութիւնը մեծ է եւ յստակ: Ապաշխարութիւնը մեր
չար ընթացքէն հրաժարիլն է եւ Աստուածահաճոյ ընթացք մը
որդեգրելն է, մինչդեռ զղջումը` պարզապէս մեր գործած
մեղքերուն, չարիքներուն եւ անօրէնութիւններուն համար
ցաւիլն է: Այս իմաստով, մէկը կրնայ
կրնայ զղջալ ու ցաւիլ իր գործած
գործած
չարիքներուն համար, բայց չապաշխարել անոնց համար եւ
չհրաժարիլ անոնցմէ: Փարաւոն զղջաց Մովսէսի եւ Աստուծոյ
Աստուծոյ
դէմ գործած ըլլալուն համար, բայց երբեք չապաշխարեց:
Սաւուղ թագաւորը զղջաց Աստուծոյ խօսքին հանդէպ անհնաանհնազանդ գտնուած ըլլալուն
ըլլալուն համար, բայց չապաշխարեց: Յուդա
զղջաց Տէրը մատնած ըլլալուն համար, բայց չապաշխարեց:
չապաշխարեց:
Շատեր երբ չարիք գործեն ու չարիքի հանդիպին` կը զղջան
չարիք գործած ըլլալնուն համար, բայց չեն ապաշխարեր
ապաշխարեր ու չեն
հրաժարիր իրենց չար ընթացքէն: Մէկը կրնայ բարկութեան մէկ
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պահուն մարդ
մարդ սպաննել եւ բանտ նետուիլ, եւ հոն զղջալ իր
ըրածին համար, առանց սակայն ապաշխարելու
ապաշխարելու եւ արցունքով
քաւութիւն հայցելու Աստուծմէ իր գործած մարդասպանութեան
համար:
Զղջում մը որուն չ'ընկերանար ճշմարիտ ապաշխարուապաշխարութիւնը` մեղքերու քաւութիւն չի բերեր եւ մեր կեանքի ընթաց
ընթացքը
թացքը
չի փոխեր: Հետեւաբար, չի բաւեր զղջալ որ չարիք գործած ենք,
այլ պէտք է ապաշխարութեամբ հրաժարիլ մեղքի կեանքէն եւ
նուիրուիլ սրբութեան կեանքի մը:
Կարեւոր է գիտնալ, որ մէկը չի կրնար ապաշխարել, եթէ
անօրէնութիւն-չզղջայ իր գործած չարիքներուն, մեղքերուն եւ անօրէնութիւն
ներուն
ներուն համար, բայց կարեւոր է նաեւ գիտնալ, որ եթէ մէկը կը
ապաշ-զղջայ իր գործած մեղքերուն համար` չի նշանակեր թէ ապաշ
խարած է: Հետեւաբար, զղջումին պէտք է անպայման յաջորդէ
ապաշխարութիւնը, եթէ երբեք կ'ուզենք մեղքերու քաւութեան
արժանանալ:
7) Մե՞նք է որ կ'ապաշխարենք, թէ`
թէ` Սուրբ Հոգին ինքն է որ
մեզ կ'ապաշխարեցնէ:
Պէտք է յստակ ըլլայ մեզի համար, որ եթէ երբեք Սուրբ
Հոգին ինք մեզ չապաշխարեցնէ` մենք չենք կրնար ապաշապաշխարել: Եթէ Սուրբ Հոգին ինք ապաշխարութեան արցունք
չշնորհէ մեզի` մենք չենք կրնար արցունք թափել մեր գործած
մեղքերուն համար, իսկ ապաշխարութիւն մը որուն
չ'ընկերանար արցունքը` ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ:
Ինչո՞ւ համար կ'ըսենք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ
կ'ապաշխարեցնէ. որովհետեւ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ մեղքի
գիտակցութեան կ'առաջնորդէ, այլ խօսքով ինքն է որ կը յայտնէ
մեզի մեր մեղքերը, մեր մեղաւորութիւնը, մեր մեղքերուն
գարշելիութիւնը, մեր մեղքերուն` մեր հոգիին մէջ ձգած տգեղու
տգեղուղութիւնը, մեր մեղքերուն` մեր վրայ բերելիք դատապարտութիւնը:
Սուրբ Հոգին այս բոլորը կատարելէ ետք, այլ խօսքով, մեր մէջ
մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնելէ եւ մեղքին կործանարար
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բնութիւնը յայտնելէ ետք` մեզ կը համոզէ որ պէտք ունինք
մեղքերու քաւութեան եւ փրկութեան, որմէ ետք մեզ կ'առաջկ'առաջնորդէ մեղքերու քաւիչ` Տէր Յիսուս Քրիստոսին:
Վերեւ ըսինք, որ եթէ Սուրբ Հոգին ինք ապաշխարութեան
ապաշխարութեան
արցունք չշնորհէ մեզի` մենք չենք կրնար արցունք
արցունք թափել մեր
գործած մեղքերուն համար: Խօսքը սովորական արցունքի
մասին չէ, այլ` Սուրբ Հոգիին կողմէ շնորհուած ապաշխաապաշխարութեան արցունքի մասին: Մէկը կրնայ սխալ արարք մը ըրած
ըլլալ եւ զղջալ ու արցունք թափել իր ըրածին համար, առանց
երբեք ապաշխարելու իր ըրածին համար: Մարդիկ հազար ու
մէկ պատճառով կրնան լալ ու արցունք թափել, բայց եթէ երբեք
իրենց թափած արցունքը` իրենց գործած մեղքերուն գիտակգիտակցութեան հետեւանքը չէ` կը նշանակէ թէ այդ արցունքը Սուրբ
Հոգիին կողմէ շնորհուած արցունք չէ, եւ ուստի` մեղքերու
քաւութիւն չի բերեր:
Ի՞նչն
Ի՞նչն է փաստը որ թափուած արցունքը Սուրբ Հոգիին
կողմէ շնորհուած արցունք է: Փաստը` Յիսուսը վիրաւորած
ըլլալնուս համար արցունք թափելն է: Այլ խօսքով, երբ մէկը
կ'անդրադառնայ թէ ինք իր մեղքերով բազմիցս եւ խորապէս
ցաւցուցած, վիրաւորած ու անարգած է Յիսուսը, եւ այդ ընելուն
ընելուն
համար` արցունք կը թափէ, կ'ողբայ եւ խորապէս կը ցաւի` կը
նշանակէ թէ իր արցունքը Սուրբ Հոգիին կողմէ շնորհուած
արցունք է: Այս արցունքն է որ Յիսուսի արիւնին հետ միասին
կը սրբէ մեր մեղքերը, կ'ըսէ Յովհան Մանդակունի Հայրապետը:
8) Նախորդ հարցումին պատասխանած ատեն ըսինք, թէ
Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կ'ապաշխարեցնէ: Մէկը կրնայ
հարցնել. «Եթէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ կ'ապաշխարեցնէ մարդիմարդի-

կը, այդ պարագային, ինչո՞ւ համար չ'ապաշխարեցներ բոլոր
մարդիկը»:
մարդիկը»:

ա) Աստուած ազատ կամք տուած է մարդոց: Ան կ'ուզէ որ
բոլոր մարդիկը ապաշխարեն
ապաշխարեն եւ փրկուին. բայց եթէ մէկը չ'ուզեր
չ'ուզեր
ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուիլ` Սուրբ Հոգին անոր
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կամքին հակառակ զինք ապաշխարութեան չ'առաջնորդեր:
չ'առաջնորդեր:
Մէկը որ աշխարհային նկատումներով կ'առաջնորդուի եւ կը
մերժէ Սուրբ Հոգիին առաջնորդութիւնը`
առաջնորդութիւնը` Սուրբ Հոգին ինքզինք
երբեք չի պարտադրեր անոր:
անոր: Այո´,
Այո´, Աստուած իր կամքը չի
պարտադրեր մարդուն: Աստուած կ'ուզէ որ մարդիկ իրենց
ազատ կամքով եւ սիրայօժար կերպով նուիրուին իր կամքի
կատարման: Քրիստոս չ'ուզեր մեր սրտի դուռը կոտրել եւ ներս
մտնել եւ բռնի ուժով նստիլ մեր սրտի գահին վրայ, ահա թէ
ինչո՞ւ
ինչո՞ւ ըսաւ, թէ ինք դրան առջեւ կանգնած կը բաղխէ. եթէ մէկը
իր ձայնը լսէ եւ դուռը բանայ` ներս պիտի մտնէ... (Յայտնութիւն
3.20):
Սուրբ Հոգին բոլորը ապաշխարութեան կը կանչէ, բայց
բոլոր մարդիկը չեն որ ականջ կու տան ու կ'ընդառաջեն անոր
կանչին: Քրիստոսի խաչին ներքեւ բոլորին համար տեղ կայ,
բայց բոլորը չեն որ անոր խաչին կը դիմեն: Քրիստոս ի´
ի´նքն է
կենաց Ծառը: Այդ Ծառին մօտենալը եւ անոր փրկարար
պտուղէն ուտելը ձգուած է մարդոց ազատ կամքին: Սուրբ Հոգին
ինքն որ մարդիկը կենաց Ծառին կ'առաջնորդէ, բայց եթէ երբեք
ոմանք չուզեն կենաց Ծառին մօտենալ եւ անոր պտուղէն ուտել`
ատիկա իրենց որոշումը կ'ըլլայ եւ ո´
ո´չ թէ Սուրբ Հոգիին կամ
Քրիստոսի որոշումը, եւ ուստի, նման պարագայի պէտք չէ
մեղադրել Սուրբ Հոգին կամ զՔրիստոս, ըսելով` թէ ոմանց կը
փրկեն եւ ոմանց չեն փրկեր: Յիսուս ըսաւ. «Ինծի´
Ինծի´ եկէք»
եկէք»
(Մատթէոս
Մատթէոս 11.28), եւ միւս կողմէ ըսաւ. «Ինծի եկողը պիտի
չմերժեմ»
Ինծի´ եկէք»
եկէք» հրաւէրը ուղղուած է
չմերժեմ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 6.37): «Ինծի´
անխտիր բոլորին: Մարդիկ իրե´
իրե´նք է որ կ'որոշեն եթէ երբեք
կ'ուզեն ընդառաջել Տիրոջ այս հրաւէրին թէ ոչ: Եթէ մէկը
սրտանց չի փափաքիր Քրիստոսի գալ եւ փրկութիւնը
փրկութիւնը ընդունիլ`
թող չխորհի թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ չ'ուզեր զինք Յիսուսին
առաջնորդել, եւ թող չմեղադրէ Սուրբ Հոգին մարդոց միջեւ
խտրութիւն դնող անձ իբրեւ:
բ) Սուրբ Հոգին բոլորին մէջ նոյն ձեւով չի գործեր: Կան
մարդիկ որոնք անգիտակցաբար մեղքի կեանք կ'ապրին. Սուրբ
Սուրբ
Հոգին կ'աշխատի այս մարդոց մէջ արթնցնել մեղքի
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գիտակցութիւնը եւ զանոնք Քրիստոսի առաջնորդել: Բայց կան
նաեւ անոնք` որոնք ոչ միայն մեղքի մէջ կ'ապրին, այլեւ` կը
սիրեն մեղքը, հաճոյք կ'առնեն մեղքէն, մեղքի կեանքէն: Սուրբ
Հոգին ասոնց մէջ մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնելէ
արթնցնելէ առաջ,
նախ կ'աշխատի արմատախիլ ընել անոնց մէջէն մեղքի
մեղքի սէրը,
մեղքին հանդէպ հետաքրքրութիւնն ու կապուածութիւնը:
կապուածութիւնը:
Անոնց մէջէն մեղքի սէրը արմատախիլ ընելէ ե´
ե´տք միայն կը
փորձէ անոնց մէջ մեղքի գիտակցութիւնը արթնցնել, որովհետեւ
մէկը որ կը սիրէ մեղքը` անկարելի է որ մեղքի գիտակցութիւնը
ունենայ, եւ եթէ մեղքի գիտակցութիւնը չ'ունենայ` չի կրնար
Քրիստոսի բերուիլ:
գ) Ոեւէ անձ որ կարիքը չզգար Քրիստոսի` Սուրբ Հոգին
անձե-զինք չ'առաջնորդեր անոր: Սուրբ Հոգին կ'աշխատի նման անձե
դա-րու սրտին ու կեանքին մէջ, որպէսզի ցոյց տայ իրենց թէ դա
տարկ է աշխարհը առանց Քրիստոսի, եւ որպէսզի օգնէ իրենց
անդրադառնալու թէ իրենք կարիքը ունին Քրիստոսի. իսկ երբ
մարդիկ անդրադառնան թէ իրենք կարիքը ունին Քրիստոսի`
այն ատեն միայն Սուրբ Հոգին զիրենք կ'առաջնորդէ
կ'առաջնորդէ Տիրոջ:
9) Վերեւ բացատրեցինք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մարմարդիկը ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու կ'առաջնորդէ:
կ'առաջնորդէ:
Արդ, կրնա՞յ մէկը ապաշխարել առանց Սուրբ Հոգիին առաջառաջնորդութեան:
Ո´չ: Առանց Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեան կատարուած
ապաշխարութիւն մը կ'ըլլայ.կ'ըլլայ.ա) Ժամանակաւոր: Երբ մարդը իր սեփական որոշումով
ապաշխարէ՝
ապաշխարէ՝ որոշ ժամանակ մը ետք դարձեալ կը վերադառնայ
իր մեղքի կեանքին, բայց երբ Աստուած ի´
ի´նք ապաշխարեցնէ
մարդը՝ հո´
հո´ն է որ կը փոխուի մարդուն կեանքը:
բ) Զգացական: Զգո´
Զգո´յշ ըլլանք զգացական ապաշխաապաշխարութենէն: Անոնք որոնք քարոզիչի մը խօսքէն ազդուելով ոտքի
կ'ելլեն կամ առջեւ
առջեւ կու գան եւ իրենց ապաշխարութիւնը կը
յայտարարեն` մէկմէկ-երկու օր ետք անպայման կը վերադառնան
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իրենց նախկին կեանքին: Զգացական մէկ պահուն եղած
ապաշխարութիւնը՝ կ’
կ’ըլլայ ժամանակաւոր,
ժամանակաւոր, խախուտ եւ
անիրական:
գ) Ներշնչման արդիւնք: Անոնք որոնք քարոզիչի մը պատպատգամէն կամ հոգեւոր
հոգեւոր պահէ մը ներշնչուելով` ապաշխարութեան
յայտարարութիւն կ'ընեն` չեն կրնար ապաշխարութեան կեանք
ապրիլ, որովհետեւ այսպիսիներուն մօտ շուտով կը մարի
ներշնչումը: Մեկնիչներ կ'ըսեն, որ Անանիա ու Սափիրա
հոգեւոր պահէ մը ներշնչուելով որոշեցին ու խոստացան իրենց
կալուածը
կալուածը ծախել եւ անոր գումարը առաքեալներուն յանձնել:
Այդ հոգեւոր պահէն դուրս գալէ ետք` զղջացին իրենց կատակատարած խոստումին համար. կալուածը ծախեցին եւ դրամին մէկ
մասը պահեցին եւ ատիկա պատճառ դարձաւ իրենց մահուան:
դ) Մարդկային նկատումներէ առաջնորդուած: Կան մարմարդիկ որոնք «կ'ապաշխարեն»`
կ'ապաշխարեն»` ասոր կամ անոր աչքը մտնելու
համար: Կան երիտասարդներ որոնք «կ'ապաշխարեն»`
կ'ապաշխարեն»` իրենց
սիրած ապաշխարած աղջկան սէրն ու հաճութիւնը շահելու
շահելու
համար: Տակաւին, կան անոնք` որոնք «կ'ապաշխարեն
կ'ապաշխարեն»`
րեն»` հոգեհոգեւոր գործատիրոջ մը մօտ գործ գտնելու համար: Ասոնք մարդ
մարդրդկային նկատումներէ առաջնորդուած «ապաշխարողներն
ապաշխարողներն»
խարողներն» են եւ
ո´չ թէ Սուրբ Հոգիին կողմէ առաջնորդուած
առաջնորդուած ապաշխարողները:
օտար հեղինակ մը կ'ըսէ. «Կրնայ ըլլալ ապաշխարես երկրաւոր

բանի մը հասնելու նպատակով եւ ո´
ո´չ թէ երկինքը ժառանգելու
նպատակով:...
նպատակով:... Կրնայ ըլլալ ապաշխարես
ապաշխարես որոշ անձերու համահամակրանքն ու վստահութիւնը շահելու համար եւ ո´
ո´չ թէ Աստուծոյ
սէրը շահելու համար»:
համար»:

ե) Մարդկային ճիգի արդիւնք: Ապաշխարութիւնը մարդմարդկային ճիգի արդիւնքը չէ, այլ՝ Սուրբ Հոգիին ներգործութեան
ներգործելլով
արդիւնքը: Եթէ Սուրբ Հոգին մեր մէջ գործելով ու ներգործե
մեզ ապաշխարութեան չբերէ՝ մենք չենք կրնար ապաշխարել:
ապաշխարել:
Ապաշխարութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ փրկութեան, իսկ փրկուփրկութիւնը Աստուծոյ գործն է եւ ո´
ո´չ թէ մեր. ուստի ապաշխարութիւն
մը չի կրնար մարդկային ճիգի արդիւնք ըլլալ:
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Եթէ մենք չենք կրնար ապաշխարել առանց Սուրբ Հոգիի
Հոգիին
ներգործութեան եւ առաջնորդութեան, որքա՜ն աւելի դժուար է
ուրիշը ապաշխարութեան բերել` առանց անոր սրտին մէջ
Սուրբ Հոգիին ներգործութեան եւ առաջնորդութեան:
առաջնորդութեան: Մէկը որ
ապաշխարութեան փափաք կը յայտնէ, եթէ աղօթք մը ընենք եւ
ինքն ալ մեր ետեւէն կրկնէ` չի նշանակեր թէ ապաշխարեց:
ապաշխարեց:
Սուրբ Հոգին ինքն է որ կ'որոշէ իւրաքանչիւր
իւրաքանչիւր մարդու
ապաշխարութեան յարմար ժամանակն ու փրկութեան օրը.

«Հիմա´
Հիմա´ է այդ յարմար ժամանակը. հիմա´
հիմա´ է փրկութեան օրը»
օրը»

(Բ.Կորնթացիս 6.2): Ամէն անձ ունի իր ապաշխարութեան ժամը:
Ասկէ առաջ ըսի ու կը կրկնեմ, եթէ կը սիրենք
սիրենք մեղքը` Սուրբ
Հոգին մեզ ապաշխարութեան «չի կրնար»
կրնար» առաջնորդել եթէ նախ
մեղքի սէրը արմատախիլ չընէ մեր մէջէն: Իսկ երբ մեղքի սէրը
արմատախիլ ընէ մեր մէջէն` կը նշանակէ թէ արդէն հասած է
ապաշխարութեան յարմար ժամանակը, որ առաքեալին իսկ
բառերով` մեր փրկութեան օրը պիտի
պիտի ըլլայ:
զ) Կիսկատար եւ ապարդիւն: Սուրբ Հոգիին միջոցաւ
Քրիստոսի չառաջնորդուող եւ Քրիստոսով իր մեղքերէն
չսրբուող ու մեղքի ազդեցութենէն չազատագրուող մարդուն
ապաշխարութիւնը կ'ըլլայ կիսկատար եւ ապարդիւն: Շատեր
ապաշխարութիւնը կը հասկնան որոշ մեղքէ մը հրաժարում
պարզապէս: Եթէ մէկը կը հրաժարի զինք գերի բռնող յատուկ
մեղքէ մը` չի նշանակեր թէ ապաշխարեց: Ապաշխարութիւնը
յատուկ մեղքէ մը հրաժարիլը չէ, այլ` ընդհանրապէս մեղքի
ազդեցութենէն,
իշխանութենէն
եւ
տիրապետութենէն
ամբողջութեամբ ազատագրուիլն է:
Մէկը կրնայ հեռանալ որոշ մեղքէ մը` առանց սակայն
ազատագրուելու անոր սէրէն: Նման անձի մը ապաշխարուապաշխարութիւնը` իրական ապաշխարութիւն չի համարուիր, եւ անոր
կեանքը կ'ըլլայ ապարդիւն: Հետեւաբար, մեղք չգործելը մեր
ապաշխարութեան ապացոյցը չէ, այլ` մեղքը չսիրելը, մեղքը
ատելը, եւ անոր փոխարէն Յիսուսը
Յիսուսը սիրելը եւ Յիսուսի սէրը մեր
սրտին մէջ ունենալը: Ապաշխարութիւնը որոշ մեղքերէ կամ
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բոլոր մեղքերէն հեռանալը չէ, այլ` Յիսուսի մօտենալն է, եւ
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ նոր կեանք ապրիլն է:
10)
10) Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը խոստովանի՞լն
խոստովանի՞լն
է, կամ միայն մեր մեղաւորութիւնը
մեղաւորութիւնը յայտարարե՞լն է:
ա) Մեղքերու խոստովանանքը շատ կարեւոր է, եւ առանց
անոր չկայ ճշմարիտ ապաշխարութիւն. բայց մեղքերու
մեղքերու
խոստովանութիւնը առանձին բաւարար չէ, եթէ երբեք անոր
չընկերանայ մեղքերու գիտակցութիւնն ու զղջումը, իսկ
մեղքերու զղջումն ու գիտակցութիւնը
գիտակցութիւնը պէտք է մեզ ապաշխաապաշխարութեան առաջնորդեն: Յուդա Իսկարիոտացին զղջաց իր
կատարած մատնութեան համար եւ գիտակցեցաւ թէ ինք մեղք
գործեց, Սաւուղ թագաւորը զղջաց Տիրոջ պատուէրին անհնաանհնազանդ ըլլալուն համար եւ գիտակցեցաւ թէ մեղք գործեց,
Փարաւոն զղջաց Մովսէսին, Ահարոնին եւ անոնց Աստուծոյն
դէմ մեղք գործած ըլլալուն համար. եւ սակայն երեքին ալ`
Յուդայի, Սաւուղի եւ Փարաւոնի զղջումին ապաշխարութիւն
չընկերացաւ: Յիսուս անառակ որդիին առակին պատումով ցոյց
տուաւ մեզի, թէ անոնք որոնք իրենց գործած մեղքերուն
գիտակցութիւնը կ'ունենան եւ կը զղջան անոնց համար` պէտք է
ապաշխարութեամբ Աստուծոյ յանձնուին, ճիշդ ինչպէս դրուադրուագոր-գին մէջ յիշուած անառակ որդին ինք` գիտակցելէ ետք իր գոր
ծած մեղքերուն` զղջաց եւ գնաց ու ապաշխարութեամբ իր Հօրը
յանձնուեցաւ:
բ) Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը խոստովանիլը չէ,
այլ`
այլ` Յիսուսը խոստովանիլն է. զանիկա խոստովանիլն է իբրեւ
թագաւորը մեր կեանքին ու Տէրը մեր սրտին: Ան եթէ Տէր ու
Թագաւոր է` ամէն որոշում ինք պէտք է առնէ մեր կեանքին մէջ:
գ) Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը խոստովանիլը
չէ, այլ նաեւ խոստովանիլն է թէ մենք Աստուծոյ դէ´
դէ´մ մեղք
գործած ենք, եւ թէ` մեր մեղքերով խորապէս վիրաւորած,
անարգած ու տրտմեցուցած ենք զԱստուած: Յիշենք որ երբ
անառակ որդին խոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնը,
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միաժամանակ` խոստովանեցաւ թէ ինք իր հօրը եւ Աստուծոյ
դէմ մեղք գործած էր (Ղուկաս 15.18,21):
դ) Ապաշխարութիւնը
Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը Տիրոջ յանձնելը
յանձնելը
չէ, այլ նաեւ` մեր «ես»
ես»ը, մեր սիրտը, մեր փառամոլութիւնը, եւ
մեր ամբողջ կեանքը Տիրոջ յանձնելը:
11)
11) Ոմանք չեն ապաշխարեր պատճառաբանելով թէ իրենց
ապաշխարութենէն ետք կրնան դարձեալ մեղք գործել: Ի՞նչ
կարելի է ըսել այսպէս մտածողներուն համար:
Սատանային կողմէ ոմանց մէջ դրուած մտածում կամ
ապաշ-համոզում մըն է ասիկա, որպէսզի զիրենք հեռու պահէ ապաշ
խարութենէն եւ յաւիտենական դատապարտութեան ենթարկէ:
Երեք նշումներ.նշումներ.ա) Երբ ճշմարիտ ապաշխարութեամբ Տիրոջ յանձնուինք`
Տէրը կը քաւէ մեր բոլոր մեղքերը, եւ սակայն, մեղքի մէջ իյնալու
կարելիութիւնը արմատախիլ չ'ըներ մեր կեանքէն: Ան կը ներէ
մեր գործած մեղքերը, բայց մեղք գործելու ճամբան փակուած չի
յայտարարեր: Անշուշտ Քրիստոս չ'ուզեր որ մեր ապաշխաապաշխարութենէն ետք մեղք գործենք, բայց գիտէ´
գիտէ´ որ պիտի գործենք, եւ
գիտէ´
գիտէ´ որ չենք կրնար չգործել, որովհետեւ Տէրը շատ լաւ գիտէ,
որ այնքան ատեն որ այս հողեղէն տկար մարմիններուն մէջ
կ'ապրինք` սայթաքումներու, գլորումներու ու մեղանչումներու
ենթակայ ըլլալը անխուս
անխուսափելի է:
Անոնք որոնք կը խորհին թէ ապաշխարող անձը պէտք չէ
մեղք գործէ`
գործէ` իրենք զիրենք Աստուծոյ խօսքին հակասողներուն
հակասողներուն
շարքին դրած կ'ըլլան, որովհետեւ Յովհաննէս առաքեալ կը
խօսի մեղքի մէջ ինկող եւ մեղք գործող ապաշխարած եւ
հաւատացեալ անձերու մասին: Ան խօսելով ինքն իր մասին եւ
ընդհանրապէս բոլոր հաւատացեալներուն մասին` կ'ըսէ. «Եթէ

ըսենք “Մեղք չունինք”
չունինք”, մենք մեզ կը խաբենք եւ մեր մէջ
ճշմարտութիւն չկայ...: Եթէ “Մեղք չգործեցինք”
չգործեցինք” ըսենք, ստախօս
ստախօս
կը հանենք զԱստուած, եւ մեր մէջ իր խօսքը չկայ»
չկայ»
(Ա.Յովհաննէս 1.8,10): Համաձայն առաքեալի այս բառերուն,
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հեռո´
անոնք որոնք “Մեղք չունինք”
´ւ են ճշմարտուչունինք” կ'ըսեն, հեռո
ճշմարտութենէն. եւ անոնք որոնք “Մեղք չգործեցինք”
չգործեցինք” կ'ըսեն, ստախօս կը
հանեն զԱստուած, եւ իրենց մէջ Աստուծոյ խօսքը չկայ: Յստակ
է, հետեւաբար, թէ մարդիկ կրնան մեղքի մէջ իյնալ նոյնիսկ
Քրիստոսի հաւատքը իրենց սրտին մէջ ընդունելէ ետք:
Ի՞նչ պէտք է ընէ հաւատացեալը եթէ
եթէ երբեք մեղքի մէջ իյնայ:
Պէտք է խոստովանի´
խոստովանի´ իր մեղքը: Այս մասին առաքեալը կ'ըսէ.

«Եթէ խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղէք` թէ Աստուած,
որ արդար է, պիտի ներէ մեր մեղքերը եւ մեզ պիտի սրբէ մեր
բոլոր անիրաւութիւններէն»
անիրաւութիւններէն» (Ա.Յովհաննէս
(Ա.Յովհաննէս 1.9): Այստեղ

առաքեալը կը խօսի մեղքերը խոստովանելու մասին եւ ո´
ո´չ թէ
ապաշխարելու մասին: Ապաշխարելու մասին
մասին չի խօսիր`
որովհետեւ խօսքը արդէն իսկ ապաշխարածներուն
ապաշխարածներուն մասին է:
Այնպիսի ապաշխարածներու մասին` որոնք կրնան մեղքի մէջ
իյնալ, եւ իրենց մեղքը խոստովանելու կարիքը ունենալ:
Քիչ մը անդին առաքեալը
Որդեակնե´րս...: Եթէ ոեւէ
առաքեալը կ'ըսէ. «Որդեակնե´

մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ
Արդարը` Յիսուս Քրիստոսը»
Քրիստոսը» (Ա.Յովհաննէս 2.1): Շատ յստակ է

որ առաքեալին այս խօսքը կը վերաբերի հաւատացեալներուն,
հաւատացեալներուն,
նախ` որովհետեւ զանոնք կը կոչէ «որդեակներ»,
որդեակներ», եւ երկրորդ`
որովհետեւ կը խօսի անոնց մեղքի մէջ իյնալու կարելիութեան
մասին: Առաքեալը պիտի չխօսէր անոնց մեղքի մէջ իյնալու
կարելիութեան մասին` եթէ երբեք անոնք մեղքի մէջ կ'ապրէին
արդէն, եւ եթէ երբեք չէին սրբուած իրենց մեղքերէն:
Յովհաննէս մեղքի մէջ ինկողներուն կը յիշեցնէ թէ իրենք
Հօրը քով բարեխօս ունին «միակ Արդարը` Յիսուս Քրիստոսը»
Քրիստոսը»:
Անոնք որոնք կ'ըսեն թէ հաւատացեալը չի կրնար կամ պէտք չէ
իյնայ մեղքի մէջ իր ապաշխարութենէն ետք` հարց կու տամ
իրենց.իրենց.- Դուք չէ՞ք ուզեր ձեր ապաշխարութենէն
ապաշխարութենէն ետք Հօրը քով
բարեխօս ունենալ միակ Արդարը` Յիսուս
Յիսուս Քրիստոսը, որ կրնայ
իր բարեխօսութեամբ սրբել ձեր ապաշխարութենէն
ապաշխարութենէն ետք` ձեր
գործած մեղքերը: Եթէ կը նախընտրէք մեղքի մէջ չիյնալ` կը
նշանակէ թէ կը նախընտրէք
նախընտրէք ապաշխարութենէն
ապաշխարութենէն ետք Հօրը քով
բարեխօս չունենալ միակ Արդարը` Յիսուս Քրիստոսը: Ես կը
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նախընտրեմ մեղք գործել
գործել եւ Յիսուսը ունենալ իբրեւ անպարտե
անպարտետելի բարեխօս, քան բնա´
բնա´ւ մեղք չգործել եւ կորսնցնել Յիսուսը իբիբրեւ բարեխօս ունենալու պատիւն ու փառքը: Սուրբ հայրերէն`
Պօղիկարպոս
Պօղիկարպոս կ'ըսէ. «Կը նախընտրեմ մեղք գործող մարդ ըլլալ

եւ սրբուիլ Յիսուսի ձեռքով, քան մեղք չգործող հրեշտակ
հրեշտակ ըլլալ
եւ զրկուիլ Քրիստոսի ձեռքին սրբարար հպումէն»:
հպումէն»:

բ) Եկեղեցական եւ աստուածաբանական մեր բառապաբառապաշարին մէջ ունինք երկու բառեր որոնք զիրար կ'ամբողջացնեն,
կ'ամբողջացնեն,
բայց նոյնը չեն. այդ բառերն են` «քաւութիւն»
քաւութիւն» եւ «թողութիւն
թողութիւն»:
թիւն»:
Անոնց տարբերութիւնը յստակ պէտք է ըլլայ մեր
մեր մտքին մէջ.
քաւութիւնը մէ´
մէ´կ անգամ է որ տեղի կ'ունենայ մեր կեանքին մէջ,
մինչդեռ թողութիւնը` ամէն օր կրկնուող իրականութիւն մըն է:
Ե՞րբ տեղի կ'ունենայ քաւութիւնը. քաւութիւնը տեղի կ'ունենայ
երբ մարդը անդրադառնայ իր մեղքերուն եւ Քրիստոսի դիմէ եւ
ապաշխարութեամբ
ապաշխարութեամբ քաւութիւն
քաւութիւն հայցէ. այս հանգրուանին
Քրիստոս անոր բոլոր մեղքերը կը քաւէ իր արիւնով: Բայց
բնականօրէն, իր մեղքերուն քաւութենէն ետք` կրնայ դարձեալ
մեղքի մէջ իյնալ: Եթէ իյնայ` վերստին Քրիստոսի յանձնուելու
կարիքը չունի, այլ պարզապէս` իր մեղքը խոստովանելու եւ
թողութիւն
թողութիւն հայցելու կարիքը: Պարզ բառերով, երբ ապաշխաապաշխարենք` կը քաւուինք, իսկ եթէ ապաշխարութենէն ետք մեղքի մէջ
իյնանք` կը խոստովանինք եւ թողութիւն կը ստանանք:
գ) Կարեւոր է գիտնալ, թէ ապաշխարութենէն ետք եթէ մեղք
գործենք` մեր փրկութիւնը չենք կորսնցներ եւ չենք դատադատապարտուիր, (բացի եթէ ուրացողական մեղք գործենք,
գործենք, այսինքն`
Տէրը ուրանանք): Ուստի,
Ուստի, պէտք չէ մտածենք կամ հոգ ընենք, թէ`
ապաշխարութենէն ետք կրնանք մեղք գործել, որպէսզի այս
մտածումը կամ հոգը մեզ ապաշխարութենէն հեռու չպահէ:
12)
12) Մենք կ'ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք, թէ`
փրկուած ենք` անոր համար կ'ապաշխարենք:
Աստուածաշունչը
Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ, թէ փրկուած ենք ըսելով՝
պէտք է ապաշխարենք:
որապաշխարենք: Յիսուս չըսաւ. «Ապաշխարեցէք որ74

պէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտենայ»,
մօտենայ», այլ՝ «ԱպաշխարեԱպաշխարեցէք որովհետեւ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է»
է» (Մատ
(ՄատՄատ-

Որովհետեւ»» բառը ցոյց կու տայ, թէ պէտք է ապաշթէոս 4.17): «Որովհետեւ
ապաշ«Որովհետեւ
խարենք՝ քանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է, եւ ո´
ո´չ թէ
պէտք է ապաշխարենք՝ որպէ´
որպէ´սզի մօտենայ: Մենք չենք ապաշապաշխարեր որպէսզի մեր անունները գրուին կենաց գիրքին մէջ, այլ
կ’ապաշխարենք՝ որպէսզի մեր անունները որոնք
որոնք արդէն իսկ
գրուած են կենաց գիրքին մէջ՝ չջնջուին. Քրիստոս կ'ըսէ. «Ով որ

յաղթանակէ`... անոր անունը պիտի չջնջեմ կեանքի գիրքէն»
գիրքէն»

(Յայտնութիւն 3.5): Տէրը չ'ըսեր, թէ ով որ յաղթանակէ` անոր աանունը պիտի
պիտի գրէ կեանքի գիրքին մէջ, այլ կ'ըսէ, ով որ յաղթանայաղթանակէ` անոր անունը
անունը պիտի չջնջէ կեանքի գիրքէն: Երբ Յիսուս իր
արիւնը թափեց խաչին վրայ, բոլորին անունները գրուեցան
կենաց գիրքին մէջ: Ուստի, ով որ ապաշխարէ, ո´
ո´չ թէ իր անունը
պիտի գրուի, այլ` պարզապէս պիտի չջնջուի: Տէրը Եսայի մարմարգարէին բերնով կ'ըսէ. «Քու յանցանքներդ`
յանցանքներդ` մէգի պէս ու քու

մեղքերդ ամպի պէս ջնջեցի: Ինծի´
Ինծի´ դարձիր, քանզի քեզ փրկեցի»
փրկեցի»
(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

Յիսուսին, ո´
ո´չ թէ որպէսզի իր արիւնը թափէ մեզի համար եւ մեր
մեղքերը ներէ ու մեզ փրկէ, այլ` որպէսզի մեր սեփականութիւնը
դարձնէ մեղքերու այն քաւութիւնն ու այն փրկութիւնը որ ան
իրագործեց խաչին վրայ իր թափած արիւնով:
Փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արդիւնքը չէ, այլ`
ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան արդիւնքը, որովհետեւ, եթէ
Յիսուս խաչին միջոցաւ
միջոցաւ մեզ չփրկէր` մենք չէինք կրնար
ապաշխարել ու փրկուիլ:
13)
13) Եթէ մէկը իր կեանքի վերջին շունչին ապաշխարէ, Տէրը
կ'ընդունի՞ անոր ապաշխարութիւնը, եւ կը փրկէ՞ զինք:
Տէրը կ'ընդունի ապաշխարութիւնը ոեւէ անձի եւ ոեւէ
տարիքի, եթէ երբեք ատիկա անկեղծ է եւ ճշմարիտ: Բայց
Բայց հոս
շատ կարեւոր է հետեւեալ ճշմարտութիւնը հաստատել.հաստատել.75

Եթէ մէկը իր ամբողջ կեանքի ընթացքին մնայուն կերպով
ձգձգած ու յետաձգած է ապաշխարութիւնը եւ իր ականջները
փակած է Սուրբ Հոգիի ձայնին դիմաց, մտածելով որ կեանքը
«վայելելէ»
վայելելէ» ու ծերանալէ ետք միայն պիտի ապաշխարէ`
ապաշխար է` նման
անձ մը դժուար թէ կարենայ ապաշխարել եւ ընդունիլ
փրկութիւնը. ինչո՞ւ համար.համար.ա) Որովհետեւ մարդը ինք չէ որ կ'ապաշխարէ, այլ` Սուրբ
Հոգին ի´
ի´նքն է որ զինք կ'ապաշխարեցնէ:
բ) Մարդը ինք չէ որ իր ապաշխարութեան ժամանակը
կ'որոշէ, այլ` Սուրբ Հոգին ի´
ի´նքն է որ անոր
անոր ապաշխարութեան
ապաշխարութեան
ժամանակը կ'որոշէ:
գ) Ապաշխարութիւնը մեր որոշումով չ’
չ’ըլլար, այլ՝ Սուրբ
Հոգիին որոշումով, եւ Սուրբ Հոգին այդ որոշումը չ’
չ’առներ մեր
ծերութեան տարիներուն, եթէ երբեք գիտակցաբար եւ բազմիցս
յետաձգած ենք ապաշխարութիւնը:
ապաշխարութիւնը:
դ) Յիշենք նաեւ, որ մէկը չի գիտեր եթէ երբեք ծերութեան
տարիքը պիտի հասնի թէ ոչ:
Ուստի, մէկը չի կրնար յետաձգել ապաշխարութիւնը իր
կեանքի աւարտին, մտածելով թէ իր ուզած ժամանակ կրնայ
ապաշխարել: Չմոռնանք որ ապաշխարութեան արցունքը Սուրբ
Հոգիին կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ է, եւ ուստի, Սուրբ
Հոգին ի´
ի´նքն է որ կ'ապաշխարեցնէ, այլ խօսքով` ապաշխարու
ապաշխարուրութեան արցունք կը շնորհէ: Ի՞նչ պիտի ընէ իր ապաշխարութիւնը
մինչեւ ծերութիւն յետաձգած մարդը, եթէ երբեք ծերանայ, բայց
Սուրբ Հոգին ապաշխարութեան արցունք չշնորհէ իրեն:
Անոնք որոնք կեանքի վերջին վայրկեանին ապաշխա
ապաշխարելու
շխարելու
մասին կը խօսին, իբրեւ օրինակ կը յիշեն Քրիստոսի խաչակից
աջակողմեան աւազակի պարագան, որ իր կեանքի վերջին
շունչերուն դարձի եկաւ, եւ որուն Տէրը խոստացաւ` զինք իրեն
հետ միասին դրախտին մէջ ունենալ (Ղուկաս 23.43): Աւազակին
ուղղուած Քրիստոսի խոստումին նպա
նպատակը
տակը ցոյց տալն էր իր
աշակերտներուն եւ զինք խաչողներուն ու ծաղրողներուն, թէ
ինք կը մեռնէր իրենց ու համայն աշխարհի մարդոց մեղքերու
քաւութեան համար, եւ թէ` ինք պատրաստ էր փրկութիւն
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շնորհելու ոեւէ անձի որ իրեն կ'ապաւինի աւազակին օրինաօրինակով: Հետեւաբար,
Հետեւաբար, Յիսուսի
Յիսուսի նպատակը երբեք այն չէր, որ մարդոց
ցոյց տար, թէ կարելի է յետաձգել ապաշխարութիւնը եւ վերջին
վայրկեանին
վայրկեանին ապաշխարել:
Չորս ամփոփ նշումներ եւս.եւս.ա) Մեր ականջները Սուրբ Հոգիին ձայնին դիմաց փակելը`
փակելը`
Սուրբ Հոգին նախատել
նախատել է (Մարկոս 3.29): Մնայուն կերպով
կերպով իր
ապաշխարութիւնը
ապաշխարութիւնը յետաձգող մարդը` մնայուն կերպով
կերպով Սուրբ
Հոգին նախատող անձ կը համարուի: Մեր երկնաւոր
երկնաւոր Հայրը
կրնայ թոյլ չտալ կամ չկամենալ որ Սուրբ Հոգին
Հոգին ապաշխարու
ապաշխարուրութեան արցունք շնորհէ` զինք յարատեւօրէն մերժած ու նախանախատած մարդուն:
բ) Սուրբ հայրեր դիտել կու տան, որ ապաշխարութիւնը
ապաշխարութիւնը
յետաձգելը շատ վտանգաւոր բան է, որովհետեւ ժամանակի
ընթացքին մեր սիրտերը կը պաղին ու կը կարծրանան, մեր
զգացումները կը բթանան, փոխուելու մեր փափաքը կը չքանայ,
Սուրբ Հոգիին ձայնը կը նուաղի, անոր ներգործութիւնը
ներգործութիւնը կրնայ
բոլորովին դադրիլ, եւ այն ատեն, ապաշխա
ապաշխարութիւնը
պաշխարութիւնը կը դառնայ
անկարելի:
գ) Որքան յետաձգես ապաշխարութիւնը՝ մեղքը այնքան
աւելի կը զօրանայ ու կ’
կ’արմատանայ մէջդ, եւ զայն արմատախիլ
ընելը՝ այնքան աւելի դժուար կը դառնայ: Եթէ երբեք չես կրնար
շաբաթէ մը ի վեր տնկուած պզտիկ ծառ մը (սրտիդ մէջ նոր բոյն
դրած
դրած մեղք մը) արմատախիլ ընել, ի՞նչպէս պիտի կարենաս
տարիներէ ի վեր տնկուած ու հաստացած ծառ մը (էութեանդ
մէջ բոյն
բոյն դրած մեղք մը) արմատախիլ ընել կեանքէդ:
դ) Երիտասարդ տարիքին ապաշխարելուն առաւելուառաւելութիւնները շատշատ-շատ են: Ասիկա առանձին նիւթ մըն է, որուն
մասին խօսիլը մեզ մեր նիւթի ծիրէն դուրս պիտի բերէ: Կը
բաւարարուիմ յիշեցնելով, որ եթէ երբեք երիտասարդ մեր
տարիքին ապաշխարենք` Տէրը կրնայ զօրեղապէս մեզ
գործածել իր այգիին մէջ, կրնանք շատ պտղաբեր առաքելուառաքելութիւն ունենալ, կրնանք շատերու օրհնութեան պատճառ դառդառ77

նալ, կրնանք շատերու
շատերու փրկութեան առիթ հանդիսանալ` մեր
տուած վկայութիւններով: Տէրը որքանո՞վ կրնայ գործածել մեզ,
երբ արդէն ձեռքէ ոտքէ ինկած եւ անկողինին փակած ենք: Աւելի
լաւ չէ՞ մեր կեանքի վառվռուն, առոյգ ու կայտառ տարիներուն
Քրիստոսի յանձնուիլ, եւ դառնալ յոգնութիւն չճանչցող իր գորգործակիցը, կեանքի փորձութեանց դիմաց նահանջ
նահանջ չարձանագրող
իր քաջ զինուորը, քան մեր ծերութեան
ծերութեան տարիներուն յանձնուիլ
անոր, երբ արդէն մեր ոյժը սպառած է, մեր խանդը` շիջած, մեր
մարմինը` քայքայուած, մեր միտքը`
միտքը` իր յստակատեսութիւնն ու
կեդրոնացումը կորսնցուցած:
Ան որ կը մտածէ ծերանալէ ետք ապաշխարել եւ ինքզինք
նուիրել Աստուծոյ, կը նմանի այն մարդուն որ վարդերուն
թօշնելէն ետք՝ զանոնք կը նուիրէ իր մօրը:
Գերմանիոյ մէջ Սուրբ Գիրք վաճառող մը տուն մը այցելեց
որուն տանտիրուհին հաւատացեալ մըն էր, իսկ անոր դեռատի
դուստրը՝ անապաշխար:
անապաշխար: Այս օրիորդը այն համոզումը ունէր որ
իր իրաւունքն էր աշխարհը վայելել այնքան ատեն որ
երիտասարդ էր: Ան կը մտածէր իր կեանքը յանձնել Քրիստոսի
ծերութեան տարիքը հասնելէ ետք միայն:
Երբ օրիորդը խոհանոց գնաց սուրճ ընելու, մայրը աչքով
նշան մը ըրաւ գրածախին, որ իր աղջկան խօսի Քրիստոսի
յանձնուելու մասին: Գրածախը բաւական խօսեցաւ, բայց աղջիաղջիկը չուզեց լսել:
Այս ընտանիքը սովորութիւն ըրած էր, սուրճէն ետք գաւաթ
գաւաթ
մը պաղ կաթ հրամցնել ամառ ատեն իրենց մօտ այցելութեան
այցելութեան
սա-եկողին: Աղջիկը գնաց եւ կաթը բերաւ: Հիւրը խմեց կաթը, սա
կայն գաւաթին յատակը քիչ մը թողուց եւ գաւաթը փոխանակ
ափսէին մէջ դնելու, զանիկա աղջկան տուաւ եւ ըսաւ. «ՀրամմեՀրամմե-

ցէք օրիորդ, ասոր մնացածն ալ դուք խմեցէք»:
խմեցէք»:
Օրիորդը վիրաւորուած զգաց եւ ըսաւ. «Պարոն, ի՞նչպէս կը
համարձակիք առաջարկել ինծի որ խմեմ ձեր գաւաթին
զի´ս կ’
կ’անարգէք»:
անարգէք»:
աւելցած բաժինը: Դուք այս ձեւով զի´
Գրածախը պատասխանեց. «Իսկ դուք օրիորդ, անարգած
չէ՞ք ըլլար զԱստուած, երբ ձեր երիտասարդ կեանքին օրերը եւ
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ձեր սէրը դուք ձեզի համար վայելելէ ետք՝ մնացած մրուրը ԱսԱստուծոյ կ’
կ’ուզէք հրամցնել. կը կարծէ՞ք որ ան ձեզ պիտի
ընդունի
ընդունի»:
Այս խօսքը զօրեղ կերպով դպաւ աղջկան սրտին: Ան օրեր
շարունակ մտածեց գրածախին այս խօսքին մասին եւ ի վերջոյ
ապաշխարեց եւ Քրիստոսի յանձնուեցաւ:
Այս պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ, որ զգոյշ պէտք է
ըլլանք, որ մեր երիտասարդութեան օրերն ու մեր կեանքին
վառվռուն տարիները
տարիները չապրինք Աստուծմէ հեռու, եւ ծերանալէ
յետոյ միայն չմտածենք Քրիստոսի յանձնուելու մասին:
Աստուծոյ կամքն է որ մեր երիտասարդութեան
երիտասարդութեան օրերուն զինք
յիշենք եւ իրեն հետ ու իրեն համար ապրինք (Ժողովողի 12.1):
14)
14) Եթէ ապաշխարած մը իր կեանքի վերջին վայրկեանին
վայրկեանին
մեղք
մեղք մը գործէ` կը կորսուի՞:
Ո´չ: Ապաշխարած եւ Քրիստոսի նուիրուած անձ մը կը
կորսուի միայն այն ատեն` երբ իր սրտէն դուրս դնէ Քրիստոսը,
երբ ուրանայ ու մերժէ զայն: Հետեւաբար, եթէ հաւատացեալ մը
իր կեանքի վերջին օրը կամ նոյնիսկ իր կեանքի վերջին ժամուն
մեղքի մէջ իյնայ`
իյնայ` չի կորսուիր, եթէ երբեք այդ մեղքը Տէրը ուրաուրանալու մեղքը չէ, կամ Տիրոջ ու անոր սիրոյն հանդէպ կասկածի
մեղքը չէ:
15)
15) Ապաշխարող մարդը միշտ տխո՞ւր
տխո՞ւր վիճակի մէջ
մէջ պէտք է
ըլլայ:
ա) Եթէ ապաշխարած անձ մը միշտ տխուր վիճակի մէջ
ըլլայ` չի կրնար փափաք արթնցնել ուրիշին
ուրիշին մէջ ապաշխարու
ապաշխարուրութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու: Տխուր կեանք մը չի կրնար ուուրիշները Քրիստոսի ուրախութեան առաջնորդել: Մշտապէս
տխուր երես մը չի կրնար Քրիստոսի երեսին փառքը արտաարտացոլացնել:
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բ) Երբ Աստուծոյ ներկայութեան կենանք եւ արցունք թաթափենք մեր մեղքերուն համար, անկէ ետք, պէտք է ժպիտը մեր
երեսին վերադառնանք աշխարհին եւ ո´
ո´չ թէ տրտումերես ու
սգաւորի նման, ուրիշին տալով այն տպաւորութիւնը որ կարծէք
զղջացեր ենք որ մեր մեղքերը Աստուծոյ յանձներ ենք (օտար
(օտար
հեղինակ):
հեղինակ):
գ) Ապաշխարութիւնը արտաքին երեւոյթներով բացաբացայայտուելիք բան
բան մը չէ, այլապէս կեղծիքի արտայայտութիւն
կ'ըլլայ: Եթէ մէկը հագուստին գոյնն ու չափը փոխելով կը խորհի
թէ ինք արդէն փրկուած է` կը սխալի: Հագուստին գոյնն ու չափը
փոխելը մեզ չի փրկեր` եթէ երբեք մեր սիրտն ու հոգին չեն
սրբուած Յիսուսի արիւնով, եւ չեն փոխուած ու նորոգուած
նորոգուած
Սուրբ Հոգիով: Եթէ արտաքնապէս փոխուինք` ատիկա երբեք
ապացոյց կամ նշան չէ որ ներքնապէս փոխուած ենք, բայց եթէ
Յիսուս ներքնապէս մեզ փոխէ ու նոր մարդ դարձնէ` արտաքարտաքնապէս ինքնաբերաբար կը փոխուինք եւ կոկիկ կը դառնանք:
դ) Ինչպէս Յիսուս ծոմապահ մարդուն կը պատուիրէ
պատուիրէ
տրտումերես չըլլալ` յայտնի չդարձնելու համար որ ինք ծոմ
պահած է (Մատթէոս 6.166.16-18), նոյնպէս ալ, Տիրոջ կամքն է որ
ապաշխարած անձը տրտումերես չըլլայ` նպատակ ունենալով
ունենալով
իր ապաշխարութիւնը բացայայտ դարձնել:
16)
16) Ի՞նչ են ապաշխարութեան պտուղները, կամ ի՞նչ են այն
նշանները որոնք ցոյց կու տան թէ մենք ապաշխարած ենք:
ա) Մեր ապաշխարութեան գլխաւոր նշանը` Աստուծոյ
հանդէպ մասնաւոր սէր ունենալն է: Սիրտ մը որ Քրիստոսով
մաքրուած է աշխարհի սէրէն` կը դառնայ բնակարան Աստուծոյ
Աստուծոյ
սիրոյն: Նման սիրտ մը, մնայուն կերպով Տիրոջ ներկայու
ներկայութեան
այութեան
մէջ ապրիլ եւ անոր ներկայութեամբ համակուիլ կ'ուզէ, եւ երբեք
չ'ուզեր անկէ բաժնուիլ:
բ) Ապաշխարութեան նշաններէն է` կեանքի փոփոխուփոփոխութիւնը: Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքը,
որովհետեւ կը փոխէ մեր կեանքի առաջնահերթութիւնները,
առաջնահերթութիւնները,
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երազներն ու նպատակները:
նպատակները: Օրինակ, աշխարհի
աշխարհի մարդուն
առաջնահերթ նպատակը՝ իր երկրաւոր ապագան ապահովելն
ապահովելն
է, բայց անգամ մը որ ապաշխարէ, իր առաջնահերթ նպատակը
կը դառնայ՝ իր յաւիտենականութիւնը
յաւիտենականութիւնը ապահովելը:
ապահովելը: Աշխարհի
մարդուն սիրոյն առարկան աշխարհն է, բայց իր ապաշխաապաշխարութենէն ետք` իր սիրոյն
սիրոյն ու հետաքրքրութեան առարկան կը
դառնայ երկինքը:
գ) Ապաշխարութեան նշաններէն է` մեր սրտի եւ վերավերաբերմունքի փոփոխութիւնը Աստուծոյ ու մարդոց հանդէպ:
Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր մտածելակերպն
մտածելակերպն ու
վերաբերմունքը ո´
ո´չ միայն Աստուծոյ հանդէպ, այլեւ՝ մեր
նմաններուն
նմաններուն հանդէպ: Մարդիկ որոնց չէինք սիրեր եւ որոնցմէ
չէինք ախորժեր նախքան մեր ապաշխարութիւնը` կը դառնան
մեր սիրոյն առարկաները մեր ապաշխարութենէն ետք: Մարդիկ
որոնց համար վատը կը ցանկայինք նախքան մեր ապաշխաապաշխարութիւնը` անոնց համար կը սկսինք բարին ցանկալ մեր ապաշապաշխարութենէն ետք: Մարդիկ որոնց մասին կը չարախօսէինք
նախանձի իբրեւ հետեւանք նախքան մեր ապաշխարութիւնը`
անոնց համար
համար կը սկսինք աղօթել ու բարեխօսել մեր
ապաշխարութենէն ետք:
դ) Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքի
ընթացքը: Այս մասին խօսեցանք առաջին հարցումին պապատասխանած ժամանակ: Մեր կեանքի ընթացքը փոխել` չի
նշանակեր դադրեցնել մեր գործած մեղքերը, այլ կը նշանակէ`
նշանակէ`
մեղքին հակառակ ընթացքը որդեգրել: Այսպէս, օրինակ,
օրինակ, եթէ
սուտ կը խօսինք՝ ապաշխարելէ ետք կը դադրեցնենք սուտը ու
կը սկսինք ճշմարտութիւնը խօսիլ: Եթէ կ’
կ’անիծենք՝
անիծենք՝ կը
դադրեցնենք անէծքը ու կը սկսինք օրհնել: Եթէ կը գողնանք՝
գողնանք՝ կը
դադրեցնենք
դադրեցնենք գողութիւնը ու կը սկսինք մենք օգնել ուրիշին: Եթէ
կը բամբասենք՝ կը դադրեցնենք բամբասանքը ու կը սկսինք
բարեխօսել: Եթէ մենք զմեզ ուրիշէն առաջնահերթ
առաջնահերթ կը նկատենք`
կը հեռացնենք մեզմէ այս
այս մտածումը եւ կը սկսինք ուրիշին տալ
առաջնահերթութիւնը: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքեմեղքերուն:
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ե) Ապաշխարութեան նշաններէն մին` ներքին խաղախաղաղութիւնն է: Մեղքը կը խռովեցնէ մարդուն հոգին: ԱպաշխաԱպաշխարութիւնը այդ խռովքը դուրս կը շպրտէ մարդուն հոգիէն, եւ զայն
խաղաղութեամբ
խաղաղութեամբ կը լեցնէ: Օտար հեղինակ մը կ'ըսէ. «Ճշմարիտ

ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերուն համար ճշմարտապէս ցաւիլ
ու զղջալ է, իսկ ճշմարիտ ցաւին ու զղջումին կը յաջորդէ
ճշմարիտ խաղաղութիւն եւ ուրախութիւն
ուրախութիւն»:
թիւն»: Հարց տանք մենք
մեզի.մեզի.- Ներքին խաղաղութեամբ կը տանի՞նք արտաքին
փորձութիւնները:
փորձութիւնները: Յիսուս նաւուն մէջ էր երբ փոթորիկը տեղի
ունեցաւ: Ան փոթորիկի պահուն խաղաղութեամբ կը քնանար:
Մենք կրնա՞նք մեր Տիրոջ նման շրջապատուած ըլլալ կեանքի
փոթորիկներով
եւ
սակայն
խաղաղ
ըլլալ:
Կրնա՞նք
խռովարարներու մէջ` խաղաղութեան
խաղաղութեան պատգամաւորներ ըլլալ:
զ) Ապաշխարութեան նշաններէն մին` բարեգործութիւնն է:
Ապաշխարութենէ ետք պէտք է նուիրուիլ բարեգործութեան
բարեգործութեան
կեանքի մը, բայց զգո´
զգո´յշ պէտք է ըլլալ մտածելու թէ մեր
կատարած բարի գործերով կրնանք փրկուիլ: «Փրկութիւնը...
Փրկութիւնը...
Աստուծոյ պարգեւն է»,
է», մեր «գործերով շահուած չէ անիկա
անիկա»
կա»
(Եփեսացիս 2.82.8-9): Բարեգործ
Բարեգործութիւնը կարեւոր է. կարեւոր է`
փաստելու համար որ մենք կենդանի հաւատք ունինք ՔրիսՔրիստոսի հանդէպ, եւ ո´
ո´չ թէ փաստելու համար որ մենք փրկուած
ենք: Իր կեանքը Քրիստոսի նուիրած մարդը ուրիշ բան չի կրնար
ըլլալ եթէ ոչ բարեգործ: Ան Աստուծոյ նման իր բարութեան
բարութեան
անձրեւը կը տեղացնէ թէ´
թէ´ չար եւ թէ´
թէ´ բարի մարդոց վրայ:
է) Ապաշխարութեան նշաններէն մին` աղքատին հանդէպ
սէրն է: Երբ անձ մը ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուի`
Քրիստոս կարեկցութեամբ լեցուն սիրտ մը կը պարգեւէ
պարգեւէ իրեն, եւ
ան կը սկսի գործնապէս սէր եւ գուրգուրանք ցուցաբերել
աղքատին, անօթիին, զրկուածին ու տկարին հանդէպ:
ը) Ապաշխարութեան նշաններէն է` սէր ու հետաքրքրուհետաքրքրութիւն Աստուծոյ խօսքին հանդէպ: Հաւատացեալ մարդը չի
կրնար ինքզինք հեռու պահել Աստուածաշունչէն` առանց որուն
չի´
չի´ կրնար Աստուծոյ կամքը գիտնալ ու կատարել, չի´
չի´ կրնար
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ճանչնալ ճշմարտութիւնը ու անոր հետեւիլ, չի´
չի´ կրնար ինքզինք
պաշտպանել Չարի յարձակումներուն դէմ: Եւայլն:
17)
17) Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն. «Կրնա՞յ Աստուած

բռնութեամբ մեզ ապաշխարութեան առաջնորդել»:
առաջնորդել»:

Այո´,
Այո´, կրնա´
կրնա´յ, նայած թէ ի´
ի´նչ կը հասկնանք «բռնութիւն
բռնութիւն»
ւթիւն»
ըսելով: Մէկը որ մեղքի կեանք կ'ապրի եւ բնաւ ուշադրութիւն չի
դարձներ Աստուծոյ, Աստուած տարբերտարբեր-տարբեր կերպերով,
կերպերով, զոր
օրինակ` քարոզիչներուն, Յիսուսի մասին խօսող անձերուն ու
ապաշխարութեան պատգամներ փոխանցողներուն
փոխանցողներուն միջոցաւ`
կը փորձէ անոր ուշադրութիւնը գրաւել
գրաւել եւ զայն իրե´
իրե´ն դարձնել:
Եթէ երկար տարիներու վրայ այս բոլոր միջոցները ապարդիւն
մնացին` Աստուած կրնայ «բռնի»
բռնի» միջոցներու
միջոցներու դիմել` զայն
գիտակցութեան ու դարձի բերելու համար: «Բռնի»
Բռնի» միջոց
ըսելով, կը հասկնանք` ցաւցնող միջոց, որուն նպատակը մեզ
ապաշխարութեան առաջնորդելն
առաջնորդելն է: Պօղոս առաքեալ այս
մասին կ'ըսէ. «Աստուած երբեմն մեզ կը ցաւցնէ՝ ապաշխարուապաշխարու-

թեան միջոցաւ փրկութեան առաջնորդելու
առաջնորդելու նպատակով, որուն
համար չենք զղջար բնաւ: Մինչդեռ աշխարհի ցաւը մահուան
կ'առաջնորդէ:
կ'առաջնորդէ: Արդ, տեսէք թէ Աստուծոյ
Աստուծոյ պատճառած ցաւը
ի՛նչպէս անտարբերութենէն
անտարբերութենէն դուրս բերաւ ձեզ եւ մղեց՝ որ դուք
ձեզ արդարացնէք: Զայրացաք, տագնապեցաք, անձկութեամբ
լեցուեցաք: Բայց յետոյ նախանձախնդրութեամբ
նախանձախնդրութեամբ վառեցաք եւ
սխալը մէջտեղէն վերցուցիք, եւ ամէն կերպով ցոյց տուիք, թէ
դուք յանցանք չունիք այդ խնդրին մէջ»
մէջ» (Բ
(Բ.Կորնթացիս 7.107.10-11):
11):
Այս հատուածին
հատուածին մէջ հինգ կարեւոր կէտեր կը շեշտուին.
շեշտուին.ա) Աստուծմէ եկող ցաւին նպատակը`
նպատակը` ապաշխարութեան
ապաշխարութեան
միջոցաւ մեզ փրկութեան առաջնորդելն է:
բ) Եթէ ընդառաջենք Աստուծոյ կողմէ եկող ցաւին,
ցաւին, այլ
խօսքով`
խօսքով` այդ ցաւէն բղխող ապաշխարութեան հրաւէրին`
հրաւէրին` բնաւ
չենք զղջար:
զղջար:
գ) Աստուծոյ պատճառած ցաւը կրնայ մեզ դուրս բերել մեր
անտարբերութենէն:
անտարբերութենէն:
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դ) Աստուծոյ պատճառած ցաւը կրնայ մեզ մղել ընտրելու
արդարութեան ճամբան:
ճամբան:
ե) Աստուծոյ պատճառած ցաւը կրնայ պատճառ դառնալ որ
հեռանանք սխալ գործերէն ու հեռացնենք մեզմէ սխալ գործերը:
գործերը:
Բազմաթիւ ու բազմատեսակ
բազմատեսակ են այն ցաւցուցիչ միջոցները
միջոցները
զորս Աստուած կը գործածէ անապաշխար մարդիկը ապաշխա
ապաշխախարութեան բերելու համար:
համար: Այդ ցաւցուցիչ միջոցներէն
միջոցներէն կրնան
ըլլալ,
ըլլալ, օրինակ,
օրինակ, անակնկալ ցաւ մը,
մը, հիւանդութիւն մը,
մը, աղէտ մը,
մը,
փորձանք մը,
մը, պատահար մը,
մը, սիրելիի մը մահը:
մահը: Ցաւցուցիչ
միջոցներէն
միջոցներէն կրնան ըլլալ նաեւ`
նաեւ` աստուածային օրհնութեանց
դռներուն փակումը անապաշխար մարդուն դիմաց,
դիմաց, որուն
հետեւանքները կ’ըլլան`
ըլլան` գործերու ձախորդութիւն
ձախորդութիւն,
թիւն, նիւթական
լուրջ նեղութիւն,
նեղութիւն, տան մէջ եւ տան անդամներուն
անդամներուն միջեւ զօրաւոր
հակառակութիւններ եւ անհամաձայնութիւններ
անհամաձայնութիւններ,
նութիւններ, զաւակներու
զաւակներու
ըմբոստութիւն եւ շեղում,
շեղում, եւայլն:
եւայլն: Մարդիկ սովորաբար երկու
տարբեր ձեւերով կը պատասխանեն
պատասխանեն կամ կը հակազդեն նման
փորձութիւններու.
փորձութիւններու.ա) Ոմանց պարագային,
պարագային, փորձութիւնը առիթ եւ պատճառ
կը դառնայ որ փոխեն իրենց կեանքի ընթացքը:
ընթացքը: Այսպիսիներ էին
Կորնթոսի եկեղեցիին հաւատացեալները
հաւատացեալները:
ացեալները: Բարոյական մեղք մը
գործուեցաւ անոնց կեանքին մէջ:
մէջ: Պօղոս առաքեալ խիստ ոճով
նամակ մը ղրկեց անոնց եւ յանդիմանեց ու պատուիրեց որ
դուրս դնեն իրենց կեանքէն մեղքը:
մեղքը: Անոնք թէպէտ տրտմեցան
գրուածին համար`
համար` բայց կեցուածք չճշդեցին առաքեալին դէմ,
դէմ,
ընդհակառակը`
ընդհակառակը` իրենց
իրենց վարմունքը փոխեցին:
փոխեցին: Անոր համար ալ
առաքեալը իր գոհունակութիւնը կը յայտնէ անոնց`
անոնց` ըսելով.
ըսելով.

«Ուրախ եմ հիմա, ո՛չ թէ ձեզ տրտմեցուցած ըլլալուս համար,
այլ՝ որովհետեւ այդ տրտմութիւնը
տրտմութիւնը պատճառ եղաւ որ ձեր
վարմունքը փոխէք: Եւ որովհետեւ ձեր տրտմութիւնը Աստուծոյ
գործին
գործին ծառայեց, ես պէտք չունիմ այլեւս խստութեամբ գալու
ձեզի»
ձեզի» (Բ
(Բ.Կորնթացիս
Կորնթացիս 7.9):
Յստակ է, հետեւաբար,
հետեւաբար, թէ ոմանց պարագային,
պարագային, փորձուփորձութիւնը կրնայ առաւել եւս զիրենք հեռացնել Աստուծմէ եւ ամամբողջութեամբ անտարբեր դարձնել,
դարձնել, իսկ ուրիշներուն պարապարա84

գային`
գային` փորձութիւնը կրնայ զիրենք
զիրենք առաւել եւս մօտեցնել
Աստուծոյ եւ զիրենք դուրս բերել իրենց անտարբերութենէն:
անտարբերութենէն:
Վերեւ յիշուած խօսքը`
խօսքը` անգամ մը եւս յիշեմ.
յիշեմ.«Տեսէք թէ Աստուծոյ

պատճառած ցաւը ի՛նչպէս անտարբերութենէն դուրս բերաւ ձեզ
եւ մղեց՝ որ դուք ձեզ արդարացնէք: Զայրացաք, տագնապեցաք,
անձկութեամբ
անձկութեամբ լեցուեցաք: Բայց յետոյ նախանձախնդրութեամբ
վառեցաք եւ սխալը մէջտեղէն վերցուցիք, եւ ամէն կերպով ցոյց
տուիք, թէ դուք յանցանք չունիք այդ խնդրին մէջ»
մէջ» (Բ
(Բ.Կորնթացիս
7.11):
բ) Սակայն կան երկրորդ խումբի մարդիկը,
մարդիկը, որոնք փորփորձութեան դիմաց Աստուծոյ դառնալու փոխարէն`
փոխարէն` առաւել եւս կը
մեղանչեն Աստուծոյ դէմ:
դէմ: Այսպիսիներուն մասին կը խօսի ՅովՅովհաննէս առաքեալ երբ կ’ըսէ.
մասը, որ
ըսէ. «Մարդկութեան մնացեալ մասը,

չսպաննուեցաւ այս հարուածներէն,
հարուածներէն, չապաշխարեց եւ իր
կատարած գործերէն ետ չդարձաւ:...
չդարձաւ:... Անոնք չապաշխա
չապաշխարեցին
խարեցին
իրենց կատարած մարդասպանութեան,
մարդասպանութեան, կախարդութեան
կախարդութեան,
թեան,
պոռնկութեան եւ գողութեան համար»
համար» (Յայտնութիւն
(Յայտնութիւն 9.209.20-20):

1616-րդ գլուխին մէջ նաեւ կը կարդանք,
կարդանք, փորձութեան դիմաց
ապաշխարելու փոխարէն`
փոխարէն` Աստուծոյ անուան հայհոյողներու
հայհոյողներու
մասին.
պարունակութիւնը
մասին. «Չորրորդ հրեշտակը իր անօթին պարունակութիւնը

թափեց արեւուն վրայ.
վրայ. եւ արեւին արտօնութիւն տրուեցաւ
մարդիկը խանձելու:
խանձելու: Սաստիկ տաք եղաւ եւ մարդիկ
մարդիկ այրեցան եւ
հայհոյեցին Աստուծոյ,
Աստուծոյ, որ իշխանութիւն ունի այս պատուհասպատուհասներուն վրայ.
վրայ. եւ սակայն չապաշխարեցին եւ փառք չտուին ԱսԱստուծոյ»
տուծոյ» (Յայտնութիւն
(Յայտնութիւն 16.816.8-9):

Աստուած յաճախ կը բացայայտէ ճշմարտութիւնը,
ճշմարտութիւնը, բայց եթէ
մարդիկ կը սիրեն անիրաւութիւնը`
անիրաւութիւնը` չեն կրնար ընդունիլ ճշմարճշմարտութիւնը:
տութիւնը: Այսպիսիներուն մասին է որ կը խօսի առաքեալը
առաքեալը երբ
կ’ըսէ.
վերապահէ անոնց`
ըսէ. «Բարկութիւն եւ զայրոյթ պիտի վերապահէ

որոնք հակառակութենէ տարուած` չեն հաւանիր
հաւանիր ճշմարտու
ճշմարտուտումնան» (Հռոմա
թեան, այլ անիրաւութեան մէջ կը մնան»
(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 2.8):

Մեզ ապաշխարութեան առաջնորդող միջոցներու մասին
խօսելով հանդերձ,
հանդերձ, աւարտին,
աւարտին, կարեւոր կը նկատեմ ընդգծել,
ընդգծել, թէ
Աստուած,
Աստուած, ճիշդ է որ կրնայ մեզ ապաշխարութեան առաջառաջ85

նորդող միջոցներու դիմել, բայց չի´
չի´ պարտադրեր որ ապաշապաշխարենք:
18)
18) Սխա՞լ է խօսիլ մեր
մեր ապաշխարութեան մասին:
Եթէ մեր ապաշխարութեան մասին կը խօսինք` վկայուվկայութիւն տալու եւ մարդիկը Քրիստոսի բերելու նպատակով` սխալ
չէ: Բայց դժբախտաբար, շատերու համար իրենց ապաշխարու
ապաշխարուխարութեան մասին խօսիլը` առիթ կը դառնայ հպարտանալու,
հպարտանալու, իրենց
անձերուն գովքը հիւսելու, իրենց կատարած գործերը հրապահրապարակելու: Այսպիսիները, թէպէտ կը խօսին իրենց ապաշխարու
ապաշխարուրութեան մասին, եւ թէպէտ կը խորհին կամ համոզուած են որ
ապաշխարած են` բայց խորքին մէջ չեն ապաշխարած եւ շատ
հեռու են ապաշխարութենէն:
19)
եմ»:
19) Սխա՞լ է ըսել. «Ես ապաշխարած եմ»:
Ո´չ, սխալ
եմ»: Ոմանք կ'ըսեն թէ
սխալ չէ ըսել «ես ապաշխարած եմ»:
պէտք չէ ըսել` «ես ապաշխարած եմ»,
եմ», այլ պէտք է ըսել` «ես
ապաշխարութեան ընթացքի մէջ եմ»:
եմ»: Այսպէս մտածողներուն
հարց կու տամ. «Ի՞նչպէս մէկը կրնայ ապաշխարութեան ընընթացքի մէջ ըլլալ` առանց ապաշխարած ըլլալու»:
ըլլալու»: Եթէ անձ մը
ապաշխարութեան ընթացքի մէջ է, բնականօրէն պէտք է
ապաշխարած ըլլայ, որովհետեւ առանց ապաշխարած ըլլալու`
չի կրնար ապաշխարութեան ընթացքի մէջ ըլլալ:
Եթէ «ես ապաշխարած եմ»
եմ» ըսելը սխալ է, սխալ է նաեւ «ես
ապաշխարեցի»
ապաշխարեցի» ըսելը: Բայց եթէ մէկը յատուկ ժամանակի մը
կամ յատուկ օրուան
օրուան մը մէջ ապաշխարած է` չի՞ կրնար ըսել`
«ես ապաշխարեցի»:
ապաշխարեցի»: Օրինակ, եթէ մէկը 2012 թուականի
Օգոստոս 55-ին ապաշխարեց եւ իր կեանքը Քրիստոսի յանձնեց`
չի՞ կրնար ըսել` «ես 2012 թուականի Օգոստոս 55-ին ապաշխաապաշխա-

րեցի»:
րեցի»:

Ապաշխարող ոեւէ անձ ունի իր ապաշխարութեան օրը` իր
հոգեւոր
հոգեւոր ծննդեան օրը, ճիշդ ինչպէս ունի իր մարմնաւոր
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ծննդեան օրը: Ուստի բացարձակապէս սխալ չէ ըսել` «ես
այսինչ օրը ապաշխարեցի»,
ապաշխարեցի», եւ եթէ «ես ապաշխարեցի»
ապաշխարեցի» ըսելը
սխալ չէ, «ես ապաշխարած եմ»
եմ» ըսելն ալ սխալ չէ:
Ոեւէ անձ մասնաւոր օր մը կ'ապաշխարէ, եւ անկէ ետք`
ապաշխարութեան
աապաշխարութեան ընթացքի մէջ կը մնայ: Ուստի, ո´
ո´չ «ես ապաշխարած եմ»
եմ» ըսելը սխալ է, եւ ո´
ապաշխարութեան
ո´չ ալ «ես ապաշխարութեան
ընթացքի մէջ եմ»
եմ» ըսելով կը
եմ» ըսելը սխալ է: «Ապաշխարած եմ»
հասկնանք այն մասնաւոր օրը, որուն ընթացքին տեղի ունեցաւ
մեր ապաշխարութիւնը, իսկ «ապաշխարութեան
ապաշխարութեան ընթացքի մէջ
եմ»
եմ» ըսելով կը հասկնանք մեր կեանքի ամբողջ տեւողութիւնը,
որուն ընթացքին կը մնանք ապաշխարութեան
ապաշխարութեան վիճակին մէջ:
20)
20) Ի՞նչ է առնչութիւնը հաւատքին եւ ապաշխարութեան:
Հաւատքն ու ապաշխարութիւնը թէպէտ չեն բաժնուիր
իրարմէ, բայց անոնք նոյն բաները չեն: Քրիստոս ի´
ի´նքն
նքն է որ
իրեն հաւատալու պարգեւը կու տայ մեզի, իսկ մենք հաւատքի
հաւատքի
պարգեւը ստանալէ ետք՝ հաւատքով կ’
կ’ապաշխարենք, այն
յոյսով որ Տէրը խաչով իրագործած իր քաւութիւնը պիտի շնորհէ
մեզի: Եթէ չհաւատանք որ Յիսուս կ’
կ’ուզէ ու կարող է ներել մեզի՝
չենք ապաշխարեր, ուստի նախ հաւա
հաւա´տքը կու գայ, եւ յետո´
յետո´յ
ապաշխարութիւնը:
Երբ կ'ըսուի` «ապաշխարեցէք եւ հաւատացէք»
հաւատացէք» (Մարկոս
(Մարկոս
1.15: Գործք 2.38, 20,21), ասիկա չի նշանակեր թէ ապաշխաապաշխարութիւնը հաւատքէն առաջ կու գայ: Հոս ըսել կ'ուզուի, որ պէտք
է ապաշխարենք` հաւատալով որ Աստուած պիտի ներէ մեր
մեղքերը,
մեղքերը, կամ այլ բացատրութեամբ մը, պէտք է հաւատանք որ
Աստուած պիտի ներէ մեր գործած բոլոր մեղքերը եթէ
ապաշխարենք, ուստի՝ պէտք է սոյն հաւատքով ապաշխարենք:
Ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ այն ապաշխարութիւնը որ
Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքէն չէ որ կը բղխի, ո´
ո´չ
ալ Քրիստոսի
Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը ճշմարիտ հահաւատք կը սեպուի եթէ երբեք ծնունդ չի տար ապաշխարութեան
(օտար հեղինակ):
հեղինակ):
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Եզրակացնենք տողով մը.մը.- Մեր հաւատքը մեզ կ'առաջնոր
կ'առաջնորնորդէ Քրիստոսի, իսկ մեր ապաշխարութիւնը` Քրիստոսի փրկուփրկութեան:
21)
21) Ապաշխարած անձ մը կրնա՞յ իր ապաշխարութենէն
ապաշխարութենէն
հրաժարիլ, եւ իր փրկութիւնը կորսնցնել:
Աստուածաշունչին մէջ շատ են այն համարները որոնք ցոյց
կու տան, թէ փրկութիւնը ընդունած մէկը՝ դարձեա´
դարձեա´լ կրնայ իր
փրկութիւնը կորսնցնել.կորսնցնել.1) Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Դեմասը այս աշխարհը
նախընտրելով՝ զիս լքեց եւ Թեսաղոնիկէ
Թեսաղոնիկէ գնաց»
գնաց» (Բ.Տիմոթէոս
(Բ.Տիմոթէոս
4.10): Դեմասը Պօղոս առաքեալին գործակիցն էր (Փիլիմոն 24:
Կողոսացիս 4.14): Դեմաս Քրիստոսի աւետարանը քարոզելէ
ետք եւ շատեր փրկութեան բերելէ ետք՝ հեռացաւ Փրկիչէն ու
փրկութենէն:
2) Պետրոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Անոնք որոնք մեր Տէրն ու

Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոսը ճանչնալով՝ աշխարհի պղծուպղծութիւններէն անգամ մը հեռանալէ ետք վերստին նոյն պղծուպղծութիւններուն մէջ կ’
կ’իյնան, անոնց վիճակը նախկինէն շատ աւելի
գէշ կ’
կ’ըլլայ: Աւելի լաւ կ’
կ’ըլլար՝ որ անոնք բնաւ ճանչցած չըլլային
արդարութեան ճամբան, քան թէ ճանչնալէ ետք՝ հեռանային
հեռանային
իրենց աւանդուած սուրբ պատուիրանէն: Ինչքան անոնց կը
պատշաճին Առակաց գիրքին սա ճշմարիտ առածները. “Շունը
իր փսխածին կը դառնայ”
դառնայ”. իսկ միւսը՝ “Խոզը որքան ալ լուաս՝
տիղմին մէջ կը թաւալի”
թաւալի”» (Բ.Պետրոս
(Բ.Պետրոս 2.202.20-22): Բնագիրին մէջ

գործածուած «ճանչնալ»
ճանչնալ» բառը տեսական
տեսական ճանաչողութեան
ճանաչողութեան
մասին չէ, այլ փոխադարձ, խորունկ, մտերիմ եւ ամբողջական
ճանաչողութեան մասին, ինչ որ ցոյց կու տայ գործածուած
Յունարէն՝ «Էբիկնօսիս»
Էբիկնօսիս» բառը: Նոյն «ճանչնալ»
ճանչնալ» «էբիկնօսիս
«էբիկնօսիս»
էբիկնօսիս»
բառը գործածուած կը գտնենք այլ տեղեր նաեւ (Եփեսացիս 4.13:
Կողոսացիս 2.2: Հռոմայեցիս 1.28: Ա.Տիմոթէոս 2.4): Յիշենք
ասոնցմէ միայն առաջինը. «Մինչեւ բոլորս հասնինք հաւատքի

ամբողջական միութեան եւ Աստուծոյ Որդիին ճանաչողութեան.
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այսինքն՝ մինչեւ հասնինք հաւատքի չափահասութեան,
Քրիստոսի կատարեալ
կատարեալ նմանութեան»
նմանութեան» (Եփեացիս 4.13): Շատ
յստակ է որ հոս գործածուած
գործածուած «ճանաչողութիւն»
ճանաչողութիւն» բառը տեսական
ճանաչողութեան
ճանաչողութեան մասին չէ, այլ` հաւատքի չափահասութեան
արդիւնքը եղող ճանաչողութեան մասին:
3) Պօղոս առաքեալ կ’
լուսակ’ըսէ. «Անոնք որ անգամ մը լուսա-

ւորուելով մկրտուելէ, երկնային պարգեւները վայելելէ, Սուրբ
Հոգիին հաղորդակից դառնալէ, Աստուծոյ բարի խօսքը ճաշաճաշակելէ եւ հանդերձեալ աշխարհի սքանչելիքներուն նախաճաշակը
նախաճաշակը
առնելէ ետք՝ իրենց հաւատքը կը լքեն, այդպիսիները կարելի չէ
երկրորդ անգամ ապաշխարութեան բերել»
բերել» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 6.46.4-6):
Այս համարը բացորոշապէս ցոյց կու տայ, թէ մարդ կրնայ
լուսաւորուիլ, երկնային պարգեւներ ունենալ, Սուրբ Հոգիին
հաղորդակից դառնալ, Աստուծոյ խօսքը ճաշակել, հանդերձեալ
աշխարհի սքանչելիքներուն նախաճաշակը
նախաճաշակը վայելել, եւ այս
բոլորէն ետք՝ լքել իր հաւատքը: Նման մէկու մը «վերջը իր
նախկին վիճակէն աւելի գէշ կ’
կ’ըլլայ»
ըլլայ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 12.45:
Ա.Պետրոս
Ա.Պետրոս 2.20):
4) «Ճշմարտութիւնը ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ

գիտակցաբար շարունակենք յանցանք գործել, այնուհետեւ ա´
ա ´լ
չի մնար ոեւէ զոհ որ մեր մեղքերը քաւէ»
քաւէ» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 10.26): Այս
համարը կը պարզէ, թէ մարդ կրնայ ճշմարտութիւնը
ճշմարտութիւնը ընդունելէ
ետք՝ գիտակցաբար մեղքի կեանք
կեանք ապրիլ եւ կորսնցնել իր
փրկութիւնը:
5) Աստուած կ’
կ’ըսէ. «Եթէ արդարը իր արդարութենէն

դառնայ ու ամբարիշտին ըրած բոլոր գարշութիւններուն պէս
անօրէնութիւն գործէ, պիտի ապրի՞: Անոր ըրած արդար
գործերէն ո´
ո´չ մէկը պիտի յիշուի. անիկա իր ըրած յանցանքին ու
գործած մեղքին համար պիտի մեռնի»
մեռնի» (Եզեկիէլ
(Եզեկիէլ 18.24): Այս

համարը ցոյց չի՞ տար որ Քրիստոսով արդարացած մարդը
վերստին կրնայ հեռանալ իր արդարութենէն:
կ’ըսէ.
6) Առաքեալը խօսքը ուղղելով Գաղատացիներուն՝ կ’

«Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ Օրէնքին
պահանջքներո՞ւն կը դառնաք»
դառնաք» (Գաղա
(Գաղատացիս
Գաղատացիս 3.3): Այս համարը
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ցոյց կու տայ թէ մարդիկ կրնան Սուրբ Հոգիով նոր կեանք մը
սկսիլ,
սկսիլ, բայց որոշ ժամանակ մը ետք թուլնալ
թուլնալ եւ վերադառնալ
իրենց նախկին կեանքին:
7) Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոհամո-

զումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն պատճ
պատճառով»
առով»

(Ա.Թեսաղոնիկեցիս 3.3): Այս համարը ցոյց չի՞ տար, որ
հաւատացեալներ կրնան խախտիլ իրենց հաւատքին մէջ՝ իրենց
կրած նեղութիւններուն պատճառով:
8) «Ով որ կը կարծէ թէ կանգուն է՝ թող զգոյշ ըլլայ որ
չիյնայ»
Տե´ս նաեւ` Բ.Պետրոս 3.17): Եթէ
չիյնայ» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս 10.12: Տե´
հաւատացեալին
հաւատացեալին համար իյնալու վախ չկայ, առաքեալը երբեք
պիտի չզգուշացնէր իյնալէ:
9) Երբ առաքեալը կը հաստատէ թէ «այլեւս Քրիստոսի մաս

կը կազմենք, եթէ մինչեւ վերջ անխախտ պահենք սկիզբէն մեր
ձեռք բերած վստահութիւնը»
վստահութիւնը» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 3.14), ատիկա շատ

յստակ ցոյց կու տայ, թէ կարելիութիւն
կարելիութիւն կայ որ «մինչեւ վերջ
անխախտ»
անխախտ» չպահենք մեր հաւատքն ու վստահութիւնը
Քրիստոսի հանդէպ:
10) «Ով որ մինչեւ վերջը դիմանայ, անիկա պիտի փրկուի»
փրկուի»
(Մատթէոս 10.22): Այս խօսքը կը պարզէ որ մարդիկ պիտի ըլլան
որոնք մինչեւ վերջը պիտի չդիմանան, իրենց հաւատքը պիտի
չպահեն:
չպահեն:
11) Յիսուս կ'ըսէ. «Ան որ ձեռքը մաճին կը դնէ եւ ետ կը
նայի, յարմար չէ Աստուծոյ թագաւորութեան»
թագաւորութեան» (Ղուկաս
(Ղուկաս 9.62):
Յստակ է որ մարդիկ կրնան իրենց ձեռքը` իրենց փրկութեան
թագա-մաճին վրայ դնել եւ ետ նայիլ եւ կորսնցնել Աստուծոյ թագա
ւորութիւնը: Յուդա Իսկարիոտացին իր ձեռքը արքայութեան
արքայութեան
մաճին վրայ դնելէ ետք` վերստին այդ մաճէն չհրաժարեցա՞ւ:
22) Ինչո՞ւ պէտք է ապաշխարել: Որպէսզի դժո՞խք չերթանք:
ա) Մենք պէտք չէ ապաշխարենք պարզապէս դժոխքէն
ազատելու համար, ո´
ո´չ ալ պէտք է ապաշխարենք լոկ երկինք
մտնելու նպատակով. մենք պէտք է ապաշխարենք,
ապաշխարենք, անոր
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համար որ վիրաւորած ենք սուրբ Աստուած մը, ցաւցուցած ենք
մեզ անչափօրէն սիրող Փրկիչը:
բ) Լաւ է դժոխքէն վախնալ ու ապաշխարելը, բայց աւելի
լաւ է զԱստուած սիրել ու ապաշխարելը: Եթէ մեր ապաշխաապաշխարութիւնը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արդիւնք է` աւելի շուտ
կրնանք
կրնանք աճիլ մեր հաւատքի ու հոգեւոր կեանքին մէջ:
գ) Ան որ դժոխքէն վախնալուն համար իսկական ապաշապաշխարութիւն կ’
կ’ապրի, ժամանակի ընթացքին Աստուած անոր
մէջէն կը հանէ դժոխքի վախը եւ անոր մէջ կը հաստատէ
հաստատէ իր եւ
իր արքայութեան սէրը. բայց եթէ ժամանակի ընթացքին անկէ
դուրս չգայ
չգայ դժոխքի վախը` կը նշանակէ թէ ենթական իսկական
ապաշխարութիւն չէ ապրած, եւ չէ ճանչցած զԱստուած իբրեւ
հայր: Որովհետեւ, եթէ իր եւ Աստուծոյ միջեւ գոյութիւն ունեցող
յարաբերութիւնը` հայր եւ որդիի յարաբերութիւն ըլլայ` վախն
ու հոգը բոլորովին կը հեռանան իր սրտէն:
23)
23) Ինչո՞ւ համար շատերուն կեցուածքը ապաշխարութեան
ապաշխարութեան
հանդէպ ժխտական է:
Որովհետեւ կը տեսնեն թէ ինչպէս իրենք զիրենք ապաշապաշխարած կոչող մարդիկը, կ'ապրին ու կը գործեն, կը խօսին ու կը
մտածեն ճիշդ աշխարհիկ մարդոց պէս: Զուր տեղ չէ որ Պօղոս
առաքեալ, Քրիստոսի հետեւորդներուն
հետեւորդներուն կը պատուիրէ այս
աշխարհի մարդոց վարմունքը չընդօրինակել
չընդօրինակել (Հռոմայե
(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 12.2),
եւ խաբուսիկ ցանկութիւններով ապականած իրենց
իրենց նախկին
ապրելակերպը մոռնալ (Եփեսացիս
(Եփեսացիս 4.22):
Երբ մարդիկ «ես ապաշխարած եմ»
եմ» ըսող մարդոց կեանքը
կը դիտեն եւ չեն տեսներ որ անիկա բանով մը տարբեր
տարբեր է
աշխարհիկ մարդոց կեանքէն` ի՞նչպէս կրնայ իրենց կեցուածքը
դրական ըլլալ ապաշխարութեան հանդէպ:
Դրամասէր մարդը ի՞նչպէս կրնայ համոզուիլ որ ապաշապաշխարած անձը իրմէ տարբեր է, երբ անոր մօտ ալ դրամասիդրամասիրութիւն կը գտնէ:
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Ներող հոգի չունեցող մարդը ի՞նչպէս կրնայ համոզուիլ
համոզուիլ որ
ապաշխարած անձը իրմէ տարբեր է, երբ անոր մօտ ալ աններող
հոգի կը տեսնէ:
Միայն անունով քրիստոնեայ եղողը, երբ կը տեսնէ որ
ապաշխարած անձն ալ միայն անունով ապաշխարած է`
ի՞նչպէս կրնայ հաւատալ անոր ապաշխարութեան: Քրիստոս
կը խօսի միայն անունով ողջ, բայց իրականութեան
իրականութեան մէջ մեռած
քրիստոնեաներու մասին (Յայտնութիւն 3.1): Պօղոս առաքեալ
կը հրաւիրէ Քրիստոսի հետեւորդները փորձելու ու քննելու
իրենք զիրենք, տեսնելու համար թէ արդեօք Յիսուսի
ներկայութիւնը կը զգա՞ն իրենց ներսիդին, թէ պարզապէս իր
անունը կը կրեն (Բ.Կորնթացիս 13.5):
13.5):
Եթէ երբեք «ապաշխարած»
ապաշխարած» մարդիկ կ'ուզեն որ ուրիշներուն
ուրիշներուն
կեցուածքը դրական ըլլայ ապաշխարութեան հանդէպ, պէտք է
ճշմարիտ ապաշխարութեան կեանք ապրին, պէտք է իրենց
կեանքի ընթացքը` տարբեր ըլլայ աշխարհիկ մարդոց կեանքի
ընթացքէն, պէտք է հեռանան հպարտութենէն եւ ընտրեն
ընտրեն
հեզութեան ճամբան, պէտք է հեռանան դրամասիրութենէն
դրամասիրութենէն եւ
ընտրեն ողորմութեան ճամբան, պէտք է իրենց ուշադրութիւնը
հեռացնեն երկրաւորէն ու կեդրոնացնեն երկնայինին վրայ
(Կողոսացիս 3.13.1-2), պէտք է սիրով ու հետաքրքրութեամբ
կարդան Աստուծոյ Խօսքը եւ խօսին ուրիշներուն հաւատքը
հաւատքը
ամրապնդող խօսքեր միայն (Եփեսացիս
(Եփեսացիս 4.29), ահա այն ատեն
միայն մարդիկ պիտի սկսին հաւատալ
հաւատալ մեր քարոզած ՔրիստոՔրիստոսին, եւ անոր յանձնուելու փափաք պիտի ունենան:
24)
24) Մէկը որ իր բնաւորութեամբ հեզ, մեղմախօս, մեղմամեղմաձայն, ազնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն է` կը նշանակէ՞ թէ ապաշապաշխարած է:
Շատ անգամ երբ մարդիկ հանդիպին բնաւորութեամբ հեզ,
մեղմախօս, մեղմաձայն, ազնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն անձի մը,
անմիջապէս կը մտածեն որ անիկա ապաշխարած անձ մըն է: Եւ
սակայն, ապաշխարութիւն եւ մարդկային բնաւորութիւն
բնաւորութիւն երկու
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տարբեր բաներ են: Եթէ մէկը
մէկը բնաւորութեամբ
բնաւորութեամբ հեզ ու ժպտուն է`
չի նշանակեր թէ ապաշխարած է: Եթէ ազնիւ ու համեստ է` չի
նշանակեր թէ ապաշխարած է: Եթէ մեղմաձայն ու քիչ խօսող է`
չի նշանակեր թէ ապաշխարած
ապաշխարած է:
Բնաւորութեամբ ազնիւ, հեզ ու համեստ ըլլալը ուրիշ բան
է, ապաշխարած ըլլալը` ուրիշ բան: Բնաւորութեամբ ազնիւ ու
հանդարտ եղողը չէ որ երկինք պիտի մտնէ, այլ` Յիսուսին
նուիրուած եւ անոր արիւնով սրբուած անձը: Բարի ու բարեգործ
անձը փրկութիւնը պիտի չժառանգէ` եթէ երբեք չունի ՔրիսՔրիստոսը իր սրտին մէջ: Հետեւաբար, մարդկային բնաւորութեան
արտայայտութիւնը եղող
եղող գիծերու վրայ հիմնուելով ըսել թէ ո´
ո´ վ
ապաշխարած է եւ ո´
ո´վ չէ ապաշխարած`
ապաշխարած` սխալ է:
25)
25) Որո՞նք են անոնք որոնք չեն ապաշխարած, բայց իրենք
կը կարծեն որ ապաշխարած են:
Հարցումին պատասխանելու համար կարելի է տասնեակ
երեւոյթներու անդրադառնալ: Կը բաւարարուիմ անոնցմէ 12
հատը յիշելով.յիշելով.ա) Կան անձեր որոնք կը հեռանան որոշ մեղքերէ միայն եւ
ո´չ թէ բոլոր մեղքերէն, եւ կը խորհին որ ատիկա ապաշապաշխարութիւն է: Ապաշխարութիւնը սակայն, մեր բոլո´
բոլո´ր մեղքերը
մեղքերը
Տիրոջ յանձնելն է, եւ ո´
ո´չ թէ միայն կարգ մը մեղքեր: օտար
հեղինակ մը կ'ըսէ. «Կրնայ ըլլալ ապաշխարես ընդհանուր

կերպով, բայց չապաշխարես այն մասնաւոր մեղքերուն համար
որոնք քեզ ստրկացուցած են»:
են»:

բ) Կան անձեր որոնք աղօթքի կամ պաշտամունքի պահուն
պահուն
որոշ հոգեւոր ապրումներ ու զգացումներ կ'ունենան, եւ կը
խորհին որ ատիկա ապաշխարութիւն է: Ապաշխարութի
Ապաշխարութիւնը
թիւնը
սակայն, ապրում ու զգացում ըլլալէ առաջ` կեա´
կեա´նք է, Յիսուսի
գործնական սիրով լեցուն եղող կեանք:
գ) Կան անձեր որոնք ուրիշի մը ներկայութեան կամ ուրիշի
մը ետեւէն կրկնելով կ'ըսեն` «Ո´վ Տէր, կեանքս քեզի կը
յանձնեմ»,
յանձնեմ», եւ ատիկա ընելէ ետք` իրենք զիրենք ապաշխարած
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կը սեպեն, եւ սակայն, ատիկա բերնի´
բերնի´ խօսք է միայն եւ ո´
ո´չ թէ
սրտի խօսք: Այսպիսիները խօսքով ապաշխարողներ
ապաշխարողներ են ո´
ո´չ թէ
գործնապէս:
դ) Կան անձեր որոնք ամէն Կիրակի եկեղեցի կ'երթան եւ
սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանան, եւ կը խորհին որ ատիկա
ապաշխարութիւն է: Եւ սակայն, մէկը կրնայ
կրնայ ամէն Կիրակի
եկեղեցի երթալ ու ամէն Կիրակի սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ
առանց ապաշխարած ըլլալու եւ առանց Քրիստոսը ճանչնալու:
Չի´
Չի´ բաւեր եկեղեցի գալը, պէտք է եկեղեցւոյ Գլուխին`
Գլուխին`
Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ գալ, եւ զայն հռչակել գլուխը մեր կեանքին: Չի´
Չի´
բաւեր սուրբ Հաղորդութիւն ստանալը, պէտք է ամենօրեայ
ամենօրեայ
դրութեամբ հաղորդութեան մէջ ըլլալ Տիրոջ հետ:
ե) Կան անձեր որոնք բարեգործութիւն կ'ընեն ու ողորողորմութիւն կու տան, եւ ասոնք սքանչելի բաներ են, եւ սակայն,
բարեգործութիւն ընելը եւ ողորմութիւն տալը մեզի օգուտ մը չեն
բերեր եթէ երբեք չենք ապաշխարած եւ
եւ մեր կեանքը` կեանքի
Տիրոջ ու Տուիչին չենք յանձնած:
զ) Կան անձեր որոնք կը կռուին մեղքին դէմ` ո´
ո´չ թէ
որովհետեւ կը սիրեն զԱստուած եւ ո´
ո´չ թէ որովհետեւ կ'անկ'անդրադառնան թէ մեղքը կը վիրաւորէ զԱստուած, այլ` որովորովհետեւ կը հաւատան որ եթէ իրենք բարոյապէս մաքուր
մաքուր ըլլան`
արքայութիւն պիտի մտնեն: Ասոնք չեն անդրադառնար
անդրադառնար որ մեղք
չգործելը չէ որ մեզ երկինք պիտի մտցնէ, այլ` Անմեղը`
Քրիստոս ինք: Մեղքի դէմ կռուիլը ու անոր յաղթելը օգուտ մը չի
բերեր մեզի, եթէ երբեք ատիկա Քրիստոսով չէ սրբուած: Մենք
պէտք է կռուինք մեղքին դէմ`
դէմ` ո´
ո´չ թէ որովհետեւ միայն մեզ կը
վիրաւորէ, այլ նաեւ ու մանաւանդ` որովհետեւ կը վիրաւորէ
զԱստուած: Օտար հեղինակ մը կ'ըսէ. «Թող ապաշխարութեամբ

իմ սիրտս կոտրի բոլոր այն բաներով՝ որոնցմով ես կոտրած եմ
Աստուծոյ սիրտը»:
սիրտը»:

է) Կան անձեր որոնք հրապարակային կերպով կը խօսին
Քրիստոսի մասին եւ անոր փրկութիւնը կ'աւետեն, եւ այդ ձեւով
իրենք զիրենք կը համոզեն թէ ապաշխարողներու խումբին մաս
կը կազմեն: Այսպիսիները, որոնք հրապարակային
հրապարակային կերպով կը
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խօսին Քրիստոսի մասին, իրենց առանձնութեան
առանձնութեան մէջ երբեք չեն
փնտռեր Տիրոջ ներկայութիւնը:
ը) Կան անձեր որոնք իրենց մեղքերը կը խոստովանին, եւ
ատիկա ապաշխարութիւն կը համարեն: Ապաշխարութիւնը
սակայն, միայն մեր մեղքերը Քրիստոսի խոստո
խոստովանիլը
տովանիլը չէ, այլ
Քրիստոսը մեր սրտին Տէրն ու թագաւորը եւ մեր կեանքին
առաջնորդը խոստովանիլն է:
թ) Կան անձեր որոնք կը հեռանան
հեռանան մեղքէն եւ ատիկա
բաւարար կը սեպեն ապաշխարած ըլլալու համար: ԱյսպիսիԱյսպիսիները կը մոռնան որ ապաշխարութիւնը միայն մեղքէն հեռահեռանալը չէ, այլ` մեղքի սէրը մեզմէ հեռացնելը: Պապա Շընուտան
կ'ըսէ. «Բանով մը չենք օգտուիր երբ մեղք չենք գործեր, բայց
մեղքին սէրը կը գործէ մեր
մեր մէջ»:
մէջ»: Որպէսզի մեղքի սէրը չգործէ
մեր մէջ` պէտք է թոյլ տանք որ Յիսուսի սէրը ինք գործէ մեր մէջ:
Իսկ որպէսզի Յիսուսի սէրը գործէ մեր մէջ` պէտք է հեռանանք
մեղքէն եւ մօտենանք Յիսուսին: Կան մարդիկ որոնք կը
հեռանան մեղքէն` բայց չեն մօտենար Յիսուսին: Անոնք որոնք
կը հեռանան մեղքէն բայց չեն մօտենար
մօտենար Յիսուսին` ուշ կամ
կանուխ պիտի վերադառնան իրենց մեղքերուն:
ժ) Շատեր երբ ուզեն ապաշխարել` կը փոխեն իրենց
հագուածքը: Ապաշխարութիւնը սակայն, միայն մարդուն հագհագուածքը չի փոխեր,
փոխեր, այլ նաեւ կը փոխէ անոր սիրտը, միտքը եւ
հոգին: Ապաշ
Ապաշխարու
աշխարութիւնը
խարութիւնը մարդուն արտաքինը փոխելէ առաջ,
նախ անոր ներքին աշխարհը կը փոխէ, անոր կեանքը եւ
կեանքը ապրելու
ապրելու եղանակը
եղանակը կը փոխէ:
ժա) Շատեր իրենց խօսելու ձեւը կը փոխեն, եւ կը սկսին
աւելի հանդարտ ու մեղմ ձայնով խօսիլ, եւ ատիկա ապաշապաշխարութիւն կ'անուանեն, բայց կը
կը մոռնան որ ապաշխարող
մարդը ոչ միայն իր խօսելու եղանակը կամ ձեւը պէտք է փոխէ,
այլ նաեւ ու մանաւանդ` իր խօսակցութեան նիւթը, որ ՔրիսՔրիստոսը եւ անոր սէրն ու փրկութիւնը պէտք է ըլլան:
ժբ) Կան անձեր որոնք երբ Աստուածաշունչէն համար մը
կամ դրուագ մը յիշեն` հոգեկան բաւարարութիւն
բաւարարութիւն կը զգան, եւ
այդ հոգեկան բաւարարութեամբ կը բաւարարուին, եւ այդ
95

հոգեկան բաւարարութիւնը պատճառ կը դառնայ որ մտածեն թէ
իրենք կը գտնուին ապաշխարութեան մէջ: Այսպիսիները կը
մոռնան, որ Աստուածաշունչին գիտութիւնը մեզ ապաշխարու
ապաշխարուխարութեան չ'առաջնորդեր, եթէ երբեք
երբեք Աստուծոյ գիտութիւնը ձեռք
ձգելու փափաք չունինք:
Կ'աւարտեմ խօսքս ապաշխարութեան մասին, յիշեցնելով
յիշեցնելով
քեզի, սիրելի´
սիրելի´ ընթերցող, որ դուն Աստուծոյ փառքով ու ԱսԱստուծոյ փառքին համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ պատկերով
պատկերով
եւ զԱստուած պատկերացնելու համար ստեղծուած ես, Աստու
Աստուտուծոյ նմանութեամբ եւ Աստուծոյ նմանութիւնը դառնալու
դառնալու համար
ստեղծուած ես, Աստուծոյ ձեռքով եւ Աստուծոյ ձեռքէն բռնելու
համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ սիրով եւ Աստուծոյ սէրը
արտացոլացնելու համար ստեղծուած ես, Աստուծոյ կամքով եւ
Աստուծոյ կամքը կատարելու համար ստեղծուած
ստեղծուած ես, եւ որորպէսզի կարենաս կատարել Աստուծոյ կամքը, նախ պէտք է կակատարեալ ապաշխարութեամբ յանձնուիս Քրիստոսի. որմէ ետք,
Սուրբ Հոգին ի´
ի´նք պիտի յայտնէ քեզի թէ ի´
ի´նչ է Աստուծոյ
կամքը, եւ զօրացնէ քեզ կատարելու զանիկա:
26) Աստուած կը պատասխանէ՞ չապաշխարած մարդոց
մարդոց
աղօթքին:
տե´ս` «Հարցում
Հարցում(Այս հարցումին պատասխանին համար, տե´
ցումներ աղօթքի մասին»
մասին» բաժինին մէջ` 1919-րդ հարցում,
հարցում, էջ` 43):
43):
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Հարցումներ Բարեխօսութեան մասին
Յիշելէ առաջ այն համարները որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին
բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ` պիտի փորձեմ նախ
նախ
ուղղակիօրէն
ուղղակիօրէն բուն կէտին մասին խօսիլ:
խօսիլ:
1) Բոլոր անոնք որոնք կը մերժեն բարեխօսութիւնը`
կ'ըսեն. «Աստուածաշունչին մէջ չկան ննջեցեալ կամ «մեռած»
մեռած»

անձերու օրինակներ, որոնք բարեխօսած, աղօթած կամ Տէրը
կանչած են, եւ Տէրը պատասխանած է անոնց»:
անոնց»: Արդ, իսկապէ՞ս

չկան այդպիսի օրինակներ:

Իրականութեան մէջ, բազմաթիւ են այն համարները,
համարները, որոնք
ցոյց կու տան, թէ ննջեցեալ սուրբերը կամ ընդհանրապէս
հաւատքի մարդիկ եղած ննջեցեալները կրնան բարեխօսել,
աղօթել, բողոք ներկայացնել, եւայլն: Այսպէս, օրինակ.օրինակ.1) Առաջին օրինակը կը գտնենք Ծննդոցի 44-րդ գլուխին մէջ:
Կայէն սպաննեց Աբէլը: Աբէլին արեան ձայնը, այլ խօսքով`
անոր հոգին, կանչեց զԱստուած, եւ Աստուած լսեց անոր կանչը,
եւ ոչ միայն լսեց, այլեւ` պատասխանեց: Փաստօրէն, Աստուած
եկաւ Կայէնին մօտ եւ ըսաւ. «Քու եղբօրդ արեան ձայնը գետնէն
ինծի կը բողոքէ»
բողոքէ» (Ծնն
(Ծննդոց
Ծննդոց 4.10): Սպաննուած Աբէլը բողոքեց եւ
Աստուած լսեց անոր բողոքին ձայնը, եւ եկաւ հաշիւ
պահանջելու անոր եղբօրմ
եղբօրմէն ու դատելու զանիկա: Հարցում.
արդեօք երբ Աստուած կը հաստատէ, թէ լսեց Աբէլին արեան
ձայնը որ գետնէն կը բողոքէր ու կը կանչէր, ասիկա ցոյց չի՞ տար
որ Աստուծոյ
Աստուծոյ մարդիկը որոնք կը ննջեն կամ կը սպաննուին`
կրնան աղօթել, բողոքել, կանչել, պահանջել, աղաչել, եւ լսուիլ
ու պատասխանուիլ Աստուծոյ կողմէ: Եթէ մէկը մտածէ, թէ
Աբէլին ըրածը աղօթք չէր, այլ` բողոք, անոր կ'ըսեմ. «Եթէ

Աստուած ննջեցեալի մը բողոքին ձայնը կը լսէ` ինչո՞ւ
ինչո՞ւ համար
անոր աղօթքը պիտի չլսէ»:
չլսէ»:
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2) Յիսուս խաչին վրայ եղած ժամանակ ըսաւ. «Էլի´,
Էլի´, Էլի´,
Էլի´,
լա՞մա սաբաքթանի»,
սաբաքթանի», որ կը նշանակէ. «Աստուած
«Աստուած իմ, Աստուած
իմ, ինչո՞ւ լքեցիր զիս»
զիս» (Մատթէոս
(Մատթէոս 27.46): Շուրջինները երբ
լսեցին Յիսուսի այս բացագանչութիւնը՝ ըսին. «Եղիան կը

կանչէ: Ձգեցէք տեսնենք, Եղիան պիտի գա՞յ զինք ազատելու»
ազատելու»
(Մատթէոս 27.47,49): Ի՞նչ ցոյց կու տան «ձգեցէք տեսնենք,
Եղիան պիտի գա՞յ զինք ազատելու»
ազատելու» բառերը: Ցոյց չի՞ տար որ

հրեաներ կը հաւատային, որ եթէ օգնութեան կանչէին Աստուծոյ
սուրբերը` անոնք պիտի գային ու օգնէին իրենց:
իրենց: Այս երեւոյթը
սուրբերու բարեխօսութեան հաւատալ չի՞ նշանակեր: Եթէ
սուրբերը մարդոց կանչին ու աղաղակին չեն ընդառաջեր, այդ
պարագային ինչո՞ւ խաչին մօտ գտնուող հրեաները սպասեցին
ու ակնկալեցին Եղիա մարգարէին գալը եւ Յիսուսին օգնելը:
Եղիա մարգարէին գալուստին սպասելը
սպասելը եւ անոր գալուստը
ակնկալելը յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ հրեայ ժողովուրդին
մտայնութեան մէջ հաստատուած էր այն համոզումը, թէ սուրսուրբեր կու գան` եթէ կանչուին, եւ կ’
կ’օգնեն` եթէ խնդրուի իրենցմէ:
3) Յայտնութեան գիրքին 66-րդ գլուխին մէջ կը կարդանք
«Աստուծոյ խօսքին
խօսքին իրենց հաւատարմութեան»
հաւատարմութեան» համար
նահատակուած մարդոց մասին, որոնք կանչեցին զԱստուած եւ
Աստուած պատասխանեց անոնց: Կը կարդանք. «Երբ Գառնուկը

հինգերորդ կնիքը բացաւ, զոհասեղանին տակ տեսայ հոգիները
այն բոլոր մարդոց, որոնք սպաննուած էին Աստուծոյ խօսքին
իրենց հաւատարմութեան
հաւատարմութեան եւ տուած վկայութեան համար:
Անոնք բարձրաձայն կ’
կ’ըսէին. "Մինչեւ ե՞րբ պիտի սպասես,
սուրբ եւ ճշմարիտ Տէր, ե՞րբ պիտի դատես երկրի բնակիչները եւ
մեր արեան վրէժը լուծես անոնցմէ": Եւ անոնցմէ իւրաքանիւրաքանչիւրին ճերմակ պարեգօտ մը տրուեցաւ եւ անոնց ըսուեցաւ՝ որ
կարճ
կարճ ժամանակ մը եւս հանգիստ ընեն, մինչեւ որ ամբողջանայ
թիւը իրենց ծառայակիցներուն եւ եղբայրներուն, որոնք իրենց
նման պիտի սպաննուին»
սպաննուին» (Յայտնութիւն
(Յայտնութիւն 6.96.9-11): Այս համարհամարներուն վերաբերեալ կարեւոր է նկատի առնել երեք կէտեր.կէտեր.ա) Համաձայն այս համարներուն, մենք այստեղ ունինք
ունինք
նահատակուած սուրբեր, որոնք Տիրոջ վրէժխնդրութիւնը կը
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խնդրեն ընդդէմ զիրենք սպաննող մարդոց: Հարցում. եթէ երբեք
նահատակուած սուրբերը
սուրբերը կրնան Տիրոջ վրէժխնդրութիւնը
խնդրել զիրենք սպաննողներուն համար, ինչո՞ւ պիտի չկրնան
Տիրոջ օրհնութիւնն ու ողորմութիւնը հայցել
հայցել մարդոց համար:
Երկրորդ հարցում մը. եթէ Աստուած իր սուրբերուն կանչն ու
ձայնը չի լսեր ու չի պատասխաներ անոնց` այդ պարագային,
ինչո՞ւ համար յիշեալ հատուածին մէջ յիշուած սուրբերը կը
կանչեն զինք:
բ) Յիշեալ նահատակուած սուրբերը կը խնդրեն Աստուծմէ
որ դատէ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱՅ ապրող այն մարդիկը` որոնք զիրենք
սպաննեցին «Աստուծոյ խօսքին իրենց հաւատարմութեան եւ
տուած վկայութեան համար»:
համար»: Ասիկա ցոյց կու տայ, որ ննջեցեալ
սուրբերը կրնան Աստուծոյ ներկայացնել իրենց խնդրանքները
կամ պահանջները ԵՐԿՐԻ ՎՐԱՅ ապրող մարդոց համար կամ
անոնց վերաբերեալ:
վերաբերեալ:
գ) Կարեւոր է նկատի առնել որ անոնց խնդրանքը կամ
աղօթքը պատասխանուեցաւ, որովհետեւ կը հաստատուի, թէ

«անոնցմէ իւրաքանչիւրին ճերմակ պարեգօտ մը տրուեցաւ եւ
անոնց ըսուեցաւ՝ որ կարճ ժամանակ մը եւս հանգիստ ընեն,
մինչեւ որ ամբողջանայ թիւը իրենց ծառայակիցներուն
ծառայակիցներուն եւ
եղբայրներուն, որոնք իրենց նման պիտի սպաննուին»:
սպաննուին»: «Անոնց
«Անոնց
ըսուեցաւ»
ըսուեցաւ» բառերը յստակ ցոյց կու տան, որ անոնց ձայնը
լսուեցաւ եւ խնդրանքը պատասխանուեցաւ:
4) Մեռած մարդ մը նետուեցաւ Եղիսէի գերեզմանին մէջ եւ

«այն մարդը Եղիսէի ոսկորներուն դպածին պէս կենդանացաւ ու
իր ոտքերուն վրայ կայնեցաւ»
կայնեցաւ» (Դ.Թագաւորաց
(Դ.Թագաւորաց 13.21): Ի՞նչ ցոյց

կու տայ Եղիսէ մարգարէին ոսկորներուն հպումով մեռելի մը
յարութիւնը: Ինչ բացատրութիւն կ’
կ’ուզէք տուէք, մէկ բան
սակայն անառարկելի իրականութիւն կը մնայ, այն` որ
Աստուած իր երկնաբնակ սուրբերուն բարեխօսութեամբ
բարեխօսութեամբ եւ
երկրի վրայ մնացած անոնց սուրբ աճիւններուն միջոցաւ
հրաշքներ կը գործէ:
գործէ:
5) Յիսուս խօսքը ուղղելով իրենց յոյսը Մովսէսի վրայ դրած
հրեաներուն՝ կ’
կ’ըսէ. «Մովսէս որուն վրայ ձեր յոյսը դրած էք,
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ի´նք պիտի ամբաստանէ ձեզ»
ձեզ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 5.45): Եթէ սուրբեր
կրնան ամբաստանել՝
ամբաստանել՝ ինչո՞ւ պիտի չկարենան բարեխօսել: Եթէ
Մովսէս մարգարէն դատաստանի օրը ամբաստանել պիտի
կարենայ, ան այսօր ինչո՞ւ պիտի չկարենայ բարեխօսել իր
բարեխօսութիւնը խնդրողներուն համար:
համար: Եթէ սուրբերը կարող
պիտի ըլլան բարեխօսելու կամ ամբաստանելուԴատաստանի
օրը որ բո´
բո´ւն օրը պիտի ըլլայ, Տիրո´
Տիրո´ջ օրը պիտի ըլլայ,
Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ օրը պիտի ըլլայ, Յիսուսի Ատեանի´
Ատեանի´ն օրը պիտի
ըլլայ, երկրի Դատաւորի´
Դատաւորի´ն օրը պիտի ըլլայ, հիմա որ տակաւին
այդ Օրը չէ եկած` անոնք ինչո՞ւ համար պիտի չկարենան
բարեխօսել մեզի համար:
6) Առնենք աղքատ Ղազարոսին եւ մեծահարուստին
մեծահարուստին
առակին օրինակը: Դժոխք գացած մեծահարուստը կ’
Հա´յր
կ’ըսէ. «Հա´

Աբրահամ, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի եւ ղրկէ Ղազարոսը, որ մատին ծայրը
ջուրին թաթխէ եւ զովացնէ լեզուս, որովհետեւ այս կրակին մէջ
ծարաւէն կը տառապիմ»
տառապիմ» (Ղկ
(Ղկ 16.24): Այս համարին մէջ քանի մը

կէտեր պէտք է նկատի առնել.
առնել.ա) Եթէ դժոխք գացած մեծահարուստը կրցաւ դրախտ
գտնուող Աբրահամէն օգնութիւն խնդրել, մենք ինչո՞ւ պիտի
չկարենանք հաւատքով ննջած ու դրախտ գացածներուն
օգնութիւնը խնդրել: Կարելի է նաեւ հարցումը դնել ուրիշ ձեւով
մը. եթէ դժոխք նետուած մը, որ այլեւս դարձի գալու ո´
ո´չ մէկ
առիթ ունի, կրնայ արդարի մը օգնութիւնը խնդրել, հապա մենք
որ երկրի վրայ ենք, ինչո՞ւ պիտի չկարենանք արդարներուն ու
սուրբերուն օգնութիւնը խնդրել:
բ) Կարեւոր է նկատի առնել որ մեծահարուստը իր խօսքը
ուղղեց Աբրահամին եւ ո´
ո´չ թէ Աստուծոյ (Ղուկաս 16.24, 27, 30):
Այլ խօսքով, ան ուզեց իր խնդրանքին պատասխանը ստանալ
Աբրահամի միջոցաւ կամ անոր միջնորդութեամբ: Արդեօք
ասիկա ցոյց չի՞ տար որ մենք կրնանք սուրբերուն միջոցաւ կամ
միջնորդութեամբ նաեւ ստանալ մեր աղօթքներուն ու
խնդրանքներուն պատասխանները:
գ) Մեծահարուստը մէկ անգամ
անգամ Աբրահամէն խնդրեց որ
Ղազարոսը իր քով ղրկէ (Ղուկաս 16.24), եւ երկու անգամ
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Աբրահամէն խնդրեց որ Ղազարոսը ղրկէ իր եղբայրներուն քով
(Ղուկաս 16.2716.27-28, 30): Ասիկա ցոյց չի՞ տար որ մենք կրնանք
Աստուծմէ խնդրել, որ իր սուրբերը օգնութեան ղրկէ, կամ ցոյց
չի՞ տար որ մենք
մենք կրնանք ուղղակիօրէն սուրբերուն օգնութեան
դիմել:
դ) Մեծահարուստը Աբրահամին կ’
հա´յր,
կ’ըսէ. «Կ’աղաչեմ, հա´

Ղազարոսը ղրկէ իմ հօրս տունը, ուր հինգ եղբայրներ ունիմ.
թող զանոնք նախազգուշացնէ՝ որպէսզի անոնք ալ տանջանքի
այս վայրը չգան»
չգան» (Ղուկաս
(Ղուկաս 16.2716.27-28): Եթէ երբեք դժոխք
դժոխք նետուած

մէկը կրնայ բարեխօսել երկրի վրայ ապրող իր եղբայրներուն
համար, որքա՜ն աւելի դրախտ գացողները կրնան բարեխօսել
երկրի վրայ ապրողներուն համար:
Իրականութեան
մէջ
մեծահարուստին
աղաչանքը,
բարեխօսութեան գեղեցկագոյն օրինակն է Աստուածաշունչին
մէջ յիշուած, որովհետեւ,
որովհետեւ, տանջուող եղբօր մը աղերսանքն է
ուղղուած Աբրահամին եւ անոր ընդմէջէն Աստուծոյ, իր
եղբայրներուն դարձին ու փրկութեան համար:
Զգո´
Այո´, մեծահարուստը բարեխօսեց,
Զգո´յշ ըլլանք ըսելու. «Այո´,
բայց իր բարեխօսութիւնը անպատասխան մնաց»:
մնաց»: Անոր
բարեխօսութեան անպատասխան մնալը փաստ մը չէ որ
պա-սուրբերը չեն բարեխօսեր եւ անոնց բարեխօսութիւնը չի պա
տասխանուիր: Մեծահարուստին բարեխօսելը իր եղբայրներուն
համար՝ յստակօրէն ցոյց կու տայ թէ ննջեցեալներ կրնան
բարեխօսել, իսկ թէ ինչո´
ինչո´ւ իր բարեխօսութիւնը չընդունուեցաւ,
պատճառը շատ պարզ է. պատճառը այն է՝ որ դժոխք նետուած
էր ան, եւ Աստուած չի´
չի´ պատասխաներ դժոխք նետուած մարմարդու մը բարեխօսութեան: Ցո´
Ցո´յց տուէք ինծի Աստուածաշունչէն
օրինակը դրախտ գացած անձի մը` որ բան մը կը խնդրէ
Տիրոջմէն, եւ Տէրը չի պատասխաներ անոր:
7) Երբ Եղիա կը պատրաստուէր երկինք համբարձուելու`
համբարձուելու`
Եղիսէ խնդրեց իրմէ ունենալ իր հոգիին կրկնապատիկը:
Հարցում մը. Եղիա մարգարէին հոգիին կրկնապատիկը ԵղիԵղիսէին շնորհելը որո՞ւն գործն էր, Աստուծո՞յ, թէ` Եղիային:
Յստակ է որ Աստուծոյ. բայց հետաքրքրական չէ՞ որ Եղիսէ
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Եղիայէ´
Եղիայէ´ն է որ կը խնդրէ անոր հոգիին կրկնապատիկը
կրկնապատիկը եւ ո´
ո´չ թէ
Աստուծմէ, եւ սա ցոյց չի՞ տար, որ մենք Աստուծոյ սուրբերէն
սուրբերէն
շատ բան կրնանք խնդրել: Չաճապարենք մեր դատաստան
դատաստանտաններուն մէջ, եւ չըսենք թէ Եղիա տակաւին երկինք չէր փոփոխադրուած, այլ երկրի վրայ էր երբ Եղիսէ խնդրեց իրմէ անոր
հոգիին կրկնապատիկը ունենալ:
ունենալ: Ճիշդ է ասիկա, բայց չմոռնանք
նաեւ որ Եղիա իր երկինք փոխադրուելէն ե´
ե´տք էր որ իր հոգիին
կրկնապատիկը շնորհեց Եղիսէին: Դ.Թագաւորաց
Դ.Թագաւորաց 2.92.9-15
համարներուն ուշադիր քննութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած
Եղիային երկրէն բաժնուելէն ե´
ե´տք էր որ անոր միջոցաւ` անոր
հոգիին կրկնապատիկը
կրկնապատիկը շնորհեց Եղիսէին: Արդ, ինչպէս
Աստուած Եղիային երկրէն բաժնուելէ ետք` Եղիային միջոցաւ
շնորհեց Եղիսէին իր սրտի խնդրանքը, այնպէս ալ, մեզմէ
բաժնուող սուրբ եւ արդար մարդոց աղօթքով,
աղօթքով, Աստուած կը
շնորհէ մեզի մեր սրտի խնդրանքները, եթէ հարկաւ անոնք իր
կամքին
կամքին համաձայն ըլլան:
8) Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Բարուքի գիրքին մէջ կը
կարդանք. «Ո´վ Իսրայէլի մեռելներ, աղօթեցէք մեզի համար»
համար»
(Բարուք 3.4): Այս հաստատումը ամենայն յստակութեամբ կը
պարզէ թէ ննջեցեալներ կրնան մեզի համար աղօթել: Ուրիշներ
կրնան չընդունիլ Երկրորդականոն
Երկրորդականոն գիրքերը, բայց Հայ ու
Արեւելեան միւս Եկեղեցիները, ինչպէս նաեւ Կաթոլիկ
եկեղեցին, բոլորը կ’
կ’ընդունին Երկրորդականոն գիրքերը
գիրքերը իբրեւ
«օգտակար ու դաստիարակիչ գիրքեր»
գիրքեր» Գրիգոր Տաթեւացիին
Ճա-իսկ բառերով, եւ նոյնիսկ անոնցմէ բաժիններ ունինք մեր Ճա
շոցի գիրքին մէջ: Հետաքրքրական
Հետաքրքրական է գիտնալ, որ Գրիգոր ՏաթեՏաթեւացին Երկրորդականոն
Երկրորդականոն գիրքերը կը կոչէ՝ «Աստուածաշունչ
գիրքեր»,
գիրքեր», իսկ ներկայիս մեր կողմէ գործածուող 66 գիրքերը կը
կոչէ՝ «Աստուածակերտ գիրքեր»:
գիրքեր»:
9) Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Բ.Մակաբայեցիներու
գիրքին 15.1115.11-16 համարներուն մէջ կը կարդանք,
կարդանք, թէ ինչպէս
Յուդա Մակաբայեցին իր երազին մէջ կը տեսնէ Օնիա անունով
անունով
քահանայապետ մը որ վաղուց մեռած էր, եւ որ կ'աղօթէր ու
կ'աղաչէր Աստուծոյ հրեայ ազգի պահպանութեան համար: Այս
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վկայութիւնը սքանչելի կերպով ցոյց կու տայ, թէ ննջած
հաւատացեալները կրնան աղօթել ու
ու աղաչել Տիրոջ մեր
փրկութեան ու պահպանութեան համար:
Յուդա Մակաբայեցին միաժամանակ տեսաւ վաղուց մեռած
մեռած
Երեմիա մարգարէն, եւ տեսաւ թէ ինչպէս Օնիա քահաքահանայապետը վկայութիւն կու տար Երեմիային մասին` ըսելով.

«Ասիկա մեր եղբայրասէր ծերունին է, որ միշտ ու յաճախ աղօթք
կը մատուցէ Աստուծոյ»:
Աստուծոյ»: Անկէ ետք, Երեմիան սուր մը տուաւ
Յուդա Մակաբայեցիին ու ըսաւ. «Ընդունի´
Ընդունի´ր այս սուրբ սուրը
իբրեւ Տիրոջ կողմէ տրուած պարգեւ, որովհետեւ անով է որ
պիտի ոչնչացնես թշնամիները»:
թշնամիները»:

Տուեալ հատուածին մէջ կը տեսնենք, թէ ինչպէս Օնիա
քահանայապետը կը վկայէ,
վկայէ, որ Երեմիա մարգարէն «միշտ ու
յաճախ աղօթք կը մատուցէ Աստուծոյ»,
Աստուծոյ», եւ թէ ինչպէս Երեմիա
մարգարէն, ո´
ո´չ միայն կ'աղօթէ, այլեւ` սուր կը յանձնէ Յուդա
Մակաբայեցիին, որպէսզի անով յաղթէ թշնամիներուն: Այս
իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ սուրբերը ո´
ո´չ միայն կրնան
աղօթել ու աղաչել մեզի համար, այլ նաեւ կրնան «սուր»
սուր» տալ
մեզի, այլ խօսքով` օգնութիւն հայթայթել, պահպանութիւն ընել,
զօրակցութիւն յայտնել, պաշտպանութիւն շնորհել:
10) Սաւուղ վհուկ կնոջ մը միջոցաւ կանչել տուաւ ՍաՍամուէլի հոգին եւ խօսակցեցաւ անոր հետ (Ա.Թագաւորաց 28.1428.1419): (Եկող
(Եկող հոգին Սամուէլի՞ հոգին էր թէ չար ոգի մը՝ այդ մասին
տեղը չէ խօսիլ): Պահ մը առնենք Աստուածաշունչի
Աստուածաշունչի խօսքը
այնպէս ինչպէս որ արձանագրուած է:
Սամուէլի հոգիին գալը Սաւուղի մօտ, փաստ մըն է որ
սուրբերը կը լսեն մեր աղօթքները երբ անոնց բարեխօսութիւնը
բարեխօսութիւնը
կը խնդրենք.
խնդրենք. թէպէտ շա´
շա´տ զգոյշ պէտք է ըլլանք անոնց
հոգիները կանչելու ինչպէս ըրաւ Սաւուղ: Աստուծոյ կամքին
հակառակ է մեռելներու հոգիները կանչելու փորձեր կատարելը
կատարելը
(Բ.Օրինաց 18.11: Ա.Թագաւորաց 28.8: Եսայի 8.19): Մեր
պարտականութիւնը անոնց բարեխօսութիւնը խնդրելն է եւ ո´չ
թէ անոնց հոգիները կանչելը:
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Եթէ կախարդ կին մը կրնայ ննջեցեալի մը հոգին անդի
աշխարհէն բերել, հաւատքով լեցուն մարդիկ ի՞նչպէս չեն
կրնար իրենց աղօթքով սուրբերը օգնութեան բերել: Իսկ եթէ
եկող հոգին չար ոգի մըն էր որ Սամուէլի կերպարանքով եկաւ,
դարձեալ հարց կու տանք, եթէ չար ոգիները չար մարդոց
կանչին կ’
կ’ընդառաջեն, ինչո՞ւ բարի հոգիները բարի մարդոց
խնդրանքին պիտի չընդառաջեն եւ օգնութեան չհասնին իրենց
բարեխօսութեամբ:
11) Նոր Կտակարանին մէջ Աստուծոյ հաւատացեալները
կոչուած են՝ թէ´
թէ´ քահանայ եւ թէ´
թէ´ թագաւոր: Այսպէս, օրինակ,
օրինակ,
«Թագաւորելու կոչուած քահանաներ»
քահանաներ» (Ա.Պետրոս
(Ա.Պետրոս 2.9): «Մեզ
ըրաւ քահանաներու թագաւորութիւն»
թագաւորութիւն» (Յայտնութիւն
(Յայտնութիւն 1.6):

«Զանոնք

դարձուցիր քահանաներու
քահանաներու թագաւորութիւն մը»
մը»
(Յայտնութիւն 5.10): «Ասոնք Աստուծոյ եւ Քրիստոսի քահաքահանաները պիտի ըլլան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի պիտի
պիտի
թագաւորեն»
թագաւորեն» (Յայտնութիւն
(Յայտնութիւն 20.6): Այս բոլոր համարները

կ’ակնարկեն թէ´
թէ´ երկրի վրայ ապրող հաւատացեալներուն եւ
թէ´
թէ´ երկինք փոխադրուած հաւատացեալներուն: Արդ, ի՞նչ էր
քահանայի մը պարտականութիւնը Հին Կտակարանին մէջ եւ
ի՞նչ է Նոր Կտակարանին մէջ: Անոնց պարտականութիւնը
պարտականութիւնը ԱսԱստուծոյ եւ իր ժողովուրդին միջեւ միջնորդ ու բարեխօս ըլլալն է:
Եթէ քահանայի մը պարտականութիւնը իր ժողովուրդին
ժողովուրդին
համար Աստուծոյ մօտ բարեխօս ըլլալն է, եւ եթէ ննջող ու
ապրող հաւատացեալներ կը կոչուին քահանաներ, պարզ է
ուրեմն, որ ննջող ամէն հաւատացեալ կրնայ բարե
բարեխօսել
րեխօսել երկրի
վրայ գտնուող եկեղեցիին համար: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան
բացատրելով Յայտնութիւն 20.6հաւա20.6-ը՝ կ’
կ’ըսէ. «Անոնք [ննջող հաւա-

տացեալները] իբրեւ քահանաներ Քրիստոսի
Քրիստոսի հետ թագաւորեթագաւորելով, երկրի վրայ ապրող իրենց եղբայրներուն
եղբայրներուն համար մնայուն
կերպով իրենց բարեխօսութիւ
բարեխօսութիւնը
իւնը կ’
կ’ընեն, եւ իբր թագաւորներ՝ կը
հովուեն Քրիստոսի սուրբ եկեղեցին»:
եկեղեցին»:
12) Աստուածաշունչը բազմաթիւ անգամներ կը հաստատէ
հաստատէ
թէ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է (Եփեսացիս 1.23: ԿողոԿողո104

սացիս 1.24: Ա.Կորնթացիս 12.27),
ՄԷ´Կ
12.27), եւ թէ` «մենք բոլորս ՄԷ´
մարմին կը կազմենք»
կազմենք» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 12.5: Եփեսացիս 4.4):
Ի՞նչ կը հասկնանք «եկեղեցի»
եկեղեցի» ըսելով:
ըսելով: Սուրբ հայրեր կը
բացատրեն որ եկեղեցին երկու մասի կը բաժնուի.
բաժնուի.ա) Յաղթական Եկեղեցի:
Եկեղեցի: Ասոնք մեղքին դէմ կռուած ու
յաղթականօրէն երկինք մեկնած մարդիկն են,
են, եւ անոր համար
ալ կը կոչուին`
կոչուին` Յաղթական Եկեղեցի:
Եկեղեցի:
բ) Զինուորագրեալ
Զինուորագրեալ Եկեղեցի:
Եկեղեցի: Այսպէս կը կոչուին այն հաւահաւատացեալները, որոնք դեռ հաւատքի զինուորութեան մէջ են եւ
ամէն օր մեղքին դէմ կը կռուին, Տիրոջ շնորհքո
շնորհքով:
Արդ,
Արդ, ԵԿԵՂԵՑԻ ըսելով սուրբ հայրերը կը հասկնան թէ´
թէ´
Քրիստոսով ննջած եւ երկինք գտնուող հաւատացեալները, եւ
թէ´
թէ´ երկրի
երկրի վրայ ապրող հաւատացեալները:
հաւատացեալները: Եկեղեցին մէ´
մէ´կ է,
անիկա ըլլայ երկինքի մէջ թէ երկրի վրայ:
վրայ: Քրիստոս երկու հատ
մարմին կամ երկու հատ եկեղեցի չունի, մէկը` երկինքի մէջ, իսկ
միւսը` երկրի վրայ: Քրիստոսի եկեղեցին Մէ´
Մէ´կ է, կ'ըսէ Պօղոս
առաքեալ: Եթէ երկինքի մէջ ու երկրի վրայ
վրայ ապրող
ապրող հաւատացհաւատացեալները կը կազմեն Քրիստոսի ՄԷ´
ՄԷ´Կ եւ ՆՈ´
ՆՈ´ՅՆ եկեղեցին, մենք
ի՞նչպէս կրնանք արտացոլացնել այդ մէկութիւնը, ի՞նչպէս
կրնանք փաստել կամ արտայայտել այդ միութիւնը: Միակ ձեւը
փաստելու որ Քրիստոսի մարմինը կազմող եկեղեցին Մէ´
Մէ´կ է,
այն է` որ երկնաբնակ ու երկրաբնակ
երկրաբնակ հաւատացեալներ
հաւատացեալներ աղօթքի
ճամբով յարաբերութեան
յարաբերութեան եւ հաղորդակցութեան մէջ ըլլան
իրարու հետ:
Երբ մենք կ’
կ’աղօթենք երկինք փոխադրուած հաւատացեալհաւատացեալներուն համար եւ երկինք փոխադրուած հաւատացեալները
իրենք ալ մեզի համար կ'աղօթեն, այդ ձեւով միայն երկրի վրայ
ապրող եկեղեցին ու երկինքի մէջ ապրող եկեղեցին հաղորհաղորդակցութեան մէջ մտած կ’
կ’ըլլան եւ պահած կ’
կ’ըլլան իրենց
մէկութիւնն ու միութիւնը:
Եթէ երկրի վրայ ապրող եկեղեցին չի կրնար աղօթել երկիներկինքի մէջ գտնուող եկեղեցիին համար, եւ եթէ երկինքի մէջ
գտնուող եկեղեցին չի կրնար աղօթել
աղօթել երկրի վրայ ապրող
եկեղեցիին համար, կը նշանակէ թէ ոեւէ կապակցութիւն կամ
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հաղորդակցութիւն չկայ երկինքի մէջ գտնուող եկեղեցիին ու
երկրի վրայ գտնուող եկեղեցիին միջեւ, իսկ եթէ երբեք անոնց
միջեւ կապակցութիւն ու հաղորդակցութիւն չկայ, կը նշանակէ
թէ Քրիստոսի եկեղեցին
եկեղեցին մէկ չէ, ինչպէս կ'ուսուցանէ Պօղոս
առաքեալ (Հռոմայեցիս 12.5: Եփեսացիս 4.4):
Հետեւաբար, երկինքի մէջ գտնուող եկեղեցին, այլ խօսքով`
հաւատքի մարդիկը, անբաժան են երկրի վրայ ապրող եկեղեեկեղեցիէն. ասոր գեղեցկագոյն վկայութիւնը կու տայ Պօղոս առաքեալ
ինք, երբ Եբրայեցիներուն
Եբրայեցիներուն 1111-րդ գլուխին մէջ խօսելէ ետք հահաւատքի ախոյեաններուն մասին, ինչպէս` Աբէլի, Ենովքի, Նոյի,
Աբրահամի, Իսահակի, Յակոբի, Մովսէսի, եւ ուրիշ հաւատքի
ախոյեաններու մասին` կ'ըսէ. «Մենք ալ, որ այսքան բազմաթիւ
վկաներով շրջապատուած ենք...»
ենք...» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 12.1): Ուշադրու
Ուշադրութիւն դարձուցէք «շրջապատուած»
շրջապատուած» բառին: Պօղոս առաքեալ
երկրի վրայ ապրող Քրիստոսի եկեղեցին շրջապատուած կը
ներկայացնէ` երկինք փոխադրուած Հին Կտակարանի եկեղեեկեղեցիով: Այլ խօսքով, առաքեալը կ'ուզէ բացայայտել մեզի, թէ Հին
Կտակարանի հաւատացեալները հեռու կամ բաժնուած չեն
չեն Նոր
Կտակարանի հաւատացեալներէն, ընդհակառակը, անոնք մեր
կողքին են, մեզի հետ են, եւ առաքեալին իսկ բառով` «մեզ
շրջապատած են»:
են»:
Եթէ Հին Կտակարանի հաւատացեալները կապ չունենային
եւ հաղորդակցութեան մէջ չըլլային Նոր Կտակարանի եկեղեցիեկեղեցիին հետ, Քրիստոս Աբրահամին մասին
մասին խօսելով պիտի չըսէր`
«Աբրահամ ցանկաց աշխարհ գալս տեսնել. տեսաւ եւ ուրախաուրախացաւ»
ցաւ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 8.56): Տիրոջ այս վկայութիւնն իսկ կը պարզէ
թէ Հին Կտակարանի հաւատացեալները երբեք անջատ կամ
անջատուած չեն եղած Նոր Կտակարանի հաւատացեալներէն:
Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն
մարգարէներուն երեւումը Տիրոջ այլաայլակերպութեան ժամանակ, դարձեալ, վկայութիւն մըն է, որ Հին
Կտակարանի հաւատքի մարդիկը` շրջապատած էին եւ են Նոր
Կտակարանի եկեղեցին:
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2) Որո՞նք են այն համարները, որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին
բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ:
Առաջին եւ հիմնական
հիմնական համարը որ իբրեւ հիմ կ'առնուի
բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ` հետեւեալն է.է.-

«Ա´յդ է բարին եւ այդ կը փափաքի Աստուած, մեր Փրկիչը,
որ կ'ուզէ որ բոլոր մարդիկը փրկուին
եւ հասնին ճշմարտութեան ճանաչումին,
թէ` մէկ Աստուած կայ միայն,
եւ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ միակ միջնորդ մը`
Քրիստոս Յիսուս մարդը,
որ ինքզինքը իբրեւ փրկագին տուաւ
բոլոր մարդոց համար»
համար» (Ա.Տիմոթէոս
(Ա.Տիմոթէոս 2.32.3-6):

Սուրբերու բարեխօսութիւնը մերժողները այս համարնեհամարներուն վրայ կը հիմնուին եւ կ'ըսեն. «Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ
Քրիստոս մեր միակ բարեխօսն է»:
է»: Քանի մը
մը կարեւոր նշումներ.նշումներ.ա) Տուեալ համարներուն մէջ չի հաստատուիր թէ Քրիստոս
մեր միակ բարեխօսն է, այլ կը հաստատուի թէ` միակ միջնորդն
է: Կարեւոր է գիտնալ, թէ Աստուածաշունչը թէպէտ Քրիստոսի
համար կը գործածէ «մէ´
մէ´կ միջնորդ»,
միջնորդ», կամ՝ «միակ միջնորդ»
միջնորդ»
բառերը (Ա.Տիմոթէոս 2.5
2.5-6), բայց երբեք չի հաստատեր թէ
Քրիստոս միակ բարեխօսն է: Ճի´
Ճի´շդ է որ կը հաստատուի թէ
Քրիստոս «կը բարեխօսէ մեզի համար»
համար» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 8.34), եւ թէ՝

«Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսը»
Քրիստոսը»

(Ա.Յովհաննէս 2.1), բայց ինչպէս
ինչպէս ըսի, Աստուածաշունչը բնա´
բնա´ւ
չ'ըսեր թէ Քրիստոս միակ բարեխօսն է: Պէտք է ուշադրութիւն
ընել որ Ա.Յովհաննէս 2.12.1-ին մէջ, Յիսուս կը կոչուի «միակ
Արդարը»
բարեխօսը»:
ո´չ թէ «միակ բարեխօսը»:
Արդարը» եւ ո´
բ) Կարելի չէ Ա.Տիմոթէոս 2.32.3-6 համարներուն վրայ
հիմնուելով մերժել
մերժել սուրբերուն բարեխօսութիւնը, որովհետեւ
յիշեալ համար
համարները
մարները բարեխօսութեան մասին չէ որ կը խօսին,
այլ` մեր փրկութեան համար Քրիստոսի կատարած միջնորդումիջնորդումերժե-թեան մասին: Արդ, ի՞նչպէս կարելի է բարեխօսութիւնը մերժե
լու համար յիշել այնպիսի համարներ,
համարներ, որոնք բարեխօսութեան
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մասին չէ որ կը խօսին, կամ բարեխօսութեան
բարեխօսութեան ժխտումը չէ որ
կ'ընեն: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ` «մէկ Աստուած կայ

միայն, եւ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ միակ միջնորդ մը` ՔրիսՔրիստոս Յիսուս մարդը, որ ինքզինքը իբրեւ ՓՐԿԱԳԻՆ տուաւ բոլոր
մարդոց համար»:
համար»: Յստակ է որ առաքեալը տուեալ համարներուն
մէջ Քրիստոսի միջնորդութեամբ եւ արիւնով իրագործուած
փրկութեան մասին է որ կը խօսի, եւ ո´
ո´չ թէ բարեխօսութեան
մասին:
գ) Հարցը դնենք հետեւեալ ձեւով.ձեւով.- Առաքեալը Քրիստոսի
միջնորդութեա՞մբ կատարուած փրկութեան մասին կը խօսի,
թէ` անոր բարեխօսութեամբ կատարուած փրկութեան
փրկութեան մասին:
Պատասխանը չի կրնար երկրորդը ըլլալ, որովհետեւ մեր
փրկութիւնը չիրագործուեցաւ եւ չ'իրագործուիր Քրիստոսի
բարեխօսութեամբ, այլ` անոր միջնորդութեամբ:
միջնորդութեամբ: Պօղոս առաքառաքեալ յստակօրէն կ'ըսէ, թէ Քրիստոս իր արիւնը թափեց ու մեր
յանցանքները ջնջեց, եւ անով` «Նոր Ուխտին միջնորդը եղաւ»
եղաւ»
(Եբրայեցիս 9.149.14-15, 12.24): Կարեւոր է գիտնալ տարբերութիւնը
Քրիստոսի կատարած միջնորդութեան եւ բարեխօսութեան:
Քրիստոս կը միջնորդէ` որպէսզի փրկուինք, իսկ մեզ փրկելէ
ետք, կը բարեխօսէ` որպէսզի հաստատ մնանք փրկութեան
ճամբուն մէջ:
դ) Ա.Տիմոթէոս 2.4ո´չ թէ բարեխօսութեան
բարեխօսութեան
2.4-6 համարները ո´
փրկու-ժխտումը կ'ընեն, այլ պարզապէս կը հաստատեն, թէ մեր փրկու
թեան մէ´
մէ´կ եւ միա´
միա´կ միջնորդը Յիսուս Քրիստոս ի´
ի´նքն է:
Որպէսզի հարցը աւելի յստակ ըլլայ` հետեւեալ հարցումը
հարցնենք.հարցնենք.- Պօղոս առաքեալ ե՞րբ կամ ի՞նչ առիթով զՔրիստոս
կը կոչէ «միակ միջնորդ».
միջնորդ». կը կոչէ` երբ
երբ մեր փրկութեան մասին
կը խօսի: Ուրեմն, հետեւեալը մեր մտքին մէջ շատ յստակ պէտք
է ըլլայ. Քրիստոս Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է,
բայց միակ միջնորդն է երբ խօսքը փրկութեան մասին է:
Այո´,
Այո´, երբ խօսքը փրկութեան մասին է, այլ խօսքով` փրկուփրկութիւն շնորհելու մասին, Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջմիջնորդը Քրիստոս է. նման պարագայի, ո´
ո´չ սուրբերը, ո´
ո´չ մարգամարգարէները, ո´
ո´չ առաքեալները, ո´
ո´չ Աստուածամայրը եւ ո´
ո´չ ալ
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ուրիշներ կրնան միջնորդել կամ կը միջնորդեն: Ան որ իր
արիւնը թափեց մեր փրկութեան համար` ա´
ա´ն միայն կրնայ
միջնորդել
միջնորդել մեր փրկութեան համար: Բայց եթէ խօսքը փրկուփրկութեան մասին չէ, այլ Աստուծմէ
Աստուծմէ օգնութիւն մը կամ օրհնութիւն մը
առնելու մասին է, զօրութիւն կամ մխիթարութիւն ստանալու
մասին է, գործի յաջողութեան մասին է, բժշկութեան մասին է,
նման պարագաներու, բոլոր հրեշտակներն ու արդար
արդար մարդիկը
միջնորդներ ու բարեխօսներ
բարեխօսներ են:
ե) Երբ Ա.Տիմոթէոս 2.52.5-ին մէջ կը կարդանք «մէ´
մէ´կ միջնորդ»
միջնորդ»
կամ «միակ միջնորդ»
միջնորդ» բառերը, չե´
չե´նք կրնար այս երկու բառերը
առանձին առնել եւ անոնց մասին խօսիլ ու հաստատումներ
կատարել եւ փորձել եզրակացութիւններու յանգիլ առանց
նկատի ունենալու անոնց շրջագիծը: Բացատրելէ առաջ թէ ի՞նչ
իմաստով Ա.Տիմոթէոս 2.52.5-ին մէջ գործածուած է «մէ´
մէ´կ միջնորդ»
միջնորդ»
բառերը, նախ կ'ուզեմ հետեւեալ շատ կարեւոր նշումը ընել
յիշեալ բառերը բառացիօրէն հասկցողներուն.հասկցողներուն.զ) Անոնք որոնք Ա.Տիմոթէոս 2.52.5-ին մէջ արձանագրուած
«միակ միջնորդ»
միջնորդ» բառերը տառացիօրէն կը հասկնան, արդեօք
կրնա՞ն նոյն համարին մէջ արձանագրուած «մէկ Աստուած կայ
միայն»
միայն» բառերը եւս տառացիօրէն
տառացիօրէն հասկնալ, ըսելու համար, թէ`
«մէկ Աստուած կայ միայն»,
միայն», եւ այն ալ` Հայրն Աստուած ինքն է,
եւ ուստի` Քրիստոս եւ Սուրբ Հոգին Աստուած
Աստուած չեն: Պօղոս
առաքեալ «մէկ Աստուած կայ միայն»
միայն» ըսելով` միայն Հօրն է որ
կ'ակնարկէ, բայց կը կրկնեմ, արդեօ՞ք ան ըսել ուզեց թէ
Քրիստոս եւ Սուրբ Հոգին Աստուած չեն:
Պօղոս առաքեալ կը խօսի Հօրը եւ Որդիին մասին անջաանջատաբար, եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրին մասին առանձին հաստա
հաստաաստատում կը կատարէ: Հետեւաբար, «մէկ Աստուած կայ միայն»
միայն»
խօսքը չի վերաբերիր Որդիին կամ Սուրբ Հոգիին, այլ` միայն
Հօրը: Բայց դարձեալ կը հարցնեմ, «մէկ Աստուած կայ միայն»
միայն»
ըսելով, արդեօ՞ք առաքեալը ըսել ուզեց թէ Քրիստոս եւ Սուրբ
Հոգին Աստուած չեն:
Կը սխալին անոնք որոնք կը խորհին թէ առաքեալին «մէկ
Աստուած կայ միայն»
միայն» խօսքը կը վերաբերի Հօրը, Որդիին եւ
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Սուրբ Հոգիին: Համարը յստակօրէն կը պարզէ թէ խօսքը միայն
Հօր Աստուծոյ կը վերաբերի, որովհետեւ առաքեալը կը խօսի
Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ եղող միակ միջնորդին` Յիսուսի
մասին: Յիսուս ի´
ի´նքն էր որ իր խաչելութեամբ Հօր Աստուծոյ
արդարութեան պահանջքին գոհացում պիտի տար (Եբրայեցիս
12.24): Որդին միակ միջնորդն էր մարդկութեան եւ Հօր ԱստուԱստուծոյ միջեւ: Տրամաբանական չէ եւ ճիշդ ալ չէ ըսել, թէ Որդին
միակ միջնորդն էր մարդկութեան եւ Սուրբ Հոգիին միջեւ:
Ճիշդ է որ մենք «Աստուած»
Աստուած» ըսելով կը հասկնանք Սուրբ
Երրորդութիւնը, բայց պէտք է ընդունիլ նաեւ, թէ երբեմն
Աստուած ըսելով կ'ակնարկուի միայն Հօրը, երբեմն` միայն
Որդիին, եւ երբեմն` միայն Սուրբ Հոգիին: Այսպէս, օրինակ, երբ
Թովմաս առաքեալ կը հանդիպի յարուցեալ
յարուցեալ Քրիստոսին` կ'ըսէ.
«Տէ՜րս եւ Աստուածս»
Աստուածս» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 20.28). շատ յստակ է որ
այստեղ «Աստուած»
Աստուած» ըսելով կ'ակնարկուի միայն Որդիին` ՔրիսՔրիստոսի: Կամ երբ կը հաստատուի, թէ «մէկ է Աստուած, Հայրն
ամենուն»
ամենուն» (Եփեսացիս
(Եփեսացիս 4.6). պարզ է որ այստեղ «Աստուած»
Աստուած»
ըսելով կ'ակնարկուի միայն
միայն Հօրը: Գործք 5.45.4-ին մէջ գործածուող
«Աստուած»
Աստուած» բառով կ'ակնարկուի Սուրբ Հոգիին (հմմտ նոյն
գլխուն 33-րդ համարին հետ):
Կը տեսնէք թէ որքան կարեւոր է սուրբգրային բառ մը կամ
բառեր, տող մը կամ տողեր դիտել ու քննել իրենց շրջագիծին
մէջ, որպէսզի սխալ եզրակացութիւններու
եզրակացութիւններու չյանգինք: Շատ են
այն բառերը կամ տողերը որոնք եթէ անջատուին իրենց
շրջագիծէն` սխալ պիտի հասկցուին: Լոկ մի քանի օրինակ.օրինակ.-

«Մի´
Մի´ կարծէք թէ աշխարհին խաղաղութիւն բերելու եկայ»
եկայ»
(Մատթէոս 10.34): «Սիրէ´
Սիրէ´ ընկերդ եւ ատէ թշնամիդ»
թշնամիդ» (Մատթէոս
(Մատթէոս
5.43): «Շնութիւն ըրած կ’
կ’ըլլայ ան՝ որ կ’
կ’ամուսնանայ»
ամուսնանայ» (Մատթէոս
(Մատթէոս
5.31): «Ան որ սուր չունի՝ թող իր վերարկուն ծախէ եւ իրեն
համար սուր գնէ»
գնէ» (Ղուկաս
(Ղուկաս 22.36): Եւայլն: Եթէ երբեք այս եւ
նման տողեր իրենց շրջագիծէն բաժնենք եւ առանձին նկատի
ունենանք` սխալ պիտի չհասկցուի՞ն: Անշո´
Անշո´ւշտ: Նոյնպէս ալ,
եթէ երբեք
միջնորդ»
երբեք Յիսուսի համար գործածուած «միակ միջնորդ»
(Ա.Տիմոթէոս 2.5) կամ «բարեխօս»
բարեխօս» (Ա.Յովհաննէս
(Ա.Յովհաննէս 2.1) բառերը
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անուղղա-բաժնենք իրենց շրջագիծէն՝ սխալ կը հասկցուին, եւ անուղղա
փառ ուսուցումներու դուռ կը բանան:
Երկրորդ համարը զորս իբրեւ հիմ կ'առնեն սուրբերուն
բարեխօսութիւնը մերժողները`
մերժողները` Ա.Յովհաննէս 2.12.1-ն է որ կ'ըսէ.

«Որդեակներս (նկատի առէք որ այս հաստատումը արդէն իսկ
փրկութիւնը ընդունած հաւատացեալներուն համար է), այս
բաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի մեղքի մէջ չիյնաք: Իսկ եթէ ոեւէ
մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ
Արդարը՝
Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսը»
Քրիստոսը» (Ա.Յովհաննէս
(Ա.Յովհաննէս 2.1)»: Դարձեալ,

ոմանք այս համարը կը գործածեն մերժելու համար սուրբերուն
բարեխօսութիւնը, եւ սակայն, ճիշդ Ա.Տիմոթէոս 2.52.5-ին նման,
այս համարը եւս, ո´
ո´չ սուրբերու բարեխօսութեան ժխտումը
կ'ընէ, եւ ո´
ո´չ ալ սուրբերու բարեխօսութեան մասին կը խօսի:
Ինչի՞ մասին կը խօսի Յովհաննէս առաքեալ տուեալ համահամարին մէջ: Առաքեալին խօսքը յստակ է: Ան կ'ըսէ, որ եթէ հաւահաւատացեալ մը մեղքի մէջ իյնայ` Քրիստոս իր Հօրը ներկայութեան
կը բարեխօսէ անոր համար: Քրիստոս միայն մեղք գործող
հաւատացեալներուն համար է որ կը
կը բարեխօսէ. մեղք գործող ու
մեղքի կեանք ապրող անհաւատներուն համար չի´
չի´ բարեխօսեր:
Մեղքի կեանքը ապրող ու սիրող մարդիկ Քրիստոսի բարեխօբարեխօսութեան կարիքը չունին, այլ` անոր միջնորդութեան կարիքը:
Վերեւ դիտել տուինք, որ Քրիստոս մեր բարեխօսը կը դառնայ`
իր միջնորդութեամբ
միջնորդութեամբ մեր փրկութիւնը իրականացնելէ ետք
միայն: Քիչ առաջ ըսի, դարձեալ կ'ըսեմ. Քրիստոս կը միջնորդէ`
որպէսզի իր փրկութիւնը ընդունինք, իսկ իր փրկութիւնը
ընդունելէ ետք` կը բարեխօսէ, որպէսզի հաստատ մնանք
փրկութեան ճամբուն մէջ:
Կարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել, որ Ա.Յովհաննէս
Ա.Յովհաննէս 2.12.1-ին
մէջ, Յիսուս «Միակ բարեխօս»
բարեխօս» չէ որ կը կոչուի, այլ` «Միակ
Արդար»,
Արդար», միակ արդարացնողը իմաստով:
Վերջապէս, կարեւոր է գիտնալ, թէ երբ Պօղոս առաքեալ կը
հաստատէ, թէ Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդը՝ ՅիՅիսուս Քրիստոս ինքն է, ըսել կ'ուզէ, թէ` ան մեր փրկութեան
փրկութեան
միակ միջոցն է, եւ թէ` Քրիստոսէ զատ փրկութեան ուրիշ միջմիջ111

նորդ կամ ուրիշ միջոց չկայ: Քրիստոս ինքն իսկ յայտարարեց,
թէ՝ միայն իրմով կարելի է Հօրը երթալ (Յովհաննէս 14.6): Ուրիշ
տեղ կ’
փրկուի»
կ’ըսէ. «Ով որ ինձմէ անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի փրկուի»
(Յովհաննէս 10.9): Ղուկաս
Ղուկաս եւս յատուկ շեշտուածութեամբ կը
յայտարարէ թէ միայն Քրիստոսո´
Քրիստոսո´վ կրնանք փրկուիլ, եւ թէ՝

«աշխարհի մէջ միակն է անիկա, որ Աստուած մարդոց տուաւ,
որպէսզի անոր անունով կարենանք փրկուիլ»
փրկուիլ» (Գործք
(Գործք 4.12):

3) Ոմանք կ’
կ’առարկեն թէ «Սուրբերը չեն կրնար աղօթել,
որովհետեւ անոնք մեռած են»:
են»: Ճի՞շդ է ասիկա:
Աստուածաշունչը յստակ կերպով ցոյց կու տայ որ հաւահաւատացեալները երկրէն բաժնուելէ ետք, կը շարունակեն ապրիլ
Քրիստոսի ներկայութեան մէջ, եւ ուստի կարելի չէ զանոնք
մեռած համարել:
Յիսուս մարմինով մեռած հաւատացեալները երբեք չի
կոչեր «մեռած»,
մեռած», ընդհակառակը զանոնք կը նկատէ ապրող
էակներ: Ան կ’
կ’ըսէ. «Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝
պիտի ապրի»
ապրի» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.25): Շատ յստակ է, թէ Յիսուսի
ըսել ուզածը այն է, որ երբ հաւատացեալներ
հաւատացեալներ մարմինով մեռնին`
կը շարունակեն ապրիլ երկինքի դրախտին մէջ: «Պիտի
Պիտի ապրի»
ապրի»
բառերը, հետեւաբար, բացայայտօրէն կը պարզեն, թէ հաւահաւատացեալներ կը շարունակեն ապրիլ երբ կը բաժնուին իրենց
մարմիններէն:
Յիսուս խօսքը շարունակելով շատ աւելի ուժեղ ու դիպուկ
հաստատում մը կը կատարէ: Ան կ'ըսէ. «Ան որ ողջ է եւ ինծի կը
հաւատայ՝ երբեք պիտի չմեռնի
չմեռնի»
եռնի» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.26): «Երբեք
պիտի չմեռնի»
չմեռնի» բառերը կը պարզեն, թէ Քրիստոս մարմնաւոր
մահը` մահ անգամ չի նկատեր: «Երբեք պիտի չմեռնի»
չմեռնի» բառերը
զօրեղապէս ցոյց կու տան, թէ հաւատացեալ մարդուն համար
մահ չկա´
չկա´յ, եւ ուստի` կարելի չէ զանոնք կոչել՝ «մեռած մարմարդիկ»:
դիկ»: Հաւատացեալին
Հաւատացեալին համար, մահը ուրիշ բան չէ`
չէ` եթէ ոչ
երկրէն երկինք փոխադրուիլ մը պարզապէս,
պարզապէս, կեանքէ կեանք
անցնիլ մը լոկ:
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Եթէ երբեք մարմնապէս այս աշխարհէն բաժնուած սուրբեսուրբերը կամ հաւատացեալները մեռած կը սեպուին, այդ պարագապարագային, ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Քրիստոսի խօսքը ուղղուած
ուղղուած իրեն
խաչակից եղող աւազակին. «Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ
պիտի ըլլաս դրախտին մէջ»
մէջ» (Ղուկաս
(Ղուկաս 23.43): Ի՞նչ կը նշանակէ
Յիսուսի հետ ըլլալ դրախտի մէջ: Արդեօք կը նշանակէ բաժնուիլ
այս կեանքէն եւ երթալ Յիսուսի հետ ըլլալ մեռած վիճակի՞ մէջ:
Կարելի՞ է Անմահին քով երթալ
երթալ եւ մնալ մեռած վիճակի մէջ:
Կարելի՞ է դրախտին մէջ ըլլալ եւ սակայն մեռած ըլլալ: Ի՞նչ է
դրախտը եթէ ոչ նոյնինքն Քրիստոսի ներկայութիւնը: Ուստի,
դրախտին մէջ ըլլալ, կը նշանակէ` Քրիստոսի ներկայութեան
մէջ ըլլալ, Քրիստոսի ներկայութեան
ներկայութեան մէջ ապրիլ: Հետեւաբար,
երբ Յիսուս
Յիսուս դարձ ապրած աւազակին
աւազակին կ'ըսէ. «Ինծի հետ պիտի
ըլլաս դրախտին մէջ»,
մէջ», ըսել կ'ուզէ` ինծի հետ եւ իմ ներկայուներկայութեանս մէջ պիտի ապրիս:
Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Ինծի համար կեանքը Քրիստոս է,
եւ ուստի մեռնիլ՝ այդ կեանքը շահիլ կը նշանակէ»
նշանակէ» (Փիլիպ
(Փիլիպպե
Փիլիպպեպեցիս 1.21): Առաքեալը մեռնելէ
մեռնելէ ետք` կեանքը շահելու մասին է որ
կը խօսի եւ ո´
ո´չ թէ մեռած վիճակի մէջ մնալու մասին: Առաքեալը
կը հաստատէ, թէ իրեն համար կեանքը Քրիստոս է, եւ թէ ինք
այդ կեանքը, այսինքն` Քրիստոսը պիտի ունենայ մարմնապէս
իր մեռնելէն ետք: Ան կ'ուզէ բացայայտել հաւատացեալներուն,
հաւատացեալներուն,
թէ մահէն ետք` կեա´
կեա´նք է որ կը սպասէ իրենց եւ այդ կեանքը
Քրիստոս ի´
ի´նքն է: Հետեւաբար, հաւատացեալ մարդուն համար,
երկրաւոր այս կեանքէն ետք` ուրիշ կեանք մը կայ իրեն
սպասող, եւ ուստի, հաւատացեալը չի մեռնիր, այլ պարզապէս
այս կեանքէն անդենական կեանքին կը փոխադրուի:
փոխադրուի:
Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Կը ցանկամ այս կեանքէն ելլել եւ
Քրիստոսի հետ ըլլալ»
ըլլալ» (Փիլիպպեցիս
(Փիլիպպեցիս 1.23): Առաքեալը այստեղ
այս կեանքէն ելլելու եւ Քրիստոսի հետ ըլլալու մասին է որ կը
խօսի եւ ո´
ո´չ թէ այս կեանքէն ելլելու եւ մեռած կամ անզգայ
վիճակի մը մատնուելու մասին: Անոնք
Անոնք որոնք կ'ըսեն թէ
սուրբերը մեռած են, ըսած կ'ըլլան թէ Քրիստոսի հետը ըլլալը`
մա´
մա´հ ու մեռելութիւն է. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ առաքեալը կը
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վկայէ, թէ այս կեանքէն ելլելը` Քրիստոսի հետ ըլլալ կը
նշանակէ, եւ ո´
ո´չ թէ մեռած կամ մեռելութեան մէջ ըլլալ: Իսկ
Քրիստոսի հետ ըլլալը`
ըլլալը` կեանքին մէջ ու կեանքով լեցուն ըլլալ
կը նշանակէ, կենդանի ու կենսունակ ըլլալ կը նշանակէ:
Առաքեալը զօրեղապէս կը փափաքի «այս մարմինէն դուրս
գալ եւ Տիրոջ քով ըլլալ»
ըլլալ» (Բ.Կորնթացիս
(Բ.Կորնթացիս 5.8): Առաքեալին
Առաքեալին
համար, մահը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ «այս մարմինէն դուրս գալ եւ
Տիրոջ
Տիրոջ քով ըլլալ»
ըլլալ» մը պարզապէս:
ըլլալ» չի
պարզապէս: Իսկ «Տիրոջ քով ըլլալ»
նշանակեր մեռած ըլլալ, այլ կը նշանակէ կեանքին մէջ ըլլալ,
կենդա-ինչպէս վերեւ դիտել տուինք: Ո՞վ կրնայ կենդանի ու կենդա
նարար Աստուծոյ քով ըլլալ եւ կենդանի չըլլալ:
Առաքեալը կ'ըսէ. «Ըլլա´
Ըլլա´յ կեանքի եւ ըլլա´
ըլլա´յ մահուան մէջ`
Տիրոջ կը պատկանինք»
պատկանինք» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 14.8): Պօղոս առաքեալ
այստեղ կը խօսի թէ´
թէ´ ապրող եւ թէ ննջող հաւատացեալներուն
հաւատացեալներուն
մասին, եւ կը հաստատէ թէ անոնք երկու պարագաներուն
պարագաներուն ալ
Քրիստոսի կը պատկանին:
պատկանին: Յիշեալ խօսքին համաձայն,
համաձայն, եթէ
ապրինք` Քրիստոսի կը պատկանինք,
պատկանինք, եւ եթէ
եթէ մարմնապէս մեռմեռնինք` դարձեալ Քրիստոսի կը պատկանինք:
պատկանինք: Ինչպէս երկրի
վրայ Քրիստոսի պատկանողները` ապրող էակներ
էակներ կը սեպուին,
նոյնպէս ալ մահէն անդին Քրիստոսի պատկանողները
պատկանողները ապրող
էակներ
էակներ կը սեպուին:
Անոնք որոնք հաւատացեալները կը կոչեն «մեռած մարդիկ»
մարդիկ»
եւ ամբարտաւանութեամբ
ամբարտաւանութեամբ կը յայտարարեն, թէ «մեռած մարդիկ
չեն կրնար բարեխօսել»,
բարեխօսել», անոնք ուղղակիօրէն Տէր Յիսուս ՔրիսՔրիստոսի խօսքին է որ հակասած ու հակառակած
հակառակած կ’
կ’ըլլան: ԱյդպիԱյդպիսիներուն կը յիշեցնենք թէ «Աստուած մեռելներուն Աստուածը
չէ, այլ՝ ողջերուն»,
ողջերուն», ինչպէս մեր Տէրը կը վկայէ (Մատթէոս
(Մատթէոս 22.32):
Եթէ Քրիստոս տուեալ համարին մէջ Աբրահամին, Իսահակին
եւ Յակոբին համար կը գործածէ «ողջ»
ողջ» բառը, ուրիշներ ի՞նչպէս
կը համարձակին զանոնք կամ միւս արդարները կոչել՝ մեռած:
Աբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի կողքին յիշենք անունանունները ուրիշ երկու անձերու՝ Մովսէս եւ
եւ Եղիա մարգարէներուն:
մարգարէներուն:
Ի՞նչ ցոյց կու տայ անոնց երեւումը Յիսուսի այլակերպութեան
այլակերպութեան
ժամանակ: Ամէն բանէ առաջ, ցոյց կու տայ որ անոնք ո´
ո´ղջ են,
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կենդանի´
կենդանի´ են, կ’
կ’ապրի´
ապրի´ն, մեռած մարդիկ չեն: Ուստի, սխա´
սխա´լ է
արդար մարդիկը «մեռած»
մեռած» կոչել: Մովսէս ու Եղիա մարգարէմարգարէները ո´
ո´չ միայն
միայն երեւցան, այլեւ՝ սկսան խօսիլ «Յիսուսի հետ՝ իր

մահուան մասին, որ պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջ»
մէջ»

(Ղուկաս 9.31: Մատթէոս 17.3: Մարկոս 9.4): Եթէ անոնք կրցան
Յիսուսի հետ խօսիլ, ինչո՞ւ պիտի չկրնան մեզի հետ խօսիլ:
Անոնց խօսիլը ուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ այն՝ որ երկինք
փոխադրուած արդար մարդիկ կրնան խօսիլ, կրնան քաջալերել
ու մխիթարել, կրնան աղօթել ու բարեխօսել, կրնան օգնել եւ
Աստուծոյ օրհնութիւնը հայցել մեզի համար: Մովսէս ու Եղիա
մարգարէներուն երեւումը Յիսուսի այլակերպութեան ժամաժամանակ, շատ յստակ ցոյց կու տայ, թէ երկրաւոր
երկրաւոր արարածներ
կրնան հաղորդակցութեան մէջ մտնել երկնաւոր արարածներու
հետ, եւ երկնաւոր արարածներ՝ երկրաւոր արարածներու հետ:
Եթէ երբեք Աստուածաշունչը որոշ տեղեր «մեռած»
մեռած» բառը կը
գործածէ հաւատացեալի մը համար, ակնարկութիւնը անոր
մարմինին համար է եւ ո´
ո´չ թէ անոր հոգիին համար: Հոգին չի
մարմի-մեռնիր: Հոգին կը շարունակէ ապրիլ երբ բաժնուի իր մարմի
նէն:
Հաւատացեալներուն հոգիները ոչ միայն ողջ են այլեւ` մեր
շուրջն են ու մեզ շրջապատած են` մեզ պաշտպանելու եւ մեզի
օգնելու համար: Պօղոս առաքեալ Եբրայեցիներուն 1111-րդ
գլուխին մէջ խօսելէ
խօսելէ ետք հաւատքի ախոյեան մարգարէներու եւ
այլ անձերու մասին` կ'ըսէ. «Մենք ալ,
ալ, որ այսքան բազմաթիւ
բազմաթիւ
վկաներով շրջապատուած ենք ...» (Եբրայեցիս
Եբրայեցիս 12.1): ԱռաքեաԱռաքեալին այս վկայութիւնը յստակ կերպով ցոյց կու տայ,
տայ, թէ հաւատքի
մարդիկը մեռած չեն,
չեն, այլ`
այլ` մեր կողքին են,
են, մեզի հետ են,
են, մեզի
հետ կ’ապրին եւ ի նպաստ մեզի կը գործեն:
գործեն:
Վերջացնենք հետեւեալ երկու նշումներով.նշումներով.ա) Եթէ կ'ըսուի թէ սուրբերը մեռած են, ուստի` անոնցմէ
բան մը պէտք չէ խնդրել, շատ լաւ, բայց ուրեմն կարելի է ԵնովԵնովքէն ու Եղիայէն խնդրել, քանի անոնք առանց մահ տեսնելու
երկինք
երկինք փոխադրուեցան:
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բ) Անոնք որոնք սուրբերուն բարեխօսութինը չեն խնդրեր`
առարկելով որ անոնք մեռած են, ինչո՞ւ համար հրեշտակներուն
բարեխօսութիւնը կը մերժեն. հրեշտակնե՞րն ալ մեռած են:
4) Ոմանք հարց կու տան. «Ինչո՞ւ սուրբի մը կամ հրեշհրեշ-

տակներուն բարեխօսութիւնը խնդրել
խնդրել երբ կրնանք ուղղակիօրէն
ուղղակիօրէն
Քրիստոսի դիմել»:
դիմել»:
Այս մասին կ'ընենք հետեւեալ նշումները.նշումները.ա) Եթէ սուրբի մը բարեխօսութիւնը պէտք չէ խնդրել, պարպարզապէս որովհետեւ ատիկա պիտի նշանակէր թէ մենք ուղղակիուղղակիօրէն Քրիստոսի չենք գար, այլ` անձի մը միջոցաւ կու գանք,
ուրեմն, իրարմէ
իրարմէ եւս աղօթք պէտք չէ խնդրել, որովհետեւ
ատիկա եւս պիտի նշանակէր թէ մենք ուղղակիօրէն
ուղղակիօրէն Քրիստոսի
չենք գար, այլ` իրարու միջոցաւ կու գանք:
բ) Երբ մարդիկ Քրիստոսի կու գան մեր աղօթքին, մեր
քարոզին, մեր տուած վկայութեան, մեր թափած արցունքներուն
արցունքներուն
միջոցաւ, ատոնք մեր միջոցաւ
միջոցաւ Քրիստոսի եկած չե՞ն սեպուիր:
Կրնա՞նք ըսել. «Պէտք է իրե´
իրե´նք ուղղակիօրէն Քրիստոսի գան»:
գան»:
Բայց կրնա՞ն գալ եթէ մէկը չօգնէ իրենց, ուղղութիւն չտայ,
չառաջնորդէ: Պօղոս առաքեալ կ’
օգնուկ’ըսէ. «Ի՞նչպէս մարդիկ օգնու-

թեան պիտի կանչէին Քրիստոսը, առանց անոր հաւատացած
ըլլալու,
ըլլալու, կամ ի՞նչպէս պիտի հաւատային անոր, առանց իր
մասին լսած ըլլալու. կամ ի՞նչպէս պիտի լսէին, եթէ քարոզող մը
չկար: Հաւատքը ծնունդ կ’
կ’առնէ քարոզութիւնը լսելէն. իսկ
քարոզութիւնը հաւատք կ’
կ’արթնցնէ՝ երբ Քրիստոսի խօսքերն են
որ կը քարոզուին»
քարոզուին» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 10.14):
Եթէ պիտի
պիտի մտածենք թէ մարդիկ ուղղակիօրէն իրե´
իրե´նք
պէտք է Քրիստոսի գան եւ ո´
ո´չ թէ մէկու մը միջոցաւ, ուրեմն,
պէտք է դադրեցնենք ամէն քարոզ, ամէն վկայութիւն, հոգեւոր
ամէն աշխատանք, եւ թոյլ տանք որ Աստուծմէ հեռու եղող
մարդիկ՝ իրենց սեփական ճիգով գտնեն Տէրը: Բայց կարելի՞ է
այդպիսի բան ընել: Չէ՞ որ Տէրը ինք մեզի պարտականութիւն
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տուաւ բոլոր ժողովուրդները իրեն աշակերտ դարձնել (Մատ(Մատթէոս 28.19):
Իսկ եթէ մարդիկ կրնան Յիսուսի գալ մեզի պէս մեղաւորմեղաւորներու միջոցաւ, ի՞նչպէս կը համարձակինք ըսել թէ անոնք չեն
կրնար Քրիստոսի գալ հրեշտակներուն
հրեշտակներուն ու սուրբերուն միջոցաւ:
միջոցաւ:
Միթէ մենք հրեշտակներէն ու երկինք փոխադրուած սուրբերէն
աւելի՞ լաւ միջոցներ ենք, աւելի՞ ընտիր անօթներ ենք:
Դուն որ կ’
կ’աղօթես ուրիշին համար եւ սակայն կը մերժես
Աստուածամօր, հրեշտակներուն ու սուրբերուն աղօթքը, գոռոզ
մը չե՞ս սեպուիր: Միթէ
Միթէ դուն քեզ Աստուածամայրէն աւելի՞ հզօր
աղօթող մը կը կարծես: Կամ քու աղօթքներդ աւելի՞ ընդունելի
կը նկատես քան հրեշտակներուն ու սուրբերուն
սուրբերուն աղօթքները:
Իսկ եթէ առարկես թէ դուն երկրի վրայ ես, իսկ սուրբերը՝
երկինքի մէջ, հարց կու տամ քեզի. ի՞նչ տարբերութիւն կ’
կ’ընէ
ընէ
Աստուծոյ համար իր զաւակները երկինքի մէջ եղեր են թէ երկրի
վրայ: Ո՞ւր գրուած է որ երկրի վրայ ապրող հաւատացեալները
հաւատացեալները
միայն կրնան աղօթել ուրիշներուն համար: Ո՞ւր գրուած է որ
երկրի վրայ ապրող հաւատացեալներուն աղօթքը միայն կրնայ
պատասխանուիլ: Կամ ո՞ւր գրուած է որ
որ երկինք փոխադրուած
հաւատացեալներ չեն կրնար աղօթել, եւ եթէ աղօթեն՝ անոնց
աղօթքը չի պատասխանուիր:
Եթէ պիտի առարկէք թէ երկինքի մէջ Աստուծոյ եւ մարդոց
մարդոց
միջեւ միակ միջնորդը Յիսուս Քրիստոս է, դարձեալ մեր մտքին
մէջ հարցումներ կը ծագին. եթէ պէտք չէ սուրբերէն աղօթք
աղօթք
խնդրել, քանի Յիսուս երկինքի մէջ Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ
միակ միջնորդն է, այդ պարագային, երկրի վրայ ալ իրարմէ
աղօթք պէտք չէ խնդրել, քանի երկրի վրայ ալ Յիսուս Աստուծոյ
եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է: Յիսուս միայն երկինքի՞ մէջ
Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ
միակ միջնորդն է, երկրի վրայ ալ
միակ միջնորդը չէ՞: Յստակ է որ Յիսուս թէ´
թէ´ երկինքի մէջ եւ թէ´
թէ´
երկրի վրայ, Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ միակ միջնորդն է, բայց
միակ միջնորդն է երբ խօսքը փրկութեան մասին է (Ա.Տիմոթէոս
2.5միջնորդ» կը կոչուի
2.5-6): Եթէ կ'ուզէք, Քրիստոս «միակ միջնորդ»
կոչուի առաառաւելաբար երկրի վրայ ու երկրաւորներուս համար. այո´,
այո´, ան
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երկրի´
երկրի´ վրայ մեր փրկութեան միակ միջնորդն է, որովհետեւ
երկրի´
երկրի´ վրայ է որ մենք անոր միջնորդութեամբ փրկուելու
կարիքը ունինք. փրկութիւնը ձեռք ձգելէ եւ երկինք մուտք
գործելէ ետք` ալ պէտք չենք ունենար Տիրոջ միջնորդութեան,
որովհետեւ իր միջնորդութեամբ փրկուելէ ու երկինք մտնելէ
ետք` ալ կարիքը
կարիքը չկայ միջնորդութեան. այս իմաստով, հետեւահետեւաբար, Քրիստոս
միջնորդ»ն է երկրի վրայ, իսկ եթէ
Քրիստոս մեր «միակ միջնորդ»

երկրի վրայ մեր միակ միջնորդն է, ուրեմն` ո´
ո´չ միայն երկինքի
սուրբերէն աղօթք պէտք
պէտք չէ խնդրենք, այլ նաեւ ու մանաւանդ`
երկրի վրայ ալ իրարմէ աղօթք պէտք չէ խնդրենք:
գ) Սուրբի մը
մը ուղղուած աղօթքը կամ անոր ներկայացուած
ներկայացուած
խնդրանքը` Աստուծոյ ուղղուած ու ներկայացուած կը նկատնկատուի: Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին խօսելով իր Նարեկ ԱղօթաԱղօթամատեանին միջոցաւ իրեն
իրեն դիմողներուն մասին` կ'ըսէ. «Իմ այս

գիրքովս անոնց ինծի համար պաղատանքը թող քեզի նուիրուի.
ու խօսքովս, անոնց հառաչանքները իբր խունկ ելլեն քու
առջեւդ»
առջեւդ» (Բան
(Բան Գ. մաս գ.): Նարեկացին իր այս աղօթքով
աղօթքով յստայստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ սուրբին նուիրուած պաղատանքը`
պաղատանքը` ԱսԱստուծոյ
տուծոյ նուիրուած կը համարուի, եւ թէ` սուրբերուն
սուրբերուն միջնորդումիջնորդութեամբ ու աղօթքով է որ հաւատացեալներուն «հառաչանքները

իբր խունկ կ'ելլեն Աստուծոյ առջեւ»:
առջեւ»:

դ) Եթէ կը սխալինք երբ ուղղակիօրէն Յիսուսի չենք դիմեր,
դիմեր,
այդ պարագային, ինչո՞ւ Յակոբոս առաքեալ կը պատուիրէ
պատուիրէ մեր
մեղքերը իրարու խոստովանիլ եւ իրարու համար աղօթել,
փոխանակ պատուիրելու որ մեր մեղքերը ուղղակի Աստուծոյ
խոստովանինք եւ Աստուծոյ աղօթենք (Յակոբոս
(Յակոբոս 5.16):
Եթէ կը սխալինք երբ ուղղակիօրէն Յիսուսի չենք դիմեր,
ինչո՞ւ համար Պօղոս առաքեալ Եփեսոսի հաւատացեալներէն
կը խնդրէ
խնդրէ որ աղօթեն իրեն համար, որպէսզի Աստուած օգնէ
իրեն՝ իր խօսքը տալով, եւ կարենայ համարձակօրէն պարզել
Աւետարանին ծածուկ խորհուրդը,
խորհուրդը, փոխանակ ինք աղօթելու եւ
իր աղօթքը ուղղակիօրէն Աստուծոյ ուղղելու (Եփեսացիս 6.19):
Եթէ սխալ է որ մեր աղօթքը ուրիշին միջոցաւ Աստուծոյ
Աստուծոյ
բարձրանայ, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել Աստուծոյ ընտրեալընտրեալ118

ներուն աղօթքին բարձրացումը Աստուծոյ՝ հրեշտակի մը միջոմիջոցաւ (Յայտնութիւն 8.38.3-4):
Եթէ սխալ է խնդրանք մատուցել սուրբին, ի՞նչպէս պէտք է
բացատրել մեծահարուստին պարագան որ իր խնդրանքը
Աբրահամին կը մատուցէ (Ղուկաս
(Ղուկաս 16.2416.24-30):
Եթէ ննջեցեալներէն պէտք չէ աղօթք խնդրել, ի՞նչպէս պէտք
է բացատրել Բարուքի խօսքը. «Ո´վ Իսրայէլի մեռելներ, աղօթեաղօթեցէք մեզի համար»
համար» (Բարուք 3.4):
ե) Սուրբերը Աստուծոյ զաւակները ըլլալով, Աստուած հահաճոյք կ’
կ’առնէ անոնց կատարած բարեխօսութիւններէն եւ սիրով
սիրով
կը պատասխանէ անոնց: Սուրբերը Աստուծոյ աւելի´
աւելի´ մօտիկ են
քան պարզ մարդիկ, ուստի իրենց միջոցաւ Աստուծոյ
Աստուծոյ դիմելով՝
կրնանք աւելի արագ ստանալ պատասխանը մեր աղօթքին:
զ) Անոնք որոնք կ’
կ’ըսեն թէ սուրբի մը դիմելով փառքը
սուրբին կ’
կ’երթայ՝ կը սխալին: Եթէ սուրբի մը բարեխօսու
բարեխօսութիւնը
րեխօսութիւնը
խնդրող անհատը ի´
ի´նք, զԱստուած փառաւորելու փոխարէն
սուրբը կը փառաւորէ, ատիկա ի´
ի´ր սխալն է: Նման պարագայի,
փոխանակ սուրբերուն բարեխօսութիւնը մերժելու,
մերժելու, փորձենք
սուրբերուն բարեխօսութիւնը խնդրող անհատին
անհատին սորվեցնել որ
փառքը պէտք է Աստուծոյ վերառաքէ եւ ո´
ո´չ թէ սուրբին:
է) Սուրբերուն բարեխօսութեամբ Տիրոջ դիմելը կարեւոր է,
անոր համար որ մենք անգիտակցաբար կրնանք խնդրել բան մը
որ Աստուծոյ կամքին հակառակ է. եւ ճիշդ հոս է որ սուրբերը
բարեխօ-օգնութեան կը հասնին, Աստուծոյ կամքին համաձայն բարեխօ
սելով մեզի համար: Երկնաբնակ
Երկնաբնակ սուրբերը Աստուծոյ կամքին
կատարեալ գիտութիւնը ունենալով, գիտեն թէ ի´
ի´նչ բանի
համար եւ ինչո´
ինչո´ւ պէտք է բարեխօսեն:
ը) Զգո´
Զգո´յշ ըլլանք ըսելու՝ «պէտք չունիմ սուրբերուն միջոցաւ

Քրիստոսի դիմելու: Ես ուղղակի Քրիստոսի կրնամ դիմել»:
դիմել»:

Այսպիսի խօսք մը կրնայ Քրիստոսի հանդէպ
հանդէպ վստահութեան
արտայայտութիւն ըլլալ, այո´,
այո´, բայց նաեւ կրնայ հպարտութեան
ու գոռոզութեա´
գոռոզութեա´ն արտայայտութիւն ըլլալ, յանձնապաստանույանձնապաստանութեա´
թեա´ն եւ ինքնահաւանութեա´
ինքնահաւանութեա´ն արտայայտութիւն ըլլալ: Նման
խօսք ըսողը, կարծէք ըսած կ’
սուրբեկ’ըլլայ՝ «Ես պէտք չունիմ սուրբե119

րուն, ես պէտք չունիմ
չունիմ Աստուծոյ
Աստուծոյ զաւակներուն, իմ գործս
ուղղակի Աստուծո´
Աստուծո´յ հետ է»:
է»: Աշխարհի մէջ չէ եղած եւ չկայ մէկը
որ պէտք չունի Աստուծոյ սուրբ զաւակներուն, ինչպէս նաեւ
հրեշտակներուն բարեխօսութեան
բարեխօսութեան եւ զօրակցութեան: Անոնք
իրենց բարեխօսութեամբ զօրավիգ կը կանգնին մեզի մեր
հոգեւոր պատերազմին մէջ:
Եթէ հրեշտակները զօրացուցին Քրիստոսը երբ ան փորփորձութեան դիմաց էր, արդեօ՞ք մեզ պիտի չզօրացնեն եւ մեզի
պիտի չզօրակցին: Ղուկաս կ’
կ’ըսէ որ երբ Յիսուս տագնապի մէջ
էր եւ ջերմեռանդութեամբ կ’
կ’աղօթէր եւ քրտինքը արիւնի
կաթիլներու պէս ոլոռ ոլոռ գետին կը հոսէր,
երկինհոսէր, յանկարծ «երկինքէն իրեն հրեշտակ մը երեւցաւ, որ զինք կը զօրացնէր»
զօրացնէր» (Ղուկաս
(Ղուկաս
22.43): Եթէ Քրիստոս որ կատարեալ մարդ էր, մարդկօրէն
մարդկօրէն կակաան-րիքը ունեցաւ հրեշտակի մը կողմէ զօրացուելու, մենք իբրեւ ան
կատար մարդիկ պէտք չունի՞նք հրեշտակներուն
հրեշտակներուն եւ սուրբերուն
զօրակցութեան
զօրակցութեան որ բարեխօսութեան միջոցաւ կ’
կ’ընծայուի մեզի:
թ) Ինչպէս Աստուած կ’
կ’ուրախանայ երբ վստահութեամբ
իրեն կը դիմենք, այնպէս ալ կ’
կ’ուրախանայ երբ վստահութեամբ
վստահութեամբ
իր զաւակներուն բարեխօսութիւնը կը խնդրենք: Աստուած իր
սուրբ զաւակներէն խնդրուածը՝ իրմէ խնդրուած կը սեպէ, եւ
ասիկա անուրանալի ճշմարտութիւն է: Քրիստոս Սօղոսին
չըսաւ՝ «ինչո՞ւ կը հալածես իմ հետեւորդներս»,
հետեւորդներս», այլ ըսաւ՝ «ինչո՞ւ
կը հալածես զիս»
զիս» (Գործք
(Գործք 9.4): Ինչպէս Քրիստոս իր հետեւորդհետեւորդներուն դէմ յարուցուած հալածանքը՝ ուղղակիօրէն ի´
ի´ր անձին
դէմ յարուցուած հալածանք կը նկատէ, այնպէս ալ, իր
սուրբերուն ուղղուած աղօթք մը կամ խնդրանք մը՝ իրե´
իրե´ն
ուղղուած աղօթք եւ խնդրանք կը նկատէ:
Քրիստոս հաւատացեալներուն մասին խօսելով՝ կ’
կ’ըսէ.
«Անօթի էի եւ զիս կերակրեցիք»
կերակրեցիք» (Մատթէոս
(Մատթէոս 25.3525.35-36): Ինչպէս
Քրիստոս անօթիին տրուած կերակուրը՝ իրեն տրուած կը
համարէ,
համարէ, ծարաւին տրուած ջուրը՝ իրեն տրուած կը համարէ,
օտարականին եղած ընդունելութիւնը՝ իրեն եղած կը սեպէ,
մերկին տրուած հագուստը՝ իրեն տրուած կը համարէ, այնպէս
ալ, իր սուրբերուն ուղղուած աղօթքն ու խնդրանքը՝ իրեն
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ուղղուած աղօթք ու խնդրանք կը սեպէ: Եթէ Քրիստոս իր հետեհետեւորդները չի բաժներ իր անձէն, մենք ինչո՞ւ զանոնք կը բաժնենք:
ժ) Նոր Կտակարանը լեցուն է օրինակներովը այն անձերուն
որոնք ուրիշներուն միջոցաւ բերուեցան Յիսուսի: Արդեօք
ասիկա բան մը ցոյց կու տա՞յ: Օրինակ.Օրինակ.Հարիւրապետ մը աղաչեց իր ծառայի բժշկութեան համա
համար
մար
(Մատթէոս 8.6): Սուրբերն ու հրեշտակները իրենց աղաչանքը
աղաչանքը
չե՞ն մատուցեր մեղքի ծառայ դարձածներուն համար:
Յիսուսի բերուեցան բազմաթիւ դիւահարներ (Մատթէոս
8.16): Աստուծոյ հրեշտակները ու արդար մարդիկը ինչո՞ւ պիտի
չաղօթեն չար ոգիներու
ոգիներու կողմէ տառապող մարդոց համար:
Յիսուսի բերուեցաւ Կափառնաումացի անդամալոյծ մը
(Մատթէոս 9.2): Սուրբերն ու հրեշտակները չե՞ն բարեխօսեր
հոգեւորապէս կոյր, անդամալոյծ, հաշմանդամ եղողներուն
համար, որպէսզի բացուին անոնց հոգիին աչքերը, եւ հասնին
Քրիստոսի ճանաչողութեան:
ճանաչողութեան:
Յայրոս անունով հրեայ իշխանաւոր
իշխանաւոր մը աղաչեց իր աղջկան
բժշկութեան համար (Մարկոս 5.225.22-23): Սուրբերն ու հրեշտակհրեշտակները պէտք չէ՞ բարեխօսեն՝ Աստուծոյ զաւակները ըլլալու
համար ստեղծուած մարդոց հոգեւոր բժշկութեան համար:
Յիսուսի բերուեցաւ համր դիւահար մը (Մատթէոս 9.32):
Սուրբերն ու հրեշտակները իրենց
իրենց աղօթքներով, դեւերու
ազդեցութեան տակ եղողները չե՞ն փորձեր բերել Աստուծոյ:
Քանանացի կին մը աղաչեց իր դիւահար աղջկան համար
(Մատթէոս 15.22): Եթէ հեթանոս կին մը կ’
կ’աղաչէ իր զաւակին
ազատագրութեան համար, ի՞նչպէս Աստուծոյ հրեշտակներն ու
սուրբերը պիտի չաղաչեն մարդոց
մարդոց ազատագրութեան համար:
համար:
Հայր մը աղաչեց իր լուսնոտ որդիին բժշկութեան համար
(Մատթէոս
Մատթէոս 17.15): Մենք որ չար ենք (Մատթէոս 7.11), եթէ
աղաչել գիտենք, հապա հրեշտակներն ու սուրբերը որ բարի են՝
պիտի չաղաչե՞ն:
Մանուկներ բերուեցան Յիսուսի մօտ (Մարկոս 10.13:
Ղուկաս 18.15): Մեր եւ բոլոր հրեշտակներուն ու սուրբերուն
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պարտականութիւնը չէ՞ հոգեւորապէս մանուկ, այլ խօսքով`
խակ եղողները առաջնորդել
առաջնորդել Քրիստոսի:
Ծառաներու միջոցաւ մարդիկ կը հրաւիրուին ներկայ
գտնուելու Աստուծոյ Որդիին ի պատիւ պատրաստուած հարհարսանիքին (Մատթէոս
(Մատթէոս 22.322.3-10): Այս առակը յստակօրէն ցոյց կու
տայ, որ ինքզինք Քրիստոսի
Քրիստոսի ծառայ նկատող իւրաքանչիւր
մարդու պարտականութիւնն է ուրիշները Քրիստոսի բերել:
Մեզի պէս, հրեշտակներն ու սուրբերը իրենք ալ Քրիստոսի
ծառաները չե՞ն: Իրենք ալ պարտականութիւն չունի՞ն մարդոց
քայլերը առաջնորդելու
առաջնորդելու Քրիստոսի:
Եթէ մենք՝ Յիսուսի միջոցաւ Աստուծոյ հետ հաշտուածհաշտուածներս, պարտականութիւնը ունինք «ուրիշներն ալ հաշտութեան
հաշտութեան
բերելու»
բերելու» (Բ.Կորնթացիս
(Բ.Կորնթացիս 5.18), հապա սուրբերը որ շատո՜նց
հաշտուած ու յաղթականօրէն երկինք մեկնած են՝ նոյն
պարտականութիւնը չունի՞ն:
Եթէ երկրի վրայ Քրիստոսի հետ հաշտուածներս, կոչումը
ունինք ուրիշներն ալ Քրիստոսի բերելու, երկինք մեկնելէ ետք՝
կը կորսնցնե՞նք այդ կոչումը:
Եկէք հետեւեալ կէտերուն մասին ալ մտածենք.մտածենք.ա) Անոնք որոնք կը մերժեն սուրբերու բարեխօսութիւնը եւ
կը մերժեն որ սուրբեր իրենց բարեխօսութեամբ
բարեխօսութեամբ կրնան հրաշքհրաշքներ գործել, ըսած ու յայտարարած կ'ըլլան, թէ անցնող քսան
դարերու ընթացքին սուրբերու բարեխօսութեամբ գործուած
բոլոր հրաշքները սուտ են եւ յերիւրածոյ: Կա´
Կա´մ պէտք է
ընդունիլ որ սուրբերու բարեխօսութիւնը իրականութիւն
իրականութիւն մըն է,
եւ կամ` պէտք է մերժել անցնող քսան դարերու ընթացքին
անոնց միջոցաւ գործուած հրաշքներուն իրականութիւնը:
իրականութիւնը: Կա´
Կա´մ
Քրիստոսի սուրբերուն բարեխօսութեամբ գործուած հարիւրհարիւրհազարաւոր հրաշքները սուտ են եւ բարեխօսութիւնը սուտ, եւ
կամ` անոնց բարեխօսութեամբ գործուած հարիւրհարիւր-հազարաւոր
հրաշքները ճշմարիտ
ճշմարիտ են եւ բարեխօսութիւնը ճշմարիտ:
բ) Եթէ երբեք ապրող ու տակաւին մեղքի դէմ պատերազմող
պատերազմող
հաւատացեալներուն աղօթքը կը խնդրենք, ինչո՞ւ չխնդրենք
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աղօթքը անոնց՝ որոնք մեղքի դէմ պատերազմելով յաղթեցին
մեղքին եւ այսօր Քրիստոսի ներկայութեան մէջ կ’
կ’ապրին:
գ) Տրամաբանութիւն
Տրամաբանութիւն ունեցող ո՞ր մարդը կ’
կ’ընդունի, որ
սուրբերուն բարեխօսութիւնը պատասխանելի է երկրի վրայ, եւ
անպատասխանելի`
անպատասխանելի` երկինքի մէջ: Բանականութիւն ունեցող
ունեցող ո՞ր
էակը կ’
կ’ընդունի որ Աստուած կը լսէ իր զաւակներուն բարեխօբարեխօսութիւնը երբ անոնք երկրի վրայ են, եւ կը դադրի զանոնք լսելէ,
լսելէ,
երբ անոնք կը բարձրանան երկինք՝ իր մօտ:
դ) Սուրբերն ու արդար մարդիկը որոնք Աստուծոյ համար
համար
թանկագին
թանկագին արժէքներ են, երկրէն երկինք փոխադրուելէ ետք,
արդեօք կը կորսնցնե՞ն իրենց արժէքը: Դժոխային այս կեանքէն
դրախտային կեանքի երթալէ ետք՝ իրենց աղօթքները անարժէ՞ք
անարժէ՞ք
կը դառնան, անիմա՞ստ կը դառնան:
ե) Սուրբերն ու արդարները որոնք երկրի վրայ եղած
ժամանակ՝ կ’
կ’աղօթէին մեղաւորներուն համար, երկինք երթալէ
ետք կը դադրի՞ն աղօթելէ, կը մոռնա՞ն մեզ, ալ չե՞ն լսեր մեզ,
անտարբե՞ր կը դառնան մեր խնդրանքներուն ու ցաւերուն
նկատմամբ:
զ) «Ո´վ աղօթքի լսող»
լսող» (Սաղմոս
(Սաղմոս 65.2): Դաւիթ կը յայտայայտարարէ թէ Աստուած աղօթքները լսո´
լսո´ղ Աստուած է: Հարցում.
Աստուած միայն երկրի՞ վրայ ապրող մարդոց աղօթքները կը
լսէ. այս երկրաւոր կեանքէն դէպի երկնային կեանքը
փոխադրուածներուն ալ աղօթքը չի՞ լսեր:
է) Չի´
Չի´ կրնար ըլլալ որ սուրբի մը բարեխօսութիւնը
Աստուծոյ համար արժէք ունենայ երկրի վրայ եւ իր արժէքը
կորսնցնէ երկինքի մէջ: Արժէքը արժէք կը մնայ ուր որ ալ ըլլայ,
երկրի վրայ, թէ՝ երկինքի մէջ: Քանի որ արժէքը արժէք կը մնայ,
ուրեմն բարեխօսութիւն ընողին բարեխօսութիւնը պիտի´
պիտի´
պատասխանուի,
պատասխանուի, ըլլայ անիկա երկրի վրայ՝ մեզի հետ ապրող,
կամ դրախտին մէջ՝ Քրիստոսի հետ ապրող:
ը) Յակոբոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Ձեր մեղքերը իրարու խոսխոս-

տովանեցէք
տովանեցէք եւ իրարու համար աղօթեցէք, որպէսզի բժշկուիք.
որովհետեւ արդարի մը աղօթքը ազդեցիկ է եւ մեծապէս կ’
կ’օգնէ»
օգնէ»

(Յակոբոս 5.16):
5.16): Եթէ երբեք երկրի վրայ «արդարի մը աղօթքը
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ազդեցիկ է եւ մեծապէս կ’
կ’օգնէ»,
օգնէ», արդեօք դրախտ փոխադրուելէ
եւ անմիջականօրէն Քրիստոսի
Քրիստոսի ներկայութեան մէջ առնուելէ
ետք, անոր աղօթքը կը դադրի՞ ազդեցիկ եւ օգտակար դառնալէ:
Երկրի վրայ արդար եղող մարդը, երկինք փոխադրուելէ ետք
ետք իր
արդարութիւնը չի կորսնցներ: Քանի որ իր արդար ըլլալուն
համար է որ իր աղօթքը կը պատասխանուի,
պատասխանուի, ուրեմն միշտ ալ
պիտի պատասխանուի իր աղօթքը, որովհետեւ պիտի
շարունակէ արդար մնալ երկինք փոխադրուելէ
փոխադրուելէ ետք նաեւ:
թ) Սողոմոն կը յայտարարէ թէ «ուղիղներուն աղօթքը
Աստուծոյ
Աստուծոյ ընդունելի է»
է» (Առակաց
(Առակաց 15.8): Արդեօք խօսքը միայն
երկրի՞ վրայ ապրող ուղիղներուն մասին է, թէ նաեւ կը
վերաբերի երկնաբնակ ուղիղներուն: Եթէ Աստուած ուղիղնեուղիղներուն աղօթքին է որ կը պատասխանէ, երկնաբնակ սուրբերու
աղօթքներուն ալ կը պատասխանէ, քանի անոնք եւս ուղիղ են,
եւ աւելի´
աւելի´ ուղիղ` քան երկրի վրայ ապրող հաւատացեալները:
հաւատացեալները:
ժ) Բարեխօսութեան պատասխանուիլը կապ ունի
Աստուծոյ կամքին հետ, ինչպէս նաեւ մեր արդար ու սուրբ
ըլլալուն հետ, եւ ո´
ո´չ թէ երկրի վրայ կամ երկինքի մէջ ըլլալուն
հետ: Կը պատասխանուին բարեխօսութիւնները բոլոր անոնց՝
որոնք արդար ու սուրբ են, անոնք ըլլան երկրի վրայ, թէ՝
երկինքի մէջ:
5) Մէկը կը հարցնէ. «Բան մը կա՞յ որ չենք կրնար անձնաանձնա-

պէս եւ ուղղակի Յիսուսէն խնդրել, եւ պէտք է սուրբերուն
միջոցաւ դիմել իրեն»:
իրեն»:
ա) Թոյլ տուէք իմ կարգիս նոյն հարցումը հարցնեմ. «Բան

մը կա՞յ որ չենք կրնար անձնապէս եւ ուղղակի Յիսուսէն
խնդրել, եւ ուստի պէտք է իրարու միջոցաւ դիմել Տիրոջ»:
Տիրոջ»: Երբ

իրարմէ աղօթք կը խնդրենք, իրարու միջոցաւ չէ՞ որ եկած
կ'ըլլանք Յիսուսին: Եւ սակայն, արդեօ՞ք ասիկա կը նշանակէ թէ
իրարմէ աղօթք պէտք չէ խնդրենք:
Եթէ պիտի մտածենք,
մտածենք, ըսելով` քանի ամէն ինչ կրնանք
խնդրել Տիրոջմէ, ինչո՞ւ սուրբի մը միջոցաւ գանք Տիրոջ. այդ
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պարագային երկրի վրայ ապրող մեր հաւատակից եղբայրներէն
եղբայրներէն
ու քոյրերէն ալ աղօթք պէտք չէ խնդրենք, այլ ուղղակիօրէն
ուղղակիօրէն
պէտք է դիմենք Քրիստոսի: Իսկ եթէ երկրի վրայ ապրող հաւահաւատացեալներէն աղօթք խնդրելը սխալ չէ, ինչո՞ւ համար երկինքի
մէջ ապրող հաւատացեալէն աղօթք խնդրելը սխալ է: Եւ կամ,
եթէ երբեք երկրի վրայ ապրող հաւատացեալներէն
հաւատացեալներէն աղօթք կը
խնդրենք, առանց մտածելու թէ ատիկա ուրիշին միջոցաւ Տիրոջ
գալ կը նշանակէ, նոյնպէս ալ, երկինքի մէջ ապրող հաւատացհաւատացեալներէն կրնանք աղօթք խնդրել, առանց երբեք մտածելու թէ
ատիկա ուրիշին միջոցաւ Տիրոջ գալ կը նշանակէ:
բ) Անոնք որոնք համոզուած են թէ կրնան ուղղակիօրէն
Յիսուսի դիմել, եւ ուստի` կարիքը չունին սուրբերուն աղօթքն ու
բարեխօսութիւնը խնդրելու, պէտք է մտածեն
մտածեն նաեւ, թէ իրենք
իրաւունք չունին աղօթելու ուրիշներուն համար, որովհետեւ
ուրիշներն ալ կրնան ուղղակիօրէն գալ Յիսուսին:
գ) Ճի´
Ճի´շդ է, ամէն ինչ ուղղակի կրնանք խնդրել Տիրոջմէ:
Տիրոջմէ:
Բան մը չկայ որ չենք կրնար խնդրել:
խնդրել: Բայց մենք միայն մեր
անձերուն համար չէ որ կ’
կ’աղօթենք, այլ նաեւ կ’
կ’աղօթենք
բժշկու-կորսուած հոգիներու փրկութեան համար, հիւանդներու բժշկու
թեան համար, ինկածներու վերականգնումին
վերականգնումին համար, սգաւորսգաւորներու մխիթարութեան համար: Մենք սուրբերուն
սուրբերուն աղօթքն ու
բարեխօսութիւնը ասո´
ասո´նց համար նաեւ կը խնդրենք: Աւելի լաւ
չէ՞ որ մենք եւ սուրբերը
սուրբերը միասին աղօթենք
աղօթենք կորսուած հոգիներու
փրկութեան համար, քան մենք առանձին: Կրնաս մտածել որ
սուրբերը արդէն կ’
կ’աղօթեն առանց մեր ըսելուն: Ճի´
Ճի´շդ ես, բայց
ատիկա կը նշանակէ՞ թէ մենք պէտք չէ խնդրենք իրենց աղօթքը
մարդոց համար: Աստուած ամէն օր եւ ամէն ժամ կ'ողորմի
մեզի,
մեզի, նոյնիսկ եթէ իր ողորմութիւնը չխնդրենք, բայց ատիկա կը
նշանակէ՞ թէ պէտք չէ խնդրենք իր ողորմութիւնը: Մենք գիտենք
որ Աստուած ամենօրեայ դրութեամբ քաղցրութիւն կը ցուցացուցաբերէ մեզի հանդէպ, բայց ատիկա կը նշանակէ՞ թէ պէտք չէ
շնորհակալութիւն յայտնենք իրեն մեզի հանդէպ
հանդէպ իր ցուցաբերած
ցուցաբերած
քաղցրութեան համար: Աստուած փառքի Աստուածն է. պէտք
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չունի մեր փառաբանութեան, բայց ատիկա կը նշանակէ՞ թէ
պէտք չէ զայն փառաբանենք:
դ) Չե՞ս կարծեր որ Տիրոջ հոգին կ’
կ’ուրախանայ երբ անձանձնապէս եւ բոլոր սուրբերուն միջոցաւ իրեն կը դիմենք կորսուած
մարդոց
մարդոց փրկութեան համար: Ինչո՞ւ կորսուածներուն
կորսուածներուն փրկուփրկութեան համար առանձին դիմեմ Տիրոջ,
Տիրոջ, երբ սուրբերն ալ հետս
կրնան դիմել: Եւ արդեօք, պէ՞տք է մտածել որ մեղքով կորսուած
մարդիկը իրե´
իրե´նք թող աղօթեն եւ իրե´
իրե´նք թող ուղղակիօրէն
դիմեն Տիրոջ: Բայց կ'աղօթե՞ն անոնք, կամ աղօթելու
աղօթելու փափաք
կ'ունենա՞ն եթէ երբեք կը սիրեն մեղքը եւ չեն հետաքրքրուած
իրենց փրկութեամբ:
ե) Շատ անգամ Պօղոս առաքեալ հաւատացեալներէն կը
Կողոսա-խնդրէր որ աղօթէին իրեն համար (Հռոմայեցիս 15.30: Կողոսա
ցիս 4.3: Բ.Թեսաղոնիկեցիս 3.1: Եբրայեցիս 13.18: Ա.ԹեսաղոնիԱ.Թեսաղոնիկեցիս 5.25): Առաքեալը չէ՞ր կրնար իր խնդրանքը ուղղակիօրէն
Տիրոջ ներկայացնել: Կրնաս մտածել որ այդ հաւատացեալները
երկրի վրայ էին սակայն. ճի´
ճի´շդ ես, բայց հարցը երկրի վրայ
ապրող կամ երկինքի մէջ ապրող հաւատացեալներուն մասին
չէ: Հարցը ուղղակիօրէն Տիրոջմէ խնդրել կամ չխնդրելու մասին
մասին
է, չէ՞:
6) Նայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ ՔրիսՔրիստոսի անձէն զատ կա՞ն ուրիշներ որոնք բարեխօսութիւն կ’
կ’ընեն:
Ոեւէ խօսք ըսելէ առաջ, նախ պէտք է նկատի առնել որ
աղօթելը՝ բարեխօսութիւն ընել կը նշանակէ, իսկ երկրորդ,
զգո´
զգո´յշ պէտք է ըլլալ ըսելու թէ բարեխօսութեան
բարեխօսութեան վերաբերեալ
մէջբերուած որոշ օրինակներ Հին Կտակարանէն են: Այնքան
ատեն որ մէջբերուած օրինակները փրկութեան հետ առնչուառնչութիւն չունին` անոնք կրնան յիշուիլ: Չմոռնանք նաեւ,
նաեւ, որ
բարեխօսութիւնը մերժողները երբ խօսին նիւթապէս հարուստ
ըլլալու մասին` իրե´
իրե´նք ալ Հին
Հին Կտակարանէն վկայութիւններ
կ'ընեն, եւ կը յիշեն մանաւանդ Աբրահամին օրին
օրինակը, պարզապարզապէս արդարացնելու համար իրենց դրամասիրութիւնը:
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Քրիստոս Հին Կտակարանը չվերցուց, այլ պարզապէս
կենդանական զոհերու միջոցաւ մեղքերու թողութիւն ձեռք
ձգելու, ինչպէս նաեւ` Օրէնքի գործադրութեամբ
գործադրութեամբ փրկութիւն
ձեռք ձգելու կարելիութիւնը վերցուց. ուստի, Հին Կտակարանէն
վկայակոչութիւն ընելը արգիլուած չէ: Բարեխօսութիւնը մերժող
մարդիկ թող մէյ մը իրենք զիրենք քննեն ու տեսնեն թէ իրենց
խօսքերուն ու քարոզներուն մէջ, իրենց գիրքերուն ու գրութիւնգրութիւններուն մէջ Հին Կտակարանեան քանի՞ մէջբերումներ ըրած են
ու կ'ընեն:
Հետեւաբար, բարեխօսութեան մասին խօսած կամ գրած
ատեն, կատարուած Հին Կտակարանեան ոեւէ մէջբերումի դէմ
առարկութիւն ընելը` բոլորովին աւելորդ է:
Հիմա եկէք նայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ
Քրիստոսի անձէն զատ ուրիշներ բարեխօսութիւն ըրա՞ծ են:
Իւրաքանչիւրէն լոկ մէկմէկ-երկու օրինակներ.օրինակներ.(1) Սուրբ Հոգին ի´
ի´նք եւս կը բարեխօսէ:
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’աղօթենք՝ չենք գիտեր
կ’ըսէ. «Մենք որ կ’

թէ ի´
ի´նչպէս պէտք է աղօթել. բայց Սուրբ Հոգին ինք մեզի համար
կը բարեխօսէ անմռունչ հառաչանքներով
հառաչանքներով»
աչանքներով» (Հռոմայեցիս 8. 26):
«Աստուած որ սիրտերը կը քննէ՝ գիտէ թէ ի´
ի´նչ կը խորհի
Սուրբ Հոգին, որովհետեւ անիկա Աստուծոյ կամքին համաձայն
կը բարեխօսէ հաւատացեալներուն համար»
համար» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 8.27):

(2) Մարգարէներ կը բարեխօսեն:
Երեմիա մարգարէին օրինակը: Երբ Յուդայի
Յուդայի բնակիչները
դաւ կը լարէին Երեմիա մարգարէին դէմ, մարգարէն աղօթեց
Աստուծոյ եւ ըսաւ. «Ո´վ Տէր, ինծի ականջ տուր..., յիշէ´
յիշէ´ թէ քու

առջեւդ կայնեցայ, որպէսզի անոնց համար ԲԱՐԵԽՕՍՈՒԹԻՒՆ
ընեմ ու քու բարկութիւնդ անոնցմէ դարձնեմ»
դարձնեմ» (Երեմիա
(Երեմիա 18.20):

Մովսէս մարգարէին օրինակը:
օրինակը: Երբ Աստուած որոշեց
Իսրայէլի ժողովուրդը փճացնել ոսկի հորթ մը պաշտած
ըլլալնուն համար, Մովսէս անոր դիմաց կեցաւ եւ ըսաւ. «Ո´վ

Տէր, ինչո՞ւ քու բարկութիւնդ բորբոքի ժողովուրդիդ դէմ:
Դարձի´
Դարձի´ր քու սաստիկ բարկութենէդ ու դադարէ´
դադարէ´ այս չարիքը
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քու ժողովուրդիդ վրայ բերելէ
բերելէ»
երելէ» (Ելից
(Ելից 32.1132.11-12): Երկու համար
անդին կը կարդանք, թէ «Տէրը զղջաց այն չարիքին համար որ
ըսեր էր թէ իր ժողովուրդին պիտի ընէ»
ընէ» (Ելից
(Ելից 32.14): Մովսէս
բարեխօսեց իր ազգի զաւակներուն համար, եւ իր բարեխօսու
բարեխօսուսութիւնը պատասխանուեցաւ:
Առիթով մը երբ ժողովուրդը կը տրտնջար
տրտնջար Աստուծոյ դէմ,
յանկարծ «Տիրոջ կրակը վառեցաւ անոնց մէջ եւ բանակին
ծայրերը եղողները կորսնցուց»:
կորսնցուց»: Անմիջապէս «Մովսէս աղօթեց
Տիրոջը եւ կրակը դադրեցաւ»
դադրեցաւ» (Թուոց
(Թուոց 11.111.1-2): Ասիկա բարեխօբարեխօսութիւն չի՞ սեպուիր:
Դանիէլ մարգարէն բարեխօսական երկա՜ր աղօթք մը ըրաւ
իր ժողովուրդի
ժողովուրդի զաւակներուն համար (Դանիէլ 9.49.4-19):
Եղիսէ մարգարէն աղօթեց Սունամացի կնոջ մը մեռած
փոքրիկին վերակենդանացումին համար եւ իր աղօթքը
պատասխանուեցաւ (Դ.Թագաւորաց 4.334.33-37):
Երբ Եզեկիա թագաւորը հիւանդացաւ, արտասուալից կերկերպով աղօթեց եւ Տիրոջ գթութիւնը հայցեց: Աստուած
Աստուած Եսայի
մարգարէին միջոցաւ պատգամ ղրկեց անոր ու յայտնեց թէ
պիտի բժշկուի (Դ.Թագաւորաց 20.120.1-11):
(3) Քահանաներ կը բարեխօսեն:
Եզրաս քահանան արցունքով աղօթեց իր ժողովուրդին
սխալ ընթացքին համար (Եզրաս 10.1):
Ղեւտացի քահանաներ աղօթեցին ժողովուրդին համար եւ
«անոնց աղօթքը Աստուծոյ սուրբ բնակարանը՝ երկինք հասաւ»
հասաւ»
(Բ.Մնացորդաց
Բ.Մնացորդաց 30.27):
Հին Կտակարանին մէջ, քահանաներ միջնորդներ էին ԱսԱսքաւու-տուծոյ եւ ժողովուրդին միջեւ: Ժողովուրդէն մեղքերու քաւու
թեան կարիքը ունեցողներ, իրենց զոհերը կը ներկայացնէին
քահանաներուն, եւ անոնց միջոցաւ քաւութիւն կ'ըլլար իրենց
համար. «Քահանան անոնց համար քաւութիւն ընէ, որպէսզի
անոնց թողութիւն ըլլայ»
ըլլայ» (Ղեւտացւոց
(Ղեւտացւոց 4.20,26,31,35):
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(4) Թագաւորներ կը բարեխօսեն:
Յովաքազ թագաւոր աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար
եւ «Տէրը անոր մտիկ ըրաւ»
ըրաւ» (Դ.Թագաւորաց 13.4):
13.4):
Սողոմոն աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար եւ ԱստԱստուած պատասխանեց անոր աղօթքին (Բ.Մնացորդաց 6.126.12-42,
7.12):
Եզեկիա թագաւոր աղօթեց եւ Աստուծոյ պաշտպանութիւնը
խնդրեց ընդդէմ Ասորեստանցիներուն եւ Աստուած պատասպատասխանեց անոր աղօթքին (Դ.Թագաւորաց 19.1519.15-20: Բ.Մնացորդաց
Բ.Մնացորդաց
32.2032.20-22):
(5) Նահապետներ կը բարեխօսեն:
Աբրահամ բարեխօսեց Սոդոմի համար (Ծննդոց 18.2318.23-33):
Ղովտին, իր կնոջ եւ իրենց երկու աղջիկներուն ազատումը
Սոդոմի կործանումէն, Աբրահամի բարեխօսութեան արդիւնքն
էր:
Աբրահամ աղօթեց Աբիմելէքի համար եւ «Աստուած բժշկեց
Աբիմելէքը»
բիմելէքը» (Ծննդոց
(Ծննդոց 20.17):
(6) Դատաւորներ կը բարեխօսեն:
Գեդէօն աղօթեց Իսրայէլի ժողովուրդին համար եւ Տէրը
անոր միջոցաւ պարտութեան մատնեց Մադիանացիները
(Դատաւորաց 6.13 եւ 77-8 գլուխներ):
Սամուէլ ո´
ո´չ միայն աղօթեց իր ժողովուրդին համար, այլեւ
աղօթքը
աղօթքը դադրեցնելը մեղք սեպեց. «Քա՜ւ լիցի որ Տիրոջ դէմ մեղք
գործեմ, ձեզի համար աղօթք ընելէ ետ կենալով»
կենալով» (Ա.Թագաւորաց
(Ա.Թագաւորաց
12.23):
(7) Արդար մարդիկ կը բարեխօսեն:
Յոբ աղօթեց իր երեք բարեկամներուն համար եւ «Տէրը
Յոբին աղօթքը ընդունեց»
ընդունեց» (Յոբ
(Յոբ 42.842.8-9):
Յակոբոս առաքեալ կ’
մեղքերը իրարու խոստոխոստոկ’ըսէ. «Ձեր մեղքերը

վանեցէք եւ իրարու համար աղօթեցէք, որպէսզի բժշկուիք.
որովհետեւ արդարի մը աղօթքը ազդեցիկ է եւ մեծապէս կ’
կ’օգնէ»
օգնէ»
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(Յակոբոս 5.16): Յակոբոս առաքեալ արդար մարդոց աղօթքը
խնդրելու կոչ կ’
կ’ուղղէ. անոնց աղօթքը խնդրելը` անոնց բարեբարեխօսութիւնը
խօսութիւնը խնդրել է:
Պետրոս
Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած արդարնեարդարներուն աղօթքը կը լսէ (Ա.Պետրոս 3.12):
Սողոմոն կը վկայէ թէ ուղիղներուն աղօթքը Աստուծոյ մօտ
ընդունելի է (Առակաց 15.8):
(8) Առաքեալներ կը բարեխօսեն:
Առաքեալները աղօթեցին դարձի եկած Սամարացիներուն
համար եւ Տէրը պատասխանեց
պատասխանեց անոնց աղօթքին (Գործք 8.148.1417): Պօղոս առաքեալ կ’
կ’աղօթէ Եփեսոսի հաւատացեալներուն
համար (Եփեսացիս 1.16), Փիլիպպէի հաւատացեալներուն հահամար (Փիլիպպեցիս 1.4), Կողոսայի հաւատացեալներուն համար
(Կողոսացիս 1.3), Թեսաղոնիկէի հաւատացեալներուն համար
(Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1.11),
1.11), Իսրայէլի ժողովուրդին դարձին ու
փրկութեան համար (Հռոմայեցիս 10.1):
(9) Պարզ հաւատացեալներ կը բարեխօսեն:
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Աղօթեցէք նաեւ ինծի համար,

որպէսզի Աստուած օգնէ ինծի՝ իր խօսքը տալով, եւ կարենամ
համարձակօրէն պարզել Աւետարանին ծածուկ խորհուրդը
խորհուրդը»
րդը»

Տե´ս նաեւ` Հռոմայեցիս 15.30: Կողոսացիս 4.3:
(Եփեսացիս 6.19: Տե´
Ա.Թեսաղոնիկեցիս 5.25: Բ.Թեսաղոնիկեցիս 3.1: Եբրայեցիս
13.18): Եթէ երբեք Պօղոսի նման սուրբ մարդիկ պարզ հաւահաւատացեալներու աղօթքը կը խնդրեն, պարզ հաւատացեալներ
ինչո՞ւ չխնդրեն սուրբերու աղօթքը:
Հաւատացեալներ
Հաւատացեալներ աղօթեցին Պետրոսի բանտէն ազատաազատագրութեան համար եւ Տէրը իր հրեշտակին միջոցաւ եկաւ եւ
ազատեց Պետրոսը (Գործք 12.512.5-8):
(10) Կառավարիչ մարդիկ կը բարեխօսեն:
Նեհեմիա կառավարիչ աղօթեց Երուսաղէմի եւ Երուսաղէ
Երուսաղէղէմի բնակիչներուն համար (Նեհեմիա 1.41.4-11):
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(11) Հրեշտակներ կը բարեխօսեն:
Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս
Սատանան «գիշերգիշեր-ցերեկ Աստուծոյ դիմաց չարախօսութիւն»
չարախօսութիւն»
կ’ընէ հաւատացեալներուն դէմ (Յայտնութիւն 12.10): Եթէ երբեք
անկեալ քերովբէն՝ Սատանան կրնայ չարախօսել հաւատացհաւատացեալներուն համար, ինչո՞ւ համար բարի հրեշտակները պիտի
չկարենան բարեխօսել: Ինչո՞ւ ինկած հրեշտակը պիտի կարեկարենայ չարախօսել, իսկ հաստատ մնացածները պիտի չկարենան
բարեխօսել:
Հրեշտակ մը բարեխօսելով Երուսաղէմ քաղաքին համար՝
կ’ըսէ. «Ո´վ զօրքերու Տէր, մինչեւ ե՞րբ պիտի չողորմիս ԵրուսաԵրուսա-

ղէմի եւ Յուդայի
Յուդայի քաղաքներուն, որոնց եօթանասուն տարիէ ի
վեր բարկացած ես»
կ’ըսէ.
ես» (Զաքարիա 1.12): Յաջորդող համարը կ’
«Տէրը ինծի հետ խօսող հրեշտակին բարի ու մխիթարական
խօսքերով պատասխան տուաւ»
տուաւ» (Զաքարիա
(Զաքարիա 1.13): Զաքարիա
մարգարէն կը վկայէ, որ Աստուած քաղցրութեամբ, եւ «բարի ու
մխիթարական
մխիթարական խօսքերով»
խօսքերով» պատասխանեց հրեշտակին բարեբարե-

խօսութեան: Ասիկա կենդանի ապացոյց մը չէ՞ որ Աստուած կը
պատասխանէ իր հրեշտակներուն բարեխօսութեան:
Յովհաննէս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Ուրիշ հրեշտակ մըն ալ, որ

ձեռքին ոսկի խնկաման մը ունէր, եկաւ եւ կեցաւ զոհասեղանին
մօտ: Անոր առատ խունկ տրուեցաւ, որպէսզի Աստուծոյ
ընտրեալներուն աղօթքները մատուցանէ ոսկեղէն զոհասեզոհասեղանին վրայ, որ կը գտնուի գահին դիմաց: Եւ խունկին ծուխը որ
Աստուծոյ ընտրեալներուն աղօթքն է հրեշտակին ձեռքէն
բարձրացաւ Աստուծոյ առջեւ»
առջեւ» (Յայտնութիւն
(Յայտնութիւն 8.38.3-4): Յիշեալ

համարներուն
համարներուն մէջ, երկու անգամ կը հաստատուի թէ Աստուծոյ
ընտրեալներուն աղօթքները հրեշտակին ձեռքով բարձրացան
Աստուծոյ առջեւ: Իսկ ի՞նչ կը հասկնանք երբ կ’
կ’ըսենք, որ
հրեշտակը Աստուծոյ ընտրեալներուն աղօթքը բարձրացուց
Աստուծոյ առջեւ: Մէկու մը աղօթքը բարձրացնել Աստուծոյ
առջեւ,
առջեւ, ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ ոչ բարեխօսել անոր համար
եւ խնդրել Աստուծմէ որ պատասխանէ անոր աղօթքին:
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Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած իր հրեշհրեշտակները կը ղրկէ որպէսզի օգնեն անոնց որոնք փրկութիւնը
պիտի ժառանգեն (Եբրայեցիս 1.14): Հարցում. հրեշտակները
ի՞նչպէս կրնան օգնել մեզի առանց մեզի համար բարեխօսելու:
Կարելի՞ բան է օգնել ուրիշին առանց անոր համար բարին
խօսելու, բարին ցանկալու: Եւ արդեօ՞ք կրնան օգնել մեզի
առանց մեզի համար բարեխօսելու:
Ընթերցողը կրնայ մտածել որ բարեխօսութիւնը մերժողմերժողները` ննջած սուրբերուն բարեխօսութիւնն
բարեխօսութիւնն է որ կը մերժեն,
մինչդեռ ես միայն ապրող անձերու բարեխօսութեան օրինակօրինակներ ներկայացուցի: Եթէ այդպէս մտածեցիր՝ շիտակ ես, բայց չէ՞
որ բարեխօսութիւնը մերժողները, կը մերժեն նաեւ հրեշհրեշտակներուն բարեխօսութիւնը: Հրեշտակնե՞րն ալ ննջած են,
անո՞նք ալ մեռած են: Հրեշտակներու բարեխօսութեան յստակ
օրինակներ ցոյց չտուի՞նք:
Հրեշտակները ո´
ո´չ միայն կը բարեխօսեն մեզի համար,
այլեւ.այլեւ.Կը բացատրեն տեսիլքներ. Գաբրիէլ հրեշտակը Դանիէլին
բացատրեց իմաստը խոյի եւ քօշի տեսիլքին (Դանիէլ 8.158.15-26:
Տե´
Տե´ս նաեւ` Զաքարիա 5.15.1-11, 6.16.1-8):
Կը զօրակցին մեզի. «Ահա Միքայէլը՝ առաջին իշխաններէն
մէկը՝ ինծի օգնութեան եկաւ»
եկաւ» (Դանիէլ
(Դանիէլ 10.13):
Կը սրտապնդեն մեզ. «Տիրոջ հրեշտակը Եղիային ըսաւ.
Անոր հետ իջի´
իջի´ր, անոր երեսէն մի´
մի´ վախնար»
վախնար» (Դ.Թագաւորաց
(Դ.Թագաւորաց
1.15):
Կ’ազատեն մեզ. «Տիրոջ հրեշտակը գիշեր ատեն բանտին

դռները
դռները բացաւ եւ զանոնք (Պետրոս եւ Յովհաննէս առաքեալառաքեալները) դուրս հանելով»
հանելով» տաճար ղրկեց քարոզելու (Գործք 5.195.1921):
Կը պահպանեն մեզ (Ելից 23.20):
Կ’առաջնորդեն մեզ յաղթանակի (Ելից 23.23):
Կը զօրացնեն մեզ փորձութեան ժամանակ (Ղուկաս 22.43):
Կը փրկեն մեզ մահէն. անոնք փրկեցին
փրկեցին Ղովտին կեանքը
(Ծննդոց 19.419.4-11):
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Շատ արագօրէն օգնութեան կը հասնին (Թուոց 20.16):
Մեր հոգիները կ’
կ’առաջնորդեն դրախտ (Ղուկաս 16.22):
Կը խօսին մեզի հետ (Գ.Թագաւորաց 19.5):
Նեղութենէ կ’
կ’ազատեն մեզ (Եսայի 63.9):
Կը գտնեն մեզ (Ծննդոց 16.7):
Մեզ մեր անունով կը կանչեն (Ծննդոց 21.17):
Ճամբայ ցոյց կու տան (Ծննդոց 24.40):
Կ’ուրախանան կորսուածի մը դարձին համար (Ղուկաս
15.7,10):
Կ’օգնեն անոնց՝ որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգեն
(Եբրայեցիս 1.14): Եւայլն:
Հարցում. հրեշտակները այս բոլորը պիտի ընէի՞ն կամ
պիտի ուզէի՞ն ընել կամ
կամ պիտի կարենայի՞ն ընել, եթէ երբեք
անոնք մեզի համար բարեխօսողներ չըլլային, կամ՝ ի՞նչպէս
պիտի կարենային այս բոլորը կատարել առանց բարեխօսելու
մեզի համար:
Եթէ հրեշտակները մեզի համար չեն բարեխօսեր՝ անոնք
նաեւ բարիք ալ չեն գործեր մեզի համար եւ ո´
ո´չ ալ կրնան
գործել:
գործել: Ի՞նչպէս կարելի է բարեգործել առանց բարեխօսելու
կամ բարեխօսել առանց բարեգործելու:
Աչքի դիմաց ունեցէք վերջին երկու օրինակները:
Հրեշտակները ինչո՞ւ համար պիտի ուրախանան մեղաւորի մը
դարձին համար, եթէ երբեք չեն բարեխօսած ու չեն պայքարած
անոր փրկութեան համար: Կամ,
Կամ, անոնք ի՞նչպէս կրնան օգնել
փրկութիւնը ժառանգելու կոչուած հաւատացեալներուն, առանց
բարեխօսելու անոնց համար:
Կը սխալի´
սխալի´ն անոնք,
անոնք, որոնք կ’
կ’ըսեն թէ Աստուած հրեշտակհրեշտակները ստեղծած է, պարզապէս որպէսզի անհրաժեշտութեան
պարագային ղրկէ զանոնք որ օգնեն մարդոց: Ո՞ւր գրուած
գրուած է
այսպիսի բան Աստուածաշունչին մէջ: Հրեշտակները անսիրտ
ու անզգայ արարածներ չեն: Մարդամեքենաներ (robot) չեն,
որոնք կը լարուին յատուկ գործ մը կատարելու: Անոնք սիրտ ու
սէր ունին: Զգացում ու ապրում ունին: Կրնան ուրախանալ ու
կրնան սգալ: Անոնք կը սիրեն մարդիկը,
մարդիկը, որովհետեւ Աստուած
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ի´նք կը սիրէ մարդիկը: Իսկ եթէ հրեշտակները կը սիրեն մեզ`
անոնք ի՞նչպէս կրնան արտայայտել իրենց սէրը: Առանց մեզի
համար բարեխօսելու, աղօթելու, բարին ցանկալու, կրնա՞ն
իրենց սէրը արտայայտել մեզի հանդէպ: Միթէ դուն չե՞ս աղօթեր
սիրած անձերուդ համար:
համար: Չե՞ս խնդրեր Տիրոջ ողորմութիւնը
իրենց համար: Իսկ եթէ դուն կ’
կ’աղօթես սիրած անձերուդ
համար, ինչո՞ւ կը խորհիս որ հրեշտակները չեն աղօթեր
մարդոց համար, որոնց կը սիրեն:
Ոմանք կ’
կ’ըսեն. «Մենք պէտք չունինք հրեշտակներուն

բարեխօսութիւնը խնդրելու. անոնք մեր ծառաներն են եւ
պարտաւոր են օգնելու մեզի»:
մեզի»: Ո՞ւր գրուած է նման բան

Աստուածաշունչին մէջ: Հրեշտակները մեզի կը ծառայեն, այո´,
այո´,
բայց անոնք մեր ծառաները չեն, այլ` Աստուծոյ ծառաները: Ո՞ւր
գրուած է որ անոնք պարտաւոր են օգնելու մարդոց: Նման
արտայայտութիւն` մեղանչում է Աստուծոյ
Աստուծոյ եւ անոր սուրբ
հրեշտակներուն դէմ: Եւ ո´
ո´չ միայն մեղանչում է, այլեւ` հպարհպարտութեան, կամ աւելի ճիշդ` գոռոզութեան արտայայտութիւն:
Մեզի պէս մեղաւոր մարդիկ ի՞նչպէս կը յանդգնին Աստուծոյ
սուրբ հրեշտակները իրենց ծառաները կոչել: Հրեշտակները
Աստուծոյ ծառաներն ու պաշտօնեաներն
պաշտօնեաներն են եւ ո´
ո´չ թէ մեր
(Սաղմոս 104.4: Եբրայեցիս 1.14, եւայլն):
7) Ի՞նչ են տարբերութիւնները Քրիստոսի եւ սուրբերուն
բարեխօսութեան:
Սուրբերուն բարեխօսութիւնը մերժողները եթէ գիտնան
տարբերութիւնը Քրիստոսի բարեխօսութեան եւ սուրբերուն
բարեխօսութեան, հարցը կը
կը լուծուի եւ ալ սուրբերու եւ
հրեշտակներու բարեխօսութիւնը չեն մերժեր.
ա) Քրիստոսի բարեխօսութիւնը պահանջք մըն է, իսկ
սուրբերուն բարեխօսութիւնը՝ խնդրանք մը: Պօղոս առաքեալ
խօսելով Յիսուսի արեան մասին՝ կ’
արդարուկ’ըսէ. «Լաւագոյն արդարութիւն մը կը պահանջէ»
պահանջէ» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 12.24):
12.24): Այո´,
Այո´, Յիսուս պահանպահանջող մըն է եւ ո´
ո´չ թէ խնդրող մը: Ան մեզի համար արդարութիւն
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կամ արդարացում կը պահանջէ, որովհետեւ ան մեռաւ Հօր
Աստուծոյ արդարութեան պահանջքը գոհացնելու համար:
Յիշեցէք խաչին վրայ Քրիստոսի խօսքը. «Հա՜յր, ներէ´
ներէ´ անոնց,
որովհետեւ չեն գիտեր թէ
թէ ի´
ի´նչ կ’
կ’ընեն»
ընեն» (Ղուկաս
(Ղուկաս 23.34): ՔրիսՔրիստոսի այս խօսքը բարեխօսութիւն է: Քրիստոս մեր երկնաւոր
Հօրմէն կը պահանջէ ներում շնորհել զինք խաչողներուն:
Քրիստոս չի´
չի´ խնդրեր ներում իր Հօրմէն մեզի համար, այլ՝ կը
պահանջէ: Ան պահանջելու իրաւունք ունի, որովհետեւ ան
մեռաւ մեր փրկութեան համար: Սուրբերը կրնան բարեխօսել ու
խնդրել մեր երկնաւոր Հօր գթութիւնը մեղաւորներուս հանդէպ,
բայց չեն կրնար պահանջել անկէ մեղքերու ներում մեր
անձերուն համար:
բ) «Որդեակնե´
Որդեակնե´րս, այս բաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի

մեղքի մէջ չիյնաք:
չիյնաք: Իսկ եթէ ոեւէ մէկը մեղքի
մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով
բարեխօս ունինք միակ Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսը»
Քրիստոսը» (Ա.Յով
(Ա.ՅովԱ.Յով-

հաննէս 2.1): Այս վկայութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս իր
բարեխօսութեամբ կրնայ սրբել եւ արդարացնել մեղքի մէջ
բարեխօսու-ինկող հաւատացեալը. մինչդեռ սուրբերը` իրենց բարեխօսու
թեամբ չեն կրնար սրբել
սրբել եւ արդարացնել մեղքի մէջ ինկող հահաւատացեալները, այլ պարզապէս Աստուծոյ ներողամտութիւնը,
գթութիւնը եւ ողորմութիւնը կը խնդրեն անոնց համար:
գ) Յիսուս մեր երկնաւոր Հօրը քով իր կատարած միջնորմիջնորդութեամբ` մեզ փրկութեան կը բերէ, իսկ փրկութեան բերուելէ
ետք, հրեշտակներն
հրեշտակներն ու սուրբերը իրենց բարեխօսութեամբ կը
բա-փորձեն մեզ ամուր պահել փրկութեան ճամբուն մէջ: Այլ բա
ցատրութեամբ մը, Քրիստոս կը միջնորդէ որպէսզի փրկուինք,
եւ յետոյ ինք ու իր բոլոր սուրբերը կը բարեխօսեն՝ որպէսզի մեր
փրկութիւնը չկորսնցնենք, փրկութեան ճամբուն մէջ մնանք:
մնանք:
Քրիստոս մարդոց փրկութեան միջնորդն է, իսկ սուրբերը`
միջնորդներն են փրկուածներուն, այսինքն` արդէն իսկ
փրկութիւնը ընդունածներուն:
դ) Քրիստոս իր բարեխօսութեամբ հաւատացեալներուն
մեղքերուն
մեղքերուն համար ներում ձեռք կը ձգէ, իսկ սուրբերը իրենց
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բարեխօսութեամբ՝
բարեխօսութեամբ՝ կը զօրակցին
զօրակցին ու կը զօրացնեն հաւատացհաւատացեալները մեղքին ու Չարին դէմ իրենց մղած պայքարին մէջ:
ե) Քրիստոսի կատարած բարեխօսութիւնը ապահով
վիճակի մէջ կը պահէ փրկութիւնը այն անձերուն՝ որոնք արդէն
իսկ փրկութեան պարգեւը ձեռք ձգած են իր միջնորդութեամբ,
մինչդեռ սուրբերուն բարեխօսութիւնը
բարեխօսութիւնը մեր փրկութեան ապաապահովման հետ կապ չունի: Անոնք կրնան մեր փրկութեան ի
բարեխօսու-նպաստ բարեխօսել, բայց մեր փրկութիւնը անոնց բարեխօսու
թեամբ չէ որ ապահով կը դառնայ, այլ` Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ բարեխօսուբարեխօսութեամբ:
զ) Սուրբերը կը բարեխօսեն որ մեղաւորները դարձի գան ու
փրկուին,
փրկուին, բայց Քրիստոս ի´
ի´նքն է որ իր միջնորդութեամբ կը
փրկէ դարձի եկող մեղաւորները:
8) Ի՞նչ է տարբերութիւնը բարեխօսութեան եւ միջնորդումիջնորդութեան:
Մարդիկ Քրիստոսի բարեխօսութեամբ չեն փրկուիր, այլ՝
միջնորդութեամբ:
միջնորդութեամբ: Քրիստոս կը միջնորդէ որ Հայրը ներէ մեր
մեղքերը եւ վերստին
վերստին ծնունդ շնորհէ մեզի Սուրբ Հոգիին
միջոցաւ եւ փրկէ մեզ, իսկ փրկութեան
փրկութեան պարգեւը ստանալէ ետք
եթէ մեղք գործենք, այս անգամ Քրիստոս միջնորդութիւն չէ որ
կ’ընէ, այլ՝ բարեխօսութիւն, ինչպէս Յովհաննէս առաքեալ
խօսելով հաւատացեալներուն մասին` կ’
Որդեակնե´րս,
կ’ըսէ. «Որդեակնե´

այս բաները
բաները կը գրեմ ձեզի, որպէսզի մեղքի մէջ չիյնաք:
չիյնաք: Իսկ եթէ
ոեւէ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս ունինք միակ
Արդարը՝ Յիսուս Քրիստոսը»
Քրիստոսը» (Ա.Յովհաննէս
(Ա.Յովհաննէս 2.1): Ուստի,

Քրիստոս կը միջնորդէ որպէսզի փրկուինք, իսկ փրկուելէ ետք
եթէ մեղանչենք՝ կը բարեխօսէ մեր մեղքերու ներումին համար:
Սա կը նշանակէ, թէ Քրիստոս բարեխօս ըլլալէ առաջ նախ
եղաւ միջնորդ, եւ ան իր միջնորդութեան հանգամանքը ձեռք
ձգեց իր արիւնով: Քրիստոս չէր կրնար բարեխօսել առանց իր
արիւնը թափելու: Եւ ներկայիս ալ, ան չի բարեխօսեր մէկու մը
համար որ չէ հաշտուած Հօրը հետ իր միջոցաւ ու
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միջնորդութեամբ: Չհաշտուած ու փրկութեան պարգեւը
չստացած մարդը, Քրիստոսի բարեխօսութեան չէ որ պէտք ունի,
այլ՝ միջնորդութեան, իսկ միջնորդութիւնը առանց արիւնի
չ'ըլլար. եւ ինչո՞ւ համար. որովհետեւ մեղքերու թողութիւնը, այլ
խօսքով՝ փրկութիւնը, «առանց արեան հեղումի չ’
չ’ըլլար»
ըլլար»
(Եբրայեցիս 9.22): Միջնորդութիւնը անձնազոհութիւն կ’
կ’ենթաենթադրէ, իսկ բարեխօսութիւնը՝
բարեխօսութիւնը՝ ոչ: Յանցանքներու քաւութիւնը
Քրիստոսի միջնորդութեամբ տեղի ունեցաւ եւ ո´
ո´չ թէ
բարեխօսութեամբ (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 9.15): Բայց անգամ մը քաւուելէ
ետք Քրիստոսի միջնորդութեամբ,
միջնորդութեամբ, կարիքը ունինք Քրիստոսի
բարեխօսութեան՝ քաւուած վիճակի մէջ մնալու համար, եւ կամ
քաւութենէն ետք մեր գործած մեղքերուն համար թողութիւն
ձեռք ձգելու համար:
Առաւել եւս յստակ կը դառնայ մեր մտքին մէջ տարբետարբերութիւնը բարեխօսութեան եւ միջնորդութեան, եթէ երբեք
երբեք
յիշենք, որ Նոր Ուխտը Քրիստոսի միջնորդութեամբ կնքուեցաւ
եւ ո´
ո´չ թէ բարեխօսութեամբ, համաձայն առաքեալի խօսքին՝
«Քրիստոս Նոր Ուխտին միջնորդը եղաւ»
եղաւ» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 9.15, տե´
տե´ս
նաեւ` 8.8,13, 12.24):
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Հարցումներ
Խաչի եւ Խաչելութեան մասին
1) Առաջին անգամ ե՞րբ եւ ո՞ւր
ո՞ւր սկսաւ մարդախաչութիւնը,
մարդախաչութիւնը,
այսինքն` մարդը խաչելութեամբ սպաննելու արարքը, եւ ե՞րբ էր
որ իր աւարտին հասաւ:
Մարդը խաչելու գաղափարը կամ մտածումը հաւանաբար
հաւանաբար
իր ծնունդը առած է Ասորեստանի մէջ մարդիկը սրածայր
գործիքներով խոցելու եւ մեռցնելու իրականութենէն. բան մը`
որ սկսաւ տեղի ունենալ Ասորեստանի Սարգոն Բ. թագաւորի
օրերուն, Ք.Ա. 88-րդ դարու աւարտէն սկսեալ:
Պատմութիւնը մեզի կ'ըսէ, թէ խաչելութեան առաջին
գործողութիւնը տեղի ունեցած է Ք.Ա. շուրջ 519 թուին, երբ
Մարերու եւ Պարսից Կիւրոս Ա. թագաւորը խաչել տուաւ 3000
քաղաքական
քաղաքական հակառակորդներ Բաբելոնի մէջ:
Հետագային մարդը խաչելու գործողութիւնը ի գործ
դրուեցաւ նաեւ յոյներուն կողմէ, յատկապէս Մեծն Աղեքսանդր
Աղեքսանդր
Մակեդոնացիի օրերուն, որ եղած է հիմնադիրը Հելլենիզմին:
Հելլենիզմին:
(Հելլենիզմը Յունական լեզուին, մշակոյթին ու քաղաքաղաքակրթութեան տարածումն էր Աղեքսանդր Մակեդոնացիի
ընդարձակածաւալ կայսրութեան սահմաններուն մէջ):
Գրեթէ միաժամանակ, Կարթագէնացիները իրե´
իրե´նք նաեւ
որդեգրեցին յանցապարտ մարդիկը խաչելութեամբ սպաննելու
սպաննելու
կերպը: (Կարթագէնը Ափրիկէի հիւսիսը գտնուող քաղաք մըն է):
Եւ Կարթագէնացիներէն էր որ Հռոմի
Հռոմի կայսրութիւնը մարդիկը
խաչելու սովորութիւնը առաւ կամ իւրացուց:
Մարդը խաչելու արարքը Հելլենիզմի ժամանակ էր որ
մուտք գործեց Պաղեստին: Հրեայ պատմիչ` Յովսէփոս կը
պատմէ, թէ ինչպէս Հելլենիզմի պաշտպան` Անտիոքոս 44-րդ
Եպիփանէս, 160ական թուականներուն, խաչել տուաւ այն
այն
հրեաները, որոնք մերժեցին ընդունիլ Հելլենիստականութիւ
Հելլենիստականութիւնը:
թիւնը:
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Քրիստոսի ժամանակներուն մարդախաչութիւնը արդէն
սովորական երեւոյթ դարձած էր: Աւետարաններուն մէջ կը
կարդանք երկու աւազակներու խաչելութեան մասին: Իսկ
աւանդութեան մէջ, ինչպէս նաեւ արտաքին պատմութեան մէջ,
մէջ,
կը կարդանք տասներկու առաքեալներէն երկուքին` Պետրոսի
եւ անոր եղբօր` Անդրէասի խաչելութեան մասին:
Երբ Մեծն Կոստանդին կայսերական գահ բարձրացաւ 33-րդ
դարու վերջին քառորդին, արգիլեց խաչով մարդուն կեանքը
կեանքը
խլելու կերպը. թէպէտ 44-րդ դարուն քանի մը անձերու
խաչելութեան
խաչելութեան մասին կը կարդանք պատմութեան մէջ, բայց
հինգերորդ դարէն սկսեալ մարդախաչութիւնը այլեւս ամբողամբողջութեամբ դադրած սովորութիւն
սովորութիւն էր եւ պատմութիւն դարձած:
դարձած:
2) Հռոմի կառավարութեան օրէնքին համաձայն որո՞նք կը
դատապարտուէին խաչի մահուան:
Բացատրած ատեննիս թէ Հռոմի կառավարութիւնը
կառավարութիւնը որո՞նց
խաչի մահուան կը դատապարտէր, հետաքրքրական պիտի ըլըլլայ, որ միաժամանակ համեմատենք Տիրոջ ըրածը անոնց ըրաըրածին հետ.հետ.ա) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք կը մերժէին խոնար
խոնարնարհութիւն ու երկրպագութիւն մատուցել կայսրին. մինչ Քրիստոս,
աշխարհ եկաւ ո´
ո´չ թէ
թէ մահուան դատապարտելու զԱստուած
չպաշտող ու Աստուծոյ երկրպագութիւն չմատուցող
չմատուցող մարդիկը,
այլ ընդհակառակը` եկաւ սորվեցնելու անոնց թէ միայն զԱստզԱստուած պէտք է պաշտել ու միայն անո´
անո´ր պէտք է երկրպագել.
եկաւ մեռնելու անոնց փոխարէն` զանոնք ճշմարիտ
ճշմարիտ Աստուծոյ`
ճշմարիտ երկրպագութեան
երկրպագութեան առաջնորդելու
առաջնորդելու համար:
բ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք կը մերժէին կայսրին
կամքը կատարել, եւ կամ կ'ընդդիմանային անոր կամքին. մինչ
Քրիստոս, աշխարհ եկաւ ո´
ո´չ թէ ճզմելու ու սպաննելու ԱսԱստուծոյ կամքը չկատարող եւ Աստուծոյ կամքին ընդդիմացող
մարդիկը, այլ
այլ ընդհակառակը` եկաւ բացայայտելու անոնց
Աստուծոյ կամքը` յայտարարելով. «Հօրս կամքը հետեւեալն է.է.139

Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք
պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրը»
օրը»
(Յովհաննէս 6.40). եկաւ Աստուծոյ իսկ կամքով խաչուելու`
Աստուծոյ կամքը մերժող մարդոց փրկութեան համար:
գ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք յանցանք կը գործէին
ու կ'ապստամբէին կայսրին կողմէ հաստատուած օրէնքներուն
դէմ. մինչ Քրիստոս Մովսէս մարգարէին միջոցաւ
միջոցաւ Աստուծոյ
տուած օրէնքներուն դէմ յանցանք գործողներուն
գործողներուն եւ Աստուծոյ
Աստուծոյ
պատուիրանները ոտնակոխ ընողներուն փոխարէն` ի´
ի´նք
մեռաւ խաչին վրայ, որպէսզի ազատագրէր զանոնք իրե´
իրե´նց իսկ
օրինազանցութեան պատճառով իրենց գլխուն եկած մահուան
անէծքէն:
դ) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք ստրուկի պաշտօն
ունէին, եւ որոնք չունէին Հռոմէական քաղաքացիութիւն.
քաղաքացիութիւն. մինչ
Քրիստոս, աշխարհ եկաւ ո´
ո´չ թէ սպաննելու մեղքի ստրկութեան
ստրկութեան
մէջ ապրող մարդիկը, այլ ընդհակառակը` ի´
ի´նք մեռնելու
մեռնելու անոնց
փոխարէն, որպէսզի ազատագրէր զանոնք մեղքի ստրկութենէն
եւ երկնաքաղաքացիութեան պարգեւը շնորհէր անոնց:
ե) Կը խաչուէին այն մարդիկը` որոնք
որոնք անհաւատարմութիւն
անհաւատարմութիւն
կը ցուցաբերէին իրենց երկրին հանդէպ. մինչ Քրիստոս,
աշխարհ եկաւ ո´
ո´չ թէ վերջ դնելու երկնքին ու իրենց երկնաւոր
ժառանգութեան հանդէպ անհաւատարիմ եղող մարդոց կեանկեանքին, այլ ընդհակառակը` ի´
ի´նք խաչուելու անոնց փոխարէն, եւ
զանոնք երկնքի հետեւորդները
հետեւորդները ու քաջ վկաները դարձնելու:
3) Ի՞նչ պէտք է ըսել անոնց մասին` որոնք երբ տեսնեն անձ
մը խաչը կը համբուրէ, կամ խաչին դիմաց կանգնած աղօթք կը
մատուցէ, զինք կը կոչեն` փայտապաշտ կամ երկաթապաշտ:
Խաչի թշնամիները միայն կրնան նման արտայայտութիւն
արտայայտութիւն
ունենալ: Խաչապաշտութիւնը`
Խաչապաշտութիւնը` փայտապաշտութիւն կամ երկաերկաթապաշտութիւն չէ:
Ոեւէ հաւատացեալ երբ խաչը կը համբուրէ` կը համբուրէ
որովհետեւ անոր մէջ Խաչեալին ներկայութիւնն է եւ Խաչեալին
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խորհուրդն է որ կը տեսնէ: Ուստի,
Ուստի, կարելի չէ
չէ խաչն ու Խաչեալը
բաժնել իրարմէ, որովհետեւ Խաչեալը նոր իմաստ
իմաստ տուաւ
խաչին: Եւ որովհետեւ կարելի չէ, բնականօրէն խաչը անարանարգողը` Խաչեալը անարգած կ'ըլլայ, ճիշդ ինչպէս ծառին պտուղը
անարգողը` ծառը անարգած կ'ըլլայ, կամ իր մօրը նկարը
անարգողը` իր մայրը անարգած կ'ըլլայ, կամ եկեղեցւոյ մը
քարերը անարգողը` այդ եկեղեցւոյ գլուխը`
գլուխը` Քրիստոսը
անարգած կ'ըլլայ, ինչպէս նաեւ այդ եկեղեցին յաճախողները:
Անոնք որոնք խաչասէրները, խաչապաշտները կամ խաչը
պատուողները փայտապաշտ կը կոչեն, կը մոռնան որ անոնք
խաչին նիւթը չէ որ կը պաշտեն ու կը պատուեն, այլ` խաչին
հիւթը. իսկ խաչին հիւթը` Խաչեալը ինքն է:
է:
Եթէ երբեք դուն խաչը չպատուողներէն ու չհամբուրողնեչհամբուրողներէն ես, կարծելով որ ատիկա փայտապաշտութիւն
փայտապաշտութիւն է, հարց կու
տամ քեզի.քեզի.- Եթէ մօրդ նկարը պատուէիր կամ համբուրէիր`
պիտի ուզէի՞ր
ուզէի՞ր որ ես քեզ թղթապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր
կամ համբուրէիր բարեկամդ` պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզ
մարդապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր կամ համբուրէիր կնոջդ`
պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզ կնապաշտ կոչէի: Եթէ պատուէիր կամ
համբուրէիր հայրենիքիդ հողը` պիտի ուզէի՞ր որ ես քեզ
հողապաշտ կոչէի:
Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ մեր փրկութիւնը
անո´
անո´վ իրագործուեցաւ. կարելի չէ ընդունիլ
ընդունիլ փրկութիւնը եւ
անտեսել փրկութեան նշանը` խաչը: Մեղքերու քաւութիւնը
խաչո´
խաչո´վ իրագործուեցաւ. կարելի չէ ընդգրկել այդ քաւութիւնը
եւ մերժել մեր քաւութեան նշանը` խաչը:
Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ «Խաչին մասին քաքարոզութիւնը…
րոզութիւնը… Աստուծոյ զօ
զօրութիւնն է»
է» (Ա
(Ա.Կորնթացիս
Կորնթացիս 1.18):
Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ խաչին քարոզութեամբ
քարոզութեամբ
է որ Աստուած կը փրկէ հաւատացողները (Ա.Կորնթացիս
Կորնթացիս 1.21):
խաչը…
Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ «Աստուծոյ խաչը…
աւելի զօրեղ է քան մարդկային ամէն զօրութիւն»
զօրութիւն» (Ա
(Ա.Կորնթացիս
1.25):
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Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ
որովհետեւ խաչին միջոցաւ է որ
աշխարհը կը մեռնի
մեռնի մեզի համար, եւ մենք`
մենք` աշխարհին համար
(Գաղատացիս 6.14):
Պէտք է պատուել խաչը, որովհետեւ Քրիստոս անով
հրաշքներ գործած է ու կը գործէ: Իսկ եթէ անոր միջոցաւ
հրաշքներ կը գործուին, կը նշանակէ թէ անիկա զօրութենէ
զուրկ լոկ փայտի կտոր մը չէ: Եթէ խաչափայտը լոկ փայտի
կտոր մը ըլլար` անոր միջոցաւ հրաշքներ պէտք չէր գործուէին
եւ պէտք չէ գործուի:
Գործք Առաքելոցի գիրքին 19.1119.11-12 համարներուն մէջ կը
կարդանք, թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալի քրտինքոտ թաշկիթաշկինակին եւ գործի հագուստին միջոցաւ հիւանդներ կը
կը բժշկուէին
եւ չար ոգիներ մարդոցմէ դուրս կ'ելլէին: Արդ, եթէ երբեք
առաքեալին քրտինքոտ թաշկինակին եւ գործի հագուստին
միջոցաւ հրաշքներ կը գործուէին` ինչո՞ւ համար չենք
հաւատար որ Քրիստոսի խաչին միջոցաւ
միջոցաւ ալ կրնան հրաշքներ
գործուիլ:
Պօղոս առաքեալ պարծեցաւ խաչով.
խաչով. «Քա՛ւ լիցի որ մեր

Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամ»
պարծենամ»

(Գաղատացիս 6.14): Եթէ խաչով պարծենալը սխալ բան չէ,
չէ,
ինչո՞ւ համար զայն համբուրելը կամ անոր դիմաց կանգնելով
աղօթելը սխալ պիտի ըլլայ:
ըլլայ:
Եթէ երբեք Յիսուսի հագուստի քղանցքին միջոցաւ
հրաշքներ գործուեցան
գործուեցան (Մատթէոս 9.209.20-21), ինչո՞ւ համար անոր
անոր
խաչին միջոցաւ պիտի չգործուին:
Եթէ երբեք Մովսէս մարգարէին գաւազանին միջոցաւ
բազմաթիւ ու բազմատեսակ հրաշքներ գործուեցան(
գործուեցան(Ելից 9.239.2324: 10.1210.12-15: 14.16, 21, 17.6, եւայ
եւայլն)
այլն),
լն), որքա՜ն աւելի մեր Տիրոջ
խաչափայտին միջոցաւ
միջոցաւ կրնան հրաշքներ գործուիլ:
Եթէ երբեք Եղիսէ մարգարէն աղի միջոցաւ «բժշկեց»
բժշկեց»
աղբիւրի մը ջուրերը (Դ.Թագաւորաց 2.192.19-22), միթէ Քրիստոս իր
խաչին միջոցաւ շատ աւելին պիտի չընէ՞:
Եթէ երբեք Եղիա մարգարէին վերարկուին զարնուելովը
Յորդանանի ջուրերուն` այդ ջուրերուն մէջ ցամաք
ցամաք ճամբայ
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բացուեցաւ (Դ.Թագաւորաց 2.8,14), միթէ խաչին զարնուելովը
մեր դիմաց հաւաքուած ու ցցուած մեղքի ջուրերուն` անոնք
պիտի չցրուի՞ն:
Եթէ երբեք Եղիսէ մարգարէն թունաւորուած կաթսայի մը
մէջ ալիւր դնելով կրցաւ անոր մէջի կերակուրը անվնաս
դարձնել (Դ.Թագաւորաց 4.39
4.3939-41), որքա՜ն աւելի Տէրը ինք, իր
խաչին միջոցաւ կրնայ մեղքի թոյնը հեռացնել մեզմէ:
Պօղոս առաքեալ կը խօսի «սրբութիւնները ոտնակոխող»
ոտնակոխող»
մարդոց մասին եւ զանոնք կը կոչէ «երեւութապէս աստուածաաստուածապաշտ»
պաշտ» (Բ.Տիմոթէոս 3.5): Սրբութիւնները ոտնակոխողները
անոնք են` որոնք չեն պատուեր
պատուեր սուրբ մասունքները, որոնց
գլխաւորը խաչն է:
4) Հին Կտակարանին մէջ ակնարկութիւն կա՞յ որ Քրիստոս
Քրիստոս
խաչ բարձրանալով կամ փայտի վրայ գամուելով պիտի մեռնէր2:
Նախքան հարցումին պատասխանելը, եկէք նայինք թէ
արդեօք Աստուածաշունչին մէջ փայտէ կախուելով կամ ընդընդհանրապէս
հանրապէս կախուելով մեռնողներու օրինակներ ունի՞նք:
Օրինակները բազմաթիւ են.են.Յովսէփ բանտին մէջ եղած ատեն, երազ տեսած էր թէ
փարաւոնին հացագործը բանտէն պիտի հանուէր եւ ծառէ մը
պիտի կախուէր եւ այդպէս ալ եղաւ (Ծննդոց 40.19, 22): Համանը
կախուելով մեռաւ (Եսթեր 7.10),
7.10), Համանին տասը զաւակներն ալ
կախուելով մեռան (Եսթեր 9.13, 25): Գայիի թագաւորը փայտի
վրայ կախուելով մեռաւ (Յեսու 8.29): Բազմաթիւ Իսրայէլացի
իշխաններ կախուելով մեռան (Թուոց 25.2, Ողբ 5.12): Յեսու հինգ
թագաւորներ հինգ ծառերէ կախեց (Յեսու 10.26): Յեբուսթէն
սպաննողները
սպաննողները եւս կախուեցան (Բ.Թագաւորաց 4.12): Սաւուղի
սերունդէն եօթը հոգիներ կախուեցան (Բ.Թագաւորաց 21.6, 9):
Այս հարցումին պատասխանը ամբողջութեամբ քաղած ենք «Գիտնանք
պատասխանները որոշ հարցումներու» անունը կրող մեր գիրքէն: Հարցում`
թիւ 14:
2
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Ասուերոս թագաւորին երկու ներքինիները՝ Բիգթան եւ Թարէս,
որոնք կը ծրագրէին թագաւորը սպաննել, «երկուքն ալ ծառէ մը
կախուեցան»
կախուեցան» (Եսթեր
(Եսթեր 2.212.21-23): Եզրասի գիրքին
գիրքին մէջ կը կարդանք
որ Պարսիկներու Դարեհ Ա. թագաւորը հրաման կ’
կ’արձակէ
փայտէ կախել այն մարդը,
մարդը, որ արգելք կը կենայ տաճարի
վերաշինութեան (Եզրաս 6.11):
Հիմա պատասխանենք հարցումին: Նախ ըսեմ, որ Հին
Կտակարանին
Կտակարանին մէջ բացայայտօրէն գրուած չէ որ Յիսուս փայտէ
կախուելով, այլ
այլ խօսքով՝ խաչելութեամբ պիտի մեռնէր,
մեռնէր, բայց հոն
կան այնպիսի արտայայտութիւններ եւ խօսքեր, որոնք ցոյց կու
տան, որ մեր Տէրը փայտէ կախուելով, այսինքն` խաչելութեամբ
պիտի մեռնէր: Թուենք զանոնք.զանոնք.1) Թուոց գիրքին մէջ կը կարդանք որ երբ Իսրայէլի
ժողովուրդը սկսաւ տրտնջալ
տրտնջալ Աստուծոյ դէմ կերակուրի ու
խմելիքի համար, Աստուած «ժողովուրդին վրայ կիզող օձեր

ղրկեց, որոնք խածին ժողովուրդը, այնպէս որ Իսրայէլէն շատ
ժողովուրդ մեռաւ»:
մեռաւ»: Ժողովուրդը աղաչեց Մովսէսի որ աղօթէ

իրեն համար եւ Մովսէս աղօթեց: Աստուած Մովսէսին
հրահանգեց պղինձէ կիզող
կիզող օձ մը շինել եւ զանիկա ձողի մը
վրայ կախել, որպէսզի ով որ օձէն խածուէր, անոր նայէր եւ
բժշկուէր:
բժշկուէր: Անմիջապէս «Մովսէս պղինձէ օձ մը շինեց եւ զանիկա

ձողի մը վրայ դրաւ: Երբ օձ մը մարդ մը խածնէր եւ մարդը
պղինձէ օձին նայէր, անմիջապէս կ’
կ’առողջանար»
առողջանար» (Թուոց 21.421.4-9):

Պղինձէ
Պղինձէ օձին բարձրացուիլը ձողի մը վրայ անառարկեանառարկելիօրէն եւ անհերքելիօրէն Քրիստոսի խաչելութեան կամ խաչ
բարձրացումին նախապատկերացումն էր: Քրիստոս ի´
ի´նքն ալ
պղինձէ օձին բարձրացուիլը ձողի մը վրայ,
վրայ, նկատեց
նախապատկերացումը իր խաչ բարձրացումին, որովհետեւ
ըսաւ. «Ինչպէս Մովսէս պղինձէ օձը բարձրացուց անապատին
անապատին

մէջ, նոյնպէս ալ Մարդու Որդին պէտք է բարձրանայ, որպէսզի
անոր հաւատացողը յաւիտենական կեանք ունենայ»
ունենայ» (Յովհան
(ՅովհանՅովհան-

նէս 3.143.14-15): Օգոստինոս, Յովհան Ոսկեբերան եւ ուրիշներ,
Մովսէսի կողմէ ձողի մը վրայ պղինձէ օձին բարձրացումը
բարձրացումը կը
նկատեն նախապատկերացում Քրիստոսի խաչ բարձրացումին:
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2) Աստուած Մովսէսին կ’
կ’ըսէ. «Երբ մարդ մը մահու արար-

ժանի մեղք մը գործէ, զանիկա մեռցնելու համար ծառէ մը կախէ,
անոր մարմինը գիշերը ծառին վրայ պէտք չէ մնայ, այլ նոյն օրը
անպատճառ պէտք է թաղուի, որովհետեւ կախուածը Աստուծոյ
անիծածն է»
է» (Բ.Օրինաց
(Բ.Օրինաց 21.2221.22-23): Որքան ալ թուի որ այս
խօսքին եւ Քրիստոսի խաչելութեան միջեւ կապ չկայ, բայց
խորքին մէջ շատ սե´
սե´րտ կապ կայ. եթէ Պօղոս առաքեալ կապ կը
գտնէ այս խօսքին եւ Քրիստոսի խաչելութեան միջեւ, մենք
ի՞նչպէս կրնանք կապ չգտնել: Առաքեալը
Առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Քրիստոս

Օրէնքի այդ անէծքէն մեզ ազատեց, ինք մեր տեղը անէծքի
առարկայ դառնալով, որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.է.Անիծեալ է ան՝ որ փայտէ կը կախուի»
կախուի» (Գաղատա
(Գաղատացիս
Գաղատացիս 3.13):

Աստուածային հրահանգին մէջ երեք բաներ ուշագրաւ
ուշագրաւ են.են.ա) Ծառէ մը կախուողը պէտք է մահուան արժանի բան մը
ըրած ըլլայ: Քրիստոս բնականօրէն մահուան արժանի բան մը
ըրած չէր, բայց մե´
մե´նք է որ մահուան արժանի բան ըրած էինք.
ի՞նչ ըրած էինք. մեղք գործած էինք: Եւ քանի որ «մեղքին
վարձատրութիւնը մահ է»
է» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 6.23: Եզեկիէլ 18.20),
ուրեմն Քրիստոս պէ´
պէ´տք էր մեռնէր, եւ մեռնէր փայտէ կախկախուելով:
բ) «Անոր մարմինը գիշերը ծառին վրայ պէտք չէ մնայ, այլ
նոյն օրը անպատճառ պէտք է թաղուի»:
թաղուի»: Աստուածային հրահրահանգ էր որ մահուան դատապարտուած եւ փայտէ կախուած
մարդը նոյն օրն իսկ փայտէն վար իջեցուէր եւ թաղուէր: Յիսուս
ինքն ալ նոյն օրը վար իջեցուեցաւ խաչէն (Մարկոս 15.4215.42-43):
գ) Քրիստոս չէր կրնար մեզ Օրէնքի անէծքէն ազատել
առանց փայտէ կախուելու, այլ խօսքով՝ առանց խաչուելու,
որովհետեւ փայտէ կախուածը ի´
է»:
ի´նք «Աստուծոյ անիծածն է»:
Քրիստոս մեզ Օրէնքի անէծքէն ազատելու համար պէտք էր
էր
ի´նք անէծքի առարկայ դառնար, իսկ անէծքի առարկայ դառնադառնալու համար պէտք էր փայտէ կախուէր: Այս իրողութենէն մեկնեմեկնեփայ-լով, ամենայն վստահութեամբ կրնանք ըսել որ Քրիստոսի փայ
տէ կախուելուն մասին վկայութիւն մըն է Բ.Օրինաց 21.2221.22-23ը:
23ը:
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3) Մեսիական գլուխ մըն է Սաղմոսի 6969-րդ գլուխը իր մեծ
բաժինով: Դաւիթ մարգարէն կ’
քացախ
կ’ըսէ. «Ծարաւցած ատենս՝ քացախ
խմցուցին ինծի»
ինծի» (Սաղմոս
(Սաղմոս 69.21): Դաւիթին նման բան չէ եղած,
բայց մեր Տիրոջ ու Փրկիչին եղաւ (Ղուկաս 23.36: Մատթէոս
27.48): Այս համարը զօրաւոր փաստ մըն է որ Յիսուս փայտէ
կախուելով եւ խաչուելով
խաչուելով պիտի մեռնէր, որովհետեւ
որովհետեւ քացախը
միայն փայտէ կախուողներուն կը տրուէր եւ ո´
ո´չ թէ այլ ձեւով
մահուան դատապարտուողներուն:
4) «Տիրոջը բազուկը որո՞ւն յայտնուեցաւ»
յայտնուեցաւ» (Եսայի
(Եսայի 53.1):
Հայրերէն ոմանք այս բառերուն մէջ Քրիստոսի խաչելութեան
ակնարկութիւն գտած են: «Տիրոջը բազուկը
բազուկը յայտնուեցաւ»
յայտնուեցաւ» ըսելը՝
համազօր է ըսելու. «Տիրոջը բազուկները (խաչին վրայ) տարածտարածուեցան, հանդէս եկան»:
եկան»: Կիւրեղ Երուսաղէմացի Հայրապետը
խօսելով Եսայի 53.153.1-ին մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Սքանչելի բան է որ

երկնաւորներ եւ երկրաւորներ տեսնեն Տիրոջ բազուկները
խաչին վրայ տարածուած՝
տարածուած՝ գրկելու համար ժողովուրդները»:
ժողովուրդները»:

5) 2222-րդ Սաղմոսը ամբողջութեամբ Մեսիական գլուխ մըն
է: Այս պարագայիս մեզ հետաքրքրողը 1616-րդ համարն է որ
կ’ըսէ. «Ձեռքերս ու ոտքերս ծակեցին»:
ծակեցին»: Թէեւ Դաւիթ մարգարէին
մարգարէին
բառերն են ասոնք, բայց գիտենք որ Դաւիթի անձին չեն
վերաբերիր: Դաւիթին ձեռքերն ու ոտքերը չծակեցին եւ ո´
ո´չ ալ
անոր պատմուճանին վրայ վիճակ ձգեցին (համար 18), բայց
Քրիստոսի ձեռքերն ու ոտքերը ծակեցին եւ իր «հագուստները
հագուստները
բաժնելու համար վիճակ ձգեցին»
ձգեցին» (Գործք
(Գործք 2.23: Մատթէոս 27.35:
Մարկոս 15.24: Ղուկաս 23.33: Յովհաննէս 19.18):
«Ձեռքերս ու ոտքերս ծակեցին»:
ծակեցին»: Հին Կտակարանին
Կտակարանին մէջ
արձանագրուած այս մարգարէութիւնը անառարկելիօրէն եւ
շատ յստակօրէն կը պարզեն որ սկիզբէն ճշդուած էր որ
Քրիստոս խաչելութեամբ պիտի մեռնէր: Եթէ կանխորոշուած
ըլլար որ այլ ձեւով մեռնէր՝ իր ձեռքերն ու ոտքերը ինչո՞ւ պիտի
ծակուէին:
6) Յիշեցէք Յակոբ նահապետին տեսած երազը: Ան կը
տեսնէ «սանդուխ մը երկրի վրայ դրուած էր, որուն գլուխը

երկինք կը հասնէր եւ ահա Աստուծոյ հրեշտակները անկէ
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կ’ելլէին ու կ’
կ’իջնէին»
իջնէին» (Ծննդոց
(Ծննդոց 28.12): Եկեղեցւոյ հայրերէն
շատեր, ինչպէս նաեւ Զարեհ Արք. Ազնաւորեան,
Ազնաւորեան, տեսիլքով
Յակոբին յայտնուած այս սանդուխը նկատած են նախապատնախապատկերացումը Քրիստոսի խաչին: Սանդուխին ուղղահայեաց
երեւիլը` Քրիստոսի խաչելութիւնը կը նախապատկերացնէ,
որովհետեւ բոլոր խաչերն ալ ուղղահայեաց կ'ըլլային:
Սանդուխին մէկ ծայրը երկրի վրայ իսկ միւս ծայրը երկինք
երկինք
հասած կը ներկայացուի, ցոյց տալու համար, որ հետագային՝
խաչով էր որ իրարու պիտի կապուէին երկինք եւ երկիր, այլ
խօսքով՝ Աստուած եւ մարդ: Սանդուխին վրայէն հրեշտակնեհրեշտակներուն ելեւէջը կը պարզէ Աստուած եւ մարդ այն յարաբերութիւնը,
յարաբերութիւնը,
այն մօտիկութիւնն ու գործակցութիւնը
գործակցութիւնը որ խաչով պիտի
իրականանար:
7) «Ձեզ երկնցած բազուկով պիտի փրկեմ»
փրկեմ» (Ելից
(Ելից 6.6):
Ասիկա Աստուծոյ խօսքն ու խոստումն էր ուղղուած Մովսէսին,
Մովսէսին,
Եբրայեցիները Եգիպտոսի գերութենէն ազատագրելէ անմիջաանմիջապէս առաջ: Կարգ մը հեղինակներ գեղեցիկ պատկերացումով
պատկերացումով
մը, «Ձեզ երկնցած բազուկով
բազուկով պիտի փրկեմ»
փրկեմ» խօսքը ակնարկու
ակնարկուկութիւն կը նկատեն Քրիստոսի խաչելութեան՝ ըսելով. «Քրիստոս

ի´նքն էր որ իր բազուկները խաչին վրայ երկնցնելով ու տարատարածելով մարդիկը պիտի ազատագրէր իսկական Եգիպտոսի, այլ
խօսքով՝ մեղքի ստրկութենէն»:
ստրկութենէն»:

8) Հին Կտակարանին
Կտակարանին մէջ յիշուած զատկական
զատկական գառնուկը եւ
կենդանական այլ զոհերը նախապատկերացումն էին իսկական
զատկական Գառնուկին որ Քրիստոս ի´
ի´նք պիտի ըլլար
(Եբրայեցիս 10.9): Աստուածային հրահանգ էր որ զատկական
գառնուկը ուտուէր առանց անոր ոեւէ մէկ ոսկորը կոտրելու
(Ելից 12.46: Թուոց 9.12: Սաղմոս 34.20):
34.20): Ահա թէ ինչու Յիսուսի
ոեւէ մէկ ոսկորը չկոտրեցին: Յովհաննէսի
Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը
կարդանք. «Բայց երբ Յիսուսի եկան, տեսան որ անիկա արդէն

իսկ մեռած էր, ուստի չկոտրեցին
չկոտրեցին անոր սրունքները: Ասիկա
պատահեցաւ՝ որպէսզի իրականանայ Սուրբ Գիրքերուն մէջ
ըսուածը.ըսուածը.- “Անոր ոեւէ մէկ ոսկորը պիտի չփշրուի”
չփշրուի”» (Յովհաննէս
19.33, 36):
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Եթէ զատկական գառնուկին ոեւէ մէկ ոսկորը պէտք չէր
կոտրուէր եւ եթէ զատկական գառնուկը նախապատկերա
նախապատկերացումն
րացումն
էր ՔրիստոսՔրիստոս-գառնուկին, ապա ուրեմն, ամենայն վստահուվստահութեամբ կարելի է ըսել որ Ելից 12.4612.46-ին եւ Թուոց 9.129.12-ին մէջ
արձանագրուած ոսկորները չկոտրելու հրահանգը,
հրահանգը, Քրիստոսի
խաչելութեան ակնարկութիւն են, որովհետեւ փայտէ կախուողկախուողներո´
ներո´ւն սրունքները միայն կը կոտրէին անցեալին: Այլ տեսակի
մահապատիժներու ենթարկուողներուն
ենթարկուողներուն ոսկորները կոտրելու
սովորութիւն չկար:
Աւելի պարզ բացատրութեամբ,
բացատրութեամբ, եթէ միայն փայտէ կախկախուողներուն սրունքները կը կոտրէին եւ եթէ Քրիստոսի
ոսկորները չկոտրելու հրահանգ կը տրուի, յստակ է ուրեմն որ
կախ-սկիզբէն ճշդուած ու որոշուած էր որ մեր Տէրը փայտէ կախ
ուելով պիտի մեռնէր:
5) Ոմանք չեն խաչակնքեր եւ միաժամանակ կը պայքարին
պայքարին
խաչակնքողներուն դէմ, առարկելով որ խաչակնքելը Սուրբ
Գրային չէ: Ի՞նչ կրնանք ըսել այս մասին:
Ճիշդ է. որոշ հոսանքներ շատ բուռն պայքար կը տանին
խաչակնքելու գաղափարին դէմ եւ իրենց երեսները խաչակը
խաչակընքողներուն դէմ. այնքան
այնքան բուռն` որ կարծէք իրենց երեսները
խաչակնքողները
խաչակնքողները հերետիկոսներ
հերետիկոսներ կամ աղանդաւորներ ըլլային
Եւ սակայն, կը զգուշացնեմ այն մարդիկը որոնք կը պայպայքարին խաչակնքողներուն դէմ, որովհետեւ խաչակնքողներուն
խաչակնքողներուն
դէմ ուղղուած պայքարն ու քննադատութիւնը` կրնայ ուղղուած
ըլլալ նոյնինքն խաչին դէմ: Իր երեսը խաչակնքող մարդուն
թշնամութիւն ընողները` գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար
անգիտակցաբար
խաչի´
խաչի´ն է որ թշնամութիւն ըրած կ'ըլլան, եւ իրենց համար
ըսուած կը համարուի առաքեալին խօսքը. «Մեր մէջ կան

շատեր` որոնց կեանքը թշնամանք է Քրիստոսի խաչին»
խաչին»
Այո´, խաչակնքելու իրականութեան
իրականութեան դէմ
(Փիլիպպեցիս 3.18): Այո´,
եղողի´
խաչին»:
ղողի´ն ալ «կեանքը թշնամանք է Քրիստոսի խաչին»:
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Խաչակնքելու գործողութիւնը մերժողները կ'առարկեն թէ
Նոր Կտակարանին մէջ չէ գրուած թէ պէտք է խաչակնքել:
Այդպէս մտածողներուն կը յիշեցնեմ, թէ Նոր Կտակարանին մէջ
նաեւ չէ գրուած թէ պէտք չէ խաչակնքել:
Խաչակնքելու սովորութիւնը
սովորութիւնը իր սկիզբը առած պէտք է ըլլայ
նոյնինքն առաքեալներուն ժամանակէն: 22-րդ դարու հեղինակ`
Տերտուղիանոս կը վկայէ, թէ ուր
ուր որ երթար` կը տեսնէր որ
մարդիկ իրենց երեսները կը խաչակնքէին:
4-րդ դարուն, Յուլիանո
Յուլիանոս
նոս Ուրացող կայսրը, իր կայսրուկայսրութեան բոլոր սահմաններուն մէջ կը հալածէր քրիստոնեաները եւ
կը կործանէր խաչի նշանները:
նշանները: Պատմութիւնը կ'ըսէ, թէ
Յուլիանոս կը խորհէր թէ ինք չար ոգիով մը բնակուած էր:
Ականատես վկաներ կը պատմեն,
պատմեն, թէ ամէն անգամ երբ ՅուլիաՅուլիանոս տառապանքի ենթարկուէր չար ոգիներուն կողմէ` կը
խաչակնքէր, չար ոգիները կը
կը հեռանային իրմէ եւ ինք անմիջաանմիջապէս կը հանգստանար:
Եթէ երբեք Պօղոս առաքեալ կը պարծենար խաչով (Գաղա(Գաղատացիս 6.14)` մենք ինչո՞ւ արդար պարծանքով չխաչակնքենք
մեր երեսները:
Եթէ երբեք խաչը Աստուծոյ զօ
զօրութիւնն է,
է, ինչպէս կ’ըսէ
Պօղոս առաքեալ (Ա.Կորնթացիս 1.18)` մենք ինչո՞ւ
ինչո՞ւ համար
Աստուծոյ զօրութիւնը խորհրդանշող խաչին նշանով չպաշտչպաշտպանենք ու չզօրացնենք մեր անձերը: Եթէ խաչը Աստուծոյ
զօրութիւնն է,
է, կը նշանակէ թէ նաեւ մեր զօրութի´
զօրութի´ւնն է, մեր
զէ´
զէ´նքն է, իսկ եթէ մեր զօրութիւնն ու զէնքն է` մենք ինչո՞ւ
համար քաշուինք մեր զօրութեան ու զէնքին նշանը արտայայարտայայտելու արտաքին նշանով մը:
Եթէ երբեք հին մարդը մեր մէջ խաչակից եղաւ Քրիստոսի
(Հռոմայեցիս 6.6: Գաղատացիս 2.20)` մենք ինչո՞ւ համար պիտի
քաշուինք հին մարդը մեր մէջ մեռցնող խաչին նշանը ցուցնել
մեր երեսներուն վրայ:
վրայ:
Եթէ երբեք Աստուծոյ խաչը
խաչը աւելի զօրեղ է քան մարդկային
ամէն զօրութիւն (Ա
(Ա.Կորնթացիս 1.25)` մենք ինչո՞ւ պէտք է
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քաշուինք խաչին զօրեղ նշանը մեր վրայ երեւցնելու
երեւցնելու`
ու` մեր
երեսներուն խաչակնքումով:
Եթէ երբեք խաչին միջոցաւ աշխարհը մեռած էր Պօղոս
առաքեալին համար (Գաղատացիս 6.14)` մենք ինչո՞ւ աշխար
աշխարհասիրութիւնը մեր մէջ մեռցնող խաչին նշանովը չկնքենք մեր
անձերը:
Եթէ երբեք Յիսուս պատուիրեց մեր խաչը առնել եւ իրեն
հետեւիլ (Մարկոս 10.21)` մենք ինչո՞ւ պիտի չխաչակնքենք`
ուրախութեամբ մեր խաչը կրելու եւ իրեն հետեւելու իբրեւ
արտայայտութիւն: Արդարեւ, խաչակնքելով`
խաչակնքելով` Քրիստոսի մեր
հետեւորդութիւնն է որ ցոյց տուած կ'ըլլանք:
Եթէ երբեք երկինքի մէջ խաչի նշանը պիտի երեւի
Քրիստոսի երկրորդ գալստեան ժամանակ (Մատթէոս
(Մատթէոս 24.30)`
ի՞նչն է անպատեհութիւնը որ երեւի նաեւ մեր անձերուն վրայ:
վրայ:
Եթէ երկինքը պիտի խաչակնքէ իր երեսը Տիրոջ յայտնութեան
յայտնութեան
օրը,
օրը, ինչո՞ւ համար երկինքը ժառանգել ուզողներս եւ Տիրոջ
յայտնութեան սպասողներս պիտի չխաչակնքենք մեր երեսները:
երեսները:
Եթէ Պօղոս առաքեալ իր կեանքին նպատակը դարձուցած
էր խաչ ելած Քրիստո´
Քրիստո´սը միայն ճանչնալ (Ա
(Ա.Կորնթացիս 2.2)`
մենք ինչո՞ւ համար պիտի չուզենք խաչին նշանը
նշանը կատարելով`
կատարելով`
ճանչցուիլ իբրեւ քրիստոնեայ ու ճանչցնել Քրիստոսը:
Քրիստոսը:
Եթէ երբեք «անոնք որոնք Քրիստոսի կը պատկանին`
պատկանին` իրենց

մարդկային կիրքերն ու ցանկութիւնները խաչին վրայ
մահացուցին»
մահացուցին» (Գաղատացիս
(Գաղատացիս 5.24)` մենք ինչո՞ւ պիտի

չխաչակնքենք մեր երեսները,
երեսները, եթէ մենք եւս մեր մարդկային
մարդկային
կիրքերն ու ցանկութիւնները խաչին վրայ մահացուցած ենք:
ենք:
Եթէ երբեք Աստուած խաչին միջոցաւ մեզ հաշտեցուց իրեն
եւ իրարու հետ (Եփեսացիս
(Եփեսացիս 2.16: Կողոսացիս 1.20)`մենք
1.20)`մենք ինչո՞ւ
չուզենք մեր հաշտութեան նշանը եղող խաչանշանով կնքել մեր
անձերը:
անձերը:
Եթէ երբեք Քրիստոս «ինքզինքը
ինքզինքը խոնարհեցուց եւ Աստուծոյ

հնազանդեցաւ`
հնազանդեցաւ` յանձն առնելով մահը,
մահը, եւ այն ալ`
ալ` խաչի մահը»
մահը»

(Փիլիպպեցիս 2.8)` մենք ինչո՞ւ համար չխոնարհեցնենք մենք
զմեզ եւ յանձն չառնենք խաչակնքել մեր երեսները:
երեսները:
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Եթէ երբեք Քրիստոսի խաչը նախապատկերացնող
Մովսէսի կողմէ անապատին մէջ բարձրացուած
բարձրացուած պղինձէ օձը կը
բժշկէր իրեն նայող այն անձերը որոնք կը խայթուէին օձերու
կողմէ,
կողմէ, որքա՜ն աւելի մենք կրնանք բժշկուիլ եթէ երբեք
հաւատքով նայինք ո´չ թէ խաչը նախապատկերացնող պղինձէ
օձին,
օձին, այլ նոյնինքն խաչին,
խաչին, եւ զայն ընդունինք ու անոր նշանը
բացայայտենք մեր երեսներուն
երեսներուն վրայ:
վրայ:
Վերոյիշեալ բոլոր օրինակները ցոյց կու տան,
տան, թէ Նոր
Կտակարանը կը հիւսէ փառքը խաչին:
խաչին: Արդ,
Արդ, եթէ երբեք Նոր
Կտակարանը կը հիւսէ փառքը խաչին`
խաչին` մենք ինչո՞ւ անարանարգանքով վարուինք խաչին կամ խաչակնքողներուն հետ:
հետ:
Չորս ամփոփ նշումներ.
նշումներ.1) Կան մարդիկ որոնք կ’ըսեն թէ խաչակնքելը արտաքարտաքնապէս երեւելի նշան մըն է, որմէ պէտք է զգուշանալ`
զգուշանալ` բացաբացայայտած չըլլալու համար ուրիշներուն թէ մենք քրիստոնեայ ենք,
ենք,
եւ կ’ըսեն նաեւ`
նաեւ` թէ կարեւոր չէ որ ուրիշները գիտնան թէ մենք
քրիստոնեայ
ենք:
Այսպէս
ըսողները
կրնան
այն
ենք:
տպաւորութիւնը տալ ոմանց,
ոմանց, թէ իրենք ներքնապէս կ’ապրին
քրիստոնէութիւնը եւ թէ բոլորովին հեռու են արտաքնապէս
երեւելի երեւոյթներէն,
երեւոյթներէն, նշաններէն ու ձեւերէն:
ձեւերէն: Եւ սակայն,
սակայն,
ճշմարտութիւնը բոլորովին ուրիշ բան է: Այսպէս ըսողները`
ըսողները` ո´չ
թէ իրենք զիրենք կ’ուզեն հեռու պահել արտաքնապէս երեւելի
երեւոյթներէն
երեւոյթներէն,
ներէն, նշաններէն ու ձեւերէն,
ձեւերէն, այլ պարզապէս կը
վախնան որ կրնան քրիստոնեայ ըլլալնուն համար հալածուիլ,
հալածուիլ,
ծաղրուիլ,
ծաղրուիլ, մերժուիլ,
մերժուիլ, գործ կամ բարեկամ կորսնցնել.
կորսնցնել. այո´,
այո´,
շատե՜ր չեն խաչակնքեր «պարզապէս որպէսզի Քրիստոսի
խաչին համար չհալածուին»
չհալածուին» (Գաղատացիս
(Գաղատացիս 6.12):
2) Ոմանք ալ կ’ըսեն,
ըսեն, թէ խաչակնքելը կրնայ կեղծաւորի
տպաւորութիւն տալ ուրիշին.
ուրիշին. բայց ներող եղէք ըսելու.
ըսելու.- Ո՞վ
ըսաւ որ իր երեսը չխաչակնքողը իր կարգին կրնայ կեղծաւոր
մէկը չըլլալ:
չըլլալ: Բայց որքանո՞վ ճիշդ է խաչակնքելու եւ չխաչխաչակնքելու իրողութեանց վրայ հիմնուիլ ըսելու համար թէ ո´վ
անկեղծ է, եւ ո´վ` կեղծաւոր:
կեղծաւոր: Չէ՞ որ սիրտերը միայն Աստուած
ինք կը ճանչնայ:
ճանչնայ: Իսկ եթէ սիրտերը միայն Աստուած ինք կը
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ճանչնայ,
ճանչնայ, այդ պարագային,
պարագային, ինչո՞ւ համար չխաչակնքողները
սուր կերպով կը քննադատեն խաչակնքողները:
խաչակնքողները:
3) Յիսուս կ’ըսէ.
ըսէ. «Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը

հետեւի,
հետեւի, ես ալ զայն ինծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս
դիմաց,
դիմաց, որ երկինքի մէջ է» (Մատթէոս 10.32): Քրիստոսը մարդոց

առջեւ դաւանելու կերպերը շատ են. այդ կերպերէն մին է`
խաչակնքելը: Արդարեւ, երբ կը խաչակնքենք` դաւանած
կ’ըլլանք Քրիստոսը մարդոց առջեւ: Մէկը կրնայ չխաչակնքել
չխաչակնքել
ամօթի պատճառով. ուրիշ մը` վախի պատճառով. երրորդ մը`
չծաղրուելու համար: Ամօթի, վախի կամ ուրիշ ոեւէ պատճառով
չխաչակնքելը՝ զՔրիստոս ուրանալ կը նշանակէ: Իսկ ան որ
կ’ուրանայ Քրիստոսը մարդոց առջեւ՝ Քրիստոս ալ զինք պիտի
ուրանայ իր Հօրը դիմաց (Մատթէոս 10.33):
10.33):
4) Ամէն ազգ եւ ամէն անհատ զինք ուրիշներէն տարբերող
արտաքին երեւոյթներ կ’ունենայ:
ունենայ: Քրիստոնեայ մարդը ինք նաեւ
զինք ուրիշներէն տարբերող արտաքնապէս երեւելի նշաններ
ունի,
ունի, որոնցմէ մին է, օրինակ`
օրինակ` խաչակնքելը:
խաչակնքելը:
Եթէ հաւատացեալ մը ճաշասեղան պիտի նստի իրեն
անծանօթ անձերու
անձերու հետ`
հետ` ի՞նչպէս կրնայ գիտնալ թէ այդ անձերը
քրիստոնեայ են թէ ոչ,
ոչ, եթէ երբեք անոնք իրենց երեսները
չխաչակնքեն.
չխաչակնքեն. կամ անոնք ի՞նչպէս կրնան գիտնալ թէ ինք
քրիստոնեայ է թէ ոչ,
ոչ, եթէ իր երեսը չխաչակնքէ:
չխաչակնքէ:
Եթէ քանի մը իրարու անծանօթ անձեր միատեղ գտնուեգտնուեցան ու միասնաբար աղօթելու առիթը ունեցան`
ունեցան` ի՞նչպէս յայտնի
պիտի ըլլայ թէ ո´վ քրիստոնեայ է, եւ ո´վ` չէ:
չէ: Նման պարագայի,
պարագայի,
խաչակնքելը չէ՞ որ ցոյց պիտի տայ թէ մենք Քրիստոնեայ ենք:
ենք:
Տակաւին,
Տակաւին,
Ինչո՞ւ համար իսլամը չի քաշուիր մայթին վրայ իր գորգը
դնելու,
դնելու, ծնրադրելու եւ աղօթելու,
աղօթելու, իսկ իրենք զիրենք Քրիստոսի
հետեւորդ նկատող մարդիկ կը քաշուին իրենց երեսները
խաչակնքելու:
խաչակնքելու:
Ինչո՞ւ համար չխաչակնքենք երբ մարդկային փորձառուփորձառութիւնը եկած է ցոյց տալու մեզի, որ երբ խաչակնքենք՝ մեզի
երեւցող դեւերը սարսափահար կը փախչին:
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Ինչո՞ւ համար խաչին նշանը չտարածենք մեր մարմիննեմարմիններուն վրայ, երբ Քրիստոս ինք մեր փրկութեան համար սիրասիրայօժար կերպով տարածուեցաւ խաչին վրայ:
Ինչո՞ւ համար չխաչակնքենք երբ խաչը կնիքն է մեր
փրկութեան:
6) Որոշ հոսանքի անդամներ խաչը մեր վիզէն կախելը կամ
մեր տան պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն: Արդ, սխա՞լ
է:
Անոնք որոնք խաչը իրենց վիզէն կախելը կամ իրենց տան
պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն, առարկելով որ նման
պատուէր չէ տրուած Նոր Կտակարանին մէջ, հարց կու տամ
իրենց.իրենց.- Դուք ձեր հարազատներուն ու սիրելիներուն նկարները
ձեր տան պատերուն վրայ չէ՞ք կախեր: Եւ եթէ կը կախէք` սխա՞լ
ըրած կ'ըլլաք: Արդեօք ձեր մահացած մօրը պատկերը տան
պատին վրայ կախելու համար` պէտք է պատուէ՞ր առած ըլլաք
անկէ իր ողջութեան: Մայր մը իր զաւակին նկարը պատին վրայ
կախելու համար` յատուկ յանձնարարագի՞ր պէտք է ստացած
ըլլայ իր զաւակէն:
Եթէ ձեր
ձեր հարազատին նկարը ձեր տան պատին վրայ
կախելը սխալ չէ, ինչո՞ւ համար ձեր փրկութեան ու յաղթանակի
նշանը հանդիսացող խաչը ձեր տան պատին վրայ կամ ձեր
կուրծքէն կախելը սխալ պիտի ըլլայ: Կամ եթէ ձեր մահացած
մէկ սիրելիին նկարը ձեր տան պատին վրայ կը զետեղէք առանց
նման պատուէր
պատուէր մը ստացած ըլլալու անկէ, ինչո՞ւ համար չէք
ուզեր խաչ զետեղել ձեր տան պատին վրայ, առարկելով որ
նման պատուէր չէք ստացած Տիրոջմէ:
Ի՞նչ ըսենք այն ծնողներուն մասին, որոնք թոյլ չեն տար
առար-իրենց զաւակներուն որ խաչ կրեն իրենց կուրծքերուն, առար
կելով որ նման պատուէր
պատուէր չէ տրուած Նոր Կտակարանին մէջ, եւ
սակայն, նոյն այդ ծնողները թոյլ կու տան իրենց զաւակներուն,
որ Ամիրիկացի կամ Եւրոպացի անպէտ երգիչներու ու
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երգչուհիներու նկարներ դնեն իրենց հագուստներուն վրայ: Ի՜նչ
լրբութիւն: Ի՜նչ անպատկառ վերաբերմունք:
Ի՞նչ ըսենք այն երիտասարդներուն
երիտասարդներուն մասին, որոնք չեն
ուզեր խաչ կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենց տան կամ իրենց
սենեակին պատին վրայ, բայց երբեք չեն քաշուիր իրենց
սենեակներուն պատերը ծածկելու իրենց սիրած ֆութպոլիսթֆութպոլիսթներուն պատկերներով:
Ի՞նչ ըսենք այն երիտասարդներուն մասին, որոնք չեն ուուզեր խաչ կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենց սենեակին պատին
վրայ, բայց երբեք չեն տատամսիր իրենց սենեակներուն պատեպատենկարնե-րը ծածկելու իրենց սիրած աղջկան կամ աղջիկներուն նկարնե
րով:
Ի՞նչ ըսենք այն երիտասարդներուն մասին, որոնք կը
մերժեն խաչին կամ Խաչեալին նկարը դնել իրենց թիշըրդներուն
վրայ, բայց սիրով կ'ընդունին դնել դժոխաբոյր գանկերու եւ
դիւային այլ նշաններու պատկերներ:
Կը գտնուէի ընտանիքի մը մօտ: Տանտիկին
Տանտիկինը
ինը «բարեպաշտ»
բարեպաշտ»
կ'երեւէր այնքան ատեն երբ տան պատէն խաչ կախելու կամ
չկախելու մասին խօսք չկար: Ան բուռն կերպով կը մերժէր
պատէն
պատէն կամ մեր կուրծքերէն խաչ կախելու գաղափարը: Վիճիլ
չուզեցի: Հինգ վայրկեան ետք սկսաւ խօսիլ ինծի արկածով
մահացած իր զաւակին մասին. ցոյց տուաւ ինծի այն հագուստհագուստները զորս ան կը հագնէր ողջ եղած ատենը եւ զորս կատարեալ
խնամքով պահած էր: Իրեն ըսի. «Ինչո՞ւ համար մեռնող
մեռնող

զաւակիդ հագուստները այնքան խնամքով պահած ես, իսկ քեզի
համար մեռնող Փրկիչիդ խաչը չես ուզեր պահել տանդ մէջ»:
մէջ»:

Երբեմն կը հանդիպինք իրենք զիրենք խելացի կարծող,
բայց իրականութեան մէջ անմիտ եղող անձերու, որոնք մեզի
կ'ըսեն. «Եթէ մէկը զէնքով սպաննէ սիրելիներէդ մէկը, դուն

զէնքը առնելով վիզէդ կամ տանդ պատէն կը կախե՞ս, կամ այդ
զէնքը պաշտամունքի առարկայ կը դարձնե՞ս»:
դարձնե՞ս»: Տրուած օրինակը

տեղին չէ: Անշո´
Անշո´ւշտ որ զէնքը առնելով մեր վիզէն կամ տան
պատէն չենք կախեր. բայց
բայց կարեւոր է յիշել ու յիշեցնել, թէ
Քրիստոս խաչով չսպաննուեցաւ,
չսպաննուեցաւ, այլ՝ սպաննեց. սպաննեց
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մեղքն ու անոր ծնողը` Սատանան: Ուստի խաչը Քրիստոսի
յաղթութեան նշանն է եւ ո´
ո´չ թէ պարտութեան: Ինչո՞ւ համար
մեր կուրծքէն կամ մեր տան պատին վրայ կախուած չունենանք
մեր Փրկիչին յաղթութեան նշանը` խաչը, որ միաժամանակ
մե´
մե´ր յաղթութեան գրաւականն
գրաւականն է:
Ես հանդիպած եմ ծերուկ հայորդիներու որոնք պահած են
այն զէնքերը որոնցմով իրենք կամ իրենց նախկինները թուրքեր
սպաննած են, բայց երբեք չեմ հանդիպած անձերու որոնք
պահած ըլլան այն զէնքերը որոնցմով իրենց հարազատներէն
մին սպաննուած ըլլայ: Զէնքը կը պահուի երբ մեր
մեր յաղթութեան
նշանն է, երբ մեր թշնամիին պարտութեան նշանն է, երբ մեր
ազատութեան նշանն է: Եթէ երբեք
երբեք մենք կը պահենք եւ
ուրիշներն
ուրիշներն ալ կը քաջալերենք պահելու
պահելու Քրիստոսի խաչի
նշանը` կը պահենք ու կը քաջալերենք, որովհետեւ անիկա
Քրիստոսի ու մեր յաղթութեան նշանն է: Ո´
Ո´չ ոք
ոք կը պահէ բան
մը որ իր պարտութեան նշանն է. միւս կողմէ նաեւ, ո´
ո´չ ոք պիտի
ուզէր չպահել բան մը որ իր յաղթութեան նշանն է:
Տակաւին,
Եթէ պիտի տրամաբանենք, թէ պէտք չէ խաչ կրել քանի
Քրիստոս անոր վրայ մեռաւ, արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ
եթէ երբեք անձի մը գլխուն ծառ մը ինկաւ ու այդ անձը մեռաւ`
անոր պարագաները պէտք չէ այլեւս ծառերու մօտենան կամ
անոնց պտուղէն ճաշակեն:
Եթէ մէկը ջուրի մէջ խեղդուի` արդեօ՞ք կը նշանակէ որ
անոր պարագաները այլեւս ջուր պէտք չէ խմեն կամ գործածեն:
Եթէ մէկը կրակով այրի ու մեռնի` արդեօ՞ք կը նշանակէ որ
անոր հարազատները այլեւս կրակ պէտք չէ գործածեն:
Եթէ մէկը գետին իյնայ ու մեռնի` արդեօ՞ք կը նշանակէ որ
անոր պարագաները այլեւս գետին պէտք չէ նստին կամ գետնի
վրայ պէտք չէ բան մը դնեն:
Յիսուս կ'ըսէ թէ իր գալուստէն առաջ խաչի նշանը պիտի
երեւի երկնակամարին վրայ (Մատթէոս
(Մատթէոս 24.30): Արդ, եթէ խաչի
նշանը պիտի երեւի երկնակամարին վրայ, ինչո՞ւ համար պէտք
չէ նաեւ երեւի մեր տան պատերուն վրայ, մեր կուրծքերուն
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վրայ, մեր գործատեղիներուն մէջ, մեր ինքնաշարժն
ինքնաշարժներուն մէջ,
մէջ,
մեր դպրոցներուն մէջ, մեր եկեղեցիներուն մէջ ու անոնց
գմբէթներուն
գմբէթներուն վրայ:
Խաչին մնայուն ներկայութիւնը` մնայուն յիշեցում մըն է
մեզի, թէ Յիսուս ա´
ա´յնքան սիրեց մեզ` որ իր արիւնը թափեց մեր
մեղքերու ներման ու մեր փրկութեան համար: Աւելի լաւ չէ՞ որ
միշտ մեր դիմաց խաչի նշանը ունենանք, որպէսզի միշտ յիշենք
Խաչեալն ու անոր սէրը, քան
քան զինք մեզի յիշեցնող բան մը
չունենանք մեր դիմաց, եւ միայն ժամանակ առ ժամանակ զինք
յիշենք: Ճիշդ է որ միայն խաչի նշանը չէ որ Քրիստոսը կը
յիշեցնէ մեզի, բայց չենք կրնար ուրանալ, որ խաչի նշանը այն
հիմնական ճշմարտութիւնն է, որ ամենէն շատ կը յիշեցնէ մեզի
Քրիստոսն ու անոր անպատմելի սէրը մեզի հանդէպ:
7) Ինչո՞ւ համար Յիսուս պէտք էր խաչով մեռնէր. չէ՞ր
կրնար ուրիշ ձեւով մեռնիլ:
Յիսուսի խաչով մեռնիլը բազմաթիւ անգամներ եւ տարբերտարբերտարբեր ձեւերով նախապատկերացուած էր Հին Կտակարանին
Կտակարանին
մէջ, եւ այս մասին խօսեցանք 44-րդ հարցումին պատասխանած
ժամանակ:
Յիսուս եթէ ուզէր տարբեր ձեւով մեռնիլ` կրնար, բայց
ուզեց խաչով կամ խաչափայտին վրայ կախուելով մեռնիլ.մեռնիլ.ա) Որպէսզի ազատագրէր մեզ Օրէնքի անէծքէն, եւ այդ
անէծքին փոխարէն` օրհնութիւն շնորհէր մեզի: Այս մասին
Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Քրիստոս Օրէնքի
Օրէնքի այդ անէծքէն մեզ

ազատեց, ինք մեր տեղը անէծքի առարկայ դառնալով. որովհեորովհետեւ Օրէնքի Գիրքին մէջ գրուած է. «Անիծեալ
«Անիծեալ է ան՝ որ փայտէ կը
կախուի»:
կախուի»: Քրիստոս խաչին վրայ կախուեցաւ՝ որպէսզի բոլոր
ազգերը Աբրահամի խոստացուած օրհնութիւնը ունենան ՔրիսՔրիստոս Յիսուսով, եւ մենք
մենք անոր հաւատալով՝ խոստացուած Սուրբ
Հոգին ստանանք»
ստանանք» (Գաղատացիս
(Գաղատացիս 3.133.13-14):
բ) Խաչին վրայ կախուելով մեռնող անձը`
անձը` մահը կ’ըմպէր իր
ամբողջ դառնութեամբ,
դառնութեամբ, որովհետեւ արիւնաքամ ու շնչահեղձ
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կ’ըլլար:
ըլլար: Քրիստոս կամեցաւ խաչին վրայ արիւնաքամ ըլլալ`
ըլլալ`
որպէսզի նորոգէր մեր արիւնը,
արիւնը, եւ շնչահեղձ ըլլալ`
ըլլալ` որպէսզի նոր
շունչ պարգեւէր մեզի:
մեզի:
գ) Իր եղջիւրներէն մացառներուն մէջ կախուած խոյը`
խոյը`
Քրիստոսի խաչին վրայ կախուիլը կը նախապատկերացնէր
(Ծննդոց 22.13), ուստի հարկ էր որ Քրիստոս խաչին վրայ
կախուելով մեռնէր:
մեռնէր:
դ) Բոլոր մեկնիչները կ’ըսեն,
ըսեն, թէ Մովսէս մարգարէին կողմէ
անապատին մէջ պղինձէ օձին ձողի վրայ բարձրացումը կը
նախապատկերացնէր Քրիստոսի խաչ բարձրացումը (ՅովհանՅովհաննէս 3.143.14-15: Թուոց 21.421.4-9): Ուստի, անհրաժեշտ էր որ Քրիստոս
խաչ բարձրացուելով մեռնէր` որպէսզի անով իրականանար
Մովսէսին միջոցաւ նախապատկերացուածը
նախապատկերացուածը:
ածը:
ե) Աստուած Մովսէսին կ’
արկ’ըսէ. «Երբ մարդ մը մահու ար-

ժանի մեղք մը գործէ, զանիկա մեռցնելու համար ծառէ մը
կախէ...»
կախէ...» (Բ.Օրինաց
(Բ.Օրինաց 21.22): Համաձայն Աստուծոյ այս խօսքին,

մահացու մեղք գործող անձը պէտք էր ծառէ մը կախուէր ու
մեռնէր: Մարդիկ անհամար թիւով մահացու մեղքեր
մեղքեր գործած
էին. Յիսուս զանոնք ազատագրելու համար` անհրաժեշտ էր որ
փայտէ կախուելով մեռնէր:
զ) Շարականագիր հայրապետները կ'ըսեն, թէ այն ծառը
որմէ Ադամ ու Եւա կերան` մահաբեր պտուղ հասունցուցած էր,
ուստի անհրաժեշտ էր
էր որ խաչածառին կամ խաչափայտին վրայ
Յիսուս կենսաբեր
կենսաբեր պտուղի վերածուէր, որպէսզի կեանք
պարգեւէր` կեանքի կարօտ մարդկութեան:
է) 2222-րդ Սաղմոսը Մեսիական Սաղմոս մըն է: Անոր 1616-րդ
համար կ'ըսէ. «Ձեռքերս ու ոտքերս ծակեցին»:
ծակեցին»: Մահուան
դատապարտուած անձերուն մէջէն` միայն խաչափայտին վրայ
գամուող անձին ձեռքերն ու ոտքերը կը ծակէին: Մահուան այլ
կերպերու պարագային` մահապարտին ձեռքերն ու ոտքերը
ծակելու սովորութիւն չկար: Յիսուս անհրաժեշտաբար խաչէն
կախուելով պէտք էր մեռնէր` որպէսզի իրականանար իրեն
կապակցաբար ըսուած յիշեալ Սաղմոսը:
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ը) Յակոբ երազին մէջ կը տեսնէ «սանդուխ մը երկրի վրայ
վրայ
դրուած էր, որուն գլուխը երկինք կը հասնէր...»
հասնէր...» (Ծննդոց
(Ծննդոց 28.12):
Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան որ յիշեալ սանդուխը կը
նախապատկերացնէր Քրիստոսի խաչը: Յստակ է որ սանդուխը
ուղղահայեաց էր: Իսկ սանդուխին ուղղահայեաց երեւիլը`
Քրիստոսի ուղղահայեաց խաչուիլը կը նախապատկերացնէ:
նախապատկերացնէ: 1313րդ համարին մէջ կը կարդանք, թէ «Տէրը կայնեցաւ անոր վրայ»:
վրայ»:
Տիրոջ կայնիլը սանդուխին վրայ` Քրիստոսի կայնիլն է, այլ
խօսքով` խաչուիլն է խաչին վրայ: Որպէսզի Յակոբ նահանահապետին այս տեսիլքը իր լրումը գտնէր` բնականօրէն Յիսուս
խաչէն կախուելով պէտք էր մեռնէր:
մեռնէր:
թ) «Ձեզ երկնցած բազուկով պիտի փրկեմ»
փրկեմ» (Ելից
(Ելից 6.6): ՄեկՄեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, թէ «երկնցած բազուկ»
բազուկ» բառերով`
խաչին վրայ Քրիստոսի երկնցած բազուկներուն կ'ակնարկուի:
Անոնք կ'ըսեն. «Քրիստոս ի´
ի´նքն էր որ իր բազուկները խաչին

վրայ երկնցնելով ու տարածելով մարդիկը պիտի ազատագրէր
իսկական Եգիպտոսի, այլ խօսքով՝ մեղքի ստրկութենէն»:
ստրկութենէն»:

ժ) Դարձեալ, մեկնիչ հայրեր կը հաստատեն, թէ Մովսէսի
այն գաւազանը որուն դիմաց կուլ տրուեցան կախարդներուն
օձադարձ գաւազանները, որով Մովսէս Կարմիր ծովը ճեղքեց եւ
որով ապառաժներէն ջուր բղխեցուց` կը նախապատկերացնէր
Քրիստոսի խաչը: Արդ, եթէ Մովսէսի գաւազանը կը նախանախապատկերացնէր Քրիստոսի խաչը` ուրեմն, Քրիստոս պէտք էր
որ խաչին վրայ մեռնէր: Արդարեւ, Քրիստոսի խաչին զօրութեան
դիմաց էր որ դիւական ամէն զօրութիւն պարտութիւն պիտի
կրէր, եւ մեղքի ծովը պիտի ճեղքուէր.
ճեղքուէր. եւ խաչէն էր որ կենսակենսապարգեւ ջուր պիտի ցայտէր` նորոգելու մեղքով հնամաշ
դարձած մարդոց կեանքը:
ժա) Խաչին վրայ մեռնողը` ոտքի «կանգնած»
կանգնած» կը մեռնէր:
Քրիստոս պէտք էր խաչին միջոցաւ մեռնէր` որպէսզի ցոյց տար
մեզի թէ ինք մեռած պահուն իսկ յաւերժապէս կանգուն ու կենկենդանի եղող Աստուածն է:
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ժբ) Քրիստոս պէտք էր կանգուն մեռնէր` որպէսզի իր
ոտքերուն տակ ճզմէր Սատանան եւ անոր չար ոգիները, իսկ
կանգուն մեռնելու համար` պէտք էր խաչին վրայ մեռնէր:
ժգ) Քրիստոս պէտք էր խաչին վրայ մեռնէր, որպէսզի իր
մահուան պահուն իսկ կանգուն մնար, եւ որպէսզի ցոյց տար թէ
մահը չէր կրնար զինք տապալել կամ զգետնել:
8) Ի՞նչ նշանակութիւն ունին կամ ի՞նչ կը ներկայացնեն
խաչին չորս թեւերը:
Գրիգոր Տաթեւացին բազմաթիւ նշանակութիւններ կը տեստեսնէ խաչին չորս թեւերուն մէջ: Յիշեմ անոնցմէ ոմանք.ոմանք.ա) Խաչին չորս թեւերը կը ներկայացնեն Քրիստոսի չորս
բարերարութիւնները.բարերարութիւնները.Վերի մասը կը ցուցնէ երկինքի արքայութեան բացումը:
Ներքին մասը կը ցուցնէ դժոխքին աւերումը:
Աջ մասը կը ցուցնէ շնորհքներուն բաշխումը:
Իսկ ձախ մասը` մեղքերու թողութիւնը:
բ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն չորս առաքինու
առաքինուութիւնները.թիւնները.Վերի մասը կը նշանակէ սէրը. ներքին մասը` խոնարհուխոնարհուհամբերու-թիւնը. աջ մասը` հնազանդութիւնը. իսկ ձախ մասը` համբերու
թիւնը:
գ) Խաչափայտին գլուխի մասը կը նշանակէ Քրիստոսի
աստուածային բնութիւնը, իսկ պատուանդանը` անոր
մարդկային բնութիւնը: Գլուխին եւ պատուանդանին
պատուանդանին միակտուր
ըլլալը կը ներկայացնէ Քրիստոսի անձին մէջ աստուածային ու
մարդկային բնութեանց միաւորումը, եւ անբաժանելիութիւնը
խաչելութեան պահուն: Խաչին աջ մասը կը ներկայացնէ
արդարներուն շնորհքները, իսկ ձախ մասը` մեղաւորներուն
պատուհասը: Դարձեալ, աջ մասը կը ներկայացնէ`
ներկայացնէ` մարդոց
փրկութիւնը, իսկ ձախ մասը` դեւերուն սաստուիլը:
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դ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` խաչին միջոցաւ
փրկուած չորս իրականութիւնները, այսինքն` երկնաւորները,
երկրաւորները, ողջերն ու մեռելները: «Երկնաւորները»
Երկնաւորները» բառով
հրեշտակներուն չ'ակնարկեր Տաթեւացին:
Տաթեւացին: «Երկնաւորները
«Երկնաւորները եւ
երկրաւորները»
երկրաւորները» բառերով ան կ'ակնարկէ տիեզերքին եւ
աշխարհին, այլ խօսքով համայն ստեղծագործութեան
նորոգութեան ու փրկութեան, որուն մասին կը խօսի Պօղոս
առաքեալ (Հռոմայեցիս 8.198.19-22):
ե) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` մեր չորս խորխորհուրդները.հուրդները.- Վերի
Վերի մասը` միշտ վերինը խորհիլ ուր կը նստի
Քրիստոս. ներքին մասը` մեր ելքը այս աշխարհէն. աջ ու ձախ
մասերը` դատաստանի ընտրութիւնը. փառք աջակողմեանաջակողմեաններուն համար, եւ պատիժ` ձախակողմեաններուն համար:
զ) Խաչին չորս թեւերը կը նշանակեն` մեր չորս առաքինուառաքինութիւնները.թիւնները.- Վերի
Վերի թեւը կը ներկայացնէ խոհեմութիւնը. ներքին
թեւը` մաքուր վարքը եւ համբերութիւնը, որոնցմով ձեռք կը
ձգենք մեր հոգիներու փրկութիւնը. աջ թեւը` արդարութիւնը,
զորս պէտք է ցուցաբերել ամէն անձի հանդէպ եւ Աստուծոյ
օրէնքին հանդէպ. ձախ թեւը` ողջախոհ եւ սուրբ կեանք
ապրիլը:
ապրիլը:
է) Խաչին չորս թեւերը կը ներկայացնեն տիեզերքին չորս
ծագերը ցրուած եւ փրկութեան արժանացած հաւատացեալհաւատացեալները:
Տակաւին, Գրիգոր Տաթեւացին Քառաթեւ խաչին նախանախապատկերացում
պատկերացում կը նկատէ.նկատէ.Եզեկիէլ մարգարէին տեսած քառադէմ կառքը, որուն վրայ
Տէրը բազմած էր:
Յակոբ նահապետին
նահապետին տեսած սանդուխը, որուն գլուխը Տէրը
կանգնած էր:
Տիրոջ ոտքերուն տակ երեւցող շափիւղայ աղիւսաձեւ ակը:
Մովսէսի ձեռքերուն տարածումը ընդդէմ ԱմաղէկացիԱմաղէկացիներուն:
Նոյի տապանը, որ փրկարար դեր ունեցաւ:
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Մովսէսի տապանակը, որուն վրայ քաւութիւնը կը
գտնուէր:
Ողջակէզներուն սեղանը, սրբութեանց սեղանները, խունխունկերուն սեղանը, եւ բոլոր քառակուսի բաները` որոնք Տիրոջ
քառաթեւ խաչին նախապատկերացում ու նշանակ էին:
Դրախտին մէջ գտնուող կենաց ծառը:
Իսահակի իշուն վրայ դրուած փայտերը:
Սաբեկայի ծառը, ուր խոյը կախուեցաւ:
Յակոբի ցուպը, որով անցաւ Յորդանանէն:
Աւազանին մէջ դրուած խայտախարիւ փայտը:
Թամարին մօտ իբրեւ գրաւ դրուած Յուդային գաւազանը:
Մովսէսի ձեռքին հրաշագործ գաւազանը:
Մեռայի մէջ դառն ջուրը քաղցրացնող փայտը:
Ժայռէն ջուր բղխեցնող փայտը:
Ահարոնի գաւազանը, որ ծաղկեցաւ:
Ձողը, որուն վրայ պղինձէ օձը բարձրացաւ:
Լծակը, որով ողկոյզը բերուեցաւ:
Ցիցը, որ Սիսարայի ծամելիքին մէջ մխուեցաւ:
Հրեշտակին ձեռքի գաւազանը, որով ընդունեց Գեդէօնի
մատուցած զոհերը:
Դաւիթի հովուական ցուպը, որով յաղթեց Գողիաթին:
Եղիսէի ցուպը:
Այն փայտը որով երկաթը ջուրին
ջուրին երեսը բարձրացաւ:
բարձրացաւ:
Տաթեւացին խաչի նախապատկերացում կը նկատէ
Աստուածաշունչին մէջ յիշուած այլ շատ մը փայտեր, որոնք
յիշելը անհրաժեշտ չեմ նկատեր:
Գրիգոր Տաթեւացին կ'ըսէ, թէ Յիսուս մեր փրկութիւնը
պէտք էր իրագործէր փայտի վրայ եւ փայտի միջոցաւ,
որովհետեւ խաչին փայտը կը ներկայացնէ
ներկայացնէ կենաց ծառի փայտը
զոր կը գտնուէր դրախտին մէջ, եւ որ Քրիստոս ինքն էր:
Յաւելեալ երկու բացատրութիւններ.բացատրութիւններ.ա) Այլ հեղինակներ կ'ըսեն, թէ խաչին
խաչին վերի մասը
մասը կը
ներկայացնէ երկնային իրականութիւնները. վարի մասը`
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մեռելներուն աշխարհը. իսկ աջ ու ձախ մասերը` աշխարհի
աշխարհի մէկ
ծայրէն միւս ծայրը ապրող մարդկութիւնը: Այլ բացատրութեամբ
մը, Յիսուս իր խաչին
խաչին վերի մասով փրկեց երկինքը, վարի
մասով` մեռելոց աշխարհը, իսկ աջ ու ձախ մասերով`
արեւելքէն արեւմուտք տարածուած համայն մարդկութիւնը:
բ) Ուրիշ հեղինակ մը կը բացատրէ, թէ խաչին
խաչին վերի թեւը կը
ներկայացնէ երկինքը ուրկէ իջաւ Յիսուս, վարի թեւը կը
ներկայացնէ երկիրը ուր իջաւ Յիսուս, աջ թեւը կը ներկայացնէ
բարեգործ մարդիկը որոնք կարիքը ունէին փրկութեան, իսկ
ձախ թեւը կը ներկայացնէ չարագործ մարդիկը որոնք դարձեալ
կարիքը ունէին փրկութեան: Այս իմաստով,
իմաստով, Յիսուս վերի թեւէն
վարի թեւը իջաւ, այսինքն` երկինքէն երկիր, եւ իր թեւերը
տարածելով խաչին վրայ աջ ու ձախ` փրկեց թէ´
թէ´ բարեգործ
մարդիկը եւ թէ´
թէ´ չարագործները:
9) Ի՞նչպէս պէտք է խաչակնքել:
Խաչակնքելը կը կատարուի հետեւեալ ձեւով.ձեւով.Աջ ձեռքի երեք մատները (բթամատը,
(բթամատը, ցուցամատը եւ
միջնամատը) կը միացուին, իսկ միւս երկու մատները կը
ծալլ
ծալլուին ափի մէջ: Երեք մատները
մատները միացած` մեր ձեռքը կը
տանինք
տանինք դէպի ճակատ (ըսելով` «Յանուն Հօր»),
Հօր»), յետոյ
կ'իջեցնենք ներքեւ (ըսելով` «եւ Որդւոյ»),
Որդւոյ»), ապա ձախ կը տանինք
(ըսելով` «եւ Հոգւոյն»),
Հոգւոյն»), եւ յետոյ
յետոյ աջ կը տանինք (ըսելով`
«Սրբոյ»):
Սրբոյ»): Խաչի նշանը պատկերելէ ետք մեր վրայ, կը բանանք
մեր մատները եւ մեր ափը բանալով կը դնենք մեր կուրծքին
վրայ եւ կ'ըսենք` «Ամէն»,
Ամէն», որ եբրայերէն է եւ կը նշանակէ` «թող
ըլլայ»,
կրնայ
նաեւ
թարգմանուիլ`
«Ճշմարտապէս,
ըլլայ»,
ստուգապէս»:
ստուգապէս»:
Երկու նշումներ.նշումներ.ա) Երեք մատներուն միացումը կը խորհրդանշէ անբաժան,
անբաժան,
անբաժանելի եւ միասնական Սուրբ Երրորդութիւնը:
բ) Ափի մէջ ծալլ
ծալլուող երկու մատները կը խորհրդանշեն
Քրիստոսի կատարեալ Աստուած եւ կատարեալ մարդ ըլլալու
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իրողութիւնը, եւ անոր անձին մէջ աստուածային եւ մարդկա
մարդկային
դկային
բնութեանց միութիւնն ու անբաժանելիութիւնը:
10) Եթէ մէկը հաւատքի ու աղօթքի կեանք չ'ապրիր, բայց
սովորութիւն ունի ամէն առաւօտ տունէն ելլելէ առաջ երեսը
խաչակնքելու, նման պարագայի խաչակնքումը կ'օգնէ՞ իրեն, եւ
կը պաշտպանէ՞ զինք փորձութեանց դէմ:
Կրնայ որոշ
որոշ չափով մը օգնել, բայց սա չի նշանակեր թէ
ենթական երկինք պիտի մտնէ: Աստուած, ինչպէս իր արեւը կը
ծագեցնէ բարիներուն վրայ` նոյնպէս ալ կը ծագեցնէ չարերուն
վրայ, եւ ինչպէս անձրեւ կը տեղացնէ արդարներուն վրայ`
նոյնպէս ալ անձրեւ կը տեղացնէ մեղաւորներուն վրայ (Մատ(Մատթէոս 5.45): Արդ, ինչպէս չար ու մեղաւոր մարդիկ Աստուծոյ
արեւն ու անձրեւը կը վայելեն, բայց չեն կրնար փրկուիլ եթէ
երբեք չապաշխարեն, նոյնպէս ալ, խաչակնքող մարդը կրնայ
մասնակի կերպով վայելել Աստուծոյ պահպանութիւնը, բայց չի
կրնար փրկուիլ եւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը
թագաւորութիւնը ժառանգել` եթէ
երբեք չապաշխարէ:
Բոլոր մարդիկը կը վայելեն Աստուծոյ բարիքները` անոնք
ըլլան խաչակնքող հաւատացեալներ թէ խաչակնքող անհաանհաւատներ, խաչակնքող բարեպաշտներ թէ խաչակնքող ամբաամբարիշտներ, խաչակնքող ապաշխարած անձեր թէ խաչակնքող
չապաշխարած անձեր. եւ սակայն,
սակայն, Աստուծոյ գործած բարիքբարիքները եւ ցուցաբերած ողորմութիւնը հաւատացեալին հանդէպ`
սիրոյ արտայայտութիւն են, մինչդեռ անհաւատին հանդէպ`
համբերութեան արտայայտութիւն: Այլ խօսքով, Աստուած
կ'օգնէ խաչակնքող բարեպաշտին` գնահատած ըլլալու համար
անոր հաւատքը, եւ կ'օգնէ նաեւ
նաեւ խաչակնքող ամբարիշտին`
որպէսզի ատիկա հաւատքի գալու առիթ մը ըլլայ անոր համար:
Կ'օգնէ խաչակնքող հաւատացեալին` որովհետեւ ան ապաւիապաւիՔրիս-նած է խաչին ու Խաչեալին, եւ կ'օգնէ խաչակնքող բայց Քրիս
տոսի հաւատքը իր սրտին մէջ չընդունած մարդուն` որպէսզի
քաջալերէ զինք յանձնուելու
յանձնուելու Քրիստոսի:
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Երբ կը խաչակնքենք բայց չունինք Խաչեալը մեր սրտին
մէջ, կրնանք ժամանակաւորապէս վայելել Աստուծոյ օգնուօգնութիւնը, բայց վստահաբար կը կորսնցնենք անոր յաւիտենական
օգնութիւնն ու մխիթարութիւնը:
11) Ի՞նչ պիտի ըլլայ խաչի նշանին դերը Քրիստոսի
երկրորդ գալստեան
գալստեան ժամանակ:
ժամանակ:
Քրիստոս կը հաստատէ թէ ժամանակներու աւարտին եւ իր
գալուստէն անմիջապէս առաջ` իր խաչի նշանը պիտի երեւի
երկնակամարին վրայ (Մատթէոս 24.30): Ինչո՞ւ համար.համար.ա) Որպէսզի ուրախանան խաչի երկրպագուները, եւ
տրտմին ու սգան` խաչը ուրացողները (Գրիգոր Տաթեւացի):
Տաթեւացի):
բ) Որպէսզի բացայայտէ ամբողջ աշխարհին թէ ի´
ի´նքն է մէկ
ու միակ Փրկիչը մարդկութեան:
գ) Որպէսզի տարբերտարբեր-տարբեր կրօններու հետեւող ազգերը
գիտնան թէ ի´
ի´նքն է գահակալ Աստուածը երկինքին ու երկրին:
դ) Որպէսզի վերջին պահուն մարդոց մէջ հաւատք արթնցնէ
իր անձին հանդէպ
հանդէպ եւ անոնք իր անունը կանչեն ու իր
ողորմութիւնը հայցեն:
ե) Որպէսզի հաւատացեալները պարծենան, իսկ անհաանհաւատները ամօթի մէջ մնան:
զ) Որպէսզի բոլոր մարդիկը` հաւատացեալ թէ անհաւատ,
գիտնան թէ Քրիստոս իրենց սիրոյն ու փրկութեան համար
չարչարուեցաւ:
Գրիգոր Տաթեւացին կը
կը խօսի Տիրոջ գալստեան ժամանակ
երեւելիք խաչին արտաքին ձեւին ու կերպարանքին մասին,
հարց տալով թէ արդեօք նո՞յն խաչափայտն է որ պիտի երեւի, եւ
իր բացատրութեանց մէջ խրթին մանրամասնութիւններու մէջ
կը մտնէ, զորս յիշելը ընթերցողին համար կրնայ տաղտկատաղտկացուցիչ ըլլալ:
Կը բաւարարուինք յիշելով, թէ համաձայն Տաթեւացիին,
խաչելու-խաչի նշանը կրնայ երեւիլ Ուրբաթ օր` որ Յիսուսի խաչելու
թեան օրն է, եւ կամ Կիրակի օր` որ Յիսուսի յարութեան օրն է:
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Հարցումներ Յարութեան մասին
1) Ի՞նչ կ'ըսէ Աստուածաշունչը մարմնաւոր յարութեան
մասին:
Բազմաթիւ են
են Սուրբ Գրային այն վկայութիւնները, որոնք
ցոյց կու տան, թէ յարութիւնը մարմնաւոր կերպով տեղի պիտի
ունենայ: Յիշեմ կարեւորագոյն տասը հատը.հատը.ա) Յոբ կ’ըսէ.
ըսէ. «Գիտեմ թէ իմ Փրկիչս ողջ է, եւ ի վերջոյ

պիտի յայտնուի երկրի վրայ.
վրայ. եւ թէպէտ ասկէ ետք մորթս ալ
փտի,
փտի, բայց դարձեալ
դարձեալ այս ՄԱՐՄԻՆՈՎՍ զԱստուած պիտի
տեսնեմ:
տեսնեմ: Ես ինքս պիտի տեսնեմ զայն,
զայն, իմ սեփական աչքերովս
եւ ոչ թէ ուրիշին աչքերով»
աչքերով» (Յոբ
(Յոբ 19.2519.25-27):
բ) Եսայի մարգարէն կ’
կ’ըսէ. «Քու մեռելներդ պիտի ողջննան:
Մեռելներուդ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ յարութիւն պիտի առնեն:
Արթնցէ´
ո´վ հողի մէջ բնակողներ.
Արթնցէ´ք ու ցնծութեամբ երգեցէ´
երգեցէ´ք, ո´
քանզի քու ցօղդ խոտերու ցօղ է: Երկիրը իր մեռելները դուրս
պիտի նետէ»
նետէ» (Եսայի
(Եսայի 26.19):
գ) Եզեկիէլ մարգարէն Տիրոջ պատուէրով խօսքը կ'ուղղէ
մարդոց ոսկորներուն եւ կ'ըսէ «Այսպէս կ'ըսէ Տէր Եհովան այս

ոսկորներուն.ոսկորներուն.- Ահա ես ձեր մէջ հոգի պիտի դնեմ ու պիտի
կենդանանաք եւ ձեր վրայ ՋԻՂԵՐ պիտի դնեմ ու ձեզ ՄԻՍՈՎ
պիտի պատեմ ու ձեզ ՄՈՐԹՈՎ պիտի ծածկեմ եւ ձեր մէջ շունչ
պիտի դնեմ ու պիտի կենդանանաք եւ պիտի գիտնաք թէ ես եմ
Տէրը»
Տէրը» (Եզեկիէլ
(Եզեկիէլ 37.537.5-6):
դ) Դանիէլ մարգարէն կ’
կ’ըսէ. «Երկրի հողին մէջ քնացողները
պիտի արթննան,
արթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք
ալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգանքի համար»
համար»
(Դանիէլ 12.2):
ե) Քրիստոս կ'ըսէ. «Ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր

անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ
դուրս գան. անոնք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն
յարութիւն պիտի
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առնեն եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն
պիտի առնեն եւ դատապարտուին»
դատապարտուին» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 5.285.28-29): Յիսուս
կը խօսի գերեզմաններէն դուրս գալու մասին, եւ սա կը պարզէ
թէ յարութիւնը` մարմնաւորապէս տեղի պիտի ունենայ:
զ) Պօղոս առաքեալ խօսելով Տիրոջ
Տիրոջ երկրորդ գալուստին
մասին,
մահկամասին, կը հաստատէ,
հաստատէ, թէ Քրիստոս պիտի գայ եւ «մեր մահկա-

նացու ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ պիտի կերպարանափոխէ եւ իր
մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ իր զօրութեամբը,
զօրութեամբը, որով կրնայ
ամէն ինչ իր իշխանութեան ենթարկել»
ենթարկել» (Փիլիպպեցիս
(Փիլիպպեցիս 3.203.20-21):
է) Պօղոս առաքեալ խօսելով մեր ստանալիք
ստանալիք հատուցումին
մասին` կ'ըսէ. «Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի

կանգնինք, որպէսզի իւրաքանչիւրը իր ՄԱՐՄԻՆՈՎ ընդունի
հատուցումը երկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար
գործերուն»
գործերուն» (Բ.Կորնթացիս
(Բ.Կորնթացիս 5.10): Առաքեալը մարմինով հատուհատուցում ստանալու մասին կը խօսի. վկայութիւն
վկայութիւն մը՝ որ մարմնաւոր
յարութեան կապակցաբար կասկածի տեղ չի ձգեր:
ը) Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Ներքնապէս կը հեծենք՝ ակնդէտ

սպասելով որդեգրութեան, այսինքն մեր ՄԱՐՄԻՆԻՆ
փրկութեան»
որդեգրութիւն»
փրկութեան» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 8.23): Առաքեալը «որդեգրութիւն»

ըսելով` կը հասկնայ մարմիններու փրկութիւնը:
փրկութիւնը:
թ) Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով Հռոմի եկեղեցիին`
կ'ըսէ. «Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ

Յիսուս Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ
որ ձեր մէջ կը բնակի՝ պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր մահկամահկանացու ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ»
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 8.11):
8.11): Առաքեալը այստեղ

կը խօսի մարմիններու կենդանացումին մասին: Եթէ Աստուած
Քրիստոսը յարուցանեց մարմնաւորապէս` մե´
մե´զ ալ պիտի
յարուցանէ մարմնաւորապէս:
ժ) Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք քայքայուելու ատակ մեր
այս մարմիններուն մասին` կ'ըսէ. «Բայց երկինքի մէջ ունինք

Աստուծոյ
Աստուծոյ կողմէ պատրաստուած անձեռագործ եւ յաւիտենայաւիտենական ՄԱՐՄԻՆ մը` իբրեւ տուն: Որքան ատեն որ հողեղէն այս
մարմինին մէջն ենք` կը հառաչենք, երկնային ՄԱՐՄԻՆԸ
հագնելու փափաքով: Միայն թէ չըլլայ որ երբ այս մարմինէն
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մերկանանք` առանց ՄԱՐՄԻՆԻ մնանք: Այո´,
Այո´, որքան ատեն որ
հողեղէն
հողեղէն այս մարմինին մէջն ենք` կը հառաչենք, կարծես բեռան
մը տակ ճնշուած. ո´
ո´չ թէ որովհետեւ կ'ուզենք այս մարմինը մեր
վրայէն հանել, այլ կ'ուզենք երկնային ՄԱՐՄԻՆԸ ասոր վրայ
հագնիլ: Որպէսզի այս մահկանացու մարմինը սուզուի կեանքին
մէջ»
մէջ» (Բ.Կորնթացիս
(Բ.Կորնթացիս 5.15.1-4): Համաձայն առաքեալին
առաքեալին խօսքին, մեր
հոգիները իրենց տուները պիտի ունենան, եւ այդ տուները մեր
յարուցեալ մարմինները իրենք պիտի ըլլան:
Ամփոփ հինգ նշումներ.նշումներ.Առաջին.Առաջին.- Յիսուս կը հաստատէ որ դժոխքի մէջ նետուողնետուողները` մարմինով պիտի նետուին (Մատթէոս 5.29, 10.28): Արդ,
ինչպէս դժոխք նետուողները մարմինով պիտի նետուին, նոյննոյնպէս ալ, արքայութիւն մտնողները` մարմինով պիտի մտնեն:
Երկրորդ.Երկրորդ.- Մատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ երբ
Յիսուս խաչին վրայ հոգին աւանդեց` «գերեզմանները

բացուեցան եւ շատ մը սուրբ ննջեցեալներու մարմինները
յարութիւն առին»
առին» (Մատթէոս
(Մատթէոս 27.52): Յիսուս խաչին վրայ մեռաւ`

ո´չ միայն մեր հոգիներու փրկութեան համար, այլ նաեւ մեր
մարմիններու փրկութեան համար: Այս սուրբ ննջեցեալներուն
մարմինները որոնք յարութիւն առին Յիսուսի հոգին աւանդած
պահուն, նախ` մարմնաւորապէս փրկուածներուն առաջին
պտուղները
պտուղները կը կազմեն, իսկ երկրորդ` նախապատկերացումն
են Տիրոջ երկրորդ գալստեան ժամանակ տեղի ունենալիք
մեռելներու մարմնաւոր յարութեան: Ինչպէս Աստուածաշունչը
կը խօսի հոգիներու փրկութեան մասին (Եբրայեցիս 10.39:
յարութեան,,
Ա.Պետրոս 1.9), նոյնպէս ալ կը խօսի մարմիններու յարութեան
որդեգրութեան եւ փրկութեան մասին: Եթէ կ'ընդունինք
հոգիներու փրկութիւնը` պէտք է ընդունինք նաեւ մարմիններու
փրկութիւնը, այլապէս պէտք է ուրանանք թէ´
թէ´ հոգիներու եւ թէ´
թէ´
մարմիններու փրկութիւնը:
Երրորդ.Երրորդ.- Եթէ ուրանանք մարմիններու յարութիւնը, ՔրիսՔրիստոսի´
տոսի´ ալ մարմնաւոր
մարմնաւոր յարութիւնը ուրացած կ'ըլլանք: Այս
մասին Պօղոս առաքեալ ընդարձակօրէն կը գրէ. «Արդ,
Արդ, քանի

մենք կը քարոզենք թէ Քրիստոս մեռելներէն յարութիւն առած է,
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ի՞նչպէս ձեր մէջէն ոմանք կ’ելլեն ըսելու`
ըսելու` թէ «Մեռելներու
«Մեռելներու
յարութիւն չկայ»:
չկայ»: Եթէ մեռելներու յարութիւն չկայ,
չկայ, ուրեմն
Քրիստոս
Քրիստոս ալ յարութիւն չէ առած.
առած. եւ եթէ Քրիստոս յարութիւն
առած չէ`
չէ` զուր է մեր քարոզութիւնը,
քարոզութիւնը, զուր է նաեւ ձեր հաւատքը:
հաւատքը:
Այդ պարագային մենք Աստուծոյ համար սուտ վկայած կ’ըլլանք,
ըլլանք,
քանի վկայեցինք`
վկայեցինք` թէ Աստուած Քրիստոսը յարուցանեց.
յարուցանեց.
մինչդեռ եթէ ընդունինք որ մեռելները յարութիւն
յարութիւն չեն առներ,
առներ,
ըսած կ’ըլլանք նաեւ`
նաեւ` թէ Աստուած Քրիստոսը չյարուցանեց:
չյարուցանեց:
Որովհետեւ երբ կ’ըսենք`
ըսենք` «Մեռելները
«Մեռելները յարութիւն չեն առներ»,
առներ»,
Քրիստոսի յարութիւնն ալ մերժած կ’ըլլանք:
ըլլանք: Իսկ եթէ Քրիստոս
յարութիւն առած չէ,
չէ, ինքնախաբէութիւն է ձեր հաւատքը.
հաւատքը. ինչ որ
կը նշանակէ`
նշանակէ` թէ տակաւին
տակաւին ձեր մեղքերուն մէջ էք:
էք: Ուրեմն ի՞նչ.
ի՞նչ.
անոնք որոնք Քրիստոսի հաւատացին եւ մեռան`
մեռան` կորսուա՞ծ են
ընդմիշտ:
ընդմիշտ: Եթէ այդպէս է, եւ միայն այս կեանքին համար յոյս
դրած ենք Քրիստոսի վրայ,
վրայ, մարդոց մէջ ամենէն խղճալիներն
ենք:
ենք: Բայց ո´չ, Քրիստոս արդարեւ մեռելներէն յարութիւն առած
առած
է, որպէս առաջին օրինակ մեռելներու յարութեան:
յարութեան: Ինչպէս
մարդով մը սկիզբ առաւ մահը,
մահը, նոյնպէս մարդով մը սկիզբ
կ’առնէ մեռելներու յարութիւնը:
յարութիւնը: Ինչպէս Ադամէ ծնածները
բոլորն ալ կը մեռնին,
մեռնին, այնպէս ալ Քրիստոսէ ծնածները բոլորն
ալ պիտի կենդանանան»
կենդանանան» (Ա
(Ա.Կորնթացիս 15.1215.12-22):
22): Ինչպէս
Քրիստոս մարմինով յարութիւն առաւ,
առաւ, նոյնպէս ալ մենք,
մենք,
մարմիններով է որ յարութիւն պիտի առնենք:
առնենք: Քրիստոս իր
յարութենէն ետք,
ետք, ինքն իսկ կը հաստատէ թէ ինք միս ու ոսկոր
ունի:
Շօշափեցէ´ք զիս եւ պիտի տեսնէք որ միս ու
ունի: Ան կ’ըսէ.
ըսէ. «Շօշափեցէ´
ոսկոր ունիմ,
ունիմ, բան մը`
մը` որ ոգին չ’ունենար
ունենար»
նենար» (Ղուկաս
(Ղուկաս 24.39):
Չորրորդ.
Չորրորդ.- Եթէ չենք ընդունիր մարմնաւոր յարութիւնը,
յարութիւնը, այդ
պարագային ամբողջ յարութեան գաղափարը պէտք է մերժենք,
մերժենք,
եւ նոյնիսկ յարութիւն բառը պէտք չէ գործածենք,
գործածենք, որովհետեւ երբ
յարութիւն կ’ըսենք`
ըսենք` մարմիններու յարութիւնը կը հասկնանք եւ
ո´չ թէ հոգիներու
հոգիներու յարութիւնը:
յարութիւնը: Հոգին չի մեռնիր որ յարութիւն
առնէ:
առնէ: Հոգին երբ բաժնուի իր մարմինէն`
մարմինէն` կը շարունակէ ապրիլ:
ապրիլ:
Այս մասին Պետրոս առաքեալ կ’ըսէ.
ըսէ. «Քրիստոս գնաց եւ

Աւետարանը մեռելներուն ալ քարոզեց,
քարոզեց, որպէսզի անոնք բոլոր
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մարդոց պէս իբրեւ մարմին մահուան դատապարտուելով
հանդերձ
հանդերձ`
նդերձ` ԻԲՐԵՒ ՀՈԳԻ ԱՊՐԻՆ,
ԱՊՐԻՆ, ինչպէս Աստուած կ’ապրի»
ապրի»
(Ա.Պետրոս 4.6):
Հինգերորդ.
Հինգերորդ.- Վերջապէս,
Վերջապէս, կարեւոր է գիտնալ,
գիտնալ, որ եթէ երբեք
այսօր կան մարդիկ որոնք կը մերժեն մեռելներու մարմնաւոր
յարութեան իրողութիւնը,
իրողութիւնը, Քրիստոսի ժամանակ սակայն,
սակայն,
մեռելներու մարմնաւոր յարութիւնը բոլոր հրեաներուն մօտ,
մօտ,
ինչպէս նաեւ հեթանոսներուն մօտ`
մօտ` տարածուած հաւատք մըն
էր:
էր: Այսպէս,
Այսպէս, օրինակ,
օրինակ, Մարթա խօսելով իր մեռած եղբօր`
եղբօր`
Ղազարոսին մասին`
մասին` կ’ըսէ.
ըսէ. «Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ
վերջին օրը,
օրը, յարութեան ատեն»
ատեն» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.24): Երբ
Հերովդէս չորրորդապետ լսեց Յիսուսի
Յիսուսի կատարած գործերուն
մասին`
մասին` ըսաւ.
ըսաւ. «Անիկա Յովհաննէս Մկրտիչն է. ա´ն է որ
մեռելներէն յարութիւն առած է...» (Մատթէոս
(Մատթէոս 14.2: Ղուկաս 9.8):
Աղքատ Ղազարոսին առակին մէջ,
մէջ, կը տեսնենք թէ ինչպէս
դժոխք նետուած մեծահարուստը խօսքը ուղղելով Աբրահամին`
Աբրահամին`
կ’ըսէ.
իրենց`
ըսէ. «Եթէ մեռելներէն մէկը յարութիւն առնէ եւ երթայ իրենց`
պիտի ապաշխարեն»
ապաշխարեն» (Ղուկաս
(Ղուկաս 16.30): Այս եւ նման վկայութիւն
վկայութիւնթիւններ,
ներ, ամենայն յստակութեամբ կը պարզեն,
պարզեն, թէ Քրիստոսի ժամա
ժամամանակ մեռելներու յարութեան հաւատքը անհերքելի իրականուիրականութիւն մըն էր:
էր:
Յարութեան ակնարկող այլ համարներ են. (Մատթէոս
22.28, 30: Մարկոս 12.23, 2525-26: Ղուկաս 20.33, 3535-37: Յովհաննէս
6.396.39-40: Գործք 23.6, 24.15, 26.8: Հռոմայեցիս 11.15: Ա.Կորնթացիս
6.14, 15.3515.35-38, 4242-44, 4848-49, 5252-55: Բ.Կորնթացիս 4.14:
Փիլիպպեցիս 3.11: Ա.Թեսաղոնիկեցիս 4.144.14-16: Եբրայեցիս 6.2,
11.19: Յայտնութիւն
Յայտնութիւն 20.1220.12-13, եւլն):
2) Ի՞նչ է եկեղեցւոյ հայրերուն հաւատքը յարութեան վերավերաբերեալ:
Այս ուղղութեամբ բազմահարիւր վկայակոչութիւններ կակարելի է կատարել եկեղեցւոյ հայրերէն: Յիշեմ որոշները միայն.միայն.169

ա) «Նոյն մեր այս մարմինը յարութիւն պիտի առնէ եւ պիտի

չըլլայ տկար մեր
մեր ներկայ մարմիններուն պէս: Յարուցեալ մարմարմինը պիտի փոխուի իր վրայ առնելով անեղծ բնութիւն մը:
Ինչպէս կրակին մէջ դրուող երկաթը կրակի նման կ'ըլլայ, նոյննոյնպէս ալ յարուցեալ մարմինը պիտի հանդիպի Տիրոջ կրակին ու
Տիրոջ մարմինին պէս մարմին մը պիտի ըլլայ: Եւ հետեւաբար,
հետեւաբար,
նոյն մեր այս մարմինը յարութիւն պիտի առնէ, բայց մեր այս
մարմինին հետ նոյնը պիտի չըլլայ, այլ պիտի ըլլայ յաւիտեյաւիտենական մարմին, եւ նիւթական կերակուրի կարիքը պիտի
չզգայ` ինչպէս մեր ներկայ մարմինները կը զգան, որովհետեւ
անիկա հոգեւոր մարմին պիտի ըլլայ, սքանչելի
սքանչելի մարմին մը
նկարագրել»»
պիտի ըլլայ. այնպիսի մարմին մը` որ ոչ ոք կրնայ նկարագրել
(Կիւրեղ Երուսաղէմացի, 44-րդ դար):
բ) «Կը հաւատանք... մեղքերու քաւութեան եւ մարմիններու
յարութեան»
յարութեան» (Առաքելական
(Առաքելական Կանոն, 125 թ.):
գ) «Ով որ անձնական շահէ մեկնած կ'այլափոխէ Տիրոջ

խօսքը ու կ'ըսէ թէ չկայ յարութիւն ու չկայ դատաստան`
այսպիսին Սատանային անդրանիկ որդին է»
է» (Պօղիկարպոս
(Պօղիկարպոս

Զմիռնացի, 22-րդ դար):
դար):
դ) «Ճշմարիտ քրիստոնեաները իրենց սրտին մէջ գրուած

ունին Տիրոջ պատուիրանները` որոնց կը հնազանդին, եւ
անոնք կը սպասեն մեռելներու յարութեան, եւ գալիք աշխարհի
աշխարհի
կեանքին»
կեանքին» (Արիսդիտես,
(Արիսդիտես, 22-րդ դար):
դար):
ե) «Կը հաւատանք որ մեռելները մարմիններով յարութիւն
պիտի առնեն»
առնեն» (Տատիան
(Տատիան Ասորի, 22-րդ դար):
դար):
զ) «Յարութեան ժամանակ Աստուած անմահ մարմին պիպիտի տայ քեզի, եւ երբ անմահ դառնաս` Անմահը պիտի տեսնես,
եթէ ներկայիս կը հաւատաս անոր...»
անոր...» (Թէոփիլոս
(Թէոփիլոս Անտիոքացի,

2-րդ դար):
դար):
է) «Աստուած մնայուն կերպով ցոյց կու տայ մեզի յայա-

րութեան իրականութիւնը, ինք` որ նախ յարուցանեց Քրիստոսը
մեռելներէն: Եկէք դիտենք այն յարութիւնը որ բնութեան մէջ
տեղի կ'ունենայ ժամանակ առ ժամանակ: Ցերեկն ու գիշերը
յարութիւնը կը պատկերացնեն: Ինչպէս գիշերը կը քնանայ եւ
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քնա-յետոյ ցերեկը կ'արթննայ, նոյնպէս ալ մենք մահուամբ կը քնա
նանք, բայց առաւօտեան Աստղին երեւումով` պիտի արթննանք
ու գերեզմաններէն դուրս գանք: Նայեցէք բոյսերուն որոնք կը
մեծնան: Սերմնացանը սերմնահատիկները հողին մէջ կը նետէ,
ուր կը մեռնին. իրենց մեռնելէն ետք` Աստուած զանոնք կը
կենդանացնէ եւ անոնք շուտով կը ծլին ու կեանքի կը վերածվերածուին. ահա նոյնը պիտի ընէ Տէրը մեզմէ իւրաքանչիւրին»
իւրաքանչիւրին»
(Կղեմէս Ա. Պապ, 80 թ.):
ը) «Ներկայ ժամանակի աւարտին, Տէրը պիտի դատէ

մարդիկը: Բոլոր անոնք որոնք
որոնք մեռան` Ադամէն սկսեալ,
յարութիւն պիտի առնեն եւ իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ մարմին
պիտի ունենայ»
ունենայ» (Տերտուղիանոս,
(Տերտուղիանոս, 22-րդ դար):
դար):
թ) «Թէպէտ Քրիստոսի Եկեղեցին տարածուած է ամբողջ
աշխարհին մէջ, մինչեւ երկրին չորս անկիւնները, եւ սակայն,
ան առաքեալներէն ու անոնց աշակերտներէն
աշակերտներէն ստացաւ այն
հաւատքը... թէ` համայն մարդկութեան մարմինները միաժամիաժամանակ յարութիւն պիտի առնեն, որպէսզի ծնրադրեն մեր Տիրոջ,
Աստուծոյն, Փրկիչին եւ Թագաւորին` Յիսուս Քրիստոսի առջեւ,
մեր անտեսանելի Հօրը հաւանութեամբ...»
հաւանութեամբ...» (Երանոս,
(Երանոս, 22-րդ դար):
ժ) «Յիսուս Քրիստոս կը նստի ամենակարող Հայր ԱստուԱստուծոյ աջ կողմը: Հոնկէ պիտի գայ դատելու ողջերն ու մեռելները:
մեռելները:
Իր գալստեան ժամանակ, բոլոր մարդիկը իրենց մարմիններով
յարութիւն պիտի առնեն եւ հաշիւ պիտի տան իրենց կատարած
գործերուն համար: Անոնք որոնք բարիք գործած են` յաւիտենա
յաւիտենանական կեանքը
կեանքը պիտի ժառանգեն, իսկ անոնք որոնք չարիք գորգործած են` յաւիտենական կրակի մէջ պիտի նետուին (Հռոմայեցիս
2.62.6-11): Ասիկա ընդհանրական հաւատքն է: Ով որ չի հաւատար
ասոր հաւատարմօրէն եւ հաստատօրէն, չի կրնար փրկուիլ»
փրկուիլ»
(Աթանասեան Հանգանակ, 400 թ.):
ժա) «Կը հաւատանք...
հաւատանք... մեռելներու յարութեան, հոգիներու

եւ մարմիններու յաւիտենական դատաստանին, երկինքի
արքայութեան հաստատումին եւ յաւիտենական կեանքին»
կեանքին»

(Նիկիա
Նիկիական Հանգանակ, 325 թ.):
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ժբ) «Մարգարէները խօսեցան Քրիստոսի երկու գալուստգալուստ-

ներուն մասին: Առաջինը արդէն տեղի ունեցաւ...: Իսկ երկրորդ
երկրորդ
գալուստը, ըստ մարգարէութեան տեղի պիտի ունենայ ժամաժամանակներու աւարտին, երբ պիտի գայ երկինքէն` փառքով եւ իր
մար-հրեշտակներու բանակներով: Եւ պիտի յարուցանէ բոլոր մար
դոց մարմինները, որոնք աշխարհի սկիզբէն ապրեցան ու մեմեռան: Արժանաւորներուն անմահութիւն պիտի հագցնէ,
հագցնէ, իսկ
չարերուն` զգացումներու եւ գիտակցութեան տանջանք, եւ
զանոնք չար ոգիներուն հետ միասին պիտի նետէ յաւիտեյաւիտենական կրակին մէջ»
մէջ» (Յուստինոս
(Յուստինոս Վկայ, 22-րդ դար):
ժգ) «Աստուած պիտի յարուցանէ մարդոց մարմինները եւ
յաւիտենական կեանք պիտի տայ անոնց: Երբ Աստուած կը
խոստանայ փրկել մարդը` անոր խոստումը կը վերաբերի
մարդուն մարմինին: Ի՞նչ է մարդը եթէ ոչ բանաւոր ապրող էակ
մը որ կազմուած է հոգիէ եւ մարմինէ: Հոգին ինք առանձին
կրնա՞յ մարդ կոչուիլ. ո´
ո´չ, հոգին` մարդուն հոգին է եւ ո´
ո´չ թէ
մարդը: Մարմինը ինք առանձին կրնա՞յ մարդ կոչուիլ.
կոչուիլ. ո´
ո´չ,
մարմինը` մարդուն մարմինն է եւ ո´
ո´չ թէ մարդը: Հոգին
առանձին չի կրնար մարդ կոչուիլ, եւ ո´
ո´չ ալ մարմինը առանձին
կրնայ մարդ կոչուիլ. երկուքը` հոգին եւ մարմինը միասին` կը
կոչուին մարդ: Հետեւաբար, եթէ Աստուած կը խոստանայ
յարութիւն տալ մարդոց` իր խոստումը
խոստումը կը վերաբերի մարդուն
մարմինին, որ յարութիւն առնելով պիտի միանայ իր հոգիին, եւ
անոր հետ միասին պիտի կազմեն յաւիտենական մարդը»
մարդը»
(Յուստինոս Վկայ, 22-րդ դար):
ժդ) «Եթէ արմատէն կտրուած ծառը, դարձեալ կրնայ աճիլ

ու ծաղկիլ` մի՞թէ մարդը երկրորդ անգամ յարութեամբ պիտի
պիտի
չծաղկի: Եթէ սերմանուած սերմերը երկրորդ անգամ աճելով ու
հնձուելով կը պատրաստուին կալի, արդեօք մարդը ժամանակ
ժամանակնակներու աւարտին պիտի չպատրաստուի՞ կալի: Եթէ այգիներէն եւ
այլ ծառերէն քաղուած կամ կտրուած ոստերը ուրիշ տեղ
տնկուելով` դարձեալ կրնան աճիլ, մարդը դարձեալ
դարձեալ պիտի
չկենդանանա՞յ հողին մէջ դրուելէ ետք: Դուն ինքդ դատէ ու տես
թէ ի՞նչ բանը աւելի մեծ է. նոր ստեղծել բոլորովին
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չստեղծուածի՞ն, թէ` ինկածին ու կործանուածին վերստին
ձուլել եւ Նոր պատկեր ստեղծել: Արդ, եթէ Աստուած իր շունչով
մեզ ստեղծեց` մի՞թէ չի կրնար ստեղծուածին
ստեղծուածին եւ ինկածին
վերստին յարութիւն պարգեւել: Քանի Աստուած գիտէր քու
թերահաւատութիւնդ, այնպէս կարգադրեց որ ամէն տարի
բնութիւնը վերստին յարութիւն առնէ, որպէսզի դուն տեսնելով
այս անշունչ եւ անմռունչ բաներու վերյառնումը` հաւատաս
շնչաւոր եւ բանական էակներու յարութեան:
յարութեան: Ջուրը ինկած եւ
խեղդուած ճանճը կամ մեղուն, քիչ ժամանակ ետք ոգի
ստանալով կը կենդանանան. նաեւ, տեսակտեսակ-տեսակ առնէտները
որոնք ձմեռը անշարժ են` գարնան կ'արթննան. այս չքոտիչքոտիներով ձեզի առակաւոր օրինակ կը մատուցեմ: Եթէ Աստուած
անմռունչ անասուններուն եւ անարգ
անարգ չքոտիներուն (ոչնչու(ոչնչութիւններուն) կենդանութիւն կը պարգեւէ, մի՞թէ մեզ` որոնց հահամար ստեղծուած են բոլոր կենդանիները, առաւելագոյն չափով
պիտի չկենդանացնէ»
չկենդանացնէ» (Կիւրեղ
(Կիւրեղ Երուսաղէմացի, 44-րդ դար):
ժե) «Ով որ կրնայ մէկ մեռելի յարութիւն տալ, կրնայ նաեւ`
բոլոր ննջեցեալներուն
ննջեցեալներուն յարութիւն տալ, եւ եթէ Տէրը ուրիշներու
մահը հալածեց` առաւել եւս ձեր մահը պիտի հալածէ»
հալածէ» (Մամբրէ
(Մամբրէ
Վերծանող, 55-րդ դար):
ժզ) «Քրիստոս իր անձի յարութիւնը` մեր ճշմարիտ յարույարու-

թեան օրինակը դարձուց...:
դարձուց...: Եթէ բանի մը էութիւնը մերժենք`
ուրացած կ'ըլլանք անոր գոյութիւնը:
գոյութիւնը: Մեռելներու յարութիւնը կը
կազմէ կրօնքի եւ հաւատքի էութիւնը. եւ ուստի, յարութիւնը
մերժողը` կրօնքն ու հաւատքն է որ մերժած կ'ըլլայ»
կ'ըլլայ» (Եզնիկ
(Եզնիկ
Կողբացի, 44-5րդ դար):
ժէ) «Ան որ գաւազանը օձի վերածեց, չի՞ կրնար իր աստաստ-

ուածային կամքով վերակենդանացնել ոսկորները եւ կեանքը
կեանքը
մեռելներուն դարձնել»
դարձնել» (Ամբրոսիոս,
(Ամբրոսիոս, 44-րդ դար):
3) Քրիստոսի Եկեղեցին ինչպիսի՞ կեցուածք որդեգրած է
անոնց հանդէպ` որոնք մերժած են մարմնաւոր յարութեան
գաղափարը:
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Եկեղեցին մերժած ու աղանդաւորներու շարքին դասած է
այն մարդիկը, որոնք չեն ընդունած թէ մեռելները իրենց
իրենց մարմարմիններով յարութիւն պիտի առնեն:
Թէ´
Թէ´ հրէական եկեղեցին եւ թէ´
թէ´ քրիստոնէական եկեղեցին,
որովհե-Սադուկեցիները դասած են աղանդաւորներու շարքին, որովհե
տեւ Սադուկեցիները կը մերժէին մարմնաւոր յարութեան
յարութեան գագաղափարը (Մատթէոս 22.23):
2-րդ դարուն ապրած՝ Մարկիոն անունով անձ մը սկսաւ
ուսուցանել թէ մարմինները չար են,
են, եւ ուստի`
ուստի` անոնք չեն
կրնար յարութիւն առնել:
առնել: Եկեղեցին անմիջապէս զինք աղանաղանդաւոր յայտարարեց:
յայտարարեց:
3-րդ դարուն ապրած`
ապրած` Մանի անունով անձ մը,
մը, որուն հետեհետեւորդները կը կոչուէին՝ Մանիքէականներ,
Մանիքէականներ, հետեւելով ՄարկիոՄարկիոնին,
նին, ինքն ալ սկսաւ
սկսաւ նոյն բանը ուսուցանել:
ուսուցանել: Եկեղեցին զինք եւս
անմիջապէս աղանդաւոր հռչակեց,
հռչակեց, եւ անոր հետեւորդները
կոչեց`
կոչեց` «Մանիքէական
«Մանիքէական աղանդաւորներ»:
աղանդաւորներ»:
Կոստանդնուպոլսոյ Եւտիքոս Պատրիարքը յայտարարեց,
յայտարարեց,
թէ յարութեան ատեն մեր մարմինները օդի եւ հողի նման պիտի
ըլլան:
ըլլան: Եկեղեցին մերժեց զայն եւ հերքեց անոր ուսուցումը:
ուսուցումը:
Մարմնաւոր
յարութիւնը
ուրացողներ
էին
նաեւ`
նաեւ`
Վաղետիանոս,
Վաղետիանոս, Հիմենէոս,
Հիմենէոս, Ֆիլետոս,
Ֆիլետոս, Եւտիքոս,
Եւտիքոս, եւ Կերինդոս:
Կերինդոս:
Սուրբ Յովհան Որոտնեցին ասոնց մասին խօսելով`
խօսելով` կ’ըսէ.
ըսէ.

«Առաջին մոլորութիւնը՝ Վաղետիանոսինն է, որ իր մէջ
Սադուկեցիներուն սերմը ունէր եւ ամբողջութեամբ
ամբողջութեամբ ուրացաւ
մարմիններու յարութիւնը:
յարութիւնը: Երկրորդ մոլորութիւնը՝ ՀիմենէոՀիմենէոսինը եւ Ֆիլետոսինն է, որոնք ճշմարտութենէն մոլորեցան
յայտարարելով թէ յարութիւնը արդէն իսկ եղած է, կամ
չհաւատացին մարմնաւոր յարութեան,
յարութեան, այլ միայն հոգեւոր
յարութեան.
յարութեան. կամ՝ չէին ընդուներ թէ ուրիշ մէկը յարութիւն առաւ,
առաւ,
բացի անոնցմէ՝ որոնք Քրիստոսի հետ յարութիւն առին:
առին: Երրորդ
մոլորութիւնը անոնց է՝ որոնք կ’ընդունին թէ ապագային
յարութիւն պիտի ըլլայ,
ըլլայ, բայց ո´չ թէ նոյն մարմինները յարութիւն
պիտի առնեն,
առնեն, այլ հոգիները երկնային մարմին պիտի առնեն:
առնեն:
Չորրորդ
մոլորութիւնը՝
Կոստանդնուպոլիսի
Եւտիքոս
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Պատրիարքինն է, որ ըսաւ,
ըսաւ, թէ՝ յարութեան ատեն մեր մարմինմարմինները օդի եւ հողի նման պիտի ըլլան:
ըլլան: Հինգերորդ մոլորութիւնը՝
Կերինդոսինն է, որ առասպել կը պատմէ,
պատմէ, ըսելով,
ըսելով, թէ՝ յարութե
յարութեթենէն ետք երկրի վրայ հազար տարի արքայութիւն պիտի ըլլայ»:
ըլլայ»:
4-րդ դարու հայրերէն`
հայրերէն` Եպիփան Կիպրացին կ’ըսէ.
ըսէ. «Կը
նզովենք այն բոլորը որոնք չեն խոստովանիր մարմինի յարույարութիւնը»:
թիւնը»:
4-րդ դարու հայրերէն`
հայրերէն` Յովհան Ոսկեբերան կ’ըսէ.
ըսէ. «Անոնք
որոնք չեն հաւատար մարմիններու յարութեան`
յարութեան` անմարմին չար
ոգիներու շարքին պիտի դասուին»:
դասուին»:
4) Նոյն մեր այս մարմիննե՞րը յարութիւն պիտի առնեն, թէ`
Աստուած բոլորովին նո´
նո´ր մարմիններ պիտի տայ մեզի:
Անգամ մը եւս կարդանք Յոբին խօսքը.
խօսքը. «Գիտեմ թէ իմ

Փրկիչս ողջ է, եւ ի վերջոյ պիտի յայտնուի երկրի վրայ.
վրայ. եւ թէթէպէտ ասկէ ետք մորթս ալ փտի,
փտի, բայց դարձեալ այս մարմինովս
մարմինովս
զԱստուած պիտի տեսնեմ:
տեսնեմ: Ես ինքս պիտի տեսնեմ զայն,
զայն, իմ
սեփական աչքերովս եւ ոչ թէ ուրիշին աչքերով»
աչքերով» (Յոբ
(Յոբ 19.2519.25-27):

Սուրբ Գրային այս վկայութեան մէջ ունինք երեք նշումներ,
նշումներ,
որոնք անառարկելի ու անհերքելի կերպով ցոյց կու տան,
տան, թէ
նոյն մեր մարմիններով յարութիւն պիտի առնենք.
առնենք.ա) «Այս մարմինովս զԱստուած պիտի տեսնեմ»:
տեսնեմ»: Յոբ կ’ըսէ,
ըսէ,
թէ մարմինը որով զԱստուած պիտի տեսնէ`
տեսնէ` ատիկա ուրիշին
մարմինը պիտի չըլլայ,
չըլլայ, այլ`
այլ` իր սեփական մարմինը:
մարմինը: Այստեղ
բացայայտուած ճշմարտութիւնը այն է, որ իւրաքանչիւր
հաւատացեալ պիտի ունենայ իր սեփական մարմինը
մարմինը`
մինը` որ երկրի
վրայ իր ունեցած մարմինին փառաւորուած ձեւը պիտի ըլլայ:
ըլլայ:
բ) «Ես ինքս պիտի տեսնեմ զայն»:
զայն»: Երբ Յոբ կ’ըսէ «ես
«ես ինքս»,
ինքս»,
ըսել կ’ուզէ թէ ի´նք անձնապէս զԱստուած պիտի տեսնէ,
տեսնէ, եւ ո´չ
թէ ուրիշ մը զայն պիտի տեսնէ իր միջոցաւ`
միջոցաւ` իր փոխարէն:
փոխարէն:
Յարութեան ժամանակ,
ժամանակ, իւրաքանչիւր
իւրաքանչիւր անձ ինք անձնապէս
Տիրոջ դիմաց պիտի կանգնի,
կանգնի, եւ ո´չ թէ ուրիշ մը իր փոխարէն:
փոխարէն:
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գ) «Իմ սեփական աչքերովս եւ ոչ թէ ուրիշին աչքերով»:
աչքերով»: Յոբ
իր սեփական աչքերով,
աչքերով, այսինքն`
այսինքն` ինք անձնապէս զԱստուած
պիտի տեսնէ,
աչքերով», այսինքն`
տեսնէ, «եւ ոչ թէ ուրիշին աչքերով»,
այսինքն` ո´չ թէ իր
մարմինին փոխարէն`
փոխարէն` ուրիշ մարմին մը պիտի տրուի իրեն եւ
ինք իրեն տրուած ուրիշին մարմինով պիտի տեսնէ զԱստուած:
զԱստուած:
Յոբ կը բացայայտէ,
բացայայտէ, որ եթէ անձի մը մարմինին փոխարէն`
փոխարէն`
ուրիշ մարմին մը յարութիւն առնէ ու տրուի այդ անձին`
անձին` անիկա
ուրիշին աչքերով զԱստուած տեսած կը նկատուի,
նկատուի, եւ ո´չ թէ իր
սեփական աչքերով:
աչքերով:
Առաջին Կորնթացիներուն 1515-րդ գլուխը ամբողջութեամբ
կը խօսի յարութեան մասին`
մասին` Քրիստոսի յարութեան մասին,
մասին, մեր
յարութեան մասին,
մասին, եւ յարուցեալ մարմինին մասին:
մասին: Յարուցեալ
մարմինին մասին խօսելով`
խօսելով` առաքեալը կ’ըսէ.
ըսէ. «Բայց մէկը կրնայ

հարցնել.
հարցնել. “Ի՞նչպէս
Ի՞նչպէս յարութիւն կ’առնեն մեռելները.
մեռելները. կամ ի՞նչպի
ի՞նչպիպիսի մարմինով պիտի գան”
գան”: Լսէ´,
Լսէ´, անմի´
անմի´տ: Նախ երբ սերմնասերմնահատիկ մը ցանես`
ցանես` հատիկը չի բուսնիր մինչեւ չմեռնի:
չմեռնի: Եւ յետոյ,
յետոյ,
սերմանածդ պարզ հատիկ մըն է, ցորենի կամ ուրիշ սերմերու,
սերմերու,
եւ ո´չ թէ այն հասկը որ պիտի ծլի:
ծլի: Աստուած այդ հատիկին
հատիկին
մարմին մը կու տայ,
տայ, ինչպէս որ ինք կը կամենայ.
կամենայ. բայց սերմերէն
իւրաքանչիւրին`
իւրաքանչիւրին` իրեն յատուկ մարմինը կու տայ»
տայ» (Ա.ԿորնթաԿորնթացիս 15.3615.36-38):
Զարեհ Արք.
Արք. Ազնաւորեան խօսելով տուեալ հատուածին
մասին`
մասին` կ’ըսէ.
ըսէ. «Առաքեալը մեր մեռած մարմինը կը նմանցնէ

սերմնահատիկին:
սերմնահատիկին: Ինչպէս ցորենի հատիկը հողին մէջ կը
նետենք,
նետենք, այնպէս ալ մարմինը մահուընէն ետք հող կը դրուի:
դրուի: Եւ
ինչպէս որ երբ ժամանակը գայ,
գայ, ցորենահատիկը կը ծլի,
ծլի, եւ յետոյ
հասկ կը կազմէ,
կազմէ, այնպէս ալ,
ալ, երբ որ ժամանակը գայ,
գայ, մեր
մարմինը հողէն դուրս պիտի գայ,
գայ, նոր ծիլի մը պէս:
պէս: Եւ դարձեալ,
դարձեալ,
ինչպէս
ինչպէս որ սերմանուած հատիկները եւ նոր հասկին մէջ
կազմաւորուած հատիկները տարբեր մարմիններ չեն,
չեն, այլ նոյն
մարմինն են,
են, թէպէտ անոնք միեւնոյն հատիկները չեն,
չեն, այլ
նորերը հինին փոխակերպուած ձեւն են,
են, այնպէս ալ մեր
յարուցեալ մարմինները ներկայ մարմինէն տարբեր պիտի
չըլլան,
չըլլան, այլ նոյն մարմինը պիտի ըլլան,
ըլլան, անոր շարունակութիւնը
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ձեւով մը,
մը, բայց միաժամանակ տարբեր պիտի ըլլան,
ըլլան, նորոգուած,
նորոգուած,
փոխակերպուած,
փոխակերպուած, նո´
նո´ր կեանք եւ նո´
նո´ր գեղեցկութիւն ստացած,
ստացած,
նո´
նո´ր փառք եւ նո´
նո´ր զօրութիւն զգեցած,
զգեցած, ինչպէս առաքեալը կը
հաստատէ,
հաստատէ, թէ մարմինը հող կը դրուի եղծանելի
եղծանելի, անարգ,
անարգ, տկար
եւ շնչաւոր մարմին իբրեւ,
իբրեւ, եւ յարութիւն կ’առնէ անեղծ,
անեղծ, փառափառաւոր,
ւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր մարմին իբրեւ»
իբրեւ» (Ա
(Ա.Կորնթացիս 15.4215.4244):
Առաքեալին խօսքը եւ առաքեալին խօսքին վերաբերեալ
Սրբազան Հօր տուած բացատրութիւնը ճիշդ ու կատարեալ
ձեւով հասկցած
հասկցած ըլլալու համար
համար պէտք է մեր մտքին մէջ յստակ
ըլլայ հետեւեալը.
հետեւեալը.Սերմանուած հատիկները եւ նոր հասկին մէջ կազմաւորկազմաւորուած հատիկները նոյն մարմինն են,
են, թէպէտ նոյն հատիկները
չեն.
չեն. ճիշդ նոյն ձեւով ալ,
ալ, թէ´
թէ´ հողին մէջ դրուած մարդոց
մարմինները եւ թէ´
թէ´ հողէն դուրս գալիք մարդոց մարմինները,
մարմինները,
նոյն մարմինները պիտի ըլլան,
ըլլան, թէպէտ փոխակերպուած ձեւով:
ձեւով:
Բանալի բացատրութիւնը հետեւեալն է.- Հողին մէջ
սերմանուած հատիկները եւ հողէն դուրս եկած հատիկները,
հատիկները,
իբրեւ մարմին`
մարմին` անոնք նոյնն են,
են, բայց իբրեւ հատիկ`
հատիկ` անոնք
տարբեր են իրարմէ,
իրարմէ, որովհետեւ հասկին մէջ կազմաւորուած
հատիկները,
հատիկները, այն հատիկները չեն որ հողին մէջ սերմանուեցան,
սերմանուեցան,
թէպէտ անոնց շարունակութիւնն են,
են, անոնց պտուղն են,
են, անոնց
արդիւնքն են:
են: Նոյն ձեւով ալ,
ալ, յարուցեալ մարմինը նոյն այն խեղճ
ու տկար մարմինը պիտի չըլլայ որ հողին մէջ դրուեցաւ,
դրուեցաւ, բայց
պիտի ըլլայ նոյն մարմինին հզօր
հզօր ու անեղծ ձեւը:
ձեւը:
Այլ խօսքով,
խօսքով, յարուցեալ մարմինը պիտի ըլլայ նոյն մարմիմարմինէն բայց ոչ նոյն մարմինը,
մարմինը, ճիշդ ինչպէս հողին մէջ սերմանուած
հատիկները նոյն հատիկներու ընտանիքին կը պատկանին,
պատկանին,
բայց հասկին մէջ կազմաւորուած հատիկներուն հետ նոյնը չեն:
չեն:
Զարեհ Արք.
Արք. Ազնաւորեան խօսքը շարունակելով յարույարութեան մասին`
մասին` կ’ըսէ.
ըսէ. «Յարութեան օրը մարմինները պիտի ներներ-

կայանան որակական եւ քանակական որոշակի փոփոխուփոփոխութեամբ մը,
մը, այլ խօսքով՝ որոշակի կատարելութեամբ:
կատարելութեամբ: Ներկայիս
մեր մարմինները կրնան մաշած կամ վնասուած ըլլալ,
ըլլալ, կրնանք
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հիւանդկախ կամ խեղանդամ ըլլալ,
ըլլալ, կրնանք տարիքով փոքր
կամ մեծ ըլլալ,
ըլլալ, կրնանք դէմքով գեղեցիկ կամ նուազ գեղեցիկ
ըլլալ,
ըլլալ, կրնանք միտքով տկար կամ փայլուն ըլլալ,
ըլլալ, կրնանք
շնորհքներով եւ կարողութիւններով օժտուած կամ անոնցմէ
զրկուած ըլլալ:
ըլլալ: Յարութեան օրը սակայն,
սակայն, բոլորս ալ պիտի
փոխակերպուինք եւ մեր մարմինները պիտի վերագտնեն իրենց
սկզբնական կատարեալ,
կատարեալ, փառաւոր ու գեղեցիկ վիճակը,
վիճակը, երբ
տակաւին մեղքը չէր տիրած մարդուն:
մարդուն: Բոլոր մարդիկը պիտի
յայտնուին առաջին մարդուն՝ Ադամին վիճակով եւ տարիքով,
տարիքով,
երեսուն տարեկան,
տարեկան, ինչպէս բոլոր եկեղեցիներուն աստուածաաստուածաբանութիւնը կ’ըսէ:
ըսէ: Յարուցեալ մարմինները պիտի ըլլան
Քրիստոսի մարմինին նման թափանցիկ,
թափանցիկ, այսինքն՝ պիտի ըլլան
այնպիսի մարմիններ,
մարմիններ, որ կրնան ոեւէ տեղէ թափանցել,
թափանցել, անցնիլ,
անցնիլ,
իր թանձրութիւնը թօթափած նուրբ եւ թեթեւ,
թեթեւ, լուսափայլ,
լուսափայլ,
արեգակի´
արեգակի´ պէս պայծառ,
պայծառ, փայլակի´
փայլակի´ պէս արագաշարժ:
արագաշարժ: Հարկաւ
ասիկա կը վերաբերի արդար մարդոց միայն:
միայն: Իսկ կորուստի
դատապարտուածները,
դատապարտուածները, թէպէտ իրե´
իրե´նք եւս նոյն տարիքին եւ
մարմնաւոր կատարելութեան մէջ պիտի գտնուին,
գտնուին, իրենց
ամբողջ գիտակցութեամբ եւ զօրութեամբ պիտի ըլլան,
ըլլան, բայց
անոնք պիտի չունենան արդարներուն մարմիններուն գեղեցկուգեղեցկութիւնն ու թափանցիկութիւնը,
թափանցիկութիւնը, նրբութիւնն ու թեթեւութիւնը,
թեթեւութիւնը,
թեթեւընթաց շարժումն ու պայծառութիւնը,
պայծառութիւնը, այլ պիտի մնան
թանձր ու ծանր իրենց մեղքերուն պէս,
պէս, եւ պիտի ըլլան տգեղ ու
խաւարին իրենց հոգեկան աշխարհին մէջ»:
մէջ»:
5) Ինչպիսի՞ն պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինը:
Պօղոս առաքեալ խօս
խօսելով
ելով յարուցեալ մարմինին մասին`
մասին`
կ’ըսէ.
վիճակով, եւ յարույարուըսէ. «Մարմինը հող կը դրուի եղծանելի վիճակով,

թիւն կ’առնէ`
առնէ` անեղծ.
անեղծ. հող կը դրուի անարգ,
անարգ, եւ յարութիւն կ’առառնէ`
նէ` փառաւոր.
փառաւոր. հող կը դրուի տկար,
տկար, եւ յարութիւն կ’առնէ զօրազօրաւոր.
ւոր. հող կը դրուի իբրեւ շնչաւոր մարմին,
մարմին, եւ յարութիւն կ’առնէ
իբրեւ հոգեւոր մարմին»
մարմին» (Ա.Կորնթացիս 15.4215.42-44):
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Առաքեալին խօսքին համաձայն, յարուցեալ մարմինը պիպիտի ըլլայ անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր: Առանձնաբար
Առանձնաբար
խօսինք իւրաքանչիւրին մասին.մասին.ա) «Անեղծ»:
Անեղծ»: Եղծանելի բառը կը գործածենք բանի մը
համար որ կը փտի, կը փճանայ,
փճանայ, կը նեխի, կ'ապականի, կը
քայքայուի, կը մեռնի: Ներկայ մեր մարմինները ենթակայ են այս
բոլորին: Մինչդեռ յարուցեալ մարմինը պիտի ըլլայ անեղծ,
այսինքն` պիտի ըլլայ այնպիսի մարմին մը, որ փտութիւն,
փճացում, նեխածութիւն, ապականութիւն, քայքայում ու մահ
պիտի չճանչնայ,
չճանչնայ, այլ խօսքով` պիտի ըլլայ անմահ, յաւիտեյաւիտենական: Ուստի երբ առաքեալը կ'ըսէ. «Մարմինը հող կը դրուի
եղծանելի վիճակով,
վիճակով, եւ յարութիւն կ’առնէ`
առնէ` անեղծ»,
անեղծ», ըսել կ’ուզէ`
ուզէ`
հող կը դրուի իբրեւ մահկանացու մարմին,
մարմին, եւ յարութիւն կ’առնէ
իբրեւ անմահ մարմին:
մարմին: Այս մասին առաքեալը կ’ըսէ.
սէ. «Մեր այս

եղծանելի բնութիւնը պէտք է անեղծ բնութեան փոխուի,
փոխուի, այս
մահկանացու բնութիւնը պէտք է անմահ բնութեան
փոխակերպուի»
փոխակերպուի» (Ա
(Ա.Կորնթացիս 15.53):

բ) «Փառաւոր»:
Փառաւոր»: Ներկայ մեր մարմինները փառաւոր մարմարմիններ չեն, որովհետեւ անոնք մեղքով կորսնցուցած են իրենց
փառքը, իրենց
իրենց գեղեցկութիւնը, իրենց անարատութիւնն ու
անբծութիւնը: Մեղքը անարգանք մըն է մեր մարմիններուն
համար: Մինչդեռ յարուցեալ մարմինը պիտի ըլլայ փառաւոր
մարմին, որովհետեւ ամբողջութեամբ զերծ պիտի ըլլայ մեղքի
ազդեցութենէն: Հոն ուր մեղք կայ` հոն ոչինչ կայ փառաւոր ու
գեղեցիկ. մինչդեռ հոն ուր մեղք չկայ` հոն ամէն ինչ փառաւոր ու
գեղեցիկ է:
Յարուցեալ մարմինները փառաւոր կը կոչուին նաեւ անոր
համար, որ անոնք Քրիստոսի մարմինին նման փառահեղ ու
լուսաճաճանչ պիտի ըլլան: Պօղոս առաքեալը կը հաստատէ, թէ
Քրիստոս «մեր մահկանացու մարմինները
մարմինները պիտի կերպարանակերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ»
դարձնէ» (Փիլիպպեցիս
(Փիլիպպեցիս
3.21): Իսկ Քրիստոսի փառաւոր մարմինին նման փառաւոր
մարմին ունենալ, կը նշանակէ ունենալ այնպիսի մարմիններ
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որոնք լեցուն պիտի ըլլան Քրիստոսի փառքով եւ արտացոլաարտացոլացնողներն ու ճառագայթողները պիտի
պիտի ըլլան այդ փառքին:
գ) «Զօրաւոր»:
Զօրաւոր»: Ներկայ մեր մարմինները զօրաւոր չեն,
տոկուն չեն, դիմացկուն չեն, մնայուն չեն, յաւիտենական չեն:
Մինչդեռ յարուցեալ մարմինները պիտի ըլլան զօրաւոր, տոտոկուն, դիմացկուն, մնայուն եւ յաւիտենական: Ներկայ մեր
մարմինները ժամանակի ընթացքին
ընթացքին ու ժամանակին հետ կը
յա-տկարանան, կը մեռնին ու հողին կը յանձնուին, մինչդեռ յա
րուցեալ մարմինները ժամանակով պիտի չսահմանափակուին,
որովհետեւ անոնք յաւիտենական պիտի ըլլան:
Յարուցեալ մարմինները զօրաւոր կը կոչուին նաեւ անոր
համար, որ անոնք Տիրոջ կամքը անթերի կերպով
կերպով կատարելու
զօրութիւնը պիտի ունենան: Զօրաւոր կը կոչուին, որովհետեւ
տկարութիւն պիտի չճանչնան, պիտի չյոգնին, հանգիստի
կարիքը պիտի չզգան, պիտի չհիւանդանան:
դ) «Հոգեւոր»:
Հոգեւոր»: Ներկայ մեր մարմինները հոգեւոր
մարմիններ չեն, այլ` շնչաւոր մարմիններ: «Շնչաւոր մարմին»
մարմին»
կը նշանակէ` մարմիններ որոնք շունչով կ'ապրին: Մինչդեռ
յարուցեալ մարմինները պիտի ըլլան հոգեւոր մարմիններ,
այսինքն` հոգիով ու հոգեպէս ապրող, որ կը նշանակէ` Տիրոջ
Հոգիով ապրող, գործող ու առաջնորդուող մարմիններ: Յիսուս
կ'ըսէ թէ մենք հրեշտակներու նման պիտի ըլլանք յարութեան
ժամանակ (Մատթէոս 22.30): Հրեշտակները շունչ չեն առներ,
շունչով չեն ապրիր. անոնք չնչաւոր չեն նկատուիր: Անոնք
հոգեւոր մարմիններ ունին: Եթէ մենք իրենց նման պիտի
ըլլանք` ինչպէս Տէրը կ'ըսէ, կը նշանակէ թէ մենք եւս առանց
շունչի ապրող հոգեւոր մարմիններ պիտի
պիտի ունենանք:
Շնչաւոր մարմինները, ենթակայ են նիւթական սահմանասահմանափակութեանց, մինչդեռ յարուցեալ հոգեւոր մարմինները
ենթակայ պիտի չըլլան նիւթական սահմանափակութեանց: Մեր
յարուցեալ մարմինները Յիսուսի յարուցեալ մարմինին պէս
պիտի ըլլան (Ա.Կորնթացիս 15.49): Իսկ Յիսուսի
Յիսուսի յարուցեալ
մարմինը նիւթական սահմանափակութիւն չէր ճանչնար. ան
կարող էր դուռն ու պատուհանը գոց սենեակ մը մտնել
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(Յովհաննէս 21.26): Մեր ալ յարուցեալ մարմինները այդ կա
կա-րողութիւնը պիտի ունենան: Անոնց դիմաց նիւթը պիտի
կորսնցնէ իր զօրութիւնն ու ազդեցութիւնը:
6) Յարութենէն ետք, հաւատացեալները որոնք Աստուծոյ
արքայութիւնը պիտի ժառանգեն` իրար պիտի ճանչնա՞ն:
Յիսուսի այլակերպութեան ժամանակ յայտնուեցան ՄովՄովսէս ու Եղիա մարգարէները: Յիսուսի հետ եղող առաքեալները
ճանչցան զանոնք: Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. «Վարդապե´
Վարդապե´տ, լաւ է

որ հոս
հոս մնանք. երեք վրաններ շինենք` մէկը քեզի, մէկը
Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համար»
համար» (Ղուկաս
(Ղուկաս 9.33): Սարգիս Վրդ.
Կունդ կը բացատրէ, թէ առաքեալներուն կողմէ Մովսէս ու Եղիա
մարգարէներուն ճանչցուիլը ցոյց կու տայ, թէ «յարութեան

ժամանակ

վերջինները

պիտի

ճանչնան

առաջինները»:
առաջինները»:

Վերջինները»» ըսելով կ'ակնարկէ առաքեալներուն եւ բոլոր
«Վերջինները
անոնց` որոնք հետագային անոնց 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
առաքեալներուն
կողմէ ցոյց կու տայ, թէ բոլոր հաւատացեալները երկինքի մէջ
պիտի ճանչնան իրար:
Անցեալին եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն,
թէ արքայութեան մէջ հաւատացեալները պիտի չճանչնան
իրար: Այս համոզումը կամ տեսութիւնը հաստատող ո´
ո´չ մէկ
համար ունինք Աստուածաշունչին
Աստուածաշունչին մէջ: Ընդհակառակը,
Աստուածաշունչը տարբերտարբեր-տարբեր կերպերով ցոյց կու տայ թէ
մարդիկ պիտի ճանչնան իրար արքայութեան մէջ, եւ ո´
ո´չ միայն
արքայութեան մէջ, 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
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նոյնիսկ գիտէր թէ անոնք երկրի վրայ ինչպիսի կեանք մը
ապրած էին (Ղուկաս
(Ղուկաս 16.25):
Պօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Կորնթոսի հաւատաց
հաւատացտացեալներուն` կ'ըսէ. «Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի դատաստադատաստա-

նին օրը ձեր պարծանքը պիտի ըլլամ, ինչպէս դուք՝ իմ
պարծանքս»
պարծանքս» (Բ
(Բ.Կորնթացիս 1.131.13-14): Պօղոս առաքեալին այս

խօսքը ցոյց չի՞ տար թէ ինք եւ Կորնթոսի
Կորնթոսի եկեղեցիին
հաւատացեալները երկինքի մէջ պիտի ճանչնան իրար:
իրար: Եթէ
անոնք պիտի չճանչնան իրար`
իրար` ի՞նչպէս պիտի կարենան
դատաստանին օրը մէկը միւսին պարծանքը դառնալ:
դառնալ: Դարձեալ,
Դարձեալ,
երբ Կորնթոսի հաւատացեալներուն կ’ըսէ,
ըսէ, թէ ոչինչ կրնայ զինք
իրենցմէ բաժնել «ո´չ այս կեանքին մէջ,
մէջ, ո´չ ալ մահուան մէջ»
մէջ»
(Բ.Կորնթացիս 7.3), ըսել չ’ո՞ւզեր արդեօք թէ ինք եւ Կորնթոսի
հաւատացեալները միասնաբար ու միատեղ պիտի ըլլան
երկինքի մէջ.
մէջ. տրամաբանութիւն ունեցող ո՞ր մարդը կ’ընդունի,
ընդունի,
թէ անոնք երկինքի մէջ միասին պիտի ըլլան առանց սակայն
զիրար ճանչնալու:
ճանչնալու: Առաքեալը
Առաքեալը որ անոնց հովիւը եղած է երկրի
վրայ`
վրայ` ի՞նչպէս անոնցմով պիտի ուրախանայ ու պարծենայ,
պարծենայ, եթէ
երբեք զանոնք պիտի չճանչնայ եւ անոնք զինք պիտի չճանչնան:
չճանչնան:
Երբ Դաւիթ թագաւորին որդին մեռաւ` Դաւիթ ըսաւ. «Ես

անոր պիտի երթամ, բայց անիկա ինծի պիտի չդառնայ»
չդառնայ»

(Բ.Թագաւորաց 12.23):
12.23): Արդեօք երբ Դաւիթ մեռաւ եւ իր որդիին
քով գնաց` չճանչցա՞ւ զանիկա: Դաւիթ նման բան պիտի ըսէ՞ր
եթէ երբեք մահէն ետք պիտի չճանչնար իր
իր որդին:
Մարթա խօսելով իր եղբօր` Ղազարոսի մասին` ըսաւ.

«Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին օրը, յարութեան
ատեն»
ատեն» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.24):
11.24): Մարթայի այս հաստատումը ցոյց չի՞

տար որ յարութեան ժամանակ, եղբայրներ ու քոյրեր պիտի
ճանչնան իրար, եւ ուստի նաեւ` բոլոր հարազատներն ու
ազգականները:
Յովհաննէս կ'ըսէ. «Տեսայ նաեւ այն հոգիները, որոնք ՅիսուՅիսու-

սի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայութեան համար
համար
չարաչար գլխատուած էին»
էին» (Յայտնութիւն
(Յայտնութիւն 20.4): Յովհաննէս
առաքեալը ի՞նչպէս ճանչցաւ կամ ի՞նչպէս գիտցաւ որ տուեալ
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մարդիկը «Յիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայուվկայութեան համար չարաչար գլխատուած»
գլխատուած» մարդիկ էին, եթէ երբեք
երկինքի մէջ իրար պիտի չճանչնանք:
Երբ Սաւուղ
Սաւուղ թագաւորը վհուկի մը միջոցաւ կանչել տուաւ
Սամուէլի հոգին, վհուկ կինը Սամուէլը տեսնելուն 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
մտածելու համար որ Պետրոս ու Պօղոս առաքեալները երկինքի
չճանչը
ըմէջ այսօր չեն ճանչնար իրար ու հետագային ալ պիտի չճանչ
նան:
Դուք ըսէք, Մովսէս ու Եղիա մարգարէները որոնք միասմիասնաբար երեւցան` չէի՞
չէի՞ն ճանչնար իրար: Մովսէս չէ՞ր գիտեր որ
Եղիան` Եղիան է, եւ Եղիան չէ՞ր գիտեր որ Մովսէս`
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 մէ´
մէ´կ է, բայց գիտենք
նաեւ որ եկեղեցին ունի իր երկու մասերը` «Յաղթական
Եկեղեցի»
Եկեղեցի» եւ «Զինուորագրեալ
«Զինուորագրեալ Եկեղեցի»:
Եկեղեցի»: «Յաղթական
«Յաղթական Եկեղեցի»
Եկեղեցի»
ըսելով կը հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք ՔրիստոՔրիստոսով յաղթած են մեղքի կեանքին ու յաղթականօրէն մեկնած են
այս աշխարհէն եւ 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`
մասը` որ երկրի
վրայ ապրող ու պայքարող Զինուորագրեալ Եկեղեցին
Եկեղեցին 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
հաւատացեալները ճանչնան երկրի հաւատացեալհաւատացեալ183

ները այնքան ատեն որ երկրի վրայ են անոնք, եւ չճանչնան
զանոնք` երբ անոնք երկինք մտնեն: Եթէ երկրէն երկինք մեկնող
հաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան երկինքի հաւահաւատացեալներուն համար, եւ եթէ երկինքի հաւատացեալները
անճանաչելի պիտի ըլլան
ըլլան երկրէն երկինք մեկնող հաւատացհաւատացեալներուն 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, կատարեալ մէկութիւն
մը ու միութիւն մը նկատուիլ, երբ անոր անդամները չեն
ճանչնար
ճանչնար կամ պիտի չճանչնան իրար արքայութեան մէջ:
Որքա՜ն
Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ չճանչ
չճանչնայիք իրար
երկինքի մէջ: Արդարեւ, մօր մը համար դժբախտութիւն չէ՞
չգիտնալ թէ իր զաւակները երկինք մտած են թէ ոչ: ԶաւակԶաւակներուն համար դժբախտութիւն չէ՞ չգիտնալ թէ իրենց ծնողները
երկինքի
երկինքի մէջ են թէ ոչ: Ինչո՞ւ աղօթել մեր սիրելիներու փրկուփրկութեան 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 հետ եւ իրարու համար, դժբախտ
պիտի չըլլայի՞ն եթէ երբեք չտեսնէին ու չճանչնային
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 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 երկար ժամանակ աղօթելէ ետք քու
զաւկիդ համար, հետագային անկարող պիտի ըլլայ
ըլլայ գիտնալու
եթէ երբեք քու զաւակդ երկինք մտած է թէ ոչ:
Մտածենք նաեւ հետեւեալը. այսօր Աստուծոյ ներկայուներկայութեան մէջ ապրող սուրբերը, մարգարէները, առաքեալները,
արդարները, նահատակները, ճգնաւորները եւ բոլոր հաւատքի
ախոյեանները, որոնց բարեխօսութիւնը կը խնդրենք` չե՞ն
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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 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 ճանաճանաչելի ըլլանք, իսկ երկինք մեկնելէ ետք` դադրինք ճանաչելի
ըլլալէ:
7) Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն.հարցնեն.- «Մէկը որուն մարմինը

ծովուն մէջ ինկեր է եւ անոր ոսկորներն անգամ կէտձուկերու
կողմէ կերուած են` ի՞նչ պիտի ըլլայ անոր վիճակը յարութեան
ժամանակ: Աստուած անոր բոլորովին նո՞ր մարմին մը պիտի
տայ, կամ իր մարմինէն տարբե՞ր մարմին մը պիտի տայ, եւ եթէ
երբեք բոլորովին նոր մարմին մը պիտի տայ, կամ իր մարմինէն
տարբեր մարմին մը պիտի տայ, նման պարագայի, իր ունեցած
մարմինը` իր սեփական մարմինը չի նկատուիր, այլ` ուրիշ
մարմին մը»:
մը»:

Չորրորդ հարցումին պատասխանած ժամանակ յստակօ
յստակօկօրէն ցոյց տուինք, թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ յարութեան
ժամանակ պիտի ունենայ իր սեփական մարմինը,
մարմինը, որ երկրի
վրայ իր ունեցած մարմինին կերպարանափոխուած ձեւը պիտի
ըլլայ:
Յարութեան ժամանակ, Աստուած մեր մարմինէն բոլորոբոլորովին տարբեր մարմին մը պիտի չտայ մեզի, եւ մենք մեր
մարմինը չեղող մարմինով մը երկինք պիտի չմտնենք: Կարելի
բան չէ որ Աստուած թոյլ տայ, որ մեր այս
այս մարմինները չարչարչարուին իրեն համար, եւ սակայն յարութեան ժամանակ` ուրիշ
մարմիններ երկինք մտնեն մեր անունով, եւ անո´
անո´նք մխիթարմխիթարուին ու վարձատրուին:
Երրորդ անգամ ըլլալով յիշենք Յոբին նշանաւոր խօսքը.

«Գիտեմ թէ իմ Փրկիչս ողջ է, եւ ի վերջոյ պիտի յայտնուի երկրի
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վրայ.
վրայ. եւ թէպէտ ասկէ ետք մորթս ալ փտի,
փտի, բայց դարձեալ այս
մարմինովս զԱստուած պիտի տեսնեմ:
տեսնեմ: Ես ինքս պիտի տեսնեմ
զայն,
զայն, իմ սեփական աչքերովս եւ ոչ թէ ուրիշին աչքերով»
աչքերով» (Յոբ
(Յոբ
19.2519.25-27): Սուրբ Գրային այս վկայութեան մասին խօսած
ժամանակ,
ժամանակ, ըսինք,
ըսինք, թէ անիկա անհերքելի կերպով ցոյց կու տայ,
տայ,
թէ նոյն մեր մարմիններով յարութիւն պիտի առնենք:
առնենք:
Երբ Յոբ կ’ըսէ`
տեսըսէ`«այս մարմինովս զԱստուած պիտի տեսնեմ»,
նեմ», ըսել կ’ուզէ,
ուզէ, թէ մարմինը որով ինք զԱստուած պիտի
տեսնէ`
տեսնէ` ուրիշին մարմինը կամ ուրիշ մարմին մը կամ տարբեր
մարմին մը պիտի չըլլայ,
չըլլայ, այլ`
այլ` իր սեփական մարմինը:
արմինը:
Երբ կ’ըսէ`
զայն», ըսել կ’ուզէ,
ըսէ` «ես ինքս պիտի տեսնեմ զայն»,
ուզէ, թէ
ի´նք անձնապէս զԱստուած պիտի տեսնէ,
տեսնէ, եւ ո´չ թէ ուրիշ կամ
տարբեր մարմին մը զայն պիտի տեսնէ իր միջոցաւ`
միջոցաւ` իր
փոխարէն:
փոխարէն:
Երբ կ’ըսէ`
ըսէ` «իմ սեփական աչքերովս եւ ոչ թէ ուրիշին
աչքերով»,
աչքերով», ըսել կ’ուզէ,
ուզէ, թէ ինք անձնապէս զԱստուած պիտի
տեսնէ,
աչքերով», այսինքն`
այսինքն` ո´չ թէ իր
տեսնէ, «եւ ոչ թէ ուրիշին աչքերով»,
մարմինին փոխարէն`
փոխարէն` ուրիշ մարմին մը պիտի տրուի իրեն եւ
ինք իրեն տրուած ուրիշին մարմինով պիտի տեսնէ զԱստուած:
զԱստուած:
Մտածումներս ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.
մէջ.ա) Հաւատացեալին տրուելիք մարմինը
մարմինը չի կրնար ուրիշ
կամ ուրիշին մարմինը ըլլալ, որովհետեւ Աստուած ուրիշ կամ
ուրիշին մարմինը առնելով անոր պիտի չտայ: Աստուած անոր
պիտի շնորհէ մարմին մը որ ի´
ի´նք յարմար կը տեսնէ. այսինքն`
անոր մարմինը, եւ մարմինին արտաքին կերպարանքն ու ձեւը,
Աստուած ի´
ի´նք պիտի որոշէ`
որոշէ` իր ազատ կամքով, եւ այս
իրողութիւնը բացայայտեց Պօղոս առաքեալ ինք երբ խօսելով
սերմնահատիկին մասին` ըսաւ. «Աստուած այդ հատիկին մարմարմին մը կու տայ, ինչպէս որ ինք կը կամենայ»
կամենայ» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս
15.38):
բ) Եթէ մարդկային մեր սահմանափակ տրամաբանուտրամաբանութեամբ պիտի մտածենք,
մտածենք, թէ կէտձուկերուն կողմէ, կամ առաջին
դարերուն առիւծներու եւ այլ վայրի գազաններու կողմէ
հաւատացեալներուն կերուած ոսկորներուն փոխարէն` ուրիշ
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ոսկորներ պիտի տրուին անոնց, եւ հետեւաբար` անոնք իրենց
նոյն ոսկորները պիտի չըլլան, կամ իրենց ինքնութիւնը կրող
ոսկորներ պիտի չըլլան, այդ պարագային, ինչո՞ւ նոյնը չենք
մտածեր մարդուն մարմինին մասին նաեւ. գերեզման դրուած
մարդուն մարմինին մսեղէն բաժինը որդերուն կողմէ չ'ո՞ւտուիր.
անոր մարմինն ալ բոլորովին չ'ը՞սպառիր: Անշո´
Անշո´ւշտ կը սպառի.
բայց կրնա՞նք ըսել կամ կը համարձակի՞նք ըսել, թէ յարուցեալ
մարդուն մարմինը` իր մարմինը պիտի չըլլայ, այլ` ուրիշ կամ
տարբեր մարմին մը պիտի ըլլայ:
գ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուած «սերմերէն
իւրաքանչիւրին`
իւրաքանչիւրին` իրեն յատուկ մարմինը կու տայ»
տայ» (Ա
(Ա.ԿորնթաԿորնթացիս 15.38): Ուշադրութիւն դարձուցէք «իրեն
«իրեն յատուկ մարմին»
մարմին»
բառերուն:
բառերուն: Այս բառերը ցոյց չե՞ն տար կամ ըսել չե՞ն ուզեր,
ուզեր, թէ
իւրաքանչիւր անձ իրեն յատուկ,
յատուկ, այսինքն`
այսինքն` իր անձին յատուկ,
յատուկ, իր
անձին պատշաճ,
պատշաճ, իր անձին յարմար,
յարմար, իր անձին վերաբերող,
վերաբերող, եւ
իր անձին ինքնութիւնն ու անձնաւորութիւնը արտայայտող
մարմին մը պիտի ունենայ:
ունենայ: «Իրեն
«Իրեն յատուկ
յատուկ մարմին»
մարմին» բառերը,
բառերը,
նաեւ,
նաեւ, կը նշանակէ`
նշանակէ` երկրի վրայ իր ապրած կեանքին արդիւնքը
եղող յատուկ մարմին մը:
մը:
դ) Յարուցեալ մարմինները նոյն մեր այս մարմինները
պիտի չըլլան,
չըլլան, այլ`
այլ` անոնց շարունակութիւնը,
շարունակութիւնը, անոնց նորոգուած
եւ կերպարանափոխուած ձեւը.
ձեւը. անոնք նոյն այս մարմինները
չեն կրնար ըլլալ,
ըլլալ, որովհետեւ,
որովհետեւ, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’ըսէ.
ըսէ.

«Մարմինն ու արիւնը իրենց ներկայ վիճակով չե´
չե´ն կրնար ԱսԱստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել.
ժառանգել. եղծանելին չի կրնար անեղանեղծութիւնը ժառանգել»
ժառանգել» (Ա
(Ա.Կորնթացիս 15.50): Հետեւաբար,
Հետեւաբար, պէտք

չէ մտահոգութիւնը ունենանք,
ունենանք, թէ մեր մարմինները
մարմինները նոյնը պիտի
չըլլան,
չըլլան, կամ թէ անոնք`
անոնք` ուրիշ կամ տարբեր մարմիններ պիտի
ըլլան:
ըլլան: Յարուցեալ մարմինը նոյն մարմինը պիտի չըլլայ,
չըլլայ, բայց
նոյն մարմինէն պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Հողին մէջ դրուած ցորենահա
ցորենահատիկ
հատիկտիկները արդեօք նո՞յնն են այն ցորենահատիկներուն հետ` որոնք
իրենց հասկերուն
հասկերուն մէջ կը կազմաւորուին: Յստակ է թէ ոչ:
Հասկին մէջ կազմաւորուած ցորենահատիկները` հողին մէջ
սերմանուած ցորենահատիկներուն հետ նոյնը չեն. իբրեւ
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հատիկներ սակայն նոյնը չեն, բայց իբրեւ մարմին` նոյնն են: Այս
մասին Զարեհ Արք. Ազնաւորեանը կ'ըսէ. «Ինչպէս որ սերմանսերման-

ուած
ուած հատիկը եւ նոր հասկին մէջ կազմաւորուած հատիկները
նոյն մարմինն են,
են, թէպէտ անոնք միեւնոյն հատիկները չեն,
չեն, այլ
նորերը հինին փոխակերպուած ձեւն են,
են, այնպէս ալ մեր
յարուցեալ մարմինները ներկայ մարմինէն տարբեր պիտի
չըլլան,
չըլլան, այլ նոյն մարմինը պիտի ըլլան,
ըլլան, անոր շարունակութիւնը
շարունակութիւնը
ձեւով մը,
մը, բայց միաժամանակ տարբեր պիտի ըլլան,
ըլլան, նորոգուած,
նորոգուած,
փոխակերպուած,
փոխակերպուած, նո´
նո´ր կեանք եւ նո´
նո´ր գեղեցկութիւն ստացած,
ստացած,
նո´
նո´ր փառք եւ նո´
նո´ր զօրութիւն զգեցած»:
զգեցած»:
ինքնու-ե) Կարեւոր է գիտնալ եւ միշտ յիշել, որ մարդուն ինքնու
թիւնը կազմողը` անոր մարմինը չէ, այլ` անոր բնութիւնն
բնութիւնն է,
անոր անձնաւորութիւնն է, անոր էութիւնն է, անոր հոգեկան
հոգեկան եւ
գիտակցական աշխարհն է, եւ այս բոլորը, այսինքն` մարդուն
ինքնութիւնը, բնութիւնը, անձնաւորութիւնը, էութիւնը, եւ
հոգեկան ու գիտակցական աշխարհը, վերջ չեն գտներ
մարմինին մահուամբ կամ մարմինին փճացումով:
փճացումով: Յարութեան
ժամանակ իւրաքանչիւր անձ, թէ´
թէ´ չար եւ թէ´
թէ´ բարի, պիտի
պահէ իր ինքնութիւնը, այլ խօսքով` յարութենէն ետք ամէն
մարդ պիտի գիտնայ թէ ինք ո´
ո´վ է եւ թէ ի՞նչպիսի կեանք մը
ապրած է երկրի վրայ եղած ժամանակ: Այս իրողութիւնը
ինքնին բաւարար է համոզուելու թէ յարուցեալ
յարուցեալ մարդը` ուրիշին
մարմինը կամ ուրիշ մարմին մը պիտի չունենայ, այլ նոյն
մարմինը, բայց փոխակերպուած ձեւով:
Հետեւաբար, եթէ անձ մը կէտձուկի մը կամ առիւծի մը
կողմէ կերուած է, ճիշդ է որ իր մարմինն ու ոսկորները կը
փճանան, բայց իր ինքնութիւնը չի կորսուիր: Մենք գիտենք
գիտենք որ
Ամերիկայի մէջ, ինչպէս նաեւ Չինաստանի որոշ քաղաքներու
եւ Եւրոպական որոշ երկիրներու մէջ, մարդիկ իրենց մեռելները
այրելու եւ մոխիրի վերածելու սովորութիւնը ունին: Կրնա՞նք
այրած ու մոխիրի վերածուած մարդոց համար ըսել թէ անոնք
ընդմիշտ կորսուեցան: Կրնա՞նք ըսել թէ անոնց ինքնութիւնը
գիտակցա
ցաբնաջնջուեցաւ: Կրնա՞նք ըսել թէ անոնց հոգեկան ու գիտակ
ցական աշխարհը գոյութենէ զրկուեցան:
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Եթէ մէկը գործողութիւն կ'ընէ եւ իր մարմինին մէկ անդամը
կը վերցնէ, արդեօք կը կորսնցնէ՞ իր ինքնութիւնը: Կրնա՞յ մարմարմինի մը անդամին կորուստով` մարդուն
մարդուն ինքնութիւնը կորսուիլ:
Կամ եթէ մէկը իր մարմինին անդամներէն մին ուրիշին տայ,
արդեօք իր ինքնութի՞ւնն է որ անոր փոխանցած կ'ըլլայ:
Տակաւին, եթէ մէկը իր մարմինին մէկ անդամը կը վերցնէ
կամ ուրիշին կու տայ, արդեօք առանց այդ անդամի՞ն յարութիւն
պիտի առնէ. խեղանդամ
խեղանդամ կերպո՞վ երկինք պիտի մտնէ: Կամ
անոնք որոնք ուրիշէն մարմինի անդամ մը կ'առնեն` կրնա՞նք
ըսել թէ անոնք ուրիշի մը մարմինին մէկ անդամը պիտի
ունենան իրենց յարուցեալ մարմիններուն մէջ:
Մէկ բան յստակ է, հետեւաբար, թէ մեր մարմիններն ու
ոսկորները, փճացած ըլլան թէ ոչ, յարութիւն պիտի առնեն ու
պիտի պահեն իրենց ինքնութիւնը: Դժուարին գործ մը որ մարդ
արարածը պիտի ընէ` կրնանք ըսել եւ իրաւունք ունինք
հարցնելու, թէ ի՞նչպէս պիտի ընէ, ի՞նչ ձեւով պիտի ընէ, պիտի
կրնա՞յ ընել. բայց գործ մը որ ամենակարող Աստուածը ինք
պիտի ընէ` չե´
չե´նք կրնար, պէտք չէ´,
չէ´, եւ իրաւունք չունի´
չունի´նք
մտածելու կամ հարցնելու, թէ ի՞նչպէս պիտի ընէ, ի՞նչ ձեւով
պիտի ընէ, պիտի կրնա՞յ ընել: Մեռելները յարուցանելը`
ամենակարող Աստուծոյ գործն է: Կասկածիլ թէ ամենակարողն
Աստուած կրնայ իր գործը կատարել` մեզ անհաւատներու
շարքին կը դասէ:
Աւարտեմ սուրբ հայրերէն չորս վկայակոչութիւններով.վկայակոչութիւններով.ա) «Իւրաքանչիւր սերմնահատիկ կը ծածկուի իր իսկ

մարմինով: Եթէ ցորենահատիկ ցանես` գարի պիտի չհնձես:
Եթէ այգի տնկես` թուզ պիտի չբերէ: Իւրաքանչիւրը կ'աճի իր
իսկ բնութեան համաձայն:
համաձայն: Նոյնն է մարդուն մարմինին
պարագան: Հողին մէջ դրուած մարմինն է որ հողէն դուրս պիտի
գայ»
գայ» (Աֆրահադ
(Աֆրահադ Պարսիկ, 44-րդ դար):
բ) «Անոնք որոնք կը յայտարարեն թէ իրենք քրիստոնեայ
են,... եւ կ'ըսեն թէ կ'ընդունին մեռելներու մարմիններուն
յարութիւնը եւ մեր Տիրոջ մարմինին
մարմինին յարութիւնը,... բայց
միաժամանակ կ'ըսեն թէ միեւնոյն մարմինը չէ որ յարութիւն
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պիտի առնէ, այլ անոր տեղ Աստուած տարբեր մարմին պիտի
տայ իրենց, այս կարծիքը աւելի չար չէ՞ քան բոլոր միւս
կարծիքները»
կարծիքները» (Եպիփանէս
(Եպիփանէս Սալամիսցի, 44-րդ դար):
գ) «Աստուած` սքանչելի եւ աննկարագրելի
աննկարագրելի Արհեստաւորը,
սքանչելի եւ աննկարագրելի արագութեամբ պիտի վերականգնէ
մեր մարմինները իրենց բոլոր անդամներով, եւ իրեն համար
անդամ-տարբերութիւն չ'ըներ եթէ երբեք մեր մարմիններուն անդամ
ները ամբողջութեամբ փոշի դարձած կամ անյայտացած են»
են»
(Օգոստինոս, 55-րդ դար):
դ) «Թող կործանի այն մտածումը, որուն համաձայն` ամեամե-

նակարող Ստեղծիչը չի կրնար յարուցանել մեր մարմինները եւ
զանոնք վերստին կեանքի բերել: Թող կործանի այն մտածումը,
որուն համաձայն` Տէրը չի կրնար քովքով-քովի բերել ու յարուցանել
մարմինի այն անդամները` որոնք սպառած են վայրի
վայրի
գազաններու կողմէ կամ կրակին կողմէ, կամ որոնք փոշի ու
մոխիր դարձած են, կամ հեղուկի նման հալած կամ հալեցուած
են, կամ անյայտացած են»
են» (Օգոստինոս,
(Օգոստինոս, 55-րդ դար):
8) Աստուածաշունչը քանի՞ տեսակ յարութիւններու մասին
կը խօսի:
Աստուածաշունչը կը խօսի երկու տեսակ յարութիւններու
յարութիւններու
մասին.մասին.- Առաջին յարութիւնը` հոգեւոր յարութիւնն է, իսկ
երկրորդ յարութիւնը` մարմնաւոր յարութիւնն է: Մարմնաւոր
յարութիւնը հաստատող բազմաթիւ վկայակոչութիւններ արդէն
կատարեցինք, առաջին հարցումին պատասխանած ժամանակ:
Հիմա գանք հոգեւոր յարութեան:
Պարզութեան
Պարզութեան համար ըսեմ, թէ հոգեւոր յարութիւնը ուրիշ
բան չէ եթէ ոչ նոյնինքն ապաշխարութիւնը, այլ խօսքով`
մեղքերէն հրաժարիլը ու Քրիստոսի յանձնուիլը: Անոնք որոնք
մեղքի մէջ կ'ապրին` հոգեւորապէս մեռած կը սեպուին, եւ
ասոնք են որ հոգեւոր յարութեան կարիքը ունին: Պօղոս
առաքեալ
առաքեալ հոգեւորապէս մեռած կը կոչէ մեղքի կեանք ապրող
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մարդիկը. «Դուք հոգեւորապէս
հոգեւորապէս մեռած էիք ձեր մեղքերուն պատպատճառով»
ճառով» (Կողոսացիս
(Կողոսացիս 2.13):
Քրիստոս «մեռել»
մեռել» կը կոչէ այն մարդը որ ականջ չի տար իր
ձայնին եւ չի փորձեր իր մեղքերէն հրաժարիլ. «Ժամանակ կու

գայ եւ արդէն իսկ եկած
եկած է, երբ մեռելները Աստուծոյ Որդիին
ձայնը պիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրին»
ապրին» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 5.25):

Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ, թէ հոս յիշուած
մեռելները հոգեւորապէս մեռած մարդիկն են. խօսք չկայ
մարմնաւոր յարութեան մասին:
Պօղոս առաքեալ «մեռելութիւն»
մեռելութիւն» կը կոչէ մեղքի կեանք
ապրող մարդուն կեանքը. «Արթնցի´
Արթնցի´ր, ո՜վ քնացած. դո´
դո´ւրս
եկուր մեռելութենէդ, եւ Քրիստոս պիտի լուսաւորէ քեզ»
քեզ» (Եփե
(ԵփեԵփեհոգե-սացիս 5.14): Արթննալը եւ մեղքէն դուրս գալը` նոյնինքն հոգե
ւոր յարութիւնն է:
Առաքեալը կը հաստատէ թէ «մեղքին վարձատրութիւնը
մահ է»
է» (Հռոմայ
(Հռոմայեցիս
Հռոմայեցիս 6.23): Հոս «մահ»
մահ» ըսելով առաջին հերթին
կ'ակնարկէ հոգեւոր մահուան:
Յիսուս անառակ Որդիին առակին պատումին մէջ ցոյց
նկատ-տուաւ, թէ Աստուծմէ հեռացողը` մեռած ու կորսուած կը նկատ
ուի, եւ Աստուծոյ դառնալէ ետք միայն կրնայ կենդանանալ. «Իմ

այս զաւակս
զաւակս մեռած էր` ողջնցաւ,
ողջնցաւ, կորսուած էր` գտնուեցաւ»
գտնուեցաւ»

(Ղուկաս 15.24, 32):
Աստուած Ադամին ըսաւ որ եթէ բարիի ու չարի գիտուգիտութեան ծառէն ուտէ` պիտի մեռնի (Ծննդոց 2.17): Ադամ ու Եւա
կերան բայց չմեռան: Յստակ է,
է, հետեւաբար, որ խօսքը հոգեւոր
մահուան
մահուան մասին էր: Երբ կերան ծառէն` հոգեւորապէս մեռան
մեռան:
Գանք հոգեւոր յարութեան: Հոգեւոր յարութիւնը հաստահաստատող համարները շատ են: Այսպէս, օրինակ.օրինակ.Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Քանի որ յարութիւն առիք ՔրիսՔրիս-

տոսի հետ, այսուհետեւ
այսուհետեւ ձեր ուշադրութիւնը երկինք դարձուդարձուցէք...»
ցէք...» (Կողոսացիս
(Կողոսացիս 3.1): Այստեղ Քրիստոսի հետ յարութիւն
առնողները`
առնողները` իրենց մեղքերէն ու նախկին աշխարհիկ կենցակենցաղակերպէն հրաժարած մարդիկն են:
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Եփեսացիներու նամակին մէջ, առաքեալը հաւատացեալ
հաւատացեալեալներուն մասին խօսելով, քայլ մը առջեւ կ'երթայ, հաստատելով
թէ Աստուած զանոնք «Քրիստոսի հետ յարուցանեց եւ անոր հետ
միասին ալ երկինք նստեցուց
նստեցուց»
ւց» (Եփեսացիս
(Եփեսացիս 2.6): Այս համարին
համաձայն, դէպի Քրիստոս դարձած մարդը` ո´
ո´չ միայն
Քրիստոսի հետ յարութիւն առած կը սեպուի, այլեւ` «անոր հետ
միասին ալ երկինք նստած»
նստած» կը համարուի: Երկինքի մէջ նստած
կը համարուին բոլոր անոնք` որոնք թէպէտ երկրի վրայ
կ'ապրին ու կը գործեն,
գործեն, եւ սակայն, երկինքի համար է որ
կ'ապրին ու կը գործեն:
Ի՞նչ պէտք է հասկնալ «Քրիստոսի հետ յարութիւն առնել»
առնել»
բացատրութեամբ, կամ ի՞նչպէս կրնանք յարութիւն առնել
Քրիստոսի հետ: Քրիստոսի հետ յարութիւն կ'առնենք` երբ
հաղորդակից դառնանք անոր մահուան: Իսկ Քրիստոսի
մահուան հաղորդակից կը դառնանք` երբ Քրիստոսի միանալով
մկրտուինք: Այս մասին Պօղոս առաքեալը կ'ըսէ. «Չէ՞ք գիտեր,

թէ մենք` որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք`
մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք:
Այսինքն, մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ
մահուան
մահուան հաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը
փառքով յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք
նորոգուած կեանքով ապրինք: Եթէ Քրիստոսի կցորդ եղանք`
իրեն պէս մեռնելով, նոյնպէս ալ իրեն կցորդ պիտի ըլլանք`
իրեն հետ յարութիւն առնելով: Գիտենք թէ մեր մէջ եղող հին
հին
մարդը անոր խաչակից եղաւ` որպէսզի մեղանչական մարդը
մեռնի, որպէսզի այլեւս մեղքին չծառայենք: Որովհետեւ երբ
մէկը կը մեռնի` ա´
ա´լ ազատած է մեղքէն: Քանի մենք մեռանք
Քրիստոսի հետ, կը հաւատանք թէ նաեւ անոր հետ պիտի
ապրինք: Գիտենք թէ Քրիստոս մեռելներէն յարութիւն առաւ
առաւ եւ
այսուհետեւ չի մեռնիր, այլեւս մահը չի կրնար անոր տիրել: Երբ
մեռաւ` մեղքին համար մեռաւ, միակ անգամուան մը համար, եւ
հիմա որ կենդանի է` Աստուծոյ համար կենդանի է: Նոյնպէս ալ
դուք, դուք ձեզ մեռած համարեցէք մեղքին համար եւ կենդանի`
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Աստուծոյ համար, մեր Տիրոջ
Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ»
միջոցաւ»
(Հռոմայեցիս 6.36.3-11):
Այլուր կը կարդանք. «Մկրտուելով՝ անոր հետ թաղուեցաք,

եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք: Քրիստոսի հետ Աստուած
ձե´
ձե´զ ալ կենդանացուց, քանի դուք հոգեւորապէս
հոգեւորապէս մեռած էիք ձեր
մեղքերուն պատճառով»
պատճառով» (Կողոսացիս
(Կողոսացիս 2.122.12-13): Առաքեալը
Առաքեալը

այստեղ կը խօսի` մեղքի պատճառով մեռած բայց Քրիստոսով
կենդանացած մարդոց մասին, եւ ասիկա հոգեւոր յարութիւնն է:
Քրիստոս մեր մեղքերուն համար մեռաւ ու դարձեալ կենդանակենդանացաւ` որպէսզի մեղքի մէջ մեռած մարդիկը իր կենդանացումով`
իրե´
իրե´նք ալ կենդանանան:
Առաքեալը խօսելով
խօսելով հաւատքով կենդանացողներու մամասին` կ'ըսէ. «Քրիստոս բոլորին համար մեռաւ, որպէսզի հաւատհաւատ-

քով կենդանացողները այլեւս չապրի´
չապրի´ն իրենք իրենց համար, այլ
անոր համար՝ որ իրենց փոխարէն մեռաւ եւ յարութիւն առաւ»
առաւ»

(Բ.Կորնթացիս 5.15): Հաւատքով կենդանանալը, այլ խօսքով՝
կենդանի
կենդանի հաւատք ունենալը՝ առաջին յարութիւնն է, եւ ատիկա
հոգեւոր յարութիւնն է:
Ըսինք, թէ Աստուածաշունչը կը խօսի երկու տեսակ յարույարութիւններու մասին, որ են` հոգեւոր յարութիւնը, եւ մարմնաւոր
յարութիւնը, եւ այս ուղղութեամբ բազմաթիւ համարներ
յիշեցինք: Այս մասին խօսքս կ'ուզեմ աւարտել, վկայակոչութիւն
մը կատարելով Քրիստոսի խօսքերէն, ուր միաժամանակ ու
միատեղ կը խօսի հոգեւոր ու մարմնաւոր յարութեան մասին:
Յովհաննէս 5.25Հաստա´տ գիտցէք, ժամաժամա5.25-ին մէջ կ'ըսէ.կ'ըսէ.- «Հաստա´

նակ կու գայ եւ արդէն իսկ եկած է, երբ մեռելները Աստուծոյ
Որդիին ձայնը պիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրին»:
ապրին»:
Իսկ երկու համար անդին` կ'ըսէ. «Ուրեմն, մի´
մի´ զարմանաք
որ ըսի, թէ ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք
գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ դուրս գան.
անոնք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին,
իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ
դատապարտուին»
դատապարտուին» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 5.285.28-29):
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Առաջին եւ հպանցիկ ընթերցում մը յիշեալ համարներուն,
կրնայ այն տպաւորութիւնը տալ մեզի, որ Յիսուս նոյն խօսքն է
որ կը կրկնէ: Բայց խորքին մէջ, առաջինին մէջ Յիսուս հոգեւոր
յարութեան մասին է որ կը խօսի, իսկ երկրորդին մէջ` մարմնա
մարմնա-ւոր յարութեան մասին, ինչպէս կ'ըսէ Յովհան Ոսկեբերան
Հայրապետը:
Առաջինին մէջ, այսինքն` Յովհաննէս 5.255.25-ին մէջ, Յիսուս
չի խօսիր գերեզմաններէն դուրս գալու, եւ գործերու համաձայն
դատաստան ընելու մասին. մինչդեռ
մինչդեռ Յովհաննէս 5.285.28-29
համարներուն մէջ, կը խօսի գերեզմաններէն դուրս գալու, եւ
գործերու համաձայն դատաստան ընելու մասին:
Առաջինին մէջ կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը լսելու
եւ «ապրելու»,
ապրելու», այսինքն` հոգեւորապէս կենդանանալու մասին.
մարմնաւորապէս յարութիւն առնելու մասին
մասին խօսք չկայ.
մինչդեռ երկրորդին մէջ` կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը
լսելու եւ յարութիւն առնելու մասին:
Առաջինին մէջ կը խօսուի Աստուծոյ Որդիին ձայնը լսողնելսողնեթէ´
´
րու ու ապրողներու մասին միայն. մինչդեռ երկրորդին մէջ` թէ
ապրողներու եւ թէ´
թէ´ դատապարտուողներու մասին
մասին կը խօսուի:
Առաջինին մէջ կ'ըսուի թէ ժամանակը «արդէն իսկ եկած է»,
է»,
(եկած է` լսելու Յիսուսի ձայնը եւ ապաշխարութեան գալու),
իսկ երկրորդին մէջ կ'ըսուի` ժամանակը «կու գայ»,
գայ», որ «պիտի
գայ»
գայ» իմաստով պէտք է հասկնալ, եւ ակնարկութիւնը երկրորդ
գալուստին է, երբ տեղի պիտի
պիտի ունենայ երկրորդ յարութիւնը`
մարմնաւոր յարութիւնը:
Պարզութեան համար ըսեմ, թէ իր առաջին խօսքով Յիսուս
ըսել կ'ուզէր, թէ անոնք որոնք ականջ տան զիրենք ապաշխա
ապաշխախարութեան կանչող իր ձայնին` «պիտի ապրին»,
ապրին», այսինքն` հոգեհոգեւորապէս պիտի կենդանանան: Իսկ իր երկրորդ խօսքով ըսել
կ'ուզէր, թէ ժամանակներու աւարտին բոլոր մեռելները իր
ձայնը պիտի լսեն եւ գերեզմաններէն դուրս պիտի գան. «անոնք

որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ
անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ
դատապարտուին»:
դատապարտուին»:
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9) Քանի՞ հանգրուաններով
հանգրուաններով մեռելներու յարութիւնը տեղի
պիտի ունենայ:
Աստուածաշունչը կը խօսի մէ´
մէ´կ ու միա´
միա´կ յարութեան մը
մասին:
Եւ սակայն, դժբախտաբար, Հոգեգալստական որոշ հոհոսանքներ հիմնուելով Յայտնութեան գիրքին 2020-րդ գլուխին 44-5
համարներուն վրայ, կ'ուսուցանեն թէ մեռելներու յարութիւնը
յարութիւնը
երկու հանգրուաններով տեղի պիտի ունենայ: 44-րդ համարին
մէջ, Յովհաննէս առաքեալ կը խօսի «Յիսուսի եւ Աստուծոյ

խօսքին իրենց տուած վկայութեան համար չարաչար գլխատգլխատուած»
ուած» մարդոց մասին, եւ կը հաստատէ թէ «անոնք վերակենվերակենդանացան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թագաւորեցին»
թագաւորեցին». իսկ
5-րդ համարին մէջ, առաքեալը հաստատելէ ետք թէ «մնացեալ
մեռելներէն ո´
ո´չ ոք կենդանացաւ, մինչեւ լրացաւ հազար
տարին»,
տարին», կ'աւելցնէ ըսելով. «Ասիկա մեռելներու առաջին
յարութիւնն է»:
է»:
«Մեռելներու առաջին յարութիւն»
յարութիւն» բառերը ՀոգեգալստաՀոգեգալստական որոշ հոսանքներու համար գայթակղութեան
գայթակղութեան ու գլորման
առիթ դարձած է: Անոնք կը տրամաբանեն ըսելով. «Եթէ

Աստուածաշունչը կը խօսի մեռելներու առաջին յարութեան
մասին, ուրեմն, երկրորդ յարութիւն ալ կայ»:
կայ»: Անոնք դժբախդժբախ-

տաբար չեն անդրադառնար, որ հոս յիշուած մեռելներու
առաջին յարութիւնը` հոգեւոր յարութիւնն
յարութիւնն է, այլ խօսքով`
ապաշխարութիւնն է, հոգիին իր մեղքերէն սրբուիլն ու ձերձերբազատուիլն է, հոգեւոր ծնունդն է, հոգիին կենդանացումն է:
Առաջին յարութիւնը, այլ խօսքով` հոգեւոր յարութիւնը
հաստատող բազմաթիւ համարներ յիշեցի նախորդ հարցումին
հարցումին
պատասխանած ժամանակ, ուստի կրկնութիւն
կրկնութիւններէ
րկնութիւններէ խուսափեխուսափելու համար, զանց կ'ընեմ զանոնք վերստին յիշելը:
Գանք բուն կէտին: Ճշգրիտ հասկնալու համար «ասիկա
մեռելներու առաջին յարութիւնն է»
է» հաստատումը, պէտք է
փորձենք ճիշդ հասկնալ ու ճիշդ բացատրել «անոնք վերավերա-

կենդանացան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թագաւորե
թագաւորեցին
ագաւորեցին»
ցին»
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հաստատումը: Ի՞նչ պէտք է հասկնալ «վերակենդանացան
վերակենդանացան3»
ըսելով: Մարմինո՞վ վերակենդանացան: Բնագիրը մարմնաւոր
յարութեան մասին չի խօսիր: Բնագիրին մէջ «վերակենդանա
վերակենդանադանացան»
ցան» բառին համար գործածուած Յունարէն բառը` «Էզիսան»
Էզիսան»
բառն է, որ կը նշանակէ` «ապրեցան»,
ապրեցան», եւ բնա´
բնա´ւ մարմնաւոր
յարութեան համար չի գործածուիր: Յունարէնը կ'ըսէ. «Անոնք

ապրեցան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի թագաւորեցին»:
թագաւորեցին»:
Գրաբարն ալ նոյնը կ'ըսէ` «կացին»,
կացին», այսինքն` ապրեցան. «Եւ
կացին եւ թագաւորեցին ընդ Քրիստոսի հազար ամ»:
ամ»: Հայերէն

լեզուով կատարուած բոլոր հին
հին թարգմանութիւնները, ինչպէս
նաեւ Անգլերէն լեզուով կատարուած թարգմանութիւնները
«ապրեցան»
ապրեցան» բառն է որ ունին:
Յունարէն նոյն «Էզիսան»
Էզիսան» բառին կը հանդիպինք ՅովհանՅովհաննէս 11.2511.25-ին մէջ, որ կ'ըսէ. «Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ
մեռնի` պիտի ապրի»:
ապրի»: Այստեղ «ապրի»
ապրի» ըսելով, մարմինով
մարմինով
յարութիւն առնելու եւ ապրելո՞ւ մասին է որ կը խօսի: Կրնա՞նք
«ապրի»
ապրի» բառը` մարմինով կենդանանալու ու ապրելու
իմաստով առնել, երբ համարը ինք մարմինով մեռնելու մասին է
որ կը խօսի, ինչ որ «թէպէտեւ մեռնի»
մեռնի» բառերը ցոյց կու տան:
Եթէ երբեք «Յիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին
խօսքին իրենց տուած
վկայութեան համար չարաչար գլխատուած»
գլխատուած» մարդոց համար
կ'ըսուի` «անոնք ապրեցան եւ Քրիստոսի հետ հազար տարի
թագաւորեցին»,
ապրեցան» ըսելով մարմնաւոր
թագաւորեցին», եւ եթէ երբեք «ապրեցան»
յարութեան չ'ակնարկուիր, յստակ կը դառնայ հետեւաբար, որ
«մեռելներու առաջին յարութիւն»
յարութիւն»ը հաստատումը չ'ակնարկեր
մարմնաւոր յարութեան:
Ուրեմն ի՞նչ բանի կ'ակնարկէ «ապրեցան»
ապրեցան» բառը: «ԱպրեԱպրեցան»
ցան» ըսելով, կը հասկնանք որ անոնք իրենց նահատակութենէն

Մեր Նոր Աշխարհաբար թարգմանութեան մէջ տեղ գտած «վերակենդանացան» բառը սխալ չէ, որովհետեւ ատիկա իմաստային թարգմանութիւն է,
որուն նպատակն է օգնել ընթերցողին բնագիրը աւելի ճիշդ հասկնալու համար:
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ետք գացին եւ շարունակեցին ապրիլ երկինքի մէջ, եւ հոն
թագաւորել Քրիստոսի հետ:
Նկատի ունենալով
ունենալով որ հազարամեայի մասին
մասին առանձին
գլուխով մը խօսած եմ, այստեղ չեմ ուզեր այս մասին խօսիլ,
բայց կ'ուզեմ ըսել, թէ անոնք որոնք հազարամեան տառացիօրէն
կը հասկնան` անո´
անո´նք են որ «ապրեցան»
ապրեցան» եւ «մեռելներու
առաջին յարութիւն»
յարութիւն» բառերը կը հասկնան` մեռելներու
մեռելներու
մարմնաւոր յարութեան ակնարկութիւն իբրեւ: Համաձայն իրենց
հակասուրբգրային ուսուցման` Քրիստոսի երկրորդ գալուստը
երկու հանգրուաններով տեղի պիտի ունենայ. անոնք կ'ըսեն.
«Քրիստոսի երկրորդ գալուստը երկու հանգրուաններով տեղի

պիտի ունենայ: Իր երկրորդ գալստեան առաջին հանգրուանին`
իրեն համար նահատակուած
նահատակուած բոլոր հաւատացեալները
հաւատացեալները
յարութիւն պիտի առնեն եւ իրեն հետ միասին հազար տարի
պիտի թագաւորեն Երուսաղէմի մէջ, իսկ իր երկրորդ գալստեան
երկրորդ հանգրուանին` որ հազար տարիներու աւարտին տեղի
պիտի ունենայ` բոլոր մեռելները յարութիւն պիտի առնեն»:
առնեն»:

Մեր եւ բոլոր ուղղափառ
ուղղափառ եկեղեցիները հազարամեան
տառացիօրէն չեն հասկնար: Առաքելական բոլոր հայրերը եւ
բոլոր եկեղեցիները կ'ուսուցանեն, թէ Քրիստոսի հազարամեայ
թագաւորութիւնը սկսաւ Քրիստոսի առաջին գալուստով եւ
կ'երկարի մինչեւ իր երկրորդ գալուստը, եւ ուստի` մենք արդէն
իսկ կը գտնուինք հազարամեայ թագաւորութեան մէջ: Այս
իմաստով, հազարամեայ թագաւորութիւնը Քրիստոսի երկրորդ
գալուստով գալիք ու հաստատուելիք իրականութիւն մը չէ, այլ`
իր առաջին գալուստով սկսած ու հաստատուած եւ մինչեւ իր
երկրորդ գալուստը երկարող իրականութիւն մըն է:
Եթէ հազարամեայ թագաւորութիւնը տառացի կամ նիւթանիւթական հասկացողութիւն չունի, բնականաբար, մեռելներու
առաջին յարութիւնն ալ տառացի կամ նիւթական հասկացողու
հասկացողուղութիւն չի կրնար ունենալ:
Ամենէն պարզ բառերով փորձենք հետեւեալը ըսել.ըսել.- ԱռաԱռաջին յարութիւնը հոգեւոր յարութիւնն է: Անոնք որոնք Քրիստոսի
կը դառնան ու հոգեւորապէս կը կենդանանան` ապրած կ'ըլլան
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իրենց առաջին յարութիւնը. եւ երբ կը մեռնին կամ կը մեռցուին,
կ'երթան Քրիստոսի հետ ապրելու ու թագաւորելու երկինքի մէջ
մինչեւ հազար տարի, այսինքն` մինչեւ ժամանակներու աւարաւարտը, կատարածը, երբ տեղի պիտի
պիտի ունենայ Տիրոջ երկրորդ
գալուստը:
Քրիստոսի եկեղեցին, այլ խօսքով` Քրիստոսի հաւատացհաւատացեալները, անոնք
անոնք ըլլան երկինքի մէջ թէ երկրի,
երկրի, արդէն կը
գտնուին Քրիստոսի հազարամեայ թագաւորութեան մէջ:
Յայտնութեան գիրքին 2020-րդ գլուխին 44-5 համարները կը
խօսին մեզի, իրենց առաջին յարութիւնը, այսինքն` հոգեւոր
յարութիւնը առած մարդոց մասին, որոնք կը նահատակուին ու
կ'երթան Քրիստոսի հետ ապրելու ու թագաւորելու: Այո´,
Այո´, ամէն
հաւատացեալ որ մարմինով կը մեռնի` կ'երթայ Քրիստոսի հետ
ապրելու. «Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի (մարմի(մարմինով) ` պիտի
պիտի ապրի»
ապրի» (Յովհաննէս 11.25):
Աստուածաշունչը, սիրելիներ, կը խօսի մէ´
մէ´կ ու միա´
միա´կ
հանգրուանով մը տեղի ունենալիք յարութեան մը մասին: Այս
իրողութիւնը Յիսուս յստակ դարձուց երբ ըսաւ. «Ահա կու գայ

ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝
պիտի լսեն անոր ձայնը եւ դուրս գան. անոնք որ բարիք գործած
են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք
գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ դատապարտուին»
դատապարտուին»

(Յովհաննէս 5.285.28-29):
Եթէ յարութիւնը քանի մը հանգրուաններով տեղի պիտի
ունենայ, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ դատաստանն ալ քանի մը
հանգրուաններով պիտի կատարուի, եւ սակայն, ԱստուածաԱստուածաշունչը կը խօսի մէ´
մէ´կ անգամ տեղի ունենալիք դատաստանի մը
մասին: Յիշենք թէ Յիսուս խօսելով վերջին դատաստանին
մասին, ըսաւ, թէ պիտի գայ իր հրեշտակներուն հետ միասին, եւ

«պիտի նստի իր թագաւորական գահին վրայ:
վրայ: Բոլոր ազգերը
պիտի հաւաքուին իր դիմաց եւ ինք մարդիկը իրարմէ պիտի
զատէ, ինչպէս որ հովիւը ոչխարները այծերէն կը զատէ:
Ոչխարները պիտի կանգնեցնէ իր աջ կողմը, իսկ այծերը` ձախ
կողմը»:
ի´նչպէս եւ ինչո´
ինչո´ւ ոչխարները
կողմը»: Յետոյ կը կարդանք թէ ի´
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կը ժառանգեն արքայութիւնը, իսկ
իսկ այծերը` յաւիտենական
կրակին մէջ կը նետուին (Մատթէոս 25.3125.31-46): Աւետարանական
այս հատուածէն շատ յստակ կ'երեւի, թէ հաւատացեալներուն
ու անհաւատներուն դատաստանը միաժամանակ ու միատեղ
տեղի պիտի ունենայ: Յայտնութեան գիրքին 2020-րդ գլխուն
աւարտին` 1111-15 համարներուն մէջ նաեւ, երբ կը կարդանք վերվերջին դատաստանին մասին, յստակ պատկերացում կ'ունենանք,
թէ համայն մարդկութեան դատաստանը նոյն ատեն է որ տեղի
պիտի ունենայ: Հատուածը կը խօսի մեծ ու փոքր, եւ ծովուն,
մահուան ու դժոխքին կողմէ յանձնուած մեռելներու դատասդատաստանին մասին, մէկ
մէկ խօսքով` բոլոր դասակարգերու մարդոց
դատաստանին մասին:
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Հարցումներ
Սուրբ Հաղորդութեան մասին
1) Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհո՞ւրդ է, թէ՝ խորհրդանիշ:
Որոշ հոսանքներ Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդը կը
նկատեն՝ խորհրդանիշ (Symbol) եւ ո´
ո´չ թէ խորհուրդ (Sacrament):
Ո՞ր համարին վրայ հիմնուելով, անոնք կը հաստատեն թէ
Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդը խորհրդանիշ է եւ ո´
ո´չ թէ
խորհուրդ:
Տիրոջ հետեւեալ խօսքին վրայ. «Ասիկա կատարեցէք իմ
յիշատակիս համար»
համար» (Ղուկաս 22.19): Պօղոս առաքեալ ինք եւս
կը յիշէ որ Յիսուս հացն ու գինին օրհնելէ ետք տուաւ
տուաւ իր
աշակերտներուն եւ պատուիրեց, որ երբ հացէն ուտեն` զի´
զի´նք
յիշեն, եւ ամէն անգամ որ գինիէն խմեն` դարձեալ, զինք յիշեն
(Ա.Կորնթացիս 11.2311.23-25):
Անոնք որոնք կը մերժեն Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդ
ըլլալու իրողութիւնը` կանգ կ'առնեն «յիշատակիս համար»,
համար»,
«զիս յիշելու
յիշելու համար»,
համար», եւ «զիս յիշեցէք»
յիշեցէք» բառերուն վրայ: Հարց կու
տամ սակայն, «յիշատակ»
յիշատակ» կամ «յիշել»
յիշել» բառերը ի՞նչ կապ կամ
ի՞նչ կապակցութիւն ունին «խորհրդանիշ»
խորհրդանիշ» բառին հետ: Ո´
Ո´չ մէկ
առնչութիւն կայ անոնց միջեւ:
Ենթադրենք որ մայր մը իր վախճանումէն առաջ, իր
Աստուածաշունչը տուաւ իր որդիին եւ ըսաւ. «Զաւակս, միշտ
Աստուածաշունչ կարդայ իմ յիշատակիս համար»:
համար»: Ի՞նչպէս
պէտք է հասկնալ այս խօսքը: Որդիին քով եղած ԱստուածաԱստուածախորհը
ըրշունչը` մօրը Աստուածաշո՞ւնչն է, թէ` պարզապէս կը խորհ
դանշէ մօրը Աստուածաշունչը: Ճիշդ նոյնպէս ալ, Քրիստոսի
օրհնած ու աշակերտներուն
աշակերտներուն տուած Հացն ու Գինին` Քրիստոսի
Մարմինն ու Արիւնն են եւ ո´
ո´չ թէ լոկ խորհրդանիշներ ՔրիսՔրիստոսի Մարմինին ու Արեան:
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Քրիստոս չըսաւ. «Այս խորհրդանշական երեւոյթը կատակատարեցէք իմ յիշատակիս համար»,
համար», այլ`«
այլ`«Ասիկա կատարեցէք իմ
յիշատակիս համար»
համար» (Ղուկաս 22.19): Յստակ է հետեւաբար, որ
կատարուածը զՔրիստոս յիշելու համար է եւ ո´
ո´չ թէ զՔրիստոս
խորհրդանշելու համար:
Բայց ի՞նչ ըսել ուզեց Քրիստոս երբ ըսաւ. «Ասիկա կատակատարեցէք իմ յիշատակիս համար»:
համար»: Իր յիշատակին, կը նշանակէ`
զինք յիշելու համար, ինչպէս առաքեալը կ'ըսէ (Ա.Կորնթացիս
11.2411.24-25): Բայց, դարձեալ, հարց կու տանք, Քրիստոս մեզմէ
յիշուի՞լ է որ կը խնդրէ: Ան պարզապէս կը խնդրէ որ զինք
չմոռնա՞նք: Ան պատմութեան փոշիին մէջ կորսուելու մտավամտավախութի՞ւնը ունէր:
Որպէսզի գտնենք հարցումին ճիշդ պատասխանը,
կարդանք առաքեալին հետեւեալ բառերը. «Ամէն անգամ
անգամ որ այս
հացը կ'ուտէք եւ բաժակէն կը խմէք, Տիրոջ մահը կը պատմէք,
մինչեւ իր երկրորդ գալուստը»
գալուստը» (Ա.Կորնթացիս 11.26): Յստակ է,
հետեւաբար, որ զինք յիշել, կը նշանակէ` իր ըրածը յիշել,
խաչով իր իրագործած փրկութիւնը յիշել, մեզի համար տեղի
ունեցող իր խաչելութիւնն ու մահը յիշել:
Քրիստոս եւ իր առաքեալը` Պօղոս, պարտականութիւն կու
տան մեզի, որ ամէն անգամ երբ Տիրոջ Մարմինով ու Արիւնով
հաղորդուինք, յիշենք եւ ուրիշներուն ալ յիշեցնենք, որ ԱսԱստուծոյ Որդին մեզի համար մա´
մա´հ ճաշակեց, մեր փրկութեան
համար խա´
խա´չ բարձրացաւ:
Հիմա կու գանք այն բազմաթիւ վկայութիւններուն, որոնք
անհերքելիօրէն կ'ապացուցեն թէ Տիրոջ ձեռքով օրհնուած Հացն
ու Գինին` իրողապէս Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնն են, եւ ասիկա
Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհուրդ կը դարձնէ:
ա) Սկսինք Վերջին Ընթրիքի պահուն Տիրոջ արտասանած
խօսքերէն.
- «Առէք, կերէք, ասիկա իմ Մարմինս է»
է» (Մատթէոս
(Մատթէոս 26.26:
Մարկոս 14.22: Ղուկաս 22.19):
- «Բոլորդ խմեցէք ասկէ. ասիկա իմ Արիւնս է»
է» (Մատթէոս
(Մատթէոս
26.28: Մարկոս 14.24: Ղուկաս 22.20):
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Յիսուս «Հացը»
Հացը» կը կոչէ «Իմ Մարմինս»:
Մարմինս»:
«Գինին»
Գինին» կը կոչէ` «Իմ Արիւնս»:
Արիւնս»:
Եթէ Հացն ու Գինին լոկ խորհրդանիշներ
խորհրդանիշներ ըլլային, անկարե
անկարերելի էր որ Յիսուս զանոնք կոչէր` «Իմ Մարմինս»,
Մարմինս», եւ «Իմ Արիւնս»:
Արիւնս»:
Հացին Տիրոջ Մարմինը ըլլալը ուրիշ բան է, եւ Տիրոջ
Մարմինին խորհրդանիշը ըլլալը` ուրիշ բան: Գինիին Տիրոջ
Արիւնը ըլլալը ուրիշ բան է, եւ Տիրոջ Արեան խորհրդանիշը
ըլլալը` ուրիշ
ուրիշ բան: Յիսուս հացը օրհնելով չ'ըսեր` «Ասիկա կը
խորհրդանշէ Մարմինս»,
Մարմինս», այլ` «Ասիկա իմ Մարմինս է»:
է»: Ո´չ ալ
Գինին օրհնելով կ'ըսէ` «Ասիկա կը խորհրդանշէ Արիւնս»,
Արիւնս», այլ`
«Ասիկա իմ արիւնս է»:
է»:
Երբ Աստուածաշունչի մեկնութիւն կը կատարենք, պէտք է
յիշենք որ Աստուածաշունչը մեկնելու
մեկնելու յատուկ օրէնքներ ու
կանոններ կան, եւ առանց զանոնք նկատի ունենալու պէտք չէ
մեկնութիւն ընենք, այլապէս` քմահաճ մեկնութիւններ պիտի
ընենք:
Աստուածաշունչի մեկնութեան կանոններէն մին է, ընդուընդունիլ որ Աստուածաշունչին մէջ կան բացատրութեան եւ մեկնումեկնութեան կարօտ համարներ
համարներ ու հատուածներ, բայց նաեւ կան`
բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ չեղող համարներ ու
հատուածներ: Բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ համարհամարտար-ներն ու հատուածները անոնք են, որոնց մէջ կը յիշուին տար
րեր, որոնք սակայն չեն բացատրուիր զանոնք ըսողին կամ
գրողին կողմէ:
կողմէ: Իսկ բացատրութեան եւ մեկնութեան կարօտ
չեղող համարներն ու հատուածները անոնք են, որոնց մէջ կը
յիշուին տարրեր, որոնք սակայն կը բացատրուին զանոնք
ըսողին կամ գրողին կողմէ: Մեկնաբանութեան պատմութեան
մէջ, մեկնութեան այս կանոնը ճանչնալը խիստ անհրաժեշտ է:
Ըսինք, որ չբացատրուած տարրերը պէտք ունին բացաբացատրութեան: Այսպէս, օրինակ, Ղուկաս 10.3010.30-ին մէջ կը կարդանք
աւազակներու մասին, 10.3410.34-ին մէջ` ձէթի, գինիի, գրաստի եւ
պանդոկի մասին, 10.3510.35-ին մէջ` երկու արծաթ դահեկաններու
մասին: Յիսուս երբ կը պատմէ Բարի Սամարացիին առակը,
մեզի չ'ըսեր թէ որո՞նք են յիշեալ աւազակները, կամ ի՞նչ կը
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ներկայացնեն կամ կը խորհրդանշեն ձէթը, գինին, գրաստը,
պանդոկը, երկու արծաթ դահեկանները: Քանի Տէրը այդ բոլոբոլորին բացատրութիւնը չի տար, մեկնիչին կը մնայ ներկայացնել
անոնց բացատրութիւնը:
Բայց մեկնութեան կարօտ
կարօտ չեն այն համարներն ու հատհատուածները, որոնց բացատրութիւնը արդէն Աստուածաշունչը
տուած է: Այսպէս, օրինակ, մենք պէտք չունինք մտածելու թէ
որոմին առակին մէջ յիշուած սերմ ցանող մարդը ո՞վ է, կամ
սերմերը որո՞նք են, կամ արտը ի՞նչ է, քանի Յիսուս անոնց
բացատրութիւնը արդէն տուած է. «Լաւ սերմեր ցանողը Մարդու
Որդին է, եւ արտը աշխարհն է: Լաւ սերմերը... արքայութեան
հետեւորդներն են»
են» (Մատթէոս 13.25, 3737-38): Նոյնն է պարագան
Վերջին Ընթրիքի պահուն Տիրոջ կողմէ օրհնուած ու բաշխուած
Հացին ու Գինիին: Մենք պէտք չունինք տքնելու ու յոգնելու,
յոգնելու,
որպէսզի գիտնանք թէ անոնք ի՞նչ են, կամ ի՞նչ բան կը
ներկայացնեն: Տէրը արդէն բացատրեց թէ Հացը իր Մարմինն է.
«Առէք, կերէք, ասիկա իմ Մարմինս է»
է» (Մատթէոս 26.26: Մարկոս
14.22: Ղուկաս 22.19): Նաեւ բացատրեց թէ Գինին իր Արիւնն է.
«Բոլորդ խմեցէք ասկէ. ասիկա իմ Արիւնս է»
է» (Մատթէոս 26.28:
Մարկոս 14.24: Ղուկաս 22.20):
բ) Պօղոս առաքեալ խօսելով Սուրբ Հաղորդութեան
խորհուրդին մասին` կ’
կ’ուտէ եւ
կ’ըսէ. «Ով որ անարժանութեամբ կ’
կը խմէ՝ այդ ուտելովն ու խմելովը ինքզինք դատապարտութեան
կ’ենթարկէ, քանի որ զանազանութիւն չի դներ սովորական
սովորական
հացին եւ ՏԻՐՈՋ ՄԱՐՄԻՆԻՆ միջեւ»
միջեւ» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս 11.29):
Առաքեալը յստակօրէն կը վկայէ որ օրհնուած Հացն ու
Գինին կը դադրին սովորական հաց ու գինի ըլլալէ եւ կը
փոխակերպուին Տիրոջ Մարմինին եւ Արեան:
Առաքեալը օրհնուած Հացն ու Գինին ՏԻՐՈՋ ՄԱՐՄԻՆը կը
կոչէ, եւ կը հաստատէ թէ ով որ առանց հաւատքի եւ անարժաանարժանութեամբ կը հաղորդուի, ենթակայ կ’
կ’ըլլայ դատապարտուդատապարտութեան: Հարցում մը: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ առաքեալը
սրբագործուած Հացն ու Գինին կոչէր` «Տիրոջ Մարմինը»,
Մարմինը», կամ
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Տէրը զայն կոչէր` «Իմ Մարմինս»,
Մարմինս», եթէ անոնք լոկ խորհրդա
խորհրդադանիշներ են:
Երկրորդ հարցում մը: Առաքեալը կը հաստատէ թէ «ով որ
անարժանութեամբ կ’
կ’ուտէ եւ կը խմէ՝ այդ ուտելովն ու խմելովը
ինքզինք դատապարտութեան կ’
կ’ենթարկէ...»:
ենթարկէ...»: Եթէ երբեք Սուրբ
դատապար-Հաղորդութիւնը լոկ խորհրդանիշ է, ի՞նչպէս կրնայ դատապար
տութեան ենթարկել անարժանաբար հաղորդուողները:
հաղորդուողները: Բան մը
որ պարզապէս խորհրդանիշ մըն է, չի կրնար մեր դատապար
դատապարպարտութեան պատճառ դառնալ: Իսկ եթէ կը դատապարտէ անարանարժանաբար հաղորդուողները՝ կը դատապարտէ անոր համար որ
անիկա խորհո´
խորհո´ւրդ է, Քրիստոսի Մարմինին եւ Արեան
խորհուրդն է:
գ) Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Եթէ չուտէք Մարդու Որդիին Մարմինէն
եւ չխմէք անոր Արիւնէն` կեանք պիտի չունենաք ձեր մէջ»
մէջ»
(Յովհաննէս 6.53): Ամենայն յստակութեամբ Տէրը կը պարզէ, թէ
մեր կերածը իր Մարմինն ու Արիւնն են: Ուստի չեն կրնար Հացն
ու Գինին լոկ խորհրդանիշներ ըլլալ Տիրոջ Մարմինին եւ
Արեան: Եթէ ըսենք թէ Հացն ու Գինին պարզապէս կը
խորհրդանշեն Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը, ուրեմն անոնք Տիրոջ
Մարմինն ու Արիւնը չեն, այլ` լոկ խորհրդանիշներ, իսկ եթէ
անոնք Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը չեն, այդ պարագային, ինչո՞ւ
համար Տէրը զանոնք կը կոչէ` իր Մարմինն ու Արիւնը:
Համարը մեզի
մեզի կ'ըսէ, որ եթէ չուտենք Մարդու Որդիին
Մարմինէն եւ չխմենք անոր Արիւնէն` կեանք պիտի չունենանք
մեր մէջ: Եթէ Հացն ու Գինին լոկ խորհրդանիշներ են, անոնք
կրնա՞ն կեանք պարգեւել զանոնք ճաշակողներուն: Կամ Յիսուս
ինք, պէ՞տք էր ըսէր թէ իր Մարմինէն չուտողը եւ իր Արիւնէն
Արիւնէն
չխմողը` կեանք պիտի չունենայ:
դ) Յիսուս կ’
կ’ուտէ եւ Արիւնէս կը
կ’ըսէ. «Ով որ Մարմինէս կ’
խմէ՝ յաւիտենական կեանք կ’
կ’ունենայ եւ ես անոր յարութիւն
պիտի տամ վերջին օրը»
օրը» (Յովհաննէս 6.54):
Ընթերցողը պէտք է ուշադրութիւն դարձնէ, որ Յիսուս
չ'ըսեր` «Ով որ Հացէն կ'ուտէ»,
կ'ուտէ», այլ` «Ով որ Մարմինէս կ'ուտէ»:
կ'ուտէ»:
Դարձեալ, Տէրը չ'ըսեր` «Ով որ Գինիէն խմէ»,
խմէ», այլ` «Ով որ
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Արիւնէս կը խմէ»:
խմէ»: Երբ Տէրը ինք սրբագործուած Հացն ու Գինին`
կը կոչէ իր Մարմինն ու Արիւնը, ուրիշներ ի՞նչպէս կը յանդգնին
ժխտել եւ ուրանալ Տիրոջ խօսքը:
Եւ տակաւին, Յիսուս կը հաստատէ
հաստատէ թէ իր Մարմինէն ուուտողն ու իր Արիւնէն խմողը «յաւիտենական կեանք կ’
կ’ունենայ»:
ունենայ»:
Եթէ Սուրբ Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացն ու
Գինին լոկ խորհրդանիշներ ըլլային, անոնք անկարող պիտի
ըլլային յաւիտենական կեանք տալու զիրենք ճաշակողներուն:
ե) Յիսուս կ'ըսէ. «Մարմինս
Մարմինս ճշմարիտ կերակուր է, եւ
Արիւնս` ճշմարիտ խմելիք»
խմելիք» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 6.55): Եթէ Հացն ու
Գինին լոկ խորհրդանիշներ են Տիրոջ Մարմինին եւ Արեան,
ի՞նչպէս Քրիստոս զանոնք կը կոչէ «Ճշմարիտ Կերակուր»
Կերակուր» եւ
«Ճշմարիտ Խմելիք»:
Խմելիք»: Բան մը որ «Ճշմարիտ Կերակուր»
Կերակուր» եւ
«Ճշմարիտ Խմելիք»
Խմելիք» է՝ չի կրնար խորհրդանիշ նկատուիլ:
զ) Յիսուս կ'ըսէ. «Ով որ Մարմինէս կ’
կ’ուտէ եւ Արիւնէս կը
խմէ՝ մէջս կը բնակի եւ ես՝ անոր մէջ»
մէջ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 6.56): Եթէ
Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհրդանիշ է, անոր ստացումով` մենք
չենք կրնար Քրիստոսի մէջ բնակիլ, եւ ո´
ո´չ ալ Քրիստոս՝ մեր մէջ:
մէջ:
Բան մը որ լոկ խորհրդանիշ է` չի´
չի´ կրնար մեզ Աստուծոյ մէջ
բնակեցնել, եւ ո´
ո´չ ալ կրնայ զԱստուած մեր մէջ բնակեցնել:
է) Յիսուս կ'ըսէ. «Ով որ իմ Մարմինէս կ'ուտէ` պիտի ապրի
ինձմով»
ինձմով» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 6.57): Այս խօսքը յստակ ցոյց կու տայ, թէ
անոնք որոնք կը ճաշակեն Տիրոջ Մարմինն
Մարմինն ու Արիւնը`
կ'ապրին Քրիստոսով, Քրիստոսի հետ միասին: «Ինձմով»
Ինձմով» բառը
կը պարզէ, որ Սուրբ Հաղորդութիւն ստացողը` անմիջական
հաղորդակցութեան մէջ կը մտնէ Տիրոջ հետ, եւ Տէրը ի´
ի´նք զայն
կ'ապրեցնէ, ի´
ի´նք զայն կ'առաջնորդէ:
«Պիտի ապրի ինձմով»
ինձմով» հաստատումով, Տէրը ըսել կ'
կ'ուզէ`
«Ան որ Մարմինս կը ճաշակէ եւ Արիւնս կը խմէ` ինձմով պիտի
ապրի, ինձմով պիտի բնակուի, ինձմով պիտի շնչէ, ինձմով
պիտի կենդանանայ, ինձմով պիտի քալէ ու առաջնորդուի,
ինձմով մահէն կեանքի պիտի անցնի»:
անցնի»:
ը) Յիսուս կ'ըսէ. «Ա´յս է երկինքէն իջած Հացը: Ասիկա չի
նմանիր
նմանիր այն մանանային, որ ձեր հայրերը կերան եւ յետոյ
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մեռան: Ով որ այս հացը ուտէ` յաւիտեան պիտի ապրի»
ապրի»
(Յովհաննէս 6.58):
Նախ պէտք է նկատի առնել, որ Յիսուս ինքզինք երկինքէն
իջած Հացը կը կոչէ (տե´
(տե´ս նաեւ` Յովհաննէս 6.326.32-33, 5050-51): Եթէ
նկատի առնենք որ Յիսուս ինքզինք երկինքէն իջած Հացը կը
կոչէ, միւս կողմէ, եթէ նկատի առնենք որ ան իր Մարմինէն
ուտելու մասին կը խօսի, պարզ կը դառնայ որ սրբագործուած
Հացը պարզ ու սովորական հաց չէ, այլ անիկա երկինքէն իջած
Հացն է, Քրիստոսի Մարմինն է, Քրիստոսի Արիւնն է: Երկինքէն
իջած Հացը պէտք չէ
չէ նոյնացնել երկրաւոր հացին հետ:
Երկրորդ, Յիսուս կը վկայէ որ իր Մարմինի Հացը չի նմանմանիր այն մանանային, որ հրեաներու հայրերը կերան եւ յետոյ
տարբերու-մեռան: Իր այս բառերով, Յիսուս կ'ուզէ որ յստակ տարբերու
թիւն դնենք իր Մարմինի Հացին եւ նիւթական սովորական
հացին միջեւ:
Երրորդ, Յիսուսի խօսքը` «Ով որ այս հացը ուտէ` յաւիտյաւիտեան պիտի ապրի»,
ապրի», բացորոշ կերպով ցոյց կու տայ, թէ Սուրբ
Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացն ու Գինին, որոնք
Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնն են, ո´
ո´չ թէ ժամանակաւոր կեանք
տալու զօրութիւնը ունին, այլ` յաւիտենական կեանք տալու
զօրութիւնը:
զօրութիւնը: Իսկ եթէ
եթէ յաւիտենական կեանք տալու զօրութիւնը
ունին, անոնք չեն կրնար խորհրդանիշներ ըլլալ:
թ) Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդ ըլլալուն կարեւոր
ապացոյցներէն մին նաեւ` անով իրագործուած մէկութիւնն է:
Այս մասին Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Մենք բոլորս մէկ հաց, մէկ
ճաշակենք»»
մարմին ենք, որովհետեւ նոյն եւ միակ Հացէն կը ճաշակենք
(Ա.Կորնթացիս 10.17): Մենք սուրբ Պսակի արարողութիւնը
խորհուրդ կը կոչենք, որովհետեւ նշանուած զոյգերը այդ
արարողութեամբ «մէկ մարմին»
մարմին» կը դառնան (Մատթէոս 19.519.5-6:
Մարկոս 10.7): Ահա նոյնպէս ալ Սուրբ Հաղորդութիւնը
Հաղորդութիւնը
խորհուրդ է, որովհետեւ անով մենք մէկ մարմին կը դառնանք,
թէ´
թէ´ իրարու հետ եւ թէ´
թէ´ Քրիստոսի հետ: Յիշենք որ Պօղոս
առաքեալ, խօսելէ ետք ամուսնութեան մասին ու հաստատելէ
ետք թէ «այրը պիտի թողու իր հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ
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միանայ, եւ երկուքը մէկ մարմին պիտի
պիտի ըլլան»,
ըլլան», անմիջապէս
կ'աւելցնէ` ըսելով. «Աստուծոյ ծրագիրին կապուած կարեւոր
ճշմարտութիւն մըն է ասիկա, որ ըստ իս` Քրիստոսի եւ
եկեղեցիին կը վերաբերի»
վերաբերի» (Եփեսացիս 5.315.31-32): Առաքեալը
այստեղ Քրիստոսի եւ եկեղեցիին միութեան ու մէկութեան
մասին է որ կը խօսի, եւ զայն կը համեմատէ կամ կը նմանցնէ
այր եւ կնոջ միութեան ու մէկութեան հետ: Թէ ի՞նչպէս
պսակուող զոյգեր մէկ կ'ըլլան ու մէկ մարմին կը կազմեն, կամ
թէ ի՞նչպէս Սուրբ Հաղորդութիւնը մեզ իրարու ու Քրիստոսի
հետ մէկ մարմին կը դարձնէ` չե´
չե´նք գիտեր ու չե´
չե´նք հասկնար,
ահա թէ ինչու խորհուրդ է անիկա: Բան մը որ միտքով կը
հասկցուի` արդէն կը դադրի խորհուրդ ըլլալէ:
ժ) Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. «Երբ կը խմենք օրհնութեան այն
բաժակէն որ Տիրոջ ընթրիքի յիշատակին կ'օրհնենք, միթէ ՔրիսՔրիստոսի Արեան հաղորդուած չե՞նք ըլլար: Եւ երբ կը ճաշակենք
այն Հացէն որ կը բեկանենք, միթէ Քրիստոսի Մարմինին
հաղորդուած չե՞նք ըլլար»
ըլլար» (Ա.Կորնթացիս 10.16): Ըստ առաքեաառաքեալի այս բառերուն, օրհնուած Հացէն ուտելը` Քրիստոսի ՄարմիՄարմինին հաղորդուած ըլլալ կը նշանակէ, եւ օրհնուած բաժակէն
խմելը` Քրիստոսի Արեան հաղորդուած ըլլալ կը նշանակէ:
Բազմահազար
Բազմահազար են սուրբ հայրերու խօսքերը Սուրբ ՀաղորՀաղորՊա-դութեան Խորհուրդ ըլլալուն մասին, ինչպէս նաեւ Սուրբ Պա
տարագի ընթացքին` Հացին ու Գինիին Տիրոջ Մարմինին ու ԱրԱրեան փոխակերպուելուն մասին: Յիշեմ լոկ տասը հատը.հատը.ա) Քրիստոս վերնատան առաջին շնորհաբաշխութեան
միջոցին, իբրեւ
իբրեւ դարման մեր հոգիներու սոսկալի ախտերուն, իր
մարմինն ու արիւնը բաշխեց իբր քաւութիւն, ծանուցանելով
այսպէս թէ այս խորհուրդը եւ անոր զօրութիւնը գերազանց է
արիւնի մահով կատարուած նահատակութենէն (Ս. Գրիգոր
Նարեկացի):
բ) Հացն ու Գինին լոկ հաց ու գինի են, բայց սուրբ ՊատաՊատարագի ընթացքին սրբագործուելէ ետք` կը փոխակերպուին
Տիրոջ Մարմինին եւ Արիւնին (Կիւրեղ Աղեքսանդրացի):
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գ) Երբ Քրիստոս հացը տուաւ իր աշակերտներուն, անոնց
չըսաւ` «Առէք, կերէք, ասիկա իմ մարմինս կը խորհրդանշէ»,
խորհրդանշէ», այլ
ըսաւ` «Առէք, կերէք, ասիկա իմ մարմինս է»
է» (Մատթէոս
(Մատթէոս 26.26:
Մարկոս 14.22: Ղուկաս 22.19): Կամ երբ բաժակը տուաւ, չըսաւ`
«Ասիկա խորհրդանիշն է արիւնիս»,
արիւնիս», այլ ըսաւ` «Բոլորդ խմեցէք
ասկէ. ասիկա իմ Արիւնս է»
է» (Մատթէոս
(Մատթէոս 26.28: Մարկոս 14.24:
Ղուկաս 22.20): Տէրը ուզեց որ հաւատքի աչքերով նայինք
Հաղորդութեան տարրերուն`
տարրերուն` Հացին ու Գինիին, Սուրբ Հոգիին
էջքով անոնց սրբագործումէն ետք, եւ զանոնք ընդունինք իբրեւ
իր Մարմինն ու Արիւնը: Պէտք չէ Հաղորդութեան տարրերուն
նայինք իբրեւ լոկ հաց ու գինի, այլ` իբրեւ Տիրոջ Մարմինը եւ
Արիւնը (Թէոտոր):
դ) «Սուրբ Հոգիին միջոցաւ Հացն ու Գինին
Գինին կը սրբասրբագործուին եւ կը փոխակերպուին Քրիստոսի ճշմարիտ ՄարմիՄարմինին եւ Արեան»
Արեան» (Յերոնիմոս):
ե) «Հացն ու Գինին Սուրբ Պատարագի ժամանակ կը փոփոխարկուին Քրիստոսի Մարմինին եւ Արեան»
Արեան» (Գրիգոր
(Գրիգոր ՏաթեւաՏաթեւացի եւ Ներսէս Լամբրոնացի):
զ) «Սուրբ Պատարագի պահուն, Հացն ու Գինին իսկապէս
կ’ըլլան Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնը»
Արիւնը» (Խոսրով
(Խոսրով Անձեւացի եւ
Արճիշեցի):
է) «Հացին եւ Գինիին մօտենալով մենք Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ է որ կը
մօտենանք, անո´
անո´ր է որ կը տեսնենք, կը շօշափենք, կը համբուհամբուրենք, մեր ներսիդին կ’
կ’ընդունինք, եւ կը դառնանք մարմին եւ
անդամ Քրիստոսի եւ
եւ զաւակներ Աստուծոյ»
Աստուծոյ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս
Մանդակունի):
ը) «Արտաքնապէս Հացին եւ Գինիին տարրերը նոյնը կը
խոր-մնան, սակայն կը ստանան նոր զօրութիւն մը, անոնց մէջ խոր
հըրդաւոր կերպով մը կը հաստատուի Քրիստոսի Մարմինին եւ
Արիւնին իսկութիւնը Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ»
ներգործութեամբ» (Դերենի
(Դերենիկ
Դերենիկ
Եպիսկոպոս):
Եպիսկոպոս):
թ) «Նիւթը` Հացն ու Գինին չեն այլայլիր, այլ պարզապէս
իմանալի զօրութիւն մը կ’
կ’ընդունին»
ընդունին» (Ներսէս
(Ներսէս Լամբրոնացի):
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ժ) «Սուրբ Պատարագի ընթացքին սրբագործուած Հացի
երեւոյթին տակ, Աստուա´
Աստուա´ծ է աներեւութացած, որ քեզի
խոնարհիլ
խոնարհիլ կը սորվեցնէ»
սորվեցնէ» (Կիւրեղ Երուսաղէմա
Երուսաղէմացի):
մացի):
Եկեղեցւոյ հայրեր Հացին ու Գինիին փոխուելուն եւ Տիրոջ
Մարմինը ըլլալուն համար գործածած են զանազան եզրեր,
ինչպէս, օրինակ` «կ’անդրակերպուին»,
անդրակերպուին», «կ
«կ’անդրագոյաւորուին»,
անդրագոյաւորուին»,
«կը հրաշակերպուին»,
հրաշակերպուին», «կը
«կը փոխակերպուին
փոխակերպուին»,
ակերպուին», «կը
«կը փոխարկփոխարկուին»,
ուին», եւայլն:
եւայլն:
2) Ոմանք Սուրբ Հաղորդութիւն
Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս
ետք՝ եկեղեցիէն դուրս կ’
կ’ելլեն: Ճի՞շդ է այդպէս ընելը:
Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս ետք՝ եկեղեեկեղեցիէն դուրս ելլելը բացարձակ կերպով սխալ է, եւ ո´
ո´չ միայն
սխալ է, այլեւ անիկա անարգանք ու նախատինք է Աստուծոյ: Եւ
ինչո՞ւ:
Մեր Սուրբ Պատարագը
Պատարագը կը բաժնուի չորս մասի.մասի.ա) «Պատրաստութիւն»,
Պատրաստութիւն», որ կը սկսի «Խորհուրդ խորին»
խորին»
երգով:
բ) «Երախայից Պատարագ»
Պատարագ» կամ «Պաշտօն Ճաշու»:
Ճաշու»:
գ) «Հաւատացելոց Պատարագ»
Պատարագ» կամ «Բուն Պատարագ»:
Պատարագ»:
Երրորդ այս մասը կը կոչուի նաեւ «Սուրբ Հաղորդութեան
Խորհուրդ»:
Խորհուրդ»:
դ) «Գոհաբանութիւն եւ Արձակում
Արձակում»:
կում»:
Հաւատացեալ մարդը պարտի Պատարագին եկեղեցի
ներկայ ըլլալ առաջին մասէն սկսեալ մինչեւ չորրորդ մասը:
Չորս մասերը անբաժանելի մէկ ամբողջութիւն են եւ իբր
այդպիսին պէտք է յարգուին հաւատացեալներուն կողմէ:
Ըսինք, երրորդ մասը կը կոչուի «Հաւատացելոց ՊատաՊատարագ»
րագ» կամ «Բուն
«Բուն Պատարագ»
Պատարագ» եւ հո´
հո´ս է որ հաւատացեալը կը
հաղորդուի Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով: Հաղորդուելէ ետք, կը
սկսի Պատարագին չորրորդ մասը, որ գոհաբանութեան մասն է,
ուր հաւատացեալը պէտք է կենայ եւ գոհութիւն ու
գոհաբանութիւն յայտնէ Տիրոջ:
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Ասիկա չըրած՝ պէտք չէ ձգէ եկեղեցին
եկեղեցին եւ դուրս ելլէ: Ան
շնորհա-պէտք է եկեղեցի մնայ եւ երկիւղածութեամբ Աստուծոյ շնորհա
կալութիւն եւ գոհութիւն յայտնէ իր Որդիին փրկարար ու
սրբարար Մարմինին ու Արեան պարգեւին համար:
Մեզմէ ո՞վ երբ ճաշի հրաւիրուի, ճաշելէ ետք շնորհակաշնորհակալութիւն չի յայտներ տանտիկնոջ: Մեզմէ
Մեզմէ ո՞վ երբ ճաշի
հրաւիրուի, ճաշելէ անմիջապէս ետք կը ձգէ եւ դուրս կ’
կ’ելլէ:
Ենթադրէ որ մէկը ճաշի հրաւիրած ես. եթէ այն անձը ճաշի
սեղանէն ելլելով ուղղակի դուռին կողմը երթայ եւ ձգէ դուրս
ելլէ՝ անհանգիստ չե՞ս ըլլար, վիրաւորուած ու նախատուած չե՞ս
զգար: Ճաշի հրաւիրուած
հրաւիրուած անձը, ճաշելէ ետք պէտք չէ՞ քիչ մը
նստի որպէսզի խօսակցիք ու հաղորդակցիք իրարու հետ:
Ես կը հաւատամ որ մարդ չկայ որ ճաշի հրաւիրուի եւ
ճաշելէ անմիջապէս ետք մեկնի տունէն: Ինչո՞ւ մարդիկ իրարու
հանդէպ աւելի դրական վերաբերմունք ունին քան Աստուծոյ
հանդէպ: Ինչո՞ւ մարդիկ իրարու զգացումը չվիրաւորելու
համար քիչ մը կը նստին, իսկ Աստուծոյ զգացումին մասին
հարցուցած անգամ չունին:
Եթէ մարդիկ գիտնային թէ որքան կը տրտմի Աստուած երբ
Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս ետք կը ձգեն եկեղեցին եւ
դուրս կ’
կ’ելլեն առանց շնորհակալութիւն եւ գոհութիւն յայտնելու
իրեն աստուածային այս պարգեւին համար, կասկած չունիմ որ
պիտի փոխէին իրենց վերաբերմունքը: Իսկ եթէ գիտեն եւ չեն
փոխեր իրենց վերաբերմունքը՝ իրենք զիրենք դատապարտուդատապարտութեան ենթակայ կը դարձնեն:
Ո՞վ է այն անձը որ երբ ուրիշէ մը պարգեւ մը կամ նուէր մը
առնէ՝ շնորհակալութիւն չի յայտներ անոր: Եւ արդեօք, Տիրոջ
Մարմինն ու Արիւնը Աստուծոյ մեծագոյն պարգեւը չե՞ն մեզի:
Կ’ըլլա՞յ այս Պարգեւը ստանալնուս պէս ձգենք եկեղեցին եւ
դուրս ելլենք, առաց շնորհակալութիւն յայտնելու ՊարգեւաՊարգեւատուին:
Հաղորդուելէ անմիջապէս ետք եկեղեցիէն
եկեղեցիէն դուրս ելլելը՝
գիտակից հաւատացեալ մարդու վերաբերմունք չէ:
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3) Պէ՞տք է սովորութիւն դարձնենք Սուրբ Հաղորդութիւն
ստանալը:
Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալը սովորութիւն մը պէտք չէ
ըլլայ, այլ՝ հաւատքի արտայայտութիւն: Հաւա´
Հաւա´տքն է որ մեզ
սուրբ Սեղանին պէտք է մօտեցնէ
մօտեցնէ եւ ո´
ո´չ թէ սովորութիւնը:
Մեր հոգեւոր կեանքին մէջ, ոեւէ բան որ սովորութեան կը
վերածուի՝ իր իմաստն ու նշանակութիւնը կը կորսնցնէ եւ կը
մեռնի: Օրինակ, եթէ եկեղեցի երթալը չոր ու ցամաք
սովորութեան վերածած ենք, եւ հոն կ’
կ’երթանք առանց
Աստուծմէ պարգեւ մը, զօրութիւն
զօրութիւն մը, օրհնութիւն մը, օծութիւն
մը առնելու ակնկալութիւնը ունենալու՝ ոչինչով կ’
կ’օգտուինք:
Կամ, եթէ մոմ վառելը սովորութիւն դարձնենք եւ մոռնանք
որ մոմավառութիւնը մեր հաւատքի կրակը արծարծելու եւ մեր
շրջապատին մէջ Քրիստոսի լոյսը դառնալու հրաւէր մը ունի իր
մէջ, դարձեալ,
դարձեալ, ոչինչով կ’
կ’օգտուինք, նոյնիսկ եթէ օրական
հազար հատ մոմ վառենք:
Տակաւին, կարելի է խօսիլ անոնց մասին` որոնք աղօթելը,
Աստուածաշունչ կարդալը, հոգեւոր տեղեր այցելելը, ողորմուողորմութիւն տալը, Քրիստոսի համար վկայելը, եւ այլ նման հոգեւոր
արարքներ կատարելը, սովորութեան
սովորութեան վերածած են եւ ոչինչով
կ’օգտուին այդ բոլորէն:
Գալով Սուրբ Հաղորդութեան: Վերեւ ըսի որ Սուրբ Հաղոր
Հաղորղորդութիւն ստանալը պէտք է հաւատքի արտայայտութիւն ըլլայ եւ
ո´չ թէ սովորութեան մը արդիւնք: Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով
հաղորդուողը՝ պէտք է ամրօրէն հաւատայ որ հաղորդութեամբ
հաղորդութեամբ
մեղքերու թողութիւն կը ստանայ եւ կը դառնայ անդամ
Քրիստոսի մարմինին, կը դառնայ ժառանգորդ եւ ժառանգակից
Քրիստոսի, բնակարան Սուրբ Հոգիին, զաւակ Աստուծոյ, եւ կը
կազմէ մէ´
մէ´կ հաց ու մէ´
մէ´կ մարմին՝ հաւատացեալներուն հետ
(Ա.Կորնթացիս 10.17): Այս բոլորը ըլլալու
ըլլալու յոյսով ու ակնկալուակնկալութեամբ է որ հաւատացեալը պէտք է Սուրբ Հաղորդութեան
մօտենայ:
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Ոեւէ արարք կամ ոեւէ գործողութիւն որուն մէջ կը պակսի
կամ կը ցամքի հաւատքի ու սիրոյ կրակը՝ կը վերածուի մեռած
սովորութեան մը, եւ ուստի՝ մեզ ո´
ո´չ փրկութեան եւ ո´
ո´չ ալ
վարձատրութեան արժանի կը դարձնէ, ընդհակառակը, մեր
դատապարտութեան պատճառ կը դառնայ:
4) Ամէն Կիրակի պէ՞տք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ:
Այո´:
Այո´: Ոմանք միայն հինգ տաղաւարներուն առիթով կը
հաղորդուին, ոմանք ալ՝ Սուրբ Ծննդեան եւ Յարութեան
տօներուն առիթով միայն: Սովորաբար, այսպիսի
այսպիսի մարդիկ
միայն յիշեալ տօներուն է որ եկեղեցի կու գան, եւ բնականօրէն,
միայն յիշեալ տօներուն է որ Սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանան,
ան ալ սովորութիւն մը պահած ըլլալու համար անշուշտ:
Անոնք որոնք տօնական օրերուն միայն եկեղեցի կու գան,
կը կոչուին՝ «տօնական հաւատացեալներ
հաւատացեալներ»:
լներ»: Այո´,
Այո´, այսպիսիները
տօնակա´
տօնակա´ն հաւատացեալներ են եւ ո´
ո´չ թէ Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ հաւահաւատացեալներ: Այսպիսի մարդիկ «ցամքած սովորութեան»
սովորութեան» մը
մարդիկ են եւ ո´
ո´չ թէ Աստուծո´
Աստուծո´յ մարդիկ, հաւատքի´
հաւատքի´ մարդիկ:
Այսպիսիները անհունօրէն հեռու են Քրիստոսի հաւատքէն:
Ասիկա չեմ ըսեր քննադատելու
քննադատելու համար այս ընթացքին մէջ
եղողները, այլ կ’
կ’ըսեմ, որպէսզի մարդիկ գիտնան ճշմարտուճշմարտութիւնը եւ ճշմարտութիւնը գիտնալով՝ ազատութիւն ձեռք ձգեն,
ինչպէս Յիսուս ըսաւ. «Ճշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ
ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէ»
ազատէ» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 8.32):
Ընդհանրապէս միայն տօնական
տօնական օրերուն եկեղեցի
եկողներն են որ կը պաշտպանեն այն գաղափարը թէ ամէն
Կիրակի պէտք չէ Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, եւ ինչո՞ւ,
պարզապէս իրենց եկեղեցի չգալը արդարացնելու համար:
Խօսինք ամէն Կիրակի եկեղեցի եկողներուն մասին, որոնք
չեն ուզեր ամէն Կիրակի Սուրբ Հաղորդութիւն
Հաղորդութիւն ստանալ: Անոնք
կ’ըսեն. «Սուրբ Հաղորդութիւնը խաղալի՞կ է որ ամէն Կիրակի
առնենք»:
առնենք»: Այսպէս ըսողներուն՝ կ’
կ’ըսեմ.
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«Ո´չ, Սուրբ Հաղորդութիւնը խաղալիկ չէ, եւ ճիշդ անոր
համար ալ պէտք է ամէն Կիրակի ստանանք: Ինչպէս ամէն
առաւօտ լուացուելու կարիքը կը զգաս, այնպէս ալ, ամէն ԿիրաԿիրակի հոգիդ Տիրոջ Մարմինին ու Արեան միջոցաւ լուացուելու
կարիքը կը զգայ:
Սուրբ Հաղորդութիւնը զօրութիւն կու տայ քեզի կռուելու
մեղքին դէմ: Ամէն օր զօրութեան պէտք չունի՞ս. եթէ պէտք
ունիս՝ գոնէ շաբաթը անգամ մը չե՞ս ուզեր հաղորդուիլ:
Սուրբ Հաղորդութիւնը կը սրբէ ու կը մաքրէ քեզ: Ամէն օր
սրբուելու ու մաքրուելու կարիքը չունի՞ս. եթէ պէտք ունիս՝ գոնէ
շաբաթը անգամ մը պէտք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանաս:
Սուրբ Հաղորդութիւնը կը պաշտպանէ քեզ Չարին յարձայարձակումներուն դէմ: Ամէն օր պաշտպանութեան պէտք չունի՞ս.
այո´,
այո´, ունի´
ունի´ս: Ուստի, անհրաժեշտ է որ ամէն Կիրակի Սուրբ
Հաղորդութիւն ստանալով՝ դուն քեզ պաշտպանես Չարին դէմ:
Ոչինչով կ’
կ’օգտուիս եթէ ներկայ ըլլաս Սուրբ Պատարագին
եւ սակայն Սուրբ Հաղորդութիւն չստանաս: Ան որ Սուրբ
Պատարագի ներկայ կ’
կ’ըլլայ եւ սակայն Սուրբ Հաղորդութիւն
չ’ըստանար՝
ըստանար՝ կը նմանի այն մարդուն որ ճաշի կը հրաւիրուի եւ
սակայն սեղանէն անօթի կ’
կ’ելլէ, կամ այն մարդուն՝ որ
առատահոս աղբիւրին կ’
կ’երթայ բայց ծարաւ կը դառնայ:
Յիսուս չըսաւ. «Առէք, դիտեցէք»,
դիտեցէք», այլ ըսաւ՝ «Առէք, կերէք»:
կերէք»:
Հետեւաբար, ամէն անգամ երբ Սուրբ Պատարագ կը
մատուցուի՝ պէտք է ճաշակել Տիրոջ Մարմինէն եւ Արիւնէն:
5) Ի՞նչ պարագաներու Ս. Հաղորդութիւն պէտք չէ ստանալ:
Սուրբ Հաղորդութիւն պէտք չէ ստանալ.ստանալ.ա) Երբ մահացու մեղքեր կան մեր կեանքին մէջ զոր
պահած ենք մեր սրտին մէջ եւ չենք խոստովանած: Օրինակ, եթէ
մէկը բախտագուշակներու գացած կամ ուրիշը տարած է, իր
տան մէջ կամ այլուր կապոյտ աչք, կապարի կտոր կամ ձիու
պայտ կախած է, իր մարմինին վրայ թաթու ըրած է, վիժում
ըրած է, սուրճի գաւաթ նայած է, կապար թափած է, եւ նման այլ
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բաներ, որոնք սատանայական խաղեր ու խաբկանքներ են, եւ
որոնք մեր կողմէ
կողմէ Սատանային բացուած դռներ են գալու եւ մեր
կեանքին վրայ տիրելու: Անհատական խոստովանութեամբ այս
բոլորը կը քաւուին եւ իրենց ազդեցութիւնը կը կորսնցնեն մեր
կեանքին մէջ:
բ) Երբ չենք հաւատար որ Նշխարն ու Գինին իսկապէս
Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են: Սրբագործեալ Հացէն
Հացէն ու
Գինիէն անհաւատութեամբ եւ անարժանութեամբ ուտողն ու
խմողը՝ ենթակայ է դատապարտութեան: Հաղորդուողը պէտք է
հաւատայ որ Սուրբ Հաղորդութիւն ստացած ատեն կը լեցուի
Աստուծմով, կը վերածուի նոր երկինքի մը՝ որուն գահին վրայ
Աստուած ի´
ի´նք կը բազմի, կը դառնայ դուռ մը՝
մը՝ ուրկէ Աստուած
իր յաղթական մուտքը կը գործէ իբրեւ Տէր ու տանտէր:
գ) Երբ կը հաւատանք որ սրբագործուած Նշխարն ու Գինին
իսկապէս Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են, բայց չենք
հաւատար անոնց այլակերպիչ զօրութեան: Ան որ չի հաւատար
որ Սուրբ Հաղորդութեամբ յաւիտենական կեանք
կեանք կ’
կ’ունենայ
(Յովհաննէս 6.54), Քրիստոսի անձին բնակարան եւ Քրիստոսի
անձին բնակիչ կը դառնայ (Յովհաննէս 6.56), Քրիստոսի կը
միանայ եւ անոր հետ կ’
կ’ապրի (Յովհաննէս 6.57)` պէտք չէ
հաղորդուի: Ան որ չի հաւատար թէ Յիսուսի Մարմինը «ՃշմաՃշմարիտ Կերակուր է»
է» եւ Արիւնը «Ճշմարիտ
Ճշմարիտ Խմելիք»
Խմելիք» (Յովհաննէս
6.55), այլ խօսքով՝ չի հաւատար որ Սուրբ Հաղորդութիւնը իր
սիրտն ու հոգին կշտացնող, լիացնող եւ սրբող աստուածային
տարրեր են՝ պէտք չէ հաղորդուի:
դ) Երբ ատելութիւն ու քէն ունինք մեր սրտին մէջ ոեւէ
մէկուն հանդէպ: Ատելութեամբ լեցուն սիրտ մը պէտք չէ սուրբ
Սեղանին մօտենայ: Քէնով լեցուն հոգի մը՝ նոյնիսկ Սուրբ
Պատարագին ներկայ պէտք չէ ըլլայ, որովհետեւ ո´
ո´չ միայն
բանով մը չ'օգտուիր, այլ ընդհակառակը, դատապարտութեան
ենթակայ կը դառնայ: Խօսքս միայն ատելութիւն ու քէն ունեցող
ունեցողցողկ’իյնան իրենց նմանները բամբամներուն մասին չէ: Այս ծիրին մէջ կ’
բասողներն ու զրպարտողները, չարախօսներն ու վատաբանողվատաբանողները, ստախօսներն ու հայհոյողները, կեղծաւորներն ու թերաթերա214

հաւատները, նախանձոտներն ու անձնասէրները, անապաշանապաշխարներն ու անզիղջները, եւ բոլոր անոնք՝ որոնք այս կամ այն
մեղքին գերի դարձած են եւ չեն ուզեր ազատագրուիլ:
6) Ի՞նչպէս պէտք է պատրաստուիլ Սուրբ Հաղորդութեան:
Հաղորդութեան:
Չորս ձեւերով.
ա) Ինքնաքննութեամբ: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Ամէն մարդ

նախ ինքզինքը թող քննէ եւ ապա միայն այս Հացէն ուտէ եւ
բաժակէն խմէ»
խմէ» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս 11.28): Սուրբ Հաղորդութիւն
Հաղորդութիւն

ստանալէ առաջ, պէտք է մենք զմեզ ինքնաքննութենէ անցնենք:
առաջնորդու-Ինքնաքննութեան գործողութիւնը Սուրբ Հոգիին առաջնորդու
թեան ներքեւ պէտք է ըլլայ: Սուրբ Հոգին ի´
ի´նքն է որ իր լոյսը կը
ճառագայթէ հաւատացեալ մարդուն սրտին մէջ եւ հանդէս կը
բերէ անոր գործած մեղքերը, որոնք
որոնք կրնան իր յիշողութենէն
վրիպած ըլլալ:
Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քննե´
քննե´նք մենք
զմեզ: Իրապէս կը հաւատա՞նք որ սրբագործեալ Հացն ու Գինին
Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնն են: Յովհաննէս Մանդակունի
կ’ըսէ. «Հացին եւ Գինիին լոկ որպէս հաց եւ գինի պիտի չնայիս,

որովհետեւ սուրբ խորհուրդին ահաւորութիւնը տեսանելի չէ,
այլ՝ իմանալի է անոր զօրութիւնը: Մենք Քրիստոսը ճշմարիտ
հաւատքով կ’
կ’իմանանք սեղանին վրայ. իրեն կը մօտենանք,
զինք կը տեսնենք, զայն կը շօշափենք, կը համբուրենք, մեր
ներսիդին կ’
կ’ընդունինք, իրեն կ’
կ’ըլլանք մարմին ու անդամներ,
ինչպէս նաեւ Աստուծոյ որդիներ»:
որդիներ»:
Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քննե
քննե´
ննե´նք մեր
անձերը: Իսկապէս կը հաւատա՞նք Քրիստոսի փրկագործու
փրկագործուծութեան: Կը հաւատա՞նք որ մեր սիրոյն համար էր որ անոր սիրտը
սրախողխող եղաւ: Կը հաւատա՞նք որ մեղքի մէջ կորսուածնեկորսուածներուս
րուս համար էր, որ ան ցաւի փուշերուն մէջ կորսուեցաւ:
Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քննե
քննե´
ննե´նք մեր
անձերը, տեսնելու համար եթէ երբեք քէնն ու ոխը բոյն դրած են
մեր ներսիդին, դառնութիւնն ու ատելութիւնը կը կրծեն մեր
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ոսկորները, անապաշխար եւ անզիղջ ոգին կը կարծրացնէ
կարծրացնէ մեր
սիրտերը:
Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քննե
քննե´
ննե´նք մեր
անձերը, տեսնելու համար թէ ի՞նչ բանէ մղուած կը մօտենանք
Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին: Քրիստոսի Մարմինին եւ
Արիւնին մօտենալը արդեօք հաւատքի մը կամ հոգեւոր ծարաւի
մը արտայայտութի՞ւնն է, թէ՝
թէ՝ չոր ու ցամաք սովորութեան մը
արտայայտութիւն:
արտայայտութիւն: Անհամար է թիւը այն հաւատացեալներուն,
որոնք հաղորդուիլը սովորութեան վերածած են, որոնք չեն
գիտեր թէ ինչո´
ինչո´ւ կամ ինչո´
ինչո´վ է որ կը հաղորդուին:
Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելէ առաջ` քննե
քննե´
ննե´նք մեր
անձերը, տեսնելու համար թէ իսկապէս կը հաւատա՞նք որ
Սուրբ Հաղորդութեամբ կը դառնանք զաւակ Աստուծոյ եւ եղեղբայր ու քոյր իրարու. կը հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ
զԱստուա´
զԱստուա´ծ է որ կը շօշափենք եւ Աստուծո´
Աստուծո´յ է որ կը հպինք. կը
հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ Քրիստոսի կը միանանք եւ
Քրիստոսի Եկեղեցիին հետ մէ´
մէ´կ մարմին կը կազմենք. կը
հաւատա՞նք որ Հաղորդութեամբ Սուրբ Հոգին կը գործէ ու կը
ներգործէ մեր մէջ եւ մեզ իրեն գործիք ու գործակից կը դարձնէ:
Քննե´
Քննե´նք մեր անձերը: Եթէ հաւատք չկայ մեր սրտին մէջ
Աստուծոյ հանդէպ, եւ սէր՝ մեր նմանին հանդէպ, չմօտենանք
Սուրբ Հաղորդութեան:
Հաղորդութեան:
Քննե´
Քննե´նք մեր անձերը` Աստուծոյ Մարմինը մեր մարմիննեմարմիններուն մէջ առնելէ առաջ: Վա´
Վա´յ մեզի եթէ երբեք կը համարձակինք
«Ես եմ ճշմարտութիւնը»
ճշմարտութիւնը» յայտարարող աստուածորդիին
Մարմինը առնելու մեր բերաններուն մէջ, իսկ անդին՝ կ’
կ’ապրինք
ստութեան կեանք մը: Վա´
Վա´յ մեզի եթէ մէկ կողմէն կենսատու
Հացէն կը ճաշակենք, իսկ միւս կողմէն կը շարունակենք ապրիլ
մահաբեր եւ մահաբոյր կեանք մը: Վա´
Վա´յ մեզի եթէ Քրիստոսի
փառաւորիչ Մարմինին կը մերձենանք, իսկ զինք փառաւորելը
հաճոյք չէ մեզի համար: Վա´
Վա´յ մեզի եթէ ներում շնորհող Հացին
ու Գինիին կը մօտենանք,
մօտենանք, իսկ մենք՝ աններողամիտ ենք իրարու
հանդէպ: Չյանդգնի´
Չյանդգնի´նք մօտենալու Տիրոջ Մարմինին եւ
Արիւնին, եթէ երբեք կը մերժենք ներողամտութեամբ մօտենալ
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իրարու: Երբ մեր սրտերուն մէջ սէր ու ներում կայ, գութ եւ
կարեկցութիւն կայ, ա´
ա´յն ատեն միայն սրբագործեալ Հացն ու
Գինին
Գինին կրնան մեզ սրբագործել եւ դարձնել Քրիստոսի տունը
(Եբրայեցիս 3.6):
բ) Ծոմապահութիւն: Ծոմապահութիւնը որոշ ուտելիքներէ
հեռու կենալը չէ միայն, այլեւ աշխարհային ամէն տեսակի
ցանկութիւններէ հեռու մնալն է: Ի՞նչ օգուտ երբ կենդանիներու
միս չենք ուտեր բայց «իրարու միս
միս կ’
կ’ուտենք»:
ուտենք»: Ի՞նչ օգուտ երբ
երկրայինէն կը պարպուինք բայց երկնայինով չենք լեցուիր: Ի՞նչ
օգուտ երբ մարմնապէս անօթի կը մօտենանք Սուրբ
Հաղորդութեան, բայց հոգեւոր քաղց ու ծարաւ չունինք
Քրիստոսի հանդէպ: Հոգեւոր ծարաւ չունեցող մարդուն համար,
Սուրբ Հաղորդութիւնը ոեւէ
ոեւէ ձեւով օգտակար չ’
չ’ըլլար: Հոգեպէս
անօթի մարդն է, որ իրեն համար խաչին վրայ Հաց ու Գինի
դարձած Քրիստոսի արժէքը գիտէ եւ ո´
ո´չ թէ աշխարհով
կշտացած մարդը:
Ծոմապահութեան նպատակը եկեղեցական հայրերուն այս
կամ այդ կանոնը պահելը պէտք չէ ըլլայ: Փարիսեցիները շատ
հպարտ էին ծոմապահութեան օրէնքին գործադրութեամբ:
գործադրութեամբ:
Ղուկաս կը յիշէ որ աղօթող Փարիսեցին շատ հպարտ էր որ
շաբաթը երկու անգամ ծոմ կը պահէր (Ղուկաս 18.12):
Ծոմապահութիւնը սակայն խոնարհելու առիթ մը պէտք է ըլլայ
եւ ո´
ո´չ թէ հպարտութեամբ ուռելու: Ծոմապահութիւնը կը
խոնարհեցնէ մեզ, որովհետեւ անոր ընթացքին է, որ մեր
մարմնաւոր բնութեան ամբողջ տկարութիւնները կը յայտնայայտնաբերուին: Սուրբ Հաղորդութեան ճամբով, Աստուած կը խոնարհի
խոնարհի
եւ կը բնակի այնպիսի մարդոց մէջ՝ որոնք կը խոնարհին
խոնարհին
դառնալու համար բնակարան Աստուծոյ:
Զգո´
Զգո´յշ պէտք է ըլլանք, որ միայն ստամոքսով հեռու չկեչկենանք որոշ ուտելիքներէ, այլ նաեւ՝
նաեւ՝ սրտով: Ոչինչով կ’
կ’օգտուինք
եթէ երբեք ստամոքսով հեռու ենք մսեղէններու տեսակներէն, եւ
սակայն, սրտով ո´
ո´չ միայն կը ցանկանք զանոնք, այլ նաեւ
մեծապէս կը տանջուինք անոնց համար: Ծոմապահութիւնը
պէտք է օգնէ մեզի աշխարհային բեռէ մը ազատելու, բայց
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ի՞նչպէս կրնայ օգնել մեզի ազատելու աշխարհային բեռէ մը, երբ
ծոմապահութիւնը ի´
ի´նք բեռ ըլլայ մեզի համար: Սուրբ
Հաղորդութիւնը թեթեւութիւն չի բերեր այն հոգիին որ նման
բեռի մը տակ ճնշուած է:
Զգո´
Զգո´յշ ըլլանք անոնցմէ որոնք կ’
կ’ըսեն.
ըսեն. «Կարեւոր չէ ծոմ

պահել Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ առաջ: Կարեւորը սիրտը
մաքուր պահելն է: Աստուած գիտէ մեր սրտերը»:
սրտերը»: Այս խօսքը,

հաւա-Սուրբ Հոգիին շնորհքով ինքն իր սիրտը մաքուր պահած հաւա
տացեալ մարդու խօսք չէ: Այս խօսքը Քրիստոսի Մարմինին եւ
Արիւնին նկատմամբ սաստիկ
սաստիկ ծարաւ ունեցող մարդու խօսք չէ:
Բոլորս ալ գիտենք, որ աշխարհային վատ մտածումներ
դիւրութեամբ չեն կրնար մուտք գործել աղօթող սիրտ եւ անօթի
ստամոքս ունեցող մարդոց սի
սիրտերէն ներս:
գ) Խոստովանութիւն: Մարդ չկայ որ մեղք չի գործեր, ուսուստի՝ մարդ չկայ որ խոստովանութեան կարիքը չունի: Առանց
խոստովանելու մեր մեղքերը՝ պէտք չէ Տիրոջ Մարմինն ու
Արիւնը մեր բերանը առնենք: Երբ կը խօսիմ մեղքերը խոստոխոստովանելու մասին, չեմ ակնարկեր այն մեղքերուն որ դժուարուդժուարութիւն չունինք խոստովանելու, այլ կ’
կ’ակնարկեմ ա´
ա´յն մեղքերուն՝
զորս չենք ուզեր հրապարակել,
հրապարակել, եւ որ յատուկ ճիգ կը թափենք
ծածկելու զանոնք: Չխոստովանուած մեղքը խաւարի գունդ մըն
է պահուըտած մեր հոգիին մէջ, իսկ հոգի մը որ իր մէջ խաւար
ունի՝ չի կրնար իր մէջ առնել աշխարհի լոյսը՝ Յիսուս, ՀաղորՀաղորդութեան ճամբով:
Մեղքերու խոստովանութեամբ պէտք է պատրաստենք
պատրաստենք մեր
սիրտերը դառնալու բնակարան Անմեղին: Չխոստովանուած
Չխոստովանուած
մեղքերը
մեղքերը արգելք են որ Քրիստոս մուտք գործէ մեր հոգիներէն
ներս: «Եթէ խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղէք՝ թէ
Աստուած, որ արդար է, պիտի ներէ մեր մեղքերը եւ մեզ պիտի
սրբէ մեր բոլոր անիրաւութիւններէն»
անիրաւութիւններէն» (Ա.Յովհան
(Ա.Յովհաննէս
Ա.Յովհաննէս 1.9):
Շատ ողորմելի ենք եթէ երբեք խոստովանութեան ճամբով
ճամբով
մեղքերու թողութիւն ստանալու առիթը ունինք, իսկ մենք մեր
մեղքերուն բեռը մեր ուսերուն վրայ պահել կը շարունակենք:
շարունակենք:
Խոստովանիլը՝ մեղքերուն բեռը մէկդի ձգել է:
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Բարսեղ Մաշկեւորցի խօսելով խոստովանութեան
խոստովանութեան մասին
կ’ըսէ. «Ինչպէս որ պղնձագործը ժանգոտած անօթը քուրայէն

անցնելով՝ մուրճի հարուածներով զայն կը փայլեցնէ,
փայլեցնէ, նոյնպէս
դուն եւս մեղքերով ժանգոտած հոգիդ խոստովանութեան
խոստովանութեան
քուրային մէջ նետէ, եւ ապա բարձրէն իջեցուր մուրճը, այսինքն՝
մեղադրանքի եւ յանդիմանական
յանդիմանական խօսքերը, որպէսզի հոգիդ
վերստին պայծառանայ»:
պայծառանայ»: Բարսեղին ըսել ուզածը այն է, որ
քրիստոնեայ մարդը խոստովանութեան պահուն ինքնամեղաինքնամեղադրութ
դրութեան եւ ինքնայանդիմանումի ճամբան պէտք է ընտրէ,
որպէսզի կարենայ մեղքի ժանգը մաքրել իր հոգիէն: Ինչպէս երբ
ծառի մը ճիւղերը յօտուին,
յօտուին, ծառը իր զօրութիւնը կը վերագտնէ,
այնպէս ալ, երբ քրիստոնեայ
քրիստոնեայ մարդը կը խոստովանի իր
մեղքերը՝ Սուրբ Հաղորդութեան
Հաղորդութեան միջոցաւ իր զօրութիւնն ու
հոգեւոր պայծառութիւնն է որ կը գտնէ:
Սուրբ Հաղորդութիւնը դեղ է մեր հոգիին եւ մարմինին
համար: Այս դեղը մեզի օգտակար կ’
կ’ըլլայ միայն ա´
ա´յն ատեն՝ երբ
խոստովանինք մեր մեղքերը: Ինչպէս եթէ հիւանդ մարդը
չխոստովանի եւ չհրապարակէ իր հիւանդութիւնը՝ դեղ չ’
չ’ըստաըստաՀաղորդու-նար եւ չի դարմանուիր, այնպէս ալ, ան որ Սուրբ Հաղորդու
թողու-թեան կը մօտենայ առանց խոստովանելու իր մեղքերը՝ թողու
թիւն եւ հոգիի խաղաղութիւն
խաղաղութիւն չի գտներ:
Սիրելի´
Սիրելի´ հաւատացեալ, թոյլ չտանք որ Սատանան կամ
մարդիկ ամչցնեն մեզ եւ հեռու պահեն խոստովանութենէն: 1313րդ դարու հեղինակ, Յովհաննէս Երզնկացի կ’
կ’ըսէ. «Քահանային

ներկայութեան ձեր ունեցած փոքր վախով ու ամօթով կը
փրկուիք այն մեծ ամօթէն որ տիեզերական ահեղ հրապարակին
վրայ տեղի պիտի ունենայ երբ մարդոց բոլոր ծածուկ գործերը
պիտի յայտնուին: Այդ վախը եւ ամօթը շատ աւելի սաստիկ է,
երբ երկինքն ու երկիրը ի մի պիտի գան եւ ոչ ոք պիտի կարենայ
ծածկել իր մեղքերը, այլ պիտի յանդիմանուի, ամչնայ ու դողայ
մեծ հրապարակին վրայ: Ամօթէն ետք գեհենի հուրին եւ
յաւիտենական տանջանքին պիտի մատնուի Սատանային հետ,
ուր աչքերը պիտի լան եւ ակռաները կրճտեն»:
կրճտեն»:
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դ) Աղօթք: Եթէ երբեք խոստովանութիւնը մեր մեղքերուն
ճիւղերը յօտել է, ապա աղօթքը նոր ճիւղեր պատուաստել է:
Ճիւղեր՝ որոնց վրայ հաւատքի եւ
եւ հաւատարմութեան, սիրոյ եւ
սրբութեան պտուղները միասնաբար կը հասուննան: Չաղօթող
մարդը կը նմանի անպտուղ ծառի մը՝ որուն ո´
ո´չ թռչունները կը
մօտենան, ո´
ո´չ մարդիկը, եւ ո´
ո´չ ալ Աստուած՝ Սուրբ ՀաղորդուՀաղորդութեան ճամբով:
Աղօթքը մեր սրտին դուռն ու ցանկապատն է: Ինչպէս դուռ
եւ ցանկապատ չունեցող պարտէզէ մը ներս, ամէն տեսակ
կենդանի կրնայ մտնել եւ աւեր գործել, նոյնպէս ալ, աղօթքը
իբրեւ դուռ ու ցանկապատ չունեցող սիրտ մը, յարձակումի
կ’ենթարկուի չար դեւերուն եւ ոգիներուն կողմէ: Նման սիրտ մը
չի կրնար պարուրուիլ Քրիստոսի Մարմինով եւ Արիւնով:
Արիւնով:
Աղօթքով պէտք է մաքրենք մեղքի թարախը մեր հոգիներէն:
հոգիներէն:
Մեզմէ ո՞վ չի պժգար թարախոտած ձեռքով կերակուր ուտելու:
Եթէ թարախոտած ձեռքով
ձեռքով ճաշ չենք ուտեր, հապա որքա՜ն
որքա՜ն
աւելի զգոյշ պէտք է ըլլանք Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնը
մեղքերով թարախոտած մեր մարմիններուն
մարմիններուն մէջ առնելու:
Ինչպէս խի´
խի´ստ պատիժի կ’
կ’արժանանայ ան որ փշրուած ու
կոտրած գահ մը կու տայ իր երկրի թագաւորին եւ անկէ կը
խնդրէ անոր վրայ բազմիլ, այնպէս ալ մեծապէս պիտի
պատժուին բոլոր անոնք՝ որոնք Սուրբ Հաղորդութեամբ
զՔրիստոս կը հրաւիրեն բազմելու մեղքով փշրուած իրենց սրտի
գահին վրայ: Աստուծոյ կողմէ եւ Աստուծո´
Աստուծո´յ համար մեր
սրտերուն մէջ դրուած այդ գահը, մի´
մի´այն աղօթքով կրնայ
նորոգուիլ: Այդ նորոգութեան կը յաջորդէ Սուրբ Հոգիին
ներգործութիւնը երբ կը ճաշակենք Քրիստոսի Մարմինէն եւ
աղօթե´
արարչագործութեան
եւ
Արիւնէն:
Ուրեմն,
աղօթե´նք
արարածներուն Նորոգիչին եւ Վերանորոգիչին` մերձենալէ
առաջ Աստուծոյ Մարմինին եւ Արիւնին:
Աղօթե´
Աղօթե´նք, որպէսզի մեր սրտերը վերածուին սկիհի՝ պատպատրաստ իր մէջ առնելու Տէր Յիսուսի Մարմինն ու Արիւնը:
Աղօթե´
Աղօթե´նք, որպէսզի կաւէ զանգուածներս չայրինք աստուածորաստուածորդիին հրանման Մարմինին
Մարմինին եւ Արիւնին առջեւ: Աղօթե´
Աղօթե´նք,
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որպէսզի մեր հոգիները դո´
դո´ւրս շպրտեն իրենց ներսիդիէն
մահառիթ մեղքը եւ միանան կենսատու Նշխարին եւ առատաառատահոս սրբարար Գինիին:
Աղօթե´
Աղօթե´նք, որպէսզի կասեցնենք չար խորհուրդներուն
Աստուծոյ
ոյ
հոսքը մեր կեանքերուն մէջ եւ Սուրբ Հաղորդութեամբ Աստուծ
բազմապիսի բարերարութիւններով լի գետին ուղղութիւնը
դարձնենք դէպի մեր կեանքերը: Չաղօթող մարդը չի´
չի´
բարերարուիր մեր Տիրոջ բարեգործ եւ բարեբաշխ Մարմինէն եւ
Արիւնէն: Սուրբ Հաղորդութիւնը կը կենագործէ երբ կ’
կ’աղօթենք
կեանքի Արարիչին ու Տուիչին:
Եթէ աղօթքի ճամբով մնայուն հաղորդութեան ու
հաղորդակցութեան մէջ չենք Աստուծոյ հետ՝ հեռո´
հեռո´ւ մնանք
զԱստուած իր մէջ պարունակող աստուածային արգանդէն՝
Սկիհէն: Աղօթքը մեզ Աստուծոյ կը ներկայացնէ, ուստի չաղօթել՝
կը նշանակէ մերժել Աստուծոյ ներկայանալ: Իսկ մէկը որ
Աստուծոյ չի ներկայանար աղօթքի միջոցաւ՝ պէտք չէ
ներկայանայ սուրբ Սեղանին եւ հաղորդուի:
7) Պէ՞տք է ծոմ պահել Ս. Հաղորդութիւն ստանալու համար:
Նախորդ հարցումին երկրորդ կէտին մէջ որոշ
որոշ չափով
անդրադարձանք այս մասին:
Թէ Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալէ առաջ պէտք է ծոմ
պահած ըլլալ՝ նախ ըսեմ,
ըսեմ, որ այսպիսի պատուէր չենք գտներ
Աստուածաշունչին մէջ: Այս պատուէրը մեզի կու գայ եկեղեցւոյ
եկեղեցւոյ
հայրերէն: Այս պատուէրը չպահելը՝ մեզ դատապարտու
դատապարտութեան
պարտութեան
ենթակայ չի դարձներ:
Եթէ ոեւէ մէկը կարողութիւնը ունի առաւօտուն առանց բան
մը ուտելու եկեղեցի գալու եւ հաղորդուելու՝ թող չուտէ: Իսկ եթէ
մէկը մարմնական անհանգստութիւն մը ունի եւ դեղ կը
գործածէ, կամ չուտելու պարագային անհանգիստ կ’
կ’ըլլայ՝ թող
ուտէ, եւ սրտի ու խղճի կատարեալ խաղաղութեամբ եկեղեցի
գայ, պատարագին մասնակցի եւ հաղորդուի Տիրոջ Մարմինով
եւ Արիւնով:
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Աստուծոյ համար ի՞նչը
ի՞նչը աւելի կարեւոր է: Անօթի ստամոքստամոքսո՞վ եկեղեցի գալը, թէ՝ անօթի սի
սիրտով եկեղեցի գալը: Աստուած
չի նայիր մեր ստամոքսին եթէ երբեք հոն կերակուր կայ թէ ոչ,
այլ կը նայի մեր սի
սիրտին՝ տեսնելու համար եթէ երբեք Փրկիչին
հանդէպ քաղց ու ծարաւ, սէր ու հաւատք կան անոր մէջ: Ինչո՞վ
կ’օգտուինք եթէ պարապ ստամոքսի կողքին ունինք նաեւ
պարապ սիրտ. սիրտ մը՝ որ պարպուած է Քրիստոսի հաւատհաւատքէն ու սէրէն: Նախընտրելի է ուտելիքով լեցուն ստամոքս եւ
հաւատքով ու սիրով լեցուն սիրտ ունենալ, քան դատարկ
ստամոքս ու դատարկ սիրտ:
Սուրբ Հաղորդութեան պատրաստուելու
պատրաստուելու համար Աստուծոյ
Աստուծոյ
պահանջածը ծոմը չէ, այլ՝ աղօթքը, հաւատքը: Բայց եթէ աղօթաղօթքին ու հաւատքին կրնայ ծոմը ընկերանալ՝ աւելի լայ կ’
կ’ըլլայ:
8) Սուրբ Պատարագը նախապատկերացուա՞ծ է Հին
Կտակարանին մէջ:
Սուրբ Պատարագը երեք ձեւերով նախապատկերացուած
նախապատկերացուած է
Հին Կտակարանին
Կտակարանին մէջ.մէջ.1) (Մելքիսեդեկ եւ Քրիստոս)
Երբ Աբրահամ պատերազմէ յաղթական կը վերադառնար,
դիմաւորուեցաւ Բարձրեալ Աստուծոյ քահանային՝ ՄելքիսեդեՄելքիսեդեկի կողմէ, որ իրեն հաց ու գինի տուաւ եւ օրհնեց զինք (Ծննդոց
14.1814.18-19): Ո՞վ էր Մելքիսեդեկ: Նոր կտակարանը ցոյց կու տայ
մեզի որ Մելքիսեդեկը Քրիստոսի նախատիպն էր յայտնուած
Հին Կտակարանին մէջ: Եբրայեցիս 7.37.3-ին մէջ կը կարդանք.
«Մելքիսեդեկի ո´
ո´չ հայրը յայտնի է, ո´
ո´չ մայրը եւ ո´
ո´չ ալ ծագումը.
իր կեանքին ո´
ո´չ սկիզբը գիտենք եւ ո´
ո´չ ալ վախճանը: Նման է
Աստուծոյ Որդիին. մշտնջենական քահանայ
քահանայ է»
է»:
Մենք գիտենք որ քահանայական պաշտօնը իբրեւ պարգեւ
տրուեցաւ Ղեւիի սերունդին (Թուոց 18.618.6-7), հետեւաբար,
հետաքրքրական է գիտնալ, թէ ինչո´
ինչո´ւ Ղեւտացի քահանայ մը
չեղաւ նախատիպը Քրիստոսի, եւ անոր փոխարէն Մելքիսեդեկ
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ի´նք եղաւ անոր նախատիպը: Մելքիսեդեկ Ղեւիի սերունդին
սերունդին
չէր պատկաներ: Քրիստոս ի´
ի´նքն ալ Ղեւիի սերունդին
սերունդին չէր
պատկաներ: Թէ որո՞ւ սերունդին կը պատկանէր Քրիստոս,
առաքեալը կը պատասխանէ ըսելով. «Քրիստոս, որուն մասին
կը խօսուի, կը պատկանէր ուրիշ ցեղի մը, որուն անդամներէն
ո´չ մէկը քահանայութեան պաշտօնը ստանձնեց երբեւիցէ:
երբեւիցէ: Արդ,
յայտնի է՝ թէ մեր Տէրը Յուդայի ցեղէն էր, մինչդեռ այդ ցեղէն
գալիք քահանայութեան մը մասին Մովսէս ոեւէ բան չըսաւ»
չըսաւ»
(Եբրայեցիս 7.137.13-14):
Արդ, դարձեալ հարց կու տանք, ինչո՞ւ Մելքիսեդեկ ի´
ի´նք
եղաւ Քրիստոսի քահանայութեան նախատիպը եւ ո´
ո´չ թէ
Ղեւտացի քահանայ
քահանայ մը: Հիմնական երկու պատճառներով.
ա) Ղեւտացիներուն քահանայութիւնը ունեցաւ սկիզբ եւ
վախճան, մինչդեռ Մելքիսեդեկի քահանայութիւնը ո´
ո´չ սկիզբ
ունի եւ ո´
ո´չ ալ վախճան (Եբրայեցիս 7.3), ատո´
ատո´վ իսկ, ան կը
դառնայ կատարեալ նախատիպը կամ նախօրինակը Քրիստոսի,
որովհետեւ Քրիստոսի
Քրիստոսի ալ քահանայութիւնը անվախճան է,
համաձայն Պօղոսի խօսքին. «Որովհետեւ Յիսուս յաւիտեան
կ’ապրի, իր քահանայութիւնն ալ անվախճան է»
է» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս
7.24): Իսկ ուրիշ տեղ մը կ’
կ’ըսէ. «Դուն յաւիտեան քահանայ ես,
Մելքիսեդեկ քահանային պէս»
պէս» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 5.6, 6.20: Սաղմոս
110.4):
110.4):
բ) Երկրորդ պատճառը թէ ինչո´
ինչո´ւ Ղեւտացի քահանայ մը
չէր կրնար Քրիստոսի քահանայութեան նախատիպը ըլլալ, այն
է, որ ո´
ո´չ մէկ Ղեւտացի եղաւ քահանայ եւ թագաւոր միաժամիաժամանակ, ինչպէս էր պարագան Մելքիսեդեկի: Մելքիսեդեկ թէ´
թէ´
թագաւոր էր եւ թէ´
թէ´ քահանայ, համաձայն Սուրբ Գիրքի խօսքին.
«Եւ Սաղէմի թագաւորը՝ Մելքիսեդեկ՝ հաց ու գինի հանեց ու
անիկա Բարձրեալ Աստուծոյ քահանան էր: Եւ օրհնեց
Աբրահամը»
Աբրահամը» (Ծննդոց
(Ծննդոց 14.18): Քրիստոս ո´
ո´չ միայն Մելքիսեդեկ
քահանային պէս յաւիտեան քահանայ է, այլ նաեւ Մելքիսեդեկ
թագաւորին նման յաւիտեան թագաւոր է:
Անդրադառնանք
Անդրադառնանք տուեալ մէջբերումին վերջին երեք
բառերուն. «Եւ օրհնեց Աբրահամը»:
Աբրահամը»: Ի՞նչ բան ցոյց կու տայ
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օրհնելու արարողութիւնը: Օրհնելու արարողութիւնը ցոյց կու
տայ քահանայական պաշտօնը: Քրիստոս օրհնեց հացն ու
գինին որ իբրեւ իր մարմինն ու արիւնը պիտի տար իր
աշակերտներուն
աշակերտներուն (Մատթէոս 26.26): Քրիստոս հացն ու գինին
օրհնելով, խորքին մէջ իր քահանայապետական պաշտօնին
մասին վկայութիւն մըն էր որ կու տար:
Քրիստոս միայն հացն ու գինին չէ որ օրհնեց, այլ նաեւ օրհօրհնեց իր աշակերտները. «Ապա տարաւ զանոնք մինչեւ Բեթանիա
եւ ձեռքերը վեր բարձրացնելով՝
բարձրացնելով՝ օրհնեց զանոնք»
զանոնք» (Ղուկաս
(Ղուկաս
24.50): Չմոռնանք որ Մելքիսեդեկ եւս օրհնեց Աբրահամը: Պօղոս
առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Մելքիսեդեկ Ղեւիի սերունդէն չըլլալով

հանդերձ՝ տասանորդ առաւ եւ օրհնեց Աբրահամը, որ
Աստուծմէ խոստումները ստացած էր: Եւ կասկած չկայ որ
օրհնողը շատ աւելի բարձր է քան օրհնուողը»
օրհնուողը» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 7.7):

Ինչպէս Մելքիսեդեկ նախատիպն էր Քրիստոսի, այնպէս ալ
Աբրահամ նախատիպն էր իւրաքանչիւր հաւատացեալի: Եւ
ինչպէս Աբրահամ օրհնուեցաւ Մելքիսեդեկի կողմէ, այնպէս ալ
քրիստոնեայ հաւատացեալը կ’
կ’օրհնուի Քրիստոսի կողմէ: Այն
օրհնութիւնը
օրհնութիւնը որ Մելքիսեդեկ տուաւ Աբրահամին, նախապատնախապատկերացումն էր այն ճշմարիտ օրհնութեան որ Քրիստոս ի´
ի´նք
պիտի տար բոլոր հաւատացողներուն:
Կէտ մը եւս որուն կ’
կ’արժէ անդրադառնալ: Ե՞րբ է որ ՄելՄելքիսեդեկ օրհնեց Աբրահամը: Չորս թագաւորներ յարձակած էին
Սոդոմի եւ Գոմորի վրայ եւ գերի տարած էին Աբրահամի եղբօեղբօրորդին՝ Ղովտը: Աբրահամ իր մարդոց հետ միասին յարձակեյարձակեցաւ անոնց վրայ եւ ազատեց Ղովտը: Երբ պատերազմէն յաղյաղթական կը վերադառնար, դիմաւորուեցաւ Մելքիսեդեկ քահաքահանային կողմէ եւ օրհնուեցաւ անկէ: Այսօր ալ, բոլոր անոնք որոնք
յաղթական կը վերադառնան
վերադառնան մեղքի պատերազմէն, ճշմարիտ
Մելքիսեդեկը՝ Քրիստոս, զիրենք կը դիմաւորէ հացով եւ գինիով,
այսինքն՝ իր մարմինով ու արիւնով, եւ կ’
կ’օրհնէ զանոնք:
հանեց» (Ծննդոց
«Մելքիսեդեկ հաց եւ գինի հանեց»
(Ծննդոց 14.18): ԱնցեաԱնցեալին սովորութիւն կար որ պատերազմէ յաղթական վերադարձող
թագաւորներ
թագաւորներ հաց եւ գինի փոխանակէին իրարու հետ: Ինչո՞ւ:
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Իրարու հաց եւ գինի տալը պատկերացումն էր կամ խորհրդա
խորհրդադանիշն էր այն բարեկամութեան որ անոնք իրարու հետ կը կնքէին:
Խորքին մէջ, կնքուածը ուխտ մըն էր: Ուխտ մը, ըստ որուն
անոնք պէտք էր միասնաբար դիմագրաւէին բոլոր պատերազմ
պատերազմատերազմները: Նման ուխտ մըն է որ կը կնքուի մեր եւ Քրիստոսի միջեւ
երբ յաղթական կը մերձենանք անոր սուրբ մարմինին եւ
արիւնին:
2) (Զատկական
(Զատկական գառնուկը եւ Քրիստոս)
Քրիստոսի պատարագումին կատարեալ նախապատկերա
նախապատկերարացումն էր Հին Կտակարանին մէջ յիշուած զատկական գառնուգառնուկին
կին զենումը: Երբ Աստուած որոշեց ազատագրել Եբրայեցիները
Եգիպտացիներուն ձեռքէն, հրահանգեց որ իւրաքանչիւր
Եբրայեցի ընտանիք գառնուկ մը առնէ (Ելից 12.3), զայն մորթէ եւ
անոր արիւնէն քսէ իր տունին դրանը սեմին եւ երկու կողմի
դրանդիքներուն վրայ (Ելից 12.7), որպէսզի երբ
երբ սատակիչը
Եգիպտոսէն անցնէր զարնելու համար Եգիպտացիներուն
անդրանիկները, Աստուած թոյլ չտար անոր վնաս հասցնելու
Եբրայեցիներու անդրանիկներուն (Ելից 12.13, 23):
Դիւրին է կապն ու յարաբերութիւնը տեսնել Հին Կտակա
Կտակակարանի գառնուկին եւ Նոր Կտակարանի Գառնուկին: Նոր Կտա
Կտատակարանի Գառնուկը նոյնինքն Քրիստոս է: Յովհաննէս Մկրտիչ
երբ զայն Յորդանան գետին եզերքը տեսաւ, ըսաւ. «Ահաւասիկ
Աստուծոյ գառնուկը, որ աշխարհի մեղքը կը վերցնէ»
վերցնէ»
(Յովհաննէս 1.29): Իսկ Պետրոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Կորստական
արծաթով կամ ոսկիով չէր որ փրկուեցաք ձեր հայրերէն
հայրերէն
ժառանգած ձեր ունայն կենցաղէն, այլ՝ անբիծ եւ անարատ
Գառնուկին՝ Քրիստոսի թանկագին արիւնովը»
արիւնովը» (Ա.Պետրոս
(Ա.Պետրոս 1.18):
Քիչ մը վերեւ, Հին Կտակարանին
Կտակարանին գառնուկը կոչեցինք
«զատկական գառնուկ»:
գառնուկ»: Ի՞նչ կը նշանակէ «Զատիկ»
Զատիկ» եւ ուրկէ՞
եկած է այս բառը: Գտնելու համար այս բառին ետին
ետին կանգնող
ճշգրիտ իմաստն ու նշանակութիւնը, մեր հայեացքը պէտք է
կեդրոնացնենք հետեւեալ համարին վրայ. «Տէրը այն դրանը
վրայէն պիտի ԱՆՑՆԻ եւ պիտի չթողու սատակիչը՝ որ ձեր
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Անցնիլ»»
տուները մտնէ ձեզ զարնելու համար»
համար» (Ելից
(Ելից 12.23): «Անցնիլ
բառը Եբրայերէն լեզուին մէջ Փեսախ բառն
բառն է, որուն
Գրաբարեան ձեւը Պասեք է: Նոր Կտակարանին մէջ յաճախ
Զատիկը կոչուած է Պասեք: Հետեւաբար, Զատիկ բառը
ԱՆՑԸՆԵԼՈՒ գործողութիւնը խորհրդանշող բառ մըն է:
Եբրայերէն ՓեսախՓեսախ-անցնիլ բառը գործածուած է, խորհրդախորհրդանըշելու համար Աստուծոյ անցնիլը կամ Աստուծոյ զայրոյթին
զայրոյթին եւ
հարուածին անցնիլը Եբրայեցիներու տուներուն վրայէն՝ առանց
ոեւէ վնաս հասցնելու անոնց: Աստուած հարկաւ պէտք չունէր
այդ երեւելի նշանին (տան դրան սեմին եւ անոր երկու
դրանդիքներուն վրայ քսուած արիւնին), որպէսզի կարենար
գիտնալ թէ ո՞ր ընտանիքները Եբրայեցի ընտանիքներ
ընտանիքներ էին:
Եւ սակայն, Աստուած անպայման ուզեց եւ պահանջեց որ
գառնուկը մորթուէր եւ անոր արիւնը քսուէր տան դրան սեմին
եւ անոր երկու դրանդիքներուն վրայ, որովհետեւ ատիկա պիտի
դառնար խորհրդանիշը եւ նախապատկերացումը այն փրկուփրկութեան, որ Աստուծոյ Գառնուկին՝ Քրիստոսի արիւնով պիտի
իրագործուէր: Առանց արիւնի չկա´
չկա´յ մեղքերու թողութիւն եւ
փրկութիւն (Եբրայեցիս 9.22: Եփեսացիս 1.7):
Ինչպէս որ Հին Կտակարանին մէջ Եբրայեցիները գառնուգառնուկին արիւնը իրենց տուներուն սեմին քսելով, իրենցմէ հեռո´
հեռո´ւ
վանած եղան Աստուծոյ բարկութիւնն ու հարուածը,
հարուածը, այնպէս ալ
երբ մենք կ’
կ’ապաւինինք Քրիստոսի արիւնին, Աստուած կը
խնայէ եւ կը փրկէ մեզ: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Հիմա որ իր
արիւնով արդարացած ենք՝ որքա՜ն աւելի վստահութեամբ
կրնանք ըսել՝ թէ Քրիստոսով պիտի փրկուինք Աստուծոյ
բարկութենէն»
բարկութենէն» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 5.9): Այո´,
Այո´, Քրիստոսի
Քրիստոսի արիւնէն զատ
ուրիշ ոչինչ կրնայ ազատագրել մեզ գալիք բարկութենէն:
Հին Կտակարանի զատկական գառնուկը, հետեւաբար,
պիտի փոխարինուէր ՔրիստոսՔրիստոս-գառնուկով: Առաքեալը կը
վկայէ որ Քրիստոս ի´
ի´նքն է մեր Զատիկին իսկական Գառնուկը
որ մորթուեցաւ մեզի համար (Ա.Կորնթացիս 5.7):
5.7): Տակաւին
նմանութիւնները բազմաթիւ են: Յիշենք ոմանք: Մովսէս
զատկական գառնուկին համար կ’
կ’ըսէ. «Անոր ոեւէ ոսկորը
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պիտի չկոտրէք»
չկոտրէք» (Ելից
(Ելից 12.46), Յիսուսի ալ ոեւէ ոսկորը
չկոտրուեցաւ (Յովհաննէս 19.33, 36): Մովսէս կը պատուիրէ որ
գառնուկը ըլլայ «անարատ, արու եւ մէկ տարեկան
տարեկան»
արեկան» (Ելից
(Ելից 12.5):
Ինչո՞ւ զատիկի գառնուկը պէտք էր ըլլար «անարատ»,
անարատ»,
այսինքն՝ մաքուր: Պարզ այն պատճառով, որ ատիկա Աստուծոյ
ընծայուած պիտի ըլլար: Աստուծոյ ընծայուած ոեւէ բան պէտք է
կատարեալ ըլլայ: Անշնորհք եւ խոտելի բան պէտք չէ տալ
շնորհաբաշխ մեր Տիրոջ (Հմմտ Մաղաքիա 1.71.7-8): Քրիստոս ի´
ի´նք
նաեւ իբրեւ մեր Զատիկին իսկական Գառնուկը,
Գառնուկը, եղա´
եղա´ւ եւ է´
է´
անարատ, այսինքն՝ սուրբ եւ արդար (Գործք 3.14), կատարեալ
(Եբրայեցիս 7.28), եւ անմեղ, համաձայն առաքեալի խօսքին.

«Աստուած մեզի համար մեղքի պատարագ ըրաւ Քրիստոսը,
ան՝ որ բնաւ մեղք
մեղք չէր գործած»
գործած» (Բ.Կորնթացիս
(Բ.Կորնթացիս 5.21): Ուրիշ տետե-

ղեր նաեւ կը յիշուի Քրիստոսի բացարձակապէս մեղք գործած
չըլլալը (Յովհաննէս 8.46: Եբրայեցիս 4.15: Ա.Յովհաննէս 3.5):
Գալով «արու»
արու» բացատրութեան. ոմանք կ’
կ’ենթադրեն որ
գառնուկը պէտք էր արու ըլլար, որովհետեւ Աստուծոյ ԳառԳառնուկը՝
նուկը՝ Քրիստոս ի´
ի´նք, արու պիտի ըլլար: Մենք ճիշդ չենք
գտներ այս բացատրութիւնը: Կենդանիներու աշխարհին մէջ
արուն նկատուած է ոյժի խորհրդանիշ: Այդ ոյժն ու զօրութիւնը
Քրիստոսի անձին մէջ կատարեալ իրականութիւն
իրականութիւն են
(Մատթէոս 24.30: Ղուկաս 5.17: Գործք 10.38: Բ.Պետրոս 1.16):
1.16):
Իսկ «մէկ տարեկան»
տարեկան» բացատրութեան վերաբերեալ, պարպարզապէս ըսենք, որ Հրեաներուն համար կենդանական աշխարաշխարհին մէջ մէկ տարեկանը, իսկ մարդկային կեանքին մէջ երեսուն
տարիքը կը խորհրդանշեն կատարելութիւն: Մէկ տարեկան
կենդանին պատրաստ պէտք էր ըլլար զոհուելու, իսկ երեսուն
երեսուն
տարեկան մարդը, դարձեալ զոհողութեան կեանք մը պէտք էր
ապրէր՝ ազգային կեանքին մէջ պատասխանատուութիւն մը
յանձն առնելով:
Յաւելեալ մանրամասնութիւն մը
Զատկական գառնուկին վերաբերեալ
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Քրիստոսի խաչելութիւնը տեղի ունեցաւ ճիշդ ա´
ա´յն
պահուն՝ երբ Հրեաներ պատրաստութիւն
պատրաստութիւն կը տեսնէին իրենց
զատկական գառնուկները մորթելու (30 թուականի Ապրիլ 11-ին):
Արդ, կարեւոր է գիտնալ թէ անոնք ե՞րբ կը մորթէին իրենց
զատկական գառնուկները: Անոնք կը սկսէին մորթել երեկոյեան
ժամը 33-ին տաճարի շրջափակին մէջ: Գառնուկին զենումը
պէտք էր որ աւարտէր երեկոյեան
երեկոյեան ժամը 66-էն առաջ: Այս
իմաստով, գառնուկին զենումը տեղի կ’
կ’ունենար երեկոյեան 33-6ի միջեւ:
Խորքին մէջ, ասիկա աստուածային հրահանգ մըն էր որ
Հին Կտակարանէն կու գար. «Իսրայէլի ժողովին բոլոր
ժողովուրդը մորթեն զանիկա երկու իրիկուններուն մէջտեղ»
մէջտեղ»
(Ելից 12.6): Ի՞նչ կը նշանակէ «երկու իրիկուններուն մէջտեղ»
մէջտեղ»
բացատրութիւնը: Այստեղ «իրիկուն»
իրիկուն» բառը կը թագմանուի նաեւ
«երեկոյ»:
երեկոյ»: Եբրայեցիներուն համար երեկոն կը սկսէր կէսօրէ ետք
ժամը 33-ին եւ կ’
կ’աւարտէր ժամը 66-ին: Այս ժամանակամիջոցին
էր որ գառնուկներուն զենումը պէտք էր սկսէր եւ աւարտէր:
Կարեւոր է այս մանրամասնութիւնը մեր մտքին մէջ ունենալ,
որովհետեւ մենք գիտենք որ Քրիստոս իբրեւ ամբողջ
մարդկութեան զատիկին Գառնուկը՝ երեկոյեան մօտաւորապէս
ժամը 33-ին իր հոգին պիտի աւանդէր եւ ժամը 66-էն առաջ արդէն
թաղուած պիտի ըլլար:
Այս խօսքը կը հաստատուի
հաստատուի աւետարանական վկայութիւնվկայութիւններով նաեւ: Երբ կը կարդանք հին թարգմանութիւնը, մեզի
կ’ըսուի որ Յիսուս ժամը 99-ին իր հոգին աւանդեց (Մատթէոս
27.45.50: Մարկոս 15.3415.34-37: Ղուկաս 23.4423.44-46, Յհ): Հրեաներուն
ժամը հաշուելու կերպը տարբեր է մերինէն: Անոնց ժամը 99-ըն
մեր ժամով
ժամով կ’ըլլայ յետմիջօրէի ժամը 33-ը: Նոր թարգմանութիւնը
արդէն 99-ի փոխարէն արձանագրած է ժամը 33-ը: Պարզ է
հետեւաբար, որ Յիսուս իր հոգին աւանդեց շուրջ ժամը 33-ին
(այն միջոցին երբ Հրեաներ իրենց գառնուկները կը մորթէին), եւ
թաղուեցաւ ժամը 66-էն առաջ (երբ Հրեաներ գառնուկը
գառնուկը արդէն
ճաշակած պէտք էր
էր ըլլային):
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Քրիստոսի թաղումը չէր կրնար ժամը 66-էն ետք տեղի
ունենալ, որովհետեւ 66-էն ետք Հրեաներուն համար յաջորդ օրը
սկսած կը սեպուէր, եւ նկատի ունենալով որ յաջորդ օրը Շաբաթ
էր, «Հրեայ ղեկավարները չուզեցին որ մարմինները խաչերուն
վրայ մնան Շաբաթ օրով»
օրով» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 19.31): Երկու հոգիներ,
Յովսէփ՝ որ Արիմաթիա քաղաքէն էր եւ Նիկոդեմոս՝ որ նախանախապէս գիշերով Յիսուսի մօտ գացած էր, առին Յիսուսի մարմինը
եւ կտաւներով փաթթեցին՝ շուրջ երեսուն քիլօ հալուէով խառն
զմուռսի հետ, ինչպէս Հրեաներուն սովորութիւնն
սովորութիւնն էր
պատանքել, եւ ապա զանիկա դրին ժայռափոր նոր գերեզմանի
մը մէջ, ուր երբեք մէկը չէր թաղուած (Յովհաննէս 19.3819.38-42):
3) (Քաւութեան
(Քաւութեան զոհերը եւ Քրիստոս)
Ղեւտացւոց գիրքին 1616-րդ գլուխը մեզի կը ներկայացնէ
Եբրայեցիներուն տօներէն «Քաւութեան Օր»
Օր» տօնը: Այս գլուխը
մեզի
մեզի կը խօսի մէկ զուարակի (մատղաշ ցուլ) եւ երկու
նոխազներու (արու այծ) մասին: Զուարակը պէտք էր զենուէր
Քահանայապետին ձեռքով՝ Քահանայապետին եւ բոլոր
քահանաներուն մեղքերուն քաւութեան համար (11(11-րդ համար):
Իսկ երկու նոխազներուն վրայ Քահանայապետը վիճակ պիտի
ձգէր՝ ճշդելու համար թէ ո´
ո´ր մէկը անոնցմէ Աստուծոյ պիտի
ընծայուէր իբրեւ մեղքի պատարագ, եւ ո´
ո´ր մէկը անապատ
պիտի տարուէր՝ իբրեւ «Քաւութեան նոխազ»
նոխազ» (8(8-1010-րդ
համարներ): Աստուծոյ վիճակուած նոխազը պիտի մորթուէր
ժողովուրդին մեղքերուն քաւութեան համար եւ անոր արիւնը
պիտի սրսկուէր
սրսկուէր «Քաւութեան»
Քաւութեան» առջեւ, իսկ միւս նոխազին գլխուն
Քահանայապետը իր ձեռքերը պիտի դնէր եւ խնդրէր Աստուծմէ
որ ներէր իր ժողովուրդին մեղքերը, եւ ապա ան որոշուած
մարդու մը ձեռքով անապատ պիտի տարուէր:
Նոխազին գլխուն ձեռքերը դնելը՝ ժողովուրդին մեղքերը
անոր փոխանցել էր: Իսկ նոխազը անապատ տանիլը՝ ժողոժողովուրդին գործած մեղքերը անոնցմէ հեռացնել էր: Խորքին մէջ,
ինչպէս կը տեսնէք, թէ´
թէ´ մորթուած նոխազը եւ թէ´
թէ´ դէպի
անապատ տարուած նոխազը, երկուքն ալ խորհրդանշակա
խորհրդանշականօ
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ի´
´նք
րէն ժողովուրդին մեղքերը սրբելու կը ծառայէին: Քրիստոս ի
եղաւ այն ճշմարիտ զոհը որուն վրայ Աստուած մեր մեղքերը
դրաւ իր ձեռքերով եւ Քրիստոսով զանոնք հեռացուց մեզմէ:
Եբրայեցիներուն նամակին ծանօթ ոեւէ անձ, գիտէ որ
Պօղոս առաքեալ «Քաւութեան տօնը»,
տօնը», ինչպէս նաեւ այդ տօնին
ընթացքին մատուցուող քաւութեան զոհերն ու (անապատ
տարուող)
տարուող) «Քաւութեան նոխազը»,
նոխազը», կը նկատէ գալիքին (Քրիս(Քրիստոսի զոհագործումին) շուքը: Ան կ’
կ’ըսէ. «Մովսիսական Օրէնքը
պարզապէս գալիք նոր կարգերուն շուքը, այսինքն՝ մօտաւոր
նմանութիւնը միայն կը ներկայացնէ եւ ո´
ո´չ թէ անոր հարազատ
պատկերը: Այդ պատճառով ալ՝ նոյն զոհերը տարուէ տարի
տարի շաշարունակ կը մատուցուին, որովհետեւ չեն կրնար կատարելուկատարելութեան հասցնել այդ զոհերով Աստուծոյ մօտիկ եկողները»
եկողները»
(Եբրայեցիս 10.1):
Քրիստոսի պարագային տարուէ տարի զոհագործուելու
հարց չկայ, ահա թէ ինչո´
երկնաինչո´ւ առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Քրիստոս երկնա-

յին Սրբարան չմտաւ բազմաթիւ անգամներ ինքզինքը ընծայելու
համար. այլապէս՝ պէտք էր աշխարհին սկիզբէն ի վեր
բազմաթիւ անգամներ չարչարուէր: Մինչդեռ այժմ, ահաւասիկ,
երբ ժամանակները իրենց կատարումին կը մօտենան, Քրիստոս
յայտնուեցաւ՝ միանգամընդմիշտ ինքզինքը իբրեւ զոհ
ընծայելով, մեղքը բնաջինջ ընելու
ընելու համար»
համար» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 9.259.25-26):
Քրիստոս պէտք չունի բազմաթիւ անգամներ պատարագպատարագուելու որպէսզի մեր մեղքերը սրբէ: Ան «միակ պատարագով մը՝

յաւիտենապէս կատարեալ դարձուց մեղքերէ սրբուած
մարդիկը»
Ճի´շդ է որ ամէն անգամ երբ Սուրբ
մարդիկը» (Եբր
(Եբր 10.14): Ճի´

Պատարագ կը մատուցանենք՝ Քրիստոս կը պատարագուի,
պատարագուի, բայց
ատիկա, մեր եկեղեցւոյ հայրերուն իսկ բնութագրումով`
բնութագրումով` «անա
«անաանարիւն պատարագ»
պատարագ» է: Պօղոս առաքեալ Քրիստոսի զոհագործումը
կը բնորոշէ իբրեւ «անկրկնելի»
անկրկնելի» զոհագործում (Եբրայեցիս 10.10,
12): Քրիստոսի պատարագումով կը դադրին կենդանական աամէն տեսակի
տեսակի զոհագործութիւններ: Պօղոս առաքեալ նո´
նո´յն բանը
կ’ըսէ.
ըսէ. «Աստուած բոլոր նախկին զոհերը կը վերցնէ եւ անոնց
տեղ Քրիստոսի զոհը կը հաստատէ»
հաստատէ» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 10.9, 14):
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Նախկին բոլոր զոհերը պէտք էր որ վերցուէին, որովհետեւ
չէին կրնար սրբել պաշտամունքը մատուցանողին մեղքերը
(Եբրայեցիս 10.2): Արդարեւ, «ցուլերու
ցուլերու եւ նոխազներու արիւնը
բնաւ չի կրնար մեղքերը ջնջել»
ջնջել» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 10.4): Միայն ԱստուԱստուծոյ Որդիին արիւնը կրնայ Աստուծոյ նմանութեամբ ստեղծուած
մարդոց մեղքերը սրբել: Քրիստոս ի´
ի´նք եղաւ այն ճշմարիտ
Գառնուկը, որ «յաւիտենական Հոգիին միջոցաւ ինքզինք որպէս
անարատ զոհ Աստուծոյ մատուցանեց»,
մատուցանեց», որպէսզի իր արիւնով
մաքրէ մեր խղճմտանքը մեռելական գործերէ, եւ մենք
կարենանք կենդանի Աստուածը պաշտել (Եբրայեցիս 9.69.6-15):
Եթէ երբեք «Օրէնքին համաձայն՝ գրեթէ ամէն ինչ արիւնով

կը սրբուի, մեղքերու թողութիւնն
թողութիւնն ալ առանց արեան հեղումի
չ’ըլլար»
ըլլար» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 9.22), այդ պարագային, ինչո՞ւ կենդակենդա-

նիներուն արիւնը չէր կրնար սրբել մեր մեղքերը: Ինչո՞ւ
անպայման Աստուած պէտք էր իր արիւնը թափէր խաչին վրայ:
Մեղքը կրնայ սրբել միայն ա´
ա´ն՝ որուն դէմ գործուած է ատիկա:
Մենք կենդանիներուն
կենդանիներուն դէմ չէ որ մեղք գործած ենք կամ կը
գործենք, այլ՝ Աստուծոյ, համաձայն Դաւիթի խօսքին. «Քեզի´,
Քեզի´,
մի´
մի´այն քեզի դէմ մեղանչեցի»
մեղանչեցի» (Սաղմոս
(Սաղմոս 51.4):
Յաճախ հարց կը տրուի. «Աստուած չէ՞ր կրնար տարբեր

միջոցով մը սրբել մեր մեղքերը եւ մեզ փրկել: Իր Որդին
անպայման պէ՞տք էր զոհուէր
զոհուէր»:
հուէր»: Շատ կարեւոր է հետեւեալը մեր

մտքին մէջ ունենալ: Աստուած յաւիտենական է: Յաւիտենական
Աստուծոյ դէմ գործուած մեղքը՝ յաւիտենական մեղք կը նկատնկատուի: Յաւիտենական մեղք մը ջնջելու համար յաւիտենական
քաւու-զոհի մը կարիքը կար, որ կարող ըլլար յաւիտենական քաւու
թիւն պարգեւել:
պարգեւել: Այդ զոհը Քրիստոսէ զատ ո´
ո´չ ոք կրնար ըլլալ:
Մեղքի ապականութենէն ձերբազատելու համար անաանապական զոհի մը կարիքը կար: Կենդանիները անապական
զոհեր չեն, եւ հետեւաբար, անոնք չեն կրնար մեզ առաջնորդել
անապականութեան: Քրիստո´
Քրիստո´ս է մէկ եւ միակ անապական եւ
անապականացնող
անապականացնող զոհը, սուրբ եւ սրբող զոհը: Սուրբ ՀաղորՀաղորդութեամբ մեր մարմինին մեղանչականութիւնն է որ կը սրբուի
Քրիստոսի մարմինին անմեղութեամբ:
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9) Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին մէջ ծէսի տարբետարբեսրբագործման
ման
րութիւնը ոեւէ առնչութիւն ունի՞ Հացի եւ Գինիի սրբագործ
եւ փոխարկման հետ:
Եկեղեցիներու միջեւ գոյութիւն ունեցող ծիսական տարբետարբերութիւնները երբեք չեն կրնար արգելք ըլլալ որ հացն ու գինին
սրբագործուին եւ Տիրոջ մարմինին ու արիւնին փոխարկուին:
Լատին եկեղեցին Պատարագի խորհուրդին համար կը
գործածէ անխմոր հաց եւ ջրախառն գինի. Յոյն եկեղեցին`
խմորեալ հաց եւ ջրախառն գինին. իսկ Հայ Եկեղեցին` անխմոր
հաց եւ անապակ, այսինքն` անջուր գինին:
Ներսէս Լամբրոնացին կը հաստատէ, թէ սուրբ ՊատաՊատարագի ժամանակ, գործածուած հացը անխմոր ըլլայ թէ խմորեալ,
եւ գործածուած գինին անապակ ըլլայ թէ ջրախառն, ոչ կը
պակսեցնեն Խորհուրդին
Խորհուրդին զօրութիւնն ու ազդեցութիւնը եւ ո´
ո´չ ալ
անոր վրայ բան մը կ'աւելցնեն:
Ան կը հաստատէ նաեւ, թէ Խորհուրդին կատարեալ նուինուիրագործութեան համար կարեւոր են սուրբ Պատարագը մատումատուցանող պաշտօնեային զօրաւոր հաւատքը, երկիւղած աղօթքը, եւ
այդ մաքրափայլ աղօթքի զօրութեամբ`
զօրութեամբ` աստուածառաք Սուրբ
Հոգիին ներգործութիւնը:
Սուրբ հայրեր հացի ու գինիի կատարեալ սրբագործման եւ
հրաշագործ ազդեցութեան համար` անհրաժեշտ կը գտնեն որ
պատարագիչ հոգեւորականը լեցուն ըլլայ Քրիստոսի սիրով ու
հաւատքով, ունենայ արցունք Պատարագի ժամանակ եւ ըլլայ
կատարելապէս խոնարհ:
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Հարցումներ Մկրտութեան մասին
1) Ինչո՞ւ համար որոշ հոսանքներ կը մերժեն մանուկներու
մկրտութիւնը:
Մանուկներու մկրտութիւնը մերժողները իրենց մերժումի
տեսութիւնը կը հիմնեն Մարկոս 16.1616.16-ին վրայ որ կ’
կ’ըսէ. «Ով որ

հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի փրկուի,
փրկուի, իսկ ով որ չհաւատայ՝
պիտի դատապարտուի»:
դատապարտուի»: Մանկամկրտութիւնը մերժողները
կ’առարկեն ըսելով. «Ինչո՞ւ մկրտենք մանուկները երբ հաւահաւատալու կարողութիւնը չունին»:
չունին»:

Անոնք որոնք Մարկոս 16.1616.16-ին վրայ հիմնուելով կը մերժեն
մանուկներու մկրտութիւնը, պէտք է Մարկոս 16.1616.16-ին վրայ
վրայ
հիմնուելով մերժեն նաեւ մանուկներու փրկութիւնը: ՈրովհեՈրովհետեւ, եթէ պիտի առարկեն ըսելով. «Մանուկները չեն կրնար
մկրտուիլ՝ քանի չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսի»,
Քրիստոսի», մենք ալ մեր
կարգին կրնանք առարկել ըսելով. «Մանուկները չեն կրնար
փրկուիլ՝ քանի չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսի
Քրիստոսի»: Բայց, ինչպէս
չենք կրնար մերժել մանուկներուն փրկութիւնը պարզապէս
որովհետեւ չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսի, նոյնպէս ալ, պէտք
չէ մերժել մանուկներուն մկրտութիւնը պարզապէս որովհետեւ
չեն կրնար հաւատալ Քրիստոսի:
Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուածաշունչին մէջ արձաարձանագրուած ամէն մէկ համար կամ ամէն մէկ հաստատում չի
վերաբերիր ամէն մէկ մարդու: Յիսուսի խօսքը՝ «ով որ հաւատայ
եւ մկրտուի՝ պիտի փրկուի»
փրկուի» չի վերաբերիր մանուկներուն, այլ
միայն չափահասներուն, որոնք հաւատալու կարողութիւնը
ունին: Եթէ ընդունինք այս իրողութիւնը, ալ տուեալ
տուեալ համարը
չենք յիշեր` մերժելու համար մանուկներուն մկրտութիւնը:
Հաստատեցինք, որ Աստուածաշունչի ամէն մէկ համար
կամ ամէն մէկ հաստատում չի վերաբերիր ամէն մէկ մարդու:
Այսպէս, օրինակ, Սողոմոն կ’
կ’ըսէ. «Քու Ստեղծիչդ երիտասարերիտասար233

դութեանդ օրերուն յիշէ»
յիշէ» (Ժողովող
(Ժողովող 12.1): Դուք ըսէք, որո՞նց
ուղղուած է այս խօսքը: Ծերերո՞ւն, մանուկներո՞ւն, թէ՝
երիտասարդներուն: Յստակ է որ երիտասարդներուն: Կրնա՞նք
ըսել որ Սողոմոնի այս խօսքը ուղղուած է ամէն տարիքի
մարդոց: Ո´
Ո´չ: Ճիշդ նոյն ձեւով ալ, չենք կրնար ըսել որ Մարկոս
16.1616.16-ի խօսքը ուղղուած է բոլորին. հետեւաբար, անոր վրայ
հիմնուելով՝ մանուկներուն մկրտութիւնը մերժելը ճիշդ չէ:
Երկրորդ օրինակ մը: Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով
Տիմոթէոսին՝ կ’
կ’ըսէ. «Այս աշխարհի հարուստներուն պատուիրէ

որ շատ չհպարտանան եւ անկայուն հարստութեան չվստահին,
այլ՝ վստահին Աստուծոյ
Աստուծոյ»
ուծոյ» (Ա.Տիմոթէոս
(Ա.Տիմոթէոս 6.17): Որո՞նց մասին է որ

կը խօսի առաքեալը այստեղ. հարուստներո՞ւն, թէ՝ աղքատնեաղքատներուն: Յստակ է որ հարուստներուն մասին է որ կը խօսի: Արդ,
ինչպէս այս խօսքը հարուստներուն մասին է որ կը խօսի եւ ո´
ո ´չ
թէ աղքատներուն մասին, այնպէս ալ Մարկոս 16.1616.16-ի խօսքը կը
վերաբերի
տարիքով
չափահասներուն,
այլ
խօսքով`
հաւատալու կարողութիւն ունեցող անհատներուն, եւ ո´
ո´չ թէ
հաւատալու ընդունակութիւն չունեցող մանուկներուն:
Բազմահազար համարներ կարելի է յիշել ԱստուածաշունԱստուածաշունչէն, ցոյց տալու համար թէ ամէն համար` ամէն մարդու չի
վերաբերիր: Համարներ կան որոնք կը խօսին բարեպաշտներուն
մասին, համարներ ալ կան որոնք ամբարիշտներուն մասին կը
խօսին: Մենք չենք կրնար բարեպաշտներուն մասին խօսող
համարները վերագրել ամբարիշտներուն, եւ ո´
ո´չ ալ ամբարիշտամբարիշտներուն մասին խօսող համարները վերագրել բարեպաշտներուն:
բարեպաշտներուն:
Կան համարներ որոնք կը խօսին արդարներուն մասին, եւ
համարներ ալ կան որոնք կը խօսին անարդարներուն մասին.
որոշ համարներ կը խօսին ճշմարտախօսներուն մասին, եւ որոշ
համարներ ալ կը խօսին ստախօսներու մասին: Օրինակները
անհաշիւ են: Ինչպէս ամէն համար չի ներառներ
ներառներ ամէն անձ,
նոյնպէս ալ Մարկոս 16.1616.16-ը չի ներառներ բոլոր դասակարգի
մարդիկը:
Կարեւոր նշում մը. եթէ երբեք «ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝
պիտի փրկուի»
փրկուի» խօսքը տառացիօրէն եւ իր տառացի իմաստով
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առնենք, եզրակացութիւնը կ’
կ’ըլլայ այն՝ թէ ով որ չհաւատայ՝
պիտի չփրկուի: Այս իմաստով,
իմաստով, մանուկները չեն կրնար փրկուիլ,
եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ չեն կրնար հաւատալ, կամ աւելի ճիշդը՝
հաւատքի գիտակցութիւնը չունին, հաւատալու ատակութիւնը
չունին: Բայց պէ՞տք է պահանջել մանուկէն բան մը որ իր մտքի
կարողութեան
ն եւ
ու հոգիի հասողութենէն վեր է. բան մը՝ որ իր կարողութեա
ընդունակութեան սահմաններուն մէջ չ'իյնար:
Ճիշդ է որ փրկութիւնը հաւատացողներուն համար է, եւ ով
որ չհաւատայ՝ չի փրկուիր, բայց այդ «ով որ չհաւատայ»
չհաւատայ» խօսքը`
հաւատալու ընդունակ մարդոց համար է, գիտակից ու չափաչափահաս մարդոց համար է, եւ ո´
ո´չ թէ մանուկներուն համար, որոնք
գիտակցու-տակաւին չունին եւ չեն կրնար ունենալ հաւատքի գիտակցու
թիւնը: Մենք չենք կրնար մանուկի մը ըսել` «եթէ չհաւատաս՝
չես կրնար փրկուիլ»,
փրկուիլ», որովհետեւ մանուկը ո´
ո´չ թէ չի հաւատար,
այլ` չի կրնար հաւատալ, քանի չունի այդ ընդունակութիւնը:
Եթէ փրկութեան հասնելու համար գիտակից հաւատքը
բացարձակ պայման ու պահանջք է, այդ պարագային մանուկմանուկները չեն կրնար փրկուիլ. եւ եթէ չեն կրնար փրկուիլ, այդ
պարագային, ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ մեր Տիրոջ խօսքը.

«Ձգեցէ´
Ձգեցէ´ք որ մանուկները ինծի գան, արգելք մի´
մի´ ըլլաք անոնց,
որովհետեւ այդպիսիներուն է Աստուծոյ
Աստուծոյ արքայութիւնը»
արքայութիւնը»

(Ղուկաս 18.16): Որո՞նք են այստեղ յիշուած մանուկները.
հաստատու-կարելի է մեկնութիւններ ընել, բայց պահ մը յիշեալ հաստատու
մը առնենք տառացի հասկացողութեամբ: Ի՞նչ կ’
կ’ըսէ համարը.
որո՞նց համար է Աստուծոյ արքայութիւնը. մանուկներո´
մանուկներո´ւն
համար. բայց ի՞նչպէս արքայութիւնը կրնայ մանուկներունը
մանուկներունը
ըլլալ, երբ մանուկները գիտակից հաւատքը ունին արքայուարքայութեան: Եթէ Յիսուս արքայութիւն կը խոստանայ մանուկներուն,
թէպէտ անոնք բան մը չեն հասկնար արքայութենէն եւ անոր
հաւատալու հոգեկան ու մտքի հասողութիւնը չունին, մենք
ինչո՞ւ չմկրտենք
չմկրտենք մեր մանուկները, որոնք, դարձեալ, զուրկ են
հասկնալու եւ հաւատալու ատակութենէն:
Առաքեալները արգելք կեցան այն ծնողներուն, որոնք
կ’ուզէին իրենց մանուկները մօտեցնել Յիսուսին որպէսզի Տէրը
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օրհնէր զանոնք (Ղուկաս 18.15): Առաքեալները հաւանաբար
մտածեցին թէ Յիսուս ի´նչ կրնար ընել
ընել մանուկներուն: Մարկոս
կ'ըսէ, որ Յիսուս մանուկները իր գիրկը առաւ, ձեռքը անոնց
վրայ դրաւ եւ օրհնեց զանոնք (10.16): Եթէ մանուկներուն վրայ
ձեռք դնելն ու զանոնք օրհնելը տարբերութիւն մը պիտի չընէր`
այդ պարագային, ինչո՞ւ համար Յիսուս օրհնեց զանոնք:
զանոնք: Եթէ
մանուկները Յիսուսի ձեռնադրութեամբ ոեւէ օրհնութիւն չէին
կրնար ստանալ, կը նշանակէր թէ, անոնց վրայ Յիսուսի ձեռք
դնելն ու զանոնք օրհնելը` լոկ ձեւականութիւն կամ ցուցադրու
ցուցադրուդրութիւն էր: Եթէ երբեք Յիսուս մանուկներուն վրայ ձեռք դնելով եւ
զանոնք օրհնելով` կրնար օրհնութիւն
օրհնութիւն փոխանցել անոնց, ինչո՞ւ
համար մկրտութեան ժամանակ պիտի չկրնայ օրհնել զանոնք եւ
օրհնութիւն փոխանցել անոնց: Երբ Աւետարանիչները կը խօսին
մանուկներուն վրայ Յիսուսի ձեռք դնելուն եւ զանոնք օրհնելուն
մասին, մեզի համար շատ յստակ կը դառնայ, որ Տէր Յիսուսին
կողմէ օրհնուելու եւ օրհնութիւն ստանալու խնդիրը տարիքի
հետ կապ չունի. եւ եթէ տարիքի հետ կապ չունի` մենք
պատճառ մը չունինք մեր մանուկները չմկրտելու:
Աշակերտները հաւանաբար խորհեցան թէ մանուկները
հիւանդ չէին, եւ ուստի բժշկութեան կարիքը չունէին, ո´
ո´չ ալ
ուսուցումներ
ուսուցումներ լսելու կարողութիւնը ունէին, եւ հետեւաբար,
ինչո՞ւ համար բերուէին Յիսուսին, ինչո՞ւ համար խլէին անոր
ժամանակը, եւ ինչո՞ւ համար զայն ծանրաբեռնէին
ծանրաբեռնէին յաւելեալ
գործով մը: Կարծէք աշակերտները մտածեցին,
մտածեցին, որ Յիսուս ոեւէ
ձեւով չէր կրնար օգտակար դառնալ մանուկներո
մանուկներուն,
նուկներուն, նոյնիսկ եթէ
օրհնէր զանոնք: Բայց Յիսուսի խօսքը շատ յստակ էր. «Ձգեցէ´
Ձգեցէ´ք

որ մանուկները ինծի գան, արգելք մի´
մի´ ըլլաք անոնց, որովհետեւ
այդպիսիներուն է երկինքի արքայութիւնը
արքայութիւնը»:
թիւնը»: Սխալած էին աշաաշա-

կերտները: Յիսուս շատ բաներով կրնար եւ կրնայ օգնել ու
օրհնել իրեն բերուող
բերուող մանուկները: Առաքեալներուն նման կը
սխալին բոլոր անոնք՝ որոնք կը խորհին կամ կը կարծեն որ
մկրտութեան բերուած մանուկները բանով մը չեն օգտուիր, չեն
փոխուիր ու չեն օրհնուիր:
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Այո´,
Այո´, պէտք է թոյլ տալ որ մանուկները մկրտութեամբ բերբերուին ու յանձնուին Յիսուսին, եւ երբեք
երբեք պէտք չէ մտածել, որ
Յիսուս օգուտ մը չ’
չ’ունենար իրենց եթէ մկրտուին: ԱռաքեալԱռաքեալները խորհեցան որ Յիսուս ժամանակ չունէր մանուկներուն
վարդապե-համար, բայց անոնք սխալած էին. Յիսուսի ամբողջ վարդապե
տութիւնը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ,
ոչ, կոչ մը ուղղուած մարդոց,
ըլլալու մանուկներուն
մանուկներուն նման: Կարելի՞ բան էր որ Յիսուս, որ
այսքան սէր ունէր մանուկներուն հանդէպ՝ արգիլէր կամ արգիլէ
իր անունով մանուկները մկրտելու արարողութիւնը: Կարելի՞
բան է մանուկին նմանիլ պահանջող Տէրը՝ արգիլէր զանոնք
մկրտել:
Եթէ կը համարձակինք ըսել որ Յիսուսի ձեռք դնելը մամանուկներուն վրայ եւ զանոնք օրհնելը ո´
ո´չ մէկ օգուտ ունի, միայն
ա´յն ատեն կրնանք ըսել թէ մանուկներու մկրտութիւնը օգուտ
մը չ’
չ’ունենար անոնց եւ փոփոխութիւն չի յառաջացներ անոնց
կեանքին մէջ: Բայց ո՞վ է այն մարդը որ կը յանդգնի ըսելու, թէ
Յիսուսի ձեռք դնելն ու օրհնելը
օրհնելը մանուկներուն վրայ՝ օգուտ մը
չ’ունենար անոնց համար:
2) Եկեղեցւոյ հայրեր խօսա՞ծ են մանուկներու մկրտութեան
մասին եւ հաստատա՞ծ են զայն:
Եկեղեցւոյ առաջին հայրերը կը հաւատային, որ մկրտումկրտութիւնը կ'առաջնորդէ վերածնունդի: Անոնք կը մկրտէին թէ´
թէ´
մանուկները եւ թէ´
թէ´ չափահասները: Մկրտութիւնը կը կատակատարէին ընկղմումով, հեղմամբ եւ սրսկումով:
Եկեղեցւոյ հայրերուն խօսքերը մանուկներու մկրտութեան
մասին շատ շատ են: Յիշեմ լոկ մի քանին.քանին.- «Եկեղեցին մանուկները մկրտելու աւանդութիւնը
առաքեալներէն առաւ»
առաւ» (Որոգինէս):
(Որոգինէս):
- «Սուրբ Հոգին կարելի
կարելի կը դարձնէ որ նորածին մանուկը
վերանորոգուի ու վերածնի երբ անիկա մկրտուի»
մկրտուի» (Օգոստինոս):
(Օգոստինոս):
- Նշանաւոր հայրերէն՝ Շաֆ, կ’
կ’ըսէ. «Մանուկները մկրտելը

առաքելական ծագում ունի, եւ չկա´
չկա´յ մէկը որ ասոր դէմ խօսի»:
խօսի»:
237

- Փետոս անունով գաւառական եպիսկոպոս մը հարցուց.

«Պատշա՞ճ է մկրտել երեխաները անոնց ութօրեայ ըլլալէն
առաջ, նկատի առնելով որ հրեաներ իրենց մանուկները ութօրութօրեայ ըլլալէ ետք կը թլփատէին»:
թլփատէին»: Ասոր պատասխանեցին ԿիպրիԿիպրի-

անոս եւ 66 եպիսկոպոսներ, որոնք ժողով մը գումարեցին 250
թուականին՝ Կարքեդոնի մէջ: Ժողովը ըսաւ. «Պատշաճ է մկը
մկըր-

տել երեխաները, նոյնիսկ եթէ անոնք երեք կամ երկու օրուան
ըլլան: Զանոնք իրենց ծննդեան օրն իսկ կարելի է մկրտել»:
մկրտել»:
- «Սկիզբէն իսկ Քրիստոսի եկեղեցին ընդունած ու
կատարած է մանուկներու մկրտութիւնը. ուստի մանուկները
մկրտելու համար խնդիր յարուցանելու պէտք չկայ»
չկայ» (Օգ
(Օգոստոս
Օգոստոս):
ոստոս):
- «Մանուկներու մկրտութեան խորհուրդը առաքելական
ծագում ունի»
ունի» (Բառնաբաս):
(Բառնաբաս):

- Յովհան Ոսկեբերան, Գրիգոր Նազիանզացի, Գեղասիոս,
Կղեմէս Հռոմայեցի, Պօղիկարպոս Զմիւռնացի եւ ուրիշներ կը
հաստատեն, թէ մանուկներու մկրտութիւնը շատ սովորական
բան մըն էր իրենց ժամանակ
ժամանակ եւ թէ այս աւանդութիւնը
առաքեալներէն առնուած է:
3) Կարելի՞ է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ մանուկներու
կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը իրենց ծնողներուն
հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել ու քաջալերել
մանուկներու մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն հաւատքին
հաւատքին
հիման վրայ:
Այո´,
Այո´, թէպէտ կարելի է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ
մանուկներու կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը իրենց
ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել ու
քաջալերել մանուկներու մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն
հաւատքին հիման վրայ, եւ սակայն, կարեւոր
կարեւոր է յիշել եւ յիշեցնել,
թէ Քրիստոս ծնողներու հաւատքին հիման վրայ մանուկները
մկրտելու պատուէր չտուաւ, այլ պարզապէս` մկրտել ու
մկրտուիլ պատուիրեց, եւ մկրտուելու պատուէրը` բոլոր
տարիքի մարդոց համար է, անոնք ըլլան նորածին, պատանի,
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չափահաս թէ տարեց: Օգոստինոս
Օգոստինոս կ'ըսէ. «Ճիշդ է որ մենք մեր
մանուկները կը մկրտենք հիմնուելով անոնց ծնողներուն ազատ
կամքին ու հաւատքին վրայ, եւ սակայն, կարեւոր է այստեղ
հաստատել, թէ Քրիստոս չըսաւ` «Եթէ մէկը իր ծնողքին կամքով

կամ զինք մկրտութեան ներկայացնող կամ մկրտող անհատնեանհատներուն հաւատքին
հաւատքին հիման վրայ չմկրտուի ու վերստին չծնի` չի
կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել»,
մտնել», այլ ըսաւ. «Եթէ մէկը
ջուրէն ու Հոգիէն չծնի` չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը
մտնել»
մտնել» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 3.5): Ջուրէն ու Հոգիէն ծնող անձերը, անոնք

ըլլան մանուկ թէ չափահաս, Աստուծոյ արքայութեան
արքայութեան ժառանժառանգորդ կը դառնան: Կարեւորը, հետեւաբար, մէկու մը ձեռքով
մկրտուիլն է, եւ ո´
ո´չ թէ մէկու մը հաւատքին հիման վրայ
մկրտուիլը
մկրտուիլը: Ջուրը կը ներկայացնէ Շնորհքին արտաքին երեսը,
իսկ Հոգին` Շնորհքին ներքին երեսը, եւ անոնք զիրար
կ'ամբողջացնեն, եւ ծնունդ կու տան մանուկին
մանուկին մէջ քրիստոնեայ
մարդուն»:
մարդուն»:
Յիշենք որոշ դէպքեր, որոնք կրնան քաջալերել մանուկնեմանուկներու մկրտութիւնը.մկրտութիւնը.ա) Աստուած Աբրահամին հետ ուխտ մը կնքեց եւ ուխտի
իբրեւ նշան թլփատութիւնը տուաւ (Ծննդոց 17.11): Եբրայեցի մը
որպէսզի կարենար Քանանու երկրին ժառանգորդը դառնալ, եւ
որպէսզի Տէրը իր Աստուածը ըլլար՝ պէտք էր որ թլփատուէր իր
ծննդեան ութերորդ օրը (Ծննդոց 17.717.7-12): Հարցում. ութերորդ
օրը թլփատուող մանուկը ի՞նչ կը հասկնար թլփատութեան
ուխտի նշանէն, ի՞նչ կը հասկնար Տէրը իբրեւ Աստուած ունենաունենալէն, կամ ի՞նչ կը հասկնար խոստացեալ երկիրը
երկիրը ժառանգելէն:
Արդեօք ութերորդ օրը թլփատուող մանուկները իրե՞նց
հաւատքին հիման վրայ կը թլփատուէին, թէ՝ իրենց ծնողներուն
հաւատքին հիման վրայ: Յստակ է որ իրենց ծնողներուն
հաւատքին հիման վրայ. հակառակ ասոր, Աստուած կ’
կ’ընդունէր
զանոնք: Արդ, ինչպէս Աստուած կ’
կ’ընդունէր իրենց ծնողներուն
հաւատքի հիման վրայ թլփատուող մանուկները, այնպէս ալ
կ’ընդունի իրենց ծնողներուն հաւատքի հիման վրայ մկրտուող
մանուկները: Ուստի, բոլորովին աւելորդ է առարկել թէ պէտք չէ
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կարո-մկրտել մանուկները, քանի որ հաւատալու ու հասկնալու կարո
ղութիւնը չունին:
չունին:
բ) Երբ Աստուած մտադրեց Եգիպտոսի բոլոր անդրանիկանդրանիկները զարնել, պատուիրեց Եբրայեցիներուն որ մորթեն
զատկական գառնուկը եւ անոր արիւնէն քսեն իրենց տուներուն
դրանդիքներուն եւ վերի սեմին վրայ, որպէսզի երբ սատակիչը
զարնելու սկսէր՝ արեան նշանը տեսնէր եւ չզարնէր իրենց (Ելից
12.7, 22, 23): Աստուած զարկաւ բոլոր Եգիպտացի ընտանիքնեընտանիքներուն անդրանիկ զաւակները (Ելից 12.2912.29-30): Աստուածային
հարուածէն
ազատեցան
Եբրայեցիները,
որոնց
թիւը
վստահաբար երկու միլիոնէն աւելի էր: Այս մասին կը կարդանք.

«Իսրայէլի որդիները Ռամսէսէն դէպի Սոկքովթ
Սոկքովթ չուեցին:
Ընտանիքներէն զատ վեց հարիւր հազարի չափ հետեւակ այր
մարդիկ էին»
էին» (Ելից
(Ելից 12.37): Միայն այր մարդիկը 600.000 էին,
անդին կային անոնց ընտանիքները, այսինքն՝ անոնց կիներն ու
զաւակները: Ասոնց մէջ առնուազն 200.000 մանուկներ եղած
պէտք էր ըլլային: Ոեւէ մէկ
մէկ մանուկ հարուած չստացաւ
սատակիչին կողմէ: Հարցում. այս մանուկները ի՞նչպէս
ազատեցան աստուածային հարուածէն. իրե՞նց հաւատքով, թէ՝
իրենց ծնողներուն հաւատքով: Կամ այդ մանուկները ի՞նչ կը
հասկնային զատկական գառնուկը մորթելու եւ անոր արիւնէն
տուներուն դրանդիքներուն
դրանդիքներուն եւ վերի սեմին վրայ քսելու
աստուածային հրահանգէն: Իրենց հայրերն ու մայրերը չէի՞ն որ
հաւատացին Աստուծոյ խօսքին ու հնազանդեցան անոր:
Ինչպէս այս աւելի քան 200.000 մանուկները փրկուեցան
աստուածային պատիժէն, շնորհիւ Աստուծոյ խօսքին հանդէպ
իրենց ծնողներուն ցուցաբերած
ցուցաբերած հաւատքին, այնպէս ալ, մեր
մանուկները կը փրկուին ադամական մեղքէն ու Սատանային
սատակիչ հարուածէն շնորհիւ իրենց ծնողներու հաւատքին
Աստուծոյ հանդէպ եւ Աստուծոյ կողմէ հաստատուած
մկրտութեան խորհուրդին ենթարկուելով:
գ) Յիշենք Եբրայեցիներուն ելքը Եգիպտոսէն: Անոնք
Անոնք
14.21--22):
Եգիպտոսէն ելլելէ ետք՝ Կարմիր ծովէն անցան (Ելից 14.21
Աւելի քան 200.000 մանուկները որոնք Կարմիր «ծովուն մէջէն
240

ցամաքով անցան»,
անցան», ի՞նչպէս անցան: Իրենց սեփակա՞ն հաւատհաւատքով, թէ՝ իրենց ծնողներուն հաւատքով: Ինչպէս Եբրայեցի
հայրեր ու մայրեր հաւատքով շալկեցին
շալկեցին իրենց մանուկները եւ
հաւատքով Կարմիր «ծովուն մէջէն ցամաքով անցան»,
անցան», այնպէս
ալ, այսօր, մեր հայրերն ու մայրերը հաւատքով շալկած իրենց
մանուկները եկեղեցի կը դիմեն, զանոնք անցը
անցընելու համար
մկրտութեան աւազանի ծովէն: Եւ հետաքրքրական է նկատի
առնել, որ Պօղոս առաքեալ Եբրայեցիներու Կարմիր ծովէն
անցքը՝ կը նմանցնէ մկրտութեան: Ան կ’
կ’ըսէ. «Մովսէսի

հետեւելով՝ բոլորն ալ մկրտուեցան ամպին եւ ծովուն մէջ»
մէջ»

(Ա.Կորնթացիս 10.2): Կարծէք ամբողջ Կարմիր ծովը Իսրայէլի
ժողովուրդին համար դարձաւ մկրտութեան մեծ աւազան մը:
Քանի այդ ծովու աւազանէն
աւազանէն անցնող բազմահազար մանուկներ
կային, այսօր ալ, սուրբ եկեղեցւոյ աւազանէն պէտք է անցուին
մանուկները, եւ ո´
ո´չ ոք պէտք է արգելք կենայ անոնց:
ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒ
ՄԿՐՏՈՒԹԻՒԹԻՒՆԸ ԱՐԳԻԼՈՂ Ո´
Ո´Չ ՄԷԿ ՀԱՄԱՐ ԿԱՅ, ԲԱՅՑ ԱՆՈՐ ՓՈԽԱՐԷՆ
ԿԱՆ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ՔԱՋԱԼԵՐՈՂ ԲԱԶԲԱԶՄԱԹԻՒ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ, ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ ԵՒ ՀԱՄԱՐՆԵՐ: Յիշեմ
անոնցմէ լոկ մի քանին: Օրինակ.Օրինակ.1) Հոգեգալուստի օրը մարդիկ ազդուած Պետրոս առաքեաառաքեալին պատգամէն, անոր եւ միւս առաքեալներուն հարց տուին թէ
ի՞նչ պէտք է ընեն: Պետրոս անոնց ըսաւ. «Ձեր ընթացքը

փոխեցէք (տառացիօրէն`
(տառացիօրէն` ապաշխարեցէք) եւ իւրաքանչիւրդ
մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր
մեղքերը ներուին»
ներուին» (Գործք
(Գործք 2.38):
«Ձեր ընթացքը փոխեցէք»:
փոխեցէք»: Այս բառերուն փոխարէն, ինչպէս

ըսինք, տառացիօրէն` «Ապաշխարեցէք [Μ
[Μετανοησατε]» բառը
ունինք: Տուեալ բառը «ընթացքի փոփոխութիւն»
փոփոխութիւն» կը նշանակէ, եւ
անոր համար ալ թարգմանիչները ճիշդ այդպէս թարգմանած են
զայն, որովհետեւ թարգմանութիւնը իմաստային է եւ ո´
ո´չ թէ
տառացի: Մանուկներու մկրտութիւնը մերժողները այս համարը
նաեւ կ'առնեն իբրեւ հիմ, եւ կ'ըսեն. «Առաքեալները պատուիպատուի-

րեցին մարդոց ապաշխարել, մանուկները սակայն չեն կրնար
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ապաշխարել եւ ո´
ո´չ ալ ապաշխարութեան կարիքը ունին, եւ
հետեւաբար, պէտք չէ զանոնք մկրտել»:
մկրտել»: Պատասխան. չենք
կրնար «ապաշխարեցէք»
ապաշխարեցէք» բառը առանձին առնել: Առաքեալը
կ'ըսէ. «Ապաշխարեցէք եւ իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք...»:
մկրտուեցէք...»: ՅուՅունարէն բնագիրը
բնագիրը կ'ըսէ. «Μετανοησατε και βαπτισθητω εκαστος
υµων» [Metanoesate kai bapistheto hekastos hymon], Այսինքն,
«Ապաշխարեցէք եւ ձեզմէ ամէն մէկը թող մկրտուի»:
մկրտուի»: Ասիկա
տառացի թարգմանութիւնն է, բայց համաձայն Սուրբ Գիրքի
մասնագէտներուն, Յունարէնին իմաստային թարգմանութիւնն
թարգմանութիւնն
է. «Ապաշխարեցէք եւ ձեզմէ ամէն մէկը եւ ձերիններէն ամէն
մէկը թող մկրտուի»:
մկրտուի»: «Ձերիններէն
«Ձերիններէն»
Ձերիններէն» ըսելով կ'ակնարկուի անոնց
ընտանիքի միւս անդամներուն որոնք ներկայ չէին Պետրոսի
պատգամին ժամանակ, եւ որոնց մէջ կ'իյնան նաեւ մանուկները:
Եւ ասիկա յստակ կը դառնայ, եթէ երբեք
երբեք նկատի առնենք
խօսքին շարունակութիւնը որ կ'ըսէ. «Երբ մկրտուիք, խոստացխոստաց-

ուած պարգեւը՝ Սուրբ Հոգին պիտի ընդունիք: Որովհետեւ
Աստուած իր խոստումը ըրաւ թէ´
թէ´ ձեզի ու ձեր զաւակներուն եւ
թէ´
թէ´ բոլոր անոնց` որոնք իրմէ հեռու են»
են» (Գործք
(Գործք 2.382.38-39): Ի՞նչ

ցոյց կու տան վերջին
վերջին երկու բառերը՝ «ձեր զաւակներուն»:
զաւակներուն»: «Ձեր
«Ձեր
զաւակներուն»
զաւակներուն» ըսելով արդեօք Պետրոս առաքեալ նկատի
չունէ՞ր մանուկները: Պարզ է, հետեւաբար, որ «զաւակներուն»
զաւակներուն»
բառին մէջ կային բոլոր տարիքի մանուկները: «Զաւակներուն»
Զաւակներուն»
բառին համար գործածուած Յունարէն բառն է` «teknon», որ կը
ներառնէ բոլոր տարիքի մանուկները, եւ նոյնիսկ նորածինները:
Նոյն Յունարէն «teknon» բառը գործածուած է:
է:
2) Երբ Պօղոս առաքեալ կը քարոզէր, Աստուած բացաւ
Լիդիային միտքը, Լիդիա հաւատաց եւ «ինք ու իր ընտանիքը
մկրտուեցան»
մկրտուեցան» (Գործք
(Գործք 16.15): Ի՞նչ կը հասկնանք Լիդիա «ինք ու
իր ընտանիքը մկրտուեցան»
մկրտուեցան» ըսելով: Յստակ է որ «իր
ընտանիքը»
ընտանիքը» ըսելով` կ'ակնարկուի իր զաւակներուն: Լիդիայի
ընտանիքին մէջ մանուկ չկա՞ր արդեօք: Եւ եթէ կար՝ իր ծնողնեծնողներուն հետ չմկրտուեցա՞ւ: Կարեւոր է գիտնալ, որ առաքելական
ժամանակներուն բացարձակ ընդունուած աւանդութիւն,
աւանդութիւն,
սովորութիւն եւ օրէնք էր, որ տունի մը հայրը ինչ հաւատք որ
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ընդգրկէր՝ անոր ամբողջ ընտանիքը նոյն հաւատքը պարտաւոր
էր ընդգրկելու: Ասոր ամենէն գեղեցիկ օրինակը կը կարդանք
Զակքէոսի դրուագին մէջ, ուր Յիսուս կ'ըսէ. «Այսօր այս տունը
փրկուեցաւ»
Տուն»
փրկուեցաւ» (Ղուկաս
(Ղուկաս 19.9): «Տուն
ւն»ը բառը յստակօրէն ցոյց կու
տայ, թէ առաքելական ժամանակներուն եւ անկէ առաջ բնաբնականօրէն, հաստատ սովորութիւն եւ օրէնք էր, ինչպէս ըսի, որ
տան մը հօրը կողմէ ընդունուած հաւատքը` կ'ընդունուէր տան
բոլոր անդամներուն կողմէ, եւ կը դառնար սեփականութիւնը
բոլոր մանուկներուն:
մանուկներուն:
3) Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Ստեֆանասի ընտանիքը ես
մկրտեցի»
մկրտեցի» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս 1.16): Հոս եւս կը խօսուի ո´
ո´չ միայն
Ստեֆանասի մասին, այլեւ` անոր ընտանիքին մասին: Յստակ է
որ Ստեֆանաս իր տան գլուխն է, իր տան հայրն է, եւ յստակ է
որ նախ ինքն էր որ ընդգրկեց Քրիստոսի հաւատքը, եւ իր
միջոցաւ` այդ հաւատքը դարձաւ սեփականութիւնը ընտանիքի
բոլոր անդամներուն:
4) Փիլիպպէի բանտապետին համար կ’
կ’ըսուի. «Ինք եւ բոլոր
իրենները մկրտուեցան»
մկրտուեցան» (Գործք
(Գործք 16.33): Դարձեալ, «իրեններ»
իրեններ»
ըսելով կ’
կ’ակնարկուի ընտանիքի բոլոր անդամներուն: Արդեօք
այդ անդամներուն
անդամներուն մէջ մանուկներ չկայի՞ն: Իսկ եթէ կային՝
որո՞ւ հաւատքին հիման վրայ մկրտուեցան, իրե՞նց, թէ՝ իրենց
ծնողներուն: Պարզ է, հետեւաբար, որ երբ Փիլիպպէի բանտաբանտապետը ընդունեց Քրիստոսը եւ մկրտուեցաւ,
իրենները»
մկրտուեցաւ, «բոլոր իրենները»
հետը մկրտուեցան:
5) Երբ առաքեալը կը քարոզէր Կորնթոսի
ժողովրդաԿորնթոսի մէջ, «ժողովրդա-

պետը՝ Կրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքով հաւատաց Տիրոջ:
Շատ մը Կորնթացիներ լսելով Պօղոսը, հաւատացին եւ
մկրտուեցան»
ընտանիքով»
մկրտուեցան» (Գործք
(Գործք 18.8): «Կրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքով»

բառերը ցոյց չե՞ն տար, որ այն ատեն ընտանիքի մը հօր կողմէ
ընդունուած հաւատքը` կ'ընդունուէր
կ'ընդունուէր նաեւ ընտանիքին բոլոր
անդամներուն կողմէ: Արդեօք Կրիսպոսի «ամբողջ ընտանիքին»
ընտանիքին»
մէջ
մանուկներ
չկայի՞ն:
Մկրտուող
Կորնթացիներուն
պարագաներուն մէ՞ջ ալ մանուկներ չկային:
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«Ոմանք Պետրոսի ըսածներուն համոզուեցան եւ
մկրտուեցան: Այդ օրը հաւատացեալներուն թիւը շուրջ երեք
հազար հոգիով աւելցաւ»
աւելցաւ» (Գործք
(Գործք 2.41): Հարցում. արդեօք
6)

մկրտուող այս երեք հազար հոգիներուն մէջ մանուկներ չկայի՞ն:
Մէկը կրնայ մտածել որ մանուկ մը ի՞նչպէս կրնար հաւատալ
առաքեալին վկայութեան եւ դարձի գալ ու մկրտուիլ: Հարցումը
տեղին է, բայց պատասխանը նաեւ
նաեւ շատ պարզ է: Կարեւոր է
նկատի առնել, որ Ղուկաս մեզի չ'ըսեր թէ երեք հազար
չափահաս անձեր դարձի եկան եւ հաւատացին Քրիստոսի ու
մկրտուեցան: Մկրտուողներուն թիւը երեք հազար էր, բայց
բոլորը չափահա՞ս մարդիկ էին: Ղուկաս կը հաստատէ, թէ

«ՈՄԱՆՔ Պետրոսի ըսածներուն համոզուեցան
համոզուեցան եւ մկրտուեմկրտուեցան»:
ցան»: Ի՞նչ ցոյց կու տայ ՈՄԱՆՔ բառը: Եթէ մկրտուող երեք հահա-

զար անձերը չափահաս մարդիկ ըլլային, կը կարծէ՞ք որ Ղուկաս
պիտի գործածէր «ոմանք»
ոմանք» բառը: «Ոմանք
«Ոմանք»
Ոմանք»ը կը վերաբերի
Պետրոսի խօսքերուն հաւատացողներուն միայն: Այլ խօսքով
ոմանք հաւատացին առաքեալին
առաքեալին խօսքին, եւ երբ այս «ոմանք»
ոմանք»ը
մկրտուելու ելան` իրենց կիներն ու ամուսինները եւ զաւակներն
ալ մկրտելու բերին, եւ ասոնք բոլորը միասին կազմեցին երեք
հազար անձերը: Եթէ ծնողներ հաւատացին առաքեալին
խօսքերուն եւ մկրտուեցան, կարելի՞ է պատկերացնել որ անոնց
զաւակները մնացին առանց մկրտութեան:
7) Տակաւին, Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք,
Եթովպիացի ներքինիի մը մկրտութեան մասին (Գործք 8.38),
Կոռնելիոս հարիւրապետին եւ այլ հեթանոսներու մկրտութեան
մասին (Գործք 10.4510.45-48), բազմաթիւ Սամարացիներու մկրտումկրտութեան մասին (Գործք 8.12
8.12.12-13), շատ մը Կորնթացիներու
մկրտութեան մասին (Գործք 18.8), Եփեսացիներու մկրտութեան
մասին (Գործք 19.5): Ո՞վ կրնայ ըսել թէ ասոնց մէջ չկային
մանուկներ, եւ ո՞վ կրնայ ըսել որ կային մանուկներ բայց
չմկրտուեցան իրենց ծնողներուն հետ: Ո՞ր հայրը կամ մայրը
սրտով ու հոգիով պիտի ընդունէր Քրիստոսի հաւատքը եւ
մկրտուէր, իսկ իր զաւակները առանց Քրիստոսի ու առանց
մկրտութեան պիտի թողուր:
244

Հարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը.
Յիսուս առաքեալները առաքելութեան ղրկեց ըսելով. «ԳաԳա-

ցէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ դարձուցէք: ԶաԶանոնք
նոնք մկրտեցէք՝ Հօր, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով»
անունով» (Մտ
(Մտ

28.19): Կրնա՞նք ըսել թէ երբ Յիսուս աշակերտները մկրտելու
ղրկեց, նկատի չունէր մանուկները: Կրնա՞նք ըսել որ Յիսուս իր
առաքեալները ղրկեց միայն չափահասները մկրտելու:
Յիսուս Նիկոդեմոսին ըսաւ. «Հաստատ գիտցիր, որ
որ եթէ

մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը
մտնել»
մտնել» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 3.5): Արդեօք երբ Յիսուս այս խօսքը ըսաւ,

ո´
´չ
նկատի չունէ՞ր մանուկները: Մկրտութիւնը միայն ջուր չէ եւ ո
ալ միայն Հոգի, այլ ջուր եւ Հոգի միասին: Ա´
Ա´յս է ինչ որ ցոյց կու
տան «Ջուրէն եւ Հոգիէն»
Հոգիէն» բառերը: Ասիկա կասկած չի թողուր որ
Յիսուս այստեղ մկրտութեան մասին է որ կը խօսի: Եւ քանի
մկրտութիւնն է որ մարդիկը արքայութեան կ’
կ’առաջնորդէ, ինչո՞ւ
թոյլ չտալ որ մանուկները մկրտուին, ինչո՞ւ արգելք կենանք որ
անոնք մկրտութեամբ մօտենան արքայութեան:
Մկրտութիւնը
Մկրտութիւնը փրկութեան բերող առաջին քայլն է: Ինչո՞ւ
խափանել մանուկները փրկութեան բերող առաջին քայլը: Երբ
արգելք կենանք անոնց մկրտութեան՝ արգելք կեցած կ’
կ’ըլլանք
անոնց փրկութեան առաջին քայլին, եւ մենք պատասխանատու
կը դառնանք Աստուծոյ դիմաց անոնց համար:
Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ մկրտութեամբ է որ կը դառնանք
Տաճար Սուրբ Հոգիին: Մկրտուելէ ետք է որ Սուրբ Հոգին կը
սկսի գործել մեր մէջ: Երբ կ’
կ’արգիլենք որ մանուկները
մկրտուին՝ արգելք եղած կ’
կ’ըլլանք Սուրբ Հոգիին գործելու ու
բնակելու անոնց մէջ եւ զանոնք Տաճար դարձնելու: ՉափահաՉափահասութեան
սութեան տարիքը հասած մարդոցմէ ո՞վ կրնայ ըսել թէ ինք
մանուկներէն աւելի մաքուր Տաճար կրնայ ըլլալ Սուրբ Հոգիին
բնակութեան համար:
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4) Ի՞նչ պէտք է պատասխանել անոնց` որոնք կ'ըսեն,
կ'ըսեն, թէ
պէտք չէ մկրտել մանուկները, որովհետեւ
որովհետեւ անոնք չափահաս
ըլլալէ ետք կրնան գիտակցաբար
գիտակցաբար մեղքի մէջ իյնալ, կամ կրնան
նոյնիսկ ուրանալ Քրիստոսը:
Անոնք որոնք կ’
կ’ըսեն թէ պէտք չէ մկրտել մանուկները,
առարկելով որ անոնք չափահաս ըլլալէ ետք կրնան գիտակցագիտակցաբար մեղքի մէջ իյնալ, հարց կու տամ անոնց, թէ արդեօք իրենց
չափահաս տարիքին մկրտուած անձերը, իրենք եւս գիտակցագիտակցաբար չե՞ն կրնար մեղքի մէջ իյնալ: Պօղոս առաքեալ կը խօսի
իրենց կեանքը Սուրբ Հոգիով սկսող եւ քիչ ժամանակ ետք իրենց
նախկին կենցաղակերպին դարձող մարդոց մասին. «Այդքան

անմի՞տ էք. Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ Օրէնքին
պահանջքներո՞ւն կը վերադառնաք»
վերադառնաք» (Գաղատացիս 3.3: Տե´
Տե´ս

Գաղա-նաեւ` 4.9, 5.7): Առաքեալը իր զարմանքը կը յայտնէ այն Գաղա
Աւետա-տացիներուն համար, որոնք ընդունելէ ետք Քրիստոսի Աւետա
րանը, քիչ ժամանակ ետք` դարձեալ լքեցին զայն եւ ականջ
տուին այլափոխուած աւետարանի մը (Գաղատացիս 1.6):
Դեմաս իր չափահաս տարիքին
տարիքին ընդգրկած էր Քրիստոսի
հաւատքը եւ Պօղոս առաքեալին գործակիցներէն մին էր: Իրեն
համար կ'ըսուի, թէ այս աշխարհը նախընտրեց եւ լքեց Պօղոսը
(Բ.Տիմոթէոս 4.10): Նիկողայոս իր չափահաս տարիքին էր որ
սարկաւագ ձեռնադրուեցաւ եւ գործի հրաւիրուեցաւ առաքեալառաքեալներուն կողմէ (Գործք
(Գործք 6.56.5-6): Արտաքին աղբիւրներէ գիտենք, որ
Նիկողայոս հետագային աղանդաւորական շարժումի հետեւորդ
եղաւ: Կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ Յայտնութիւն 2.152.15-ին մէջ
յիշուած Նիկողայոսը, որ սխալ վարդապետութեան հիմնադիր
իբրեւ կը ներկայանայ, նոյնն է Նիկողայոս սարկաւագին հետ:
հետ:
Դեմասի եւ Նիկողայոս սարկաւագին օրինակները ցոյց կու
տան, թէ ծառայելէ ետք Քրիստոսի` մարդիկ կրնան յետոյ իյնալ
մեղքի ծառայութեան մէջ:
Իսկ անոնք որոնք կ'ըսեն, թէ պէտք չէ մկրտել մանուկները,
որովհետեւ անոնք մեծնալէ ետք կրնան ուրանալ Քրիստոսը,
հարց կու տամ անոնց,
անոնց, թէ իրենց չափահաս տարիքին մկրտուող
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ու Քրիստոսը ընդունող մարդիկը, իրենք ալ չե՞ն կրնար ուրաուրանալ Քրիստոսը: Աչքի դիմաց ունեցէք հետեւեալ մի քանի հահամարները, եւ պիտի համոզուիք, որ իրենց չափահաս տարիքին
Քրիստոսը ընդունողները կրնան վերստին հեռանալ Քրիստոսէ.
ա) «Անոնք որոնք մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոսը

ճանչնալով՝ աշխարհի պղծութիւններէն անգամ մը հեռանալէ
ետք վերստին նոյն պղծութիւններուն մէջ կ’իյնան,
իյնան, անոնց վիճավիճակը նախկինէն շատ աւելի գէշ կ’ըլլայ:
ըլլայ: Աւելի լաւ կ’ըլլար՝ որ
անոնք բնաւ ճանչցած չըլլային արդարութեան ճամբան
ճամբան,
մբան, քան թէ
ճանչնալէ ետք՝ հեռանային իրենց աւանդուած սուրբ պատուիպատուիրանէն:
րանէն: Ինչքան անոնց կը պատշաճին Առակաց գիրքին սա ճըշմարիտ առածները.
առածները. շունը իր փսխածին կը դառնայ.
դառնայ. իսկ միւսը՝
խոզը որքան ալ լուաս՝ տիղմին մէջ կը թաւալի»
թաւալի» (Բ
(Բ.Պտ 2.202.20-22):
բ) «Անոնք որ անգամ մը լուսաւորուելով ՄԿՐՏՈՒԵԼԷ,
ՄԿՐՏՈՒԵԼԷ,
երկնային պարգեւները վայելելէ,
վայելելէ, Սուրբ Հոգիին հաղորդակից
դառնալէ,
դառնալէ, Աստուծոյ բարի խօսքը ճաշակելէ եւ հանդերձեալ աշաշխարհի սքանչելիքներուն նախաճաշակը առնելէ ետք՝ իրենց
հաւատքը կը լքեն,
լքեն, այդպիսիները կարելի չէ երկրորդ անգամ
ապաշխարութեան բերել
բերել» (Եբր
(Եբր 6.46.4-6): Առաքեալին այս վկայուվկայութիւնը
թիւնը յստակ կերպով ցոյց կու տայ,
տայ, թէ չափահաս մարդը կրնայ
մկրտուիլ ու լուսաւորուիլ եւ վերստին հեռանալ Քրիստոսէ:
Քրիստոսէ:
գ) «Ճշմարտութիւնը ճանչնալէ եւ ընդունելէ ետք՝ եթէ

գիտակցաբար շարունակենք յանցանք գործել, այնուհետեւ ա´
ա ´լ
չի մնար
մնար ոեւէ զոհ որ մեր մեղքերը քաւէ»
քաւէ» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 10.26):
դ) «Ով որ կը կարծէ թէ կանգուն է՝ թող զգոյշ ըլլայ որ
չիյնայ»
չիյնայ» (Ա
(Ա.Կորնթացիս 10.12: Տե´
Տե´ս նաեւ`
նաեւ` Բ.Պետրոս 3.17): Եթէ

հաւատացեալին համար իյնալու վախ չըլլար,
չըլլար, առաքեալը պիտի
չզգուշացնէր իյնալէ:
իյնալէ:
ե) «Այլեւս Քրիստոսի մաս կը կազմենք,
կազմենք, եթէ մինչեւ վերջ

անխախտ պահենք սկիզբէն մեր ձեռք բերած վստահութիւնը»
վստահութիւնը»

(Եբրայեցիս 3.14): Այս խօսքը շատ յստակ ցոյց կու տայ,
տայ, թէ
կարելիութիւն կայ որ «մինչեւ
«մինչեւ վերջ անխախտ»
անխախտ» չպահենք մեր
հաւատքն ու վստահութիւնը Քրիստոսի հանդէպ:
հանդէպ: Եւայլն:
Եւայլն:
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5) Որոշ հոսանքներ
հոսանքներ մկրտութեան խորհուրդը՝ խորհուրդ
չեն նկատեր, այլ լոկ խորհրդանիշ, եւ ճիշդ անոր համար ալ
կ'ըսեն. «Փրկութեան համար հաւատքը բաւարար է. մկրտումկրտութիւնը երբեք անհրաժեշտութիւն չէ»:
չէ»: Ճի՞շդ է այս ուսուցումը:
ա) Հոգեգալուստի օրը մարդիկ ցնցուած հարց տուին
առաքեալներուն թէ ի՞նչ պէտք է ընեն, Պետրոս անոնց ըսաւ.

«Ձեր ընթացքը փոխեցէք (տառացիօրէն` ապաշխարեցէք) եւ
իւրաքանչիւրդ մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով,
որպէսզի ձեր մեղքերը ներուին»
ներուին» (Գործք
(Գործք 2.38): Առաքեալը զինք
ձեռք
ռք
լսողներուն յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ մեղքերու ներում ձե
ձգելու համար` պէտք է ապաշխարեն, այլ խօսքով` իրենց
ընթացքը փոխեն, եւ պէտք է մկրտուին Տէր Յիսուս Քրիստոսի
անունով: Ինչո՞ւ մեղքերու ներման համար առաքեալը պիտի
խօսէր մկրտուելու մասին, եթէ երբեք ապաշխարելը բաւարար
ըլլար: Եւ կամ, առաքեալը պիտի խօսէ՞ր մկրտութեան
մկրտութեան եւ
մեղքերու ներումին մասին, եթէ երբեք մկրտութիւնը լոկ
խորհրդանիշ ըլլար: Մենք գիտենք որ Հին Կտակարանի
զոհերուն արիւնը կը խորհրդանշէր Աստուծոյ Գառնուկին`
Քրիստոսի արիւնը, եւ որովհետեւ լոկ խորհրդանիշ մըն էր`
բնականօրէն չէր կրնար մարդոց մեղքերը սրբել, «որովհետեւ
որովհետեւ

ջնջել»»
ցուլերու եւ նոխազներու արիւնը բնաւ չի կրնար մեղքերը ջնջել

(Եբրայեցիս 10.4): Անոնք որոնք մկրտութեան խորհուրդը`
խորհուրդ կոչելու փոխարէն, խորհրդանիշ կը կոչեն, զայն
հաւասարեցուցած կ'ըլլան Հին Կտակարանի «ցուլերու եւ
նոխազներու արիւնին»:
արիւնին»: Բայց պէ՞տք է իրար
իրար հաւասար բան
նկատել` Հին Կտակարանի ցուլերուն եւ նոխազներուն արիւնը
եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով մկրտուիլը: Մեղա՜յ: Կը
տեսնէք, հետեւաբար, թէ որքա՜ն մեծ սխալ է մկրտութեան
խորհուրդը` խորհուրդ կոչելու փոխարէն, զանիկա խորհրդախորհրդանիշ կոչելը: Հին Կտակարանի կենդանիներուն
կենդանիներուն արիւնը միայն
ծիսականօրէն կը մաքրէր մարդիկը (Եբրայեցիս 9.13). եւ ինչո՞ւ
համար. որովհետեւ անիկա խորհուրդ չէր, այլ պարզապէս
խորհրդանիշ մը գալիք իրականութեան: Հարցում. Պետրոս
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առաքեալ Գործք 2.382.38-ին մէջ, ծիսականօրէ՞ն մեղքերու ներում
ձեռք ձգելու եւ մաքրուելու
մաքրուելու մասին կը խօսի, թէ` իրողապէս
ներուելու մասին: Եթէ իրողապէս ներուելու մասին է որ կը
խօսի, կը նշանակէ թէ մկրտութիւնը որուն մասին կը խօսի,
խորհուրդ է, եւ ո´
ո´չ թէ խորհրդանիշ: Խորհրդանշական ձեւով
կատարուած մկրտութիւն մը` մեղքերու թողութիւն չի շնորհեր:
բ) Պօղոս
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Մկրտուելով՝ անոր հետ միասին

թաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք, քանի հաւատահաւատացիք Աստուծոյ զօրութեան, որ զայն մեռելներէն յարուցանեց»
յարուցանեց»

(Կողոսացիս 2.12): Եթէ մկրտուիլը Յիսուսի հետ թաղուիլ է`
ի՞նչպէս անիկա կրնայ խորհուրդ չըլլալ, եւ ի՞նչպէս
ի՞նչպէս անիկա
կրնայ անհրաժեշտ չըլլալ մեր փրկութեան համար: Թաղուիլը՝
մեր հին ինքնութեան կամ մեր մէջ հին մարդուն թաղուիլը չէ՞,
մեր նախկին կեանքին թաղուիլը չէ՞: Ի՞նչպէս կրնանք փրկուիլ
առանց թաղելու մեր հին ինքնութիւնն ու կեանքը
մկրտութեամբ: Մկրտութիւնը միայն Քրիստոսի
Քրիստոսի հետ թաղուիլ չէ,
այլ նաեւ՝ անոր յարութեան մասնակից դառնալ է. «Եւ անոր հետ
ալ յարութիւն առիք»:
առիք»: Ի՞նչպէս կրնանք Յիսուսի հետ յարութիւն
առնել առանց հետը թաղուելու՝
թաղուելու՝ մկրտութեամբ: Եթէ մկրտումկրտութիւնը լոկ խորհրդանիշ ըլլար, անկարելի էր որ առաքեալը
հաստատէր թէ մկրտութիւնը
մկրտութիւնը Քրիստոսի հետ թաղուիլ է, եւ
Քրիստոսի հետ յարութիւն առնել է:
գ) «Մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ո´
ո´չ թէ մարմնական

աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ
ընծայելով»
ընծայելով» (Ա.Պետրոս
(Ա.Պետրոս 3.21): Առաքեալը իր այս վկայութեամբ,

ցոյց կու տայ երկու բան.բան.Առաջին, ցոյց կու տայ մկրտութեան փրկարար դերն ու
ազդեցութիւնը: Ա´
Ա´յս է ինչ որ կը պարզէ «ձեզ կը փրկէ»
փրկէ» բառերը:
Քանի առաքեալը յստակօրէն կը հաստատէ, թէ մկրտութիւնը
«կը փրկէ»,
փրկէ», մենք ի՞նչ տրամաբանութեամբ մկրտութիւնը
փրկութեան համար կարեւոր չենք սեպեր: Միաժամանակ, եթէ
մկրտութիւնը
մկրտութիւնը «կը փրկէ»,
փրկէ», կը նշանակէ թէ անիկա խորհուրդ է, եւ
ո´չ թէ խորհրդանիշ: Բան մը որ պարզապէս խորհրդանիշ մըն է՝
չի´
չի´ կրնար մեզ փրկել:
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Երկրորդ, «ո´չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս
մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելով»
ընծայելով» բառերը կը
պարզեն, որ մկրտութիւնը մեզ
մեզ արտաքնապէս չէ որ կը մաքրէ,
այլ ներքնապէս կը մաքրէ ու Աստուծոյ կ’
կ’ընծայէ: Քանի
մկրտութիւնը մեր արտաքինին հետ
հետ կապ չունի, այլ՝ ներքինին
հետ,
հետ, մենք ի՞նչպէս կրնանք ըսել թէ կարեւոր չէ ատիկա մեր
փրկութեան համար: Եւ եթէ մկրտութիւնը մեզ ներքնապէս կը
մաքրէ՝ կը նշանակէ
նշանակէ թէ անիկա խորհուրդ է եւ ո´
ո´չ թէ
խորհրդանիշ: Եթէ մկրտութիւնը «մարդս մաքուր խղճմտանքով
Աստուծոյ կ'ընծայէ»,
կ'ընծայէ», անիկա ի՞նչպէս կրնայ խորհրդանիշ
նկատուիլ: Բան մը որ պարզապէս խորհրդանիշ է` ի՞նչպէս
կրնայ մաքրել մեր խղճմտանքը ու մեզ Աստուծոյ ընծայել:
դ) Եթէ փրկութեան համար լոկ հաւատքը բաւարար ըլլար՝
Յիսուս պիտի չըսէր. «Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի
փրկուի»
փրկուի» (Մարկոս
(Մարկոս 16.16), այլ պիտի ըսէր. «Ով որ հաւատայ`
պիտի փրկուի»:
փրկուի»: Յստակ է Տիրոջ խօսքը: Ան փրկութեան համար
երկու պայման կը դնէ՝ հաւատալ եւ մկրտուիլ: Տէրը հաւատքն
ու մկրտուիլը
մկրտուիլը իրարմէ չբաժնեց, ուստի, մե´
մե´նք եւս զանոնք
իրարմէ չբաժնենք: Եթէ մկրտութիւնը խորհրդանիշ ըլլար՝ Տէրը
զայն մեզմէ պիտի չպահանջէր, եւ ո´
ո´չ ալ զանիկա հաւատքին
պիտի կցէր, կամ հաւատքին հետ միասին պիտի յիշէր:
ե) Եթէ մեր փրկութեան համար մկրտութիւնը անհրաժեշտ
չէ, այդ
այդ պարագային ինչո՞ւ համար Յիսուս չբաւարարուեցաւ իր
աշակերտներուն պատուիրելով որ երթան քարոզեն եւ ուրիշուրիշները իրեն աշակերտ դարձնեն. ինչո՞ւ համար պատուիրեց
մկրտել նորադարձները (Մատթէոս 28.19): Դուք ըսէք, Սուրբ
Երրորդութեան անունով մկրտուիլը խորհուրդ չէ՞: Երրորդու
Երրորդուրդութեան անունով մկրտուիլը խորհրդանիշ նկատելը՝ մեղք է
գործուած նոյնինքն Սուրբ Երրորդութեան դէմ, որովհետեւ
Սուրբ Երրորդութեան բոլոր ըրածները կամ անոր անունով
բոլոր եղածները խորհուրդներ են, եւ ո´
ո´չ թէ խորհրդանիշներ:
Խորհուրդներ են` այն իմաստով որ անոնք մեր մտքի
մտքի
հասողութենէն եւ ըմբռնողութենէն վեր են, եւ վեր կը մնան:
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զ) Երբ Եթովպիացի ներքինին դարձի եկաւ Փիլիպպոս
սարկաւագի ձեռքով, ուզեց անմիջապէս մկրտուիլ: Փիլիպպոս
ըսաւ իրեն. «Եթէ ամբողջ սրտովդ կը հաւատաս, կրնաս
մկրտուիլ»:
մկրտուիլ»: Ներքինին պատասխանեց. «Կը հաւատամ՝ թէ
Յիսուս
Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է»:
է»: Եւ անմիջապէս «ՓիլիպՓիլիպ-

պոս եւ ներքինին երկուքը միասին ջուր մտան, եւ Փիլիպպոս
մկրտեց զայն»
զայն» (Գործք
(Գործք 8.368.36-38):

Առաջին, եթէ հաւատքը բաւարար է փրկութեան համար,
ինչո՞ւ Փիլիպպոս ներքինիին տուած հաւատքի վկայութեամբ
չբաւարարուեցաւ, այլ ուզեց
ուզեց նաեւ զայն մկրտել: Եւ ուշագրաւ է,
որ ներքինին ի´
ի´նքն էր որ Փիլիպպոսի առաջարկեց մկրտուիլ
(Գործք 8.36), եւ Փիլիպպոս անմիջապէս ընդառաջեց:
Երկրորդ, եթէ մկրտութիւնը լոկ խորհրդանիշ մըն է, առաքառաքեալը ներքինիին պիտի չըսէր. «Եթէ ամբողջ սրտովդ կը հաւա
հաւաւատաս, կրնաս մկրտուիլ»:
մկրտուիլ»: Ի՞նչ պէտք կայ մկրտել մէկը որ ամբողջ
սրտով կը հաւատայ Քրիստոսի, եթէ երբեք մկրտութիւնը լոկ
խորհրդանիշ մըն է, եւ ոչինչ պիտի աւելցնէ իր հաւատքին ու
փրկութեան վրայ:
է) Հետաքրքրական է Փիլիպպէի բանտապետին դարձի
դրուագը: Երբ անիկա հարցուց Պօղոսին ու Շիղային.
ՊարոնՇիղային. «Պարոննե´
նե´ր, ի՞նչ պէտք է ընեմ որ փրկուիմ»:
փրկուիմ»: Անոնք պատասխանեցին.

«Տէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատա´
հաւատա´ եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը
փրկուիս»:
փրկուիս»: Ապա Պօղոսն ու Շիղան «Տիրոջ խօսքը քարոզեցին
անոր եւ անոր ընտանիքի անդամներուն: Անմիջապէս ետք, ինք
եւ բոլոր իրենները մկրտուեցան
մկրտուեցան»
ան» (Գործք
(Գործք 16.3016.30-33): Եթէ փրկուփրկու-

մկրտութիւ-թեան համար հաւատքը բաւարար սեպուէր, եւ եթէ մկրտութիւ
նը լոկ խորհրդանիշ ըլլար` առաքեալները «Տէր Յիսուս ՔրիսՔրիստոսի հաւատա´
հաւատա´ եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիս»
փրկուիս» ըսելէ
ետք, պիտի չմկրտէին բանտապետը իր ընտանիքի անդամնեանդամներուն հետ:
ը) Եթէ մկրտութիւնը անհրաժեշտութիւն մը չէ փրկութեան
համար, ինչո՞ւ ծիրանի զգեստ ծախող Լիդիան երբ ընդգրկեց
Քրիստոսի հաւատքը, անմիջապէս «ինք եւ իր ընտանիքը
մկրտուեցան»
մկրտուեցան» (Գործք
(Գործք 16.15): Ի՞նչ պէտք ունէր Լիդիան եւ իր
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ընտանիքը դիմելու խորհրդանշական մկրտութեան մը, եթէ
Քրիստոսի
Քրիստոսի հաւատալը բաւարար էր իրենց փրկութեան համար:
թ) Յիշեցէք որ մինչ Պետրոս առաքեալ կը խօսէր Կոռնելիոս
հարիւրապետին եւ անոր տունը հաւաքուած հեթանոս մարդոց,

«Սուրբ Հոգին իջաւ բոլորին վրայ, որոնք Աստուծոյ խօսքը կը
լսէին»
լսէին» եւ սկսան անծանօթ լեզուներով խօսիլ: Այն ատեն առաքառաքեալը ըսաւ. «Ո՞վ կրնայ արգիլել որ ջուրով մկրտուին ասոնք,
որոնք Սուրբ Հոգին ստացան մեզի պէս»:
պէս»: Անկէ անմիջապէս
ետք, առաքեալը «հրամայեց անոնց, որ Յիսուս Քրիստոսի
անունով մկրտուին»
մկրտուին» (Գործք
(Գործք 10.4410.44-48): Հետաքրքրական է որ

թէպէտ անոնք ընդունեցին Քրիստոսի հաւատքը,
հաւատքը, առին Սուրբ
Հոգին եւ սկսան անծանօթ լեզուներով խօսիլ, առաքեալը
սակայն չբաւարարուեցաւ այս բոլորով, այլ հրամայեց որ
մկրտուին: Եթէ երբեք մկրտութիւնը խորհուրդ չըլլար, այլ լոկ
խորհրդանշական իմաստ ունենար, բոլորովին անտրամաբաանտրամաբանական պիտի ըլլար մկրտել Կոռնելիոսն
Կոռնելիոսն ու հետը եղողները,
որոնք արդէն ստացած էին Սուրբ Հոգին եւ անոր մէկ պարգեւը:
ժ) «Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով

մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից
թաղուե-դարձանք: Այսինքն, մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուե
ցանք եւ մահուան հաղորդ եղանք,
եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս
Հօրը փառքով յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք
նորոգուած կեանքով ապրինք»
ապրինք» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 6.36.3-4): Նոյն

հարցադրումները կը կատարենք: Եթէ մկրտութիւնը Քրիստոսի
մահուան հաղորդակից դառնալ է` ի՞նչպէս անիկա կրնայ
անհրաժեշտ չնկատուիլ մեր փրկութեան համար, կամ՝ ի՞նչպէս
անիկա կրնայ խորհուրդ չնկատուիլ: Ի՞նչպէս մկրտութիւնը
կրնայ մեր փրկութեան համար կարեւոր չնկատուիլ,
չնկատուիլ, եւ ի՞նչպէս
անիկա կրնայ լո
լոկ խորհրդանիշ ըլլալ, երբ մեզ կ’
կ’առաջնորդէ
«նորոգուած կեանքով»
կեանքով» ապրելու: Բան մը որ մեր կեանքը
նորոգելու զօրութիւնը ունի, խորհուրդ չի՞ սեպուիր: Բան մը որ
խորհրդանիշ է՝ կրնա՞յ մեր կեանքը նորոգել, կամ օգնել մեզի որ
«նորոգուած կեանքով»
կեանքով» մը ապրինք:
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ժա) Յիսուս կ’
կ’ըսէ «որ եթէ մէկը վերստին չծնի՝ չի կրնար
տեսնել Աստուծոյ արքայութիւնը»
արքայութիւնը» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 3.3): Իսկ
վերստին ծնունդը
Հոգիէն» ծնիլն է (Յովհաննէս 3.5):
ծնունդը «ջուրէն եւ Հոգիէն»
Առաջին, ի՞նչպէս կարելի է փրկութեան համար անհրաանհրաժեշտ չնկատել մկրտութիւնը, երբ անիկա մեզ վերստին ծնունդի,
կամ միակ բառով մը՝ վերածնունդի կ’
կ’առաջնորդէ, եւ վերավերածնունդը՝ արքայութեան:
Երկրորդ, եթէ մկրտութիւնը վերստին
վերստին ծնունդ կու տայ մեզի՝
անկարելի է որ ատիկա խորհրդանիշ ըլլայ: Մկրտութեամբ
վերստին ծնիլը խորհուրդ է, եւ զայն «խորհուրդ»
խորհուրդ» կը կոչենք,
կոչենք,
որովհետեւ չենք գիտեր թէ ի՞նչպէս տեղի կ’
կ’ունենայ մեր հոգեւոր
ծնունդը, եւ Յիսուս ինքն իսկ բացայայտեց, որ չենք կրնար
գիտնալ թէ մկրտութեամբ
մկրտութեամբ մարդիկ ի´
ի´նչպէս Հոգիէն կը ծնին, երբ
ըսաւ. «Հովը ո´
ո´ւր որ ուզէ՝ կը փչէ. դուն
դուն անոր ձայնը կը լսես,

բայց ՉԵՍ
ՉԵՍ ԳԻՏԵՐ թէ ուրկէ´
ուրկէ´ կու գայ եւ ո´
ո´ւր կ’
կ’երթայ: Նոյնպէս են
բոլոր անոնք, որոնք Հոգիէն կը ծնին»
ծնին» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 3.8):
ժբ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ որ Աստուած «մեզի նոր
ծնունդ տուաւ մկրտութեամբ»
մկրտութեամբ» (Տիտոս
(Տիտոս 3.5): Եթէ երբեք

փրկութեան համար կարեւոր է նոր ծնունդ ունենալը, եւ եթէ
երբեք մկրտութիւնը ի´
ի´նքն է որ մեզի նոր ծնունդ կու տայ`
ի՞նչպէս կրնանք ուրանալ անոր փրկարար ազդեցութիւնը մեր
կեանքին մէջ, եւ ըսել, թէ՝ անիկա ո´
ո´չ մէկ ձեւով կը նպաստէ մեր
փրկութեան: Դարձեալ, եթէ մկրտութիւնը խորհուրդ չէ՝ անիկա
չի կրնար նոր ծնունդ տալ մեզի:
ժգ) Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Անգամ մը որ Քրիստոսի

միանալով մկրտուեցաք, այլեւս Քրիստոս է որ կ’
կ’ապրի ձեր մէջ»
մէջ»

(Գաղատացիս 3.27): Առաքեալին այս հաստատումը ցոյց կու
տայ, թէ մկրտութիւնը մեզ կը միացնէ Քրիստոսի, եւ թէ`
մկրտութեամբ Քրիստոս մեր մէջ կ'ապրի: Հարցում. եթէ
մկրտութեան արարողութիւնը լոկ խորհրդանիշ մը ըլլար`
անիկա պիտի կարենա՞ր մեզ Քրիստոսի միացնել, եւ պիտի
կարենա՞ր Քրիստոսը մեր մէջ ապրեցնել: Ի՞նչպէս Քրիստոս
Քրիստոս
կրնայ մեզի
մեզի միանալ եւ մեզ իրեն միացնել, եւ ի՞նչպէս կրնայ
մկրտութեամբ ապրիլ մեր մէջ եթէ երբեք մկրտութիւնը
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խորհուրդ չէ: Եւ եթէ մկրտութիւնը Քրիստոսը հագնիլ է (հին
ապրե-թրգ.), այլ խօսքով՝ զայն մեր մէջ առնել եւ մեր ներսիդին ապրե
ցնել է` ի՞նչպէս կը յանդգնինք ըսել
ըսել թէ անիկա անհրաժեշտ չէ
փրկութեան համար:
ժդ) Պօղոս առաքեալ պատմելով իր դարձը, կը յիշէ թէ
ի´նչպէս Անանիա իրեն ըսաւ. «Իսկ հիմա ինչո՞ւ կ’
կ’ուշանաս. ե´
ե´լ,
մկրտուէ´
մկրտուէ´ եւ լուա´
լուա´ մեղքերդ՝ իրեն աղօթելով»
աղօթելով» (Գործք
(Գործք 22.16):
Պիտի անդրադառնանք
անդրադառնանք մկրտութեան բացարձակ անհրաժեշանհրաժեշտութեան,
տութեան, եթէ մնայուն կերպով յիշենք, որ Պօղոսի հանդիպիլը
Քրիստոսի եւ հաւատքի գալը բաւարար չսեպուեցան իր
մեղքերու լուացման համար, այլ անհրաժեշտ նկատուեցաւ որ
ան մկրտուի: Առաքեալը կը յիշէ որ մկրտութիւնը` մեղքերու
լուացում է. «Մկրտուէ´
Մկրտուէ´ եւ լուա´
լուա´ մեղքերդ»:
մեղքերդ»: Եթէ մկրտութիւնը
մկրտութիւնը
մեղքերու լուացում է` ուրեմն խորհուրդ է:
ժե) Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը կարդանք. «ԺամաԺամա-

նակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կ’
կ’իջնէր աւազանին մէջ եւ
ջուրը կը խառնէր, եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս առաջին
անգամ աւազան կ’
կ’իջնէր, իր հիւանդութենէն կը բժշկուէր»
բժշկուէր»

(Յովհաննէս 5.4): Եթէ ջուրը բժշկարար զօրութիւն կը ստանար
Տիրոջ հրեշտակին իջնելովը Բեթհեզդայի աւազանին վրայ,
հապա ո՞րքան աւելի զօրութիւն կը ստանայ մկրտութեան
աւազանին ջուրը երբ Սուրբ Հոգին ի´
ի´նք անոր վրայ կ’
կ’իջնէ, իսկ
եթէ Սուրբ Հոգին կ'իջնէ մկրտութեան պահուն, կը
կը նշանակէ թէ
անիկա խորհուրդ է եւ ո´
ո´չ թէ խորհրդանիշ:
Տերտուղիանոս իր «Յաղագս մկրտութեան»
մկրտութեան» գործին մէջ՝ կը
հաստատէ. «Յովհաննէսի մկրտութիւնը խորհրդանշական էր,
իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը
մկրտութիւնը՝
նը՝ խորհրդական»:
խորհրդական»: Առաջին դարերու
բոլոր հայրերը կը խօսին մկրտութեան մասին եւ զանիկա
զանիկա կը
ներկայացնեն իբրեւ խորհուրդ:
6) Որոշ հոսանքներ հարց կու տան. «Եթէ մկրտութիւնը

փրկութեան համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ Պօղոսն ու Շիղան
բանտապետին ըսին. “Տէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատա´
հաւատա´ եւ ամամբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիս”
փրկուիս” եւ չըսին` “Տէր Յիսուս ՔրիստոՔրիստո254

սի հաւատա´
հաւատա´ եւ մկրտուէ´
մկրտուէ´ եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը
փրկուիս”
փրկուիս”» (Գործք
(Գործք 16.31):
Նախորդ հարցումը նման է այս 44-րդ հարցումին, բայց
խուսափելու համար կրկնաբանութենէ, պիտի փորձեմ հարցին
մօտենալ ուրիշ անկիւնէ մը:
Ճիշդ է որ Պօղոսն ու Շիղան բանտապետին պատուիրեցին.
«Տէր Յիսուս Քրիստոսի
Քրիստոսի հաւատա´
հաւատա´ եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը
փրկուիս»,
փրկուիս», բայց եթէ շարունակենք կարդալ մէկմէկ-երկու համար
անդին, պիտի տեսնենք որ բանտապետը «ինք եւ բոլոր
իրենները մկրտուեցան»
մկրտուեցան» (Գործք
(Գործք 16.33):
Սխալ է մէկ համարի վրայ կանգ առնել, զայն բաժնել իր
շրջագիծէն ու խօսիլ անոր մասին եւ եզրակացութիւններու
եզրակացութիւններու
յանգիլ: Կարելի է բազմահազար տողեր յիշել, եւ ցոյց տալ թէ
ի´նչպէս անոնք կրնան սխալ հասկցուիլ եթէ երբեք բաժնուին
իրենց շրջագիծէն: Կը բաւարարուիմ մէկմէկ-երկու օրինակներ
յիշելով: Յիսուս Պետրոս առաքեալին կ’
կ’ըսէ. «Ետի´
Ետի´ս գնա,
Սատանա´
Սատանա´յ, դուն արգելք ես ինծի»
ինծի» (Մատթէոս
(Մատթէոս 16.23): Մեզմէ ո՞վ
մեր Տիրոջ այս հաստատումը կրնայ շիտակ հասկնալ եթէ
նկատի չունենայ զինք նախորդող ու յաջորդող բաժինները: Կամ
ո՞վ չի գայթակղիր եթէ երբեք կարդայ Տիրոջ հետեւեալ խօսքը
առանց հատուածը իր ամբողջութեանը մէջ նկատի առնելու.
«Շնութիւն ըրած
ըրած կ'ըլլայ ան` որ ամուսնանայ»
ամուսնանայ» (Մատթէոս 5.32):
Աստուածաշունչը մէկ ամբողջութիւն է: Երբ նիւթի մը
մասին պիտի խօսինք կամ գրենք, պէտք է նկատի ունենանք մեր
ուսումնասիրած հատուածին ամբողջ շրջագիծը, այլ խօսքով,
տուեալ
եալ
զայն նախորդող եւ յաջորդող բաժինները, ինչպէս նաեւ, տու
համարին կամ հատուածին հետ առնչութիւն ունեցող եւ անոր
զուգահեռ եղող Աստուածաշնչական բոլոր հատուածները:
Արդ, գիտնալու համար թէ ինչո՞ւ Պօղոս առաքեալ բանտաբանտապետէն Քրիստոսի հաւատալ կը պահանջէ, պէտք է յիշել որ
բանտապետը անհաւատ մըն էր: Անհաւատէ մը նախ ի՞նչ կը
պահանջուի. հաւա՞տք, թէ՝ մկրտութիւն: Անշո´
Անշո´ւշտ նախ հահաւատք կը պահանջուի: Երբ անհաւատը դարձի գայ, միայն այն
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ատեն անկէ կրնանք պահանջել մկրտուիլ Քրիստոսի անունով:
Ուրեմն, նախ պէտք է հաւատալ եւ յետո´
յետո´յ միայն մկրտուիլ:
Հարկաւ այս խօսքը չի կրնար վերաբերիլ մանուկներուն,
մանուկներուն, որոնք
տարիքի բերումով զուրկ են հաւատալու կարողութենէն:
Հաւատալը՝ չափահասութեան տարիքը հասած մարդէն միայն
կը պահանջուի:
Թէպէտ բանտապետը անհաւատ կոչեցի, բայց պէտք է ըսել,
որ բանտապետը հաւանաբար անհաւատ մը չէր: Բանտապետը
հաւատք ունէր, բայց այդ հաւատքը հանդէպ
հանդէպ Հայր Աստուծոյ էր
եւ ո´
ո´չ թէ Քրիստոսի: Ուստի, բանտապետը կարիքը ունէր
Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ հաւատալու: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Պօղոս առաքեալ նախ
Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ հաւատալու կոչ ուղղեց անոր: Նոյնը չէ՞ իսլամնեիսլամներուն պարագան: Եթէ մենք անոնց Աստուծոյ մասին պիտի
խօսինք, բնականօրէն Հօր Աստուծոյ
Աստուծոյ մասին չէ որ պիտի
խօսինք, այլ՝ Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգիին մասին, որովհետեւ
անոնք եւս մեզի պէս, կը պաշտեն Հայրը:
Եթէ երբեք հաւատքը բաւարար է փրկութեան համար, կամ
եթէ երբեք մկրտութիւնը անհրաժեշտութիւն մը չէ փրկութեան
համար, հարց կու տանք.
Ինչո՞ւ Եթովպիացի Ներքինին հաւատքը ընդունելէ
անմիջապէս ետք` մկրտուեցաւ (Գործք 8.38):
Ինչո՞ւ Կոռնելիոսն ու իր մարդիկը հաւատքը ընդգրկելէ,
Սուրբ Հոգին ստանալէ եւ անծանօթ լեզուներով խօսելէ
անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 10.4410.44-48):
Ինչո՞ւ Սաւուղ Դամասկոսի ճամբուն վրայ Քրիստոսի
Քրիստոսի
հանդիպելէ եւ հաւատքի գալէ ետք` մկրտուեցաւ (Գործք 9.18):
Ինչո՞ւ Լիդիա հաւատքը ընդգրկելէ անմիջապէս ետք` «ինք
եւ իր ընտանիքը մկրտուեցան»
մկրտուեցան» (Գործք 16.15):
Ինչո՞ւ Փիլիպպէի բանտապետն ու իրենները Քրիստոսի
հաւատալէ անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 16.33):
Ինչո՞ւ Հոգեգալուստին
Հոգեգալուստին օրը, շուրջ երեք հազար հաւահաւատացեալներ Քրիստոսի հաւատքը ընդունելէ անմիջապէս ետք`
մկրտուեցան (Գործք 2.41):
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Ինչո՞ւ ժողովրդապետ Կրիսպոսն ու այլ Կորնթացիներ ՅիՅիսուսի հաւատալէ անմիջապէս ետք` մկրտուեցան (Գործք 18.8):
Ինչո՞ւ Եփեսացիները Յիսուսի հաւատալէ
հաւատալէ անմիջապէս
ետք` «Տէր Յիսուսի անունով մկրտուեցան»
մկրտուեցան» (Գործք
(Գործք 19.5):
Ինչո՞ւ Սամարացիները «երբ հաւատացին Փիլիպպոսի, որ
Աստուծոյ արքայութեան եւ Յիսուս Քրիստոսի մասին կը
քարոզէր, այր թէ կին բոլորն ալ մկրտուեցան»
մկրտուեցան» (Գործք
(Գործք 8.12):
Յիշեալ բոլոր անձերը՝ Եթովպիացի Ներքինին,
Ներքինին, Կոռնելիոսն
ու իր մարդիկը, Սաւուղը, Լիդիան, Փիլիպպէի բանտապետն ու
իրենները, ժողովրդապետ Կրիսպոսն ու այլ Կորնթացիներ,
Եփեսացիներ, Սամարացիներ եւ Հոգեգալուստի օրը դարձի
եկող հաւատացեալներ, այս բոլորը հաւատքը ընդգրկելէ
անմիջապէս ետք մկրտուեցան. ասոնք բաւարար
բաւարար վկայութիւն եւ
ապացոյց չե՞ն թէ հաւատքին պէտք է ընկերանայ մկրտութիւնը,
եւ թէ՝ հաւատքն ու մկրտութիւնը, երկուքը միասին մեզ
կ’առաջնորդեն փրկութեան:
7) Ոմանք հարց կու տան.
տան. «Եթէ մկրտութիւնը անհրաժեշտ է

փրկութեան համար, հապա ի՞նչպէս փրկուեցաւ Քրիստոսի
խաչակից եղող
եղող աւազակը առանց մկրտութեան»:
մկրտութեան»:
Կարելի չէ խօսիլ աւազակին մկրտութեան մասին, նախ,
որովհետեւ մկրտութեան խորհուրդը տակաւին չէր հաստատհաստատԵրրորդու-ուած: Քրիստոս, իր յարութենէն ետք էր որ Սուրբ Երրորդու
թեան անունով մկրտելու պատուէրը պիտի տար իր աշակերտաշակերտներուն (Մատթէոս 28.19):
28.19): Եւ երկրորդ, որովհետեւ կարելի չէր
աւազակին համար խաչէն վար իջնել, մկրտուիլ եւ դարձեալ
խաչ բարձրանալ:
Հարցումին պատասխանը արդէն տրուեցաւ, բայց առիթէն
օգտուիմ հետեւեալը ըսելու համար: Հայ Եկեղեցին, ինչպէս
նաեւ միւս ուղղափառ եկեղեցիները, կ’
կ’ընդունին «Արեան
Մկրտութիւն
Մկրտութիւն»
րտութիւն»ը: Ի՞նչ կը հասկնանք «Արեան մկրտութիւն»
մկրտութիւն»
ըսելով, կամ որո՞նք են արեամբ մկրտուածները: «Արեան
մկրտութիւն»
մկրտութիւն» ստացած կը նկատուին անոնք՝ որոնք թէպէտ
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առիթ չեն ունեցած մկրտուելու Սուրբ Երրորդութեան անունով,
բայց իրենց արիւնը թափած են Քրիստոսի համար: Քրիստոսի
յաջորդող յատկապէս առաջին երեք դարերուն, առաքեալներուն
եւ անոնց յաջորդներուն քարոզութեանց շնորհիւ, անհաշիւ եղաւ
թիւը այն նորադարձներուն, որոնք իրենց դարձէն անմիջապէս
ետք նահատակուեցան, առանց առիթը ունենալու մկրտուելու
Սուրբ Երրորդութեան անունով: Յիշենք նաեւ 1915 Ապրիլ 2424-ին,
եւ անկէ առաջ ու անկէ ետք, նահատակ ինկած մեր միլիոնաւոր
հայորդիները, որոնցմէ տասնեակ հազարաւորներ, մեծ թէ
փոքր, չէին մկրտուած: Ասո´
Ասո´նք եւս արեան մկրտութեամբ
մկրտուած կը սեպուին:
Հետեւաբար, իրենց քրիստոնէական հաւատքին համար
իրենց արիւնը թափած
թափած ու նահատակուած հաւատացեալները՝
իրե´
իրե´նց իսկ արիւնով մկրտուած կը սեպուին: Ա´յս եղած է եւ
ա´յս է կեցուածքն ու համոզումը ուղղափառ եւ առաքելական
բոլոր եկեղեցիներուն: Եւ այս համոզումը Աստուածաշունչէն է
որ կը բղխի: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ
Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ
անոր մահուան հաղորդակից դարձանք»
դարձանք» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 6.3):
Համաձայն այս համարին, մկրտութիւնը Քրիստոսի մահուան
հաղորդակից դառնալ է: Եթէ մկրտութեան նպատակը ՔրիսՔրիստոսի մահուան հաղորդակից դառնալ է, «աւազակը»
աւազակը» արդէն
Քրիստոսի
Քրիստոսի մահուան հաղորդակից դարձաւ, որ կը նշանակէ թէ
ան ընդունած եղաւ ճշմարիտ մկրտութիւնը:
Եթէ մկրտութեան նպատակը լուսաւորուիլ է (Եբրայեցիս
6.4), Քրիստոսի խաչակից «աւազակին»
աւազակին» մտքի ու հոգիի աչքերը
արդէն լուսաւորուեցան, եւ ուստի` մկրտուած կը սեպուի:
Եթէ մկրտութեան նպատակը մեղքերու թողութիւն ձեռք
ձգել է (Գործք 2.38), Քրիստոսի խաչակից «աւազակը»
աւազակը» արդէն
մեղքերու թողութիւն ձեռք ձգեց, եւ ո´
ո´չ միայն մեղքերու
թողութիւն ձեռք ձգեց, այլեւ` դարձաւ առաջին անձը մարդկային
սերունդին մէջ, որ Տէր Յիսուսի արիւնով մաքրուեցաւ ու
դրախտ մտաւ:
մտաւ:
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Վերեւ հաստատեցինք թէ իրենց քրիստոնէական հաւատհաւատքին համար նահատակուած հաւատացեալները՝ իրե´
իրե´նց իսկ
արիւնով մկրտուած կը սեպուին: Հետաքրքրական է գիտնալ, թէ
Քրիստոս ինք եւս տառապելով մեռնիլը կը նմանցնէ մկրտումկրտութեան: Ան կ’
բաժակէն,
կ’ըսէ. «Կրնա՞ք խմել տառապանքի այն բաժակէն,

որմէ ես պիտի խմեմ, կամ կրնա՞ք յանձն առնել այն մկրտումկրտութիւնը, որով ես պիտի մկրտուիմ»
մկրտուիմ» (Մատթէոս
(Մատթէոս 20.22): Այստեղ

Քրիստոս իր խաչելութիւնը «մկրտութիւն»
մկրտութիւն» կը նկատէ: Համար մը
անդին, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալներուն կ’
կ’ըսէ. «Դուք

պիտի մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի մկրտուիմ»
մկրտուիմ»
(Մատթէոս 20.23): Ի՞նչ մկրտութեամբ պիտի մկրտուէին
Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալները: Ջուրի՞ մկրտութեամբ:
Ո´չ: Մենք գիտենք որ անոնք ջուրով չմկրտուեցան: Ակնարկու
Ակնարկու-թիւնը հետեւաբար անոնց քաշելիք մահաբեր տառապանքին էր:
Եւ արդէն իսկ Գործք առաքելոց գիրքը կը յիշէ Յակոբոս
առաքեալին նահատակութիւնը
նահատակութիւնը Հերովդէս Ագրիպպաս Ա.ի
ձեռքով (Գործք 12.2): Նաեւ մեզի ծանօթ է Յովհաննէս
առաքեալին կրած մեծ նեղութիւնները աքսորէն առաջ ու
Պատմոս կղզիին վրայ աքսորի ժամանակ: Որոշապէս կը
տեսնուի թէ ինչպէս Քրիստոսի անունին համար տառապիլն ու
նահատակուիլը «մկրտութիւն»
մկրտութիւն» կը նկատուի:
Այլուր մեր Տէրը կ’
կ’ըսէ. «Մկրտութիւն մը ինծի կը սպասէ, եւ
որքա՜ն կը տագնապիմ՝ մինչեւ որ անիկա կատարուի»
կատարուի» (Ղուկաս
(Ղուկաս
12.50): Դարձեալ, խաչի տառապանքն ու մահն է որ Քրիստոս
«մկրտութիւն»
մկրտութիւն» կը կոչէ: Եթէ խաչի տառապանքը «մկրտութիւն»
կրտութիւն»
է, ուրեմն, Քրիստոսի խաչակից «աւազակը»
աւազակը» մկրտուեցաւ:
8) Ոմանք կ’ըսեն. «Մատթէոս 28.1928.19-ին մէջ Յիսուս մկրտելու

պատուէր տուաւ իր աշակերտներուն: Արդ, ինչո՞ւ աշակերտնե
աշակերտնեները չմկրտուեցան պահած ըլլալու համար Յիսուսի պատուէրը»:
պատուէրը»:

Հարցումը ինքնին իր մէջ ունի պատասխանը:
պատասխանը: Քրիստոս
առաքեալներուն մկրտելու պատուէր տուաւ եւ ո´
ո´չ թէ մկրտուեմկրտուելու պատուէր: Ան ըսաւ` «մկրտեցէք»,
մկրտեցէք», եւ ո´
ո´չ թէ` «մկրտուեցէք»:
մկրտուեցէք»:
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Մեր Եկեղեցւոյ եօթը խորհուրդներէն երկուքը՝ Սուրբ
Հաղորդութեան խորհուրդը (Ղուկաս 22.1722.17-20: Մարկոս 14.2214.22-24:
Մատթէոս 26.2626.26-28), եւ մկրտութեան խորհուրդը (Մատթէոս
28.19) ուղղակիօրէն Քրիստոսի կողմէ հաստատուած են:
Ուշադրութեան արժանի է որ Քրիստոս Սուրբ Հաղորդութեան
խորհուրդը հաստատած ատեն, կը պատուիրէ իր աշակերտնեաշակերտներուն ուտել հացէն եւ խմել գինիէն, բայց մկրտութեան խորհուրխորհուրդը հաստատած ատեն
ատեն չի պատուիրեր անոնց մկրտուիլ:
Ասիկա միակ պատճառը չէ թէ ինչո´
ինչո´ւ աշակերտները
չմկրտուեցան: Կայ ուրիշ պատճառ մը նաեւ: Ջուրէն աւելի լաւ
մկրտութիւն մը կը սպասէր աշակերտներուն: Նախքան իր
համբարձումը, Յիսուս աշակերտներուն ըսաւ. «Յովհաննէս

ջուրով մկրտեց, բայց դուք Սուրբ Հոգիով պիտի մկրտուիք»
մկրտուիք»

(Գործք 1.5): Եւ գիտենք որ Պենտէկոստէի օրը աշակերտները
մկրտուեցան Սուրբ Հոգիով (Գործք 2.12.1-4), եւ անմիջապէս
քարոզութեան սկսան (Գործք 2.14) եւ մեծ թիւով մարդիկ դարձի
եկան (Գործք 2.41):
Ասկէ առաջ տեսանք որ Քրիստոսի համար նահատակուիլը
նահատակուիլը
«արեան մկրտութիւն»
մկրտութիւն» կը նկատուի: Չմոռնանք նաեւ որ առաքառաքեալները այս մկրտութեամբ եւս մկրտուեցան: Այս իմաստով,
առաքեալները երկու մկրտութիւններ ընդունեցին՝ Սուրբ
Հոգիին մկրտութիւնը եւ արեան մկրտութիւնը: Հետեւաբար,
երբեք ճիշդ չէ անոնցմէ ակնկալել ջուրի մկրտութիւնը
մկրտութիւնը նաեւ:
Չմոռնանք որ ջուրի մկրտութիւնը նորահաւատներուն
համար էր, ուստի առաքեալները պէտք չունէին մկրտուելու,
որովհետեւ անոնք նորահաւատ մարդիկ չէին:
Յիշենք նաեւ որ Սուրբ Երրորդութեան անունով կամ լոկ
Քրիստոսի անունով մկրտուիլը՝ փաստ մը պիտի ըլլար որ
մկրտուող անձը Քրիստոսի հետեւորդ մըն էր. առաքեալները
պէտք չունէին մկրտուելու, որովհետեւ ո´
ո´չ միայն Քրիստոսի
հետեւորդ էին, այլեւ սիւներն ու տարածիչները պիտի ըլլային
քրիստոնէութեան:
Պէտք չէ Քրիստոսի առաքեալներուն չմկրտուիլը նկատի
առնելով՝ անկարեւոր նկատել մկրտութիւնը: Պէտք է գիտնալ որ
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1212-րդ առաքեալը նաեւ որ Մատաթիան էր՝ չմկրտուեցաւ, որովորովհետեւ ընտրուած էր նախքան Հոգեգալուստը եւ արժանացած
Սուրբ Հոգիի մկրտութեան, բայց անկէ ետք եկողները բոլորը
մկրտուեցան, նոյնիսկ անոնք՝ որոնք Պենտէկոստէի օրը դարձի
եկան (Գործք 2.38): Պօղոս առաքեալ ինք եւս մկրտուեցաւ
(Գործք 9.18):
9) Որոշ հոսանքներ կ’
կ’ըսեն. «Եթէ մկրտութիւնը փրկութեան

համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ համար Հին Կտակարանի հաւահաւատացեալ մարդիկը չմկրտուեցան»:
չմկրտուեցան»:

Կարելի չէ Հին Կտակարանի ժամանակ ապրած մարդոցմէ
պահանջել մկրտութիւն, որովհետեւ մկրտութեան
մկրտութեան խորհուրդը
այն ատեն տակաւին չէր հաստատուած:
Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ մկրտութիւնը Քրիստոսի
մահուան հաղորդակից դառնալ է (Հռոմայեցիս 6.3): Ի՞նչպէս Հին
Կտակարանի մարդոցմէ կրնանք պահանջել մկրտուիլ եւ
Քրիստոսի մահուան հաղորդակից դառնալ, երբ Քրիստոս Հին
Հին
Կտակարանի մէջ չէր մեռած:
Կարելի՞ բան է Հին Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել
Նոր Կտակարանեան բաներ: Օրինակ, կարելի՞ բան է Հին
Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել ուտել Տիրոջ մարմինէն
եւ խմել անոր արիւնէն, երբ գիտենք որ Սուրբ Հաղորդութեան
խորհուրդը Նոր Կտակարանի մէջ էր որ հաստատուեցաւ:
Կարելի՞ բան է Հին Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել
Յիսուսի խաչը շալկել եւ Յիսուսի հետեւիլ երբ գիտենք որ խաչը
շալկելու պատուէրը Նոր Կտակարանն է որ կու տայ:
Հին Իսրայէլէն՝ Եբրայեցիներէն, թլփատութիւն կը պահանպահանջըւէր (Ծննդոց 17.817.8-12), իսկ նոր Իսրայէլէն՝ քրիստոնեաներէն՝
մկրտութիւն (Մատթէոս 28.19): Ինչպէս կարելի չէ Նոր ԿտաԿտակարանի ժողովուրդէն թլփատութիւն պահանջել, այնպէս ալ,
կարելի չէ Հին Կտակարանի ժողովուրդէն մկրտութիւն պահանպահանջել: Բայց կարեւոր է գիտնալ, որ Նոր Կտակարանի մէջ հասհաստատուած գրեթէ ամէն բան նախապատկերացուած է Հին
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Կտակարանի մէջ, եւ անոնցմէ մին է մկրտութիւնը, որուն
նախապատկերացումը ունինք Հին Կտակարանի մէջ երեք
տարբեր դրուագներով.
1) ՆՈՅԻ ՏԱՊԱՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ ՆԱԽԱՊԱՏԿԵՐԱ
ՆԱԽԱՊԱՏԿԵՐԱԿԵՐԱՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Պետրոս առաքեալ կ’
ակնարկ’ըսէ. «Կ’ակնար-

կեմ Նոյի օրերուն,
օրերուն, երբ անիկա տապանը կը շինէր, որով շատ
քիչեր, միայն ութը հոգի ազատեցան ջուրէն: Ատոր ճշմարիտ
պատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ո´
ո´չ թէ
մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով
Աստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի յարութեամբ»
յարութեամբ» (Ա.Պետ
(Ա.ՊետԱ.Պետ-

րոս
րոս 3.203.20-21): Բացայայտ է թէ ինչպէս առաքեալը տապանով
տապանով
իրականացած ազատագրութիւնը կը նկատէ նախապատնախապատկերացումը մկրտութեամբ իրականացած ազատագրութեան:
2) ԹԼՓԱՏՈՒԹԵԱՆ ՈՒԽՏԻ ՆՇԱՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ
ՆԱԽԱՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Պօղոս առաքեալ
կ’ըսէ. «Հաւատքի ճամբով երբ Քրիստոսի
Քրիստոսի միացաք, դուք ձեր
մեղքերը թօթափեցիք եւ Քրիստոսի թլփատութեամբ ստացած
եղաք սրտի թլփատութիւնը: Մկրտուելով՝ անոր հետ միասին
թաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն առիք, քանի հաւահաւատացիք Աստուծոյ զօրութեան, որ զայն մեռելներէն յարուցանեց»
յարուցանեց»
(Կողոսացիս 2.112.11-12): Առաքեալին այս խօսքը յստակօրէն ցոյց
կու տայ, թէ ինչպէս մկրտութիւնը փոխանակեց թլփատութիւնը:
3) ԿԱՐՄԻՐ ԾՈՎԷՆ ԱՆՑՆԻԼԸ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԵՒ ՆԱԽԱՆԱԽԱՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ ԷՐ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ: Այս ուղղութեամբ Պօղոս
առաքեալ կ’
Եղբայրնե´ր, մի´
մի´ մոռնաք որ Եգիպտոսէն ելլող
կ’ըսէ. «Եղբայրնե´
մեր հայրերը բոլորն
բոլորն ալ ամպին առաջնորդութեան եւ
պահպանութեան տակ էին եւ բոլորն ալ Կարմիր ծովէն անցան,
եւ Մովսէսի հետեւելով՝ բոլորն ալ մկրտուեցան ամպին եւ
ծովուն մէջ»
մէջ» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս 10.110.1-2):
Կարմիր ծովէն անցնիլը նախապատկերացումն էր մկրտումկրտութեան աւազանի ջուրէն անցնելուն: Ինչպէս Կարմիր ծովէն
անցնիլը Փարաւոնէն եւ Եգիպտոսի գերութենէն ազատագրուեազատագրուելու խորհրդանիշ մըն էր, այնպէս ալ մկրտութիւնը մեզ կ’
կ’ազատէ
Սատանայէն, մեղքէն ու մահուան գերութենէն: Դարձեալ,
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ինչպէս Կարմին ծովէն անցնելով խոստացուած Քանաանու
երկիրը ժառանգելու պիտի երթային, այնպէս
այնպէս ալ մկրտութեամբ
խոստացուած Աստուծոյ արքայութիւնը կը ժառանգենք, համահամաձայն մեր Տիրոջ խօսքին. «Եթէ մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի` չի
կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել»
մտնել» (Յովհաննէս 3.5):
Յիշենք նաեւ որ կարգ մը մեկնիչներ, Երուսաղէմի
ժողովուրդին ուղղուած Աստուծոյ
Աստուծոյ խօսքը՝ «քեզի հետ ուխտ ըրի

եւ դուն իմս եղար: Քեզ ջուրով լուացի,
լուացի, քու վրայէդ քու արիւնդ
մաքրեցի, քեզ իւղով օծեցի»
օծեցի» (Եզեկիէլ
(Եզեկիէլ 16.816.8-9) խօսքը, կը նկատեն

նախապատկերացում մկրտութեան խորհուրդին:
Ինչպէս Նոր Կտակարանի ժողովուրդը չկրցաւ ունենալ
վերոյիշեալ երեք մկրտութիւնները,
մկրտութիւնները, այնպէս ալ կարելի չէ Հին
Կտակարանի ժողովուրդէն պահանջել Նոր Կտակարանի
մկրտութեամբ մկրտուած ըլլալ:
10) Եթէ փոքր տարիքին մկրտուած մէկը
մէկը մեծնալէ ետք լքէ
իր հաւատքը, ծնողները որոնք զինք մկրտեցին`
մկրտեցին` իրե՞նք պապատասխանատու կ'ըլլան:
Եթէ փոքր տարիքին մկրտուած մանուկը մեծնալէ ետք լքէ
իր հաւատքը, ի´
ի´նք կը դառնայ պատասխանատուն իր առած
քայլին եւ ո´
ո´չ թէ իր ծնողները:
Երբ չափահասութեան տարիքը հասնելով գիտակցօրէն կը
մերժէ իր հաւատքը` ի՞նչպէս կրնայ ուրիշը յանցաւոր կամ
պատասխանատու նկատուիլ:
Ծնողները պատասխանատու կ’
կ’ըլլան ո´չ թէ երբ մկրտուած
մանուկը մեծնալէ ետք լքէ իր հաւատքը, այլ երբ չմկրտուած
մանուկը մեծնալէ ետք մերժէ ընդունիլ Քրիստոսի հաւատքը.
ինչո՞ւ համար. որովհետեւ եթէ ծնողները զայն մկրտած ըլլային
իր փոքր տարիքին եւ սնուցած ըլլային Քրիստոսի հաւատքով՝
շատ հաւանաբար չլքէր
չլքէր իր հաւատքը:
Ծնողներ եթէ իրենց պարտականութիւնը ընեն իրենց
զաւակներուն նկատմամբ, մկրտեն զանոնք անոնց փոքր
տարիքին եւ հոգ տանին անոնց հոգեւոր աճումին, զերծ կ’
կ’ըլլան
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ամէն տեսակ մեղադրանքէ: Իսկ եթէ ծնողներ սպասեն որ իրենց
զաւակները մեծնան եւ իրենք որոշեն եթէ երբեք կ’
կ’ուզեն
մկրտուիլ կամ ոչ, եթէ երբեք Քրիստոսի հետեւիլ կ’
կ’ուզեն կամ ոչ,
նման պարագայի, ծնողներ իրե´
իրե´նք կը դառնան պատասխանա
պատասխանանատու Աստուծոյ առջեւ,
առջեւ, եթէ իրենց զաւակները չորդեգրեն
չորդեգրեն
հաւատքի ճամբան:
Անոնք որոնք կ’
կ’ըսեն թէ պէտք չէ մկրտել մանուկը, որովորովհետեւ մեծնալէ ետք ան կրնայ լքել իր հաւատքը, հարց կու տամ
իրենց, թէ արդեօք չափահաս տարիքին մկրտուած անձը ինք եւս
իր մկրտութենէն ետք չի՞ կրնար ուրանալ իր հաւատքը:
11) Ոմանք կ’
կ’առարկեն թէ ազատութիւնը կամ ազատ կամկամքը Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ մըն է, ուստի
մանուկները
մանուկները իրենց կամքէն անկախ մկրտելը, անոնց ազատուազատութիւնը կաշկանդել չի՞ նշանակեր:
Երբ մանուկը իր փոքր տարիքին կը մկրտենք, անոր ազաազատութիւնը կաշկանդած չենք ըլլար, ընդհակառակը, պահպանած
կ’ըլլանք անոր ազատութիւնը, որովհետեւ զինք առաջնորդած
կ’ըլլանք իր Ազատարարին որ ըսաւ. «Եթէ Որդին ձեզ ազատէ,
այն ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլաք»
ըլլաք» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 8.36):
Եւ ի՞նչ է մկրտութիւնը եթէ ոչ առաջին հերթին ազատուազատութիւն Ադամական մեղքէն: Երբ մկրտութեամբ կ’
կ’ազատենք
մանուկը Ադամական մեղքէն՝ իր ազատութի՞ւնը կաշկանդած
կ’ըլլանք: Երբ մկրտութեամբ մանուկը
մանուկը Քրիստոսի մարմինին
անդամ կը դարձնենք՝ իր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կ’
կ’ըլլանք:
Երբ մկրտութեամբ մանուկը կը դառնայ Տաճար Սուրբ Հոգիին՝
իր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կ’
կ’ըլլանք: Երբ մկրտութեամբ
մանուկը կ’
կ’որդեգրուի մեր երկնաւոր Հօր կողմէ՝ իր ազատուազատութի՞ւնը կաշկանդած կ’ըլլանք:
Հարցին մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը: Ո՞վ է այն ծնողը որ
կը սպասէ որ իր զաւակը մեծնայ եւ ինք որոշէ թէ ո´
ո´ր դպրոցը
կ’ուզէ յաճախել: Երբ ծնողներ իրենց փոքրիկ զաւակը իրենց
ուզած դպրոցը կը ղրկեն՝ անոնց ազատութի՞ւնը կաշկանդած
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կ’ըլլան: Դպրոցին օրինակը պարզապէս
պարզապէս օրինակ մըն է: Կարելի
է բազմահարիւր օրինակներ տալ: Ծնողներ իրենք չէ՞ որ ամէն
ինչ կ’
կ’որոշեն իրենց զաւակներուն կեանքին մէջ: Երբ ծնողներ
կ’որոշեն իրենց զաւակներուն ընելիքն ու չընելիքը, ուտելիքն ու
խմելիքը, եւ այլ ամէն բան, արդեօ՞ք անոնց ազատութիւնը
կաշկանդած
կաշկանդած կ’
կ’ըլլան:
Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ իր ազատ կամքին ձգուած մանուկը
հետագային կրնայ տուն քանդել: Եթէ ծնողները յորդորներ ու
թելադրանքներ կ’
կ’ընեն անոր, կը սրբագրեն ու կ’
կ’ուղղեն զայն,
արդեօք անոր ազատութի՞ւնը կաշկանդած կ’
կ’ըլլան, թէ ճիշդ
հակառակը, անոր ազատութիւնը պահպանած
պահպանած կ’
կ’ըլլան:
12) Ոմանք հարց կու տան. «Աւելի լաւ չէ՞ որ մանուկները

չափահասութեան տարիքը հասնին եւ իրե´
իրե´նք որոշեն եթէ
երբեք կ’
կ’ուզեն մկրտուիլ կամ ոչ»:
ոչ»:

Հարցումով մը սկսիմ: Ո՞րն է չափահասութեան կամ
խելահասութեան տարիքը: Երեսո՞ւնը, ինչպէս յաճախ որոշ
հոսանքի եղբայրներ
եղբայրներ կ’
կ’ըսեն: Չի՞ պատահիր որ մէկը երեսուն
տարեկանէն առաջ չափահաս ըլլայ, օրինակ 15 կամ 20 կամ 25
տարեկանին: Եւ հակառակը, չի՞ պատահիր որ մէկը 40 կամ 50
կամ 60 տարեկան ըլլայ եւ տակաւին չափահաս չըլլայ:
Ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ եղող
ծնողներ, ամէն ինչ իրե´
իրե´նք է որ կ’
կ’որոշեն մանուկին կեանքին
մէջ, իսկ երբ խօսքը մկրտութեան մասին է, անմիջապէս կ’
կ’ըսեն.
«Թող մեծնայ եւ ի´
ի´նք որոշէ եթէ երբեք կ’
կ’ուզէ մկրտուիլ կամ ոչ»:
ոչ»:
Օրինակ, ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ
եղող ծնողներ, քրիստոնէական կրթութիւն կը փոխանցեն իրենց
իրենց
զաւակներուն: Ինչո՞ւ չեն սպասեր որ մանուկը մեծնայ եւ ի´
ի´նք
որոշէ եթէ երբեք կ’
կ’ուզէ քրիստոնեայ ըլլալ թէ ոչ:
Ինչո՞ւ համար մանկամկրտութեան հակառակ եղող
ծնողներ, իրենց զաւակներուն ձեռքէն բռնած զիրենք կը տանին
իրենց ուզած աղօթասրահը կամ հոգեւոր ժողովարանը: Ինչո՞ւ
Ինչո՞ւ
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չեն սպասեր որ մանուկը չափահաս դառնայ եւ ի´
ի´նք որոշէ եթէ
երբեք կ’
կ’ուզէ աղօթարան երթալ կամ ոչ:
Բոլոր այն ծնողները որոնք հակառակ են մանուկներու
մկրտութեան, իրենց զաւակները կը ղրկեն այնպիսի դպրոցներ
ուր լաւ Աստուածաշունչ կ'ուսուցանուի, եւ տուներու մէջ ալ,
անոնց փոքր տարիքէն սկսեալ Աստուածաշունչ կարդալ կը
սորվեցնեն, Սաղմոսներ գոց սորվիլ կը պատուիրեն: Ինչո՞ւ
այսպիսի ծնողներ չեն սպասեր որ իրենց զաւակները խելահաս
դառնան եւ իրե´
իրե´նք որոշեն եթէ երբեք կ’
կ’ուզեն Աստուածաշունչ
կարդալ կամ ոչ, Սաղմոս սորվիլ կամ ոչ:
Դարձեալ,
Դարձեալ, բոլոր այն ծնողները որոնք հակառակ են մամազաւակնե-նուկներու մկրտութեան, երբեք չեն քաշուիր իրենց զաւակնե
րուն աղօթել սորվեցնելու: Ինչո՞ւ նման ծնողներ չեն սպասեր որ
իրենց զաւակները խելահաս դառնան եւ իրե´
իրե´նք որոշեն եթէ
երբեք կ’
կ’ուզեն աղօթել կամ ոչ:
Մանուկներու մկրտութիւնը
մկրտութիւնը մերժողները չե՞ն կրթեր իրենց
զաւակները: Անշո´
Անշո´ւշտ: Ինչո՞ւ չեն սպասեր որ անոնք մեծնան եւ
իրե´
իրե´նք որոշեն եթէ երբեք կ’
կ’ուզեն կրթուիլ թէ ոչ, եւ իրե´
իրե´նք
որոշեն թէ ո´
ո´ր կրօնի ճամբուն մէջ կ’
կ’ուզեն կրթուիլ:
Ո՞վ է մանկամկրտութեան հակառակ եղող այն ծնողը, որ
կը սպասէ որ իր զաւակը չափահաս դառնայ եւ ինք որոշէ ինքն
իր ազգային պատկանելի
պատկանելիութիւնը: Ծնողը չէ՞ որ իր զաւակին
ազգային պատկանելի
պատկանելիութիւնը կ’
կ’որոշէ: Անշուշտ: Եւ ծնողը
պատկանե-պէտք չէ՞ ըլլայ իր զաւակին երկնային ու կրօնական պատկանե
լիութիւ
ութիւնը
թիւնը որոշողը: Հարկաւ: Իսկ անհատի մը երկնային ու
ու
կրօնական պատկանելի
պատկանելիութիւնը ե՞րբ է որ կը սկսի, խելահաս
դառնալէ՞ ետք, թէ՝ մանկութենէն:
մանկութենէն: Վստահաբար մանկութենէն:
Իսկ եթէ մանկութենէն
մանկութենէն է որ կը սկսի՝ ի՞նչպէս կրնայ սկսիլ եթէ ոչ
մկրտութեամբ:
մկրտութեամբ: Մկրտութեամբ չէ՞ որ մենք Աստուծոյ արքայուարքայութեան քաղաքացիները կ’
կ’ըլլանք (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 3.33.3-5):
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13) Քրիստոս պատուիրեց մկրտել Սուրբ Երրորդութեան
անունով (Մատթէոս 28.19). ինչո՞ւ համար առաքեալները միայն
Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը մկրտէին (Գործք 2.38, 8.16,
10.48), փոխանակ Երրորդութեան անունով մկրտելու:
Բոլոր ժողովուրդներն ալ կը հաւատային Աստուծոյ կամ
աստուծոյ մը, բայց բոլորը չէին լսած Քրիստոսի մասին, ահա թէ
ինչո´
ինչո´ւ առաքեալները առաջին հերթին Քրիստոսի անունով կը
մկրտէին, որովհետեւ իրենց նպատակը Քրիստոսի հաւատքը
տարածելն էր:
Երբ Փիլիպպոս Եթովպիացի Ներքինիին հարցուց իր հահաւատքի մասին՝ Ներքինին պատասխանեց ըսելով. «Կը հաւահաւատամ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է»
է» (Գործք
(Գործք 8.37):
Փիլիպպոս սարկաւագին հարցումը եւ Ներքինիին պատասխապատասխանը յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ առաքեալներուն ժամանակ
ընդունուած եւ ճանչցուած բանաձեւ մը կար զոր պէտք էր
դաւանուէր Քրիստոսի
Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկել ուզող անձերուն
Ատի-կողմէ: Ի՞նչ էր այդ հաւատքի բանաձեւը կամ դաւանանքը: Ատի
կա նոյնինքն Եթովպիացի Ներքինիին խոստովանած հաւատքն
էր. «Կը հաւատամ թէ Յիսուս Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է»:
է»:
Ամէն մարդ կը ճանչնար Աստուած, բայց ամէն մարդ չէր
ճանչնար Աստուծոյ Որդին. ճիշդ անոր համար ալ, առաքեալառաքեալները սկզբնական շրջանին իրենց նպատակը դարձուցին
Քրիստոսի անունը ճանչցնել ու տարածել, եւ այդ ընելու համար,
անոնք սկսան միայն Քրիստոսի անունով մկրտել:
Երբ առաջին դարը իր աւարտին կը հասնէր, արդէն
քրիստոնէութիւնը կամ գոնէ Քրիստոսի անունը տարածուած էր
ամբողջ Պաղեստինի մէջ, ինչպէս նաեւ Միջերկրականեան եւ
Եւրոպական որոշ երկիրներու մէջ, եւ ուստի, բնական էր որ
երկրորդ դարէն սկսեալ մկրտութիւնը սկսէր կատարուիլ Սուրբ
Երրորդութեան անունով:
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14) Մկրտութիւն մը որ միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի
անունով եղած է, Սուրբ Երրորդութեան անունով եղած կը
նկատուի՞, կամ վաւերական կը սեպուի՞:
Անշուշտ: Եթէ երբեք Քրիստոսի անունով կատարուած
մկրտութիւնը միայն Քրիստոսով սահմանափակուէր, այդ
պարագային Սուրբ Հոգին պէտք չէր իջնէր Քրիստոսի անունով
մկրտուածներուն
մկրտուածներուն վրայ: Բայց Գործ Առաքելոց գիրքին մէջ մենք
կը տեսնենք, որ ամէն անգամ երբ մկրտութիւն պիտի ըլլար
Քրիստոսի անունով, կա´
կա´մ մկրտութենէն անմիջապէս առաջ եւ
կա´
կա´մ մկրտութենէն անմիջապէս յետոյ, հաւատացեալները
Սուրբ Հոգին կը ստանային (Գործք 2.38, 8.148.14-17, 8.378.37-39, 10.44
10.44.4448): Մկրտութեան ընթացքին Սուրբ Հոգիին ներկայութիւնը
ինքնին ապացոյց մըն էր, որ Քրիստոսի անունով կատարուած
մկրտութիւնը` Սուրբ Երրորդութեան անունով կատարուած
մկրտութիւն մըն էր:
Մեկնիչներ «Յանուն Յիսուսի Քրիստոսի»
Քրիստոսի» խօսքը, կը նկանկատեն ո´
ո´չ թէ մկրտութեան բանաձեւը,
բանաձեւը, այլ պարզապէս եղանակ
մը՝ քրիստոնէական մկրտութիւնը զատորոշելու համար ՅովՅովհաննէսի մկրտութենէն:
Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերը կը վկայեն, որ Սուրբ
Երրորդութեան երեք անձերէն մէկուն անունով կատարուած
մկրտութիւնը՝ Երրորդութեան անունով կատարուած կը
համարուի:
Օրինակ,
Օրինակ, 44-րդ դարու հեղինակ՝ Սուրբ Ամբրոսիոս, իր
«Յաղագս Հոգւոյն Սրբոյ»
Սրբոյ» գործին մէջ՝ կ’
կ’ըսէ. «Երրորդութեան

անձերէն մէկուն անունով մատակարարուած մկրտութիւնը,
զօրութեամբ՝ յանուն Երրորդութեան մատակարարուած
մկրտութիւն է եւ միշտ վաւերական»:
վաւերական»:
Սուրբ Կիպրիանոս կը վկայէ որ «“Յանուն Յիսուսի
Քրիստոսի”
Քրիստոսի” բանաձեւը կը գործածուէր միայն հրեաներուն
համար, որովհետեւ անոնք կը հաւատային Հօր Աստուծոյ, եւ
ուստի, պէտք չկար “Յանուն Հօր”
Հօր” եւս մկրտել զանոնք»:
զանոնք»:
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Երկրորդ դարէն սկսեալ արդէն սովորական դարձած էր
Սուրբ Երրորդութեան անունով մկրտելը: 2-րդ դարու հեղինակ՝
Յուստինոս Վկայ իր «Ջատագովութիւն»
Ջատագովութիւն» գործին մէջ կ’
կ’ըսէ. «Այն
ատեն, բոլորին Հայրը եղող` Աստուծոյ, մեր Տիրոջ ու Փրկիչին`
Յիսուս Քրիստոսի, եւ Սուրբ Հոգիին անունով կը մկրտուին
բոլորը»:
բոլորը»:
15) Ի՞նչ է տարբերութիւնը Յովհաննէս Մկրտիչի եւ ՔրիսՔրիստոսի մկրտութիւններուն:
մկրտութիւններուն:
ա) Այս հարցումին պատասխանը ամենայն յստակութեամբ
Պօղոս առաքեալ ի´
ժողոի´նք կու տայ երբ կ’
կ’ըսէ. «Յովհաննէս ժողո-

վուրդը մկրտեց մկրտութեամբ մը՝ որ մարդիկը ապաշխարուապաշխարութեան կը հրաւիրէր, բայց կ’
կ’ըսէր որ հաւատան անոր՝ որ իրմէ
ետք պիտի գար, այսինքն՝ Յիսուս Քրիստոսին
Քրիստոսին»
րիստոսին» (Գործք
(Գործք 19.4,
տե´
տե´ս նաեւ` Գործք 13.24): Համաձայն առաքեալի այս հաստահաստատումին, Յովհաննէսի մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկրտումկրտութիւն էր, եւ հետեւաբար, այնպիսի մկրտութիւն մը՝ որ մարդիկը
Քրիստոսի պիտի բերէր: Այլ խօսքով, Յովհաննէս Մկրտիչի
մկրտութիւնը՝ մարդիկը ապաշխարութեան ճամբով Քրիստոսի
բերելն էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը` ո´
ո´չ միայն մարդիկը իր
(Քրիստոսի) անձին բերելն էր, այլեւ՝ զանոնք իր անձին
բնակարան դարձնելն էր:
բ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը մեղքերու "թողու"թողութեան" համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ մեղքերու
մեղքերու
"քաւութեան" համար: Ի՞նչ է տարբերութիւնը «թողութիւն»
թողութիւն» եւ
«քաւութիւն»
քաւութիւն» բառերուն: Քաւութիւնը մէ´
մէ´կ անգամ է որ տեղի
կ’ունենայ, եւ տեղի կ’
կ’ունենայ միայն ա´
ա´յն ատեն` երբ մարդը
ապաշխարութեամբ ամբողջովին կը յանձնուի Քրիստոսի. իսկ
թողութիւնը մնայուն կերպով տեղի կ’
կ’ունենայ. դարձի գալէ ետք
ալ մարդիկ կրնան մեղք գործել. դարձի եկած մարդիկ իրենց
գործած մեղքին համար քաւութիւն չէ որ կը ստանան, այլ՝
թողութիւն:
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Մարկոս Աւետարանիչ կը հաստատէ, թէ Յովհաննէս
Մկրտիչ «կը քարոզէր ապաշխարել եւ մկրտուիլ՝ որպէսզի
Աստուած մեղքերու թողութիւն
թողութիւն տայ»
տայ» (Մարկոս
(Մարկոս 1.4): Ղուկաս
նաեւ կը վկայէ, որ «Յովհաննէս Յորդանան գետին եզերքը

գտնուող բոլոր շրջանները երթալով՝ կը քարոզէր ապաշխարել
եւ մկրտուիլ, որպէսզի Աստուած մեղքերու թողութիւն տայ»
տայ»
(Ղուկաս 3.3): Մարկոս 1.41.4-ին եւ Ղուկաս 3.33.3-ին մէջ «թողութիւն»
թողութիւն»
բառին համար
համար գործածուած է Յունարէն՝ αφεσιν բառը:
Թողութիւն բառը տարբեր է քաւութիւն բառէն որուն Յունարէնն
է՝ ιλαστηριον: Յովհաննէս Մկրտիչ մարդիկը կը պատրաստէր
մեղքերու քաւութեան համար, իսկ այդ քաւութիւնը խաչով
միայն պիտի իրականանար:
Քիչ մը վերեւ ըսի, որ Յովհաննէս Մկրտիչի
Մկրտիչի մկրտութիւնը
մեղքերու "թողութեան" համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւ
մկրտութիւթիւնը՝ մեղքերու "քաւութեան" համար: Աւետարանիչներուն
գործածած "թողութիւն" բառը (Յունարէն՝ αφεσιν) մեղքերը սրբել
կամ ջնջել կամ քաւել չի նշանակեր: Մեղքերը միայն Քրիստոսի
զոհագործական մահուամբ
մահուամբ կը քաւուին (Ա.Յովհաննէս 2.2, 4.10):
Մէկը կրնայ մտածել, թէ՝ ի՞նչպէս կը պատահի որ Յովհաննէս
Մկրտիչի մկրտութեամբ մեղքերու թողութիւն կը տրուի առանց
քաւութեան: Պատասխանը շատ պարզ է: Աստուած միշտ կը
ներէ մարդոց մեղքերը եւ համբերութիւն կը ցուցաբերէ անոնց
հանդէպ,
հանդէպ, որպէսզի անոնք քաջալերուին Քրիստոսի գալու եւ
մեղքերու քաւութիւն ստանալու: Հետեւաբար, ներելը կամ
առաջնոր-թողութիւն տալը՝ քաւութիւն տալը չէ, այլ քաւութեան առաջնոր
մեղաւոր-դող ճամբայ մըն է: Աստուած ամէն օր չի՞ համբերեր մեղաւոր
ներուն, չի՞ ներեր անոնց, եւ ինչո՞ւ կը համբերէ ու կը ներէ. կը
համբերէ ու կը ներէ, որպէսզի դարձի գան եւ մեղքերու
քաւութեան արժանանան: Աստուծոյ ցուցաբերած համբերուհամբերութիւնը անզիղջ մարդոց հանդէպ՝ անոնց մեղքերուն թողութիւն
տալ է, բայց այդ մեղքերը չեն սրբուիր մինչեւ որ մարդ անհատը
անկեղծ ապաշխարութեամբ դարձի գայ Քրիստոսի եւ
քաւութիւն ստանայ իր մեղքերուն համար:
270

գ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը ապաշխարութեան
մկրտութիւն էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ նորոգութեան
մկրտութիւն, եւ այդ նորոգութիւնը կը սկսէր Սուրբ Հոգին
ստանալով (Տիտոս 3.5): Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութեամբ
մկրտութեամբ
Սուրբ Հոգին չէր շնորհուեր:
Շատեր կային այն ատեն որոնք Յովհաննէսի ապաշխարուապաշխարութեան մկրտութեամբ մկրտուած էին բայց Սուրբ Հոգին չէին
ստացած: Յիշենք որ Պօղոս առաքեալ Գաղատիայի եւ ՓռիւգիաՓռիւգիայի կողմերը շրջելէ ետք Եփեսոս իջաւ. հոն հանդիպեցաւ Տիրոջ
աշակերտած Եփեսացիներու
Եփեսացիներու եւ անոնց հարցուց.
- Սուրբ Հոգին առի՞ք՝ երբ հաւատացիք:
Անոնք պատասխանեցին.
- Նոյնիսկ չենք լսած թէ Սուրբ Հոգի մը կայ:
Պօղոս հարցուց.
- Հապա ինչո՞վ մկրտուեցաք:
Պատասխանեցին.
- Յովհաննէսի մկրտութեամբ:
Եւ Պօղոս ըսաւ.
Յովհաննէս ժողովուրդը մկրտեց մկրտութեամբ մը, որ
մարդիկը ապաշխարութեան կը հրաւիրէր, բայց կ’
կ’ըսէր որ
հաւատան անոր՝ որ իրմէ ետք պիտի գար, այսինքն՝ Յիսուս
Քրիստոսին:
Եփեսացիները ասիկա լսելով, Տէր Յիսուսի անունով
մկրտուեցան: Իսկ երբ Պօղոս ձեռքը դրաւ անոնց գլխուն, Սուրբ
Հոգին իջաւ անոնց վրայ եւ սկսան անծանօթ
անծանօթ լեզուներով խօսիլ
եւ մարգարէանալ (Գործք 19.119.1-6):
Հետաքրքրական է նկատի առնել, որ Պօղոս առաքեալ կը
զարմանայ երբ կը լսէ որ Եփեսացիներ մկրտուած բայց Սուրբ
հոգին չէին ստացած: Այս իրողութիւնը կը պարզէ, թէ առաքեալը
ամրօրէն համոզուած էր, թէ ան որ կը մկրտուէր`
մկրտուէր` պէտք էր
անպայման Սուրբ Հոգին ստանար: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ խիստ
կարեւոր է մկրտութիւնը, քանի անիկա Սուրբ Հոգին ստանալու
միջոց մըն է:
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դ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը` մարդիկը Աստուծոյ
բնակութեան համար պատրաստել էր, իսկ Քրիստոսի մկրտումկրտութիւնը՝ մարդիկը Աստուծոյ բնակարան
բնակարան դարձնել էր (Գղ
(Գղ 3.27):
ե) 22-րդ դարու հեղինակ՝ Տերտուղիանոս իր «Յաղագս
մկրտութեան»
մկրտութեան» գործին մէջ՝ կ’
կ’ըսէ. «Յովհաննէսի մկրտութիւնը
պատրաստութեան համար էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝
կատարելութեան համար: Յովհաննէսի մկրտութիւնը խորհը
խորհըրդանշական էր, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ խորհրդական»:
խորհրդական»:
զ) Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը մեզ կը պատրաստէ
նոր ծնունդի, իսկ Քրիստոսի մկրտութիւնը՝ այդ նոր ծնունդն
իսկ է (Տիտոս
(Տիտոս 3.5):
է) Մկրտութիւնը՝ Յիսուսի մահուան հաղորդակից դառնալ
է, այլ խօսքով՝ մեր մէջ հին մարդուն թաղուիլն է Քրիստոսի հետ
հետ
(Հռոմայեցիս 6.3): Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը սակայն
Յիսուսի մահուան հաղորդակից դառնալ չէ, որովհետեւ Յիսուս
տակաւին չէր մեռած:
16) Ոմանք չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք`
երկրորդ անգամ ըլլալով նորէն կը մկրտուին: Ճի՞շդ է կրկնակի
մկրտութիւնը:
Նախ ըսենք թէ որո՞նք են վերստին մկրտուողները.
երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուողները անոնք են` որոնք
չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք` կը ծանօթանան ու կը
միանան սխալ եւ անուղղափառ հոսանքներու, որոնք իրենց
կարգին կը համոզեն զիրենք թէ իրենց մանուկ տարիքին
ստացած մկրտութիւնը
մկրտութիւնը անվաւեր է, նախ, որովհետեւ իրենց
կամքէն անկախ եղած է, եւ երկրորդ, որովհետեւ իրենց
ստացածը ջուրի մկրտութիւնն էր պարզապէս, եւ ո´
ո´չ թէ Սուրբ
Հոգիին մկրտութիւնը: Տուեալ անձերը, համոզուելէ ետք իրենց
ըսուածին, դժբախտաբար կ’
կ’երթան եւ երկրորդ անգամ ըլլալով
կը մկրտուին,
մկրտուին, առանց երբեք ճիգ թափելու իրենց ըսուածը
քննելու Աստուածաշունչի լոյսին տակ:
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Կրկնակի մկրտութիւն ընդունելի չէ եւ ճիշդ չէ, որովհետեւ
հակառակ է Աստուածաշունչին, որ կը յայտարարէ թէ «մէկ է
մկրտութիւնը»
մկրտութիւնը» (Եփեսացիս
(Եփեսացիս 4.5): Թէ մանուկին ստացած մկրտումկրտութիւնը լոկ ջուրի
ջուրի մկրտութիւն է` այս մասին տարբերտարբեր-տարբեր
կերպերով եւ սակայն մանրամասնօրէն խօսեցանք: Գանք
ուղղակիօրէն հարցումին պատասխանին եւ կատարենք քանի
մը մատնանշումներ.մատնանշումներ.ա) Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք՝ որ Յիսուս

Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք՝ մկրտութեամբ անոր մահմահուան հաղորդակից դարձանք: Այսինքն, մկրտութեամբ անոր
հետ միասին թաղուեցանք եւ մահուան հաղորդ եղանք»
եղանք»

(Հռոմայեցիս 6.36.3-4: Կողոսացիս 2.12): Եթէ մկրտութիւնը ՔրիսՔրիստոսի հետ թաղուիլ է, մարդ քանի՞ անգամ կրնայ թաղուիլ
Քրիստոսի հետ: Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ «Քրիստոսի
Քրիստոսի հետ
թաղուիլ»:
թաղուիլ»: Քրիստոսի հետ թաղուիլը, ասկէ առաջ ըսի, կը
նշանակէ մարդուն մէջ՝ հին մարդուն թաղուիլը, մեռցուիլը:
Քանի՞ անգամ մարդուն մէջ հին մարդը կրնայ թաղուիլ:
հակասուրբ-Կրկնակի թաղումը հակասուրբգրային է, եւ ուստի՝ հակասուրբ
գրային է կրկնակի մկրտութիւնը:
բ) Պօղոս առաքեալ
առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Մեզի նոր ծնունդ տուաւ

մկրտութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ մեզ վերանորոգեց»
վերանորոգեց»

ծնունդ»ը եւ վերստին ծնունդը
(Տիտոս 3.5): Հոս յիշուած «նոր ծնունդ»
կամ վերածնունդը նոյն բաներն են, եւ ակնարկութիւն են
հոգեւոր վերածնունդի: Արդ, մարդ քանի՞ անգամ կրնայ ծնիլ
հոգեւորապէս:
հոգեւորապէս: Մէ´
Մէ´կ անգամ: Աստուածաշունչին մէջ չունինք
ոեւէ անձի օրինակ որ երկու անգամ ծնած ըլլայ հոգեւորապէս,
եւ ո´
ո´չ ալ ունինք համար մը, որ կրնայ ցոյց տալ, թէ մարդ կրնայ
երկու անգամ հոգեւոր ծնունդ ապրիլ:
գ) Յիսուս կը խօսի երկու տարբեր ծնունդներու մասին:
Մարմինէն
Մարմինէն ծնածներուն մասին եւ ջուրէն ու Հոգիէն ծնածներուն
մասին (Յովհաննէս 3.33.3-6): Այս իմաստով, մեր առաջին ծնունդը
տեղի կ’
կ’ունենայ երբ իբրեւ մարմին լոյս աշխարհ կու գանք, իսկ
մեր երկրորդ ծնունդը տեղի կ’
կ’ունենայ մկրտութեան պահուն,
երբ մանուկը եկեղեցւոյ արգանդէն կը ծնի
ծնի հոգեւորապէս:
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Ասո´
Ասո´նք են այն երկու ծնունդները որոնց մասին կը խօսի մեր
Փրկիչը: Երրորդ կամ տարբեր ծնունդի մը մասին բնա´
բնա´ւ չի
խօսիր: Հետեւաբար, երկրորդ անգամ մկրտուիլը հակառակ է
Տէր Յիսուսի խօսքին ու կամքին, որովհետեւ ատիկա պիտի
ըլլար երրորդ ծնունդ մը, բայց քանի
քանի երրորդ ծնունդ գոյութիւն
չունի, ուստի՝ երկրորդ անգամ մկրտութիւնը վաւերական ու
ընդունելի չի նկատուիր ո´
ո´չ Աստուածաշունչին հայեացքով, ո´
ո ´չ
սուրբ հայրերուն հայեացքով, եւ ո´
ո´չ ալ Հայ Եկեղեցւոյ
հայեացքով:
դ) Պետրոս առաքեալ կը վկայէ որ մկրտութիւնը մեզ «կը

փրկէ՝ ո´
ո´չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր
խղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելով»
ընծայելով» (Ա.Պետրոս
(Ա.Պետրոս 3.21): Արդ,

մարդ քանի՞ անգամ կրնայ մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ
ընծայուիլ: Աստուծոյ ընծայումը կամ ինքնընծայումը մէ´
մէ´կ
անգամ է որ տեղի կ’
կ’ունենայ. եթէ ինքզինք Աստուծոյ ընծայած
ընծայած
ոեւէ անձ՝ հեռանայ Աստուծմէ ու լքէ զինք՝ ալ չի կրնար դառնալ
Աստուծոյ (Եբրայեցիս 6.46.4-6, 10.26: Բ.Պետրոս 2.202.20-22):
Վերջապէս ըսենք, թէ երբ անձ մը երկրորդ անգամ ըլլալով
կը մկրտուի` ո´
ո´չ թէ Սուրբ Հոգին կը ստանայ, ընդհակառակը,
իր մէջ գտնուող Սուրբ Հոգիին օծութիւնը
օծութիւնը զորս ստացած էր
մանուկ տարիքին իր մկրտութեան ժամանակ` ա´
ա´տ ալ իրմէ կը
հեռանայ:
17) Ոմանք կ’առարկեն թէ մարդը երբ իր մանուկ տարիքին
կը մկրտուի`
մկրտուի` Սուրբ Հոգին չ’ըստանար,
ըստանար, ուստի երբ չափահաս
դառնայ`
դառնայ` պէտք է վերստին մկրտուի,
մկրտուի, որպէսզի Սուրբ Հոգին
ստանայ:
ստանայ:
Եկեղեցւոյ
Եկեղեցւոյ հայրեր կ'ուսուցանեն թէ մկրտեալ մանուկը ոչ
միայն կը ստանայ Սուրբ Հոգին, այլեւ` կը դառնայ տաճա´
տաճա´ր
Սուրբ Հոգիին, ժառանգակի´
ժառանգակի´ց Քրիստոսի, զաւա´
զաւա´կ Աստուծոյ,
անդա´
անդա´մ Քրիստոսի Եկեղեցիին, եւ բնակարա´
բնակարա´ն ամենասուրբ
Երրորդութեան:
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Եթէ ոմանք կ'առարկեն թէ մանուկը չափահաս դառնալէ
դառնալէ
ետք պէտք է վերստին մկրտուի որպէսզի Սուրբ Հոգին ստանայ,
ստանայ,
արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ եթէ մէկը չափահաս տարիքին
մկրտուեցաւ ու Սուրբ Հոգին չստացաւ`
չստացաւ` պէտք է դարձեալ
մկրտուի,
մկրտուի, որ պիտի ըլլայ իր երրորդ մկրտութիւնը:
մկրտութիւնը:
Աստուածաշունչը կը խօսի իրենց չափահաս տարիքին
մկրտուող եւ Սուրբ Հոգին չստացող մարդոց մասին,
մասին, բայց չի
հաստատեր թէ անոնք երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուեցան:
մկրտուեցան:
Այսպէս,
Այսպէս, օրինակ.
օրինակ.ա) Շատ մը Սամարացիներ իրենց չափահաս տարիքին հահաւատացին Քրիստոսի եւ մկրտուեցան, եւ սակայն Սուրբ Հոգին
չստացան: Անոնց վերաբերեալ կը կարդանք.
կարդանք. «Երբ հաւատացին

Փիլիպպոսի, որ Աստուծոյ արքայութեան եւ Յիսուս Քրիստոսի
մասին կը քարոզէր, այր թէ կին բոլորն ալ մկրտուեցան»
մկրտուեցան» (Գործք
(Գործք
8.12): Քիչ մը անդին կը կարդանք. «Սուրբ Հոգին անոնցմէ ոեւէ
մէկուն վրայ չէր իջած, այլ միայն Տէր Յիսուսի անունով
մկրտուած էին»
էին» (Գործք 8.16): Ահաւասիկ մարդիկ, որոնք իրենց
չափահաս տարիքին մկրտուեցան, որոնք սակայն Սուրբ Հոգին
չստա-չստացան: Ղուկաս չ'ըսեր մեզի, թէ անոնք Սուրբ Հոգին չստա
ցած ըլլալնուն համար` վերստին չմկրտուեցան:
չմկրտուեցան:
Յիշեալ մկրտուող Սամարացիները ե՞րբ ստացան Սուրբ
Հոգին: Ղուկաս կը
կը վկայէ, թէ «առաքեալները, որոնք Երուսաղէմ

կը մնային, երբ լսեցին թէ Սամարացիները Աստուծոյ խօսքը
ընդունեցին, անոնց քով ղրկեցին Պետրոսն ու Յովհաննէսը,
որոնք երբ հասան՝ աղօթեցին անոնց վրայ, որպէսզի Սուրբ
Հոգին ստանան եւ անոնք Սուրբ Հոգին ստացան»
ստացան» (Գործք
(Գործք 8.148.14-15

եւ 17): Շատ կարեւոր է նկատի առնել, որ Պետրոս ու Յովհաննէս
առաքեալները չղրկուեցան որպէսզի մկրտուած բայց Սուրբ
Հոգին չստացած մարդիկը վերստին մկրտեն, այլ ղրկուեցան՝
որպէսզի աղօթեն անոնց վրայ «որպէսզի Սուրբ Հոգին ստանան

եւ անոնք Սուրբ Հոգին ստացան»:
ստացան»:
բ) Ղուկաս կ’ըսէ. «Ոմանք Պետրոսի ըսածներուն համոզուեհամոզուեցան եւ մկրտուեցան: Այդ օրը հաւատացեալներուն թիւը շուրջ
երեք հազար հոգիով աւելցաւ»
աւելցաւ» (Գործք 2.41): Նախ նկատի պէտք
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է առնել որ այստեղ մկրտուողները հաւատացեալներ էին,
երկրորդ, պէտք է նկատի առնել որ մեզի չ’
չ’ըսուիր եթէ երբեք
երբեք
անոնք մկրտութեան պահուն Սուրբ Հոգին ստացա՞ն թէ ոչ: Արդ,
քանի այդպիսի բան չ’
չ’ըսուիր, պէ՞տք էր անոնք վերստին
մկրտուէին: Աստուածաշունչը մեզի չ’
չ’ըսեր որ անոնք երկրորդ
անգամ ըլլալով մկրտուեցան: Աստուածաշունչը երբեմն կը յիշէ
պարագաներ որոնք մկրտուեցան եւ Սուրբ Հոգին առին (Գործք
8.39), եւ երբեմն ալ կը յիշէ պարագաներ որոնք մկրտուեցան
բայց Սուրբ Հոգին չառին, բայց այս «պարագաները»
պարագաները» որոնց
վերաբերեալ մեզի չ’
չ’ըսուիր որ Սուրբ Հոգին առին, նաեւ չ’
չ’ըսուիր
որ գացին եւ վերստին մկրտուեցան, ուստի, կրկնակի մկրտումկրտութիւնը հակասուրբգրային
հակասուրբգրային է:
գ) Լիդիայի համար կ’
կ’ըսուի, որ «Տէրը ինք բացաւ անոր
միտքը, որ Պօղոսի խօսքերուն մտիկ ընէ».
ընէ». նաեւ կ’
կ’ըսուի, որ «ինք
եւ իր ընտանիքը մկրտուեցան»
մկրտուեցան» (Գործք
(Գործք 16.15): Դարձեալ, այսայստեղ մեզի չ’
չ’ըսուիր որ Լիդիա մկրտուելէ ետք ստացաւ Սուրբ
Հոգին, եւ ո´
ո´չ ալ կ’
կ’ըսուի որ գնաց
գնաց եւ երկրորդ անգամ ըլլալով
մկրտուեցաւ:
դ) Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ինք մկրտեց «ՍտեՍտեֆանասի ընտանիքը»
ընտանիքը» (Ա.Կորնթացիս
(Ա.Կորնթացիս 1.16), առանց յիշելու որ
անոնք Սուրբ Հոգին ստացա՞ն մկրտութեան պահուն թէ ոչ.
հակառակ ասոր, առաքեալը չի յիշեր որ Ստեֆանասի ընտաընտանիքը վերստին մկրտուեցաւ:
ե) Փիլիպպէի բանտապետին համար կ’
կ’ըսուի, թէ «ինք եւ
բոլոր իրենները մկրտուեցան»
չ’ըսուիր եթէ
մկրտուեցան» (Գործք
(Գործք 16.33), բայց չ’
երբեք մկրտութենէն ետք Սուրբ Հոգին առին կամ ոչ, բայց նաեւ
չ’ըսուիր որ երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուեցան:
զ) Երբ Պօղոս առաքեալ կը քարոզէր Կորնթոսի մէջ,

«ժողովրդապետը՝ Կրիսպոս, իր ամբողջ ընտանիքով հաւատաց
Տիրոջ: Շատ մը Կորնթացիներ լսելով Պօղոսը, հաւատացին եւ
չ’ըսուիր որ ասոնք մկրտումկրտումկրտուեցան»
մկրտուեցան» (Գործք
(Գործք 18.8): Մեզի չ’

թենէ ետք ստացան Սուրբ Հոգին, միաժամանակ չ’
չ’ըսուիր որ
երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուեցան:
մկրտուեցան:
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է) Նոյնքան հետաքրքրական է Կոռնելիոս հարիւրապետին
եւ իր տունը հաւաքուած հեթանոսներուն մկրտութեան դրուադրուագը: Անոնք Սուրբ Հոգին ստանալէ եւ անծանօթ լեզուներով
խօսելէ ե´
ե´տք է որ մկրտուեցան (Գործք 10.4410.44-48): Ի՞նչ ցոյց կու
տայ այս իրողութիւնը: Ցոյց կու տայ, որ կարելի է Սուրբ Հոգին
ստանալ մկրտութենէ առաջ. իսկ եթէ կարելի է Սուրբ Հոգին
ստանալ մկրտութենէ առաջ, հապա ինչո՞ւ երկրորդ անգամ
ըլլալով մկրտուիլ Սուրբ Հոգին ստանալու համար: Կոչ կ’
կ’ուղղեմ
երկրորդ անգամ ըլլալով մկրտուիլ ուզողներուն, որ ճշմարիտ եւ
ուղղափառ հաւատքին
հաւատքին դառնան եւ արդէն կը ստանան Սուրբ
Հոգին, եւ կարիքը չեն ունենար երկրորդ անգամ մկրտուելու:
Սուրբ Հոգին ստանալը կապ չունի երկրորդ անգամ
մկրտուելու հետ, այլ` մեր հաւատքին հետ: Սուրբ Հոգին մեքեմեքենականօրէն չի տրուիր ոեւէ մէկուն որ կը մկրտուի մէկ անգամ,
երկու անգամ
անգամ թէ տասը անգամ: Սուրբ Հոգիին ստացումը՝
հաւատքի մը արդիւնքն է: Ճշմարիտ հաւատք ունեցող մարդը
արդէն երկրորդ անգամ մկրտուելու կարիքը բնաւ չ’
չ’ըզգար, այլ
իր հաւատքի միջոցաւ կրնայ Սուրբ Հոգին ստանալ:
18) Ի՞նչ է մկրտութիւնը:
1) Մկրտութեամբ կը միանանք Քրիստոսի.
Քրիստոսի. «Չէ՞ք գիտեր, թէ

մենք՝ որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք...»
մկրտուեցանք...»
(Հռոմայեցիս 6.3):
2) Մկրտութեամբ հաղորդակից կը դառնանք Քրիստոսի
մահուան, այլ խօսքով` մեր մէջ մեղքի մարդն է որ կը մեռնի.

«Մկրտութեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք:
Այսինքն, մկրտութեամբ անոր
անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ
մահուան հաղորդ եղանք»
եղանք» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 6.36.3-4):

3) Մկրտութեամբ ո´
ո´չ միայն Քրիստոսի հետ կը թաղուինք,
այլեւ` Քրիստոսի հետ յարութիւն կ'առնենք. «Մկրտուելով`

անոր հետ միասին թաղուեցաք, եւ անոր հետ ալ յարութիւն
առիք»
առիք» (Կողոսացիս
(Կողոսացիս 2.12):
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4) Մկրտութեամբ
Մկրտութեամբ նոր ծնունդ մը կ'ունենանք եւ կը վալելենք
Սուրբ Հոգիին վերանորոգութիւնը. «Մեզի նոր ծնունդ տուաւ

մկրտութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ մեզ վերանորոգեց»
վերանորոգեց»

(Տիտոս 3.5):
5) Մկրտութիւնը մեզ կը փրկէ, մեր խղճմտանքը կը մաքրէ,
եւ մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ կ'ընծայէ.
կ'ընծայէ. «Ատոր ճշմարիտ

պատկերն է այժմ մկրտութիւնը, որ ձեզ կը փրկէ՝ ո´
ո´չ թէ
մարմնական աղտը սրբելով, այլ՝ մարդս մաքուր խղճմտանքով
Աստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի յարութեամբը»
յարութեամբը»
(Ա.Պետրոս 3.21):
6) Մկրտութեամբ կը լուսաւորուինք. «Անոնք` որ անգամ մը

լուսաւորուելով
լուսաւորուելով մկրտուելէ...ետք` իրենց հաւատքը կը լքեն...»
լքեն...»

(Եբրայեցիս 6.46.4-6):
7) Մկրտութեամբ կը դառնանք այն բնակարանը, որուն մէջ
կ'ապրի Քրիստոս: «Անգամ մը որ Քրիստոսի միանալով
մկրտուեցաք` այլեւս Քրիստոս է որ կ'ապրի ձեր մէջ»
մէջ» (Գաղա
(ԳաղաԳաղատացիս 3.27):
8) Մկրտութեամբ Սուրբ Հոգին կը ստանանք. «Երբ

մկրտուիք, խոստացուած պարգեւը՝
ընդունիք»
ընդունիք» (Գործք
(Գործք 2.38):

Սուրբ Հոգին պիտի

9) Մկրտութեամբ մեղքերու թողութիւն ձեռք կը ձգենք.

«...Մկրտուեցէք
«...Մկրտուեցէք Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որպէսզի ձեր
մեղքերը ներուին»
ներուին» (Գործք
(Գործք 2.38):

10) Մկրտութիւնը փրկարար դեր կ'ունենայ
կ'ունենայ եթէ անոր
ընկերանայ հաւատքը. «Ով որ հաւատայ եւ մկրտուի՝ պիտի
փրկուի»
փրկուի» (Մարկոս
(Մարկոս 16.16):
11) Մկրտութեամբ ջուրէն եւ Հոգիէն կը ծնինք եւ Աստուծոյ
արքայութեան ժառանգորդ կը դառնանք. «Եթէ մէկը ջուրէն եւ

Հոգիէն չծնի` չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել»
մտնել»

(Յովհաննէս
Յովհաննէս 3.5):
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Ընդհանուր հարցումներ
1) «Նոյ իր դարուն մարդոցը մէջ արդար ու կատարեալ
կատարեալ
մարդ մըն էր. Նոյ Աստուծոյ հետ քալեց»
քալեց» (Ծննդոց
(Ծննդոց 6.9): Ի՞նչպէս
պէտք է հասկնալ Նոյին համար գործածուած «արդար»,
արդար», «կա
«կակատարեալ»,
տարեալ», եւ «Աստուծոյ հետ քալեց»
քալեց» բացատրութիւնները:
1) Նոյին համար
համար գործածուած «արդար»
արդար» եւ «կատարեալ»
կատարեալ»
բնորոշումները
բնորոշումները պէտք չէ հասկնալ իրենց բացարձակ իմաստով.
զանոնք պէտք է հասկնալ յարաբերաբար Նոյի ժամանակակից
մարդոց, այլ խօսքով, ըսել ուզուածը այն է, որ Նոյ իրեն
ժամանակակից մարդոց մէջ ամենէն «արդար»
արդար»ն ու ամենէն
«կատարեալ»
կատարեալ»ն էր: Մենք որքանո՞վ «արդար»
արդար» ու «կատարեալ
կատարեալ»
եալ»
ենք համեմատաբար մեր ժամանակակիցներուն:
ժամանակակիցներուն: Մարդիկ մեր
հաւատքի կեանքը դիտելով, կրնա՞ն մեզի համար ըսել. «Այսինչ

անձը իր թաղին ամենէն արդար անձն է, իր շրջապատին
շրջապատին
ամենէն արդար եւ ամենէն կատարեալ անձն է»:
է»:

2) Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Նոյին համար գործածուած
«արդար»
արդար» բացատրութիւնը: Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանար անոր
արդարութիւնը: Աստուածաշունչին մէջ «արդար»
արդար» կը բնորոշբնորոշուին.ուին.ա) Անոնք՝ որոնք Աստուծոյ աչքին շնորհք կը գտնեն, եւ Նոյ
գտած էր (Ծննդոց 6.8): Թէ ինչո՞ւ Նոյ արդար նկատուեցաւ եւ
շնորհք
շնորհք գտաւ Աստուծոյ աչքին, պատճառը այն էր՝ որ Նոյ
կատարեալ սէր եւ հնազանդութիւն կը ցուցաբերէր Աստուծոյ
հանդէպ: Սէրը առանց հնազանդութեան մեռած է: Նոյ իր սէրը
Աստուծոյ հանդէպ փաստեց իր հնազանդութեամբը անոր
կամքին: Այսօր մարդիկ կը յայտարարեն թէ կը սիրեն
զԱստուած,
զԱստուած, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին, չենք տեսներ
որ անոնք կը հնազանդին Աստուծոյ:
բ) Արդար կը բնորոշուին անոնք՝ որոնք Աստուծոյ կամքը՝
Աստուծոյ կամքին համաձայն կը կատարեն: Շատեր որոնք կը
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փորձեն Աստուծոյ կամքը կատարել, զայն կը կատարեն իրե´
իրե´նց
կամեցածին պէս եւ ոչ թէ Աստուծո´
Աստուծո´յ կամեցածին պէս: Բայց Նոյ
ո´չ միայն Աստուծոյ պատուիրածը ըրաւ, այլեւ՝ անոր պատուիպատուիրածի´
պատուիրածի´ն պէս ըրաւ. «Նոյ ըրաւ Աստուծոյ իրեն բոլոր պատուիրածին ՊԷՍ»
ՊԷՍ» (Ծննդոց
(Ծննդոց 6.22): Յիշեցէք որ Նոյ միայն տապանը
կերպին
պին
շինելու պատուէր չստացաւ, այլ նաեւ տապանը շինելու կեր
6.14-վերաբերեալ մանրամասնութիւններ ալ ստացաւ (Ծննդոց 6.14
16): Այստեղէն կը սորվինք, թէ՝ չի բաւեր Աստուծոյ կամքը ընել,
այլ պէտք է նայիլ թէ ի´
ի´նչ ձեւերով եւ ի´
ի´նչ կերպեր որդեգրելով
Աստուած կ’
կ’ուզէ որ իր կամքը ընենք: Օրինակ, ենթադրենք պահ
մը որ Աստուած մէկու մը ըսաւ.
ըսաւ. «Աւանակի վրայ նստէ եւ
Թրիփոլի գնա»:
գնա»: Այն անձը պէտք չէ ինքնիրեն ըսէ. «Կարեւորը
Աստուծոյ ուզած տեղը երթալն է. կարեւոր չէ ի´
ի´նչ ձեւով կամ
ի´նչ միջոցով հոն կ’
կ’երթամ»:
երթամ»: Եւ սակայն, քանի Աստուած ճշդեց
թէ ո´
ո´ւր պիտի երթանք, եւ ճշդեց թէ ի´
ի´նչպէս պիտի երթանք՝
պէտք է Աստուծոյ երկու ըսածներուն ալ հնազանդինք: Եթէ
երթանք իր ուզած տեղը բայց չերթանք այն միջոցով որ
Աստուած ճշդեց՝ Աստուած կը մերժէ մեզ, եւ մենք անհնազանդ
կը կոչուինք: Կիսկատար հնազանդութիւնը անընդունելի է
Աստուծոյ մօտ:
գ) Արդար կը բնորոշուին անոնք՝ որոնք կը հաւատան
հաւատան
Աստուծոյ խօսքին եւ կատարած խոստումներուն: Արդար
մարդը՝ հաւատքի մարդն է: Ով որ հաւատք ունի՝ կ’
կ’արդարանայ
Աստուծոյ առջեւ: Այստեղ
Այստեղ խօսքը պատահական հաւատքի
մասին չէ, այլ անտեսանելիին հանդէպ ցուցաբերուած հաւատհաւատքին մասին: Նոյ հաւատաց իր չտեսած բանին: Ջրհեղեղի
Ջրհեղեղի չէր
հանդիպած, բայց երբ Աստուած խօսեցաւ իրեն ջրհեղեղի
մասին՝ իսկոյն հաւատաց եւ իրեն թելադրուածը ըրաւ: ԸնդհանԸնդհանրապէս մարդիկ չեն հաւատար իրենց ըսուած բանի մը, եթէ
նախապէս անոր փորձառութիւնը չեն ունեցած. բայց ահա Նոյը՝
հաւատքի մարդը, հաւատաց բանի մը որուն փորձառութիւնը
փորձառութիւնը
չէր ունեցած եւ շինեց տապան մը որ նախապէս չէր շինած:
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, Նոյի նման դուն եւս կը հաւատա՞ս քու
չտեսած եւ սակայն Աստուծոյ կողմէ յայտարարուած ու հասհաս280

տատուած ճշմարտութիւններուն: Օրինակ, կը հաւատա՞ս
գերեզմանէն անդին գտնուող դժոխքի ու դրախտի
դրախտի գոյութեան.
կը հաւատա՞ս որ Տէրը դարձեալ պիտի գայ. կը հաւատա՞ս որ
տիեզերական դատաստան պիտի ըլլայ. կը հաւատա՞ս որ
իւրաքանչիւրը իր գործերուն համաձայն պիտի վարձատրուի.
կը հաւատա՞ս որ արդար մարդը Աստուծոյ արքայութիւնը
պիտի ժառանգէ, իսկ չար մարդը` գեհենի կրակին մէջ պիտի
կ'արտա-նետուի: Եւ եթէ այս բոլորին կը հաւատաս, ի՞նչպէս կ'արտա
յայտես հաւատքդ: Նոյի նման կը հնազանդի՞ս Աստուծոյ
խօսքին: Ինչպէս Նոյ ինքզինք եւ իր ընտանիքը փրկելու համար
ջրհեղեղի ջուրերէն, տապանը շինեց, դուն եւս, դուն քեզ եւ քու
պարագաներդ փրկելու համար աշխարհի
աշխարհի վրայ գալիք դատադատապարտութենէն,
պարտութենէն, շինա՞ծ ես կամ կը շինե՞ս փրկութեան տապանը,
այլ խօսքով կառչա՞ծ ես կամ կը կառչի՞ս փրկութեան տապատապանին՝ Քրիստոսի խաչին:
3) «Նոյ կատարեալ մարդ մըն էր»:
էր»: Այստեղ «կատարեալ»
կատարեալ» չի
նշանակեր առանց մեղքի կեանք մը: Միայն Աստուած ինք մեղք
չունի: Ո´
Ո´չ թէ Նոյը ինք կատարեալ էր, այլ՝ Նոյին հաւատքը,
սէրը, անկեղծութիւնը,
անկեղծութիւնը, հնազանդութիւնը: Հետեւաբար, երբ
Աստուածաշունչը կը հաստատէ թէ «Նոյ կատարեալ մարդ մըն
էր»,
էր», ըսել կ’
կ’ուզէ թէ Նոյ Աստուծոյ հանդէպ իր հաւատքի´
հաւատքի´ն մէջ
կատարեալ էր, Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպ իր սիրո´
սիրո´յն մէջ
կատարեալ էր, իր գործերը անկեղծօրէն կատարելո´
կատարելո´ւն մէջ
կատարեալ էր, Աստուծոյ խօսքին ու հրահանգին իր հնազանհնազանդութեա´
դութեա´ն մէջ կատարեալ էր:
Հետեւաբար, Նոյին համար գործածուած «կատարեալ»
կատարեալ»
բնորոշումը,
բնորոշումը, պէտք է հասկնալ իր ունեցած առաքինութիւնառաքինութիւններուն համար եւ
եւ ո´
ո´չ թէ իր էութեան համար: Նոյ կատարեալ
չէր իր էութեանը մէջ: Մարդ արարածը չի կրնար իր էութեանը
կամ բնութեանը
բնութեանը մէջ կատարեալ ըլլալ, բայց կրնայ իր ունեցած
առաքինութիւններուն մէջ կատարեալ ըլլալ, եւ Նոյ այդպիսին
էր: Օրինակ, մէկը կրնայ իր աստուածսիրութեան
աստուածսիրութեան ու
մարդասիրութեան
մարդասիրութեան մէջ կատարեալ ըլլալ, բայց այս չի նշանակեր
նշանակեր
որ ինք իբրեւ անձ կատարեալ է:
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Յիշենք որ մեր Տէրը նոյն բանը մեզմէ պահանջեց.

«Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ
է» (Մատթէոս
(Մատթէոս 5.48): Ի՞նչ է որ Յիսուս մեզմէ կը պահանջէ:
Աստուածանա՞լ, Աստուծոյ
Աստուծոյ կատարելութեան պէս կատարելուկատարելութի՞ւն ձեռք ձգել: Ո´
Ո´չ: Եթէ իր պահանջը մեզմէ աստուածանալ
ըլլար, պիտի ըսէր՝ «Կատարեալ եղէք ձեր երկնաւոր Հօր նման»,
նման»,
եւ ո´
ո´չ թէ` «Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը
կատարեալ է»:
է»: Երկնաւոր Հօր նման կատարեալ ըլլալը ուրիշ
բան է, կատարեալ ըլլալ որովհետեւ երկնաւոր Հայրը ինք
կատարեալ է՝ ուրիշ բան: Խորքին մէջ, այն բացատրութիւնը որ
տուինք Նոյին համար գործածուած «կատարեալ»
կատարեալ» բառին հահամար, նոյն բացատրութիւնը հոս եւս պէտք է նկատի առնուի:
Յիսուսի պահանջածը
պահանջածը մեզմէ` մեր երկնաւոր Հօր նման կատար
կատարատարեալ մարդասէր ըլլալն է: Մեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ է իր
մարդասիրութեան մէջ, իր գթութեան մէջ, իր հոգածութեան մէջ,
իր կարեկցութեան մէջ, իր քաղցրութեան մէջ: Անոնք որոնք
կ’ուզեն երկնաւոր Հօր զաւակները ըլլալ՝ իրե´
իրե´նք եւս պէտք է
կատարեալ ըլլան իրենց մարդասիրութեան
մարդասիրութեան մէջ, իրենց
գթութեան ու կարեկցութեան մէջ: Այլ բացատրութեամբ մը,
Յիսուս «կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը
կատարեալ է»
է» իր խօսքով, ըսել ուզեց` «կատարեալ սէր ունեցէք

իրարու հանդէպ, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը ինք կատարկատարեալ սէր ունի ձեր հանդէպ:
հանդէպ: Կատարեալ գթութիւն ցուցաբերեցէք
մարդոց հանդէպ, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը ինք կատարկատարկատարելա-եալ գթութիւն կը ցուցաբերէ ձեզի հանդէպ: Եղէք կատարելա
պէս անկեղծ, ինչպէս ձեր երկնաւոր Հայրը կատարելապէս
անկեղծ է»:
է»:
4) «Նոյ Աստուծոյ հետ քալեց»
քալեց»: Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ

այս բացատրութիւնը.
ա) Աստուծոյ հետ քալել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ
ապրիլ: Նոյ մնայուն կերպով Աստուծոյ հետ ապրեցաւ, այլ
խօսքով՝ մնայուն կերպով եղաւ Աստուծոյ ներկայութեան մէջ,
Աստուծոյ շուքին ու շունչին ներքեւ: Ան բնա´
բնա´ւ չբաժնուեցաւ
Աստուծմէ: Չապրեցաւ առանձնացած կամ առանձին: Եղաւ
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մնայուն ընկերը Աստուծոյ: Եղաւ մտերիմ Աստուծոյ: Վայելեց
յարատեւ ընկերակցութիւնը Աստուծոյ: Ո՞ւր են անոնք որոնք
Նոյի նման կ’
կ’ապրին Աստուծոյ հետ, որոնք որոնիչներն են
ընկե-Աստուծոյ ներկայութեան, որոնք կը վայելեն Աստուծոյ ընկե
րակցութիւնը իրենց առօրեայ
առօրեայ կեանքի ընթացքին: Այսօր
պարգեւնե-մարդիկ Աստուծոյ ներկայութենէն աւելի՝ Աստուծոյ պարգեւնե
րը կը փնտռեն, եւ ասիկա կը խրտչեցնէ զԱստուած: Կան
մարդիկ որոնք կը սիրեն զԱստուած՝ այնքան ատեն որ
Աստուած կու տայ իրենց, բայց երբ դադրի տալէ՝ անոնք կը
դադրին զինք սիրելէ: Սա ցոյց
ցոյց կու տայ թէ այդպիսի մարդոց
սէրը Աստուծոյ հանդէպ պայմանաւորուած է Աստուծոյ տուած
պարգեւներով: Այսպիսի հոգեւորներ՝ վաճառական հոգեւորներ
են եւ տեղ չունին Աստուծոյ արքայութեան մէջ:
բ) Աստուծոյ հետ քալել, ո´
ո´չ միայն Աստուծոյ հետ ապրիլ կը
նշանակէ, այլեւ՝ Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքին համաձայն ապրիլ կը նշանշանակէ, անոր սուրբ կամքին հետապնդիչն ու կատարողը ըլլալ կը
նշանակէ: Եւ ասիկա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այսօր շատ
հաւատացեալներ կան, որոնք կը յայտարարեն թէ կ’
կ’ապրին
Աստուծոյ կամքին համաձայն, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանկեանքին, հոն չենք գտներ աստուածային կամքին հետապնդումն ու
կատարումը: Աստուծոյ անունով իրենց սեփական կամքն է որ
կը կատարեն եւ կը կարծեն որ Աստուծոյ կամքն է որ կը
կատարեն: Եթէ այսպիսիներ տակաւին չեն սորված զանազանել
իրենց կամքը Աստուծոյ կամքէն, հապա որքա՜ն ժամանակ կը
պահանջէ
պահանջէ մինչեւ որ անոնք սորվին իրենց կամքը նոյնացնել
Աստուծոյ կամքին հետ, ա´
ա´յնքան նոյնացնեն՝ որ հոն մնայ միայն
մէ´
մէ´կ կամք` Աստուծո´
Աստուծո´յ կամքը, եւ սկսին կամենալ միայն այն՝
ինչ որ Աստուած ի´
ի´նք կը կամենայ:
գ) Աստուծոյ հետ քալել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ
գործել: Աստուծոյ
Աստուծոյ հետ գործելը ուրիշ բան է, Աստուծոյ գործը
գործելը՝ ուրիշ բան: Մարդ չի կրնար ըսել թէ ինք Աստուծոյ
գործը կը գործէ: Օրինակ, մեզ փրկելը` Աստուծոյ գործն է:
Աստուծոյ գործը միայն Աստուած ի´
ի´նք կը գործէ: Աստուծոյ հետ
գործել, կը նշանակէ՝ Աստուծոյ հետ միասնաբար ու միատեղ
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գործել: Աստուծոյ մարդը՝ Աստուծմէ անկախաբար չի գործեր:
Ան գործակից է Աստուծոյ (Ա.Կորնթացիս 3.9): Իսկ Աստուծոյ
գործակիցը՝ իր ձեռքը Աստուծոյ ձեռքին մէջ դրած մարդն է,
Աստուծոյ հետ գործող մարդն է:
2) Ոմանք կ'ըսեն.կ'ըսեն.- Ընդհանրապէս կը լսենք թէ պէտք է չարչարչարուիլ
չարուիլ որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մտնենք: Կարելի՞ չէ
առանց չարչարուելու մտնել Աստուծոյ արքայութիւնը:
արքայութիւնը: Ուրիշ
խօսքով մը, կարելի չէ՞ երկրի վրայ հանգիստ ապրիլ եւ ապա
դառնալ ժառանգորդը յաւիտենական կեանքին:
Մտածումներս կ'ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.մէջ.1) Կեանքին
Կեանքին մէջ ամէն լաւ բան իր գինը ունի, եւ առանց այդ
գինը վճարելու չենք կրնար զայն ձեռք ձգել: Նոյնպէս ալ,
Աստուծոյ արքայութիւնը իր գինը ունի, եւ ով որ կ'ուզէ զայն
ունենալ, պէտք է պատրաստ ըլլայ անոր գինը վճարելու: Զարեհ
Արք. Ազնաւորեան կ'ըսէ. «Կեանքը մեզի կը սորվեցնէ,
սորվեցնէ, թէ ոեւէ
լաւ բան դիւրին կերպով ձեռք չի բերուիր: Լաւ բանի մը ձեռք
բերումը մեզմէ կը պահանջէ ճիգ ու ջանք, ինչպէս նաեւ
համբերութիւն` նեղութեանց եւ դժուարութեանց դիմաց...: Եթէ
արքայութիւն կ'ուզէք` արքայութեան գինը չարչարանքներն են:
Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ,
հաստատէ, որ «բազմաթիւ նեղութիւններ
պէտք է կրենք` Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համար»
համար»
(Գործք 14.22): Քրիստոս ինք եւս յայտարարեց, թէ` ով որ իր
խաչը չ'առներ եւ իրեն չի հետեւիր` չի կրնար իրեն աշակերտ
ըլլալ (Ղուկաս 14.27): Խաչի յանձնառութիւնը պայման է
արքայութիւնը ժառանգելու
ժառանգելու համար: Յանձնառութիւնը կը
կայանայ անոր մէջ որ երբ չարչարանք կայ` չփախչինք այդ
չարչարանքէն: Բայց եթէ կեանքը անպայմանօրէն մեզմէ չի
պահանջեր չարչարուիլ` մենք զմեզ չարչարելու պէտք չունինք:
Ճիշդ անոր համար է որ Քրիստոս իր աշակերտներուն ըսաւ.
«Երբ հալածեն
հալածեն ձեզ քաղաքի մը մէջ, ուրիշ քաղաք մը փախէք, եւ
եթէ հոնկէ ալ հալածեն` փախէք այլ քաղաք մը»
մը» (Մատթէոս
10.23): Յիսուսի ըսել ուզածը այն է, որ աննպատակ եւ անտեղի
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կերպով մենք զմեզ չարչարանքներու ու նահատակութեան
պէտք չէ ենթարկենք. բայց հոն ուր նպատակը չարչարուիլ ու
նահատակուիլ կը պահանջէ` պէտք չէ փախչինք»:
փախչինք»:
Երբ կը խօսինք արքայութեան համար գին վճարելու
մասին, խօսքը հարկաւ մեր փրկութեան գինը վճարելու մասին
չէ: Մեր փրկութեան գինը Քրիստոս ինք վճարեց երբ իր արիւնը
հեղուց խաչին վրայ: Փրկութիւնը, հետեւաբար, գին չունի:
Անիկա Աստուծոյ պարգեւն է (Եփեսացիս 2.82.8-9): Զայն ստանա
ստանանալու համար ընելիք բան մը չունինք,
չունինք, այլ պարզապէս պէտք է
զղջանք մեր գործած մեղքերուն համար, եւ անկեղծ ապաշխաապաշխարութեամբ պէտք է յանձնուինք Քրիստոսի: Երբ մեր ապաշխաապաշխարութիւնը իրական է` փրկութեան պարգեւը անմիջապէս կը
շնորհուի մեզի: Մեր վճարելիք գինը, փրկութեան պարգեւին
ստացումէն ետք է որ տեղի կ'ունենայ եւ ո´
ո´չ թէ անկէ առաջ:
Փրկութիւնը Աստուած ձրիօրէն կը պարգեւէ ճշմարիտ դարձ
ապրողին, բայց զայն պահելը ձրի չէ, այլ իր գինը ունի: Մեզմէ
ոեւէ մէկը կրնայ յայտարարել որ Յիսուս թագաւոր
թագաւոր ու Փրկիչ է,
եւ կրնայ զայն իբր այդպիսին ընդունիլ իր սրտին մէջ, եւ ասիկա
ընելը ձրի է, գին չունի. Յիսուսը մեր սրտին մէջ պահելն է որ իր
գինը ունի: Յիսուսի հնազանդիլն է որ իր գինը ունի: Յիսուսի
կամքը կատարելն է որ իր գինը ունի: Մարդիկ Յիսուսի համար
ու Յիսուսի
Յիսուսի պատճառով, կրնան մեզ ծաղրել, մերժել, վիրաւորել
ու անարգել: Ասիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ` գին վճարել, եւ
ասիկա Յիսուսի մեր հետեւորդութեան գինն է:
2) Եթէ կ'ուզենք արքայութիւն մտնել առանց չարչարանքչարչարանքներ կրելու, կը նշանակէ թէ, կ'ուզենք Քրիստոսի արքայութիւնը
ժառանգել` առանց Քրիստոսի չարչարանքներուն ու փառքին
մասնակից դառնալու: Քրիստոսի համար չարչարուիլը`
Քրիստոսի չարչարանքներուն մասնակցութիւն է, իսկ «իր
չարչարանքներուն մասնակից կ'ըլլանք` որպէսզի իր փառքին
եւս մասնակից ըլլանք»
ըլլանք» (Հռոմայեցիս 8.17: Ա.Պետրոս 4.13):
3) Պօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Թեսաղոնիկէի
հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. «Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոզում
համոզումզում-

ներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն պատճառով:
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Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք, թէ այդ նեղութիւններուն մէջ
ապրելու կոչուած ենք»
ենք» (Ա.Թեսաղոնիկեցիս
(Ա.Թեսաղոնիկեցիս 3.3): Թեսաղոնիկէի
հաւատացեալները տակաւին նոր ընդգրկած էին Քրիստոսի
հաւատքը, երբ արդէն նեղութիւններ սկսան ծնունդ առնել
անոնց նոր կեանքի ճամբուն վրայ: Այդ նեղութեանց պատճապատճառով, անոնք սկսած էին իրենց հաւատքին մէջ խախտելու նշաննշաններ ցոյց տալ: Անոնք Սուրբ Հոգիին պարգեւած
պարգեւած ուրախութեամբ
սկսած էին իրենց հաւատքի ճամբան, եւ կը խորհէին թէ այդ
ուրախութիւնը իրենց հետ պիտի մնայ մնայուն կերպով, իրենց
յիշեցը
ըամբողջ կեանքի տեւողութեան. բայց առաքեալը կու գայ յիշեց
նեղութիւն-նելու անոնց, թէ ինք սկիզբէն յայտնած էր իրենց` թէ նեղութիւն
ներ պիտի կրէին. «Երբ տակաւին ձեր մօտ էինք, սկիզբէն
չըսի՞նք ձեզի` թէ նեղութիւններ պիտի կրենք»
կրենք» (Ա.Թեսաղոնի(Ա.Թեսաղոնիկեցիս 3.4): Երկու նշումներ նախորդ համարին կապուած.կապուած.ա) «Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի
ներկայ նեղութիւններուն պատճառով»:
պատճառով»: Առաքեալը այս բառեբառերով, կ'ուզէ ցոյց տալ, թէ նեղութիւններն ու փորձութիւնները
կրնան պատճառ դառնալ որ մարդիկ խախտին իրենց
համոզումներուն ու հաւատքին մէջ: Ծանր դժուարութիւնները
յաճախ կասկածով կը լեցնեն մարդիկը Աստուծոյ հանդէպ,
անոր հայրական սիրոյն ու գուրգուրանքին հանդէպ: Վիշտը,
ցաւը, կսկիծը,
կսկիծը, նեղութիւնը, հիւանդութիւնը, պատճառ կը
դառնան որ մարդիկ սկսին մտածել. «Եթէ Աստուած մեզ կը
անցնինք»:
»:
սիրէ, ինչո՞ւ թոյլ կու տայ որ այսքան նեղութիւններէ անցնինք
Այսպէս մտածողներուն հարց կու տամ. «Եթէ մեր երկնաւոր
Հայրը թոյլ տուաւ որ իր Որդին տառապի, ատիկա արդեօք կը
նշանակէ որ զայն չէ՞ր սիրեր: Եթէ Աստուած թոյլ տուաւ որ իր
մարգարէները հալածուին, իր առաքեալները չարչարուին, իր
սուրբերը սպաննուին, արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ զանոնք
չէր սիրեր»:
սիրեր»: Աստուած թոյլ կու տայ որ նեղութեանց հանդիպինք,
ո´չ թէ որովհետեւ չի սիրեր մեզ, այլ
այլ ընդհակառակը` որովհետեւ
կը սիրէ մեզ: Ինքն իսկ կ'ըսէ. «Ես իմ սիրած անձերս կը յանդի
յանդիդիմանեմ ու կը խրատեմ»:
խրատեմ»: Աստուած թոյլ կու տայ որ նեղութիւննեղութիւններէ անցնինք, որպէսզի անոնց ընդմէջէն ու անոնց միջոցաւ,
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մեզ մաքրէ ու սրբէ եւ իր Որդիին հարազատ պատկերը դարձնէ:
Աստուած
Աստուած թոյլ կու տայ որ նեղութիւններէ անցնինք, որպէսզի
մեր կրած նեղութիւններուն փոխարէն, արքայութեան մէջ իր
փառքով զարդարէ մեզ, եւ սուրբերու յատուկ վարձատրութիւն
շնորհէ մեզի: Հիմա, դուք ըսէք, Աստուծոյ ճիգը` մեզ իր Որդիին
հարազատ պատկերը
պատկերը դարձնելու սիրոյ արտայայտութիւն
արտայայտութիւն չէ՞.
Աստուծոյ ծրագիրը` մեզ արքայութեան մէջ իր Որդիին փառքով
զարդարելու եւ սուրբերուն յատուկ վարձատրութիւն շնորհելու
սիրոյ արտայայտութիւն չէ՞:
բ) «Դուք շատ լաւ գիտէք, թէ այդ նեղութիւններուն մէջ
ապրելու կոչուած ենք»:
ենք»: Համաձայն առաքեալին այս բառերուն,
նեղութեանց մէջ ապրիլը` կոչումն է հաւատացեալներուն: Այս
իմաստով, ան որ կը փորձէ փախչիլ նեղութիւններէն, իր
կոչումէն է որ կը փորձէ փախչիլ: Ուրիշ բացատրութեամբ մը,
ան որ կը փորձէ առանց չարչարանքներու արքայութիւն մտնել,
կը նշանակէ թէ կը փորձէ արքայութիւն մտնել առանց
առանց Աստուծոյ
կողմէ իրեն տրուած կոչումը իրագործելու:
4) Պէտք չէ վախնանք արքայութեան համար չարչարուելէ,
որովհետեւ արքայութեան համար չարչարանքներ կրելը` մեզ
կատարելութեան կը հասցնէ: Պօղոս առաքեալ այս մասին
կ'ըսէ. «Աստուած, որ իրեն համար ստեղծեց եւ իրմով կը պահէ
պահէ

ամէն ինչ, իր բոլոր որդիները մասնակից դարձնելու համար իր
փառքին` յարմար գտաւ, որ զանոնք փրկութեան առաջնորդոառաջնորդողը` Յիսուս ինք օրինակը տայ չարչարանքներէն անցնելով
կատարելութեան հասնելու»
հասնելու» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 2.10):

5) Մեր Տէրը կը հաստատէ, որ «դէպի կեանք տանող դուռը
նեղ է եւ ճամբան դժուարին»
դժուարին» (Մատթէոս 7.14): Իր այս բառերով,
Տէրը յստակ կը դարձնէ, թէ հաւատացեալ մարդը անխուսափեանխուսափելիօրէն պիտի անցնի նեղութիւններէ ու դժուարութիւններէ եթէ
երբեք կ'ուզէ ժառանգել Աստուծոյ արքայութիւնը: Աստուծոյ
արքայութեան համար չարչարուիլ մերժող մարդը`
մարդը` արժանի չէ
Աստուծոյ արքայութեան: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ «բազբազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք` Աստուծոյ արքայութիւնը
մտնելու համար»
համար» (Գործք 14.22): Արքային համար տառապիլ
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հա-չուզողը` չի կրնար մուտք գործել արքայութիւն: Խաչեալին հա
մար խաչ կրել չուզող մարդը`
մարդը` արժանի չէ Խաչեալին հետ յաւիյաւիտենական կեանքը անցնելու (Մատթէոս 10.38): Յաւիտենական
հանգիստին համար անհանգստանալ չուզող մարդը` չի կրնար
ժառանգել յաւիտենական հանգիստը: Կարելի չէ երկրի վրայ
վարդերուն վրայէն քալել եւ երկնքի արքայութեան վարդերը
քաղելու յոյսով ապրիլ: Կարելի չէ երկրի վրայ պայծառ օրեր
ունենալ ու երկնքի պայծառութեան տէր դառնալ:
6) Եթէ կը հաւատանք Աստուծոյ արքայութեան` ինչո՞ւ կը
վախնանք մեր հաւատացած արքայութեան համար չարչարուեչարչարուելու: Ո՞վ է այն մարդը որ կը հաւատայ նպատակի մը, գործի մը,
երազի մը, տեսիլքի
տեսիլքի մը, եւ սակայն պատրաստ չէ չարչարուելու
այդ նպատակին, գործին, երազին, կամ տեսիլքին համար: Եթէ
կը հաւատանք փրկութեան Աւետարանին, ինչո՞ւ չենք ուզեր
չարչարուիլ մեր եւ ուրիշներու փրկութեան համար: Պօղոս
առաքեալ կոչ կ'ուղղէ Տիմոթէոսին յանձն առնել Աւետարանին
սիրոյն
սիրոյն չարչարուիլ (Բ.Տիմոթէոս 1.8): Հաւատքը ծնունդ կու տայ
պատրաստակամութեան: Պետրոս առաքեալ կը հաւատար
Քրիստոսի, ահա թէ ինչու պատրաստակամութիւն յայտնեց թէ´
թէ´
բանտ երթալու եւ թէ´
թէ´ նոյնիսկ մեռնելու անոր հետ (Ղուկաս
22.33): Ան որ կը հաւատայ Քրիստոսի, պէտք է պատրաստ
պատրաստ ըլլայ
նաեւ չարչարուելու Քրիստոսի համար: Պօղոս առաքեալ կը
վկայէ
վկայէ, թէ «Աստուած ոչ միայն Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը

տուաւ մեզի, այլ նաեւ` անոր համար չարչարուելու շնորհքը»
շնորհքը»

(Փիլիպպեցիս 1.29):
7) Աստուծոյ արքայութեան համար չարչարուիլ մերժելը`
մեզ հեռու կը պահէ Աստուծոյ հնազանդութենէն: Պօղոս առաքառաքեալ Յիսուսի
Յիսուսի մասին խօսելով` կ'ըսէ. «Իր չարչարանքներու

փորձառութեամբ սորվեցաւ` թէ ի´
ի´նչ բան է հնազանդութիւնը»
հնազանդութիւնը»

(Եբրայեցիս 5.8): Մենք չենք կրնար Աստուծոյ կամքը կատարել
ու Աստուծոյ խօսքերուն ու պատուէրներուն հնազանդիլ, եթէ
երբեք պատրաստ չենք չարչարուելու, որովհետեւ անկարելի է
որ մէկը նուիրուի Աստուծոյ կամքին, խօսքերուն ու պատուէրպատուէր288

ներուն կատարման եւ չչարչարուի, չհալածուի ու նեղութեանց
չհանդիպի:
Հարցումին մասին կարելի է շատ ընդարձակ կերպով գրել,
բայց կ'ուզեմ պատասխանը աւարտել հարցումով
հարցումով մը.մը.- Ո՞վ ըսաւ
որ Աստուծոյ արքայութիւնը իբրեւ նպատակ չունեցող մարդը չի
չարչարուիր: Բոլոր մարդիկը կը չարչարուին, անոնք ըլլան
հաւատացեալ թէ անհաւատ: Աշխարհի մէջ մէկը չկայ որ զերծ
ըլլայ չարչարանքներէ, նեղութիւններէ, փորձութիւններէ,
ցաւերէ: Այս բոլորը յատուկ են մարդ արարածին, ինչ կարգի,
դիրքի կամ հանգամանքի վրայ ալ գտնուի անիկա:
Հաւատացեալին առաւելութիւնները անհաւատ մարդոցմէ
շատ են: Յիշեմ ամենէն կարեւոր երկուքը.երկուքը.ա) Երբ հաւատացեալ մարդը փորձութեանց ու նեղութեանց
հանդիպի, Աստուած իր բոլոր սուրբերով անոր կողքին կը
կանգնի, կը զօրացնէ զայն ու կը զօրակցի անոր. մինչդեռ
անհաւատ մարդը, կեանքի փորձութեանց ու նեղութեանց
դիմաց առանձին է, չունի օգնական ու չունի զօրակցող:
բ) Հաւատացեալ մարդը երբ փորձութեանց ու նեղութեանց
կը հանդիպի, գիտէ որ անոնց հետեւանքը յաւիտենական
յաւիտենական
հանգիստն է, յաւերժական ուրախութիւնն է. մինչդեռ անհաւատ
մարդը, թէ´
թէ´ ներկայիս կը չարչարուի եւ թէ´
թէ´ յաւիտենականույաւիտենականութեան ընթացքին պիտի չարչարուի:
3) «Եթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս՝ ճշմարտաճշմարտապէս իմ աշակերտներս եղած կ’
կ’ըլլաք»
ըլլաք» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 8.31): Ի՞նչ կը
նշանակէ
նշանակէ հաւատարիմ մնալ Յիսուսի ուսուցումներուն:
ա) Տէրը կը հաստատէ թէ իր աշակերտները ըլլալու հահամար՝ պէտք է հաւատարիմ մնալ իր ուսուցումներուն:
Հաւատարիմ մնալ իր ուսուցումներուն, կը նշանակէ հաւատալ
իր եւ իր աշակերտներուն կողմէ ըսուած եւ Նոր Կտակարանին
մէջ գրուած
գրուած բոլոր խօսքերուն ու խոստումներուն: Այս կէտը շատ
կարեւորութեամբ պէտք է նկատի առնել, որովհետեւ շատ է
թիւը այն մարդոց որոնք կ’
կ’ուրանան Աստուածաշունչին մէջ տեղ
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գտած այս կամ այն ճշմարտութիւնը: Օրինակ, երբ մէկը կ’
կ’ուրաուրանայ Քրիստոսի երկրորդ գալստեան իրողութիւնը, անհաւաանհաւատարմութիւն ցուցաբերած չ’
չ’ը՞լլար Քրիստոսի ուսուցումներուն
նկատմամբ: Կամ երբ մէկը կ’
կ’ըսէ. «Դժոխք ու դրախտ չկա´
չկա´յ.
դժոխքն ու դրախտը հոս են՝ աշխարհի մէջ»,
մէջ», իր այս խօսքով
հակասած չ’
չ’ը՞լլար Քրիստոսի ուսուցումներուն, որ տասնեակ
անգամներ խօսեցաւ դժոխքին ու դրախտին
դրախտին մասին:
բ) Հաւատարիմ մնալ Քրիստոսի ուսուցումներուն, ոչ միայն
կը նշանակէ հաւատալ Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած
ճշմարտութիւններուն, այլեւ՝ կը նշանակէ զանոնք կեանքի
վերածել: Անունով քրիստոնեայ եղողներուն թիւը անհաշիւ է,
իսկ սրտով ու հոգիով քրիստոնեայ եղողներուն
եղողներուն թիւը՝ շատ քիչ:
Քրիստոս խօսքի մարդիկ չի փնտռեր, այլ՝ սրտի մարդիկ, իսկ
սրտի մարդիկը՝ սիրով լեցուն մարդիկն են:
գ) Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր աշակերտները անոնք
են, որոնք իր ուսուցումներուն հաւատարիմ կը մնան,
անուղղակիօրէն ըսած կ’
կ’ըլլայ, թէ մէկը չի կրնար
կրնար իսկապէս իր
աշակերտը ըլլալ առանց իր խօսքին ծանօթ ըլլալու: Ինչպէս իր
ուսուցիչին ուսուցումներուն անծանօթ աշակերտը՝ չի կրնար իր
ուսուցիչին իսկական աշակերտը նկատուիլ,
նկատուիլ, այնպէս ալ
Յիսուսի խօսքերուն եւ ուսուցումներուն անծանօթ անձը՝ չի
կրնար Յիսուսի իրական աշակերտը
աշակերտը ըլլալ: Պատգամը այս
կէտին մեզի այն է՝ սերտել Աստուածաշունչը, զինուելու համար
անով եւ զինելու համար ուրիշները: Ինչպէս իսկական
աշակերտը միշտ մէջբերումներ կ’
կ’ընէ իր ուսուցիչէն, այնպէս ալ
Յիսուսի աշակերտները միշտ պէտք է մէջբերումներ ընեն
Աստուածաշունչէն երբ խօսին
խօսին ուրիշներուն հետ:
դ) «Հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս»:
ուսուցումներուս»: Այս
հաստատումը Յունարէն բնագրին մէջ բառացիօրէն հետեւեալ
ձեւով կը ներկայանայ. «Խօսքիս մէջ կենաք»:
կենաք»: Բնագրին մէջ
արձանագրուած Յունարէն՝ µενειν բառը կրնայ թարգմանուիլ՝
մնալ, բնակիլ, հանգչիլ: Եթէ նկատի
նկատի ունենանք այս թարգմաթարգմանութիւնը, պարզ կը դառնայ որ Յիսուս կոչ կ’
կ’ուղղէ իր հետեհետեւորդներուն մնալու, բնակելու եւ հանգչելու իր խօսքին մէջ:
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Արդարեւ, ինչպէս մարդիկ իրենց տուներուն մէջ կը բնակին,
ճիշդ նոյն ձեւով, քրիստոնեայ մարդիկ պէտք է բնակին ՔրիսՔրիստոսի խօսքերուն բնակարանին մէջ: Քրիստոսի խօսքերը
մարդուն համար բնակարան են: Այդ բնակարանին մէջ է որ
մարդիկ ապահովութիւն կը գտնեն, հանգիստ կը վայելեն,
խաղաղութիւն կ’
կ’ըմբոշխնեն:
ե) Հաւատարիմ մնալ Քրիստոսի ուսուցումներուն, կը նշանշանակէ չխեղաթիւրել ճշմարտութիւնը կամ չծածկել ճշմարտու
ճշմարտուարտութիւնը: Երբեմն մարդիկ, յատկապէս քարոզիչներ, թիւ չկորսնցը
չկորսնցընելու մտահոգութեամբ, կամ ունկնդիրները չխրտչեցնելու
մտավախութենէն մեկնած, չեն ըսեր ճշմարտութիւնը այնպէս
ինչպէս որ արձանագրուած է Աստուածաշունչին մէջ: ԱյդպիԱյդպիսիներ երբեմն ճշմարտութիւնը մեղմացուցած կ’ընծայեն լսողնելսողներուն, եւ երբեմն ալ զանիկա խեղաթիւրած կը մատուցեն: Ասիկա
անհաւատարմութիւն է Քրիստոսի ուսուցումներուն նկատնկատմամբ: Օրինակ, երբ կը վախնանք մեղքը՝ մե´
մե´ղք կոչելու, եւ
փոխարէնը, զանիկա կը կոչենք՝ «անգիտակից սխալ»,
սխալ», կամ՝
«բնական երեւոյթ»,
երեւոյթ», ասիկա պատճառ
պատճառ չ’
չ’ը՞լլար որ մեղք գործող
մարդը քաջալերուի մնալու իր մեղաւոր ընթացքին մէջ:
զ) Տիրոջ ուսուցումներուն հաւատարիմ մնացած կ’
կ’ըլլանք
երբ զանոնք կը փոխանցենք ուրիշներուն: Քրիստոսի աշաաշակերտը չի սերտեր Աստուածաշունչը միայն ինքնիր համար,
այլեւ ուրիշին համար: Աստուծոյ խօսքը ճառագայթող արեւ է.
ոեւէ մէկը որ ունի այդ արեւը, զայն պէտք չէ թաքցնէ իր մտքի
գանձանակին մէջ, այլ զանիկա դուրս պէտք է բերէ այդ
գանձանակէն, անով հարստացնելու համար այլոց կեանքը:

«Եթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս՝ ճշմարտաճշմարտապէս իմ աշակերտներս եղած կ’
կ’ըլլաք»:
ըլլաք»: Վերջապէս, նկատի պէտք

է առնել որ Յիսուս այս խօսքը չըսաւ Փարիսեցիներուն կամ
Օրէնքի ուսուցիչներուն, այլ պարզ ու հասարակ հրեաներուն,
որոնք ճշմարիտ ուսուցիչ մը կը փնտռէին, որոնք ազատութիւն
կը փնտռէին: Իրենց համար մխիթարութիւն էր լսել Յիսուսը:
Յիսուս անոնց
անոնց մէջ տեսաւ աշակերտ ըլլալու, այլ խօսքով՝ հաւահաւա291

տարիմ հետեւորդ ըլլալու պատրաստակամութիւնը, եւ ուստի
քաջալերեց զանոնք կապուած մնալ իր ուսուցումներուն:
4) Ինչո՞ւ Աստուած կարծրացուց փարաւոնին սիրտը, երբ
ան կ'ուզէ որ մարդոց սիրտը կակուղնայ (Ելից 7.3, 9.12):
Ճիշդ է որ Աստուած կ'ըսէ թէ ինք պիտի խստացնէ փարափարաւոնին սիրտը (Ելից 7.3), եւ ճիշդ է որ կը կարդանք թէ ան
խստացուց փարաւոնին սիրտը (Ելից 9.12, 10.20, 10.27, 11.10),
բայց միւս կողմէ նկատի պէտք է առնենք, որ Աստուածաշունչը
նաեւ կ'ըսէ թէ երբ փարաւոն քիչ մը հանգստութիւն
հանգստութիւն գտաւ, ի´
ի´նք
խստացուց ինքնիր սիրտը (Ելից 8.15): Քիչ մը անդին, դարձեալ
կը կարդանք թէ փարաւոն «այս անգամ ալ իր սիրտը խստախստացուց»
ցուց» (Ելից 8.32): Կը տեսնենք թէ երբ Աստուած կը հարուածէ
անասունները, փարաւոն մարդ կը ղրկէ ստուգելու եւ տեսնելու
համար եթէ երբեք Եբրայեցիներուն
Եբրայեցիներուն անասուններուն բան մը
պատահած է, եւ երբ կ'իմանայ թէ ոչինչ պատահած է, իր սիրտը
աւելի կը խստացնէ (Ելից 10.7): Դարձեալ, կը կարդանք թէ
ինչպէս երբ փարաւոնը կը տեսնէ անձրեւին, կարկուտին ու
որոտումին դադրիլը, նորէն կը մեղանչէ ու սիրտը կը խստացնէ
(Ելից 9.34):
Ուրեմն, հարցը կ'ըլլայ հետեւեալը: Աստուած ի՞նքն է որ կը
խստացնէ փարաւոնին սիրտը, թէ` փարաւոն ի´
ի´նքն է որ կը
խստացնէ ինքնիր սիրտը: Երբ կ'ըսուի` «Աստուած խստացուց
փարաւոնին սիրտը»,
սիրտը», խորքին մէջ, ատիկա պարզապէս կը
նշանակէ, թէ Աստուած արտօնեց որ անոր սիրտը խիստ մնայ:
Աստուած կրնար կակուղցնել անոր սիրտը, բայց քանի
չկակուղցուց, անուղղակիօրէն ի´
ի´նք կը նկատուի պատասխապատասխանատուն անոր սրտի խստութեան: Ասիկա երեւութապէս հարհարկաւ, սակայն իսկութեան մէջ երբեք ալ Աստուած պատասխապատասխանատուն չէ: Ի՞նչ կը փորձեմ ըսել: Երբ Աստուած կարող
կարող է բան մը
ընել եւ չ'ըներ, կամ կարող է վտանգ մը արգիլել եւ չ'արգիլեր,
մարդիկ զի´
զի´նք կը մեղադրեն. բայց ինչո՞ւ մեղադրել զԱստուած
Աստուած:
ած:
Աստուած ինք չէ ըրած այդ սխալ գործերը: Աստուած ազատ
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կամք տուած է մեզի: Եթէ մարդիկ ուզեն չարիք գործել` ԱստԱստուած չ'արգիլեր: Եթէ ուզեն
ուզեն բարիք գործել` դարձեալ չ'արգիլեր:
Բայց ամէն մարդ դատաստանի օրը իր գործերուն համար,
անոնք ըլլան չար թէ բարի, հաշիւ պիտի տայ (Յովհաննէս 5.29):
Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. «Աստուած պիտի չխը
չխըս-

տացնէր փարաւոնին սիրտը, եթէ փարաւոնին սիրտը արդէն
իսկ խիստ չըլլար»
չըլլար»: Երբ փարաւոն իր ազատ կամքով կ'ընտրէ

խստասրտութեան ճամբան, Աստուած թոյլ կու տայ անոր որ
ընտրէ, եւ այդ թոյլ տալու արարողութեան համար, յանցաւոր
սեպուած է շատերուն կողմէ: Բայց կարելի՞ է այդպիսի բան
ընել: Եթէ մէկը որոշած
որոշած է սպաննել մարդ մը եւ կը սպաննէ,
Աստուած անշուշտ գիտէր այդ մասին, եւ քանի գիտէր` զի՞նք
պէտք է մեղադրենք: Ճիշդ է, Աստուած կարո´
կարո´ղ էր արգիլել
սպանութիւնը, բայց քանի չարգիլեց, ուրեմն, ի՞նքն է յանցաւորը:
Եթէ Աստուած արգիլէ մարդոց սխալ գործեր գործել, այն
ժամանակ ո՞ւր մնաց մարդուն ազատ կամքը:
Մարդիկ հազար
հազար ու մի տեսակ սխալ բաներ կ'որոշեն եւ կը
գործադրեն. այդ բոլորին համար պէտք չէ մեղադրել զԱստուած:
Աստուած ազատ կամք շնորհած է մարդոց եւ կը յարգէ մարդոց
ազատ կամքը թէկուզ անոնք սխալ բաներու համար գործածեն
իրենց աստուածատուր ազատ կամքի պարգեւը: Եւ դժբախտադժբախտաբար,
բար, սովորաբար մարդիկ իրենց ազատ կամքի պարգեւը կը
գործածեն սխալ
սխալ բաներու համար, եւ անոր համար ալ Պետրոս
առաքեալ կը պատուիրէ, որ մեր ազատութիւնը` չարիք գորգորԱստուածա-ծելու պատրուակ պէտք չէ ըլլայ (Ա.Պետրոս 2.16): Աստուածա
շունչին մէջ, Աստուած կը պատուիրէ մեղք չգործել եւ հեռու
կենալ ամէն տեսակ սխալ գործերէ: Եթէ Աստուածաշունչին մէջ
Աստուած նման պատուէր չտար, կարող էինք մեղադրել զայն,
բայց քանի կը զգուշացնէ մեղք գործելէ, մարդոց կը մնայ
հնազանդիլ իրենց Արարիչին
Արարիչին խօսքին ու պատուէրին:
Եթէ Աստուած խստացնէ կակղասիրտ մարդու մը սիրտը`
սիրտը`
կ'ըլլայ անարդար. իսկ եթէ կակղացնէ խստասիրտ մարդու մը
սիրտը` զայն փրկած կ'ըլլայ անոր կամքին հակառակ: Եթէ
մարդը ուզէ կորսուիլ` Աստուած զայն չի փրկեր, եւ եթէ ուզէ
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փրկուիլ` Աստուած զայն չի կորսնցեր: Մէկը որ չի հետաքրքը
հետաքրքըրուիր երկինքով` Աստուած երկինքը չի պարգեւեր
պարգեւեր անոր: Եւ մէկը
որ երկրի վրայ դժոխային կեանք կ'ապրի` դժոխքէն բացի ուրիշ
տեղ մը չի կրնար երթալ:
Վերջապէս, շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած առիթառիթներ կը ստեղծէ խստասիրտ մարդոց համար, որ կակուղցնեն
իրենց սիրտը, ճիշդ ինչպէս փարաւոնին ըրաւ: Բոլոր
փորձութիւններն
փորձութիւններն ու հարուածները
հարուածները սքանչելի առիթներ էին
փարաւոնին համար, իր սիրտը կակուղցնելու
կակուղցնելու եւ դարձի գալու,
բայց ինք գիտակցօրէն եւ յօժարակամ իր սիրտը խստացուց:
Կարկուտի հարուածէն յետոյ, կը տեսնենք թէ ինչպէս փարաւոն
կ'ընդունի թէ ինք մեղաւոր մըն է, եւ թէ Աստուած արդար է իսկ
ինք` յանցաւոր (Ելից 9.27), բայց հազիւ կարկուտը կը դադրի,
փարաւոն կը խստացնէ ինքնիր սիրտը (Ելից 9.34): Ասիկա
յստակ ցոյց կու տայ, թէ փարաւոն իր գործած մեղքերուն
կատարեալ գիտակցութիւնը ունէր: Ան գիտէր թէ ինչ որ կ'ընէր`
սխալ էր, բայց եւ այնպէս կ'ընէր:
5) Ինչո՞ւ համար Ենովք ու Եղիա կը յիշուին հոգեհանգիստի
հոգեհանգիստի
ժամանակ:
Հին Կտակարանին
Կտակարանին մէջ Ենովքն ու Եղիան այն երկու անձանձնաւորութիւններն են,
են, որոնք մարմնաւոր մահ չտեսան,
չտեսան, եւ որոնք
իրենց մարմիններով երկինք փոխադրուեցան (Ծննդոց
(Ծննդոց 5.24:
Դ.Թագաւորաց 2.11):
Հոգեհանգիստի ժամանակ
ժամանակ Ենովքի ու Եղիայի յիշատայիշատակումը ցոյց կու տայ երկու բան.
բան.ա) Ցոյց կու տայ որ ննջած հաւատացեալները
հաւատացեալները կ’ապրին:
ապրին:
Արդարեւ,
Արդարեւ, հոգեհանգիստի ժամանակ կը յիշուին մարմնապէս
չննջած Ենովքն ու Եղիան,
Եղիան, որպէսզի ցոյց տրուի մեզի,
մեզի, թէ
մարմնապէս ննջած հաւատացեալ
հաւատացեալները
ապրին,
եալները`
ները` ողջ են ու կ’ապրին
ին,
ճիշդ Ենովքի ու Եղիայի նման:
նման: Յիսուս ամենայն յստակութեամբ
յստակութեամբ
կը հաստատէ,
հաստատէ, թէ անոնք որոնք մարմնապէս կը մեռնին`
մեռնին` կը
շարունակեն ապրիլ երկինքի մէջ.
հաւատայ,
մէջ. «Ան որ ինծի կը հաւատայ,
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թէպէտ մեռնի`
մեռնի` պիտի ապրի»
ապրի» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.25), այսինքն`
այսինքն`
թէպէտ մեռնի մարմնապէս`
մարմնապէս` պիտի շարունակէ
շարունակէ ապրիլ հոգեպէս:
հոգեպէս:
Խօսքին շարունակութեան վրայ,
վրայ, Յիսուս նոյն ճշմարտութիւնն է
որ կը շեշտէ բայց աւելի դիպուկ կերպով.
կերպով. «Իսկ ան որ ողջ է եւ
ինծի կը հաւատայ`
հաւատայ` երբեք պիտի չմեռնի»
չմեռնի» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 11.26):
«Ան որ ողջ է» խօսքը`
խօսքը` հոգեպէս ողջ եղողներուն մասին է, այլ
խօսքով`
խօսքով` հաւատքի ու հոգեւոր կեանք ապրողներուն մասին:
մասին:
Յիսուս այստեղ ըսել կ’ուզէ,
ուզէ, թէ անոնք որոնք կենդանի հաւատք
ունին ու կը պահեն իրենց հաւատքին կենդանութիւնը մինչեւ
վերջ,
վերջ, այսինքն`
այսինքն` մինչեւ մարմնաւոր մահ կամ մինչեւ երկրորդ
գալուստ`
գալուստ` երբեք պիտի չմեռնին:
չմեռնին: Մահ չկա´
չկա´յ հաւատացեալ
հաւատացեալ
մարդուն համար:
համար: Հաւատքի
Հաւատքի կեանք ապրող մարդուն համար,
համար,

«կեանքը Քրիստոս է, եւ ուստի մեռնիլ`
մեռնիլ` այդ կեանքը շահիլ կը
նշանակէ»
նշանակէ» (Փիլիպպե
(Փիլիպպեցիս
Փիլիպպեցիս 1.21): Առաքեալը այստեղ մահէն յետոյ

հաւատացեալին սպասող կեանքին մասին է որ կը խօսի,
խօսի, եւ այդ
«կեանքը Քրիստոս է»: Ուրեմն,
Ուրեմն, հաւատացեալին
հաւատացեալին համար,
համար, մահը
երկրաւոր
կեանքէն`
երկնաւոր
Վարդապետին
քով
երկրաւոր
կեանքէն`
Վարդապետին
փոխադրուիլ մըն է պարզապէս.
պարզապէս. ժամանակաւոր այս կեանքէն`
կեանքէն`
յաւիտենական
յաւիտենական Քրիստոսին մօտ տարուիլ մըն է լոկ:
լոկ:
բ) Հոգեհանգիստի ժամանակ Ենովքի ու Եղիայի յիշատա
յիշատատակումը ցոյց կու տայ նաեւ,
նաեւ, որ Քրիստոս Տէրն ու Դատաւորն
Դատաւորն է թէ´
թէ´
ողջերուն եւ թէ´
թէ´ մեռելներուն (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 14.9: Գործք 10.42):
6) Եթէ երբեք չարիքները կամ փորձութիւնները Աստուծոյ
թոյլտուութեամբ է որ կը պատահին, այդ պարագային մենք
ինչո՞ւ կ’
կ’աղօթենք եւ կը խնդրենք Աստուծմէ որ պահպանէ մեզ
չարիքներէ ու փորձութիւններէ:
փորձութիւններէ:
Պատասխանը ամփոփեմ քանի մը կէտերու մէջ.մէջ.ա) Հաւատացեալին կեանքին մէջ փորձութիւնները կը
պատահին Աստուծոյ թոյլտուութեամբ: Այս իրողութիւնը մեզի
համար մխիթարական երեւոյթ մը պէտք է ըլլայ եւ ոչ թէ
տրտմեցուցիչ կամ գայթակղեցուցիչ. ինչո՞ւ համար. նախ,
որովհետեւ, եթէ երբեք առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան,
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Սատանան կամ մարդիկ կրնան հաւատացեալը փորձութեանց
ենթարկել, կը նշանակէ թէ Աստուած ինք չէ որ կ’
կ’իշխէ հաւահաւատացեալին կեանքին մէջ եւ ինք չէ անոր Տէրը, եւ եթէ Աստուած
ինք չէ որ կ’
կ’իշխէ հաւատացեալին կեանքին մէջ, հաւատացեալ
մարդը
մարդը երբեք չի կրնար եւ պէտք չէ ինքզինք ապահով զգայ: Եթէ
Սատանան առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան կրնայ հաւատացհաւատացեալ մարդը փորձել, հաւատացեալ մարդը աւելի´
աւելի´ դժբախտ
կ’ըլլայ քան անհաւատը: Եւ երկրորդ, եթէ գիտենք որ առանց
Աստուծոյ թոյլտուութեան Սատանան չի կրնար փորձել մեզ,
գիտենք նաեւ որ Աստուած թոյլ պիտի չտայ անոր փորձելու
մեզ` մեր կարողութենէն վեր եղող փորձութեամբ մը:
բ) Աստուած կ'արտօնէ Սատանային որ փորձէ մեզ, բայց
չ'արտօներ անոր փորձութեան մէջ ձգելու մեզ: Փորձութեան մէջ
իյնալը` մեր ազատ կամքով կ'ըլլայ: Սատանան արտօնութիւն
արտօնութիւն
ունի փորձելու մեզ, բայց
բայց արտօնութիւն չունի բռնի ուժով
ուժով մեղքի
մէջ ձգելու մեզ: Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ.

«Սատանան կը հրամցնէ քեզի մեղքը, բայց չի կրնար ստիպել որ
մեղք գործես»:
գործես»: Այլ առիթով մը կ'ըսէ. «Սատանան չի կրնար
վնասել մարդուն, եթէ երբեք մարդը չվնասէ ինքնիրեն»:
ինքնիրեն»:

Աստուած թոյլ տուաւ Օձին փորձելու Եւան: Օձը առաջարկեց
Եւային ուտելու արգիլեալ ծառին պտուղէն, բայց չստիպեց
անոր որ ուտէ: Սատանան դրդեց Յուդան մատնելու Յիսուսը,
բայց չստիպեց անոր մատնելու: Յուդա իր ազատ կամքով
մատնեց Յիսուսը: Սատանան «Դաւիթը
Դաւիթը դրդեց որ Իսրայէլը
համրէ»,
համրէ», բայց չստիպեց անոր որ համրէ (Ա.Մնացորդաց 21.1):
գ) Աստուած ազատ կամքի պարգեւով ստեղծած է մեզ: Եթէ
ուզենք բարին գործել` կը քաջալերէ, իսկ եթէ ուզենք չարիք
գործել` կը զգուշացնէ: Կայէն կը ծրագրէր սպաննել իր
եղբայրը` Աբէլը: Աստուած գիտցաւ
գիտցաւ անոր միտքը եւ զգուշացուց
զայն` ըսելով. «Եթէ աղէկ չընես, մեղքը դրանդ քով պառկած է եւ

անիկա քեզի պիտի հնազանդի ու դուն անոր պիտի իշխես»
իշխես»

(Ծննդոց 4.7): Կայէն դժբախտաբար անտեսեց Աստուծոյ զգուշա
զգուշա-ցումը եւ սպաննեց Աբէլը: Եթէ Աստուած ուզէր արգելք կենալ
անոր իր եղբայրը սպաննելու` կրնա´
կրնա´ր, բայց այդ պարագային,
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ո՞ւր պիտի մնար մարդուն «ազատ կամք»
կամք»ը, կամ ազատ կամքին
հասկացողութիւնը: Եթէ անձ մը ուզէ չարիք գործել` Աստուած
չ'արգիլեր անոր, այլ «կը յարգէ»
յարգէ» անոր ազատ կամեցողութիւնը,
կամեցողութիւնը,
բայց յետոյ զայն դատաստանի կը կանչէ ու կը դատապարտէ
դատապարտէ
զայն, նախ որովհետեւ չարիք գործեց, եւ երկրորդ, որովհետեւ
իր ազատ կամքի պարգեւը չարիք գործելու համար ծառայեցուց:
Ճիշդ այսպիսիներուն
այսպիսիներուն համար է որ Պետրոս առաքեալ կ'ըսէ.

«Ձեր ազատութիւնը
ազատութիւնը չարիք գործելու պատրուակ թող չդառնայ»
չդառնայ»

(Ա.Պետրոս 2.16): Երբ մարդը իր
իր ազատ կամքով չարիք կը գործէ,
անոր չարագործութեան
չարագործութեան համար պէտք չէ զԱստուած մեղադրել
կամ այպանել:
դ) Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կ’
կ’ըսէ. «Հաւատացեալին

կեանքին մէջ դժբախտութիւնները Աստուծոյ թոյլտուութեամբ եւ
գիտութեամբ կը պատահին եւ ո´
ո´չ թէ Աստուծոյ կամեցողուկամեցողութեամբ»:
թեամբ»: Յիշենք Յոբին օրինակը: Կը տեսնենք որ Սատանան
ի´նքն է որ կը փորձէ Յոբը, բայց նաեւ կը տեսնենք որ
Սատանան թոյլտուութիւն կ’
կ’ուզէ Աստուծմէ եւ Աստուած թոյլ
կու տայ ըսելով. «Ահա անոր (Յոբի) ամբողջ ունեցածը քու ձեռքդ
կը յանձնեմ»
յանձնեմ» (Յոբ 1.12): Եւ շատ հետաքրքրական է, որ
որ երբ Յոբ
կը խօսի իր տառապանքին մասին, չ’
չ’ըսեր որ Սատանան ի´
ի´նք
ըրաւ այդ բոլորը, այլ Աստուծո´
Աստուծո´յ կը վերագրէ անոնց պատապատահումը` ըսելով. «Աստուծոյ ձեռքէն միայն բարի՞ք ընդունինք,
չարիք չընդունի՞նք»
չընդունի՞նք» (Յոբ 2.10): Ինչո՞ւ համար Յոբ իրեն
պատահած դժբախտութիւնները Սատանային
Սատանային վերագրելու
փոխարէն` Աստուծոյ կը վերագրէ: Որովհետեւ Յոբ իբրեւ
հաւատացեալ անձ մը, շատ լաւ գիտէր որ առանց Աստուծոյ
թոյլտուութեան, Սատանան չէր կրնար այդ բոլորը կատարել:
ե) Աստուածաշունչին մէջ կան որոշ համարներ, որոնք
կրնան այն տպաւորութիւնը տալ մեզի, որ գործուած
գործուած չարիքնեչարիքներուն կատարիչը կամ հեղինակը Աստուած ի´
ի´նքն է: Այդ համարհամարներէն են, օրինակ.օրինակ.-

կ’ըլլա՞յ, եթէ Տէրը ըրած չըլլայ»
չըլլայ»
«Քաղաքին մէջ չարիք մը կ’
(Ամովսայ 3.6): «Լոյսը հաստատողը եւ խաւարը ստեղծողը,
խաղաղութիւն ընողն ու չարիքը ստեղծողը, այս բոլոր բաները
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ընողը ես Տէրս եմ»
եմ» (Եսայի
(Եսայի 45.7): «Ես ստեղծեցի կործանողը որ
կ’աւերէ»
աւերէ» (Եսայի
(Եսայի 54.16): Եւլն:
Երեւութապէս կը թուի որ Աստուած ի´
ի´նքն է որ չարիք կը
գործէ, կամ կը դրդէ որ չարիք գործուի, բայց իրողութիւնը ուրիշ
բան է: Այս եւ նման համարներ, պարզապէս ըսել կ'ուզեն թէ
Աստուած ի´
ի´նքն է որ թոյլ կու տայ չարիքի մը պատահումը, եւ
թէ` առանց իր գիտութեան եւ թոյլտուութեան Չարը չի կրնար
գործել, եւ ո´
ո´չ ալ չարիքներ կը գործուին: Աստուծոյ տիրութեան
ենթակայ են Սատանան ու անոր չար ոգիները: Անոնք չեն
կրնար գործել առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: Չեն կրնար
կրնար
փորձութեան ենթարկել հաւատացեալը առանց Աստուծոյ
թոյլտուութեան:
Երբ կ'ըսուի` «քաղաքին մէջ չարիք մը կ’
կ’ըլլա՞յ, եթէ Տէրը
ըրած չըլլայ»,
չըլլայ», խորքին մէջ ըսել կ'ուզուի` «քաղաքին մէջ չարիք
մը կ’
կ’ըլլա՞յ, եթէ Տէրը արտօնած չըլլայ»:
չըլլայ»: Ինչպէս վերեւ ըսի,
դարձեալ կը կրկնեմ, գիտնալ որ առանց Աստուծոյ թոյլթոյլտուութեան Սատանան բան մը չի կրնար ընել մեզի` խիստ
մխիթարական ու գօտեպնդիչ երեւոյթ է: Վա´
Վա´յ եկեր էր մեզի եթէ
երբեք Սատանան կարենար կամ իրաւունքը ունենար փորձելու
ու փորձանքի մէջ ձգելու մեզ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան:
Ան ոչինչ կրնայ ընել առանց Աստուծոյ արտօնութեան:
արտօնութեան: Ան
Աստուծոյ ձեռքին մէջ պարանով կապուած շուն մըն է
պարզապէս, որ կրնայ հեռանալ միայն այնքան` որքան
Աստուած ինք թոյլ կու տայ իրեն:
զ) Շատ կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած ինք ուղղակիօրէն
եւ անձնապէս իր մասնակցութիւնը չի բերեր
բերեր ոեւէ չարիքի որ կը
պատահի կամ պիտի պատահի մարդոց: Յիշենք օրինակ, երբ
որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորը, երկինքէն երկիր իջաւ
երկու հրեշտակներու հետ միասին եւ հանդիպեցաւ ԱբրաԱբրահամին (Ծննդոց 18.118.1-3), եւ հանդիպումէն ետք` Տէրը մնաց
Աբրահամին քով (Ծննդոց 18.17), իսկ միւս երկու հրեշտակները
գացին Սոդոմն ու Գոմորը կործանելու (Ծննդոց 18.16, 19.1):
Աստուած ինք չգնաց Սոդոմն ու Գոմորը կործանելու, այլ` իր
հրեշտակները ղրկեց ատիկա ընելու, եւ այս իրողութիւնը կը
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բացայայտէ, թէ Աստուած ինք անձնապէս չարիք չ'ըներ, բայց
կրնայ թոյլ
թոյլ տալ անոր պատահումը: Երբ Եգիպտացի ընտաընտանիքներուն անդրանիկ զաւակները պիտի հարուածէր, ատիկա
ըրաւ «սատակիչի»
սատակիչի» մը միջոցաւ (Ելից 12.23):
7) Նախորդ հարցապատասխանին մէջ հաստատեցինք թէ
Աստուած կրնայ թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը: Արդ,
ինչո՞ւ համար Աստուած թոյլ կու տայ փորձութեան մը պատապատահումը:
Աստուած կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ ու նեղունեղութիւններէ անցնինք բազմաթիւ պատճառներով: Այսպէս, օրիօրինակ, կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ անցնինք.անցնինք.1) Որպէսզի անիկա առիթ ու պատճառ դառնայ մարդոց
հաւատքը
հաւատքը հրահրելու եւ ուժեղացնելու:
ուժեղացնելու: Ստեփանոսի քարկոծուքարկոծումը մեծ փորձու
փորձութիւն
ձութիւն մըն էր հաւատացեալներուն համար, բայց
այդ փորձութիւնը պատճառ չդարձաւ իրենց հաւատքի
խախտման, ընդհակառակը, պատճառ դարձաւ Աւետարանի
հաւատքին տարածման (Գործք 8.18.1-4):
2) Որպէսզի իր անձին ու իր զօրութեան մասին բան մը
սորվեցնէ մեզի: Այսպէս, օրինակ, Քրիստոս թոյլ տուաւ
փոթորիկին պատահումը,
պատահումը, որպէսզի բացայայտէր իր աշակերտաշակերտներուն` իր իսկական ինքնութեան
ինքնութեան մասին (Մարկոս 4.404.40-41):
Թոյլ տուաւ որ Դանիէլ առիւծներու գուբին մէջ նետուի,
որպէսզի սորվի թէ իր Աստուածը ազատարար Աստուած է,
ամենուրեք Աստուած է, եւ որպէսզի Նաբուգոդոնոսոր սորվի թէ
Դանիէլի Աստուածը` մէկ ու միակ ճշմարիտ Աստուածն է:
3) Որպէսզի մեր նկարագիրը կերտէ: Յակոբին հալածուիլը
իր եղբօր` Եսաւին կողմէ, եւ անոր խաբուիլը իր քեռիին`
Լաբանին կողմէ,
կողմէ, պատճառ դարձան իր խաբեբայ նկարագրի
նկարագրի
յղկման ու կերտման:
4) Որպէսզի փորձութեանց կրակներով այրին մեր մէջ
մեղքի փուշերն ու տատասկները
տատասկները ու յղկուի մեր հոգին եւ
դառնայ Քրիստոսի հարազատ պատկերը: Այն փորձութիւնները
299

որոնց մէջ ցաւ ու տառապանք կայ, առաւել եւս մեզ Քրիստոսի
պատկերը կը դարձնեն: Առաքեալը
Առաքեալը կ'ըսէ. «Ահա դարձեալ մօր
մը պէս երկունքի ցաւ կը քաշեմ ձեզի համար, մինչեւ որ
Քրիստոսի հարազատ պատկերը դառնաք»
դառնաք» (Գաղատացիս 4.19):
Ցաւ քաշելը` մեզ Քրիստոսի պատկերը կը դարձնէ:
5) Որպէսզի մեզ իր քաջ ու տոկուն զինուորները դարձնէ:
Արդարեւ,
Արդարեւ, փորձութիւնները մեզ քաջ զինուորներու կը վերածեն:
Ինչպէս իսկական զինուորը իր երկրի փրկութեան համար
պայքարող զինուորն է, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի իսկական
զինուորը` իր եւ ուրիշներու փրկութեան համար պայքարող
զինուորն է:
6) Որպէսզի փորձութիւնը առիթ մը դառնայ մեզի համար,
ապացուցանելու Թշնամիին ու մեր Փրկիչին, թէ մենք հաւատահաւատարիմ կը մնանք Աստուծոյ: Հաւատարիմ մարդը այն մարդն է,
որուն հաւատարմութիւնը
հաւատարմութիւնը չի խախտիր նեղութեանց ժամանակ:
7) Որպէսզի սորվինք չապաւինիլ մեր անձերուն ու մեր
սեփական զօրութեան, այլ օգնութեան կանչենք Տէրը: Երբեմն
Տէրը այնպէս
այնպէս կ'ընէ որ զգանք ու մնանք անօգնական նեղութեան
ժամանակ, որպէսզի սորվինք իրե´
իրե´ն վստահիլ, եւ մի´
մի´այն իրեն:
8) Որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Քրիստոս ի´
ի´նքն է
փորձութիւնը արտօնողը եւ ի´
ի´նքն է փորձութիւնը խափանողը
միաժամանակ: Կ'արտօնէ
Կ'արտօնէ այն փորձութիւնները որոնք մեր բաբարիքին ու օգուտին համար են, եւ կը խափանէ այն փորձութիւն
փորձութիւնթիւնները որոնք մեզ կը տանին դէպի կործանում:
9) Որպէսզի ցոյց տալ մեզի, թէ Աստուած փորձութիւններէ
հետե-զերծ եւ հեզասահ ու դիւրին կեանք մը չի խոստանար իր հետե
ւորդներուն: Աստուծոյ խոստացած կեանքը` փորձութիւններէ
զերծ եղող կեանքը չէ, այլ` փորձութեանց յաղթող կեանքը:
10) Որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ կարելի չէ Աստուծոյ
արքայութիւնը
արքայութիւնը ժառանգել առանց բազմաթիւ նեղութիւններ
կրելու (Գործք 14.22): Շատ է թիւը այն մարդոց որոնք կ'ուզեն
Աստուծոյ արքայութիւնը
արքայութիւնը ժառանգել, բայց քիչ է թիւը անոնց`
որոնք պատրաստ են սիրայօժար
սիրայօժար կերպով յանձն առնելու ամէն
տառապանք Աստուծոյ արքայութեան
արքայութեան համար:
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Տակաւին, Աստուած կրնայ թոյլ տալ որ փորձութիւններէ ու
նեղութիւններէ անցնինք.անցնինք.11) Որպէսզի վկայենք իրեն համար. «Ձեզ պիտի
ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ պիտի դատեն
դատեն ժողովարաններու
մէջ: Ասիկա ձեզի առիթ պիտի ըլլայ վկայութիւն տալու իմ
մասիս»
մասիս» (Ղուկաս 21.1221.12-13): Իր այս բառերով, Յիսուս մեզ կը
հրաւիրէ փորձութիւնը առիթ դարձնել վկայելու
վկայելու իրեն համար:
Շատերու համար, դժբախտաբար, փորձութիւնը առիթ մըն է
տրտնջալու Աստուծոյ դէմ, փոխանակ դառնալու առիթ մը`
գոհունակ սրտով փառք տալու անոր:
12) Որպէսզի սորվեցնէ
սորվեցնէ մեզի թէ պէտք է փորձութեան
հանդիպելէ առաջ աղօթենք եւ ո´
ո´չ թէ փորձութեան հանդիպելէ
ետք: Փորձութեան հանդիպելէ ետք աղօթող մարդը` կը նմանի
այն մարդուն, որ պատերազմի
պատերազմի դաշտ երթալէ ետք`
ետք` կը սկսի զէնք
ու փամփուշտ փնտռել:
13) Որպէսզի անոնց փոխարէն մեծ վարձատրութիւն
շնորհէ մեզի եւ մեզ արժանացնէ փառքի ու գովասանքի: Ինչպէս
կրակի բովէն անցնող ոսկին կը դառնայ իրական ոսկի եւ ամէն
մարդ կը փափաքի զայն ունենալ, նոյնպէս ալ փորձութեանց
կրակին դիմացող քրիստոնեան՝ կը նկատուի ճշմարիտ
քրիստոնեայ եւ կ’
կ’արժանանայ գովասանքի, փառքի եւ պատիւի
Քրիստոսի կողմէ (Ա.Պետրոս 1.7):
14) Որպէսզի փաստենք մեր շուրջիններուն ու մեր կեանքը
դիտողներուն, որ մենք կը սիրենք զԱստուած: Արդարեւ,
փորձութիւնները
փորձութիւնները պէտք է առիթներ դառնան որ մենք փաստենք
թէ կը սիրենք զԱստուած, եւ ո´
ո´չ թէ առիթներ` կասկածելու
Աստուծոյ սիրոյն:
15) Որպէսզի Աստուծոյ ուզած մարդը ըլլանք: Աստուծոյ
ուզած մարդը ըլլալու համար՝ Աստուծոյ արտօնած փորձուփորձութեանց տոկալ պէտք է սորվինք:
16) Որպէսզի փորձութեանց ընդմէջէն մեզ փորձառու
փորձառու
ուսուցիչներու
ուսուցիչներու վերածէ, որպէսզի կարենանք մեր կարգին
օգտակար դառնալ փորձութիւններէ անցնողներուն: Արդարեւ,
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փորձութիւններն են որ մեզ փորձառու,
փորձառու, իմաստուն, խոհեմ եւ
մարդօգուտ ուսուցիչներու կը վերածեն:
17) Որպէսզի մեր չարչարանքներու փորձառութեամբ
սորվինք` թէ ի´նչ բան է հնազանդութիւնը: Պօղոս առաքեալ
խօսելով Քրիստոսի կրած չարչարանքներուն մասին` կ'ըսէ. «Իր
չարչարանքներու փորձառութեամբ
փորձառութեամբ սորվեցաւ` թէ ի´
ի´նչ բան է
հնազանդութիւնը»
հնազանդութիւնը» (Եբրայեցիս 6.8): Առանց չարչարանքներու
հնազանդ հոգի չի կերտուիր մեր անձերուն
անձերուն մէջ: Չարչարանք
Չարչարանքրանքներու ժամանակ է,
է, որ յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք հնազանդ ենք
Աստուծոյ թէ ոչ: Ամէն մարդ կրնայ հնազանդիլ Աստուծոյ երբ
խաղաղ պայմաններով շրջապատուած է, բայց կարեւորը ԱսԱստուծոյ հնազանդիլն է երբ խռովալից պայմաններով շրջապատ
շրջապատպատուած ենք: Դիւրին է հնազանդիլ Աստուծոյ
Աստուծոյ երբ մարդիկ մեզ կը
գովեն ու կը պատուեն, բայց կրնա՞նք հնազանդիլ Աստուծոյ երբ
մարդիկ մեզ կ'անպատուեն ու կ'անարգեն:
18) Որպէսզի համբերել սորվինք, եւ համբերութեամբ մեր
հոգիները
հոգիները փրկենք: Համբերող կը սեպուին անոնք` որոնք մինչեւ
վերջ կը տոկան, իսկ մինչեւ վերջ տոկացողները`
տոկացողները` կը փրկուին,
կ'ըսէ Յիսուս (Մարկոս 13.13):
19) Որպէսզի սորվինք թէ հողեղէն տկար արարածներ ենք,
եւ ատիկա պատճառ դառնայ որ հեռու մնանք յանձնապաստայանձնապաստանութենէ (ինքնիր անձին ապաստանող ու վստահող), եւ
կառչինք Աստուծոյ:
20) Որպէսզի վայելենք իր օգնութիւնն ու
ու զօրակցութիւնը եւ
դառնանք իր քաջ վկաները: Եւայլն:
8) Ի՞նչ կը խորհրդանշէ Նոյի Տապանը:
1) Մեկնիչ հայրեր, Նոյին տապանը նկատած են նախանախապատկերացում
պատկերացում եւ խորհրդանիշ Քրիստոսի խաչին, իսկ
ջրհեղեղի ջուրերը՝ խորհրդանիշ մկրտութեան խորհուրդին,
որով մարդկային բնութեան նորոգութիւնը պիտի ըլլար:
Արդարեւ, ինչպէս ջրհեղեղի ջուրերը վերջ դրին հին կեանքին,
մեղքի կեանքին, այնպէս ալ, մկրտութեան աւազանի ջուրերը,
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վերջ կը դնեն մկրտեալ անձին հին բնութեան, զայն կը սրբեն
ադամական մեղքէն, եւ անոր կու տան մաքուր եւ նոր բնութիւն
մը: Յիշենք
Յիշենք որ Պետրոս առաքեալ ինք եւս ջրհեղեղը նախանախապատկերացում կը նկատէ մկրտութեան խորհուրդին, որ մեզ
«կը փրկէ՝ ո´
ո´չ թէ մարմնական աղտը սրբելով, այլ մարդս
մաքուր խղճմտանքով Աստուծոյ ընծայելով, Յիսուս Քրիստոսի
յարութեամբ»
յարութեամբ» (Ա.Պետրոս
(Ա.Պետրոս 3.203.20-21):
2) Սուրբ Օգոստինոս Նոյեան տապանը նկատած է
խորհրդանիշ եւ նախապատկերացում Քրիստոսի Եկեղեցիին:
Արդարեւ, ինչպէս Նոյի տապանը կը տարուբերէր ջրհեղեղի
ջուրերուն վրայ, բայց յաղթականօրէն կը մնար անոնց վրայ,
քանի կը վայելէր Աստուծոյ պաշտպանութիւնը, այնպէս ալ,
Քրիստոսի Եկեղեցին այսօր կը տարուբերի
տարուբերի այս աշխարհի
հեղեղներուն վրայ, մեղքի ալիքները կը բաղխին անոր, բայց
անիկա կը վայելէ պաշտպանութիւնն ու առաջնորդութիւնը
առաջնորդութիւնը իր
հիմնադիրին՝ Քրիստոսի, եւ միշտ բարձր կը մնայ կեանքէն եկող
մեղքի ալիքներուն դէմ ու դիմաց:
3) Ուրիշներ Նոյեան տապանը նկատած են խորհրդանիշ
խորհրդանիշ եւ
նախապատկերացում նոյնինքն Քրիստոսի անձին: Արդարեւ,
ինչպէս տապանով փրկուեցան Նոյ եւ իր պարագաները,
այնպէս ալ Քրիստոսով
Քրիստոսով կը փրկուին հաւատացեալները, եւ
անոնք՝ որոնք ՆոյՆոյ-երուն, այլ խօսքով՝ հաւատացեալներուն
միջոցաւ կը բերուին Փրկիչին, եւ ուստի՝ փրկութեան:
4) Սուրբ Ամբրոսիոս խօսելով ջրհեղեղի ջուրերուն,
տապանի փայտին եւ տապանէն արձակուած աղաւնիին եւ
ագռաւին մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Ջուրը՝ մկրտութեան ջուրն է, որուն մէջ
կը մխրճուի մարմինը՝ մաքրելու համար բոլոր ախտերը, նոյն
այդ ջուրն է որ կը ծածկէ ամէն չարիք: Տապանին փայտը՝
փայտը՝
նախապատկերացումն է այն փայտին որուն վրայ մեր Տէրը՝
Յիսուս կախուեցաւ: Արձակուած աղաւնին՝ խորհրդանիշ է
Սուրբ Հոգիին [որ արձակուեցաւ] Հօրմէն՝ գալու եւ ներքին խախախոր-ղաղութիւն եւ մտքի անդորրութիւն տալու մեզի: Ագռաւը՝ խոր
հըրդանիշ է մեղքին որ կ’
կ’երթայ եւ ետ չի դառնար,
դառնար, եւ այդ ձեւով
դուք արդար կ’
կ’ըլլաք թէ´
թէ´ ներքնապէս եւ թէ´
թէ´ արտաքնապէս
արտաքնապէս»:
նապէս»:
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Ինչպէս տապանէն արձակուեցաւ աղաւնին, այնպէս ալ
Քրի
Քրիստոսի խաչէն արձակուեցաւ Սուրբ Հոգին, այլ խօսքով՝
Քրիստոսի
խաչելութեամբ
սկսաւ
նորոգութիւնը,
իսկ
խաչելութեամբ
նորոգութիւնը կատարողը Սուրբ Հոգին ինքն է:
Մէկը կրնայ մտածել որ ագռաւը ինք եւս արձակուեցաւ
տապանէն:
տապանէն: Այո´,
Այո´, բայց արձակուած ագռաւը ետ տապան չդարչդարձաւ: Ագռաւը մեղքի խորհրդանիշ ըլլալով, մեզի ցոյց կու տայ թէ
մեղքի կեանքը սիրող մարդիկ չեն ուզեր խաչին գալ, այլ կը
փախչին անկէ:
5) Այլուր, Օգոստինոս տապանը
տապանը նկատած է խորհրդանիշ
Քրիստոսի մարմինին: Ան կ’
կ’ընէ
կ’ըսէ. «Տապանը մատնացոյց կ’

Բանն Աստուածը, [այլ խօսքով՝ Քրիստոսը] որ մարմին եղաւ [եւ
մարդեղացաւ],
մարդեղացաւ], եւ մեզ իր մարմինին վրայ շալկեց, որպէսզի մեզ
տանի ջրհեղե
ջրհեղեղին
ղեղին ընդմէջէն դէպի իր նոր երկիրը»:
երկիրը»: Յիշենք որ

Քրիստոս իր
իր մարմինով քաւեց մեր մեղքերը (Ա.Պետրոս 2.24:
Հռոմայեցիս 8.3): Ինչպէս տապանը իր մէջ առաւ ջրհեղեղի
ջուրերէն ազատիլ ուզող մարդիկը, այնպէս ալ Քրիստոս, իր
մարմինին վրայ կ’
կ’առնէ մեղքերը այն անձերուն՝ որոնք ազատիլ
կ’ուզեն մեղքի ջրհեղեղէն:
6) Սուրբ Որոգինէս հոգեւոր մեկնութեան ենթարկելով
«զանիկա [տապանը] ներսէն ու դուրսէն ձիւթով ծեփէ»
ծեփէ» (Ծննդոց
(Ծննդոց
6.14) խօսքը՝ կ’
կ’ուզէ որ սուրբ ըլլանք արտաքարտաքկ’ըսէ. «Աստուած կ’

նապէս եւ մաքուր՝ մեր սիրտերուն մէջ. ըլլանք պաշտպանուած
ամէն անկիւնէ. պաշտպանուած անձնուրացութեան առաքինուառաքինութեան [արտաքին ձիւթով] եւ անարատութեան [ներքին ձիւձիւթով]»:
թով]»:

7) «Տապանին դուռը մէկ կողմէն դիր»
դիր» (Ծննդոց
(Ծննդոց 6.16): Սուրբ
Օգոստինոս, տապանին կողին գտնուող դուռը խորհրդանիշ կը
նկատէ Քրիստոսի կողին գտնուող այն վէրքին, որ ան ստացաւ
գեղարդի հարուածով մը: Այն կողի վէրքէն է որ հաւատացեալ
հաւատացեալեալներ մուտք կը գործեն Քրիստոսի անձէն ներս. այն կողի վէրքէն է
որ խորհուրդները բղխեցան, որոնցմով Քրիստոսի հաւատահաւատացողները կը միանան Քրիստոսի մարմինին միւս անդամներուն,
կ’ըսէ Օգոստինոս:
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8) Սուրբ Որոգինէս կը հաստատէ թէ Նոյը զՔրիստոս է որ
կը ներկայացնէ: Եւ ասիկա
ասիկա կը փաստուի երբ նայինք Նոյի անուանունին նշանակութեան: Նոյ անունը կը նշանակէ հանգստութիւն:
Նոյի համար կ’
կ’ըսուի թէ «մեզ պիտի հանգստացնէ մեր գործերէն
ու մեր ձեռքերուն աշխատութենէն, որ Տիրոջը անիծած երկրին
պատճառով կը կրենք»
կրենք» (Ծննդոց
(Ծննդոց 5.29): Այս խօսքը չի´
չի´
պատշաճիր Նոյին, որովհետեւ
որովհետեւ Նոյ չէր կրնար եւ չկրցաւ
հանգիստ շնորհել մեզի: Քրիստոս ի´
ի´նքն էր որ խոստացուած
հանգիստը տուաւ ու պիտի տայ մեզի (Մատթէոս 11.28:
Եբրայեցիս 4.14.1-11), ի´նքն էր որ մեր մեղքերը վերցուց մեր
վրայէն (Յովհաննէս 1.29), ի´
ի´նքն էր որ մեզ ազատեց Օրէնքի
անէծքէն,
անէծքէն, «ինք մեր տեղը անէծքի առարկայ դառնալով.
որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.է.- Անիծեալ է ան՝ որ
փայտէ կը կախուի»
կախուի» (Գաղատացիս
(Գաղատացիս 3.13): Նոյ չէր որ հանգիստ
տուաւ մարդկութեան եւ ազատեց երկիրը Աստուծոյ անէծքէն,
այլ՝ Քրիստոս ինք, ուստի Նոյը զՔրիստոս է որ կը ներկայացնէ,
ներկայացնէ,
կամ ըսենք՝ նախատիպն է Քրիստոսի:
Կ’աւարտեմ հոգեւոր խորհրդածութեամբ մը: Եթէ երբեք
տապանը եկեղեցին է, եւ եթէ երբեք տապանին մէջ քովքով-քովի
կ’ապրէին աղաւնին
աղաւնին եւ ագռաւը, այլ խօսքով հաւատացեալն ու
ամբարիշտը, սա ցոյց կու տայ, որ այսօր, Քրիստոսի Եկեղեցիին
մէջ քովքով-քովի, միատեղ ու միասին կ’
կ’ապրին հաւատացեալն ու
ամբարիշտը,
ամբարիշտը, լաւ եւ անպէտք «ձուկերը»,
ձուկերը», որոմի նմանող եւ
ցորենի նմանող մարդիկը: Բայց անոնք առ յաւէտ միասին պիտի
չըլլան ու չմնան, այլ ինչպէս Նոյ զատեց իրարմէ աղաւնին ու
ագռաւը, այնպէս ալ Քրիստոս իր յայտնութեան
յայտնութեան օրը պիտի զատէ
ու զանազանէ իրարմէ Աստուծոյ զաւակներն ու աշխարհի
զաւակները: Եւ ինչպէս Նոյ հեռացուց ագռաւը տապանէն եւ ալ
տապան չդարձաւ անիկա, նոյնպէս ալ Յիսուս, իր գալստեան
օրը առ յաւէտ պիտի հեռացնէ ագռաւանման մարդիկը իր փը
փ ըրկութեան տապանէն: Հետեւաբար, գա´
գա´նք Տիրոջ, յանձնուի´
յանձնուի´նք
Տիրոջ եւ խնդրենք անկէ որ շնորհէ մեզի աղաւնանման սիրտ ու
որպէս-հոգի, որպէսզի մաս կազմենք իր զաւակներուն շարքին, որպէս
զի հրեշտակացած՝ դասուինք հրեշտակներու
հրեշտակներու շարքին, եւ անոնց
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հետ միասին, փառաբանական
փառաբանական եւ օրհներգական նոր երգեր
առաքենք մեր երկնաւոր
երկնաւոր Հօր, մեր Փրկիչին եւ Սուրբ Հոգիին:
9) Քանի՞ տարեկան է տիեզերքը:
Տիեզերքի ու աշխարհի տարիքը ճշդելու համար, կը թուի
որ հակասութիւն
հակասութիւն կայ գիտութեան ու Աստուածաշունչին միջեւ:
Գիտութիւնը կը հաստատէ թէ տիեզերքը հարիւրհարիւր-հազարաւոր
տարիներու կամ նոյնիսկ միլիոնաւոր
միլիոնաւոր տարիներու տարիք ունի:
Ծննդոց գիրքը մեզի ցոյց կու տայ, թէ տիեզերքը, աշխարհն ու
մարդկութիւնը վեց օրերու ընթացքին ստեղծուեցան (Ծննդոց
1.5,8,13,19,23,31): Արդ, եթէ երբեք Ծննդոց գիրքի առաջին գլխուն
մէջ յիշուած «օր»
օր» բառը տառացիօրէն, այլ խօսքով` իր ներկայ
հասկացողութեամբ
հասկացողութեամբ առնենք, հակասութիւնն ու հակադրութիւնը
գիտութեան ու Աստուածաշունչին միջեւ անխուսափելի
անխուսափելի եւ
անլուծելի կը դառնայ:
Սուրբ Գիրքի մասնագէտներ դիտել կու տան, թէ Ծննդոցի
առաջին
առաջին գլուխին մէջ յիշուած «օր»
օր» բացատրութիւնը տառացի
իմաստ չունի, եւ ուստի` մեր գիտցած
գիտցած կամ հասկցած 24 ժամերէ
բաղկացած օրուան չ'ակնարկեր, այլ կ'ակնարկէ ընդարձակ
ժամանակահատուածի մը, որ կրնայ հազարաւոր տարիներու,
կամ հարիւրհարիւր-հազարաւոր տարիներու,
տարիներու, եւ կամ նոյնիսկ
միլիոնաւոր տարիներու ամբողջութիւն մը ըլլալ:
«Օր»
Օր»ը չի կրնար իր սովորական հասկացողութեամբ
հասկացողութեամբ
առնուիլ երկու
երկու պատճառներով.պատճառներով.- նախ, որովհետեւ տակաւին
արեւը, լուսինը եւ աստղերը չէին ստեղծուած. ասոնք չորրորդ
օրը պիտի ստեղծուէին (Ծննդոց 1.161.16-19), եւ երկրորդ, վեց
անգամներ կը կրկնուի «իրիկուն ու առտու ըլլալով»,
ըլլալով», փոխանակ
ըսուի` «առտու ու իրիկուն ըլլալով
ըլլալով»
ով» (Ծննդոց 1.5,8,13,19,23,31):
Եթէ բնագիրին մէջ յիշուած «օր»
օր» բառը իր սովորական իմաստով
պէտք է առնել, այդ պարագային, ինչպէս մեկնիչներ դիտել կու
տան, պէտք է ըսուի` «առտու ու իրիկուն ըլլալով»,
ըլլալով», եւ ո´
ո´չ թէ`
«իրիկուն ու առտու ըլլալով»,
ըլլալով», որովհետեւ օրը առաւօտուն կը
սկսի մեզի համար եւ իրիկունը կ'աւարտի:
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ըլլալով»:
ստեղծագոր-«Իրիկուն ու առտու ըլլալով
»: Իւրաքանչիւր ստեղծագոր
ծութիւն որ իր աւարտին կը հասնէր, Աստուծոյ համար կարծէք
ատիկա առաւօտ մըն էր, լոյս մըն էր: Այնքան ատեն որ լոկ հողի
ու ջուրի անծայրածիր իրականութիւն էր Աստուծոյ հրամանով
ստեղծուած նիւթը, կարծէք անիկա «իրիկուն»
իրիկուն» իբրեւ կը ներկաներկայանար, բայց երբ Աստուած այդ անձեւ նիւթին ձեւ
տար`«
տար`«առտու»
առտու» կ'ըլլար: Այլ բացատրութեամբ մը, քաոսային
վիճակ ունեցող նիւթը` ձեւի ու կերպարանքի բերելը, կարծէք
իրիկունէն` առաւօտի անցնիլ կը նշանակէր, ահա թէ ինչու
ինչու
կ'ըսուի` «իրիկուն ու առտու ըլլալով»,
ըլլալով», փոխանակ ըսուելու`
«առտու ու իրիկուն ըլլալով»:
ըլլալով»:
Վերեւ հաստատեցինք, թէ Ծննդոցի առաջին գլուխին մէջ
յիշուած «օր»
օր» բացատրութիւնը, ակնարկութիւն է ընդարձակ
ժամանակահատուածի
ժամանակահատուածի մը, որ կրնայ հազարաւոր տարիներու,
կամ հարիւրհարիւր-հազար
հազարաւոր
զարաւոր տարիներու,
տարիներու, եւ կամ նոյն
ոյնիսկ միլիոմիլիոնաւոր
նաւոր տարիներու ամբողջութիւն
ամբողջութիւն մը ըլլալ: Աստուածաշունչին
մէջ ունինք որոշ համարներ որոնք կրնան մեր այս ըսածը
հաստատել: Յիշեմ անոնցմէ երեքը.երեքը.ա) «Տիրոջ քով մէկ օրը հազար տարուան պէս է եւ հազար
տարին` մէկ օրուան պէս»
պէս» (Բ.Պետրոս
(Բ.Պետրոս 3.8): Առաքեալին այս
հաստատումէն
հաստատումէն յստակ կ'երեւի, թէ «օր»
օր» կամ «հազար»
հազար» բառերը
Աստուծոյ հայեացքով տառացի հասկացողութիւն չունին:
Աստուած կրնայ հազար տարին մէկ օր իբրեւ նկատի առնել, եւ
կրնայ մէկ օրը հազար տարի իբրեւ նկատի առնել: Թէ ինչո´
ինչո´ւ
համար Տիրոջ քով հազար
հազար տարին մէկ օրուան պէս է, յստակ է,
ըսել ուզուածը այն է, որ ամբողջ հազար տարուան պատմութիւն
մը` Տէրը իր դիմաց ունի իբրեւ մէկ օրուան պատմութիւն մը:
Բան մը որ տեղի ունեցած է հազար տարի առաջ, Տիրոջ համար
ատիկա այսօր տեղի ունեցած երեւոյթի մը նման է, եւ ուստի
անցեալին չի վերաբերիր, այլ` ներկային: Իսկ թէ ինչո´
ինչո´ւ համար
է», պարզ կը դառնայ
«Տիրոջ քով մէկ օրը հազար տարուան պէս է»,
եթէ երբեք նկատի առնենք որ Տիրոջ հայեացքով հազար տարի
ետք ըլլալիքը` այսօր եղածի պէս է, կամ հինգ հազար տարի
ետք ըլլալիքը` ներկայ վայրկեանին մէջ տեղի ունեցող երեւոյթի
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մը նման է: Տիրոջ համար գալիքը ներկայի նման է, եւ ներկան`
գալիքի նման:
բ) Պետրոս առաքեալին նման, Սաղմոսագիրը նաեւ նոյն
վկայութիւնը
վկայութիւնը կու տայ երբ կ'ըսէ. «Վասնզի հազար տարին քու
առջեւդ երէկուան պէս է, որ անցաւ, կամ գիշերուան պահու մը
պէս»
պէս» (Սաղմոս
(Սաղմոս 90.4): Այս վկայութիւնը
վկայութիւնը ցոյց կու տայ, թէ
Աստուծոյ համար ժամանակի հարց չկայ: «Հազար տարին քու
առջեւդ երէկուան պէս է»:
է»: Ի՞նչ ցոյց կու տայ «երէկ»
երէկ» բառը:
Հազար կամ երկու հազար տարի առաջ տեղի ունեցած դէպք մը,
մեզի համար հին անցեալին պատկանող դէպք մըն է որ ներկայ
հասկացողութիւն չի կրնար ունենալ, մինչդեռ Աստուծոյ
համար, երկու հազար կամ տասը հազար տարի առաջ տեղի
ունեցած դէպք մը, տակաւին երէկ տեղի ունեցած դէպքի մը
նման է: Գիտենք որ երէկ տեղի ունեցած դէպք մը մեր մտքին մէջ
շատ թարմ կ'ըլլայ, ուստի ըսել ուզուածը այն է, որ բազմաբազմահազար տարիներ առաջ տեղի ունեցած դէպք մը, Աստուծոյ
համար այնքան թարմ ու նոր է, որքան մարդուն համար օր մը
առաջ տեղի ունեցած դէպք մը: Աստուծոյ համար երէկը
այսօրուան պէս է եւ այսօրը երէկուան պէս, գալիք ժամանակը
անցած ժամանակին պէս է, եւ անցած ժամանակը` գալիքին
պէս, ներկան ապագայի պէս է, եւ ապագան` ներկայի պէս:
«Կամ գիշերուան պահու մը պէս»:
պէս»: Հրէական հաշւումով,
գիշերը կը կազմուէր երեք պահերէ, իսկ իւրաքանչիւր պահ`
չորս ժամերէ4: Հետեւաբար, Աստուծոյ համար քանի մը հազար
Այսպիսի բացատրութիւններ մեզի համար յստակ կը դառնան եթէ յիշենք
որ Եբրայեցիները գիշերն ու ցերեկը հաշուելու յատուկ ձեւ մը ունէին:
Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կ’ըսէ. «Եբրայեցիներու «գիշեր»ը կը սկսէր երեկոյեան ժամը 6-ին եւ կ’երկարէր մինչեւ առաւօտեան ժամը 6-ը, իսկ
«ցերեկ»ը կը սկսէր առաւօտեան ժամը 6-ին եւ կ’երկարէր մինչեւ երեկոյեան
ժամը 6: Բայց ցերեկուան ու գիշերուան ժամերը տարբեր ձեւերով կը
հաշուէին: Ցերեկի ժամերը կը հաշուէին առանձին-առանձին. ուստի «առաջին ժամ»ը կ’ըլլար առաւօտեան ժամը 7, «երրորդ ժամ»ը՝ առաւօտեան ժամը
9-ը, «վեցերորդ ժամ»ը՝ կէսօրը, «իններորդ ժամ»ը՝ կէսօրէ ետք ժամը 3-ը,
եւլն: Միւս կողմէ, գիշերը բաժնուած էր երեք «պահ»երու.- առաջին պահը՝
4

308

տարիները ոչ միայն քանի մը օրերու
օրերու պէս են, այլ` քանի մը
ժամերու պէս:
գ) Ուրիշ կարեւոր ապացոյց մը եւս կայ, որ ցոյց կու տայ թէ
Ծննդոցի առաջին գլխուն 5,8,13,19,23 եւ 31 համարներուն մէջ
արձանագրուած «օր»
օր» բառը տառացիօրէն չենք հասկնար կամ
պէտք չէ հասկնանք: Աստուած Ադամին կը պատուիրէ չուտել
«բարի
բարի ու չարի գիտութեան ծառէն»
ծառէն» եւ կ'ըսէ. «Այն օրը որ անկէ
ուտես, անշուշտ պիտի մեռնիս»
մեռնիս» (Ծննդոց 2.17): Համաձայն ԱսԱստուծոյ այս խօսքին, այն օրը որ Ադամ ուտէր արգիլեալ
Ընդհա-պտուղէն` պէտք էր մեռնէր. Ադամ կերաւ բայց չմեռաւ: Ընդհա
կառակը, իր ուտելէն ետք, բազմահարիւր տարիներ
տարիներ ալ ապրեապրեցաւ (Ծննդոց 5.3,45.3,4-5): Սա կը նշանակէ թէ Ծննդոց 2.172.17-ին մէջ
գործածուած «օր»
օր» բառը տառացի հասկացողութիւն չունի: Արդ,
ինչպէս Ծննդոց 2.172.17-ին մէջ գործածուած «օր»
օր» բառը տառացիօտառացիօրէն չի հասկցուիր, նոյնպէս ալ, Ծննդոցի առաջին գլուխին մէջ
գործածուած «օր»
օր» բառը պէտք չէ տառացիօրէն հասկնալ:
Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ «Աստուած ըսաւ»
ըսաւ» բառերը
(Ծննդոց 1.3,6,9,14,20,24): Աստուած արտասանեց իր խօսքը եւ
տուաւ իր հրամանը եւ թոյլ տուաւ որ աստիճանական կերպով
տիեզերքն ու աշխարհը գոյութեան գան: Ինչպէս պարտիզպանը
սերմը հողին մէջ կը նետէ
նետէ եւ երկա՜ր ժամանակ կը սպասէ որ
անիկա ծլի, աճի, ծաղկի ու պտուղ տայ, նոյնպէս ալ, Աստուած
իր հրամանը արձակեց եւ «պարտիզպանի»
պարտիզպանի» համբերութեամբ
սպասեց որ երկինքն ու երկիրը գոյութեան գան աստիճանական
կերպով: Եթէ երբեք սերմը որպէսզի ծլի, աճի, ծաղկի ու պտուղ
տայ, պարտիզպանը
պարտիզպանը կրնայ շատ երկա՜ր տարիներ սպասել,
որքա՜ն աւելի Աստուած ինք երկա՜ր տարիներ սպասեց, ո´
ո´չ թէ
լոկ ծառի մը գոյութեան գալուն, այլ ամբողջ աշխարհի ու
տիեզերքի աստիճանական գոյաւորման: Աստուծոյ կամքն էր որ
երեկոյեան ժամը 6-10, երկրորդ պահը՝ ժամը 10-2, իսկ երրորդ պահը՝ գիշերուան ժամը 2-6: Նոր Կտակարանին մէջ ունինք նաեւ գիշերը հաշուելու
Հռոմէական կերպը, որ գիշերը կը բաժնէր չորս պահերու.- «իրիկուն»
(երեկոյեան 6-9), «կէս գիշեր» (գիշերուան 9-12), «հաւախօս» (գիշերուան 123), եւ «առաւօտ» (առտուան 3-6) (տե´ս Մարկոս 13.35)»:

309

տիեզերքը իր ամբողջ համաստեղութեամբ ու աշխարհը իր
ամբողջ
ամբողջ լիութեամբ, բազմահազար կամ հարիւրհարիւր-հազարաւոր
տարիներու ընթացքին գոյանային: Աստուած կրնար զանոնք
գոյացնել մէկ օրուայ մէջ, բայց անոր գործելակերպին հակառակ
բան է, բան մը շուտով ընելն ու վերջացնելը: Աստուած իր
գործին ու գործելակերպին մէջ աճապարանքով շարժող կամ
կամ
գործող մէկը չէ: Եգիպտոսէն դէպի Սինայի անապատ երթալը եւ
Սինայի անապատէն Քանաանու երկիր երթալը 33-4 օրուայ
ճամբայ էր, եւ սակայն, կը տեսնենք որ անիկա քառասուն տարի
տեւեց: Աստուած տասը պատուիրանները Մովսէսին
Մովսէսին տալու
համար լոկ տասը վայրկեանի կարիքը ունէր, եւ սակայն,
սակայն, կը
տեսնենք թէ ինչպէս տասը պատուիրանները տալու արարքը
քառասուն օր տեւեց: Այս եւ նման օրինակներ ցոյց կու տան
մեզի, թէ Աստուած կրնայ շատ երկա՜ր տարիներու ընթացքին
կատարուելիքը` շատ կարճ ժամանակի մէջ կատարել, եւ կամ
ընդհակառակը, կրնայ շատ կարճ ժամանակի մէջ կատարուեկատարուելիքը` շատ երկա՜ր ժամանակի ընթացքին կատարել:
10)
10) Բ.Թագաւորաց 6.66.6-7 համարներուն մէջ կը կարդանք, որ
երբ Ոզա տեսաւ թէ եզներու կողմէ սայլով մը քաշուող Աստուծոյ
Ուխտի Տապանակը կը ծռէր` ձեռքը երկարեց որպէսզի զայն
բռնէր: Աստուած անմիջապէս հարուածեց ու
ու սպաննեց զայն:
Արդ, Աստուած որ սիրոյ Աստուած է, ինչո՞ւ այդպիսի բան ըրաւ,
եւ ինչո՞ւ հարուածեց մէկը որ կ'ուզէր Ուխտի Տապանակը բռնել
որպէսզի չիյնայ:
ա) Աստուած պատուիրած էր որ իր Ուխտի Տապանակը
շալկուէր ուսերու վրայ եւ ո´
ո´չ թէ սայլերու վրայ (Թուոց 7.9:
Ա.Մնացորդաց
Ա.Մնացորդաց 15.15): Ուստի, զայն սայլերու վրայ շալկելը`
աստուածային օրէնքի խախտում էր: Ոզա շատ լաւ գիտէր
Ուխտի Տապանակին եւ այլ սուրբ առարկաներու կապուած
Աստուծոյ օրէնքը, որ մահ կը սպառնար ոեւէ անձի որ անոնց կը
դպնար (Թուոց 4.154.15-20): Ոզա գիտէր եւ պէ´
պէ´տք էր գիտնար
Ուխտի Տապանակը կրելու կերպին մասին, որովհետեւ Ուխտի
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Տապանակը պահուած էր իր հօրը եւ մեծ հօրը տունը 70
տարիներ, եւ իր հայրը սրբուած եւ Ուխտի Տապանակին
ծառայութեան նուիրուած անձ մըն էր, եւ հետեւաբար, Ոզա ոեւէ
արդարացում չէր կրնար ունենալ իր գործած արարքին համար:
համար:
բ) Աստուած իր այս արարքով ուզեց դաս մը սորվեցնել
հրեայ ժողովուրդին, որ սկսած էր անտարբեր դառնալ Ուխտի
Տապանակին հանդէպ եւ կորսնցնել իր վստահութիւնն ու
կապուածութիւնը սուրբ առարկաներու հանդէպ: Աստուած
ուզեց սորվեցնել Դաւիթ թագաւորին
թագաւորին ու բոլոր հրեաներուն,
հրեաներուն, թէ
պէտք է բացարձակ յար
յարգանքով վերաբերէին
վերաբերէին «սուրբ բաներու»
բաներու»
հետ (Թուոց 4.154.15-16, 20): Աստուծոյ նպատակը ասիկա միայն
Դաւիթին ու հրեայ ժողովուրդին սորվեցնելը չէր, այլ` հետագայ
բոլոր ժողովուրդներուն, Քրիստոսի բոլոր հետեւորդներուն:
Այսօր քրիստոնեաներ պէտք է մտածեն
մտածեն Ոզային պատահածին
մասին, եւ պէտք է իրենց վերաբերմունքը փոխեն «սուրբ բանեբաներու»
րու» հանդէպ, ինչպէս օրինակ, Աստուածաշունչին հանդէպ,
Սուրբ Հաղորդութեան հանդէպ, եկեղեցւոյ հանդէպ, եւ
մկրտութեան խորհուրդին հանդէպ:
գ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ քանի Ոզա երկա՜ր ժամաժամանակ`
նակ` իր մանկութենէն սկսեալ, Ուխտի Տապանակին քով եղած
է, հաւանաբար ատիկա պատճառ դարձած է որ Ուխտի ՏապաՏապանակը իր արժէքը կորսնցնէր իրեն համար: Հաւանաբար Ուխտի
Տապանակին մօտենալը
մօտենալը եւ անոր դպնալը իրեն համար դարձած
էր սովորական երեւոյթ: Բայց այս անգամ Տէրը հարուած
հարուածեց
ուածեց
բո-զայն, գուցէ անոր համար, որ ան Ուխտի Տապանակին դպաւ բո
լոր մարդոց աչքին դիմաց եւ բոլորին գայթակղութեան պատպատճառ դարձաւ: Եթէ Տէրը չհարուածէր զայն, բոլորը որոնք տեսան
որ Ուխտի Տապանակին դպած էր, պիտի
պիտի կորսնցը
կորսնցընէին իրենց
յարգանքը Աստուծոյ խօսքերուն ու օրէնքնե
օրէնքներուն հանդէպ, եւ
իրենց սրտէն դուրս պիտի դրուէր Աստուծոյ երկիւղը:
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11)
11) Ծննդոց գիրքի 2727-րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, թէ
ինչպէս Յակոբ ինքզինք Եսաւը ձեւացնելով՝ խաբեց իր հայրը եւ
անոր օրհնութիւնը առաւ: Արդ, ի՞նչպէս Աստուած իր օրհնուօրհնութիւնը կու տայ մէկու մը, որ
որ ուրիշ անձի մը դիմակը կը գործածէ:
Այս մասին քանի մը մատնանշումներ.մատնանշումներ.1) Ծննդոց գիրքի 2525-րդ գլուխին աւարտին կը տեսնենք թէ
ինչպէս Եսաւ պնակ մը ոսպէ ապուրի համար «իր անդրանանդրանկութեան իրաւունքը ծախեց Յակոբին»:
Յակոբին»: Աստուած ինք պիտի
ուզէ՞ր իր օրհնութիւնը տալ մէկու մը,
մը, որ պնակ մը ոսպէ
ապուրի համար ծախեց իր անդրանկութիւնը: Չմոռնանք որ այն
ատենուայ մտածողութեան մէջ, անդրանկութիւնը, այլ խօսքով,
տան անդրանիկ զաւակը ըլլալը՝ Աստուծոյ կողմէ տրուած պապատիւ ու փառք կը սեպուէր: Ուստի, անդրանկութիւնը ծախելը՝
Աստուծոյ կողմէ տրուած այդ պատիւն ու փառքը անարգել կը
նշանակէր: Ասիկա գիտնալէ ետք, հարց կու տանք, արդեօք ճիշդ
պիտի ըլլա՞ր Աստուծոյ անունով օրհնել մէկը որ Աստուծոյ
կողմէ տրուած անդրանկութեան պատիւը ոտնակոխեց:
Հարցումը կարելի է դնել ուրիշ ձեւով մը: Ո՞ր մեղքը աւելի
ծանր մեղք է. Աստուծոյ
Աստուծոյ կողմէ Եսաւին շնորհուած անդրանանդրանկութեան փառքն ու պատիւը պնակ մը ոսպէ ապուրի փոխարէն
վաճառե՞լը, թէ` իր հօրը օրհնութիւնը առնելու համար` զայն
խաբելը: Խորքին մէջ, Եսաւին ըրածը Աստուծոյ դէմ գործուած
մեղք կը համարուէր, իսկ Յակոբին ըրածը` մարդուն դէմ
գործուած մեղք, որովհետեւ Եսաւ անդրանկութիւնը ծախելով`
Աստուծոյ դէմ է որ մեղանչեց եւ զԱստուած է որ անարգեց, իսկ
Յակոբ հայրը խաբելով` նոյնինքն հօրը դէմ է որ մեղք գործեց:
Այստեղ կարելի է հետեւեալ համեմատականը ընել: Ինչպէս
անդրանկութիւնը նոյնպէս ալ քահանայութիւնը Աստու
Աստուծոյ
կողմէ մարդուն տրուած պատիւ մըն էր: Եւ ինչպէս քահանայուքահանայութեան պատիւն ու պարգեւը անարգելը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ
անդրանկու-դէմ գործուած մեղք կը համարուէր, նոյնպէս ալ անդրանկու
թեան պատիւն ու պարգեւը անարգելը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ
դէմ գործուած մեղք կը համարուէր: Ուշագրաւ
Ուշագրաւ է Հեղի
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քահանային խօսքը ուղղուած իր որդիներուն` Ոփնիին ու
Փենէհէսին, որոնք քահանաներ էին եւ որոնք սխալ ընթացքի
մէջ էին: Հեղի զանոնք գիտակցութեան ու զգաստութեան
զգաստութեան բերելու
համար` կ'ըսէ. «Եթէ մարդ մը մարդու դէմ մեղք գործէ, անոր
դատաստանը Աստուած կ'ընէ, բայց
բայց եթէ մարդ մը Տիրոջը դէմ
մեղք գործէ, անոր համար ո՞վ աղաչանք պիտի ընէ»
ընէ» (Ա.Թագա(Ա.Թագաւորաց 2.25): Հեղի իր այս բառերով յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ
իր որդիներուն գործած մեղքը` ուղղակիօրէն Աստուծոյ դէմ
գործուած մեղք էր: Նոյնն էր պարագան Եսաւին, որ իր
անդրանկութիւն
անդրանկութիւնը ծախելով` Աստուծոյ դէմ էր որ մեղանչած
եղաւ: Հարկաւ ըսել չեմ ուզեր թէ Յակոբին ըրածը սխալ չէր կամ
Աստուծոյ դէմ գործուած
գործուած մեղք մը չէր: Յակոբին ըրածն ալ սխալ
ու մեղք էր. սակայն Եսաւին գործած մեղքը (անդրանկութիւնը
ծախելը), Աստուծոյ դէմ ապստամբութեան արտայայտութիւն
արտայայտութիւն
էր, եւ աւելին, Աստուծոյ կողմէ տրուած անդրանկութեան
պարգեւը` Աստուծոյ երեսին նետելու արարք մըն էր, մինչդեռ
Յակոբին
Յակոբին մեղքը, ապստամբութեան արտայայտութիւն չէր, այլ
պարզապէս` անհնազանդութեան:
Կարեւոր երկու նշումներ.նշումներ.ա) Յակոբ գիտէր որ անդրանկութիւնը Աստուծոյ
Աստուծոյ կողմէ
տրուած օրհնութիւն մըն էր, եւ գիտէր արժէքն ու իմաստը այդ
օրհնութեան: Եւ որովհետեւ գիտէր, ան փորձեց այդ օրհնութիւ
օրհնութիւթիւնը ձեռք ձգել ոեւէ ձեւով կամ ոեւէ գնով, ճիշդ ինչպէս փորձեց
հրեշտակին հետ գօտեմարտած ժամանակ, անոր օրհնութիւնը
ձեռք ձգել, երբ ըսաւ. «Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնես»
չօրհնես»
(Ծննդոց 32.26): Եսաւ սակայն, Աստուծոյ օրհնութեան
օրհնութեան արժէքն
ու իմաստը չէր գիտեր կամ գիտէր բայց կ'ուրանար:
բ) Յակոբ գիտէր նաեւ, որ իր հօրը կողմէ եկած օրհնուօրհնութիւնը` Աստուծոյ կողմէ եկած օրհնութիւն մըն էր, եւ պէտք էր
տրուէր անոր`
անոր` որ ունէր անդրանկութեան իրաւունքը: Եսաւ
կորսնցուցած էր անդրանկութեան իրաւունքը, որովհետեւ
վաճառած էր զայն: Յակոբ Եսաւին ձեռքէն անդրանկութիւնը
առնելէ ետք, բնականօրէն հօրը օրհնութիւնը ստանալը իր
իրաւունքը կը դառնար կամ իր իրաւունքը կը սեպէր:
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Շարունակելէ առաջ,
առաջ, քիչ մը խօսինք այսօրուան մեր կեանկեանքին մասին: Որո՞նք են Եսաւները մեր այսօրուայ կեանքին մէջ
եւ որո՞նք են Յակոբները: Եսաւը կը ներկայացնէ այն մարդիկը`
որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուածին, ընծայուածին ու պարպարգեւուածին արժէքը չեն գիտեր, մինչդեռ Յակոբը, ճիշդ հակա
հակակառակը, կը ներկայացնէ այն մարդիկը՝ որոնք Աստուծոյ կողմէ
իրենց տրուածին, ընծայուածին ու պարգեւուածին արժէքը
գիտեն:
Մենք ո՞ր խումբին կը պատկանինք, Եսաւի՞ խումբին, թէ՝
Յակոբի խումբին, այլ խօսքով, նուազագոյն բանի մը համար
կամ փոքրագոյն դժուարութեան մը համար երկինքը
երկինքը ուրացողուրացողներո՞ւ խումբին, մեր աստուածատուր օրհնութիւնները ծախողծախողներո՞ւ խումբին, Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած փառքն ու պապափրկու-տիւը վաճառողներո՞ւ խումբին, թէ՝ այդ երկինքը, այդ փրկու
թիւնը, այդ փառքն ու պատիւը ձեռք ձգելու համար` իրենց ամէն
կարելին ընողներու խումբին:
խումբին:
Աստուծոյ մարդը, գիտէ´
գիտէ´ արժէքը Աստուծոյ արքայութեան,
եւ պատրաստ է ընելու ամէ´
ամէ´ն ինչ միայն թէ տիրանայ անոր:
Մինչդեռ, աշխարհի մարդը երկնքի արքայութեան արժէքը չի
գիտեր, Քրիստոսով պարգեւուած փրկութեան ու յաւիտենական
կեանքին արժէքը չի գիտեր, եւ պատրաստ է զանոնք
զանոնք ծախելու
«պնակ մը ոսպէ ապուրի համար»,
համար», այլ խօսքով՝ նուազագոյն
բանի մը համար. երբ ամենէն պզտիկ բաներու համար կը
տրտնջանք Աստուծոյ դէմ` ասիկա «պնակ մը ոսպէ ապուրի
համար»
համար» Աստուծոյ արքայութիւնը ծախել չի՞ նշանակեր: Երբ
պզտիկ փորձութեան մը հանդիպելով կը սկսինք
սկսինք Աստուծոյ
հանդէպ կասկածներ յարուցանել մեր սրտին մէջ` ասիկա
«պնակ մը ոսպէ ապուրի համար»
համար» Աստուծոյ օրհնութիւնը վավաճառել չի՞ նշանակեր:
2) Աստուած սկիզբէն տեսաւ հաւատքի այն մարդը որ
Յակոբ պիտի ըլլար, եւ ճիշդ անոր համար էր որ զայն ընտրեց:
Յակոբ իր կեանքի սկզբնական
սկզբնական հանգրուանին խաբո´
խաբո´ղ նկարանկարագիր ունէր, բայց հետագային պիտի փոխուէր, Աստուծոյ ուզած
մա´
մա´րդը պիտի ըլլար, եւ Աստուած գիտէր այս մէկը, անոր
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համար ալ իր նախընտրութիւնը աւելի Յակոբին գնաց քան
Եսաւին, եւ սիրե´
սիրե´ց զայն, հանդուրժե´
հանդուրժե´ց, համբերե´
համբերե´ց եւ սպասե´
սպասե´ց,
մինչեւ որ Յակոբ
Յակոբ փոխուեցաւ ու դարձաւ նո´
նո´ր մարդ, Աստուծո´
Աստուծո´յ
մարդ, հաւատքի´
հաւատքի´ մարդ:
Զարեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով աստուածային այս
ընտրութեան
ընտրութեան մասին` կ'ըսէ. «Քանդակագործը անտաշ քարը
չ'ընտրեր տաշուած ըլլալուն համար, այլ զայն կ'ընտրէ`
որպէսզի տաշէ զայն: Նոյնպէս ալ, Աստուած չընտրեց
չընտրեց Յակոբը
որովհետեւ տաշուած նկարագիր ունէր, այլ ընտրեց` որովհեորովհետեւ տեսաւ անոր մէջ տաշուելու պատրաստ հոգին»:
հոգին»: ԻրակաԻրականութեան մէջ, Յակոբ անտաշ քարի կտոր մըն էր. Աստուած
ի´նքն էր որ երկար տարիներ շարունակ զայն տաշեց կեանքի
տարբերտարբեր-տարբեր փորձութեանց ու նեղութեանց
նեղութեանց միջոցաւ,
մինչեւ որ զայն փոխեց ու փոխակերպեց ընտիր անօթի:
Այսօր երբ մենք կը նայինք մարդոց, փորձենք նայիլ
Աստուծոյ ակնոցով, որպէսզի անոնց տկարութիւններն ու
պակասութիւնները մեզ չխրտչեցնեն, մեզ իրենցմէ չհեռացնեն եւ
մեզ անոնց թշնամի չդարձնեն:
Ամէն մարդու մէջ
մէջ անպայման որ դրական երես մը կայ.
մենք փորձենք այդ դրական երե´
երե´սը տեսնել: Անկարելի է որ աշաշխարհի մէջ ըլլայ մարդ մը որ միայն ժխտականով լեցուն ըլլայ:
Երբ մարդու մը նայինք, անոր մէջ լոկ մարդը չտեսնենք, այլ
Աստուծոյ ներկայութիւնը տեսնենք: Այդ ընելո´
ընելո´վ միայն մենք
մենք
կրնանք յարգանք ունենալ մարդուն հանդէպ:
Երբ մեր նմանին նայինք, անոր մէջ Աստուծոյ մէկ հրեշհրեշտակը դառնալու կոչուած անձը տեսնենք:
Երբ մեր հաւասարին նայինք, անոր մէջ Աստուծոյ Սուրբ
ներկայու-Հոգիին տաճարը ըլլալու համար ստեղծուած էակին ներկայու
թիւնը տեսնենք:
Եթէ յաջողինք
յաջողինք ու սորվինք ա´
ա´յս ակնոցով նայիլ մարդուն եւ
այսպէ´
այսպէ´ս մտածել մարդուն մասին, վստահ եղէք որ պիտի
փոխուի հիմնովին մեր վերաբերմունքը անոր հանդէպ:
3) Եսաւ Քետացի կիներ առաւ իրեն համար, որոնք
«Իսահակին ու Ռեբեկային սրտի ցաւ եղան»
եղան» (Ծննդոց
(Ծննդոց 26.3426.34-35,
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27.46): Նախքան որ հայրը որոշէ իր օրհնութիւնը շնորհել իր
անդրանիկ որդիին, արդէն կը տեսնենք որ Եսաւ կոտրած էր
սիրտը իր հօրն ու մօրը: Օտար, այլ խօսքով` հեթանոս կիներ
առած էր. կիներ, որոնք կրնային հետագային
հետագային զինք կռապաշկռապաշտութեան տանիլ, եւ գիտենք, որ Եսաւի սերունդը հետագային
Աստուծմէ
Աստուծմէ ու բարեպաշտական կեանքէն հեռու սերունդ մը
պիտի ըլլար: Տան մը անդրանիկ որդին, իր եղբայրներուն
համար պէտք էր օրինակ ըլլար: Եսաւ չէր կրնար օրինակ ըլլալ,
որովհետեւ հեթանոս կիներ առնելով` իր հօրն ու մօրը ցաւի ու
տրտմութեան պատճառ դարձած էր:
12)
12) Ամովսայ 3.7
3.7-ին մէջ կը կարդանք. «Յիրաւի Տէր Եհովան

բան մը չ'ըներ, մինչեւ որ իր գաղտնիքը իր ծառաներուն`
մարգարէներուն չյայտնէ»:
չյայտնէ»: Արդ, ինչո՞ւ համար Աստուած բան մը
ընելէ առաջ, իր ծրագիրը կը յայտնէ իր ծառաներուն:
Ամբողջ Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած իր
ընելիքները
ընելիքները եւ իր առած որոշումներն ու ծրագիրները գործագործադրելէ առաջ, զանոնք կը յայտնէ իր մարգարէներուն, իր մարդոց,
իր կամքը կատարողներուն: Յիշեմ լոկ մի քանի օրինակ.օրինակ.- Երբ
որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորը, իր այս որոշումը կամ
ծրագիրը յայտնեց Աբրահամին (Ծննդոց 18.17): Երբ
Երբ Աստուած
ջրհեղեղ պիտի ընէր` այդ մասին յայտնեց Նոյին: Երբ որոշեց
Եբրայեցիները Եգիպտոս տանիլ` յայտնեց Յակոբին: Երբ
որոշեց Եգիպտոսի վրայ սով բերել` յայտնեց Յովսէփին: Երբ
որոշեց հրեաները դուրս բերել Եգիպտոսէն` յայտնեց
Մովսէսին: Երբ որոշեց պատժել Հեղի քահանան իր երկու որդիորդիներով` յայտնեց Սամուէլին: Երբ որոշեց հրեաները յանձնել
Երե-Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորին ձեռքը` յայտնեց Երե
միա մարգարէին: Երբ որոշեց հրեաները յանձնել Ասորիներուն
ձեռքը` յայտնեց Եսայի մարգարէին: Մեր Տէրը ինք եւս «ամէն
ինչ սկիզբէն»
սկիզբէն» ըսաւ իր աշակերտներուն
աշակերտներուն (Մատթէոս 24.25):
Արդ, դարձեալ հարց կու տանք, թէ ինչո՞ւ համար Աստուած
բան մը ընելէ առաջ, իր ընելիքը կը յայտնէ իր ծառաներուն,
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անոնք ըլլան մարգարէներ թէ սովորական հաւատացեալներ:
մարգարէներուն.-Աստուած սկիզբէն իր ընելիքը կը յայտնէ իր մարգարէներուն.
ա) Որպէսզի երբ Աստուծոյ ըսածը կատարուի, անոնց
հաւատքը ալ աւելի ամրապնդուի: Աստուած երբեմն որոշ
դէպքերու վերաբերեալ`
վերաբերեալ` որոշ իրականութիւններ կը յայտնէ իր
զաւակներուն, նախքան ոեւէ բանի պատահումը, որպէսզի երբ
պատահի իր զաւակներուն յայտնուածը, ատիկա առիթ դառնայ
հաւատքի գօտեպնդումի
գօտեպնդումի ու հրահրումի:
բ) Որպէսզի երբ Աստուծոյ ըսածը կատարուի, զայն պապատահականութիւն
տահականութիւն կամ դիպուած չնկատեն (հմմտ Յովհաննէս
16.4): Ճշմարիտ հաւատացեալին կեանքին մէջ պատահակապատահականութիւն, դիպուած կամ ճակատագիր գոյութիւն չունին: Անոր
կեանքին մէջ ոչինչ կրնայ պատահիլ առանց
առանց Աստուծոյ
թոյլտուութեան: Բայց դժբախտաբար, հաւատացեալներուն մեծ
բաժինը, իրենց կեանքին մէջ տեղի ունեցող դէպքերուն մէջ
Աստուծոյ մատը չեն տեսներ, եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ անհրաժեշտ
ժամանակը չեն անցներ Աստուծոյ հետ աղօթքով, եւ առիթ չեն
տար Աստուծոյ որ իր կամքը, իր ծրագիրը եւ իր ընելիք գործը
յայտնէ անոր եւ անոր ընդմէջէն ուրիշներուն:
գ) Որպէսզի
րպէսզի երբ իր խօսքերը կատարուին, ատիկա պատպատճառ դառնայ որ առաւել եւս հաւատքով կառչին իր խօսքերուն
ու խոստումներուն:
խոստումներուն: Աստուածաշունչ
Աստուածաշունչ մատեանը Աստուծոյ խօսխօսքերուն ու խոստումներուն գիրքն
գիրքն է. անոր միջոցաւ Աստուած
շատ բան յայտնած է ու կը յայտնէ իր զաւակներուն. բայց եթէ
երբեք այսօր շատ բան ծածկուած կը մնայ հաւատացեալներէն,
ծածկուած կը մնայ` որովհետեւ անոնք անհրաժեշտ
անհրաժեշտ ժամանակը
չեն տրամադրեր
տրամադրեր սերտելու Աստուծոյ կենդանի Խօսքը, եւ
աղօթքով բացայ
բացայայտելու հոն գտնուող բացառիկ ճշմարտուճշմարտութիւնները:
դ) Աստուած իր ընելիքը սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառանե
ծառանեներուն, որպէսզի ցոյց տայ, թէ ինք արժէք կու տայ իր ծառաներուն
եւ անոնց միջոցաւ է որ կը խօսի ու կը գործէ: Արդարեւ,
Աստուած իր մարդոց միջոցաւ է որ կը գործէ` իր մարդիկը
մարդիկը
չեղող մարդոց կեանքին մէջ:
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ե) Որպէսզի ցոյց տայ, թէ իր մարդը անմասն չէ իր
ընդհանուր ծրագիրէն, եւ որպէսզի պարզէ թէ Աստուծոյ մարդը,
իր բաժինն ու մասնակցութիւնը կը բերէ Աստուծոյ ծրագրին
իրագործման մէջ եւ բացայայտելու ԱստուածԱստուած-մարդ, եւ մարդմարդԱստուած անխզելի յարաբերութեան
յարաբերութեան անհրաժեշտութիւնը:
զ) Որպէսզի ցոյց տայ անոնց, թէ ինքն է որ կը տիրէ մարդոց
կեանքին վրայ ու կը ղեկավարէ զայն իր կամքին համաձայն:
Աշխարհ իր ազատ կամքին ձգուած չէ: Աստուած ի´
ի´նքն է որ կը
դարձնէ անոր անիւը:
է) Որպէսզի դէպքին պատահումէն ետք, անոնք Աստուծոյ
Աստուծոյ
ձեռքի գործին վկաները ըլլան:
ը) Երբեմն Աստուած իր ծրագիրը սկիզբէն կը յայտնէ իր
ծառաներուն,
ծառաներուն, որպէսզի զանոնք աղօթքի´
աղօթքի´ մղէ, գործի´
գործի´ մղէ, բան
մը ընելո´
ընելո´ւ մղէ, ինչպէս էր պարագան, օրինակ, Աբրահամին:
Աստուած գիտէր Աբրահամի
Աբրահամի սիրտը: Գիտէր որ Աբրահամ
պիտի աղօթէր Սոդոմի
Սոդոմի բնակիչներուն
բնակիչներուն համար, եւ ճիշդ անոր
համար ալ յայտնեց անոր զանոնք կործանելու իր ծրագիրը:
Աստուած պիտի չուզէր որ Աբրահամ անտարբեր գտնուէր
Սոդոմի բնակիչներուն հանդէպ, թէկուզ որոշած ըլլար զանոնք
կործանել: Նոյնն է Աստուած այսօր: Ան չ'ուզեր որ անտարբեր
գտնուինք
գտնուինք դէպի կործանում գացող մարդոց հանդէպ: Ան կ'ուզէ
որ Աբրահամի նման աղօթենք անոնց համար, նոյնիսկ եթէ բան
մը պիտի չփոխուի: Մենք չենք աղօթեր որպէսզի դժոխքի
ճամբուն մէջ գտնուող մարդիկը անպայման փոխուին, այլ
կ'աղօթենք, որովհետեւ ատիկա մեր կոչումն է: Անոնք կրնան
փոխուիլ եւ կրնան չփոխուիլ, կրնան դարձի գալ եւ կրնան
դարձի չգալ, բայց մենք պէտք է շարունակենք աղօթել,
որովհետեւ ա´
ա´յդ է Աստուծոյ կամքը:
թ) Աստուած սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառաներուն իր ընեընելիքը, որովհետեւ կը սիրէ զանոնք եւ զանոնք իր գործակիցները
կը նկատէ, եւ քանի
քանի որ գործակից են, ուրեմն, պէ´
պէ´տք է տեղեակ
ըլլան Աստուծոյ ընելիքի
ընելիքին: Գործընկեր մը միշտ տեղեակ պէտք է
ըլլայ իր գործընկերոջ ընելիք գործէ
գործէն:
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ժ) Աստուած սկիզբէն կը յայտնէ իր ծառաներուն իր
ընելիքը, որովհետեւ ան չ'ուզեր որ իր ծառաները, իր զաւակզաւակները, իր հետեւորդնե
հետեւորդները,
որդները, անտեղեակ ըլլան իր գործի
գործին ու
ծրագիրի
ծրագիրին, իր տարած ու տանելիք աշխատանքներու
աշխատանքներուն:
ուն: ԱստուԱստուծոյ կամքն է որ իր հետեւորդները
հետեւորդները գիտնան իր գործերուն ու
գործելակերպին մասին: Աստուծոյ մարդը պէտք չէ անտեղեակ
ըլլայ Աստուծոյ գործերու
գործերուն:
ուն: Յիսուս խօսքը ուղղելով իր
աշակերտներուն`
աշակերտներուն` ըսաւ. «Դուք պէտք է գիտնաք Աստուծոյ
արքայութեան գաղտնիքները, բայց ոչ` անոնք»
անոնք» (Մատթէոս
13.11): Եթէ հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ Աստուծոյ
արքայութեան գաղտնիքները, որքա՜ն աւելի ան կոչուած է
գիտնալու Աստուծոյ գործին ու ծրագիրին մասին: «Բայց ոչ`
անոնք»:
անոնք»: Այս բառերով Յիսուս յստակ տարբերութիւն կը դնէ
աշխարհի մարդոց ու Աստուծոյ մարդոց միջեւ: Բաներ կան որ
հաւատացեալը կրնայ ու պէ´
պէ´տք է գիտնայ, մինչդեռ աշխարհի
մարդուն տրուած չէ գիտնալ: Հաւատացեալին գիտութիւնը
Աստուծոյ ու անոր գործերուն վերաբերեալ պէտք է աւելի´
աւելի´ն
ըլլայ քան աշխարհի մարդուն գիտութիւնը: Աշխարհի մարդը չի
կրնար գիտնալ Աստուծոյ մասին, որովհետեւ Աստուած ի´
ի´նք կը
ծածկէ ու կը ծածկուի անկէ: Մինչդեռ Աստուծոյ զաւակները, կը
վայելեն Աստուծոյ կողմէ կատարուած յայտնութիւնները:
«Տիրոջ բարեկամութիւնը իրմէ վախցողներուն հետ է ու իր
ուխտը անոնց կը սորվեցնէ»
սորվեցնէ» (Սաղմոս 25.14): Եթէ Տէրը
չսորվեցնէ ու չյայտնէ, մարդիկ չեն կրնար գիտնալ ու սորվիլ:
Անոնք որոնք կը վախնան Տիրոջմէ, կը վախնան Տիրոջ խօսքին
անհնազանդելէ, կը վախնան Տիրոջ կամքին հակառակելէ, կը
վախնան Տիրոջ սիրտը խոցոտելէ, անոնք կը վայելեն Տիրոջ
բարեկամութիւնն ու մտերմութիւնը,
մտերմութիւնը, եւ այդ բարեկամութեան ու
մտերմութեան ընթացքին, կը վայելեն անոր յայտնութիւններն ու
գաղտնիքները: Յիսուս ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը
երբ ըսաւ. «Այլեւս ձեզ ծառայ չեմ կոչեր, որովհետեւ ծառան չի
գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ'ընէ իր տէրը. այլ` ձեզ բարեկամ կոչեցի,
որովհետեւ ինչ որ Հօրմէս լսեցի` ձեզի յայտնեցի»
յայտնեցի» (Յովհաննէս
15.15): Յիսուս իր այս բառերով ցոյց կու տայ մեզի, թէ անոնք
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որոնք բարեկամ են իրեն, կը վայելեն որոշ կարեւոր յայտնույայտնութիւններ, որոնք յատուկ են միայն անոնց` որոնք մտերիմ
մտերիմ
յարաբերութեան
յարաբերութեան մէջ են իր հետ:
13)
13) Ի՞նչ կը պատահի
պատահի մարդո
մարդոց հոգիներու
հոգիներուն
ուն երբ անո
անոնք
նոնք կը
բաժնուին
բաժնուին իրենց մարմիններէն
մարմիններէն:
էն:
Տարբեր բան կը պատահի
պատահի հաւատացեալ մարդու հոգիի
հոգիին,
իին, եւ
տարբեր բան՝ անհաւատ մարդու հոգիի
հոգիին:
իին: Աղքատ Ղազարոսին
առակը ցոյց կու տայ
տայ, թէ հաւատացեալ մարդը երբ իր հոգին
կ'աւանդէ,
կ'աւանդէ, անոր
անոր հոգին բարի հրեշտակներուն
հրեշտակներուն կողմէ
կողմէ Աստու
Աստուծո
ուծոյ
ծոյ
ներկայութեան կը փոխադրուի
փոխադրուի. «Աղքատը մեռաւ եւ
հրեշտակները զայն տարին Աբրահամի մօտ»
մօտ» (Ղուկաս
(Ղուկաս 16.22):
16.22):
Իսկ երբ անհաւատ մարդը իր հոգին կ’
կ’աւանդէ, անոր հոգին կը
տարուի
տարուի դժոխք (Ղուկաս 16.2216.22-23): Թէպէտ
Թէպէտ Աստուածաշունչը
մեզի չ'
չ'ըսեր որ անհաւատ մարդո
մարդոց հոգիները
հոգիները չար ոգիներուն
ոգիներուն
կողմէ
կողմէ կը դիմաւորուին
դիմաւորուին ու դժոխք կը տարուին
տարուին,
ին, բայց այս
իրողութեան ճշդութիւնը հաստատ է: Ինչպէս բարի մարդո
մարդոց
հոգիները`
հոգիները` բարի հրեշտակներուն
հրեշտակներուն կողմէ
կողմէ կը դիմաւորուի
դիմաւորուին
ուին եւ կը
տարուի
տարուին դրախտ, նոյնպէս ալ չար մարդո
մարդոց հոգիները`
հոգիները` չար
ոգիներուն
ոգիներուն կողմէ
կողմէ կը դիմաւորուին
դիմաւորուին եւ կը տարուին
տարուին դժոխք:
Եկեղեցւոյ
Եկեղեցւոյ հայրերը
հայրերը այս մասին շատ բան կ'ըսե
կ'ըսեն
սեն: Աստուած այս
իրողութիւնը յայտնութեամբ մը կը բացայայտէ Ս. Գրիգոր
Լուսաւորի
Լուսաւորիչին, որ իր կարգին
կարգին կը հաստատէ թէ ինչպէս,
ինչպէս, երբ աանապաշխար մեղաւորներ
մեղաւորներ կը մահանա
մահանան` չար ու պիղծ ոգիները
կը շրջապատեն անոն
անոնց հոգիները եւ զանոնք
անոնք կը տանին
տանին դժոխք:
Ի՞նչ կը հասկնանք
հասկնանք «դրախտ
«դրախտ»
դրախտ» ըսելով. կը հասկնանք
հասկնանք Աստու
Աստուտուծոյ ներկայութիւնը: Դրախտը Աստուծոյ ուրախարար ու մխիմխիթարար ներկայութեան մէջ ըլլալն
ըլլալն է: Ասոր մասին քիչ ետք կը
խօսի
խօսինք: Իսկ ի՞նչ կը հասկնանք
հասկնանք «դժոխք
«դժոխք»
դժոխք» ըսելով. կը հասկնա
հասկնանք
Աստուծոյ բացակայութիւնը: Դժոխքը Աստուծոյ ներկայութե
ներկայութենէն
զրկուի
զրկուիլն
ուիլն է: Պօղոս առաքեալ «յաւիտենական մահ»
մահ» կը կոչէ
կոչէ
Քրիստոսի ներկայութե
ներկայութենէն զրկուի
զրկուիլը
ուիլը (Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1.9):
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Դրախտն ու դժոխքը երկու տարբեր տեղե՞ր են: Ո´
Ո´չ:
Երկուքը միեւնոյն տեղն են, զոր Հայ Եկեղեցին կը կոչէ
«Սպասման վայր»:
վայր»: Մեր Եկեղեցին կը հաւատայ
հաւատայ,
այ, որ բոլոր
մարդո
մարդոց հոգիները, ըլլան
ըլլան հաւատացեալ թէ անհաւատ, երբ
բաժնո
բաժնուին իրենց մարմիններէն
մարմիններէն`
էն` կը տարուին
տարուին մեռելներու
մեռելներու
աշխարհը կամ բնակավայրը, այլ խօսքով` «Սպասման վայրը»:
վայրը»:
Այս «Սպասման վայրը»
վայրը» կը կոչուի
կոչուի նաեւ «դժոխք»,
դժոխք», բայց սա
պէտք չէ մեզ շփոթութեան մատնէ
մատնէ: «Դժոխք
«Դժոխք»
Դժոխք» ըսելով մենք չենք
հասկնար
հասկնար միայն պատժավայր. «դժոխք»
դժոխք» նաեւ կը նշանակէ`
մեռելներու
մեռելներու աշխարհը կամ բնակավայրը, այլ խօսքով`
«Սպասման վայրը»:
վայրը»:
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կողմէ
կողմէ հրատահրատարակո
րակուած «Նոր Աշխարհաբար Թարգմանութիւն»
Թարգմանութիւն» կոչո
կոչուած Նոր
Կտակարանի աւարտին, բառարանի բաժի
բաժինին մէջ,
մէջ, կը կարդա
կարդանք
թէ «դժոխք»
դժոխք» բառը Աստուածաշու
Աստուածաշունչ
ունչին
նչին մէջ երկու տարբեր բաներ
կը նշանակէ
նշանակէ.ա) Մեռելներու
Մեռելներու աշխարհը կամ բնակավայրը, ուր արդար թէ
մեղաւոր մարդո
մարդոց հոգիները
հոգիները կ'երթան եւ կը սպասեն մինչեւ դադատաստանի օրը (Յայտնութիւն 6.8, 21.1221.12-14): Ասոր համապահամապատասխան բառերն են` Յունարէն` Hades եւ Եբրայերէն` Sheol
(տե´
տե´ս Մատթէոս 11.23, 16.18: Ղուկաս 10.15: Գործք 2.31, եւլն):
բ) Մեղաւոր հոգիներու
հոգիներու պատիժի վայրը (հմմտ Ղուկաս
16.23): Այս երկրորդ իմաստի հոմանիշներն են` «գեհեն,
անդունդ, գուբ, կրակի լիճ»
լիճ» բացատրութիւնները5:
Ուրեմն, արդար ու մեղաւոր մարդո
մարդոց հոգիները կը տարտարուի
ուին «Սպասման վայրը»:
վայրը»: Ճիշդ է որ բոլոր մարդիկ կը տարուի
տարուին
միեւնոյն վայրը, բայց անոն
անոնք այդտեղ միեւնոյն հոգեվիճակը չեն
ունենա
ունենար: Արդար մարդո
մարդոց հոգիները իրենք զիրենք կը զգա
զգան
դրախտի
դրախտի մէջ,
մէջ, այլ խօսքով` Քրիստոսի ներկայութեան մէջ եւ
անսահման ուրախութեան ու երջանկութեան մէջ կ'ապր
կ'ապրին
ապրին:
ին: Իսկ
մեղաւոր մարդո
մարդոց հոգիները իրենք զիրենք կը զգա
զգան դժոխքի մէջ,
«Նոր Կտակարան Յիսուս Քրիստոսի», Նոր Աշխարհաբար Թարգմանութիւն, Անթիլիաս, 2001, էջ 862:

5
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այլ խօսքով` Քրիստոսէն
Քրիստոսէն եւ անոր սէրէն
սէրէն ու քաղցրութ
քաղցրութենէն հեռու
վիճակի
վիճակի մէջ:
մէջ:
Միեւնոյն «Սպասման վայրը»,
վայրը», արդար մարդո
մարդոց համար`
ուրախութեան վայր է, իսկ մեղաւոր մարդո
մարդոց համար` տանջատանջարան: Արդար մարդիկ ուրախ կ'ըլլ
կ'ըլլան Սպասման վայրին
վայրին մէջ,
մէջ,
որովհետեւ գիտեն
գիտեն որ իրենք մաքրուած
մաքրուած են Յիսուսի արիւնով, եւ
ուստի` գիտեն
գիտեն որ Աստուծոյ արքայութիւնը
արքայութիւնը կը սպասէ
սպասէ իրենց:
Իսկ անզիղջ մարդիկ տրտմութեան ու ողբի մէջ կ'ըլ
կ'ըլլան,
լան,
որովհետեւ գիտեն
գիտեն որ իրենք չեն մաքրուած
մաքրուած Յիսուսի արիւնով
արիւնով ու
չեն հաւատացած
հաւատացած Յիսուսի, եւ ուստի` գիտեն
գիտեն որ Աստուծոյ
Աստուծոյ խիստ
դատաստանը
դատաստանը կը սպասէ
սպասէ իրենց, Տիրոջ գալստեան օրը:
Կրնանք
րնանք շատ օրինակներ
օրինակներ տալ մեր կեանքէն
կեանքէն,
էն, ցոյ
ցոյց տալու
տալու
համար թէ կարելի բան է միեւնոյն տեղը ըլլալ
ըլլալ եւ սակայն տարտարբեր հոգեվիճակներու մէջ:
էջ: Օրինակով մը կը բաւարարուիմ
բաւարարուիմ:
ուիմ: Նոյն
դասարանին
դասարանին մէջ գտնո
գտնուող աշակերտներէն
աշակերտներէն ոմանք կրնան
կրնան ուուրախ ըլլալ,
ըլլալ, իսկ ուրիշներ` տխուր: Աշխատասէր աշակերտին
աշակերտին
համար դասապահը
դասապահը դրախտի նման է, մինչդեռ ծոյլ աշակերտին
աշակերտին
համար` դժոխքի նման: Արդ, ինչպէս իր դասերը սիրող աշաաշակերտին
կերտին համար` դասապահը դրախտի նման է, իսկ ծոյլ
աշակերտին
աշակերտին համար` դժոխքի նման, նոյնպէս ալ, Յիսուսը սիսիրող հաւատացեալին
հաւատացեալին համար Սպասման վայրը դրախտի նման
է, իսկ Յիսուսը
Յիսուսը չսիրող հաւատացեալին
հաւատացեալին համար` դժոխքի նման:
նման:
Թէ արդար ու մեղաւոր մարդո
մարդոց հոգիները միեւնոյն սպասսպասման վայրին
վայրին մէջ կը գտնուին
գտնուին,
ին, այս մասին յստակ վկայութիւն կը
տրուի
տրուի աղքատ Ղազարոսի առակին
առակին մէջ:
մէջ: Առակին մէջ կը
կը
կարդա
արդանք թէ ինչպէս Աբրահամի
Աբրահամի գրկին
գրկին մէջ գտնո
գտնուող Ղազարոսն
Ղազարոսն
ու դժոխք նետո
նետուած մեծահարուստը կը տեսնեն զիրար. կը
կարդա
կարդանք նաեւ թէ ինչպէս մեծահարուստն ու Աբրահամը կը
տեսնեն
տեսնեն ու կը խօսի
խօսին իրարու հետ (Ղուկաս 16.1916.19-31): Ճիշդ է որ
առակին
առակին մէջ գործածուած «դժոխք»
դժոխք» բառը աւելի պատժավայրի
իմաստը ունի քան Սպասման վայրի, բայց Յիսուսի
Յիսուսի նպատակն է
սոր
սորվեցնել մեզի
մեզի, որ արդար ու մեղաւոր մարդիկ կը տեսնեն
տեսնեն
իրարու իրավիճակը ու ծանօթ են իրարու հոգեվիճակին: ԱրդաԱրդա322

րը կը տեսնէ մեղաւորին տանջանքը եւ մեղաւորը կը տեսնէ
արդարին ուրախութիւնը:
Վերը
Վերը ըսինք, թէ դրախտը Քրիստոսի ներկայութիւնն է:
Ասոր
Ասոր ամենէն գեղեցիկ
գեղեցիկ վկայութիւնը կու տայ նոյնինքն
Քրիստոս ինք, երբ իր աջակողմը խաչո
խաչուած աւազակին կ'ըսէ.
կ'ըսէ.

«Վստահ եղիր, այսօր ինծի
ինծի հետ պիտի ըլլ
ըլլաս դրախտին
դրախտին մէջ»
էջ»

(Ղուկաս 23.43): Տիրոջ այս խօսքը ցոյց կու տայ
տայ, թէ Յիսուսի հետ
ըլլ
ըլլալը` դրախտի
դրախտին մէջ ըլլալ
ըլլալ կը նշանակէ
նշանակէ, եւ դրախտի
դրախտին մէջ
ըլլ
ըլլալը` Յիսուսի հետ ըլլալ:
ըլլալ: Ուշադրութիւն դարձուց
դարձուցէք
ուցէք որ
Յիսուս չ'
չ'ըսեր աւազակին` «այսօր պիտի ըլլաս
ըլլաս դրախտի
դրախտին մէջ»,
էջ»,
այլ կ'ըսէ`
կ'ըսէ` «այսօր ԻՆԾԻ
ԻՆԾԻ ՀԵՏ պիտի ըլլաս
ըլլաս դրախտին
դրախտին մէջ»:
էջ»:
Հետեւաբար, դրախտը նոյնինքն Յիսուսի հետ ըլլալն
ըլլալն է: Ուր որ է
Յիսուս` դրախտը այդտեղ է:
Պօղոս առաքեալ մահը
մահը ըմբռնեց իբրեւ երթալ
երթալ եւ Քրիստոսի
հետ ըլլալու
մնացեր եմ.
եմ.
ըլլալու ընթացք մը:
մը: Ան կ'ըսէ.
կ'ըսէ. «Երկու սուրի մէջ մնացեր

մէկ կողմէ
կողմէ՝ կ'ուզեմ
կ'ուզեմ այս կեանքէն
կեանքէն ելլ
ելլել եւ Քրիստոսի հետ ըլլալ,
ըլլալ,
ինչ որ գերազանցօրէն աւելի նախընտրելի է, բայց միւս կողմէ
կողմէ՝
ձեր սիրոյն՝ աւելի կարեւոր կը համարե
համարեմ այս կեանքին
կեանքին մէջ
մնալը»
մնալը» (Փիլիպպեցիս 1.231.23-24): Մեզ հետաքրքրողը հետեւեալ
բառերն են. «Կ'ուզեմ այս կեանքէն
կեանքէն ելլ
ելլել եւ Քրիստոսի հետ
ըլլալ
լլալ»
ալ»: Առաքեալը իր այս խօսքով յստակ կը դարձնէ
դարձնէ, որ

հաւատացեալ մարդուն համար, մեռնիլ՝ կը նշանակէ երթալ
երթալ ու
Քրիստոսի հետ ըլլ
ըլլալ: Այս իմաստով, հաւատացեալին
հաւատացեալին համար,
մահը կը հանդիսանայ
հանդիսանայ այն դուռը, ուրկէ
ուրկէ մտնողը ինքզինք
ինքզինք դէմ
յանդիման կը գտնէ
գտնէ աշխարհի սեփականատիրոջ՝ Տէր Յիսուս
Քրիստոսի:
Եթէ երբեք երկրի վրայ եղած
եղած ենք Աստուծոյ հետ, ապրած
ապրած
ենք Աստուծոյ հետ, բնականօրէն մահէն
մահէն ետք ալ, պիտի
շարունակենք ըլլալ
ըլլալ ու ապրի
ապրիլ Աստուծոյ հետ.
հետ. ահա թէ ինչո՞ւ
Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ.
Ըլլա´յ կեանքի եւ ըլլա´
ըլլա´յ մահուան
մահուան մէջ՝
մէջ՝
կ'ըսէ. «Ըլլա´
Տիրոջ կը պատկանինք
պատկանինք»
ինք» (Հռոմայեցիս 14.8): Հաւատացեալ
մարդը Քրիստոսի կը պատկանի
պատկանի, ըլլայ ան գերեզմանէն
գերեզմանէն ասդին
կամ ըլլայ գերեզմանէն
գերեզմանէն անդին: Մահն ու գերեզմանը չե´
չե´ն կրնար
կրնար
խզել
խզել կամ դադրեցնել Աստուծոյ մարդուն
մարդուն յարաբերութիւնը
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Աստուծոյ հետ (Հռոմայեցիս 8.388.38-39): Աստուծոյ եւ հաւատացեալ
մարդուն
մարդուն յարաբերութիւնը
յարաբերութիւնը կը սկսի
սկսի երկրի վրայ եւ կը շարուշարունակուի
աւելի´ գեղեցկօրէն, աւելի´
աւելի´ ջերմօրէն եւ
նակուի երկինքի
երկինքի մէջ,
էջ, աւելի´
աւելի´
աւելի´ իրականօրէն: Հաւատացեալին համար,
համար, մահը պարզապարզապէս ներկայ կեանքէն` գալիք կեանքին անցնելու պահ մըն է:
14)
14) Մարդիկ ինչո՞ւ կը վախնան ընդունելու Յիսուսը իրենց
սրտին մէջ:
Բոլոր քրիստոնեաները գիտեն թէ փրկուելու համար
պայման է ընդունիլ Յիսուսը իրենց սրտին մէջ, հակառակ այս
իրողութեան, շատ քիչեր միայն
միայն ընդունած են Յիսուսը իրենց
սրտին մէջ: Ինչո՞ւ արդեօք: Մարդիկ չե՞ն ուզեր ընդունիլ
Յիսուսը: Խորքին մէջ, մարդիկ ո´
ո´չ թէ չեն ուզեր ընդունիլ
Յիսուսը, այլ՝ կը վախնա´
վախնա´ն զայն ընդունելու:
Իսկ ինչո՞ւ կը վախնան.
ա) Ոմանք կը վախնան, որովհետեւ ունին իրենց անձնաանձնական ծրագիրները
ծրագիրները եւ կը խորհին որ Յիսուս կրնայ փոխել իրենց
ծրագիրները եւ կամ պահանջել իրենցմէ որ փոխեն իրենց
ծրագիրները: Դուն ունի՞ս այդպիսի վախ: Այլ խօսքով, կը վախվախնա՞ս որ Յիսուս փոխէ ծրագիրներդ: Գուցէ դուն ծրագրած ես
հարուստ ըլլալ եւ ատիկա պատճառ մըն է որ չընդունիս
չընդունիս
Յիսուսը, քանի գիտես որ Յիսուս մեզի կը սորվեցնէ մեր
առօրեայ հացով գոհանալ:
բ) Ուրիշներ կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, որովհետեւ
իրենց կեանքին մէջ կան որոշ բաներ որոնց կապուած են, եւ կը
կարծեն որ եթէ ընդունին Յիսուսը, Յիսուս իրենցմէ պիտի
պահանջէ հրաժարիլ իրենց
իրենց սիրած այդ բաներէն: Այո´,
Այո´, կրնայ
պահանջել, եւ սակայն կրնայ նաեւ չպահանջել: Միշտ չէ որ
Յիսուս կը պահանջէ որ հրաժարինք մեր սիրած բանէն կամ
անձէն, այլ միայն այն պարագային՝ երբ կը տեսնէ որ մեր
ամբողջ սիրտն ու հոգին կապած ենք տուեալ առարկային կամ
անձին: Յիսուս չ’ուզեր որ ոեւէ բան կամ ոեւէ անձ սիրենք
այնքա´
այնքա´ն եւ այնպէ´
այնպէ´ս՝ որ անոր ստրուկը դառնանք:
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գ) Անոնք որոնք կը ձգտին բարձր հանգամանքներու ու
դիրքերու հասնիլ, վստահաբար կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը,
հեզու-որովհետեւ գիտեն որ Յիսուս իրենցմէ պիտի պահանջէ հեզու
թեան ու խոնարհութեան
խոնարհութեան ճամբան ընտրել: Յիսուս թագաւոր
ըլլալով՝ մերժեց իբրեւ թագաւոր ծափահարուիլ, մենք ո՞վ ենք
որ թագաւորի հովեր կ’
կ’առնենք: Ան Տէր ըլլալով՝ չփորձեց իր
տիրութիւնը բռնի ոյժով տարածել մարդոց վրայ, մենք ո՞վ ենք
որ համարձակինք տիրութիւն բանեցնել ուրիշներուն վրայ:
դ) Անոնք որոնք կը սիրեն երջանիկ կեանք մը ապրիլ, կը
վախնան ընդունիլ Յիսուսը, որովհետեւ կը կարծեն թէ Յիսուս
կրնայ իրենց ապերջանկութեան ու դժբախտութեան պատճառ
դառնալ: Բայց ի՞նչպէս այն Աստուածը որուն ներկայութեան մէջ
«լեցուն ուրախութիւն կայ»
կայ» կրնայ մեզ դժբախտացնել
դժբախտացնել (Սաղմոս
16.11): Երկնային մարմիններուն երջանկութիւնը եղող Տէրը
ի՞նչպէս կրնայ ապերջանիկ դարձնել իրեն եկողները: Յիսուս
ուրախութեան Աստուածն է, եւ ուստի, սիրտ մը որմէ ներս կը
մտնէ Յիսուս՝ այդ սրտին մէջ անհուն
անհուն ուրախութիւն մը կը տիրէ:
ե) Տակաւին, կան մարդիկ որոնք կը վախնան ընդունիլ
Յիսուսը, որովհետեւ կը խորհին թէ իրենց համար դժուար պիտի
ըլլայ դադրիլ մեղք գործելէ: Այդպիսիներ կը տրամաբանեն
ըսելով. «Ինչո՞ւ ապաշխարեմ երբ գիտեմ որ ապաշխարութենէս
ետք դարձեա´
դարձեա´լ մեղք պիտի գործեմ»:
գործեմ»: Այդպէս մտածողներուն
հարց կու տամ. «Ո՞ւր
Ո՞ւր գրուած է Աստուածաշունչին մէջ որ երբ

մարդը դարձի գայ՝ ալ մեղք չի´
չի´ գործեր կամ պէտք չէ´
չէ´ գործէ:
Ո՞ւր գրուած է որ ապաշխարութիւնը՝ մեղք գործելէ դադրիլն է:
Ո՞ւր գրուած է որ եթէ մեղք գործենք մեր ապաշխարութենէն
ետք՝ մեր ապաշխարութիւնը չեղեալ կը սեպուի»:
սեպուի»: Բոլոր մարդիկ
մարդիկ
Ապաշ-ենթակայ են մեղքին, անոնք ըլլան ապաշխարած թէ ոչ: Ապաշ
խարած մարդուն տարբերութիւնը սակայն չապաշխարած մարմարդէն այն է, որ չապաշխարած մարդը հաճոյք կը ստանայ մեղքէն,
մինչդեռ իրական ապաշխարած մարդը՝ ո´
ո´չ միայն հաճոյք
չ’ըստանար մեղքէն, այլեւ՝ կը զզուի անկէ: Ապաշխարութեամբ
Ապաշխարութեամբ
մեր մեղքերուն համար քաւութիւն ստանալէ ետք եթէ դարձեալ
մեղք գործենք` կը խոստովանինք մեր գործած մեղքը եւ Յիսուս
325

կը ներէ: Ասոր մասին չէ՞ որ կը խօսի Յովհաննէս առաքեալ երբ
կ'ըսէ. «Եթէ ոեւէ մէկը մեղքի մէջ իյնայ, Հօրը քով բարեխօս
ունինք միակ Արդարը` Յիսուս
Յիսուս Քրիստոսը»
Քրիստոսը» (Ա.Յովհաննէս
(Ա.Յովհաննէս 2.1):
զ) Ի՞նչ ըսենք անոնց մասին որոնք կը վախնան ընդունիլ
Յիսուսը, որովհետեւ կը կարծեն որ կրնան գործերու
ձախորդութիւն ունենալ: Յիսուս գործերու ձախորդութիւն
տուո՞ղ մըն է, թէ՝ գործերու յաջողութիւն տուող մը: Անոնք
որոնք կը վախնան որ
որ կրնան գործերու ձախորդութիւն ունենալ,
իսկութեան մէջ, գործերու ձախորդութենէն չէ որ կը վախնան,
այլ՝ իրենց ձախորդ եւ անուղիղ գործերու յայտնաբերումէն, եւ
ասիկա բնական է, որովհետեւ ոեւէ անձ որ Քրիստոսի կը
գործելակերպը:
ը:
յանձնուի, պարտաւոր է ուղղելու իր գործերը եւ գործելակերպ
է) Մարդիկ ալ կան, որոնք կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը,
որովհետեւ ապաշխարելը, աղօթելը, Տիրոջ ներկայութեան
ծնրադրելը, տկար մարդու գործ կը սեպեն, կեանքի պայքարին
դիմաց պարտուած մարդու դիրք կը նկատեն: Այդպէս
մտածողներուն կ’
մէջ,
կ’ըսեմ. «Մեղքով լեցուն այս աշխարհին մէջ,

ապաշխարելը՝ տկար մարդու գործ չէ, այլ՝ հզօ´
հզօ´ր մարդու գործ,
անվա´
անվա´խ մարդու գործ, քա´
քա´ջ մարդու գործ: Աղօթելը՝ պարտուիլ
չէ: Աղօթելը՝ յաղթե´
յաղթե´լ է Չարին: Աղօթելը՝ գեհենը իր հիմէն սասասանե´
սանե´լ է: Տկարութիւնը՝ Տիրոջ ներկայութեան ծնրադրելը չէ´,
չէ´,
այլ՝ Չարի´
Չարի´ն ներկայութեան ծնրադրելը:
ծնրադրելը: Տկարութիւնը՝ ՍատաՍատանային կամքը կատարելն է եւ ո´
ո´չ թէ Աստուծոյ կամքը կատակատարելը»:
րելը»:

ը) Կան անոնք` որոնք կը վախնան ընդունիլ Յիսուսը, կարկարծելով որ կրնան հակառակութեան ու հալածանքի հանդիպիլ
հանդիպիլ
ուրիշներուն կողմէ: Այո´,
Այո´, շիտակ
շիտակ է որ կրնանք հակառակուհակառակութեան ու հալածանքի
հալածանքի ենթարկուիլ մեր հաւատքին համար, բայց
պէ՞տք է վախնանք հակառակորդներէն ու հալածիչներէն: Եթէ
Աստուծոյ Որդին մեզի համար հալածուեցաւ, մե՞ծ բան է որ
մենք հալածուինք իրեն համար: Եթէ իրականութիւնը կ’
կ’ուզէք,
խորքին մէջ, մենք Քրիստոսի համար չէ որ կը հալածուինք ու
ու
հակառակութեան կը հանդիպինք, այլ՝ մեր անձերու
փրկութեան համար: Հալածանքը կամ հակառակութիւնը մեր
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«փրկութեան ապացոյցն է»,
է», ճիշդ անոր համար ալ առաքեալը կը
պատուիրէ չվախնալ հակառակորդներէն (Փիլիպպեցիս 1.28):
թ) Վերջապէս, կան մարդիկ որոնք կը խորհին որ եթէ
բացայայտօրէն
բացայայտօրէն դաւանին Յիսուսը` կրնան գործ կամ գործընկեր
կորսնցնել, բարեկամ ու ընկեր կորսնցնել: Եթէ երբեք մեր
գործընկերը, կամ բարեկամը, կամ ընկերը պիտի հեռանայ
մեզմէ Քրիստոսը ընդունելնուս համար` թո´
թո´ղ հեռանայ. բարի´
բարի´ք
ըրած կ'ըլլայ մեզի: Մենք պէտք չունի´
չունի´նք գործընկերի
գործընկերի մը որ չի
սիրեր Յիսուսը. պէտք չունի´
չունի´նք բարեկամի մը որ կը մերժէ
Յիսուսի բարեկամութիւնը. պէտք չունի´
չունի´նք ընկերի մը որ չի
փափաքիր Յիսուսի ընկերակցութիւնը վայելել:
Աւելի լաւ է մեր գործն ու գործընկերը կորսնցնել, քան
Տիրոջ գործակցութիւնը: Աւելի լաւ է բարեկամ ու ընկեր
ընկեր
կորսնցնել, քան Տիրոջ բարեկամութիւնն ու ընկերութիւնը: Տէրը
հաւատարի´
հաւատարի´մ բարեկամ է: Տէրը օգնո´
օգնո´ղ ընկեր է: Բարի
Սամարացիին առակին մէջ Յիսուս ինքզինք օգնող ընկեր իբրեւ
ներկայացուց (Ղուկաս 10.36): Արդարեւ, ի´
ի´նքն էր որ գետին
տապալած վիրաւոր մարդը կանգնեց ու բուժեց
բուժեց (Ղուկաս 10.3310.3334): Դուն եւ ես նման ընկերի պէտք ունինք. ընկերի մը` որ երբ
իյնանք` մեզ վերականգնէ. երբ ցաւինք` մեզ բուժէ. երբ
սխալինք` մեզ քաղցրութեամբ խրատէ եւ սրբագրէ:
15)
15) Անհաւատը կրնա՞յ քալել հաւատացեալին ճամբէն:
Երբ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ Կարմիր ծովուն մէջ,
Իսրայէլացիները քալեցին այդ ճամբէն Աստուծոյ եւ Աստուծոյ
ծառային՝ Մովսէսի
Մովսէսի առաջնորդութեամբ: Բայց երբ փարաւոն եւ
իր զօրքերը փորձեցին իրենք եւս այդ ճամբէն քալել, Աստուած
հրամայեց Մովսէսին որ իր գաւազանը երկարէ դէպի ծովուն
ջուրերը, որպէսզի ջուրերը ծածկեն
ծածկեն փարաւոնն ու անոր
զօրքերը: Եւ այդպէս եղաւ (Ելից 14.2614.26-28): Այս իրողութիւնը ցոյց
կու տայ, որ աշխարհի մարդը չի´
չի´ կրնար քալել այն ճամբէն որ
Աստուա´
Աստուա´ծ կը բանայ կամ բանալ կու տայ իր զաւակներուն
առջեւ: Պահ մը կը մտածեմ, որ եթէ երբեք Մովսէսի գաւազանով
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ծովուն մէ
մէջ բացուած ճամբէն չկրցան քալել փարաւոնն ու իր
զօրքերը, որքա՜ն աւելի դժուար է ներկայ ժամանակներու
փարաւոններուն համար, քալել Քրիստոսի խաչով բացուած
ճամբէն: Այո´
Այո´ սիրելիներ, երկրասէր մարդը չի´
չի´ կրնար քալել
երկինք առաջնորդող
առաջնորդող ճամբէն: Քրիստոսի թշնամին չի´
չի´ կրնար
ընթանալ Քրիստոսի խաչով բացուած ճամբէն: Պղծութեան
կեանքը սիրող մարդը չի կրնար ընթանալ սրբութեան ճամբէն:
Որոշ հոսանքներու հետեւող մարդիկ կը մերժեն հալածանք
ու նեղութիւն կրել իրենց հաւատքին համար, եւ հալածանքն ու
նեղութիւնը հաւատքի պակասի հետեւանք կը նկատեն. այսպէս
այսպէս
մտածողները նաեւ չեն կրնար քալել դէպի երկինք առաջնորդող
փշոտ ճամբէն: Այսպիսի մարդիկ կը մոռնան, որ հաւատքին
դերը հալածանքն ու նեղութիւնը մեզմէ հեռացնելը չէ, այլ մեզ
անոնց դիմաց հաստատ ու անդրդուելի պահելն է, յաղթող
դարձնելն է:
16)
16) Ի՞նչ պէտք է ընել աճելու
աճելու համար մեր հաւատքին մէջ:
Սերմնահատիկ մը ե՞րբ կը սկսի ծլիլ: Ամէն անգամ երբ
հոգեհանգիստ կը կատարենք, կը կարդանք աւետարանական
այն հատուածը, ուր մեր Տէրը` Քրիստոս կ'ըսէ. «Եթէ ցորենի

հատիկը հողին մէջ չիյնայ ու չմեռնի, ինք որպէս առանձին
հատիկ կը մնայ, իսկ եթէ
եթէ մեռնի բազմաթիւ հատիկներ կու տայ»
տայ»

(Յովհաննէս 12.24): Տիրոջ խօսքին համաձայն, սերմնահատիկը
որպէսզի ծլի, աճի եւ մեծ արդիւնք տայ, պէտք է նախ մեռնի:
Որպէսզի շփոթի չմատնուինք, մտածելով թէ սերմնահատիկ մը
ի՞նչպէս կրնայ ծլիլ եթէ երբեք մեռնի, այստեղ կարեւոր է ճշդում
ճշդում
Սերմնա-մը ընել: Սերմնահատիկին մէջ ի՞նչն է որ կը մեռնի: Սերմնա
հատիկը կը բաղկանայ երկու մասերէ` ունինք սերմնաբջիջը եւ
ունինք սերմնահատիկին կճեպը, այսինքն` կեղեւը: Այս
երկուքէն ո՞ր մէկն է որ կը մեռնի. կեղե՞ւը, թէ` սերմնաբջիջը:
Յստակ է որ կեղեւն է որ կը մեռնի. իսկ
իսկ ե՞րբ կը մեռնի: Կը մեռնի
երբ հողին մէջ նետուելէ ետք, սկսի ճեղքուիլ, որպէսզի սերմնասերմնա328

բջիջը դուրս գայ եւ սկսի ծլիլ: Կեղեւին ճեղքուիլը նոյնինքն
անոր մահն է:
Մեկնութեան գրականութենէն գիտենք, թէ սերմնահատիսերմնահատիկին կեղեւը կը ներկայացնէ մարդուն մարմինը, իսկ անոր
սերմնաբջիջը`
սերմնաբջիջը` մարդուն հոգին: Այս իմաստով, մարդ արարածը
ինք եւս ճիշդ սերմնահատիկին պէս, ունի իր կեղեւը` որ իր
մարմինն է, եւ ունի իր սերմնաբջիջը` որ իր կեղեւին, այլ
խօսքով` մարմինին մէջ դրուած հոգին է: Արդ, ըսինք, որ
սերմնահատիկը որպէսզի ծլի, աճի ու պտուղ տայ, պէտք
պէտք է
անոր կեղեւը մեռնի. ճիշդ նոյն ձեւով, հաւատացեալ մարդը
որպէսզի աճի, զօրանայ եւ պտղաբեր կեանք ունենայ` պէտք է
անոր կեղեւը` այսինքն` մարմինը մեռնի, այլ խօսքով` պէտք է
անոր մէջ մեռնի մարմինի սէրը, աշխարհի սէրը, մարմնական
հաճոյքներն ու մարմնաւոր ցանկութիւնները,
ցանկութիւնները, եւ այս բոլորը կը
մեռնին երբ զանոնք յանձնենք Քրիստոսի, որպէսզի գամէ
զանոնք իր խաչափայտին վրայ:
Եթէ չմեռնինք մարմինի համար ու չմեռցնենք մեր մէջ
մարմնասիրութիւնը` չենք կրնար ապրիլ հոգիի համար: Եթէ
չմեռնինք մեր «ես»
ես»ին համար ու չմեռցնենք
չմեռցնենք մեր մէջ եսասիեսասիրութիւնը,
րութիւնը, եթէ չմեռնինք աշխարհին համար ու չմեռցնենք
չմեռցնենք մեր
մէջ աշխարհասիրութիւնը, եթէ չմեռնինք
չմեռնինք դրամասիրութեան
համար ու չմեռցնենք
չմեռցնենք մեր մէջ դրամասիրութիւնը, չենք կրնար
աճիլ մեր հաւատքին մէջ: Բայց միայն ասոնք չեն մարմինին
գործերը զորս պէտք է մեռցնել:
Գաղատացւոց նամակին
նամակին 55-րդ գլուխը կարդացողը, յստակ
կը տեսնէ որ մարմինի գործերուն մաս կը կազմեն, նախանձն ու
ատելութիւնը, բամբասանքն ու զրպարտութիւնը, վարկաբեվարկաբեկումն ու անուանարկումը, հակառակութիւնն ու հակառակահակառակախօսութիւնը, չարութիւնն ու չարագործութիւնը, անհանդուրժող
ու աններող հոգին,
հոգին, եւ բոլոր բացասական երեւոյթները: Եւ
դժբախտաբար, այս բոլորը մենք համատարած հիւանդութեան
մը նման կը գտնենք նոյնիսկ մեր հաւատացեալներուն կեանքին
մէջ: «Հաւատացեալ»
Հաւատացեալ» բառը գործածեցի, որովհետեւ խօսքս չի
վերաբերիր Աստուծմէ ու Աստուածաշունչէն հեռու մարդոց,
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եկեղեցիէն
եկեղեցիէն եւ եկեղեցւոյ սուրբ պատարագէն հեռու մարդոց, այլ
կը վերաբերի նոյնինքն եկեղեցի եկող մարդոց, որոնց կեանքը
աշխարհիկ է, որոնց կենցաղակերպը` աշխարհի մարդոց
կենցաղակերպէն ոչինչով կը տարբերի, եւ որոնց կեանքին մէջ
մենք կը գտնենք նախանձ եւ ատելութիւն, բամբասանք ու
զրպարտութիւն, մրցակցութեան ոգի, աններողամտութիւն ու
անհանդուրժողութիւն իրարու նկատմամբ:
Եկեղեցի գալը անհրաժեշտ է, բայց եկեղեցի գալը մեզ
հաւատացեալ չի դարձներ: Եթէ անձ մը պարտէզի մը մէջ
դնենք` այդ անձը պարտիզպան չ'ըլլար: Եթէ անձ մը դեղարան
դնենք` այդ անձը
անձը դեղագործ չ'ըլլար: Նոյնպէս ալ, եկեղեցի գալը
կամ եկեղեցւոյ մէջ գտնուիլը մեզ հաւատացեալ չի դարձներ:
Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր եկեղեցի գալ, այլ պէտք
է եկեղեցի գալէն ետք` Աստուծո´
Աստուծո´յ գալ: Հաւատացեալ ըլլալու
համար, չի բաւեր սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, այլ`
այլ` պէտք է
հաղորդութեան ու հաղորդակցութեան մէջ մտնել Յիսուսի եւ
անոր սիրոյն հետ: Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր
յատուկ եկեղեցւոյ մը անդամ ըլլալ, այլ պէտք է Քրիստոսի
կենսալից մարմինին անդամ ըլլալ: Հաւատացեալ ըլլալու
համար, չի բաւեր մոմ վառել, այլ պէտք է մեր հաւատքի ու
բարեգործութեան մոմը վառ պահել: Հաւատացեալ ըլլալու
համար, չի բաւեր սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը ունենալ իբրեւ
հաւատքի հայր, այլ պէտք է հետեւորդ ըլլալ սուրբ Գրիգորի
հաւատքին: Հաւատացեալ ըլլալու համար, չի բաւեր հայ
ընտանիքի մէջ ծնած ըլլալ, այլ պէտք
պէտք է Սուրբ Հոգիին միջոցաւ`
Քրիստոսով ու Քրիստոսի մէջ ծնած ըլլալ: Իսկ Քրիստոսով ու
Քրիստոսի մէջ ծնելու համար` պէտք է աղօթքով առատ
ժամանակ անցնենք անոր հետ: Չենք կրնար աճիլ մեր հաւատքի
կեանքին մէջ, առանց առատ ժամանակ տրամադրելու աղօթքի:
17)
17) Ի՞նչ պատահեցաւ երբ
երբ Իսրայէլացիները անցան ԿարԿարմիր ծովէն:
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Հիմնական երեք բաներ տեղի ունեցան, որոնք կապուած են
մկրտութեան աւազանի խորհուրդին հետ, եւ ուստի, մեր
այսօրուան իրականութեան հետ սերտ կապ ունին.ունին.ա) Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք, ալ վերջնականապէս
ազատագրուած էին Եգիպտոսի ստրկութենէն,
ստրկութենէն, եւ դարձած էին
նո´
նո´ր ու ազա´
ազա´տ ժողովուրդ մը: Ինչպէս Իսրայէլի ժողովուրդը
ժողովուրդը
Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք, ազատագրուած պիտի ըլլար
Եգիպտոսի գերութենէն եւ պիտի դառնար նո´
նո´ր ժողովուրդ
ժողովուրդ մը,
նորոգուա´
նորոգուա´ծ ժողովուրդ մը, այնպէս ալ մենք, երբ մեր զազաւակները կ’
կ’անցնենք մկրտութեան
մկրտութեան աւազանին ծովէն, զանոնք
մկրտելով Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով, անոնք
ազատագրուած կ’
կ’ըլլան Եգիպտոսի ստրկութենէն, այլ խօսքով՝
մեղքի ստրկութենէն, եւ կը դառնան նո´
նո´ր արարածներ
արարածներ (Բ.Կո
(Բ.Կորընթացիս 5.17), նորոգուա´
նորոգուա´ծ եւ ազա´
ազա´տ արարածներ,
արարածներ, կը դառդառնան Աստուծոյ
Աստուծոյ նո´
նո´ր ստեղծագործութիւնը (Կո
(Կողոսացիս 2.10):
բ) Ինչպէս Կարմիր ծովը ճեղքելէ ետք, Մովսէս սկսաւ կրթել
Իսրայէլի ժողովուրդը, սկսաւ Աստուծոյ պատուէրներն ու
օրէնքները փոխանցել անոնց, սկսաւ սորվեցնել անոնց
չտրտնջալ ու չդժգոհիլ դէպի խոստացեալ երկիր իրենց ճամբուն
ճամբուն
վրայ ծագած դժուարութեանց եւ խոչընդոտներուն համար,
համար,
այնպէս ալ մեր ծնողները, մեր կնքահայրերն ու կնքամայրերը
կնքամայրերը
իրենց զաւակները անցնելէ ետք մկրտութեան աւազանին ծովէն
եւ զանոնք մկրտելէ ետք ամենասուրբ Երրորդութեան անունով,
այնուհետեւ պարտին քրիստոնէական
քրիստոնէական կրթութիւն
կրթութիւն եւ դաստիադաստիարակութիւն ջամբել մկրտեալ մանուկին, կոչումը ունին ԱսԱստուծոյ պատուիրաններուն եւ կամքին հնազանդիլ սորվեցը
սորվեցընել
անոնց, մինչեւ անոնց հասնիլը խոստացեալ Աստուծոյ արարդաստիարա-քայութիւնը, որովհետեւ առանց այդ կրթութեան ու դաստիարա
կութեան մէկը չի կրնար յաղթող ըլլալ
ըլլալ Չարին դէմ, դիւային
յարձակումներուն դէմ, մեղքի զօրութեան դէմ:
գ) Ինչպէս Իսրայէլացիները Կարմիր ծովէն անցնելէ ետք
իրենք զիրենք դէմ յանդիման գտան Սինայի անապատին, եւ այդ
անապատը լեցնող փորձութիւններուն ու դժուարութիւններուն,
դժուարութիւններուն,
որոնց պէտք էր յաղթել, որպէսզի կարելի
կարելի ըլլար հասնիլ խոսխոս331

տացեալ Քանանու երկիրը, այնպէս ալ մենք, երբ մեր զազաւակները կ’
կ’անցնենք մկրտութեան աւազանէն, պէտք է յիշենք որ
տակաւին փորձութիւններով լեցուն անապատ մը ունին անոնք
պատե-կտրելիք, որպէսզի ըստ այնմ կրթենք զանոնք հոգեւոր պատե
րազմի համար: Առանց այդ
այդ պատերազմէն յաղթական դուրս
գալու` անոնք պիտի չկրնան Քրիստոսի արքայութիւնը ժաժառանգել:
Մեր դիմաց ունինք Կարմիր ծով մը զոր պէտք է ճեղքել. այդ
ծովը ո´
ո´չ միայն մկրտութեան աւազանն է, այլ նաեւ ու մանամանաւանդ, մկրտութեան աւազանին հետեւող փորձութիւններն
փորձութիւններն են,
զորս պէտք
պէտք է յաղթել Տէր Յիսուսի անունով` Տէր Յիսուսի հետ
ըլլալու համար իր թագաւորութեան մէջ:
18)
18) Գործք 6.86.8-9 համարները ցոյց կու տան, թէ` որովհետեւ
որովհետեւ
Ստեփանոս մեծամեծ հրաշքներ ու նշաններ կը կատարէր,
կատարէր, այդ
իսկ պատճառով, տարբերտարբեր-տարբեր երկիրներէ հրեաներ եկան
հետը վիճաբանելու
վիճաբանելու համար: Արդ, ինչո՞ւ համար անոնք
Ստեփանոսի հետ վիճաբանեցան, փոխանակ վիճաբանելու
առաքեալներուն հետ, որոնք ձեռնադրիչներն էին Ստեփանոսի
(Գործք 6.6):
ա) Կարգ մը մեկնիչներ կը խորհին, թէ վիճաբանելու եկած
այս մարդիկը որոնք անուս մարդիկ չէին, այլ ընդհակառակը
ընդհակառակը,
ռակը,
անոնք իրենց երկիրներուն մէջ գտնուող սինակոկներու
սինակոկներու
անդամներ էին, գիտէին որ առաքեալները անուս մարդիկ էին,
եւ ուստի անոնց հետ վիճաբանիլը` իրենց համար անարգանք
անարգանք
կը նկատէին. մինչդեռ Ստեփանոսի նման ուսեալ անձի մը հետ
վիճաբանիլը` իրենց համար փառք ու պատիւ կը նկատէին:
նկատէին:
Յիշենք թէ որոշ հեղինակներ, կ'ըսեն, թէ Ստեփանոս
Ստեփանոս աշակերաշակերտած էր Գամաղիէլին, որ իր ժամանակի մեծագոյն
մեծագոյն ուսուցիչն ու
մեկնաբանն էր Սուրբ Գիրքին (Հին Կտակարանի
Կտակարանի գիրքերուն):
բ) Ուրիշ մեկնիչներ կը խորհին, թէ յիշեալ վիճասէրները կը
քաշուէին առաքեալներէն,
առաքեալներէն, որոնք արդէն մեծ համբաւ կը
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վայելէին հրեաներուն մէջ, բայց չէին քաշուեր Ստեփանոսէն, որ
իր պաշտօնով շատ աւելի համեստ էր քան առաքեալները:
գ) Իսկ ուրիշներ ալ կը խորհին, թէ առաքեալները իրե´
իրե´նք
էին որ Ստեփանոսին անոնց հետ վիճաբանելու կամ երկխօերկխօսութեան մէջ մտնելու պարտականութիւնը
պարտականութիւնը տուին, որպէսզի
իրենք չլքեն Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը (հմմտ Գործք 6.2):
19)
19) Ի՞նչպէս կրնանք հասկնալ Աստուծոյ հետեւեալ խօսքը.
խօսքը.
«Յակոբը սիրեցի, իսկ Եսաւը ատեցի»
ատեցի» (Մաղաքիա
(Մաղաքիա 1.21.2-3):
ա) Զարեհ Արք. Ազնաւորեան դիտել կու տայ, թէ հայերէն
թարգմանութիւնը այս
այս տողին ճշգրիտ կերպով չի տար ԵբրաԵբրայերէն բնագիրին իմաստը: Եբրայերէնի մէջ «ատեցի»
ատեցի» բառին
համար գործածուած բառը պէտք է թարգամանուի` «նուազ
սիրեցի»:
սիրեցի»: Հետեւաբար տողը պէտք է ըլլայ. «Յակոբը սիրեցի, իսկ
Եսաւը նուազ սիրեցի»:
սիրեցի»: Նոյն իմաստով պէտք է հասկնալ
Յիսուսի հետեւեալ
հետեւեալ խօսքը. «Եթէ մէկը ինծի գայ բայց չատէ իր
հայրը կամ մայրը, կինն ու զաւակները...»
զաւակները...» (Ղուկ
ուկաս 14.26):
14.26):
Դարձեալ, խօսքը մեր հարազատները Յիսուսէն
Յիսուսէն աւելի նուազ
սիրելու մասին է, եւ կամ՝
կամ՝ Յիսուսը անոնցմէ աւելի սիրեսիրե-լու
մասին, որ նոյն բանն է. ըստ այնմ, Նոր Աշխարհաբար թարգ
թարգմա
արգմամանութեան մէջ կը կարդանք. «Ով որ ինծի կու գայ եւ զիս աւելի չի

սիրեր քան իր հայրն ու մայրը, կինն ու զաւակները...»:
զաւակները...»:

բ) Աստուած սկիզբէն ամէն ինչ գիտէ: Ան գիտէր որ Եսաւ իր
անդրանկութիւնը պիտի ծախէր պնակ մը ապուրի համար,
գիտէր որ ան օտար կիներու հետ պիտի ամուսնանար,
ամուսնանար, եւ այլ
ուրիշ սխալներ պիտի ընէր: Յակոբն ալ սխալներ գործեց, բայց
ժամանակի ընթացքին ինքզինք սրբագրեց, մինչդեռ Եսաւ ո´
ո ´չ
միայն ինքզինք չսրբագրեց, այլ ընդհակառակը, մեղքէ մեղք
առաջնորդուեցաւ իր ազատ կամքով: Եթէ ասիկա գիտնանք,
էր որ կ'ատէր,
պարզ կը դառնայ որ Աստուած, ո´չ թէ Եսաւին էր
այլ` անոր ապրած մեղսալից կեանքի ընթացքը:
ընթացքը: Հետեւաբար
«Եսաւը ատեցի»
ատեցի» խօսքը, Աստուծոյ զզուանքը ցոյց կու տայ
մեղքի´
մեղքի´ն հանդէպ եւ ո´
ո´չ թէ Եսաւին հանդէպ:
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20) Ինչո՞ւ համար Վերջին Ընթրիքի պահուն Յովհաննէս
առաքեալ «բազմած էր Յիսուսի կողքին»
կողքին» (Յովհաննէս 13.23), երբ
գիտենք որ տարիքով աւելի փոքր էր քան միւս աշակերտները:
աշակերտները:
Կարելի է բազմաթիւ պատասխաններ հայթայթել այս
հարցումին: Այսպէս, օրինակ, հաւանաբար որովհետեւ Յիսուսի
Յիսուսի
սիրած աշակերտն էր, ինչպէս նոյն համարը ցոյց կու տայ, կամ
հաւանաբար որովհետեւ եկեղեցւոյ
եկեղեցւոյ սիւներէն մին պիտի ըլլար,
Քրիստոսի աստուածութիւնը ուժեղապէս բացայայտող չորրորդ
Աւետարանին հեղինակը պիտի ըլլար, սուրբ կոյս Մարիամին
խնամատարը պիտի ըլլար, Յիսուսի դատավարութեան
դատավարութեան
ժամանակ` անոր կողքին կանգնողը պիտի ըլլար, մինչեւ խաչ
անոր հետեւողը պիտի ըլլար, Յայտնութեան գիրքին
գիրքին
յայտնութիւնները ունեցողը պիտի ըլլար, եւայլն: Հարցումը
Հարցումը
սակայն, ունի ուրիշ մէկ պատասխան մը, որ կը կարծեմ որ
ամենէն հաւանականն է: Եկեղեցւոյ հայրերուն գրականութենէն
գրականութենէն
գիտենք, թէ Յովհաննէս առաքեալ Յիսուսէն տասը տարի աւելի
փոքր էր տարիքով,
տարիքով, եւ ան նաեւ առաքեալներուն ամենէն
ամենէն փոքրն
էր: Հայրերու գրականութենէն եւ միաժամանակ աւանդութենէն
գիտենք, նաեւ, թէ երբ հրեայ ուսուցիչ մը իր աշակերտներուն
հետ սեղան պիտի նստէին` անոնք նստելու յատուկ ձեւ մը կամ
կարգ մը ունէին որուն կը հետեւէին: Տարիքով ամենէն
ամենէն մեծ
աշակերտը կը նստէր իր ուսուցիչին աջին. անկէ տարիքով
նուազ եղողը` անոր կողքին, եւ այսպէս,
այսպէս, տարիքի կարգով`
մեծէն փոքրը կը նստէին, եւ բնականօրէն
բնականօրէն տարիքով ամենէն
փոքրին տեղը` իր ուսուցիչին ձախ կողմը կ'ըլլար: Համաձայն
մեկնիչ հայրերուն, Վերջին Ընթրիքի
Ընթրիքի պահուն,
պահուն, Յիսուս իր
աշակերտներուն հետ հրէական այս կերպին եւ ընդունուած
սովորութեան հետեւեցաւ. եւ նման պարագայի, բնականօրէն
Յովհաննէս տարիքով ամենէն
ամենէն փոքրը ըլլալով` Յիսուսի ձախին
բազմած կ'ըլլայ, իսկ Պետրոս
Պետրոս տարիքով ամենէն մեծը ըլլալով`
Յիսուսի աջին բազմած
բազմած կ'ըլլայ:
կ'ըլլայ: Վստահաբար այս իրողութիւնն
էր որ դիւրացուց Պետրոսի համար նշան ընել Յովհաննէսին`
հարցնելու Յիսուսին
Յիսուսին թէ ո´
ո´վ էր որ զինք պիտի մատնէր:
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21)
21) Ոմանք կ'ենթադրեն որ տաճարին տուրքը գանձողները
գանձողները
Յիսուսն ու իր հետեւորդները ծուղակի մէջ ձգելու չար
մտադրութեամբ էր որ մօտեցան
մօտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին
հարցուցին եթէ
երբեք Յիսուս տաճարին տուրքը կու տար թէ ոչ: Ճի՞շդ է այս
ենթադրութիւնը:
Աւետարանական հատուածը ոեւէ ձեւով ցոյց չի տար որ
անոնք չար մտադրութեամբ հարցուցին իրենց հարցումը: Եթէ
ծու-անոնք չար մտադրութեամբ ու Տէրն ու իր աշակերտները ծու
ղակի մէջ ձգելու նպատակով մօտեցած ըլլային Պետրոսին, Տէրը
աւելի վճռական, կտրուկ ու յանդիմանողական պիտի ըլլար իր
պատասխանին մէջ, մանաւանդ որ հարցը տաճարին
տաճարին հետ
առնչութիւն ունէր. փաստօրէն, ամէն անգամ երբ Յիսուս
տաճարին հետ առնչութիւն ունեցող դէպքի մը դէմ յանդիման
յանդիման
կանգնեցաւ` յստակ դիրքորոշում ունեցաւ: Այսպէս,
Այսպէս, օրինակ,
խօսեցաւ տաճարին մէջ Շաբաթ օրերը պղծող քահանաներու
մասին (Մատթէոս
(Մատթէոս 12.5), տաճարի շրջափակէն դուրս վտարեց
առուծախ ընողները (Մատթէոս
(Մատթէոս 21.12), խստիւ յանդիմանեց
տաճարին վրայ երդում ընողները (Մատթէոս
(Մատթէոս 23.16),
23.16), եւայլն:
եւայլն:
Հետեւաբար,
Հետեւաբար, տրամաբանական չէ մտածել,
մտածել, որ Յիսուս կրնար
այնքան մեղմ պատասխան տալ եւ կրաւորական
կրաւորական վերաբերմունք
վերաբերմունք
ցուցաբերել տաճարին տուրքը գանձողնե
գանձողներուն
ներուն հանդէպ, երբ
գիտէր թէ անոնք իրենց հարցումով կ'ուզէին
կ'ուզէին սխալ մը բռնել իր
ու իր հետեւորդներուն վրայ, եւ կ'ուզէին
կ'ուզէին զիրենք դատապարտել
Աստուծոյ տաճարին հանդէպ իրենց անտարբերութեան համար:
Յիսուս միշտ պաշտպան եղած է իր հետեւորդներուն, եւ կը
շարունակէ մնալ:
Տաճարին տուրքը գանձողները Յիսուսն ու իր աշակերտաշակերտները ծուղակի մէջ ձգելու չար մտադրութեամբ չմօտեցան ՊետՊետրոսի, եւ սակայն, եթէ երբեք Քրիստոս չուզէր տաճարին տուրքը
տալ` ինքնաբերաբար առիթ տուած պիտի ըլլար անոնց`
քննադատելու զինք եւ հարցականի տակ առնելու Աստուծոյ
տաճարին
տաճարին եւ Մովսէսի Օրէնքին հանդէպ անոնց յարգալից վեվե335

րաբերմունքը: Հետեւաբար, առիթ չտալու համար քննադատուքննադատութեան ու գայթակղութեան` ան պէտք էր տաճարին
տաճարին տուրքը
վճարէր:
22)
22) Երբ տաճարին տուրքը գանձողները
գանձողները Պետրոսի հարհարցուցին, որ եթէ երբեք Յիսուս տաճարին տուրքը կու տար թէ ոչ,
ոչ,
Պետրոս անոնց պատասխանեց.
տայ» (Մատթէոս
պատասխանեց. «Անշուշտ կու տայ»
(Մատթէոս
17.24): Պետրոս ուրկէ՞ գիտէր որ Յիսուս տաճա
տաճարին տուրքը կու
տար կամ պիտի տար:
Գիտէր, որովհետեւ Օրէնքը ի´
ի´նք կը պահանջէր տուրք տալ
տաճարին (Ելից 30.1130.11-16), եւ որովհետեւ ան ականատես եղած
էր թէ ինչպէս Յիսուս Օրէնքը ամբողջացնելու եկած էր եւ ո´
ո´չ թէ
անտեսելու (Մատթէոս 5.17):
Գիտէր, որովհետեւ վկան էր այն մեծ սիրոյն որ Յիսուս
ունէր Աստուծոյ տան` տաճարին հանդէպ:
Գիտէր, որովհետեւ չէր կրնար պատկերացնել որ Յիսուս
չուզէր Աստուծոյ տան տուրքը տալ:
Գիտէր, որովհետեւ կը ճանչնար Յիսուսը իբրեւ բարի ու
բարեգործ, իբրեւ ողորմած ու ողորմածասէր. չմոռնանք որ
տաճարի գանձանակին
գանձանակին մէջ հաւաքուած գումարը, «հոգիներու
փրկագին»
փրկագին» ըլլալով հանդերձ
հանդերձ եւ հոգիներու փրկագին ըլլալուն
համար (Ելից 30.1130.11-16)` կը յատկացուէր
յատկացուէր անտէր ու աղքատ
մարդոց, եւ Յիսուս գիտնալով այս իրողութիւնը` չէր կրնար
տուրք չտալ տաճարին:
Ըսինք, թէ Պետրոս կը ճանչնար Յիսուսը իբրեւ
իբրեւ ողորմած,
իբրեւ մարդասէր եւ Աստուծոյ օրէնքներուն ու պատուիրանպատուիրանէ.-ներուն հնազանդ անձ: Մեզի ուղղուած հարցումը հետեւեալն է.
Մարդիկ իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնան մեզ: Մեզ կը ճանչնան իբրեւ
ողորմա՞ծ, թէ` անողորմ. իբրեւ մարդասէ՞ր, թէ` մարդատեաց.
մարդատեաց.
իբրեւ բարեգո՞ւթ, թէ` անգութ.
անգութ. իբրեւ պատուիրանապա՞հ,
պատուիրանապա՞հ, թէ
պատուիրանազանց:
Հարց կու տամ քեզի.քեզի.- Բարեկամդ իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնայ
քեզ: Ո՞վ ես դուն դրացիիդ համար: Ո՞վ ես գործընկերոջդ
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համար: Ի՞նչ է քեզ ճանչցող մարդոց կարծիքը քու մասիդ: Եթէ
անձ մը գայ եւ քու մասիդ դրացիիդ հարցնէ. «Արդեօք կ'օգնէ՞
աղքատին»:
աղքատին»: Ի՞նչ կը կարծես որ դրացիիդ պատասխանը պիտի
ըլլայ: Եթէ մէկը քու մասիդ ընկերոջդ հարցնէ. «Իր շահածէն
բաժին կու տա՞յ եկեղեցիին»:
եկեղեցիին»: Ի՞նչ կը խորհիս որ ընկերոջդ
պատասխանը պիտի ըլլայ: Արդեօք ընկերդ պիտի կարենա՞յ
Պետրոս առաքեալին նման քու մասիդ հաստատ վկայութիւն
տալ ըսելով` «Անշուշտ կու տայ»:
տայ»:
23)
23) Նախորդ հարցումին մէջ տեսանք, որ տաճարին տուրքը
գանձողները Պետրոսի հարցուցին,
հարցուցին, որ եթէ երբեք Յիսուս
Յիսուս
տաճարին տուրքը կու տար թէ ոչ:
Յիսուս
ոչ: «Երբ տուն մտան, Յիսուս

կանխելով Պետրոսի ըսելիքը,
ըսելիքը, հարցուց.հարցուց.- “Սիմո´
Սիմո´ն, ի՞նչ է
կարծիքդ,
կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները
թագաւորները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞
կ'առնեն, քաղաքացիներէ՞ն,
քաղաքացիներէ՞ն, թէ օտարներէն”
օտարներէն”» (Մատթէ
(Մատթէոս
Մատթէոս 17.25):
իրո-Յիսուս կանխեց Պետրոսի ըսելիքը. ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրո
ղութիւնը:

ա) Առաջին հերթին ցոյց կու տայ Յիսուսի ամենագիտուամենագիտութիւնը: Յիսուս գիտէր թէ տաճարին
տաճարին տուրքը գանձողները
խօսա´
խօսա´ծ էին Պետրոսի հետ,
հետ, եւ գիտէր նաեւ թէ ի´
ի´նչ խօսած էին
անոր հետ: Այո´,
Այո´, Յիսուս ամէն ինչ գիտէ: Ան գիտէ թէ որո´
որո´նք
մեզի հետ կը խօսին եւ գիտէ նաեւ թէ ի´
ի´նչ բանի մասին կը
խօսին. գիտէ թէ որո´
որո´նց հետ մենք կը խօսինք եւ գիտէ նաեւ թէ
ի´նչ բանի մասին
մասին կը խօսինք:
Ան կը կարդայ մեր մտածումները երբ տակաւին զանոնք
չենք բացայայտած: Կը լսէ մեր ձայնը երբ տակաւին չենք
խօսած: Կը տեսնէ ու կը ճանչնայ մեր գաղափարներն ու
խորհուրդները երբ տակաւին անոնք գոյութեան չեն եկած մեր
միտքին մէջ: Մենք մերկ ենք Տիրոջ աչքերուն
աչքերուն դիմաց: «Անիկա

պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ
մերկութեամբ»
մերկութեամբ» (Եբրայեցիս
(Եբրայեցիս 4.13): Ոչինչ կրնայ վրիպիլ անոր

ամենատես աչքերէն: Ոչինչ կրնայ ծածկուիլ անոր ամենաամենաթափանց տեսողութենէն:
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բ) Տէրը ամենագէտ ըլլալով` գիտէր Պետրոսի ըսելիքը, եւ
գիտէր անոր մտահոգութիւնը:
մտահոգութիւնը: Այո´,
Այո´, Տէրը գիտէ մեր ըսելիքները,
ըսելիքները,
մեր մտահոգութիւնները, մեզ չարչրկող մտածումներն ու
խորհուրդները: Եւ որովհետեւ գիտէ` մենք կրնանք վստահիլ
վստահիլ
իրեն, կրնանք ապաւինիլ ու կառչիլ իրեն: Մարդիկ կրնան
գիտնալ մեր մտահոգութեանց մասին, բայց երբեք ալ մեր
վստահութիւնը
վստահութիւնը չշահիլ, ոմանք իրենց տկարութեանց համար,
ուրիշներ` իրենց սիրոյն պակասին համար. բայց Տիրոջ
պարագան այդպէս չէ. մենք կը վստահի´
վստահի´նք Տիրոջ, որովհետեւ
հզօ´
հզօ´ր է անիկա, եւ որովհետեւ կը սիրէ´
սիրէ´ մեզ:
գ) Ոմանք կը վախնան Տիրոջմէ, որովհետեւ կը վախնան
անոր ամենագիտութենէն:
ամենագիտութենէն: Կը վախնան, որովհետեւ պիղծ են
իրենց մտածումները, եւ չեն ուզեր որ Տէրը գիտնայ իրենց պիղծ
մտածումներուն մասին: Կը վախնան, որովհետեւ չար են իրենց
հոգիները, եւ չեն ուզեր որ Տէրը տեսնէ իրենց հոգիներուն մէջ
բոյն դրած նենգութիւնն ու խարդախութիւնը, ամբարշտութիւնն
ամբարշտութիւնն
ու նախանձը: Այսպիսիները փոխանակ ապաշխարելու եւ իրենց
ընթացքը փոխելու` կը նախընտրեն որ Աստուած կուրնայ,
որպէսզի կարող չըլլայ տեսնելու իրենց մեղքերը: Այսպիսիները
կը մոռնան, որ Աստուծոյ ամենագիտութիւնն
ամենագիտութիւնն ու ամենատեսուամենատեսութիւնը օրհնութիւններ են մեզի համար:
համար: Օրհնութիւններ
Օրհնութիւններ են,
որովհետեւ ինքնավստահութեամբ կ'ապրինք մեր կեանքը,
գիտնալով որ եթէ մեղքի մէջ իյնանք` Աստուած ամենագէտ
ըլլալով` գիտէ որ մեր բնութիւնը հողեղէն
հողեղէն է, եւ ուստի` տկար, եւ
հետեւաբար, ներողամտութեամբ կը մօտենայ մեզի: Ի՞նչ պիտի
ըլլար մեր վիճակը եթէ Աստուած
Աստուած ամենագէտ չըլլար. ի՞նչպէս
պիտի գիտնար մեր կարիքներուն մասին. եւ եթէ չգիտնար մեր
կարիքներուն մասին` ի՞նչպէս պիտի հոգար մեզի. եթէ
չգիտնար մեր նեղութեանց մասին` ի՞նչպէս մեզ պիտի ազատէր
անոնցմէ. եթէ չտեսնէր մեր սրտի վէրքը` ի՞նչպէս պիտի բուժէր
զայն. եթէ իրազեկ
իրազեկ չըլլար մեր հոգեկան խռովքին` ի՞նչպէս իր
խաղաղութի
խաղաղութիւնը պիտի շնորհէր մեզի:
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24)
Սիմո´ն, ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի
24) Յիսուս հարցուց. «Սիմո´

թագաւորները
թագաւորները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, քաղաքաղաքացիներէ՞ն,
քացիներէ՞ն, թէ օտարներէն”
օտարներէն”» (Մատթէ
(Մատթէոս
Մատթէոս 17.25): Ինչո՞ւ համար
համար
Յիսուս ուզեց Պետրոսի
Պետրոսի կարծիքը առնել,
առնել, եւ ինչո՞ւ համար
համար
Յիսուս աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու
տուրքերուն օրինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին, երբ իրմէ
պահանջուած տուրքը` տաճարին տրուելիք տուրքն էր, եւ ոչ թէ
աշխարհի թագաւորներուն տրուելիք տուրքը:
Չորս նշումներ.նշումներ.ա) Յիսուս
Յիսուս ուզեց գիտնալ Պետրոսի կարծիքը, եւ այս
իրողութիւնը կը պարզէ, թէ ան կ'ուզէ գիտնալ որ իր զաւակները
տարբերտարբեր-տարբեր հարցերու վերաբերեալ ի՞նչ կը մտածեն կամ
ի՞նչ է իրենց կարծիքը: Յիսուսի հետ երեք տարիներու շրջագա
շրջագագայութենէ ետք, Յիսուս կ'ուզէր իր աշակերտներուն մտածումները
մտածումները
զտուած ու մաքրուած տեսնել, անոնց մտածելակերպը փոխփոխաշակերտ-ուած ու նորոգուած տեսնել: Յիսուս կ'ուզէր որ իր աշակերտ
ները այլեւս աշխարհի մարդոցմէ տարբե´
տարբե´ր մտածէին, տարբե
տարբե´
բե´ր
խորհէին, տարբե´
տարբե´ր գործէին: Յիսուս կ'ուզէր գիտնալ, որ
արդեօք Պետրոս առաքեալը կամ միւսները,
միւսները, տաճարին տուրք
տալու կամ չտալու համար խնդիր պիտի ստեղծէի՞ն, թէ ոչ: Ա´
Ա´յս
էր հիմնական պատճառը թէ ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս Պետրոսին հարցուց,
եւ այսօր մեզմէ ամէն մէկուն կը հարցնէ: Զգո´
Զգո´յշ ըլլանք թէ ի´
ի´նչ
պատասխան կու տանք Յիսուսի հարցումներուն,
հարցումներուն, որովհետեւ
մեր պատասխանները`
պատասխանները` մեր մտածելակերպը
մտածելակերպը կը բացայայտեն,
մեր ներաշխարհը երեւան կը բերեն, մեր հետաքրքրութեան
աշխարհը կը հրապարակեն, եւ յստակօրէն
յստակօրէն կը պարզեն, եթէ
երբեք աշխարհիկ խորհելակերպ ունինք, կամ Աստուածահաճոյ
խորհելակերպ:
բ) «Աշխարհի թագաւորները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞
կ'առնեն, քաղաքացիներէ՞ն, թէ օտարներէն»
օտարներէն»: Յիսուս այս
հարցումը ուղղեց Պետրոս առաքեալին, որպէսզի
որպէսզի Պետրոսի իսկ
բերնով հաստատուի թէ հարկերը եւ տուրքերը օտարներէն
օտարներէն
կ'առնուի եւ ո´
ո´չ թէ քաղաքացիներէն: Յիսուս ուզեց կարեւոր
կարեւոր
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ճշմարտութիւն մը սորվեցնել իր առաքեալներուն եւ անոնց
ընդմէջէն` մեզի: Ան ուզեց որ իր հետեւորդները իրենք զիրենք
իբրեւ օտարականներ դիտեն այս աշխարհի մէջ:
մէջ: Յիսուս չուզեց
որ իր առաքեալները իրենք զիրենք այս աշխարհին
աշխարհին քաղաքաքաղաքացիները կամ սեփականութիւնը
սեփականութիւնը նկատեն:
նկատեն: Յիսուս առիթով մը
բացայայտեց իր հետեւորդներուն,
հետեւորդներուն, թէ իրենք այլեւս այս
աշխարհին չեն պատկանիր (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 15.19), այլ կը պատպատկանին Աստուծոյ (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 17.9): Պետրոս
Պետրոս առաքեալ երկրի
վրայ մեր ապրած
ապրած կեանքի տարիները կը կոչէ «պանդխտութեան
տարիներ»
տարիներ» (Ա
(Ա.Պետրոս 1.17), եւ քիչ մը անդին կը հաստատէ,
հաստատէ, թէ
այս «աշխարհի մէջ պանդուխտներ
պանդուխտներ եւ օտարականներ»
օտարականներ» ենք
(Ա.Պետրոս 2.11): Սիրելինե´
Սիրելինե´ր, Յիսուս կ’ուզէ որ ապրինք այս
աշխարհին մէջ,
մէջ, բայց չ’ուզեր որ մենք զմեզ այս աշխարհին
պատկանող արարածներ
արարածներ նկատենք:
նկատենք: Մենք կրնա՞նք աշխարհին
մէջ ապրիլ,
ապրիլ, բայց աշխարհէն ու աշխարհինը չըլլալ:
չըլլալ: Կրնա՞նք
աշխարհին մէջ
մէջ ապրիլ,,
ապրիլ,, բայց թոյլ չտալ որ աշխարհը մեր մէջ
ապրի:
ապրի: Կրնա՞նք աշխարհին մէջ գործել,
գործել, բայց թոյլ չտալ որ
աշխարհը մեր մէջ գործէ:
գործէ:
գ) Յիսուս աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու
տուրքերուն օրինակը
օրինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին, սորսորվեցնելու
վեցնելու համար իր առաքեալներուն
առաքեալներուն եւ անոնց
անոնց ընդմէջէն իր
հետագայ բոլոր հետեւորդներուն, թէ անոնք պէտք է իրենց
պարտականութիւններն ու պարտաւորութիւնները
պարտաւորութիւնները ամբողջաամբողջապէս կատարեն իշխանութեանց նկատմամբ: Հաւատացեալ
մարդը պէտք չէ նմանի Եհովայի վկաներուն, որոնք կը մերժեն
իրենց պարտականութիւնները կատարել պետական
պետական իշխանուիշխանութեանց հանդէպ: Հաւատքը իրաւունք չի տար մեզի անհնազանդ
կամ անտարբեր ըլլալու իշխանութեանց կողմէ հաստատուած
օրէնքներուն նկատմամբ:
նկատմամբ: Պօղոս առաքեալ այս մասին
բացայայտօրէն խօսեցաւ` ըսելով. «Պէտք է իշխանութեանց
իշխանութեանց

հնազանդիլ. ո´
ո´չ միայն պատիժէն
պատիժէն զերծ մնալու,
մնալու, այլ մանաւանդ
խիղճով հանգիստ ըլլալու համար»,
համար», եւ խօսքը շարունակելով`
կ'ըսէ. «Ատոր համար է նաեւ, որ իշխանութեանց
իշխանութեանց տուրք կը
վճարէք, որպէսզի իբրեւ Աստուծոյ պաշտօնեաներ`
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կեն իրենց այդ դերը կատարել: Հետեւաբար
Հետեւաբար անոնցմէ իւրաքան
իւրաքանքանչիւրին հանդէպ ձեր պարտաւորու
պարտաւորութիւնը
որութիւնը կատարեցէք, տուրքը
տալով անոր` որուն տուրք պէտք է տաք, մաքսը տալով անոր`
որուն մաքս պէտք է տաք, հնազանդելով
հնազանդելով անոր` որուն հնազանհնազանդութիւն կը պարտիք եւ յարգելով
յարգելով ան` որուն յարգանք կը
պարտիք»
պարտիք» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 13.513.5-7):
դ) «Օտարներէն»:
Օտարներէն»: Տուեալ բառով Քրիստոս ուզեց պարզել
Պետրոս առաքեալին եւ հետագայ
հետագայ իր բոլոր յետնորդներուն, թէ
աշխարհի հայեացքով իր հետեւորդները օտարականներ են:
Այո´,
Այո´, հաւատացեալ մարդը
մարդը օտարական մըն է աշխարհի մէջ ու
աշխարհին համար: Աշխարհ չ'ուզեր ժառանգութեան բաժին
տալ Քրիստոսի հետեւորդներուն: Աշխարհ
Աշխարհ յաճախ բռնի ուժով
խլած է ու
ու կը խլէ իրաւունքը Աստուածասէրներուն:
Աստուածասէրներուն: Պօղոս աառաքեալ կը խօսի այն հաւատացեալներուն մասին, որոնք ամէն
տեսակի նախատինքի ու հալածանքի առարկայ եղան, եւ որոնք
իրենց «ստացուածքներուն
ստացուածքներուն յափշտակուիլը
յափշտակուիլը ուրախու
ուրախութեամբ
խութեամբ»
թեամբ» ընընդունեցին, «գիտնալով
գիտնալով որ երկինքի մէջ աւելի լաւ ստացուածքստացուածքներ»
ներ» ունին, «որոնք մնայուն են»
են» (Եբր
(Եբրայեցիս
Եբրայեցիս 10.33
10.330.33-34):
25)
25) Ինչո՞ւ համար Յիսուս տաճարին տուրքը տուաւ
(Մատթէոս 17.27):
Բազմաթիւ պատճառներով: Հոս կ'ուզեմ յիշել պատճառպատճառներէն մին միայն: Տուաւ, սորվեցնելու համար մեզի թէ իւրա
իւրաքանչիւր հաւատացեալ
հաւատացեալ տալիք ու կատարելիք պարտականուպարտականութիւն ունի Աստուծոյ եկեղեցիին հանդէպ: Քրիստոս իր այս
արարքով սորվեցուց մեզի՝ տա´
տա´լ Աստուծոյ ու Աստուծոյ
փառքին համար,
համար, տա´
տա´լ եկեղեցիին ու եկեղեցւոյ նորոգութեան
համար,
համար, տա´
տա´լ մեր ազատ կամքով ու Աստուծոյ կամքը
կատարած
կատարած ըլլալու համար:
համար: Ասիկա գիտնալը շատ կարեւոր է.
ինչո՞ւ համար. որովհետեւ, այսօր մնայուն կերպով եկեղեցի
յաճախողները
յաճախողները գրեթէ երբեք իրենց պարտականութիւնը չեն
ըներ եկեղեցւոյ հանդէպ: Նոյն բանը ընդհանուր կերպով մը
կարելի է ըսել մեր կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող հոգեւոր
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խումբերու
խումբերու անդամներուն մասին, որոնք կրնան տարիներ շաշարունակ իրենց խումբերէն ներս պաշտամունքներու մասնակցիլ,
մասնակցիլ,
բազմահարիւր անգամներ Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը
քարոզութիւնը
լսել, եւ սակայն, ո´
ո´չ մէկ ձեւով նիւթապէս օգտակար դառնալ
իրենց խումբին, օգտակար դառնալ Աստուծոյ
Աստուծոյ խօսքի տարածտարածման: Բոլոր խումբերը իրենց կարիքները ունին: Եթէ խումբի մը
անդամները իրենք նիւթապէս չ'օգնեն խումբին`
խումբին` հապա ո՞վ
պիտի օգնէ:
Այսօր շատ մարդիկ հոգեւոր իմաստով կ'օգտուին, ըլլա´
ըլլա´յ
եկեղեցիէն, ըլլա´
ըլլա´յ հոգեւոր խումբերէն, ըլլա´
ըլլա´յ անհատ քարոքարոզիչներէն, Աստուծոյ
Աստուծոյ խօսքի մեկնիչներէն, հոգեւոր սնունդ ջամջամբողներէն, եւ սակայն, ո´
ո´չ մէկ ձեւով կը փորձեն նիւթապէս
նիւթապէս
զօրավիգ կանգնիլ իրենց օգտակար եղողներուն. այդպիայդպիսիներուն վերաբերումը բացայայտօրէն հակասուրբգրային է:
Աստուածաշունչին մէջ բազմաթիւ են այն համարները, որոնք
ցոյց
ցոյց կու տան, թէ հաւատացեալները իրենց ստացած հոգեւոր
սնունդին փոխարէն` պէտք է նիւթապէս զօրավիգ կանգնին
իրենց օգտակար եղող կառոյցներուն թէ անհատներուն, որորպէսզի անոնք կարենան Աստուծոյ գործը ու Աստուծոյ խօսքին
խօսքին
քարոզութիւնը յառաջ տանիլ: Յիշեմ լոկ 12 հատը.հատը.ա) «Եթէ մենք հոգեւոր սերմ ցանեցինք ձեր մէջ, շա՞տ է՝ եթէ
նիւթական բարիք հնձենք ձեզմէ»
ձեզմէ» (Ա
(Ա.Կորնթացիս 9.11): Այսօր,
Այսօր,
հոգեւոր սերմեր առատօրէն ցանող անձեր կան,
կան, որոնք ո´չ մէկ
նիւթական բարիք կը հնձեն:
հնձեն:
բ) «Աստուծոյ խօսքին աշակերտութիւն ընողը իր ունեցած
ունեցած
բարիքներէն բաժին
բաժին թող հանէ իր ուսուցիչին»
ուսուցիչին» (Գաղա
(Գաղատացիս
Գաղատացիս
6.6): Շատեր Աստուծոյ խօսքին աշակերտութիւն կ’ընեն,
ընեն, եւ սասակայն բաժին չեն հաներ իրենց ուսուցիչներուն,
ուսուցիչներուն, ինչ որ հարցահարցականի տակ կ’առնէ անոնց աշակերտութիւնը Աստուծոյ խօսքին:
խօսքին:
գ) «Ո՞ր զինուորը իր սեփական ծախսով զինուորութիւն
կ'ընէ
կ'ընէ»
(Ա.Կորնթացիս 9.7): Կան Քրիստոսի զինուորներ որոնք
նէ» (Ա
Տիրոջ պատերազմի դաշտին մէջ են,
են, եւ կը պայքարին Չարին եւ
անոր չար գործերուն դէմ,
դէմ, եւ սակայն,
սակայն, իրենց
իրենց սեփական ծախսով
զինուորութիւն կ'ընեն
կ'ընեն:
են:
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դ) «Կա՞յ մէկը որ այգի տնկէ եւ անոր պտուղէն չվայելէ»
չվայելէ»
(Ա.Կորնթացիս 9.7): Այո´,
Այո´, կան անոնք որոնք Քրիստոսի այգիին
մէջ կը գործեն առաւօտէն մինչեւ իրիկուն,
իրիկուն, եւ սակայն,
սակայն, անոր
պտուղէն չեն վայելեր:
վայելեր:
ե) «Կա՞յ հովիւ մը որ ոչխարներուն կաթէն չճաշակէ»
չճաշակէ»
(Ա.Կորնթացիս 9.7): Այո´,
Այո´, կան հովիւներ որոնք առատօրէն ԱսԱստուծոյ խօսքին կաթէն կը պարգեւեն թէ´
թէ´ քարոզներու եւ թէ´
թէ´
գիրի ճամբով իրենց ոչխարներուն,
ոչխարներուն, որոնց կաթը սակայն
ցամքած է: Եւ դեռ,
դեռ, լոկ թուենք.
թուենք.
զ) «Դո՛ւք ալ գիտէք, ո՜վ Փիլիպպեցիներ, թէ սկիզբը երբ ես

Մակեդոնիա եկայ Աւետարանը քարոզելու, ձեզմէ զատ ուրիշ
ոեւէ եկեղեցի չմտածեց իր ստացած հոգեւոր բարիքներուն
փոխարէն
փոխարէն նիւթապէս ինծի օգնելու մասին»
մասին» (Փիլիպպեցիս
(Փիլիպպեցիս 4.15):
է) «Հերկողը յոյս պէտք է ունենայ՝ որ հերկէ, եւ ցորենը
կամնէ»»
կամնողը անկէ վայելելու յոյսը պէտք է ունենայ՝ որ կամնէ

(Ա.Կորնթացիս 9.10):
ը) «Այն երէցները որոնք լաւ վերակացութիւն կ'ընեն եկեեկե-

ղեցիին` կրկնակի վարձատրութեան
վարձատրութեան արժանի թող նկատուին,
մանաւանդ անոնք` որոնք կ'աշխատին թէ քարոզելով եւ թէ´
թէ´
ուսուցանելով: Որովհետեւ Օրէնքի գիրքը կ'ըսէ. “Կալին մէջ
աշխատող եզին դունչը մի՛ կապեր”
կապեր”: Եւ`
Եւ`“Մշակը իր վարձքին
արժանի է”» (Ա.Տիմոթէոս
(Ա.Տիմոթէոս 5.175.17-18):
թ) «Մովսէսի Օրէնքին մէջ գրուած է.է.- “Կալին մէջ աշխաաշխատող եզին դունչը մի՛ կապեր”:
կապեր”: Աստուած եզներո՞վ մտահոգուած
մտահոգուած
էր միթէ. չէ՞ որ մեզի համար է որ կ'ըսէ ատիկա»
ատիկա» (Ա
(Ա.Կորնթացիս
9.99.9-10):
ժ) «Միայն ես ու Բառնաբա՞սը իրաւունք չունինք աւետաաւետարանի քարոզութեամբ ապրուստ շահելու»
շահելու» (Ա
(Ա.Կորնթացիս 9.6):
ժա)
Պարտական կը զգան անոնց հանդէպ: Եւ արդարեւ,
ժա) «Պարտական

քանի որ հեթանոսները հաղորդակից եղան անոնց հոգեւոր
բարիքներուն, իրենք ալ պարտին մասնակից դառնալ անոնց
նիւթական կարիքներուն»
կարիքներուն» (Հռոմայեցիս
(Հռոմայեցիս 15.27):
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ժբ)
ժբ) «Միթէ մենք իրաւունք չունի՞նք մեր աշխատանքին
փոխարէն ուտելիք կամ խմելիք ստանալու
ստանալու»
տանալու» (Ա
(Ա.Կորնթացիս 9.4):
Եւայլն:
Եւայլն:
Ի՞նչ կ’ընեն իրենք զիրենք հոգեւոր կոչողները կամ նկանկատողները,
տողները, որոնք նիւթապէս լաւ են,
են, կամ շատ լաւ են:
են:
Դրամատան մէջ տոլար դիզելո՞ւ կ’աշխատին,
աշխատին, թէ`
թէ` Քրիստոսի
դրախտէն ներս կորսուած հոգիներ հաւաքելու մասին:
մասին:
Մէկը որ տասնեակ հազարաւոր
հազարաւոր տոլար կը ծախսէ պսակի
մը համար,
համար, անդին սակայն կը դժուարանայ աղքատի մը
պատկառելի նուէր մը տալու`
տալու` թող չըսէ թէ հոգեւոր է, եւ թող
չըսէ թէ կը սիրէ Յիսուսը:
Յիսուսը:
Մէկը որ ամէն օր 1010-20 հազար ոսկի կը ծախսէ նիւթական
նիւթական
կերակուրի համար,
համար, երեքերեք-չորս ժամէն մարսելու համար իր
կերածը,
կերածը, եւ սակայն կը դժուարանայ երկար տարիներու վրայ
հոգեւոր սնունդ տուող գիրքի մը գնումին համար քանի մը
հազար տալու`
տալու` թող չըսէ թէ ինք հոգեւոր է, եւ թող չըսէ թէ ինք
ծարաւ ու հետաքրքրութիւն ունի Աստուծոյ խօսքին հանդէպ:
հանդէպ:
Մէկը որ picnicpicnic-ի երթալու համար պատրաստ է 20, 30 կամ
40 տոլար տալու,
տալու, բայց երբեք պատրաստ չէ չքաւորի մը պզտիկ
գումար մը տալու`
տալու` թող չըսէ թէ ինք Քրիստոսի հետեւորդ մըն է:
Մէկը որուն համար ուրախութիւն է ճաշարան երթալը,
երթալը, ուր
խորոված կամ այլ բան կ’ուտէ,
ուտէ, եւ սակայն,
սակայն, ուրախութեամբ
ուրախութեամբ
չ’երթար ծերանոց եւ հոն համեղ
համեղ բան մը տանելու մասին չի´
չի´
մտածեր`
մտածեր` թող չըսէ թէ ինք Յիսուսի զաւակն է:
Մէկը որ Աստուծոյ խօսքի տարածման կամ Աստուծոյ
խօսքերը բացատրող գիրքերու հրատարակման համար իր
աւելորդէն կու տայ`
տայ` կը նմանի անոր որ ամենակալ Տիրոջ
հիւանդ ոչխար մատաղ կը մատուցէ:
մատուցէ:
26) «Բայց որպէսզի
որպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով

գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերանը
բերանը
բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց
տուր, իմ եւ քու տեղդ»
տեղդ» (Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ համար
համար
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տաճարին տուրքը գանձողները կրնային գայթակղիլ, եթէ երբեք
Յիսուս տուրքը չտար:
ա) Որովհետեւ ամէն մարդ գիտէր իր մասին,
մասին, գիտէր ու
լսած էր տաճարին հանդէպ իր ունեցած սիրոյն ու նախաննախանձախնդրութեան մասին.
մասին. եւ հետեւաբար,
հետեւաբար, ան գայթակղութեան
մե´
մե´ծ պատճառ կրնար դառնալ եթէ երբեք մերժէր վճարել
տաճարին տուրքը:
տուրքը: Մենք եւս կրնանք մարդոց
մարդոց գայթակղութեան
գայթակղութեան
պատճառ դառնալ,
դառնալ, եթէ երբեք եկեղեցի եկող ենք,
ենք, եկեղեցի գալը
քաջալերող ենք,
ենք, եկեղեցասէր ըլլալ պատուիրող ենք,
ենք, բայց ոչինչ
կ’ընենք եկեղեցիին համար,
համար, եւ գուցէ նաեւ կը քննադատենք
եկեղեցին ու եկեղեցականները:
եկեղեցականները:
բ) Տաճարին տրուած դրամէն բաժին կը հանուէր աղքատներուն:
քատներուն: Յիսուս իբրեւ աղքատասէր մը ճանչցուած ըլլալով
ըլլալով`
լով`
կրնար լուրջ կերպով գայթակղութեան պատճառ դառնալ եթէ
երբեք չուզէր տաճարին տուրքը տալ:
տալ: Մենք եւս կրնանք
գայթակղութեան պատճառ դառնալ,
դառնալ, եթէ երբեք կը խօսինք ու կը
քարոզենք աղքատները սիրող Յիսուսին անունով,
անունով, բայց ոչինչ
կ’ընենք աղքատներուն համար:
համար:
գ) Տաճարին տրուած տուրքին մէկ բաժինը կը գործածուէր
նոյնինքն տաճարին բարօրութեան ու նորոգութեան համար:
համար:
Եթէ Յիսուս տաճարին տուրք տալ չուզէր`
չուզէր` մարդիկ կրնային
գայթակղիլ,
գայթակղիլ, մտածելով որ ան չէր հետաքրքրուած Աստուծոյ
տաճարին նորոգու
նորոգութեամբ
ոգութեամբ,
թեամբ, մոռնալով որ Յիսուս իր սեփական
արիւնով էր որ պիտի նորոգէր Աստուծոյ տաճարը:
տաճարը: Մենք եւս
կրնանք մարդոց գայթակղութեան պատճառ դառնալ,
դառնալ, եթէ երբեք
խօսինք հայ եկեղեցւոյ բարօրութեան ու նորոգութեան մասին,
մասին,
բայց ոչինչ ընենք այդ ուղղութեամբ:
ուղղութեամբ:
դ) Տաճարին տուրք տալը
տալը Օրէնքին պահանջքն էր (Ելից
(Ելից
30.1130.11-16): Եթէ Յիսուս տաճարին տուրք տալ չուզէր`
չուզէր` Օրէնքը
անարգող ու անտեսող անձ իբրեւ պիտի ճանչցուէր,
ճանչցուէր, եւ ատիկա
լայն գայթակղութեանց
գայթակղութեանց դռներ պիտի բանար:
բանար: Ան չէր կրնար
Օրէնքը խախտող մը իբրեւ ճանչցուիլ,
ճանչցուիլ, ինք որ եկած էր Օրէնքին
տակ ապրելու
ապրելու`
ու` մեզ Օրէնքի անէծքէն ազատագրելու հահա345

մար(
մար(Գաղատացիս 4.44.4-5): Մենք եւս կրնանք մարդոց գայթակգայթակղութեան պատճառ դառնալ,
դառնալ, եթէ երբեք Քրիստոսի պատուիպատուիրաններուն եւ զանոնք գործադրելու կարեւորութեան մասին
խօսինք,
խօսինք, եւ սակայն,
սակայն, մեր գործնական կեանքին մէջ`
մէջ` ոտնակոխ
ընենք զանոնք
զանոնք:
27)
«Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես`
27) «Ծով

անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես»
գտնես»
(Մատթէոս 17.27): Ի՞նչ ցոյց կու տայ ձուկին բերնէն արծաթ
դրամ դուրս բերելը:
ա) Առաջին հերթին ցոյց կու տայ, թէ բնութիւնը ստեղծուած
է մեր բարիքին համար, եւ թէ ի´նքն է ստեղծիչը բնութեան:
բնութեան:
բ) Ցոյց կու տայ,
տայ, թէ ինք բնութեան ու բնութիւնը լեցնող
բոլոր կենդանիներուն Տէ´
Տէ´րն է, ծովերուն եւ անոնց մէջ ապրող
սողուններուն վրայ իշխողն է, եւ թէ ծովն ու բնութիւնը եւ անոնց
մէջ եղածները`
եղածները` իր իշխանութեան ու հրամանին ենթակայ
ենթակայ են:
են:
գ) Քրիստոսի հրամանով գործուած այս նշանը`
նշանը` իր
ամենագիտութիւնը ապացուցող նշան մըն էր:
էր: Ան ո´չ միայն
գիտէր թէ ձուկին բերնին մէջ պահանջուած դրամը կար,
կար, այլ
նաեւ գիտէր թէ ո´ր ձուկին բերնին մէջ էր այդ դրամը,
դրամը, եւ սա կը
պարզէ իր ամենագիտութիւնը,
ամենագիտութիւնը, իսկ իր ամենագիտութիւնը
ամենագիտութիւնը`
նը` իր
աստուածութիւնն է որ կը բացայայտէ,
բացայայտէ, որովհետեւ ամենագիամենագիտութիւնը միայն Աստուծոյ յատուկ է:
դ) Քրիստոսի հրամանով գործուած այս նշանը`
նշանը` իր ամեամենակարողութիւնը հաստատող նշան մըն է նաեւ.
նաեւ. որովհետեւ
ի´նքն էր որ ձուկին պատուիրեց որ կուլ տայ ծովը ինկած կամ
նետուած դրամի կտորը,
կտորը, կամ ինքն էր որ հրամայեց որ դրամը
գոյութեան գայ ձուկին բերնին մէջ,
մէջ, եւ ինքն էր որ ձուկը ուղղեց
դէպի Պետրոսին կարթը:
կարթը: Այս բոլորը կատարելը`
կատարելը` իր ամենաամենակարող Աստուած ըլլալը հաստատող նշաններ են:
են: Ան կարող է
ագռաւին բերնէն կերակուր տալ Եղիային,
Եղիային, եւ ձուկին
ձուկին բերնէն`
բերնէն`
դրամ տալ Պետրոսին:
Պետրոսին: Փա՜ռք իրեն:
իրեն:
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ե) Քրիստոսի հրամանով գործուած այս նշանը`
նշանը` իր խոխոնարհութիւնը հաստատող նշան մըն էր:
էր: Ան կրնար դրամը
երկինքէն վար իջեցնել ճիշդ մանանայի նման,
նման, բայց չըրաւ
այդպիսի բան:
բան: Ան կրնար քերովբէի մը պատուիրել որ դրամը
իրեն բերէր,
բերէր, բայց
բայց չըրաւ այդպիսի բան:
բան: Ան նախընտրեց
նախընտրեց դրամը
ունենալ ծովէն քան երկինքէն,
երկինքէն, նախընտրեց զայն ստանալ ձուկի
մը բերնէն քան քերովբէի մը ձեռքէն,
ձեռքէն, եւ սա իր խոնարհութիւնը,
խոնարհութիւնը,
իր պարզութիւնն ու համեստութիւնը ցոյց կու տայ:
տայ:
զ) Քրիստոսի հրամանով գործուած այս նշանը`
նշանը` իր
աղքատասիրութիւնը
աղքատասիրութիւնը ցոյց կու տայ:
տայ: Ան կրնար ձուկին բերնէն
մեծ թիւով դրամներ դուրս բերել:
բերել: Կրնար մեծ ձուկի մը հրամայել
որ խոշոր պարկ մը դրամ ծովափ նետէր,
նետէր, ինչպէս հրամայած էր
որ Յովնան մարգարէն ծովափ նետէր:
նետէր: Եւ սակայն,
սակայն, Յիսուս
այնքան դրամ դուրս բերաւ ձուկին բերնէն`
բերնէն` որքան պէտք էր,
էր,
որքան պահանջուած էր տուրքը տալու համար,
համար, որպէսզի
սորվեցնէր մեզի,
մեզի, որ պէտք չէ փնտռենք ու դիզենք աւելի քան
մեր կարիքը
կարիքը:
քը: Պէտք չէ փորձենք հաւաքել աւելի քան ինչ որ
պէտք ունինք,
ունինք, իբրեւ ամենօրեայ ապրուստ:
ապրուստ: Բայց մեզմէ ո՞վ չի
գիտեր որ այսօրուան «հոգեւորնե
«հոգեւորները
հոգեւորները»
րը» դրամատուներու
դրամատուներու մէջ առաառատօրէն դրամ դիզող մարդիկ են:
են: Եթէ Յիսուս պահանջուածէն
աւելի դուրս բերել տար ձուկին բերնէն,
բերնէն, ատիկա կրնար պատպատճառ դառնալ որ դրամասիրութիւն
դրամասիրութիւն գրգռուէր աշակերտներուն
մօտ:
մօտ: Յիսուս իր այս ժուժկալ գործով մեզ հրաւիրեց ժուժկալ
ըլլալու,
ըլլալու, այլ խօսքով`
խօսքով` դրամասէր
դրամասէր չըլլալու,
չըլլալու, հարստութիւն դիզելու
ետեւէ չվազելու:
չվազելու:
է) Պետրոսը ծով ղրկելը ցոյց կու տայ,
տայ, թէ Յիսուս հետը
դրամ չունէր:
չունէր: Ճիշդ է որ Յուդա Իսկարիոտացիին հետ գտնուող
գանձանակին մէջ դրամ կար,
կար, բայց ատիկա բոլորին կը
պատկանէր.
պատկանէր. եւ Յիսուս գիտէր այս իրողութիւնը,
իրողութիւնը, ահա թէ ինչու
ինչու
գանձանակէն չառաւ իր վճարելիք տուրքը:
տուրքը: Սորվինք Յիսուսէն
մեր ձեռքը չերկարել բանի մը որ ուրիշներուն կը պատկանի,
պատկանի, եւ
չսեփականացնել բան մը որ բոլորին սեփականութիւնն
սեփականութիւնն է:
ը) Յիսուս իբրեւ Տէրն ու Վարդապետը աշակերտներուն,
աշակերտներուն,
կատարեալ իրաւունքը ունէր պատուիրելու Յուդային
Յուդային որ
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անհրաժեշտ գումարը տար Պետրոսին,
Պետրոսին, որպէսզի անիկա երթար
եւ տաճարին տուրքը տար:
տար: Պօղոս առաքեալ կ’ըսէ.
ըսէ. «Աստուծոյ

խօսքին աշակերտութիւն ընողը իր ունեցած
ունեցած բարիքներէն բաժին
թող հանէ իր ուսուցիչին»
ուսուցիչին» (Գաղա
(Գաղատացիս
Գաղատացիս 6.6): Քրիստոս այն

Աստուածն էր որուն կենսատու խօսքերուն
խօսքերուն աշակերտութիւն
կ’ընէին բոլորէն առաջ`
առաջ` նախ առաքեալները իրենք,
իրենք, եւ ուստի`
ուստի`
Յիսուս իրաւունք ունէր առնելու Յուդային մօտ գտնուող
գանձանակէն բայց չառաւ:
չառաւ:
թ) Քրիստոս անտրամաբանական բան մը պահանջեց ՊետՊետրոս առաքեալէն,
առաքեալէն, եւ սակայն առաքեալը կատարեց զայն:
զայն: ՊետՊետրոս կրնար Յիսուսի խօսածին կասկածիլ,
կասկածիլ, կրնար զայն առասպել
նկատել,
նկատել, կրնար զայն զառանցանք նկատել:
նկատել: Բայց ո´չ: Պետրոս
հաւատա´
հաւատա´ց Տիրոջ խօսքին ու հաւատքով կառչեցաւ
կառչեցաւ անոր:
անոր: Եւ իր
հաւատքը գործնապէս արտայայտեց,
արտայայտեց, ծով երթալով,
երթալով, կարթը ծով
նետելով,
նետելով, առաջին ձուկը բռնելով,
բռնելով, անոր բերնէն տաճարին
տաճարին
դրամը դուրս բերելով ու տաճարի տուրքը գանձողներուն
տանելով:
տանելով: Ճիշդ է որ մեզի չ’ըսուիր թէ Պետրոս ծով գնաց եւ ձուկ
բռնեց,
բռնեց, բայց գիտենք որ գնաց,
գնաց, որովհետեւ անկարելի էր որ
չհնազանդէր Տիրոջ խօսքին,
խօսքին, կամքին ու պատուէրին:
պատուէրին: Մենք ի՞նչ
կ’ընենք եթէ Յիսուս «անտրամաբա
«անտրամաբանակա
անտրամաբանական
նական» բան մը պահանջէ
մեզմէ:
մեզմէ: Կը կատարե՞նք
կատարե՞նք զայն,
զայն, թէ`
թէ` կասկածով կը մօտենանք
մեզմէ պահանջուածին
պահանջուածին:
ծին: Ընդունինք որ Տիրոջ գործերն ու գորգործելակերպը`
ծելակերպը` տարբեր են մեր գործերէն
գործերէն ու գործելակերպերէն:
գործելակերպերէն:
Ընդունինք,
Ընդունինք, որպէսզի կարենանք հաւատքով ու վստահութեամբ
հնազանդիլ իրեն`
իրեն` երբ ոեւէ
ոեւէ բան պահանջէ մեզմէ:
մեզմէ: Պետրոս
առաքեալ հնազանդեցաւ Տիրոջ
Տիրոջ խօսքին եւ իր վարձատրութիւնը
եղաւ այն`
այն` որ կրցաւ իր պարտքը տալ.
տալ. մենք եւս եթէ
հնազանդինք Տիրոջ խօսքերուն`
խօսքերուն` Տէրը պիտի վարձատրէ մեզ,
մեզ,
որովհետեւ հնազանդութիւնը իր վարձքը ունի:
ունի:
28)
28) «Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին
առաջին ձուկը որ բռնես`

անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար
դրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդ»
տեղդ» (Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ
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համար Յիսուս տուրքը տալու համար ինք անձնապէս
անձնապէս հրաշք մը
չգործեց, այլ ատիկա ըրաւ Պետրոսի միջոցաւ:
միջոցաւ:
ա) Սորվեցնելու համար Պետրոս
Պետրոս առաքեալին եւ միւս բոլոր
բոլոր
առաքեալներուն, թէ ինքն է որ հետագային պիտի հոգայ իրենց
կարիքները` Աւետարանչութեան գործի ժամանակ: Մենք եւս,
երբ կատարեալ անկեղծութեամբ ու սիրով Յիսուսի փրկութեան
Աւետարանի տարածման աշխատանքին կը լծուինք` քաջ
գիտնանք որ իր ամբողջական
ամբողջական գործակցութիւնը պիտի վայելենք:
բ) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի, թէ մարդը ունի իր
կատարելիք բաժինը, եւ Աստուած` իր բաժինը: Ծով երթալ ու
կարթը նետելը` Պետրոսին բաժինն էր, իսկ ծովէն ձուկ դուրս
բերելը` Քրիստոսի բաժինը, որովհետեւ բոլոր տեսակի բաբարիքներու եւ
եւ օրհնութեանց աղբիւրը Աստուած ինք է: Աստուած
Աստուած
չ'ըներ այն ինչ որ մարդը կրնայ ընել, եւ ո´
ո´չ ալ մարդը կրնայ
ընել այն ինչ որ Աստուծոյ ընելիք բաժինն է:
գ) Սորվեցնելու համար մեզի, թէ Աստուած միշտ հրաշքհրաշքներով չէ որ մեզ պիտի կերակրէ ու մեր պէտքերը հոգայ, եւ թէ
անոր կամքն է, որ մարդիկ աշխատին եւ իրենց ճակտի քրտինքրտինքով իրենց օրուան ապրուստը շահին: Սերմերը Աստուծոյ
Աստուծոյ պարպարգեւն են, բայց անոնք կը տրուին միայն աշխատողներուն:
աշխատողներուն: ԱստԱստուած կ'ուզէ´
կ'ուզէ´ որ աշխատինք, եւ ինչո՞ւ համար,
համար, որովհետեւ կ'ուկ'ուզէ օրհնել մեզ: Որքան ժրաջան ըլլանք մեր
մեր աշխատանքին մէջ`
այնքան աւելի մեծ կ'ըլլան Աստուծոյ օրհնութիւնները մեզի:
դ) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի, թէ նեղութեան ու
կարիքի ժամանակ` պէտք է իրե´
իրե´ն վստահիլ, եւ ի´
ի´ր օգնութիւնը
օգնութիւնը
խնդրել: Պետրոս առաքեալ ինքն ալ տալիք տուրք ունէր: ՉմոռՉմոռնանք որ ան Կափառնաումի
Կափառնաումի մէջ տուն ունէր. սա կը նշանակէ թէ
ան պարտաւոր էր այդ տուրքը տալու, եւ ատիկա բեռ մըն էր
իրեն համար, մանաւանդ եթէ երբեք պահանջուած գումարը
չկար հետը: Ան Յիսուսին դիմեց եւ ո´
ո´չ թէ ուրիշին: Ինչ կը
վերաբերի մեզի, մենք որո՞ւն կը դիմենք
դիմենք երբ նեղութեան մէջ
իյնանք
իյնանք եւ օգնութեան կարիք ունենանք:
ունենանք: Պետրոսի նման
Յիսուսի՞ն կը դիմենք, թէ` մեր նմաններուն:
նմաններուն: Նեղութեան ատեն
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զԱստուած լքելը եւ մեր նմաններուն դիմելը` կը բարկացնէ
զԱստուած, որովհետեւ ատիկա իրեն հանդէպ անվստահութիւն
կը նշանակէ:
նշանակէ:
ե) Սորվեցնելու համար անոնց եւ մեզի, թէ ինք կ'ուզէ գորգործել իր հետեւորդներուն կեանքին մէջ եւ անոնց կեանքին միջոմիջոցաւ: Պէտք է առի´
առի´թ տանք Քրիստոսի գործելու մեր կեանքին
հարցու-մէջ. ինչո՞ւ համար. Օգոստինոս կը պատասխանէ այս հարցու
մին` ըսելով. «Եթէ Քրիստոս չգործէ մեր մէջ` չի գործեր մեր
միջոցաւ»:
միջոցաւ»: Հետեւաբար,
Հետեւաբար, եթէ առիթ չտանք որ Քրիստոս գործէ
մեր սրտին ու կեանքին մէջ` երբեք ալ պիտի չգործէ մեր միջոմիջոցաւ:
զ) Յիսուս ուզեց որ Պետրոս առաքեալ իր կամքին ու հրահրաշագործ մատին միջոցաւ այդ արծաթ դրամը ձեռք ձգէր, որպէս
որպէսպէսզի առաքեալները եւ անոնց ընդմէջէն մենք, գիտնանք ու սորսորվինք թէ ամէն օրհնութիւն որ ձեռք կը ձգենք` իր պարգեւն է
մեզի:
է) Յիսուս իր հրաշքը գործեց Պետրոս առաքեալին միջոցաւ,
միջոցաւ,
ցոյց տալու համար թէ կրնայ իր սուրբերուն միջոցաւ ալ հրաշք
գործել: Յիսուս հրաշքը գործելու համար երկու բան գործածեց.
գործածեց.կարթ եւ ձուկ:
ձուկ: Սա կը պարզէ թէ ան կրնայ ուղղակիօրէն
ուղղակիօրէն հրաշքհրաշքներ գործել,
գործել, եւ կրնայ նաեւ`
նաեւ` տարբերտարբեր-տարբեր իրերու միջոցաւ
հրաշքներ գործել:
գործել: Ինչո՞ւ յիշեցի այս կէտը:
կէտը: Որովհետեւ այսօր
քիչ չէ թիւը այն մարդոց,
մարդոց, որոնք կը մերժեն յարգանք մատուցել եւ
երկիւղալից վերաբերմունք ունենալ սուրբ տարրերու եւ
սուրբերու
սուրբերու մասունքներուն
մասունքներուն հանդէպ:
հանդէպ:
Աստուածաշունչը լեցուն է այն դրուագներով որոնք ցոյց
կու տան,
տան, թէ Աստուած հրաշքներ կը գործէ տարբերտարբեր-տարբեր
տարրերու միջոցաւ:
միջոցաւ: Այսպէս,
Այսպէս, օրինակ,
օրինակ, կը կարդանք.
կարդանք.Թէ ինչպէս մեռած մարդու մը մարմինը կը նետուի Եղիսէի
Եղիսէի
գերեզմանին
գերեզմանին մէջ, եւ «այն մարդը Եղիսէի ոսկորներուն դպածին

պէս

կենդանացաւ

ու

իր

ոտքերուն

վրայ

կայնեցաւ»
կայնեցաւ»

(Դ.Թա
Դ.Թագաւորաց 13.21):
Թէ ինչպէս հիւանդներ կը բժշկուէին Պետրոս առաքեալի
մարմինին շուքին միջոցաւ (Գործք 5.15):
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Թէ ինչպէս Պօղոս առաքեալի քրտինքոտ թաշկինակին եւ
գործի հագուստին միջոցաւ
միջոցաւ հիւանդներ կը բժշկուէին եւ չար
ոգիներ դուրս կը շպրտուէին (Գործք 19.1119.11-12):
Թէ ինչպէս Քրիստոսի «հագուստի
քղանցքին» հպումովը ա«հագուստի քղանցքին»
արիւնահոսութենէ
րիւնահոսութենէ տառապող կին մը բժշկուեցաւ (Մատթէոս
9.209.20-21):
Թէ ինչպէս թուքի ու ցեխի միջոցաւ խուլերու ականջներ,
համրերու լեզուներ եւ
եւ կոյրերու աչքեր բացուեցան (Մարկոս
7.33, 8.228.22-23: Յովհաննէս 9.6):
Թէ ինչպէս Եղիա մարգարէին վերարկուին մէկ հարուածին
միջոցաւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ
(Դ.Թագաւորաց 2.8, 14):
Թէ ինչպէս աղի միջոցաւ Եղիսէ աղբիւրներու ջուրերը
բժշկեց եւ «ջուրերը
ջուրերը բժշկուեցան»
բժշկուեցան» (Դ.Թագաւորաց
(Դ.Թագաւորաց 2.192.19-22):
Թէ ինչպէս Եղիսէ թունաւորուած կաթսայի մը մէջ ալիւր
դրաւ եւ կաթսային կերակուրը դադրեցաւ թունաւոր ըլլալէ
(Դ.Թագաւորաց 4.394.39-41):
Թէ ինչպէս Եղիսէ Յորդանանի ջուրին միջոցաւ բժշկեց
Նէեմա անունով բորոտ Ասորի մը (Դ.Թագաւորաց 5.10
5.10.10-14):
Թէ ինչպէս Մովսէս ձեռքի գաւազանը դէպի երկինք
երկնցուց եւ Եգիպտոսի վրայ կարկուտ «ու կարկուտին հետ
խառն կրակ»
կրակ» տեղաց (Ելից 9.239.23-24): Երկնցուց Եգիպտոսի վրայ
եւ Եգիպտոս մարախներով լեցուեցաւ (Ելից 10.1210.12-15): Երկնցուց
Կարմիր ծուվուն վրայ եւ զայն ճեղքեց (Ելից
(Ելից 14.16, 21):
Գաւազանով զարկաւ Քորեբի մէջ ժայռի մը, եւ այդ ժայռէն ջուր
բղխեցաւ (Ելից 17.6): Զարկաւ ապառաժի մը եւ առատ ջուր
բղխեցաւ անկէ (Թուոց 20.11):
Թէ ինչպէս Մովսէս փայտի մը միջոցաւ Մեռայի լեղի
ջուրերը անուշցուց (Ելից 15.25):
Թէ ինչպէս Պղինձէ օձի մը միջոցաւ
միջոցաւ բժշկութիւններ տեղի
ունեցան (Թուոց 21.521.5-6): Պղինձէ օձին բարձրացումը ձողի մը
վրայ` կը նախապատկերացնէր Քրիստոսի բարձրացումը խաչի
վրայ (Յովհաննէս 3.14): Եթէ երբեք ձողի վրայ բարձրացուած
կատար-պղինձէ օձին միջոցաւ բժշկութիւններ ու հրաշքներ կը կատար
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ուէին, որքա՜ն աւելի խաչին ու խաչ բարձրացած Խաչեալին
միջոցաւ կրնան բժշկութիւններ ու հրաշքներ կատարուիլ:
Թէ ինչպէս Ուխտի Տապանակին միջոցաւ Յորդանան գետի
ջուրերը ճեղքուեցան (Յեսու 3.143.14-17), եւ անոր միջոցաւ Երիքով
քաղաքին պարիսպները փուլ եկան (Յեսու 6.20):
Թէ ինչպէս Յակոբոս
Յակոբոս առաքեալ իր ընդհանրական նամանամակին մէջ կը խօսի աղօթքի եւ իւղի միջոցաւ կատարուող
բժշկութիւններու մասին (Յակոբոս 5.145.14-15):
Քանի Աստուածաշունչը կը խօսի մեզի ոսկորներու, քրտինքրտինքոտ թաշկինակի, գործի հագուստի, մարմնի շուքի, հագուստի
քղանցքի, իւղի, թուքի, ցեխի, գաւազանի,
գաւազանի, փայտի, պղինձէ օձի,
Ուխտի Տապանակին, վերարկուի, աղի, ալիւրի եւ ջուրի
միջոցաւ կատարուած բազմատեսակ հրաշքներու եւ նշաններու
մասին, եկէք զգո´
զգո´յշ ըլլանք, հետեւաբար, անյարգալից վերաբերվերաբերմունք ցուցաբերելէ սուրբերու կողմէ գործածուած իրերու կամ
անոնց աճիւններուն
աճիւններուն հանդէպ:
29)
29) Յիսուս տաճարին տուրքէն միայն իր բաժինը չտուաւ,
այլ նաեւ տուաւ Պետրոսին բաժինը, կամ Պետրոսին փոխարէն:
փոխարէն:
Ինչո՞ւ համար արդեօք, կամ ի՞նչ ցոյց
ցոյց տալու ու սորվեց
սորվեցնելու
վեցնելու հահամար:
ա) Չմոռնանք, որ Յիսուս Պետրոսի տանը մէջ կը գտնուէր,
ուր յաճախ կը հիւրասիրուէր
հիւրասիրուէր (Մատթէոս 8.148.14-15): Յիսուս
տուրքը Պետրոսի փոխարէն նաեւ տուաւ, ցոյց տալու համար
մեզի, թէ բոլոր անոնք որոնք Պետրոսի նման զինք կ'ընդունին
իրենց տուներուն մէջ` պարտականութիւն պիտի սեպէ ինք
անձնապէս
անձնապէս անոնց կարիքները հոգալու:
բ) Ճիշդ է որ Յիսուս տաճարին տուրքը
տուրքը ի´
ի´նք տուաւ, բայց
միւս կողմէ կարելի է մտածել նաեւ, որ Պետրոս առաքեալը
ի´նքն էր որ ծով գնաց, ի´
ի´նքն էր որ կարթը ծով նետեց, եւ ի´
ի´նքն
էր որ ձուկ մը բռնեց եւ անոր բերանին մէջ արծաթ դրամը գտաւ,
եւ հետեւաբար, ի´
ի´նքն էր որ եկաւ եւ այդ դրամը տաճարին
տուրքը գանձողներուն
գանձողներուն տուաւ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ հաւահաւա352

տացեալ մարդը կոչուած է Քրիստոսի սիրոյն զոհողութիւններ
զոհողութիւններ
յանձն առնելու, կոչուած է տալու Տիրոջ իր ունեցածէն, իր
շահածէն, իր ձեռք ձգածէն, իր ճակտի քրտինքէն:
քրտինքէն:
գ) Յիսուս տուաւ իր պարտքը` որովհետեւ պէ´
պէ´տք էր տար,
եւ տուաւ Պետրոսի
Պետրոսի պարտքը` ո´
ո´չ թէ որովհետեւ պէտք էր տար,
այլ պարզապէս` ողորմութիւն ցուցաբերած ըլլալու համար
անոր հանդէպ: Մեկնիչ մը կ'ըսէ. «Յիսուսի ըրածը ինքն իր

անձին համար` արդարութիւն էր, իսկ իր ըրածը Պետրոսի
համար` ողորմութիւն էր»:
էր»: Հաւատացեալ մարդը միայն արդաարդա-

րութիւն
րութիւն հետապնդող մարդ պէտք չէ ըլլայ, այլ նաեւ` ողորմած
ու ողորմածասէր մարդ: Արդարասիրութիւնը
Արդարասիրութիւնը պէտք չէ մեր մէջ
սպաննէ ողորմածասիրութիւնը:
ողորմածասիրութիւնը: Յիշենք բարի Սամարացիին
առակը: Կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ հաւանաբար քահանան
ու Ղեւտացին չօգնեցին գետին տապալած վիրաւոր մարդուն
մարդուն
մտածելով որ ան մեռած էր: Ճիշդ է որ Աստուծոյ արդար օրէնքը
կը պահանջէր չդպնալ մեռած մարդու մարմինին, բայց նոյն
Աստուծոյ օրէնքը չէ՞ր պահանջեր օգնել` օգնութեան կարիքը
ունեցող մարդուն: Աստուծոյ օրէնքը չ'ըսպաններ մարդուն մէջ`
մարդասիրութիւնը եւ իրերօգնութե
իրերօգնութեան
թեան առաքինութիւնը:
դ) Յիսուս Պետրոսի փոխարէն նաեւ տուաւ, պարզելու հահամար թէ ինք կը հոգայ իր հետեւորդներուն կարիքները: Պետրոս
ինքն ալ տալիք տուրք ունէր, այլապէս Յիսուս անոր պիտի
չըսէր. «Տար դրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդ»:
տեղդ»: Պետրոս այս
մասին բան մը չըսաւ Յիսուսին:
Յիսուսին: Յիսուս ի´
ի´նք գիտցաւ ատիկա:
Եւ սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս գիտէ մեր կարիքները նոյնիսկ
երբ տակաւին
տակաւին չենք խօսած անոնց մասին. գիտէ մեր
խնդրանքները նոյնիսկ երբ տակաւին չենք ներկայացուցած
զանոնք, եւ ըստ այնմ հոգատարութիւն կը ցուցաբերէ:
ե) Պետրոս բարեկամն էր Քրիստոսի: Քրիստոս անոր
օգնելով` իր բարեկամին է որ օգնած եղաւ: Հեղինակ մը կ'ըսէ.

«Յիսուս Պետրոսին օգնելով սորվեցուց մեզի, որ հաւատացեալ
հաւատացեալ
մարդը ոչ միայն աղքատին պէտք է օգնէ, այլ նաեւ` իր ընկերոջ»:
ընկերոջ»:

զ) Պետրոս տուրքը վճարեց Յիսուսի եւ իր տեղը, եւ սա
Յիսուսի պատուէրն
պատուէրն էր: Յիսուս կամեցաւ որ Պետրոս ի´
ի´ր ալ
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պարտքը տար: Յիսուս անձնասիրաբար չմտածեց, միայն իր
պարտքը վճարելու մասին չմտածեց: Այսօրուան «հոգեւորները
հոգեւորները»
րը»
կամ իրենք զիրենք հաւատացեալ կոչողները, արդեօք իրենք եւս
Յիսուսի նման կը մտածե՞ն իրենց նմաններուն մասին. կը
մտածե՞ն Քրիստոսով իրենց եղբայր եւ քոյր դարձածներուն
մասին, թէ` կ'ապրին ինքնավախճան կեանք մը, անձնասէր
կեանք մը, եւ բնաւ չեն ուզեր դուրս գալ իրենց անձերուն նեղ
պարունակէն: Այսօր շատ «հոգեւոր»
հոգեւոր» անձեր կան, որոնք դրամադրամատուներու մէջ մեծ գումարներ դիզած են, մինչ իրենց քովը
հաւա-գտնուող, իրենց կողքին նստող, իրենց ծանօթ եղող այլ հաւա
տացեալներ իրենց օրուան ապրուստը ճարելու
ճարելու կարող չեն: Թող
այդպիսի դրամասէր «հոգեւորները»
հոգեւորները» հետեւին
հետեւին Քրիստոսի օրիօրինակին, եւ անկէ սորվին օգնել իրենց շրջապատին
շրջապատին մէջ գտնուող
Պետրոսներուն, կարիքի մէջ եղող եղբայրներուն եւ քոյրերուն:
է) Պետրոս տուրքը վճարեց Յիսուսի եւ իր տեղը: Յիսուս
պէտք էր միայն ինքն իր պարտքը վճարէր: Ան պարտաւոր չէր
Պետրոսի տուրքը վճարելու, բայց վճարեց: Իր ըրածը ինքն իր
անձին համար` պարտականութիւն
պարտականութիւն էր, իսկ իր ըրածը Պետրոսի
Պետրոսի
համար` բարիք
բարիք էր: Մենք եւս, երբեմն բաներ կան զոր պէտք է
կատարենք, ո´
ո´չ թէ որովհետեւ պարտաւոր ենք կամ պարտապարտականութիւնը ունինք կատարելու, այլ պարզապէս բարիք գործած
ըլլալու համար մեր նմանին:
ը) Պետրոս Քրիստոսի կամքով ձեռք ձգած իր դրամը`
Քրիստոսի ու իր տեղը տուաւ: Հոսկէ կը
կը սորվինք, թէ ինչ որ
Քրիստոսի շնորհքով ձեռք կը ձգենք` Քրիստոսի փառքին
համար պէտք է գործածենք: Այլ խօսքով, Քրիստոսէ մեր առածը`
դարձեալ Քրիստոսի պէտք է շնորհենք:
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Հարցումներու ցանկ
Հարցումներ Աղօթքի մասին
1) Ի՞նչ է աղօթքը: (էջ`
(էջ` 17
17)
2) Ի՞նչ կրնանք ըսել անոնց
անոնց մասին` որոնք կ'աղօթեն միայն
երբ նեղութեան կամ փորձութեան մէջ իյնան: (էջ`
(էջ` 19)
19)
3) Ի՞նչ պատճառներով մեր աղօթքները յաճախ կը մնան
անպատասխան: (էջ`
(էջ` 20)
20)
4) Երբ մեր աղօթքին պատասխանը չենք ստանար, արդեօ՞ք
ատիկա կը նշանակէ թէ Տէրը չլսեց մեր աղօթքը: (էջ`
(էջ` 25)
25)
5) Օրական քանի՞ վայրկեան պէտք է աղօթել: (էջ`
(էջ` 26)
26)
6) Հիմնուելով վերեւ տրուած պատասխանին վրայ, կրնա՞նք
ըսել ուրեմն, թէ երկար աղօթելով կը սրբուինք, կը սրբանանք,
հաւատքի զօրավար կը դառնանք եւ ընդդէմ Չարին յաղթող կը
դառնանք: (էջ`
(էջ` 28)
28)
7) Ոմանք կ'ըսեն. «Աղօթքի պահուն
պահուն Յիսուսի արիւնով մենք
համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու, նոյնիսկ
եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ յանցանքներ եւ
չխոստովանուած մեղքեր»:
մեղքեր»: Ճի՞շդ է այս հաստատումը: (էջ` 28)
28)
8) Ո՞ր աղօթքներէն Աստուած աւելի հաճոյք կը ստանայ: (էջ`
36)
36)
9) Աղօթքը կրնա՞յ մեզմէ հեռու պահել մեղքը: (էջ`
(էջ` 37)
37)
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10) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել Աստուծոյ կամքը,
միտքը, ծրագիրը, կամ որոշումը: (էջ`
(էջ` 39)
39)
11) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն կը սիրենք:
(էջ` 39)
39)
12) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մէկը որուն չենք սիրեր:
(էջ` 40)
40)
13) Մեր աղօթքներով կրնա՞նք փոխել մեզ շրջապատող
դժուարին կացութիւնը կամ պայմանները: (էջ`
(էջ` 40)
40)
14) Երբ փորձութեան մը հանդիպինք, պէ՞տք է աղօթենք որ
Աստուած զանիկա հեռացնէ մեզմէ: (էջ`
(էջ` 40)
40)
15) Պէ՞տք է աղօթել մէկու մը համար որ մեզ կ'ատէ: (էջ`
(էջ` 41)
41)
16) Երբ կ'աղօթենք` բարի՞ք է որ ըրած կ'ըլլանք Աստուծոյ:
(էջ` 41)
41)
17) Կրնա՞նք աղօթել որ Սատանան մեզմէ հեռու մնայ: (էջ` 42)
42)
18) Սխա՞լ է աղօթել մեր գործերուն յաջողութեան համար:
(էջ` 42)
42)
19) Աստուած կը պատասխանէ՞ մէկու մը աղօթքին, որ չէ
ապաշխարած եւ հաւատքի ու Աստուծոյ
Աստուծոյ հնազանդութեան կեանք
չ'ապրիր: (էջ` 44)
44)
20) Պէ՞տք է աղօթենք
աղօթենք Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած
պարտականութեանց թեթեւացման համար, եթէ երբեք կը զգանք
որ անոնք ծանր են մեզի համար: (էջ` 45)
45)
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Հարցումներ Ապաշխարութեան մասին
1) Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը: (էջ` 46)
46)
2) Առաջին հարցումին պատասխանած ժամանակ ըսինք,
ըսինք, թէ
ապաշխարութիւնը ընթացքի փոփոխութիւն ու մտքի նորոգութիւն
է: Արդ, մեր կեանքի ընթացքի փոփոխութիւնը եւ մտքի
նորոգութիւնը յանկա´
յանկա´րծ եւ մէ՞կ անգամէն տեղի կ'ունենայ, թէ`
աստիճանաբար: (էջ`
(էջ` 57)
57)
3) Որո՞նց համար է ապաշխարութիւնը:
ապաշխարութիւնը: (էջ`
(էջ` 59)
59)
4) Մէկը որ չէ ապաշխարած բայց ամէն Կիրակի եկեղեցի
կ'երթայ եւ սուրբ Հաղորդութիւն կը ստանայ` ասիկա իրեն օգուտ
մը կը բերէ՞: (էջ`
(էջ` 60)
60)
5) Կիսկատար ապաշխարութիւնը Տիրոջ մօտ ընդունելի՞ է:
(էջ` 62)
62)
6) Ի՞նչ է տարբերութիւնը ապաշխարութեան եւ զղջու
զղջումին: (էջ`
(էջ`
64)
64)
7) Մե՞նք է որ կ'ապաշխարենք, թէ` Սուրբ Հոգին ինքն է որ
մեզ կ'ապաշխարեցնէ: (էջ`
(էջ` 65)
65)
8) Նախորդ հարցումին պատասխանած ժամանակ ըսինք, թէ
Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կ'ապաշխարեցնէ: Մէկը կրնայ
հարցնել. «Եթէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ կ'ապաշխարեցնէ մարդիկը,
մարդիկը,

այդ պարագային, ինչո՞ւ համար չ'ապաշխարեցներ բոլոր մարդիմարդիկը»:
կը»: (էջ` 66)
66)

9) Վերեւ բացատրեցինք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մարդիկը
ապաշխարութեամբ Քրիստոսի յանձնուելու կ'առաջնորդէ:
կ'առաջնորդէ: Արդ,
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կրնա՞յ մէկը ապաշխարել առանց Սուրբ Հոգիին առաջնորդուառաջնորդութեան: (էջ`
(էջ` 68)
68)
10)
10) Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը խոստովանի՞լն
խոստովանի՞լն է,
կամ միայն մեր մեղաւորութիւնը յայտարարե՞լն է: (էջ`
(էջ` 71)
71)
11)
11) Ոմանք չեն ապաշխարեր պատճառաբանելով թէ իրենց
ապաշխարութենէն ետք կրնան դարձեալ մեղք գործել: Ի՞նչ կարելի
է ըսել այսպէս մտածողներուն համար: (էջ`
(էջ` 72)
72)
12) Մենք կ'ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք, թէ` փրկուած
ենք` անոր համար կ'ապաշխարենք: (էջ`
(էջ` 74)
74)
13)
13) Եթէ մէկը իր կեանքի վերջին շունչին ապաշխարէ, Տէրը
կ'ընդունի՞ անոր ապաշխարութիւնը, եւ կը փրկէ՞ զինք: (էջ`
(էջ` 75)
75)
14)
14) Եթէ ապաշխարած մը իր կեանքի վերջին վայրկեանին
մեղք
մեղք մը գործէ` կը կորսուի՞: (էջ`
(էջ` 79)
79)
15)
15) Ապաշխարող մարդը միշտ տխո՞ւր
տխո՞ւր վիճակի մէջ
մէջ պէտք է
ըլլայ: (էջ`
(էջ` 79)
79)
16)
16) Ի՞նչ են ապաշխարութեան պտուղները, կամ ի՞նչ են այն
նշանները որոնք ցոյց կու տան թէ մենք ապաշխարած ենք: (էջ`
(էջ` 80)
80)
17)
Աստուած բռնուբռնու17) Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն. «Կրնա՞յ Աստուած
թեամբ մեզ ապաշխարութեան առաջնորդել»:
առաջնորդել»: (էջ` 83)
83)
18)
18) Սխա՞լ է խօսիլ մեր ապաշխարութեան մասին: (էջ`
(էջ` 86)
86)
19)
եմ»: (էջ` 86)
19) Սխա՞լ է ըսել. «Ես ապաշխարած եմ»:
86)
20)
20) Ի՞նչ է առնչութիւնը հաւատքին եւ ապաշխարութեան: (էջ`
(էջ`
87)
87)
358

21)
21) Ապաշխարած անձ մը կրնա՞յ իր ապաշխարութենէն
ապաշխարութենէն
հրաժարիլ, եւ իր փրկութիւնը կորսնցնել: (էջ` 88)
88)
22) Ինչո՞ւ պէտք է ապաշխարել: Որպէսզի դժո՞խք չերթանք:
(էջ` 90)
90)
23)
23) Ինչո՞ւ համար շատերուն կեցուածքը ապաշխարութեան
ապաշխարութեան
հանդէպ ժխտական է: (էջ`
(էջ` 91)
91)
24)
24) Մէկը որ իր բնաւորութեամբ հեզ, մեղմախօս, մեղմաձայն,
ազնիւ, քիչ խօսող ու ժպտուն է` կը նշանակէ՞ թէ ապաշխարած է:
(էջ` 92)
92)
25)
25) Որո՞նք են անոնք որոնք չեն ապաշխարած, բայց իրենք կը
կարծեն որ ապաշխարած են: (էջ`
(էջ` 93)
93)
26) Աստուած կը պատասխանէ՞ չապաշխարած մարդոց
աղօթքին: (էջ`
(էջ` 96)
96)

Հարցումներ Բարեխօսութեան մասին
1) Բոլոր
Բոլոր անոնք որոնք կը մերժեն բարեխօսութիւնը` կ'ըսեն.

«Աստուածաշունչին մէջ չկան ննջեցեալ կամ «մեռած»
մեռած» անձերու
օրինակներ, որոնք բարեխօսած, աղօթած կամ Տէրը կանչած են, եւ
Տէրը պատասխանած է անոնց»:
անոնց»: Արդ, իսկապէ՞ս չկան այդպիսի
օրինակներ: (էջ` 97)
97)
2) Որո՞նք են այն համարները,
համարները, որոնք իբրեւ հիմ կ'առնուին
բարեխօսութիւնը մերժողներուն կողմէ: (էջ` 107)
107)
3) Ոմանք կ’
կ’առարկեն թէ «Սուրբերը չեն կրնար աղօթել,
որովհետեւ անոնք մեռած են»:
են»: Ճի՞շդ է ասիկա: (էջ` 112)
112)
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4) Ոմանք հարց կու տան. «Ինչո՞ւ սուրբի մը կամ հրեշտակհրեշտակ-

ներուն բարեխօսութիւնը
բարեխօսութիւնը խնդրել երբ կրնանք ուղղակիօրէն
Քրիստոսի դիմել»:
դիմել»: (էջ` 116)
116)

5) Մէկը կը հարցնէ. «Բան մը կա՞յ որ չենք կրնար անձնապէս
անձնապէս

եւ ուղղակի Յիսուսէն խնդրել, եւ պէտք է սուրբերուն միջոցաւ
դիմել իրեն»:
իրեն»: (էջ` 124)
124)

6) Նայինք Աստուածաշունչին, տեսնելու համար որ ՔրիսՔրիստոսի անձէն
անձէն զատ կա՞ն ուրիշներ որոնք բարեխօսութիւն կ’
կ’ընեն:
(էջ` 126)
126)
7) Ի՞նչ են տարբերութիւնները Քրիստոսի եւ սուրբերուն
բարեխօսութեան: (էջ` 134)
134)
8) Ի՞նչ է տարբերութիւնը բարեխօսութեան եւ
եւ միջնորդումիջնորդութեան: (էջ` 136)
136)

Հարցումներ
Խաչի եւ Խաչելութեան մասին
1) Առաջին անգ
անգամ
մարդախաչութիւ
թիւնը,
ամ ե՞րբ եւ ո՞ւր սկսաւ մարդախաչու
թիւնը,
այսինքն` մարդը խաչելութեամբ սպաննելու արարքը, եւ ե՞րբ էր
որ իր աւարտին հասաւ: (էջ` 138)
138)
2) Հռոմի կառավարութեան օրէնքին համաձայն որո՞նք կը
դատապարտուէին խաչի մահուան: (էջ` 139)
139)
3) Ի՞նչ պէտք է ըսել անոնց մասին` որոնք
որոնք երբ տեսնեն անձ մը
խաչը կը համբուրէ, կամ խաչին դիմաց կանգնած աղօթք կը
մատուցէ, զինք կը կոչեն` փայտապաշտ կամ երկաթապաշտ:
երկաթապաշտ: (էջ`
(էջ`
140)
140)
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4) Հին Կտակարանին մէջ ակնարկութիւն կա՞յ որ Քրիստոս
Քրիստոս
խաչ բարձրանալով կամ փայտի վրայ գամուելով պիտի մեռնէր:
(էջ` 143)
143)
5) Ոմանք
Ոմանք չեն խաչակնքեր եւ միաժամանակ կը պայքարին
խաչակնքողներուն դէմ, առարկելով որ խաչակնքելը Սուրբ
Գրային չէ: Ի՞նչ կրնանք ըսել այս մասին: (էջ`
(էջ` 148)
148)
6) Որոշ հոսանքի անդամներ խաչը մեր վիզէն կախելը կամ
մեր տան պատին վրայ զետեղելը սխալ կը նկատեն: Արդ, սխա՞լ է:
(էջ`
էջ` 153)
153)
7) Ինչո՞ւ համար Յիսուս պէտք էր խաչով մեռնէր. չէ՞ր կրնար
ուրիշ ձեւով մեռնիլ: (էջ`
(էջ` 156)
156)
8) Ի՞նչ նշանակութիւն ունին կամ ի՞նչ կը ներկայացնեն
խաչին չորս թեւերը: (էջ` 159)
159)
9) Ի՞նչպէս պէտք է խաչակնքել: (էջ` 162)
162)
10) Եթէ մէկը հաւատքի ու աղօթքի կեանք չ'ապրիր,
չ'ապրիր, բայց
սովորութիւն ունի ամէն առաւօտ տունէն ելլելէ առաջ երեսը
խաչակնքելու, նման պարագայի խաչակնքումը կ'օգնէ՞ իրեն, եւ կը
պաշտպանէ՞ զինք փորձութեանց դէմ: (էջ` 163)
163)
11) Ի՞նչ պիտի ըլլայ խաչի նշանին դերը Քրիստոսի երկրորդ
գալստեան ժամանակ:
ժամանակ: (էջ` 164)
164)

Հարցու
Հարցումներ
ցումներ Յարութեան մասին
1) Ի՞նչ կ'ըսէ Աստուածաշունչը մարմնաւոր յարութեան մամասին: (էջ`
(էջ` 165)
165)
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2) Ի՞նչ է եկեղեցւոյ հայրերուն
վերաբերեալ: (էջ` 169)
169)

հաւատքը յարութեան

3) Քրիստոսի Եկեղեցին ինչպիսի՞ կեցուածք որդեգրած է
անոնց հանդէպ` որոնք մերժած են մարմնաւոր յարութեան
յարութեան
գաղափարը: (էջ`
(էջ` 173)
173)
4) Նոյն մեր այս մարմիննե՞րը յարութիւն պիտի առնեն, թէ`
Աստուած բոլորովին նո´
նո´ր մարմիններ պիտի տայ մեզի: (էջ`
(էջ` 175)
175)
5) Ինչպիսի՞ն պիտի ըլլայ յարուցեալ մարմինը: (էջ`
(էջ` 178)
178)
6) Յարութենէն ետք, հաւատացեալները որոնք Աստուծոյ
արքայութիւնը պիտի
պիտի ժառանգեն` իրար պիտի ճանչնա՞ն: (էջ`
(էջ` 181)
181)
7) Երբեմն մարդիկ կը հարցնեն.հարցնեն.- «Մէկը որուն մարմինը
ծովուն մէջ ինկեր է եւ անոր ոսկորներն անգամ կէտձուկերու
կողմէ կերուած են` ի՞նչ պիտի ըլլայ անոր վիճակը յարութեան
ժամանակ: Աստուած անոր բոլորովին նո՞ր մարմին մը պիտի
պիտի տայ,
կամ իր մարմինէն տարբե՞ր մարմին մը պիտի տայ, եւ եթէ երբեք
բոլորովին նոր մարմին մը պիտի տայ, կամ իր մարմինէն տարբեր
մարմին մը պիտի տայ, նման պարագայի, իր ունեցած մարմինը`
մը»:
»: (էջ`
իր սեփական մարմինը չի նկատուիր, այլ` ուրիշ մարմին մը
185)
185)
8) Աստուածաշունչը
Աստուածաշունչը քանի՞ տեսակ յարութիւններու մասին կը
խօսի: (էջ`
(էջ` 190)
190)
9) Քանի՞ հանգրուաններով մեռելներու յարութիւնը տեղի
պիտի ունենայ: (էջ`
(էջ` 195)
195)
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Հարցումներ Ս. Հաղորդութեան մասին
1) Սուրբ Հաղորդութիւնը խորհո՞ւրդ է, թէ՝ խորհրդանիշ: (էջ`
200)
200)
2) Ոմանք Սուրբ Հաղորդութիւն
Հաղորդութիւն ստանալէ անմիջապէս ետք՝
եկեղեցիէն դուրս կ’
կ’ելլեն: Ճի՞շդ է այդպէս ընելը: (էջ` 209)
209)
3) Պէ՞տք է սովորութիւն դարձնենք Սուրբ Հաղորդութիւն
ստանալը: (էջ` 211)
211)
4) Ամէն Կիրակի պէ՞տք է Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ: (էջ`
212)
212)
5) Ի՞նչ պարագաներու Սուրբ Հաղորդութիւն պէտք չէ
ստանալ: (էջ` 213)
213)
6) Ի՞նչպէս պէտք է պատրաստուիլ Սուրբ Հաղորդութեան:
Հաղորդութեան:
(էջ` 215)
215)
7) Պէ՞տք է ծոմ պահել Սուրբ Հաղորդութիւն ստանալու
համար: (էջ` 221)
221)
8) Սուրբ Պատարագը
Կտակարանին մէջ: (էջ` 222)
222)

նախապատկերացուա՞ծ

է

Հին

9) Սուրբ Հաղորդութեան խորհուրդին
խորհուրդին մէջ ծէսի տարբետարբեսրբագործման
ման եւ
րութիւնը ոեւէ առնչութիւն ունի՞ Հացի եւ Գինիի սրբագործ
փոխարկման հետ: (էջ` 232
232)
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Հարցումներ Մկրտութեան մասին
1) Ինչո՞ւ համար որոշ հոսանքներ կը մերժեն մանուկներու
մկրտութիւնը: (էջ` 233)
233)
2) Եկեղեցւոյ հայրեր խօսա՞ծ են մանուկներու մկրտութեան
մկրտութեան
մասին եւ հաստատա՞ծ են զայն: (էջ` 237)
237)
3) Կարելի՞ է Աստուածաշունչէն ցոյց տալ մանուկներու
կեանքին մէջ որոշ դէպքերու պատահումը՝ իրենց ծնողներուն
հաւատքին հիման վրայ, եւ որ կրնայ հաստատել մանուկներու
մկրտութիւնը իրենց ծնողներուն հաւատքին հիման վրայ: (էջ` 238)
238)
4) Ի՞նչ պէտք է պատասխանել անոնց` որոնք կ'ըսեն,
կ'ըսեն, թէ պէտք
չէ մկրտել մանուկները, որովհետեւ անոնք չափահաս ըլլալէ ետք
կրնան գիտակցաբար մեղքի մէջ իյնալ, կամ աշխարհի ճամբան
ընտրել: (էջ` 246)
246)
5) Որոշ հոսանքներ մկրտութեան խորհուրդը՝ խորհուրդ չեն
նկատեր, այլ լոկ խորհրդանիշ, եւ ճիշդ անոր համար ալ կ'ըսեն.
«Փրկութեան համար հաւատքը բաւարար է. մկրտութիւնը երբեք
անհրաժեշտութիւն չէ»:
չէ»: Ճի՞շդ է այս ուսուցումը: (էջ` 248)
248)
6) Որոշ հոսանքներ հարց կու տան. «Եթէ մկրտութիւնը
փրկութեան համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ Պօղոսն ու Շիղան
բանտապետին ըսին. “Տէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատա´
հաւատա´ եւ ամբողջ
ընտանիքովդ կը փրկուիս”
փրկուիս” եւ չըսին` “Տէր Յիսուս Քրիստոսի
հաւատա´
հաւատա´ եւ մկրտուէ´
մկրտուէ´ եւ ամբողջ ընտանիքովդ կը փրկուիս”
փրկուիս”»
(Գործք 16.31): (էջ` 254
254)
7) Որոշ հոսանքներ հարց կու տան ըսելով. «Եթէ մկրտումկրտու-

թիւնը անհրաժեշտ
անհրաժեշտ է փրկութեան համար, հապա ի՞նչպէս
փրկուեցաւ Քրիստոսի խաչակից եղող աւազակը առանց
մկրտութեան»:
մկրտութեան»: (էջ` 257)
257)
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8) Ոմանք կ’ըսեն. «Մատթէոս 28.1928.19-ին մէջ Յիսուս մկրտելու

պատուէր տուաւ իր աշակերտներուն: Արդ, ինչո՞ւ աշակերտները
չմկրտուեցան պահած ըլլալու համար Յիսուսի
Յիսուսի պատուէրը»:
պատուէրը»: (էջ`
259)
259)
9) Որոշ հոսանքներ կ’
կ’ըսեն. «Եթէ մկրտութիւնը փրկութեան

համար անհրաժեշտ է, ինչո՞ւ համար Հին
հաւատացեալ մարդիկը չմկրտուեցան»:
չմկրտուեցան»: (էջ` 261)
261)

Կտակարանի

10) Ի՞նչ տեղի կ’
կ’ունենայ եթէ փոքր տարիքին մկրտուած մէկը
մեծնալէ ետք լքէ իր հաւատքը: Արդեօք
Արդեօք ծնողները որոնք զինք
մկրտեցին իր փոքր տարիքին` իրե՞նք պատասխանատու կ'ըլլան:
(էջ` 263)
263)
11) Ոմանք կ’
կ’առարկեն թէ ազատութիւնը կամ ազատ կամքը
Աստուծոյ կողմէ մարդուն տրուած պարգեւ մըն է, ուստի
մանուկները իրենց կամքէն անկախ մկրտելը, անոնց ազատուազատութիւնը կաշկանդել չի՞ նշանակեր: (էջ` 264)
264)
12) Ոմանք հարց կու տան. «Աւելի լաւ չէ՞ որ մանուկները

չափահասութեան տարիքը հասնին եւ իրե´
իրե´նք որոշեն եթէ երբեք
կ’ուզեն մկրտուիլ կամ ոչ»:
ոչ»: (էջ` 265)
265)

13) Քրիստոս պատուիրեց մկրտել Սուրբ Երրորդութեան
անունով (Մատթէոս 28.19). ինչո՞ւ համար առաքեալները միայն
Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը մկրտէին (Գործք 2.38, 8.16,
10.48), փոխանակ Երրորդութեան անունով մկրտելու: (էջ` 267)
267)
14) Մկրտութիւն մը որ միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով
եղած է, Սուրբ Երրորդութեան անունով եղած կը նկատուի՞, կամ
վաւերական կը սեպուի՞: (էջ` 268)
268)
15) Ի՞նչ է տարբերութիւնը Յովհաննէս Մկրտիչի եւ Քրիստոսի
մկրտութիւններուն: (էջ` 269)
269)
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16) Ոմանք չափահասութեան տարիքը հասնելէ ետք`
երկրորդ անգամ ըլլալով նորէն կը մկրտուին: Ճի՞շդ է կրկնակի
մկրտութիւնը: (էջ` 272)
272)
17) Ոմանք կ’
կ’առարկեն թէ մարդը երբ իր մանուկ տարիքին կը
մկրտուի` Սուրբ Հոգին չ’
չ’ըստանար, ուստի երբ չափահաս դառդառնայ` պէտք է վերստին մկրտուի, որպէսզի Սուրբ Հոգին ստանայ:
(էջ` 274)
274)
18) Ի՞նչ է մկրտութիւնը: (էջ` 277)
277)

Ընդհանուր հարցումներ
1) «Նոյ իր դարուն մարդոցը մէջ արդար ու կատարե
կատարեալ
տարեալ մարդ
մըն էր. Նոյ Աստուծոյ հետ քալեց»
քալեց» (Ծննդոց
(Ծննդոց 6.9): Ի՞նչպէս պէտք է
հասկնալ Նոյին համար գործածուած «արդար»,
արդար», «կա
«կատարեալ
կատարեալ»,
տարեալ», եւ
«Աստուծոյ հետ քալեց»
քալեց» բացատրութիւնները: (էջ` 279)
279)
2) Ոմանք կ'ըսեն.կ'ըսեն.- Ընդհանրապէս կը լսենք թէ պէտք է
չարչարուիլ որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը
արքայութիւնը մտնենք: Կարելի
Կարելի
չէ՞
չէ՞ առանց չարչարուելու մտնել Աստուծոյ արքայութիւնը:
արքայութիւնը: Ուրիշ
խօսքով մը, կարելի չէ՞ երկրի վրայ հանգիստ ապրիլ
ապրիլ եւ ապա
դառնալ ժառանգորդը յաւիտենական կեանքին: (էջ` 284)
284)
3) Յիսուս կ'ըսէ. «Եթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս՝
ուսուցումներուս՝
ճշմարտապէս
ճշմարտապէս իմ աշակերտներս եղած կ’
կ’ըլլաք»
ըլլաք» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 8.31):
Ի՞նչ կը նշանակէ հաւատարիմ մնալ Յիսուսի ուսուցումներուն:
(էջ` 289)
289)
4) Ինչո՞ւ համար Աստուած կարծրացուց փարաւոնին սիրտը,
սիրտը,
երբ ան կ'ուզէ որ մարդոց սիրտը կակուղնայ (Ելից 7.3, 9.12): (էջ`
292)
292)
366

5) Ինչո՞ւ համար Ենովք
Ենովք ու Եղիա կը յիշուին հոգեհանգիս
հոգեհանգիստի
գիստի
ժամանակ: (էջ` 294)
294)
6) Եթէ չարիքները կամ փորձութիւնները Աստուծոյ
թոյլտուութեամբ է որ կը պատահին, այդ պարագային մենք ինչո՞ւ
կ’աղօթենք եւ կը խնդրենք Աստուծմէ որ պահպանէ մեզ չարիքներէ
ու փորձութիւններէ: (էջ` 295)
295)
7) Նախորդ
Նախորդ հարցապատասխանին մէջ հաստատեցինք թէ
Աստուած կրնայ թոյլ տալ փորձութեան մը պատահումը: Արդ,
պատա-ինչո՞ւ համար Աստուած թոյլ կու տայ փորձութեան մը պատա
հումը: (էջ` 299)
299)
8) Ի՞նչ կը խորհրդանշէ Նոյի Տապանը: (էջ` 302)
302)
9) Քանի՞ տարեկան է տիեզերքը: (էջ`
էջ` 306)
306)
10)
10) Բ.Թագաւորաց
Բ.Թագաւորաց 6.66.6-7 համարներուն մէջ կը կարդանք, որ
երբ Ոզա տեսաւ թէ եզներու կողմէ սայլով մը քաշուող Աստուծոյ
Ուխտի Տապանակը կը ծռէր` ձեռքը երկարեց որպէսզի զայն
բռնէր: Աստուած անմիջապէս հարուածեց ու սպաննեց զայն: Արդ,
Աստուած որ սիրոյ Աստուած է, ինչո՞ւ այդպիսի բան
բան ըրաւ, եւ
ինչո՞ւ հարուածեց մէկը որ կ'ուզէր Ուխտի Տապանակը բռնել
որպէսզի չիյնայ: (էջ` 310)
310)
11)
11) Ծննդոց գիրքի 2727-րդ գլուխին մէջ կը կարդանք, թէ ինչպէս
Յակոբ ինքզինք Եսաւը ձեւացնելով՝ խաբեց իր հայրը եւ անոր
օրհնութիւնը առաւ: Արդ, ի՞նչպէս Աստուած իր օրհնութիւ
օրհնութիւնը
թիւնը կու
տայ մէկու մը, որ ուրիշ անձի մը դիմակը կը գործածէ: (էջ` 312)
312)
12)
Եհովան
12) Ամովսայ 3.73.7-ին մէջ կը կարդանք. «Յիրաւի Տէր Եհովան
բան մը չ'ըներ, մինչեւ որ իր գաղտնիքը իր ծառաներուն`
մարգարէներուն չյայտնէ»:
չյայտնէ»: Արդ, ինչո՞ւ համար Աստուած բան մը
ընելէ առաջ, իր ծրագիրը կը
կը յայտնէ իր ծառաներուն: (էջ` 316
316)
16)
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13)
13) Ի՞նչ կը պատահի
պատահի մարդո
մարդոց հոգիներու
հոգիներուն
ուն երբ անո
անոնք
նոնք կը
բաժնուին
բաժնուին իրենց մարմիններէն
մարմիններէն:
էն: (էջ` 320)
320)
14)
14) Մարդիկ ինչո՞ւ կը վախնան ընդունելու Յիսուսը իրենց
սրտին մէջ: (էջ` 324)
324)
15)
15) Անհաւատը կրնա՞յ քալել հաւատացեալին ճամբէն: (էջ`
327
327)
16)
16) Ի՞նչ պէտք է ընել աճելու համար մեր հաւատքին մէջ: (էջ`
(էջ`
328)
328)
17)
17) Ի՞նչ պատահեցաւ երբ Իսրայէլացիները անցան Կարմիր
Կարմիր
ծովէն: (էջ` 330)
330)
18)
18) Գործք 6.86.8-9 համարները ցոյց կու տան, թէ` որովհետեւ
որովհետեւ
Ստեփանոս մեծամեծ հրաշքներ ու նշաններ կը կատարէր,
կատարէր, այդ
իսկ պատճառով, տարբերտարբեր-տարբեր երկիրներէ հրեաներ եկան
հետը վիճաբանելու համար: Արդ, ինչո՞ւ համար անոնք
Ստեփանոսի հետ վիճաբանեցան, փոխանակ վիճաբանելու
առաքեալներուն հետ, որոնք ձեռնադրիչներն էին Ստեփանոսի
(Գործք 6.6): (էջ` 332)
332)
19)
19) Ի՞նչպէս կրնանք հասկնալ Աստուծոյ հետեւեալ խօս
խօսքը.
օսքը.
«Յակոբը սիրեցի, իսկ Եսաւը ատեցի»
ատեցի» (Մաղաքիա
(Մաղաքիա 1.21.2-3): (էջ` 333)
333)
20)
20) Ինչո՞ւ համար Վերջին Ընթրիքի պահուն Յովհաննէս
առաքեալ «բազմած էր Յիսուսի կողքին»
կողքին» (Յովհաննէս
(Յովհաննէս 13.23), երբ
գիտենք որ տարիքով աւելի փոքր էր քան միւս աշակերտները:
աշակերտները: (էջ`
334)
334)
21)
21) Ոմանք կ'ենթադրեն
կ'ենթադրեն որ տաճարին տուրքը գանձողները
գանձողները
Յիսուսն ու իր հետեւորդները ծուղակի մէջ ձգելու չար
մտադրութեամբ էր որ մօտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին
հարցուցին եթէ
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երբեք Յիսուս տաճարին տուրքը կու տար թէ ոչ: Ճի՞շդ է այս
ենթադրութիւնը: (էջ`
(էջ` 335)
335)
22)
22) Երբ տաճարին տուրքը գանձողները
գանձողները Պետրոսի
Պետրոսի հարցուցին,
հարցուցին,
որ եթէ երբեք Յիսուս տաճարին տուրքը կու տար կամ ոչ,
ոչ, Պետրոս
անոնց պատասխանեց.
տայ» (Մատթէոս
պատասխանեց. «Անշուշտ կու տայ»
(Մատթէոս 17.24):
Պետրոս ուրկէ՞ գիտէր որ Յիսուս տաճարին
տաճարին տուրքը կու տար կամ
պիտի տար: (էջ`
(էջ` 336)
336)
23)
23) Նախորդ հարցումին մէջ տեսանք, որ տաճարին տուրքը
տուրքը
գանձողները Պետրոսի հարցուցին,
հարցուցին, որ եթէ երբեք Յիսուս
Յիսուս
տաճարին տուրքը կու տար թէ ոչ:
Յիսուս
ոչ: «Երբ տուն մտան, Յիսուս

կանխելով Պետրոսի ըսելիքը,
ըսելիքը, հարցուց.հարցուց.- “Սիմո´
Սիմո´ն, ի՞նչ է կարծիքդ,
աշխարհի թագաւորները
թագաւորները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն,
քաղաքացիներէ՞ն,
քաղաքացիներէ՞ն, թէ օտարներէն
օտարներէն”» (Մատթէ
(Մատթէոս
Մատթէոս 17.25): Յիսուս
կանխեց Պետրոսի ըսելիքը. ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը:
(էջ` 337)
337)
24)
Սիմո´ն, ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի
24) Յիսուս հարցուց. «Սիմո´

թագաւորները
թագաւորները հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ'առնեն, քաղաքաղաքացիներէ՞ն,
(Մատթէոս
Մատթէոս 17.25): Ինչո՞ւ
Ինչո՞ւ համար
համար
քացիներէ՞ն, թէ օտարներէն”
օտարներէն”» (Մատթէ
Յիսուս ուզեց Պետրոսի կարծիքը առնել, եւ ինչո՞ւ համար
համար Յիսուս
աշխարհի թագաւորներուն առած հարկերուն ու տուրքերուն
օրինակը կու տայ Պետրոս առաքեալին, երբ իրմէ պահանջուած
տուրքը` տաճարին տրուելիք տուրքն էր, եւ ոչ թէ աշխարհի
թագաւորներուն տրուելիք տուրքը:
տուրքը: (էջ`
(էջ` 339)
339)
25)
25) Ինչո՞ւ համար Յիսուս
(Մատթէոս 17.27): (էջ`
(էջ` 341)
341)

տաճարին

տուրքը

տուաւ

26)
26) «Բայց որպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա

ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերանը
բերանը բաց եւ
հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց տուր, իմ եւ
եւ
քու տեղդ»
տեղդ» (Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ համար
համար տաճարին տուրքը
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գանձողները կրնային գայթակղիլ, եթէ երբեք Յիսուս տուրքը
չտար: (էջ`
(էջ` 344)
344)
27)
«Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես`
27) «Ծով

անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես»
գտնես»
(Մատթէոս 17.27): Ի՞նչ ցոյց
ցոյց կու տայ ձուկին բերնէն արծաթ դրամ
դուրս բերելը: (էջ`
(էջ` 346)
346)
28)
28) «Ծով գնա ու կարթ նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես`

անոր բերանը բաց եւ հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար
դրամը անոնց տուր, իմ եւ քու տեղդ»
տեղդ» (Մատթէոս 17.27): Ինչո՞ւ
համար Յիսուս տուրքը տալու համար ինք անձնապէս
անձնապէս հրաշք մը
չգործեց, այլ ատիկա ըրաւ Պետրոսի միջոցաւ:
միջոցաւ: (էջ`
(էջ` 348)
348)
29)
29) Յիսուս տաճարին տուրքէն միայն իր բաժինը չտուաւ, այլ
նաեւ տուաւ Պետրոսին բաժինը, կամ Պետրոսին փոխարէն:
փոխարէն: Ինչո՞ւ
համար արդեօք, կամ ի՞նչ ցոյց
ցոյց տալու ու սորվեցնելու
սորվեցնելու համար:
համար: (էջ`
(էջ`
352)
352)
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Հեղինակին ամբողջական գործերը
1.1.- Ճշմարիտ վերածնունդը
2.Բա´ց սրտիդ դուռը, Յիսուս կը 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
ժողովուրդին հարցումներուն
7.7.- Աստուածաշունչին պատգամը
այսօրուան մարդուն
8.8.- Գիտնանք պատասխանները 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
առակներուն բացատրութիւնը (Ա. հատոր)
13.13.- 62 հարցումներ եւ անոնց պատասխանները
14.14.- Ճանչնանք 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)
17.17.- Յիսուսի սէրը կը բուժէ վիրաւոր ամէն սիրտ
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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)
բացատրութիւնը)
21.21.- Աստուծոյ Խօսքը սնունդ
մեր ամենօրեայ կեանքին համար
22.22.- Գանձեր Աստուծոյ Խօսքին գանձատունէն
(Մեկնութիւն Աւետարանի դրուագներու, Ա. հատոր)
23.23.- Հարցումներ 1) Աղօթքի 2) Ապաշխարութեան
3) Բարեխօսութեան 4) Խաչի եւ Խաչելութեան
5) Յարութեան 6) Սուրբ Հաղորդ
Հաղորդութեան
ղորդութեան եւ
7) Մկրտութեան մասին 8) եւ Ընդհանուր Հարցումներ
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