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«Այս գործը մեր Աստուծոյն օգնութեամբ կատարուեցաւ»
կատարուեցաւ»
(Նէեմեայ 6.16): Աստուածահաճոյ
Աստուածահաճոյ ամէն գործ` Աստուծոյ
օգնութեամբ
օգնութեամբ է որ կը կատարուի:
2008 թուի ամառն էր երբ Աստուծոյ առաջնորդութեամբ,
պատրաստեցի մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի առակներուն
բացատրութիւնը ներկայացնող
ներկայացնող երկու հատորներ:
հատորներ: Տիրոջ
օգնութեամբ
օգնութեամբ առաջին հատորը լոյս տեսաւ 2009 թուին, իսկ
երկրորդ հատորը` 2010 թուին:
Որոշ ժամանակ ետք, 20112011-ի Նոյեմբերին, Սուրբ Հոգիին
ներգործութեամբ մտայղացումը ունեցայ պատրաստել մեր
Տիրոջ Յիսուս Քրիստոս
Քրիստոսի
տոսի հրաշքներուն եւ
եւ բժշկութեանց
բացատրութիւնն ու հոգեւոր մեկնութիւնը: Տիրոջ պարգեւած
շնորհքով եւ զօրութեամ
զօրութեամբ
թեամբ, օրը 1010-12 ժամ աշխատելով, շուրջ
տասը ամիսներու ընթացքին պատրաստեցի այս հատորը:
Այս հրատարակութեան առիթով,
առիթով, կ’ուզեմ քանի մը կէտեր
ձեր ազնիւ ուշադրութեան յանձնել.յանձնել.ա) Ճիշդ է որ հատորիս մէջ քննական մեկնութեան,
ինչպէս նաեւ տիպաբանական, փոխաբերական, այլաբանաայլաբանական եւ տարբեր մեկնութեանց տեսակներ ներկայացնող որոշ
էջեր կան,
կան, եւ սակայն, նպատակս
նպատակս չէ եղած չոր ու ցամաք
մեկնութիւն մը ներկայացնել, եւ ո´
ո´չ ալ մեկնութեան տեսակտեսակներով ընթերցողին միտքը չարչրկել,
չարչրկել, այլ` հոգեւոր գիտուգիտութեան ծարաւ ունեցող միտքերուն գոհացում տալ, այս իմաս
իմասաստով, հոգեւոր գիտութեան ծարաւ միտքերը, հոգեկան մեծ
բաւականութիւն
բաւականութիւն պիտի գտնեն այս հոգեշունչ հատորին մէջ:
բ) Աստուածաշնչական ոեւէ հատուածի վերաբերեալ
ներկայացուած մեկնութիւն մը, քարոզ մը, կամ պատգամ մը,
կը կորսնցնէ իր արժէքն ու իմաստը եթէ երբեք հեղինակը
չփորձէ
չփորձէ զայն կապել այսօրուան մարդուն` այսօրուան կեանկեանքին: Այս իրողութեան գիտակից, յատուկ ճիգ թափած եմ ցոյց
տալու թէ իւրաքանչիւր
իւրաքանչիւր դրուագ եւ իւրաքանչիւր դրուագի

2

իւրաքանչիւր տող ու բառ ի´
ի´նչ ըսելիք ունի մեզի, եւ ի´
ի´նչ
պատգամ ունի տալիք այսօրուան մարդուն:
մարդուն:
գ) Բոլորիս
Բոլորիս ծանօթ իրողութիւն է,
է, որ այսօր կան համալհամալսարաններ եւ անհատ քարոզիչներ, որոնք կ’ուսուցանեն թէ
Քրիստոսի հրաշքներն ու բժշկութիւնները իսկապէս տեղի չեն
ունեցած ճիշդ այնպէս ինչպէս արձանագրուած են Աւետա
Աւետաւետարաններուն
րաններուն մէջ: Մեր Եկեղեցւոյ հայրերը հաւատացած են ու
մենք ալ
ալ կը հաւատանք,
հաւատանք, որ Քրիստոսի հրաշքներն ու բժշկուբժշկութիւնները տեղի ունեցած են ճիշդ այնպէս ինչպէս արձաարձանագրուած են Աւե
Աւետարաններուն
ւետարաններուն մէջ:
մէջ: Ուրանալ այս իրողուիրողութիւնը` պիտի նշանակէր
նշանակէր ուրանալ Աստուածաշունչին
անսխալականութիւնը:
դ) Բացատրուած ամէն մէկ դրուագի աւարտին կը գտնէք
գտնէք
աղօթք մը, որ նոյնինքն դրուագին արտացոլացումը կը հանհանդիսանայ:
դիսանայ:
ե) Կատարուած հաւաքական բժշկութիւնները
բժշկութիւնները (Մտ
(Մտ 8.16,
15.2915.29-31: Մր 1.321.32-34: Ղկ 4.404.40-41) նկատի չեմ առած:
զ) Քիչ դրուագ
դրուագներ
րուագներ բացատրած ատեն համեմատած եմ
ուրիշ Աւետարաններու
Աւետարաններու մէջ յիշուած անոնց համապատաս
համապատասխան հատուածներուն
հատուածներուն հետ,
հետ, որպէսզի ընթերցողին համար
տաղտկալի չդառնայ
չդառնայ գիրքին ընթերցումը:
Աւարտին, սրտի շնորհակալութեան յատուկ խօսք ունիմ
ունիմ
անձանձիր ու անխոնջ կերպով աշխատող գործակիցիս`
Լիզա Յովհաննէսեանին,
Յովհաննէսեանին, որ ամբողջական բծախնդրութեամբ
կատարեց
կատարեց սոյն ծաւալուն հատորին վերատեսութեան գործը,
գործը,
ինչպէս նաեւ իր ամուսնոյն` Պետիկ Յովհաննէսեանին,
Յովհաննէսեանին, որ
միշտ քաջալեր
քաջալեր հանդիսացաւ անոր իր աշխատանք
աշխատանքին
անքին մէջ:
մէջ:
Թող ամենակալ Տէրը առատապէս օրհնէ զիրենք
զիրենք:
իրենք:
Աղօթարար Վաղինակ Վրդ.
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Յիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկը
(Մարկոս 4.354.35-41)
Նոյն օրը երեկոյեան, Յիսուս իր աշակերտներուն
ըսաւ.ըսաւ.«Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինք»:
անցնինք»:
Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ բարձրացան այն
նաւակին մէջ, ուր Յիսուս կը գտնուէր: Հոն ուրիշ նաւակներ
ալ կային: Յանկարծ զօրաւոր հով մը փոթորկեց լիճը:
Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն
լեցնելու աստիճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը կը
քնանար:
Աշակերտները արթնցուցին զինք եւ
եւ ըսին.ըսին.«Վարդապե´
Վարդապե´տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք»:
կորսուինք»:
Յիսուս ոտքի ելլելով սաստեց հովը, ըսելով.ըսելով.«Դադրէ´»,
Դադրէ´», - եւ լիճին ըսաւ.Հանդարտէ´»:
ըսաւ.- «Հանդարտէ
«Հանդարտէ´»:
Հովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տիտիրեց:
րեց:
Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.ըսաւ.«Ինչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաւատք
հաւատք չուչունիք»:
նիք»:
Անոնք չափազանց վախցան եւ իրարու կ’
կ’ըսէին.ըսէին.«Ո՞վ է արդեօք այս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը
հնազանդին իրեն»:
իրեն»:

«Նոյն օրը երեկոյեան,
երեկոյեան, Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.ըսաւ."Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինք"»
անցնինք"» (Մր
(Մր 4.35):
4.35):
1.1.- «Նոյն օրը երեկոյեան»
երեկոյեան»: Այս բառերը կը պարզեն, որ
Յիսուս յիշեալ օրուան ընթացքին արդէն իսկ բաւական գործ
կատարած էր, եւ հիմա, «նոյն օրը երեկոյեան»,
երեկոյեան», կը պատպատ4

րաստուէր ուրիշ գործեր
գործեր եւս կատարելու:
կատարելու: Օր մը ամբողջ Տէրը
աշխատած, քարոզած, բժշկած եւ ուսուցանած էր:
էր: Օրը հասած
էր իր աւարտին, բայց Տէրը տակաւին ընելիք ունէր:
ունէր: Տիրոջմէ
սորվինք ժրաջանօրէ´
ժրաջանօրէ´ն աշխատիլ, մի´
մի´շտ աշխատիլ, ցերեկ ու
գիշեր աշխատիլ:
աշխատիլ: Տիրոջմէ սորվինք աշխատիլ մինչեւ երեկո´
երեկո´յ,
մինչեւ
մինչեւ գիշե´
գիշե´ր, մինչեւ ո´
ո´ւշ գիշեր, մինչեւ որ մարդիկ Տիրոջ
խօսքը լսելով մեր բերնէն հոգեպէս կշտանան, մինչեւ որ
տրտմած սիրտերը լեցուին աստուածային ցնծութեամբ,
մինչեւ որ իրագործուի աստուածային այն ծրագիրն ու
նպատակը որ իւրաքանչիւր օրուան համար ճշդուած է,
նոյնինքն Աստուծոյ
Աստուծոյ կողմէ:
կողմէ: Կան հաւատացեալներ, որոնք երբ
օրուան ընթացքին բարիք մը գործեն, ատով կը գոհանան, եւ
կը կարծեն որ այլեւս պէտք չունին ուրիշ բարիք մը գործելու:
գործելու:
Այդպիսիներ կը խորհին, որ եթէ օրը մէ´
մէ´կ բարիք գործեն,
ատիկա բաւարար է:
է: Յիսուս սակայն իր կեանքի ընթացքով
սորվեցուց մեզի, որ իւրաքանչիւր օրուան ընթացքին բազբազմաթիւ բարիքներ կրնանք գործել:
գործել:
2.2.- «Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինք»
Կափառանցնինք»: Յիսուս Կափառնաում կը գտնուէր:
գտնուէր: Լիճին միւս կողմը Գերգեսացիներուն
երկիրն էր:
էր: Գալիլեայի լիճին վրայէն նաւարկելով՝ ԳերգեսաԳերգեսացիներուն երկիրը գնաց (Մտ
(Մտ 8.28), յատուկ կերպով հանդիհանդիպելու Գերգեսացի դիւահարին եւ բուժելու զայն եւ ապա
«կրկին լիճին միւս կողմը»
վերակողմը» անցնելով՝ Կափառնաում վերադառնալու (Մր 5.21:
5.21: Մտ 9.1):
9.1): Յիսուս, որ աշխարհ եկած էր
վերջ դնելու Սատանային գործունէութեան, չէր կրնար անանտարբեր գտնուիլ Գերգեսացի
Գերգեսացի դիւահարին նկատմամբ, որ գեգերեվարուած էր Չարին կողմէ:
կողմէ: Նայեցէ´
Նայեցէ´ք մեր Տիրոջ մեծումեծութեան:
թեան: Սքանչելի´
Սքանչելի´ է անոր հոգին:
հոգին: Գերգեսացի դիւահարը չէր
կրնար գալ Յիսուսի մօտ, ո´
ո´չ ալ մէկը կրնար զայն բերել ՅիՅիսուսի մօտ, բայց ահա Յիսուս ի´
ի´նք գնաց անոր մօտ:
մօտ: Անոնք
որոնք չեն կրնար
կրնար գալ Յիսուսի, եւ անոնք որոնք հաւատացհաւատացեալներուն կողմէ չեն բերուիր Յիսուսի, Յիսուս անպայման
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ճամբայ մը կը գտնէ երթալու անոնց, եւ բուժելու զանոնք, թէ´
թէ´
հոգեպէս եւ թէ´
թէ´ մարմնապէս:
մարմնապէս: Յիսուս քաղաքէ քաղաք գնաց
մէկ հոգիի փրկութեան համար. մենք պատրա՞ստ ենք ընելու
նոյնը
նոյնը:
յնը: Պատրա՞ստ ենք կեանքի մրրկալից ալիքներուն
ընդմէջէն անցնելով հասնիլ փրկութեան կարօտ հոգիներուն:
հոգիներուն:
Պատրա՞ստ ենք յանձն առնելու ամէն դժուարութիւն ի խնդիր
մարդոց ազատագրութեան Չարին ձեռքէն:
ձեռքէն:

«Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ բարձրացան այն
նաւակին մէջ, ուր Յիսուս
Յիսուս կը գտնուէր:
գտնուէր: Հոն ուրիշ նաւակներ
ալ կային»
(Մր 4.36):
4.36):
կային» (Մր
1.ժողովուրդը»: Այս բառերը ցոյց չեն տար որ
1.- «Ձգեցին ժողովուրդը»

անոնք լքեցին ժողովուրդը եւ նաւակ բարձրացան ու գացին:
գացին:
Այս բառերը կը պարզեն, որ Յիսուս անհրաժեշտ ուսուցումուսուցումները փոխանցելէ, հիւանդները բժշկելէ, բոլորին հոգեւոր
հոգեւոր
կարիքները գոհացնելէ, սգաւոր սիրտերը մխիթարելէ եւ
տկարները գօտեպնդելէ ե´
ե´տք միայն նաւակ բարձրացաւ
աշակերտներուն հետ միասին ու գնաց:
գնաց: Գալով մեզի, երբ
տուն մը կ’
կ’այցելենք, ի՞նչ ձեւով յետոյ կը ձգենք այդ տան
անդամները:
անդամները: Աստուծոյ խօսքը անոնց փոխանցելէ ե՞տք, թէ՝
թէ՝
մեր «ըսիըսի-ըսաւ»
ըսաւ»ներով անոնց գլուխը ցաւցնելէ ետք:
ետք: Յիսուս
հեռացաւ ժողովուրդէն, անոնց խաղաղութիւն ու զօրութիւն
ներշնչելէ ետք, անոնց հաւատքը գօտեպնդելէ ետք, իսկ մենք,
ի՞նչ կու տանք կամ ի՞նչ կը փոխանցենք ժողովուրդին
անոնցմէ բաժնուելէ առաջ:
առաջ:
2.2.- Նաւակ բարձրացան եւ նաւարկելու սկսան երբ արդէն
սկսած էր մթննալ:
մթննալ: Յիսուս կ’
կ’ուզէր որ իր աշակերտները
սորվէին նաւարկել գիշերով, այլ խօսքով՝ կեանքի մութ ու
փորձալից օրերուն:
օրերուն: Այո´
Այո´, սիրելիներ, Տէրը կ’
կ’ուզէ որ իր բոլոր
հետեւորդները սորվին նաւարկել գիշերով, այլ խօսքով՝
դժուարին պահերուն,
պահերուն, երբ փորձութիւնները կը հարուածեն
անոնց կեանքին նաւակները:
նաւակները: Դիւրին է նաւարկել կեանքի
ծովուն վրայ, երբ ծովը խաղաղ է եւ ալիքները՝ հանդարտ:
հանդարտ:
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Բայց Տէրը կը սպասէ իր հաւատացեալներէն, որ անոնք
նաւարկեն փոթորկալից ալիքներուն ընդմէջէն, միշտ յիշելով,
որ առանց անոնց ընդմէջէն անցնելու, մենք չենք կրնար
հասնիլ Աստուծոյ արքայութեան խաղաղ նաւահանգիստը:
նաւահանգիստը:
3.3.- «Բարձրացան այն նաւակին մէջ, ուր Յիսուս կը
գտնուէր»
գտնուէր»: Անոնք Յիսուսի հետ գացին դէպի լիճին խորերը,
դէպի մութը, դէպի հովը, դէպի փորձութիւնը:
փորձութիւնը: Մենք մի՞շտ կը
հետեւինք Յիսուսի, թէ՝ երբեմն:
երբեմն: Կը հետեւի՞նք Տիրոջ երբ
փոթորկալից ճամբաներէ կ’
կ’առաջնորդէ, թէ՝ կը հետեւինք
միայն երբ խաղաղ ճամբաներէ կ’
կ’առաջնորդէ:
առաջնորդէ: Ամէն մարդ կը
սիրէ ու կը փառաբանէ Յիսուսը, ամէն մարդ կը հետեւի
Յիսուսին, երբ ան հանգստաւէտ ու երջանկաբեր ճամբաներէ
կ’առաջնորդէ, բայց քանի՞ հոգի յօժարակամ ու սիրով կը
հետեւի իրեն, երբ փշալից ճամբաներէ կ’
կ’առաջնորդէ:
առաջնորդէ: Մեզմէ
ո՞վ չի գիտեր որ կեանքի փշալից ճամբաներն են որ մեզ
կ’առաջնորդեն վարդալից երկինքը:
երկինքը: Ո՞վ չի գիտեր որ նեղ
ճամբաներն են որ մեզ կ’
կ’առաջնորդեն հոն՝ ուր չկա´
չկա´յ
նեղութիւն:
նեղութիւն: Ո՞վ չի գիտեր
գիտեր որ ցաւը մեզ կը տանի հոն՝ ուր
չկա´
չկա´յ ցաւ:
ցաւ: Ո՞վ չի գիտեր որ արցունք ցանողը՝ ցնծութիւն
պիտի հնձէ (Սղ 126.5126.5-6):
6): Ո՞վ չի գիտեր որ հիմա լացողը՝ յետոյ
պիտի խնդայ (Ղկ 6.21):
6.21): Ո՞վ չի գիտեր որ Քրիստոսի

«չարչարանքներուն մասնակից կ’
կ’ըլլանք՝ որպէսզի իր
փառքին եւս մասնակից
մասնակից ըլլանք»
ըլլանք» (Հռ
(Հռ 8.17):
8.17):
4.կային», բայց
4.- Թէպէտ «հոն ուրիշ նաւակներ ալ կային»,
աշակերտները «բարձրացան այն նաւակին մէջ, ուր Յիսուս
կը գտնուէր»
գտնուէր»: Յիսուսի նաւակին կողքին, կեանքը միշտ ալ

ուրիշ նաւակներ պիտի դնէ մեր առջեւ. մեր նախընտրութիւնը
պէտք է ըլլայ Տիրո´
Տիրո´ջ նաւակին մէջ բարձրանալը:
բարձրանալը: Կեանքը
միշտ տարբերտարբեր-տարբեր ճամբաներ պիտի դնէ մեր առջեւ.
հաւատացեալ մարդը Տիրո´
Տիրո´ջ ճամբէն քալել պէտք է
նախընտրէ:
նախընտրէ: Միշտ պիտի հանդիպինք քարոզիչներու. մենք
անոնց չէ որ պէտք է հետեւինք, այլ՝ քարոզուածին՝ Յիսուսին:
Յիսուսին:
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Գուցէ ուրիշ նաւակներ աւելի´
աւելի´ հանգիստ ըլլան,
ըլլան, քան Տիրոջ
նաւակը. գուցէ անոնք հանգիստ խոստանան. բայց երկրաւոր
հանգիստը՝ երկնաւոր հանգիստին չ’
չ’առաջնորդեր:
առաջնորդեր:
5.5.- «Հոն ուրիշ նաւակներ ալ կային»
որո´նք են
կային»: Թէ որո´
ասոնք՝ չենք գիտեր:
գիտեր: Աւետարանիչը անոնց ինքնութիւնը չի
բացայայտեր:
բացայայտեր: Բայց մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, թէ
թէ յիշեալ
նաւակներուն մէջ եղողները, վստահաբար Քրիստոսի ուսուուսուցումները լսած, անոր կատարած սքանչելի գործերը տեսած եւ
անոր հանդէպ մեծ վստահութիւն ու համարում ունեցող
մարդիկ էին, որոնք կարծէք չէին ուզեր բաժնուիլ Տիրոջմէ:
Տիրոջմէ:
Հաւանական է որ անոնք 72 աշակերտներէն ըլլան
ըլլան (Ղկ 10.1):
10.1):
Հիմնականը անոնց հաւատքի կեցուածքէն մեզի եկող պատպատգամն է:
է: Մենք եւս անոնց նման կը փափաքի՞նք լսել Յիսուսի
մասին, երբ արդէն իսկ բաւական բան լսած ենք, թէ կը
յոգնինք եւ քիչ մը հանգիստ ընել կ’
կ’ուզենք:
ուզենք: Անոնք շատ բան
տեսան ու շատ բան լսեցին, բայց չբաւարարուեցան,
չբաւարարուեցան, այլ
ուզեցին աւելի´
աւելի´ն տեսնել, աւելի´
աւելի´ն լսել, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ
հետեւեցան անոր:
անոր: Ամէն իսկական հաւատացեալ, պէտք է
մնայուն փափաք ունենայ յարատեւօրէն լսելու Տիրոջ ձայնը,
անձանձրոյթ կերպով, սիրով, յօժարակամութեամբ եւ ուրաուրախութեամբ:
խութեամբ:
6.կային»: Երբ փոթորիկը տեղի
6.- «Հոն ուրիշ նաւակներ ալ կային»
ունեցաւ, վստահաբար յիշեալ նաւակներուն մէջ եղող մարմարդիկը իրե´
իրե´նք նաեւ վայելեցին Տիրոջ հրաշքը:
հրաշքը: Անոնք յանձն
առին հետեւիլ Տիրոջ, եւ երբ փոթորիկը տեղի ունեցաւ՝ անոնք
վայելեցին Տիրոջ պաշտպանութիւնը:
պաշտպանութիւնը: Անոնք որոնք յանձն
կ’առնեն հետեւիլ Յիսուսի՝
Յիսուսի՝ հոն ուր ան կ’
կ’երթայ, Յիսուս
պարտականութիւն կը սեպէ պաշտպանել զանոնք ու հոգ
տանիլ անոնց:
անոնց: Յիսուս չի նմանիր այն մարդոց, որոնք կը
սիրեն ծափահարուիլ իրենց հետեւորդներուն կողմէ, բայց երբ
նեղութիւնը վրայ հասնի, կը լքեն իրենց հետեւորդները:
հետեւորդները:

8

«Յանկարծ զօրաւոր հով
հով մը փոթորկեց լիճը:
լիճը: Ալիքները
նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն լեցնելու աստիաստիճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը կը քնանար»
(Մր
քնանար» (Մր

4.374.37-38):
38):
1.1.- Չմոռնանք որ Յիսուս կ’
կ’երթար լիճին միւս կողմը
ազատագրելու ու բուժելու համար Գերգեսացի դիւահարը,
երբ այս փոթորիկը
փոթորիկը տեղի ունեցաւ:
ունեցաւ: Կ’երթար բարիք գործելու,
եւ ահա փորձութեան հանդիպեցաւ:
հանդիպեցաւ: Ասիկա կը կրկնուի ամէն
մէկ հաւատացեալի կեանքին մէջ:
մէջ: Երբ հաւատացեալ մարդը
ուզէ բարիք մը գործել անձի մը՝ անպայման որ արգելքներու
եւ նեղութիւններու պիտի հանդիպի:
հանդիպի: Երբ ուզենք ազատագրել
անձ մը Չարին տիրապետութենէն՝ Չարը անպայման որ
պիտի պայքարի մեզի դէմ:
դէմ: Հաւատքի մարդը սակայն,
նեղութեանց դիմաց ընկրկում չ’
չ’արձանագրեր:
արձանագրեր: Հոն ուր
հաւա´
հաւա´տք կայ՝ հոն արգելքները կը վերացուին:
վերացուին:
Յանկարծ»: Փորձութեանց հովերը յանկարծ կրնան
2.2.- «Յանկարծ»
հանդէս գալ, բայց չե´
չե´ն կրնար արմատախիլ
արմատախիլ ընել մեր
հաւատքի ծառը, եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ի´
ի´նքն է ջրողը այդ
ծառը:
ծառը: Փորձութեանց ալիքները կրնան զարնուիլ մեր
հաւատքի նաւակին, բայց չե´
չե´ն կրնար զայն փշրել, եթէ երբեք
Քրիստոս ի´
ի´նքն է անոր ղեկավարը:
ղեկավարը: Կրնան լեցնել մեր
կեանքի նաւակը, բայց չե´
չե´ն կրնար զայն ընկղմել,
ընկղմել, եթէ երբեք
մեր երկնաւոր Հայրը ի´
ի´նքն է անոր պահապանը:
պահապանը:
3.լիճը»: Ի՞նչ են մեր կեանքին մէջ այն
3.- «Հով մը փոթորկեց լիճը»
հովերը որոնք կը փոթորկեն խաղաղ լիճը մեր սրտին, խաղաղ
լիճը մեր հոգիին ու մտքին
մտքին: Այդ հովը կրնայ ըլլալ՝ աննեաններողամտութիւնը:
րողամտութիւնը: Երբ կը մերժենք ներել
ներել մեզ ցաւցնողին՝ կը
փոթորկի խաղաղ լիճը մեր սրտին, եւ կը կորսնցնենք մեր
խաղաղութիւնը:
խաղաղութիւնը: Երբ կ’
կ’անիծենք մեզ անիծողին ու չարիք կը
ցանկանք մեզի չարիք ցանկացողին՝ մեր հոգին է որ կը
փոթորկի մեղքով:
մեղքով: Զգո´
Զգո´յշ ըլլանք մեղքէն:
մեղքէն: Հեռո´
Հեռո´ւ մնանք
մեղքէն:
մեղքէն: Անիկա հովի´
հովի´ նման կը փոթորկէ
փոթորկէ մեր կեանքը
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4.4.- «Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին,
զայն լեցնելու աստիճան»
աստիճան»: Եկեղեցւոյ հայրեր նաւակը խորխորհըրդանիշ նկատած են Քրիստոսի Եկեղեցիին:
Եկեղեցիին: Մեղքը իր
ամբողջ զօրութեամբ կը յարձակի եկեղեցիին վրայ, եւ կը
փորձէ զայն լեցնել ու ընկղմել, ճիշդ ինչպէս
ինչպէս ալիքները
փորձեցին լեցնել նաւակը եւ ընկղմել զայն, եւ սակայն, թէպէտ
մեղքը կրնայ հարուածել եկեղեցին՝ Քրիստոսի մարմինը,
բայց չի´
չի´ կրնար կործանել զայն, չի´
չի´ կրնար կործանել այն
եկեղեցին՝ որուն գլո´
գլո´ւխն ու առաջնո´
առաջնո´րդը, որուն ղեկավա´
ղեկավա´րն
ու պահապա´
պահապա´նը Քրիստո´
Քրիստո´ս է:
է: Բնագիրը
Բնագիրը մեզի կ’
կ’ըսէ, թէ
«Յիսուս նաւակին յետսակողմը կը քնանար»,
քնանար», այսինքն, ճիշդ
հոն՝ ուր կը գտնուէր ղեկը:
ղեկը: Թէպէտ մարմինով քնացած էր,
բայց իր հոգիով ու սիրտով, կարծէք ի´
ի´նքն էր որ կը հսկէր
ղեկին վրայ:
վրայ: Խորքին մէջ, ղեկին քով քնանալը, կը պարզէ որ
Յիսուս ի´
ի´նքն էր գլուխը նաւակին
նաւակին մէջ եղող իր աշաաշակերտներուն:
կերտներուն: Եւ եթէ երբեք աշակերտները կը ներկայացնեն
առաջին եկեղեցին, ուրեմն, Քրիստոս ի´
ի´նք կը հանդիսանայ
գլուխը իր առաջին եկեղեցիին:
եկեղեցիին: Արդարեւ, Պօղոս առաքեալ
քանի մը առիթներով կը շեշտէ թէ Քրիստոս ի´
ի´նքն է գլուխը
եկեղեցւոյ (Կղ 1.18:
1.18: Եփ 1.22,
1.22, 4.15, 5.23):
5.23):
5.5.- «Զայն լեցնելու աստիճան»
աստիճան»: Ալիքները կը հարուածէին
նաւակը ու կը փորձէին լեցնել զայն:
զայն: Իւրաքանչիւրիս սիրտը
կը նմանի նաւակի մը:
մը: Մեղքի ալիքները միշտ պիտի փորձեն
հարուածել մեր սրտի նաւակը, լեցնելու եւ խորտակելու
համար զայն:
զայն: Սիրտ մը որ բնակուած է Քրիստոսով՝ կրնա´
կրնա´յ
խոցոտուիլ, բայց չի´
չի´ կրնար խորտակուիլ:
խորտակուիլ: Չկա´
Չկա´յ անխոցելի
սիրտ:
սիրտ: Մեղքը բոլոր սուրբերուն սիրտերը խոցոտած է
անցեալին, եւ կը շարունակէ խոցոտել ու վիրաւորել այսօր
նաեւ:
նաեւ: Մեղքին կողմէ խոցոտուիլը դատապարտելի չէ. դատադատապարտելին՝ մեղքին անձնատուր ըլլալն
ըլլալն է:
է:
6.6.- Յիսուս չէ՞ր գիտեր որ հով պիտի ելլէր, փոթորիկ
պիտի ըլլար եւ ալիքները նաւակը պիտի լեցնէին:
լեցնէին: Անշո´
Անշո´ւշտ
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գիտէր:
գիտէր: Ինչո՞ւ արտօնեց անոնց պատահումը:
պատահումը: Արտօնեց, որորպէսզի սորվեցնէր եւ սկիզբէն ցոյց տար իր աշակերտներուն,
թէ իրենց հետագայ առաքելութիւնը դիւրին պիտի չըլլար,
հեզասահ պիտի չըլլար, այլ՝ փոթորկալից ու դժուարին:
դժուարին:
Տուեալ փորձութեան ընդմէջէն, Յիսուս կ’
կ’ուզէ յիշեցնել իր
բոլոր հետեւորդներուն, թէ իրենց քրիստոնէական կեանքը՝
դիւրին պիտի չըլլայ, խաղաղ եւ անվտանգ նաւարկութիւն մը
պիտի չըլլայ երբեք:
երբեք: Առիթով մը ըսած ենք, թէ Աստուած չի
խոստանար իր զաւակներուն խաղաղ նաւարկութիւն մը,
բայց կը խոստանայ ապահով ու յաղթական նաւարկութիւն
մը:
մը: Ուստի, իբրեւ հաւատացեալներ, երբ նեղութեանց կը
հանդիպինք՝ չզարմանանք եւ հարցականի տակ չառնենք
Աստուծոյ սէրն ու հոգատարութիւնը, պաշտպանութիւնն ու
ու
գուրգուրանքը:
գուրգուրանքը: Եթէ ուզենք ու փորձենք աստուածպաշտուաստուածպաշտութեան կեանք մը ապրիլ, անպայման որ պիտի հալածուինք:
հալածուինք:
Նոյնը կը վկայէ Պօղոս առաքեալ. «Բոլոր անոնք որոնք կ’
կ’ուու-

զեն աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած
ապրիլ, անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուին»
ենթարկուին»

(Բ.Տմ 3.12)
3.12):
.12): Երբեմն նեղութիւնները պատճառ կը դառնան որ
հաւատացեալներ խախտին իրենց հաւատքին մէջ:
մէջ: ԱռաքեաԱռաքեալը իրազեկ այս իրողութեան՝ կ’
կ’ըսէ. «Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր

համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն
պատճառով:
պատճառով: Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ
նեղութիւններուն
նեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած ենք»
ենք» (Ա.Թս
(Ա.Թս 3.3):
3.3): Ան

որ Քրիստոսի կը հաւատայ, պէտք է պատրաստ ըլլայ նաեւ
իր այդ հաւատքին համար հալածանք կրելու:
կրելու: Ո՞վ չի չարչարչարուիր այն բանին համար՝ որուն կը հաւատայ:
հաւատայ: Դարձեալ,
բազմաչարչար առաքեալն է որ կը հաստատէ. «Աստուած ո´
ո´չ

միայն Քրիստոսի
Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը տուաւ ձեզի, այլ նաեւ՝
անոր համար չարչարուելու շնորհքը»
շնորհքը» (Փլպ
(Փլպ 1.29):
1.29):

7.7.- Տակաւին, Յիսուս թոյլ տուաւ որ փորձութիւնը
պատահի, որպէսզի իր աշակերտներուն բացայայտէ իր
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աստուածային կարողութիւնն ու փառքը:
փառքը: Յիշենք որ ի ծնէ
կոյր մարդուն համար եւս
եւս Յիսուս ըսաւ թէ ան կոյր ծնած է,
որպէսզի «Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով»
իրմով» (Յհ
(Յհ 9.3):
9.3):
Ծանր փորձութիւնները մեզի համար խրտչեցուցիչ են,
մինչդեռ Քրիստոսի համար, անոնք առիթներ են իր զօրուզօրութի´
թի´ւնը ցոյց տալու, Աստուծոյ փա´
փա´ռքը հրապարակելու:
հրապարակելու:
8.8.- Կան մարդիկ որոնք
որոնք կը կարծեն, որ փորձութիւնները
Աստուծոյ բացակայութեան հետեւանքն են:
են: Որոշ պարագապարագաներու կրնայ այս մտածումը շիտակ ըլլալ:
ըլլալ: Եւ սակայն, կրնայ
եւ ճիշդ հակառակն ալ ըլլալ:
ըլլալ: Այսինքն, փորձութիւնները
կրնան նաեւ Աստուծոյ ներկայութեան արդիւնքը ըլլալ:
ըլլալ: Ըսել
կ’ուզեմ, թէ անոնք
անոնք որոնք կ’
կ’ընդունին Քրիստոսը իրենց կեանկեանքին ու սրտին մէջ՝ անոնք պատերազմ յայտարարած կ’
կ’ըլլան
Սատանային դէմ, եւ երբ պատերազմ կը յայտարարեն ՍաՍատանային դէմ, բնականօրէն Սատանան պիտի պատերազմի
իրենց դէմ:
դէմ: Յիշենք որ Յիսուս նաւակին մէջ էր երբ փոթորիկը
տեղի ունեցաւ:
ունեցաւ: Ուրեմն, եթէ Յիսուս ներկայ է մեր սրտին մէջ,
ատիկա չի նշանակեր թէ փորձութիւններու պիտի չհանդիչհանդիպինք:
պինք:
Հաւատացեալներուն մօտ երկու տարբեր մտածողութիւնմտածողութիւններ կան:
կան: Ոմանք կը կարծեն որ հաւատացեալ մարդը մի´
մի´շտ
փորձութիւններու եւ նեղութիւններու կրնայ ենթարկուիլ, իսկ
ուրիշներ
ուրիշներ կը կարծեն, որ Քրիստոսի յանձնուած մարդուն
կեանքը ամբողջութեամբ հեզասահ պէտք է ըլլայ:
ըլլայ: Այս երկու
մտածումներն ալ շիտակ չեն:
չեն: Ո´չ փորձութիւններու հանդիհանդիպիլը ապացոյց մըն է որ մենք Քրիստոսի հետեւորդներն ենք,
եւ ո´
ո´չ ալ փորձութիւններու չհանդիպիլը:
չհանդիպիլը: Բոլոր մարդիկ,
մարդիկ, հահաւատացեալ թէ անհաւատ, ենթակայ են նոյն փորձութիւննեփորձութիւններուն:
րուն: Կրնայ նոյնիսկ անհաւատ մարդը բարիքի հանդիպիլ,
իսկ հաւատացեալ մարդը՝ չարիքի:
չարիքի: Սողոմոն կ’
կ’ըսէ. «ԱրդարԱրդար-

ներ կան, որոնց ամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի,
եւ ամբարիշտներ ալ կան, որոնց արդարներուն գործին
գործին պէս
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կը պատահի»
(Ժղ 8.14):
8.14): Հետեւաբար, մարդոց պատահող
պատահի» (Ժղ
փորձութեանց կամ անոնց դիմագրաւած դժուարութեանց
վրայ հիմնուելով, պէտք չէ եզրակացութիւններ կատարենք եւ
յայտարարենք թէ այս մարդը հաւատացեալ է, միւսը՝ անհաանհաւատ:
ւատ: Այս կէտին մասին ընդարձակ կերպով խօսած ենք, ի ծնէ
կոյրին բժշկութեան դրուագին բացատրութեան առիթով:
առիթով:
9.9.- «Կը քնանար»
քնանար»: Նոր Կտակարանին մէջ ասիկա միակ
ակնարկութիւնն է Յիսուսի քնանալուն:
քնանալուն: Երբ փորձութիւնները
մեզ կը հալածեն ու կը հարուածեն, որքա՜
որքա՜ն յաճախ կը զգանք
կամ կը կարծենք որ Յիսուս «քնացած»
քնացած» է, չի´
չի´ լսեր մեր
մեր
աղաղակին ձայնը, անտարբեր է մեր ցաւին նկատմամբ, եւ կը
մոռնանք որ Տէրը չի´
չի´ քնանար ու չի´
չի´ մրափեր (Սղ 121.3121.3-4):
4):
«Կը քնանար»
քնանար» բացատրութիւնը մեկնիչ հայրեր «լուռ կը մնար»
մնար»
իմաստով հասկցած են:
են: Յաճախ երբ ծանր փորձութիւններու
առջեւ կը գտնուինք, կը զգանք կամ կը խորհինք
խորհինք որ Աստուած
լո´
լո´ւռ է, անձա´
անձա´յն է, չի´
չի´ միջամտեր կամ չ’
չ’ո´ւզեր միջամտել,
չ’ո´ւզեր օգնել եւ մեզ դժուարին կացութենէն դուրս բերել:
բերել: Եւ
սակայն, իրողութիւնը ատիկա չէ:
չէ: Իրողութիւնը այն է, որ
Աստուած կ’
կ’ուզէ´
ուզէ´ օգնել մեզի, կ’
կ’ուզէ´
ուզէ´ միջամտել, բայց
ատիկա ընելէ առաջ, նախ ի´
ի´նք իր ակնկալութիւնը ունի մեր
անձերէն:
անձերէն: Գուցէ կ’
կ’ակնկալէ որ փորձութեան ժամանակ իրե´
իրե´ն
վստահինք, եւ վստահինք ամբո´
ամբո´ղջ սի
սիրտով ու հոգիով:
հոգիով: Եթէ
երբեք փորձութիւնը սկսածին պէս աղօթենք եւ իսկոյն
պատասխանը ստանանք, եւ եթէ երբեք դժուարութեան մէջ
իյնալնուս պէս աղաղակենք ու անմիջապէս դժուարութենէն
դուրս բերուինք, այդ պարագային, ի՞նչպէս համբերել պիտի
սորվինք, ի՞նչպէս փորձութեանց տոկալ պիտի սորվինք,
ի՞նչպէս յոյսով սպասել պիտի սորվինք:
սորվինք: Եւ տակաւին, երբեմն
Աստուած փորձութեանց ժամանակ լուռ կը մնայ, որպէսզի
սորվեցնէ մեզի մեր հաւա´
հաւա´տքը գործածել:
գործածել: Ես կը հաւատամ որ
ճիշդ ա´
ա´յս էր պատճառը թէ ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս քնացաւ նաւակին
մէջ:
մէջ: Ան գիտէր որ փոթորիկը պիտի պատահի, բայց քնացաւ,
13

որպէսզի իր աշակերտներուն սորվեցնէր, իրենց հաւա´
հաւա´տքը
գործածել, իրենց հաւատքի´
հաւատքի´ զօրութեամբ խաղաղեցնել
փոթորիկը եւ ո´
ո´չ թէ իրեն դիմել անպայմանօրէն:
անպայմանօրէն: Այս չէ՞ որ
ցոյց կու տայ աշակերտներուն ուղղած իր հարցումը. «ՏակաՏակա-

ւի՞ն հաւատք չունիք»
չունիք»:
10.10.- «Կը քնանար»
քնանար»: Յիսուսի նման Յովնան մարգարէն ինք

նաեւ քնացաւ նաւուն մէջ երբ կը փախչէր դէպի Թարսիս (Յվն
1.5):
1.5): Անոնց քնանալուն պատճառները բոլորովին տարբեր
տարբեր էին
սակայն:
սակայն: Յիսուս իր պարտականութիւնը կատարած՝ հանհանգիստ խիղճով կը քնանար, մինչդեռ Յովնան մարգարէն իր
պարտականութենէն փախուստ տուած՝ անհանգիստ ու
խղճահարուած կը քնանար:
քնանար: Գալով մեզի, մենք ե՞րբ կամ
ի՞նչպէս կը քնանանք օրուան աւարտին:
աւարտին: Յիսուսի՞ նման կը
քնանանք,
քնանանք, թէ Յովնանի նման:
նման: Այլ խօսքով, Աստուծոյ կողմէ
մեզի յանձնուած պարտականութիւնները կատարելէ ե՞տք կը
քնանանք, թէ՝ անոնցմէ փախչելէ ետք:
ետք: Յիսուս խաղաղուխաղաղութեամբ լեցուն սիրտով մը կը քնանար նաւակին յետսակողմը,
մինչդեռ Յովնան տրտմութեա´
տրտմութեա´մբ լեցուն սիրտով մը կը
քնանար, եւ այդ ալ, ո´
ո´չ թէ նաւուն յետսակողմը, այլ անոր մէկ
խորշին մէջ:
մէջ: Մենք ի՞նչպէս կը քնանանք:
քնանանք: Խաղաղ ու
գոհունա՞կ սիրտով, թէ՝ տրտում ու դժգոհ սիրտով:
սիրտով: Անոնք
որոնք Յիսուսի նման կ’
կ’աշխատին ու կը տքնին Աստուծոյ
փառքին համար, միայն անո´
անո´նք կրնան խաղաղ քուն մը
ունենալ իրենց
իրենց գլուխները բարձին դնելէ ետք:
ետք:
11.քնանար»: Տիրոջ քնանալը ապացոյց մըն էր, որ
11.- «Կը քնանար»
ան կատարեալ ու կատարելապէս մարդ էր, եւ ուրիշ ամէն
մարդու նման, պէտք ունէր հանգիստի, կերակուրի, ջուրի,
դադարի:
դադարի: Քնանալը անոր մարդկային երեսն է որ կը
բացայայտէ:
բացայայտէ: Յիսուս իր քնանալով,
քնանալով, սորվեցուց մեզի, թէ անոնք
որոնք կ’
կ’աշխատին Աստուծոյ թագաւորութեան տարածման
համար, պէտք է ժամանակ առ ժամանակ դադար տան իրենք
իրենց. ունենան առանձնութեան ու խոկումի պահեր,
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ունենան հանգիստի ու վերաթարմացումի պահեր:
պահեր: Յարատեւ
վազելը եւ անդադար կերպով աշխատիլը,
աշխատիլը, կրնայ յոգնեցնել
մեզ թէ´
թէ´ հոգեպէս եւ թէ´
թէ´ մարմնապէս:
մարմնապէս:
12.12.- «Կը քնանար»
քնանար»: Մեզմէ ո՞վ կրնայ Յիսուսի նման
խաղաղօրէն քնանալ փորձութեան գիրկին մէջ:
մէջ: Հովը կը փչէր,
փոթորիկը խիստ ուժեղ էր, ալիքները նաւակը կը հարուահարուածէին ու կը լեցնէին, իսկ մեր Տէրը կը քնանար:
քնանար: Խաղաղութեան
Խաղաղութեան
Իշխանը երբեք չէր կորսնցուցած իր խաղաղութիւնը փոթորփոթորկալից այդ պահուն:
պահուն: Կրնա՞նք նմանիլ մեր Տիրոջ:
Տիրոջ: Կրնա՞նք
պահել մեր խաղաղութիւնը, երբ խռովութիւններ ու խռովախռովարարներ մեզ շրջապատած են:
են: Կրնա՞նք վառ պահել մեր յոյսը,
երբ յուսահատութիւնը ուժգին կերպով կը թակէ մեր կեանքին
դուռը:
դուռը: Կրնա՞նք ժպիտը պահել մեր երեսին, երբ մեր շուրջ
եղող մարդիկը խոժոռադէմ են:
են:

«Աշակերտները արթնցուցին զինք եւ ըսին.ըսին.- "ՎարդաՎարդապե´
(Մր 4.38):
4.38):
պե´տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք"»
կորսուինք"» (Մր
1.1.- «Աշակերտները արթնցուցին զինք»
հաւանազինք»: Շատ հաւանա-

բար աշակերտները պիտի չարթնցնէին
չարթնցնէին Յիսուսը մինչեւ որ
հասնէին Գերգեսացիներուն երկիրը:
երկիրը: Բայց արթնցուցին,
որովհետեւ իրենք զիրենք վտանգի առջեւ գտան:
գտան: Մարդոց,
նոյնիսկ հաւատացեալներուն մեծ տոկոսը, Տիրոջ կը դիմեն
միայն երբ վտանգը վրայ հասնի:
հասնի: Լաւ է փորձութեանց
ժամանակ Տիրոջ դիմելը, քանի ատիկա վստահութեան
վստահութեան ու
հաւատքի նշան է, բայց աւելի լաւ է Տիրոջ դիմելը եւ զայն
փառաբանելը երբ չկան փորձութիւններ, որովհետեւ ատիկա
սիրո´
սիրո´յ ու մտերմութեա´
մտերմութեա´ն նշան է:
է: Նեղութեան ժամանակ
Տիրոջ դիմելը երբեք չի կրնար սիրոյ նշան ըլլալ:
ըլլալ: Մենք ե՞րբ կը
դիմենք Տիրոջ:
Տիրոջ: Միայն նեղութեա՞ն
նեղութեա՞ն ժամանակ:
ժամանակ: Կը սիրե՞նք
Յիսուսը, թէ՝ միայն կը հաւատանք ու կը վստահինք իրեն:
իրեն:
Յիսուսը սիրող մարդը՝ մի´
մի´շտ կը դիմէ Յիսուսին, եւ ո´
ո´չ թէ
միայն երբ անոր կարիքը ունի:
ունի:
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2.2.- Աշակերտները Յիսուսին դիմելով ու աղաղակելով,
մեզի սորվեցուցին, որ փորձութեանց ժամանակ պէտք է ՅիՅիսուսին դիմել:
դիմել: Շատեր իրենց նմաններուն կը դիմեն նեղունեղութեան ատեն, եւ երբեք չեն մտածեր Տիրոջ դիմելու մասին,
մինչեւ որ իրենք զիրենք լուրջ վտանգի մը դէմ յանդիման
գտնեն:
գտնեն: Այս վերաբերումնքը կ’
կ’անհանգստացնէ ու կը վիրաւովիրաւորէ Յիսուսը, որովհետեւ Յիսուս կ’
կ’ուզէ որ նախապատնախապատուութիւնը իրե´
իրե´ն տանք, այլ խօսքով՝ նախ իրե´
իրե´ն դիմենք, նախ
իրմէ´
իրմէ´ խնդրենք, նախ իրե´
իրե´ն աղաղակենք:
աղաղակենք: Աստուած ապաւէն
չի´
չի´ կանգնիր այն մարդուն որ կը կարծէ թէ մարդիկ կրնան
ապաւէն կանգնիլ իրեն:
իրեն: Մեր բարեկամին դիմելէ առաջ՝ նախ
մեր Աստուծոյն դիմենք:
դիմենք: Մեր դրացիին դուռը զարնելէ
զարնելէ առաջ՝
նախ երկինքի դուռը զարնենք:
զարնենք:
3.3.- Աշակերտները կը դիմեն Տիրոջ ըսելով. «Հոգդ չէ՞ որ
մենք կը կորսուինք»
կորսուինք»: Աշակերտներուն այս խօսքին մէջ
խստութիւն կայ:
կայ: Այո´
Այո´, աշակերտները իրենց խօսքին մէջ
Տիրոջ հետ աւելի´
աւելի´ կոշտ, աւելի´
աւելի´ խիստ եւ աւելի´
աւելի´ պահանջպահանջկոտ էին, քան Յիսուս
Յիսուս իր խօսքին մէջ իրենց հետ:
հետ: Յիսուս միշտ
քաղցրութեամբ վարուած էր անոնց հետ:
հետ: Զգո´
Զգո´յշ ըլլանք:
ըլլանք: Գուցէ
մեր ալ պարագան նոյնն է:
է: Մենք եւս երբեմն Տիրոջ հանդէպ
աւելի´
աւելի´ խստապահանջ կ’
կ’ըլլանք քան Տէրը մեզի հանդէպ:
հանդէպ:
Յաճախ կը մտածենք Տիրոջ պարտականութեան մասին մեզի
հանդէպ, բայց
բայց քիչ կը մտածենք մե´
մե´ր պարտականութեան
մասին Տիրոջ հանդէպ:
հանդէպ: Շատ կը հանդիպինք մարդոց, որոնք
կը խօսին Աստուծմէ իրենց սպասելիքներուն մասին, բայց քիչ
կը հանդիպինք մարդոց՝ որոնք կը խօսին Աստուծոյ
սպասելիքներուն մասին իրենցմէ:
իրենցմէ: Քանի՞ հոգիներ աղօթքի
պահուն կը մտածեն
մտածեն Աստուծոյ բան մը տալո´
տալո´ւ մասին,
փոխանակ մտածելու Աստուծմէ բան մը առնելու մասին:
մասին:
Աղօթքի պահը, Աստուծմէ բան մը առնելու պահը չէ միայն,
այլ՝ Աստուծոյ տալո´
տալո´ւ պահն է. տալու մեր սէրը, մեր սիրտը,
մեր ապրումները, մեր զգացումները, մեր երգն ու փառաբափառաբա16

նութիւնը:
նութիւնը: Քանի՞ հոգիներ աղօթքի պահուն կը խնդրեն
Աստուծոյ օրհնութիւնը, իրենց գործերու յաջողութեան
համար, փոխանակ խնդրելու Աստուծմէ որ զիրենք գործածէ
ի´ր ծրագիրին ու ի´
ի´ր գործին յաջողութեան համար:
համար:
4.4.- «Վարդապե´
Վարդապե´տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք»
կորսուինք»: Ինծի
համար աշակերտներուն ունեցած
ունեցած այս արտայայտութիւնը
չափազանց զարմանալի է:
է: Անոնք ի՞նչպէս կրնային մտածել
որ Յիսուսին հոգը չէ որ իրենք կը կորսուին:
կորսուին: Իրենք որ
շարունակ Յիսուսի հետ էին, կը տեսնէին անոր սէրն ու գութը
մարդոց հանդէպ, ականատես կ’
կ’ըլլային անոր գորովալից
վերաբերմունքին մարդոց հանդէպ,
հանդէպ, կը լսէին անոր քաջալեքաջալերական ու մխիթարական խօսքերն ու պատգամները, հիմա
ի՞նչպէս կը մտածեն որ Յիսուս անհոգ է իրենց հանդէպ:
հանդէպ:
Արդեօք մենք եւս, որ շատ բան գիտենք ու լսած ենք Յիսուսի
սիրոյն ու գթութեան մասին, երբեմն չե՞նք մտածեր որ ան
անհոգ ու անտարբեր է մեր ցաւին
ցաւին նկատմամբ, մանաւանդ
երբ կը խնդրենք իրմէ որ հեռացնէ մեզմէ ցաւը ու չի հեռացհեռացներ. գործի յաջողութիւն կը խնդրենք ու չենք ստանար. մեր
սիրելիին առողջութեան համար կ’
կ’աղօթենք եւ պատասխան
չենք ստանար. ո´
ո´չ սիրելիներ, Յիսուս անհոգ չէ:
չէ: Յիսուս
հոգատա´
հոգատա´ր Աստուած է:
է: Յիսուս
Յիսուս աշխարհ եկաւ հոգեպէս
յոգնած ու բեռնաւորուած մարդոց հանգի´
հանգի´ստ շնորհելու (Մտ
11.28):
11.28): Յիսուս եկաւ աշխա´
աշխա´րհը փրկելու (Յհ 12.47):
12.47): Ան չ’
չ’ուզեր
որ ոեւէ մէկը կորսուի (Ա.Տմ 2.32.3-4), նոյնիսկ իր հաւատքին մէջ
ամենէն փոքրիկ մարդն անգամ (Մտ 18.14):
18.14): Երբ բան մը կը
խնդրենք ու
ու մեր խնդրանքը չենք ստանար, ատիկա չի
նշանակեր թէ Յիսուս անհոգ է մեզի հանդէպ, այլ կը նշանակէ
թէ իր կա´
կա´մքը տարբեր է, իր ծրագի´
ծրագի´րը տարբեր է:
է:
Ընդունի´
Ընդունի´նք որ չենք կրնար հասկնալ Տիրոջ կամքը եւ չե´
չե´նք
կրնար ճանչնալ անոր ծրագիրը:
ծրագիրը: Խոնա´
Խոնա´րհ ըլլանք ընդունելու
մեր տգիտութիւնը
տգիտութիւնը Քրիստոսի կամքին ու ծրագիրին վերաբերվերաբերեալ:
եալ: Աշխարհի մէջ ապրող իւրաքանչիւր անձի համար
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Յիսուս յատուկ ծրագիր մը ունի:
ունի: Ո՞վ կրնայ այդ բոլորը
գիտնալ:
գիտնալ: Մարդկային ո՞ր միտքը կրնայ հասկնալ Աստուծոյ
միտքը:
միտքը: Ո՞ր սահմանափակ արարածը կրնայ ըմբռնել անսահանսահմանափակ Արարիչը:
Արարիչը:
5.5.- «Վարդապե´
Վարդապե´տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք»
կորսուինք»: ԱշաԱշակերտներուն այս հաստատումը Մատթէոսի աւետարանին
մէջ տարբեր ձեւով կը ներկայանայ. «Տէ՜
Տէ՜ր, ազատէ´
ազատէ´ մեզ, ահա
կը կորսուինք»
կորսուինք» (Մտ
(Մտ 8.25):
8.25): Աշակերտները գիտէին որ կրնային
կորսուիլ, եւ կը հաւատային որ Յիսո´
Յիսո´ւս միայն կրնար զիրենք
փրկել:
փրկել: Աշակերտներուն նման, մենք եւս կը հաւատա՞նք որ
կրնանք կորսուիլ, եթէ Յիսուս մեզ չազատէ ու չփրկէ:
չփրկէ: «Տէ՜
Տէ՜ր,
ազատէ´
ազատէ´ մեզ, ահա կը կորսուինք»
կորսուինք»: Ա´յս պէտք է ըլլայ աղաաղաղա´
ղա´կը՝ փրկութեան կարօտ իւրաքանչիւր հոգիի:
հոգիի: «Ազատէ´
Ազատէ´
մեզ»
մեզ»: Ա´յս պէտք է ըլլայ կա´
կա´նչը՝ ազատութիւն
ազատութիւն փնտռող ամէն
մէկ սրտի:
սրտի: Մարդը չունի´
չունի´ ազատութիւն՝ առանց Ազատարար
Յիսուսին:
Յիսուսին: Կորսուա´
Կորսուա´ծ է մարդը՝ առանց Փրկիչին:
Փրկիչին: «Տէ՜
Տէ՜ր,
ազատէ մեզ»
մեզ»: Ան որ չ’
չ’ընդունիր Յիսուս Քրիստոսը իբրեւ իր
անձին Տէրը՝ չունի´
չունի´ ազատութիւն:
ազատութիւն: Աշակերտները Յիսուսը
«Տէր»
Տէր» կոչելով, ցոյց տուին թէ իրենք
իրենք ընդունած էին զայն իբրեւ
իրենց Տէրն ու Փրկիչը:
Փրկիչը: «Ահա կը կորսուինք»
կորսուինք» ըսին
աշակերտները եւ դիմեցին Յիսուսի:
Յիսուսի: Անոնք որոնք կը զգան թէ
իրենք կորսուած են կամ կրնան կորսուիլ՝ թող Յիսուսի´
Յիսուսի´
դիմեն, թող խնդրեն ու աղաչեն, թող աղաղակեն ու հայցեն,
ճիշդ ինչպէս աշակերտները ըրին:
ըրին: Միայն Յիսո´
Յիսո´ւս կրնայ մեզ
յաւիտենական կորուստէն ազատել:
ազատել:
«Յիսուս ոտքի
ոտքի ելլելով սաստեց հովը, ըսելով.ըսելով.-

"Դադրէ´
Դադրէ´", - եւ լիճին ըսաւ.ըսաւ.- "Հանդարտէ´
Հանդարտէ´":
Հովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տիրեց»
տիրեց»

(Մր 4.39):
4.39):
1.ելլելով»: Յիսուս հովը սաստելու համար՝
1.- «Ոտքի ելլելով»
ոտքի´
ոտքի´ ելաւ:
ելաւ: Հարցում:
Հարցում: Չէ՞ր կրնար նստած վիճակի մէջ
սաստել հովը եւ հանդարտեցնել լիճը:
լիճը: Ի՞նչ ցոյց կու տայ ոտքի
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ելլելով փոթորիկը հանդարտեցնելը:
հանդարտեցնելը: Ոտքի ելլելը՝ յարձակի´
յարձակի´լ
կը նշանակէ, դէմ դնե´
դնե´լ ու դիմադրե´
դիմադրե´լ կը նշանակէ:
նշանակէ: Մենք
սովորաբար կը խօսինք Սատանային դէմ մենք զմեզ
պաշտպանելու
պաշտպանելու մասին:
մասին: Շատ քիչ կը խօսինք, կամ գրեթէ չենք
խօսիր, Սատանային դէմ յարձակելու մասին, անոր դէմ
դնելու մասին:
մասին: Եւ սակայն, պէտք է ոտքի´
ոտքի´ ելլել հովին դէմ,
Փորձիչին ու անոր փորձութիւններուն դէմ:
դէմ: Ոտքի ելլել, կը
նշանակէ՝ յարձակիլ Չարին ու անոր չար ծրագիրներուն դէմ
դէմ:
էմ:
Հաւատացեալին պարտականութիւնը, Չարին դէմ լոկ
ինքնապաշտպանութիւն կատարելը չէ:
չէ: Նոր Կտակարանը
ցոյց կու տայ, որ հաւատացեալ մարդը ի պահանջել հարկին
պէտք է յարձակողականի դիմէ:
դիմէ: Պօղոս առաքեալ կը խօսի
Աստուծոյ զօրութեամբ եւ արդարութեամբ զինուելու, եւ
«չարին դէմ յարձակելու եւ ինքզինք պաշտպանելու»
պաշտպանելու» մասին
(Բ.Կր 6.7):
6.7): Առաքեալը այստեղ ո´
ո´չ միայն կը խօսի մեր
անձերը չարին դէմ պաշտպանելու մասին, այլեւ՝ չարին դէմ
յարձակելու մասին:
մասին: Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ, որ եթէ
հնազանդինք Աստուծոյ եւ դէմ դնենք Սատանային՝ հեռու
պիտի փախչի
փախչի մեզմէ (Յկ 4.7):
4.7): Սատանային դէմ դնելը՝ միայն
մենք զմեզ անոր յարձակումներուն դէմ պաշտպանելը չէ,
այլեւ՝ անոր դէմ յարձակում գործելն է, անոր ծրագիրներուն
դէմ պայքարիլն է:
է: Պետրոս առաքեալ նաեւ կը խօսի
Սատանային դէմ դնելու մասին (Ա.Պտ 5.9):
5.9):
2.2.- Տէրը հովին ըսաւ՝ «Դադրէ´
Դադրէ´», իսկ լիճին՝
«Հանդարտէ´
Հանդարտէ´»: Երբ հովը դադրի՝ լիճը ինքնաբերաբար կը
հանդարտի:
հանդարտի: Ահա թէ ինչու, Յիսուս նախ հովը դադրեցուց, եւ
անկէ ետք միայն լիճը հանդարտեցուց:
հանդարտեցուց: Հաւատացեալ
մարդուն սիրտն ու հոգին պէտք է նմանին խաղաղ լիճի մը:
մը:
Բայց այդ լիճը խռովեցնող հովեր միշտ ալ պիտի ըլլան:
ըլլան: Ի՞նչ
են մեր կեանքին մէջ այն հովերը որոնք կը խանգարեն
խաղաղութիւնը մեր սրտի լիճին, մեր հոգիի լիճին, մեր
կեանքի լիճին, մեր ընտանիքի լիճին, մեր գործի լիճին:
լիճին:
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Իւրաքանչիւր մարդ իր կեանքին մէջ հով մը ունի որ երբեմն
երբեմն փչելու կը սկսի ու կը խանգարէ
խանգարէ իր սրտի
խաղաղութիւնը:
խաղաղութիւնը: Այդ հովը կրնայ ոեւէ մեղք մը, մոլութիւն մը,
անօրէնութիւն մը, կամ կիրք մը ըլլալ, որ երբ գրգռուի՝
բարձրացող ալիքներու նման կը յարձակի մեր վրայ եւ կը
փորձէ կուլ տալ մեզ:
մեզ: Նման պարագաներու, հաւատացեալներ
պէտք է ընեն ինչ որ Յիսուս ի´
ի´նք ըրաւ
ըրաւ:
աւ: Պէտք է հաւատքով
ոտքի´
ոտքի´ ելլեն եւ սանձեն մեղքի հովն ու փոթորիկը, ալիքն ու
ալեկոծութիւնը,
որպէսզի
վերստին
գտնեն
իրենց
խաղաղութիւնը:
խաղաղութիւնը: Մե´
Մե´ղքն է որ կը կորսնցնէ մարդուն սրտին
խաղաղութիւնը:
խաղաղութիւնը: Պէտք է դէմ դնել մեղքին, որպէսզի պահենք
մեր խաղաղութիւնը:
խաղաղութիւնը: Հոն ուր մեղք կայ՝
կայ՝ հոն չկա´
չկա´յ
խաղաղութիւն:
խաղաղութիւն: Սիրտ մը որուն մէջ մեղքի սէրը կը բնակի՝ հոն
խռովութիւնը կը տիրէ:
տիրէ:
3.3.- Յիսուս հրամայեց հովին որ դադրի ու լիճին՝ որ
հանդարտի, եւ իսկոյն իր հրամանը կատարուեցաւ:
կատարուեցաւ: Յիսուսի
բերնէն ելած ամէն մէկ բառին մէջ մե´
մե´ծ զօրութիւն կայ:
կայ:
Մովսէս մարգարէն գաւազանով պատռեց Կարմիր ծովը (Ել
14.2114.21-22), Եղիա մարգարէն իր վերարկուով պատռեց ՅորդաՅորդանան գետը (Դ.Թգ 2.8), Եղիսէ Եղիա մարգարէին վերարկուին
միջոցաւ պատռեց Յորդանանի գետը (Դ.Թգ 2.14), Յեսու
Ուխտի Տապանակին միջոցաւ ճեղքեց Յորդանան գետը (Յես
3.143.14-17), բայց մեր Տէրը, տէրերուն Տէրը ու թագաւորներուն
Թագաւորը՝ Յիսուս, լոկ բառո´
բառո´վ մը խաղաղեցուց մրրկալից
լիճը:
լիճը: Ան Հին Կտակարանին
Կտակարանին նո´
նո´յն Աստուածն է որ լոկ բառով
մը ստեղծեց երկինքն ու երկիրը:
երկիրը: Ան լոկ բառով մը կրնայ
հանդարտեցնել մեղքի յարձակող ալիքները մեր կեանքին
մէջ, եթէ երբեք
երբեք հաւատքով խնդրենք իրմէ:
իրմէ: Մէ´
Մէ´կ հրամանով
կրնայ խաղաղութիւն բերել մեր սիրտերուն:
սիրտերուն: Մէ´
Մէ´կ
հրահանգով կրնայ անդորրութիւն ու նորոգութիւն բերել մեր
միտքերուն:
միտքերուն: Մէ´
Մէ´կ կաթիլ արիւնով կրնայ քաւութիւն,
փրկութիւն ու սրբութիւն բերել մեր հոգիներուն:
հոգիներուն:
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4.4.- «Հովը դադրեցաւ եւ կատարեալ
կատարեալ հանդարտութիւն
տիրեց»
տիրեց»: Երբ Արարիչը ծովերուն ու լիճերուն կը հրամայէ՝
ծովերն ու լիճերը պարտին հնազանդիլ:
հնազանդիլ: Երբ Քրիստոս
հրամայէ՝ մեղքի հովերը կը դադրին:
դադրին: Յիսուս հովն ու լիճը
խաղաղեցնելով, ցոյց տուաւ թէ ի´
ի´նքն է անոնց Տէրն ու
տիրողը:
տիրողը: Խորքին մէջ, Քրիստոսի կատարած
կատարած ամէն մէկ
հրաշքը եւ խօսած ամէն մէկ խօսքը, մեզի ճշմարտութիւն մը
կը սորվեցնեն Քրիստոսի անձին ու նկարագիրին մասին:
մասին:
Յիշենք անոնցմէ մի քանին.քանին.Երբ Յիսուս փոթորկած ծովը խաղաղեցուց, ատով ցոյց
տուաւ թէ ի´
ի´նքն է որ մեզ յաղթական դուրս կը բերէ կեանքի
փորձութիւններէն
փորձութիւններէն:
Երբ կոյրերու աչքերը բացաւ, ատով ցոյց տուաւ թէ ի´
ի´նքն
է աշխարհի լոյսը եւ ի´
ի´նքն է մեր հոգիի աչքերը բացողը:
բացողը:
Երբ չար ոգիներուն հրամայեց որ խոզերուն մէջ մտնեն,
ատով ցոյց տուաւ թէ անոնք առանց իր թոյլտուութեան չեն
կրնար ոեւէ բանի վնասել:
վնասել:
Երբ ծառը անիծեց ու զայն չորցուց, ատով ցոյց տուաւ թէ
ի´նքն է ապրեցնողն ու մեռցնողը, եւ թէ առանց իր
հրամանին՝ երկիրը անպտուղ կը մնայ:
մնայ:
Երբ յարութիւն տուաւ մեռելներու, ատով ցոյց տուաւ թէ
ի´նքն է կեանքի տէրը եւ թէ իր հրամանով է որ բոլոր
մեռելները յարութիւն պիտի առնեն:
առնեն:
Երբ մանր ձուկերը
ձուկերը առատացուց, ատով ցոյց տուաւ թէ
ի´նքն է պզտիկը մեծցնողը եւ մեծը պզտիկցնողը, եւ թէ ի´
ի´նքն
է մեր պզտիկ գործերը առատօրէն օրհնողը:
օրհնողը:
Երբ հիւանդները բժշկեց, ատով ցոյց տուաւ թէ ի´
ի´նքն է
կոտրած սիրտերը բժշկողը:
բժշկողը:
Երբ չար ոգիները դո´
դո´ւրս շպրտեց մարդոցմէ, ատով ցոյց
տուաւ թէ ի´
ի´նքն է դատաւորը Սատանային ու անոր չար
դեւերուն:
դեւերուն:
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Երբ ջուրը գինիի փոխեց, ատով ցոյց տուաւ թէ ի´
ի´նքն է
օրհնողը երկրին բոլոր բերքերը:
բերքերը:
Երբ հացը օրհնեց ու բազմացուց, ատով ցոյց տուաւ թէ
ի´նքն է անօթին կշտացնողը, մարդոց հոգեւոր կարիքները
գոհացնողը:
գոհացնողը:
Երբ խօսեցաւ լեռը
լեռը տեղէն հանելու եւ զանիկա ծովուն
մէջտեղ տանելու մասին, ատով ցոյց տուաւ թէ ինք
անկարելիին Աստուածն է:
է:
Երբ ներեց մարդոց մեղքերը, ատով ցոյց տուաւ թէ ի´
ի´նքն
է մաքրիչը մարդկային սերունդին, եւ թէ իր ձեռքերուն մէջ է
մարդոց յաւիտենական ճակատագիրը:
ճակատագիրը:
Երբ Օրէնքի ուսուցիչներուն
ուսուցիչներուն ըսաւ. «Ինչո՞ւ այդպէս կը
մտածէք»,
մտածէք», ատով ցոյց տուաւ թէ ինք գիտէ ու կը քննէ մարդոց
ամենածածուկ մտածումներն անգամ:
անգամ:
Երբ խօսեցաւ իր երկրորդ գալստեան ժամանակ
երկնային մարմիններու սասանումին մասին, ատով ցոյց
տուաւ թէ ի´
ի´նքն է որ կը հսկէ համայն տիեզերքին եւ
եւ անոր
տարերքին:
տարերքին:
Երբ Մատթէոսն ու Զակքէոսը կանչեց, ատով ցոյց տուաւ
թէ ի´
ի´նքն է որ կորսուած մեղաւորները կը սրբէ ու զանոնք իր
վկաները կը դարձնէ:
դարձնէ:
Երբ Պրոպատիկէի անդամալոյծը բժշկեց, ատով ցոյց
տուաւ թէ ի´
ի´նքն է որ հիւանդանոցներուն մէջ հիւանդները կը
բժշկէ:
բժշկէ:
Երբ մարդու
մարդու մը գօսացած ձեռքը բժշկեց, ատով ցոյց
տուաւ թէ ի´
ի´նքն է որ մարդոց ձեռքերը կը զօրացնէ եւ
գործելու կարողութիւն կը շնորհէ:
շնորհէ:
Երբ թոյլ տուաւ որ մեղաւոր կինը մօտենայ իրեն եւ իր
ոտքերը օծէ, ատով ցոյց տուաւ թէ ի´
ի´նքն է որ մեղաւորները
իրեն կը մօտեցնէ, եւ թէ մարդիկը իրեն
իրեն գալու ճամբան բաց է
բոլոր մեղաւորներուն առջեւ:
առջեւ:
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Երբ աշակերտներ ընտրեց ու ղրկեց, ատով ցոյց տուաւ թէ
ի´նքն է որ իր խօսքի քարոզութեան համար մարդիկը պէտք է
ղրկէ:
ղրկէ:
Երբ երկու աշակերտներ ղրկեց էշը բերելու, ատով ցոյց
տուաւ թէ աշխարհի մէջ գոյութիւն ունեցող ամէն բան իր
տրամադրութեան տակ է:
է:
Երբ տաճարին տուրքը վճարեց, ատով ցոյց տուաւ թէ
հաւատացեալներ պէտք է իրենց ունեցածէն բաժին հանեն
եկեղեցիին:
եկեղեցիին:
Երբ ծովու ջուրին վրայէն քալեց, ատով ցոյց տուաւ թէ
ինք իշխանութիւն ունի ծովերուն ու ովկիանոսներուն վրայ:
վրայ:
Երբ ձուկին բերնէն արծաթ
արծաթ դահեկան դուրս բերել տուաւ,
ատով ցոյց տուաւ թէ աշխարհի բոլոր սողուններն ու
կենդանիները մարդոց բարիքին համար ստեղծուած են:
են:
5.5.- «Դադրէ´
Դադրէ´, հանդարտէ´
հանդարտէ´»: Սիրելի ընթերցող, այս երկու
բառերը լոկ բառեր չեն, այլ Տիրոջ կողմէ կատարուած
հրահանգներ:
հրահանգներ: Ան այսօր մեզի կ’
կ’ըսէ. «Եթէ ուրիշները

բամբասելու մեղքով բռնուած ես՝ դադրէ´
դադրէ´ ատիկա ընելէ եւ
սկսէ անոնց համար բարեխօսել:
բարեխօսել: Եթէ հակառակորդներու կը
հանդիպիս եւ փափաք կ’
կ’ունենաս հակառակելու անոնց՝
հանդարտէ´
հանդարտէ´ եւ թոյլ տուր որ ատիկա Աստուած ի´
ի´նք ընէ
(Ա.Պտ 5.5):
5.5): Եթէ չարախօսուեցար, մի´
մի´ փորձեր չարախօսել,
լո´
լո´ւռ մնայ եւ ձգէ որ Տէրը ինք պաշտպանէ քեզ:
քեզ: Եթէ մարդիկ
քեզ բարկացուցին եւ կը զգաս որ դուն ալ պիտի բարկանաս՝
հանդարտէ´
հանդարտէ´, եւ գիտցիր թէ «մեր բարկանալովը չենք կրնար
Աստուծոյ արդար ծրագիրը իրականացնել»
իրականացնել» (Յկ 1.20)»:
1.20)»:
6.6.- Տէրը նաւակին մէջ էր, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ նաւակը
չընկղմեցաւ:
չընկղմեցաւ: Այն սիրտը որուն մէջ կը բնակի Տէրը, այն հոգին
որուն մէջ կ’
կ’ապրի Տէրը՝ այն սիրտն ու հոգին չե´
չե´ն կրնար
ընկղմիլ կեանքի փոթորիկներուն դիմաց:
դիմաց: Սիրտ մը որուն
բնակիչը Յիսուս չէ՝ այդ սիրտը դատապարտուած է ընկղմելու
տեսակտեսակ-տեսակ մեղքերու ցեխերուն մէջ
մէջ: Բայց սիրտ մը որ իր
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մէջ ընդունած է Յիսուսը իբրեւ Տէ´
Տէ´ր ու Փրկի´
Փրկի´չ, Յիսուս պարպարտականութիւն կը սեպէ տէ´
տէ´ր ու պաշտպա´
պաշտպա´ն կանգնիլ անոր:
անոր:
7.7.- Յիսուս դադրեցուց հովը եւ հանդարտեցուց լիճը,
որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն, թէ ի´
ի´նք պիտի ըլլար
հետագային իրենց պաշտպանը կեանքի փոթորիկներուն դէմ:
դէմ:
Ո´չ ոք կրնայ ինքզինք պաշտպանել կեանքի փորձութեանց
դիմաց, եթէ Տէրը զայն անպաշտպան թողու:
թողու: Տէրը ի´
ի´նքն է մեր
թիկնապահը:
թիկնապահը: Առանց իր թիկնապահութեան՝ մեղքին դէմ մեր
պատերազմին մէջ, մեր պարտութիւնը անխուսափելի է:
է:
8.8.- Ընդհանրական եկեղեցւոյ հայրերէն
հայրերէն ոմանք ծովուն
ալիքները խորհրդանիշ կը նկատեն ամբարիշտ մարդոց եւ
անոնց ամբարշտութիւններուն:
ամբարշտութիւններուն: Աստուածաշունչն ալ նոյն
ճշմարտութիւնը կը հաստատէ. «Ամբարիշտները ալեծուփ

ծովու պէս են, որ չի կրնար հանդարտիլ, որուն ջուրերը տիղմ
ու ցեխ դուրս կը նետեն»
նետեն» (Ես
(Ես 57.20)
57.20): Այս իմաստով, ամբարիշտ

մարդիկ իրենք են որ իրենց ամբարշտութիւններով խռովուխռովութեան պատճառ կը դառնան ամէն տեղ:
տեղ: Յիսուս լիճին
ալիքները հանդարտեցնելով եւ լիճը խաղաղեցնելով, ցոյց
տուաւ որ ի´
ի´ր ձեռքով է որ ժամանակներու աւարտին
ամբարիշտ մարդիկ, իրենց ամբարշտութիւններով
ամբարշտութիւններով պիտի
դատապարտուին գեհենի կրակին:
կրակին:
9.9.- Վերջապէս, տրուած ըլլալով որ ծովը ներկայացուած է
իբրեւ բնակարան Լեւիաթանին, այսինքն՝ Սատանային (Ես
27.1), կրնանք ըսել որ ծովը կամ լիճը հանդարտեցնելը, կը
նախապատկերացնէ Չարին պարտութիւնը, կամ աւելի ճիշդ՝
Տիրոջ կամքին անոր ենթարկուիլը, Աստուծոյ կամքէն դուրս
գալ չկարենալը, քանի ծովու ջուրերուն ու ալիքներուն
Աստուած սահման դրած է եւ անկէ դուրս գալ չեն կրնար (Յոբ
8.29):
8.29):

«Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.ըսաւ."Ինչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաւատք չունիք"»
չունիք"»

(Մր 4.40):
4.40):
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1.1.- «Ինչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք»
էք»: Ծանր փորձութիւնները
սովորաբար վախ կը յառաջացնեն մարդոց սրտին մէջ, թէկուզ
անոնք ըլլան հաւատացեալ:
հաւատացեալ: Աշակերտներուն վախը
պատճառ դարձած էր իրենց հաւատքի տկարացման:
տկարացման: Հոն ուր
վախ կայ՝ հոն հաւատքը թերի կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Իսկ երբ հաւատքը
թերի ըլլայ՝ չե´
չե´նք կրնար յաղթել մեզի ներկայացող
փորձութիւններուն:
փորձութիւններուն: Հաւա´
Հաւա´տքն է որ մեզ յաղթող կը դարձնէ
Չարին ու անոր արձակած չար նետերուն դէմ, աշխարհին ու
անոր հրապոյրներուն դէմ, ինչպէս Յովհաննէս կ’
կ’ըսէ.

«Աշխարհին վրայ յաղթանակ տանողը մեր հաւատքն է »

(Ա.Յհ 5.4):
5.4):
2.2.- «Տակաւի՞ն
Տակաւի՞ն հաւատք չունիք»
չունիք»: Յիսուսի այս հարցումը
ցոյց չի տար թէ աշակերտները հաւատք չունէին,
չունէին, կամ թէ չէին
հաւատար որ Յիսուս կրնար փոթորիկը հանդարտեցնել, այլ
պարզապէս ցոյց կու տայ, թէ իրե´
իրե´նք անհրաժեշտ հաւա´
հաւա´տքը
չունէին խաղաղեցնելու փոթորիկը:
փոթորիկը: Հետեւաբար, Յիսուս
յանդիմանեց
յանդիմանեց զիրենք, ո´
ո´չ թէ որովհետեւ չէին հաւատացած
իրեն, այլ որովհետեւ չէին կրցած իրենց հաւատքը գործածել
եւ իրենց հաւատքի´
հաւատքի´ զօրութեամբ խաղաղեցնել փոթորիկը:
փոթորիկը:
Աշակերտները կը հաւատային որ Յիսուս կրնար փոթորիկն
ու ալեկոծութիւնը հանդարտեցնել, բայց չէին հաւատար որ
իրե´
իրե´նք կրնային
կրնային նման բան կատարել:
կատարել: Անոնք ունէի´
ունէի´ն
հաւատք, բայց ուժե´
ուժե´ղ չէր ատիկա:
ատիկա: Զօրաւոր փորձութեանց
դիմաց՝ զօրաւո´
զօրաւո´ր հաւատք պէտք է ունենալ:
ունենալ: Անզօր հաւատք
ունեցող մարդը՝ կը տապալի´
տապալի´ երբ զօրաւոր փորձութեան մը
հանդիպի:
հանդիպի:

«Անոնք չափազանց վախցան եւ իրարու կ’
կ’ըսէին.ըսէին."Ո՞վ է արդեօք
արդեօք այս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը
հնազանդին իրեն"»
(Մր 4.41):
4.41):
իրեն"» (Մր
1.վախցան»: Նախապէս փոթորիկէն
1.- «Անոնք չափազանց վախցան»

վախցան, իսկ փոթորիկի հանդարտեցումէն ետք՝ Տիրոջմէ
վախցան:
վախցան: Առաջին անգամ վախցան ալիքներէն, իսկ երկրորդ
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անգամ վախցան ալիքները Հանդարտեցնողէն:
Հանդարտեցնողէն: Վախցան՝
որովհետեւ չէին տեսած նման բան:
բան: Չէին լսած կամ տեսած որ
մարդ մը կարենար ծովերը խաղաղեցնել:
խաղաղեցնել: Անոնք գիտէին որ
ծովը խաղաղեցնելը՝ Աստուծո´
Աստուծո´յ գործն էր (Յոբ 26.12). ուստի
վախցա´
վախցա´ն Տիրոջմէ:
Տիրոջմէ: Այդ վախին մէջ անշուշտ կային զարզարմանքն ու հիացումը նաեւ:
նաեւ: Մատթէոս կ’
կ’ըսէ որ
որ աշակերտները
հիացան (Մտ 8.27), իսկ Ղուկաս կը վկայէ, որ թէ´
թէ´ վախցան եւ
թէ´
թէ´ հիացան:
հիացան: Մենք ալ պէտք է վախնանք Աստուծմէ:
Աստուծմէ:
Վախնալ, ո´
ո´չ թէ սարսափիլ իմաստով, այլ Աստուծոյ հանդէպ
երկիւղալից ու յարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել իմասիմաստով:
տով: Այս կէտին մասին յաւելեալ մանրամասնութեամբ
մանրամասնութեամբ մը
անդրադարձած ենք, «Յիսուս կը քալէ ջուրին վրայէն»
վրայէն» նիւթին
վերաբերեալ մեր բացատրութեան մէջ:
մէջ: Տե´
Տե´ս Մտ 14.2714.27-ի
բացատրութեան 55-րդ կէտը:
կէտը:
2.2.- «Ո՞վ է արդեօք այս մարդը»
մարդը»: Այս Մարդը Յիսուս
Քրիստո´
Քրիստո´սն է:
է: Այս Մարդը ծովը ստեղծողն ու զայն իրեն
հնազանդեցնողն է (Սղ 95.5):
95.5): Այս Մարդը ծովուն ջուրերը
ճեղքող Ելից գիրքի Աստուածն է (Ել 14.2114.21-22:
22: Նե 9.11):
9.11): Այս
Մարդը իր ամենակալ ձեռքը ծովուն վրայ երկնցնողն է (Ես
23.11):
23.11): Այս Մարդը ծովուն սահման դնողն է, որպէսզի իր
սահմանէն դուրս չգայ (Եր 5.22):
5.22): Այս Մարդը երկրին հիմերը
ծովերուն
ծովերուն վրայ հաստատողն է (Սղ 24.2):
24.2):
3.3.- «Նոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին իրեն»
իրեն»: Անբան
բնութիւնը կը հնազանդի իր Արարիչին, իսկ բանական էակէակներ չեն հնազանդիր անոր:
անոր: Երանի բանականները սորվին
հնազանդիլ իրենց Աստուծոյն, ինչպէս անբան ու անշունչ
հովն ու ծովուն ալիքները
ալիքները հնազանդեցան:
հնազանդեցան:
4.4.- Տէրը թոյլ տուաւ որ այս փորձութիւնը պատահի, նախ
որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն, որ անոնք տակաւին
անհրաժեշտ հաւատքը չունէին, իսկ երկրորդ, որպէսզի
զօրացնէր անոնց հաւատքն ու վստահութիւնը իր անձին
նկատմամբ:
նկատմամբ: Փորձութիւններէն յաղթական դուրս գալը չէ՞ որ
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մեր հաւատքը կը զօրացնէ Տիրոջ հանդէպ:
հանդէպ: Ուստի, փորձուփորձութիւնները թող մեր հաւատքի խախտման պատճառ չդառնան,
այլ ընդհակառակը` մեր հաւատքի առաւել հզօրացման
հզօրացման ու
խորացման առիթներ:
առիթներ:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Ո´վ Տէր, հաւատքո´
հաւատքո´վ Քեզի կը դիմենք
Ինչպէս դիմեցին աշակերտներդ,
Եւ կ’
կ’աղաչենք ու կը խնդրենք Քեզմէ,
Արձակէ´
Արձակէ´ Տէրունական հրամանդ
Եւ հանդարտեցո´
հանդարտեցո´ւր խռովայոյզ ծովը մեր կեանքին,
Խաղաղեցո´
Խաղաղեցո´ւր մեղքերով ալեկոծուած մեր
մեր սիրտերը,
Ձեռքերուդ մէ´
մէ´ջ առ ղեկը մեր կեանքին,
Եւ ազատէ´
ազատէ´ մեզ յաւիտենական կորուստէն,
Որովհետեւ Քեզմէ զատ ուրիշ մէկը չի կրնար
Մեզի դէմ բարձրացող մեղքի ալիքները սանձել
Եւ մեզ յաղթող դարձնել անոնց դէմ:
Փա՜ռք Քեզի, ազատարա´
ազատարա´ր Փրկիչ:
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Բեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնը
(Մարկոս 8.228.22-26)

Ապա Բեթսայիդա եկան: Հոն Յիսուսի բերին կոյր մը եւ
կ’աղաչէին իրեն որ դպչի անոր:
Յիսուս կոյրին ձեռքը բռնելով՝ զայն գիւղէն դուրս
հանեց,
հանեց, թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ
անոր աչքերուն եւ հարցուց.հարցուց.«Բան մը կը տեսնե՞ս»:
տեսնե՞ս»:
Անիկա աչքերը բացաւ եւ ըսաւ.ըսաւ.«Մարդիկ կը տեսնեմ որոնք կարծես ծառ են, բայց կը
քալեն»:
քալեն»:
Յիսուս դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր աչքերուն վրայ:
Անիկա աչքերը բացաւ, նայեցաւ եւ
եւ տեսողութիւնը
վերագտնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը տեսնէր:
Յիսուս զայն տուն ղրկեց եւ ըսաւ.ըսաւ.«Գիւղ մի´
մի´ մտներ, այլ տունդ գնա: Իսկ երբ գիւղ երթաս՝
հոն ոեւէ մէկուն բան չըսես»:
չըսես»:

«Ապա Բեթսայիդա
Բեթսայիդա եկան:
եկան: Հոն Յիսուսի բերին կոյր մը եւ
կ’աղաչէին իրեն որ դպչի անոր»
(Մր 8.22):
8.22):
անոր» (Մր
1.մը»: Բոլոր մարդիկ կոյր են երբ
1.- «Յիսուսի բերին կոյր մը»

տակաւին չեն եկած կամ չեն բերուած Յիսուսի:
Յիսուսի: Բոլոր մարդիկ
կոյր են երբ տակաւին Յիսուս չէ դպած անոնց հոգիի
աչքերուն:
աչքերուն: Առանց «Ես եմ աշխարհի լոյսը»
լոյսը» ըսող Փրկիչին՝
մենք խաւարի մէջ ենք:
ենք: Որպէսզի կարենանք մարդիկը
Յիսուսի բերել՝ նախ մենք պէտք է Յիսուսի եկած ըլլանք:
ըլլանք:
Անդրէասը գտնելէ ետք Յիսուսը՝ իր եղբայրը Պետրոսն ալ
բերաւ Յիսուսին (Յհ 1.401.40-42):
42): Փիլիպպոս հանդիպելէ ետք
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Յիսուսին՝ գնաց գտաւ Նաթանայէլը եւ զայն առաջնորդեց
անոր (Յհ 1.451.45-47):
47): Այն չորս հոգիները որոնք անդամալոյծ մը
բերին Յիսուսին, անո´
անո´նք եւս նախապէս հանդիպած էին
Յիսուսին (Մր 2.12.1-4):
4): Քրիստոսով մեր երկնաւոր Հօր հետ
հաշտուելէ ետք՝ «ուրիշներն ալ հաշտութեան բերել»
բերել»ը՝
Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարտականութիւն մըն է
(Բ.Կր 5.18):
5.18):
2.2.- «Կ’աղաչէին իրեն որ դպչի անոր»
անոր»: Մեզի բնագիրը
չ’ըսեր որ եթէ երբեք կոյրը Յիսուսին բերողները՝ կոյրին
ազգականներն էին, կամ հարազատներն էին:
էին: Ես կը կարծեմ
որ անոնք պարզապէս կոյրին անկեղծ բարեկամներն էին:
էին:
Բարեկամներ՝ որոնք
որոնք սէ´
սէ´ր ունէին իրենց կոյր բարեկամին
հանդէպ, ա´
ա´յս է ինչ որ ցոյց կու տայ «կ’աղաչէին»
աղաչէին» բառը:
բառը: Եթէ
չէին սիրեր զինք՝ ինչո՞ւ պիտի աղաչէին անոր բժշկութեան
համար:
համար: Սորվինք իրենցմէ, աղաչանք մատուցել Աստուծոյ
մեր բարեկամներուն փրկութեան համար:
համար:
3.3.- «Որ դպչի անոր»
Անոնք ոչ միայն սէր ունէին իրենց
անոր»: Անոնք
կոյր բարեկամին հանդէպ, այլեւ հաւա´
հաւա´տք ունէին Տէր
Յիսուսի ձեռքի հպումին բժշկարար զօրութեան հանդէպ:
հանդէպ:
Անոնք մեծամեծ բաներ չպահանջեցին, այլ լոկ ձեռքի հպում
մը, եւ ասիկա ցոյց կու տայ անոնց բացարձակ վստահութիւնը
Յիսուսի հրաշագործ զօրութեան
զօրութեան նկատմամբ:
նկատմամբ: Անոնց նման
մենք ալ կը հաւատա՞նք Յիսուսի ձեռքի հպումին բժշկարար
զօրութեան:
զօրութեան:
4.4.- Չենք գիտեր եթէ երբեք կոյրը բժշկուելու յոյս ու
հաւատք ունէր թէ ոչ:
ոչ: Աւետարանիչը այդ մասին ոչ մէկ
ակնարկութիւն կ’
կ’ընէ:
ընէ: Յիսուս զայն բերողներուն հաւատքին
համար էր որ բուժեց
բուժեց զայն:
զայն: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Տէրը իր
հաւատացեալներուն սիրոյն՝ իր օրհնութիւնները կը թափէ
ուրիշներուն վրայ:
վրայ: Մենք ըլլանք այնպիսի´
այնպիսի´ հաւատացեալներ,
որ մեր պատճառով ուրիշները օրհնուին:
օրհնուին:
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5.5.- Հաստատեցինք թէ չենք գիտեր եթէ երբեք կոյրը
հաւատք ունէր թէ ոչ:
ոչ: Ան Յիսուսի գալէ ե´
ե´տք է որ ընդգրկեց
հաւատքը:
հաւատքը: Այսօր ալ մարդիկ Յիսուսի մօտենալէ ու անոր
սիրոյն ու զօրութեան մասին լսելէ ե´
ե´տք միայն կը սկսին
հաւատալ անոր:
անոր: Ուստի, չսպասենք որ մարդիկ հաւատան
Յիսուսի, որպէսզի խօսինք անոնց Յիսուսի մասին, այլ
խօսինք Յիսուսի մասին եւ սպասենք ու ակնկալենք որ պիտի
հաւատան:
հաւատան:
6.6.- Մենք կոյրին մօտ Յիսուսին հանդիպելու փափաք չենք
գտներ:
գտներ: Այդ փափաքը կոյրը բերողներուն մօտ է որ կը
գտնենք:
գտնենք: Այսօր որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք հոգեւորապէս
կոյր են եւ չեն կրնար Յիսուսի մօտ գալ եւ ո´
ո´չ ալ փափաք
ունին գալու, բայց բնաւ չեն
չեն վարանիր ուրիշներէն խնդրելու
որ աղօթեն իրենց համար:
համար: Լա´
Լա´ւ է աղօթել այդպիսիներուն
համար, բայց աւելի լաւ է՝ որ քաջալերենք անոնց անձնապէս
մօտենալու Յիսուսին:
Յիսուսին: Հոգեւորապէս կոյր մարդը չի կրնար
Յիսուսի մօտենալ առանց հաւատացեալներուն օգնութեան:
օգնութեան:

«Յիսուս կոյրին ձեռքը
ձեռքը բռնելով՝ զայն գիւղէն դուրս հանեց,
թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ անոր
աչքերուն»
(Մր 8.23):
8.23):
աչքերուն» (Մր
1.1.- «Յիսուս կոյրին ձեռքէն բռնելով»
բռնելով»: Ինչո՞ւ համար

Յիսուս փոխանակ կոյրը իր քով բերողներուն պատուիրէ որ
բռնեն անոր ձեռքէն եւ զայն գիւղէն դուրս հանեն, ինք
ինք
անձա´
բռնելով»: Յիսուս անոր
անձա´մբ կոյրը առաջնորդեց «ձեռքը բռնելով»
ձեռքը բռնեց, որպէսզի նախ կոյրը զգար ու ապրէր Յիսուսի
սիրոյն հպումը:
հպումը: Յիսուս չէր ուզեր որ կոյրը կամ կոյրը իր քով
բերողները մտածեն թէ ինք պարզապէս մարդիկը բժշկելու
զօրութիւնը ունեցող մըն է, այլ կ’
կ’ուզէր որ
որ անոնք անդրաանդրադառնային թէ ինք յատուկ սէր ունէր իրենց եւ բոլոր մարդոց
հանդէպ:
հանդէպ: Սիրելի ընթերցող, ո՞վ է Յիսուս քեզի համար:
համար: Լոկ
բժշկող Աստուա՞ծ մը, թէ նաեւ քեզ սիրող Փրկիչ մը:
մը: Զգացա՞ծ
ես անոր ձեռքին սիրազեղ հպումը, թէ ան քեզի համար լոկ
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երկինքի մէջ բնակող Տէր մըն
մըն է, որուն կը կանչես միայն երբ
օգնութեան կարիք ունիս:
ունիս:
2.հանեց»: Ինչո՞ւ համար Յիսուս
2.- «Զայն գիւղէն դուրս հանեց»
Բեթսայիդայէն դուրս հանեց կոյրը զայն բժշկելէ առաջ:
առաջ:
Բեթսայիդայի բնակիչներուն մեծ մասը թերահաւատներ էին
(Մտ 11.21):
11.21): Յիսուս չուզեց անոնց ներկայութեան գործել
գործել այս
հրաշքը:
հրաշքը: Հոսկէ կը սորվինք թէ անհաւատութիւնը կամ թերաթերահաւատութիւնը պատճառ կը դառնայ որ մենք չվայելենք
Աստուծոյ հրաշքները մեր կեանքին մէջ:
մէջ: «Յիսուս չկրցաւ ոեւէ
հրաշք գործել»
գործել» Նազարէթի մէջ (Մր 6.56.5-6), որովհետեւ անոր
բնակիչները անհաւատ էին:
էին:
3.3.- «Բեթսայիդա
«Բեթսայիդա»
Բեթսայիդա» անունը կը նշանակէ՝ «ձորի տուն»
տուն»: Այս
իմաստով, կոյրը Բեթսայիդայէն դուրս հանել, պատկերաւոր
բացատրութեամբ մը, կը նշանակէր զայն դուրս հանել մեղքի
ձորէն, անհաւատութեան ձորէն:
ձորէն: Միայն Յիսո´
Յիսո´ւս կրնայ մեզ
դո´
դո´ւրս բերել մեղքի ձորէն:
ձորէն: Երկարե´
Երկարե´նք մեր ձեռքը իրեն:
իրեն:
Ամո´
Ամո´ւր բռնենք
բռնենք մեր Ազատարարին ձեռքէն:
ձեռքէն:
4.4.- «Թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ
անոր աչքերուն»
աչքերուն»: Ինչո՞ւ արդեօք Յիսուս թուքով թրջեց կոյրին
աչքերը:
աչքերը: Ինչո՞ւ լոկ խօսքով մը կամ լոկ ձեռքի հպումով մը
զայն չբժշկեց:
չբժշկեց: Որոշ մեկնիչներ կ’
կ’ըսեն թէ Յիսուս թուքը
գործածեց որպէս դեղ:
դեղ: Այս իմաստով, թուքի գործածութեամբ
Յիսուս դեղի միջոցաւ բժշկութիւնն է որ հաստատած եղաւ:
եղաւ:
Աստուածաշունչը բազմաթիւ անգամներ կը խօսի, բժիշկնեբժիշկներու ու բժշկութիւններու մասին, ուստի սխալ չէ անոնց դիմել
երբ հիւանդ կ’
կ’ըլլանք, բայց միշտ պէտք է յիշել որ բժիշկները
պարզապէս
պարզապէս գործիքներ են Աստուծոյ ձեռքին մէջ, եւ իսկական
բժշկողը Աստուած ի´
ի´նք է:
է: Երկնաւոր բժիշկին ձեռքն է որ կը
բուժէ մեզ եւ ո´
ո´չ թէ երկրաւոր բժիշկին ձեռքը:
ձեռքը:
5.5.- Կան նաեւ մեկնիչներ որոնք կը խորհին որ Յիսուս
թուք գործածեց, ցոյց տալու համար որ Աստուած տարբերտարբերտարբեր ձեւերով
ձեւերով կրնայ բուժել մարդիկը:
մարդիկը: Արդարեւ, երբ կը
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կարդանք Աստուածաշունչը, կը տեսնենք թէ Յիսուս երբեմն
հրաշագործեց ու բժ
բժշկեց խօսքով (Ղկ 17.14:
17.14: Մտ 8.3), երբեմն՝
հպումով (Ղկ 7.14), երբեմն՝ հրամանով (Մտ 8.13), երբեմն՝
սաստումով (Մտ 17.18), երբեմն՝ հրահանգով (Մր 2.11:
2.11: Ղկ
7.14), երբեմն՝ թուքով (Մր 8.23), երբեմն՝ թուք ու ցեխով (Յհ
9.6), երբեմն՝ պարզապէս կամենալով (Մտ 8.23), եւ երբեմն ալ՝
առանց բառ մը իսկ խօսելու (Յհ 2.72.7-8):
8): Այս իրականութիւնը
ցոյց կու տայ թէ Յիսուսի մօտ մարդկային կեանքին մէջ
միջամտելու եւ զանոնք իրեն դարձնելու
դարձնելու միջոցներն ու
կերպերը անհաշիւ են:
են: Յիսուս ամենէն քարացած սիրտերն
անգամ կրնայ կակուղցնել:
կակուղցնել: Ան կարող է անիծող ու հայհոյող
բերանները՝ զԱստուած փառաբանող ու օրհներգող բերաննեբերաններու վերածել:
վերածել: Ան կարող է ստախօս շրթները՝ ճշմարտութեան
վկայ դարձնել:
դարձնել:
6.6.- «Եւ ապա ձեռքով
ձեռքով դպաւ անոր աչքերուն»
աչքերուն»: Տեսանք
ասկէ առաջ որ Յիսուս բռնած էր կոյրին ձեռքէն:
ձեռքէն: Իսկ հոս կը
տեսնենք թէ ձեռքով կը դպնայ անոր աչքերուն:
աչքերուն: Ասիկա ձեռքի
երկրորդ հպումն է:
է: Յիսուս վերստին կ’
կ’ուզէ ցոյց տալ կոյր
մարդուն թէ ինք սէ´
սէ´ր է, ամբողջակա´
ամբողջակա´ն սէ´
սէ´ր, հպո´
հպո´ղ սէր,
բուժո´
բուժո´ղ սէր,
սէր, յորդո´
յորդո´ղ սէր:
սէր: Բայց ասկէ աւելի, Տէրը կ’
կ’ուզէ որ
կոյր մարդը գիտնայ թէ ինք ո´
ո´չ միայն պարգեւիչն է լոյսին,
այլեւ՝ Արարի´
Արարի´չն է լոյսին, եւ Լոյսի Աստուածն էր որ կը
դպնար իր խաւարած աչքերուն:
աչքերուն:
«Եւ հարցուց.տեսնե՞ս"» (Մր
(Մր 8.23):
8.23):
հարցուց.- "Բան մը կը տեսնե՞ս"»
Այս հարցումով Յիսուս ուզեց կոյրին մէջ իր տեսողուտեսողութիւնը վերագտնելու յո´
յո´յս ու հաւա´
հաւա´տք արթնցնել:
արթնցնել: Այս
հարցումը նաեւ մեզի´
տեսնե՞նք»:
մեզի´ ուղղուած է.է.- «Բան մը կը տեսնե՞նք»
Ի՞նչ կը տեսնենք մեր աչքերով եթէ երբեք Յիսուս բուժած է
մեր աչքերը:
աչքերը: Մեր նմանին մէջ կը տեսնե՞նք Յիսուսի արեան
գինը եղող արարածի մը ներկայութիւնը
ներկայութիւնը:
երկայութիւնը: Ի՞նչ կը խօսինք մեր
լեզուներով եթէ երբեք Տէրը բուժած է մեր լեզուները:
լեզուները: Ի՞նչ
կ’ընենք մեր ձեռքերով եթէ երբեք Տէրը բուժած է մեր ձեռքերը:
ձեռքերը:
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«Անիկա աչքերը բացաւ եւ ըսաւ.ըսաւ."Մարդիկ կը տեսնեմ որոնք կարծես ծառ են, բայց կը
քալեն"»
(Մր 8.24):
8.24):
քալեն"» (Մր

1.1.- Պատահականութիւն
Պատահականութիւն չէ որ կոյրը մարդիկը քալող
ծառերու նման կը տեսնէ:
տեսնէ: Յիսուս կ’
կ’ուզէ ցոյց տալ մեզի թէ
շատե՜
շատե՜ր կան որոնք ծառի նման են, որոնք այսօր կան բայց
վաղը կը չորնան ու առ յաւէտ կ’
կ’անյայտանան:
անյայտանան: Անոնք որոնք
Աստուծոյ համար ու Աստուծմով չեն ապրիր, անոնք որոնք
յաւիտենական կեանքի
կեանքի մասին չեն մտածեր ու անոր համար
չեն պայքարիր՝ ո´
ո´չ մէկ տարբերութիւն ունին բոյսերէն,
ծառերէն կամ նոյնիսկ անասուններէն:
անասուններէն: Նոյնինքն ԱստուածաԱստուածաշունչը կը վկայէ այս մասին բազմաթիւ անգամներ:
անգամներ: Յիշեմ մէկմէկերկու օրինակներ:
օրինակներ: Դաւիթ խօսելով չարութիւն եւ
անօրէնութիւն գործողներուն
գործողներուն մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Անոնք խոտի

պէս շուտով պիտի կտրուին ու կանաչ խոտի պէս պիտի
չորնան»
չորնան» (Սղ
(Սղ 37.2):
37.2): Սողոմոն խօսելով առա´
առա´նց Աստուծոյ ու
առա´
առա´նց հաւատքի ապրող մարդոց մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Մարդը
անասունէն աւելի բան մը չունի»
չունի» (Ժղ
(Ժղ 3.183.18-19) Սաղմոսագիրը

նաեւ կը հաստատէ թէ
թէ առանց Աստուծոյ ապրող մարդը
«Անասուններուն նման է, որոնք կը կորսուին»
(Սղ 49.12):
49.12):
կորսուին» (Սղ
Նոյնիսկ Նոր կտակարանը, խօսելով ամբարիշտ մարդոց
մասին, կը հաստատէ թէ անոնք «պիտի կորսուին անասունանասուններու պէս»
պէս» (Բ.Պտ
(Բ.Պտ 2.12):
2.12):
2.քալեն»: Քալող ծառերը կը ներկայացնեն
2.- «Բայց կը քալեն»
իրենց
իրենց հաւատքին մէջ խախուտ եղող մարդիկը, որոնք
հաստատ չեն, եւ որոնք փորձութեան հովերուն դիմաց կը
տարուբերին, կը տատանին:
ծառ», թէ՝
տատանին: Մենք ի՞նչ ենք:
ենք: Քալո՞ղ «ծառ»,
հաստատուն, անսասան եւ անշարժ:
անշարժ: Փորձութիւնները չեն
կրնար շարժել մեր հաւատքը եթէ երբեք հաստատուած ենք
Քրիստոսի
Քրիստոսի վրայ:
վրայ:
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«Յիսուս դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր աչքերուն վրայ:
վրայ:
Անիկա աչքերը բացաւ, նայեցաւ եւ տեսողութիւնը վերագը
վերագըտնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը տեսնէր»
(Մր 8.25):
8.25):
տեսնէր» (Մր

1.1.- Հոս կը տեսնենք թէ Յիսուս երկրորդ անգամ ըլլալով
իր ձեռքը կը դնէ կոյրին աչքերուն վրայ:
վրայ: Այս իմաստով,
ասիկա Տիրոջ ձեռքին երրորդ հպումն էր:
էր: Ինչո՞ւ Տէրը մէ´
մէ´կ
հպումով չբուժեց կոյրը:
կոյրը: Երկու պատճառներով.պատճառներով.ա) Կոյրին հաւատքը թերի էր:
էր: Յիսուս նախ ուզեց անոր
մէջ հաւա´
հաւա´տք արթնցնել:
արթնցնել: Մարմնաւոր առողջութիւն շնորհելէ
առաջ անոր՝ նախ ուզեց հոգեւո´
հոգեւո´ր առողջութիւն շնորհել:
շնորհել:
Մարդիկ սովորաբար կ’
կ’աղօթեն նիւթական առատութեան եւ
մարմնաւոր առողջութեան համար, առանց անդրադառնալու
որ Տիրոջ համար աւելի կարեւոր է հոգին քան մարմինը:
մարմինը:
բ) Մէկ անգամէն չբուժուիլը նաեւ ցոյց կու տայ մեզի որ
հոգեւոր կամ մարմնաւոր բուժումները կրնան մէ´
մէ´կ անգամէն
չիրականանալ
չիրականանալ երբ աղօթենք:
աղօթենք: Կոյրին աստիճանաբար
բուժուիլը կը պարզէ թէ բուժումներ կան որոնք աստիճանաաստիճանաբար միայն կրնան տեղի ունենալ:
ունենալ: Երկար տարիներէ ի վեր
մեղքի կեանքը սիրած ու ապրած մարդը, մէկ անգամէն կամ
արագ ձեւով չի կրնար փոխուիլ, բացի հարկաւ եթէ Աստուած
ինք ուզէ զօրաւոր
զօրաւոր հրաշքով մը զայն փոխել:
փոխել: Երբ մարդիկ
ընդունին Քրիստոսը իրենց կեանքին մէջ, խիստ ու
պահանջկոտ չըլլանք անոնց նկատմամբ, այլ ժամանակ
տանք որ հասուննան եւ թոյլ տանք որ որոշ փորձառուփորձառութիւններէ անցնին:
անցնին:
2.2.- Երբ Յիսուս երկրորդ անգամ ըլլալով դպաւ կոյրին
աչքերուն, ան սկսաւ
սկսաւ ամէն ինչ յստակ տեսնել:
տեսնել: Առաջին
անգամ Յիսուս թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ձեռքով դպաւ
աչքերուն, երկրորդ անգամ սակայն, թուք չգործածեց, այլ
պարզապէս ձեռքերը դրաւ աչքերուն վրայ:
վրայ: Ինչո՞ւ համար:
համար:
Սորվեցնելու համար իրեն ու մեզի, թէ թուքը չէր որ զինք
բուժեց, այլ՝ իր ձեռքին բժշկարար հպումը:
հպումը: Երբ հիւանհիւան34

դանանք եւ դեղ առնենք ու բուժուինք, յիշենք որ Տիրոջ
ողորմութիւնն է որ մեզ բուժեց եւ ո´
ո´չ թէ լոկ դեղի
գործածութիւնը, որպէսզի չըլլայ որ մեզի համար պատշաճին
Տիրոջ բառերը՝ Ովսեայ մարգարէին բերնով ըսուած. «ՉգիտՉգիտցան թէ ես զիրենք
զիրենք բժշկեցի»
բժշկեցի» (Ովս
(Ովս 11.3):
11.3):
3.3.- Յիսուս տեսնելով որ կոյրին աչքերը առաջին հպումով
չբացուեցան, երկրորդ անգամ դարձեալ դպաւ անոր աչքեաչքերուն, որպէսզի, մէկ կողմէ ցոյց տայ թէ կեանքին մէջ միշտ ալ
պիտի ըլլան մարդիկ, որոնց ինք անգամներ ու անգամներ
պէտք է հպի, որպէսզի հոգեպէս
հոգեպէս բժշկուին, իսկ միւս կողմէ,
որպէսզի յիշեցնէ մեզի, թէ երբ ինք գործ մը սկսի, զայն իր
աւարտին կը հասցնէ:
հասցնէ: Տէրը գործ մը կիսկատար չի թողուր:
թողուր:
Մենք եւս պէտք է նոյնը ընենք:
ընենք: Պէտք է իր աւարտին
հասցնենք ինչ որ կը սկսինք:
սկսինք: Դժուարութիւնները պէտք չէ
պատճառ ըլլան որ նահանջենք
նահանջենք:
ջենք: Տիրոջ այգիին մէջ
աշխատանքի պահուն երբ փուշերու հանդիպինք՝ այգիէն
դուրս գալով վարդաստաններ չփնտռենք:
չփնտռենք:
4.4.- «Տեսողութիւնը վերագտնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը
տեսնէր»
տեսնէր»: Ինչպէս երբ Յիսուս բացաւ այս կոյրին նիւթական
աչքերը, ան սկսաւ ամէն ինչ որ նիւթական է՝ յստակ տեսնել,
տեսնել,
նոյնպէս ալ երբ ան բանայ մեր հոգիի աչքերը՝ կը սկսինք
յստակ տեսնել հոգեւոր բոլոր իրականութիւնները:
իրականութիւնները: Դպա՞ծ է
Յիսուս հոգիիդ աչքերուն եւ բացա՞ծ է զանոնք:
զանոնք: Ունի՞ս
հոգեւոր տեսողութիւն:
տեսողութիւն: Հոգեւոր հայեացքով կը դիտե՞ս քեզ
շրջապատող հարցերը:
հարցերը: Օրինակ, երբ ծանր փորձութեան
փորձութեան մը
հանդիպիս, ի՞նչ կը նկատես այդ փորձութիւնը. առիթ մը
տրտնջալո՞ւ, թէ՝ առիթ մը գոհութիւն յայտնելու Աստուծոյ, եւ
գոհութիւն յայտնելով՝ զԱստուած փառաւորելու:
փառաւորելու:

«Յիսուս զայն տուն ղրկեց եւ ըսաւ.ըսաւ."Գիւղ մի´
մի´ մտներ, այլ տունդ գնա:
գնա: Իսկ երբ գիւղ երթաս՝
հոն ոեւէ մէկուն
(Մր 8.26):
8.26):
մէկուն բան չըսես"»
չըսես"» (Մր
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1.1.- «Յիսուս զայն տուն ղրկեց»
ղրկեց»: Ինչո՞ւ համար Յիսուս
ուզեց որ բժշկուած կոյրը ոեւէ տեղ երթալէ առաջ եւ ոեւէ
մարդու հանդիպելէ առաջ, նախ տուն երթար:
երթար: Յիսուս ուզեց
որ նախ տուն երթար, որպէսզի ամէն բանէ առաջ տնեցիները
իրե´
իրե´նք վկաները դառնային
դառնային ճշմարտութեան:
ճշմարտութեան: Յիսուս
անուղղակիօրէն մեզի կը սորվեցնէ որ երբ մեր հոգիին
աչքերը բացուին եւ ճանչնանք փրկութիւնը, այդ փրկութիւնը
ոեւէ տեղ տարածելէ առաջ, նախ մեր ընտանիքի անդամանդամներուն, մեր սիրելիներուն եւ հարազատներուն մէջ պէտք է
տարածենք:
տարածենք:
2.2.- Յիսուս չուզեց որ
որ կոյրը ճշմարտութիւնը տեսնելէ ետք՝
անմիջապէս երթար եւ մարդոց պատմէր այդ մասին, այլ
կարծէք ուզեց որ երթար ու պահ մը առանձնանար, աղօթէր ու
խոկար պատահածին մասին:
մասին: Մենք եւս երբ մեր հոգեւոր
կեանքին մէջ նոր փորձառութիւն մը ձեռք կը ձգենք՝ իսկոյն
պէտք չէ երթանք եւ ամէն մարդու պատմենք մեր փորձափորձառութեան մասին. պէտք է առանձնութեան պահեր ունենանք
եւ խոկանք պատահածին մասին:
մասին:
3.3.- Յիսուս կոյրին չպատուիրեց ոեւէ տեղ՝ ոեւէ մարդու
բան չըսել, այլ՝ լոկ Բեթսայիդացիներուն:
Բեթսայիդացիներուն: Եւ ինչո՞ւ:
ինչո՞ւ: ՍորվեցՍորվեցնելու համար մեզի որ անհաւատ մարդիկ չեն կրնար
կրնար
ականատես վկաները ըլլալ իր գործած հրաշքներուն, եւ մենք
ասկէ առաջ հաստատեցինք թէ Բեթսայիդայի բնակիչները
անհաւատ մարդիկ էին, եւ դարձի չէին գար նոյնիսկ եթէ
հրաշքներ տեսնէին (Մտ 11.21):
11.21):
4.4.- Նկատի ունենալով որ Բեթսայիդայի բնակիչները
անհաւատ կամ թերահաւատ մարդիկ
մարդիկ էին, շատ հաւանական
է որ Յիսուս չուզեց որ կոյրը երթար եւ անոնց բան մը
պատմէր, քանի գիտէր որ անոնք կրնային ծաղրել զինք եւ
չհաւատալ որ կոյր էր:
էր: Քիչ չէ թիւը այն մարդոց՝ որոնք երբ կը
լսեն Տիրոջ մեծ ու հրաշալի գործերուն մասին՝ հաւատք չեն
ընծայեր, այլ ընդհակառակը՝
ընդհակառակը՝ կը ծաղրեն:
ծաղրեն:
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս Քրիստոս,
Ինչպէս բռնեցիր կոյրին ձեռքէն
Եւ զայն գիւղէն դուրս հանեցիր,
հանեցիր,
Այնպէս ալ բռնէ ձեռքէս
Եւ դուրս հանէ զիս մեղքի գուբերէն:
Ինչպէս դպար կոյրին աչքերուն եւ
եւ բուժեցիր զայն,
զայն,
Ի´մ ալ աչքերուս դպիր ու բուժէ զիս:
Դպի´
Դպի´ր սրտիս եւ զայն լեցուր սիրովդ:
Դպի´
Դպի´ր հոգիիս եւ զայն լեցուր հոգիիդ կրակով:
Դպի´
Դպի´ր տկարութիւններուս
տկարութիւններուս
Եւ զիս ազատագրէ անոնցմէ:
Դպի´
Դպի´ր ականջներուս,
Որպէսզի լսեմ ձայնը Սուրբ Հոգիին:
Դպի´
Դպի´ր ինծի, որպէսզի ապրիմ սիրոյդ հպումը
Եւ երթամ ու մարդոց պատմեմ սիրոյդ մասին:
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Յիսուս բորոտ մը կը բժշկէ
(Մատթէոս 8.18.1-4)

Երբ Յիսուս լեռնէն վար իջաւ, մեծ բազմութիւն մը
հետեւեցաւ իրեն:
Եւ ահա բորոտ մը իրեն մօտենալով՝
մօտենալով՝ ծունկի եկաւ եւ
ըսաւ.ըսաւ.«Տէ´
Տէ´ր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրել»:
մաքրել»:
Յիսուս ձեռքը երկարեց, դպաւ անոր եւ ըսաւ.ըսաւ.«Կ’ուզեմ, մաքրուէ´»:
մաքրուէ´»:
Եւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւ:
մաքրուեցաւ:
Յիսուս ըսաւ անոր.անոր.«Նայէ´,
Նայէ´, ոեւէ մէկուն բան չըսես. այլ գնա եւ դուն քեզ
քահանային ցոյց տուր: Ապա, իբրեւ ժողովուրդին
վկայութիւն՝ թէ բորոտութենէդ մաքրուած ես՝ զոհդ
մատուցանէ, ինչպէս որ Մովսէս հրամայած է»:
է»:

«Երբ Յիսուս լեռնէն վար իջաւ, մեծ բազմութիւն մը
հետեւեցաւ իրեն»
(Մտ 8.1):
8.1):
իրեն» (Մտ

Մեզի ծանօթ Լերան Քարոզը (Մտ 55-7 գլուխներ)
ամբողջացնելէ ետք, Յիսուս լեռնէն վար կ’
կ’իջնէ եւ ահա մեծ
բազմութիւն
բազմութիւն մը կը հետեւի իրեն:
իրեն: Սա ցոյց կու տայ, թէ անոնք
որոնք Աստուծոյ խօսքը անկեղծութեամբ ու ճշմարտութեամբ
կը քարոզեն՝ մեծ թիւով հետեւորդներ կ’
կ’ունենան:
ունենան:
Աստուծոյ խօսքին հանդէպ ծարաւ ունեցողները, պէտք է
հետեւին Քրիստոսի, եւ հետեւին անոնց՝ որոնք Քրիստոսի
խօսքերը կը
կը քարոզեն, ոչ թէ «իմաստութեան ճարտար

խօսքերով, այլ՝ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ եւ ներգործուներգործութեամբ»
թեամբ» (Ա.Կր
(Ա.Կր 2.4):
2.4):
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Կասկած չկայ որ Յիսուսի խօսած լերան քարոզին
ամփոփումն է Մատթէոսի 5, 6, եւ 7 գլուխները եւ ո´
ո´չ թէ
ամբողջութիւնը, սա կը նշանակէ թէ Յիսուս բաւական երկա՜
երկա՜ր
քարոզ մը տուաւ ժողովուրդին, եւ ժողովուրդը ո´
ո´չ միայն
չձանձրացաւ, այլեւ հիացաւ անոր ուսուցման վրայ (Մտ 7.287.2829):
29): Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսողներս, սորվինք այս
ժողովուրդէն՝ չձանձրանալ երբ Աստուծոյ խօսքը կը
փոխանցուի մեզի:
մեզի:
Նախքան բորոտի բժշկութեան դրուագին
դրուագին բացատրութիւբացատրութիւնը, կարեւոր է բորոտին կամ բորոտութեան մասին գիտնալ
հետեւեալները.հետեւեալները.1.1.- Հին Կտակարանին մէջ ունինք օրինակը երեք
անձերու՝ Մարիամի (Թւ 12.10), Գէեզի (Դ.Թգ 5.255.25-27), եւ
Ոզիայի (Բ.Մն 26.1826.18-23), որոնք բորոտութեամբ պատժուեցան
Աստուծոյ կողմէ:
կողմէ: Ասիկա պատճառ
պատճառ դարձաւ որ հրեաներ
բորոտութիւնը նկատէին Աստուծոյ պատիժը, եւ ուստի
բորոտութեամբ բռնուած մարդը՝ Աստուծոյ կողմէ պատժուած
մարդ:
մարդ: Յիսուս բորոտները մաքրելով, ուզեց ցոյց տալ թէ ինք
աշխարհ եկած է Աստուծոյ բարկութիւնն ու պատիժը հեռացհեռացնելու մարդոցմէ:
մարդոցմէ: Սիրելի բարեկամ,
բարեկամ, դուն թոյլ տուա՞ծ ես որ
Քրիստոս մաքրէ մեղքի բորոտութիւնը կեանքէդ եւ քեզ
ազատագրէ Աստուծոյ պատիժէն:
պատիժէն:
2.2.- Հին Կտակարանի ժողովուրդը կը հաւատար որ
բորոտութիւնը ուղղակիօրէն Աստուծոյ կողմէ տրուած
պատիժ մըն էր եւ միայն Աստուած ի´
ի´նք կրնար զայն բուժել:
բուժել:
Ասոր ամենէն
ամենէն գեղեցիկ ապացոյցը Իսրայէլի թագաւորին
խօսքն է ուղղուած այն մարդոց որոնք քովը եկած էին
Նէեմանի համար բորոտութենէ բժշկութիւն պահանջելու
իրմէ կամ Եղիսէ մարգարէէն. «Միթէ ես մեռցնելու ու

ապրեցնելու կարողութիւն ունեցող Աստուա՞ծն եմ, որ ասիկա
ինծի մարդ մը ղրկեր է՝
է՝ իր բորոտութենէն բժշկելու համար»
համար»

(Դ.Թգ 5.7):
5.7): Յիսուս բորոտ մարդը բուժելով, կարծէք կ’
կ’ուզէր
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հրեաներուն բացայայտել իր աստուածային ինքնութիւնը, եւ
ցոյց տալ թէ ի´
ի´նքն է այն Աստուածը որ կը մաքրէ բորոտները:
բորոտները:
3.3.- Բորոտները դատապարտուած էին առանձին
սենեակներու մէջ ապրելու
ապրելու եւ ոեւէ մէկուն հետ չյարաբերելու:
չյարաբերելու:
Անոնք երբեմն բռնի ուժով անգամ կրնային հեռացուիլ
ընկերութենէն:
ընկերութենէն: Բորոտ մարդը ամենէն շատ գթութեան ու
կարեկցութեան կարիքը ունէր, որովհետեւ ինքզինք լքուած,
մոռցուած, անտեսուած ու մերժուած կը զգար:
զգար: Յիսուս այս
կամ այլ բորոտներ
բորոտներ բուժելով, պարզեց հրեաներուն թէ ինք
տարբեր էր իրենցմէ եւ իրենց ուսուցիչներէն:
ուսուցիչներէն: Ինք չէր
անտեսեր վիրաւորը, չէր մոռնար անտեսուածը, չէր մերժեր
արդէն իսկ մերժուած զգացողը:
զգացողը: Իր այս վերաբերմունքով,
Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ մեր երկնաւոր Հայրը երբեք
չ’անարգեր ու չի լքեր ոեւէ անձ՝ ոեւէ պատճառով:
պատճառով:
4.4.- Կարեւոր է գիտնալ որ բորոտութիւնը թէպէտ
մահացու հիւանդութիւն մը չէր, բայց մարդս դժբախտացնող
եւ ծայր աստիճան թշուառութեան մատնող հիւանդութիւն
մըն էր:
էր: Սա ցոյց կու տայ որ մեղքը կրնայ շուտով չսպաննել
մարդը, բայց անպայման որ կը դժբախտացնէ զանիկա:
զանիկա:
5.5.- Բորոտութիւնը մորթային վարակիչ հիւանդութիւն
մըն էր, զորս մարմինը «ձիւնի պէս բորոտ»
բորոտ» կը դարձնէր (Թւ
12.10:
12.10: Դ.Թգ 5.255.25-27):
27):

«Բորոտ մը իրեն մօտենալով՝
մօտենալով՝ ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.ըսաւ."Տէ´
Տէ´ր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրել"
մաքրել"» (Մտ
(Մտ 8.2):
8.2):

1.1.- Ոմանք կ’
կ’ըսեն թէ
թէ այս բորոտին բուժումը տեղի
ունեցած է լերան քարոզի ներկայացումէն առաջ, ոմանք ալ
կ’ըսեն թէ տեղի ունեցած է անկէ ետք:
ետք: Եթէ պահ մը ընդունինք
որ բորոտին բուժումը տեղի ունեցած է լերան քարոզի
ներկայացումէն ետք, կրնանք դիւրաւ ենթադրել, որ բորոտը
լսելէ ետք Տիրոջ խօսքերը,
խօսքերը, մեծապէս ազդուեցաւ եւ իր մէջ
հաւատքի կրակը հրահրուեցաւ եւ անոր մօտեցաւ ծնկաչոք
ըսելով. «Տէ´
Տէ´ր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրել»
մաքրել»: Ճիշդ է որ
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բորոտ մարդիկ ընկերութենէն հեռու կ’
կ’ապրէին, բայց շատ
յստակ է որ յիշեալ բորոտ մարդը ամբողջական մինակումինակութեան չէր դատապարտուած,
դատապարտուած, այլապէս պիտի չկրնար
բազմութիւնը ճեղքելով՝ Յիսուսի հասնիլ:
հասնիլ:
մը»: Աստուածաշունչին մէջ բորոտութիւնը
2.2.- «Բորոտ մը»
մարմնաւոր հասկացողութիւն ունի, բայց կայ նաեւ աննիւաննիւթական բորոտութիւնը որ մեղքն է:
է: Մեղքը հոգիին բորոտու
բորոտուտութիւնն է:
է: Մէկուն հոգիին մէջ կրնայ նախանձի
նախանձի բորոտութիւնը
ըլլալ, ուրիշի մը հոգիին մէջ՝ դրամասիրութեան բորոտուբորոտութիւնը, երրորդի մը հոգիին մէջ՝ աններողամտութեան
բորոտութիւն, եւ այլն:
այլն:
3.3.- «Բորոտ մը իրեն մօտենալով»
մօտենալով»: Սովորաբար բորոտ
մարդիկ չէին համարձակեր մօտենալ իրենց նմաններուն,
խօսիլ անոնց հետ եւ բան մը
մը խնդրել, վախնալով որ կրնան
անարգական ձեւով մը հեռացուիլ:
հեռացուիլ: Այս բորոտը սակայն,
համարձակած էր մօտենալ Յիսուսի, խօսիլ անոր հետ եւ
բուժում խնդրել:
խնդրել: Վստահաբար ան տեսած էր անչափ
քաղցրութիւն ու մարդասիրութիւն Յիսուսի անձին մէջ եւ
հաւատացած էր թէ անոր պէս մէկը չէր կրնար
կրնար զինք մերժել:
մերժել:
Գալով մեզի, մենք կրնա՞նք ըլլալ այնքա´
այնքա´ն քաղցր եւ այնքա´
այնքա´ն
համեստ ու մարդասէր, որ վստահութիւն ներշնչենք մեր
նմաններուն, մանաւանդ, լքուած ու աղքատ դասակարգի
մարդոց, որ անվախօրէն մօտենան ու խօսին մեր հետ:
հետ:
4.ըսաւ»: Ծունկի գալը բացարձակ յարյար4.- «Ծունկի եկաւ եւ ըսաւ»
գանքի եւ միաժամանակ բացարձակ խոնարհութեան նշան է:
է:
Այս հիւանդ մարդը իր այս կեցուածքով մեզի կը սորվեցնէ
բացարձակ յարգանքով մօտենալ Տիրոջ, եւ մանաւանդ,
խոնարհեցնել մեր անձերը երբ կը կանգնինք Տիրոջ առջեւ:
առջեւ:
5.5.- «Տէ´
հաւաՏէ´ր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրել»
մաքրել»: Բորոտ հաւատացեալը ոչ միայն մեզի կը սորվեցնէ յարգանքով ու խոնարխոնարհութեամբ մօտենալ Տիրոջ, այլ նաեւ կը սորվեցնէ թէ ի´
ի´նչպէս
պէտք է մօտենալ:
մօտենալ: Պէտք է մօտենալ զայն «Տէ´
Տէ´ր» կոչելով:
կոչելով: Իսկ
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զայն Տէր կոչել, կը նշանակէ՝ ընդունիլ որ ան Տէ´
Տէ´ր է, ճանչնալ
անոր տիրութիւնը, յայտարարել
յայտարարել անոր տիրական հանգահանգամանքը, եւ ենթարկուիլ անոր տիրական կամքին:
կամքին:
6.6.- «Եթէ ուզես»
Այո´, ինչ որ Տէրը ուզէ՝ պէտք է
ուզես»: Այո´
կատարուի, եւ ոչ թէ ինչ որ մենք ուզենք:
ուզենք: Սորվինք բորոտ
մարդէն, Տիրոջ կամքին կատարումը խնդրել եւ ոչ թէ մեր
կամքին կատարումը:
կատարումը: Որքա՜
Որքա՜ն յաճախ այս կամ
կամ այդ բանին
համար կ’
կ’աղօթենք եւ կը խնդրենք որ Տէրը կատարէ մեր
ուզածը, փոխանակ ըսելու. «Տէր, եթէ դուն կ’
կ’ուզես, եթէ քու

կամքդ է, թող կատարուի»
կատարուի»:
7.ուզես»: Այս բառերը մեզի կը յիշեցնեն նաեւ թէ
7.- «Եթէ ուզես»

մենք Աստուծմէ բան մը պահանջելու իրաւունք չունինք, այլ
պէտք է խնդրել ու աղաչել:
աղաչել: Այսօր կան հոսանքներ որոնք
կ’ուսուցանեն թէ երբ մարդ դառնայ Աստուծոյ եւ մեղքերու
քաւութիւն ստանայ՝ կը դառնայ Աստուծոյ զաւակ, որմէ ետք
ալ պէտք չէ խնդրէ, աղաչէ, արտասուէ, այլ պէտք է
պահանջէ´:
պահանջէ´: Նիւթէս չեմ ուզեր հեռանալ, բայց թոյլ տուէք
պարզապէս ըսեմ, թէ Նոր Կտակարանին մէջ ո´
ո´չ մէկ անգամ
պահանջելու մասին կը կարդանք, բայց բազմաթիւ անգամներ
կը կարդանք խնդրելու մասին:
մասին: Յիշեմ լոկ մի քանի
օրինակներ:
օրինակներ: «Խնդրեցէ´
(Մտ
Խնդրեցէ´ք Աստուծմէ եւ պիտի տայ ձեզի»
ձեզի» (Մտ
7.7):
գայ»
7.7): «Դուք նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայ»
(Մտ 6.33)
6.33): «Ինչ որ իմ անունովս խնդրէք՝ պիտի կատարեմ
զայն»
ուզէք» (Յհ
զայն» (Յհ
(Յհ 14.13):
14.13): «Խնդրեցէք Աստուծմէ ինչ որ ուզէք»
(Յհ 15.7):
15.7):
«Մինչեւ հիմա իմ անունովս բան չխնդրեցիք»
չխնդրեցիք» (Յհ
(Յհ 16.24):
16.24):
«Խնդրեցէք եւ պիտի ստանաք»
(Յհ 16.24):
16.24): Աստուած «մեր
ստանաք» (Յհ
խնդրածէն աւելին կ’
կ’ընէ»
ընէ» (Եփ
(Եփ 3.20):
3.20): «Թող խնդրէ Աստուծմէ
Աստուծմէ»
տուծմէ»
(Յկ 1.5):
հաւատքով» (Յկ
1.5): «Թող խնդրէ հաւատքով»
(Յկ 1.6:
1.6: Տե´
Տե´ս նաեւ Յհ 15.16:
15.16:
Եփ 6.166.16-18:
18: Մտ 21.22:
21.22: Ա.Յհ 5.145.14-15:
15: Մտ 9.38:
9.38: Մր 11.24:
11.24: Յհ
14.14:
14.14: Ա.Յհ 3.22):
3.22):
8.մաքրել»: Այո´
8.- «Կրնաս զիս մաքրել»
Այո´, սիրելիներ, երբ Տիրոջ կը
մօտենանք, պէտք է հաւատանք որ ան կրնա´
կրնա´յ մեզ մաքրել, եւ
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ո´չ միայն կրնայ՝ այլեւ կ’
կ’ուզէ ու պատրաստ է մաքրելու:
մաքրելու:
Յիսուսէն զատ մարդ չի կրնար մեզ մեր մեղքերէն մաքրել:
մաքրել: Տեղ
մը գրած եմ. «Մարդիկ կան որոնք կը խորհին թէ Տիրոջ պէտք

է մօտենան որպէսզի կարենան մաքրուիլ, մարդիկ ալ կան
որոնք կը խորհին թէ պէտք է մաքրուին որպէսզի կարենան
կարենան
Տիրոջ մօտենալ»
մօտենալ»: Առաջինն է շիտակը, որովհետեւ եթէ

կրնանք մաքրուիլ նախքան Տիրոջ մօտենալը եւ առանց Տիրոջ
օգնութեան, ալ պէտք չունինք Տիրոջ:
Տիրոջ:

8.3):
8.3):

«Յիսուս ձեռքը
ձեռքը երկարեց, դպաւ անոր եւ ըսաւ.ըսաւ."Կ’ուզեմ, մաքրուէ´
մաքրուէ´":
Եւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւ»
մաքրուեցաւ» (Մտ
(Մտ

1.1.- Հրեաներ բորոտութիւնը մեղքի հետեւանք կը սեպէին,
ուստի, եթէ բորոտ մը բուժուէր, ըստ իրենց, ատիկա կը
նշանակէր թէ այդ անձին մեղքերը ներուեցան:
ներուեցան: Յիսուս այս
բորոտ մարդը բուժելով, ապացուցեց թէ ինք նաեւ մեղքերը
ներելու իշխանութիւնը ունէր, եւ ոչ թէ պարզապէս քարոզիչ
քարոզիչ
մըն էր, կամ հրաշագործ մը:
մը:
2.2.- Օրէնքին համաձայն բորոտութեամբ վարակուած
մարդը «անմաքուր»
անմաքուր» էր (Ղւ 13.4513.45-46):
46): «Օրէնքը
«Օրէնքը»
Օրէնքը» կրնար յայտայայտարարել թէ ո´
ո´վ «մաքուր»
մաքուր» էր եւ ո´
ո´վ՝ «անմաքուր»,
անմաքուր», բայց երբեք
չէ´
Օրէնքը» կը բացայայտէր
չէ´ր կրնար մաքրել «անմաքուր»
անմաքուր»ը: «Օրէնքը
«Օրէնքը»
մարդուն մեղքը բայց
բայց չէ´
չէ´ր կրնար սրբել զանիկա:
զանիկա: Յիսուս
մաքրելով բորոտը, ցոյց տուաւ թէ իր բերած շնորհքի
զօրութիւնը աւելի´
աւելի´ մեծ էր քան զօրութիւնը Օրէնքին, ցոյց
տուաւ թէ ինք ո´
ո´չ միայն կատարիչն էր Օրէնքին, այլեւ՝
լրո´
լրո´ւմը Օրէնքին, Տէ´
Տէ´րն ու Իշխա´
Իշխա´նը Օրէնքին, Տուի´
Տուի´չն ու
Աստուա´
Աստուա´ծը Օրէնքին
Օրէնքին:
քին: Ինչ որ Օրէնքը չկրցաւ ընել՝ Քրիստոս
ինք կատարեց:
կատարեց: Օրէնքը մեղքերէ քաւութիւն կը պահանջէր
բայց չէ´
չէ´ր կրնար մեղքերը քաւել, արդարութիւն կը
պահանջէր բայց չէ´
չէ´ր կրնար արդարացնել, սրբութիւն կը
պահանջէր բայց չէ´
չէ´ր կրնար սրբել, Յիսուս ի´
ի´նք քաւեց,
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«ոեւէ մարդ
չ’արդարանար Օրէնքը գործադրելով, այլ միայն Յիսուս
Քրիստոսի հաւատալով»
հաւատալով» (Գղ
(Գղ 2.16):
2.16):

արդարացուց

ու

սրբեց,
սրբեց,

ահա

թէ

ինչու,

3.3.- Եթէ նկատի առնենք հրեաներուն մտածողութիւնը,
ըստ որուն, բորոտութիւնը մեղքի հետեւանք էր, եւ եթէ
նկատի առնենք Յիսուսի ձեռքով այս բորոտին բուժուիլը,
պարզ կը դառնայ որ մեզի ուսուցուածը այն է՝ որ միայն
Յիսուս ինք կրնայ մարդոց մեղքերը ներել:
ներել: Չմոռնանք որ
հրեաներ կը հաւատային որ միայն Աստուա´
Աստուա´ծ կրնար
բորոտը::
բորոտութիւնը բուժել, բժիշկներ չէին կրնար բուժել բորոտը
Այս իմաստով, մեզի ուսուցուածը այն է, որ Յիսուսէն զատ
մարդ չի կրնար մարդոց մեղքերը ներել:
ներել: Քարոզիչներ կը
խօսին մեղքերու քաւութեան մասին, բայց միայն Յիսուս ի´
ի´նք
կրնայ այդ քաւութիւնը շնորհել:
շնորհել:
4.4.- «Յիսուս ձեռքը երկարեց, դպաւ անոր»
անոր»: Մարդիկ կը
քաշուէին ու կը գարշէին բորոտէն, կը մեղադրէին ու կը
դատապարտէին զայն, մանաւանդ,
մանաւանդ, եթէ անիկա փորձէր
մօտենալ ու դպնալ իրենց:
իրենց: Բայց ահա մեր Տէրը, մեզ
անչափօրէն սիրող մեր թանկագին Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոս,
ո´չ թէ թոյլ տուաւ որ բորոտ մարդը մօտենայ ու դպնայ իրեն,
այլ ի´
ի´նք «ձեռքը երկարեց, դպաւ անոր»
անոր»: Մարդիկ կրնան
մեզմէ քաշուիլ կամ գարշիլ, բայց
բայց Յիսուս երբեք չի քաշուիր ու
չի գարշիր որքան ալ մեղքերով պղծուած ըլլանք:
ըլլանք: Ան կ’
կ’ուզէ ու
կը սիրէ մօտենալ մեզի ու մաքրել մեզ բոլոր տեսակի
մեղքերու
բորոտութենէն:
Քրիստոսի
հետեւորդներս՝
բորոտութենէն:
Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ նման պէտք է վերաբերինք, մանաւանդ անոնց
նկատմամբ՝ որոնք մերժուած են ընկերութենէն, որոնք լքուած
ու անտեսուած դասակարգը կը ներկայացնեն:
ներկայացնեն:
5.5.- «Դպաւ անոր»
հպումին:
անոր»: Բորոտ մարդը կարօտ էր այս հպումին:
Շատո՜
Շատո՜նց մէկը չէր դպած իրեն:
իրեն: Վաղո՜ւց
Վաղո՜ւց սիրոյ ու
գուրգուրալից ձեռքի մը հպումը չէր ապրած:
ապրած: Երբ Յիսուս
«դպաւ անոր»,
անոր», ո´չ միայն բուժեց անոր մարմինը,
մարմինը, այլ նաեւ
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բուժեց մարդոց սէրէն զրկուած անոր կոտրած հոգին ու
սիրտը:
սիրտը: Այսօր որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք կարօտ են
գուրգուրալից ձեռքի մը հպումին:
հպումին: Կրնա՞նք մենք ըլլալ
Յիսուսի ձեռքի սիրոյ հպումը մարդոց համար, յատկապէս
անոնց համար՝ որոնք սիրոյ ու կարեկցութեան կարիքը ունին:
ունին:
6.6.- «Դպաւ
«Դպաւ անոր»
անոր»: Ո´չ միայն բորոտութեամբ վարակուած
մարդը «անմաքուր»
անմաքուր» կը համարուէր, այլեւ բորոտ մարդուն
դպչող մարդը եւս «անմաքուր»
անմաքուր» կը համարուէր, բայց Յիսուս
«դպաւ անոր»,
անոր», ցոյց տալու համար թէ ինք «անմաքուրի»
անմաքուրի» մը
դպնալով չէր կրնար իր մաքրութիւնը կորսնցնել:
կորսնցնել: Ան կրնար
մեղաւորներուն հետ ապրիլ, բայց հեռու մնալ մեղքէն:
մեղքէն: Տարբեր
առիթներով երբ Յիսուս սեղան նստաւ մաքսաւորներուն հետ,
Փարիսեցիները գայթակղեցան, քանի անոնք կը հաւատային
որ եթէ ուտէին «մեղաւորներուն»
մեղաւորներուն» հետ, անոնց նման մեղաւոր
կ’ըլլային (Մտ 9.109.10-13):
13): Մենք կրնա՞նք
կրնա՞նք մեր Տիրոջ օրինակով
ապրիլ մեղաւոր մարդոց հետ բայց չազդուիլ անոնցմէ, այլ
ընդհակառակը, մե´
մե´նք ազդենք անոնց վրայ:
վրայ:
7.կ’ուզէ
7.- «Եւ ըսաւ.ըսաւ.- "Կ’ուզեմ"»
ուզեմ"»: Շատ բան կայ որ Տէրը կ’
շնորհել մեզի կամ ընել մեր կեանքին մէջ, բայց կրնայ չընել
շատ մը պատճառներով, օրինակ.օրինակ.ա) Կրնայ
Կրնայ ըլլալ որ մե´
մե´նք պատրաստ չենք ստանալու
իրմէ մեր խնդրանքը:
խնդրանքը:
բ) Կրնայ ըլլալ որ մեր խնդրանքը ստանալու ճիշդ
ժամանակը չէ:
չէ:
գ) Կրնայ ըլլալ որ յատուկ բան մը կայ որ կ’
կ’ուզէ
սորվեցնել մեզի, եւ ատիկա չսորված՝ չ’
չ’ուզեր մեր ուզածը
տալ:
տալ:
դ) Կրնայ ըլլալ որ համբերել կ’
կ’ուզէ սորվեցնել մեզի:
մեզի:
ե) Կրնայ ըլլալ որ մեր օգուտին համար չէ:
չէ:
զ) Կրնայ եւ իր կամքը չըլլալ,
չըլլալ, եւ այլն:
այլն:
8.8.- «Կ’ուզեմ»
ուզեմ»: Այս բառը կը պարզէ որ Յիսուս բոլորիս
համար բարի´
բարի´ն կ’
կ’ուզէ, բարի´
բարի´ն կը ցանկայ, բարի´
բարի´ն կը գործէ:
գործէ:
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«Կ’ուզեմ»
ուզեմ»: Այո´
Այո´, Յիսուս կ’
կ’ուզէ օգնել եւ օրհնել մեզ, կ’
կ’ուզէ
զօրացնել մեզ փորձութեանց դէմ, կ’
կ’ուզէ գործածել մեզ իր
փառքին համար, կ’
կ’ուզէ մեր միջոցաւ իր սիրոյն բուրմունքը
տարածել ամէն տեղ, կ’
կ’ուզէ մեզ իր նմանութիւնը դարձնել,
կ’ուզէ մեզ Սուրբ Հոգիի տաճար դարձնել, կ’
կ’ուզէ մեզ իր յաղյաղթող զինուորները դարձնել:
դարձնել: Կը բաւէ որ հաւատքով դիմենք
իրեն, ինչպէս բորոտը ըրաւ, եւ վստահ եղէք որ Տէրը պիտի
օգնէ, զօրացնէ, բուժէ ու մխիթարէ մեզ:
մեզ:
9.9.- «Կ’ուզեմ, մաքրուէ´
մաքրուէ´»: Այս բառերը կը պարզեն որ
Յիսուս մաքրութի´
մաքրութի´ւն է որ կ’
կ’ուզէ տեսնել ամէն տեղ եւ ամէն
մարդու մէջ:
մէջ: Տէրը ուզեց որ բորոտ մարդը մաքրուի եւ ան
մաքրուեցաւ:
մաքրուեցաւ: Տէրը այսօր ալ կ’
կ’ուզէ մաքրել տեսակաւոր մեղմեղքերով բորոտացած հոգիները:
հոգիները: Սիրելի ընթերցող, չունի՞ս
մեղք մը որմէ մաքրուիլ կ’
կ’ուզես:
ուզես: Եթէ ունիս, զայն Տիրոջ բեր եւ
ըսէ.ըսէ.- «Տէ´
Վստահութեա´մբ
Տէ´ր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրել»
մաքրել»: Վստահութեա´
ըսէ, հաւատալով որ ան կ’
կ’ուզէ ու կրնայ քեզ մաքրել մեղքեմեղքերէդ, ազատագրել տկարութիւններէդ եւ դարձնել մաքրամամաքրամաքուր բնակարան ամենասուրբ Երրորդութեան:
Երրորդութեան:
10.10.- «Եւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւ»
մաքրուեցաւ»:
«Անմիջապէս»
Անմիջապէս»: Այս բառը ցոյց կու տայ Տիրոջ խօսքին
զօրութիւնը, բժշկարար ու փրկարար զօրութիւնը:
զօրութիւնը: Իր խօսքը
արձակեց ու «անմիջապէս»
անմիջապէս» կատարուեցաւ:
կատարուեցաւ: Իր հրամանը
տուաւ ու «անմիջապէս»
անմիջապէս» գործադրուեցաւ:
գործադրուեցաւ: Երբ Տէրը ուզէ եւ իր
խօսքին կրակը արձակէ՝ ո´
ո´չ ուշացում կրնայ ըլլալ, ո´
ո´չ գործի
ձգձգում, ո´
ո´չ յետաձգում, ո´
ո´չ քաշքշում, ո´
ո´չ յապաղում, այլ
«անմիջապէս»
անմիջապէս» կը գործադրուի իր սուրբ կամքը:
կամքը:
11.11.- «Անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւ»
մաքրուեցաւ»: Կը բաւէ որ Տէրը
ուզե´
ուզե´ց եւ ահա բորոտը մաքրուեցաւ:
մաքրուեցաւ: Այո´
Այո´, բաւարար է որ
Յիսուս կամենայ մեր մաքրութիւնը եւ ահա մենք պիտի
մաքրուինք:
մաքրուինք: Տէրը բոլորիս մաքրութիւնը կը կամենայ, բայց
մենք պէտք է փնտռողն ու խնդրողը ըլլանք այդ մաքրութեան:
մաքրութեան:
Տիրոջ արիւնը կրնայ բոլորիս բոլոր մեղքերը սրբել, բայց եթէ
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մարդիկ չհաւատան Տիրոջ քաւչարար արեան զօրութեան, չեն
սրբուիր իրենց մեղքերէն:
մեղքերէն:

«Յիսուս ըսաւ անոր.անոր."Նայէ´
Նայէ´, ոեւէ մէկուն բան չըսես. այլ գնա եւ դուն քեզ
քահանային ցոյց տուր:
տուր: Ապա, իբրեւ ժողովուրդին
ժողովուրդին վկայուվկայութիւն՝ թէ բորոտութենէդ մաքրուած ես՝ զոհդ մատուցանէ,
մատուցանէ,
ինչպէս որ Մովսէս հրամայած է"
(Մտ 8.4):
8.4):
է"» (Մտ
1.չըսես»: Այս բառերը ցոյց չեն
1.- «Նայէ´
Նայէ´, ոեւէ մէկուն բան չըսես»

տար որ Յիսուս կ’
կ’ուզէ մեր կեանքին մէջ կատարած իր բարբարիքները
իքները գաղտնի պահենք, ինչպէս ոմանք բացատրած
բացատրած են:
են: Եթէ
երբեք յիշենք որ բորոտ մարդուն դպչողը իր կարգին «անմաանմաքուր»
քուր» կը համարուի, պարզ կը դառնայ թէ ինչու Յիսուս
բժշկուած բորոտին պատուիրեց. «Ոեւէ մէկուն բան չըսես»
չըսես»:
Եթէ մարդիկ գիտնային որ Յիսուս դպած էր այս բորոտ մարմարդուն, շատեր պիտի գայթակղէին եւ շատեր զինք «անմաքուր»
անմաքուր»
պիտի համարէին, եւ այլեւս Յիսուս պիտի չկրնար համարձա
համարձաձակութեամբ քաղաքները շրջիլ:
շրջիլ: Մարկոս կ’ըսէ թէ բորոտ մարդը
իր բժշկուելէն ետք «գնաց եւ սկսաւ ամէն տեղ պատմել ու

տարածել պատահածը:
պատահածը: Այս պատճառաւ Յիսուս այլեւս չէր
կրնար բացէ ի բաց քաղաք մը մտնել,
մտնել, այլ դուրսը ամայի
տեղեր կը մնար»
մնար» (2.45):
(2.45):
2.տուր»: Հին
2.- «Այլ գնա եւ դուն քեզ քահանային ցոյց տուր»

Կտակարանին մէջ բորոտութիւնը «անմաքրութիւն»
անմաքրութիւն» կը հահամարուէր
մարուէր եւ ոչ թէ հիւանդութիւն, եւ ճիշդ անոր համար ալ,
բորոտ եղողներուն կ’
կ’արգիլուէր սուրբ իրերու դպնալ (Ղւ 8 եւ
14),
14), եւ միայն քահանաները իրենք իրաւունք ունէին յայտայայտարարելու
րարելու եթէ երբեք բորոտը
բորոտը մաքրուած էր իր բորոտութենէն
թէ ոչ, ահա թէ ինչու երբ Յիսուս բուժեց բորոտ մարդը,
պատուիրեց անոր ներկայանալ քահանային:
քահանային: Այնքան ատեն
որ քահանան չէր յայտարարած բորոտ անձին մաքրուած
ըլլալը,
ըլլալը, անիկա չէր կրնար տաճար մտնել կամ ժողովուրդին
հետ շփուիլ:
շփուիլ: Եթէ երբեք մարմնապէս բորոտ եղողին
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ներկայութիւնը կը պղծէր տաճարը (համաձայն հրէական
մտայնութեան), որքա՜
որքա՜ն աւելի այսօր, մեղքով բորոտած
մարդոց ներկայութիւնը կը պղծէ եկեղեցին:
եկեղեցին: Եթէ երբեք
տաճարին վերաբերող սուրբ առարկայի մը դպչող բորոտը կը
պատժուէր, որքա՜
որքա՜ն աւելի պիտի պատժուին անոնք` որոնք
մեղքով կը մօտենան սուրբ Հաղորդութեան` Տիրոջ ՄարմինՄարմինին եւ Արեան, եւ իրենց պղծալից բերանին մէջ կ’
կ’առնեն ՔրիսՔրիստոսի Մարմինն ու Արիւնը:
Արիւնը:
3.3.- Բորոտ մարդը նախապէս քահանային ալ չէր կրնար
կրնար
մօտենալ, իսկ հիմա կրնայ երթալ ու անոր ներկայանալ,
քանի բուժուած էր:
էր: Ինչպէս մարմնաւորապէս բորոտացած
մարդուն կապը կը խզուի մարդոց հետ, այնպէս ալ հոգեհոգեւորապէս բորոտացած մարդոց կապը կը խզուի Աստուծոյ
հետ:
հետ: Եւ ինչպէս մարդուն մարմինի բորոտութիւնը մաքրուելէ
ետք՝ ան կրնայ վերստին յարաբերութեան մէջ ըլլալ ուրիշ
մարդոց հետ, նոյնպէս ալ, մարդոց հոգիի ու սրտի
բորոտութիւնը մաքրուելէ ե´
ե´տք միայն անոնք կրնան առողջ
յարաբերութեան մէջ մտնել իրենց Աստուծոյն հետ:
հետ:
4.4.- «Ապա, իբրեւ ժողովուրդին վկայութիւն՝ թէ բորոտուբորոտութենէդ մաքրուած
մաքրուած ես՝ զոհդ մատուցանէ»
մատուցանէ»: Զոհ մատուցանելը
պահանջուած էր օրէնքին կողմէ (Ղւ 14.114.1-32):
32): Բորոտ մը եթէ
մաքրուէր իր բորոտութենէն բայց չներկայանար քահանային
եւ Օրէնքին պահանջած զոհը չմատուցանէր՝ քահանան
կրնար անվաւեր յայտարարել անոր բժշկութիւնը, եւ
ժողովուրդը կրնար շարունակել հեռու մնալ իրմէ եւ զայն
«անմաքուր»
անմաքուր» սեպել, ահա թէ ինչու Յիսուս բժշկուած բորոտին
ըսաւ. «Իբրեւ ժողովուրդին վկայութիւն՝ թէ բորոտութենէն

մաքրուած ես՝ զոհդ մատուցանէ»
մատուցանէ»:

5.5.- Քահանայական դասը շատ լաւ գիտէր որ բորոտ մը
մաքրելը աստուածային արարք էր:
էր: Ուստի, Յիսուս բժշկուած
բորոտը անոնց մօտ ղրկելով, կ’
կ’ուզէր անոնց հոգին արթնցնել
եւ ցոյց տալ անոնց թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը արդէն իսկ
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յայտնուած է եւ սկսած է տարածում գտնել:
գտնել: Վստահաբար
Յիսուս մտածեց որ բորոտի մը բժշկութիւնը կրնար քահանաքահանաներուն մօտ հաւատք ու հետաքրքրութիւն
հետաքրքրութիւն արթնցնել ԱստուԱստուծոյ զօրութեան հանդէպ, իսկ չարթնցնելու պարագային՝ անոր
բժշկութիւնը կրնար իբրեւ վկայութիւն գործածուիլ անոնց
անհաւատութեան դէմ:
դէմ: Յիսուս կ’
կ’ուզէր որ բժշկուած բորոտը
ինքզինքը քահանաներուն ցոյց տար, ո´
ո´չ միայն «իբրեւ ժողոժողովուրդին վկայութիւն»,
վկայութիւն», այլեւ՝ իբրեւ վկայութիւն իր անձին, իր
զօրութեան,
զօրութեան, եւ իր աստուածային ինքնութեան վերաբերեալ:
վերաբերեալ:
6.6.- Յիսուս բժշկուած բորոտը ղրկեց քահանային մօտ,
որովհետեւ ատիկա օրէնքին կողմէ պահանջուած բան մըն էր
(Ղւ 14.2), եւ Յիսուս չէր ուզեր օրէնքը խախտել, որպէսզի
առիթ չտար ոեւէ գայթակղութեան:
գայթակղութեան:
7.7.- Վերջապէս, Յիսուս կը թելադրէ բժշկուած անձին
տաճար երթալ եւ զոհ մատուցանել, որպէսզի սորվեցնէ մեզի,
թէ ամէն հաւատացեալ, Աստուծոյ փառքին ու թագաւորութագաւորութեան տարածման համար, պէտք է իր ունեցածէն ու իր
շահածէն բաժին տայ եկեղեցիին, եւ բոլոր անոնց՝
անոնց՝ որոնք
հոգեւոր աշխատանք կը տանին, որպէսզի անոնք ալ իրենց
կարգին շարունակեն իրենց աստուածատուր գործը:
գործը:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս Քրիստոս, բորոտ մարդուն նման,
Ես ալ կ’
կ’ըսեմ. «Տէ´
Տէ´ր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրել»:
մաքրել»:
Կամեցիր ու պիտի սրբուիմ, հպիր ու պիտի բուժուիմ:
Կը խնդրեմ, հզօ´
հզօ´ր ու քա´
քա´ղցր Արարիչ,
Ինչպէս անոր դպար ու մաքրեցիր,
Տո´ւր որ անոր նման,
նման,
Ե´ս ալ վայելեմ բժշկարար հպումը ձեռքիդ:
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Յիսուս կ’
կ’անիծէ թզենին
(Մատթէոս 21.1821.18-22)

Յաջորդ առաւօտ երբ Յիսուս քաղաք կը վերադառնար,
անօթեցաւ: Ճամբուն վրայ թզենի մը տեսնելով՝ մօտեցաւ
անոր, բայց տերեւէ զատ ոչինչ գտաւ: Ուստի ըսաւ.
ըսաւ.ւ.«Ասկէ ետք յաւիտեան պտուղ չունենաս»
չունենաս»:
Եւ վայրկեանին թզենին չորցաւ:
Աշակերտները երբ տեսան ասիկա՝ զարմացան եւ
հարցուցին.հարցուցին.«Ինչպէ՞ս թզենին վայրկեանին չորցաւ»:
չորցաւ»:
Յիսուս անոնց պատասխանեց.պատասխանեց.«Վստահ եղէք, որ եթէ հաւատք ունենաք եւ
չկասկածիք, ո´
ո´չ միայն պիտի կարենաք կատարել թզենիին
պատահածը, այլ նոյնիսկ եթէ այս լերան ըսէք՝ «Ել եւ ծով
ինկիր»,
ինկիր», պիտի կատարուի»
կատարուի»:
Եւ աղօթած ատեն ինչ որ հաւատալով խնդրէք՝ պիտի
ստանաք:

«Յաջորդ առաւօտ երբ Յիսուս քաղաք կը վերադառնար,
անօթեցաւ»
21.18):
անօթեցաւ» (Մտ 21.18):

Երբ կարդանք նախորդ բաժինը,
բաժինը, յստակ կը դառնայ որ
Յիսուս Երուսաղէմի մէջ ընդդիմութեան հանդիպելուն
պատճառով էր, որ պահուան մը համար հեռացաւ քաղաքէն
ու գնաց «Բեթանիա եւ հոն գիշերեց»
գիշերեց» (Մտ 21.17), բայց յաջորդ
առաւօտ վերադարձաւ Երուսաղէմ:
Երուսաղէմ: Մեր Տէրը իր այս
վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ երկու բան.բան.1.1.- Կը սորվեցնէ որ երբ հակառակութեան հանդիպինք իր
մասին մեր տուած վկայութեան կամ Աստուծոյ խօսքին
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քարոզութեան համար, պէտք է իմաստութիւնը ունենանք
ժամանակաւորապէս քաշուելու հրապարակէն, ամփոփուեամփոփուելու, աղօթքի պահ մը ունենալու, եւ ապա դարձեալ հրապահրապարակ իջնելու իբրեւ ճշմարտութեան վկայ:
վկայ:
2.2.- Հակառակութիւնները պատճառ չեղան որ Յիսուս
հեռանայ Երուսաղէմէն եւ ալ չվերադառնայ հոն:
հոն: Ան «յաջորդ
առաւօտ»
առաւօտ» իսկ վերադարձաւ:
վերադարձաւ: Հոսկէ կը սորվինք, որ մեր դիմադիմագրաւած հակառակութիւնները երբեք պատճառ պէտք չէ
ըլլան որ միանգամընդմիշտ
միանգամընդմիշտ քաշուինք Քրիստոսի ծառայուծառայութեան դաշտէն:
դաշտէն: Նեղութեան դիմաց նահանջ արձանագրելը
արգիլուած է Քրիստոսի զինուորներուն համար:
համար:
Կէտ մը եւս:
եւս: «Անօթեցաւ
«Անօթեցաւ»
Անօթեցաւ»: Ըստ երեւոյթին Յիսուս ԲեթաԲեթանիայի մէջ նախաճաշ ընելու պատեհութիւնը չունեցաւ:
չունեցաւ: ԱռաԱռաւօտուն երբ «քաղաք կը վերադառնար, անօթեցաւ
անօթեցաւ»
օթեցաւ»: Մեր Տէրը
անօթի գործի մեկնեցաւ:
մեկնեցաւ: Հարցում:
Հարցում: Այսօր, մենք՝ Յիսուսի ծածառաներս, ի՞նչ կ’
կ’ընենք եթէ մեզմէ պահանջուի առաքելութեան
երթալ առանց որ մեզի անհրաժեշտ եղածը տրուի:
տրուի:

«Ճամբուն վրայ թզենի մը տեսնելով՝ մօտեցաւ անոր, բայց
տերեւէ զատ ոչինչ գտաւ»
(Մտ 21.19):
21.19):
գտաւ» (Մտ

1.1.- Թզենին չորցած չէր, տերեւները թափած չէին,
ընդհակառակը, կենդանի, գեղեցիկ, տերեւներով լեցուն ու
պտղատու կ’
կ’երեւէր, բայց իրականութիւնը ուրիշ բան էր:
էր:
Պտղատու կ’
կ’երեւէր բայց անպտուղ էր:
էր: Անիկա խաբուսիկ
արտաքին մը ունէր:
ունէր: Անիկա մարդոց մտածել ու կարծել կու
տար թէ պտուղ կար քովը:
քովը: Այստեղ Յիսուս կը խօսի այն
մարդոց մասին որոնք հաւատացեալ կը ձեւանան բայց
իսկութեան մէջ չեն:
չեն: Անմեղ կը ձեւանան բայց անմեղութեան
պտուղներ չունին:
չունին: Ցորեն կը ձեւանան բայց որոմ են:
են: Անկեղծ
կը ձեւանան բայց կեղծաւոր են:
են: Աղօթասէր կը ձեւանան բայց
աղօթքի
աղօթքի հետ ոեւէ առնչութիւն չունին:
չունին: Պտղատու թզենի կը
ձեւանան բայց անպտուղ են:
են: Ս. Գրիգոր Նարեկացին
այսպիսիներուն բերնով խօսելով՝ կ’
կ’ըսէ. «Զիս կը համարին
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ինչ որ ես չեմ բնաւ, ես՝ արտաքնայարդար անմաքուր
բաժակս»
բաժակս» (Բան
(Բան ԻԷ Բաժին՝ Գ):
Գ):

Յիշենք որոմի առակը (Մտ 13.2413.24-30):
30): Մենք
Մենք գիտենք որ
որոմն ու ցորենը արտաքնապէս շատ իրարու նման են:
են: ՑոՑորենը արքայութեան հետեւորդներն են, իսկ որոմը՝ չարին
հետեւորդները (Մտ 13.38):
13.38): Յիսուս ցոյց կու տայ մեզի որ
անոնք քովքով-քովի կ’
կ’աճին, միասին ու միատեղ են:
են: Ի՞նչ
սորվեցնելու համար:
համար: Սորվեցնելու համար որ հաւատաց
հաւատացաւատացեալներու խումբին մէջ, անկեղծ հաւատացեալին կողքին կայ
նաեւ կեղծաւոր հաւատացեալը:
հաւատացեալը: Յիսուս կ’
կ’ուզէ մեր ուշադրուուշադրութեան յանձնել, որ կան մարդիկ որոնք ցորեն կը ձեւանան
բայց խորքին մէջ որոմ են, բարի խօսքեր կ’
կ’արտասանեն բայց
չար սիրտ ունին:
ունին: Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած սիրոյ մասին
քարոզ տուող անհատներու, որոնց սիրտը ատելութեամբ
լեցուն է իրենց նմաններուն նկատմամբ:
նկատմամբ:
անոր»: Յիսուս մօտեցաւ թզենիին ակնկա2.ակնկա2.- «Մօտեցաւ անոր»
լութեամբ բայց յուսախաբ եղաւ:
եղաւ: Սիրելիներ, այսօր, մենք եւս
Քրիստոսի հայեացքով պտուղ բերելու կոչուած թզենիներ
ենք:
ենք: Տէրը ամէն օր ակնկալութեամբ կը նայի մեզի, սպասելով
որ պտղաբեր կեանք մը ապրինք:
ապրինք: Ան թզենիին մօտեցաւ բայց
պտուղ չգտաւ, իսկ եթէ այսօր ինծի կամ քեզի մօտենայ,
պտուղ պիտի գտնէ՞, մարդասիրութեան պտուղը, ներողաներողամտութեան պտուղը, ճշմարտասիրութեան պտուղը, Սուրբ
Հոգիին պտուղները՝ սէր, ուրախութիւն, խաղաղութիւն, համհամբերատարութիւն,
բերատարութիւն, ազնուութիւն, բարութիւն, հաւատարմուհաւատարմութիւն, հեզութիւն, ժուժկալութիւն (Գղ 5.225.22-23):
23): Ո՜հ, սիրելի
բարեկամ, ուշադիր ըլլանք, չըլլայ որ Տէրը մեզի մօտենայ եւ
մեր մօտ բարի պտուղներ գտնելու փոխարէն՝ չար պտուղներ
պտուղներ
գտնէ, նախանձի եւ ատելութեան պտուղներ եւ ասոնց
նմանները, որպէսզի դատաստանի օրը անէծքի ենթակայ
չըլլանք, ինչպէս թզենին եղաւ:
եղաւ:
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3.3.- «Տերեւէ զատ ոչինչ գտաւ»
գտաւ»: Շատ մարդիկ կան իրենք
զիրենք քրիստոնեայ կոչող մարդոց շարքերուն մէջ, որոնք
սակայն միայն տերեւ ունին, բայց ոչ պտուղ:
պտուղ: Մենք ի՞նչ ունինք
սիրելիներ, տերե՞ւ, թէ՝ պտուղ:
պտուղ: Այլ բացատրութեամբ, հահաւատքի կեանք ապրողնե՞ր ենք, թէ պարզապէս հաւատքի
կեանքի քարոզիչներ ենք:
ենք: Քրիստո՞սը ունինք, թէ՝ լոկ
քրիստոնէութիւնը:
քրիստոնէութիւնը: Ունի՞նք սէր, թէ՝ պարզապէս սիրոյ կականոններ:
նոններ: Սո՞ւրբ ենք, թէ՝ միայն սրբութեան մասին պատգամ
տուողներ:
տուողներ:
4.4.- Յիսուս անօթի էր:
էր: Ասիկա նախ եւ առաջ ցոյց կու տայ
Յիսուսի մարդկային բնութիւնը:
բնութիւնը: Երկրորդ, Յիսուսի փնտռածը
թուզն էր, ուրիշ ոչինչ:
ոչինչ: Իբրեւ Տէր ու Վարդապետ, իբրեւ
Աստուած ու Փրկիչ, ինք արժանի էր նախաճաշի փառաւոր
սեղան ունենալու,
ունենալու, այլատեսակ պատառներով, բայց չուզեց ու
չփնտռեց այդ բոլորը:
բոլորը: Մեր Տիրոջմէ սորվինք, հեզ ու խոնարհ
ըլլալ, պարզ ու համեստ ըլլալ, եւ չփնտռել ու չպահանջել մեծ
բաներ, փառաւոր սեղաններ, բարձր աթոռներ ու դիրքեր:
դիրքեր:
5.5.- Թզենիին պտուղները կը ներկայացնեն մարդոց բարի
գործերը:
ործերը: Յիսուս հաւատքի կողքին բարեգործութիւն կ’
կ’ակը
ակընկալէ
կալէ իր հետեւորդներէն:
հետեւորդներէն: Մենք գիտենք որ թզենիին տերեւտերեւները խոշոր կ’
կ’ըլլան, եւ ուստի դիւրաւ կրնան իրենց ետին
պահել պտուղները:
պտուղները: Հոս մեզի
մեզի ուսուցուածը այն է՝ որ մեր
բարեգործութիւնները պէտք է ծածուկ կերպով կատարենք
կատարենք,
նք,
մարդոց աչքերէն հեռու:
հեռու: Եթէ երբեք դատապարտելի է տերեւ
ունենա
ունենալը
նալը առանց պտուղ ունենալու, նոյնպէս ալ դատապարդատապարտելի է պտուղ ունենալը առանց տերեւ ունենալու:
ունենալու: Այսինքն,
ինչպէս դատապարտելի է հաւատացեալ կոչուիլ եւ սակայն
բարի գործեր չկատարելը, նոյնպէս ալ դատապարտելի
դատապարտելի է
բարի գործեր կատարելը, մարդոց կողմէ տեսնուելու ու
փառաւորուելու նպատակով:
նպատակով: Ինչպէս թուզին տերեւը իր
ետին կը պահէ թուզը, այնպէս ալ, մեր բարի գործերը պէտք է
մեր հաւատքի տերեւին ետին պահուըտած ըլլան:
ըլլան:
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6.6.- Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան որ թզենին Իսրայէլի
ժողովուրդը
ժողովուրդը կը պատկերացնէ, որոնք տերեւներու առատուառատութիւն ունէին պարզապէս, իսկ «տերեւներ»
տերեւներ»ը ակնարկութիւն կը
սեպուին Մովսիսական Օրէնքներուն:
Օրէնքներուն: Իսրայէլի ժողովուրդը,
յատկապէս Փարիսեցիները որոնք ճշգրիտ պատկերն էին
թզենիին, շատ լաւ գիտէին Մովսիսական Օրէնքները, բայց
անպտուղ կեանք կ’
կ’ապրէին:
ապրէին: Իրենց օրինապահութիւնը յայաճախ պատճառ դարձած էր որ անգութ գտնուին հիւանդին ու
խեղանդամին նկատմամբ, մանաւանդ եթէ երբեք այդպիսի
այդպիսիսիներուն բժշկութիւնը Շաբաթ օրով պիտի կատարուէր:
կատարուէր: Յիսո
Յիսուս
սուս
միշտ ալ դատապարտեց իրենց այս անմարդասէր
անմարդասէր կեցուածքը:
կեցուածքը:
Ի՞նչպէս կրնային պտղատու նկատուիլ երբ օրինապահու
օրինապահուապահութիւնը իրենց մէջ կը սպաննէր մարդասիրութեան
մարդասիրութեան ոգին:
ոգին:
7.7.- Եթէ երբեք տերեւները Աստուծոյ օրէնքները կը
ներկայացնեն, եւ եթէ երբեք Յիսուս մօտեցաւ տերեւաշատ
թզենիին անկէ պտուղ քաղելու համար, սա շատ յստակօրէն
ցոյց կու տայ թէ Յիսուս
Յիսուս պտղալից կեանք ապրիլ կ’
կ’ակնկալէ
անոնցմէ՝ որոնք ամենէն շատ ծանօթ են Աստուծոյ խօսքերուն
ու պատուիրաններուն:
պատուիրաններուն:
8.8.- Եթէ թզենիին տերեւները կը ներկայացնեն ՄովսիսաՄովսիսական օրէնքները եւ եթէ Յիսուս մօտեցաւ պտուղ քաղելու եւ իր
անօթութիւնը
անօթութիւնը գոհացնելու բայց չգտաւ, սա յստակ կը պարզէ
որ մենք օրէնքներու գործադրութեամբ չենք կրնար բերել այնայնպիսի պտուղներ,
պտուղներ, որով կարող ըլլանք գոհացնել Յիսուսը:
Յիսուսը:

«Ուստի ըսաւ.ըսաւ."Ասկէ ետք յաւիտեան պտուղ չունենաս"
չունենաս":
Եւ վայրկեանին թզենին չորցաւ»
չորցաւ» (Մտ
(Մտ 21.19):
21.19):

1.1.- Ամէն բանէ առաջ Յիսուսի այս խօսքը զօրեղապէս կը
բացայայտէ իր դատաւորական հանգամանքը:
հանգամանքը: Հրամայեց եւ
իր հրամանը վայրկեանին գործադրուեցաւ:
գործադրուեցաւ: Ծննդոցի նոյն
Աստուածն է Յիսուս Քրիստոս որ «ըսաւ ու եղաւ»
եղաւ» (Ծն 1.3):
1.3):
Մեր Տէրը ոչ միայն գթառատ Փրկիչ է, այլ նաեւ ամենազօր ու
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անաչառ դատաւոր է, եւ իր դատաւորական այդ հանգահանգամանքը իր արիւնովը ձեռք ձգեց, ահա թէ ինչու «Հայրը ոեւէ

մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը ամբողջութեամբ
յանձնած է Որդիին»
Որդիին» (Յհ
(Յհ 5.22):
5.22):

2.2.- Յիսուս չորցուց թզենին, որպէսզի ցոյց տար շուրջինշուրջիններուն թէ ինք իշխանութիւն ունի բնութեան ու մարդոց
կեանքին վրայ, որպէսզի
որպէսզի ցոյց տար թէ ինք ոչ միայն մեռելմեռելներուն յարութիւն տուող Աստուածն է, այլեւ՝ մեռցնելու իրաիրաւունք ունեցող Աստուածը, ո´
ո´չ միայն կեանք պարգեւող Տէրն
է, այլեւ՝ կեանք խլող Տէրը, ինչպէս Սամուէլի մայրը՝ Աննա
կ’ըսէ. «Մեռցնողն ու կենդանացնողը, գերեզման իջեցնողն
իջեցնողն ու
վեր հանողը, ցածցնողն ու բարձրացնողը Տէրն է»
է» (Ա.Թգ
(Ա.Թգ 2.62.6-7):
7):
3.չունենաս»: Ընդհանրական եկեեկե3.- «Յաւիտեան պտուղ չունենաս»
ղեցւոյ
ղեցւոյ մեկնիչ հայրեր գրեթէ միաձայնութեամբ կը հաստահաստատեն որ թզենին կը պատկերացնէ Իսրայէլի ժողովուրդը,
ինչպէս վերեւ ըսինք:
ըսինք: Եթէ ընդունինք ասիկա, այդ պարագա
պարագագային, Յիսուսի բառերը՝ «յաւիտեան պտուղ չունենաս»,
չունենաս», մէ´
մէ´կ
յաւիտե-բան ցոյց կու տան, այն՝ որ Իսրայէլի ժողովուրդը յաւիտե
նապէս անպտուղ մնալու դատապարտուած է, այլ խօսքով՝
երբեք ալ ճշմարիտ հաւատքին՝ Քրիստոսի հաւատքին պիտի
չգայ, եւ ուստի, չէ´
չէ´ եւ երբեք պիտի չըլլա´
չըլլա´յ Աստուծոյ
Աստուծոյ ընտրեալ
ժողովուրդը:
ժողովուրդը: Անհատ Իսրայէլացիներ կրնան Քրիստոսի դառդառնալ, բայց ո´
ո´չ ազգը իր ամբողջութեանը մէջ:
մէջ:
Աստուած երկու ընտրեալ ժողովուրդներ չունի:
չունի: ԱստԱստուած մէ´
մէ´կ ընտրեալ ժողովուրդ մը ունի, եւ անոնք Քրիստոսի
հաւատարիմ հետեւորդներն են:
են: Պօղոս առաքեալ կը
հաստատէ թէ Քրիստոս իր զոհագործումով խափանեց «ՄովՄով-

սիսական
սիսական Օրէնքը իր պատուիրաններով ու հրահանգներով,
որպէսզի հրեան ու հեթանոսը իր անձին մէջ միաւորելով՝
ստեղծէ նոր եւ միակ ժողովուրդ մը»
միակ»
մը» (Գղ
(Գղ 2.15):
2.15): «Նոր
«Նոր ու միակ»

բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան թէ հին Իսրայէլը անցաւ եւ
քրիստոնեաները իրե´
իրե´նք դարձան Աստուծոյ նոր ու միակ
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ժողովուրդը:
ժողովուրդը: Առաքեալը բազմաթիւ անգամներ կը գործածէ
«Աստուծոյ ժողովուրդ»,
ժողովուրդ», «Աստուծոյ
«Աստուծոյ ընտանիք»
ընտանիք» եւ «Իր
ընտրեալները»
ընտրեալները» բացատրութիւնները, որոնք միշտ ալ ակնարակնարկութիւն են Քրիստոսի հետեւորդ քրիստոնեաներուն եւ երբեք
կապ չունին հրեայ ժողովուրդին հետ (Գղ 2.2.192.2.19-20, 3.6, 8, 4.12:
4.12:
Կղ 1.26 եւ այլն)1:
Առաքեալը հրեայ ազգին մասին խօսելով՝ կ’
կ’ըսէ.
«Աստուծոյ աչքէն ելան»
ելան» (Ա.Թս
(Ա.Թս 2.15), եւ կ’
կ’աւելցնէ ըսելով.

«Աստուծոյ ամբողջական բարկութիւնը հասած է արդէն
իրենց վրայ»
վրայ» (Ա.Թս
(Ա.Թս 2.16):
2.16): Նիւթիս ծիրէն
ծիրէն անսահմանօրէն

դուրս կրնամ գալ եթէ ուզեմ բացատրել որ Քրիստոսով
հրեաները դադրեցան Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդը ըլլալէ:
ըլլալէ:
խօս-Կը բաւէ որ միայն նկատի ունենաք նոյնինքն մեր Տիրոջ խօս
քը, որպէսզի համոզուիք մեր ըսածին. «Անոնք որոնք երկինքի

արքայութեան ժառանգորդները պէտք
պէտք էր ըլլային՝ դուրսը
խաւարին մէջ պիտի նետուին, ուր պիտի լան եւ ակռաները
կրճտեն»
կրճտեն» (Մտ
(Մտ 8.12):
8.12): Կամ՝ «Աստուծոյ արքայութիւնը ձեզմէ
պիտի առնուի եւ տրուի ժողովուրդի մը, որ պտղաբեր կը
դարձնէ զայն»
զայն» (Մտ
(Մտ 21.43):
21.43): Համաձայն այս վերջին համարին,
Քրիստոս կ’
կ’ուզէ որ մարդիկ իր արքայութիւնը պտղաբեր
դարձնեն,
դարձնեն, այսինքն՝ տարածեն, ընդարձակեն, իսկ արքայուարքայութեան տարածումը՝ մարդիկը Քրիստոսի բերելով կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ:
Յիսուս պտղաբերութիւն կ’
կ’ակնկալէ իր հետեւորդներէն, բայց
թզենին, այսինքն՝ Իսրայէլի ժողովուրդը, անպտուղ էր:
էր:
4.չորցաւ»: Թզենիին
4.- «Թզենին չորցաւ»
Թզենիին չորցուիլը ապագայ
դատաստանին պատկերացումն է:
է: Ո´չ թէ միայն տերեւները

Հռ 11-ին մէջ Պօղոս առաքեալ կը խօսի հրեաներուն դարձին մասին: Հպանցիկ
ընթերցում մը կրնայ այն տպաւորութիւնը տալ մեզի, որ առաքեալը կը հաւատար
որ ժամանակներու աւարտին ամբողջ հրեայ ժողովուրդը դարձի պիտի գայ, բայց
ուշադիր ընթերցում մը, յստակ կը դարձնէ որ առաքեալին ակնարկութիւնը կը
վերաբերի հրեաներուն որոշ մէկ զանգուածին միայն, ինչպէս 6-րդ համարը ցոյց կու
տայ. «Աստուած իր շնորհքին իբրեւ արտայայտութիւն՝ իր ընտրութեամբ մնացորդ
մը պահեց»:
1
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չորցան, այլեւ ծառը իր ամբողջութեամբ, իր կոճղով, ճիւղերով
եւ արմատներով:
արմատներով: Այս ճշմարտութիւնը անզիղջ մարդուն
դատապարտութիւնն է որ կը պատկերացնէ:
պատկերացնէ: Ինչպէս ծառը իր
տերեւներով, ճիւղերով եւ արմատներով
արմատներով չորցաւ, այնպէս ալ,
դատաստանին օրը, անապաշխար մեղաւորները իրենց
ամբողջութեամբ, հոգի, միտք ու մարմին, գեհենի կրակներուն
մէջ պիտի նետուին:
նետուին:

«Աշակերտները երբ տեսան ասիկա՝
ասիկա՝ զարմացան եւ
հարցուցին.հարցուցին."Ինչպէ՞ս թզենին վայրկեանին չորցաւ"
չորցաւ"» (Մտ 21.20):
21.20):

1.1.- Թզենիին վայրկե
վայրկենական
այրկենական չորացումը կը պատկերացնէ
Աստուծոյ դատաստանին յայտնութիւնը անակնկալ եւ
անսպասելի մէկ պահուն:
պահուն: Իսկ աշակերտներուն զարմացումը
ցոյց կու տայ որ հաւատացեալներն անգամ անակնկալի պիպիտի գան Տիրոջ Գալստեան ժամանակ, բայց այդ անակնկալը
հարկաւ զիրենք կործանումի պիտի չառաջնորդէ:
չառաջնորդէ:
2.2.- Վայրկենական
Վայրկենական չորացումը նաեւ կը պատկերացնէ
Աստուծոյ դատաստանին չափազանց խստութիւնը:
խստութիւնը:

«Յիսուս անոնց պատասխանեց.պատասխանեց."Վստահ եղէք, որ եթէ հաւատք ունենաք եւ չկասկածիք,
ո´չ միայն պիտի կարենաք կատարել թզենիին պատահածը,
այլ նոյնիսկ եթէ այս լերան ըսէք՝
ըսէք՝ "Ել եւ ծով ինկիր", պիտի
կատարուի"»
(Մտ 21.21):
21.21):
կատարուի"» (Մտ

1.1.- Հոս Յիսուս կը խօսի թէ´
թէ´ հաւատքի եւ թէ´
թէ´ կասկածի
մասին:
մասին: Ինչո՞ւ:
Ինչո՞ւ: Որովհետեւ ան շատ լաւ գիտէ որ իր հետեհետեւորդները կը հաւատա´
հաւատա´ն իրեն, կը հաւատա´
հաւատա´ն իր զօրութեան,
կը հաւատա´
հաւատա´ն իր սիրոյն, կը հաւատա´
հաւատա´ն իր խօսքերուն ու
խոստումներուն, բայց երբեմն իրենց այդ հաւատքին մէջ
մուտք կը գործէ կասկածը:
կասկածը: Օրինակ, կը հաւատանք որ Տէրը
կարող է մեզ նեղութիւններէ փրկել, բայց երբ նեղութիւնը գայ՝
կրնանք կասկածիլ Տիրոջ միջամտութեան վրայ:
վրայ: Կասկածը
կ’անդամալուծէ Աստուծոյ գործը:
գործը: Հաւատքով կ’
կ’աղօթես
աղօթես անձի
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մը բժշկութեան համար, բայց կրնաս երկվայրկեան մը
կասկածիլ որ հիւանդը կրնայ չբժշկուիլ, եւ ահա այդ
կասկածդ պատճառ կը դառնայ որ քու աղօթքդ մնայ
անպատասխան:
անպատասխան: Գործերդ ձախորդ կ’
կ’ընթանան:
ընթանան: Հաւատքով
կ’աղօթես գործերու յաջողութեան համար, բայց կրնաս
երկվայրկեան մը մտածել թէ բոլոր դռները արդէն իսկ փակ
են առջեւդ եւ գործերու յաջողութիւն ձեռք ձգելու համար ելք
չկայ, եւ այդ մտածումը ծնունդ կու տայ կասկածի եւ կասկածը
պատճառ կը դառնայ որ չստանաս աղօթքիդ պատասխանը:
պատասխանը:
2.2.- «Եթէ այս լերան ըսէք.ըսէք.- "Ել եւ ծով ինկիր"
ինկիր", պիտի
կատարուի»
կատարուի»: Ի՞նչ բան կը պատկերացնեն լեռն ու ծովը:
ծովը: Քանի
մը բան.բան.ա) Լեռ մըն է մարդկային մտահոգութիւնը:
մտահոգութիւնը: ՄտահոգուՄտահոգութիւն՝ նիւթականի համար, մտահոգութիւն՝ ապագայի
համար, մտահոգութիւն՝ մեր ամենօրեայ կերակուրին
համար, մտահոգութիւն՝ մեր առողջութեան համար, այս եւ
նման բաներ լերան
լերան մը նման մեզ կը ճնշեն իրենց բեռան տակ:
տակ:
Յիսուս մեզ կը հրաւիրէ որ մեր մտահոգութեան լեռը նետենք
ծովուն մէջ:
մէջ: Իսկ ի՞նչ է կամ ի՞նչ կը պատկերացնէ ծովը:
ծովը:
Յստակ է որ ծովը կը պատկերացնէ Յիսուսի շնորհքի ու
ողորմութեան անհուն ովկիանոսը:
ովկիանոսը: Յիսուս կ’
կ’ուզէ որ մեր
բոլոր մտահոգութիւնները
մտահոգութիւնները նետենք իր շնորհքի ու
ողորմութեան անծայրածիր ովկիանոսին մէջ:
մէջ: Ինչպէս ովկիաովկիանոսը կրնայ իր մէջ նետուած ամէն առարկայ առնել եւ իր
խորութեանը մէջ կորսնցնել, այնպէս ալ, Յիսուս իր շնորհքի
ու ողորմութեան ովկիանոսին մէջ կրնայ ամէն ինչ առնել ու
կորսնցնել:
կորսնցնել:
բ) «Լեռ»
Լեռ»ը մեր կրած ցաւերն են, զորս կը փորձենք
առանձին կրել, բայց Յիսուս կոչ կ’
կ’ուղղէ մեզի որ մեր ցաւերը
իր սիրոյն ծովուն մէջ նետենք:
նետենք:
գ) Այդ «լեռ»
լեռ»ը կրնայ մարդոց հանդէպ մեր ունեցած
ատելութեան ու դառնութեան զգացումը ըլլալ:
ըլլալ: Տէրը կ’
կ’ուզէ որ
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իր հետեւորդները նման զգացումներ ամբողջութեամբ
արմատախիլ ընեն իրենց մէջէն եւ իր սիրոյն ովկիանոսին մէջ
նետեն, այլ խօսքով, իր սիրովը փոխարինեն:
փոխարինեն:
դ) Վերջապէս, լեռը կը պատկերացնէ մարդուս մեղքերը,
որոնք ծանր լերան մը նման մեզ կը ճզմեն իրենց տակ:
տակ: Տէրը
կ’ուզէ որ մեր մեղքերու լեռը իրեն յանձնենք, որպէսզի
զանիկա նետէ իր փրկարար շնորհքի ծովուն մէջ:
մէջ:
3.լեռ» բացատրութիւնը տառացիօրէն առնենք,
3.- Եթէ «լեռ»
յստակ է որ կ’
կ’ակնարկէ Ձիթենեաց լերան:
լերան: Ոմանք փորձած են
տառացիօրէն առնել Յիսուսի այս բառերը հետեւեալը ըսելու
համար:
համար: Զաքարիա մարգարէն կը խօսի Ձիթենեաց լերան
մէջտեղէն կիսուելուն եւ այդ երկու կէսերուն միջեւ մեծ ձորի
մը բացուելուն մասին (Զք 14.4), որ ուրիշ բան չի նշանակեր
եթէ ոչ Ձիթենեաց լերան մէջտեղէն վերացուիլը:
վերացուիլը: Ուստի
Յիսուս իր տուեալ բառերով կ’
կ’ուզէր պարզել իր աշակերտաշակերտներուն, որ մօտեցած է ժամանակը երբ այդ մարգարէութիւնը
պիտի իրականանայ, եւ կրնայ իրականանալ եթէ անոնք
ուժեղ հաւատք ունենան:
ունենան:
Զք 14.414.4-ը մարգարէութիւն մը ըլլալուն կողքին նաեւ
աստուածային խոստում մըն է:
է: Յիսուս անուղղակիօրէն կոչ
կ’ուղղէ իր աշակերտներուն կասկած չունենալու աստուաաստուածային խոստումներուն նկատմամբ
նկատմամբ:
կատմամբ: Հաւատքը կ’
կ’առաջնորդէ
մեզ Հին Կտակարանին մէջ արձանագրուած բոլոր խոստումխոստումներուն
ներուն ու մարգարէութեանց իրականացումը տեսնելու:
տեսնելու:

«Եւ աղօթած ատեն ինչ որ հաւատալով խնդրէք՝ պիտի
ստանաք»
21.22):
ստանաք» (Մտ 21.22):
1.1.- Յիսուս աղօթքն ու հաւատքը անբաժան իրականուիրականութիւններ իբրեւ կը ներկայացնէ:
ներկայացնէ: Հեղինակ մը ըսած է. «Աղօթքը
մարմինն է, իսկ հաւատքը՝ այդ մարմինին հոգին»
հոգին»: Արդ,
ինչպէս մարմինը առանց հոգիի կը մեռնի, այնպէս ալ, աղօթք
մը առանց հաւատքի՝ կը մեռնի:
մեռնի: Ուրիշ հեղինակ մը ըսած է.

«Աղօթքը վառած ածուխ է, իսկ հաւատքը՝ վառած ածուխին
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վրայ նետուած
նետուած խունկն է»
է»: Առանց հաւատքի աղօթող մարդը
կը նմանի անոր՝ որ վառած ածուխ կը դնէ Աստուծոյ առջեւ,
բայց կը մոռնայ խունկ դնել անոր վրայ:
վրայ:
Ի՞նչ կը նշանակէ՝ աղօթքը հաւատքով մատուցել:
մատուցել: Աղօթքը
հաւատքով մատուցել, կը նշանակէ՝ աղօթել եւ ակնկալել որ
Տէրը պիտի լսէ ու կը լսէ
լսէ մեզ:
մեզ: Այո´
Այո´, Տէրը ամէն աղօթք կը լսէ,
բայց ամէն աղօթքի չի´
չի´ պատասխաներ, եւ փառք իրեն որ չի
պատասխաներ:
պատասխաներ: Որովհետեւ եթէ պատասխանէ, շատ անգամ
զինք խոցոտած ու անարգած պիտի ըլլանք, քանի որ մեր
մատուցած աղօթքներէն շատերը իր սուրբ կամքին հակառակ
են, եւ ասիկա առաքեալը
առաքեալը յստակ դարձուց երբ ըսաւ. «Մենք որ
կ’աղօթենք՝ չենք գիտեր թէ ի´
ի´նչպէս պէտք է աղօթել»
աղօթել» (Հռ
(Հռ 8.26):
8.26):
2.2.- Ուշագրաւ է նաեւ հետեւեալը:
հետեւեալը: Յիսուս չ’
չ’ըսեր՝ «Եթէ
բան մը խնդրէք»,
խնդրէք», այլ՝ «Ինչ որ խնդրէք»
խնդրէք»: Սա ցոյց կու տայ թէ
ոեւէ բան կրնանք խնդրել Աստուծմէ:
Աստուծմէ: Խնդրուելիքը միայն
փրկութիւնը,
փրկութիւնը, արքայութիւնը, զօրութիւնը, սրբութիւնը պիտի
չըլլան, այլ ոեւէ բան, մեր առօրեայ կեանքին հետ կապ ունեունեցող ամենապզտիկ բանն անգամ:
անգամ: Մեր երկնաւոր Հայրը ամէն
բանի համար կը հոգայ եւ ո´
ո´չ թէ որոշ բաներու համար միայն:
միայն:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէր Յիսուս, հեռացո
հեռացո´
եռացո´ւր ինձմէ անպտղատուութիւնը,
Եւ զիս վերածէ Կենաց Գետիդ
Կողքին աճած պտղալից ծառի մը,
մը,
Որպէսզի երբ ինծի մօտենաս՝
Անպտուղ չերեւիմ ու ամօթով չմնամ,
Այլ ունենամ այնպիսի´
այնպիսի´ պտուղներ՝
Որոնցմով կարենամ Քեզ կշտացնել, քա´
քա´ղցր Յիսուս,
Բայց մանաւանդ՝ կշտանալ Քեզմով:
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Հարիւրապետին ծառային բժշկութիւնը
բժշկութիւնը
(Մատթէոս 8.58.5-13)

Երբ Յիսուս Կափառնաում մտաւ, իրեն մօտեցաւ
Հռոմայեցի հարիւրապետ մը, որ կ’
կ’աղաչէր ըսելով.ըսելով.«Տէ´
Տէ´ր, ծառաս տունը անդամալոյծ
անդամալոյծ վիճակի մէջ է եւ
սաստիկ կը տառապի»:
տառապի»:
Յիսուս ըսաւ.ըսաւ.«Ես կու գամ եւ կը բժշկեմ զայն»:
զայն»:
Հարիւրապետը պատասխանեց.պատասխանեց.«Տէ´
Տէ´ր, ես արժանի չեմ քեզ իմ յարկիս տակ ընդունելու.
միայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայ:
Որովհետեւ ես ալ, որպէս իշխանութեան ենթակայ մարդ,
ձեռքիս տակ զինուորներ ունիմ. մէկուն կ’
կ’ըսեմ՝ «Գնա´»,
Գնա´», եւ
կ’երթայ, ուրիշի մը կ’
կ’ըսեմ՝ «Եկո´
Եկո´ւր»,
ւր», եւ կու գայ. ծառայիս
կ’ըսեմ՝ «Այս բանը ըրէ»,
ըրէ», եւ կը կատարէ»:
կատարէ»:
Յիսուս երբ լսեց՝ հիացաւ, եւ իր հետեւորդներուն
ըսաւ.ըսաւ.«Կ’ըսեմ ձեզի, թէ նոյնիսկ Իսրայէլի մէջ այսպիսի
հաւատք ունեցող մը չգտայ: Գիտցէք նաեւ թէ շատեր
արեւելքէն ու արեւմուտքէն պիտի գան եւ երկինքի արքաարքայութեան մէջ սեղան պիտի բազմին Աբրահամի, Իսահակի
եւ Յակոբի հետ, իսկ անոնք որոնք երկինքի արքայութեան
ժառանգորդները պէտք էր ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ
պիտի նետուին, ուր պիտի լան եւ իրենց ակռաները
կրճտեն»:
կրճտեն»:
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Յետոյ Յիսուս հարիւրապետին ըսաւ.ըսաւ.«Գնա´,
Գնա´, ինչպէս որ հաւատացիր՝ այդպէս թող ըլլայ
քեզի»:
քեզի»:
Եւ նոյն վայրկեանին հարիւրապետին ծառան բժշկուեբժշկուեցաւ:

«Երբ Յիսուս Կափառնաում մտաւ, իրեն մօտեցաւ
Հռոմայեցի հարիւրապետ մը որ կ’
(Մտ 8.58.5-6):
6):
կ’աղաչէր ըսելով»
ըսելով» (Մտ
1.1.- Հռոմայեցի հարիւրապետներ չէին աղաչեր, այլ կը
հրահանգէին, կը ստիպէին, բայց այս Հռոմայեցի հարիւրահարիւրապետը ստիպուած էր աղաչելու,
աղաչելու, քանի ան դէմ յանդիման կը
գտնուէր մեր մեծ Աստուծոյն ու Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի:
Քրիստոսի:
Այո´
Այո´, ամէն մարդ որ Յիսուսի կու գայ՝ պէտք է աղաչելով գայ:
գայ:
Մեծ մարդիկ երբ կանգնին մեր մեծ Աստուծոյն առջեւ՝
աղաչո´
աղաչո´ղ պէտք է դառնան:
դառնան: Բարձր դիրքերու վրայ
գտնուողներ երբ Բարձրեալին առջեւ
առջեւ կենան՝ պէտք է աղաչեն:
աղաչեն:
2.2.- «Կ
«Կ’աղաչէր»
աղաչէր» բառը նաեւ ցոյց կու տայ հարիւրապետին
խոնարհութիւնը:
խոնարհութիւնը: Հպարտ ու գոռոզ մարդիկ երբեք չեն
աղաչեր. անոնք կը պահանջեն, կը բռնանան, կը բռնադատեն:
բռնադատեն:
3.3.- Հարիւրապետը զինուորական մարդ եւ հեթանոս
ըլլալով հանդերձ՝ հաւատացեալ էր:
էր: Յիսուս
Յիսուս բոլոր
դասակարգերէ հետեւորդներ ունի:
ունի: Ինչ դիրք, ինչ պաշտօն,
ինչ գործ ալ ունենանք՝ ատոնք չեն կրնար պատճառ դառնալ
որ անհաւատ ըլլանք:
ըլլանք: Դատաստանի օրը ո´
ո´չ ոք պիտի
կարենայ ըսել. «Եթէ ուրիշ գործ կամ ուրիշ պաշտօն

ունենայի՝ կրնայի հաւատքի կեանք ապրիլ»
ապրիլ»:

4.4.- Աւետարանիչը
Աւետարանիչը կ’
կ’ըսէ թէ հարիւրապետը Յիսուսի
մօտեցաւ եւ աղաչեց, սա ցոյց կու տայ թէ նախ մօտեցաւ, եւ
յետո´
յետո´յ աղաչեց:
աղաչեց: Առանց Յիսուսին մօտենալու՝ չե´
չե´նք կրնար
աղաչել իրեն:
իրեն: Առանց Յիսուսը մեր սրտին մէջ ընդունած
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ըլլալու՝ չե´
չե´նք կրնար իրմէ բան մը խնդրել, եւ ո´
ո´չ միայն չենք
կրնար խնդրել, այլ իրաւո´
իրաւո´ւնք չունինք խնդրելու:
խնդրելու: Իսկ եթէ
բան մը խնդրենք ու մեր խնդրածը ստանանք՝ չի նշանակեր
թէ Աստուած մեր աղօթքին է որ պատասխանեց, այլ ան
պատասխանեց այն սուրբերուն ու հրեշտակներուն՝ որոնք
մեզի համար կ’
կ’աղօթեն ու կը բարեխօսեն:
բարեխօսեն:

«Տէ´
Տէ´ր, ծառաս տունը անդամալոյծ
անդամալոյծ վիճակի մէջ է եւ
սաստիկ կը տառապի»
(Մտ 8.6):
8.6):
տառապի» (Մտ

1.1.- Հարիւրապետը Յիսուսը «Տէ´
Տէ´ր» կը կոչէ, եւ ասիկա
ցոյց կու տայ իր բացարձակ յարգանքը Յիսուսի հանդէպ:
հանդէպ:
Յիսուս կ’
կ’ուզէ որ հաւատացեալներս սիրենք իրեն եւ մտերիմ
ըլլանք իրեն, բայց այդ մտերմութիւնը պատճառ պէտք չէ
դառնայ որ կորսնցնենք մեր յարգանքը Տիրոջ հանդէպ:
հանդէպ: ԵրբեԵրբեմն կը հանդիպինք հաւատացեալներու, որոնք ցոյց տալու
համար թէ իրենք մտերիմ են Յիսուսի, այնպիսի բառերով կը
բնորոշեն Յիսուսը, որ յարգանքի սահմաններէն դուրս
կ’իյնան:
իյնան:
2.2.- Յարգալից վերաբերմունքին կողքին, «Տէր»
Տէր» բացա
բացացատրութիւնը ցոյց կու տայ նաեւ հարիւրապետին հաւատքը
Յիսուսի բժշկարար զօրութեան հանդէպ:
հանդէպ: Ան կը հաւատար որ
Յիսուս բժշկո´
բժշկո´ղ Տէր է:
է: Իրեն համար Յիսուս լոկ Վարդապետ
մը չէր, ամէն Փարիսեցիի նման Փարիսեցի մը չէր, Օրէնքի
ուսուցիչներուն պէս մէկը չէր, որոնք կը խօսէին Օրէնքին
Օրէնքին
անունով, բայց ոչինչով կրնային օգտակար դառնալ Օրէնքին
ստրկութեան տակ եղողներուն:
եղողներուն: Հարիւրապետին համար
Յիսուս Աստուծո´
Աստուծո´յ Մարդն էր, գուցէ մեծ Մարգարէ մը՝ որուն
միջոցաւ Աստուած մեծամեծ հրաշքներ կը գործէր:
գործէր:
3.3.- Հարիւրապետը տէ´
տէ´ր էր, բայց ահա իր կարգին «Տէ´
Տէ´ր»
կը կոչէ Յիսուսը:
Յիսուսը: Իշխան մըն էր անիկա, բայց ատիկա
պատճառ մը չեղաւ որ չճանչնար Յիսուսի իշխանութիւնը:
իշխանութիւնը:
Սովորաբար բարձր դիրքի վրայ գտնուող մարդիկ՝ չեն
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նութիւնը կամ տիրութիւնը, որոնք նոյնպէս բարձր դիրքերու
վրայ կը գտնուին
գտնուին:
տնուին: Նոյն պաշտօնը ունեցող մարդիկ կամ
հաւասար դիրքի վրայ գտնուող մարդիկ կը նախանձին
իրարմէ, եւ երբեմն ալ՝ չեն հանդուրժեր իրար:
իրար: Բարձր
դիրքերու վրայ գտնուող անձեր, պէտք է հարիւրապետէն
սորվին՝
սորվին՝ տեսնել ուրիշներուն ալ ունեցած արժանիքները,
կարողու
կարողութիւնները,
ղութիւնները, հանգամանքը,
հանգամանքը, եւ յարգանքով մօտենալ
իրենց պաշտօնակիցներուն, գործակիցներուն:
գործակիցներուն:
4.4.- Մարդիկ միշտ իրենց անձերուն կամ իրենց զաւակնեզաւակներուն բժշկութեան համար Յիսուսի կու գային, բայց այս մարդը
Աստուածաշունչին մէջ միակ օրինակն է որ իր ծառային
համար Յիսուսի կը դիմէր:
դիմէր: Սորվինք
Սորվինք հարիւրապետէն Յիսուսի
դիմել եւ աղաչել, ոչ միայն մեր անձերուն համար, մեր
զաւակներուն ու սիրելիներուն համար, այլեւ՝ ծառայ եղող
մարդոց համար, մեր գործաւորներուն համար, անծանօթին
համար:
համար:
5.5.- «Սաստիկ կը տառապի»
տառապի»: Հարիւրապետը կը տեսնէր
թէ ինչպէս իր ծառան կը տառապէր
տառապէր եւ իր ծառային
տառապանքը ներկայացուց Յիսուսի:
Յիսուսի: Մենք եւս, միայն մեր ու
մեր սիրելիներուն տառապանքները չտեսնենք, այլեւ
տեսնենք ուրիշներուն տառապանքը, մանաւանդ՝ աշխատող
դասակարգին պատկանողներուն տառապանքը, եւ զանոնք
ներկայացնենք Յիսուսին, ինչպէս հարիւրապետը ըրաւ
ըրաւ:
րաւ:
6.6.- Հարիւրապետը կը տեսնէր իր ծառային տառապանքը
ու կը տառապէր անոր համար:
համար: Մենք կը տառապի՞նք
տառապող մարդոց տառապանքը տեսնելով, թէ՝ անտարբեր
ենք ուրիշին ցաւին նկատմամբ:
նկատմամբ:

«Յիսուս ըսաւ.ըսաւ."Ես կու գամ եւ կը բժշկեմ զայն"
զայն"» (Մտ
(Մտ 8.7):
8.7):

1.1.- Այո´
Այո´, երբ Յիսուս գայ՝ մեր
մեր կեանքերուն մէջ
բժշկութիւն կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Հրաւիրա՞ծ ենք Յիսուսը որ գայ ու բնակի
մեր սիրտերուն մէջ ու բժշկէ զանոնք:
զանոնք: Կա՞յ մէկը որ պէտք
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չունի բժշկութեան:
բժշկութեան: Կա՞յ սիրտ մը որ կարիքը չունի
մխիթարութեան:
զայն»: Երբ Յիսուս
մխիթարութեան: «Ես կու գամ եւ կը բժշկեմ զայն»
գայ՝ կոտրած հոգիները կը բուժուին, քէնցած սիրտերը կը
հաշտուին, խզուած յարաբերութիւնները կը վերսկսին, ատեատելութիւնը կը վերցուի եւ անոր փոխարէն սէրն ու
համերաշխութիւնը կը թագաւորեն:
թագաւորեն:
2.խոնարհութեան:
2.- «Ես կու գամ»
գամ»: Նայեցէք Յիսուսի խոնարհութեան:
Հիւանդ անձը թագաւորի մը զաւակը չէր, ո´
ո´չ ալ իշխանաւորի
մը զաւակը, ո´
ո´չ ալ հարիւրապետին զաւակը, այլ պարզ
ծառայ մըն էր, եւ սակայն, Քրիստոս կը խոստանայ անձնաանձնապէս քովը երթալ եւ բժշկել զայն:
զայն: Հոսկէ կը սորվինք որ Յիսուս
հոգատարութիւն կը ցուցաբերէ ամենէն խոնարհ դասակարդասակարգին պատկանող մարդոց հանդէպ:
հանդէպ: Բարձրաստիճան
Բարձրաստիճան մարդիկ
սովորաբար
բարձրաստիճան
մարդոց
եւ
անոնց
զաւակներուն միայն կ’
կ’այցելեն երբ անոնք հիւանդանան, բայց
Յիսուս այդպիսին չէ:
չէ: Ան ամենէն հասարակ մարդոց անգամ
կ’այցելէ իր բժշկարար ու մխիթարար զօրութեամբ:
զօրութեամբ:
Սիրելիներ, մենք ալ պէտք է խոնարհութիւնը ունենանք
այցելելու պարզ մարդոց,
մարդոց, մոռցուած ու անտեսուած մարդոց,
եւ ո´
ո´չ թէ միայն անոնց՝ որոնք մեզի համար սիրելի են,
թանկագին են, կամ հարուստի զաւակներ են:
են:
3.3.- Հարիւրապետը սէր ունէր իր ծառային հանդէպ.
Յիսուս «Ես կու գամ եւ կը բժշկեմ զայն»
զայն» ըսելով, ցոյց տուաւ
հարիւրապետին թէ ի´
ի´նք եւս սէր ունէր անոր ծառային
հանդէպ:
հանդէպ: Մենք կը սիրե՞նք ծառայ դասակարգի մարդիկը:
մարդիկը: Կը
սիրե՞նք ու կը յարգե՞նք աշխատաւոր բաժինը մարդկութեան:
մարդկութեան:
Արժէք կու տա՞նք այն մարդոց՝ որոնց արժէք չի տար
աշխարհը:
աշխարհը: Չնմանինք այն մարդոց՝ որոնք իրենց սէրն ու
յարգանքը կը վերապահեն հարուստներուն
հարուստներուն ու մեծ
պաշտօններու վրայ գտնուողներուն համար:
համար:
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"Տէ´
Տէ´ր, ես արժանի չեմ քեզ իմ յարկիս տակ ընդունելու.
միայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայ"
(Մտ 8.8):
8.8):
առողջանայ"» (Մտ
1.չեմ»: Հարիւրապետը կը խոստովանի իր
1.- «Ես արժանի չեմ»

անարժանաւորութիւնը:
անարժանաւորութիւնը: Ո՞վ կրնայ ըսել թէ ինք արժանի է
Յիսուսը ընդունելու իր տան յարկին տակ:
տակ: Ո՞վ կրնայ ըսել թէ
ինք արժանի է Յիսուսէն ոեւէ բարիք ընդունելու:
ընդունելու: Ոեւէ անձ
արժանի չէ՝ ոեւէ բան ստանալու Քրիստոսէ, բայց Քրիստոս
ամէն բան կու տայ մեզի, պարզապէս որովհետեւ ի´
ի´նք
ողորմած է, եւ ո´
ո´չ թէ որովհետեւ
որովհետեւ մե´
մե´նք արժանի ենք:
ենք:
2.2.- Ուշագրաւ է որ հարիւրապետը չ’
չ’ըսեր՝ «ծառաս
արժանի չէ»,
չեմ»: Հարիւրապետէն սորվինք,
չէ», այլ՝ «ես արժանի չեմ»
փոխանակ ուրիշը անարժան նկատելու, քաջութիւնը
ունենանք՝ մենք զմեզ անարժան նկատելու:
նկատելու: Իրմէ սորվինք
նաեւ, որ մեր ձեռքին տակ աշխատողները՝ անարժան մարմարդիկ չնկատենք:
չնկատենք: Թող բարձր պաշտօններու վրայ գտնուողներ
այս հարիւրապետէն սորվին յարգանք ու սէր տածել իրենց
ենթակայ մարդոց նկատմամբ:
նկատմամբ:
3.3.- Հարիւրապետը ինքզինք կը խոնարհեցնէ եւ Տէրը կը
բարձրացնէ:
բարձրացնէ: Այո´
Այո´, երբ Յիսուսի դիմենք՝ պէտք է զայն
բարձրացնենք եւ մենք
մենք զմեզ խոնարհեցնենք, եւ պէտք է
խոնարհինք
խոնարհինք Տիրոջ մեծութեան առջեւ, ճիշդ ինչպէս հարիւրահարիւրապետը ըրաւ:
ըրաւ:
4.4.- Հարիւրապետը բարձր պաշտօն ունեցող մարդ էր,
բայց երբ կը կանգնի Յիսուսի դիմաց, կ’
կ’անդրադառնայ անոր
մեծութեան եւ իր փոքրութեան ու անարժանութեան:
անարժանութեան: Բարձր
պաշտօններու
պաշտօններու վրայ գտնուողներ եւ ամէն մարդ, պէտք է
հարիւրապետէն սորվին իրենց փոքրութիւնն ու անարժանուանարժանութիւնը յայտարարել երբ Քրիստոսի առջեւ կը կանգնին:
կանգնին:
5.5.- «Միայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայ»
առողջանայ»:
Հարիւրապետը ոչ միայն կը հաւատար որ Յիսուս կրնար
բժշկել իր ծառան, այլեւ՝
այլեւ՝ կը հաւատար թէ ան կրնար զայն
բժշկել նոյնիսկ առանց զայն տեսնելու կամ անոր մօտենալու
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ու դպնալու:
դպնալու: Այո´
Այո´, մեր անձերու բժշկութեան համար, պայման
չէ որ Տէրը երկինքը թողու եւ մեր քով գայ, կը բաւէ որ ան
երկինքէն իր օրհնութեան խօսքը արձակէ՝ եւ մենք կը
բժշկուինք:
բժշկուինք:
6.6.- Հարիւրապետին հաւատքի զօրութիւնը աւելի յստակ
կը դառնայ, երբ նկատի առնենք որ ան Յիսուսէն դեղ ու
դարման չէ որ կը խնդրէ, այլ պարզապէս խօսքի մը կամ բառի
մը արտասանումը:
արտասանումը: Այո´
Այո´, Տէրը իր խօսքը կը ղրկէ ու մարդիկ
կը նորոգուին ու կը բժշկուին:
բժշկուին: Մենք կը հաւատա՞նք որ Նոր
Կտակարանին մէջ արձանագրուած Յիսուսի բառերուն ու
խօսքերուն մէջ բժշկարար ու ազատարար զօրութիւն կայ:
կայ:

«Որովհետեւ ես ալ, որպէս իշխանութեան ենթակայ
մարդ, ձեռքիս տակ զինուորներ ունիմ. մէկուն կ’
կ’ըսեմ՝
«Գնա´
Գնա´», եւ կ’
կ’երթայ, ուրիշի մը կ’
կ’ըսեմ՝ «Եկո´
Եկո´ւր»,
ւր», եւ կու գայ.
ծառայիս
(Մտ 8.9):
8.9):
ծառայիս կ’
կ’ըսեմ՝ «Այս բանը ըրէ»,
ըրէ», եւ կը կատարէ»
կատարէ» (Մտ
1.1.- Այս բառերով անգամ մը եւս հանդէս կու գայ
հարիւրապետին խոնարհութիւնը:
խոնարհութիւնը: Ան փոխանակ նախ ըսելու
թէ իր ձեռքին տակ մարդիկ կան որոնք իր իշխանութեան
ենթակայ են, նախ կը յիշէ թէ ինք ուրիշին իշխանութեան
ենթակայ է:
է: Նոյնը ընենք մենք եւս:
եւս: Երբ մտածենք որ կան
մարդիկ որոնք մեզի կամ մեր իշխանութեան ենթակայ են,
մտքէ չհանենք որ մենք եւս մեր կարգին ենթակայ ենք
ուրիշին:
ուրիշին: Հարիւրապետը իր կեցուածքով մեզի կը սորվեցնէ,
որ փոխանակ նախ մտածելու մեզի հանդէպ ուրիշներուն
պարտաւորութիւններուն
պարտաւորութիւններուն մասին, նախ մտածենք՝ մեր
պարտաւորութիւններուն մասին ուրիշներուն հանդէպ:
հանդէպ:
2.2.- Տուեալ բառերը կը պարզեն որ հարիւրապետը շատ
մեծ վստահութիւն ունէր Քրիստոսի խօսքին բժշկարար
զօրութեան նկատմամբ:
նկատմամբ: Հարիւրապետը շատ լաւ գիտէր որ
ոեւէ խօսք կամ հրահանգ որ իր բերանէն դուրս գար՝ իր
ծառաները առանց ոեւէ ուշացումի կամ տնտնալու՝ պիտի
կատարէին զայն:
զայն: Ահա նոյնպէս ալ, բացարձակ կերպով
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վստահ էր որ եթէ Յիսուս բժշկութեան խօսքը կամ հրամանը
արձակէր՝ իր ծառան անմիջապէս պիտի բժշկուէր:
բժշկուէր: Մենք
արդեօք հարիւրապետի նման բացարձակ վստահութիւն
ունի՞նք Քրիստոսի խօսքին կամ խօսքերուն նկատմամբ:
նկատմամբ:
3.3.- Հարիւրապետը հնազանդ զինուորներ ու ծառաներ
ունէր:
ունէր: Ինչ պարտականութիւն կամ գործ որ յանձնէր անոնց՝
կը կատարէին:
կատարէին: Ուր որ ղրկէր՝ իսկոյն կ’
կ’երթային:
երթային: Ահա
այսպիսի զինուորներ պէտք է ըլլանք մենք:
մենք: Ինչ որ Քրիստոս
պահանջէ
պահանջէ մեզմէ՝ պէտք է պատրաստ ըլլանք կատարելու:
կատարելու: Ուր
որ ղրկէ՝ պէտք է պատրաստ ըլլանք երթալու:
երթալու:
4.4.- Եթէ նկատի առնենք հարիւրապետին կարեկից
կեցուածքը իր հիւանդ ծառային հանդէպ, եւ եթէ նկատի
առնենք որ ան ունէր հնազանդ զինուորներ, շատ յստակ կը
դառնայ որ ան պարտաճանաչ հարիւրապետ
հարիւրապետ մըն էր, եւ ո´
ո´չ
միայն պարտաճանաչ, այլեւ՝ յատուկ հոգատարութիւն,
գուրգուրանք, խնամք եւ սէր կը ցուցաբերէր իր իշխանութեան
տակ գտնուողներուն նկատմամբ:
նկատմամբ: Եւ ճիշդ ատո´
ատո´ր համար էր
որ իր զինուորները բացարձակ կերպով կը հնազանդէին
իրեն:
իրեն: Երանի թէ իշխանութեան գլուխը
գլուխը գտնուող բոլոր
մարդիկը, իրենց ձեռքին տակ գործաւոր, ծառայ, սպասաւոր,
զինուոր կամ ոեւէ անձ ունեցող մարդիկը, այս հարիւրահարիւրապետէն սորվին սէ´
սէ´ր ու խնա´
խնա´մք ցուցաբերել իրենց ձեռքին
տակ գտնուողներուն հանդէպ, որպէսզի անոնք սիրո´
սիրո´վ ծածառայեն
ռայեն ու աշխատին, եւ ո´
ո´չ թէ չկամութեամբ
չկամութեամբ կամ դժգոհուդժգոհութեամբ:
թեամբ:

«Յիսուս երբ լսեց՝ հիացաւ,
հիացաւ, եւ իր հետեւորդներուն ըսաւ.ըսաւ."Կ’ըսեմ ձեզի, թէ նոյնիսկ Իսրայէլի մէջ այսպիսի
հաւատք ունեցող մը չգտայ"
(Մտ 8.10):
8.10):
չգտայ"» (Մտ

1.1.- Յիսուս չհիացաւ հարիւրապետին խօսքերուն համար,
այլ այդ խօսքերուն ետին գտնուող հաւատքին համար:
համար: Սա
ցոյց կու տայ որ Յիսուս հաւատքի կեա´
կեա´նք է որ կը փնտռէ
մարդոց մօտ եւ ո´
ո´չ թէ լոկ խօսք:
խօսք: Շատ մարդիկ կան որոնց
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մօտ միայն խօ´
խօ´սք կը գտնենք եւ ո´
ո´չ հաւատք:
հաւատք: Մարդիկ կրնան
սքանչելի ճառ խօսիլ հաւատքի մասին առանց հաւատք
ունենալու:
ունենալու: Կրնան մեծ բառերով ու բարձր ձայնով ապաշխա
ապաշխաաշխարութեան կոչ ուղղել առանց ապաշխարած ըլլալու:
ըլլալու: Կրնան
հռետորական ոճով պատգամներ փոխանցել առանց իրենց
կեանքովը կանգնելու այդ պատգամներուն ետին:
ետին: Նման
մարդիկ չեն զարմացներ Յիսուսը, այլ կը տրտմեցնեն ու
կ’անարգեն զանիկա:
զանիկա:
2.2.- Յիսուս առիթը օգտագործեց ո´
ո´չ միայն գնահատելու
գնահատելու
հարիւրապետին հաւատքը, այլեւ՝ շուրջը եղող հրեաներուն
սորվեցնելու, թէ՝ իր փրկութիւնը միայն իրենց սեփականուսեփականութիւնը չէր, այլ բոլորին կը պատկանէր, եւ թէ՝ ոեւէ անձ որ
հաւատքով կը մօտենայ իրեն՝ կը փրկուի ու կը ստանայ իր
սրտի խնդրանքը:
խնդրանքը:
3.3.- Յիսուսի գնահատանքն
գնահատանքն ու խօսքը հարիւրապետին
վերաբերեալ՝ մեծ փառք ու պատիւ մըն էր հարիւրապետին
համար:
համար: Յիսուս կատարեալ Աստուած ըլլալով՝ գնահատել ու
քաջալերել գիտէ. սորվինք Տիրոջմէ գնահատել ու քաջալերել
ուրիշները:
ուրիշները: Յիսուս մեծ էր բայց գնահատել գիտէր. այսօր
մարդիկ երբ մեծ դիրքերու
դիրքերու հասնին՝ ալ չեն գնահատեր
ուրիշը:
ուրիշը:
4.4.- Յիսուս մեծ Աստուածն էր աշխարհին, բայց իր
մեծութիւնը պատճառ չդարձաւ որ չտեսնէր հարիւրապետին
հոգիին ու հաւատքին մեծութիւնը:
մեծութիւնը: Այսօր մարդիկ երբ մեծ
պաշտօններու տիրանան, անկարող կը դառնան տեսնելու
ուրիշին մեծութիւնը, արժանիքները,
արժանիքները, առաւելութիւնները:
առաւելութիւնները:
Մարդուն
Մարդուն մեծութիւնը իր դիրքին մէջ չի կայանար, այլ
ուրիշներուն մեծութիւնը տեսնելուն մէջ:
մէջ:
5.5.- Ո´չ մէկ հրեայ կ’
կ’ակնկալէր հաւատք տեսնել հեթահեթանոսի մը մօտ, բայց ահա հեթանոս մը որ ունէ´
ունէ´ր հաւատք,
մե´
մե´ծ հաւատք:
հաւատք: Ո´չ ոք արհամարհենք եւ ո´
ո´չ ոք անտեսենք.
անտեսենք.
կրնայ ըլլալ մեր արհամարհած ու անտեսած մարդոց մօտ
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աւելի մեծ հաւատք ըլլայ քան մեր մօտ կամ մեր հաւահաւատացեալ կարծած անձերուն մօտ:
մօտ:
6.6.- Հրեաներ չէին կրնար հաւա´
հաւա´տք տեսնել հեթանոս
հարիւրապետին մէջ, որովհետեւ չէին սիրեր զինք, բայց
Յիսուս տեսա´
տեսա´ւ հաւատք անոր մէջ,
մէջ, քանի ան կը սիրէ բոլոր
մարդիկը:
մարդիկը: Սիրոյ նուազութիւնը պատճառ կը դառնայ որ
չտեսնենք մարդոց արժանիքները, անոնց հաւատքը, անոնց
կարողութիւնները:
կարողութիւնները:

«Գիտցէք նաեւ թէ շատեր արեւելքէն ու արեւմուտքէն
պիտի գան եւ երկինքի արքայութեան մէջ սեղան պիտի
բազմին Աբրահամի, Իսահակի
Իսահակի եւ Յակոբի հետ, իսկ անոնք
որոնք երկինքի արքայութեան ժառանգորդները պէտք էր
ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուին, ուր պիտի լան
եւ իրենց ակռաները կրճտեն»
(Մտ 8.118.11-12):
12):
կրճտեն» (Մտ

1.1.- Թէպէտ հարիւրապետը Աբրահամի, Իսահակի ու
Յակոբի սերունդէն չէր, բայց ունէր Աբրահամի,
Աբրահամի, Իսահակի ու
Յակոբի հաւատքը, ահա թէ ինչու, Յիսուս խոստացաւ իրեն եւ
իրեն պէս եղողներուն, սեղանակից դարձնել «Աբրահամի,
Իսահակի եւ Յակոբի»
Յակոբի»: Յիսուս հրեայ ազգին մէջ ծնաւ բայց
ազգամոլ կամ այլամերժ չէր:
չէր: Ան օտարին ալ մէջ հաւատք կը
տեսնէր ու կը գնահատէր:
գնահատէր: Մենք եւս, հայ եկեղեցւոյ ու հայ
ազգի զաւակներ ըլլալով հանդերձ, պէտք չէ ազգամոլ կամ
այլամերժ ըլլանք, որպէսզի կարող դառնանք տեսնել այն ինչ
որ արժէք է ու գեղեցիկ ուրիշին մօտ:
մօտ:
2.2.- Հարիւրապետը հեթանոս ըլլալով՝ կը ներկայացնէ
հեթանոս աշխարհին հաւատքի առաջին պտուղը:
պտուղը: «Արեւելք
«Արեւելքէն
Արեւելքէն
ու արեւմուտքէն»
արեւմուտքէն»: Այս բառերով, Յիսուս յստակ դարձուց թէ
իր բժշկութիւնը եւ Աստուծոյ փրկութեան դուռը բա´
բա´ց է
համայն մարդկութեան, համայն ազգերուն ու համայն
ժողովուրդներուն առջեւ:
արեւմուտքէն»
առջեւ: Այո´
Այո´, «Արեւելքէն
«Արեւելքէն ու արեւմուտքէն»
բառերով Յիսուս կը բացայայտէ որ ինք հետեւորդներ ունի ու
պիտի ունենայ աշխարհիս չորս կողմերը, ամէ´
ամէ´ն տեղ, ամէ´
ամէ´ն
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երկրի մէջ, ամէ´
ամէ´ն քաղաքի մէջ, ամէ´
ամէ´ն գիւղի մէջ, բայց ի
վերջոյ, իր բոլոր հետեւորդները պիտի մէկտեղուին՝ մէ´
մէ´կ
ընտանիք ու մէ´
մէ´կ հօտ կազմելու համար, եւ պիտի հաւաքուին
երկինքի արքայութեան մէջ ու «սեղան պիտի
պիտի բազմին

Աբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի հետ»
հետ»:
3.3.- «Սեղան պիտի բազմին»
բազմին»: Անօթիներն են որ սեղան կը

բազմին:
բազմին: Այո´
Այո´, երբ Տէրը յայտնուի ժամանակներու աւարտին,
բոլոր անոնք որոնք անօթի են ու կ’
կ’ուզեն Քրիստոսով կշտակշտամտեր-նալ, բոլոր անոնք որոնք Քրիստոսի ներկայութեան, իր մտեր
մութեան, իր մօտիկութեան, իր քաղցրութեան, իր սիրոյն ու
բարութեան ծարաւը ունին, արքայութեան մէջ՝ Արքային
սեղանին շուրջ պիտի հաւաքուին, եւ Արքան ինք՝ իր իսկ
ներկայութեամբ պիտի գոհացնէ անոնց հոգիի ծարաւը:
ծարաւը:
4.Բազմին»: Ո´չ միայն անօթին է որ կը բազմի, այլեւ՝
4.- «Բազմին»
յոգնածը
յոգնածը:
նածը: Այո´
Այո´, հիմա աշխատելու ու յոգնելու ժամանակն է,
բայց բազմելու եւ հանգիստ ընելու ժամանակն ալ շուտով
պիտի հասնի:
հասնի: Հիմա ցանելու ժամանակն է, բայց հնձելու եւ
հունձքը վայելելու ատենը շուտով վրայ պիտի հասնի:
հասնի:
5.5.- Հրեաներէն շատեր որոնք իրենք զիրենք արքայուարքայութեան ժառանգորդներ
ժառանգորդներ կը նկատէին, «դուրսը խաւարին մէջ

պիտի նետուին, ուր պիտի լան եւ իրենց ակռաները կրճտեն»
կրճտեն»:

Զգոյշ ըլլանք մենք զմեզ արքայութեան ժառանգորդներ
նկատելու, իսկ ուրիշները՝ դժոխքի արժանի:
արժանի: Մեր չակնկալած
անձերը կրնան արքայութիւն մտնել, իսկ մենք կրնանք անկէ
դուրս
դուրս ձգուիլ:
ձգուիլ: Ուստի, չարհամարհենք ոեւէ մէկը:
մէկը:
6.6.- «Արքայութեան ժառանգորդները»
ժառանգորդները»: Բնագիրը այս
բառերուն փոխարէն ունի՝ «Թագաւորութեան որդիները»
որդիները»:
Հրեաներ իրենք զիրենք Աբրահամի զաւակները կը սեպէին,
եւ Աբրահամին ուղղուած ոեւէ խոստում՝ իրենց ուղղուած
խոստում մը կը նկատէին
նկատէին:
էին: Եթէ Աբրահամ պիտի ժառանգէր
Աստուծոյ արքայութիւնը, իրենք եւս, Աբրահամի սերունդէն
ըլլալով, ինքնաբերաբար ու բնականաբար կը դառնային
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արքայութեան ժառանգորդները, իրենց ըմբռնումով հարկաւ:
հարկաւ:
Յիսուս իրենց այս մտածումին անճիշդ ըլլալը ցոյց տուաւ երբ
ըսաւ. «Իսկ անոնք որոնք երկինքի արքայութեան ժառանժառան-

գորդները
գորդները պէտք էր ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ պիտի
նետուին»
նետուին»: Այս կէտէն կարեւոր քաղելիք դաս մը ունինք:
ունինք: Շատ

հայեր կան որոնք կը հպարտանան որ Սուրբ Գրիգոր
Լուսաւորիչի նման առաքեալ մը ունեցեր ենք, ուրիշներ կը
հպարտանան որ մեր ազգը
ազգը քրիստոնէութիւնը ընդունողնեընդունողներուն մէջ եղած է առաջինը, ուրիշներ հպարտ ու գոհ են որ
ծնած են քրիստոնեայ ու հայ ընտանիքի մէջ, բայց սիրելիներ,
այս բոլորը մեզ չեն կրնար փրկել, մեզ չեն կրնար
արքայութեան ժառանգորդներ դարձնել:
դարձնել: Մեզ մէ´
մէ´կ բան կրնայ
փրկել, եւ այն է՝ Հարիւրապետեան
Հարիւրապետեան հաւա´
հաւա´տք Քրիստոսի
բժշկարար, ազատարար ու փրկարար զօրութեան հանդէպ:
հանդէպ:
7.7.- «Դուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուին»
նետուին»: Քրիստոս
ի´նքն է լոյսը աշխարհի (Յհ 8.12):
8.12): Արքայութեան լոյսն ալ
Քրիստոս ի´
ի´նք պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Արքայութենէն դուրս՝ խաւա´
խաւա´ր
միայն պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Քրիստոսէ հեռացուողը՝
խաւարի մէջ նետուած կը սեպուի:
սեպուի:
8.8.- «Ուր պիտի լան»
լան»: Աստուած իր զաւակներուն
«Աչքերէն ամէն արցունք պիտի սրբէ»
(Յյտ 7.17, 21.4):
21.4): Քանի
սրբէ» (Յյտ
Աստուած ի´
ի´նք է մարդոց արցունքը սրբողը, բնականաբար,
անոնք որոնք հեռացուին Աստուծմէ եւ արքայութենէն դուրս
դուրս
դրուին՝ «պիտի լան»
լան» ու ողբան:
ողբան: Աստուած ուրախութեան
Աստուած է:
է: Հոն ուր Աստուած բացակայ է՝ հոն չկա´
չկա´յ
ուրախութիւն:
ուրախութիւն: Հոն կայ միայն ցաւ ու արցունք:
արցունք:
9.կրճտեն»: Ակռաները կրճտելը՝
9.- «Եւ իրենց ակռաները կրճտեն»
գեհենի տառապանքին սաստկութիւնն է որ կը պատկերացնէ:
պատկերացնէ:
Միաժամանակ,
Միաժամանակ, ակռաները կրճտելը՝ կը պատկերացնէ
մարդուն սարսափելի խղճահարութիւնը, երկրի վրայ իր
ապրած մեղքի կեանքին համար:
համար:

«Յետոյ Յիսուս հարիւրապետին ըսաւ.ըսաւ.72

"Գնա´
Գնա´, ինչպէս որ հաւատացիր՝ այդպէս թող ըլլայ քեզի"
քեզի"»
(Մտ 8.13):
8.13):
1.1.- Երկրորդ անգամ ըլլալով Քրիստոս գնահատեց
հաւատքը
հաւատքը հարիւրապետին:
հարիւրապետին: Երբ Քրիստոս հաւատք տեսնէ
մեր մօտ՝ կը գնահատէ ու կը պատասխանէ:
պատասխանէ:
2.2.- Հարիւրապետը ինքնիր անձին համար չէր եկած
Յիսուսի, այլ՝ ուրիշին համար. եւ Յիսուս պատասխանեց իրեն
ու կատարեց իր խնդրանքը:
խնդրանքը: Այո´
Այո´, երբ Յիսուսի դիմենք ու
աղաչենք ուրիշներուն համար՝ Յիսուս սիրով կը պատասպատասխանէ մեր աղօթքին, մանաւանդ եթէ երբեք անանձնասիրաանանձնասիրաբար կը մատուցենք մեր աղօթքները:
աղօթքները: Ուրիշին բարիքին կամ
բարօրութեան համար կատարուած աղօթք մը անպատասանպատասխան չի մնար:
մնար:
3.հաւատացիր»: Հարիւրապետը հաւատաց
3.- «Ինչպէս որ հաւատացիր»
որ Յիսուս կրնար իր ծառան բժշկել
բժշկել առանց զայն տեսնելու:
տեսնելու:
Բայց աւելի հետաքրքրականը այն է՝ որ ան հաւատաց
Յիսուսի խօսքին առանց որ ծառային բժշկութիւնը տեսնէ:
տեսնէ: Իսկ
մենք, սիրելիներ, պէտք է ամէն ինչ մեր աչքերով տեսնե՞նք
որպէսզի հաւատանք:
հաւատանք: Յիսուս ըսաւ. «Երանի՜
Երանի՜ անոնց՝ որոնք
առանց զիս տեսնելու կը հաւատան
հաւատան»
ւատան» (Յհ
(Յհ 20.29):
20.29):
4.4.- «Գնա´
Գնա´»: Տակաւին քիչ առաջ հարիւրապետը խօսելով
իր հաւատարիմ զինուորներուն մասին՝ Յիսուսին կ’
կ’ըսէր.
«Մէկուն կ’
կ’ըսեմ՝ «Գնա´
Գնա´», եւ կ’
կ’երթայ»
երթայ»: Իսկ հիմա, հարիւրահարիւրապետը ինք կը դառնայ այն հաւատարիմ զինուորը որուն
Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Գնա´
Գնա´», եւ ան կ’
կ’երթայ
երթայ ու իր ծառան բժշկուած
կը գտնէ:
գտնէ: Եթէ մենք եւս հնազանդինք Տիրոջ խօսքին ու
երթանք հոն ուր կը ղրկէ մեզ, եւ կատարենք ինչ որ կը
պատուիրէ, անպայման որ պիտի վայելենք Տիրոջ հրաշագործ
ներկայութիւնը մեր կեանքին մէջ:
մէջ:

«Եւ նոյն վայրկեանին հարիւրապետին ծառան բժշկուեբժշկուեցաւ»
(Մտ 8.13):
8.13):
ցաւ» (Մտ
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1.1.- Այո´
Այո´, նոյն վայրկեանին բժշկուեցաւ ծառան, եւ ո´
ո´չ թէ
քանի մը ժամ ետք, կամ քանի մը օր ետք:
ետք: Երբ Յիսուս արձակէ
իր խօսքը՝ անմիջապէս կը կատարուի իր կամքը:
կամքը:
2.2.- Նոյն վայրկեանին ծառային բժշկուիլը՝ կը բացայայտէ
Յիսուսի խօսքին զօրութիւնն ու աստուածային կարողուկարողութիւնը:
թիւնը:
3.3.- Բժշկութիւն խնդրողը ծառան չէր, այլ՝ հարիւրապետը:
հարիւրապետը:
Ծառան չխնդրեց բայց բժշկուեցաւ:
բժշկուեցաւ: Սա կը պարզէ որ Տէրը կը
լսէ մեր աղօթքները նոյնիսկ երբ կը մատուցենք այնպիսի
մարդոց համար որոնք հետաքրքրութիւն չունին իրեն
հանդէպ եւ կ’
կ’ողորմի անոնց:
անոնց:
4.4.- Ինչպէս ծառան
ծառան բժշկութիւն չխնդրեց բայց ստացաւ
այն բանը որուն կարիքը ունէր, նոյնպէս ալ շատ մարդիկ
իրենց սրտի խնդրանքը կը ստանան, առանց յատուկ կերպով
աղօթած ըլլալու իրենց խնդրանքներուն համար:
համար: Ի՞նչպէս:
Ի՞նչպէս:
Զանոնք կը ստանան սուրբերուն եւ հրեշտակներուն բարեխօբարեխօսութեամբ:
սութեամբ:
ԵԿՈՒՐ
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, շնորհք ըրէ որ ես ալ կարենամ ՀարիւրաՀարիւրապետին նման հաւատալ խօսքիդ՝ նախքան խօսքիդ կատակատարումը տեսնելս: Ո´վ Տէր, արձակէ խօսքդ, որպէսզի գայ ու
բուժէ սիրտս, հոգիս,
հոգիս, միտքս ու մարմինս: Սորվեցո´
Սորվեցո´ւր ինծի,
Հարիւրապետին նման գթառատ ու հոգատար ըլլալ անոնց
նկատմամբ՝ որոնք կը գտնուին իմ իշխանութեան տակ:
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Յիսուս անդամալոյծ մը կը բժշկէ
(Մարկոս 2.12.1-12)

Քանի մը օր ետք Յիսուս վերադարձաւ Կափառնաում:
Անմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ որ տան մէջ կը գտնուի,
շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դրան առջեւ իսկ
տեղ չէր մնացած: Եւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը քարոզէր
անոնց:
Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս
հոգիներ շալկած էին: Երբ բազմութեան պատճառով
չկրցան զայն Յիսուսի մօտ բերել, քակեցին տունին տանիքը
եւ առաստաղը բանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար
իջեցուցին: Յիսուս անոնց հաւատքը տեսնելով, ըսաւ
անդամալոյծին.անդամալոյծին.«Որդեա՜կ, մեղքերդ ներուա´
ներուա´ծ ըլլան քեզի»:
քեզի»:
Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին,
սկսան մտովի քննադատել զայն.զայն.«Ինչպէ՞ս կը համարձակի
համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը
ներել»:
»:
հայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել
Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ անոնց մտածումը եւ
ըսաւ.ըսաւ.«Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք: Ո՞ր մէկը դիւրին է.
անդամալոյծին՝ "Մեղքերդ ներուած են քեզի"
քեզի" ըսե՞լը, թէ՝
"Ե´լ, մահիճդ առ եւ տո´
տո´ւնդ գնա
գնա"
նա" ըսելը: Բայց պէտք է
գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի
մեղքերը ներելու»
ներելու»:
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Ու դառնալով անդամալոյծին, ըսաւ.ըսաւ.«Քեզի´
Քեզի´ կ’ըսեմ, ե´
ե´լ, ա´
ա´ռ մահիճդ եւ տունդ գնա»:
գնա»:
Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ,
վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ:
Բոլորն
Բոլորն ալ զարմացան. կը փառաւորէին զԱստուած եւ
կ’ըսէին.ըսէին.«Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք»:
չէինք»:

«Քանի մը օր ետք Յիսուս վերադարձաւ Կափառնաում:
Կափառնաում:
Անմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ որ տան մէջ կը գտնուի,
շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դրան առջեւ իսկ տեղ
չէր մնացած:
մնացած: Եւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը
կը քարոզէր անոնց»
անոնց»
(Մր 2.12.1-2):
2):
Տունը ուր Յիսուս կը գտնուէր, պէտք է Պետրոսի տունը
եղած ըլլայ, ինչպէս կարելի է ենթադրել 1.291.29-էն:
էն:
Մարդիկ շուտով իր շուրջ հաւաքուեցան երբ գիտցան թէ
ո´ւր էր:
էր: Սա ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ խօսքին ծարաւը
ունեցողները, կը հաւաքուին հոն՝ ուր Աստուծոյ խօսքը կը
քարոզուի:
քարոզուի:
Յիսուս հաւաքուած բազմութեան «Աստուծոյ խօսքը կը
քարոզէր»
քարոզէր»: Սորվինք մեր Տիրոջմէ Աստուծոյ խօսքը խօսիլ
անոնց՝ որոնք մեր քով կու գան, փոխանակ մեր ժամանակը
անցնելու աշխարհիկ խօսակցութիւններով:
խօսակցութիւններով:
Վստահաբար
Յիսուսի
քով
եկողներէն
շատեր,
ուրիշներէն լսեցին Յիսուսի գալուստին մասին եւ եկան
Յիսուսի քով:
քով: Այնպէս ընենք, որ մարդիկ մեզմէ եւս լսեն
Յիսուսի մասին, որպէսզի իրենց մէջ փափաք արթննայ
փնտռելու ու գտնելու Յիսուսը:
Յիսուսը:

«Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս
հոգիներ շալկած էին»
(Մր 2.3)
2.3):
էին» (Մր
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1.1.- Յիշեալ չորս հոգիները վստահաբար նախապէս
հանդիպած էին Յիսուսի, լսած էին զինք եւ հաւատացած էին
իրեն, իսկ հիմա անդամալոյծ մը կը բերեն իրեն:
իրեն: Բոլոր անոնք
որոնք կը հանդիպին Յիսուսի, կը լսեն իր խօսքը եւ կը
ճանչնան զինք, անպայման որ աշխատանք պիտի տանին
ուրիշներն
ուրիշներն ալ Յիսուսի բերելու:
բերելու:
2.2.- Յստակ է որ անդամալոյծը ծանրօրէն հիւանդ էր,
գրեթէ շարժելու անկարող, ահա թէ ինչու շալկուեցաւ չորս
հոգիներու կողմէ եւ բերուեցաւ Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Այս մարդը կը
պատկերացնէ այն մարդիկը՝ որոնց հոգին մեղքերու
շատութեան պատճառով ամբողջութեամբ անդամալուծուած
անդամալուծուած
է: Հոսկէ կը սորվինք, թէ որքան ալ մեր մեղքերը շատ ըլլան,
Յիսուս կրնայ սրբել զանոնք:
զանոնք:
3.3.- Անդամալոյծը անձնապէս չէր կրնար գալ Յիսուսի
քով:
քով: Ուրիշներ պէտք էր զինք բերէին:
բերէին: Հոսկէ կը սորվինք, թէ
կան մարդիկ որոնք այնքան մխրճուած են մեղքի տիղմին մէջ,
որ այլեւս չեն կրնար գտնել Յիսուսը իրենց սեփական
կարողութեամբ:
կարողութեամբ: Այսպիսիներուն, հաւատացեալ մարդիկը
իրե´
իրե´նք պէտք է օգնեն գտնելու Յիսուսը:
Յիսուսը:
4.4.- Հոգեպէս անդամալոյծ ըլլալը աւելի գէշ է քան
մարմնապէս անդամալոյծ ըլլալը:
ըլլալը: Մեղքը կամ մեղքի կեանքը
սիրելը կ’
կ’անդամալուծէ մարդուն
մարդուն հոգին, որովհետեւ մեղքը
մարդու հոգիին հիւանդութիւնն է:
է:
5.5.- Եկեղեցւոյ հայրեր տուեալ համարին մէջ յիշուած չորս
անձերը խորհրդանիշ կը նկատեն չորս աւետարանիչներուն:
աւետարանիչներուն:
Արդ, ինչպէս այս չորս անձերը մարմնապէս անդամալոյծ
եղողը բերին Յիսուսի, նոյնպէս ալ, չորս աւետարանիչներուն
աւետարանիչներուն
եւ բոլոր առաքեալներուն կոչումը պիտի ըլլար մարդիկը
բերել Յիսուսի:
Յիսուսի:

«Երբ բազմութեան պատճառով չկրցան զայն Յիսուսի
մօտ բերել, քակեցին տունին տանիքը եւ առաստաղը
բանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար իջեցուցին»
իջեցուցին» (Մր
(Մր 2.4):
2.4):
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1.1.- Անդամալոյծը շալկողները երբ չկրցան բազմութիւնը
բազմութիւնը
ճեղքելով զայն Յիսուսի հասցնել, տեղի չտուին եւ չնահանչնահանջեցին:
ջեցին: Իրենցմէ սորվինք չնահանջել երբ դժուարութիւններու
կամ ընդդիմութիւններու հանդիպինք Յիսուսի համար:
համար: Այսօր
երբ ուզենք մօտենալ կամ ուրիշները մօտեցնել Յիսուսի,
անպայման որ արգելքներու պիտի հանդիպինք,
հանդիպինք, բայց պէտք
չէ´
չէ´ տեղի տանք, եւ պէտք չէ մեր հաւատքի զէնքը վար դնենք
ու յանձնուինք:
յանձնուինք:
2.2.- Լուծումը՝ հիւանդ մարդը Յիսուսի մօտեցնելու,
տունին տանիքը քակելն ու առաստաղը բանալն էր:
էր: Եթէ չորս
անձերը իրենց ուշադրութիւնը ամբողջութեամբ կեդրոնացնէկեդրոնացնէին հաւաքուած բազմութեան
բազմութեան վրայ, կրնար իրենց ուշադրուուշադրութենէն վրիպիլ այս լուծումը:
լուծումը: Կեանքի մէջ ամէն դժուարութիւն
ունի իր լուծումը. ուստի, մեր ամբողջ ուշադրութիւնը
չկեդրոնացնենք մեր դիմագրաւած դժուարութիւններուն
վրայ, որպէսզի այդ դժուարութիւններուն յաղթահարելու
միջոցները չվրիպին մեր
մեր ուշադրութենէն:
ուշադրութենէն: Աստուած կը
խոստանայ իր արտօնած փորձութեան հետ միասին՝ այդ
փորձութեան յաղթելու միջոցն ալ տալ (Ա.Կր 10.13):
10.13):
3.3.- Անցեալին տուներուն տանիքները այնպիսի ձեւով մը
կը շինուէին որ կրնային քակուիլ:
քակուիլ: Տունի մը տանիքը քակելը
համբերութիւն կը պահանջէր եւ կրնար բաւական ժամեր խլել
չորս հոգիներէն:
հոգիներէն: Հոսկէ կը սորվինք, որ որոշ մարդիկ Յիսուսի
բերելու համար, պէտք է պատրաստ ըլլանք համբերատահամբերատարութեամբ աշխատելու եւ բաւական ժամանակ տրամադրելու
անոնց:
անոնց: Բոլոր մարդիկը նոյնքան հեշտութեամբ չեն գար
Յիսուսի:
Յիսուսի:
4.4.- Տունին տանիքը քակելէ ետք, կը մնար տունին
առաստաղը բանալու գործողութիւնը, որ համեմատաբար
աւելի դիւրին էր, բայց դարձեալ կը պահանջէր ճիգ եւ
զգուշաւորութիւն:
զգուշաւորութիւն: Այսօր ալ եթէ ուզենք մարդիկը Յիսուսի
բերել, ատիկա մեզմէ ճիգ եւ զգուշաւորութիւն կը պահանջէ:
պահանջէ:
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5.5.- Հիւանդը մահիճով միասին Յիսուսի ոտքերուն քով
դնելու արարքը, մեզի կը յիշեցնէ, թէ երբ մարդ Յիսուսի պիտի
գայ, պէտք է իր ամբողջ մեղքերով ինքզինք դնէ Յիսուսի
ոտքերուն առջեւ, պէտք է ինքզինք Յիսուսի յանձնէ այնպէս
ինչպէս որ է:
է:
6.6.- Չորս անձերը հիւանդին բժշկութիւնը տեսնելու բաբացարձակ ակնկալութեամբ
ակնկալութեամբ եւ վստահութեամբ զայն ներկայաներկայացուցին Յիսուսի:
Յիսուսի: Սորվինք անոնցմէ, ակնկալութեամբ եւ
վստահութեամբ Տիրոջ մօտենալ:
մօտենալ: Ինչպէս բոլոր հիւանդները
բժշկութիւն ձեռք ձգելու ակնկալութեամբ կ’
կ’երթան հիւանհիւանդանոց, այնպէս ալ մենք, երբ բան մը կը խնդրենք Տիրոջմէ՝
Տիրոջմէ՝
վստահի´
վստահի´նք ու ակնկալե´
ակնկալե´նք որ ան պիտի պատասխանէ:
պատասխանէ:
4-րդ համարին մէջ երեք բառեր կան որոնց կապակկապակցաբար կ’
կ’ուզեմ հոգեւոր պզտիկ խորհրդածութիւններ ընել:
ընել:
Այդ բառերն են՝ բազմութիւն, տանիք, առաստաղ:
առաստաղ:
ա) Բազմութիւն:
Բազմութիւն: Ինչպէս մէկտեղուած բազմութիւնը
խոչընդոտ մըն էր այն չորս անձերուն համար
համար որոնք կ’
կ’ուզէին
հիւանդը մօտեցնել Քրիստոսի, նոյնպէս ալ, այսօր, երբ փորփորձենք մարդոց քայլերը Քրիստոսի առաջնորդել՝ բազմութիւնբազմութիւններ կրնան արգելք հանդիսանալ:
հանդիսանալ:
բ) Տանիք:
Տանիք: Տանիքն էր որ կը բաժնէր հիւանդը Յիսուսէն:
Յիսուսէն:
Բոլորիս ալ կեանքին մէջ տանիքներ կան որոնք մեզ կը
բաժնեն
բաժնեն Յիսուսէն:
Յիսուսէն: Օրինակ, մեղքը տանիք մըն է որ մեզ կը
բաժնէ Տիրոջմէ:
Տիրոջմէ: Անզիղջ սիրտը տանիք մըն է որ կ’
կ’անդաանդամալուծէ մեր յարաբերութիւնը Փրկիչին հետ:
հետ: Զօրեղ
տանիքներ են՝ մտահոգութիւնը, մտավախութիւնը, դրամադրամասիրու
սիրութիւնը,
րութիւնը, նախանձը, աթոռասիրութիւնը, փառասիրուփառասիրութիւնը:
թիւնը: Հազարաւոր
Հազարաւոր տեսակ տանիքներու մասին կարելի է
խօսիլ:
խօսիլ: Մեր կոչումն է Տէր Յիսուսի անունով քանդելու բոլոր
այն տանիքները որոնք թոյլ չեն տար որ աւելի ու աւելի
մօտենանք Տիրոջ:
Տիրոջ:
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գ) Առաստաղ
Առաստաղ:: Առաստաղն ու տանիքը նոյն բաները չեն:
չեն:
Եթէ տանիքը քակուիլ կամ քանդուիլ կ’
կ’ուզէ, ապա
առաստաղը՝
առաստաղը՝ բացուիլ կը պահանջէ:
պահանջէ: Պահ մը կանգ առնենք
բնագիրին մէջ գործածուած այս երկու բառերուն վրայ՝ քակել
եւ բանալ: Ի՞նչն է այն բանը մեր կեանքին մէջ զոր պէտք է
քակել, եւ ի՞նչն է այն բանը զոր պէտք է բանալ:
բանալ: Քակուողը
կամ քանդուողը պէտք է ըլլայ մեղքի պատը զոր մեր
ձեռքերով կառուցած ենք մեր եւ Աստուծոյ միջեւ, իսկ
բացուողը պէտք է ըլլայ մեր սրտին դուռը:
դուռը:
Չի բաւեր քանդել մեղքի պատը առանց մեր սրտին դուռը
բանալու Յիսուսի առաջեւ:
առաջեւ: Չի բաւեր մեղքէն հրաժարիլ, այլեւ
պէտք է Յիսուսը առնել մեր սրտին մէջ:
մէջ: Մէկը կրնայ իր
մեղքերը Յիսուսի
Յիսուսի ոտքերուն առջեւ փռել եւ Յիսուս քանդէ
մեղքի այդ պատը, բայց քանդելով հարցը չի լուծուիր. քանդելէ
ետք նոր շինութիւն մը պէտք է սկսի մարդուն սրտին ու
հոգիին մէջ, եւ այդ նոր շինութիւնը տեղի կ’
կ’ունենայ միայն
ա´յն ատեն երբ մեր սրտին դուռը լայնօրէն կը բանանք
Փրկիչին
Փրկիչին առջեւ:
առջեւ:
Թէոֆլաքէդեոս անուն հեղինակ մը կ’
կ’ըսէ. «Ի՞նչպէս

կրնանք գալ Յիսուսի երբ տակաւին մեր սրտի առաստաղը չէ
բացուած:
բացուած: Առաստաղը մարդուն կամքն է, կամեցողութիւնն է:
է:
Կամեցողութիւնը վեհ բան մըն է մեր ներսիդին:
ներսիդին: Շատ հող կայ
մեր սրտի առաստաղին վրայ:
վրայ: Հող ըսելով կ’
կ’ակնարկեմ
ակնարկեմ
աշխարհային իրականութեանց:
իրականութեանց: Պէտք է կամենանք մեր սրտի
առաստաղին վրայի հողերը մաքրել:
մաքրել: Երբ աշխարհի հողը
վերցուի ա´
ա´յն ատեն միայն կ’
կ’իջնենք, այսինքն՝ կը խոնարհինք
Յիսուսի ոտքերուն առջեւ»
առջեւ»:
«Յիսուս անոնց հաւատքը
հաւատքը տեսնելով, ըսաւ անդամալոյանդամալոյծին.ծին."Որդեա՜
Որդեա՜կ, մեղքերդ ներուա´
ներուա´ծ ըլլան քեզի"»
քեզի"» (Մր 2.5):
2.5):
1.տեսնելով»: Չորս հոգիները
1.- «Անոնց հաւատքը տեսնելով»
բացարձակ հաւատք ունէին Քրիստոսի հանդէպ, անոր
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սիրոյն ու բժշկարար զօրութեան հանդէպ:
հանդէպ: Անոնց ամուր
հաւատքին դիմաց՝ փո´
փո´ւլ եկաւ տունին տանիքն ու
առաստաղը:
առաստաղը: Այո´
Այո´, ճշմարիտ հաւատքի դիմաց՝ փո´
փո´ւլ կու գայ
թշնամիին կողմէ կառուցուած ամէ´
ամէ´ն պատնէշ:
պատնէշ:
տեսնելով»: Յիսուս անդամալոյծը
2.2.- «Անոնց հաւատքը տեսնելով»
շալկող չորս մարդոց հաւատքն է որ տեսաւ եւ ո´
ո´չ թէ
անդամալոյծին հաւատքը, հակառակ ասոր, ան բուժեց
անդամալոյծը:
անդամալոյծը: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Աստուած հաւատացեալ
մարդոց պատճառով
պատճառով կրնայ օրհնել անոնց շրջապատը:
շրջապատը:
Սիրելի ընթերցող, հաւատքի կեա´
կեա´նք ապրիր, որպէսզի քու
պատճառովդ Աստուած օրհնէ բոլոր այն տեղերը ուր
կ’երթաս, եւ բոլոր այն մարդիկը՝ որոնց հետ կը յարաբերիս:
յարաբերիս:
3.տեսնելով» բուժեց հիւանդը:
հիւանդը:
3.- Յիսուս «անոնց հաւատքը տեսնելով»
Յիսուս կը գնահատէ
գնահատէ մարդոց հաւատքը:
հաւատքը: Երբ հաւատքով կը
մօտենանք Տիրոջ՝ մեր հաւատքը անպատասխան չի մնար:
մնար:
4.4.- «Որդեա՜
Որդեա՜կ»: Օրէնքի ուսուցիչներուն համար այս
մարդը լոկ հիւանդ մըն էր, մեղաւոր մըն էր, անպէտք մըն էր,
մինչդեռ Յիսուսի համար, ան «որդեակ»
որդեակ» մըն էր, սիրելի զաւակ
մը:
մը: Մենք ի՞նչպէս
ի՞նչպէս կը դիտենք մարդիկը, մանաւանդ՝ մեղքի
կեանք ապրող մարդիկը:
մարդիկը: Մեղաւորնե՞ր իբրեւ, թէ՝ Յիսուսի
որդեակները իբրեւ, բժշկութեան կարօտ որդեակներ:
որդեակներ:
5.5.- «Մեղքերդ ներուա´
ներուա´ծ ըլլան քեզի»
քեզի»: Տիրոջ այս բառերը
պարզ ցոյց կու տան թէ հիւանդ մարդուն հիւանդութեան
հիմնական պատճառը իր մեղքերն էին:
էին: Բայց զգո՜
զգո՜յշ:
յշ: Սա չի
նշանակեր որ եթէ մէկը հիւանդ ըլլայ՝ իր մեղքերուն պատպատճառով է որ հիւանդ կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Եթէ այդպէս ըլլար՝ աշխարհի
երեսին ապրող բոլոր մարդիկը պէտք էր տեսակտեսակ-տեսակ
հիւանդութիւններով բռնուած ըլլային, որովհետեւ բոլորն ալ
մեղաւորներ են:
են: Ես հանդիպած եմ արդար ու սուրբ մարդոց
որոնք հիւանդութեամբ վախճանած են, եւ հանդիպած եմ
նաեւ չարութիւնը սիրող մարդոց, որոնք ապրած են մինչեւ
խոր ծերութիւն եւ երբեք ալ չեն հիւանդացած:
հիւանդացած:
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«Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին,
սկսան մտովի քննադատել
քննադատել զայն.զայն."Ինչպէ՞ս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը
հայհոյութիւն է:
է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել"
ներել"»
(Մր 2.62.6-7):
7):
1.1.- Օրէնքի ուսուցիչները տգիտաբար սկսան քննադատել
Յիսուսն ու Յիսուսի արարքը:
արարքը: Անոնք քննադատեցին՝ որովհեորովհետեւ չէին ճանչնար Յիսուսի մարդասէր սիրտը:
սիրտը: Այսօր
Այսօր որքա՜
որքա՜ն
մարդիկ կան որոնք կը քննադատեն Յիսուսը, կ’
կ’ըմբոստանան
անոր դէմ, կը նախատեն զայն, որովհետեւ չե´
չե´ն ճանչնար
զայն:
զայն: Եթէ մարդիկ ճանչնան Յիսուսը, գիտնան որ Յիսուս
զիրենք անչափօրէն կը սիրէ՝ չե´
չե´ն քննադատեր զայն ու չե´
չե´ն
մեղանչեր անոր դէմ:
դէմ: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ.
ըսէ. «Այս աշխարհի

իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւ այդ իմաստութիւնը.
որովհետեւ եթէ հասկցած ըլլային՝ խաչը չէին հաներ Տէրը, որ
այդ փառքը պարգեւողն է»
է» (Ա.Կր
(Ա.Կր 2.8):
2.8): Յաճախ տգիտութիւնը
պատճառ կը դառնայ որ մենք մեր մեղքերով խաչենք
Յիսուսը:
Յիսուսը: Անոր համար չէ՞ր որ Յիսուս ըսաւ.
ըսաւ. «Հա՜
Հա՜յր, ներէ´
ներէ´
անոնց, որովհետեւ չեն գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ’
կ’ընեն»
ընեն» (Ղկ
(Ղկ 23.34):
23.34):
2.2.- Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ Օրէնքի ուսուցիչները կը
հաւատային թէ միայն Աստուած կրնայ մարդոց մեղքերը
ներել (Ես 43.25), ահա թէ ինչու ներեց հիւանդ մարդուն
մեղքերը:
մեղքերը: Ներեց՝ որպէսզի ցոյց տար Օրէնքի
Օրէնքի ուսուցիչներուն
թէ ինք Աստուած էր, մեղքերը ներո´
ներո´ղ Աստուածը:
Աստուածը:

«Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ անոնց մտածումը եւ
ըսաւ.ըսաւ."Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք:
մտածէք: Ո՞ր
Ո՞ր մէկը դիւրին է.
անդամալոյծին՝ "Մեղքերդ ներուած են քեզի"
քեզի" ըսե՞լը, թէ՝ "Ե´լ,
մահիճդ առ եւ տո´
(Մր 2.82.8-9):
9):
տո´ւնդ
ւնդ գնա"
գնա" ըսելը"
ըսելը"» (Մր
1.մտածումը»: Մարդուն մտածելու
1.- «Գիտցաւ անոնց մտածումը»

կարողութիւն տուող Աստուածը՝ կրնա´
կրնա´յ կարդալ մարդուն
մտածումները:
մտածումները: Այս հաստատումով մեզի ցոյց կը տրուի թէ
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Յիսուս տեղեակ է մարդոց խորհուրդներէն ու բոլոր տեսակի
մտածումներէն:
մտածումներէն: Չար մտածումները երբեք ծածկուած չեն
Յիսուսի ամենաթափանց աչքէն:
աչքէն: Յիսուս կարող է կարդալ
մարդոց միտքը, եւ ուստի՝ ան ամէն բան գիտէ մարդոց
մասին, եւ անոնց ծրագիրներուն, փափաքներուն եւ նեղունեղութիւններուն մասին:
մասին: Ինքն իսկ կը յայտարարէ ըսելով. «Ե´ս եմ

որ կը ճանչնամ մարդոց ցանկութիւններն ու մտածումները»
մտածումները»

(Յյտ 2.23:
2.23: Տե´
Տե´ս նաեւ Եբր 4.13):
4.13): Մարդոց միտքն ու
խորհուրդները գիտնալը եւ զանոնք
զանոնք լաւապէս ու խորապէս
ճանչնալը, յատուկ է միայն Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Աստուածաշունչը
լեցուն է այն վկայութիւններով, որոնք ցոյց կու տան թէ Յիսուս
կը կարդայ մարդոց միտքը եւ կը ճանչնայ անոնց
խորհուրդները:
խորհուրդները: Այս մասին քիչ մը աւելի ընդարձակ կերպով
խօսած ենք «Ջրգողեալ մարդուն բժշկութիւնը»
բժշկութիւնը» դրուագին
բացատրութեան
ժամանակ:
(Տե´
Ղկ
14.2(Տե´ս
14.2-3-ի
բացատրութիւնը, թիւ 6):
2.2.- «Վայրկեանին»
Վայրկեանին»: Յիսուսի հետ ժամանակ չի խլեր
ճանչնալու մարդիկը՝ իրենց մտածումներով:
մտածումներով: Ինչ որ մտածեն
մտածեն
մարդիկ՝ վայրկեանի´
վայրկեանի´ն կը գիտնայ:
գիտնայ: Մենք չենք կրնար
ճանչնալ մարդոց միտքն ու մտածումները:
մտածումները: Կրնանք մարդոց
հետ երկա՜
երկա՜ր տարիներ ապրիլ ու չճանչնալ զանոնք, ո´
ո´չ ալ
գիտնալ անոնց միտքը, մտածումներն ու մտածելակերպը:
մտածելակերպը:
Մարդիկ կրնան երկա՜
երկա՜ր տարիներով քաղցր խօսքերով խաբել
մեզ
մեզ: Կրնան շատ երկա՜
երկա՜ր ժամանակի վրայ ծածկել իրենց
իսկական նկարագիրը, ծրագիրը, մտածումները:
մտածումները: Այո´
Այո´, մեզմէ´
մեզմէ´
կրնան ծածկել այդ բոլորը, բայց ո´
ո´չ Աստուծմէ՝ որ
ծածկատե´
ծածկատե´ս Աստուած է:
է:
3.մտածէք»: Իր այս հարցումով,
3.- «Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք»
Յիսուս կարծէք ըսել կ’
կ’ուզէր Օրէնքի ուսուցիչներուն.
ուսուցիչներուն. «Եթէ

կրցայ ձեր անտեսանելի մտածումները կարդալ, նոյնպէս ալ
կրցայ անդամալոյծ մարդուն անտեսանելի մեղքերը ներել»
ներել»:
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4.4.- «Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք»
մտածէք»: Քիչ առաջ հիւանդին
մեղքերը ներելով Յիսուս փաստեց թէ ինք Աստուա´
Աստուա´ծ է, իսկ
հիմա, անգամ մը եւս փաստեց իր աստուածութիւնը,
աստուածութիւնը, Օրէնքի
ուսուցիչներուն մտածումները կարդալով:
կարդալով:
5.5.- «Ո՞ր մէկը դիւրին է. անդամալոյծին՝ «Մեղքերդ

ներուած են քեզի»
քեզի» ըսե՞լը, թէ՝ «Ե´լ, մահիճդ առ եւ տո´
տո´ւնդ
գնա»
գնա» ըսելը»
ըսելը»: Անշո´
Անշո´ւշտ «մեղքերդ ներուած են քեզի»
քեզի» ըսելը

աւելի´
աւելի´ դիւրին է, պիտի մտածէին Օրէնքի ուսուցիչները,
ուսուցիչները, եւ
վստահաբար մենք եւս նոյնը կը մտածենք:
մտածենք: Ինչո՞ւ համար
մեղքերը ներելը աւելի դիւրին է քան հիւանդը բժշկելը:
բժշկելը: Պարզ
այն պատճառով, որ երբ Յիսուս ներեց մարդուն մեղքերը՝ ո´
ո´չ
ոք կրցաւ տեսնել ատիկա եւ ո´
ո´չ ոք վկայեց այդ մասին կամ
զարմացաւ, մինչդեռ երբ բուժեց զայն,
զայն, ականատեսները
զարմացան եւ սկսան փառաւորել զԱստուած եւ ըսել

«Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք»
չէինք»:

Այսօր երբ եկեղեցականներս մեղքերու խոստովանութեխոստովանութենէն ետք արձակում կը շնորհենք, մենք չենք կրնար գիտնալ
կամ տեսնել եթէ իսկապէս մարդոց մեղքերը ներուեցան թէ ոչ,
բայց երբ
երբ Յիսուսի անունով բուժումի համար կ’
կ’աղօթենք՝
յստակ կրնանք տեսնել ու գիտնալ եթէ երբեք անձը
բուժուեցաւ թէ ոչ:
ոչ: Արդ, մեղքերը ներելը՝ դիւրին ճամբան է,
մինչդեռ բուժելը՝ դժուարին ճամբան է:
է: Այս իմաստով, Յիսուս
դիւրինը կատարելէ ետք, այսինքն՝ մեղքերը ներելէ ետք,
դժուարինն
դժուարինն ալ կատարեց, այսինքն՝ բուժեց, որպէսզի ցոյց
տար թէ իրեն համար դժուարին բան չկար:
չկար: Հայրերէն մին
ըսած է. «Յիսուսի համար դիւրին է մեղքերու քաւութիւն

շնորհելը, բայց քաւութիւն շնորհելէ ետք, քաւուած մարդուն
հոգին, սիրտը ու միտքը բուժելը՝ աւելի դժուար է եւ երկա
երկա՜
կա՜ր
ժամանակի կը կարօտի»
կարօտի»:
6.6.- Յիսուսի անունով մեղքերը ներելը դիւրին է, բայց
Յիսուսի անունով բուժելը՝ դժուար:
դժուար: Մեղքերը ներելը՝ լոկ
աղօթք մը կարդալով կ’
կ’ըլլայ, մինչդեռ հիւանդ մը բուժելը՝
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հաւա´
հաւա´տք ու պարգե´
պարգե´ւ կը պահանջէ:
պահանջէ: Յիսուս ներեց
անդամալոյծին, ատիկա խօսք էր:
էր: Բայց բուժումը խօսք չէր,
այլ՝ զօրութիւն:
զօրութիւն: Յիսուս միայն խօսքի մարդ չէր, լոկ քարոզիչ
չէր. անոր կեանքին մէջ զօրութի´
զօրութի´ւն կար, ո´
ո´յժ կար,
կարողութի´
կարողութի´ւն կար:
կար: Գալով մեզի, մեր կեանքին մէջ զօրութիւն
կա՞յ, թէ՝ լոկ խօսք ու քարոզ:
քարոզ:

«Բայց պէտք է գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ
իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելու:
ներելու: Ու դառնալով անդամաանդամալոյծին, ըսաւ.ըսաւ."Քեզի´
Քեզի´ կ’ըսեմ, ե´
ե´լ, ա´
ա´ռ մահիճդ եւ տունդ գնա"»
գնա"» (Մր 2.102.1011):
11):
1.1.- Վերեւ ըսի թէ Օրէնքի ուսուցիչները կը հաւատային թէ
միայն Աստուած կրնայ մարդոց մեղքերը ներել:
ներել: Անոնք նաեւ
կը հաւատային որ հիւանդութիւնները Աստուծոյ կողմէ
տրուած պատիժներ էին՝ մարդոց գործած մեղքերուն իբրեւ
հետեւանք:
հետեւանք: Տակաւին, անոնք կը հաւատային որ եթէ հիւանդ
մարդուն մեղքերը ներուէին՝ պէտք էր անոր մարմինը նաեւ
շուտով բուժուէր:
բուժուէր: Յիսուս բուժեց անդամալոյծը, որպէսզի ցոյց
տար Օրէնքի ուսուցիչներուն,
ուսուցիչներուն, թէ ինք իսկապէ´
իսկապէ´ս ներած էր
անոր մեղքերը:
մեղքերը: Այլ խօսքով, մարմնական բուժումն էր
ապացոյցը որ Յիսուսի «մեղքերդ ներուա´
ներուա´ծ ըլլան քեզի»
քեզի»
խօսքը իրողապէս կատարուած ու ճշմարտուած էր:
էր:
2.2.- Յիսուս կ’
կ’ուզէ Օրէնքի ուսուցիչներուն ուշադրութեան
յանձնել թէ ինք երկրի վրայ
վրայ մարդոց մեղքերը ներելու
իշխանութիւն ունի:
ունի: Ինչո՞ւ համար:
համար: Որովհետեւ Օրէնքի
ուսուցիչները գիտէին ու կ’
կ’ուսուցանէին թէ Օրէնքին կողմէ
պահանջուած քաւութեան զոհերը մատուցանելով միայն
մարդոց մեղքերը կրնային ներուիլ, բայց հիմա, Յիսուս
հիւանդին մեղքերը ներելով, կ’
կ’ուզէ անուղղակիօրէն ցոյց տալ
անոնց, թէ ինք աշխարհ եկած է ըլլալու այն իսկական ու
յաւիտենական զոհը «որ աշխարհի մեղքը կը վերցնէ»
վերցնէ» (Յհ
(Յհ 1.29:
1.29:
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Տե´
Տե´ս նաեւ Ա.Պտ 1.181.18-19):
19): Ընթեցող բարեկամ, դուն թոյլ
տուա՞ծ ես որ Յիսուս մեղքերդ վերցնէ:
վերցնէ:
3.3.- Յիսուս Օրէնքի ուսուցիչներուն կ’
կ’ըսէ. «Պէտք է

գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի
մեղքերը ներելու»
ներելու»: Նոյն խօսքը այսօր մեզի ալ կ’
կ’ըսէ:
ըսէ: Յիսուս

ո´չ միայն երկինքի մէջ իշխանութիւն ունի, այլ նաեւ՝ երկրի
վրայ:
վրայ: Ան, ինչպէս երկինքի, այնպէս ալ երկրի իշխանն է:
է: Ամէն
ինչ իր իշխանութեան տակ
տակ է:
է: Միայն երկինքի Աստուածը չէ
Յիսուս, միայն երկնային բաներու վրայ իշխող Աստուածը չէ
Յիսուս:
Յիսուս: Ան նաեւ կ’
կ’իշխէ մարդոց երկրաւոր կեանքին վրայ.
մանաւանդ կեանքին վրայ անոնց՝ որոնք իր զաւակներն են:
են:
Երկրի դատաւորն ու իշխանը՝ Յիսուս, իր հետեւորդներուն
ալ իշխանութիւն
իշխանութիւն տուած է երկրի վրայ. իշխանութիւն՝
մանաւանդ Սատանային ու անոր չար ոգիներուն վրայ:
վրայ:
Կ’օգտագործե՞նք մեզի տրուած իշխանութիւնը:
իշխանութիւնը:

«Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ,
վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ»
(Մր 2.12):
2.12):
ելաւ» (Մր

1.1.- Երբ Յիսուս հրամայէ, իր խօսքը «անմիջապէս
անմիջապէս»
էս» կը
գործադրուի:
գործադրուի: Իր կողմէ կատարուած բժշկութեանց ու
հրաշագործութեանց պատումի ժամանակ, շատ յաճախ
աւետարանիչները կը գործածեն «անմիջապէս»
անմիջապէս» բառը, որ
զօրութիւնը::
ուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ Քրիստոսի խօսքին զօրութիւնը
2.2.- Յիսուս երեք բան ընել հրամայած էր անդամալոյծին.անդամալոյծին.Ոտքի
Ոտքի ելլել, իր մահիճը շալկել եւ տուն երթալ:
երթալ: Ճի´
Ճի´շդ իրեն
հրամայուածին պէս ըրաւ. «բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ,
վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ»
ելաւ»: Ինչո՞ւ համար Յիսուս
ուզեց որ ան շալկէ իր մահիճը:
մահիճը: Հեղինակ մը ըսած է. «Յիսուս

ուզեց որ ան շալկէ իր մահիճը, որպէսզի ցոյց տար
տար Օրէնքի
ուսուցիչներուն, թէ անդամալոյծը ո´
ո´չ միայն կատարելապէս
առողջացաւ, այլեւ՝ կատարելապէս զօրացաւ, այնքան՝ որ ան
կարող էր նոյնիսկ շալկել մահիճը եւ քալել մինչեւ տուն»
տուն»:

Սովորաբար անդամալոյծ մարդիկ երբ բուժուին, մինչեւ քանի
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մը օր կամ նոյնիսկ քանի մը շաբաթ, հանգիստ չեն կրնար
քալել, բայց յիշեալ մարդը «անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի
ելաւ, վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ»
ելաւ»: Յիսուս ինչ որ ընէ՝
կատարեալ ձեւով կ’
կ’ընէ:
ընէ: Սորվինք մեր Փրկիչէն, կարելի
եղածին չափ կատարեալ ձեւով ընել մեզմէ պահանջուածը:
պահանջուածը:

«Բոլորն ալ զարմացան. կը փառաւորէին զԱստուած եւ
կ’ըսէին.ըսէին."Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք"
չէինք"» (Մր
(Մր 2.12):
2.12):
1.1.- «Բոլորն ալ զարմացան»
զարմացան»: Յիսուսի գործերը միշտ ալ

զարմանալի են:
են: Փառք իրեն:
իրեն: Դուն ալ կրնա՞ս վկայել որ Տէրը
կեանքիդ մէջ զարմանալի գործեր կատարած է:
է:
2.2.- «Կը փառաւորէին զԱստուած»
Յիսուս իր ամբողջ
զԱստուած»: Յիսուս
երկրաւոր կեանքի ընթացքին ապրեցաւ, խօսեցաւ ու գործեց,
միշտ նկատի ունենալով փառքն ու փառաւորումը երկնաւոր
Հօր:
Հօր: Իր ապրած կեանքն իսկ Աստուծոյ փառաբանութիւն
բերող կեանք մը եղաւ:
եղաւ: Մարդիկ տեսան իր շողացող լոյսը ու
կատարած բարի գործերը եւ փառաւորեցին մեր
մեր երկնաւոր
Հայրը որ երկինքի մէջ է (Մտ 5.16):
5.16):
3.3.- Ներկաները տեսան Յիսուսի գործը ու վկայեցին
ըսելով. «Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք»
չէինք»: Անոնք որոնք
վայելեն Տիրոջ հրաշքներն ու գործերը, անպայման որ պիտի
վկայեն ատոնց մասին:
մասին: Ուշադրութիւն դարձուցէք տրուած
վկայութեան:
վկայութեան: Ատիկա պարզ վկայութիւն մը չէ, այլ զօրեղ
հաստատում մը, թէ՝ Տիրոջ գործերուն նմանը չէ´
չէ´ եղած
անցեալին եւ չի´
չի´ կրնար ըլլալ այսօր:
այսօր:
4.4.- «Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք»
չէինք»: Այո, անոնք բնաւ
չէին տեսած Յիսուսի պէս մէկը որ կարենար բուժել:
բուժել: Բնաւ
չէին հանդիպած մէկու մը որ կրնար
կրնար մարդոց մեղքերը ներել:
ներել:
Չէին տեսած մէկը որ անդամալոյծներուն հրամայէր ոտքի
կանգնիլ, մահիճը շալկել ու տուն երթալ:
երթալ: Չէին տեսած
Յիսուսի նման մեղաւորները սիրող ու բուժող հրաշալի
Աստուած մը:
մը:
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս Քրիստոս
Օգնէ´
Օգնէ´ որ ես ալ քովս եկողներուն
Աստուծոյ Խօսքը խօսիմ միայն:
Օգնէ´
Օգնէ´ որ չորս անձերուն նման
Կարենամ մարդիկը Քեզի բերել:
Օգնէ´
Օգնէ´ որ Քեզի պէս ե´
ե´ս ալ կարենամ
Մեղաւոր մարդիկը սիրելի «զաւակ»
զաւակ» նկատել:
Օգնէ´
Օգնէ´ որ գնահատեմ
գնահատեմ ուրիշներուն հաւատքը:
Օգնէ´
Օգնէ´ որ կարենամ քանդել
Զիս Քեզմէ հեռացնող «տանիքները»:
տանիքները»:
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, ներէ´
ներէ´ մեղքերս,
Ինչպէս ներեցիր հիւանդին մեղքերը:
Զի´
Զի´ս ալ բուժէ, ինչպէս բուժեցիր անդամալոյծը:
Ինծի ալ հրամայէ ելլեմ ու քալեմ, որպէսզի երթամ
Եւ փառքդ ու փրկութիւնդ
փրկութիւնդ պատմեմ բոլոր մարդոց:
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Յիսուս տասը բորոտներ կը բուժէ
(Ղուկաս 17.1117.11-19)

Դէպի Երուսաղէմ իր ճամբուն վրայ, Յիսուս կ’
կ’անցնէր
Սամարիայի եւ Գալիլեայի սահմաններէն: Եւ մինչ գիւղ մը
կը մտնէր, իրեն հանդիպեցան տասը բորոտներ, որոնք
հեռուն կեցան եւ բարձր ձայնով
ձայնով ըսին.ըսին.«Յիսո´
Յիսո´ւս Վարդապետ, ողորմէ´
ողորմէ´ մեզի»:
մեզի»:
Յիսուս տեսաւ զանոնք եւ ըսաւ.ըսաւ.«Գացէք եւ դուք ձեզ քահանաներուն ցոյց տուէք»
տուէք»:
Եւ մինչդեռ կ’
կ’երթային, արդէն իսկ մաքրուեցան:
Անոնցմէ մէկը երբ տեսաւ որ բժշկուեցաւ,
վերադարձաւ
եւ
սկսաւ բարձրաձայն
զԱստուած
փառաւորել: Երեսին
Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուսի
ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալութիւն կը յայտնէր անոր: Եւ
անիկա Սամարացի մըն էր:
Յիսուս հարցուց.հարցուց.«Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները. ո՞ւր են մնացեալ
իննը հոգիները: Բացի այս օտարականէն ուրիշ մէկը
չգտնուեցա՞ւ, որ դառնար եւ փառք տար Աստուծոյ»:
Աստուծոյ»:
Ապա Սամարացիին դառնալով ըսաւ.ըսաւ.Ոտքի´ ել եւ գնա´,
գնա´, հաւատքդ քեզ փրկեց»:
փրկեց»:
«Ոտքի´

«Դէպի Երուսաղէմ իր ճամբուն վրայ, Յիսուս կ’
կ’անցնէր
Սամարիայի եւ Գալիլեայի սահմաններէն:
սահմաններէն: Եւ մինչ գիւղ մը կը
մտնէր, իրեն հանդիպեցան տասը բորոտներ, որոնք հեռուն
հեռուն
կեցան եւ բարձր ձայնով ըսին.ըսին."Յիսո´
(Ղկ 17.1117.11-13):
13):
Յիսո´ւս Վարդապետ, ողորմէ´
ողորմէ´ մեզի"
մեզի"» (Ղկ
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1.1.- Շատ յստակ է որ Յիսուս
Յիսուս կը մտադրէր Սամարիայի եւ
Գալիլեայի սահմաններէն անցնելով՝ Երուսաղէմ երթալ, բայց
ան դիտմամբ թեթեւ մը ճամբան փոխելով, գիւղի մը ճամբան
բռնեց, որպէսզի յիշեալ տասը բորոտներուն հանդիպէր:
հանդիպէր:
Ինչո՞ւ:
Ինչո՞ւ: Հրեաներ կը հաւատային որ բորոտութեամբ
զարնուած մարդը՝ Աստուծոյ կողմէ
կողմէ պատժուած է յատուկ
մեղքի մը համար, եւ եթէ անոր բորոտութիւնը անցնէր՝ կը
նշանակէ թէ Աստուած ներած է անոր մեղքերը:
մեղքերը: Ուստի
Յիսուս եկաւ բուժելու այս տասը բորոտները, ցոյց տալու
համար հրեաներուն թէ ի´
ի´նքն էր այն խոստացեալ Մեսիան եւ
այն Աստուածը որ աշխարհ պիտի գար մարդոց մեղքերուն
պատիժը իր վրայ կրելու եւ անոնց քաւութիւն բերելու (Ես
53.5):
53.5): Մենք թոյլ տուա՞ծ ենք որ Յիսուս մաքրէ մեզ մեղքի
բորոտութենէն:
բորոտութենէն:
2.2.- «Մինչ գիւղ մը կը մտնէր»
մտնէր»: Այս բառերը կը պարզեն որ
տասը բորոտները գիւղի մուտքին հանդիպեցան Յիսուսին եւ
ո´չ թէ անոր գիւղ
գիւղ մտնելէն ետք, կամ տունի մը մէջ հանգիստ
ընելէն ետք:
ետք: Ի՞նչ կարեւոր է ասիկա գիտնալը:
գիտնալը: Կարեւոր է,
որովհետեւ կը պարզէ թէ անոնք կ’
կ’ուզէին Յիսուսը տեսնել
ամենէն արագ միջոցին, որպէսզի բուժուէին ամենէն արագ
միջոցին:
միջոցին: Անոնց նման մենք եւս կ’
կ’աճապարե՞նք մեր
հոգիներէն մեղքի
մեղքի բորոտութիւնը մաքրուած տեսնել Տէր
Յիսուսի արիւնովը:
արիւնովը: Անտարբեր չմնանք եւ ձեռնածալ
չնստինք, եթէ տակաւին չենք հանդիպած մարդկութեան
Քաւիչին:
Քաւիչին: Հանգիստ չտա´
չտա´նք մեր անձերուն այնքան ատեն երբ
տակաւին չենք ստացած Տիրոջ կողմէ խոստացուած
հանգիստը (Մտ 11.28):
11.28):
3.3.- Տասը բորոտները թէպէտ հեռացուած էին
բնակութեան վայրերէն, բայց անոնք չէին հեռացած իրարմէ:
իրարմէ:
Անոնք միասին էին, միասին կը շրջէին ու միասին կ’
կ’ուտէին,
քանի ճակատագրակից էին:
էին: Կարծես իրարու հետ շրջելով՝
իրար կը մխիթարէին:
մխիթարէին: Երանի, մենք՝ հաւատացեալներս,
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ասոնցմէ սորվինք կողքկողք-կողքի կենալ, միասի´
միասի´ն ըլլալ,
միասի´
միասի´ն ապրիլ, քաջալերել իրար ու զօրավի´
զօրավի´գ կանգնիլ
իրարու:
իրարու: Այս չար աշխարհին մէջ, որքա՜
որքա՜ն կարեւոր է որ
Աստուծոյ զաւակները իրարու կողքին կանգնին:
կանգնին: Լոյսի
թշնամի այս աշխարհին մէջ, որքա՜
որքա՜ն անհրաժեշտ է որ լոյսի
որդիները սիրեն ու օգնեն իրարու
իրարու:
արու: Ամբարշտութեամբ լի այս
մարդկութեան մէջ, որքա՜
որքա՜ն կարեւոր է որ բարեպաշտներ քովքովքովի գան եւ մէ´
մէ´կ սիրտ ու մէ´
մէ´կ հոգի դարձած, միասնաբար
պաշտեն Տէրը:
Տէրը:
4.կեցան»: Օրէնքը կ’
4.- «Հեռուն կեցան»
կ’արգիլէր բորոտ մարդոց
մօտենալու ուրիշներուն (Ղւ 13.4513.45-46):
46): Անոնք կ’
կ’անդրադառանդրադառնային որ եթէ կարելի չէր մօտենալ հասարակ մարդոց, ապա
Յիսուսի նման մեծ Վարդապետի մը՝ երբե´
երբե´ք կարելի չէր
մօտենալ:
մօտենալ: Եթէ երբեք մարմինով բորոտները չէին կրնար
Յիսուսի մօտենալ, որքա՜
որքա՜ն աւելի հոգեւորապէս բորոտաբորոտացածները չեն կրնար Յիսուսի մօտենալ եւ անոր հետ
յարաբերութեան մէջ
մէջ ըլլալ:
ըլլալ: Մեղքը մեզ հեռու կը պահէ
Յիսուսէն:
Յիսուսէն: Մեղքը կը կասեցնէ ամէն հաղորդակցութիւն
Աստուծոյ
Աստուծոյ եւ մեր միջեւ:
միջեւ:
5.5.- «Բարձր ձայնով ըսին»
ըսին»: Բարձր ձայնով կանչելը, ցոյց
կու տար անոնց սրտի կրականման փափաքը ձերբազատելու
իրենց իրավիճակէն:
իրավիճակէն: Բարձր ձայնով կանչեցին, քանի առիթը
առիթը
ներկայացած էր եւ Տէրը մինչեւ իրենց քով եկած էր եւ չէին
ուզեր այդ առիթը կորսնցնել:
կորսնցնել: Իրենց բժշկութեան ու
փրկութեան ժա´
ժա´մն էր:
էր: Պէ´
Պէ´տք էր աղաղակէին:
աղաղակէին: Բորոտները
մեզի սորվեցուցին, թէ կարելի չէ հանդարտ մնալ ու անձայն
նստիլ եթէ կորսուած վիճակի մէջ ենք:
ենք: Պէտք է բա´
բա´րձր ձայնով
կանչենք, պէտք է խնդրենք ու արցունքով աղաչենք, որպէսզի
Տէրը ողորմի մեզի, ներէ մեր մեղքերը, եւ բուժէ մեր սիրտերը:
սիրտերը:
Տասը բորոտները այսօր մեզի կը սորվեցնեն որ բա´
բա´րձր
ձայնով կանչենք Յիսուսի անունը, բա´
բա´րձր ձայնով կանչենք
մեր Ազատարարին անունը, ո´
ո´չ միայն մեր
մեր անձերու հոգեւոր
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բժշկութեան համար, այլեւ բոլոր մարդոց հոգիներու
բժշկութեան համար:
համար:
6.մեզի»: Հետաքրքրա6.- «Յիսո´
ՀետաքրքրաՅիսո´ւս Վարդապետ, ողորմէ´
ողորմէ´ մեզի»
կան է որ անոնք իրենց բորոտութենէն մաքրուիլ չխնդրեցին,
այլ պարզապէս Տիրոջ ողորմութիւնը հայցեցին:
հայցեցին: Անոնք
համոզուած էին որ Յիսուս
Յիսուս գիտէր իրենց կարիքը, եւ գիտէր թէ
ի´նչ բանի պէտք ունէին:
ունէին: Կը բաւէր որ անոր ողորմութիւնը
խնդրէին եւ ահա Տէրը պիտի տար անոնց իրենց սրտի
խնդրանքը:
խնդրանքը: Ճիշդ է որ մենք կրնանք մեր խնդրանքները
ներկայացնել Տիրոջ, բայց բորոտներէն սորվինք որ երբեմն ալ
պարզապէս Տիրոջ ողորմութիւնը
ողորմութիւնը խնդրենք, հաւատալով թէ
ան շատ լաւ գիտէ մեր կարիքները, եւ պիտի շնորհէ մեզի
ճիշդ այն բանը՝ որ պէտք ունինք:
ունինք:
7.7.- Աւետարանիչը մեզի չ’
չ’ըսեր եթէ երբեք տասը
բորոտները լսած էին նախապէս Յիսուսի մասին թէ ոչ, բայց
շատ յստակ է որ անոնք շատ բան լսած էին անոր մասին
մասին եւ
իրենց մէջ մեծ հետաքրքրութի´
հետաքրքրութի´ւն ու հաւա´
հաւա´տք արթնցած էր
անոր հանդէպ, այլապէս վազելով պիտի չգային ու անոր
առջեւ կանգնէին գիւղի մուտքին, եւ իր անունը տալով՝ իր
ողորմութիւնը պիտի չխնդրէին:
չխնդրէին: Տիրոջ անունը տալը եւ Տիրոջ
ողորմութիւնը խնդրելը, յստակօրէն ցոյց կու տայ
տայ թէ անոնք
լսած էին Տիրոջ ողորմած ու գթառատ ըլլալուն մասին, Տիրոջ
զօրութեան մասին, եւ հաւատացած էին անոր ողորմութեան
ու զօրութեան:
զօրութեան: Գալով մեզի, ի՞նչ լսած ենք Յիսուսի մասին:
մասին:
Ի՞նչ գիտենք իր մասին:
մասին: Պարզապէս լսա՞ծ ենք Տիրոջ
զօրութեան մասին, թէ նաեւ վայելած ենք անոր զօրութիւնը:
զօրութիւնը:
Միայն իր մասին խօսո՞ղ ենք, թէ նաեւ իր սրտին խօսող ենք:
ենք:
Տիրոջ պատգամները փոխանցողնե՞ր ենք, թէ՝ Տիրոջ
փոխանցուած պատգամն ենք ուրիշներուն:
ուրիշներուն:

«Յիսուս տեսաւ զանոնք եւ ըսաւ.ըսաւ."Գացէք եւ դուք ձեզ քահանաներուն ցոյց տուէք"
տուէք":
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Եւ մինչդեռ կ’
(Ղկ
կ’երթային, արդէն
արդէն իսկ մաքրուեցան»
մաքրուեցան» (Ղկ
17.14):
17.14):
1.1.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս բորոտներուն պատուիրեց քաքահանաներուն
հանաներուն ներկայանալ:
ներկայանալ: Այս մասին ընդարձակ կերպով
խօսած ենք «Յիսուս բորոտ մը կը բժշկէ»
բժշկէ» նիւթին բացատրուբացատրութեան մէջ:
մէջ: Տե´
Տե´ս Մտ 8.48.4-ի բացատրութիւնը (2(2-7 կէտերը):
կէտերը):
2.2.- «Գացէք եւ դուք ձեզ քահանաներուն ցոյց տուէք»
տուէք»:
Յիսուս պահանջեց իրենցմէ երթալ քահանաներուն քով եւ
գացին:
գացին: Ասիկա բորոտներուն հնազանդութիւնը փորձելու
կերպ մըն էր:
էր: Ինչպէս անոնք հնազանդեցան Տիրոջ խօսքին եւ
բուժուեցան, նոյնպէս ալ մենք, հնազանդինք Տիրոջ խօսքեխօսքերուն՝ որպէսզի ան բուժէ մեզ
մեզ հոգեպէս եւ ամէն իմաստով:
իմաստով:
Յաճախ մարդոց անհնազանդութիւնն է որ Աստուծոյ բժշկաբժշկարար զօրութիւնը եւ հրաշալի գործերը հեռու կը պահէ մեր
կեանքէն:
կեանքէն:
3.3.- «Մինչդեռ կ’
կ’երթային, արդէն իսկ մաքրուեցան»
մաքրուեցան»:
Տակաւին նոր ճամբայ ելան երթալու քահանաներուն մօտ՝
երբ յանկարծ բուժուեցան
բուժուեցան:
ան: Եթէ երթանք հոն ուր Տէրը կ’
կ’ուզէ որ
երթանք, եւ եթէ կատարենք ինչ որ Տէրը կը պահանջէ որ
կատարենք՝ առաքելութեան մեր ճամբուն վրայ, մենք իր
հրաշքները պիտի վայելենք:
վայելենք:

«Անոնցմէ մէկը երբ տեսաւ որ բժշկուեցաւ, վերադարձաւ
եւ սկսաւ բարձրաձայն զԱստուած փառաւորել:
փառաւորել: Երեսին
Երեսին վրայ
գետին փռուեցաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակաշնորհակալութիւն կը յայտնէր անոր:
էր» (Ղկ
(Ղկ
անոր: Եւ անիկա Սամարացի մըն էր»

17.1517.15-16):
16):
1.1.- Բոլոր բորոտները բժշկուեցան, բայց անոնցմէ մէ´
մէ´կը
միայն վերադարձաւ Յիսուսի մօտ եւ շնորհակալութիւն
յայտնեց գետին փռուելով անոր «ոտքերուն
ոտքերուն առջեւ»
առջեւ»: Այսօր ալ
շատ է թիւը այն մարդոց՝ որոնք կը վայելեն Տիրոջ մեծամեծ
բարիքները, բայց քիչ է թիւը անոնց՝ որոնք շնորհակալութիւն
կը յայտնեն Աստուծոյ իրենց վայելած բարիքներուն համար:
համար:
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Բորոտը իր վարմունքով մեզի կը սորվեցնէ որ պէտք է միշտ
շնորհակալութիւն յայտնել
յայտնել Քրիստոսի իր ըրած ու տուած
բարիքներուն համար:
համար: Չունի՞ս կեանքիդ մէջ բարիք մը որուն
համար կրնաս շնորհակալ ըլլալ:
ըլլալ:
փառաւորել»: Այո´
2.2.- «Սկսաւ բարձրաձայն զԱստուած փառաւորել»
Այո´,
բարձրաձայն զԱստուած փառաւորեց եւ ո´
ո´չ թէ մտքէն:
մտքէն:
Ուրիշներ տեսա´
տեսա´ն իր փառաբանութիւնը, ուրախացան եւ
ուրախակից եղան իրեն:
իրեն: Իրմէ սորվինք երբեմն բարձրաձայն
փառաբանել Տէրը:
Տէրը: Թոյլ չտանք որ Չարը փակէ մեր
բերանները եւ կապէ մեր լեզուները:
լեզուները: Տէրը արժանի´
արժանի´ է ամէն
փառաբանութեան:
փառաբանութեան:
3.3.- Բորոտը հարկաւ չէր գիտեր որ զինք բժշկող Յիսուսը՝
տիեզերքի Արարիչ Աստուածն էր:
էր: Ահա թէ ինչո
ինչո´
նչո´ւ իր
փառաբանական խօսքը Աստուծոյ ուղղելէ ետք՝ դարձաւ եւ իր
շնորհակալութեան խօսքը ուղղեց Յիսուսի:
Յիսուսի: Իրմէ սորվինք, որ
երբ բժշկութիւն մը, օրհնութիւն մը, օծութիւն մը, կամ պարգեւ
մը ստանանք ոեւէ մարդու միջոցաւ, շնորհակալ ըլլանք
անոր, բայց չպաշտենք ու չփառաբանենք
չփառաբանենք զայն:
զայն: ՊաշտամունՊաշտամունքն ու երկրպագութիւնը, փառքն ու փառաբանութիւնը միայն
ու միայն Աստուծո´
Աստուծո´յ կը վայելէ:
վայելէ: Աստուած կը յայտարարէ
ըսելով. «Իմ փառքս ուրիշին չեմ տար»
(Ես 42.8):
42.8):
տար» (Ես
4.առջեւ»:
4.- «Գետին փռուելով Յիսուսի ոտքերուն առջեւ»
Բժշկուած բորոտը ինքզինք խոնարհեցուց Յիսուսի առջեւ, եւ
ճիշդ անոր համար ալ արժանացաւ Տիրոջ ուշադրութեան ու
գնահատանքին, ինչ որ յաջորդող համարները կը պարզեն:
պարզեն:
Այո, անոնք որոնք իրենք զիրենք կը խոնարհեցնեն Տիրոջ
առջեւ, Տէրը կը բարձրացնէ զանոնք, կը գնահատէ, կ’
կ’օրհնէ,
կը մխիթարէ, կը զօրացնէ ու կը պատուէ:
պատուէ:
5.5.- Ըստ երեւոյթին այս բորոտին սրտին մէջ սէրն ու
հաւատքը աւելի´
աւելի´ էին քան միւսներուն սրտին մէջ:
մէջ: Միւսները
պարզապէս կ’
կ’ուզէին քահանաներուն դիմել եւ իրենց
մաքրուած ու ազատ ըլլալու աւետիսը ծանուցուէր, որպէսզի
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այլեւս կարենային քաղաք մտնել եւ մարդոց հետ շփուիլ:
շփուիլ:
Մինչդեռ
Մինչդեռ այս բորոտը, նախ ուզեց դառնալ իր բժիշկին՝
Յիսուսի մօտ, եւ ոեւէ անձէ առաջ, նախ անոր հետ շփուիլ:
շփուիլ:
6.6.- Միւս բորոտները չվերադարձան եւ շնորհակալութիւն
չյայտնեցին Յիսուսին:
Յիսուսին: Այսօր որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք
իրենց ստացած աստուածային բարիքներուն համար
շնորհակալութիւն չեն յայտներ Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
7.7.- Յիսուս պատուիրեց բորոտներուն որ երթան եւ իրենք
զիրենք քահանաներուն ցոյց տան, բայց Սամարացի այս բոբորոտը երբ տեսաւ թէ մաքրուեցաւ իր բորոտութենէն, եկաւ եւ
ինքզինք Յիսուսին ցոյց տուաւ, եւ ատիկա կատարելով, ՔրիսՔրիստոսի քահանայապետական հանգամանքն
հանգամանքն է որ ճանչցաւ:
ճանչցաւ:

«Յիսուս
Յիսուս հարցուց.հարցուց."Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները. ո՞ւր են մնացեալ իննը
հոգիները:
հոգիները: Բացի այս օտարականէն ուրիշ մէկը չգտնուեցա՞ւ,
որ դառնար եւ փառք տար Աստուծոյ"
(Ղկ 17.1717.17-18):
18):
Աստուծոյ"» (Ղկ

1.1.- Հաւանաբար Քրիստոսի քով վերադարձող բորոտը
համարձակութիւն չունէր
չունէր քահանային ներկայանալու քանի
Սամարացի մըն էր, ինչ որ 1919-րդ համարը ցոյց կու տայ,
մինչդեռ միւսները հրեաներ էին, հանգիստ միտքով կրնային
իրենք զիրենք քահանաներուն ցուցնել:
ցուցնել: Բայց կարեւոր բանը
որ այս բորոտը ըրաւ եւ միւս իննը հրեաները չըրին ու չկրցան
ընել՝ Աստուծոյ
Աստուծոյ փառք տալն էր:
էր:
2.2.- «Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները»
մաքրուողները»: Յիսուս գիտէ թիւը
այն մարդոց որոնց ինք մաքրած ու բժշկած է:
է: Գիտէ թէ որո´
որո´նց
ի´նչ բարիք գործած է:
է: Յիսուս չի մոռնար մարդոց իր գործած
բարիքները եւ տուած օրհնութիւնները, եւ չ’
չ’ուզեր նաեւ որ
մարդիկ մոռնան ատոնք
ատոնք: Երբ Յիսուս բարիք մը կը գործէ
անհատի մը, շնորհակալ կեցուածք կ’
կ’ակնկալէ անկէ:
անկէ:
Դատաստանի օրը Տէրը մարդոց աչքերուն դիմաց պիտի
շարէ, անոնց կատարած իր բոլոր գործերն ու բարիքները, եւ
մարդիկ այդ բոլորին համար հաշուետու պիտի ըլլան եթէ
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երբեք չեն տեսած ու չեն ճանչցած
ճանչցած Քրիստոսի ձեռքով
կատարուած ողորմութիւնները, բարիքները, եւ շնորհուած
պարգեւներն ու կարողութիւնները:
կարողութիւնները:
3.3.- «Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները»
մաքրուողները»: Բորոտներու այս
բժշկութիւնը Յիսուսի կատարած միւս բժշկութիւններուն չի
նմանիր:
նմանիր: Յիսուս սովորաբար հիւանդները մէկիկմէկիկ-մէկիկ կը
բուժէր, բայց հոս խումբով բուժեց, տասը հոգի մէ´
մէ´կ անգամէն:
անգամէն:
Սա ցոյց կու տայ թէ Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը չափ ու
սահման չունի, ինչպէս նաեւ կը պարզէ թէ Յիսուս կարող է
բոլոր մարդիկը մէ´
մէ´կ անգամէն բուժել եթէ ուզէ:
ուզէ: Բոլոր
բորոտները միասին բուժելը՝ կը բացայայտէ թէ Տէր Յիսուս
Քրիստոսի փրկարար շնորհքը բոլորին համար բաւարար է:
է:
Ամէն մարդ կրնայ տեղ գտնել Յիսուսի սրտին մէջ:
մէջ:
4.հոգիները»: Յիսուսի այս
4.- «Ո՞ւր են մնացեալ իննը հոգիները»
հարցումը շատ պարզօրէն ցոյց կու տայ թէ Յիսուս կը մերժէ
ապերախտութիւնը եւ ապերախտ հոգին:
հոգին: Ո՞վ է ապերախտ
մարդը եթէ ոչ ան՝ որ Աստուծոյ բարիքները կը վայելէ բայց
Աստուծոյ շնորհակալութիւն չի յայտներ եւ զայն չի
փառաբաներ:
փառաբաներ: Ապերախտութիւնը կը ցաւցնէ Յիսուսը:
Յիսուսը:
5.5.- Իննը հոգիներուն չվերադառնալը Յիսուսի քով եւ
շնորհակալութիւն չյայտնելը, ցոյց կու տայ թէ անոնք իրենց
հիւանդ վիճակին մէջ անգամ, օրէնքի ստրուկներ էին եւ հեռու
էին Աստուծոյ սէրէն ու հաւատքէն:
հաւատքէն: Իրենց համար կարեւորը
այն էր, որ քահանաներ յայտարարէին իրենց մաքրուած
ըլլալը եւ ընկերութեան մէջ մտնելու ազատութիւն տրուէր
իրենց:
իրենց: Օրէնքի ստրուկները չեն կրնար վայելել Տիրոջ բերած
ազատութիւնը, եւ ո´
ո´չ ալ կրնան շնորհակալ ըլլալ այդ
ազատութեան համար:
համար:
6.6.- Շատ հաւանական է որ իննը հրեաները իրենք զիրենք
տարբեր կը նկատէին Սամարացի բորոտէն, տրուած ըլլալով
որ «Աստուծոյ ժողովուրդին»
ժողովուրդին» մաս կը կազմէին, եւ ճիշդ անոր
համար ալ չուզեցին անոր ընկերանալ եւ դառնալ ու
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շնորհակալութիւն յայտնել Յիսուսին:
Յիսուսին: Այնքան ատեն որ չէին
բուժուած, Սամարացիին հետ էին, բայց իրենց բուժուելէն
ետք` բաժնուեցան անկէ:
անկէ: Անոնք որոնք իրենք զիրենք ուրիշէն
տարբեր կը նկատեն, երբեք չեն կրնար դառնալ Յիսուսին եւ
շնորհակալ ըլլալ անոր:
անոր:
7.7.- Տասը
Տասը հոգիներ Յիսուսի անունը կանչեցին բայց
անոնցմէ միայն մէ´
մէ´կը իրական հաւատացեալ էր:
էր: Այսօր ալ
մարդիկ կան Յիսուսի անունով հոս ու հոն հաւաքուող ու
Յիսուսի անունը կանչող, բայց անոնց մէջ քիչեր միայն
իրական հաւատացեալներ են:
են: Աշխատինք այդ քիչերէն ըլլալ:
ըլլալ:
8.8.- Տասը բորոտները
բորոտները վայելեցին Աստուծոյ կատարած
բարիքը բայց միայն մէ´
մէ´կ հոգի շնորհակալութիւն յայտնեց
Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Այո´
Այո´, սիրելիներ, բոլոր մարդիկը Աստուծոյ
բարիքները կը վայելեն, բայց քիչե´
քիչե´ր միայն կ’
կ’անդրադառնան
ատոր եւ շնորհակալ կ’
կ’ըլլան:
ըլլան:

«Ապա Սամարացիին դառնալով ըսաւ.ըսաւ."Ոտքի´
Ոտքի´ ել եւ գնա´
գնա´, հաւատքդ քեզ փրկեց"
փրկեց"» (Ղկ 17.19):
17.19):

1.1.- Այս բորոտը թէ´
թէ´ բուժուեցաւ եւ թէ´
թէ´ փրկուեցաւ,
մինչդեռ միւս իննը հոգիները բուժուեցան, բայց չփրկուեցան:
չփրկուեցան:
Այսօր որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք Տիրոջ շնորհքով եւ
ողորմութեամբ կը բուժուին, բայց երբեք փրկութիւնը չեն
ընդգրկեր
ընդգրկեր: Տէրը բոլոր մարդոց կ’
կ’ողորմի, բայց ատիկա չի
նշանակեր թէ բոլոր մարդիկը պիտի փրկուին:
փրկուին:
2.2.- Իննը հրեաներուն բուժումը իրենց աղաղակին ու
խնդրանքին արդիւնքն էր, մինչդեռ այս մէկ հոգիին բուժումը՝
իր հաւատքին արդիւնքն էր:
էր: Մարդիկ կրնան արցունքով բան
մը խնդրել Աստուծմէ
Աստուծմէ եւ իրենց խնդրածը ստանալ, բայց
ատիկա չի նշանակեր թէ անոնք փրկութեան ճամբուն մէջ են,
եւ ուստի՝ Աստուծոյ զաւակներն են:
են: Ինչպէս Աստուած «Իր

արեւը կը ծագեցնէ թէ´
թէ´ չարերուն եւ թէ´
թէ´ բարիներուն վրայ եւ
անձրեւ կը տեղացնէ թէ´
թէ´ արդարներուն եւ թէ´
թէ´ մեղաւորնեմեղաւորներուն վրայ»
վրայ» (Մտ 5.45), այնպէս ալ, կրնայ պատասխանել
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անհաւատներուն կամ թերահաւատներուն ալ աղօթքին,
որպէսզի քաջալերէ զանոնք՝ դառնալու իրեն, եւ ընդգրկելու
Քրիստոսի հաւատքը:
հաւատքը: Աղօթքի մը պատասխանուիլը կրնայ
մեր հաւատքին արդիւնքը չըլլալ, ընդհակառակը, կրնայ հահաւատքի
ւատքի գալու հրաւէ
հրաւէ´ր մը ըլլալ:
ըլլալ:
3.3.- «Հաւատքդ քեզ փրկեց»
հաւատփրկեց»: Սամարացի բորոտը՝ հաւատքի´
քի´ մարդ էր:
էր: Իսկ հաւատքի մարդը՝ զԱստուած փառաբանող
մարդն է:
է: Իսկական հաւատքը՝ կ’
կ’առաջնորդէ իսկական
փառաբա
փառաբանութեան
բանութեան:
նութեան: Եւ այս Սամարացի մարդը՝ իսկակա´
իսկակա´ն
հաւատքի մարդ էր, քանի «վերադարձաւ եւ սկսաւ
բարձրաձայն
բարձրաձայն զԱստուած փառաբանել»
փառաբանել»: Դուն եւս, սիրելի´
սիրելի´
ընթերցող, եթէ Աստուծոյ իրական հաւատացող մըն ես, բա´
բա´ց
բերանդ ու փառաբանէ զայն:
զայն: Եթէ կը հաւատաս Տիրոջ
զօրութեան, բա´
բա´ց բերանդ ու վկայէ անոր մասին:
մասին: ՍաղՍաղմոսագիրը կ’
կ’ըսէ. «Հաւատացի, անոր համար խօսեցայ»
(Սղ
խօսեցայ» (Սղ
116.10):
116.10): Եթէ դուն եւս կը հաւատաս, բա´
բա´ց բերանդ ու խօսէ´
խօսէ´:
Խօսէ´
Խօսէ´ Տիրոջ սիրոյն ու գթութեան մասին, Տիրոջ ներումին ու
փրկութեան մասին:
մասին: Կրնա՞ս Պօղոս առաքեալին նման ըսել.
«Մենք ալ կը հաւատանք, ուստի նաեւ կը խօսինք»
խօսինք» (Բ.Կր
(Բ.Կր 4.13):
4.13):
Շատե՜
Շատե՜ր կան որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան
Յիսուսի,
Յիսուսի, թէ վայելած են անոր ներկայութիւնը, բայց լո´
լո´ւռ են,
չե´
չե´ն խօսիր, չե´
չե´ն վկայեր, չե´
չե´ն պատմեր, ուրիշը Յիսուսին
մօտեցնելու ճիգ չե´
չե´ն թափեր:
թափեր:
4.փրկեց»: Առանց հաւատքի՝ չկա´
4.- «Հաւատքդ քեզ փրկեց»
չկա´յ
փրկութիւն:
փրկութիւն: Քրիստոսի հաւատացողները միայն պիտի
փրկուին (Գրծ 16.31:
16.31: Գղ 2.16):
2.16): Փրկութեան տարբեր միջոցներ
պէտք չէ փնտռել:
փնտռել: Բարեգործութիւնը մեր փրկութեան
պատճառը չէ, այլ՝ արդիւնքը:
արդիւնքը: Մենք բարիք չենք գործեր
որպէսզի փրկուինք, այլ կը փրկուինք՝ որպէսզի բարիք
գործենք:
գործենք: Պօղոս առաքեալ հաստատելէ ետք թէ մենք
«Աստուծոյ շնորհքով փրկուեցանք»,
փրկուեցանք», եւ թէ՝ փրկութիւնը
փրկութիւնը մեր
«գործերով շահուած չէ»,
չէ», կը շարունակէ ըսելով. «Աստուծոյ
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նոր ստեղծագործութիւնն ենք մենք, քանի Քրիստոս Յիսուսի
միացած ենք. ստեղծուած՝ կատարելու համար այն բարի
գործերը, որոնց համար Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց,
որպէսզի անոնցմով լեցնենք մեր կեանքը»
կեանքը» (Եփ
(Եփ 2.82.8-10):
10):
Առաքեալը իր այս վկայութեամբ, շատ յստակ ցոյց կու տայ թէ
բարեգործութիւնը ադի´
ադի´ւնքն է մեր փրկութեան եւ ո´
ո´չ թէ
պատճառը (տե´
(տե´ս նաեւ Տիտ 2.112.11-12):
12): Հաւատք եւ բարեգորբարեգործութիւն նոյն բաները չեն:
չեն: Մենք կը փրկուինք՝ եթէ հաւա´
հաւա´տք
ունինք, եւ կը վարձատրուինք՝ եթէ
եթէ բարի գործե´
գործե´ր ունինք:
ունինք:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս Քրիստոս, շնո´
նո´րհք ըրէ որ բորոտ
Մարդուն նման երախտապարտ ըլլամ,
Շնո´
Շնո´րհք ըրէ որ չմոռնամ ըրած բարիքներդ,
Շնո´
Շնո´րհք ըրէ որ անոր նման շնորհակալ ըլլամ Քեզի,
Շնո´
Շնո´րհք ըրէ որ անոր նման
Ոտքերուդ առջեւ փռուիլ սորվիմ,
Շնո´
Շնո´րհք ըրէ որ անոր
անոր նման զԱստուած փառաբանեմ,
Շնո´
Շնո´րհք ըրէ որ անոր նման հաւատա´
հաւատա´մ Քեզի,
Շնո´
Շնո´րհք ըրէ որ անոր նման ե´
ե´ս ալ Քեզմէ լսեմ.լսեմ.«Հաւատքդ քեզ փրկեց»
փրկեց» խօ´
խօ´սքդ Տէրունական:

99

Յիսուս կը բժշկէ չար ոգի ունեցող տղան
(Մատթէոս 17.1417.14-21)

Երբ ժողովուրդին քով եկան, մարդ մը մօտեցաւ, ծունկի
եկաւ Յիսուսի առջեւ եւ ըսաւ.ըսաւ.«Տէ՜ր, ողորմէ´
ողորմէ´ զաւակիս, լուսնոտ է եւ սաստիկ կը
տանջուի. շատ անգամ կրակի մէջ կ’
կ’իյնայ եւ երբեմն ալ՝
ալ՝
ջուրի մէջ: Աշակերտներուդ բերի զինք, բայց չկրցան
բժշկել»:
բժշկել»:
Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց.«Ո՜վ անհաւատ եւ մոլորեալ սերունդ, մինչեւ ե՞րբ ձեզի
հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ պիտի հանդուրժեմ ձեզի:
Հո´
Հո´ս բերէք զայն»:
զայն»:
Ապա Յիսուս սաստեց չար ոգին, որ դուրս ելաւ փոքփոքրիկին մէջէն,
մէջէն, եւ նոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւ:
Ապա երբ առանձին մնացին, աշակերտները մօտեցան
Յիսուսի եւ հարցուցին.հարցուցին.«Մե՞նք ինչու չկրցանք դուրս հանել չար ոգին»:
ոգին»:
Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց.«Ձեր թերահաւատութեան պատճառով: Կ’
Կ’ըսեմ ձեզի,
որ եթէ մանանեխի հատիկի մը չափ հաւատք ունենաք,
ունենաք,
պիտի կարենաք ըսել այս լերան.լերան.- "Հոսկէ
"Հոսկէ հոն տեղատեղափոխուէ", եւ պիտի տեղափոխուի: Ո´
Ո´չ մէկ բան անկարելի
պիտի ըլլայ ձեզի համար: Բայց այս տեսակ չար ոգին միայն
աղօթքով եւ ծոմապահութեամբ կարելի է դուրս հանել»:
հանել»:
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«Երբ ժողովուրդին քով եկան, մարդ մը մօտեցաւ, ծունկի
եկաւ Յիսուսի առջեւ»
(Մտ 17.14):
17.14):
առջեւ» (Մտ

1.1.- Յիսուս տակաւին նոր իջած էր Թաբօր
Թաբօր լեռնէն, ուր
յայտնուած էր իր աստուածային
աստուածային փառքով իր աշակերտներէն
երեքին, ուր խօսած էր Մովսէսի ու Եղիայի հետ, ուր ամպը
ծածկած էր զիրենք եւ Հայրը երկինքէն խօսած էր, բայց այս
բոլորը պատճառ չեղան որ մեր Տէրը մոռնար խեղճ ժողոժողովուրդը, որ անհամբեր կը սպասէր իր վերադարձին:
վերադարձին: Փառքով
փառաւորուած պահուն՝
պահուն՝ չմոռցաւ մեղքի իբրեւ հետեւանք
փառքէ զրկուածները, խեղճերը, անօթիները, օգնութեան
կարիք ունեցողները:
ունեցողները: Յիսուսէն սորվինք, չմոռնալ մեր
նմանները երբ կը բարձրանանք դիրքով կամ պաշտօնով:
պաշտօնով: Երբ
մարդիկ մեզ կը փառաւորեն, չմոռնանք այն մարդիկը՝ որոնք
ամէն փառքէ զրկուած են:
են: Երբ հանգիստ պայմաններու մէջ
ենք՝ չմոռնանք անհանգիստ վիճակի մէջ եղողները:
եղողները:
առջեւ»:
2.2.- «Մարդ մը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ Յիսուսի առջեւ»
Այս մարդը հիւանդ եւ չար ոգիով բնակուած փոքրիկի մը
հայրն էր:
էր: Հայր մը՝ որ ծունկի եկած էր ամենակալ Յիսուսին
դիմաց, որ կարողութիւնը ունէր
ունէր ծունկի բերելու դիւային ամէն
զօրութիւն:
զօրութիւն: Ծունկի եկած էր եւ Ազատարարէն ազատագրուազատագրութիւն կը հայցէր իր որդիին համար:
համար: Հայրական սիրտ ունեցող
այս մարդէն, թող մեր հայրերն ու մայրերը սորվին ծունկի գալ
Յիսուսի դիմաց եւ խնդրել անկէ փրկութիւն եւ ազատաազատագրութիւն իրենց զաւակներուն
զաւակներուն համար:
համար: Ազատագրութիւնը
միայն չար ոգիով բնակուած մարդոց համար չէ, այլ բոլոր
անոնց համար՝ որոնք իսկական ապաշխարութեամբ չեն
ազատագրուած մեղքի ստրկութենէն:
ստրկութենէն:

«Եւ ըսաւ.ըսաւ."Տէ՜
Տէ՜ր, ողորմէ´
ողորմէ´ զաւակիս, լուսնոտ է եւ սաստիկ կը
տանջուի. շատ անգամ կրակի մէջ կ’
կ’իյնայ եւ երբեմն ալ՝ ջուրի
մէջ"»
(Մտ 17.15):
17.15):
մէջ"» (Մտ
101

1.1.- Չենք գիտեր եթէ երբեք լուսնոտ այս պատանին
կարողութիւնը ունէր անձնապէս դիմելու Յիսուսին եւ
խօսելու անոր հետ թէ ոչ, բայց մէ´
մէ´կ բան յստակ է, որ այս
պատանին ունէր գթասիրտ հայր մը, որ բնա´
բնա´ւ թոյլ պիտի
չտար որ իր զաւակը մնար
մնար իր դժբախտ վիճակին մէջ:
մէջ:
Ծնողներ պարտին իրենց զաւակներուն դատը ներկայացնել
աշխարհի Դատաւորին, իրենց զաւակները այդ մէկը կամեկամենան թէ ոչ:
ոչ: Կրնայ ըլլալ որ լուսնոտը անձնապէս Յիսուսին
դիմելու կարելիութիւնը չունէր, ձեւը չէր գիտեր, ըսելիքը չէր
գիտեր:
գիտեր: Այսօր մեր զաւակներէն
զաւակներէն շատե՜
շատե՜ր ծանօթ չեն երկինք
առաջնորդող Ճամբային՝ Յիսուսի:
Յիսուսի: Ծնողներ պարտին
ծանօթացնել անոնց այդ Ճամբան, խօսիլ այդ Ճամբուն մասին:
մասին:
2.Ողորմէ» բառը ցոյց կու տայ, որ բոլոր մարդիկ
2.- «Ողորմէ
«Ողորմէ»
կարիքը ունին Քրիստոսի ողորմութեան:
ողորմութեան: Ոեւէ մարդ չի կրնար
փրկուիլ առանց Աստուծոյ ողորմութեան
ողորմութեան:
ղորմութեան: Ողորմիլը ԱստուԱստուծոյ բնութեան յատուկ է, իսկ ողորմութեան կարօտ ըլլալը՝
մարդուն բնութեան:
բնութեան: Ինչպէս յիշեալ հայրը Տիրոջ ողորմուողորմութիւնը հայցեց իր զաւկին համար, մենք եւս պէտք է անոր
ողորմութիւնը հայցենք մեր զաւակներուն համար, մանաւանդ
ներկայ անողորմ աշխարհին
աշխարհին մէջ:
մէջ:
3.3.- «Ողորմէ
«Ողորմէ»
Ողորմէ» բառը նաեւ կը պարզէ որ եթէ Տէր Յիսուս
Քրիստոսի ողորմութիւնը մեզի հետ չըլլայ ու մեզ չպաշտչպաշտպանէ՝ չար ոգիները անգութ կերպով կրնան մեզ չարչարել:
չարչարել:
4.4.- Դիւահար եւ լուսնոտ ըլլալը նոյն բաները չեն:
չեն:
Դիւահար մարդուն ուղեղը բնական ձեւով կը գործէ, իսկ
իսկ
լուսնոտ մարդուն ուղեղը երբեմն կը կորսնցնէ իր բնական
վիճակը:
վիճակը: Երբ ուղեղը կորսնցնէ իր բնական վիճակը, ենթաենթական կրնայ ինքզինք նետել ջուրի կամ կրակի մէջ, եւ կամ
ինքզինք ենթարկել ոեւէ վտանգի. հարկաւ այս բոլորը
Սատանային եւ կամ չար ոգիի մը մղումով է որ կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Այս
փոքրիկին պատահածը ցոյց կու տայ թէ Սատանան որքան
անգութ կերպով կը վերաբերի այն անձերուն հետ որոնք
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կ’իյնան իր ձեռքին մէջ:
մէջ: Անգամ մը որ Սատանան կարենայ
մեր ուղեղին ղեկը իր ձեռքը առնել՝ կրնայ ամենէն գէշ
արարքները գործել տալ մեզի, եւ ամենէն վատ խորհուրդները
մտածել տալ մեզի, ուստի, զգո´
զգո´յշ ըլլանք մեր ուղեղին ղեկը
իրեն յանձնելէ:
յանձնելէ: Երբ կամովին գէշ բան մը կը մտածենք,
ինքնաբերաբար մեր ուղեղին ղեկը Սատանային ձեռքին մէջ
դրած կ’
կ’ըլլանք:
ըլլանք: Ուստի, հեռո´
հեռո´ւ կենանք վատ խորհուրդներէն:
խորհուրդներէն:
«Աշակերտներուդ բերի զինք, բայց չկրցան բժշկել»
(Մտ
բժշկել» (Մտ
17.16):
17.16):
1.1.- Յիսուս ասկէ առաջ զօրութիւն եւ իշխանութիւն
տուած էր իր աշակերտներուն «պիղծ ոգիները իրենց
հնազանդեցնելու եւ մարդոցմէ դուրս հանելու զանոնք»
զանոնք» (Մտ
(Մտ
10.1, 8:
8: Ղկ 9.1), եւ անոնք յաջողած էին ի գործ դնել իրենց
տրուած իշխանութիւնը (Ղկ 10.17):
10.17): Ինչո՞ւ այս անգամ չէին
կրցած դուրս հանել չար ոգին:
ոգին: Հարցը միայն ծոմապահուծոմապահութեան եւ աղօթքի կապուած չէր, ինչպէս դրուագը կրնայ
ենթադրել տալ մեզի (Մտ 17.21):
17.21): Ե՞րբ հայրը իր որդին բերաւ
աշակերտներուն:
աշակերտներուն: Այն միջոցին՝ երբ Յիսուս Պետրոսի,
Յակոբոսի եւ Յովհաննէսի հետ Թաբօր
Թաբօր լեռ բարձրացած
բարձրացած էր,
ուստի, Յիսուս իրենց հետ չէր:
չէր: Յիսուս կ’
կ’ուզէր սորվեցնել իր
աշակերտներուն եւ անոնց ընդմէջէն մեզի, որ երբ ինք
բացակայ է մեր կեանքէն՝ մենք ոչի´
ոչի´նչ կրնանք ընել:
ընել:
2.2.- «Չկրցան բժշկել»
բժշկել»: Այս խօսքը պէտք է զգաստութեան
հրաւիրէ Քրիստոսի այսօրուան աշակերտները նաեւ:
նաեւ:
Իւրաքանչիւր ճշմարիտ հաւատացեալ որ Աստուծոյ Հոգիով
կ’առաջնորդուի, պէտք է կարո´
կարո´ղ ըլլայ չար ոգիները մարդոցմարդոցմէ դուրս շպրտել:
շպրտել: Ասիկա եկեղեցականներուն տրուած
իշխանութիւն մը չէ միայն, այլ բոլոր հաւատացեալներուն,
ինչպէս Յիսուս ինքն իսկ կ’
կ’ըսէ. «Անոնք որոնք կը հաւատան՝

հետեւեալ նշաններով յայտնի պիտի ըլլան.ըլլան.- Իմ անունովս
չար ոգիներ պիտի հանեն»
հանեն» (Մր
(Մր 16.17):
16.17): Չար ոգիները դուրս

հանելը պարգեւի հարց չէ, այլ՝ իշխանութեան հարց:
հարց: Իսկ այդ
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իշխանութիւնը կը տրուի բոլոր անոնց՝ որոնք ճշմարտապէս
կ’ընդգրկեն Քրիստոսի հաւատքը:
հաւատքը: Օգտագործենք
Օգտագործենք Յիսուսի
կողմէ մեզի տրուած իշխանութիւնը՝ Չարին գլուխը ճզմելու
(Ղկ 10.19):
10.19): Իսկ եթէ չենք կրնար ճզմել չարին գլուխը, ատիկա
չի նշանակեր թէ չունինք այդ իշխանութիւնը, այլ կը նշանակէ
թէ մենք անհրաժեշտ ժամանակը չենք անցներ Տիրոջ հետ
աղօթքով:
աղօթքով: Սատանային դէմ յաղթող
յաղթող ըլլալու համար՝ պէտք է
աղօթքով յայտնենք Տիրոջ մեր բացարձակ անկարողութիւնը
եւ անզօրութիւնը չարին դէմ, խնդրենք իրմէ կատարեալ
խոնարհութիւն եւ հեզութիւն, ահա ա´
ա´յն ատեն միայն Տէրը
յաղթանակ կը շնորհէ մեզի չարին դէմ:
դէմ:

«Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց."Ո՜վ անհաւատ եւ մոլորեալ սերունդ, մինչեւ ե՞րբ ձեզի
հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ պիտի հանդուրժեմ ձեզի:
ձեզի: Հո´
Հո´ս
բերէք զայն"»
(Մտ 17.17):
17.17):
զայն"» (Մտ
1.1.- «Ո՜վ անհաւատ եւ մոլորեալ սերունդ»
սերունդ»: Յիսուսի այս

խօսքը աշակերտներուն ուղղուած չէր, որովհետեւ անոնք
«անհաւատ»
անհաւատ» կամ «մոլորեալ»
մոլորեալ» չէին:
չէին: Խօսքը ուղղուած էր
դիւահար տղուն հօրը:
հօրը: Մարկոսի աւետարանին մէջ կը
տեսնենք թէ ինչպէս հայրը անվստահութեամբ ու կասկածով
կը մօտենայ Յիսուսին՝ ըսելով. «Եթէ կրնաս բան մը ընել, Տէ՜
Տէ՜ր,
խղճա´
մեզի» (Մր
խղճա´ եւ օգնէ մեզի»
(Մր 9.22):
9.22): Յիսուս յանդիմանեց անոր
այս թերահաւատ կեցուածքը՝ ըսելով. «Ըսիր՝ «Եթէ կրնաս»
կրնաս»:
Ամէն ինչ կարելի է անոր համար՝ որ կը հաւատայ»
հաւատայ» (Մր 9.23):
9.23):
Տիրոջ այս խօսքին վրայ՝ հայրը գոչեց. «Կը հաւատա´
հաւատա´մ, օգնէ´
օգնէ´
որ հաւատքս զօրանայ»
զօրանայ» (Մր
(Մր 9.24):
9.24): Այս ամբողջ
երկխօսութիւնը Յիսուսի եւ տղուն հօրը միջեւ, բացորոշապէս
ցոյց կու տայ որ տղուն հայրը այնքա´
այնքա´ն թերահաւատ
թերահաւատ էր, որ
կարելի է զայն կոչել «անհաւատ»
անհաւատ»: Կասկած չկայ որ
«անհաւատ եւ մոլորեալ սերունդ»
սերունդ»ին մաս կը կազմէին նաեւ
Օրէնքի ուսուցիչները, որոնք աշակերտներուն հետ վէճի
բռնուած էին (Մր 9.14):
9.14):
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2.2.- Յիսուս յանդիմանեց տղուն հայրը եւ Օրէնքի ուսուուսուցիչները իրենց անհաւատութեան
անհաւատութեան համար:
համար: Անհաւատութիւնը
մոլորութեան կ’
կ’առաջնորդէ, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ, Յիսուս զանոնք
«անհաւատ»
անհաւատ» կոչելէ անմիջապէս ետք՝ կոչեց նաեւ «մոլորեալ
սերունդ»
սերունդ»: Սատանան ի´
ի´նքն է որ թերահաւատութեան սերմը
կը ցանէ մարդոց սրտին մէջ, որմէ ետք՝ անհաւատութեան
սերմը կը ցանէ, եւ անկէ
անկէ ետք՝ կը մոլորեցնէ զանոնք:
զանոնք:
3.3.- «Մինչեւ ե՞րբ ձեզի հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ
պիտի հանդուրժեմ ձեզի»
ձեզի»: Յիսուս մնայուն կերպով Օրէնքի
ուսուցիչներուն եւ բոլորին հետ էր, մնայուն կերպով
կ’ուսուցանէր ժողովարաններուն մէջ, կը բացատրէր
Աստուծոյ օրէնքները, կը քարոզէր
քարոզէր Աստուծոյ խօսքը, կը
բժշկէր ու կ’
կ’ազատագրէր, հակառակ այս բոլորին, շուրջը
գտնուող մարդիկը, յատկապէս Օրէնքի ուսուցիչներն ու
Փարիսեցիները, չէին կրցած օգտուիլ իրմէ, չէին յաջողած
զօրանալ ու բարձրանալ իրմով, եւ ասիկա կը բարկացնէր ու
կ’անհանգստացնէր Յիսուսը, որովհետեւ
որովհետեւ Յիսուս կ’
կ’ուզէր
տեսնել զիրենք յառաջացած, իրենց հաւատքին մէջ աճած,
հասուն եւ քաջ հաւատացեալներ դարձած:
դարձած: Սա ցոյց կու տայ
որ Յիսուս անհանգիստ կ’
կ’ըլլայ երբ կը տեսնէ որ մարդիկ
տեղքայլ կ’
կ’ընեն իրենց հաւատքի կեանքին մէջ:
մէջ: Այսօր որքա՜
որքա՜ն
մարդիկ կան որոնք «մի´
մի´շտ Յիսուսի
Յիսուսի հետ են»,
են», մի´
մի´շտ իր
մասին կը պատմեն ու կը խօսին, կը լսեն ու կը կարդան, եւ
սակայն, տկար հաւատացեալներ են, երբեք չեն աճիր, եւ
Չարին դէմ երբեք յաղթող չեն ըլլար:
ըլլար:
4.4.- «Հո´
Հո´ս բերէք զայն»
զայն»: Ո´չ աշակերտները կրցած էին
բժշկել լուսնոտ պատանին եւ ո´
ո´չ ալ Օրէնքի ուսուցիչները,
ուսուցիչները,
ո´չ Փարիսեցիները եւ ո´
ո´չ ալ ժողովուրդէն ոեւէ մէկը:
մէկը: Անոր
բժշկութեան միակ յոյսը մնացած էր Քրիստոս ի´
ի´նք, եւ
պատանիին հայրը շատ լաւ գիտէր այս իրողութիւնը:
իրողութիւնը: Ի՞նչ
ըրաւ հայրը երբ տեսաւ թէ ոեւէ մէկը չկրցաւ օգնել իրեն:
իրեն:
Առաւ իր որդին եւ զայն Յիսուսի ներկայացուց
ներկայացուց: ԴժբախտաԴժբախտա105

բար, դրուագին մէջ յիշուած մարդուն նման, այսօր որքա՜
որքա՜ն
մարդիկ կան որոնք իրենց դժուարութիւններուն համար
Յիսուսի դիմելէ առաջ, նախ կը դիմեն իրենց նմաններուն
օգնութիւն մը ձեռք ձգելու համար, եւ երբ տեսնեն որ օգուտ մը
չքաղեցին, ա´
ա´յն ատեն միայն կ’
կ’որոշեն դիմել Յիսուսի:
Յիսուսի:
5.5.- «Հո´
Հո´ս բերէք զայն»
զայն»: Տուեալ բառերով Յիսուս կը
հրահանգէ ծնողներուն որ իրենց զաւակները իրե´
իրե´ն յանձնեն,
բուժումի համար:
համար: Սիրելի´
Սիրելի´ ծնող, Տիրոջ այս բառերը քեզի´
քեզի´ ալ
ուղղուած են:
են: Դուն զաւակներդ Տիրոջ բերա՞ծ ես, յանձնա՞ծ
ես:
ես: Զաւակներուդ ապագան ու յաւիտենականութիւնը
յաւիտենականութիւնը
Յիսուսի ձեռքին մէջ դրա՞ծ ես:
ես:
6.6.- «Հո´
Հո´ս բերէք զայն»
զայն»: Այս բառերով նաեւ Յիսուս կոչ
կ’ուղղէ մարդոց որ իրենց դժուարութիւնները եւ բոլոր
խնդիրները իրե´
իրե´ն յանձնեն:
յանձնեն: Ունի՞ս մտահոգութիւն որ քեզ
ցերեկ ու գիշեր կը տանջէ, Տիրո´
Տիրո´ջ ներկայացուր զայն:
զայն: Ունի՞ս
ցաւ մը որ կը կարծես թէ դարման չունի, խօսէ
խօսէ´ Տիրոջ այդ
մասին:
մասին:

«Ապա Յիսուս սաստեց չար ոգին, որ դուրս ելաւ
փոքրիկին մէջէն, եւ նոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւ»
բժշկուեցաւ»

(Մտ 17.18):
17.18):
1.1.- Այս համարը ցոյց կու տայ Քրիստոսի բացարձակ
իշխանութիւնը Սատանային եւ անոր չար ոգիներուն
ոգիներուն վրայ:
վրայ:
Նաեւ կը յիշեցնէ մեզի թէ ան աշխարհ եկած էր տապալելու
Չարին զօրութիւնը:
զօրութիւնը: Ծնողներ ազատագրելու համար իրենց
զաւակները Սատանային ձեռքէն՝ պէտք է զանոնք դնեն
Յիսուսի ձեռքերուն մէջ:
մէջ:
2.2.- Համարը նաեւ կը պարզէ թէ Յիսուս ի´
ի´նքն է մարդմարդկային սերունդի Բժիշկը, Փրկիչն
Փրկիչն ու Ազատարարը:
Ազատարարը: ՍատաՍատանան միշտ կը փորձէ մոռցնել տալ մարդոց այս ճշմարտուճշմարտութիւնը:
թիւնը: Պատմութեան ընթացքին որքա՜
որքա՜ն մարդոց Սատանան
համոզած է որ առանց Աստուծոյ ապրուած կեանքը՝
հանգիստի´
հանգիստի´ կեանքն է, ազատութեա´
ազատութեա´ն կեանքն է:
է: Բայց միթէ
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կարելի՞ բան է Ազատարարէն հեռանալով ազատութիւն
ազատութիւն
գտնել:
ձեզի»
գտնել: Կարելի՞ բան է «Ես հանգիստ պիտի տամ ձեզի»
Ըսողէն հեռանալ եւ հանգիստ գտնել (Մտ 11.28):
11.28):
3.3.- «Սաստեց չար ոգին»
ոգին»: Յիսուս չար ոգին դուրս հանելու
համար պատանիէն՝ չկռուեցաւ անոր դէմ, այլ պարզապէս
բացաւ իր բերանը եւ արտասանեց ազատագրութիւն բերող
իր խօսքը
խօսքը:
սքը: Ան իր խօսքո´
խօսքո´վ սաստեց չար ոգին, ճիշդ ինչպէս իր
խօսքով սաստեց փոթորկած ծովը, կամ իր խօսքով տիեզերքը
գոյութեան բերաւ:
բերաւ: Քրիստոսի խօսքին զօրութեան դիմաց՝
սատանաները իսկոյն կը փախչին:
փախչին: Եւ ո´
ո´չ միայն կը փախչին,
այլեւ՝ կը սպաննուին:
սպաննուին: Յայտնութիւն 19.2119.21-ին մէջ կը կարդանք
կարդանք
որ «գազանին զօրքերը սպաննուեցան ձիուն վրայ հեծեալին
սուրով, որ կ’
կ’ելլէր անոր բերանէն»
բերանէն»: Գազանը՝ Նեռն է,
հեծեալը՝ Քրիստոս, հեծեալին բերանէն ելլող սուրը՝ ՔրիստոՔրիստոսի խօսքը:
խօսքը: Սերտե´
Սերտե´նք Աստուածաշունչը, որպէսզի Քրիստոսի
խօսքին սուրո´
սուրո´վ զինուինք:
զինուինք: Այդ Սուրին դիմաց,
դիմաց, ո´
ո´չ ՍատաՍատանան եւ ո´
ո´չ ալ սատանայութիւն ընող մարդիկ կրնան կանգուն
մնալ:
մնալ:
4.բժշկուեցաւ» բառերը, կը
4.- «Նոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւ»
բացայայտեն Յիսուսի
Յիսուսի բացարձակ կարողութիւնը վայրկենա
վայրկենանական եւ ամբողջական ազատագրութիւն ու բժշկութիւն պարպարգեւելու մարդ արարածին:
արարածին: Երբ մարդը իրական ու ամբողամբողջական ապաշխարութիւն ապրի, զղջայ ու արցունք թափէ
անցեալին մէջ գործած մեղքերուն համար՝ «նոյն վայրկեանին»
վայրկեանին»
Տէրը կը քաւէ անոր բոլոր մեղքերը:
մեղքերը: Մեղքերու քաւութիւնը
աստիճանական կերպով չի շնորհուիր, այլ՝ «նոյն վայրկեավայրկեանին»
նին» որ մարդը իսկական դարձ ապրի:
ապրի: Հոգեւոր աճումն է որ
աստիճանական կերպով տեղի կ’
կ’ունենայ եւ ո´
ո´չ թէ մեղքերու
քաւութիւնը:
քաւութիւնը:

«Ապա երբ առանձին մնացին, աշակերտները մօտեցան
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"Մե՞նք ինչու չկրցանք դուրս հանել չար ոգին"»
(Մտ
ոգին"» (Մտ
17.19):
17.19):
Աշակերտները ձախողած էին չար ոգին պատանիէն
դուրս
դուրս հանելու եւ կ’
կ’ուզէին գիտնալ պատճառը. հազիւ առիթը
ներկայացաւ եւ առանձնացան Տիրոջ հետ, հարց տուին իրեն
թէ ինչո´
ինչո´ւ չկրցան դուրս հանել չար ոգին:
ոգին: Յիսուսի
հետեւորդներս կրնանք երբեմն չյաջողիլ մեզմէ պահանջուած
գործը կատարել, նման պարագայի, պէտք է աղօթքով
առանձնանանք
առանձնանանք Տիրոջ հետ եւ հարց տանք իրեն թէ ինչո´
ինչո´ւ
չյաջողեցանք մեզմէ պահանջուածը կատարել:
կատարել: Եթէ գործը
որուն ձեռնարկած ենք, Աստուած ի´
ի´նք մեզի յանձնած է,
անպայման կը յաջողինք զայն կատարել, որովհետեւ երբ
Աստուած մեզի գործ մը յանձնէ՝ այդ գործը կատարելու
համար ամէն կարելիութիւն
կարելիութիւն եւ կարողութիւն ալ կը շնորհէ:
շնորհէ:
Ուստի, եթէ կը ձախողինք, կը նշանակէ թէ թերութիւնը մեր
կողմէ է, հետեւաբար, պէտք է աղօթքով առանձնանալ
Յիսուսի հետ եւ լուսաբանութիւն խնդրել:
խնդրել:
Շատ բան կայ որ կրնանք սորվիլ Տիրոջմէ ու Տիրոջ
մասին, եթէ երբեք կը սիրենք առանձնանալ անոր հետ:
հետ: Տիրոջ
հետ անցուած մենիկ պահերու ընթացքին է որ Տէրը կը յայտնէ
մեզի որոշ ճշմարտութիւններ ինքնիր անձին մասին, մեր
անձերուն մասին, մեր նմաններուն մասին, եւ մեզ շրջապաշրջապատող պայմաններուն ու կացութիւններուն մասին, եւ կը
սորվեցնէ մեզի մեր ընելիքն ու ըսելիքը
ըսելիքը:
իքը: Անոնք որոնք չեն
առանձնանար Տիրոջ հետ, կը նմանին այն աշակերտներուն
որոնք կ’
կ’ուզեն յաջողակ ըլլալ եւ սակայն կը փախչին
դասապահէն ու դասատուէն:
դասատուէն:

«Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց."Ձեր թերահաւատութեան պատճառով"»
պատճառով"» (Մտ
(Մտ 17.20):
17.20):
1.անհաւատ»
1.- Երբ խօսեցանք Մտ 17.1717.17-ին մէջ եղող «անհաւատ»

բառին մասին, ըսինք, որ ատիկա ակնարկութիւն է տղուն
հօրը, ինչպէս նաեւ Օրէնքի ուսուցիչներուն (Մր 9.14):
9.14): Իսկ հոս
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արձանագրուած «թերահաւատ»
թերահաւատ» բառը կը վերաբերի աշաաշակերտներուն:
Անհաւատ» (Յուն. απιστος) եւ «թերահաւատ»
թերահաւատ»
կերտներուն: «Անհաւատ
«Անհաւատ»
(Յուն. ολιγοπιστιαν) բառերը նոյն իմաստը չունին:
չունին: Անհաւատ
մարդը՝ բնա´
բնա´ւ հաւատք չունեցողն է, իսկ թերահաւատ մարդը,
ինչպէս բառն իսկ ցոյց կու տայ, թերի կամ պակաս հաւատք
ունեցողն է:
է: Աշակերտներուն հաւատքը շատ աւելի´
աւելի´ն էր քան
Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն հաւատքը, բայց
տակաւին ատիկա կատարելագործուած հաւատքը
հաւատքը չէր. ուստի
Յիսուսի յանդիմանութեան մէկ մասն ալ անոնց ուղղուած էր:
էր:
Յիսուս չ’
չ’ուզեր որ իր հետեւորդները թերի հաւատք ունենան:
ունենան:
Տիրոջ համար յանդիմանելի է թերահաւատութիւնը:
թերահաւատութիւնը:
2.2.- «Ձեր թերահաւատութեան պատճառով»
Աշակերտնեպատճառով»: Աշակերտներուն թերի հաւատքը պատճառ եղած էր որ անոնք չկրնային
չար ոգին տղայէն դուրս հանել:
հանել: Զգո´
Զգո´յշ ըլլանք թերահաւաթերահաւատութենէն, որովհետեւ թերահաւատութիւնը անկարող կը
դարձնէ մեզ չար ոգիներու զօրութեան դէմ, եւ կը խլէ մեր
ձեռքէն այն իշխանութիւնը որ ունինք անոնց դէմ:
դէմ:
3.3.- «Ձեր թերահաւատութեան պատճառով»
պատճառով»: Պահ մը
մտածենք,
մտածենք, թէ քանի՜
քանի՜ անգամ մեր թերահաւատութիւնը պատպատճառ եղած է որ չկարենանք կատարել Աստուծոյ կողմէ մեզի
վստահուած գործը, եւ թէ քանի՜
քանի՜ անգամ մեր թերահաւաթերահաւատութեամբ թոյլ չենք տուած որ Աստուած իր գործը կատարէ
մեր կեանքին մէջ եւ մեր միջոցաւ:
միջոցաւ: Թերահաւատութիւնը
կ’արգիլէ Աստուծոյ
Աստուծոյ ծրագիրներուն իրականացումը մեր
կեանքերուն մէջ:
մէջ: Շատ հաւատացեալներ իրենց թերահաւաթերահաւատութեան պատճառով կը զրկուին մեծամեծ օրհնութիւններէ
զոր Աստուած կ’
կ’ուզէ տալ անոնց:
անոնց:

«Կ’ըսեմ ձեզի, որ եթէ մանանեխի հատիկի մը չափ
հաւատք ունենաք,
ունենաք, պիտի կարենաք ըսել այս լերան.լերան."Հոսկէ հոն տեղափոխուէ", եւ պիտի տեղափոխուի:
տեղափոխուի: Ո´չ
մէկ բան անկարելի պիտի ըլլայ ձեզի համար»
(Մտ 17.20):
17.20):
համար» (Մտ
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1.1.- Մանանեխի հատիկը սերմնահատիկներուն մէջ
ամենէն փոքրն է:
է: Բայց Յիսուս այստեղ ըսել չ’
չ’ուզեր թէ ով որ
շատ քիչ հաւատք ունի՝ պիտի կարենայ մեծ բաներ ընել:
ընել: Մեծ
գործերը՝
գործերը՝ Յիսուսի հանդէպ մե´
մե´ծ վստահութեան եւ մե´
մե´ծ
հաւատքի հետեւանք են:
են: Չմոռնանք որ մանանեխի հատիկը
թէպէտ շատ փոքր է, «բայց երբ աճի՝ բոլոր տունկերէն աւելի
մեծ կ’
կ’ըլլայ եւ ծառ կը դառնայ»
դառնայ» (Մտ
(Մտ 13.32):
13.32): Յիսուս մանանեխի
հատիկին օրինակը տալով, խորքին մէջ հետզհետէ աճո´
աճո´ղ
հաւատքի մասին է որ կը խօսի:
խօսի: Յիսուս չ’
չ’ուզեր որ մեր
հաւատքը սերմի պէս փոքր մնայ, այլ կ’
կ’ուզէ որ ատիկա
հետզհետէ աճի եւ ծառի վերածուի:
վերածուի: Մենք ինչպիսի՞ հաւատք
ունինք:
ունինք: Աստիճանական կերպով աճո՞ղ հաւատք մը, թէ՝
տեղքայլ ընող հաւատք մը:
մը:
2.2.- Ի՞նչ կը պատկերացնէ լեռը, զորս
զորս պէտք է հաւատքով
տեղափոխել:
տեղափոխել: Քանի չար ոգիով բնակուած տղու մը մասին է
որ կը խօսուի, բնականօրէն ամէն բանէ առաջ ուրեմն «լեռ»
լեռ»ը
կ’ակնարկէ նոյնինքն չար ոգիին:
ոգիին: Այս իմաստով, Յիսուս իր
տուեալ խօսքով ըսել կ’
կ’ուզէր աշակերտներուն. «Եթէ չար ոգին

լերան մը ծանրութեամբ անգամ
անգամ ճնշէ անձ մը՝ դուք կրնաք
ազատել այդ անձը անոր ձեռքէն, եթէ ուժեղ հաւատք ունիք»
ունիք»:

Հոս յիշուած «լեռ»
լեռ» բացատրութիւնը ցոյց կու տայ թէ որքան
ծանր էր վիճակը պատանիին, եւ որքան զօրաւոր՝ չարին
տիրապետութիւնը անոր վրայ:
վրայ: Բայց Յիսուսի եւ Յիսուսի
հետեւորդներուն դիմաց չար
չար ոգիներն ու չար մարդիկը ոչինչ
կրնան ընել:
ընել: Հետզհետէ աճող հաւատքին դիմաց՝ ո´
ո´չ մէկ
խոչընդոտ կրնայ տոկալ:
տոկալ: Հետեւաբար, «լեռ»
լեռ» բառին
գործածութեամբ, Յիսուս ըսել կ’
կ’ուզէ, որ նոյնիսկ եթէ չար
ոգիները ամբողջապէս տիրապետած ըլլան մէկու մը վրայ,
հաւատքի մարդը, կարո´
կարո´ղ է եւ
եւ կարող պէ´
պէ´տք է ըլլայ
ազատագրելու այդ անձը Չարին բռնութենէն:
բռնութենէն:
3.Լեռ»ը նաեւ կրնայ պատկերացնել ոեւէ մեղք կամ
3.- «Լեռ
«Լեռ»
մոլութիւն որ ստրկացուցած է մարդը:
մարդը: Մեղքը լերան մը նման
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կրնայ ճզմել մարդը իր ծանրութեան տակ:
տակ: Յիսուս մեզ կը
հրաւիրէ որ հաւատքի զօրութեամբ, փշրե´
փշրե´նք լուծը
լուծը մեղքին եւ
հեռացնե´
հեռացնե´նք մեզմէ ամէն մոլութիւն:
մոլութիւն: Իսկ մեղքին լուծը
փշրելու եւ մոլութիւնը մեզմէ հեռացնելու կերպը՝ զանոնք
Տիրոջ յանձնելն է, այն բացարձակ հաւատքով որ Տէրը կարող
է մեզ ազատագրել անոնցմէ:
անոնցմէ: Տեղէն չշարժող լեռ չկա´
չկա´յ Տիրոջ
համար:
համար:
4.4.- «Ո´չ մէկ բան անկարելի
անկարելի պիտի ըլլայ ձեզի համար»
համար»:
Տիրոջ այս խօսքը պէտք է պահ մը ցնցէ մեզ:
մեզ: Տէրը կը
հաստատէ թէ «ո´չ մէկ բան անկարելի պիտի ըլլայ»
ըլլայ» մեզի
համար:
համար: Բայց այսօր մենք կը տեսնենք թէ շատ բաներ կան
անկարելի մեզի համար, եւ այդ շատ բաները, դժբախտաբար,
պզտիկ բաներ են երբեմն:
երբեմն: Մէկը պզտիկ
պզտիկ խօսք մը կ’
կ’ըսէ
ուրիշին եւ քէնութիւնը անմիջապէս կը սկսի:
սկսի: Մեր սուրբ
հայրերը ամէն տեսակ անարգանքի համբերեցին, իսկ մենք՝
նուազագոյն անարգական խօսքի անգամ չենք համբերեր:
համբերեր:
Անոնք առիւծներու դիմաց նետուեցան ու Տէրը փառաբափառաբանեցին, իսկ մենք՝ առիւծներու դիմաց նետուելու
նետուելու փոխարէն՝
մե´
մե´նք ենք առիւծ դարձած եւ պատրաստ բզքտելու ոեւէ մէկը
որ մեր կամքին հակառակ կը խօսի կամ կը գործէ:
գործէ: Ասիկա
ցոյց կու տայ թէ մեզմէ շատերուս մէջ «լեռ»
լեռ» կայ, նախանձի
լեռը, աններողամտութեան լեռը, ատելութեան լեռը, բամբաբամբասանքի լեռը, ոխակալութեան լեռը, դրամասիրութեան
դրամասիրութեան լեռը:
լեռը:
Ահա այս լեռներն են որ հաւատքով, աղօթքով ու ծոմապածոմապահութեամբ պէտք է մեզմէ հեռացնենք:
հեռացնենք:

«Բայց այս տեսակ չար ոգին միայն աղօթքով եւ
ծոմապահութեամբ կարելի է դուրս հանել»
(Մտ 17.21):
17.21):
հանել» (Մտ

1.1.- Յիսուս մինչեւ հիմա կը խօսէր հաւատքի մասին, իսկ
հիմա հաւատքին
հաւատքին կը միացնէ աղօթքն ու ծոմապահութիւնը:
ծոմապահութիւնը:
Ինչո՞ւ:
Ինչո՞ւ: Որովհետեւ եթէ հաւատքը ինքզինք չարտայայտէ
աղօթքով եւ ծոմապահութեամբ՝ մեռա´
մեռա´ծ հաւատք կը սեպուի,
եւ այդպիսի հաւատք մը՝ ոեւէ լեռ չի կրնար մէջտեղէն
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վերցնել:
վերցնել: Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք
հաւատացեալ կը կոչեն բայց աղօթքի կեանք չեն ապրիր:
ապրիր:
Աղօթական կեանք չապրող մարդը՝ չի կրնար յաղթել ոեւէ
արգելքի:
արգելքի:
հաւատամ» ըսելը՝ միայն խօ´
խօ´սք է:
2.2.- «Ես
«Ես Քրիստոսի կը հաւատամ»
է:
Դեւերն ալ Քրիստոսի կը հաւատան, բայց չեն աղօթեր:
աղօթեր: Երբ
Քրիստոս հաւատքի կողքին կը դնէ աղօթքն ու ծոմապածոմապահութիւնը, խորքին մէջ, ան զոհողութիւն է որ կը պահանջէ
մեզմէ:
մեզմէ: Աղօթքի ու ծոմապահութեան կեանքը զոհողութեան
կեանք է, քանի հո´
հո´ն է որ կրնանք նեղութիւններու հանդիպիլ,
Չարին կողմէ յարձակումներու ենթարկուիլ:
ենթարկուիլ: Աղօթքով ու
ծոմապահութեամբ կրնանք մարմինը տկարացնել ու
տառապեցնել, զանիկա անքուն
անքուն եւ անօթի պահելով, ուստի,
երբ Յիսուս աղօթք ու ծոմապահութիւն կը պատուիրէ, իսկուիսկուկրե-թեան մէջ, ցաւ ու տառապանք, զոհողութիւն ու զրկանք կրե
լու պատրաստակամութիւն է որ կը պահանջէ իր հետեւորդհետեւորդներէն:
ներէն:
3.3.- «Այս տեսակ չար ոգին»
ոգին»: Յիսուսի այս բառերը
յստակօրէն ցոյց կու տան թէ տուեալ չար ոգին ուրիշ չար
ոգիներէ աւելի զօրաւոր էր, ուստի, մենք չենք կրնար բոլոր
չար ոգիներուն հետ նոյն ձեւով վերաբերիլ:
վերաբերիլ: Չար ոգիներ կան
որոնք կարճ աղօթքով մը դուրս կ’
կ’ելլեն:
ելլեն: Ուրիշներ կան որոնց
դուրս հանելու համար, կարիքը ունինք երկար օրեր, եւ
նոյնիսկ
նոյնիսկ շաբաթներ կամ ամիսներ աղօթք ընելու եւ ծոմ
պահելու, այլ խօսքով՝ աւելի մեծ զոհողութիւններ յանձն
առնելու, ի խնդիր մարդոց ազատագրութեան:
ազատագրութեան:
4.- Յիսուս աշակերտներուն չըսաւ. «Գործ մի´
մի´ ունենաք

այս տեսակ չար ոգիներու հետ, որովհետեւ անոնք զօրաւոր
կ’ըլլան»,
ըլլան», այլ պատուիրեց
պատուիրեց դիմել աղօթքի ու ծոմապահութեան:
ծոմապահութեան:

Քրիստոսի հետեւորդները հոգեւոր պատերազմի մէջ են, եւ
Քրիստոս երբեք չ’
չ’ուզեր որ իր հետեւորդները պատերազմի
դաշտէն քաշուին եւ կամ պարտուած գետին իյնան:
իյնան: Քրիստոս
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կ’ուզէ որ զինք դարձնենք մեր զօրավարը եւ քաջ զինուորի մը
նման կռուինք
կռուինք չար ոգիներուն դէմ եւ ազատագրենք մեր
նմանները անոնց բռնութենէն եւ ստրկութենէն:
ստրկութենէն:
5.5.- Չար ոգին դուրս հանելու համար, առաջին հերթին
Քրիստոս կը պատուիրէ աղօթել:
աղօթել: Աղօթել, կը նշանակէ
Աստուծո´
Աստուծո´յ դիմել:
դիմել: Պէ´
Պէ´տք է դիմել Աստուծոյ, որովհետեւ չար
ոգիները մեր ընդմէջէն Աստուծո
Աստուծո´
ծո´յ դէմ է որ կը կռուին:
կռուին: Եւ
Աստուած երբեք մեզ առանձին չի թողուր չար ոգիներուն
կողմէ՝ մեր ընդմէջէն բայց իր անունին դէմ մղուած պատեպատերազմին մէջ, եթէ հայցենք իր օգնութիւնը:
օգնութիւնը:
Աղօթել, կը նշանակէ զԱստուած մեզի պատերազմակից
դարձնել, իսկ երբ Աստուա´
Աստուա´ծ է մեր պատերազմակիցը՝
պատերազմակիցը՝ մեզի
համար չկա´
չկա´յ պարտութիւն:
պարտութիւն: Աղօթել, կը նշանակէ մեր դատը
ամենակալ եւ ամենակարող Աստուծոյ ձեռքերուն մէջ դնել,
իսկ իր դատը Աստուծոյ յանձնողը՝ յաղթակա´
յաղթակա´ն դուրս պիտի
գայ:
գայ:
6.6.- Վերջին խօսք մը ծոմապահութեան մասին:
մասին: Բոլորս ալ
գիտենք որ ծոմ պահող մարդը երկրորդ օրը կը սկսի անօթի
զգալ, իսկ երրորդ օրը կը սկսի տկար զգալ:
զգալ: Հետեւաբար,
Յիսուս կ’
կ’ուզէ որ ծոմ պահենք, որպէսզի զգանք մեր տկարուտկարութիւնը եւ ատիկա պատճառ ըլլայ որ աւելի´
աւելի´ մօտենանք
Աստուծոյ, ապաւինինք անոր, եւ երբեք չմտածենք որ մեր սեսեփական ոյժով կրնանք յաղթել չար ոգիներուն
ոգիներուն:
իներուն: Տիրոջմով զօզօրաւոր զգալը՝ լա´
լա´ւ բան է, բայց մտածել որ մեր սեփական
զօրութեամբ կրնանք յաղթել Չարին՝ կատարեալ ինքնախաինքնախաբէութիւն է:
է:
Սատանան
Սատանան կը վախնայ ծոմ պահող մարդոցմէ,
մարդոցմէ, որովհեորովհետեւ ան շատ լաւ գիտէ որ ծոմապահութիւն ընող մարդուն
նպատակը իր մարմինը տկարացնելով՝
տկարացնելով՝ իր հոգին զօրացնելն
է, նիւթականէն պարպուելով՝ Աննիւթականով լեցուիլն է:
է:
Ուրեմն, ո´
ո´վ բարեկամ, ծո´
ծո´մ պահէ՝ որպէսզի պարպուիս
աշխարհէն, եւ աղօթէ՝ որպէսզի լեցուիս Աստուծոյ Հոգիով, եւ
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կարենաս Աստուծոյ կողմէ քեզի շնորհուած հաւատքով՝
կեանքիդ մէջ տեղ գտած ամէն լեռ,
լեռ, դո´
դո´ւրս շպրտել կեանքէդ:
կեանքէդ:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս Քրիստոս
Հեռացո´
Հեռացո´ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,
Որովհետեւ ատիկա պատճառ կը դառնայ
Որ ես չվայելեմ հրաշքներդ
հրաշքներդ կեանքիս մէջ:
Հեռացո´
Հեռացո´ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,
Որովհետեւ ատիկա զիս անզօր կը դարձնէ Չարին դէմ:
Հեռացո´
Հեռացո´ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,
Որովհետեւ ատիկա Քեզ կը վիրաւորէ:
Եւ լեցո´
լեցո´ւր զիս հաւատքի կրակով՝
Որպէսզի այրի մէջս մեղքի փուշը,
Եւ ես դառնամ բուրեան վարդ
վարդ մը ձեռքիդ մէջ:

114

Ղազարոսի յարութիւնը
(Յհ 11.3211.32-44)

Մարիամ... Յիսուսի ոտքերուն ինկաւ եւ ըսաւ.ըսաւ.«Տէ´
Տէ´ր, եթէ հոս ըլլայիր, եղբայրս
եղբայրս չէր մեռնէր»:
մեռնէր»:
Յիսուս երբ տեսաւ Մարիամը որ կու լար, ինչպէս նաեւ
անոր հետ եկող հրեաները որոնք կու լային, հոգեպէս
խռովեցաւ եւ յուզուած՝ ըսաւ.ըսաւ.«Ո՞ւր թաղեցիք զինք»
զինք»:
Անոնք ըսին.ըսին.«Տէ՜ր, եկո´
եկո´ւր եւ տես»:
տես»:
Յիսուս լացաւ:
Հրեաները իրարու կ’
կ’ըսէին.ըսէին.«Տեսէք թէ ո´
ո´րքան կը սիրէր զայն»:
զայն»:
Ոմանք ալ կ’
կ’ըսէին.ըսէին.«Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար
այնպէս մը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէր»:
չմեռնէր»:
Յիսուս դարձեալ ներքնապէս յուզուեցաւ եւ մօտեցաւ
գերեզմանին, որ քարայր մըն էր եւ որուն մուտքին քար մը
դրած էին:
Յիսուս ըսաւ.ըսաւ.«Վերցուցէ´
Վերցուցէ´ք քարը»
քարը»:
Մարթան, մեռնողին քոյրը, ըսաւ անոր.անոր.«Տէ´
Տէ´ր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ
ի վեր թաղուած է»:
է»:
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Յիսուս Մարթային ըսաւ.ըսաւ.«Քեզի չըսի՞, որ եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը
պիտի տեսնես»:
տեսնես»:
Երբ անոնք քարը վերցուցին, Յիսուս աչքերը վեր
բարձրացուց եւ ըսաւ.ըսաւ.«Հա՜յր, շնորհակալութիւն քեզի՝ որ լսեցիր զիս: Գիտեմ
որ միշտ կը լսես զիս. բայց ինչ որ այժմ կ’
կ’ըսեմ՝ շուրջս
գտնուող ժողովուրդին համար կ’
կ’ըսեմ, որպէսզի անոնք
հաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիս»:
զիս»:
Ասիկա ըսելէ ետք՝ բարձր ձայնով կանչեց.կանչեց.«Ղազարո´
Ղազարո´ս, դո´
դո´ւրս եկուր»:
եկուր»:
Ու Ղազարոս դուրս ելաւ՝ ոտքերը եւ ձեռքերը
պատանքով փաթթուած եւ երեսը վարշամակով ծածկուած:
Յիսուս անոնց ըսաւ.ըսաւ.«Քակեցէ´
Քակեցէ´ք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայ»:
երթայ»:

Ղազարոս իր երկու քոյրերուն՝ Մարթային ու Մարիամին
հետ միասին կ’
կ’ապրէր Բեթանիայի մէջ, որ Երուսաղէմէն երեք
քիլոմեթր հեռու էր:
էր: Ղազարոս ծանրապէս հիւանդացաւ եւ
մեռաւ:
մեռաւ: Երբ Մարթա լսեց որ Յիսուս Բեթանիա եկեր է,
անմիջապէս քովը գնաց:
գնաց: Անոր հետ մտերիմ ու հաւատքի
խօսակցութիւն մը ունենալէ ետք՝ գնաց եւ կանչել տուաւ իր
քոյրը՝ Մարիամը:
Մարիամը: Մարիամ եկաւ Յիսուսի մօտ եւ անոր
ոտքերուն ինկաւ՝ ըսելով.ըսելով.-

«Տէ´
(Յհ 11.32):
11.32):
Տէ´ր, եթէ հոս ըլլայիր, եղբայրս չէր մեռնէր»
մեռնէր» (Յհ

Նոյն այս խօսքը Մարթա ի´
ի´նք եւս ըսաւ Յիսուսի ասկէ
առաջ (Յհ 11.21):
11.21): Մարթայի ու Մարիամի այս խօսքը թէպէտ
հաւատքի խօսք էր, քանի ցոյց կու տար թէ անոնք կը
հաւատային որ եթէ Յիսուս իրենց մօտ ըլլար՝ կրնար բուժել
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Ղազարոսը եւ ազատել զայն մահէն, բայց միւս կողմէ պէտք է
ընդունիլ որ Մարիամ ու Մարթա տակաւին յստակ
գաղափար չունէին Քրիստոսի ինքնութեան մասին եւ անոր
անսահմանափակ կարողութեան ու զօրութեան մասին:
մասին:
Տակաւին չէին ճանչնար Յիսուսը իբրեւ անկարելին գործող
Աստուածը:
Աստուածը: Անոնք համոզուած էին որ Յիսուս պէտք էր
մարմնապէս իրենց
իրենց մօտ ըլլար՝ որպէսզի ազատէր իրենց
եղբայրը մահէն:
մահէն: Անոնք տակաւին չէին գիտէր որ Յիսուս
ամէն տեղ եղող Աստուա´
Աստուա´ծն է, իրենց ու բոլորին կեանքին մէջ
մշտապէս ներկայ եղող Աստուա´
Աստուա´ծն է:
է: Գանք մեզի:
մեզի: Ո՞վ է
Յիսուս մեզի համար:
համար: Ո՞ւր է Յիսուս մեզի համար:
համար: Պարզապէս
երկինքի մէջ
մէջ բնակող Աստուա՞ծ մը, որ կապ չունի մեր
կեանքին հետ:
հետ: Մենք եւս Մարթայի ու Մարիամի նման
յաճախ չե՞նք սպասեր որ Յիսուս ներկայ ըլլայ մեր կեանքին
մէջ, մարմնապէ´
մարմնապէ´ս ներկայ, երեւելի ու հզօ´
հզօ´ր բազուկով մը
ներկայ, մանաւանդ երբ նեղութենէ մը կ’
կ’անցնինք:
անցնինք:
Քանի՞ անգամ պատահած է որ երբ դժբախտութեան մը
հանդիպինք Մարթայի ու Մարիամի նման ըսենք. «Տէ´
Տէ´ր, եթէ

հոս ըլլայիր, եղբայրս չէր մեռնէր:
մեռնէր: Եթէ հոս ըլլայիր,
առողջութիւնս չէի կորսնցներ:
կորսնցներ: Եթէ հոս ըլլայիր, գործս չէի
կորսնցներ:
կորսնցներ: Եթէ հոս ըլլայիր, այս աղէտը տեղի պիտի
չունենար»
չունենար»: Յաճախ կը կարծենք
կարծենք որ Աստուած ներկայ չէ մեր
կեանքին մէջ եւ անոր համար է որ դժբախտութիւններ տեղի
կ’ունենան:
ունենան: Յաճախ մեզի պատահող դժբախտութիւնները
Աստուծոյ բացակայութեան հետեւանքը կը կարծենք:
կարծենք: Բայց
իբրեւ հաւատացեալներ, պէտք է ընդունինք որ Աստուած
մի´
մի´շտ ներկայ է մեր կեանքին մէջ:
մէջ: Մե´
Մե´նք է սակայն որ չենք
զգար իր ներկայութիւնը, եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ, աղօթքով
չե´
չե´նք փնտռեր իր ներկայութիւնը, չե´
չե´նք խնդրեր իր
ներկայութիւնը:
ներկայութիւնը: Ե՞րբ կը փնտռենք իր ներկայութիւնը:
ներկայութիւնը:
Առաւելաբար երբ ցաւի մէջ ենք, երբ խնդիրի մը դիմաց կը
գտնուինք:
գտնուինք: Եւ ճիշդ ա´
ա´յս է պատճառը
պատճառը որ չենք զգար իր
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ներկայութիւնը նեղութեան ատեն, եւ ստիպուած կը
բացագանչենք. «Տէ´
Տէ´ր, եթէ հոս ըլլայիր:
ըլլայիր: Տէ´
Տէ´ր, եթէ օգնէիր:
օգնէիր:

Տէ´
Տէ´ր, եթէ հասնէիր:
հասնէիր: Տէ´
Տէ´ր, եթէ միջամտէիր:
միջամտէիր: Տէ´
Տէ´ր, եթէ ուզէիր»
ուզէիր»:
Քրիստոսի համար չկա´
չկա´յ «եթէ»
եթէ»: «Եթէ
«Եթէ»
Եթէ»ն ցոյց կու տայ որ չենք
հաւատար Տիրոջ ներկայութեան
ներկայութեան մեր կեանքին մէջ:
մէջ: «Եթէ
«Եթէ»
Եթէ»ն
ցոյց կու տայ որ տակաւին չենք համոզուած որ Յիսուս ամէն
բան կարող է ընել:
ընել: «Եթէ
«Եթէ»
Եթէ»ն ցոյց կու տայ որ տակաւին չենք
սորված խոնարհիլ Տիրոջ կամքին դիմաց:
Եթէ»ն ցոյց կու
դիմաց: «Եթէ
«Եթէ»
տայ որ մեր կամքին կատարումն է որ կը հետապնդենք եւ ո´
ո´չ
թէ Տէր Յիսուս Քրիստոսի կամքին կատարումը:
կատարումը:

«Յիսուս երբ տեսաւ Մարիամը որ կու լար, ինչպէս նաեւ
անոր հետ եկող հրեաները որոնք կու լային, հոգեպէս
հոգեպէս
խռովեցաւ եւ յուզուած՝ ըսաւ.ըսաւ."Ո՞ւր թաղեցիք զինք"
զինք":
Անոնք
Անոնք ըսին.ըսին."Տէ՜
Տէ՜ր, եկո´
եկո´ւր եւ տես"
տես"» (Յհ
(Յհ 11.3311.33-34):
34):

1.1.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս հոգեպէս
հոգեպէս խռովեցաւ եւ
յուզուեցաւ:
յուզուեցաւ: Տուեալ համարը մեզի կ’
կ’ըսէ թէ երբ Յիսուս տեսաւ
որ Մարիամ ու Մարիամի հետ եղող հրեաները կու լային՝
հոգեպէս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւ:
յուզուեցաւ: Եւ սա ցոյց կու տայ թէ
Յիսուս անտարբեր չէ մարդոց ցաւին ու արցունքին
նկատմամբ:
նկատմամբ: Ան կը խռովի երբ մեզ խռովութեան
խռովութեան մէջ կը
տեսնէ:
տեսնէ: Կը յուզուի երբ մեզ յուզուած վիճակի մէջ կը գտնէ:
գտնէ:
Եսայի մարգարէն կը վկայէ թէ երբ Աստուած կը տեսնէ որ իր
հետեւորդները նեղութիւն կը քաշեն՝ ի´
ի´նքն ալ նեղութիւն կը
քաշէ անոնց հետ եւ անոնց համար (Ես 63.9):
63.9):

«Յիսուս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւ, որովհետեւ
որովհետեւ պիտի
բաժնուէր Ղազարոսէն, քանի Ղազարոս այս աշխարհ պիտի
բերուէր, երբ արդէն Յիսուս կը պատրաստուէր թողնելու այս
աշխարհը եւ երթալու ու Ղազարոսին միանալու»,
միանալու», կ’ըսէ
հեղինակ մը:
մը:
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«Յիսուս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւ, որովհետեւ "ստիպստիպուած"
ուած" էր պատասխանելու իր սիրած անձերուն՝
անձերուն՝ Մարիամի ու
Մարթայի արցունքներուն, եւ դրախտային կեանքէն ե´
ե´տ այս
դժոխային ու մեղսալից կեանքին բերելու Ղազարոսը:
Ղազարոսը: Այո´
Այո´,
Յիսուս յուզուեցաւ՝ որովհետեւ Ղազարոսը դո´
դո´ւրս պիտի
բերէր իր հանգիստէն»,
հանգիստէն», կ’ըսէ հեղինակ մը:
մը:

Կարեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս խռովեցաւ բայց
չկորսնցուց իր խաղաղութիւնը:
խաղաղութիւնը: Յուզուեցաւ բայց չկորսնցուց
իր ուրախութիւնը:
ուրախութիւնը: Լացաւ բայց չկորսնցուց իր յոյսը:
յոյսը: Կրնա՞նք
Տիրոջ նմանիլ:
նմանիլ: Կրնա՞նք մեր խռովութեան պահերուն պահել
մեր ամբողջական խաղաղութիւնը:
խաղաղութիւնը: Կրնա՞նք կեանքի մթին
պահերուն մնալ Քրիստոսի լոյսին ջահակիրները:
ջահակիրները: Կրնա՞նք
փորձութեանց կատաղի ալիքներուն դիմաց չկորսնցնել մեր
վստահութիւնը:
վստահութիւնը:
2.2.- Յիսուս չէ՞ր գիտէր որ Ղազարոս ուր թաղուած էր:
էր:
Գիտէ´
Գիտէ´ր: Բայց ան կ’
կ’ուզէր որ իր հարազատները անձնապէս
ցոյց տային անոր թաղման տեղը:
տեղը: Նոյն հարցումը մենք մեզի
հարցնենք. Յիսուս չի՞ գիտեր թէ մենք մեղքի ո՞ր հորին մէջ
թաղուած ենք:
ենք: Չի՞ գիտեր թէ ի´
ի´նչ են այն գերեզմանները
որոնց մէջ գերեզմանուած ենք:
ենք: Այո´
Այո´, գիտէ´:
գիտէ´: Շա´
Շա´տ լաւ գիտէ:
գիտէ:
Գիտէ ու կը ճանչնայ մեզ մեր բոլոր մեղքերով, տկարուտկարութիւններով, խեղճութիւններով, անօրէնութիւններով:
անօրէնութիւններով: Գիտէ
մեր մեղքերը բայց չի´
չի´ յայտնաբերեր զանոնք:
զանոնք: Մեր մեղքերը
յայտնաբերելու աշխատանքը մեզի´
մեզի´ կը պատկանի:
պատկանի: Մե´
Մե´նք է
որ պէտք է յայտնաբերենք, խոստովանինք ու հրապարակենք
մեր մեղքերը, եթէ կ’
կ’ուզենք որ Քրիստոս մեզ ազատագրէ
անոնցմէ:
անոնցմէ: Այո´
Այո´, Տէրը գիտէ մեղքի ու մոլութեանց այն գերեզգերեզմանները որոնց մէջ թաղուած ենք, բայց ան կ’
կ’ուզէ որ մեր
ազատ կամքով եւ անձնապէս հրապարակենք զանոնք,
որպէսզի ազատինք անոնցմէ:
անոնցմէ:
3.3.- Երբ Յիսուս հարցուց թէ ո՞ւր թաղուած էր Ղազարոսը,
Տէ՜ր, եկո´
եկո´ւր եւ տես»
տես»: Տէրը գնաց եւ տեսաւ:
տեսաւ:
ներկաները ըսին. «Տէ՜
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Եկէք նոյն այս խօսքը մենք ալ ուղղենք Տիրոջ.
Տիրոջ. «Տէ՜
Տէ՜ր, եկո´
եկո´ւր եւ

տես:
տես: Եկո´
Եկո´ւր եւ տես թէ ինչ վիճակի մէջ կը գտնուիմ:
գտնուիմ: Եկո´
Եկո´ւր
եւ տես մեղքի ու մոլութեան այն գերեզմանները որոնց մէջ
թաղուած եմ եւ որոնցմէ ազատագրուիլ կ’
կ’ուզեմ:
ուզեմ: Եկո´
Եկո´ւր եւ
նայէ ինծի:
ինծի: Եկո´
Եկո´ւր եւ օգնէ ինծի:
ինծի: Եկո´
Եկո´ւր եւ զօրացուր զիս
մեղքի դէմ իմ պայքարիս
պայքարիս մէջ:
մէջ: Եկո´
Եկո´ւր եւ բռնէ ձեռքէս:
ձեռքէս: Եկո´
Եկո´ւր
եւ թագաւորս ու առաջնորդս եղիր»
եղիր»:
«Յիսուս լացաւ»
լացաւ» (Յհ
(Յհ 11.35):
11.35):

Եթէ երբեք Յիսուս լացաւ մարմնապէս մեռած ՂազարոՂազարոսին համար, որքա՜
որքա՜ն աւելի ան կու լայ հոգեւորապէս մեռած
մարդոց համար, եւ որքա՜
որքա՜ն աւելի մե´
մե´նք պէտք է լանք անոնց
համար՝ որոնք հոգեպէս մեռած են:
են: Յիսուս երանի տուաւ
սգաւորներուն (Մտ 5.4):
5.4): Որո՞նք են սգաւորները եթէ ոչ
անոնք՝ որոնք արցունք կը թափեն մեղքի մէջ կորսուած ու
ողոր-մեռած մարդոց համար, խնդրելով Տիրոջ գթութիւնն ու ողոր
մութիւնը անոնց համար:
համար: Տիրոջ համար չկա´
չկա´յ աւելի
ախորժելի ու հաճելի բան քան արտասուել մարդոց փրկուփրկութեան համար:
համար:
Յիսուս լացաւ, որովհետեւ տեսաւ թէ մեղքը որքան խեղճ
վիճակի մատնած էր մարդ արարածը:
արարածը: Չըլլայ որ մենք եւս
հոգեւորապէս այնքան խեղճ վիճակի մէջ ըլլանք, որ արցունք
հոսեցնենք մեր Տիրոջ աչքերէն:
աչքերէն:
Լացաւ երբ տեսաւ երկնային
երկնային դրախտի ժառանգութեան
համար ստեղծուած մարդը՝ դրուած մեղքի քարայրին մէջ:
մէջ:
Լացաւ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք անտարբեր չէր
մարդոց ցաւին հանդէպ, եւ թէ՝ ինք մարդոց ուրախակից ու
ցաւակից Աստուածն է:
է:
Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ Սուրբ Հոգիին կնիքով
կնքուելու համար ստեղծուած
ստեղծուած մարդը՝ քարով մը գերեզմանին
մէջ կնքուած:
կնքուած:
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Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ լուսաւոր երկինքը իբրեւ տուն
ունենալու համար ստեղծուած մարդը՝ մութ քարայրը ունեցեր
է իբրեւ տուն:
տուն:
Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ երկնային մանանայ ուտելու
համար ստեղծուած մարդը՝ որդերուն կողմէ ուտուելու
վտանգին դիմաց:
դիմաց:
Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ փառքով ու ԱստուԱստուծոյ փառքին համար ստեղծուած մարդը՝ մեղքով անարգուած:
անարգուած:
Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ երկնային գահերու վրայ նը
նըստելու համար ստեղծուած մարդը՝ գերեզմանի մը մէջ դրուած:
դրուած:
Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ սիրով ու գութով
փաթաթուելու համար ստեղծուած մարդը՝ պատանքով
փաթաթուած ու քարայրի մը մէջ դրուած:
դրուած:
Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ պատկերն ու նմանմանութիւնը մեղքի վարշամակով ծածկուած, փոխանակ ԱստուԱստուծոյ երեսին ծածկոցով ծածկուելու (Սղ 21.30):
21.30):
Լացաւ, ցոյց տալու համար որ
որ ինք կը սիրէ մարդիկը ու
կը ցաւի երբ զանոնք ցաւի մէջ կը տեսնէ:
տեսնէ:
Լացաւ, սորվեցնելու համար մեզի անտարբեր չըլլալ
մարդոց վէրքին հանդէպ, տառապող մարդոց հանդէպ:
հանդէպ:
Տակաւին, Յիսուսի լալը կը բացայայտէ անոր մարդկային
կատարեալ բնութիւնը:
բնութիւնը: Անոր համար կը գործածուին բառեր
որ ուրիշ բան ցոյց չեն տար եթէ ոչ անոր մարդկային երեսը:
երեսը:
Ինչպէս օրինակ, «կը սրդողի»
սրդողի» (Մր 10.14), «կը զարմանայ»
զարմանայ» (Մր
6.6), «չի
կրնար» (Մր 6.5), «կը խռովի ու կը յուզուի»
յուզուի» (Յհ 11.33),
«չի կրնար»
եւ այլն:
այլն:

«Հրեաները իրարու կ’
կ’ըսէին.ըսէին."Տեսէք թէ ո´
ո´րքան կը սիրէր զայն"
զայն"» (Յհ
(Յհ 11.36):
11.36):

1.1.- Հետաքրքրական է որ հրեաներ Յիսուսի լացը նկանկատեցին հետեւանքը Ղազարոսի հանդէպ իր ունեցած սիրոյն:
սիրոյն:
Յիսուսի լացը իր սիրած անձին՝ Ղազարոսի համար, ցոյց կու
տայ որ ան յատուկ սէր ունի իր հաւատացեալներուն հանհան121

դէպ:
դէպ: Մեզի´
Մեզի´ ալ հանդէպ յատուկ սէր ունի եթէ երբեք իր իրաիրական հետեւորդներն ենք:
ենք:
2.լայ» իր սիրած
2.- Յիսուսի լացը կը պարզէ, որ ան «կու լայ»
մարդոց համար, այլ խօսքով՝ կը ցաւի երբ զանոնք ցաւի մէջ
կը տեսնէ, կը նեղուի երբ զանոնք դժբախտութեան հանդիհանդիպած կը տեսնէ:
տեսնէ: Մանաւանդ, կը սգայ ու կը տրտմի երբ
զանոնք մեղքի մէջ կը տեսնէ:
տեսնէ: Ուստի,
Ուստի, պէտք է զգոյշ ըլլանք
մենք՝ Քրիստոսի հետեւորդներս, չընելու այնպիսի բան մը՝ որ
արցունք հոսեցնէ մեր Տիրոջ աչքերէն:
աչքերէն:
3.3.- «Տեսէք թէ ո´
ո´րքան կը սիրէր զայն»
զայն»: Այս բառերը մեզի
համար են նաեւ. «Տեսէք թէ ո´
ո´րքան կը սիրէ մեզ:
մեզ: Տեսէք թէ

ո´րքան կը գուրգուրայ մեզի:
մեզի: Տեսէք թէ ո´
ո´րքան կը համբերէ
մեզի:
մեզի: Տեսէք թէ ո´
ո´րքան կը քաջալերէ մեզ:
մեզ: Տեսէք թէ ո´
ո´րքան
մեծ է իր մխիթարութիւնը մեզի համար»
համար»:
«Ոմանք ալ կ’
կ’ըսէին.ըսէին."Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար այնպէս
մը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէր"
(Յհ 11.37):
11.37):
չմեռնէր"» (Յհ

Ակնարկութիւնը ի ծնէ կոյրին բժշկութեան
բժշկութեան է (Յհ 9.19.1-7):
7):
Հրեաներու այս արտայայտութիւնը շատ յստակ ցոյց կու տայ
թէ ի ծնէ կոյրին բժշկութիւնը մեծ ազդեցութիւն եւ մեծ
տպաւորութիւն ձգած էր իրենց վրայ:
վրայ: Հրեաներուն համար ի
ծնէ կոյրի մը աչքը բացող մարդը՝ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած
շատ մեծ մարգարէ մը կը սեպուէր
սեպուէր:
ուէր: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ
կ’ակնկալէին որ Յիսուս կարենար բան մը ընել որ Ղազարոս
չմեռնէր:
չմեռնէր:

«Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար այնպէս
մը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէր»
չմեռնէր»: Որքա՜
Որքա՜ն յաճախ մենք եւս

նման արտայայտութիւն կ’
կ’ունենանք:
ունենանք: Կ’ակնկալենք ԱստուծԱստուծմէ որ ամէն ինչ ընէ, ամէն դժբախտութիւն դադրեցնէ, ամէն
վտանգ խափանէ, ամէն նեղութիւն վերացնէ, ամէն փորձուփորձութիւն հեռացնէ, ամէն հիւանդութիւն բժշկէ:
բժշկէ: Կը պահանջենք
այս բոլորը առանց մտածելու թէ ի´
ի´նչ է Աստուծոյ կամքը:
կամքը: Մեր
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կամքին կատարումը կը խնդրենք, փոխանակ խնդրելու
Աստուծոյ կամքին կատարումը
կատարումը:
արումը: Քանի՜
Քանի՜ անգամներ լսած ենք
մարդոցմէ. «Աստուած չէ՞ր կրնար անյպէս մը ընել՝ որ Ադամ

ու Եւա չմեղանչէին:
չմեղանչէին: Չէ՞ր կրնար այնպէս մը ընել՝ որ եղբայրս
չմեռնէր:
չմեռնէր: Չէ՞ր կրնար այնպէս մը ընել՝ որ այս աղէտը տեղի
չունենար:
չունենար: Չէ՞ր կրնար արգիլել երկրաշարժին պատահումը:
պատահումը:
Չէ՞ր կրնար
կրնար խափանել այս մարդասպանութեան ծրագիրը, եւ
այլն»
այլն»: Սիրելինե´
Սիրելինե´ր, այս բոլորը Աստուած կրնա´
կրնա´յ ընել:
ընել: Բայց

կը մոռնանք որ աղէտներն ու փորձութիւնները բնական
երեւոյթներ են:
են: Կը մոռնանք որ անոնք պէ´
պէ´տք է որ պատահին
ու պիտի´
պիտի´ պատահին անարդարութեամբ լեցուն այս
աշխարհին մէջ
մէջ: Կը մոռնանք որ Աստուած ինքզինք չի
պարտադրեր մէկուն:
մէկուն: Կը մոռնանք որ Աստուած ազատ կամք
տուած է մարդուն, եւ կը յարգէ´
յարգէ´ անոր տրուած ազատ կամքի
պարգեւը:
պարգեւը: Բնաւ պէտք չէ մոռնալ որ մարդ արարածը ազատ
կամք ունի:
ունի: Իսկ ազատ կամք ունենալ, կը նշանակէ ընել ինչ
որ մեզի շիտակ կը թուի, ընտրել ինչ որ ուղիղ կը կարծենք:
կարծենք:
Մարդուն դիմաց միշտ տարբերտարբեր-տարբեր ճամբաներ բացուած
կան, յաճախ իրար հակասող ճամբաներ. եւ մարդը ազատ է
ընտրելու որ ճամբան որ կ’
կ’ուզէ:
ուզէ: Մարդուն դիմաց միշտ
երկուքէ աւելի որոշումներ կան, յաճախ իրար հակասող
որոշումներ. եւ մարդը
մարդը ազատ է առնելու որ որոշումը որ
կ’ուզէ:
ուզէ: Մարդկային փորձառութիւնը ցոյց տուած է որ ընդընդհանրապէս մարդիկ իրենց ազատութիւնը կը գործածեն
չարիք գործելու համար:
համար: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Պետրոս առաքեալ կը
պատուիրէ ըսելով. «Ձեր ազատութիւնը չարիք գործելու
պատրուակ թող չդառնայ»
չդառնայ» (Ա.Պտ
(Ա.Պտ 2.16):
2.16): Դարձեալ, նոյն
մարդկային փորձառութիւնը ցոյց տուած է որ մարդիկ միշտ
սխալ որոշումն է որ կ’
կ’առնեն, միշտ սխալ ճամբան է որ
կ’ընտրեն, մանաւանդ եթէ առանց աղօթքի կ’
կ’առնեն իրենց
որոշումները ու կ’
կ’ընտրեն իրենց ճամբաները:
ճամբաները: Առնուած ամէն
մէկ որոշում իր հետեւանքը
հետեւանքը պիտի ունենայ անխուսափեանխուսափե123

լիօրէն:
լիօրէն: Որդեգրուած ամէն մէկ ճամբայ իր արդիւնքը պիտի
ունենայ անկասկած:
անկասկած: Յաճախ մեր առած որոշումներուն եւ
որդեգրած ճամբաներուն զոհը կ’
կ’երթանք, բայց զԱստուած
կամ մեր նմանը կը մեղադրենք:
մեղադրենք:
Ճի´
Ճի´շդ է որ աշխարհ անարդար է, ճի´
ճի´շդ է որ մարդոց մեծ
մեծ
բաժինը անարդար են, եւ մենք այդ անարդարութեան զոհը
կ’երթանք շատ յաճախ, բայց պէտք է ընդունինք նաեւ որ
յաճախ մենք մեր կատարած գործերուն եւ որդեգրած
ճամբաներուն ալ զոհը կ’
կ’երթանք:
երթանք: Նոյն այս իրողութեան չէ՞
որ կ’
կ’ակնարկէ Աստուած՝ ըսելով. «Այս բաները քու ճամբաճամբա-

ներդ
ներդ ու քու գործերդ բերին քու վրադ:
վրադ: Ասիկա քու չարութիւնդ
է» (Եր
(Եր 4.18):
4.18): Հետեւաբար, չմեղադրենք զԱստուած երբ աղէտի
կը հանդիպինք զԱստուած լքած ըլլալնուս եւ անոր
առաջնորդութիւնը մերժած ըլլալնուս համար:
համար: Ինչ որ
չէ՞ր::
Իսրայէլի գլխուն եկաւ՝ զԱստուած լքած ըլլալուն համար չէ՞ր
Նոյնինքն Աստուած կը հաստատէ այս մէկը ըսելով. «Չէ՞ որ

ասիկա դուն քու վրադ բերիր քու Տէր Աստուածդ ձգելով, երբ
անիկա ճամբուն մէջ քեզի առաջնորդութիւն կ’
կ’ընէր»
ընէր» (Եր
(Եր 2.17):
2.17):
«Յիսուս դարձեալ ներքնապէս յուզուեցաւ եւ մօտեցաւ
գերեզմանին, որ քարայր մըն էր եւ որուն մուտքին
մուտքին քար մը
դրած էին»
(Յհ 11.38):
11.38):
էին» (Յհ

1.1.- Ասիկա երկրորդ անգամն է որ Տէրը կը յուզուի:
յուզուի: Տիրոջ
երկու յուզումները երկու տարբեր պատճառներով տեղի
ունեցան:
ունեցան: Տեսանք որ առաջին անգամ մարդոց խռովութիւնն
ու յուզումը տեսնելով էր որ խռովեցաւ ու յուզուեցաւ (33(33-րդ
համար), եւ բացատրեցինք,
բացատրեցինք, որ ատիկա ցոյց կու տայ որ ինք
անտարբեր չէ մարդոց ցաւին նկատմամբ:
նկատմամբ: Բայց տուեալ
համարին մէջ Յիսուսի յուզումին պատճառը ուրիշ էր:
էր:
Պատճառը Մարիամին շուրջ խմբուած հրեաներն էին որոնք
կ’ըսէին. «Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար
այնպէս մը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէր»
չմեռնէր» (Յհ
(Յհ 11.37):
11.37): Յիսուս
յուզուեցաւ որովհետեւ տակաւին չէին ճանչցած զինք,
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տակաւին չէին գիտեր թէ իրեն համար չկա´
չկա´յ անկարելի բան:
բան:
Գալով մեզի, մենք կը ճանչնա՞նք Յիսուսը իբրեւ ամենաամենակարող Աստուած, որուն համար չկա´
չկա´յ դժուարին բան, չկա´
չկա´յ
փակ դուռ, չկա´
չկա´յ անլուծանելի հարց, չկա´
չկա´յ անկոտրելի սիրտ,
չկա´
չկա´յ բոլորովին փակուած ականջ:
ականջ:
2.2.- «Մօտեցաւ գերեզմանին, որ քարայր մըն էր»
էր»: Յիսուս
մօտեցաւ գերեզմանուած Ղազարոսին, որպէսզի յարութիւն
տար անոր:
անոր: Այո´
Այո´, երբ Յիսուս մօտենայ մեզի՝ ա´
ա´յն ատեն
միայն մենք յարութիւն կ’
կ’առնենք մեր
մեր մեղքերու գերեզմանգերեզմաններէն:
ներէն: Որքա՜
Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք գերեզմանած են Աստուծոյ
կողմէ իրենց տրուած շնորհքներն ու պարգեւները, ձիրքերն
ու կարողութիւնները, սէրն ու հաւատքը, խաղաղութիւնն ու
հաշտութիւնը, աղօթքի կրակն ու ներումի զօրութիւնը:
զօրութիւնը: Այս
բոլորը մեր մէջ վերստին յարութիւն կ’
կ’առնեն, երբ իր
յարութեամբ մահուան յաղթած մեր Փրկիչը մօտենայ ու
դպնայ գերեզմանացած մեր սիրտերուն ու հոգիներուն:
հոգիներուն:
3.քարայր3.- «Քարայր
«Քարայր մը»
մը»: Սիրելի ընթերցող, ի՞նչ են այն քարայրները որոնց մէջ թաղուած ես:
ես: Ամէն մարդ քարայրի մը մէջ
թաղուած է եւ ինքզինք քարով մը ծածկած է. ոմանք՝ նախաննախանձի քարայրին մէջ, ուրիշներ՝ դրամասիրութեան կամ փառափառասիրութեան քարայրին մէջ, ուրիշներ՝ աններողամտութեան
կամ ատելութեան քարայրին մէջ:
մէջ: Հազա´
Հազա´ր տեսակ քարայր
կայ:
կայ: Ի՞նչ է քարայրիդ անունը:
անունը: Ինչ ալ ըլլայ քարայրդ, որուն
մէջ ինկած ես՝ Տէրը կարո´
կարո´ղ է եւ կ’
կ’ուզէ´
ուզէ´ քեզ ատկէ դուրս
բերել:
բերել:
4.4.- «Քարայր մըն էր եւ որուն մուտքին քար մը դրած էին»
էին»:
Կը կարծուի որ հրեաներ իրենց մեռելները, արեւելեան սովոսովորութեամբ, հողը կը փորէին եւ սնտուկով մը հողին մէջ կը
դնէին, բայց որոշ անհատներու պարագային, որոնք նիւթանիւթապէս քիչ մը աւելի լաւ վիճակի մէջ կ’
կ’ըլլային՝ ժայռերուն մէջ
փորուած գերեզմաններ կ’
կ’ունենային եւ հոն կը զետեղուէին
իրենց մարմինները, եւ ժայռին մէջ փորուած այդ գերեզմանգերեզման125

ներն էին որ կը կոչուէին՝ «քարայր»,
քարայր», ինչ որ է պարագան
այստեղ:
այստեղ:
5.քար»: Քարայրը մեղքն է որուն
5.- «Քարայր եւ քար»
որուն մէջ
գերեզմանուած ենք, իսկ քարայրին բերնին դրուած քարը՝
մեղքի քարայրէն դուրս չգալու մեր փափաքն է:
է: Նախ քարը
պէտք է վերցնենք, այսինքն՝ նախ պէտք է փափաքինք
ազատագրուիլ մեղքէն, անկէ ե´
ե´տք միայն Տէրը կրնայ մեզ
դուրս բերել մեղքի քարայրէն:
քարայրէն: Եթէ մեզ իր ետին պահող մեղքի
քարը գլորելու կամք ու փափաք չունենանք, Յիսուս երբեք ալ
մեզ պիտի չազատէ մեղքէն:
մեղքէն: Որպէսզի Ղազարոս յարութիւն
առնէր՝ նախ գերեզմանի քարը պէտք էր գլորուէր:
գլորուէր: Մենք եւս,
եթէ կ’
կ’ուզենք Ղազարոսի նման դուրս բերուիլ մեղքի
գերեզմանէն, նախ պէտք է կամք ընենք մեր գերեզմանին
գերեզմանին
քարը գլորելու:
գլորելու:

«Յիսուս ըսաւ.ըսաւ."Վերցուցէ´
Վերցուցէ´ք քարը"
քարը":
Մարթան,
Մարթան, մեռնողին քոյրը, ըսաւ անոր.անոր."Տէ´
Տէ´ր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ի
վեր թաղուած է"
(Յհ 11.39):
11.39):
է"» (Յհ
1.1.- «Վերցուցէք քարը»
քարը»: Տիրոջ այս հրահանգը առաջին

հերթին պէտք է հոգեւոր իմաստով հասկնալ:
հասկնալ: Յիսուսի շուրջը
եղող մարդիկ չէին հաւատար որ ան կրնար Ղազարոսը գեգերեզմանէն
րեզմանէն դուրս բերել:
բերել: Յիսուս «Վերցուցէք քարը»
քարը» իր խօսքով
կարծէք ըսել կ’
կ’ուզէր անոնց. «Քարայրի բերանէն քարը վերցը
վերցը-

նելէ առաջ՝ նախ ձեր սիրտերէն վերցուցէք անհաւատութեան
քարը»
քարը»: Նոյն այս խօսքը այսօր
այսօր մեզի ալ ուղղուած է «ՎերցՎերցուցէք քարը»
քարը»: Երբ Տիրոջմէ բան մը կը խնդրենք՝ թող թերաթերահաւատութեան «քար»
քար» մը չըլլայ մեր եւ Տիրոջ միջեւ, այլ
ամրօրէն հաւատանք որ մեր խնդրածը պիտի ստանանք,
գիտնալով որ Յիսուսի համար անկարելի բան չկա´
չկա´յ:
2.քարը»: Վերեւ ըսինք
2.- «Վերցուցէք քարը»
ըսինք որ ամէն մարդ
ինքզինք քարայրի մը մէջ կրնայ թաղած ըլլալ, եւ հաստահաստա126

քարայրներէն::
տեցինք որ Տէրը կարող է մեզ դուրս բերել այդ քարայրներէն
Բայց «քար»
քար» մը կայ, այլ խօսքով՝ արգելք մը կայ զոր նախ
պէտք է վերցնել մէջտեղէն, քարայրի բերանէն:
քար»ը
բերանէն: Այդ «քար»
անկամութեան քարն է, այլ խօսքով՝
խօսքով՝ այդ քարայրէն դուրս գալ
չուզելու իղձն է:
է: Յիսուս կը պատուիրէ այդ քարը վերցնել եւ
կը խոստանայ մեզ դուրս բերել մեղքի քարայրէն:
քարայրէն: Կը բաւէ որ
մենք «քար»
քար»ը շարժելու փափաք ունենանք՝ եւ իսկոյն Տէրը
օգնութեան պիտի հասնի եւ ազատագրութիւն շնորհէ:
շնորհէ: Յիսուս
կրնար իր խօսքին
խօսքին զօրութեամբ քարը շարժել բայց չըրաւ,
որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ մենք ալ մեր բաժինը ունինք
ընելու:
ընելու: Եթէ մարդը չ’
չ’ուզեր ազատագրուիլ մեղքէն, այլ
ընդհակառակը կը սիրէ մեղքը, Յիսուս իր կամքէն անկախ
պիտի չազատէ զայն:
զայն: Աստուած հակառակ մեր կամքին մեզ
արքայութեան ժառանգորդ
ժառանգորդ պիտի չդարձնէ:
չդարձնէ:
3.3.- «Տէ´
Տէ´ր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայ»
ըլլայ»: Ոմանք հիմնուելով
Մարթայի տուեալ խօսքին վրայ, կ’
կ’ենթադրեն որ ան չուզեց որ
քարը քարայրի բերանէն վերցուի:
վերցուի: Բայց Մարթա քարը
չվերցնելու կամ չշարժելու մասին բան չըսաւ, այլ պարզապէս
հաստատեց թէ իր եղբօր մարմինը
մարմինը կրնար նեխած ըլլալ:
ըլլալ:
Մարթայի այս խօսքը զանազան ձեւերով հասկցուած է:
է:
մանա-Ոմանք կը կարծեն թէ Մարթա չուզեց որ մարդիկ, բայց մանա
ւանդ՝ Յիսուս, իր եղբօր մարմինին նեխած հոտը առնէին,
որպէսզի ատիկա գայթակղութեան կամ զզուանքի զգացում
չյառաջացնէր անոնց մօտ:
մօտ: Ուրիշներ կը կարծեն որ Մարթա
մեռելներուն հանդէպ իր ունեցած բացառիկ յարգանքին
պատճառով էր որ չուզեց քարին վերցուիլը, ինչ որ ոեւէ հրեայ
պիտի ընէր:
ընէր:
4.4.- «Հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ի
վեր թաղուած է»
է»: Այս բառերը մէկ կողմէ ցոյց կու տան թէ
Ղազարոսի մահը կատարեալ
կատարեալ իրականութիւն մըն էր, իսկ
միւս կողմէ, առաւել եւս Քրիստոսի հրաշագործ կարողուկարողութիւնը հանդէս կը բերեն:
բերեն: Քրիստոս ասկէ առաջ յարութիւն
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տուած էր որոշ անձերու որոնք ժամ մը կամ երկու ժամ առաջ
մահացած էին, բայց ասիկա առաջին անգամն էր որ
յարութիւն կու տար մէկու մը, որ
որ չորս օրերէ ի վեր մահացած
է եւ արդէն իսկ նեխած:
նեխած: Հոսկէ սորվինք թէ Յիսուսի համար
անկարելի բան չկա´
չկա´յ: Մարթային եւ միւսներուն համար
արդէն ուշ էր. ոչինչ կարելի էր ընել Ղազարոսը ետ կեանքի
բերելու համար:
համար: Իրենց համար Յիսուս ուշացած էր, ճիշդ
ժամանակին չէր եկած:
եկած: Յիսուս
Յիսուս սակայն ցոյց տուաւ անոնց եւ
մեզի, թէ իրեն համար ժամանակի սահմանափակում չկար,
ցոյց տուաւ որ ինք թէպէտ ժամանակին մէջ կ’
կ’ապրէր բայց
տէ´
տէ´րն էր ժամանակին, Աստուա´
Աստուա´ծն էր ժամանակին:
ժամանակին: Մենք ալ
արդեօք Մարթայի նման երբեմն չե՞նք մտածեր որ «արդէն իսկ
ուշ է»,
է», որ ալ բան մը չենք կրնար ընել:
ընել: Բայց չէ՞ որ Տէրը կը
սկսի միջամտել ճիշդ այն ատեն երբ մեզի կը թուի թէ արդէն
իսկ ուշ է, եւ ամէն դուռ՝ փակուած:
փակուած:
ըլլայ»: Յիսուսի համար նեխած
5.5.- «Հիմա նեխած պէտք է ըլլայ»
բան չկայ:
չկայ: Որքան ալ մարդիկ նեխած ըլլան իրենց մեղքերով՝
Յիսուս կրնայ հաւատքի եւ սրբութեան բոյրով լեցնել անոնց
կեանքը:
կեանքը: Տէրը Եսայի մարգարէին բերնով կը յայտարարէ թէ
որքան ալ աղտոտած ըլլանք մեղքով՝ ան կրնայ մեզ ձիւնի
պէս ճերմկցնել (Ես 1.18):
1.18):
6.է»: Ղազարոս
6.- «Որովհետեւ չորս օրէ ի վեր թաղուած է»
չորս օրէ ի վեր թաղուած էր, իսկ դուն, սիրելի բարեկամ,
բարեկամ,
քանի՞ տարիէ ի վեր թաղուած ես մեղքերու մէջ:
մէջ: Երկար տատարիներէ՞ ի վեր:
վեր: Տա՞սը տարի:
տարի: Քսա՞ն տարի:
տարի: Քառասո՞ւն տարի:
տարի:
Ամբո՞ղջ կեանքդ:
կեանքդ: Հոգ մի´
մի´ ըներ:
ըներ: Գիտցիր որ Յիսուս կրնայ
փոխել ու փրկել քեզ:
քեզ: Հաւատքով կանչէ´
կանչէ´ զայն:
զայն: ՎստահուՎստահութեամբ յանձնուէ´
յանձնուէ´ իրեն, եւ պիտի տեսնես ու վայելես կեանկեանքիդ նորոգութիւնը իրմով, իր սիրով, իր բժշկարար հպումով:
հպումով:
7.է»: Մեկնիչներ կ’
կ’ըսեն թէ
7.- «Չորս օրէ ի վեր թաղուած է»
հրեաներ կը հաւատային որ մեռելները իրենց թաղուելէն չորս
օր ետք կը սկսէին նեխիլ, երկրի վրայ իրենց գործած
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մեղքերուն պատճառով:
պատճառով: Ասիկա եւս պատճառներէն
պատճառներէն մէկն էր
թէ ինչու Յիսուս երրորդ օրը յարութիւն առաւ. կարծէք,
որպէսզի ցոյց տար հրեաներուն թէ ինք նեխածներու կամ
ապականեալներու աշխարհին չէր պատկաներ, եւ ո´
ո´չ ալ
երկրի վրայ եղած ժամանակ մեղք գործած էր:
էր:

«Յիսուս Մարթային
Մարթային ըսաւ.ըսաւ."Քեզի չըսի՞, որ եթէ հաւատաս՝
հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի
տեսնես"»
(Յհ 11.40):
11.40):
տեսնես"» (Յհ

1.1.- Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք Մարթային ըսած է, որ
եթէ հաւատայ՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնէ:
տեսնէ: Երբ նախորնախորդող համարները կարդանք՝ չենք տեսներ որ Յիսուս այդպիսի
բան ըսած է, բայց վստահաբար ըսած է, եւ սակայն աւետաաւետարանիչին կողմէ
կողմէ գրի չէ առնուած:
առնուած: Բայց ունինք Մարթային
կողմէ կատարուած շատ ուժեղ հաստատում մը, ուր ան
Յիսուսին կ’
կ’ըսէ. «Բայց հիմա իսկ գիտեմ, թէ ի´
ի´նչ որ
Աստուծմէ խնդրես՝ Աստուած քեզի պիտի տայ»
տայ» (Յհ
(Յհ 11.22):
11.22):
Որոշ մեկնիչներ կ’
կ’ենթադրեն որ Մարթային այս խօսքէն ե´
ե´տք
էր որ Յիսուս անոր ըսաւ. «Եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը
պիտի տեսնես»
տեսնես»: Եւ հիմա Յիսուս, կարծէք, Մարթային իր
տուած խոստումն է որ կը յիշեցնէ, երբ կը մօտենան
գերեզմանին:
գերեզմանին: Կան ուրիշներ որոնք կը խորհին թէ Յիսուս այս
խօսքը Մարթային ըսաւ այն պահուն՝ երբ Մարթա գոչած էր.

«Տէ՜
Տէ՜ր, կը հաւատամ
հաւատամ թէ դուն ես Քրիստոսը, Աստուծոյ Որդին,
որ աշխարհ պիտի գայիր»
գայիր» (Յհ
(Յհ 11.27):
11.27): Յամենայնդէպս, Յիսուս

երբ ալ Մարթային ըսած ըլլայ տուեալ խօսքը, մէ´
մէ´կ բան շատ
յստակ է, որ Մարթա բացարձակ հաւատք ունէր Յիսուսի
հանդէպ, ինչպէս նաեւ անոր հրաշագործ զօրութեան
հանդէպ:
հանդէպ:
2.2.- «Քեզի չըսի՞»
չըսի՞»: Մարթային ուղղուած Յիսուսի այս
հարցումը՝ մեզի´
մեզի´ ալ ուղղուած է:
է: Այս երկու բառերը կը
պարզեն որ Յիսուս կ’
կ’ուզէ որ մենք յիշենք իր խօսքերը, իր
խոստումները, իր կատարած հաստատումները:
հաստատումները: Կը յիշե՞նք
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Տիրոջ խօսքերը, պատուէրները, պատուիրանները եւ կը
հաւատա՞նք
հաւատա՞նք անոնց:
անոնց: Իսկ եթէ կը յիշենք, մի՞շտ կը յիշենք, թէ՝
երբեմն:
երբեմն: Երբ վախի պահեր ունենանք, կը յիշե՞նք Տիրոջ
քաջալերական խօսքը. «Զաւա´
Զաւա´կս, քեզի չըսի՞, որ չվախնաս ու
սիրտդ չխռովի»
չխռովի» (Յհ
(Յհ 14.27):
14.27): Երբ յոգնած ու անհանգիստ զգանք,
կը մտաբերե՞նք Յիսուսի ձայնը. «Զաւա´
Զաւա´կս, քեզի չըսի՞, որ եթէ
յոգնած ես՝ ինծի եկուր եւ ես քեզի հանգիստ պիտի տամ»
տամ» (Մտ
(Մտ
11.29):
11.29): Երբ փախուստ կու տանք ցաւէն, զրկանքէն ու
տառապանքէն, կը յիշե՞նք արդեօք մեր Փրկիչին կոչը. «Ով որ

իր խաչը չ’
չ’առներ եւ ինծի չի հետեւիր, ինծի աշակերտ չի
կրնար ըլլալ»
ըլլալ» (Ղկ
(Ղկ 14.27):
14.27):
3.3.- «Եթէ
Եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնես»
տեսնես»:

Մարթա հաւատաց եւ տեսա´
տեսա´ւ Աստուծոյ փառքը:
փառքը: Մենք ալ
եթէ հաւատանք Տիրոջ խօսքին՝ պիտի տեսնենք անոնց կակատարումը:
տարումը: Եթէ հաւատանք Տիրոջ սիրոյն՝ պիտի վայելենք այդ
սէրը:
սէրը: Եթէ հաւատանք Տիրոջ զօրութեան՝ պիտի տեսնենք
Աստուծոյ փառքը եւ
եւ այդ փառքին ճառագայթումը մեր
կեանքին մէջ, եւ մարդիկ իրե´
իրե´նք նաեւ պիտի տեսնեն
Աստուծոյ ներկայութիւնը մեր կեանքին մէջ:
մէջ:

«Եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնես»
տեսնես»:

Հաւա´
Հաւա´տքն է որ Աստուծոյ անտեսանելի փառքը՝ տեսանելի
կը դարձնէ:
դարձնէ: Հաւա´
Հաւա´տքն է որ անզգալին՝ զգալի կը դարձնէ
դարձնէ:
րձնէ:
Հաւա´
Հաւա´տքն է որ անհպելին՝ հպելի կը դարձնէ:
դարձնէ:

«Երբ անոնք քարը վերցուցին, Յիսուս աչքերը վեր
բարձրացուց եւ ըսաւ.ըսաւ."Հա՜
Հա՜յր, շնորհակալութիւն քեզի՝ որ լսեցիր զիս"
զիս"» (Յհ
(Յհ
11.41):
11.41):
1.1.- Անոնք քարը վերցուցին քարայրին բերանէն, բայց
Յիսուս ի´
ի´նքն էր որ Ղազարոսը քարայրէն դուրս պիտի բերէր:
բերէր:
Մարդը ըրաւ իր բաժինը՝ որ պարզապէս քարի կտոր մը
գլորել մըն էր, իսկ հիմա Յիսուս պիտի ընէր իր բաժինը՝ որ
մեռած մը կեանքի կոչելն էր, անշնչացածի մը շունչ պարպար130

գեւելն էր:
էր: Ճիշդ է որ մարդը պէտք է ընէ իր բաժինը, որպէսզի
Աստուած ալ ընէ ի´
ի´ր բաժինը, բայց
բայց համեմատութեան եզր
երբեք չկա´
չկա´յ Աստուծոյ եւ մեր ըրածին միջեւ:
միջեւ: Մեր ըրածը
ոչինչ է, համեմատաբար Աստուծոյ ըրածին՝ որ ամէ´
ամէ´ն ինչ է:
է:
Հեղինակ մը ըսած է. «Ըրէ´
Ըրէ´ ինչ որ կրնաս ընել, եւ Աստուած

պիտի ընէ ինչ որ չես կրնար ընել»
ընել»:

2.2.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս իր աչքերը վեր՝ դէպի
դէպի երկինք
բարձրացուց:
բարձրացուց: Բարձրացուց.Բարձրացուց.ա) Ցոյց տալու համար որ ինք սերտ եւ մնայուն
հաղորդակցութեան մէջ է իր ու մեր Երկնաւոր Հօր հետ:
հետ:
բ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծմէ անկախօրէն չի
գործեր, այլ՝ Աստուծո´
Աստուծո´յ հետ եւ Աստուծո´
Աստուծո´յ գործն է որ կը
գործէ:
գործէ:
գ) Ցոյց տալու համար
համար թէ իր եւ Աստուծոյ կամքը նո´
նո´յնն է
եւ մէ´
մէ´կ է:
է:
դ) Բացայայտելու համար իր աստուածային բնութիւնը:
բնութիւնը:
ե) Յայտնի դարձնելու համար որ ինք երկինքէն ղրկուած
է, եւ երկրի վրայ եղած ժամանակ՝ միաժամանակ երկինքի մէջ
է (Յհ 3.13):
3.13):
զ) Սորվեցնելու համար մեզի, որ երբ մահ ու թախիծ
թախիծ կայ
մեր կեանքին մէջ՝ պէտք է մեր աչքերը երկինք բարձրացնել,
մեր ուշադրութիւնը Աստուծոյ վրայ կեդրոնացնել, միշտ
Աստուծո´
Աստուծո´յ նայիլ, անո´
անո´ր վստահիլ, անո´
անո´ր յուսալ, անկէ´
անկէ´
սպասել մեր օգնութիւնը:
օգնութիւնը: Մենք ո՞ւր կը նայինք առաջին
անգամ երբ նեղութեան մէջ ըլլանք. մեր նմաններո՞ւն,
նմաններո՞ւն, թէ՝ մեր
Աստուծոյն:
Աստուծոյն: Որո՞ւ կ’
կ’ապաւինինք երբ փորձութեան մը կամ
դժուարութեան մը առջեւ կը գտնուինք. մարդո՞ւն, թէ՝
Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Աստուած կ’
կ’ըսէ. «Անիծեալ ըլլայ այն մարդը, որ

մարդու կ’
կ’ապաւինի, եւ կ’
կ’ակնկալէ որ մարդը իրեն նեցուկ
կանգնի»
կանգնի» (Եր
(Եր 17.5):
17.5):
3.3.- «Հա՜
Հրեաներ կը զգուշանային զԱստուած
Հա՜յր»
յր»: Հրեաներ

անուանել՝ հայր:
հայր: Յիսուս սակայն սորվեցուց անոնց եւ մեզի,
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որ Աստուած մեր հա´
հա´յրն է, մեր գթառատ ու կարեկից հայրը:
հայրը:
Ան սորվեցուց մեզի որ երբ կ’
կ’աղօթենք Աստուծոյ՝ մեր հօ´
հօ´րն է
որ կ’
կ’աղօթենք:
աղօթենք: Ան կ’
կ’ուզէր որ մարդիկ զԱստուած չճանչնային
պարզապէս
պարզապէս ամենակարող ու ամենազօր Աստուած մը, այլեւ՝
իբրեւ հայր մը, սիրելի´
սիրելի´ ու սիրո´
սիրո´ղ հայր մը:
մը:
4.4.- «Հա՜
Հա՜յր»
յր»: Ամէն մարդ արցունք կը թափէ, ամէն մարդ
սուգի ու ցաւի մէջ է, եւ ահա յանկարծ Յիսուս զԱստուած կը
կոչէ՝ Հայր:
Հայր: Ինչո՞ւ համար, կամ ի՞նչ սորվեցնելու համար:
համար:
Սորվեցնելու համար մեզի, հա´
հա´յր կոչել զԱստուած նոյնիսկ
երբ ցաւի մէջ ենք, հա´
հա´յր անուանել զԱստուած նոյնիսկ երբ
սիրելի մը կորսնցուցած ենք:
ենք: Երբեք չենք կասկածիր
Աստուծոյ հայրութեան կամ մեզի հանդէպ անոր ունեցած
հայրական սիրոյն ու գուրգուրանքին երբ հանգիստ ու
ապահով վիճակի մէջ
մէջ ենք, բայց երբ նեղութեան մէջ ենք, երբ
փորձութիւնները իրերայաջորդ կերպով կը հարուածեն մեզ,
երբ տառապանքի ու չարչարանքի ալիքները մեզ կը ծածկեն՝
հո´
հո´ն է որ կրնանք կասկածիլ Աստուծոյ հայրութեան, եւ հո´
հո´ն
է որ Սատանան կրնայ դիւրաւ կասկածներ սերմանել մեր
մէջ:
մէջ: Բայց չմոռնանք որ փորձութիւններու ու նեղութիւններու
ժամանակ է, որ մենք առաւել ուժգնութեամբ կը զգանք
Աստուծոյ գօտեպնդիչ ներկայութիւնը, կը բաւէ որ մեր
ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք՝ մեզ փորձութիւններուն դէմ
յաղթական դարձնել ուզող մեր Աստուծոյն վրայ եւ ո´
ո´չ թէ մեզ
յաղթել
յաղթել ուզող փորձութիւններուն վրայ:
վրայ:
5.քեզի»: Յիսուս կը սորվեցնէ
5.- «Շնորհակալութիւն քեզի»
շնորհակալ ըլլալ ամէն բանի համար:
համար: Շնորհակալ ըլլալ երբ
նոր ծնունդ մը կ’
կ’ունենանք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ սիրելի մը
կը կորսնցնենք:
կորսնցնենք: Շնորհակալ ըլլալ երբ գործի մէջ յաջողութիւն
կ’ունենանք
ունենանք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ գործի մէջ ձախորձախորդութիւն կ’
կ’արձանագրենք:
արձանագրենք: Շնորհակալ ըլլալ երբ զրկանք կը
կրենք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ առատաձեռնութիւնը կ’
կ’ողողէ
մեր կեանքը:
կեանքը: Շնորհակալ ըլլալ երբ ուրախ ու հանգիստ ենք եւ
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շնորհակալ ըլլալ երբ տրտում ու անհանգիստ ենք:
ենք: ՇնորհաՇնորհակալ սիրտ ու հոգի ունենալը՝ կ’
կ’ուրախացնէ զԱստուած:
զԱստուած: Ամէն
բանի համար շնորհակալութիւն յայտնողը՝ զԱստուած է որ
կը փառաւորէ (Սղ 50.23):
50.23):
զիս»: Ուշագրաւ է որ Յիսուս չ’
6.6.- «Որ լսեցիր զիս»
չ’ըսեր. «Որ
ինծի պիտի լսես»,
լսես», այլ՝ «Որ լսեցիր զիս»
զիս»: Ղազարոսը տակաւին
յարութիւն չառած՝ Յիսուս կը յայտարարէ թէ Աստուած արդէն
իր աղօթքը լսեց:
լսեց: Մենք կրնա՞նք մեր Տիրոջ նման, յայտայայտարարել թէ Աստուած լսեց մեր աղօթքը երբ տակաւին չենք
ստացած մեր աղօթքին պատասխանը:
պատասխանը: Սովորաբար եթէ մենք
չստանանք պատասխանը մեր աղօթքին՝ չենք ըսեր կամ չենք
ուզեր ըսել որ Աստուած
Աստուած լսեց մեր աղօթքը:
աղօթքը: Մարդոց համար
միայն այն աղօթքները լսուած կը համարուին՝ որոնք կը պապատասխանուին:
տասխանուին: Յիսուս սակայն կ’
կ’ուզէ բացայայտել որ ԱստԱստուած կը լսէ մեր բոլոր աղօթքները անխտիր, անոնք մեր ուուզածին
զածին պէս եւ մեր ուզած ժամանակ պատասխանուին թէ ոչ:
ոչ:
7.7.- Յիսուս իր
իր աղօթքին պատասխանը չստացած՝ շնորշնորհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Եկէք Տիրոջմէ սորվինք
շնորհակալ ըլլալ նոյնիսկ երբ տակաւին չենք ստացած մեր
սրտի խնդրանքը, հաւատալով որ Աստուած յարմար ժամաժամանակին պիտի պատասխանէ մեր աղօթքին:
աղօթքին:

«Գիտեմ որ միշտ կը լսես զիս. բայց ինչ որ այժմ կ’
կ’ըսեմ՝
շուրջս գտնուող ժողովուրդին համար կ’
կ’ըսեմ, որպէսզի
անոնք հաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիս»
(Յհ 11.42):
11.42):
զիս» (Յհ
1.զիս»: Յիսուս բացարձակ
1.- «Գիտեմ որ միշտ կը լսես զիս»

վստահութեամբ մը կը հաստատէ թէ Հայրն Աստուած միշտ
կը լսէ զինք:
զինք: Ի՞նչ բանի հետեւանք էր Յիսուսի այս վստահուվստահութիւնը:
թիւնը: Յիսուս երկրի վրայ մի´
մի´շտ հնազանդ եղած էր իր Հօրը,
եւ մի´
մի´շտ անոր կամքը կատարած էր, եւ ա´
ա´յս էր պատճառը
որ ան վստա´
վստա´հ էր որ Աստուած մի´
մի´շտ զինք կը լսէր:
լսէր: Մենք
եւս, եթէ երբեք մի´
մի´շտ հնազանդ ենք Աստուծոյ եւ մի´
մի´շտ
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կատարողներն ենք Աստուծոյ կամքին՝ կրնանք
կրնանք վստահ ըլլալ
որ ան կը լսէ մեզ:
մեզ:
Մենք եւս կրնա՞նք Յիսուսի նման մեր խօսքը ուղղել մեր
երկնաւոր Հօր եւ ըսել. «Հա´
Հա´յր, գիտեմ որ միշտ կը լսես զիս,

գիտեմ որ կը լսես աղաղակող սրտիս ձայնը, գիտեմ որ կը
լսես արդարութիւն աղերսող հոգիիս ձայնը, գիտեմ որ կը
տեսնես մեղքերս
մեղքերս եւ մեղքերէս ամբողջապէս ազատագրուելու
փափաքս, գիտեմ որ կը լսես ձայնը տառապող մարդոց,
աղքատ մարդոց, անտեսուած մարդոց»
մարդոց»: Այո´
Այո´, սիրելիներ,
Աստուած ամէն բան կը տեսնէ եւ ամէն բան կը լսէ:
լսէ: «Չկայ
արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպի:
վրիպի: Անիկա
պարզ ու յստակ կը տեսնէ
տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկումերկութեամբ»
թեամբ» (Եբր
(Եբր 4.13):
4.13):
2.համար»: Որպէսզի
2.- «Շուրջս գտնուող ժողովուրդին համար»

Յիսուսի շուրջ եղող մարդիկը յանկարծ չմտածեն թէ Յիսուս
ուրիշ մարդոց նման կարիքը ունի աղօթելու որպէսզի իր
աղօթքին պատասխանը ստանայ, անմիջապէս կ’
կ’աւելցնէ թէ
ինք իր աղօթքը կը մատուցէ շուրջը գտնուողներուն համար եւ
ո´չ թէ իր անձին համար:
համար: Յիսուս ինչ որ ըրաւ երկրի վրայ՝
ըրաւ օրինակ ըլլալու համար մեզի, եւ ո´
ո´չ թէ որովհետեւ ինք
կարիքի մէջ էր:
էր: Օրինակ, երբ աղօթեց, աղօթեց որպէսզի
սորվեցնէ մեզի աղօթել՝ Աստուծոյ յուսալով եւ վստահելով
վստահելով:
տահելով:
Աղօթեց, որպէսզի ցոյց տայ երկրաւոր արարածներուն թէ
իրենց կեանքը կախեալ է երկնաւոր Արարիչէն:
Արարիչէն:
3.3.- Ասկէ առաջ Փարիսեցիներ մեղադրած էին Յիսուսը որ
ան Սատանային ուժով էր որ չար ոգիները մարդոցմէ դուրս
կը հանէր:
հանէր: Հիմա Յիսուս աչքերը երկինք բարձրացնելով եւ իր
խօսքը իր երկնաւոր Հօրը ուղղելով, ցոյց տուաւ անոնց թէ ինք
իր հրաշքները Սատանային զօրութեամբ չէր որ կը կատակատարէր, այլ՝ Աստուծոյ զօրութեամբ:
զօրութեամբ: Եւ չմոռնանք որ երբ Յիսուս
այս աղօթքը կը մատուցէր, շուրջը կային Փարիսեցիներ եւ
Փարիսեցիներու աղանդին համակիրներ, որոնք Ղազարոսի
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յարութենէն անմիջապէս ետք, «Գացին Փարիսեցիներուն մօտ
եւ պատմեցին ինչ որ Յիսուս կատարեց»
կատարեց» (Յհ
(Յհ 11.4511.45-47):
47):
4.զիս»:
4.- «Որպէսզի անոնք հաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիս»
«Անոնք»
Անոնք» ըսելով պէտք է հասկնալ բոլորը՝ Փարիսեցիները,
Մարթան ու Մարիամը եւ անոնց մօտ ցաւակցութեան եկող
հրեաները, բայց մանաւանդ՝ իր աշակերտները:
աշակերտները: Յիսուս
կ’ուզէր որ անոնք գիտնային թէ ինք Աստուծոյ կողմէ ղրկուած
խոստացեալ Մեսիան է, եւ թէ՝ ինք Աստուծմէ անկախ եղող
գոյութիւն մը չէ, Աստուծմէ անկախօրէն ապրող եւ գործող
մէկը չէ:
չէ:

«Ասիկա ըսելէ ետք՝ բարձր ձայնով կանչեց.
կանչեց.եց."Ղազարո´
Ղազարո´ս, դո´
դո´ւրս եկուր"
եկուր"» (Յհ
(Յհ 11.43):
11.43):

1.1.- Ի՞նչ պիտի ըլլար փաստը որ Յիսուս խոստացեալ
Մեսիան էր, եւ ի՞նչ պիտի ըլլար փաստը որ Աստուած լսեց
Յիսուսի մատուցած աղօթքը:
աղօթքը: Փաստը պիտի ըլլար այն՝ որ
Ղազարոս լսէր Յիսուսի կանչը եւ դուրս գար գերեզմանէն:
գերեզմանէն:
Բայց որպէսզի անիկա անուրանալի փաստ մը ըլլար, Յիսուս
պէտք էր բարձր ձայնով կանչէր Ղազարոսը, որպէսզի բոլոր
մարդիկ լսէին եւ հաւատային որ դէպի երկինք բարձրաբարձրացուցած Յիսուսի աղօթքը՝ ճշմարիտ էր եւ ո´
ո´չ թէ կեղծիք:
կեղծիք:
Նոյնն է մեր պարագան:
պարագան: Փաստը որ մենք անկեղծ աղօթողներ
ենք՝ նոյնինքն մեր աղօթքներուն պատասխանուիլն է:
է: ՀարՀարկաւ կրնանք նաեւ անկեղծ աղօթողներ ըլլալ բայց չստանալ
պատասխանը մեր աղօթքին, մանաւանդ եթէ Աստուծոյ
կամքին հակառակ բան է որ կը խնդրենք Աստուծմէ, բան մը՝
որ յաճախ կը պատահի (հմմտ Հռ 8.26):
8.26):
2.2.- Տէրը կանչեց Ղազարոսը իր անունով
անունով:
ով: Զայն իր
անունովը կանչել, կը նշանակէ՝ զայն ճանչնալ իբրեւ իր
ոչխարը, իր սեփականութիւնը:
սեփականութիւնը: Եւ ասկէ առաջ ան հաստահաստատած էր թէ ինք կը ճանչնայ իր ոչխարները եւ իր ոչխարները
կը ճանչնան զինք (Յհ 10.14), եւ զանոնք կը ճանչնայ իրենց
անուններովը (Յհ 10.3):
10.3): Գալով մեզի, ի՞նչ կը կարծենք, Յիսուս
135

կը ճանչնա՞յ մեզ՝ մեր անուններով:
անուններով: Մեր եւ Յիսուսի միջեւ
եղածը՝ միակողմանի՞ ճանաչողութիւն է, թէ՝ փոխադարձ,
ի´
´նք
այսինքն՝ միայն մե՞նք կը ճանչնանք Յիսուսը, թէ՝ Յիսուս ի
նաեւ մեզ կը ճանչնայ:
ճանչնայ: Մենք կ’
կ’ընդունինք որ Յիսուս մեր Տէրն
է, բայց Յիսուս
Յիսուս կ’
կ’ընդունի՞ որ մենք իր զաւակներն ենք:
ենք: Մենք
կրնանք համարձակօրէն յայտարարել թէ մենք Քրիստոսի
ժառանգորդներն ենք, բայց Քրիստոս մեզ կը ճանչնա՞յ իբրեւ
իր ժառանգորդները:
ժառանգորդները:
3.3.- Ինչպէս Յիսուս կանչեց եւ Ղազարոս մարմինով կենկենդանացաւ, նոյնպէս ալ, եթէ Յիսուս կանչէ մարդ արարածը՝
մեղքով մեռած մարդուն հոգին կը կենդանանայ:
կենդանանայ: Յիսուս իր
տուեալ արարքով, ցոյց տուաւ որ ի´
ի´նքն է որ մեռելները կը
կենդանացնէ, թէ´
թէ´ մարմինով եւ թէ´
թէ´ հոգիով, ցոյց տուաւ նաեւ՝
որ ի´
ի´նքն է տէրը թէ´
թէ´ ողջերուն եւ թէ´
թէ´ մեռելներուն:
մեռելներուն:
4.4.- Մեկնիչ հայրեր, Յիսուսի հրամանով Ղազարոսին
յարութիւն առնելը, կը նկատեն նախապատկերացում՝ ժամաժամանակներու աւարտին բոլոր մեռելներու յարութեան, դարձեալ
Յիսուսի հրամանով, եւ ասիկա իր խոստումն է. «Ահա կու գայ

ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝
պիտի լսեն անոր (Յիսուսի) 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» (Յհ
(Յհ 5.285.28-29):
29):
5.5.- Վերեւ բացատրեցինք թէ ի´
ի´նչ կը նշանակէ Ղազարոսը
իր անունով կանչելը:
կանչելը: Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կայ թէ
ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս Ղազարոսը իր անունով կանչեց:
կանչեց: Հայր մը կ’
կ’ըսէ.

«Ղազարոսը իր անունով կանչելը՝ ցոյց կու տայ թէ անոնք
որոնք մեռան՝ Տիրոջ գալստեան ժամանակ իրե´
իրե´նք է որ
յարութիւն պիտի առնեն եւ ո´
ո´չ թէ ուրիշներ, այլ խօսքով՝ դուն
մեռար՝ դո´
դո´ւն յարութիւն պիտի առնես, եւ ո´
ո´չ թէ դուն մեռնիս
եւ ուրիշ մը քու տեղդ յարութիւն առնէ եւ արքայութիւնը
ժառանգէ»
ժառանգէ»:
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6.6.- Հետաքրքրական է որ Յիսուս Ղազարոսին չ’
չ’ըսեր.
«Յարութի´
Ոտքի´ ել»,
ել», այլ պարզապէս՝ «Դո´
Դո´ւրս
Յարութի´ւն առ»,
առ», կամ՝ «Ոտքի´
եկուր»
եկուր»: Մեկնիչ հայր մը կ’
կ’ըսէ. «Յիսուս այնպէս մը կը խօսի

Ղազարոսին հետ որ կարծէք
կարծէք թէ ան մեռած չըլլար, ո´
ո´չ թէ
ոտքի ելլելու հրաման կու տայ, այլ պարզապէս քալելու եւ
գերեզմանէն դուրս գալու հրաման»
հրաման»: Յիսուսի համար մեռածը

անգամ ողջի պէս է:
է: Իրեն համար չկա´
չկա´յ մեղքի մէջ մեռած
մէկը որ չի կրնար հոգիով կենդանանալ:
կենդանանալ: Ուստի, երբեք
իրաւունք չտանք մենք
մենք մեր անձերուն ոեւէ մարդու վերավերաբերեալ մտածելու թէ անոր համար չկա´
չկա´յ փրկութիւն:
փրկութիւն: Յիշենք
թէ մեղքը ուր որ շատնայ՝ այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի´
աւելի´
կ’առատանայ (Հռ 5.20), եւ չմոռնանք որ Աստուած մուրի պէս
սեւցած մարդիկը՝ կրնայ ձիւնի պէս ճերմկցնել (Ես 1.18):
1.18):
7.7.- «Դո´
Դո´ւրս եկուր»
եկուր»: Այս բառերը քեզի եւ ինծի ուղղուած
են նաեւ:
նաեւ: «Դո´
Դո´ւրս եկուր մեղքի այն գերեզմաններէն որոնց մէջ

կը գտնուիս եւ Տէրը քեզ պիտի լուսաւորէ (Եփ 5.14):
5.14): Դո´
Դո´ւրս
եկուր անտարբերութենէդ եւ Տէրը քեզ հաւատքի ջահակիր
պիտի դարձնէ:
դարձնէ: Դո´
Դո´ւրս եկուր բամբասանքի փշալից ակոսնե
ակոսնեսներէն եւ Տէրը քեզ բարեխօսող հրեշտակներու շարքին պիտի
դասէ»
դասէ»:
«Ու Ղազարոս դուրս ելաւ՝ ոտքերը եւ ձեռքերը պատանպատանքով փաթթուած եւ երեսը վարշամակով ծածկուած:
ծածկուած: Յիսուս
անոնց ըսաւ.ըսաւ."Քակեցէ´
Քակեցէ´ք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայ"
երթայ"» (Յհ
(Յհ 11.44):
11.44):

1.1.- Երբ Յիսուս բարձր ձայնով Ղազարոսի
Ղազարոսի անունը
կանչեց, Ղազարոսի հոգին դարձաւ ու Ղազարոսի մէջ մտաւ
ու մարմինը վերակենդանացաւ:
վերակենդանացաւ: Դժբախտաբար ոմանք այս
եղելութիւնը կը մէջբերեն, արդարացնելու համար իրենց
սխալ գործերէն ամենէն պիղծը՝ իրենց մեռելներուն հոգիները
կանչելու արարքը, որ Սուրբ Գրային բառով մը
մը կը կոչուի՝
«Մեռելահմայութիւն»,
Մեռելահմայութիւն», կամ՝ «Ոգեհարցութիւն»
Ոգեհարցութիւն»: ԱստուածաԱստուածաշունչը կը յայտարարէ թէ մեռելահմայութեամբ զբաղող
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մարդը՝ Տիրոջ համար գարշելի է (Բ.Օր 18.1118.11-12:
12: Տե´
Տե´ս նաեւ Ես
8.19:
8.19: Ա.Թգ 28.8):
28.8): Երբ Յիսուս Ղազարոսը կանչեց՝ Ղազարոս
մարմինո´
մարմինո´վ եկաւ եւ ո´
ո´չ թէ միայն հոգիով
հոգիով:
ոգիով: Եթէ միայն հոգիով
գար՝ ատիկա մեռելահմայութիւն կ’
կ’ըլլար, բայց քաւ լիցի որ
մեր Տէրը այդպիսի մը բան ընէր:
ընէր: Պատահածը հետեւաբար
մեռելահմայութիւն չէր, այլ՝ յարութիւն:
յարութիւն:
2.2.- Հաւանաբար մեզմէ շատեր մտածեն, թէ արդեօք հեհետաքրքրական կամ շահեկան պիտի չըլլա՞ր որ Ղազարոս
Ղազարոս
յարութիւն առնելէ ետք՝ բացատրէր թէ հոգին ի´
ի´նչպէս կը
բաժնուի մարմինէն եւ ի´
ի´նչպէս վերստին անոր մէջ կը մտնէ,
կամ յայտնէր թէ իր հոգին ո´
ո´ւր գացած էր, որո´
որո´ւ մօտ գացած
էր, կամ խօսէր բոլոր այն իրականութեանց մասին որ տեսաւ
անդենական աշխարհին մէջ:
մէջ: Բայց այս մասին ո´
ո´չ մէկ բառ կը
կարդանք Աստուածաշունչին մէջ:
մէջ: Այս մասին ԱստուածաԱստուածաշունչին բացարձակ լռութիւնը, պարզորոշ կերպով ցոյց կու
տայ թէ Աստուծոյ կամքը չէ որ մարդիկ հետաքրքրուին այդայդպիսի բաներով:
բաներով: Պօղոս առաքեալ ինքն իսկ դրախտ յափը
յափըշտակուելէ ետք՝ «Լսեց անպատմելի բաներ, որ մարդոց թոյլաթոյլատրուած չէ խօսիլ»
խօսիլ» (Բ.Կր
(Բ.Կր 12.312.3-4):
4): Եթէ թոյլատրուած ըլլար՝
Ղազարոս անպայման որ որոշ բաներ կը պատմէր:
պատմէր: Քանի
թոյլատրուած չէ, մենք եւս չհետաքրքրուինք թէ հոգին ի´
ի´նչնչպէս կը բաժնուի մարմինէն, ի´
ի´նչ հանգրուաններէ կ’
կ’անցնի,
ո´ւր կ’
կ’երթայ, եւ ի´
ի´նչպէս դարձեալ մարմինին
մարմինին մէջ պիտի
մտնէ յարութեան օրը:
օրը: Մեզմէ պահանջուածը այդ բոլորին
մասին գիտնալը չէ, այլ՝ ճշմարիտ հաւատքի կեանք ապրիլը:
ապրիլը:
3.3.- «Ու Ղազարոս դուրս ելաւ»
ելաւ»: Յիսուս կանչեց եւ
Ղազարոս անմիջապէս հնազանդեցաւ:
հնազանդեցաւ: Ասիկա մեզի պէտք է
յիշեցնէ թէ մեր նորոգութիւնը եւ մեռելներու յարութիւնը
շա´
շա´տ արագ եւ շա´
շա´տ անակնկալ ձեւով տեղի պիտի ունենայ,
«ակնթարթի մը մէջ»
մէջ» (Ա.Կր
(Ա.Կր 15.52):
15.52):
4.4.- Աւետարանիչը կ’
կ’ըսէ թէ երբ Ղազարոս գերեզմանէն
դուրս եկաւ, անոր ոտքերը եւ ձեռքերը պատանքով
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փաթթուած էին եւ երեսը վարշամակով ծածկուած էր:
էր: Ասիկա
մեռելները թաղելու
թաղելու հրէական սովորութիւնն էր:
էր: Ոտքերուն եւ
ձեռքերուն պատանքով փաթթուիլը եւ երեսին վարշամակով
ծածկուիլը յաւելեալ ապացոյց են որ Ղազարոս իսկապէս
մեռած էր:
էր: Եթէ ողջ մէկը պատանքով փաթթուի չորս օրուան
համար, եւ մանաւանդ, եթէ անոր երեսը ծածկուի
վարշամակով՝ անոր մահը կը
կը դառնայ անխուսափելի:
անխուսափելի: Ասիկա
կ’ըսեմ, որովհետեւ սկզբնական դարերուն, եւ նոյնիսկ
առաքելական ժամանակներուն, եղան աղանդաւորական
շարժումներ, ինչպէս Երեւութականները, որոնք կ’
կ’ըսէին թէ
Ղազարոս իրական չէր մեռած, այլ կը քնանար, հիմնուելով
նոյնինքն մեր Տիրոջ խօսքին վրայ.
վրայ. «Ղազարոս քնացած է,
երթամ արթնցնեմ զինք»
զինք» (Յհ
(Յհ 11.11):
11.11): Ղազարոս մեռած էր, բայց
Յիսուսի համար մեռած մարդն անգամ քնացած կը սեպուի
(Մր 5.39):
5.39): Յիսուս զայն «քնացած»
քնացած» կը կոչէ, որովհետեւ գիտէ
որ ան շուտով պիտի յարուցուի, ճիշդ ինչպէս քնացած մը
շուտով պիտի արթննայ:
արթննայ: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով
մեր Հաւատամքի Հանգանակին «Ո´չ թէ երեւութապէս, այլ՝
ճշմարտապէս»
ճշմարտապէս» բառերուն մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Ասիկա պատասպատասխան մըն էր «Երեւութական»
Երեւութական» կոչուած աղանդաւորներուն,
որոնք Քրիստոսի մարմինին համար կ’
կ’ըսէին՝ թէ մարմինի ձեւ
կամ երեւոյթ ունէր, բայց իրական մարմին չէր:
չէր: Զայն
պարզապէս տեսիլք կը համարէին, տեսակ մը ուրուական:
ուրուական:
Այսպիսի աղանդաւորներ կային դեռ առաքելական
ժամանակներէն սկսեալ:
սկսեալ: Յովհաննէս աւետարանիչ կատաղօկատաղօրէն կը պայքարի անոնց դէմ՝ որոնք կը փորձեն ուրանալ
Քրիստոսի ճշմարիտ մարդեղութիւնը (Ա.Յհ 4.17)»:
4.1-3: Բ.Յհ 7)»:
Նման Երեւութականներ էին նաեւ որոնք ուրացան ՂազաՂազարոսի մարմնաւոր յարութիւնը:
յարութիւնը:
5.5.- Ղազարոս պատանքով ու վարշամակով դրուեցաւ
գերեզմանին մէջ եւ պատանքով ու վարշամակով դուրս եկաւ
գերեզմանէն:
գերեզմանէն: Ան աշխարհէն հետը բան մը չտարաւ, ո´
ո´չ ալ
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հետը բան մը բերաւ:
բերաւ: Ասիկա
Ասիկա յիշեցում մը թող ըլլայ բոլորիս,
որ մենք եւս ոչինչ պիտի տանինք մեր հետ երբ մեկնինք այս
աշխարհէն:
աշխարհէն: Հարկաւ երբ կ’
կ’ըսեմ՝ ոչինչ պիտի տանինք, ակակնարկութիւնս միայն նիւթական իրականութեանց է:
է: Անոնցմէ
զատ սակայն, ամէն մարդ իր ապրած կեանքը հետը պիտի
տանի:
տանի: Չար մարդը իր
իր չարագործութիւնները հետը պիտի
տանի, իսկ բարի մարդը՝ իր բարեգործութիւնները:
բարեգործութիւնները: ՀաւաՀաւատացեալը իր հաւատքը հետը պիտի տանի, իսկ անհաւատը՝
իր անհաւատութիւնը:
անհաւատութիւնը: Մեղքը սիրող մարդը իր սիրած
մեղքերը հետը պիտի տանի, իսկ մեղքերու քաւութիւն
ստացած սիրտը՝ իր քաւուած սիրտը:
սիրտը: Զգո´
գո´յշ ըլլանք թէ ի´
ի´նչ
պիտի տանինք մեր հետ:
հետ: Եթէ մեր մեղքերն ու անօրէանօրէնութիւնները տանինք մեր հետ՝ անոնք յաւերժապէս մեզ
պիտի տանջեն դժոխքին մէջ, քանի մեղքը սերմ մըն է որ
երկրի վրայ կը սերմանենք, բայց անոր փշալից պտուղները
դժոխքին մէջ է որ պիտի հնձենք:
հնձենք: Իսկ եթէ մեր հաւատքն ու
մեր հաւատքին արտայայտութիւնը եղող մեր բարի գործերը
տանինք մեր հետ՝ անոնք մեր փրկութեան եւ վարձատրուվարձատրութեան պատճառ պիտի դառնան:
դառնան:
6.6.- «Քակեցէ´
Քակեցէ´ք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայ»
երթայ»: Յիսուս
այս հրահանգը տուաւ երկու պատճառով:
պատճառով: Նախ որովհետեւ
մեռել մը այնպէս մը
մը պատանքուած կ’
կ’ըլլար որ ինք առանձին
չէր կրնար պատանքէն դուրս գալ, այլ մէկը պէտք էր օգնէր
իրեն, իսկ երկրորդ, ուրիշներուն ձեռքով պատանքուած
Ղազարոսը՝ ուրիշներուն ձեռքով պէտք էր արձակուէր,
որպէսզի ատիկա շատ աւելի հաւատք արծարծէր ներկանեներկաներուն մէջ, մանաւանդ որ մօտէն պիտի տեսնէին ու շօշափէին
Ղազարոսը:
Ղազարոսը:
7.7.- Վերջապէս, ինչպէս երբ Յիսուս կանչեց, Ղազարոս
դուրս եկաւ գերեզմանէն, նոյնպէս ալ այսօր, եթէ Տէրը կանչէ
մարդը՝ մարդը դուրս կու գայ իր մեղքի գերեզմանէն:
գերեզմանէն: Ան քեզ
կանչած ու մեղքի գերեզմանէն դուրս բերա՞ծ է:
է: Խնդրէ իրմէ
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որ քեզ քու անունովդ կանչէ, եւ ահա դուն յաղթականօրէն
դուրս պիտի գաս մեղքի բոլոր այն փոսերէն որոնք քեզ իրենց
մէջ գերեզմանած են:
են:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Ո´վ Տէր,
Տէր, ինչպէս հրամայեցիր եւ Ղազարոս դուրս եկաւ
գերեզմանէն, կ’
կ’աղաչենք, արձակէ հրամանդ եւ մե´
մե´զ ալ
դուրս բեր մեր հոգեւոր մեռելութենէն
մեռելութենէն:
էն: Եւ ինչպէս
հրամայեցիր որ քակեն Ղազարոսի պատանքը եւ զինք
ազատ արձակեն, հրամայէ որ մեր ալ հոգիին մեղքի
պատանքը
պատանքը քակուի, որպէսզի
որպէսզի մեր հոգիները ազատ
արձակուին
արձակուին եւ ազատօրէն Քեզ պաշտեն:
պաշտեն:
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Կանայի հարսանիքին՝ ջուրը գինիի փոխելը
(Յհ 2.12.1-10)
Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք
մը կար
կար Կանա քաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էր:
Յիսուս եւ իր աշակերտներն ալ հրաւիրուած էին հարսահարսանիքին: Երբ գինին պակսեցաւ, Յիսուսի մայրը իրեն ըսաւ.ըսաւ.«Գինի չունին»:
չունին»:
Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց.«Մա՜յր, մեզի ի´
ի´նչ, իմ ժամանակս տակաւին չէ
հասած»:
հասած»:
Սակայն իր մայրը ըսաւ սպասաւորներուն.
սպասաւորներուն.սաւորներուն.«Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէ´
կատարեցէ´ք»:
Հրեաներու ծիսական մաքրութեան սովորութեան
համաձայն, հոն քարէ վեց կարասներ կային , որոնցմէ
իւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր լիթր կ’
կ’առնէր:
Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.սպասաւորներուն.«Կարասները ջուրով լեցուցէք»
լեցուցէք»:
Եւ սպասաւորները լեցուցին
լեցուցին մինչեւ բերան: Յետոյ
ըսաւ անոնց.անոնց.«Հիմա առէք եւ սեղանապետին տարէք»:
տարէք»:
Անոնք ալ տարին: Սեղանապետը համտեսեց գինիի
փոխուած ջուրը, բայց չգիտցաւ թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասասպասաւորները, որոնք ջուրը լեցուցած էին, գիտէին: Այն ատեն
սեղանապետը փեսային ըսաւ.ըսաւ.«Ամէն մարդ նախ
նախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ
գինովնան՝ այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին
պահեր ես մինչեւ հիմա»:
հիմա»:
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«Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք մը
կար Կանա քաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էր»
էր» (Յհ
(Յհ 2.1):
2.1):

1.1.- Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ
հարսանիքը Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրն էր:
էր:
Ցոյց տալու համար մեզի, որ Յիսուս ամէ´
ամէ´ն օր կ’
կ’աշխատէր,
ամէն օր նո´
նո´ր գործ մը ունէր կատարելիք:
կատարելիք: Մեծն Կիւրեղ կ’
կ’ըսէ.

«Աւետարանիչը
Աւետարանիչը "երրորդ օրը" բացատրութեամբ, կ’
կ’ուզէ
յստակ դարձնել թէ Յիսուս իւրաքանչիւր նոր օր՝ նո´
նո´ր գործ մը
եւ նո´
նո´ր ծառայութիւն մը կը կատարէր:
կատարէր: Յիսուս ո´
ո´չ մէկ օր
երկրի վրայ անցուց առանց գործի:
գործի: Նոյնպէս, ով որ կը միանայ
Յիսուսի, իր կեանքի բոլոր օրերը՝ գործի օրեր պէտք
պէտք է ըլլան»
ըլլան»:

Այն օրը որուն ընթացքին բարեգործութիւն մը չենք կատարեր՝
այն օրը մեռա´
մեռա´ծ ու յաւերժապէս կորսուած օր կը սեպուի:
սեպուի:
Կենդանի կը նկատուին միայն այն օրերը՝ որոնց ընթացքին
կենդանի Աստուծոյն փառքին համար աշխատանք մը կը
տանինք:
տանինք: Յիսուս մի´
մի´շտ կը գործէ (Յհ 5.17)
5.17): Մենք ալ մի´
մի´շտ
պէտք է գործենք:
գործենք:
2.2.- Գալիլեայի Կանա քաղաքը համեմատաբար աւելի
փոքր էր եւ նուազ խճողուած քան Կափառնաում կամ
Նազարէթ քաղաքները:
քաղաքները: Յիսուս միայն մարդաշատ քաղաքքաղաքները չայցելեց, այլեւ այն քաղաքներն ու գիւղերը՝ ուր քիչ
մարդիկ կը բնակէին:
բնակէին: Եւ ինչո՞ւ:
ինչո՞ւ: Որովհետեւ
Որովհետեւ իր նպատակը հոծ
բազմութեամբ շրջապատուիլը չէր, մարդոց կողմէ ծափահածափահարուիլը կամ փառաբանուիլը չէր, ի´
ի´նքն իսկ հաստատեց թէ
մարդոցմէ փառաբանութիւն ընդունելու կարիքը չունի (Յհ
5.41):
5.41): Իսկ մենք՝ Քրիստոսի հետեւորդներս, կը հետեւի՞նք մեր
Տիրոջ քայլերուն:
քայլերուն: Սիրայօժար
Սիրայօժար կերպով կ’
կ’երթա՞նք հոն ուր քիչ
թիւով մարդիկ կան, թէ՝ մեծ բազմութիւններու այցելել եւ
անոնց առջեւ կենալ եւ խօսիլ կը նախընտրենք:
նախընտրենք:
3.3.- Կանա քաղաքը բաւական հեռու էր Երուսաղէմէն, որ
լեցուն էր Փարիսեցիներով, Օրէնքի ուսուցիչներով, ռաբբինեռաբբիներով, եւ ազգամոլ ու այլամերժ
այլամերժ հրեաներով:
հրեաներով: Ինչո՞ւ ըսի ասիկա:
ասիկա:
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Որովհետեւ ջուրը գինիի վերածելու նման հրաշք մը
Երուսաղէմի մէջ գործելը, կրնար մեծ աղմուկ բարձրացնել,
որովհետեւ ատիկա հայրերու աւանդութեան խախտում
պիտի նկատուէր, քանի իրենց աւանդութեան համաձայն,
տունին մէկ անկիւնը դրուած ջուրի վեց կարասներուն մէջ չէր
կրնար գինի դրուիլ. անոնք միայն ջուրով կրնային լեցուիլ եւ
միայն ծիսական մաքրութեան համար կրնային գործածուիլ:
գործածուիլ:
Հայրերու աւանդութիւնը պահելը լաւ բան է, բայց զգո´
զգո´յշ
պէտք է ըլլանք, որ հայրերու աւանդութեան պահպանման
համար՝ չանտեսենք Աստուծոյ
Աստուծոյ պատուիրանները, այլապէս,
Յիսուսի հարցումը մեզի´
մեզի´ ալ ուղղուած կը սեպուի. «Ինչո՞ւ

կ’անտեսէք Աստուծոյ պատուիրանը՝ ձեր աւանդութիւնը
պահելու համար»
համար» (Յհ
(Յհ 15.3):
15.3): Ի՞նչ առիթով Յիսուս արտասանեց

այս խօսքը:
խօսքը: Արտասանեց, երբ Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի
ուսուցիչներուն կողմէ քննադատուեցաւ, թէ ինչո´
ինչո´ւ իր
աշակերտները իրենց ձեռքերը չէին լուար ճաշ ուտելէ առաջ,
ինչպէս որ իրենց նախնիքները կ’
կ’ուսուցանէին:
ուսուցանէին: Պահ մը
երեւակայեցէք, եթէ Յիսուս քննադատուեցաւ քանի իր
աշակերտները իրենց ձեռքերը չէին լուար ճաշ ուտելէ առաջ,
հապա որքա՜
որքա՜ն աւելի պիտի քննադատուէր,
քննադատուէր, եթէ երբեք անոնց
աչքերուն դիմաց ծիսական մաքրութեան յատկացուած այս
կարասներուն ջուրերը գինիի վերածէր:
վերածէր:
4.աշակերտ4.- «Յիսուսի մայրը հոն էր»
էր»: Յիսուսի եւ իր աշակերտներուն համար կը կարդանք թէ անոնք «հրաւիրուած էին
հարսանիքին»,
հարսանիքին», մինչդեռ Մարիամի համար չ’
չ’ըսուիր «հրաւիրհրաւիրուած էր»,
էր», այլ պարզապէս՝ «հոն էր»
էր»: Եւ ասիկա ցոյց կու տայ
թէ Մարիամին ու հարսնեւորներուն միջեւ մօտիկութիւն ու
մտերմութիւն կար:
կար: Մարիամ հոն էր՝ օգնելու, խնդակցելու,
ուրախացնելու, եւ ամէն իմաստով նեցուկ կանգնելու:
կանգնելու: Ասիկա
պէտք է յիշեցնէ մեզի, որ Մարիամ մի´
մի´շտ մեր կողքին է. մեր
կողքին է՝ օգնելու երբ օգնութեան կարիքը ունինք, զօրացզօրացնելու երբ զօրանալու պէտք ունինք, ուրախակից ըլլալու երբ
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ուրախակից կը փնտռենք ու չենք գտներ, ապաւէն ըլլալու երբ
անապաւէն կը զգանք, պաշտպանելու երբ անպաշտպան
ձգուած ենք:
ենք:
5.5.- Մարիամ հրաւէրի
հրաւէրի պէտք չունէր որպէսզի ներկայ
ըլլար հարսանիքին:
հարսանիքին: Այո´
Այո´, ասիկա Մարիամն է, մա´
մա´յրը
Փրկիչին ու մա´
մա´յրը փրկութեան ճամբուն մէջ գտնուողներուն,
մա´
մա´յրը իր Որդիին հնազանդող հրեղէն ու հողեղէն բոլոր
էակներուն:
էակներուն: Ան հրաւէրի պէտք չունի որպէսզի ներկայ ըլլայ
մեր կեանքին մէջ:
մէջ: Մայր մը առանց հրաւէրի ալ կրնայ ներկայ
ըլլալ իր զաւակներուն կողքին:
կողքին: Ան կը պարգեւէ նոյնիսկ երբ
չենք խնդրեր:
խնդրեր: Կը զօրակցի նոյնիսկ երբ զօրակցութիւն չենք
հայցեր:
հայցեր: Սէ´
Սէ´ր է Մարիամ:
Մարիամ: Կը բաշխուի բոլորին անխտիր:
անխտիր: Կը
բարեխօսէ բոլորին փրկութեան համար:
համար: Իր բարեխօսուբարեխօսութեամբ՝ փրկութեամբ
փրկութեամբ չհետաքրքրուողներուն սրտին մէջ
փրկութեան հանդէպ հետաքրքրութի´
հետաքրքրութի´ւն կ’
կ’արթնցնէ:
արթնցնէ: Ան
երկրէն երկինք փոխադրուածներուն մէջ հզօրագոյն բարեբարեխօսն է:
է: Կը բարեխօսէ իր բարեխօսութիւնը չխնդրողներուն
համար անգամ:
անգամ: Եւ ասո´
ասո´ր մէջ է որ կը կայանայ Մարիամի
մեծութիւնը, իր մայրութեան
մայրութեան մեծութիւնը:
մեծութիւնը:

«Յիսուս եւ իր աշակերտներն ալ հրաւիրուած էին
հարսանիքին»
(Յհ 2.12.1-2):
2):
հարսանիքին» (Յհ

1.1.- Վերեւ հաստատեցինք թէ Մարիամի համար կ’
կ’ըսուի՝
«հոն էր»,
էր», իսկ այստեղ կը տեսնենք, Յիսուսի եւ իր աշաաշակերտներուն համար կ’
կ’ըսուի՝ «հրաւիրուած էին»
էին»: Յիսուսի
աշակերտները կը ներկայացնեն
ներկայացնեն առաջին քրիստոնէական
եկեղեցին, իսկ Քրիստոս՝ գլուխը այդ եկեղեցիին (Կղ 1.18:
1.18: Եփ
1.22):
1.22): Քրիստոս եւ իր աշակերտները երկու տարբեր
հրաւէրներ չստացան, այլ՝ մէ´
մէ´կ հրաւէր:
հրաւէր: Ինչո՞ւ արդեօք:
արդեօք: Ցոյց
տալու համար, թէ ուր որ է Քրիստոս՝ հո´
հո´ն են իր սուրբերը:
սուրբերը:
Ուր որ երթայ
երթայ երկինքի Իշխանը՝ իրեն կ’
կ’ընկերանան իր
իշխանութեան տակ գտնուող երկնաբնակ բոլոր սուրբերը,
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որպէսզի կատարեն իր կամքը, օգնելով ու զօրակցելով
մարդոց:
մարդոց:
2.2.- Երբ կ’
կ’ըսուի թէ Յիսուս հրաւիրուած էր՝ ասիկա պէտք
է բան մը մտածել տայ մեզի:
մեզի: Պէտք է հրաւիրել Յիսուսը՝ եթէ
կ’ուզենք
ուզենք որ ան ներկայ ըլլայ մեր կեանքին մէջ:
մէջ: Յիսուս կ’
կ’ըսէ
3.20):: Ան
թէ ինք դուռին դիմաց կանգնած է եւ կը բաղխէ (Յյտ 3.20)
չի կոտրեր մեր սրտին դուռը ներս մտնելու համար:
համար: Ան կը
բաղխէ եւ կը սպասէ որ մեր ազատ կամքով բանանք մեր
սրտի դուռը իր առջեւ:
առջեւ: Ան մեզ կը հրաւիրէ իրեն գալու
գալու եւ
հանգիստ գտնելու (Մտ 11.28):
11.28): Տէրը մեր կամքէն անկախ
պիտի չմտնէ մեր սրտին մէջ, ո´
ո´չ ալ մեր կամքէն անկախ
հանգիստ պիտի շնորհէ:
շնորհէ: Ան կ’
կ’ուզէ որ խնդրողնե´
խնդրողնե´րը ըլլանք
այդ հանգիստին, փնտռողնե´
փնտռողնե´րը ըլլանք իր քաղցր ներկաներկայութեան:
յութեան:
3.3.- Եթէ երբեք նկատի առնենք որ հարսանեկան
հարսանեկան այս
ուրախութիւնը ուր ներկայ էր Քրիստոս, կը պատկերացնէ
փրկութեան ուրախութիւնը եւ երկնային հարսանիքը, որուն
փեսան Քրիստոս ի´
ի´նք պիտի ըլլայ, եւ եթէ նկատի առնենք որ
այս հարսանիքը Հրէաստանի մէջ չէր որ տեղի ունեցաւ, այլ՝
Գալիլեայի մէջ, որ հեթանոսական շրջան մըն էր (Մտ 4.15),
պարզ կը դառնայ որ Յիսուս աշխարհ եկաւ փրկութեան
ուրախութիւնը եւ երկնային հարսանիքի ցնծութիւնը բերելու
ամբողջ հեթանոս աշխարհին նաեւ, եւ ո´
ո´չ թէ միայն հրեահրեաներուն:
ներուն:
4.4.- Քրիստոս հարսանիքին ներկայ ըլլալով՝ ցոյց տուաւ
թէ իրեն համար հարսանիքը կարեւոր իմաստ եւ արժէք ունի:
ունի:
Երանի թէ բոլոր մարդիկ հասկնային այս իրականութիւնը:
իրականութիւնը:
Երանի թէ բոլորը գիտնային որ Յիսուս կ’
կ’ուզէ ներկայ գտնուիլ
մեր հարսանիքներուն եւ իր ներկայութեամբը սրբել ու օրհնել
փեսան ու հարսը:
հարսը: Այսօր քրիստոնեաներուն պսակը շա՜
շա՜տ
աւելի աշխարհիկ դարձած է քան հեթանոսներուն պսակը:
պսակը:
Հարսանեկան խրախճանքներուն բացակա´
բացակա´յ է Քրիստոս,
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որովհետեւ հոն չկա´
չկա´ն հոգեւոր երգեր, հոն լռա´
լռա´ծ են
փառաբանութեան ձայները, հոն չե´
չե´ն լսուիր գոհաբանական
խօսքեր:
խօսքեր: Հոն միայն աշխարհիկ երգերը կը հնչեն, եւ երբեմն
ալ, դիւային երգերը կը թնդան դժբախտաբար
դժբախտաբար:
ժբախտաբար:
5.5.- Հարսնեւոր բազմութիւնը կը ներկայացնէ հարսը,
որուն փեսան Քրիստոս ի´
ի´նք է:
է: Այս իմաստով, Քրիստոսի
ներկայութիւնը հարսանիքին, կը պատկերացնէ Քրիստոսի եւ
իր եկեղեցիին միութիւնը:
միութիւնը: Այդ միութիւնը իրականութիւն
պիտի դառնար միայն այն ատեն՝ երբ Յիսուս ջուրը գինիի
փոխէր, այլ խօսքով՝ երբ իր արիւնը թափէր:
թափէր: Գինին, բոլոր
միւս իմաստներուն կողքին, նաեւ կը խորհրդանշէ Յիսուսի
արիւնը:
արիւնը: Ինչպէս առանց գինիին հարսանիքի ընթացքին
կացութիւնը փրկել անկարելի պիտի ըլլար, այնպէս ալ,
առանց Յիսուսի արեան հեղման, անկարելի պիտի ըլլար
փրկել մարդիկը:
մարդիկը:
6.6.- Քրիստոս իր ներկայութեամբը հարսանիքին, հարսահարսանիքը վերածեց խորհուրդի:
խորհուրդի: Այո´
Այո´, խորհո´
խորհո´ւրդ է պսակը,
որովհետեւ պսակի ժամանակ է որ փեսան ու հարսը մէ´
մէ´կ կը
դառնան:
դառնան: Խորհո´
Խորհո´ւրդ է, որովհետեւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ
քրիստոնէական նոր ընտանիքի մը հիմը կը դրուի.
դրուի. ընտանիքի
մը՝ որ երկրի վրայ Քրիստոսի թագաւորութեան տարածման
իր նպաստը պէտք է բերէ:
բերէ: Թող պսակուող ամէն զոյգ մտածէ
այս մասին ու տեսնէ թէ ինք ի´
ի´նչ կ’
կ’ընէ Քրիստոսի թագաւոթագաւորութեան տարածման ի խնդիր:
խնդիր:
7.7.- Քրիստոս ի´
ի´նք է եկեղեցիին գլուխը (Կղ 1.18:
1.18: Եփ 1.22):
1.22):
Եթէ Քրիստոս
Քրիստոս ներկայ եղաւ այս հարսանիքին, սա ցոյց կու
տայ թէ Աստուծոյ կամքն է որ պսակուիլ ուզող զոյգերը,
եկեղեցի´
եկեղեցի´ ներկայանան, եւ եկեղեցւո´
եկեղեցւո´յ մէ´
մէ´ջ պսակուին,
նոյնինքն եկեղեցւոյ գլուխին՝ Քրիստոսի ներկայութեան:
ներկայութեան: Այս
իմաստով, Աստուած կը մերժէ´
մերժէ´ պետական պսակը, որ վերվերջերս Սատանան
Սատանան կը փորձէ դրոշմել պսակուիլ ուզող մարդոց
մտքին
մտքին մէջ:
մէջ:
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8.8.- Յիսուս եւ իր աշակերտները հրաւիրուած էին հարսահարսանիքին:
նիքին: Եթէ Յիսուս հրաւիրուած չըլլար՝ աշակերտներն ալ
հրաւիրուած պիտի չըլլային:
չըլլային: Անոնք հրաւիրուեցան,
որովհետեւ իրենց Տէրն ու Առաջնորդը հրաւիրուած էր:
էր: Հոսկէ
Հոսկէ
կը սորվինք, թէ անոնք որոնք իսկապէս կը սիրեն Յիսուսը՝
պէտք է նաեւ սիրեն Յիսուսի հետեւորդները:
հետեւորդները: Բայց այսօր
որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին, եւ
սակայն կը հալածեն ու կը ծաղրեն Քրիստոսի հետեւորդները:
հետեւորդները:

«Երբ գինին պակսեցաւ, Յիսուսի մայրը իրեն ըսաւ.ըսաւ."Գինի չունին"»
չունին"» (Յհ
(Յհ 2.3):
2.3):

1.1.- Աւետարանիչը մեզի չ’
չ’ըսեր թէ Մարիամ ի´
ի´նչպէս
գիտցաւ կամ ո´
ո´վ ըսաւ իրեն որ գինին վերջացեր է:
է: Իր
ժամանակի մարդոց մէջ Մարիամ ամենէն շատ Սուրբ Հոգիով
լեցուած անձն էր:
էր: Մարիամ միայն յղութեան ժամանակ չէր որ
լեցուեցաւ Սուրբ Հոգիով:
Հոգիով: Ան իր ծնունդէն սկսեալ մինչեւ իր
կեանքին վերջին շունչը՝ մի´
մի´շտ ու մի´
մի´այն Սուրբ Հոգիով
ապրեցաւ, գործեց, առաջնորդուեցաւ, աղօթեց ու քաջալերեց:
քաջալերեց:
Եւ Աստուծոյ Հոգիով լեցուած անձ մը՝ դիւրաւ կրնայ տեսնել
այն պակասները որոնք կան իր շրջապատին մէջ, դիւրաւ
կրնայ անդրադառնալ
անդրադառնալ այն կարիքին, այն թշուառութեան, այն
ցաւին, այն հոգեւոր կեանքի պակասին, այն հոգեւոր
ծարաւին, որ գոյութիւն ունի իր միջավայրին մէջ, իր
շրջապատին մէջ, իր ընտանիքին մէջ, իր ազգի կեանքին մէջ:
մէջ:
Մենք լեցո՞ւն ենք Սուրբ Հոգիով:
Հոգիով: Կ’ապրի՞նք Սուրբ Հոգիով:
Հոգիով:
Կ’առաջնորդուի՞նք
առաջնորդուի՞նք Սուրբ Հոգիով:
Հոգիով: Եւ եթէ Սուրբ Հոգիով է որ
կ’առաջնորդուինք, կը տեսնե՞նք ուիշներուն կարիքները,
նեղութիւններն ու ցաւերը, վէրքերն ու տառապանքը:
տառապանքը: Եւ եթէ
կը տեսնենք՝ ի՞նչ կ’
կ’ընենք:
ընենք:
2.2.- Մարիամ տեսաւ հարսնեւորներուն նեղութիւնը եւ
զայն ներկայացուց իր Որդիին՝ ըսելով.
չունին»: Մենք
ըսելով. «Գինի չունին»
ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ կը տեսնենք մարդոց տառապանքը:
տառապանքը: ՄարՄարիամ իր վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, մարդոց ցաւն ու
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նեղութիւնները, մարդոց վիշտն ու տառապանքը ներկաներկայացնել իր Որդիին, եւ խնդրել իր օգնութիւնը:
օգնութիւնը: Այո´
Այո´, Մարիամ
սորվեցուց մեզի անտարբեր չըլլալ
չըլլալ ուրիշին ցաւին հանդէպ,
այլ աղօթքով զայն ներկայացնել Յիսուսի:
Յիսուսի:
3.3.- Մարիամ երբ նշմարեց որ գինին վերջացեր է, այս
մասին բան մը չըսաւ փեսային, կամ հարսին, կամ անոնց
ծնողներուն, այլ՝ իր Որդիին:
Որդիին: Մարիամէն սորվինք, մեր
խնդրանքները, կամ ուրիշներուն ցաւերը, ոեւէ անձի
անձի
ներկայացնելէ առաջ, նախ ներկայացնենք Յիսուսի:
Յիսուսի:
4.4.- Մարիամ հաւատքո´
հաւատքո´վ ու ակնկալութեա´
ակնկալութեա´մբ դիմեց իր
Որդիին:
Որդիին: Ան վստա´
վստա´հ էր որ իր Որդին պիտի կատարէր իր
խնդրանքը:
խնդրանքը: Մարիամէն Սորվինք, որ երբ աղօթքով բան մը կը
խնդրենք Տիրոջմէ,
Տիրոջմէ, հաւատա´
հաւատա´նք ու ակնկալե´
ակնկալե´նք որ Տէրը
պիտի տայ մեզի
մեզի մեր խնդրածը:
խնդրածը:
5.5.- Մարիամ վստահեցաւ իր Որդիին հնազանդութեան,
եւ ասիկա ուրիշ բանի արդիւնք չէր, եթէ ոչ այն կատարեալ
փոխադարձ սիրոյն որ կար Յիսուսի եւ իր մօրը միջեւ:
միջեւ: Ո՞ւր է
այս կատարեալ փոխադարձ սէրը մեր ծնողներուն եւ իրենց
զաւակներուն միջեւ:
միջեւ: Մեր զաւակները հնազա՞նդ են իրենց
ծնողներուն՝ ինչպէս Յիսուս հնազանդ էր Մարիամին (Ղկ
2.51):
2.51): Իսկ մեր ծնողները վստահութիւն ունի՞ն իրենց զաւակզաւակներու հնազանդութեան, ինչպէս Մարիամ ունէր իր Որդիին
հնազանդութեան:
հնազանդութեան:
6.չունին»: Բոլորս ալ գիտենք որ Հին
6.- «Գինի չունին»
Կտակարանին
Կտակարանին մէջ գինին ուրախութեան
ուրախութեան եւ երջանկութեան
խորհրդանիշ իբրեւ կը ներկայանայ (Դտ 9.13:
9.13: Սղ 4.7:
4.7: Զք 10.7:
10.7:
Ժղ 9.7):
չունին», խորքին մէջ ըսել
9.7): Երբ Մարիամ կ’
կ’ըսէ. «Գինի չունին»,
կ’ուզէ՝ «Ուրախութի´
Ուրախութի´ւն չունին, երջանկութի´
երջանկութի´ւն չունին»
չունին»: Բայց
անմիջապէս հարց կու տանք, խօսքը որո՞նց մասին է:
է: Խօսքը
հարկաւ
հարկաւ հարսնեւորներուն մասին չէ:
չէ: Մեծն Կիւրեղ կը
հաստատէ որ «Գինի չունին»
չունին» խօսքը կը վերաբերի Իսրայէլի
ժողովուրդին:
ժողովուրդին: Արդարեւ, գինին վերջացած էր, այլ խօսքով՝
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ուրախութիւնը վերջ գտած էր Իսրայէլի ժողովուրդին
կեանքին մէջ:
մէջ: Բայց ի՞նչ ուրախութեան մասին է խօսքը:
խօսքը:
Նիւթական գինիին
գինիին պատճառած հաճոյքին կամ ուրախուուրախութեա՞ն մասին:
մասին: Անշո´
Անշո´ւշտ ոչ:
ոչ: Խօսքը Աստուծոյ ներկայութեան
բերած ուրախութեան մասին է:
է: Մինչեւ որոշ ատեն Իսրայէլի
ժողովուրդը իր կեանքին մէջ ունէր Աստուծոյ ներկայութիւնը
եւ այդ ներկայութեան ուրախութիւնը, բայց ժամանակի
ընթացքին այդ
այդ ուրախութիւնը պակսեցաւ անոնց կեանքին
մէջ մինչեւ որ ամբողջութեամբ ցամքեցաւ, որովհետեւ հեռահեռացան Աստուծմէ:
Աստուծմէ:
Աստուած զօրեղապէս ներկայ էր անոնց կեանքին մէջ
նահապետական ժամանակաշրջանին:
ժամանակաշրջանին: Աստուածային այդ
ներկայութիւնը շարունակեց անոնց կեանքին մէջ մնալ նաեւ
դատաւորներու
դատաւորներու ժամանակաշրջանին:
ժամանակաշրջանին: Այդ ներկայութիւնը
որոշ նահանջ մը արձանագրեց թագաւորութեան ժամանաժամանակաշրջանին, թէպէտ Աստուած այս հանգրուանին մարգարէմարգարէներու միջոցաւ իր պատգամը մնայուն կերպով կու տար իր
ժողովուրդին:
ժողովուրդին: Իսկ նախաքրիստոնէական չորս դարերուն
Աստուծոյ ներկայութիւնը
ներկայութիւնը եւ այդ ներկայութեան բերած
երջանկութիւնն ու ուրախութիւնը ամբողջովին խլուած էր
Իսրայէլի ժողովուրդին կեանքին մէջէն:
մէջէն: Անոնց «գինին»
գինին»
ամբողջութեամբ սպառած էր:
էր: Լռած էր Աստուած եւ լռած էին
Աստուծոյ մարդիկը՝ մարգարէները:
մարգարէները: Չկային մարգարէներ
որոնք Աստուծոյ պատգամները
պատգամները փոխանցէին մարդոց:
մարդոց: Չկային
Աստուծոյ կամքը մարդոց յայտնողներ:
յայտնողներ:
Այս բոլորին քաջատեղեակ, Սուրբ Հոգիին հարսը՝ Սուրբ
Աստուածածինը, մարգարէական հոգիով մը լեցուած, կարծէք
կը տեսնէ իրավիճակը իր ժողովուրդին եւ կը դառնայ իր
Որդիին եւ կ’
կ’ըսէ. «Գինի չունին»
չունին»: Եւ Յիսուս ջուրը գինիի կը
փոխէ, ցոյց տալու համար որ ինք աշխարհ եկած էր Աստուծոյ
ներկայութիւնը վերադարձնելու մարդոց, եւ այդ ներկայուներկայութեան ուրախութիւնն ու երջանկութիւնը շնորհելու անոնց:
անոնց:
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Հարց տանք մենք մեզի. ունի՞նք գինի, այլ խօսքով՝ ունի՞նք
Աստուծոյ ներկայութիւնը եւ այդ
այդ ներկայութեան բերած
ուրախութիւնը մեր կեանքին մէջ:
մէջ: Աստուծոյ ներկայութիւնը
կը փնտռե՞նք մեր սրտին մէջ:
մէջ: Փրկութեան ուրախութիւնը
ունի՞նք մեր հոգիին մէջ:
մէջ: Երբ մարդ ընդունի փրկութիւնը իր
կեանքին մէջ, այդ փրկութիւնը իրեն հետ ուրախութիւն կը
բերէ, երջանկութիւն ու խաղաղութիւն
խաղաղութիւն կը բերէ:
բերէ:
7.7.- Եթէ երբեք գինին կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ներկաներկայութեան ուրախութիւնը, Քրիստոսի շնորհած փրկութեան
ուրախութիւնը, այդ պարագային, շատ պարզ է որ եթէ գինի
չունինք՝ պէտք է Յիսուսին դիմենք, ինչպէս Մարիամ ըրաւ:
ըրաւ:
Այսօր որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք ներքին
ներքին դատարկութիւն մը
կը զգան, որոնց սրտին մէջ փրկութեան ուրախութիւնը չկայ,
եւ հոս ու հոն կ’
կ’երթան, ասոր ու անոր կը դիմեն, այդ ուրաուրախութիւնը գտնելու համար, փոխանակ դիմելու այդ գինին
պարգեւողին՝ Քրիստոսի, որ կարող է մեր կեանքին բոլոր
ջուրերը, այլ խօսքով՝ տրտմութիւնները,
տրտմութիւնները, դատարկութիւնները,
անիմաստ ու անպէտք բաները, գինիի, այսինքն՝ ուրախուուրախութեան փոխակերպել:
փոխակերպել:
8.8.- Եթէ երբեք «գինի»
գինի»ն ուրախութեան խորհրդանիշ է,
ուրեմն, գինիին յանկարծական սպառումը՝ մեզի կը յիշեցնէ
որ աշխարհիկ ուրախութիւնը յա´
յա´նկարծ կրնայ իր աւարտին
հասնիլ:
հասնիլ: Աշխարհի
Աշխարհի շնորհած ուրախութիւնը, հանգիստը,
հաճոյքը, վայելքը, զուարճութիւնը, ժամանակաւոր են եւ
անոնց թելը կրնայ մէ´
մէ´կ անգամէն կտրիլ եւ մեր անձերը
գտնենք յաւիտենականութեան մէջ:
մէջ: Սիրելիներ, մեր ուշաուշադրութիւնը կեդրոնացնենք Քրիստոսի տալիք նոր գինիին
վրայ (Մտ 26.29), որ
որ փրկութեան գինին է. գինի մը՝ որ չի
կրնար սպառիլ. գինի մը՝ որ ո´
ո´չ ոք կրնայ խլել մեր ձեռքէն:
ձեռքէն:
9.չունին»: Ամենէն ուրախ մէկ պահուն՝ գինի
9.- «Գինի չունին»
չունենալու գոյժն է որ կը լսուի:
լսուի: Այսպէ´
Այսպէ´ս է աշխարհի կեանքը:
կեանքը:
Ուրախութեան ատեն՝ կրնայ տրտմութիւնը վրայ հասնիլ:
հասնիլ:
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Առատութեան
Առատութեան ժամանակ՝ կրնանք սովի մատնուիլ:
մատնուիլ: Այնքան
ատեն որ այս անկատար աշխարհի մէջ ենք՝ միշտ ալ պիտի
ըլլան պակասութիւններ:
պակասութիւններ:
10.10.- Շատ անգամ երբ կ’
կ’աղօթենք ու բան մը կը խնդրենք,
կը յանդգնինք Տիրոջ սորվեցնել թէ ի´
ի´նչ պէտք է ընէ, ե´
ե´րբ
պէտք է ընէ, ի´
ի´նչպէս պէտք է ընէ, ինչո´
ինչո´ւ պէտք է ընէ:
ընէ: ՄարՄարիամ չըսաւ Յիսուսին թէ ի´
ի´նչ պէտք է ընէ, այլ պարզապէս իր
խնդրանքը ներկայացուց, եւ թոյլ տուաւ որ իր Որդին ի´
ի´նք
ճշդէ իր ընելիքը:
ընելիքը: Մենք ալ հետեւինք Մարիամի քայլերուն:
քայլերուն:
Մեր խնդրանքը ներկայացնենք Տիրոջ առանց սորվեցնելու
իրեն իր ընելիքը:
ընելիքը:

«Յիսուս պատա
պատասխանեց.սխանեց."Մա՜
Մա՜յր, մեզի ի´
ի´նչ, իմ ժամանակս տակաւին չէ հասած"»
հասած"»

(Յհ 2.4):
2.4):
1.1.- Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ’
կ’ըսէ. «Յիսուս

գինիին սպառած ըլլալուն յանցանքը չվերագրեց փեսային
կամ հարսին, ո´
ո´չ ալ յանդիմանեց իր մայրը հարցին միջամիջամուխ ըլլալուն համար, այլ ազնիւ կերպով իր
իր մօրը հասկցուց
թէ ամէն բան կամ ամէն գործ իր յարմար ժամանակը ունի»
ունի»:

Մենք եւս պէտք է Յիսուսի պէս վերաբերինք:
վերաբերինք: Երբ մեր
կեանքին մէջ սխալ բաներ պատահին, հարցեր յառաջ գան,
խնդիրներ ծագին, անոնց պատճառը ասոր կամ անոր
չվերագրենք, այլ ընդունինք որ անոնք պիտի´
պիտի´ պատահէին
պատահէին ու
պէ´
պէ´տք էր պատահէին, քանի մարդիկ տկար են, եւ քանի
աշխարհի մէջ անարդարութիւնն է որ կը տիրէ:
տիրէ: Յիսուս հարցը
լուծեց առանց մեղադրելու ոեւէ մէկը:
մէկը: Եթէ կրնանք, մենք եւս
փորձենք ծագած դժուարութեանց լուծում հայթայթել, առանց
այպանելու մեր նմանը:
նմանը:
2.2.- Ոսկեբերան Հայրապետը
Հայրապետը խօսելով «Մա՜
Մա՜յր, մեզի ի´
ի´նչ»
նչ»
բառերուն մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Յիսուս կ’
կ’ուզէր գինի պահանջողպահանջող-

ները ըլլային անոր կարիքը զգացողները եւ ո´
ո´չ թէ իր մայրը,
որովհետեւ թէպէտ բարեկամի մը խնդրանքին հիման վրայ
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հրաշք գործելը մեծ բան է, եւ սակայն, ուրիշներ կրնան
կասկածիլ պատահած
պատահած հրաշքին վրայ, բայց եթէ հրաշքը
գործուի բանի մը կարիքը ունեցող մարդոց խնդրանքին
հիման վրայ, երբե´
երբե´ք կասկածի տակ չ’
չ’առնուիր գործուած
հրաշքը:
հրաշքը: Կարիք մը ունեցողը ի´
ի´նք պէտք է իր խնդրանքը
ներկայացնէ, որպէսզի երբ իր խնդրանքը կատարուի՝
շնորհակալ ըլլայ, իսկ ով որ չ’
չ’ըզգար թէ բանի մը կարիքը
ունի՝ չի կրնար գիտնալ իր ստացածին արժէքը»
արժէքը»: Որքա՜
Որքա՜ն

մարդիկ եղած են ու կան, որոնք ուրիշներուն աղօթքներով ու
արցունքներով ստացած են իրենց խնդրանքը:
խնդրանքը: Բայց
այսպիսիներ որքանո՞վ կրնան շնորհակալ ըլլալ Աստուծոյ,
որքանո՞վ իրենց ստացածին արժէքը գիտեն, որքանո՞վ
իսկապէս կրնան վկայել որ Աստուա´
Աստուա´ծ է իրենց օգնականը,
Աստուա´
Աստուա´ծ է աղօթքներու պատասխանող Տէրը:
Տէրը:
3.3.- «Իմ ժամանակս տակաւին չէ հասած»
հասած»: Տէրը իր այս
բառերով կը սորվեցնէ մեզի թէ ամէն ինչ իր ժամանակը ունի:
ունի:
Սողոմոն եւս նոյն բանը կը հաստատէ (Ժղ 3.1):
3.1): Մենք
Մենք
մարդկային մեր տկար ու անհամբեր բնաւորութեան պատպատճառով յաճախ կ’
կ’աճապարենք մեր սրտի ուզածը կատարելու,
եւ կը մոռնանք որ նոյնինքն Աստուածաշունչը կը յայտարարէ
թէ ամէն բան եւ ամէն գործ իր ատենին պէտք է ըլլայ:
ըլլայ: Երբեմն
բան մը կը խնդրենք Տիրոջմէ եւ Տէրը չի կատարեր մեր
խնդրանքը ու անհանգիստ կ’
կ’ըլլանք:
ըլլանք: Կը մոռնանք որ Տէրը
մեզմէ լաւ գիտէ ամէն բանի ժամանակը:
ժամանակը: Կը մոռնանք որ Տէրը
ժամանակէն առաջ չի պատասխաներ եւ ո´
ո´չ ալ ուշ կը
պատասխանէ:
պատասխանէ: Կը մոռնանք որ Տէրը արագահաս է բայց
արագ չի շարժիր եւ համբերատար է բայց դանդաղ չի շարժիր:
շարժիր:
4.- «Իմ ժամանակս տակաւին չէ հասած»
հասած»: Այս
բացատրութեամբ Յիսուս երբեմն կ’
կ’ակնարկէ ինքզինք իբրեւ
խոստացեալ Մեսիան աշխարհին յայտնելու ժամանակին (Յհ
2.4, 7.6), եւ երբեմն ալ կ’
կ’ակնարկէ իր խաչելութեան եւ
փառաւորման ժամանակին (Յհ 12.23, 13.1, 17.1):
17.1): Աստուծոյ
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ծրագիրին մէջ ամէն ինչ իր ժամանակը ունի եւ ամէն ինչ իր
ժամանակին կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Հաւատացեալներս պէտք է ընդունինք
մեր տգիտութիւնը Աստուծոյ ծրագիրին վերաբերեալ:
վերաբերեալ: ԱստԱստուած մասնաւոր ծրագիրներ ունի մեր ներկայ երկրաւոր
կեանքին համար եւ մասնաւոր ծրագիրներ ունի մեր գալիք
երկնաւոր կեանքին
կեանքին համար, որոնց մասին ոչինչ գիտենք:
գիտենք:

«Սակայն իր մայրը ըսաւ սպասաւորներուն.սպասաւորներուն."Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէ´
կատարեցէ´ք"»
ք"» (Յհ
(Յհ 2.5):
2.5):

1.1.- Հաւանաբար եթէ մենք ըլլայինք Մարիամի տեղ ու մեր
խնդրանքը Տիրոջ ներկայացնէինք եւ անկէ լսէինք՝ «մեզի
ի´նչ»
նչ» բառերը, յուսահատէինք եւ մտածէինք
մտածէինք որ Տէրը պիտի
չպատասխանէ մեր խնդրանքին:
խնդրանքին: Հոս Մարիամ կը սորվեցնէ
մեզի տեղի չտալ ու չյուսահատիլ նոյնիսկ եթէ Աստուած մեր
ակնկալած պատասխանը չի տար մեզի:
մեզի: Մարիամ լեցո´
լեցո´ւն էր
ակնկալութեամբ, հաւատքո´
հաւատքո´վ, յոյսո´
յոյսո´վ, այլապէս սպասաւորսպասաւորներուն դառնալով պիտի չըսէր. «Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատակատարեցէ´
րեցէ´ք»: Ուստի, Մարիամէն սորվինք չյուսահատիլ երբ
կեանքին մէջ յուսահատեցուցիչ խօսքեր կը լսենք, չկորսնցնել
ակնկալութեան մեր յոյսը երբ մարդիկ ո´
ո´չ մէկ յոյս կը
ներշնչեն:
ներշնչեն:
2.2.- Մարիամ կոյր վստահութիւն ունէր իր Որդիին
հնազանդ հոգիին հանդէպ, ահա թէ ինչու, նոյնիսկ լսելէ ետք
իր Որդիին երեւութապէս բացասական թուացող խօսքը,
սպասաւորներուն պատուիրեց. «Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատակատարեցէ´
րեցէ´ք»: Ուրկէ՞ էր այս վստահութիւնը Մարիամի մէջ իր
Որդիին նկատմամբ:
նկատմամբ: Ի՞նչպէս պատահած էր որ Մարիամ
ամբողջութեամբ համոզուած ըլլար որ իր Որդին
Որդին պիտի
կատարէր իր խնդրանքը:
խնդրանքը: Մարիամ վստահութեամբ լեցո´
լեցո´ւն
էր իր Որդիին հանդէպ, որովհետեւ գիտէ´
գիտէ´ր ու կը տեսնէ´
տեսնէ´ր իր
Որդիին հնազանդութիւնը Աստուծոյ խօսքին ու կամքին:
կամքին: Ան
գիտէր որ իր Որդին իր փոքր տարիքէն ապրած է աղօթաաղօթակա´
կա´ն կեանք, հաւատքի´
հաւատքի´ կեանք, մաքո´
մաքո´ւր կեանք, սո´
սո´ւրբ
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կեանք:
կեանք: Այսպիսի կեանք ապրող մը՝ չէր կրնար անհնազանդ
ըլլալ իր մօրը մէկ բարի խնդրանքին, չէր կրնար անտարբեր
մնալ ստեղծուած մէկ տհաճ կացութեան դիմաց, մանաւանդ
որ բացարձակ կարողութիւնը ունէր հարցին լուծում մը
բերելու:
բերելու: Թանկագին ծնողներ, դուք եւս կրթեցէք ձեր
ձեր զաւակզաւակները Աստուծոյ խօսքով անոնց փոքր տարիքէն, հաւա´
հաւա´տք
դրէք անոնց մէջ Աստուծոյ հանդէպ, եւ սէ´
սէ´ր՝ Արարիչին ու
արարածներուն հանդէպ, այն ատեն միայն, ձեր զաւակները
հնազանդ հոգի պիտի ունենան ու պիտի կատարեն ձեր բարի
խնդրանքները:
խնդրանքները:
3.3.- Մեծն Կիւրեղ կ’
կ’ըսէ թէ հոս յիշուած
յիշուած սպասաւորները կը
նախապատկերացնեն հետագային կազմուելիք Քրիստոսի
հետեւորդներուն բանակները, ինչպէս նաեւ հովիւները,
որոնք պիտի կատարէին Տիրոջ կողմէ իրենց ըսուածն ու
թելադրուածը եւ փրկութեան գինին տարածէին ամէն տեղ ու
ամէն մարդու:
մարդու: Մենք արդեօք Քրիստոսի սպասաւորներուն
սպասաւորներուն
շարքին մէջ կը գտնուի՞նք:
գտնուի՞նք: Կ’ընե՞նք ինչ որ Քրիստոս կը
պահանջէ մեզմէ:
մեզմէ: Կը հնազանդի՞նք իր թելադրութիւններուն,
խօսքերուն, պատուէրներուն, հրահանգներուն:
հրահանգներուն:
4.4.- Մեծն Կիւրեղ կը հաստատէ թէ «Մարիամ սպասաւորսպասաւոր-

ներէն պահանջեց որ իրենց հայեացքը կեդրոնացնեն Յիսուսի
Յիսուսի
վրայ եւ կատարեն անոր խօսքը:
խօսքը: Աստուածամօր եւ բոլոր
սուրբերուն պարտականութիւնն է՝ մեր հայեացքը ուղղել
Քրիստոսի՝ որպէսզի կատարենք ինչ որ կը պահանջէ մեզմէ»
մեզմէ»:
Մեր ալ պարտականութիւնն է օգնել մարդոց որ Քրիստոսի´
Քրիստոսի´
նային, Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ վրայ իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնեն,
կեդրոնացնեն,
եւ կատարեն անոր կամքը:
կամքը:
5.5.- «Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէ´
կատարեցէ´ք»: Ասիկա Քրիստոսի
մօ´
մօ´րը պատուէրն էր:
էր: «Անոր [Յիսուսին] մտիկ ըրէք»
ըրէք» (Մտ
17.5). աս ալ Քրիստոսի Հօ´
Հօ´րը պատուէրն էր:
էր: Յիսուսի մայրը՝
Մարիամ, եւ Յիսուսի Հայրը, երկուքն ալ նոյն պատուէրը կու
տան մեզի՝ մտիկ ընել
ընել Յիսուսի խօսքին ու կատարել անոր
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ըսածը:
ըսածը: Այսօրուան մեր հայրերն ու մայրերը նաեւ նոյն բանը
պէտք է սորվեցնեն իրենց զաւակներուն՝ հնազանդիլ Յիսուսի
խօսքերուն:
խօսքերուն:
6.6.- «Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէ´
կատարեցէ´ք»: Սպասաւորները
կատարեցին ինչ որ Յիսուս ըսաւ իրենց:
իրենց: Մենք կը կատարե՞նք
Յիսուսի ըսածները:
ըսածները: Յիսուս պատուիրեց մեզի հաշտուիլ
անոնց հետ որոնք խնդիր ունին մեր հետ (Մտ 5.235.23-24). կը
հաշտուի՞նք:
հաշտուի՞նք: Պատուիրեց սիրել մեր թշնամիները, օրհնել մեզ
անիծողները, աղօթել մեզ չարչարողներուն համար (Մտ 5.44).
կը հնազանդի՞նք իր պատուէրին:
պատուէրին: Յորդորեց ներել մեր
նմանին մեր ամբողջ սիրտով (Մտ 18.35). կը ներե՞նք:
ներե՞նք:
7.7.- «Ինչ որ ըսէ ձեզի»
ձեզի»: Ոչ թէ միայն որոշ բաներ, այլ՝ «ինչ
որ ըսէ»
ըսէ» պէտք է կատարենք:
կատարենք: Դիւրին է կատարել Տիրոջ խօսքը
երբ մեր սիրած բանն է որ կը պահանջէ մեզմէ:
մեզմէ: Կարեւորը
սակայն Տիրոջ կամքը կատարելն է՝ երբ մեր կամքին
կամքին
հակառակ բան է որ կը պահանջէ մեզմէ:
մեզմէ: Երբ Տէրը մեր ձեռքէն
կը խլէ բան մը որուն կապուած չենք, կամ շատ կապուած
չենք՝ դիւրութեամբ կրնանք տանիլ, բայց երբ մեր ձեռքէն կը
խլէ բան մը որուն շատ կապուած ենք, եւ առանց որուն
դժբախտ կը զգանք՝ արդե՞օք նոյնքան դիւրութեամբ
դիւրութեամբ կրնանք
տանիլ:
տանիլ:

«Հրեաներու ծիսական մաքրութեան սովորութեան հահամաձայն, հոն քարէ վեց կարասներ կային , որոնցմէ
իւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր լիթր կ’
(Յհ 2.6):
2.6):
կ’առնէր»
առնէր» (Յհ

1.1.- Հրեայ հայրերու աւանդութիւնը կը պահանջէր որ
ամէն մէկ հրեայ ընտանիք իր տունին մէկ անկիւնը դրուած
դրուած
ունենար քարէ վեց կարասներ որոնք ջուրով պէտք էր
լեցուած ըլլային, որպէսզի գործածուէին ծիսական մաքրումաքրութեան համար:
համար: Ինչո՞ւ համար կարասները թիւով վեց հատ
պէտք էր ըլլային, ոչ աւելի եւ ոչ նուազ:
նուազ: Վեց կարասները կը
գործածուէին շաբթուան վեց օրերուն համար, Կիրակիէն
Կիրակիէն
մինչեւ Ուրբաթ, առանց ներառնելու Շաբաթ օրը, որ պաշպաշ156

տամունքի եւ հանգիստի օր էր, որուն ընթացքին հրեայ
մարդը պէտք չէր կատարեր ոեւէ գործ, եւ ուստի, ջուրով
մաքրուելու կարիքն ալ պիտի չզգար:
չզգար: Ճիշդ է որ
քրիստոնեաներ այսօր իրենց տուներուն մէջ ջուրով լեցուն
վեց կարասներ
կարասներ չեն պահեր, բայց երանի ամէն մէկ քրիստոնքրիստոնեայ ընտանիք, նշան մը դնէ իր տունին մէջ, որ իրեն միշտ
յիշեցնէ որ շաբթուան օրերէն մին՝ Կիրակի օրը, Աստուծո´
Աստուծո´յ կը
պատկանի, եւ ուստի՝ պէտք է Աստուծո´
Աստուծո´յ յատկացուի:
յատկացուի:
2.2.- Ճիշդ է որ ջուրի վեց կարասներ տուներուն մէջ
ունենալը հրեայ հայրերու կողմէ հաստատուած աւանդուաւանդութիւն մըն էր, որ սակայն արդէն օրէնքի կարգին անցած էր:
էր:
Այս իմաստով, Յիսուս ջուրը գինիի փոխելով, կարծէք
փակուած յայտարարած եղաւ օրէնքի ժամանակաշրջանը, եւ
սկսած յայտարարած եղաւ շնորհքի ժամանակաշրջանը:
ժամանակաշրջանը:
Ասիկա յստակ կը դառնայ
դառնայ եթէ երբեք յիշենք որ «ջուր»
ջուր»ը կը
խորհրդանշէ օրէնքը, իսկ «գինի»
գինի»ն փրկութեան շնորհքը:
շնորհքը:
Հետեւաբար, Յիսուս ջուրով լեցուած վեց կարասները գինիի
փոխելով, խորքին մէջ, օրէնքը շնորհքով փոխարինած եղաւ,
կարծէք վերցնելով ծիսական մաքրութեան այդ օրէնքը կամ
պահանջք
պահանջքը, եւ իր
իր շնորհքով մաքրուելու պահանջք
պահանջքը հաստահաստատելով:
տելով:
Այո´
Այո´, շատ կարեւոր է յիշել որ Քրիստոս վերցուց օրէնքով
մաքրուելու ու սրբուելու դրութիւնը, եւ անոր փոխարէն
հաստատեց իր փրկարար շնորհքովը մաքրուելու ճամբան:
ճամբան:
Պօղոս առաքեալ ամենայն յստակութեամբ եւ բազմիցս կը
շեշտէ թէ օրէքներու
օրէքներու գործադրութեամբ ոեւէ մէկը պիտի
27::
չփրկուի, այլ՝ Յիսուսի հաւատալով եւ վստահելով (Հռ 3.20, 27
Տիտ 3.5:
3.5: Հռ 9.31:
9.31: Գղ 2.15 եւ այլն):
այլն): Երբ օրէնքներու գործագործադրութեան կ’
կ’ապաւինինք, կը նշանակէ թէ մեր սեփական
ոյժին է որ կը վստահինք, իսկ երբ Յիսուսի կ’
կ’ապաւինինք եւ
եւ
կը հաւատանք, կը նշանակէ թէ Աստուծո´
Աստուծո´յ է որ կը վստավստահինք:
հինք: Երբ «օրէնքներու գործադրութիւն»
գործադրութիւն» կ’ըսեմ, այս պարապարա157

գային Մովսիսական օրէնքներու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ
մեր իսկ կողմէ հաստատուած օրէնքներու մասին:
մասին: Այսօր
որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենք իրենց համար օրէնքներ
օրէնքներ ու
կանոններ հաստատած են, եւ որոնք կը պարծենան իրենց
հաստատած օրէնքներով եւ անոնց պահպանումով:
պահպանումով: Բայց
հարց կու տամ. եթէ երբեք Մովսէսի միջոցաւ Աստուծոյ
տուած օրէնքներու գործադրութեամբ չենք կրնար արդարաարդարանալ, հապա ի՞նչպէս կրնանք արդարանալ մեր իսկ կողմէ
հաստատուած
հաստատուած օրէնքներու գործադրութեամբ:
գործադրութեամբ:
3.3.- Պօղոս առաքեալ խօսելով փրկութեան մասին՝ կ’
կ’ըսէ.

«Փրկութիւնը ձեր արժանիքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն է:
է:
Ձեր գործերով շահուած չէ անիկա, որպէսզի ոեւէ մէկը
չպարծենայ»
չպարծենայ» (Եփ
(Եփ 2.82.8-9):
9): Երբ Առաքեալը կը հաստատէ թէ

փրկութիւնը մեր «գործերով
գործերով շահուած չէ»,
չէ», բարեգործութիւնը
չէ որ կ’
կ’ուրանայ, այլ պարզապէս, բարեգործութեամբ
փրկութիւն ձեռք ձգելու անկարելիութիւնն է որ կը հաստատէ:
հաստատէ:
Օրէնքի գործադրութեան ապաւինող մարդը՝ ո´
ո´չ թէ փրկուփրկութեան կը հասնի, այլ՝ անէծքի (Գղ 3.10):
3.10):
Ասկէ առաջ ըսած եմ, նորէն կը կրկնեմ,
կրկնեմ, հաւատք եւ
բարեգործութիւն նոյն բաները չեն, թէպէտ իրար կ’
կ’ամբողամբողջացնեն:
ջացնեն: Հաւատքը՝ մեզ կ’
կ’առաջնորդէ փրկութեան, իսկ
բարեգործութիւնը՝ վարձատրութեան:
վարձատրութեան: Անոնք որոնք շեշտը կը
դնեն հաւատքի վրայ ու կ’
կ’անտեսեն բարեգործութիւնը, կամ
շեշտը կը դնեն բարեգործութեան վրայ ու կ’
կ’անտեսեն
հաւատքը, սխալ են ու հազա´
հազա´ր անգամ սխալ:
սխալ: Որովհետեւ
մեռա´
մեռա´ծ է հաւատքը՝ առանց գործերու (Յկ 2.17, 20, 26) եւ
մեռա´
մեռա´ծ են գործերը՝ առանց հաւատքի (Հռ 4.14):
4.14): Եւ ինչո՞ւ:
ինչո՞ւ:
Որովհետեւ, եթէ կը հաւատանք Քրիստոսի փրկարար
արեան՝ գործո´
գործո´վ պէտք է ցոյց տանք ատիկա, եւ եթէ բարեբարեգործութիւն կ’
կ’ընենք՝ Քրիստոսի հաւատալո´
հաւատալո´վ պէտք է ընենք:
ընենք:
Բարեգործութիւն մը որ Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած
հաւատքին հետեւանքը չէ՝ չի´
չի´ նկատուիր բարեգործութիւն:
բարեգործութիւն:
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Եւ հաւատք մը որ ինքզինք բարեգործութեամբ չ’
չ’արտայայարտայայտեր՝ չի´
չի´ նկատուիր հաւատք:
հաւատք: Առաքեալը կը գնահատէ այն
հաւատքը որ ինքզինք բարեգործութեամբ կ’
կ’արտայայտէ
(Ա.Թս 1.3), եւ կը յիշեցնէ թէ հաւատքը մեզ պէտք է գործի´
գործի´
մեղէ (Գղ 5.6), եւ մեր կեանքի ընթացքը ամբողջութեամբ փոխէ
(Տիտ 2.112.11-12):
12):

«Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.սպասաւորներուն."Կարասները ջուրով լեցուցէք"
լեցուցէք":
Եւ սպասաւորները լեցուցին
լեցուցին մինչեւ բերան»
բերան» (Յհ
(Յհ 2.7):
2.7):

1.1.- Յիսուս որ Քորեբի մէջ ժայռերէն ջուր բղխեցուց (Ել
17.6), Յիսուս որ «մեծ անդունդին բոլոր աղբիւրները»
աղբիւրները» ճեղքեց
եւ «երկինքի պատուհանները»
պատուհանները» բացաւ ու ջրհեղեղով
աշխարհը ծածկեց (Ծն 7.117.11-12), Յիսուս որ Կարմիր ծովուն
ջուրերը երկուքի բաժնեց
բաժնեց (Ել 14.2114.21-22), Յիսուս որ Սինայի
անապատին մէջ ապառաժէն առատ ջուր բղխեցուց (Թւ
20.11), Յիսուս որ փոս մը բանալով անկէ Սամփսոնին ջուր
խմցուց (Դտ 15.1815.18-19), Յիսուս որ Եղիա ու Եղիսէ մարգամարգարէներուն ոտքերուն առջեւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ ցամաք
ճամբայ բացաւ (Դ.Թգ
(Դ.Թգ 2.8), Յիսուս որ Ուխտի Տապանակը
շալկող քահանաներուն ոտքերուն առջեւ Յորդանան գետի
ջուրերը ցամքեցուց (Յես 3.143.14-17), Յիսուս որ ջուրերը արիւնի
վերածեց (Ել 7.22), Յիսուս որ Մեռայի լեղի ջուրերը
քաղցրացուց (Ել 15.25), Յիսուս որ «գէշ ջուրերը»
ջուրերը» բժշկեց (Դ.Թգ
2.192.19-22), Յիսուս որ Եդովմի անջուր անապատին մէջ բացուած
փոսերը ջուրով լեցուց (Դ.Թգ 3.163.16-20), Յիսուս որ Եղիսէ
մարգարէին ոտքերուն առջեւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ
ցամաք ճամբայ բացաւ (Դ.Թգ 2.14), արդեօք, չէ՞ր կրնար մէկ
հրամանով կամ մէկ ակնարկով այնպէս ընել որ կարասները
ինքնաբերաբար ջուրով լեցուէին:
լեցուէին: Ինչո՞ւ սպասաւորներուն
պատուիրեց որ կարասները ջուրով լեցնեն:
լեցնեն: Ի՞նչ նպատակ կը
հետապնդէր մեր Տէրը:
Տէրը: Քանի մը նպատակներ.նպատակներ.-
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ա.ա.- Յիսուս հրամայեց սպասաւորներուն որ կարասները
ջուրով լեցնեն, որպէսզի անոնք վկա´
վկա´յ ըլլային, որ իրենք
իսկապէ´
իսկապէ´ս կարասները ջուրով լեցուցին:
լեցուցին: Յիսուս կ’
կ’ուզէ որ իր
սպասաւորները իր գործերուն վկաները ըլլան:
ըլլան: Մենք եթէ
երբեք Տիրոջ սպասաւորներն ենք, որքանո՞վ վկայ ենք իր
գործերուն, իր սիրոյն եւ իր փրկութեան:
փրկութեան:
բ.բ.- Կարասները ջուրով լեցնելը սպասաւորներուն պարպարտականութիւնն էր:
էր: Յիսուս
Յիսուս չէր ուզեր անոնց պարտականու
պարտականուկանութիւնը կամ գործը ինք կատարել:
կատարել: Այո´
Այո´, ինչ որ մեր պարտապարտականութիւնն է կատարել՝ չակնկալենք ու չպահանջենք
չպահանջենք որ
Յիսուս ի´
ի´նք կատարէ:
կատարէ: Աստուած կարողութի´
կարողութի´ւն կու տայ մեզի
ընելու մեր պարտականութիւնը, բայց ինք չ’
չ’ըներ զայն:
զայն:
գ.գ.- Յիսուս սպասաւորներուն
սպասաւորներուն պատուիրելով որ կարասկարասները ջուրով լեցնեն, ուզեց ցոյց տալ մեզի, որ հաւատացհաւատացեալներ իրենց բաժինը ունին կատարելիք, եւ Աստուած՝ իր
բաժինը:
բաժինը: Ոչ Աստուած կ’
կ’ընէ հաւատացեալին բաժինը եւ ո´
ո´չ
ալ հաւատացեալը կրնայ ընել Աստուծոյ բաժինը:
բաժինը: Օրինակ,
Աստուծոյ բաժինն է՝ փրկութիւնը
փրկութիւնը ձրիօրէն շնորհել, իսկ
մարդուն բաժինը՝ ընդունիլ այդ փրկութիւնը:
փրկութիւնը: Մարդը չի
կրնար ինքզինք փրկել եթէ Աստուած զայն չփրկէ, ո´
ո´չ ալ
Աստուած զայն կը փրկէ եթէ մարդը փափաքողն ու խնդրողը
չըլլայ այդ փրկութեան:
փրկութեան: Եթէ մենք պատրաստ չըլլանք մեր
կեանքի ջուրերը (տրտմութիւնն
(տրտմութիւնն ու դատարկութիւնը) յանձյանձնելու Քրիստոսի, Քրիստոս փրկութեան գինին (ուրախու(ուրախութիւնը) պիտի չշնորհէ մեզի:
մեզի: Հեղինակ մը ըսած է. «Աստուած

թռչունին ուտելիք կու տայ, բայց զայն երբեք անոր բոյնին մէջ
չի դներ»
դներ»: Արդ, ինչպէս Աստուած թռչունին ուտելիք կու տայ
բայց երբեք ուտելիքը
ուտելիքը անոր բոյնին մէջ չի դներ, այնպէս ալ,
ան իր փրկութիւնը բոլորին կը շնորհէ, բայց մե´
մե´նք է որ
արցունքո´
արցունքո´վ պէտք է զայն խնդրենք, եւ հաւատքո´
հաւատքո´վ՝ ընդընդգրկենք:
գրկենք:
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2.2.- Սպասաւորները կարասները լեցուցին «մինչեւ
բերան»
բերան»: Վերջին այս երկու բառերը, կը պարզեն, թէ Յիսուսի
յանձնուողը՝
յանձնուողը՝ կատարելապէ´
կատարելապէ´ս պէտք է յանձնուի:
յանձնուի: Անոր
տուողը՝ լմա´
լմա´ն պէտք է տայ:
տայ: Իր սիրտը Տիրոջ դիմաց բացողը՝
ամբողջութեա´
ամբողջութեա´մբ պէտք է բանայ:
բանայ: Աստուծոյ համար ընդուընդունելի նուիրումը՝ ամբողջական նուիրումն է:
է: Կիսկատար
նուիրումը՝ անընդունելի է:
է: Մեր ունեցած ջուրին կէսը տալը
եւ միւս կէսը մեզի պահելը՝ անընդունելի է:
է: Կարասներուն
կէսը լեցնելը՝ անընդունելի է:
է:
3.բերան» բառերը պէտք է յիշեցնեն մեզի նաեւ
3.- «Մինչեւ
«Մինչեւ բերան»
որ Աստուած՝ առատաձեռնութեա´
առատաձեռնութեա´ն Աստուած է, առատօրէ´
առատօրէ´ն
տուող Աստուած է:
է: Յիշենք հինգ եւ չորս հազար մարդոց
կերակրումի դրուագը:
դրուագը: Հոն եւս
եւս Տէրը առատօրէն բաշխեց:
բաշխեց: Եթէ
մենք մեր ջուրերը առատօրէն տանք Տիրոջ՝ Տէրը առատօրէն
պիտի տայ մեզի:
մեզի: Առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Ով որ առատօրէն կը
սերմանէ առատօրէն ալ կը հնձէ»
հնձէ» (Բ.Կր
(Բ.Կր 9.6):
9.6):
4.4.- Առատ գինի տալով՝ Յիսուսի նպատակը երբեք
զանոնք գինովութեան առաջնորդելը չէր:
չէր: Եթէ երբեք
երբեք անգամ
մը եւս յիշենք որ գինին կը խորհրդանշէ փրկութեան ուրաուրախութիւնը, պարզ կը դառնայ, որ գինիին առատութիւնը՝ մէկ
կողմէ փրկութեան մեծ ուրախութիւնն է որ կը պատկերացնէ,
զորս փրկութիւնը ընդգրկած մարդիկ կ’
կ’ունենան, իսկ միւս
կողմէ՝ ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ փրկութիւնը
փրկութիւնը բաւարար է
բոլորին համար:
համար:
5.5.- Եթէ նկատի առնենք որ Յիսուս այս հրաշագործուհրաշագործութեամբ «իր փառքը յայտնեց»
(Յհ 2.11), դիւրաւ կարելի է
յայտնեց» (Յհ
մտածել որ Յիսուս իր այդ քայլով մարդիկը ո´
ո´չ թէ գինոգինովութեան մղեց, այլ ընդհակառակը, ինքնազսպումի եւ ամբողամբողջական ժուժկալութեան:
ժուժկալութեան: Արդարեւ, մարդիկ չե՞ն լրջանար եւ
ինքնագիտակցութեան չե՞ն գար երբ Տիրոջ կողմէ բացայայտ
հրաշքներու ականատես ըլլան:
ըլլան:
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6.6.- Համաձայն Օգոստինոսի, ջուրը կը խորհրդանշէ
Օրէնքը, մարգարէութիւնները եւ Սաղմոսները:
Սաղմոսները: Ան կը հասհաստատէ թէ Յիսուս կարող էր գինին ոչինչէն ստեղծել, բայց
բայց
նախընտրեց ջուրը գինիի վերածել, որպէսզի ցոյց տար իր
հետեւորդներուն, թէ ինք չէր եկած «Մովսէսի Օրէնքը կամ

մարգարէութիւններու ուսուցումները ջնջելու, այլ՝ ամբողամբողջացնելու»
ջացնելու» (Մտ
(Մտ 5.17):
5.17):
7.7.- Հեղինակ մը ըսած է. «Ջուրը կը խորհրդանշէ ԱստուԱստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը, իսկ գինին՝ նորոգուած կեանքը:
կեանքը:
Մենք՝ ջուրն է, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ խօսքն է որ կրնանք
փոխանցել մարդոց, բայց Յիսուս ի´
ի´նք է որ անոնց կեանքերը
պիտի փոխէ»
փոխէ»: Արդարեւ, ո´
ո´չ մէկ քարոզիչ պէտք է մտածէ թէ
ինք՝ իր քարոզներով կրնայ մարդոց կեանքերը փոխել:
փոխել:
Մարդոց կեանքերը փոխողը
փոխողը քարոզը չէ, այլ քարոզուածը՝
Յիսուս Քրիստոս:
Քրիստոս:
8.8.- Ջուրը գինիի փոխելը՝ Տիրոջ կողմէ կատարուած
ծառայութիւն մըն էր:
էր: Սորվինք Տիրոջմէ ծառայել մեր նմանին,
մանաւանդ երբ անիկա դժուարին կացութեան մէջ է, ինչպէս
էր պարագան փեսային:
փեսային: Սորվինք օգնութեան ձեռք երկարել
անոր՝
անոր՝ որ օգնութեան կարիքը ունի:
ունի:
9.9.- Գինի պարգեւելը պէտք է նաեւ յիշեցնէ մեզի, որ մեր
առօրեայ կերակուրը Քրիստոս ի´
ի´նք է որ կը հայթայթէ մեզի
(Մտ 6.11):
6.11): Մեր վայելած բարիքները՝ ի´
ի´նք է որ կը շնորհէ:
շնորհէ:

«Յետոյ ըսաւ անոնց.անոնց."Հիմա առէք եւ սեղանապետին տարէք":
տարէք":
Անոնք ալ տարին
տարին» (Յհ
(Յհ 2.8):
2.8):

1.1.- Ուշագրաւ է որ Յիսուս կարասները ջուրով լեցնել
տալէ ետք՝ չաղօթեց, կամ չհրամայեց որ ջուրը գինիի փոխուի:
փոխուի:
Ան պարզապէս կամեցաւ որ ջուրը գինիի փոխուի՝ եւ իր
կամքը գործադրուեցաւ:
գործադրուեցաւ: Տեսէ´
Տեսէ´ք զօրութիւնը մեր Տիրոջ:
Տիրոջ: Ան
ո´չ աղօթեց, ո´
ո´չ հրահանգեց, ո´
ո´չ հրամայեց,
հրամայեց, ո´
ո´չ ձեռքի
շարժում ըրաւ, ո´
ո´չ իսկ տեղէն ոտքի ելաւ, այլ պարզապէս
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կամեցաւ՝ եւ ջուրը հնազանդեցաւ իր Արարիչի կամքին ու
փոխուեցաւ:
փոխուեցաւ: Կրնա՞նք մենք ջուրին նման ըլլալ:
ըլլալ: Կրնա՞նք
հնազանդիլ Տիրոջ կամքին, առանց սպասելու որ ան յատուկ
խօսք մը ըսէ, կամ հրաման տայ, կամ հրահանգ
հրահանգ արձակէ:
արձակէ:
2.2.- Յիսուս չուզեց նախ ի´
ի´նք համտեսել գինիի վերածած
իր ջուրէն, որպէսզի յետոյ զանիկա ուրիշին տանելու
հրամանը տար:
տար: Ինչո՞ւ արդեօք:
արդեօք: Սորվեցնելու համար մեզի, որ
ինք բնա´
բնա´ւ հրաշք չգործեց իր սեփական կարիքները
գոհացնելու համար, այլ՝ ուրիշին կարիքները գոհացնելու
գոհացնելու:
ացնելու:
Տէր Յիսուսէն սորվինք, մեր դիրքը, մեր հանգամանքը, մեր
աթոռը, չգործածել մեր սեփական շահին եւ անձնական
հանգիստին համար, այլ՝ ուրիշներու բարիքին համար:
համար:
3.3.- Յիսուս առանց համտեսելու գինին, պատուիրեց
սպասաւորներուն որ զայն տանին ու յանձնեն սեղանասեղանապետին:
պետին: Ի՜նչ ինքնավստահութիւն:
ինքնավստահութիւն: Ան ի՞նչպէս գիտէր որ
ջուրը արդէն իսկ վերածուած էր գինիի:
գինիի: Ի՞նչպէս գիտէր որ
գինին՝ ընտիր գինի մըն էր:
էր: Տէրը կարիքը չունէր փորձարկելու
իր գործերը, տեսնելու համար եթէ երբեք անոնք լաւ են թէ
ձախող:
ձախող: Մենք սակայն կարիքը ունինք փորձարկելու, որովորովհետեւ միշտ ալ կրնանք սխալիլ, շեղիլ, սուտը ճշմարտուճշմարտութեան հետ ու ճշմարտութիւնը սուտին հետ շփոթել, ճիշդ ու
սխալ ճամբաները իրարու հետ շփոթել (Առ 16.25):
16.25):
4.4.- Ջուրը գինիի փոխելը, ապացոյց մըն է Քրիստոսի
աստուածութեան, որովհետեւ խորքին մէջ պատահածը,
ուրիշ բան չէր
չէր եթէ ոչ ստեղծագործութեան արարք մը, իսկ
ստեղծագործելը՝ յատուկ է միայն Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
5.5.- Յիսուս պատուիրեց սպասաւորներուն որ կարասները
ջուրով լեցնեն եւ անոնք հնազանդեցան Տիրոջ խօսքին, եւ
Տէրը օրհնեց անոնց աշխատանքը եւ ջուրը գինիի փոխեց:
փոխեց:
Մենք եւս եթէ հնազանդինք Տիրոջ
Տիրոջ խօսքին ու կատարենք
անոր կամքը՝ ան պիտի օրհնէ մեր ձեռքին գործը, որովհետեւ,
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«Յիսուս Քրիստոս նո´
նո´յնն է միշտ - երէկ, այսօր եւ յաւիտեան»
յաւիտեան»
(Եբր 13.8):
13.8):
6.6.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս ջուրը գինիի փոխելէ ետք՝
պատուիրեց սպասաւորներուն որ զայն տանին սեղանապեսեղանապետին:
տին: Երկու պատճառներով.
պատճառներով.ատճառներով.ա.ա.- Սեղանապետը ի´
ի´նք էր պատասխանատուն սեղանսեղաններուն եւ անոնց վրայ դրուածին ու հրամցուածին:
հրամցուածին: Յիսուս
երբեք չուզեց ուրիշին սահմաններէն ներս ոտնձգութիւն ընել:
ընել:
Թէպէտ աշխարհը իր ամբողջ լիութեամբ իրեն կը պատկանի,
բայց ան իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, յարգել
ուրիշներուն սահմանները, իրաւունքները:
իրաւունքները: Սեղանապետը
ի´նք պէտք էր հրամայէր որ նոր գինին բաժնուի:
բաժնուի: Ատիկա
ընելը Յիսուսի գործը չէր եւ պատշաճ ալ չէր որ Տէրը ի´
ի´նք
ընէր ատիկա:
ատիկա:
բ.բ.- Նոր գինիին համար սեղանապետին վկայութիւնը եւ
զայն բաժնելու համար անոր համաձայնութիւնը
համաձայնութիւնը խիստ կարեկարեւոր էր այն ժամանակ:
ժամանակ: Յիսուս ուզեց որ նախ սեղանապետին
բերնով հաստատուի գինիին ընտիր ըլլալը, որպէսզի
իրաւունք տայ զայն բաժնելու:
բաժնելու:
7.7.- Յիսուս պատուիրեց որ գինիի փոխուած ջուրը տրուէր
սեղանապետին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Աստուծոյ կողմէ
մեզի տրուած բարիքները, պէտք չէ պահենք լոկ մեր
անձերուն համար, այլ անոնցմէ բաժին պէտք է հանենք
ուրիշին:
ուրիշին: Սիրելի ընթերցող, եթէ դուն ստացեր ես Յիսուսէն
փրկութեան գինին, պէտք է աշխատիս օգնել նաեւ
ուրիշներուն՝ հասնելու այդ գինիին:
գինիին:
8.տարէք»: Մենք ի՞նչ առած ենք
8.- «Հիմա առէք եւ տարէք»
Աստուծմէ եւ չենք ուզեր ուրիշին տանիլ:
տանիլ: Ի՞նչ պարգեւ ունինք
եւ զանիկա չենք գործածեր Աստուծոյ փառքին համար:
համար: Ինչ որ
Տէրը տուած է մեզի՝ պէտք է բաժին հանենք անկէ ուրիշին:
ուրիշին:
«Տարէք»
Տարէք» բառը խնդրանք մը չէ, այլ՝ պատուէ´
պատուէ´ր, հրահա´
հրահա´նգ,
պահա´
պահա´նջ:
նջ: Յիսուսի փրկութի՞ւնը ունիս, տա´
տա´ր զայն ուրիշին:
ուրիշին:
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Հաւա՞տք ունիս, ուրիշն ալ հաւատքի բեր:
բեր: Սէ՞ր ունիս,
բաշխէ´
բաշխէ´ զայն մարդոց:
մարդոց: Դրա՞մ ունիս, գործածէ զայն Աստուծոյ
թագաւորութեան տարածման համար:
համար: Զօրութի՞ւն ունիս,
աշխատէ´
աշխատէ´ Տիրոջ այգիին մէջ:
մէջ:

«Սեղանապետը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը, բայց
չգիտցաւ
չգիտցաւ թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը
լեցուցած էին, գիտէին:
գիտէին: Այն ատեն սեղանապետը փեսային
ըսաւ.ըսաւ."Ամէն մարդ նախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ
գինովնան՝ այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին
պահեր ես մինչեւ հիմա"»
(Յհ 2.92.9-10):
10):
հիմա"» (Յհ

1.1.- Ոսկեբերան Հայրապետը
Հայրապետը կը հաստատէ թէ հարսանիհարսանիքի ընթացքին սեղանապետին պարտականութիւնն էր հսկել
որ ամէն ինչ կարգ ու կանոնի մէջ մնայ, եւ որովհետեւ այդ
պարտականութիւնը ունէր՝ բնականօրէն պէտք էր հեռու
մնար գինիէն, որպէսզի յանկարծ չգինովնար եւ այլեւս
անկարող դառնար հսկել հարսանիքի
հարսանիքի կարգ ու կանոնին:
կանոնին:
Տրուած ըլլալով որ ան գինի չէր խմած, բնականօրէն կրնար
յստակ տեսնել սպասաւորներուն կողմէ իրեն տրուած այս
գինիին եւ նախապէս գործածուած գինիին տարբերութիւնը:
տարբերութիւնը:
Հոս կարեւոր հոգեւոր դաս մը կայ որ մեր ուշադրութենէն
պէտք չէ վրիպի:
վրիպի: Անոնք որոնք աշխարհի
աշխարհի տուած գինիով, այլ
խօսքով՝ աշխարհային հաճոյքներով գինովցած են, անոնք չեն
կրնար զանազանել տարբերութիւնը Աստուծոյ կողմէ եւ
աշխարհին կողմէ իրենց տրուածին:
տրուածին: Յիսուս կրնայ հրաշքներ
գործել մեր կեանքին մէջ եւ մենք կրնանք չտեսնել այդ
հրաշքները եթէ երբեք տարուած
տարուած ենք աշխարհայինով:
աշխարհայինով: Կրնայ
խօսիլ եւ մենք չլսենք, եթէ երբեք ականջ տուած ենք
աշխարհային ձայներու:
ձայներու:
2.2.- «Սեղանապետը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը,
բայց չգիտցաւ թէ ուրկէ էր»,
էր», չգիտցաւ որ այդ նոր գինիին
տուիչը Քրիստոս ի´
ի´նքն էր:
էր: Այսօր որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք
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տեսակտեսակ-տեսակ բարիքներ կը վայելեն առանց անդրադառանդրադառնալու որ այդ բոլորին պարգեւիչը Քրիստոս ի´
ի´նքն է:
է:
3.3.- «Թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը լեցուցած էին,
գիտէին»
գիտէին»: Ինչպէս այս սպասաւորները գիտէին թէ ջուրը ուրկէ
էր եւ թէ ո´
ո´վ զայն գինիի փոխած էր, նոյնպէս ալ, բոլոր անոնք
որոնք կը սպասաւորեն, կը ծառայեն ու կ’
կ’աշխատին Յիսուսի
համար՝ շատ լաւ կը տեսնեն Տիրոջ գործերը, եւ կը վկայեն
ատոնց համար:
համար: Անոնք երբ բարիք մը վայելեն, երբ ներքին
ուրախութիւն մը ապրին, երբ աղօթքի զօրաւոր փափաք մը
արթննայ իրենց մէջ, երբ ուրիշին ծառայութիւն մը
մատուցանելու
մատուցանելու առիթ մը բացուի իրենց առջեւ՝ գիտեն որ այս
բոլորին Տէրն ու տուիչը՝ Քրիստո´
Քրիստո´ս է:
է:
4.4.- Սեղանապետը փեսային ըսաւ. «Ամէն մարդ նախ

ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն ատեն
հասարակը»
հասարակը»: Աշխարհի գործելակերպն է ասիկա:
ասիկա: Աշխարհը
նախ իր «ընտիր գինին կը հրամցնէ
հրամցնէ», այլ խօսքով, նախ իր

հրապուրիչ եւ ընտիր բաները կը ցուցնէ, ատով մարդիկը
«գինովցնելու»,
գինովցնելու», առինքնելու եւ գրաւելու համար, բայց անգամ
մը զանոնք ունենալէ ետք իր ճիրաններուն մէջ, «այն ատեն
հասարակը»
հասարակը» կու տայ, այսինքն՝ կը ստրկացնէ զանոնք, գերի
կը դարձնէ:
դարձնէ:
Սկզբնական հանգրուանին աշխարհը կը ծածկէ իր
իսկական ինքնութիւնը, որպէսզի կարենայ խաբել մարդիկը,
բայց զանոնք խաբելէ ետք, անոնց տէր դառնալէ ետք, իր
իսկական ինքնութիւնը հանդէս կը բերէ, որ թունալից
ինքնութիւն մըն է:
է:
Աշխարհ ինքզինք այլակերպութեան լեռ իբրեւ կը ցուցնէ
որպէսզի
որպէսզի մարդիկը քաշէ դէպի իրեն, բայց զանոնք քաշելէ
ետք, յանկարծ զանոնք կը գահավիժեցնէ դժոխքի մութ
անդունդները:
անդունդները:
Իսկ Աստուծոյ գործելակերպը ճիշդ հակառակն է:
է:
Աստուած նախ թոյլ կու տայ որ քալենք կեանքի դժուարին ու
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մթին պահերէն, այդ պահերուն ընդմէջէն մեզ հասցնելու
արքայութեան
արքայութեան անհպելի ու շողշողուն բարձունքները:
բարձունքները:
Այո´
Այո´, Աստուած նախ թոյլ կու տայ որ որոշ նեղութիւննեղութիւններու հանդիպինք, այդ նեղութիւններո´
նեղութիւններո´վ մեզ կերտելու, այդ
նեղութիւններուն ընդմէջէն մեզ իր Որդիին հարազատ
պատկերը դարձնելու, ի վերջոյ, այդ նեղութիւններուն
ճամբով մեզ հասցնելու
հասցնելու հոն՝ ուր բնաւ չկա´
չկա´յ նեղութիւն, չկա´
չկա´յ
տառապանք, չկա´
չկա´յ ցաւ, այլ կա´
կա´յ յաւիտենական հանգիստ,
անաւարտ երջանկութիւն, անսպառ մխիթարութիւն:
մխիթարութիւն:
Աշխարհ սկիզբը ուրախութեամբ հնձել կու տայ մեզի,
բայց յետոյ արցունքով ցանել կու տայ. իսկ Աստուած ճիշդ
հակառակը ընել կու տայ մեզի. նախ արցունքով ցանել կու
տայ, եւ անկէ ե´
ե´տք է որ ուրախութեամբ հնձել կու տայ (Սղ
126.5):
126.5):
Աշխարհ սկիզբը մեր դիմաց կը դնէ վարդերով ծածկուած
ճամբայ. ճամբայ՝ որ մեզ կ’
կ’առաջնորդէ դէպի յաւիտենական
փուշն ու տատասկը:
տատասկը: Իսկ Աստուած հակառակը. նախ մեր
դիմաց կը դնէ
դնէ փշոտ ճամբայ եւ կը պահանջէ ու կը քաջալերէ
որ յաղթականօրէն եւ քաջ զինուորի մը նման քալենք այդ
ճամբէն՝ որ մեզ պիտի առաջնորդէ դէպի դրախտին վարդերը,
դէպի արքայութեան յաւիտենական ծաղիկները:
ծաղիկները:
Երկրաւոր մեր կեանքի տարիները՝ պատերազմի տարիտարիներ են:
են: Պատերազմ՝ մեղքի եւ մեղքի ծնողին՝ Սատանային
դէմ:
դէմ: Այդ պատերազմին մէջ կրնանք վիրաւորուիլ, կրնանք
ընկրկումներ արձանագրել, կրնանք արտասուել, բայց
վստա´
վստա´հ գիտենք, քա´
քա´ջ գիտենք որ մե´
մե´րն է յաղթանակը,
մե´
մե´րն է վարձատրութիւնը, մե´
մե´րն է փրկութիւնը, մե´
մե´րն է յաղյաղթանակի պսակը:
պսակը:
5.5.- Սեղանապետը
Սեղանապետը կ’
կ’ըսէ թէ «ամէն մարդ նախ ընտիր

գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն ատեն
հասարակը»,
հասարակը», բայց մեր Տէրը գինովցած մարդոց անգամ ընտիր

գինի հրամցուց:
հրամցուց: Ի՞նչ ցոյց կու տայ ասիկա:
ասիկա: Ցոյց կու տայ որ
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մեղքով գինովցած մարդոց անգամ, Յիսուս իր բարիքները կը
շնորհէ, փրկութեան
փրկութեան առիթ կու տայ, հաւատքի գալու պատեպատեհութիւն կը ստեղծէ:
ստեղծէ: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Ուր որ մեղքը
շատցաւ՝ այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի առատացաւ»
առատացաւ» (Հռ
(Հռ
5.20):
5.20):
6.6.- Ընտիր գինին Յիսուս ի´
ի´նք տուած էր, բայց
սեղանապետը կարծէք փեսայի´
փեսայի´ն է որ շնորհակալութիւն կը
յայտնէ:
յայտնէ: Բոլոր մարդիկ յաճախ նոյնը կ’
կ’ընեն:
ընեն: Երբ պարգեւ մը
ստանան՝ իրարո´
իրարո´ւ շնորհակալութիւն կը յայտնեն, փոխանակ
Աստուծոյ շնորհակալութիւն յայտնելու:
յայտնելու: Երբ գործ մը կ’
կ’առաառաջարկուի մէկու մը՝ գործը առաջարկողի´
առաջարկողի´ն շնորհակալութիւն
կը յայտնուի, փոխանակ Աստուծոյ, որ այդ գործը հայթայթողն
է: Երբ գործողութիւն մը յաջող անցնի՝ մարդիկ բժիշկի´
բժիշկի´ն
շնորհակալութիւն կը յայտնեն, փոխանակ շնորհակալ ըլլալու
բժիշկներու բժիշկին՝ Քրիստոսի:
Քրիստոսի:
հիմա»:
7.7.- «Մինչ
«Մինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմա»
Ասիկա սեղանապետին վկայութիւնն է գինին համտեսելէ
ետք:
ետք: Ան համտեսեց եւ վկայեց
վկայեց որ գինին ընտիր է:
է: Անոնք,
որոնք կը համտեսեն Յիսուսը եւ գիտեն որ քաղցր է ան՝ չեն
կրնար չվկայել որ Տէրը ընտիր է:
է: Հաստատեցինք որ գինին կը
պատկերացնէ Քրիստոսի փրկութեան շնորհքը:
շնորհքը: Փրկութեան
քաղցրութիւնը ճաշակողը՝ չի´
չի´ կրնար լուռ մնալ, չի´
չի´ կրնար
չվկայել, չի´
չի´ կրնար
կրնար իր երախտագիտութիւնն ու շնորհակաշնորհակալութիւնը չյայտնել իր Փրկիչին:
Փրկիչին: Փրկութիւնը ընդունելէ ետք՝
պարտականութիւնը ունինք ուրիշներն ալ այդ փրկութեան
բերելու (Բ.Կր 5.18):
5.18):
8.8.- Սեղանապետը չճանչցաւ Քրիստոսը բայց ճանչցաւ
գինիի փոխուած ջուրը:
ջուրը: Որքա՜
Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք կը
տեսնեն Տիրոջ գործերը բայց չեն տեսներ Տէրը:
Տէրը: Մարդիկ՝
որոնք վկաները կ’
կ’ըլլան հրաշագործութիւններու, բայց երբեք
վկաները չեն ըլլար այդ հրաշքները կատարող Փրկիչին:
Փրկիչին:
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9.9.- «Մինչ
«Մինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմա»
հիմա»:
«Մինչ դուն»,
դուն», ակնարկութիւնը փեսային է:
է: Օգոստինոս կը
հաստատէ թէ «հոս յիշուած փեսան զՔրիստոս է որ կը

ներկայացնէ, որովհետեւ Քրիստոս ի´
ի´նք է որ ընտիր գինին,
այսինքն՝ փրկութեան Աւետարանը, պահեց մինչեւ հիմա,
այսինքն՝ մինչեւ իր առաջին գալուստը աշխարհ»
աշխարհ»:

Սեղանապետը կարծեց որ փեսան ընտիր գինին պահած էր,
եւ երբ հարսանիքը
հարսանիքը իր աւարտին կը մօտենար, միայն ա´
ա´յն
ատեն մէջտեղ հանեց զանիկա:
զանիկա: Ան չէր գիտեր որ իր «ընտիր
գինի»
գինի» կոչած գինին Քրիստոսի պարգեւն էր իրենց:
իրենց: Ան չէր
գիտեր որ այդ «ընտիր գինին»
գինին» փեսային կողմէ չէր որ
պահուած էր, այլ՝ Քրիստոսի կողմէ, պահուած էր եւ
պահուած մնաց մինչեւ ժամանակներու աւարտը:
աւարտը:
Քանի մը անգամներ արդէն ըսինք որ հոս յիշուած
«ընտիր գինին»
գինին» կը պատկերացնէ Քրիստոսի փրկութեան
հիմա»
շնորհքը:
շնորհքը: Ուստի, «Ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմա»
խօսքը, ցոյց կու տայ որ Աստուած իր նախախնամութեամբ
թաքուն պահած էր իսկական գինին (Ա.Կր 2.72.7-8: Հռ 16.2516.25-26),
ընտիր գինին, որ Քրիստոսի փրկութեան շնորհքն է, եւ որ
միայն Քրիստոսով յայտնուեցաւ:
յայտնուեցաւ: «Մինչեւ
«Մինչեւ հիմա»
հիմա» բացատրուբացատրութիւնը, հետեւաբար, պէտք է հասկնալ՝ «մինչեւ Քրիստոսի
ժամանակ»,
ժամանակ», «մինչեւ
«մինչեւ Քրիստոսի մարդեղացումին ժամանակը»
ժամանակը»:
Ընտիր գինին, այլ խօսքով՝ փրկութեան շնորհքը, մեզի
յայտնուեցաւ Քրիստոսի յայտնութեամբը, ինչպէս Պօղոս
առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Այդ շնորհքը այժմ մեզի յայտնուեցաւ
երեւումովը մեր Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի»
Քրիստոսի» (Բ.Տմ
(Բ.Տմ 1.10):
1.10):
Տակաւին ուրիշ «գինի»
գինի» մըն ալ կայ որ Քրիստոս պահած է
եւ զոր մեզի պիտի տայ աշխարհի կատարածին՝
կատարածին՝ իր երկրորդ
գալուստէն ետք:
ետք: Այդ գինիին մասին է որ կը խօսի Քրիստոս
երբ կ’
կ’ըսէ. «Այլեւս այս գինիէն պիտի չխմեմ մինչեւ այն օրը,

երբ ձեզի հետ պիտի խմեմ նոր գինին՝ իմ Հօրս արքայութեան
մէջ»
մէջ» (Մտ
(Մտ 26.29):
26.29): Այս նոր գինին մեր երկնաւոր Հօր արքայուարքայու169

թեան բերելիք յաւիտենական
յաւիտենական փրկութեան եւ այդ փրկութեան
պատճառած ուրախութեան եւ ցնծութեան պատկերացումն է:
է:
Քրիստոս իր առաջին գալուստով մեզի բերաւ «առաջին
գինին»
գինին»՝ որ փրկութեան շնորհքին պատկերացումն է, իսկ իր
երկրորդ գալուստով մեզի պիտի բերէ «երկրորդ գինին»
գինին»՝ որ
յաւերժ ու կատարեալ փրկութեան
փրկութեան պատկերացումն է:
է:
Երկու տարբեր փրկութիւններու մասին չէ որ կը խօսիմ,
այլ մէկ եւ միակ փրկութեան մը մասին. փրկութիւն մը
սակայն, որ կը սկսի հոս՝ երկրի վրայ, եւ կը շարունակուի
յաւիտենականութեան մէջ:
մէջ: Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկող
մարդը՝ անկասկած որ փրկութեան ընթացքի
ընթացքի մէջ է, բայց այդ
ընթացքը իր կատարումին պիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ
գալուստէն ե´
ե´տք միայն, երբ հաւատացեալը յաւիտենապէս եւ
միանգամընդմիշտ փրկուած պիտի ըլլայ:
ըլլայ:
Հետեւաբար, «նոր գինի»
գինի» ըսելով, նոր փրկութիւն մը չէ որ
կը հասկնանք, այլ միեւնոյն փրկութեան նո´
նո´ր ձեւով
ձեւով
յայտնուիլը, յաւիտենական հանգամանքով յայտնուիլը:
յայտնուիլը:
Եկէք ընդունինք մեր կեանքին մէջ «առաջին գինին»,
գինին»,
այսինքն՝ Քրիստոսի փրկարար եւ ազատարար շնորհքը.
անկէ ետք մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք «երկրորդ
գինիին»
գինիին» վրայ, որ Տիրոջ երկրորդ գալուստով յայտնուելիք
յաւերժ փրկութիւնը
փրկութիւնը պիտի ըլլայ, որպէսզի երբ Տէրը յայտնուի,
մենք ալ փառքով իրեն հետ յայտնուինք, եւ ըմբոշխնենք իր
«գինենման»
գինենման» ներկայութիւնը, լեցուինք եւ արբենանք այդ
ներկայութեամբ յաւերժապէս:
յաւերժապէս:
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, լռա
լռա´
ռա´ծ են ուրախութեան ձայները
Մեր սիրտերուն
սիրտերուն եւ հոգիներուն մէջ:
Քեզ կը հրաւիրենք
հրաւիրենք որ գաս ու բնակիս մեր մէջ
Եւ լեցնես մեզ ուրախութեամբ, խաղաղութեամբ,
Սիրով ու հաւատքով:
Ինչպէս
Ինչպէս Քու եւ մեր քաղցր Մայրը` Մարիամ,
Անդրադարձաւ
նդրադարձաւ գոյութիւն ունեցող պակասին,
Տո´ւր որ մենք ալ անդրադառնանք
Մեր շուրջ եղող պակասներուն
պակասներուն
Ու դժուարութիւններուն
Եւ զանոնք Քեզի բերենք:
Եւ ինչպէս
ինչպէս սպասաւորները
Իրենց ջուրերը
ջուրերը տրամադրութեանդ տակ դրին,
Տո´ւր որ մենք ալ մեր
մեր ունեցած ջուրերը,
Այսինքն՝ մեր տկարութիւնները,
տկարութիւնները, մեր խեղճութիւնները,
Մեր ապիկարութիւնները,
ապիկարութիւնները, մեր տրտմութիւնները,
Դնենք տրամադրութեանդ ներքեւ,
Հաւատալով ու վստահելով որ
Դուն կարող ես զանոնք
զանոնք գինիի փոխել,
Այլ խօսքով՝ ուրախութեան
ուրախութեան ու յաղթանակի վերածել,
Եւ մեզ դարձնել
դարձնել
Այդ ուրախութեան ու յաղթանակին վկաները:
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Կոյր Բարտիմէոսի բժշկութիւնը
(Մարկոս 10.4610.46-52)

Երիքով եկան: Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն
աշակերտներուն եւ մեծ
բազմութեան մը հետ դուրս կու գար Երիքովէն, Տիմէի
որդին՝ Բարտիմէոսը, որ կոյր մուրացկան մըն էր, ճամբու
եզերքին նստած էր: Երբ լսեց որ անցնողը Նազովրեցի
Յիսուսն է, սկսաւ աղաղակել.աղաղակել.«Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի, Յիսո՜ւս, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի»:
ինծի»:
Շատեր սաստեցին զայն որ լռէ,
լռէ, իսկ անիկա աւելի
բարձր ձայնով կ’
կ’աղաղակէր.աղաղակէր.«Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի»:
ինծի»:
Յիսուս կանգ առաւ եւ հրամայեց իրեն բերել կոյրը:
Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.ըսին.«Քաջալերուէ´,
Քաջալերուէ´, ե´լ, քեզ կը կանչէ»:
կանչէ»:
Անիկա վերարկուն նետեց, ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի
մօտ եկաւ: Յիսուս հարցուց
հարցուց անոր.անոր.«Ի՞նչ կ’
կ’ուզես որ ընեմ քեզի»
քեզի»:
Կոյրը պատասխանեց.պատասխանեց.«Վարդապե´
Վարդապե´տ, կ’
կ’ուզեմ որ աչքերս բացուին»:
բացուին»:
Յիսուս ըսաւ.ըսաւ.«Գնա´,
Գնա´, հաւատքդ քեզ բժշկեց»
բժշկեց»:
Անմիջապէս անոր աչքերը բացուեցան եւ ճամբու
ընթացքին Յիսուսի կը հետեւէր:

«Երիքով եկան
եկան:
կան: Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն եւ մեծ
բազմութեան մը հետ դուրս կու գար Երիքովէն, Տիմէի որդին՝
Բարտիմէոսը, որ կոյր մուրացկան մըն էր, ճամբու եզերքին
նստած էր»
(Մր 10.46):
10.46):
էր» (Մր
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1.1.- «Երիքով եկան»
քաղաքը երեք առիթներով
եկան»: Երիքով քաղաքը
յիշուած է Աւետարաններուն
Աւետարաններուն մէջ:
մէջ: Առաջին անգամ
անգամ Յիսուս
զայն կը յիշէ երբ կը պատմէ Բարի Սամարացիին առակը (Ղկ
10.30):
10.30): Երկրորդ անգամ կը յիշուի երբ կը խօսուի Յիսուսի եւ
Զակքէոսի հանդիպումին մասին (Ղկ 19.1):
19.1): Իսկ երրորդ
անգամ կը յիշուի նոյնինքն կոյր Բարտիմէոսի բժշկութեան
այս դրուագին մէջ (Մտ 9.29:
9.29: Մր 10.46
10.46: Ղկ 18.35):
18.35):
Երիքովը կը գտնուէր Յորդանան գետին մօտիկը,
Երուսաղէմէն շուրջ 22 քլմ. հիւսիսհիւսիս-արեւելք:
արեւելք: Յեսուին կողմէ
գրաւուած քաղաք մըն էր, որուն պարիսպները փուլ եկան
աստուածային հրաշքով մը (Դտ 6):
6): Յեսու քաղաքը գրաւելէ եւ
այրելէ ետք՝ ըսաւ. «Տիրոջ առջեւ անիծեալ ըլլայ այն մարդը՝
որ ելլէ եւ այս Երիքով քաղաքը շինէ»
շինէ» (Դտ
(Դտ 6.26):
6.26):
Մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս, իր գալուստովը Երիքով՝
բուժե´
բուժե´ց Երիքով քաղաքը եւ վերցուց անոր վրայ դրուած
անէծքը:
անէծքը: Յեսուին օրով անիծուածը՝ Յիսուսի օրով ու ձեռքով
օրհնուեցաւ:
օրհնուեցաւ: Յիսուս անէծքը օրհնութեան վերածող
վերածող մեծ
Աստուածն է (Բ.Օր 23.5):
23.5): Յիսուս ինքն էր որ մեզ ազատեց
Օրէնքի ու մեղքի անէծքէն (Գղ 3.13):
3.13):
Քրիստոսի ներկայութեան խորհրդանիշը եղող Ուխտի
Տապանակը քահանաներուն հետ միասին դարձաւ Երիքով
քաղաքին շուրջ եւ փուլ եկան անոր պարիսպները, իսկ շուրջ
1350 տարի ետք,
ետք, Քրիստոս ի´
ի´նք դարձաւ Երիքովի մէջ, եւ իր
շրջելովը հոն՝ հոգեւոր պարիսպներ կառուցեց անոր շուրջ:
շուրջ:
Հրեաներուն համաձայն երեք դասակարգի մարդիկ
յատկապէս չէին կրնար փրկուիլ:
փրկուիլ: 1) Մարմնապէս կոյր եղողեղողները՝ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց մեղքերուն համար պատպատժըւած
ժըւած կը համարուէին
համարուէին:
ւէին: 2) Մաքսաւորները:
Մաքսաւորները: 3) Պոռնիկները:
Պոռնիկները:
Պահ մը մոռնանք այս վերջինը:
վերջինը: Առնենք առաջին երկուքը՝
կոյրերն ու մաքսաւորները:
մաքսաւորները: Հետաքրքրական
Հետաքրքրական է նկատի առնել
որ Յիսուս բուժեց ու փրկեց երկու Երիքովցի անձեր, մէկը կոյր
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էր, ինչպէս մեր ուսումնասիրած հատուածը ցոյց կու տայ, իսկ
երկրորդը մաքսապետ մըն էր Զակքէոս անունով (Ղկ 19.119.1-9):
9):
2.2.- Համաձայն Մատթէոսի կոյրերը երկու հոգի էին (Մտ
20.30), իսկ այստեղ եւ Ղուկասի Աւետարանին մէջ միայն մէկ
կոյրի մասին կը խօսուի (Ղկ 19.35):
19.35): Անոնք վստահաբար
երկու հոգի էին, բայց հաւանաբար Բարտիմէոսը որ իր
անունովը յիշուած է, միւսէն աւելի ուժեղ հաւատք ունէր
Յիսուսի հանդէպ, միւսէն աւելի բարձր ձայնով աղաղակող
հանրու-մըն էր, բայց մանաւանդ՝ միւսէն աւելի ճանչցուած էր հանրու
թեան կողմէ, տրուած ըլլալով որ կը յիշուի թէ´
թէ´ իր անունը եւ
թէ´
թէ´ իր հօրը անունը, եւ քանի այդպիսին էր,
էր, Մարկոս եւ
Ղուկաս կը նախընտրեն միայն զինք յիշել:
յիշել: Քիչ ետք պիտի
տեսնենք թէ ինչպէս երբ փորձեցին աղաղակել՝ ուրիշներ
փորձեցին լռեցնել զանոնք:
զանոնք: Մեկնիչ մը կ’
կ’ըսէ, թէ կոյրերէն մին
երբ սաստուեցաւ՝ մեղմացուց իր աղաղակին ձայնը, մինչդեռ
երկրորդը՝ Բարտիմէոսը, շարունակեց նոյն ուժգնութեամբ
աղաղակել, եւ ասիկա պատճառ դարձած է որ միայն ինք
նկատի առնուի Մարկոսի ու Ղուկասի կողմէ:
կողմէ: Ուրիշ մեկնիչ
մը կ’
կ’ըսէ. «Կոյրերը երկու հոգի էին, բայց աղաղակն ու Տիրոջ

հետ խօսակցութիւնը առաջնորդողը, եւ Տիրոջ բժշկութեան
իրենց խնդրանքը ներկայացնողը մէկ
մէկ հոգի էր՝ Բարտիմէոսը,
ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Մարկոս ու Ղուկաս կը խօսին մէ´
մէ´կ կոյրի
մասին, իսկ Մատթէոս՝ երկու կոյրերու մասին»
մասին»:
3.3.- «Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն եւ մեծ բազմութեան
մը հետ դուրս կու գար Երիքովէն»
Երիքովէն»: Այս հաստատումը կը

պարզէ որ Բարտիմէոսի բժշկութիւնը տեղի ունեցաւ ո´
ո´չ թէ
Երիքովի մէջ, այլ երբ Յիսուս «դուրս կու գար Երիքովէն»
Երիքովէն»:
Մեզի կ’
կ’ըսուի որ Յիսուսի կ’
կ’ընկերանային իր աշակերտները,
ինչպէս նաեւ մեծ բազմութիւն մը:
մը: «Իր
«Իր աշակերտները»
աշակերտները» ըսելով
յստակ է թէ որո´
բազմութիւն»ը
որո´նց կ’
կ’ակնարկուի:
ակնարկուի: Բայց «մեծ բազմութիւն»
որուն մասին կը խօսի աւետարանիչը՝
աւետարանիչը՝ կը բաղկանար ամէն
տեսակ մարդոցմէ:
մարդոցմէ: Անոնց մէջ կային Երուսաղէմէն Յիսուսի
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հետ եկած մարդիկ, ինչպէս նաեւ Յիսուսի հետ Երիքովէն
բաժնուող մարդիկ:
մարդիկ: Անոնց մէջ կային իրենց հետաքրքրուհետաքրքրութիւնը գոհացնելու համար հրաշքներ սպասող մարդիկ, ինչինչպէս նաեւ Աստուծոյ խօսքին հանդէպ
հանդէպ ծարաւ ունեցող
մարդիկ:
մարդիկ: Անոնց մէջ կային Յիսուսը սիրող եւ Յիսուսի սէրը
վայելող մարդիկ, կային նաեւ Յիսուսի սիրոյն հանդէպ անանտարբեր եղող մարդիկ:
մարդիկ: Գալով մեզի, յիշեալ երկու խումբերէն
ո՞ր մէկին մէջ կը գտնուինք:
աշակերտներո՞ւն»
գտնուինք: Յիսուսի «աշակերտներո՞ւն»
խումբին մէջ, թէ՝ պարզապէս
պարզապէս Յիսուսին հետեւող «բազմուբազմութիւններուն»
բազմութիւննեթիւններուն» մէջ:
մէջ: Եթէ Յիսուսին հետեւող «բազմութիւններուն»
րուն» մէջ ենք, կը նշանակէ թէ մեր փնտռածը լոկ հրաշքն է,
նշաններն են, իսկ եթէ Յիսուսի «աշակերտներուն»
աշակերտներուն» խումբին
մէջ ենք, կը նշանակէ թէ մեր փնտռածը Յիսուսի մտերմումտերմութիւնն է, Յիսուսի բարեկամութիւնն
բարեկամութիւնն է, քաղցրութիւնն է, սէրն է,
անկեղծութիւնն է:
է:
Բարտիմէոս»: Որոշ հեղինակներ
4.4.- «Տիմէի որդին՝ Բարտիմէոս»
կ’ենթադրեն որ «Տիմէ»
Տիմէ» անունը կը նշանակէ՝ կոյր:
կոյր: Այս
իմաստով, Բարտիմէոսը կոչել՝ Տիմէի որդի, կը նշանակէ զայն
կոչել՝ «կոյրի որդի»,
որդի», որ պարզապէս ցոյց կու տայ թէ
թէ կոյր հօր
մը որդին եղած է:
է: Եթէ ուզենք հոգեւոր հասկացողութեամբ մը
առնել ասիկա, կրնանք ըսել թէ հոգեւորապէս կոյր ծնողներ՝
ծնունդ կու տան հոգեւորապէս կոյր զաւակներու:
զաւակներու:
5.ըլլա5.- «Որ կոյր մուրացկան մըն էր»
էր»: Բարտիմէոս կոյր ըլլալով՝ կարողութիւնը չունէր աշխատելու, եւ ուստի
ուստի իր օրուան
ապրուստը կը փորձէր մուրալով ձեռք ձգել:
ձգել: Եթէ երբեք մէկը
իր ծնունդով հաշմանդամ է եւ աշխատելու անկարող, ԱստուԱստուծոյ կամքն է որ օգտակար դառնանք անոր:
անոր: Այսօր մենք շատ
մուրացկաններու կը հանդիպինք ճամբաները որոնք ո´
ո´չ կոյր
են, ո´
ո´չ կաղ են, եւ ո´
ո´չ ալ մարմնական
մարմնական ուրիշ պակասութիւն
պակասութիւն
մը ունին:
ունին: Այդպիսիներուն օգնելը շիտակ չէ:
չէ:
6.6.- Բարտիմէոս կոյր ըլլալով՝ չէր կրնար աշխատիլ:
աշխատիլ:
Անոնք որոնք հոգեւորապէս կոյր են՝ չեն կրնար աշխատիլ
175

Քրիստոսի այգիին մէջ:
մէջ: Պէտք է հեռու պահենք մեզմէ հոգեւոր
կուրութիւնը, որովհետեւ ատիկա մեզ անպտուղ,
անպտուղ, անօգտաանօգտակար եւ անպէտ կը դարձնէ:
դարձնէ:
7.7.- Բարտիմէոս կոյր ըլլալով՝ ուրիշի օգնութեան կարիքը
ունէր:
ունէր: Անոնք որոնք հոգեւորապէս կոյր են՝ մեր օգնութեան
կարիքը ունին:
ունին: Մեր առաքելութիւնն է օգնել անոնց գտնելու
Քրիստոսը:
Քրիստոսը:
8.էր»: Հոս պէտք է նկատի
8.- «Ճամբու եզերքին նստած էր»
առնել
առնել երկու բան:
բան: Առաջին, Բարտիմէոս ոտքի չէր, այլ՝
նստած, որ կը նշանակէ թէ ուրիշին նեղութիւն չէր տար, անոր
ետեւէն երթալով:
երթալով: Հաւանաբար յատուկ մարդիկ կային որ կը
ճանչնային զինք եւ միշտ կ’
կ’օգնէին իրեն:
իրեն: Իսկ երկրորդ,
ճամբուն մէջտեղը չէր նստած, այլ՝ ճամբուն եզերքը, որ ցոյց
կու տայ իր համեստութիւնը, հեզութիւնը, խոնարհութիւնը:
խոնարհութիւնը:
Երանի մենք ալ Բարտիմէոսի նման սորվինք երբեմն մեր
տեղը նստիլ եւ նեղութիւն չտալ ո´
ո´չ մեր Տիրոջ եւ ո´
ո´չ ալ մեր
նմանին:
նմանին: Եւ երանի Բարտիմէոսէն սորվինք մէջտեղները չկեչկենալ ու չթափառիլ, ուրիշներուն կողմէ տեսնուելու
տեսնուելու ու ծափածափահարուելու նպատակով:
նպատակով:
9.ճամբուն: Երիքովէն
9.- «Ճամբու եզերքին նստած էր»
էր»: Ո՞ր ճամբուն:
Երուսաղէմ կամ Երուսաղէմէն Երիքով տանող քանի մը ճամճամբաներ կային:
Ճամբայ»,
կային: Անոնցմէ մին կը կոչուէր՝ «Արեան Ճամբայ»,
քանի այդ ճամբուն վրայ աւազակներ կը պահուըտէին,
որպէսզի սպաննէին ոսկի ու դրամ ունեցող մարդիկը որոնք
վաճառականութեան համար Երիքովէն Երուսաղէմ կամ
Երուսաղէմէն Երիքով կ’
կ’երթային կու գային:
գային: Բարտիմէոս այս
ճամբուն վրայ չէր որ կը գտնուէր, այլ քիչ մը աւելի լայն եղող
այն ճամբուն վրայ՝ որ առաւելաբար կը գործածուէր հասահասարակ մարդոց կողմէ,
կողմէ, Երիքովէն Երուսաղէմ կամ Երուսաղէմէն
Երիքով երթալու համար:
համար:

«Երբ լսեց որ անցնողը Նազովրեցի Յիսուսն է, սկսաւ
սկսաւ
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"Դաւիթի´
(Մր 10.47):
10.47):
Դաւիթի´ Որդի, Յիսո՜
Յիսո՜ւս, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի"»
ինծի"» (Մր
1.1.- Ի՞նչ բանը պատճառ եղաւ որ Բարտիմէոս նման
համարձակութեամբ ու հաւատքով կանչէր Տէր Յիսուսի
անունը եւ խնդրէր անոր օգնութիւնը, երբ լսեց թէ ան էր
անցնողը:
անցնողը: Պատասխանը կը գտնենք առաջին երկու բառերուն
մէջ՝ «Երբ լսեց»
Բարտիմէմէլսեց»: Այս երկու բառերը կը պարզեն թէ Բարտիմէ
ոս շատ բան լսած էր Յիսուսի մասին:
մասին: Լսած էր թէ ինչպէս ան
կը բանար կոյրերուն աչքերը, խուլերուն
խուլերուն լսել կու տար, հիհիւանդները կը բժշկէր, մեղաւորներուն կ’
կ’ընկերանար եւ անոնց
սեղանակից կը դառնար, դիւահարներուն կ’
կ’ազատագրէր,
իրենց մեղքերը խոստովանողներուն՝ ներում կը շնորհէր,
բայց այս բոլորէն աւելի, Բարտիմէոս լսած էր այն սիրոյն ու
գուրգուրանքին, այն գթութեան
գթութեան ու կարեկցութեան մասին, զոր
Յիսուս կը ցուցաբերէր մարդոց հանդէպ, մանաւանդ՝ հահամեստ ու խոնարհ, տառապող ու լքուած դասակարգի մարդոց
հանդէպ:
հանդէպ: Ահա այս բոլորը պատճառ դարձած էին որ ԲարտիԲարտիմէոսի մէջ հաւա´
հաւա´տք ու վստահութի´
վստահութի´ւն արթննար Յիսուսի
հանդէպ:
հանդէպ: Այս բոլորը պատճառ դարձած
դարձած էին որ Բարտիմէոսի
մէջ գոյանար այն համոզումը՝ թէ միայն Յիսուս ի´
ի´նք կրնար
զինք բուժել, թէ´
թէ´ հոգեպէս եւ թէ´
թէ´ մարմնապէս:
մարմնապէս: Եւ ուստի, «Երբ

լսեց որ անցնողը Նազովրեցի Յիսուսն է, սկսաւ աղաղակել.աղաղակել."Դաւիթի´
ինծի"»: Մենք կրնա՞նք
Դաւիթի´ Որդի, Յիսո՜
Յիսո՜ւս, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի"»

Բարտիմէոս մը ըլլալ:
ըլլալ: Այսօր երբ կը լսենք Յիսուսի մասին՝
հաւատք ու վստահութիւն կ’
կ’արթննա՞յ մեր մէջ իրեն հանդէպ:
հանդէպ:
Երբ կը խօսուի Յիսուսի սիրոյն մասին՝ իր սէրը ընդգրկելու
փափաք կ’
կ’արթննա՞յ մեր մէջ:
մէջ: Երբ կը յայտարարուի թէ
Յիսուս հաւատարիմ բարեկամ է՝ զայն իբրեւ բարեկամ
կ’ընդունի՞նք
ընդունի՞նք: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ կը քարոզուի Քրիստոսի
փրկութիւնը:
փրկութիւնը: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ ապաշխարութեամբ Քրիստոսի
յանձնուելու կոչ կ’
կ’ուղղուի:
ուղղուի: Կ’ընդառաջե՞նք այդ կոչին:
կոչին: ԲարԲարտիմէոս լսող ականջ ունէր:
ունէր: Շատ կարեւոր է լսող ականջ
ունենալը:
ունենալը: Ան լսել գիտէր:
գիտէր: Մենք գիտե՞նք լսել:
լսել: Ան լսեց Տիրոջ
Տիրոջ
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ոտնահետքերուն ձայները:
ձայները: Մենք կը լսե՞նք Տիրոջ ոտնահետոտնահետքերուն ձայները:
ձայները: Ան լսեց մարդոց խօսակցութիւնները
Յիսուսի մասին:
մասին: Մենք կը լսե՞նք ձայները այն մարդոց որոնք
կը խօսին Յիսուսի մասին:
մասին:
է»: Վերեւ հաստատե2.2.- «Անցնողը Նազովրեցի Յիսուսն է»
հաստատեցինք թէ Բարտիմէոս կը գտնուէր
գտնուէր Երուսաղէմէն Երիքով
երկարող լայն ճամբուն վրայ, հեռու՝ «Արեան Ճամբայ»
Ճամբայ»
կոչուած ճանապարհէն:
ճանապարհէն: Ահա ճիշդ այս ճամբէն էր որ Յիսուս
անցաւ:
անցաւ: Հոսկէ կը սորվինք հիմնական երկու բան.բան.ա.ա.- Կը սորվինք թէ հոն ուր կարիք կայ՝ Յիսուս հոնկէ´
հոնկէ´
կ’անցնի:
անցնի: Հոն ուր ցաւ կայ՝ Յիսուս հոնկէ
հոնկէ´
կէ´ կ’անցնի:
անցնի: Հոն ուր
հաւատք կայ՝ Յիսուս հոնկէ´
հոնկէ´ կ’անցնի:
անցնի: Հոն ուր անկեղծութիւն
կայ՝ Յիսուս հոնկէ´
հոնկէ´ կ’անցնի:
անցնի: Ինչպէս Յիսուս Բարտիմէոսի
քովէն անցաւ, մեր ալ քովէն կ’
կ’անցնի ամէն օր, բայց պէտք է
պատրաստ ըլլանք տեսնելու անոր անցնիլը:
անցնիլը: Ան կրնայ մեր
քովէն անցնիլ՝ Աստուածաշունչի
Աստուածաշունչի ընթերցումին միջոցաւ:
միջոցաւ:
Կրնայ մեր քովէն անցնիլ՝ սուրբ Պատարագի միջոցաւ:
միջոցաւ: Կրնայ
մեր քովէն անցնիլ՝ սուրբ Հաղորդութեան միջոցաւ:
միջոցաւ: Կրնայ մեր
քովէն անցնիլ՝ քարոզիչի մը միջոցաւ:
միջոցաւ: Կրնայ մեր քովէն
անցնիլ՝ աղքատի մը միջոցաւ, մուրացկանի մը միջոցաւ,
հիւանդի մը միջոցաւ,
միջոցաւ, մահամերձ անձի մը միջոցաւ, իր
մասին տրուած վկայութեան մը միջոցաւ:
միջոցաւ:
բ.բ.- Յիսուսի չանցնիլը «Արեան Ճամբայ»
Ճամբայ»էն, ցոյց կու տայ
թէ ան կը մերժէ կապ ունենալ անոնց հետ՝ որոնք լոկ նիւնիւթապէս հարստանալու ետեւէ են:
են: Տիրոջ աննիւթական սէրը չի
կրնար տեղ գտնել նիւթականացած եւ նիւթականասէր մարմարդոց սրտին մէջ:
մէջ: Մենք սիրելիներ, զգո´
զգո´յշ պէտք է ըլլանք թէ ուր
կը կենանք:
կենանք: Պէտք է կենանք այն ճամբուն վրայ՝ ուր
Բարտիմէոս կեցած էր, եւ այդ ճամբան կը կոչուի՝ հաւատքի´
հաւատքի´
ճամբայ, յոյսի´
յոյսի´ ճամբայ, ակնկալութեա´
ակնկալութեա´ն ճամբայ, որովհետեւ
ատիկա Տիրո´
Տիրո´ջ ճամբան է, նորոգութեա´
նորոգութեա´ն ու բժշկութեա´
բժշկութեա´ն
ճամբան է:
է:
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3.3.- Որոշ մեկնիչներ կ’
կ’ըսեն թէ Բարտիմէոս գիտէր որ
Յիսուս շուտով Երիքովէն դուրս պիտի գար եւ գիտէր թէ ո´
ո´ր
ճամբէն դուրս պիտի գար, եւ ուստի գնաց ու կանգ առաւ այդ
ճամբուն վրայ եւ սպասեց Տիրոջ այդ տեղէն անցնելուն, եւ երբ
Տէրը
Տէրը կ’
կ’անցնէր այդ ճամբէն՝ անմիջապէս աղաղակեց:
աղաղակեց: Հոսկէ
կը սորվինք կարեւոր բան մը մեր սիրելի Տիրոջ մասին:
մասին: Կը
սորվինք, որ մեր Տէրը կ’
կ’այցելէ մեզի՝ եթէ կը սպասենք իր
այցելութեան:
այցելութեան: Բարտիմէոս կը սպասէր Տիրոջ գալուստին եւ
ահա Տէրը եկաւ:
եկաւ: Անոնք որոնք կ’
կ’ակնկալեն որ Տէրը այցելէ
այցելէ
իրենց՝ Տէրը անպայման կ’
կ’այցելէ:
այցելէ: Անոնք որոնք Տիրոջ անունը
կը կանչեն՝ Տէրը անպայման կը պատասխանէ:
պատասխանէ:
4.4.- Յիսուս շատ քիչ անգամ եկած էր Երիքով:
Երիքով: Ասիկա իր
վերջին գալն էր:
էր: Երիքովի մէջ ան հանդիպած էր Զակքէոս
մաքսապետին, իսկ Երիքովէն դուրս եկած ժամանակ՝
հանդիպեցաւ
հանդիպեցաւ Բարտիմէոսին:
Բարտիմէոսին: Կարծէք յատուկ կերպով այս
երկուքին հանդիպելու համար եկած էր Յիսուս, եւ այս
իրողութիւնը կը բացայայտէ թէ մեր Տիրոջ համար իւրաիւրաքանչիւր մարդ յատուկ արժէք մը ունի, ուստի, զգո´
զգո´յշ ըլլանք
անտեսելու կամ անարգելու ոեւէ անձ:
անձ: Յիսուսի համար
յատուկ արժէք մը
մը ունէր նաեւ Բարտիմէոս ինք:
ինք: Եթէ Յիսուս
երկինքը թողուց ու երկիր իջաւ մարդոց փրկութեան համար,
անշուշտ ան սիրով պիտի թողուր Երուսաղէմը ու գար
Երիքով՝ փրկելու համար Զակքէոսն ու Բարտիմէոսը:
Բարտիմէոսը: Շատ
կարեւոր է յիշել որ Տէրը կը սիրէ մեզ, եւ մեզ սիրելուն համար
թողուց երկնային
երկնային ամէն փառք ու պատիւ եւ աշխարհ եկաւ
փրկելու համար մարդիկը:
մարդիկը: Եթէ Տէրը թողուց երկինքը մեզի
համար, մենք պատրա՞ստ ենք թողելու երկիրը, այլ խօսքով՝
երկրասիրութիւնը իրեն համար:
համար: Եթէ ան հրաժարեցաւ
հրաժարեցաւ իր
փառքէն՝ մեզ առաջնորդելու համար իր փառքին, մենք
պատրա՞ստ ենք հրաժարելու մեր փառքէն ու մեզ փափառաբանողներէն՝ իր սիրոյն համար եւ իր փառքով զարդարզարդարուելու համար:
համար:
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5.5.- Ո՞վ չէր գիտեր որ Բարտիմէոս կարիքը ունէր Յիսուսի
բժշկարար հպումին:
հպումին: Այն Երիքովցիները որոնք կ’
կ’ըկերանային
Յիսուսին՝ չէի՞ն գիտեր:
գիտեր: Գիտէին, եւ սակայն, մէկը չառաջչառաջնորդեց Բարտիմէոսը Յիսուսի մօտ:
մօտ: Եւ ահա Յիսուս ի´
ի´նք
եկաւ անոր մօտ:
մօտ: Այո´
Այո´ երբ մենք չուզենք կամ աշխատանք
չտանինք Յիսուսի կարիքը ունեցող եւ մեզի ծանօթ մարդիկը
Յիսուսի բերել՝ վստահ ըլլանք որ Յիսուս ի´
ի´նք պիտի գայ
անոնց:
անոնց: Բայց չէ՞ որ մարդիկը Յիսուսի բերելը մեր առաքեառաքելութիւնն է:
է: Չէ՞ որ ատիկա կ’
կ’ուրախացնէ զԱստուած:
զԱստուած: Չէ՞ որ
ատիկա մեզի համար փառք ու վարձատրութիւն պիտի ըլլայ
երկինքի մէջ:
մէջ:
6.6.- «Սկսաւ աղաղակել»
աղաղակել»: Աղաղակեց՝ որովհետեւ
օգնութեան կարիքը ունէր:
ունէր: Մենք օգնութեան կարիքը
չունի՞նք:
չունի՞նք: Չունի՞նք մեղք մը, մոլութիւն մը, խեղճութիւն
խեղճութիւն մը,
որմէ ազատիլ կ’
կ’ուզենք:
ուզենք: Կամ չկա՞յ առաքինութիւն մը, որուն
կարիքը ունինք:
ունինք: Անոնք որոնք համբերատարութեան
պակասը կը զգան՝ Բարտիմէոսի նման պէտք է աղաղակեն:
աղաղակեն:
Անոնք որոնք սէր ունին մեղքի հանդէպ՝ Բարտիմէոսի նման
պէտք է աղաղակեն եւ ազատագրութիւն խնդրեն:
խնդրեն: Անոնք
որոնք
որոնք պաղած են իրենց աղօթքի կեանքին մէջ՝ Բարտիմէոսի
նման պէտք է աղաղակեն եւ աղօթքի կրա´
կրա´կ խնդրեն:
խնդրեն: Անոնք
որոնք տկարութիւն մը ունին որ զիրենք կը չարչարէ ու կը
թշուառացնէ՝ պէտք է աղաղակեն Քրիստոսի եւ անոր
զօրակցութիւնը խնդրեն:
խնդրեն: Անոնք որոնք մոլութիւն մը ունին որ
զիրենք գերի բռնած է՝ պէտք է աղաղակեն Տիրոջ եւ անոր
ազատարար արեան զօրութիւնը խնդրեն:
խնդրեն:
7.ինծի»: Բարտիմէոս
7.- «Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի, Յիսո՜
Յիսո՜ւս, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի»
Յիսուսի ողորմութեան կարիքը ունէր, մենք ալ Յիսուսի
ողորմութեան կարիքը չունի՞նք:
չունի՞նք: Երբ կը չարաշահենք
Յիսուսի համբերութիւնը՝ պէտք չէ՞ ըսենք. «Յիսո՜
Յիսո՜ւս, ողորմէ´
ողորմէ´
մեզի եւ ներէ»
ներէ»: Երբ պատիժի արժանի բան մը կ’
կ’ընենք՝ պէտք
չէ՞ ըսենք. «Յիսո՜
Յիսո՜ւս, ողորմէ´
ողորմէ´ մեզի եւ մի պատժեր»
պատժեր»: Երբ
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կասկածամտութեամբ կը լեցուինք՝ պէտք չէ՞ աղաղակենք
ըսելով. «Յիսո՜
Յիսո՜ւս, մեր կասկածամտութեան համար մի´
մի´
հեռանար մեզմէ»
մեզմէ»: Մեզմէ ո՞վ Տէր Յիսուսի ողորմութեան
կարիքը չունի:
չունի: Բոլոր մարդիկը Յիսուսի ողորմութեան կարիկարիքը ունին:
ունին: Մեղքի կեանք թէ մաքուր կեանք ապրող մարդիկ՝
հաւասարապէս Տիրոջ ողորմութեան կարիքը ունին:
ունին: Ինչպէս
հաւատացեալ մարդիկը, նոյնպէս ալ թերահաւատ մարդիկը՝
Տիրոջ ողորմութեան կարիքը ունին:
ունին: Ո´չ մաքուր կեանք
ապրող մարդիկը պէտք է մտածեն թէ իրենք Յիսուսի սրբասրբարար արեան կարիքը չունին, եւ ո´
ո´չ ալ մեղքի կեանք ապրող
մարդիկը պէտք է խորհին թէ Յիսուս չի կրնար զիրենք մաքրել
եւ ազատագրել մեղքի ստրկութենէն:
ստրկութենէն: Ո´չ հոգեւոր կեանքի
բարձունքները բարձրացած
բարձրացած մարդիկը պէտք է մտածեն թէ
կարիքը չունին Յիսուսի ողորմութեան՝ որպէսզի մնան
բարձունքներու մէջ, եւ ո´
ո´չ ալ անօրէնութեան ձորերուն մէջ
պտըտող մարդիկը պէտք է խորհին թէ Յիսուս չի կրնար կամ
չ’ուզեր զիրենք այդ ձորերէն դուրս բերելով՝ բարձրացնել
արդարութեան ու սրբութեան բարձունքները:
բարձունքները:
8.ինծի»: Հին ԿտաԿտա8.- «Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի, Յիսո՜
Յիսո՜ւս, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի»
կարանէն գիտենք որ խոստացուած Փրկիչն ու Ազատարարը
պիտի գար Դաւիթի սերունդէն (Ես 11.1, 10:
10: Յյտ 5.5):
5.5): Ուստի
երբ Բարտիմէոս Յիսուսը կը կոչէ «Դաւիթի´
Որդի», ասիկա
Դաւիթի´ Որդի»,
ցոյց կու տայ թէ ան կը հաւատա
հաւատա´
ւատա´ր որ Յիսուս ի´
ի´նք էր
խոստացուած Փրկիչը, մարդկութեան Ազատարարն ու
Քաւիչը:
Քաւիչը: Ան կոյր էր մարմնապէս, բայց ո´
ո´չ հոգեպէս:
հոգեպէս: Բա´
Բա´ց
էին անոր հոգիի աչքերը:
աչքերը: Ինչ կը վերաբերի մեզի, բա՞ց են մեր
հոգիի աչքերը, թէ փակ:
փակ: Բարտիմէոսի համար Յիսուս լոկ
քարոզիչ մը չէր, լոկ հրաշագործ
հրաշագործ մը չէր, այլ՝ խոստացուած
փրկութիւնը շնորհողը, խոստացուած աստուածային թագաթագաւորութեան հաստատիչը:
հաստատիչը: Ո՞վ է մեզի համար Յիսուս:
Յիսուս: ՊարՊարզապէս հրաշագո՞րծ մը, թէ՝ սիրող ու սիրուիլ ուզող Փրկիչ մը,
անկեղծ ու հաւատարիմ բարեկամ մը:
մը:
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«Շատեր սաստեցին զայն որ լռէ, իսկ անիկա աւելի
աւելի
բարձր ձայնով կ’
կ’աղաղակէր.աղաղակէր."Դաւիթի´
ինծի"» (Մր
Դաւիթի´ Որդի, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի"»
(Մր 10.48):
10.48):
1.1.- Ասիկա երկրորդ անգամն է որ կ’
կ’աղաղակէ՝ «Դաւիթի´
Դաւիթի´
ինծի»: Կարծէք առաջին անգամ երբ աղաղաՈրդի, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի»
աղաղա-

կեց՝ Յիսուս յատուկ ուշադրութիւն չդարձուց:
չդարձուց: Հաւանաբար
իրեն թուեցաւ որ Յիսուս անտարբեր
անտարբեր էր իր ցաւին նկատմամբ,
եւ հաւանաբար Յիսուսի այդ վերաբերմունքն էր որ քաջաքաջալերեց մարդիկը սաստելու կոյրը, մտածելով որ Տէրը կարեկարեւորութիւն պիտի չտար կոյրին:
կոյրին: Հոսկէ կը սորվինք չորս
կարեւոր դասեր.դասեր.ա.ա.- Կոյրին թուեցաւ որ Յիսուս չէր լսեր զինք, փակած էր
իր ականջները
ականջները: Յիսուսի շուրջ գտնուող մարդիկն ալ այդպէս
մտածեցին:
մտածեցին: Այսօր երբ կ’
կ’աղօթենք եւ բան մը կը խնդրենք
Տիրոջմէ ու մեր խնդրածը չենք ստանար, մենք եւս պահ մը
չե՞նք մտածեր թէ Աստուած փակած է իր ականջները մեր
ձայնին դիմաց:
դիմաց: Երբ կ’
կ’աղաղակենք ու բան մը կը հայցենք
Աստուծմէ ու
ու չենք ստանար, պահ մը չե՞նք տարուիր
խորհելու թէ Աստուած անտարբեր է մեր ցաւին հանդէպ:
հանդէպ:
Բայց ինչպէս Բարտիմէոս եւ Յիսուսի հետ գտնուող մարդիկը
սխալած էին այդպէս մտածելնուն համար, նոյնպէս ալ մենք
կը սխալինք այդպէս մտածելնուս համար:
համար:
բ.բ.- Յիսուս Բարտիմէոսի առաջին աղաղակին
աղաղակին չպատասչպատասխանեց, որովհետեւ ուզեց տեսնել թէ Բարտիմէոս շուտով
տեղի պիտի տա՞ր, շուտով պիտի լռէ՞ր, պիտի յուսահատէ՞ր:
յուսահատէ՞ր:
Տէրը իր այս կեցուածքով մեզ կը քաջալերէ որ շարունակենք
մեր դատը իրեն ներկայացնել եւ մեր խնդրանքները իր
ոտքերուն առջեւ դնել, նոյնիսկ եթէ մեզի
մեզի կը թուի թէ ան
ժամանակաւորապէս լուռ է:
է:
գ.գ.- Ինչպէս Յիսուս կոյրին խնդրանքը անմիջապէս
չկատարեց, կրնայ մեր ալ խնդրանքները շուտով չկատարել:
չկատարել:
Տէրը կ’
կ’ուզէ գիտնանք որ ինք կը լսէ մեր աղօթքները, բայց երբ
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յարմար ժամանակը հասնի՝ միայն այն ատեն պիտի պատասպատասխանէ:
խանէ:
դ.դ.- Երբ Յիսուս առաջին հանգրուանին չպատասխանեց
Բարտիմէոսի աղաղակին, մարդիկ անմիջապէս եզրակացուեզրակացուցին, թէ ան չէր ուզեր բուժել կոյրը, եւ անմիջապէս զայն սասսաստելու սկսան, եւ փոխանակ անոր ցաւին ցաւակից ըլլալու,
ընդհակառակը, անոր ցաւին վրայ ցա´
ցա´ւ աւելցուցին:
աւելցուցին: Այսօր
երբ կը տեսնենք
տեսնենք մէկը դժբախտացած ու ցաւի մէջ, զգո´
զգո´յշ
ըլլանք խորհելու թէ Աստուած անտեսա´
անտեսա´ծ է զայն, չ’
չ’ո´ւզեր
բուժել զայն, չ’
չ’ո´ւզեր ազատել զայն:
զայն:
2.լռէ»: Փոխանակ քաջալերեն
2.- «Շատեր սաստեցին որ լռէ»
Բարտիմէոսը, ընդհակառակը՝ փորձեցին սաստել ու լռեցնել:
լռեցնել:
Ի՜նչ ողբերգութիւն:
ողբերգութիւն: Ի՜նչ մարդկային
մարդկային խեղճութիւն:
խեղճութիւն: Սիրելի´
Սիրելի´
ընթերցող, փորձէ պահ մը դուն քեզ Բարտիմէոսի տեղը դնել:
դնել:
Փորձէ երեւակայել թէ դուն հիւանդ ես եւ Բժիշկդ մինչեւ քովդ
եկած է, իսկ ուրիշներ կը փորձեն արգելք ըլլալ քեզի, որպէսզի
չկարենաս հանդիպիլ Բժիշկիդ:
Բժիշկիդ: Պահ մը երեւակայէ որ սուգի
ու ցաւի
ցաւի մէջ ես, եւ ահա Մխիթարիչը կը հասնի, բայց մարդիկ
կը ջանան քեզ Մխիթարիչէն ու Մխիթարիչը քեզմէ հեռացնել:
հեռացնել:
Դաժանութի´
Դաժանութի´ւն է Կենաց Գետի ճամբան փակել ծարաւ
հոգիներուն առջեւ:
առջեւ:
Յաճախ կ’
կ’ըսենք որ ոչինչ փոխուած է պատմութենէն, եւ
իսկապէս ալ այդպէս է:
է: Այսօր ալ մեր մէջ կան մարդիկ որ
կոյր Բարտիմէոսի նման կ’
կ’աղաղակեն ըսելով. «Դաւիթի´
Դաւիթի´
Որդի, Յիսո՜
ինծի», անդին սակայն, կան ուրիշներ,
Յիսո՜ւս, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի»,
որոնք կ’
կ’ուզեն լռեցնել մեզ, քանի չե´
չե´ն ուզեր Յիսուսի անունը
լսել մեր բերանէն:
բերանէն: Բայց մենք՝ Քրիստոսի ծարաւ հոգիներս,
պէտք է աւելի բարձր ձայնո´
ձայնո´վ աղաղակենք, մինչեւ որ Տէրը
ողորմի մեզի, եւ մինչեւ որ մեզ լռեցնել փորձողները իրե´
իրե´նք
լռեն, եւ գիտնան որ մենք անկե´
անկե´ղծ ենք Տիրոջ հետ մնալու մեր
փափաքին մէջ, անդրդուելի՝ Յիսուսի համար առած մեր որոորոշումներուն մէջ, եւ աննահանջ՝ հաւատքի մեր գնացքին մէջ:
մէջ:
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Բայց ասկէ աւելի կարեւորը այն է՝ որ մենք Յիսուսի
անունը կանչող մարդիկը սաստողներէն չըլլանք:
չըլլանք: Արգելք
չըլլանք ոեւէ մէկուն որ կ’
կ’ուզէ Տէրը պաշտել:
պաշտել: Խոչընդոտ
չդառնանք ոեւէ մէկուն որ Յիսուսի հետեւիլ, աշակերտիլ ու
երկրպագել կ’
կ’ուզէ:
ուզէ: Չփորձենք լռեցնել Աստուծոյ Գառնուկին
համար երգող
երգող բերանները:
բերանները: Չտրտմեցնենք մխիթարութեան ու
քաջալերանքի համար մարդոց վրայ իջնող Աստուծոյ Սուրբ
Հոգին:
Հոգին:
3.3.- «Շատեր սաստեցին որ լռէ»
լռէ»: Որո՞նք էին այս
սաստողները:
սաստողները: Բան մը չենք գիտեր անոնց ինքնութեան
մասին, բայց մէ´
մէ´կ բան յստակ է, որ անոնք Քրիստոսի
ընկերացող մարդիկ էին, Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսի մասին
խօսող մարդիկ էին:
էին: Տարօրինա՜
Տարօրինա՜կ: Ողորմած Աստուծոյն հետ
կը քալէին, բայց փորձեցին լռեցնել ձայնը Բարտիմէոսի որ
ողորմութիւն կը հայցէր:
հայցէր: Գթառատ Փրկիչին ընկերացողներ
էին, բայց անգութ էին գութի կարօտ կոյրին հանդէպ:
հանդէպ: Կը
քալէին Քրիստոսի
Քրիստոսի հետ, բայց ո´
ո´չ Քրիստոսի ճամբէն:
ճամբէն: Այսօր
որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի հետ «կը քալեն»,
քալեն»,
որոնք սակայն ոեւէ առնչութիւն չունին Քրիստոսի հետ:
հետ:
Որքա՜
Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին,
բայց երբեք կարեկցութիւն չեն ցուցաբերեր կարեկցութեան
կարիքը ունեցող
ունեցող մարդոց հանդէպ:
հանդէպ: Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած
Ողորմածին անունով խօսող անողորմներու:
անողորմներու: Ո՞վ չէ հանդիհանդիպած Գթառատին անունով պատգամող անգութներու:
անգութներու: Ո՞վ
ծանօթ չէ օրէնքի մասին խօսող անօրէն մարդոց:
մարդոց: Յաճախ
«հոգեւոր»
հոգեւոր» ձեւացող մարդիկն են որ կը հալածեն ուրիշ
հոգեւորներու:
հոգեւորներու: Յաճախ «ապաշխարած եմ»
եմ» ըսողներն են որ
անհանդուրժողութեամբ կը լեցուին հաւատակից եղբայրնեեղբայրներու եւ քոյրերու նկատմամբ:
նկատմամբ:
4.4.- Յիսուսի ընկերացող բազմութիւնը սաստեց կոյրը բայց
Յիսուս չսաստեց:
չսաստեց: Երանի Յիսուսի ընկերացող մարդիկը
Յիսուսէն սորվին՝ իր նման քաղցր ու կարեկցող ըլլալ, եւ
եւ
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չսաստեն ցաւի մէջ եղող մարդիկը, եւ չփորձեն լռեցնել անոնց
աղաղակին ձայնը:
ձայնը:
5.5.- Մարդիկ սաստեցին Բարտիմէոսը բայց «անիկա աւելի
բարձր ձայնով»
ձայնով» աղաղակեց:
աղաղակեց: Իսկ այսօր եթէ մարդիկ ուզեն մեզ
սաստել՝ մենք ի՞նչ կ’
կ’ընենք:
ընենք: Աւելի բա՞րձր կ’
կ’աղաղակենք, թէ՝
կը լռենք:
լռենք: Եթէ մարդիկ ուզեն դրամ տալ մեզի որ ճշմարճշմարտութիւնը ծածկենք՝ կը ծածկե՞նք:
ծածկե՞նք: Եթէ մարդիկ ուզեն
կաշառել մեզ՝ կը կաշառուի՞նք:
կաշառուի՞նք: Եթէ մարդիկ ուզեն գործ, դիրք
կամ հանգամանք յանձնել մեզի միայն թէ իրենց ուզածը
ընենք եւ իրենց ուզածին պէս խօսինք՝ կ’
կ’ընե՞նք իրենց ուզածը:
ուզածը:
6.6.- Բարտիմէոս «աւելի բարձր ձայնով»
ձայնով» աղաղակեց եւ
լսուեցաւ Տիրոջ կողմէ:
կողմէ: Եթէ մենք ալ կ’
կ’ուզենք լսուիլ Տիրոջ
կողմէ՝ պէտք է Բարտիմէոսի նման աւելի´
աւելի´ բարձր ձայնով
կանչենք Տիրոջ անունը:
անունը: Եթէ կ’
կ’ուզենք մեր աղօթքները լսուին՝
պէտք է աւելի´
աւելի´ հաւատքով մատուցենք զանոնք:
զանոնք: Եթէ կ’
կ’ուզենք
սիրուիլ Յիսուսի կողմէ՝ պէտք է աւելի´
աւելի´ հեզ ու աւելի´
աւելի´
խոնարհ ըլլանք:
ըլլանք:
7.7.- Հետաքրքրութեան համար յիշենք վերջին կէտ մը:
մը:
Մեկնիչ մը կ’
կ’ըսէ թէ Բարտիմէոսը սաստող բազմութիւնը կը
խորհրդանշէ մարդուն մարմինը:
մարմինը: Մարդուն հոգին կ’
կ’աղաղակէ
եւ Տիրոջ ողորմութիւնը կը հայցէ, իսկ անոր մարմինը՝
մարմինը՝ կը
հակառակի:
հակառակի: Արդարեւ, մարմին եւ հոգի իրարու հակառակ
բան կը պահանջեն:
պահանջեն: Մարմինը կը պահանջէ կապուած մնալ
աշխարհին, իսկ հոգին՝ կ’
կ’ուզէ կապուիլ Տիրոջ:
Տիրոջ: Բայց երբ
մարմինը տեսնէ որ հոգին անդրդուելի է իր հաւատքին մէջ,
այն ատեն, ո´
ո´չ միայն կը դադրի հոգիին դէմ պատերազմելէ,
պատերազմելէ,
այլեւ՝ կը դառնայ անոր գործակիցը, ճիշդ ինչպէս տակաւին
վայրկեան մը առաջ Բարտիմէոսը սաստող բազմութիւնը՝
վայրկեան մը ետք քաջալերեց զայն ըսելով. «Քաջալերուէ´
Քաջալերուէ´,

ե´լ, քեզ կը կանչէ»
կանչէ»:

Երբ մեր մարմինները, որոնք կը դժուարացնեն ամբողամբողջութեամբ Տէր Յիսուսի յանձնուելու
յանձնուելու գործողութիւնը, տեսնեն
185

որ մեր առած որոշումին վրայ ամուր կը մնանք, այն ատեն
մեր մարմինը խօսքը ուղղելով մեր հոգիին պիտի ըսէ.
«Քաջալերուէ´
Քաջալերուէ´, ե´լ, քեզ կը կանչէ»,
կանչէ», եւ այն ատեն, մարմին եւ
հոգի, միասնաբար պիտի գան եւ Տիրոջ յանձնուին ամբողամբողջութեամբ, Տիրոջ ոտքերուն
ոտքերուն առջեւ պիտի փռուին, եւ նախանախապէս մարմին եւ հոգի որոնք իրարու դէմ կը պատերազմէին,
իրարու պատերազմակից պիտի դառնան եւ միասնաբար
պիտի պատերազմին չար ոգիներուն, անոնց ծնողին՝ ՍատաՍատանային, եւ անոնց գրգռած աշխարհային հաճոյքներուն դէմ:
դէմ:

«Յիսուս կանգ առաւ եւ հրամայեց
հրամայեց իրեն բերել կոյրը:
կոյրը:
Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.ըսին."Քաջալերուէ´
Քաջալերուէ´, ե´լ, քեզ կը կանչէ"»
կանչէ"» (Մր
(Մր 10.49):
10.49):
1.առաւ»: Բարտիմէոս կանգ չառաւ
1.- «Յիսուս կանգ առաւ»
աղաղակելէ մինչեւ որ «Յիսուս կանգ առաւ»
առաւ»: Մենք ալ նոյնը

պէտք է ընենք:
ընենք: Պէտք է աղաղակենք մինչեւ որ Տէրը ողորմի:
ողորմի:
Երբ Յիսուս
Յիսուս տեսնէ որ մենք լուրջ ու անկեղծ ենք մեր
հաւատքի աղաղակին մէջ՝ այն ատեն միայն կանգ կ’
կ’առնէ եւ
իր օրհնութիւնը կը շնորհէ:
շնորհէ: Յակոբ նահապետ Աստուծոյ
ըսաւ. «Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնես»
չօրհնես» (Ծն
(Ծն 32.26):
32.26):
Երբ Աստուածորդին մարտնչեցաւ Յակոբի դէմ՝ Յակոբ տեղի
չտուաւ,
չտուաւ, ընդհակառակը, բռնեց զայն եւ անոր օրհնութիւնը
պահանջեց:
պահանջեց: Յակոբի այս կեցուածքը մեզի կը սորվեցնէ որ
պէտք է անդրդուելի ըլլանք մեր հոգեւոր պատերազմին մէջ:
մէջ:
Եթէ մեր հոգեւոր պատերազմներուն մէջ շուտով տեղի տանք
եւ նահանջենք՝ չենք կրնար վայելել Աստուծոյ օրհնութիւն
օրհնութիւնւնները:
ները:
2.առաւ»: Միայն երկու առիթներով կը
2.- «Յիսուս կանգ առաւ»
տեսնենք որ Յիսուս կանգ կ’
կ’առնէ:
առնէ: Բարտիմէոսի համար եւ
Զակքէոսի համար (Ղկ 19.5):
19.5): Հետաքրքրական է որ երկուքն ալ
Երիքով քաղաքէն էին:
էին: Երանելի´
Երանելի´ է այս կոյրը, քանի տիեզերքի
Արարիչը կանգ առաւ իրեն համար:
համար: Երանելի
Երանելի´ է, որովհետեւ
ամենակալ Աստուածը իր աղաղակը լսեց ու կանգ առաւ:
առաւ:
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Այո´
Այո´, երանի՜
երանի՜ այն մարդուն որուն աղաղակին դիմաց կա´
կա´նգ
կ’առնէ Քրիստոս:
Քրիստոս: Երանի՜
Երանի՜ անոր որուն ձայնը լսելի կը դառնայ
Տիրոջ մօտ:
մօտ:
3.3.- «Եւ հրամայեց իրեն բերել կոյրը»
կոյրը»: Կոյրը աղաղակեց եւ
ահա Տէրը լսեց անոր աղաղակը եւ հրամայեց որ զայն իր քով
բերեն:
բերեն: Հոսկէ կը սորվինք որ աղքատներուն, ցաւի մէջ
եղողներուն, լքուածներուն, տառապողներուն եւ անիրաւանիրաւուածներուն աղաղակները կը լսուին Տիրոջ կողմէ:
կողմէ: Աստուած
իր ականջները չի փակեր իրաւազրկուածներուն, հարստահարստահարուածներուն եւ ճնշուածներուն
ճնշուածներուն աղաղակին դիմաց:
դիմաց:

«Ժողովուրդիս չարչարանքը տեսայ եւ անոնց բարձրացուցած
աղաղակը լսեցի»
լսեցի» կը յայտարարէ ամենակալ Աստուածը (Ել

3.7):
3.7):
4.4.- Յիսուս հրամայեց կոյրը իր քով բերել:
բերել: Սա կը պարզէ
թէ Աստուծոյ կամքն է որ թշուառ ու դժբախտ մարդոց դատը
իրեն ներկայացուի:
ներկայացուի: Լքուած, տնազուրկ եւ աղքատ մարդոց
դատը Աստուծոյ ներկայացնելը՝ հաւատացեալներուն պարպարտականութիւնն է:
է: Իսկական հաւատացեալ մարդը՝ ձայն
չունեցողներուն ձա´
ձա´յնը պէտք է ըլլայ Աստուծոյ դիմաց:
դիմաց: Խօսիլ
չկրցողներուն խօ´
խօ´սքը պէտք է ըլլայ Տիրոջ սեղանին առջեւ:
առջեւ:
5.5.- Յիսուս հրամայեց
հրամայեց ուրիշներուն որ կոյրը քովը բերեն,
քանի կոյրը ինք առանձին չէր կրնար Յիսուսի մօտենալ եւ չէր
կրնար ճշգրիտ կերպով գիտնալ թէ հոն կեցող մարդոցմէ ո´
ո´ր
մէկն էր Յիսուսը:
Յիսուսը: Հոգեւոր իմաստով առնենք ասիկա:
ասիկա: Անոնք
որոնք հոգեւորապէս կոյր են, իրենց սեփական ճիգով չեն
կրնար մօտենալ Յիսուսին, չեն կրնար գտնել Յիսուսը:
Յիսուսը: ՀաւաՀաւատացեալներ իրե´
իրե´նք պէտք է օգնեն եւ առաջնորդեն անոնց
գտնելու Յիսուսը:
Յիսուսը:
6.6.- «Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.ըսին.- Քաջալերուէ´
Քաջալերուէ´, ե´լ,
քեզ կը կանչէ»
կանչէ» (Մր
(Մր 10.49):
10.49): Ուշագրաւ ու զարմանալի է
Յիսուսի ընկերացողներուն վերաբերմունքի
վերաբերմունքի յանկարծակի
փոփոխութիւնը:
փոփոխութիւնը: Քիչ առաջ կոյրը սաստող մարդիկ էին, իսկ
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հիմա՝ զայն քաջալերող դարձան:
դարձան: Քիչ առաջ յուսահատեյուսահատեցուցիչ խօսքեր արտասանեցին, իսկ հիմա յուսադրիչ խօսքեր
կ’արտասանեն:
արտասանեն: Քիչ առաջ կը փորձէին զայն լռեցնել, իսկ
հիմա անոր կ’
կ’ըսեն. «Ե´լ, քեզ կը կանչէ»
անձեկանչէ»: Նայինք մեր անձերուն:
րուն: Արդեօք պայմանները մեր ալ վերաբերմունքը չե՞ն
փոխեր մարդոց հանդէպ:
հանդէպ: Այսօր ուրախ եւ վաղը տխուր
քրիստոնեաներ պէտք չէ ըլլանք:
ըլլանք: Մեր մօտեցումներուն մէջ
երբեմն դրական եւ երբեմն ժխտական պէտք չէ ըլլանք:
ըլլանք: Պէտք
չէ հոգեւորին հետ եղած ժամանակնիս՝ հոգեւոր
հոգեւոր ձեւանանք,
բայց անդին աշխարհիկ կեանք ապրինք:
ապրինք: Պէտք է միշտ նո´
նո´յնը
ըլլանք, մարդոց հետ թէ առանձին եղած ժամանակ, հոգեւորհոգեւորներուն հետ թէ աշխարհային կեանք ապրողներուն հետ եղած
ատեն:
ատեն:
7.7.- «Քաջալերուէ´
Քաջալերուէ´, ե´լ, քեզ կը կանչէ»
կանչէ»: Այս խօսքը միայն
Բարտիմէոսին ուղղուած չէ, այլ նաեւ ուղղուած է մեզմէ
իւրաքանչիւրին:
իւրաքանչիւրին: Ինչպէս Յիսուս մարդոց միջոցաւ կանչեց
Բարտիմէոսը, այսօր մեզ ալ կը կանչէ իր Խօսքին միջոցաւ, իր
Սուրբ Հոգիին հպումներուն միջոցաւ, իր եկեղեցիին միջոցաւ:
միջոցաւ:
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, եթէ յուսահատ վիճակ մը ունիս՝
«Քաջալերուէ´
Հովիւը:
Քաջալերուէ´, ե´լ, քեզ
քեզ կը կանչէ»
կանչէ» Յիսուս՝ յուսատու Հովիւը:
Եթէ անտեսուած կը զգաս՝ «Քաջալերուէ´
Քաջալերուէ´, ե´լ, քեզ կը կանչէ»
կանչէ»
Յիսուս՝ Ամենատես Փրկիչը:
Փրկիչը: Եթէ մինակ կը զգաս՝ «ՔաջալերՔաջալերուէ´
ուէ´, ե´լ, քեզ կը կանչէ»
կանչէ» Յիսուս՝ ամենուրեք Աստուածը:
Աստուածը: Եթէ
կասկածներով լեցուն ես՝ «Քաջալերուէ´
Քաջալերուէ´, ե´լ, քեզ կը կանչէ
կանչէ»
չէ»
Յիսուս՝ վստահելի Բարեկամը:
Բարեկամը: Ե´լ եւ եկուր Յիսուսին:
Յիսուսին: Ե´լ եւ
յանձնուէ:
յանձնուէ: Ե´լ այն վստահութեամբ որ պիտի բուժուիս:
բուժուիս: Ե´լ
այն հաւատքով որ պիտի նորոգուիս:
նորոգուիս: Ե´լ սիրով, ե´
ե´լ սիրտով:
սիրտով:

«Անիկա վերարկուն նետեց, ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի
մօտ եկաւ»
(Մր 10.50):
10.50):
եկաւ» (Մր

1.1.- Որոշ մեկնիչ հայրեր
հայրեր կ’
կ’ըսեն թէ կոյրեր իրենց յատուկ
վերարկուները կ’
կ’ունենային, եւ անոնցմով կը ճանչցուէին թէ
իրենք կոյր էին:
էին: Երբ Բարտիմէոսի ըսուեցաւ որ Յիսուս զինք
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կը կանչէ՝ անիկա վերարկուն նետեց:
նետեց: Նետեց՝ որովհետեւ շատ
լաւ գիտէր որ այլեւս անոր պէտք պիտի չունենար, քանի
բացարձակ
բացարձակ կերպով վստահ էր որ իր աչքերը պիտի բացուէին:
բացուէին:
Մենք ունի՞նք այդպիսի վստահութիւն Տիրոջ նկատմամբ:
նկատմամբ: Եթէ
ունինք գործ մը որուն կառչած ենք եւ եթէ Յիսուս կանչէ մեզ
նոր գործի մը՝ կրնա՞նք շուտով լքել մեր գործը եւ նուիրուիլ
Տիրոջ գործին:
գործին: Բարտիմէոս նետեց վերարկուն քանի այլեւս
անոր կարիքը պիտի չզգար:
չզգար: Մենք կը հաւատա՞նք որ երբ
Տէրը կանչէ մեզ առաքելութեան մը՝ բանի մը կարիքը պիտի
չզգանք, կը հաւատա՞նք որ Տէրը ինք պիտի հայթայթէ ամէն
ինչ մեզի համար, որպէսզի կարենանք կատարել իր կողմէ
մեզի յանձնուած գործը:
գործը:
2.2.- Նշուեցաւ որ այն ատեն
ատեն կոյրեր իրենց յատուկ
վերարկուները կ’
կ’ունենային, որոնցմով կը ճանչցուէին թէ
իրենք կոյր էին:
էին: Բարտիմէոս իր վերարկուն նետելով՝ կարծէք
այլեւս կը մերժէր ճանչցուիլ իբրեւ կոյր մէկը, հոգեւորապէս
թէ մարմնապէս:
մարմնապէս: Վերարկուն նետելով՝ կարծէք իր հին
ինքնութիւնն է որ նետած եղաւ,
եղաւ, իր տխուր անցեալն է որ իր
ետին թողուցած եղաւ:
եղաւ: Գալով մեզի, երբ Յիսուս մեզ կանչէ
իրեն գալու՝ կրնա՞նք Բարտիմէոսի նման նետել մեր վերարվերարկուն, այսինքն՝ մոռնալ մեր անցեալը, մեր հին ինքնութիւնը,
եւ իբրեւ նոր մարդ հանդէս գալ:
գալ: Շատ կարեւոր է այս
ճշմարտութեան իմացումը,
իմացումը, որովհետեւ այսօր շատ մարդիկ
կան որոնք Քրիստոսի կը յանձնուին, բայց ոչինչ կը փոխուի
իրենց կեանքին մէջ, չե´
չե´ն մոռնար իրենց անցեալը, չե´
չե´ն
հրաժարիր իրենց նախկին կեանքէն, չե´
չե´ն ապրիր ինքնուինքնութեան եւ ընթացքի փոփոխութիւն, մտքի ու սրտի նորոգունորոգութիւն:
թիւն: Ասոնք իրենց հին
հին վերարկուները իրենց մօտ պահողպահողներն են:
են:
3.3.- Բարտիմէոսի հագած վերարկուն ցոյց կու տար որ ան
մարմնապէս կոյր էր:
էր: Ի՞նչ են արդեօք մեր կեանքին մէջ այն
վերարկուները, այլ խօսքով՝ երեւոյթները, որոնք ցոյց կու
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տան թէ մենք հոգեւորապէս կոյր ենք, եւ որոնցմէ չենք կրնար
կամ չենք ուզեր հրաժարիլ, որպէսզի Քրիստոս բանայ մեր
հոգիի աչքերը, բուժէ մեր սիրտը, նորոգէ մեր միտքը,
փոխակերպէ մեր կեանքը:
կեանքը: Դրամասիրութի՞ւնը, փառասիրուփառասիրութի՞ւնը,
աթոռասիրութի՞ւնը,
հանգամանքասիրութի՞ւնը,
պաշտօնասիրութի՞ւնը:
պաշտօնասիրութի՞ւնը: Այդ վերարկուն կրնայ նաեւ ըլլալ
նախանձը,
նախանձը, մարդոց հանդէպ աններողամիտ կեցուածքը,
անհանդուրժող վերաբերմունքը, կամ՝ ոեւէ մեղք կամ
մոլութիւն:
մոլութիւն: Անոնք որոնք յիշեալ վերարկուներէն մէկը հագած
են, այլ խօսքով՝ մեղքով ծածկուած են, չեն կրնար ընդառաջել
Տիրոջ կոչին եւ մօտենալ անոր Բարտիմէոսի նման:
նման:
4.4.- Վերարկուն կրնար արգելք մը ըլլալ որ Բարտիմէոս
չկարենար արագ քայլերով մօտենալ Տիրոջ:
Տիրոջ: Որպէսզի աւելի
արագ ու աւելի թեթեւցած Տիրոջ քով տարուէր՝ ան պէտք էր
նետէր իր վերարկուն:
վերարկուն: Կա՞ն այսօր մեր կեանքին մէջ
վերարկուներ, այլ խօսքով՝ արգելքներ, որոնք պատճառ կը
դառնան որ մենք աւելի
աւելի արագ չմօտենանք Տիրոջ:
Տիրոջ: Գուցէ ամէն
մարդ վերարկու մը, այլ խօսքով՝ արգելք մը ունի իր կեանքին
մէջ որ կը դանդաղեցնէ իր վազքը դէպի Քրիստոս:
Քրիստոս:
5.5.- «Ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւ»
եկաւ»: Այս բառերը կը
պարզեն որ Բարտիմէոս անտարբերութեամբ կամ դանդադանդաղութեամբ չշարժեցաւ երբ
երբ լսեց թէ Յիսուս կ’
կ’ուզէր իրեն
հանդիպիլ, այլ՝ «ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւ»
եկաւ»: Այսօր
երբ մենք կը լսենք Յիսուսի գալու կամ յանձնուելու մասին,
ի՞նչպէս կը շարժինք. արագօրէ՞ն, թէ՝ դանդաղօրէն. նախաննախանձախնդրօրէ՞ն, թէ՝ անտարբերութեամբ:
անտարբերութեամբ:
6.6.- Կարեւոր է նկատի առնել որ
որ Բարտիմէոս վերարկուն
նետելէ ետք է որ «ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւ»
եկաւ»: Եթէ
ոտքի ցատկէր առանց վերարկուն վրայէն նետելու՝ վստահ
եղէք որ պիտի իյնար, պիտի տապալէր, քանի վերարկուն թոյլ
պիտի չտար որ արագօրէն ոտքի ցատկէր:
ցատկէր: Ի՞նչ են մեր
կեանքին մէջ այն բաները որոնք մեր տապալումին պատճառ
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կը դառնան եւ որոնք թոյլ չեն տար որ շուտով ոտքի ցատկենք
եւ ընդառաջենք Յիսուսին գալու հրաւէրին:
հրաւէրին: Ոեւէ բան որ
սիրտով ու հոգիով կը սիրենք՝ կը դառնանք ստրուկը այդ
բանին (Բ.Պտ 2.19), եւ ատիկա պատճառ կ’
կ’ըլլայ որ չկարեչկարենանք ոտքի ցատկել եւ Յիսուսի
Յիսուսի մօտ գալ:
գալ:
7.7.- Կոյրը, ինչպէս տեսանք, «ճամբու եզերքին նստած էր»
էր»:
Երբ Յիսուս կանչեց զայն՝ ան անմիջապէս լքեց ճամբու այն
եզերքը ուր նստած էր եւ Յիսուսի քով գնաց:
գնաց: Ճամբու եզերքէն՝
եկաւ ճամբու մէջտեղը:
մէջտեղը: Ան չէր կրնար ճանապարհորդակից
ըլլալ Քրիստոսի այնքան ատեն երբ ճամբու եզերքն էր:
էր:
Յիսուս մեզ կը հրաւիրէ լքել ճամբու այն եզերքները ուր
նստած ենք եւ գալ իրեն, որպէսզի իրեն հետ միասին քալենք
ճամբու մէջտեղէն, եւ այդ ճամբան փրկութեան ճամբան է,
վկայութեան ճամբան է, երկինքի ճամբան է:
է:

«Յիսուս հարցուց անոր.անոր."Ի՞նչ կ’
կ’ուզես որ ընեմ
ընեմ քեզի"
քեզի":
Կոյրը պատասխանեց.պատասխանեց."Վարդապե´
Վարդապե´տ, կ’
կ’ուզեմ որ աչքերս բացուին"»
բացուին"» (Մր
(Մր 10.51):
10.51):
1.1.- «Ի՞նչ կ’
կ’ուզես որ ընեմ քեզի»
քեզի»: Ինչո՞ւ Յիսուս այս

հարցումը հարցուց Բարտիմէոսին:
Բարտիմէոսին: Չէ՞ր գիտեր թէ ի´
ի´նչ
կ’ուզէր Բարտիմէոս:
Բարտիմէոս: Գիտէ´
Գիտէ´ր, բայց կ’
կ’ուզէր որ Բարտիմէոս իր
բերնովը յայտնէր իր ուզելիքը, իր փափաքը, նախ, որպէսզի
շուրջինները չկարծեն որ կոյր մարդը դրամական
ողորմութիւն կ’
կ’ակնկալէր, եւ երկրորդ, սորվեցնելու համար
մեզի, որ Աստուծոյ կամքն է որ երբ աղօթքի կը կանգնինք,
մասնաւորենք մեր խնդրանքը, այսինքն՝ յստակօրէն ըսենք թէ
ի´նչ կ’
կ’ուզենք, ի´
ի´նչ բանի կարիքը ունինք, եւ բնաւ
չփիլիսոփաենք ըսելով. «Պէտք չկա´
չկա´յ աղօթելու եւ Աստուծոյ

ըսելու թէ ինչ բանի կարիքը ունինք, քանի Աստուած արդէն
ամէն բան գիտէ, եւ գիտէ թէ ինչ բանի կարիքը ունինք»
ունինք»:
2.2.- «Ի՞նչ կ’
կ’ուզես որ ընեմ քեզի»
քեզի»: Բարտիմէոսին ուղղուած

Յիսուսի այս հարցումը՝
հարցումը՝ մեզի´
մեզի´ ալ ուղղուած է:
է: Ի՞նչ կ’
կ’ուզենք
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որ Յիսուս ընէ մեզի:
մեզի: Կ’ուզե՞նք որ բանայ մեր հոգիի աչքերը,
ինչպէս որ բացաւ Բարտիմէոսի թէ´
թէ´ հոգիի եւ թէ´
թէ´ մարմինի
աչքերը:
աչքերը: Կ’ուզե՞նք որ մեզ մեղքի խաւարէն դուրս բերէ եւ փը
փըրկութեան լոյսովը լուսաւորէ:
լուսաւորէ: Կ’ուզե՞նք որ նորոգէ մեր կեանկեանքը:
քը: Կ’ուզե՞նք որ մեր սիրտը ուրախութեամբ լեցնէ:
լեցնէ: Կ’ուզե՞նք
որ մեր հոգին խաղաղութեամբ պարուրէ:
պարուրէ: Կ’ուզե՞նք որ մեզ
յաղթող դարձնէ մեղքին դէմ:
դէմ: Կ’ուզե՞նք մտերմանալ Տիրոջ:
Տիրոջ:
3.3.- Երբ Յիսուս հարցուց Բարտիմէոսի թէ ի´
ի´նչ կ’
կ’ուզէր որ
ընէր իրեն, Բարտիմէոս պատասխանեց.
պատասխանեց. «Վարդապե´
Վարդապե´տ,
կ’ուզեմ որ աչքերս բացուին»
բացուին»: Երբ աչքերը բացուեցան՝ սկսաւ
հետեւիլ Յիսուսի:
Յիսուսի: Մենք ալ կ’
կ’ուզե՞նք որ մեր հոգիի աչքերը
բացուին, տեսնենք Յիսուսը ու հետեւինք իրեն:
իրեն: Այնքան ատեն
որ չեն բացուած մեր հոգիի աչքերը՝ չենք կրնար Յիսուսի
հետեւորդները ըլլալ:
ըլլալ:

«Յիսուս
Յիսուս ըսաւ.ըսաւ."Գնա´
Գնա´, հաւատքդ քեզ բժշկեց"
բժշկեց":
Անմիջապէս անոր աչքերը բացուեցան եւ ճամբու
ընթացքին Յիսուսի կը հետեւէր»
(Մր 10.52):
10.52):
հետեւէր» (Մր

1.1.- Մարկոս եւ Ղուկաս աւետարանիչներուն համաձայն,
Յիսուս լոկ կամենալով բացաւ կոյրին աչքերը, իսկ ՄատթէՄատթէոսի համաձայն, Յիսուս անոր աչքերուն դպնալով բուժեց (Մտ
20.34):
20.34): Հոս հակասութիւն չկայ:
չկայ: Հաւանաբար Յիսուս նախ
դպաւ կոյրին աչքերուն, որպէսզի անիկա զգար իր սիրոյ
հպումը, որմէ ետք կամեցաւ ու կոյրին աչքերը բացուեցան:
բացուեցան:
2.Գնա»: Յիսուս կոյրը բժշկելէ ետք՝ թոյլ տուաւ որ
2.- «Գնա»
երթայ, բայց կոյրը երթալու փոխարէն՝
փոխարէն՝ սկսաւ Յիսուսի
հետեւիլ, եւ փառաբանել ու փառաւորել զԱստուած, եւ այս
փառաբանութեան հոգին փոխանցուեցաւ ամբողջ ժողովուրժողովուրդին (Ղկ 18.43):
18.43): Ան բուժուելէ ետք՝ կրնար ձգել ու երթալ, բայց
նախընտրեց Յիսուսի հետեւիլ:
հետեւիլ: Ասիկա երախտապարտ
մարդու վերաբերմունք է:
է: Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք
Յիսուսի բժշկարար հպումը կը վայելեն, եւ սակայն,
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Բարտիմէոսի նման չեն հետեւիր Յիսուսին:
Յիսուսին: Զգոյշ ըլլանք
ապերախտ քրիստոնեաներ ըլլալէ:
ըլլալէ:
3.Գնա»: Այս բառը նաեւ ցոյց կու տայ թէ Յիսուս շնորհք
3.- «Գնա»
մը կամ պարգեւ մը տալէ ետք մարդուն՝ զայն քովը չի պահեր
անոր
անոր կամքէն անկախ, չ’
չ’ըստրկացներ զայն:
զայն: Ընդհակառակը,
թոյլ կու տայ որ երթայ, բայց կը սպասէ որ ան իր ազատ
կամքով վերադառնայ իրեն եւ հետեւորդ մը ըլլայ իրեն, ճիշդ
ինչպէս ըրաւ կոյրը:
կոյրը:
4.4.- «Հաւատքդ քեզ բժշկեց»
բժշկեց»: Յիսուս բժշկելու զօրութիւն
ունէր, իսկ Բարտիմէոս՝ բժշկուելու
բժշկուելու յոյս ու հաւատք:
հաւատք: Ան
հաւա´
հաւա´տք ունէր Յիսուսի անձին հանդէպ, հաւա´
հաւա´տք ունէր
Յիսուսի սիրոյն ու գթութեան հանդէպ, հաւա´
հաւա´տք ունէր
Յիսուսի կարեկցութեան ու բժշկարար զօրութեան հանդէպ:
հանդէպ:
Մենք ունի՞նք Բարտիմէոսի նման մեր անձերուն բժշկութիւն
բերող հաւատք:
հաւատք: Հաւատքը հոգիի, սրտի,
սրտի, մտքի ու մարմինի
բժշկութիւն կը բերէ:
բերէ: Հաւատքը ամէն տեսակ բժշկութիւն կը
բերէ:
բերէ: Կը բուժէ կոտրած սիրտեր:
սիրտեր: Կը բուժէ վիրաւոր հոգիներ:
հոգիներ:
Կը բուժէ անմխիթար ու տխուր կեանքեր:
կեանքեր:
5.բացուեցան»: Այս բառերը
5.- «Անմիջապէս անոր աչքերը բացուեցան»
կը պարզեն թէ Յիսուս կարող է յանկարծակի եւ արագ փոփոփոփոխութեան ենթարկել մարդ արարածը:
արարածը: Կարող է մէ´
մէ´կ անգամէն
փոխել մարդուն կեանքը, անոր կեանքին առաջնահերթուառաջնահերթութիւնները, ծրագիրները, նպատակները:
նպատակները:
6.հետեւէր»:
6.- «Եւ ճամբու ընթացքին Յիսուսի կը հետեւէր»
Բարտիմէոս վայելեց Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը եւ
դարձաւ հետեւորդ Յիսուսի
Յիսուսի:
իսուսի: Իսկ մենք վայելա՞ծ ենք Յիսուսի
բժշկարար զօրութիւնը, Յիսուսի սիրոյ ջերմութիւնը, Յիսուսի
քաղցրութիւնը, եւ եթէ վայելած ենք՝ դարձա՞ծ ենք իր
հետեւորդները:
հետեւորդները:
7.7.- Շատեր Յիսուսի կը դիմեն լոկ բժշկութեան համար,
գործի մը յաջողութեան համար, ծրագիրի մը իրականացման
համար, բայց քիչեր միայն Բարտիմէոսի նման ստանալէ ետք
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իրենց սրտի խնդրանքը՝ կը հետեւին Յիսուսի, եւ իրենց
բերանները փառաբանութեամբ կը բանան:
բանան:
8.8.- Բարտիմէոսի ո´
ո´չ միայն մարմնաւոր աչքերը
բացուեցան, այլեւ՝ հոգիի աչքերը:
աչքերը: Քրիստոսի հետեւիլը եւ
զԱստուած փառաւորելը՝ իր հոգիի աչքերուն բացուած ըլլաըլլալու ապացոյցն են:
են: Այն մարդը որուն հոգիի աչքերը կը բացուի՝
կը սկսի հետեւիլ Յիսուսի:
Յիսուսի: Այո´
Այո´, ան որ հոգեւորապէս կը
բուժուի՝ անպայման կը դառնայ Քրիստոսի հետեւորդը, անոր
քաջ վկան, անոր աշակերտը:
աշակերտը:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Ո´վ իմ Տէրս եւ Փրկիչս՝ Յիսուս Քրիստոս,
Բարտիմէոսի նման,
Ես ալ ճամբու մը եզերքին նստած եմ
Եւ գթառատ ու կարեկցող Փրկիչիդ
Անցնելուն կը սպասեմ:
Բա´
Բա´ց ականջներս
Որպէսզի լսեմ ոտնահետքերուդ ձայնը:
Բա´
Բա´ց բերանս
Որպէսզի հաւատքով
հաւատքով կանչեմ սուրբ անունդ՝
«Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի, Յիսո՜ւս, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի»:
ինծի»:
Ողորմէ´
Ողորմէ´ ինծի
Եւ լսէ փրկութի՜ւն աղերսող սրտիս ձայնը:
Ողորմէ´
Ողորմէ´ ինծի
Եւ բա´
բա´ց հոգիիս աչքերը:
Ողորմէ´
Ողորմէ´ ինծի
Եւ զիս Քեզի հետեւորդ դարձուր:
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Հինգ հազարին կերակրումը
կերակրումը
(Մատթէոս 14.1314.13-21)

Երբ Յիսուս Յովհաննէսի գլխատումը լսեց, առանձինը
նաւակ մտնելով՝ այդտեղէն գնաց ամայի վայր մը: Շրջանի
քաղաքներուն բնակիչները լսելով ասիկա, քալելով հետե
հետեւեցան
ւեցան իրեն: Երբ Յիսուս նաւակէն դուրս ելաւ, տեսաւ մեծ
բազմութիւնը, գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեց:
Երեկոյեան իր աշակերտները մօտեցան իրեն եւ ըսին.ըսին.«Ամայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ է. արձակէ´
արձակէ´
ժողովուրդը,
ժողովուրդը, որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը իրենց
համար ուտելիք
ուտելիք գնելու»:
գնելու»:
Յիսուս ըսաւ.ըսաւ.«Իրենք պէտք չունին երթալու: Դո´
Դո´ւք տուէք անոնց
ուտելիքը
ուտելիքը»:
լիքը»:
Անոնք ըսին Յիսուսի.Յիսուսի.«Հոս գրեթէ ոչինչ ունինք, բացի հինգ հացէ եւ երկու
ձուկէ»:
ձուկէ»:
Յիսուս ըսաւ.ըսաւ.«Հո´
Հո´ս բերէք ատոնք»:
ատոնք»:
Եւ հրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայ:
Ապա առաւ հինգ հացը եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք
բարձրացուց,
բարձրացուց, օրհնեց, կտրեց հացերը եւ տուաւ աշակերտաշակերտներուն, որոնք բաժնեցին ժողովուրդին: Բոլորն ալ կերան
ու կշտացան. եւ աշակերտները աւելցած կտորները հաւահաւաքելով՝ տասներկու սակառ լեցուցին: Իսկ ուտողները շուրջ
հինգ հազար հոգի էին, կիներն ու մանուկները չհաշուած:
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«Երբ Յիսուս Յովհաննէսի գլխատումը լսեց, առանձինը
նաւակ մտնելով՝ այդտեղէն գնաց ամայի վայր մը:
մը: Շրջանի
քաղաքներուն բնակիչները լսելով ասիկա, քալելով հետեւեհետեւեցան իրեն»
(Մտ 14.13):
14.13):
իրեն» (Մտ
Նախ ըսեմ, թէ հինգ հազարին կերակրման դրուագը միմիակ հրաշագործութիւնն
հրաշագործութիւնն է որ յիշուած է չորս աւետարանիչաւետարանիչներուն կողմէ (Մտ 14.1314.13-21:
21: Մր 6.306.30-44:
44: Ղկ 9.109.10-17:
17: Յհ 6.16.1-13):
13):
1.1.- Տուեալ համարին մէջ կը կարդանք թէ Յիսուս ժողոժողովուրդէն հեռանալով՝ «գնաց ամայի վայր մը»
համար:
մը»: Ինչո՞ւ համար:
Երեք պատճառներով.պատճառներով.ա) Յիսուս Յովհաննէս Մկրտիչի գլխատման
գլխատման տխուր լուրը
առնելէ ետք էր որ ուզեց ամայի վայր մը երթալ:
երթալ: Տէրը իր այս
վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ, որ երբ տխուր լուր մը
կ’առնենք, անմիջապէս ասորասոր-անոր չխօսինք այդ մասին, այլ
նախ փորձենք առանձնանալ եւ մեր սիրտը բանալ Աստուծոյ
առջեւ եւ մեր ցաւին մասին
մասին անո´
անո´ր պատմել, ոեւէ անձի
պատմելէ առաջ:
առաջ: Կեանքի փորձառութիւնը ցոյց տուած է մեզի,
որ երբ մեր սիրտը կը բանանք այնպիսի մարդոց առջեւ՝
որոնք իրենց սիրտը չեն յանձնած Քրիստոսի՝ ոչինչով
կ’օգտուինք, քանի նման մարդիկ չեն կրնար մեզ մխիթարել,
գօտեպնդել եւ քաջալերել:
քաջալերել: Կեանքի
Կեանքի նեղութիւններէն անցած եւ
Քրիստոսով մխիթարուած մարդը միայն կրնայ մխիթարել
կեանքի նեղութիւններէն անցնող մը:
մը: Կարելի չէ մխիթամխիթարութիւն գտնել մէկու մը քով՝ որուն մխիթարութիւնը ՔրիստոՔրիստոսը չէ:
չէ: Կարելի չէ վստահիլ մէկու մը՝ որ չէ վստահած Յիսուսի:
Յիսուսի:
Կարելի չէ ապաւինիլ
ապաւինիլ մէկու մը՝ որ Քրիստոսը չէ դարձուցած
իր ապաւէնը:
ապաւէնը:
բ) Համաձայն Մարկոս աւետարանիչին, առաքելութեան
ղրկուած աշակերտները երբ վերադարձան ու պատմեցին
իրենց կատարածին մասին, Յիսուս ուզեց անոնց հետ ամայի
վայր մը երթալ, որպէսզի կարենան առանձին ըլլալ եւ քիչ մը
հանգիստ ընել (Մր 6.31):
6.31): Մէկ կողմէ Յովհաննէս Մկրտիչի
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գլխատման լուրը առնելը եւ միւս կողմէ աշակերտներուն
առաքելութենէն վերադառնալը՝ առանձնութեան ու հանգիսհանգիստի պահը բացարձակ անհրաժեշտ դարձուցին:
դարձուցին: Յիսուս իր այս
կեցուածքով, կը սորվեցնէ իր հետեւորդներուն, իր այգիին մէջ
աշխատողներուն,
աշխատողներուն, իր փրկութիւնը տարածողներուն, իր
արքայութեան քարոզիչներուն, որ պէտք չէ իրենց կեանքը
յարատեւ վազվզուք ըլլայ, այլ պէտք է ունենան առանձնուառանձնութեան պահեր, խոկումի պահեր, աղօթքի պահեր, հանգիստի
պահեր, որպէսզի ուժասպառ չըլլան ու չյոգնին, եւ յոգնելով՝
Չարին
Չարին ծուղակին մէջ չիյնան:
չիյնան: Առանձնութեան պահերը,
Աստուծոյ Հոգիով զօրանալու եւ լեցուելու պահեր են:
են: Ամէն
հաւատացեալ նման պահերու պէտք ունի:
ունի:
գ) Յիսուս բազմութեամբ շրջապատուած էր երբ աշաաշակերտները վերադարձան առաքելութենէն եւ սկսան պատմել
իրենց կատարած գործերուն մասին
մասին:
սին: Բնականօրէն ամբողջ
ժողովուրդը կրնար լսել իրենց ըրածին ու գործած հրաշքնեհրաշքներուն մասին, եւ մարդիկ կրնային հիացումով լեցուիլ անոնց
հանդէպ եւ զանոնք փառաբանող խօսքեր արտասանել,
արտասանել, եւ
ատիկա կրնար պատճառ դառնալ որ հպարտութեան
հպարտութեան հոգին
գար աշակերտներուն վրայ, եւ փառք
փառք փնտռէին մարդոցմէ,
փոխանակ զԱստուած փառաբանելու:
փառաբանելու: Յիսուս չէր ուզեր որ
նման բան պատահէր:
պատահէր: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ, հազիւ վերադարձան,
անոնց հետ միասին ամայի տեղ մը ուզեց երթալ:
երթալ: Մենք եւս,
երբ բարեգործութիւն մը կատարենք՝ խուսափինք մարդոցմէ,
մանաւանդ անոնցմէ՝ որոնք կը սիրեն
սիրեն մեզ փառաւորել,
որպէսզի մեզ գովելով՝ չտրտմեցնեն զԱստուած
զԱստուած եւ մենք
չկորսնցնենք մեր վարձատրութիւնը, որ պիտի ստանանք
Տիրոջ գալստեան ժամանակ:
ժամանակ:
2.2.- «Շրջանի քաղաքներուն բնակիչները լսելով»
լսելով» որ
Յիսուս իր աշակերտներուն հետ միասին «գնաց ամայի վայր
մը, քալելով հետեւեցան
հետեւեցան իրեն»
իրեն»: Ահաւասիկ ժողովուրդ մը՝ որ
Աստուծոյ կենդանի խօսքին ծարաւը ունէր:
ունէր: Ժողովուրդ մը՝ որ
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վայելած էր Քրիստոսի սէրն ու գուրգուրանքը եւ դարձած էր
հետապնդիչը այդ սիրոյն ու գուրգուրանքին:
գուրգուրանքին: Ժողովուրդ մը՝
որ պատրաստ էր Քրիստոսի հետեւելու, թէկուզ ան երթար
անապատները,
անապատները, փորձութիւններով ու դժուարութիւններով
լեցուն անապատները:
անապատները: Գալով մեզի, ի՞նչ կ’
կ’ընենք եթէ երբեք
ճաշակած ենք Քրիստոսը. կը հետեւի՞նք Քրիստոսի ուր որ
երթայ:
երթայ: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք եթէ երբեք ծարաւ ունինք Աստուծոյ
կենդանի խօսքին նկատմամբ. կը կարդա՞նք ԱստուածաԱստուածաշունչը, կը
կը լեցուի՞նք Աստուծոյ խօսքերով, կը յաճախե՞նք
եկեղեցի՝ Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսելու համար:
համար:
3.3.- Աստուծոյ խօսքին հանդէպ մարդոց ունեցած ծարաւն
էր որ մարդիկը առաջնորդեց հոն՝ ուր կը գտնուէր Քրիստոս:
Քրիստոս:
Սա ցոյց կու տայ թէ Քրիստոսի ծարաւը ունեցող մարդիկ
կ’երթան հոն՝ ուր Քրիստո´
Քրիստո´սը կը քարոզուի:
քարոզուի: Բայց պէտք է
չափազանց զգոյշ ըլլալ:
ըլլալ: Պէտք չէ երթալ ամէն տեղ ուր
Քրիստոսը կը քարոզուի:
քարոզուի: Այսօր շա՜
շա՜տ տեղեր կան ուր կը
խօսուի Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսի մասին, որոնք
սակայն հեռո´
հեռո´ւ են ճշմարտութենէն, եւ ուր բացակա´
բացակա´յ է
Աստուծոյ Հոգին
Հոգին: Լաւ է պարզամիտ քրիստոնեայ ըլլալը, բայց
պէտք չէ ըլլանք այնքա´
այնքա´ն պարզամիտ՝ որ խաբուինք մարդոց
«գեղեցիկ»
գեղեցիկ» խօսքերէն:
խօսքերէն: Աստուածաշունչը կը խօսի սխալ բաներ
ուսուցանողներու մասին (Գրծ 20.30):
20.30): Աստուծոյ Խօսքը
վաճառքի հանողներու մասին (Բ.Կր 2.17):
2.17): Աստուծոյ Խօսքը
նենգափոխողներու
նենգափոխողներու մասին (Բ.Կր 4.2):
4.2): Միտքերը պղտորողնեպղտորողներու, Քրիստոսի Աւետարանը չարափոխողներու, եւ տարբեր
աւետարան քարոզողներու մասին (Գղ 1.71.7-8, 5.10, 12):
12): Սխալ
վարդապետութիւններու միջոցաւ ուրիշները խաբող ու
մոլորեցնող խաբեբայ մարդոց մասին (Եփ 4.14):
4.14): Հրապուրիչ
խօսքերով
խօսքերով խաբողներու մասին (Կղ 2.4):
2.4): Օտար վարդապեվարդապետութիւններ ուսուցանողներու մասին (Ա.Տմ 1.3):
1.3): ՄոլորեցուՄոլորեցուցիչ չար ոգիներու եւ դեւերու ուսուցումներու մասին «որոնք
կը քարոզուին կեղծաւոր եւ ստաբան մարդոց կողմէ»
կողմէ» (Ա.Տմ
(Ա.Տմ
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4.14.1-2):
2): Քրիստոսի ողջմիտ խօսքերէն զատ տարբեր բան
սորվեցնողներու մասին (Ա.Տմ 6.3):
6.3): Միտքով ապականած եւ
ճշմարտութենէն հեռացած մարդոց մասին, որոնք կրօնքը
շահու աղբիւրի կը վերածեն (Ա.Տմ 6.5):
6.5): Մարդոց հաճելի եղող
նիւթերու վերաբերեալ խօսող ուսուցիչներու մասին (Բ.Տմ 4.34.35):
5): Սուտ ուսուցիչներու եւ անոնց կորստաբեր վարդապետու
վարդապետուարդապետութիւններուն մասին (Բ.Պտ 2.1):
2.1): Ընչաքաղցութենէ մղուած՝
իրենց շինծու խօսքերով ուրիշները շահագործողներու մասին
(Բ.Պտ 2.3):
2.3): Օտարոտի ուսուցումներու մասին (Եբր 13.9):
13.9):
Հաւատքի ճշմարտութիւնները խեղաթիւրողներու մասին
(Բ.Տմ 2.16):
2.16): Այս եւ նման համարներ, մեզ կը
կը հրաւիրեն խիստ
վարդապե-արթուն եւ զգոյշ ըլլալու, որպէսզի չքշուինք սխալ վարդապե
տութեանց եւ ուսուցումներու հովերէն:
հովերէն:
4.4.- Երբ Յիսուս ամայի վայր մը գնաց՝ ամբողջ ժողովուրդը
իրեն հետեւեցաւ:
հետեւեցաւ: Այո´
Այո´, ուր որ երթայ Յիսուս՝ պէտք է իրեն
հետեւինք եթէ իր աշակերտներն ենք:
ենք: Ուր որ է երկնաւոր
Թագաւորը՝ հո´
հո´ն պէտք է ըլլան իր զինուորները:
զինուորները: Կարեւոր չէ
թէ ի´
ի´նչ տեսակ ճամբաներէ կ’
կ’առաջնորդէ մեզ Յիսուս,
դիւրի՞ն, թէ՝ դժուարին:
դժուարին: Կարեւորը այն է՝ որ ի´
ի´նք ըլլայ մեր
առաջնորդը:
առաջնորդը: Աստուած Իսրայէլի ժողովուրդը դէպի փոթորփոթորկալից Կարմիր ծովը առաջնորդեց, բայց ան
ան ծովը ցամքեցուց
անոնց ոտքերուն առջեւ:
առջեւ: Ան զիրենք չառաջնորդեց դէպի
կանաչորակ մարգագետիններ, այլ՝ դէպի անջրդի անապատը
Սինայի, եւ սակայն այդ անջրդի վայրին մէջ էր որ Աստուած
անջուր ժայռերէն ջուր բղխեցուց, այդ անհաց անապատին
մէջ էր որ Աստուած զիրենք կերակրեց երկնային
երկնային մանանայով:
մանանայով:
Երբ Աստուած ի´
ի´նքն է մեզ առաջնորդողը կեանքի փշալից
ճամբաներէն՝ վստա´
վստա´հ եղէք, որ այդ փուշերը կոխկրտելով
պիտի քալենք յաղթական:
յաղթական: Երբ Տէրը ի´
ի´նքն է մեզ առաջնորառաջնորդողը խաւար ձորերէն՝ վստահի´
վստահի´նք իրեն, եւ ան խաւար
ձորերը Թաբօր
Թաբօր լեռի պիտի վերածէ, ուր Աստուծոյ
Աստուծոյ փառքը
պիտի ճառագայթէ մեր դէմքերուն վրայ:
վրայ:
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«Երբ Յիսուս նաւակէն դուրս ելաւ, տեսաւ մեծ բազմուբազմութիւնը, գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեց»
(Մտ 14.14):
14.14):
բժշկեց» (Մտ

1.1.- Յիսուս ե՞րբ տեսաւ բազմութիւնը:
բազմութիւնը: Աւետարանիչը
կ’ըսէ թէ Յիսուս բազմութիւնը տեսաւ երբ «նաւակէն դուրս
ելաւ
ելաւ»: Այնքան ատեն որ չենք ուզեր մեր նաւերէն, այլ խօսքով՝
մեր հանգստաւէտ պայմաններէն դուրս գալ՝ չե´
չե´նք կրնար
տեսնել Աստուծոյ ու Աստուծոյ խօսքին հանդէպ անօթի ու
ծարաւ եղող մարդիկը:
մարդիկը: Հանգիստ կեանք ապրողներ՝ չե´
չե´ն
կրնար անհանգիստ կեանք ապրողներուն վիճակէն հասկնալ,
եւ ուստի՝ չեն կրնար օգտակար դառնալ անոնց:
անոնց: ՆեղութիւնՆեղութիւնները օգտակար են մեզի, որովհետեւ նեղութիւններն են որ
կ’օգնեն մեզի օգտակար դառնալու ուրիշներուն:
ուրիշներուն: Եթէ
նեղութիւններէ անցած ու անոնց յաղթած ենք՝ միայն ա´
ա´յն
ատեն կրնանք օգնել նեղութիւններէ անցնողներուն:
անցնողներուն: ՆեղուՆեղութիւններ ու դժուարութիւններ չտեսած բայց ուրիշներուն
խրատող մարդը՝ կը նմանի իր դասերուն մէջ տկար աշաաշակերտի մը, որ կը փորձէ իր չունեցածը ծախել ուրիշին,
մինչդեռ նեղութիւններէ ու դժուարութիւններէ անցած եւ
անոնցմով մաքրուած ու զօրացած մարդը՝ կը նմանի փորփորձառու ուսուցիչի
ուսուցիչի մը, որ կրնայ լայնօրէն օգտակար դառնալ
ուրիշներուն:
ուրիշներուն:
2.Տեսաւ» բառը ցոյց կու տայ
բազմութիւնը»: «Տեսաւ
«Տեսաւ»
2.- «Տեսաւ մեծ բազմութիւնը»
թէ Յիսուս տեսնող աչք ունի:
ունի: Ան տեսաւ մարդոց հոգեւոր
ծարաւը:
ծարաւը: Տեսաւ սիրոյ կարիքը ունեցող անոնց սիրտերը:
սիրտերը:
Տեսաւ բուժուելու կարօտ անոնց հոգիները:
հոգիները: Սիրելի
Սիրելի´
ելի´ ընթերընթերցող, Յիսուս մե´
մե´զ ալ կը տեսնէ:
տեսնէ: Կը տեսնէ խռոված ու
խաղաղութեան կարիքը ունեցող մեր միտքերը:
միտքերը: Կը տեսնէ
կոտրած եւ քաջալերանքի կարօտ մեր հոգիները:
հոգիները: Կը տեսնէ
սգաւոր եւ մխիթարութեան պէտք ունեցող մեր սիրտերը:
սիրտերը: Ան
կը տեսնէ մեզ մեր բոլոր նեղութիւններով ու ցաւերով,
ցաւերով, մեր
բոլոր տկարութիւններով ու խեղճութիւններով:
խեղճութիւններով: Ինչ կը վերավերաբերի մեզի, մենք Յիսուսի նման տեսնող աչք ունի՞նք:
ունի՞նք: Կը
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տեսնե՞նք մարդոց կարիքները, ցաւերը, վէրքերը, նեղութիւննեղութիւնները, եւ եթէ կը տեսնենք, ի՞նչ կ’
կ’ընենք անոնց համար:
համար:
3.3.- «Տեսաւ մեծ բազմութիւնը, գթաց անոնց
անոնց վրայ»
վրայ»: Յիսուս
ոչ միայն տեսաւ զինք փնտռող եւ իրեն սպասող բազմուբազմուվրայ»: Մեր Տէրը ո´
թիւնը, այլեւ՝ «գթաց անոնց վրայ»
ո´չ միայն
տեսնող աչք ունի, այլեւ՝ գթացող սիրտ:
սիրտ: Ան գթաց՝ որովհետեւ
մարդիկ հովիւ չունեցող ոչխարներու կը նմանէին (Մր 6.34):
6.34):
Շատե՜
Շատե՜ր կը տեսնեն ուրիշներու
ուրիշներու ցաւերը բայց չեն գթար
անոնց:
անոնց: Շա՜
Շա՜տ հարուստներ կան որոնք կը տեսնեն չքաւորչքաւորներուն տառապանքը բայց ոչինչ կ’
կ’ընեն անոնց օգտակար
դառնալու համար:
համար: Շա՜
Շա՜տ հովիւներ կան որոնք կը տեսնեն
նեղութեան մէջ եղող իրենց հաւատացեալները, բայց բանով
մը օգտակար չեն դառնար:
դառնար: Գալով մեզի,
մեզի, մենք տեսնող աչք ու
գթացող սիրտ ունի՞նք:
ունի՞նք: Չըլլայ որ մենք ալ տեսնենք ու չգթանք,
կամ գթանք ու բան մը չընենք:
չընենք:
բժշկեց»: Գթալը
4.4.- «Գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեց»
Յիսուսի համար միայն խօսք չէր:
չէր: Ան գործնապէս արտայայարտայայտեց իր սէրը՝ բուժելով հիւանդները եւ կերակրելով անօթիանօթիները:
ները: Մենք գործնապէս կ’
կ’արտայայտե՞նք քրիստոնէական
մեր հաւատքը:
հաւատքը: Չըլլայ որ մենք ալ «միայն անունով ողջ ենք ,
բայց իրականութեան մէջ մեռած»
մեռած» ենք (Յյտ 3.1):
3.1): Եթէ կը յայյայտարարենք թէ հաւատք ունինք, յիշենք սակայն որ «հաւատքը
առանց գործերու մեռած է»
է» (Յկ
(Յկ 2.26):
2.26): Բարի
Բարի գործերն են
ապացոյցը որ մենք կենդանի հաւատք ունինք:
ունինք: Պօղոս
առաքեալ հաստատելէ ետք որ մենք Քրիստոսի միջոցաւ
դարձանք Աստուծոյ «նոր ստեղծագործութիւնը»,
ստեղծագործութիւնը», կը յիշեցնէ,
որ իբրեւ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը, կոչուած ենք

«կատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց համար
համար
Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով
լեցնենք մեր կեանքը»
կեանքը» (Եփ
(Եփ 2.10):
2.10): Առաքեալը կը հաստատէ
նաեւ որ մեր բարի ու արդար գործերով, մենք պատճառ կը
դառնանք որ «Աստուած փառաւորուի եւ գովուի»
գովուի» (Փլպ
(Փլպ 1.11):
1.11):
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5.5.- «Հիւանդները
Յիսուս
«Հիւանդները բժշկեց»
բժշկեց»: Յատկանշական է որ Յիսուս
ժողովուրդը հացով ու ձուկով կերակրելէ առաջ՝ նախ անոնց
հիւանդները բժշկեց:
բժշկեց: Ինչո՞ւ համար:
համար: Երեք պատճառներով.պատճառներով.ա) Յիսուս իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ
նախ պէտք է հոգեւոր բուժում ձեռք ձգել եւ յետո´
յետո´յ միայն
մօտենալ կեանքի Հացին՝ Սուրբ Հաղորդութեան:
Հաղորդութեան: Մեկնիչ
Մեկնիչ
հայր մը կ’
կ’ըսէ. «Յիսուս բուժեց մարդիկը եւ յետո´
յետո´յ միայն հաց

բաշխեց անոնց, սորվեցնելու համար մեզի, որ իսկական
Հացին՝ Սուրբ Հաղորդութեան մօտենալէ առաջ, նախ պէտք է
բուժենք մեր անձերը ապաշխարութեան եւ խոստովանուխոստովանութեան միջոցաւ»
միջոցաւ»:

բ) Մարմնապէս հիւանդ եղողները ուտելիքէն
ուտելիքէն առաջ նախ
բուժումի կարիքը ունէին:
ունէին: Անոնք չէին կրնար գետին նստիլ
հանգիստ կերպով եւ հաց ուտել կամ Աստուծոյ խօսքը լսել,
եթէ երբեք մարմնական պակասութիւն ունէին:
ունէին: Յիսուս
զանոնք հանգստաւէտ պայմաններու մէջ դնելէ ետք միայն
կերակրեց եւ Աստուծոյ խօսքը փոխանցեց:
փոխանցեց: Մենք եւս պէտք է
նոյնը ընենք:
ընենք: Եթէ կ’
կ’ուզենք որ մարդիկ մտիկ ընեն Աստուծոյ
խօսքին քարոզութիւնը, նախ պէտք է անոնց համար
հանգստաւէտ պայմաններ ստեղծենք:
ստեղծենք:
գ) Յիսուս տառապողին տառապանքը բուժեց, անկէ ետք
միայն կերակրեց զանոնք, սորվեցնելու համար մեզի թէ երբ
մարդիկ ցաւի
ցաւի մէջ են, նեղութեան ու զրկանքի կ’
կ’ենթարկուին,
դժուար թէ կարենան ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին,
մանաւանդ եթէ երբեք նախապէս Աստուծոյ խօսքին համը չեն
առած:
առած: Ցաւի մէջ եղողին՝ նախ ցաւը պէտք է թեթեւցնել, անկէ
ե´տք միայն խօսիլ անոր Աստուծոյ ծրագիրին ու կամքին
մասին:
մասին: Մենք չենք կրնար իրաւազրկուած մարդու մը առջեւ
կենալ եւ զԱստուած ներկայացնել իբրեւ իրաւազրկուածնեիրաւազրկուածներու պաշտպան, եթէ երբեք մենք ոչինչ կ’
կ’ընենք պաշտպանելու
համար զինք՝ զինք իրաւազրկող մարդոց դէմ:
դէմ:

«Երեկոյեան իր աշակերտները
աշակերտները մօտեցան իրեն եւ ըսին.ըսին.202

"Ամայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ է. արձակէ´
արձակէ´
ժողովուրդը, որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը իրենց համար
ուտելիք գնելու"»
14.15):
գնելու"» (Մտ 14.15):

1.1.- Երեկոն պատառ մը ուտելու եւ հանգիստ ընելու ժամն
էր:
էր: Եւ ահա ճիշդ այդ պահուն երբ ժողովուրդը հանգիստի եւ
պատառ մը հացի պէտք ունէր, աշակերտները առաջարկեցին
առաջարկեցին
Յիսուսի որ արձակէ զանոնք, որպէսզի երթան շրջակայ
գիւղերը իրենց համար ուտելիք գնեն:
գնեն: Այսօր որքա՜
որքա՜ն հաւահաւատացեալներ ու հովիւներ կան որոնք հանգիստի ու պատառ
մը հացի կարիքը ունեցող մարդիկը հոս ու հոն կը ղրկեն
իրենց գլխուն ճարին նայելու, փոխանակ իրե´
իրե´նք փորձեն
փորձեն բան
մը ընել:
ընել:
2.ենք»: Աշակերտները կ’
2.- «Ամայի տեղ ենք»
կ’անդրադառնան
որ ամայի տեղ մը կը գտնուին ուր կարելի չէ ուտելիք ու
խմելիք գտնել:
գտնել: Անոնք չէին գիտեր որ երկինքէն իջած Հացը՝
Յիսուս, երբեք ալ պիտի չուզէր ժողովուրդը անօթի տուն
ղրկել:
ղրկել: Անոնք չէին անդրադառնար որ իրենց
իրենց հետ եղող ՎարՎարդապետը, անցեալին ամայի անապատներուն մէջ ժայռերէն
ջուր բղխեցնող Աստուածն է:
է: Անոնք չէին գիտակցեր որ իրենց
հետ եղող Մարդը՝ անցեալին երկինքէն մանանայ իջեցնող
Տէրն է:
է:
3.ենք»: Եկէք հոգեւոր իմաստով մը նաեւ
3.- «Ամայի տեղ ենք»
առնենք այս հաստատումը:
հաստատումը: Ժողովուրդը
Ժողովուրդը ամայացած հոգի մը
ունէր:
ունէր: Աշակերտները չէին տեսներ ատիկա, բայց Յիսուս կը
տեսնէր:
տեսնէր: Աշակերտներուն համար ամայութիւնը նիւթական
հասկացողութիւն ունէր, մինչդեռ Յիսուսի համար՝ հոգեւոր
հասկացողութիւն:
հասկացողութիւն: Ամայութիւն, այլ խօսքով՝ դատարկութիւն
կը տիրէր մարդոց հոգիներուն
հոգիներուն ու սիրտերուն մէջ, եւ Յիսուս
գիտէր ու կը տեսնէր ատիկա, ուստի չէր ուզեր զանոնք այդ
ձեւով իրենց տուները ղրկել:
ղրկել: Ան կ’
կ’ուզէր զանոնք յագեցնել թէ´
թէ´
մարմնապէս եւ թէ´
թէ´ հոգեպէս:
հոգեպէս: Գալով մեզի, ի՞նչ կայ մեր
հոգիներուն մէջ, ամայութի՞ւն, թէ՝ Տիրոջ ներկայութիւնը:
ներկայութիւնը: Ի՞նչ
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տեսակ
տեսակ սիրտ ունինք. առաքինութիւններէ ամայացա՞ծ սիրտ,
թէ՝ առաքինութիւններով զարդարուած սիրտ:
սիրտ: Մեր հայեացքը,
Քրիստոսի՞ հայեացքին կը նմանի, թէ՝ աշակերտներուն
հայեացքին:
հայեացքին: Այլ բացատրութեամբ մը, աշակերտներուն նման
մենք ալ մարդոց լոկ մարմնաւո՞ր կարիքները կը տեսնենք, թէ
Քրիստոսի նման, անոնց հոգեւոր կարիքները նաեւ կը
տեսնենք:
տեսնենք:
4.է»: Քրիստոսի
4.- «Ամայի
«Ամայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ է»
համար չկա´
չկա´յ ամայացած սիրտ մը որ չի կրնար լեցուիլ:
լեցուիլ:
Չկա´
Չկա´յ ամայացած հոգի մը որ չի կրնար պտղաբերիլ:
պտղաբերիլ: Չկա´
Չկա´յ
ամայացած միտք մը որ չի կրնար իմաստութեամբ համակհամակուիլ:
ուիլ: Ո´չ ալ Տիրոջ համար արդէն իսկ «ուշ»
ուշ» եղող ժամանակ
մը կայ:
կայ: Ժամանակի Ստեղծիչին համար ուշ կամ կանուխ
ժամանակներ չկան, մանաւանդ երբ խօսքը փրկութեան
մասին է:
է: Ամէն մարդ կրնայ փրկութիւնը ընդգրկել:
ընդգրկել: Ոեւէ
փրկու-մարդու համար չենք կրնար ըսել, թէ արդէն իսկ ուշ է փրկու
թիւնը ընդունելու:
ընդունելու:
5.5.- Աշակերտներուն առաջարկը ժողովուրդը շրջակայ
գիւղերը ղրկելու՝ ցոյց կու տայ թէ անոնք տակաւին չէին
ճանչցած Յիսուսի անսահմանափակ կարողութիւնը:
կարողութիւնը: Անոնք
չէին գիտեր որ Յիսուս կրնար ժողովուրդը կերակրել առանց
զանոնք գիւղերը ղրկելու:
ղրկելու: Ժողովուրդին հոգեւոր
հոգեւոր կարիքները
գոհացնելու կանչուած Աստուծոյ սպասաւորներս՝ եկեղեցաեկեղեցական թէ աշխարհական, պէտք չէ կասկածինք Տիրոջ կարողուկարողութեան վրայ, պէտք չէ մեր հօտի անդամները երեսի վրայ
ձգենք՝ երբ ամայի տեղ են անոնք, այլ խօսքով՝ փորձութեան
դէմ յանդիման:
յանդիման: Պէտք չէ զանոնք մեզմէ հեռացնենք
հեռացնենք երբ արդէն
«ուշ է»
է» եւ մեր կարիքը ունին:
ունին:
6.6.- Աշակերտները առաջարկեցին Տիրոջ որ արձակէ
ժողովուրդը որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը եւ իրենց
համար ուտելիք գնեն:
գնեն: Յիսուս մերժեց անոնց առաջարկը:
առաջարկը:
Ինչո՞ւ համար:
համար: Քանի մը պատճառներով.պատճառներով.204

ա) Մերժեց, որովհետեւ ան գիտէր
գիտէր որ իրեն հետեւող
քալել::
բազմութիւնը յոգնած էր եւ չէր կրնար մինչեւ գիւղերը քալել
Հոգեւոր իմաստով մը, սա ցոյց կու տայ թէ անոնք որոնք
հոգեպէս յոգնած են՝ չեն կրնար երկար ճամբայ կտրել հոգեհոգեւոր գետնի վրայ:
վրայ:
բ) Մերժեց, որովհետեւ ան գիտէր որ շատեր իրենց հետ
դրամ չունէին,
չունէին, ուստի պիտի չկրնային ուտելիք առնել:
առնել: Այսօր
շատե՜
շատե՜ր կան որոնք հոգեւոր սնունդի կարիքը ունին, որոնք
սակայն իրենց սեփական ճիգով չեն կրնար ձեռք ձգել. մէ´
մէ´կը
պէտք է օգնէ իրենց գտնելու այդ սնունդը:
սնունդը:
գ) Մերժեց, սորվեցնելու համար մեզի, որ պէտք չէ
ձեռնունայն ղրկել մեր օգնութեան դիմողները:
դիմողները: Անոնք որոնք
Տիրոջ կը դիմեն՝ դատարկ ձեռքով պիտի չղրկուին:
չղրկուին:
դ) Մերժեց, որովհետեւ ճիշդ չէր անօթին՝ անօթի տուն
ղրկել, ճիշդ չէր կարիքի մէջ եղողը՝ երեսի վրայ ձգել, ճիշդ չէր
նեղութեան մէջ եղողը՝ առանձին թողուլ:
թողուլ: Տէրը իր այս
վերաբերմունքով, կը սորվեցնէ
սորվեցնէ մեզի չլքել մեր նմանները երբ
անոնք նեղութեան մէջ են:
են:
ե) Մերժեց, ցոյց տալու համար թէ ինք գիտէր ժողովուրժողովուրդին իրավիճակը:
իրավիճակը: Տէրը մեր ալ իրավիճակին մասին գիտէ:
գիտէ:
Մեր ալ նեղութիւններուն եւ հոգեւոր կարիքներուն մասին
գիտէ:
գիտէ: Գիտէ մեր հոգիի ամայութեան մասին:
մասին: Գիտէ այդ
ամայութենէն դուրս գալու մեր փափաքին մասին:
մասին:

«Յիսուս ըսաւ.ըսաւ."Իրենք պէտք չունին երթալու:
երթալու: Դո´
Դո´ւք տուէք անոնց ուտեուտելիքը"»
(Մտ 14.16):
14.16):
լիքը"» (Մտ

1.1.- Յիսուս ոչ միայն չկատարեց աշակերտներուն ըսածը,
այլեւ՝ պարտականութիւն տուաւ անոնց կերակրելու ժողոժողովուրդը՝ ըսելով. «Դո´
Քննե´նք
Դո´ւք տուէք
տուէք անոնց ուտելիքը»
ուտելիքը»: Քննե´
մենք զմեզ:
զմեզ: Հաւանաբար մենք եւս որոշ բաներ կ’
կ’ուզենք կամ
կը պահանջենք Տիրոջմէ,
Տիրոջմէ, առանց անդրադառնալու որ Տէրը
ի´ր կարգին պահանջելիք ունի մեզմէ:
մեզմէ: Տէ՞րը պիտի կատարէ
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մեր կամքը, թէ՝ մե՞նք պիտի կատարենք Տիրոջ կամքը:
կամքը: ՄտաՄտածելէ առաջ Տիրոջմէ մեր ուզելիքին ու խնդրելիքին մասին,
նախ մտածենք Տիրոջ մեզմէ ուզածին ու պահանջածին
մասին:
մասին:
երթալու»: Այո´
2.2.- «Իրենք պէտք չունին երթալու»
Այո´, իրենք պէտք
չունէին երթալու նիւթական հաց գտնելու, երբ աննիւթական
հացի պարգեւիչը՝ Քրիստոս իրենց հետ էր:
էր: Պէտք չունէին
երթալու եւ աղբիւրներ
աղբիւրներ փնտռելու, երբ կենաց Գետը իրենց
մէջն էր:
էր: Պէտք չունէին երթալու եւ հանգիստ ընելու, երբ
հոգիի ու սրտի հանգստութիւն պարգեւող Փրկիչը իրենց կողկողքին էր:
էր: Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, մենք եւս, պէտք չունինք
աշխարհին դիմելու, երբ աշխարհի Ստեղծիչը մեզի հետ է:
է:
Պէտք չունինք ասորասոր-անոր երթալու մեր հոգեւոր ծարաւը
գոհացնելու համար, երբ մեր կեանքին մէջ ունինք Քրիստոս
որ կ’
(Յհ 7.37):
7.37): Ի՞նչ
կ’ըսէ. «Ով որ ծարաւ է՝ թող ինծի գայ եւ խմէ»
խմէ» (Յհ
բանի կարիքը կրնանք ունենալ երբ Աստուած ունինք մեր
սրտին մէջ:
մէջ:
3.3.- «Դո
բառերով, Յիսուս
«Դո´
Դո´ւք տուէք անոնց ուտելիքը»
ուտելիքը»: Այս բառերով,
ուզեց իր աշակերտներուն մէջ անօթին կերակրելու կամք
արթնցնել:
արթնցնել: Ուզեց անոնց մօտ տալու առաքինութիւնը զօրացզօրացնել:
նել: Ուզեց անոնց մէջ սէր ու կարեկցութիւն արթնցնել հիւանհիւանդին, անօթիին, աղքատին ու տառապողին նկատմամբ:
նկատմամբ: «Դո´
Դո´ւք
տուէք անոնց ուտելիքը»
ուտելիքը»: Նոյն այս պատուէրը
պատուէրը մեզի´
մեզի´ ալ
ուղղուած է:
է: Յիսուս կ’
կ’ուզէ որ իր հետեւորդները տա´
տա´լ սորվին,
օգնե´
օգնե´լ սորվին, անօթին կերակրե´
կերակրե´լ սորվին, տառապողին
մասին մտածե´
մտածե´լ սորվին, մոռցուածին այցելե´
այցելե´լ սորվին:
սորվին:
4.4.- «Դո´
կ’ուզէ որ իր
Դո´ւք տուէք անոնց ուտելիքը»
ուտելիքը»: Յիսուս կ’
աշակերտները պատրաստ ըլլան տալու
տալու նոյնիսկ իրենց քով
եղած հինգ հացերն ու երկու ձուկերը, որ չնչին բան մըն էր:
էր:
Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ իր ունեցածը պահէ լոկ իր
անձին համար երբ ուրիշը կարիքի մէջ է, նոյնիսկ եթէ իր
ունեցածը չնչին բան մըն է:
է:
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5.5.- «Դո´
Դո´ւք տուէք»
տուէք»: Յիսուս ուզեց որ իր աշակերտները
անձնապէս բան մը ընեն անօթի ժողովուրդին համար:
համար: Շատ
հաւատացեալներ կան որոնք կ’
կ’աղօթեն աղքատներուն
համար, բայց իրենք ոչինչ կու տան կամ կ’
կ’ընեն անոնց
համար:
համար: Շատեր իրաւազրկուածներուն դատը կը ներկայացներկայացնեն Քրիստոսի, բայց իրենք ոչինչ կ’
կ’ընեն իրաւազրկուածնեիրաւազրկուածներուն դատի պաշտպանութեան համար:
համար: «Դո´
Դո´ւք տուէք»
տուէք»: Այս
բառերով, Տէրը մեզ կը հրաւիրէ որ մե´
մե´նք բան մը ընենք,
մե´
մե´նք օգնենք, մե´
մե´նք շարժինք, մե´
մե´նք տանք:
տանք:
6.Տուէք»: Պահ մը կանգ առնենք եւ մտածենք Տիրոջ այս
6.- «Տուէք»
պատուէրին մասին:
մասին: Տալը միայն նիւթական հասկացողութիւն
չունի:
չունի: Շատ բան կրնանք
կրնանք տալ մարդոց, նայած թէ ով ինչ բանի
կարիքը ունի:
ունի: Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք սիրոյ կարօտ
են. սէ´
սէ´ր պէտք է տալ այսպիսիներուն:
այսպիսիներուն: Գուրգուրանքի կարօտ
եղողին՝ գուրգուրա´
գուրգուրա´նք ցոյց տանք:
տանք: Սգաւորին՝ մխիթարումխիթարութի´
թի´ւն տանք:
տանք: Տրտմածին՝ ուրախութի´
ուրախութի´ւն տանք:
տանք: Վհատածին՝
քաջալերա´
քաջալերա´նք տանք:
տանք:
7.7.- «Տուէք անոնց ուտելիքը»
ուտելիքը»: Տէրունական այս հրահանգը
ուղղուած է ամէն մէկ քրիստոնեայի, բայց մանաւանդ՝ բաբանաւոր հօտի հովիւներուն:
հովիւներուն: Յիսուս կը պատուիրէ ուտելի´
ուտելի´ք
տալ ժողովուրդին:
ժողովուրդին: Ի՞նչ է այդ ուտելիքը զոր պէտք է տալ
ժողովուրդին:
ժողովուրդին: Ատիկա Աստուծոյ խօսքին ուտելիքն
ուտելիքն է առաջին
հերթին:
հերթին: Աստուծոյ խօսքին քարոզութեա´
քարոզութեա´մբ պէտք է կշտացկշտացնել անօթի հոգիները:
հոգիները: Մտաբերենք որ նոյնինքն Յիսուս հասհաստատեց, թէ՝ «Մարդ միայն հացով չ’
չ’ապրիր, այլ բոլոր այն
խօսքերով, որ Աստուած խօսած է»
է» (Մտ
(Մտ 4.4):
4.4): ԱստուածաշունԱստուածաշունչին խօսքերը մարդուն մտքին,
մտքին, սրտին ու հոգիին համար
կերակուր են:
են: Տակաւին, Աստուծոյ հօտին տրուելիք ուտելիքուտելիքներ են՝ հաւատքի´
հաւատքի´ ուտելիքը, սիրոյ ուտելիքը, քաղցրութեան
ուտելիքը:
ուտելիքը: Այլ բացատրութեամբ մը, պէտք է Աստուծոյ սէրն ու
քաղցրութիւնը փոխանցել մեր ժողովուրդին եւ այդ սիրով
համակել անոնց էութիւնը, անոնց
անոնց կեանքը:
կեանքը:
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«Անոնք ըսին Յիսուսի.Յիսուսի."Հոս գրեթէ ոչինչ ունինք, բացի հինգ հացէ եւ երկու
ձուկէ"»
(Մտ 14.17):
14.17):
ձուկէ"» (Մտ

1.1.- Աշակերտները կը մտածէին որ իրենց ունեցածը
ոչինչ» է: Բայց Յիսուս սորվեցուց անոնց իրենց «ոչինչ»
ոչինչ»
«ոչինչ»
նկատած հինգ հացերն ու երկու ձուկերը դնել իր տրամատրամադրութեան
դրութեան ներքեւ, որպէսզի այդ «ոչինչ»
ոչինչ» նկատուած ուտելիուտելիքով կերակրէր հսկայ բազմութիւն մը:
մը: Երբե´
Երբե´ք չմտածենք որ
բան մը չունինք Տիրոջ տալիք:
տալիք: Տէրը մեզմէ մեծ բաներ չի
պահանջեր:
պահանջեր: Իր պահանջածը մեզմէ՝ մեր պատրաստակամուպատրաստակամութի´
թի´ւնն է, մեր փափա´
փափա´քն է, մեր կամեցողութի´
կամեցողութի´ւնն է, բայց
մանաւանդ,
մանաւանդ, մեր ունեցած չնչին բանը յօժարակամութեամբ իր
տրամադրութեան ներքեւ դնե´
դնե´լն է:
է: Կը բաւէ որ ուրիշին
օգտակար դառնալու կամեցողութիւնը ունենանք եւ մեր
ունեցած «չնչին»
չնչին»ը Աստուծոյ յանձնենք, եւ ահա Աստուած մեզ
պիտի գործածէ անօթի հոգիներ կշտացնելու, մեծ կարիքներ
գոհացնելու, արցունքներ սրբելու, կոտրած սիրտեր բուժելու:
բուժելու:
2.2.- Քրիստոս բազմութիւնը կերակրելու համար՝ հացն ու
ձուկը ոչինչէն չստեղծեց:
չստեղծեց: Ան առաւ մարդոց կողմէ իրեն
բերուած քանի մը հացերն ու ձուկերը՝ օրհնեց, բազմացուց եւ
բաժնել տուաւ ժողովուրդին:
ժողովուրդին: Ճիշդ է որ Քրիստոս ի´
ի´նքն էր
հրաշքը գործողը, բայց հրաշքը գործեց մարդոց կողմէ իրեն
բերուած քանի մը հացերուն ու ձուկերուն միջոցաւ,
սորվեցնելու համար մեզի, որ մենք մեր հացերն ու ձուկերը,
այլ խօսքով՝ մեր չնչին բաժինը պէտք է բերենք, մեր
մասնակցութիւնը պէտք է բերենք Աստուծոյ կամքին
կատարումին մէջ:
մէջ: Աստուած կրնա´
կրնա´յ գործել առանց մարդուն,
բայց չի գործեր, որովհետեւ կ’
կ’ուզէ մարդը իրեն գործակից
տեսնել:
տեսնել: Աստուած մեր գործակցութիւնը կը պահանջէ ո´
ո´չ թէ
որովհետեւ պէտք ունի մեր գործակցութեան, այլ որովհետեւ
կ’ուզէ գործի մղել մեզ՝ որպէսզի վարձատրէ մեզ, կ’ուզէ
գործելու փափաք տեսնել մեր մէջ, կ’
կ’ուզէ պատիւ ընել մեզի:
մեզի:
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Արդարեւ, պատիւ մը չէ՞ մեզի համար Աստուծոյ հետ
գործակցիլ:
գործակցիլ: Ուստի, սիրելի´
սիրելի´ բարեկամ, դիր քու հինգ հացերդ
ու երկու ձուկերդ, այլ խօսքով՝ քու չնչին նկատածդ Տիրոջ
առջեւ հաւատքով եւ ակնկալութեամբ, եւ տե´
տե´ս անոր
գործելիք հրաշքները:
հրաշքները:
3.3.- «Ոչինչ ունինք»
ունինք»: Աշակերտները կը խոստովանին որ
իրենց ունեցածը՝ ոչինչ է, ոչնչութիւն է, ո´
ո´չ մէկ արժէք կը
ներկայացնէ:
ներկայացնէ: Արդ, իսկապէս որ մարդուն ունեցածը ոչինչ ու
ոչնչութիւն է, այնքան ատեն որ զայն չէ դրած Տիրոջ ձեռքին
մէջ, այնքան ատեն
ատեն որ Տէրը չէ օրհնած զայն:
զայն: Մեր ունեցած
«ոչինչ»
ոչինչ»ը արժէք կը դառնայ, իմաստ կ’
կ’ունենայ եւ ուրիշին
օգտակար կ’
կ’ըլլայ միայն ատեն՝ երբ զայն դնենք Յիսուսի
ձեռքին մէջ:
մէջ:

«Յիսուս ըսաւ.ըսաւ."Հո´
Հո´ս բերէք ատոնք"
ատոնք"» (Մտ
(Մտ 14.18):
14.18):

Յիսուս հրամայեց իր աշակերտներուն իրեն յանձնել ինչ
որ ունին
ունին իրենց տրամադրութեան ներքեւ եւ աշակերտները
յանձնեցին:
յանձնեցին: Տէրը իրեն յանձնուածը օրհնեց, առատացուց եւ
անով կերակրեց մեծ բազմութիւն մը:
մը: Եթէ աշակերտներուն
նման, մենք եւս մեր քով եղած «քիչ»
քիչ»ը յանձնենք Տիրոջ, դնենք
իր ամենակալ ձեռքերուն մէջ, վստահ եղէք որ Տէրը պիտի
պիտի
առնէ մեր «քիչ»
քիչ»ը, օրհնէ զայն, եւ շատերու համար օգնութիւն
եւ օրհնութիւն պիտի դառնանք:
դառնանք: Սիրելինե´
Սիրելինե´ր, ի՞նչ է այն քիչ մը
բանը որուն վստահած ենք եւ որմէ ձերբազատիլ չենք ուզեր:
ուզեր:
Ի՞նչ է այն բանը որ չենք ուզեր Տիրոջ յանձնել:
յանձնել: Եթէ
ուշադրութեամբ քննենք մեր անձերը, պիտի
պիտի տեսնենք որ
իւրաքանչիւրս անպայման ունի բան մը որուն կապուած է,
բան մը՝ որմէ հրաժարիլ չենք ուզեր, եւ զորս կը դժուարադժուարանանք յանձնել Տիրոջ:
Տիրոջ:

«Եւ հրամայեց
հրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայ:
վրայ:
Ապա առաւ հինգ հացը եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք
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բարձրացուց, օրհնեց, կտրեց
կտրեց հացերը եւ տուաւ աշակերտնեաշակերտներուն, որոնք բաժնեցին ժողովուրդին»
(Մտ 14.19):
14.19):
ժողովուրդին» (Մտ

1.Խոտ» կամ «խոտին վրայ նստեցնել»
նստեցնել» բառերուն
1.- «Խոտ
«Խոտ»
վերաբերեալ արտասովոր բաներ ըսուած են ընդհանրական
եկեղեցւոյ հայրերուն կողմէ:
կողմէ: Ես զանոնք պիտի չյիշեմ:
չյիշեմ: Միակ
կէտը որուն կ’
կ’արժէ անդրադառնալ՝ ժողովուրդին մէջ կարգ ու
կանոն տեսնելու Յիսուսի փափաքն է:
է: Յիսուս աշակերտնեաշակերտներուն «հրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայ»
վրայ»: Ան
գիտէր որ հացերու եւ ձուկերու բազմացումի ժամանակ
կրնար իրարանցում ըլլալ. բայց չուզեց որ իրարանցում ըլլայ,
ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ հրամայեց նստեցնել ժողովուրդը:
ժողովուրդը: Այսօր երբ
մէկը նշանաւոր գործ մը կատարէ, կամ նշանաւոր ճառ մը
արտասանէ, չ’
չ’ո´ւզեր որ մարդիկ նստած մնան, այլ
ընդհակառակը, կ’
կ’ուզէ որ ոտքի´
ոտքի´ ելլեն եւ ծափահարեն իրեն
համար:
համար: Յիսուս այդպիսի բան չփնտռեց ու չուզեց:
չուզեց: Այն
պահուն երբ հրաշք պիտի գործէր,
գործէր, ճիշդ այն պահուն՝
հրամայեց ժողովուրդը նստեցնել:
նստեցնել: Մենք ալ կրնա՞նք հրաշալի
գործեր կամ իրագործումներ կատարած պահուն, ժողովուրդը
ոտքի հանելու փոխարէն՝ նստեցնել զանոնք, այլ խօսքով՝
փառք ու փառաբանութիւն չփնտռել անոնցմէ:
անոնցմէ:
2.2.- «Ապա առաւ հինգ հացը եւ երկու ձուկը»
ձուկը»: Սուրբ
հայրեր կը բացատրեն թէ հինգ հացերը կը ներկայացնեն
Մովսէս մարգարէին Հնգամատեանը (Հին Կտակարանին
Կտակարանին
առաջին հինգ գիրքերը):
գիրքերը): Կարծէք Քրիստոս ինքզինք է որ կը
ներկայացնէ, հինգ հացերուն, այլ խօսքով՝ Մովսէսի հինգ
գիրքերուն ընդմէջէն:
ընդմէջէն: Իսկ երկու ձուկերը, կ’
կ’ըսէ 55-րդ դարու
դարու
Մաքսիմոս Եպիսկոպոս, մատնանիշ կ’
կ’ընեն Հին ԿտակաԿտակարանի Օրէնքը եւ Յովհաննէս Մկրտիչի քարոզութիւնը:
քարոզութիւնը: ՈւրիշՈւրիշներ զանոնք խորհրդանիշ կը նկատեն Հին եւ Նոր ԿտակաԿտակարաններուն, որոնց միջոցաւ կը ծանօթանանք Քրիստոսի, եւ
որոնց միջոցաւ Քրիստոս ինքզինք կը շնորհէ իր հետեւորդնե
հետեւորդնեներուն:
րուն:
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Որոգինէս կը հաստատէ թէ հինգ հացերը կը ներկաներկայացնեն մարդուն հինգ զգայարանքները:
զգայարանքները: Ան կը բացատրէ թէ
Աստուած մարմնացաւ եւ ինքզինք ներկայացուց հրեաներուն
որպէսզի անոնք կարող ըլլային իրենց զգայարանքներուն
միջոցաւ հանդիպիլ Քրիստոսի, եւ արդարեւ, անոնք տեսան
տեսան
Քրիստոսը, լսեցին եւ շօշափեցին զայն, հետը կերան, եւ իր
քաղցրութեամբ համակուեցան:
համակուեցան:
3.բարձրացուց»:
3.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս «աչքերը երկինք բարձրացուց»
Քանի մը պատճառներով.պատճառներով.ա) Որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն եւ շուրջը
եղողներուն, թէ ինքն է երկինքէն մանանայ իջեցնող Հին
Կտակարանի
Կտակարանին
ակարանին Աստուածը:
Աստուածը:
բ) Որպէսզի ցոյց տար թէ ինք երկինքէն ղրկուած է,
յագեցնելու համար մարդոց հոգիի անօթութիւնը:
անօթութիւնը:
գ) Որպէսզի ցոյց տար թէ ինք երկինքէն անկախ չէ,
Աստուծմէ անկախօրէն գործող մէկը չէ, այլ Աստուծոյ հետ
մնայուն յարաբերութեան եւ անբաժանելի հաղորդակցուհաղորդակցութեան մէջ է:
է:
դ) Որպէսզի ցոյց տար թէ բոլոր հրաշքները երկինքի
Գահակալին միջոցաւ է որ տեղի կ’
կ’ունենան:
ունենան:
ե) Որպէսզի ցոյց տար որ երկրի վրայ մեր վայելած բոլոր
բարիքները Աստուծմէ կը շնորհուին:
շնորհուին:
զ) Որպէսզի բացայայտէ իր երկնային ծագումը, իր
աստուածային բնութիւնը:
բնութիւնը:
է) Որպէսզի
Որպէսզի ցոյց տար թէ Աստուած անտարբեր չէ
մարդոց նիւթական կարիքներուն նկատմամբ, եւ թէ՝ ինչպէս
մարդոց հոգեւոր կարիքները կը հոգայ, նոյնպէս ալ կը հոգայ
անոնց մարմնաւոր կարիքները:
կարիքները:
4.4.- Կտրուած հացը կը նախապատկերացնէր երկինքէն
իջած հացը՝ Քրիստոսը (Յհ 6.51):
6.51): Քրիստոս հացերը
հացերը օրհնելով
ու կտրելով եւ անոնցմով ժողովուրդը կշտացնելով, ցոյց
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տուաւ թէ ի´
ի´նքն է այն իսկական Հացը որ երկինքէն իջաւ
կշտացնելու փրկութեան անօթի հոգիները:
հոգիները:
5.5.- Կարեւոր նշում մը:
մը: Յիսուս նախ կտրեց հացերը եւ
անկէ ե´
ե´տք միայն տուաւ իր աշակերտներուն որպէսզի
բաժնեն ժողովուրդին:
ժողովուրդին: Եթէ հացերը կը ներկայացնեն երկնաէջ
Հացը՝ Քրիստոսը, ապա ուրեմն հացերը կտրելը՝ կը նախանախապատկերացնէ Քրիստոսի մահը խաչին վրայ:
վրայ: Ինչպէս հացերը
չէին կրնար բաժնուիլ ժողովուրդին առանց կտրուելու,
այնպէս ալ Քրիստոսի փրկութիւնը չէր կրնար տարածուիլ
եթէ նախ Քրիստոս «չկտրուէր»
չկտրուէր» խաչին վրայ:
վրայ: Հոս կարեւոր
հոգեւոր ճշմարտութիւն մը կայ որ պէտք չէ մեր
ուշադրութենէն վրիպի:
վրիպի: Յիսուս հացերը կտրեց՝ յետո´
յետո´յ
բաժնեց:
բաժնեց: Եթէ մենք կ’
կ’ուզենք օգտակար դառնալ մարդոց, եթէ
կ’ուզենք Տէրը մեր միջոցաւ հոգիներ վաստկի իր արքայուարքայութեան համար, եթէ կ’ուզենք մարդոց կեանքին մէջ օրհնութիւն
դառնալ, պէտք է թոյլ տանք որ Տէրը «կոտրէ»
կոտրէ» մեզ:
մեզ: Տիրոջ
գործածուիլ::
ձեռքով չկոտրած մարդը՝ չի կրնար Տիրոջ կողմէ գործածուիլ
Եթէ կ’
կ’ուզենք փորձութեան մէջ եղողներուն օգտակար
օգտակար եւ
գօտեպնդող դառնալ, պէտք է հաւատքով, համբերութեամբ ու
աղօթքով տանիլ ամէն տեսակի փորձութիւն,
փորձութիւն, որովհետեւ
փորձութիւններէ անցնելով եւ անոնց յաղթելով
յաղթելով է որ կրնանք
օգնել նոյնպիսի փորձութիւններէ անցնողներուն
անցնողներուն:
ներուն: ՓորձուՓորձութեանց հարուածներուն տակ կոտրուողներն ու անոնց
յաղթողներն են որ կրնան վերականգնել փորձ
փորձութեանց
ութեանց
հարուածներուն տակ կքող մարդիկը:
մարդիկը: Սուրբ հայրերէն մին
ըսած է. «Եթէ Աստուած քեզ չկոտրէ՝ քու միջոցաւդ երբեք ալ

պիտի չբուժէ կոտրուածները:
կոտրուածները: Եթէ քու մէջդ չգործէ՝ քու
միջոցաւդ պիտի չգործէ»
չգործէ»:

6.6.- Յիսուս Աշակերտներուն պատուիրելով որ հացերը
բաժնեն ժողովուրդին, ցոյց տուաւ թէ անոնք հետագային
հետագային
կեանքի Հացին, այլ խօսքով՝ Քրիստոսի փրկութեան տարատարածիչները պիտի ըլլային:
ըլլային: Բոլոր անոնք որոնք իրենք զիրենք
212

Քրիստոսի աշակերտ կը նկատեն, կոչուած են փրկութեան
Հացը մատակարարելու՝ փրկութեան կարօտ հոգիներուն:
հոգիներուն:
7.7.- Կարեւոր է յիշել, որ Յիսուս միշտ չէր որ հրաշքով
հրաշքով կը
բազմացնէր հացը:
հացը: Հացը բազմացնելու երկու դրուագներ
միայն յիշուած են:
են: Առաջինը՝ հինգ հազարի կերակրումն է,
իսկ երկրորդը՝ չորս հազարի կերակրումը (Մտ 15.3415.34-38):
38):
Ինչո՞ւ համար Յիսուս միշտ հրաշքով չկերակրեց մարդիկը:
մարդիկը:
Յովհան Ոսկեբերան կը պատասխանէ ըսելով.ըսելով.ա) Որպէսզի,
Որպէսզի, անոնք որոնք Քրիստոսի կը դիմէին, միայն
նիւթական հաց ձեռք ձգելու ակնկալութեամբ չդիմէին, ինչ որ
արդէն սկսած էր տեղի ունենալ (Յհ 6.26), այլ իրենց ուշադրուուշադրութիւնը կեդրոնացնէին հոգեւոր իրականութեանց վրայ:
վրայ:
բ) Որպէսզի մարդիկ իրենց փորին ստրուկները չդառչդառնային,
նային, այլ խօսքով՝ կերուխումի ետեւէ չըլլային, եւ Քրիստոսի
առաքելութիւնը սխալ չհասկնային:
չհասկնային:
գ) Որպէսզի մարդիկ չսպասէին որ Քրիստոս միշտ հրաշք
գործէր եւ զիրենք կերակրէր, այլ սորվէին իրենց ճակտի
քրտինքով վաստկիլ իրենց օրուան ապրուստը:
ապրուստը:

«Բոլորն ալ կերան ու կշտացան. եւ աշակերտները աւելաւելցած կտորները հաւաքելով՝ տասներկու սակառ լեցուցին»
լեցուցին»

(Մտ 14.20):
14.20):
1.կերան»: Ո´չ թէ ժողովուրդին մէկ մասը,
1.- «Բոլորն ալ կերան»
այլ՝ բոլո´
բոլո´րը կերան:
կերան: Տիրոջ բարիքները բոլո´
բոլո´ր մարդիկը կը
վայելեն:
վայելեն: Տիրոջ բարիքներն ու բարերարութիւնները մարդոց
որոշ մէկ դասակարգին
դասակարգին համար չեն, այլ՝ բոլորի´
բոլորի´ն համար
անխտիր:
անխտիր: Տիրոջ արեւը կը ծագի թէ´
թէ´ չարերուն եւ թէ´
թէ´
բարիներուն վրայ:
վրայ: Տիրոջ անձրեւը կը տեղայ թէ´
թէ´ արդարնեարդարներուն եւ թէ´
թէ´ մեղաւորներուն վրայ (Մտ 5.45):
5.45): Ան «խտրութիւն
չի դներ մարդոց միջեւ»
միջեւ» (Հռ
(Հռ 2.11):
2.11): Ինչ կը վերաբերի մեզի,
խտրութիւն կը դնե՞նք մարդոց միջեւ:
միջեւ: Բոլորի՞ն բարիք
կ’ընենք, թէ՝ մեզի բարիք ընողներուն միայն:
միայն:
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2.2.- «Ու կշտացան»
կշտացան»: Ո´չ միայն բոլորը կերան, այլեւ՝
բոլորը կշտացան:
կշտացան: Տէրը կիսկատար բան չ’
չ’ըներ:
ըներ: Գործ մը թերի
չի թողուր:
թողուր: Աշխատանք մը անաւարտ չի ձգեր:
ձգեր: Անոնք որոնք
Տիրոջ կու գան՝ կը կշտանան
կշտանան:
անան: Տէրը կշտացնո´
կշտացնո´ղ Աստուած է:
է:
Տէրը յագեցնո´
յագեցնո´ղ Արարիչ է:
է: Մէկը չի կրնար Տիրոջ գալ եւ
անօթի մնալ:
մնալ: Չկա´
Չկա´յ սիրտ մը որ Տիրոջ կը դիմէ եւ Տիրոջ
ներկայութեամբ չի լեցուիր:
լեցուիր: Չկա´
Չկա´յ հոգի մը որ Տիրոջ կը
յանձնուի եւ Տիրոջ սիրով չի պարուրուիր:
պարուրուիր: Գալով մեզի, մենք
կշտացա՞ծ ենք Քրիստոսի սիրով:
սիրով: Քրիստոս լեցուցա՞ծ է մեզ
իր ներկայութեամբ:
ներկայութեամբ: Չե´
Չե´նք կրնար վկայել որ քա´
քա´ղցր է
Քրիստոսի ներկայութիւնը, եթէ երբեք չենք ճաշակած այդ
քաղցրութիւնը:
քաղցրութիւնը: Մարդիկ մեր քով գալով չեն կրնար յագուրդ
գտնել, եթէ երբեք մենք Յիսուսով յագուրդ չենք գտած:
գտած:
3.3.- «Աշակերտները
Աշակերտները աւելցած կտորները հաւաքելով»
հաւաքելով»:
Աւելցած կտորները գետին չձգուեցան, ո´
ո´չ ալ թափուեցան,
այլ՝ հաւաքուեցան:
հաւաքուեցան: Համաձայն Յովհաննէս աւետարանիչի,
Տէրը ինք հրամայեց աւելցած կտորները հաւաքել. «ՀաւաքեՀաւաքեցէ´
ցէ´ք աւելցած կտորները, որպէսզի բան չկորսուի»
չկորսուի» (Յհ
(Յհ 6.12):
6.12):
Ինչո՞ւ համար Յիսուս հրամայեց աւելցած կտորները
հաւաքել:
հաւաքել: Ան կ’
կ’ուզէ որ բծախնդիր ըլլանք բոլոր այն
բարիքներուն նկատմամբ, մեծ թէ փոքր, որոնք իր կողմէ կը
շնորհուին մեզի:
մեզի: Երբ առատութեամբ կը ստանանք՝ պէտք չէ
սկսինք մսխել:
մսխել: Երբ շատը ունինք՝ «քիչ»
քիչ»ը պէտք չէ անտեսել:
անտեսել:
Ով գիտէ թէ աշխարհի
աշխարհի մէջ որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենց
կերած կերակուրներուն աւելցած բաժինը կը թափեն,
մոռնալով թէ անհաշիւ թիւով մարդիկ կան որոնք պատառ մը
հացի կարօտ են:
են: Երբ շռայլօրէն կը մսխենք՝ յիշենք իրենք
զիրենք ցուրտին դէմ պաշտպանելու համար բաճկոն չունեչունեցողները:
ցողները: Երբ ջուրը
ջուրը զուր տեղ կը հոսեցնենք՝ յիշենք որ գաւաթ
մը ջուրի կարօտ մարդիկ կան:
կան: Երբ մեծագին ինքնաշարժինքնաշարժներու մէջ կը նստինք՝ յիշենք որ մարդիկ կան որոնք քալելով
կ’երթան ամէն տեղ:
տեղ: Երբ գեղեցիկ տուներու մէջ կը բնակինք՝
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յիշենք որ կամուրջներուն տակ ու մայթերուն վրայ քնացողքնացողներ կան:
կան:
4.լեցուցին»: Հեղինակ մը կը
4.- «Տասներկու սակառ լեցուցին»
բացատրէ թէ 12 սակառները կը պատկերացնեն Իսրայէլի 12
նահապետները, այլ խօսքով՝ Հին Կտակարանի եկեղեցին:
եկեղեցին:
Քրիստոս ի´
ի´նքն էր որ Իսրայէլի 12 ցեղերը կերակրեց:
կերակրեց:
Աշակերտները վերցուցին 12 սակառները իբրեւ պատկեր այն
հրեաներուն, որոնք Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած
հաւատքին իբրեւ արտայայտութիւն, իրենք զիրենք պիտի
վերցնէին, այլ խօսքով՝ պիտի բարձրացնէին նիւթական մտամտածողութենէն վեր, վայելելու համար երկնային կեանքը:
կեանքը:
Սուրբ Յերոնիմոս կ’
կ’ըսէ. «12 սակառները կը ներկայացներկայաց-

նեն 12 աշակերտները
աշակերտները որոնք փոխարինեցին 12 նահապետնենահապետները:
րը: Քրիստոս կերակրելէ ետք ժողովուրդը, հաւաքել տուաւ
աւելցածը 12 սակառներու մէջ, այսինքն՝ 12 աշակերտներու
մէջ, որպէսզի ինչ որ կորսուեցաւ 12 նահապետներուն մէջ,
վերագտնուի 12 առաքեալներուն մէջ»
մէջ»:
Ուրիշ հայր մը կ’
կ’ըսէ. «Աւելցածը կամ մնացածը հաւահաւաքելը՝ ցոյց կու տայ որ Աստուած հետագային Իսրայէլի
ժողովուրդէն միայն մնացորդ մը պիտի փրկէ, ինչ որ Պօղոս
առաքեալ ալ կ’
կ’ըսէ Հռ 9.279.27-ին մէջ:
մէջ: Իսկ աւելցածը 12 սակառսակառներու մէջ լեցնելը՝ ցոյց կու տայ որ փրկուած Իսրայէլացիները
անոնց 12 ցեղերէն պիտի ըլլան»
ըլլան»:
«Իսկ ուտողները շուրջ հինգ հազար հոգի էին, կիներն ու
մանուկները չհաշուած»
(Մտ 14.21):
14.21):
չհաշուած» (Մտ

Ուտողներուն թիւը հաւանաբար տասը հազարէն աւելի
էր, բայց «միայն այր մարդիկը հաշուած, շուրջ հինգ հազար
էր»
էր» (Մր
(Մր 6.44):
6.44): Իւրաքանչիւր երկիր եւ իւրաքանչիւր ժամաժամանակաշրջան
նակաշրջան իրեն յատուկ սովորութիւններ, մտայնութիւններ,
աւանդութիւններ, հաւատալիքներ եւ օրէնքներ ունէր:
ունէր: ՔրիսՔրիստոսի երկրաւոր կեանքի տարիներուն եւ անկէ առաջ, հրեայ
ընկերութեան մէջ մանուկները եւ կին դասակարգը սովորասովորա215

բար անտեսուած էին:
էին: Ա´յս էր պատճառը որ աւետարաաւետարանիչներ
նիչներ ուտող այր մարդոց թիւը միայն մեզի կը ներկայացնեն:
ներկայացնեն:
Տանք ուրիշ օրինակ մը:
մը: Երբ Գործք Առաքելոց գիրքը կը
ներկայացնէ մկրտութիւնը զանազան անձերու՝ ո´
ո´չ մէկ
ակնարկութիւն կ’
կ’ընէ մանուկներու ներկայութեան:
ներկայութեան: Օրինակ,
կը կարդանք թէ ինչպէս Բանտապետը եւ իրենները
մկրտուեցան (Գրծ
(Գրծ 16.33):
16.33): Լիդիա իր ամբողջ ընտանիքով
մկրտուեցաւ (Գրծ 16.15):
16.15): Կրիսպոս իր ամբողջ ընտանիքով
մկրտուեցաւ (Գրծ 18.8):
18.8): Կոռնելիոս եւ խումբ մը ԿեսարաԿեսարացիներ մկրտուեցան (Գրծ 10.48):
10.48): Կարելի՞ է երեւակայել որ
ծնողներ ընդգրկէին Քրիստոսի հաւատքը եւ մկրտուէին, բայց
իրենց
իրենց զաւակները մնային առանց մկրտութեան եւ առանց
հաւատքի:
հաւատքի: Պարզ է հետեւաբար, որ մանուկները եւս
մկրտուեցան, բայց որովհետեւ զանոնք յիշելու սովորութիւն
չկար, այդ ուղղութեամբ յիշատակութիւն չենք գտներ. Ղուկաս
կը բաւարարուի պարզապէս ըսելով՝ այսինչը «իր ամբողջ
ընտանիքով
ընտանիքով»,
ով», կամ այնինչը «եւ իրենները»
իրենները»:
Երբ մարդիկ մանուկներ բերին Յիսուսի որպէսզի ձեռք
դնէ անոնց վրայ եւ աղօթէ, «աշակերտները սաստեցին
բերողները»
բերողները» (Մտ 19.1319.13-14):
14): Այս եղելութիւնը նաեւ ուրիշ բան
ցոյց չի տար եթէ ոչ այն անտեսողական վերաբերմունքը զոր
հրեաներ ունէին մանուկներուն
մանուկներուն հանդէպ:
հանդէպ:
Դարն ու ժամանակները փոխուած են:
են: Այսօր ո´
ո´չ ոք
կ’անտեսէ կամ պէտք է անտեսէ փոքրիկները, որովհետեւ,
ինչպէս յաճախ ըսուած է, անոնք մեր ապագան են:
են: Եթէ մենք
այսօր ունենանք աղօթքէն ու հաւատքէն հեռու փոքրիկներ՝
կը նշանակէ թէ չունինք ապագայ:
ապագայ: Չաղօթող եւ
եւ Աստուծմէ ու
Աստուածաշունչէն հեռու եղող սերունդ մը չի´
չի´ կրնար մեր
ազգին ապագան ըլլալ, մանաւանդ՝ փայլուն ապագան:
ապագան:
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Ո´վ Տէր, Յիսուս Քրիստոս՝ կեանքի Հաց,
Ինչպէս ձեռքովդ օրհնուած
օրհնուած հացերով
Կշտացուցիր անօթիները,
Այնպէս ալ, Քու
Քու սիրովդ լեցուր ու կշտացուր զիս,
Քու գթութեամբդ եւ քաղցրութեամբդ համակէ զիս:
Քաջութիւն տուր ինծի ունեցածս Քեզի վստահելու,
Անձս եւ ունեցուածքս
ունեցուածքս
Տրամադրութեանդ ներքեւ դնելու:
Մանաւանդ, մէջս կա´
կա´մք ու փափա´
փափա´ք դիր,
Տալու չքաւորին, կերակրելու անօթին,
Սիրելու անտեսուածը, տեսնելու մոռցուածը,
Պաշտպանելու անպաշտպանը,
Որպէսզի կեանքովս ուրախութիւն բերեմ Քեզի.
Քեզի՝ որ փրկութեան ուրախութիւնը տուիր ինծի:
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Յիսուս կը քալէ ջուրին վրայէն
(Մատթէոս 14.2214.22-33)

Ապա Յիսուս անմիջապէս ստիպեց որ աշակերտները
նաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթան լիճին միւս կողմը,
մինչեւ որ ինք ժողովուրդը արձակէ: Ժողովուրդը արձակելէ
ետք, Յիսուս առանձինը լեռ բարձրացաւ աղօթելու: Երբ
երեկոյ եղաւ, Յիսուս հոն մինակ էր, մինչ նաւակը ցամաքէն
բաւական հեռու՝ ալեկոծութեան մէջ էր, որովհետեւ հովը
իրենց դիմացէն կը փչէր: Գիշերուան չորրորդ պահուն,
Յիսուս լիճին վրայէն քալելով աշակերտներուն քով եկաւ:
Անոնք երբ տեսան որ ջուրին վրայէն կը քալէր՝ սարսասարսափեցան եւ ըսին.ըսին.«Ուրուական
Ուրուական մըն է»:
է»: Ու վախէն սկսան պոռալ:
պոռալ:
Յիսուս անմիջապէս խօսեցաւ անոնց հետ եւ ըսաւ.ըսաւ.«Քա´
Քա´ջ եղէք, ես եմ, մի´
մի´ վախնաք»:
վախնաք»:
Պետրոս ըսաւ.ըսաւ.«Տէ´
Տէ´ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ջուրերուն վրայէն
քալելով քովդ գամ»:
գամ»:
Յիսուս ըսաւ.ըսաւ.- «Եկո´
Եկո´ւր»:
ւր»:
Պետրոս նաւակէն իջաւ եւ ջուրերուն վրայէն
վրայէն քալելով
սկսաւ երթալ Յիսուսի:
Յիսուսի: Բայց տեսնելով հովին սաստկութիւ
սաստկութիւթիւնը՝ վախցաւ, եւ երբ սկսաւ ընկղմիլ, «Տէ՜ր, ազատէ´
ազատէ´ զիս»
զիս»
պոռաց:
պոռաց: Յիսուս անմիջապէս ձեռքը երկարելով բռնեց զայն
եւ ըսաւ.ըսաւ.«Թերահաւա´
Թերահաւա´տ, ինչո՞ւ կասկածեցար»:
կասկածեցար»:
Եւ երբ նաւակ բարձրացան, հովը դադրեցաւ: Նաւակին
մէջ գտնուող աշակերտները երկրպագեցին Յիսուսի եւ
ըսին.ըսին.«Իսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին ես»:
ես»:
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«Ապա Յիսուս անմիջապէս ստիպեց որ աշակերտները
նաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթան
երթան լիճին միւս կողմը, մինչեւ
որ ինք ժողովուրդը արձակէ»
14.22):
արձակէ» (Մտ 14.22):
Թէ ինչո
ինչո´
´ւ Յիսուս ստիպեց որ աշակերտները շուտով
անցնին լիճին միւս կողմը, «մինչեւ որ ինք ժողովուրդը
արձակէ»,
արձակէ», պատասխանը կը գտնենք Յովհաննէսի ԱւետարաԱւետարանին մէջ:
մէջ: Յովհաննէս ցոյց կու տայ թէ հինգ հացերու
հացերու եւ երկու
ձուկերու բազմացումը եւ անոնցմով մեծ բազմութեան մը
կերակրումը, շատ մեծ տպաւորութիւն եւ ազդեցութիւն ձգած
էր ժողովուրդին վրայ:
վրայ: Այնքա´
Այնքա´ն մեծ՝ որ անոնք մտածեցին գալ
եւ բռնութեամբ Յիսուսը թագաւոր հռչակել (Յհ 6.146.14-15):
15):
Յիսուս գիտցաւ իրենց այս ծրագիրը, ուստի,
ուստի, «անմիջապէս

ստիպեց որ աշակերտները նաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթան
լիճին միւս կողմը»,
կողմը», որպէսզի չըլլայ որ աշակերտները իրենք
նաեւ միանային ժողովուրդին եւ զինք թագաւոր հռչակէին:
հռչակէին:
Ժողովուրդը աշակերտներուն ներկայութենէն կրնար քաջաքաջալերուիլ եւ ոտքի ելլել Յիսուսը թագաւոր յայտարարելու.
դժուար պիտի ըլլար ժողովուրդը արձակել, այնքան ատեն
երբ աշակերտները հոն ներկայ էին, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ, Յիսուս
նախ աշակերտները ղրկեց, անկէ ետք միայն ժողովուրդը:
ժողովուրդը:

«Ժողովուրդը արձակելէ ետք, Յիսուս առանձինը լեռ
բարձրացաւ աղօթելու»
(Մտ 14.23):
14.23):
աղօթելու» (Մտ

1.- Յիսուս արձակեց ժողովուրդը բայց զանոնք դատարդատարկաձեռն չարձակեց, այլ կշտացուց թէ´
թէ´ անոնց մարմինները եւ
թէ´
թէ´ անոնց հոգիները՝ խօսելով անոնց «Աստուծոյ արքայուարքայութեան մասին»
մասին» (Ղկ
(Ղկ 9.11), բուժեց անոնց սիրտերը՝ մխիթարամխիթարական խօսքերով:
խօսքերով: Տէրը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց
սորվեցուց
մեզի եւ Աստուծոյ խօսքի բոլոր մատակարարներուն՝ թէ
պէտք է գոհացնել հոգեւոր կարիքները ժողովուրդին, երբ
անոնք մեզի կը դիմեն քաջալերական խօսք մը կամ խրատ մը
լսելու համար:
համար: Այսօր որքա՜
որքա՜ն եկեղեցիներ կան, ուր գացող
մարդիկ հոգեպէս անօթի տուն կը վերադառնան:
վերադառնան: Որքա՜
Որքա՜ն
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հոգեւորականներ եւ «հոգեւոր եմ»
եմ» ըսողներ կան, որոնց հետ
եթէ մէկը նստի, քաջալերական ու մխիթարական խօսք մը չի
լսեր, այլ՝ աշխարհիկ խօսակցութիւններ:
խօսակցութիւններ: Հաւատացեալ
մարդուն «խօսքերը միշտ շնորհալի»
շնորհալի» պէտք է ըլլան եւ «աղով
համեմուած»
համեմուած» (Կղ 4.6). աւելորդ կամ տգեղ բան պէտք չէ խօսի:
խօսի:
Պօղոս առաքեալ Եփեսոսի եկեղեցիին ուղղած իր նամակին
մէջ կ’
կ’ըսէ. «Ոեւէ տգեղ խօսք չելլէ´
չելլէ´ ձեր բերանէն:
բերանէն: Խօսեցէք

միայն ինչ որ պէտք է, ինչ որ բարի է՝ ուրիշներուն հաւատքը
ամրապնդելու համար, որպէսզի լսողները Աստուծոյ շնորհշնորհքովը լեցուին»
լեցուին» (Եփ
(Եփ 4.29):
4.29): «Վայել չէ որ լկտի եւ ամբարիշտ
խօսակցութիւններով կամ խեղկատակութեամբ»
խեղկատակութեամբ» զբաղի

հաւատացեալ մարդը (Եփ 5.4)
2.2.- Երբ Յիսուս առանձին մնաց, «լեռ բարձրացաւ
աղօթելու»
աղօթելու»: Քիչ առաջ Յիսուս բազմահազար մարդոցմով
շրջապատուած էր, իսկ հիմա՝ առանձին է, կատարելապէս
առանձին, առիթէն օգտուելով լեռ կ’
կ’ելլէ աղօթելու:
աղօթելու: Բանաւոր
հօտի հովիւներս՝ եկեղեցական թէ աշխարհական, կարեւոր
հոգեւոր դաս մը ունինք քաղելիք Տիրոջ այս կեցուածքէն:
կեցուածքէն:
Անոնք որոնք առաջնորդող դիրքի վրայ կը գտնուին, անոնք
որոնք շրջապատուած են բազմահարիւր կամ բազմահազար
մարդոցմով, անոնք որոնք պատասխանատուութիւն
պատասխանատուութիւն ունին
ժողովուրդին նկատմամբ՝ պէտք է աղօթո´
աղօթո´ղ մարդիկ ըլլան,
առանձնութեան մէջ աղօթող, ժողովուրդին համար աղօթող:
աղօթող:
Հայրերէն մին ըսած է. «Աղօթող հովիւը՝ հոգի´
հոգի´ն է իր

խնամքին յանձնուած եկեղեցիին:
եկեղեցիին: Ինչպէս եթէ մարմինը հոգի
չունենայ՝ կը մեռնի, նոյնպէս ալ,
ալ, եկեղեցի մը որ աղօթող
հովիւ չունի՝ կը մեռնի»
մեռնի»:

3.3.- Յիսուս որ դէպի երկինք բարձրացած աղօթքները
լսողն է, Յիսուս որուն առջեւ մարդիկ ծունկի կու գան ու
կ’աղօթեն, Յիսուս որ պատասխանողն է մեր աղօթքներուն,
ահա ի´
ի´նք, իր կարգին կ’
կ’աղօթէ:
աղօթէ: Կ’աղօթէ՝ որպէսզի օրինակ
ըլլայ իր հետեւորդներուն:
հետեւորդներուն: Կը հետեւի՞նք իր օրինակին, այլ
220

խօսքով՝ կ’
կ’աղօթե՞նք:
աղօթե՞նք: Չաղօթող սիրտ մը չի կրնար կատարել
Աստուծոյ կամքը:
կամքը: Չաղօթող մարդուն ձեռքերը չեն կրնար
կատարել Աստուծոյ գործը:
գործը: «Աղօթքն
«Աղօթքն է որ Աստուծոյ գործը
յառաջ կը տանի:
տանի: Միայն աղօթող սիրտերն ու ձեռքերն են որ
որ
կրնան Աստուծոյ գործը կատարել»
կատարել» (E. M. Bounds):
Bounds):
4.4.- Մեր Տէրը իր առանձնութեան պահը օգտագործեց
աղօթքի համար, Աստուծոյ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելու
համար:
համար: Պահ մը մտածենք թէ մենք մեր առանձնութեան պապահերը ի՞նչ բանի համար կը գործածենք:
գործածենք: Աղօթքի՞ համար, թէ՝
մեր անձնական
անձնական ծրագիրները մշակելու համար:
համար: ԶԱստուած
փառաբանելո՞ւ համար, թէ՝ մեղքով զԱստուած անարգելու
համար:
համար: Մեր հակառակորդներուն համար աղօթելո՞ւ համար,
թէ՝ անոնց վերաբերեալ չարիք ծրագրելու համար:
համար:
5.5.- Հեղինակ մը ըսած է. «Աշակերտները կը պատրաստպատրաստ-

ուէին լիճին վրայ փորձութեան
փորձութեան հանդիպելու, իսկ Յիսուս կը
պատրաստուէր աղօթելու»
աղօթելու»: Այո´
Այո´, իսկական առաջնորդները
առաջնորդները
աղօթքի կը կանգնին, երբ անդին իրենց հետեւորդները
հետեւորդները
փորձութիւններէ կ’
կ’անցնին:
անցնին: Այսօր, բոլոր ժամանակներէն
ժամանակներէն
աւելի Քրիստոսի հետեւորդները նեղութիւններու ու հալահալածանքներու կը հանդիպին,
հանդիպին, եւ ուստի, Քրիստոսի խօսքին
այսօրուան տարածիչները, պէտք է աղօթքի կանգնին
ամենակալ Տիրոջ առջեւ եւ հաւատացեալներուն դատն ու
ձայնը ներկայացնեն անաչառ ու արդարադատ Աստուծոյ,
որովհետեւ ի´
ի´նքն է «Երկրի Դատաւորը»
Դատաւորը» (Ծն 18.25), եւ «չկայ
արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն
տեսողութենէն վրիպի:
վրիպի: Անիկա
պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկումերկութեամբ»
թեամբ» (Եբր 4.13):
4.13):

«Երբ երեկոյ եղաւ, Յիսուս հոն մինակ էր, մինչ նաւակը
ցամաքէն բաւական հեռու՝ ալեկոծութեան մէջ էր, որովհետեւ
հովը իրենց դիմացէն կը փչէր»
(Մտ 14.2314.23-24):
24):
փչէր» (Մտ

1.1.- Երեկոյեան արդէն
արդէն Յիսուս մինակ էր:
էր: Եթէ նկատի
առնենք որ Յիսուս «գիշերուան չորրորդ պահուն»
պահուն» վերադարվերադար221

ձաւ իր աշակերտներուն մօտ, (որ ժամերը հաշուելու
Հռոմէական կերպով՝ առաւօտեան ժամը 33-6ը կ’
կ’ըլլայ), սա կը
նշանակէ թէ շուրջ 10 ժամ աղօթքով անցուց:
անցուց: Յիսուս երկար
ժամերու վրայ աղօթելը չ’արգիլեր, այնքան ատեն որ ատիկա
շատախօսութիւն չէ (Մտ 6.7), եւ յատուկ նպատակ մը կը
հետապնդէ:
հետապնդէ: Ամէն հաւատացեալ վստահաբար երբեմն կ’
կ’անդանդրադառնայ որ գէթ ժամանակուան մը համար, կարիքը ունի
ամէն բանէ քաշուելու, առանձնանալու
առանձնանալու եւ աղօթքով ժամաժամանակ անցնելու
անցնելու Տիրոջ հետ:
հետ:
2.- Այս համարը կը խօսի ալեկոծութեան եւ փչող հովի
մասին:
մասին: Սա ցոյց կու տայ որ այն գիշերը որ Յիսուս աղօթքով
անցուց՝ խաղաղ գիշեր մը չէր:
չէր: Մենք եւս, պէտք է Տիրոջ
օրինակին հետեւինք եւ աղօթքի կանգնինք երբ մեր օրը, կամ
մեր շաբաթը կորսնցուցած է իր խաղաղութիւնը:
խաղաղութիւնը: Փորձութիւն
Փորձութիւնթիւնները պէտք է մղեն մեզ յաւելեալ ջերմեռանդութեամբ
աղօթելու եւ ո´
ո´չ թէ մեր աղօթքը դադրեցնելու:
դադրեցնելու: Եւ աղօթելու,
ո´չ թէ փորձութիւնները արմատախիլ ընելու կամ մեզ
շրջապատող պայմանները փոխելու նպատակով, այլ՝ անոնց
դէմ եւ անոնց մէջ տոկուն մնալու համար:
համար: Samuel M.
Shoemaker
Shoemaker կ’ըսէ. «Աղօթքը կրնայ չփոխել կացութիւններն ու

պայմանները քեզի համար, բայց կրնայ քե´
քե´զ փոխել կացուկացութեանց ու պայմաններուն համար»
համար»:
3.3.- «Մինչ նաւակը ցամաքէն բաւական հեռու՝ ալեկոալեկոծութեան մէջ էր»
էր»: Հետաքրքրական կ’
կ’ըլլայ հարցնել հետեւեալ
հարցումը. Յիսուս չէ՞ր գիտեր որ լիճը պիտի ալեկոծէր:
ալեկոծէր: Չէ՞ր
գիտեր որ «հովը իրենց դիմացէն»
փչէր: Այո´
Այո´, գիտէ´
գիտէ´ր:
դիմացէն» պիտի փչէր:
Իսկ եթէ գիտէր, ինչո՞ւ «ստիպեց որ աշակերտները նաւակ
ելլեն»
ելլեն» եւ լիճին միւս կողմը անցնին:
անցնին: Մեր Տիրոջ հիմնական
նպատակը իր աշակերտներուն յաւելեալ բան մը սորվեցնելն
էր իր ինքնութեան,
ինքնութեան, իր կարողութեան ու զօրութեան մասին:
մասին:
Յիսուս ջուրերուն վրայէն քալելով եւ քալեցնել տալով՝ ցոյց
տուաւ իր աշակերտներուն թէ ինք տէ´
տէ´րն է ծովերուն եւ
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ովկիանոսներուն, տէրն է բնութեան ու բանականներուն:
բանականներուն: Կը
տեսնենք թէ ինչպէս երբ Յիսուս նաւակ բարձրացաւ, փոթոփոթորիկը
րիկը իսկոյն դադրեցաւ եւ «նաւակին մէջ գտնուող աշաաշա-

կերտները երկրպագեցին Յիսուսի եւ ըսին.ըսին.- "Իսկապէս դուն
Աստուծոյ Որդին ես"»
ես"» (Մտ
(Մտ 14.33):
14.33): Եթէ այս դէպքը տեղի
չունենար՝ մենք այս հաստատումը արձանագրուած պիտի
չգտնէինք Աւետարաններուն մէջ:
մէջ: Հոս միակ տեղն է ուր կը
կարդանք
կարդանք որ աշակերտները երկրպագեցին Յիսուսին եւ
խոստովանեցան անոր Աստուծոյ Որդի ըլլալը:
ըլլալը:
Յիսուս թոյլ տուաւ որ աշակերտները փորձութեան
ենթարկուին, որպէսզի առիթ տայ անոնց վայելելու իր
օգնականութիւնը:
օգնականութիւնը: Ասիկա Աստուծոյ յատուկ գործելակերպ
մըն է:
է: Ան թոյլ կու տայ որ դժուարութեան
դժուարութեան հանդիպինք,
նպատակ ունենալով շնորհել մեզի իր պաշտպանութիւնը, իր
օգնականութիւնը, իր զօրակցութիւնը, իր զօրութիւնը:
զօրութիւնը:
Արդարեւ, եթէ զօրաւոր փորձութիւններու չենթարկուինք՝
ուրկէ՞ պիտի գիտնանք որ Յիսուս ամենազօր պաշտպա´
պաշտպա´ն է:
է:
Աւելի լաւ չէ՞ փորձութեան ենթարկուիլ եւ վայելել Տիրոջ
պաշտպանութիւնը, քան փորձութեան չենթարկուիլ ու
զրկուիլ Տիրոջ պաշտպանութենէն:
պաշտպանութենէն: Աւելի լաւ չէ՞ գլորիլ եւ
Աստուծոյ ձեռքով վերականգնիլ, քան բնաւ չգլորիլ եւ երբեք
չզգալ Աստուծոյ վերականգնիչ ձեռքին հպումը:
հպումը: Անտիպ
գիրքերէս մէկուն մէջ ըսած եմ.եմ.-

«Աւելի լաւ չէ՞ սասանիլ ու Տիրոջ ապաւինիլ, քան բնաւ
չսասանիլ ու չգիտակցիլ որ միայն Տիրոջ կրնանք ապաւինիլ:
ապաւինիլ:
Աւելի լաւ չէ՞ նեղութեան մէջ իյնալ եւ Յիսուսի հոգատահոգատարութիւնը վայելել, քան բնաւ նեղութեան մէջ չիյնալ եւ
Յիսուսի հոգատարութիւնը չվայելել:
չվայելել: Աւելի լաւ չէ՞ կարիքի
մէջ ըլլալ եւ Յիսուսի կարիքը զգալ, քան անկարօտ ըլլալ եւ
Յիսուսի կարիքը չզգալ:
չզգալ: Աւելի լաւ չէ՞ անօգնական մնալ եւ
Քրիստոսի օգնութիւնը վայելել, քան բնաւ անօգնական չզգալ
ու հեռու մնալ Տիրոջ օգնականութիւնը վայելելու շնորհքէն:
շնորհքէն:
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Աւելի լաւ չէ՞ դժուարութեան հանդիպիլ եւ Տիրոջ միջամտումիջամտութիւնը հայցել, քան բնաւ դժուարութեան չհանդիպիլ ու Տիրոջ
միջամտութիւնը չհայցել»
չհայցել»:

4.4.- Լիճին միւս կողմը չհասած՝ ալեկոծութիւնը սկսաւ:
սկսաւ:
Որոշ հայրեր լիճը կը նկատեն խորհրդանիշ աշխարհին, իսկ
լիճը ալեկոծող ալիքները՝ խորհրդանիշ փորձութեանց:
փորձութեանց: Այս
իմաստով,
իմաստով, բոլոր անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն հասնիլ փրկութեան
նաւահանգիստը, անխուսափելիօրէն պիտի անցնին կեանքի
այս լիճին ու անոր փորձալից ալիքներուն ընդմէջէն:
ընդմէջէն: Այո´
Այո´,
սիրելիներ, անպայման որ փոթորիկներու պիտի հանդիպինք
դէպի երկինք մեր նաւարկութեան ժամանակ:
ժամանակ: Որոգինէս
կ’ըսէ. «Անոնք
Անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն լիճին միւս կողմը անցնիլ, այլ

խօսքով՝ այս տեսանելի, նիւթական ու ժամանակաւոր
աշխարհէն, դէպի անտեսանելի, աննիւթական եւ յաւիտենայաւիտենական աշխարհը անցնիլ՝ պէտք է հնազանդին Տիրոջ խօսքին եւ
քաջօրէն նաւարկեն»
նաւարկեն»:
5.5.- Հայր մը նաւակը կը նկատէ խորհրդանիշ խաչին
խաչին ու
կ’ըսէ. «Ինչպէս աշակերտները նաւակին կողմէ շալկուեցան

փոթորիկի ժամանակ, այնպէս ալ, Քրիստոսի բոլոր հետեհետեւորդները խաչին կողմէ է որ կը շալկուին (կը պաշտպանուին)
երբ փոթորիկներէ կ’
կ’անցնին:
անցնին: Եւ դարձեալ, ինչպէս խաչը ունի
իր խաչեալը՝ որ Յիսուսն է, նոյնպէս ալ, քրիստոնեայ
մարդուն նաւակը ունի իր նաւավարը՝ որ դարձեալ Յիսուսն
է»: Կեանքի փոթորիկները որքան ալ զօրաւոր ըլլան, անոնք
չեն կրնար մեզ տապալել, երբ մեր նաւուն ղեկը յանձնած ենք
ամենակալ Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքերուն:
ձեռքերուն:
6.6.- Նաւակը կը խորհրդանշէ նաեւ Քրիստոսի մարմինը՝
մարմինը՝
եկեղեցին:
եկեղեցին: Ինչպէս նաւակը կը տարուբերուէր ալիքներուն
կողմէ, այնպէս ալ, Քրիստոսի եկեղեցին կը տարուբերուի
աշխարհի ալիքներուն կողմէ եթէ երբեք Քրիստոս ներկայ
չըլլայ հոն:
հոն: Այնքան ատեն որ Յիսուս նաւակ չէր բարձրացած՝
լիճը կ’
կ’ալեկոծէր նաւակը, բայց «երբ նաւակ բարձրացան,
բարձրացան,
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հովը դադրեցաւ»
դադրեցաւ»: Երբ Քրիստոս ներկայ է եկեղեցւոյ մէջ,
«մահն անգամ իր ամբողջ զօրութեամբ պիտի չկրնայ
յաղթահարել»
յաղթահարել» զայն (Մտ 16.18):
16.18):
7.7.- «Հովը իրենց դիմացէն կը փչէր»
փչէր»: Յիսուս գիտէր որ լիճը
պիտի ալեկոծէր:
ալեկոծէր: Ան գիտակցօրէն ղրկեց իր աշակերտները
այդ փոթորիկին գիրկը:
գիրկը: Ան ուզեց մարզել զանոնք:
զանոնք: Այո´
Այո´,
կեանքի փոթորիկներուն ընդմէջէն նաւարկելո´
նաւարկելո´ւ մարզել:
մարզել:
Չմարզուած զինուորը չի´
չի´ կրնար յաղթել փորձութեանց:
փորձութեանց:
Չմարզուած զինուորը չի´
չի´ կրնար անդամ ըլլալ Քրիստոսի
բանակին:
բանակին: Ան ուզեց որ անոնք սորվին տոկո´
տոկո´ւն մնալ
դիմացէն փչող հովերուն առջեւ:
առջեւ: «Հովը իրենց դիմացէն կը
փչէր»
փչէր»: Այսօր ալ եթէ մարդիկ ուզեն Քրիստոսի կամքը
կատարել, դիմացէն փչող հովերու պիտի հանդիպին, այլ
խօսքով՝ հակառակորդներու:
հակառակորդներու: Բայց պէտք է յիշել առաքեալին
պատուէրը հակառակորդներէն չվախնալու. «Մի´
Մի´ վախնաք

հակառակորդներէն, այդ հակառակութիւնը անոնց կորուսկորուստին եւ ձեր փրկութեան ապացոյցն է»
է» (Փլպ
(Փլպ 1.28):
1.28):

8.8.- Հետաքրքրական է նկատի առնել որ Յիսուս ի´
ի´նքն էր
որ աշակերտներուն պատուիրեց որ անցնին լիճին միւս
կողմը, հակառակ ասոր, ալեկոծութիւնը տեղի ունեցաւ:
ունեցաւ:
Ինչո՞ւ ըսի ասիկա:
ասիկա: Որովհետեւ, շատ մը մարդոց մօտ, մենք
մենք
կը գտնենք այն համոզումը՝ որ եթէ Աստուած մեզի գործ մը
յանձնէ, կամ տեղ մը ղրկէ, մեր ճամբան պիտի բացուի եւ
ամէն ինչ հեզասահ պիտի ընթանայ:
ընթանայ: Բայց ո՞վ ըսաւ որ
Աստուծոյ կամքը կատարելը դիւրին է:
է: Ո՞վ ըսաւ որ եթէ
Աստուծոյ կողմէ մեզմէ պահանջուածը կատարելու ըլլանք՝
արգելքներու պիտի չհանդիպինք:
չհանդիպինք: Միթէ մեր Տէրը ինք
Աստուծոյ կամքը կատարելու համար չէ՞ր որ աշխարհ եկաւ:
եկաւ:
Դիւրի՞ն եղաւ Տիրոջ համար Աստուծոյ կամքը կատարելը:
կատարելը:
Արգելքներու չհանդիպեցա՞ւ:
չհանդիպեցա՞ւ: Եսայի ու Երեմիա մարգարէմարգարէները Աստուծոյ կողմէ իրենցմէ պահանջուածը չփորձեցի՞ն
կատարել
կատարել: Եւ երբ փորձեցին կատարել, դժուարութիւններու
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եւ ընդդիմութիւններու չհանդիպեցա՞ն:
չհանդիպեցա՞ն: Ո՞վ երբեւիցէ փորձած
է Տիրոջ կամքը կատարել եւ դժուարութիւններու չէ հանդիհանդիպած:
պած:
Այսօր անհաշիւ դժբախտութիւններ կը պատահին
աշխարհի մէջ, եւ մարդիկ ոտքի կ’
կ’ելլեն ըսելու. «Եթէ
Աստուծոյ կամքը չըլլար՝ չէին պատահեր»
պատահեր»: Վտանգաւոր
բացատրութիւն է այս:
այս: Ի՞նչ կը հասկնանք «Աստուծոյ կամքը»
կամքը»
ըսելով:
ըսելով: Կը հասկնանք՝ Աստուծոյ ուզածը:
ուզածը: Բայց Աստուած
չարիք կ’
կ’ուզէ՞, չարիք կը կամենա՞յ:
կամենա՞յ: Կամենալը սրտի հետ
կապ ունի:
ունի: Եթէ պատահած դժբախտութեան մը համար,
ըսենք թէ ատիկա Աստուծոյ կամքն է, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ
կամեցածը, Աստուծոյ ուզածը, այդ պարագային, յայտարայայտարարած կ’
կ’ըլլանք թէ Աստուած չար սիրտ ունի, եւ ինչո՞ւ, քանի
չար բան կը կամենայ:
կամենայ: Բայց քա´
քա´ւ լիցի որ այդպիսի բան
ըսենք:
ըսենք: Աստուած որ կատարելապէս բարի է, եւ միակ իսկաիսկական բարերարը,
բարերարը, ի՞նչպէս կրնայ չարիք կամենալ, կամ մենք
ի՞նչպէս կը յանդգնինք պատահած դժբախտութեան մը
համար ըսել թէ ատիկա Աստուծոյ կամքն է:
է:
Դժբախտութիւններ Աստուծոյ կամքով չէ որ տեղի կ’
կ’ուունենան, այլ՝ Աստուծոյ գիտութեամբ:
գիտութեամբ: Յովհան Ոսկեբերան ՀայՀայրապետը ըսած է. «Դժբախտութիւններ
Դժբախտութիւններ չեն պատահիր որովորով-

հետեւ Աստուած կը կամենայ անոնց պատահումը, այլ կը
պատահին, որովհետեւ Աստուած գիտէ որ անոնք պիտի
պատահին»
պատահին»: Ոսկեբերանին ըսել ուզածը այն է, որ ինչ որ
տեղի կ’
կ’ունենայ՝ Աստուծոյ գիտութենէն դուրս իրականուիրականութիւններ չեն:
չեն: Աստուած գիտէ որ այդ բոլորը պիտի պատահին,
քանի ամենագէտ է, կանխագէտ է, եւ չի´
չի´ կրնար ըլլալ որ
չգիտնայ:
չգիտնայ:
Կարեւոր է գիտնալ որ դժբախտութիւններն ու փորձուփորձութիւնները Աստուծոյ կամքով չէ որ տեղի կ’
կ’ունենան, բայց
Աստուծոյ կամքին կատարումը անոնց ընդմէջէն է որ
կ’իրագործուի:
իրագործուի: Օրինակ, Աստուծոյ կա՞մքն
կա՞մքն էր որ Ստեփանոս
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սարկաւագը այդ ձեւի մահ մը ունենար:
ունենար: Յստակ է թէ ոչ:
ոչ: Բայց
գիտենք որ Աստուծոյ կամքը կատարուեցաւ իր մահով, եւ ի՞նչ
էր Աստուծոյ կամքը եթէ ոչ Աւետարանին տարածումը:
տարածումը: Եւ
գիտենք որ Ստեփանոսի մահէն ետք՝ «հաւատացեալներ

ցրուեցան եւ երկրին զանազան կողմերը
կողմերը շրջելով ԱւետաԱւետարանին պատգամը կը քարոզէին»
քարոզէին» (Գրծ
(Գրծ 8.3):
8.3): Հետեւաբար,

փորձութիւնները Աստուծոյ կամքը չեն, բայց Աստուծոյ կամքն
ալ չ’
չ’ըլլար առանց անոնց:
անոնց: Աստուծոյ կամքը չէ որ տանջուինք,
բայց Աստուծոյ կամքն է որ տանջանքներուն ընդմէջէն
մաքրուինք, սրբուինք եւ իր Որդիին հարազատ պատկերը
դառնանք:
դառնանք: Աստուած չէր ուզեր որ Յովսէփին եղբայրները
ատէին զինք ու Իսմայէլացիներուն վաճառէին, բայց եթէ
Յովսէփ այդ բոլոր փորձութիւններէն չանցնէր՝ փարաւոնին
գահակից պիտի չըլլար եւ Աստուծոյ կամքը ի գործ դրած
պիտի չըլլար:
չըլլար:
Աստուած կը միջամտէ մարդոց
մարդոց կողմէ մեզի կատարուած
չարիքներուն, որպէսզի զանոնք մեր բարիքին համար
դարձնէ:
դարձնէ: Այս չէ՞ր Յովսէփի ըսածը երբ իր եղբայրներուն ըսաւ.

«Թէպէտ դուք ինծի դէմ չարութիւն խորհեցաք, բայց Աստուած
զայն աղէկի դարձնել խորհեցաւ»
խորհեցաւ» (Ծն
(Ծն 50.20):
50.20):

9.9.- Վերջապէս, ուշագրաւ է որ առաքեալները
առաքեալները տեսնելով
որ հովը սաստիկ կերպով դիմացէն կը փչէր՝ չմտածեցին ետ
դառնալ:
դառնալ: Կարծէք անպայման կ’
կ’ուզէին հնազանդիլ Տիրոջ
խօսքին եւ անցնիլ լիճին միւս կողմը:
կողմը: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք մենք եթէ
Տիրոջ կամքը կատարած ատեննիս դժուարութիւններու
հանդիպինք. կը նահանջե՞նք, թէ՝ աշակերտներուն
աշակերտներուն նման
ամէն ճիգ կը թափենք յառաջ երթալու եւ մեզմէ պապահանջուածը կատարելու:
կատարելու: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ Աստուծոյ խօսքին
քարոզութեան համար հակառակութիւններու հանդիպինք.
հանդիպինք.
Աստուածաշունչը կը փակենք եւ մէկ կո՞ղմ կը դնենք, թէ՝ կը
շարունակենք Աստուծոյ խօսքին կենսատու հացը բաշխել
բոլորին:
բոլորին:
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«Գիշերուան չորրորդ պահուն, Յիսուս լիճին վրայէն
քալելով աշակերտներուն քով եկաւ»
(Մտ 14.25):
14.25):
եկաւ» (Մտ
1.պահուն»: Զարեհ Արք.
1.- «Գիշերուան չորրորդ պահուն»

Ազնաւորեան կ’
կ’ըսէ. «Ժամերը հաշուելու Հռոմէական
կերպով՝ առաւօտեան ժամը 33-6ը կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Հռոմայեցիներ
գիշերը կը բաժնէին 4 պահերու, որոնք ունէին իրենց յատուկ
անունները:
անունները: Իրիկուն, կէս գիշեր, հաւախօս եւ առաւօտ:
առաւօտ:
«Իրիկուն»
Իրիկուն» ըսելով կը հասկնային կէսօրէ ետք ժամը 66-9ը, «կէս
գիշեր»
գիշեր» կը կոչուէր իրիկուան ժամը 99-12ը,
12ը, «հաւախօս»
հաւախօս» կը
կոչուէր գիշերուան 12առաւօտ» կը կոչուէր առտուան
առտուան
12-3ը, եւ «առաւօտ»
ժամը 33-6ը»: Կ’ենթադրուի որ Յիսուս առաւօտեան ժամը 33-էն
4-ի միջեւ եկած պէտք է ըլլայ իր աշակերտներուն քով:
քով:
2.2.- Առաւօտեան այս ժամերուն աշակերտներուն քով
գալը, մեզի պէտք է յիշեցնէ որ Քրիստոս ի´
ի´նքն է Հին
Իսրայէլին ու Նոր Իսրայէլին այն պահապան Աստուածը, որ
չի´
չի´ մրափեր ու չի´
չի´ քնանար (Սղ 121.3121.3-4):
4): Այն Աստուածը՝ որ
օգնութեան կը հասնի երբ օգնութեան կարիքը ունինք:
ունինք:
3.3.- Կարեւոր է նկատել որ ոչ միայն Յիսուս ինք արթուն էր
այդ ժամուն, այլեւ՝ աշակերտները իրենք:
իրենք: Անոնք բնականօրէն
չէին կրնար քնանալ երբ ալեկոծ լիճի մը փորձութենէն
փորձութենէն
կ’անցնէին:
անցնէին: Այո´
Այո´, անոնք արթուն էին բայց չէին աղօթեր:
աղօթեր:
Աշակերտներէն սորվինք զօրաւոր փորձութեանց ժամանակ
արթուն ըլլալ ֆիզիքապէս, բայց չմոռնանք որ հոգեպէս ալ
պէտք է արթուն ըլլալ, անքուն հսկել եւ աղօթել:
աղօթել:
Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ էր Յիսուս երբ իր աշաաշակերտներուն
կերտներուն ըսաւ. «Արթուն մնացէք եւ աղօթեցէ´
աղօթեցէ´ք, որպէսզի
փորձութեան մէջ չիյնաք»
չիյնաք» (Մտ
(Մտ 26.41):
26.41): Ուշագրաւ է որ Յիսուս
չի պատուիրեր աղօթել որպէսզի փորձութեան չհանդիպինք,
այլ կը պատուիրէ աղօթել որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնանք:
չիյնանք:
Պօղոս առաքեալ նաեւ մեզ կը հրաւիրէ զգոյշ ըլլալու որպէսզի
որպէսզի
փորձութեան մէջ չիյնանք (Գղ 6.1):
6.1): Հետեւաբար, մենք պէտք է
աղօթենք ո´
ո´չ թէ որպէսզի փորձութեան չհանդիպինք, այլ
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որպէսզի փորձութեան հանդիպելէ ետք՝ մեղքի մէջ չիյնա´
չիյնա´նք:
նք:
Յիսուս ալ փորձութիւններու ենթարկուեցաւ բազմիցս, բայց
բնաւ չինկաւ անոնց ցանցին մէջ:
մէջ: Մեղքի մէջ իյնալէ ետք
աղօթող մարդը՝ կը նմանի պատերազմի դաշտ երթալէ ետք
զէնք ու փամփուշտ փնտռող մարդուն:
մարդուն: Նման մարդու մը
պարտութիւնը անխուսափելի կը դառնայ:
դառնայ: Հաւատացեալներս
պէտք չունինք սպասելու որ հոգեւոր պատերազմը սաստսաստկանայ՝ որպէսզի սկսինք ջերմեռանդօրէն աղօթելու, այլ
սկիզբէն պէտք է ջերմեռանդօրէն աղօթողներ ըլլանք, «որպէսորպէսզի երբ չար օրը գայ»
գայ» ու պատերազմը սաստկանայ, կարենանք
«ետ մղել Չարին հարուածները, եւ ամէն ինչ»
ինչ» ընենք կանգուն
մնալու համար (Եփ 6.13):
6.13):
4.4.- Յիշենք որ Յիսուս նոր վերջացուցած էր իր աղօթքը
երբ «լիճին վրայէն
վրայէն քալելով աշակերտներուն քով եկաւ»
եկաւ»:
Անոնք որոնք կ’
կ’աղօթեն՝ կրնան յաղթականօրէն քալել
փորձութեանց ալիքներուն վրայէն:
վրայէն: Եւ ո´
ո´չ միայն կը քալեն,
այլեւ՝ քալել չկրցողներուն ալ օգնութեան կը հասնին, ինչպէս
Յիսուս հասաւ Պետրոսի օգնութեան երբ ան կ’
կ’ընկղմէր:
ընկղմէր:
5.5.- Յիսուս ճիշդ
ճիշդ ժամանակին եկաւ աշակերտներուն մօտ:
մօտ:
Ո´չ եկաւ երբ տակաւին փոթորիկը չէր սկսած, ո´
ո´չ ալ եկաւ
անոնց խեղդուելէն ետք, այլ՝ ճի´
ճի´շդ ատենին:
ատենին: Կարեւոր է
գիտնալ Աստուծոյ գործելակերպին մասին հետեւեալը.
Աստուած ո´
ո´չ կ’
կ’աճապարէ եւ ոչ ալ կ’
կ’ուշանայ գործ մը ընելու:
ընելու:
Մարդիկ սովորաբար
սովորաբար կ’
կ’աղօթեն եւ իրե´
իրե´նք է որ կը ճշդեն թէ
Աստուած ե´
ե´րբ եւ ի´
ի´նչպէս պէտք է պատասխանէ իրենց
աղօթքին, եւ կը մոռնան, որ Աստուած մեզմէ լաւ գիտէ ամէն
բանի ժամանակը:
ժամանակը:
6.եկաւ» երբ անոնք
6.- «Յիսուս աշակերտներուն քով եկաւ»
փոթորիկի մէջ էին:
էին: Ան եկաւ անոնց հետ ըլլալու փոթորիկին
մէջ:
մէջ: Յաճախ ըսած ենք, Աստուած փորձութիւնները մեզմէ
կամ մեզ փորձութիւններէն չի հեռացներ, այլ կու գայ մեզի
հետ ըլլալու մեր փորձութիւններուն մէջ՝ մեզ յաղթող
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դարձնելու համար անոնց դէմ:
դէմ: Երբ Սեդրաք, Միսաք եւ
Աբեդնագով կրակի մէջ նետուեցան, Աստուած կրակը
չմարեց, ո´
ո´չ ալ զիրենք կրակէն դուրս բերաւ, այլ ի´
ի´նք գնաց
անոնց հետ ըլլալու կրակին մէջ (Դն 3.243.24-25):
25): Երբ մեր ալ
շուրջը բռնկի փորձութեանց կրակը՝ փոխանակ խնդրենք
անոր շիջումը, խնդրենք Տիրոջ ներկայութիւնը մեր կողքին:
կողքին:
Երբ Յովսէփ բանտ նետուեցաւ, Աստուած բանտին դռները
բանալով
բանալով Յովսէփը դուրս չբերաւ, բայց «Յովսէփին հետ էր ու

ողորմութիւն ցուցուց անոր եւ բանտապետին առջեւ շնորհք
գտնել տուաւ անոր»
անոր» (Ծն
(Ծն 39.21):
39.21): Մենք եւս երբ բանտերու, այլ

խօսքով՝ խոչընդոտներու ու դժուարին պահերու հանդիպինք
եւ համբերութեամբ տանինք այդ բոլորը՝ պիտի վայելենք
վայելենք
Աստուծոյ ողորմութիւնն ու շնորհքը:
շնորհքը: Եթէ Աստուած կրցաւ
այնպէս ընել որ անպաշտպան Յովսէփը «բանտապետին
առջեւ շնորհք»
շնորհք» գտնէ, ան նաեւ կրնայ այնպէս ընել որ իր
զաւակները շնորհք գտնեն ամենէն անգութ մարդոց առջեւ
անգամ, կը բաւէ որ Յովսէփին նման անոնք հաւատարիմ
մնան
մնան Տիրոջ խօսքին ու կամքին:
կամքին:
7.7.- Ալեկոծումի´
Ալեկոծումի´ ժամանակ «Յիսուս աշակերտներուն քով
եկաւ»,
եկաւ», որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, որ ինք մեզի հետ
է նեղութեան ժամանակ:
ժամանակ: Բնա´
Բնա´ւ առանձին չի թողուր իր
զաւակները երբ անոնք փորձութիւններէ կ’
կ’անցնին:
անցնին: ՄարդՄարդկային ու սովորական երեւոյթ է որ առանձին ու լքուած զգանք
երբ ծանր փորձութիւններէ կ’
կ’անցնինք, բայց իրականութիւնը
ատիկա չէ:
չէ: Այդպէս զգալը լոկ զգացում է:
է: Իրականութիւնը
այն է՝ որ Տէրը միշտ մեր կողքին է (Մտ 28.20), մանաւանդ՝ երբ
նեղութիւններէ կ’
կ’անցնինք, թէկուզ չանդրադառնանք իր
ներկայութեան:
ներկայութեան:
8.8.- Յիշեցինք որ հայրեր այս նաւարկութիւնը նկատեր են՝
նաւարկութիւն մը դէպի փրկութեան նաւահանգիստ:
նաւահանգիստ: Յիսուսի
գալը աշակերտներուն քով, ցոյց կու տայ որ դէպի փրկութիւն
մեր ճանապարհորդութեան ընթացքին, Յիսուս ուղեկից,
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ընկերակից եւ պատերազմակից է մեզի:
մեզի: Յիսուս որ
յայտարարեց՝
յայտարարեց՝ «Ե´ս եմ ճամբան»
(Յհ 14.6), մեզ չի´
չի´ կրնար
ճամբան» (Յհ
առանձին թողուլ այդ ճամբուն վրայ, մանաւանդ որ այդ
«ճամբան դժուարին»
7.14): Մեր Ճամբան՝ մեր
դժուարին» է (Մտ 7.14):
ճանապարհորդակիցն է դէպի երկինք:
երկինք:
9.9.- Նեղութեան մէջ էին աշակերտները, երբ Յիսուս եկաւ
օգնելու անոնց:
անոնց: Հոսկէ կը սորվինք,
սորվինք, թէ Յիսուս կ’
կ’օգնէ իր բոլոր
հետեւորդներուն երբ անոնք նեղութեան մէջ իյնան, եւ
օգնութեան հիմնական նպատակը այն է՝ որ անոնք
հետագային կարենան օգնել նեղութեան մէջ ինկողներուն:
ինկողներուն:
Այո´
Այո´, Տէրը «կը զօրացնէ մեզ՝ մեր բոլոր նեղութիւններուն մէջ,

որպէսզի մենք կարենանք Աստուծմէ մեր վայելած օգնութիւնն
ու մխիթարութիւնը տալ անոնց՝ որոնք ամէն տեսակի
նեղութեանց մէջ են»
են» (Բ.Կր
(Բ.Կր 1.4):
1.4): Առաքեալները կարիքը ունէին
այս եւ նման փորձութիւններէ անցնելու, որովհետեւ նման
փորձութիւններ
իրենց
մէջ
ծնունդ
պիտի
տային
փորձառութեան, իսկ փորձառութիւնը
փորձառութիւնը զիրենք տոկուն եւ
ուրիշին օգտակար առաքեալներու պիտի վերածէր:
վերածէր:

«Անոնք երբ տեսան որ ջուրին վրայէն կը քալէր՝
սարսափեցան եւ ըսին.ըսին."Ուրուական մըն է":
է":
Ու վախէն սկսան պոռալ»
պոռալ» (Մտ
(Մտ 14.26):
14.26):

1.1.- Ահա ջուրի Արարիչը ջուրերուն վրայէն քալելով կու
գար իր աշակերտներուն քով
քով:
ով: Ջուրը պէտք էր ճեղքուէր
Եբրայեցիներուն ոտքերուն առջեւ, որպէսզի անոնք կարեկարենային ցամաք ճամբով քալել անոր ընդմէջէն (Ել 14.21), բայց
մեր Տէրը պէտք չունէր Գալիլեայի լիճը ճեղքելու որպէսզի
կարենար քալել անոր մէջէն:
մէջէն: Անոր դիմաց փակ ճամբայ
չկա´
չկա´յ: Անոր համար դժուարին
դժուարին ուղի գոյութիւն չունի´:
չունի´: Ինչ
փորձութեան մէջ ալ ըլլանք, Տէրը կը գտնէ ճամբայ մը մեզի
գալու:
գալու: Չսահմանափակենք Տիրոջ զօրութիւնը:
զօրութիւնը: Այլ խոնարհախոնարհա-
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բար խոստովանինք որ անոր ձեռքերը ամենակալ ու
ամենահաս ձեռքեր են:
են:
2.2.- Ջուրը որ ամենէն երերուն եւ ամենէն անկայուն
տարրն է,
է, Տիրոջ սուրբ ոտքերուն տակ կարծէք դարձաւ
տոկուն ճամբայ ու աներեր ուղի:
ուղի: Տէրը կարող է երերունը
դարձնել աներեր:
աներեր: Տէրը կարող է խախուտը դարձնել
անխախտ:
անխախտ: Այն բաները որոնցմէ կը վախնանք, եթէ Տիրոջ
յանձնենք, անոնք մեզի համար օրհնութիւն կը դառնան:
դառնան: Եթէ
մեր տկարութիւնները
տկարութիւնները Տիրոջ յանձնենք, Տէրը զանոնք
զօրութեան աղբիւրի կը վերածէ մեզի համար:
համար:
3.3.- Փրկիչը եկած էր ազատելու բայց աշակերտները զայն
ուրուական կարծեցին:
կարծեցին: Օգնութիւնը վրայ հասած էր բայց
անոնք չէին հաւատացած:
հաւատացած: Այսօր որքա՜
որքա՜ն հաւատացեալներ
կան որոնք երբ նեղութիւններէ անցնին, կարծէք Քրիստոս կը
դադրի իրենց համար կենդանի իրականութիւն մը ըլլալէ եւ
կը դառնայ պարզապէս ուրուական մը, անկարող օգնելու:
օգնելու:
Շատեր չեն հաւատար որ Քրիստոս կ’
կ’ուզէ´
ուզէ´ ու կրնա´
կրնա´յ օգնել
իրենց, երբ նեղութիւններէ կ’
կ’անցնին:
անցնին:
4.4.- Նեղութեան ու վախի մէջ էին աշակերտները, եւ ահա
ահա
Յիսուս մօտեցաւ անոնց, բայց անոնք չճանչցան զայն:
զայն: Վախը
թոյլ չէր տուած որ աշակերտները կարենային ճանչնալ
Յիսուսը՝ իրենց անկեղծ բարեկամը:
բարեկամը: Հաւատքով չտարուած
նեղութիւնը, բայց մանաւանդ՝ վախը, կը կուրցնեն մեզ, եւ թոյլ
չեն տար որ Յիսուսի ներկայութիւնը տեսնենք մեզ շրջապաշրջապատող նեղութիւններուն մէջ:
մէջ: Մեր ներքին վախկոտութիւնը
յաղթահարելու համար՝ պէտք է լեցուիլ Սուրբ Հոգիով (Բ.Տմ
1.7), իսկ Սուրբ Հոգիով լեցուող մարդը՝ զօրութեամբ կը լեցուի
ու կը դառնայ Տիրոջ անվեհեր վկան (Գրծ 1.8):
1.8):

«Յիսուս անմիջապէս
անմիջապէս խօսեցաւ անոնց հետ եւ ըսաւ.
ըսաւ."Քա´
Քա´ջ եղէք, ես եմ, մի´
մի´ վախնաք"»
վախնաք"» (Մտ
(Մտ 14.27):
14.27):
1.վախնաք»: Որքա՜
1.- «Քա´
Որքա՜ն կարիքը
Քա´ջ եղէք, ես եմ, մի´
մի´ վախնաք»

ունինք լսելու այս բառերը երբ նեղութեանց ու փորձութեանց
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ալիքները կը հարուածեն մեր կեանքի նաւակը, երբ
անորոշութիւնը մեզ կը շրջապատէ, երբ շատ բան մթին ու
անյստակ է, երբ բարեկամ կարծուածներ կը հեռանան մեզմէ
ու ընկեր կարծուածներ կը լքեն մեզ, երբ ա´
ա´լ յայտնի չէ թէ ո´
ո´վ
սուտ է եւ ո´
ո´վ շիտակ, երբ ա´
ա´լ անկեղծութիւնը կեղծիքին հետ
կը շփոթուի եւ հաւատացեալը ամբարիշտին հետ:
հետ:
«Քա´
Քա´ջ եղէք, ես եմ, մի´
մի´ վախնաք»
վախնաք»: Նոյն այս խօսքը Տէրը
այսօր
այսօր կ’
կ’ըսէ իր բոլոր հետեւորդներուն:
հետեւորդներուն: Ան կ’
կ’ըսէ.ըսէ.- Երբ
ապագան ձեզ կը մտահոգէ, «Քա´
Քա´ջ եղէք, մի´
մի´ վախնաք»,
վախնաք»,
որովհետեւ ե´
ե´ս եմ ձեր ապագան ու ապագայի բաժինը, որ ո´
ո´չ
ոք կրնայ խլել ձեր ձեռքէն (Ղկ 10.42):
10.42): Երբ նեղութեանց
ալիքները կը բարձրանան, «Քա´
Քա´ջ եղէք, մի´
մի´ վախնաք»,
վախնաք»,
որովհետեւ
որովհետեւ ե´
ե´ս եմ որ զանոնք պարիսպի նման ձեր աջ ու
ձախ կողմը կը կանգնեցնեմ (Ել 14.29):
14.29): Երբ Չարին կողմէ
զօրաւոր յարձակումներու կ’
կ’ենթարկուիք, «Քա´
Քա´ջ եղէք, մի´
մի´
վախնաք»,
վախնաք», որովհետեւ ես կարող եմ Չարը ձեր ոտքերուն տակ
ճզմելու (Հռ 16.20):
16.20):
2.2.- Փորձութիւններ միշտ իրենց հետ վախ կը բերեն եթէ
քաջ չըլլանք, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս աշակերտներուն
հրահանգեց. «Քա´
Քա´ջ եղէք, մի´
մի´ վախնաք»
վախնաք»: Երբ փորձութիւնը
գայ եւ մենք անպատրաստ վիճակի մէջ ըլլանք՝ վախը կը
պատէ մեզ, եւ մենք կը կորսնցնենք մեր քաջութիւնը, մեր
համարձակութիւնը:
համարձակութիւնը: Չարը ամէն գնով կը ջանայ
ջանայ խլել մեր
սիրտէն մեր համարձակութիւնը, որպէսզի ահն ու սարսափը
լեցնեն մեզ, եւ մենք անկարող ըլլանք համարձակօրէն
կանգնիլ Տիրոջ առջեւ:
առջեւ: Իսկ Տիրոջ առջեւ կանգնելու մեր
համարձակութիւնը խլելու համար մեր ձեռքէն՝ Չարը մեղքի
կը մղէ մեզ:
մեզ: Մե´
Մե´ղքն է որ մեզ անհամարձակ կը դարձնէ
Աստուծոյ առջեւ:
առջեւ: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Եզրաս քահանան աղօթքը
Աստուծոյ ուղղելով՝ կ’
կ’ըսէ. «Մենք մեր յանցանքովը քու

առջեւդ ենք, թէպէտ գիտենք որ մեր գործած յանցանքներուն
պատճառով է որ քու առջեւդ համարձակ չենք կրնար կենալ»
կենալ»
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(Եզր 9.15):
9.15): Տիրոջ առջեւ համարձակօրէն կանգնելու
կանգնելու համար՝
պէտք է միացած ըլլալ Տիրոջ, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ.

«Եւ մենք, Քրիստոսի միացածներս, համարձակօրէն եւ ամեամենայն վստահութեամբ կը կանգնինք Աստուծոյ ներկայութեան,
քանի Քրիստոսի հաւատացինք»
հաւատացինք» (Եփ
(Եփ 3.12):
3.12):
3.3.- «Ես եմ»
եմ»: Այս բառերով Յիսուս իր աշակերտներուն կը

յիշեցնէր եւ անուղղակիօրէն կը սորվեցնէր որ ի´
ի´նքն է
նեղութեան ժամանակ օգնո´
օգնո´ղ Աստուածը, առագահա´
առագահա´ս
Աստուածը, Փրկի´
Փրկի´չ Աստուածը:
Աստուածը: Այո´
Այո´, Տէրը ի´
ի´նքն է օգնողը,
ի´նքն է օրհնողը, ի´
ի´նքն է մեր զօրավարն ու մեզ զօրացնողը,
ի´նքն է բժշկողն ու ազատարարը:
ազատարարը:
«Ես եմ»
երկու կարճ ու կտրուկ բառերով, Տէրը այսօր
եմ»: Այս երկու
մեզի կ’
կ’ըսէ.ըսէ.- Ե´ս եմ ձեր ապաւէնն ու պաշտպանը:
պաշտպանը: Ե´ս եմ
իյնալու վրայ եղողները վերականգնողը:
վերականգնողը: Ե´ս եմ յուսահատած
մարդը երկնային յոյսի ջահակիր դարձնողը:
դարձնողը: Ե´ս եմ որ ձեզ
առաքելութեան կը կանչեմ եւ ձեր առաքելութիւնը կը
յաջողցնեմ:
յաջողցնեմ: Ե´ս եմ որ խօսածս կը կատարեմ ու խորհածս կը
գործադրեմ (Ես 46.11):
46.11): Ե´ս եմ այն հովիւը որ ձեզ իմ ուսերուս
վրայ կը կրեմ, որպէսզի չբռնուիք մեղքի լարուած ցանցերուն
մէջ (Ղկ 15.5):
15.5):
4.4.- Տէրը չըսաւ. «Ես Յիսուսն եմ»,
եմ», այլ պարզապէս՝ «Ես
«Ես
եմ»
եմ»: Պէտք չունէր ինքնիր անունը տալու,
տալու, քանի աշակերտաշակերտները կը ճանչնային իր ձայնը:
ձայնը: Ինքն իսկ յայտարարեց թէ իր
ոչխարները իր ձայնը կը ճանչնան ու կը հետեւին իրեն (Յհ
10.4):
10.4): Մենք կը ճանչնա՞նք իր ձայնը, եւ եթէ կը ճանչնանք, կը
հետեւի՞նք իր ձայնին, եւ կ’
կ’երթա՞նք հոն ուր ան մեզ
կ’առաջնորդէ, թէկուզ անհանգիստ
անհանգիստ վայրեր, կրակներու մէջ:
մէջ:
5.վախնաք»: Յիսուս աշակերտներուն կը
5.- «Ես եմ, մի´
մի´ վախնաք»
յայտնէր թէ պէտք չունէին վախնալու, քանի ինք՝ իրենց
կողքին էր:
էր: Արդարեւ, հաւատացեալ մարդը պէտք չունի
վախնալու երբ ամենակալ Տէրը իր կողքին է նեղութեանց
ժամանակ:
ժամանակ: Ինչո՞ւ վախնալ փորձութիւններէն
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թեանց Յաղթահարիչը մեզի հետ է՝ մեզ փրկելու համար մեր
փորձութիւններէն (Բ.Պտ 2.9):
2.9): Ինչո՞ւ անապաւէն զգալ երբ
մարդկութեան Ապաւէնը մեր կողքին է:
է: Ինչո՞ւ վախնալ երբ
ամենազօր Յիսուսն է ըսողը՝ «Ես եմ, մի´
մի´ վախնաք»
վախնաք»:
Բայց գիտէ՞ք որ շատ մարդիկ կան որոնք Աստուծմէ կը
վախնան:
վախնան: Ի՜նչ ցաւալի բան է վախնալ Աստուծմէ որ կը
բացագանչէ. «Մի´
Մի´ վախնաք»
վախնաք»: Աստուած որ մարդոց վախերու
փարատիչը պէտք է ըլլայ, ի´
ի´նք կը դառնայ պատճառը անոնց
վախին:
վախին: Բայց որո՞նք են Աստուծմէ վախցող այս մարդիկը:
մարդիկը:
Այս պարագայիս, «վախ»
վախ» ըսելով կը հասկնամ ահ ու սարսափ
Աստուծոյ ներկայութենէն:
ներկայութենէն: Անոնք անապաշխար ու անզիղջ
մարդիկն են:
են: Մեղքի կեանքը ապրող ու սիրող մարդիկն են:
են:
Բարին մերժող ու Չարին կամքը կատարողներն են:
են: Անոնք
որոնք կ’
կ’ապրին առանց Աստուծոյ եւ առանց յաւիտենական
կեանքի յոյսին, անոնք ամէն պատճառ ունին վախնալու
վախնալու
Աստուծմէ, վախնալու մահէն ու գերեզմանէն, վախնալու
մահէն ետք իրենց սպասող իրավիճակէն, վախնալու անաչառ
Աստուծմէ ու անոր անաչառ դատաստանէն:
դատաստանէն: Ճիշդ է որ
հաւատացեալ մարդն ալ վախի որոշ զգացում մը պէտք է
ունենայ իր սրտին մէջ Աստուծոյ նկատմամբ, բայց այդ վախը
«ահ ու սարսափ»
սարսափ» իմաստը չունի իրեն համար, այլ՝ «երկիւղ»
երկիւղ»
իմաստը:
երկիւղ» բառը կրնայ նաեւ
իմաստը: Հայերէն լեզուին մէջ «երկիւղ»
նշանակել՝ յարգանք, պատկառանք:
պատկառանք: Երբ Սուրբ Պատարագի
ընթացքին սարկաւագը կը ձայնէ. «Երկիւղիւ եւ հաւատով,
յառաջ մատիք եւ սրբութեամբ հաղորդեցարուք»,
հաղորդեցարուք», վախով ու
սարսափով մօտենալու եւ հաղորդուելու մասին չէ որ կը
խօսի, այլ յարգանքով ու պատկառանքով մօտենալու մասին:
մասին:

«Պետրոս ըսաւ.ըսաւ."Տէ´
Տէ´ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ջուրերուն վրայէն
քալելով քովդ գամ"»
(Մտ 14.28):
14.28):
գամ"» (Մտ

1.1.- Պետրոսին ըրածը քաջութիւն ու համարձակութիւն կը
պահանջէր:
պահանջէր: Կեանքը չի գթար իրենց քաջութիւնն ու համարհամար235

ձակութիւնը կորսնցուցած մարդոց:
մարդոց: Ո´չ ալ Տէրը կրնայ գործել
քաջ ու համարձակ չեղող մարդոց միջոցաւ:
միջոցաւ: Ալիքներուն վրայ
կոխել ու քալելը՝ քաջութի´
քաջութի´ւն կ’
կ’ուզէ:
ուզէ: Այսօր քրիստոնեանեքրիստոնեաներուն մեծ բաժինը չեն համարձակիր Տիրոջ ըսելու. «Հրամայէ
Հրամայէ

որ ջուրերուն վրայէն քալելով քովդ գամ:
գամ: Հրամայէ որ երթամ
ու քալեմ մութ ձորերէն:
ձորերէն: Հրամայէ որ քալեմ կեանքի փշալից
ճամբաներէն:
ճամբաներէն: Հրամայէ որ պայքարի դաշտ իջնեմ եւ քեզի
համար հոգիներ որսամ:
որսամ: Հրամայէ որ տակաւին փրկութեանդ
աւետիսը չլսողներուն՝ փրկութիւնդ քարոզեմ:
քարոզեմ: Հրամայէ
Հրամայէ որ
անունդ ծաղրողներուն առջեւ լուռ չմնամ»
չմնամ»:

2.2.- Պետրոս կը սիրէր Յիսուսը եւ կը վստահէր անոր:
անոր: Եւ
իր սէրը գործնապէս ցոյց տուաւ, առաջարկելով ջուրերուն
վրայէն քալելով քովը երթալ:
երթալ: Կարծէք Պետրոս չուզեց Յիսուսը
առանձին տեսնել մրրկալից ալիքներուն վրայ:
վրայ: Գնաց անոր
հետ ըլլալու:
ըլլալու: Անոնք որոնք կը սիրեն Յիսուսը, պէտք է
փափաքին միշտ անոր հետ ըլլալ, ալեկոծ ջուրերուն վրայ թէ
նաւակին մէջ, լեռներու բարձունքները թէ ձորերու մութ
խորխորատները, խաղաղութեան ատեն թէ խռովութեան
ժամանակ, այլակերպութեան առիթով թէ խաչելութեան
պահուն:
պահուն:
3.- Պետրոս չըսաւ. «Տէ´
Տէ´ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ
ջուրերուն վրայ քալեմ»,
քալեմ», այլ՝ «Տէ´
Տէ´ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ
ջուրերուն վրայէն քալելով քովդ գամ»
գամ»: Առաքեալին
նպատակը ջուրերուն վրայ քալելը չէր, այլ՝ Յիսուսի քով
երթալը:
երթալը: Եթէ իր նպատակը ջուրերուն վրայ քալելը ըլլար,
ատիկա կրնար հպարտութեան եւ ինքնացուցադրութեան
պատճառ դառնալ:
դառնալ: Առաքեալին ուզածը հրաշքին մասնամասնակցիլը չէր, այլ Յիսուսի քով հասնիլն էր, ուրիշ ոչինչ:
ոչինչ: Այսօր
որքա՜
որքա՜ն երեւութապէս Աստուածապաշտ մարդիկ կան, որոնք
պարգեւներ կը խնդրեն Տիրոջմէ,
Տիրոջմէ, ջուրերու վրայէն քալել կը
խնդրեն, հրաշքներ գործել կը խնդրեն:
խնդրեն: Այսպիսիներուն
նպատակը Յիսուսի մօտենալը չէ, Յիսուսը փառաւորելը չէ,
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այլ՝ իրենք զիրենք ցուցադրելն է:
է: Այսպիսիներուն նպատակը
ցոյց տալն է մարդոց թէ իրենք տարբեր են ուրիշներէն, թէ
իրենք ունին զօրութիւն մը որ ուրիշներ չունին, թէ իրենք
իրենք
Աստուծոյ համար առանձնաշնորհեալներ են:
են: Սխալ չէ
խնդրել որ Տէրը հրաշք գործէ:
գործէ: Բայց երեւութապէս ԱստուաԱստուածապաշտ մարդիկը չեն խնդրեր որ Տէրը հրաշք մը գործէ, այլ
կ’ուզեն իրե´
իրե´նք Տիրոջ անունով հրաշք գործել, քանի կը սիրեն
փառքն ու փառաւորուիլը:
փառաւորուիլը: Հայր մը ըսած է. «Ան որ փառափառա-

ւորուիլ կ’
կ’ուզէ՝ չի´
չի´ կրնար փառաւորել զԱստուած»
զԱստուած»:
4.4.- Պետրոս չըսաւ. «Տէ´
Տէ´ր, եթէ դուն ես՝ քովդ պիտի գամ»,
գամ»,
այլ՝ «Տէ´
Տէ´ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ քովդ գամ"»
գամ"»: Տիրոջ մօտ

գալու հրամանը՝ Տէրը ի´
ի´նք պէտք էր տար:
տար: Առանց Տիրոջ
թոյլտուութեան մենք չենք կրնար մօտենալ իրեն:
իրեն: Ի´նքն է որ
մեզ իր անձին կը մօտեցնէ:
մօտեցնէ: Պետրոս առաքեալ Տիրոջ
թոյլտուութիւնը խնդրեց իրեն մօտենալու համար:
համար: Այսօր
որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք առանց Տիրոջ թոյլտուութեան
կ’աշխատին իր այգիին մէջ:
մէջ: Որքա՜
Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք
Յիսուսի անունով կը քարոզեն, կը խօսին, կը մարգարէանան
մարգարէանան
ըլլալու::
ու տեսիլքներ կը պատմեն, առանց իր կողմէ ղրկուած ըլլալու
Ճիշդ այդպիսիներուն համար է որ Աստուած կ’
կ’ըսէ.

«Մարգարէները իմ անունովս սուտ մարգարէութիւն կ’
կ’ընեն:
ընեն:
Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց
չխօսեցայ:
չխօսեցայ: Անոնք ձեզի սուտ տեսիլքներ, սնոտի գուշակու
գուշակուակութիւններ եւ իրենց սրտին խաբէութիւնները կը մարգարէամարգարէանան»
նան» (Եր
(Եր 14.14):
14.14): Դարձեալ, Աստուած խօսելով իր անունով
խօսող բայց իր կողմէ չղրկուած մարդոց մասին, Եզեկիէլի
միջոցաւ կ’
կ’ըսէ. «Անոնք ունայն տեսիլք կը տեսնեն եւ սուտ

գուշակութիւն կ’
կ’ընեն, ու կ’
կ’ըսեն` "Տէրը ըսաւ",
ըսաւ", թէեւ Տէրը
զանոնք ղրկած չէ:
չէ: Եւ յոյս կու տան թէ իրենց խօսքը պիտի
կատարուի»
կատարուի» (Եզ 13.6):
13.6):
5.5.- Պետրոս Յիսուսի չըսաւ որ լիճը խաղաղեցնէ որպէսզի
կարենայ քովը գալ:
գալ: Ան փափաք յայտնեց Տիրոջ քով երթալ
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փոթորիկներուն ընդմէջէն:
ընդմէջէն: Մենք պատրա՞ստ ենք Պետրոսի
նման քալել դէպի Քրիստոս,
Քրիստոս, երբ դէպի Քրիստոս տանող
ճամբան դժուարին է:
է: Դիւրին է հետեւիլ Քրիստոսի երբ ան
մեզ հեզասահ ճամբաներէ կ’
կ’առաջնորդէ:
առաջնորդէ: Բայց Յիսուս կը
յիշեցնէ մեզի թէ իրեն հետեւիլ ուզողը՝ պէտք է պատրաստ
ըլլայ առնելու իր խաչը եւ հետեւելու իրեն (Ղկ 14.27), պէտք է
պատրաստ ըլլայ
ըլլայ անտեսելու իր անձը (Յհ 12.25), այսինքն՝
անտեսելու իր եսես-ը, իր սեփական երազներն ու փափաքները,
իր անձնական շահն ու հանգիստը:
հանգիստը:

«Յիսուս ըսաւ.ըսաւ."Եկո´
Եկո´ւր":
ւր":
Պետրոս նաւակէն իջաւ եւ ջուրերուն վրայէն քալելով
սկսաւ երթալ Յիսուսի»
(Մտ 14.29):
14.29):
Յիսուսի» (Մտ
1.1.- «Եկո´
բառը հրաւէր մըն է մեզմէ
Եկո´ւր»
ւր»: Տուեալ մէկ բառը

իւրաքանչիւրին գալու Յիսուսի:
Յիսուսի: Տէրը կ’
կ’ուզէ ու կը քաջալերէ
որ իրեն գանք:
գանք: Պետրոսին ուղղուած հրաւէրը՝ մեզի´
մեզի´ ալ
ուղղուած է. «Եկո´
Եկո´ւր:
ւր: Եկո´
Եկո´ւր ինծի այնպէս ինչպէս որ ես:
ես:

Եկո´
Եկո´ւր քու բոլոր տկարութիւններովդ:
տկարութիւններովդ: Եկո´
Եկո´ւր քու բոլոր
խեղճութիւններովդ:
խեղճութիւններովդ: Եկո´
Եկո´ւր հաւատքով ու սիրով ինչպէս
Պետրոս եկաւ:
եկաւ: Եկո´
Եկո´ւր առանց վախի ու առանց վարանումի:
վարանումի:
Եկո´
Եկո´ւր փորձութեանց ալիքները ոտքիդ տակ առնելով:
առնելով:
Եկո´
Եկո´ւր իմ մօտ:
մօտ: Եկո´
Եկո´ւր իմ սիրոյն ու իմ սրտին»
սրտին»:

2.2.- Հետաքրքրական է նկատի առնել որ Յիսուս չխաղաչխաղաղեցուց հովն ու ջուրը, որպէսզի Պետրոս քալէր ջուրին
վրայէն, այլ՝ հրամայեց անոր քալել փոթորկած ջուրին
վրայէն:
վրայէն: Յիսուս չէր ուզեր որ իր աշակերտները վախնային
մրրկալից ալիքներէն, այլ կ’
կ’ուզէր որ անոնք սորվէին քալել
կեանքի փոթորկալից ալիքներուն վրայէն:
վրայէն: Նոյն բանը Տէրը կը
պահանջէ իր բոլոր հետեւորդներէն:
հետեւորդներէն: Ան կ’
կ’ուզէ որ քաջութիւնը
ունենանք անվախօրէն քալելու մեր դիմաց պարզուող
կեանքի փշալից ճամբաներէն, որպէսզի կարենանք աղօթքի
ու հաւատքի զօրութեամբ ճզմել մեզ ընկճել ուզող փուշերը եւ
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հասնիլ Քրիստոսապարգեւ երկնային «յաւերժական դափնեդափնեպըսակին»
սակին» (Ա.Կր 9.259.25-26):
26):
3.3.- Պետրոս հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին ու «նաւակէն

իջաւ եւ ջուրերուն վրայէն քալելով սկսաւ երթալ Յիսուսի»
Յիսուսի»:

Դիւրին չէր Պետրոսի համար տեսնել լիճին սաստիկ
ալեկոծութիւնը, բարձրացած ալիքները եւ ուժեղապէս փչող
հովը, ու գիտակցօրէն նաւակէն իջնել, ոտք դնել անհանդարտ
ջուրերուն
ջուրերուն վրայ եւ հանդարտօրէն քալել:
քալել: Ահա այսպիսի
հաւատացեալներ պէտք է ըլլանք մենք՝ Քրիստոսի հետեհետեւորդներս:
ւորդներս: Քա´
Քա´ջօրէն պէտք է քալել փորձութեանց ալիքներուն
վրայէն երբ Տէրը ի´
ի´նքն է քալելու հրամանը արձակողը:
արձակողը:
Անվախօրէն պէտք է վազել դէպի խորը դժուարութեանց երբ
Տէրը ի´
ի´նքն է մեզ հոն ղրկողը:
ղրկողը:
4.4.- Որպէսզի Պետրոս հասնէր Քրիստոսի՝ պէտք էր
անցնէր փչող հովին ու փոթորկած ալիքներուն ընդմէջէն:
ընդմէջէն: Սա
ճշմարիտ է նաեւ այսօր:
այսօր: Բոլոր անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն հասնիլ
ու հետեւիլ Քրիստոսի՝ անկասկած որ պիտի անցնին ծանր
փորձութիւններէ ու դժուարութիւններէ:
դժուարութիւններէ: Բազմաչարչար
առաքեալը
առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Բոլոր անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն աստուածաստուած-

պաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, անպայանպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուին»
ենթարկուին» (Բ.Տմ
(Բ.Տմ 3.12):
3.12): Այսօր

շատ «աստուածապաշտներ»
աստուածապաշտներ» կան որոնք կը մերժեն կամ չեն
ուզեր հալածանքներու ենթարկուիլ:
ենթարկուիլ: Ընդհակառակը,
Ընդհակառակը, կ’
կ’ուզեն
երկրի վրայ հանգիստ կեանք մը ապրիլ, եւ հետագային ալ
դառնալ յաւիտենական հանգիստին ժառանգորդը:
ժառանգորդը: Նման
մարդիկ կը մոռնան որ հանգիստ կեանքը մեզ յաւերժական
հանգիստին չ’
չ’առաջնորդեր:
առաջնորդեր: Կը մոռնան որ «բազմաթիւ
նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ արքայութիւնը
արքայութիւնը
մտնելու համար»
համար» (Գրծ 14.22):
14.22): Կը մոռնան որ իբրեւ
ժառանգակիցները Քրիստոսի, պէտք է իր չարչարանքներուն
մասնակից ըլլանք՝ «որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից
ըլլանք»
ըլլանք» (Հռ
(Հռ 8.17):
8.17): Կը մոռնան որ մենք «նեղութիւններուն մէջ
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ապրելու կոչուած ենք»
(Ա.Թս 3.3):
3.3): Կը մոռնան որ մեր
ենք» (Ա.Թս
պարտականութիւնն է համբերութեամբ տանիլ «նեղութիւնը,
վիշտը, չարչարանքը, ծեծը, բանտը, խռովարարներու վայրավայրագութիւնները, յոգնութիւնը, անքնութիւնը, անօթութիւնը»
անօթութիւնը»
(Բ.Կր 6.46.4-5):
5): Կը մոռնան որ իբրեւ «Քրիստոս Յիսուսի հաւահաւատարիմ մէկ զինուորը»
զինուորը» պատրաստ պէտք է ըլլալ իրեն պէս

չարչարուելու (Բ.Տմ 2.3):
2.3): Կը մոռնան որ առաքեալը կոչ
կ’ուղղէ վազելու, կոչ կ’
կ’ուղղէ կռփամարտիկի մը պէս մրցելու
եւ մեր անձերը սեղմումներու ենթարկելու ու զսպելու (Ա.Կր
9.249.24-27), եւ ո´
ո´չ թէ հանգիստ կեանք մը վարելու:
վարելու:

«Բայց տեսնելով հովին սաստկութիւնը՝ վախցաւ, եւ երբ
սկսաւ ընկղմիլ, "Տէ՜
(Մտ 14.30):
14.30):
Տէ՜ր, ազատէ´
ազատէ´ զիս" պոռաց»
պոռաց» (Մտ
1.սաստկութիւնը»: Այնքան ատեն երբ
1.- «Տեսնելով հովին սաստկութիւնը»

Պետրոս իր աչքերը սեւեռած էր Տէր Յիսուս Քրիստոսի, իրեն
համար ընկղմելու հարց չկար, բայց այն պահուն որ իր
աչքերը հեռացուց Տիրոջմէ ու կեդրոնացուց հովի
հովի սաստկուսաստկութեան վրայ՝ սկսաւ ընկղմիլ:
ընկղմիլ: Առաքեալին այս փորձառութենէն
կը սորվինք, թէ պէտք չէ նայիլ մեզ շրջապատող փորձուփորձութիւններուն, այլ՝ պէտք է նայիլ փորձութիւններէն մեզ ազաազատող մեր Փրկիչին:
Փրկիչին: Փորձութիւն մը կրնայ մեծ ըլլալ, բայց
փորձութեան դէմ մեզ պաշտպանող մեր Փրկիչ
Փրկիչ Աստուածը՝
աւելի´
աւելի´ մեծ է:
է:
Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ որ Աստուած թոյլ չի տար որ
մեր կարողութենէն աւելի փորձուինք, «այլ՝ փորձութեան մէջ
իսկ ցոյց պիտի տայ զայն յաղթահարելու միջոցը»
միջոցը» (Ա.Կր
(Ա.Կր
10.13):
10.13): Չկա´
Չկա´յ փորձութիւն մը որուն յաղթահարելու համար
միջոց մը գոյութիւն չունենայ:
չունենայ: Եւ սակայն, երբ մեր
ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք փորձութիւններուն վրայ, մեր
ուշադրութենէն կը վրիպին այդ փորձութիւններուն յաղթայաղթահարելու միջոցները:
միջոցները: Եթէ երբեք չենք կրնար յաղթել փորձուփորձութեան, ատիկա չի նշանակեր թէ փորձութիւնը մեր կարողուկարողութենէն վեր է, այլ՝ կը նշանակէ թէ մենք տկար ենք, եւ մնայուն
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կերպով մեր աչքերը չենք կեդրոնացներ Յիսուսի վրայ:
վրայ: Իսկ
մեր աչքերը Յիսուսի վրայ կեդրոնացնել ըսելով, կը հասկնամ՝
աղօթել ու վստահիլ Տիրոջ օգնութեան եւ զօրակցութեան:
զօրակցութեան: Օրը
քանի մը վայրկեան աղօթելով մենք չենք կրնար յաղթող ըլլալ
ըլլալ
փորձութեանց դէմ:
դէմ: Որքան երկար կանգնինք Տիրոջ առջեւ՝
այնքան երկար կրնանք տոկալ մեզի ներկայացող փորձուփորձութիւններուն:
թիւններուն: Հայր մը ըսած է. «Եթէ մեր ծունկը միշտ կը ծռի

մեր Ազատարարին դիմաց՝ մեր ոտքը երբեք չի սահիր
Փորձիչին առջեւ»
առջեւ»:

2.2.- Առաքեալը նայեցաւ հովին սաստկութեան,
սաստկութեան, եւ ատիկա
մէջը վախ յառաջացուց, իսկ վախը պատճառ դարձաւ
ընկղմումի:
ընկղմումի: Սա ցոյց կու տայ որ եթէ մեր ուշադրութիւնը
կեդրոնացնենք փորձութեանց վրայ, անոնք կրնան վախի
ծնունդ տալ մեր ներսիդին, իսկ վախը կրնայ ընկղմումի, այլ
խօսքով՝ կործանումի առաջնորդել:
առաջնորդել:
ընկղմիլ»: Պետրոս առաքեալ բնաւորութեամբ
3.3.- «Սկսաւ ընկղմիլ»
համարձակ ու յանդուգն էր:
էր: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ բոլոր առաքառաքեալներուն մէջէն ի´
ի´նքն էր որ Տիրոջմէ խնդրեց ջուրերուն
վրայէն քալելով քովը գալ:
գալ: Յիսուս արտօնեց, թէպէտ շատ լաւ
գիտէր որ Պետրոս պիտի կասկածամտէր ու պիտի ընկղմէր:
ընկղմէր:
Արտօնեց, որպէսզի սորվեցնէր Պետրոսին եւ բոլորիս, որ
համարձակ բնաւորութիւնը բաւարար չէ Աստուծոյ կամքը
կատարելու համար, այլ համարձակ բնաւորութեան հետ՝
պէտք է նաեւ համարձակ եւ ուժեղ հաւատք ունենալ:
ունենալ:
Դարձեալ, արտօնեց որ քալէր ու ընկղմէր, որպէսզի
փորձառաբար սորվէր, թէ ոչինչ
ոչինչ կրնար ընել առանց իր Տիրոջ,
ինչպէս Տէրը ինքն իսկ յայտարարեց. «Առանց ինծի դուք ոչինչ
կրնաք ընել»
ընել» (Յհ
(Յհ 15.5):
15.5): Յիսուս իր այս վերաբերմունքով,
սորվեցուց Պետրոսին ու բոլոր առաքեալներուն, որ իրենց
հետագայ առաքելութեան յաջողութիւնը պայմանաւորուած է
միայն ի´
ի´ր անձով,
անձով, ի´
ի´ր գործակցութեամբ, ի´
ի´ր անմիջական
միջամտութեամբ ու առաջնորդութեամբ, որովհետեւ, ճիշդ է
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որ առաքեալները իրե´
իրե´նք էին որ փրկութեան Աւետարանը
պիտի քարոզէին, բայց Յիսուս ի´
ի´նքն էր որ անոնց
քարոզութիւնը նշաններով պիտի հաստատէր (Մր 16.20):
16.20):
Անոնք Յիսուսի փրկութիւնը
փրկութիւնը պիտի աւետէին բայց Յիսուս
ի´նքն էր որ պիտի փրկէր, ի´
ի´նքն էր որ մեղքի ցեխին մէջ
խեղդուողը պիտի ազատէր:
ազատէր: Այս գիտակցութիւնը բոլորիս
մօտ պէտք է ըլլայ:
ըլլայ: Մենք լոկ գործիքներ ենք Տէր Յիսուսի
ձեռքին մէջ:
մէջ: Փրկութիւն կը պատգամենք, բայց փրկողը Տէրը
ի´նքն է:
է: Ապաշխարութիւն կը քարոզենք, բայց ապաշխա
ապաշխախարութեան արցունք շնորհողը Տէ´
Տէ´րն է:
է: Նորոգութեան մասին կը
խօսինք, բայց նորոգողը Տէ´
Տէ´րն է:
է: Կենաց Գիրքին մասին կը
վկայենք, բայց Կենաց Գիրքին մէջ մարդոց անունները գրողը
Տէ´
Տէ´րն է:
է:
Եթէ երբեք Պետրոս ինքզինք ազատել չկրցաւ, ի՞նչպէս
ուրիշները պիտի ազատէր:
ազատէր: Յիսուս կարծէք ուզեց ցոյց տալ
Պետրոսին եւ անոր ընդմէջէն՝ Աստուծոյ խօսքի բոլոր
քարոզիչներուն, թէ իրենք նոյնիսկ իրենց սեփական անձերը
փրկելու կարող չեն, ուր մնաց յանդգնին յայտարարել թէ
կրնան փրկել ուրիշները:
ուրիշները: Եթէ մենք չենք կրնար մեր անձերուն
տէրն անգամ
անգամ ըլլալ (Ա.Կր 6.19), ի՞նչպէս կրնանք տէր կանգնիլ
ուրիշին:
ուրիշին: Երբ Տէրը ինք տէր չկանգնի մարդուն՝ մենք ոչինչ
կրնանք ընել:
ընել:
4.4.- «Սկսաւ ընկղմիլ»
ընկղմիլ»: Որոշ գրիչներ դիտել կու տան որ
երբ Պետրոս նաւակէն վար իջաւ, իջաւ՝ վստահելով ո´
ո´չ միայն
Տիրոջ սիրոյն ու խօսքին, այլեւ՝ լողալու
լողալու իր կարողութեան,
որովհետեւ ան ձկնորս ըլլալով, նաեւ լաւ լողորդ էր, եւ
հաւանաբար մտածեց որ ընկղմելու պարագային կրնար
լողալով ինքզինք ազատել. բայց Յիսուս թոյլ տուաւ որ
ընկղմի, որպէսզի սորվեցնէր իրեն եւ մեզի, առաջին, թէ մենք
մեր սեփական ճիգով չենք կրնար մօտենալ իրեն, եւ երկրորդ,
մեր անձնական զօրութեամբ կամ վարպետութեամբ չենք
կրնար յաղթել մեզի դէմ յարուցուած կեանքի ալիքներուն:
ալիքներուն:
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Այո´
Այո´, եթէ Տէրը չազատէ մեզ՝ մեր սեփական կարողութեամբ
ոչինչ կրնանք ընել:
ընել: «Եթէ Տէրը չշինէ տունը, զուր տեղ

կ’աշխատին զայն շինողները:
շինողները: Եթէ
Եթէ Տէրը չպահպանէ քաղաքը,
զուր տեղ կը հսկեն պահապանները»
պահապանները» (Սղ
(Սղ 127.1):
127.1):
զիս»: Այսպէ´
5.5.- «Տէ՜
Տէ՜ր, ազատէ´
ազատէ´ զիս»
Այսպէ´ս բացագանչեց Պետրոս
երբ կ’
կ’ընկղմէր:
ընկղմէր: Պետրոսի նման, «Տէ՜
Տէ՜ր, ազատէ´
ազատէ´ զիս»
զիս» պէտք է

բացագանչէ մեղքի փոսին մէջ ինկած եւ անկէ դուրս գալ
ուզող ամէն հոգի:
հոգի: «Տէ՜
Տէ՜ր, ազատէ´
ազատէ´ զիս»
զիս» պէտք է բացագանչէ
մոլութեան մը ցանցին մէջ բռնուած եւ անկէ ազատիլ
աշխատող ամէն սիրտ:
զիս» պէտք է
սիրտ: «Տէ՜
Տէ՜ր, ազատէ´
ազատէ´ զիս»
բացագանչէ խեղճութեան մը կողմէ ստրկացուած եւ անկէ
ազատագրուիլ փափաքող ամէն անձ:
անձ:
6.զիս»: Այսպէ´
6.- «Տէ՜
Այսպէ´ս աղաղակեց երբ
Տէ՜ր, ազատէ´
ազատէ´ զիս»
ընկղմելու սկսաւ:
սկսաւ: Իր հաւատքի
հաւատքի ամբողջ կրակով պոռաց երբ
խեղդուիլ սկսաւ:
սկսաւ: Ամենէն սովորական երեւոյթն է, որ երբ
վտանգը ներկայանայ, մարդիկ հաւատքով աղաղակելու
սկսին, ջերմեռանդօրէն աղօթելու սկսին:
սկսին: Բայց պէ՞տք է
սպասենք վտանգի մը գալուստին որպէսզի աղաղակենք ու
Տիրոջմէ ազատութիւն խնդրենք:
խնդրենք: Պէ՞տք է սպասենք աղէտի մը
պատահումին որպէսզի բացագանչենք. «Տէ՜
Տէ՜ր, ազատէ´
ազատէ´ մեզ»
մեզ»:
Աստուածաշունչը կը սորվեցնէ թէ պէտք է զինուիլ երբ
տակաւին պատերազմը չէ սկսած, եւ ո´
ո´չ թէ պատերազմը
սկսելէ ետք զինուիլ:
զինուիլ: Պօղոս առաքեալ կը պատուիրէ.

«Աստուծոյ սպառազինութիւնը առէք, որպէսզի
որպէսզի երբ չար օրը
գայ՝ կարենաք ետ մղել Չարին հարուածները, եւ ամէն ինչ
ընէք՝ կանգուն մնալու համար»
համար» (Եփ
(Եփ 6.13):
6.13): Յստակ է որ

առաքեալը չար օրուան գալէն ու հոգեւոր պատերազմը
սաստկանալէն առաջ զինուելու մասին է որ կը խօսի:
խօսի:
7.7.- Պետրոս վախցաւ, անոր համար աղաղակեց:
աղաղակեց:
Թերահաւատեցաւ,
Թերահաւատեցաւ, անոր համար հաւատքի ձայնը հնչեցուց:
հնչեցուց:
Տկարացաւ, անոր համար օգնութեան աղերս արձակեց:
արձակեց:
Կարեւոր է գիտակցիլ մեր տկարութեան, որովհետեւ ատիկա
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մեզ կը մղէ օգնութեան աղերս արձակելու ամենակալ Տիրոջ
առջեւ:
առջեւ: Անոնք որոնք չեն անդրադառնար իրենց տկարուտկարութեան՝ չե´
մեզ»:
չե´ն կրնար
կրնար հաւատքով կանչել. «Տէ՜
Տէ՜ր, ազատէ´
ազատէ´ մեզ»
Յանձնապաստան մարդիկ ուրիշին կարիքը չեն զգար,
օգնութիւն եւ ազատութիւն չեն խնդրեր:
խնդրեր:

«Յիսուս անմիջապէս ձեռքը երկարելով բռնեց զայն եւ
ըսաւ.ըսաւ."Թերահաւա´
Թերահաւա´տ, ինչո՞ւ կասկածեցար"»
կասկածեցար"» (Մտ
(Մտ 14.31):
14.31):

1.1.- Ճիշդ է որ Տէրը ինք պէտք է հրաման
հրաման տայ որ
«նաւակէն»
նաւակէն» իջնենք ու քալենք փոթորկած ալիքներուն վրայէն,
բայց նաեւ Տէրը ինքն է որ մեզ հաստատ կը պահէ մեր
քալուածքին մէջ:
մէջ: Պետրոս ո´
ո´չ միայն Տիրոջ հրամանին պէտք
ունէր որպէսզի կարենար քալել ջուրերուն վրայ, այլեւ՝ Տիրոջ
հրամանին պէտք ունէր որպէսզի կարենար
կարենար ոտքի մնալ
ջուրերուն վրայ:
վրայ: Տէրը ի´
ի´նքն է կանչողը եւ ի´
ի´նքն է կանչուածը
պահողը:
պահողը: Առաքեալը մեզի կը յիշեցնէ թէ Տէրը ինքն է մարդիկը
փրկութեան կանչողը, կանչուածները
արդարացնողը,
արդարացածները փառաւորողը (Հռ 8.30):
8.30):
2.զայն»:
2.- «Անմիջապէս ձեռքը երկարելով բռնեց զայն»
«Անմիջապէս
Անմիջապէս»
միջապէս» բառը ցոյց կու տայ որ Տէրը չ’
չ’ուշանար փրկելու
երբ խեղդուելու վրայ եղող մարդը ազատութի՜
ազատութի՜ւն կը
բացագանչէ:
բացագանչէ: Ան անմիջապէս կ’
կ’օգնէ երբ օգնութեան մը
կարիքը անմիջական է ու անյետաձգելի:
անյետաձգելի: Անմիջապէս կ’
կ’ազաազատէ երբ արդէն ազատութիւնը ձգձգել կարելի չէ:
չէ:
3.3.- «Ձեռքը երկարելով
երկարելով բռնեց զայն»
զայն»: Պետրոս ինքնիր
անձին վստահելով չէր որ քալեց ջուրերուն վրայէն, այլ՝
Յիսուսի օգնող ձեռքերուն վստահելով:
վստահելով: Բայց Յիսուսի վստավստահող մարդը նաեւ կրնայ տկարանալ ու երբեմն ընկղմելու
նշաններ ցոյց տալ, բայց Տէրը կը վերականգնէ զայն, «ձեռքը
երկարելով»
երկարելով» ու զայն բռնելով, որովհետեւ Տէրը ինքն է որ «կը

հաստատէ բոլոր իյնալու վրայ եղողները եւ բոլոր վար
ծռածները կը կանգնեցնէ»
կանգնեցնէ» (Սղ
(Սղ 145.14):
145.14):
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Տիրոջ ձեռքերը վստահելի´
վստահելի´ ձեռքեր են. անոնք շուտաշուտափոյթ կերպով կը հասնին Աստուծոյ օգնութիւնը հայցողհայցողներուն:
ներուն: Տիրոջ ձեռքերը ամենակա´
ամենակա´լ ձեռքեր են. անոնք
արագօրէն կ’
կ’ազատեն ընկղմելու վրայ եղողները:
եղողները: Տիրոջ
ձեռքերը բժշկարա´
բժշկարա´ր ձեռքեր են. անոնք կը բուժեն ու կը
սփոփեն վիրաւոր սիրտերը:
սիրտերը: Տիրոջ ձեռքերը գօտեպնդի´
գօտեպնդի´չ
ձեռքեր են. անոնք հաստատ կը պահեն գլորելու վրայ
եղողները, եւ կը վերականգնեն արդէն իսկ գլորածները
գլորածները:
ածները:
4.4.- «Ձեռքը երկարելով բռնեց զայն»
զայն»: Եթէ Պետրոս
ընկղմէր՝ պիտի մեռնէր:
մեռնէր: Այս իմաստով, Յիսուս անոր ձեռքէն
բռնելով՝ զայն մահէն ազատեց:
ազատեց: Եւ արդեօք Յիսուսի աշխարհ
գալուն նպատակը մեզ մահէն ազատելը չէ՞ր, այս պարապարագային՝ յաւիտենական մահէն ազատելը:
ազատելը: Տէրը յայտարարեց
յայտարարեց
ըսելով. «Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի

ապրի:
ապրի: Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ՝ երբեք պիտի
չմեռնի»
չմեռնի» (Յհ
(Յհ 11.2511.25-26):
26):

5.5.- Ինչպէս Յիսուս ձեռքը երկարելով բռնեց Պետրոսը եւ
զայն ջուրէն դուրս բերաւ ու ջուրին վրայ կանգնեցուց, այնպէս
ալ, ան կրնայ մեր ձեռքէն բռնել եւ մեզ դուրս բերել մեղքի այն
տիղմէն որուն մէջ ընկղմած ենք եւ մեզ կանգնեցնել այդ
տիղմին վրայ, յաղթականօրէն:
յաղթականօրէն:
6.6.- «Թերահաւա´
հաԹերահաւա´տ, ինչո՞ւ կասկածեցար»
կասկածեցար»: Պետրոս հաւատքով իջաւ նաւակէն, բայց հովին սաստկութիւնը տեսնետեսնելով՝ թերահաւատեցաւ ու կասկածեցաւ:
կասկածեցաւ: Հովին
Հովին սաստկու
սաստկուկութիւնն էր որ առաքեալին հաւատքին՝ թերահաւատութիւն
խառնեց, եւ անոր վստահութեան՝ կասկածամտութիւն:
կասկածամտութիւն: ԱրդԱրդեօք մեզի հետ ալ նոյնը չի՞ պատահիր երբեմն:
երբեմն: Փորձութեանց
սաստկութիւնը մեր ալ մէջ թերահաւատութիւն չի՞
յառաջացներ:
յառաջացներ: Ծանր ու դժուարին պահերը մեր սիրտը կասկասկածով չե՞ն լեցներ:
լեցներ: Անհաշիւ է թիւը այն հաւատացեալներուն
հաւատացեալներուն
որոնք ծանր նեղութիւններու պատճառով խախտած են իրենց
հաւատքին մէջ:
մէջ: Դիւրին է հաւատալ Տիրոջ երբ օրը խաղաղ է:
է:
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Դիւրին է վստահիլ Տիրոջ սիրոյն երբ օրը հեզագնաց է:
է: Բայց
կարեւորը փոթորկալից օրերուն Տիրոջ վստահիլն
վստահիլն է:
է:
7.7.- Հայր մը ըսած է. «Պետրոս ունէր պէտք եղած հաւատհաւատ-

քը ջուրերուն վրայէն քալելու, բայց չունէր պէտք եղած հահաւատքը ջուրերուն վրայ մնալու»
մնալու»: Ան սկսաւ իր հաւատքի

գնացքը բայց զայն չհասցուց իր աւարտին:
աւարտին: Որքա՜
Որքա՜ն յաճախ
մարդիկ հաւատքով կը սկսին ու թերահաւատութեամբ
կ’աւարտեն:
աւարտեն: Խանդավառութեամբ կը սկսին եւ ծուլութեամբ
կանգ կառնեն:
կառնեն: Վազելով կը սկսին եւ ձեռնածալ նստելով կը
վերջացնեն:
վերջացնեն:
8.8.- «Թերահաւա´
Թերահաւա´տ, ինչո՞ւ կասկածեցար»
կասկածեցար»: Այս բառերով
Յիսուս յանդիմանած եղաւ Պետրոսը եւ ո´
ո´չ թէ դատապարդատապարտած:
տած: Տէրը չի դատապարտեր իր սիրածները բայց կը
յանդիմանէ զանոնք, ինչպէս ինքն իսկ կ’
կ’ըսէ. «Ես իմ սիրած
անձերս կը յանդիմանեմ ու կը խրատեմ»
խրատեմ» (Յյտ
(Յյտ 3.19):
3.19): Երբ
Աստուած մեզ յանդիմանէ անձի մը կամ փորձութեան մը
միջոցաւ, չըմբոստանանք ու չանհանգստանանք, այլ խոնարխոնարհինք անոր ձեռքին տակ եւ խնդրենք որ բացայայտէ մեզի՝
մեզի՝ թէ
ի´նչ բան կ’
կ’ուզէ սրբագրել մեր մէջ:
մէջ:
9.9.- «Թերահաւա´
Թերահաւա´տ»: Հեղինակ մը ըսած է. «Թերահաւատ

մարդը՝ տկար կամ պզտիկ հաւատք ունեցողն է:
է: Յիսուս չի
դատապարտեր պզտիկ հաւատք ունեցող իր հետեւորդները,
բայց չի գնահատեր ալ զանոնք:
զանոնք: Յիսուս կ’
կ’ուզէ ուժեղ ու
հաստատուն հաւատք տեսնել
տեսնել իր հետեւորդներուն մէջ»
մէջ»:
10.10.- «Թերահաւա´
ԹերահաւաԹերահաւա´տ, ինչո՞ւ կասկածեցար»
կասկածեցար»: Թերահաւատութիւնը միշտ կասկածի ծնունդ կու տայ մարդուն մէջ, իսկ
հոն ուր կասկած կայ՝ հոն չի կրնար հաւատք ու
վստահութիւն ըլլալ, իսկ երբ չկայ հաւատք ու վստահութիւն՝
մարդիկ չեն կրնար վայելել Տիրոջ
Տիրոջ մեծամեծ գործերը:
գործերը:
11.11.- «Ինչո՞ւ կասկածեցար»
կասկածեցար»: Յիսուս չէր ակնկալեր որ
Պետրոս պատասխանէր այս հարցումին, բայց վստահաբար
կ’ուզէր որ ան մտածէր այս հարցումին մասին:
մասին: Եկէք մենք ալ
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մտածենք այս հարցումին մասին:
մասին: Ինչո՞ւ կը կասկածինք:
կասկածինք: Ե՞րբ
կը կասկածինք:
կասկածինք: Մութ օրերո՞ւն է որ կասկածը կը պատէ մեզ:
մեզ:
Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր կեանքի մութ օրերուն Տէրը
կրնայ մեր լոյսը ըլլալ:
ըլլալ: Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր կեանքի
պատերազմի օրերուն Տէրը կրնայ մեր զօրավարը ըլլալ ու մեզ
յաղթանակի առաջնորդել:
առաջնորդել: Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր սովի
օրերուն Տէրը կրնայ մեր բոլոր կարիքները հոգալ:
հոգալ: Երբ
փորձութիւնները իրերայաջորդ կերպով կը հարուածեն մեզ,
Սատանան կրնայ մօտենալ եւ կասկած յառաջացնել մեր մէջ
Աստուծոյ սիրոյն ու գթառատութեան հանդէպ, Աստուծոյ
հայրական հոգատարութեան հանդէպ:
հանդէպ: Ուստի, զգո´
զգո´յշ ըլլանք,
մանաւանդ նեղութեան
նեղութեան օրերուն:
օրերուն: Այդ օրերուն աւելի´
աւելի´ ժաժամանակ յատկացնենք աղօթքի, եւ պատրաստ ըլլանք ոչ միայն
մենք մեզ պաշտպանելու չարին դէմ, այլեւ՝ յարձակելու անոր
դէմ, ինչպէս առաքեալը կը յանձնարարէ իւրաքանչիւր հաւահաւատացեալի, որ զինուած ըլլայ Աստուծոյ զօրութեամբ եւ արդաարդարութեամբ,
րութեամբ, որպէսզի «չարին դէմ յարձակելու եւ ինքզինք
պաշտպանելու համար»
համար» պատրա´
պատրա´ստ ըլլայ (Բ.Կր 6.7):
6.7):

«Եւ երբ նաւակ բարձրացան, հովը դադրեցաւ:
դադրեցաւ: Նաւակին
մէջ գտնուող աշակերտները
աշակերտները երկրպագեցին Յիսուսի եւ ըսին.ըսին."Իսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին ես"»
ես"» (Մտ
(Մտ 14.3214.32-33):
33):

1.դադրեցաւ»: Այո´,
1.- Երբ Տէրը նաւակ բարձրացաւ` «հովը դադրեցաւ»
երբ Տէրը բարձրանայ մեր կեանքի
կեանքի գահին վրայ, այլ խօսքով,
երբ թագաւորէ մեր կեանքին ու սրտին մէջ՝ մեղքի հովերը կը
դադրին:
դադրին: Երբ Յիսուս բարձրանայ եկեղեցւոյ գահին վրայ՝ եկեեկեղեցին անսասան կը մնայ կեանքի յորձանքներուն դէմ:
դէմ:
2.2.- Ան որ ջրհեղեղի համար ճեղքեց անդունդին բոլոր
աղբիւրները ու բացաւ երկինքի պատուհանները (Ծն 7.11),
իրեն համար դիւրին էր հովը դադրեցնել ու ջուրը խաղախաղաղեցնել:
ղեցնել:
3.3.- Պէտք է նկատել որ Յիսուս ու Պետրոս միասին նաւակ
բարձրացան:
բարձրացան: Պետրոս յօժարակամ ուզեց Յիսուսի հետ ըլլալ
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ալիքներուն վրայ, եւ ահա ան Յիսուսի
Յիսուսի հետ միասին նաւակ
մտնելու պատիւը կը վայելէ:
վայելէ: Անոնք որոնք սիրով կ’
կ’ընդունին
տառապիլ Յիսուսի հետ ու Յիսուսի համար
համար կեանքի ալեկոալեկոծումներուն մէջ, անոնք Յիսուսի հետ պիտի թագաւորեն:
թագաւորեն:
Մենք «Քրիստոսի չարչարանքներուն մասնակից կ’
կ’ըլլանք՝
ըլլանք՝
որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից ըլլանք»
ըլլանք» (Հռ
(Հռ 8.17):
8.17):
4.4.- Տակաւին քիչ առաջ աշակերտները տեսեր էին թէ
ինչպէս Յիսուս առատացուց հինգ հացերն ու երկու ձուկերը
եւ անոնցմով կերակրեց բազմահազար մարդիկ, իսկ հիմա կը
ինչպէս
էս
տեսնեն թէ ինչպէս կը քալէ ջուրերուն վրայէն, եւ թէ ինչպ
նաւակ մտնելուն պէս հովը կը դադրի, եւ այս բոլորը
պատճառ կը դառնան որ իրենց հաւատքը աւելի´
աւելի´ ուժեղանայ
Յիսուսի հանդէպ, երկրպագեն անոր եւ յայտարարեն.
«Իսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին ես»
ես»: Հարկաւ անոնք գիտէին
որ Յիսուս Աստուծոյ Որդին է, բայց այս փորձառութիւնը եկաւ
եկաւ
յաւելեալ լոյս մը սփռելու իրենց այս գիտութեան վրայ եւ
ամրացնելու զայն իրենց սրտին մէջ:
մէջ: Մեզի հետ ալ նոյնը չի՞
պատահիր:
պատահիր: Երբեմն մենք եւս կը հանդիպինք այնպիսի
դժուարութիւններու, որոնցմէ երբ դուրս կու գանք յաղթակա
յաղթակականօրէն, ապշած կը խոստովանինք ըսելով. «Իսկապէս Յիսուս

Աստուծոյ Որդին է:
է: Իսկապէս Յիսուս միակ ազատարարն է:
է:
Իսկապէս Յիսուս ամենակարող Աստուած է:
է: Իսկապէս
Յիսուս արագահաս Փրկիչ է:
է:»

5.5.- Աշակերտները յաղթականօրէն դուրս գալէ ետք այս
փորձութենէն՝ երկրպագեցին Յիսուսի:
Յիսուսի: Մեզ կեանքի փոթոփոթորիկներէն յաղթականօրէն դուրս բերող
բերող Յիսուս Քրիստոսը
արժանի է մեր երկրպագութեան:
երկրպագութեան: Ամէն ծունկ պէտք է ծռի ու
երկրպագէ Տէր Յիսուսին, որ մեզ յաղթող կը դարձնէ՝ մեզի
յաղթել ուզող Չարին դէմ:
դէմ:
6.6.- Աշակերտները հաւատացին ու յայտարարեցին որ
Յիսուս Աստուծոյ Որդին է ու երկրպագեցին անոր:
անոր: Ճշմարիտ
հաւատքին
հաւատքին պէտք է ընկերանայ ճշմարիտ երկրպագութիւնը:
երկրպագութիւնը:
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Անոնք որոնք կը հաւատան Քրիստոսի՝ պէտք է երկրպագեն
անոր:
անոր: Պատմութեան ընթացքին եղած են եւ այսօր ալ կան
մարդիկ, որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան Քրիստոսի,
եւ սակայն, գործնապէս չեն արտայայտեր իրենց հաւատքը,
չե´
չե´ն երկրպագեր
երկրպագեր Յիսուսի, չե´
չե´ն կատարեր անոր սուրբ
կամքը, չե´
չե´ն հնազանդիր անոր խօսքերուն, չե´
չե´ն հաւատար
անոր խոստումներուն ու չե´
չե´ն տարածեր անոր փրկութիւնը:
փրկութիւնը:
Հաւատքի կրակը՝ երկրպագութեան կրա´
կրա´կ պէտք է վառէ մեր
մէջ:
մէջ: Իսկ երկրպագութիւնը միայն ծունկ ու գլուխ խոնարխոնարհեցնելը չէ, այլ՝
այլ՝ սիրտ ու հոգի խոնարհեցնելը, եւ Տիրոջ
փառքին ու թագաւորութեան տարածման համար ժրաջաժրաջանօրէն աշխատիլը, անխոնջօրէն տքնիլը, անվախօրէն վկայեվկայելը, «հաւատքին մէջ կասկած ունեցողները»
ունեցողները» ամրապնդելը,
ամրապնդելը, եւ
«ուրիշները դատապարտութեան կրակէն խլելով»
խլելով» փրկելը (Յդ
2222-23):
23):
ԵԿՈՒՐ
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Ո´վ իմ ազատարար Փրկիչս` Յիսուս Քրիստոս,
Ինչպէս հրամայեցիր որ Պետրոս ջուրերուն
ջուրերուն վրայէն
Քալելով՝ քովդ գայ, հրամայէ որ ես ալ փորձութեանց
Ջուրերուն վրայէն քալելով՝ գամ Քեզի:
Եւ ինչպէս ազատեցիր Պետրոսը երբ ան կը խեղդուէր,
Զիս ալ ազատէ երբ նեղութեանց շղթաները
Փորձեն զիս շնչահեղձ դարձնել:
Երկարէ´
Երկարէ´ ձեռքդ
Եւ զիս դուրս բեր մեղքի խորունկ ջուրերէն,
ջուրերէն,
Որպէսզի ես ալ աշակերտներուդ նման,
Հաւատքով, սիրով ու երկիւղով երկրպագեմ Քեզի:
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Ի ծնէ կոյրին բժշկութիւնը
(Յովհաննէս 9.19.1-7)

Երբ Յիսուս կ’
կ’անցնէր, տեսաւ ի ծնէ կոյր մարդ մը:
Աշակերտները հարցուցին իրեն.իրեն.«Վարդապե´
Վարդապե´տ, մեղքը որո՞ւնն է որ այս մարդը կոյր
ծնած է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրը»:
մօրը»:
Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց.«Մեղքը ո´
ո´չ իրն է, ո´
ո´չ ալ հօրն ու մօրը: Կոյր ծնած է,
որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով:
Այնքան ատեն որ ցերեկ է, պէտք է կատարեմ զիս ղրկողին
գործերը: Գիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլ: Քանի
դեռ աշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմ»
եմ»:
Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ
ծեփեց կոյրին աչքերը, եւ ըսաւ անոր.անոր.«Գնա´
Գնա´ եւ աչքերդ լուա Սելովամի աւազանին մէջ»:
մէջ»:
(Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած):
Կոյրը գնաց, աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն
կը տեսնէր:
տեսնէր:

9.1):
9.1):

«Երբ Յիսուս կ’
(Յհ
կ’անցնէր, տեսաւ ի ծնէ կոյր մարդ մը»
մը» (Յհ

1.1.- Նախորդ գլխուն վերջին համարը մեզի կ’
կ’ըսէ թէ
հրեաներ քարեր առին եւ փորձեցին քարկոծել Յիսուսը,

«սակայն Յիսուս խոյս տուաւ եւ տաճարէն դուրս ելաւ
ելաւ գնաց»
գնաց»
(Յհ 8.59):
8.59): Հաւանաբար տաճարէն դուրս ելլելէն ետք էր որ
հանդիպեցաւ ի ծնէ կոյր մարդուն, ինչպէս դիտել կու տան
մեկնիչ հայրեր:
հայրեր: Տիրոջ հալածուիլը պատճառ չեղաւ որ ան
նեղուէր եւ ալ չտեսնէր ուրիշին նեղութիւնը:
նեղութիւնը: Անոր մերժուիլը
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պատճառ չեղաւ որ հրաժարէր այս կոյրին
կոյրին բարիք գործելէ:
գործելէ:
Տէրը իր այս վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ, որ երբ որոշ
մարդիկ չարիք գործեն մեզի դէմ, ատիկա պէտք չէ պատճառ
դառնայ որ մենք դիրք բռնենք բոլոր մարդոց դէմ հաւահաւասարապէս եւ մերժենք բարիք գործել անոնց:
անոնց:
Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ կարճ ժամանակ ետք մարդիկ
մարդիկ
զինք պիտի բռնէին ու խաչէին, հակառակ այս իրողութեան,
ան մշտապէս սիրեց ու ներեց մարդոց, բժշկեց ու զօրացուց
զանոնք, կարեկից, ցաւակից եւ ուրախակից եղաւ բոլորին:
բոլորին: Եւ
ճիշդ ասոր մէջ է որ կը կայանայ մեր սիրելի Փրկիչին
մեծութիւնը:
մեծութիւնը: Ան սիրեց առանց սէր վայելելու մարդոց
մարդոց կողմէ:
կողմէ:
Ներեց առանց ներում տեսնելու մարդոց սրտին մէջ իրարու
հանդէպ:
հանդէպ: Հանդուրժեց իր ներկայութեան չհանդուրժողներուն:
չհանդուրժողներուն:
Ողորմեցաւ ամենէն անողորմ մարդոց անգամ:
անգամ: Գթաց իր
գթութիւնը չհայցողներուն նաեւ:
նաեւ: Պետրոս առաքեալ
ականատես եղած էր այս բոլորին:
բոլորին: Ան Տիրոջ համար
ականատեսի վկայութիւն կու տայ ըսելով. «Նախատուեցաւ,

բայց փոխարէնը չնախատեց. չարչարուեցաւ, բայց փոխարէնը
չսպառնաց, այլ ինքզինքը Արդար Դատաւորին յանձնեց»
յանձնեց»

(Ա.Պտ 2.23):
2.23): Մենք կրնա՞նք Տիրոջ քայլերուն հետեւիլ:
հետեւիլ:
Կրնա՞նք ներել աններողամիտ մարդոց:
մարդոց: Կրնա՞նք բարիք
ցանկալ ու բարիք գործել՝ մեզի չարիք ցանկացողներուն:
ցանկացողներուն:
Յիսուս անարդարօրէն չարչարուեցաւ մեզ արդարացնելու
համար:
համար: Չէ՞ք կարծեր որ մենք՝ Յիսուսի սրբարար արեան
վստահածներս նաեւ, պէտք է անարդարօրէն չարչարուինք ու
համբերենք, որպէսզի արդարանանք Աստուծոյ աչքին:
աչքին: Չէ՞ք
կարծեր որ մենք՝ Բարեգործին բարերարութեամբ բարերարբարերարուածներս (ինչպէս կ’
կ’ըսէ Ս. Գրիգոր Նարեկացին) պէտք է
բարիք գործենք չարիք գործողներուն, որպէսզի կարենանք
մեր երկնաւոր Հօր զաւակները ըլլալ (Մտ 5.445.44-45):
45): Եթէ բարիք
գործելով չարչարուինք եւ համբերենք՝ Աստուծոյ քով շնորհք
կը գտնենք (Ա.Պտ 2.20):
2.20): Բայց կարեւոր է նկատի առնել, որ
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չենք կրնար այս բոլորը ընել, եթէ երբեք մեր սիրտերն ու
հոգիները, մեր կեանքն ու ապագան չենք դրած մեր երկնաւոր
Հօր ձեռքերուն մէջ ամենայն վստահութեամբ:
վստահութեամբ: Վերեւ տեսանք
որ Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Յիսուս «նախա
նախա-

տուեցաւ, բայց փոխարէնը չնախատեց. չարչարուեցաւ, բայց
փոխարէնը չսպառնաց, այլ ինքզինքը Արդար Դատաւորին
յանձնեց»
յանձնեց»: Յիսուս «ինքզինքը Արդար Դատաւորին յանձնեց»
յանձնեց»
եւ շարունակեց բարիք գործել, հաւատալով որ Աստուած
ամէն բան կը տեսնէ եւ ամէն բանէ տեղեակ է:
է: Առաքեալը կը
պատուիրէ որ մենք ալ նոյնը ընենք. «Անոնք որ Աստուծոյ

կամքին համաձայն կը չարչարուին, թող շարունակեն
բարեգործութիւն ընել եւ իրենց հոգիները յանձնել ՍտեղՍտեղծիչին, որ իր խոստումներուն հաւատարիմ է»
է» (Ա.Պտ
(Ա.Պտ 4.19):
4.19):

Առանց մեր հոգիները յանձնելու Ստեղծիչին՝ մենք չենք
կրնար
կրնար սիրով տանիլ կեանքի նեղութիւնները:
նեղութիւնները: ԻնքնայանձԻնքնայանձնումն է որ մեզ կը զօրացնէ կեանքի դառն փորձութեանց դէմ,
որովհետեւ երբ Աստուծոյ կը յանձնուինք ու կը վստահինք՝
ան մեզի կարողութիւն կու տայ տոկալու եւ տոկուն մնալու
հալածանքներուն առջեւ:
առջեւ:
2.2.- «Երբ Յիսուս կ’
կ’անցնէր, ՏԵՍԱՒ ի ծնէ կոյր մարդ մը»
մը»:
Այս բառերը կը պարզեն որ Յիսուս կը տեսնէ հոգեւորապէս
կոյր մարդիկը, եւ կ’
կ’ուզէ մօտենալ անոնց, որպէսզի բանայ
անոնց հոգիին աչքերը:
աչքերը: Եթէ Տիրոջ ուշադրութիւնը գրաւեց
մարմնաւորապէս կոյր ծնած մարդուն պարագան, որքա՜
որքա՜ն
աւելի ան ուշադրութիւն կը դարձնէ անոնց՝ որոնք հոգեհոգեւորապէս կոյր են:
են: Հոգեւոր կուրութիւնը աւելի գէշ է քան
մարմնաւոր կուրութիւնը:
կուրութիւնը: Յիսուս մարմնապէս կոյր եղող
մարդոց համար երբեք չտրտմեցաւ ու ընդվզումով չլեցուեցաւ,
բայց հոգեւորապէս կոյր եղող մարդոց համար յաճախ
տրտմեցաւ ու արդարօրէն բարկացաւ
բարկացաւ (Յհ 7.23:
7.23: Ղկ 13.1413.14-15,
9.359.35-41):
41): Եւ ինչո՞ւ:
ինչո՞ւ: Որովհետեւ մարմնաւորապէս կոյր եղող
մարդը չի կրնար տեսնել այս նիւթական աշխարհը, բայց իր
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հոգիին աչքերով ան կրնայ տեսնել աննիւթական աշխարհը,
երկնաւոր իրականութիւնները, մինչդեռ հոգեւորապէս կոյր
մարդը, ճիշդ հակառակը,
հակառակը, լոկ այս նիւթական աշխարհը կը
տեսնէ, իսկ աննիւթական իրականութիւնները իրեն համար
անտեսանելի ու անըմբռնելի են:
են: Մարմնաւոր կուրութիւնը չի
կրնար արքայութեան դուռը փակել մարդուն առջեւ, մինչդեռ
հոգեւոր կուրութիւնը ո´
ո´չ միայն կը փակէ, այլեւ զԱստուած կը
դարձնէ մեր խիստ դատաւորը:
դատաւորը:
3.3.- «Կ’անցնէր»
անցնէր»: Այս բառը ցոյց կու տայ թէ հոն ուր կարիք
մը կայ՝ Յիսուս հոնկէ կ’
կ’անցնի օգնելու:
օգնելու: Հոն ուր սգաւոր մը
կայ՝ Յիսուս հոնկէ կ’
կ’անցնի մխիթարելու:
մխիթարելու: Հոն ուր արցունք
կայ՝ Յիսուս հոնկէ կ’
կ’անցնի սփոփելու:
սփոփելու: Հոն ուր ցաւ կայ՝
Յիսուս հոնկէ կ’
կ’անցնի ամոքելու
ամոքելու:
մոքելու: Հոն ուր վէրք կայ՝ Յիսուս
հոնկէ կ’
կ’անցնի բուժելու:
բուժելու: Մենք ուրկէ՞ կ’
կ’անցնինք ամէն օր:
օր:
Կ’անցնի՞նք վէրք ու վիշտ ունեցողներուն քովէն՝ որպէսզի
բալասան ըլլանք անոնց համար:
համար: Կ’անցնի՞նք տրտմածներուն
քովէն՝ որպէսզի անոնց Քրիստոսի մխիթարութիւնը փոխանփոխանցենք:
ցենք: Կ’անցնի՞նք
անցնի՞նք կոտրած սիրտ ունեցողներուն քովէն՝
որպէսզի զանոնք բուժենք:
բուժենք: Դարձեալ կը հարցնեմ, մենք ուրկէ՞
կ’անցնինք:
անցնինք: Մարդոց նեղութիւն տուողներո՞ւն քովէն, թէ՝
նեղեալներուն քովէն. հարուստներո՞ւն քովէն, թէ՝ հարստահարստահարուածներուն քովէն. անիրաւողներո՞ւն քովէն, թէ՝ անիանիրաւուածներուն
րաւուածներուն քովէն:
քովէն:
4.Տեսաւ»: Այս բառը կը պարզէ որ մեր Աստուածը՝
4.- «Տեսաւ»
Յիսուս Քրիստոս, տեսնո´
տեսնո´ղ աչք ունի:
ունի: Ան կը տեսնէ ամէն ինչ,
կը տեսնէ ամէն բան, կը տեսնէ ամէն մարդու:
մարդու: «Չկայ արարած

մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպի:
վրիպի: Անիկա պարզ ու
յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ
ամբողջ մերկութեամբ»
մերկութեամբ»

(Եբր 4.13):
4.13): Կը տեսնէ աղքատը իր բոլոր տառապանքներով:
տառապանքներով:
Կը տեսնէ յանձնապաստան մարդը իր բոլոր խեղճութիւնխեղճութիւններով:
ներով: Կը տեսնէ աղօթող մարդը իր բոլոր թափած արցունքարցունքներով:
ներով: Կը տեսնէ անհաւատ մարդը իր բոլոր ծաղրալից
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կեցուածքներով:
կեցուածքներով: Կը տեսնէ ինքնաբաւ զգացող
զգացող մարդը իր
բոլոր պակասութիւններով:
պակասութիւններով: Կը տեսնէ ուրիշներուն կարիքը
չզգացող բայց կարիքի մէջ եղող մարդոց հոգիները:
հոգիները: Կը տեսնէ
ինքզինք անկարօտ կարծող մարդուն սրտի կարօտութիւնը:
կարօտութիւնը:
Գալով մեզի, մենք ի՞նչ կը տեսնենք:
տեսնենք: Երբ կը նայինք աղքատի
մը՝ ի՞նչ կը տեսնենք անոր մէջ. մեր օգնութեան կարիքը
ունեցող խե՞ղճ մը, թշուա՞ռ մը, տարաբա՞խտ մը, թէ՝
Քրիստոսով եղբօր մը ներկայութիւնը:
ներկայութիւնը: Երբ կը նայինք
տնազուրկ մարդու մը՝ ի՞նչ կը տեսնենք անոր մէջ. չարչարչարուող ողորմելի՞ մը, թէ՝ արքայութեան բնակարաններուն
համար ստեղծուած արարածի մը ներկայութիւնը
ներկայութիւնը:
5.5.- Ընդհանրական եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք, Յիսուսի
խոյս տալու քայլը զինք քարկոծել ուզող հրեաներէն եւ այս
կոյրին քով գալու եւ անոր աչքերը բանալու քայլը, կը նկատեն
հեթանոս աշխարհին մէջ փրկութեան տարածման քայլի
նախապատկերացում:
նախապատկերացում: Կարծէք Յիսուս իրենք զիրենք «լոյսի
ու գիտութեան որդիներ»
որդիներ» նկատող հրեաներէն է որ կը
հրաժարի, երթալու ու լուսաւորելու հոգեւոր տգիտութեան
մէջ եղող մարդիկը, որպէսզի իրականանար Մատթէոս
Աւետարանիչին կողմէ մէջբերուած Եսայի մարգարէին
խօսքը. «Այն ժողովուրդը որ խաւարի մէջ կ’
կ’ապրէր, մեծ լոյս

մը տեսաւ.
տեսաւ. եւ մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողապրողներուն վրայ լոյս ծագեցաւ»
ծագեցաւ» (Մտ
(Մտ 4.16):
4.16):

6.6.- Կոյրը երբեք չէր տեսած արեւին լոյսը, որովհետեւ իր
ծնունդով կոյր էր:
էր: Թէպէտ արեւը կար, կը շողար եւ իր
ճառագայթներով զայն կը պարուրէր, բայց ինք չէր կրնար
զայն վայելել:
վայելել: Այսօր որքա
որքա՜
րքա՜ն մարդիկ կան որոնք
հոգեւորապէս կոյր ծնած են, հոգեւորապէս կոյր ծնողներու
շունչին տակ հասակ նետած են, եւ ճիշդ անոր համար ալ չեն
վայելեր իսկական արեւը՝ Յիսուս Քրիստոսը, անոր ջերմ սէրն
ու անկեղծ գորովը:
գորովը: Թէպէտ Յիսուս ներկայ է իրենց կեանքին
մէջ եւ թէպէտ կ’
կ’ողողէ
ողողէ անոնց կեանքը իր բարիքներով, բայց
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անոնք չեն տեսներ զայն, չեն զգար ու չեն ապրիր անոր
քաղցրաբոյր ներկայութիւնը:
ներկայութիւնը:

«Աշակերտները հարցուցին իրեն.իրեն."Վարդապե´
Վարդապե´տ, մեղքը որո՞ւնն է որ այս մարդը կոյր ծնած
է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրը":
մօրը": Յիսուս պատասխանեց.
պատասխանեց.անեց."Մեղքը ո´
ո´չ իրն է, ո´
ո´չ ալ հօրն ու մօրը:
մօրը: Կոյր ծնած է,
որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով"»
(Յհ 9.29.2իրմով"» (Յհ
3):
3):
1.1.- Աշակերտներուն հարցումը ցոյց կու տայ թէ հրեաներ
կը հաւատային որ իրենց կեանքին մէջ տեղի ունեցող
դժբախտութիւնները՝ իրենց հայրերուն գործած մեղքերուն
հետեւանքն
հետեւանքն էին:
էին: Այդպէս կը հաւատային, մանաւանդ անոր
համար որ Աստուած իր տասնաբանեայ պատուիրաններէն
երկրորդին մէջ յստակօրէն կը յայտարարէ թէ ինք «հայրերուն
անօրէնութիւնը որդիներուն»
որդիներուն» կը հատուցանէ (Ել 20.5):
20.5): Ուրիշ
տեղ մը կը կարդանք. «Մեր հայրերը մեղք գործեցին եւ այսօր
այսօր

մեռած են, բայց անոնց անօրէնութիւններուն պատիժը մենք է
որ կը կրենք»
կրենք» (Ողբ
(Ողբ 5.7:
5.7: Տե´
Տե´ս նաեւ Ել 34.7:
34.7: Եր 16.1016.10-11):
11):

Հրեաներ հարկաւ նաեւ կը հաւատային որ անակնկալ
աղէտները կամ փորձանքները կամ մարմնական տանջանքտանջանքները, կրնային հետեւանքը ըլլալ իրենց իսկ գործած
մեղքերուն,
մեղքերուն, եւ ո´
ո´չ թէ միայն իրենց հայրերուն գործած մեղքեմեղքերուն:
րուն: Երբ քանի մը հրեաներ կու գան Յիսուսի կը պատմեն
Պիղատոսի կողմէ սպաննուող այն Գալիլեացիներուն մասին
որոնք սպաննուեցան երբ Աստուծոյ զոհ կը մատուցանէին,
Յիսուս անոնց պատասխանեց. «Կը կարծէ՞ք թէ սպաննուող

Գալիլեացիները միւս բոլոր Գալիլեացիներէն աւելի մեղաւոր
էին, որ այդպիսի վախճան մը ունեցան»
ունեցան» (Ղկ
(Ղկ 13.113.1-2):
2): Յիսուսի
հարցումը պարզօրէն ցոյց չի՞ տար որ հրեաներ կը կարծէին
որ Գալիլեացիներուն պատահածը՝ իրենց մեղքերուն պատպատճառով էր:
էր: Հրեաներուն ուղղուած Յիսուսի յաջորդ հարցումը
եւս նոյն իրողութիւնը կը պարզէ. «Ի՞նչ կը մտածէք այն
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տասնըութը մարդոց մասին, որոնց վրայ ինկաւ աշտարակը
Սելովամի մէջ եւ սպաննեց զանոնք:
զանոնք: Անոնք աւելի՞ յանցաւոր
էին քան Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները»
բնակիչները» (Ղկ
(Ղկ 13.4):
13.4): Հրեաներ
կը հաւատային որ այն տասնըութը մարդիկը
մարդիկը որոնց վրայ
ինկաւ աշտարակը Սելովամի մէջ՝ յանցաւոր մարդիկ էին, եւ
անո´
անո´ր համար էր որ անոնց պատահեցաւ այս բանը:
բանը:

«Մեղքը ո´
ո´չ իրն է, ո´
ո´չ ալ հօրն ու մօրը:
մօրը: Կոյր ծնած է,
որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով»
իրմով»: Յիսուս

իր այս պատասխանով ուզեց հիմնովին փոխել
փոխել իրենց այս
մտածողութիւնը եւ մտածելակերպը:
մտածելակերպը: Յիսուս սորվեցուց մեզի
որ դժբախտութիւնները կամ ծանր փորձանքները պայման չէ
որ մեր գործած մեղքերուն հետեւանքը ըլլան, կամ
ուրիշներուն գործած մեղքերուն հետեւանքը, կամ նոյնիսկ
մեր հարազատներուն գործած սխալներուն հետեւանքը
հետեւանքը:
քը:
Անոնք կրնան տեղի ունենալ, «որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւզօրութիւնը յայտնի ըլլայ»
ըլլայ» մեզմով:
մեզմով: Եւ ի՞նչպէս Աստուծոյ զօրութիւնը
յայտնի կ’
կ’ըլլայ մեզմով երբ մենք փորձութեան մը կամ
պատահարի մը կը հանդիպինք:
հանդիպինք: Երբ փորձութիւն մը կամ
նեղութիւն մը կը հարուածէ մեր կեանքը եւ մենք կը
համբերենք՝ ատով Աստուծոյ զօրութիւնը հանդէս չի՞ գար,
ատով յայտնի չի՞ դառնար որ այն Աստուածը զորս կը
պաշտենք՝ համբերութի´
համբերութի´ւն պարգեւող ու համբերո´
համբերո´ղ
Աստուած է (Հռ 5.3), փորձութիւններէ փրկո´
փրկո´ղ Աստուած է
(Բ.Պտ 2.9):
2.9): Երբ դժուարին պահերու ժամանակ կը տկարատկարանանք եւ Աստուծոյ «Սուրբ Հոգին օգնութեան կը հասնի մեր
տկարութեան»
տկարութեան» (Հռ
(Հռ 8.26), ատով չէ՞ որ Աստուծոյ զօրութիւնը
յայտնի կը դառնայ մեր միջոցաւ:
միջոցաւ: Աստուած ինքն իսկ չըսա՞ւ
Պօղոս առաքեալին. «Իմ զօրութիւնս ամբողջապէս կը
յայտնուի՝ մարդուն տկարութեանը մէջ»
մէջ» (Բ.Կր
(Բ.Կր 12.9):
12.9): Երբ
հոգեւոր
հոգեւոր պատերազմի կը հանդիպինք ու կը յաղթենք
Քրիստոսի զօրակցութեան վստահելով՝ այն ժամանակ չէ՞ որ
հանդէս կու գայ Քրիստոսի ամենակարող զօրութիւնը (Եփ
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6.106.10-11):
11): Երբ ծանրօրէն կը հիւանդանանք ու հրաշքով կը
բժշկուինք՝ այն ատեն չէ՞ որ Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը
կը հրապարակուի
հրապարակուի մեր անձերուն միջոցաւ (Ղկ 6.19):
6.19): Եւ
տակաւին, երբ կ’
կ’իյնանք ու Տէրը կը վերականգնէ մեզ՝ ատով
Տիրոջ վերականգնիչ զօրութիւնը չէ՞ որ յայտնի կը դառնայ
մեր միջոցաւ (Սղ 145.14:
145.14: Հռ 14.4:
14.4: Առ 24.16):
24.16): Երբ ընկղմելու կը
սկսինք եւ «Յիսուս անմիջապէս ձեռքը երկարելով»
երկարելով» կը բռնէ
մեզ՝ հոն ցոյց տուած չ’
չ’ը՞լլար թէ ինքն է մեր ազատարար
Փրկիչը (Մտ 14.31):
14.31):
2.2.- Յիսուսի նման աշակերտները իրենք նաեւ տեսան
կոյր մարդը, բայց անոնց կարծիքները կոյրին մասին
ամբողջութեամբ տարբեր էին իրարմէ:
իրարմէ: Աշակերտներուն
հարցումը ցոյց կու տայ թէ իրենք համոզուած
համոզուած էին որ անոր
կոյր ծնելուն պատճառը՝ կամ իր գործած մեղքերն էին, եւ
կամ՝ իր ծնողներուն գործած մեղքերը:
մեղքերը: Իսկ Յիսուսի
պատասխանը կը բացայայտէ, թէ Աստուծոյ ճամբաները
տարբեր են մեր ճամբաներէն, անոր գործելակերպը տարբեր
է մեր գործելակերպերէն, անոր խորհուրդները տարբեր
տարբեր են
մեր խորհուրդներէն, ինչպէս ինքն իսկ հաստատեց. «Իմ

խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն ու իմ ճամբաներս ձեր
ճամբաները չեն, հապա որչափ երկինք երկրէն բարձր է,
այնչափ իմ ճամբաներս ձեր ճամբաներէն բարձր են եւ իմ
խորհուրդներս՝ ձեր խորհուրդներէն»
խորհուրդներէն» (Ես
(Ես 55.855.8-9):
9):

Աշակերտներուն համար, կոյր մարդը մեղաւոր եւ
մեղաւորներու զաւակ մըն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար՝
Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնելու միջոց մը:
մը: Ինչ կը վերաբերի
մեզի, ի՞նչ կը մտածենք մենք մարդոց մասին:
մասին: Օրինակ, ի՞նչ կը
մտածենք երբ հիւանդ մը կը տեսնենք:
տեսնենք: Ի՞նչ կը մտածենք երբ
անդամալոյծ մը կը տեսնենք:
տեսնենք: Ի՞նչ կը մտածենք երբ կոյր մը կը
տեսնենք:
տեսնենք: Արդեօք կը մտածենք որ անոնք ողորմելի՞ վիճակի
մէջ են, թէ՝ կը մտածենք որ անոնք ողորմած Աստուծոյ ձեռքին
մէջ են:
են: Արդեօք անոնց հիւանդութիւնը դժբախտութի՞ւն կը
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սեպենք, թէ՝ առիթ մը անոնց համար փառք
փառք տալու Աստուծոյ
եւ հետագային վարձք ստանալու Աստուծմէ:
Աստուծմէ: Ի՞նչ կը
մտածենք երբ դժբախտութիւն մը մեզի կը պատահի:
պատահի: Ի՞նչ կը
մտածենք երբ յանկարծօրէն աղէտի մը կը հանդիպինք:
հանդիպինք:
Կրնանք այդ աղէտը Աստուծոյ դէմ դժգոհելու առիթ մը
դարձնել, կրնանք նաեւ Աստուծոյ փառք տալու եւ իր
իր սուրբ
կամքը օրհնելու առիթ մը դարձնել:
դարձնել:
3.3.- Երբ Յիսուս Կափառնաումի անդամալոյծը պիտի
բժշկէր՝ անոր ըսաւ. «Որդեա՜
Որդեա՜կ, մեղքերդ ներուա´
ներուա´ծ ըլլան
քեզի»
քեզի» (Մր
(Մր 2.5):
2.5): Աշակերտները լսած էին Յիսուսի այս խօսքը
եւ վստահաբար մտածած էին որ անդամալոյծը՝ անդամալոյծ
եղած էր իր գործած
գործած մեղքերուն պատճառով:
պատճառով: Կարծէք իրենց
ունեցած այս պզտիկ փորձառութիւնը եւս յաւելեալ պատճառ
մը դարձաւ որ մտածեն թէ ի ծնէ կոյր մարդը՝ կոյր ծնած էր իր
կամ իր ծնողներուն գործած մեղքերուն պատճառով:
պատճառով: Յիսուս
սակայն սորվեցուց աշակերտներուն եւ անոնց ընդմէջէն
մեզի, թէ արտաքին երեւոյթներուն վրայ հիմնուելով երբեք
դատաստան պէտք չէ ընենք, որովհետեւ արտաքին
երեւոյթները միշտ ալ կրնան խաբել:
խաբել: Երբ մէկու մը չարիք մը
կը պատահի՝ ատիկա չի նշանակեր թէ այդ անձը չար է, եւ
երբ մէկու մը բարիք մը կը պատահի՝ ատիկա չի նշանակեր
թէ այդ անձը բարի
բարի է:
է: Կրնայ չար մարդուն բարիք պատահիլ
եւ բարի մարդուն՝ չարիք:
չարիք: Սողոմոն կ’
կ’ըսէ. «Արդարներ կան,

որոնց ամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, եւ ամբաամբարիշտներ ալ կան, որոնց արդարներուն գործին պէս կը
պատահի»
պատահի» (Ժղ
(Ժղ 8.14):
8.14):

Կան բարի մարդիկ որոնք կը չարչարուին, եւ կան չար
չար
մարդիկ որոնք հանգիստ կ’
կ’ապրին. այս մասին քիչ ետք պիտի
խօսինք:
խօսինք: Ուստի մէկու մը չարչարուիլը տեսնելով պէտք չէ
ենթադրենք որ անիկա չար է, ո´
ո´չ ալ մէկու մը հանգիստ
ապրիլը տեսնելով պէտք է եզրակացնենք որ անիկա բարի
անձ է:
է: Աստուածաշունչը երբեք չ’
չ’ըսեր թէ չար մարդիկ երկրի
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վրայ պիտի չարչարուին իսկ բարի մարդիկ հանգիստ կեանք
մը պիտի ապրին:
ապրին: Կրնայ ճիշդ հակառակը ըլլալ:
ըլլալ: Երկրի վրայ
ապրող հաւատացեալին երկրաւոր խաղաղութիւն չէ խոսխոստացուած, այլ՝ ներքի´
ներքի´ն խաղաղութիւն, սրտի´
սրտի´ խաղաղուխաղաղութիւն:
թիւն: Երկինքի արքայութիւնը ժառանգել ուզող մարդը՝ երկրի
երկրի
վրայ հանգիստ կեանք չի փնտռեր:
փնտռեր: Առաքեալները մեզի
սորվեցուցին, որ «բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք՝
Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համար»
համար» (Գրծ
(Գրծ 14.22):
14.22): Պօղոս
առաքեալ սորվեցուց մեզի թէ «բոլոր անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն

աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ,
անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուին»
ենթարկուին» (Բ.Տմ
(Բ.Տմ 3.12):
3.12):

Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ աշխարհ լեցուն է անարդարուանարդարութեամբ եւ անարդարներով, եւ ո՞վ չի գիտեր որ արդար
մարդիկ յաճախ անարդարութեան զոհ կ’
կ’երթան, նոյնինքն
անարդարներուն ձեռքով:
ձեռքով: Կարելի՞ է այսպիսի մարդոց
համար
համար ըսել թէ անոնք իրենց գործած մեղքերուն համար է որ
կը տառապին:
տառապին: Ո՞վ չի գիտեր որ արդար մարդիկ տառապած
են ու կը տառապին ուրիշներուն գործած մեղքերուն եւ
ապրած անօրէն կեանքին համար:
համար: Մեր Տէրը՝ Յիսուս
Քրիստոս, մեր գործած մեղքերուն համար չէ՞ր որ խաչուեցաւ:
խաչուեցաւ:
Դանիէլ Նաբուգոդոնոսորին
Նաբուգոդոնոսորին հրամանատարներուն ու կուսակուսակալներուն զրպարտութեան պատճառով չէ՞ր որ առիւծներու
գուբին մեջ նետուեցաւ (Դն 6):
6): Այսօր ալ չկա՞ն մարդիկ որոնց
զրպարտութեան զոհը կ’
կ’երթանք:
երթանք: Երեմիա մարգարէն Յուդայի
բնակիչներուն անօրէնութիւններուն համար չէ՞ր որ եզան
լուծը
38)::
լուծը կրեց (Եր 27) եւ չոր ջրհորի մը մէջ ձգուեցաւ (Եր 38)
Եսայի մարգարէն իր ժողովուրդի մեղքերուն համար չէ՞ր որ
երեք տարի մերկ ու բոկոտն շրջեցաւ (Ես 20):
20): Յովհաննէսի
եղբայրը՝ Յակոբոս, Հերովդէս Ագրիպպաս Ա.ի կեղծաւոր
նկարագիրին պատճառով չէ՞ր որ սրամահ եղաւ (Գրծ 12.1
12.12.1-2):
2):
Յովսէփ իր եղբայրներուն նախանձին պատճառով չէ՞ր որ
նետուեցաւ գուբի մը մէջ եւ ապա գուբէն հանուելով
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28)::
ծախուեցաւ Իսմայէլացիներու մէկ կարաւանին (Ծն 37.24, 28)
Աբէլ իր եղբօր ատելավառ բնաւորութեան զոհը չէ՞ր որ գնաց
(Ծն 4.8):
4.8): Ստեփանոս ծայրայեղ եւ հոգեւորապէս կոյր
հրեաներուն ձեռքով չէ՞ր որ քարկոծուեցաւ (Գրծ7.59(Գրծ7.59-60):
60):
Սեդրաքն ու Միսաքն ու Աբեդնագովը քանի մը ՔաղդէացիՔաղդէացիներու ամբաստանութեան պատճառով չէ՞ր որ բորբոքած
կրակի հնոցին մէջ նետուեցան (Դն 3.23):
3.23): Պօղոսն ու Շիղան
սուտ գուշակութիւններով զբաղող քանի մը մարդոց դրդումով
դրդումով
չէ՞ր որ գանահարումի, խոշտանգումի եւ բանտարկումի
ենթարկուեցան (Գրծ 16.1616.16-24):
24):
4.4.- Աշակերտներուն եւ բոլոր հրեաներուն մտայնութեան
մէջ ի ծնէ կոյր մարդուն համար՝ կուրութիւնը պատիժ մըն էր,
Աստուծոյ կողմէ տրուած իր կամ իր ծնողներուն մեղքերուն
համար:
համար: Անոնք կը հաւատային որ Աստուած կը պատժէ
մարդիկը իրենց գործած մեղքերուն համար, եւ հարկաւ
իրաւունք ունէին այդպէս մտածելու, որովհետեւ ամբողջ Հին
Կտակարանը լեցուն է օրինակներովը այն մարդոց որոնք
պատժուեցան իրենց գործած մեղքերուն համար:
համար: Այսպէս,
օրինակ, ջրհեղեղի պատահումը
պատահումը մարդոց ապրած մեղսալից
կեանքին պատճառով էր որ տեղի ունեցաւ (Ծն 6.56.5-7, 7.107.10-24):
24):
Նոյնպէս Սոդոմի ու Գոմորի կործանումը ծծումբով ու
կրակով (Ծն 19.24):
19.24): Եգիպտացիներուն պատժուիլը տասը
հարուածներով (Ել 77-11 գլուխներ):
գլուխներ): Ահարոնին որդիներէն՝
Նադաբի եւ Աբիութի սպառումը
սպառումը կրակով՝ անսուրբ կրակ
մատուցած ըլլալնուն համար (Ղւ 10.110.1-2):
2): Շատ մը ԻսրաԻսրայէլացիներու սպաննուիլը կրակով՝ Աստուծոյ դէմ տրտնջալտրտնջալնուն համար (Թւ 11.1):
11.1): Մովսէսի քրոջ՝ Մարիամի բորոտուբորոտութեամբ պատժուիլը, Մովսէսի դէմ խօսած ըլլալուն համար (Թւ
12.10):
12.10): Կորխի, Դաթանի եւ
եւ Աբիրոնի գետնին տակ առնուիլը
իրենց ընտանիքներով եւ իրենց մարդոցմով միասին, իրենց
ապստամբութեան համար (Թւ 16.3016.30-33):
33): Խունկ մատուցամատուցանելու իրաւունք չունեցող 250 անձերու սպանութիւնը կրակով
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(Թւ 16.35):
16.35): Կիզող օձերու միջոցաւ տրտնջացող ԻսրայէլացիԻսրայէլացիներուն պատժուիլը (Թւ
(Թւ 21.521.5-6):
6): Ամօրհացիներուն պատժուիլը
երկինքէն ղրկուած քարանման կարկուտով (Յես 10.11):
10.11):
Յերոբովամին ձեռքին չորացումը երբ ան կը խօսէր Աստուծոյ
մարդուն դէմ (Գ.Թգ 13.113.1-6):
6): Եղիսէի ծառային՝ Գէեզիի
բորոտութեամբ զարնուիլը իր անհնազանդութեան համար
(Դ.Թգ 5.27:
5.27: Տե´
Տե´ս նաեւ Թւ 32.23:
32.23: Յես 24.1924.19-20:
20: Գ.Թգ 14.16:
14.16: Յոբ
20.11:
20.11: Առ 5.22:
5.22: Ես 24.20:
24.20: Եր 5.25:
5.25: Եզ 33.10:
33.10: Յոբ 31.3 եւ այլն):
այլն):
Հրեաներու մտայնութեան մէջ, ինչպէս տեսանք, ԱստԱստուած պատժո´
պատժո´ղ Աստուած է:
է: Բայց մանաւանդ, մարմնական
ցաւը, հիւանդութիւնը կամ մարմնական պակասութիւն մը,
հաստատապէս Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժ կը
նկատէին, բայց Քրիստոսով այս մտածողութիւնը հիմնովին
փոխուեցաւ:
փոխուեցաւ: Ցաւալի իրողութիւն է որ այսօր ալ կան որոշ
հոսանքներ որոնք կ’
կ’ուսուցանեն թէ մարմնական տառատառապանքը, ցաւը կամ հիւանդութիւնը մարդոց գործած
մեղքերուն հետեւանքն են,
են, եւ թէ՝ իսկական հաւատացեալը
պէտք է միշտ առողջ ըլլայ մարմնապէս:
մարմնապէս: Այսպէս մտածողմտածողներուն կը յիշեցնենք օրինակները այնպիսի անձերու որոնք
հիւանդացան բայց իրենց գործած մեղքերուն համար չէր որ
հիւանդացան:
հիւանդացան: Յոբ իր մեղքերո՞ւն համար մարմնապէս
տառապեցաւ:
տառապեցաւ: Դանիէլ մարգարէն իր մեղքերո՞ւն համար
քանի մը օր հիւանդացաւ (Դն 8.27):
8.27): Եղիսէ մարգարէն իր
13.14)::
մեղքերո՞ւն համար մեռնելու չափ հիւանդացաւ (Դ.Թգ 13.14)
Ղազարոս որուն կը սիրէր Յիսուս, իր մեղքերո՞ւն համար
հիւանդացաւ ու մեռաւ (Յհ 11.111.1-3):
3): Այծեմնիկ իր մեղքերո՞ւն
համար հիւանդացաւ ու մեռաւ
մեռաւ (Գրծ 9.37):
9.37): Եպաֆրոդիտոս իր
մեղքերո՞ւն համար «մահամերձ ըլլալու աստիճան հիւանհիւանդացած էր»
էր» (Փլպ
(Փլպ 2.252.25-27):
27): Տրոֆիմոս իր մեղքերո՞ւն համար
հիւանդացած էր (Բ.Տմ 4.20):
4.20): Տիմոթէոս իր մեղքերո՞ւն համար
հիւանդացած էր (Ա.Տմ 5.23):
5.23): Պօղոս առաքեալ իր մեղքերո՞ւն
համար հիւանդացած
հիւանդացած էր (Գղ 4.14):
4.14): Վերջին չորսը՝ ԵպաֆրոԵպաֆրո261

դիտոս, Տրոֆիմոս, Տիմոթէոս եւ Պօղոս, Աւետարանի քարոքարոզիչներ չէի՞ն:
չէի՞ն: Ուստի, ի՞նչպէս կը համարձակինք ըսելու թէ
իսկական հաւատացեալը պէտք է միշտ առողջ ըլլայ մարմարմնապէս:
մնապէս:
Աստուածաշունչին մէջ չենք կարդար Տիմոթէոսի, ՏրոֆիՏրոֆիմոսի, կամ Պօղոսի բժշկութեան մասին:
մասին: Անոնք հաւատացեալ
չէի՞ն:
չէի՞ն: Ճիշդ է որ Պօղոս կը խօսի Եպաֆրոդիտոսի բժշկութեան
մասին, բայց պէ՞տք էր Եպաֆրոդիտոս հիւանդանար եթէ
երբեք հաւատացեալ էր:
էր: Այս հարցումին պատասխանը մենք
չէ որ պէտք է տանք, այլ անոնք՝ որոնք կը յայտարարեն թէ
հաւատացեալ
հաւատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդանայ, որովհետեւ
Եպաֆրոդիտոս հաւատացեալ ըլլալով՝ հիւանդացաւ:
հիւանդացաւ:
Նոյն հարցումը կրնանք հարցնել Պետրոսի զոքանչին ու
Ղազարոսին կապակցաբար:
կապակցաբար: Պէ՞տք էր Պետրոսի զոքանչը եւ
Մարիամի ու Մարթայի եղբայրը՝ Ղազարոս, որ կը կոչուի՝
բարեկամ»ը Յիսուսի, հիւանդանային (Մտ 8.14«սիրելի բարեկամ»
8.14-15:
15: Յհ
11.3):
11.3): Ճիշդ է որ անոնք բժշկուեցան, բայց հարցը անոնց
բժշկուիլը չէ, այլ՝ անոնց հիւանդանալը:
հիւանդանալը: Եթէ երբեք հաւահաւատացեալներ պէտք չէ հիւանդանան, անոնք ինչո՞ւ հիւանդահիւանդացան:
ցան: Հաւատացեալ չէի՞ն:
չէի՞ն: Յստակ է ուրեմն որ հիւանդանալը
կամ չհիւանդանալը
չհիւանդանալը հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալուն
հետ կապ չունի:
չունի:
Եթէ հաւատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդ ըլլայ, այդ
պարագային, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել Յակոբոս առաքառաքեալին հետեւեալ խօսքը. «Մէկը հիւանդացա՞ւ՝ թող կանչէ

եկեղեցւոյ երէցները, որպէսզի իր վրայ աղօթեն եւ իւղով օծեն
օծեն
զինք, Տիրոջ անունով:
անունով: Եւ հաւատքով կատարուած աղօթքը
պիտի բժշկէ հիւանդը»
հիւանդացա՞ւ»
հիւանդը» (Յկ
(Յկ 5.145.14-15):
15): «Մէկը
«Մէկը հիւանդացա՞ւ»

ըսելով, առաքեալը որո՞ւ մասին է որ կը խօսի:
խօսի: ՀաւատացՀաւատացեալի՞ն, թէ՝ անհաւատին:
անհաւատին: Յստակ է որ հաւատացեալներուն
մասին է որ կը խօսի, որովհետեւ եթէ հաւատացեալ չըլլայ՝
չըլլայ՝
ինչո՞ւ երէցը կանչել պիտի տայ եւ ինչո՞ւ աղօթք պիտի խնդրէ:
խնդրէ:
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Սա ցոյց չի՞ տար որ հաւատացեալ մարդն ալ կրնայ հիւանհիւանդանալ:
դանալ:
Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք թէ Նոր
Երուսաղէմին, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ արքայութեան մէջ
պիտի չըլլայ արցունք, մահ, սուգ, ողբ, ցաւ, յոգնութիւն
յոգնութիւն (21.4):
(21.4):
Շատ յստակ է որ այս համարը հաւատացեալներուն կը
վերաբերի, եւ ուստի, ցոյց կու տայ թէ մինչեւ Տիրոջ գալուստը
եւ արքայութեան հաստատուիլը երկրի վրայ, ցաւն ու վիշտը,
հիւանդութիւնն ու արցունքը միշտ ալ գոյութիւն պիտի
ունենան հաւատացեալներուն կեանքին մէջ
մէջ:
էջ:
Պօղոս առաքեալ կը խօսի բժշկութեան պարգեւին մասին
(Ա.Կր 12.9):
12.9): Ան պիտի խօսէ՞ր բժշկութեան պարգեւին մասին
եթէ երբեք նկատի չունենար որ հաւատացեալներու շարքին
մէջ միշտ ալ հիւանդներ ու հիւանդութիւններ պիտի ըլլան:
ըլլան:
Բժշկութեան պարգեւ ունեցող մարդը հաւատացեալներուն
հաւատացեալներուն
բժշկութեան համար է որ կ’
կ’աղօթէ եւ ո´
ո´չ թէ անհաւատներուն:
անհաւատներուն:
Այս մասին առարկութիւն ընելը աւելորդ է:
է:
Եկէք մտածենք հետեւեալ քանի մը կէտերուն մասին
նաեւ.նաեւ.ա) Եթէ փիլիսոփայենք ըսելով. «Աստուծոյ կամքն է որ
առողջ ըլլանք»,
ըլլանք», այդ պարագային, եթէ հաւատացեալ մը
հիւանդանայ,
հիւանդանայ, ադեօք ատիկա կը նշանակէ թէ ան Աստուծոյ
կամքէն դո՞ւրս եկաւ:
եկաւ:
բ) Եթէ երբեք հաւատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդ
ըլլայ, կամ եթէ հիւանդանալը Աստուծոյ կամքին հակառակ է,
այդ պարագային, դարերու ընթացքին այն սուրբերը որոնք
մարմնական ցաւ ու տառապանք խնդրեցին Աստուծմէ,
Աստուծոյ կամքին հակառա՞կ գործեցին:
գործեցին: Եւ եթէ Աստուած
պատասխանեց անոնց աղօթքին, ինքզի՞նք հակասած եղաւ:
եղաւ:
գ) Եթէ երբեք հաւատացեալ մարդը բնաւ պէտք չէ հիւանդ
ըլլայ, այդ պարագային, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել պարապարա-
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գան այն անհաւատ մարդոց՝ որոն երբեք չեն հիւանդանար:
հիւանդանար:
Անոնք իրենց հաւատքին համա՞ր է որ չեն հիւանդանար:
հիւանդանար:
դ) Կամ, եթէ երբեք մտածենք որ հիւանդանալը մեր
մեղքերուն հետեւանքն է, այդ պարագային, ի՞նչ բանի հետեհետեւանք է անհաւատներուն չհիւանդանալը. իրենց անմեղուանմեղութեա՞ն:
թեա՞ն:
ե) Եթէ երբեք Աստուծոյ կամքը կատարողները բնաւ
պէտք չէ հիւանդ
հիւանդ ըլլան, այդ պարագային, այն անհաւատները
որոնք չեն հիւանդանար, անոնք Աստուծոյ կամքը կատարելկատարելնո՞ւն համար է որ չեն հիւանդանար:
հիւանդանար:
զ) Հարցում:
Հարցում: Հիւանդութիւնը մարդո՞ւն համար է թէ ոչ:
ոչ:
Յստակ է որ մարդուն համար է:
է: Երբ անձ մը Քրիստոսի
դառնայ ու Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկէ՝
ընդգրկէ՝ կը դադրի՞ մարդ
ըլլալէ, այլ խօսքով, կը փակուի՞ն իր առջեւ մարդկօրէն
հիւանդ ըլլալու ամէն առիթ ու դուռ:
դուռ:
է) Այն «հաւատացեալները»
հաւատացեալները» որոնք համոզուած են թէ
պէտք չէ հիւանդ ըլլան, ենթադրենք պահ մը որ իսկապէս
բնաւ հիւանդ չեղան մինչեւ ծերութիւն, ի՞նչ կ’
կ’ընեն կամ ի՞նչ
կը մտածեն եթէ իրենց ծերանալէն ետք հիւանդ ըլլան:
ըլլան: Եթէ
ծերութեան հիւանդանան՝ ատիկա կը նշանակէ թէ իրենց
հաւա՞տքը կորսնցուցին:
կորսնցուցին: Եւ կա՞յ մարդ մը որ կը ծերանայ ու
կը մեռնի առանց ոեւէ հիւանդութեան:
հիւանդութեան: Իսկ եթէ հաւատացեալ
մը հիւանդութեամբ մը մահանայ, արդեօք ատիկա կը
նշանակէ
նշանակէ թէ ան իր կեանքի վերջին օրերուն կամ ժամերուն
իր հաւա՞տքը կորսնցուց:
կորսնցուց:
ը) Յիշեալ բոլոր կէտերուն մէջ, ամենէն կարեւորը այս
վերջին կէտն է:
է: Մարմնական ամէն ցաւ կամ ամէն հիւանհիւանդութիւն որ համբերութեամբ եւ Աստուծոյ փառք տալով կը
տարուի՝ անոր փոխարէն մե´
մե´ծ վարձք կը սպասէ մարդուն
երկինքի մէջ:
մէջ:
Վերջապէս, եթէ աշխարհի բոլոր մարդիկը հաւատացեալ
ըլլային եւ եթէ ոեւէ մէկը հիւանդ չըլլար, այդ պարագային
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մենք ո´
ո´չ հիւանդանոցներ պէտք էր ունենայինք աշխարհի մէջ
եւ ո´
ո´չ ալ բժիշկներ, ո´
ո´չ հիւանդապահներ եւ ո´
ո´չ ալ
հիւանդներու հոգատարներ, ո´
ո´չ բժշկութեան հետեւողներ եւ
ո´չ ալ բժշկագիտութեան կեդրոններ, ո´
ո´չ դեղեր եւ ո´
ո´չ ալ
դեղարաններ, բայց կարելի՞ է երեւակայել այդպիսի բան,
կարելի՞ է պատկերացնել նիւթական աշխարհ մը լեցուն
մարմնաւորապէս տկար մարդոցմով ուր չկան հիւանդահիւանդանոցներ, բժիշկներ, հիւանդապահներ,
հիւանդապահներ, դեղեր ու դեղարաններ:
դեղարաններ:
Բայց չէ՞ որ նոյնինքն Աստուածաշունչը կը խօսի բժիշկներու
ու հիւանդներու բժշկութեան մասին, ինչպէս նաեւ
բժշկութեան պարգեւին մասին (Կղ 4.14:
4.14: Ա.Կր 12.9:
12.9: Ղկ 8.43:
8.43:
Մտ 9.12:
9.12: Եր 8.22:
8.22: Բ.Մն 16.12):
16.12): Եթէ երբեք Աստուածաշունչը կը
խօսի այս բոլորին մասին,
մասին, կը նշանակէ թէ Աստուած գիտէ որ
մարդը տկար է բնութեամբ, անիկա ըլլայ հաւատացեալ թէ
անհաւատ, եւ միշտ ենթակայ հիւանդութեան:
հիւանդութեան:
Հիւանդութիւնը տարբեր իմաստ ու նշանակութիւն ունի
երբ ատիկա հաւատացեալին է որ կը պատահի, եւ տարբեր
իմաստ ու նշանակութիւն՝ երբ անհաւատին
անհաւատին կը պատահի:
պատահի:
Հայր մը ըսած է. «Մեղաւորին համար հիւանդութիւնը պատիժ

մըն է, մինչդեռ հաւատացեալին համար՝ իր հաւատքին
հարազատութիւնը փորձելու առիթ մը»
մը»: Հիւանդութիւնը

մեղաւորին համար կրնայ դարձի գալու առիթ մը ըլլալ,
մինչդեռ հաւատացեալին համար՝ իր հաւատքին մէջ առաւել
առաւել
եւս ամրանալու առիթ մը:
մը: Եւ կամ, հիւանդութիւնը մեղաւորին
համար կրնայ Աստուծոյ դէմ տրտնջալու եւ առաւել եւս մեղքի
մէջ մխրճուելու պատճառ դառնալ, մինչդեռ հաւատացեալին
համար՝ Աստուծոյ փառք տալու եւ Աստուծոյ աւելի ու աւելի
մօտենալու եւ անոր զօրակցութիւնը վայելելու
վայելելու գեղեցիկ առիթ
մը:
մը:
5.5.- Մենք գիտենք որ Քրիստոսի ժամանակ տարածուած
եւ շատերու կողմէ ընդունուած տեսութիւն մըն էր,
ReincarnationReincarnation-ի (վերակենդանացման) տեսութիւնը:
տեսութիւնը: ՀամաՀամա265

ձայն այս տեսութեան, մարդուն հոգին երբ կը բաժնուի իր
մարմինէն ու մարդը կը մեռնի, անոր հոգին
հոգին դարձեալ
աշխարհ կու գայ, բայց այս անգամ ուրիշի մը կերպարանքով,
կամ ուրիշ վիճակով մը, կամ նոյնիսկ անասունի մը միջոցաւ:
միջոցաւ:
Իսկ նպատակը՞:
նպատակը՞: Նպատակը մարդուն հոգիին կատարելակատարելագործութիւնն է:
է: Եթէ անձ մը եղած է բարի, իր հոգին ուրիշի մը
մէջ մտնելով վերստին աշխարհ կու գայ՝
գայ՝ աւելի´
աւելի´ կատարեալ
կեանք մը ապրելու եւ աւելի´
աւելի´ ինքզինք կատարելագործելու,
իսկ եթէ անձը եղած է չար, իր հոգին կ’
կ’անցնի ուրիշի մը որ
աշխարհ գալով աւելի´
աւելի´ չար մէկը կը դառնայ, կամ նոյնիսկ
կրնայ անոր հոգին անասունի մը կերպարանքով աշխարհ
գալ:
գալ: Վերակենդանացման այս տեսութիւնը
տեսութիւնը ինքզինք է որ կը
հակասէ, որովհետեւ եթէ վերակենդանացումի կամ հոգիին
աշխարհ վերադարձի նպատակը հոգիին կատարելագորկատարելագործութիւնն է, այդ պարագային չար մէկու մը հոգին ո´
ո´չ թէ իրմէ
աւելի չար մէկու մը մէջ պէտք է մտնէ կամ անասունի մը
միջոցաւ աշխարհ գայ, այլ իրմէ նուազ
նուազ չար կամ իրմէ աւելի
բարի մէկու մը մէջ մտնէ, հետզհետէ կատարելութեան
հասնելու համար:
համար: Եթէ չար մէկու մը հոգին պիտի
փոխանցուի իրմէ աւելի չար մէկու մը կամ անասունի մը, այդ
հոգին չի կրնար կատարելութեան հասնիլ, եւ ուստի, նման
տեսութիւն մը ամբողջութեամբ սխալ է եւ
եւ հակասուրբգրային:
հակասուրբգրային:
Ինչո՞ւ խօսեցայ վերակենդանացումի մասին:
մասին: Խօսեցայ,
որովհետեւ արեւմուտքի որոշ մեկնիչներ կը կարծեն որ
Յիսուսի աշակերտները (գէթ ոմանք) իրենք նաեւ կը
հաւատային վերակենդանացման տեսութեան:
տեսութեան: Անոնք կ’
կ’ըսեն
թէ աշակերտներուն ուղղած հարցումը՝ «Մեղքը որո՞ւնն
որո՞ւնն է որ
այս մարդը կոյր ծնած է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրը»
մօրը» ինքնին
կը պարզէ որ անոնցմէ ոմանք կը հաւատային
վերակենդանացման տեսութեան, հետեւեալ տրամաբանուտրամաբանութեամբ. Եթէ կոյրին կոյր ծնած ըլլալուն մեղքը կոյրին մեղքն է,
կը նշանակէ թէ անոր հոգին մեղք գործած է իր նախկին
նախկին
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կեանքին մէջ, այդ իմաստո´
իմաստո´վ է որ մեղքը կը կոչուի՝ «կոյրի´
կոյրի´ն
մեղքը»,
մեղքը», կարծէք ըսել ուզելով որ այդ մեղքը կոյրին սեփակասեփականութիւնն է, կոյրին ժառանգութիւնն է, իրեն եկած կամ իրեն
փոխանցուած անցեալէն, իր նախկին կեանքէն:
կեանքէն: Հաւանական
է որ Փարիսեցիները իրենք եւս կը կարծէին
կարծէին որ մեղաւոր
մարդու մը հոգին էր որ փոխանցուած էր կոյր մարդուն,
կ’ըսեն արեւմուտքի որոշ մեկնիչներ:
մեկնիչներ: Այսպէս կ’
կ’ենթադրեն
հիմնուելով նոյնինքն կոյրին ուղղուած Փարիսեցիներուն
խօսքին վրայ. «Ամբողջութեամբդ մեղքի մէջ ծնած ես»
(Յհ
ես» (Յհ
9.34):
ծնած» բացատրութիւնը,
9.34): «Մեղքի մէջ ծնած»
բացատրութիւնը, խորքին մէջ կրնայ
նշանակել ծնած ըլլալ այնպիսի´
այնպիսի´ մեղքի մը մէջ՝ որ մեզի
փոխանցուած է ուրիշէն, եւ այդ մեղքը՝ մեղաւոր հոգին է,
պարզ բացատրութեամբ մը, «մեղքի մէջ ծնած»,
ծնած», կրնայ
նշանակել՝ մեղաւոր հոգիով ծնած, կամ՝ մեղաւորի մը հոգիով
ծնած:
ծնած: Եթէ աշակերտները կամ Փարիսեցիները
Փարիսեցիները մտածեցին
այդպիսի բան՝ անոնք կը սխալէին բնականօրէն:
բնականօրէն: ԱստուաԱստուածաշունչը երբեք չ’
չ’ըսեր թէ մարդու մը հոգին կրնայ ուրիշի մը
մէջ մտնել եւ տարբեր կերպարանքով աշխարհ գալ:
գալ: Պօղոս
առաքեալ յստակօրէն կ’
կ’ըսէ թէ «մարդիկ մէկ անգամ կը

մեռնին եւ անկէ ետք Աստուծոյ դատաստանին
դատաստանին կը յանձնուին»
յանձնուին»

(Եբր 9.27):
9.27): Համաձայն այս համարին, մարդուն մահէն ետք՝
անոր հոգին «Աստուծոյ դատաստանին կը յանձնուի»
յանձնուի»: Ետ
աշխարհ գալու մասին խօսք չկա´
չկա´յ: Սողոմոն կը վկայէ որ երբ
մարդը մեռնի՝ մարմինը հողին կը յանձնուի, իսկ հոգին
Աստուծոյ կը դառնայ (Ժղ 12.7):
12.7): Այո´
Այո´, հոգին Աստուծո´
Աստուծո´յ կը
դառնայ եւ ո´
ո´չ թէ ուրիշի մը մէջ կը մտնէ:
մտնէ: Յոբ կը հաստատէ
թէ ամէն մէկ մարդու հոգին Աստուծոյ ձեռքին մէջ է (Յոբ
12.10):
12.10): Այս համարը ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու տայ թէ
իւրաքանչիւր մարդ ունի իր սեփական հոգին, որ ո´
ո´չ իրեն
փոխանցուած է ուրիշէն
ուրիշէն եւ ո´
ո´չ ալ ինք կրնայ զայն փոխանցել
ուրիշին:
ուրիշին: Զաքարիա կը վկայէ որ Աստուած ինք է «մարդուն
հոգին անոր մէջ ստեղծողը»
ստեղծողը» (Զք
(Զք 12.1):
12.1): Այս հաստատումը եւս
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բացորոշապէս ցոյց կու տայ թէ ամէն անձ ունի իր սեփական
հոգին՝ Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած:
տրուած: Այո´
Այո´, Աստուծո´
Աստուծո´յ կողկողմէ իրեն տրուած եւ ո´
ո´չ թէ ուրիշին կողմէ իրեն փոխանցուած:
փոխանցուած:
Յիշենք մեր Տիրոջ խօսքը ուղղուած իրեն խաչակից եղող
աւազակին. «Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ պիտի ըլլաս
դրախտին մէջ»
մէջ» (Ղկ
(Ղկ 23.43):
23.43): Եթէ մարդու մը հոգին ուրիշի մը
միջոցաւ վերստին աշխարհ կը դառնայ որպէսզի կատարե
կատարելագործուի, այս աւազակին հոգին ալ պէտք չէ՞ր դառնար,
կատարելագործուելու կարիքը չունէ՞ր:
չունէ՞ր: «Այսօր ինծի հետ
պիտի ըլլաս»
ըլլաս» բառերը ցոյց չե՞ն տար որ հաւատացեալ
մարդուն հոգին անմիջապէս կ’
կ’երթայ Տիրոջ հետ ըլլալու, իսկ
մեղաւորին հոգին կ’
կ’երթայ դժոխքին մէջ տանջուելու (Ղկ
16.2216.22-23):
23): Շատ պարզ է հետեւաբար որ հոգիներու աշխարհ
վերադարձի հարց մը բնա´
բնա´ւ գոյութիւն չունի:
չունի:
Շատեր կը գայթակղին Յովհաննէս Մկրտիչին համար
ըսուած խօսքէն՝ թէ ան պիտի գայ «Եղիայի հոգիով եւ
զօրութեամբ լեցուած»
լեցուած» (Ղկ
(Ղկ 1.17), մտածելով որ արդեօք այս
համարը մեզի ցոյց չի՞ տար որ Եղիա մարգարէին հոգին է որ
գոյութեան եկած էր Յովհաննէս Մկրտիչի անձին մէջ:
մէջ: Ո´չ,
ատիկա ցոյց չի տար երբե´
երբե´ք: «Եղիայի
«Եղիայի հոգիով»
հոգիով» գալ,
պարզապէս կը նշանակէ՝ գալ նո´
նո´յն այն նկարագիրով որ
Եղիան ունէր, գալ նո´
նո´յն այն առաքելութեամբ որ Եղիայինն
էր, գալ նո´
նո´յն այն բծախնդրութեամբ ու եռանդով որ Եղիան
ինք ունէր:
ունէր: Շատ նմանութիւններ կան Եղիայի ու Յովհաննէս
Մկրտիչի բնաւորութեան, նկարագիրին, առաքելութեան,
անհատականութեան, գործելակերպին, եռանդին, հագուածհագուածքին, հոգեկան զօրութեան ու քաջութեան միջեւ:
միջեւ: Օրինակ,
«Երկուքն ալ մազէ շինուած
շինուած հագուստ կը հագնէին, թէեւ
Եղիայի համար կ’
կ’ըսուի որ արդէն իսկ մազոտ անձ մըն էր:
էր:
Երկուքն ալ իրենց մէջքին գօտի ունէին (Մտ 3.4:
3.4: Դ.Թգ 1.8):
1.8):
Երկուքն ալ անապատները կ’
կ’ապրէին:
ապրէին: Երկուքն ալ այպանեայպանեցին թագաւորներ՝ խօսելով անոնց ճշմարտութեան մասին:
մասին:
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Յովհաննէս Մկրտիչ դէմ դրաւ Հերովդէս չորրորդապետ
թագաւորին, իսկ Եղիա մարգարէն՝ Աքաաբ թագաւորին եւ
Յեզաբէլ թագուհիին:
թագուհիին: Երկուքն ալ ապաշխարութիւն քարոզեքարոզեցին իրենց ժամանակի ապստամբ ու անզիղջ մարդոց:
մարդոց:
Երկուքն ալ Աստուծոյ սուրբ անուան նկատմամբ կատարեալ
բծախնդրութիւն ունէին:
ունէին: Երկուքն ալ Աստուծոյ Հոգիով
լեցուած կը գործէին:
գործէին: Երկուքն ալ ճշմարիտ Աստուածը
ծանուցին եւ Աստուծոյ ճամբան պատրաստեցին:
պատրաստեցին: Երկուքն ալ
սխալին դէմ դնող բնաւորութիւն ու նկարագիր ունէին.
օրինակ, Եղիա դէմ դրաւ Աքաաբ թագաւորի 450 մարգարէմարգարէներուն, որոնք հեռու էին ճշմարիտ աստուածպաշտութենէն,
աստուածպաշտութենէն,
իսկ Յովհաննէս Մկրտիչ դէմ դրաւ Փարիսեցիներուն եւ
Օրէնքի ուսուցիչներուն, որոնք դարձեալ հեռու էին իսկական
աստուածպաշտութենէն:
աստուածպաշտութենէն: Եղիան եղաւ նախակարապետը այն
մարգարէներուն որոնք մարգարէացան Մեսիային գալուստին
մասին, իսկ Յովհաննէս Մկրտիչ եղաւ նախակարապետը
նախակարապետը
2
նոյնինքն Մեսիային»
Մեսիային» :
Այստեղ կարեւոր կը սեպեմ հետեւեալ երկու մատնամատնանըշումները կատարել.կատարել.ա) Եթէ երբեք Եղիայի Հոգին է որ Յովհաննէս Մկրտիչի
մէջ մտած ու աշխարհ եկած է, այդ պարագային, Յովհաննէս
Մկրտիչ շատ աւելի կատարեալ մէկը պէտք չէ՞ր ըլլար քան
Եղիան:
Եղիան: Անշո´
Անշո´ւշտ:
ւշտ: Բայց իրողութիւնը այդպէս չէ:
չէ: Յովհաննէս
Մկրտիչի հաւատքը Եղիա մարգարէին հաւատքէն աւելի
զօրաւոր ու աւելի կատարեալ չէր, ուստի Եղիայի հոգին չի
կրնար Յովհաննէս Մկրտիչին փոխանցուած ըլլալ, որովորովհետեւ, մի´
մի´ մոռնաք որ այդ փոխանցումին նպատակը հոգիին
կատարելագործութիւնն
կատարելագործութիւնն է, ինչպէս կ’
կ’ուսուցանեն վերակենվերակենդանացման տեսութիւնը ընդունողները:
ընդունողները:

Վաղինակ Վրդ. Մելոյեան: «Աստուածաշունչին պատասխանները ժողովուրդի
հարցումներուն»: Պէյրութ, 2007, էջ 168:
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բ) Եղիա մարգարէին եւ Յովհաննէս Մկրտիչին միջեւ
աւելի քան 850 տարիներու ժամանակահատուած մը գոյուգոյութիւն ունի:
ունի: Որպէսզի Եղիայի հոգին հասնէր Յովհաննէսին,
գոնէ 1515-20 անձերու մէջէն անցած պէտք էր ըլլար եւ այդ 1515-20
անձերը աստիճանական կատարելագործութեան հասած
պէտք էր ըլլային:
ըլլային: Արդ, որո՞նք են այդ 850 տարիներու
ժամանակահատուածը լեցնող 1515-20 անձերը, որոնք պէտք է
աւելի կատարեալ եւ աւելի ուժեղ ըլլային քան Եղիա
մարգարէն:
մարգարէն: Չունի´
Չունի´նք այդպիսի անձեր. ո´
ո´չ իսկ մէկ
մէկ հոգի:
հոգի:
Ուրեմն ո՞ւր էր Եղիայի հոգին այդ ամբողջ միջոցին:
միջոցին: Երկինքի
մէջ էր, Աստուծոյ ներկայութեան մէջ էր, եւ անոր փաստը
նոյնինքն անոր յայտնութիւնն է Մովսէս մարգարէին հետ
միասին Յիսուսի այլակերպութեան ժամանակ (Մտ 17.3):
17.3):
6.6.- Ըստ ոմանց մարդուն կոյր ծնելուն պատճառը
պատճառը անոր
ծնողներն էին, ըստ ուրիշներուն՝ նոյնինքն կոյր մարդուն
մեղքերն էին, իսկ ըստ մեր Տիրոջ՝ անիկա կոյր ծնած էր
«որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով»
իրմով»: Այս
բոլորը մէկ բան ցոյց կու տան, այն՝ որ մարդիկ կրնան
աղէտներու, փորձութիւններու, դժբախտութիւններու
դժբախտութիւններու եւ
դժուարութիւններու հանդիպիլ այլ եւ այլ պատճառներով,
երբեմն զիրար հակասող պատճառներով:
պատճառներով: Այսպէս, օրինակ.օրինակ.Կրնայ անձ մը դժուարութիւններու հանդիպիլ Տիրոջ
խօսքին հնազանդ ըլլալուն համար, ինչպէս էր պարագան
Երեմիա ու Եսայի մարգարէներուն, կրնայ նաեւ դժուարուդժուարութիւններու հանդիպիլ Տիրոջ խօսքին անհնազանդ ըլլալուն
համար (Եր 6.19:
6.19: Եր 29.1729.17-19):
19):
Կրնայ մէկը նախատուիլ Աստուծոյ հետեւորդ ըլլալուն
համար (Սղ 42.10:
42.10: Մտ 5.11:
5.11: Հռ 8.35:
8.35: ), կրնայ նաեւ նախատուիլ
Աստուծոյ հետեւորդ չըլլալուն համար (Եր 2.17, 19:
19: Ես 4.1):
4.1):
Կրնայ զրկանքի
զրկանքի ու ցաւի հանդիպիլ Աստուծոյ հանդէպ
իր ցուցաբերած հաւատարմութեան համար, ինչպէս էր
պարագան Յովսէփ Գեղեցիկին, կրնայ նաեւ զրկանքի
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հանդիպիլ Աստուծոյ հանդէպ իր ցուցաբերած անհաւատարանհաւատարմութեան համար, ինչպէս էր պարագան Յովսէփի եղբայրեղբայրներուն, Սամփսոնին, Հեղի քահանային
քահանային եւ ուրիշներուն:
ուրիշներուն:
Կրնայ տառապիլ Աստուծոյ կամքը կատարել չուզելուն
համար, ինչպէս էր պարագան Յովնան մարգարէին, կրնայ
նաեւ տառապիլ Աստուծոյ կամքը կատարել ուզելուն համար
(Մտ 26.42):
26.42):
Կրնայ չարչարուիլ իր կատարած բարի գործերուն
համար (Ա.Պտ 4.19), կրնայ նաեւ չարչարուիլ
չարչարուիլ իր կատարած
չար գործերուն համար (Եր 4.4:
4.4: Բ.Թգ 16.8:
16.8: Գ.Թգ 14.914.9-10:
10: Բ.Մն
7.217.21-22):
22):
Կրնայ աղէտներու հանդիպիլ իր հաւատքին համար,
ինչպէս էր պարագան Յոբի, կրնայ նաեւ աղէտներու հանդիհանդիպիլ իր անհաւատութեան համար, ինչպէս էր պարագան
Սաւուղ թագաւորին:
թագաւորին:
Կրնայ նեղութեան
նեղութեան հանդիպիլ ու չարչարուիլ արդար
ըլլալուն համար (Առ 11.31:
11.31: Ա.Պտ 3.18), կրնայ նաեւ նեղունեղութեան հանդիպիլ անարդար ըլլալուն համար (Սղ 34.19:
34.19: Առ
13.6):
13.6):
Կարելի է բազմացնել այն օրինակները, որոնք ցոյց կու
տան մարդոց տառապանքի այլազան պատճառները, բայց
մէկ բան յստակ պէտք է գիտնալ, որ արտաքին երեւոյթներու
վրայ հիմնուելով դատաստան ընելը սխալ է, որովհետեւ մենք
չենք գիտեր թէ ո´
ո´վ իր հաւատքին համար կը հալածուի եւ
ո´վ՝ իր անհաւատութեան համար. ո´
ո´վ կը տառապի
Քրիստոսի սիրոյն համար եւ ո´
ո´վ՝ աշխարհի սիրոյն համար:
համար:
Ամէն մարդ նեղութեան
նեղութեան կը հանդիպի, բայց միայն Աստուա´
Աստուա´ծ
գիտէ թէ իւրաքանչիւրը ինչո՞ւ կամ ի՞նչ պատճառով
նեղութեան կը հանդիպի. բարի՞ ըլլալուն համար, թէ՝ չար
ըլլալուն համար. ճշմարտութիւնը ապրելո՞ւն համար, թէ՝
ճշմարտութիւնը կեղծելուն համար. առաւել եւս սրբուելու ու
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Քրիստոսի նմանելո՞ւ
նմանելո՞ւ համար, թէ՝ անսուրբ ու անմաքուր
կեանք մը ապրելուն համար:
համար:
Մարդ արարածը չի կրնար խուսափիլ փորձութիւններէ:
փորձութիւններէ:
Բոլոր մարդիկը՝ հաւատացեալ թէ անհաւատ, բարի թէ չար,
փորձութիւններու կը հանդիպին, ինչպէս Սողոմոն իմաստուն
կը վկայէ. «Ամէն բան ամենուն հաւասարապէս կը պատահի.
պատահի.

արդարին ու ամբարիշտին, բարի մարդուն, մաքուրին ու
անմաքուրին, զոհ ընողին ու զոհ չընողին պատահածը նոյնն
է» (Ժղ
(Ժղ 9.2, տե´
տե´ս նաեւ 2.14):
2.14): Երկուքին տարբերութիւնը անոնց

վերաբերմունքին մէջ է որ կը կայանայ:
կայանայ: Հաւատացեալ մարդը
փորձութիւնը համբերութեամբ ու աղօթքով կը
կը տանի եւ այդ
ձեւով կը յաղթէ անոր, մինչդեռ անհաւատ մարդը կը դժգոհի
ու կ’
կ’ընդվզի փորձութեան դէմ եւ այդ ձեւով փորձութիւնը
առաւել եւս կը սաստկանայ ու կը յաղթէ անոր:
անոր: ՀամբեՀամբերութեամբ չտարուած նեղութիւնը՝ կը տապալէ մեզ, մինչդեռ
համբերութեամբ տարուած նեղութիւնը՝ իր ետին օրհնութիւն
օրհնութիւնթիւններ վերապահած կ’
կ’ըլլայ մեզի համար:
համար:
Կան հաւատացեալներ որոնք կը խախտին իրենց
հաւատքին մէջ երբ ծանր նեղութիւններու հանդիպին:
հանդիպին:
Այսպիսիներուն առաքեալը իր խօսքը ուղղելով՝ կ’
կ’ըսէ. «Չըլլայ

որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ
նեղութիւններուն
նեղութիւններուն պատճառով:
պատճառով: Որովհետեւ դուք շատ լաւ
գիտէք թէ այդ նեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած ենք»
ենք»
(Ա.Թս 3.3):
3.3): Քրիստոնեայ մարդը չէ կոչուած միայն վկայելու ու
խօսելու Քրիստոսի մասին, այլ կոչուած է նաեւ չարչարուելու
Քրիստոսի համար:
համար: Առաքեալը կը հաստատէ թէ «Աստուած

ո´չ միայն Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը տուած է ձեզի, այլ
նաեւ՝ անոր համար չարչարուելու շնորհքը»
շնորհքը» (Փլպ
(Փլպ 1.29):
1.29):

Կրնանք որոշ մարդիկ Քրիստոսի բերել խօսքի ու քարոզի
ճամբով, բայց շատ աւելի մարդիկ կրնանք Քրիստոսի բերել՝
Քրիստոսի սիրոյն մեր կրած չարչարանքներուն միջոցաւ,
մանաւանդ եթէ երբեք այդ չարչարանքները կը տանինք
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«մաքուր սիրտով, գիտակցօրէն, համբերատարութեամբ, քաղքաղցրութեամբ, Սուրբ Հոգիով, անկեղծ սիրով, ճշմարտութիւնը
քարոզելով»
քարոզելով» (Բ.Կր
(Բ.Կր 6.66.6-7):
7):
7.7.- «Իր հօրն ու մօրը»
մօրը»: Վերեւ բացատրեցինք թէ յիշեալ
բառերը ցոյց կու տան թէ հրեաներ
հրեաներ կը հաւատային որ
ծնողներու պատճառով զաւակներ կրնային տուժել, եւ իրենց
այս հաւատքը կամ համոզումը կը հիմնաւորէին Հին
Կտակարանեան որոշ համարներու վրայ:
վրայ: Ճիշդ է որ
զաւակներ միշտ չէ որ իրենց ծնողներուն պատճառով
վնասներ կը կրեն, բայց միւս կողմէ անուրանալի իրակաիրականութիւն է, որ ծնողներ իրենք յաճա´
յաճա´խ իրենց զաւակներուն
դժբախտութեան պատճառ դարձած են:
են: Եթէ ծնողներ
կ’ապրին առանց Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին, առանց
աղօթքի ու հաւատքի, թող չակնկալեն որ իրենց զաւակները
իրենց կեանքին մէջ ըլլան խաղաղասէր, բարի ու բարեգործ,
աղօթող ու բարեպաշտ:
բարեպաշտ: Անհաւատ կեանք ապրող ու
անհաւատութիւն սերմանող ծնողներ չեն կրնար հաւատքով
լեցուն զաւակներ ունենալ:
ունենալ: Բացառութիւններ միշտ ալ կրնան
ըլլալ, բայց ես բացառիկներու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ
պարզ ու սովորական մարդոց մասին:
մասին: Հետեւաբար, ծնողներ
ուշադիր պէտք
պէտք է ըլլան թէ ի´
ի´նչպէս կ’
կ’ապրին իրենց կեանքը,
որովհետեւ ատիկա անխուսափելիօրէն իր դրական կամ
ժխտական հետեւանքն ու ազդեցութիւնը պիտի ձգէ իրենց
զաւակներուն վրայ, անոնց կեանքին ու ապագային վրայ:
վրայ:
8.Նայեցէ´ք մեր
8.- «Մեղքը
«Մեղքը ո´
ո´չ իրն է, ո´
ո´չ ալ հօրն ու մօրը»
մօրը»: Նայեցէ´
Տիրոջ բարի ու քաղցր կեցուածքին:
կեցուածքին: Ան կոյրին կոյր ծնած
ըլլալուն պատճառը չնկատեց կոյրը:
կոյրը: Ան մերժեց մեղադրել
կոյրը, մերժեց մեղադրել կոյրին ծնողները:
ծնողները: Իսկապէ՞ս կոյրը
մեղք չունէր, այո´
այո´, ունէ´
ունէ´ր, իրեն պէս մենք ալ ունինք:
ունինք: Բայց չէ՞
որ Յիսուս այն մեծ Աստուածն է որ.որ.-

«Մեր մեղքերուն
մեղքերուն համեմատ չըրաւ մեզի
Եւ մեր անօրէնութիւններուն համեմատ
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Հատուցում չըրաւ մեզի:
մեզի:
Հապա որչափ որ երկինքը երկրէն բարձր է,
Այնչափ իր ողորմութիւնը իրմէ
Վախցողներուն վրայ զօրաւոր է:
է:
Որչափ որ արեւելքը արեւմուտքէն հեռու է,
Այնչափ հեռացուց մեզմէ մեր յանցանքները:
յանցանքները:
Ինչպէս հայր մը կը գթայ իր որդիներուն վրայ,
Այնպէս ալ Տէրը կը գթայ իրմէ վախցողներուն վրայ:
վրայ:
Որովհետեւ ան գիտէ մեր կազմուածքը,
Եւ կը յիշէ թէ մենք հող ենք»
ենք» (Սղ
(Սղ 103.10103.10-13):
13):
Յիսուս ի՞նչպէս կրնար դատապարտել կոյր մարդը, երբ
ինք աշխարհ եկած էր մարդը ազատելու մեղքի դատապար
դատապարտութենէն:
տութենէն: Ի՞նչպէս կրնար մեղադրել մարդը, երբ ինք
աշխարհ եկած էր մարդոց մեղքերը իր վրայ առնելու եւ
զանոնք խաչափայտին վրայ բեւեռելու:
բեւեռելու:
Սիրելի´
Սիրելի´ եղբայր եւ քոյր, Յիսուս կը ճանչնայ մեզ, գիտէ որ
հողեղէն արարածներ ենք, գիտէ որ տկար ենք ու մեղանմեղանչական:
չական: Ան պիտի չդատապարտէ
չդատապարտէ մեզ մեր մեղքերուն համար
եթէ իրեն մօտենանք:
մօտենանք: Ընդհակառակը, պիտի ազատագրէ մեզ
մեղքի ու մահուան դատապարտութենէն:
դատապարտութենէն: Մարդիկ կրնան
մեղադրել մեզ մեր անկումներուն համար:
համար: Յիսուս այդպիսի
բան չ’
չ’ըներ:
ըներ: Ան «կը հաստատէ բոլոր իյնալու վրայ եղողները
եւ բոլոր վար ծռածները կը կանգնեցնէ»
կանգնեցնէ» (Սղ
(Սղ 145.14):
145.14): Անոր
սէրը մարդուն հանդէպ անսահման է, անչափ ու անչափելի է:
է:
Բացուի´
Բացուի´նք այդ սիրոյն:
սիրոյն: Ընդգրկե´
Ընդգրկե´նք այդ սէրը:
սէրը: Տիրոջ սէրը կը
բուժէ մեզ, կը բուժէ կոտրած ամէն սիրտ:
սիրտ:
9.9.- Կոյրը որուն աչքերը բացուեցան չափահաս մէկն էր
(Յհ 9.21, 23):
23): Յիսուս կը հաստատէ
հաստատէ թէ ան կոյր ծնած էր
«որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով»
իրմով»: Սա կը
նշանակէ թէ այս մարդը իր ծնունդէն մինչեւ իր չափահաչափահասութեան տարիքը՝ պէտք էր «անգիտակցաբար»
անգիտակցաբար» սպասէր
Աստուծոյ զօրութեան յայտնութեան իր անձին միջոցաւ:
միջոցաւ: Ի՞նչ
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կը փորձեմ ըսել:
ըսել: Որոշ փորձութեանց
փորձութեանց եւ աղէտներու պատպատճառը կամ նպատակը կրնայ մեզի անծանօթ մնալ երկա՜
երկա՜ր
ժամանակի համար:
համար: Թոյլ տրուած իւրաքանչիւր փորձութեան
մը կամ դժբախտութեան մը ետին կայ աստուածային
նպատակ մը կամ ծրագիր մը, որ կրնայ մեր ուշադրութենէն
վրիպիլ մինչեւ երկար ժամանակ:
ժամանակ: Ուստի, երբ փորձութեան
մը հանդիպինք, փոխանակ ըսենք՝ «ինչո՞ւ այսպէս եղաւ»
եղաւ»
կամ՝ «ինչո՞ւ այդպէս եղաւ»,
եղաւ», աղօթքով եւ համբերութեամբ
սպասենք, տեսնելու համար Աստուծոյ նպատակը մեր
անձին, մեր կեանքին ու մեր ապագային համար:
համար:

«Այնքան ատեն որ ցերեկ է, պէտք է կատարեմ զիս
ղրկողին գործերը»
(Յհ 9.4):
9.4):
գործերը» (Յհ
1.Ցերեկ»ը մարդուն
է»: «Ցերեկ
«Ցերեկ»
1.- «Այնքան ատեն որ ցերեկ է»

տրուած է աշխատանքի համար:
Ցերեկ» ըսելով այստեղ
համար: «Ցերեկ
«Ցերեկ»
կ’ակնարկուի մարդուն երկրաւոր կեանքի ամբողջ ժամանաժամանացերեկը»,
կահատուածին:
կահատուածին: Աստուած մարդուն տուած է այս «ցերեկը»,
այլ խօսքով՝ երկրաւոր կեանքը, որպէսզի մարդը
մարդը զայն լեցնէ
աշխատանքով:
աշխատանքով: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ մենք
Քրիստոսով դարձանք Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը՝

«կատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց համար
Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով
լեցնենք մեր կեանքը»
կեանքը» (Եփ
(Եփ 2.10):
2.10): Մենք ինչո՞վ կը լեցնենք
լեցնենք մեր

ցերեկը, այսինքն՝ մեր կեանքը:
կեանքը: Աստուծոյ խօսքը կարդալով ու
տարածելո՞վ, թէ՝ աշխարհիկ խօսքեր լսելով ու զանոնք
տարածելով:
տարածելով: Բարիք գործելով ու մարդոց բարին կամենալո՞վ,
թէ՝ չարիք գործելով ու մարդոց չարիք կամենալով:
կամենալով:
Աստուածահաճո՞յ աշխատանքներով, թէ՝ մարդահաճոյ
աշխատանքներով:
աշխատանքներով:
2.2.- «Պէտք է կատարեմ զիս ղրկողին գործերը»
գործերը»: Յիսուս իր
ցերեկը, այսինքն՝ իր երկրաւոր կեանքը ապրեցաւ՝ կատակատարելով զինք ղրկողին (մեր երկնաւոր Հօրը) գործերը:
գործերը: Ինչպէս
Յիսուս աշխարհ ղրկուեցաւ մեր երկնաւոր Հօր կողմէ,
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որպէսզի կատարէ գործերը մեր երկնաւոր Հօր, մե´
մե´նք եւս
աշխարհ ղրկուեցանք որպէսզի կատարենք Աստուծոյ
գործերը:
գործերը: Մենք որո՞ւ գործերը կը կատարենք. Աստուծո՞յ, թէ՝
մեր:
մեր: Բայց ի՞նչ են Աստուծոյ գործերը զորս պէտք է կատարել
երկրի վրայ:
վրայ: Շատ են անոնք:
անոնք: Յիշենք մի քանին.քանին.ա) Առաջին հերթին, Աստուծոյ թագաւորութիւնը երկրի
վրայ հաստատելու համար աշխատանք տանիլն է:
է: Մենք մե՞զ
երկրի վրայ հաստատելու կ’
կ’աշխատինք, թէ՝ Աստուծոյ թագաթագաւորութիւնը հաստատելու կ’
կ’աշխատինք:
աշխատինք: Աստուծոյ թագաւոթագաւորութիւնը երկրի վրայ տարածելու լաւագոյն կերպերէն մին է՝
քարոզել Աստուածաշունչը, տարածել Աստուածաշունչը
Աստուածաշունչը:
ւնչը:
բ) Իր Որդիին փրկութիւնը տարածել մարդոց կեանքին
մէջ:
մէջ: Կը տարածե՞նք այդ փրկութիւնը:
փրկութիւնը: Կ’աշխատի՞նք մարդոց
փրկութեան համար:
համար: «Ուրիշները դատապարտութեան կրակրակէն խլելով»
խլելով» կը փրկե՞նք (Յդ 23):
23): Փրկութեան ուրախութիւնը
ուրախութիւնը
ապրած անձ մը չի կրնար այդ ուրախութիւնը պահել լոկ
լոկ իր
անձին համար:
համար:
գ) Իր փառքով լեցնել աշխարհը:
աշխարհը: Մենք Աստուծո՞յ
փառքին համար կ’
կ’աշխատինք, թէ՝ մեր փառքին համար:
համար: Մեր
Աստուծոյ::
կատարած գործերը մեզի՞ է որ փառք կը բերեն, թէ՝ Աստուծոյ
Յիսուս մեր երկնաւոր Հօր փառքը կը փնտռէր (Յհ 7.18):
7.18): Մենք
որո՞ւ փառքը կը փնտռենք, մեր անձերո՞ւն
անձերո՞ւն փառքը, մարդո՞ց
փառքը, թէ՝ Աստուծոյ փառքը:
փառքը:
դ) Մարդիկը առաջնորդել Աստուծոյ ճանաչողութեան:
ճանաչողութեան:
Մենք կը ճանչնա՞նք զԱստուած:
զԱստուած: Մեր ԱստուածճանաչողուԱստուածճանաչողութիւնը տեսակա՞ն է, թէ՝ իրակա´
իրակա´ն, փոխադա´
փոխադա´րձ, ճշմարի´
ճշմարի´տ:
Մենք զԱստուած իբրեւ Աստուա՞ծ կը ճանչնանք, թէ նաեւ՝
իբրեւ հայր
հայր: Մեզի համար Աստուած լոկ աշխարհի՞ն Տէրն է,
թէ նաեւ՝ մե´
մե´ր Տէրը, մեր անձի´
անձի´ն Տէրը, մեր սեփակա´
սեփակա´ն Տէրը:
Տէրը:
Ան պարզապէս միջո՞ց մըն է որով կրնանք դժոխքէն ազատիլ,
թէ անձ մը՝ որուն հետ հայր եւ որդիի սիրալիր յարաբերույարաբերութիւն կ’
կ’ուզենք ունենալ:
ունենալ: Եթէ կը ճանչնանք զԱստուած իբրեւ
իբրեւ
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Հայր, կ’
կ’օգնե՞նք ուրիշներուն ալ որ հասնին այդ ճանաչողուճանաչողութեան:
թեան:
Սիրել զԱստուած եւ սիրել մեր նմանը:
նմանը: Կը սիրե՞նք
1.26)::
Աննմանը որ իր նմանութեամբ ստեղծեց մեր նմանը (Ծն 1.26)
Եւ կը սիրե՞նք մեր նմանը որ նմանակիցն է Աննման
Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Կարելի չէ սիրել զԱստուած ու չսիրել Աստուծոյ
սիրոյն պտուղը՝ մարդը:
մարդը: Կարելի չէ պատուել զԱստուած եւ
անարգել Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը:
մարդը: Յիսուս
աստուածսիրութիւնն ու մարդասիրութիւնը յայտարարեց
կարեւորագոյն երկու պատուիրանները, երբ ըսաւ. «Այս
երկուքէն աւելի մեծ պատուիրան չկայ»
չկայ» (Մր
(Մր 12.2912.29-31)
31): Պօղոս
առաքեալ կը հաստատէ թէ ան որ իր ընկերը կը սիրէ՝
«Օրէնքը լրիւ գործադրած»
գործադրած» կ’ըլլայ (Գղ 5.14):
5.14):
3.էր»
կատարեմ»: Այո´
3.- «Պէտք է կատարեմ»
Այո´, Յիսուս «պէտք էր»
կատարէր, կարեւո´
կարեւո´ր էր որ կատարէր, անհրաժե´
անհրաժե´շտ էր որ
կատարէր զինք ղրկողին գործերը:
գործերը: Յիսուս աշխատանքի
համար ղրկուած էր
էր այս աշխարհ:
աշխարհ: Հանգիստ ընելու համար
չէր ղրկուած:
ղրկուած: Նոյնն է բոլորիս պարագան:
պարագան: Մենք հոս կանք ու
կ’ապրինք գործելո´
գործելո´ւ համար, տքնելո´
տքնելո´ւ համար, աշխատելո´
աշխատելո´ւ
համար, քրտնելո´
քրտնելո´ւ համար, ցանելո´
ցանելո´ւ համար:
համար: Հիմա
հանգիստի ժամանակը չէ:
չէ: Հանգիստի ժամանակը պիտի գայ
երբ Տէրը ինք գայ:
գայ: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Դեռ ուրիշ

"հանգիստի օր"
օր" մը կայ, որ Աստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէ,
Որովհետեւ Աստուծոյ պատրաստած հանգիստին հասնողը
անոր օրինակով պիտի հանգչի իր գործերը աւարտելէ ետք,
ինչպէս Աստուած ալ իր բոլոր գործերը աւարտելէ ետք
"հանգչեցաւ"
հանգչեցաւ"» (Եբր
(Եբր 4.94.9-10):
0): Առաքեալը կը խօսի գալիք

հանգիստի մը մասին, բայց կը յիշեցնէ մեզի որ այդ
հանգիստը պատրաստուած է միայն անոնց համար՝ որոնք
ներկայիս կ’
կ’աշխատին կատարելու իրենց գործերը, եւ այդ
գործերը Աստուծոյ կողմէ իրենց յանձնուած գործերն են:
են:
Արքայութիւնը՝ Արքային համար աշխատողներուն
աշխատողներուն է:
է:
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«Գիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլ:
աշխատիլ: Քանի դեռ
աշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմ»
(Յհ 9.5):
9.5):
եմ» (Յհ

ցերեկ»» բացատրութեամբ կ’
1.կ’ակ1.- Ինչպէս տեսանք «ցերեկ
ակնարկուի մարդ արարածի երկրաւոր կեանքի ժամանակաժամանակագիշերը» յստակ է որ
հատուածին:
հատուածին: Իսկ հոս յիշուած «գիշերը»
կ’ակնարկէ մարդ արարածի մահուան օրուան:
օրուան: Այնքան ատեն
որ մարդը կ’
կ’ապրի՝ «ցերեկի»
ցերեկի» մէջ կը գտնուի, կրնայ տեսնել,
կրնայ աշխատիլ, կրնայ որոշում առնել ու գործադրել, կամ
կրնայ որոշում առնել ու միտքը փոխել, կրնայ ծրագիրներ
մշակել եւ երազներ իրագործել, բայց երբ գիշերը գայ, այլ
խօսքով՝ երբ մահուան օրը հասնի, իր հոգին բաժնուի
մարմինէն, ալ չի´
չի´ կրնար աշխատիլ, չի´
չի´ կրնար տքնիլ, չի´
չի´
կրնար որոշումներ առնել, ծրագիրներ մշակել:
մշակել:
«Գիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլ»
աշխատիլ»: Տիրոջ
բերնով կատարուած այս հաստատումը պէտք է լրջօրէն
մտածել տայ մեզի, պէտք
պէտք է մեզ զգաստութեան հրաւիրէ:
հրաւիրէ: «Ոչ
ոք կրնայ աշխատիլ»
աշխատիլ» երբ արդէն բաժնուած է այս կեանքէն:
կեանքէն:
«Ոչ ոք կրնայ աշխատիլ»
համար: «Ոչ ոք
աշխատիլ» իր անձի փրկութեան համար:
կրնայ»
կրնայ» Աստուծոյ գթութիւնը հայցել, սուրբի մը բարեխօսուբարեխօսութիւնը խնդրել, արդարներուն աղաչանք ներկայացնել,
հրեշտակներուն զօրակցութիւնը խնդրել, խաչին պաշտպապաշտպանութեան ապաւինիլ, Յիսուսի արեամբ սրբուիլ ու զինուիլ:
զինուիլ:
Այս բոլորը կրնանք ընել հիմա´
հիմա´, երբ տակաւին երկրի վրայ
ենք, երբ տակաւին մեր մարմինին մէջ շունչ կայ:
կայ: Ճարպիկ
տնտեսը մտածեց որ եթէ գործէն արձակուէր՝ չէր կրնար ո´
ո´չ
աշխատիլ եւ ո´չ ալ մուրալ (Ղկ 16.3):
16.3): Ի՞նչ բան կը
պատկերացնէ գործէն արձակուիլը եթէ ոչ երկրաւոր այս
կեանքէն դուրս դրուիլը:
դրուիլը: Այո´
Այո´, սիրելիներ, այս երկրաւոր
կեանքէն բաժնուելէ ետք՝ ո´
ո´չ կրնանք աշխատիլ մեր
փրկութեան համար եւ ո´
ո´չ ալ կրնանք փրկութիւն մուրալ:
մուրալ:
Հիմա´
Հիմա´ է ժամանակը երբ
երբ երկիւղած բարեպաշտութեամբ
պէտք է աշխատիլ մեր փրկութեան համար (Փլպ 2.12), եւ
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պէտք է մուրալ, այլ խօսքով՝ աղաչել Տիրոջ, խնդրանք
ներկայացնել, անոր գութը հայցել մեր եւ մեր նմաններուն
փրկութեան համար:
համար:
2.2.- «Քանի դեռ աշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմ»
եմ»:
Կոյր մարդը ներկայացուցիչն է հոգեւորապէս կոյր եղող
հեթանոս աշխարհին, ուստի անոր աչքերը բանալով, Յիսուս
ցոյց տուաւ թէ ի´
ի´նքն է լոյսը հեթանոս աշխարհին, եւ թէ
առանց իրեն՝ խաւարի մէ´
մէ´ջ է աշխարհը, խաւարի մէ´
մէ´ջ են
մարդիկ:
մարդիկ: Տարբեր առիթով մը եւս Յիսուս յայտարարեց թէ
ինքն է լոյսը աշխարհի (Յհ 8.12):
8.12): Ընթերցող եղբայրներ, եթէ
Յիսուս մեր աշխարհին մէջն է, այսինքն՝ մեր կեանքին, կը
նշանակէ թէ ան լո´
լո´յսն է մեր կեանքին, լո´
լո´յսն է մեր սրտին ու
հոգիին, լո´
լո´յսն է մեր մտքին
մտքին ու համակ էութեան, եւ եթէ
այդպէս է, կը նշանակէ թէ մեր կեանքին մէջ պէտք է երեւին
երեւին
լոյսի գործեր եւ պէտք է ապրիլ «այնպէս՝ ինչպէս վայել է լոյսի
մէջ քալողներուն»
քալողներուն» (Հռ
(Հռ 13.13):
13.13):
3.3.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս ինքզինք կը կոչէ աշխարհի
լոյսը:
լոյսը: Քանի մը պատճառներով.պատճառներով.ա) Որովհետեւ ան մեզ զԱստուած չճանչնալու տգիտուտգիտութեան խաւարէն դուրս բերողն է:
է: Ան որ չի ճանչնար
ճանչնար զԱստզԱստուած՝ կ’
կ’ապրի խաւարի մէջ:
մէջ: Յիսուս կորստաբեր այս խաւախաւարէն է որ եկաւ մեզ ազատելու:
ազատելու: Մտ 4.164.16-ին մէջ կը կարդանք.

«Այն ժողովուրդը որ խաւարի մէջ կ’
կ’ապրէր, մեծ լոյս մը
տեսաւ. եւ մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներուն
վրայ լոյս ծագեցաւ»
ծագեցաւ» (Մտ
(Մտ 4.16):
4.16): Այդ մեծ
մեծ ու ծագող լոյսը
Քրիստոս ի´
ի´նքն է:
է: Այո´
Այո´, Քրիստոս ի´
ի´նք մեղքի խաւարին մէջ
ապրող մարդիկը փրկութեան լոյսին բերաւ:
բերաւ: Քրիստոս ի´
ի´նք
«մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներ»
ապրողներ»ը կեանքի
կոչեց:
կոչեց: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Աստուած խաւարին մէջ
ծագող լոյսին նման «մեր սիրտերուն
սիրտերուն մէջ ծագեցաւ, որպէսզի

լուսաւորուինք եւ Աստուծոյ փառքը ճանչնանք Յիսուս
Քրիստոսի անձին մէջ»
մէջ» (Բ.Կր
(Բ.Կր 4.6):
4.6):
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բ) Լոյսը ճշմարտութիւնը բացայայտելու զօրութիւնը
ունի:
ունի: Այս իմաստով, Յիսուս ինքզինք աշխարհի լոյսը կը կոչէ,
ցոյց տալու համար թէ ի´
ի´նքն է ճշմարտութիւնը, ի´
ի´նքն է
ճշմարտութիւնը բացայայտողը, ի´
ի´նքն է այն ճշմարտութիւնը
զորս եթէ ճանչնանք՝ ճշմարտապէս ազատ կ’
կ’ըլլանք (Յհ 8.32):
8.32):
Ի՞նչ է այն ճշմարտութիւնը զոր կը բացայայտէ Յիսուս:
Յիսուս: Յիսուս
կ’ուզէ որ գիտնանք թէ ինք մեզ կը սիրէ, թէ իր սէրը իրակա´
իրակա´ն
սէր է, որուն մէջ չկայ կեղծիք:
կեղծիք: Կ’ուզէ գիտնանք որ ինք
հետաքրքրուած է մեզմով՝ մեր օգուտին ու բարիքին համար:
համար:
Կ’ուզէ գիտնանք որ Աստուած անտարբեր չէ մեր ցաւին
հանդէպ, թէպէտ ան կրնայ մեզ փորձել «նեղութեան հալոցին
մէջ»
մէջ» (Ես
(Ես 48.10), նպատակ ունենալով մեզ մաքրել ու սրբել,
բայց միւս կողմէ ան կը ցաւի երբ մեզ ցաւի մէջ կը տեսնէ (Ես
63.9):
63.9):
գ) Լոյսն է որ խաւարին մէջ ծածկուած իրերուն
ինքնութիւնը երեւան կը բերէ:
բերէ: Հետեւաբար երբ Յիսուս
«աշխարհի լոյսը»
լոյսը» կ’անուանէ ինքզինք, անուղղակիօրէն ըսել
կ’ուզէ թէ ինչպէս լոյսը խաւարին մէջ ծածկուած իրերուն
ինքնութիւնը երեւան կը
կը բերէ, այնպէս ալ ինք, մեր սիրտերուն
մէջ ծածկուած մեղքերուն տգեղութիւնը կը բացայայտէ, եւ այդ
բացայայտումը կը կատարէ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ, որպէսզի
մեզ առաջնորդէ ապաշխարութեան, եւ ապաշխարութեամբ՝
մեղքերու քաւութեան եւ արդարացումի:
արդարացումի:
դ) Առանց լոյսի մարդը չի կրնար
կրնար քալել, մանաւանդ երբ
խաւար է:
է: Լոյսը առաջնո´
առաջնո´րդն է մարդուն, ճամբան ցոյց
տուո´
տուո´ղն է մարդուն:
մարդուն: Հետեւաբար, Յիսուս ինքզինք «աշխարհի
լոյսը»
լոյսը» կոչելով՝ ցոյց տուած կ’
կ’ըլլայ թէ ի´
ի´նքն է առաջնորդը
մարդ արարածին, միակ եւ իսկական առաջնորդը:
առաջնորդը: Քրիստոս
ինքն իսկ հաստատեց ըսելով.
ըսելով. «Ձեր միակ առաջնորդը
Քրիստոսն է»
է» (Մտ
(Մտ 23.10):
23.10): Դուն ո՞վ կը նկատես առաջնորդդ:
առաջնորդդ:
Քու եկեղեցիիդ հովի՞ւը, Կիրակնօրեայի ուսուցի՞չդ, դպրոցի
ուսուցի՞չդ, երկրիդ առաջնո՞րդը, երկրիդ նախագա՞հը:
նախագա՞հը: Ասոնք
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ալ կրնան առաջնորդութիւն ընել, բայց միակ իսկական
առաջնորդը, անսխալական առաջնորդը, սուրբ ու դէպի
սրբութիւն առաջնորդող առաջնորդը՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսն
է: Կամ արդեօք, ունեցած դրա՞մդ կը նկատես առաջնորդդ,
ունեցած դի՞րքդ, ունեցած աստիճա՞նդ, ունեցած հանգահանգամա՞նքդ:
մա՞նքդ: Եթէ այս բաները կը նկատես քու առաջնորդդ, լաւ
գիտցիր թէ այս բաները քեզ միայն
միայն դժբախտութեան կրնան
առաջնորդել:
առաջնորդել:
4.4.- Հետաքրքրական է նկատի առնել որ Քրիստոս ոչ
միայն ինքզինք, այլեւ իր հետեւորդները կը կոչէ «աշխարհի
լոյսը»
լոյսը» (Մտ 5.14):
5.14): Իբրեւ աշխարհի լոյսը, կոչումը ունինք
կատարելու լոյսի պաշտօնը:
պաշտօնը: Ի՞նչ են լոյսին հիմնական
պաշտօնները եթէ ոչ փարատել խաւարը, մութին մէջ եղողին
ճամբայ ցոյց տալ, մութին մէջ ծածկուած իրերուն ինքնուինքնութիւնը բացայայտել:
բացայայտել: Յստակ է հետեւաբար, որ մեր կոչումն է
մեղքի խաւարին մէջ ապրողին Քրիստոսի ճամբա´
ճամբա´ն ցոյց
տալ՝ զայն առաջնորդելու համար Քրիստոսի լոյսին, փառքին
ու փրկութեան:
փրկութեան:

«Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ
ծեփեց կոյրին աչքերը»
(Յհ 9.6):
9.6):
աչքերը» (Յհ

1.1.- Առաջին կէտը որ պէտք է մեր ուշադրութիւնը գրաւէ,
այն է որ կոյր մարդը չխնդրեց Յիսուսի ողորմութիւնը ինչպէս
կոյր Բարտիմէոսը ըրած էր, չխնդրեց որ Յիսուս բանայ իր
աչքերը:
աչքերը: Յիսուս ողորմեցաւ
ողորմեցաւ անոր թէպէտ ան իր ողորմուողորմութիւնը չխնդրեց:
չխնդրեց: Աչքի լոյս շնորհեց անոր թէպէտ ան աչքի լոյս
ունենալու աղաչանք չներկայացուց:
չներկայացուց: Ճիշդ է որ Յիսուս ըսաւ

«խնդրողը պիտի ստանայ, փնտռողը պիտի գտնէ եւ
բաղխողին առջեւ դուռը պիտի բացուի»
բացուի» (Մտ
(Մտ 7.8), բայց միւս

կողմէ պէտք է յիշել,
յիշել, որ Աստուած կրնայ ողորմիլ իր
ողորմութիւնը չխնդրող մարդոց անգամ:
անգամ: Ի´նքն իսկ կը
յայտարարէ ըսելով. «Որու որ ողորմիլ կ’
կ’ուզեմ՝ պիտի
ողորմիմ, որու որ գթալ կ’
կ’ուզեմ՝ պիտի գթամ»,
գթամ», եւ առաքեալը
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է, որ ո´
ո´չ մարդուս
կամեցողութենէն եւ ո´
ո´չ ալ թափած ճիգէն կախում ունի, այլ
միայն Աստուծոյ ողորմութենէն»
ողորմութենէն» (Հռ
(Հռ 9.159.15-16):
16): Շատ բաներ
շարունակելով

կ’
կ’ըսէ.

«Յստակ

կան որ չենք խնդրեր բայց Աստուած կու տայ:
տայ: Մեզմէ ո՞վ ամէն
օր լոյս ու արեւ կը խնդրէ, շունչ ու կեանք կը խնդրէ, խօսելու
եւ քալելու կարողութիւն կը խնդրէ:
խնդրէ: Չենք խնդրեր այս բոլորը,
բայց
բայց Աստուած կու տայ զանոնք:
զանոնք: Տակաւին, երկու հազար
տարիներ առաջ, մարդոցմէ ո՞վ խնդրեց որ Աստուած իր
Որդին աշխարհ ղրկէր մարդկութեան փրկութեան համար,
ո՞վ խնդրեց Յիսուսէն որ մեր մեղքերը իր վրայ առնէ ու խաչ
բարձրանայ, ո՞վ խնդրեց Տիրոջմէ որ ազատէ մեզ մեղքի
անէծքէն, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ Չարին գլուխը ճզմելու
զօրութիւն եւ իշխանութիւն տայ մեզի, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ
կապելու ու արձակելու իշխանութիւն տայ իր հետեւորդնեհետեւորդներուն, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ իր մահուամբ դրախտին դռները
բանայ, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ իր խաչելութեամբ դժոխքը իր
հիմերէն
հիմերէն սասանեցնէ, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ հոգին աւանդելէ
ետք՝ երթայ ու բանտարկուած հոգիներուն ալ քարոզէ (Ա.Պտ
3.183.18-20, 4.6):
4.6): Եւ տակաւին, յիշենք կորսուած ոչխարին առակը
(Ղկ 15.415.4-7):
7): Հոն չենք կարդար որ ոչխարը ձայնեց հովիւին եւ
հովիւը լսեց անոր ձայնը ու գնաց ազատեց զինք:
զինք: Հովիւը
ինքնակամօրէն գնաց, փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարը:
ոչխարը:
Յիշենք բարի Սամարացիին առակը (Ղկ 10.3010.30-37):
37): Հոն եւս
չենք կարդար որ գետին ինկած վիրաւոր մարդը աղաչեց որ
Բարի Սամարացին իր օգնութեան հասնի, բայց կը տեսնենք
թէ ինչպէս Բարի Սամարացին՝ Յիսուս, մօտեցաւ անոր,
վէրքերը փաթթեց՝ անոնց վրայ ձէթ եւ գինի դնելով, «ապա

դրաւ իր գրաստին վրայ եւ տարաւ պանդոկ մը ու զայն
խնամեց»
խնամեց» (Ղկ
(Ղկ 10.34):
10.34): Յիշենք կորսուած դրամին օրինակը (Ղկ

15.815.8-10):
10): Դարձեալ, մեր Տէրը ինքնակամօրէն իր խօսքին ու իր
Սուրբ Հոգիին լոյսովը փնտռեց մեղքի փոշիին
փոշիին մէջ իր
աստուածային պատկերը կորսնցուցած մարդը՝ վերականգվերականգ282

նելու համար անոր մէջ աստուածապատկան իր գիտակցուգիտակցութիւնը:
թիւնը:
Այս ճշմարտութիւնը մեր մտքին
մտքին մէջ ունենալը խիստ
կարեւոր է, որպէսզի եթէ երբեք Քրիստոսը ճանչցողներու
շարքին մէջ ենք՝ չհպարտանանք, այլ յիշենք որ Տէրը
Տէրը ի´
ի´նքն է
որ ինքզինք եւ իր Հայրը մեզի ճանչցուց (Յհ 17.26):
17.26): Եթէ
կեանքի ճամբան կը ճանչնանք՝ կը ճանչնանք որովհետեւ
Տէրը ի´
ի´նք զայն մեզի ցոյց կու տայ (Գրծ 2.28):
2.28): Եթէ կը
ճանչնանք Յիսուսը իբրեւ մեր հովիւը՝ կը ճանչնանք որովորովհետեւ նախ Յիսուս ի´
ի´նք մեզ ճանչցած է իբրեւ
իբրեւ իր ոչխարները
(Յհ 10.14):
10.14): Եթէ կը գործենք Տիրոջ այգիին մէջ եւ պտուղ կը
բերենք՝ կը գործենք ու պտուղ կը բերենք որովհետեւ Տէրը
ի´նք մեզ ընտրեց ու նշանակեց, որպէսզի երթանք ու պտուղ
բերենք եւ մեր «պտուղը մնայուն ըլլայ»
ըլլայ» (Յհ
(Յհ 15.16):
15.16):
2.2.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս «թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց
եւ ծեփեց կոյրին աչքերը»
աչքերը»: Եթէ երբեք յիշենք որ Աստուած
մարդը ստեղծեց գետնի հողէն (Ծն 2.7), պարզ կը դառնայ որ
Յիսուս կոյրին աչքերը ցեխով բանալով՝ անուղղակիօրէն ցոյց
տուաւ որ ի´
ի´նքն էր այն Աստուածը որ մարդը ստեղծեց:
ստեղծեց:
Տուեալ հրաշքով Յիսուս իր աստուածային ինքնութիւնն է որ
բացայայտեց:
բացայայտեց:
3.3.- Սուրբ հայրեր կը բացատրեն թէ թուքի ու ցեխի
գործածութեամբ, Յիսուս դեղի գործածութիւնն է որ հաստահաստատեց, օրհնեց ու արտօնեց:
արտօնեց: Կարեւոր է սակայն յիշել, որ թէպէտ
դեղը դեղագործն է կամ բժիշկն է որ կու տայ, բայց
բժշկութիւնն
բժշկութիւնն ու առողջութիւնը՝ Աստուծոյ պարգեւներն են:
են:
4.4.- Յիսուս թուքով բուժելով կոյրին աչքերը ցոյց տուաւ թէ
զօրութի´
զօրութի´ւն կայ ո´
ո´չ միայն իր խօսքին մէջ, իր գործին մէջ, իր
ժպիտին մէջ, այլեւ զօրութի´
զօրութի´ւն կայ իր թուքին մէջ՝ որով
բացուեցան կոյրերու աչքեր, իր հագուստի քղանցքին մէջ՝
որով բժշկուեցան արիւնահոսութենէ տառապող կիներ (Մտ
9.209.20-21), եւ ոեւէ բանի մէջ՝ որ առնչութիւն ունի Յիսուսի հետ:
հետ:
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5.5.- Մեկնիչներ կ’
կ’ըսեն որ եթէ թուքով ցեխ շինես եւ աչքը
բաց մէկու մը աչքերուն դնես՝ ան կրնայ իր տեսողութիւնը
կորսնցնել:
կորսնցնել: Երբ Յիսուս աչքը կուրցնող
կուրցնող նիւթի մը միջոցաւ կը
բանայ մարդուն աչքերը՝ անով ցոյց կու տայ թէ իրեն համար
չկա´
չկա´յ մեռած նիւթ, արգիլուած տարր, անգործածելի իր,
անպէտ բան:
բան: Ինչ որ մարդուս համար անգործածելի է՝ Տիրոջ
համար գործածելի է:
է: Ինչ որ մարդուս համար մեռած նիւթ է՝
Տիրոջ համար կենդանացնելու
կենդանացնելու համար գործածուող նիւթ է:
է:
Մարդուս համար կուրցնող թուքը՝ Տիրոջ սուրբ ձեռքերուն
մէջ կը դառնայ կոյրին աչքը բացող դեղ ու դարման:
դարման: Դնենք
մեր անպէտ ու անգործածելի բաները Յիսուսի օրհնեալ
պիտա-ձեռքերուն մէջ, ան կրնայ զանոնք փոխել ու դարձնել պիտա
նի ու գործածելի իրականութիւններ
իրականութիւններ:
ութիւններ:
6.6.- Յիսուս կոյրին աչքերը բանալով՝ ցոյց տուաւ որ ինք
աշխարհ եկած է հոգեւորապէս կոյր մարդոց աչքերը բանաբանալու, ցոյց տուաւ որ ի´
ի´նքն է արարիչը լոյսին, պարգեւիչը
լոյսին, ի´
ի´նքն է մարդիկը լուսաւորողը, մարդիկը խաւարէն
ազատողը:
ազատողը:

«Եւ ըսաւ անոր.անոր."Գնա´
Գնա´ եւ աչքերդ
աչքերդ լուա Սելովամի աւազանին մէջ":
մէջ":
(Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած):
ղրկուած): Կոյրը գնաց, աչքերը
լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը տեսնէր»
(Յհ 9.7):
9.7):
տեսնէր» (Յհ

1.1.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս ցեխը կոյրին աչքերուն դնելէ
ետք՝ պատուիրեց անոր երթալ եւ Սելովամի աւազանին մէջ
լուալ զանոնք:
զանոնք: Յիսուս
Յիսուս ուզեց գիտնալ որ այս մարդը Օրէնքի
տառին ստրո՞ւկ մըն էր թէ ոչ:
ոչ: «Օրը Շաբաթ էր, երբ Յիսուս
ցեխ շինած էր եւ կոյրին աչքերը բացած»
բացած» (Յհ
(Յհ 9.14). կոյրին
արգիլուած էր իր ցեխոտ երեսները լուալ, արգիլուած էր ցեխի
դպնալ քանի ատիկա գործ կը նկատուէր եւ Շաբաթ օրով
խիստ արգիլուած
արգիլուած էր ոեւէ գործ կատարել:
կատարել: Յիսուս ուզեց
գիտնալ որ այս մարդը միայն ֆիզիքապէ՞ս կոյր էր, թէ նաեւ
հոգեպէս:
հոգեպէս: Ֆիզիքապէս կոյր մարդու մը աչքերը Յիսուս թուքով
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ու ցեխով կրնայ բանալ, բայց հոգեպէս կոյր մարդու մը
աչքերը բանալու համար՝ Յիսուսի արիւնը պէտք է:
է:
2.2.- Հայրերէն
Հայրերէն մին ըսած է. «Սելովամի աւազանին մէջ
կոյրին լուացումը՝ իր մկրտութիւնն իսկ էր»
էր»: Ան լուաց իր
աչքերը, բացուեցան եւ սկսաւ տեսնել:
տեսնել: Կարելի է Սելովամի
աւազանին ջուրով լուացումը նկատել նախապատկերացում
մը մկրտութեան խորհուրդին, որուն լուացումով կը բացուին
ու կը լուսաւորուին
լուսաւորուին մանուկին հոգիին աչքերը:
աչքերը: Եկեղեցւոյ
լուսաւո-հայրեր մկրտութիւնը մկրտեալին հոգեւոր աչքերուն լուսաւո
րութիւնը նկատեր են:
են:
3.3.- Գրեթէ բոլոր հրաշագործութեանց ու բժշկութեանց
մէջ, նկատելի է որ Յիսուս որոշ դեր մը կամ պարտակապարտականութիւն մը կը յանձնէ նաեւ բժշկուող անձին կամ ընդհանընդհանրապէս մարդուն:
մարդուն: Սա ցոյց կու տայ որ մարդը իր բաժինը ունի
ընելիք իր անձի փրկութեան մէջ, իր հոգիի աչքերուն
լուսաւորութեան գործին մէջ:
մէջ: Եթէ մարդը չուզէ փրկուիլ կամ
մերժէ փրկութիւնը՝ Տէրը իր կամքէն անկախ եւ իր կամքին
հակառակ զայն պիտի չփրկէ:
չփրկէ: Փրկութիւնը
Փրկութիւնը Աստուծոյ ձրի
պարգեւն է. Աստուած այդ պարգեւը դժուարաւ պիտի չտայ
մարդուն:
մարդուն: Մարդը իր ազատ կամքով ու հաւատքով պէտք է
այդ պարգեւը ընդգրկէ:
ընդգրկէ:
4.մէջ»:
4.- «Գնա´
Գնա´ եւ աչքերդ լուա Սելովամի աւազանին մէջ»
Անկասկած որ աշակերտներէն գէթ մէկը իրեն հետ ջուրի տիկ
մը ունէր:
ունէր: Ինչո՞ւ համար
համար Յիսուս իրենց ունեցած խմելիք
ջուրով լուալ չտուաւ կոյրին աչքերը:
աչքերը: Սելովամի մէջ լուալը իր
յատուկ իմաստը ունէր:
ունէր: Սիոն լեռնէն հոսող գետ մը կար որ
կ’անցնէր Տաճարին քովէն եւ անոր մէկ ճիւղը կու գար
լեցնելու Սելովամի աւազանը:
աւազանը: Ուստի Սելովամի ջուրը կենկենդանարար ու սրբարար
սրբարար ջուր կը նկատուէր:
նկատուէր: Հին ԿտակաԿտակարանին մէջ մենք կը կարդանք թէ ինչպէս յիշեալ գետը ուր որ
երթար՝ թարմութիւն, կենդանութիւն, առատութիւն եւ մաքմաքրութիւն կը բերէր (Եզ 47.847.8-9):
9): Հարկաւ ասիկա մարգարէումարգարէու285

թիւն մըն էր կատարուած Եզեկիէլ մարգարէին միջոցաւ եւ
անոր կատարումը
կատարումը միայն Քրիստոսով տեղի պիտի ունենար,
քանի Քրիստոս ի´
ի´նքն է Սելովամի իսկական աւազանը որով
մարդիկ կրնան մաքրուիլ, սրբուիլ, բուժուիլ (Յյտ 22.122.1-2):
2):
ղրկուած»: Հետաքրքրական է
5.5.- «Սելովամ
«Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած»
թէ ինչո՞ւ Յովհաննէս Աւետարանիչ գործածելէ ետք «ՍելոՍելովամ»
վամ» բառը, անոր իմաստը կու տայ:
տայ: Ոսկեբերան Հայրապետը
կ’ըսէ. «Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած:
ղրկուած: Եւ քանի Յիսուս ինքն

է իսկական ղրկուածը (Յհ 5.24, 7.28,
7.28, 8.16, 12.49),
12.49), ուրեմն ան
կոյրը Սելովամ ղրկելով, խորքին մէջ զայն իր իսկ մօտ ղրկած
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Այսինքն, Յիսուս կոյրը կը հրաւիրէ գալու իր անձին,
յանձնուելու իրեն, որպէսզի իրմով բուժուի ու սրբուի»
սրբուի»:
6.6.- «Կոյրը գնաց, աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝
արդէն կը տեսնէր»
տեսնէր»: Տուեալ բաժինին առաջին կէտին մէջ
հարց տուինք թէ ինչո՞ւ համար Յիսուս ցեխը կոյրին աչքերուն
դնելէ ետք՝ պատուիրեց անոր երթալ եւ
եւ Սելովամի աւազանին
մէջ լուալ զանոնք:
զանոնք: Վերեւ որոշ բացատրութիւն մը տուինք արարդէն:
դէն: Յաւելեալ բացատրութիւն մը եւս:
եւս: Յիսուս ուզեց փորձել
կոյրին խոնարհութիւնը, վստահութիւնը, բայց մանաւանդ
հնազանդութիւնը:
հնազանդութիւնը: Դիւրին չէր կոյրին համար թոյլ տալ որ
անծանօթ մը գար եւ աչքերուն
աչքերուն ցեխ դնէր եւ ապա առանց իր
ինքնութիւնը յայտնելու զինք ղրկէր լուալու իր աչքերը:
աչքերը: Պահ
մը մենք մեզ կոյրին տեղ դնենք:
դնենք: Եթէ մենք կոյր ըլլայինք, եւ
մէկը գար ու փորձէր ցեխ դնել մեր աչքերուն, ի՞նչ պիտի
ընէինք կը կարծէք:
կարծէք: Դժուար է ենթադրել:
ենթադրել: Գուցէ թոյլ տայինք,
բայց հաւանաբար
հաւանաբար նաեւ մերժէինք կամ մտածէինք թէ ան մեզ
կը ծաղրէ:
ծաղրէ: Յիշեալ կոյրը սակայն նման բան չըրաւ, առարկուառարկութիւն չըրաւ, չհարցուց Յիսուսին. «Ո՞վ ես դուն:
դուն: Ինչո՞ւ ցեխ կը

դնես աչքերուս:
աչքերուս: Չե՞ս գիտեր որ այսօր Շաբաթ է:
է: Չե՞ս գիտեր
որ արգիլուած է Շաբաթ օրով ցեխ շինելը, ինչպէս
ինչպէս նաեւ ՍելոՍելովամի աւազանին մէջ լուացուիլը».
լուացուիլը». ո´չ, նման բան չըսաւ

կոյրը, այլ կատարեալ
կատարեալ խոնարհութեամբ ու վստահութեամբ,
վստահութեամբ,
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բայց մանաւանդ՝ կատարեալ հնազանդութեամբ
հնազանդութեամբ գնաց եւ «աչաչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը տեսնէր»
տեսնէր»: Այս
կոյրին նման մենք ալ կրնա՞նք կատարեալ խոնարհութեամբ
հնազանդիլ Տիրոջ, նոյնիսկ եթէ մեզի կը թուի թէ օրէնքին,
բնականին ու տրամաբանութեան
տրամաբանութեան հակառակ բան կը պահանպահանջէ մեզմէ:
մեզմէ: Յիսուսի գործերն ու գործելակերպը միշտ ալ բնաբնական ու բնութեան օրէնքներուն
օրէնքներուն համաձայն չեն ըլլար:
ըլլար: Անոնք
յաճախ մեր տրամաբանու
տրամաբանութեան
նութեան սահմաններէն
սահմաններէն դուրս կ’
կ’ըլլան:
ըլլան:
Երբ մեր գործը Տիրոջ հետ է, մեր տրամաբանութենէն աւելի՝
մեր հաւա´
հաւա´տքն է որ պէտք է գործածենք:
գործածենք:
7.7.- «Աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը
տեսնէր»
տեսնէր»: Աչքերը լուալէ ու ցեխը մաքրելէ ետք՝ սկսաւ տեստեսնել:
նել: Մարդոց աչքերուն դրուած տեսակտեսակ-տեսակ ցեխեր
ցեխեր կան
որոնք թոյլ չեն տար որ մարդիկ կարենան յստակ տեսնել:
տեսնել:
Պէտք է այդ ցեխը հեռացնել մեր աչքերէն որպէսզի կարենանք
լուա» ուղղուած է
տեսնել:
տեսնել: Յիսուսի խօսքը՝ «գնա´
գնա´ եւ աչքերդ լուա»
նաեւ մեզմէ իւրաքանչիւրին:
իւրաքանչիւրին: Ի՞նչ են մեր աչքերուն դրուած
այն ցեխերը որոնք թոյլ չեն տար որ տեսնենք Աստուծոյ
փառքն ու զօրութիւնը մեր կեանքին մէջ:
մէջ: Երբ Անանիան
ձեռքերը դրաւ Սօղոսի գլխուն, «անմիջապէս Սօղոսի աչքերէն
կարծես կեղեւանքներ ինկան, եւ սկսաւ տեսնել»,
տեսնել», եւ
այսպիսով Սօղոսէն ծնունդ առաւ Պօղոսը (Գրծ 9.179.17-18):
18): Ի՞նչ
են մեր աչքերուն մէջ գտնուող այն կեղեւանքները
կեղեւանքները զորս
զորս պէտք
է դուրս բերել յարատեւ աղօթքով, անկեղծ զղջումով ու խոսխոստովանութեամբ, որպէսզի կարենանք
կարենանք վայելել Տիրոջ
Տիրոջ ամբողամբողջական սէրն ու գուրգուրանքը, որպէսզի կարենանք ճանչնալ
Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներն ու կարողուկարողութիւնները եւ զանոնք գործածել Տիրոջ փառքին համար:
համար:
8.8.- Կոյրը հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին եւ բացուեցան
անոր աչքերը:
աչքերը: Կատարեալ հնազանդութիւնը կը բանայ մեր
հոգիի աչքերը:
աչքերը: Կոյրը գնաց հոն ուր Տէրը զինք ղրկեց եւ
կատարեց ինչ որ Տէրը պատուիրեց իրեն կատարել, ու
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բուժուեցաւ:
բուժուեցաւ: Մենք եւս, երբ կոյրին օրինակով,
օրինակով, երթանք հոն ուր
Տէրը կը ղրկէ մեզ, եւ կատարենք ինչ որ Տէրը կը պատուիրէ
մեզի՝ ձեռք կը ձգենք բուժում, զօրութիւն, մխիթարութիւն, եւ
կը վայելենք Տիրոջ ամբողջական սէրն ու գուրգուրանքը,
զօրակցութիւնն ու առաջնորդութիւնը:
առաջնորդութիւնը:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Ո´վ մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս,
Ինչպէս կոյրը Սելովամի աւազանը ղրկեցիր
Որպէսզի լուացուի, եւ լուացուելով՝ սրբուի,
Մաքրուի ու փառքդ տեսնէ,
Այնպէս ալ, մեզ ղրկէ սուրբ խաչիդ մօտ,
մօտ,
Որպէսզի անկէ հոսող արիւնովդ սրբուինք
Եւ վկաներդ դառնանք:
Բա´
Բա´ց մեր հոգիի աչքերը՝
Որպէսզի ընդունինք Քեզ եւ ընդունինք մեր նմանը:
Բա´
Բա´ց մեր սրտի աչքերը՝
Որպէսզի սիրենք Քեզ եւ սիրենք մեր նմանը:
Բա´
Բա´ց մեր մտքի աչքերը՝
Որպէսզի ճանչնանք Քեզ եւ ճանչնանք մեր նմանը,
Որպէսզի Ճանչնանք Քեզ՝ տուիչը լոյսին,
Եւ աշխարհին երթալով վկայենք
Որ Դո´
Դո´ւն ես մարդիկը լուսաւորողը,
Դո´
Դո´ւն ես մարդիկը մեղքի խաւարէն դուրս բերողը,
Եւ զանոնք երկնային լոյսի ջահակիրներ դարձնողը,
Եւ միայն Քեզի´
Քեզի´ կը վայելէ
Ամէն փառք ու
ու փառաբանութիւն,
Հիմա´
իմա´ ու յաւիտեա
յաւիտեա´
եա´ն: Ամէն:
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Յայրոսի աղջկան յարութիւնը
յարութիւնը
(Մարկոս 5.215.21-24, 3535-43)

Երբ Յիսուս լիճին միւս կողմը անցաւ, մեծ բազմութիւն
բազմութիւն
մը հաւաքուեցաւ իր շուրջ, լիճին եզերքը:
Եւ ահա տեղւոյն ժողովրդապետներէն մէկը, որ Յայրոս
կը կոչուէր, եկաւ Յիսուսի մօտ: Հազիւ զայն տեսած, ինկաւ
անոր ոտքերուն առջեւ եւ շատ կ’
կ’աղաչէր, ըսելով.ըսելով.«Աղջիկս մահամերձ է, եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ,
որպէսզի առողջանայ
առողջանայ եւ ապրի»:
ապրի»:
Յիսուս գնաց Յայրոսի հետ: Իրեն հետ խուռն
բազմութիւն մըն ալ կ’
կ’երթար եւ կը նեղէր զինք:
(Ճամբու ընթացքին Յիսուս բուժեց տասներկու տարիէ
ի վեր արիւնահոսութենէ տառապող կին մը: Երբ տակաւին
Յիսուս կը խօսէր կնոջ հետ ու կը քաջալերէր զայն),
ժողովրդապետին
ժողովրդապետին տունէն ոմանք եկան եւ ըսին Յայրոսի.Յայրոսի.«Աղջիկդ մեռաւ, ալ ինչո՞ւ կը յոգնեցնես ՎարդապեՎարդապետը»:
տը»:
Յիսուս այս խօսքերը երբ լսեց, ըսաւ ժողովրդաժողովրդապետին.պետին.«Մի´
Մի´ վախնար, միայն հաւատա´
հաւատա´»:
Յետոյ չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայ, բացի
Պետրոսէն, Յակոբոսէն եւ անոր եղբօրմէն՝ Յովհաննէսէն:
Յովհաննէսէն:
Երբ հասաւ ժողովրդապետին տունը, տեսաւ ամբոխ
մը, որ կու լար եւ ողբ ու կոծ կ’
կ’ընէր: Յիսուս ներս մտաւ եւ
ըսաւ անոնց.անոնց.-
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«Ինչո՞ւ իրար անցեր էք եւ կու լաք. փոքրիկը մեռած չէ,
այլ կը քնանայ»:
քնանայ»:
Բայց անոնք սկսան զինք ծաղրել: Յիսուս բոլորն ալ
դուրս հանեց եւ իրեն
իրեն հետ առնելով փոքրիկին հայրն ու
մայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտները, մտաւ այն սենսենեակը ուր փոքրիկը պառկած էր: Յիսուս բռնեց փոքրիկին
ձեռքէն եւ ըսաւ.ըսաւ.«Տալիթա´,
Տալիթա´, կումի´»,
կումի´», որ կը նշանակէ՝ «Աղջիկ, քեզի
կ’ըսեմ՝ ե´
ե´լ»:
Աղջիկը, որ շուրջ տասներկու տարեկան էր, անմիջաանմիջապէս ոտքի ելաւ եւ սկսաւ շրջիլ: Ասիկա տեսնելով՝ ամէնքն
ալ զարմացան: Բայց Յիսուս անոնց խստիւ պատուիրեց որ
ոեւէ մէկուն բան չըսեն. եւ ըսաւ որ ուտելիք տան անոր:

«Երբ Յիսուս լիճին միւս կողմը անցաւ, մեծ բազմութիւն
մը հաւաքուեցաւ իր շուրջ, լիճին եզերքը»
եզերքը» (Մր
(Մր 5.21):
5.21):
Գալիլեայի լիճին վրայ փոթորիկի խաղաղեցման հրաշհրաշքէն ետք, աշակերտները շարունակեցին նաւարկել եւ հասան
Գերգեսացիներու երկիրը:
երկիրը: Հոս տեղի ունեցաւ Գերգեսացի
դիւահարին բժշկութիւնը:
բժշկութիւնը: Տիրոջ հրամանով, չար ոգիները
մարդէն դուրս ելան եւ մտան խոզերուն մէջ, եւ խոզերը
զառիթափէն վար խուժելով՝ լիճ նետուեցան եւ խեղդուեցան:
խեղդուեցան:
Ի տես պատահածին, այդտեղի ժողովուրդը աղաչեց Յիսուսի
որ հեռանայ իրենց սահմաններէն
սահմաններէն:
ններէն: Յիսուս դարձեալ նաւակ
նստելով՝ աշակերտներուն հետ եկաւ Կափառնաում:
Կափառնաում: Երբ ՅիՅիսուս հասաւ լիճին եզերքը՝ «մեծ բազմութիւն մը հաւաքուեցաւ
իր շուրջ»
շուրջ»: Գերգեսայի բնակիչները մերժեցին Յիսուսը, իսկ
Կափառնաումի բնակիչները սիրով ընդունեցին զայն:
զայն:
Պատմութեան ընթացքին միշտ նոյնը եղած է:
է: Այսօր ալ նոյնը
կը կատարուի:
կատարուի: Ոմանք կ’
կ’ընդունին Յիսուսը, ոմանք կը
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մերժեն:
մերժեն: Ոմանք կը խնդրեն որ հեռանայ իրենցմէ եւ ազատ
թողու զիրենք, ոմանք ալ կը խնդրեն որ մօտենայ իրենց եւ
երբեք առանձին չթողու:
չթողու: Մենք ի՞նչ կը խնդրենք:
խնդրենք: Տիրոջ
հեռացո՞ւմը մեզմէ, թէ՝
թէ՝ անոր մօտենալը մեզի:
մեզի: Ոմանք կը
խորհին որ Յիսուսի ներկայութիւնը կրնայ կաշկանդել մեր
ազատութիւնը եւ մեզ ողորմելի դարձնել:
դարձնել: Ի՜նչ դժբախտութիւն
է մտածել որ Ազատարարը կրնայ մեր ազատութիւնը կաշկաշկանդել, կամ Ողորմածը կրնայ մեզ ողորմելի դարձնել:
դարձնել:
Յիսուս մեր ազատութիւնը
ազատութիւնը չէ որ կը կաշկանդէ, այլ կը կաշկաշկանդէ ազատութիւնը Չարին՝ որ կ’
կ’ուզէ կաշկանդել մեր հոհոգիի ու սրտի ազատութիւնը մեղքէն ու մեղքի տիրապետութետիրապետութենէն:
նէն:

Տեղւոյն ժողովրդապետներէն մէկը, որ Յայրոս կը կոչկոչուէր, եկաւ Յիսուսի մօտ:
մօտ: Հազիւ զայն տեսած, ինկաւ անոր
ոտքերուն առջեւ եւ շատ կ’
կ’աղաչէր, ըսելով.ըսելով."Աղջիկս մահամերձ է, եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ,
որպէսզի առողջանայ եւ ապրի"»
(Մր 5.225.22-23):
23):
ապրի"» (Մր
1.1.- Կափառնաումի ժողովրդապետներէն մին, որուն
անունն էր Յայրոս, «եկաւ Յիսուսի մօտ»
մօտ»: Զարեհ Արք.
Ազնաւորեան կ’
կ’ըսէ. «Հրէական ժողովարանները կ’
կ’ունենային

պետեր կամ պատասխանատուներ, որոնք կը կոչուէին՝
Ժողովրդապետ (Մր 5.22, 35.36:
35.36: Գրծ 13.15, 18.8 եւ այլն), եւ
պաշտամունքներուն կը նախագահէին:
նախագահէին: Իւրաքանչիւր
Իւրաքանչիւր Ժողո
Ժողոողովարան ընդհանրապէս կ’
կ’ունենար երեք ժողովրդապետներ եւ
ասոնց օգնական ծառայող մը (Ղկ 4.20):
4.20): Այս երեք
երեք ժողովը
ժողովըրդապետները նաեւ իրենց շրջանի ժողովուրդին դատերով կը
զբաղէին»
զբաղէին»:
2.2.- Յայրոս, հազիւ Յիսուսը տեսած, «ինկաւ անոր ոտքեոտքերուն առջեւ»
առջեւ» եւ սկսաւ աղաչել:
աղաչել: Ան որ Յիսուսը կը տեսնէ՝ չի
կրնար չիյնալ անոր ոտքերուն առջեւ եւ չաղաչել:
չաղաչել: Յիսուսի
անունին ծունկի պիտի գան բոլորը՝
բոլորը՝ «երկնաւորներն ու
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երկրաւորները եւ սանդարամետականները եւ ամէն լեզու
դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս "Տէր" է»
է» (Փլպ
(Փլպ 2.102.10-11):
11):

3.3.- Յայրոս հասարակ անձ մը չէր, այլ բարձր պաշտօն ու
դիրք ունեցող մէկն էր:
էր: Ժողովուրդին կեանքին մէջ տիրական
ու յարգուած ներկայութիւն էր:
էր: Ստեղծուած զանազան
հարցերու վերաբերեալ վճիռներ արձակելու իշխանութիւն
ունեցող մէկն էր:
էր: Յայրոս այս բոլորը ըլլալով՝ չքաշուեցաւ
փռուելու Տէր Յիսուսի ոտքերուն առջեւ:
առջեւ: Իշխանութեան
գլուխը գտնուող ամէն մարդ, պէտք է Յայրոսէն սորվի
խոնարհիլ Տիրոջ ոտքերուն առջեւ:
առջեւ: Բարձր դիրքերու ու
պաշտօններու վրայ գտնուողներ, Յայրոսի օրինակով, երբ
Յիսուսի կը հանդիպին, պէտք է աղաչե´
աղաչե´ն, խնդրե´
խնդրե´ն, հայցե´
հայցե´ն,
արցո´
արցո´ւնք թափեն, ծունկի´
ծունկի´ գան ու երկրպագե´
երկրպագե´ն:
4.4.- Յայրոս ցաւ մը ունէր իր սրտին մէջ եւ եկաւ այդ ցաւին
մասին խօսելու Յիսուսի եւ դարման մը գտնելու
գտնելու:
ու: Մենք երբ
ցաւ մը ունենանք՝ որո՞ւ կը դիմենք:
դիմենք: Երբ մտահոգութիւն մը
մեզ կը չարչարէ՝ որո՞ւ կ’
կ’աղաչենք:
աղաչենք: Երբ գալիքին վախը մեզ կը
պատէ՝ որո՞ւ կ’
կ’ապաւինինք:
ապաւինինք: «Անիծեալ ըլլայ այն մարդը, որ
մարդու կ’
կ’ապաւինի»
ապաւինի» կը յայտարարէ Աստուած (Եր 17.5):
17.5): Շատ
կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած
Աստուած կրնայ հեռացնել մեզմէ
բոլոր այն մարդիկը եւ բոլոր այն բաները որոնց կը վստահինք
ու կ’
կ’ապաւինինք, որպէսզի մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնէ
ի´ր վրայ, եւ մի´
մի´այն իր վրայ:
վրայ: Աստուած անարգուած կը զգայ
երբ իր անձէն զատ ուրիշի մը կամ ուրիշ բանի մը կը
վստահինք մեր ապահովութիւնը
ապահովութիւնը:
վութիւնը:
5.5.- Ժողովրդապետներ ունէին իրենց ծառաները:
ծառաները: Յայրոս
նաեւ ունէր:
ունէր: Ան սակայն չղրկեց իր ծառաներէն մին Յիսուսի
մօտ, այլ ինք անձամբ եկաւ:
եկաւ: Ան իր սրտի խնդրանքը ուրիշի
մը միջոցաւ չներկայացուց Տիրոջ, այլ ինք անձամբ ներկաներկայացուց:
յացուց: Այսօր շա՜
շա՜տ մարդիկ կան որոնք իրենց
իրենց սրտի
խնդրանքները Աստուծոյ կը ներկայացնեն ուրիշներու
միջոցաւ:
միջոցաւ: Մարդիկ իրարմէ աղօթք կը խնդրեն իրենց գործերու
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յաջողութեան համար, իրենց զաւակներու դարձին համար,
իրենց առողջութեան համար:
համար: Իրարմէ աղօթք խնդրելը սխալ
չէ:
չէ: Աստուածաշունչն ալ կը պատուիրէ իրարու համար
համար
աղօթել:
աղօթել: Բայց սխա´
սխա´լ է խնդրել ուրիշէն աղօթել իսկ մենք
աղօթքէ հեռու կենանք:
կենանք: Այսօր որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք
այսինչ կամ այնինչ հաւատացեալէն կամ եկեղեցականէն
յատուկ բանի մը համար աղօթք կը խնդրեն, բայց իրենք չե´
չե´ն
աղօթեր, այլ պարզապէս կը վստահին իրենց փոխարէն
աղօթողներուն
աղօթողներուն:
թողներուն: Այսպիսի մարդոց համար, աղօթողը կարծէք
պարզապէս խողովակ մըն է որուն միջոցաւ կրնան իրենց
սրտի խնդրանքներն ու փափաքները կատարուած տեսնել:
տեսնել:
Աստուած գիտէ´
գիտէ´ այս բոլորը, կը տեսնէ´
տեսնէ´ այս բոլորը ու կը
տրտմի´
տրտմի´ այս բոլորին համար, որովհետեւ, ան չ’
չ’ուզեր որ մարմարդիկ զինք նկատեն աղօթքներու պատասխանող Աստուած մը
լոկ, փափաքներ կատարող Տէր մը պարզապէս, այլ կ’
կ’ուզէ որ
մարդիկ զինք նկատեն հա´
հա´յր մը, քա´
քա´ղցր ու գթառա´
գթառա´տ հայր
մը, բարեգո´
բարեգո´ւթ ու բարի´
բարի´ հայր մը, մարդոց հետ սիրալի´
սիրալի´ր ու
մտերի´
մտերի´մ յարաբերութիւն ունենալ ուզող հայր մը:
մը:
6.6.- Յայրոս ինկաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ:
առջեւ: Յիսուսի
ոտքերուն առջեւ իյնալը՝ զայն երկրպագել կը նշանակէր:
նշանակէր:
Անոնք որոնք Յիսուսի կու գան՝ պէտք է զայն երկրպագելու
նպատակով գան:
գան: Մոգերը Երուսաղէմ եկան եւ ըսին. «Ո՞ւր է

հրեաներու նորածին թագաւորը, եկանք երկրպագելու իրեն»
իրեն»

(Մտ 2.2):
2.2): Մոգերուն այցելութեան հիմնական նպատակը՝
մանուկ Յիսուսը երկրպագելն էր (Մտ 2.11):
2.11): Այսօր արդեօք
քանի՞ հոգի եկեղեցի եկողներուն մէջ՝ զԱստուած երկրպաերկրպագելու նպատակով կու գան:
գան: Չմոռնանք նաեւ որ Յիսուսի
խաչելութեան նպատակը լոկ մարդիկը փրկելը չէր, այլ՝
զանոնք Աստուծոյ
Աստուծոյ երկրպագութեան բերելն էր:
էր: Ինքն իսկ
ըսաւ. «Ժամանակը կու գայ եւ արդէն իսկ եկած է, երբ

ճշմարիտ երկրպագուները հոգիով եւ ճշմարտութեամբ պիտի
պաշտեն Հայրը, որովհետեւ Հայրն ալ կ’
կ’ուզէ որ իր
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երկրպագուները այդպիսին ըլլան:
ըլլան: Հոգի է Աստուած, եւ անոր
երկրպագուները պէտք է հոգիով եւ ճշմարտութեամբ զայն
պաշտեն»
պաշտեն» (Յհ
(Յհ 4.234.23-24):
24):
7.7.- «Աղջիկս մահամերձ է»
է»: Յայրոս աղաչեց իր մահամերձ
աղջկան համար:
համար: Դուն չունի՞ս հոգեպէս մահամերձ մէկը
ընտանիքիդ կամ սիրելիներուդ մէջ, եւ եթէ ունիս, ի՞նչ կ’
կ’ընես
անոր համար. կ’
կ’աղաչե՞ս Տիրոջ:
Տիրոջ: Մահամերձ մարդիկը
մարդիկը շատ
են աշխարհի մէջ:
մէջ: Անապաշխար մարդիկը մահամերձ են:
են:
Մեղքի մէջ ապրող մարդիկը մահամերձ են:
են: Առանց աղօթքի
եւ առանց Աստուծոյ ապրող մարդիկը մահամերձ են:
են: Յիսուսը
իր սրտին մէջ իբրեւ իր անձին Փրկիչը չունեցող մարդը
մահամերձ է:
է: Դուն ապաշխարա՞ծ ես, խոստովանա՞ծ ես
մեղքերդ Յիսուսի, խոստովանա՞ծ ես որ մեղքերովդ
ցաւցուցած ես զինք, ընդունա՞ծ ես խաչով իր իրագործած
փրկութիւնը, ընդունա՞ծ ես զինք իբրեւ Տէրդ ու Փրկիչդ, իբրեւ
թագաւորդ ու առաջնորդդ:
առաջնորդդ: Եթէ չես ըրած այս բոլորը, դուն ալ
պէտք է Յայրոսի նման ծունկի գաս Յիսուսի ոտքերուն
ոտքերուն առջեւ,
աղաչես անոր մեղքերուդ քաւութեան եւ փրկութեանդ
համար:
համար: Տիրոջ համար աւելի հաճելի բան չկայ քան մեր եւ
ուրիշներու փրկութեան համար դէպի իրեն բարձրացուած
աղաղակը:
աղաղակը:
8.է»: Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ
8.- «Մահամերձ է»
մեռած սիրտ մը ունիս, եկո´
եկո´ւր սիրտերու կենդանարար
կենդանարար Տէր
Յիսուսին, եւ խնդրէ անկէ որ քարեղէն սրտի փոխարէն՝
մսեղէն սի´
սի´րտ տայ քեզի, իրեն հանդէպ անտարբեր եղող
սրտի փոխարէն՝ իրեն համար ե´
ե´րգ ու փառաբանութի´
փառաբանութի´ւն
արտաբերող սի´
սի´րտ տայ քեզի:
քեզի:
Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած հոգի մը ունիս,
եկո´
եկո´ւր հոգիներու տէր ու տեսուչ՝
տեսուչ՝ երկնաւոր Հօր, եւ աղաչէ
անոր որ մեղքերով մեհեանացած հոգիդ՝ իր սրբարար
ներկայութեամբ տաճարացնէ ու աստուածպաշտութեան
կրա´
կրա´կ վառէ հոն:
հոն:
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Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած միտք մը ունիս,
եկո´
եկո´ւր միտքերու նորոգիչ՝ Սուրբ Հոգիին, եւ հայցէ որ
փոխակերպէ միտքդ ու մտածելակերպդ,
մտածելակերպդ, որպէսզի այսուհեայսուհետեւ ալ չմտածես երկրաւոր իրականութեանց մասին, այլ՝
երկնաւոր իրականութեանց մասին:
մասին:
Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած յարաբերութիւն
հարազատ-ունիս քու նմաններուդ հետ, քու սիրելիներուդ ու հարազատ
ներուդ հետ, քու ընկերներուդ ու բարեկամներուդ հետ, քու
վարպետիդ կամ գործընկերներուդ հետ, եկո´
եկո´ւր Աստուծոյ եւ
արցունքով աղաչէ:
աղաչէ: Ան կը վերականգնէ ու կը քաղցրացնէ
խզուած, լարուած, գրգռուած, պրկուած եւ ատելավառ
յարաբերութիւններդ:
յարաբերութիւններդ: Մի´
Մի´ մոռնար, որ Յիսուս իր արիւնով
մարդը միայն Աստուծոյ հետ չհաշտեցուց, այլ նաեւ՝ մարդուն
մարդուն
հետ:
հետ: Աստուծոյ հետ առողջ յարաբերութեան մէջ եղող մարդը՝
անպայման որ առողջ յարաբերութեան մէջ կ’
կ’ըլլայ նաեւ իր
նմանին հետ, որովհետեւ կարելի չէ պաշտել զԱստուած ու
անարգել Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը, կարելի
չէ սիրել Խաչեալը եւ ատել խաչին պտուղը՝ մարդը:
մարդը:
9.9.- Աղջիկը ե՞րբ մահացաւ:
մահացաւ: Երբ Յիսուս կ’
կ’երթար Յայրոսի
տո՞ւնը (Ղկ 8.49), թէ՝ երբ տակաւին Յայրոս չէր խօսած
Յիսուսի հետ (Մտ 9.18):
9.18): Համապատասխան հատուածներու
ուշադիր քննութիւն մը, ցոյց կու տայ որ Յայրոսի աղջիկը
մահացաւ այն միջոցին երբ Յիսուս կը խօսէր լիճին եզերքը
եզերքը
հաւաքուած բազմութեան եւ երբ Յայրոս իր խնդրանքը
ներկայացուց Յիսուսի:
Յիսուսի: Ճիշդ է որ Ղուկասի Աւետարանը
կարդացողը այն տպաւորութիւնը կ’
կ’ունենայ որ աղջկան
մահուան լուրը Յայրոսի բերուեցաւ տեռատես կնոջ
բժշկութենէն ետք, երբ արդէն իրենք (Յիսուս եւ Յայրոս)
ճամբայ ելած էին երթալու Յայրոսի տունը, բայց ես կը
կարծեմ որ Յայրոս նախքան տեռատես կնոջ բժշկութիւնը,
արդէն իր աղջկան մահուան լուրը առեր էր, բայց երբ ճամբայ
ելան, ուրիշ ծառայ մը կամ ուրիշներ, երկրորդ անգամ
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ըլլալով եկան եւ հաղորդեցին անոր իր աղջկան մահուան
տխուր լուրը:
լուրը:
10.10.- «Եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, որպէսզի առողջաառողջանայ եւ ապրի»
ապրի»: Այս հաստատումը Յայրոսի զօրեղ հաւատքին
արտացոլացումն է:
է: Ան գիտէ´
գիտէ´ր ու վստա´
վստա´հ էր որ Յիսուս
կրնար մահուան դուռը հասած իր աղջիկը՝ ե´
ե´տ կեանքի
բերել:
բերել: Մարդկօրէն յոյսի ամէն դուռ փակուած էր, բայց Յայրոս
Յայրոս
շարունակեց յուսալ:
յուսալ: Գալով մեզի, ի՞նչ կ’
կ’ընենք մենք երբ յոյսի
դռները փակ կը թուին կամ կը փակուին:
փակուին: Տեղի՞ կու տանք, թէ՝
կը շարունակենք Աստուծոյ ողորմութեան դուռը թակել:
թակել:
Յայրոս կը սորվեցնէ մեզի, յուսալ նոյնիսկ երբ յոյս չկայ:
չկայ: Եւ
ինչո՞ւ չյուսալ երբ Յիսուս անկարելին
անկարելին գործող Աստուա´
Աստուա´ծն է:
է:
Մարդուն համար, մանաւանդ Քրիստոսի ժամանակ,
անկարելի էր մահամերձ մը առողջացնել կամ արդէն իսկ
մեռած մը ե´
ե´տ կեանքի բերել:
բերել: Յիսուս սակայն, որ Տէ´
Տէ´րն է «թէ´
թէ´
հաւասարապէս» (Հռ
ապրողներուն եւ թէ´
թէ´ մեռածներուն հաւասարապէս»
(Հռ 14.9),
Դատաւորն է թէ´
թէ´ ողջերուն եւ թէ
թէ´ մեռածներուն (Գրծ 10.42),
կրնա´
կրնա´ր ու կրնա´
կրնա´յ մահամերձ մը կամ արդէն իսկ մեռած անձ
մը վերստին կեանքի կոչել:
կոչել: Յիսուսի համար ի՞նչ
տարբերութիւն կ’
կ’ընէ աղջիկը մեռած է թէ մեռնելու վրայ:
վրայ: Եթէ
Յիսուս գետնէն հող առաւ եւ անով մարդը կազմեց, պիտի
չկրնա՞յ անկողինին վրայ փռուած
փռուած աղջկան մարմինին շունչը
վերադարձնել:
վերադարձնել: Եթէ ան իր մահէն ետք գնաց ու մեռելներուն
քարոզեց (Ա.Պտ 4.6), կը նշանակէ թէ մեռելները իրեն համար
մեռածներ չեն, այլ կենդանի են, կ’
կ’ապրին, եւ ուստի, ենթակայ
են իր իշխանութեան, խօսքին ու կամքին:
կամքին:
11.11.- Յայրոս մեծ վստահութիւն
վստահութիւն ունէր Յիսուսի բժշկարար
ձեռքի հպումին. «Եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, որպէսզի
առողջանայ եւ ապրի»
ապրի»: Յայրոսի խնդրածը լոկ ձեռքի հպում
մըն էր, ուրիշ ոչինչ:
ոչինչ: Սիրելի ընթերցող, Յիսուսի ձեռքերուն
մէջ զօրութի´
զօրութի´ւն կայ. երբ անոնք հպին մեզի՝ մեր կթոտ
ծունկերն ու դողդոջուն
դողդոջուն ձեռքերը կը զօրանան:
զօրանան: Յիսուսի
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ձեռքերուն մէջ սրբութիւն կայ. երբ բռնենք զանոնք՝ կը
մաքրուինք ու կը սրբուինք:
սրբուինք: Յիսուսի ձեռքերուն մէջ բժշկուբժշկութիւն կայ. երբ անոնք դպնան մեզի՝ կը բժշկուինք ու կ’
կ’առողառողջանանք:
ջանանք: Յիսուսի ձեռքերուն մէջ բալասան ու մխիթարութիւն
կայ. երբ անոնք
անոնք հանգչին մեր վրայ, կը գօտեպնդուինք, կը
սփոփուինք, կ’
կ’ամոքուինք, եւ մեր հոգիները կը նորոգուին:
նորոգուին:
12.12.- Եկէք Յայրոսի բառերը փոխ առնելով՝ ըսենք. «Տէ´
Տէ´ր,

եկուր եւ ձեռքդ դիր հոգեպէս մահամերձ եղող հարազատհարազատներուս վրայ, որպէսզի առողջանան եւ ապրին:
ապրին: Եկուր եւ
ձեռքդ դիր
դիր իմ մեռած հաւատքիս վրայ, որպէսզի կենդանանայ
ու քեզի համար վկայութիւն տայ:
տայ: Եկուր եւ ձեռքդ դիր խաւախաւարապատ աչքերուս վրայ, որպէսզի անոնք տեսնեն լոյսդ ու
դառնան անոր տարածիչները:
տարածիչները: Եկուր եւ ձեռքդ դիր ականջականջներուս վրայ, որպէսզի անոնք ալ չախորժին աշխարհային
լուրերէն
լուրերէն եւ ականջ տան Սուրբ Հոգիի կենդանարար ձայնին
միայն:
միայն: Եկուր եւ ձեռքդ դիր շրթներուս վրայ, որպէսզի անոնք
բացուին ճշմարտութեամբ, պատմեն փրկութիւնդ եւ հրապահրապարակեն սքանչելի գործերդ»
գործերդ»:
«Յիսուս գնաց Յայրոսի հետ:
հետ: Իրեն հետ խուռն բազմուբազմութիւն մըն ալ կ’
(Մր 5.24):
5.24):
կ’երթար եւ կը նեղէր զինք»
զինք» (Մր
1.1.- Ինչո՞ւ համար «Յիսուս գնաց Յայրոսի հետ»
հետ»: Չէ՞ր
կրնար առանց երթալու բժշկել, ինչպէս բժշկեց պալատակա
պալատակականին որդին (Յհ 4.50):
4.50): Այս մասին քանի մը մատնանշումներ.մատնանշումներ.ա) Յիսուս հրապարակաւ գնահատելու համար Յայրոսի
հաւատքը՝ ընկերացաւ անոր, իր աշակերտներուն
աշակերտներուն հետ
միասին:
միասին: Տէրը գիտէ գնահատել հաւատացեալին հաւատքը:
հաւատքը:
Իր օրինակին հետեւելով՝ մենք ալ կը գնահատե՞նք ուրիշին
հաւատքը, թէ ընդհակառակը՝ կը ծաղրենք:
ծաղրենք: Մարդիկ կրնան
ծաղրել մեր հաւատքը, բայց մեր հաւատքի Հիմնադիրը՝
Քրիստոս (Եբր 12.2), կը գնահատէ ու կը քաջալերէ:
քաջալերէ: Մեր
հաւատքը ծաղրող մարդը՝ մեր հաւատքի Հիմնադիրն է որ
ծաղրած կ’
կ’ըլլայ, բայց զգո´
զգո´յշ, Աստուած ծաղր չ’
չ’ըլլար (Գղ 6.7):
6.7):
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բ) Յիսուս տարբերտարբեր-տարբեր ձեւերով կատարեց իր
բժշկութիւններն ու հրաշագործութիւնները, որպէսզի ցոյց
տայ թէ իր բժշկելու ու հրաշագործելու կարողութիւնը
կարողութիւնը միակ
ձեւով մը չէր սահմանափակուած:
սահմանափակուած: Կը տեսնենք որ Յիսուս
երբեմն առանց հիւանդին տունը երթալու՝ զայն կը բժշկէ (Մտ
8.13), եւ երբեմն անոր քով երթալով զայն կը բժշկէ (Մտ 9.25):
9.25):
Երբեմն թուքով ու ցեխով կը բժշկէ կոյրեր (Յհ 9.6), երբեմն
միայն թուքով (Մր 8.238.23-25), եւ երբեմն ալ առանց թուքի ու
ցեխի կը բժշկէ զանոնք (Մտ 9.299.29-30):
30): Երբեմն բժշկեց բառ մը
կամ բառեր արտասանելով (Ղկ 7.14:
7.14: Մտ 8.3), եւ երբեմն ալ
բժշկեց ու հրաշագործեց առանց բառ մը իսկ արտասանելու
(Մտ 8.15:
8.15: Յհ 2.72.7-8):
8): Երբեմն բժշկեց հրամայելով (Մտ 8.32:
8.32: Յհ
5.8), եւ երբեմն
երբեմն ալ բժշկեց հրահանգելով (Ղկ 17.14):
17.14): Երբեմն
բժշկեց սաստելով (Մր 1.25:
1.25: Մտ 17.18), եւ երբեմն ալ բժշկեց
քաղցրութեամբ (Մտ 8.15):
8.15): Երբեմն բժշկեց ձեռքի հպումով
(Մտ 9.29, 20.34:
20.34: Ղկ 13.13, 14.4), եւ երբեմն ալ առանց ձեռքի
հպումի (Մտ 9.33):
9.33):
գ) Մատթէոս կ’
կ’ըսէ թէ Յիսուս
Յիսուս իր աշակերտներուն հետ
միասին ընկերացաւ Յայրոսի (Մտ 9.19):
9.19): Աշակերտներուն ալ
ներկայութիւնը կարեւոր էր, որպէսզի անոնք տեսնէին որ
աղջիկը իսկապէս մեռած էր եւ չկարծէին որ ան պարզապէս
ծանր հիւանդ էր:
էր: Յիսուս չ’
չ’ուզեր որ իր գործերը անտեսուին
կամ ստորագնահատուին:
ստորագնահատուին: Յիսուս կ’
կ’ուզէ որ իր գործերը բաբացայայտ կերպով կատարուին, ո´
ո´չ միայն մարդոց մէջ
հաւա´
հաւա´տք արթնցնելու համար, այլ նաեւ ու մանաւանդ՝
զԱստուած փառաբանողներուն թիւը աւելցնելու:
աւելցնելու:
դ) Աշակերտները ապագային Քրիստոսի զօրութեան ու
փրկութեան, Քրիստոսի հաւատքին ու սիրոյն տարածիչներն
տարածիչներն
ու քարոզիչները պիտի ըլլային:
ըլլային: Ուստի անոնց ներկայութիւնը
նման հրաշագործութիւններու, մանաւանդ մեռելներու յարույարութեան՝ խի´
խի´ստ կարեւոր էր, որպէսզի անոնք ամբողջովին
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համոզուէին որ Յիսուս խոստացեալ Փրկիչն էր աշխարհին,
կենսատու Աստուածն էր մարդկութեան:
մարդկութեան:
2.2.- «Իրեն հետ խուռն բազմութիւն մըն ալ կ’
կ’երթար եւ կը
նեղէր զինք»
զինք»: Ահաւասիկ Աստուծոյ խօսքին հանդէպ ծարաւ
ունեցող բազմութիւն մը, որ կը հետեւի Աստուծոյ կենդանի
խօսքի քարոզիչ՝ Տէր Յիսուսին:
Յիսուսին: Յաճախ կը տեսնենք Յիսուսը
բազմութեամբ շրջապատուած (Մտ 15.32, 20.29:
20.29: Մր 2.4, 5.21
5.21:
21:
Ղկ 5.19, 19.3):
19.3): Յիսուս միշտ իր զաւակներով պէտք է
շրջապատուած ըլլայ:
ըլլայ: Իրենք զիրենք Յիսուսի զաւակները
դաւանող մարդիկ՝ պէտք չէ հեռու ըլլան Յիսուսէն:
Յիսուսէն: Իրենք
զիրենք Յիսուսի աշակերտ նկատողներ՝ պէտք է միշտ իրենց
Ուսուցիչին կողքին ըլլան, որպէսզի հաւատքի ու սիրոյ
դասեր սորվին անկէ:
անկէ: Ուր որ երթայ Փրկիչը՝ փրկութեան
կարօտ հոգիները պէտք է անոր հետեւին:
հետեւին: Ուր որ երթայ
Զօրավարը՝ իր զինուորները պէտք է հետը երթան:
երթան: Երբ
Ուխտի Տապանակը շարժի՝ հետը պէտք է շարժին անոր
ապաւինողները:
ապաւինողները:
Ճամբու ընթացքին Յիսուս բուժեց տասներկու տարիէ ի
վեր արիւնահոսութենէ տառապող կին մը:
մը: Երբ տակաւին
Յիսուս կը խօսէր կնոջ հետ ու կը քաջալերէր զայն,

սի.սի.-

«ժողովրդապետին տունէն
տունէն ոմանք եկան եւ ըսին ՅայրոՅայրո-

"Աղջիկդ մեռաւ, ալ ինչո՞ւ կը յոգնեցնես Վարդապետը"»
Վարդապետը"»

(Մր 5.35):
5.35):
1.1.- Մահուան այս լուրը բերող մարդոց համար Յիսուս լոկ
Վարդապետ մըն էր:
էր: Մէկը՝ որ կրնար ուսուցանել ու խրատել.
մահացած::
մէկը՝ որ կրնար բուժել երբ տակաւին հիւանդը չէր մահացած
Իրենց համար Յիսուս անկարելին գործող Աստուածը չէր:
չէր:
Գուցէ անոնք կը հաւատային Քրիստոսի բժշկարար զօրուզօրութեան, բայց կը հաւատային՝ այնքան ատեն երբ տակաւին
տակաւին
աղջիկը ողջ էր:
էր: Բայց հիմա որ մեռաւ աղջիկը, կարծէք անոր
հետ՝ իրենց հաւա´
հաւա´տքն ալ մեռաւ:
մեռաւ: Գալով մեզի, ո՞վ է Քրիստոս
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մեզի համար:
համար: Կասկած չկայ որ կը հաւատանք Քրիստոսի:
Քրիստոսի:
Բայց մի՞շտ կը հաւատանք:
հաւատանք: Կը հաւատա՞նք երբ յոյսի բոլոր
դռները գո´
գո´ց կը թուին:
թուին: Կը հաւատա՞նք որ Յիսուս
Յիսուս կրնայ
ճամբայ մը ստեղծել՝ երբ բոլոր ճամբաները փա´
փա´կ կը թուին:
թուին:
Կը հաւատա՞նք որ Յիսուս Սինայի անապատներուն մէջ
ժայռերէն ջուր բղխեցնող Աստուածն է:
է: Կը հաւատա՞նք որ
Յիսուս ամայի վայրերուն մէջ ժողովուրդը միսով կերակրող
ամենակալ Աստուածն է:
է: Կը հաւատա՞նք որ Յիսուս
Յիսուս երերուն
ծովուն մէջ հաստատուն ճամբայ բացող Արարիչն է:
է:
2.մեռաւ»: Յիսուսի համար չկա´
2.- «Աղջիկդ մեռաւ»
չկա´յ մեռած մարդ
կամ մեռած բան:
բան: Յիսուս կրնայ ամենէն մեռած կեանքերն
անգամ վերակենդանացնել:
վերակենդանացնել: Կրնայ ատելութեամբ լեցուն
հոգիները՝ սիրոյ հրաբուխ դարձնել:
դարձնել: Կրնայ կռատուն դարձած
դարձած
սիրտերը՝ փառաբանութեան տաճարի վերածել:
վերածել:

«Յիսուս այս խօսքերը երբ լսեց, ըսաւ ժողովրդապետին.ժողովրդապետին."Մի´
Մի´ վախնար, միայն հաւատա´
հաւատա´"» (Մր
(Մր 5.36):
5.36):

1.1.- Եկող մարդիկը Յայրոսին յուսահատեցուցիչ խօսքեր
ըսին, բայց մեր Տէրը յուսատու խօսքեր ըսաւ:
ըսաւ: Անոնք
տրտմեցուցին Յայրոսը, բայց
բայց Յիսուս ուրախացուց զայն:
զայն:
Անոնք վշտացուցին, բայց Յիսուս մխիթարեց ու քաջալերեց:
քաջալերեց:
Յիսուս ուզեց որ Յայրոս յուսար, վստահէր ու հաւատար, որ
իր աղջիկը յարութիւն պիտի առնէր:
առնէր: Երբ մարդ արարածը
կորսնցնէ իր յոյսը, վստահութիւնն ու հաւատքը՝ կը կորսնցնէ
ամէն բան, կը կորսնցնէ
կորսնցնէ ապրելու իր կամքն ու փափաքը, կը
կորսնցնէ իր ուրախութիւնն ու խաղաղութիւնը, կը կորսնցնէ
յաղթելու, բարձրանալու եւ ինքզինք իրագործելու ամէն
զօրութիւն:
զօրութիւն: Տակաւին, երբ մարդ կորսնցնէ իր յոյսը, վստահուվստահութիւնն ու հաւատքը՝ կը դառնայ դժբախտ ու թշուառ, եւ ամէն
բան դժնդակ
դժնդակ ու դժուար, անտանելի ու անախորժ կը սկսկի
թուիլ իրեն:
իրեն:
2.2.- «Մի´
Վա´խն է որ կը
Մի´ վախնար, միայն հաւատա´
հաւատա´»: Վա´
ջլատէ մեր հաւատքին զօրութիւնը:
զօրութիւնը: Վա´
Վա´խն է որ մեր հաւատհաւատ300

քին մէջ թերահաւատութիւն կը խառնէ:
խառնէ: Վա´
Վա´խն է որ մեզ
փորձութեանց ալիքներուն մէջ խեղդել կու տայ ինչպէս եղաւ
եղաւ
Պետրոսին (Մտ 14.30):
14.30): Վա´
Վա´խն է որ հաւատացեալը կասկակասկածով կը լեցնէ:
լեցնէ: Ահա թէ ինչու Յիսուս Յայրոսին պատուիրեց
չվախնալ:
չվախնալ:
Եթէ մարդիկ գիտնան որ Աստուած զիրենք կը սիրէ
առանց պայմանի ու առանց ակնկալութեան, եթէ գիտնան որ
ամենակարողն Աստուած իրենց կողքին է դժուարին պահե
պահերուն, եթէ գիտնան որ Աստուած իրենց թիկնապահն է պատեպատերազմի օրերուն, եթէ գիտնան որ Աստուած առիւծի նման
մռնչող Սատանային բերանը կապողն է իրենց կեանքին մէջ,
այն ատեն պիտի կարենան ուրախութեամբ եւ համարձակուհամարձակութեամբ ըսել. «Տէրը ինծի հե´
(Սղ 118.6)
118.6):
հե´տ է, չե´
չե´մ վախնար»
վախնար» (Սղ
3.3.- Յայրոսի համար բերուած լուրը անակնկալ էր:
էր:
Կեանքը անակնկալներով լեցուն է:
է: Այդ անակնկալները
կրնան ուրախ անակնկալներ ըլլալ եւ կրնան տխուր
անակնկալներ ըլլալ:
ըլլալ: Տխուր անակնկալները միշտ իրենց հետ
վախ կը բերեն:
բերեն: Յոբի գիրքին մէջ կը կարդանք. «ՅանկարՅանկարծահաս վախը քեզ
քեզ կը զարհուրեցնէ»
զարհուրեցնէ» (Յոբ
(Յոբ 22.10):
22.10): Բայց յանյանկարծահաս վախն անգամ չի կրնար զարհուրանքի մատնել
հաւատացեալին սիրտը, եթէ այդ սրտին գահակալը Տէր
Յիսուս Քրիստոսն է, եթէ այդ սիրտը լեցուն է Սուրբ Հոգիով:
Հոգիով:

«Յետոյ չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայ, բացի
Պետրոսէն, Յակոբոսէն
(Մր
Յակոբոսէն եւ անոր եղբօրմէն՝ Յովհաննէսէն»
Յովհաննէսէն» (Մր

5.37):
5.37):
Ըստ երեւոյթին, կնոջ բժշկութենէն ետք, Յիսուս արձակեց
ժողովուրդը եւ «չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայ»
երթայ»
Յայրոսին տունը, «բացի
«բացի Պետրոսէն, Յակոբոսէն եւ անոր
եղբօրմէն՝ Յովհաննէսէն»
Յովհաննէսէն»: Վստահաբար միւս աշակերտները
նաեւ ընկերացան
ընկերացան Յիսուսի:
Յիսուսի: Բայց որովհետեւ միայն այս երեք
աշակերտները Յիսուսի հետ պիտի մտնէին մեռած աղջկան
սենեակը (Ղկ 8.51) եւ ականատես վկաները ըլլային անոր
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յարութեան՝ Մարկոս կը նախընտրէ անոնց անունները միայն
յիշել, իբրեւ Յիսուսի ընկերացող աշակերտներ:
աշակերտներ:

«Երբ հասաւ ժողովրդապետին
ժողովրդապետին տունը, տեսաւ ամբոխ մը,
որ կու լար եւ ողբ ու կոծ կ’
(Մր 5.38):
5.38):
կ’ընէր»
ընէր» (Մր

1.1.- Յիսուս հասաւ Յայրոսի տունը եւ տեսաւ բազմութիւն
մը հաւաքուած՝ ողբ ու կոծ կ’
կ’ընէր:
ընէր: Անցեալէն ի վեր Արեւելքի
մէջ սովորութիւն եղած է, հաւաքուիլ սիրելի մը կորսնցուցած
անձին տունը եւ լալ ու ողբալ:
ողբալ: Նման պարագաներու,
հրեաներ սովորութիւն ունէին կանչելու յատուկ նուագածունուագածուներ, որոնց պարտականութիւնն էր նուագել տխրեցուցիչ
եղանակներ, որպէսզի բոլորը ողբային ու կոծէին, եւ այդ
ձեւով, իրենց մասնակցութիւնը բերած ըլլային սուգին:
սուգին: Այս
սովորութիւնը հեթանոսներէն
հեթանոսներէն իրենց փոխանցուած պէտք է
ըլլայ:
ըլլայ:
2.2.- Երեւակայեցէք թէ որքան դժբախտ կ’
կ’ըլլայ այն անձը,
որ կը կորսնցնէ սիրելի մը, եւ ինք, իր շուրջ չունի
մխիթարական խօսք մը ըսող մէկը, այլ միայն արցունք
թափող, ողբ ու կոծ ընող մարդիկ, որոնք ուրիշ բան չեն ըներ
եթէ ոչ՝ սգաւորին
սգաւորին ցաւին վրայ ցաւ աւելցնել, եւ տրտմութեան
վրայ՝ տրտմութիւն:
տրտմութիւն: Հաւատացեալ մարդը, նման պահերու
պէտք է իր բերնին մէջ սփոփիչ ու ամոքիչ խօսք մը կամ բառ
մը ունենայ:
ունենայ:
3.3.- Ինչպէս այսօր, նոյնպէս ալ անցեալին, սգաւորին
տունը աւելի´
աւելի´ մեծ բազմութիւն կը հաւաքուէր եւ աւելի
աւելի´
արցունք կը թափուէր եւ ողբ ու կոծ կ’
կ’ըլլար, եթէ երբեք
մահացողը փոքրիկ մը ըլլար:
ըլլար: Փոքրիկի մը մահը ծանր
պարագայ մըն է:
է: Իր փոքրիկը կորսնցուցած մայր մը, դժուար
կրնայ մխիթարուիլ:
մխիթարուիլ: Մխիթարական խօսք ունեցող մարդիկն
անգամ զգո´
զգո´յշ պէտք է ըլլան թէ ի´
ի´նչ խօսք կ’
կ’ըսեն:
ըսեն: Փոքրիկ
Փոքրիկ
զաւակ կորսնցնելը դիւրին չէ մօր մը համար:
համար: Արտասանուած
խօսք մը (թէկուզ մխիթարական ըլլայ ատիկա) կրնայ աւելի´
աւելի´
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ցաւցնել մօր սիրտը, եթէ զայն ըսող անհատը Սուրբ Հոգիին
առաջնորդութեամբ ու թելադրութեամբ չէ որ կ’
կ’ըսէ:
ըսէ:
4.4.- Արցունքը կ’
կ’ուրախացնէ ու կը տրտմեցնէ զԱստուած
զԱստուած:
Կ’ուրախացնէ՝ երբ ատիկա կը թափուի փոքրիկի մը փրկուփրկութեան համար երբ տակաւին անիկա ողջ է, բայց կը
տրտմեցնէ՝ երբ կը թափուի մեռած փոքրիկի մը համար, որ
արդէն իսկ երկինք փոխադրուած՝ Աստուծոյ ուրախարար
ներկայութեան մէջ կ’
կ’ապրի:
ապրի: Աղօթքի պահուն կենդանի
փոքրիկի մը փրկութեան
փրկութեան համար թափուող արցունքը, ԱսԱստուծոյ համար շա՜
շա՜տ աւելի արժէք կը ներկայացնէ, քան սուգի
ժամանակ թափուող արցունքը:
արցունքը: Աստուծոյ սպասածը ծնողնեծնողներէն՝ իրենց զաւակներուն փրկութեան համար թափուող
աղօթքի արցունքն է եւ ո´
ո´չ թէ սուգի արցունքը:
արցունքը:
5.5.- Լալը, ողբալը եւ կոծելը
կոծելը յաւելեալ ապացոյցներ են, որ
փոքրիկ աղջիկը իրապէ´
իրապէ´ս մեռած էր:
էր: Եթէ մարմնապէս մեռած
մէկու մը համար մարդիկ այսքան արցունք կը թափեն ու կը
սգան, որքա՜
որքա՜ն աւելի պէտք է սգան ու արցունք թափեն
հոգեպէս մեռած մարդոց համար:
համար: Մարմնապէս մեռած մարմարդոց համար արցունք թափողը՝ ո´
ո´չ մէկ վարձք պիտի ստանայ
Աստուծմէ, մինչդեռ հոգեպէս մեռած մարդոց համար արցունք
թափողները՝ մե´
մե´ծ վարձք ունին ստանալիք:
ստանալիք: Յիշեցէք որ
Յիսուս երանի տուաւ սգաւորներուն եւ խոստացաւ
մխիթարել զանոնք (Մտ 5.4):
5.4): Հոս յիշուած սգաւորները
մարմնապէս մեռած մարդոց համար սգացողները
սգացողները չեն, այլ՝
մեղքի պատճառով՝ հոգեպէս մեռած մարդոց ազատագրուազատագրութեան ու փրկութեան համար սգացողներն են, կ’
կ’ըսէ Ս.
Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ:
Հայրապետ:

«Յիսուս ներս մտաւ եւ ըսաւ անոնց.անոնց."Ինչո՞ւ իրար անցեր էք եւ կու լաք. փոքրիկը մեռած չէ,
այլ կը քնանայ"»
(Մր 5.39):
5.39):
քնանայ"» (Մր

1.1.- Յիսուսի
Յիսուսի այս արտայայտութիւնը ցոյց կու տայ որ ինք
չ’ուզեր որ մարդիկ իրար անցնին եւ լան ու ողբան, երբ կը
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կորսնցնեն սիրելի մը:
մը: Հարկաւ սա չի նշանակեր թէ Յիսուս
անտարբեր է մարդոց ցաւին հանդէպ:
հանդէպ: Ան լացաւ Ղազարոսի
մահուան առիթով (Յհ 11.35):
11.35): Ան կ’
կ’ուզէ սակայն, որ մարդիկ
զուսպ ու չափաւոր ըլլան իրենց սուգին ու արցունքի հեղման
մէջ:
մէջ:
2.2.- Յիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացած:
քնացած: Ինչո՞ւ համար:
համար:
Մենք գիտենք որ քնացած մարդը՝ շուտով պիտի արթննայ,
կամ աւելի ճիշդ՝ իր ժամանակը ունի արթննալու:
արթննալու: ՀետեՀետեւաբար, Յիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացած, ցոյց տալու
տալու համար
թէ մեռելները որոնք գերեզմաններու մէջ կը գտնուին,
ժամանակ պիտի գայ երբ պիտի արթննան եւ իրենց
գերեզմաններէն դուրս գան (Յհ 5.285.28-29):
29): Եսայի մարգարէն եւս
կը խօսի մեռելներու արթննալուն մասին:
մասին: Ան կ’
կ’ըսէ. «Քու

մեռելներդ պիտի ողջննան:
ողջննան: Մեռելներուդ մարմինները
յարութիւն պիտի առնեն:
առնեն: Արթնցէ´
Արթնցէ´ք ու ցնծութեամբ երգեցէ´
երգեցէ´ք,
ո´վ հողի մէջ բնակողներ. քանզի քու ցօղդ խոտերու ցօղ է:
է:
Երկիրը իր մեռելները դուրս պիտի նետէ»
նետէ» (Ես
(Ես 26.19):
26.19): Դանիէլ

մարգարէն մեռելները կը կոչէ՝ քնացող, իսկ անոնց յարութիւն
առնելը՝ կը նմանցնէ արթննալու արարքին
արարքին:
ին: Ան կ’
կ’ըսէ. «Երկրի

հողին մէջ քնացողներուն շատերը պիտի արթննան, ոմանք
յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք ալ նախատինքի ու
յաւիտենական անարգանքի համար»
համար» (Դն
(Դն 12.2):
12.2): Պօղոս

առաքեալ նաեւ մեռած հաւատացեալներուն համար կը
գործածէ «ննջած»
ննջած» բառը (Ա.Թս 4.14:
4.14: Ա.Կր 15.18 հին
հին թրգմ.):
թրգմ.):
Ստեփանոսի համար նաեւ կը գործածուի «ննջեց»
ննջեց» բառը (Գրծ
7.60 հին թրգմ.):
թրգմ.):
3.3.- Յիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացած, ցոյց տալու որ
իրեն համար մեռածն անգամ քնացածի պէս է:
է: Խօսքս հարկաւ
հոգեպէս մեռածի մասին է:
է: Ինչպէս Յիսուսի համար դիւրին է
մարմնապէս մեռածը ոտքի հանել, նոյնպէս ալ դիւրին է,
լուսաւորել::
հոգեպէս մեռածները կենդանացնել, կենսաւորել, լուսաւորել
Աստուածաշունչը ո´
ո´չ միայն մարմինով մեռածները կը կոչէ՝
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մեռած, այլեւ՝ հոգիով մեռածները, եւ կոչ կ’
կ’ուղղէ անոնց
արթննալու եւ դուրս գալու իրենց մեռելութենէն. «Արթնցի´
Արթնցի´ր,

ո՜վ քնացած.
քնացած. դո´
դո´ւրս եկուր մեռելութենէդ, եւ Քրիստոս պիտի
լուսաւորէ քեզ»
քեզ» (Եփ
(Եփ 5.14):
5.14):
«Բայց անոնք սկսան զինք ծաղրել:
ծաղրել: Յիսուս բոլորն ալ
դուրս հանեց եւ իրեն հետ առնելով փոքրիկին հայրն ու
մայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտները, մտաւ այն սենեակը
ուր փոքրիկը պառկած էր»
(Մր 5.40):
5.40):
էր» (Մր
1.1.- «Անոնք սկսան զինք ծաղրել»
ծաղրել»: Փոքրիկին համար

լացող ամբոխը չհաւատաց որ Յիսուս կրնար յարութիւն տալ
փոքրիկ աղջկան:
աղջկան: Այսօր որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք կը
ծաղրեն մարմնաւոր յարութեան գաղափարը, որոնք չեն
հաւատար թէ Տիրոջ գալստեան ժամանակ, բոլոր մեռելները
յարութիւն պիտի
պիտի առնեն իրենց տրուելիք նոր մարմիններով:
մարմիններով:
Աստուածաշունչին մէջ մարմնաւոր յարութեան վերաբերեալ
ակնարկութիւնները բազմաթիւ են:
են: Յիշենք մի քանին
պարզապէս.պարզապէս.ա) «Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած,

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

յստակօրէն կը խօսի մարմիններու կենդանացումին մասին:
մասին:
բ) «Ներքնապէս կը հեծենք՝ ակնդէտ սպասելով
որդեգրութեան, այսինքն մեր մարմինին փրկութեան»
փրկութեան» (Հռ
(Հռ
8.23):
8.23): Ինչպէս Աստուածաշունչը կը խօսի հոգիներու փրկուփրկութեան մասին (Ա.Պտ 1.9), նոյնպէս ալ կը խօսի մարմիններու
մարմիններու
որդեգրութեան եւ փրկութեան մասին:
մասին: Եթէ կը ժխտենք
մարմիններու փրկութիւնը, պէտք է ժխտենք նաեւ հոգիներու
փրկութիւնը:
փրկութիւնը:
գ) «Մեր մահկանացու մարմինները պիտի կերպարանակերպարանա-

փոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ իր
զօրութեամբը»
զօրութեամբը» (Փլպ
(Փլպ 3.21):
3.21): Առաքեալը կ’
կ’ըսէ թէ Քրիստոս իր
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փառաւոր մարմինին նման` փառաւոր մարմիններ պիտի
շնորհէ մեզի:
մեզի: Մեր մարմինները իրենց ներկայ վիճակով,
ինչպէս առաքեալը կ’
կ’ըսէ, եղծանելի են, անարգ են, տկար են,
եւ շնչաւոր են, բայց յարութեան օրը, անոնք պիտի ըլլան
անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր մարմին (Ա.Կր 15.4215.4244):
44): Աստուած յարուցեալ իւրաքանչիւր հաւատացեալի պիտի
տայ մարմին մը, «ինչպէս որ ինք կը կամենայ»
կամենայ» (Ա.Կր 15.38):
15.38):
դ) «Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի

կանգնինք, որպէսզի
որպէսզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի
հատուցումը երկրի վրայ իր կատարած բարի կամ չար
գործերուն»
գործերուն» (Բ.Կր
(Բ.Կր 5.10):
5.10): Առաքեալը հոս մարմինով հատուհատու-

ցում ստանալու մասին կը խօսի. վկայութիւն մը՝ որ մարմնամարմնաւոր յարութեան կապակցաբար կասկածելու տեղ չի ձգեր:
ձգեր:
ե) Վերեւ տեսանք թէ ինչպէս Եսայի մարգարէն խօսքը
ուղղելով Աստուծոյ՝ կ’
կ’ըսէ. «Մեռելներուդ մարմինները
յարութիւն պիտի առնեն»
առնեն» (Ես
(Ես 26.19):
26.19):
2.2.- Յիսուս ըսաւ թէ աղջիկը քնացած է ու մարդիկ
ծաղրեցին իր խօսքը:
խօսքը: Պատմութեան ընթացքին միշտ ալ եղած
են եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք կը ծաղրեն Յիսուսի
Յիսուսի
խօսքերը, Աստուածաշունչին խօսքերը:
խօսքերը: Բայց Յիսուս մեռած
աղջկան յարութիւն տալով, իր խօսքը ծաղրող մարդոց
զգաստութեան հրաւիրեց, եւ ցոյց տուաւ անոնց թէ իր
խօսքերը ճշմարիտ են ու չեն կրնար ծաղրուիլ, անտեսուիլ,
կամ հերքուիլ:
հերքուիլ:
3.3.- Յիսուս բոլոր ծաղրողները եւ իր խօսքին
խօսքին չհաւատաչհաւատացողները «դուրս հանեց»
համար: Սորվեցնելու համար
հանեց»: Ինչո՞ւ համար:
չորս բան.բան.ա) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրալից
մարդիկ, արժանի պիտի չըլլան հաւատացեալներու փառափառաւոր յարութեան մասնակից դառնալու եւ Աստուծոյ արքայուարքայութիւնը ժառանգելու:
ժառանգելու:

306

բ) Սորվեցնելու համար
համար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդիկ
չեն կրնար ականատես վկաները ըլլալ Յիսուսի գործած
հրաշքներուն, որոնցմէ մին էր այս փոքրիկ աղջկան յարույարութիւնը:
թիւնը:
գ) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդոց
ներկայութիւնը, կրնայ արգելք ըլլալ որ Աստուած իր
հրաշքները գործէ մարդոց
մարդոց կեանքին մէջ:
մէջ:
դ) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդիկ
չեն կրնար Քրիստոսի ներկայութեան կանգնիլ, ո´
ո´չ երկրի
վրայ, ո´
ո´չ ալ երկինքի մէջ:
մէջ: Քրիստոս զանոնք դո´
դո´ւրս պիտի
շպրտէ իր ներկայութենէն, ճիշդ ինչպէս ըրաւ այս ծաղրող
մարդոց:
մարդոց:
4.4.- Յիսուս փոքրիկին սենեակը մտաւ, հետը «առնելով

փոքրիկին հայրն ու մայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտաշակերտները»
ները»: Փոքրիկին հայրն ու մայրը հետը առաւ, որպէսզի

գնահատած ու առաւել եւս ամրապնդած ըլլայ անոնց
հաւատքը, ինչպէս նաեւ որպէսզի հետագային անոնք դառդառնային ճշմարիտ վկաները Քրիստոսի զօրութեան:
զօրութեան: Իսկ ինչո՞ւ
համար միայն Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալառաքեալները հետը մեռած աղջկան սենեակը մտցուց:
մտցուց: Երբ պիտի
այլակերպուէր նաեւ միայն այս երեքը հետը առաւ (Մտ 17.1):
17.1):
Ինչո՞ւ համար:
համար: Երկու պատճառներով.պատճառներով.ա) Պօղոս առաքեալ կը յիշէ թէ Յակոբոս, Պետրոս եւ ՅովՅովհաննէս առաքեալները «Եկեղեցւոյ սիւները կը համարուէին»
համարուէին»
(Գղ 2.9):
2.9): Քանի որ անոնք հետագային եկեղեցւոյ սիւները
պիտի դառնային, բնականօրէն Յիսուս յատուկ ուշադրութիւն
կը դարձնէր անոնց:
անոնց: Ան կ’
կ’ուզէր որ անոնք զինք ճանչնային
մեռածները կենդանացնող Աստուած իբրեւ:
իբրեւ: Աղջկան
յարութիւնը
յարութիւնը առ յաւէտ պիտի մնար իրենց յիշողութեան մէջ:
մէջ:
բ) Յիսուս հետը առաւ այս երեքը, որովհետեւ անոնք
պիտի դառնային խորհրդանիշները հաւատքի, յոյսի եւ սիրոյ,
որոնց մասին կը խօսի Պօղոս առաքեալ (Ա.Կր 13.13):
13.13): Կրնանք
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ըսել որ Պետրոսը կը ներկայացնէ հաւատքը, Յակոբոսը՝
յոյսը, իսկ Յովհաննէսը՝ սէրը:
սէրը: Ի՞նչ տրամաբանութեամբ:
տրամաբանութեամբ:
Պետրոս խոստովանեցաւ Քրիստոսի աստուածութիւնը (Մտ
16.16), եւ ուստի, կը ներկայացնէ՝ հաւատքը:
հաւատքը: Յակոբոս
նահատակուեցաւ Քրիստոսի համար (Գրծ 12.2), եւ ուստի, կը
ներկայացնէ՝ յոյսը, որուն համար նահատակուեցաւ:
նահատակուեցաւ: ՅովհանՅովհաննէս ինքզինք
ինքզինք յաճախ կը կոչէ՝ «Այն աշակերտը զոր Յիսուս կը
սիրէր»
սիրէր» (Յհ
(Յհ 13.23, 19.26, 20.2, 21.7, 20):
20): Իր Աւետարանին ու
նամակներուն մէջ նաեւ շեշտը կը դնէ սիրոյ վրայ, եւ ուստի,
կը ներկայացնէ՝ սէրը:
սէրը:
5.էր»:
5.- «Մտաւ այն սենեակը ուր փոքրիկը պառկած էր»
Ուշագրաւ է որ Աւետարանիչը ինք նաեւ փոքրիկին համար չի
գործածեր «մեռած»
մեռած» բառը, այլ՝ պառկած:
պառկած: Յիսուս մտաւ մեռած
փոքրիկին սենեակը եւ մեռած փոքրիկը ոտքի հանեց:
հանեց: Հոն ուր
Յիսուս մտնէ՝ հետը կենդանութի´
կենդանութի´ւն կը բերէ:
բերէ: Երբ Յիսուս
մտնէ մեղքով մեռած սրտէ մը ներս՝ այդ սիրտը կը
կենդանանայ, կ’
կ’առողջանայ,
առողջանայ, կը կենսաւորուի:
կենսաւորուի:

«Յիսուս բռնեց փոքրիկին ձեռքէն եւ ըսաւ.ըսաւ."Տալիթա´
Տալիթա´, կումի´
կումի´", որ կը նշանակէ՝ "Աղջիկ, քեզի կ’
կ’ըսեմ՝
ե´լ"»
(Մր 5.41):
5.41):
լ"» (Մր
1.1.- «Յիսուս բռնեց փոքրիկին ձեռքէն»
ձեռքէն»: Յիսուս կարիքը

չունէր փոքրիկին ձեռքէն բռնելու, որպէսզի յարութիւն տար
անոր:
անոր: Ան կրնար լոկ խօսք
խօսք մը արտասանելով զայն ոտքի
հանել, ինչպէս ըրած էր Ղազարոսին (Յհ 11.4311.43-44), կամ՝
Նային քաղաքէն այրի կնոջ մը որդիին (Ղկ 7.147.14-15):
15): ԱւետաԱւետարաններուն մէջ յարութեան միակ երեք դրուագներն են
ասոնք:
ասոնք:
Հետաքրքրական է նկատի առնել երեքին միջեւ գոյութիւն
ունեցող տարբերութիւն
տարբերութիւն մը:
մը: Ղազարոս մեռած եւ չորս օրերէ ի
վեր թաղուած էր արդէն (Յհ 11.39) երբ Յիսուս յարութիւն
տուաւ անոր:
անոր: Այրի կնոջ որդին դագաղի մէջ դրուած՝ կը
տարուէր թաղուելու երբ Յիսուս մօտեցաւ անոր եւ յարութիւն
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տուաւ (Ղկ 7.147.14-15):
15): Իսկ Յայրոսի աղջիկը տակաւին նոր
մեռած էր եւ
եւ մարմինը տակաւին անկողինին վրայ էր:
էր:
Առաջինը՝ թաղուած էր, երկրորդը՝ կը տարուէր թաղուելու,
իսկ երրորդը՝ պիտի տարուէր թաղուելու:
թաղուելու: Կամ ուրիշ
բացատրութեամբ մը, Ղազարոս՝ գերեզմանի մէջ էր, այրի
կնոջ որդին՝ դագաղի մէջ էր, իսկ Յայրոսի աղջիկը՝ անկողինի
վրայ էր:
էր: Երեք մեռելները, երեք տարբեր իրավիճակներու մէջ
էին երբ Յիսուս անոնց մօտ եկաւ, որպէսզի ցոյց տայ մեզի թէ
իր յարուցիչ զօրութեան դիմաց տարբերութիւն չ’
չ’ըներ ե´
ե´րբ
մեռած ենք. նո՞ր, օր մը առա՞ջ, թէ՝ շատոնց. ո´
ո´չ ալ
տարբերութիւն կ’
կ’ընէ թէ ո՞ւր են մեր մարմինները. անկողինի՞
վրայ, դագաղի՞ մէջ, թէ՝ գերեզմանի մէջ:
մէջ:
2.2.- Յիսուս բռնեց աղջկան ձեռքէն, որպէսզի ցոյց տար
անոր հօրն ու մօրը, որ ինք պարզապէս հրաշագործ մարգարէ
մը կամ վարդապետ մը չէր, այլ գուրգուրացող, կարեկցող,
սիրազեղ եւ գթառատ Փրկիչ մը:
մը: Բռնեց ձեռքէն՝ նաեւ որպէսզի
ցոյց տար անոնց, թէ ո´
ո´չ միայն իր բառերուն մէջ զօրութիւն
կար, այլ նաեւ՝ իր ձեռքի հպումին մէջ:
մէջ: Այո´
Այո´, Տիրոջ ձեռքի
հպումին մէջ բժշկութիւն ու նորոգութիւն կայ, մխիթարութիւն
ու քաջալերանք կայ, սէր ու գորով կայ:
կայ: Ան կրնայ դպնալ
մեղքի մէջ մեռած մարդուն եւ զայն դարձնել նո´
նո´ր արարած
արարած:
արած:
Կրնայ դպնալ սգաւոր սրտին եւ զայն վերածել ուրախութեան
ակի:
ակի: Կրնայ դպնալ մոլութիւններով ճահճացած հոգիին եւ
զայն փոխակերպել զուլալ աղբիւրի:
աղբիւրի:
3.3.- Մտաբերենք նաեւ որ քահանայապետ մը պէտք չէր
մեռած մարդու մը մարմինին դպնար, ո´
ո´չ իսկ անոր քով
երթար, որպէսզի չպղծուէր
չպղծուէր եւ «անմաքուր»
անմաքուր» չսեպուէր (Ղւ
21.1021.10-11):
11): Բայց իսկական քահանայապետը՝ Յիսուս, դպաւ
մեռած մարդոց մարմիններուն, ցոյց տալու համար թէ ինք չէր
կրնար պղծուիլ, որովհետեւ մեղքը իշխանութիւն չունէր իր
անձին վրայ:
վրայ: Յիսուս բռնեց աղջկան ձեռքը, ո´
ո´չ թէ
«անմաքուր»
անմաքուր» ըլլալու անով, այլ ընդհակառակը՝ մաքրելու
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համար անոր սիրտն ու հոգին ամէն տեսակ անմաքրութենէ:
անմաքրութենէ:
Յիսուս բռնեց աղջկան ձեռքը, ցոյց տալու համար որ ինք
ենթակայ չէր Օրէնքի անէծքին:
անէծքին: Արդարեւ, Տէրը ի՞նչպէս
կրնար պղծուիլ, ինք՝ որ եկած էր մեղքի պղծութիւնը
վերցնելու մեր վրայէն:
վրայէն:
4.4.- «Եւ ըսաւ.ըսաւ.- "Տալիթա´
Տալիթա´, կումի´
կումի´", որ կը նշանակէ՝
"Աղջիկ, քեզի կ’
կ’ըսեմ՝ ե´
ե´լ"»
լ"»: Մարկոսի Աւետարանին մէջ
երբեմն կը հանդիպինք Արամերէն բառերու կամ բացատրուբացատրութիւններու եւ «Տալիթա կումի´
կումի´»ն անոնցմէ մին է:
է: Արամերէնը
Յիսուսի խօսած լեզուն էր:
էր:
Աղջկան ուղղուած խօսքը, ուղղուած
ուղղուած է ամէն մարդու.

«Ո´վ մարդ, քեզի կ’
կ’ըսեմ՝ ե´
ե´լ: Դո´
Դո´ւրս ել մեղքի այն հորերէն
որոնց մէջ կը լողաս, որպէսզի Տէրը քեզ իր գահին վրայ
բազմեցնէ:
բազմեցնէ: Դո´
Դո´ւրս ել այն վիհերէն որոնց մէջ գլորած ես,
որպէսզի Աստուծոյ սրտի սիրոյն մէջ մխրճուիս:
մխրճուիս: Դո´
Դո´ւրս ել
մոլութեանց փշալից պարտէզէն,
պարտէզէն, որպէսզի արժանի դառնաս
Աստուծոյ դրախտին մէջ քալելու:
քալելու: Դո´
Դո´ւրս ել ու բաժնուիր
չարերուն խումբերէն, որպէսզի հրեշտակներու բանակներուն
դասակից ու երգակից դառնաս:
դառնաս: Դո´
Դո´ւրս ել ու զատուիր
խաւարագործ մարդոց բանակներէն, որպէսզի արեւի նման
փայլիս Տիրոջ արքայութեան մէջ
մէջ: Ոտքի´
Ոտքի´ ել Տիրոջ անունով եւ
Տիրոջ փառքին համար եւ Տէրը ի´
ի´նք զօրավիգ պիտի ըլլայ
քեզի:
քեզի: Կամեցի´
Կամեցի´ր ոտքի ելլել եւ ահա կա´
կա´մքը Աստուծոյ քեզ
ոտքի´
ոտքի´ պիտի հանէ եւ զօրացնէ ի գործ դնելու իր սուրբ
կամքը»
կամքը»:
«Աղջիկը, որ շուրջ տասներկու տարեկան էր, անմիջաանմիջապէս ոտքի ելաւ եւ սկսաւ
սկսաւ շրջիլ:
շրջիլ: Ասիկա տեսնելով՝ ամէնքն ալ
զարմացան»
(Մր 5.42):
5.42):
զարմացան» (Մր

1.1.- Յիսուս հրամայեց եւ աղջիկը ոտքի ելաւ:
ելաւ: Անմահը
խօսեցաւ եւ մահացածը կանգնեցաւ:
կանգնեցաւ: Յաւիտենականը ձայն
տուաւ եւ ժամանակաւորը ականջ տուաւ:
տուաւ: Արարիչը հրաւէր
կարդաց եւ արարածը ընդառաջեց:
ընդառաջեց: Այո´
Այո´, երբ Տէրը հրամայէ՝
հրամայէ՝
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իր խօսքը անմիջապէ´
անմիջապէ´ս ի գործ կը դրուի:
դրուի: Երբ Տէրը կամենայ՝
իր կամքը իսկո´
իսկո´յն կը կատարուի:
կատարուի: Եսայի մարգարէին բերնով
Աստուած կ’
կ’ըսէ. «Իմ խորհուրդս պիտի հաստատուի´
հաստատուի´ եւ իմ

ամէն կամքս պիտի կատարուի´:
կատարուի´: Ե´ս խօսեցայ ու ե´
ե´ս պիտի
կատարեմ:
կատարեմ: Ե´ս խորհեցայ ու ե´
ե´ս պիտի գործադրեմ»
գործադրեմ» (Ես
(Ես

46.1046.10-11):
11):
2.2.- Տասներկու տարեկան աղջիկը «անմիջապէս
«անմիջապէս ոտքի
ելաւ եւ սկսաւ շրջիլ»
շրջիլ»: Այո´
Այո´, անմիջապէ´
անմիջապէ´ս ելաւ, շուտո´
շուտո´վ ելաւ,
իսկո´
իսկո´յն ելաւ, եւ ո´
ո´չ թէ դանդաղօրէն:
դանդաղօրէն: Յիսուսի խօսքին ու
հրամանին զօրութիւնն է որ կը բացայայտէ «անմիջապէս»
անմիջապէս»
բառը:
բառը: Երբ Տէրը խօսի՝ մարդիկ անմիջապէս
անմիջապէս պէտք է մտիկ
ընեն:
ընեն: Երբ պատուիրէ՝ անմիջապէս պէտք է գործադրեն:
գործադրեն: Երբ
կոչ ուղղէ՝ անմիջապէս պէտք է ընդառաջեն:
ընդառաջեն:
3.շրջիլ»: Երանի՜
3.- «Ոտքի ելաւ եւ սկսաւ շրջիլ»
Երանի՜ այս փոքրիկ
աղջկան:
աղջկան: Ան քալեց երկինքի ու երկրի Արարիչ Աստուծոյն
սո´
սո´ւրբ աչքերուն դիմաց:
դիմաց: Ան քալեց իր Ստեղծիչին
պատուէրով:
պատուէրով: Ուրախութեա´
Ուրախութեա´մբ քալեց ու քալելով ուրախաուրախացուց բոլորը:
բոլորը: Բժշկուա´
Բժշկուա´ծ քալեց ու քալելով բժշկեց կոտրած
սիրտերը:
սիրտերը: Ոտքի ելաւ ու քալեց Տիրոջ խօսքին զօրութեամբ:
զօրութեամբ:
Եկէք մենք ալ ոտքի ելլենք ու քալենք Տիրոջ խօսքին
զօրութեամբ:
զօրութեամբ: Քալենք Տիրոջ հետ ու Տիրոջ համար:
համար: Քալենք
Տիրոջ անունով ու Տիրոջ անուան համար:
համար: Քալենք Տիրոջ
ճամբէն, սիրոյ ճամբէն, սրբութեան ճամբէն:
ճամբէն:
4.զարմացան»: Տիրոջ
4.- «Ասիկա տեսնելով՝ ամէնքն ալ զարմացան»
գործերը միշտ ալ զարմանալի են, որովհետեւ մարդոց մտքի
հասողութենէն վեր են:
են: Մեռած էր աղջիկը բայց հիմա
կենդանի´
կենդանի´ է, կը քալէ´
քալէ´, կը շրջի´
շրջի´, կարծես բնաւ մեռած անգամ
չըլլար, յոգնած անգամ չըլլար:
չըլլար: Երբ անդամալոյծ մը քալելու
սկսի, դանդաղօրէ´
դանդաղօրէ´ն կը քալէ, կամա´
կամա´ց կը քալէ, վախո´
վախո´վ կը
քալէ, տատանելո´
տատանելո´վ ու վարանելո´
վարանելո´վ կը քալէ, մինչեւ որ
ոտքերը իրենց զօրութիւնը գտնեն ամբողջութեամբ:
ամբողջութեամբ: Բայց հոս
խօսքը բժշկուող
բժշկուող անդամալոյծի մասին չէ, այլ՝ յարութիւն
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առնող մեռելի մը մասին, որ շա՜
շա՜տ աւելի տատանումով ու
վարանումով պէտք էր քալէր մինչեւ որ ինքզինք գտնէր:
գտնէր: Բայց
չէ՞ որ Տիրոջ գործերը կատարեալ են:
են: Այո´
Այո´, կատարեալ են
Կատարեալին գործերը:
գործերը: Ահա թէ ինչու աղջիկը իր յարութենէն
անմիջապէս ետք՝ կայտա´
կայտա´ռ էր, առո´
առո´յգ էր, աշխո´
աշխո´յժ էր,
կենսունա´
կենսունա´կ էր, վառվռո´
վառվռո´ւն էր:
էր:
5.5.- Մեռելներու յարութիւնը Տիրոջ հրամանով, կը նախանախապատկերացնէ ժամանակներու աւարտին տեղի ունենալիք
մեռելներու յարութիւնը, որ դարձեալ Տիրոջ հրամանով տեղի
պիտի ունենայ, ինչպէս Տէրը ինք կ’
կ’ըսէ. «Ահա կու գայ

ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝
պիտի լսեն անոր (Յիսուսի) 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» (Յհ
(Յհ 5.28
5.28-29):
29):

6.6.- Օգոստինոս կը բացատրէ թէ Յիսուս յարութիւն տալով
Յայրոսի աղջկան, Ղազարոսին (Յհ 11.4311.43-44), եւ այրի կնոջ մը
որդիին (Ղկ 7.147.14-15), ցոյց տուաւ թէ ի´
ի´նքն է որ կը
կենդանացնէ հոգեպէս մեռած մարդիկը, մեղքով մեռած
սիրտերը:
սիրտերը:
7.7.- Քրիստոս փոքրիկ աղջիկը յարուցանելով,
յարուցանելով, ցոյց տուաւ
որ արդէն իսկ սկսած էր պարտութիւնը մահուան ու դժոխքին,
սկսած էր կեանքի յաղթանակը ընդդէմ մահուան ու
գերեզմանին:
գերեզմանին: Եւ այդ յաղթանակը իր կատարելութեան պիտի
հասնէր իր մահուամբն ու յարութեամբը:
յարութեամբը:

«Բայց Յիսուս անոնց խստիւ պատուիրեց որ ոեւէ մէկուն
բան չըսեն.
(Մր 5.43):
5.43):
չըսեն. եւ ըսաւ որ ուտելիք տան անոր»
անոր» (Մր

1.1.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս պատուիրեց ծնողներուն որ
իրենց աղջկան յարութեան մասին «ոեւէ մէկուն բան չըսեն»
չըսեն»:
Քանի մը պատճառներով.պատճառներով.ա) Ոսկեբերան Հայրապետը կ’
կ’ըսէ. «Յիսուս չուզեց որ այս

աղջկան յարութեան աւետիսը ամէն կողմ տարածուէր,
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որովհետեւ իսկական յարութեան աւետիսը՝ Քրիստոսի´
Քրիստոսի´
յարութեան աւետիսը պէտք էր ըլլար, եւ այս աւետիսն էր, որ
ամէն կողմ պէտք էր տարածուէր, եւ յայտարարուէր մահուան
պարտութիւնը»
պարտութիւնը»:
բ) Վերեւ յիշեցինք թէ Հին Կտակարանը կը խօսի
մեռելներու յարութեան մասին (Ես 26.19
26.19:
.19: Դն 12.2:
12.2: Եզ 37.437.4-6):
6):
Անոնք որոնք աղջկան յարութեան մասին լսէին, կրնային
մտածել որ մեռելները յարուցանելու Հին Կտակարանի
խոստումն է որ սկսած էր կատարուիլ իրենց ժամանակով.
անոր առաջքը առնելու համար էր նաեւ որ Յիսուս
պատուիրեց պատահածին մասին մէկուն բան մը չըսել:
չըսել:
գ) Յիսուս գիտէր որ աղջկան յարութեան մասին լսելով՝
ամէն մարդ պիտի խօսէր, պիտի զրուցէր, պիտի պատմէր,
պիտի զարմանար, բայց քանի՞ հոգիներ արդեօք հաւատքի
պիտի գային, քանի՞ հոգիներ Քրիստոսի մէջ խոստացեալ եւ
ազատարար Փրկիչին ներկայութիւնը պիտի տեսնէին:
տեսնէին:
Ուստի,
Ուստի, Յիսուս արգիլեց անոնց որ մէկուն բան մը ըսեն,
որովհետեւ չէր ուզեր գործուած հրաշքը մարդոց համար
պարզապէս խօսելու առիթ մը դառնար, «ըսիըսի-ըսաւ»
ըսաւ»ի առիթ
մը:
մը: Յիսուս իր գործերուն մասին խօսող մարդիկ չէ´
չէ´ր
փնտռեր, այլ իր գործերուն հաւատացո´
հաւատացո´ղ մարդիկ, իր անձին
հաւատացո´
հաւատացո´ղ մարդիկ:
մարդիկ:
դ) Վերջապէս, Տէրը չուզեց այդ մասին խօսուի ու
խօսակցութիւնը տարածում գտնէ, որպէսզի գրգռած չըլլայ
հրեայ ղեկավարները, յատկապէս Փարիսեցիներն ու աւագ
քահանաները:
քահանաները: Յիշենք որ Ղազարոսի յարութեան առիթով,
անոնք ուզեցին սպաննել թէ´
թէ´ Յիսուսը (Յհ 11.53) եւ թէ´
թէ´
Ղազարոսը (Յհ 12.10):
12.10):
2.2.- «Եւ ըսաւ որ ուտելիք տան անոր»
անոր»: Ինչո՞ւ համար
Յիսուս պատուիրեց ուտելիք տալ փոքրիկին:
փոքրիկին: Ի՞նչ ցոյց կու
տայ ատիկա:
ատիկա: Քանի մը բան.բան.-

313

ա) Որոգինէս կ’
կ’ըսէ. «Յիսուս պատուիրեց որ ուտելիք

տան իրեն, որպէսզի շուրջինները գիտնան որ աղջիկը
իսկապէ´
իսկապէ´ս յարութիւն
յարութիւն առաւ, մարմինո´
մարմինո´վ յարութիւն առաւ, եւ
չկարծեն որ աղջկան յարութիւնը խաբկանք էր, կամ
երեւակայութիւն էր, կամ երեւցածը ուրուական մըն էր
պարզապէս»
պարզապէս»: Գրեթէ նոյնը կը հաստատէ Ամբրոսիոս նաեւ:
նաեւ:

բ) Երբ մարդուն մահուան օրերը մօտենան, ուտելու իր
ախորժակը կը կորսնցնէ:
կորսնցնէ: Յիսուս կը պատուիրէ փոքրիկին
ուտելիք տալ, ցոյց տալու համար որ մահուան շուքը
ամբողջութեամբ հեռացած էր անկէ:
անկէ:
գ) Յիսուս ո´
ո´չ միայն կը յարուցանէ մեռելները, այլեւ՝ կը
կերակրէ զանոնք:
զանոնք: Յիսուս լոկ հրաշագործ Աստուած մը չէ,
այլ՝ գորովալից ու մարդասէր Աստուած մը, մարդուն
մարդուն
կարիքները գոհացնող Աստուած մը, անօթիին կերակուր ու
ծարաւին ջուր տուող Աստուած մը:
մը: Ասիկա փաստելու
համար էր, որ ան պատուիրեց աղջկան ուտելիք տալ:
տալ:
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Ո´վ մեր Տէրն ու բժիշկը՝ Յիսուս Քրիստոս,
Ինչպէս բռնեցիր Յայրոսի աղջկան ձեռքէն
Եւ զայն ոտքի հանեցիր եւ ան քալեց ու կերաւ
Սուրբ ներկայութեանդ մէջ, այնպէս ալ, ո´
ո´վ Տէր,
Բռնէ մեր ձեռքէն ու մե´
մե´զ ալ ոտքի հանէ,
Որպէսզի մե´
մե´նք ալ քալենք Քու
Քու ներկայութեանդ մէջ,
Եւ ուտենք այն հոգեւոր կերակուրը
Որ մեզի պիտի տաս:
Բարի´
Բարի´ Տէր,
Ինչպէս ձեռքիդ հպումով ու խօսքիդ զօրութեամբ
Մարմնապէս մեռածը ոտքի հանեցիր,
Այնպէս ալ, կ’
կ’աղաչենք,
Ձեռքիդ հպումով ու խօսքիդ զօրութեամբ
Կենդանացուր հոգեպէս մեռած մարդիկը,
Որովհետեւ Դո´
Դո´ւն ես կեանքն
կեանքն ու կենդանարար Տէրը,
Դո´
Դո´ւն ես որ անկենդան սիրտերը կը կենդանացնես.
Ուստի, միայն Քեզի´
Քեզի´ կը վայելէ ամէն փառք ու պատիւ:
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Տեռատես կնոջ բժշկութիւնը
(Մարկոս 5.255.25-34)

Կին մը կար, որ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահոարիւնահոսութենէ կը տառապէր: Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շատ
շատ
նեղութիւն քաշած էր, իր ամբողջ ունեցածը վատներ էր,
բայց օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը
աւելի վատթարացեր էր: Լսելով Յիսուսի մասին, ամբոխին
մէջէն եւ Յիսուսի ետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր հագուստին:
Որովհետեւ ինքնիրեն կը խորհէր եւ կ’
կ’ըսէր.ըսէր.«Միայն դպչիմ
դպչիմ անոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմ»:
բժշկուիմ»:
Անմիջապէս անոր արիւնահոսութիւնը դադրեցաւ, եւ
բժշկուեցաւ::
ինք մարմինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեցաւ
Նոյն պահուն Յիսուս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս
եկաւ. ամբոխին մէջ ետեւ դարձաւ եւ ըսաւ.ըսաւ.«Ո՞վ դպաւ հագուստիս»:
հագուստիս»:
Աշակերտները
Աշակերտները ըսին իրեն.իրեն.«Կը տեսնես որ ամբոխը քեզ կը հրմշտկէ եւ դուն
կ’ըսես, "Ո՞վ դպաւ հագուստիս"»:
հագուստիս"»:
Յիսուս չորս կողմը կը նայէր՝ տեսնելու համար թէ ո´
ո´վ
ըրաւ: Կինը, քանի գաղտնի դպած էր Յիսուսի, եւ գիտնալով
թէ ի´
ի´նչ պատահած էր իրեն, վախէն դողդղալով եկաւ
ինկաւ անոր ոտքերուն
ոտքերուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւ:
Յիսուս ըսաւ անոր.անոր.«Աղջի´
Աղջի´կս, հաւատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա
եւ բժշկուէ´
բժշկուէ´ քու ցաւերէդ»:
ցաւերէդ»:
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«Կին մը կար, որ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահո
արիւնահոսութենէ կը տառապէր:
տառապէր: Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շատ
նեղութիւն քաշած էր, իր ամբողջ ունեցածը վատներ էր, բայց
օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը աւելի
վատթարացեր էր»
էր» (Մր
(Մր 5.255.25-26):
26):

1.1.- Յիսուս իր ճամբան էր դէպի Յայրոս անունով ժողոժողովըրդապետի մը տունը, յարուցանելու
յարուցանելու համար անոր աղջիկը,
երբ կատարեց արիւնահոսութենէ տառապող այս կնոջ
բժշկութիւնը:
բժշկութիւնը: Ասիկա միակ բժշկութիւնը չէր որ Յիսուս
կատարեց ճամբու ընթացքին, այլ խօսքով՝ ուրիշ գործի մը
համար՝ ուրիշ տեղ մը գացած միջոցին:
միջոցին: Ճամբու ընթացքին
կատարուած բժշկութիւնները յստակօրէն
յստակօրէն ցոյց կու տան, որ
Յիսուս երբեք իր ժամանակի վայրկեանները զուր տեղ
չվատնեց:
չվատնեց: Ան ամէն օր, ամէն ժամ եւ ամէն վայրկեան ընելիք
ունէր:
ունէր: Մենք ի՞նչպէս կ’
կ’օգտագործենք մեր ժամերն ու
վայրկեանները:
վայրկեանները: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք մենք եթէ մէկու մը տունը
կ’երթանք ընթրիք ընելու եւ ճամբու ընթացքին ծեր կին մը կը
հանդիպի
հանդիպի մեզի եւ կ’ուզէ
ուզէ քանի մը հարցումներ հարցնել:
հարցնել:
Ժամանակ կը յատկացնե՞նք պատասխանելու անոր հարհարցումներուն, թէ «գործ ունիմ մայրիկ»
մայրիկ» կ’ըսենք ու կը քալենք:
քալենք:
Ի՞նչ կ’
կ’ընենք եթէ մեր գործատեղը բանալու կ’
կ’երթանք եւ
յանկարծ հայրիկ մը կը մօտենայ
մօտենայ եւ կ’ուզէ
ուզէ երկու խօսք ըսել:
ըսել:
Ժամանակ կու տա՞նք մտիկ ընելու անոր խօսքերը, թէ՝
կ’անտեսենք ու կը քալենք:
քալենք:
2.2.- Ահաւասիկ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահոսուարիւնահոսութենէ տառապող կին մը, որ անկասկած բաւական տկարատկարացած պիտի ըլլար մարմնապէս, իր ունեցած արիւնահոսուարիւնահոսութիւններուն պատճառով
պատճառով:
տճառով: Բայց երբ կը տեսնէ Յիսուսը, որուն
մասին շատ բան լսած էր վստահաբար, կը մոռնայ իր
մարմնական տկարութիւնը, հաւատքո´
հաւատքո´վ կը ճեղքէ Յիսուսի
շուրջ գտնուող ամբոխը՝ հասնելու համար իր ու բոլորիս
սիրելի Փրկիչին:
Փրկիչին: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք մենք երբ տկար կը զգանք:
զգանք: Կը
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սպասենք զօրանա՞լ,
զօրանա՞լ, որպէսզի հետեւինք Տիրոջ, թէ՝ մեր տկար
վիճակով անգամ կը հետեւինք իրեն:
իրեն: Կնոջ նման ունի՞նք
քաջութիւնը ճեղքելու մեր շուրջ գտնուող ամբոխները, այլ
խօսքով՝ դժուարութիւնները, հասնելու համար Յիսուսին:
Յիսուսին:
3.3.- Բժիշկներուն կողմէ իրեն թելադրուած ամէն դեղ
գործածած էր,
էր, ամէն խօսք կատարած էր, ամէն հրահանգի
հնազանդած էր, եւ իր ամբողջ ունեցածը անոնց յանձնած էր
եւ հիմա ոչինչ մնացեր էր քովը, բայց չէր բժշկուած:
բժշկուած: Այս կնոջ
նման որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենց կեանքը երկրի վրայ
քիչ մը աւելի երկարելու համար, կամ մարմնապէս
առողջանալու
առողջանալու համար, պատրա´
պատրա´ստ են իրենց ամբողջ
ունեցածը տալու, պատրա´
պատրա´ստ են կատարելու բժիշկներու
բոլոր խօսքերը, պատուէրները, հրամանները, հրահանգները,
խրատները:
խրատները: Եթէ պատրաստ ենք տալու մեր ամբողջ
ունեցածը, միայն թէ կարենանք մեր կեանքը քանի մը ամիսով
կամ քանի մը տարիով երկրի
երկրի վրայ երկարելու, որքա՞ն աւելի
պէտք է պատրաստ ըլլանք զոհելու ամէն բան, ի խնդիր
յաւիտենական կեանքին՝ Աստուծոյ արքայութեան:
արքայութեան: Եթէ ամէն
ինչ կ’
կ’ընենք մարմնաւոր առողջութեան համար, ինչո՞ւ բան մը
չենք ըներ հոգեպէս առողջանալու համար:
համար:
4.4.- «Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շատ նեղութիւն քաշած
էր»
էր»: Այս հաստատումը շատ յստակ ցոյց կու տայ, որ
բժիշկները եղած են անգութ այս խեղճ կնոջ հանդէպ, եւ
անտարբեր՝ անոր ցաւին հանդէպ:
հանդէպ: Ըստ երեւոյթին, յիշեալ
բժիշկները կամ այն է որ գիտէին անոր հիւանդութեան
անբուժելի ըլլալը եւ գիտակցօրէն շարունակ սխալ դեղեր
տուած կամ յանձնարարած են, որպէսզի կողոպտէին զայն, եւ
կամ՝ փորձեցին զայն բուժել այնքան ատեն որ տալիք ունէր
իրենց:
իրենց: Մեծ ողբերգութիւն է իյնալ դրամասէր բժիշկի մը
ձեռքը:
ձեռքը: Դրամասէր բժիշկ մը կրնայ սխալ դեղեր պատուիրել,
կամ իր կատարած ախտաճանաչումին մասին շիտակը
շիտակը չըսել,
կամ անոր մէկ մասը բացայայտել, պարզապէս որպէսզի
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հիւանդը վերստին քովը դառնայ ժամանակ մը ետք, եւ
որպէսզի օգտուի անկէ դրամականօրէն:
դրամականօրէն:
5.5.- Այնքան ատեն որ կնոջ հետ դրամ կար՝ կարծէք
բժիշկները անոր շուրջ կը դառնային, անոր հոգ կը տանէին,
ո´չ թէ որովհետեւ զայն
զայն կը սիրէին, այլ որովհետեւ անոր
ունեցածը կը սիրէին:
սիրէին: Բայց երբ «իր ամբողջ ունեցածը»
ունեցածը»
սպառեցաւ՝ բժիշկները լքեցին զայն, երեսի վրայ թողուցին, եւ
ինչպէս հայր մը կ’
կ’ըսէ. «Զայն անմաքուր ու անբժշկելի
յայտարարեցին, որպէսզի մէկը չմօտենայ անոր»
անոր»: Ոչի´
Ոչի´նչ
փոխուած է պատմութենէն
պատմութենէն:
ւթենէն: Այսօր ալ նոյնը կը պատահի:
պատահի:
Բժիշկներ հոգ կը տանին քեզի այնքան ատեն որ գրպանդ
դրամ կայ:
կայ: Այսօր որքա՜
որքա՜ն հիւանդներ կան որոնք դրամ չունին
ըսելով՝ չեն կրնար հիւանդանոց մտնել, եւ ոեւէ հիւանդանոց
չ’ընդունիր զանոնք:
զանոնք: Բժիշկները լքեցին հիւանդ կինը երբ «իր
ամբողջ ունեցածը»
ունեցածը» սպառեցաւ:
սպառեցաւ: Միայն բժիշկները չեն որ կը
լքեն մեզ երբ մեր գրպանները կը դատարկուին, այլեւ՝ մեր
կողմէ բարեկամ համարուածները, երբեմն մեր ազգականազգականները, նոյնիսկ մեր հարազատները:
հարազատները:
6.6.- «Օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը
աւելի վատթարացեր էր»
էր»: Երբ հիւանդի
հիւանդի մը սխալ դեղ կը
տրուի կամ սխալ թելադրանք կ’
կ’ըլլայ, կամ երբ անհրաժեշտ
դեղը չի տրուիր, հիւանդութիւն մը աւելի կը վատթարանայ:
վատթարանայ:
«Աւելի վատթարացեր էր»
էր» բառերը կու գան անգամ մը եւս
համոզելու մեզ, որ կնոջ տրուած դեղերը կամ կատարուած
թելադրանքները՝ ի վնաս իրեն եղան
եղան: Ասիկա ճշմարիտ է
նաեւ հոգեւոր իմաստով:
իմաստով: Երբ սխալ թելադրութիւններ
կ’ընենք, երբ սխալ ուղղութիւն կամ խրատ կու տանք, վնաս
կը հասցնենք մեզ լսողներուն, եւ ո´
ո´չ թէ օգուտ:
օգուտ:

«Լսելով Յիսուսի մասին, ամբոխին մէջէն եւ Յիսուսի
ետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր հագուստին:
հագուստին: Որովհետեւ
Որովհետեւ
ինքնիրեն կը խորհէր եւ կ’
կ’ըսէր.ըսէր.319

"Միայն դպչիմ անոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմ"»
բժշկուիմ"»
(Մր 5.275.27-28):
28):
1.1.- Յիշեալ հիւանդ կինը աննկուն ու զօրաւոր կամք
ունէր:
ունէր: Հակառակ իր քաշած բոլոր տառապանքներուն, եւ
հակառակ իր ապրած բոլոր յուսախա
յուսախաբութիւններուն,
խաբութիւններուն, երբեք
տեղի չէ´
չէ´ր տուած,
տուած, չէ´
չէ´ր յուսահատած, չէ´
չէ´ր նահանջած, չէ´
չէ´ր
ընկճուած:
ընկճուած: Վճռա´
Վճռա´ծ էր առողջանալ մարմնապէս:
մարմնապէս: Պատրաստ
էր ամէն բան ընելու միայն թէ բուժուէր:
բուժուէր: Եւ իր այդ
վճռակամութիւնը զինք առաջնորդեց՝ մեծ Առաջնորդին,
բժիշկներու Բժիշկին:
Բժիշկին: Մենք այս կնոջ նման պատրա՞ստ ենք
ամէն բան ընելու՝ ի խնդիր մեր հոգեւոր բուժման:
բուժման: Վճռա՞ծ ենք
հասնիլ Յիսուսին, ինչպէս կինն էր վճռած:
վճռած:
2.2.- Ոեւէ հիւանդ կամ հիւանդի մը ծնողը համարձակօրէն
կրնար Տիրոջ մօտենալ եւ բժշկութիւն խնդրել:
խնդրել: Բայց այս
հիւանդ կինը չէր կրնար հրապարակաւ իր խնդրանքը
ներկայացնել:
ներկայացնել: Չէր կրնար, որովհետեւ
որովհետեւ արիւնահոսութենէ կը
տառապէր, եւ բնականօրէն կը քաշուէր, կ’
կ’ամչնար, եւ չէր
ուզեր որ ամէն մարդ գիտնար այդ մասին, ահա թէ ինչու

«ամբոխին մէջէն եւ Յիսուսի ետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր
հագուստին»
հագուստին»: Յիսուսի շուրջ եղող բազմութիւնը եթէ գիտնար

այս կնոջ հիւանդութեան մասին, գուցէ շատեր գայթակղէին,
կամ զայն մեղաւոր մը նկատէին, Աստուծոյ կողմէ պատժուած
յայտարարէին, մանաւանդ որ, ինչպէս տարբեր առիթով մը
բացատրեցինք, թէ հրեաներ համոզուած էին որ մարմնական
հիւանդութիւնները Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժներ են՝
մարդուն գործած մեղքերուն իբրեւ հետեւանք:
հետեւանք: Այս կնոջ նման
ո´վ գիտէ թէ որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք տեսակտեսակ-տեսակ հոհոգեւոր ցաւեր ու պակասութիւններ ունին, որոնք սակայն կը
վախնան կամ կ’
կ’ամչնան խօսելու անոնց մասին, գուցէ
մերժուելու
մերժուելու կամ անարգանքի առարկայ դառնալու մտահոգումտահոգութենէն մղուած:
մղուած: Հոգեւոր ցաւերն
ցաւերն ու տկարութիւնները կրնան
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փարատիլ երբ կիսուին հոգեւոր եղբայրներու հետ:
հետ: Իսկական
հոգեւոր եղբայրները՝ հոգեւոր բժիշկներ են:
են:
3.3.- Կինը «ինքնիրեն կը խորհէր եւ կ’
կ’ըսէր.ըսէր.- "Միայն դպչիմ
անոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմ"
բժշկուիմ"»: Նայեցէք թէ որքան
ուժեղ հաւա´
հաւա´տք ունէր այս կինը
կինը: Ան չմտածեց Յիսուսէն խնդխնդրել որ յատուկ աղօթք մը ընէ իրեն համար, կամ ձեռքը դնէ իր
գլխուն, կամ բժշկութեան հրաման մը արձակէ:
արձակէ: Ան պարզապարզապէս մտածեց դպնալ Յիսուսի հագուստին եւ հաւատաց որ
եթէ դպնար՝ պիտի բժշկուէր:
բժշկուէր: Շատ հիւանդներ դպան Յիսուսի
հագուստի քղանցքին եւ բժշկուեցան:
բժշկուեցան: Բայց այս կնոջ պարապարագան տարբեր էր, որովհետեւ միւս հիւանդներու
հիւանդներու պարագային,
մարդիկ իրե´
իրե´նք աղաչեցին Յիսուսին, «որ գոնէ թոյլ տայ

հիւանդներուն, որ իր հագուստի քղանցքին դպչին:
դպչին: Եւ անոնք
որ դպան՝ բժշկուեցան»
բժշկուեցան» (Մտ
(Մտ 14.36):
14.36): Այս կնոջ համար մէկը

աղաչանք չներկայացուց,
չներկայացուց, մէկը միջնորդութիւն չըրաւ, այլ
ի´նք գնաց եւ «իր իրաւունքը»
իրաւունքը» առաւ կարծէք, ճիշդ ինչպէս
Յակոբ նահապետ, չսպասեց որ Աստուած օրհնէ զինք, այլ
ի´նք պահանջեց անոր օրհնութիւնը. «Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ
որ զիս չօրհնես»
չօրհնես» (Ծն
(Ծն 32.26):
32.26): Այս իմաստով, կինը հոգեւոր
պատերազմի
պատերազմի իսկական պատկեր մը կը դնէ մեր առջեւ:
առջեւ:
Հաւատացեալներս պէտք է հետեւինք կնոջ քայլերուն:
քայլերուն: Պէտք է
հաւատքո´
հաւատքո´վ մօտենանք Տիրոջ ու ձեռք ձգենք մեզի բաժին
ինկող բժշկութիւնը, օրհնութիւնը, զօրութիւնը, օծութիւնը
օծութիւնը:
թիւնը:

«Անմիջապէս անոր արիւնահոսութիւնը դադրեցաւ, եւ
ինք մարմինին
մարմինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեցաւ»
բժշկուեցաւ»

(Մր 5.29):
5.29):
1.1.- Կնոջ բժշկութիւնը աստիճանաբար տեղի չունեցաւ,
այլ՝ ակնթարթի մը մէջ:
մէջ: Ոեւէ երկրաւոր բժիշկ չի կրնար երկերկվայրկեանի մը կամ վայրկեանի մը ընթացքին բուժել հիւանդ
մը:
մը: Բայց տարբեր է մեր երկնաւոր Բժիշկը:
Բժիշկը: Ան «անմիջաանմիջապէ´
պէ´ս» բուժող Աստուած է:
է: Երկվայրկեանի մը ընթացքին բուբուժող Արարի´
Արարի´չ է:
է: Հարկաւ կան բուժումներ, ըլլա´
ըլլա´յ մարմնաւոր,
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ըլլա´
ըլլա´յ հոգեւոր, որոնք աստիճանաբար տեղի կ’
կ’ունենան:
ունենան:
Օրինակ, յիշենք Բեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնը:
բժշկութիւնը: Անոր
մարմնաւոր բժշկութիւնը աստիճանաբար տեղի ունեցաւ:
ունեցաւ: ՅիՅիսուս առաջին անգամ թուքով թրջելէ ետք անոր աչքերը եւ
ձեռքով դպնալէ ետք անոնց, հարցուց եթէ երբեք բան մը կը
տեսնէր:
տեսնէր: Կոյրը պատասխանեց. «Մարդիկ կը տեսնեմ, որոնք
կարծես ծառ են, բայց կը քալեն»
քալեն» (Մր
(Մր 8.24):
8.24): Յիսուս երկրորդ
անգամ դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր աչքերուն, «անիկա աչաչ-

քերը բացաւ, նայեցաւ եւ տեսողութիւնը վերագտնելով՝ ամէն
ինչ յստակ կը տեսնէր»
տեսնէր» (Մր
(Մր 8.25):
8.25): Յիսուս չէ՞ր կրնար մէկ

դպնալով անոր տեսողութիւնը կատարեալ ձեւով վերականգվերականգնել:
նել: Կրնա´
Կրնա´ր: Բայց Յիսուս ուզեց ցոյց տալ մեզի թէ ոմանց
բժշկութիւնը աստիճանական կերպով տեղի կ’
կ’ունենայ:
ունենայ: Նոյնն
է հոգեւոր բժշկութեանց
բժշկութեանց պարագան:
պարագան: Պօղոս առաքեալին հոգեհոգեւոր բժշկութիւնը ակնթարթի մը մէջ տեղի ունեցաւ, մինչդեռ
Պետրոս առաքեալին հոգեւոր բժշկութիւնը երկա՜
երկա՜ր տարիներ
խլեց:
խլեց: Առաքելութեան սկսելէ բաւական տարիներ ետք, կը
տեսնենք թէ ինչպէս Պետրոս
Պետրոս առաքեալ կը յանդիմանուի
Պօղոսի կողմէ իր «կեղծաւոր ընթացքին»
ընթացքին» համար (Գղ 2.112.11-14):
14):
2.2.- «Մարմինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեբժշկուեցաւ»
ցաւ»: Կնոջ համար բժշկութիւնը զգացական իրականութիւն
մը չէր, այլ՝ կատարեալ իրողութիւն մը, իր մարմինին մէջ ու
իր մարմինին վրայ
վրայ հանդէս եկող բացարձակ ճշմարտութիւն
մը:
մը: Յիսուսի պարգեւած մարմնաւոր թէ հոգեւոր բժշկութիւնը
զգացական բան մը չէ, այլ՝ իրակա´
իրակա´ն ու ճշմարի´
ճշմարի´տ: Ասիկա
շատ աւելի շիտակ է երբ խօսքը հոգեւոր բժշկութեան մասին
է: «Հոգեւոր
բժշկութիւն» ըսելով, այս պարագայիս կը հասհաս«Հոգեւոր բժշկութիւն»
կընամ մարդու մը հոգիին, սրտին ու մտքին
մտքին մաքրուիլը մեղքի
ներկայութենէն, ազդեցութենէն, իշխանութենէն եւ սէրէն, Տէր
Յիսուսի արիւնով եւ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ:
ներգործութեամբ: Այն
անձը որուն մեղքերը կը սրբուին, եւ կ’
կ’ապրի Սուրբ Հոգիին
բերած նորոգութիւնը, անպայման որ կը զգայ ատիկա իր
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մարմինին մէջ, ճիշդ ինչպէս կինը իր «մարմինին մէջ զգաց որ
իր հիւանդութենէն բժշկուեցաւ»
բժշկուեցաւ»: Ի՞նչպէս կը զգայ:
զգայ: ՓոփոխուՓոփոխութիւններ կը տեսնէ իր կեանքին,
կեանքին, իր հոգիին, իր սրտին ու իր
մտքին մէջ:
մէջ: Փոփոխութիւններ հանդէս կու գան իր նկարագինկարագիրին ու բնաւորութեան մէջ, իր ունեցած
ունեցած սովորութեան
սովորութեան եւ անանհատականութեան մէջ:
մէջ: Կը փոխուին իր մտածումները,
մտածումները, իր
մտածութեան նիւթերը, իր մտածելակերպը:
մտածելակերպը: Կը փոխուի իր
գործելու եւ գործակցութեան եղանակը:
եղանակը: Կը փոխուին իր խօխօսակցութեան նիւթերը, իր խօսքերն
խօսքերն ու խօսելակերպը:
խօսելակերպը: Կը
փոխուին իր արտայայտութեան եղանակները
եղանակները,
ները, իր վերաբերվերաբերմունքը մարդոց հանդէպ:
հանդէպ: Մրցակցութեան
Մրցակցութեան հոգին՝ կը փոխափոխակերպուի գործակցութեան հոգիի:
հոգիի: Նախապէս սիրուած աշաշխարհային երեւոյթներ՝ կը դառնան զզուելի, իսկ զինք
չհետաքրքրող հոգեւոր իրականութիւնները՝
իրականութիւնները՝ կը դառնան իր
հետաքրքրութեան առանցքը:
առանցքը: Եւ տակաւին,
տակաւին, Սուրբ
Սուրբ Հոգիիին
կատարեալ նորոգութիւնը ապրած, նո´
նո´ր սիրտ ու նո´
նո´ր հոգի
ստացած մարդուն համար, արժէ´
արժէ´ք կը դառնան որբերն ու
որբանոցները, աղքատներն ու աղքատանոցները,
աղքատանոցները, տառապող
ու զրկուած դասակարգի մարդիկը, հիւանդներն
հիւանդներն ու հաշմանհաշմանդամները, վէրք ու վիշտ ունեցող բոլոր մարդիկը
մարդիկը:
կը: Կը դառնայ
պաշտ-այս բոլորին այցելուն, հոգ տանողը, գուրգուրացողը, պաշտ
պանը:
պանը: Ապրուած այս նորոգութեան արդիւնքներէն են նաեւ՝
Աստուծոյ, Աստուածաշունչին եւ Աստուծոյ ժողովուրդին
հանդէպ յատուկ սէրն ու կապուածութիւնը,
կապուածութիւնը, կորսուած հոգիհոգիներուն համար արցունք թափելու պատրաստակամութիւնը,
պատրաստակամութիւնը,
մարդիկը Քրիստոսի բերելու կամքն ու ճիգը, եւ այլն:
այլն:

«Նոյն պահուն Յիսուս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս
եկաւ. ամբոխին
ամբոխին մէջ ետեւ դարձաւ եւ ըսաւ.ըսաւ."Ո՞վ դպաւ հագուստիս"»
հագուստիս"» (Մր
(Մր 5.30):
5.30):

1.1.- Հազիւ կինը հաւատքով դպաւ Յիսուսի հագուստին,

«նոյն պահուն Յիսուս
Յիսուս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս
եկաւ»
եկաւ»: Անոնք որոնք կնոջ նման հաւատքով կը դպնան ու կը
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դիմեն Յիսուսին, անպայման որ Յիսուսի անձէն զօրութիւն,
օրհնութիւն, օծութիւն եւ բժշկութիւն դուրս կու գայ եւ զանոնք
կը բժշկէ, կ’
կ’օրհնէ, կը զօրացնէ, կը մխիթարէ, կը գօտեպնդէ:
գօտեպնդէ:
Հաւատքով Յիսուսի մօտեցողը՝ ձեռնունայն չի վերադառնար:
վերադառնար:
Հայր մը ըսած է. «Եթէ Յիսուսի կու գանք ու ձեռնունայն կը

դառնանք, ատիկա չի նշանակեր թէ Յիսուս չունի մեզի տալիք
բան, այլ կը նշանակէ թէ մե´
մե´նք անհրաժեշտ ուժեղ հաւատքը
չունինք»
չունինք»:
2.2.- «Իրմէ զօրութիւն մը դուրս եկաւ
եկաւ»: Թող տկար զգացող
մարդիկ մօտենան ամենազօր Յիսուսին, որմէ զօրութիւն
դուրս կու գայ ու կը զօրացնէ տկար ծունկերը:
ծունկերը: Թող վեհերոտ
մարդիկ մօտենան Յիսուսին, որմէ քաջութիւն դուրս կու գայ
ու քաջութեան
քաջութեան հոգիով կը լեցնէ վեհերոտ հոգիները:
հոգիները: Թող
սգաւոր մարդիկ մօտենան Յիսուսին,
Յիսուսին, որմէ մխիթարութիւն
դուրս կու գայ ու կը մխիթարէ տրտում սիրտերը:
սիրտերը: Այո´
Այո´, թող
ամէն մարդ մօտենայ Յիսուսին, որովհետեւ Յիսուսէն է որ
դուրս կու գայ ամէն բարիք ու ձիրք, ամէն պարգեւ ու շնորհք,
ամէն կարողութիւն ու լաւութիւն, ամէն մխիթարութիւն եւ
սփոփանք:
սփոփանք:
3.3.- Յիսուս
Յիսուս ետին կը նայի եւ հարց կու տայ. «Ո՞վ դպաւ
հագուստիս»
հագուստիս»: Յիսուս ուրախ ու գոհ էր որ իրմէ զօրութիւն
դուրս եկած ու բարիք գործած էր:
էր: Ան սակայն կ’
կ’ուզէր իր այս
ուրախութիւնը բաժնել բոլորին հետ:
հետ: Կ’ուզէր բոլորը
գիտնային այս մասին եւ ուրախակից ըլլային թէ´
թէ´ իրեն եւ թէ´
թէ´
կնոջ:
նոջ: Այո´
Այո´, Յիսուս կ’
կ’ուզէ որ հաւատացեալներ Աստուծոյ
կողմէ իրենց ստացած պարգեւներուն ու ամէն տեսակ
բարիքներուն համար վկայութիւն տան, ուրախացնեն եւ
ուրախանան, որպէսզի այդ բոլորին մէջ՝ Աստուած փառափառաբանուի ու փառաւորուի:
փառաւորուի:
4.4.- Յիսուս հարցուց թէ ո´
ո´վ դպաւ իր հագուստին,
հագուստին, որովորովհետեւ չէր ուզեր իր միջոցաւ կատարուած բարիք մը ծածուկ
մնար:
մնար: Ատիկա ձեւով մը կատարուած բարիքը ուրանալ պիտի
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ըլլար:
ըլլար: Ոեւէ հաւատացեալ երբ բարիք մը, բարերարութիւն մը,
զօրութիւն մը, շնորհք մը, ձիրք մը, կարողութիւն մը,
իմաստութիւն մը, ուրախութիւն մը, մխիթարութիւն
մխիթարութիւն մը,
քաջալերանք մը կամ ոեւէ բան ստանայ Յիսուսէն, պէտք չէ
զայն գերեզմանէ իր սրտին մէջ, պէտք չէ զայն պահէ լոկ իր
անձին համար, այլ պէտք է զայն գործածէ ուրիշներուն
բարիքին համար:
համար:
5.5.- Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչո´
ինչո´ւ
Յիսուս ուզեց որ շուրջինները գիտնային իր արիւնահո
արիւնահոսու
հոսուսութենէն բուժուող կնոջ պարագային մասին:
մասին: Վերեւ բացատրեբացատրեցինք որ հրեաներ մարմնաւոր հիւանդութիւն ունեցող անձ մը,
Աստուծոյ կողմէ պատժուած կը նկատէին:
նկատէին: Ուստի, Յիսուս
ուզեց որ անոնք պատահածին մասին գիտնային, որպէսզի
ցոյց տար իրենց, թէ ինք չի դատապարտեր այդպիսիները, ո´
ո´չ
ալ Աստուծոյ կողմէ պատժուած կը համարէ զանոնք, այլ
ընդհակառակը, կը գնահատէ, կը քաջալերէ, կը բուժէ ու կը
մխիթարէ զանոնք:
զանոնք:
6.6.- Եթէ Յիսուսի հագուստին հաւատքով դպնալով՝ կինը
բուժուեցաւ, հապա որքա՜
որքա՜ն աւելի մարդիկ կրնան բուժուիլ,
եթէ հաւատքով
հաւատքով մօտենան սուրբ Հաղորդութեան՝ Տիրոջ
Մարմինին եւ Արեան:
Արեան:
7.7.- Յիսուս Յայրոսի հետ կ’
կ’երթար անոր աղջկան յարույարուբժշկութիւ-թիւն տալու, եւ ահա ճամբու ընթացքին ուրիշի մը բժշկութիւ
նը կը կատարէ, որպէսզի սորվեցնէր մեզի թէ բոլոր մարդիկ
խնդրանքներ ու ցաւեր ունին եւ բոլոր մարդիկ
մարդիկ ուշադրութեան
արժանի են:
են: Նախ Յայրոսն էր որ իր խնդրանքը ներկայացուց,
բայց բժշկութիւն ստացողը նախ կինը ինք եղաւ:
եղաւ: Մեր
խնդրանքին կատարումը ուրիշներու խնդրանքին կատարուկատարումէն աւելի առաջնահերթ պէտք չէ նկատենք:
նկատենք:
8.8.- Վերջին կէտ մը:
մը: Ճիշդ է որ կինը Յիսուսի հագուստին
դպաւ, բայց զօրութիւնը Յիսուսի հագուստէն չէր որ ելաւ, այլ՝
Յիսուսէն, ինչպէս բնագիրն իսկ կը հաստատէ:
հաստատէ: Կարգ մը
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հոսանքներ հիմնուելով այս իրողութեան վրայ, կը մերժեն
սուրբ տարրերու կամ սուրբ մասունքներու գործածութիւնը եւ
անոնց հանդէպ երկիւղալից յարգանքը, առարկելով որ հրաշք
կամ բժշկութիւն չի կրնար տեղի ունենալ սուրբի մը
մասունքին միջոցաւ, կամ ուրիշ սուրբ տարրի մը միջոցաւ,
ճիշդ ինչպէս այստեղ յիշուող հրաշքը Յիսուսի հագուստին
միջոցաւ չէ որ տեղի ունեցաւ, այլ՝ Յիսուսի միջոցաւ:
միջոցաւ:
Առարկութիւնը տեղին է:
է: Անշունչ ու անշարժ իրի մը, նիւթի
մը, տարրի մը, կամ մասունքի մը միջոցաւ հրաշքներ չեն
կրնար գործուիլ, եւ սակայն, եթէ մարդը հաւատքով ու
ակնկալութեամբ մօտենայ անոնց՝ Աստուած կը գնահատէ´
գնահատէ´
անոնց հաւատքը ու կը պատասխանէ անոնց սրտի
խնդրանքին:
խնդրանքին: Եւ միւս կողմէ, եթէ Աստուած ուզէ այդ սուրբ
տարրերուն
տարրերուն միջոցաւ հրաշքներ գործել, ո՞վ է մարդը որ
կարենայ առարկութիւն ընել, եւ ի՞նչպէս արարածը
Արարիչին գործն ու գործելակերպը կրնայ քննադատել:
քննադատել:
Աստուածաշունչը զանազան տարրերու միջոցաւ հրաշհրաշքներու կատարման բազմաթիւ օրինակներ ցոյց կու տայ.տայ.1.1.- Մեռած մարդ մը նետուեցաւ
նետուեցաւ Եղիսէի գերեզմանին մէջ
եւ «այն մարդը Եղիսէի ոսկորներուն
ոսկորներուն դպածին պէս կենդանակենդանացաւ ու իր ոտքերուն վրայ կայնեցաւ»
կայնեցաւ» (Դ.Թգ
(Դ.Թգ 13.21):
13.21): Եթէ սուրբի
մը աճիւնները Աստուծոյ համար արժէք չունին, այդ պարապարագային,
գային, ինչո՞ւ համար Տէրը թոյլ կու տայ որ Եղիսէ մարգարէին
ոսկորներուն
ոսկորներուն վրայ նետուող մեռելը վերակենդանանայ:
վերակենդանանայ:
2.2.- Հիւանդներու բժշկութիւն եւ չար ոգիներու դուրս
շպրտում Պօղոս առաքեալի քրտինքոտ թաշկինակին
թաշկինակին եւ
գործի հագուստին
հագուստին միջոցաւ (Գրծ 19.1119.11-12):
12):
3.3.- Եղիսէ Յորդանանի ջուրին
ջուրին միջոցաւ բժշկեց Նէեման
Նէեման
անունով բորոտ Ասորի մը (Դ.Թգ 5.10
5.10-14):
14):
4.4.- Պղինձէ օձի
օձի մը միջոցաւ բժշկութիւններ տեղի
ունեցան (Թւ 21.521.5-6):
6):
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5.5.- Ուխտի Տապանակին
Տապանակին միջոցաւ Յորդանան գետի
ջուրերը ճեղքուեցան (Յես 3.143.14-17):
17):
6.6.- Ուխտի Տապանակին
Տապանակին միջոցաւ Երիքով քաղաքին
պարիսպները փուլ եկան (Յես 6.20):
6.20):
7.7.- Եղիա մարգարէն վերարկուն
վերարկուն զարկաւ
զարկաւ Յորդանանի
ջուրերուն եւ ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ (Դ.Թգ
2.8):
2.8):
8.8.- Եղիսէ Եղիայի վերարկուն
վերարկուն Յորդանանի ջուրերուն
զարկաւ եւ ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ (Դ.Թգ
2.14):
2.14):
9.9.- Եղիսէ աղ նետեց ջուրերու աղբիւրին վրայ եւ «ջուրերը
բժշկուեցան»
բժշկուեցան» (Դ.Թգ
(Դ.Թգ 2.19
2.19.19-22):
22):
10.10.- Եղիսէ թունաւորուած կաթսայի մը մէջ ալիւր դրաւ եւ
կաթսային կերակուրը դադրեցաւ թունաւոր ըլլալէ (Դ.Թգ
4.394.39-41):
41):
11.11.- Մովսէս իր ձեռքի գաւազանով
գաւազանով Կարմիր ծովը ճեղքեց
(Ել 14.16, 21):
21):
12.12.- Մովսէս ձեռքի գաւազանով
գաւազանով զարկաւ Քորեբի մէջ
ժայռի մը, եւ այդ ժայռէն
ժայռէն ջուր բղխեցաւ (Ել 17.6):
17.6):
13.13.- Մովսէս իր ձեռքի գաւազանով
գաւազանով երկու անգամ զարկաւ
ապառաժի մը եւ առատ ջուր բղխեցաւ անկէ (Թւ 20.11):
20.11):
14.14.- Մովսէս փայտի
փայտի մը միջոցաւ Մեռայի լեղի ջուրերը
անուշցուց (Ել 15.25):
15.25):
15.15.- Մովսէս ձեռքի գաւազանը
գաւազանը դէպի երկինք երկնցուց եւ
Եգիպտոսի վրայ կարկուտ «ու կարկուտին հետ խառն կրակ»
կրակ»
տեղաց (Ել 9.239.23-24):
24):
16.16.- Մովսէս ձեռքի գաւազանը
գաւազանը երկնցուց Եգիպտոսի վրայ
եւ Եգիպտոս մարախներով լեցուեցաւ (Ել 10.1210.12-15):
15):
17.17.- Խուլ եւ համր մարդու մը բժշկութիւնը թուքի
թուքի միջոցաւ
(Մր 7.33):
7.33):
18.18.- Կոյր մարդու մը բժշկութիւնը թուքի
թուքի միջոցաւ (Մր
8.228.22-23):
23):
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19.19.- Ի ծնէ կոյրի մը բժշկութիւնը թուքի
թուքի եւ ցեխի
ցեխի միջոցաւ
(Յհ 9.6):
9.6):
20.20.- Քրիստոսի կողմէ մեզի յանձնուած Հացն
Հացն ու Գինին
Գինին
նաեւ սուրբ տարրեր են, որոնց միջոցաւ բժշկութիւններ ու
հրաշքներ կ’
կ’ըլլան:
ըլլան:
21.21.- Տիրոջ խաչափայտը
խաչափայտը եւս սուրբ մասունք մըն է:
է:
22.22.- Հիւանդներու բժշկութիւններ Պետրոս առաքեալին
մարմինին շուքին
5.15):
շուքին միջոցաւ (Գրծ 5.15):
23.23.- Բժշկութիւն իւղի
իւղի եւ աղօթքի միջոցաւ (Յկ 5.145.14-15):
15):
Երբ Աստուածաշունչը մեզի ցոյց կու տայ թէ ոսկորներու,
քրտինքոտ թաշկինակի, գործի հագուստի, հագուստի քղանցքղանցքի, իւղի, թուքի,
թուքի, ցեխի, գաւազանի, փայտի, պղինձէ օձի, ՈւխՈւխտի Տապանակին, վերարկուի, աղի, ալիւրի, ջուրի, մարմինի
շուքի, խաչափայտի, Հացի եւ Գինիի միջոցաւ բազմատեսակ
հրաշքներ ու նշաններ եղած են, դեռ ինչո՞ւ առարկութիւն
կ’ընենք որ սուրբ տարրերու կամ մասունքներու միջոցաւ
հրաշքներ
հրաշքներ չեն գործուիր եւ կը մերժենք յարգալից վերաբերվերաբերմունք ցուցաբերել անոնց հանդէպ
հանդէպ:

«Աշակերտները ըսին իրեն.իրեն."Կը տեսնես որ ամբոխը քեզ կը հրմշտկէ եւ դուն կ’
կ’ըսես,
"Ո՞վ դպաւ հագուստիս"»
(Մր 5.31):
5.31):
հագուստիս"» (Մր

Աշակերտներուն այս արտայայտութիւնը բնականօրէն
տգիտութեան արդիւնք էր, որովհետեւ,
որովհետեւ, անոնք մտածեցին
կամ կարծեցին որ Յիսուսի հարցումը անտեղի ու անիմաստ
էր:
էր: Անոնք մտածեցին որ չորս կողմէ հրմշտկուող անձ մը
ի՞նչպէս կրնայ հարցնել. «Ո՞վ դպաւ ինծի»
ինծի»: Անոնք չէին
հասկցած Յիսուսի հարցումին իմաստն ու նպատակը:
նպատակը: Եւ ո՞վ
երբեւիցէ կրցած է հասկնալ Աստուծոյ
Աստուծոյ գործերն ու խորհուրդխորհուրդները:
ները: Անոնք միշտ ալ զարմանալի են մարդոց աչքերուն (Սղ
118.23:
118.23: Ես 29.14:
29.14: Մտ 21.42):
21.42):
Ասիկա միակ անգամը չէր որ Յիսուս չէր հասկցուեր կամ
սխալ կը հասկցուէր իր աշակերտներուն եւ ուրիշներուն
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կողմէ:
կողմէ: Երբ Յիսուս առիթով մը աշակերտներուն ըսաւ.
ըսաւ. «ԶգուԶգուշացէ´
շացէ´ք Սադուկեցիներու եւ Փարիսեցիներու խմորէն»
խմորէն» (Մտ
(Մտ
16.6), անոնք կարծեցին որ Յիսուս այդպէս կ’
կ’ըսէր, քանի հաց
չէին առած իրենց հետ. մինչդեռ Յիսուսի ակնարկութիւնը
Փարիսեցիներու եւ Սադուկեցիներու ուսուցումներուն մասին
էր (Մտ 16.12):
16.12): Երբ Յիսուս Յուդա Իսկարիոտացիին
Իսկարիոտացիին ըսաւ.
«Ինչ որ պիտի ընես՝ շուտով ըրէ»,
ըրէ», աշակերտներէն ոմանք
կարծեցին թէ Յիսուս պատուէր կու տար անոր, Զատիկի
տօնին առիթով գնել անհրաժեշտ եղածը, եւ կամ՝ աղքատնեաղքատներուն բան մը տալ:
տալ: Աւետարանիչը ինքն իսկ կը վկայէ թէ «սեսե-

ղանին շուրջ նստողներէն ոչ ոք հասկցաւ,
հասկցաւ, թէ ինչո´
ինչո´ւ այս խօսխօսքը ըսաւ անոր»
անոր» (Յհ
(Յհ 13.2713.27-29):
29): Երբ Յիսուս հրեաներուն ըսաւ.
«Քանդեցէ´
Քանդեցէ´ք այս տաճարը, եւ երեք օրէն ես պիտի վերաշինեմ
զայն»,
զայն», անոնք կարծեցին որ Տիրոջ ակնարկութիւնը
նիւթական տաճարին էր, «բայց տաճարը, որուն մասին
Յիսուս կը խօսէր, իր մարմինն էր»
էր» (Յհ
(Յհ 2.192.19-20):
20): Երբ Յիսուս իր
աշակերտներուն ըսաւ. «Ան որ սուր չունի` թող իր
վերարկուն ծախէ եւ իրեն համար սուր գնէ»,
գնէ», անոնք կարծեցին
որ Յիսուս նիւթական սուրի մասին էր որ կը խօսէր (Ղկ 22.2322.2338), մինչդեռ սուրը որուն մասին կը խօսէր Յիսուս, Աստուծոյ
խօսքին սուրն էր:
էր: Պօղոս առաքեալ Աստուծոյ խօսքը կը կոչէ`
Սուրբ Հոգիին սուրը (Եփ 6.17):
6.17): Ուրիշ տեղ առաքեալը
Աստուծոյ խօսքը կը նմանցնէ երկսայրի սուրի (Եբր 4.12):
4.12): Երբ
Յիսուս ուզեց Պետրոսի ոտքերը լուալ, Պետրոս առարկեց.
Յիսուս անոր ըսաւ. «Ինչ որ կ’
կ’ընեմ՝ դուն հիմա չես հասկնար,
բայց
բայց յետոյ պիտի հասկնաս»
հասկնաս» (Յհ
(Յհ 13.613.6-7),
7), եւ այլն:
այլն:
Սիրելի ընթերցողներ, ընդունինք որ մենք միշտ չենք
խորհուրդ-կրնար հասկնալ Տիրոջ կամքը, ծրագիրը, գործերը, խորհուրդ
ները:
ները: Աստուած ի´
ի´նքն իսկ այս իրողութիւնը կը հաստատէ՝
ըսելով. «Իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն ու իմ

ճամբաներս
ճամբաներս ձեր ճամբաները չեն, հապա որչափ երկինք
երկրէն բարձր է, այնչափ իմ ճամբաներս ձեր ճամբաներէն
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բարձր են եւ իմ խորհուրդներս՝ ձեր խորհուրդներէն»
(Ես
խորհուրդներէն» (Ես
55.855.8-9):
9): Լա´
Լա´ւ է ջանք թափել հասկնալու թէ «Աստուած ի´
ի´նչ
կ’ուզէ»
ուզէ» մեզմէ (Գղ 5.10, 17), լա´
լա´ւ է Աստուծոյ կամքը հասկնալ
հասկնալ

փորձելը, բայց աւելի´
աւելի´ լաւ է հաւատալ՝ որ Աստուծոյ կամքը
մեզի համար բարի´
բարի´ն է, եւ մի´
մի´այն բարին, կատարելապէ´
կատարելապէ´ս
բարին:
բարին: Օգոստինոս կ’
կ’ըսէ. «Աստուած չ’
չ’ըսպասեր որ

հասկնանք իր կամքը, բայց կը սպասէ որ հաւատանք իր
կամքի բարութեան»
բարութեան»: Այլուր, դարձեալ Օգոստինոս կ’
կ’ըսէ.
«Մի´
Մի´ սպասեր որ հասկնաս՝ որպէսզի հաւատաս, այլ հաւահաւատա´
հասկնաս»: Յաճախ անհաւատութիւնը կամ
տա´ որպէսզի հասկնաս»
թերահաւատութիւնն է պատճառը որ մենք շատ բան չենք
հասկնար:
հասկնար: Մէկդի´
Մէկդի´ դնենք անհաւատութիւնն ու թերահաթերահաւատութիւնը, եւ պիտի տեսնենք որ անհասկնալի թուացող
շատ մը բաներ՝ պիտի դառնան հասկնալի:
հասկնալի:

«Յիսուս չորս կողմը կը նայէր՝ տեսնելու համար թէ ո´
ո´վ
ըրաւ:
ըրաւ: Կինը, քանի գաղտնի դպած էր Յիսուսի, եւ գիտնալով
թէ ի´
ի´նչ պատահած էր իրեն, վախէն դողդղալով եկաւ ինկաւ
անոր ոտքերուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւ»
5.32-33):
33):
ըսաւ» (Մր 5.32-

1.1.- Յիսուս իր չորս կողմը
կողմը նայեցաւ՝ տեսնելու համար իր
հագուստին դպչող կինը, եւ տեսաւ զայն:
զայն: Կինը որ գաղտնի
դպած էր Յիսուսի հագուստին, նշմարեց որ չէր կրնար
պահուըտիլ եւ գաղտնի պահել կատարուածը, ուստի «եկաւ

ինկաւ անոր ոտքերուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւ»
ըսաւ»:
Յիսուսի ամենատես աչքերէն ո´
ո´չ մէկ բան եւ ո´
ո´չ մէկ անձ
կրնայ վրիպիլ:
վրիպիլ: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ «չկայ արարած

մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպի:
վրիպի: Անիկա պարզ ու
յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկութեամբ»
մերկութեամբ»

(Եբր 4.13):
4.13):
Յիսուսի ամենատես աչքերը պէտք է մեզ զգաստութեան
հրաւիրեն:
հրաւիրեն: Ան ինչպէս տեսաւ ու իմացաւ կնոջ կողմէ գաղտգաղտնօրէն կատարուածը, նոյնպէս կը տեսնէ մութ սենեակներուն
մէջ կատարուած ամէն բան, կը լսէ գաղտնօրէն խօսուած
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ամէն խօսք, կը նշմարէ գաղտնօրէն եղած ամէն արարք:
արարք: Ինքն
իսկ կը յիշեցնէ ծածուկ ու գաղտնի գործող մարդոց, թէ «չկայ

ծածուկ բան որ
որ չյայտնուի, ոչ ալ գաղտնի բան՝ որ երեւան
չգայ»
չգայ» (Մր
(Մր 4.22):
4.22):

Եւ սակայն, Տիրոջ ամենատես ու ամենանշմար աչքերը
մեզ պէտք չէ ահ ու դողով լեցնեն ու մտահոգեն, ընդհակա
ընդհակակառակը, անոնք պէտք է մեզ վստահութեամբ լեցնեն, գիտնալով
որ ան կը տեսնէ ամէն բան, կը տեսնէ մեր քաշած նեղու
նեղուեղութիւնները, մեր կրած տառապանքները:
տառապանքները: Ճի´
Ճի´շդ է որ ան կը
տեսնէ մեր գործած մեղքերը, բայց մանաւանդ՝ կը տեսնէ
զօրացնէ´
´
մեղքէն ձերբազատելու մեր ճիգն ու փափաքը, եւ կը զօրացնէ
մեզ մեղքին դէմ մեր պայքարին մէջ:
մէջ: Ճի´
Ճի´շդ է որ ան կը տեսնէ
մեր գործած սխալները, բայց մանաւանդ՝ կը տեսնէ
տեսնէ արդար ու
մաքուր կեանք մը ապրելու մեր ցանկութիւնը, եւ կը
քաջալերէ´
քաջալերէ´ որ այդպիսի կեանք մը ապրինք:
ապրինք:
Որքա՜
Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ երբեք Աստուած
չտեսնէր ու չիմանար ամէն ինչ:
ինչ: Այո´
Այո´, դժբա´
դժբա´խտ պիտի
ըլլայինք եթէ չտեսնէր մեր հաւատքն ու հաւատքին արտայայարտայայտութիւնը եղող
եղող մեր բարի գործերը:
գործերը: Դժբա´
Դժբա´խտ պիտի ըլլայինք
եթէ չտեսնէր մեր սիրտն ու սրտի սէրը իրեն հանդէպ:
հանդէպ:
Դժբա´
Դժբա´խտ պիտի ըլլայինք եթէ չտեսնէր առանձնութեան մէջ
մեր թափած արցունքները մեր եւ ուրիշներու փրկութեան
համար:
համար: Դժբա´
Դժբա´խտ պիտի ըլլայինք եթէ չտեսնէր մեր համբեհամբերութիւնը՝ նեղութեան
նեղութեան դիմաց, մեր լռութիւնը՝ անիրաւութեան
դիմաց, մեր սէրը՝ ատելութեան դիմաց, մեր անկեղծութիւնը՝
կեղծիքին դիմաց:
դիմաց:
2.2.- «Գիտնալով թէ ի´
ի´նչ պատահած էր իրեն, վախէն
դողդղալով եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն առջեւ»
առջեւ»: Արժանի´
Արժանի´ էր
Յիսուս որ այս կինը իյնար իր ոտքերուն առջեւ, որովհետեւ
տասներկու տարիէ ի վեր կը տառապէր եւ ահա վայրկեանի
մը ընթացքին բուժուեցաւ:
բուժուեցաւ: Մե´
Մե´նք ալ բուժուեցանք Տէր
Յիսուսի արիւնով, ուրեմն, մե´
մե´նք եւս պէտք է իյնանք Յիսուսի
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ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալ ըլլանք:
ըլլանք: Ո´չ թէ տասներկու
տարիէ ի վեր, այլ երկա՜
երկա՜ր դարերէ ի վեր մեղքի պատճառով
տառապող ու հիւծող մարդկութիւնը, Յիսուսի խաչելութեան
պահուն բուժուեցաւ, եւ ուստի, բոլո´
բոլո´ր մարդիկը, բոլո´
բոլո´ր
ժողովուրդներն ու ազգերը, բոլո´
բոլո´ր ցեղերն ու սերունդները,
պէտք է գան ու իյնան Տէր Յիսուս Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ
եւ յաւիտենապէս շնորհակալ ըլլան
ըլլան ու փառաբանեն անոր
սուրբ անունը:
անունը:
3.3.- «Գիտնալով թէ ի´
գիտի´նչ պատահած էր իրեն»
իրեն»: Կինը գիտցա´
ցա´ւ թէ ի´
ի´նչ պատահեցաւ իրեն՝ երբ Յիսուսի հագուստին
դպաւ:
դպաւ: Գալով մեզի, մենք գիտե՞նք թէ ի´
ի´նչ պատահեցաւ մեզի
երբ Յիսուս խաչին վրայ իր արիւնը թափեց. թշնամի´
թշնամի´ էինք
Աստուծոյ (Հռ 5.10), դարձանք զաւակնե´
զաւակնե´ր Աստուծոյ (Յհ 1.12):
1.12):
Խաւա´
Խաւա´ր էինք, դարձանք լո´
լո´յս (Բ.Կր 6.14):
6.14): Մեղքի մեհեա´
մեհեա´ն
էինք (Բ.Կր 6.16), դարձանք տաճա´
տաճա´ր Սուրբ Հոգիին (Ա.Կր
3.163.16-17):
17): Սատանայի տո´
տո´ւն էինք (Մտ 12.29), դարձանք տո´
տո´ւն
Աստուծոյ (Եբր 3.6):
3.6): Ստութեան վկանե´
վկանե´ր էինք (Սղ 27.12),
27.12),
դարձանք ճշմարտութեա´
ճշմարտութեա´ն վկաներ (Գրծ 1.8):
1.8): ԴատապարԴատապարտութեա´
տութեա´ն առարկաներ էինք (Յհ 3.18), դարձանք Աստուծոյ
ուրախութեա´
ուրախութեա´ն առարկաները (Ղկ 15.515.5-7, 99-10, 2323-24):
24): Գեհենի
ժառանգորդնե´
ժառանգորդնե´ր էինք (Մտ 23.33), դարձանք ժառանգորդնե´
ժառանգորդնե´ր
Աստուծոյ ու ժառանգակի´
ժառանգակի´ց Քրիստոսի (Հռ 8.17)
8.17): Գործակի´
Գործակի´ց
էինք Սատանային (Բ.Կր 6.146.14-15), դարձանք գործակի´
գործակի´ց
Աստուծոյ (Ա.Կր 3.9):
3.9): Եղծանելի´
Եղծանելի´ էինք՝ դարձանք անե´
անե´ղծ,
անա´
անա´րգ էինք՝ դարձանք փառաւո´
փառաւո´ր, տկա´
տկա´ր էինք՝ դարձանք
զօրաւո´
զօրաւո´ր, շնչաւո´
շնչաւո´ր էինք՝ դարձանք փառաւո´
փառաւո´ր (Ա.Կր 15.4215.4244):
44): Եւ տակաւին, շատ աւելին դարձանք Քրիստոսի զոհազոհագործական մահուամբ:
մահուամբ: Հետեւաբար, կնոջ օրինակով, մենք եւս
պէտք է իյնանք Տիրոջ ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալութեան
երգեր մատուցենք իրեն եւ խոստանանք հաւատարիմ մնալ
իր խօսքերուն:
խօսքերուն:
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4.4.- «Վախէն դողդղալով եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն առառջեւ»
ջեւ»: Կինը հաւատացեալ էր, բայց ինչո՞ւ այսքան վախցաւ,
դողդղալու աստիճան:
աստիճան: Կինը փորձած էր գաղտնի պահել պապատահածը, բայց երբ տեսաւ որ երեւան պիտի գայ՝ վախցաւ:
վախցաւ:
Հոսկէ կը սորվինք, թէ երբ մարդոց գաղտնիքները երեւան գան
երկնաւոր Դատաւորին առջեւ՝ անոնք պիտի վախնան ու
դողդղան:
դողդղան:
5.5.- Կինը վայելած
վայելած էր Աստուծոյ բարիքը բայց չէր ուզեր
այդ մասին խօսիլ:
խօսիլ: Անոնք որոնք Աստուծոյ բարիքները կը
վայելեն, եւ սակայն չեն ուզեր զանոնք հրապարակել եւ
անոնց համար շնորհակալ ըլլալ, եւ անոնք որոնք Աստուծմէ
իրենց ստացածը՝ միայն իրե´
իրե´նց համար կը պահեն եւ չեն
ուզեր անկէ բաժին
բաժին հանել ուրիշին, ամէն պատճառ ունին
վախնալու ու դողդղալու երբ կանգնին Տիրոջ ներկայութեան՝
Տիրոջ դատաստանին օրը:
օրը:
6.6.- Կինը չէր գիտեր թէ Յիսուս ի´
ի´նչ պիտի ըսէր իրեն կամ
ի´նչ պիտի ընէր:
ընէր: Այս ալ կրնար պատճառներէն մին ըլլալ թէ
ինչո´
ինչո´ւ վախցաւ:
վախցաւ: Մարդիկ չեն գիտեր Տիրոջ ընելիքը կամ
առնելիք քայլը իրենց կեանքին համար, եւ ատիկա կրնայ
զիրենք վախով ու մտահոգութեամբ լեցնել:
լեցնել: Բայց ինչպէս
Յիսուս հանգստացուց կնոջ միտքը իր քաջալերական
խօսքով, ան նաեւ կ’
կ’ուզէ հանգստացնել միտքը բոլոր մարդոց,
եւ վստահեցնել անոնց թէ ինք մարդիկը քաջալերո´
քաջալերո´ղ ու իրենց
համար միայն բարի´
բարի´ն գործող Աստուած է:
է:
7.ըսաւ»: Տիրոջ ոտքերուն առջեւ
7.- «Եւ իրականութիւնը ըսաւ»
ինկող մարդը չի կրնար սուտ խօսիլ:
խօսիլ: Ինչպէս կինը Տիրոջ
առջեւ կանգնելով սրտին մէջի եղածը պատմեց, այնպէս ալ
մենք, երբ կը կանգնինք Տիրոջ առջեւ, բանա´
բանա´նք մեր սիրտը եւ
մէջը եղած բոլոր մտածումներով ու մտահոգութիւններով
փռենք Յիսուսի աչքերուն առջեւ, եւ խնդրենք իր կամքին
կատարումը:
կատարումը:

«Յիսուս ըսաւ անոր.անոր.-
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"Աղջի´
Աղջի´կս, հաւատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա եւ
բժշկուէ´
(Մր 5.34):
5.34):
բժշկուէ´ քու ցաւերէդ"
ցաւերէդ"» (Մր
1.1.- «Աղջի´
Աղջի´կս»
կս»: Ասիկա Յիսուսի առաջին բառն էր կնոջ

ուղղուած:
ուղղուած: Զայն կը կոչէ «աղջիկս»,
աղջիկս», որպէսզի փարատէ անոր
վախն ու դողը:
դողը: Եթէ մարդիկ համոզուին որ Աստուած զիրենք
կը նկատէ իր աղջիկներն ու տղաները, այլ խօսքով՝ իր
զաւակները (Ղկ 15.24:
15.24: Մր 2.5), կը փարատի անոնց վախն ու
մտահոգութիւնը:
մտահոգութիւնը: Այնքան ատեն երբ մարդիկ չեն ճանչնար
զԱստուած իբրեւ հայր եւ չեն համոզուած որ Աստուած
զիրենք կ’
կ’ընդունի իբրեւ զաւակներ՝ միշտ ալ պիտի վախնան
Աստուծմէ, պիտի կասկածին որ Աստուած կը սիրէ զիրենք, եւ
կը տեսնէ իրենց ցաւերն ու նեղութիւնները:
նեղութիւնները: Բայց անգամ մը
որ դառնան Աստուծոյ եւ Յիսուսի միջոցաւ
միջոցաւ հաշտուին իրեն
հետ եւ ապրին փրկութեան բերած ուրախութիւնն ու խաղախաղաղութիւնը՝ հիմնովին պիտի փոխուի իրենց մտածումը
Աստուծոյ մասին:
մասին:
2.2.- Նախորդ բաժի
բաժինին մէջ բացատրեցինք որ Յիսուսի
աչքերը ամենատես եւ ամենաթափանց աչքեր են:
են: «Հաւատքդ
քեզ փրկեց»
փրկեց» բառերը ցոյց կու տան, որ Յիսուս տեսա´
տեսա´ւ կնոջ
հաւատքը:
հաւատքը: Այո´
Այո´, Տէրը կը տեսնէ թէ´
թէ´ հաւատքը մարդոց եւ թէ´
թէ´
անհաւատութիւնը:
անհաւատութիւնը: Կը տեսնէ անոնց թէ´
թէ´ բարի գործերը եւ
թէ´
թէ´ չար գործերը:
գործերը: Կը տեսնէ անոնց թէ´
թէ´ մեղքերը եւ թէ´
թէ´
անմեղութեան գործերը:
գործերը:
3.փրկեց»: Կնոջ հաւատքը ո´
3.- «Հաւատքդ քեզ փրկեց»
ո´չ միայն
բժշկութիւն
բժշկութիւն բերաւ իրեն, այլեւ՝ փրկութիւն:
փրկութիւն: Ճիշդ է որ
փրկութիւնը մեր «արժանիքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն է»
է»
(Եփ 2.8), եւ սակայն, պէտք է ընդունի´
ընդունի´լ այդ պարգեւը մեր
կեանքին մէջ, եւ ընդունիլ՝ հաւատքո´
հաւատքո´վ (Հռ 3.25):
3.25): Եւ ընդունելէ
ետք՝ պէտք է տէ´
տէ´ր ու պաշտպա´
պաշտպա´ն կենալ այդ պարգեւին
պարգեւին:
ւին:
Փրկութիւնը ձրի կերպով կը տրուի հաւատացողին (Հռ 3.24),
բայց զայն պահելը ձրի չէ:
չէ: Զայն պահելու համար՝ հաւատացհաւատացեալը գի´
գի´ն պիտի վճարէ, որովհետեւ նեղութիւն ու տառատառա334

պանք կը սպասէ հաւատացեալին այդ փրկութեան ճամբուն
վրայ:
վրայ: Ո´չ մէկ անձ եւ ո´
ո´չ մէկ բան կրնայ արգելք կենալ քեզի
որ դուն այսօր կամ այս պահուս Յիսուսը յայտարարես իբրեւ
անձիդ Տէրն ու Փրկիչը:
Փրկիչը: Արգելքներն ու խոչընդոտները, նեղունեղութիւններն ու հալածանքները կը սկսին այդ յայտարարութենէդ
ետք:
ետք: Տիրոջ զաւակ ըլլալը դիւրին է, Տիրոջ զաւակ մնալն է
դժուար, Տիրոջ աշակերտիլն է դժուար, որովհետեւ մեղքն ու
մեղաւոր մարդիկ պիտի պայքարին քեզի դէմ եւ պիտի
փորձեն հեռացնել քեզ Փրկիչէդ ու փրկութեան ճամբէն:
ճամբէն:
4.4.- «Խաղաղութեամբ գնա եւ բժշկուէ´
բժշկուէ´ քու ցաւերէդ»
ցաւերէդ»:
Յիսուս գնահատեց կնոջ հաւատքը եւ ղրկեց զայն:
զայն: Կինը գնաց,
խաղաղութիւնը՝ իր սրտին մէջ, եւ բժշկութիւնը՝ իր մարմինին
մէջ:
մէջ: Ան բուժուած էր թէ´
թէ´ մարմնապէս եւ թէ´
թէ´ հոգեպէս:
հոգեպէս: Բոլոր
անոնք որոնք հաւատքով կը մօտենան Տիրոջ, Տէրը կը
գնահատէ զանոնք եւ ձեռնունայն չի ղրկեր, այլ կը բուժէ
զանոնք թէ´
թէ´ հոգեպէս եւ թէ´
թէ´ մարմնապէս, եւ զանոնք
հոգեկան խաղաղութեամբ լեցնելէ ետք՝ կը ղրկէ:
ղրկէ:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Ողորմած Տէր, ո՞վ կայ Քեզի նման:
Քեզմէ զատ ո՞վ կրնայ կասեցնել
Մարդոց մեղքի արիւնահոսութիւնը:
Արտօնէ որ դպչինք Քեզի, Տէ´
Տէ´ր.
Դպչինք հաւատքո´
ակնկալութեա´մբ:
հաւատքո´վ եւ ակնկալութեա´
Արտօնէ որ դպչինք ու մաքրուինք,
Դպչինք ու սրբուինք:
Որպէսզի կնոջ նման
Խոստովանինք ու հրապարակենք
Բարերարութիւններդ,
Ողորմութիւններդ ու զօրութիւնդ:
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Պետրոսի զոքանչին բժշկութիւնը
(Մատթէոս 8.148.14-15)

«Ապա Յիսուս եկաւ Պետրոսի տունը, եւ տեսաւ որ
անոր զոքանչը հիւանդ պառկած էր՝ տաքութեան պատճապատճառաւ: Յիսուս
Յիսուս բռնեց անոր ձեռքէն, եւ տաքութիւնը անցաւ:
Անիկա ոտքի ելլելով սկսաւ սպասարկել իրեն»
իրեն»:

«Ապա Յիսուս եկաւ Պետրոսի տունը, եւ տեսաւ որ անոր
զոքանչը հիւանդ պառկած էր՝ տաքութեան պատճառաւ:
պատճառաւ:
Յիսուս բռնեց անոր ձեռքէն, եւ տաքութիւնը անցաւ:
անցաւ: Անիկա
ոտքի ելլելով սկսաւ սպասարկել
(Մտ 8.148.14-15):
15):
սպասարկել իրեն»
իրեն» (Մտ
1.1.- Յիսուս Ժողովարանէն
Ժողովարանէն ելաւ եւ Պետրոսի տունը եկաւ
(Մր 1.29):
1.29): Պետրոս դիրք ու հանգամանք ունեցող մէկը չէր:
չէր:
Ժողովարաններուն կամ
քահանայից
դասին
կողմէ
ճանչցուած մէկը չէր:
չէր: Նիւթապէս հարուստ մէկը չէր:
չէր: Մովսէսի
Օրէնքին իրազեկ մէկը չէր, գէթ այս
այս հանգրուանին:
հանգրուանին: Հակառակ
այս բոլորին, Յիսուս երբ որ Կափառնաում գտնուէր՝
Պետրոսի այս տունը կու գար եւ հո´
հո´ս էր որ հանգիստ կ’
կ’ընէր:
ընէր:
Ասոր մէջ կը կարդանք Յիսուսի հոգիին վեհանձնութիւնը,
անոր սրտին պարզութիւնը, անոր նկարագիրին համեստուհամեստութիւնը:
թիւնը: Ան հարստութիւնն էր երկինքին
երկինքին ու երկրին, բայց հահարուստներուն մօտ գիշերել չուզեց, այլ՝ աղքատներուն մօտ:
մօտ:
Երկինքէն իջած կեանքի Հացն էր, բայց առատ կերակուր
ունեցողներուն սեղանակից ըլլալ չփնտռեց, այլ նախընտրեց
համեստ
պատառ
ունեցողներուն
սեղանակցութիւնը:
սեղանակցութիւնը:
Բարձրեալ Աստուած էր ան, բայց բարձր
բարձր դիրքերու վրայ
գտնուողներուն հետ չնստաւ, այլ՝ հեզերուն հետ:
հետ: Մենք կը
հետեւի՞նք Տիրոջ քայլերուն:
քայլերուն: Կը նախընտրե՞նք աղքատներն
336

ու խոնարհները քան հարուստներն ու հպարտները:
հպարտները:
Մեծերո՞ւն հետ երեւիլ կ’
կ’ուզենք, թէ՝ համեստ մարդոց շարքին
կենալ կ’
կ’ուզենք:
ուզենք:
2.Պետրոսի
զոքանչին
բժշկութեան
դրուագը
2.զոքանչին
արձանագրուած է Մատթէոսի, Մարկոսի եւ Ղուկասի կողմէ:
կողմէ:
Ո´չ մէկը կը յիշէ եթէ երբեք Յիսուս հրաւիրուած էր Պետրոսի
կողմէ իր տունը գալու թէ ոչ:
ոչ: Ո´չ ալ մէկը կը յիշէ եթէ երբեք
խնդրուեցաւ Յիսուսէն գալ ու բժշկել Պետրոսի զոքանչը:
զոքանչը: Ճիշդ
է որ խնդրեցին Յիսուսէն որ բժշկէ զայն, բայց ատիկա
Պետրոսի տունը մտնելէն ետք տեղի ունեցաւ (Ղկ 4.38):
4.38):
Յիսուս զայն բժշկելու համար չէր որ եկաւ, այլ հաւանաբար
եկաւ պարզապէս քիչ մը հանգիստ ընելու:
ընելու: Ի՞նչ ցոյց կու տայ
այս իրողութիւնը:
իրողութիւնը: Ցոյց կու տայ որ Յիսուս հրաւէրի պէտք
չունի որպէսզի
որպէսզի այցելէ իր սիրելիները, իր հետեւորդները, իր
հաւատարիմ զաւակները, այլ՝ առանց հրաւէրի կու գայ:
գայ:
3.3.- Քանի աւետարանական հատուածը կը խօսի
Պետրոսի զոքանչին բժշկութեան մասին, սա կը նշանակէ թէ
առաքեալը ամուսնացած էր եւ ունէր իր կինը:
կինը: Ուրիշ
աշակերտներ չէին ամուսնացած
ամուսնացած:
նացած: Յիսուսի համար կարեւոր
չէր իրեն աշակերտիլ ուզողը ամուսնացա՞ծ էր թէ ոչ:
ոչ: Իրեն
համար կարեւորը պատրաստակամ ըլլալն էր, այլ խօսքով՝
իրեն հաւատարմօրէն ծառայելու պատրաստ ըլլալն էր:
էր: Այո´
Այո´,
սիրելիներ, Յիսուսի համար աւելի կարեւոր է պատրաստապատրաստակա´
կա´մ ըլլալը, քան՝ պատրաստաբան
պատրաստաբան ըլլալը:
ըլլալը: Իրեն համար
աւելի անհրաժեշտ է հաւա´
հաւա´տք ունենալը, քան՝ ուսում ունեունենալը:
նալը: Իրեն համար աւելի կարեւոր է հեզ ու խոնարհ հոգի´
հոգի´
ունենա-ունենալը, քան՝ բարձրագոյն դիրքեր ու պաշտօններ ունենա
լը:
լը:
4.4.- Պետրոս Բեթսայիդայէն էր (Յհ 1.44), բայց այս դէպքը
տեղի ունեցաւ Կափառնաումի մէջ (Մտ 8.5:
8.5: Ղկ 4.314.31-33, 3838-39):
39):
Սա ցոյց կու տայ, որ Պետրոս Կափառնաումի մէջ եւս տուն
մը ունէր:
ունէր: Մեկնիչներ դիտել կու տան, որ Պետրոս առաքեալ
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նկատելով որ Յիսուս իր առաքելութեան կարեւոր մէկ բաբաժինը Կափառնաումի մէջ էր որ կը կատարէր՝ Բեթսայիդայէն
փոխադրուեցաւ
փոխադրուեցաւ Կափառնաում:
Կափառնաում: Եւ կարծէք իր այս կեցուածքը
գնահատելու համար էր, որ Յիսուս երբոր Կափառնաում
ըլլար՝ իր տունը կու գար:
գար: Պետրոս հրաժարեցաւ իր տունէն՝
որպէսզի կարենար աւելի մօ´
մօ´տ ըլլալ Յիսուսին:
Յիսուսին: Անոնք որոնք
կ’ուզեն Յիսուսը աւելի մօտէն վայելել, անոր ներկայութեան
ներկայութեան
մէջ ապրիլ, եւ զայն ունենալ իրենց կողքին, իրենց տան մէջ,
իրենց սրտին մէջ, պէտք է ընեն ինչ որ Պետրոս ըրաւ. պէտք է
հրաժարին բոլոր այն բաներէն որոնք զիրենք հեռու կը
պահեն Տիրոջմէ:
Տիրոջմէ: Պետրոս հրաժարեցաւ Բեթսայիդայի իր
տունէն, որպէսզի Կափառնաումի մէջ Յիսուս իր մօտ
գիշերէր, իսկ մենք, պատրա՞ստ ենք հրաժարելու բոլոր այն
բաներէն՝ որոնք արգելք են որ Տէրը բնակի մեր սրտին մէջ:
մէջ:
5.5.- Ղուկաս կ’
կ’ըսէ. «Յիսուսի աղաչեցին որ բժշկէ զայն»
(Ղկ
զայն» (Ղկ
4.38):
4.38): Որո՞նք աղաչեցին կնոջ բժշկութեան համար:
համար: ԱնկասԱնկասկած որ աղաչողներուն մէջ կար անոր աղջիկը,
աղջիկը, այսինքն՝
Պետրոսի կինը, բայց վստահաբար կար նաեւ Պետրոսը ինք:
ինք:
Սա կը բացայայտէ որ Պետրոս սիրալիր եւ յարգալիր կերպով
կը վերաբերէր ոչ միայն իր կնոջ հետ, այլեւ՝ անոր մօրը հետ:
հետ:
Անոնց իրարու հետ բնակիլը ինքնին վկայութիւն մըն է անոնց
համերաշխ համակեցութեան:
համակեցութեան: Երանի
Երանի այսօրուան մեր բոլոր
հարսերն ու կեսուրները, փեսաներն ու զոքանչները, սորվին
Պետրոսէն ու իր զոքանչէն իրարու հետ ապրիլ սիրով եւ
համերաշխութեամբ:
համերաշխութեամբ: Այսօրուան հարսերն ու կեսուրները,
փեսաներն ու զոքանչները (բացառութիւնները միշտ յարգելի
են) եթէ տարբեր տուներու մէջ ապրելով հանդերձ՝ սիրով չեն
իրարու հետ, հապա ի՞նչ պիտի ըլլար եթէ անոնք ապրէին
միեւնոյն յարկին տակ:
տակ: Յիսուս պատուիրեց մեր թշնամիները
սիրել (Մտ 5.44), իսկ մենք մեր հարազատներն անգամ չենք
սիրեր:
սիրեր: Պատուիրեց չարիք ընողին բարիք ընել, իսկ մենք
բարիք ընողներուն անգամ
անգամ չարիք կ’
կ’ընենք:
ընենք: Պատուիրեց
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աղօթել մեզ չարչարող ու հալածող մարդոց համար, իսկ մենք
կը չարչարենք ու կը հալածենք մեզի համար աղօթողները:
աղօթողները:
6.6.- Ղուկաս կը հաստատէ թէ Պետրոսի «զոքանչը
սաստիկ տաքութիւն ունէր եւ կը տանջուէր անկէ»
անկէ» (Ղկ
(Ղկ 4.38):
4.38):
Մենք գիտենք որ
որ եթէ մէկը սաստիկ
սաստիկ տաքութիւն ունենայ եւ
բուժուի, առնուազն 2 օր մը կ’
կ’ուզէ ինքզինք ամբողջապէս
վերագտնելու եւ աշխատանքի լծուելու համար:
համար: Բայց հոս կը
տեսնենք որ Յիսուս հիւանդ կնոջ ձեռքը բռնելուն պէս՝
անմիջապէս ոտքի ելաւ եւ «սկսաւ սպասարկել իրեն»
իրեն»: Ասիկա
մէկ կողմէ կը պարզէ Յիսուսի
Յիսուսի ձեռքին բժշկարար հպման
զօրութիւնը, իսկ միւս կողմէ՝ այդ հպումով ձեռք բերուած
կատարեալ առողջութիւնը:
առողջութիւնը: Յիսուս ինչ որ ընէ՝ կատարեա´
կատարեա´լ
կ’ընէ:
ընէ:
7.ձեռքէն»: Երբեմն Յիսուս բժշկեց
7.- «Յիսուս բռնեց անոր ձեռքէն»
հիւանդներ լոկ խօսքով մը կամ հրահանգով մը, եւ երբեմն ալ
բժշկեց ձեռքի
ձեռքի հպումով:
հպումով: Ինչո՞ւ համար:
համար: Յիսուս կը ճանչնայ
մարդոց սիրտերը, անոնց հոգեկան կարիքները:
կարիքները: Գիտէ թէ
որո´
որո´նք յաւելեալ գուրգուրանքի կարիքը ունին:
ունին: Ձեռքով
դպնալը գուրգուրանքի նշան է:
է: Հիւանդները ընդհանրապէս
կը սպասեն այդ ձեռքի հպումին, մանաւանդ եթէ այդ ձեռքի
հպումը՝ քաղցր
քաղցր ու մեզ սիրող եղբօր մը կամ քրոջ մը հպումն է:
է:
Չզլանանք այդ հպումը շնորհել մեր նմաններուն, երբ անոնք
մարմնապէս հիւանդ են, կամ հոգեպէս կոտրած:
կոտրած: Հաւատքի
հպում մը, սիրոյ հպում մը, քաղցրութեամբ լեցուն հպում մը,
կրնայ վերականգնել՝ հոգեպէս ընկճուածը, յոյսով վերամ
վերամրացնել՝ յուսահատութեամբ կլանուածը, կեանքի տեսիլքով
լիցքաւորել՝ ամէն տեսիլք ու երազ կորսնցուցած մարդը:
մարդը:
8.8.- Յիսուս ո´
ո´չ միայն անոր ձեռքը բռնեց, այլեւ բռնելով՝
օգնեց որ ոտքի ելլէ, ինչպէս Մարկոս կ’
կ’ըսէ. «Ձեռքէն բռնելով՝
ոտքի հանեց»
հանեց» (Մր
(Մր 1.31):
1.31): Եթէ երբեք Տիրոջ ձեռքի
ձեռքի հպումը
գուրգուրանքի ու գորովի նշան է, ապա ձեռքով ոտքի հանելը՝
զօրակցութեա´
զօրակցութեա´ն նշան է, զօրութիւն շնորհելո´
շնորհելո´ւ նշան է:
է: Տէրը
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ոչ միայն կը բռնէ մեր ձեռքէն, այլեւ կ’
կ’օգնէ որ ոտքի ելլենք, եւ
զօրութի´
զօրութի´ւն կու տայ որ քալենք հաւատքի ճամբէն, սիրոյ եւ
սրբութեան ճամբէն:
ճամբէն:
9.9.- «Ձեռքէն բռնելով՝ ոտքի հանեց»
հանեց»: Եթէ Տէրը մեր ձեռքէն
չբռնէ ու ոտքի չհանէ՝ մենք չե´
չե´նք կրնար մեր սեփական ուժով
ոտքի ելլել:
ելլել: Եթէ Տէրը հիւանդը չառողջացնէ՝ հիւանդը
չ’ա´ռողջանար:
ռողջանար: Եթէ Տէրը մարդուս գործելու կարողութիւն
չտայ՝ մարդը չի´
չի´ կրնար գործել:
գործել: Եթէ Տէրը մեզ յաղթող
յաղթող
չդարձնէ Չարին դէմ՝ մենք չե´
չե´նք կրնար յաղթել Չարին:
Չարին: Եթէ
Տէրը մեզ չկանչէ իր սպասաւորութեան՝ մենք չե´
չե´նք կրնար
սպասաւորել իրեն:
իրեն: Բոլոր անոնք որոնք առանց Տիրոջ կողմէ
կանչուած, ընտրուած եւ ղրկուած ըլլալու կ’
կ’աշխատին ու կը
գործեն, կը վազեն ու կը տքնին՝ դատապարտուած
դատապարտուած են
անպտուղ կեանք մը ունենալու:
ունենալու: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս ըսաւ.

«Ե´ս ձեզ ընտրեցի եւ նշանակեցի ձեզ՝ որ երթաք եւ պտղաբեր
ըլլաք եւ ձեր պտուղը մնայուն ըլլայ»
ըլլայ» (Յհ
(Յհ 15.16):
15.16):

10.10.- Ուշագրաւ է որ Յիսուս ո´
ո´չ մէկ բառ խօսեցաւ
Պետրոսի զոքանչին հետ, ո´
ո´չ մէկ հարցում հարցուց անոր:
անոր:
Օրինակ, չհարցուց. «Կը հաւատա՞ս որ կրնամ քեզ բուժել»
բուժել»:
Առանց բառ մը արտասանելու, գո´
գո´րծնապէս արտայայտեց իր
սէրն ու գուրգուրանքը Պետրոսի զոքանչին հանդէպ,
պարզապէս բռնեց անոր ձեռքէն եւ ոտքի հանեց:
հանեց: Իր այս
վերաբերմունքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի, որ երբեմն պէտք
պէտք է
լո´
լո´ւռ մնալ, առանց բա´
բա´ռ մը իսկ խօսելու, եւ գո´
գո´րծնապէս
արտայայտել մեր սէրը:
սէրը: Սիրոյ արարք մը աւելի´
աւելի´ շինիչ է քան
սիրոյ մասին տրուած ճառ մը:
մը: Գուրգուրանքի քայլ մը աւելի´
աւելի´
գօտեպնդիչ է քան գուրգուրոտ ըլլալու կարեւորութեան
մասին տրուած դասախօսութիւն մը:
մը: Երբ անառակ
անառակ որդին
վերադարձաւ իր հօրը եւ խոստովանեցաւ թէ ինք մեղանչած
էր իր հօրը դէմ եւ արժանի չէր անոր որդին կոչուելու, հայրը
անոր չըսաւ. «Վնաս չունի, զաւա´
զաւա´կս, ներած եմ քեզի»,
քեզի», այլ
գո´
գո´րծնապէս ցոյց տուաւ որ ներած էր անոր. իր ծառաներուն
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պատուիրեց որ անմիջապէս լաւագոյն
լաւագոյն պատմուճանը, կօշիկը
եւ մատանին յանձնեն անոր (Ղկ 15.22):
15.22):
11.11.- Անցեալին ամենէն սովորական երեւոյթն էր որ բժիշկ
մը դպնար տաքութիւն ունեցողին ձեռքին կամ ճակատին,
անոր տաքութեան աստիճանաչափը գիտնալու համար:
համար:
Յիսուս սակայն չդպաւ կնոջ ձեռքին, անոր տաքութեան
աստիճանաչափը
աստիճանաչափը գիտնալու համար, այլ դպաւ՝ որպէսզի
բուժէր զայն, որպէսզի քաջալերէր ու զօրացնէր, որպէսզի
ոտքի հանէր ու գործելու եռանդով լեցնէր:
լեցնէր: Այսպիսի հպում
մը՝ այսպիսի նպատակով մը՝ միայն Տէրը ի´
ի´նք ունի:
ունի: Մենք
երբ մարդոց մօտենանք՝ ի՞նչ նպատակով կը մօտենանք:
մօտենանք: Երբ
անոնց դպնանք՝ ի՞նչ նպատակով կը դպնանք:
դպնանք: Երբ անոնց
կ’այցելենք ՝ ի՞նչ նպատակով կ’
կ’այցելենք:
այցելենք: Երբ անոնց հետ կը
խօսինք՝ ի՞նչ նպատակով կը խօսինք:
խօսինք: Արդեօք մարդոց կը
մօտենանք, պարզապէս անոնց ցաւն ու տառապա՞նքը
տեսնելու, թէ կը մօտենանք՝ անոնց ցաւին համար բալասան
ըլլալու, անոնց
անոնց վէրքին համար դարման ըլլալու:
ըլլալու: Չնմանինք
այն Ղեւտացիին որ տեսաւ վիրաւորը բայց «շրջանցեց գնաց»,
գնաց»,
այլ՝ նմանինք Յիսուսին, որ տեսաւ զայն, «մօտեցաւ եւ
վէրքերը փաթթեց՝ անոնց վրայ ձէթ եւ գինի դնելով»
դնելով» (Ղկ
(Ղկ 10.3210.3234):
34): Աւելի լաւ է չհետաքրքրուիլ մարդոց ցաւով, քան
հետաքրքրուիլ,
հետաքրքրուիլ, բայց չփորձել անոնց օգտակար դառնալ:
դառնալ:
Առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Մեզմէ իւրաքանչիւրը իր շուրջ եղողներով

պէտք է հետաքրքրուի՝ անոնց բարիքը խորհելով, անոնց
հաւատքը ամրապնդելու համար»
համար» (Հռ
(Հռ 15.2):
15.2):

12.12.- Յիսուս մտաւ Պետրոսի տունը եւ բժշկեց անոր
զոքանչը:
զոքանչը: Ուր որ Յիսուս մտնէ՝ հետը բժշկութիւն կը բերէ:
բերէ: Եթէ
մտնէ մեր սրտին մէջ՝ կը բուժէ զայն, փարատելով հոն
գտնուող դառնութիւնը:
դառնութիւնը: Եթէ մտնէ մեր հոգիին մէջ՝ կը բուժէ
զայն, վտարելով անկէ մեղքի խաւարը:
խաւարը: Եթէ մտնէ մեր մտքին
մտքին
մէջ՝ կը բուժէ զայն, հոգեւորացնելով անոր մտածելակերպը:
մտածելակերպը:
Եթէ մտնէ մեր
մեր մարմինին մէջ՝ կը բուժէ զայն, տաճարացնելով
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զայն:
զայն: Եթէ մտնէ մեր կեանքին մէջ՝ կը բուժէ զայն, վերացնելով
հոն եղող տրտմութիւնը:
տրտմութիւնը:
13.13.- Պետրոսի զոքանչին բժշկութիւնը կը պարզէ որ
Յիսուս իր հետեւորդներուն սիրոյն, հոգատար վերաբերմունք
կը ցուցաբերէ անոնց մօտիկ պարագաներուն
պարագաներուն հանդէպ:
հանդէպ: Այո´
Այո´,
հաւատացեալի մը ներկայութիւնը ընտանիքի մը մէջ՝ ամբողջ
ընտանիքին աստուածային օրհնութիւններ կը բերէ:
բերէ: Մենք
կրնա՞նք ըլլալ այնպիսի մարդիկ, որ մեր պատճառով
Աստուած օրհնէ ու իր բարիքները տեղացնէ մեր պարագապարագաներուն, սիրելիներուն, բարեկամներուն, գործընկերներուն
գործընկերներուն ու
գործատիրոջ վրայ:
վրայ:
14.14.- Յիսուս բժշկեց Պետրոսի զոքանչը եւ ան իսկոյն
սկսաւ սպասարկել իրեն:
իրեն: Անոնք որոնք Յիսուսի ձեռքով կը
բժշկուին՝ պէտք է Յիսուսի ծառայութեան նուիրուին, եւ
նուիրուին անմիջապէս:
անմիջապէս: Պետրոսի զոքանչը Տիրոջ կողմէ
առողջութիւն ստացաւ եւ զայն գործածեց Տիրոջ փառքին
համար:
համար: Մտածենք պահ մը:
մը: Մենք ի՞նչ ստացած ենք ԱստուծԱստուծմէ եւ չենք ուզեր զայն գործածել իր փառքին համար:
համար: Ինչ
պարգեւ, շնորհք, ձիրք, կարողութիւն, հարստութիւն, դիրք,
պաշտօն, հանգամանք որ ունինք, այդ բոլորը Աստուած ի´
ի´նք
տուած է մեզի, եւ մենք պարտինք այդ բոլորը գործածել իր
անուան փառքին ու իր թագաւորութեան տարածման համար:
համար:
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Ո´վ մեր Տէրն ու Փրկիչը, Յիսո´
Յիսո´ւս Քրիստոս,
Բռնէ մեր ձեռքէն ինչպէս բռնեցիր
Պետրոսի զոքանչին ձեռքէն
Եւ ոտքի´
ոտքի´ հանէ մեզ ինչպէս զայն հանեցիր,
Որպէսզի իրեն նման՝ մե´
մե´նք եւս սպասարկենք Քեզի:
Ո´վ հզօր Աստուած, Յիսո՜ւս,
Դո´
Դո´ւն ես որ մարդիկը Քեզի սպասաւոր կը դարձնես:
Դո´
Դո´ւն ես որ ծառայել չկրցողը կ’
կ’առողջացնես
Եւ կը զօրացնես, որպէսզի Քեզի ծառայէ:
Մեզ ալ զօրացուր,
զօրացուր, բազմագո´
բազմագո´ւթ Փրկիչ,
Որպէսզի ոտքի ելլենք եւ ընենք ինչ որ կը պատուիրես,
Երթանք ո´
ո´ւր որ կը ղրկես,
Եւ խօսինք ի´
ի´նչ որ կը ներշնչես:
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Քահանայապետի ծառային՝
Մաղքոսի ականջին բուժումը
(Ղուկաս 22.5022.50-51)

Աշակերտներէն մէկը Քահանայապետին ծառային
զարկաւ եւ անոր աջ ականջը կտրեց:
կտրեց:
Յիսուս ըսաւ.ըսաւ.«Կեցէ´
Կեցէ´ք, կը բաւէ´»:
բաւէ´»:
Ապա դպաւ ծառային ականջին
ականջին եւ բժշկեց զայն:

«Աշակերտներէն մէկը Քահանայապետին
զարկաւ եւ անոր աջ ականջը կտրեց»
(Ղկ 22.50):
22.50):
կտրեց» (Ղկ

ծառային

1.1.- Աշակերտները տեսնելով աւագ քահանաները,
տաճարին սպաները եւ երէցները որոնք եկած էին ձերբակաձերբակալելու Յիսուսը, եւ տեսնելով Յուդա Իսկարիոտացին որ համհամբոյրով կը մատնէր զայն՝ ըսին Յիսուսի. «Տէ´
Տէ´ր, սուրով
զարնե՞նք անոնց»
անոնց» (Յհ
(Յհ 18.49):
18.49): Անոնք հարցում հարցուցին
Տիրոջ բայց չսպասեցին պատասխանի:
պատասխանի: Պետրոս, հաւանաբար
յիշելով Յիսուսի խօսքը. «Ան որ սուր չունի` թող իր
վերարկուն ծախէ եւ իրեն համար սուր գնէ»,
գնէ», կարծեց որ
հասած էր ժամանակը որ ան գործածէր սուրը (Ղկ 22.38),
ուստի, անմիջապէս «քաշեց սուրը եւ զարկաւ ՔահանայաՔահանայա-

պետին ծառային՝ կտրելով անոր աջ ականջը:
ականջը: Ծառային
անունը Մաղքոս էր»
էր» (Յհ
(Յհ 18.10):
18.10):

Մենք եւս յաճախ նոյնը կ’
կ’ընենք:
ընենք: Աղօթքի պահուն
հարցում մը կը հարցնենք Տիրոջ, բայց առանց պատասխան
մը ստանալու, գործի կ’
կ’անցնինք եւ մեր կամքը կը կատարենք,
եւ կը խորհինք թէ Տիրոջ կամքն է որ կը կատարենք:
կատարենք: Պետրոս
ի´նք եւս երբ սուրը քաշեց եւ Քահանայապետին ծառային
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ականջը կտրեց, կարծեց որ Տիրոջ կամքն է որ կը կատարէր.
բայց հանդէս եկաւ, որ ան ո´
ո´չ թէ Տիրոջ կամքն էր որ կը
կատարէր, այլ իր սեփական կամքը:
կամքը: Հոսկէ կը սորվինք, թէ
երբ խնդիր մը կը ներկայացնենք Տիրոջ,
Տիրոջ, պէտք է այդ խնդի
խնդիրին
վերաբերեալ Տիրոջ պատասխանին սպասենք:
սպասենք: Իր խնդիրը
կամ դժուարութիւնը Աստուծոյ ներկայացնող եւ առանց
պատասխան ստանալու մեկնող մարդը, կը նմանի այն
հիւանդ մարդուն, որ բժիշկին կը ներկայանայ, իր ցաւն ու
հիւանդութիւնը կը յայտնէ, բայց առանց դեղ ստանալու՝ կը
ձգէ ու կը հեռանայ:
հեռանայ: Հեղինակ մը, աղօթող բայց պատասխանի
չսպասող հաւատացեալը կը նմանցնէ մանուկի մը, որ տունի
մը դրան զանգակը կը զարնէ եւ առանց սպասելու որ
տանտէրը դուռը բանայ, կը ձգէ ու շուտով կը հեռանայ:
հեռանայ:
Պետրոս ուզեց գիտնալ Տիրոջ կամքը, բայց առանց
առանց պապատասխան ստանալու, սուրը քաշեց ու կտրեց ՔահանայաՔահանայապետին ծառային ականջը:
ականջը: Տէրը յանդիմանեց զայն:
զայն: Այո´
Այո´,
յանդիմանելի´
յանդիմանելի´ բան է գործել առանց Տիրոջ կամքին ու
հրահանգին:
հրահանգին: Շա՜
Շա՜տ հաւատացեալներ Պետրոսի նման, կը
գործեն առանց Տիրոջ կամքին ու պատուէրին:
պատուէրին: Կարելի չէ´
չէ´
Տիրոջ կամքը
կամքը կատարել՝ առանց Տիրոջ կամքը հարցնելու ու
գիտնալու:
գիտնալու: Կարելի չէ´
չէ´ Տիրոջ այգիին մէջ աշխատիլ՝ առանց
Տիրոջ կամքին ու արտօնութեան:
արտօնութեան: Յիսուս ի´
ի´նքն է գործատէրը:
գործատէրը:
Գործել Գործատիրոջ այգիին մէջ առանց Գործատիրոջ
կամքին, աւելի վնա´
վնա´ս կը բերէ քան օգուտ:
օգուտ: Այսօր որքա՜
որքա՜ն
մարդիկ
մարդիկ կան, որոնք Յիսուսի անունով կը խօսին ու կը
քարոզեն, առանց Յիսուսի կողմէ ղրկուած ըլլալու:
ըլլալու: ԱյսպիսիԱյսպիսիներուն համար է որ Աստուած Երեմիա մարգարէին բերնով
կ’ըսէ. «Մարգարէները իմ անունովս սուտ մարգարէութիւն

կ’ընեն:
ընեն: Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց
չխօսեցայ
չխօսեցայ»
օսեցայ» (Եր
(Եր 14.1414.14-15):
15): Այսօր որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք
Տիրոջ անունով կը վազեն բայց Տիրոջ անուան փառքին
համար չէ որ կը վազեն:
վազեն: Ահա այսպիսիներուն համար է որ
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Տէրը կ’
կ’ըսէ. «Այս մարգարէները ես չղրկեցի, բայց անոնք կը

վազեն:
վազեն: Ես անոնց չխօսեցայ, բայց անոնք կը մարգարէանան
մարգարէանան»
ան»

(Եր 23.21):
23.21):
2.2.- Պետրոս առաքեալ զգացական մարդ էր, այլ խօսքով՝
իր զգացումներուն վրայ հիմնուելով եւ իր զգացումներուն
ձայնին ականջ տալով, որոշումներ առնող եւ գործեր
կատարող մարդ էր:
էր: Խորքին մէջ, սուրը քաշելը եւ ծառային
ականջը կտրելը, իր զգացումներուն արդիւնքն
արդիւնքն էր:
էր: Հոս
հանդէս կու գայ զգացումներով շարժելու վտանգը:
վտանգը: ՀաւաՀաւատացեալ մարդը իր զգացումներուն վրայ հիմնուելով չէ որ
պէտք է աշխատի, այլ Քրիստոսի հաւատքին վրայ
հիմնուելով:
հիմնուելով: Իբրեւ հաւատացեալներ, մենք պէտք է Սուրբ
Հոգիի´
Հոգիի´ն ձայնը լսելու փորձ ընենք եւ ո´
ո´չ թէ մեր
զգացումներուն
զգացումներուն ձայնը:
ձայնը: Մարդկային զգացումը կրնայ խաբել,
կրնայ սխալ ըլլալ, եւ կրնայ վնաս բերել մեզի ու մեր
շուրջիններուն:
շուրջիններուն: Հայր մը եթէ զգացականօրէն շարժի եւ մերժէ
իր հիւանդ զաւակը գործողութեան ենթարկել, պարզապէս
որպէսզի չցաւցնէ զայն, վնասած պիտի չըլլա՞յ իր զաւա
զաւակին:
կին:
Զգացումը կրնայ սուտը իրականի պէս եւ իրականը սուտի
սուտի
պէս ցուցնել. կրնայ սխալը շիտակի
շիտակի պէս եւ շիտակը սխալի
պէս երեւցնել:
երեւցնել: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ կարեւոր է որ հաւատացեալ
մարդը կարենայ Սուրբ Հոգիով առաջնորդուիլ եւ ո´
ո´չ թէ իր
զգացումներով:
զգացումներով: David Powlison կ’ըսէ. «Մեր զգացումները
զգացումները մեր

մարդկային մարմիններուն կամքն է որ կը կատարեն:
կատարեն: Անոնք
պէտք է սպաննուին Սուրբ Հոգիին միջոցաւ, որպէսզի
կարենանք Քրիստոսով կեանք, ազատութիւն, իմաստութիւն
եւ ուրախութիւն ունենալ»
ունենալ»:
3.3.- Պետրոս առաքեալ բնաւորութեամբ համարձակ
ըլլալուն համար, միշտ եղած է համարձակախօս
համարձակախօս եւ
նախայարձակ. եւ ատիկա պատճառ եղաւ որ ան յաճախ
Քրիստոսի կամքին հակառակ գործէր:
գործէր: Հարկաւ սա չի
նշանակեր թէ բնաւորութեամբ համարձակ ըլլալը սխալ է:
է:
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Ըսել ուզածս այն է, որ մարդկային մեր համարձակ
բնաւորութիւնը կրնայ երբեմն մեզ հակադրութեան մէջ դնել
Աստուծոյ
Աստուծոյ կամքին ու ծրագիրին հետ:
հետ:
Աստուծոյ կամքն էր որ իր Որդին չարչարուէր, խաչուէր
ու յարութիւն առնէր մեր փրկութեան համար. բայց երբ
առիթով մը Յիսուս խօսեցաւ աւագ քահանաներուն, Օրէնքի
ուսուցիչներուն եւ երէցներուն ձեռքով իր կրելիք չարչարանքչարչարանքներուն մասին, Պետրոս զինք մէկ կողմ քաշեց եւ ըսաւ. «Քա´
Քա´ւ
լիցի, Տէ´
Տէ´ր, այդպիսի բան թող չպատահի քեզի»
քեզի» (Մտ
(Մտ 16.22):
16.22):
Երբ Յիսուս ուզեց իր ոտքերը լուալ, Պետրոս ըսաւ. «Երբե´
Երբե´ք
դուն իմ ոտքերս պիտի չլուաս»
չլուաս» (Յհ
(Յհ 13.8):
13.8): Երբ Յիսուս
Պետրոսին յայտնեց որ Սատանան զինք ցորենի պէս մաղէ
պիտի անցնէ, Պետրոս
Պետրոս փոխանակ Տիրոջ օգնութիւնը
հայցելու, «հպարտութեամբ»
հպարտութեամբ» ըսաւ. «Տէ´
Տէ´ր, պատրաստ եմ քեզի
հետ թէ
թէ´ բանտ երթալու եւ թէ´
թէ´ մեռնելու»
մեռնելու» (Ղկ
(Ղկ 22.33):
22.33):
Բնաւորութեամբ համարձակ ըլլալուն համար, աշակերտնեաշակերտներուն մէջ միշտ առաջին խօսողն էր Պետրոս, եւ միշտ ալ
սաստուած ու յանդիմանուած
յանդիմանուած:
ած: Այս իրողութիւնը պէտք է մղէ
մեզ, լրջօրէն մտածելու թէ ի´
ի´նչ տեսակ բնաւորութեամբ
մարդիկ ենք:
ենք:
Այսօր կը հանդիպինք այնպիսի մարդոց, որոնք իրենք
ո´
´չ
զիրենք համարձակ կը կոչեն, բայց իսկութեան մէջ անոնք ո
թէ համարձակ մարդիկ են, այլ` անկիրթ եւ անդաստիարակ
մարդիկ:
մարդիկ: Անոնք
Անոնք կը խորհին, որ համարձակութիւնը` իր
ուզածը ըսելն է, իր ուզածը խօսիլն է, իր ուզածը ընելն էէ::
Ասիկա համարձակութիւն չէ, այլ` անկրթութիւն:
անկրթութիւն: Համարձակ
մարդը, ո´
ո´չ թէ իր ուզածը խօսողն է, այլ` անհրաժեշտը
խօսողն է. ո´
ո´չ թէ իր ուզած պահուն խօսողն է, այլ` յարմար
պահուն խօսողն է:
է: Երանի այսպիսի մարդիկ իրենց
համարձակութիւնը գործածեն իրենց հաւատքի կեանքին մէջ:
մէջ:
Այլ խօսքով, իրենց հաւատքի´
հաւատքի´ն մէջ համարձակ ըլլան,
Քրիստոսի հանդէպ իրենց վստահութեա´
վստահութեա´ն մէջ համարձակ
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ըլլան, Աստուծոյ փառքին համար աշխատելո´
աշխատելո´ւ մէջ
համարձակ ըլլան:
ըլլան: Երանի այսպիսի
այսպիսի մարդիկ, ինչպէս նաեւ
հաւատացեալներս, համարձակ ըլլանք մեղքին դէմ մեր
պայքարին մէջ, Չարին դէմ մեր կեցուածքին մէջ:
մէջ: Համարձակ
ըլլանք ուրիշին հետ հաշտութեան քայլ առնելու մէջ, եւ ո´
ո´չ թէ
ուրիշին հետ մեր կապերը խզելու մէջ:
մէջ: Համարձակ ըլլանք
ճշմարտութիւնը ապրելու եւ գործելու մէջ, եւ ո´
ո´չ թէ միայն
ճշմարտութիւնը խօսելու մէջ:
մէջ:
4.4.- Պետրոս առաքեալ իր տրամաբանութիւնը գործածող
մարդ էր:
էր: Հաւատացեալ մարդը պէտք է միշտ իր
տրամաբանութիւնը գործածէ, բայց պէտք է ընդունիլ նաեւ որ
մեր ճամբաներն ու խորհուրդները տարբեր են Աստուծոյ
ճամբաներէն
ճամբաներէն ու խորհուրդներէն (Ես 55.855.8-9):
9): Երբ մարդիկ
մօտեցան Յիսուսը ձերբակալելու, Պետրոս տրամաբանեց որ
պէտք է պաշտպանել Յիսուսը:
Յիսուսը: Երբ Յիսուս ուզեց լուալ իր
ոտքերը, ան տրամաբանեց թէ կարելի բան չէ որ Տէրը լուայ իր
ոտքերը:
ոտքերը: Երբ Յիսուս խօսեցաւ իր կրելիք չարչարանքներուն
մասին, ան տրամաբանեց թէ կարելի չէ որ այդպիսի բան
պատահի Տիրոջ:
Տիրոջ: Երբ Տէրը յայտնեց իրեն թէ բոլոր
աշակերտները ձերբակալութեան գիշերը զինք պիտի
ուրանան, անտրամաբանական գտաւ Տիրոջ խօսքը եւ
մտածեց որ նոյնիսկ եթէ բոլորը ուրանան, ինք պիտի
չուրանայ:
չուրանայ: Յիշեալ բոլոր օրինակները
օրինակները ցոյց կու տան, որ երբ
մեր մարդկային տրամաբանութեան վրայ կը յենուինք,
յաճախ Աստուծոյ կամքին հակառակ է որ կը գործենք, եւ
անոր խորհածին հակառակն է որ կը խորհինք:
խորհինք: Բայց որպէսզի
նման բան չպատահի, Սուրբ Հոգիի միջոցաւ մտքի
նորոգութիւն ապրիլը բացարձակ անհրաժեշտութիւն
անհրաժեշտութիւն է:
է:
Սուրբ Հոգիով նորոգուած մի´
մի´տքը միայն կրնայ հասկնալ
Աստուծոյ խորհուրդները, եւ այդ ալ՝ մասամբ միայն:
միայն: Պօղոս
ո՞վ կրնայ մարդուս
առաքեալ
կ’
կ’ըսէ. «Մարդոցմէ

խորհուրդները ճանչնալ, եթէ ոչ՝ նոյնինքն մարդուս հոգին որ
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իր մէջն է:
է: Նոյնպէս ալ ո´
ո´չ ոք կրնայ գիտնալ
գիտնալ Աստուծոյ
խորհուրդները, եթէ ոչ՝ Աստուծոյ Հոգին:
Հոգին: Արդ, մենք այս
աշխարհի հոգին չէր որ առինք, այլ՝ Աստուծմէ ղրկուած
Հոգին»
Հոգին» (Ա.Կր
(Ա.Կր 2.112.11-12):
12): Վերջին տողով, յստակ է որ առաքեալը
ըսել կ’
կ’ուզէ թէ անոնք որոնք Աստուծոյ Հոգին ունին՝ կրնան
ճանչնալ
Աստուծոյ
խորհուրդները,
մտածումները,
ծրագիրները եւ կամքը:
կամքը:
5.5.- Պետրոս առաքեալ կը սիրէր Յիսուսը, եւ իր սէրը
արտայայտելու համար էր որ սուրով զարկաւ ՔահանայաՔահանայապետի ծառային:
ծառային: Բայց Յիսուս չուզեց որ Պետրոս իր սէրը այս
ձեւով արտայայտէր:
արտայայտէր: Չենք կրնար ուրիշը վիրաւորել, մեր
սէրը արտայայտելու համար
համար մեր սիրած անձերուն
նկատմամբ:
նկատմամբ: Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած այնպիսի անձերու,
որոնք իրենց մեծաւորին «սէրն»
սէրն» ու վստահութիւնը շահելու
համար, կը վարկաբեկեն ու կը խոցոտեն իրենց եղբայրը:
եղբայրը:
Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած այնպիսի «հաւատացեալներու»,
հաւատացեալներու»,
որոնք Տիրոջ հանդէպ իրենց նախանձախնդրութիւնը
նախանձախնդրութիւնը արտաարտայայտելու համար, խօսքով թէ գործով յարձակում կը գործեն
իրենց նմաններուն վրայ:
վրայ: Այս չէ´
չէ´ Տիրոջ ճամբան սակայն:
սակայն: Այս
չէ´
չէ´ Տիրոջ պահանջածը:
պահանջածը: Չե´
Չե´նք կրնար ուրիշը վիրաւորելով,
Աստուծոյ հաճութիւնը շահիլ:
շահիլ:
6.6.- Ի՞նչ ցոյց կու տայ կամ ի՞նչ կը պատկերացնէ
Մաղքոսի
Մաղքոսի ականջին կտրուիլը:
կտրուիլը: Գտնելու համար այս
հարցումին պատասխանը, պէտք է հետեւեալը գիտնալ. Ելից
գիրքին մէջ կը կարդանք, որ եթէ Եբրայեցի մը ուրիշ
Եբրայեցի ծառայ մը ծախու առնէր իբրեւ ծառայ, զայն կրնար
վեց տարի քովը պահել, բայց եօթներորդ տարին պէտք էր
զայն ազատ արձակէր
արձակէր:
կէր: Իսկ եթէ ծառան չուզէր անկէ բաժնուիլ
եւ ազատ արձակուիլ, պէտք է անոր տէրը զինք տանէր
դատաւորներուն մօտ եւ անոնց ներկայութեան հերիւնով մը
անոր ականջը ծակէր, որ կը նշանակէր թէ տուեալ ծառան,
մինչեւ իր կեանքին վերջը, իր տիրոջ ծառան պիտի մնար (Ել
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21.221.2-6):
6): Արդ,
Արդ, Պետրոս կտրեց Մաղքոսի ականջը, ցոյց տալու
համար որ հրեայ ժողովուրդը իր ազատ կամքով ուզեց մնալ
մեղքի ծառայութեան մէջ:
մէջ: Յիսուս եկաւ իր արիւնը թափելու եւ
զանոնք եւս ազատելու մեղքի ծառայութենէն, բայց անոնք
մերժեցին Յիսուսով իրագործուած փրկութիւնը:
փրկութիւնը: Յիսուս
սկիզբէն
սկիզբէն գիտէ´
գիտէ´ր որ անոնք պիտի մերժէին դուրս գալ մեղքի
ծառայութենէն, եւ ասիկա նախապատկերացնելու համար էր,
որ թոյլ տուաւ որ Պետրոս կտրէր Մաղքոսի ականջը (Սարգիս
Վրդ. Կունդ, 1212-րդ դար):
դար):
7.7.- Ինչո՞ւ համար Պետրոս զարկաւ Քահանայապետին
ծառային եւ ոչ ուրիշին, մանաւանդ որ Յիսուսը
Յիսուսը ձերբակալելու
եկած ամբոխին մէջ կային Հռոմայեցի զինուորներ:
զինուորներ: Սարգիս
Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, որ Քահանայապետի ծառան
առաջնորդն էր Յիսուսը ձերբակալելու եկած ամբողջ
բազմութեան, եւ հետեւաբար, մոլորութեան առաջնորդն էր
ան:
ան: Գուցէ Պետրոս մտածեց որ եթէ զայն հարուածէր,
հարուածէր, ամբողջ
բազմութիւնը կրնար ցրուիլ:
ցրուիլ: Ամբոխին մէջ քահանաներ ալ
կային, բայց տրուած ըլլալով որ Քահանայապետին ծառան՝
ներկայացուցիչն էր Քահանայապետին, բնականօրէն իր
խօսքը՝ բոլորին խօսքէն առաջնահերթ կը նկատուէր, եւ
ուստի, զայն հարուածելը (մտածեց Պետրոս առաքեալ),
առաքեալ),
ամբողջ խումբը հարուածել պիտի նշանակէր:
նշանակէր: Ասիկա
իրականութիւն է աշխարհի ակնոցով դիտուած նաեւ:
նաեւ:
Տապալելու համար ամբողջ բռնատիրական վարչակարգ մը,
կը բաւէ հարուածել անոր բռնակալ տէրը, եւ ահա ամբողջ
վարչակարգը փուլ կու գայ:
գայ: Հոգեւոր իմաստով առնենք այս
կէտը:
կէտը: Երբ փորձութիւններու
փորձութիւններու կը հանդիպինք, երբ մարդոց
կողմէ
հակառակութիւններու
եւ
ընդդիմութեան
կը
հանդիպինք, երբ մարդիկ չարիք կ’
կ’ընեն մեզի եւ կը փորձեն
կործանել, պէտք է մտածենք որ անոնց ետին կայ անոնց
առաջնորդը` Սատանան, որ կը հրահրէ զանոնք մեր դէմ:
դէմ:
Անո´
Անո´ր ականջն է որ պէտք է կտրենք հաւատքի սուրով եւ ո´
ո´չ
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թէ մեր նմաններուն:
նմաններուն: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ «մեր

պատերազմը մարդոց հետ չէ, այլ` երկինքի տակ գտնուող
չար ոգիներուն... դէմ»
դէմ» (Եփ
(Եփ 6.12):
6.12):
«Յիսուս ըսաւ.ըսաւ."Կեցէ´
Կեցէ´ք, կը բաւէ´
բաւէ´"» (Ղկ
(Ղկ 22.51):
22.51):

1.1.- Ի՞նչ ըրաւ Յիսուս երբ Պետրոս կտրեց Քահանայապե
Քահանայապեյապետին ծառային ականջը:
ականջը: Յովհաննէս Աւետարանիչ կը յիշէ, որ
երբ Պետրոս կտրեց Քահանայապետին ծառային ականջը,
Յիսուս անոր ըսաւ. «Սուրդ իր պատեանը դիր. տառապանքի
բաժակը, որ Հայրս տուաւ ինծի, պիտի չխմե՞մ կը կարծես»
կարծես» (Յհ
(Յհ
18.11):
18.11): Իսկ Մատթէոս Աւետարանիչի համաձայն, Յիսուս
Յիսուս
Պետրոսին ըսաւ. «Սուրդ տեղը դիր, որովհետեւ ո´
ո´վ որ սուր

կ’առնէ՝ սուրով պիտի մեռնի:
մեռնի: Կը կարծես թէ չե՞մ կրնար Հօրս
աղաչել, որ հիմա աւելի քան տասներկու գունդ հրեշտակ
ղրկէ ինծի»
ինծի» (Մտ
(Մտ 26.5226.52-52):
52): Իսկ Ղուկասի համաձայն, Յիսուս
պարզապէս ըսաւ. «Կեցէ´
ԱւետարանիչԿեցէ´ք, կը բաւէ´
բաւէ´»: Երեք Աւետարանիչ-

ներուն կողմէ երեք տարբեր խօսքերու յիշատակումը ցոյց չի՞
տար որ հակասութիւն կայ:
կայ: Ո´չ: Յիսուս յիշեալ երեք խօսքերն
ալ արտասանեց, բայց Աւետարանիչներէն իւրաքանչիւրը
անոնցմէ միայն մէ´
մէ´կը նկատի առաւ եւ զա´
զա´յն միայն
արձանագրեց:
արձանագրեց: Ես կը կարծեմ որ Յիսուս նախ
նախ պատուիրեց
դադրեցնել կռիւը (Ղուկաս), որմէ ետք պատուիրեց ՊետրոՊետրոսին սուրը իր պատեանը դնել եւ յիշեցուց թէ ինք կարողուկարողութիւնը ունէր իր Հօրը օգնութիւնը խնդրելու (Մատթէոս), եւ
վերջապէս, հաստատեց թէ անհրաժեշտ էր որ ինք խմէր իր
Հօրը կողմէ իրեն տրուած տառապանքի բաժակը
բաժակը
(Յովհաննէս):
Յովհաննէս):
Ես հոս պիտի խօսիմ միայն Ղուկասի յիշած բառերուն
մասին.մասին.- «Կեցէ´
Կեցէ´ք, կը բաւէ´
բաւէ´»: Կարգ մը մեկնիչներ կը կարծեն,
որ Յիսուսի այս խօսքը ուղղուած էր ո´
ո´չ թէ աշակերտներուն,
այլ՝ զինք ձերբակալելու եկած ամբոխին, որպէսզի հանդարհանդարտեցնէր զանոնք, եւ որպէսզի Պետրոսի
Պետրոսի ձեռքով պատահածին
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պատճառով բարկութեամբ չգրգռուէին աշակերտներուն դէմ:
դէմ:
Ճիշդ է որ Պետրոսի ըրածը, Յիսուսի հանդէպ սիրոյ արտաարտայայտութիւն էր, բայց միւս կողմէն, ընդունինք որ ատիկա
անխոհեմ քայլ մըն էր, եւ եթէ երբեք Յիսուս չմիջամտէր,
աշակերտներուն մէկ մասը պիտի
պիտի ձերբակալուէր, իսկ միւս
մասը՝ պիտի սպաննուէր զինուորներուն ձեռքով:
ձեռքով: Որքան
յաճախ հաւատացեալ մարդիկ նոյնը կ’
կ’ընեն. իրենց սէրը
արտայայտելու համար Յիսուսի հանդէպ՝ ծայրայեղութիւննեծայրայեղութիւններու կ’
կ’երթան եւ կը սկսին սխալ բաներ ընել:
ընել: Եթէ Տիրոջ
ողորմութիւնը չըլլայ, նման մարդիկ
մարդիկ կրնան յաճախ զոհ
երթալ:
երթալ: Ամէն երկրի մէջ ալ մարդիկ կան որոնք խաչի նշանը
իրենց ուսերուն առած փողոց կ’
կ’իջնեն եւ բարձրաձայն կը
կանչեն ու կ’
կ’աղաղակեն յանուն Քրիստոսի, մարդիկը
Քրիստոսի բերելու նպատակով, բայց մարդիկը Քրիստոսի
բերելու փոխարէն, ընդհակառակը գայթակղութեան
գայթակղութեան պատպատճառ կ’
կ’ըլլան, կը ձերբակալուին ու բանտ կը նետուին եւ իրենց
ձայնը կը լռէ:
լռէ: Ուրիշներ հրապարակ կ’
կ’իջնեն ճշմարտութեան
պաշտպաններ իբրեւ, բայց անոնք եւս շուտով կը լռեցուին ու
հրապարակէն կը հեռացուին:
հեռացուին: Կարեւոր է գիտնալ ու
համոզուիլ սակայն, որ Տէրը մեր պաշտպանութեան
պաշտպանութեան կարիքը
չունի, ընդհակառակը, մե´
մե´նք է որ իր պաշտպանութեան
կարիքը ունինք:
ունինք: Յիսուս սիրոյ իշխանն է. մենք չենք կրնար
բռնի միջոցներով մարդիկը մօտեցնել իրեն:
իրեն:
2.2.- Կիւրեղ Աղեքսանդրացին կը բացատրէ, որ երբ Յիսուս
հրահանգեց դադրիլ, եւ Պետրոսի պատուիրեց որ սուրը իր
պատեանը դնէ, ատով ցոյց տուաւ թէ իր կրօնքի ու թագաւոթագաւորութեան տարածիչները, երբեք պէտք չէ բռն
բռնի միջոցներու եւ
ուժի դիմեն:
դիմեն: Յիսուսի կրօնքը սիրոյ կրօնք է եւ միայն սիրոյ
միջոցներով կրնայ տարածում գտնել:
գտնել: Մարդիկը Քրիստոսի
բերելու պարագան եւս նոյնն է:
է: Միայն սիրալիր միջոցներով
մարդիկ կրնան Քրիստոսի գալ:
գալ: Կարելի չէ բռնի ուժով մարմարդիկը ապաշխարութեան բերել:
բերել: Կարելի չէ բռնի ուժով մարդի
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կը զղջումի առաջնորդել:
առաջնորդել: Երբ մարդիկ սէ´
սէ´ր ու հաւա´
հաւա´տք
տեսնեն մեր պատգամին կամ քարոզին մէջ, կրնան շուտով
համոզուիլ մեր խօսքերուն ճշմարտութեան ու դարձի գալ:
գալ:
3.3.- Կիւրեղ Աղեքսանդրացին կը բացատրէ նաեւ, որ
Յիսուսի պատուէրը դադրելու եւ հանդարտելու, յստակ
հրաւէր մըն է իւրաքանչիւր հաւատացեալի, չարիքին
չարիքով չհակադարձելու:
չհակադարձելու: Մտաբերենք որ Պօղոս առաքեալ
նաեւ կը խօսի բարիով չարին յաղթելու մասին (Հռ 12.21):
12.21):
Ուրիշ
Ուրիշ տեղ կ’
կ’ըսէ. «Ոեւէ մէկը չարիք ընողին չարիք

չհատուցանէ. այլ ջանացէք միշտ բարիք ընել՝ ըլլա´
ըլլա´յ իրարու,
ըլլա´
ըլլա´յ բոլորին»
բոլորին» (Ա.Թս
(Ա.Թս 5.15):
5.15):

4.4.- Սարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, որ երբ Յիսուս կը
պատուիրէ սուրը տեղը դնել եւ կանգ առնել, կոչ է որ կ’
կ’ուղղէ
հաւատացեալին, անձնապէս
անձնապէս վրէժ չլուծելու, այլ թոյլ տալու
որ Տէրը ինք ընէ ատիկա յարմար ժամանակին:
ժամանակին: Պօղոս
առաքեալ կը պատուիրէ հաւատացեալին որ անձնապէս վրէժ
լուծելու մասին բնաւ չխորհի (Հռ 12.19):
12.19): Սուրը տեղը դնելու
պատուէրը եւ ականջը բժշկելու արարքը, անոխակալ ու
ներող ըլլալու հրաւէր
հրաւէր մըն է, կ’
կ’ըսէ Սարգիս Կունդ:
Կունդ:
5.5.- «Կեցէ´
Կեցէ´ք, կը բաւէ´
բաւէ´»: Խնդիր մը յառաջացաւ եւ Յիսուս
ուզեց իսկոյն խնդիրը հանդարտեցնել ու լուծել:
լուծել: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք
մենք երբ հարց մը կը ծագի մեր եւ ուրիշներուն միջեւ, կամ
երկու անձերու միջեւ. կը փորձենք հարցը հանդարտեցնե՞լ,
թէ՝ աւելի´
աւելի´ գրգռել:
գրգռել: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ խռովութիւն մը ծագի. կը
փորձենք զայն խաղաղեցնե՞լ, թէ՝ առաւե´
առաւե´լ եւս բռնկեցնել:
բռնկեցնել:
Յիշենք որ խաղաղութեան իշխանը՝ Յիսուս, խաղաղութեան
հաստատումին համար աշխատողները Աստուծոյ որդիներ
կը կոչէ (Մտ 5.9):
5.9):
«Ապա դպաւ ծառային ականջին եւ բժշկեց զայն
(Ղկ
զայն»
յն» (Ղկ
22.51):
22.51):
1.1.- Քիչ մը վերեւ տեսանք թէ ինչպէս Սարգիս Վրդ. Կունդ
կը բացատրէ թէ Մաղքոսի ականջին կտրուիլը ցոյց կու տայ,
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որ հրեայ ժողովուրդը իր ազատ կամքով ուզեց մնալ մեղքի
ծառայութեան մէջ, նկատի առնելով որ իր տիրոջ ծառան
մնալ ուզող մարդը, պէտք էր իր ականջը
ականջը ծակէր:
ծակէր: Արդ, հոս կը
տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս կը բժշկէ ծառային ականջը:
ականջը:
Համաձայն Սարգիս Վրդ. Կունդի, ականջին բժշկուիլը կը
նախապատկերացնէ հրեայ ժողովուրդին դարձը ժամանակժամանակներու աւարտին, որուն մասին կը խօսի Պօղոս առաքեալ (Հռ
11.2511.25-26):
26): Պարզ բացատրութեամբ մը, ականջին
ականջին կտրուիլը՝
հրեայ ժողովուրդին մեղքի ծառայութեան մէջ մնալը ցոյց կու
տայ, իսկ ականջին բուժուիլը՝ այդ ծառայութենէն ազաազատագրուիլը կը պատկերացնէ:
պատկերացնէ:
2.2.- Յիսուս բժշկեց ծառան, թէպէտ ան արժանի էր
տանջուելու, որովհետեւ կու գար ձերբակալելու ու ծաղրելու
իր ու մեր Արարիչ
Արարիչ Աստուածը:
Աստուածը: Մեղաւոր մըն էր Մաղքոսը:
Մաղքոսը:
Մեղաւոր մը՝ արժանի պատիժի:
պատիժի: Բայց քանի հասած էր պահը
երբ Յիսուս մեր մեղքերուն պատիժը իր վրայ պիտի առնէր
(Ես 53.5), չէր կրնար չբուժել Մաղքոսը, չէր կրնար թոյլ տալ որ
ան իր մեղքերուն համաձայն հատուցում ստանար:
ստանար: Եկած էր
պահը
պահը երբ Տէրը վէրքեր պիտի ստանար մեր մեղքերուն
համար, ուստի չէր կրնար Մաղքոսը թողուլ վիրաւոր վիճակի
մէջ:
մէջ: Մեզմէ ո՞վ արժանի չէ վէրք ստանալու ու պատիժ կրելու:
կրելու:
Բոլորս ալ մեղքեր ունինք եւ «մեղքին վարձատրութիւնը մահ
է» (Հռ
(Հռ 6.23):
6.23): Բայց չէ՞ որ Յիսուս մեր մեղքերուն համաձայն
համաձայն
հատուցում չ’
չ’ըներ մեզի (Սղ 103.10):
103.10): Մաղքոսի ականջին
բժշկութիւնը ինքնին կը պարզէ որ Տէրը մեր մեղքերուն
համաձայն հատուցում չ’
չ’ըներ մեզի:
մեզի:
3.3.- Սարգիս Վրդ. Կունդ կը հաստատէ, որ Յիսուս բժշկեց
Մաղքոսը, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք իր ազատ կամքով էր որ
կը յանձնուէր
յանձնուէր իր հակառակորդներուն ձեռքը, եւ ո´
ո´չ թէ բռնի
ուժով զինք կը ձերբակալէին կամ իր կամքէն անկախ զինք կը
խաչէին:
խաչէին: Յիսուս ինքն իսկ ըսաւ. «Ես իմ կամքովս կեանքս կու
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տամ:
տամ: Իրաւունք ունիմ զայն տալու, ինչպէս նաեւ իրաւունք
ունիմ զայն կրկին առնելու»
առնելու» (Յհ
(Յհ 10.18):
10.18):

4.4.- Ենթադրենք
Ենթադրենք պահ մը, որ քանի մը անձեր մօտեցան
մեզ բռնելու կամ ծեծելու անիրաւ տեղ, եւ ուրիշ մը սուրը
քաշեց ու վիրաւորեց մեր վրայ յարձակողներէն մին. ի՞նչ
պիտի ընէինք նման պարագայի, կամ ի՞նչ պիտի ըլլար մեր
կեցուածքը:
կեցուածքը: Գուցէ պիտի ուրախանայինք որ մեզ պաշտպապաշտպանող կայ, եւ գուցէ
գուցէ առիթէն օգտուելով պիտի փախչէինք, կամ
ընդհակառակը, յարձակէինք մեր թշնամիներուն վրայ:
վրայ: Բայց
մեր Տէրը այդպիսի բան չըրաւ:
չըրաւ: Ան Պետրոսի ըրածին համար
ո´չ ուրախացաւ, ո´
ո´չ փախուստի դիմեց, եւ ո´
ո´չ ալ փորձեց
վնաս հասցնել զինք ձերբակալելու եկած մարդոց:
մարդոց:
Ընդհակառակը, ան բուժե´
բուժե´ց վիրաւորը:
վիրաւորը: Հանդարտելու կո´
կո´չ
ուղղեց:
ուղղեց: Կրնա՞նք հետեւիլ Տիրոջ քայլերուն:
քայլերուն: Կրնա՞նք բարիք
ընել մէկու մը որ եկած է չարիք ընելու մեզի:
մեզի: Կրնա՞նք բուժել
անձ մը որ կ’
կ’ուզէ մեզ վիրաւորել:
վիրաւորել:
5.5.- Եթէ դուն բարիք ընես մարդու մը որ եկած է չարիք
հասցնելու քեզի, չե՞ս ակնկալեր
ակնկալեր որ ան փոխուի ու հրաժարի
քեզի հանդէպ իր ունեցած չար մտածումէն:
մտածումէն: Վստահաբա´
Վստահաբա´ր:
Բայց նայեցէք Յիսուսը ձերբակալելու եկած ամբոխին:
ամբոխին: Անոնք
տեսա´
տեսա´ն Յիսուսի կատարած հրաշքը, բայց չհրաժարեցան
իրենց չար մտածումէն:
մտածումէն: Ականատե´
Ականատե´ս եղան անոր կատարած
բարիքին, բայց իրենց սիրտէն դուրս չշպրտեցին չարիքը:
չարիքը:
Վայելեցի´
Վայելեցի´ն անոր սէրը, բայց չհեռացուցին իրենցմէ ատելուատելութիւնը:
թիւնը: Մենք կը զարմանանք թէ ի´
ի´նչպէս մարդիկ մեր
կատարած բարիքին փոխարէն չարիք կ’
կ’ընեն մեզի:
մեզի: Բայց
նոյնը Յիսուսի հետ պատահեցաւ:
պատահեցաւ: Յիսուս բուժեց Մաղքոսը,
Մաղքոսը,
Մաղքոս սակայն իր ստացած բժ
բժշկութեան
կութեան փոխարէն, բարիք
չըրաւ Յիսուսի, չպաշտպանեց Յիսուսը, չմտածեց ազատ
թողուլ զայն, ընդհակառակը, քիչ ետք Յիսուսը ծաղրողներուն
ու ծեծողներուն շարքին պիտի միանար:
միանար: Յիսուս գիտէր
Մաղքոսի ապերախտ հոգին, բայց ատիկա պատճառ մը
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չեղաւ որ բարիք չընէր անոր:
անոր: Մենք կրնա՞նք օգնութեան
օգնութեան ձեռք
երկարել մէկու մը, որ վստահօրէն գիտենք թէ հետագային մեզ
պիտի դաւաճանէ:
դաւաճանէ: Կրնա՞նք բարիք ընել այն անձին որ քիչ
ժամանակ ետք մեզի դէմ ելլողներէն ու մեզ հալածողներէն
մին պիտի ըլլայ:
ըլլայ:
6.6.- Ինչո՞ւ համար Մաղքոսի սիրտը չկակուղցաւ ու
չմեղմացաւ ի տես իր անձին վրայ Յիսուսի կատարած
հրաշքին:
հրաշքին: Որովհետեւ անոր սիրտը քարացած էր մեղքով:
մեղքով:
Մեղքը կը քարացնէ մարդուն սիրտը:
սիրտը: Մեղքը կը ցամքեցնէ
մարդուն սրտին մէջ ամէն գութ ու գորով:
գորով: Մեղքը կը ջլատէ
մարդուն հոգիէն կարեկցութեան ամէն զգացում:
զգացում: Հետեւաբար,
զգուշանանք մեղքէն. մանաւանդ, յաճախակիօրէն գործուած
մեղքէն. որովհետեւ յաճախակիօրէն գործուած մեղքը
կենսազուրկ կը դարձնէ մարդուն սիրտն ու հոգին, եւ զանոնք
ամրօրէն կը փակէ ու անզգայ կը դարձնէ Աստուծոյ Սուրբ
Հոգիին թակումներուն ու հպումներուն դիմաց:
դիմաց: Ինչպէս հողէ
շինուած ճամբայ մը ուրկէ մարդ
մարդիկ
արդիկ յաճախ կը քալեն, այդ
ճամբան հետզհետէ կը քարանայ, այնպէս ալ, սիրտ մը ուրկէ
յաճախ մեղքը կ’
կ’անցնի՝ այդ սիրտը քարի նման կը դառնայ:
դառնայ: Եւ
ինչպէս քարացած հողէ ճամբան իր մէջ ոեւէ սերմնահատիկ
չ’ընդունիր, այնպէս ալ, մեղքով քարացած սրտին մէջ,
Աստուծոյ խօսքին սերմնահատիկը
սերմնահատիկը չի կրնար տեղ գտնել:
գտնել:
7.7.- Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կ’
կ’ըսէ. «Քրիստոս

բուժելով Մաղքոսի ականջը, երկրորդ առիթ մը եւս տուաւ
անոր լսելու Աստուծոյ կենսատու խօսքը»
խօսքը»: Որքա՜
Որքա՜ն յաճախ

մարդիկ կը հիւանդանան եւ Աստուած վերստին կ’
կ’առողջացնէ
զանոնք, կամ կը տապալին եւ Աստուած
Աստուած դարձեալ կը
վերականգնէ զանոնք, որպէսզի առիթ մը եւս տուած ըլլայ
անոնց գիտակցութեան գալու, դարձի գալու, իրենք զիրենք
սրբագրելու, բայց անոնք չեն օգտագործեր այդ առիթը:
առիթը:
8.8.- Եփրեմ Ասորին կը բացատրէ, որ գետին ինկած
Մաղքոսին ականջը կը խորհրդանշէ մեղքի պատճառով
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գետին
գետին ինկած մարդկութիւնը, զորս Յիսուս ինք վերցուց
գետնէն եւ իր տեղը դրաւ:
դրաւ: Արդարեւ, Յիսուս ի´
ի´նքն էր որ
մեղքի պատճառով գետին ինկած մարդկութիւնը պիտի
վերցնէր իր արիւնովը, եւ զայն վերահաստատէր իր աստուաաստուածային պատկերին ու նմանութեանը մէջ:
մէջ: Ասոր ամենէն
գեղեցիկ ապացոյցը
ապացոյցը Բարի Սամարացիին առակն է:
է: Հոն կը
տեսնենք թէ ինչպէս Բարի Սամարացին (Յիսուս), կը
խոնարհի դէպի գետին եւ գետին ինկած մարդը վեր կը
բարձրացնէ եւ յատուկ խնամք կը տանի անոր (Ղկ 10.3310.33-35):
35):
9.9.- Եփրեմ Ասորին կ’
կ’ըսէ նաեւ. «Յիսուս պատուիրեց

սուրը իր պատեանը դնել, որովհետեւ
որովհետեւ Ան՝ որուն խօսքը սո´
սո´ւր
է, կարիքը չունի սուրի:
սուրի: Եւ ինչպէս Տէրը կրցաւ մարմինէն
ինկած անդամ մը վերադարձնել մարմինին, այնպէս ալ
կրնար իրենց տեղը մնացած բոլոր անդամները ցրուել իր
աստուածային կարողութեամբ եւ բոլորը սպաննել, բայց
չըրաւ:
չըրաւ: Ան իր զօրութիւնը միայն
միայն Մաղքոսը բուժելով չէր որ
ցոյց տուաւ զինք ձերբակալելու եկած մարդոց, այլ իր «Ե´ս
եմ»
եմ» խօսքին ուժովը զանոնք գետին տապալելով (Յհ 18.6)»:
18.6)»:

10.10.- Վերջապէս, Եփրեմ Ասորին կը հաստատէ, թէ ՄաղՄաղքոսի ականջին բուժումը, միայն Մաղքոսին տրուած առիթ մը
չէր դարձի գալու, այլ բոլորին
բոլորին տրուած առիթ մըն էր:
էր: Բոլոր
անոնք որոնք Մաղքոսի անձին վրայ կատարուած հրաշքը
տեսան, առիթը ունէին ինքնագիտակցութեան գալու եւ
ճանչնալու Տէր Յիսուսի անձն ու ինքնութիւնը, կարողութիւնն
ու բարութիւնը, բայց դժբախտաբար անոնք չօգտուեցան այդ
առիթէն, չօգտուեցան Մաղքոսի
Մաղքոսի հետ պատահած փորձառուփորձառութենէն:
թենէն: Հեղինակ մը ըսած է. «Իմաստուն է այն մարդը որ

ինքնիր փորձառութենէն որոշ բան մը կը սորվի, բայց շա´
շա´տ
աւելի իմաստուն է այն մարդը՝ որ ուրիշին փորձառութենէն
կը սորվի»
սորվի»: Մաղքոսի հետ եղողները, Մաղքոսի փորձառուփորձառու-

թենէն ոչինչ սորվեցան:
սորվեցան: Մենք, Քրիստոսի հետեւորդներս,
պէտք է ուրիշներուն ունեցած փորձառութիւններէն օգտուեօգտուե357

լու իմաստութիւնը ունենանք:
ունենանք: Երբ կը տեսնենք որ անձի մը
անակնկալ աղէտ մը կը պատահի, ատիկա
ատիկա պատճառ մը
պէտք է դառնայ,
դառնայ, գիտակցելու
գիտակցելու որ նոյն բանը կրնայ մեզի եւս
պատահիլ:
պատահիլ: Երբ կը տեսնենք անձ մը որ յամառօրէն կը մերժէ
մեղքէն հրաժարիլ, փորձանքի կը հանդիպի, ատիկա պէտք է
մեզ զգուշութեան եւ ինքնաքննութեան հրաւիրէ, տեսնելու
համար եթէ երբեք մեր ալ կեանքին մէջ կան մեղքեր որոնց
կապուած ենք յամառօրէն, եւ որոնք կրնան մեզ դժբախտուդժբախտութեան առաջնորդել:
առաջնորդել:
ԵԿՈՒՐ
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, սորվեցո´
սորվեցո´ւր մեզի ներել մեր թշնամիին,
մեր վրայ յարձակողին ու մեզ վիրաւորողին, ինչպէս սորվեսորվեցուցիր Պետրոս առաքեալին: Սորվեցո´
Սորվեցո´ւր մեզի չարիքին
չարիքով չպատասխանել,
չպատասխանել, ինչպէս Դուն ինքդ չպատասխաչպատասխանեցիր: Սորվեցո´
Սորվեցո´ւր մեզի բուժել մեզ վիրաւորել ուզող
մարդիկը,
մարդիկը, ինչպէս Դուն բուժեցիր Մաղքոսը, որ
որ Քեզ
վիրաւորելու եկած էր: Սորվեցո´
Սորվեցո´ւր մեզի հանդարտեցնել
հանդարտեցնել
յարուցուած խնդիրները եւ խաղաղարար ներկայութիւն
ներկայութիւն
ըլլալ ամէն ատեն, որովհետեւ միայն ա´
ա´յդ ձեւով մենք Քեզ
կ’ուրախացնենք եւ միայն ա´
ա´յդ ձեւով կը դառնանք
Աստուծոյ զաւակներ:

358

Քանանացի կնոջ աղջկան բժշկութիւնը
(Մատթէոս 15.2115.21-28)

Ապա Յիսուս հոնկէ ելլելով գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի
շրջանները: Եւ ահա Քանանացի կին մը, որ այդ կողմերէն
էր, եկաւ Յիսուսի մօտ եւ բարձրաձայն ըսաւ.ըսաւ.«Տէ՜ր, Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի, աղջիկս չար
ոգիէն սաստիկ կը տանջուի»:
տանջուի»:
Բայց Յիսուս չպատասխանեց անոր: Ասոր վրայ
աշակերտները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.ըսին.«Ճամբէ´
Ճամբէ´ զինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կ’
կ’աղաղակէ»:
աղաղակէ»:
Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց.«Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարնեոչխարներուն համար ղրկուեցայ
ղրկուեցայ»:
այ»:
Սակայն կինը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.ըսաւ.«Տէ՜ր, օգնէ´
օգնէ´ ինծի»:
ինծի»:
Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց.«Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ
շուներուն նետել»:
նետել»:
Կինը ըսաւ.ըսաւ.«Այո´,
Այո´, Տէ՜ր, բայց նոյնիսկ շուները իրենց տիրոջ
սեղանէն ինկած փշրանքներով կը կերակրուին»:
կերակրուին»:
Այն ատեն
ատեն Յիսուս անոր պատասխանեց.պատասխանեց.«Ո´վ կին, մեծ է հաւատքդ. թող ուզածիդ պէս ըլլայ»:
ըլլայ»:
Եւ նոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւ:
բժշկուեցաւ:
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«Ապա Յիսուս հոնկէ ելլելով գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի
շրջանները»
(Մտ 15.21):
15.21):
շրջանները» (Մտ
1.ելլելով»: Թէ ո՞ր շրջանին մէջ էր Յիսուս, եւ
1.- «Հոնկէ ելլելով»
«հոնկէ ելլելով գնաց Տիւրոսի
Տիւրոսի եւ Սիդոնի շրջանները»
շրջանները», ճշգրիտ
չենք գիտեր:
գիտեր: Բայց մէկ բան յստակ է, որ ան կը գտնուէր
հրեաներով
հրեաներով բնակուած
բնակուած շրջանի մը մէջ, ուր հանդիպեցաւ
մերժումի եւ ընդդիմութեան Փարիսեցիներուն կողմէ (Մտ
15.115.1-20), որուն իբրեւ հետեւանք, լքեց այդ շրջանը եւ գնաց
հեթանոսներու շրջանը:
շրջանը: Հոսկէ կը սորվինք, թէ երբ Քրիստոս
Քրիստոս
հանդիպի մերժումի` կրնայ քաշուիլ զինք մերժողներէն:
մերժողներէն: Երբ
մարդիկ չուզեն լսել ճշմարտութիւնը` Յիսուս կը հեռանայ
անոնցմէ:
անոնցմէ: Մենք եւս պէտք է Տիրոջ քայլերուն հետեւինք:
հետեւինք: Երբ
անձի մը կամ որոշ անձերու
անձերու կը վկայենք Քրիստոսի մասին եւ
կը տեսնենք որ անոնք չեն ուզեր լսել մեզ,
մեզ, թողունք զանոնք ու
հեռանանք:
հեռանանք: Քրիստոս չ’
չ’ուզեր որ մենք իրեն համար եւ իր
անունով վիճինք ուրիշին հետ:
հետ:
Կարեւոր նշում մը:
մը: Որո՞նց հետ կը վիճէր Քրիստոս, երբ
որոշեց հեռանալ անոնցմէ:
անոնցմէ: Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ
Փարիսեցիներուն հետ (Մտ 15.115.1-9): Անոնք հասարակ մարդիկ
չէին:
չէին: Անուս չէին:
չէին: Տգէտ չէին:
չէին: Անոնք Աստուծոյ Օրէնքը
գիտցող ու մեկնաբանող եւ հայրերու աւանդութիւնները
պահող մարդիկ էին:
էին: Բայց Յիսուս ամենէն շատ անոնց դէմ է
որ պայքարեցաւ, ամենէն շատ զանոնք է որ պախարակեց ու
յանդիմանեց, որովհետեւ անոնց մօտ կեղծաւորութիւն եւ
դիմակի գործածութիւն տեսաւ, երկերեսութիւն եւ խաբեխաբեբայութիւն տեսաւ, նենգամտութիւն ու չարամտութիւն տեսաւ:
տեսաւ:
Քրիստոս իր կեցուածքով սորվեցուց մեզի, յարաբերութիւն
չունենալ այդպիսի մարդոց հետ:
հետ: Ինչպէս Քրիստոս հեռու
մնաց կեղծաւորներէն եւ յանդիմանեց կեղծաւորութիւնը,
մենք եւս,
եւս, իբրեւ հարազատ հետեւորդները Քրիստոսի, հեռո´
հեռո´ւ
մնանք կեղծաւորներէն ու ձաղկենք կեղծաւորութիւնը:
կեղծաւորութիւնը:
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2.2.- «Գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի շրջանները»
շրջանները»: Կարեւոր է
նկատի առնել որ Յիսուս Տիւրոս կամ Սիդոն քաղաքները
չմտաւ, այլ պարզապէս անոնց սահմաններուն մօտեցաւ:
մօտեցաւ:
Տիւրոս եւ Սիդոն
Սիդոն քաղաքները կը գտնուէին Պաղեստինի
սահմանին մօտիկ, Փիւնիկէի հարաւը:
հարաւը: Յիսուս այս երկու
քաղաքներուն մէջ բնա´
բնա´ւ չգործեց, բայց ան գիտէր որ եթէ հոն
հրաշքներ գործուէին իր կողմէ, շատեր կրնային դարձի գալ
(Մտ 11.21):
11.21):
Կինը որ հեթանոս մըն էր, Ասորական (Սուրիական)
Փիւնիկէ
Փիւնիկէ քաղաքէն, երբ լսեց Յիսուսի գալուստին մասին եւ
երբ գիտցաւ թէ ո´
ո´ր տան մէջ կը գտնուէր, «եկաւ ինկաւ անոր
ոտքերուն առջեւ»
առջեւ» (Մր
(Մր 7.25):
7.25): Հայրեր Փիւնիկէ քաղաքը
խորհրդանիշ նկատած են անհաւատութեան:
անհաւատութեան: Հո´
Հո´ն էր այս
կինը, բայց հոնկէ դո´
դո´ւրս եկաւ երբ լսեց Յիսուսի գալուստին
մասին:
ասին: Կինը պէտք էր դուրս գար անհաւատութեան
խորհրդանիշ եղող Փիւնիկէէն, եթէ կ’
կ’ուզէր հանդիպիլ
Յիսուսի եւ իր աղջկան համար բժշկութիւն գտնել, նոյնպէս ալ
մենք, եթէ կ’
կ’ուզենք հանդիպիլ Յիսուսի, եւ հոգեւոր
բժշկութիւն ստանալ իրմէ մեր զաւակներուն ու սիրելիներուն
համար, պէտք է դո´
դո´ւրս գանք Փիւնիկէէն, այլ խօսքով` մեր
անհաւատութենէն, անտարբերութենէն, անպատրաստակաանպատրաստակամութենէն,
մութենէն, մեր հոգեւոր թուլութենէն:
թուլութենէն:
3.3.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի
շրջանները:
շրջանները: Երբ խօսեցանք Գալիլեայի փոթորկած լիճին
խաղաղեցման մասին, հոն տեսանք թէ ինչպէս Յիսուս
Կափառնաումը ձգելով, լիճին վրայով գնաց ԳերգեսացիԳերգեսացիներուն երկիրը (Մտ 8.28), կարծէք յատուկ կերպով
հանդիպելու Գերգեսացի դիւահարին եւ բուժելու զայն եւ
ապա «կրկին լիճին միւս կողմը»
կողմը» անցնելով՝ Կափառնաում
վերադառնալու (Մր 5.21:
5.21: Մտ 9.1):
9.1): Տիւրոսի եւ Սիդոնի
Սիդոնի
շրջանները գալուն նպատակն ալ ուրիշ բան չէր եթէ ոչ այս
Քանանացի կնոջ հանդիպիլ, գնահատել անոր հաւատքը,
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բուժել անոր աղջիկը եւ հեռանալ անոր շրջանէն:
շրջանէն: Մատթէոս
կը հաստատէ թէ Յիսուս անոր աղջիկը բժշկելէ ետք,
«այդտեղէն մեկնելով գնաց Գալիլեայի լիճին եզերքը...»
եզերքը...» (Մտ
(Մտ
15.29):
15.29): Յիսուս ի´
ի´նքն էր որ միշտ գնաց կորսուած մարդոց
ետեւէն:
ետեւէն: Ի´նքն էր որ գնաց եւ փնտռեց զանոնք:
զանոնք: Ի´նքն էր որ
գնաց եւ փնտռեց այն մարդիկը որոնք երբեք օգնական
չունէին (Յհ 5.7):
5.7): Ի´նքն իսկ հաստատեց. «Մարդու Որդին
եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելու»
փրկելու» (Ղկ
(Ղկ 19.10):
19.10):
Տանք միայն երկու օրինակներ:
օրինակներ: Առաջին օրինակ:
օրինակ:
Կորսուած ոչխարին առակը (Ղկ 15.415.4-7):
7): Քրիստոս ի´
ի´նքն էր
այն հովիւը, որ փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարը մեղքի
փշոտ ու փոշոտ ճամբաներուն վրայ:
վրայ: Ոչխարը ինք չէ որ կը
ձայնէ հովիւին, այլ հովիւը ի´
ի´նքն է որ կը ձայնէ ոչխարին, եւ
կը ձայնէ իր փրկութեան սրինգը հնչեցնելով:
հնչեցնելով: Երկրորդ
օրինակ մը:
մը: Բարի Սամարացիին առակը շատ գեղեցիկ
կերպով կը պարզէ թէ Քրիստոս ի´
ի´նքն է որ կը փնտռէ ու կը
գտնէ վիրաւոր եւ բուժումի կարօտ մարդիկը, կեանքի տեսակտեսակտեսակ ճամբաներուն վրայ ինկած:
ինկած: Ի´նքն է որ կը փնտռէ
մեղքով
մեղքով խոցոտուած մարդիկը, աւազակներուն ձեռքը ինկած,
այլ խօսքով՝ չար ու պիղծ ոգիներուն թիրախը դարձած
մարդիկը, եւ գտնելէ ետք՝ կը գթայ անոնց եւ կը խոնարհի
դէպի անոնց, իր բժշկարար ձէթէն ու գինիէն դնելով անոնց
վէրքերուն վրայ:
վրայ:
Աստուածաշունչին առաջին իսկ էջերը կը բացայայտեն
բացայայտեն
թէ կորսուած մարդը փնտռելու ու փրկելու նախաձեռնու
նախաձեռնունութիւնը, միշտ Աստուած ի´
ի´նքն է որ կատարեց ու կը կատարէ:
կատարէ:
Օրինակ, Աստուած ի´
ի´նքն էր որ փնտռեց եւ գտաւ Ադամն ու
Եւան:
Եւան: Ադամն ու Եւան իրենք չէին որ փնտռեցին զԱստուած
իրենց մեղանչումէն ետք, այլ՝ Աստուած ի´
ի´նք փնտռեց
զանոնք:
զանոնք: Փնտռեց, որպէսզի ներէր ու քաւէր անոնց մեղքը, եւ
երկրորդ առիթ մը շնորհէր անոնց, բայց անոնք փոխանակ
ընդառաջ գային եւ խոստովանէին իրենց մեղքը եւ ներողուներողու362

թիւն ու քաւութիւն հայցէին, ընդհակառակը, փորձեցին
պահուըտիլ
պահուըտիլ ծառերուն ետին, եւ փորձեցին ծածկել
ծածկել իրենց
մեղքը:
մեղքը:
4.4.- Երբ Յիսուս թողուց կեղծաւոր եւ ճշմարտութիւնը լսել
չուզող հրեաները եւ գնաց հեթանոսներով բնակուած Տիւրոսի
եւ Սիդոնի շրջանները, անով յստակ ցոյց տուաւ թէ ժամանակ
պիտի գայ, երբ փրկութիւնը պիտի մերժուի հրեաներուն
կողմէ եւ պիտի ընդգրկուի հեթանոսներուն
հեթանոսներուն կողմէ (Գրծ 28.28,
տե´
տե´ս նաեւ 9.15:
9.15: Հռ 11.1111.11-12, 15.18):
15.18): Ուղղակիօրէն Տիւրոս եւ
Սիդոն չմտնելը, պարզապէս ցոյց կու տայ թէ տակաւին
ժամանակը չէր եկած քարոզութեան սկսելու հեթանոսներուն
մէջ, ահա թէ ինչու երբ Յիսուս աշակերտները քարոզութեան
պիտի ղրկէր, անոնց պատուիրեց. «Մի´
Մի´ երթաք հեթանոսնեհեթանոսնե-

րուն շրջանները եւ Սամարացիներուն քաղաքները մի´
մի´
մտնէք»
մտնէք» (Մտ
(Մտ 10.5):
10.5):
«Եւ ահա Քանանացի կին մը, որ այդ կողմերէն էր, եկաւ
Յիսուսի մօտ...»
(Մտ 15.22):
15.22):
մօտ...» (Մտ
1.1.- «Եւ ահա Քանանացի կին մը»
մը»: Մարկոս այս կինը կը

կոչէ` «Քանանացի»,
Քանանացի», իսկ Մատթէոս զայն
զայն կը կոչէ` «Փիւնիկ
Ասորի»
Ասորի» (Մր 7.26):
7.26): Փիւնիկէն Ասորեստանի քաղաքներէն էր:
էր:
Հետեւաբար, «Փիւնիկ Ասորի»
Ասորի» ըսելով, ըսել կ’
կ’ուզուի`
Փիւնիկեցի, Ասորիներու երկրէն:
երկրէն: Իսկ թէ ինչո´
ինչո´ւ Մատթէոս
զայն կը կոչէ` Քանանացի, պէտք է յիշել, որ Եբրայեցիները
Փիւնիկէ քաղաքը միշտ «Քանան»
Քանան» կը կոչէին (Ես 23.11):
23.11):
2.2.- Համաձայն Մարկոսի, Յիսուս տան մը մէջ կը գտնուէր
երբ Քանանացի այս կինը քովը եկաւ եւ աղաչեց իր աղջկան
ազատագրութեան համար (Մր 7.247.24-25), իսկ Մատթէոս ցոյց
կու տայ թէ Յիսուս ճամբան էր եւ կը քալէր երբ կինը սկսաւ
աղաղակել անոր ետեւէն:
ետեւէն: Որոշ
Որոշ աղանդաւորական շարժումշարժումներ այսպիսի պզտիկ տարբերութիւններ կը փորձեն լոյսի
տակ բերել, ցոյց տալու համար որ հակասութիւններ կան
Աւետարաններու համապատասխան հատուածներու միջեւ:
միջեւ:
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Բայց բոլոր հակասութիւններն ալ երեւութական հակասուհակասութիւններ են. իրական հակասութիւններ չեն,
չեն, եւ բոլորն ալ
իրենց բացատրութիւնը ունին:
ունին: Ուշադիր քննութիւն մը կրնայ
լուծում բերել հարցին:
հարցին:
Երբ Յիսուս եկաւ Տիւրոսի եւ Սիդոնի սահմանները,

«տուն մը մտաւ եւ չուզեց որ ոեւէ մէկը գիտնայ իր հոն ըլլալը.
բայց չկրցաւ ծածուկ պահել:
պահել: Կին մը, որուն աղջիկը չար ոգիէ
կը տառապէր, լսելով իր մասին, եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն
առջեւ...:
առջեւ...: Կինը... կ’
կ’աղաչէր Յիսուսի որ իր աղջկան մէջէն չար
ոգին դուրս հանէ»
հանէ» (Մր
(Մր 7.247.24-25):
25): Այս հանգրուանին, Յիսուս
առանց պատասխան մը տալու կնոջ, տունը ձգեց եւ դուրս
ելաւ եւ քալելու սկսաւ:
սկսաւ: Կինը անոր ետեւէն գնաց
գնաց եւ սկսաւ
բարձրաձայն կանչել. «Տէ՜
Տէ՜ր, Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի,

աղջիկս չար ոգիէն սաստիկ կը տանջուի»
տանջուի»:

Մատթէոս կ’
կ’արձանագրէ փողոցին մէջ Յիսուսի եւ կնոջ
միջեւ տեղի ունեցած երկխօսութիւնը միայն , իսկ Մարկոս
թէ´
թէ´ տան եւ թէ´
թէ´ փողոցին մէջ անոնց ունեցած հանդիպումը
կ’արձանագրէ, առանց սակայն յիշելու որ Յիսուս ձգեց տունը
եւ դուրս ելաւ կնոջ առաջին խնդրանքէն ետք:
ետք: Պարզ
բացատրութեամբ մը, կինը իր խնդրանքը առաջին անգամ
Յիսուսի ներկայացուց երբ անիկա տան մը մէջ կը գտնուէր,
բայց երբ Յիսուս առանց անոր պատասխան մը տալու տունէն
դուրս
դուրս եկաւ, կինը անոր ետեւէն գնաց եւ բարձրաձայն
շարունակեց իր խնդրանքը ներկայացնել:
ներկայացնել:
3.մօտ»: Ո՞վ էր եկողը:
եկողը: Եկողը
3.- «Եկաւ Յիսուսի մօտ»
Քանանացի կին մըն էր:
էր: Քանանացիներ չէին սիրեր հրեաները
եւ հրեաներ չէին սիրեր Քանանացիները:
Քանանացիները: Հրեաներուն համար
Քանանացիները թշնամի էին, օտար էին, խորթ էին, մերժելի
էին:
էին: Հրեաներ անէծքի ենթակայ կը համարէին ՔանանացինեՔանանացիները, պատճառաբանելով որ անոնք չէին ճանչնար ճշմարիտ
Աստուածը:
Աստուածը: Բայց ահա այս կինը, իր սրտին մէջ Աստուծոյ
հանդէպ հաւատք ու վստահութիւն ունեցող այս կինը, կը
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մօտենայ Յիսուսի եւ իր աղջկան
աղջկան դատը կը ներկայացնէ անոր:
անոր:
Աշակերտներուն համար զարմանալի բան էր տեսնել
հաւատքով լեցուն հեթանոս մը:
մը: Ալ աւելի զարմանալի էր,
տեսնել որ այնպիսին կը մօտենայ Յիսուսի ու բժշկութիւն եւ
ազատագրութիւն կը պահանջէ իր աղջկան համար:
համար: Ի՞նչ կը
սորվինք հոսկէ:
հոսկէ: Կը սորվինք, թէ`
թէ` միայն Աստուած կը
ճանչնայ մարդոց սիրտերը. եւ թէ` մեր չակնկալած մարդոց
մօտ աւելի´
աւելի´ մեծ հաւատք կրնանք գտնել քան մեր ակնկալած
մարդոց մօտ:
մօտ: Տակաւին, կը սորվինք որ փրկութեան կանչուած
մարդը կրնայ կորսնցնել իր փրկութիւնը, ինչպէս շատ
հրեաներ կորսնցուցին, եւ կորուստի
կորուստի սահմանուած մարդիկ
կրնան փրկութիւն գտնել, ինչպէս շատ հեթանոսներ գտան:
գտան:
Պէտք չէ անտեսել ոեւէ մարդ:
մարդ: Մեր անտեսած մարդը, կրնայ
Աստուծոյ տեսութեան արժանանալ:
արժանանալ: Պէտք չէ մերժել ոեւէ
անհատ:
անհատ: Մեր մերժածը, կրնայ ընդունուիլ Աստուծոյ կողմէ եւ
ընդունիլ զԱստուած:
Աստուած: Մեր անպէտ
անպէտ նկատածը, Աստուծոյ
համար թանկագին հոգի մըն է:
է:
4.4.- Խօսինք պահ մը Քանանացի կնոջ քաջ ու համարձակ
հոգիին մասին:
մասին: Ան անկասկած լսած էր որ Յիսուս ունէր
խումբ մը աշակերտներ որոնք հետը կը շրջէին ամէն տեղ:
տեղ: 12
աշակերտներ, որոնք կ’
կ’ատէին հեթանոսները եւ չէին
հանդուրժեր անոնց ներկայութեան:
ներկայութեան: 12 աշակերտներ, որոնք
սրբապղծութիւն կը նկատէին հեթանոսի մը մօտենալը
Քրիստոսի, անոր դպնալը կամ անկէ բան մը խնդրելը:
խնդրելը: 12
աշակերտներ, որոնց այլամերժ կեցուածքն ու վերաբերմունքը
կրնար պատճառ դառնալ որ ոեւէ հեթանոս չհամարձակէր
մօտենալ Յիսուսի:
Յիսուսի: Յիսուսի մօտ եկող կինը տեղեակ էր այս
բոլորէն:
բոլորէն: Ան վստահաբար մտածած էր որ աշակերտները
կրնային արգելք ըլլալ իրեն Յիսուսի մօտենալու:
մօտենալու: Կրնար
վիրաւորական խօսքեր լսել անոնցմէ:
անոնցմէ: Կասկածէ վեր է որ ան
նաեւ մտածած էր որ կրնար մերժուիլ նոյնինքն Յիսուսի
կողմէ:
կողմէ: Հակառակ այս բոլորին, ան վճռած էր հասնիլ Յիսուսի
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եւ խնդրել անկէ բժշկութիւն իր աղջկան համար:
համար: Մենք
ունի՞նք նման վճռակամութիւն:
վճռակամութիւն: Ան դժուարութեանց դիմաց
ընկրկող հոգի չունէր:
չունէր: Մենք ունի՞նք նման հոգի:
հոգի: ԸնդդիմուԸնդդիմութեանց դիմաց տեղի չէր տար:
տար: Մենք տեղի կու տա՞նք:
տա՞նք: Ի՞նչ
կ’ընենք մենք եթէ
եթէ երբեք կ’
կ’ուզենք Քրիստոսի մօտենալ եւ
ընդդիմութեան կը հանդիպինք:
հանդիպինք: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք եթէ երբեք մեզ
ատող մարդիկ կը փորձեն արգելք ըլլալ որ հետեւինք
Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք եթէ երբեք մարդիկ կը ծաղրեն մեր
հաւատքը:
հաւատքը: Կը լքե՞նք մեր հաւատքը, թէ` առաւել եւս կը
կառչինք մեր հաւատքին
հաւատքին:
ւատքին:
5.5.- Ասկէ առաջ, Քանանացի կինը լսած էր, որ հրեաներ
կը սպասէին խոստացեալ Մեսիային որ պիտի գար փրկելու
եւ ազատագրելու:
ազատագրելու: Քիչ մը աւելի ուշ, լսեց որ արդէն
յայտնուած էր Մեսիան եւ մեծամեծ գործեր կը կատարէր:
կատարէր: Իսկ
հիմա, կը լսէ որ Յիսուս իր քաղաքին սահմանին մօտեցեր
մօտեցեր է,
եւ անմիջապէս դո´
դո´ւրս կու գայ իր անհաւատ քաղաքէն եւ
հարցնելով ու փնտռելով, կը գտնէ այն տունը ուր Յիսուս կը
գտնուէր:
գտնուէր: Գալով մեզի, ի՞նչ կ’
կ’ընենք մենք երբ կը լսենք
Յիսուսի մասին:
մասին: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք մանաւանդ երբ կը տեսնենք որ
Յիսուս մօտեցեր է մեզի:
մեզի: Օրինակ, երբ մէկը
մէկը ապաշխարուապաշխարութեան կոչ կ’
կ’ուղղէ, գիտենք որ այդ կոչով Յիսո´
Յիսո´ւս է որ մեզի
մօտեցեր է. ի՞նչ կ’
կ’ընենք նման պարագայի:
պարագայի: Կ’ընդառաջե՞նք
այդ կոչին
կոչին:
ին: Կնոջ նման կու գա՞նք մեր անհաւատ քաղաքէն
դուրս, մեր եսես-էն դուրս, մեր նեղ պատեանէն դուրս, մեր
անտարբերութենէն դուրս, եւ կը յանձնուի՞նք
յանձնուի՞նք Յիսուսի:
Յիսուսի:

«Եւ բարձրաձայն ըսաւ.ըսաւ."Տէ՜
Տէ՜ր, Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի, ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի, աղջիկս չար ոգիէն
սաստիկ կը տանջուի"
(Մտ 15.22):
15.22):
տանջուի"» (Մտ

1.1.- Ասիկա կնոջ բժշկութեան երկրորդ խնդրանքն է:
է:
Վերեւ հաստատեցինք, որ կինը առաջին անգամ Յիսուսի
հանդիպեցաւ եւ իր խնդրանքը ներկայացուց երբ Յիսուս տան
մը մէջ կը գտնուէր (Մր 7.247.24-26), եւ ըսինք, որ Յիսուս առանց
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պատասխան մը տալու, ձգեց տունը ու
ու դուրս ելաւ եւ
աշակերտները հետեւեցան իրեն:
իրեն: Բնականօրէն կինն ալ
անոնց ետեւէն գնաց:
գնաց: Երբ առաջին անգամ Յիսուս չպատասչպատասխանեց կնոջ, կինը չյուսահատեցաւ, տեղի չտուաւ,
չտուաւ, նահանջ
չարձանագրեց:
չարձանագրեց: Ան յարատեւող հոգի´
հոգի´ ունէր:
ունէր: Ամուր հաւա´
հաւա´տք
ունէր:
ունէր: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք մենք երբ առաջին անգամ կ’
կ’աղօթենք եւ
պատասխան չենք ստանար:
ստանար: Կամ ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ քանի մը
անգամ կ’
կ’աղօթենք եւ մեր աղօթքը անպատասխան կը մնայ:
մնայ:
Կը յուսահատի՞նք, թէ` կնոջ նման կը շարունակենք մեր
խնդրանքը Տէր Յիսուսին ներկայացնել:
ներկայացնել: Աստուած կ’
կ’ուզէ
յարատեւութեան եւ համբերութեան հոգի´
մօտ::
հոգի´ տեսնել մեր մօտ
Ամէն պարգեւ, ամէն առաքինութիւն, ամէն զօրութիւն, ամէն
շնորհք, ամէն յաղթանակ, եւ հոգեւոր ամէն յաջողութիւն,
յարատեւութեան եւ համբերատարութեան
համբերատարութեան արդիւնք է:
է: Ոեւէ
աշխատանք որ կը սկսինք ու չենք յարատեւեր անոր մէջ,
դատապարտուած է ձախողութեան:
ձախողութեան: Ոեւէ փորձութիւն որ
համբերատարութեամբ չենք տանիր, չենք կրնար քաղել այն
օրհնութիւնները որոնք
որոնք վերապահուած են անոր ետին:
ետին:
2.Տէ´ր» եւ «Դաւիթի´
Որդի», ցոյց
2.- Կինը Յիսուսը կոչելով «Տէ´
Դաւիթի´ Որդի»,
տուած կ’
կ’ըլլայ թէ ինք կը հաւատար որ ան խոստացեալ
Մեսիա´
Մեսիա´ն էր, Փրկի´
Փրկի´չն էր, Ազատարա´
Ազատարա´րն էր, որովհետեւ
հրեաներ կ’
կ’ուսուցանէին որ Յիսուս Դաւիթի սերունդէն պիտի
գար:
գար: Ո՞վ է Յիսուս քեզի եւ ինծի համար:
համար: Այս կնոջ նման կը
հաւատա՞նք որ Յիսուս աշխարհին խոստացուած
խոստացուած Փրկիչն ու
Ազատարարն է:
է: Կը հաւատա՞նք որ միա´
միա´կն է որով կրնանք
փրկուիլ (Գրծ 4.12), միա´
միա´կն է որով կրնանք մօտենալ մեր
երկնաւոր Հօր (Յհ 14.6):
14.6): Կը հաւատա՞նք որ Յիսուս Տէ´
Տէ´ր է, կը
խոստովանի՞նք զայն իբրեւ Տէ´
Տէ´ր, ինչպէս կինը խոստովախոստովանեցաւ:
նեցաւ: Չի´
Չի´ բաւեր հաւատալ սիրտով բայց բերա
բերանով չխոստոչխոստովանիլ:
վանիլ: Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Եթէ բերանովդ խոստովանիս

թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ հաւատաս թէ Աստուած զինք
մեռելներէն յարուցանեց` կը փրկուիս:
փրկուիս: Այսինքն` ոեւէ մէկը որ
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իր սրտին մէջ կը հաւատայ` կ’
կ’արդարանայ, եւ երբ բերանով
խոստովանի` կը փրկուի
փրկուի» (Հռ
(Հռ 10.910.9-10):
10): Որքան կարեւոր է

սիրտով հաւատալ Յիսուսի, նոյնքան կարեւոր է բերանով
խոստովանիլ զայն:
զայն: Խոստովանիլ` իբրեւ Տէ´
Տէ´ր, իբրեւ
Աստուա´
Աստուա´ծ, իբրեւ Փրկի´
Փրկի´չ, իբրեւ Թագաւո´
Թագաւո´ր: Զուր տեղ չէ որ
Յիսուս ըսաւ. «Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը

հետեւի, ես ալ զայն ինծի
ինծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս
դիմաց, որ երկինքի մէջ է:
է: Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց
առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ Հօրս դիմաց, որ
երկինքի մէջ է»
է» (Մտ
(Մտ 10.3210.32-33):
33): Ինչո՞ւ համար կը խօսուի
Յիսուս Քրիստոսը բերանով իբրեւ Տէր դաւանելու եւ
խոստովանելու մասին
մասին: Որովհետեւ, աշխարհի մէջ միշտ
եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, որոնք թէպէտ կը
հաւատան Յիսուսի, բայց իրենց սեփական մորթը փրկելու
համար` չե´
չե´ն խոստովանիր զայն ուրիշներուն դիմաց իբրեւ
Տէր:
Տէր: Կան այնպիսի մարդիկ, որոնք իրենց գործը պահելու
համար, կը քաշուին ըսելու թէ իրենք Քրիստոսի հետեւորդհետեւորդներ են:
են: Կան մարդիկ, որոնք կ’
կ’ամչնան հրապարակաւ
դաւանելու որ իրենք Քրիստոսի հետեւորդներ են, վախնալով
որ ընկերութեան մէջ կրնան վարկաբեկուիլ կամ իրենց
արժէքը կորսնցնել:
կորսնցնել: Այսպիսի մարդիկ, թող այս Քանանացի
հեթանոս կնոջմէն օրինակ առնեն եւ Յիսուսը Տէ´
Տէ´ր կոչեն,
Տէ´
Տէ´ր յայտարարեն, Տէ´
Տէ´ր ճանչնան:
ճանչնան:
3.3.- «Ողորմէ´
Ողորմէ´ ինծի, աղջիկս չար ոգիէն սաստիկ կը
տանջուի»:
տանջուի»: Ուշագրաւ է որ կինը չ’
չ’ըսեր. «Ողորմէ աղջիկիս»,
աղջիկիս»,
այլ` «Ողորմէ´
Ողորմէ´ ինծի»
ինծի»: Իր աղջկան եղած ողորմութիւնը` իրե´
իրե´ն
եղած կը համարէ:
համարէ: Ոեւէ մայր, իր զաւակին կատարուած
բարիք մը` իրե´
իրե´ն կատարուած բարիք պէտք է նկատէ, եւ
անոր հասցուած չարիք մը` իրե´
իրե´ն հասցուած պէտք է սեպէ:
սեպէ:
Եկէք քիչ մը աւելի լայն բանանք մեր բացատրութեան
կարկինը եւ հարց տանք, ինչպէս այս կինը իր աղջկան ցաւը`
ի´ր իսկ ցաւը կը նկատէր, մենք ալ կրնա՞նք ուրիշին ցաւը`
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մե´
մե´ր ցաւը նկատել, ուրիշին տառապանքը` մե´
մե´ր տառապանտառապանքը, եւ ուրիշին նեղութիւնը` մե´
մե´ր նեղութիւնը, եւ սրտագինս
աղօթել որ Աստուած օգնէ անոնց:
անոնց:
4.4.- Կինը այնպիսի թախանձանքով մը խնդրեց Տիրոջ
ողորմութիւնը, կարծես իր անձին համար էր որ կը խնդրէր:
խնդրէր:
Ան սորվեցուց մեզի, այնպէս
այնպէս մը խնդրել Տիրոջ ողորմութիւնը
մեր զաւակներուն համար, ինչպէս մեզի համար պիտի
խնդրէինք:
խնդրէինք: Ամէն ծնող պարտաւոր է իր զաւակներուն վէրքն
ու ցաւը ներկայացնել Յիսուսի եւ բուժում խնդրել:
խնդրել: Ամէն ծնող
պէտք է ամէն օր Յիսուսի ողորմութիւնը հայցէ իր զաւակնեզաւակներուն համար:
համար:
5.5.- Կնոջ աղջիկը սաստիկ կերպով կը տանջուէր չար
ոգիի մը կողմէ. անոր հետ` անոր մայրն ալ կարծես հոգեպէս
կը տանջուէր, տեսնելով իր աղջիկը չար ոգիի կողմէ
բնակուած ու տանջուած:
տանջուած: Այսօր որքա՜
որքա՜ն զաւակներ կան որոնք
Սատանայի իշխանութեան ներքեւ կը գտնուին, որոնք մեղքի
կեանք կ’ապրին, եւ սակայն, իրենց ծնողները անհոգ ու
անտարբեր են անոնց նկատմամբ. չե´
չե´ն տանջուիր անոնց
համար. չե´
չե´ն աղաչեր Տիրոջ անոնց ազատագրութեան ու
փրկութեան համար:
համար: Ամէն ծնող պարտաւոր է աղօթել իր
զաւակներուն համար, Չարին ձեռքէն անոնց ազատագրուազատագրութեան համար, անոնց փրկութեան
փրկութեան համար:
համար: Վա´
Վա´յ այն մօր կամ
հօր որուն զաւակը դժոխք կը նետուի իր անտարբերութեան
պատճառով:
պատճառով: Հեղինակ մը ըսած է. «Մայր մը թող չկարծէ որ

երկինք կը մտնէ, եթէ երբեք չէ սորվեցուցած իր զաւակներուն
քալել դէպի երկինք տանող ճամբայէն»
ճամբայէն»:

6.6.- Հետաքրքրական է նկատել, որ կինը չհարցուց
Յիսուսին թէ ի՞նչ պէտք է ընել յաւիտենական կեանքը
ընդունելու համար, ինչպէս հարցուցած էր մեծահարուս
մեծահարուստ
երիտասարդը կամ Օրէնքի ուսուցիչ մը (Մտ 19.16:
19.16: Ղկ 10.25),
ո´չ ալ հարցուց թէ ի՞նչպէս կրնար Աստուծոյ կամքը կատակատարել, ո´
ո´չ ալ հարցուց թէ ո՞րն է փրկութեան
փրկութեան ճամբան:
ճամբան: Ան
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հարցում չունէ´
չունէ´ր: Ան խնդրա´
խնդրա´նք ունէր:
ունէր: Պահա´
Պահա´նջք ունէր:
ունէր:
Հա´
Հա´րց ունէր եւ հարցի լուծում կ’
կ’ուզէր պարզապէս:
պարզապէս: Ան
չառաջարկեց հետեւիլ Յիսուսի:
Յիսուսի: Չխնդրեց մեղքերու
թողութիւն:
թողութիւն: Ան լոկ բժշկութիւն կ’
կ’ուզէր իր աղջկան համար:
համար:
Ան եկաւ Յիսուսէն բան մը ուզելու եւ ո´
ո´չ թէ Յիսուսը ուզելու:
ուզելու:
Եկաւ Տիրոջմէ առնելու եւ ո´
ո´չ թէ Տէրը առնելու իր սրտին ու
կեանքին մէջ:
մէջ: Հակառակ ասոր, Յիսուս տուաւ իր սրտի
խնդրանքը եւ բուժեց իր աղջիկը:
աղջիկը: Այս կնոջ նման, որքա՜
որքա՜ն
մարդիկ կան, նոյնիսկ հաւատացեալներ, որոնք Տիրոջ կը
դիմեն պարգեւ մը, օգնութիւն մը, օրհնութիւն մը ձեռք ձգելու
անկէ, եւ ո´
ո´չ թէ որովհետեւ կը սիրեն Տէրը եւ կ’
կ’ուզեն
ժամանակ անցնել անոր հետ:
հետ: Դուն ի՞նչ կը սիրես, սիրելի´
սիրելի´
ընթերցող, Տէ՞րը, թէ` Տիրոջ տուածը:
տուածը: Ինչի՞ վրայ կեդրոնակեդրոնացուցած ես ուշադրութիւնդ, Պարգեւատու Յիսուսի՞ն վրայ, թէ`
պարգեւներուն վրայ
վրայ:
այ: Ինչի՞ կը նայիս, Աստուծոյ ձեռքի՞ն, թէ`
Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Չե՞ս գիտեր որ ձեռքին նայիլը, ծառայի ու ստրուկի
վերաբերմունք է:
է: Եւ չե՞ս գիտեր որ Տիրոջ դէմքին ու աչքերուն
նայիլը, Տէրը սիրելու արտայայտութիւն է:
է:
7.ինծի»: Կինը չգործածեց` բժշկէ, ազատագրէ,
7.- «Ողորմէ´
Ողորմէ´ ինծի»
օգնէ, կամ
կամ ասոնց նման բառեր, այլ` «ողորմէ´
ողորմէ´» բառը:
բառը: Չկա´
Չկա´յ
ասկէ աւելի գեղեցիկ ու հզօր բառ:
բառ: Չկա´
Չկա´յ ասկէ աւելի
Աստուծոյ սրտին խօսող ցանկալի բառ:
բառ: Ինչո՞ւ:
Ինչո՞ւ: Որովհետեւ
«ողորմէ»
ողորմէ» բառով, Աստուծոյ փառքն է որ հանդէս կու գայ,
Աստուծոյ մեծութիւնն է որ կը հրապարակուի, Աստուծոյ
բազմապարգեւ
բազմապարգեւ բնութիւնն է որ կը ցոլայ:
ցոլայ: Ի՞նչ իմաստով:
իմաստով: Երբ
Աստուած կ’
կ’ողորմի իր ողորմութեան կարօտ մարդոց, որոնք
ոչինչ ըրած են արժանի դառնալու իր ողորմութեան, իր
փառքը չէ՞ որ հանդէս կու գայ:
գայ: Երբ անձրեւ կը շնորհէ`
անձրեւ չխնդրողին, առողջութիւն կը պարգեւէ` առողջութիւն
չհայցողին, կեանք կու տայ` կեանքին արժէքը չգիտցողին,
ասիկա ողորմութիւն չէ՞, եւ այս ընելով, իր մեծափառութիւնը
բացայայտած չ’
չ’ը՞լլար:
ը՞լլար:
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Երբ ըսենք` «օգնէ Տէ´
Տէ´ր», յստակ է որ օգնութեան պէտք
ունինք:
բժշկէ´ Տէ´
ունինք: Երբ ըսենք` «բժշկէ´
Տէ´ր», յստակ է որ բժշկութեան
կարիքը ունինք:
ունինք: Երբ ըսենք`
ըսենք` «զօրացո´
զօրացո´ւր Տէ´
Տէ´ր», պարզ է որ
տկար կը զգանք եւ զօրացուելու պէտք ունինք:
ունինք: Երբ ըսենք`
«մխիթարէ´
մխիթարէ´ Տէ´
Տէ´ր», որոշ է որ մխիթարութեան կարիքը ունինք:
ունինք:
Բայց երբ ըսենք` «ողորմէ´
ողորմէ´ Տէ´
Տէ´ր», մասնաւոր բանի մը համար
չէ որ կ’
կ’աղօթենք, որովհետեւ «ողորմէ»
ողորմէ» բառը միակ բառն է
որուն մէջ
մէջ ամէն խնդրանք կայ:
կայ: Ասոր ապացոյցը նոյնինքն
կնոջ բառերն են. «Ողորմէ´
Ողորմէ´ ինծի»
ինծի»: Իր զաւակէն առաջ նախ
ի´նք պէտք ունէր ողորմութեան, քանի տեսնելով զաւակին
տառապանքը, ի´
ի´նք եւս կը տառապէր:
տառապէր: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ միայն
իր զաւակին համար չէր որ ողորմութիւն խնդրեց, այլ նաեւ
իրեն համար. «Ողորմէ´
ինծի»: Տառապող եւ մխիթարութեան
Ողորմէ´ ինծի»
կարիքը ունեցող մօր մը աղաղակն էր ասիկա:
ասիկա: Սիրտը
կոտրած եւ հոգեւոր բուժումի կարիքը ունեցող մօր մը կանչն
զիս» կամ «բուժէ զիս»
զիս» ըսելու
էր ասիկա:
ասիկա: Բայց «մխիթարէ զիս»
փոխարէն, «ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի»
ինծի» ըսաւ, որովհետեւ, ինչպէս ըսի
«ողորմէ
ողորմէ»
որմէ» բառին մէջ մխիթարութիւնն ալ կայ, բուժումն ալ
կայ, եւ ամէն տեսակի բալասան կայ, թէ´
թէ´ իրեն համար եւ թէ´
թէ´
իր զաւակին համար:
համար:

«Բայց Յիսուս չպատասխանեց անոր:
անոր: Ասոր վրայ աշաաշակերտները
կերտները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.ըսին."Ճամբէ´
Ճամբէ´ զինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կ’
կ’աղաղակէ"»
աղաղակէ"» (Մտ
(Մտ

15.23):
5.23):
1.չպատասխանեց» կնոջ:
1.- Ինչո՞ւ համար «Յիսուս չպատասխանեց»
կնոջ:
Չպատասխանեց, որպէսզի կինը շարունակէր իր խնդրանքը
ներկայացնել:
ներկայացնել: Յիսուս կը ճանչնայ բոլոր մարդոց սիրտերը:
սիրտերը: Կը
ճանչնար նաեւ այս կնոջ սիրտը եւ գիտէր որ անոր սրտին մէջ
հաւա´
հաւա´տք կար, յարատեւութեան ոգի´
ոգի´ կար, վճռակամութի
վճռակամութի´
ւթի´ւն
կար, ամուր կա´
կա´մք կար:
կար: Եւ Յիսուս գիտէր, որ այսպիսի մէկը
դիւրին կերպով նահանջ չ’
չ’արձանագրեր:
արձանագրեր: Դիւրին կերպով իր
դատէն չի հրաժարիր:
հրաժարիր: Ընթերցող բարեկամ, դուն ի՞նչ կ’
կ’ընես
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եթէ երբեք աղօթես ու քու աղօթքդ անպատասխան մնայ:
մնայ: Կը
շարունակե՞ս աղօթել, թէ` կը դադրեցնես աղօթքդ:
աղօթքդ: Կրնայ
Յիսուս ուշացնել աղօթքիդ պատասխանը, ո´
ո´չ թէ քեզ
յուսահատութեան մատնելու համար, ընդհակառակը, քեզ
յոյսո´
յոյսո´վ գօտեպնդելու համար:
համար: Յոյս ունեցող մարդը, կը
շարունակէ աղօթել նոյնիսկ երբ պատասխան չ’
չ’ըստանար:
ըստանար:
Յոյս ունեցող մարդը, կը յարատեւէ բաղխել երկինքի դուռը,
դուռը,
նոյնիսկ երբ կը թուի որ բացող չկայ իրեն:
իրեն:
2.2.- Յոյսի ու յարատեւութեան առաքինութիւնները միակ
երկու առաքինութիւնները չեն որ մենք կը գտնենք կնոջ մօտ:
մօտ:
Միայն կա´
կա´մք, հաւա´
հաւա´տք ու վճռակամութի´
վճռակամութի´ւն չէ որ կը
գտնենք կնոջ մօտ:
մօտ: Ուրիշ շատ կարեւոր նկարագրային գիծ մը
կը գտնենք
գտնենք անոր մօտ, որ շատ մը հաւատացեալներու մօտ
չենք գտներ:
գտներ: Ան իր ստացած վէրքին դիմաց անգամ նահանջ
չէր արձանագրեր:
արձանագրեր: Կը վիրաւորուէր` բայց պարտուած գետին
չէր իյնար:
իյնար: Կը խոցոտուէր` բայց իր դատը հետապնդելէ չէր
հրաժարեր:
հրաժարեր: Կ’անարգուէր` բայց չէր նեղուեր եւ քինախնդիր
չէր
չէր դառնար:
դառնար: Կրնաք մտածել որ ե՞րբ տեղի ունեցան այս
բոլորը:
անարգուեցաւ» ու «վիրաւորվիրաւորբոլորը: Կինը չորս առիթներով «անարգուեցաւ»
ուեցաւ».
ուեցաւ».».ա) Երբ ծունկի եկաւ Յիսուսի դիմաց երբ ան տան մը մէջ
կը գտնուէր եւ աղաչեց իր զաւակին
զաւակին բժշկութեան եւ
ազատագրութեան համար (Մր 7.247.24-26), Յիսուս ձգեց տունը
տունը եւ
դուրս ելաւ առանց պատասխան մը տալու անոր:
անոր: Ասիկա
զինք անարգել չէ՞ր նշանակեր:
նշանակեր: Եթէ դուն անձէ մը բան մը կը
խնդրես եւ ան կը ձգէ ու կը քալէ առանց բառ մը պատասպատասխանելու, չե՞ս նեղուիր:
նեղուիր:
բ) Երբ կինը անոր ետեւէն երթալով բարձրաձայն ըսաւ.

«Տէ՜
Տէ՜ր, Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի, ողորմէ
ողորմէ´
րմէ´ ինծի, աղջիկս չար ոգիէն
սաստիկ կը տանջուի...:
տանջուի...: Յիսուս չպատասխանեց անոր»
անոր» (Մտ
(Մտ
15.2215.22-23):
23):
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գ) Երբ աշակերտները խնդրեցին Յիսուսէն որ կատարէ
կնոջ սրտի
սրտի խնդրանքը ու ճամբէ զայն, Յիսուս պատասխանեց.

«Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարներուն
համար ղրկուեցայ
ղրկուեցայ»
այ» (Մտ
(Մտ 15.24):
15.24):
դ) Երբ «կինը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.ըսաւ.- "Տէ՜
Տէ՜ր,
օգնէ´
օգնէ´ ինծի"
ինծի"», «Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց.- "Ճիշդ չէ մանուկնեմանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ շուներուն նետել"»
նետել"» (Մտ
(Մտ 15.2515.25-26):
26):
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, քննէ դուն քեզ կնոջ պատահածին
լոյսին տակ:
տակ: Ենթադրէ պահ որ դուն
դուն կ’
կ’ապրէիր Յիսուսի
երկրաւոր առաքելութեան ժամանակ, եւ ենթադրէ որ չէիր
գիտեր որ Յիսուս Տէ´
Տէ´ր ու Աստուա´
Աստուա´ծ է:
է: Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ
կնոջ տեղը ըլլայիր:
ըլլայիր: Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ Յիսուսի դիմաց
ծունկի գայիր եւ բժշկութիւն խնդրէիր քու զաւակիդ համար եւ
Յիսուս ձգէր տունը ու դուրս ելլէր ու քալէր երթար:
երթար:
Անարգուած ու արհամարհուած պիտի չզգայի՞ր:
չզգայի՞ր: Ի՞նչ պիտի
ընէիր եթէ երբեք Յիսուսի ետեւէն երթալով չար ոգիին կողմէ
բնակուած զաւակիդ համար ողորմութիւն ու գթութիւն
հայցէիր եւ ան անտեսէր քեզ եւ ո´
ո´չ մէկ բառով պատասպատասխանէր:
խանէր: Պիտի չվիրաւորուէի՞ր:
չվիրաւորուէի՞ր: Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ երբեք
Յիսուս
Յիսուս քեզի ըսէր, թէ ինք միայն Իսրայէլացիներուն
Իսրայէլացիներուն համար
աշխարհ եկած էր, թէ միայն Իսրայէլացիներ կրնար բժշկել:
բժշկել:
Դրուած խտրութենէն եւ ցուցաբերուած աչառութենէն պիտի
չգայթակղէի՞ր:
չգայթակղէի՞ր: Տակաւին, ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ Յիսուս քեզի
ըսէր ինչ որ կնո´
կնո´ջ ըսաւ. «Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը
առնել եւ շուներուն նետել»
նետել» (Մտ
(Մտ 15.26):
15.26): Անհան
Անհանգիստ պիտի
չըլլայի՞ր:
չըլլայի՞ր: Գուցէ նոյնիսկ պոռթկայիր, բարկանայիր, վիրաւովիրաւորական խօսք մը ըսէիր ու հեռանայիր:
հեռանայիր: Յիշեալ կէտերը մեր
աչքին դիմաց ունենալո´
ունենալո´վ միայն կրնանք ճանչնալ կնոջ
վիթխարի
վիթխարի հաւատքն ու աննկուն կամքը:
կամքը:
3.3.- «Աշակերտները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.ըսին."Ճամբէ´
Ճամբէ´ զինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կ’
կ’աղաղակէ"»
աղաղակէ"»: ՀետաՀետաքըրքրական է հոս աշակերտներուն դիրքը:
դիրքը: Հետաքրքրական
Հետաքրքրական է
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այն իմաստով, որ անոնք աղաչեցին Տիրոջ որ կատարէ այս
հեթանոս կնոջ սրտի խնդրանքը
խնդրանքը եւ ճամբէ զայն:
զայն: Հաւանաբար
Յիսուս չպատասխանեց կնոջ, փորձելու համար աշակերտնեաշակերտները, եւ տեսնելու եթէ երբեք գութ ու գորով ունէի´
ունէի´ն
օտարականին, այլ խօսքով` հեթանոսին հանդէպ, ոչ հրեային
հանդէպ:
հանդէպ: Չմոռնանք որ հրեաներ Քանանացիները թշնամի կը
նկատէին, գուցէ եւ անիծուած (Ծն 9.25):
9.25): Ուստի, Յիսուս
կ’ուզէր տեսնել աշակերտներուն վերաբերմունքը այս
Քանանացի կնոջ հանդէպ:
հանդէպ: Կ’ուզէր գիտնալ թէ արդեօք իրենք
եւս թշնամական աչքով կը նայէի՞
նայէի՞ն Քանանացիներուն թէ ոչ:
ոչ:
Մանաւանդ, կ’
կ’ուզէր գիտնալ թէ արդեօք անտարբեր պիտի
ըլլայի՞
ըլլայի՞ն ցաւով լեցուն մօր մը աղաղակին դիմաց թէ ոչ:
ոչ:
Խորքին մէջ, Յիսուս իր կեցուածքով փորձաքարի զարկաւ թէ´
թէ´
աշակերտներուն եւ թէ´
թէ´ կնոջ հաւատքը:
հաւատքը: Տէրը կ’
կ’ուզէր կնոջ
մօտ հաւատքի յարատեւութիւն տեսնել, իսկ աշակերտներուն
մօտ` ուրիշին հաւատքը գնահատելու կեցուածք:
կեցուածք: Սիրելի´
Սիրելի´
ընթերցող, զգո´
զգո´յշ եղիր թէ ի´նչպէս կը վերաբերիս
միջավայրիդ մէջ գոյութիւն ունեցող դժբախտութեան մը կամ
դժբախտացեալի մը հետ:
հետ: Յիշէ որ Տէրը կը դիտէ քեզ:
քեզ: Յիշէ որ
դրացիիդ կեանքին մէջ պատահող ամէն աղէտ, որքան
փորձաքար մըն է իրեն համար, նոյնքան ալ փորձաքար մըն է
քեզի համար:
համար: Եթէ ուրիշին պատահող
պատահող աղէտին հանդէպ
անտարբեր ես, այդ աղէտը քեզի´
քեզի´ համար ալ աղէտ մըն է,
որովհետեւ հաւատքիդ ունայն եւ անօգուտ ըլլալն է որ կը
բացայայտէ:
բացայայտէ:
4.4.- Մենք ալ կրնա՞նք աշակերտներուն նման աղաչել
Յիսուսին Քանանացիներուն, այլ խօսքով` մեր թշնամիներուն
ու հակառակորդներուն փրկութեան
փրկութեան համար:
համար: Մեզ սիրողին
համար Տիրոջ աղաչելը` պարտականութիւն է. անծանօթին
կամ օտարին համար Տիրոջ աղաչելը` մեր կոչումն է. իսկ մեր
թշնամիներուն համար Տիրոջ աղաչելը` սրբութեան ու
կատարելութեան ճամբան է:
է: Յիշենք որ մենք սուրբ (Ա.Պտ
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1.151.15-16) եւ կատարեալ ըլլալու կանչուած
կանչուած ենք (Մտ 5.48):
5.48): Գրիչ
մը ըսած է. «Եթէ կ’
կ’ուզես սուրբ ու կատարեալ ըլլալ` աղօթէ´
աղօթէ´

թշնամիներուդ փրկութեան համար»
համար»:
5.5.- «Ճամբէ´
Ճամբէ´ զինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կ’
կ’աղաղակէ»
աղաղակէ»:

Վերեւ փորձեցինք ցոյց տալ աշակերտներուն դրական
միջամտութիւնը ի նպաստ կնոջ դատին, բայց նկատի
առնելով անոնց ունեցած այս արտայայտութիւնը, անուրաանուրանալի իրականութիւն կը դառնայ, որ անոնք ո´
ո´չ թէ կնոջ
հաւատքը գնահատելու համար էր որ խնդրեցին Տիրոջմէ որ
կատարէ անոր փափաքը, այլ որովհետեւ սկսած էին
նեղանալ կնոջ բարձրաձայն աղաղակներէն:
աղաղակներէն: Կարեւոր է
նկատի առնել, որ
որ Աւետարանիչը մեզի չ’
չ’ըսեր որ աշակերտաշակերտները խնդրեցին Յիսուսէն որ բժշկէ կնոջ աղջիկը:
աղջիկը:
Աշակերտները պարզապէս խնդրեցին Տիրոջմէ որ ճամբէ
զայն:
զայն: Երկխօսութեան շարունակութիւնը սակայն, կը բացաբացայայտէ որ աշակերտներուն միջամտութեան նպատակը, կնոջ
համար իր սրտի խնդրանքին ձեռքբ
ձեռքբերու
ռքբերումն
երումն էր, բայց, ինչպէս
ըսի, անոնք պարզապէս կ’
կ’ուզէին ձերբազատիլ անոր
արձակած «նեղացուցիչ»
նեղացուցիչ» աղաղակներէն:
աղաղակներէն:

«Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց."Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարնեոչխարներուն համար ղրկուեցայ"
(Մտ 15.24):
15.24):
ղրկուեցայ"» (Մտ

1.1.- Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք միայն Իսրայէլի
Իսրայէլի
կորսուած ոչխարներուն համար ղրկուեցաւ, պարզապէս ըսել
կ’ուզէր թէ ինք, իր երկրաւոր առաքելութեան ժամանակ,
միայն հրեաներուն կեանքին մէջ էր որ պիտի գործէր, բայց իր
խաչելութենէն ու յարութենէն ետք, իր Աւետարանը ամբողջ
աշխարհի մէջ եւ բոլոր ազգերուն պէտք էր տարածուէր
տարածուէր:
ւէր:
Յիշենք որ ան իր յարութենէն ետք աշակերտներուն ըսաւ.

«Գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ դարձուցէք»
դարձուցէք»
(Մտ 28.19):
28.19):
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Հետեւաբար, «Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած
ոչխարներուն համար ղրկուեցայ»
ղրկուեցայ» խօսքը չենք կրնար
բառացիօրէն հասկնալ:
հասկնալ: Յիսուսի աշխարհ գալուն
գալուն նպատակը
միայն հրեաները լուսաւորելը չէր, այլ նաեւ` հեթանոսները:
հեթանոսները:
Մտաբերենք Սիմոն ծերունիին խօսքը երբ գրկեց մանուկ
Յիսուսը տաճարին մէջ. «Աչքերովս տեսայ Փրկիչը, որ

ղրկեցիր բոլոր ժողովուրդներուն, որպէս լոյս` հեթանոսները
լուսաւորելու»
լուսաւորելու» (Ղկ
(Ղկ 2.32):
2.32):
Յիշենք նաեւ Տիրոջ խօսքը. «Տակաւին
«Տակաւին ուրիշ ոչխարներ
ալ ունիմ, որոնք այս փարախէն դուրս են. պարտաւոր եմ
զանոնք եւս ներս բերել:
բերել: Անոնք ալ ինծի մտիկ պիտի ընեն, եւ
պիտի ըլլան մէկ հօտ՝ մէկ հովիւով»
հովիւով» (Յհ
(Յհ 10.16):
10.16): Փարախէն
դուրս գտնուող ոչխարները հրեաները չեն, այլ` հեթանոսհեթանոսները:
ները: Հրեաները
Հրեաները փարախին մէջ էին եւ ո´
ո´չ թէ անկէ դուրս:
դուրս:
Հարկաւ կեղծ հաւատք ունեցող հրեաները այդ փարախէն
դուրս պիտի դրուին, ինչպէս Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Իսկ անոնք որոնք

երկինքի արքայութեան ժառանգորդները պէտք էր ըլլային`
դուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուին»
նետուին» (Մտ
(Մտ 8.12):
8.12): Փարախը

որուն
որուն մասին կը խօսի Յիսուս այստեղ, հաւատացեալներուն
բանակն է:
է: Իր տուե
տուեալ խօսքով, Յիսուս կը յիշեցնէր իր
աշակերտներուն թէ ինք աշխարհ եկած էր իր փարախին մէջ
հաւաքելու բոլոր այն մարդիկը` որոնք կ’
կ’ընդունին զինք եւ
կ’ընդգրկեն իր փրկութիւնը:
փրկութիւնը:
Հռոմայեցի հարիւրապետին ծառային
ծառային բժշկութիւնը (Մտ
8.58.5-13), Յակոբի ջրհորին քով Սամարացի կնոջ հետ Սուրբ
Հոգիին կենսատու ջուրին մասին խօսիլը (Յհ 4.74.7-30), եւ այս
Քանանացի կնոջ աղջկան բժշկութիւնը, բոլորը մէ´
մէ´կ բան ցոյց
կու տան, թէ` Տէր Յիսուս Քրիստոսի սէրն ու փրկութիւնը
բոլորի´
բոլորի´ն համար է, «արեւելքէն
արեւելքէն ու արեւմուտքէն»
արեւմուտքէն» եկող բոլո´
բոլո´ր
ազգերուն ու ժողովուրդներուն համար է (Մտ 8.11), բոլո´
բոլո´ր
դասակարգերու մարդոց համար է, թէ´
թէ´ հրեային ու թէ´
թէ´
հեթանոսին, թէ´
թէ´ աղքատին ու թէ´
թէ´ հարուստին, թէ´
թէ´ մեծին ու
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թէ´
թէ´ փոքրին, թէ´
թէ´ խոնարհ դասակարգի մարդոց եւ թէ´
թէ´
բարձրապաշտօն մարդոց,
մարդոց, թէ´
թէ´ զօրաւորին եւ թէ´
թէ´ տկարին,
թէ´
թէ´ ուսեալին եւ թէ´
թէ´ անուսին, թէ´
թէ´ արդարին ու թէ´
թէ´ մեղամեղաւորին:
ւորին: Ով որ գայ Յիսուսին` Յիսուս զայն կ’
կ’ընդունի (Յհ 6.37):
6.37):
Հարուստ մարդիկ սովորաբար հարուստ մարդոց
ընկերակցութիւն կ’
կ’ընեն, աղքատ մարդիկ՝ աղքատ մարդոց,
վաճառական մարդիկ՝ վաճառական մարդոց:
մարդոց: Երբ եկեղեցաեկեղեցական ժողովներ պիտի գումարուին՝ եկեղեցականներ քովքով-քովի
կու գան:
գան: Երբ քաղաքական ժողովներ տեղի պիտի ունենան`
քաղաքագէտներ կը մէկտեղուին:
մէկտեղուին: Երբ հոգեւոր նիւթ մը պիտի
արծարծուի՝ հոգեւորներ քովքով-քովի կու գան:
գան: Երբ փոքրիկներ
պիտի խաղան՝ փոքրիկներ
փոքրիկներ կը փնտռեն:
փնտռեն: Երբ աշակերտներ
դաս պիտի սորվին՝ այլ աշակերտներու ներկայութիւնը կը
փնտռեն:
փնտռեն: Նոյնիսկ երբ Նոր Կտակարանին նայինք, կը
տեսնենք որ նոյն դասակարգի մարդիկ միշտ միասին են,
օրինակ, Փարիսեցիները միշտ միասին են, Օրէնքի ուսուցիչուսուցիչները՝ միասին, Սադուկեցիները՝
Սադուկեցիները՝ միասին, քահանաները՝
միասին, մաքսաւորները՝ միասին, ձկնորսները՝ միասին,
հիւանդները՝ միասին, մոգերը՝ միասին, հովիւները՝ միասին,
հարուստները՝ միասին:
միասին:
Բայց երբ նայինք մեր Տիրոջ, կը տեսնենք որ տարբե´
տարբե´ր է
ան:
ան:
Երբ կը նայինք անոր խօսքին, կը տեսնենք որ բոլորի´
բոլորի´ն
համար է:
է:
Երբ կը նայինք անոր գի
գիրկին, կը տեսնենք որ բոլո´
բոլո´րը
տեղ ունին հոն:
հոն:
Երբ կը նայինք անոր սիրոյն, կը տեսնենք որ անիկա
բոլորի´
բոլորի´ն համար կը հոսի:
հոսի:
Երբ կը նայինք անոր գթութեան ու ներումին, կը տեսնենք
որ անիկա բոլորի´
բոլորի´ն պարգեւուած է:
է:
Երբ կը նայինք անոր բժշկութիւններուն,
բժշկութիւններուն, կը տեսնենք որ
անոնք բոլորի´
բոլորի´ն բաշխուած են:
են:
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Երբ զինք կը փնտռենք, կը տեսնենք որ ան ամէ´
ամէ´ն տեղ է:
է:
Այո´
Այո´, ան ամէ´
ամէ´ն տեղ եղաւ, գիւղերու ու քաղաքներու մէջ,
լեռներու վրայ եւ անապատներու մէջ, ծովերու վրայ եւ
պալատներու մէջ, հրէական ու հեթանոսական շրջաններու
մէջ, Սինակոկի ու տաճարի մէջ, նաւակներու ու տուներու
մէջ:
մէջ:
Երբ կը նայինք Յիսուսը շրջապատող մարդոց, կը
տեսնենք թէ իր հետեւորդներուն մէջ ամէ´
ամէ´ն դասակարգէ
մարդիկ կային.կային.Կային մաքսաւորներ, ինչպէս Մատթէոս (Մտ 9.9) եւ
Զակքէոս (Ղկ 19.119.1-9):
9):
Կային պոռնիկներ, ինչպէս անուշահոտ
անուշահոտ իւղով Յիսուսի
ոտքերը օծող կինը (Ղկ 7.377.37-38) եւ շնութեան մէջ բռնուած
կինը (Յհ 8.11):
8.11):
Կային դիւահարներ, ինչպէս Մարիամ Մագդաղենացին
էր» (Ղկ
«որմէ Յիսուս եօթը չար ոգիներ հանած էր»
(Ղկ 8.2):
8.2):
Կային ուսեալներ, ինչպէս Նիկոդեմոս (Յհ 3.10):
3.10):
Կային «պարզ եւ անուս մարդիկ
մարդիկ»,
իկ», ինչպէս Պետրոս եւ
Յովհաննէս (Գրծ 4.13):
4.13):
Կային բժիշկներ, ինչպէս Ղուկաս (Կղ 4.14):
4.14):
Կային հիւանդներ, ինչպէս կարկամած կինը (Ղկ 13.1113.1113), ջրգողեալ մարդը (Ղկ 14.114.1-4), բորոտ Սամարացին (Ղկ
17.1717.17-19), Պետրոսի զոքանչը (Մտ 8.148.14-15),
15), եւ այլն:
այլն:
Կային ձկնորսներ, ինչպէս
ինչպէս Պետրոս, Անդրէաս, Յակոբոս
եւ Յովհաննէս (Մտ 4.184.18-22):
22):
Կային հովիւներ, ինչպէս այն հովիւները որոնց Տիրոջ
հրեշտակը երեւցաւ եւ աւետեց Յիսուսի ծնունդը (Ղկ 2.92.9-12):
12):
Կային աղքատներ, ինչպէս այրի կինը (Ղկ 21.121.1-4):
4):
Կային հարուստներ, ինչպէս Զակքէոս (Ղկ 19.119.1-9):
9):
Կային
Կային այլազգը ատող մարդիկ, ինչպէս Սիմոն
Նախանձայոյզ (Ղկ 6.15):
6.15):
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Կային այլազգներուն մահը պահանջող մարդիկ, ինչպէս
Յակոբոս եւ Յովհաննէս եղբայրները (Ղկ 9.54):
9.54):
Կային պալատականներ, ինչպէս Յովհաննան եւ
Շուշանը (Ղկ 8.3):
8.3):
Կային գիւղացիներ, ինչպէս Բեթսայիդա գիւղին կոյրը
(Մր 8.228.22-23):
23):
Կային կասկածամիտներ, ինչպէս Թովմաս (Յհ 20.25) եւ
Պետրոս (Մտ 14.31):
14.31):
Կային կասկածէ զերծ հաւատացեալներ, ինչպէս Մարթա
(Յհ 11.27):
11.27):
Կային հաւատացեալ հեթանոսներ, ինչպէս Հռոմայեցի
հարիւրապետը (Մտ 8.5, 10, 13) եւ Քանանացի կինը (Մտ
15.28):
15.28):
Կային թերահաւատ
թերահաւատ հրեաներ, ինչպէս չար ոգի ունեցող
տղու մը հայրը (Մր 9.229.22-24):
24):
Կային ոճրագործներ, ինչպէս խաչակից աջակողմեան
աւազակը (Ղկ 23.43):
23.43):
Կային հազարաւոր այր մարդիկ, փոքրիկներ ու մայրեր,
ինչպէս չորս ու հինգ հազարին կերակրման դրուագները ցոյց
կու տան (Մտ 14.21, 15.38)
15.38):
38):
Կային մոգեր, ինչպէս այն երեք մոգերը որոնք արեւելքէն
գալով ընծաներ բերին մանուկ Յիսուսին (Մտ 2.11):
2.11):
Տուեալ բոլոր օրինակները ո´
ո´չ միայն կը պարզեն որ
Յիսուս
բոլոր դասակարգի մարդոցմէ հաւատարիմ
հետեւորդներ ունէր (Յհ 12.19), այլ նաեւ ու մանաւանդ, անոնք
ցոյց կու տան թէ փրկութեան հրաւէրը ուղղուած է բոլորին:
բոլորին:
Այո´
Այո´, բոլորին, եւ ո´
ո´չ թէ ոմանց:
ոմանց:
Այս բոլորը գիտնալէ ետք, նայի´
նայի´նք մեր չորս դին, եթէ
կան մարդիկ որոնց կ’
կ’անտեսենք եւ անարժան կը նկատենք
փրկութեան՝ պէտք է փոխենք մեր վերաբերմունքը անոնց
հանդէպ:
հանդէպ:
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Յիսուս բոլորի´
բոլորի´ն համար
համար աշխարհ եկաւ, բոլորի´
բոլորի´ն
ծառայեց, բոլորի´
բոլորի´ն խօսեցաւ, բոլորի´
բոլորի´ն համար իր կեանքը
տուաւ, ուստի, մենք յարգանք պէտք է ունենանք բոլո´
բոլո´ր մարմարդոց կեանքին հանդէպ:
հանդէպ: Կեանքը՝ Աստուծոյ կողմէ մարդուն
տրուած մեծագոյն պարգեւն է. այդ կեանքը անարգողը՝
անարգած կ’
կ’ըլլայ այդ կեանքին
կեանքին պարգեւիչը` զԱստուած:
զԱստուած:
2.2.- Յիսուս փրկութեան աւետիսը նախ Իսրայէլի
կորսուած ոչխարներուն տուաւ, իր յարութենէն ետք էր որ
աշակերտները այդ աւետիսը պիտի տանէին բոլոր ազգերուն
(Մտ 28.19):
28.19): Իր այս վերաբերմունքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի,
թէ անոնք որոնք փրկութիւնը կ’
կ’ընդունին, նախ եւ առաջ
պէտք է ջանան անոր աւետիսը փոխանցել իրենց սիրելիսիրելիներուն, հարազատներուն, տան անդամներուն:
անդամներուն: Հաւատքի
վկայ մը, ուրիշներուն վկայելէ առաջ, նախ իր հարազատհարազատներուն պէտք է վկայէ:
վկայէ: Քրիստոսի հետեւորդ մը, անծանօթանծանօթները Քրիստոսի հետեւորդութեան հրաւիրելէ
հրաւիրելէ առաջ, նախ իր
ծանօթները պէտք հրաւիրէ այդ հետեւորդութեան:
հետեւորդութեան:
3.3.- Յիսուսի խօսքը, թէ ինք «միայն Իսրայէլի ժողովուրդին
կորսուած ոչխարներուն համար»
համար» ղրկուած է, պէտք է մտածել
տայ մեզի ուրիշ կարեւոր կէտի մը մասին:
մասին: Ինչո՞ւ համար
Յիսուս Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած բաժինը
բաժինը կը կոչէ
ոչխար:
ոչխար: Ոչխարը առանց հովիւի շատ շուտ կը մոլորի եւ կը
կորսուի:
կորսուի: Յիսուս զանոնք «ոչխար»
ոչխար» կ’անուանէ, ցոյց տալու
համար որ անոնք մոլորած են, եւ մոլորած են որովհետեւ
հովիւ չունին:
չունին: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս ինքզինք կը կոչէ «իրաւ
հովիւը»
հովիւը» (Յհ 10.11), ոչխարներուն հովիւը (Յհ 10.2), իր
ոչխարները իրենց անուններով ճանչցող ու կանչող հովիւը
(Յհ 10.3), իր ոչխարները առաջնորդող եւ արածող հովիւը (Յհ
10.4), իր ոչխարներուն կեանք եւ լեցուն կեանք պարգեւող
հովիւը (Յհ 10.10), իր ոչխարներուն համար իր կեանքը զոհող
հովիւը (Յհ 10.11):
10.11): Յիսուս Իսրայէլացիները կը կոչէ ոչխար,
պարզելու համար որ ի´
ի´նքն է անոնց հովիւը:
հովիւը:
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4.4.- «Կորսուած ոչխարներուն համար ղրկուեցայ»
ղրկուեցայ»: Եթէ
դուն քեզ կորսուած ոչխար մը կը սեպես, Յիսուս քեզի´
քեզի´
համար է, քեզի´
քեզի´ համար ղրկուած է աշխարհ, քեզի´
քեզի´ համար
զոհած է իր կեանքը:
կեանքը: Յիսուս թէ´
թէ´ կորսուած մարդիկը կը կոչէ
ոչխար եւ թէ´
թէ´ փրկութիւնը ընդունած մարդիկը:
մարդիկը: Դուն ի՞նչ
տեսակ ոչխար մըն ես:
ես: Կորսուա՞ծ, թէ` փրկուած:
փրկուած: Յիսուս
կ’ըսէ թէ տակաւին ուրիշ ոչխարներ ալ ունի որոնք փարախէն
դուրս կը գտնուին, եւ որոնց փարախ պիտի առաջնորդէ (Յհ
10.16):
10.16): Դուն փարախէն նե՞րս գտնուող ոչխար մըն ես, թէ`
փարախէն դո´
դո´ւրս գտնուող ոչխար մը:
մը: Յիշէ որ խոստացուած
փրկութեան հացը միայն փարախէն ներս գտնուող
ոչխարներուն համար է:
է: Ուստի, եթէ փարախէն դուրս կը
գտնուիս, աճապարէ ներս մտնելու:
մտնելու:

«Սակայն կինը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.ըսաւ."Տէ՜
Տէ՜ր, օգնէ´
օգնէ´ ինծի"
ինծի"» (Մտ
(Մտ 15.25):
15.25):

1.1.- Չենք գիտեր եթէ երբեք կինը լսեց Յիսուսի խօսքը զոր
ըսած էր իր աշակերտներուն, թէ ինք միայն Իսրայէլի
կորսուած ոչխարներուն համար եկած էր. սակայն յստակ է,
որ մեր Տէրը քայլերը դանդաղեցուց եւ թերեւս լման կանգ
առաւ եւ առիթ տուաւ որ կինը
կինը մօտենայ իրեն եւ վերստին
կրկնէ իր խնդրանքը:
խնդրանքը: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Տիրոջ կամքն է որ
մեր աղօթքն ու խնդրանքը յաճախ կրկնենք իր առջեւ:
առջեւ: Յիսուս
չ’ուզեր որ իր հետեւորդները շուտով նահանջ արձանագրեն
երբ մերժումի հանդիպին, կամ երբ շուտով
շուտով պատասխան
չստանան, կամ երբ կը թուի որ Աստուած
Աստուած իր ականջները
փակած է իրենց
իրենց ձայնին դիմաց:
դիմաց:
2.եկաւ»: Ասիկա երկրորդ անգամն է որ կինը
2.- «Ծունկի եկաւ»
ծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւ:
առջեւ: Առաջին անգամ ծունկի եկաւ
երբ Յիսուս կը գտնուէր տան մը մէջ (Մր 7.247.24-25):
25):
Աւետարաններուն մէջ այս կինը միակ հեթանոս անձն է որ
ծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւ:
առջեւ: Մեկնիչ հայրեր կը բացատրեն
որ անոր ծունկի գալը կը խորհրդանշէ ամբողջ հեթանոս
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աշխարհին
ծնրադրութիւնը
Տէր
Յիսուսի
առջեւ
ժամանակներու աւարտին:
աւարտին: Աստուածաշունչը կը խօսի Տէր
Յիսուսի առջեւ համայն մարդկութեան ծունկի գալուն մասին
(Փլպ
Փլպ 2.10:
2.10: Ես 45.23:
45.23: Հռ 14.11):
14.11): Յիսուսի առջեւ ծունկի գալը`
զայն իբրեւ Տէ´
Տէ´ր ու Փրկի´
Փրկի´չ դաւանիլ կը նշանակէ, զայն իբրեւ
Աստուա´
Աստուա´ծ խոստովանիլ կը նշանակէ. «Ամէն ծունկ պիտի

խոնարհի առջեւս եւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի թէ ես եմ
Աստուածը»
Աստուածը» (Հռ
(Հռ 14.11):
14.11):
3.3.- «Տէ՜
Տէ՜ր, օգնէ´
օգնէ´ ինծի»
նծի»: Քիչ առաջ ողորմութիւն խնդրեց,

իսկ հիմա օգնութիւն կը խնդրէ:
խնդրէ: Տիրոջ ողորմութիւնները`
Տիրոջ կողմէ կատարուած օգնութիւններ են:
են: Մենք ամէն բանի
մէջ կարիքը ունինք Տիրոջ օգնութեան, եւ եթէ Տէրը ողորմած
չըլլայ` չ’
չ’օգներ մեզի:
մեզի: Ուստի, Տէրը ողորմած Աստուած
ըլլալով` օգնո
օգնո´
գնո´ղ Աստուած է, ամէ´
ամէ´ն բանի մէջ եւ ամէն բանի
համար օգնող:
օգնող: Դուն եւս Տիրոջ օգնութեան պէտք չունի՞ս:
չունի՞ս: Չե՞ս
ուզեր որ Տէրը օգնէ քեզի, որ կարենաս մաքուր եւ սուրբ
կեանք մը ապրիլ:
ապրիլ: Չե՞ս ուզեր որ Յիսուս բռնէ ձեռքէդ եւ քեզ
յաղթանակէ յաղթանակ առաջնորդէ:
առաջնորդէ: Չե՞ս ուզեր որ Սուրբ
Սուրբ
Հոգին օգնէ քեզի Տիրոջ
Տիրոջ կամքին համաձայն կեանք մը
ապրելու:
ապրելու: Չե՞ս ուզեր որ Յիսուս զօրացնէ քեզ, որպէսզի
չտկարանաս
արգելքներու
դիմաց,
տեղի
չտաս
դժուարութեանց դիմաց:
դիմաց: Եթէ կ’
կ’ուզես որ Տէրը այս բոլորը եւ
այս բոլորէն աւելին կատարէ կեանքիդ մէջ, կնոջ նման
հաւատքով, ըսէ
ինծի»:
ըսէ իրեն. «Տէ՜
Տէ՜ր, օգնէ´
օգնէ´ ինծի»

«Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց."Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ շուներուն
նետել"»
(Մտ 15.26):
15.26):
նետել"» (Մտ

1.1.- Ի՞նչն է հացը որուն մասին կը խօսի Յիսուս:
Յիսուս: Հացը
Յիսուսի փրկութեան պարգեւն է:
է: Ինչո՞ւ համար Յիսուս
փրկութեան պարգեւը կը նմանցէ հացի կամ
կամ կը կոչէ հաց:
հաց:
Յիսուս փրկութեան պարգեւը հա´
հա´ց կը կոչէ կամ հացի´
հացի´ կը
նմանցնէ, ցոյց տալու համար որ ան իր պարգեւած
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փրկութեամբ կրնայ կշտացնել անօթի հոգիները եւ լեցնել
դատարկ սիրտերը:
սիրտերը: Այո´
Այո´, միայն Յիսուսի շնորհած
փրկութիւնն է որ կրնայ յագեցնել այն անօթութիւնն ու
ծարաւը որ գոյութիւն ունի մարդուս մէջ:
մէջ: Կինը փրկութեան
այդ հացին համար չէր եկած, այլ պարզապէս բժշկութիւն
ձեռք ձգելու համար:
համար: Գուցէ ասիկա պատճառներէն մէկն էր թէ
ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս «շուն»
շուն» բառը գործածեց:
գործածեց: Սովորաբար շունը
միայն երբ անօթի ըլլայ իր տիրոջ կը մօտենայ եւ անոր
անոր շուրջ
կը դառնայ:
դառնայ: Գալով մեզի, երբ կ’
կ’աղօթենք, ի՞նչ բանի համար
կ’աղօթենք:
աղօթենք: Լոկ նիւթականի՞ համար:
համար: Երբ Տիրոջ առջեւ կը
կանգնինք, ի՞նչ կը խնդրենք:
խնդրենք: Փրկութի՞ւն, թէ` լոկ
առողջութիւն եւ գործի յաջողութիւն:
յաջողութիւն: Տիրոջմէ բա՞ն մը
կ’ուզենք, թէ` Տէ´
Տէ´րը կ’
կ’ուզենք:
ուզենք: Չէ՞ք կարծեր որ Յիսուս աւելի
պիտի ուրախանար եթէ երբեք Քանանացի կինը իրեն գալով,
փրկութիւն ու յաւիտենական կեանք խնդրէր իր աղջկան
համար, քան բժշկութիւն:
բժշկութիւն: Եւ կը կարծէ՞ք որ Յիսուս նոյն ձեւով
պիտի վերաբերէր անոր հետ եթէ երբեք հոգիի փրկութեան
խնդրանք ներկայացնէր, փոխանակ մարմինի
մարմինի փրկութեան
խնդրանք ներկայացնելու:
ներկայացնելու: Լաւ գիտնանք, որ Տէրը կը տրտմի
երբ իրեն կը դիմենք, իրմէ բան մը ձեռք ձգելու համար, եւ չենք
աշխատիր զի´
զի´նք ձեռք ձգել:
ձգել: Կը սգայ Տէրը երբ կը տեսնէ որ
իրեն եկած ենք, որպէսզի իր հրաշագործ կարողութենէն
շահինք, փոխանակ իր սէրը շահելու
շահելու:
ու: Տէրը կրնայ լեցնել մեր
բաժակը, բայց նախ կ’
կ’ուզէ ի´
ի´նք դառնալ բաժինը մեր
բաժակին (Սղ 16.5, 119.57):
119.57):
2.2.- Ըսինք որ հացը փրկութեան պարգեւն է:
է: «Շուն
«Շուն»
Շուն»ը,
ինչպէս կ’
կ’ըսէ Ոսկեբերան Հայրապետը, կը խորհրդանշէ
անհաւատութիւն:
անհաւատութիւն: Այս իմաստով, երբ Յիսուս կ’
կ’ըսէ թէ հացը
պէտք չէ շուներուն տալ, ըսել կ’
կ’ուզէ թէ փրկութեան պարգեւը
չի տրուիր անհաւատներուն:
անհաւատներուն: Լերան իր քարոզին մէջ նաեւ
Յիսուս պատուիրեց սրբութիւնը շուներուն չտալ եւ մարգամարգարիտները խոզերուն առջեւ չնետել (Մտ 7.6):
7.6): Հոս եւս
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«սրբութիւն»
սրբութիւն» ըսելով պէտք է հասկնալ փրկութիւնը, իսկ
մարգարիտները`
մարգարիտները` Սուրբ Հոգիին պարգեւներն են:
են:
3.3.- Օգոստինոս կ’
կ’ըսէ. «Յիսուս կինը դասակից ընելէ

առաջ իր ընտիր ոչխարներուն, նախ զայն դասակից ըրաւ
շուներուն:
շուներուն: Այո´
Այո´, Յիսուս մեզ բարձրացնելէ առաջ, նախ կը
խոնարհեցնէ»
խոնարհեցնէ»: Բուժելէ առաջ, նախ կը կոտրէ:
կոտրէ: Գործածելէ

առաջ, նախ փորձի կ’
կ’ենթարկէ:
նթարկէ: Եթէ կ’
կ’ուզենք գործածուիլ
Տիրոջ կողմէ ու Տիրոջ փառքին համար, Տէրը թոյլ պիտի տայ
որ նախ անցնինք փորձութեանց կրակէն, որպէսզի այդ
կրակին մէջ մաքրուինք ու մեզմէ հեռացուին մեր հոգեւոր
աղտերը, ճիշդ ինչպէս արծաթը կ’
կ’անցուի կրակէն, որպէսզի
մաքրուի իր աղտերէն:
աղտերէն: Կ’ըսուի որ արծաթագործը արծաթը
մաքրուած կը սեպէ միայն այն ատեն երբ իր պատկերը սկսի
յստակօրէն տեսնել անոր մէջ:
մէջ: Նոյնն է մեր պարագան:
պարագան:
Աստուած մեզ մաքրուած ու սրբուած կը սեպէ միայն այն
ատեն` երբ սկսի տեսնել իր Որդիին պատկերը մեր մէջ:
մէջ:
4.4.- «Շուն
«Շուն»
Շուն» բառը ցոյց կու տայ,
տայ, որ Քրիստոսը չճանչցող
մեղաւոր մարդը անասունէն տարբեր բան մը չէ:
չէ:
Աստուածաշունչն ալ ցոյց կու տայ թէ մեղաւոր, անզիղջ ու
անապաշխար մարդիկ անասուններու նման կ’
կ’ապրին ու կը
մեռնին (Ժղ 3.19:
3.19: Սղ 49.12:
49.12: Եր 10.14):
10.14): Ոեւէ մարդ որ լոկ նիւթի
ու նիւթականի համար կ’
կ’ապրի ու կը գործէ, անասունէն ո´
ո´չ
մէկ տարբերութիւն ունի:
ունի: Ոեւէ անհատ որ կ’
կ’ապրի աշխարհի
համար եւ բնա´
բնա´ւ չի մտածեր երկինքի մասին, դարձեալ,
անասունէն ո´
ո´չ մէկ տարբերութիւն ունի:
ունի: Նման մարդիկ
իրաւունք չունին Աստուծմէ ոեւէ բան խնդրելու, պահանջելու
կամ ակնկալելու:
ակնկալելու:
5.5.- «Շո
«Շուն
Շուն»
ւն» բառին գործածութիւնը պատահական չէ, կամ
աւելի ճիշդ, բոլոր կենդանիներուն մէջէն «շուն»
շուն»ին
ընտրութիւնը յատուկ իմաստ մը ունի:
ունի: Ինչպէս անցեալին,
նոյնպէս ալ այսօր, մարդիկ շունը կը գործածեն պահպանուպահպանութեան կամ պահակութեան համար:
համար: Սովորաբար շունը իր
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կատարած պահակութեանը
պահակութեանը մէջ ճանչցուած է հաւատարիմ
կենդանի իբրեւ:
իբրեւ: Բայց բոլորս ալ գիտենք որ կան նաեւ
անհաւատարիմ շուներ:
շուներ: Արդ, ինչպէս անհաւատարիմ շունը
արժանի չէ կերակրուելու իր տիրոջ ձեռքէն, այնպէս ալ,
անհաւատարիմ մարդը, արժանի չէ Քրիստոսի ձեռքէն
ստանալու ոեւէ բարիք:
բարիք: Որքա՜
Որքա՜ն մարդիկ
մարդիկ կան որոնք Տիրոջ
անունին ու փառքին պահակութիւն չեն ըներ, եւ սակայն,
կ’ուզեն վայելել Աստուծոյ բարիքները:
բարիքները: Որքա՜
Որքա՜ն մարդիկ կան
որոնք երբեք չեն հետաքրքրուած Կեանքի Հացով, բայց
նիւթական հացի համար աղօթք կը բարձրացնեն Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
Որքա՜
Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք չեն աշխատիր
աշխատիր Տիրոջ այգիին մէջ,
բայց կ’
կ’ուզեն վայելել այդ այգիին պտուղները:
պտուղները: Որքա՜
Որքա՜ն
մարդիկ կան որոնք չեն ծառայեր Տիրոջ, բայց կ’
կ’ուզեն ճաշաճաշակել անոր սեղանէն եւ կ’
կ’ուզեն անոր սեղանակից դառնալ:
դառնալ:
6.6.- «Ճիշդ չէ´
չէ´ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ
շուներուն նետել»
նետել»: Յովհաննէս Ծործորեցին
Ծործորեցին խօսելով տուեալ
համարին մէջ յիշուած «մանուկ»,
մանուկ», «հաց
«հաց»
հաց» եւ «շուն»
շուն» բառերուն
մասին` կ’
կ’ըսէ. «Հացը Յիսուսի վարդապետութիւնն ու

կատարած բժշկութիւններն են:
են: Մանուկները՝ ԻսրայէլացիԻսրայէլացիներն են, որոնք նախապէս «տղայ»
տղայ» էին եւ ուստի՝ սիրելի, բայց
որ յետոյ շուներէն աւելի կատաղի
կատաղի եղան:
եղան: Իսկ շուները՝
հեթանոսներն են, որոնք շուն կոչուած են իրենց լրբութեան
(ամօթալից կենցաղավարութեան) համար, ինչպէս նաեւ շուն
կոչուած են, անոր համար որ զանց ըրած են օրինաւոր
աստուածպաշտութիւնը եւ նուիրուած են կուռքերու պաշտապաշտամունքին եւ շնութիւն կ’
կ’ընեն քարի ու փայտի հետ»
հետ»:

7.7.- Ուրիշ պատճառ մը եւս կայ թէ ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս
Իսրայէլացիները կը կոչէ մանուկ:
մանուկ: Անոնք մանուկ կը կոչուին,
իրենց հաւատքին մէջ տհաս կամ անչափահաս ըլլալնուն
համար:
համար: Իսրայէլացիներուն հաւատքի կեանքը ամբողջուամբողջութեամբ խակ էր Քրիստոսի ժամանակ:
ժամանակ: Անոնք մանուկներ
մանուկներ էին
Աստուծոյ հետ իրենց յարաբերական կեանքին մէջ:
մէջ:
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Մանուկներ էին իրենց հաւատքի եւ աղօթական կեանքին մէջ:
մէջ:
Պօղոս առաքեալ խօսելով անոնց մասին` կ’
կ’ըսէ. «Դուք պէտք
էր ուրիշներո´
ուրիշներո´ւն ուսուցանէիք մինչեւ հիմա, մինչդեռ դո´
դո´ւք
կրկին պէտք ունիք Աստուծոյ պատգամներուն ամենատարամենատարրական դասերը սորվելու:
սորվելու: Այլ խօսքով, կարծր կերակուրի
տեղ` տակաւին կաթի կը կարօտիք:
կարօտիք: Որովհետեւ ով որ
կաթնկեր է` կը նշանակէ թէ մանուկ է, եւ անձնական փորձով
չի´
չի´ գիտեր շիտակը սխալէն զանազանել:
զանազանել: Մինչդեռ կարծր
կերակուրը չափահասներուն համար է, որոնք վարժութեան
վարժութեան
ճամբով կրթած են չարն ու բարին զանազանելու իրենց
զգայարանքը»
զգայարանքը» (Յյտ 5.125.12-14):
14):
Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք մանո՞ւկ ենք մեր հաւատքի
կեանքին մէջ, թէ` չափահաս:
չափահաս: Կաթնկե՞ր ենք, թէ` կարծր
կերակուր ուտող:
ուտող: Եթէ երբեք պզտիկ դժուարութիւններու
հանդիպելով կը տկարանանք ու կը տրտնջանք, եթէ երբեք
պզտիկ փորձութիւններ մեզ կը գլորեն, եթէ երբեք նեղացուցիչ
խօսք մը կամ բառ մը մեզ անհանգիստ կ’
կ’ընէ, կը նշանակէ թէ
մանուկ ենք մեր հաւատքի կեանքին մէջ:
մէջ: Տակաւին, եթէ երբեք
օրը 55-10 վայրկեան կ’
կ’աղօթենք եւ քանի մը վայրկեան ալ
Աստուածաշունչ կը կարդանք, կը նշանակէ թէ շատ խակ ենք
մեր հաւատքին մէջ:
մէջ: Իր հաւատքին մէջ չափահաս մարդը օրը
նուազագոյնը 11-2 ժամ պէտք է աղօթէ եւ գոնէ ժամ մը պէտք է
Աստուածաշունչ կարդայ եւ խոկայ հոն արձանագրուած
խօսքերուն մասին:
մասին: Իր հաւատքին մէջ աճած եւ Քրիստոսի
սիրով լեցուած հաւատացեալը,
հաւատացեալը, երբ դժուարութիւններու
հանդիպի, ո´
ո´չ թէ կը տկարանայ, այլ ընդհակառակը, Սուրբ
Հոգիին զօրութեամբը գօտեպնդուած եւ յաղթական հոգիով կը
տանի այդ դժուարութիւնները, զանոնք նկատելով առիթներ
առաւել եւս աճելու հաւատքի մէջ:
մէջ:
8.շուն»ը կը ներկայացնէ
8.- Համաձայն Ծործորեցիին, «շուն»
հեթանոս աշխարհը:
շուն» կոչեց,
աշխարհը: Յիսուս Քանանացի կինը «շուն»
պատկերացնելու համար հեթանոս աշխարհին անհաւատուանհաւատու386

թիւնն ու կռապաշտութիւնը:
կռապաշտութիւնը: Ուստի, «Շուն»
Շուն» բառին գործածուգործածութեամբ, Յիսուս կ’
կ’ուզէր սորվեցնել կնոջ, հրեաներուն եւ մեզի,
թէ բոլոր անոնք որոնք կ’
կ’ապրին առանց
առանց հաւատքի եւ առանց
Աստուծոյ` կռապա´
կռապա´շտ ու անհաւա´
անհաւա´տ մարդիկ են, եւ դատադատապարտուած են անասունի նման յաւերժապէս կորսուելու:
կորսուելու:
9.9.- «Շուն
«Շուն»
Շուն» բառին գործածութեամբ հանդէս եկաւ կնոջ
խոնարհ սիրտն ու հեզ հոգին:
հոգին: Եթէ կինը հպարտ մէկը ըլլար,
Յիսուսի խօսքը լսելուն պէս, պիտի վիրաւորուէր,
վիրաւորուէր, պիտի
բարկանար, եւ գուցէ իր կարգին վիրաւորական խօսք մը
ըսելէ ետք` պիտի ձգէր ու հեռանար:
հեռանար: Դուք դատեցէք, ի՞նչ
կ’ընէ հպարտ մարդը եթէ իրեն ըսէք. «Ես քեզի համար չեմ

ղրկուած:
ղրկուած: Ես ուրիշին համար ղրկուած եմ:
եմ: Ճիշդ չէ հացը
փոքրիկներուն ձեռքէն առնել եւ շուներուն տալ»
տալ»: Հպարտ

մարդ մը որքան ալ ցաւի մէջ ըլլայ, անկարելի է նման խօսք
մը ընդունի կամ հանդուրժէ:
հանդուրժէ: Նման արտայայտութիւն մը,
անմիջապէս կը բորբոքէ անոր բարկութիւնը:
բարկութիւնը: Կինը սակայն
հեզ ու խոնարհ էր, եւ Յիսուսի խօսքը լսելէ ետք, առաւե´
առաւե´լ
հեզութեամբ ու խոնարհութեամբ իր սրտի
սրտի խնդրանքը դրաւ
անոր ոտքերուն առջեւ:
առջեւ:
10.10.- «Շուն
«Շուն»
Շուն» բառին գործածութեամբ հանդէս եկաւ նաեւ
կնոջ ուժեղ հաւատքը:
հաւատքը: Յիսուսի արտայայտութիւնները
չկրցան խախտել կնոջ հաւատքը, չկրցան կասկած ու
անվստահութիւն խառնել անոր հաւատքին:
հաւատքին: Կինը շատ բան
լսած էր Յիսուսի մասին, լսած էր
էր անոր սիրոյն ու գթառագթառատութեան մասին, անոր կարեկից եւ գուրգուրալից
վերաբերմունքին մասին, անոր մարդասիրութեան մասին,
անոր գործած հրաշքներուն եւ խօսած իմաստուն խօսքերուն
մասին, եւ ուժեղ հաւա´
հաւա´տք արթնցած էր իր մէջ Յիսուսի
հանդէպ:
հանդէպ: Եւ սակայն, կինը կրնար գայթակղիլ
գայթակղիլ Յիսուսի
խօսքէն եւ ըսել անոր աշակերտներուն. «Ա՞յս է այն Յիսուսը

որուն համար ամէն մարդ կ’
կ’ըսէ թէ քաղցր է, գթառատ է,
ազնիւ է, բարի է, օգնող է, բժշկող է:
է: Ա՞յս է ձեր Տիրոջ
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կարեկցութիւնը, մարդասիրութիւնը, քաղցրութիւնը:
քաղցրութիւնը: ՄարդաՄարդասէր մէկը այսպէ՞ս կը վերաբերի ցաւ ունեցող
ունեցող մօր մը հետ:
հետ:
Չարին դէմ պայքարող անձ մը այսպիսի՞ պատասխան կու
տայ Չարին ձեռքէն ազատիլ ուզող ծնողի մը:
մը: Ձեր Տէրը
ի՞նչպէս կրնայ շուն կոչել մէկը որ հաւատքով մօտեցեր է
իրեն:
իրեն: Ի՞նչպէս կրնայ վիրաւորել մէկը որ արդէն վիրաւորուած
է եւ բուժում կը փնտռէ:
փնտռէ: Ի՞նչպէս կրնայ
կրնայ արդէն իսկ
խոցոտուածին խոցոտել, եւ ցաւ ունեցողին ցաւին վրայ ցա´
ցա´ւ
աւելցնել:
աւելցնել: Ի՞նչպէս կրնայ յոյսով իրեն մօտեցողին յուսահատեյուսահատեցուցիչ խօսքեր ըսել»
ըսել»: Այս բոլոր արտայայտութիւններէն ոչ
իսկ մէկը ունեցաւ կինը:
կինը: Ան անարգուած ու մերժուած չզգաց:
չզգաց:
Խօսինք մեր անձերուն մասին
մասին: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք մենք եթէ երբեք
Յիսուս քիչ մը խիստ գտնուի մեզի հանդէպ:
հանդէպ: Այլ խօսքով, ի՞նչ
կ’ընենք եթէ թոյլ տայ որ որոշ փորձութիւններէ անցնինք:
անցնինք: Ի՞նչ
կը մտածենք իր մասին, եթէ երբեք բժշկութիւն կը խնդրենք
մեր զաւակին համար եւ ինք չի բժշկեր:
բժշկեր: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք եթէ
երբեք
նեղութեանց
վերացում
կը
խնդրենք,
բայց
նեղութիւնները աւելի´
աւելի´ կը շատնան:
շատնան:
11.11.- Matthew Henry կ’ըսէ. «Հրեաներ շուն կը նկատէին եւ

շուն կը կոչէին հեթանոսները:
հեթանոսները: Բայց երբ հեթանոսներ
ընդունեցին Քրիստոսի հաւատքը եւ օրինապաշտ հրեաներ
մերժեցին զայն, հրեաները իրե´
իրե´նք կոչուեցան`
կոչուեցան` շուն (Փլպ
3.2)»:
3.2)»: Հրեաներ ո´
ո´չ միայն շուն կը կոչէին հեթանոսները, այլեւ

զանոնք անարժան կը նկատէին խոստացեալ Փրկիչին ձեռքէն
ստանալու ոեւէ բարիք:
բարիք: Բայց ահա Յիսուս, մէկ կողմէն կը
յայտարարէ թէ ինք Իսրայէլի համար եկած է, եւ թէ «հացը»
հացը»
Իսրայէլի մանուկներուն կը պատկանի եւ ո´
ո´չ թէ «շուներուն»,
շուներուն»,
բայց միւս կողմէն այդ «հացէն»
հացէն» կու տայ նաեւ «շունին»
շունին»՝
օտարին՝ հեթանոսին, կարծէք ցոյց տալու համար որ ինք
բոլորի´
բոլորի´ն Տէրն է, բոլորի´
բոլորի´ն համար եկած Տէրն է, բոլո´
բոլո´րը
սիրող Տէրն է, իր պարգեւները բոլո´
բոլո´ր մարդոց համար են, ինք
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բժիշկն է բոլո´
բոլո´ր մարդոց, եւ իր փրկութեան հրաւէրը բոլորի´
բոլորի´ն
ուղղուած է, առանց խտրութեան:
խտրութեան:
12.հաց»ը փրկութեան
12.- Վերեւ բացատրեցինք որ «հաց»
պարգեւը ըլլալուն կողքին, կը ներկայացնէ նաեւ Քրիստոսի
ուսուցումները, վարդապետութիւնը եւ հաւատքի ճշմարտուճշմարտութիւնները:
թիւնները: Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ ճիշդ չէ հացը
առնել մանուկներուն ձեռքէն եւ զայն տալ շուներուն,
այսինքն` հեթանոսներուն, խորքին մէջ, ըսել կ’
կ’ուզէ, թէ
տակաւին ժամանակը չէ եկած հաւատքի ճշմարտութիւնները
եւ արքայութեան պատգամը քարոզելու հեթանոս աշխարհին:
աշխարհին:
13.13.- Վերջին մտածում մը:
մը: Չմոռնանք որ անցեալին
անցեալին
շուները չունէին այն դաստիարակութիւնը որ այսօրուան
շուները ունին, յատկապէս Արեւմուտքի մէջ:
մէջ: Անապատի կամ
անտառի շուները վայրի կ’
կ’ըլլային, ինչպէս է պարագան
այսօր:
այսօր: Յիսուս «շուն»
շուն»ը կը ներկայացնէ իբրեւ յարձակող ու
բզքտող կենդանի (Մտ 7.6):
7.6): Հետեւաբար, երբ Յիսուս կը
հաստատէ թէ պէտք չէ փրկութեան հացն ու իր կենսատու
խօսքերուն հացը շուներուն տալ, ըսել կ’
կ’ուզէ, որ իր
փրկութիւնը չի կրնար շնորհուիլ հոգեպէս վայրի մարդոց, եւ
նման մարդիկ չեն կրնար ընդունիլ իր խօսքերուն քարոքարոզութիւնը:
զութիւնը:

«Կինը ըսաւ.ըսաւ."Այո´
Այո´, Տէ՜
Տէ՜ր, բայց նոյնիսկ շուները
շուները իրենց տիրոջ սեղանէն
ինկած փշրանքներով կը կերակրուին"»
(Մտ 15.27):
15.27):
կերակրուին"» (Մտ

1.1.- Սուրբ հայրեր ընդհանրապէս կ’
կ’ուսուցանեն որ
Աստուած քաղցրութեամբ կը վարուի մարդոց հետ, բայց
մարդիկ անտարբեր վերաբերմունք կ’
կ’ունենան Աստուծոյ
հանդէպ:
հանդէպ: Սովորաբար Աստուա´
Աստուա´ծ է որ օգնութեան ձեռք
ձեռք կ’
կ’երերկարէ մարդուն բայց մարդն է որ կը մերժէ այդ օգնութիւնը:
օգնութիւնը:
Բայց այստեղի պարագան հակաշրջուած է կարծէք:
կարծէք: Յիսուսի
երեւութապէս անարգական կամ վիրաւորական խօսքին
դիմաց` կինը անչափ քաղցրութեամբ, ազնուութեամբ եւ
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իմաստութեամբ պատասխանեց:
պատասխանեց: Յիսուս կինը անուղղակիանուղղակիօրէն
օրէն «շուն»
շուն» կոչեց, կինը սակայն չընդվզեցաւ կամ չըսաւ. «Ես

շուն չեմ:
եմ»,
չեմ: Ես հաւատք ու պատիւ ունեցող կին մըն եմ»,
ընդհակառակը, յիշեցուց Տիրոջ որ «նոյնիսկ շուները իրենց
տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներով կը կերակրուին»
կերակրուին»: Մենք

այս կնոջ նման կրնա՞նք քաղցրութեամբ պատասխանել
պատասխանել մեզ
վիրաւորողներուն:
վիրաւորողներուն: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք եթէ երբեք կատարեալ
երկիւղով ու յարգանքով, խնդրանքով մը մօտենանք մարդու
մը եւ ան մեզ անարգէ տգեղ բառով մը կամ արտայայարտայայտութեամբ մը:
մը: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք եթէ օգնութեան համար կը դիմենք
անձի մը, եւ ան կը յայտարարէ թէ իր օգնութիւնը մեզի
մեզի
համար չէ, այլ` ուրիշներուն համար:
համար:
2.2.- «Շուները իրենց տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներով
կը կերակրուին»
կերակրուին»: Կնոջ այս խօսքը տեղին է եւ տրամաբա
տրամաբաբանական է:
է: Ոեւէ շուն իր տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներէն
կը կերակրուի:
կերակրուի: Կինը իր այս խօսքով, կարծէք ըսել ուզեց. «Ո´վ

Տէր, եթէ շուն եմ, ուրեմն՝ օտար չեմ:
չեմ: Եթէ շուն եմ, ուրեմն՝
տունին զաւակներուն սեղանէն ինկած փշրանքներէն ուտելը՝
իրաւունքս է:
է: Գիտեմ որ մանուկներուն իրաւունքն է ուտել
սեղանէն, բայց ես ալ, տունին «շունը»
շունը» ըլլալով, իրաւունք
ունիմ ուտելու անոնց սեղանէն ինկած փշրանքներէն
փշրանքներէն»
էն»:
3.3.- Թէպէտ տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներն անգամ
կրնան յագեցնել մեզ, բայց Տէրը սեղանէն ինկած փշրանքփշրանքներէն չի տար մեզի:
մեզի: Տէրը չ’
չ’ուզեր որ իր սեղանէն ինկած
փշրանքներով գոհանանք:
գոհանանք: Թէպէտ Տիրոջ աւելո´
աւելո´րդը կրնայ
գոհացնել համայն կարիքները մարդկութեան, եւ սակայն,
Տէրը իր աւելորդէն չէ որ կու տայ մեզի, այլ` իր լաւագոյնէն,
իր գեղեցկագոյնէն, արժէքաւորագոյնէն:
արժէքաւորագոյնէն: Սորվինք
Սորվինք նոյնը ընել
եւ ըլլալ:
ըլլալ: Երբ անօթի մը կշտացնել ուզենք, հացի փշրանք
չտանք իրեն, այլ հա´
հա´ց տանք:
տանք: Երբ մարդիկ մեր օգնութեան կը
դիմեն, չտանք մեր աւելորդէն, այլ տանք մեր թանկագին
բաժինէն:
բաժինէն: Երբ աղքատի մը ողորմութիւն պիտի տանք, չտանք
390

ժլատաբար, այլ` առատապէս:
առատապէս: Երբ մէկու մը բարիք մը պիտի
ընենք, ուրախութեա´
ուրախութեա´մբ ու սիրո´
սիրո´վ ընենք:
ընենք: Ինչ գործ որ ընենք,
սէ´
սէ´ր ու սի´
սի´րտ դնենք անոր մէջ:
մէջ: Առանց սիրոյ, առանց սրտի
եւ առանց յօժարութեան կատարուած
կատարուած ոեւէ բարիք, գործ,
աշխատանք, կամ օգնութիւն, Աստուծոյ մօտ ընդունելի չէ:
չէ:
4.4.- «Սեղան»
Սեղան»: Այս բառը պէտք է մտածել տայ մեզի, թէ
անոնք որոնք Քրիստոսի կը դիմեն` կը կշտանան:
կշտանան: Բայց
ինչո՞վ կը կշտանան:
կշտանան: Նոյնինքն Քրիստոսով:
Քրիստոսով: Քրիստոս ինքն է
երկինքէն իջնող կեանքի Հացը (Յհ 6.35, 48):
48): Ան «Կեանքի
Հաց»
Հաց» կը կոչուի, որովհետեւ մարդուս կեանք տուող Հացն է
(Յհ 6.33), հոգեւորապէս մեռած մարդիկը կենդանացնող Հացն
է: Շարականագիր հայրերը խաչը նմանցուցած են սեղանի մը
որուն վրայ Յիսուս դրուած է:
է: Այս իմաստով, սեղանը` խաչն է,
իսկ սեղանին վրայ դրուած Հացը` Յիսուս Քրիստոս ինք:
ինք:
Յիսուս կը խոստանայ ինքնիր անձով կշտացնել իրեն
դիմողները:
դիմողները: Սիրտ մը որուն բնակիչը Քրիստոս չէ, այդ սիրտը
սովամահ կը դառնայ:
դառնայ: Սովը որուն մասին կը խօսի անառակ
որդիին դրուագը (Ղկ 15.14), կ’
կ’ըսէ Ոսկեբերան Հայրապետ,
մարդուն հոգիին տիրող
տիրող սովն է, այն հոգիին` որ
դատարկուած է Աստուծոյ ներկայութենէն:
ներկայութենէն:
5.5.- Անծանօթ հեղինակ մը ըսած է. «Յիսուս իր առաջին

գալուստով լոկ փշրանքներ տուաւ մեզի, բայց տակաւին կայ
սեղանին վրայ դրուածը, իսկական ճաշը, որ պիտի շնորհուի
հաւատացեալներուն Տիրոջ երկրորդ գալուստին
գալուստին միայն:
միայն:
Անոնք որոնք ներկայիս Տիրոջ տուած փշրանքներով չեն
կերակրուիր, պիտի չկրնան սեղանակից դառնալ Տիրոջ, իր
արքայութեան մէջ»
մէջ»: Ներկայ կեանքը իր բոլոր գեղեցկութիւնգեղեցկութիւն-

ներով եւ հարստութիւններով, իր բոլոր հաճոյքներով եւ
երջանկաբեր պահերով լոկ փշրանք մըն է երկինքի
երկինքի սեղանէն
երկրի վրայ ինկած:
ինկած:
6.6.- Խօսեցանք կնոջ հաւատքին, խոնարհութեան,
հեզութեան եւ այլ յատկանիշներու մասին:
մասին: Այս բոլորին
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կողքին, կինը ունէր նաեւ գոհունակ սիրտ:
սիրտ: Ան մեծամեծ
բաներ չփնտռեց:
չփնտռեց: Սեղանին հացէն ճաշակել չփորձեց:
չփորձեց: Ան լոկ
փշրանք մը ուզեց:
ուզեց: Տիրոջ պարգեւած փշրանքով ալ կը
գոհանար:
գոհանար: Սորվինք իրմէ գոհանալ նուազագոյնով:
նուազագոյնով: Սորվինք
քիչով գոհանալ:
գոհանալ: Հայր մը ըսած է. «Ան որ չի գիտեր քիչով
գոհանալ, չի կրնար շատով գոհանալ»
գոհանալ»: Իսկական հաւատացհաւատացեալ մարդը, թէպէտ իրեն տրուած փշրանքներով չգոհանայ,
բայց երբեք չի մտածեր, որ ինք արժանի է Տիրոջ սեղանին
լաւագոյն հոգեւոր ճաշերը, մեծագոյն պարգեւներն ու
շնորհքները ձեռք ձգելու:
ձգելու:

«Այն ատեն Յիսուս անոր պատասխանեց.
պատասխանեց.ց."Ո´վ կին, մեծ է հաւատքդ. թող ուզածիդ պէս ըլլայ":
ըլլայ":
Եւ նոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւ»
բժշկուեցաւ» (Մտ
(Մտ

15.28):
15.28):
1.1.- Բաւական տառապանքէ ետք, ի վերջոյ կինը կրցաւ իր
ուզածը` աղջկան բժշկութիւնը ձեռք ձգել:
ձգել: Կ’արժէ մտածել
հետեւեալին մասին. երբ առաջին անգամ կինը խնդրեց
Տիրոջմէ որ բժշկէ իր աղջիկը, արդեօք Տէրը իր խնդրանքը
չլսե՞ց:
չլսե՞ց: Որոշ ժամանակ մը ե՞տք Յիսուս լսեց անոր ձայնը եւ
որոշեց պատասխանել անոր:
անոր: Մի՞տքը
Մի՞տքը փոխեց Յիսուս, երբ
օգնեց կնոջ:
կնոջ: Ո´չ: Առաջին իսկ վայրկեանին երբ կինը աղաչեց
Տիրոջ որ բժշկէ իր աղջիկը` Յիսուս լսեց եւ ընդունեց անոր
աղաչանքը, բայց զայն կատարեց երբ յարմար ժամանակը
հասաւ:
հասաւ: Matthew Henry կ’ըսէ. «Ընդունուած աղօթքը` անմիանմիջապէս պատասխանուած աղօթքը
աղօթքը չէ»
չէ»: Աստուած կրնայ իրեն
մատուցուած աղօթքը ընդունիլ, բայց անոր պատասխա
պատասխանել
միայն երբ յարմար ժամանակը հասնի:
հասնի: Մեր սովորական
կեանքին մէջ ալ նման օրինակներ կան:
կան: Մէկը կրնայ
համալսարան մտնելու խնդրանք ներկայացնել եւ խնդրանքը
կրնայ ընդունուիլ, բայց բոլորս ալ գիտենք
գիտենք որ համալսարան
կրնայ մտնել միայն ճշդուած ժամանակին:
ժամանակին: Զաւակ մը կրնայ
որոշ բան մը խնդրել իր ծնողէն. ծնողը կրնայ լսել եւ ընդունիլ
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անոր խնդրանքը, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ անմիջապէս
զաւակին ուզածը պիտի բերէ:
բերէ: Զայն կը բերէ յարմար ատենին,
ատենին,
եւ այլն:
այլն:
2.2.- «Ո´վ կին, մեծ է հաւատքդ»
հաւատքդ»: Հրեաներ անհաւատ կը
նկատէին հեթանոսները:
հեթանոսները: Յիսուս գնահատելով այս կնոջ
հաւատքը, ցոյց տուաւ իր աշակերտներուն եւ բոլոր
հրեաներուն, թէ բոլոր հեթանոսները անհաւատ չեն:
չեն: Անոնց
մօտ ալ կարելի է հաւատք գտնել:
գտնել: Աշակերտները չէին
ակնկալեր որ կինը մեծ հաւատք ունենար, ո´
ո´չ ալ
կ’ակնկալէին որ Յիսուս գնահատէր անոր հաւատքը:
հաւատքը: Այո´
Այո´,
մարդիկ որոնց մօտ չենք ակնկալեր հաւատք գտնել, կրնան օր
մը մեզ զարմացնել իրենց ունեցած մեծ հաւատքով:
հաւատքով: Աստուած
խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ:
միջեւ: Ոեւէ մէկը որ կը հաւատայ
Քրիստոսի` Քրիստոս կը գնահատէ
գնահատէ ու կը քաջալերէ անոր
հաւատքի կեցուածքը:
կեցուածքը:
3.3.- Կինը հեզ էր, բայց Յիսուս անոր հեզութիւնը չէ որ
գնահատեց:
գնահատեց: Խոնարհ էր, բայց Յիսուս անոր խոնարհութիւնը
չէ որ գնահատեց:
գնահատեց: Յարատեւելու կա´
կա´մք ունէր, բայց այդ եւս
չեղաւ Յիսուսի գնահատանքին առարկան:
առարկան: Յիսուս իր անձին
հանդէպ անոր ունեցած հաւա´
հաւա´տքն էր որ գնահատեց:
գնահատեց: Սա ի՞նչ
ցոյց կու տայ:
տայ: Ցոյց կու տայ որ Յիսուս մեր ունեցած դրական
յատկութիւններէն աւելի, մեր հաւա´
հաւա´տքն է որ կը գնահատէ,
կը քաջալերէ:
քաջալերէ: Այլապէս, ինչո՞վ կ’
կ’օգտուինք եթէ հեզ
նկարագիր ունինք բայց հաւատք չունինք Յիսուսի հանդէպ:
հանդէպ:
Ինչո՞վ կ’
կ’օգտուինք եթէ խոնարհ սիրտ ունինք բայց չենք
հաւատար Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Ինչո՞վ կ’
կ’օգտուինք եթէ ուժեղ կա´
կա´մք
ունինք բայց Տիրոջ կամքը չենք կատարեր:
կատարեր: Հեթանոսներուն
մէջ շատ է թիւը լաւ նկարագիր, խոնարհ հոգի եւ ամուր կամք
ունեցողներուն:
ունեցողներուն: Բայց անոնք ոչինչով կ’
կ’օգտուին, քանի
քանի չեն
հաւատար Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Նկարագրային լաւ գիծերն ու
բնաւորութեան լաւ յատկանիշները մեզ երկինքի արքայուարքայութեան ժառանգորդ չեն դարձներ:
դարձներ: Մեզ երկինքի արքայութեան
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ժառանգորդ դարձնողը` Տէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատալն է,
անոր փրկարար ձրի շնորհքը ընդունիլն է:
է:
4.4.- «Մեծ
«Մեծ է հաւատքդ
հաւատքդ»
աւատքդ»: Շատեր հաւատացին Քրիստոսի,
բայց Քրիստոս միայն երկու անձերու հաւատքը գնահատեց,
որոնք հեթանոս էին. այս կնոջ եւ Հռոմայեցի հարիւրապետին
հաւատքը (Մտ 8.10):
8.10): Յիսուս Հռոմայեցի հարիւրապետին
հաւատքը կը կոչէ` անհաւասար կամ աննման, այսինքն`
հաւատք մը, որուն նմանը
նմանը չկար ամբողջ Իսրայէլի մէջ, ինչպէս
ինքն իսկ կը վկայէ:
վկայէ: Իսկ կնոջ հաւատքը կ’
կ’անուանէ` մե´
մե´ծ
հաւատք:
հաւատք: Հրեաներ իրենք զիրենք Աբրահամի հաւատքին
ժառանգորդները կը սեպէին, բայց անոնցմէ ո´
ո´չ ոք ունէր
Աբրահամի հաւատքը:
հաւատքը: Բայց յիշեալ երկու հեթանոսները,
նոյնիսկ եթէ Աբրահամեան
Աբրահամեան հաւատք չունէին, բայց ամո´
ամո´ւր
հաւատք ունէին Տէր Յիսուս Քրիստոսի անձին նկատմամբ:
նկատմամբ:
Նոյնը չէ՞ մեր պարագան:
պարագան: Մենք` հայերս եւս, մենք զմեզ կը
նկատենք Գրիգոր Լուսաւորիչի հաւատքին ժառանգորդները,
բայց մեզմէ քանի՞ հոգի իսկապէս ունի սուրբ Գրիգորին
հաւատքը, հաւատքի կեա´
կեա´նքը, հաւատքի կրա´
կրա´կը, հաւատքի
մեծութի´
մեծութի´ւնը:
ւնը:
5.«Մեծ»
Մեծ» բառը ցոյց կու տայ, որ բոլոր
5.- «Մեծ է հաւատքդ»
հաւատքդ»: «Մեծ
հաւատացեալները նոյն ուժեղ եւ անդրդուելի հաւատքը
չունին:
չունին: Ոմանց հաւատքը կրնայ շատ ուժեղ ըլլալ, ուրիշնեուրիշներունը` նուազ ուժեղ, եւ ուրիշներունը` տկար:
տկար: Կարգ մը
հաւատացեալներ
հաւատացեալներ անսասան կը մնան փորձութեանց դիմաց,
ուրիշներ` շուտով նահանջ կ’
կ’արձանագրեն:
արձանագրեն: Կան հաւատացհաւատացեալներ, որոնք երբ նեղութեան հանդիպին` կը սկսին աւելի
ջերմեռանդօրէն աղօթել. կան նաեւ հաւատացեալներ, որոնք
երբ նեղութեան հանդիպին` կը պաղին իրենց աղօթական
կեանքին մէջ
մէջ: Ոմանց պարագային, հալածանքը շինիչ
ազդեցութիւն կ’
կ’ունենայ, իսկ ուրիշներուն պարագային`
կործանարար ազդեցութիւն կ’
կ’ունենայ:
ունենայ: Այս կնոջ պարագային,
բացայայտ է որ նեղութիւնը շինիչ ազդեցութիւն ունեցաւ:
ունեցաւ: Իր
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հաւատքը բախեցաւ
բախեցաւ Քրիստոսի երեւութապէս անտարբեր
կեցուածքին, բայց
բայց չսասանեցաւ:
չսասանեցաւ: Վիրաւորիչ խօսք լսեց, բայց
չընկրկեցաւ:
չընկրկեցաւ: Յուսահատեցուցիչ բառեր լսեց, բայց յոյսը
չկտրեց:
չկտրեց: Ասիկա նաեւ պատճառ էր որ Յիսուս անոր հաւատքը
կոչէր «մեծ հաւատք»
հաւատք»: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք մենք երբ կը տեսնենք
մարդոց անտարբերութիւնը մեր ցաւին նկատմամբ. կը
խախտի՞նք Տիրոջ հանդէպ մեր վստահութեան մէջ:
մէջ: Ի՞նչ
կ’ընենք կամ ի՞նչ կ’
կ’ըլլայ երբ մարդիկ յուսախաբ կ’
կ’ընեն մեզ:
մեզ:
Յոյսի կրակը կը մարի՞ մեր մէջ:
մէջ:
6.քեզի»: Կինը ստացաւ իր
6.- «Թող
«Թող ուզածիդ պէս ըլլայ քեզի»
սրտի ուզածը, որովհետեւ հաւա´
հաւա´տք կար իր սրտին մէջ:
մէջ: Կինը
սորվեցուց մեզի, թէ հաւատքո´
հաւատքո´վ է որ
որ մեր խնդրանքը ձեռք կը
ձգենք:
ձգենք: Հայր մը ըսած է. «Ամուր հաւա´
հաւա´տքն է որ Տիրոջ ձեռքէն

կը խլէ ամէն օրհնութիւն, բժշկութիւն եւ զօրութիւն»
զօրութիւն»:

7.7.- Յիսուս կինը «շուն»
շուն» կոչեց բայց «կերակրեց զայն»,
զայն», այլ
խօսքով` բուժե´
բուժե´ց անոր աղջիկը, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք
Տէ´
Տէ´րն էր կնոջ, եւ թէ՝ կինը եւ կնոջ ընդմէջէն ամբողջ հեթանոս
աշխարհը իրե´
իրե´նք եւս կոչուած են մէ´
մէ´կ եւ նո´
նո´յն ընտանիքին
անդամները դառնալու, եւ մէ´
մէ´կ ու նո´
նո´յն հացէն ճաշակելու:
ճաշակելու:
Տէրը կրնայ մեր ալ ցաւին հանդէպ երեւութապէս անտարբեր
երեւիլ, բայց եթէ երբեք տոկուն ու յարատեւող ըլլանք մեր
հաւատքին մէջ, աւարտին մենք պիտի վայելենք իր
օրհնութիւնները:
օրհնութիւնները:
8.բժշկուեցաւ»:
8.- «Նոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւ»
ա) Երբեմն ուժեղ ու հաստատ հաւատքը կրնայ օգնել
մեզի, որ նոյն վայրկեանին ձեռք ձգենք մեր սրտի խնդրանքը:
խնդրանքը:
բ) Յիսուս «ուշացուց»
ուշացուց» կնոջ խնդրանքը կատարել, բայց
երբ ժամանակը հասաւ զայն կատարելու` իսկո´
իսկո´յն կատարեց:
կատարեց:
Երբ հաւատքով բան մը կը խնդրենք Տիրոջմէ եւ չենք
ստանար, չի նշանակեր թէ Տէրը չլսեց ու չընդունեց մեր
աղօթքը, այլ` կը նշանակէ թէ ժամանակը չէ պատասխանեպատասխանելու:
լու:
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9.9.- «Աղջիկը բժշկուեցաւ»
տունը կը գտնուէր երբ
բժշկուեցաւ»: Աղջիկը տունը
իր բուժումը եւ չար ոգիէն ազատագրուիլը տեղի ունեցաւ:
ունեցաւ:
Ահաւասիկ մայր մը, որ աղջիկը հետը բերած չէր, ո´
ո´չ ալ
Յիսուսէն խնդրած էր որ անձամբ գայ ու բժշկէ զայն:
զայն: Մայր մը,
որ գիտէր թէ Յիսուս կրնար բուժել իր աղջիկը առանց զայն
տեսնելու:
տեսնելու: Մայր մը, որ գիտէր թէ Յիսուս լոկ բառով
բառով մը կրնար
ազատագրութիւն բերել իր զաւակին:
զաւակին: Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող,
ծունկի եկուր Յիսուսի դիմաց,
դիմաց, զաւակիդ, կնոջդ կամ
ամուսինիդ
ամուսինիդ փրկութեան համար, եւ հաւատա´
հաւատա´, որ երբ օր մը
տուն դառնաս, զինք ամբողջովին փոխուած պիտի տեսնես:
տեսնես:
Խնդրէ Տիրոջմէ որ իր հրամանը արձակէ եւ ահա բուժումներ
բուժումներ
տեղի պիտի ունենան:
ունենան: Խնդրէ Յիսուսէն որ իր խօսքը ղրկէ եւ
ահա կեանքեր պիտի փոխուին:
փոխուին:
10.10.- Աղջիկը տունն էր, իսկ մայրը` Յիսուսի քով:
քով: Դուն ալ
իբրեւ ծնող, Յիսուսի քով եղիր երբ անդին զաւակներդ ուրիշ
տեղ են, եւ խնդրէ անկէ պաշտպանութիւն, նորոգութիւն ու
բժշկութիւն
բժշկութիւն զաւակներուդ համար:
համար:
11.11.- Վերջապէս, ահաւասիկ
ահաւասիկ մայր մը որ Յիսուսին կը դիմէ
եւ կը խնդրէ անկէ, որ ազատէ իր զաւակը չար ոգիէն, անոր
իշխանութենէն, անոր ազդեցութենէն, անոր տիրապետութետիրապետութենէն:
նէն: Մօր ուժեղ հաւատքին միջոցաւ Չարին դէմ յաղթանակը
տարուած էր:
էր: Դուք ալ, այս մօր նման, ուժե´
ուժե´ղ եղէք ձեր
հաւատքին մէջ, որպէսզի ձեր զաւակները, ձեր սիրելիները,
ձեր հարազատները յաղթող դարձնէք Չարին դէմ:
դէմ:

396

ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ՜ր, օգնէ´
օգնէ´ մեզի:
Օգնէ´
Օգնէ´ Քանանացի կնոջ նման հաւատքո´
հաւատքո´վ աղօթելու:
Օգնէ´
Օգնէ´ մեզի, իրեն նման Քեզի դիմելու հաւատքով:
Օգնէ´
Օգնէ´ մեզի, վստահութեամբ
վստահութեամբ կանչելու սուրբ անունդ:
Օգնէ´
Օգնէ´ մեզի, ակնկալութեամբ ծունկի գալու առջեւդ:
Օգնէ´
Օգնէ´ որ չտկարանանք
Երբ շուտով չես պատասխաներ:
Օգնէ´
Օգնէ´ որ չկասկածինք
Երբ ականջդ կը փակես:
Օգնէ´
Օգնէ´ որ կնոջ նման շարունակենք
Ետեւէդ գալ թէկուզ «անտեսես»:
անտեսես»:
Օգնէ´
Օգնէ´ որ սեղանէդ ինկած փշրանքներով գոհանանք
գոհանանք:
նք:
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Պալատականին որդիին բժշկութիւնը
(Յովհաննէս 4.464.46-53)

Յիսուս դարձեալ եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, ուր
ջուրը գինիի փոխած էր: Պալատական մարդ մը կար, որուն
որդին հիւանդ էր Կափառնաումի մէջ: Անիկա երբ լսեց թէ
Յիսուս Հրէաստանէն Գալիլեա եկած է, գնաց Յիսուսի մօտ
եւ աղաչեց որ Կափառնաում երթայ եւ բժշկէ
բժշկէ իր որդին, որ
մահամերձ էր:
Յիսուս ըսաւ անոր.անոր.«Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի
չհաւատաք»:
չհաւատաք»:
Պալատականը ըսաւ.ըսաւ.«Տէ´
Տէ´ր, երթա´
երթա´նք, քանի տակաւին զաւակս չէ մեռած»:
մեռած»:
Յիսուս ըսաւ.ըսաւ.«Գնա´,
Գնա´, զաւակդ ողջ է»:
է»:
Պալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնաց:
գնաց:
Մինչ կ’
կ’երթար,
երթար, իր ծառաները դիմաւորեցին զինք եւ
աւետեցին` ըսելով.ըսելով.«Տղադ առողջացաւ»:
առողջացաւ»:
Պալատականը ծառաներուն հարցուց.հարցուց.«Ո՞ր ժամուն ապաքինեցաւ զաւակս»:
զաւակս»:
Անոնք պատասխանեցին.
պատասխանեցին.«Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը
գնաց»:
գնաց»:
Այն ատեն հայրը անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուն
ժամուն
էր, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն` «Գնա´,
Գնա´, զաւակդ ողջ է»:
է»: Եւ ինք
ու իր ամբողջ ընտանիքը հաւատացին:
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«Յիսուս դարձեալ եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, ուր
ջուրը գինիի փոխած էր»
էր» (Յհ
(Յհ 4.46):
4.46):

1.1.- Աւետարանիչը չի բաւարարուիր յիշելով որ Յիսուս
եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, այլ ընթերցողին կը յիշեցնէ,
որ այդ քաղաքին մէջ էր որ Յիսուս ջուրը գինիի փոխած էր:
էր:
Ինչո՞ւ համար արդեօք:
արդեօք: Յիսուս Կանայի մէջ ջուրը գինիի
փոխելով, անոր բնակիչներուն
բնակիչներուն մէջ հաւատքի կրակն էր որ
արծարծած եղաւ:
եղաւ: Կարծէք հիմա կու գար տեսնելու, թէ
արդեօք տակաւին վա՞ռ էր հաւատքի այդ կրակը:
կրակը: Ժամանակը
կրնար մարած ըլլալ այդ կրակը:
կրակը: Եթէ մարած ըլլար` Յիսուս
զայն վերստին կրնար վառել:
վառել: Եթէ տկարացած ըլլար` զայն
կրնար զօրացնել:
զօրացնել: Յիսուս չ’
չ’ուզեր
ուզեր շիջած տեսնել մեր մէջ
հաւատքի կրակը:
կրակը: Ան կ’
կ’ուզէ որ միշտ վա´
վա´ռ պահենք մեր
հաւատքի կրակը:
կրակը: Սիրելիս, քննէ´
քննէ´ դուն քեզ:
քեզ: Ունի՞ս հաւատք,
ուժե´
ուժե´ղ հաւատք:
հաւատք: Եթէ տկար է հաւատքդ, հարցուր դուն քեզի
թէ ինչո՞ւ տկար է:
է: Իսկ եթէ ամբողջութեամբ կորսնցուցած ես
հաւատքդ, դարձեալ հարցուր
հարցուր թէ ի՞նչն է պատճառը
հաւատքիդ կրակին շիջման:
շիջման: Փորձութիւննե՞րը, նեղութիւննեղութիւննե՞րը, հալածանքնե՞րը, ցա՞ւը, անիրաւութի՞ւնը:
անիրաւութի՞ւնը: Եթէ ասոնք
են պատճառները հաւատքիդ տկարացման կամ շիջման, բայց
չէ՞ որ նեղութիւնները մեզ աւելի´
աւելի´ պէտք է Տիրոջ մօտեցնեն,
մեր հաւատքը աւելի´
աւելի´ պէտք է զօրացնեն:
զօրացնեն: Ոսկեբերան
Հայրապետը կ’
կ’ըսէ. «Երբ իրենց հաւատքին մէջ ուժեղ հաւահաւա-

տացեալներ` ուժեղ փորձութիւններու հանդիպին, իրենց
հաւատքը առաւել եւս կ’
կ’ուժեղանայ եւ կ’
կ’արմատանայ, իսկ
տկար հաւատացեալներ երբ փորձութիւններու հանդիպին`
աւելի կը տկարանան եւ ամբողջութեամբ
ամբողջութեամբ կը կորսնցնեն
իրենց հաւատքը»
հաւատքը»: Երբ Սատանան զօրեղապէս կը պայքարի
մեզի դէմ, ատիկա կը նշանակէ թէ մեծ օրհնութիւններ կան
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մեզի սպասող, եւ Սատանան գիտէ ատիկա, եւ անոր համար
ալ զօրեղապէս կը պայքարի:
պայքարի: Հալածանքին սաստկութիւնը`
վարձատրութեան մեծութիւնն է որ ցոյց կու
կու տայ:
տայ: Երբ
աներեւոյթ Թշնամին լերան գագաթէն իր մխացող նետերը
արձակէ մեծ հաւատք ունեցող մարդուն վրայ, հաւատքի
մարդը նահանջ չ’
չ’արձանագրեր, ընդհակառակը, Տիրոջ
անունով կը խորտակէ իր վրայ արձակուող նետերը, հասհաստատ քայլերով կը բարձրանայ լերան գագաթը եւ հոն կը
կործանէ ու կը քանդէ Չարին որջը:
որջը:
2.2.- Կարեւոր ուրիշ պատճառ մը եւս կայ թէ ինչո´
ինչո´ւ
Աւետարանիչը կը յիշէ որ Տէրը Կանայի մէջ հրաշք գործած
էր:
էր: Կը յիշէ ու կը յիշեցնէ, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Տիրոջ
կողմէ մեզի կատարուած
կատարուած բարիքները պէտք չէ մոռնալ:
մոռնալ: Պահ
մը մտածենք այն բարիքներուն մասին որ Տէրը կատարած է
մեր կեանքերուն մէջ:
մէջ: Մտածենք այն օրհնութիւններուն
մասին որ Տէրը թափած է երկինքէն մեր վրայ:
վրայ: Մտածենք այն
պարգեւներուն մասին որ Յիսուս շնորհած է մեզի:
մեզի: Բայց
մանաւանդ, մտածենք այն
այն փրկութեան մասին որ շնորհեց
մեզի իր արիւնովը:
արիւնովը: Մտածենք իր սիրոյն ու գորովին մասին
զորս ամէն օր կը վայելենք:
վայելենք: Մտածենք իր քաղցր ներկայուներկայութեան մասին, որով ամէն օր կը լեցուինք:
լեցուինք:
3.3.- Յիսուս ջուրը գինիի փոխելով` հաւատքի սերմը
ցանած էր Կանայի բնակիչներուն սրտին մէջ:
մէջ: Հիմա կու
կու գար
տեսնելու եթէ երբեք աճած էին իր ցանած հաւատքի սերմերը
եւ եթէ երբեք անոնք սկսած էին պտուղ տալ թէ ոչ:
ոչ: Յիսուս
անտարբեր չէր ինքնիր տարած աշխատանքին նկատմամբ:
նկատմամբ:
Ան երբ տեղ մը գործէր կամ հրաշագործէր, քարոզէր կամ
պատգամէր, յետոյ արդի´
արդի´ւնք կը սպասէր, պտո
պտո´ւղ կ’
կ’ակնկաակնկալէր:
լէր: Հաւատքը գործո´
գործո´վ պէտք է ինքզինք արտայայտէր
արտայայտէր:
տէր: Եթէ
Կանայի բնակիչներէն շատեր հաւատացած
հաւատացած էին Քրիստոսի,
ի՞նչպէս կը փաստեն որ հաւատացած էին:
էին: Յիսուս Կանա
եկած էր անոնց հաւատքի կենդանութեան ապացոյցը
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տեսնելու:
տեսնելու: Նոյնն է մեր պարագան:
պարագան: Եթէ մենք կը հաւատանք
հաւատանք
Քրիստոսի, ի՞նչպէս կ’
կ’ապացուցենք ատիկա:
ատիկա: Ապացոյցը որ
մենք կը հաւատանք Քրիստոսի` իր փառքին համար մեր
կատարած բարի գործերն են:
են: Բայց կարեւոր է գիտնալ, որ
բարեգործութիւնը ապացոյց մը չէ որ մենք կը հաւատանք
Քրիստոսի, բայց Քրիստոսի հաւատացող մը չի կրնար բարին
չգործել
չգործել:
ործել: Հեթանոսն ալ կրնայ բարիք գործել:
գործել: Անհաւատ մարդն
ալ կրնայ բարիք գործել:
գործել: Բայց անոնց գործած բարիքները
ոչնչութիւն են եւ Աստուած չի´
չի´ փառաւորուիր անոնցմով,
որովհետեւ անոնք Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսի փառքին
համար չէ որ կը գործուին:
գործուին: Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ
փառաւորուիլ
փառաւորուիլ իր փառքին համար չգործուած բարիքով մը:
մը:
Աստուած կ’
կ’ընդունի մեր կատարած բարիքները, եթէ մենք
ընդունած ըլլանք իր Որդին մեր սրտին մէջ:
մէջ:

«Պալատական մարդ մը կար, որուն որդին հիւանդ էր
Կափառնաումի մէջ:
մէջ: Անիկա երբ լսեց թէ Յիսուս Հրէաստանէն
Գալիլեա եկած է, գնաց
գնաց Յիսուսի մօտ եւ աղաչեց որ
Կափառնաում երթայ եւ բժշկէ իր որդին, որ մահամերձ էր»
էր»

(Յհ 4.464.46-47):
47):
1.1.- Թէ ո՞վ էր այս պալատական մարդը որ Յիսուսի եկած
էր ու կ’
կ’աղաչէր իր որդիին բժշկութեան համար` յստակ չենք
գիտեր. շատ ենթադրութիւններ կան այս մասին:
մասին: Ոմանք կը
կարծեն որ
որ անիկա Հերովդէս Անտիպասի3 հաւատարիմ
հետեւորդներէն կամ բարեկամներէն մին էր:
էր: Ուրիշներ
կ’ենթադրեն որ անիկա ոչ թէ լոկ բարեկամ մըն էր
Հերովդէսին, այլ` ազգական մը, որ կը բնակէր անոր պալապալատին մէջ կամ անոր պալատին մօտիկ եւ կը վայելէր անոր
զօրակցութիւնն ու պաշտպանութիւնը
պաշտպանութիւնը:
ութիւնը: Տակաւին, ոմանք կը
կարծեն որ անիկա ըլլայ Հերովդէսի պալատին վերակացուն`
Հերովդէս Անտիպասը կը կոչուէր նաեւ` Հերովդէս չորրորդապետ: Որդին էր Մեծն
Հերովդէսի, որ Յիսուսի ծննդեան առիթով ջարդել տուած էր Բեթլեհէմի
մանուկները:
3
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Քուզան (Ղկ 8.3). եւ կամ, Մանայէնը, որ Հերովդէս
չորրորդապետի սննդակիցն էր (Գրծ 13.1):
13.1): Ով որ ալ ըլլայ
յիշեալ պալատականը, մէկ բան յստակ է, որ անիկա կապ
ունէր Հերովդէս Անտիպասին հետ,
հետ, որ թագաւորած էր
Գալիլեայի
Գալիլեայի եւ Պերեայի վրայ Ք.Ա. 44--Ք.Ե. 39 թ, եւ ուստի,
հասարակ խաւին պատկանող մէկը չէր, աղքատ կամ
անպաշտօն մէկը չէր, ընդհակառակը, դիրք ու հանգամանք,
իշխանութիւն ու զօրութիւն ունեցող մէկն էր:
էր: Ինչո՞ւ ըսի այս
բոլորը:
բոլորը: Ցուցնելու համար որ Յիսուսի
Յիսուսի հաւատացող մարդոց
շարքին մէջ միայն աղքատներ ու տնազուրկներ, ձկնորսներ
ու անուսներ չկային, այլ կային նաեւ պալատական մարդիկ,
ինչպէս Յովհաննան ու Շուշանը (Ղկ 8.3). հարուստ մարդիկ,
մարդիկ,
ինչպէս Զակքէոս (Ղկ 19.119.1-9). ուսեալ մարդիկ, ինչպէս
Նիկոդեմոս (Յհ 3.13.1-12). գիտնական
գիտնական մարդիկ, ինչպէս մոգերը
(Մտ 2.12.1-11). բարձրապաշտօն մարդիկ, ինչպէս Հռոմայեցի
հարիւրապետը (Մտ 8.18.1-13):
13): Ուրեմն, Յիսուսին գալու դուռը
բաց է բոլո´
բոլո´ր մարդոց դիմաց անխտիր:
անխտիր: Ամէ´
Ամէ´ն մարդ
հրաւիրուած է Տիրոջ յանձնուելու:
յանձնուելու: «Աստուած... կ’
կ’ուզէ որ
բոլոր մարդիկը փրկուին»
փրկուին» (Ա
(Ա.Տմ 2.4):
2.4):
2.2.- «Երբ լսեց... գնաց Յիսուսի մօտ»
մօտ»: Երբ պալատական
մարդը լսեց որ Յիսուս Հրէաստանէն Գալիլեա եկած էր,
անմիջապէս գնաց անոր հանդիպելու:
հանդիպելու: Լսեց` գնաց
հանդիպելու:
հանդիպելու: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք մենք երբ կը լսենք Յիսուսի մասին:
մասին:
Ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ ապաշխարութեամբ Յիսուսին յանձնուելու
յանձնուելու
մասին կը լսենք:
լսենք: Կը յանձնուի՞նք:
յանձնուի՞նք: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ
նեղութեան ատեն Տիրոջ վստահելու մասին կը լսենք:
լսենք: Ի՞նչ
կ’ընենք երբ յարատեւօրէն եւ հաւատարմութեամբ Քրիստոսի
հետեւելու մասին կը լսենք:
լսենք:
3.3.- «Եւ աղաչեց»
աղաչեց»: Պալատական մարդ էր, բայց աղաչել
գիտէր:
գիտէր: Հարստութիւն ու դիրք ունեցող մէկն էր, բայց աղաչել
գիտէր:
գիտէր: Բոլոր անոնք որոնք Յիսուսի կը մօտենան` պէտք է
աղաչեն, պէտք է աղաչել գիտնան ու սորվին, անոնք ըլլան
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հարուստ թէ աղքատ, բարձր պաշտօն ունեցողներ թէ
սովորական մարդիկ:
մարդիկ: Պալատական մարդիկ սովորաբար չե´
չե´ն
աղաչեր,
աղաչեր, չե´
չե´ն խնդրեր, այլ`
այլ` կը հրամայեն, կը հրահանգեն, կը
պահանջեն:
պահանջեն: Բայց երբ մարդիկ
մարդիկ Յիսուսի դիմաց կը կանգնին,
որոնք որ կ’ուզեն ըլլան, ինչ դիրք կ’
կ’ուզեն ունենան, պէտք է
աղաչեն, պէտք է արցունքով խնդրեն:
խնդրեն: Ո´չ ոք կրնայ
պահանջել Տիրոջմէ:
Տիրոջմէ: Ո´չ մէկ բան կարելի է պահանջել
Տիրոջմէ:
Տիրոջմէ: Հաւատացեալ ըլլանք թէ անհաւատ, սուրբ ըլլանք թէ
պիղծ, չե´
չե´նք կրնար պահանջել, իրաւունք չունի´
չունի´նք պահանպահանջելու Տիրոջմէ ոեւէ բան:
բան: Նոր Կտակարանը ո´
ո´չ մէկ տեղ կը
խօսի պահանջելու մասին. բայց աւելի քան 30 անգամ կը
խօսի խնդրելու մասին, աղաչելու մասին:
մասին: Այս մասին տարբեր
առիթով ընդարձակ
ընդարձակ կերպով խօսած ենք:
ենք:
4.4.- Պալատական մարդը հիւանդ որդի մը ունէր:
ունէր: Գնաց եւ
աղաչեց Յիսուսին անոր բժշկութեան համար:
համար: Մեր ծնողները
այս պալատականին նման կ’
կ’աղաչե՞ն Տիրոջ իրենց զաւակզաւակներու բժշկութեան համար:
համար: Քանի՞ ծնողներ ունինք, որոնք
Տիրոջ կը դիմեն եւ կ’
կ’աղաչեն անոր որ գայ ու բժշկէ, գայ ու
զաւակ-ազատագրէ, գայ ու փրկէ, գայ ու վերականգնէ իրենց զաւակ
ները:
ները: Եթէ երբեք պալատականը աղաչեց Քրիստոսի իր
զաւակին մարմնաւոր բժշկութեան համար, մենք որքա՜
որքա՜ն
աւելի պէտք է աղաչենք մեր զաւակներուն հոգիի փրկութեան
համար:
համար: Քրիստոսի համար աւելի հաճելի
հաճելի բան չկայ քան այն
աղաչանքները, որ իրեն կը բարձրանան ծնողներու կողմէ,
իրենց կորսուած եւ փրկութեան կարօտ զաւակներուն հահամար:
մար:
5.5.- Պալատական մարդը աղաչեց Յիսուսի, որ

«Կափառնաում երթայ եւ բժշկէ իր որդին, որ մահամերձ էր»
էր»:

Այս պալատական մարդը տարբեր էր Հռոմայեցի
Հռոմայեցի հարիւրահարիւրապետէն:
պետէն: Տարբեր էր ամէն իմաստով:
իմաստով: Պալատականը ուզեց որ
Յիսուս իրեն հետ Կափառնաում գայ, մինչդեռ հարիւրապետը
վկայեց թէ ինք արժանի չէ Յիսուսը ընդունելու իր յարկին
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տակ, եւ թէ` կը բաւէ որ Յիսուս իր հրամանը արձակէ եւ ահա
իր զաւակը պիտի բուժուի:
բուժուի: Պալատականը իր որդիին
բժշկութիւնը տեսնելէ ե´
ե´տք հաւատաց Յիսուսի (Յհ 4.53),
4.53), բայց
հարիւրապետը հաւատաց Տիրոջ նախքան իր ծառային
բժշկութիւնը տեսնելը:
տեսնելը: Մենք պալատականի՞ն
պալատականի՞ն նման ենք, թէ`
հարիւրապետին:
հարիւրապետին: Այլ խօսքով` Տիրոջ հրաշքները տեսնելէ
ե՞տք միայն կը հաւատանք Տիրոջ, թէ` կը հաւատանք
հաւատանք անոր,
երբ տակաւին իր հրաշքները չենք տեսած:
տեսած: Թովմասի նման
զայն մեր աչքերով տեսնելէ ե՞տք միայն պիտի հաւատանք
իրեն, իր սիրոյն, իր զոհագործական մահուան, իր
ներկայութեան, իր կենդանութեան, թէ` կը հաւատանք իր
սիրոյն ու ներկայութեան առանց զայն տեսնելու:
տեսնելու: Առանց
տեսնելու հաւատալը` իր վարձքը ունի:
ունի: Տակաւին չբժշկուած
եթէ հաւատանք որ Տէրը կրնա´
կրնա´յ ու պիտի´
պիտի´ բժշկէ` մեծ վարձք
կը ստանանք:
ստանանք: Տակաւին փորձութեան չյաղթած, եթէ
հաւատանք որ Տէրը մեզ յաղթող պիտի դարձնէ փորձութեան
դէմ` դարձեալ, մեծ վարձք կ’
կ’ունենանք ստանալիք:
ստանալիք: Բայց
խնդիրը
խնդիրը վարձք ստանալը չէ:
չէ: Մենք վարձք ստանալու համար
չէ որ պէտք է Տիրոջ հաւատանք:
հաւատանք: Երբ կը հաւատանք Տիրոջ եւ
կը գործենք Տիրոջ դաշտին մէջ առանց վարձքի ակնկալուակնկալութեան` ատիկա կը փառաւորէ եւ կ’
կ’ուրախացնէ Տէրը:
Տէրը: Իսկ եթէ
Տիրոջջ
պիտի մտածենք, թէ պէտք է հաւատալ Տիրոջ ու գործել Տիրո
համար, որպէսզի վարձք ստանանք, մեր այդ վերաբերմունքը
կը տրտմեցնէ Յիսուսը եւ կը վիրաւորէ անոր սիրտը:
սիրտը: Հարկաւ
ըսել չեմ ուզեր, թէ մոռնանք որ «վարձատրութիւն»
վարձատրութիւն» անունով
բան մը գոյութիւն ունի:
ունի: Քրիստոս «հատուցանող Աստուած
ըլլալուն` անշուշտ հատուցում պիտի ընէ»
ընէ» (Եր
(Եր 51.56)
51.56):
1.56): Իմ
ըսածս այն է, որ պէտք չէ գործենք պարզապէս վարձք
ստանալու նպատակով:
նպատակով: Մեր նպատակը պէտք է ըլլայ, բարիք
գործել` Աստուծոյ կա´
կա´մքը կատարած ըլլալու համար,
Աստուծոյ սի´
սի´րտը ուրախացնելու համար, եւ ո´
ո´չ թէ լոկ
վարձք ստանալու դիտումով կամ նպատակով:
նպատակով:
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6.6.- Պալատական մարդը Կափառնաումէն էր:
էր: ԿափառԿափառնաումը շուրջ 22 քիլոմեթր հեռու էր Կանայէն:
Կանայէն: Հիւանդ տղուն
հայրը 22 քիլոմեթր ճամբայ կտրեց հանդիպելու համար
Յիսուսին եւ զայն բերելու իր զաւակին քով:
քով: Բաւական երկար
ճամբայ է 22 քիլոմեթրը:
քիլոմեթրը: Դէպի Կանա առաջնորդող ճամբան
դժուարին ճամբայ մըն էր, որովհետեւ ողորկուած ճամբայ մը
չէր:
չէր: Անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն Յիսուսի հասնիլ եւ անկէ
բժշկութիւն մը կամ օրհնութիւն մը ձեռք ձգել, պատրաստ
պէտք է ըլլան այս պալատականին նման երկա՜
երկա՜ր ու
դժուարին ճամբայ կտրելու:
կտրելու: Դէպի Քրիստոս առաջնորդող
ճամբան ողորկուած եւ վարդերով
վարդերով լեցուն չէ, ընդհակառակը,
ընդհակառակը,
անիկա դժուարին է, եւ արգելիչ
արգելիչ փուշերով լեցուն:
լեցուն: Մոգերը
ուզեցին Յիսուսի հասնիլ, ուստի անցան շատ դժուարին ու
վտանգներով լեցուն անապատային ճամբաներէ:
ճամբաներէ: Երբ
Պետրոս խնդրեց Յիսուսէն որ արտօնէ իրեն ջուրերուն
վրայէն քալելով քովը գայ եւ Յիսուս
Յիսուս արտօնեց, Պետրոս պէտք
էր մրրկալից ալիքներուն վրայէն քալէր, եթէ կ’
կ’ուզէր հասնիլ
Տիրոջ մօտ:
մօտ: Անոնք որոնք Տիրոջ հասնիլ կ’
կ’ուզեն, իրե´
իրե´նք եւս
ստիպուած են Պետրոս առաքեալին նման փոթորկոտ ալիքալիքներուն վրայէն քալել:
քալել:
7.7.- Նկատի պէտք է առնել որ հիւանդ տղան պալատապալատականի մը որդին էր, այլ խօսքով` դիրք ու հանգամանք,
հարստութիւն ու համբաւ, իշխանութիւն ու զօրութիւն
ունեցող անձի մը որդին էր:
էր: Հիւանդութիւնը բոլոր դասակարդասակարգերու մարդոց համար է:
է: Փորձութիւնները իրենց յարձակումը
կը գործեն բոլոր մարդոց վրայ անխտիր:
անխտիր: Նեղութիւնը կը
հասնի բոլորին,
բոլորին, ինչպէս վրանի տակ բնակողին, նոյնպէս ալ
պալատի մէջ բնակողին:
բնակողին: Դժբախտութիւնը կրնայ հարուածել
թէ´
թէ´ հաւատացեալին եւ թէ´
թէ´ անհաւատին, թէ´
թէ´ բարեպաշտին
եւ թէ´
թէ´ ամբարիշտին:
ամբարիշտին: Ցաւը իր ձեռքը կ’
կ’երկարէ թէ´
թէ´ թագաթագաւորին եւ թէ´
թէ´ անոր ծառային, թէ´
թէ´ իշխանին եւ թէ´
թէ´ իշխուածին,
թէ´
թէ´ հարուստին եւ թէ´
թէ´ աղքատին:
աղքատին: Ուստի, երբ բարձր դիրքի
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հասնիս, մի´
մի´ կարծեր որ Աստուծոյ ձեռքը ա´
ա´լ քեզի չի
հասնիր:
հասնիր: Երբ հարստանաս, մի´
մի´ խորհիր որ այլեւս նեղութիւնեղութիւնը դուռդ պիտի չբաղխէ:
չբաղխէ: Երբ պաշտօններու տիրանաս, մի
մտածեր որ ցաւն ու հարուածը քեզմէ հեռու պիտի մնան:
մնան:
Յիշեալ
Յիշեալ մարդուն նման, կրնաս պալատական ըլլալ բայց
մահամերձ զաւակ ունենալ:
ունենալ: Կրնաս մեծ հարստութիւն
ունենալ, բայց ողորմելի զաւակ:
զաւակ: Կրնաս իշխան ըլլալ, բայց
մեղքի կողմէ իշխուած մը:
մը:
8.8.- 5151-րդ համարը ցոյց կու տայ, որ պալատական մարդը
բազմաթիւ ծառաներ ունէր:
ունէր: Ան ծառայ մը չղրկեց
չղրկեց Յիսուսի
մօտ, այլ ինք անձամբ եկաւ, աղաչելու որ ընկերանայ իրեն
դէպի Կափառնաում:
Կափառնաում: Որքա՜
Որքա՜ն ծնողներ ունինք մենք, որոնք
այս կամ այդ անձէն աղօթք կը խնդրեն իրենց զաւակներուն
համար, բայց իրենք անձնապէս չեն աղօթեր կամ շատ քիչ
կ’աղօթեն անոնց համար:
համար: Նման ծնողներ, թող այս
պալատականէն սորվին անձամբ աղաչել Տիրոջ իրենց
զաւակներուն համար:
համար: Լաւ է խնդրել ուրիշներէն որ աղօթեն
ձեր զաւակներուն համար, բայց ատիկա պատճառ պէտք չէ
աղօթքնե-դառնայ որ ձեր յոյսը դնէք ուրիշներուն մատուցած աղօթքնե
րուն վրայ եւ դուք անտարբեր մնաք ձեր զաւակներուն
հանդէպ:
հանդէպ:
9.9.- Պալատական մարդուն մատուցած աղաչանքը իր
զաւակի բժշկութեան համար, յստակօրէն ցոյց կու տայ, որ ան
կը հաւատար որ Յիսուս կրնար բժշկել իր որդին. բայց իր
հաւատքը կատարեալ չէր, ինչպէս հարիւրապետին հաւատքն
էր:
էր: Անոնց տարբերութեան մասին խօսեցանք նոյն այս
բաժինին 55-րդ կէտին մէջ:
մէջ: Հարիւրապետը կը հաւատար որ
Յիսուս կրնար իր ծառան բուժել առանց զայն տեսնելու,
մինչդեռ պալատականը, թէպէտ կը հաւատար որ Յիսուս
կրնար բուժել իր որդին, բայց չէր հաւատար որ ան կրնար
զայն բուժել առանց զայն տեսնելու:
տեսնելու: Ան կը խորհէր որ Յիսուս
անպայման պէտք էր Կափառնաում գար եւ տեսնէր իր որդին,
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որպէսզի կարենար զայն բժշկել:
բժշկել: Հարիւրապետին համար
աշխարհագրական սահման ու տարածութիւն գոյութիւն
չունէին Տէր Յիսուսի զօրութեան դիմաց, մինչդեռ պալատապալատականին համար, աշխարհագրական սահմանն ու տարածուտարածութիւնը արգելքներ
արգելքներ էին Յիսուսի զօրութեան առջեւ:
առջեւ: ՊալատաՊալատականին համար Տիրոջ հրաշագործ կարողութիւնը սահմանասահմանափակ էր:
էր: Ըսի, ան կը կարծէր թէ Յիսուս պէտք էր հիւանդը
տեսնէր` որպէսզի կարենար զայն բուժել:
բուժել: Գալով մեզի, մենք
ալ երբեմն չե՞նք սահմանափակեր Տիրոջ զօրութիւնը:
զօրութիւնը: Չե՞նք
խորհիր երբեմն
երբեմն որ Տէրը այս կամ այդ հարցին համար լուծում
չունի:
չունի: Չէ՞ պատահած որ երբեմն գտնուինք այնպիսի
խնդիրներու առջեւ, որ կը կարծենք թէ Տէրը ոչինչ կրնայ
փոխել կացութենէն:
կացութենէն: Այսպիսի մտածողութիւն մը ամենակալ
Տիրոջ կարողութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակեր:
նշանակեր: Երբ կը
խորհիս որ
որ որդիդ չի կրնար դարձի գալ եւ ուղղուիլ, երբ կը
խորհիս որ անկարելի է որ դրացիդ քեզի հետ հաշտուի, երբ
կը խորհիս որ դժուար է փշրել քու եւ հարսիդ կամ քու եւ
կեսուրիդ միջեւ գոյութիւն ունեցող քէնութեան պատը, ասիկա
Տիրոջ կարողութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակեր:
նշանակեր: Երբ
Երբ կը
կարծես թէ չես կրնար ազատիլ քեզ գերի բռնած այս կամ այդ
մեղքէն, չես կրնար ազատագրուիլ մոլութիւններէդ, չես
կրնար ձերբազատուիլ տկարութիւններէդ, ասիկա Տիրոջ
կարող զօրութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակեր:
նշանակեր: Կա՞յ բան
մը որ Տէրը չի կրնար ընել:
ընել: Կա՞յ մեղք մը որուն չես
չես կրնար
յաղթել Տիրոջ զօրակցութեամբ:
զօրակցութեամբ: Կա՞յ դժուարութիւն մը զորս
չես կրնար տանիլ Քրիստոսի օգնութեամբ:
օգնութեամբ: Պօղոս առաքեալ
չըսա՞ւ, թէ ամէն ինչ կրնանք տանիլ շնորհիւ Քրիստոսի որ
մեզ զօրացուց (Փլպ 4.13):
4.13):

«Յիսուս ըսաւ
ըսաւ անոր.անոր."Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի
չհաւատաք"»
չհաւատաք"» (Յհ
(Յհ 4.48):
4.48):
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1.1.- «Հրաշքներ եւ նշաններ»
չեն:
նշաններ»: Այս երկու բառերը նոյնը չեն:
Պալատական մարդը ունէ´
ունէ´ր հաւատք, բայց անոր հաւատքին
մէջ անկատարութիւն կար:
կար: Ան կարիքը ունէր թէ´
թէ´ հրաշք եւ
թէ´
թէ´ նշան տեսնելու, որպէսզի իր հաւատքը Քրիստոսի
հանդէպ ըլլար կատարեալ հաւատք:
հաւատք: Յիսուս թէ´
թէ´ հրաշք
գործեց եւ թէ´
թէ´ նշան մը ցոյց տուաւ անոր:
անոր: Հրաշքը, անոր
զաւակը բուժելն էր, իսկ նշանը` անոր զաւակը բուժելն էր
առանց զայն տեսնելու, առանց Կափառնաում երթալու:
երթալու:
Հեռուէն հիւանդը բուժելը, մեծագոյն նշանն էր որ Յիսուս
խոստացեալ Փրկիչն էր:
էր: Երկրաւոր բժիշկներ
բժիշկներ կարիք
կարիքը
իքը ունին
տեսնելու եւ քննելու հիւանդը, որպէսզի կարենան
անհրաժեշտ դեղը տալ անոր, եւ պալատական մարդը այս
մէկը շատ լաւ գիտէր:
գիտէր: Ուստի, երբ Յիսուս առանց իր որդին
տեսնելու զայն կը բուժէ, ասիկա հրաշք մը ըլլալուն կողքին,
նաեւ ու մանաւանդ նշան մըն էր Յիսուսի
Յիսուսի աստուածային
չհաւատաք»
ինքնութիւնը բացայայտող:
բացայայտող: Ուստի, «պիտի չհաւատաք»
բառերով, Յիսուս ըսել կ’
կ’ուզէ. «Դուք պիտի չհաւատաք որ ես

խոստացեալ Փրկիչն եմ, մինչեւ որ տեսնէք թէ ես հեռուէն
կրնամ բուժել ձեր հիւանդները, մինչեւ որ տեսնէք թէ ես
տարբեր եմ ձեր գիտցած բժիշկներէն, թէ ես կարիքը չունիմ
ձեր հիւանդներուն դպնալու կամ դեղ տալու, այլ լոկ բառով
մը կրնամ զանոնք բուժել»
բուժել»:

Փարիսեցիները տեսան Յիսուսի գործած հրաշքները,
բայց անոնք չբաւարարուեցան անոնցմով, այլ ուզեցին որ
Յիսուս նշան մը գործէ, «Աստուծմէ վկայուած ըլլալը հաստահաստատելու համար
համար»
ար»: Յիսուս իրենց ըսաւ. «Աստուծոյ անհաւատաանհաւատա-

րիմ եւ չար այս սերունդը նշան կը խնդրէ, բայց Յովնան
մարգարէին պատահած հրաշքէն զատ ուրիշ նշան պիտի
չտրուի անոր»
անոր» (Մտ
(Մտ 16.4):
16.4): Ուշադրութիւն դարձուցէք որ

Փարիսեցիները իրե´
իրե´նք եւս նշան մը կը պահանջէին
Քրիստոսէ, որպէսզի փաստած
փաստած ըլլար թէ ի´
ի´նքն էր
խոստացուած Փրկիչը, որ աշխարհ պիտի գար:
գար:
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Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք Տիրոջ հաւատալու համար
նշան կը փնտռե՞նք կամ կը պահանջե՞նք:
պահանջե՞նք: Տիրոջմէ հրաշք
սպասելուն մէջ սխալ բան չկայ, բայց նշան սպասելը սխալ է,
վտանգաւոր է:
է: Երբ Տիրոջմէ նշան մը կ’
կ’ուզենք,
ուզենք, կարծէք անոր
ըսած կ’
կ’ըլլանք. «Տէ´
Տէ´ր, փաստէ´
փաստէ´ որ դուն մեր կողքին ես:
ես:

Փաստէ´
Փաստէ´ որ մեր ցաւը կը տեսնես:
տեսնես: Նշանով մը ցոյց տուր որ
դուն անտարբեր չես մեր տառապանքին նկատմամբ:
նկատմամբ:
Ապացուցէ´
սիրես»: Տէրը իր սիրոյ նշանը ցոյց
Ապացուցէ´ որ մեզ կը սիրես»

տուաւ մեզի երբ խաչին վրայ սիրայօժար կերպով
կերպով գամուեցաւ:
գամուեցաւ:
Իր խաչելութիւնը հրաշքի մը արտայայտութիւնը չէր, այլ`
սիրոյ արտայայտութիւն:
արտայայտութիւն: Ասկէ աւելի ի՞նչ մեծ նշան կրնար
տալ մեզի:
մեզի:
Երբ կը խնդրենք որ Տէրը բուժէ մեր հիւանդութիւնը եւ
Տէրը կը բուժէ, ասիկա հրաշք է, իսկ երբ կը խնդրենք որ Տէրը
ներէ մեր մեղքերը եւ Տէրը
Տէրը կը ներէ, ասիկա սիրոյ նշան է:
է:
Հետեւաբար, յստակ տարբերութիւն կայ հրաշքին եւ նշանին
միջեւ, բայց հարկաւ կարեւոր է գիտնալ որ հրաշքն ալ ի
վերջոյ նշան մը կը համարուի, պահելով հանդերձ իր
տարբերութիւնը նշանէն:
նշանէն:
2.2.- «Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի
չհաւատաք
չհաւատաք»
աւատաք»: Յիսուսի այս խօսքին մէջ յանդիմանութիւն կայ:
կայ:
Ինչո՞ւ համար Յիսուս յանդիմանեց պալատական մարդուն:
մարդուն:
Պալատական մարդը կը հաւատար Յիսուսի հրաշագործ
կարողութեան, բայց չէր հաւատար անոր հրաշագործ
խօսքին:
խօսքին: Այսինքն, չէր հաւատար որ Յիսուսի խօսքը կրնար
հրաշք գործել:
գործել: Յիսուս կ’
կ’ուզէր որ պալատական մարդը ո´
ո´չ
միայն իր գործած հրաշքներուն հաւատար, այլ նաեւ` իր
խօսած խօսքերուն:
խօսքերուն: Յհ 4.504.50-ը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս կրցաւ
անոր մէջ հաւա´
հաւա´տք արթնցնել իր խօսքին նկատմամբ:
նկատմամբ: Մենք
կը հաւատա՞նք Յիսուսի խօսքերուն այնպէս ինչպէս պիտի
հաւատայինք
հաւատայինք անոր գործած մէկ հրաշքին:
հրաշքին: Կը հաւատա՞նք
Աւետարաններուն մէջ արձանագրուած իր բոլոր խօսքերուն
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եւ խոստումներուն:
խոստումներուն: Կը հաւատա՞նք անոնց բացարձակ
ճշդութեան:
ճշդութեան: Երբ Տիրոջ գործած հրաշքները տեսնենք մեր
աչքով, անշո´
անշո´ւշտ կը հաւատանք:
հաւատանք: Բայց Տէրը կ’
կ’ուզէ որ
հաւատանք իրեն, նախքան
նախքան իր հրաշքները տեսնելը:
տեսնելը:
3.3.- Եթէ Յիսուս չյանդիմանէր զայն եւ ցոյց չտար անոր իր
սխալը` պիտի չբժշկէր իր որդին:
որդին: Անոր սրտի խնդրանքը
կատարելէ առաջ, նախ անոր սրտի սրբագրութիւնը
կատարեց:
կատարեց: Թերահաւատութիւն մը կար անոր հոգիին մէջ,
զորս պէտք էր փոխարինուէր կատարեալ հաւատքով
հաւատքով մը,
որպէսզի կարենար ականատես ըլլալ Տիրոջ հրաշքին:
հրաշքին: Տէրը
նոյն ձեւով կը վերաբերի մեր հետ:
հետ: Ան կ’
կ’ուզէ իր հրաշքները
գործել մեր կեանքին մէջ, բայց կան յանդիմանութիւններ եւ
սրբագրութիւններ զորս նախ պէտք է կատարէ:
կատարէ: Ան չի տար
մեր սրտին ուզածը, մինչեւ որ ըլլանք իր սրտին ուզածին պէս
մարդիկ:
մարդիկ: Տէրը կը յանդիմանէ խօսքով, եւ յետոյ կը քաջալերէ
գործնապէս:
գործնապէս: Կը խոնարհեցնէ, բայց յետոյ կը բարձրացնէ:
բարձրացնէ:
4.4.- Հիւանդ տղուն հայրը պալատական բարձրապաշտօն
մարդ էր, բայց ատիկա պատճառ մը չեղաւ որ զերծ մնար
Տիրոջ յանդիմանութենէն:
յանդիմանութենէն: Տիրոջ յանդիմանութիւնը
յանդիմանութիւնը բոլորին
կը հասնի եւ բոլոր դռներէն ներս կը մտնէ:
մտնէ: Տիրոջ յանդիյանդիմանութեան դիմաց փակ դուռ չկայ:
չկայ: Անոր յանդիմանութիւնը
մուտք կը գործէ պալատներէն
պալատներէն ներս, թագաւորներուն
սենեակներն անգամ, ճիշդ ինչպէս իր նախակարապետին`
Յովհաննէս Մկրտիչին յանդիմանութիւնը
յանդիմանութիւնը մուտք
մուտք գործած էր
Հերովդէս չորրորդապետին պալատն ու սենեակը:
սենեակը: Թող
բարձր պաշտօններու ու դիրքերու վրայ գտնուողներ
չխորհին, որ իրենք կրնան զերծ մնալ Տիրոջ յանդիմանույանդիմանութիւններէն:
թիւններէն: Մեծ պաշտօն ունեցող մարդիկ` մե´
մե´ծ յանդիմայանդիմանութիւն պիտի ստանան Տիրոջմէ,
Տիրոջմէ, եթէ երբեք կատարեալ
հաւատք չունին Տիրոջ խօսքին ու զօրութեան նկատմամբ:
նկատմամբ:
5.5.- «Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի
չհաւատաք»
չհաւատաք»: Matthew Henry դիտել կու տայ, որ Տէրը իր այս
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խօսքով յանդիմանեց պալատական մարդը եւ անոր ընդմէջէն
բոլոր այն մարդիկը, որոնք իրեն կը դիմէին հրաշքներ ու
նշաններ տեսնելու, փոխանակ անկէ կենսատու խօսքեր
լսելու:
լսելու: Ան կ’
կ’ըսէ. «Անոնք տեսան բազմատեսակ հրաշքներ,

զորս անկարելի էր ուրանալ:
ուրանալ: Հրաշքներ, որոնք կ’
կ’ապացուցաապացուցանէին որ Յիսուս Աստուծոյ կողմէ ղրկուած Փրկիչն ու
ուսուցիչն էր:
էր: Այս բոլորը պատճառ պէտք էր դառնային որ
անոնք
անոնք դիմէին Յիսուսի եւ խնդրէին իրմէ որ ուսուցանէ իրենց
կեանքի ու փրկութեան ճամբան, ինչպէս նաեւ` ճշմարիտ
հոգեւորութիւնը կամ հոգեւոր կեանքը:
կեանքը: Բայց ասիկա ընելու
փոխարէն, անոնք միայն հրաշքներ ու նշաններ տեսնելու
համար իրեն կը դիմէին:
դիմէին: Իր Խօսքին հոգեւոր զօրութիւնը չէր
չէր
որ գրաւած էր զանոնք, այլ` իր գործած հրաշքներուն
զգացական զօրութիւնը, որ անհաւատներուն համար էր,
մինչդեռ մարգարէական պատգամախօսութիւնը` հաւատացհաւատացեալներուն համար է (Ա.Կր 14.22):
14.22): Անոնք որոնք կը հիանան
Տիրոջ գործած հրաշքներուն վրայ միայն, բայց կ’
կ’արհամարարհամարհեն անոր Խօսքին զօրութիւնը, անոնք անհաւատներուն
դասակից կը դառնան»
դառնան»:
«Պալատականը ըսաւ.ըսաւ."Տէ´
Տէ´ր, երթա´
երթա´նք, քանի տակաւին զաւակս չէ մեռած"»
մեռած"» (Յհ
(Յհ
4.49):
4.49):
1.1.- Պալատական մարդը կը խնդրէ Տիրոջմէ ժամանակ
չկորսնցնել, այլ աճապարել Կափառնաում երթալու քանի
տակաւին զաւակը մեռած չէր:
չէր: Ան չէր գիտեր թէ Անձը որուն
հետ կը խօսէր ինք, Տէրն ու Ստեղծիչն էր ժամանակին ու
բոլոր ժամանակներուն, Տէրն ու Պահապանն էր այդ օրուան
ու բոլոր օրերուն:
օրերուն: Պալատական մարդուն մտայնութեան մէջ,
ժամ մը ետք արդէն կրնար ուշ ըլլալ, իսկ օր մը ետք`
ամբողջութեամբ ուշ:
ուշ: Կը վախնար որ Յիսուս կրնար ուշանալ,
կրնար ձգձգել կամ յետաձգել, քաշքշել կամ տնտնալ:
տնտնալ: Ան չէր
անդրադառնար որ Տէրը «ամէն ինչ իր ժամանակին վայելուչ»
վայելուչ»
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ընող Աստուածն էր (Ժղ 3.11):
3.11): Ան չէր գիտեր որ Յիսուս ամէն
ինչ ճիշդ ատենին կ’
կ’ընէ:
ընէ: Երբե´
Երբե´ք չ’
չ’ուշանար եւ երբե´
երբե´ք
չ’աճապարեր
աճապարեր:
եր: Չի վազեր որպէսզի շուտ հասնի, ո´
ո´չ ալ կը
դանդաղի որպէսզի ուշ հասնի:
հասնի: Կը լսէ հաւատքով զինք
կանչողներուն բոլոր աղօթքները, եւ երբ պատասխան տալու
ժամանակը գայ` կը պատասխանէ (Սղ 69.13):
69.13):
Հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ որ ինք չի կրնար
իր թախանձագին աղօթքներով ստիպել
ստիպել Տիրոջ որ շուտո´
շուտո´վ
գործէ, անմիջապէ´
անմիջապէ´ս շարժի:
շարժի: «Ամէն բանի ատենը կայ»
(Ժղ
կայ» (Ժղ
3.1):
3.1): Մեր աղօթքներուն ալ պատասխանը ստանալու ատենը
կայ. իսկ ատենը մենք չէ որ կ’
կ’որոշենք, այլ` Քրիստոս:
Քրիստոս: Եթէ
երբեք փորձութեան մը հանդիպինք եւ խնդրենք Քրիստոսէ որ
հեռացնէ մեզմէ փորձութիւնը,
փորձութիւնը, վստահ եղէք որ պիտի
չկատարէ մեր սրտի խնդրանքը, մինչեւ որ սորվեցնէ մեզի այն
ինչ որ իր մտքին մէջ ունի տուեալ փորձութեան վերաբերեալ:
վերաբերեալ:
Ուստի, երբ դժուարին փորձութեան մը հանդիպինք,
փոխանակ աղաչելու Տիրոջ որ հեռացնէ մեզմէ զանիկա,
ըսե´
ըսե´նք Տիրոջ. «Տէ´
Տէ´ր, ես կը հաւատամ
հաւատամ որ առանց քու

թոյլտուութեանդ այս փորձութիւնը չէր կրնար պատահիլ
կեանքիս մէջ:
մէջ: Տէ´
Տէ´ր, եթէ դուն թոյլ տուիր որ ատիկա
պատահի, կը նշանակէ թէ նպատակ մը կամ ծրագիր մը
ունիս ինծի համար:
համար: Յայտնէ´
Յայտնէ´ ինծի թէ ի՞նչ է քու նպատակդ:
նպատակդ:
Այս փորձութեան ընդմէջէն ի՞նչ բան կը փորձես սորվեցնել
ինծի:
ինծի: Ի՞նչ է այն հոգեւոր դասը որ կ’
կ’ուզես քաղեմ այս
փորձութենէն:
փորձութենէն: Տէ´
Տէ´ր, արդեօք կ’
կ’ուզես փորձութեան տոկա՞լ
սորվիմ:
սորվիմ: Արդեօք կ’
կ’ուզես զիս փորձութեան ընդմէջէն
անցնելով ընտիր ու մաքուր զաւա՞կ դարձնել քեզի:
քեզի: Արդեօք
կ’ուզես փորձութեանց ճամբով զիս փորձառու ուսուցի՞չ
ուսուցի՞չ մը
դարձնել:
դարձնել: Արդեօք համբերատարութի՞ւն սորվեցնել կ’
կ’ուզես:
ուզես:
Կամ Տէ´
Տէ´ր, արդեօք կ’
կ’ուզես որ ցաւ տեսնեմ, որպէսզի ցաւի մէջ
եղողին ցաւակից ըլլա՞լ սորվիմ:
սորվիմ: Կամ թէ կ’
կ’ուզես որ
տառապիմ եւ զօրակցութիւնդ վայելեմ, որպէսզի գիտնամ թէ
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դուն տառապողներուն զօրակից Աստուա՞
Աստուա՞ծ ես:
ես: Կ’ուզես որ
իյնամ ու ձեռքովդ վերականգնիմ, որպէսզի գիտնամ թէ դուն
ինկածը վերականգնող Արարի՞
Արարի՞չ ես:
ես: Հիւանդանամ ու
բժշկուիմ, որպէսզի գիտնամ որ դուն մարդոց գթառատ
բժի՞
բժի՞շկն ես»
ես»:

Այս բոլորը գիտնալէ ետք, ալ չխնդրենք Տիրոջմէ որ մեր
ուզածը կատարէ` մեր ուզած ժամանակ:
ժամանակ: Թոյլ տանք որ ամէն
բանի ժամանակը Տէրը ի´
ի´նք ճշդէ:
ճշդէ: Չընենք այն ինչ որ
պալատական մարդը ըրաւ:
ըրաւ: Ան ուզեց որ Յիսուս անմիջապէս
հետը Կափառնաում երթայ:
երթայ: Ի´նք ճշդեց Յիսուսի ընելիքը եւ
անոր ժամանակը:
ժամանակը: Մենք չըսենք Տիրոջ թէ ո´
ո´ւր եւ ե´
ե´րբ պէտք է
երթայ, չըսենք թէ ի´
ի´նչ եւ ի´
ի´նչպէս պէտք է գործէ:
գործէ: Մենք
հաւատքով ու վստահութեամբ մատուցենք մեր աղօթքները,
եւ թոյլ տանք որ Տէրը ի´
ի´նք ճշդէ անոնց պատասխանի կերպն
ու ժամանակը:
ժամանակը:
2.2.- Պալատականը Յիսուսին կ’
կ’ըսէ. «Տէ´
Տէ´ր, երթա´
երթա´նք, քանի
տակաւին զաւակս չէ մեռած»
մեռած»: Պալատականը կը խորհէր որ
եթէ իր զաւակը մեռնէր` Յիսուս պիտի չկրնար յարութիւն
տալ անոր:
անոր: Ան կը մտածէր որ Յիսուս կրնար հիւանդը ոտքի
հանել, բայց չէր կրնար մեռելը ոտքի հանել:
հանել: Իրեն համար
Յիսուս հրաշագործ էր, բայց ամենակարող հրաշագործ մը
չէր:
չէր: Ան կը կարծէր որ եթէ իր զաւակը մեռնէր` յոյսի ամէն
դուռ փակուած
փակուած պիտի ըլլար:
ըլլար: Մենք ալ արդեօք երբեմն նոյն
ձեւով չե՞նք վերաբերիր Յիսուսի հետ:
հետ: Չի՞ պատահիր որ
Յիսուսի ամենակարող զօրութիւնը եւ հրաշագործ կարողուկարողութիւնը սահմանափակ տեսնենք:
տեսնենք: Երբ վատ հիւանդութեան մը
դէմ յանդիման կը գտնուինք եւ կը մտածենք որ ատիկա
անբուժելի է, ասիկա
ասիկա Տիրոջ հրաշագործ կարողութիւնը
սահմանափակ տեսնել չի՞ նշանակեր:
նշանակեր: Երբ անել կացութեան
մը կը մատնուինք եւ կը խորհինք որ լուծում չկայ անոր,
ասիկա Տիրոջ ամենակարողութիւնը ուրանալ չի՞ նշանակեր:
նշանակեր:
Երբ կ’
կ’աղօթես ապստամբ զաւակիդ համար եւ ան չի
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խելօքնար եւ դուն յոյսդ կը կտրես, ասիկա Տիրոջ
հանդարտեցուցիչ ներկայութիւնը անտեսել չի՞ նշանակեր:
նշանակեր:
Քեզի եւ ինծի համար անկարելի բաներ շատ կան, բայց
Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ (Մր 10.27:
10.27: Մտ 19.26):
19.26):
Եթէ մենք անկարելին գործող Աստուծոյ մը զաւակներն ենք,
զգո´
զգո´յշ ըլլանք մեր յոյսը կտրելու
կտրելու ոեւէ հարցի գծով, որովհետեւ
ատիկա կ’
կ’անհանգստացնէ զԱստուած:
զԱստուած:
3.3.- Նախորդ երկու կէտերով փորձեցինք ցոյց տալ
պալատական մարդուն հաւատքին թերի բաժինը, բայց
ասիկա պէտք չէ պատճառ ըլլայ որ մեր ուշադրութենէն
վրիպի անոր ունեցած առաւելութիւնը:
առաւելութիւնը: Երբ խօսեցանք 4848-րդ
համարին
համարին մասին, բացատրեցինք որ Տիրոջ խօսքը` «մինչեւ որ
հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի չհաւատաք»
չհաւատաք» յանդիյանդիմանողական խօսք էր:
էր: Եւ սակայն, պալատական մարդը
չվիրաւորուեցաւ այս խօսքէն:
խօսքէն: Չունեցաւ ո´
ո´չ մէկ արտայայարտայայտութիւն որ կրնար ցոյց տալ թէ վիրաւորուած էր:
էր:
Ընդհակառակը, շարունակեց
շարունակեց իր երկխօսութիւնը Տիրոջ հետ
ամենայն քաղաքավարութեամբ, ազնուութեամբ եւ յարգանյարգանքով:
Տէ´ր» կոչեց Յիսուսը նոյնիսկ իր յանդիմանուելէն
քով: Ան «Տէ´
ետք:
ետք: Գալով մեզի, կը պահե՞նք մեր սէրն ու կապուածութիւնը
Տիրոջ հանդէպ, երբ կը յանդիմանուինք իր կողմէ կամ երբ չի
պատասխաներ
Տէր»
պատասխաներ մեր աղօթքին:
աղօթքին: Կը շարունակե՞նք զայն «Տէր»
կոչել ու ճանչնալ, երբ կը զգանք որ տէր չի կանգնիր մեզի:
մեզի:
Համարձակօրէն զԱստուած մեր պահապանը կը յայտայայտարարե՞նք, երբ երեսի վրայ ձգուած կը զգանք:
զգանք: Պալատական
մարդը յանդիմանուեցաւ, բայց նահանջ չարձանագրեց:
չարձանագրեց: Իր
հաւատքին թերի
թերի ըլլալը ցոյց տրուեցաւ իրեն, բայց
չհակաճառեց:
չհակաճառեց: Հրաշք ու նշան փնտռող անուանուեցաւ, բայց
հրաշք ու նշան փնտռելէն չդադրեցաւ:
չդադրեցաւ: Կրնա՞նք իրեն նման
ըլլալ:
ըլլալ: Կրնա՞նք յանդիմանուիլ բայց շարունակել մեր դատին
հետապնդումը:
հետապնդումը:
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4.4.- Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանար պալատականին
չվիրաւորուելու
չվիրաւորուելու գաղտնիքը:
գաղտնիքը: Իր հեզ ու խոնարհ հոգիի՞ն մէջ,
իր ազնիւ ու համեստ նկարագիրի՞ն մէջ:
մէջ: Կամ արդեօք չուզեց
վիրաւորուիլ քանի կրնար կորսնցնել զաւակին բժշկութի՞ւնը:
բժշկութի՞ւնը:
Ես կը կարծեմ որ չվիրաւորուելու իր պատճառը այս
երկրորդն էր:
էր: Գուցէ ան այնքան տարուած էր իր զաւակին
բժշկութիւն
բժշկութիւն ձեռք ձգելու ճիգով, որ չնկատեց անգամ կամ
յաբ
յաբտուկ կերպով իր սրտին չդպաւ Տիրոջ խօսքը:
խօսքը: Իրեն
համար իր ստացած վէրքը կարեւոր չէր. իրեն համար
համար
կարեւորը իր զաւակին վէրքին բժ
բժշկութիւնն էր:
էր: Մենք
պատրա՞ստ ենք մեր զաւակներուն հոգիի բժշկութեան
համար սիրով եւ համբերութեամբ
համբերութեամբ տանելու ամէն վէրք ու
տառապանք:
տառապանք:
5.5.- Դիւրին չէր պալատական մարդու մը համար
յանդիմանուիլ եւ լուռ մնալ:
մնալ: Քրիստոսի ժամանակ ո´
ո´չ ոք կը
համարձակէր յանդիմանել պալատական ոեւէ մարդ:
մարդ: Նման
յանդիմանութիւն մը կրնար իր մահուան պատճառ դառնալ:
դառնալ:
Յիշենք որ Յովհաննէս Մկրտիչ
Մկրտիչ յանդիմանեց Հերովդէս
չորրորդապետը, իր Փիլիպպոս եղբօր կնոջ` Հերովդիայի
պատճառով եւ ատիկա պատճառ եղաւ որ գլխատուի (Մտ
14.314.3-11):
11): Պալատական մարդը խոնարհութեամբ ընդունեց իր
սխալը, չվիճեցաւ, չբարկացաւ, չնեղացաւ, աւելորդ կամ
անյարմար խօսք մը չըսաւ Տիրոջ:
Տիրոջ: Ո՞ւր են այսօրուան
պալատականները, այլ խօսքով` բարձր դիրքերու ու պաշպաշտօններու վրայ գտնուող մարդիկը, շատ դրամ ու
հարստութիւն ունեցող մարդիկը, որոնք սիրով կ’
կ’ընդունին
կատարուած յանդիմանութիւն մը, կամ սրբագրութիւն մը,
կամ նոյնիսկ թելադրութիւն մը:
մը: Շատ քիչ կը գտնէք այնպիսի
այնպիսի
մարդիկ, որոնք բարձր պաշտօններու եւ գահերու վրայ ըլլան,
եւ սակայն ունենան վեհանձնութիւնը ընդունելու իրենց
ուշադրութեան յանձնուած սխալ մը, թերութիւն մը, կամ
պակասութիւն մը:
մը: Մարդուն մեծութիւնը իր ունեցած դիրքին
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մէջ չի կայանար, այլ իր ունեցած սխալները ճանչնալուն
ճանչնալուն ու
սրբագրելուն մէջ, մանաւանդ եթէ երբեք ատոնք իր
ուշադրութեան կը յանձնուին ուրիշին կողմէ:
կողմէ:

«Յիսուս ըսաւ.ըսաւ."Գնա´
Գնա´, զաւակդ ողջ է":
է":
Պալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնաց»
գնաց» (Յհ
(Յհ

4.50):
4.50):
1.1.- Ըսինք, որ Յիսուսի առաջին խօսքը ուղղուած
պալատականին` «մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք`
պիտի չհաւատաք»
չհաւատաք» յանդիմանողական էր, բայց ահա այդ
յանդիմանողական խօսքին կը յաջորդէ Տիրոջ քաջալերական
եւ ուրախացուցիչ խօսքը. «Գնա´
Գնա´, զաւակդ ողջ է»
է»: Ան սրտի
արցունքով ցանեց, եւ ահա ուրախութեամբ կը հնձէ (Սղ 126.5126.56):
6): Տէրը թոյլ չի տար որ իր զաւակները ուրախութեամբ հնձեն,
մինչեւ որ անոնք սորվին արցունքով ցանել:
ցանել: Տէրը չի
կատարեր մեր սրտի խնդրանքը, մինչեւ որ մեր սիրտը իր
կամքին համաձայն սիրտ մը ըլլայ:
ըլլայ:
2.2.- Տէրը սպասեցուց պալատական մարդը քանի հետը
խօսելիք ունէր, անոր ըսելիք ունէր, անոր հասկցնելիք
հասկցնելիք ունէր,
բայց իր խօսքն ու պատգամը անոր փոխանցելէ ետք,
ուրախութեամբ ղրկեց զինք, աւետիսով ղրկեց:
ղրկեց: Տէրը նոյն
ձեւով մեզի հետ ալ կը վարուի:
վարուի: Երբեմն կը սպասեցնէ,
նպատակ ունենալով որոշ բաներ սորվեցնել մեզի, բայց յետոյ
անպայման կը կատարէ մեր խնդրանքը եւ կը «ղրկէ»
ղրկէ»:
3.է»: Յիսուս ո´
ո´չ դեղ ղրկեց
3.- «Գնա´
Գնա´, զաւակդ ողջ է»
պալատականին հետ եւ ո´
ո´չ ալ ինք գնաց, ո´
ո´չ հրամայեց եւ ո´
ո´չ
ալ աղօթեց որ հիւանդութիւնը հեռանայ պալատականին
զաւակէն, այլ պարզապէս զայն ղրկեց, վստահեցնելով որ իր
զաւակը ողջ ու առողջ է:
է: Ո´չ թէ կամեցաւ եւ հիւանդը
առողջացաւ,
առողջացաւ, այլ` խօսեցաւ եւ ան առողջացաւ:
առողջացաւ: Ինչպէս
խօսեցաւ եւ աշխարհ ստեղծուեցաւ, խօսեցաւ եւ ջուրը գինիի
փոխուեցաւ, նոյնպէս ալ, խօսեցաւ եւ հիւանդը իր առողջուառողջու416

թիւնը վերագտաւ:
վերագտաւ: Կենդանարար զօրութի´
զօրութի´ւն կայ Տիրոջ
խօսքին ու խօսակցութեան մէջ:
մէջ: Կը բաւէ որ խօսի, եւ ահա
հոգեպէս
հոգեպէս հիւանդները կը բժշկուին, մտապէս խռովածները կը
խաղաղին, տագնապի մէ
մէջ եղող սիրտերը կը սփոփուին:
սփոփուին:
Ըսե´
Ըսե´նք Տիրոջ. «Տէ´
Տէ´ր, խօսէ
խօսէ´, որպէսզի մեր կեանքերը փոխփոխ-

ուին ու նորոգուին:
նորոգուին: Խօսէ´
Խօսէ´, որպէսզի քեզմէ հեռու եղող սիրտեսիրտերը` քե´
քե´զ փնտռեն:
փնտռեն: Խօսէ´
Խօսէ´, որպէսզի ապաստան փնտռող
հոգիները`
Խօսէ´, Տէ´
հոգիները` քեզի´
քեզի´ յանձնուին:
յանձնուին: Խօսէ´
Տէ´ր, եւ ըսէ ինծի.ինծի.Գնա´
Գնա´, զաւակդ ողջ է:
է: Գնա´
Գնա´, զաւակներդ փրկուած են:
են: Գնա´
Գնա´,
ընտանիքդ պաշտպանուած է:
է: Գնա´
Գնա´, գործերդ օրհնուած են:
են:
Գնա´
է»:
Գնա´, զօրակցութիւնս հետդ է:
է: Գնա´
Գնա´, զօրութիւնս մէջդ է»

4.4.- Ուշագրաւ ու հետաքրքրական է մեր Տիրոջ
վերաբերմունքը
վերաբերմունքը պալատական մարդուն հանդէպ:
հանդէպ: Թէպէտ
յանդիմանեց զայն, քանի չէր հաւատացած որ կրնար իր
որդին բուժել առանց իր որդիին քով երթալու, բայց միւս
կողմէն, անմիջապէս նկատեց անոր հայրական սրտի
տառապանքը իր զաւակին համար եւ չուզեց յաւելեալ
խօսակցութիւն ունենալ հետը,
հետը, այլ իսկոյն ղրկեց ըսելով.
«Գնա´
է»: Հոս կարեւոր բան մը կը սորվինք մեր
Գնա´, զաւակդ ողջ է»
Տիրոջ նկարագիրին մասին:
մասին: Տէրը չ’
չ’ուզեր վիճիլ մէկու մը հետ
երբ անիկա եկած է խօսելու իր ցաւին մասին:
մասին: Շատ անգամ
մարդիկ աղօթքի կը կանգնին եւ կը պատմեն Տիրոջ իրենց
ցաւին մասին ու կը
կը ստանան իրենց սրտի խնդրանքը, չնայած
որ տակաւին չունին Աստուծոյ կամքին գիտութի
գիտութիւնը:
ւնը: Տէրը կը
պարգեւէ թէկուզ չհասկնանք զինք:
զինք: Կը շնորհէ նոյնիսկ եթէ իր
կամքին համաձայն կեանք մը չենք ապրիր:
ապրիր: Մենք կրնա՞նք
նոյն ձեւով վարուիլ մեր նմաններուն հետ:
հետ: Կրնա՞նք տալ
ուզողին, թէկուզ անիկա մեր կամքին հակառակ գործէ:
գործէ:
Կրնա՞նք պարգեւել կարիքի մէջ եղողին եւ օգնել օգնութեան
կարիքը ունեցողին, նոյնիսկ եթէ անոնք մեր տուած
օգնութեան արժէքը չեն գիտեր:
գիտեր:
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5.5.- «Պալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնաց»
գնաց»:
Երբ Տէրը խօսեցաւ պալատականին հետ, անոր մէջ հաւա´
հաւա´տք
արթնցաւ:
արթնցաւ: Հաւատք` իր սիրոյն ու գթութեան նկատմամբ:
նկատմամբ:
Հաւատք` իր զօրութեան ու կարողութեան նկատմամբ:
նկատմամբ: Ճիշդ է
որ ան հրաշք ու նշան կը փնտռէր, բայց հիմա, առանց նշան ու
հրաշք տեսնելու, հաւատաց Տիրոջ խօսքին. «Գնա´
Գնա´, զաւակդ
ողջ է»
է»: Հաւատաց ու տուն մեկնեցաւ:
մեկնեցաւ: Մենք կրնա՞նք
պալատականին նման, հաւատալ Տիրոջ խօսքին երբ
տակաւին անոր կատարումը չենք տեսած:
տեսած: Կրնա՞նք հաւահաւատալ Տիրոջ խոստումներուն երբ տակաւին անոնց իրականաիրականացումը չենք տեսած:
տեսած:
6.6.- Ի՞նչ բանը պատճառ եղաւ որ պալատականը այսքան
դիւրին կերպով հաւատար Յիսուսի խօսքին, ինք որ հրաշք ու
նշան ակնկալող մէկն էր:
էր: Ի՞նչպէս կրցաւ այսքան շուտով
հաւատալ Յիսուսի խօսքին ու ձգել երթալ, երբ ինք եկած էր
Յիսուսը Կափառնաում տանելու:
տանելու: Ի՞նչպէս պատահեցաւ որ
հաւատաց թէ հրաշքը պատահած էր, ինք որ պէտք էր տեսնէր
հրաշքը որպէսզի հաւատար:
հաւատար: Պատասխանը շատ պարզ է:
է: Ան
դիմած էր Յիսուսին եւ Յիսուս խօսած էր հետը:
հետը: Ան ականջ
տուած էր Յիսուսի խօսքերուն:
խօսքերուն: Բոլոր անոնք որոնք կը դիմեն
Յիսուսի եւ առիթ կու տան որ Յիսուս խօսի իրենց հետ, կը
փոխուի իրենց կեանքը, իրենց սիրտը, իրենց մտածելամտածելակերպը:
կերպը: Երբ լսենք Յիսուսի ձայնը եւ
եւ խօսքերը, որոնց մէջ
զօրութիւն ու գթութիւն կայ, քաղցրութիւն ու այլակերպիչ ուժ
կայ, անոնք կ’
կ’այլափոխեն մեզ ներքնապէս, հաւատքի կրա´
կրա´կ
կը բորբոքեն մեր մէջ:
մէջ:

«Մինչ կ’
կ’երթար, իր ծառաները դիմաւորեցին
դիմաւորեցին զինք եւ
աւետեցին` ըսելով.ըսելով."Տղադ առողջացաւ"»
առողջացաւ"» (Յհ
(Յհ 4.51):
4.51):
1.1.- Յիսուս պալատական մարդուն ըսաւ. «"Գնա´
Գնա´, զաւակդ
ողջ է":
է": Պալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնաց»,
գնաց»,
եւ ահա իր ծառաները դիմաւորեցին զինք եւ աւետիս տուին`
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ըսելով. «Տղադ առողջացաւ»
առողջացաւ»: Անոնք որոնք կը հաւատան
Յիսուսի խօսքերուն, անպայման որ աւետաբերներու պիտի
հանդիպին իրենց
իրենց կեանքին մէջ:
մէջ: Տէրը իրեն հաւատացողհաւատացողներուն սիրտը կ’
կ’ուրախացնէ բարի մարդոց` բարի խօսքերով:
խօսքերով:
աւետեցին»:
2.2.- «Ծառաները դիմաւորեցին զինք եւ աւետեցին»
Ծառաները գիտէին որ պալատական մարդուն սիրտը կը
տառապէր իր զաւակին համար:
համար: Գիտէին որ ան գացած էր
Յիսուսը բերելու:
բերելու: Գիտէին որ երկար
երկար ճամբայ կտրած էր իր
զաւակին բժշկութիւնը ձեռք ձգելու համար:
համար: Անոնք երբ
տեսան անոր զաւակին առողջանալը, անմիջապէս ճամբայ
ելան գտնելու իրենց տէրը եւ աւետելու իրեն թէ իր զաւակը
առողջացած է:
է: Անոնք անտարբեր չէին իրենց տիրոջ
զաւակին հիւանդութեան ու ցաւին նկատմամբ
նկատմամբ:
մբ: Ո´չ ալ
անտարբեր էին իրենց տիրոջ հայրական տառապող սրտին
նկատմամբ:
նկատմամբ: Անոնք ցաւակից եղած էին իրեն, իսկ հիմա զինք
կը փնտռեն, որպէսզի ուրախակից ըլլան իրեն:
իրեն: Մենք կրնա՞նք
այս ծառաներուն նման ըլլալ:
ըլլալ: Կրնա՞նք ցաւ ունեցողին
ցաւակից ըլլալ, եւ ուրախ մարդուն ուրախակից ըլլալ:
ըլլալ:
Կրնա՞նք իրենց զաւակներուն համար սրտի վիշտ ունեցող
ծնողներուն տրտմակից ըլլալ, բայց նաեւ աղօթել անոնց
զաւակներուն դարձին ու բժշկութեան համար, որպէսզի նաեւ
ուրախակից ըլլանք անոնց, երբ անոնց զաւակները դարձի
գան Տիրոջ:
Տիրոջ:
3.3.- Ծառաները ուզեցին ուրախացնել իրենց
իրենց տէրը:
տէրը: Մենք
կ’ուզե՞նք ուրախացնել մեր Տէրը:
Տէրը: Եթէ կ’
կ’ուզենք ուրախացնել,
պէտք է ուրախանանք անոնց համար` որոնք դարձի կու գան
եւ հոգեպէս կը բժշկուին:
բժշկուին: Երբ հաւատացեալներ ուրախակից
ըլլան իրարու, իրենց հոգեւոր բժշկութեան եւ աճման համար,
Յիսո´
Յիսո´ւս ալ կ’
կ’ուրախանայ:
ուրախանայ:

«Պալատականը
Պալատականը ծառաներուն հարցուց.հարցուց."Ո՞ր ժամուն ապաքինեցաւ զաւակս"
զաւակս":
Անոնք պատասխանեցին.
պատասխանեցին.419

"Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը գնաց":
գնաց":
Այն ատեն հայրը անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուն
էր, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն` "Գնա´
"Գնա´, զաւակդ ողջ է":
է": Եւ ինք ու
իր ամբողջ ընտանիքը
(Յհ 4.524.52-53):
53):
ընտանիքը հաւատացին»
հաւատացին» (Յհ
1.1.- Ինչո՞ւ համար պալատական մարդը հարցուց իր
որդիին ապաքինման ժամին մասին:
մասին: Ան ուզեց ստուգել եթէ
երբեք իր որդիին բուժումը ճիշդ այն պահուն տեղի ունեցաւ
երբ Յիսուս ըսաւ. «Գնա´
է»: Իր այս վերաբերվերաբերԳնա´, զաւակդ ողջ է»
մունքը քննադատելի վերաբերմունք
վերաբերմունք մը չէ, ո´
ո´չ ալ անհաւատ
մարդու կեցուածք է:
է: Բժշկութեան ժամին ստուգումը իր
հաւատքն էր որ պիտի զօրացնէր եւ ամրացնէր:
ամրացնէր: Matthew
Henry կը բացատրէ, որ ան ուզեց վստահ ըլլալ որ Յիսուսի
խօսած նո՞
նո՞յն ժամուն բուժուեցաւ իր որդին, որպէսզի
Յիսուսին քաջ վկան դառնար, եւ բոլորին պատմէր անոր
հրաշագործ զօրութեան մասին:
մասին: Երբ մեր հաւատքը
հաստատուի Տիրոջ ձեռքով, մենք անոր քաջ ու համարձակ
վկաները կը դառնանք:
դառնանք: Տիրոջ գործերը քննութենէ անցնելը
սխալ չէ, պայմանաւ սակայն, որ նման քննութիւն մը
թերահաւատութեան կամ կասկածի արդիւնք չըլլայ, ինչպէս
էր պարագան Թովմաս առաքեալին, որ ուզեց իր մատները
Յիսուսի վէրքերուն մէջ դնել, որպէսզի վստահ ըլլար անոր
յարութեան ստուգութեան:
ստուգութեան: Քննութեան նպատակը պէտք է
ըլլայ, հանդէս բերել Տիրոջ գործերուն բացարձակ ստուգուստուգութիւնը եւ ճշմարտացիութիւնը, որպէսզի անոնց համարձակ
համարձակ
տարածիչներն ու պատմիչները դառնանք:
դառնանք:
2.2.- Ուրիշ երեւոյթ մըն ալ կար որ զօրեղապէս
ամրապնդեց պալատականին հաւատքը:
հաւատքը: Ծառաները անոր
ըսին որ «կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը գնաց»,
գնաց», եւ
ան «անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուն էր, երբ Յիսուս

ըսաւ իրեն` "Գնա´
ժամուն»
"Գնա´, զաւակդ
զաւակդ ողջ է"»
է"»: «Ճիշդ այն ժամուն»

բառերը, կը պարզեն որ պալատականին
պալատականին որդիին բժշկութիւնը
վայրկենակա
վայրկենակա´
մէ´կ անգամէն տեղի
նակա´ն կերպով տեղի ունեցաւ, մէ´
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ունեցաւ, եւ ո´
ո´չ թէ աստիճանաբար, կամ քանի մը ժամերու
ընթացքին:
ընթացքին: Ո´չ մէկ երկրաւոր բժիշկ կրնայ մէ´
մէ´կ անգամէն
հիւանդ մը առողջացնել
առողջացնել:
նել: Ո´չ մէկ դեղ կրնայ վայրկեանի մը
կամ երկվայրկեանի մը ընթացքին ոտքի հանել հիւանդ մը:
մը:
Վայրկենական
Վայրկենական կամ ակնթարթի մը մէջ կատարուած
բուժումը, Քրիստոսի աստուածութեան մեծագոյն ապացոյցապացոյցներէն է:
է:
3.3.- «Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը
գնաց»
գնաց»: Ի՞նչ ցոյց կու
կու տայ «երէկ»
երէկ» բառը:
բառը: Ցոյց կու տայ որ երբ
Յիսուս պալատական մարդուն ըսաւ` «Գնա´
է»,
Գնա´, զաւակդ ողջ է»,
ան անմիջապէս ճամբայ չելաւ դէպի Կափառնաում. ըստ
երեւոյթին ան գիշերեց բարեկամի մը կամ ծանօթի մը քով, եւ
յաջորդ առաւօտ միայն ճամբայ ելաւ:
ելաւ: Իր այս կեցուածքը
կարեւոր բան մը կը սորվեցնէ մեզի իր անձին մասին:
մասին: Ան երբ
լսեց «Գնա´
Գնա´, զաւակդ ողջ է»
է» խօսքը, հաւատաց այս խօսքին իր
ամբողջ սի
սիրտով:
րտով: Պէտք չունէր աճապարելու եւ Կափառնաում
երթալու, որպէսզի ստուգէր եթէ երբեք իր որդին ապաքինած
էր թէ ոչ:
ոչ: Անոր միտքը հանգստացած էր Յիսուսի խօսքէն ետք:
ետք:
Թերահաւատութեան մշուշը ամբողջութեամբ փարատած էր
անոր հոգիէն:
հոգիէն: Ան ստոյգ գիտէր եւ բացարձակօրէն վստահ էր
որ իր որդին բուժուած էր:
էր:
4.հաւատացին»: Մեզի
4.- «Եւ ինք ու իր ամբողջ ընտանիքը հաւատացին»
չ’ըսուիր թէ ի՞նչ բանի կամ որո՞ւ հաւատացին, բայց յստակ է
որ անոնք հաւատացին Յիսուսի,
Յիսուսի, եւ զայն ընդունեցին իբրեւ
հրեայ ժողովուրդին խոստացուած Փրկիչը:
Փրկիչը: Եւ եթէ երբեք
յիշեալ պալատականը Քուզան է, ինչպէս ոմանք կ’
կ’ենթադրեն,
այդ պարագային, դիւրին է ենթադրել որ այս հրաշքէն ե´
ե´տք
էր որ Քուզայի կինը` Յովհաննան, միացաւ այն խումբ մը
կիներուն, «որոնք իրենց միջոցներով կը հոգային Յիսուսի
պէտքերը»
պէտքերը» (Ղկ
(Ղկ 8.3):
8.3): Տղուն մարմնաւոր բժշկութեան հետ, անոր
ծնողները եւս բժշկուեցան հոգեպէս:
հոգեպէս: Բացուեցան անոնց
հոգիի աչքերը:
աչքերը: Բժշկութեան հրաշքը հաստատեց պալատապալատա421

կանին, իր կնոջ եւ զաւակներուն հաւատքը:
հաւատքը: Մարկոսի
Աւետարանին մէջ կը կա
կարդանք
րդանք թէ ինչպէս առաքեալներուն

«քարոզութիւնը կը հաստատուէր իրենց տրուած բոլոր
նշաններով»
նշաններով» (Մր
(Մր 16.20):
16.20): Այսօր եւս կարիքը ունինք

հրաշքներու, որպէսզի հաստատուին Քրիստոսի անունով
տրուած քարոզութիւնները:
քարոզութիւնները: Տիրոջ անունով քարոզներ
փոխանցելը մնա´
մնա´ց եկեղեցիներուն մէջ, բայց
բայց Տիրոջ անունով
հրաշքներ գործելը վե´
վե´րջ գտած է դժբախտաբար:
դժբախտաբար: Ինչո՞ւ
եկեղեցիները չեն փնտռեր իրենց քարոզութիւնները
հաստատող նշաններ ու հրաշքներ:
հրաշքներ: Եթէ Քրիստոս լոկ
քարոզիչ մը ըլլար, շատեր պիտի չհաւատային իրեն,
ներառեալ այս պալատականը:
պալատականը: Մարդիկ ձանձրացած էին
քարոզիչներէն
քարոզիչներէն եւ Օրէնքի ուսուցիչներէն, որոնց մօտ խօսքէն
զատ ուրիշ բան չկար:
չկար: Հիւանդ մարդը քարոզիչի պէտք չունէր,
այլ` զինք Աստուծոյ զօրութեամբ ոտքի հանողի մը:
մը: Մարդիկ
ազատարարի պէտք ունէին եւ ո´
ո´չ թէ ազատութեան մասին
խօսուած պատգամներու:
պատգամներու: Անոնք այլեւս չէին ուզեր
ողորմութեան
ողորմութեան անհրաժեշտութեան մասին խօսող կամ
Աստուծոյ անունով ողորմութիւն պահանջող ռաբբիներ
տեսնել, այլ կ’
կ’ուզէին ողորմած ռաբբի մը տեսնել:
տեսնել: Այս բոլորը
անոնք տեսան Յիսուսի անձին մէջ:
մէջ: Տեսան եւ սիրեցի´
սիրեցի´ն զայն:
զայն:
Տեսան եւ հաւատացի´
հաւատացի´ն անոր:
անոր: Հրաշք մը կրնայ շատեր դարձի
բերել:
Այսօր
դարձի
եկողներուն
եւ
Քրիստոսի
բերել:
յանձնուողներուն թիւը շատ քիչ է, որովհետեւ Քրիստոսի
ծառայողները դարձած են միայն խօսքի ու ճառի մարդիկ,
քարոզի ու պատգամի մարդիկ, զուրկ ամէն տեսակի
զօրութենէ:
զօրութենէ: Կը սխալի´
սխալի´ն անոնք որոնք կը մտածեն թէ
հրաշքներու ժամանակը անցած է:
է: Կը սխալի´
սխալի´ն անոնք որոնք
կ’ըսեն թէ` «Մարդուն քալելը հրա´
հրա´շք է, մարդուն խօսիլը
հրա´
հրա´շք է, մարդուն շունչ առնելը հրա´
հրա´շք է»
է»: Ո´չ, ասոնք
հրաշքներ չեն:
չեն: Ասոնք հրաշալի երեւոյթներ են, բայց
հրաշքներ չեն:
չեն: Կը սխալի´
սխալի´ն նաեւ անոնք որոնք կ’
կ’ըսեն թէ
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հրաշք ու նշան փնտռելը կամ սպասելը
սպասելը Փարիսեցիներուն
յատուկ է, քանի անոնք էին որ նշաններ կը փնտռէին:
փնտռէին: Նման
խօսք պարզապէս այրած սրտի խաբուսիկ մխիթարանք է, մեր
թերութիւնը չճանչնալու քաջութեան պակաս է:
է: Փարիսեցիներ
նշան մը կ’
կ’ուզէին Տիրոջմէ, որովհետեւ վս
վստահ չէին որ Յիսուս
խոստացուած Փրկիչն էր թէ ոչ:
ոչ: Բայց այսօր բոլորս ալ գիտենք
որ Յիսուս խոստացուած Փրկիչն է աշխարհին:
աշխարհին: Ասիկա
հաստատելու համար չէ որ մենք հրաշք ու նշան կ’
կ’ուզենք,
այլ` որպէսզի Տէ´
Տէ´րը փառաւորուի, Տէ´
Տէ´րը մեծարուի, եւ
մարդիկ դարձ ունենան:
ունենան: Ինչպէս Պօղոս առաքեալ կը խօսի
Սուրբ Հոգիին ինը պտուղներուն
պտուղներուն մասին (Գղ 5.225.22-23), նոյնպէս
ալ կը խօսի Սուրբ Հոգիին ինը պարգեւներուն մասին (Ա.Կր
12.812.8-10):
10): Չե´
Չե´նք կրնար խօսիլ առաքինութեանց մասին եւ
մոռնալ հրաշքները:
հրաշքները: Քրիստոս միայն քարոզիչ չէր, այլ նաեւ
հրաշագործ Աստուած:
Աստուած: Քրիստոնէական կրօնքը ո´
ո´չ մէկ
տարբերութիւն կ’
կ’ունենայ միւս կրօնքներէն, եթէ երբեք լոկ
խօսքի, քարոզի ու պատգամի կրօնք մը ըլլայ:
ըլլայ:
5.5.- Matthew Henry կը հաստատէ. «Պալատական մարդը

նախապէս հաւատաց Քրիստոսի խօսքին, իսկ հիմա
Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ հաւատաց, ընդունեց զայն իբրեւ խոստացուած
Փրկիչը եւ դարձաւ անոր աշակերտը»
աշակերտը»: Ան նախապէս
նախապէս

ընդունեց Յիսուսի խօսքը իբրեւ ճշմարիտ խօսք, իսկ հրաշքէն
ետք, ան ընդունեց Յիսուսը իբրեւ ճշմարիտ Փրկիչ ու
Ազատարար:
Ազատարար: Գալով մեզի, մենք կ’
կ’ընդունի՞նք Յիսուսի
խօսքերը իբրեւ ճշմարիտ խօսքեր:
խօսքեր: Կը հաւատա՞նք իր
խօսքերուն եւ խոստումներուն:
խոստումներուն: Եթէ կը հաւատանք, կասկածէ
վեր է որ պիտի ականատես վկաները դառնանք Տիրոջ
հրաշքներուն, ճիշդ ինչպէս պալատականը հաւատաց եւ
վայելեց Տիրոջ հրաշքը:
հրաշքը:
6.6.- Հիւանդ տղուն հայրը պատճառ դարձաւ որ ամբողջ
ընտանիքը փրկուի, ճիշդ ինչպէս որ Զակքէոս հետագային
պատճառ պիտի դառնար որ իր ամբողջ ընտանիքը փրկուէր
փրկուէր
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(Ղկ 19.9), կամ ինչպէս Սամարացի կինը պատճառ դարձած
էր որ շատ մը Սամարացիներ Քրիստոսը ընդունէին (Յհ 4.394.3942):
42): Եթէ ան չերթար ու չփնտռէր Քրիստոսը, եւ եթէ
չհաւատար անոր խօսքին, ընտանիքը պիտի չփրկուէր:
չփրկուէր:
Սիրելի´
Սիրելի´ ծնողներ, դուք ալ կրնա՞ք պալատականին կամ
Զակքէոսի նման ձեր ամբողջ ընտանիքին փրկութեան միջոց
կամ պատճառ դառնալ:
դառնալ: Եթէ կը փնտռէք Տէրը ինչպէս
պալատականը փնտռեց ու գտաւ, եւ եթէ Տէրը տեսնելու
փափաք ունիք ինչպէս Զակքէոս զայն տեսնելու փափաք
ունէր, վստահ եղէք որ անպայման ձեր միջոցաւ Տէրը մուտք
պիտի գործէ ձեր ամբողջ
ամբողջ ընտանիքէն ներս, եւ ձեզի հետ
պիտի ընթրէ, դուք ալ` իրեն հետ (Յյտ 3.20):
3.20):
7.7.- Matthew Henry դիտել կու տայ, որ եթէ տղուն
հիւանդութիւնը չըլլար, անոր ընտանիքը դարձի գալու եւ
Քրիստոսը ճանչնալու առիթ պիտի չունենար:
չունենար: Մարդիկ կը
մերժեն հիւանդութիւնը, ցաւը, տառապանքը, առանց սակայն
անդրադառնալու, որ այդ բոլորը կրնան փրկարար դեր
խաղալ իրենց եւ իրենց հարազատներուն կեանքին մէջ:
մէջ:
8.8.- Պալատական մարդը սովորական մարդ մը չէր, այլ
բարձր պաշտօն եւ իշխանութիւն ունեցող մարդ մըն էր:
էր: Ան
երբ դարձի եկաւ, հետը դարձի եկան զաւակները, իր կինը
կինը եւ
իր իշխանութեան տակ գտնուող մարդիկը եւ ծառաները:
ծառաները:
Matthew Henry կ’ըսէ. «Երբ մեծ մարդիկ ընդունին

Աւետարանը, անոնք կրնան միջոց մը ըլլալ, Աւետարանը
բերելու հոն` ուր կ’
կ’ապրին»
ապրին»: Մարդկային պատմութիւնը ցոյց
կու տայ, որ երբ իշխանութեան գլուխը եղողներ դարձ
ունեցած
ունեցած են, իրենց հետ ո´
ո´չ թէ լոկ ընտանիքներ կամ
հարազատներ դարձի եկած են, այլ ամբողջ ազգեր ու
սերունդներ:
սերունդներ: Երբ Տրդատ թագաւոր դարձի եկաւ, ամբողջ
ազգը հետը դարձի եկաւ:
եկաւ: Երբ Կոստանդին դարձի եկաւ,
ամբողջ Հռոմը հետը դարձի եկաւ:
եկաւ:
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր, տո´
տո´ւր մեզի անհրաժեշտ զօրութիւնը
Պալատականին նման փնտռելու եւ գտնելու Քեզ:
Օգնէ´
Օգնէ´ որ մենք ալ անոր նման աղաչենք Քեզի
Մեր զաւակներուն բժշկութեան ու փրկութեան համար:
Օգնէ´
Օգնէ´ որ չհեռանանք Քեզմէ
Երբ չես կատարեր մեր կամքը,
Ինչպէս պալատականը չհեռացաւ
Երբ մերժեցիր անոր հետ Կափառնաում երթալ:
Օգնէ´
Օգնէ´ որ անոր նման հաւատանք բարի խօսքիդ
Երբ տակաւին անոր կատարումը չենք տեսած:
Օգնէ´
Օգնէ´ որ պալատականին նման
Մենք եւս մեր ընտանիքներուն
Դարձին ու փրկութեան պատճառ դառնանք:
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Բեթհեզդայի անդամալոյծին
անդամալոյծին բժշկութիւնը
(Յովհաննէս 5.15.1-14)

Դարձեալ հրէական տօն մըն էր եւ Յիսուս Երուսաղէմ
գնաց: Երուսաղէմ քաղաքի «Ոչխարներուն դուռ»
դուռ»ին քով
աւազան մը կար, Եբրայերէն Բեթհեզդա կոչուած,
կոչուած, որ հինգ
սրահներ ունէր:
ունէր: Այդ սրահներուն մէջ բազմաթիւ
հիւանդներ կային – կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ – որոնք
կը սպասէին աւազանին ջուրերուն խառնուելուն: ԺամաԺամանակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կ’
կ’իջնէր աւազանին
մէջ եւ ջուրը կը խառնէր. եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս
առաջին
առաջին անգամ աւազան կ’
կ’իջնէր, իր հիւանդութենէն կը
բժշկուէր:
Հոն մարդ մը կար որ երեսունութը տարիէ ի վեր
հիւանդ էր: Յիսուս երբ տեսաւ զայն հոն պառկած, եւ
գիտնալով որ երկար ատեն հիւանդ պառկած է, ըսաւ.ըսաւ.«Կ’ուզե՞ս առողջանալ»:
առողջանալ»:
Հիւանդը պատասխանեց.պատասխանեց.«Տէ´
Տէ´ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ատեն զիս
աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ
առաջ կ’
կ’իջնէ աւազան»:
աւազան»:
Յիսուս ըսաւ անոր.անոր.«Ե´լ, մահիճդ առ ու քալէ»:
քալէ»:
Մարդը վայրկեանին առողջացաւ, ելաւ, առաւ մահիճը
եւ սկսաւ քալել: Եւ այդ օրը Շաբաթ էր: Հրեայ
ղեկավարները բժշկուած մարդուն
մարդուն ըսին.ըսին.«Օրը Շաբաթ է եւ Օրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելը»:
շալկելը»:
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Մարդը պատասխանեց.պատասխանեց.«Զիս բժշկողը ի´
ի´նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու քալէ"»:
քալէ"»:
Անոնք հարցուցին.հարցուցին.«Ո՞վ է այդ մարդը որ քեզի ըսաւ` "Մահիճդ առ ու
քալէ"»:
քալէ"»:
Բայց բժշկուած մարդը չէր գիտեր թէ ով է, որովհետեւ
Յիսուս
Յիսուս հեռացած էր այդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէն:
Այս դէպքէն ետք Յիսուս մարդը տաճարին մէջ գտաւ եւ
ըսաւ անոր.անոր.«Ահա առողջացար. այլեւս մի´
մի´ մեղանչեր, որպէսզի
աւելի գէշը չպատահի քեզի»:
քեզի»:

«Դարձեալ հրէական տօն մըն էր եւ Յիսուս Երուսաղէմ
գնաց»
(Յհ 5.1):
5.1):
գնաց» (Յհ
1.1.- Յիսուս Երուսաղէմ գացած էր, հոն տօնելու համար
Զատիկը:
Զատիկը: «Յիսուսի ծնողները ամէն տարի Զատիկի տօնին
Երուսաղէմ կ’
կ’երթային»
երթային» (Ղկ
(Ղկ 2.41):
2.41): Զատիկին Երուսաղէմ
երթալը
երթալը եւ տաճարական պաշտամունքին մասնակցիլը ո´
ո´չ թէ
լոկ սովորութիւն մըն էր Յիսուսի համար, այլ` հաւատքի´
հաւատքի´
արտայայտութիւն մը:
մը: Այսօր, քանի՞ հոգի ունինք որոնց
համար Զատիկին եկեղեցի գալը հաւատքի´
հաւատքի´ արտայայտուարտայայտութիւն է եւ ո´
ո´չ թէ լոկ չոր ու անհոգի սովորութեան մը
արտայայտութիւն
արտայայտութիւն:
ութիւն:
Զատկական գառնուկը կը նախապատկերացնէր ԱստուԱստուծոյ Գառնուկը` Տէր Յիսուս Քրիստոսը (Յհ 1.29:
1.29: Ա.Կր 5.7),
որուն պատարագումովը փրկութիւն պիտի շնորհուէր`
փրկութեան կարօտ հոգիներուն:
հոգիներուն: Այսօր, ամէն Կիրակի երբ
սուրբ Պատարագ կը մատուցուի, Աստուծոյ Գառնուկն է որ
անարիւն
անարիւն կերպով կը զոհուի խորանի սուրբ Սեղանին վրայ:
վրայ:
Քրիստոսի ներկայութիւնը Զատկական գառնուկի պատարապատարա427

գումի արարողութեան, յստակ հրաւէր մըն է ամէն մէկ
իսկական հաւատացեալի, տուն չնստելու երբ անդին
Քրիստոս եկեղեցւոյ սուրբ Սեղանին վրայ կը պատարագուի:
պատարագուի:
Եթէ Քրիստոս ամէն
ամէն տարի ներկայ կ’
կ’ըլլար Զատկական
գառնուկի պատարագումին, պարզապէս որովհետեւ ատիկա
զինք կը խորհրդանշէր եւ խաչին վրայ իր պատարագումը կը
նախապատկերացնէր, որքա՜
որքա՜ն աւելի պէտք է ամէն
հաւատացեալ ներկայ ըլլայ եկեղեցւոյ մէջ ո´
ո´չ միայն
Զատիկին, այլեւ` ամէ´
ամէ´ն Կիրակի, ուր մեր Տէրը կը պատապատարագուի:
րագուի:
2.2.- Կարեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս կ’
կ’ապրէր
Գալիլեայի մէջ, եւ սակայն, Զատիկի տօներուն Երուսաղէմ
կ’երթար:
երթար: Այդ օրերու պայմաններուն մէջ Գալիլեայէն
Երուսաղէմ երթալը դիւրին չէր:
չէր: Պէտք էր գոնէ երկու օր մը
քալէր որպէսզի հոն հասնէր:
հասնէր: Գալիլեայէն
Գալիլեայէն դէպի Երուսաղէմ
ճամբան հարթ չէր, եւ ուստի, որոշ չափով մը դժուարին
ճամբայ մըն էր:
էր: Ինչո՞ւ ըսի այս բոլորը:
բոլորը: Այսօր, շատ մարդիկ
Ամերիկայի կամ Եւրոպական երկիրներու մէջ եկեղեցի չեն
յաճախեր, պատճառաբանելով որ եկեղեցին իրենցմէ հեռու կը
գտնուի, առանց անդրադառնալու
անդրադառնալու որ իրենց սի´
սի´րտն է որ
եկեղեցիէն հեռու կը գտնուի:
գտնուի: Իսկ մեր երկիրներուն մէջ,
շատեր եկեղեցի չեն գար, պատճառաբանելով որ հանգիստի
համար շաբաթը միայն մէ´
մէ´կ օր ունին, այդ ալ Կիրակին է:
է:
Այսպէս արտայայտուողներ չեն կրնար ո´
ո´չ մէկ կապ ունենալ
Քրիստոսի հետ:
հետ: Քրիստոսի կեանքը
կեանքը դիւրին չեղաւ երկրի
վրայ:
վրայ: Անոր կեանքը տառապանքով լեցուն էր:
էր: Տառապեցաւ
մարդո´
մարդո´ց համար:
համար: Եթէ Արարիչը յանձն առաւ ամէն
տառապանք ու նեղութիւն իր արարածներուն սիրոյն, ինչո՞ւ
համար արարածները իրենք յանձն չառնեն նեղութիւն ու
տառապանք իրենց Արարիչին սիրոյն:
սիրոյն: Եթէ մարդու
մարդու մը համար
տառապանք է Կիրակի օրով եկեղեցի երթալը` աւելի լաւ է որ
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այդ մարդը բնաւ եկեղեցի չերթայ:
չերթայ: Եկեղեցի գացողը`
ուրախութեա´
ուրախութեա´մբ պէտք է երթայ (Սղ 122.1):
122.1):
Անոնք որոնք կ’
կ’ըսեն. «Շաբաթը վեց օր կ’
կ’աշխատիմ,
եղած չեղածը Կիրակի մը ունիմ հանգիստ ընելու»,
ընելու», անոնց կը
յիշեցնեմ,
յիշեցնեմ, թէ Յիսուս ի´
ի´նք եւս շաբաթը
շաբաթը վեց օր կ’
կ’աշխատէր,
Կիրակիէն մինչեւ Ուրբաթ, իսկ Շաբաթ օրերը տաճար կամ
Ժողովարան կ’երթար իր մասնակցութիւնը բերելու
պաշտամունքային կեանքին:
կեանքին: Եթէ երբեք շաբաթը
շաբաթը վեց օր
պիտի աշխատինք եւ Կիրակի օրն ալ տունը
տունը պիտի նստինք,
հապա ե՞րբ եկեղեցի
եկեղեցի պիտի երթանք, ե՞րբ մեղքերու
խոստովանանք պիտի ըլլանք, ե՞րբ Տիրոջ մարմինն ու
արիւնը պիտի ճաշակենք:
ճաշակենք: Եթէ մեր անձնական գործերուն
համար վեց օր կը յատկացնենք, ինչո՞ւ համար կը
դժուարանանք մէկ օր ալ Աստուծոյ յատկացնելու:
յատկացնելու: Եթէ
աշխարհին կու տանք իր բաժինը, ինչո՞ւ համար Աստուծոյ
չենք տար իր բաժինը:
բաժինը: Յիսուս ըսաւ. «Ինչ որ կայսրին կը

պատկանի` կայսրին տուէք, եւ ինչ որ Աստուծոյ` Աստուծոյ
տուէք»
տուէք» (Մտ
(Մտ 22.21):
22.21): Չկա՞յ կեանքիդ մէջ բան մը որ Աստուծոյ

կը պատկանի եւ չես յանձնած Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Այո´
Այո´, կա´
կա´յ, եւ
ատիկա քու սիրտդ է:
է: Ինչո՞ւ համար
համար կայսրին բաժինը
կայսրին կու տաս, իսկ Աստուծոյ բաժինը` կը զլանաս տալ
Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Երբ շաբաթը վեց օր գործիդ կը յատկացնես բայց
Կիրակի օրը երկու ժամ մը չես կրնար Աստուծոյ յատկացնել,
ատիկա չի՞ նշանակեր թէ դուն կայսրին բաժինը կայսրին կու
տաս, իսկ Աստուծոյ բաժինը չես յանձներ Աստուծոյ:
Աստուծոյ:
3.3.- Մովսիսական Օրէնքը կը պահանջէր որ իւրաքանչիւր
հրեայ Զատիկը տօնելու համար Երուսաղէմ երթար:
երթար: Յիսուս
իբրեւ մարդ հնազանդեցաւ Հին Կտակարանի բոլոր
օրէնքներուն, որպէսզի ազատագրէր մեզ Օրէնքի անէծքէն
(Գղ 3.13):
3.13): Եթէ Երբեք Քրիստոս հնազանդեցաւ Հին
Կտակարանի օրէնքներուն, մենք պէտք չէ՞ հնազանդինք Նոր
Կտակարանի պատուիրաններուն, որպէսզի վայելենք
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անոնցմէ բղխող օրհնութիւնները:
օրհնութիւնները: Օրինակ, Յիսուս կը
պատուիրէ որ սիրենք իրար (Յհ 13.34):
13.34): Կը սիրե՞նք իրար:
իրար: Կը
պահե՞նք Յիսուսի այս պատուէրը:
պատուէրը: Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Եթէ կը
սիրէք զիս` պիտի գործադրէք իմ պատուիրաններս»
պատուիրաններս» (Յհ
(Յհ
14.15):
14.15): Ո´չ ոք թող ըսէ թէ ինք կը սիրէ Յիսուսը, եթէ երբեք չի
սիրեր իր նմանը:
նմանը: Ո´չ ոք թող ըսէ թէ ինք կը ճանչնայ Յիսուսը,
եթէ երբեք չի պահեր անոր պատուիրանները (Ա.Յհ 2.32.3-4):
4):

«Երուսաղէմ քաղաքի "Ոչխարներուն դուռ"
դուռ"ին քով
աւազան մը կար, Եբրայերէն Բեթհեզդա կոչուած, որ հինգ
սրահներ ունէր»
(Յհ 5.2):
5.2):
ունէր» (Յհ

դուռ»»ը կառուցուած էր Եղիասիբ
1.1.- «Ոչխարներուն
«Ոչխարներուն դուռ
քահանայապետին կողմէ,
կողմէ, Նեհեմիա կառավարիչին օրերուն
(Նե 3.1) Ք.Ա. շուրջ 430430-ին:
ին: Աւազանը կը գտնուէր Երուսաղէմ
քաղաքի «Ոչխարներուն դուռ
դուռ»
ւռ»ին քով, որ ըստ աւանդութեան,
Երուսաղէմի սուրբ Աննայի մենաստանի վայրին մէջ էր:
էր:
դուռ»ը այնպիսի տեղ
Ոմանք կը կարծեն, որ «Ոչխարներուն դուռ»
մըն
մըն էր, ուր ոչխարներ
ոչխարներ կը պահուէին, որպէսզի Զատկուան
տօնին առիթով, Պաղեստինի չորս կողմերէն Երուսաղէմ եկող
հրեաները հոնկէ գնէին իրենց զատկական գառնուկը:
գառնուկը:
Ուրիշներ կ’
կ’ենթադրեն որ «Ոչխարներուն դուռ»
դուռ»ը բացատրուբացատրութեամբ, կը հասկցուի յատուկ դուռ մը ուրկէ բոլոր հովիւները
իրենց ոչխարները կը մտցնէին Երուսաղէմ քաղաքը, զանոնք
տանելու
համար
իրենց
փարախները:
Ոսկեբերան
փարախները:
Հայրապետը կը խորհի որ «Ոչխարներուն
Ոչխարներուն դուռ»
դուռ»ը կը
ներկայացնէ կորսուած հրեաները:
հրեաները: Իսկ Օգոստինոս կը կարծէ
որ հոս յիշուած «Ոչխարներուն դուռ»
դուռ»ը կը ներկայացնէ
Քրիստոսը:
Քրիստոսը: Ան կ’
կ’ըսէ. «Քրիստոս
«Քրիստոս ի´
ի´նքն է ոչխարներուն այն

իսկական դուռը, ուր մարդիկ կրնան երթալ, ներկայանալ
Յիսուսի, եւ իր սրբարար արիւնը առած` ներկայանալ
Աստուծոյ եւ որդեգրուիլ անոր կողմէ»
կողմէ»: Պօղոս առաքեալ
կ’ըսէ. «Յիսուսի արիւնով` այլեւս ազատ ենք Սրբարան
մտնելու»
մտնելու» (Եբր
(Եբր 10.19):
10.19):
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2.2.- «Ոչխարներուն
«Ոչխարներուն դուռ»
դուռ»ը Յունարէնով կը կոչուէր
«Պրոպատիկէ»,
Պրոպատիկէ», իսկ քովի աւազանը Եբրայերէնով «ԲեթհեԲեթհեզդա»
զդա» կը կոչուէր:
կոչուէր: Ահա թէ ինչու
ինչու անդամալոյծ մարդը երբեմն
կոչուած է «Պրոպատիկէի անդամալոյծը»,
անդամալոյծը», եւ երբեմն ալ`
անդամալոյծը»:
«Բեթհեզդայի անդամալոյծը»
«Բեթհեզդա»
Բեթհեզդա» կը նշանակէ` «Ողորմութեան տուն»,
տուն», կամ`
«Շնորհքներու տուն»
տուն»: Այդպէս կոչուած էր, որովհետեւ
Աստուած կ’
կ’ողորմէր ու կը բժշկէր հոն հաւաքուած հիւանդհիւանդները:
ները: Աստուծոյ ամենէն գեղեցիկ յատկանիշն է ողորմուողորմութիւնը:
թիւնը: Աստուծոյ մեծութիւնը կը կայանայ իր ողորմութեան
մէջ:
մէջ: Աստուած մեծ է ո´
ո´չ թէ որովհետեւ ամենակալ ու
ամենակարող Աստուած է, այլ` որովհետեւ ողորմա´
ողորմա´ծ
Աստուած է, սիրո´
սիրո´յ Աստուած է:
է: Աստուած կոչուած է
«ողորմած»,
ողորմած», որովհետեւ
որովհետեւ կը ներէ մարդոց անօրէնութիւնները
առանց պայմանի (Սղ 78.38):
78.38): Կոչուած է «ողորմած»,
ողորմած»,
որովհետեւ բնա´
բնա´ւ ոխ չի պահեր մարդոց դէմ (Եր 3.12):
3.12):
Կոչուած է «ողորմած»,
ողորմած», որովհետեւ չի պատժեր պատժուելու
արժանի եղող մարդը (Յվլ 2.13):
2.13): Կոչուած է «ողորմած»,
ողորմած»,
որովհետեւ կ’ողորմի ողորմութեան
ողորմութեան արժանի չեղողին անգամ
(Ովս 2.23):
2.23): Քրիստոսով իրագործուած փրկութիւնը անգամ
ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Աստուծոյ ողորմութիւնը`
ողորմութիւնը` շնորհուած
մարդկային սերունդին:
սերունդին: Ճիշդ է որ փրկութիւնը Աստուծոյ
պարգեւն է, բայց այդ պարգեւն ալ` Աստուծոյ ողորմութեան
արտայայտութիւնն
արտայայտութիւնն է:
3.3.- Բեթհեզդայի աւազանը մօտիկ էր Երուսաղէմի
տաճարին եւ կը գտնուէր անոր հիւսիսային կողմը:
կողմը: Ըստ
աւանդութեան աւազանը իր ջուրը կ’
կ’առնէր տաճարին տակը
շինուած աւազաններէն:
աւազաններէն: Ստորերկրեայ ջրանցքով մը ԲեթհեզԲեթհեզդայի աւազանէն ջուր կը հոսէր դէպի Սելովամի աւազանը,
որուն մէջ
մէջ ի ծնէ կոյրը իր աչքերը լուաց:
լուաց:
4.4.- Հետաքրքրական է գիտնալ որ Քրիստոսի երկրաւոր
առաքելութեան ժամանակներուն, բազմաթիւ
բազմաթիւ էին տաճարտաճար431

ները այն ատենուան աշխարհին մէջ, եւ անոնցմէ իւրաքանիւրաքանչիւրը իրեն մօտիկ կամ որոշ հեռաւորութեան մը վրայ
կ’ունենար աւազան մը:
մը: Ի՞նչ նպատակով
նպատակով:
կով: Հեթանոսներ իրենց
տաճարները մտնելէ առաջ, սովորութիւն ունէին լուացուել
լուացուելու
աւազանի ջուրերուն մէջ:
մէջ: Կը կարծուի որ հրեաներ այս
սովորութիւնը որդեգրած ըլլան հեթանոսներէն:
հեթանոսներէն: Շատ մը
հրեաներ, յատկապէս Զատկուան առիթով Երուսաղէմ գացող
հրեաներ, կը լուացուէին յիշեալ աւազանին
աւազանին մէջ, եւ անկէ ետք
միայն
տաճար
կ’
մասնակցելու
ծիսական
կ’երթային
արարողութեան:
արարողութեան: Այս իրողութիւնը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ
նախ պէտք է մաքրուիլ Տէր Յիսուսի արիւնով, անկէ ե´
ե´տք
միայն կանգնիլ Աստուծոյ ներկայութեան:
ներկայութեան: Ան որ առանց
մաքրուելու Քրիստոսի արիւնով, աղօթքով կը կանգնի
Աստուծոյ առջեւ եւ բան մը կը խնդրէ անկէ, կը նմանի այն գող
մարդուն, որ կը փորձէ իր ընկերոջ ձեռքէն յափշտակել բան
մը որ իր սեփականութիւնը չէ:
չէ: Մեր երկնաւոր Հայրը
պարտաւոր չէ ոեւէ բան տալու անձի մը, որ իր սիրտը չէ
յանձնած Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Եթէ մէկը Քրիստոսի չէ
չէ յանձնուած եւ
սակայն բան մը կը խնդրէ եւ կը ստանայ իր խնդրածը,
ատիկա իր հաւատքին արդիւնքը չի սեպուիր, այլ Աստուծոյ
ողորմութեան արդիւնքը. այն Աստուծոյն` որ իր արեւն ու
անձրեւը չարերուն ալ կը շնորհէ (Մտ 5.45):
5.45):
5.5.- Կրէյգ Քիներ կը հաստատէ, որ հոս յիշուած աւազանը
աւազանը
կը պատկերացնէ Քրիստոսի անձը, այլ խօսքով, Քրիստոս
ի´նք կը փոխարինէ աւազանին
աւազանին ջուրերը:
ջուրերը: Արդարեւ, Քրիստոս
ի´նքն է մարդիկը իրենց մեղքերու աղտերէն մաքրողը.
զանոնք կը մաքրէ ու կը սրբէ իր արիւնով. «Օրէնքին

համաձայն` գրեթէ ամէն ինչ արիւնով կը սրբուի. մեղքերու
թողութիւնն
թողութիւնն ալ առանց արեան հեղումի չ’
չ’ըլլար»
ըլլար» (Եբր
(Եբր 9.22):
9.22):
Մենք թոյլ տուա՞ծ ենք որ Յիսուս մաքրէ մեզ մեր մեղքերէն:
մեղքերէն:
6.6.- Տակաւին, աւազանը կը ներկայացնէ եկեղեցին:
եկեղեցին:
Եկեղեցին պէտք է ըլլայ այն վայրը, ուր կարենան հաւաքուիլ
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կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները, այլ խօսքով` իրենց
հաւատքին մէջ տկար մարդիկը, որպէսզի եկեղեցւոյ
փոխանցած Քրիստոսի կենսատու խօսքերով զօրանան ու
կենդանանան:
կենդանանան: Կան մարդիկ որոնք եկեղեցի յաճախող
հաւատացեալներէն կատարելութիւն կը պահանջեն, մարդիկ
ալ կան որ եկեղեցականներէն կատարելութիւն կը պահանպահանջեն. այդպիսի մարդոց կը յիշեցնեմ, որ եկեղեցին կատարեալ
մարդոց տեղը չէ, եւ ո´
ո´չ ալ եկեղեցականները կատարեալ
մարդիկ են:
են: Բոլոր մարդիկ, եկեղեցական թէ եկեղեցի
յաճախող, հոգեւորական թէ հոգեւոր, կը սխալին ու կրնա´
կրնա´ն
սխալիլ, կը մեղանչեն ու կրնա´
կրնա´ն մեղանչել:
մեղանչել: Ան որ կը կարծէ
թէ ինք մեղք չի գործեր,
գործեր, ինքզինք է որ կը խաբէ եւ հեռո´
հեռո´ւ է
ճշմարտութենէն (Ա.Յհ 1.8):
1.8):
7.ունէր»: Այս սրահներուն
7.- Աւազանը «հինգ սրահներ ունէր»
մէջ կը նստէին կամ կը դրուէին հիւանդները, եւ կը սպասէին
Աստուծոյ բժշկութեան:
բժշկութեան: Բայց սրահներուն մէջ միայն
հիւանդներ չէին ըլլար, անոնց կողքին կ’
կ’ըլլային
ըլլային նաեւ
աղքատներ, որոնք կը սպասէին մարդոց ողորմութեան:
ողորմութեան:
Օգոստինոս կ’
կ’ըսէ. «Հիւանդները կը սպասէին Աստուծոյ

ողորմութեան, իսկ աղքատները` մարդոց ողորմութեան»
ողորմութեան»:

Այսօր մենք դժբախտաբար չունինք այնպիսի սրահներ ուր
հաւաքուին հիւանդները եւ սպասեն Աստուծոյ բժշկութեան.
բժշկութեան.
ո´չ ալ ունինք այնպիսի սրահներ ուր կրնան ապրիլ
աղքատները եւ հոն օգտուիլ մարդոց ողորմութիւններէն:
ողորմութիւններէն:
Այո´
Այո´, չունի´
չունի´նք այդպիսի սրահներ, բայց մե´
մե´նք կրնանք ըլլալ
այդ սրահները:
սրահները: Ամէն մէկ հաւատացեալի սիրտը պէտք է ըլլայ
սրահ մը, ուր հիւանդը կարենայ դիմել եւ բժշկարար սէր
սէր ու
խօսք գտնել. սրահ մը` ուր աղքատը կարենայ դիմել եւ բարի
պտուղ մը քաղել:
քաղել:
8.8.- Օգոստինոս կ’
կ’ըսէ թէ աւազանին
աւազանին հինգ սրահները կը
ներկայացնեն Օրէնքի հինգ գիրքերը, Հնգամատեանը,
այսինքն` Աստուածաշունչի առաջին հինգ գիրքերը, որոնք
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գրի առնուած են Մովսէս մարգարէին կողմէ
կողմէ:
ղմէ: Ան կ’
կ’ըսէ.

«Ինչպէս հրեաները Օրէնքի Գիրքին միջոցաւ կը ճանչնային
իրենց տկարութիւններն ու խեղճութիւնները, այնպէս ալ, հոս
յիշուած հինգ սրահներուն միջոցաւ էր որ անոնք պէտք էր
ճանչնային իրենց չափազանց տկարութիւնը եւ դիմէին
երկնաւոր Բժիշկին»
Բժիշկին»: Օգոստինոս դիտել կու տայ, թէ ինչպէս
Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքերը չէին կրնար ազատագրել
մարդիկը իրենց տկարութիւններէն եւ բուժել անոնց
հիւանդութիւնները, այնպէս ալ, յիշեալ հինգ սրահները, չէին
կրնար ազատագրել հոն դրուած մարդիկը իրենց տկարուտկարութիւններէն եւ բուժել անոնց հիւանդութիւնները
հիւանդութիւնները:
ները: Դարձեալ,
ինչպէս հինգ սրահներուն պարտականութիւնն էր բացայայբացայայտել
մարդոց
հիւանդութիւնները
առանց
սակայն
կարողութիւնը ունենալու զանոնք բուժելու, այնպէս ալ,
Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքերուն նպատակը, պարզապէս
բացայայտելն էր մարդոց հոգեւոր հիւանդութիւնները,
տկարութիւնները,
խեղճութիւնները,
առանց
սակայն
տկարութիւնները,
կարողութիւնը ունենալու զանոնք բուժելու:
բուժելու: Պօղոս առաքեալ
կը վկայէ թէ «Օրէնքը չկրցաւ ոեւէ բան կատարելութեան
հասցնել»
հասցնել» (Եբր
(Եբր 7.19):
7.19):
9.9.- Ոսկեբերան Հայրապետը նաեւ կը բացատրէ, որ հինգ
սրահները կը ներկայացնեն Մովսէսի հինգ գիրքերը,
գիրքերը, իսկ
աւազանը` Քրիստոսի փրկարար շնորհքը:
շնորհքը: Ինչպէս հինգ
սրահներուն գործը, հիւանդները աւազանին
աւազանին ջուրերուն
առաջնորդելն էր, այնպէս ալ, Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքեգիրքերուն պարտականութիւնն էր, մեղքով հիւանդացածները
առաջնորդել Քրիստոսի փրկարար շնորհքի աւազանին:
աւազանին: ՆոյՆոյնը կը հաստատէ Պօղոս առաքեալ` ըսելով. «Օրէնքը մեր

խնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորառաջնորդելով, որպէսզի հաւատքով արդարանանք»
արդարանանք» (Գղ
(Գղ 3.24):
3.24):
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«Այդ սրահներուն մէջ բազմաթիւ հիւանդներ կային –
կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ – որոնք կը սպասէին աւազանի
ջուրերուն խառնուելուն
(Յհ 5.3):
5.3):
խառնուելուն»
ուելուն» (Յհ
1.1.- «Սրահներուն մէջ բազմաթիւ հիւանդներ կային –
կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ»
գօսացածներ»: Այսպիսի մարդիկ այսօր

սրահներու մէջ չեն դրուիր, այլ` հիւանդանոցներու մէջ,
ծերանոցներու մէջ, անկելանոցներու մէջ:
մէջ: Որքա՜
Որքա՜ն կը ցաւի
մեր սիրտը, երբ կը տեսնենք Աստուծոյ պատկերով
պատկերով ու
Աստուծոյ փառքին համար ստեղծուած մարդը, թշուառութշուառութեան մէջ ինկած:
ինկած: Որքա՜
Որքա՜ն կը տրտմինք, երբ կը տեսնենք
աշխարհի լոյսը ըլլալու համար ստեղծուած մարդիկ,
կորսնցուցած են ոչ միայն իրենց մարմնաւոր տեսողութիւնը,
այլեւ
այլեւ`
եւ` իրենց հոգեւոր տեսողութիւնը:
տեսողութիւնը: Սուգը կը պատէ
պատէ մեր
էութիւնը, երբ կը տեսնենք Կենաց Հացէն ճաշակելու համար
ստեղծուած մարդիկ, կարօտ նիւթական հացի, կամ
հետապնդիչ լոկ նիւթական հացի:
հացի: Ինչո՞ւ համար ողորմելու
կոչուած մարդիկ, ողորմելի կեանք ապրին:
ապրին: Ինչո՞ւ համար
Աստուծոյ զօրութիւնը բացայայտելու կոչուած մարդիկ,
տկարութիւններով
տկարութիւններով շրջապատուած ըլլան:
ըլլան:
2.2.- «Կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ – որոնք կը սպասէին
աւազանի ջուրերուն խառնուելուն»
խառնուելուն»: Եթէ երբեք մարմնապէս
կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները, կը նստէին սրահին մէջ,
աւազանին մօտիկ, եւ կը սպասէին աւազանին
աւազանին ջուրերուն
խառնուելուն, որպէսզի
որպէսզի նետուէին անոր մէջ եւ բուժուէին,
որքա՜
որքա՜ն աւելի հոգեւորապէս կոյրը, կաղը եւ գօսացածը, պէտք
է նստի Տէր Յիսուսի ոտքերուն քովէն հոսող Կենաց Գետին
քով, եւ աղօթէ իր անձի բժշկութեան եւ ազատագրութեան
համար:
համար:
3.3.- «Կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ»
գօսացածներ»: Եկէք մտածենք այս
բառերուն
բառերուն մասին:
մասին:
ա) «Կոյրեր»
Կոյրեր»: Որո՞Նք են իսկական կոյրերը:
կոյրերը: Իսկական
կոյրերը անոնք են` որոնց կեանքին մէջ չէ´
չէ´ ծագած
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«Աւետարանին բերած լոյսը»
(Բ.Կր 4.4), որոնք չե´
չե´ն ուզեր ու
լոյսը» (Բ.Կր
չե´
չե´ն սիրեր լսել ազատարար ճշմարտութիւնը (Բ.Տմ 4.4),
որուն վերաբերեալ, մեր Տէրը կ’
կ’ըսէ. «Ճշմարտութիւնը
Ճշմարտութիւնը պիտի
ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէ»
ազատէ» (Յհ
(Յհ 8.32):
8.32):
Հոգեւոր կուրութիւնը աւելի գէշ է քան մարմնաւոր
կուրութիւնը, որովհետեւ հոգեւոր կուրութիւնը մեր առջեւ կը
փակէ արքայութեան դուռը ու կը բանայ գեհենի դուռը,
մինչդեռ համբերութեամբ եւ գոհունակ սիրտով տարուած
տարուած
մարմնաւոր կուրութիւնը, ճիշդ հակառակը, ենթակային
առջեւ կը բանայ արքայութեան դուռը ու կը փակէ գեհենի
դուռը:
դուռը: Քրիստոս միշտ դատապարտեց հոգեւոր կուրութիւնը
(Յհ 9.399.39-41:
41: Մտ 23.16), բայց երբեք չդատապարտեց
մարմնաւոր կուրութիւնը:
կուրութիւնը: Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ
տեսնել
տեսնել Յիսուսը իր հոգիին մէջ երբ ան քովէն անցնի, ինչպէս
10.47-Բարտիմէոս տեսաւ եւ անոր ողորմութիւնը հայցեց (Մր 10.47
48), մինչդեռ հոգեպէս կոյր մարդը չի կրնար Յիսուսի
ներկայութիւնը տեսնել նոյնիսկ Յիսուսը սիրող մարդոց
կեանքին մէջ, Յիսուսի մասին տրուած քարոզներուն ու
դասախօսութիւններուն
դասախօսութիւններուն մէջ, եկեղեցւոյ մէջ:
մէջ:
բ) «Կաղեր»
Կաղեր»: Կաղերը կը ներկայացնեն այն մարդիկը`
որոնք կը կաղան իրենց հաւատքի կեանքին մէջ, որոնք
հաստատ քայլերով չեն հետեւիր Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Կաղ կը սեպուին
բոլոր այն մարդիկը` որոնք երբեմն Տիրոջ խաչը շալկած կը
քալեն, եւ երբեմն ալ Տիրոջ խաչը լքած` կը փախչին:
փախչին: Կաղ կը
սեպուին անոնք` որոնք երբեմն ճշմարտութեան ճամբայէն կը
քալեն, եւ երբեմն ալ` ստութեան ճամբայէն:
ճամբայէն: Այս խօսքը չի
վերաբերիր աշխարհի կեանքը սիրող ու ապրող մարդոց,
որովհետեւ անոնք երբեք ալ չեն քալեր ճշմարտութեան
ճամբայէն:
ճամբայէն: Այս խօսքը
խօսքը կը վերաբերի Քրիստոսի նուիրուած
անձերուն, որովհետեւ անոնք են որ երբեմն Աստուծոյ կամքը
կը կատարեն, եւ երբեմն ալ` իրե´
իրե´նց կամքը, երբեմն բարիք կը
գործեն, եւ երբեմն ալ` չարիք:
չարիք: Ամբողջ հրեաներուն կեանքը
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աստուածպաշտութեան եւ կռապաշտութեան կատարեալ
խառնուրդ մը եղաւ
եղաւ:
ղաւ: Բարկացած այս երեւոյթէն, առիթով մը
Եղիա մարգարէն անոնց ըսաւ. «Դուք մինչեւ ե՞րբ երկու մտքի

վրայ պիտի կաղաք. եթէ Եհովա Աստուած է` անոր ետեւէ´
ետեւէ´ն
գացէք, իսկ եթէ Բահաղ Աստուած է` անո´
անո´ր ետեւէն գացէք»
գացէք»

(Գ.Թգ 18.21):
18.21): Ամէն իսկական հաւատացեալ, պէտք է
հաստա´
հաստա´տ որոշում
որոշում առնէ. կա´
կա´մ պէտք է Տիրոջ հետեւի, եւ
կամ` աշխարհին. կա´
կա´մ պէտք է միշտ Տիրոջ խաչը կրէ, եւ
կամ` բնա´
բնա´ւ պէտք չէ անոր մօտենայ:
մօտենայ:
գ) «Գօսացածներ»
Գօսացածներ»: Գօսացածները կը ներկայացնեն այն
մարդիկը` որոնց կեանքին մէջ չորցած են ամէն տեսակի
առաքինութիւնները, բարութեան բոլոր ծաղիկները,
ծաղիկները, բարեբարեգործութեան բոլոր տրամադրութիւնները:
տրամադրութիւնները: Գօսացածները
նաեւ այն մարդիկն են` որոնց սրտին մէջ տեղ չկայ Աստուծոյ
խօսքին սերմին համար:
համար: Գօսացած կը սեպուին անոնք` որոնց
ականջները փակուած են մեղքի ցեխով եւ որոնք չեն լսեր
Սուրբ Հոգիին ձայնը:
ձայնը: Գօսացած կը սեպուին
սեպուին անոնք` որոնք
չեն երկարեր իրենց ձեռքը Աստուծոյ ձեռքէն բարիք առնելու,
եւ ո´
ո´չ ալ կ’
կ’երկարեն իրենց ձեռքը, ուրիշի´
ուրիշի´ն բարիք ընելու:
ընելու:
4.4.- «Կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ»
գօսացածներ»: Կրնա՞նք կոյրին
համար ա´
ա´չք ըլլալ, կաղին համար ո´
ո´տք ըլլալ, գօսացածին
համար ձե´
ձե´ռք ըլլալ, ինչպիսին էր
էր Յոբ. «Կոյրին աչքեր էի,
կաղին ոտքեր էի, աղքատին հայր էի»
էի» (Յոբ
(Յոբ 29.1529.15-16):
16): Այլ
խօսքով, կրնա՞նք հոգեւորապէս կոյրը առաջնորդել
Քրիստոսի լոյսին:
լոյսին: Կրնա՞նք իր հաւատքի կեանքին
կեանքին մէջ
կաղացող մարդուն նեցուկ կանգնիլ եւ օգնել որ հաստատ
քայլերով հետեւի Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Կրնա՞նք հոգեպէս
հոգեպէս գօսացածին
օգնել շարժելու եւ քալելու դէպի Տիրոջ խաչը, հոն բուժում
գտնելու համար:
համար:
5.խառնուելուն»: Այն
5.- «Կը սպասէին աւազանի ջուրերուն խառնուելուն»
հիւանդները որոնք հաւաքուած էին սրահներուն մէջ, լեցուն
էին ակնկալութեամբ:
ակնկալութեամբ: Անոնք բժշկութիւն կը սպասէին:
սպասէին: Անոնք
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մէկտեղուած
մէկտեղուած էին սրահներուն մէջ ո´
ո´չ թէ որովհետեւ տուն
չունէին, այլ` որովհետեւ բուժուիլ կ’
կ’ուզէին ու կ’
կ’ակնկալէին:
ակնկալէին:
Ինչպէս կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները բուժում ձեռք
ձգելու ակնկալութեամբ կ’
կ’երթային աւազանին
աւազանին սրահները,
մենք ալ կրնա՞նք հոգեւոր բուժում ձեռք ձգելու ակնկաակնկալութեամբ
լութեամբ գալ եկեղեցի:
եկեղեցի: Երբ Տիրոջ կը դիմենք, կրնա՞նք
բացարձակ վստահութեամբ եւ ակնկալութեամբ դիմել:
դիմել: Երբ
կ’աղօթենք, կրնա՞նք հաւատալ որ մեր խնդրածը պիտի
ստանանք:
ստանանք:
6.սպասէին»: Կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները
6.- «Կը սպասէին»
սպասել ու համբերել գիտէին:
գիտէին: Մենք իրենց նման սպասել
գիտե՞նք,
գիտե՞նք, համբերել գիտե՞նք:
գիտե՞նք: Երբ մէկմէկ-երկու անգամ բան մը
խնդրենք եւ մեր խնդրածը չստանանք, կը յուսահատի՞նք:
յուսահատի՞նք:
Շատ մը պատճառներով Տէրը կրնայ ուշացնել պատասխանը
մեր աղօթքին:
աղօթքին: Այս մասին տարբեր առիթներով ընդարձակ
կերպով խօսած եմ:
եմ: Կրկնութեան գնով կ’
կ’ուզեմ յիշեցնել, որ
երբեմն
երբեմն Տէրը կ’
կ’ուշացնէ մեր աղօթքին պատասխանը,
մանաւանդ եթէ մեր մօտ անհամբերութիւն եւ աճապարանք
տեսնէ:
տեսնէ: Տէրը կ’
կ’ուզէ որ համբերել սորվինք, որովհետեւ
համբերութեամբ է որ կրնանք գագաթներ նուաճել:
նուաճել: Տէրը
չ’ուզեր որ աճապարողներ ըլլանք:
ըլլանք: Աճապարողները միշտ կը
սխալին:
սխալին: Անոնք որոնք
որոնք իրենց գործին մէջ կ’
կ’աճապարեն`
անպայման որ սխալ գործեր ալ կ’
կ’ընեն:
ընեն: Անոնք որոնք իրենց
խօսքին մէջ կ’
կ’աճապարեն` անպայման որ սխալ խօսքեր ալ
կը խօսին:
խօսին:
7.7.- «Աւազանի ջուրերուն խառնուելուն»
խառնուելուն»: Համաձայն
Յովհան Ոսկեբերանին, աւազանին
աւազանին ջուրերը կը նախապատնախապատկերացնեն մկրտութեան
մկրտութեան աւազանի ջուրերը:
ջուրերը: Ան կ’
կ’ըսէ. «Եթէ

երբեք յիշեալ աւազանին
աւազանին ջուրերը կրնային բուժել հաւատքով
իրենց մէջ իջնող մարդիկը, որքա՜
որքա՜ն աւելի մկրտութեան
աւազանին
աւազանին ջուրերը կրնան բուժել թէ´
թէ´ հոգեպէս եւ թէ´
թէ´
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մարմնապէս այն մանուկները` որոնց ծնողները հաւատքով
զանոնք մկրտութեան ջուրին կը յանձնեն»
յանձնեն»:

8.8.- Վերջին նշում մը:
մը: Հիւանդները սրահներուն մէջ
ըլլալով հանդերձ եւ բժշկարար աւազանին մօտիկ ըլլալով
հանդերձ, հիւանդ էին, չէին կրցած առողջանալ:
առողջանալ: Բժշկարար
զօրութեան մը կողքին էին բայց չէին բժշկուած:
բժշկուած: Ասիկա պէտք
է մտածել տայ մեզի, թէ եկեղեցի երթալով` քրիստոնեայ չենք
ըլլար. հաւատացեալներուն հետ շփուելով` հաւատացեալ
չենք ըլլար. Աստուածաշունչ կարդալով` Աստուածասէր չենք
ըլլար:
ըլլար: Ինչպէս պարտէզ մտնելով պարտիզպան չենք ըլլար,
այնպէս ալ եկեղեցի մտնելով` հաւատացեալ չենք ըլլար:
ըլլար:
Դարձեալ, ինչպէս դեղարան մտնելով
մտնելով դեղագործ չենք ըլլար,
այնպէս ալ Աստուծոյ տունը մտնելով` Աստուծոյ զաւակ չենք
դառնար:
դառնար: Կամ, ինչպէս բժիշկներու հետ շփուելով բժիշկ չենք
ըլլար, այնպէս ալ բարեպաշտներու հետ շփուելով` բարեբարեպաշտ չենք ըլլար:
ըլլար:

«Ժամանակ 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»
(Յհ 5.4):
5.4):
բժշկուէր» (Յհ
1.1.- «Ժամանակ առ ժամանակ»
ժամանակ»: Այս բառերուն մասին
քանի մը նշումներ.նշումներ.ա) Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կ’
կ’ըսէ. «Կը կարծուի որ

Տիրոջ հրեշտակը միշտ կամ յաճախ
յաճախ չէր իջներ աւազանին
աւազանին
ջուրերը խառնելու, այլ` միայն հրէական երեք մեծ տօներուն
առիթով, Զատիկին, Պենտէկոստէին եւ ՏաղաւարահարաՏաղաւարահարացին»
ցին»: Այս բացատրութիւնը կրնայ շատ հաւանական ըլլալ,

մանաւանդ եթէ երբեք նկատի առնենք որ Զատկուան առիթով
էր որ Յիսուս Երուսաղէմ գացած էր
էր:
բ) «Ժամանակ առ ժամանակ»
ժամանակ» բառերը կը պարզեն, որ
ժամանակը չէր ճշդուած, յստակ չէր, յայտնի չէր, եւ ատիկա
պատճառ մըն էր հիւանդներուն համար միշտ պատրա´
պատրա´ստ եւ
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արթո´
արթո´ւն վիճակի մէջ ըլլալու:
ըլլալու: Բժշկութեան ժամանակը
կրնար յանկա´
յանկա´րծ գալ:
գալ: Ասիկա կը պատկերացնէ Աստուծոյ
շնորհքին
շնորհքին յանկարծական այցելութիւնը:
այցելութիւնը: Մարդիկ պէտք է
միշտ պատրա´
պատրա´ստ գտնուին աստուածային շնորհքի այցելուայցելութեան, որովհետեւ չեն գիտեր թէ ե´
ե´րբ եւ ի´
ի´նչ կերպերով Տէրը
կրնայ այցելել իրենց:
իրենց:
գ) Բժշկութեան ժամն ու ժամանակը Տէրը ի´
ի´նք պիտի
ճշդէ եւ ո´
ո´չ թէ մենք:
մենք: Տիրո´
Տիրո´ջ կը պատկանին կեանքի
կեանքի ժամերն
ու ժամանակները:
ժամանակները: Տիրո´
Տիրո´ջն է իրաւունքը ճշդելու ամէն բանի
ժամն ու ժամանակը:
ժամանակը: Աստուածային օրհնութիւններն ու
բժշկութիւնները իրենց ժամանակը ունին:
ունին: Մենք կը խնդրենք,
բայց Տէրը ի´
ի´նք կը ճշդէ մեր խնդրանքը տալու ժամանակը:
ժամանակը:
Մենք կը սպասենք, բայց Տէրը ի´
ի´նք կ’
կ’որոշէ պարգեւելու
ատենը:
ատենը:
դ) Տիրոջ հրեշտակը «ժամանակ առ ժամանակ»
ժամանակ» կ’իջնէր,
որպէսզի հիւանդները յոյսով եւ համբերութեամբ սպասել
սորվէին, կ’
կ’ըսէ Օգոստինոս:
Օգոստինոս: Ոեւէ անձ որ բանի մը հասնելու
յոյսը ունի, համբերութեամբ կը սպասէ:
սպասէ: Եթէ երբեք
հիւանդները մարմնաւոր բժշկութիւն ձեռք
ձեռք ձգելու համար
երկա՜
երկա՜ր ժամանակ կը սպասէին, որքան աւելի մարդիկ պէտք
է համբերութեամբ սպասեն իրենց հոգեւոր բժշկութեան
համար:
համար: Մայր մը կրնայ աղօթել իր զաւակին
զաւակին հոգեւոր
նորոգութեան համար եւ շուտով կամ կարճ ժամանակի մը
մէջ պատասխան չստանալ. ան պէտք է շարունակէ աղօթել
աղօթել եւ
հաւատքով սպասել իր աղօթքի պատասխանին:
պատասխանին:
ե) Եթէ «ժամանակ առ ժամանակ»
կ’ակնարկուի
ժամանակ» ըսելով կ’
հրէական երեք տօներու ժամանակներուն, ինչպէս դիտել
տուինք, ատիկա ցոյց կու տայ, որ Աստուած յատուկ կերպով
եւ առատապէս կ’
կ’օրհնէ իրեն հաւատացողները, իր կողմէ
հաստատուած ու պահանջուած տօներուն առիթով, երբ
անոնք իրենց մասնակցութիւնը բերեն այդ տօներուն:
տօներուն:
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զ) «Ժամանակ առ ժամանակ»
ժամանակ» շնորհուած բժշկութիւնը,
Տիրոջ սեղանին փշրանքներով կերակրուիլ կը նշանակէր,
բայց յետոյ պիտի գար երկնաւոր Բժիշկը, որ ո´
ո´չ թէ
«ժամանակ առ ժամանակ»
ժամանակ» պիտի բուժէր ու բժշկէր, պիտի
օրհնէր ու օգնէր, այլ` մի´
մի´շտ, ամէ´
ամէ´ն ատեն, ամէ´
ամէ´ն առիթով, եւ
ո´չ միայն մեր մարմնաւոր հիւանդութիւնները պիտի բուժէր,
այլեւ` մեր հոգեւոր ախտերը, եւ ո´
ո´չ թէ աւազանի ջուրով, այլ`
իր արիւնով:
արիւնով:
2.2.- «Տիրոջ հրեշտակը կ’
կ’իջնէր աւազանին մէջ եւ ջուրը կը
խառնէր
խառնէր»
էր»: Ո՞վ էր յիշեալ հրեշտակը:
հրեշտակը: Համաձայն Օգոստինոսի,
երկինքէն իջնող Տիրոջ հրեշտակը կը ներկայացնէ Աստուծոյ
մարդեղացեալ Բանը` Յիսուսը, բայց մեկնիչներուն մեծամեծամասնութիւնը, կը հաստատեն թէ անիկա պարզ հրեշտակ մըն
էր:
էր: Նորագոյն ժամանակի մեկնիչներ կ’
կ’ենթադրեն որ անիկա
Ռափայէլ հրեշտակապետն էր, որուն անունին կը
հանդիպինք Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Տոբիթի 12.1512.15-ին
մէջ:
մէջ: Այդպէս կ’
կ’ենթադրեն մեկնելով Ռափայէլ անունին
իմաստէն, որ կը նշանակէ` «Աստուծոյ բժշկագիտութիւնը»,
բժշկագիտութիւնը»,
կամ` «Աստուծոյ բժիշկը»
բժիշկը»:
3.3.- Matthew Henry կը հաստատէ,
հաստատէ, թէ հրեշտակին
հրեշտակին իջնելն
ու ջուրը խառնելը եւ հիւանդի մը բժշկութիւնը, մեզի կը
յիշեցնեն թէ Աստուծոյ հրեշտակները մեծ դեր ունին մարդոց
մարմնաւոր հիւանդութեանց բժշկութեան մէջ:
մէջ: Ինչպէս չար
հրեշտակները (չար ոգիները) կրնան մարդոց հիւանդութիւն
տալ եթէ Աստուած արտօնէ, նոյնպէս ալ, բարի
բարի հրեշտակները
կրնան մարդոցմէ հիւանդութիւնները հեռացնել, դարձեալ,
եթէ Աստուած արտօնէ:
արտօնէ:
4.4.- Օգոստինոս դիտել կու տայ, որ եթէ երբեք երկինքէն
իջնող հրեշտակը կը ներկայացնէ Աստուծոյ մարդեղացեալ
Բանը` Յիսուսը, ապա ուրեմն, աւազանը` կը ներկայացնէ
հրեայ ժողովուրդին ճահճացած կեանքը, իսկ աւազանին
ջուրերը շարժելը` կը ներկայացնէ Քրիստոսի շարժիլը հրեայ
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ժողովուրդին կեանքին մէջ, որպէսզի զիրենք ազատագրէր
հոգեւոր
ճահճացածութենէն,
այլ
խօսքով`
մեղքի
նեխածութենէն:
նեխածութենէն: Աւազանին ջուրերուն շարժիլը ցոյց կու տար,
որ Քրիստոս եկած էր աւազանը
աւազանը հոսուն գետի վերածելու, այլ
խօսքով` հրեայ ժողովուրդին կեանքը նորոգելու:
նորոգելու:
5.5.- Արդեօք ե՞րբ սկսած է Տիրոջ հրեշտակին իջնելու եւ
ջուրերը խառնելու արարողութիւնը:
արարողութիւնը: Հին Կտակարանին
Կտակարանին մէջ
այս մասին ո´
ո´չ մէկ ակնարկութիւն կը գտնենք, ո´
ո´չ ուղղակի
ակնարկութիւն եւ ո´
ո´չ ալ անուղղակի
անուղղակի:
ւղղակի: Ոմանք սակայն, կը
կարծեն որ Տիրոջ
Տիրոջ հրեշտակին իջնելն ու ջուրերը խառնելը եւ
հրաշքներու գործուիլը, սկսաւ այն օրերուն, երբ Եղիասիբ
քահանայապետին առաջնորդութեամբ հիմնուեցաւ պատ մը
Երուսաղէմի շուրջ, յատկապէս պատի օծումէն ետք (Նե 3.13.121), եւ հրեշտակին իջնելն
իջնելն ու ջուրերը խառնելը, ձեւով մը
Աստուծոյ կողմէ տրուած վկայութիւն մըն էր, թէ ինք ընդուներ
էր անոնց պատի կառուցումը եւ պատի օծումը:
օծումը: Ուրիշներ
Ուրիշներ կը
կարծեն որ հրեշտակին իջնելու
իջնելու եւ ջուրերը խառնելու
սովորութիւնը սկսաւ Յիսուսի ծննդեան ժամանակ, իսկ
ուրիշներ կ’
կ’ենթադրեն որ անիկա սկսաւ Յիսուսի մկրտումկրտութեան ժամանակ:
ժամանակ: Lightfoot կ’ըսէ որ Յովսէփոս Պատմիչ կը
յիշէ թէ մեծ երկրաշարժ մը եղաւ Մեծն Հերովդէսի
գահակալութեան 77-րդ տարին, այսինքն` Ք.Ա. 30 թուականին:
թուականին:
Ոմանք նկատի առնելով որ երկրաշարժ տեղի կ’
կ’ունենայ երբ
հրեշտակ մը երկինքէն երկիր
երկիր իջնէ, կը խորհին թէ Յովսէփոս
Պատմիչի յիշած երկրաշարժի
երկրաշարժի ժամանակ հրեշտակ մը վար
իջաւ, աւազանին
աւազանին ջուրերը խառնեց, եւ այնուհետեւ, մնա´
մնա´ց
այդ սովորութիւնը:
սովորութիւնը:
6.6.- «Կ
«Կ’իջնէր»
իջնէր»: Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ, որ
բնագիրին մէջ գործածուած է «կ’իջնէր»
իջնէր» եւ ո´
ո´չ թէ «կ’իջնէ»
իջնէ»
բառը, եւ ատիկա ցոյց կու տայ, որ երբ Յովհաննէս
Աւետարանիչ գրի կ’
կ’առնէր Աւետարանը, արդէն վերջ գտած
էր հրեշտակին իջնելու եւ ջուրերը խառնելու արարողութիւնը
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կամ սովորութիւնը:
սովորութիւնը: Կ’ենթադրուի որ այս հրաշալի սովորուսովորութիւնը դադրեցաւ խաչին վրայ Քրիստոսի մահուան ժամաժամանակ:
նակ: Հրեայ նշանաւոր պատմիչներ, ինչպէս Յովսէփոս, Փիլոն
եւ ուրիշներ, իրենց գործերուն մէջ ո´
ո´չ մէկ ակնարկութիւն
կ’ընեն նման սովորութեան մը, եւ ասիկա պատճառ դարձած
է որ մեկնիչներ մտածեն, որ այս սովորութիւնը արդէն
դադրած էր երբ անոնք իրենց գործերը գրի կ’
կ’առնէին:
առնէին:
7.7.- Ինչո՞ւ համար մարդիկը բժշկելու համար, Աստուած
ընտրեց ջուրի գործածութիւնը:
գործածութիւնը:
ա) Որովհետեւ հրեայ ժողովուրդը Հին Կտակարանէն
գիտէր, որ Աստուած յաճախ ջուրի միջոցաւ բժշկութիւններ
կը կատարէր:
կատարէր: Օրինակ, Եղիսէ մարգարէն Նէեման
Նէեման անունով
բորոտ Ասորիի մը պատուիրեց եօթը անգամ լուացուիլ
բորոտութենէն::
Յորդանանի ջուրին մէջ, որպէսզի բուժուի իր բորոտութենէն
Նէեմանը
Նէեմանը եօթը անգամ լուացուեցաւ եւ բուժուեցաւ (Դ.Թգ
5.105.10-14):
14): Քրիստոս հիւանդները բժշկելու համար ջուրը ընտընտրեց իբրեւ միջոց, որպէսզի յիշեցնէր հրեաներուն, թէ ի´
ի´նքն էր
այն Աստուածը որ մարդիկը կը բժշկէր
բժշկէր Հին Կտակարանեան
ժամանակաշրջանին, եւ ի´
ի´նքն էր այն Աստուածը որ իրենց
հայրերուն օրով մեծամեծ հրաշքներ կը գործէր:
գործէր:
բ) Աստուած Հին Կտակարանին
Կտակարանին մէջ կը խոստանայ մամա36.25)::
քուր ջուր սրսկել մարդոց վրայ եւ մաքրել զանոնք (Եզ 36.25)
Հրեաներ ջուրի խառնուելուն եւ կատարուած
կատարուած բժշկութիւննեբժշկութիւններուն մէջ, աստուածային այս խոստումին կատարման մէկ
մասն է որ կը տեսնէին:
տեսնէին:
գ) Matthew Henry կը հաստատէ, որ աւազանին
աւազանին ջուրը կը
խորհրդանշէ Քրիստոսի արիւնը:
արիւնը: Ան կ’
կ’ըսէ. «Այս ջուրերը

նախապէս կը գործածուէին ծիսական մաքրութեան համար,
(անոնք որոնք տաճար պիտի
պիտի երթային, նախ այս ջուրերուն
մէջ պէտք էր ծիսականօրէն մաքրուէին), հետագային սակայն
անիկա սկսաւ գործածուիլ բժշկութեան համար, նշանակը
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ըլլալու համար Քրիստոսի արեան, որ մարդս մաքրելու եւ
բժշկելու զօրութիւնը ունի»
ունի»:

8.8.- Յիշեալ հրեշտակը, ճիշդ Յովհաննէս Մկրտիչի նման,
նման,
Քրիստոսի նախակարապետն էր:
էր: Ինչպէս Յովհաննէս
Մկրտիչ իր քարոզութեամբ Տիրոջ ճամբան կը պատրաստէր,
այնպէս ալ, հրեշտակին միջոցաւ կատարուած պզտիկ
հրաշքները, կը պատրաստէին հրեաները ականատես ըլլալու
Քրիստոսի ձեռքով կատարուելիք մեծամեծ հրաշքներուն:
հրաշքներուն:
9.9.- Յովհան Ոսկեբերան
Ոսկեբերան աւազանը կը նկատէ խորհրդախորհրդանիշ մկրտութեան աւազանին:
աւազանին: Ան կ’
կ’ըսէ. «Ինչպէս աւազանին
աւազանին

ջուրերը չէին կրնար բուժել հիւանդը, եթէ այդ ջուրերը
չխառնուէին Տիրոջ Հրեշտակին ձեռքով, այնպէս ալ մկրտումկրտութեան աւազանին
աւազանին ջուրերը չեն կրնար մեզ մաքրել, սրբել եւ
նորոգել, եթէ երբեք
երբեք անոնք խառնուած չըլլան Սուրբ Հոգիով»
Հոգիով»:
10.10.- «Եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս առաջին անգամ
աւազան կ’
կ’իջնէր, իր հիւանդութենէն կը բժշկուէր»
բժշկուէր»: Այս

համարին մասին քանի մը նշումներ.նշումներ.ա) Ինչո՞ւ համար ջուրին մէջ նետուող առաջին անձը
միայն կը բժշկուէր:
բժշկուէր: Որպէսզի ամէն մարդ փորձէր ինք
առաջինը ըլլալ Տիրոջ օրհնութիւնը ստանալու մէջ:
մէջ: Անոնք
որոնք դանդաղ շարժէին կամ ուշ նետուէին ջուրին մէջ` չէին
բժշկուեր:
բժշկուեր: Այս իրողութիւնը կարեւոր յիշեցում մը ունի իր մէջ
մեզի համար:
համար: Անոնք որոնք դանդաղ են իրենց հոգեւոր
կեանքին մէջ, այլ բացատրութեամբ մը, անոնք որոնք իրենց
հոգեւոր կեանքին մէջ տաք չեն, անկեղծ չեն, եռանդուն չեն,
մարտունակ չեն, հոգեւոր պատերազմ մղելու պատրաստ չեն,
անոնք չեն կրնար Աստուծոյ ձեռքէն «խլել»
խլել» իրենց համար
անհրաժեշտ բժշկութիւնը, ազատագրութիւնը, օրհնութիւնը,
օծութիւնը, զօրութիւնը:
զօրութիւնը:
բ) Տիրոջ հրեշտակը ջուրը կը խառնէր, բայց հիւանդը
ջուրին մէջ չէր նետեր:
նետեր: Հիւանդին պարտականութիւնն էր ճիգ
թափել, տեղէն շարժիլ եւ ջուրին մէջ նետուիլ:
նետուիլ: Կարեւոր
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հոգեւոր դաս մը ունինք սորվելիք հոսկէ:
հոսկէ: Աստուած միշտ
պատրաստ է իր օրհնութիւնները տալու, բայց կու տայ միայն
անոնց` որոնք լրջօրէն կը փնտռեն իր օրհնութիւնները, իր
օգնութիւնը, իր զօրակցութիւնը:
զօրակցութիւնը: Քրիստոսի խաչելութեամբ
ամէն օրհնութիւն տրուեցաւ, բայց օրհնութիւնը ձեռք ձգելը
մեր պարտականութիւնն է:
է: Հեղինակ մը ըսած է. «Ինչպէս

Աստուած թռչունին ուտելիք կու տայ բայց երբեք ուտելիքը
ուտելիքը
անոր բոյնին մէջ չի դներ, այնպէս ալ ան իր փրկութիւնը
բոլորին շնորհած է բայց մենք է որ աղօթքով զայն պէտք է
խնդրենք եւ ձեռք ձգենք»
ձգենք»:

գ) Նախաքրիստոնէական չորս դարերուն դադրած էր
կապը Աստուծոյ եւ հրեայ ժողովուրդին միջեւ:
միջեւ: Այդ
ժամանակամիջոցին տեղի չունեցան հրաշքներ ու նշաններ,
եւ չեղան մարգարէներ որոնք Աստուծոյ կամքը գիտնային ու
յայտնէին ժողովուրդին:
ժողովուրդին: Յովհան Ոսկեբերան կը հաստատէ,
որ չորս դարերու լռութենէն ետք, Աստուած առաջին անգամ
սկսաւ հրաշքներ կատարել յիշեալ աւազանին միջոցաւ,
Քրիստոսի ծննդեան կամ մկրտութեան ժամանակէն սկսեալ,
եւ ատիկա ձեւով մը հրեաները պիտի նախապատրաստէր
այն մեծամեծ հրաշքներուն ու նշաններուն, զորս պիտի
գործուէին Քրիստոսի ձեռքով:
ձեռքով: Մեր կեանքին մէջ ի՞նչ են այն
նշանները որ մեզ կը պատրաստեն այն սքանչելի
հրաշքներուն ու հրաշալիքներուն, զորս պիտի վայելենք
վայելենք
Քրիստոսի թագաւորութեան մէջ:
մէջ:
11.11.- Մեզի չ’
չ’ըսուիր եթէ երբեք սրահներուն մէջ հաւաքհաւաքուած հիւանդները կ’
կ’աղօթէին թէ ոչ:
ոչ: Հաւանական է որ անոնք
չէին աղօթեր, այլ պարզապէս կը սպասէին ջուրերու
խառնուելուն:
խառնուելուն: Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք կ’
կ’ուզեն Տիրոջ
օրհնութիւնները վայելել,
վայելել, թէպէտ բնաւ չեն աղօթեր այդ
օրհնութիւններուն համար:
համար: Կ’ուզեն ուրախութեամբ հնձել,
թէեւ արցունքով չեն ցանած եւ չեն ուզեր ցանել:
ցանել: Կ’ուզեն
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մրցանակին տիրանալ, թէեւ Տիրոջ դաշտին մէջ վազել չեն
ուզեր:
ուզեր:

«Հոն մարդ մը կար որ երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ
էր:
էր: Յիսուս երբ տեսաւ զայն հոն պառկած, եւ գիտնալով որ
երկար
երկար ատեն հիւանդ պառկած է, ըսաւ.ըսաւ."Կ’ուզե՞ս առողջանալ"
առողջանալ"» (Յհ
(Յհ 5.55.5-6):
6):

1.1.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս միայն մէկ հոգի բժշկեց,
փոխանակ բժշկելու բոլոր հիւանդները:
հիւանդները: Յիշեալ մէկ հոգին կը
ներկայացնէ Քրիստոսի մէ´
մէ´կ ու միա´
միա´կ եկեղեցին, այլ խօսքով,
Քրիստոսի եկեղեցիին մէկութիւնն է որ ցոյց կու տայ, կ’
կ’ըսէ
Օգոստինոս:
Օգոստինոս:
2.2.- Երեսունութը տարիներէ ի վեր հիւանդ մարդը,
ամենէն հինն էր հիւանդներուն մէջ:
մէջ: Գուցէ նաեւ ամենէն ծանր
վիճակի մէջ գտնուողն էր:
էր: Վստահաբար նաեւ միւսներէն
աւելի ծանր մեղք ու յանցանք գործած անձ մըն էր, ինչ որ
Քրիստոսի բառերը իրեն ուղղուած ցոյց կու տան. «Ահա

առողջացար. այլեւս մի´
մի´ մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը
չպատահի քեզի»
քեզի»: Յիսուս բժշկեց հիւանդներուն մէջ ամենէն
ծանրը, ցոյց տալու համար, թէ «ուր որ մեղքը շատցաւ՝
այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի
աւելի առատացաւ»
առատացաւ» (Հռ
(Հռ 5.20):
5.20):

Մարդ արարածը չի կրնար այնքա´
այնքա´ն մեղաւոր ըլլալ, որ Տէրը
անկարող ըլլայ զայն մաքրելու եւ սրբելու, եւ կամ չուզէ
մաքրել ու սրբել:
սրբել: Ո´չ ալ կրնայ այնքա´
այնքա´ն մաքուր ըլլալ, որ
կարիքը չունենայ Տիրոջ արիւնով մաքրուելու:
մաքրուելու:
3.3.- Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը կը յիշէ թէ հիւանդ
մարդը երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ էր:
էր: Յատուկ
նպատակ մը ունէ՞ր թիւը յիշելուն մէջ:
մէջ: Մեկնիչներ դիտել կու
տան, որ այն ատեն սովորութիւն էր յիշել հիւանդի մը
հիւանդութեան տարիներուն թիւը, որպէսզի եթէ երբեք
անիկա բուժուէր, անով հանդէս գար գործածուած
գործածուած դեղին
զօրութիւնը եւ բժշկող բժիշկին վարպետութիւնը:
վարպետութիւնը: Ոսկեբերան
Հայրապետը կ’
կ’ըսէ. «Կը յիշուի որ մարդը երեսունութը տարիէ
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ի վեր հիւանդ էր, որպէսզի բացայայտուի Քրիստոսի
բժշկարար մեծ զօրութիւնը, քանի որքան շատ ըլլան
հիւանդութեան տարիները, այնքան աւելի դժուար կ’ըլլայ
բժշկութիւնը»
բժշկութիւնը»: Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, ունի՞ս կեանքիդ մէջ մեղք
մը կամ մոլութիւն մը որ արմատ հաստատած է սրտիդ մէջ եւ
երկա՜
երկա՜ր տարիներէ ի վեր քեզ կը տանջէ:
տանջէ: Եկո´
Եկո´ւր Յիսուսի:
Յիսուսի:
Յիսուս ի´
ի´նքն է այն աւազանը որ կարող է քեզ մաքրել քու
բոլոր ցաւերէդ, տկարութիւններէդ եւ թշուառութիւններէդ,
որքան ալ անոնք երկար ժամանակ տիրած ըլլան քու վրադ:
վրադ:
4.4.- Անդամալոյծը երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ էր,
եւ ոչինչ կրնար ընել, ո´
ո´չ ինքնիր համար եւ ո´
ո´չ ալ ուրիշին
համար:
համար: Այն մարդը որ չ’
չ’աշխատիր իր անձի եւ ուրիշներու
փրկութեան համար, աւելի´
աւելի´ գէշ վիճակի մէջ է քան յիշեալ
անդամալոյծը, որովհետեւ յիշեալ անդամալոյծը միայն
մարմնապէս անդամալոյծ էր, մինչդեռ ան որ առողջ է
մարմինով եւ սակայն չ’
չ’աշխատիր իր անձի եւ ուրիշներու
փրկութեան համար, հոգեպէս ու մտապէս անդամալոյծ է:
է:
Աստուած հաշիւ պիտի չպահանջէ այս հիւանդ
հիւանդ մարդէն այն
երեսունութը տարիներուն համար որոնց ընթացքին
չաշխատեցաւ, քանի չէր կրնար աշխատիլ, բայց վստահաբար
հաշիւ պիտի պահանջէ բոլոր անոնցմէ, որոնք կրնան
աշխատիլ ու չեն աշխատիր, կրնան օգնել ուրիշին ու չեն
օգներ, կրնան Տիրոջ փառքին համար գործել ու չեն գործեր,
գործեր,
կրնան Քրիստոսի թագաւորութիւնը տարածել ու չեն
տարածեր, կրնան փրկութեան Աւետարանին համար
վկայութիւն տալ ու չեն տար:
տար:
Ով որ առողջութիւն ունի` զայն պէտք է գործածէ
Աստուծոյ փառքին համար:
համար: Ով որ դրամ ունի` զայն պէտք է
յատկացնէ Աւետարանի տարածման համար:
համար: Աստուծոյ
Աստուծոյ
կողմէ մեզի տրուածը իրաւունք չունինք գործածելու
անձնասիրաբար, լոկ մեր անձերուն համար, մեր անձերուն
փառքին ու հանգիստին համար:
համար: Աստուծոյ կողմէ մեզի
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տրուածը` պէտք է Աստուծո´
Աստուծո´յ փառքին համար գործածենք:
գործածենք:
Երբ Աստուած շնորհք մը կու տայ մեզի, միշտ ուրիշը նկատի
առնելով
առնելով է որ կու տայ:
տայ: Երբ պարգեւ մը կու տայ, ուրիշին
օգուտը նկատի առնելով է որ կու տայ:
տայ: Այսինքն, կու տայ,
որպէսզի ուրիշին օգտակար եւ զօրավիգ դառնանք:
դառնանք: Աստուած
ո´չ մէկ բան կը պարգեւէ մեզի, որպէսզի միայն մեր անձերուն
համար գործածենք:
գործածենք: Առաքեալը կը պատուիրէ որ «մեզմէ

իւրաքանչիւրը իր շուրջ եղողներով պէտք է հետաքրքրուի`
անոնց բարիքը խորհելով...»
խորհելով...» (Հռ
(Հռ 15.2):
15.2):

5.5.- Սիրելիներ, երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ եղող
այս մարդը մեր աչքին դիմաց ունենանք, որպէսզի չդժգոհինք
այն պզտիկ նեղութիւններուն համար որոնց կը հանդիպինք:
հանդիպինք:
Երբ գլուխի
գլուխի ցաւ կ’
կ’ունենանք, յիշենք այն անձերը որոնք
անբուժելի հիւանդութիւններով կը տառապին, որպէսզի
չտրտնջանք:
չտրտնջանք: Երբ մարդիկ մեզ կը ծաղրեն հաւատացեալ
ըլլալնուս համար, յիշենք որ տարբերտարբեր-տարբեր երկիրներու
մէջ քրիստոնեաներ կը ջարդուին քրիստոնեայ ըլլալնուն
համար, որպէսզի վիրաւորուած
վիրաւորուած չզգանք:
չզգանք: Երբ կը չարչարուինք
մեր հաւատքին համար, Քրիստոսի չարչարանքներուն
մասնակից կը դառնանք, իսկ եթէ Քրիստոսի չարչարանք
չարչարանքրանքներուն մասնակից կը դառնանք, Քրիստոսի փառքին ալ
մասնակից պիտի դառնանք (Հռ 8.17):
8.17):
6.6.- Հիւանդները շատ էին բայց միայն մէկ հոգի Տիրոջ
Տիրոջ
բժշկութիւնը վայելեց:
վայելեց: Նոյնն է պարագան այսօր:
այսօր: Որքա՜
Որքա՜ն
մեղաւորներ կան, բայց քիչեր միայն կը գտնեն Փրկիչը, կամ
աւելի ճիշդ` կը գտնուին Փրկիչին կողմէ:
կողմէ: Որքա՜
Որքա՜ն մարդիկ
կան որոնք Աստուծոյ օրհնութեան կարիքը ունին, սակայն
քիչեր միայն ձեռք կը ձգեն Աստուծոյ օրհնութիւնը
օրհնութիւնը: Յիսուս
կ’ըսէ. «Կանչուածները շատ են, բայց ընտրուածները` քիչ»
քիչ»
(Մտ 20.16). դուն ջանա´
ջանա´ այդ քիչերէն ըլլալ:
ըլլալ: Հոգեւոր կեանքի
պատերազմին սաստկութիւնը տեսնելով, շատեր նահանջ
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կ’արձանագրեն, բայց քաջերը ճակատին վրայ կը մնան. դուն
այդ քաջերէն եղիր:
եղիր:
7.7.- Զատիկ էր:
էր: Ամէն մարդ կ’
կ’աճապարէր տաճար
երթալու:
երթալու: Ամէն մարդ զբաղած էր զատկական գառնուկ մը
ճարելով:
ճարելով: Ամէն մարդ ինքզինք ծիսականօրէն մաքրելու
մասին կը մտածէր:
մտածէր: Բարեկամներ ու հարազատներ իրարու
կը հանդիպէին եւ կ’
կ’ողջագուրուէին:
ողջագուրուէին: Ո´չ ոք մտածեց
այցելութիւն մը տալ սրահներուն մէջ հաւաքուած
հաւաքուած հիւանդնեհիւանդներուն:
րուն: Նայեցէ´
Նայեցէ´ք մեր Տիրոջ:
Տիրոջ: Տարբեր էր ան իր վերաբերմունքին
մէջ:
մէջ: Ան նախ տաճար չգնաց, որպէսզի տեսնէր այդտեղի
մարդիկը ու տեսնուէր անոնց կողմէ, այլ գնաց հիւանդներուն
մօտ:
մօտ: Թագաւոր էր Յիսուս, բայց թագաւորական պալատ
չգնաց, այլ գնաց ցաւով ու տառապանքով լեցուն սրահները:
սրահները:
Քանինե՞ր մեզմէ Տիրոջ քայլերուն կը հետեւին:
հետեւին: Քանինե՞ր
Զատիկի
առիթով,
իրենց
բարեկամներուն
ու
հարազատներուն այցելելէ առաջ, կ’
կ’այցելեն հիւանդներուն,
լքուածներուն, անտեսուածներուն:
անտեսուածներուն: Քանինե՞ր զատկական
գառնուկի մասին մտածելէ առաջ, այլ խօսքով` իրենց
ուտելիքին ու խմելիքին մասին մտածելէ առաջ, կը մտածեն
անոնց մասին` որոնք ուտելիք ու խմելիք չունին:
չունին:
8.8.- «Գիտնալով որ երկար ատեն հիւանդ պառկած է»
է»:
Յիսուս նայեցաւ հիւանդին եւ գիտցաւ որ ան երկա՜
երկա՜ր
ժամանակէ ի վեր հիւանդ էր:
էր: «Գիտնալ
«Գիտնալ»
Գիտնալ» բառը կը պարզէ որ
Յիսուս գիտէ մեր
մեր քաշած նեղութիւններուն ու տառապանքին
մասին, գիտէ թէ ի´
ի´նչ ցաւերէ կ’
կ’անցնինք, գիտէ մեր
մարմնաւոր վէրքերուն մասին:
մասին: Ասիկա մխիթարութիւն է մեզի
համար:
համար: Այո´
Այո´, մխիթարութիւն է գիտնալ որ Յիսուս ամէն ինչ
գիտէ մեր մասին:
մասին: Որքա՜
Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ
տառապէինք Յիսուսի
Յիսուսի համար եւ Յիսուս անտեղեակ ըլլար:
ըլլար:
Որքա՜
Որքա՜ն ողորմելի պիտի ըլլայինք եթէ չարչարուէինք
արքայութեան համար եւ Արքան չգիտնար ատիկա:
ատիկա:
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9.9.- «Կ’ուզե՞ս առողջանալ»
առողջանալ»: Ինչո՞ւ համար Յիսուս հիւանդ
մարդուն կը հարցնէ եթէ երբեք կ’
կ’ուզէ առողջանալ:
առողջանալ: Յիսուս
չէ՞ր գիտեր որ ան կ’
կ’ուզէր առողջանալ
առողջանալ:
ողջանալ: Անշո´
Անշո´ւշտ գիտէր:
գիտէր: Եթէ
հիւանդը չէր ուզեր առողջանալ, սրահներուն մէջ նստած
պիտի չըլլար, եւ ո´
ո´չ ալ աւազանին
աւազանին ջուրերուն խառնուելուն
պիտի սպասէր:
սպասէր: Յիսուս հարցումը հարցուց քանի մը պատպատճառներով.ճառներով.ա) Յիսուս կրնար զայն բուժել առանց հարցնելու իրեն,
բայց ուզեց անոր
անոր մօտ բուժուելու փափաք տեսնել:
տեսնել: Յիսուս մեզ
ալ կրնայ բուժել ու փրկել, բայց չ’
չ’ըներ եթէ երբեք մեր մօտ
չգտնէ բուժուելու եւ փրկուելու փափաք:
փափաք: Ճիշդ է որ
փրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, բայց Աստուած այդ
պարգեւը կու տայ միայն խնդրողներուն:
խնդրողներուն: Յիսուս կը
յայտարարէ թէ ինք մեր սրտի դուռին առջեւ կանգնած կը
բաղխէ եւ կը սպասէ որ դուռը բանանք, որպէսզի ներս մտնէ
(Յյտ 3.20):
3.20): Եթէ ան ուզէ մեր սրտին դուռը բռնի ուժով բանալ
եւ ներս մտնել` կրնա´
կրնա´յ, բայց չ’
չ’ըներ այդպիսի բան:
բան: Տէրը
ազատ կամք տուած է մեզի, եւ կը սպասէ որ մեր ազատ
կամքով զինք ընդունինք:
ընդունինք: Յիսուս ամենակարող Աստուա´
Աստուա´ծ է,
բայց ինքզինք չի պարտադրեր ոեւէ մէկուն:
մէկուն: Ամենազօր
Արարի´
Արարի´չ է, բայց իր զօրութիւնը չ’
չ’օգտագործեր խորտակելու
մեր կամքը, մեր սեփական փափաքը:
փափաքը:
բ) Հիւանդը միշտ առանձին եւ լքուած զգացած էր
անցեալին, ինչ որ յաջորդ համարին մէջ իր
իր բառերը ցոյց կու
տան` «Տէ´
Տէ´ր, մէկը չունիմ»
չունիմ»: Հիմա թէպէտ Յիսուս սէր եւ
հետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէր իրեն հանդէպ, բայց կ’
կ’ուզէր
գիտնալ, եթէ երբեք վստահութիւն ունէր իր սիրոյն ու
գուրգուրանքին հանդէպ թէ ոչ, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ հարցուց անոր.
«Կ’ուզե՞ս առողջանալ»
Հիւանդը կրնար մտածել` «Մինչեւ
առողջանալ»: Հիւանդը

հիմա մէկը ինձմով կամ իմ առողջութեամբս չէր
հետաքրքրուած, հիմա այս մարդը ինչո՞ւ կը հետաքրքրուի»
հետաքրքրուի»:
Շատ դժուար է գիտնալ թէ Յիսուսի ուղղած հարցումին
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դիմաց ի՞նչ մտածեց հիւանդը:
հիւանդը: Յիսուսի մէջ զինք սիրող անձի
մը
ներկայութիւնը
տեսա՞ւ,
գորովալից
եղբօր
մը
գորովալից
ներկայութիւնը նշմարե՞ց:
նշմարե՞ց: Չե´
Չե´նք գիտեր:
գիտեր: Ո´չ ալ գիտենք եթէ
երբեք ինք սիրեց Յիսուսը կամ հաւատաց անոր:
անոր: Դժուար է
ըսել որ ան սիրեց ու հաւատաց Յիսուսին:
Յիսուսին: Դժուար է,
որովհետեւ ան «գնաց եւ հրեայ ղեկավարներուն պատմեց`

ըսելով, թէ Յիսուսն էր զինք բժշկողը:
բժշկողը: Այս պատճառով անոնք
սկսան հալածել Յիսուսը, որովհետեւ Շաբաթ օրով այս
բաները կը կատարէր»
կատարէր» (Յհ
(Յհ 5.155.15-16):
16): Ոսկեբերան Հայրապետը
իր այս ըրածը «բարիքի ուրացում եւ ապերախտութիւն»
ապերախտութիւն» կը
կոչէ:
կոչէ: Դժուար է, մանաւանդ
մանաւանդ որ աւանդութենէն գիտենք թէ
անիկա Յիսուսը ապտակողներէն մին եղաւ անոր
անոր
ձերբակալութենէն ետք. զուր տեղ չէ որ Յիսուս զայն բուժելէ
ետք` անոր ըսաւ. «Ահա առողջացար. այլեւս մի´
մի´ մեղանչեր,
որպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզի»
քեզի» (Յհ
(Յհ 5.14):
5.14):
գ) Յիսուս հիւանդին չհարցուց` «կ’ուզե՞ս քեզ
առողջացնեմ»,
առողջացնեմ», այլ` «կ’ուզե՞ս առողջանալ»
Ինչո՞ւ: ՈրովհեՈրովհեառողջանալ»: Ինչո՞ւ:
տեւ
տեւ հիւանդը չէր կրնար պատկերացնել որ Յիսուս կրնար
զինք բուժել (Յովհան Ոսկեբերան):
Ոսկեբերան): Երբ Յիսուս հարցուց անոր
«կ’ուզե՞ս առողջանալ»,
առողջանալ», հաւանաբար հիւանդը մտածեց որ
Յիսուս զինք ուրիշի մը քով պիտի տանէր, կամ զայն բուժելու
համար միջոցի մը պիտի դիմէր:
դիմէր: Ա´յս է որ կը պարզէ իր
պատասխանը Տիրոջ. «Տէ´
Տէ´ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած
ատեն զիս աւազան իջեցնէ»
իջեցնէ»: Ան եթէ վստահօրէն գիտնար որ
Յիսուսն էր որ զինք պիտի բուժէր, պիտի չըսէր. «Տէ´
Տէ´ր, մէկը
չունիմ»
չունիմ»: Իսկ եթէ Տէրը հարցնէր` «կ’ուզե՞ս քեզ առողջացնեմ»,
առողջացնեմ»,
անառարկելիօրէն հիւանդը պիտի գիտնար
գիտնար որ զինք բուժողը
նոյնինքն Յիսուս ինք պիտի ըլլար:
ըլլար:
դ) Յիսուսի հարցումը «կ’ուզե՞ս առողջանալ»,
առողջանալ», ցոյց կու
տայ որ Յիսուս կ’
կ’ուզէ մարդոց հետ երկխօսութեան մէջ մտնել,
զանոնք վերականգնելու նպատակով:
նպատակով: Աստուած գիտէր որ
Ադամ եւ Եւա պարտէզին ծառերուն ետին պահուըտած էին,
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հակառակ անոր, Ադամին հարցուց. «Ո՞ւր ես»
(Ծն 3.9):
3.9):
ես» (Ծն
Աստուած կ’
կ’ուզէր խօսիլ Ադամին հետ որպէսզի ստեղծուած
հարցին լուծում մը բերէր:
բերէր: Աստուած գիտէր Յակոբին անունը,
բայց եւ այնպէս, հարցուց. «Ի՞նչ է անունդ»
(Ծն 32.27):
32.27):
անունդ» (Ծն
Աստուած իր օրհնութիւնը տալէ առաջ Յակոբին, նախ ուզեց
ուզեց
որ Յակոբ իր անունը յայտնէ, իսկ անունը յայտնելը`
Աստուծոյ դիմաց իր ինքնութիւնն ու տկարութիւնը
խոստովանիլ կը նշանակէ:
նշանակէ: Յիսուս թուքով թրջելէ ետք
Բեթսայիդայի կոյրին աչքերը եւ ձեռքով դպնալէ ետք անոր
աչքերուն, հարցուց. «Բան մը կը տեսնե՞ս»
տեսնե՞ս» (Մր
(Մր 8.23):
8.23): Յիսուս
գիտէ´
իտէ´ր որ կոյրը մարդիկը կը տեսնէր ծառերու նման, բայց
հարցումին նպատակը, անոր մէջ իր անձին հանդէպ
հաւատքի կրակ արծարծելն էր:
էր: Նոյնն է պարագան հոս
յիշուած անդամալոյծին:
անդամալոյծին: Յիսուս գիտէր որ ան կ’
կ’ուզէր
բուժուիլ, բայց Յիսուսի նպատակը անոր հետ խօսիլն էր,
որպէսզի ցոյց տար անոր թէ ինք լոկ բժիշկ մը չէր, սէրէ ու
գութէ պարպուած բժիշկ մը, այլ` մարդոց հետ խօսի´
խօսի´լ սիրող,
մարդոց արժէ´
արժէ´ք տուող երկնաւոր բժիշկ մը:
մը: Ո´վ գիտէ քանի
տարիէ ի վեր մարդ չէր խօսած այս անդամալոյծին հետ, մարդ
չէր հարցուցած իրեն եթէ երբեք կ’
կ’ուզէր առողջանալ, մարդ չէր
առաջարկած օգնել իրեն ջուրին մէջ նետուելու երբ ջուրերը
շարժէին:
շարժէին: Յիսուս նախ ուզեց խօսիլ անոր հետ, որպէսզի նախ
անոր մարդակարօտ հոգին բուժէր, անկէ ե´
ե´տք միայն
բուժելու համար անոր մարմինը:
մարմինը:
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, Տէրը կ’
կ’ուզէ քեզի հետ նաեւ խօսիլ,
որպէսզի բուժէ հոգիդ
հոգիդ ու սիրտդ:
սիրտդ: Ո´վ գիտէ թէ քանի՜
քանի՜
անգամներ խօսած ես մարդոց հետ եւ անոնք քեզ յուսախաբ
ըրած են. խօսած ես եւ անոնք քեզ սխալ հասկցած են. խօսած
ես եւ անոնք յատուկ ուշադրութեամբ մտիկ չեն ըրած քեզի.
խօսած ես սէր ու կարեկցութիւն գտնելու համար ու չես գտած.
խօսած ես մխիթարութիւն
մխիթարութիւն ձեռք ձգելու համար ու չես ձգած:
ձգած:
Փորձէ´
Փորձէ´ Յիսուսի հետ ալ խօսիլ:
խօսիլ: Ան կը հասկնայ քեզ,
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որովհետեւ դուն իր ձեռքին գործն ես:
ես: Ան կը սիրէ քեզ,
որովհետեւ դուն իր արեան գինն ես:
ես: Ան արժէք կու տայ քեզի,
որովհետեւ դուն իր պատկերն ես:
ես: Ան կրնայ օգնել քեզի,
որովհետեւ
որովհետեւ ամենակարող Աստուած է:
է: Ան կրնայ մխիթարել
քեզ, որովհետեւ խաղաղութեան իշխանն է եւ մխիթարութեան
հայրը:
հայրը:
ե) Տիրոջ հարցումը ուղղուած հիւանդ ու տառապող
մարդուն, ցոյց կու տայ, որ իր կամքն է որ մարդիկ իրենց
ցաւերն ու մտահոգութիւնները պարզեն իր առջեւ:
առջեւ: Չկայ մարդ
առանց
առանց ցաւի ու մտահոգութեան:
մտահոգութեան: Ամէն մարդ իր կեանքին մէջ
ունի ցաւ մը որ զինք կ’
կ’անհանգստացնէ:
անհանգստացնէ: Ամէն մարդ ունի
մտահոգութիւն մը որ զինք կը տանջէ:
տանջէ: Բայց ինչո՞ւ համար
մեր ցաւերը առանձին կրենք երբ առիթը ունինք մեր ցաւերը
Տիրոջ դիմաց պարզելու եւ Տիրոջ օգնականութիւնը վայելելու
վայելելու:
ելու:
Ինչո՞ւ թոյլ տանք որ մեր մտահոգութիւնները տանջեն մեզ
երբ Յիսուսի նման հոգատար Աստուած մը ունինք:
ունինք: Յաճախ
ըսուած է` «Կեանքը պատերազմ է»
է»: Ինչո՞ւ համար
պատերազմի դաշտին մէջ առանձին ըլլանք երբ Աստուած
կ’ուզէ մեր թիկնապահը ըլլալ (Ես 52.12):
52.12): Ինչո՞ւ համար
պարտուածի
պարտուածի պէս գետին իյնանք երբ Տէրը «զօրաւոր
ախոյեանի պէս»
պէս» մեզի հետ ըլլալ կը փափաքի (Եր 20.11):
20.11):
զ) Նոյն հարցումը Յիսուս այսօր քեզի կ’
կ’ուղղէ. «Կ’ուզե՞ս

առողջանալ հոգեպէս. բռնէ´
բռնէ´ ձեռքէս:
ձեռքէս: Կ’ուզե՞ս սրտի ու մտքի
նորոգութիւն ապրիլ. յանձնուէ´
յանձնուէ´ Սուրբ Հոգիին:
Հոգիին: Կ’ուզե՞ս հոգի
հոգիիդ մէջ անբացատրելի խաղաղութիւն մը ունենալ. խաղաղուխաղաղութիւնս խնդրէ´
խնդրէ´: Կ’ուզե՞ս փորձութեանց դիմաց յաղթող ըլլալ.
խաչիս զօրութեան ապաւինէ
ապաւինէ´: Կ’ուզե՞ս թշնամին սիրող
սիրտ ունենալ. սրտիս սէրէն խնդրէ´
խնդրէ´: Կ’ուզե՞ս նեղութիւննենեղութիւններու համբերել. կրած չարչարանքներուս մասին խորհրդածէ
խորհրդածէ»
հրդածէ»:
«Հիւանդը պատասխանեց.պատասխանեց.-
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"Տէ´
Տէ´ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ատեն զիս
աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ
առաջ կ’
(Յհ 5.7):
5.7):
կ’իջնէ աւազան"»
աւազան"» (Յհ
1.1.- «Տէ´
Որքա՜ն սրտիս կը դպնան այս
Տէ´ր, մէկը չունիմ»
չունիմ»: Որքա՜
բառերը:
բառերը: Եւ որո՞ւ սրտին չեն դպնար:
դպնար: Բառեր, որոնք
որոնք մեզի կը
յիշեցնեն, թէ Յիսուս կը փնտռէ ու գտնէ այն մարդիկը, որոնք
առանձին
են,
չունին
այցելող,
չունին
իրենցմով
հետաքրքրուող:
հետաքրքրուող: Մեր Տէրը տէ´
տէ´ր կը կանգնի անտէր եղողին:
եղողին:
Մեր Տէրը կը պաշտպանէ´
պաշտպանէ´ անպաշտպանը:
անպաշտպանը: Մեր Տէրը
կ’այցելէ´
այցելէ´ մինակ եղողին ու ձգուածին:
ձգուածին: Մեր Տէրը չ’
չ’ա´նտեսեր
նտեսեր
անտեսուածը եւ չի´
չի´ լքեր լքուածը:
լքուածը: Մեր Տէրը չի´
չի´ մոռնար
մոռցուածը եւ չի´
չի´ թողուր երեսի վրայ թողուածը:
թողուածը: Մեր Տէրը
մեծահարուստ է, բայց մեծահարուստները չեն իր ուշադրուուշադրութեան առարկաները, այլ` չքաւորները:
չքաւորները: Մեր Տէրը Բարձրեալ
Աստուած է, բայց բարձր դիրքերու վրայ գտնուողները
գտնուողները չեն իր
բարեկամները, այլ` խոնարհ դասակարգի մարդիկը:
մարդիկը:
Բեթհեզդայի անդամալոյծը միակ անտէր մարդը չէր
որուն տէր կեցաւ Յիսուս:
Յիսուս: Երբ ուշադրութեամբ կը կարդանք
Աւետարանները, կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս յաճախ
այցելութիւն տուաւ այնպիսի´
այնպիսի´ մարդոց` որոնք մէկը չունէին
որ իրենց վրայ հարցնէր կամ իրենցմով հետաքրքրուէր:
հետաքրքրուէր: Յիշեմ
մի քանի օրինակ.օրինակ.ա) Յիսուսի աջ կողմը խաչուող աւազակը մէկը չունէր
Յիսուսէն զատ, չկա´
չկա´ր մէկը որ իրմով հետաքրքրուէր, չկա´
չկա´ր
մէկը որուն կարենար իր յոյսը կապել, չկա´
չկա´ր մէկը որ տեսնէր
իր սրտի զղջումը, իր դարձը,
դարձը, ապաշխարութեան իր
արցունքը:
արցունքը: Յիսուս սակայն տեսա´
տեսա´ւ այդ բոլորը:
բոլորը: Տեսա´
Տեսա´ւ
փրկուիլ ուզող անոր հոգիին կրակը:
կրակը: Տեսա´
Տեսա´ւ իր Արարիչին
վստահող անոր սիրտը:
սիրտը: Տեսա´
Տեսա´ւ իր գործած մեղքերուն
համար իր ապրած անկեղծ զղջումը:
զղջումը: Եւ երբ լսեց հաւատքով
լեցուն անոր ձայնը` «Տէ´
Տէ´ր, յիշէ´
յիշէ´ զիս, երբ քու թագաւորութագաւորութեամբդ գաս»,
գաս», ո´չ միայն խոստացաւ անոր յիշել զինք երբ իր
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թագաւորութեամբ գայ, այլեւ խոստացաւ նոյն օրն իսկ յիշել
զինք իր դրախտին մէջ (Ղկ 23.4223.42-43):
43):
բ) Շնութիւն ըրած ատեն բռնուած կինը նաեւ Յիսուսէն
զատ մէկը չունէր որ տէր ու պաշտպան կենար իրեն
իրեն: Ամէն
մարդ Օրէնքին անունով խօսելու ելած էր:
էր: Ամէն մարդ զինք
քարկոծել կը պահանջէր:
պահանջէր: Ամէն մարդ քար հաւաքելու
կ’աշխատէր, որպէսզի Տիրոջ սուրբ աչքերուն դիմաց,
սպաննէին իր սուրբ ձեռքին գործը եղող այս մեղաւոր կինը,
որուն փրկութեան համար աշխարհ եկած էր Յիսուս:
Յիսուս: Ան մէկը
չունէ´
չունէ´ր որ գթար իրեն:
իրեն: Բայց Յիսո´
Յիսո´ւս` գթութեան Աստուածը,
ո´չ միայն գթաց, այլեւ դարձաւ անոր անպարտելի
փաստաբանն ու պաշտպանը, եւ նոր կեանք շնորհեց անոր
ըսելով. «Գնա´
մեղանչեր» (Յհ
(Յհ 8.11):
8.11):
Գնա´ եւ ասկէ ետք մի´
մի´ մեղանչեր»
գ) Կոյր Բարտիմէոսը Յիսուսէն զատ մէկը չունէր որ լսէր
իր աղաղակը:
աղաղակը: Ան երբ աղաղակեց. «Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի, Յիսո՜
Յիսո՜ւս,
ինծի» (Մր
ողորմէ´
ողորմէ´ ինծի»
(Մր 10.47), Յիսուսը շրջապատող
բազմութիւնը ո´
ո´չ միայն զինք չլսեց, այլեւ փորձեց լռեցնել
անոր ձայնը. այո´
այո´, փորձեց լռեցնել գթութիւն հայցող աղքատ
Բարտիմէոսին ձայնը, բայց ան սկսաւ «աւելի բարձր ձայնով
ձայնով»
նով»
աղաղակել:
աղաղակել: Յիսուսէն զատ մէկը ականջ չտուաւ իր սրտի
կանչին, որովհետեւ այդ բազմութեան մէջ Յիսուսէն զատ
աղքատասէր ու մարդասէր մէկը չկար:
չկար: Այսօր մեր մէջ որքա՜
որքա՜ն
մարդիկ կան որոնք կը խօսին աղքատասէր Յիսուսին
անունով բայց բնաւ չեն լսեր աղքատներուն աղաղակը:
աղաղակը: Եւ ոչ
միայն չեն լսեր անոնց ձայնը, այլեւ կը փորձեն լռեցնել զայն:
զայն:
դ) Յիսուսէն զատ մէկը չմտածեց այցելել Գերգեսացի
դիւահարին:
դիւահարին: Յիսուս Կափառնաում կը գտնուէր:
գտնուէր: Նաւակ
նստաւ եւ Գերգեսացիներուն երկիրը գնաց (Մր 5.1:
5.1: Մտ 8.28),
բուժեց եւ ազատագրեց Գերգեսացի դիւահարը, եւ ապա
դարձեալ նաւակ նստաւ ու Կափառնաում դարձաւ (Մր 5.21:
5.21:
Մտ 9.1):
9.1): Յատուկ կերպով Յիսուս այս դիւահարին համար
գնաց Գերգեսացիներուն երկիրը:
երկիրը: Ո´չ ոք կը մտածէր անոր
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այցելելու մասին:
մասին: Ամէն մարդ լսած էր անոր մասին:
մասին: Լսած էին
թէ ինչպէս կը բնակէր ժայռափոր գերեզմաններու մէջ, եւ թէ
ինչպէս ո´
ո´չ ոք կրնար զայն շղթաներով կապել:
կապել:
ե) Երբ Յիսուս Երիքովէն կ’
կ’անցնէր, Զակքէոս անունով
կարճահասակ մաքսաւոր մարդ մը լսեց այս մասին եւ վազեց
ժանտաթզենի մը բարձրացաւ, քանի շատ կը փափաքէր
Յիսուսը տեսնել:
տեսնել: Յիսուս շրջապատուած էր մեծ բազմուբազմութեամբ մը:
մը: Ամէն
Ամէն մարդ կը փորձէր նայի´
նայի´լ Յիսուսին, մօտեմօտենա´
նա´լ Յիսուսին, դպնա´
դպնա´լ Յիսուսին:
Յիսուսին: Գուցէ ո´
ո´չ ոք նշմարեց
Զակքէոսը, որ ժանտաթզենիի մը վրայ բարձրացած կը ջանար
Յիսուսը տեսնել:
տեսնել: Նոյնիսկ եթէ նշմարեցին, ո´
ո´չ ոք սակայն
փորձեց ճամբայ տալ Զակքէոսին, մանաւանդ որ մաքսաւոր
մըն էր, եւ
եւ մաքսաւոր մը, մարդոց ատելութենէն զատ ուրիշ
բան մը չէր կրնար շահիլ:
շահիլ: Սակայն մեր զարմանահրաշ Տէրը,
որ բարձրեալ Աստուածն է եւ տէրերուն Տէ´
Տէ´րը, կա´
կա´նգ առաւ
պահ մը եւ գլուխը բարձրացուց դէպի Զակքէոսը որ հիացած
կը դիտէր աստուածային իր քայլերը ու
ու հրամայեց որ
ժանտաթզենիէն
ժանտաթզենիէն վար իջնէ եւ խոստացաւ քովը գիշերել:
գիշերել:
զ) Ո´
Ո´չ ոք կը տեսնէր Քանանացի կնոջ սրտի զօրեղ
փափաքը, իր աղջիկը դեւերու տառապանքէն ազատագրուած
տեսնելու:
տեսնելու: Յիսուս սակայն տեսաւ եւ գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի
շրջանները յատուկ կերպով հանդիպելու համար այս
Քանանացի կնոջ (Մտ 15.21
15.21.21-22), բուժելու եւ ազատագրելու
անոր աղջիկը, ապա կրկին
կրկին այդտեղէն մեկնելով Գալիլեա
վերադառնալու (Մտ 15.29):
15.29): Ինչպէս Գերգեսացի դիւահարին
համար, Յիսուս մինչեւ Գերգեսացիներուն երկիրը գնաց,
նոյնպէս ալ, այս Քանանացի կնոջ համար, ան գնաց Տիւրոսի
եւ Սիդոնի շրջանները:
շրջանները:
է) Երուսաղէմէն Երիքով իջած ատեն, աւազակներու
ձեռքը ինկած, կողոպտուած, ծեծուած, վիրաւորուած ու
գետին փռուած մարդը եւս Յիսուսէն զատ մէկը չունէր:
չունէր:
Աստուծոյ սէրն ու կարեկցութիւնը արտացոլացնելու կոչուած
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քահանան տեսաւ զինք «բայց ճամբան շեղելով՝ անցաւ գնաց»
գնաց»:
Ղեւտացին
Ղեւտացին ալ տեսաւ զինք բայց անտարբեր մնաց անոր
ցաւին հանդէպ:
հանդէպ: Բայց Յիսուս, կարեկցող Տէրը, սիրոյ Իշխանը,
երբ զայն տեսաւ վիրաւոր գետին ինկած, սիրտը ճմլուեցաւ եւ
քովը վազեց:
վազեց: Չբաւարարուեցաւ գթալով, այլ՝ ձէթ ու գինի
դրաւ անոր վէրքին վրայ,
վրայ, պանդոկ մը տարաւ եւ պանդոպանդոկապետին պատուիրեց խնամել զայն: Առակ մըն է ասիկա.
առակ մը սակայն, որ յստակօրէն կը պարզէ որ Յիսուս ի´
ի´նքն
է որ կորսուածը կը գտնէ:
գտնէ: Նոյն ճշմարտութիւնը կը բացաբացայայտուի կորսուած ոչխարին եւ կորսուած դրամին առակնեառակներուն մէջ:
մէջ:
2.2.- «Տէ´
Տէ´ր, մէկը չունիմ»
չունիմ»: Կ’արժէ մտածել թէ ինչո՞ւ համար
մէկը չունէր իրեն օգնող:
օգնող: Ես կը կարծեմ որ այս մարդը
շատերուն կողմէ ճանչցուած մարդ էր:
էր: Ճանչցուած` իբրեւ
մեղաւոր մը, գուցէ իբրեւ զզուելի մեղաւոր մը, շատերուն
վնաս հասցուցած մարդ մը, որ պատճառ դարձած էր որ
մարդիկ հեռու մնային իրմէ եւ չուզէին ոեւէ ձեւով
ձեւով օգնել:
օգնել:
Ասիկա հաւանական կը նկատուի, եթէ երբեք նկատի առնենք,
որ Յիսուս զայն բուժելէ ետք` կ’
կ’ըսէ.
ըսէ. «Այլեւս մի´
մի´ մեղանչեր,
որպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզի»
քեզի» (Յհ
(Յհ 5.14):
5.14): Մեղքը կը
հեռացնէ մարդիկը մեզմէ:
մեզմէ: Ուստի, հեռո´
հեռո´ւ մնանք մեղքէն,
քանի անիկա մեզ կը հեռացնէ թէ´
թէ´ Աստուծմէ եւ թէ´
թէ´
Աստուածապաշտ մարդոցմէ:
մարդոցմէ: Զզուելի´
Զզուելի´ է մեղքը, քանի անիկա
մեզ զզուելի կը դարձնէ Արարիչին ու արարածներուն համար:
համար:
Խզե´
Խզե´նք մեր կապը մեղքին հետ, որպէսզի խզած չըլլանք մեր
կապը մեր Փրկիչին հետ:
հետ:
3.3.- «Տէ´
չունէ´ր որ ջուրերը
Տէ´ր, մէկը չունիմ»
չունիմ»: Ան մէկը չունէ´
շարժած ատեն
ատեն զինք աւազան իջեցնէր, բայց ահա Կենաց
Գետը քովը եկաւ:
եկաւ: Չկա´
Չկա´ր արարած մը որ իրմով
հետաքրքրուէր, բայց ահա Արարիչը հետաքրքրութիւն
ցուցաբերեց իրեն հանդէպ:
հանդէպ: Ան իր ակնկալածէն շատ աւելին
ստացաւ:
ստացաւ: Տէրը միշտ ալ մեր ակնկալածէն աւելի´
աւելի´ն կը շնորհէ:
շնորհէ:
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Աստուած առատաձեռնութեան
առատաձեռնութեան Աստուած է:
է: Ան ժլատաբար
չի պարգեւեր իր արարածներուն:
արարածներուն:
4.4.- «Տէ´
Տէ´ր, մէկը չունիմ»
չունիմ»: Յիսուս գիտէր որ յիշեալ հիւանդը
առանձին կը զգար, մինակ կը զգար, երեսի վրայ ձգուած ու
լքուած կը զգար:
զգար: Ճիշդ անոր համար ալ քովը եկաւ, որպէսզի
ցոյց տար իրեն թէ մինակ չէր, առանձին չէր,
չէր, մոռցուած ու
լքուած չէր:
չէր: Աստուած կը տեսնէր անոր տառապանքը եւ
տառապեցուցիչ մինակութիւնը:
մինակութիւնը: Յիսուս իր գալուստովը
ինքզինք առանձին զգացող այս մարդուն մօտ, կը սորվեցնէ եւ
կոչ կ’
կ’ուղղէ մեզի չզգալու մինակ, եւ յիշելու, թէ ինք միշտ մեր
կողքին է եւ պատրաստ`
պատրաստ` օգնելու:
օգնելու:
5.- «Տէ´
Տէ´ր, մէկը չունիմ»
չունիմ»: Յիսուս այցելեց այս հիւանդին որ
մէկը չունէր, սորվեցնելու համար մեզի, թէ մենք եւս պէտք է
այցելութիւն տանք յատկապէս այն մարդոց` որոնք մէկը
չունին, այցելող չունին, իրենցմով հետաքրքրուող չունին:
չունին:
Հարուստները շատ այցելուներ կ’
կ’ունենան:
ունենան: Սողոմոն
Սողոմոն կ’
կ’ըսէ.
«Հարուստին բարեկամները շատ են»
(Առ 14.19), մինչդեռ
են» (Առ
աղքատ մարդոց այցելուները քիչ կ’
կ’ըլլան:
ըլլան: Քանի՞
հաւատացեալ ունինք, որոնք յատուկ ուշադրութիւն կը
դարձնեն աղքատներուն, հիւանդներուն, ծերուկներուն,
տնազուրկ մարդոց, որբերուն:
որբերուն: Ո՞ւր են աղքատասէր Յիսուսին
անունով խօսող աղքատասէր մարդիկը:
մարդիկը: Ո՞ւր են որբասէր
Յիսուսը սիրող որբասէր հաւատացեալները:
հաւատացեալները:
6.6.- «Տէ´
Տէ´ր, մէկը չունիմ»
չունիմ»: Ուշագրաւ է որ անդամալոյծ
մարդը թէպէտ իր յոյսը կտրած էր մարդոցմէ, բայց բժշկուելու
իր յոյսը չէր կտրած:
կտրած: Անոր գտնուիլը սրահներուն մէջ,
աւազանին մօտիկ,
մօտիկ, այսքան երկար տարիներ, կը բացայայտեն
որ ան բժշկուելու յոյս ունէր, ինչպէս նաեւ յարատեւող հոգի´
հոգի´
ունէր:
ունէր: Յովհան Ոսկեբերան խօսելով այս մասին` կ’
կ’ըսէ.

«Անդամալոյծին յարատեւելու հոգին ու կամքը հիանալի են:
են:
Երեսունութը տարիներէ ի վեր նստած էր
էր սրահին մէջ ու
ու
կ’ակնկալէ
ակնկալէր
բնա´ւ չհեռացաւ աւազանին քովէն:
քովէն:
ալէր բժշկուիլ եւ բնա´
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Ամչնա´
Ամչնա´նք սիրելիներ:
սիրելիներ: Ամչնա´
Ամչնա´նք մեր խիստ դանդաղութենէն
եւ յարատեւող հոգիի պակասէն:
պակասէն: Երեսունութը տարիներէ ի
վեր կը սպասէ առանց ստանալու իր ուզածը, հակառակ ասոր
չքաշուեցաւ:
չքաշուեցաւ: Չկրցաւ բժշկութիւն ձեռք ձգել աւազանին
աւազանին
ջուրերուն
ջուրերուն միջոցաւ, ո´
ո´չ թէ որովհետեւ ինք անտարբեր էր, այլ
որովհետեւ կը հրմշտկուէր ուրիշ հիւանդներու եւ անոնց
բարեկամներուն կողմէ:
կողմէ: Այս բոլորը պատճառ չեղան սակայն
որ փոխուի եւ բժշկուելու իր կամքէն հրաժարի:
հրաժարի: Մինչդեռ եթէ
մենք տասը օր աղօթենք բանի մը համար եւ մեր ուզածը
ուզածը
չստանանք, կը դադրինք աղօթելէ եւ կ’
կ’իյնանք մեր նախանձանախանձախնդրութենէն»
խնդրութենէն»:
7.7.- «Տէ´
Տէ´ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ատեն զիս
աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ
առաջ կ’
կ’իջնէ աւազան»
աւազան»: Եթէ Անդամալոյծին այս խօսքը իր

ամբողջութեանը մէջ մեր աչքին դիմաց
դիմաց ունենանք, պիտի
տեսնենք որ կը պարզէ թէ ան իր դժբախտ մնալու
պատճառներէն մին կը համարէր շուրջը եղող միւս
հիւանդները, որոնք «չէին օգներ իրեն ջուրին մէջ նետուելու,
այլ ընդհակառակը, իրմէ արագ շարժելով` իրմէ առաջ
աւազան կ’
կ’իջնէին»
իջնէին»: Կարծէք, ան օգնութիւն կ’
կ’ակնկալէր
ակնկալէր
անոնցմէ` որոնք իրմէ նուազ ցաւ ու տառապանք ունէին:
ունէին: Ան
կը մոռնար իր դանդաղաշարժութիւնը եւ կ’
կ’այպանէր
ուրիշները
իրենց
արագաշարժութեան
համար:
Ան
համար:
անուղղակիօրէն կը յանդիմանէր այն հիւանդները որոնք իրմէ
առաջ աւազանին մէջ կը նետուէին ջուրերու շարժման ատեն,
փոխանակ գնահատելու բժշկութիւն ձեռք ձգելու անոնց վառ
փափաքը:
փափաքը: Քննե´
Քննե´նք մեր անձերը:
անձերը: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ
փորձութեան մը մէջ կ’
կ’իյնանք. ուրի՞շը կը մեղադրենք:
մեղադրենք: Ի՞նչ
կ’ընենք երբ աղէտի մը կը հանդիպինք. ուրի՞շը պատճառ կը
նկատենք:
նկատենք: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ մեղք մը մեզ գերի կը բռնէ. այս
կամ
կամ այն անձը մեր գայթակղութեան պատճա՞ռ կը յայտարայայտարարենք:
րենք: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ կ’
կ’ուզենք կեանքի աւազանին մէջ
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նետուիլ եւ ուրիշը մեզմէ առաջ կը նետուի. զա՞յն կը
մեղադրենք:
մեղադրենք: Այլ խօսքով, ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ կը փորձենք գագաթ
մը հասնիլ եւ ուրիշը մեզմէ առաջ կը հասնի:
հասնի: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք
ընենք երբ
կը ջանանք գործ մը ձեռք ձգել եւ յանկարծ կը լսենք թէ ուրիշ
մը այդ գործը ձեռք ձգած է. զա՞յն կը սեպենք մեր անգործ
նստելուն պատճառը:
պատճառը:
Անուրանալի իրականութիւն է, որ մարդիկ կրնան
ուրիշներու դժբախտութեան եւ գայթակղութեան պատճառ
դառնալ, բայց միաժամանակ, անուրանալի
անուրանալի իրականութիւն է,
որ մարդիկ կրնան իրենց կատարած սխալ գործերուն կամ
իրենց առած սխալ որոշումներուն համար դժբախտանալ եւ
ատոր պատճառը ուրիշը նկատել:
նկատել: Ադամը Եւան մեղադրեց,
իսկ Եւան օձը մեղադրեց. եւ այդ օրէն ասդին, մարդկային
բնութեան մաս կազմեց` ուրիշը նկատել
նկատել գործուած սխալին
կամ մեղքին պատճառը կամ դրդապատճառը:
դրդապատճառը:
Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կ’
կ’ըսէ. «Այնքան ատեն երբ

մարդ արարածը ազատ կամք ունի, բանականութիւն ունի, եւ
որոշում առնելու կարողութիւն ունի, իրեն պատահած
ձախորդութեան համար, չի´
չի´ կրնար եւ իրաւունք չունի´
չունի´
մեղադրելու
մեղադրելու ուրիշը, մանաւանդ եթէ երբեք այդ ձախորդուձախորդութիւնը իր առած որոշումին արդիւնքն է»
է»:
8.8.- «Մինչ ես կը դանդաղիմ...»
դանդաղիմ...»: Անդամալոյծ մարդը

դանդաղ կը շարժէր, եւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ
չկրնար յարմար պահուն աւազանին
աւազանին ջուրին մէջ նետուիլ ու
բուժուիլ:
բուժուիլ: Սա ցոյց կու տայ, թէ անոնք որոնք հոգեւորապէս
դանդաղաշարժ են, չեն կրնար անհրաժեշտ բուժումը ձեռք
ձգել:
ձգել: Անոնք որոնք դանդաղ են իրենց հոգեւոր կեանքի
աճման մէջ, չեն կրնար պէտք եղած աստուածային
օրհնութիւնները ստանալ:
ստանալ: Պօղոս առաքեալ կը խօսի իրենց
հաւատքի կեանքին մէջ վազողներու մասին:
մասին: Ան կ’
կ’ըսէ.

«Վազելը` բոլորն ալ կը վազեն, բայց մրցանակը մէկ հոգի կը
շահի:
շահի: Դուք ալ այնպէս վազեցէք` որ մրցանակին հասնիք...:
հասնիք...:
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Ես այսպէս կը վազեմ, ահա, եւ ո´
ո´չ թէ անորոշ ուղղութեամբ.
կը մրցիմ կրփամարտիկի մը պէս, որ օդը չի ծեծեր:
ծեծեր: Բայց
ինքզինքս սեղմումներու կ’
կ’ենթարկեմ ու կը զսպեմ, որպէսզի
չըլլայ թէ ես ինքս մրցանակէն զրկուիմ, ես` որ ուրիշներուն
կը քարոզեմ»
քարոզեմ» (Ա.Կր
(Ա.Կր 9.24, 2626-27):
27): Առաքեալին այս բառերը

մարտահրաւէր կ’
կ’ուղղեն հաւատացեալ մարդուն, չըլլալու
դանդաղ եւ անտարբեր, այլ` մարտունա´
մարտունա´կ, նախայարձակ,
վազո´
վազո´ղ, ուժե´
ուժե´ղ, եւ նպատակասլա
նպատակասլա´
սլա´ց:
9.9.- «Ուրիշը ինձմէ առաջ կ’
կ’իջնէ աւազան»
աւազան»: Այս բառերը կը
պարզեն նաեւ որ հիւանդներէն իւրաքանչիւրը անձնասիրաանձնասիրաբար կը մտածէր ու կը շարժէր:
շարժէր: Ամէն մարդ նախ ի´
ի´նք կ’
կ’ուզէր
ջուրին մէջ նետուիլ:
նետուիլ: Ամէն մարդ նախ ի´
ի´նք կ’
կ’ուզէր
առողջանալ:
առողջանալ: Ո´չ ոք կը մտածէր իր նմանին մասին,
մանաւանդ այս երեսունութը տարիներու հիւանդին մասին:
մասին:
Մէկը չէ՞ր կրնար անոր ըսել. «Դուն երկա՜
երկա՜ր տարիներէ ի վեր

հիւանդ ես ու կը տառապիս:
տառապիս: Դուն արագ շարժելու անգամ
անկարող ես:
ես: Եկուր այս անգամ քեզ նետենք ջուրին մէջ, եւ
յաջորդ անգամ որ շարժի, մենք կը նետուինք»
նետուինք»: Բոլորն
Բոլորն ալ ցաւ

ունէին, եւ
եւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ մէկը միւսին ցաւը
չտեսնէր:
չտեսնէր: Երբ կը մտածենք մեր ցաւին մասին,
մասին, ատիկա
պատճառ թող չդառնայ չտեսնելու ուրիշին ցաւը, որ գուցէ
մերինէն աւելի մեծ ու սաստիկ է:
է: Երբ դժբախտութիւն մը կը
պատահի մեզի, մտաբերենք որ մեզմէ աւելի դժբախտը կայ:
կայ:
10.10.- Յիշեալ հիւանդները մարմնաւոր առողջութիւն ձեռք
ձգելու համար զիրար կը հրմշտկէին:
հրմշտկէին: Մենք կրնա՞նք անոնց
նման «զիրար հրմշտկել»
հրմշտկել» հոգեւոր առողջութիւն ձեռք ձգելու
համար:
համար: Այլ բացատրութեամբ մը, կրնա՞նք իրարու հետ մրցիլ
մեր հոգեւոր աճման մէջ:
մէջ: Կրնա՞նք իրարու
իրարու հետ մրցիլ մեր
Աստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան մէջ:
մէջ: Կրնա՞նք
զիրար գերազանցել սրտի մաքրութեան մէջ:
մէջ: Անոնք ամէն ինչ
կ’ընէին ձերբազատելու համար իրենց մարմնաւոր ախտերէն,
մենք ի՞նչ կ’
կ’ընենք ձերբազատելու համար մեր հոգեւոր
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ախտերէն:
ախտերէն: Անոնք աւազանին
աւազանին մէջ կը նետուէին
նետուէին մարմնաւոր
բուժում ձեռք ձգելու համար, մենք կը նետուի՞նք Տիրոջ խաչին
առջեւ հոգեւոր բուժում ձեռք ձգելու համար:
համար:

«Յիսուս ըսաւ անոր.անոր."Ե´լ, մահիճդ առ ու քալէ":
քալէ":
Մարդը վայրկեանին առողջացաւ, ելաւ, առաւ մահիճը եւ
սկսաւ քալել:
(Յհ 5.85.8-9):
9):
քալել: Եւ այդ օրը Շաբաթ էր»
էր» (Յհ

1.1.- Հրեաներ կը հաւատային որ աւազանին ջուրին
խառնուիլը Աստուծոյ ձեռքին գործն էր:
էր: Յիսուս անդամալոյծը
բժշկելով Բեթհեզդայի աւազանին մօտիկ, այլ խօսքով`
«Ողորմութեան տուն»
տուն»ին մօտիկ, ուզեց ցոյց տալ հրեաներուն,
թէ ի´
ի´նքն էր այն ողորմած Աստուածը, որ իր սուրբ
բնակարանէն`
բնակարանէն` երկինքէն, կը բժշկէր աւազանին շուրջ
գտնուող հիւանդները:
հիւանդները: Հրեայ ղեկավարները սակայն,
դժբախտաբար չկրցան հասկնալ այս իրողութիւնը:
իրողութիւնը: Անոնք
չկրցան Յիսուսի անձին մէջ տեսնել ողորմած Աստուծոյ
ներկայութիւնը:
ներկայութիւնը: Այսօր եւս, աշխարհիս չորս կողմերը ապրող
մարդիկ, մեր ողորմած Աստուծոյն`
Աստուծոյն` Տէր Յիսուս Քրիստոսի
ձեռքով է որ կը բժշկուին ու կ’
կ’օրհնուին, եւ սակայն, շատ
մարդիկ կ’
կ’ուրանան ատիկա:
ատիկա: Քննենք մենք զմեզ:
զմեզ: Արդեօք մեր
ալ կեանքին մէջ չկա՞ն բարիքներ զորս կը վայելենք եւ որոնց
տուիչը Քրիստոս է, բայց մենք կ’
կ’անգիտանանք կամ չենք
անդրադառնար ատոր
ատոր:
տոր:
2.2.- «Ե´լ, մահիճդ առ ու քալէ´
քալէ´»: Յիսուս չհրամայեց կամ
չպատուիրեց անդամալոյծին որ ելլէ ու աւազանին ջուրին մէջ
նետուի, այլ պարզապէս հրամայեց որ ելլէ մահիճը առնէ ու
քալէ, որպէսզի ցոյց տար անոր եւ մեզի, որ աւազանին ջուրը
չէր որ հիւանդը բժշկեց, այլ` ինք:
ինք: Յիսուս
Յիսուս որ ստեղծիչն է
ջուրերուն, պէտք չունէր աւազանին
աւազանին ջուրերուն, անդամալոյծը
ոտքի հանելու համար:
համար: Յիսուս ամենակարող Աստուած է:
է: Ան
կրնայ մաքրել մեզ առանց ջուրի:
ջուրի: Կրնայ բուժել`
բուժել` առանց դեղի:
դեղի:
Կրնայ մեր ցաւը մեղմել առանց բալասանի:
բալասանի:
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3.3.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս փոխանակ անդամալոյծին
անդամալոյծին
պատուիրելու որ ոտքի ելլէ ու քալէ, յատուկ շեշտուածուշեշտուածութեամբ մը, կը պատուիրէ մահիճը առնել ու քալել:
քալել: Յիսուս
դիտմամբ
դիտմամբ պատուիրեց անոր մահիճը առնել ու
ու քալել, քանի
անդամալոյծին բժշկութեան օրը Շաբաթ էր եւ արգիլուած էր
մահիճը շալկել:
շալկել: Յիսուս այս ընելով չորս նպատակ
նպատակ կը
հետապնդէր.հետապնդէր.ա) Ան ուզեց տեսնել թէ արդեօք հրեայ ղեկավարները
կատարուած բժշկութեան ու բժշկուած անձին համար պիտի
ուրախանայի՞ն, թէ` Շաբաթ օրը չաշխատելու Օրէնքը խախխախտած ըլլալուն համար, պիտի բարկանային:
բարկանային: Յիսուս հարկաւ
գիտէր որ անոնք պիտի բարկանային, բայց ուզեց
ուզեց Շաբաթ
օրով կատարուած այս բժշկութիւնը առիթ դարձնել խօսելու
Փարիսեցիներուն, Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ հրեայ բոլոր
ղեկավարներուն, ինքնիր իշխանութեան մասին (Յհ 5.195.19-47):
47):
բ) Ան ուզեց նաեւ տեսնել անդամալոյծին հակազդեհակազդեցութիւնը:
ցութիւնը: Ուզեց գիտնալ, որ ան մարմնապէս անդամալոյծ
անդամալոյծ
ըլլալուն կողքին, արդեօ՞ք նաեւ հոգեպէս անդամալոյծ էր:
էր:
Անդամալոյծը կրնար Յիսուսին ըսել. «Այսօր Շաբաթ է եւ ես

չեմ կրնար կամ իրաւունք չունիմ մահիճս շալկելու»
շալկելու»:

գ) Յիսուս ուզեց նաեւ գիտնալ, թէ արդեօք անդամալոյծը
Օրէնքը «խախտած»
խախտած» ըլլալուն համար պիտի վախնա՞ր
վախնա՞ր հրեայ
ղեկավարներէն, յատկապէս Փարիսեցիներէն եւ Օրէնքի
ուսուցիչներէն, եւ պիտի հրաժարէ՞ր Տիրոջ խօսքին հնազանհնազանդելէ, եւ ուստի` մահիճը շալկելէ:
շալկելէ: Շատե՜
Շատե՜ր կրնան չհնազանդիլ
Տիրոջ խօսքին ու կամքին վախի կամ ամօթի պատճառով,
մարդոցմէ կամ իրենց վարպետներէն քաշուելով:
քաշուելով: Կրնան
չհնազանդիլ գործ կամ բարեկամ կորսնցնելու մտահոգումտահոգութենէն մղուած:
մղուած: Կրնան չհնազանդիլ ուրիշներուն կողմէ տարտարբեր աչքով դիտուելու վախի պատճառով:
պատճառով:
դ.դ.- Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչո´
ինչո´ւ
Յիսուս հրամայեց որ մահիճը շալկէ ու քալէ:
քալէ: Ոեւէ երկրաւոր
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բժիշկ, նոյնիսկ
նոյնիսկ հրաշագործութեան պարգեւը ունեցող
«հոգեւորներ»,
հոգեւորներ», չեն կրնար անդամալոյծ մը վայրկեանի մը
ընթացքին ոտքի հանել կատարելապէս առողջ:
առողջ: Բոլորս ալ
գիտենք, որ երբ անդամալոյծ մը ոտքի ելլէ, իսկոյն չի կրնար
քալել հանգիստ կերպով:
կերպով: Առաջին մի քանի օրերը չի կրնար
հաստատ քայլերով
քայլերով քալել:
քալել: Բայց հոս յիշուած անդամալոյծը
«վայրկեանին առողջացաւ»
Այո´, վայրկեանին եւ ո´
ո´չ թէ ժամ
առողջացաւ»: Այո´
մը կամ օր մը ետք:
ետք: Յանկա´
Յանկա´րծ առողջացաւ եւ ո´
ո´չ թէ
աստիճանական կերպով:
կերպով: Եւ ո´
ո´չ միայն առողջացաւ, այլեւ`
պէտք եղած զօրութիւնն ու կարողութիւնը ունեցաւ մահիճը
շալկելու եւ քալելու:
քալելու: Յիսուս ո´
ո´չ միայն զայն ոտքի հանեց,
այլեւ` զօրութիւն տուաւ մահիճը շալկելու եւ քալելու:
քալելու: Ամէն
մարդ գիտէր այս հիւանդ մարդուն մասին եւ անոր
տկարութեան մասին:
մասին: Ուստի երբ մահիճը շալկէր ու քալէր,
անոր բժշկութեան լուրը շուտով կրնար տարածուիլ ամբողջ
քաղաքին մէջ,
մէջ, ինչ որ արդէն տեղի ունեցաւ, եւ ատիկա մեծ
վկայութիւն մը պիտի ըլլար նոյնինքն Յիսուսի անձին մասին,
իր հրաշագործ զօրութեան մասին, իր գերմարդկային
կարողութեան մասին, եւ մանաւանդ, Շաբաթ օրուան Տէրը
ըլլալու հանգամանքին մասին. որովհետեւ, Շաբաթէն մեծ
եղող ա´
ա´նձը միայն կրնայ հրամայել Շաբաթ օրով գործել:
գործել:
Շաբաթին Տէ´
Տէ´րը միայն կրնայ Շաբաթը ուզածին պէս
կառավարել:
կառավարել: Եւ Յիսուս «Տէրն է Շաբաթին»
(Մտ 12.8):
12.8):
Շաբաթին» (Մտ
4.4.- «Ե
Սիրելի´ ընթերցող, Քրիստոսի նոյն
«Ե´լ... ու քալէ»
քալէ»: Սիրելի´
այս խօսքը քեզի´
քեզի´ ալ ուղղուած է. «Ե´լ ու քալէ:
քալէ: Ե´լ խաւար այն

վիհերէն որոնց
որոնց մէջ ինկած ես ու քալէ´
քալէ´ դէպի լե´
լե´ռը
այլակերպութեան:
այլակերպութեան: Ե´լ տկարութիւններուդ փոսերէն ու քալէ´
քալէ´
Տիրոջ զօրութեամբը զօրացած:
զօրացած: Ե´լ վախի պատեանէդ ու քալէ
իբրեւ վկա´
վկա´յ Տէր Յիսուսի:
Յիսուսի: Ե´լ ու քալէ´
քալէ´ Տիրոջ ճամբայէն:
ճամբայէն: Ե´լ
ու աշխատէ´
մէջ»: Յիսուս հրամայեց որ
աշխատէ´ Քրիստոսի այգիին մէջ»

ոտքի ելլէ բայց անոր ձեռքէն բռնելով ոտքի չհանեց:
չհանեց: Յիսուսի
բաժինը բժշկութեան հրամանը արձակելն էր, բայց ոտքի
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ելլելը, եւ մահիճը առնելն
առնելն ու քալելը` հիւանդին բաժինն էր:
էր:
Աստուած իր բաժինը կը կատարէ, եւ կը պատուիրէ ու կը
սպասէ որ մարդն ալ իր բաժինը կատարէ:
կատարէ: Աստուած երբեք
երբեք
պիտի չընէ այն ինչ որ մարդը կրնայ ընել:
ընել: Աստուած կ’
կ’ընէ
միայն այն` ինչ որ մարդը չի կրնար ընել:
ընել: Ոսկեբերան
Հայրապետը կ’
կ’ըսէ. «Ըրէ´
Ըրէ´ ինչ որ կրնաս ընել, եւ Աստուած
պիտի ընէ ինչ որ չես կրնար ընել»
ընել»: Աստուած մարդուն
բաժինը պիտի չընէ երբեք:
երբեք: Զո´
Զո´ւր է խնդրել Աստուծմէ որ
կատարէ մեր բաժինը:
բաժինը: Հեղինակ մը ըսած է. «Աղօթքով խնդրէ

Աստուծոյ օրհնութիւնը գործիդ համար, բայց մի´
մի´ խնդրեր որ
Աստուած ինք կատարէ գործդ»
գործդ»:
Այսօր Յիսուս քեզի կ’
կ’ըսէ` «ե´լ ու քալէ»
քալէ», բայց եթէ դուն

չես ուզեր ելլել ու քալել, մի´
մի´ սպասեր որ Տէրը գայ ու քեզ հրէ
որպէսզի
որպէսզի քալես:
քալես: Տէրը քեզի կ’
կ’ըսէ` «ե´լ ու աղօթէ»
աղօթէ», բայց եթէ
դուն աղօթել չես փափաքիր, Տէրը ինք պիտի չաղօթէ
փոխարէնդ:
փոխարէնդ: Տէրը կը պատուիրէ` «ե´լ ու հնազանդէ´
հնազանդէ´», բայց
երբեք չի պարտադրեր որ հնազանդիս իրեն:
իրեն: Տէրը կը սպասէ
որ սրտիդ դուռը բանաս իր առջեւ, բայց եթէ չես ուզեր բանալ,
բանալ,
ան սրտիդ դուռը խորտակելով` սրտէդ ներս պիտի չմտնէ
կամքէդ անկախ:
անկախ:
5.5.- «Մարդը վայրկեանին առողջացաւ»
առողջացաւ»: Այս վկայութիւնը
Տէր Յիսուսի բառերուն զօրութիւնը կը բացայայտեն:
բացայայտեն: Յիսուս
հրամայեց եւ իր հրամանը իսկո´
իսկո´յն գործադրուեցաւ:
գործադրուեցաւ: ԿամեԿամեցաւ եւ իր կամքը անմիջապէ´
անմիջապէ´ս կատարուեցաւ
կատարուեցաւ:
եցաւ: Ծննդոց
Գիրքի նոյն Աստուածն է Յիսուս:
Յիսուս: «Ըսաւ` լոյս ըլլայ, ու լոյս
եղաւ»
եղաւ» (Ծն
(Ծն 1.3):
1.3): Ստեղածգործ
Ստեղածգործ ու նորոգիչ զօրութի´
զօրութի´ւն կայ
Քրիստոսի խօսքին մէջ:
մէջ: Բժշկարար ու ազատարար զօրուզօրութի´
թի´ւն կայ Տիրոջ խօսքին մէջ:
մէջ: Սրբարար ու փրկարար
զօրութի´
զօրութի´ւն կայ Տիրոջ խօսքին մէջ:
մէջ: Երբ Տէրը
Տէրը հրամայէ,
ինկածները կը կանգնին ու ծռածները կը շտկուին:
շտկուին: Երբ Տէրը
պատուիրէ, հոգեպէս մեռածները կը կենդանանան ու
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մարմնապէս հիւանդները կ’
կ’առողջանան:
առողջանան: Երբ Տէրը կամենայ,
հպարտները կը հեզանան ու հպարտութիւնը կը չքանայ:
չքանայ:
6.6.- «Ելաւ, առաւ մահիճը եւ սկսաւ քալել:
քալել: Եւ այդ
այդ օրը
Շաբաթ էր»
էր»: Շաբաթ օրով մահիճ շալկել ու քալելը, գործ
կատարել կը նշանակէր, որուն համար պատիժ կար:
կար:
Հրեաներ մոռցեր էին որ իրենց հայրերը Ուխտի Տապանակը
Շաբաթ օրով էր որ շալկեցին եւ Երիքովի շուրջ դարձան:
դարձան:
Հրեաներ ո´
ո´չ մէկ գործ կը կատարէին Շաբաթ օրով,
որովհետեւ
անբացատրելի
կերպով
կը
վախնային
որովհետեւ
Փարիսեցիներէն եւ Օրէնքի ուսուցիչներէն, քանի անոնք
կրնային զանոնք պատժել, կրնային նոյնիսկ ԺողովարանԺողովարաններէն դուրս դնել, ինչպէս ըրին օրինակ ի ծնէ կոյրին (Յհ 9.34):
9.34):
Ժողովարանէն դուրս դրուիլը լուրջ խնդիր մըն էր ոեւէ
հրեայի մը համար,
համար, որովհետեւ Ժողովարանէն դուրս դրուիլ,
կը նշանակէր` ամբողջապէս կտրուիլ ընկերութեան
կեանքէն:
կեանքէն: Ժողովարանէն դուրս դրուող մը կը սկսէր
անտեսուիլ ու անարգուիլ բոլորին կողմէ:
կողմէ: Մարդիկ կը սկսէին
խորթ աչքով նայիլ իրեն:
իրեն: Կը սկսէին զայն Աստուծոյ Օրէնքին
խախտի´
խախտի´չ նկատել:
նկատել: Տակաւին, Շաբաթ օրով գործ կատարող
մը ո´
ո´չ միայն կրնար Ժողովարանէն դուրս դրուիլ, այլեւ
կրնար Ժողովարանին մէջ դատի ենթարկուիլ եւ ծեծուիլ:
ծեծուիլ: Այս
բոլորը գիտնալը կարեւոր է, որովհետեւ ատիկա կը պարզէ
անդամալոյծին քաջութիւնն ու համարձակութիւնը:
համարձակութիւնը: Ան երբ իր
անկողինը շալկեց,
շալկեց, գիտէր որ կրնար Ժողովարանի
Ժողովարանի մէջ ծեծ
ուտել կամ անկէ դուրս դրուիլ:
դրուիլ: Մենք կրնա՞նք հնազանդիլ
Տիրոջ խօսքին, եթէ երբեք գիտենք որ մեր այդ
հնազանդութիւնը պատճառ պիտի դառնայ որ անտեսուինք
ընկերութեան կողմէ:
կողմէ: Կրնա՞նք կատարել Յիսուսի կամքը, եթէ
գիտենք որ ատիկա մեզ զրկումի
զրկումի ու յանդիմանութեան պիտի
առաջնորդէ:
առաջնորդէ: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ այսօր շատ մը տեղեր
մարդիկ իրենց պաշտօններէն կը զրկուին քրիստոնեայ
ըլլալնուն համար:
համար: Ո՞վ չի գիտեր որ մէկը կրնայ իր գործը
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կորսնցնել եթէ վկայէ Յիսուսի համար:
համար: Ո՞վ եղած է
Աւետարանի իսկական քարոզիչ եւ չէ հալածուած:
հալածուած: Ո՞վ եղած է
ճշմարտութեան համար վկայող եւ չէ նախատուած
ստութեան հետեւող մարդոց կողմէ:
կողմէ:
7.7.- Յիսուս երեւութապէս Օրէնքին հակասող բան մը
պահանջեց անդամալոյծէն եւ ան հնազանդեցաւ:
հնազանդեցաւ: Մենք
կրնա՞նք հնազանդիլ Քրիստոսի երբ մեզմէ կը պահանջէ բան
մը որ ուրիշներուն
ուրիշներուն կը թուի օրէնքին հակառակ, կամ իրենց
կամքին հակառակ:
հակառակ: Սիրով կը հնազանդի՞նք Տիրոջ երբ մեզմէ
կը պահանջէ մեր տրամաբանութեան հակառակ բան մը:
մը:
Քրիստոսի գործերը յաճախ մարդկային տրամաբանութեան
սահմաններէն դուրս կ’
կ’իյնան, որովհետեւ իր գործելակերպը
ամբողջութեամբ տարբեր
տարբեր է մեր գործելակերպէն, եւ իր
մտածելակերպը` մեր մտածելակերպէն:
մտածելակերպէն:
8.8.- Կարեւոր է նկատել որ այս անդամալոյծը ինք չէր որ
Յիսուսէն բժշկութիւն խնդրեց, եւ ո´
ո´չ ալ ուրիշը իրեն համար
խնդրեց:
խնդրեց: Սա ցոյց կու տայ թէ Տիրոջ ողորմութիւնները մեզ
կ’այցելեն թէկուզ մենք զանոնք խնդրած
խնդրած չըլլանք:
չըլլանք: Տիրոջ
բարերարութիւնները մեզ կը շրջապատեն նոյնիսկ եթէ մենք
զանոնք չփնտռենք:
չփնտռենք: Ինչպէս հայր մը չ’
չ’ըսպասեր որ իր
զաւակը իրեն անհրաժեշտ եղածը խնդրէ որպէսզի տայ անոր,
այնպէս ալ, Աստուած գիտէ մեր կարիքները եւ կը պարգեւէ
անհրաժեշտ եղածը թէկուզ մենք չհայցենք
չհայցենք զանոնք:
զանոնք:
9.9.- Որպէսզի Սամարացի կինը կարենար արագօրէն
երթալ եւ աւետել Քրիստոսը իր քաղաքացիներուն` պէտք էր
սափորը իր ուսէն վար դնէր, իսկ յիշեալ անդամալոյծը,
որպէսզի կարենար Քրիստոսի կամքը կատարած ըլլալ`
պէտք էր մահիճը իր ուսերուն վրայ առնէր ու քալէր:
քալէր:
Առաջինը
Առաջինը իր ուսէն վար պէտք էր դնէր սափորը, իսկ
երկրորդը` իր ուսերուն վրայ պէտք էր առնէր մահիճը:
մահիճը: Այս
իրողութեան մէջ կարեւոր հոգեւոր ճշմարտութիւն մը կը
գտնենք:
գտնենք: Երբ Տէրը բուժէ մարդոց սիրտերն ու հոգիները,
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անոնք պէտք է իրենց ուսերէն վար դնեն իրենց անձնական
լուծը, եւ անոր փոխարէն, շալկեն Տիրոջ պատուիրած լուծը:
լուծը:
Օգոստինոս կ’
կ’ըսէ. «Քրիստոս պատուիրեց բուժուած

անդամալոյծին իր մահիճը շալկել ու
ու քալել եւ ան
հնազանդէ´ Տիրոջ խօսքին եւ շալկէ
հնազանդեցաւ:
հնազանդեցաւ: Դուն ալ հնազանդէ´
ինչ որ քու ուսերուդ վրայ կը դնէ իբրեւ լուծ»
լուծ»: Արդարեւ, Տէրը
եւս նոյն պատուէրը
պատուէրը կու տայ. «Ձեր վրայ առէք իմ լուծս...,
քանի իմ լուծս դիւրաւ տանելի է եւ բեռս` թեթեւ»
թեթեւ» (Մտ
(Մտ 11.29):
11.29):
«Հրեայ ղեկավարները
ղեկավարները բժշկուած մարդուն ըսին.ըսին."Օրը Շաբաթ է եւ Օրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելը"
շալկելը"» (Յհ
(Յհ
5.10):
5.10):
1.1.- Հրեայ ղեկավարները փոխանակ ուրախանալու որ
երեսունութը
երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ մարդը ոտքի ելած էր, կը
նեղուին ու կ’
կ’ընդվզին Շաբաթ օրով մահիճը շալկած ըլլալուն
համար, ըսելով. «Օրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելը»
շալկելը»: Ճիշդ է որ
Աստուած պատուիրած էր Շաբաթ օրը սուրբ պահել եւ այդ
օրը բան մը չգործել (Ել 20.820.8-11), բայց Աստուծոյ նպատակը
բարեգործութիւն ընելը արգիլել չէր:
չէր: Աստուած պարզապէս
կ’ուզէր որ հրեաներ վեց օր աշխատէին եւ իրենց սեփական
գործերը կատարէին (Ել 20.9), բայց մէկ օր` Շաբաթ օրը,
ամբողջութեամբ յատկացնէին իրեն` ի´
ի´ր կամքը կատարելու,
իսկ իր կամքը մարդասիրական արարքներ կատարելն
կատարելն էր:
էր:
Աստուծոյ Օրէնքը ի՞նչպէս կրնար արգիլել մարդասիրական
արարք մը, ինչպիսին էր անդամալոյծին բժշկութիւնը:
բժշկութիւնը: Օրէնքի
ուսուցիչները, որոնք Աստուծոյ Օրէնքին մասնագէտներն էին,
Օրէնքի տառին կը նայէին եւ բնա´
բնա´ւ չէին տեսներ անոր ետին
կանգնող Աստուծոյ մարդասիրութիւնը:
մարդասիրութիւնը:
Շաբաթ օրը սուրբ պահելու պատուէրը տալով, Աստուծոյ
նպատակն էր որ մարդիկ այդ օրը յատկացնէին բարեգործուբարեգործութեան, մտածէին ցաւի ու տառապանքի մէջ եղողին մասին,
աղքատին ու զրկուածին մասին, անտէր ու անտիրական
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եղողին մասին, որբին ու տնազուրկին մասին, հիւանդին ու
չարչարուողին
չարչարուողին մասին:
մասին:
Շաբաթ օրը սուրբ պահելու պատուէրը տալով, Աստուծոյ
նպատակն էր նաեւ, որ մարդիկ այդ օրը մտածէին Աստուծոյ
կողմէ իրենց վայելած բարիքներուն եւ օրհնութիւններուն
մասին, եւ փառք ու գոհութիւն յայտնէին անոր:
անոր:
2.2.- «Շաբաթ
«Շաբաթ»
Շաբաթ» բառը Եբրայերէնի մէջ կը նշանակէ` «հանանգիստ, հանգստութիւն»
հանգստուհանգստութիւն»: «Շաբաթ օրը կոչուած է «հանգ
տութեան օր»,
օր», որովհետեւ Աստուծոյ մէջ հանգչելու օրն էր»,
էր», կ’ըսէ
Ոսկեբերան:
Ոսկեբերան: Իսկ Օգոստինոս կ’
կ’ըսէ. «Յիսուս Շաբաթ օրով կը

բժշկէ անդամալոյծը, որպէսզի ցոյց տուած ըլլար իրեն եւ
բոլոր հրեաներուն, որ ի´
ի´նքն էր մարդոց իսկական Շաբաթը,
այլ խօսքով` իրական հանգիստը շնորհողը»
շնորհողը»:

Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, դուն գտա՞ծ ես կեանքիդ Շաբաթը,
այսինքն` հանգիստը:
հանգիստը: Ի՞նչ բանի մէջ կը փնտռես հանգիստդ,
ապահովութիւնդ, երջանկութիւնդ, զօրութիւնդ:
զօրութիւնդ: Առատ
դրամներո՞ւդ մէջ, մտքիդ իմաստութեա՞ն մէջ, ունեցած
հանգամանքիդ
հանգամանքիդ ու դիրքի՞դ մէջ, գործիդ յաջողութեա՞ն մէջ,
վայելած պաշտօնի՞դ մէջ, քեզ շրջապատող եւ քեզի համար
ծափահարող մարդո՞ց մէջ:
մէջ: Այս բոլորը չե´
չե´ն կրնար ապահոապահովել երջանկութիւնդ, ո´
ո´չ ալ կրնան սրտի հանգստութիւն կամ
հոգիի խաղաղութիւն շնորհել քեզի:
քեզի: Դուն քե´
քե´զ է որ կը խաբես,
խաբես,
եթէ երբեք այս բաներուն մէջ կը փնտռես երջանկութիւնդ:
երջանկութիւնդ:
Յիսուսէն հեռու եւ առանց Յիսուսի չկա´
չկա´յ ո´
ո´չ երջանկութիւն,
ո´չ ուրախութիւն, ո´
ո´չ հանգստութիւն, ո´
ո´չ խաղաղութիւն, ո´
ո´չ
ապահովութիւն:
ապահովութիւն: Յիսուս կը խոստանայ իրեն եկողներուն
ըսելով. «Ես հանգիստ պիտի տամ ձեզի»
ձեզի» (Մ
(Մտ 11.28):
11.28): ԽաղաԽաղաղութիւն փափաքողներուն, կը խոստանայ խաղաղութիւն
շնորհել. «Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի. իմ խաղաղութիւնս
է որ կու տամ ձեզի»
ձեզի» (Յհ
(Յհ 14.27):
14.27): Ազատութիւն փնտռողներուն,
կը խոստանայ ազատութիւն պարգեւել. «Եթէ Որդին ձեզ
ազատէ, այն ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլաք
ըլլաք»
(Յհ 8.36):
8.36):
աք» (Յհ
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3.3.- Հրեաներուն համար Շաբաթ օրը անգործ տուն
նստելու օր էր պարզապէս:
պարզապէս: Յիսուս սակայն իր հրաշքներուն
կարեւոր մէկ մասը Շաբաթ օրով կատարեց, որպէսզի ցոյց
տար անոնց, թէ Շաբաթ օրը անգործ տուն նստելու օր մը չէ,
այլ` գործի´
գործի´ օր է, աշխատանքի´
աշխատանքի´ օր է, բարեգործութեա
բարեգործութեա´
է:
րծութեա´ն օր է:
Երբ հրեայ ղեկավարները սկսան հալածել Յիսուսը Շաբաթ
օրով իր կատարած այս հրաշքին համար, Յիսուս անոնց
ըսաւ. «Իմ Հայրս մինչեւ հիմա կը գործէ, ես ալ կը գործեմ»
գործեմ» (Յհ
(Յհ
5.17):
5.17): Իր այս խօսքով, Յիսուս ըսել ուզեց հրեաներուն, թէ մեր
երկնաւոր Հօրը համար շաբթուան
շաբթուան օրերուն միջեւ տարբերուտարբերութիւն չկայ:
չկայ: Շաբթուան եօթը օրերը իրարու հաւասար են, եւ
ինչպէս եօթը օրերն ալ Աստուծոյ համար բարեգործութեան
օրեր են, նոյնպէս ալ, բարեգործութեան օրեր պէտք է ըլլան
մարդոց համար:
համար:
4.4.- Հրէական մտայնութեան մէջ, Շաբաթ օրը` Աստուծոյ
օրն էր:
էր: Յիսուս դիտումնաւոր կերպով, շատ մը հրաշքներ կը
գործէր Շաբաթ օրով, որպէսզի սորվեցնէր հրեաներուն թէ
Աստուծոյ յատկացուած ու յանձնուած Շաբաթ օրով է որ
Աստուած իր օրհնութիւնները կը թափէ մարդոց վրայ:
վրայ: Ասիկա
մեզի կը յիշեցնէ, թէ այն օրը որ Աստուծոյ յատկացնենք,
ամբողջութեամբ
ամբողջութեամբ իրեն նուիրենք, ճիշդ այն օրը մենք կրնանք
Աստուծոյ օրհնութիւնները վայելել:
վայելել: Աստուծոյ յատկացուած
օրը` Աստուծո´
Աստուծո´յ օրն է, իսկ Աստուծոյ օրը` Աստուծոյ
հրաշքներո´
հրաշքներո´ւն օրն է, Աստուծոյ բարերարութիւններո´
բարերարութիւններո´ւն օրն
է: Եթէ շաբթուան մէկ օրը Աստուծոյ յատկացնելը այսքան մեծ
աստուածային բարութիւններու դուռ կը բանայ, որքա՜
որքա՜ն աւելի
պիտի վայելենք Աստուծոյ բարիքներն ու ողորմութիւնները,
օրհնութիւններն ու օգնութիւնները, եթէ Աստուծոյ նուիրենք
մեր կեանքի բոլոր տարիները, տարուան բոլոր ամիսները,
ամսուան բոլոր շաբաթները, շաբթուան բոլոր
բոլոր օրերը, օրերուն
օրերուն
բոլոր ժամերը,
ժամերը, եւ ժամերուն
ժամերուն բոլոր վայրկեաններն ու
երկվայրկեանները:
երկվայրկեանները:
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5.5.- Հրեաներուն համար Շաբաթ օրով ո´
ո´չ միայն գործ
կատարելը արգիլուած էր, այլեւ` բարեգործութիւն ընելը
անգամ արգիլուած էր:
էր: Յիսուս սակայն, Շաբաթ օրով բարեբարեգործութիւններ կատարեց, վաւերացուցած
վաւերացուցած ըլլալու համար
Շաբաթ օրով բարեգործութիւն կատարելը:
կատարելը:

«Մարդը պատասխանեց.պատասխանեց.Զիս բժշկողը ի´
ի´նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու քալէ"»
քալէ"» (Յհ
(Յհ

5.11):
5.11):
1.1.- Բժշկուած անդամալոյծը կը բացատրէ հրեաներուն թէ
ինք իր ազատ կամքով չէր որ մահիճը կը շալկէր, այլ
հրամանովը այն անձին`
անձին` որ զինք բուժած էր եւ ըսած.
«Մահիճդ առ ու քալէ»
կ’առնենք լուծ մը
քալէ»: Երբ մենք յանձն կ’
շալկել, հարց տանք մենք մեզի, մենք մեր ազատ կամքո՞վ այդ
լուծը կը շալկենք, թէ` Յիսուս ինք է որ այդ լուծը մեզի
յանձնած է:
է: Օրինակ, երբ կը ծառայենք Տիրոջ այգիին մէջ,
մտածենք, Տէրը
Տէրը ի՞նք մեզ կանչեց այդ ծառայութեան, թէ`
մե´
մե´նք որոշեցինք ծառայել:
ծառայել: Երբ Աստուծոյ խօսքը կը
քարոզենք, հարց տանք, Տէրը ի՞նք մեզ ղրկած է քարոզելու իր
խօսքը, թէ` մենք որոշած ենք քարոզել:
քարոզել: Պօղոս առաքեալ
կ’ըսէ. «Ի՞նչպէս պիտի քարոզէին զայն [Քրիստոսը] առանց
Աստուծմէ ղրկուած
ղրկուած ըլլալու»
ըլլալու» (Հռ
(Հռ 10.15):
10.15): Առաքեալը իր այս
բառերով յստակօրէն կը պարզէ, որ քարոզիչը Աստուծո´
Աստուծո´յ
կողմէ ղրկուած մարդ պէտք է ըլլայ:
ըլլայ:
2.2.- «Զիս բժշկողը ի´
ի´նք ըսաւ ինծի...»
ինծի...»: Ան նախ կը յիշէ այն
բուժումը որ ստացած էր Յիսուսի ձեռքով:
ձեռքով: Յիսուսի խօսքը
յիշելէ առաջ, նախ Յիսուսի
Յիսուսի գործը կը յիշէ:
յիշէ: Մենք եւս, Յիսուսի
խօսքերուն վկաները ըլլալէ առաջ, նախ անոր գործերո´
գործերո´ւն
վկաները ըլլանք:
ըլլանք: Լաւ է յիշել Յիսուսի խօսքերը, բայց նախ
պէտք է յիշել այդ խօսքերուն ետին կանգնող կեանքը:
կեանքը:
Օրինակ, լաւ է յիշել ներումի մասին Յիսուսի արտասանած
խօսքերը, բայց նախ պէտք է յիշել Յիսուսի ներումն ու
ներողամտութիւնը:
ներողամտութիւնը: Ըսել կ’
կ’ուզեմ, պատմելէ առաջ Քրիստոսի
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խօսքերուն մասին, նախ կատարիչները ըլլանք այդ խօսքեխօսքերուն:
րուն:
3.3.- «Զիս բժշկողը ի´
ի´նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու
քալէ"»
քալէ"»: Բժշկուած մարդը կարծէք ըսել կ’
կ’ուզէր հրեաներուն.

«Եթէ Ան զիս
զիս բուժել կրցաւ, ի՞նչպէս մահիճս շալկելու
հրաման տալ չի կրնար:
կրնար: Եթէ Ան զիս Աստուծոյ զօրութեամբը
բուժեց, ի՞նչպէս կրնայ Աստուծոյ Օրէնքը խախտող
նկատուիլ:
նկատուիլ: Եթէ Ան Շաբաթ օրով հանգիստ տուաւ ինծի,
ատիկա ի՞նչպէս կրնայ ձեզ անհանգստացնել»
անհանգստացնել»:
«Անոնք հարցուցին.հարցուցին.Ո՞վ է այդ մարդը որ քեզի ըսաւ` "Մահիճդ առ ու քալէ"»
քալէ"»

(Յհ 5.12):
5.12):
1.1.- Հրեաները չեն հարցներ հիւանդին թէ ո´
ո´վ զինք բուժեց,
այլ պարզապէս կը հարցնեն թէ ո´
ո´վ ըսաւ իրեն որ մահիճը
շալկէ ու քալէ:
քալէ: Իրենց համար աւելի կարեւոր էր որ հիւանդը
մահիճի վրայ պառկած մնար` հիւանդ վիճակի մէջ, քան
առողջանար եւ մահիճը շալկէր ու քալէր Շաբաթ օրով:
օրով:
Փոխանակ ուրախանային որ եղբայր մը առողջացած էր,
տրտմած էին որ օրէնք մը «խախտու
խախտուած
ուած»
ած» էր:
էր: Յիշենք անառակ
որդիին առակին մէջ յիշուած երէց որդին, որ կը ներկայացնէ
Օրէնքի ուսուցիչներն ու Փարիսեցիները:
Փարիսեցիները: Ան փոխանակ
ուրախանալու
ուրախանալու որ իր եղբայրը տուն դարձած էր, տրտմեցաւ
թէ ինչու պարարտ հորթը մորթուած էր (Ղկ 15.2715.27-28, 30):
30): Իրեն
համար աւելի կարեւոր էր որ պարարտ հորթը ողջ մնար, քան
թէ հոգեպէս իր մեռած եղբայրը կենդանանար:
կենդանանար: Սիրելի´
Սիրելի´
ընթերցող, արդեօք դուն եւս յիշեալ հրեաներուն նման կը
տրտմի՞ս
ուրիշին
վայելած
բարիքներուն
համար:
համար:
Կ’անհանգստանա՞ս երբ կը տեսնես ուրիշը հանգիստի մէջ:
մէջ:
Ի՞նչ կը նախընտրես:
նախընտրես: Կը նախընտրես որ եղբայրդ մահիճի
վրա՞յ մնայ, թէ` ոտքի ելլէ ու քալէ:
քալէ: Կը նախընտրես պարարտ
հորթերուդ ողջ մնա՞լը եւ քեզի համար պահուի՞լը, թէ` քու
եղբօրդ եւ քրոջդ Քրիստոսով ողջննալը:
ողջննալը:
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2.2.- Հակառակ գործուած մե´
մե´ծ հրաշքին, հրեաները
սակայն երբեք մեծութիւն չտեսան Յիսուսի անձին մէջ:
մէջ:
Հակառակ որ երեսունութը տարիներու այս հիւանդին
բժշկութիւնը բաւարար ապացոյց մըն էր Յիսուսի խոստացխոստացեալ Մեսիան ըլլալը ապացուցանող, բայց անոնք չուզեցին
Յիսուսի մէջ խոստացեալ Մեսիային
Մեսիային ներկայութիւնը տեսնել:
տեսնել:
«Ո՞վ է այդ մարդը»
մարդը»: Յիսուս իրենց համար լոկ մարդ մըն էր,
հասարակ մարդ մը, Օրէնքը խախտած մարդ մը:
մը: Յիսուս
իրենց համար մարդասէր Աստուածը չէր
չէր, մարդոց վէրքերը իր
վէրքերով բուժող Փրկիչը չէր
չէր, կորսուած ոչխարը իր ուսերուն
վրայ շալկող Հովիւը չէր
չէր: Իրենց համար Յիսուս սովորական
մարդ մըն էր:
էր: Ո՞վ է Յիսուս քեզի´
քեզի´ համար:
համար: Պարզապէս Տէ՞ր
մը, որուն կրնաս դիմել երբ կարիքի, ցաւի կամ տառապանքի
մէջ ես:
ես: Պարզապէս դատաւո՞ր մը, որուն կրնաս աղաղակել
երբ քեզ անիրաւող կայ:
կայ: Լոկ բժի՞շկ մը, որուն կրնաս
օգնութեան կանչել երբ հիւանդ պարագայ մը ունիս:
ունիս: Այս
պատճառներով Յիսուսին դիմելը երբեք սխալ չէ, բայց սխալ է
անոր դիմել մի´
մի´այն այս պատճառներով:
պատճառներով: Յիսուս լոկ
ազատարար Փրկիչ մը չէ, այլ Փրկիչ մը` որ քեզի հետ
հաղորդակցութիւն, անկեղծ ու
ու սիրալիր յարաբերութիւն
ունենալ կ’
կ’ուզէ:
ուզէ: Յիսուսի աշխարհ գալուն նպատակը միայն
մարդիկը փրկելը չէր, այլ` մարդոց եւ Աստուծոյ միջեւ հայր եւ
որդիի յարաբերութիւն ստեղծելն էր:
էր:
3.մարդը»: Տեսէք թէ որքան անարգական
3.- «Ո՞վ է այդ մարդը»
ձեւով կ’
կ’արտայայտուին օրինապաշտ հրեաները Յիսուսի
Յիսուսի
մասին:
մասին: Օրինապաշտ մարդիկ չեն կրնար Աստուածապաշտ
մարդիկ ըլլալ:
ըլլալ: Օրինապահութեան կառչող մարդիկ, չեն
կրնար Աստուծոյ կառչիլ:
կառչիլ: Օրինապաշտութիւնը միայն
անցեալին չի վերաբերիր:
վերաբերիր: Այսօր ալ կան օրինապաշտներ:
օրինապաշտներ:
Երբ մէկը կը կարծէ որ առանց բացակայութեան եկեղեցի
յաճախելով կրնայ փրկուիլ, կամ երբ մէկը կը խորհի թէ
աղքատներուն ողորմութիւն տալով կրնայ փրկուիլ, ասիկա
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օրինապաշտութիւն չէ՞:
չէ՞: Կամ երբ մէկը կը հպարտանայ որ
մաքուր սիրտ ունի, եւ կը յայտարարէ թէ բնա´
բնա´ւ գողութիւն չէ
ըրած, բնա´
բնա´ւ սուտ չէ խօսած, բնա´
բնա´ւ մարդու վնաս չէ
հասցուցած, ասիկա օրինապաշտութիւն չէ՞:
չէ՞: Նման օրինաօրինապաշտութիւն` անարգա´
անարգա´նք է Տիրոջ:
Տիրոջ: Ոեւէ մարդ որ իր անձին
փրկութիւնը կը տեսնէ իր կատարած բարի գործերուն մէջ
կամ իր ապրած մաքուր կեանքին մէջ, Տէ´
Տէ´րը անարգած
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Փրկութիւնը մեր «արժանիքը չէ, այլ` Աստուծոյ
պարգեւն է»
է» (Գղ
(Գղ 2.8):
2.8): Փրկութիւնը «մեր գործերով շահուած չէ»
չէ»
(Գղ 3.9):
3.9): Փրկութիւնը միայն ու միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի
արիւնով կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Բարեգործութիւնն ալ կարեւոր է, բայց ո´
ո´չ
թէ փրկուելու համար, այլ փրկուելէ ետք` վարձատրութիւն
ստանալու համար:
համար:
Կարեւոր է գիտնալ, որ մենք բարիք չենք
չենք գործեր`
որպէսզի փրկուինք, այլ կը փրկուինք` որպէսզի բարիք
գործենք:
գործենք: C.H. Spurgeon կ’ըսէ. «Մեր փրկութիւնը հետեւանքը

չէ մեր գործին. մեր գո´
գո´րծը հետեւանքն է մեր փրկութեան»
փրկութեան»:
Նոյնը Tom Wells կ’ըսէ. «Փրկութիւնը մեր բարի գործերուն
արդիւնքը չէ. մեր բարի գործե´
գործե´րը մեր փրկութեան արդիւնքն
են»
են»: Պօղոս առաքեալ կը բացատրէ թէ մենք Քրիստոսով
դարձանք Աստուծոյ նո´
նո´ր ստեղծագործութիւնը, «կատարելու
համար այն բարի գործերը, որոնց համար Աստուած սկիզբէն
մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով լեցնենք մեր կեանքը»
կեանքը»
(Եփ 2.10):
2.10): Բարեգործութիւնը չէ որ մեզ կ’
կ’առաջնորդէ
դառնալու Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը, այլ Աստուծոյ
նոր ստեղծագործութիւնը ըլլալն է որ մեզ կ’
կ’առաջնորդէ
բարեգործութեան:
բարեգործութեան: Զարեհ Արք. Ազնաւորեանը կ’
կ’ըսէ. «Չենք

կրնար ըսել թէ մարդոց բարի գործերը կարեւոր չեն:
չեն: Այդպիսի
ըմբռնում մը հակառակ է Աստուածաշունչի
Աստուածաշունչի ուսուցումներուն:
ուսուցումներուն:
Ճիշդ է որ մեր փրկութիւնը ամբողջութեամբ Աստուծոյ
շնորհքն է, Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ձրի պարգեւ մըն է,
բայց անգամ մը Քրիստոսի միանալէ, եւ իր Մարմինին մաս ու
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անդամ դառնալէ ետք, մեր բարի գործերը կը դառնան
կարեւոր, որովհետեւ անոնք
անոնք պէտք է բնական պտուղները
ըլլան այդ նոր կապին, այլ խօսքով` Քրիստոսի հետ մեր
անմիջական յարաբերութեան»
յարաբերութեան»:
«Բայց բժշկուած մարդը չէր գիտեր թէ ով է, որովհետեւ
Յիսուս հեռացած էր այդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէն»
(Յհ
մէջէն» (Յհ

5.13):
5.13):
1.1.- Անդամալոյծը բժշկուեցաւ բայց չէր գիտեր թէ ո´վ էր
զինք բժշկողը. ոտքի ելաւ բայց չէր գիտեր թէ ո´
ո´վ էր զինք
ոտքի հանողը. մահիճը շալկեց ու քալելու սկսաւ առանց
գիտնալու թէ ո´
ո´վ էր իրեն պատուիրողը որ մահիճը շալկէ ու
քալէ:
քալէ: Մենք եւս յաճախ կը վայելենք Յիսուսի բժշկութիւններն
ու բարիքները, բայց չենք գիտեր եւ չենք
չենք անդրադառնար որ
այդ բոլորին տուիչը Յիսուսն է:
է: Աշխարհի բոլոր մարդիկը
ամէն օր կը վայելեն Յիսուսի օրհնութիւնները, բայց չեն
անդրադառնար ատոր:
ատոր: Որքա՜
Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք մեծամեծ
ձիրքեր, պարգեւներ, շնորհքներ, բարիքներ կը վայելեն, բայց
բնաւ չեն գիտակցիր որ այդ բոլորին
բոլորին պարգեւիչը Յիսուս
Քրիստոս է:
է: Կեանքեր յանկարծ կը փոխուին, եւ կը կարծուի
որ ատիկա սեփական կամքի զօրութեամբ եղաւ:
եղաւ: Կոտրած
սիրտեր կը մխիթարուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա
մարդկային խրատներու հետեւանքը եղաւ:
եղաւ: Տկար ձեռքեր կը
զօրացուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա այսինչ
այսինչ կամ այնինչ
մարդուն գօտեպնդիչ խօսքովը տեղի ունեցաւ:
ունեցաւ: Սիրտեր կը
նորոգուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա այսինչ աղօթողին
աղօթքովը եղաւ:
եղաւ: Քէնցածներ կը հաշտուին, եւ կը կարծուի որ
ատիկա այսինչ մարդուն միջամտութեամբը կատարուեցաւ:
կատարուեցաւ:
Հիւանդներ կը բժշկուին, եւ կը կարծուի որ
որ ատիկա այսինչ
մարդուն ունեցած բժշկութեան պարգեւին միջոցաւ տեղի
ունեցաւ:
ունեցաւ: Ո´չ սիրելիներ:
սիրելիներ: Այս բոլորին տուիչն ու պարգեւիչը,
կատարիչն ու գործադրիչը Տէր Յիսուս Քրիստոս ի´
ի´նքն է, եւ
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ուստի, ամէն փառք ու փառաբանութիւն իրեն, եւ մի´
մի´այն
իրե´
իրե´ն պէտք է ուղղուին:
ուղղուին:
2.2.- Վստահաբար
Վստահաբար հիւանդը լսած էր Յիսուսի մասին, բայց
շատ հաւանական է որ բնաւ զայն չէր տեսած:
տեսած: Բնականօրէն
եթէ Յիսուս անոր չըսաւ թէ ինք Յիսուսն է` մարդը չէր կրնար
գիտնալ:
գիտնալ: Ահա թէ ինչու կ’
կ’ըսուի. «Չէր
«Չէր գիտեր թէ ով է»
է»: Բայց
հոս հետաքրքրականը եւ ուշագրաւը այն է, որ Յիսուս բարիք
բարիք
ըրաւ անոր առանց նկատի առնելու, որ ան զինք չէր
ճանչնար:
ճանչնար: Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ թէ Յիսուս կ’
կ’օրհնէ
մարդիկը, թէկուզ անոնք զինք չճանչնան իբրեւ օրհնող
Արարիչ:
Արարիչ: Ճիշդ է որ Քրիստոս կ’
կ’ուրախանայ երբ փոխադարձ
ճանաչողութիւն կայ մեր եւ իր միջեւ, բայց իր բարիքները,
հոգատարութիւնը,
հոգատարութիւնը, կարեկցութիւնը եւ գթութիւնը վայելելը`
մեր զինք ճանչնալուն հետ կապ չունի:
չունի: Ան կ’
կ’օրհնէ մարդիկը
ո´չ թէ որովհետեւ զինք կը ճանչնան, այլ որովհետեւ ի´
ի´նք
զանոնք կը ճանչնայ իբրեւ իր արարածները:
արարածները: Ինչպէս իր
արեւը կը ծագեցնէ թէ´
թէ´ չարերուն եւ թէ´
թէ´ բարիներուն վրայ
վրայ եւ
անձրեւ կը տեղացնէ թէ արդարներուն եւ թէ´
թէ´ մեղաւորներուն
վրայ (Մտ 5.45), այնպէս ալ, ան իր ողորմութիւններն ու
օրհնութիւնները, բարիքներն ու բարութիւնները, կը պարգեւէ
թէ´
թէ´ զինք ճանչցողներուն եւ թէ´
թէ´ զինք չճանչցողներուն, թէ´
թէ´
զինք սիրողներուն եւ թէ´
թէ´ իրեն հանդէպ հետաքրքրութիւն
չունեցողներուն:
չունեցողներուն:
3.3.- «Որովհետեւ Յիսուս հեռացած էր այդտեղ գտնուող
ամբոխին մէջէն»
մէջէն»: Յստակ է որ Յիսուս երեսունութը
տարիներու հիւանդ մարդը բժշկելէ անմիջապէս ետք
հեռացաւ հոն գտնուող ամբոխէն, որոնք հիւանդներու
ամբողջութիւն մըն էին:
էին: Ինչո՞ւ համար արդեօք
արդեօք:
եօք: Ինչո՞ւ չբժշկեց
բոլոր հիւանդները:
հիւանդները: Քանի մը պատճառներով.պատճառներով.ա) Յիսուս բժշկութենէն անմիջապէս ետք հեռացաւ
հոնկէ, որպէսզի իրարանցում չստեղծուէր միւս հիւանդնեհիւանդներուն միջեւ եւ չխուժէին իր վրայ:
վրայ: Յիսուս չէր ուզեր բոլորը
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բժշկել, որպէսզի իր կատարած մեծ բարիքը մեծ
գայթակղութեան
գայթակղութեան առիթ չդառնար:
չդառնար: Երեւակայեցէք պահ մը որ
Յիսուս բոլոր հիւանդները բուժէր, եւ բոլորը մէ´
մէ´կ անգամէն
իրենց մահիճները, կամ ձեռքի գաւազանները, տոպրակները,
աթոռները, վերմակները կամ ինչ որ իրենց հետ ունէին,
առնէին եւ սրահներէն դուրս գային:
գային: Գայթակղութիւնը
աներեւակայելիօրէն
աներեւակայելիօրէն մեծ պիտի ըլլար:
ըլլար: Եթէ մէկ հոգիի
բժշկութիւնը Շաբաթ օրով վէճի առիթ ստեղծեց հիւանդին եւ
հրեաներուն միջեւ, ինչպէս նաեւ Յիսուսին եւ հրեաներուն
միջեւ, որքա՜
որքա՜ն աւելի վիճաբանութեան ու բանավէճի
բանավէճի դուռ
թիւը
ը
պիտի բացուէր եթէ բոլոր հիւանդները բժշկուէին, որոնց թիւ
վստահաբար կ’
կ’անցնէր հարիւրը:
հարիւրը: Յիսուս իր այս վերաբերվերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ, խուսափիլ գայթակղութեան
պատճառ դառնալէ ուրիշներուն եւ առիթ չտալ վէճի:
վէճի:
բ) Յիսուս հեռացաւ ամբոխէն, որովհետեւ կրնար բուժել
բոլորը եւ բոլորին փառաբանութեան առարկան դառնալ, եւ
ինք ատիկա
ատիկա չէր ուզեր, քանի տակաւին իր առաքելութեան
սկզբնական հանգրուանին կը գտնուէր, եւ ուստի, տակաւին
ժամանակը չէր հասած ճանչցուելու իբրեւ խոստացեալ
Փրկիչը:
Փրկիչը: Մարդոց իրեն ուղղած փառաբանութիւնները
կրնային գրգռել հրեայ ղեկավարները իրեն դէմ, եւ Յիսուս չէր
ուզեր որ ատիկա
ատիկա պատահէր այս հանգրուանին:
հանգրուանին: Ասիկա, նախ
մեզի կը յիշեցնէ փախչիլ մեզ փառաբանողներէն, իսկ
երկրորդ, կը պարզէ որ մեզ փառաբանող մարդիկը կրնան
աւելցնել մեր հակառակորդներուն թիւը:
թիւը:
գ) Յիսուսի նպատակը հրեայ ղեկավարներուն հետ
ճշմարտութեան մասին խօսելու առիթ մը ստեղծելն էր:
էր:
Երեսունութը տարիներու հիւանդը բուժելը բաւարար էր այդ
առիթը ստեղծելու համար, քանի ան ամենէն շատ ճանչցուած
եւ ամենէն ծանր հիւանդն էր, եւ ուստի, զայն բուժելու լուրը
շատ շուտով կրնար ամբողջ քաղաքը տարածուիլ:
տարածուիլ:
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դ) Հաւանաբար նաեւ Յիսուս բոլոր հիւանդները չբուժեց,
չբուժեց,
սորվեցնելու համար իր հետեւորդներուն եւ բոլորիս, որ ինք
միայն մարմիններու բժիշկ չէր:
չէր: Սովորաբար երբ Յիսուս մէկը
բուժէր, անոր յատուկ խրատ մը, պատուէր մը կամ թելադրութելադրութիւն մը կ’
կ’ընէր.
ընէր. մինչդեռ եթէ բոլոր հիւանդները միասին
բուժէր, դժուար պիտի ըլլար իւրաքանչիւրին
իւրաքանչիւրին յատուկ
պատուէր մը կամ յորդոր մը տալը
տալը:
ե) Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ որ Յիսուս
հեռացաւ «այդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէն»,
մէջէն», որպէսզի
առաւել եւս չգրգռէր հրեաները, քանի ինքնաբերաբար պիտի
գրգռուէին երբ տեսնէին հիւանդը իր մահիճը շալկած Շաբաթ
օրով:
օրով: Յիսուս գիտէր որ կատարուած բարեգործութիւնը
կրնար բարկութեամբ գրգռել զանոնք, ուստի փորձեց կարճ
ժամանակի մը համար ինքզինք ծածկել անոնց հայեացքէն:
հայեացքէն:
Կատարուած բարեգործութիւն մը կը գրգռէ չար մարդիկը:
մարդիկը:
Երբ բարեգործութիւն մը կատարենք, պէտք է փորձենք զայն
ծածուկ պահել, ճիշդ ինչպէս
ինչպէս ըրաւ Յիսուս, նախ, որպէսզի
չգրգռենք չար մարդիկը մեզի դէմ, երկրորդ, որպէսզի առիթ
տանք մարդոց տեսնելու բարեգործութիւնը եւ ո´
ո´չ թէ
բարեգործը, եւ գործը տեսնելով դատեն:
դատեն: Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Եթէ
ինծի չէք հաւատար..., գործերուս հաւատացէք»
հաւատացէք» (Յհ
(Յհ 10.38):
10.38):
զ) Վերջին պատճառ մը
մը եւս կար թէ ինչու Յիսուս չբուժեց
բոլոր հիւանդները:
հիւանդները: Եթէ բուժէր բոլորը, հրեայ ղեկավարները
կրնային բոլորը մէ´
մէ´կ անգամէն Ժողովարանէն դուրս դնել, եւ
ատիկա աւելի վնաս հասցուցած պիտի ըլլար անոնց քան
բարիք:
բարիք:

«Այս դէպքէն ետք Յիսուս մարդը տաճարին մէջ գտաւ եւ
ըսաւ անոր.
անոր.ր."Ահա առողջացար. այլեւս մի´
մի´ մեղանչեր, որպէսզի աւելի
գէշը չպատահի քեզի"»
(Յհ 5.14):
5.14):
քեզի"» (Յհ
1.1.- Հիւանդին բժշկութենէն ետք թէ´
թէ´ Յիսուս եւ թէ´
թէ´
հիւանդը հեռացան Բեթհեզդայի աւազանին
աւազանին սրահներէն:
սրահներէն: Նոյն
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օրը անոնք իրարու հանդիպեցան տաճարին մէջ:
մէջ: Հարկաւ
Յիսուս ինքն էր որ «մարդը
Գտաւ»
«Գտաւ»
մարդը տաճարին մէջ գտաւ»
գտաւ»: «Գտաւ
բառը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս զայն փնտռեց:
փնտռեց: Ինչո՞ւ փնտռեց
զայն:
զայն: Ինչո՞ւ ուզեց զայն գտնել ու հետը խօսիլ:
խօսիլ: Սա ցոյց կու
տայ, որ երբ Յիսուս
Յիսուս իր բժշկութիւնը շնորհէ մարդոց,
մարդոց,
պարգեւներ ու շնորհքներ տայ անոնց,
անոնց, կը սպասէ որ անոնք
պտղաբեր կեանք ապրին, անոնցմէ արդիւնք կ’
կ’ակնկալէ:
ակնկալէ:
Ասիկա մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ իւրաքանչիւրս հաշիւ պիտի
տայ Քրիստոսի իր ստացած պարգեւներուն,
պարգեւներուն, շնորհքներուն,
ձիրքերուն եւ կարողութիւններուն համար:
համար: Ան որ շնորհք մը
կը ստանայ Քրիստոսի կողմէ բայց զայն չի գործածեր
Քրիստոսի փառքին ու մարդոց բարիքին համար` հաշի´
հաշի´ւ
պիտի տայ Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Ահա թէ ինչու Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ.

«Աստուծոյ շնորհքը իւրաքանչիւրիս տարբեր պարգեւ մը
տուած է, որ պէտք է գործածենք:
գործածենք: Եթէ մարգարէութեան
պարգեւը ունինք` պէտք է պատգամենք մեր հաւատքին
համեմատ:
համեմատ: Եթէ ծառայելու շնորհքը
շնորհքը տրուած է` պէտք է
ծառայենք:
ծառայենք: Եթէ ուսուցանելու ձիրքը ունինք` պէտք է
ուսուցանենք:
ուսուցանենք: Եթէ յորդորելու կարողութիւնը ունինք` պէտք է
յորդորենք:
յորդորենք: Իր ունեցածը ուրիշներուն բաժնողը առատօրէն
թող բաշխէ:
բաշխէ: Վերակացու եղողը եռանդագին թող աշխատի:
աշխատի:
Ողորմութիւն ընողը խնդութեամբ թող
թող ընէ»
ընէ» (Հռ 12.612.6-8):
8):

2.2.- Քրիստոս ի´
ի´նք փնտռեց ու գտաւ հիւանդը:
հիւանդը: Սա կը
պարզէ, որ Քրիստոս ի´
ի´նքն է որ կը փնտռէ ու կը գտնէ մարդ
արարածը:
արարածը: Եթէ Տէրը չփնտռէ ու չգտնէ մարդը` մարդը չի
կրնար փնտռել ու գտնել Տէրը:
Տէրը: Ճիշդ է որ Աստուածաշունչին
մէջ բազմաթիւ վկայութիւններ կան Տէրը փնտռելու մասին,
բայց իսկութեան մէջ Տէրը ի´
ի´նքն է որ կը փնտռէ ու կը գտնէ
մարդիկը:
մարդիկը: Հովիւը փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարը (Ղկ
15.415.4-7):
7): Կինը [Քրիստոս կը նմանցուի գուրգուրալից մօր մը որ
կը փնտռէ իր կորսուած զաւակը] փնտռեց ու գտաւ կորսուած
դրամը (Ղկ 15.815.8-10):
10): Աստուած փնտռեց Ադամն ու Եւան (Ծն
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3.9):
3.9): Դաւիթ մարգարէն կ’
կ’ըսէ. «Կորսուած ոչխարի պէս
մոլորեցայ. փնտռէ´
ծառադ...» (Սղ
փնտռէ´ քու ծառադ...»
(Սղ 119.176):
119.176): Յիսուս կ’
կ’ըսէ
թէ ինք աշխարհ եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ գտնելու (Ղկ
19.10):
19.10): Օգոստինոս կ’
կ’ըսէ. «Տէ´
Տէ´ր, փնտռէ´
փնտռէ´ զիս ու պիտի

գտնուիմ:
գտնուիմ: Ձե´
Ձե´ռքդ երկարէ ու ոտքի պիտի ելլեմ:
ելլեմ: Քալէ´
Քալէ´ ու
պիտի հետեւիմ»
հետեւիմ»: Որոգինէս կ’
կ’ըսէ. «Եթէ Տէրը զիս չգտնէ` ես
չեմ կրնար զայն գտնել»
գտնել»: Եթէ Քրիստոս ինք մեզ չփնտռէ` մենք

չենք կրնար գտնուիլ:
գտնուիլ: Եթէ Քրիստոս իր ձեռքը չերկարէ` մենք
չենք կրնար ոտքի կանգնիլ:
կանգնիլ: Եթէ Քրիստոս մեզի հետ չքալէ
չքալէ ու
մեզ չքալեցնէ` մենք չենք կրնար հետեւիլ իրեն:
իրեն:
3.3.- Քրիստոս գտնելէ ետք բժշկուած մարդը` ինքզինք կամ
իր ինքնութիւնը յայտնեց անոր:
անոր: Քրիստոս ի´
ի´նքն է որ ինքզինք
կը յայտնէ ու կը ճանչցնէ մարդուն:
մարդուն: Եթէ Քրիստոս ինքզինք
չյայտնէ մեզի` մենք չենք կրնար զինք ճանչնալ:
ճանչնալ: Արամ Ա.
Կաթողիկոսը կ’
կ’ըսէ. «Մենք կրնանք ճանչնալ Քրիստոսը,

այնքանով որքանով ան ինքզինք կը յայտնէ մարդուն:
մարդուն:
Յայտնողը եւ յայտնուողը Աստուած ի´
ի´նք է:
է: Եթէ Աստուած
ինքզինք չճանչցնէ մարդուն` մարդը չի կրնար անոր
ճանաչողութիւնը եւ ծանօթութիւնը ունենալ»
ունենալ»:

4.4.- Հիւանդը Յիսուսի
Յիսուսի հանդիպեցաւ տաճարին մէջ:
մէջ:
Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, թէ անոնք որոնք եկեղեցի կու գան,
պէտք է Յիսուսին հանդիպելու նպատակով գան:
գան: Այսօր
եկեղեցի եկողներուն մէջ քանի՞ հոգիներ
հոգիներ կան որոնք Տիրոջ
հանդիպելու նպատակով եկեղեցի կու գան:
գան: Դաւիթ
մարգարէն կ’
կ’ըսէ. «Կ’ուրախանայի
ուրախանայի երբ ինծի կ’
կ’ըսէին. "Տիրոջը
տունը երթանք"
երթանք"» (Սղ
(Սղ 122.1):
122.1): Եկեղեցին Տիրոջ տունն է:
է: Տիրոջ
տունը եկողը պէտք է ակնկալէ հոն տեսնել Տէրը, հանդիպիլ
ու խօսիլ անոր հետ:
հետ: Երբ հաւատացեալ մարդը եկեղեցի կու
գայ` պէտք է Տիրոջ հանդիպելու, Տիրոջ հետ ժամանակ
անցնելու, Տիրոջ հետ
հետ մտերիմ խօսակցութիւն ունենալու
ակնկալութեամբ գայ:
գայ: Ան որ եկեղեցի կու գայ բայց Տիրոջ
հանդիպելու ակնկալութիւնը չունի իր սրտին մէջ, կը նմանի
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այն հիւանդ մարդուն որ բժիշկի կ’
կ’երթայ բայց բժշկութիւն
ձեռք ձգելու յոյսը չունի:
չունի:
5.5.- Յիսուս շատ լաւ գիտէր, որ եթէ տաճար երթար
երթար եւ
ինքզինք յայտնէր մարդուն, հարց պիտի ունենար հրեանե
հրեանեներուն հետ, որովհետեւ բժշկութիւնը Շաբաթ օրով էր որ
կատարեց:
կատարեց: Հակառակ ասոր, չքաշուեցաւ երթալու:
երթալու: ՀրեանեՀրեաներուն հետ հանդիպումը, ճշմարտութիւնը բացայայտելու առիթ
մը պիտի դառնար, եւ Յիսուս չէր ուզեր այդ հանդիպումը
հանդիպումը
փախցնել:
փախցնել: Իր այս կեցուածքով, Տէրը մեզի կը սորվեցնէ, նախ,
չքաշուիլ ու չհեռանալ եկեղեցիէն նոյնիսկ եթէ հոն կան
մարդիկ որոնք մեզի հետ վիճիլ կ’
կ’ուզեն, կամ եթէ կան մարդիկ
որոնք մեզ կը հալածեն, իսկ երկրորդ, Տէրը կը սորվեցնէ մեզի,
որ երբեմն պէտք է խօսիլ մարդոց հետ, թէկուզ անոնք
ընդդիմադիր ու մեզ չսիրող մարդիկ ըլլան, որպէսզի
կարենանք առիթը ունենալ ճշմարտութիւնը բացայայտելու:
բացայայտելու:
6.6.- Յովհան Ոսկեբերանը կ’
կ’ըսէ. «Հիւանդը տաճար գնաց,

որպէսզի շնորհակալութիւն յայտնէր Աստուծոյ իր ստացած
բժշկութեան համար, եւ ահա, իր Աստուածը` Յիսուս, որուն
պէտք է յայտնել ամէն շնորհակալութիւն, քովը եկաւ»
եկաւ»: Մենք

եւս մեր ստացած ու վայելած բարիքներուն համար պէտք է
շնորհակալութիւն յայտնենք Աստուծոյ` նոյնինքն Աստուծոյ
տան` եկեղեցիին մէջ:
մէջ:
7.7.- Matthew Henry կը հաստատէ թէ մարդը տաճար գնաց,
որպէսզի ցոյց տար զինք քննադատող հրեաներուն, թէ իր
մահիճը շալկելով, իր նպատակը Շաբաթ օրը սուրբ պահելու
պատուէրը խախտել չէր:
չէր: Մենք եւս պէտք է միշտ եկեղեցի
յաճախենք, ցոյց տալու համար մեր շրջապատին, թէ մենք
հարց չունինք եկեղեցիին հետ:
հետ:
8.8.- Երբ Յիսուս բժշկեց մարդը, պատուէր մը չտուաւ կամ
թելադրութիւն մը չըրաւ անոր. բայց հիմա որ զայն տաճարին
մէջ գտաւ, պատուիրեց որ այլեւս չմեղանչէ:
չմեղանչէ: Յիսուսի խօսիլը
բժշկուած մարդուն հետ եւ անոր պատուէր ու թելադրութիւն
թելադրութիւն
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կատարելը, ցոյց կու տան,
տան, որ երբ Տէրը ոեւէ գործ կատարէ
մարդու մը կեանքին մէջ, անկէ ետք
ետք զայն առանձին չի´
չի´ ձգեր,
զայն չի´
չի´ լքեր ու չի´
չի´ մոռնար, այլ ուղղութիւն կու տայ անոր եւ
կ’առաջնորդէ զայն:
զայն:
Քրիստոս ոեւէ գործ աննպատակ կերպով չի կատարեր
մեր կեանքին մէջ:
մէջ: Երբ Քրիստոս գործ մը կատարէ մեր
կեանքին մէջ, կը նշանակէ թէ յատուկ նպատակ մը կամ
յատուկ ծրագիր
ծրագիր մը ունի մեզի համար:
համար: Ամէն անգամ
անգամ երբ
Տիրոջ մէկ գործը, հրաշքը կամ միջամտութիւնը վայելենք,
պէտք է լրջօրէն մտածենք այդ մասին եւ հարց տանք մենք
մեզի. «Արդեօք Տէրը ինչո՞ւ կատարեց այս գործը իմ կեանքիս

մէջ:
մէջ: Ի՞նչ է իր նպատակը:
նպատակը: Ի՞նչ ծրագիր ունի ինծի համար:
համար:
Տէրը ի՞նչ
ի՞նչ կ’
կ’ուզէ որ ընեմ:
ընեմ: Տէրը ի՞նչ կ’
կ’ակնկալէ ինձմէ»
ինձմէ»:

Օրինակ, ինչո՞ւ համար Յիսուս բժշկեց անդամալոյծ մարդը:
մարդը:
Ի՞նչ էր իր նպատակը:
նպատակը: Զայն բժշկելու սիրո՞յն զայն բժշկեց:
բժշկեց:
Տէրը այդպէս չի´
չի´ գործեր:
գործեր: Տիրոջ բոլոր գործերը նպատակ
ունին:
ունին: Տէրը զայն բժշկեց, որպէսզի առիթ տար անոր
անդրադառնալու
անդրադառնալու Աստուծոյ սիրոյն եւ քաղցրութեան:
քաղցրութեան: Զայն
բժշկեց, որպէսզի գիտնար թէ Աստուած զինք չէ´
չէ´ր լքած, չէ´
չէ´ր
մոռցած, չէ´
չէ´ր անտեսած:
անտեսած: Զայն բժշկեց, որպէսզի անդրադառանդրադառնար այն անսահման համբերութեան զոր Աստուած ցուցաբեցուցաբերած էր իրեն հանդէպ, նկատի առնելով որ մեղքի կեանք մը
ապրած էր անցեալին:
անցեալին: Զայն բժշկեց, որպէսզի անոր
բժշկութիւնը առիթ մը դառնար երկխօսութեան մէջ մտնելու
հրեայ ղեկավարներուն հետ եւ բացայայտելու անոնց
սքանչելի ճշմարտութիւններ իր անձին եւ ինքնութեան մասին
(Յհ 5.165.16-47):
47): Զայն բժշկեց, որպէսզի անոր միջոցաւ ուրիշներ
եւս փրկութեան գային,
գային, եւ այլն:
այլն:
9.9.- «Այլեւս մի´
մի´ մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը չպատահի
քեզի»
քեզի»: Տիրոջ այս խօսքը յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ
մարդուն պատահածը` իր գործած մեղքերուն հետեւանքն էր:
էր:
Միւս կողմէ սակայն, Տիրոջ այս բառերը կը յուշեն մեզի, որ
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մարդը մեղքէն հեռանալէ
հեռանալէ ետք` կրնայ վերստին վերադառնալ
մեղքին, եթէ խիստ ուշադիր չըլլայ:
չըլլայ: Մարդը չի կրնար
հեռանալ մեղքէն, եթէ մեղքը արմատախիլ չէ եղած իր մէջէն:
մէջէն:
Շատ մարդիկ կան որոնք կը տանջուին յատուկ մեղքի մը
կողմէ. կ’
կ’որոշեն հեռանալ անկէ եւ կը հեռանան. ամիս մը
կամ երկու ամիս, տարի մը կամ երկու տարի հեռու կը մնան
տուեալ մեղքէն, բայց յանկա´
յանկա´րծ, մէ´
մէ´կ անգամէն, եւ
անակնկալօրէն, կը վերադառնան նոյն մեղքին, եւ աւելի գէշ
ձեւով:
ձեւով: Ինչո՞ւ համար:
համար: Որովհետեւ մարդկային ճիգով
հեռացած են մեղքէն բայց մեղքը չէ հեռացած իրենցմէ.
հեռացած են մեղքէն բայց
բայց մեղքի սէրը չէ հեռացած իրենց
սրտէն. հեռացած են մեղքէն բայց մեղքի արմատը տակաւին
իրենց հոգիին մէջն է. հեռացած են մեղքէն բայց իրենց
կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող մեղքի բոյնը չեն քանդած:
քանդած:
Երբ Տիրոջ շնորհքով կը հեռանանք մեղքէն, պէտք է
քանդենք բոլոր այն ճամբաներն
ճամբաներն ու կամուրջները, այրենք
բոլոր այն բոյներն ու արմատները, որոնք կրնան մեզ
վերստին վերադարձնել մեղքին, մեղքի կեանքին, մեղքի
ստրկութեան:
ստրկութեան: Խիստ կարեւորութեամբ պէտք է նկատի
առնուի այս իրողութիւնը, որովհետեւ միշտ ալ կարելիութիւն
կայ որ մեղքի կեանք ապրող ու մեղքէն
մեղքէն հրաժարած մարդը,
վերստին դառնայ մեղքին. ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ, հրաժարելէ ետք
մեղքէն, պէտք է յարատեւ աղօթքի մէջ ըլլայ, Աստուածաշունչ
կարդայ ու խորհրդածէ իր կարդացածին մասին, մնայուն
կերպով եկեղեցի յաճախէ, սուրբ Պատարագին մասնակցի,
անհատական խոստովանութեան պահ ունենայ,
ունենայ, հաւատքով
Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակէ, որպէսզի անոնցմով
զօրանայ, սրբուի, եւ պաշտպանուի դիւային ամէն տեսակի
յարձակումներու դէմ:
դէմ: Այս բոլորին կողքին, կարեւոր է որ
հեռու մնայ զինք մեղքի առաջնորդող
առաջնորդող մարդոցմէ,
մարդոցմէ, եւ փորձէ
մօտիկ ըլլալ բարեպաշտ մարդոց, Քրիստոսը սիրող մարդոց,
Քրիստոսի մասին խօսող ու վկայող մարդոց:
մարդոց:
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Դէպի մեղքի կեանք վերադարձը կրնայ մէ´
մէ´կ անգամէն
տեղի չունենալ, այլ աստիճանական կերպով եւ աննշմաաննշմարօրէն:
րօրէն: Matthew Henry կ’ըսէ. «Հիւանդ մարդը իր նոր կեանքը

սկսաւ տաճարին մէջ, բայց Յիսուս անհրաժեշտ համարեց
զգուշացնել
զգուշացնել զայն մեղքէն, որովհետեւ սովորական երեւոյթ է,
որ երբ մարդիկ հիւանդ են` շատ բան կը խոստանան, երբ
տակաւին նոր առողջացած են` յատուկ բաներ կը կատարեն,
իսկ որոշ ժամանակ ետք` ամէն ինչ կը մոռնան»
մոռնան»: Պէտք է

հոգեւորապէս արթուն մնալ, որպէսզի Չարը չհամարձակի
մեզ մեղքին դարձնել, մեր կամքէն անկախ եւ ծածուկ
միջոցներով:
միջոցներով: Շատ մարդիկ որոնք Քրիստոսի կը դառնան,
իրենց կեանքը լաւ կը սկսին, բայց լաւ չեն աւարտեր:
աւարտեր:
Այդպիսի մարդիկ էին, օրինակ, Գաղատացիները:
Գաղատացիները: Առաքեալը
անոնց կ’
կ’ըսէ. «Ո՜վ անմիտ Գաղատացիներ, ո՞վ ձեզ

հրապուրեց:
հրապուրեց: Մոռցա՞ք խաչի վրայ Յիսուս Քրիստոսի մահը,
որ ես ձեր աչքերուն դիմաց պատկերեցի:
պատկերեցի: Սա´
Սա´ միայն կ’
կ’ուզեմ
գիտնալ, ըսէ´
ըսէ´ք, Օրէնքի գործադրութեա՞մբ Սուրբ Հոգին
ստացաք, թէ Աւետարանի պատգամին հաւատալով:
հաւատալով: Այդքան
անմի՞տ էք. Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ
Օրէնքին պահանջքներո՞ւն կը վերադառնաք»
վերադառնաք» (Գղ
(Գղ 3.13.1-3):
3):

Գաղատացիները Քրիստոսի Աւետարանին հաւատալով,
սկսած էին նոր կեանք ապրիլ, բայց շատ շուտով արդէն
հեռացած էին Քրիստոսի շնորհքով եւ Սուրբ Հոգիին կողմէ
տրուած նոր կեանքէն, եւ վերադարձած Օրէնքի ստրկութեան:
ստրկութեան:
Շա՜
Շա՜տ մարդիկ կան, որոնք Սուրբ Հոգիին
Հոգիին առաջին հպումով
դարձի կու գան, բայց շատ քիչ ժամանակ ետք, անոնք
վերստին կը հեռանան Տիրոջմէ, քանի իրենք իրենց համար
յատուկ օրէնքներ կը դնեն, թէ ի´
ի´նչ բանը շիտակ է կատարել,
ի´նչ բանը` սխալ, ի´
ի´նչ պէտք է ուտել, ի´
ի´նչ պէտք չէ ուտել,
ուտել, եւ
այլն:
այլն:
«Այլեւս մի´
մի´ մեղանչեր
մեղանչեր»
չեր»: Ասիկա Տիրոջ պատուէրն էր
բժշկուած մարդուն եւ բոլոր անոնց` որոնք բուժում կը
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ստանան իր սուրբ ձեռքերով:
ձեռքերով: Տէրը կը պատուիրէ չդառնալ
մեր մեղքերուն երբ արդէն սրբուած ենք անոնցմէ:
անոնցմէ: Որքա՜
Որքա՜ն
մարդիկ կան որոնք Քրիստոսով բուժուելէ ու լուացուելէ ետք,
վերստին կը դառնան իրենց մեղսալից կեանքին:
կեանքին: Որքան
ասոնց կը պատշաճի Պետրոս առաքեալին խօսքը. «Աւելի լաւ

կ’ըլլար՝ որ անոնք բնաւ ճանչցած չըլլային արդարութեան
ճամբան,
ճամբան, քան թէ ճանչնալէ ետք՝ հեռանային իրենց
աւանդուած սուրբ պատուիրանէն:
պատուիրանէն: Ինչքան անոնց կը
պատշաճին Առակաց գիրքին սա ճշմարիտ
ճշմարիտ առածները. շունը
իր փսխածին կը դառնայ. իսկ միւսը՝ խոզը որքան ալ լուաս՝
տիղմին մէջ կը թաւալի» (Բ.Պտ
(Բ.Պտ 2.212.21-22):
22): Կամ Պօղոս
առաքեալին խօսքը.
խօսքը. «Անոնք որ անգամ մը լուսաւորուելով
մկրտուելէ,
մկրտուելէ, երկնային պարգեւները վայելելէ,
վայելելէ, Սուրբ Հոգիին
հաղորդակից դառնալէ,
դառնալէ, Աստուծոյ բարի խօսքը ճաշակելէ եւ
հանդերձեալ աշխարհի սքանչելիքներուն նախաճաշակը
առնելէ ետք՝ իրենց հաւատքը կը լքեն,
լքեն, այդպիսիները կարելի
չէ երկրորդ անգամ ապաշխարութեան բերել»
բերել» (Եբր
(Եբր 6.46.4-6):
6):
10.10.- «Որպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզի»
քեզի»: Եթէ երբեք

անդամալոյծը բուժուելէ ետք Քրիստոսի
Քրիստոսի ձեռքով, վերստին
դառնար իր նախկին մեղսալից կեանքին, կրնար աւելի գէշ
վիճակի մը մատնուիլ, ինչպէս Տէրը ինք կ’
կ’ըսէ:
ըսէ: Նոյնն է մեր
պարագան:
պարագան: Եթէ սրբուինք Տիրոջ արիւնով մեր մեղքերէն, եւ
յետոյ դարձեալ մեղքի ցեխին մէջ թաւալինք` մեր վիճակը
նախկինէն գէշ կ’
կ’ըլլայ:
ըլլայ: Նոյն ճշմարտութիւնը
ճշմարտութիւնը կը հաստատէ
Պետրոս առաքեալ. «Անոնք որոնք մեր Տէրն ու Փրկիչը՝

Յիսուս Քրիստոսը ճանչնալով՝ աշխարհի պղծութիւններէն
անգամ մը հեռանալէ ետք վերստին նոյն պղծութիւններուն
մէջ կ’իյնան,
իյնան, անոնց վիճակը նախկինէն շատ աւելի գէշ
կ’ըլլայ»
ըլլայ» (Բ
(Բ.Պտ 2.20):
2.20): Յիսուս կը պատմէ թէ երբ չար ոգին
դուրս ելլէ մարդէ մը եւ վերստին դառնայ անոր,
անոր, «այդ
մարդուն վերջը իր նախկին վիճակէն աւելի գէշ կ’ըլլայ»
ըլլայ» (Մտ
(Մտ
12.45):
12.45): Ան որ կը հրաժարի մեղքէն եւ վերստին մեղքին կը
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դառնայ,
դառնայ, կը նմանի այն մարդուն,
մարդուն, որ իր տան աղբերը տունէն
դուրս կը նետէ,
նետէ, բայց քանի մը օր ետք,
ետք, վերստին կ’երթայ
զանոնք ներս կը բերէ,
բերէ, երբ արդէն աւելի գարշահոտ դարձած
կ’ըլլան եւ գուցէ որդն
որդնալից եղած կ’ըլլան,
ըլլան, ահա թէ ինչու ՅիՅիսուս կ’ըսէ,
ըսէ, թէ այդպիսի անձի մը վիճակը նախկինէն գէշ
կ’ըլլայ:
ըլլայ:
11.11.- «Այլեւս մի´
մի´ մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը չպատաչպատահի քեզի»
քեզի»: Յիսուս յատուկ շեշտուածութեամբ մը կը
յանձնարարէ հիւանդին որ այլեւս չմեղանչէ, «որպէսզի աւելի
գէշը չպատահի»
չպատահի» իրեն:
իրեն: Բժշկուած մարդը սակայն ուշադրուուշադրութիւն չդարձուց Տիրոջ խօսքին:
խօսքին: Ըստ աւանդութեան,
աւանդութեան, այս
անդամալոյծը Յիսուսը ապտակողներէն մին եղաւ անոր
ձերբակալութեան ժամանակ:
ժամանակ: Եթէ իսկապէս այդպէս է, կը
նշանակէ թէ անոր վիճակը աւելի գէշ եղաւ,
եղաւ, ինչպէս Տէրը
ըսած էր:
էր: Այո´
Այո´, աւելի գէշ եղաւ,
եղաւ, քանի ան հիմա դժոխք
նետուած դատաստանի ահաւոր օրուան կը սպասէ:
սպասէ: Մեզմէ
ո՞վ չի գիտեր որ մեղքէն հրաժարող ու դարձեալ մեղքին
դարձող մարդուն վիճակը նախկինէն աւելի գէշ կ’ըլլայ,
ըլլայ, քանի
խաչահաններու հետ կը դասուի,
դասուի, ինչպէս կ’ըսէ Յովհաննէս
Երզնկացին:
Երզնկացին:
12.12.- «Այլեւս մի´
մի´ մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը
չպատահի քեզի»
քեզի»: Վերեւ բացատրեցինք թէ Տիրոջ այս բառերը
կը պարզեն, որ մարդուն պատահածը` իր գործած մեղքերուն
հետեւանքն էր
էր: Միւս կողմէն, Տիրոջ այս խօսքը կը բացայայբացայայտէ նաեւ, որ Աստուած կրնայ պատժել մարդիկը աղէտներով
եւ դժբախտութիւններով, իրենց գործած մեղքերուն պատճապատճառով:
ռով: Երբեմն Աստուած յատուկ ցաւով մը կամ փորձութեամբ
մը մարդիկը կը պատժէ, զանոնք դարձի բերելու նպատակով:
նպատակով:
Բայց անուրանալի
անուրանալի իրականութիւն է, որ երբեմն ալ ծանր
բազուկով կը պատժէ:
պատժէ: Յիշենք մի քանի օրինակ. ջրհեղեղը
մարդոց գործած մեղքերուն պատիժն էր (Ծն 6.56.5-7):
7): Սոդոմի եւ
Գոմորի կործանումը մեղքի հետեւանք էր (Ծն 19):
19): Դաւիթ
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մարգարէին որդիին մահը` Ուրիային դէմ իր գործած
անիրաւութեան
անիրաւութեան արդիւնքն էր (Բ.Թգ 11.1411.14-27):
27): Ահարոնին
որդիներէն՝ Նադաբ եւ Աբիութ «Տիրոջ առջեւ անսուրբ կրակ
մատուցանեցին»,
մատուցանեցին», եւ ատիկա պատճառ դարձաւ որ «Տիրոջը
«Տիրոջը
առջեւէն»
առջեւէն» կրակ ելլէ եւ սպառէ զանոնք (Ղւ 10.110.1-2):
2): Մովսէսի
քոյրը՝ Մարիամ, խօսեցաւ Մովսէսի դէմ Եթովպիացի կին
առած ըլլալուն
ըլլալուն համար եւ Աստուած բորոտութեամբ պատժեց
զայն (Թւ 12.10):
12.10): Աստուած գետինը ճեղքեց, եւ Կորխը,
Դաթանը ու Աբիրոնը իրենց ընտանիքներով եւ իրենց
մարդոցմով գետնին
գետնին տակ առաւ, որովհետեւ անոնք փորձեցին
ապստամբիլ Մովսէսի եւ Ահարոնի դէմ (Թւ 16.3016.30-33):
33): Կորխի,
Դաթանի եւ Աբիրոնի մարդիկը, որոնք թիւով 250 հոգի էին,
երբ փորձեցին խունկ մատուցանել, Աստուած կրակով
սպառեց զանոնք (Թւ 16.35):
16.35): Աստուած կիզող օձեր ղրկեց
Իսրայէլացիներուն վրայ, իրենց տրտնջալուն համար (Թւ
21.521.5-6):
6): Աստուած երկինքէն կարկուտի նման քարեր թափեց
Ամօրհացիներուն
Ամօրհացիներուն վրայ (Յես 10.11):
10.11): Աստուած չորցուց
Յերոբովամին ձեռքը, երբ ան ձեռքը երկարեց եւ հրամայեց որ
բռնեն Աստուծոյ մարդը, որ յայտարարած էր թէ Դաւիթին
տունէն Յովսիա անունով մէկը պիտի ծնի, որպէսզի սեղանին
խնկարկող քուրմերը սպաննէ (Գ.Թգ 13.113.1-4):
4): Եղիսէի ծառան՝
Գէեզին, բորոտութեամբ պատժուեցաւ, որովհետեւ երկու
անգամ սուտ խօսեցաւ:
խօսեցաւ: Նախ, Եղիսէի անունով սուտ
խօսեցաւ Նէեմանին, որպէսզի անկէ արծաթ ու հանդերձ
առնէր, իսկ իր երկրորդ սուտը, Եղիսէի ներկայութեան իր այս
արարքը ուրանալն էր (Դ.Թգ 5.27):
5.27): Ոփնի ու Փենէհէս
քահանաները մահուամբ
մահուամբ պատժուեցան, Աստուծոյ տան ու
Աստուծոյ ժողովուրդին նկատմամբ իրենց ցուցաբերած
յամառ անտարբերութեան համար (Ա.Թգ 4.17),
4.17), եւ այլն:
այլն:
13.13.- Երբեմն աղէտները կամ պատիժները Աստուծոյ
հանդէպ ցուցաբերուած անհնազանդութեան պատճառով
կ’ըլլան:
ըլլան: Օրինակ, Ղովտի կնոջ աղի արձանի վերածուիլը՝
վերածուիլը՝ իր
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անհնազանդութեան արդիւնքն
արդիւնքն էր:
էր: Տէրը պատուիրած էր իրեն,
ետին չնայիլ երբ Սոդոմի եւ Գոմորի կործանումը սկսէր տեղի
ունենալ (Ծն 19.17, 26):
26): Սամփսոնին պատահած դժբախտուդժբախտութիւնը իր անհնազանդութեան պատճառով էր:
էր: Ան պէտք չէր
Դալիլային յայտնէր թէ իր «զօրութիւնը
զօրութիւնը կը կայանար»
կայանար» իր
գլուխին մազերուն մէջ (Դտ 16.1716.17-21):
21): Աստուած պատուիրած
էր Սաւուղին որ յարձակի Ամաղէկացիներուն վրայ եւ ջարդէ
ամէն մարդ եւ ամէն կենդանի:
կենդանի: Սաւուղ յարձակեցաւ եւ
ջարդեց ամէն ինչ, բայց «ոչխարներուն ու արջառներուն

աղէկներն ու գէրերը եւ գառներն ու ամէն
ամէն պատուական
բաները խնայեց»
խնայեց»: Այս անհնազանդութիւնը պատճառ դարձաւ

որ Աստուած զինք մերժէր իբրեւ թագաւոր (Ա.Թգ 15.3, 99-11):
11):
Աստուած Յովնան մարգարէին պատուիրեց Նինուէ երթալ ու
ապաշխարութիւն քարոզել:
քարոզել: Յովնան նաւ նստաւ եւ Նինուէ
երթալու փոխարէն, Թարսիս գնաց:
գնաց: Իր այս
այս ըրածին համար
պատժուեցաւ, կուլ տրուելով կէտձուկի մը կողմէ, որուն
փորին մէջ մնաց երեք օր (Յվն 1.21.2-3, 17):
17): Հերովդէս
Ագրիպպասի հարուածուիլը Տիրոջ հրեշտակին կողմէ եւ
որդնալից ըլլալը, Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած սարսափելի
պատիժ մըն էր (Գրծ 12.2212.22-23):
23):
14.14.- Դժբախտութիւններն
Դժբախտութիւններն ու փորձութիւնները սակայն,
միշտ մարդոց գործած մեղքերուն կամ ցուցաբերած անհնաանհնազանդութեան պատճառով չէ որ տեղի կ’
կ’ունենան:
ունենան: Անոնք
կրնան մեզի պատահիլ մեր հաւատքին ու հնազանդութեան
համար նաեւ:
նաեւ: Օրինակ, Յիսուսի չարչարուիլն ու խաչուիլը,
Յոբին չարչարուիլը,
չարչարուիլը, Դանիէլ մարգարէին առիւծներու գուբին
մէջ նետուիլը, Երեմիա մարգարէին չոր ջրհորի մը մէջ
նետուիլը, Յովսէփի գուբերուն ու բանտերուն մէջ նետուիլը,
Յովհաննէսի եղբօր՝ Յակոբոսի սուրով սպաննուիլը, ՍտեփաՍտեփանոսի քարկոծուիլն ու սպաննուիլը, նորադարձ քրիստոնեաքրիստոնեաներուն հալածուիլն
հալածուիլն ու սպաննուիլը, Աբէլի սպաննուիլը,
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Դաւիթի հալածուիլը, այս բոլորը պատահեցան իրենց` իրենց
հաւատքի´
հաւատքի´ն համար:
համար:
15.15.- Մարդիկ կրնան տառապիլ իրենց նմաններուն
հանդէպ իրենց գործած անիրաւութիւններուն համար, ինչպէս
տառապեցան Յովսէփին եղբայրները` Յովսէփը անիրաւած
ըլլալնուն
ըլլալնուն համար. կամ Սաւուղը` Դաւիթը անիրաւած ըլլաըլլալուն համար. կամ Համանը` Մուրթքէն անիրաւած ըլլալուն
համար. կամ Մարիամը` Մովսէսը անիրաւած ըլլալուն հահամար:
մար:
Եւ կամ, ճի´
ճի´շդ հակառակը, կրնանք տառապիլ մեզի´
մեզի´
հանդէպ մարդոց գործած անիրաւութիւններուն համար,
ինչպէս, օրինակ,
օրինակ, Յովսէփ տառապեցաւ իր եղբայրներուն
գործած անիրաւութիւններուն համար:
համար: Դանիէլ մարգարէն
առիւծներու գուբին մէջ նետուեցաւ Նաբուգոդոնոսորին հրահրամանատարներուն ու կուսակալներուն նախանձին պատճապատճառով (Դն 6):
6): Եսայի մարգարէն հրեայ ժողովուրդին անիրաւուանիրաւութեան համար երեք տարի մերկ ու բոկոտն շրջեցաւ (Ես 20):
20):
Սեդրաք, Միսաք եւ Աբեդնագով կապուած վիճակով կրակի
հնոցին մէջ նետուեցան, մարդոց նախանձին պատճառով (Դն
3.213.21-27):
27): Երեմիա մարգարէն հրեայ ժողովուրդին անօրէնուանօրէնութիւններուն համար եզան լուծը կրեց (Եր 27), ինչպէս նաեւ չոր
ջրհորի մը մէջ նետուեցաւ (Եր 38),
38), եւ այլն:
այլն:
16.16.- Մեր մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ, որ արտաքին
երեւոյթներու վրայ հիմնուելով, մենք չենք կրնար գիտնալ
մարդոց հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալը:
ըլլալը: Մալթա կղզիին
բնակիչները երբ տեսան օձին փաթթուիլը Պօղոս առաքեալի
ձեռքին, իրարու ըսին.
ըսին. «Անպայման մարդասպան մըն է այս

մարդը, որ թէպէտեւ ծովէն ազատեցաւ, բայց աստուածային
արդարութիւնը թոյլ չի տար որ ողջ մնայ»
մնայ» (Գրծ
(Գրծ 33-4):
4):
Արտաքին երեւոյթը խաբեց Մալթայի բնակիչները, ուստի
զգոյշ ըլլանք արտաքինը դիտելով` որոշումներ առնելու,
ասորասոր-անոր մասին գաղափարներ
գաղափարներ կազմելու, ասորասոր-անոր
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վերաբերեալ հաստատումներ կատարելու, վկայութիւններ
տալու:
տալու:
Կրնանք բարեգործ ըլլալնուս համար փորձութեան
ենթարկուիլ, կրնանք նաեւ չարագործ ըլլալնուս համար
փորձութեան ենթարկուիլ:
ենթարկուիլ: Կրնանք մեր հաւատքին համար
տառապիլ, կրնանք նաեւ մեր անհաւատութեան
անհաւատութեան համար
տառապիլ:
տառապիլ: Կրնանք նեղութեան հանդիպիլ նախանձով լեցուն
ըլլալնուս համար, կրնանք նաեւ նեղութեան հանդիպիլ
ուրիշին նախանձին պատճառով:
պատճառով: Կրնանք ճշմարտութեան
վկայ ըլլալնուս համար հալածուիլ, կրնանք նաեւ ստութեան
վկայ ըլլալնուս համար հալածուիլ:
հալածուիլ: Կրնանք բամբասուիլ
բամբասուիլ
անկեղծ ըլլալնուս համար, կրնանք նաեւ բամբասուիլ
կեղծաւոր ըլլալնուս համար:
համար: Եւ այսպէս շարունակ:
շարունակ: ՀետեւաՀետեւաբար, մարդոց պատահող աղէտներուն կամ անոնց դիմագրադիմագրաւած փորձութիւններուն վրայ հիմնուելով անկարելի է
ճանչնալ զանոնք, եւ գիտնալ ո´
ո´վ հաւատացեալ է, եւ ո´
ո´վ` ոչ:
ոչ:
Փորձութիւնները չեն որ կը ճշդեն մարդոց հաւատացեալ
կամ անհաւատ ըլլալը, այլ` անոնց դիրքն ու կեցուածքը
հանդէպ փորձութեանց:
փորձութեանց: Փորձութիւնները մարդոց իսկական
ինքնութիւնը հանդէս կը բերեն:
բերեն: Հաւատացեալը համբերուհամբերութեամբ կը տանի փորձութիւնները, մինչդեռ անհաւատը կամ
ինքզինք
հաւատացեալ
ձեւացնողը,
կ’
եւ
ինքզինք
կ’ընդվզի
բարկութեամբ կը գրգռուի երբ փորձութեան հանդիպի:
հանդիպի:
17.17.- Կարեւոր է յիշել որ փորձութիւնները կրնան
հարուածել թէ´
թէ´ հաւատացեալին կեանքի նաւակ
նաւակը
ակը եւ թէ´
թէ´
անհաւատին:
անհաւատին: Մտաբերենք որ թէ´
թէ´ Յիսուս եւ թէ´
թէ´ Յովնան
Յովնան
փոթորիկի հանդիպեցան երբ նաւակի
նաւակի մէջ կը գտնուէին:
գտնուէին:
Երկուքին ալ նաւակն
նաւակները
ակները ընկղմելու վտանգին ենթակայ
եղան:
եղան: Երկու փոթորիկներուն պատահելուն պատճառները
բոլորովին տարբեր էին:
էին: Յիսուս փոթորիկի հանդիպեցաւ,
որովհետեւ կը փորձէր Աստուծոյ կամքը կատարել, մինչդեռ
Յովնան փոթորիկի հանդիպեցաւ, որովհետեւ փորձեց
փորձեց
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Աստուծոյ կամքը կատարելէ փախչիլ:
փախչիլ: Կ’արժէ մտածել այս
կէտին մասին:
մասին: Երբ նեղութեան մը հանդիպինք, հարց տանք
մենք մեզի. «Աստուծոյ կամքը կատարելնո՞ւս համար է որ այս

նեղութեան կը հանդիպինք, թէ` Աստուծոյ կամքին ընդդիմաընդդիմանալնուս համար:
համար: Մեր հաւատարմութեա՞ն համար է որ կը
հալածուինք, թէ` մեր անհաւատարմութեան համար»
համար»:

18.18.- Շատ կարեւոր է գիտնալ նաեւ, որ կրնայ բարի
մարդուն չարիք պատահիլ, եւ չար մարդուն` բարիք:
բարիք: Այս էր
որ ըսել ուզեց Սողոմոն երբ ըսաւ. «Արդարներ կան, որոնց

ամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, եւ ամբարիշտամբարիշտներ ալ կան, որոնց արդարներուն գործին պէս կը պատահի»
պատահի»

(Ժղ 8.14):
8.14): Հետեւաբար, մարդոց պատահող չարիքները
տեսնելով կամ անոնց վայելած բարիքները տեսնելով,
չաճապարենք որոշելու թէ ո´
ո´վ բարի է, եւ ո´
ո´վ` չար:
չար: Ո՞վ չէ
հանդիպած ուրիշը իրաւազրկող մարդոց, որոնք հանգիստ
կ’ապրին, գոնէ արտաքնապէս:
արտաքնապէս: Եւ հակառակը, ո՞վ չէ հանդիհանդիպած իրաւազրկուած մարդոց, որոնք ամէն օր կը տառապին:
տառապին:
Տարբեր առիթներով այս մասին մանրամասնօրէն խօսած ենք,
ուստի, այսքանով կը բաւարարուինք:
բաւարարուինք:
19.19.- Փորձութեան մասին շատ բան տակաւին կարելի է
ըսել, բայց անհրաժեշտ կը սեպեմ գոնէ երկուքը անպայման
յիշել:
յիշել: Կան հաւատացեալներ որոնք կը խորհին, որ եթէ երբեք
ամբողջապէս յանձնուած են Քրիստոսի եւ իսկապէս կը
փորձեն Տիրոջ կամքը կատարել, չեն կրնար փորձութիւնփորձութիւններու եւ արգելքներու հանդիպիլ, ընդհակառակը, ամէն ինչ
հեզասահ պիտի ընթանայ:
ընթանայ: Ո՞ւր գրուած
գրուած է Աստուածաշունչին
մէջ, որ եթէ մէկը ուզէ Աստուծոյ կամքը կատարել, արգելքնեարգելքներու պիտի չհանդիպի:
չհանդիպի: Ո՞ւր գրուած է որ հաւատացեալ
մարդուն կեանքի ճամբան հեզասահ պիտի ըլլայ:
ըլլայ: Ո՞ւր
գրուած է որ Քրիստոսի հետեւիլ ուզող մարդը խոչընդոտնեխոչընդոտներու պիտի չհանդիպի:
չհանդիպի: Ո՞ւր գրուած է որ դէպի արքայութիւն
մեր գնացքին մէջ ընդդիմութեան ու հակառակութեան պիտի
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չհանդիպինք:
չհանդիպինք: Յիսուս բացայայտօրէն կը վկայէ, թէ «դէպի
կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարին»
դժուարին» (Մտ
(Մտ 7.14):
7.14):
Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի, թէ «բազմաթիւ

նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ արքայութիւնը
մտնելու համար»
համար» (Գրծ
(Գրծ 14.22):
14.22): Դարձեալ, առաքեալը կը վկայէ,
թէ «բոլոր անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն աստուածպաշտութեամբ
Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, անպայման հալածանքհալածանքներու պիտի ենթարկուին»
ենթարկուին» (Բ.Տմ
(Բ.Տմ 3.12):
3.12): Հաւատացեալը չի

կրնար նեղութիւններէ զերծ կեանք մը փնտռել,
փնտռել, քանի
նեղութիւններու մէջ ապրիլը կոչո´
կոչո´ւմն է հաւատացեալին,
ինչպէս առաքեալը կը վկայէ. «Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր

համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն
պատճառով:
պատճառով: Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ
նեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած ենք»
ենք» (Ա.Թս
(Ա.Թս 3.3):
3.3): Երբ

առաքեալը կը լսէ որ Թեսաղոնիկէի հաւատացեալներէն
ոմանք պատահած նեղութիւններուն պատճառով սկսած էին
գայթակղիլ, անոնց կը յիշեցնէ իր խօսքը ըսելով. «Սկիզբէն
չըսի՞նք ձեզի՝ թէ նեղութիւններ պիտի կրենք»
կրենք» (Ա.Թս
(Ա.Թս 3.4):
3.4): Ան
հաւատացեալներուն կը խօսի բազմատեսակ նեղութիւններու
նեղութիւններու
մասին ու կ’
կ’ըսէ. «Բոլոր պարագաներուն ալ դուք ձեզ ցոյց

տուէք որպէս Աստուծոյ պաշտօնեաներ, մեծ համբերութեամբ
յանձն առնելով նեղութիւնը, վիշտը, չարչարանքը, ծեծը,
բանտը, խռովարարներու վայրագութիւնները, յոգնութիւնը,
անքնութիւնը, անօթութիւնը»
անօթութիւնը» (Բ.Կր
(Բ.Կր 6.46.4-5):
5): Եթէ երբեք
Քրիստոս «չարչարանքներէն անցնելով կատարելութեան
հասնելու»
հասնելու» օրինակը տուաւ մեզի (Եբր 2.10), մենք ի՞նչպէս կը
մերժենք չարչարանքը, երբ մենք եւս կանչուած ենք
կատարելութեան (Մտ 5.48), եւ իբրեւ հաւատացեալներ
հանգիստ կեանք ապրիլ կ’
կ’ուզենք:
ուզենք: Չարչարանքը մերժել, կը
նշանակէ մերժել Քրիստոսի փառքին մասնակից դառնալ,
քանի առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Քրիստոսի... չարչարանքներուն

մասնակից կ’
կ’ըլլանք՝ որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից
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ըլլանք»
(Հռ 8.17):
8.17): Անկարելի է որ մարդ երկրի վրայ հանգիստ
ըլլանք» (Հռ
ապրի, եւ ապա ուզէ երկինքի հանգիստը ժառանգել:
ժառանգել:
Իսկ
Իսկ երկրորդ մտածողութիւնը զոր կը գտնենք որոշ
հաւատացեալներու մօտ, նո´
նո´յնքան տարօրինակ է:
է: Անոնք կը
խորհին որ եթէ Քրիստոսի յանձնուին եւ Քրիստոսի համար
ապրիլ ուզեն, իրենց ամբողջ կեանքը, միայն նեղութիւններու
ամբողջութիւն մը պիտի ըլլայ, եւ բնա´
բնա´ւ հանգիստ պիտի
չունենան,
չունենան, բնա´
բնա´ւ ուրախ պահեր պիտի չունենան:
չունենան: Դարձեալ
հարց կու տանք. ո՞ւր գրուած է Աստուածաշունչին մէջ, որ
Քրիստոսի յանձնուողը` միայն պիտի տառապի, միայն պիտի
չարչարուի եւ նեղութիւնները անպակաս պիտի ըլլան:
ըլլան:
Գրուած է որ պիտի տառապինք, բայց չէ գրուած որ ՄԻԱՅՆ
պիտի տառապինք
տառապինք:
ապինք: Քրիստոնէական կեանքը ճիշդ է որ ունի
իր նեղութիւնները, բայց միաժամանակ, ունի նաեւ իր
ուրախութիւնները:
ուրախութիւնները: Քրիստոնեայ մարդն ալ կրնայ կեանքը
վայելել, բայց կեանքը վայելել` չի նշանակեր մեղքի կեանք
ապրիլ:
ապրիլ: Մեղքի կեանքը իր մէջ ոչինչ ունի որ վայելք է:
է:
Քրիստոնեայ մարդն ալ կրնայ հաճելի ու զուարճալի պահեր
ունենալ, բայց «հաճելի ու զուարճալի պահ»
պահ» ըսելով, չենք
հասկնար անօրէն պահեր, ուր մարդիկ իրենց ուզածը կ’
կ’ընեն,
իրենց ուզածը կը խօսին, իրենց ուզածը կը դիտեն, իրենց
ուզածին պէս կ’
պահ»
կ’ապրին:
ապրին: Ասիկա «հաճելի ու զուարճալի պահ»
չէ, այլ` դիւային պահ, դժոխային պահ, Չարին պահը:
պահը:
Քրիստոնեայ մարդը արտաքին վայելք ու հաճոյք ունենալուն
կողքին, ունի նաեւ ու մանաւանդ ներքին վայելք, հաճոյք,
ուրախութիւն, խաղաղութիւն. բան մը` որ անհաւատ մարդը
երբեք չի կրնար ունենալ:
ունենալ: Հաւատացեալ մարդը, խռովութեան
դիմաց` խաղաղութեամբ լեցուն սի´
սի´րտ կ’
կ’ունենայ. սուգի
պահուն` մխիթարուած հոգի´
հոգի´ կ’ունենայ. տրտմութեան
ժամուն` երջանկութեան զգացո´
զգացո´ւմ կ’
կ’ունենայ:
ունենայ: Հաւատացեալ
մարդը, կեանքի դժուարին պահերը թեթեւութեա´
թեթեւութեա´մբ կրնայ
տանիլ:
տանիլ: Ծանր փորձութիւնները համբերատարութեամբ եւ
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ուրախութեա´
ուրախութեա´մբ կրնայ տանիլ:
տանիլ: Մարդոց ծաղրանքներն ու
գործած անիրաւութիւնները Սուրբ Հոգիով ու սիրով կը
դիմակալէ:
դիմակալէ: Այս բոլորը անհաւատ մարդը չի կրնար կատարել:
կատարել:
Այս բոլորին դիմաց, անհաւատ մարդը ամբողջութեամբ կը
կորսնցնէ իր խաղաղութիւնն
խաղաղութիւնն ու հանգիստը, եւ կը բարկանայ
ու վրէժ լուծելու
լուծելու մասին կը մտածէ:
մտածէ: Խաղաղութեան Իշխանը
իր սրտին մէջ չունեցող մարդը, չի կրնար խաղաղութեամբ
տանիլ կեանքի խռովալից պահերը:
պահերը: Քրիստոսով իր սրտի
հանգիստը չգտած մարդը, չի կրնար հանգիստ մնալ կեանքի
անհանգստացուցիչ պահերուն դիմաց:
դիմաց:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Ո´վ Փրկիչ, Յիսո´
Յիսո´ւս Քրիստոս,
Մենք ալ նման ենք Բեթհեզդայի
Բեթհեզդայի անդամալոյծին:
Մեզի´
Մեզի´ ալ այցելէ, ինչպէս իրեն այցելեցիր:
Մե´
Մե´զ ալ բուժէ եւ հաւատքով քալել հրամայէ,
Ինչպէս զինք բուժեցիր
Եւ հաւատքով քալել հրամայեցիր:
Եւ երբ տաճար կը մտնենք, հոն, հանդիպէ´
հանդիպէ´ մեզի,
Խօսէ´
Խօսէ´ մեր հետ,
Պատուէ´
ատուէ´ր տուր եւ թելադրութի´
թելադրութի´ւն ըրէ,
Որպէսզի
Որպէսզի չշեղինք կամքէդ եւ չհեռանանք ճամբայէդ:
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Չորս հազարին կերակրումը
կերակրումը
(Մատթէոս 15.3215.32-38)

Յիսուս իր մօտ կանչեց իր աշակերտները եւ ըսաւ
անոնց.անոնց.«Կը խղճամ այս բազմութեան, որովհետեւ
որովհետեւ ահա երեք
օր է որ մօտս են եւ ա´
ա´լ ոչինչ ունին ուտելիք: Չեմ ուզեր
զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէսզի չըլլայ թէ ճամբու
ընթացքին մարին»:
մարին»:
Աշակերտները ըսին.ըսին.«Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ
բազմութիւն կշտացնելու չափ հաց գտնենք»:
գտնենք»:
Յիսուս հարցուց անոնց.
անոնց.ց.«Քանի՞ հաց ունիք»:
ունիք»:
Անոնք պատասխանեցին.պատասխանեցին.«Եօթը հաց եւ քիչ մըն ալ մանր ձուկեր»:
ձուկեր»:
Յիսուս հրամայեց ժողովուրդին որ գետին նստին:
Ապա առաւ եօթը հացը եւ ձուկերը, շնորհակալութիւն
յայտնեց Աստուծոյ, կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու
ասոնք ալ բաժնեցին ժողովուրդին: Բոլորն
Բոլորն ալ կերան ու
կշտացան, եւ աշակերտները կտորները հաւաքելով եօթը
զամբիւղ լեցուցին: Իսկ ուտողները շուրջ չորս հազար հոգի
էին, կիներն ու մանուկները չհաշուած:

«Յիսուս իր մօտ կանչեց իր աշակերտները եւ ըսաւ
անոնց.անոնց."Կը խղճամ այս բազմութեան, որովհետեւ ահա երեք օր է
որ մօտս են եւ ա´
ա´լ ոչինչ ունին ուտելիք:
ուտելիք: Չեմ ուզեր զիրենք
495

անօթի տուն ղրկել, որպէսզի չըլլայ թէ ճամբու ընթացքին
մարին"»
(Մտ 15.32)
15.32):
32):
մարին"» (Մտ

1.1.- Երբ Յիսուս ծրագրեց քովը հաւաքուած բազմութիւնը
կերակրել, «իր մօտ կանչեց իր աշակերտները»
աշակերտները» եւ իր այս
ծրագիրը յայտնեց անոնց:
անոնց: Հին Կտակարանէն գիտենք,
գիտենք, որ
Աստուած բան մը ընելէ առաջ, իր ընելիքը կը յայտնէր իր
մարգարէներուն:
մարգարէներուն: Երբ որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորը,
Գոմորը,
իր այս որոշումը յայտնեց Աբրահամին:
Աբրահամին: Երբ որոշեց Յուդայի
ժողովուրդը մատնել Նաբուգոդոնոսորի ձեռքը, իր այս
որոշումը յայտնեց Երեմիա մարգարէին,
մարգարէին, եւ այլն:
այլն: Եթէ մենք եւս
անհրաժեշտ ժամանակը անցնենք Տիրոջ հետ եւ պէտք եղած
հաւատքի կեանքը ապրինք, Տէրը մեզի´
մեզի´ ալ կրնայ յայտնել իր
ծրագիրներէն ոմանք:
ոմանք:
2.2.- Անծանօթին եւ օտարին չէր որ Յիսուս ըսաւ թէ կը
խղճար քովը եղող բազմութեան, այլ` իր աշակերտներուն:
աշակերտներուն:
Յիսուս կ’
կ’ուզէր որ իր աշակերտները գիտնային թէ ինք
յատուկ գութ ու գորով ունէր բոլոր անոնց հանդէպ` որոնք
իրեն կը դիմէին լսելու իրմէ
իրմէ կենսատու խօսքեր:
խօսքեր: Դուն եւս,
սիրելի´
սիրելի´ ընթերցող, եթէ կը սիրես Տէրը եւ Տիրոջ խօսքը,
գիտցի´
գիտցի´ր որ Տէրը յատուկ սէր ունի քեզի հանդէպ:
հանդէպ:
3.3.- «Կը խղճամ այս բազմութեան»
բազմութեան»: Յիսուս այս բառերը
արտասանեց, մէկ կողմէ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք գթառատ
ու գորովալից Փրկիչ էր, իսկ միւս կողմէ, որպէսզի տեսնէր
եթէ երբեք աշակերտները իրե
իրենք եւս կը գթային ու կը
խղճային անօթի բազմութեան թէ ոչ:
ոչ: Գթառատ Յիսուսին
զաւակները` գթառատ զաւակներ պէտք է ըլլան:
ըլլան:
4.4.- «Ահա երեք օր է որ մօտս են եւ ա´
ա´լ ոչինչ ունին
ուտելիք»
ուտելիք»: Քանի մը հաստատումներ.հաստատումներ.ա) Յիսուս նկատի կ’
կ’առնէ որ մարդիկը երեք օրէ ի վեր
իրեն հետ են:
են: Անոնք սիրայօժար կերպով թողուցած էին
իրենց տունը, հանգիստը, գործը, բարեկամները եւ կը
հետեւէին Յիսուսի:
Յիսուսի: Իրենց այս զոհողութիւնը չէր վրիպած
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Յիսուսի ուշադրութենէն:
ուշադրութենէն: Սա կը պարզէ, թէ Յիսուս նկատի
կ’առնէ իր սիրոյն համար մեր յանձն առած զոհողութիւնները,
տառապանքը, աշխատանքը:
աշխատանքը: Դուն որքանո՞վ պատրաստ ես
Տիրոջ փառքին համար աշխատելու:
աշխատելու: Պատրա՞ստ ես Տիրոջ
գործին համար քու սեփական գործդ մէկդի դնելու:
դնելու:
Պատրա՞ստ ես հրաժարելու քու հանգիստ պայմաններէդ, ի
խնդիր Քրիստոսի թագաւորութեան
թագաւորութեան տարածման:
տարածման:
բ) Այսօր ո՞վ կրնայ երեք ժամ ներկայ ըլլալ հոգեւոր
պաշտամունքի մը եւ չդժգոհիլ:
չդժգոհիլ: Ո՞վ կրնայ Աստուծոյ խօսքին
քարոզութիւնը լսել երեք ժամ եւ չտրտնջալ:
չտրտնջալ: Ո՞վ կրնայ երեք
ժամ Յիսուսի մասին լսել եւ անհանգիստ չըլլալ կամ
չձանձրանալ:
չձանձրանալ: Յիշեալ մարդիկը, ո´
ո´չ թէ երեք ժամ, այլ երեք
օրէ ի վեր Յիսուսի հետ էին եւ կը վայելէին
վայելէին անոր սիրով ու
գութով լեցուն խօսքերը եւ ներկայութիւնը:
ներկայութիւնը: Անոնք որոնք
շուտով կը յոգնին Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսելով, կը
նշանակէ թէ պէտք եղած հոգեւոր դաստիարակութիւնն ու
աճումը չունին:
չունին: Տարօրինակ չէ՞ որ մարդիկ կրնան երեք ժամ
խօսիլ ուրիշներու մասին, բայց երեք վայրկեան չեն կրնար
խօսիլ Յիսուսի մասին:
մասին: Տարօրինակ չէ՞ որ երբ մարդիկ գէշ
լուր մը լսեն, զայն երեք վայրկեանէն կը տարածեն աջին ու
ձախին, մինչդեռ երբ Աւետարանին
Աւետարանին բարի լուրը լսեն, զայն
տարածելու ոչ մէկ աշխատանք
աշխատանք կը տանին:
գ) «Ոչինչ ունին ուտելիք»
ուտելիք»: Ժողովուրդին նիւթական
ուտելիքը սպառած էր, բայց չէր սպառած Յիսուսի կենսատու
խօսքերը մտիկ ընելու անոնց ախորժակը:
ախորժակը: Դժբախտ մարդիկը
այն մարդիկը չեն որոնց դրամը, հանգիստը, առողջութիւնն
առողջութիւնն ու
հաճոյքները սպառած են, այլ անոնք են` որոնց մտքին մէջ
սպառած է Յիսուսի խօսքերուն քաղցրութիւնը, որոնց սրտին
մէջ սպառած է Յիսուսի սէրը, եւ որոնց հոգիին մէջ մարած է
աղօթքի կրակը:
կրակը:
դ) Մարդոց երեք օր Յիսուսի հետ մնալը, ցոյց կու տայ որ
Յիսուս մարդիկը առինքնելու, մարդիկը դէպի իրեն քաշելու,
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եւ զանոնք
զանոնք գրաւելու զօրութիւնը ունէր:
ունէր: Սէ´
Սէ´ր ու գուրգուրա´
գուրգուրա´նք
կար Յիսուսի խօսքերուն եւ խօսելակերպին մէջ:
մէջ: Սիրոյ
կարօտ մարդիկ, մարդասիրութի´
մարդասիրութի´ւն կը տեսնէին անոր մօտ:
մօտ:
Կեղծիքէն յոգնած մարդիկ, անկեղծութի´
անկեղծութի´ւն կը գտնէին անոր
մօտ:
մօտ: Օրէնք ու պատուիրան յիշեցնող Փարիսեցիներէն
ձանձրացած
ձանձրացած մարդիկ, ազատութիւն ու հանգիստ կը տեսնէին
Տիրոջ մօտ:
մօտ: Ահա այս եւ նման երեւոյթներ պատճառ դարձած
էին որ մարդիկ փնտռէին Յիսուսի ներկայութիւնը, յարէին
անոր եւ չուզէին հեռանալ անկէ:
անկէ: Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք
ի՞նչ տեսակ հաւատացեալներ ենք:
ենք: Մարդիկը գրաւո՞ղ, թէ
զանոնք մեզմէ հեռացնող:
հեռացնող: Կրնա՞նք ըլլալ այնպիսի մարդիկ,
որ կարենանք գրաւել մարդիկը, բայց ո´
ո´չ թէ մեր անձերուն
փառքին համար, այլ Տէր Յիսուս Քրիստոսի փառքին համար:
համար:
Քարոզիչը ինք պէտք չէ դառնայ իր ունկնդիրներուն
ուշադրութեան առարկան, այլ քարոզուածը` Քրիստոս:
Քրիստոս:
ե) Մարդոց
Մարդոց երեք օրէ ի վեր Յիսուսի հետ ըլլալը, կը
պարզէ անոնց ծարաւը Յիսուսի խօսքին հանդէպ:
հանդէպ: Մենք
որքանո՞վ ծարաւ ունինք Տիրոջ խօսքին նկատմամբ:
նկատմամբ: Կը
սիրե՞նք Աստուածաշունչը:
Աստուածաշունչը: Ամէն օր կը կարդա՞նք
Աստուածաշունչ:
Աստուածաշունչ: Որքա՜
Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք
քրիստոնեայ կը կոչեն բայց
բայց Աստուածաշունչ չեն կարդար:
կարդար:
Խօսքս կարդալ չգիտցող հաւատացեալ մամիկներուն եւ
պապիկներուն մասին չէ, այլ անոնց մասին` որոնք կրնան
կարդալ բայց «ժամանակ չունինք»
չունինք» կ’ըսեն, որոնք կրնան
կարդալ բայց «գործէս յոգնած տուն կը դառնամ»
դառնամ» կ’ըսեն:
ըսեն:
Աստուածաշունչ կարդալն ու սերտելը
սերտելը շատ կարեւոր է,
որովհետեւ Աստուածաշունչն է որ կը յայտնէ մեզի Աստուծոյ
կամքը:
կամքը: Եթէ չենք կարդար Աստուածաշունչ, չե´
չե´նք կրնար
գիտնալ Աստուծոյ կամքը, իսկ եթէ չենք գիտեր Աստուծոյ
կամքը, ի՞նչպէս կրնանք կատարել զայն:
զայն:
5.5.- «Չեմ ուզեր զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէսզի
որպէսզի չըլլայ

թէ ճամբու ընթացքին մարին»
մարին»:
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ա) «Չեմ ուզեր»
ուզեր»: Այս բառերը կը պարզեն որ Տիրոջ
կամքին հակառակ է որ մարդիկ իրեն դիմեն եւ անօթի տուն
մեկնին:
մեկնին: Երբ Տիրոջ կը դիմենք, պէտք է մեր հաւատքի ձեռքերը
բա´
բա´ց ըլլան:
ըլլան: Հեղինակ մը կ’
կ’ըսէ. «Եթէ դատարկ ու աղքատ ենք,

ատիկա չի նշանակեր որ Աստուծոյ ձեռքը պարապ է, այլ կը
նշանակէ թէ մե´
մե´ր ձեռքը բաց չէ»
չէ»:

բ) Եթէ երբեք Յիսուս հոգ կը տանի մարդոց նիւթական
կարիքներուն, որքա՜
որքա՜ն աւելի հոգ կը տանի անոնց հոգեւոր
կարիքներուն:
կարիքներուն: Շատեր կը կարծեն որ Յիսուս անտարբեր է
մարդոց նիւթական կարիքներուն հանդէպ,
հանդէպ, եւ իրեն համար
միայն հոգեւոր իրականութիւններն են անհրաժեշտը:
անհրաժեշտը: Տուեալ
տողը կու գայ ցոյց տալու, որ Յիսուս անտարբեր չէ մարդոց
նիւթական կարիքներուն նկատմամբ:
նկատմամբ: Եթէ երբեք մարդիկ բան
մը կը խնդրեն ու չեն ստանար, ատիկա չի նշանակեր որ
Աստուած անտարբեր է, այլ կրնայ նշանակել որ իրե´
իրե´նք
առաջնահերթութիւնը չեն տուած Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Յիսուս կը
խոստանայ որ եթէ նախ խնդրենք Աստուծոյ արքայութիւնը եւ
աշխատինք Աստուծոյ կամքը կատարել, Աստուած պիտի
պարգեւէ
պարգեւէ մեզի անհրաժեշտ կերակուրը, հագնելիքը,
հագնելիքը, եւ ինչ որ
կարեւոր է մեզի համար (Մտ 6.33):
6.33):
գ) Եթէ անօթի տուն ղրկուէին` կրնային ճամբու ընթացընթացքին մարիլ, մանաւանդ անոնք` որոնք երկա՜
երկա՜ր ճամբայէ եկած
էին:
էին: Իսկ եթէ մարելու հարց ըլլար, ատիկա ամէն բանէ առաջ
Յիսուսի անունին համար լաւ պիտի չըլլար, որովհետեւ
մարողին պարագաները կրնային Յիսուսը մեղադրել, թէ
ինչո´
ինչո´ւ երկար պահեց զիրենք, եւ թէ ինչո´
ինչո´ւ անոնց համար
հաց չհայթայթեց:
չհայթայթեց: Եթէ մարելու հարց ըլլար, գայթակղութեան
դռներ կրնային բացուիլ:
բացուիլ: Յիսուս չուզեց նման դռներ
բացուէ
բացուէին:
ին: Քրիստոսի այգիին մէջ աշխատողներս,
աշխատողներս, պէտք է
զգո´
զգո´յշ ըլլանք որ ոեւէ գայթակղութեան առիթ չտանք:
չտանք:
դ) Յիշեալ բազմութիւնը հաւաքուած էր Յիսուսի շուրջ
կենսապարգեւ
կենսապարգեւ խօսքեր լսելու անկէ:
անկէ: Յիսուս ինքզինք պարպար499

տաւոր զգաց հոգ տանելու անոնց եւ կերակրելու զանոնք:
զանոնք:
Հոսկէ կը սորվինք, թէ անոնք որոնք հաւատարմօրէն կը
հետեւին Յիսուսի, ականջ կու տան անոր ձայնին ու խօսքին,
կը կատարեն անոր կամքը, Յիսուս պարտականութիւն կը
սեպէ հոգ ու խնամք տանիլ անոնց, եւ հոգալ անոնց նիւթանիւթական բոլոր տեսակի պիտոյքները:
պիտոյքները:

«Աշակերտները ըսին.ըսին."Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ բազմութիւն
կշտացնելու չափ հաց գտնենք"
(Մտ 15.33):
15.33):
գտնենք"» (Մտ

1.1.- Հետաքրքրական է աշակերտներուն
աշակերտներուն թերահաւատ
վերաբերմունքը:
վերաբերմունքը: Անոնք տակաւին քիչ ժամանակ առաջ
տեսած էին թէ ինչպէս Յիսուս հինգ հաց ու երկու ձուկով
կերակրած էր հինգ հազար հոգիներ, եւ ո´
ո´չ միայն տեսած էին,
այլեւ` իրենց ձեռքերով բաժնած էին ժողովուրդին հացերն ու
ձուկերը, իսկ հիմա որ բազմութիւնը
բազմութիւնը նուազ է եւ հացերուն ու
ձուկերուն թիւը աւելի, թերահաւատութեամբ զարմացած կը
հարցնեն, թէ ի՞նչպէս կրնային բազմութիւնը կշտացնելու
գտնուէին::
համար հաց գտնել, երբ իրենք ամայի վայրի մէջ կը գտնուէին
Աշակերտները եթէ երբեք յիշէին հինգ հազարի կերակրման
հրաշքը, պիտի չթերահաւատէին,
չթերահաւատէին, պիտի չկասկածէին եւ
անվստահութեամբ պիտի չլեցուէին:
չլեցուէին: Մեր ալ պարագան նոյնն
է: Երբ կը գտնուինք լուրջ դժուարութեան մը դիմաց կամ անել
կացութեան մը առջեւ, յիշե´
յիշե´նք Տիրոջ գործած հրաշքները,
յիշե´
յիշե´նք Տիրոջ կատարած գործերը մեր կեանքին մէջ,
որպէսզի կասկածներ ծնունդ
ծնունդ չառնեն մեր սրտին մէջ,
ընդհակառակը, գօտեպնդուինք հաւատքով:
հաւատքով:
2.մէջ»: Աշակերտները տակաւին
2.- «Ամայի այս վայրին մէջ»
չէին հասկցած որ Յիսուսի համար չկա´
չկա´ր ամայի վայր:
վայր: Անոնք
չէին գիտեր որ այն Քրիստոսը որուն հետ կը խօսէին, Հին
Կտակարանին
Կտակարանին նոյն այն Աստուածն էր,
էր, որ երկինքէն
երկինքէն
Լորամարգիներ տուաւ Իսրայէլի ժողովուրդին (Ել 16.13),
երկինքէն Մանանա իջեցուց եւ կերակրեց Իսրայէլի
500

ժողովուրդը (Ել 16.1416.14-15):
15): Այո´
Այո´, Քրիստոս ի´
ի´նքն էր որ Քորեբի
ժայռէն ջուր բղխեցուց (Ել 17.6, տե´
տե´ս նաեւ Թւ 20.11):
20.11):
Քրիստոս ի´
ի´նքն էր որ գետնի վրայ փոս մը բացաւ եւ
եւ անկէ
ջուր խմցուց Սամփսոնին (Դտ 15.1815.18-19):
19): Քրիստոս ի´
ի´նքն էր
որ Քերիթի մէջ ագռաւներուն միջոցաւ կերակրեց Եղիա
մարգարէն (Գ.Թգ 17.217.2-6):
6): Քրիստոս ի´
ի´նքն էր որ Սարեփթայի
մէջ, երաշտի օրերուն, այնպէս ըրաւ որ աղքատ կնոջ մը
կարասէն ալիւրը չհատնի եւ անոր կուժէն իւղը չպակսի
չպակսի
(Գ.Թգ 17.1317.13-16):
16): Քրիստոս ի´
ի´նքն էր որ Եդովմի անապատին
մէջ բացուած փոսերը ջուրով լեցուց (Դ.Թգ 3.163.16-20):
20): Եթէ երբեք
Եղիսէ մարգարէն քիչ մը հացով եւ քիչ մը թարմ հասկերով
կրցաւ կերակրել մեծ բազմութիւն մը (Դ.Թգ 4.424.42-44), որքա՜
որքա՜ն
աւելի Յիսուս ի´
ի´նք պիտի կարենար ընել:
ընել:
3.3.- Աշակերտներուն համար ամայի վայրը, Քրիստոսի
համար դալարազարդ ու պտղալից վայր մըն էր:
էր: Յիսուս
կարող էր անապատը դրախտի´
դրախտի´ վերածել:
վերածել: Ասիկա
իրականութիւն է նաեւ հոգեւոր իմաստով:
իմաստով: Եթէ կը զգաս որ
մէջդ ամայութիւն կայ, խնդրէ Տիրոջմէ եւ ան քեզ իր քաղցր
ներկայութեամբը
ներկայութեամբը պիտի լեցնէ:
լեցնէ: Եթէ կը զգաս որ անպտուղ
սիրտ մը ունիս, խնդրէ Սուրբ Հոգիէն եւ ան քեզ պիտի
զարդարէ իր պտուղներով:
պտուղներով:
4.4.- «Ուրկէ՞ այսչափ բազմութիւն կշտացնելու չափ հաց
գտնենք»
գտնենք»: Աշակերտները «ուրկէ՞»
ուրկէ՞» կը հարցնեն Տիրոջ, որուն
մօտ կը գտնուի ամէն լուծում ու պատասխան:
պատասխան: Աշակերտները
իրենց մարդկային տրամաբանութիւնը գործածելով, կը
տեսնեն թէ անկարելի էր որ ամայի վայրի մը մէջ կարենային
կերակրել այս մեծ բազմութիւնը:
բազմութիւնը: Հարց մը կար, բայց հարցին
լուծումը անկարելի կը թուէր իրենց:
իրենց: Երբ գտնուինք դժուար
պահի մը դիմաց, մենք եւս երբեմն չե՞նք
չե՞նք մտածեր կամ չե՞նք
ըսեր «ուրկէ՞»,
ուրկէ՞», «ինչպէ՞ս
«ինչպէ՞ս»
ինչպէ՞ս»: Յիսուս կը հաստատէ թէ «ամէն ինչ
կարելի է Աստուծոյ համար»
համար» (Մր
(Մր 10.27):
10.27): Միթէ կարելի՞ բան է,
«Ես եմ ճամբան»
ճամբան» յայտարարող Փրկիչը ճամբայ մը չունենայ
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մեր հարցերը լուծելու:
լուծելու: Կարելի՞ բան է «Ես եմ դուռը»
դուռը» ըսող
Յիսուսին առջեւ փակուին դռները:
դռները: Կարելի՞ բան է որ
Ստեղծիչը ստեղծուածներուն ունեցած դժուարութեանց
դիմաց անել կացութեան մատնուի:
մատնուի: Կարելի՞ բան է որ
Աստուծոյ ամենակալ ու ամենահաս ձեռքերը անկարող ըլլան
գործելու:
գործելու:
Աշա
Աշակերտներուն համար դժուար կը թուէր հաց գտնել
ամայի վայրի մը մէջ:
մէջ: Գալով մեզի, ի՞նչ բան դժուար կը թուի
մեզի համար:
համար: Եթէ մէկը խորապէս վիրաւորած է մեզ, դժուա՞ր
կը թուի անոր ներելը:
ներելը: Եթէ մէկը զուր տեղ իր մտերմութիւնը
դադրեցուցած է մեր հետ, դժուա՞ր կը թուի այդ մտերմութիւնը
վերականգնելը:
վերականգնելը: Եթէ մէկը միշտ կը ծաղրէ մեր հաւատքը եւ
հաւատքի
հաւատքի ճշմարտութիւնները, կը դժուարանա՞նք հաւատալ
անոր դարձին:
դարձին: Եթէ մէկը կը սիրէ սուտն ու կեղծիքը, կը
դժուարանա՞նք հաւատալ որ Տէրը կրնայ զայն ճշմարտուճշմարտութեան եւ անկեղծութեան վկայ դարձնել:
դարձնել: Իմ եղբայրական
պատուէրս է, որ հարցերդ, խնդիրներդ, դժուարութիւններդ եւ
հոգերդ կատարեալ վստահութեամբ յանձնես Տիրոջ:
Տիրոջ: Խնդրէ´
Խնդրէ´
իր միջամտութիւնը եւ հաւատա´
հաւատա´ իր միջամտութեան:
միջամտութեան: Կանչէ´
Կանչէ´
իր անունը եւ սպասէ իր ձեռքի գործին:
գործին:
5.5.- Յիսուսի հետ եղող մարդիկը կրնային իրենց
տուներուն մէջ հանգիստ նստիլ կամ քնանալ, բայց ահա երեք
օրէ ի վեր Յիսուսի հետ են, անապատներու մէջ, լեռներու
վրայ, եւ դաշտերու մէջ:
մէջ: Կը քնանային ուր որ Յիսուս կը
քնանար:
քնանար: Կ’ուտէին ինչ որ Յիսուս կ’
կ’ուտէր:
ուտէր: Եւ մտիկ կ’
կ’ընէին
ինչ որ Յիսուս կը խօսէր:
խօսէր: Ժողովուրդը ամայի վայրի մը մէջ էր,
բայց Յիսուսի հետ էր:
էր: Երանի՜
Երանի՜ անոնց որոնք երբ ամայի վայրի
մը մէջ են, չեն հեռանար Յիսուսէն, երթալ ուրիշ տեղ
փնտռելու համար իրենց հացը:
հացը: Երանի՜
Երանի՜ անոնց որոնք երբ
փորձութեան մէջ են, չեն հեռանար Փրկիչէն, երթալ ուրիշի մը
միջոցաւ յաղթանակ փնտռելու համար:
համար: Աւելի լաւ է ամայի
տեղ մը ըլլալ, բայց Յիսուսի´
Յիսուսի´ հետ ըլլալ, քան թէ դրախտի մէջ
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ըլլալ` առանց Յիսուսի:
Յիսուսի: Աւելի լաւ է փոթորիկներու մէջ ըլլալ,
բայց Յիսուսը ունենալ մեր նաւակին մէջ, քան`
քան` խաղաղ
նաւարկութիւն ունենալ`
ունենալ` առանց Յիսուսի:
Յիսուսի:

«Յիսուս հարցուց անոնց.անոնց."Քանի՞ հաց ունիք":
ունիք":
Անոնք պատասխանեցին.պատասխանեցին."Եօթը հաց եւ քիչ մըն ալ մանր ձուկեր"»
ձուկեր"» (Մտ
(Մտ 15.34):
15.34):

1.- Երբ Յիսուս աշակերտներուն հարցուց թէ քանի՞ հաց
ունին, անոնք պատասխանեցին. «Եօթը հաց եւ քիչ մըն ալ
մանր ձուկեր»:
ձուկեր»: Ընդհանրական եկեղեցւոյ հայրեր կը բացաբացատրեն որ հոս յիշուած եօթը հացերը կը ներկայացնեն Սուրբ
Հոգիին եօթը պարգեւները (Ես
(Ես 11.2): Սուրբ Հոգիին այս եօթը
պարգեւներուն միջոցաւ էր,
էր, որ Քրիստոսը պիտի քարոզուէր
ու բաշխուէր հեթանոս աշխարհին,
աշխարհին, որովհետեւ անոնք
չունեցան Մովսէսի հինգ գիրքերը,
գիրքերը, ո´չ ալ Յովհաննէս
Մկրտիչի քարոզութիւնը,
քարոզութիւնը, եւ ո´չ ալ տեսան Քրիստոսը
մարմնապէս իրենց միջեւ,
միջեւ, որպէսզի կարենային վայելել զինք
իրենց
իրենց հինգ զգայարանքներուն միջոցաւ:
միջոցաւ: Իսկ «քիչ
«քիչ մըն ալ
մանր ձուկեր»
ձուկեր»ը կը պատկերացնեն պարզունակ առաքեալնեառաքեալներուն քարոզութիւնը:
քարոզութիւնը:
2.- Յիսուս աշակերտներուն հարցուց թէ քանի´
քանի´ հաց
ունին, ո´
ո´չ թէ որովհետեւ չէր գիտեր թէ քանի´
քանի´ հաց ունէին,
այլ` որպէսզի երբ հրաշքը գործուէր, աշակերտները
աշակերտները
չմտածէին որ յաւելեալ հաց պահուած էր ժողովուրդին քով,
այլ ստոյգ գիտնային որ անիկա Տիրոջ ձեռքին գործն էր:
էր:
Յիսուս չէր ուզեր որ աշակերտները կատարուելիք հրաշքը
մարդկային ճիգի մը, մարդկային իմաստութեան մը, եւ կամ
պատահականութեան արդիւնքը նկատէին:
նկատէին: Մարդիկ այսօր
կը վայելեն Տիրոջ նախախնամութիւնը
նախախնամութիւնը եւ չեն անդրադառնար
անոր.
անոր. յաջողութիւններ ձեռք կը ձգեն եւ կը կարծեն որ
ատիկա իրենց ճիգին, կամ ճարպիկութեան, կամ հնարահնարա-
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մտութեան հետեւանքն է, եւ չեն անդրադառնար որ այդ
բոլորին ետին Տիրոջ հզօր ձեռքը կը կանգնի:
3.- Յիսուս ուզեց
ուզեց որ աշակերտները իրե´
իրե´նք ըսէին թիւը
հացերուն, միաժամանակ, որպէսզի վկաները ըլլային կակատարուած հրաշքին:
հրաշքին: Հաւատացեալ մարդը պէտք է անդրաանդրադառնայ այն հրաշքներուն զորս Տէրը կը կատարէ իր կամ
ուրիշին կեանքին մէջ, որպէսզի կարենայ վստահութեամբ եւ
համարձակութեամբ անոնց
անոնց մասին իր վկայութիւնը տալ:
տալ:
4.- Յիսուս աշակերտներուն հարցուց իրենց ունեցած
հացերու թիւին մասին, որպէսզի անոնք տեսնէին թէ ի´
ի´նչպէս
Տէրը, իրենց ունեցած «ոչինչ»
ոչինչ»ով կերակրեց մեծ բազմութիւն
մը:
մը: Տէրը ուզեց որ անոնք իրենց ունեցած եօթը հացերը եւ
մանր ձուկերը դնեն իր
իր տրամադրութեան ներքեւ եւ
ականատեսները ըլլան գործուելիք հրաշքին:
հրաշքին: Երբ մենք եւս
մեր ունեցածը դնենք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, պիտի
վայելե´
վայելե´նք իր հրաշքները:
հրաշքները:
5.- Տակաւին, Յիսուս աշակերտներուն հարցուց իրենց
ունեցած հացերուն եւ ձուկերուն մասին, որպէսզի անոնց
սորվեցնէր
սորվեցնէր իրենց ունեցածը անօթիին տալ, եւ Աստուծո´
Աստուծո´յ
վստահիլ իրենց առօրեայ հացին համար:
համար: Ժողովուրդին հացը
սպառած էր եւ անոնք անօթի էին, բայց աշակերտներուն քով
տակաւին հաց ու ձուկ կար:
կար: Յիսուս չուզեց որ աշակերտները
իրենց քով եղած հացերն ու ձուկերը իրենց անձերուն համար
պահէին, երբ անդին անօթի մարդիկ կային:
կային: Եթէ մենք
հաւատացեալ ենք եւ մեր քով հաց ունինք, Տէրը մեզ կը
հրաւիրէ մտածելու անոնց մասին որոնք հաց չունին:
չունին: Եթէ
մենք հանգիստ պայմաններու մէջ կ’
կ’ապրինք եւ փառք կու
տանք Աստուծոյ, Տէրը կոչ կ’
կ’ուղղէ մեզի խորհելու թէ ի´
ի´նչպէս
կրնանք օգտակար դառնալ անհանգիստ պայմաններու մէջ
գտնուողներուն:
գտնուողներուն:
6.- Կ’ենթադրուի որ աշակերտներուն քով եղած ձուկերը,
աշակերտները իրե´
իրե´նք բռնած էին, նկատի առնելով որ անոնց
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մէջ կային ձկնորսներ, ինչպէս նաեւ նկատի առնելով որ
անոնք արդէն Գալիլեայի լիճին մօտիկ կը գտնուէին
գտնուէին:
նուէին: Շատ
հաւանական է որ հացերն ալ Յուդային քովը եղած
գանձանակին դրամովը գնած էին:
էին: Ինչո՞ւ ըրի այս նշումները:
նշումները:
Աշակերտները ժողովուրդին բաժնեցին ինչ որ իրենց ճակտին
քրտինքն էր:
էր: Դիւրին է մարդոց տալ բան մը որուն համար
չենք աշխատած ու քրտինք չենք թափած. բայց կրնա՞նք
կրնա՞նք
ուրախութեամբ եւ սիրայօժար կերպով ուրիշին տալ բան մը,
մը,
որուն համար աշխատած ու յոգնած ենք:
ենք:

«Յիսուս հրամայեց ժողովուրդին որ գետին նստին:
նստին: Ապա
առաւ եօթը հացը եւ ձուկերը, շնորհակալութիւն յայտնեց
Աստուծոյ, կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու ասոնք ալ
բաժնեցին ժողովուրդին»
(Մտ 15.3515.35-36):
36):
ժողովուրդին» (Մտ

1.1.- Սովորաբար կերակուրը սեղանին վրայ դնելէ ե´
ե´տք է
որ մարդիկ սեղանին շուրջ կը բոլորուին, բայց հոս պարագան
ճիշդ հակառակն է. Յիսուս նախ կը հրամայէ ժողովուրդին որ
գետին նստին, անկէ ետք միայն ձեռքը կ’
կ’առնէ եօթը հացը եւ
ձուկերը ու
ու կ’
կ’օրհնէ
օրհնէ զանոնք:
զանոնք: Ասիկա կը պարզէ Յիսուսի
բացարձակ ինքնավստահութիւնը:
ինքնավստահութիւնը: Մեզմէ ո՞վ կը համարձակի
մեծ բազմութիւն մը ճաշի հրաւիրել երբ իր քով ճաշ չկայ:
չկայ:
Յիսուս երբ հրամայեց որ ժողովուրդը գետին նստի, տակաւին
հացն ու ձուկը չէր օրհնած, ո´
ո´չ ալ անոնց առատանալը
տեսած էր:
էր:
2.2.- Ժողովուրդը գետին նստաւ, թէպէտ տակաւին ո´
ո´չ հաց
կը տեսնէր եւ ո´
ո´չ ալ ձուկ կամ ուրիշ ուտելիք:
ուտելիք: Անոնք
հաւատքո´
հաւատքո´վ նստան:
նստան: Անոնք հաւատացին այն բանին զորս
տակաւին չէին տեսած:
տեսած: Մենք կրնա՞նք հաւատալ այն բանին
զորս չենք տեսներ:
տեսներ: Կրնա՞նք վստահիլ Տիրոջ երբ
վստահութիւն ներշնչող
ներշնչող բան մը չկայ մեր շուրջ:
շուրջ: Կրնա՞նք
սիրով հնազանդիլ Տիրոջ խօսքին երբ մեզմէ կը պահանջէ մեր
կամքին ու տրամաբանութեան հակառակ բան:
բան:
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3.3.- «Շնորհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյ»
Աստուծոյ»: Սովորաբար
մարդիկ իրենց խնդրանքը ստանալէ ետք է որ շնորհաշնորհակալութիւն կը յայտնեն Աստուծոյ, բայց
բայց Յիսուս հացին ու
ձուկին առատանալը տեսնելէ առաջ շնորհակալութիւն
յայտնեց Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Յիշենք որ Ղազարոսի մահուան առիթով
նաեւ Յիսուս շնորհակալութիւն յայտնեց իր Հօրը որ միշտ
զինք կը լսէր. ասիկա ըսաւ երբ տակաւին Ղազարոս յարույարութիւն չէր առած (Յհ 11.41):
11.41): Երբ մենք աղօթենք,
աղօթենք, կրնա՞նք պապատասխան առած ըլլալու վստահութեամբ շնորհակալութիւն
յայտնել Տիրոջ:
Տիրոջ:
4.Աստուծոյ» այն
4.- Յիսուս «շնորհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյ»
օրհնութեան համար,
համար, որ մեր երկնաւոր Հայրը պիտի
պարգեւէր ժողովուրդին:
ժողովուրդին: Այս ընելով, Տէրը սորվեցուց մեզի,
շնորհակալութիւն
յայտնել
Աստուծոյ
իր
տուած
օրհնութիւններուն, պարգեւներուն, շնորհքներուն, ձիրքերուն
եւ ամէն բանի համար:
համար:
5.5.- «Կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու ասոնք ալ
բաժնեցին ժողովուրդին»
ժողովուրդին»: Յիսուս հացը կտրելէ ե´
ե´տք էր որ
աշակերտներուն տուաւ որպէսզի ժողովուրդին բաժնեն:
բաժնեն:
Սուրբ Յովհան Ոսկեբերան եւ Օգոստինոս, կը բացատրեն որ
հոս յիշուած հացը կը խորհրդանշէ Քրիստոսը, իսկ հացը
կտրելու գործողութիւնը` կը նախապատկերացնէ Քրիստոսի
խաչին վրայ «կտրուիլը»
կտրուիլը» եւ տառապանքը:
տառապանքը: Արդ, ինչպէս հացը
կտրուելէ ե´
ե´տք բաժնուեցաւ ժողովուրդին եւ կշտացուց
անոնց մարմինները,
մարմինները, նոյնպէս ալ, Քրիստոս խաչին վրայ
«կտրուելէ»
կտրուելէ» ե´տք միայն իբրեւ հոգեւոր հաց պիտի բաշխուէր
բաշխուէր
ու կշտացնէր
կշտացնէր մարդոց հոգիները:
հոգիները: Դարձեալ, ինչպէս
նիւթական հացը աշակերտներուն ձեռքով բաժնուեցաւ
անօթիներուն, նոյնպէս ալ, աննիւթական հացը` Քրիստոս,
աշակերտներուն միջոցաւ էր որ
որ պիտի բաշխուէր ամբողջ
մարդկութեան:
մարդկութեան: Ամէն անձ որ ինքզինք Քրիստոսի աշակերտ
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կը սեպէ, կոչումն ու պարտականութիւնը ունի Տէր Յիսուս
Քրիստոսի փրկութիւնը հացի նման բաշխելու բոլոր մարդոց:
մարդոց:
6.6.- Քրիստոս ի´
ի´նքն է «Կենդանի Հացը»
Հացը» (Յհ 6.51), որ
կեա´
կեա´նք կու տայ` կեանքի ծարաւ հոգիներուն:
հոգիներուն: Քրիստոս հահացը օրհնելով ու անօթի ժողովուրդին տալով, ցոյց տուաւ թէ
ի´նքն է այն իսկական հացը, որ պիտի կշտացնէր անօթի ու
ծարաւ սիրտերն ու հոգիները:
հոգիները: Մարդ արարածը մարմին ու
հոգի է:
է: Անոր մարմինը նիւթական հացի կարիքը ունի, իսկ
անոր հոգին`
հոգին` աննիւթական հացի
հացի կարիքը:
կարիքը: Ինչպէս մարմինը
չի կրնար ապրիլ առանց նիւթական հացի, այնպէս ալ հոգին`
չի կրնար ապրիլ առանց աննիւթական հացին` Քրիստոսի:
Քրիստոսի:
Առանց Քրիստոսահացին` սովի ստրո´
ստրո´ւկ է մարդը:
մարդը: Առանց
Քրիստոսադուռին` կորսուա´
կորսուա´ծ է մարդը:
մարդը: Առանց ՔրիստոսաՔրիստոսակեանքին` մեռա´
մեռա´ծ է մարդը:
մարդը: Առանց
Առանց Քրիստոսալոյսին`
խաւա´
խաւա´ր է մարդը:
մարդը:
Ճիշդ է որ աշխարհը ստեղծուած է մարդուն համար, բայց
աշխարհը չի կրնար գոհացնել մարդուն ներսիդին եղող
ծարաւը, որովհետեւ մարդը չէ ստեղծուած աշխարհին
համար:
համար: Աշխարհը ստեղծուած է մարդուն համար, իսկ
մարդը` Աստուծոյ համար, ուստի միայն
միայն Աստուա´
Աստուա´ծ կրնայ
յագեցնել անոր մէջ եղող ծարաւը:
ծարաւը:
7.7.- Յիսուս կրնար ժողովուրդին հրամայել որ իրե´
իրե´նք
ներկայանային եւ հաց առնէին զամբիւղներէն, բայց այդպէս
ընելու փոխարէն, հացերը «կտրեց եւ աշակերտներուն
տուաւ»
տուաւ» ու պատուիրեց որ իրե´
իրե´նք բաժնեն ժողովուրդին:
ժողովուրդին:
Ինչո՞ւ համար
համար:
մար: Որպէսզի անոնց թերահաւատութիւնը բուժէր:
բուժէր:
Անոնք տակաւին քիչ առաջ թերահաւատութեամբ Տիրոջ
ըսին. «Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ
բազմութիւն կշտացնելու չափ հաց գտնենք»
գտնենք»: Երբեմն Տէրը թոյլ
կու տայ,
տայ, որ մեր ձեռքերովը շօշափենք եւ մեր աչքերովը
տեսնենք այն բանը որուն վերաբերեալ թերահաւատ
գտնուած ենք, մէկ կողմէ որպէսզի ձերբազատէ մեզ մեր
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թերահաւատութենէն, իսկ միւս կողմէ, որպէսզի յանդիմանած
ըլլայ մեզ մեր թերահաւատութեան համար:
համար:

«Բոլորն ալ կերան ու կշտացան, եւ աշակերտները
կտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ լեցուցին»
(Մտ 15.37):
15.37):
լեցուցին» (Մտ
1.1.- Յիսուս կերակրեց ժողովուրդը երբ գիտցաւ որ անոնք
անօթի էին:
էին: Յիսուս կուշտ մարդոց չկերակրեց, այլ` անօթինե
անօթինեներուն:
րուն: Հոգեւոր իմաստով առէք այս հաստատումը:
հաստատումը: Յիսուս միմիայն հոգեւորապէս անօթի եղողները կը կերակրէ:
կերակրէ: Այն մարդիմարդիկը որոնց սիրտն ու հոգին կշտացած
կշտացած է աշխարհով ու աշխարաշխարհայինով, երբեք չեն կրնար հոգեւոր անօթութիւն զգալ, եւ
քանի չեն զգար, Յիսուս բնաւ զանոնք չի կերակրեր:
կերակրեր: Յիսուս իր
ներկայութեամբ
ներկայութեամբ կը կշտացնէ միայն այն հոգիները, որոնք կը
փնտռեն իր ներկայութիւնը, որոնք իր ներկայութեան
ներկայութեան քաղցն
ու ծարաւը ունին:
ունին: Դժբա´
Դժբա´խտ է այն մարդ արարածը որ իր
սրտին մէջ ծարաւ չունի հանդէպ իր Արարիչին:
Արարիչին:
կերան»: Ժողովուրդին մէկ մասը չէր որ
2.2.- «Բոլորն ալ կերան»
կերաւ, այլ բոլորը կերան:
կերան: Տիրոջ բարերարութիւնը բոլորի´
բոլորի´ն
համար էր անխտիր:
անխտիր: Տիրոջ գթութիւնը տարածուեցաւ բոլորին
վրայ:
վրայ: Այո´
Այո´, Տէրը բոլորի
բոլորի´
որի´ն կ’
կ’ողորմի եւ ո´
ո´չ թէ ոմանց:
ոմանց: Տէրը
բոլորին ստեղծիչն է, նախախնամողն է, հոգատարն է:
է:
3.3.- «Ու կշտացան»
կշտացան:
կշտացան»: Ո´չ միայն կերան, այլեւ` կշտացան:
Աշխարհը կու տայ բայց չի´
չի´ կշտացներ:
կշտացներ: Տէրը կու տայ եւ կը
կշտացնէ:
կշտացնէ: Աշխարհը իր ամբողջ բովանդակութեամբ,
գանձերով, հարստութիւններով
հարստութիւններով եւ հաճոյքներով, չի´
չի´ կրնար
կշտացնել մարդուն անօթի հոգին եւ չի´
չի´ կրնար յագեցնել այն
ծարաւը որ մարդուն սրտին մէջ կայ:
կայ: Մարդուն Ստեղծի´
Ստեղծի´չը
միայն կրնայ մարդուն սիրտը լեցնել:
լեցնել:
4.4.- «Աշակերտները կտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ
լեցուցին»
լեցուցին»: Մարդիկ ո´
ո´չ միայն կերան, ո´
ո´չ միայն կշտացան,
այլեւ եօթը զամբիւղ ալ աւելցաւ:
աւելցաւ: Յիսուս չէ՞ր գիտեր որ եօթը
զամբիւղ պիտի աւելնար:
աւելնար: Գիտէ´
Գիտէ´ր: Ան գիտակցաբար եօթը
հացերը առատացուց պէտք եղածէն աւելի, որպէսզի սորվեցսորվեց508

նէր անոնց եւ մեզի, թէ ինք առատաձեռնօրէն բաշխող
Աստուած է, եւ թէ ինք կը պարգեւէ մեր խնդրածէն ու
ակնկալածէն աւելի:
աւելի:
5.5.- Ինչո՞ւ համար աշակերտները հաւաքեցին աւելցած
կտորները:
կտորները: Քանի մը պատճառներով.պատճառներով.ա) Հաւաքեցին, որովհետեւ Յիսուս չէր ուզեր որ անոնք
առատաձեռնութեան ժամանակ մոռնային կամ անտեսէին
աւելցուքները, փշրանքները:
փշրանքները: Սովորաբար երբ մարդիկ
առատօրէն
առատօրէն ունենան ոեւէ բան, կրնան անտարբեր դառնալ
փոքրիկ կամ աննշան նկատուած իրերուն կամ իրականուիրականութիւններուն նկատմամբ:
նկատմամբ: Ամէն լաւ բան, ատիկա ըլլայ մեծ թէ
փոքր բան, Աստուծոյ կողմէ մեզի շնորհուած է, եւ Աստուած
կ’ուզէ որ տէ´
տէ´ր կանգնինք անոր:
անոր:
բ) Կերակուրը Աստուծոյ պարգեւն
պարգեւն է:
է: Աւելցած կերակուրը
թափելը` Աստուծոյ պարգեւը անտեսել կը նշանակէ:
նշանակէ: Ահա թէ
ինչու Յիսուս ուզեց որ աշակերտները հաւաքեն աւելցած
կերակուրը:
կերակուրը: Այսօր որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք աւելցած
կերակուրը կը թափեն, մոռնալով որ ատիկա Աստուծոյ
պարգեւն է իրենց, եւ մոռնալով որ այսօր աշխարհի մէջ
անհաշիւ թիւով
թիւով մարդիկ կան որոնք անօթութենէ կը
տառապին, որոնք պատառ մը հացի կարօտ են:
են:
գ) Աւելցած կտորները կը ներկայացնեն հեթանոսները,
որոնք մեղքի գետինը ինկած ու ձգուած պիտի չմնային միշտ,
միշտ,
այլ հետագային պիտի հաւաքուէին Աստուծոյ արքայութեան
սակառներուն մէջ:
մէջ:
դ) Յիսուս ուզեց որ աշակերտները հաւաքեն հացի եւ
ձուկի աւելցած կտորները,
կտորները, որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ
մեզի, որ Աստուծոյ համար աւելորդ բան չկա´
չկա´յ, թափուելիք
բան չկա´
չկա´յ, անարժէք բան չկա´
չկա´յ:
ե) Երբ աշակերտները տեսան հացի եւ ձուկի բազմաբազմացումը, վստահաբար
վստահաբար մեծապէս ուրախացան եւ խանդավառխանդավառուեցան:
ուեցան: Անոնք այդ ուրախութեան եւ խանդավառութեան մէջ
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դիւրաւ կրնային մոռնալ ծառայութիւնը, ահա թէ ինչու Յիսուս
պատուիրեց անոնց հաւաքել կերակուրի աւելցած կտորները,
այլ խօսքով, զանոնք ծառայութեան մղեց:
մղեց:
զ) Հրաշքը տեսնելով, աշակերտները
աշակերտները նոյնիսկ կրնային
հպարտանալ:
հպարտանալ: Կրնային հպարտութեամբ ժողովուրդին
պատմել թէ իրենք հրաշագործ Յիսուսին աշակերտներն էին,
մտերիմներն էին, բարեկամներն էին:
էին: Նման հպարտութենէ մը
զիրենք հեռու պահելու համար, Յիսուս զիրենք խոնարհ
ծառայութեան կը լծէ, պատուիրելով որ հաւաքեն հացի ու
ձուկի աւելցած կտորները:
կտորները: Ինչպէս որ ժողովուրդին մէջ
դառնալով, բոլորին հաց եւ ձուկ բաժնեցին, նոյնպէս ալ պէտք
էր ժողովուրդին մէջ դառնային եւ հաւաքէին հացի եւ ձուկի
աւելցած կտորները:
կտորները: Ասիկա սքանչելի առիթ մըն էր իրենց
համար, չհպարտանալու ժողովուրդին
ժողովուրդին ներկայութեան:
ներկայութեան:
6.6.- Յիսուս կերակրելով ժողովուրդը, ցոյց տուաւ անոնց
թէ ի´
ի´նքն է մարդիկը կերակրող Աստուածը:
Աստուածը: Ան սակայն չէր
ուզեր որ մարդիկը լոկ նիւթական հացի համար դիմէին
դիմէին ու
հետեւէ
հետեւէին իրեն, սիրէին
սիրէին ու պաշտէին զինք (Յհ 6.26):
6.26): Յիսուս
նիւթական հաց տալով եւ անոնց նիւթական մարմինները
կերակրելով, ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ ի´
ի´նքն է որ անոնց
աննիւթական հոգիները կը կերակրէ աննիւթական Հացով`
իր իսկ անձով. «Ե´ս եմ կեանքի հացը»
(Յհ 6.48):
6.48):
հացը» (Յհ
7.7.- Յաջորդ համարը մեզի կ’
կ’ըսէ թէ «ուտողները շուրջ
չորս հազար հոգի էին»:
էին»: Ընդհանրական եկեղեցւոյ
եկեղեցւոյ հայրեր,
ինչպէս Օգոստինոս, Ոսկեբերան Հայրապետ եւ ուրիշներ, կը
բացատրեն որ չորս հազարի կերակրումի դրուագը կը
պատկերացնէ հեթանոս ժողովուրդը, եւ ասոր ապացոյցը այն
է, որ աւելցած «կտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ
լեցուցին»:
լեցուցին»: Եօթը զամբիւղները կը ներկայացնեն հեթանոսնե
հեթանոսնեեթանոսները, որոնք Յայտնութեան գիրքին մէջ յիշուած են իբրեւ եօթը
եկեղեցիներ (Յյտ 1.4, 20), եւ որոնք կը նմանցուին եօթը
ճրագարաններու, ցոյց տալու համար թէ Սուրբ Հոգին իր եօթը
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պարգեւներով կ’
կ’աշխատի անոնց մէջ, որպէսզի լուսաւորէ
զանոնք եւ լոյսի վերածէ4:
Օգոստինոս կ’ըսէ. «Աւելցած հացի կտորներով լեցուած

եօթը զամբիւղները,
զամբիւղները, կը ներկայացնեն այն հեթանոսները
որոնք եկեղեցւոյ սպասաւորներուն ձեռքով պիտի հաւաքուէհաւաքուէին եօթը զամբիւղներու մէջ»:
մէջ»:
«Իսկ ուտողները շուրջ չորս հազար հոգի էին, կիներն ու
մանուկները չհաշուած»
(Մտ 15.38):
15.38):
չհաշուած» (Մտ
1.1.- Ուտողներուն թիւը շուրջ ութը հազար պէտք է եղած
ըլլայ, բայց «կիներն ու մանուկները չհաշուած»,
չհաշուած», շուրջ չորս
հազար էին5: Եթէ իւրաքանչիւր այր մարդ հետը մէկ փոքրիկ
բերած ըլլայ
ըլլայ կամ կինը բերած ըլլայ
ըլլայ, արդէն թիւը կը հասնի
հասնի
ութը հա
հազարի:
զարի:
2.2.- Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը փոխանակ
փոխանակ ըսելու որ
Յիսուս մեծ բազմութիւն մը կերակրեց, կարծէք նպատակաւոր
կերպով մը կը յիշէ ուտողներուն թիւը, հաստատելով որ
անոնք շուրջ չորս հազար հոգի էին:
էին: Երեք պատճառներով.պատճառներով.ա) Որպէսզի ցոյց տրուի մեզի Քրիստոսի կատարած
հրաշքին մեծութիւնն ու զօրութիւնը:
զօրութիւնը: Կատարուածը
Կատարուածը պարզ
հրաշք մը չէր, այլ` մե´
մե´ծ հրաշք մը:
մը: Քրիստոս չ’
չ’ուզեր որ իր
ձեռքով կատարուած հրաշքները մնան շուքի տակ, կամ
ստորագնահատուին մարդոց կողմէ:
կողմէ:
բ) Երբ Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ ուտողները շուրջ
չորս հազար հոգի էին, խորքին մէջ զանոնք վկա´
վկա´յ նշանակած
կ’ըլլայ Տիրոջ գործած հրաշքին:
հրաշքին: Կարծէք ըսել կ’
կ’ուզէ. «Յիսուս

եօթը հացով եւ քանի մը մանր ձուկերով կերակրեց չորս
հազար անձեր, առանց հաշուելու կիներն ու մանուկները, իսկ

Տուեալ բաժինը քաղած եմ «Հարցումներ կարճ պատասխաններով» գիրքէս, էջ 3233: Յիշեալ երկու էջերուն մէջ երկու վրիպակներ կան: Էջ 32, վարէն 3-րդ տող, «չորս
հացերը» պէտք է ըլլայ` «եօթը հացերը»: Իսկ էջ 33, վերէն 11-րդ տող, (Մտ 15.26)
պէտք է ըլլայ` (Մտ 15.37):
5
Քրիստոսի ժամանակ« կիներն ու մանուկները չհաշուելը բնական սովորութիւն
մըն էր: Այս ուղղութեամբ, տե´ս Մտ 14.21-ի բացատրութիւնը:
4
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եթէ չէք հաւատար մեր տուած վկայութեան, գացէք եւ հարցուհարցուցէք այն չորս հազար մարդոց որոնք կերան ու կշտացան»
կշտացան»:

գ) Ուտողներուն թիւին յիշատակութիւնը, ցոյց կու տայ որ
Տէրը գիտէ թիւը այն մարդոց որոնց կը կերակրէ, գիտէ թէ
որո´
որո´նք ամէն օր կը վայելեն իր բարիքները, գիտէ թէ որո´
որո´նք
ամէն օր օրհնութիւններ կը ստանան իր ձեռքէն, գիտէ թէ
որո´
որո´նք ամենօրեայ դրութեամբ իր ողորմութիւնները կը
վայելեն:
վայելեն: Անոնք որոնք Տիրոջ ձեռքէն կը ստանան ու կը
վայելեն տեսակտեսակ-տեսակ բարիքներ անձնասիրաբար, նկատի
պէտք է առնեն որ հաշի´
հաշի´ւ պիտի տան Աստուծոյ:
Աստուծոյ: Հետեւաբար,
Տիրոջ կողմէ տրուածը` պէտք է Տիրոջ փառքին ու մարդոց
բարիքին համար գործածել:
գործածել:
3.3.- Աւարտենք Ոսկեբերան Հայրապետին
Հայրապետին խօսքով. «4000
թիւը կը ներկայացնէ աշխարհի չորս անկիւնները: Քրիստոս
մեզի կը սորվեցնէ, թէ ինք ո´
ո´չ միայն եկաւ կերակրելու 5000
թիւով խորհրդանշուած կամ պատկերացուած հրեաները, այլ
նաեւ եկաւ կերակրելու 4000 թիւով խորհրդանշուած կամ
պատկերացուած ամբողջ հեթանոս
հեթանոս աշխարհը»:
աշխարհը»:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, տո´
տո´ւր որ մենք ալ յիշեալ ժողովուրդին
նման, սիրով յանձն առնենք երբեմն թողուլ տուն ու տնեցի,
թողուլ գործ ու գործընկեր, թողուլ զաւակ ու թոռնիկ,
որպէսզի կարենանք յաւելեալ ժամանակ անցնել Քեզի հետ,
լսել կենդանարար
կենդանարար խօսքդ, վայելել քաղցր ներկայութիւնդ,
եւ այս բոլորէն աւելի, կշտանալ ձեռքովդ բարձրացուած,
ձեռքովդ օրհնուած ու սրբուած, ձեռքովդ կտրուած ու
բաշխուած Հացով`հոգեւո´
Հացով`հոգեւո´ր հացով, հոգիի´
հոգիի´ հացով,
հոգեկե´
հոգեկե´րտ հացով, հոգենորո´
հոգենորո´գ հացով, հոգեոռո´
հոգեոռո´գ հացով:
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Կափառնաումի դիւահարին բժշկութիւնը
(Մարկոս 1.231.23-27)

Ժողովարանին մէջ մէկը կար, պիղծ ոգիէ բռնուած, որ
աղաղակեց.աղաղակեց.«Յիսո´
Յիսո´ւս Նազովրեցի, ձգէ´,
ձգէ´, ի՞նչ կ’
կ’ուզես մեզմէ.
մեզմէ. մեզ
ոչնչացնելո՞ւ եկար. գիտենք թէ ո´
ո´վ ես. դուն Աստուծոյ
Սուրբն ես»:
ես»:
Յիսուս սաստեց ոգին եւ ըսաւ.ըսաւ.«Լռէ´
Լռէ´ եւ դո´
դո´ւրս ել մարդէն»:
մարդէն»:
Բոլորն ալ ապշահար իրարու կ’
կ’ըսէին.ըսէին.«Այս ի՜նչ նոր ուսուցում է, որովհետեւ հեղինակուհեղինակութեամբ կը սաստէ պիղծ ոգիները եւ ասոնք դուրս կ’
կ’ելլեն»:
ելլեն»:

«Ժողովարանին մէջ մէկը կար, պիղծ
պիղծ ոգիէ բռնուած, որ
աղաղակեց.աղաղակեց."Յիսո´
Յիսո´ւս Նազովրեցի, ձգէ´
ձգէ´, ի՞նչ կ’
կ’ուզես մեզմէ. մեզ
ոչնչացնելո՞ւ եկար. գիտենք թէ ո´
ո´վ ես. դուն Աստուծոյ Սուրբն
ես"»
(Մր 1.231.23-24):
24):
ես"» (Մր

1.1.- Դիւաբնակ այս մարդուն բժշկութիւնը տեղի ունեցաւ
Կափառնաումի Ժողովարանին մէջ, Շաբաթ օրով, ուր Յիսուս
յաճախ կ’
կ’երթար եւ կ’
կ’ուսուցանէր:
ուսուցանէր: «Բոլորը կը զարմանային

անոր ուսուցման կերպին վրայ, որովհետեւ հեղինակութեամբ
կ’ուսուցանէր եւ ո´
ո´չ թէ Օրէնքի ուսուցիչներուն
ուսուցիչներուն պէս»
պէս» (Մր
(Մր

1.22):
1.22): Յիսուսի պարագային, հեղինակութեամբ կատարուած
ուսուցումը այն ուսուցումն է, որ ինքզինք կ’
կ’արտայայտէ
գործնական գետնի վրայ:
վրայ: Յիսուս իր ուսուցումները, քարոզքարոզները, խօսքերն ու պատգամները կը հաստատէր այն
նշաններով զորս կը կատարէր ժողովուրդին
ժողովուրդին կեանքին մէջ,
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բժշկելով անոնց ցաւերն ու հիւանդութիւնները եւ
ազատագրելով զանոնք դեւերու ազդեցութիւններէն:
ազդեցութիւններէն: ԱշաԱշակերտներուն ալ քարոզութիւնը «կը հաստատուէր իրենց
տրուած բոլոր նշաններով»
նշաններով» (Մր
(Մր 16.20):
16.20): Այսօրուան քարոքարոզիչներուն քարոզութիւնները իրենց տրուած նշաններով
նշաններով չի
հաստատուիր դժբախտաբար:
դժբախտաբար: Կը խօսին Տիրոջ հրաշագործ
զօրութեան մասին, բայց չեն վայելեր Տիրոջ հրաշագործ
զօրութիւնը:
զօրութիւնը:
2.2.- «Ժողովարանին մէջ մէկը կար, պիղծ ոգիէ բռնուած»
բռնուած»:
Մեզի չ’
չ’ըսուիր եթէ երբեք այս մարդը Ժողովարան եկած էր
բուժուելու նպատակով:
նպատակով: Ո´չ ալ կ’
կ’ըսուի որ
որ ան ուրիշին կողմէ
բերուած էր Յիսուսի քով` Ժողովարան:
Ժողովարան: Այլ պարզապէս կը
հաստատուի որ անիկա Ժողովարանին մէջ էր:
էր: Ան դիտմամբ
հոն եկած էր, որպէսզի խանգարէր մթնոլորտը, եւ մարդոց
ուշադրութիւնը հեռացնէր Յիսուսէն. եւ ասոր փաստը, անոր
անտեղի կերպով պոռչտալն էր, աղաղակելն
աղաղակելն էր:
էր: Անոր
աղաղակին նպատակը, բուժում ձեռք ձգելը չէր, այլ`
պարզապէս Քրիստոսի ինքնութեան բացայայտումն էր,
մարդոց մէջ իրարանցում ստեղծելու նպատակով:
նպատակով:
Յիսուս
փրկութեան
Աւետարանը
կը
քարոզէր
Ժողովարանին մէջ, բայց այս պիղծ ոգին չէր ուզեր լսել այս
մասին, ուստի եկած
եկած էր որպէսզի մարդոց մտքին մէջ կասկած
սերմանէր:
սերմանէր: Այս երեւոյթը պէտք է մտածել տայ մեզի կարեւոր
իրականութեան մը մասին, եւ ատիկա Չարին ներկայութիւնն
է Ժողովարանին մէջ, այլ խօսքով` եկեղեցւոյ կեանքին մէջ:
մէջ:
Յաճախ մարդիկ հարց կու տան. «Սատանան եւ անոր չար
ոգիները կրնա՞ն
կրնա՞ն եկեղեցի մտնել»
մտնել»: Անշո´
Անշո´ւշտ կրնան մտնել:
մտնել:
Կը մտնեն որպէսզի մարդոց ուշադրութիւնն ու կեդրոնակեդրոնացումը ցրուեն, յատկապէս սուրբ Պատարագի ընթացքին:
ընթացքին:
Ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որպէսզի երբ եկեղեցի մտնենք,
աւելի´
աւելի´ ուշադիր ըլլանք, աւելի զգաստ եւ արթուն ըլլանք,
որպէսզի ո´
ո´չ մենք ցրուինք եւ ո´
ո´չ ալ թոյլ տանք որ Չարը մեր
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միջոցաւ ուրիշը խանգարէ:
խանգարէ: Եթէ երբեք Սատանան կրցաւ
մօտենալ ամենէն մաքուր արարածին` Եւային, եւ եթէ կրցաւ
մտնել ամենէն մաքուր տեղը` դրախտը,
դրախտը, կասկածէ վեր է որ
կրնայ նաեւ աներեւոյթ կերպով մտնել եկեղեցի, հաւահաւատացեալներուն
տացեալներուն ուշադրութիւնը վրիպեցնելու համար սուրբ
Պատարագէն եւ Աստուծոյ խօսքի քարոզութենէն: Տակաւին,
եթէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ մեր ամենասուրբ
Տիրոջ` Յիսուս Քրիստոսի զայն փորձելու համար, կրնայ նաեւ
մօտենալ եկեղեցիին
եկեղեցիին մէջ գտնուող մեղաւորներուս` մեզ
փորձելու համար:
համար:
3.ոգի»: Հետաքրքրական է որ հոս յիշուած դեւը
3.- «Պիղծ ոգի»
կը կոչուի` «պիղծ ոգի»
ոգի»: Ինչո՞ւ համար:
համար: Անիկա կը կոչուի
«պիղծ»,
պիղծ», որովհետեւ Աստուծոյ սուրբ կամքին ընդդիմադիր
մըն է, Սուրբ Հոգիին հակառակող մըն է:
Պիղծ» կը կոչուի,
է: «Պիղծ
«Պիղծ»
որովհետեւ Քրիստոսի ուսուցումները խանգարել
խանգարել փորձող
մըն է, մարդոց մէջ Քրիստոսի հանդէպ կասկածներ
յարուցանող մըն է:
է: «Պիղծ
«Պիղծ»
Պիղծ» կը կոչուի, որովհետեւ պի´
պի´ղծ ու
չա´
չա´ր են իր ծրագիրները, իր խորհուրդները, իր
մտածումները:
Պիղծ» կը կոչուի, որովհետեւ պի´
պի´ղծ են իր
մտածումները: «Պիղծ
«Պիղծ»
գործերը, իր գործունէութիւնը, իր գործելակերպը:
գործելակերպը: «Պիղծ
«Պիղծ»
Պիղծ» կը
կոչուի, որովհետեւ կը հեռացնէ մարդիկը Աստուծմէ,
Աստուծոյ սէրէն ու ներկայութենէն:
Պիղծ» կը կոչուի,
ներկայութենէն: «Պիղծ
«Պիղծ»
որովհետեւ կը ջանայ մարդոց համոզել որ Աստուած անգութ
բռնակալ մըն է, անխիղճ տիրակալ մըն է, անսիրտ դատաւոր
մըն է, անխնայ կերպով պատժող ու հարուածող մըն է:
է:
Տակաւին,
Տակաւին, «պիղծ»
պիղծ» կը կոչուի, որովհետեւ հակառա´
հակառա´կ է ամէն
բանի որ բարի է ու առաքինի, ամէն բանի որ գեղեցիկ է ու
ճշմարիտ:
Պիղծ» կը կոչուի, որովհետեւ չի´
չի´ սիրեր մաքրուճշմարիտ: «Պիղծ
«Պիղծ»
մաքրութիւնը, անկեղծութիւնը, սրբութիւնը, հաւատքը, ճշմարտուճշմարտութիւնը, ազնուութիւնը, խոնարհութիւնը, հեզութիւնը,
հեզութիւնը, համեսհամեստութիւնը:
Պիղծ» կը կոչուի, որովհետեւ կը խանգարէ
տութիւնը: «Պիղծ
«Պիղծ»
մարդոց հոգիի խաղաղութիւնը, անոնց սրտի պարզութիւնը,
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անոնց մտքի հանդարտութիւնն ու յստակատեսութիւնը:
յստակատեսութիւնը:
«Պիղծ»
Պիղծ» կը կոչուի, որովհետեւ մեղքով պղծուած է ու մեղքով
կը պղծէ, անօրէնութիւն կը գործէ ու մարդոց անօրէնութիւն
անօրէնութիւն
գործել կու տայ, չարութիւն կ’
կ’ընէ ու չարութիւն ընելու կը մղէ:
մղէ:
բռնուած» էր:
4.4.- Մարդը «պիղծ ոգիէ բռնուած»
էր: Յունարէն բնագիրը
կ’ըսէ. «εν πνευµατι ακαθαρτω», որ բառացիօրէն կը
թարգմանուի` «Պիղծ ոգիին մէջ»
մէջ»: Այսինքն` ո´
ո´չ թէ պիղծ ոգին
մարդուն մէջ էր, այլ` մարդը ինք պիղծ
պիղծ ոգիին մէջ էր. իսկ
պիղծ ոգիին մէջ ըլլալ, կը նշանակէ անոր ազդեցութեան եւ
իշխանութեան տակ ըլլալ:
ըլլալ: Հարկաւ մարդը իր մէջ պիղծ ոգի
ունէ´
ունէ´ր, բայց ինքն ալ կ’
կ’ապրէր պիղծ ոգիին մէջ, այն իմաստով
որ անոր հետ նոյնացած էր, դարձած էր մէկ եւ անկէ
անբաժան:
անբաժան: Յիշեալ ճշմարտութիւնը
ճշմարտութիւնը պէտք է մեզ զգուշութեան
հրաւիրէ:
հրաւիրէ: Անոնք որոնք չարիք կը խորհին ու կը գործեն,
անոնք պիղծ ոգիներու ազդեցութեան ու իշխանութեան
ենթակայ են:
են: Մեղքի կեանքը սիրող ու մեղքի կեանքը ապրող
մարդիկ, պիղծ ոգիներու մէջ է որ կ’
կ’ապրին, անոնց հետ մէ´
մէ´կ
ամբողջութիւն կը կազմեն,
կազմեն, եւ «անոնց զաւակներն են»,
են», պիտի
ըսէր Վարդան Այգեկցին:
Այգեկցին:
5.5.- «Որ աղաղակեց»
աղաղակեց»: Ինչպէս երբ արեւը ծագի` խաւարը
կը հալի անոր ներկայութեան ու կ’
կ’անհետանայ, նոյնպէս ալ,
երբ Յիսուս հանդէս գար եւ սկսէր խօսիլ ու գործել, դեւերը կը
տանջուէին, կը ցաւէին ու կ’
կ’այրէին, կը փախչէին
փախչէին եւ կ’
կ’անեաներեւութանային:
Աղաղակեց»: Պիղծ ոգին աղաղակեց,
րեւութանային: «Աղաղակեց»
աղաղակեց,
որովհետեւ Յիսուսը տեսնելով` իր կործանումը տեսաւ:
տեսաւ: ԱղաԱղաղակեց,
ղակեց, որովհետեւ Յիսուսը տեսնելով` իր յաղթահարիչն ու
դատապարտիչը տեսաւ:
տեսաւ: Աղաղակեց,
Աղաղակեց, որովհետեւ Յիսուսը
տեսնելով` իր իշխանութեան ոչնչացումն ու իր զօրութեան
զօրութեան
ջլատումը տեսաւ:
տեսաւ: Աղաղակեց,
Աղաղակեց, որովհետեւ Յիսուսի ներկայուներկայութիւնը այրեց զինք, Յիսուսի խօսքը տանջեց զինք, Յիսուսի
սրբութիւնն ու մաքրութիւնը մեծապէս տառապեցուցին
տառապեցուցին զինք:
զինք:
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6.6.- «Յիսո´
Յիսո´ւս Նազովրեցի»
Նազովրեցի»: Յիսուս հետագային քանի մը
առիթներով «Նազովրեցի»
Նազովրեցի» պիտի կոչուէր (Մր 10.47:
10.47: Ղկ 18.37:
18.37:
24.19:
24.19: Յհ 1.45, 18.5,7, 19.19), բայց այստեղ առաջին անգամն է
որ ան կը կոչուի «Նազովրեցի»
Նազովրեցի»: Ինչո՞ւ համար պիղծ ոգին
զայն «Բեթլեհէմացի»
Բեթլեհէմացի» կոչելու փոխարէն` «Նազովրեցի»
Նազովրեցի» կը
կոչէ:
կոչէ: Ճիշդ է որ Յիսուս ծնած էր Բեթլեհէմի մէջ, բայց ապրած
Նազարէթի մէջ, բայց ասիկա չէր պատճառը որ պիղծ ոգին
զայն կոչեց «Նազովրեցի»
Նազովրեցի»: Հիմնական պատճառը կամ
նպատակը, մարդոց մէջ կասկած եւ անվստահութիւն
արթնցնելն էր Յիսուսի անձին, ինքնութեան եւ առաքելուառաքելութեան նկատմամբ, որովհետեւ դեւը շատ լաւ գիտէր որ
հրեաներ անարգական վերաբերմունք ունէին Նազարէթ
քաղաքէն եղողներուն հանդէպ (Յհ 1.46):
1.46): Սատանան
Աստուծոյ զաւակներուն հանդէպ միշտ նոյն ձեւով վարուած է
ու կը վարուի:
վարուի: Ան կը փորձէ մարդոց մէջ կասկածներ
յառաջացնել հաւատացեալներուն հանդէպ:
հանդէպ: Կը փորձէ
համոզել աշխարհի մարդիկը, որ Աստուծոյ մարդիկը
փորձանք են աշխարհի գլխուն:
գլխուն: Կը փորձէ համոզել
«հայրենասէր»
հայրենասէր» մարդոց, որ աստուածսիրութիւնը
աստուածսիրութիւնը եւ հաւատքի
կեանքը, կը տկարացնեն մարդուն մէջ հայրենասիրութեան
ոգին:
ոգին: Ինչու ո՞վ ըսաւ որ հաւատքի կեանք չապրող մարդիկը
հայրենասէր կ’
կ’ըլլան:
ըլլան: Իսկական հայրենասէրները աղօթող
մարդիկն են, որոնք կ’աղօթեն հայրենիքի պահպանութեան,
հզօրութեան, անսասանութեան, նորոգութեան ու փրկութեան
համար:
համար:
7.7.- «Ձգէ´
Ձգէ´, ի՞նչ կ’
կ’ուզես մեզմէ»
մեզմէ»: Ուշագրաւ է որ թէպէտ
պիղծ ոգին մէկ հատ էր, բայց բոլոր չար ոգիներուն անունով
անունով
կը խօսէր, ինչ որ ցոյց կու տան «ի՞նչ կ’
բառերը:
կ’ուզես մեզմէ»
մեզմէ» բառերը:
Սա կը պարզէ որ չար ոգիները տէր կը կանգնին իրարու, կը
պաշտպանեն զիրար: Երանի անոնց նման մարդիկ եւս տէր ու
պաշտպան կանգնին իրարու: Չար ոգին բոլոր միւս չար
ոգիներուն անունով կը խօսի, որովհետեւ իրեն ուղղուած
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հարուած մը` բոլորի´
բոլորի´ն ուղղուած կը համարէ, եւ ուրիշ չար
ոգիի մը ուղղուած հարուած մը` իրեն անձ
անձնապէս ուղղուած
կը համարէ: Մենք կրնա՞նք մեր նմանին ուղղուած հարուած
մը, մեզի ուղղուած համարել: Կրնա՞նք մեր եղբօր
տառապանքը, մեր տառապանքը սեպել: Տակաւին, չար ոգին
բոլոր միւս չար ոգիներուն անունով կը խօսի, որովհետեւ
անհամաձայնութիւն չկայ անոնց եւ իր միջեւ: Արդարեւ, չար
ոգիներուն
միջեւ
կատարեալ
համաձայնութիւն
եւ
համերաշխութիւն կայ, ամբողջական գործակցութիւն կայ,
որովհետեւ անոնք մէ´
մէ´կ թագաւորութիւն են, մէ´
մէ´կ բռնակալ ու
անգութ տիրութիւն են, եւ ունին մէ´
մէ´կ նպատակ` հեռացնել
մարդը
մարդը Աստուծմէ, դժբախտացնել զայն, կործանել զայն
մեղքով, եւ հուսկ ապա, գեհենի կրակին մէջ նետել:
8.Ձգէ´, ի՞նչ կ’
կ’ուզես մեզմէ»:
8.- «Ձգէ´,
մեզմէ»: Այս բառերը կը պարզեն որ
պիղծ ոգիները չեն ուզեր որ Տէրը իրենց գործին միջամուխ
ըլլայ:
ըլլայ: Անոնք կ’
կ’ուզեն առանց ոեւէ արգելքի մարդիկը փորձուփորձութեանց մղել, բայց մեր Տէրը արգելք է անոնց ազատ
գործունէութեան:
գործունէութեան: Տուեալ բառերով կարծէք անոնք ըսել
կ’ուզէին Յիսուսին. «Ձգէ´
Ձգէ´ որ ազատօրէն գործենք:
գործենք: Ձգէ´
Ձգէ´ որ մեր

ուզածին պէս գործենք:
գործենք: Ձգէ´
Ձգէ´ որ մարդիկը մեղքերու
առաջնորդենք:
առաջնորդենք: Ձգէ´
Ձգէ´ որ մարդիկը Աստուծմէ եւ իրարմէ
հեռացնենք
հեռացնենք: Քու ներկայութիւնդ արգելք է մեզի համար:
համար: Քու
խօսքերդ խոչընդոտներ են:
են: Քու զօրութիւնդ մեզ կը դիմակադիմակազերծէ:
զերծէ: Քու սէրդ մարդիկը կը գրաւէ եւ մեզ կ’
կ’անդամալուծէ:
անդամալուծէ:
Ձգէ´
Ձգէ´, ի՞նչ կ’
կ’ուզես մեզմէ, ինչո՞ւ արգելք կը կենաս մեզի ու մեր
գործին»
գործին»:
9.- «Ձգէ´,
Ձգէ´, ի՞նչ կ’
կ’ուզես մեզմէ»
մեզմէ» տառացիօրէն` «Թող տուր,
դուն մեզի հետ ի՞նչ բան ունիս»:
ունիս»: Տուեալ հարցումով,
հարցումով, դեւերը
կ’ուզեն բացայայտել թէ ո´
ո´չ մէկ կապ կայ կամ կրնայ ըլլալ
իրենց եւ Քրիստոսի միջեւ: Պօղոս առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Ի՞նչ

համաձայնութիւն կրնայ ըլլալ Քրիստոսի եւ Սատանային
միջեւ»
միջեւ» (Բ.Կր
(Բ.Կր 6.15): Արդարեւ,
Արդարեւ, երբե´
երբե´ք կապ չկայ «Քրիստոսի եւ
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Սատանային միջեւ»,
միջեւ», որովհետեւ առաջինը մեր փրկութեան
պաշտպանն է, իսկ երկրորդը` մեր փրկութեան թշնամին:
Քրիստոս կ’
կ’ուզէ յաղթանակէ յաղթանակ ու փառքէ փառք
առաջնորդել մեզ, իսկ Սատանան`
Սատանան` պարտութենէ պարտուպարտութիւն ու անարգանքէ անարգանք:
անարգանք: Քրիստոս կ’
կ’ուզէ կենաց Հաց
պարգեւել մեզի, իսկ Սատանան` խոզերու կերակուր: ՔրիսՔրիստոս կ’
կ’ուզէ որ դառնանք Աստուծոյ, իսկ Սատանան կ’ուզէ որ
շուներու նման մեր փսխածին դառնանք (Բ.Պտ 2.22):
10.
10.- «Մեզ ոչնչացնելո՞ւ եկար»
եկար»: Այս բառերը ցոյց կու տան
թէ չար ոգիները գիտե´
գիտե´ն, որ Յիսուս իրենց անաչառ եւ
ահարկու
ահարկու դատաւորն է:
է: Անոնք գիտե´
գիտե´ն որ Յիսուս զիրենք
ոչնչացնելու իշխանութիւնը եւ զօրութիւնը ունեցող
Աստուածն է:
է: Անոնք կը սարսափին Յիսուսէն, որովհետեւ
Յիսուս կրնայ զանոնք փողոցին անկիւնը նետուած ցեխին
նման կոխել ու ճզմել:
ճզմել: Ճիշդ է որ մենք
մենք Յիսուսէն վախնալու
կարիքը չունինք, եւ Յիսուս ի´
ի´նքն ալ չ’
չ’ուզեր որ մարդիկ
վախնան իրմէ, բայց միւս կողմէ, անոնք որոնք չե´
չե´ն
ապաշխարած իրենց մեղքերուն համար, չե´
չե´ն հաշտուած
Յիսուսի արիւնով մեր երկնաւոր Հօրը հետ, չե´
չե´ն հաւատար
Աստուծոյ ու կը ծաղրեն զայն, անոնք պէ´
պէ´տք է վախնան
Յիսուսէն, որովհետեւ Յիսուս խստութեամբ
խստութեամբ պիտի դատէ
զանոնք,
զանոնք, եւ հրամայէ իր հրեշտակներուն որ զանոնք գեհենի
անշէջ ու որդնալից կրակին մէջ նետեն (Մտ 13.4113.41-42):
42):
11.եկար»: Այս բառերը կը պարզեն
11.- «Մեզ ոչնչացնելո՞ւ եկար»
նաեւ որ դեւերը գիտեն թէ իրենց համար դատաստանի
դատաստանի օր
սահմանուած է, եւ այդ օրը իրենց համար պիտի ըլլայ
ոչնչացումի´
Ոչնչացում» չի նշանակեր փճացում, գոյուգոյուոչնչացումի´ օր:
օր: «Ոչնչացում
«Ոչնչացում»
թենէ զրկում, բնաջնջում:
բնաջնջում: Ոչնչացնել չար ոգիները եւ անոնց
ծնողը` Սատանան, պարզապէս կը նշանակէ` անոնց զօրուզօրութիւնը ոչնչացնել, մարդոց կեանքին մէջ անոնց իշխանութիւնն
ու տիրութիւնը ոչնչացնել, եւ զանոնք կրակի լիճին մէջ
նետելով` դժբախտացնել եւ ահաւոր կերպով տանջել:
տանջել:
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12.
12.- «Գիտենք թէ ո´
ո´վ ես. դուն Աստուծոյ Սուրբն ես»
ես»:
Սատանան եւ իր դեւերը կը ճանչնան Յիսուսը, որովհետեւ
գիտեն թէ անիկա իրենց Արարիչ Աստուա´
Աստուա´ծն է, իրենց
իրենց վրայ
իշխող Տէ´
Տէ´րն է:
է: «Գիտենք թէ ո´
ո´վ ես»
ես»: Այս բառերով անոնք ըսել
կ’ուզեն. «Գիտենք քու ինքնութեանդ մասին:
մասին: Գիտենք որ

առանց քու արտօնութեանդ
արտօնութեանդ ոչինչ կրնանք ընել:
ընել: Գիտենք որ
դուն մեր ազատութեան չափ ու սահման դնող Աստուածն ես:
ես:
Գիտենք որ դուն մեր խորտակիչն ես եւ մարդիկը
մարդիկը
խորտակումէ ազատողը:
ազատողը: Գիտենք որ դուն մեզ կապողն ես ու
մեր կողմէ կապուածները ազատ արձակողը:
արձակողը: Տակաւին,
գիտենք որ դուն Աստուծոյ Սուրբն ես, մարդիկը սրբողն ես,
մարդիկը սրբութեան հրաւիրողն ես, մարդոց ազատարարն
ու Փրկիչն ես»
ես»: Շա՜
Շա՜տ մարդիկ կան որոնք գիտեն թէ ո´
ո´վ է

Յիսուս:
Յիսուս: Գիտեն որ Յիսուս Տէր ու Թագաւոր է:
է: Գիտեն որ
Յիսուս Աստուած ու դատաւոր է:
է: Գիտեն որ Յիսուս սէր է,
բայց նաեւ սրբութիւն է:
է: Գիտեն որ Յիսուս ողորմած է բայց
նաեւ արդար է:
է: Անոնք որոնք գիտեն ճշմարտութիւնը Յիսուսի
մասին, բայց չե´
չե´ն զղջար ու չե´
չե´ն ապաշխարեր, չե´
չե´ն փոխուիր
ու չե´
չե´ն այլափոխուիր, անոնք ո´
ո´չ մէկ տարբերութիւն ունին
Սատանայէն ու անոր պիղծ ոգիներէն. անոնց վախճ
վախճանը`
խճանը`
Սատանային եւ անոր չար ոգիներուն վախճանին նման
պիտի ըլլայ:
ըլլայ:
Ինչո՞վ կ’
կ’օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս Աստուծոյ
Սուրբն է, բայց մենք Աստուծոյ սուրբերը
սուրբերը չենք:
չենք: Ինչո՞վ
կ’օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս Տէ´
Տէ´ր է, բայց զայն չենք
պատուեր իբրեւ Տէր եւ չենք հնազանդիր անոր:
անոր: Ինչո՞վ
կ’օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս արդար ու արդարացնող է,
բայց մենք չենք արդարացած իր արիւնով:
արիւնով: Ինչո՞վ կ’
կ’օգտուինք
երբ գիտենք որ Յիսուսի կամքը
կամքը բարի ու կատարեալ է, բայց
չենք աշխատիր իր կամքը կատարել:
կատարել: Ինչո՞վ կ’
կ’օգտուինք երբ
գիտենք որ Յիսուս յաղթած է մեղքին, բայց մենք կը
շարունակենք մեղքի կեանք մը ապրիլ:
ապրիլ: Ինչո՞վ կ’
կ’օգտուինք
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երբ գիտենք որ Յիսուս
Յիսուս պարտութեան մատնած է Սատանան,
Սատանան,
բայց մենք միշտ կը պարտուինք
պարտուինք Սատանային դէմ մեր
պայքարին մէջ:
մէջ:
13.
13.- Աւետարանիչը կը հաստատէ որ մարդուն մէջ եղած
դեւը «պիղծ»
պիղծ» է, իսկ դեւը կը հաստատէ որ Յիսուս «Սուրբ»
Սուրբ» է:
Դեւը պիղծ ըլլալուն համար` չի կրնար կանգնիլ Սուրբ
Յիսուսին դիմաց:
դիմաց: Չար ըլլալուն համար` չի կրնար կենալ
բարի Յիսուսին առջեւ
առջեւ: Այս իրողութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ
այն մարդիկը որոնք պիղծ ու չար են, պիտի չկրնան Տիրոջ
դիմաց կանգնիլ դատաստանի օրը:
օրը: Երբ արդարութեան
Արեգակը յայտնուի, խաւարասէր մարդիկ լեռներուն պիտի
աղաչեն որ ծածկեն զիրենք (Յյտ 6.16):
6.16):

«Յիսուս սաստեց ոգին եւ ըսաւ.ըսաւ."Լռէ´
Լռէ´ եւ դո´
դո´ւրս ել մարդէն"»
մարդէն"» (Մր
(Մր 1.25):
1.25):

1.1.- Պիղծ ոգին խնդրեց Յիսուսէն որ զինք առանձին թողու,
բայց Յիսուս չէր կրնար զայն առանձին թողուլ, որովհետեւ ան
աշխարհ եկած էր խորտակելու անոր զօրութիւնը եւ
խափանելու անոր իշխանութիւնը:
իշխանութիւնը: Սատանան որքա՜
որքա՜ն պիտի
ցանկար որ Յիսուս զինք
զինք առանձին ու ազատ ձգէր:
ձգէր: Ան որքա՜
որքա՜ն
պիտի ուզէր որ ո´
ո´չ Յիսուս իրեն հետ եւ ո´
ո´չ ալ ինք Յիսուսի
հետ ոեւէ կապ ունենար:
ունենար: Չար ու չարասէր մարդիկ եւս նոյնն
ես:
ես: Անոնք եւս չեն ուզեր որ Յիսուս միջամուխ ըլլայ իրենց
գործերուն եւ կեանքին:
կեանքին: Չար մարդիկ կ’
կ’ուզեն Աստուծմէ
անկախօրէն
անկախօրէն ապրիլ:
ապրիլ: Չե´
Չե´ն սիրեր լսել Աստուծոյ մասին:
մասին: Չե´
Չե´ն
ուզեր ոեւէ կապ ունենալ Աստուծոյ հետ:
հետ: Բայց Աստուած
զիրենք առանձին պիտի չձգէ, ճիշդ ինչպէս յիշեալ պիղծ
ոգիին չձգեց:
չձգեց: Աստուած,
Աստուած, թէ´
թէ´ չար ոգիները եւ թէ´
թէ´ չար մարմարդիկը դատաստանի ու հաշիւի պիտի կանչէ:
կանչէ: Զանոնք խստիւ
պիտի դատէ ու պատժէ:
պատժէ: Սատանան ազատում չունի Տէր
Յիսուսի ձեռքէն. բայց մարդը կրնա´
կրնա´յ ազատիլ, որովհետեւ իր
դիմաց բա´
բա´ց է ապաշխարութեան ճամբան, մինչդեռ
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Սատանան եւ իր չար ոգիները չեն կրնար ապաշխարութիւն
ունենալ:
ունենալ:
2.2.- Յիսուս սաստեց չար ոգին եւ ըսաւ. «Լռէ´
Լռէ´ եւ դո´
դո´ւրս ել
մարդէն
մարդէն»
րդէն»: Այո´
Այո´, սաստե´
սաստե´ց զայն որ լռէ,
լռէ, եւ ո´
ո´չ թէ խնդրեց որ
լռէ:
լռէ: Յիսուս լռեցո´
լռեցո´ւց զայն, որովհետեւ տակաւին ժամանակը
չէր եկած որ մարդիկ գիտնային իր իսկական ինքնութեան
մասին: Համրացո´
Համրացո´ւց զայն, որովհետեւ չէր ուզեր որ
«Աստուծոյ Սուրբը»
Սուրբը» ըլլալու իր հանգամանքը պիղծ ոգիի մը
մը
կողմէ ծանուցուէր:
ծանուցուէր: Պապանձեցո´
Պապանձեցո´ւց զայն, որովհետեւ չէր
ուզեր որ չար ոգի մը նման կարեւոր վկայութիւն մը տար կամ
յայտնութիւն մը ընէր:
ընէր: Յիսուս կ’
կ’ուզէր որ մարդիկ իրե´
իրե´նք
տեսնէին իր մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը, իրե´
իրե´նք գիտնային
թէ ինք Աստուծոյ Որդի´
Որդի´ն է, Աստուծոյ Սո´
Սո´ւրբն
ւրբն է, եւ ո´
ո´չ թէ
չար ոգիները յայտնէին ատիկա:
ատիկա:
3.3.- Թէպէտ չար ոգին յայտարարած էր որ Յիսուս
է», բայց ատիկա իր ազատութեան
«Աստուծոյ Սուրբն է»,
պատճառ չդարձաւ:
չդարձաւ: Եթէ մարդիկ գիտնան որ Յիսուս Սո´
Սո´ւրբ
է, Թագաւո´
Թագաւո´ր է, Փրկի´
Փրկի´չ է, ատիկա զիրենք չի փրկեր:
փրկեր: Ինչպէս
Յիսուս լռեցուց իր Սուրբ ըլլալը յայտարարող չար ոգին,
նոյնպէս ալ, ժամանակ պիտի գայ երբ ան պիտի լռեցնէ բոլոր
այն մարդիկը, որոնք թէպէտ կը խօսին իր անունով, բայց իր
զաւակները չեն:
չեն: Այդպիսիներուն համար է որ Աստուած
կ’ըսէ. «Քեզի ի՞նչ` որ դուն իմ օրէնքներս կը պատմես ու իմ
ուխտս բերանդ
բերանդ կ’
կ’առնես»
առնես» (Սղ
(Սղ 50.16):
50.16): Յիսուս չ’
չ’ուզեր որ
անօրէն մարդիկ` իր օրէնքներուն մասին խօսին ու զանոնք
բացատրեն:
բացատրեն: Ան չ’
չ’ուզեր որ ամբարիշտ մարդիկ` բարեպաշտ
ըլլալու մասին քարոզ տան:
տան: Ան չ’
չ’ուզեր որ ստութեան
ստութեան կեանք
ապրող մարդիկ` սրբութեան կեանք ապրելու վերաբերեալ
պատգամներ
պատգամներ փոխանցեն:
փոխանցեն: Ո´չ միայն չար ոգիներուն, այլեւ
այդպիսի մարդոց է որ Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Լռէ´:
Լռէ´: Լո´
Լո´ւռ մնա,
մնա, եթէ

երբեք անկեղծութեան մասին խօսող կեղծաւոր մըն ես:
ես: Լո´
Լո´ւռ
մնա,
մնա, եթէ երբեք աղօթքի մասին խօսող չարախօս մըն ես:
ես:
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Լռէ´
Լռէ´, եթէ հաւատքի մասին կը խօսիս բայց հաւատք չունիս:
չունիս:
Լռէ´
Լռէ´, եթէ սիրոյ մասին կը խօսիս բայց սէր չունիս:
չունիս: Լռէ´
Լռէ´, եթէ
ներումի մասին կը խօսիս բայց չես ներուած Աննմանէն եւ չես
ներեր նմանի
նմանիդ»:
4.4.- Յիսուս ո´
ո´չ միայն պիղծ ոգիին լռել ու պապանձիլ կը
պատուիրէ, այլեւ` դո´
դո´ւրս գալ մարդէն. «Դո´
Դո´ւրս ել մարդէն»
մարդէն»:
Յիսուս աշխարհ եկաւ, որպէսզի չար ոգիները դո´
դո´ւրս շպրտէ
մարդոցմէ:
մարդոցմէ: Չար ոգին իրաւունք չունի բնակելու` Սուրբ
Հոգիին բնակութեան համար ստեղծուած մարդուն մէջ:
մէջ:
Սատանան իրաւունք չունի´
չունի´ խօսելու` Աստուծոյ խօսնակը
ըլլալու կոչուած մարդուն բերանով:
բերանով: Այո´
Այո´, իրաւունք չունի,
բայց եթէ մարդիկ թոյլ տան որ Սատանան իրենց մէջ բնակի,
թէպէտ Յիսուս կը տրտմի բայց չ’
չ’արգիլեր:
արգիլեր: Յիշեցէք անառակ
որդիին դրուագը:
դրուագը: Հայրը տրտմեցաւ երբ իր կրտսեր որդին
հեռացաւ իրմէ, բայց չարգիլեց անոր հեռանալ, որովհետեւ
ուզեց յարգել ազատ ընտրութիւն կատարելու անոր
ազատութիւնը:
ազատութիւնը: Իսկ ուրկէ՞ գիտենք որ հայրը տրտմեցաւ:
Ատիկա յստակ կը դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ
ուրախութեան, եւ «երգի ու պարի ձայները»
ձայները» սկսան լսուիլ,
անառակ որդիին տուն վերադարձէն ետք միայն (Ղկ 15.23,
25):

«Պիղծ ոգին զգետնեց մարդը, բարձրաձայն աղաղակեց եւ
դուրս ելաւ անկէ»
(Մր 1.26)
1.26):
.26):
անկէ» (Մր

1.1.- Ասիկա երկրորդ անգամն է որ պիղծ ոգին
կ’աղաղակէ, բայց այս անգամ աւելի բարձրաձայն աղաղակեց
եւ մարդը գետին զարկաւ, որպէսզի Յիսուսի շուրջը գտնուող
մարդիկը սարսափի մատնէ:
մատնէ: Սատանան կը սիրէ վախցնել
մարդիկը:
մարդիկը: Ան կ’
կ’ուրախանայ երբ կը տեսնէ որ մարդիկ իրմէ
կը վախնան
վախնան:
խնան: Կ’ուրախանայ երբ կը տեսնէ Աստուծոյ
պատկերով ստեղծուած մարդը` դատարկուած ամէն քաջուքաջութենէ ու զօրութենէ, եւ դարձած վախկոտ արարած մը:
մը:
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2.2.- «Զգետնեց մարդը»
մարդը»: Այս երկու բառերը կը պարզեն որ
չար ոգիները անգութօրէն եւ կատաղօրէն կը վերաբերին այն
անձերուն հետ, որոնք
որոնք Քրիստոսի շնորհքը եւ բժշկութիւնը կը
վայելեն:
վայելեն: Անոնք կը փորձեն գետին զարնել ոեւէ մարդ, որ
Քրիստոսի ձեռքով կը վերականգնի:
վերականգնի: Մենք եւս, եթէ երբեք
Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը կը վայելենք, եթէ երբեք
Յիսուսի առաջնորդութիւնը կը վայելենք, եթէ երբեք Աստուծոյ
օրհնութիւնները,
օրհնութիւնները, բարիքները, զօրակցութիւնը կը վայելենք,
կրնանք յարձակումի ենթարկուիլ Սատանային կողմէ:
կողմէ:
Սատանան չ’
չ’ուզեր իր ձեռքէն կորսնցնել ոեւէ մարդ,
մարդ, որ
արդէն իսկ իր ձեռքին մէջ է:
է: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ, ամէն անգամ երբ
Յիսուս պիտի ազատագրէր Սատանային կողմէ գերի
բռնուած անձ մը,
մը, Սատանան կը զայրանար եւ կը փորձէր
վնաս հասցնել մարդուն:
մարդուն: Այսօր եւս երբ աղօթենք մէկու մը
համար,
համար, որ Չարին տիրապետութեան տակ է, Չարը ամէն բան
կ’ընէ զայն իր տիրապետութեան տակ պահելու համար, եւ
զօրեղապէս կը պայքարի թէ´
թէ´ աղօթք խնդրողին դէմ եւ թէ´
թէ´
աղօթողին դէմ:
դէմ:
3.անկէ»: Որքան ալ պայքարեցաւ,
3.- «Եւ դուրս ելաւ անկէ»
աղաղակեց, գետին զարկաւ մարդը, բայց ի վերջոյ, Տիրոջ
խօսքին զօրութեան դիմաց` պարտուած դուրս ելաւ մարդէն:
մարդէն:
Ա´յս է Սատանան:
Սատանան: Ան որքան ալ պայքարի մարդուն դէմ, ի
վերջոյ պիտի պարտուի, եթէ երբեք Քրիստոս ի´
ի´նք մարդուն
կողքին
կողքին է:
է: Երբ Քրիստոս է զօրավարը մարդուն, Սատանան
պարտուած կը տապալի:
տապալի: Երբ Քրիստոս է վահանը մարդուն,
Սատանան սարսափահար կը փախչի:

«Բոլորն ալ ապշահար իրարու կ’
կ’ըսէին.ըսէին."Այս ի՜
ի՜նչ նոր ուսուցում է, որովհետեւ հեղինակութեամբ
կը սաստէ պիղծ ոգիները եւ ասոնք դուրս կ’
(Մր 1.27):
1.27):
կ’ելլեն"
ելլեն"» (Մր

Տիրոջ գործերը միշտ ալ զարմանալի են:
են: Պիղծ ոգիին
դուրս գալը տեսնելով, բոլոր մարդիկը զարմացան եւ
ապշահար եղան:
եղան: Եւ սակայն, մարդիկը չզարմացան պիղծ
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ոգիին դուրս գալուն համար այնքան` որքան զարմացան
Յիսուսի խօսքին հեղինակութեան եւ զօրութեան համար:
համար:
Հրեայ
Հրեայ երդմնեցուցիչներ դիւթութեամբ, այլ խօսքով` կախարկախարդական միջոցներով մարդոց մէջէն չար ոգիներ դուրս կը
հանէին, բայց Յիսուս իր խօսքին զօրութեա´
զօրութեա´մբ զանոնք դուրս
կը հանէր:
հանէր: Յիսուսի ուսուցումներն ու քարոզները, խօսքերն ու
պատգամները զօրութենէ պարպուած չէին, կամ անզօր
անզօր չէին:
չէին:
Տիրոջ ուսուցումներուն, քարոզներուն, խօսքերուն
խօսքերուն եւ պատպատգամներուն մէջ, մարդիկը Սատանային ձեռքէն ազաազատագրելու զօրութի´
զօրութի´ւն կար, կարողութի´
կարողութի´ւն կար:
կար: Ա´յս է որ
ցոյց կու տայ «հեղինակութեամբ սաստել»
սաստել» բացատրութիւնը
բացատրութիւնը:
տրութիւնը:
Ոեւէ հրեայ երդմնեցուցիչ չէր համարձակեր խօսքով
խօսքով
հրամայել չար ոգիի մը որ դուրս գար մարդէն. անոնք յատուկ
անձերու կը դիմէին, որոնք իրենց կարգին յատուկ
միջոցներու կը դիմէին, չար ոգիները դուրս հանելու համար:
համար:
Կ’ենթադրուի
ենթադրուի որ քնարահարութիւնը այդ միջոցներէն մին էր:
Յիշենք որ Դաւիթ քնար կը զարնէր չար ոգին Սաւուղ
Սաւուղ
թագաւորէն հեռացնելու համար (Ա.Թգ
(Ա.Թգ 16.23):
16.23): Մինչդեռ
Յիսուս,
Յիսուս, միակ միջոցը որուն կը դիմէր չար ոգի մը դուրս
հանելու համար, իր իսկ անձին սեփական հեղինակութիւնն
իսկ էր, իր անձնական իշխանութիւնն իսկ էր:
էր: Յիսուս
Քրիստոս հեղինա´
հեղինա´կ ու հեղինակութի´
հեղինակութի´ւն էր, Տէ´
Տէ´ր ու
տիրութի´
տիրութի´ւն էր, իշխա´
իշխա´ն ու իշխանութի´
իշխանութի´ւն էր:
էր: Երբ խօսէր`
հեղինակաբա´
հեղինակաբա´ր, տիրաբա´
տիրաբա´ր եւ իշխանաբա´
իշխանաբա´ր կը խօսէր:
խօսէր: Երբ
հրամայէր կամ պատգամէր, բուժէր կամ ուսուցանէր,
դարձեալ, այդ բոլորը կ’
կ’ընէր հեղինակաբա´
հեղինակաբա´ր, տիրաբա´
տիրաբա´ր,
իշխանաբա´
իշխանաբա´ր:
Ո՞վ է հեղինակաբար, տիրաբար, եւ իշխանաբար
ուսուցանողը
ուսուցանողը:
ղը: Հեղինակաբար ուսուցանողը` իր ուսուցումը
գործնապէս արտայայտող մարդն է:
է: Հեղինակաբար
ուսուցանող կը նկատուի այն մարդը, որ կը սորվեցնէ թէ ինք
աշխարհ եկած է խորտակելու Սատանային զօրութիւնը, եւ կը
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խորտակէ´
խորտակէ´ Սատանային զօրութիւնը գործնապէս.
գործնապէս. այն
մարդը, որ կը խօսի Փորձիչին յաղթելու մասին, եւ
գործնական գետնի վրայ, կը յաղթէ´
յաղթէ´ անոր.
անոր. այն մարդը, որ կը
խօսի բժշկութեան մասին ու միաժամանակ կը բժշկէ´
բժշկէ´, կը
խօսի անկարելիին մասին ու կ’
կ’ընէ´
ընէ´ անկարելին:
անկարելին: Ահա
այսպիսի Մէկը միայն կրնայ հեղինակութեամբ սաստել պիղծ
ոգիները եւ զանոնք դո´
դո´ւրս շպրտել մարդոցմէ:
մարդոցմէ: Փարիսեցիներ
եւ Օրէնքի ուսուցիչներ կ’
կ’ուսուցանէին, բայց իրենց
ուսուցումը հեղինակութեամբ կատարուած ուսուցում չէր,
որովհետեւ լոկ խօսքի սահմաններուն մէջ կը մնային. իրենց
խօսքին մէջ ո´
ո´չ ազատարար զօրութիւն կար եւ ո´
ո´չ ալ
բժշկարար կարողութիւն:
կարողութիւն:
Նոյնիսկ
Նոյնիսկ եթէ կային հրեաներ որոնք Եհովա Աստուծոյ
անունով չար ոգիներ դուրս կը հանէին, ատիկա անգամ
հեղինակութեամբ կատարուած չէր համարուեր, որովհետեւ
Աստուծոյ անունով կ’
կ’ընէին, Աստուծոյ միջոցաւ կ’
կ’ընէին, եւ
իրենց կատարածին իսկական հեղինակը Աստուա´
Աստուա´ծ էր եւ ո´
ո´չ
թէ իրենք,
իրենք, մինչդեռ Քրիստոս, ո´
ո´չ Աստուծոյ անունը տալու
կարիքը ունէր եւ ո´
ո´չ ալ զԱստուած իբրեւ միջոց գործածելու
կարիքը:
կարիքը: Յիսուս ի´
ի´նքն է իր կատարածին հեղինակը:
հեղինակը: Ի´նքն է
իր խօսածին ու գործածին հեղինակը, պատճառը, աղբիւրը:
աղբիւրը:
Եթէ Յիսուս Ղազարոսին յարութիւն տալէ առաջ իր Հօրը
աղօթեց, կամ եթէ յայտարարեց թէ ինք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ
չար ոգիներ դուրս կը հանէ, այդպէս ըրաւ, Հօրմէն եւ Սուրբ
Հոգիէն իր անբաժանելիութիւնը բացայայտելու համար, եւ ո´
ո´չ
թէ որովհետեւ անոնց կարիքը ունէր հրաշքներ գործելու
համար:
համար:

526

ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Ո´վ Տէր, ինչպէս հեղինակութեամբ
հեղինակութեամբ սաստեցիր չար
չար
ոգին եւ դուրս հանեցիր
հանեցիր զայն մարդէն, նոյն
նոյն հեղինակուհեղինակութեամբ սաստէ Չարն ու չար մտածումները,
մտածումները, եւ դո´
դո´ւրս
շպրտէ զանոնք կեանքէս, սրտէս, ու հոգիէս: Մի´
Մի´ թոյլ տար
որ ան զգետնէ զիս, ինչպէս զգետնեց մարդուն: ՊարտուՊարտութեան մատնէ պիղծ ոգին եւ հեռո´
հեռո´ւ վանէ զայն ինձմէ,
ինչպէս պարտութեան մատնեցիր զայն այս մարդուն կեանկեանքին մէջ, որպէսզի Չարէն ազատած` Քեզ փառաբանեմ
ցնծութեամբ:
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Երկու կոյրերուն բժշկութիւնը
(Մատթէոս 9.279.27-31)

Եւ մինչ Յիսուս այդտեղէն կը մեկնէր, երկու կոյրեր
սկսան իր ետեւէն երթալ, աղաղակելով.աղաղակելով.«Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի, ողորմէ մեզի»:
մեզի»:
Երբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը մօտեցան իրեն. եւ
Յիսուս հարցուց անոնց.անոնց.«Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ»:
ձեզ»:
Անոնք ըսին.ըսին.«Այո´,
Այո´, Տէ´
Տէ´ր»:
Այն ատեն Յիսուս դպաւ անոնց աչքերուն եւ ըսաւ.ըսաւ.«Ինչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզի»:
ձեզի»:
Եւ անոնց աչքերը բացուեցան: Յիսուս խստիւ
պատուիրեց անոնց, ըսելով.ըսելով.«Զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ»:
չիմանայ»:
Իսկ անոնք ելան եւ Յիսուսի համբաւը տարածեցին
ամբողջ շրջանին մէջ:

«Եւ մինչ Յիսուս այդտեղէն կը մեկնէր, երկու կոյրեր
սկսան
սկսան իր ետեւէն երթալ, աղաղակելով.աղաղակելով."Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի, ողորմէ մեզի"»
մեզի"» (Մտ
(Մտ 9.27):
9.27):

1.1.- Յիսուս գացած էր հրեայ իշխանաւորի մը տունը,
որպէսզի յարութիւն տար անոր աղջկան
աղջկան:: Վերադարձին,
«երկու
կ’ուզէին
երկու կոյրեր սկսան իր ետեւէն երթալ»
երթալ»: Անոնք կ’
վերագտնել իրենց աչքի տեսողութիւնը:
տեսողութիւնը: Անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն
գտնել կամ վերագտնել իրենց հոգեւոր աչքի տեսողութիւնը,
պէտք է Յիսուսի ետեւէն երթան, ճիշդ ինչպէս յիշեալ երկու
կոյրերը Յիսուսի ետեւէն գացին:
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2.2.- «Սկսան իր ետեւէն
ետեւէն երթալ»
երթալ»: Կոյրերուն Յիսուսի
ետեւէն երթալը կամ Յիսուսի հետեւիլը, շատ մեծ յանդիյանդիմանութիւն մըն էր Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչնեուսուցիչներուն համար, որովհետեւ անոնք աչք ունէին բայց չէին
տեսներ Յիսուսի անձին մէջ խոստացեալ Մեսիային ներկաներկայութիւնը, եւ չէին հետեւեր
հետեւեր իրեն, մինչդեռ այս երկու կոյրերը,
աչքի տեսողութիւն չունենալով հանդերձ` հաւատացին
Քրիստոսի, հաւատացին որ ան «Դաւիթի Որդին էր»,
էր»,
հաւատացին որ ան ողորմած Փրկիչ էր, հաւատացին որ ան
կրնար իրենց աչքերը բանալ:
բանալ:
3.Աղաղակելով»: Անոնք անտարբեր չէին իրենց
3.- «Աղաղակելով»
մարմնաւոր
մարմնաւոր կուրութեան նկատմամբ:
նկատմամբ: Աղաղակելը, կը
բացայայտէ իրենց աչքերը բացուած տեսնելու իրենց զօրե´
զօրե´ղ
փափաքը:
փափաքը: Յիսուս կ’
կ’ուզէ որ աղաղակենք այն մարդոց համար
որոնք հոգեպէս կոյր են, խակ են:
են: Յիսուսի համար չկայ աւելի
հաճելի բան քան դէպի երկինք բարձրացող հաւատացեալհաւատացեալներուն հաւատքի
հաւատքի աղաղակները ի խնդիր կորսուած մարդոց
հոգիի փրկութեան:
փրկութեան: Հոգին կը փրկուի երբ բացուին անոր
աչքերը:
աչքերը: Այն անձը որ մեղք կը գործէ եւ չ’
չ’անդրադառնար
անոր, կո´
կո´յր է հոգեպէս:
հոգեպէս: Ինչպէս մարմինը ունի իր աչքերը,
նոյնպէս ալ հոգին ունի իր աչքերը. իսկ հոգիին աչքերը`
հաւա´
հաւա´տքն է մար
մարդուն:
դուն: Հաւատք չունեցող մարդը, կո´
կո´յր
կ’ըլլայ հոգեպէս:
հոգեպէս: Պէտք է աղաղակե´
աղաղակե´լ Տիրոջ այդպիսի մարդոց
համար:
համար: Պէտք է աղաղակել կենսապարգեւ Յիսուսին, որպէսզ
կեա´
կեա´նք պարգեւէ մեռած հոգիներուն:
հոգիներուն:
4.4.- «Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի, ողորմէ մեզի»
մեզի»: Ո´չ միայն Օրէնքի
ուսուցիչները, Փարիսեցիները,
Փարիսեցիները, քահանաները եւ հրեայ
ղեկավարները գիտէին որ խոստացեալ Մեսիան Դաւիթի
սերունդէն պիտի գար, այլեւ` բոլոր հրեաները, աղքատ թէ
հիւանդ::
հարուստ, ուսեալ թէ անուս, մեծ թէ փոքր, առողջ թէ հիւանդ
Այս երկու կոյրերը եւս գիտէին որ խոստացեալ Փրկիչը
Դաւիթի Որդին պիտի ըլլար, այլ բացատրութեամբ
բացատրութեամբ մը`
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Դաւիթի սերունդէն
սերունդէն:: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ զայն կոչեցին` «Դաւիթի´
Դաւիթի´
Որդի»
Որդի»: Անոնք կո´
կո´յր էին մարմնապէս, բայց մարմնաւոր
կուրութիւնը պատճառ չեղաւ որ չճանչնան Յիսուսը:
Յիսուսը: Մինչդեռ
Օրէնքի ուսուցիչները, Փարիսեցիները, քահանաները եւ
հրեայ ղեկավարները, որոնց մարմնաւոր
մարմնաւոր աչքերը բա´
բա´ց էին,
չկրցան Յիսուսը ճանչնալ իբրեւ խոստացեալ Փրկիչը:
Փրկիչը: Սա
ցոյց կու տայ, թէ հոգեւոր կուրութիւնը աւելի´
աւելի´ գէշ է քան
մարմնաւոր կուրութիւնը:
կուրութիւնը: Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ
լսել ճշմարտութիւնը եւ ընդունիլ զայն, մինչդեռ հոգեպէս կոյր
մարդը, թէպէտ լսէ ճշմարտութիւնը,
ճշմարտութիւնը, բայց չ’
չ’ընդունիր զայն:
զայն:
Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ մտնել Աստուծոյ
արքայութիւնը, մինչդեռ հոգեպէս կոյր եղողը` չի կրնար
մտնել:
մտնել:
5.5.- Երկուքը կոյր էին մարմնապէս, բայց կրցա´
կրցա´ն Յիսուսի
«ետեւէն երթալ»,
երթալ», կրցա´
կրցա´ն աղաղակել, կրցա´
կրցա´ն Տիրոջ ողորմուողորմութիւնը հայցել:
հայցել: Անոնք մեզի սորվեցուցին, որ մարմնական
պակասութիւնը պատճառ մը չէ որ ուրանանք Տէրը եւ Տիրոջ
ողորմած ըլլալը:
ըլլալը: Անոնք մեզի սորվեցուցին, որ մարմնական
տառապանքը պէտք չէ Տիրոջ հետեւելու խոչընդոտ մը ըլլայ:
ըլլայ:
Մէկը կրնայ հիւանդ ու ցաւի մէջ ըլլալ, բայց իր
հիւանդութեան ու ցաւին մէջ կրնայ Տիրոջ հետեւորդ մնալ:
մնալ:
Սուրբ հայրերը կը սորվեցնեն մեզի թէ համբերութեամբ
տարուած մարմնաւոր տառապանքն ու ցաւը, մեզ մեծ
վարձքի ու փառքի կ’
կ’արժանացնեն երկինքի մէջ, որովհետեւ
մարմնաւոր
տառապանքը`
Քրիստոսի
մարմնաւոր
տառապանքին մասնակցութիւն կը նկատուի:
նկատուի:
6.մեզի»: Երկու կոյրերը ոչ միայն գիտցան որ
6.- «Ողորմէ´
Ողորմէ´ մեզի»
անցնողը խոստացեալ Փրկիչն էր, այլեւ` գիտցան որ անիկա
ողորմած է:
է: Մեր Տէրը այնքա´
այնքա´ն մարդասէր էր, այնքա´
այնքա´ն
մօտիկ էր հիւանդներուն եւ աղքատներուն, այնքա´
այնքա´ն
հոգատար էր տառապող մարդոց հանդէպ, որ բոլորը զինք կը
ճանչնային
ճանչնային ողորմած Մեսիա ու Փրկիչ իբրեւ:
իբրեւ: Յիշեալ երկու
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կոյրերը եւս զայն ճանչցան ողորմած անձ մը իբրեւ:
իբրեւ: Ինչ կը
վերաբերի մեզի, մենք ի՞նչպէս կը ճանչնանք Յիսուսը:
Յիսուսը:
Ողորմա՞ծ Փրկիչ մը իբրեւ, թէ` անողորմ:
անողորմ: Գթառա՞տ Տէր
իբրեւ, թէ` բռնակալ:
բռնակալ: Կոյրերը ոչ միայն կը հաւատային Տիրոջ,
այլեւ, կը հաւատային որ Տէրը ողորմած է:
է: Տիրոջ հաւատալը
ուրիշ բան է, Տիրոջ ողորմութեան հաւատալը` ուրիշ բան:
բան:
Այսօր շատե՜
շատե՜ր կը հաւատան Աստուծոյ, բայց չեն հաւատար
որ ան ողորմած է, գթած է, անոխակալ է, բարեգութ է, քաղցր
է: Շատ մարդիկ կան, որոնց Սատանան յաջողած է համոզել,
որ Աստուած անգութ բռնակալ մըն է:
է: Չարը շատերու
համոզած է, որ Աստուած անտարբեր է մարդոց ցաւին
հանդէպ:
հանդէպ: Երբ մէկը հիւանդութեամբ մը կը տառապի եւ
կ’աղօթէ բժշկութեան համար ու չի բժշկուիր, Սատանան
դիւրաւ կրնայ համոզել զայն, որ Աստուած չի լսեր իր աղօթքը,
որ Աստուած լքած է զինք:
զինք: Ասիկա տեղի կ’
կ’ունենայ,
մանաւանդ եթէ երբեք ենթական հաւատքի մէջ չէ աճած:
աճած:
7.7.- «Ողորմէ´
Ողորմէ´ մեզի»
մեզի»: Երկու կոյրեր էին, որոնք իրենց
միեւնոյն խնդրանքը միասնաբար ներկայացուցին:
ներկայացուցին: Կրնար
անոնցմէ մէկը առանձնաբար աղաղակել. «Ողորմէ´
ինծի»:
Ողորմէ´ ինծի»
Բայց չեղա´
չեղա´ւ այդպիսի
այդպիսի բան:
բան: Երկուքը միասին աղաղակեցին.
«Ողորմէ´
մեզի´» ըսել,
Ողորմէ´ մեզի»
մեզի»: Երանի անոնցմէ սորվինք «մեզի´
փոխանակ «ինծի»
Մեզի» բառին մէջ մարդասիրութի´
մարդասիրութի´ւն կայ,
ինծի»: «Մեզի
«Մեզի»
ուրիշին բարիքը եւս խորհելու քա´
քա´յլ կայ, մինչդեռ «ինծի»
ինծի»
բառին մէջ անձնասիրութի´
ըլլա´լ կայ:
անձնասիրութի´ւն կայ, եսակեդրոն ըլլա´
Մենք միայն
միայն մե՞ր անձերուն մասին կը մտածենք, թէ նաեւ կը
մտածենք մեր նմաններուն մասին:
մասին: Միայն մե՞ր ունեցած
ցաւին լուծման մասին կը խորհինք, թէ նաեւ մեր եղբօր
ունեցած ցաւին լուծման մասին կը խորհինք:
խորհինք: Հեղինակ մը
կ’ըսէ. «Անձնասէր եղողը` չի´
չի´ կրնար մարդասէր ըլլալ:
ըլլալ:

Դրամասէր եղողը` չի´
չի´ կրնար երկնասէր ըլլալ:
ըլլալ: Աշխարհասէր
եղողը` չի´
ըլլալ»:
չի´ կրնար Աստուածասէր ըլլալ»
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8.8.- Երկու կոյրերը նոյն խնդիրը ունէին, ուստի անոնք
իմաստութիւնը եւ խոհեմութիւնը ունեցան իրենց խնդրանքը
միասնաբար ներկայացնելու Տիրոջ եւ ո´
ո´չ թէ առանձնաբար:
առանձնաբար:
Անոնք իրենց այս քայլով,
քայլով, կարեւոր բան մը կը սորվեցնեն
մեզի` Քրիստոսի հետեւորդներուս:
հետեւորդներուս: Ինչպէս անոնք միասնամիասնաբար դիմեցին Տիրոջ, Քրիստոսի հետեւորդ հաւատացեալներս
ալ միասնաբա
միասնաբար կրնա՞նք դիմել Տիրոջ:
Տիրոջ: Հաւատացեալներ
միասին կը կանչե՞ն Տիրոջ սուրբ անունը, միասին կ’
կ’աղօթե՞ն,
միասին կը փառաբանե՞ն,
փառաբանե՞ն, միասին կ’
կ’երգե՞ն Աստուծոյ
Գառնուկին համար, միասին կը պաշտե՞ն Տէրը:
Տէրը: Շատ է թիւը
այն հաւատացեալներուն որոնց միջեւ ո´
ո´չ մէկ յարաբերույարաբերութիւն կամ հաղորդակցութիւն կայ. դժբախտաբար շատ է թիւը
նաեւ այն հաւատացեալներուն որոնց միջեւ բարեկամութիւն
եւ անկեղծութիւն չկայ
չկայ: Դեռ չենք խօսիր այն հաւատացեալհաւատացեալներուն մասին, որոնց միջեւ նախանձ ու չարախօսութիւն կայ,
թշնամութիւն
թշնամութիւն եւ
եւ ատելութիւն կայ:
կայ:
9.9.- Տակաւին, երկու կոյրերը կը հասկնային իրարու
վիշտը, քանի ճակատագրակից ու տառապակից էին իրարու:
իրարու:
Անձնասիրաբար չմտածեցին, չշարժեցան, չաղաղակեցին
չաղաղակեցին:
ակեցին:
Մէկը միւսին մասին մտածեց:
մտածեց: «Ողորմէ
«Ողորմէ´
Ողորմէ´ մեզի»
մեզի» ըսելով,
կարծէք մէկը միւսին անունով աղաղակեց, մէկը
մէկը միւսին
համար աղօթեց ու խնդրեց:
խնդրեց: Անոնք ո´
ո´չ միայն կը հասկնային
իրար, այլ նաեւ կը սիրէին
սիրէին իրար, կը պաշտպանէին եւ
կ’օգնէին իրարու:
իրարու: Նայինք այսօրուան մեր կեանքին:
կեանքին: Ցաւի
Ցաւի մէջ
եղող քանի՞ հոգի ունինք որոնք ցաւակից են իրարու:
իրարու:
Տառապանքի մէջ եղող քանի՞ հոգի ունինք որոնք կը մտածեն
իրենց եղբօր կամ քրոջ տառապանքին մասին:
մասին: Սովորաբար
ցաւ ունեցող մարդը, դժբախտաբար չի տեսներ ուրիշին ցաւը:
ցաւը:
Ցաւ ունեցող մարդը, կը կարծէ որ իր ցաւին նման ցաւ
ունեցող չկայ:
չկայ: Իր ցաւը ամենէն խորունկը կը կարծէ:
կարծէ: Իր
նեղութիւնը` ամենէն անտանելին:
անտանելին: Երբ մարդ իր ուշադրուուշադրութիւնը կը կեդրոնացնէ իր ունեցած ցաւին ու վէրքին վրայ, ո´
ո´չ
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միայն չի կրնար տեսնել ուրիշին ցաւն ու վէրքը, այլեւ` իր
ուշադրութենէն կը վրիպին այն միջոցները, որոնցմով կրնայ
յաղթահարել իր ցաւին
ցաւին ու վէրքին:
վէրքին:

«Երբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը մօտեցան իրեն. եւ
Յիսուս հարցուց անոնց.անոնց."Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ":
ձեզ":
Անոնք ըսին.ըսին."Այո´
Այո´, Տէ´
Տէ´ր"»
ր"» (Մտ
(Մտ 9.28):
9.28):

1.1.- Յիսուս ճամբան էր երբ կոյրերը իր ողորմութիւնը
հայցեցին, բայց հիմա
հիմա «տուն մտաւ»
մտաւ»: Ակնարկութիւնը
Կափառնաումի մէջ եղող Պետրոսի տունին է:
է: Ինչո՞ւ համար
Յիսուս ճամբան եղած ատեն չպատասխանեց անոնց
խնդրանքին եւ չբացաւ անոնց աչքերը:
աչքերը: Յիսուս կ’
կ’ուզէր որ այս
հանգրուանին հրաշքը գաղտնի մնար, որովհետեւ տակաւին
շատ գործ ունէր կատարելիք Կափառնաումի մէջ, եւ ինք չէր
ուզեր կանուխէն Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն
նախանձը գրգռել իր դէմ:
դէմ: Բարեգործութիւնը կը գրգռէ չար
մարդիկը:
մարդիկը: Յիսուս գիտէր ատիկա, ահա թէ ինչու ուզեց
բժշկութիւնը գաղտնօրէն կատարել եւ գաղտնի պահել. «Զգոյշ
եղէք, որ մարդ չիմանայ
չիմանայ»
այ» (Մտ 9.30):
9.30):
2.2.- Յիսուս շուտով չկատարեց անոնց բժշկութիւնը,
որպէսզի սորվեցնէր անոնց շարունակել հետապնդել իրենց
անձերուն բժշկութիւնը:
բժշկութիւնը: Անոնց ընդմէջէն, Յիսուս մեզի եւս
սորվեցուց,
սորվեցուց, որ բժշկութիւնները, մարմնաւոր թէ հոգեւոր,
կրնան շուտով չկատարուիլ, բայց ատիկա պատճառ
պատճառ պէտք չէ
ըլլայ, որ հրաժարինք աղօթք ու աղաչանք մատուցելէ:
մատուցելէ:
3.3.- Յստակ է որ երբ առաջին անգամ աղաղակեցին,
Յիսուս չպատասխանեց անոնց, մինչեւ որ Պետրոսի տունը
մտաւ, բայց անոնք չյուսահատեցան:
չյուսահատեցան: Տէրը զանոնք բժշկելէ
առաջ, նախ կ’
կ’ուզէր անոնց մէջ արծարծել յարատեւ աղօթքի
աղօթքի
փափաքն ու կրակը:
կրակը: Մեր հետ ալ նոյն ձեւով կրնայ վարուիլ
Տէրը:
Տէրը: Երբ կ’
կ’աղօթենք հարցի մը համար եւ շուտով լուծում
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չենք ստանար, պէտք չէ տեղի տանք, պէտք չէ մեր աղօթքը
դադրեցնենք, այլ ընդհակառակը, աւելի ուժե´
ուժե´ղ հաւատքով եւ
աւելի վա´
վա´ռ ակնկալութեամբ պէտք է շարունակել մեր
աղօթքը:
աղօթքը:
4.4.- Հաւատացեալ մարդը անպայմանօրէն այն մարդը չէ
որ կ’
կ’աղօթէ եւ իր խնդրանքը կը ստանայ, այլ այն մարդը` որ
կը յարատեւէ մնալ իր հաւատքին մէջ եւ աղօթել, թէկուզ
չստանայ իր սրտի խնդրանքը:
խնդրանքը: Իրական հաւատացեալը, իր
հաւատքին մէջ յարատեւողն է:
է: Յիսուս շուտով չպատասչպատասխանեց կոյրերուն, անոնց հաւատքի հարազատութիւնը
փորձելու համար:
համար: Տէրը կրնայ հաւատքով մատուցած մեր
աղօթքներուն ալ չպատասխանել, մեր հաւատքը փորձաքարի
զարնելու համար:
համար: Մենք կը հաւատանք Տիրոջ բժշկարար
զօրութեան, բայց եթէ կ’
կ’աղօթենք սիրելիի մը բժշկութեան
համար
համար եւ անիկա չի բուժուիր, պէ՞տք է մեր հաւատքը
խախտի Տիրոջ բժշկարար զօրութեան հանդէպ:
հանդէպ:
5.5.- Երբ կոյրերը աղաղակեցին եւ Տէրը չպատասխանեց,
անոնք կրնային մտածել որ Տէրը անտարբեր էր իրենց վէրքին
ու սրտի աղաղակին հանդէպ, բայց անոնք այդպիսի բան
չմտածեցին:
չմտածեցին: Գալով մեզի, ի՞նչ կը մտածենք երբ ցաւի
փարատում կը խնդրենք Տիրոջմէ ու չի փարատեր մեր ցաւը:
ցաւը:
Ի՞նչ կը մտածենք երբ տառապանքի թեթեւացում կը հայցենք
հայցենք
ու չենք ստանար մեր խնդրանքը
խնդրանքը:
քը: Արդեօ՞ք կը մտածենք որ
Տէրը անտարբեր է մեր վիշտին ու վէրքին հանդէպ:
հանդէպ: Բայց Տէրը
ի՞նչպէս կրնայ անտարբեր
անտարբեր ըլլալ մեր վէրքին հանդէպ, երբ ինք
սիրայօժար կերպով վիրաւորուեցաւ մեզի համար:
համար:
6.6.- Երբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը ետեւէն մտան:
մտան:
Կասկած չկայ որ Յիսուս յոգնած էր մարմնապէս եւ տուն
եկած էր քիչ մը հանգիստ ընելու:
ընելու: Բայց ահա իր հանգիստի
պահուն, երկու կոյրերը եկան եւ բժշկութիւն խնդրեցին, եւ
Տէրը բժշկեց զանոնք:
զանոնք: Մենք ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ գործէն յոգնած
տուն դառնանք,
դառնանք, եւ յանկարծ մէկը մեր դուռը զարնէ եւ բարիք
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մը կամ օգնութեան ձեռք մը ուզէ:
ուզէ: Սիրով կ’
կ’օգնե՞նք:
օգնե՞նք: Ի՞նչ
կ’ընենք երբ մեր հանգիստի
հանգիստի ժամուն յաւելեալ գործ մը
պահանջուի մեզմէ:
մեզմէ: Յիսուս երկրի վրայ հանգիստ չփնտռեց:
չփնտռեց:
Մենք եւս` Յիսուսի հետեւորդներս, երկրի վրայ հանգիստ
պէտք չէ փնտռենք:
փնտռենք: Աշխարհը հանգիստ չի տար մեզի, ոչ ալ
մե´
մե´նք պէտք է հանգիստ փնտռենք այս աշխարհին մէջ:
մէջ:
Աստուած կը խոստանայ հանգիստ տալ մեզի, բայց այդ հանհանգիստը երկրաւոր հանգիստ
հանգիստ մը չէ, այլ երկնաւոր հանգիստ մը
(Եբր 4.1):
4.1): Եւ երկնաւոր հանգիստը պիտի շնորհուի միայն աանոնց` որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած գործերը կատակատարելէ ե´
ե´տք միայն կը բաժնուին այս աշխարհէն (Եբր 4.94.9-10):
10):
7.7.- Յիսուս տուն մտնելէ ետք կրնար դուռը փակել, կամ
աշակերտներուն
աշակերտներուն պատուիրել որ դուռը փակեն, բայց ո´
ո´չ ինք
այդպիսի բան ըրաւ եւ ո´
ո´չ ալ աշակերտները:
աշակերտները: Ի՞նչպէս մեր
գթառատ Տէրը` Յիսուս կրնար դուռը փակել այս երկու
կոյրերուն դիմաց, որոնք հաւատքով եւ ակնկալութեամբ իրեն
կը հետեւէին:
հետեւէին: Ի՞նչպէս կրնար մերժել զանոնք, ինք որ ըսաւ.
«Ինծի եկողը պիտի չմերժեմ»
(Յհ 6.37):
6.37): Ի՞նչպէս կրնար անոնց
չմերժեմ» (Յհ
կոյր աչքերուն լոյս տալու զլանալ, ինք որ իր առաքելութեան
սկիզբը յայտարարած էր. «Տիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ
զիս օծեց ու ղրկեց... կոյրերուն աչքերը բանալու»
բանալու» (Ղկ
(Ղկ 4.184.18-19):
19):
8.8.- Աւետարանիչը մեզի չ’
չ’ըսեր եթէ երբեք
երբեք Յիսուսի շուրջ
բազմութիւն կար թէ ոչ:
ոչ: Բայց ուշադիր քննութիւն մը, հանդէս
կը բերէ որ Յիսուս շրջապատուած էր մարդոցմով:
մարդոցմով: Յիսուս
հրեայ իշխանաւորի մը տունէն կու գար, ուր յարութիւն
տուած էր անոր աղջկան:
աղջկան: Այս դէպքէն ետք անկարելի էր
էր որ
առանձին թողուցած ըլլայի
ըլլային
յին զայն:
զայն: Եթէ միաժամանակ նկատի
առնենք,
առնենք, որ Յիսուս կոյրերուն բժշկութիւնը ճամբուն վրայ
չկատարեց, այլ տուն մտնելէ ետք, ասիկա եւս կրնայ
վկայութիւն մը ըլլալ որ Յիսուսի շուրջ շատ մարդիկ կային:
կային:
Շատ յստակ է,
է, որ երբ Յիսուս մօտեցաւ տան, արձակեց
ժողովուրդը եւ կոյրերը առանձին ընդունեց:
ընդունեց: Եթէ անոնք
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առանձին չըլլային, Յիսուս զանոնք բժշկելէ ետք` անոնց
պիտի չըսէր. «Զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ»
չիմանայ»: Արդ, ինչո՞ւ
ընդունեց::
համար ժողովուրդը արձակեց եւ կոյրերը առանձին ընդունեց
Յովհաննէս Ծործորեցին կը բացատրէ թէ Յիսուս այդպէս
ըրաւ, որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն
աշակերտներուն եւ մեզի, թէ ինք
մարդոցմէ փառք ու ծափահարութիւն չէր փնտռեր:
փնտռեր: Մենք
կրնա՞նք Յիսուսի նման մեր բարիքները դուռը գոց տուներու
մէջ ընել, այլ խօսքով` գաղտնօրէն ընել, որպէսզի մարդիկ
չտեսնեն ու մեզ չփառաբանեն:
չփառաբանեն:
9.ձեզ»: Ինչո՞ւ
Ինչո՞ւ համար
9.- «Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ»
Յիսուս կը հարցնէ կոյրերուն եթէ երբեք կը հաւատային որ
կրնար զիրենք բժշկել:
բժշկել: Պատճառները բազմաթիւ են:
են: Կոյրերը
լսած էին Յիսուսի մասին:
էր»:
մասին: Գիտէին որ ան «Դաւիթի որդին էր»
Գիտէին որ խոստացեալ Փրկիչն էր:
էր: Լսած էին անոր
գթասրտութեան ու ողորմածութեան մասին:
մասին: Գիտէին
Գիտէին որ ան
քաղցր ու ներող էր:
էր: Բայց արդեօք վստահօրէն գիտէի՞ն անոր
զօրութեան մասին:
մասին: Գիտէի՞ն որ մէկ բառով մը կամ մէկ
հպումով մը կրնար բժշկել զիրենք:
զիրենք: Այսօր շատ մարդիկ կան
որոնք կը հաւատան Յիսուսի, բայց կասկածով կը մօտենան
անոր հրաշագործ զօրութեան:
զօրութեան: Կը յայտարարեն թէ կը
հաւատան որ Յիսուս հրաշագործ Աստուած է, բայց ատիկա
պարզապէս շրթունքի բառ է, ո´
ո´չ աւելի:
աւելի: Այդպիսի մարդիկ
հազիւ թէ հիւանդանան, անմիջապէս կասկածը կը լեցնէ
իրենց սիրտը, եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ թերի է իրենց հաւատքը:
հաւատքը:
Զգո´
Զգո´յշ, խօսքս թերի հաւատք ունեցողներուն մասին
մասին է միայն:
Խօսքս անոնց մասին չէ որոնք Քրիստոսի հանդէպ ուժեղ
հաւատք եւ կատարեալ վստահութիւն ունին, որոնք կրնան
հիւանդանալ եւ չբուժուիլ: Ուժեղ հաւատք ունեցող մարդն ալ
կրնայ հիւանդանալ, աղօթել եւ չբուժուիլ: Կրնայ Տիրոջ կամքը
ըլլալ որ ան չբուժուի: Տէրը գիտէ որ իսկական հաւատացեալ
մարդը կատարեալ սիրով, հաւատքով, ուրախութեամբ եւ
համբերութեամբ կը տանի ցաւն ու հիւանդութիւնը, նախ
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որովհետեւ իր ցուցաբերած համբերութեամբ Տէրը ի´
ի´նք կը
փառաւորուի, իսկ երկրորդ, իր անձին փառքն ու
վարձատրութիւնը կ’
կ’առատանայ երկինքի մէջ: Տակաւին,
Տակաւին,
հաւատացեալին հիւանդանալը կրնայ զգաստութեան հրահրաւիրել անհաւատ կամ թերի հաւատք ունեցող մարդը: Եւ դեռ,
հաւատացեալի մը հիւանդանալը կրնայ առիթ ու պատճառ
դառնալ, որ իր հարազատներուն կամ իր հաւատակիցներուն
սրտին մէջ հոգատարութեան եւ կարեկցութեան զգացումներ
արթննան,
արթննան, որոնց համար անոնք կը վարձատրուին եւ կը
գովուին Տիրոջ կողմէ:
10.մեզի», իսկ Յիսուս
10.- Կոյրերը աղաղակեցին` «ողորմէ´
ողորմէ´ մեզի»,
հարցուց` «կը հաւատա՞ք»
հաւատա՞ք»: Տէրը ըսել ուզեց անոնց. «Դուք իմ

ողորմութիւնս կը խնդրէք, բայց կը հաւատա՞ք թէ կրնամ
ողորմիլ ձեզի եւ ձեր աչքերը բանալ:
բանալ: Կը հաւատա՞ք թէ ձեր
աչքերը բանալը` իմ ողորմութիւնս է ձեզի:
ձեզի: Կը հաւատա՞ք
մեզի» ըսիք
ըսիք
ողորմած ըլլալուս, թէ պարզապէս «ողորմէ´
ողորմէ´ մեզի»
որովհետեւ ողորմութեանս պէտք ունիք»
ունիք»: Բոլորս ալ կը

հաւատանք որ Աստուած ողորմա´
ողորմա´ծ Աստուած է:
է: Բայց ինչո՞ւ
կը հաւատանք:
հաւատանք: Պարզապէս որովհետեւ իր
իր ողորմութիւննե՞րը
կը վայելենք:
վայելենք: Բոլորս ալ կը հաւատանք որ Աստուած
պարգեւաբաշխ Աստուած է:
է: Դարձեալ, ինչո՞ւ կը հաւատանք:
հաւատանք:
Պարզապէս որովհետեւ պարգեւնե՞ր կը բաշխէ:
բաշխէ: Իսկ եթէ
չբաշխէ, չողորմի, մեր ուզածը չտայ, մեր կամքը չկատարէ,
մեր հիւանդութիւնները չբժշկէ, ողորմած Աստուած
Աստուած ըլլալէ կը
դադրի՞ մեզի համար:
համար: Աստուած իր տուածին ու իր բաշխածին
համար չէ որ ողորմած է, այլ` իր սիրոյն ու գորովին համար,
համար,
որ ունի մեզի հանդէպ:
հանդէպ:
11.ձեզ»: Տիրոջ այս
11.- «Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ»
հարցումը ցոյց կու տայ թէ զօրեղ հաւա´
հաւա´տքն է որ Աստուծոյ
ձեռքէն
ձեռքէն «կը խլէ»
խլէ» անհրաժեշտ պարգեւները:
պարգեւները: Հաւա´
Հաւա´տքն է որ
կը բանայ երկնային գանձատան դռները:
դռները: Հաւա´
Հաւա´տքն է որ
Աստուծոյ շնորհքներու գետը կը հոսեցնէ մեր կեանքի
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ճանապարհէն:
ճանապարհէն: Աստուած ուժեղապէ´
ուժեղապէ´ս կը գործէ մեր կեանքին
մէջ,
մէջ, եթէ երբեք ուժե´
ուժե´ղ հաւատք ունինք:
ունինք: Կատարեա´
Կատարեա´լ գործեր
կը գործէ
գործէ,
ծէ, երբ կատարեա´
կատարեա´լ վստահութիւն կը ցուցաբերենք
իրեն հանդէպ:
հանդէպ:
ձեզ»: Յիսուս այս
12.12.- «Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ»
հարցումը հարցուց, որովհետեւ նախ ուզեց անոնց հաւատքի
կեա´
կեա´նքը բուժել, ուզեց անոնց մէջ հաւա´
հաւա´տք տեսնել,
հաւատքի կրա´
կրա´կը արծարծել:
արծարծել: Յիսուս չուզեց որ կոյրերը
կոյրերը այն
տպաւորութիւնը ունենային, թէ ինք մարդիկը կը բժշկէր
առանց անոնցմէ հաւա´
հաւա´տք պահանջելու:
պահանջելու: Յիսուս ուզեց որ
անոնք գիտնային թէ ինք հաւատք ունեցողներուն յատուկ
ուշադրութիւն կը դարձնէր, արժէ´
արժէ´ք կու տար:
տար: Յիսուս չի
գործեր մեր կեանքին մէջ, եթէ երբեք մեր կեանքը հաւատքի
հաւատքի
հիմին վրայ չէ խարսխուած:
խարսխուած:
13.13.- Յիսուս ուզեց անոնց բերանէն լսել հաւատքի
դաւանութիւնը, որպէսզի ցոյց տար անոնց եւ մեզի, թէ ինք
մարդոց հաւատքին համաձայն հատուցում կ’
կ’ընէ:
ընէ:
14.14.- Յիսուս ուզեց որ անոնք իրենց բերանով վկայեն թէ կը
հաւատան, որպէսզի բացայայտէր թէ ինք
ինք մարդոց բերանէն
ելած խօսքով` մարդիկը դատող եւ անոնց հատուցանող
երկնաւոր Դատաւորն է:
է:
15.15.- Տակաւին, Տէրը ուզեց կոյրերուն բերանով խօսիլ
նաեւ իր աշակերտներուն, անոնց հաւատքը ամրապնդելու
համար:
համար:
16.16.- Վերջապէս, նոյն հարցումը այսօր Յիսուս մեզի
կ’ուղղէ. «Կը հաւատա՞ք
հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ:
ձեզ: Կը հաւատա՞ք

թէ ամէն բան կրնամ ընել:
ընել: Կը հաւատա՞ք իմ ամենազօր
կարողութեանս:
կարողութեանս: Կը հաւատա՞ք թէ ձեր կոտրած սիրտերուն
փոխարէն`
փոխարէն` կրնամ ձեզի կոտրած սիրտերը բուժող սի´
սի´րտ
տալ:
տալ: Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ ձեր տրտմալից հոգիները
փոխակերպել երկնային փառաբանարանի
փառաբանարանի:
անարանի: Կը հաւատա՞ք թէ
կրնամ ձեզ յաղթող դարձնել ձեր մոլութիւններուն ու ամէն
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տեսակի մեղքերուն դէմ:
դէմ: Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ թշնամին
սիրող սի´
սի´րտ տալ ձեզի, եւ ձեզ հալածողին համար աղօթող
հոգի´
հոգի´ պարգեւել ձեզի:
ձեզի: Կը հաւատա՞ք թէ ես ձեզ շատ կը
սիրեմ եւ միշտ ձեր կողքին եմ
եմ: Կը հաւատա՞ք թէ ես
կատարեալ գուգուրանքով
գուգուրանքով լեցուն սիրտ մը ունիմ ձեզի
հանդէպ»
հանդէպ»:
17.17.- «Անոնք ըսին.ըսին.- "Այո
"Այո´
Այո´, Տէ´
Տէ´ր"»
ր"»: Յատկանշական է որ
երբ Յիսուս հարցուց անոնց եթէ երբեք կը հաւատային որ
կրնար զիրենք բուժել, անոնք չըսին` «Այո´
Այո´, Դաւիթի´
Դաւիթի´ Որդի»,
Որդի»,
այլ ըսին` «Այո
«Այո´
Այո´, Տէ´
Տէ´ր»: Նախապէս զայն կոչեցին «Դաւիթի
Որդի»,
Որդի», իսկ հիմա զայն կը կոչեն` «Տէր»
Տէր»: Հոս կարեւոր կէտ մը
կայ որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի:
վրիպի: Այս կոյր
մարդիկը մեզի սորվեցուցին, որ չի բաւեր Յիսուսը ընդունիլ
ու դաւանիլ իբրեւ «Դաւիթի Որդի»,
Որդի», կամ` «Աստուծոյ Որդի»,
Որդի»,
կամ` «Խաղաղութեան
Խաղաղութեան Իշխան»,
Իշխան», այլ զայն պէտք է ընդունիլ
իբրեւ մե´
մե´ր Տէրը, մեր Թագաւորը,
Թագաւորը, մեր անձնական Փրկիչը:
Փրկիչը:
Այսօր ամէն քրիստոնեայ գիտէ որ Յիսուս Փրկիչ է, բայց շատ
քիչեր միայն զայն կը ճանչնան իբրեւ իրենց անձնական
Փրկիչը:
Փրկիչը: Շատեր գիտեն որ Յիսուս Տէր է, բայց քիչեր միայն
զայն
զայն կը դաւանին իբրեւ իրենց կեանքին Տէրը եւ կը
հնազանդին անոր:
անոր:

«Այն ատեն Յիսուս
Յիսուս դպաւ անոնց աչքերուն եւ ըսաւ.ըսաւ."Ինչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզի"»
ձեզի"» (Մտ
(Մտ

9.29):
9.29):
1.1.- Յիսուս լսելէ ետք անոնցմէ հաւատքի յստակ ու
համարձակ դաւանութիւնը, «դպաւ անոնց աչքերուն».
աչքերուն». դպաւ
եւ բացաւ անոնց աչքերուն փակ դռները:
դռները: Հաւատքը կը բանայ
փակ դռները:
դռները: Հաւատքը կը հարթէ անողորկ ճամբաները:
ճամբաները:
Հաւատքը մէջտեղէն կը վերցնէ խոչընդոտները:
խոչընդոտները: Զօրաւոր
հաւատքը կը հեռացնէ զօրաւոր արգելքները:
արգելքները: Մենք ունի՞նք
այսպիսի
այսպիսի հաւատք:
հաւատք: Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որուն
զօրութեան դիմաց կը շղթայուին չար ոգիները:
ոգիները: Ունի՞նք
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այնպիսի հաւատք մը, որուն զօրութեան դիմաց շուարումի կը
մատնուին
հակառակորդները,
ոսոխները,
հաւատքի
ծաղրածուները:
ծաղրածուները: Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որ կը շարժէ
անշարժ
անշարժ գահը Աստուծոյ եւ անկէ կեանքի Ջուրը
Ջուրը կը հոսեցնէ:
հոսեցնէ:
աչքերուն»: Յիսուս չդպաւ անոնց
2.- «Դպաւ անոնց աչքերուն»
անոնց աչքեաչքերուն, պարզապէս որպէսզի վերականգնէր անոնց աչքերուն
տեսողութիւնը:
տեսողութիւնը: Եթէ Յիսուսի դպնալուն նպատակը լոկ անոնց
աչքերը բանալը ըլլար` պէտք չունէր դպնալու, քանի լոկ
բառով մըն ալ կրնար բանալ:
բանալ: Յիսուս դպաւ անոնց աչքերուն,
աչքերուն,
որպէսզի անոնք զգային իր սիրոյ հպումը, իր գուրգուրալից
վերաբերմունքը, իր գորովալից քաղցրութիւնը:
քաղցրութիւնը: Անոնց
աչքերուն դպնալը` սիրոյ արարք մըն էր:
էր: Յիսուս լոկ քարոզիչ
մը չէր, այլ` սիրելի´
սիրելի´, սիրո´
սիրո´ղ ու սիրուո´
սիրուո´ղ քարոզիչ մը:
մը: Ան
զգացումէ դատարկուած բժիշկ մը չէր, այլ` մարդուն
մարդուն ցաւին
համար ցաւող, մարդուն վիշտին վշտակից, մարդուն
տառապանքին մասնակից բժիշկ մըն էր:
էր: Այսօր քանի՞
քարոզիչներ ունինք, որոնք սիրոյ մասին քարոզ ունենալու
կողքին` ունին նաեւ սիրող սիրտ ու հոգի:
հոգի: Քանի՞ բժիշկ
ունինք, որոնք ոչ միայն դեղ ու դարման ունին հիւանդին
հիւանդին
համար, այլեւ` քաջալերական բառ ու բարեւ, խօսք ու ժպիտ:
ժպիտ:
3.3.- «Ինչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզի»
ձեզի»:
Կոյրերը հաւատացին որ Յիսուս կրնար բուժել զիրենք, եւ
բուժուեցան:
Աստուած
մեր
հաւատքին
համաձայն
բուժուեցան:
հատուցում կ’
կ’ընէ մեզի, ուստի զգո´
զգո´յշ ըլլանք թէ ի´
ի´նչ տեսակ
տեսակ
հաւատք ունինք:
ունինք: Տիրոջ խօսքը մեզի´
մեզի´ ալ ուղղուած է. «Ինչպէս

որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզի:
ձեզի: Եթէ կը հաւատաք
թէ ձեզ կը սիրեմ` դուք պիտի վայելէք իմ սէրս:
սէրս: Եթէ կը
հաւատաք թէ ես երբեք ձեզ յուսախաբ պիտի չընեմ` դուք
բնա´
բնա´ւ յուսախաբ պիտի չըլլաք:
չըլլաք: Եթէ կը հաւատաք թէ ես ձեր
կարիքները կրնամ հայթայթել` վստահ եղէք որ բանի մը
կարօտ պիտի չըլլաք
չըլլաք:
ըլլաք: Եթէ կը հաւատաք թէ ես ձեր կողքին
եմ` ձեզ յաղթական դարձնելու համար մեղքին ու փորձիչին
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դէմ` քաջ գիտցէք որ դուք պիտի յաղթէք մեղքին ու անոր
աղբիւրին` Սատանային:
Սատանային: Եթէ կը հաւատաք քաղցրութեանս`
քաղցրութեանս`
պիտի ըմբոշխնէք քաղցրութիւնս:
քաղցրութիւնս: Եթէ կը հաւատաք բարեկաբարեկամութեանս` պիտի վայելէք բարեկամութիւնս:
բարեկամութիւնս: Եթէ կը հաւահաւատաք գործակցութեանս` ես ձեզի գործակից պիտի դառնամ:
դառնամ:
Եթէ կը հաւատաք եղբայրութեանս` ես ձեզի եղբայր պիտի
ըլլամ»
ըլլամ»:
4.4.- «Ինչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ
ըլլայ ձեզի»
ձեզի»:
Տիրոջ այս խօսքը, մեզի կը յիշեցնէ թէ իրեն համար կարեւորը
մեր հաւա´
հաւա´տքն է, եւ ո´
ո´չ թէ մեր ընդունած դաւանանքը,
վարդապետութիւնը, օրէնքներու ամբողջութիւնը:
ամբողջութիւնը: Հարկաւ
կարեւո´
արեւո´ր է հաւատքի հանգանակ ունենալը, բայց աւելի´
աւելի´
կարեւոր է հաւա´
հաւա´տք ունենալը:
ունենալը: Ինչո՞վ կ’
կ’օգտուինք եթէ
ունինք հաւատքի հանգանակ բայց չունինք հաւատք:
հաւատք: Հաւատք
ունենալն է որ զԱստուած կը պատուէ ու կը փառաբանէ:
փառաբանէ:
Կարեւո´
Կարեւո´ր է եկեղեցիի մը պատկանիլը, բայց աւելի´
աւելի´ կարեւոր
է Աստուծոյ պատկանիլը:
պատկանիլը: Ինչո՞վ կ’
կ’օգտուինք եթէ երբեք
եկեղեցի ունինք, բայց եկեղեցւոյ գլուխին` Քրիստոսի հանդէպ
հաւատք ու կապուածութիւն չունինք:
չունինք:

«Եւ անոնց աչքերը բացուեցան:
բացուեցան: Յիսուս խստիւ
պատուիրեց անոնց, ըսելով.ըսելով."Զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ"»
չիմանայ"» (Մտ
(Մտ 9.30):
9.30):
1.1.- «Եւ անոնց աչքերը բացուեցան»
բացուեցան»: Յիսուս հրամայեց եւ

անոնց աչքերը բացուեցան:
բացուեցան: Դպաւ եւ բժշկութիւնը իսկոյն
իսկոյն ի
գործ դրուեցաւ:
դրուեցաւ: Կոյրերուն աչքերուն լոյս տալով, Յիսուս ցոյց
տուաւ որ ի´
ի´նքն է Արարիչը լոյսին (Ծն 1.3):
1.3): Անոնց աչքերը
բանալով, պարզեց որ ի´
ի´նքն է հոգեւորապէս կոյր մարդոց
հոգիի աչքերը բացողը:
բացողը: Զանոնք խաւարէն լոյսի բերելով,
բացայայտեց թէ ի´
ի´նքն է որ խաւարի թագաւորութեան
թագաւորութեան անդամ
եղողները` լոյսի թագաւորութեան ժառանգորդներ կը
դարձնէ:
դարձնէ:
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2.2.- «Զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ»
չիմանայ»: Յիսուս ուզեց որ
գաղտնի մնայ իր կողմէ կատարուած բարիքը, սորվեցնելու
համար
մեզի
ծածուկ
պահել
մեր
կատարած
բարեգործութիւնները:
բարեգործութիւնները: Մենք մեր ըրած բարիքը գաղտնի
գաղտնի կը
պահե՞նք, կամ կ’
կ’ուզե՞նք գաղտնի պահել:
պահել: Տիրոջմէ սորվինք
մեր կատարած բարիքները գաղտնի պահել եւ ուրիշներուն
ալ յանձնարարել որ գաղտնի պահեն:
պահեն: Յիշենք որ Տէրը
պատուիրեց մեր ողորմութիւնները գաղտնի կատարել.
այնպիսի ձեւով մը, որ մեր ձախ ձեռքը չգիտնայ` մեր աջ
ձեռքին
ձեռքին ըրածը (Մտ 6.3),
6.3), այլ խօսքով` մեր ամենէն մօտիկ
պարագաներն անգամ չգիտնան մեր ըրածին մասին:
3.3.- «Զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ»
չիմանայ»: Ճիշդ է որ Յիսուս չէր
ուզեր որ անոնք խօսէին կատարուած հրաշքին մասին եւ
զգուշացուց զանոնք այդպիսի բան կատարելէ, բայց այդ
զգուշացումը
զգուշացումը իր անձէն աւելի, հաւանաբար երկու կոյրերուն
համար էր որ
որ կատարեց, որովհետեւ անոնք իրենց անձերուն
բժշկութեան մասին պատմած ատեն,
ատեն, կրնային իրենց արժաարժանաւորութեան գովքը հիւսել, կրնային հպարտանալ, պարծեպարծենալ, յոխորտալ, եւ ի վերջոյ Չարին ձեռքը
ձեռքը իյնալ:
իյնալ: Յովհաննէս
Յովհաննէս
Ծործորեցին
Ծործորեցին կը բացատրէ, որ հաւատքով ընդունելէ ետք
իրենց մարմնաւոր աչքերուն բացուիլը, եթէ շատ խօսէին այդ
զարնուիլ::
մասին, կրնային այս անգամ հոգեւոր կուրութեամբ զարնուիլ
4.4.- Որոշ մեկնիչներ դիտել կու տան, որ Յիսուս
Կափառնաումի բնակիչներուն թերահաւատ եւ անհաւատ
կեցուածքին համար էր որ պատուիրեց կոյրերուն ոչինչ
պատմել գործուած հրաշքին մասին:
մասին: Եթէ ասիկա շիտակ է, կը
նշանակէ թէ Աստուծոյ կամքին հակառակ է իր խօսքը
քարոզել թերահաւատ ու անհաւատ մարդոց:
մարդոց: Հոն ուր
թերահաւատներ կամ անհաւատներ կան` հոն պէտք չէ
պատմել Յիսուսի հրաշալի սիրոյն ու հրաշքներուն մասին:
մասին:
5.մտաւ» բառերուն մասին,
5.- Վերեւ երբ խօսեցանք «տուն մտաւ»
ըսինք որ Յիսուսի տուն մտնելուն նպատակներէն մին այն էր,
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որ ան ուզեց հրաշքը ծածուկ կերպով գործել, որպէսզի
նախանձով ու բարկութեամբ չգրգռուէին Օրէնքի ուսուցիչուսուցիչներն ու Փարիսեցիները իր դէմ:
դէմ: Ասիկա եւս կրնայ
պատճառներէն մին նկատուիլ թէ ինչու Յիսուս անոնց
պատուիրեց մարդու բան չըսել:
չըսել: Չար ու չարագործ մարդիկ,
չեն սիրեր լսել բարի ու բարեգործ մարդոց մասին:
մասին:
6.6.- Whitby կը բացատրէ, որ Յիսուս խստիւ պատուիրեց
կոյրերուն որ մարդոց բան մը չպատմեն հրաշքին մասին,
մասին,
որպէսզի հրեաներ չմտածեն որ իրենց խոստացեալ Փրկիչը
յայտնուած է արդէն եւ սկսած է իր թագաւորութիւնը
հաստատել մեծամեծ նշաններ ու հրաշքներ գործելով:
գործելով:
Հրաշքներն ու նշանները դիւրաւ կրնային մտածել տալ հրեայ
մարդուն, որ յայտնուած խոստացեալ Մեսիային
Մեսիային թագաւորութագաւորութիւնը` արտաքին թագաւորութիւն մըն էր, այլ խօսքով`
նիւթական թագաւորութիւն մը, երկրաւոր կամ աշխարհիկ
թագաւորութիւն մը, հրէական կեանքին մէջ հաստատուած ու
միայն հրեաներուն պատկանող թագաւորութիւն մը:
մը: Ասոր
Ասոր
գեղեցկագոյն օրինակը կամ փաստը, հինգ հազարի
կերակրումն էր:
էր: «Մարդիկ երբ Յիսուսի գործած... հրաշքը
տեսան»,
տեսան», իրարու ըսին. «Իրապէս որ ասիկա է մարգարէն, որ
աշխարհ պիտի գար»
գար»: Իրենց այս խօսքէն ետք, որոշեցին գալ
ու բռնել Յիսուսը եւ բռնի ուժով զայն թագաւոր հռչակել, բայց

«Յիսուս երբ գիտցաւ թէ պիտի գան զինք բռնութեամբ
թագաւոր ընելու, դարձեալ լեռը ելաւ, առանձինն»
առանձինն» (Յհ
(Յհ 6.146.14-

15):
15): Ինչպէս Յիսուս փախուստ տուաւ այն մարդոցմէ` որոնք
եկած էին զինք երկրաւոր թագաւոր հռչակելու, նոյնպէս ալ
այսօր, ան փախուստ կու տայ բոլոր անոնցմէ` որոնք զինք
երկրի կամ երկրաւոր թագաւոր մը կը նկատեն պարզապէս.
այլ
այլ խօսքով, մէկը` որ իրենց երկրաւոր կարիքները միայն
կրնայ գոհացնել, եւ երբեք չեն մտածեր որ Յիսուս երկրաւոր
թագաւոր մը ըլլալէ առաջ, նախ երկնաւոր թագաւոր մըն է, եւ
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իբր այդպիսին, նախ կ’
կ’ուզէ երկնայինը շնորհել մեզի,
մեզի, կ’ուզէ
մեզ երկինքի ժառանգորդ դարձնել:

«Իսկ անոնք
անոնք ելան եւ Յիսուսի համբաւը տարածեցին
ամբողջ շրջանին մէջ»
(Մտ 9.31):
9.31):
մէջ» (Մտ

1.1.- Վերեւ տեսանք թէ Յովհաննէս Ծործորեցին կը
բացատրէ, որ «զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ»
չիմանայ» Յիսուսի
պատուէրը, աւելի կոյրերուն համար էր քան իր անձին
համար, որպէսզի զանոնք հեռու պահէր փառամոլութենէն
փառամոլութենէն:
Ծործորեցին դիտել կու տայ, որ երկու բժշկուած կոյրերը
ազդուած էին Յիսուսի կատարած զգուշացումէն, ահա թէ
ինչու երբ գացին խօսելու պատահածին մասին, անոնք
«Յիսուսի´
ո´չ
Յիսուսի´ համբաւը տարածեցին ամբողջ շրջանին մէջ»
մէջ» եւ ո´
թէ իրենց համբաւը:
տարածեցին»
համբաւը: Իսկ «Յիսուսի համբաւը տարածեցին»
ըսելով, պէտք է հասկնալ որ անոնք Յիսուսի մասին խօսեցան
եւ զայն հրեաներուն ներկայացուցին իբրեւ Դաւիթի Որդին,
իբրեւ Իսրայէլի սպասուած Փրկիչը, որ աշխարհ պիտի գար
եւ որ եկած էր արդէն:
արդէն: Որոշ տեղեր կը տեսնենք թէ Յիսուս ինք
բժշկուած մարդոց կը թելադրէ երթալ եւ պատմել
պատմել
պատահածին մասին (Մր 5.19:
5.19: Ղկ 8.39:
8.39: 9.60), իսկ ուրիշ
տեղեր կը տեսնենք որ կ’
կ’արգիլէ պատմել:
պատմել: Յիսուս կը ճանչնայ
մարդոց սիրտերը:
սիրտերը: Երբ տեսնէ որ իր հրաշքներուն մասին
պատմողը փառասէր է, եւ ուստի Աս
Աստուծոյ
տուծոյ փառքին
յափշտակիչը պիտի ըլլայ, կ’արգիլէ անոր պատմել, բայց երբ
տեսնէ որ փառքը Աստուծոյ պիտի ըլլայ` կ’
կ’արտօնէ ու կը
պատուիրէ պատմել:
պատմել:
2.2.- Անոնք «Յիսուսի համբաւը տարածեցին»
տարածեցին»: Ճիշդ է որ
իրենց ըրածը անհնազանդութիւն էր Տիրոջ կամքին ու
խօսքին, որովհետեւ Տէրը չէր ուզեր որ անոնք խօսէին
հրաշքին կամ իր մասին, բայց միւս կողմէ, անուրանալի
անուրանալի
իրականութիւն մըն է, որ իրենց ըրածը Յիսուսի հանդէպ մե´
մե´ծ
սիրոյ, մե´
մե´ծ վստահութեան եւ մե´
մե´ծ հաւատքի արտայայտուարտայայտութիւն էր, այլապէս, եթէ անոնք մեծ սէր ու վստահութիւն
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չունենային Յիսուսի անձին հանդէպ, ինչո՞ւ համար անոր
համբաւը պիտի տարածէին:
տարածէին: Իսկ ի՞նչ պէտք է հասկնալ
հասկնալ
«Յիսուսի համբաւը տարածեցին»
տարածեցին» խօսքով:
խօսքով: Կը հասկնանք, որ
անոնք գացին եւ որու որ հանդիպեցան` խօսեցան Յիսուսի
անձին եւ կարողութեան մասին, անոր մարդասէր առաքեառաքելութեան մասին, անոր զօրութեան ու բարութեան մասին,
անոր հաւատարմութեան ու բարեկամութեան մասին, անոր
անկեղծութեան եւ գորովին մասին, անոր տուած օրհնութիւնօրհնութիւններուն ու կատարած բժշկութիւններուն մասին, անոր
մխիթարար ու քաջալերական խօսքերուն մասին:
մասին: Մենք եւս,
սիրելինե´
սիրելինե´ր, պէտք է այս բժշկուած կոյրերուն նման տարատարածենք Յիսուսի համբաւը ամէն տեղ եւ ամէն առիթով, պէտք է
պատմենք իր սիրոյն մասին ամէն մարդու եւ ամէն ատեն:
ատեն:
3.3.- Յիսուս չուզեց իր փառքին մասին պատմուի, բայց
պատմուեցաւ:
պատմուեցաւ: Փախաւ փառքէն, բայց փառքը «հալածեց»
հալածեց»
զայն:
զայն: Matthew Henry կ’ըսէ. «Փառքը շուքի նման է:
է: Եթէ անոր

ետեւէն երթաս` կը փախչ
փախչի քեզմէ, իսկ եթէ փախչ
փախչիս անկէ`
ի´նք կը հետեւի քեզի»
քեզի»: Ուստի, փախչ
փախչինք մարդոց մեզի

ընծայած փառքէն, որպէսզի Աստուած աւելի գեղեցիկը
շնորհէ մեզի, յաւերժական փառքը, իր Որդիին փառքը,
հրեշտակներուն ու բոլոր սուրբերուն հետ զինք փառաբափառաբանելու փառքն ու պատիւը:
պատիւը: Ամէն:
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, ինչպէս դպար կոյրերուն աչքերուն,
Իմ ալ հոգիի աչքերուն դպիր ու բաց զանոնք,
Որպէսզի Քեզ տեսնեմ Քու ամբողջ գեղեցկութեամբդ:
Դպի´
Դպի´ր սրտիս, որպէսզի լեցուի սիրոյդ հուրովը
Եւ բաշխուի բոլորին, բարեկամին ու չարակամին:
Դպի´
Դպի´ր հոգիիս,
Որպէսզի երգ ու փառաբանութիւն խնկէ:
Դպի´
Դպի´ր ձեռքերուս,
Որպէսզի շարժին բարեգործելու,
Բարձրանան` օրհնելու, միանան` աղօթելու:
Դպի´
Դպի´ր ոտքերուս,
Որպէսզի Քեզի հետեւին
հետեւին անսայթաքօրէն:
Դպի´
Դպի´ր մտքիս,
Որպէսզի միշտ սիրոյդ մասին խորհրդածէ:
Դպի´
Դպի´ր շրթունքներուս,
Որպէսզի Քու փրկութիւնդ պատմեն,
Քու սէրդ քարոզեն,
Քու քաղցրութիւնդ հռչակեն:
Դպի´
Դպի´ր ականջներուս, որպէսզի լսեն ձայնդ,
Փնտռեն ձայնդ, սիրեն ձայնդ, եւ հետեւին ձայնիդ:
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Հրաշալի ձկնորսութիւն
ձկնորսութիւն եւ
առաջին աշակերտներ
(Ղուկաս 5.45.4-11)

Երբ
Երբ իր խօսքը վերջացուց, Սիմոնին ըսաւ.ըսաւ.«Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակը եւ ձուկ որսալու
համար ձեր ուռկանները նետեցէք»:
նետեցէք»:
Սիմոն պատասխանեց.պատասխանեց.«Վարդապե´
Վարդապե´տ, ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ
որսացինք, բայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենք»:
նետենք»:
Ուռկանները նետեցին եւ մեծ քանակութեամբ ձուկ
բռնեցին մէջը, այնքան` որ իրենց ուռկանները կը
պատռտէին: Նշան ըրին իրենց գործի ընկերներուն, որոնք
միւս նաւակին մէջ էին, որպէսզի իրենց օգնութեան գան:
Անոնք եկան եւ երկու նաւակները ա´
ա´յնքան լեցուեցան, որ
այլեւս պիտի ընկղմէին: Երբ Սիմոն Պետրոս տեսաւ
ասիկա, ինկաւ Յիսուսի ծունկերուն առջեւ եւ ըսաւ.ըսաւ.«Հեռացի´
Հեռացի´ր ինձմէ, Տէ՜ր, որովհետեւ ես մեղաւոր մարդ
մըն եմ»:
եմ»:
Քանի ինք եւ իրեն հետ եղողները շատ վախցած էին,
տեսնելով իրենց բռնած մեծ քանակութեամբ ձուկերը: Նոյն
վիճակին մատնուած էին Զեբեդէոսի որդիները` Յակոբոսն
Յակոբոսն
ու Յովհաննէսը, որոնք Սիմոնի գործընկեր էին:
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Յիսուս ըսաւ Սիմոնի.Սիմոնի.«Մի´
Մի´ վախնար, ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս`
կեանքի համար»:
համար»:
Անոնք նաւակները ցամաք հանեցին եւ ամէն ինչ
ձգելով` հետեւեցան Յիսուսի:

«Երբ իր խօսքը վերջացուց, Սիմոնին ըսաւ.ըսաւ."Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակը եւ ձուկ որսալու
համար ձեր ուռկանները նետեցէք"»
(Ղկ 5.4):
5.4):
նետեցէք"» (Ղկ
Ճիշդ է որ Ղկ 5.45.4-11 աւետարանական հատուածը մեզի
կը խօսի իրական ձուկի ու ծովի, եւ նիւթական նաւակի եւ
ուռկանի մասին, բայց եթէ երբեք նկատի առնենք որ Յիսուս
հատուածը կ’
կ’աւարտէ խօսելով մարդիկ որսալու մասին,
պարզ կը դառնայ որ տուեալ հատուածին ետին, տառացի
իմաստէն զատ, ուրիշ խորունկ իմաստ եւ նշանակութիւն կայ:
կայ:
Խորքին մէջ Յիսուս իր եկեղեցւոյ հետագայ
հետագայ առաքելութիւնն է
որ կը բացայայտէ տուեալ հրաշքով:
հրաշքով: Այս ճշմարտութեան
լոյսին տակ է որ պիտի քննենք աւետարանական տուեալ
հատուածը:
հատուածը:
1.նաւակը»: Շատ խորունկ
1.- «Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակը»
ճշմարտութիւն մը կայ այս համարին մէջ:
մէջ: Մեկնիչ հայրեր
դիտել կու տան, որ Յիսուս իր հետեւորդներէն
հետեւորդներէն կը պահանջէ
«քիչ մը աւելի խորը»
խորը» տանիլ
տանիլ իրենց նաւակները, եթէ երբեք
կ’ուզեն ձուկ բռնել:
բռնել: Իսկութեան մէջ, մեզի ուղղուած պատպատգամը` մեր հաւատքի գնացքին մէջ քիչ մը աւելի խորը
նաւարկելու մարտահրաւէր մըն է:
է: Անոնք որոնք իրենց
հաւատքի կեանքին մէջ կը մնան մակերեսի
մակերեսի վրայ, չե´
չե´ն կրնար
անհրաժեշտ ձուկերը բռնել, այլ խօսքով` չեն կրնար իրենց
պէտք եղած Սուրբ Հոգիի պարգեւներն ու պտուղները,
օրհնութիւններն ու զօրակցութիւնը ձեռք ձգել:
ձգել:
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Յիսուս չ’
չ’ուզեր որ իր հաւատացեալները մնան ծանծաղ
իրենց հաւատքին մէջ, չաճին, չմեծնան ու չզօրանան
չզօրանան:
րանան: ԸնդհաԸնդհակառակը, ան կ’
կ’ուզէ որ անոնք իրենց հաւատքի նաւակները
աւելի խորը տանին, այլ բացատրութեամբ մը, աճին ու
խորանան իրենց հաւատքին մէջ, զօրանան ու հաստատուին
իրենց հաւատքին մէջ, պտղաբերին եւ արդիւնաւորուին
իրենց հաւատքին մէջ:
մէջ: Յիսուս ասիկա յստակ դարձուց երբ
հաւատքը նմանցուց մանանեխի սերմին (Ղկ 17.6):
17.6): Սերմը
աճելու, մեծնալու եւ տոկուն ծառ դառնալու ամէն յատկույատկութիւն եւ կարողութիւն ունի ինքնիր մէջ:
մէջ: Ուստի, Յիսուս
հաւատքը սերմի նմանցուց, ցոյց տալու համար, թէ ինք կը
սպասէ եւ կ’
կ’ուզէ որ հաւատացեալ մարդը աճի´
աճի´ իր հաւատ
հաւատւատքին մէջ:
մէջ:
Ճիշդ է որ Յիսուս կ’
կ’ըսէ. «Եթէ մանանեխի հատիկի մը

չափ հաւատք ունենաք եւ ըսէք այս թթենիին. "Արմատախիլ
ձեզի» (Ղկ
եղիր եւ ծովուն մէջ տնկուէ"
տնկուէ", պիտի հնազանդի ձեզի»
(Ղկ

17.6), բայց այս խօսքով, Յիսուս ըսել չ’
չ’ուզեր թէ պէտք է
մանանեխի չափ հաւատք ունենանք եւ անով բաւարարուինք
բաւարարուինք
եւ ճիգ չթափենք աճելու մեր հաւատքին մէջ:
մէջ: Յիշենք թէ երբ
տարբեր առիթով մը Յիսուս խօսեցաւ մանանեխի սերմին
մասին` ըսաւ. «Անիկա սերմերէն ամենէն փոքրն է, բայց երբ

աճի` բոլոր տունկերէն աւելի մեծ կ’
կ’ըլլայ եւ ծառ կը դառնայ...»
դառնայ...»

(Մտ 13.32):
13.32): Յիսուս այստեղ մանանեխի
մանանեխի ԱՃՈ´
ԱՃՈ´Ղ սերմի մասին
է որ կը խօսի:
խօսի: Հետեւաբար, երբ Յիսուս կ’
կ’ըսէ` «Եթէ
մանանեխի հատիկի մը չափ հաւատք ունենաք...»,
ունենաք...», ըսել
կ’ուզէ. «Եթէ ձեր մէջ ունիք հաւատքի սերմը, անպայման որ

անիկա պիտի աճի»
աճի»:

Իսկ ի՞նչպէս կ’
կ’աճի հաւատքի սերմը մեր կեանքին մէջ:
մէջ:
Հաւատքի սերմը կ’
կ’աճի միայն այն ատեն երբ իյնայ զինք
ընդունող պարարտ սրտի մը մէջ:
մէջ: Ինչպէս սերմը չ’
չ’աճիր
ժայռացած հողի վրայ, կամ փշալից հողի մէջ, այնպէս ալ,
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հաւատքի սերմը չի կրնար աճիլ մեղքով քարացած եւ
աշխարհիկ ցանկութիւններով փշալից դարձած սրտի մը մէջ:
մէջ:
Այս իմաստով, Տէրը կո´
կո´չ կ’ուղղէ մեզի, պարարտ հողին
նմանող սիրտ ունենալու, այլ խօսքով, ըլլալու պատրաստ՝
ընդունելու հաւատքի սերմը մեր մէջ, պատրաստ՝ լսելու
Աստուծոյ խօսքը, պատրաստ՝ բացուելու ճշմարտութեան եւ
ընդգրկելու զայն:
զայն:
Մեզի ուղղուած հարցումը կ’
կ’ըլլայ հետեւեալը.հետեւեալը.- Ի՞նչ
տեսակ սիրտ ունինք:
ունինք: Ժայռի՞ նման սիրտ, որ պատրաստ չէ
ականջ տալու ճշմարտութեան ձայնին, պատրաստ չէ լսելու
Սուրբ Հոգիին
Հոգիին հծծիւնները, պատրաստ չէ տեղ տալու Տէր
Յիսուսի սիրոյն, թէ՞ պարարտ հողին նմանող սիրտ՝ որ
պատրաստ է դառնալու տաճար Սուրբ Հոգիին, ՔրիստոսաՔրիստոսակիր սկիհ, ուխտի տապանակ՝
տապանակ՝ որուն մէջ կը հանգչի կեանքի
Հացն ու կեանքի Խօսքը:
Խօսքը:
Բոլո´
Բոլո´ր հաւատացեալները ունին հաւատք, բայց անհրաանհրաժե՞շտ չափով ունին. աճա՞ծ հաւատք ունին, թէ` տեղքայլ
ընող հաւատք:
հաւատք: Յիշենք աշակերտներուն խօսքը Տէր Յիսուսին
ուղղուած. «Տէ´
Ուշադրութիւն
Տէ´ր, աւելցո´
աւելցո´ւր մեր հաւատքը»
հաւատքը»: Ուշադրութիւն
պէտք է ընել որ աշակերտները Տիրոջ չեն ըսեր. «Հաւատք
տուր մեզի»,
մեզի», այլ կ’
կ’ըսեն՝ «Աւելցո´
Աւելցո´ւր մեր հաւատքը:
հաւատքը: Սա ցոյց
կու տայ թէ անոնք հաւատք ունէին, բայց ատիկա ակնկալակնկալուած մեծ հաւատքը չէր:
չէր: Արդարեւ, եթէ անոնք կոչուած էին
Քրիստոսի փրկութիւնը տարածելու աշխարհի մէջ,
մէջ, Աստուծոյ
արքայութիւնը հաստատելու մարդոց սրտին մէջ, ապա
անոնք, պէտք էր մե´
մե´ծ հաւատք ունենային, ուժե´
ուժե´ղ հաւատք,
հաստատո´
հաստատո´ւն հաւատք, որպէսզի անդրդուելի մնային
կեանքի փոթորիկներուն դիմաց:
դիմաց:
Ինչո՞ւ համար անհրաժեշտ է մեր հաւատքի նաւակը
աւելի խորը տանիլ,
տանիլ, այլ խօսքով`
խօսքով` աճիլ մեր հաւատքին մէջ:
մէջ:
Անհրաժեշտ է, որպէսզի կարենանք ձուկեր որսալ, այլ
բացատրութեամբ մը` մարդիկ շահիլ Աստուծոյ արքայուարքայու550

թեան համար:
համար: Իրենց հաւատքին մէջ տկար ու խեղճ եղող
մարդիկ, չեն կրնար
կրնար հաւատք արթնցնել ուրիշներուն մէջ:
մէջ:
Եթէ մենք պարտականութիւնը ունինք Աստուծոյ
Աստուծոյ թագաթագաւորութեան տարածիչները դառնալու աշխարհի մէջ, պէտք է
ուժե´
ուժե´ղ հաւատք ունենանք:
ունենանք: Եթէ մենք կոչումը ունինք
Քրիստոսի փրկագործութեան շեփորահար առաքեալները
դառնալու, պէտք է հաստատո´
հաստատո´ւն հաւատք ունենանք:
ունենանք: Եթէ
մենք առաքելութիւնը ունինք մարդիկը դժոխքի ճամբէն դուրս
դուրս
բերելու եւ զանոնք փրկութեան ճամբուն մէջ դնելու, պէտք է
ամո´
ամո´ւր հաւատք ունենանք:
ունենանք: Եթէ մենք կոչուած ենք սանձասանձահարելու չար ոգիները, ռմբակոծելու Չարին թագաւորութիւնը,
եւ փշրելու անոնց կողմէ մարդոց կեանքին մէջ դրուած ամէն
շղթայ, պէտք է անսասա´
անսասա´ն հաւատք ունենանք:
ունենանք:
Տակաւին, պէտք է աճի´
աճի´լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի
երբ հոգեւոր պատերազմը սաստկանայ եւ մարդիկ պատեպատերազմին սաստկութիւնը տեսնելով նահա´
նահա´նջ արձանագրեն,
մենք
մենք մնա´
մնա´նք պատերազմի դաշտին մէջ, զՔրիստո´
Քրիստո´ս յայտայայտարարենք մեր ամենայաղթ զօրավարը, եւ շարունակենք
պայքարիլ Քրիստոսի
Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսի անուան փառփառքին համար:
համար:
Պէտք է աճի´
աճի´լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի երբ մարդիկ
կեանքի ճամբուն վրայ տարածուող փուշերը տեսնելով
սարսափին եւ իրենց ճամբան շեղեն, մենք
մենք շարունակենք
անսայթաք քայլերով հետեւիլ Տիրոջ, զա´
զա´յն ճանչնալով ու
խոստովանելով մեր անսխալակա´
անսխալակա´ն առաջնորդը, մեր
ճամբա´
ճամբա´ն ու ճանապարհորդակիցը:
ճանապարհորդակիցը:
Պէտք է աճի´
աճի´լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի երբ մարդիկ
նեղութեանց ալիքներուն բարձրանալը տեսնելով նաւուն
ղեկը վար դնեն ու ծովափ փախչին, մենք
մենք մեր փրկութեան
ղեկը Յիսուսի ձեռքին մէջ դնենք, այն բացարձակ վստահու
վստահուտահութեամբ որ ան մեզ յաղթակա´
յաղթակա´նօրէն պիտի առաջնորդէ
կեանքի մրրկալից ալիքներուն վրայէն:
վրայէն:
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2.2.- «Ձուկ որսալու համար ձեր ուռկանները նետեցէք»
նետեցէք»:
Ձուկը կը պատկերացնէ մարդկութիւնը:
մարդկութիւնը: Ուռկանը` Աստուծոյ
խօսքն է, արքայութեան պատգամն է, փրկութեան աւետիսն է:
է:
Իսկ ծովը կամ Գալիլեայի
Գալիլեայի լիճը` կը ներկայացնէ աշխարհը:
աշխարհը:
Մանրամասնենք:
Մանրամասնենք: Յիսուս իր առակներուն մէջ, Աստուծոյ
արքայութիւնը կը նմանցնէ «ծովը նետուած ուռկանի մը, ուր
ամէն տեսակ ձուկ կը բռնուի»
բռնուի» (Մտ
(Մտ 13.47):
13.47):
Առակներուն մեկնութեան առաջին հատորին մէջ, Մտ
13.4713.47-ին մասին խօսած ատեն, բացատրեցինք,
բացատրեցինք, որ ծովը կը
պատկերացնէ աշխարհը, համայն տիեզերքը:
տիեզերքը: Արդ, նախ
տեսնենք թէ ինչո՞ւ համար տուեալ օրինակին մէջ աշխարհը
կոչուած է «ծով»
ծով»: Աշխարհը կոչուած է «ծով»
ծով» հիմնական վեց
պատճառով.պատճառով.ա) Ծովուն մէջ մենք միշտ կը գտնենք փոթորիկը, մրրիկը,
անակնկալ փորձութիւնները:
փորձութիւնները: Ինչպէս ծովը լեցուն է
անակնկալ աղէտներով, այնպէս ալ, աշխարհ լեցուն է ամէն
տեսակ փորձութիւններով, որոնց մեծ բաժինը
բաժինը անակնկալ
կերպով կը պատահի:
պատահի:
բ) Ծովուն նման աշխարհը եւս ալեկոծ վիճակի մէջ կը
գտնուի:
գտնուի: Ծովուն խաղաղութիւնը խանգարողը հովն ու փոթոփոթորիկն է, իսկ աշխարհի
աշխարհի խաղաղութիւնը խանգարողը՝ մեղքն ու
անհաւատութիւնը:
անհաւատութիւնը: Ինչպէս հովն ու ալիքները մնայուն
կերպով ծովը երերուն վիճակի մէջ կը պահեն, նոյնպէս ալ,
մեղքն ու անօրէնութիւնը աշխարհը երերուն կը դարձնեն:
դարձնեն:
գ) Ծովուն խորքը կը գտնուին մեզի անծանօթ իրեր:
իրեր: Անոր
խորքը մեզի համար
համար մթին է եւ անտեսանելի:
անտեսանելի: Ծովուն
խորագոյն տեղերը կը հանգչին անորոշութիւնն ու անյստաանյստակութիւնը:
կութիւնը: Կարծէք ծովը իր խորութեանը մէջն է որ կը պահէ
իր իսկութիւնը, իր իսկական ինքնութիւնը:
ինքնութիւնը: Նո´
Նո´յնն է
աշխարհի իրավիճակը:
իրավիճակը: Ինչպէս ծովուն մէջ, այնպէս ալ
աշխարհի մէջ, բայց մանաւանդ՝
մանաւանդ՝ աշխարհի
աշխարհի մէջ ապրող
մարդոց ներսիդին, կան անորոշութիւններ, անյստակութիւնանյստակութիւն552

ներ, ծածուկ մեղքեր, ծածկուած հարցեր, ծածկուած նկարանկարագիր եւ ինքնութիւն, որոնք սակայն ծածուկ պիտի չմնան, այլ
հանդէս պիտի գան երբ Տէրը իր հնձուոր հրեշտակները ղրկէ
չարերը արդարներուն
արդարներուն մէջէն
մէջէն զատելու համար:
համար:
դ) Աշխարհ կոչուած է «ծով»,
ծով», որովհետեւ, ինչպէս ծովուն
մէջ կ’
կ’ապրին այլազան եւ բազմատեսակ սողուններ, այնպէս
ալ այս աշխարհին մէջ, կ’
կ’ապրին ամէն տեսակ նկարագիր ու
բնաւորութիւն,
բնաւորութիւն, ամէն տեսակ հաւատք ու համոզում ունեցող
մարդիկ:
մարդիկ:
ե) Դարձեալ, աշխարհ կոչուած
կոչուած է «ծով»,
ծով», որովհետեւ,
ինչպէս ծովուն մէջ պզտիկ ձուկերը կեր կը դառնան մեծ
ձուկերուն, այնպէս ալ ներկայ աշխարհին մէջ, տկարները զոհ
կ’երթան հզօրներուն, աղքատները կը հարստահարուին
հարուստներուն կողմէ, բարձր դիրքի մարդիկ կ’
կ’ոտնակոխեն
խոնարհ մարդիկը, իրենց իշխանութեան
իշխանութեան ենթակայ եղողները:
եղողները:
զ) Տակաւին, աշխարհ կոչուած է «ծով»,
ծով», որովհետեւ,
ինչպէս ոմանք երբ դէպի երկիր մը նաւարկեն՝ խաղաղ կը
հասնին նաւահանգիստ, իսկ ուրիշներ կրնան հանդիպիլ
փոթորիկի եւ ընկղմիլ, այնպէս ալ, աշխարհի այս ծովուն մէջ
նաւարկող հաւատացեալներէն ոմանք ապահով կը հասնին
փրկութեան նաւահանգիստ, իսկ ուրիշներ՝ կեանքի փոթոփոթորիկներուն դիմաց պարտուած կ’
կ’իյնան կամ նահանջ
կ’արձանագրեն:
արձանագրեն:
3.3.- Բացատրելէ ետք թէ ինչո՞ւ համար աշխարհը կը
նմանցուի ծովու, հիմա տեսնենք թէ ինչո՞ւ համար Աստուծոյ
խօսքը կը նմանցուի ուռկանի:
ուռկանի: Ուռկանի
Ուռկանի կը նմանցուի երկու
պատճառներ
պատճառներով.
ներով.ով.ա) Մենք գիտենք որ ձուկը դէպի ուռկան բերողը կամ
քաշողը՝ նոյնինքն ուռկանին մէջ եղող ուտելիքն է, կերն է:
է:
Ինչպէս ուտելիքն է որ ձուկը ուռկան կը բերէ, այնպէս ալ,
Աստուծոյ խօսքն է որ հոգեւորապէս ծարաւ եղող մարդիկը
եկեղեցի կը բերէ,
բերէ, եւ եկեղեցւոյ միջոցաւ՝ Քրիստոսի:
Քրիստոսի:
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Հետաքրքրական է նկատի առնել, թէ բոլոր այն եկեղեցիները,
որոնք Աստուծոյ խօսքը կը քարոզեն իր ամբողջական
ճշմարտութեամբը, կը վայելեն ներկայութիւնը իսկական
հաւատացեալներու, Աստուծոյ խօսքին հանդէպ իրական
ծարաւ ունեցող անհատներու:
անհատներու:
բ.բ.- Մենք գիտենք նաեւ որ ուռկանին մէջ բռնուած ձուկը
դժուար թէ կարենայ ազատիլ ուռկանէն:
ուռկանէն: Ինչպէս անգամ մը
որ ձուկը ուռկան իյնայ ալ ազատում չունի, այնպէս ալ,
անգամ մը որ մարդը բռնուի Աստուծոյ խօսքին ուռկանին մէջ
ու ճաշակէ քաղցրութիւնը Աստուծոյ խօսքին, ալ բնաւ պիտի
պիտի
չուզէ բաժնուիլ անկէ:
անկէ: Հետեւաբար, Աստուծոյ խօսքը, արքաարքայութեան
յութեան պատգամը, փրկութեան աւետիսը եւ Քրիստոսի
շնորհքը ուռկան կը կոչուին կամ ուռկանի կը նմանցուին, ցոյց
տալու համար անոնց քաշողական, գրաւիչ եւ առինքնող
զօրութիւնը:
զօրութիւնը:
4.4.- «Ձուկ որսալու համար ձեր ուռկանները
ուռկանները նետեցէք»
նետեցէք»:
Առաջին հերթին Քրիստոս եւ իր աշակերտները իրե´
իրե´նք պիտի
ըլլային Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը մեղքով ալեկոծ
մարդկութեան կեանքին մէջ նետողները:
նետողները: Յետոյ այդ ուռկանը
պիտի նետէին առաքեալներուն յաջորդները եւ բոլոր
դարերու եկեղեցական ու սուրբ հայրերը:
հայրերը: Եւ սակայն,
Աստուծոյ խօսքին ուռկանը աշխարհի ծովուն մէջ նետելը,
միայն եկեղեցականներուն, քարոզիչներուն, հովիւներուն
պարտականութիւնը չէ:
չէ: Ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ
դաւանող ամէն անհատ, պարտականութիւնը ունի Աստուծոյ
խօսքին մասին վկայութիւն տալու:
տալու: Քարոզիչ ու պատգամապատգամախօս ըլլալու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ` վկա´
վկա´յ ըլլալու
մասին:
մասին: Ամէն մարդ չի կրնար քարոզիչ ըլլալ, բայց ամէն
հաւատացեալ պէտք է ճշմարտութեան վկա´
վկա´յ ըլլայ,
ըլլայ, փրկուփրկութեան Աւետարանի տարածի´
տարածի´չ ըլլայ:
Ամէն հաւատացեալ իր քով պէտք է ուռկան մը ունենայ,
զորս կարենայ գործածել մարդիկը Աստուծոյ բերելու համար:
համար:
554

Մէկուն ուռկանը կրնայ իր ծառայութեան շնորհքը ըլլալ:
ըլլալ:
Մարդիկ կրնան մեր ծառայութիւնը տեսնել եւ դարձի գալ:
գալ:
Ուրիշի մը ուռկանը կրնայ խոնարհութիւնը ըլլալ:
ըլլալ: Մարդիկ
երբ խոնարհութիւն տեսնեն մեր մօտ` կրնան ազդուիլ եւ
կեանքի փոփոխութիւն ապրիլ
ապրիլ:
պրիլ: Կարելի է օրինակները
բազմացնել:
բազմացնել: Ինչ շնորհք կամ պարգեւ որ ունինք, ինչ ձիրք
կամ կարողութիւն որ ունինք, ինչ հարստութիւն կամ դիրք որ
ունինք, ինչ պաշտօն կամ գործ որ ունինք, անոնք մեր
ուռկանները կը սեպուին. զանոնք պէտք է գործածել մարդիկը
Աստուծոյ մօտեցնելու համար, զանոնք արքայութեան զաւակ
դարձնելու համար:
համար:
Եթէ չնետենք մեր ուռկանները` չե´
չե´նք կրնար ձուկ որսալ:
որսալ:
Եթէ Աստուծոյ խօսքին պատմիչները չըլլանք`
չըլլանք` չե´
չե´նք կրնար
մարդիկ շահիլ Քրիստոսի թագաւորութեան համար:
համար: Եթէ
չտարածենք Քրիստոսի փրկագործութիւնը` չե´
չե´նք կրնար
մարդիկը փրկութեան առաջնորդել:
առաջնորդել:
5.5.- Տիրոջ հրահանգն է որ մեր նաւակները աւելի խորը
տանինք եւ մեր ուռկանները նետենք խորունկ տեղերը:
տեղերը:
Չվախնանք մեր ուռկանները նետելու խորունկ տեղերը:
տեղերը: Այդ
«խորունկ տեղերը»
տեղերը» կրնան մեղքի մէջ կորսուած մարդիկը
ըլլալ, կրնան մոռցուած ու անտեսուած մարդիկը ըլլալ,
կրնան հեթանոս կամ անհաւատ մարդիկը ըլլալ:
ըլլալ: Մեր կոչումն
է այս
այս բոլորին կեանքին մէջ նետել Աստուծոյ
Աստուծոյ խօսքին ուռկաուռկանը, եւ նետել քա´
քա´ջաբար, անվա´
անվա´խօրէն, մնայո´
մնայո´ւն կերպով:
կերպով:
6.6.- Յիսուս պատուիրեց որ նաւակը աւելի խորը տանին,
բայց ինք եւս անոնց ընկերացաւ:
ընկերացաւ: Զանոնք
Զանոնք առանձին չղրկեց
ծովուն խորերը:
խորերը: Տէրը երբեք մեզ առանձին չի ղրկեր,
մանաւանդ հոն` ուր խորունկ ջուրեր կան, այլ խօսքով` ուր
դժուարութիւնները շատ են, փորձութիւնները` բազմատեբազմատեսակ, մարտահրաւէրները` մեծ:
մեծ: Առանց Տիրոջ գործակցուգործակցութեան, ընկերակցութեան եւ առաջնորդութեան,
առաջնորդութեան, մենք չենք
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կրնար խորունկ ջուրերուն մէջ ապրող մարդիկ «որսալ»
որսալ» իր
արքայութեան համար:
համար:

«Սիմոն պատասխանեց.պատասխանեց."Վարդապե´
Վարդապե´տ, ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ
որսացինք, բայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենք"»
նետենք"»

(Ղկ 5.5):
5.5):
1.1.- «Ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինք
որսացինք»:
նք»:
Ձկնորսներ սովորաբար գիշեր ատեն է որ ձուկ կ’
կ’որսային
Գալիլեայի լիճին վրայ:
վրայ: Մենք
Մենք կրնա՞նք մեղքի մութին մէջ
թափառող
թափառող մարդոց ետեւէն երթալ, գտնել զանոնք եւ Տիրոջ
դարձնել:
դարձնել: Գիշերով ձուկ որսալը աւելի դիւրին է, որովհետեւ
անոնք գիշեր ատեն խմբովին կը թափառին եւ կեր կը
փնտռեն:
փնտռեն: Այսօր աշխարհի մէջ որքա՜
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք
գիշերով հոս ու հոն կը թափառին, իրենց համար «կեր»
կեր»
փնտռելու մեղքի հաճոյքներուն մէջ, որպէսզի անով յագեցնեն
իրենց ներսիդին գոյութիւն ունեցող անօթութիւնը:
անօթութիւնը: Քանի՞
հովիւ ունինք աշխարհի մէջ, որոնք այս դասակարգի
մարդիկը կը փնտռեն եւ անոնց ազատագրութիւնն ու
փրկութիւնը կը հետապնդեն:
հետապնդեն:
2.2.- «Ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինք»:
որսացինք»: Այս
բառերը մեզի կը յիշեցնեն, թէ մէկը կրնայ ամբողջ կեանք մը
աշխատիլ Աստուծոյ այգիին մէջ եւ արդիւնք չտալ, անպտուղ
մնալ:
մնալ: Որո՞նք են աշխատող բայց
բայց անպտուղ եւ ապարդիւն
ապարդիւն
կեանք ունեցող մարդիկը:
մարդիկը: Անոնք են` որոնք կ’
կ’աշխատին
առանց Տիրոջ ընկերակցութեան, կը գործեն առանց Տիրոջ
գործակցութեան, կը վազեն առանց Տիրոջ ճանապարհորդակճանապարհորդակցութեան:
ցութեան: Տէրը կ’
կ’ըսէ. «Ինչպէս որ ճիւղը ինք առանձին պտուղ

չի տար` եթէ որթատունկին միացած
միացած չըլլայ, նոյնպէս ալ դուք
չէք կրնար պտուղ տալ` եթէ ինծի միացած չըլլաք»
չըլլաք» (Յհ
(Յհ 15.4):
15.4):

Յիսուսի խօսքերը շատ յստակ են:
են: Պտղատու առաքելութիւն
ունենալու համար, պէտք է միացած ըլլալ Քրիստոսի, ճիշդ
ինչպէս ճիւղը միացած է ծառին:
ծառին: Ձեր ուշադրութիւնը կը
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հրաւիրեմ «միացած»
միացած» բառին վրայ:
վրայ: Քրիստոսի միացած ըլլալ,
կը նշանակէ Քրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալ,
միութեան մէջ ըլլալ:
ըլլալ: Քրիստոսի միացած ըլլալ, կը նշանակէ
Քրիստոսի կամքին ենթակայ ըլլալ, Քրիստոսի կամքին
կատարիչը ըլլալ:
ըլլալ: Տակաւին, Քրիստոսի միացած ըլլալ, կը
նշանակէ Քրիստոսի սիրոյն
սիրոյն ու հաւատքին, քաղցրութեան ու
սրբութեան ըմբոշխնիչը ըլլալ:
ըլլալ: Կարեւոր է նկատի առնել եւ
գիտնալ, թէ այն կեանքը
կեանքը որ գոյութիւն ունի ծառին մէջ, նոյն
կեանքն է որ գոյութիւն ունի ծառին վրայ հաստատուած
ճիւղին մէջ:
մէջ: Ըսել կ’
կ’ուզեմ, թէ այն կեանքն ու զօրութիւնը որոնք
որոնք
գոյութիւն
գոյութիւն ունին
ունին Քրիստոսի անձին մէջ, նոյն այդ կեանքն ու
զօրութիւնը կը փոխանցուին
փոխանցուին բոլոր անոնց,
անոնց, որոնք ճիւղի մը
նման հաստատուած են Քրիստոսի անձին վրայ:
վրայ:
3.յոգնեցանք»: Յատկանշական է
3.- «Ամբողջ գիշերը յոգնեցանք»
«յոգնեցանք»
յոգնեցանք» բառը, որ մեզի կը յիշեցնէ քանի մը ճշմարտուճշմարտութիւններ.թիւններ.ա) Առանց
Առանց Տիրոջ օգնութեան կատարուած գործ մը`
յոգնեցուցիչ գործ է:
է: Տէրը ի´
ի´նքն է որ կը նորոգէ մեր
զօրութիւնը, որպէսզի կարենանք աշխատիլ իր անուանը
փառքին համար:
համար:
բ) Երբեմն կրնանք յոգնիլ, բայց արդիւնքի չհասնիլ:
չհասնիլ: Նման
պարագայի յուսախաբ պէտք չէ ըլլանք եւ գործը պէտք չէ
դադրեցնենք:
ադրեցնենք:
գ) Քրիստոսի գործը դիւրին չէ:
չէ: Անոնք որոնք կ’
կ’աշխատին
Տիրոջ այգիին մէջ, պէտք է պատրա´
պատրա´ստ ըլլան յոգնելու:
յոգնելու:
4.առաքեալնե4.- «Յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինք»
որսացինք»: Երբ առաքեալներուն ջանքերը ի դերեւ ելան եւ երբ խոստովանեցան թէ ոչինչ
կրցած էին ընել,
ընել, միայն ա´յն ատեն Տէրը միջամտեց
միջամտեց եւ օրհնեց
իրենց կատարած գործը:
գործը: Մենք եւս երբ խոստովանինք Տիրոջ
առջեւ թէ ոչինչ
ոչինչ կրնանք ընել,
ընել, միայն ա´յն ատեն Տէրը պիտի
գործէ մեր կեանքին մէջ:
մէջ: Տիրոջ նպատակը աշակերտներուն
աշխատանքին եռանդը ջլատել չէր,
չէր, եւ ո´չ ալ անոնց
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ժրաջանութիւնը ստորագնահատել էր,
էր, այլ անոնց սորվեցնել`
սորվեցնել`
իրե´
իրե´ն վստահիլ,
վստահիլ, եւ մի´
մի´այն իրեն:
իրեն: Այս իրողութենէն կը
սորվինք,
սորվինք, որ արդիւնքի ձեռքբերումը մեր ժրաջան աշխաաշխատանքէն կախում չունի,
չունի, այլ՝ Տիրոջ գործակցութեան
ապաւինելէն:
ապաւինելէն: Եւ երկրորդ,
երկրորդ, կը սորվինք,
սորվինք, թէ երբ մարդկային
ամէն կարելիութիւն ու միջոց կը սպառի,
սպառի, այն ատեն է որ Տէրը
կը միջամտէ,
միջամտէ, ինչպէս Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին
Նարեկացին կ’ըսէ.
ըսէ. «Քու

այցելութեանդ վայրը այն է, ուր ա´լ բնաւ հնարք չէ մնացած»
մնացած»:

Եթէ կը զգաս թէ ամէն դուռ գոցուած է առջեւդ,
առջեւդ, եկո´
եկո´ւր անոր
որ ըսաւ.
ըսաւ. «Ես եմ դուռը»
(Յհ 10.7):
10.7): Այդ ԴՈՒՌԻՆ քովն է բոլոր
դուռը» (Յհ
դռներուն բանալիները
բանալիները:
5.5.- «Յոգնեցանք
«Յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինք»:
որսացինք»: Այս բառերը
միաժամանակ կը յիշեցնեն մեզի, որ երբեմն կրնանք յոգնիլ եւ
ոչինչ «որսալ»
որսալ»: Կրնանք ժրաջանօրէն աշխատիլ եւ ակնկալակնկալուած արդիւնքը չքաղել:
չքաղել: Տէրը չ’
չ’ուզեր որ մեր աշխատասիաշխատասիրութեան թափը կտրի, երբ յուսախաբութիւններու հանդիհանդիպինք:
պինք: Տէրը կ’
կ’ուզէ որ հաւատարմօրէն շարունակենք աշխաաշխատիլ, նոյնիսկ եթէ չենք տեսներ մեր առաքելութեան արդիւարդիւնաւորումը:
նաւորումը: Ժրաջանօրէն աշխատիլը իր վարձքը ունի,
նոյնիսկ եթէ ապարդիւն
ապարդիւն աշխատանք մը ըլլայ ատիկա:
ատիկա:
6.6.- «Ոչինչ որսացինք»
որսացինք»: Եթէ ճարտար որսորդ եղող
առաքեալներ,
առաքեալներ, անկարող
անկարող եղան մէկ ձուկ իսկ որսալու,
որսալու, կը
կարծե՞ս որ դուն քու ճար
ճարտարութեամբդ պիտի կարենաս
մարդիկ «որսալ
«որսալ»
որսալ» Աստուծոյ արքայութեան համար:
համար: Եթէ
ձուկերը առանց Յիսուսի թոյլտուութեան չորսացուեցան,
չորսացուեցան, կը
կարծե՞ս որ դուն առանց իր գործակցութեան պիտի յաջողիս
մարդիկ «որսալ
«որսալ»
որսալ» փրկութեան
փրկութեան համար:
համար: Քու բաժինդ
փրկութեան մասին խօսիլն է, բայց Փրկիչը ի´նքն է որ պիտի
փրկէ եւ ո´չ թէ դուն.
դուն. ի´ր խօսքն է որ սիրտեր պիտի նորոգէ եւ
ո´չ թէ քու խօսքդ:
խօսքդ: Դուն գործիք մըն ես Տիրոջ ձեռքին մէջ եւ
ո´չ թէ գործատէր:
գործատէր: Գործատէրը Տէրը ի´նքն է: Ուստի,
Ուստի,
խոնարհէ´
խոնարհէ´ Գործատիրոջդ
Գործատիրոջդ ձեռքին տակ ինչպէս առաքեալնեառաքեալնե558

րը խոնարհեցան,
խոնարհեցան, եւ տես թէ ի՜նչ գործեր պիտի կատարէ քու
միջոցաւդ եւ քու կեանքիդ մէջ:
մէջ:
7.նետենք»:
7.- «Բայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենք»
Աշակերտները հնազանդեցան Տիրոջ պատուէրին, չնայած որ
իրենք «չէին հաւատար»
հաւատար» Տիրոջ խօսքին, եւ գուցէ զայն
անտրամաբանական գտան:
գտան: Անոնք մեզի սորվեցուցին, թէ
պէտք է հնազանդիլ Տիրոջ խօսքին` նոյնիսկ եթէ անիկա
անտեղի ու անտրամաբանական կը թուի մեզի.
մեզի. պէտք է
կատարել Տիրոջ կամքը, նոյնիսկ եթէ ատիկա մեր կամքը չէ
կամ մեր կամքին հակառակ է:
է:
8.8.- «Քու խօսքիդ համար ուռկանները
Այո´,
ուռկանները նետենք»
նետենք»: Այո´
Տիրո´
Տիրո´ջ խօսքին ու հրահանգին հնազանդելով պէտք է նետենք
մեր քարոզութեան ուռկանները աշխարհի ծովուն մէջ,
մէջ, եւ ո´չ
թէ որովհետեւ մե´
մե´նք անձնապէս կը փափաքինք:
փափաքինք: Երբ Տէ´
Տէ´րը
հրամայէ՝ ա´յն ատեն պէտք է շարժինք,
շարժինք, եւ ո´չ թէ երբ
եռանդով ենք:
ենք: Երբ Տէ´
Տէ´րը առաքէ՝ ա´յն ատեն պէտք է ոտքի
ելլենք,
ելլենք, եւ ո´չ թէ երբ մենք պատրաստ կը զգանք:
զգանք: Ուր որ Տէ´
Տէ´րը
ղրկէ՝ հո´
հո´ն պէտք է երթանք,
երթանք, եւ ո´չ թէ ուր որ մե´
մե´նք կը
նախասիրենք:
նախասիրենք: Տիրոջմէ սորվածնիս պէտք է խօսինք եւ ո´չ թէ
գիրքերէն սորվածնիս:
սորվածնիս: Ըսե´
Ըսե´նք Տիրոջ.
Տիրոջ. «Տէ´
Տէ´ր, քու խօսքիդ

համար,
համար, քո´
քո´ւ կամքիդ համար,
համար, քո´
քո´ւ փառքիդ համար,
համար, քո´
քո´ւ
գործակցութեամբդ,
գործակցութեամբդ, քո´
քո´ւ հրամանովդ,
հրամանովդ, քո´
քո´ւ առաջնորդուառաջնորդութեամբդ է որ ես գործի կ’երթամ»
երթամ»: «Քո´
Քո´ւ խօսքիդ համար»
համար»

ըսելը՝ Տիրոջ խօսքին վստահիլ է, Տիրոջ կամքը մեր կամքէն
գերադասել է: Եթէ կը վստահիս Տիրոջ խօսքին՝ պիտի
վայելես առատ արդիւնք,
արդիւնք, ինչպէս
ինչպէս առաքեալները վայելեցին:
վայելեցին:
9.9.- Սովորաբար երբ մարդիկ յուսախաբութիւն ապրին, կը
գայթակղին եւ չեն ուզեր ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին
քարոզութեան:
քարոզութեան: Բայց աշակերտները թէպէտ ամբողջ
ամբողջ գիշերը
փորձած էին ձուկ որսալ ու
ու չէին կրցած, եւ սակայն, ատիկա
պատճառ չեղաւ որ չուզեն լսել
լսել Քրիստոսի քարոզութիւնը:
քարոզութիւնը:
Անոնք նաւակները եզերք քաշած էին եւ իրենց ուռկանները
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կը լուային եւ հաւանաբար կը պատրաստուէին տուն երթալու
եւ հանգիստ ընելու, քանի ամբողջ գիշերը արթուն մնացած
էին ձուկ որսալու համար:
համար: Ճիշդ այդ միջոցին, «Յիսուս մտաւ

նաւակներէն մէկուն
խնդրեց որ ցամաքէն
մէջ նստած` սկսաւ

մէջ, որ Սիմոնին կը պատկանէր, եւ
քիչ մը հեռացնէ նաւակը:
նաւակը: Եւ նաւակին
ժողովուրդին ուսուցանել»
ուսուցանել» (Ղկ
(Ղկ 5.3):
5.3):

Աշակերտները, որոնք տակաւին չէին ընտրուած իբրեւ
աշակերտ, իրե´
իրե´նք եւս մտիկ ըրին Աստուծոյ խօսքին
քարոզութիւնը:
քարոզութիւնը: Իր խօսքի աւարտին,
աւարտին, Յիսուս պատուիրեց
Պետրոսին, ձուկ որսալու համար քիչ մը աւելի խորը տանիլ
նաւակը:
նաւակը: Անոնք ձուկ չորսալնուն համար յուսախաբ եղած
էին, բայց յուսախաբ չըրին Տիրոջ. հնազանդեցան եւ նաւակը
աւելի խորը տարին:
տարին: Մենք կրնա՞նք ականջ տալ Աստուծոյ
խօսքին, թէկուզ եթէ զօրաւոր յուսախաբութիւններ
յուսախաբութիւններ ապրած
ենք մեր կեանքին մէջ:
մէջ: Կրնա՞նք հնազանդիլ Յիսուսի խօսքին,
ինչպէս աշակերտները հնազանդեցան, նոյնիսկ եթէ ամբո´
ամբո´ղջ
օր մը, կամ ամբո´
ամբո´ղջ գիշեր մը, կամ ամբո´
ամբո´ղջ տարի մը,
աշխատած ենք եւ արդիւնք չենք քաղած, վազած ենք եւ չենք
հասած, ցանած ենք եւ չենք
չենք հնձած, տքնած ենք եւ չենք
գնահատուած:
գնահատուած:

«Ուռկանները նետեցին եւ մեծ քանակութեամբ ձուկ
բռնեցին մէջը, այնքան` որ իրենց ուռկանները կը
պատռտէին»
(Ղկ 5.6):
5.6):
պատռտէին» (Ղկ
1.նետեցին»: Նետողները աշակերտներն
1.- «Ուռկանները նետեցին»

էին:
էին: Յիսուս ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ իրենք էին որ առաջին
հերթին
հերթին,
րթին, հետագային Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը պիտի
նետէին ծովածաւալ մարդկութեան կեանքին մէջ:
մէջ: Ասկէ առաջ
բացատրեցինք, թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ պէտք է իր
տրամադրութեան տակ եղած «ուռկանը»
ուռկանը» նետէ իր
շրջապատին մէջ եւ մարդիկ որսայ Քրիստոսի փառքին ու
արքայութեան համար
համար:
ար: Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ամէն
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մէկ պարգեւ կամ ամէն մէկ կարողութիւն, ուռկան մըն է զորս
պէտք է գործածել մարդոց փրկութեան ի խնդիր:
խնդիր:
2.բռնեցին»: Այս բառերը կը
2.- «Մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնեցին»
պարզեն թէ հետագային մեծ թիւով մարդիկ դարձի պիտի
գային աշակերտներուն միջոցաւ
միջոցաւ եւ Քրիստոսի հաւատքը
պիտի ընդգրկէին:
ընդգրկէին: Մեր միջոցաւ քանի՞ հոգիներ դարձի եկած
են:
են: Դարձի եկած մարդը, անպայման որ պիտի կարենայ
ուրիշներն ալ դարձի բերել:
բերել: Ամէն հաւատացեալ որ
նուիրուած է Քրիստոսի, իր կարգին պէտք է օգնէ ուրիշին
նուիրուելու Քրիստոսի:
Քրիստոսի:
3.3.- «Մեծ քանակութեամբ
քանակութեամբ ձուկ բռնեցին»
բռնեցին» բառերը, մեզի կը
յիշեցնեն նաեւ, որ Տէրը առատօրէն կը շնորհէ մարդուն ինչ
բանի կարիքը որ ունի անիկա:
անիկա: Տէրը մեր ակնկալածէն
աւելի´
աւելի´ն կը շնորհէ մեզի, եթէ երբեք մենք իր ակնկալածին
պէս կեանք մը ապրինք:
ապրինք:
4.4.- Տակաւին, «մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնեցին
բռնեցին»
բառերը, մեզի կը յիշեցնեն թէ եկեղեցին իր մէջ պիտի ունենայ
մեծ թիւով մարդիկ:
մարդիկ: Ինչպէս ուռկանին մէջ «ամէն տեսակ ձուկ
կը բռնուի»
բռնուի» (Մտ
(Մտ 13.47), այնպէս ալ եկեղեցին իր մէջ ունի ամէն
տեսակ մարդ, հաւատացեալ եւ անհաւատ, կեղծաւոր եւ
անկեղծ, բարեգործ եւ չարագործ, բարեխօս
բարեխօս եւ չարախօս,
արդար եւ անարդար:
անարդար: Ժամանակներու աւարտին է որ
հրեշտակները պիտի ելլեն եւ զանոնք զատեն իրարմէ. չար
մարդիկը պիտի նետեն բոցավառ հնոցին մէջ, իսկ բարի
մարդիկը պիտի հաւաքեն արքայութեան «ամաններուն մէջ»
մէջ»
(Մտ 13.48):
13.48):
5.Բռնեցին»: Ձուկը բռնողը ուռկանն է, բայց եթէ
5.- «Բռնեցին»
ուռկանին մէջ կեր չկայ` ձուկը չի բռնուիր:
բռնուիր: Ինչպէս կեր
չունեցող ուռկանը չի կրնար դէպի իրեն քաշել ձուկերը,
այնպէս ալ Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը չունեցող եկեղեեկեղեցին, չի կրնար գրաւել հաւատացեալները:
Բռնել» բառը մեզի
հաւատացեալները: «Բռնել
«Բռնել»
կը յիշեցնէ, թէ անգամ մը որ մարդ արարածը Փրկիչին ու
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փրկութեան համը առնէ` կը բռնուի եւ ալ չ’
չ’ուզեր բաժնուիլ
Տիրոջմէ:
Տիրոջմէ:
6.պատռտէին»: Այս
6.- «Իրենց ուռկանները կը պատռտէին»
հաստատումը կը բացայայտէ, թէ Աստուծոյ օրհնութիւններն
ու բարիքները կրնան մեր ակնկալածէն ա´
ա´յնքան վեր եւ
ա´յնքան աւելի ըլլալ, որ չկարենանք զանոնք տանիլ,
չկարենանք այդ բոլորը միաժամանակ ընդգրկել:
ընդգրկել:

«Նշան ըրին իրենց գործի ընկերներուն, որոնք միւս
նաւակին մէջ էին,
էին, որպէսզի իրենց օգնութեան գան:
գան: Անոնք
եկան եւ երկու նաւակները ա´
ա´յնքան լեցուեցան, որ այլեւս
պիտի ընկղմէին»
(Ղկ 5.7):
5.7):
ընկղմէին» (Ղկ
1.1.- Հրաշքը Պետրոսի եւ Անդրէասի հետ էր որ պատապատահեցաւ:
հեցաւ: Ինչո՞ւ համար Յիսուս Պետրոսի նաւակը գործածեց եւ
ո´չ թէ ուրիշին,
ուրիշին, օրինակ` Յակոբոս եւ Յովհաննէս
եղբայրներուն: Քանի մը պատճառներով.պատճառներով.ա) Պետրոս կը հաւատար որ ինք վարպետ որսորդ մըն
էր: Բայց ահա այս վարպետ որսորդը, ամբողջ գիշերը յոգնած
յոգնած
ու ձուկ մը չէր բռնած: Յիսուս անոր նաւակը գործածեց եւ
անոր նաւակին միջոցաւ հրաշքը գործեց, որպէսզի ցոյց տար
Պետրոսին թէ իրմէ գերազանցօրէն աւելի վարպետը կար:
Ասիկա գիտնալը, կրնար օգնել Պետրոսին ըլլալու համեստ,
հեզ եւ խոնարհ, եւ ինքզինք ուրիշէն ճարպիկ, ուրիշէն
ուրիշէն
ճարտար ու վարպետ չսեպէր:
բ) Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ թէ Պետրոս
ինքզինք Գալիլեայի լիճին տէրը, մասնագէտը, եւ անոր բոլոր
գաղտնիքները գիտցողը կը կարծէր: Յիսուս անոր նաւակը
բարձրանալով եւ հրաշքը գործելով, ցոյց տուաւ
տուաւ Պետրոսին թէ
ի´նքն էր տէրն ու տիրականը
տիրականը լիճին եւ անոր մէջ ապրող
բոլոր ձուկերուն եւ սողուններուն:
գ) Պետրոս որոշ ժամանակի մը համար փորձած էր ձուկ
որսալ ու
ու չէր կրցած, եւ ուստի լճափ քաշուած էր: Որոշ
մեկնիչներ Պետրոսի այս վերաբերմունքին մէջ տեսած են
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անոր անհամբեր նկարագիրը կամ բնաւորութիւնը: Ըստ
երեւոյթին ան պէտք եղած երկա՜ր համբերութիւնը չունէր
ձուկ որսալու
որսալու համար:
համար: Բոլորս ալ գիտենք որ ձկնորսները
պէտք է համբերող ըլլան, եթէ կ’
կ’ուզեն ձուկ որսալ: Յիսուս
անոր նաւակը բարձրանալով եւ հրաշքը գործելով, սորվեցուց
Պետրոսին համբերող ըլլալ, մինչեւ արդիւնքի ձեռքբերում:
ձեռքբերում:
դ) Պետրոս իր նաւակը տրամադրած էր Յիսուսին,
որպէսզի անոր մէջ նստած` ժողովուրդին ուսուցանէր (Ղկ
5.3): Յիսուս գնահատելու համար Պետրոսի այս կեցուածքը,
անոր նաւակին մէջ ուզեց գործել հրաշքը: Այս մասին քիչ ետք
դարձեալ պիտի խօսիմ:
ե) Պետրոս կապուած էր իր ձկնորսութեան
ձկնորսութեան գործին.
միայն զօրեղ հրաշք մը կրնար զինք իր նաւակէն, գործէն ու
գործընկերներէն հեռացնել: Յիսուս ընտրեց անոր նաւակը
բարձրանալ, որպէսզի Պետրոս իր աչքերով տեսնէր գործուած
հրաշքը եւ ամէն ինչ ձգելով` Յիսուսի հետեւելու սէր ու
փափաք արթննար իր մէջ:
զ) Աւետարաններուն
Աւետարաններուն հետագայ էջերը եւ ԳաղատացինեԳաղատացիներուն նամակին 22-րդ գլուխը, ցոյց կու տան որ Պետրոս
առաքեալը իր նկարագիրին մէջ ամենէն խախուտ առաքեալն
էր, եւ իր բնաւորութեան
բնաւորութեան մէջ ամենէն անհաստատը:
անհաստատը: Յիսուս
գիտակցօրէն ընտրեց բարձրանալ անոր նաւակը,
նաւակը, եւ կամեցաւ
որ հրաշքը անոր նաւակին մէջ գործուէր, որպէսզի Պետրոսի
մէջ ամուր եւ հաստատուն նկարագիր կերտուէր:
կերտուէր:
2.2.- Երբ Պետրոս եւ Անդրէաս տեսան, որ իրենց ուռկանը
ա´յնքան լեցուեցաւ որ կրնար պատռուիլ, «նշան ըրին իրենց
գործի ընկերներուն»,
ընկերներուն», այսինքն` Յովհաննէս եւ Յակոբոս
եղբայրներուն,
եղբայրներուն, «որպէսզի
որպէսզի իրենց օգնութեան գան:
գան: Անոնք եկան

եւ երկու նաւակները ա´
ա´յնքան լեցուեցան, որ այլեւս պիտի
ընկղմէին»
ընկղմէին»: Անոնք մեծապէս վայելեցին Աստուծոյ բարիքը,

բայց այդ բարիքը միայն իրենց անձերուն համար չպահեցին,
այլ անկէ բաժին հանեցին իրենց գործընկերներուն:
գործընկերներուն: Մեզմէ
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անոնք որոնք
որոնք կը վայելեն Աստուծոյ այլազան բարիքները,
բաժին կը հանե՞ն անոնցմէ ուրիշներուն:
ուրիշներուն: Ինչպէս Պետրոս իր
ուռկանի ձուկերով լեցուց դատարկ նաւակը Յովհաննէս եւ
Յակոբոս եղբայրներուն, մենք պատրա՞ստ ենք մեր
ունեցածէն բաշխել ուրիշին, պատրա՞ստ ենք մեր ունեցած
առատութենէն լեցնել
լեցնել ուրիշին դատարկութիւնը:
դատարկութիւնը:
3.3.- «Երկու նաւակները ա´
ա´յնքան լեցուեցան, որ այլեւս
պիտի ընկղմէին»
ընկղմէին»: Տէրը կրնայ ա´
ա´յնքան ողողել մեր կեանքը
իր բարիքներով, որ մենք կրնանք անոր բարիքներուն մէջ
«խեղդուիլ»
խեղդուիլ»: Կարօտութեան մէջ խեղդուող մարդը, կրնայ
յանկարծ առատութեան մէջ «խեղդուիլ»
խեղդուիլ»:
4.4.- Նախապէս բնաւ բան մը չէին բռնած, բայց երբ Տէրը
առաջնորդեց նաւակը, յանկարծ անիկա լեցուեցաւ:
լեցուեցաւ: Դատարկ
կեանք մը մէ´
մէ´կ անգամէն կրնայ լեցուիլ, եթէ անիկա Տիրոջ
առաջնորդութեան յանձնուի:
յանձնուի: Դատարկ սիրտ մը մէ´
մէ´կ
անգամէն կրնայ լեցուիլ, եթէ անիկա Տիրոջմով բնակուի
բնակուի:
ուի:
5.5.- Յիսուս ի՞նչ ուզեց ցոյց տալ այս հրաշագործութեան
ընդմէջէն:
ընդմէջէն: Քանի մը բան.բան.ա) Ուզեց ցոյց տալ թէ ինք Տէ´
Տէ´րն է ծովերուն եւ անոնց մէջ
ապրող բոլոր սողուններուն, երկրին ու երկրի վրայ ապրող
բոլոր կենդանիներուն, երկինքին ու երկինքի անհուն
դատարկութեան մէջ հաստատուած
հաստատուած համաստեղութեանց ու
բոլոր տեսակի մարմիններուն:
մարմիններուն:
բ) Ուզեց ցոյց տալ իր աշակերտներուն, անոնց հետագայ
առաքելութեան պտղալից ըլլալը:
ըլլալը:
գ) Ուզեց ցոյց տալ իր աշակերտներուն եւ մեզի, որ եթէ
հնազանդինք իր կամքին ու խօսքին, պիտի լեցնէ մեր
դատարկ ուռկանները անհամար փրկուածներով:
փրկուածներով:
դ) Ուզեց ցոյց տալ Պետրոսին եւ անոր ընդմէջէն մեզի, թէ
անոնք որոնք իրենց նաւակին մէջ կ’
կ’առնեն Յիսուսը,
առատապէս պիտի վարձատրուին:
վարձատրուին: Ան որ իր նաւակը, այլ
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խօսքով` իր ունեցածը Քրիստոսի տրամադրութեան ներքեւ
կը դնէ, Տէրը առատապէս զայն պիտի օրհնէ:
օրհնէ:
ե) Անոնք
Անոնք որոնք թոյլ կու տան որ իրենց կեանքի նաւակը
Տիրոջ խօսքին բեմը ըլլայ, Տէրը կանգուն ու լեցուն պիտի
պահէ այդ բեմը:
բեմը:

«Երբ Սիմոն Պետրոս տեսաւ ասիկա, ինկաւ Յիսուսի
Յիսուսի
ծունկերուն առջեւ եւ ըսաւ.ըսաւ."Հեռացի´
Հեռացի´ր ինձմէ, Տէ՜
Տէ՜ր, որովհետեւ ես մեղաւոր մարդ
մըն եմ"»
(Ղկ 5.8):
5.8):
եմ"» (Ղկ
1.- Պետրոսի այս արտայայտութիւնը, կը պարզէ որ ամէն
մարդ երբ կանգնի Տիրոջ ներկայութեան` ինքզինք անպայանպայման որ մեղաւոր կը զգայ:
զգայ: Ամենէն սուրբ մարդն անգամ պիղծ
է երբ Յիսուսի դիմաց կը կանգնի:
կանգնի: Իսկական սուրբերը անոնք
են` որոնք իրենց մեղաւորութեան գիտակցութիւնը ունին,
ունին, եւ
ո´չ թէ անոնք` որոնք «մեղաւոր եմ»
եմ» ըսելը սխալ կը համարեն:
2.2.- «Հեռացի´
Հեռացի´ր ինձմէ»
ինձմէ»: Այս բառերը կը յիշեցնեն մեզի թէ
մեղաւոր մարդը չի կրնար կանգնիլ Աստուծոյ սուրբ
ներկայութեան, եւ թէ` կը փախչի Աստուծոյ ներկայութենէն,
ներկայութենէն,
ինչպէս Ադամն ու Եւան փախան Աստուծոյ ներկայութենէն:
ներկայութենէն:
3.3.- Իր մեղաւորութեան գիտակցութիւնը ունեցող մարդը,
Պետրոսի նման ծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւ եւ իր
մեղաւորութիւնը կը յայտարարէ:
յայտարարէ: Մեր մեղաւորութեան
յայտարարութիւնը` առաջին քայլն է դէպի սրբութիւն:
4.4.- Պետրոս ուզեց որ Տէրը հեռանայ իրմէ, ո´
ո´չ միայն
որովհետեւ
որովհետեւ վախցած էր, եւ ո´
ո´չ միայն որովհետեւ ինքզինք
մեղաւոր կը զգար, այլ նաեւ ու մանաւանդ, որովհետեւ
ինքզինք անարժան կը նկատէր այդքան մեծ բարիքի մը:
մը:
Բոլոր անոնք որոնք կ’
կ’անդրադառնան իրենց մեղաւորումեղաւորութեան, պիտի զգան ու գիտակցին, թէ իրենք արժանի չեն
Աստուծոյ ձեռքէն ոեւէ բարիք ստանալու:
ստանալու:
5.5.- Պետրոս առաջին անձն էր որ Յիսուսի դիմաց
խոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնը:
մեղաւորութիւնը: Բոլոր մարդիկը, ՊետՊետ565

րոսի նման պէտք է ծունկի գան Տէր Յիսուս Քրիստոսի առջեւ
եւ խոստովանին ու յայտարարեն իրենց մեղաւորութիւնը:
մեղաւորութիւնը:
Պետրոս խոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնը
մեղաւորութիւնը եւ թողութիւն
գտաւ ու աշակերտ ըլլալու կոչում ստացաւ:
ստացաւ: Անոնք որոնք կը
խոստովանին իրենց մեղքերը Տիրոջ առջեւ` ներում կը
ստանան եւ իր աշակերտները կը դառնան:
6.6.- Ուշագրաւ է,
է, որ ո´
ո´չ թէ Պետրոս ինք հեռացաւ
Յիսուսէն, այլ ուզեց որ Յիսուս ի´
ի´նք հեռանայ իրմէ.
«Հեռացի´
Հեռացի´ր ինձմէ»
ինձմէ»: Սա կը պարզէ թէ ժամանակ պիտի գայ
երբ Յիսուս յաւերժապէս պիտի հեռանայ բոլոր այն
մեղաւորներէն, որոնց կողքին կանգնած էր երկա՜
երկա՜ր
ժամանակ, որպէսզի զանոնք դարձի բերէր:
բերէր:

«Քանի ինք եւ իրեն հետ եղողները շատ վախցած էին,
տեսնելով իրենց բռնած մեծ քանակութեամբ ձուկերը
ձուկերը:
կերը: Նոյն
վիճակին մատնուած էին Զեբեդէոսի որդիները` Յակոբոսն ու
Յովհաննէսը, որոնք Սիմոնի գործընկեր էին»
(Ղկ 5.95.9-10):
10):
էին» (Ղկ
1.1.- Պետրոս եւ «իրեն հետ եղողները շատ վախցած էին»
էին» ի

տես Յիսուսի կատարած հրաշագործ
հրաշագործութեան
գործութեան:
ութեան: Տիրոջ գործերը
եւ գործելակերպը ա´
ա´յնքան տարբեր են մեր գործէն ու
գործելակերպէն, որ վախ ու զարմանք կրնան ազդել մեր
վրայ:
վրայ:
2.2.- Աշակերտները տակաւին մօտէն չէին ճանչնար
Յիսուսը, եւ տակաւին անոր մնայուն հետեւորդները չէին
դարձած, եւ ատիկա էր հիմնական պատճառը անոնց վախին:
վախին:
Հետագային շատ հրաշքներու ականատես եղան բայց
չվախցան,
չվախցան, քանի արդէն մտերմացած էին Յիսուսի հետ:
հետ: Անոնք
որոնք չեն ճանչնար Յիսուսը, մանաւանդ, անոնք որոնք զայն
չեն ճանչնար իբրեւ իրենց Տէրն ու Փրկիչը, ամէն պատճառ
ունին վախնալու Յիսուսէն, որովհետեւ «սարսափելի բան է
կենդանի Աստուծոյ ձեռքը իյնալը»
իյնալը» անապաշխար վիճակով
վիճակով
(Եբր 10.31):
10.31):
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3.3.- Պետրոսի, Անդրէասի, Յակոբոսի եւ Յովհաննէսի
վախն ու զարմանքը աւելի ուշագրաւ ու յատկանշական կը
դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ անոնք երկար
տարիներու ձկնորսներ էին, եւ լաւ գիտէին Գալիլեայի լիճին
եւ անոր գաղտնիքներուն մասին:
մասին: Գիտէին որ երբեք չէր եղած
որ մէկը այդքան քանակութեամբ ձուկ բռնէր մէ´
մէ´կ անգամէն:
անգամէն:
Մանաւանդ, գիտէին որ առաւօտեան այդ ժամուն ձուկերը
կեր չէին փնտռեր, որովհետեւ ձուկերը սովորաբար
երեկոյեան եւ մանաւանդ գիշեր ատեն կեր կը փնտռեն:
փնտռեն:
Յիսուս սակայն կրնար ձուկերը հաւաքել ուր որ ուզէր:
ուզէր:
Կրնար զանոնք մէկտեղել ուռկանին մէջ, երբ անոնք կ’
կ’ուզէին
մէկտեղուիլ ջուրին ժայռերուն ներքեւ:
ներքեւ: Յիսուս իրաւունք ունի,
ուզածը` ուզած ժամանակ պահանջելու:
պահանջելու: Յիսուս իրաւունք
ունի թուզ պահանջելու թզենիէն, նոյնիսկ եթէ թուզի
ժամանակը չէ (Մր
(Մր 11.13):
11.13):

«Յիսուս ըսաւ Սիմոնի.Սիմոնի."Մի´
Մի´ վախնար, ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս`
կեանքի համար"»
(Ղկ 5.10):
5.10):
համար"» (Ղկ
1.վախնար»: Շատ կարեւոր էր որ Պետրոսը եւ միւս
1.- «Մի վախնար»

բոլոր աշակերտները, ամէն տեսակի վախ կամ մտահոգումտահոգութիւն մէկ կողմ դնէին:
դնէին: Անոնց հետագայ առաքելութիւնը
հեզասահ պիտի չըլլար:
չըլլար: Անոնց քարոզութեան ուռկանները
ուռկանները
պատռտել ուզողներ պիտի ըլլային:
ըլլային: Անոնք քա´
քա´ջ պէտք էր
ըլլային:
ըլլային: Այո´
Այո´, արքայութեան զինուորները քա´
քա´ջ պէտք է
ըլլան:
ըլլան:
2.2.- «Ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` կեանքի համար»
համար»:
Այս խօսքը գործնական գետնի վրայ առաջին անգամ
իրականացաւ Պետրոսի կեանքին մէջ, երբ Հոգեգալուստէն
Հոգեգալուստէն
ետք իր առաջին պատգամը ուղղեց մէկտեղուած
ժողովուրդին եւ անոնցմէ շուրջ երեք հազար հոգի դարձի
եկան (Գրծ 2.41):
2.41): Յիսուս խոստացաւ Պետրոսին որ զայն
մարդու որսորդ պիտի դարձնէ եւ դարձուց:
դարձուց: Գալով մեզի, ի՞նչ
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են այն խոստումները զորս
որս Յիսուս կատարած է քեզի կամ
ինծի. կը
կը հետապնդե՞նք իր խոստումներուն կատարումը:
կատարումը:
3.3.- «Ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` կեանքի համար»
համար»:
Ինչո՞ւ համար Յիսուս իր աշակերտները կը նմանցնէ որսորդի
կամ ձկնորսի.ձկնորսի.ա.ա.- Մենք գիտենք որ ձկնորսը այն մարդն է, որ իր յոյսը
ընդհանրապէս իր ճարտարութենէն աւելի՝ Աստուծոյ վրայ
վրայ է
որ կը դնէ:
դնէ: Ուստի, ան կարծէք Աստուծոյ մօտիկ եղող մարդն
է: Ինչպէս ձկնորսին յոյսն ու ապաւէնը Աստուած ինքն է,
նոյնպէս ալ Քրիստոսի փրկութեան աւետարանը տարածողտարածողներուն յոյսը Աստուած ի´
ի´նք պէտք է ըլլայ:
ըլլայ: Աստուծոյ խօսքին
տարածիչները, իրենց ճարտարութենէն եւ իմաստութենէն
իմաստութենէն
աւելի՝ պէտք է Աստուծո´
Աստուծո´յ վստահին:
վստահին:
բ.բ.- Քրիստոսի փրկարար աւետարանին ու շնորհքին
քարոզիչները ձկնորսի կը նմանցուին, որպէսզի ցոյց տրուի
մեզի, թէ ինչպէս ձկնորսութեան գացող ձկնորսներէն ոմանք
ձեռքերնին պարապ կը դառնան, իսկ ուրիշներ՝ ձեռքերնին
լեցուն, այնպէս
այնպէս ալ, Քրիստոսի խօսքերուն տարածիչներէն
ոմանք հոգիներ չեն վաստկիր արքայութեան համար, իսկ
ուրիշներ՝ կը վաստկին:
վաստկին: Պատճա՞ռը:
Պատճա՞ռը: Պատճառը վստահաբար
հովիւները իրենք են:
են: Եթէ հովիւ մը իր հօտին համար աղօթող
ու տքնող է, բնականօրէն կրնայ արքայութեան համար
հոգիներ շահիլ, իսկ
իսկ մէկը որ հեռու է աղօթքէն ու հաւատքէն՝
չի կրնար:
կրնար:
գ.գ.- Երբեմն Քրիստոս բանաւոր հօտի հովիւները կը կոչէ
«հովիւ»
հովիւ» եւ երբեմն ալ կը կոչէ «ձկնորս»
ձկնորս»: Յիշենք որ թէ´
թէ´ հովիւը
եւ թէ´
թէ´ ձկնորսը, երկուքն ալ, աշխարհի աղմուկէն հեռու եւ
բնութեան մօտիկ կ’
կ’ըլլան:
ըլլան: Հետեւաբար, Քրիստոս իր խօսքի
քարոզիչները հովիւ կամ ձկնորս կոչելով՝ խորքին մէջ, կոչ
մըն է որ ուղղած կ’
կ’ըլլայ անոնց,
անոնց, հեռու ըլլալու եւ հեռու մնալու
աշխարհի տաղտուկէն ու
ու մօտենալու բնութեան, ուր
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Աստուծոյ ներկայութիւնը աւելի կարելի է զգալ, տեսնել ու
ապրիլ քան քաղաքի իրարանցումին մէջ:
մէջ:
դ.դ.- Տրուած ըլլալով որ ձկնորսին գործը ծովուն հետ է, ան
բնականօրէն քաջ ու անվախ կ’
կ’ըլլայ, որովհետեւ վարժ է
հանդիպելու մրրկալից փոթորիկներու, ալիքներու, հովերու:
հովերու:
Ան այս բոլորը քաջօրէն կը դիմագրաւէ:
դիմագրաւէ: Յիսուս իր խօսքի
տարածիչները «ձկնորս»
ձկնորս» կոչելով, կոչ ուղղած կ’
կ’ըլլայ անոնց
քա´
քա´ջ ըլլալու եւ քա´
քա´ջօրէն տանելու կեանքի դժուարին
պահերը, փոթորկալից ժամերը:
ժամերը:

«Անոնք նաւակները ցամաք հանեցին եւ ամէն ինչ
ձգելով` հետեւեցան Յիսուսի»
Յիսուսի» (Ղկ
(Ղկ 5.11):
5.11):

1.1.- Ինչո՞ւ համար նաւակները ցամաք հանելէ ետք միայն
հետեւեցան Յիսուսի:
Յիսուսի: Չէի՞ն կրնար նաւակները
նաւակները ձգել լիճին
եզերքը
եզերքը եւ հետեւիլ Տիրոջ:
Տիրոջ: Անոնք նաւակները ցամաք հանեհանեցին, որպէսզի իրենց ծառաները եւ ուրիշներ օգտուէին
ձուկերէն:
ձուկերէն: Պատմութեան ընթացքին որքա՜
որքա՜ն մարդիկ երբ
տեսած են Տիրոջ հրաշքը, բաժնած են իրենց ունեցածը
աղքատներուն եւ հետեւած են Տիրոջ:
Տիրոջ: Շատեր իրենց ամբողջ
ունեցուածքէն հրաժարեցան, որպէսզի կարենային Յիսուսի
ընկերակցութիւնը վայելել,
վայելել, իսկ այսօր հաւատացեալներ
պատրաստ չեն իրենց նուազագոյն հաճոյքէն իսկ հրաժարեհրաժարելու, ի խնդիր Քրիստոսի:
Քրիստոսի:
2.2.- Անոնք կրնային նաւակները ցամաք քաշելէ ետք,
ձուկերը շուկայ տանիլ եւ վաճառել,
վաճառել, բայց այդպիսի բան
չըրին:
չըրին: Անոնք իրենց տեսած հրաշքէն այնքա´
այնքա´ն ազդուեցան,
որ ամէն ինչ ձգեցին,
ձգեցին, իրենց ստացած բարիքը ձգեցին,
ձգեցին, եւ
հետեւեցան Յիսուսի:
Յիսուսի: Երբ մենք ականատես կ’
կ’ըլլանք Տիրոջ
հրաշքներուն, կը ձգե՞նք ամէն ինչ եւ կը հետեւի՞նք անոր:
անոր: Երբ
մեր կեանքի նաւակները կը լեցուին բարիքներով, կրնա՞նք
յօժար սի
սիրտով թողուլ զանոնք եւ հետեւիլ Յիսուսի:
Յիսուսի: Երբ
առատ շահ ու շահաբեր աղբիւրներ ունինք մեր դիմաց,
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կրնա՞նք ուրախութեամբ հրաժարիլ անոնցմէ եւ աշակերտիլ
Քրիստոսի:
Քրիստոսի:
3.ձգելով»: Կարեւոր է նկատի առնել, որ
3.- «Ամէն ինչ ձգելով»
անոնք Յիսուսի հետեւելու
հետեւելու համար կարգ մը բաներ միայն
չձգեցին, այլ` «ամէն ինչ»
ինչ»: Անոնք որոնք ամբողջապէս կ’
կ’ուզեն
հետեւիլ Տիրոջ` պէտք է ամբո´
ամբո´ղջը թողուն:
թողուն: Կատարեալին
նուիրուած կեանք մը` կատարելապէ´
կատարելապէ´ս պէտք է նուիրուած
ըլլայ:
ըլլայ: Քիչ բան ունենալ եւ այդ քիչէն հրաժարիլը աւելի
դիւրին է քան շատ
շատ բան ունենալ եւ անկէ հրաժարիլը:
հրաժարիլը:
Աշակերտները շա´
շա´տ ունեցան, բայց յանձն առին հրաժարի´
հրաժարի´լ
այդ շատշատ-էն:
էն:
4.4.- Երբ մարդը մէ´
մէ´կ անգամէն հարստանայ` կրնայ մէ´
մէ´կ
անգամէն դրամասէր եւ նիւթապաշտ դառնալ:
դառնալ: Աշակերտները
չինկան այդ ծուղակին մէջ:
մէջ: Մենք ալ չիյնանք:
չիյնանք: Պօղոս
առաքեալ կը հաստատէ
հաստատէ թէ դրամասիրութիւնը մեզ «փորձուփորձութեան եւ թակարդի մէջ կ’
կ’իյնացնէ»
իյնացնէ» (Ա.Տմ
(Ա.Տմ 6.9): Երբ առատ
դրամ անցնի մեր ձեռքը, զգո´
զգո´յշ ըլլանք, Սատանան դիւրաւ
կրնայ դրամասիրութեան քանդիչ ու քայքայիչ թոյնը խմցնել
մեզի
մեզի: Սիրտ մը որ կապուած է երկրաւորին` չի´
չի´ կրնար
կապուիլ երկնաւորին
երկնաւորին:
աւորին: Սիրտ մը որ դրա´
դրա´մ կը սիրէ` չի´
չի´
կրնար սիրել զԱստուած եւ իր նմանը:
5.5.- Պետրոս ու Անդրէաս, Յակոբոս
Յակոբոս ու Յովհաննէս, առաառաջին չորս աշակերտներն էին, որոնք ընտրուեցան Յիսուսի
կողմէ:
կողմէ: Ինչո՞ւ համար Յիսուս ընտրեց զանոնք.զանոնք.ա) Յիսուս ընտրեց զանոնք, որովհետեւ հնազանդութեան
հնազանդութեան
հոգի´
հոգի´ տեսաւ անոնց մէջ:
մէջ: Պատուիրեց որ քիչ մը աւելի խորը
տանին նաւակը, եւ անոնք իսկոյն հնազանդեցան:
հնազանդեցան: Քրիստոսի
իսկական հետեւորդները` ամէն պարագաներու մէջ ՔրիստոՔրիստոսի հնազանդ եղող մարդիկն են:
բ) Զանոնք ընտրեց,
ընտրեց, որովհետեւ յուսախաբութեանց
դիմաց յուսախաբ չըլլալու
չըլլալու առաքինութիւնը տեսաւ անոնց
մօտ:
մօտ: Ամբողջ գիշերը բան մը չորսացին, բայց վերստին յանձն
570

առին նաւակը աւելի խորը տանիլ:
տանիլ: Տիրոջ գործին
նուիրուածները երբեք պէտք չէ յոյսի իրենց զէնքերը վար
դնեն, երբ կը հանդիպին Թշնամիին զօրեղ յարձակումներուն
եւ մխացող նետերուն:
գ) Ընտրեց, որովհետեւ անոնք գործը սիրող, գործէն
չվախցող մարդիկ էին:
էին: Կարեւոր է նկատի առնել որ անոնք
գործի վրայ էին երբ ընտրուեցան (Մտ 4.184.18-22):
22): Տէրը չի
փնտռեր վկայական
վկայական ունեցող մարդիկ, այլ` գործը սիրող
մարդիկ:
դ) Ընտրեց, որովհետեւ անոնք գիշերային մութէն
չվախցող եւ գիշեր ատեն գործի վրայ եղող անձեր էին: Յիսուս
անոնց մէջ տեսաւ իսկական հովիւի պատկերը: Երբ
ոչխարները գիշերը քնանան` անդին հովիւները անքուն կը
հսկեն: Իսկական հովիւները գիշեր ատեն արթուն կը մնան
մնան եւ
արցունք կը թափեն, մեղքի մութին մէջ կորսուածներուն
համար:
ե) Ընտրեց, որովհետեւ դժուարին ու ծանր գործեր
կատարելու կա´
կա´մք տեսաւ անոնց մօտ: Ձկնորսութիւնը
դիւրին գործ մը չէր: Ամբողջ գիշերը արթուն մնալ
մնալը,
նալը, ուռկանը
նետելը, ձուկերով լեցուն ուռկանը քաշելը, նստիլ եւ
ուռկանները կարկտն
կարկտնելը, ձուկերը մաքրելն ու զանոնք շուկայ
փոխադրելը,
փոխադրելը, այս բոլորը ծանր աշխատանքներ էին: ԱրքայուԱրքայութեան համար աշխատողները` ծանր աշխատանքներէն
չվախցող մարդիկ պէտք է ըլլան:
զ) Ընտրեց, ինչպէս վերեւ ըսինք, որովհետեւ քաջ մարդիկ
էին: Գալիլեայի լիճին վրայ ամբողջ գիշեր մը մութին մէջ
անցնելը` վախկոտ մարդու գործ չէր: Իրենց քաջութիւնը
առաւել եւս հանդէս կու գայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ
Գալիլեայի լիճը յանկարծական փոթորկումի պահեր կ’
կ’ունեունենար, մանաւանդ գիշեր ատեն: Քրիստոսի արքայութեան տատարածիչը կրնայ յանկարծահաս փորձութիւններու հանդիպիլ,
որոնց դիմաց պէտք է անդրդուելի մնայ:
մնայ:
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է) Ընտրեց, որովհետեւ անոնց մօտ տեսաւ ամենէն
կարեւոր առաքինութիւններէն մին` համբերութիւնը:
համբերութիւնը: Անոնք
մէկմէկ-երկու ժամ չէր որ լիճին վրայ մնացեր էին, այլ «ամբողջ
գիշերը»
գիշերը»: Ձկնորսի մը ամենէն կարեւոր յատկանիշը`
համբերութիւնն է:
է: Աւետարանի տարածիչը պէտք է լայն
համբերութիւն
համբերութիւն ունենայ, որպէսզի կարենայ փրկութեան
Աւետարանը տարածել: Առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Ամէն բանի կը

համբերենք, որպէսզի ոեւէ բանով արգելք չըլլանք Քրիստոսի
Աւետարանին տարածման»
տարածման» (Ա.Կր
(Ա.Կր 9.12):

ը) Ընտրեց, որովհետեւ Յիսուս գիտէր որ ձկնորսները
իրենց գործին բերումով, Աստուծոյ
Աստուծոյ աւելի´
աւելի´ մօտիկ կ’
կ’ըլլային
քան ուրիշներ, քանի իրենց առօրեայ ապրուստը բնութենէն,
եւ ուստի` Աստուծմէ կախեալ էր:
էր: Քրիստոսի հաւատքին
ջահակիրները, պէտք է իրենք զիրենք միշտ կախեալ զգան
իրենց հաւատքի հիմնադիրէն` Տէր Յիսուս Քրիստոսէն,
որովհետեւ անով պայմանաւորուած է իրենց առաքելութեան
յաջողութիւնը:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Բարի´
Բարի´ նաւապետ` Տէր Յիսուս Քրիստոս,
Զիս առանձին մի´
մի´ ղրկեր դէպի խորերը կեանքի ալեալեկոծ ծովուն, այլ բարձրացիր հաւատքիս անպտուղ նաւակը,
եւ Դո´
Դո´ւն զիս առաջնորդէ նաւարկելու դէպի աւելի խորը,
որպէսզի կարենամ մարդիկ որսալ թագաւորութեանդ
համար, եւ որպէսզի անոնց հետ միասին, ե´
ե´ս ալ գովերգեմ
ու օրհներգեմ մեծութիւնդ, մեծափառութիւնդ, եւ անչափ
իմաստութիւնդ: Ամէն:
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Գերգեսացի դիւահարին բժշկութիւնը
(Մարկոս 5.15.1-20)

Յետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը եկան:
եկան:
Յիսուս հազիւ նաւակէն ելած էր, ահա իրեն հանդիպեցաւ
մէկը, որ ժայռափոր գերեզմաններէն եկած էր: Այս մարդը
չար ոգի ունէր իր ներսիդին եւ գերեզմաններու մէջ կը
բնակէր: Նոյնիսկ շղթաներով չէին կրնար զինք կապել:
Շատ անգամ անոր ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած
էին, բայց անիկա խորտակեր
խորտակեր էր շղթաները եւ կտրտեր
ոտնակապերը: Ոչ ոք կրնար զինք զսպել: Միշտ, գիշեր ու
ցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ լեռներու վրայ կը թափառէր
ու կ’
կ’աղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը վիրաւորէր: Երբ
հեռուէն Յիսուսը տեսաւ, վազեց, ծունկի եկաւ անոր առջեւ
եւ բարձր ձայնով աղաղակեց.
աղաղակեց.«Ինձմէ ի՞նչ կ’
կ’ուզես, Յիսո´
Յիսո´ւս, Բարձրեալ Աստուծոյ
Որդին, Աստուծոյ սիրոյն, զիս մի´
մի´ տանջեր»:
տանջեր»:
Ասիկա կ’
կ’ըսէր, որովհետեւ Յիսուս հրամայած էր չար
ոգիին` ըսելով.ըսելով.- «Չար
«Չար ոգի, ե´
ե´լ այդ մարդուն մէջէն»:
մէջէն»:
Յիսուս հարցուց անոր.անոր.«Ի՞նչ է անունդ»:
անունդ»:
Անիկա պատասխանեց.պատասխանեց.«Անունս Լէգէոն
Լէգէոն է, որովհետեւ շատ ենք»:
ենք»:
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Չար ոգիները շատ կ’
կ’աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք
աշխարհէն դուրս չղրկէ: Հոն, լերան մօտիկ, խոզերու մեծ
երամակ մը կ’
կ’արածէր: Չար ոգիները բոլորն ալ աղաչեցին
Յիսուսի եւ ըսին.ըսին.«Մեզ խոզերուն ղրկէ, որպէսզի անոնց մէջ մտնենք»:
մտնենք»:
Եւ Յիսուս արտօնեց:
արտօնեց: Չար ոգիները մարդուն մէջէն
ելան եւ մտան խոզերուն մէջ. եւ խոզերու երամակը, որ
շուրջ երկու հազար կը հաշուէր, զառիթափէն վար խուժեց
դէպի լիճ եւ հոն խեղդուեցաւ:
Խոզարածները փախան եւ քաղաքին ու ագարակներու
մէջ պատմեցին պատահածը: Ժողովուրդը գնաց տեսնելու
թէ ի´նչ պատահած էր: Եկան Յիսուսի մօտ եւ
սարսափեցան, երբ տեսան դիւահարը, որ նախապէս
բազմաթիւ չար ոգիներ ունէր ներսիդին, իսկ այժմ
հագուստները հագած էր եւ զգաստացած: Ականատեսները
անոնց պատմեցին ինչ որ պատահած էր դիւահարին եւ
խոզերուն: Ասոր վրայ ժողովուրդը սկսաւ աղաչել Յիսուսի
որ հեռանայ իրենց սահմաններէն:
Երբ Յիսուս նաւակ մտաւ, դիւահարը աղաչեց որ
միասին երթայ: Բայց Յիսուս թոյլ չտուաւ, այլ ըսաւ անոր.անոր.«Տունդ գնա, քու ընտանիքիդ մօտ, եւ անոնց պատմէ´
պատմէ´
ինչ որ Տէրը ըրաւ քեզի եւ ի´
ի´նչպէս ողորմեցաւ քեզի»:
քեզի»:
Անիկա գնաց եւ ինչ որ Յիսուս ըրած էր` պատմեց
Դեկապոլիսի մէջ: Լսողները բոլորն ալ կը զարմանային:

«Յետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը եկան»
եկան»

(Մր 5.1):
1.1.- Յիսուս իր աշակերտներուն հետ միասին «ԳերգեսաԳերգեսացիներու երկիրը եկան»,
եկան», որպէսզի ազատագրէր դեւերու
ներբնակութենէն ու տիրապետութենէն այն երկու մարդիկը,
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որոնք երկար ժամանակէ ի վեր կը տառապէին դեւերու
իշխանութեան ներքեւ (Ղկ 8.29): Համաձայն Մատթէոսի,
Մատթէոսի,
դիւահարները երկու հոգի էին, իսկ ըստ Մարկոսի եւ
Ղուկասի` մէկ հոգի: Հակասութիւն չկայ: Դիւահարները
երկու
երկու հոգի էին, բայց Յիսուսի հետ խօսողը կամ
խօսակցութիւնը առաջնորդողը անոնցմէ մէկն էր միայն:
Մարկոս եւ Ղուկաս խօսակցութիւնը առաջնորդո´
առաջնորդո´ղը միայն
կը յիշեն,
յիշեն, իսկ Մատթէոս` երկուքը կը յիշէ:
յիշէ: Ոմանք նկատի
առնելով այս իրողութիւնը, ենթադրեր են որ այս երկու
անձերը կին եւ ամուսին
ամուսին պէտք է եղած ըլլայի
ըլլային,
յին, եւ
բնականօրէն Յիսուսի հետ խօսողը` ամուսինը ինք:
2.2.- Յիսուս Գերգեսացիներու երկիրը եկաւ, յատուկ
կերպով հանդիպելու այս դիւահարներուն եւ բժշկելու
զանոնք: Յիսուս կը գտնուէր Կափառնաում: Հոն որոշ ուսուուսուցումներ փոխանցելէ ետք ժողովուրդին,
ժողովուրդին, նաւակ բարձրացաւ
եւ Գալիլեայի լիճին վրայով եկաւ Գերգեսացիներու երկիրը,
որպէսզի քանդէր այն կապանքը զորս Սատանան հաստահաստատած էր այս երկու մարդոց վրայ: Զանոնք բժշկելէ ետք,
դարձեալ նաւակ բարձրացաւ եւ դարձաւ «իր քաղաքը»,
քաղաքը»,
այսինքն` Կափառնաում (Մտ 9.1: Մր 5.21): Յիսուս
Յիսուս որ
երկինքը ձգելով` երկիր եկած էր մարդոց փրկութեան համար,
ի՞նչպէս պիտի չձգէր Կափառնաումը, գալու համար ԳերգեԳերգեսացիներու
սացիներու երկիրը եւ ազատելու դեւերու ձեռքին տակ
տանջուող իր զաւակները: Սա կը պարզէ որ Քրիստոս
բոլորին փրկութիւնը կը հետապնդէ: Իւրաքանչիւր մարդ
յատուկ արժէք ունի Քրիստոսի համար: Այս երկու
երկու
դիւահարներուն սիրոյն,
սիրոյն, ամբողջ Գալիլեայի լիճը նաւարկունաւարկութեամբ կտրելը, մէկ կողմէ կը պարզէ թէ Քրիստոս որքա՜ն կը
փափաքի ազատագրել մարդիկը Չարին ստրկութենէն, իսկ
միւս կողմէ, կը բացայայտէ Քրիստոսի անչափ սէրն ու
գուրգուրանքը
գուրգուրանքը ամէն մէկ անհատի հանդէպ: Ճիշդ այս էր որ
Յիսուս ուզեց պատկերացնել երբ պատմեց կորսուած միակ
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ոչխարին առակը: Յիսուս ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ ինք ամէն
մէկ ոչխարի փրկութիւնը առանձնապէս եւ անձնապէս կը
հետապնդէ: Հեղինակ մը կ’
կ’ըսէ. «Եթէ համայն մարդկութեան

մէջ միայն մէ´
մէ´կ հոգի մեղք գործէր, եւ այդ մէկ հոգին միայն
մէ´
մէ´կ մեղք գործէր, Աստուծոյ Որդին դարձեալ աշխարհ պիտի
գար եւ իր արիւնը թափէր զայն փրկելու համար»:
համար»: Ինչպէս որ

Յիսուսի համար բոլոր
բոլոր մարդիկը արժէք կը ներկայացնեն,
ներկայացնեն,
մեզի համար ալ բոլոր մարդիկը արժէք կը ներկայացնե՞ն:
Մարդը անարգողը` անարգած կ’
կ’ըլլայ զԱստուած, որ մարդը
պատուելու համար իր փառքն ու պատկերը հաստատեց
անոր մէջ:
3.3.- Գերգեսացիներու երկիրը կը գտնուէր Գալիլեայի
լիճին արեւելեան ափին, Դեկապոլիս կոչուած նահանգին մէջ:
Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կը բացատրէ,
բացատրէ, թէ «"Դեկապոլիս"
Դեկապոլիս"

բառը Յունարէն անուն մըն է, որ կը նշանակէ` տասը քաղաք:
Այդպէս կը կոչուէր, որովհետեւ կը տարածուէր Գալիլեայի
լիճէն դէպի հարաւհարաւ-արեւելք, եւ իր մէջ կ’
կ’առնէր տասը
քաղաքներ, որոնք գլխաւորաբար հեթանոսներով բնակուած
եւ հելլենիստական մշակոյթով յատկանշուած էին»:
էին»: Սա ցոյց
ցոյց

կու տայ թէ Գերգեսացիներու երկիրը հեթանոսներով
բնակուած էր: Ինչո՞ւ կարեւոր է ասիկա գիտնալը: Կարեւոր է,
որովհետեւ մենք գիտենք որ Յիսուս առիթով մը պիտի
յայտարարէր թէ ինք միայն «Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած
ոչխարներուն համար»
համար» ղրկուած էր (Մտ 15.24), եւ նոյնիսկ
նոյնիսկ երբ
առաջին անգամ իր աշակերտները առաքելութեան պիտի
ղրկէր, անոնց պիտի պատուիրէր` «հեթանոսներուն շրջանշրջանները եւ Սամարացիներուն քաղաքները»
քաղաքները» չմտնել, այլ մասնամասնաւորաբար երթալ «Իսրայէլի կորսուած ոչխարներուն»
ոչխարներուն» (Մտ
(Մտ
10.510.5-6): Յիսուս իր աշակերտներուն կը պատուիրէր չմտնել
չմտնել
հեթանոսական շրջանները, ո´
ո´չ միայն որովհետեւ իր երկրաերկրաւոր կեանքի ընթացքին միայն հրեայ կեանքին մէջ քարոզելու
կոչուած էր, այլ նաեւ ու մանաւանդ, որովհետեւ աշակերտաշակերտ576

ները տակաւին պատրաստ չէին ընդունելու թէ հեթանոսները
իրենք նաեւ կրնային բաժին ունենալ Աստուծոյ փրկութեան
փրկութեան
ծրագիրին մէջ: Ի՞նչ է մեր կեցուածքը կամ տեսակէտը
փրկութեան հարցին գծով: Փրկութիւնը մեր կամ ոմանց
առանձնաշնորհո՞ւմը կը նկատենք, թէ`
թէ` կը խորհինք որ
անիկա բոլորին համար է, բոլո´
բոլո´րը կանչուած են փրկութեան:
4.4.- Յիսուս Գերգեսացիներու շրջանը երթալով եւ երկու
դիւահարները ազատագրելով, ուզեց ցոյց տալ թէ ինք
աշխարհ եկած էր կործանելու այն տիրապետութիւնն ու իշիշխանութիւնը որ Սատանան եւ իր պիղծ ոգիները հաստատած
էին հեթանոս աշխարհին մէջ: Ամէն հաւատացեալ որ
ինքզինք կ’
կ’ըմբռնէ իբրեւ Քրիստոսի զինուորը, կոչումը ունի
հարուածելու
հարուածելու Չարին թագաւորութիւնը, կոչումը ունի խափախափանելու անոր տիրապետութիւնը մարդոց կեանքին մէջ:
5.5.- «Յետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը
յետոյ» բառը: «Յետոյ»
Յետոյ» բառը կը
եկան»:
եկան»: Ի՞նչ ցոյց կու տայ «յետոյ»
պարզէ թէ Յիսուս որոշ դէպքէ մը ե´
ե´տք եկաւ Գեր
Գերգեսացիգեսացիներու երկիրը: Այդ դէպքը փոթորկած լիճին հանդարտեցումն
էր: Երբ խօսեցանք «Յիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկը»
փոթորիկը»
հատուածին մասին, բացատրեցինք,
բացատրեցինք, թէ երբ Տէրը Գալիլեայի
լիճին վրայով Կափառնաումէն Գերգեսացիներու երկիրը
պիտի գար, փոթորիկ տեղի ունեցաւ լիճին վրայ եւ Յիսուս
զայն խաղաղեցուց (Մր
(Մր 5.355.35-41): Ի՞նչ կը պարզէ այս
իրողութիւնը: Կը պարզէ թէ Սատանան կրնայ փոթորկել մեր
կեանքի խաղաղ ծովը, երբ տեսնէ որ կ’
կ’աշխատինք մարդիկը
ազատագր
ազատագրելու
ագրելու իր ձեռքէն: Անոնք որոնք կ’
կ’աշխատին
մարդիկը Տիրոջ մօտեցնել, եւ սակայն, նեղութիւններու չեն
հանդիպիր, պէտք է քննեն իրենց աղօթական կեանքը եւ
հաւատքի բծախնդրութիւնը, որովհետեւ իր աղօթական
կեանքին մէջ լուրջ եղողը եւ իր հաւատքին մէջ բծախնդիր
եղողը, անկասկած որ հալածանքի ու փորձութեան պիտի
ենթարկուի Չարին ու չար մարդոց կողմէ: Հեղինակ մը ըսած
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է. «Եթէ դուն մարդիկը Տիրոջ պարգեւած
պարգեւած հանգիստին չես

առաջնորդեր, Սատանան երբեք պիտի չուզէ քեզ անհանգը
անհանգըստացնել փորձութիւններով»:
փորձութիւններով»:

6.6.- Ասկէ առաջ բացատրեցինք, թէ սովորաբար հաւահաւատացեալներ Չարին դէմ յարձակում գործելու չեն ձեռնարկեր:
Անոնց ըրածը ընդհանրապէս ինքնապաշտպանութիւն է
Չարին յարձակումներուն
յարձակումներուն դէմ: Բայց երբ կը դիտենք Յիսուսի
կեանքն ու գործելակերպը, կը տեսնենք որ անիկա տարբեր է
մեզմէ: Երթալ «լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը»
երկիրը»,
դիւահարներուն հանդիպելու նպատակով, Չարին դէմ
յարձակիլ կը նշանակէր:
նշանակէր: Պօղոս առաքեալ կը խօսի «չարին
դէմ յարձակելու»
յարձակելու» մասին
մասին (Բ.Կր 6.7),
6.7), որովհետեւ չ’
չ’ուզեր որ
Քրիստոսի հետեւորդները իրենց հաւատքին մէջ ըլլան չէզոք
ու սառնարիւն, անյանդուգն ու անհամարձակ, այլ ըլլան`
յանդուգն ու համարձակ, մարտնչող ու դիմադրող, յարձակույարձակունակ ու խիզախ: Բայց անխոհեմութիւն է Չարին դէմ յարձայարձակում գործել,
գործել, երբ ամբողջութեամբ չենք յանձնուած Քրիստոսի:
Անխոհեմութիւն է յարձակիլ Չարին դէմ,
դէմ, երբ ինքնապաշտինքնապաշտպանութեան
պանութեան բոլոր կերպերը չենք իւրացուցած, եւ երբ
հաւատքի զէնքերով չեն սպառազինուած:
7.- Վերջապէս, նաւակ
նաւակ նստելով եւ աշակերտներուն հետ
Գերգեսացիներուն երկիրը երթալով, Յիսուս ուզեց ցոյց տալ
իր աշակերտներուն, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ իրե´
իրե´նք
պիտի երթան դէպի հեթանոս աշխարհը, դէպի հոն` ուր
Սատանան իր խաւար թագաւորութիւնը հաստատած է:

«Յիսուս հազիւ նաւակէն ելած էր, ահա իրեն հանդիպեհանդիպեցաւ մէկը, որ ժայռափոր գերեզմաններէն եկած էր: Այս մարդը
չար ոգի ունէր իր ներսիդին եւ գերեզմաններու մէջ կը
բնակէր»
(Մր 5.25.2-3):
բնակէր» (Մր

Վերեւ ցոյց տուինք թէ չար ոգի ունեցողները երկու
երկու
հոգիներ էին, բայց հիմա կը խօսինք միայն մէկ հոգիի մասին,
քանի Մարկոսի հատուածն է որ կը քննենք:
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1.1.- Առաջին իրողութիւնը զոր պէտք է մեր
մեր ուշադրութիւնը
գրաւէ, այն է, որ չար ոգի ունեցող մարդը ի´
ի´նքն էր որ Յիսուսի
մօտ եկաւ երբ ան տակաւին «հազիւ նաւակէն ելած էր»:
էր»: Չար
ոգին փորձեց իր յարձակողականին մէջ ընդդէմ Յիսուսի,
Յիսուսի,
ըլլալ ուժե´
ուժե´ղ, յանկարծակա´
յանկարծակա´ն եւ կտրո´
կտրո´ւկ, որպէսզի Յիսուս
ետ նաւակ նստէր եւ վերադառնար
վերադառնար հոն ուր նախապէս կը
գտնուէր, բայց ձախո´
ձախո´ղ փորձ մըն էր ըրածը:
ըրածը: Մեր Տէրը ետ
դարձ չի´
չի´ ճանչնար: Մեր Տէրը նահանջ չ’
չ’ա´րձանագրեր երբ
Փորձիչին հետ բախում
բախում կ’
կ’ունենայ: Իսկ մե՞նք: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք
երբ փորձութիւնները տեղատարափ անձրեւի նման կը
թափին մեր վրայ: Նահա՞նջ կ’
կ’արձանագրենք: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք
երբ Չարը կատաղօրէն կը պայքարի մեր հաւատքին դէմ: Կը
յանձնե՞նք մեր հաւատքի վահանը: Հաւատքի զօրեղ դիմադիմադրութիւնը չէ՞ որ կ’
կ’ընկճէ ընդդիմութիւնը Չարին: ՍատանաՍատանային դէմ դնելը չէ՞ որ զայն հեռու կը վանէ մեզմէ (Յկ 4.8):
Սատանան կը խուսափի
խուսափի բախում
բախում ունենալէ
ունենալէ Քրիստոսի լուրջ
զինուորներուն հետ:
2.2.- Չար ոգի ունեցող այս մարդը ոչ միայն «ժայռափոր
գերեզմաններէն եկած էր»,
էր», այլեւ` «գերեզմաններու մէջ կը
բնակէր»:
բնակէր»: Հարկաւ չար ոգիով բնակուած մարդը ինք իր ազատ
կամքով չէր որ գերեզմանոցին մէջ կը բնակէր: Չար ոգին ի´նք
զայն հոն տարած էր: Ինչո՞ւ համար: Հին Կտակարանեան
օրէնքին համաձայն, անոնք որոնք մեռելի մը մարմինին
դպչէին` եօթը օր անմաքուր կը սեպուէին (Թւ 19.16): Չար
ոգին մարդը հոն առաջնորդելով, նախ ցոյց կու տայ թէ ինք
պիղծ արարած մըն է, եւ երկրորդ, ցոյց կու տայ թէ ինք
ինք
մարդիկը դէպի պղծութիւն եւ դէպի պղծալից ու մեղսալից
վայրեր առաջնորդող արարած մըն է: Անշուշտ ըսել չեմ ուզեր
թէ գերեզմանոցը պիղծ վայր մըն է, այլ պարզապէս Հին
Կտակարանեան հասկացողութիւնն է որ կը պարզեմ, ինչպէս
նաեւ հրէական մտայնութիւնը, որուն համաձայն գերեզմա
գերեզմանոցները «անմաքուր»
անմաքուր» կը նկատուէին:
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3.3.- Այն ատենուան աշխարհին մէջ, որոշ ցեղեր կը
հաւատային որ մեռած մարդոց հոգիները կը վերածուէին չար
ոգիներու: Հաւանաբար, յիշեալ չար ոգին մարդը տարած էր
գերեզմաններու կողմը, որպէսզի համոզէր ուրիշներուն թէ
ինք նախապէս մարդու մը հոգին էր, որ վերածուած էր պիղծ
ոգիի, եւ ատիկա պատճառ դառնար որ ահ ու սարսափ
տարածուէր մարդոց մէջ: Հարկաւ ասիկա շիտակ չէր եւ չէ:
Բայց պէտք է յիշել, թէ բոլոր անոնք որոնք չարիք գործած են
երկրի վրայ, եւ բոլոր անոնք որոնք ուրախացեր են մարդոց
պատահած չարիքին համար, չար ոգիներու նման
նման պիղծ ու
տգեղ պիտի ըլլան գեհեն նետուելէ ետք:
4.4.- Յիսուս ազատագրելով ու բուժելով գերեզմանի
գերեզմանի մէջ
բնակող
ի´նքն է որ հոգեպէս
բնակող այս մարդը, ցոյց տուաւ թէ ի´
մեռածները կեանքի կը կոչէ, եւ մեղքի գերեզմանին մէջ
գերեզմանուածները` կեանքի եւ յարութեան լոյսին կը բերէ:

«Նոյնիսկ շղթաներով չէին կրնար զինք կապել: Շատ
անգամ անոր ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած էին,
բայց անիկա խորտակեր էր շղթաները եւ կտրտեր
ոտնակապերը: Ոչ ոք կրնար զինք զսպել: Միշտ, գիշեր ու
ցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ լեռներու վրայ կը թափառէր
թափառէր ու
կ’աղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը վիրաւորէր»
(Մր 5.35.3-5):
վիրաւորէր» (Մր

1.1.- Այս տողերը կը պարզեն թէ որքան անգութ կերպով
Սատանան կը վարուի անոնց հետ` որոնք կ’
կ’իյնան իր տիրատիրապետութեան տակ: Այո´,
Այո´, Սատանան անողորմ բռնակալ մըն է,
որ կը ստրկացնէ ու կը չարչարէ այն հոգիները որոնք
որոնք իրեն կը
յանձնուին: Այս մասին զօրեղապէս կը վկայէ Բարի ՍամարաՍամարացիին առակը: Առակին մէջ յիշուած աւազակները կը ներկաներկայացնեն չար ոգիները, կ’
կ’ըսէ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին:
Անոնք յարձակեցան Երուսաղէմէն Երիքով գացող մարդուն
վրայ, կողոպտեցին զինք, մերկացուցին, վիրաւորեցին
վիրաւորեցին եւ
կիսամահ վիճակի մէջ ձգեցին ու գացին (Ղկ 10.30): Անոնք
կոչուած են «աւազակ»:
աւազակ»: Աւազակն ու գողը նոյնը չեն: Գողը լոկ
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գողնալու կու գայ, բայց աւազակը,
աւազակը, թէ´
թէ´ գողնալու եւ թէ´
թէ´
սպաննելու:
սպաննելու: Սատանան ու իր չար ոգիները մարդասպան են:
Անոնք կը փորձեն սպաննել մարդուն սիրտն
սիրտն ու հոգին,
սպաննել մարդուն հաւատքի կեանքը, սպաննել մարդուն
աղօթքի ախորժակը, սպաննել մարդուն ծառայելու պատրասպատրաստակամութիւնը, սպաննել մարդուն մէջ մարդասիրութիւնը,
սպաննել Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ գոյութիւն ունեցող
քաղցր ու փոխադարձ յարաբերութիւնը:
2.2.- Հոս յիշուած չար ոգին միւս չար ոգիներուն նման չէր:
Այս չար ոգին զօրաւո´
զօրաւո´ր էր, կատաղի´
կատաղի´ էր, մոլեգի´
մոլեգի´ն էր,
խի´
խի´ստ վայրագ էր, շա´
շա´տ անողորմ էր, անչափօրէն
մարդատեա´
մարդատեա´ց էր: Անիկա այնքան կատաղի ու զօրեղ էր, որ
մարդիկ ստիպուած շղթաներով կը կապէին այն անձը որուն
մէջ կը բնակէր:
բնակէր: Բայց մարդը, չար ոգիին կողմէ զօրացուած, կը
խորտակէր շղթաները ու կը կտրտէր ոտնակապերը: Ասիկա
կը բացայայտէ թէ բոլոր չար ոգիները նոյն զօրութիւնը չունին:
Անոնք տարբեր են իրարմէ: Կան շատ զօրաւորները, կան
նուազ զօրաւորները: Չար ոգիներ կան որոնք մէկմէկ-երկու
աղօթքներով
աղօթքներով կրնան մարդէն դուրս վտարուիլ, չար ոգիներ ալ
կան որոնք երկա՜ր ժամանակի
ժամանակի վրայ մատուցուած աղօթքաղօթքներով հազիւ կրնան վտարուիլ մարդէն: Ինչպէս մեղքերը
իրենց ծանրութեանը մէջ տարբեր են իրարմէ, նոյնպէս ալ չար
ոգիները իրենց հաստատած տիրապետութեանը
տիրապետութեանը մէջ տարբեր
են իրարմէ:
իրարմէ: Որքան մէկը խորունկ կերպով տիրապետուած
ըլլայ մեղքին կողմէ, այնքան խորունկ կերպով կը տիրատիրապետուի չար ոգիներուն կողմէ, եւ բնականօրէն դիւրին
դիւրին
չ’ըլլար անոր ազատագրութիւնը: Բայց կարեւոր է գիտնալ, որ
չար ոգիներուն ներկայութիւնը մեր կեանքին մէջ, միշտ ալ
մեր գործած
գործած մեղքերուն արդիւնքը չէ: Մէկը կրնայ լաւ ու բարի
անձ ըլլալ, եւ սակայն զօրաւոր յարձակումներու ենթարկուիլ
Չարին կողմէ, եւ նոյնիսկ բնակուիլ չար ոգիի մը կողմէ: Ինչո՞ւ
համար: Որովհետեւ կ’
կ’ապրինք չար աշխարհի մը մէջ եւ
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շրջապատուած ենք չար մարդոցմով, որոնք ամէն գնով
կ’ուզեն վնաս հասցնել մեզի: Մէկը կրնայ հաւատացեալ ու
հաւատացեալ ծնողներու զաւակ ըլլալ, բայց յարձակումներու
ենթարկուիլ չար ոգիներու կողմէ, եւ ինչո՞ւ կամ ի՞նչ
պատճառով. պարզապէս որովհետեւ մէկը կայ որ զայն չի
սիրեր, կը նախանձի իրմէ ու կ’
կ’ատէ զայն, եւ դիմած է
կախարդներու, բախտագուշակներու, դիւային գործերով
զբաղողներու, որպէսզի քանդէ զայն, կործանէ զայն, թշուառ
կեանքի մը մատնէ: Այո´,
Այո´, արդար մարդիկ կրնան անարդաանարդարութեան զոհ երթալ, բարի մարդիկ կրնան տառապիլ չար
մարդոց`
մարդոց` չար գործերուն պատճառով, ուստի, պէտք է զգո´
զգո´յշ
ըլլալ մտածելու թէ ամէն յարձակում` գործուած մեղքի մը
կամ գործուած մեղքերու հետեւանք է:
3.կապել»: Ոմանք հոս
3.- «Շղթաներով չէին կրնար զինք կապել»:
յիշուած շղթան խորհրդանիշ նկատած են Օրէնքին: Արդարեւ,
Օրէնքը չէր կրնար կապել ու զսպել մեղքի կեանքին սիրահար
մարդուն սիրտը: Սատանան անսանձելի ու անզսպելի
կերպով կը գործէ բոլոր անոնց կեանքին մէջ` որոնք կը սիրեն
մեղքը, անօրէն կեանքը, անիրաւութիւնը: Օրէնքը չի կրնար
շղթայել ու զսպել այսպիսիները: Օրէնքը շղթայ ունի բայց չի´
չի´
կրնար շղթայել: Կապ ունի բայց չի´
չի´ կրնար կապել: Իսկ
նոյնիսկ եթէ
եթէ շղթայէ, ատիկա չի կրնար հեռացնել մարդը
մեղքէն, կամ մեղքը մարդէն: Օրէնքը կրնայ արգիլել որ մեղք
գործենք, բայց չի´
չի´ կրնար մեղքին
մեղքին սէրը վերցնել մեր սրտէն:
Շնո´
Շնո´րհքն է որ մեղքի սէրը կը հեռացնէ մեզմէ:
4.4.- «Ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած էին»:
էին»:
Նայեցէք թէ որքա՜ն ողորմելի վիճակի կը մատնուի մարդը
երբ Չարին ձեռքը իյնայ: Սատանան կ’
կ’ուզէ շղթայել մարդուն
ձեռքերը, որպէսզի անիկա իր ձեռքերով բարիք չգործէ, իր
ձեռքերով չօգնէ տկարին ու չվերականգնէ գլորածը: Ան կ’
կ’ուզէ
շղթայել մարդուն ոտքերը, որպէսզի անիկա չհետեւի ՔրիսՔրիստոսի, չքալէ
չքալէ արդարութեան ու սրբութեան ճամբայէն:
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«Շղթայ»
Շղթայ» բառը ցոյց կու տայ, թէ անոնք որոնք կը սիրեն
մեղքը` շղթայուա´
շղթայուա´ծ են Չարին կողմէ: «Շղթայ»
Շղթայ» բառը կը
պարզէ նաեւ,
նաեւ, որ Սատանան կապանքի տակ կ’
կ’առնէ ոեւէ մադ
որ հետեւորդ մըն է անօրէն կեանքին:
5.5.- Ձեռքերն ու ոտքերը շղթայելը,
շղթայելը, մարդուն ձեռքէն
ազատութիւնը խլել կը նշանակէ: Աստուած մարդը ազատ
կամքով ստեղծած է: Սատանային իշխանութեան տակ
գտնուող մարդը չունի´
չունի´ ազատութիւն: Սատանան չունի´
չունի´
ազատ զաւակներ, այլ` պարզապէս ստրուկներ: Մարդը կը
վայելէ Աստուածատուր իր ազատութիւնը այնքան ատեն որ
կ’ապրի Աստուծոյ կամքին ներքեւ, բայց երբ մերժէ Աստուծոյ
կամքը եւ
եւ հեռանայ Աստուծմէ` կը կորսնցնէ իր ազատուազատութիւնը: Քրիստոս յայտարարեց, որ եթէ ինք մեզ ազատէ, այն
ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլանք (Յհ 8.36): Յիսուս մեր
Ազատարար Փրկիչն է: Ազատարարէն հեռացող մարդը` կը
կորսնցնէ
կորսնցնէ իր ազատութիւնը:
6.6.- Ոմանք կ’
կ’ենթադրեն որ դիւահար մարդուն ձեռքերն ու
ոտքերը կը կապուէին շղթաներով, որպէսզի չվնասէր
ուրիշներուն կամ ինքնիրեն: Ի՜նչ դժբախտութիւն է սակայն,
մտածել թէ պէտք է կապել մարդը որպէսզի վնաս չհասցնէ իր
նմանին: Բայց երբ կը նայինք մեր
մեր շուրջ եւ կը տեսնենք
այնպիսի մարդիկ որոնք մեծ վնասներ կը հասցնեն իրենց
նմաններուն, իրաւունք կու տանք զիրենք շղթայողներուն:
7.7.- «Միշտ, գիշեր ու ցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ

լեռներու վրայ կը թափառէր ու կ’
կ’աղաղակէր եւ ինքզինք
քարով կը վիրաւորէր»:
վիրաւորէր»: Այս համարը ցոյց
ցոյց կու տայ թէ

Սատանան դադար ու հանգիստ չի տար իր իշխանութեան
տակ գտնուող մարդուն: Յիշեալ դիւաբնակ մարդը, ո´
ո´չ
գիշերը կրնար հանգիստ ընել եւ ո´
ո´չ ալ ցերեկը կրնար դադար
առնել: Բացայայտօրէն ան կը վազէր դէպի լեռները եւ
անոնցմէ դէպի գերեզմանոց: Գերեզմանոցները քաղաք
քաղաքներէն
դուրս ու լեռներէն հեռու կ’
կ’ըլլային: Ուստի ան մէկ տեղէն միւս
միւս
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տեղը կը վազէր, «կը թափառէր ու կ’
կ’աղաղակէր եւ ինքզինք

քարով կը վիրաւորէր»:
վիրաւորէր»:
8.վիրաւորէր»: Այս բառերը ոմանք
8.- «Ինքզինք քարով կը վիրաւորէր»:

բառացիօրէն հասկցած են, ըսելու համար թէ չար ոգին կը
գրգռէր մարդը քարերով
քարերով ինքզինք վիրաւորելու, իսկ ուրիշներ
կը կարծեն որ ակնարկութիւնը պարզապէս այն վէրքերուն էր,
որ ան կը ստանար իր ոտքերուն երբ բոպիկ կը վազէր
քարերուն վրայ եւ կը թափառէր ասդին անդին: Այսօր բոպիկ
քալող կամ վազող չկայ, բայց հոգեւոր իմաստով մը, բոպիկ կը
նկատուին
նկատուին բոլոր անոնք` որոնք խաղաղութեան Աւետարանը
քարոզելու պատրաստակամութիւնը չեն հագած կօշիկի պէս
(Եփ 6.15): Բոպիկ ու մերկ կը նկատուին բոլոր անոնք` որոնք
մեր երկնաւոր Հօրը ձեռքէն չեն ստացած լաւագոյն պատմուպատմուճանը, մատանին
մատանին եւ կօշիկը
կօշիկը (Ղկ
(Ղկ 15.22): Քիչ ետք այս մասին
յաւելեալ մանրամասնութեամբ մը պիտի խօսիմ, երբ անդրաանդրադառնամ «հագուստները հագած»
հագած» բառերուն:
9.9.- «Ինքզինք քարով կը վիրաւորէր»:
վիրաւորէր»: Գուցէ այսօր մարդիկ
իրենք զիրենք չեն վիրաւորեր քարերով, բայց չկա՞ն մարդիկ
որոնք իրենք զիրենք կը վիրաւորեն մեղքի քարերով: Չկա՞ն
մարդիկ որոնք
որոնք ամէն օր եւ ամէն ժամ կը վիրաւորեն Յիսուսի
սիրտը: Չկա՞ն մարդիկ որոնք կը վիրաւորեն Սուրբ Հոգին եւ
Սուրբ Հոգիին տաճարը` մարդ արարածը: Այսօր մարդոց
ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապող չկայ, նոյնիսկ եթէ այդ
մարդիկը իրենց մէջ չար ոգի ունենան կամ չար ոգիներու
իշխանութեան տակ ըլլան: Բայց չկա՞ն մարդիկ Չարին կողմէ
կապուած. կապուած որոշ մեղքի մը կամ մոլութեան մը:

«Երբ հեռուէն Յիսուսը տեսաւ, վազեց, ծունկի եկաւ անոր
առջեւ եւ բարձր ձայնով աղաղակեց.աղաղակեց."Ինձմէ ի՞նչ կ’
կ’ուզես, Յիսո´
Յիսո´ւս, Բարձրեալ Աստուծոյ
Որդին, Աստուծոյ
մի´ տանջեր":
Աստուծոյ սիրոյն,
սիրոյն, զիս մի´
Ասիկա կ’
կ’ըսէր, որովհետեւ Յիսուս հրամայած էր չար
ոգիին` ըսելով.ըսելով.584

"Չար ոգի, ե´
(Մր 5.65.6-8):
ե´լ այդ մարդուն մէջէն"»
մէջէն"» (Մր
1.1.- Սովորաբար չար ոգիները երբ տեսնեն անձ մը եկած է
պայքարելու իրենց դէմ, կը յարձակին անոր վրայ, կը
վախցնեն, եւ նոյնիսկ կը փորձեն վիրաւորել զայն, բայց հոս
կը տեսնենք, որ երբ չար ոգին «Յիսուսը տեսաւ, վազեց,
ծունկի եկաւ անոր առջեւ»:
առջեւ»: Չար ոգիները կրնան վիրաւորել
մարդուն, բայց երբ կարգը կու գայ Յիսուսի, անոնք պարտապարտադրաբար ծունկի կու գան Յիսուսի առջեւ եւ պաշտամունք ու
երկրպագութիւն կը մատուցանեն
մատուցանեն անոր: Չար ոգիները կը
սարսափին անոնցմէ` որոնք Աստուծոյ նուիրեալ զաւակներն
են: Եւ ո´
ո´չ միայն կը սարսափին, այլեւ` պարտուած ծունկի
կու գան անոնց առջեւ: Մենք ի՞նչ տեսակ հաւատացեալներ
ենք: Չարին կողմէ յարձակումի՞ ենթարկուող, թէ` Չարին դէմ
յարձակող: Հաւատքով
Հաւատքով Չարը մեր առջեւ ծունկի՞ բերող, թէ`
տկարութեամբ Չարին առջեւ ծունկի եկող:
2.2.- Ոմանք կը խորհին որ մարդը Յիսուսը տեսնելով,
«վազեց, ծունկի եկաւ անոր առջեւ»,
առջեւ», իր անձին ազատութիւն
աղերսելու համար. բայց կը կարծեմ որ չար ոգին ի´
ի´նքն էր որ
մարդուն միջոցաւ ծունկի եկաւ
եկաւ Տէր Յիսուսի առջեւ, եւ
ատիկա ուրիշ բան չէր նշանակեր,
նշանակեր, եթէ ոչ իր պարտութեան
խոստովանութիւնը Յիսուսի զօրութեան դիմաց: Բառերուն
շարունակութիւնը թոյլ չի տար մեզի մտածելու թէ մարդը
ինքն էր, որ կամաւորապէս եւ գիտակցօրէն ծունկի եկաւ
Յիսուսի առջեւ:
3.3.- Հետաքրքրական
Հետաքրքրական է որ մարդը չէր զսպուեր շղթաներով,
բայց Յիսուսի պարզ ներկայութիւնը բաւարար էր զինք
զսպելու: Մենք ի՞նչպիսի ներկայութիւն ենք Սատանային
համար: Զինք ինքնազսպումի առաջնորդո՞ղ ներկայութիւն
ենք, թէ` ներկայութիւն
ներկայութիւն մը, որ իրեն համար արժէք, սարսափ
կամ մտահոգութիւն չի
չի ներկայացներ:
4.4.- «Ինձմէ ի՞նչ կ’
կ’ուզես»,
ուզես», տառացիօրէն` «Դուն ինծի հետ
ի՞նչ գործ ունիս»:
ունիս»: Արդարեւ, ո´
ո´չ մէկ գործ կամ գործակցութիւն
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կայ կամ կրնայ ըլլալ Քրիստոսի եւ Սատանային միջեւ:
Առաքեալը կ’
կ’ըսէ. «Ի՞նչ համաձայնութիւն կրնայ ըլլալ ՔրիսՔրիստոսի եւ Սատանային միջեւ»
ո´չ մէկ
միջեւ» (Բ
(Բ.Կր 6.15): Ինչպէս որ ո´
կապ կայ Քրիստոսի եւ Սատանային միջեւ, այնպէս ալ, ո´
ո´չ
մէկ կապ պէտք է ըլլայ Քրիստոսի հետեւորդներուն եւ ՍաՍատանայի հետեւորդներուն միջեւ: Դարձեալ, Պօղոս առաքեալ
կ’ըսէ. «Բնաւ անհաւատներուն լծակից մի´
մի´ ըլլաք: Ի՞նչ կապ

կրնայ ունենալ արդարը
արդարը անօրէնին հետ, կամ ի՞նչ նոյնութեան
եզր կրնայ ըլլալ լոյսին ու խաւարին միջեւ»
միջեւ» (Բ.Կր
(Բ.Կր 6.14):
«Դուն ինծի հետ ի՞նչ գործ ունիս»:
ունիս»: Չար ոգին այս բառերով
կարծէք ըսել կ’
կ’ուզէր Յիսուսին. «Մենք չենք կրնար իրարու
հետ ոեւէ կապ ունենալ, որովհետեւ ես չար մէկն եմ, իսկ
դուն` բարի: Ես մարդոց չարիքը կ’
կ’ուզեմ, իսկ դուն` ո´
ո´վ
Յիսուս, միայն բարին կը ցանկաս ու կը գործես մարդոց
համար: Ես մարդիկը կը մղեմ դէպի մեղքը, իսկ դուն` անոնց
մէջ սուրբ կեանք ապրելու փափաք կը հաստատես: Ես
կ’ատեմ մարդիկը, իսկ դուն կը սիրես զանոնք: Ես թակարդթակարդներ կը պատրաստեմ անոնց համար, իսկ դուն` օրհնութիւնօրհնութիւններ կը պատրաստես»:
պատրաստես»:
5.5.- «Յիսո´
Յիսո´ւս, Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին»:
Որդին»: Սատանան

Սատանայ ըլլալով, կը խոստովանի թէ Յիսուս Բարձրեալ
Աստուծոյ Որդին է: Այս իրողութիւնը պէտք է մեզ ինքնագիինքնագիտակցութեան հրաւիրէ: Ամէն մարդ որ կը խոստովանի
խոստովանի
Յիսուս Քրիստոսը` չի´
չի´ նշանակեր որ հաւատացեալ է: Ամէն
անձ որ կը յայտարարէ թէ Յիսուս Բարձրեալ Աստուծոյ
Որդին է` չի´
չի´ նշանակեր որ ուղիղ ընթացքի մէջ է: Սատանան
կը հաւատայ որ Յիսուս Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին է, բայց
չի´
չի´ սիրեր ու չի´
չի´ հնազանդիր Յիսուսին: Ինչո՞վ կը տարբերին
Սատանայէն այն մարդիկը, որոնք կը հաւատան որ Յիսուս
Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին է, բայց չե´
չե´ն սիրեր զայն իրենց
ամբողջ սի
սիրտով եւ չե´
չե´ն կատարեր անոր կամքը: Շատե՜ր կան
որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան Քրիստոսի, կը սիրեն
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Քրիստոսը, բայց երբ անոնց կեանքին կը նայինք, երբեք չենք
տեսներ այդ հաւատքն ու Քրիստոսասիրութիւնը գործնապէս
արտայայտուած իրենց կեանքին մէջ: Մեր Տէրը ըսաւ. «Եթէ կը
սիրէք զիս` պէտք է գործադրէք իմ պատուիրաններս»
պատուիրաններս» (Յհ
(Յհ
14.15): Ո´չ ոք թող ըսէ թէ կը սիրէ Յիսուսը,
Յիսուսը, եթէ երբեք չի
կատարեր անոր կամքը եւ չի գործադրեր անոր պատուիպատուիրանները: Օրինակ, Յիսուս պատուիրեց որ սիրենք մեր
թշնամիները. մենք կը սիրե՞նք մեր թշնամիները: Պատուիրեց
որ օրհնենք մեզ անիծողները. մենք կ’
կ’օրհնե՞նք մեզ անիծողանիծողները: Պատուիրեց որ բարիք ընենք մեզ ատողներուն. մենք
բարիք կ’
կ’ընե՞
ընե՞նք մեզ ատողներուն:
ատողներուն: Պատուիրեց որ աղօթենք
անոնց համար, որոնք մեզ կը չարչարեն ու կը հալածեն.
հալածեն. մենք
կ’աղօթե՞
աղօթե՞նք մեզ չարչարողներուն ու հալածողներուն համար
(Մտ 5.44):
6.ազգե6.- «Բարձրեալ Աստուած»:
Աստուած»: Իսրայէլը շրջապատող ազգերը ունէին իրենց աստուածները, բայց զանոնք չէին կոչեր
«Բարձրեալ»:
Բարձրեալ»: Անոնց աստուածները Բարձրեալ աստուածներ
չէին, այլ` քարաշէն ու փայտաշէն աստուածներ, պարտուած
ու խոնարհեցուած աստուածներ, գլորած ու ճզմուած աստաստուածներ, մէկ ու միակ Բարձրեալ Աստուծոյ զօրութեան
դիմաց: Չար ոգին Յիսուսը կոչելով «Բարձրեալ Աստուծոյ
Որդին»,
Որդին», իրականութեան
իրականութեան մէջ, բոլոր սուտ աստուածներուն
պարտութիւնն է որ յայտարարած եղաւ անոր սրբութեան ու
զօրութեան դիմաց: Յիսուսը կոչելով «Բարձրեալ Աստուծոյ
Որդին»,
Որդին», Յիսուսի աստուածային էութեան բացայայտումն էր
որ կատարեց ընդդէմ հին ու նոր աստուածներու ստութեան
եւ ունայնութեան:
ունայնութեան:
7.7.- Եսայեայի մարգարէութեան մէջ կը կարդանք թէ
ինչպէս Արուսեակ քերովբէն` Սատանան, ուզեց ու փորձեց
Աստուծոյ գահը գրաւել եւ յայտարարեց. «Բարձրելոյն պիտի
նմանիմ»
չկրցա´ւ Աստուծոյ գահը գրաւել,
նմանիմ» (Ես
(Ես 14.1314.13-14), բայց չկրցա´
չկրցա´
չկրցա´ւ Բարձրելոյն նմանիլ, ընդհակառակը, դժո´
դժո´խք իջաւ,
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«գուբին

խորունկ

տեղերը»
տեղերը»

(Ես
(Ես 14.15): Ան փորձեց
Բարձրեալին տեղը առնել բայց չկրցաւ, եւ ահա հիմա ի´
ի´նք կը
խոստովանի Բարձրեալ Աստուածը, եւ կը խոստովանի
Յիսուս Քրիստոսը իբրեւ Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին:
Սատանան զԱստուած «Բարձրեալ»
Բարձրեալ» կոչելով, անցեալին մէջ
գործած իր ըմբոստութեան մեղքն ու անօրէնութիւնն է որ
խոստովանած եղաւ անոր դիմաց:
8.- «Աստուծոյ սիրոյն, զիս մի´
մի´ տանջեր»,
տանջեր», տառացիօրէն`
«Քեզ Աստուծմով կ’
կ’երդմնցնեմ, զիս մի´
մի´ տանջեր»:
տանջեր»: Ուշագրաւ
է «տանջել»
տանջել» բառը: Բառ մը, որ ցոյց կու
կու տայ թէ Յիսուսի
ներկայութիւնը, կը տանջէ բոլոր
բոլոր չար ոգիները եւ անոնց
ծնողը` Սատանան: Յիսուս սո´
սո´ւրբ ներկայութիւն է, ուստի
բնականաբար անոր ներկայութեան, կը տանջուին պիղծ
ոգիները: Բայց ասիկա իրականութիւն է մարդոց պարագային
նաեւ: Պիղծ մարդիկ իրե´
իրե´նք եւս չեն կրնար Տիրոջ դիմաց
Տիրո´ջ դիմաց
կենալ: Դատաստանի օրը, անոնք ո´
ո´չ միայն Տիրո´
պիտի չկրնան կենալ, այլեւ` Տիրոջ զաւակներուն դիմաց ալ
պիտի չկրնան կենալ:
կենալ: Այո´,
Այո´, պիղծերը չեն կրնար սուրբերուն
ներկայութեան կենալ: Չարագործները չեն հանդուրժեր
հանդուրժեր
բարեգործներուն ներկայութիւնը:
ներկայութիւնը:
9.9.- «Աստուծոյ սիրոյն, զիս մի´
Նայեցէ´ք չար
չար
մի´ տանջեր»:
տանջեր»: Նայեցէ´
ոգիին խորամանկութեան: Ան Աստուծոյ անունո´
անունո´վ կը մօտեմօտենայ Յիսուսի եւ Աստուծոյ անունո´
անունո´վ իր խնդրանքը կը
մատուցանէ: Ան գիտէր որ Յիսուս մեծ սէր ունէր իր երկնաւոր
Հօր հանդէպ: Գիտէր որ Յիսուս չէր մերժեր խնդրանքը
անոնց` որոնք Աստուծոյ անունով կը մօտենային իրեն: Չար
Չար
ոգին Աստուծոյ անունը գործածեց իր սեփական հանգիստին
համար, որովհետեւ տանջուիլ չէր ուզեր, չարչարուիլ չէր
ուզեր: Այսօր շա՜տ մարդիկ կան որոնք Աստուծոյ անունով կը
խօսին, բայց իրենց սեփական հանգիստն ու շահն է որ կը
փնտռեն եւ
եւ ո´
ո´չ թէ Աստուծոյ անուան փառքը:
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Մեզմէ
Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած մարդոց, որոնք կրօնքը շահի
աղբիւրի վերածած են (Ա.Տմ 6.56.5-6): Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած
մարդոց, որոնք ընչաքաղցութենէ մղուած` կը շահագործեն
մարդիկը իրենց շինծու խօսքերով (Բ.Պտ 2.3): Մեզմէ ո՞վ չէ
հանդիպած մարդոց, «որոնք Աստուծոյ խօսքը վաճառքի կը
հանեն»
անեն» (Բ.Կր
(Բ.Կր 2.17): Եւ այս բոլորը Աստուծոյ անունո´
անունո´վ տեղի
կ’ունենան: Նայեցէ´
Նայեցէ´ք Եւրոպայի, բայց մանաւանդ Ամերիկայի
քարոզիչներուն: Աստուծոյ անունով դրամ կը պահանջեն,
աղքատներուն անունով դրամ կը դիզեն, բայց անոնցմէ
շատեր իրենց անձերուն փառքին ու հանգիստին համար
կ’ընեն ինչ որ կ’
կ’ընեն: Քրիստոսի անունով խօսող բայց ՔրիսՔրիստոսի փառքին համար չգործող մարդիկը, տարբերութիւն
չունին այն չար ոգիներէն, որոնք Աստուծոյ անունով կը
խօսէին բայց Աստուծոյ անունը չէին փառաւորեր:
10.տանջա´նք էր
10.- «Զիս մի´
մի´ տանջեր»:
տանջեր»: Չար ոգիին համար տանջա´
հեռանալ այն մարդէն որուն մէջ կը բնակէր: Անոր համար
տան
տանջա´
ջա´նք էր չտանջել
չտանջել մարդը: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ
Սատանային համար հաճոյք է չարչարել մարդը: Երբ այդ
հաճոյքը խլուի իր ձեռքէն, կը սկսի տանջուիլ: Սատանան իր
ուրախութիւնը մարդուն տրտմութեան մէջ է որ կը գտնէ. իր
երջանկութիւնը
երջանկութիւնը մարդուն ապերջանկութեան մէջ է որ կը
տեսնէ. իր յաջողութիւնը մարդուն դժբախտութեան մէջ է որ
կը գտնէ. իր փառաւորութիւնը մարդուն ողորմելիութեան մէջ
է որ կը տեսնէ: Խլել Սատանային ձեռքէն մարդը դժբախդժբախտացնելու առիթը` զայն տանջել կը նշանակէ: Խլել անոր
ձեռքէն մարդը
մարդը տրտմեցնելու առիթը` զայն չարչրկել կը
նշանակէ: Ահա թէ ինչու Յիսուսին կ’ըսէ`
մի´ տանջեր»
տանջեր».
ըսէ` «Զիս մի´
սա խօսքով կարծէք ըսել կ’ուզէ
հաճո´յք
ուզէ. «Մարդը չարչարելը հաճո´

է ինծի համար. մի´
մի´ տանջեր զիս` այդ հաճոյքը խլելով ձեռքէս:
Մարդուն մէջ բնակիլը ուրախութի´
ուրախութի´ւն է ինծի համար. զիս
մարդէն դուրս շպրտելով` այդ ուրախութիւնը մի´
մի´ խլեր
ձեռքէս»:
ձեռքէս»:
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Հաստատեցինք թէ Սատանան իր ուրախութիւնը, իր
երջանկութիւնը, իր յաջողութիւնը կը տեսնէ մարդուն
ձախորդութեան մէջ: Նոյնն է պարագան Չարին հետեւող չար
մարդոց: Չար մարդիկ կ’
կ’ուրախանան երբ կը տեսնեն իրենց
մրցակիցներուն կամ գործընկերներուն տապալումը, որովհեորովհետեւ անոնց յաջողութիւնը սպառնալիք կը նկատեն իրենց
համար: Դիւայի´
Դիւայի´ն է մտածել, որ մեր նմաններուն յաջողութիւյաջողութիւնը կը վտանգէ մեր յաջողութիւնը, մեր ապագան: Դիւայի´
Դիւայի´ն է
մտածել, որ մեր եղբայրներուն բարձրացումը կրնայ մեր
նուաստացումին
նուաստացումին պատճառ դառնալ:
11.11.- Չար ոգին Յիսուսէն խնդրած էր որ զինք չտանջէ,

«որովհետեւ Յիսուս հրամայած էր չար ոգիին` ըսելով.ըսելով.- "Չար
"Չար
ոգի, ե´
ե´լ այդ մարդուն մէջէն"»:
մէջէն"»: Ճիշդ այս նպատակով Յիսուս

աշխարհ եկած էր: Ան եկած էր, չար ոգին հեռացնելու մարդ
արարածէն եւ Սուրբ Հոգիո´
Հոգիո´վ լեցնելու զայն: Ան եկած էր,
խորտակելու Չարին տիրապետութիւնը մարդուն սրտին մէջ
եւ հաստատելու իր սիրոյ թագաւորութիւնը: Ան եկած էր, իր
պատկերով ու նմանութեամբ ստեղծուած մարդը, ազատաազատագրելու իր դէմ ըմբոստացող չար Արուսեակէն: Ան եկած էր, իր
հողեղէն արարածները պաշտպանելու անկեալ հրեղէն
արարածներուն յարձակումներուն դէմ:
12.12.- «Չար ոգի, ե´
ե´լ այդ մարդուն մէջէն»:
մէջէն»: Այսօր մեր
ներսիդին գուցէ չկան չար ոգիներ, բայց արդեօք չկա՞ն
տարբեր ոգիներ, օրինակ, նախանձի ոգի, անիրաւութեան
ոգի, դրամասիրութեան ոգի, բամբասանքի ոգի, զրպարտուզրպարտութեան ոգի, գոռոզութեան ոգի, աններողամտութեան ոգի: Եթէ
մէկը կը զգայ թէ իր մէջ նման ոգի մը ունի, թող խնդրէ
Տիրոջմէ որ հեռացնէ իրմէ այդ ոգին, եւ Տէրը պիտի հեռացնէ:
Մէկը կրնայ իր մէջ չար ոգի չունենալ, բայց կրնայ չար
ոգիներու իշխ
իշխանութեան եւ ազդեցութեան
ազդեցութեան տակ ըլլալ: ԻւրաԻւրաքանչիւր մեղք ունի իր չար ոգին, որուն պաշտօնն է տուեալ
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մեղքին սէրը գրգռել մարդուն մէջ: Մեղքին ներկայութիւնը
ինքնին չար ոգիին ներկայութիւնն է մարդուն կեանքին մէջ:

«Յիսուս հարցուց անոր.անոր."Ի՞նչ է անունդ":
Անիկա պատասխանեց.պատասխանեց."Անունս Լէգէոն է, որովհետեւ շատ ենք"»
ենք"» (Մր
(Մր 5.9):

Ամբողջ հատուածին գուցէ ամենէն հետաքրքրական
համարը այս համարն է: Յիսուս չար ոգիին կը հարցնէ իր
անունին մասին, բայց չար ոգին իր անունը տալու փոխարէն`
«Անունս Լէգէոն է, որովհետեւ շատ ենք»
Լէգէոն» կը
ենք» կ’ըսէ: «Լէգէոն»
նշանակէ` զօրագունդ: Այս բառը կը գործածուէր Հռոմէական
զօրագունդերու համար: Իւրաքանչիւր լէգէոն, այլ խօսքով`
զօրագունդ, 6000 զինուոր կը հաշուէր, իսկ ըստ ուրիշներուն`
12.500 զինուոր: Չար ոգիին կողմէ «լէգէոն»
լէգէոն» բառին գործածուգործածութիւնը, կարեւոր ճշմարտութիւններ կը բացայայտէ մեզի
Սատանային
Սատանային եւ իր չար ոգիներուն գործունէութեան, գործեգործելակերպին եւ ինքնութեան մասին.մասին.1.1.- «Լէգէոն
«Լէգէոն»
Լէգէոն» բառը, ըսինք, կը գործածուէր Հռոմէական
զօրագունդի մը համար: Սա ցոյց կու տայ,
տայ, որ չար ոգիները
զինուորներ են, որոնց զօրավարը` Արուսեակ Սատանան է:
Անոնք իբրեւ Սատանային զինուորները`
զինուորները` կը պատերազմին
Քրիստոսի թագաւորութեան դէմ, իսկ մենք իբրեւ Քրիստոսի
զինուորները` կը պատերազմինք իրենց չար զօրավարին
թագաւորութեան դէմ: Անոնք կը պատերազմին Աստուծոյ
սրբութեան դէմ, իսկ մենք Աստուծոյ Հոգիով զինուած` կը
պատերազմինք անոնց պղծալից գործերուն
գործերուն դէմ: Անոնք
Արուսեակ Սատանային
Սատանային սպառազինութեամբը զինուած, կը
պայքարին մեր դէմ հնարքներով, իսկ մենք Աստուծոյ
Աստուծոյ
սպառազինութեամբը զինուած, կը պայքարինք «Սատանային
հնարքներուն դէմ»
դէմ» (Եփ
(Եփ 6.11): Անոնք որոնք Քրիստոսի
բանակին զինուորագրուած են, անոնց համար յաղթանակը
անխուսափելի է:
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2.2.- «Շատ ենք»:
ոգիները, բայց երբ
ենք»: Թիւով շատ էին չար ոգի
Յիսուսի հետ խօսէին` իբրեւ մէ´
մէ´կ հոգի կը խօսէին, իբրեւ
մէ´
մէ´կ ճակատ կը ներկայանային, ինչ որ ցոյց կու տան «ինձմէ
ի՞նչ կ’
կ’ուզես..., զիս մի´
մի´ տանջեր»
տանջեր» բառերը: Անոնք շատ էին
բայց մէ´
մէ´կ բերանով կը խօսէին:
խօսէին: Բաժանում չկա´
չկա´ր անոնց
միջեւ, անհամաձայնութիւն չկա´
չկա´ր անոնց միջեւ, պայքար
չկա´
չկա´ր անոնց միջեւ, որովհետեւ մէ´
մէ´կ նպատակ կը հետապը
հետապընդէին` քանդել մարդը, կործանել զայն, դժբախտացնել զայն, եւ
հեռացնել
հեռացնել զայն աղօթքէն ու հաւատքէն: Երանի մարդիկ այս
չար ոգիներէն սորվին կողք
կողքղք-կողքի կանգնիլ, միասի´
միասի´ն ըլլալ,
իրա´
իրա´ր պաշտպանել: Բայց մանաւանդ, երանի իրենք զիրենք
Քրիստոսի հետեւորդ դաւանողները չար ոգիներէն սորվին
մէկդի դնել իրենց միջեւ եղող ամէն անհամաձայնութիւն,
ամէն նախանձ ու անձնասիրութիւն, եւ միասնաբար աշխաաշխատին Քրիստոսի անունով ու
ու Քրիստոսի փառքին համար:
Քրիստոս սրտի ցաւո´
ցաւո´վ յայտարարեց թէ «այս աշխարհի

մարդիկը իրարու հանդէպ իրենց վարմունքին մէջ աւելի
ճարպիկ են քան լոյսի որդիները»
որդիները» (Ղկ
(Ղկ 16.8): Մեզմէ ո՞վ չի

գիտեր որ խաւարի որդիները շատ անգամ կը պաշտպանեն
զիրար, մինչդեռ լոյսի որդիները` շա
շատ քիչ անգամ կը պաշտպաշտպանեն ու կը բարձրացնեն զիրար,
իրար, կը գովեն ու կը մեծարեն
զիրար: Աշխարհը սիրող ու աշխարհին կապուած մարդոց
միջեւ կը տեսնենք գործակցութիւն ու համաձայնութիւն,
համաձայնութիւն,
մինչդեռ երբ կը նայինք Քրիստոսի եկեղեցիներուն, աշխարհի
մէջ գոյութիւն ունեցող հոգեւոր խումբերուն, անոնց միջեւ ո´
ո´չ
թէ գործակցութիւն, այլ` բացասական մրցակցութի
մրցակցութի´
թի´ւն է որ կը
տեսնենք, ո´
ո´չ թէ համաձայնութիւն, այլ` գժտութի´
գժտութի´ւն է որ կը
գտնենք, ո´
ո´չ թէ սէր, այլ` նախա´
նախա´նձ է որ կը տեսնենք:
3.3.- «Լէգէոն
«Լէգէոն»
Լէգէոն» բառը ո´
ո´չ միայն կը պարզէ,
պարզէ, որ չար ոգիները
զինուորներ են կամ զինուորներու նման են, այլեւ մտածել կու
տայ մեզի,
մեզի, որ անոնք զէնքեր ունին, զորս մեզի դէմ կը
գործածեն: Անոնց զէնքերը` չար հնարքներն են, մեղքերն են,
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մոլութիւններն ու մոլորութիւններն են, որոնցմով անոնք կը
փորձեն տապալել մարդը, իսկ մեր զէնքերը` արդարութեան
զրահն է (Եփ 6.14), հաւատքի վահանն է (Եփ 6.16),
փրկութեան սաղաւարտն է (Եփ 6.17), Սուրբ Հոգիին սուրն է,
այսինքն` Աստուծոյ խօսքը (Եփ 6.17), Քրիստոսի անունն է,
Քրիստոսի խաչի նշանն է, Քրիստոսի արեան զօրութիւնն է:
Տակաւին, մեր զէնքերն են` Սուրբ Հոգիին ներգործութիւնը,
ներգործութիւնը,
Աստուածամօր գօտեպնդող ներկայութիւնը, սուրբերուն
բարեխօսութիւնը, հրեշտակներուն զօրակցութիւնը, առաքառաքեալներուն աղօթքները, նահատակներուն հաւատքի կրակը:
4.ենք»: Հաւանական է որ չար ոգին իր խումբը
4.- «Շատ ենք»:
«Լէգէոն»
Լէգէոն» կոչելով եւ «շատ ենք»
ենք» ըսելով, ըսել ուզեց Յիսուսին.
Յիսուսին.

«Մենք մեծ բանակ մըն ենք, դուն ի՞նչպէս կրնաս դէմ դնել
մեզի, ի՞նչպէս կրնաս բոլորս
բոլորս միասին վտարել»:
վտարել»: Չար ոգիները

տեսած էին Յիսուսի զօրութիւնը, բայց թերեւս չէին
անդրադառնար որ Յիսուս լոկ բառով մը կրնար զիրենք
յաւիտենական կորուստի մատնել: Անոնք գիտէին որ Յիսուս
Յիսուս
զօրաւոր է եւ կարող, բայց տակաւին չէին համոզուած որ ան
ո´չ միայն զօրաւոր է եւ կարող, այլեւ` ամենազօր ու ամենաամենակարող: Մենք ամենազօր
ամենազօր Յիսուսին զաւակներն ենք: Ամենա
Ամենամենազօր Յիսուսին զաւակները` զօրաւոր զաւակներ պէտք է ըլլան:
Տկար մարդիկ չեն կրնար դէմ դնել չար ոգիներուն
ոգիներուն եւ չեն
կրնար իրենք զիրենք պաշտպանել անոնց արձակած կրակոտ
նետերուն դէմ:
5.ենք»: Յիսուս չվախցաւ երբ լսեց այս բառերը:
5.- «Շատ ենք»:
Իրար չանցաւ երբ տեսաւ թէ ինք կը կանգնէր ամբողջ լէգէոնի
մը առջեւ առանձին: Ան ինքնավստահ էր: Գիտէր իր անձին
զօրութիւնը: Գիտէր որ աշխարհին իշխանը` Սատանան,
իշխանութիւն չունէր իր անձին վրայ (Յհ 14.30): Գիտէր թէ ինք
զօրութիւնը ունէր «աշխարհի իշխանը դուրս»
դուրս» նետելու (Յհ
12.31): Գալով մեզի, կը վախնա՞նք Չարէն երբ անոր բերանէն
կը լսենք «շատ ենք»
ենք» բառերը: Ինչո՞ւ համար վախնանք, երբ
593

Աստուած խոստացած
խոստացած է մեզ իր փետուրներովը ծածկել, մեզ
իր թեւերուն տակ պահել (Սղ 91.4): Ինչո՞ւ վախնանք «շատ
ենք»
ենք» ըսող դեւերէն, երբ մեր Տէրը խոստացած է հազար հոգի
մեր քովէն եւ տասը հազար հոգի` մեր աջ կողմէն տապալելու
եւ պարտութեան մատնելու (Սղ 91.7): Ինչո՞ւ վախնանք երբ
Եսայ
Եսայի
այի մարգարէն կը յայտարարէ թէ երկի
երկինքի ու երկրի
Արարիչ Աստուածը մեր առջեւէն պիտի երթայ եւ մեզի թիկթիկնապահ պիտի ըլլայ (Ես 52.12):
6.6.- Եթէ երբեք յիշենք որ Հռոմէական լէգէոնները (զօրա(զօրագունդերը) լաւապէս կազմակերպուած ու պատ
պատրաստուած
կ’ըլլային, կարգ ու կանոն կ’
կ’ունենային,
ունենային, պարզ կը դառնայ, որ
«լէգէոն»
լէգէոն» բառին գործածութեամբ, չար ոգին ուզեց բացայայբացայայտել,
տել, որ իրենք կազմակերպուած են եւ կազմակերպուած կերկերպով կ’
կ’աշխատին: Ասիկա մտածել կու տայ մեզի, որ ՍատաՍատանան ունի իր թագաւորութիւնը կամ իր կառավարութիւնը,
որուն մէջ կարգ ու կանոն կայ,
կայ, կազմակերպուածութիւն կայ,
եւ նոյնիսկ դասակարգութիւններ կան: Արուսեակ քերովբէն
գլխաւոր պատասխանատուն է իր կառավարութեան:
Պահ մը յիշենք որ անիկա կը պատկանէր հրեղէն մարմարմիններու առաջին դասակարգութեան (Աթոռներ, ՔերովբէՔերովբէներ, Սերովբէներ) երկրորդ դասին, քանի քերով
քերովբ
րովբէ մըն էր (Եզ
28.14):
Իր իշխանութեան ենթակայ ունէր հրեղէն մարմիններու
երկրորդ դասակարգութենէն հրեշտակներ որոնք կը կոչուէկոչուէին՝ Տէրութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21), Զօրութիւններ (Եփ 1.21:
Ա.Պտ 3.22), Իշխանութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21: Ա.Պտ 3.22):
Հաւանական չէ, ինչպէս ոմանք կ’
կ’ենթադրեն, որ երրորդ
դասակարգութեան հրեղէն մարմիններէն ոմանք, որոնք կը
կոչուէին Պետութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21), ՀրեշտակաՀրեշտակապետներ (Ա.Թս 4.15: Յդ 9: Դն 10.13, 12.1), Հրեշտակներ (Ծն
19.1: Սղ 91.11: Մտ 16.27: Եբր 1.6: Ա.Պտ 3.22), ենթակայ էին
Տէրութիւններուն,
Տէրութիւններուն, Զօրութիւններուն, Իշխանութիւններուն:
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Հաւանական չէ, որովհետեւ Տէրութիւնները, Զօրութիւնները,
եւ Իշխանութիւնները իրենց պատասխանատուները կամ
իրենց վրայ իշխողները ունէին:
Դիոնիսիոս Արիսպագացին կը հաստատէ թէ «ՊետուՊետութիւններ»
թիւններ» կոչուող հրեղէն մարմիններուն
մարմիններուն ղեկավարը Միքայէլ
հրեշտակապետն է: «Հրեշտակապետներ
«Հրեշտակապետներ»
Հրեշտակապետներ»ունը՝ Գաբրիէլ
հրեշտակապետն է, իսկ «Հրեշտակներ
«Հրեշտակներ»
Հրեշտակներ»ունը՝ Ռաֆայէլն է: Եթէ
Դիոնիսիոսի այս հաստատումը շիտակ է, երբեք չի կրնար
հաւանական ըլլալ որ երրորդ դասակարգութեան հրեղէն
մարմիններէն ոմանք (որոնց պատասխանատուն Արուսեակը
չէր),
չէր), Արուսեակին Աստուծոյ դէմ ըմբոստութեան մեղքին
մասնակցած ըլլան:
Մէկ բան որոշ է, թէ այն հրեղէն մարմինները որոնք
ենթակայ էին Արուսեակի իշխանութեան՝ անոնց մեծ բաժինը
(եւ հաւանաբար բոլորը), մեղանչեցին, եւ մեղք գործելէ ետք,
շարունակեցին հնազանդիլ Արուսեակին,
Արուսեակին, եւ ուստի, իրենց
դասակարգութիւնը չխանգարուեցաւ, այլ պարզապէս չար
դասակարգութեան մը վերածուեցաւ:
Քանի հաստատեցինք որ Սատանային «թագաւորութագաւորութեան»
թեան» կամ «կառավարութեան»
կառավարութեան» մէջ կարգ ու կանոն կայ,
երկու խօսք ըսեմ այս մասին: Սատանային «կառավարուկառավարութեան»
թեան» մէջ կարգն
կարգն ու կանոնը անբացատրելիօրէն ներկայ են:
Ամէն երկիր իր չար հրեշտակը ունի, ամէն քաղաք իր չար
հրեշտակը ունի, ամէն շրջան իր չար հրեշտակը ունի, ամէն
ընտանիք իր չար հրեշտակը ունի, ամէն անհատ իր չար
հրեշտակը ունի, եւ ամէն կառոյց, ամէն կազմակերպութիւն,
ամէն հաստատութիւն,
հաստատութիւն, ամէն ընկերութիւն, ամէն կառավակառավարութիւն, ամէն բանակ, ամէն պետութիւն իր չար հրեշտակը
ունի, եւ ասոնք բոլորը նշանակուած կ’
կ’ըլլան Արուսեակին
կողմէ եւ հաշուետու են իրեն: Եւ մի´
մի´ զարմանաք եթէ ըսեմ,
ըսեմ, որ
չար ոգի մը չի կրնար ուրիշ չար ոգիի մը շրջանի գործերուն
միջամուխ ըլլալ, առանց Արուսեակին արտօնութեան: Անոնք
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նոյնիսկ կրնան իրարու հետ կռուիլ եւ դատի կանչուիլ
Արուսեակին դիմաց, եթէ մէկը միւսին սահմաններէն ներս
ոտնձգութիւններ ընէ:
ընէ:
7.7.- Վերջին բացատրութիւն մը «ի՞նչ է անունդ»
անունդ» Տիրոջ
հարցումին վերաբերեալ: Նախ այս հարցումը
հարցումը ցոյց կու տայ,
տայ,
որ իւրաքանչիւր չար ոգի ունի իր անունը, իսկ անուն
ունենալը` կը
կը պարզէ որ չար ոգիները անձեր կամ անձնաւոանձնաւորութիւններ են: Երբեմն մարդիկ հարց կու տան. Սատանան
անձնաւորութիւն կը սեպուի՞: Այո´:
Այո´: Ոմանք Սատանան կը
կոչեն կամ կը նկատեն «չար ազդեցութիւն»
ազդեցութիւն» մը, կամ «հովի
նմանող»
նմանող» բան մը: Սակայն Աստուածաշունչը ամենայն
յստակութեամբ ցոյց կու տայ, որ Սատանան ա´
ա´նձ է: Անձ է,
որովհետեւ ան ունի իր անունը: Բոլորս ալ գիտենք որ
Սատանան նախապէս Արուսեակ անունով (Ես 14.12)
«տարածուած ու ծածկող քերովբէ մըն»
մըն» էր (Եզ 28.14): Ան
մեղանչեց երբ խորհեցաւ Բարձրեալ Աստուծոյ նմանիլ (Ես
14.14), եւ իր մեղանչումէն ետք իր վրայ «անօրէնութիւն
գտնուեցաւ»
գտնուեցաւ» (Եզ
(Եզ 28.15): Յստակ է որ իր վրայ գտնուած
անօրէնութիւնը` Աստուծոյ գահը գրաւելու իր փորձն էր:
Մէկը որ կը խորհի եւ կը ծրագրէ Բարձրեալ Աստուծոյ
նմանիլ, անոր տեղը գրաւել, չի կրնար «չար ազդեցութիւն»
ազդեցութիւն» մը,
կամ «հովի նմանող»
նմանող» բան մը ըլլալ: «Չար ազդեցութիւն»
ազդեցութիւն» մը չի
կրնար խորհիլ: «Հով»
Հով»ը չի կրնար ծրագրել: Այդպիսի բան մը
ծրագրող մը,
մը, միտք եւ բանականութիւն ունեցող ա´նձ պէտք է
ըլլայ, «կատարեա´
կատարեա´լ» անձ մը, զօրաւո´
զօրաւո´ր անձ մը, գիտակի´
գիտակի´ց
անձ մը, ազատ կամք ունեցո´
ունեցո´ղ անձ մը:
Պետրոս առաքեալ զայն կը կոչէ «մռնչող առիւծ»
առիւծ» (Ա.Պտ
5.8): Պօղոս առաքեալ զայն կը ներկայացնէ իբրեւ մէկը որ
հնարքներով կը պատերազմի մեզի դէմ,
դէմ, եւ կոչ կ’
կ’ուղղէ մեզի
Աստուծոյ սպառազինութիւնը մեր վրայ առնելու որպէսզի
որպէսզի
կարենանք դէմ դնել անոր հնարքներուն (Եփ 6.11): Յոբի
գիրքին մէջ կը կարդանք որ երբ առիթով մը Աստուծոյ
Աստուծոյ
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որդիները
(հրեշտակները)
Աստուծոյ
ներկայացան,
(հրեշտակները)
Սատանան ի´
ի´նքն ալ անոնց հետ ներկայացաւ (Յոբ 1.6):
Մատթէոս կ’
կ’ըսէ թէ Յիսուս անապատ տարուեցաւ որպէսզի
փորձուի Սատանային
Սատանային կողմէ (Մտ 4.1): Քրիստոս Սատանան
թշնամին» (ε
(εχθρος)
կոչեց «չարը»
չարը» (π
(πονηρος) (Մտ
(Մտ 13.19), կոչեց «թշնամին»
(Մտ 13.25, 39): Յակոբոս
Յակոբոս առաքեալ կը պատուիրէ դէմ դնել
Սատանային (Յկ 4.7): Չարին համար գործածուած նման
բնորոշումներ եւ համարներ,
համարներ, կու գան վկայելու որ Սատանան
ա´նձ է, գիտակցութիւն ունեցող անձնաւորութի´
անձնաւորութի´ւն է:
Քիչ առաջ ըսի,
ըսի, որ Սատանան նախապէս Արուսեակ
անունով քերովբէ մըն էր: Չմոռնանք որ հրեշտակները
անձնաւորութիւն են: Արուսեակ հրեշտակը մեղանչելէ ետք
չդադրեցաւ անձ ըլլալէ. ան պահեց իր անձնաւորութիւնը,
ինչպէս նաեւ բոլոր անկ
անկեալ հրեշտակները. անոնք բարի
անձնաւորութիւններ էին, իրենց մեղանչումէն
մեղանչումէն ետք` եղան
չա´
չա´ր անձնաւորութիւններ:
Սատանային անձնաւորութիւն ըլլալը ուրացողը, ՔրիսՔրիստոսի դէմ է որ կը մեղանչէ: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ, մենք գի
գի տենք որ քարը հաց դարձնելու, Տաճարի աշտարակէն վար
նետուելու, եւ աշխարհի թագաւորութեան տէր դառնալու
դառնալու
առաջարկը Սատանայէն եկաւ: Եթէ Սատանան չէր որ
Քրիստոսը փորձեց (Մտ 4.14.1-11), կը նշանակէ թէ մեղանչելու
մեղանչելու
փորձութիւնը Քրիստոսի անձին
անձին մէջէն յառաջացաւ, իր ներսիներսիդիէն եկաւ, իսկ եթէ իր ներսիդի
ներսիդիէն եկաւ, կը նշանակէ թէ
արդէն
արդէն իսկ ան մեղանչեց: Բայց քա´
քա´ւ լիցի որ մեղանչենք
Քրիստոսի դէմ` ուրանալով Սատանային անձնաւորութիւն
ըլլալը:

«Չար ոգիները շատ կ’
կ’աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք
աշխարհէն դուրս չղրկէ»
(Մր 5.10):
չղրկէ» (Մր

1.1.- Մինչեւ հիմա տեսանք որ չար ոգիներէն միայն մէկը
կը խօսէր Քրիստոսի հետ,
հետ, բայց այս հանգրուանէն սկսեալ,
բոլոր չար ոգիները միասին սկսան խօսիլ Տիրոջ հետ եւ
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աղաչել անոր: Ինչո՞ւ համար: Որովհետեւ անոնք իրենք
զիրենք վտանգի մը դիմաց գտան: Տեսան,
Տեսան, թէ ո´չ միայն
մարդէն դուրս հանուելու վտանգին առջեւն էին, այլեւ`
աշխարհէն դուրս հանուելու եւ մշտնջենական շղթաներով
կապուելու ու
ու գեհենի կրակին մէջ նետուելու վտանգին
դիմաց էին (Յդ 6: Մտ 25.41): Ղուկաս մեզի կ’
կ’ըսէ թէ ինչպէս
դեւերը աղաչեցին Տիրոջ, որ չհրամայէ իրենց` «դեւերուն
սահմանուած անդունդը երթալ»
երթալ» (Ղկ
(Ղկ 8.31):
2.2.- Ըսինք, դեւերը միասնաբար աղաղակեցին ու
աղաչեցին, որովհետեւ տեսան որ խմբովին վտանգի մը դէմ
յանդիման կը գտնուէին: Դեւերը մարդոց ուսուցիչները չեն.
բայց կասկածէ վեր է, որ մարդիկ դեւերուն կեանքը, գործը եւ
գործելակերպը դիտելով, կրնան որոշ բաներ քաղել ու սորվիլ
անոնցմէ: Ինչպէս դեւերը սկսան միասնաբար
միասնաբար աղաղակել ու
աղաչել Տիրոջ երբ վտանգի մը դիմաց գտան իրենք զիրենք,
նոյնպէս ալ, երբ ազգ մը ինքզինք կորսուելու վտանգին դիմաց
գտնէ` ամբողջ ա´
ա´զգը պէտք է աղաղակէ ու Տիրոջ գթութիւնը
հայցէ: Երբ կառոյց մը տապալելու վտանգին առջեւ գտնուի`
տուեալ կառոյցին բոլոր անդամները
անդամները պէտք է աղաղակեն
Աստուծոյ: Երբ եկեղեցի մը իր հաւատքը կորսնցնելու
վտանգին դիմաց կը տեսնէ ինքզինք` պէտք է եկեղեցին իր
բոլոր զաւակներով կանչէ Տէր Յիսուսի անունը, եւ աղաչէ որ
Տէրը ի´
ի´նք ստանձնէ եկեղեցւոյ ղեկավարութիւնը, որպէսզի
կանգուն եւ ամուր մնայ:
3.3.- Դեւերուն
Դեւերուն աղաչանքը աշխարհէն դուրս չնետուելու,
կամ իրենց «սահմանուած անդունդը»
անդունդը» չերթալու, ցոյց կու տայ
թէ անոնք գիտէին եւ գիտեն, որ իրենց համար դատաստանի
ու դատապարտութեան օր սահմանուած է: Երանի թէ բոլոր
մարդիկը յիշեն որ իրենց համար դատաստանի օր սահսահմանուած է: Չար ոգիները վախցան Աստուծոյ դատաստանէն,
որովհետեւ անոնք անիրաւութիւն գործած էին Գերգեսացի
մարդուն հանդէպ: Այս չար ոգիներուն նման, բոլոր անոնք
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որոնք անիրաւութիւն կը գործեն ընդդէմ իրենց եղբօր կամ
քրոջ, պէտք է այս չար ոգիներուն նման սարսափին Աստուծոյ
դատաստանէն,
դատաստանէն, սարսափին գեհենի կրակէն:
4.4.- Դեւերը աղաչեցին որ Յիսուս «զիրենք աշխարհէն
դուրս չղրկէ»:
չղրկէ»: Ի՞նչ պէտք է հասկնալ «աշխարհէն դուրս
ղրկուիլ»
ղրկուիլ» բացատրութեամբ: Յիշենք որ աշխարհը ստեղծուած
է մարդկութեան համար, այլ բացատրութեամբ մը, աշխարհը
ստեղծուած է որպէսզի մարդիկ ապրին
ապրին ու գործեն անոր մէջ,
բնակին ու աշխատին անոր մէջ: Եսայի մարգարէն կը վկայէ
որ Աստուած աշխարհը ստեղծեց մարդոց բնակութեան
համար (Ես 45.18): Յովհաննէս կը հաստատէ որ հաւատացհաւատացեալները «պիտի թագաւորեն երկրի վրայ»
(Յյտ 5.10): Մեր
վրայ» (Յյտ
Տէրը ինք եւս կը
երկիրը»
կը վկայէ թէ հեզերը «պիտի ժառանգեն երկիրը»
(Մտ 5.5: Սղ 37.11):
37.11): Այս եւ նման վկայակոչութիւններ ցոյց կու
տան, թէ աշխարհը
աշխարհը մարդո´
մարդո´ց տեղն է: Սատանան եւ իր պիղծ
ոգիները գործ չունին աշխարհին մէջ: Ուստի, զանոնք
«աշխարհէն դուրս ղրկել»,
ղրկել», վերեւ տրուած բացատրութեան
կողքին, նաեւ կը նշանակէ` զանոնք հեռացնել մարդկային
սերունդէն, խզե´
խզե´լ անոնց կապը մարդկութեան հետ, եւ թոյլ
չտալ որ անոնք իշխեն մարդկութեան վրայ: Թէպէտ ասիկա
ներկայիս իրագործուած չենք տեսներ, բայց Աստուծոյ կամքն
ու ծրա
ծրագիրն
րագիրն է, նոր երկինք մը եւ նոր երկիր մը ստեղծել
Քրիստոսով փրկուած մարդկութեան
մարդկութեան բնակութեան համար,
ուրկէ դո´
դո´ւրս դրուած պիտի ըլլան
ըլլան չար ոգիներն ու չար
մարդիկը, եւ «ուր արդարութիւնը պիտի իշխէ»
իշխէ» (Ա.Պտ
(Ա.Պտ 3.13:
3.13:
Մտ 13.41):
13.41):
5.5.- «Շատ կ’
կ’աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք աշխարհէն
դուրս չղրկէ»,
չղրկէ», տառացիօրէն` «Շատ կ’
կ’աղաչէին Յիսուսի, որ
զիրենք այն երկրէն
երկրէն դուրս չղրկէ»:
չղրկէ»: Աշխարհաբարի Նոր
թարգմանութեան մէջ «երկիր»
երկիր» բառին փոխարէն ունինք
«աշխարհ»
աշխարհ» բառը, եւ արդէն բացատրեցինք թէ ի´
ի´նչ կը
նշանակէ աշխարհէն դուրս ղրկուիլ: Իսկ եթէ «երկիր»
երկիր» բառը
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առնենք, անիկա ակնարկութիւն է Գերգեսացիներուն երկրին,
ուրկէ դուրս գալ չէին ուզեր
ուզեր չար ոգիները: Ինչո՞ւ համար
արդեօք: Grotius կը հաստատէ թէ Գերգեսացիներուն երկրին
մէջ կ’
կ’ապրէին շատ մը հրեաներ, որոնք ուրացած էին իրենց
հայրերուն
հայրերուն հաւատքը, եւ անտեսեր էին այն ուխտը զոր
Աստուած կնքած էր իրենց նախահայրերուն հետ: Ասիկա
պատճառ դարձած էր որ անոնք
անոնք իյնային չար ոգիներու
իշխանութեան եւ ազդեցութեան տակ: Չար ոգիները երբեք
չեն ուզեր հեռանալ այն մարդոցմէ, որոնք իրենց
իրենց հաւատքը
ուրացողներ եղած են, թէպէտ զանոնք յատուկ կերպով չեն
չարչարեր, բայց կը հսկեն որ հեռու մնան Քրիստոսի
հաւատքէն:

«Հոն, լերան մօտիկ, խոզերու
խոզերու մեծ երամակ մը կ’
կ’արածէր:
Չար ոգիները բոլորն
բոլորն ալ աղաչեցին Յիսուսի եւ ըսին.ըսին."Մեզ խոզերուն ղրկէ,
ղրկէ, որպէսզի անոնց մէջ մտնենք":
Եւ Յիսուս արտօնեց: Չար ոգիները մարդուն մէջէն ելան
եւ մտան խոզերուն մէջ. եւ խոզերու երամակը, որ շուրջ երկու
հազար կը հաշուէր, զառիթափէն
զառիթափէն վար խուժեց դէպի լիճ եւ
հոն խեղդուեցաւ»
(Մր 5.115.11-13):
խեղդուեցաւ» (Մր

1.1.- Ինչո՞ւ համար չար ոգիները ուզեցին խոզերուն մէջ
մտնել: Անոնք գիտէին թէ խոզերուն մէջ մտնելը եւ զանոնք
դէպի մահ առաջնորդելը, աւելի´
աւելի´ գայթակղեցուցիչ կրնար
ըլլալ այդտեղի բնակիչներուն համար, քան պարզապէս մէկ
անձի մը մէջ մնալը, որովհետեւ խոզերը իրենց տէրերուն
հարստութիւնն
հարստութիւնն էին եւ իրենց առօրեայ ապրուստը անոնց
միջոցաւ էր որ կը հայթայթուէր: Անոնք կրնային մտածել թէ
Յիսուս չար ոգիները խոզերուն մէջ ղրկելով` իրենց աղքաաղքատութեան կամ դժբախտութեան պատճառ դարձաւ: Այս
դէպքէն
դէպքէն ետք, չար ոգիները կրնային համոզել Գերգեսայի մէջ
բնակողներուն ընդհանրապէս, եւ խոզերու տէրերուն մասնամասնաւորաբար, որ Յիսուս անմարդասէր է, եւ անհոգ ու գուրգուգուրգուրանքէ
րանքէ զուրկ` մարդոց հանդէպ:
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2.2.- Խոզը եւ խոզարածութիւնը մեղքի խորհրդանիշ
նկատուած են հրեայ ժողովուրդին
ժողովուրդին կողմէ: Ուստի, Յիսուս
արտօնեց չար ոգիներուն խոզերուն մէջ մտնել եւ անոնց
մահուան պատճառ դառնալ, որպէսզի ցոյց տար իր զզուանքը
մեղքին հանդէպ: Յիշենք որ մեղքէն հեռացող ու դարձեալ
մեղքին դարձող մարդը, կը նմանցուի լուացուող եւ վերստին
ցեխին մէջ թաւալող խոզին (Բ.Պտ
(Բ.Պտ 2.22): Յիշենք նաեւ, որ երբ
անառակ որդին հեռացաւ իր հօրմէն` դարձաւ խոզարած, եւ
այնքա´
այնքա´ն խեղճ վիճակի մատնուեցաւ, որ սկսաւ խոզերուն
կերած եղջիւրներէն ուտել (Ղկ 15.16): Յստակ է որ իր հօրմէն
հեռացող այս անառակ որդին, կը պատկերացնէ բոլոր այն
մարդիկը, որոնք կը
կը հեռանան մեր երկնաւոր Հօրմէն, եւ կը
դառնան խոզարած եւ խոզերու կերակուր ուտող, այլ խօսքով,
կը դառնան մեղքի կեանքը ապրող, մեղքի դաշտերուն մէջ
արածող, եւ մեղքով սնանող ու լեցուող մարդիկ:
3.3.- Ոմանք կ’
կ’ենթադրեն որ խոզերուն տէրերը հրեաներ
էին, որոնք ուրացած ու մոռցած
մոռցած էին Աստուծոյ կողմէ իրենց
տրուած ամէն օրէնք ու պատուէր: Աստուած Հին ԿտակարաԿտակարանին
նին մէջ խոզը անմաքուր կենդանի յայտարարած էր (Ղւ 11.7:
Բ.Օր 14.8: Ես 66.17): Յիսուս թոյլ տուաւ,
տուաւ, որ չար ոգիները
խոզերուն մէջ մտնեն եւ սպաննեն զանոնք, որպէսզի ցոյց
տար անոնց տէրերուն,
տէրերուն, թէ իրենք Աստուծոյ պատիժն է որ կը
կրեն, Աստուծոյ օրէնքները խախտած ըլլալնուն եւ Աստուծոյ
հանդէպ իրենց ցուցաբերած անտարբերութեան համար:
4.4.- Խոզը կը ներկայացնէ անհաւատ մարդիկը, սրբուսրբութիւնները ոտնակոխող մարդիկը: Ուստի, չար
չար ոգիներուն
խոզերուն մէջ մտնելը ցոյց
ի´նք
ցոյց կու տայ,
տայ, թէ Սատանան ի´
կ’իշխէ չար մարդոց վրայ: Յիսուս ի´
ի´նք նաեւ անհաւատ
մարդիկը խոզերու նմանցուց, եւ պատուիրեց մեր մարգամարգարիտները անոնց առջեւ չնետել (Մտ 7.6): Մեր մարգարիտմարգարիտները` մեր հաւա´
հաւա´տքն է, մեր պաշտած Յիսուսն է, Սուրբ
Հոգիին տաճարը եղող մեր սիրտն է,
է, Խաչեալին արիւնով
601

մաքրուած մեր հոգին է, մեր առաքինութիւններն են,
Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներն են, շնորհքներն
են: Ասոնք մեր գանձերն են, զորս պէտք չէ նետել անհաւատ
ու չար մարդոց առջեւ:
5.5.- Սադուկեցիները չէին հաւատար հոգիի գոյութեան,
բարի ու չար հրեշտակներու
հրեշտակներու գոյութեան: Ուստի, Յիսուս
արտօնեց որ չար ոգիները մտնեն խոզերուն մէջ եւ անոնց
սատակումին պատճառ դառնան, որպէսզի ցոյց տար անոնց
թէ հոգիներու գոյութիւնը իրականութիւն է: Սադուկեցիները
կ’ըսէին. «Քանի հոգին չ’
չ’երեւիր, ուրեմն` չկա´
չկա´յ հոգի»:
հոգի»: Բայց
պէ՞տք է ուրանալ
ուրանալ ինչ որ չենք տեսներ: Matthew Henry կ’ըսէ.

«Մենք չենք տեսներ հովը, բայց կրնա՞նք ուրանալ հովին
գոյութիւնը, երբ կը տեսնենք հովին պատճառով կատարուած
կործանումները»
Այո´, ինչպէս չենք կրնար ուրանալ հովը,
կործանումները»: Այո´,

քանի կը տեսնենք անոր պատճառած կործանումները,
նոյնպէս ալ չենք կրնար ուրանալ չար ոգիներու գոյութիւնը,
քանի մեր աչքերով կը տեսնենք անոնց եւ անոնց առաջնորառաջնորդին` Արուսեակ Սատանային ղեկավարութեամբ կատարկատարուած այն քանդումները, դժբախտութիւնները, աղէտները,
աղէտները,
թշուառութիւնները, որոնք կը հարուածեն մարդկային սեսերունդը եւ կ’
կ’անդամալուծեն զայն:
զայն:
6.- Ոմանք գայթակղած են Յիսուսի ըրածէն՝ ըսելով.ըսելով.- «Այդ

երկու հազար խոզերը տէր ու տիրական ունէին: Անոնք
հաւանաբար իրենց տէրերուն ամբողջ հարստութիւնն էին:
Հետեւաբար, ինչո՞ւ Յիսուս այդպիսի քայլի մը դիմեց»:
դիմեց»: Այսպէս

մտածողներուն` կ’
կ’ըսենք, Յիսուս
Յիսուս ամբողջ աշխարհի արարիչն
է: Աշխարհի մէջ ինչ որ կայ՝ Տիրո´
Տիրո´ջ կը պատկանի: Ան
կատարեալ ազատութիւնը ունի վերաբերելու ոեւէ բանի հետ՝
ոեւէ ձեւով: Արարիչը արարածէն արտօնութիւն պիտի չառնէ
բան մը ընելու համար: Մէկը չի կրնար Յիսուսը դատի կանչել
պարզապէս որովհետեւ թոյլ
թոյլ տուաւ,
տուաւ, որ դեւերը խոզերուն մէջ
մտնեն եւ անոնց խեղդուելուն պատճառ դառնան: Անոնք
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որոնք կ’
կ’առարկեն որ Յիսուս այդպիսի բան պէտք չէր
չէր ընէր,
անոնց կը յիշեցնեմ Պօղոս առաքեալի խօսքը. «Բայց ո՞վ ես

դուն, ո´
ո´վ մարդ, որ Աստուծոյ դէմ կը խօսիս:
խօսիս: "Միթէ
ստեղծուածը կրնա՞յ իր Ստեղծիչին
Ստեղծիչին ըսել՝ ինչո՞ւ զիս այսպէս
ստեղծեցիր": Կամ կաւագործ բրուտը իրաւունք չունի՞ նոյն
շաղուածքէն տարբեր անօթներ շինելու, մէկը պատուական,
միւսը հասարակ»
հասարակ» (Հռ
(Հռ 9.209.20-21):

7.- Պէտք է նկատի առնել որ չար ոգիները իրե´
իրե´նք է որ
խնդրեցին երթալ եւ խոզերուն մէջ մտնել եւ ո´չ թէ Տէրը
հրամայեց որ անոնց մէջ մտնեն (Մր 5.12: Ղկ 8.32: Մտ 8.31):
Սա կը պարզէ,
պարզէ, որ Տէրը կրնայ թոյլ տալ աղէտի մը պատապատահումը, թէպէտ ինք ուղղակիօրէն կապ չունենայ այդ աղէտին
հետ կամ զայն կատարողը չըլլայ,
չըլլայ, ճիշդ ինչպէս ղրկեց իր
երկու հրեշտակները
հրեշտակները կործանելու Սոդոմն
Սոդոմն ու Գոմորը, բայց
ինք չընկերացաւ
չընկերացաւ անոնց, այլ` մնաց Աբրահամի մօտ (Ծն
18.1618.16-17, 19.1):
8.- Հրեաներ «անմաքուր»
անմաքուր» կը սեպէին խոզը եւ անոր միսը
չէին ուտեր (Ղւ 11.7: Բ.Օր 14.8): Յիսուս արտօնեց որ չար
ոգիները դուրս գան դիւահարներէն եւ խոզերուն մէջ մտնեն,
որպէսզի ցոյց
ցոյց տար մեզի, թէ անհաւատութեան դեւերով
բնակուած մարդիկը, ո´
ո´չ մէկ ձեւով տարբեր են խոզերէն:
Արդարեւ, մեղքով
մեղքով բնակուած մարդիկը` դեւերով բնակուած
խոզերէն տարբեր չեն:
9.- Զարեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով խոզերուն դէպի
լիճ խուժելուն եւ հոն խեղդուելուն մասին՝ կ’
կ’ըսէ. «Խոզերուն

ներկայութիւնը նախ ցոյց կու տայ,
տայ, որ Յիսուս հեթանոս
հողամասի մէջ էր, եւ երկրորդ, կրնայ ասիկա փոխաբերական
պատկերը նկատուիլ այն խոզանման մարդոց, որոնք կեանքի
աղտոտութեանց մէջ կը թաւալին տեւականօրէն, եւ որոնք,
որոնք, ի
վերջոյ դատապարտուած են կորուստի»:
Այո´, ինչպէս
կորուստի»: Այո´,
խոզերը լիճին մէջ խեղդուեցան, այնպէս ալ անհաւատները
կրակի լիճին մէջ պիտի «խեղդուին»:
խեղդուին»: Հրեաներուն համար
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խոզերը խորհրդանիշ էին պղծութեան. Քրիստոս թոյլ տուաւ
որ խոզերը խեղդուին,
խեղդուին, որպէսզի ցոյց տար հրեաներուն եւ
մեզի, թէ անոնք որոնք չեն
չեն հրաժարիր իրենց գործած
գործած պղծուպղծութիւններէն, իրենք եւս խոզերու նման կորուստի պիտի
մատնուին:
10.
10.- Քիչ առաջ ըսուեցաւ որ «խոզերուն
խոզերուն ներկայութիւնը
ցոյց կու տայ, որ Յիսուս հեթանոս հողամասի մէջ էր»:
էր»: Խոզերը
«պիղծ»
պիղծ» ըլլալով հեռու կը պահուէին կամ կը հեռացուէին
հրէական հողամասերէն: Կարեւոր հոգեւոր
հոգեւոր դասը զոր հոսկէ
կը սորվինք այն է, որ ինչպէս խոզերը հեռու կը պահուէին
հրէական հողամասերէն, այնպէս ալ պղծութեան կեանք
ապրող մարդիկը հեռու պիտի պահուին Աստուծոյ թագաւոթագաւորութենէն:
11.
11.- Կարեւոր է նկատել, որ Յիսուս արտօնեց որ չար
ոգիները խոզերուն մէջ մտնեն, բայց ինք չէր որ խոզերը դէպի
լիճ ղրկեց որպէսզի խեղդուին, այլ խոզերը իրե´
իրե´նք է որ լիճ
խուժեցին, երբ իրենք զիրենք դեւերու ազդեցութեան տակ
գտան: Այս իրողութիւնը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ Յիսուս ինք
չէ որ չարասէր ու չարագործ մարդիկը դժոխք պիտի ղրկէ, այլ
չարասէր մարդիկ
մարդիկ իրե´
իրե´նք է որ հոն պիտի երթան: Մեղաւոր եւ
անապաշխար մարդիկ իրե´
իրե´նք են պատճառը իրենց անձերու
կորստեան եւ ո´
ո´չ թէ Աստուած:
12.
12.- Որոշ մեկնիչներ դիտել կու տան, թէ Յիսուս թոյլ
տուաւ որ չար ոգիները խոզերուն մէջ մտնեն եւ զանոնք լիճին
ջուրին մէջ խեղդեն, որպէսզի Գերգեսացիները
Գերգեսացիները տեսնէին ու
գիտնային թէ չար ոգիները զօրաւոր թշնամիներ էին, անգութ
ու վնասաբեր արարածներ էին, գուցէ ատիկա պատճառ
դառնար որ անոնք կառչէին Յիսուսի եւ անոր մէջ իրենց
փրկութիւնը գտնէին: Բայց դժբախտաբար, Գերգեսայի բնաբնակիչները պատահածը տեսնելով, փոխանակ
փոխանակ կառչելու
կառչելու Տիրոջ,
ընդհակառակը, աղաչեցին Տիրոջ որ հեռանայ իրենց սահսահմաններէն:
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13.
13.- Մատթէոս կը վկայէ որ երբ դեւերը աղաչեցին
Յիսուսի,
Յիսուսի, որ թոյլ տայ իրենց երթալու եւ խոզերուն մէջ մտնեմտնելու`
Գացէ´ք» (Մտ
լու` Յիսուս ըսաւ. «Գացէ´
(Մտ 8.32), եւ անոնք գացին ու
խոզերուն մէջ մտան: Յիսուս
Յիսուս չար ոգիները լոկ մէկ բառով
դուրս հանեց մարդոցմէ: Ո´
Ո´չ միայն Յիսուսի գործերուն մէջ
հրաշալի զօրութիւն կայ, այլեւ` իր բերանէն դուրս եկած ամէն
մէկ բառին մէջ: Լոկ մէկ բառով Տէրը կարող է ամբողջական
ազատագրութիւն բերել, զինք հաւատքով օգնութեան
կանչողներուն:
14.14.- Խոզերուն մէջ մտնելու համար, չար ոգիներուն ՏիՏիրոջմէ արտօնութիւն խնդրելը, ցոյց կու տայ որ Սատանան եւ
իր արբանեակները չեն կրնար բան մը ընել առանց Աստուծոյ
թոյլտուութեան: Ասիկա գիտնալը մխիթարական է հաւահաւատացեալներուս համար, որովհետեւ մեզի կը յիշեցնէ,
յիշեցնէ, թէ Չարը
առանց մեր Տիրոջ արտօնութեան չի կրնար փորձի ենթարկել
մեզ, իսկ Տէրը թոյլ չի տար որ ենթարկուինք
ենթարկուինք այնպիսի
փորձութեան մը, որ մեր կարողութենէն վեր է (Ա.Կր 10.13):
15.
15.- Երբ չար ոգիները խոզերուն մէջ մտան, անոնք

«զառիթափէն վար խուժեցին դէպի լիճ եւ հոն խեղդուեցան»:
խեղդուեցան»:

Երբ չար ոգիները մտան խոզերուն մէջ, խոզերը կորսնցուցին
իրենց խաղաղութիւնը եւ դէպի մահ վազեցին: Բոլոր անոնք
որոնք կ’
կ’ապրին Սատանային ազդեցութեան ներքեւ, կը
կորսնցնեն իրենց խաղաղութիւնը, եւ Սատանան զանոնք
դէպի հոգեւոր ու յաւիտենական մահ կ’
կ’առաջնորդէ:
16.
16.- Մէկը կրնայ
կրնայ մտածել.մտածել.- «Ինչո՞ւ համար երբ չար

ոգիները Գերգեսացի մարդուն մէջ էին, չփորձեցին զայն լիճին
մէջ նետել ու խեղդել»:
խեղդել»: Սատանային արտօնութիւն տրուած է

փորձելու մարդը, բայց արտօնութիւն չէ տրուած մեռցնելու
զայն: Յիշենք Աստուծոյ խօսքը ուղղուած Սատանային` Յոբի
վերաբերեալ.
վերաբերեալ. «Ահա զանիկա քու ձեռքդ կու տամ, միայն թէ
անոր կեանքը պահէ»
պահէ» (Յոբ
(Յոբ 2.6): Սատանան իրաւունք չունի
խլելու մարդուն կեանքը: Բարի Սամարացիին առակին մէջ
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կը կարդանք թէ ինչպէս Երուսաղէմէն Երիքով ճամբորդող
մարդը, կ’
կ’իյնայ աւազակ
աւազակներուն ձեռքը, որոնք զինք «վիրաւովիրաւորեցին
րեցին եւ կիսամահ վիճակի մէջ ձգեցին ու գացին»
գացին» (Ղկ
(Ղկ 10.30):
Աւազակները չար ոգիներն են, կ’
կ’ըսէ Սուրբ Գրիգոր
Կիսամահ» բառը եւս ցոյց կու տայ,
Նարեկացի եւ ուրիշներ: «Կիսամահ»
թէ Սատանան կրնայ վիրաւորել մարդը, բայց իրաւունք չունի
զայն մեռցնելու:

«Խոզարածները փախան եւ քաղաքին ու
ու ագարակներու
մէջ պատմեցին պատահածը: Ժողովուրդը գնաց տեսնելու թէ
ի´նչ պատահած էր: Եկան Յիսուսի մօտ եւ սարսափեցան, երբ
տեսան դիւահարը, որ նախապէս բազմաթիւ չար ոգիներ
ունէր ներսիդին, իսկ այժմ հագուստները հագած էր եւ
զգաստացած»
(Մր 5.145.14-15):
զգաստացած» (Մր

1.1.- Խոզերուն խեղդուելէն
խեղդուելէն ետք, խոզարածները փախան եւ
բոլորին պատմեցին պատահածը, մանաւանդ` իրենց
տէրերուն: Ժողովուրդը ոտքի ելաւ երթալու եւ «տեսնելու թէ
ի´նչ պատահած էր»:
էր»: Երբ եկան Յիսուսի մօտ եւ տեսան
բժշկուած դիւահարը, հագուստները հագած եւ զգաստացած`
սարսափեցան: Աւելի դիւահարին
դիւահարին ազատագրութիւնն էր,
էր, որ
զիրենք սարսափի մատնեց քան խոզերուն պատահածը,
որովհետեւ կը ճանչնային դիւահարը, գիտէին թէ անիկա նոյն
այն անձն էր, որուն ձեռքերն ու ոտքերը փորձած էին
բազմաթիւ անգամներ շղթաներով կապել, նոյն այն անձն էր,
որ «միշտ, գիշեր ու ցերեկ գերեզմաններու
գերեզմաններու մէջ եւ լեռներու

վրայ կը թափառէր ու կ’
կ’աղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը
վիրաւորէր»:
վիրաւորէր»: Գալով մեզի, ի՞նչ կ’
կ’ըլլայ մեր կեցուածքը կամ

ի՞նչ կ’
կ’ընենք երբ գտնուինք նման երեւոյթի մը դիմաց: Ի՞նչ
կ’ընենք եթէ երբեք տեսնենք չար ոգիներու կողմէ գերի
բռնուած անձ մը, յանկարծ Սուրբ Հոգիով լեցուած եւ Սուրբ
Հոգիի տաճար դարձած: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք եթէ տեսնենք Աստուծոյ
սուրբ անունը անարգող մէկը, յանկարծ փոխակերպուեցաւ
Աստուծոյ անունը փառաբանող, սրբաբանող եւ օրհներգող
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անձի մը: Վստահաբար
Վստահաբար կը զարմանանք, կը հիանանք ու կը
սքանչանանք, բայց ասոնց
ասոնց կողքին, արդեօ՞ք աստուածային
քաղցր երկիւղ մը չի մտներ մեր սրտին մէջ:
2.2.- «Հագուստները հագած»:
պարզեն, որ
հագած»: Այս բառերը կը պարզեն,
նախապէս դիւահար մարդը մերկ կամ հաւանաբար
կիսամերկ կը պտըտէր: Հոս խօսքը մարմնաւոր մերկութեան
մասին է, բայց կայ նաեւ հոգեւոր մերկութիւնը: Որո՞նք են
հոգեւորապէս մերկ եղողները: Հոգեւորապէս մերկ կը
սեպուին բոլոր անոնք` որոնք Քրիստոսի արիւնով չեն
սրբուած ու պաշտպանուած: Մերկ կը սեպուին բոլոր անոնք`
որոնք անառակ որդիին նման չեն դարձած Աստուծոյ, եւ չեն
ստացած անոր ձեռքէն արդարութեան պատմուճանը, որդե
որդեդեգրութեան ու իշխանութեան մատանին, եւ աւետարանչուաւետարանչութեան կօշիկը (Ղկ 15.22):
Դեւերուն կողմէ յիշեալ մարդուն մերկացումը, ցոյց կու
տայ որ Սատանան կը սիրէ մերկացնել մարդը Աստուծոյ
ներկայութենէն, Աստուծոյ սէրէն ու սրբութենէն, Աստուծոյ
գիտութենէն ու ճանաչողութենէն,
ճանաչողութենէն, Աստուծոյ մտերմութենէն
ու զօրութենէն, Աստուծոյ փառքէն ու բարութենէն: Տակաւին,
Չարը կ’
կ’աշխատի ու կ’
կ’ուզէ մարդը մերկացնել Աստուծոյ
պատկերէն ու նմանութենէն, Աստուածատուր իր շնորհքնե
շնորհքնեներէն ու պարգեւներէն, ձիրքերէն ու կարողութենէն: Չարը
կ’ուզէ մարդը տեսնել մերկ ու
ու մինակ, խեղճ ու խարխուլ,
դժբախտ ու դժգոհ, պարտուած ու պարսաւուած, ջախջախջախջախուած ու ջարդուած:
3.3.- «Եւ զգաստացած»:
զգաստացած»: Այնքան ատեն երբ չար ոգիները
մարդուն մէջ էին, մարդը զուրկ էր ամէն զգաստութենէ եւ
գիտակցութենէ.
գիտակցութենէ. բայց երբ անոնք հեռացան մարդէն, մարդը
զգաստութեան ու
ու գիտակցութեան եկաւ: Սա կը պարզէ, որ
երբ Սատանան իշխէ մարդուն վրայ, մարդը կը դառնայ
անզգաստ, անգիտակից, եւ ալ չի գիտեր թէ ի´
ի´նչ կ’
կ’ընէ, ո´
ո´ւր
կ’երթայ, եւ ինչո´
ինչո´ւ կ’
կ’ապրի: Սատանան կը կուրցնէ հոգիին ու
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մտքին աչքերը բոլոր այն մարդոց` որոնք կը մերժեն
մերժեն
հաւատալ Քրիստոսի:
Քրիստոսի: Այս մասին Պօղոս
Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ.

«Այս աշխարհի "աստուած"ը նկատուած Սատանան կուրցուկուրցուցած է այդ անհաւատներուն միտքը, որպէսզի չըլլայ որ ԱւեԱւետարանին բերած լոյսը ծագի անոնց մէջ, այսինքն` տեսնեն
փառքը Քրիստոսի, որ անտեսանելի Աստուծոյ պատկերն է»
է»
(Բ.Կր 4.4):

«Ականատեսները
Ականատեսները անոնց պատմեցին ինչ որ պատահած
էր դիւահարին եւ խոզերուն: Ասոր վրայ ժողովուրդը սկսաւ
աղաչել Յիսուսի որ հեռանայ իրենց սահմաններէն»
(Մր 5.165.16սահմաններէն» (Մր
17):
1.1.- Գերգեսացիները զարմացան, ուրախացան եւ վախվախցան երբ տեսան կատաղի դիւահարը ազատագրուած ու
խելօքցած, բայց երբ լսեցին խոզերուն լիճի ջուրերուն մէջ
խեղդուելուն մասին, աղաչեցին որ Յիսուս հեռանայ իրենց
սահմաններէն, որովհետեւ մտածեցին որ Յիսուս իր ներկայներկայութեամբ կրնար յաւելեալ վտանգ մը բերել իրենց եւ իրենց
երկրին, ճիշդ ինչպէս Եգիպտացիները մտածեր էին որ ՄովՄովսէսի ներկայութիւնը
ներկայութիւնը կրնար վտանգի ենթարկել ամբողջ
Եգիպտոսը: Այսօր չկա՞ն մարդիկ որոնք կը խորհին որ
Յիսուսի ներկայութիւնը վտանգաբեր ներկայութիւն է: Չկա՞ն
մարդիկ որոնք կ’
կ’ուզեն ու կը պահանջեն Քրիստոսի անունին
վերացումը ընկերութե
ընկերութենէն ու տարբերտարբեր-տարբեր կառոյցներէն,
որովհետեւ Քրիստոսը կը դիտեն իբրեւ վտանգ, իբրեւ խոչընխոչընդոտ, իբրեւ աղէտ ու արգելք:
2.2.- Գերգեսացիները կը սիրէին աշխարհը, կապուած էին
աշխարհին, կապուած էին նիւթին եւ նիւթականին, անոնք
վաճառական մարդիկ էին, ուստի իրենց համար, երկու
հազար խոզերու մահը` մեծ կորուստ էր, ցնցիչ
ցնցիչ իրականուիրականութիւն էր: Կ’
Կ’ենթադրուի որ ասիկա էր հիմնական պատճառը թէ
ինչո´
ինչո´ւ անոնք աղաչեցին Տիրոջ որ հեռանայ իրենց սահմանսահմաններէն: Անոնք նախընտրեցին աշխարհը քան Ստեղծիչը
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աշխարհի:
աշխարհի: Նախընտրեցին նիւթը քան աննիւթական Հացը:
Նախընտրեցին Տիրոջ հեռացումը քան Տիրոջ միջոցաւ մեղքին
հեռացումը: Քննութենէ անցնենք մեր անձերը: Արդեօ՞ք մենք
եւս երբեմն նոյն բանը չենք ըներ: Չի՞ պատահիր երբեմն որ
նախընտրենք աշխարհի սէրը քան Յիսուսի սէրը: Չի՞ պատապատահիր որ աշխարհի հետ մեր գործակցութիւնը ապահովելու
համար, դադրեցնենք մեր գործակցութիւնը Տէր Յիսուսի հետ:
Երբ կը հետապնդենք նիւթական հացը, բայց ոչինչ կ’
կ’ընենք
մեր հոգին կշտացնող աննիւթական Հացին համար` ասիկա
աշխարհը նախընտրել չի՞ նշանակեր: Երբ մեր բերանները
լայն կը բանանք խօսելու համար աշխարհային նիւթերու
մասին, բայց կը քաշուինք կամ չենք ուզեր խօսիլ
խօսիլ Քրիստոսի
փրկութեան մասին` ասիկա աշխարհը նախընտրել չի՞
նշանակեր: Երբ կարգի մը հասնելու համար, կամ պաշտօն մը
ձեռք ձգելու համար, կամ դիրքի մը տիրանալու համար, կը
զգուշանանք մեր հաւատքի կեանքը բացայայտօրէն ապրելու,
եւ Տէր Յիսուսի մասին համարձակօրէն վկայելու`
վկայելու` ասիկա
աշխարհը նախընտրել չի՞ նշանակեր:
3.3.- Գերգեսայի բնակիչները, փոխանակ Յիսուսի անձին
մէջ տեսնելու յաղթահարի´
յաղթահարի´չը չար ոգիներուն, ազատարա´
ազատարա´րը
դիւաբնակ մարդոց, եւ փարելու անոր ոտքերուն ու աղաչելու
անոր,
անոր, որ իրենց քով մնայ, եւ պաշտպանէ ու պահպանէ
զիրենք դեւերու յարձակումներուն դէմ, ընդհակառակը,
պահանջեցին հեռացումը դեւերու Յաղթահարիչին, հեռացուհեռացումը իրենց Ազատարարին ու գթառատ Փրկիչին: Անոնք տեսան
Քրիստոսի զօրութիւնը, բայց փոխանակ կառչելու ու վստավստահելու այդ զօրութեան, պահանջեցին հեռացումը այդ զօրուզօրութեան: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր Յիսուսի զօրութեան մասին, ո՞վ չի
գիտեր որ Յիսուս կարող է ազատել մեզ մեղքէն ու ազատաազատագրել դեւերու ազդեցութենէն, ո՞վ չի գիտեր որ մենք
պարտուած ու ձախողած
ձախողած ենք առանց Յիսուսի, հակառակ այս
բոլորին, երբեմն կը պահանջենք իրմէ (թէպէտ ոչ շրթնային
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բառերով), որ մեզ քիչ մը առանձին թողու, ազատ թողու, հանհանգիտ թողու. բայց կարելի՞ է Ազատարարէն հեռանալ եւ ազատ
ըլլալ, հանգիստ Պարգեւողէն հեռանալ եւ հանգիստ գտնել:
4.4.- Որոշ մեկնիչներ, ինչպէս Matthew Henry, Ոսկեբերան
Հայրապետ եւ ու
ուրիշներ, դիտել կու տան որ խոզերուն
տէրերը
տէրերը հրեաներ
հրեաներ էին, որոնք Աստուծոյ Օրէնքը
Օրէնքը խախտած էին
խոզ պահելով: Այս մասին վերեւ խօսեցանք
խօսեցանք արդէն: Քրիստոս
թոյլ տուաւ որ չար ոգիները մտնեն խոզերուն մէջ եւ սպաննեն
զանոնք, որպէսզի ատիկա առիթ մը դառնար անոնց հրեայ
տէրերուն, ինքնագիտակցութեան գալու, դարձի գալու, եւ
խոստովանելու
խոստովանելու որ Աստուծոյ օրէնքին դէմ մեղք գործած են:
Աստուծոյ գործելակերպերէն մին է` խլել մարդուն ձեռքէն
որոշ բան մը, որպէսզի զայն դարձի բերէ իրեն: Աստուած
մանաւանդ կրնայ խլել մարդուն ձեռքէն այն բաները զորս կը
սիրէ մարդը, որոնց կապուած է մարդուն սիրտը եւ որոնցմէ
որոնցմէ
չի կրնար բաժնուիլ,
բաժնուիլ, միակ նպատակ ունենալով` մարդը
առաջնորդել փրկութեան: Այն բանը որուն սի
սիրտով ու հոգիով
կապուած ենք` կրնայ մեզ բաժնել Աստուծմէ, ուստի, զգո´
զգո´յշ
պէտք է ըլլանք թէ ինչ բանի կը կապենք մեր սիրտը:

«Երբ Յիսուս նաւակ մտաւ, դիւահարը աղաչեց որ միամիասին երթայ: Բայց Յիսուս
Յիսուս թոյլ չտուաւ, այլ ըսաւ անոր.անոր."Տունդ գնա, քու ընտանիքիդ մօտ, եւ անոնց պատմէ´
պատմէ´ ինչ
որ Տէրը ըրաւ քեզի եւ ի´
(Մր 5.185.18ի´նչպէս ողորմեցաւ քեզի"»
քեզի"» (Մր
19):

Ինչո՞ւ համար դիւահարը իր ազատագրութենէն ետք ուուզեց հետեւիլ Տիրոջ:
Տիրոջ: Տարբեր պատճառներ առաջարկուած են.են.1.1.- Հաւանաբար չուզեց մնալ Գերգեսացիներուն երկրին
մէջ, որովհետեւ մարդիկ սկսած էին վախնալ իրմէ:
2.2.- Կրնայ ըլլալ ուզեց հեռանալ այդ երկրէն, որովհետեւ
այդ երկրին բնակիչները մերժեցին իր Ազատարարը եւ
խնդրեցին անկէ որ հեռանայ իրենց սահմաններէն:
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3.3.- Ուրիշներ կ’ենթադրեն թէ ան կը վախնար որ դեւերը
վերստին կրնային դառնալ եւ իր մէջ մտնել:
4.4.- Տակաւին, ոմանք կը խորհին թէ կը վախնար,
վախնար, որ
խեղդամահ դարձած խոզերուն տէրերը իրմէ հաշիւ պահանպահանջէին պատահածին համար:
5.5.- Թերեւս նաեւ ուզեց ընկերանալ Տիրոջ, որովհետեւ
կարիքը կը զգար
զգար սիրոյ ու գուրգուրանքի, յորդորի ու խրատի,
քաջալերանքի եւ խրախուսանքի:
Իսկ ինչո՞ւ համար Յիսուս մերժեց զայն հետը առնել:
Զանազան պատճառներով.պատճառներով.1.1.- Որպէսզի երթար եւ պատմէր Տիրոջ կատարած գործեգործերուն, եւ անսահման ու մեծ ողորմութեան մասին: Ասիկա
մեզի կը յիշեցնէ, թէ բոլոր անոնք որոնք վայելած են Տիրոջ
բժշկութիւնն ու փրկութիւնը, պէտք է պատմեն այդ մասին,
պէտք է Տիրոջ գործերուն կենդանի վկաները ըլլան: Տիրոջ
ողորմութիւնը վայելողները` Տիրոջ ողորմութեան վկանե´
վկանե´րը
պէտք է ըլլան: Տիրոջ փրկութեան պարգեւը ստացողները`
այդ փրկութեան
փրկութեան տարածիչնե´
տարածիչնե´րը պէտք է ըլլան:
2.2.- Յիսուս չուզեց զայն իրենց հետ առնել, որպէսզի
սորվէր հաւատքով ապրիլ եւ չդառնալ ստրուկը Տիրոջ
մարմնաւոր ներկայութեան: Տէրը ուզեց որ ան սորվի ու
հաւատայ թէ ինք միշտ իր կողքին է, եւ միշտ պատրաստ`
պատրաստ`
օգնելու ու պաշտպանելու զայն:
3.3.- Յիսուս ուզեց որ ան երթար իր տունը, իր ընտանիքին,
մօտ, եւ պատմէր ինչ որ Տէրը ըրաւ իրեն համար, որպէսզի իր
ընտանիքի անդամները, իր հարազատները, դրացիներն
դրացիներն ու
բարեկամները,
փնտռէի´ն զայն:
բարեկամները, հաւատայի´
հաւատայի´ն Քրիստոսի ու փնտռէի´
4.4.- Անոր մնալը Գերգեսացիներուն երկրին մէջ, կենդանի
ու անհերքելի ապացոյց մը պիտի ըլլար Տէր Յիսուսի
զօրութեան ու բարութեան: Ամէն անգամ երբ մարդիկ զինք
տեսնէին, պիտի յիշէին Յիսուսը եւ անոր ձեռքով կատարուած
մեծ հրաշքն ու ազատագրութիւնը:
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Յաւելեալ երեք կէտեր.կէտեր.1.1.- Մարդը իր ազատագրութենէն ու բուժումէն ետք,
փափաքեցաւ
փափաքեցաւ հետեւիլ Յիսուսի:
Յիսուսի: Երբ Յիսուս մեզ բուժէ, մեր
մէջ ալ փափաք կ’
կ’արթննա՞յ հետեւելու իրեն: Երբ Յիսուսի
սէրը ամոքէ մեր սիրտերը, մեր մէջ ցանկութիւն կ’
կ’արթննա՞յ
դառնալու պատմիչները այդ սիրոյն:
2.2.- Յիսուս պատուէր կու տայ մարդուն` ըսելով. «Տունդ

գնա, քու ընտանիքիդ մօտ, եւ անոնց պատմէ´
պատմէ´ ինչ որ Տէրը
ըրաւ քեզի եւ ի´
ի´նչպէս ողորմեցաւ քեզի»:
քեզի»: Յիսուս կ’
կ’ուզէ,
ուզէ, որ

մեր ստացած փրկութեան աւետիսը, օտարներուն մէջ տարատարածելէ առաջ, նախ մեր տուներուն մէջ տարածենք, մեր ընտաընտանիքներուն մէջ, մեզի մօտիկ եղողներուն կեանքին մէջ:
3.3.- Գերգեսացիները
Գերգեսացիները պահանջեցին Յիսուսէն որ հեռանայ
իրենց սահմաններէն եւ «Յիսուս կրկին լիճին միւս կողմը
անցաւ»
անցաւ» (Մր
(Մր 5.21): Անոնք որոնք չեն ուզեր Յիսուսը ունենալ
իրենց կեանքին մէջ, Յիսուս ինքզինք չի պարտադրեր անոնց,
այլ կը ձգէ ու կը հեռանայ:

«Անիկա գնաց եւ ինչ որ Յիսուս ըրած էր` պատմեց
Դեկապոլիսի մէջ: Լսողները բոլորն ալ կը զարմանային»
(Մր
զարմանային» (Մր

5.20):
1.1.- Մարդը իր ուրախութենէն, եւ Քրիստոսի խօսքէն
քաջալերուելով, գնաց եւ պատահածին մասին վկայեց ու
պատմեց, ո´
ո´չ միայն իր ընտանիքին, այլեւ` ամբողջ
Դեկապոլիսի մէջ: Վերեւ բացատրեցինք որ «Դեկապոլիս
Դեկապոլիս»
ոլիս»
բառը Յունարէն անուն մըն է որ կը նշանակէ` «տասը
քաղաք»:
քաղաք»: Այս իմաստով, ան բոլոր տասը քաղաքներուն մէջ ալ
քարոզեց ու խօսեցաւ Քրիստոսի մասին: Կրնանք ըսել,
ըսել, որ ան
դարձաւ առաջին աւետարանիչը Դեկապոլիսի քաղաքներուն:
Յիսուս գիտէ´
գիտէ´ր որ անիկա իր զօրեղ վկաներէն մին պիտի
ըլլար Դեկապոլիսի մէջ, եւ ասիկա հիմնական պատճառն էր
թէ ինչո´
ինչո´ւ Յիսուս թոյլ չտուաւ որ իրենց ընկերանայ:
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2.2.- «Լսողները բոլորն ալ կը զարմանային»:
զարմանային»: Մարդիկ
զարմացան, բայց
բայց քանի՞ հոգի հաւատաց Քրիստոսի` չենք գիգիտեր: Մեր Տիրոջ գործերը միշտ ալ զարմանալի´
զարմանալի´ են, սքանսքանչելի´
ելի´ են, գեղեցի´
գեղեցի´կ են, եւ ուշադրութեան արժանի: Բայց չի
բաւեր զարմանալ ու հիանալ Տիրոջ կատարած գործերուն
համար, այլ պէտք է հաւատա´
հաւատա´լ այդ գործերը կատարող
Տիրոջ, պէտք է հետեւի´
հետեւի´լ անոր: Զարմանալի´
Զարմանալի´ է զարմանալ
Տիրոջ գործերուն համար, բայց չհետեւիլ Տիրոջ: Զարմանալի´
Զարմանալի´
է գովերգել սիրոյ մեծութիւնը Յիսուսի, բայց չդառնալ Տիրոջ
սիրոյն կենդանի վկան:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր, ազատարա
ազատարա´
զատարա´ր աշխարհի, Փրկի´
Փրկի´չ մարդկութեան:
Այցելէ բոլոր մարդոց, մանաւանդ զաւակներուդ,
Ինչպէս այցելեցիր չար ոգիներուն կողմէ գերի բռնուած
Գերգեսացի դիւահարին, եւ ազատագրէ մեզ դեւերու
Ամէն տեսակ ազդեցութիւններէն:
Խորտակէ´
Խորտակէ´ անոնց կողմէ մեր ձեռքերուն ու ոտքերուն
Վրայ դրուած շղթաներն ու կապանքները,
Որպէսզի կարենանք քալել սրբութեան ճամբայէն
Եւ գործել սրբութեան գործեր:
Յաղթո´
Յաղթո´ղ դարձուր մեզ, Տէ´
Տէ´ր Յիսուս,
Չարին ու անոր չար գործակալներուն
գործակալներուն դէմ,
Որպէսզի դառնանք վկաներդ,
Եւ պատմենք գործերուդ ու սիրոյդ մասին
Մեր ընտանիքի անդամներուն, մեր ազգականներուն,
Մեր դրացիներուն, մեր բարեկամներուն եւ բոլորին,
Որպէսզի բոլորը Քեզի´
Քեզի´ գան եւ Քե´
Քե´զ փառաբանեն:
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Հաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնը
(Ղուկաս 13.1013.10-17)

Շաբաթ օր մը Յիսուս Ժողովարանին մէջ կ’
կ’ուսուուսուցանէր: Հոն կին մը կար, որ տասնըութը տարիէ ի վեր
հիւանդ էր` չար ոգիէ բռնուած ըլլալով, եւ այս պատճառով`
մէջքը ծռած կը քալէր եւ բնաւ չէր կրնար
կրնար շտկուիլ: Երբ
Յիսուս տեսաւ կինը, իր մօտ կանչեց զայն եւ ըսաւ.ըսաւ.«Ո´վ կին, հիւանդութենէդ բժշկուած ես»:
ես»:
Յիսուս ձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս
բժշկուեցաւ եւ սկսաւ զԱստուած փառաւորել:
Ժողովրդապետը բարկացաւ, որովհետեւ Յիսուս
Շաբաթ օրով կատարեց բժշկութիւնը,
բժշկութիւնը, եւ ժողովուրդին
դառնալով ըսաւ.ըսաւ.«Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ
օրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ո´
ո´չ թէ Շաբաթ օր»:
օր»:
Տէրը անոր պատասխանեց.պատասխանեց.«Կեղծաւորնե´
Կեղծաւորնե´ր, ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իր
եզը կամ էշը ախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞ տար
անոր: Իսկ այս կինը որ Աբրահամի աղջիկ է եւ ՍատաՍատանային կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերուած, չէ՞ր
արժեր որ Շաբաթ օրով ազատէի»:
ազատէի»:
Այս խօսքին վրայ, անոնք որոնք կը հակառակէին
Յիսուսի` ամչցան, մինչ ամբողջ ժողովուրդը կ’
կ’ուրախաուրախանար Յիսուսի կատարած բոլոր հրաշագործութիւններուն
հրաշագործութիւններուն
համար:
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«Շաբաթ օր մը Յիսուս Ժողովարանին մէջ կ’
կ’ուսուցանէր»
ուսուցանէր»
(Ղկ 13.10):
1.1.- Յիսուս Շաբաթ օրերը Ժողովարանները կ’
կ’երթար եւ
կ’ուսուցանէր: Տէրը իր այս կեցուածքով, կը յիշեցնէ մեզի թէ
Աստուծոյ յատկացուած օրերը` Աստուծոյ տան մէջ պէտք է
անցնենք: Հին Կտակարանեան ժամանակաշրջանին, ՇաՇաբաթն էր Աստուծոյ մէջ հանգչելու օրը, իսկ Նոր ԿտակարանԿտակարանեան ժամանակաշրջանին անիկա փոխուեցաւ Կիրակիին:
Բոլոր օրերը Աստուծոյ օրերն են: Բայց Յիսուս Միաշաբաթ
օրով յարութիւն առնելով, սրբագործեց Միաշաբաթը,
այսինքն` շաբթուան առաջին օրը`
օրը` Կիրակի օրը: «Կիրակի»
Կիրակի»
բառը տառադարձումն
տառադարձումն է Յունարէն «Քիրեաքի»
Քիրեաքի» բառին եւ կը
նշանակէ` «Տիրոջ օրը»:
օրը»: Տիրոջ օրը` պէտք է Տիրոջ տան մէջ
անցնենք: Պէտք է ներկայ ըլլանք եկեղեցւոյ մէջ, ուր մեր Տէրը
անարիւն6 կերպով կը պատարագուի կամ կը զոհագործուի
զոհագործուի
խորանի սուրբ Սեղանին վրայ մեր անձերու սրբագործման
համար:
Շատեր Կիրակին հանգիստի օր կը նկատեն, ուրիշուրիշգումարե-ներ`պտոյտներու երթալու օր, ուրիշներ` ժողովներ գումարե
լու օր, ուրիշներ` համագումարներ կազմակերպելու օր,
ուրիշներ` իրենց կիսատ գործերը ամբողջացնելու օր, բայց
հաւատացեալ մարդուն համար, Կիրակի օրը` Տիրոջ ներկաներկայութեան կանգնելու օ´
օ´ր է, Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով
հաղորդուելու ու սրբուելու օ´
օ´ր է, հաւատացեալներուն հետ
մէկտեղուելով` Տիրոջ մարմինը դառնալու օ´
օ´ր է, Տիրոջմով
փառաւորուելու եւ Տէրը փառաւորելու օ´
օ´ր է:
Կան հաւատացեալներ, որոնք կ’
կ’ըսեն թէ Կիրակի օրը
տուն կը նստին,
նստին, Աստուածաշունչ կը կարդան եւ կը
Եկեղեցին «Անարիւն Պատարագ» կը կոչէ Սուրբ Հաղորդութեան Խորհուրդը զոր
հաստատուեցաւ Քրիստոսի կողմէ, Վերնատան մէջ, Վերջին Ընթրիքի պահուն:
Սուրբ Պատարագները զորս կը մատուցենք այսօր, շարունակութիւնն են Քրիստոսի
հաստատած Սուրբ Հաղորդութեան Խորհուրդին, եւ իրե´նք եւս կը կոչուին
«Անարիւն Պատարագ»:

6
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խորհրդածեն իրենց կարդացածին մասին: Ասիկա եկեղեցի
չերթալու պատրուակ մըն է պարզապէս, եւ անընդունելի`
Տիրոջ հայեացքով: Ամէն օր Աստուածաշունչ կրնանք կարկարդալ, բայց մեր եկեղեցին ամէն օր Պատարագ չի մատուցեր:
Ուստի Կիրակի օրով սուրբ Պատարագի ներկայ գտնուիլը
շատ կարեւոր է, որովհետեւ հո´
հո´ն է որ հրեշտակներուն փափառաբանակից կը դառնանք, դպիրներուն
դպիրներուն երգակից կ’
կ’ըլլանք,
իսկ սուրբ Պատարագէն ետք, քաջալերանքի կարիքը ունեցող
ունե-եղբայրներուն` կը քաջալերենք, գօտեպնդումի կարիքը ունե
ցող եղբայրներուն` կը գօտեպնդենք, սգաւոր եղողին`
սգակից կ’
կ’ըլլանք, ցաւ ունեցողին` ցաւակից կ’
կ’ըլլանք,
ուրախացողին հետ կ’
կ’ուրախանանք եւ տրտմողին հետ
հետ կը
տրտմինք: Կը ցնծա´
ցնծա´յ Տիրոջ հոգին
հոգին երբ նման հաղորդակհաղորդակցութիւն կը տեսնէ իր զաւակներուն միջեւ: Կը հրճուի´
հրճուի´ իր
սիրտը երբ փոխադարձ սէր եւ գուրգուրանք կը տեսնէ իր
հետեւորդներուն միջեւ:
2.2.- «Կ’ուսուցանէր»:
ուսուցանէր»: Յունարէն բառը` «ην διδασκον», որ
կը նշանակէ`
նշանակէ` ժողովուրդին շարունակաբար գիտութիւն
փոխանցելու արարք մը: Ուսուցանելը` քարոզ տալը չէ: Այսօր
եկեղեցիներուն
եկեղեցիներուն ջախջախիչ մեծամասնութիւնը միայն քարոզ
կու տայ: Եկեղեցիներուն
Եկեղեցիներուն մէջ ուսուցում կատարելը գրեթէ
դադրած է, եւ ճիշդ անոր համար ալ, շատեր, յատկապէս
երիտասարդներ
երիտասարդներ կը մոլորին ճշմարտութենէն եւ արտառոց
ուսուցումներ, վարդապետութիւններ,
վարդապետութիւններ, տեսութիւններ ու դադաւանութիւններ կ’
կ’ընդգրկեն: Օրինակ, ի՞նչ է մեր եկեղեցւոյ
ուսուցումը Հազարամեային մասին, որուն մասին ՅայտնուՅայտնութեան գիրքը կը խօսի վեց անգամ (Յյտ 20.2, 4, 5, 7): Կամ ի՞նչ է
մեր ուսուցումը յարութեան մասին: Քանի՞ յարութիւններ
կան, մէկ եւ ընդհանրակա՞ն յարութիւն, ինչ որ տեսակէտն է
մեր եկեղեցւոյ, թէ` երկու կամ երեք հանգրուաններու վրայ
տարածուող յարութիւններ, ինչ որ կ’
կ’ուսուցանեն հոգեգալը
հոգեգալըստական բոլոր հոսանքները: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ երբ
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կանգնի հեռատեսիլի
հեռատեսիլի առջեւ եւ բանայ Ամերիկեան ոեւէ
կայան, իսկոյն պիտի լսէ Հազարամեային մասին, բազմաթիւ
յարութիւններու մասին, եւ ո՞վ չի գիտեր որ Հայ Եկեղեցւոյ
ուսուցումն ու հաւատքը Հազարամեային եւ յարութեան
վերաբերեալ ամբողջապէս տարբեր է: Բայց ե՞րբ
ե՞րբ խօսուած
խօսուած է
Հազարամեային կամ ընդհանրական յարութեան կերպին
մասին Հայ Եկեղեցւոյ մէջ: Մեր երիտասարդները ե՞րբ պիտի
գիտնան մեր եկեղեցւոյ ուսուցումը այս եւ նման հարցերու
գծով:

«Հոն կին մը կար, որ տասնըութը տարիէ ի վեր հիւանդ
էր` չար ոգիէ բռնուած ըլլալով, եւ այս պատճառով`
պատճառով` մէջքը
ծռած կը քալէր եւ բնաւ չէր կրնար շտկուիլ»
(Ղկ 13.11):
շտկուիլ» (Ղկ

1.1.- Կնոջ մէջ չար ոգի չկար, բայց չար ոգին բռնած էր
անոր մարմինի առողջութիւնը, հաւանաբար իր կեանքին մէջ
գործած որոշ մեղքի մը պատճառով: Կարեւոր ճշմարտութիւն
մը կայ հոս զոր պէտք է բացայայտել: Մէկը կրնայ իր մէջ չար
ոգի չունենալ, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ տուեալ անձը
չար ոգիին տիրապետութեան տակ չէ: Մէկը կրնայ
Սատանային տիրապետութեան տակ ըլլալ, առանց իր մէջը
չար ոգի ունենալու: Այսպէս, օրինակ, եթէ անձ մը դրամասէր
է, պայման չէ որ իր մէջ դրամասիրութեան
դրամասիրութեան ախտը
ախտը գրգռող
դեւով բնակուած ըլլայ, բայց այդպիսի մէկը կասկածէ վեր է որ
Սատանային տիրապետութեան տակ կ’
կ’ըլլայ: Երկրորդ
օրինակ մը: Պոռնկութիւն կամ շնութիւն գործողը, կրնայ իր
մէջ պոռնկութեան կամ շնութեան դեւ չունենալ, բայց յստակ է
որ Չարին տիրապետութեան տակ կը գտնուի
գտնուի նման անձ մը:
Մեղքը սիրելը եւ սիրելով գործելը, կամենանք թէ ոչ, մեզ
Սատանային տիրապետութեան տակ կը պահէ, ուստի,
հեռանա´
հեռանա´նք մեղքէն, ատե´
ատե´նք մեղքը:
2.2.- Հաշմանդամ կինը շատ վատ ու խոցելի վիճակի մէջ
էր: Չէր կրնար մէջքը շտկել: Չէր կրնար շտկուիլ եւ
դիմացինին
դիմացինին երեսին
երեսին նայիլ: Մէջքը շատ ծուռ
ծուռ էր, եւ ատիկա
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պատճառ դարձած էր որ ամբողջ մարմինը այլանդակուէր:
Հակառակ այս բոլորին, զինք կը գտնենք Ժողովարանին մէջ,
ուր ուսուցում կ’
կ’ըլլար, ուր պաշտամունք ու փառաբանութիւն
կը կատարուէր,
կատարուէր, ուր հոգեւոր երգեր եւ օրհնութիւններ
կ’երգուէին, ուր գոհաբանութեան եւ շնորհակալութեան
աղօ
աղօթքներ կը բարձրացուէին Աստուծոյ: Հոսկէ կը սորվինք,
սորվինք,
թէ պէտք չէ եկեղեցիէն բացակայիլ, բացի այն պարագային
երբ ծանրօրէն հիւանդ ենք: Այսօր սակայն, մարդիկ պէտք
չունին սպասելու որ մարմնապէս հիւանդանան
հիւանդանան կամ ցաւի
մէջ ըլլան, որպէսզի
որպէսզի եկեղեցիէն բացակային: Այսօր մարդիկ
առանց յատուկ պատճառի կը բացակային եկեղեցիէն:
Տանտիկինը կրնայ գաւաթ մը սուրճի համար բացակայիլ
եկեղեցիէն: Օրիորդը կրնայ եկեղեցի չգալ վարսայարդարի
քով երթալու սիրոյն: Պատանին կրնայ դաշտ կամ ակումբ
տարուիլ եկեղեցի տարուելու
տարուելու փոխարէն: Երիտասարդը
կրնայ նախընտրել
նախընտրել ընկերներով ծով կամ ուրիշ հաճոյքի
հաճոյքի
վայրեր երթալ քան եկեղեցի: Եւ կամ, մարդիկ կրնան
նախընտրել անկողինին մէջ կամ հեռատեսիլին առջեւ
նստած մնալ, կամ պատշգամ նստիլ եւ գացող եկողը դիտել:
3.3.- Կնոջ համար երբեք դիւրին չէր տունէն Ժողովարան
գալ իր այդ վիճակով: Դիւրին չէր, նախ, որովհետեւ կրնար
յոգնիլ ու ցաւիլ, կրնար առջեւը գտնուող փոսը կամ դիմացէն
եկող մարդը չտեսնել եւ անոր զարնուիլ, եւ երկրորդ, դիւրին
չէր, որովհետեւ, ո´
ո´վ գիտէ, նկատի առնելով մարմնաւոր
հիւանդութեանց վերաբերեալ հրէական մտայնութիւնը կամ
մտածողութիւնը, շատ հաւանական է որ կ’
կ’անտեսուէր կամ
կ’արհամարհուէր մարդոց կողմէ, գուցէ նոյնիսկ կը ծաղրուէր
փոքրիկներուն կողմէ,
կողմէ, որովհետեւ փոքրիկներն անգամ, իրենց
մանուկ տարիքէն կը դաստիարակուէին, որ մարմնաւոր
մարմնաւոր
հիւանդութիւն մը` գործուած մեղքի մը հետեւանքն էր: Անոնք
որոնք կը խորհին թէ եկեղեցի
եկեղեցի գալը միայն ծերերուն, տկարտկարներուն կամ հիւանդութիւն ունեցողի մը գործն է, թող այս
618

հաշմանդամ կնոջ նային, եւ թող իրմէ սորվին սիրե´
սիրե´լ
եկեղեցին, յաճախե´
յաճախե´լ եկեղեցի: Եթէ կինը իր մարմնաւոր
ցաւերը կ’
կ’անտեսէր եւ Ժողովարան
Ժողովարան կ’
կ’երթար, որքա՜ն աւելի
մենք, պէտք է անտեսենք մեր հոգեկան
հոգեկան ցաւերն
ցաւերն ու տառատառապանքը եւ եկեղեցի երթանք մանաւանդ Կիրակի օրով:
4.4.- «Մէջքը ծռած կը քալէր»:
քալէր»: Այս կինը տասնըութը տարիէ
ի վեր հիւանդ էր եւ մէջքը ծռած կը քալէր: Չար ոգին թոյլ չէր
տուած որ երկինքին համար ստեղծուած
ստեղծուած այս արարածը
կարենար դէպի երկինք նայիլ: Այսօր որքան մարդիկ կան
որոնք
որոնք երկա՜ր տարիներէ ի վեր խաղալիք դարձած են չար
ոգիներու ձեռքին մէջ եւ անհունօրէն հեռացուած երկինքէն:
Սիրելի´
Սիրելի´ ընթերցող, թոյլ մի´
մի´ տար որ չար ոգին մէջքդ ծռէ
մեղքերու բեռան տակ: Թոյլ մի´
մի´ տար որ գլուխդ ծռէ իր կամկամքին դիմաց: Թոյլ մի´
մի´ տար որ սիրտդ ծռէ աշխարհի կուռքեկուռքերուն առջեւ: Մի´
Մի´ ծռեր ո´
ո´չ մէջքդ եւ ո´
ո´չ գլուխդ Սատանային
կամքին դիմաց: Բա´
Բա´րձր պահէ գլուխդ Քրիստոսով: Շտկուէ
Շտկուէ´
Տիրոջ զօրութեամբ: Գօտեպնդուէ
Գօտեպնդուէ´ խաչին նշանովը: ԵռանդաԵռանդագի´
գի´ն աղօթէ,
աղօթէ, եւ Տէր Յիսուսի
Յիսուսի անունով դո´
դո´ւն ծռէ մէջքը Չարին:
Հրեշտակ ըլլալու համար ստեղծուածդ`
մի´
ստեղծուածդ` հրէշին դիմաց մի´
խոնարհիր:

«Երբ Յիսուս տեսաւ կինը,
կինը, իր մօտ կանչեց զայն եւ ըսաւ.ըսաւ."Ո´վ կին, հիւանդութենէդ բժշկուած ես"»
ես"» (Ղկ 13.12):
1.մանա1.- «Յիսուս տեսաւ կինը»:
կինը»: Շատ մը առիթներով, մանա-

ւանդ մեր կատարած առակներու մեկնութեան մէջ, խօսած
ենք «տեսաւ»
տեսաւ» բառին մասին: Բառ մը, որ ցոյց կու տայ թէ
Յիսուս կը տեսնէ ամէն ինչ, տեղեակ է ամէն բանէ: Արդարեւ,
ան կը տեսնէ մեր ցաւն ու տառապանքը, կը տեսնէ մեր կրած
նեղութիւնները, անիրաւութիւնները եւ զրկանքները: Կը տեստեսնէ իրեն հանդէպ մեր ունեցած կապուածութիւնը, մեր սրտին
մէջ եղող արքայութեան սէրը, մեղքէն ձերբազատելու մեր
վառ փափաքը: Կը տեսնէ անարդարութեան դիմաց մեր ցուցուցաբերած
ցաբերած համբերութիւնը, խռովութեան ժամանակ մեր խախա619

ղաղարար
ղաղարար կեցուածքը: Կը տեսնէ մեր առանձնութեան մէջ
աղօթքի
աղօթքի պահուն մեր թափած բոլոր արցունքները, իր
ներկայութեան մէջ ապրելու եւ իր ներկայութենէն դուրս
չգալու մեր անկեղծ ցանկութիւնը:
իրե´նք է որ Յիսուսին կը
2.2.- Ընդհանրապէս հիւանդները իրե´
դիմէին կամ ուրիշին կողմէ կը բերուէին, բայց այս հիւանդ
կինը, Յիսուս ի´
ի´նքն էր որ «իր մօտ կանչեց զայն»,
զայն», եւ ասիկա
պատահական չէ, մանաւանդ եթէ նկատի առնենք,
առնենք, որ կինը
«չար ոգիէ բռնուած»
բռնուած» մէկն էր: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ «չար
ոգիէ բռնուած»
բռնուած» մարդիկ, Չարին ստրուկները դարձած
մարդիկ, չե´
չե´ն կրնար գալ Յիսուսի եթէ Յիսուս ի´
ի´նք զանոնք
չկանչէ կամ չքաշէ դէպի
դէպի իրեն իր շնորհքով: Ո´
Ո´վ բարեկամ,
ի´նչ մեղքէ ալ բռնուած ըլլաս, այսօր, Յիսուս քեզ իր մօտ կը
կանչէ: Եկո´
Եկո´ւր իր մօտ, ինչպէս հիւանդ կինը եկաւ: Ան կրնայ
շտկել քեզ հոգեւոր կեանքիդ մէջ ինչպէս շտկեց կնոջ մէջքը:
Մեղքով ծռածդ` կրնայ արդարութեամբ վերականգնել: Ան
կարող է ազատագրել քեզ չար ոգիէն, չար մեղքէն, չար
կորուստէն, չար սովորութիւններէդ, եւ կրնայ վերականգնել
քեզ, եւ քեզ դարձնել իր քաջ զինուորը, Չարին թագաւորութագաւորութիւնը կործանող զինուորը:
3.3.- Կինը չխնդրեց Յիսուսէն որ զինք բժշկէ, ո´
ո´չ ալ ուրիշը
կնոջ համար բժշկութիւն հայցեց:
հայցեց: Հետաքրքրական է որ
նոյնիսկ երբ Յիսուս զայն իր մօտ կանչեց, չհարցուց եթէ երբեք
կ’ուզէր բժշկուիլ, ո´
ո´չ ալ հարցուց եթէ երբեք կը հաւատար որ
կրնար զինք բժշկել: Յիսուս պարզապէս զայն իր մօտ կանչեց,

«ձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս բժշկուեցաւ»:
բժշկուեցաւ»:

Երբ Յիսուս
Յիսուս զայն քովը կանչեց ու բժշկեց առանց սպասելու որ
իր խնդրանքը մատուցէր, ցոյց տուաւ մեզի, թէ ինք գիտէ
մարդոց կարիքները, գիտէ թէ ինչ բանի պէտք ունին, գիտէ
անոնց սրտի փափաքը, եւ ուստի, կ’
կ’օգնէ երբ տակաւին իր
օգնութիւնը չէ խնդրուած, կը պատասխանէ երբ տակաւին չէ
կանչուած:
կանչուած:
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4.4.- Կնոջ սրտին մէջ լուռ հաւատք կար: Ան Ժողովարան
եկած էր հոգեպէս կշտանալու համար: Անոր մօտ մարմնաւոր
բժշկութիւն գտնելու ակնկալութիւն չենք գտներ: Կարծես
հաշտուած էր կացութեան հետ: Բայց Յիսուս որ բոլորին
սիրտերը լաւապէս կը ճանչնայ ու կը քննէ, գիտէր սիրտը
սիրտը այս
կնոջ, հաւատքո´
հաւատքո´վ լեցուն սիրտը, Աստուծոյ խօսքին հանդէպ
ծարա´
ծարա´ւ ունեցող սիրտը: Յիսուս չէ´
չէ´ր կրնար անտարբեր մնալ
այս կնոջ ցաւին հանդէպ, որ թողուցած էր իր տան հանգիստը
հանգիստը
եւ Ժողովարան եկած էր: Չէ´
Չէ´ր կրնար անտարբեր մնալ երբ կը
տեսնէր,
տեսնէր, որ այս կնոջ փնտռածը հոգեւոր
հոգեւոր յագեցումն էր,
հոգեւոր բժշկութիւնն էր, եւ ո´
ո´չ թէ մարմնաւոր բժշկութիւնը:
Այս կինը նախ հոգեւորը փնտռեց, եւ ահա մարմնաւորն ալ
ձեռք ձգեց: Նախ ուզեց որ հոգին կշտանայ Աստուծոյ խօսքեխօսքերով, եւ ահա մարմինն ալ լեցուեցաւ Աստուծոյ բժշկարար
զօրութեամբը:
զօրութեամբը: Մեր Տէրը մեզի
մեզի կը սորվեցնէ, որ եթէ երբեք
առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ եւ աստուածային բաներուն
տանք, նիւթական իրականութեանց հայթայթումը Աստուած
անպայման պիտի կատարէ (Մտ 6.33):

«Յիսուս ձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս
բժշկուեցաւ եւ սկսաւ զԱստուած փառաւորել»
(Ղկ 13.13):
13.13):
փառաւորել» (Ղկ

1.1.- Յիսուս ձեռքերը դրաւ կնոջ վրայ, որպէսզի շուրջը
գտնուող Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն, բայց
մանաւանդ` ժողովրդապետին, ցոյց տար թէ ինք լոկ քարոզիչ
մը չէր, սէրէ ու կարեկցական զգացումէ պարպուած քարոզիչ
մը: Ոեւէ Փարիսեցի կամ Օրէնքի ուսուցիչ մը,
մը, մանաւանդ
ժողովրդապետ մը, չէր դպնար հիւանդ անձի մը, քանի անոնք
համոզուած էին թէ հիւանդ մարդը Աստուծոյ պատիժն է որ կը
կրէ, ընդհակառակը, անարգալից կերպով կը վերաբերէին
նման անձի մը հետ: Յիսուս ձեռքերը դրաւ կնոջ վրայ,
որպէսզի ցոյց տար անոնց,
անոնց, թէ կը սխալէին իրենց
իրենց մտածողումտածողութեան մէջ, կը սխալէին իրենց կատարած դատաստաններուն
մէջ, կը սխալէին հիւանդներուն հանդէպ իրենց ցուցաբերած
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բիրտ վերաբերմունքին մէջ: Յիսուս դպաւ հիւանդ կնոջ,
որպէսզի ցոյց տար Փարիսեցիներուն, Օրէնքի ուսուցիչներուն
եւ ժողովրդապետին, որ ամենէն շատ հիւանդները
հիւանդները իրե´
իրե´նք է
որ սիրոյ եւ գուրգուրանքի կարիքը ունին: Փարիսեցիները,
Օրէնքի ուսուցիչները եւ ժողովրդապետը, անտեսելով
հիւանդները` անոնց ցաւին վրայ ցա´
ցա´ւ կ’
կ’աւելցն
աւելցնէին, անոնց
տրտմութեան վրայ` տրտմութի´
տրտմութի´ւն, անոնց վէրքին վրայ`
վէ´
վէ´րք: Յիսուսէն սորվինք սէ´
սէ´ր բաշխել` սիրոյ պակասէն
տառապողներուն, գթառատութի´
գթառատութի´ւն ցուցաբերել` գթութեան
կարիքը ունեցողներուն հանդէպ:
2.2.- Հիւանդ կինը մնայուն կերպով Ժողովարան կ’
կ’երթար
եւ մէկ անկիւնը նստած՝ ներկայ կ’
կ’ըլլար Աստուծոյ փառափառաբանութեան ու պաշտամունքին, առանց սակայն իր գործօն
մասնակցութիւնը
մասնակցութիւնը բերելու, եւ վստահաբար, հոգեկան որոշ
գոհացում մը ձեռք կը ձգէր. բայց հիմա որ Տէր Յիսուսի
ձեռքին բժշկարար հպումը զգաց, ո´
ո´չ միայն սկսաւ իր գործօն
մասնակցութիւնը բերել Աստուծոյ փառաբանութեան, այլ
կարծէք ի´
ի´նք եղաւ առաջնորդողը աստուածային փառաբափառաբանանքին: Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք մնայուն կերպով ներկայ
կ’ըլլան փառաբանութեանց ու պաշտամունքներու, առանց
սակայն գործնապէս եւ սրտովին մասնակցելու այդ բոլորին:
Անոնք կարիքը ունին Տէր Յիսուսի սիրոյ հպումին, որպէսզի
իրենց սիրտերը զԱստուած պաշտող սիրտերո´
սիրտերո´ւ վերածուին,
եւ իրենց բերանները
բերանները փառաբանութիւններով ու հոգեւոր
երգերով բացուին Աստուծոյ համար:
3.3.- Երբ կինը Յիսուսի ձեռքով բժշկուեցաւ եւ սկսաւ
զԱստուած փառաւորել, սորվեցուց մեզի, թէ անոնք որոնք
Յիսուսի ձեռքով կը բժշկուին հոգեպէս, պէտք է զԱստուած
փառաւորեն, պէտք է իրենց ամբողջ կեանքը
կեանքը Աստուածա
Աստուածափափառաբանութեան կեանք մը ըլլայ:
4.էր»: Երկա՜ր
4.- Կինը «տասնըութը տարիէ ի վեր հիւանդ էր»:
տարիներու հիւանդութեան, յաջորդեց Տիրոջ անակնկալ
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բժշկութիւնը: Հիւանդութիւն մը որքան ալ երկար ժամանակէ
ի վեր տիրապետած ըլլայ մեր վրայ, Տէրը կարո´
կարո´ղ է մէկ
վայրկեանի մէջ
մէջ զայն հեռացնել մեզմէ: Նոյնն է պարագան
հոգեւոր հիւանդութեանց: Մեղքի մէջ ապրող մարդը`
հոգեպէս հիւանդ է: Տէրը
Տէրը կարող է քանդել մեղքին ստրկուստրկութեան լուծը, թէկուզ անիկա երկա՜ր տարիներէ ի վեր բոյն
հաստատած ըլլայ մեր կեանքին մէջ:
5.բժշկուեցաւ»: Ձեռքի մէկ հպումով,
5.- «Կինը անմիջապէս բժշկուեցաւ»:
վար ծռած այս կինը շտկուեցաւ: «Տէրը կը հաստատէ բոլոր

իյնալու վրայ եղողները, եւ բոլոր վար ծռածները կը
կանգնեցնէ»
կանգնեցնէ» (Սղ
(Սղ 145.14): Տէրը կարող է դժոխքին դուռը

հասած մարդիկը` ետ բերել դէպի արքայութեան դուռը
դուռը:
ւռը: Տէրը
կարող է իրենց յոյսին մէջ խորտակուածները`
խորտակուածները` երկնային յոյսի
տարածիչ դարձնել: Տէրը կարող է մոլորած ոչխարը`
վստահելի հովիւի փոխակերպել: Տէրը կարող է հաւատքի
աշակերտը` հաւատքի ուսուցիչ ընել:
6.- Ինչպէս Յիսուս բժշկեց Ժողովարան յաճախող այս
կինը, նոյնպէս ալ կը բուժէ եկեղեցի յաճախողները, եթէ երբեք
կնոջ
կնոջ նման յարատեւեն եկեղեցի յաճախել, առանց ազդուելու
զիրենք անարգող կամ անտեսող մարդոց կեցուածքներէն:
7.7.- Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն, 1212-րդ դարու հեղինակ`
Սարգիս Վրդ. Կունդ, կը հաստատէ թէ հաշմանդամ կինը,
որուն մէջքը վար ծռած էր ու չէր կրնար շտկուիլ, կը
ներկայացնէ
ներկայացնէ հեթանոս աշխարհը,
աշխարհը, որ մեղքի բեռան տակ ծռած
էր եւ իր սեփական
սեփական ճիգով չէր կրնար շտկուիլ ու
ու իր հայեացքը
դէպի երկինք` Աստուծոյ
Աստուծոյ սուրբ բնակարանը
բնակարանը բարձրացնել եւ
եւ
Աստուծոյ փառքը տեսնել: Յիսուս անոր մէջքը շտկելով, ցոյց
տուաւ թէ ինք աշխարհ եկած էր, շտկելու եւ վերականգնելու
վերականգնելու
մեղքի հարուածներուն տակ կքած հեթանոս աշխարհը:

«Ժողովրդապետը բարկացաւ, որովհետեւ Յիսուս Շաբաթ
օրով կատարեց բժշկութիւնը, եւ ժողովուրդին դառնալով
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"Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ
օրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ո´
(Ղկ 13.14):
13.14):
ո´չ թէ Շաբաթ օր"»
օր"» (Ղկ

1.1.- Ժողովրդապետին բարկութիւնը բորբոքեցաւ, որովհեորովհետեւ հաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնը կատարուած էր Շաբաթ
օրով:
օրով: Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը`
կատարելը` գո´
գո´րծ կը սեպսեպուէր,
ուէր, աշխատա´
աշխատա´նք կը համարուէր:
համարուէր: Եւ ասիկա,
ասիկա, հրէական
մտայնութեան համաձայն Օրէնքի խախտում էր7:
Շաբաթ օրը Աստուծոյ յատկացուած օր կը նկատուէր, եւ
ահա Աստուծոյ
Աստուծոյ յատկացուած օրուան ընթացքին, Աստուած
ի´նք իր արարածներէն մէկուն բժշկութիւնը կատարեց, եւ
ժողովրդապետը բարկացաւ:
Շաբաթ օրը մարդասէր Աստուծոյ օրն էր, եւ ահա մեր
մարդասէր Աստուածը` Յիսուս, մարդասիրութեան արարք
մը կատարեց այդ օրը, եւ ընդդիմութեան հանդիպեցաւ:
Շաբաթ օրը, հրեայ մարդուն համար, Աստուծոյ մէջ
հանգչելու եւ Աստուծմով իր հոգեկան հանգիստը գտնելու օր
էր, եւ ահա կը մեղադրուի Յիսուս, հոգեկան ու մարմնական
հանգիստ շնորհած ըլլալուն համար` հանգիստի կարիքը
ունեցող կնոջ մը:
2.2.- Հաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնը
բժշկութիւնը չկրցաւ հաւատքի
բերել ժողովրդապետը:
ժողովրդապետը: Մենք յաճախ կը տարուինք մտածելու,
որ պէտք է հրաշքներ գործուին որպէսզի մարդիկ դարձի գան
եւ անոնց մէջ Քրիստոսի հաւատքը արթննայ: Հրաշքը չէ որ
անպայմանօրէն մարդիկը հաւատքի կը բերէ: Երբ Յիսուս
յարութիւն տուաւ Ղազարոսին, աւագ քահանաներն ու ՕրէնՕրէնքի ուսուցիչները փոխանակ մտածէին Յիսուսը ընդունելու
մասին, ընդհակառակը, անոնք «որոշեցին սպաննել Յիսուսը»
Յիսուսը»
(Յհ 11.53): Երբ ան բժշկեց Բեթհեզդայի անդամալոյծը, հրեա
հրեա-ները «սկսան հալածել»
հալածել» զայն (Յհ 5.16): Երբ
Երբ Պետրոս առաքեալ
ի ծնէ կաղ մարդ մը բժշկեց, «քահանաներ, տաճարին զօրազօրաԱյս մասին ընդարձակ կերպով խօսեցանք երբ բացատրեցինք Բեթհեզդայի
անդամալոյծին բժշկութեան դրուագը (տե´ս Յհ 5.8-9` թիւ 6: Յհ 5.10` թիւ 1,2,3,4,5):
7
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պետը եւ Սադուկեցիներ»
Սադուկեցիներ» փոխանակ դարձ ապրէին, ընդհաընդհակառակը, ձերբակալեցին Պետրոսն ու Յովհաննէսը եւ զանոնք
«բանտ դրին»
դրին» (Գրծ 4.3): Քանի՜ անգամներ Աստուած Մովսէսի
ձեռքով հրաշքներ գործեց Եգիպտոսի մէջ, եւ սակայն,
փարաւոն Աստուծոյ հաւատալու փոխարէն` Մովսէսը սպանսպաննելու կամ իր երկրէն հեռացնելու մասին մտածեց: Կամ,
քանի՜ անգամներ Աստուած Մովսէսի ձեռքով զանազան
հրաշքներ գործեց Սինայի անապատին մէջ, բայց ժողովուրդը
դարձի գալու փոխարէն` Մովսէսը քարկոծելու մասին
մասին խորխորհեցան: Յիշենք մեր Տիրոջ նշանաւոր խօսքը Աբրահամին
բերանով ըսուած. «Եթէ Մովսէսի Օրէնքին ու մարգարէներուն

մտիկ չեն ըներ, մեռելներէն յարութիւն առնող մըն ալ պիտի
չկարենայ համոզել զիրենք»
զիրենք» (Ղկ
(Ղկ 16.31): Այս խօսքը յստակօրէն

կը վկայէ, որ մարդուն մէջ հաւատքի համոզում
համոզում մը գոյացնելու
համար, մարդը պէտք է Աստուծոյ խօսքին դառնայ ու պէտք է
ականջ տայ Աստուծոյ խօսքին, այլապէս, մեռելներէն յարույարութիւն առնող անձ մը անգամ անկարող է մարդուն մէջ հահաւատք արթնցնել: Մարդուն մէջ հաւա´
հաւա´տք կ’
կ’արթննայ, երբ
մարդ հաւատքով կ’
կ’ունկնդրէ Քրիստոսի
Քրիստոսի խօսքերը: Պօղոս աառաքեալ կը հաստատէ. «Հաւատքը ծնունդ կ’
կ’առնէ քարոզուքարոզութիւնը լսելէն, իսկ քարոզութիւնը հաւատք կ’արթնցնէ` երբ
Քրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուին»
քարոզուին» (Հռ
(Հռ 10.17):
3.3.- Ժողովրդապետը, Փարիսեցիները, Օրէնքի ուսուցիչուսուցիչները եւ ընդհանրապէս բոլոր հրեայ ղեկավարները,
ղեկավարները, Մովսէսի
ձեռքով տրուած Օրէնքին տառին ստրուկներն էին: Օրէնքի
տառին իրենց կապուածութիւնը, թոյլ չէր տար որ անոնք
կարենային տեսնել Յիսուսի անձին մէջ զիրենք սիրող Փրկիչի
մը ներկայութիւնը, գութով ու գուրգուրանքով լեցուն քաղցր
եղբօր մը ներկայութիւնը: Օրինապաշտութիւնը
Օրինապաշտութիւնը կուրցուցեր
էր զիրենք: Ժողովրդապետին օրինապաշտութիւնը արգելք
հանդիսացեր էր որ կարենար մօտենալ Յիսուսի, շփուիլ
Յիսուսի հետ, վայելել անոր սէրն ու քաղցրութիւնը: Նոյնն է
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պարագան բոլոր օրինապաշտ մարդոց: Անոնք որոնք իրենց
քրիստոնէական կեանքը ապրելու
ապրելու եւ արտայայտելու համար,
յատուկ օրէնքներ ստեղծեր են իրենք իրենց համար, չեն
կրնար մտերիմ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալ Տիրոջ հետ:
Հարկաւ քրիստոնէական կեանքը զուրկ չէ Աստուծոյ օրէնքէն,
բայց այդ կեանքը օրէնքի վրայ չէ հիմնուած, այլ` շնորհքի
վրայ:
4.4.- Ժողովրդապետին պաշտօնավարութեան ժամանակ,
Ժողովարանին մէջ այս եւ նման հրաշքներու կատարումը,
պէտք էր տօնախմբութեան եւ արդար հպարտութեան առիթ
դառնար իրեն համար: Պէտք էր ցնծար եւ ուրախանար, որովորովհետեւ ժամանակաւորապէս իր ղեկավարութեան վստահվստահուած Ժողովարանին մէջ նման հրաշք մը կատարուած էր,
բայց ուրախանալու փոխարէն, բարկացաւ եւ յանդիմանեց
ներկաները, Շաբաթ օրով բժշկուելու յոյս ունենալնուն հահամար: Բայց հաւանական է,
է, որ ժողովրդապետին բարկութեան
բարկութեան
իսկական պատճառը բժշկութիւնը Շաբաթ օրով կատարելը
չէր, այլ իր նախանձը,
նախանձը, ի տես այն փառքին զորս
զորս մարդիկ
կ’ընծայէին Յիսուսի: Նախանձեցաւ, որովհետեւ ի´
ի´նքն էր
ժողովրդապետը,
ողովրդապետը, բայց Յիսուս
Յիսուս ի´
ի´նք գործեց հրաշքը: Իբրեւ
ժողովրդապետ կը խորհէր թէ մարդոց հայեացքները իր վրայ
պէտք էր կեդրոնանային, բայց կնոջ բժշկութիւնը պատճառ
պատճառ
դարձաւ որ բոլորին ուշադրութիւնը Տէր Յիսուսի
Յիսուսի վրայ կեդկեդրոնանայ:
5.5.- Ժողովրդապետը այնպիսի ձեւով մը բարկացաւ, որ
որ
կարծէք Յիսուս սխալ բան մը կամ նոյնիսկ ոճիր մը գործած
ըլլար: Արդարութեան գործերը` կը բարկացնեն անարդար
մարդիկը: Ողորմութեան գործերը` կ’
կ’ընդվզեցնեն անողորմ
մարդիկը: Սիրոյ արարքները` կ’
կ’անհանգստացնեն
անհանգստացնեն ատելուատելութեան բոյն դարձած սիրտերը:
6.6.- Ժողովրդապետը Յիսուսէն զայրացաւ
զայրացաւ բայց խօսքը
ժողովուրդին ուղղեց. «Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է
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աշխատիլ, ուստի այդ օրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ո´
ո´չ թէ
Շաբաթ օր»:
օր»: Որքա՜ն հեռու էր ժողովրդապետը
ժողովրդապետը Օրէնքի

ճշմարիտ գիտութենէն:
գիտութենէն: Իրեն համար, տառապանքի մէջ եղող
անձի մը բժշկութիւնը Շաբաթ օրով,
օրով, Օրէնքի խախտում էր:
Ի՞նչպէս Տէրը կրնար խախտել Օրէնքը երբ ի´
ի´նքն էր տուիչը
Օրէնքին: Ի՞նչպէս կատարուած բարեգործութիւն մը կրնար
Օրէնքի խախտում նկատուիլ, երբ Օրէնքի տըւչութեան նպանպատակը ուրիշ բան
բան չէր եթէ ոչ դադրեցնել մեր սեփական գործեգործերու հետապնդումը եւ բարեգործական արարքներ կատարել:
7.7.- Երեւակայեցէք անպատկառութիւնը
անպատկառութիւնը կամ աներեսուաներեսութիւնը ժողովրդապետին
ժողովրդապետին,
ողովրդապետին, եթէ խօսքը ժողովուրդին ուղղելու
փոխարէն` Յիսուսի ուղղէր` ըսելով. «Շաբթուան մէջ վեց օր

կարելի է աշխատիլ,
աշխատիլ, ուստի այդ օրերուն եկուր եւ բժշկէ եւ ո´
ո´չ
թէ Շաբաթ օր»:
օր»: Բայց Յիսուս կը ճանչնար անոր սիրտը: Տէրը

գիտէր որ ան թէպէտ ժողովուրդին հետ կը խօսէր, բայց իր
խօսքի աղեղը իրե´
իրե´ն կ’
կ’ուղղէր, ուստի ի´
ի´նք պատասխանեց
անոր.անոր.-

«Կեղծաւորնե´
Կեղծաւորնե´ր, ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իր
եզը կամ էշը ախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞ տար
անոր»
անոր» (Ղկ 13.15):
1.1.- «Կեղծաւորներ»:
ժողովրդապեողովրդապեԿեղծաւորներ»: Յիսուս կը ճանչնար ժողովրդապե

տին եւ շուրջը գտնուող բոլոր Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի
ուսուցիչներուն սիրտերը, եւ քանի կը ճանչնար` ամենայն
համարձակութեամբ կրնար զանոնք կեղծաւո
կեղծաւո´
ղծաւո´ր կոչել: Այո´,
Այո´,
կեղծաւո´
կեղծաւո´ր էին անոնք, որովհետեւ մարդասիրութիւն կը
քարոզէին, բայց մարդասիրութեան բարի արարք մը կը
բարկացնէր զիրենք: Կեղծաւո´
Կեղծաւո´ր էին, որովհետեւ չէին
քաշուեր Շաբաթ օրով ջրհորէն ջուր
ջուր քաշելու եւ իրենց եզին
կամ իշուն խմցնելու, մինչդեռ ջրհորէն ջուր
ջուր քաշելը եւ ծարաւ
մարդու մը տալը, Օրէնքի անտեսում կը նկատէին: ԿեղծաԿեղծաւո´
ւո´ր էին, որովհետեւ կը յայտարարէին` «Շաբթուան մէջ վեց

օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ օրերուն եկէք եւ
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բժշկուեցէք»,
բժշկուեցէք», բայց յիշեալ այդ վեց օրերուն անգամ եթէ
մարդիկ գային բժշկութիւն ձեռք ձգելու
ձգելու համար` պիտի
հալածէին թէ´
թէ´ բժշկուողը եւ թէ Բժշկողը: Կեղծաւո´
Կեղծաւո´ր էին,
որովհետեւ կը ձեւացնէին որ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու
նախանձախնդրութիւն ունէին, մինչդեռ Աստուծոյ հանդէպ
ո´չ մէկ նախանձախնդրութիւն ունէին: Կեղծաւո´
Կեղծաւո´ր էին,
որովհետեւ կը սորվեցնէին բայց իրենք չէին կատարեր իրենց
սորվեցուցածը (Մտ 23.3): Կեղծաւո´
Կեղծաւո´ր էին, որովհետեւ ինչ որ
կ’ընէին, մարդոց երեւելու համար կ’
կ’ընէին (Մտ 23.5):
Կեղծաւո´
Կեղծաւո´ր էին, որովհետեւ աղօթող ձեւանալու համար,
իրենց աղօթքները կ’
կ’երկարէին (Մտ 23.14): Կեղծաւո´
Կեղծաւո´ր էին,
որովհետեւ աւելի կարեւորութիւն կու տային ոսկիին, քան
տաճարին զորս կը սրբագործէր ոսկին (Մտ 23.1623.16-17):
Կեղծաւո´
Կեղծաւո´ր էին, որովհետեւ իրենց երեսը կը կախէին,
որպէսզի մարդոց ցոյց տային թէ իրենք ծոմ կը պահէին (Մտ
Կեղծաւո´ր էին, որովհետեւ աւելի կարեւորութիւն կու
6.16): Կեղծաւո´
տային զոհին, քան զոհարանին որ կը սրբագործէր զոհը (Մտ
23.1823.18-19): Կեղծաւո´
Կեղծաւո´ր էին, որովհետեւ ողորմած ձեւանալու
համար, եւ «Ժողովարաններու մէջ եւ հրապարակներու վրայ`
մարդոցմէ փառաւորուելու ակնկալութեամբ»,
ակնկալութեամբ», իրենց ողորմուողորմութիւնները մարդոց ուշադրութիւնը գրաւող ձեւերով կը
կատարէին (Մտ 6.2): Կեղծաւո´
Կեղծաւո´ր էին, որովհետեւ եթէ Շաբաթ
օրով իրենց ոչխարներէն մին փոսին մէջ իյնար, ձեռք
կ’երկարէին եւ դուրս կը բերէին փոսէն (Մտ 12.11), մինչդեռ
եթէ ցաւի ու հիւանդութեան փոսին մէջ մարդ իյնար, զայն իր
այդ վիճակէն դուրս բերելը`
բերելը` Օրէնքին դէմ գործուած մեղք կը
համարէին:
Կեղծաւորութիւնը
Կեղծաւորութիւնը միայն անցեալին յատուկ չէ: Այսօր ալ
մեր կեանքին մէջ Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչնեուսուցիչներուն նման կեղծաւորներ կան: Այս մասին շատ անգամ
խօսած ու գրած ենք: Կեղծաւոր կը սեպուին բոլոր անոնք,
որոնք ապաշխարութիւն կը քարոզեն բայց իրենք չեն ապաշապաշ628

խարած, հաւա´
հաւա´տք կը քարոզեն բայց իրենք դատարկուած են
հաւատքէն, սուրբ կեանք ապրիլ կը յանձնարարեն բայց
իրենք պիղծ կեանք կ’
կ’ապրին, դժոխքէն զգուշանալ կը պատպատգամեն բայց իրենք դժոխքը երկրի վրայ կ’ապրին,
ապրին, Քրիստոսի
յանձնուիլ կը թելադրեն բայց իրենք աշխարհին յանձնուած
են, Սատանային
Սատանային դէմ կռուիլ կը պատուիրեն բայց իրենք
Սատանային կամքը կը կատարեն:
Կեղծաւոր մարդը մեղուի նման է. մէկ կողմէն քաղցրուքաղցրութիւն կը պատրաստէ, իսկ միւս կողմէն՝ կը խայթէ:
Կեղծաւոր մարդը խաղաղ կը ձեւանայ ինչպէս ճահիճը,
բայց գարշահոտութեամբ լեցուն է, դարձեալ ճահիճի նման:
Կեղծաւոր մարդը գեղեցիկ կը ձեւանայ վարդի նման,
բայց երբ փորձես դպնալ անոր, իր աննշմար փուշերով կը
վիրաւորէ քեզ:
Կեղծաւոր մարդը կը նմանի մեծ ու փայլուն խնձորի մը,
մը,
որ սակայն երբ ճեղքես, որդ կը գտնես անոր մէջ:
Կեղծաւոր մարդը կը նմանի ոսկեգոյն բաժակի, որ սասակայն մահացու թոյնով լեցուն է:
2.2.- «Ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իր եզը կամ էշը
ախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞ տար անոր»:
անոր»: Ամէն
հրեայ ընտանիք, որ ունէր եզ, էշ, ոչխար կամ ուրիշ կենդանի,
կենդանի,
Շաբաթ օրով զանոնք կը տանէր դէպի ջրհորները
ջրհորները եւ ջուր
քաշելով կը խմցնէր
խմցնէր անոնց: Յիսուս անոնց օրինակը
օրինակը տալով,
կարծէ
կարծէք ըսել կ’
կ’ուզէր ժողովրդապետին,
ժողովրդապետին, Փարիսեցիներուն եւ
Օրէնքի ուսուցիչներուն. «Եթէ դուք հոգ կը տանիք ձեր

կենդանիներուն, ես ի՞նչպէս կրնամ հոգ չտանիլ ձեռքովս
ստեղծուած արարածներուս: Եթէ դուք անոնց ջուր կը խմցնէք
Շաբաթ օրով
օրով որպէսզի թեթեւցնէք անոնց տառապանքը, ես
ի՞նչպէս կրնամ չթեթեւցնել ցաւը մարդոց, որոնց փրկութեան
համար երկինքէն երկիր խոնարհեցայ: Եթէ դուք արժէք կու
տաք ձեր կենդանիներուն, ի՞նչպէս կ’
կ’ակնկալէք որ ես արժէք
չտամ իմ զաւակներուս: Եթէ ջրհորէն ջուր քաշելը արտօնարտօն629

ուած է, ի՞նչպէս Ժողովարանին մէջ աննիւթական ջուր բաշբաշխելը կրնայ արգիլուած ըլլալ»:
ըլլալ»:
«Իսկ այս կինը որ Աբրահամի աղջիկ է եւ Սատանային
կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերուած, չէ՞ր արժեր որ
Շաբաթ օրով ազատէի»
ազատէի» (Ղկ
(Ղկ 13.16):
1.1.- «Այս կինը որ Աբրահամի աղջիկ է»:
է»: Ժողովրդապետին,
Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն նման մարդիկ,
չէին կրնար ընդունիլ որ այս հաշմանդամ կինը կրնար
կոչուիլ «Աբրահամի աղջիկ»:
աղջիկ»: Անոնք հիւանդ մարդիկը ԱսԱստուծոյ
տուծոյ կողմէ պատժուած ու
ու մերժուած կը համարէին, եւ
ուստի չէին կրնար զանոնք «Աբրահամի աղջիկ»
աղջիկ» նկատել:
Յիսուս
Յիսուս զայն «Աբրահամի
Աբրահամի աղջիկ»
աղջիկ» կոչելով, ցոյց տուաւ ժողո
ժողոողովրդապետին եւ շուրջը գտնուող օրինապաշտ մարդոց, թէ
Աստուծոյ հայեացքը մարդոց նկատմամբ` տարբեր է մարդոց
հայեացքէն, Աստուծոյ դատողութիւնները` տարբեր են մարմարդոց դատողութիւններէն, Աստուծոյ գործածած չափանիշը`
տարբեր է մարդոց գործածած չափանիշէն: Փարիսեցիի մը
համար, Մովսէսի օրէնքները պահելը` Աբրահամի
Աբրահամի զաւակ
ըլլալու չափանիշ էր, մինչդեռ Յիսուսի համար, Աստուծոյ
զաւակ ըլլալու չափանիշը` հաւատալն է Իրեն: Յհ 6.406.40-ին մէջ
կը կարդանք. «Հօրս կամքը հետեւեալն է.է.- "Ով որ տեսնէ

Որդին եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք պիտի
ունենայ"»:
ունենայ"»:

2.2.- Փարիսեցիները իրենք զիրենք Աբրահամի հետեւորդհետեւորդներ եւ զաւակներ կը նկատէին, ուստի, Յիսուս բժշկուած կինը
«Աբրահամի աղջիկ»
աղջիկ» կոչելով, խորքին մէջ անուղղակիօրէն
հրաւիրեց զանոնք ընդունելու յիշեալ կինը եւ անոր նմանները
նմանները
իբրեւ իրենց քոյրերը եւ եղբայրները: Յիսուս կ’
կ’ուզէր որ բոլոր
մարդիկը քոյր եւ եղբայր իբրեւ իրար ընդունէին եւ նկատէին:
Ասոր ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը Տէրունական աղօթքին
առաջին երկու բառերն են. «Հայր մեր»:
մեր»: Երբ Յիսուս կը
պատուիրէ «Հայր մեր»
մեր» ըսել,
ըսել, եւ ո´
ո´չ թէ «Հայր իմ
իմ», ատիկա
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յստակ ցոյց կու տայ, թէ ան կ’
կ’ուզէ որ բոլորս զիրար
ճանչնանք եւ ընդունինք իբրեւ եղբայր ու
ու քոյր, եւ ճանչնանք
զԱստուած իբրեւ բոլորիս Հայրը: Դուն քու նմաններդ
կ’ընդունի՞ս իբրեւ եղբայր եւ քոյր: Ի՜նչ ցաւալի է եղբայրդ եւ
եւ
քոյրդ ըլլալու կոչուած մարդիկը,
մարդիկը, քեզի թշնամի նկատես:
3.3.- «Սատանային կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերգերուած»:
ուած»: Այս կնոջ բժշկութիւնը դիւահարի մը բժշկութեան
նման չէր, բայց կասկածէ վեր է որ այս բժշկութիւնը դեւերու
գերութենէն ազատագրելու արարք մըն էր, ինչպէս «գերուած»
գերուած»
բառն իսկ ցոյց կու տայ:
տայ: Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ կինը
մէջը դեւ չունէր բայց դեւի տիրապետութեան տակ կը
գտնուէր, եւ Յիսուս այդ տիրապետութիւնն էր որ քանդեց մէկ
խօսքով եւ ձեռքի մէկ հպումով: Տէրը այսօր ալ կրնայ լոկ մէկ
բառով կամ հրամանով,
հրամանով, քանդել Սատանային կողմէ մարդոց
կեանքին մէջ դրուած
դրուած ամէն լուծ, ամէն կապանք, ամէն շղթայ:
Ատե´
Ատե´նք մեղքը, որովհետեւ մեղքը մեզ Չարին գերի´
գերի´ն կը
դարձնէ, եւ սիրե´
սիրե´նք զիրար մաքուր սի
սիրտով, սիրենք մեր
ամբո´
ամբո´ղջ սի
սիրտով,
րտով, որովհետեւ մարդասիրութիւնն է որ Չարին
կողմէ մեր կեանքին մէջ հաստատուած ամէն կապանք կը
քակէ, ամէն շղթայ
շղթայ կը փշրէ եւ ամէն լուծ կը խորտակէ:
4.4.- «Չէ՞ր արժեր որ Շաբաթ օրով ազատէի»:
ազատէի»: Մեր Տիրոջ
համաձայն, Սատանային կողմէ տասնըութը տարիներէ ի վեր
գերուած Աբրահամի այս աղջիկը
աղջիկը կ’
կ’արժէր որ բժշկուէր, բայց
ժողովրդապետին համար` չէր արժեր, որովհետեւ Շաբաթ
օրով կատարուած էր անոր բժշկութիւնը: «Չէ՞ր արժեր»:
արժեր»: ՅիՅիսուսի այս հարցումը ցոյց կու տայ անոր արդար հոգիին ցացասումը ընդդէմ անոնց`
անոնց` որոնք իրենց նմանները անարժան եւ
եւ
անպէտ մարդիկ կը սեպեն: Եթէ Աստուած մարդը արժանի կը
սեպէ բժշկութեան ու փրկութեան, դուն եւ ես ո՞վ ենք որ աանարժան նկատենք
նկատենք զանոնք: Եթէ Աստուած արժէք կու տայ
մարդոց, ո՞վ ենք մենք որ արժէք չտանք անոնց: Աստուծոյ
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կողմէ ընդունուածը, ի՞նչպէս մեր կողմէ կրնայ խոտելի
նկատուիլ:

«Այս խօսքին վրայ, անոնք որոնք կը հակառակէին ՅիսուՅիսուսի` ամչցան, մինչ ամբողջ ժողովուրդը կ’
կ’ուրախանար ՅիսուՅիսուհամար» (Ղկ
սի կատարած բոլոր հրաշագործութիւններուն համար»
(Ղկ

13.17):
1.1.- Տիրոջ խօսքէն ետք, ներկաներուն մէջ երկու խումբի
մարդիկ կը գտնենք. ամչցող հակառակորդները եւ ուրախաուրախացող ժողովուրդ մը: Անոնք որոնք կը հակառակէին Յիսուսին
Շաբաթ օրով իր գործած հրաշքին համար` ամչցան, իսկ
իսկ
անոնք որոնք հաւատք ունէին իր խօսքին ու իր անձին
հանդէպ` ուրախացան կատարուած բժշկութեան համար:
«Ամչցան»
Ամչցան» բառը մեզի կը յիշեցնէ, թէ բոլոր անոնք որոնք կը
հակառակին Քրիստոսի, կը մերժեն իր Աւետարանը, կը
մերժեն իր խօսքը, կ’
կ’ուրանան իր գործերը, պիտի ամչնան եւ
պիտի պապանձին դատաստանի օրը: Կը կարդանք հարսահարսանիքի հրաւիրեալներուն առակին մէջ, թէ երբ թագաւորը կը
հարցնէ առանց հարսանիքի հագուստի հարսնետուն
հարսնետուն մտնող
անձին` «Բարեկա´
Բարեկա´մ, ի՞նչպէս հոս մտար առանց հարսանիքի
հագուստ ունենալու»,
ունենալու», մարդը կը պապանձի (Մտ 22.12): Ո´
Ո´չ
ոք կրնայ արքայութեան հարսնետուն
հարսնետուն մտնել առանց ՔրիսՔրիստոսի կողմէ տրուելիք հարսանիքի հագուստին: ԱնապաշԱնապաշխար մարդը պիտի պապանձի երբ կանգնի Տիրոջ դիմաց:
Պիտի չգտնէ բառ մը,
մը, որով կարենայ ինքզինք պաշտպանել
կամ Աստուծոյ գթութիւնը հայցել: Աստուծոյ Գառնուկը չխոսչխոստովանող բերանը` պիտի
պիտի պապանձի երբ կենայ Աստուծոյ
Գառնուկին դիմաց:
2.2.- «Ժողովուրդը կ’
կ’ուրախանար Յիսուսի կատարած
բոլոր հրաշագործութիւններուն համար»:
համար»: Մինչ Յիսուսի
հակառակորդները պատուած էին ամօթի ու պարտութեան
զգացումներով, անդին սակայն, իր աշակերտները եւ իր բոլոր
հետեւորդները պատուած էին սրտի ուրախութեամբ, հոգեհոգե632

կան ցնծութեամբ, խանդավառութեամբ, հաւատքի կրակով:
Այն ինչ որ ուրախացուցիչ էր Յիսուսի հետեւորդներուն
համար` տրտմեցուցիչ էր անոր հակառակորդներուն համար:
Նոյնն է այսօր: Հաւատացեալ մարդուն համար,
համար, Յիսուս
ուրախութեան աղբիւր է, մինչդեռ անհաւատ մարդուն համար
Յիսուս վտանգ է: Բարեպաշտ մարդուն հոգին կը ցնծայ երբ
կը լսէ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը, մինչդեռ ամբաամբարիշտ մարդը երբ լսէ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը`
անհանգիստ կ’
կ’ըլլայ, որովհետեւ անոնց մէջ իր յանդիմանույանդիմանութիւնն ու դատապարտութիւնն
դատապարտութիւնն է որ կը տեսնէ:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, ինչպէս բուժեցիր եւ վերականգնեցիր
Մէջքը ծռած կինը, նոյնպէս ալ, բուժէ եւ վերականգնէ
Բոլոր վար ծռածները, մեղքի գետինը ինկածները:
Ձեռքդ դիր մեղքով ծռածներուն վրայ եւ շտկէ զանոնք,
Որպէսզի կարենան իրենց հոգիի աչքերը բարձրացնել
Դէպի երկինք եւ տեսնեն փառքիդ մեծութիւնը,
Սքանչելի հրաշքներդ եւ անսահման
անսահման զօրութիւնդ,
Եւ գոհաբանական երգեր եւ օրհնութիւններ
Վերառաքեն միակ արժանիիդ, միակ Սուրբիդ,
Որուն կը վայելէ փառաբանութեան ամէն երգ ու խօսք:

633

Ջրգողեալ մարդուն բժշկութիւնը
(Ղուկաս 14.114.1-6)

Շաբաթ օր Յիսուս մտաւ Փարիսեցիներու իշխանաւորիշխանաւորներէն
ներէն մէկուն տունը` ճաշելու համար: Ներկաները զինք կը
դիտէին`
դիտէին` տեսնելու համար թէ ինչ պիտի ընէ: Եւ հոն ջրգողջրգողեալ մարդ մը կար Յիսուսի դիմաց: Յիսուս հարցուց Օրէնքի
ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն.
Փարիսեցիներուն.ուն.«Մեր Օրէնքը կ’
կ’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կակատարել»:
տարել»:
Անոնք լուռ մնացին: Յիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու
ճամբեց: Եւ ապա ըսաւ անոնց.անոնց.«Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր
իյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէն»:
ջրհորէն»:
Եւ անոնք պատասխան չկրցան տալ:

«Շաբաթ օր Յիսուս մտաւ Փարիսեցիներու իշխանաւորիշխանաւորներէն մէկուն տունը` ճաշելու համար: Ներկաները զինք կը
դիտէին` տեսնելու համար թէ ինչ պիտի ընէ»
(Ղկ 14.1):
ընէ» (Ղկ
1.1.- Փարիսեցի իշխանաւոր
իշխանաւոր մը Յիսուսը ճաշի կը հրաւիրէ
եւ Յիսուս կ’
կ’ընդառաջէ: Յիսուս ճաշի կը նստէր թէ մաքսամաքսաւորի հետ եւ թէ´
թէ´ Փարիսեցիի հետ, թէ´
թէ´ «մեղաւորներու
«մեղաւորներու»
մեղաւորներու» հետ
եւ թէ´
թէ´ իրենք զիրենք անմեղ ու արդար կարծողներուն հետ,
թէ´
թէ´ Օրէնքը ճանչցողներուն հետ եւ թէ´
թէ´ Օրէնքը չճանչցողնեչճանչցողներուն հետ: Տէրը բոլոր մարդիկը իր արարածները կը համարէ,
առանց նկատի առնելու անոնց առաւելութիւնները եւ պակապակասութիւնները: Ան կ’
կ’ընդունի բոլոր մարդիկը իրենց տկարուտկարութիւններով եւ խեղճութիւններով: Ան ո´
ո´չ կ’
կ’արհամարհէ
արհամարհէ
տկարը եւ ո´
ո´չ ալ զօրաւոր մարդուն կարիքը կը զգայ. ո´
ո´չ կը
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լքէ
լքէ ինքզինք լքուած զգացող աղքատը եւ ո´
ո´չ ալ կ’
կ’անտեսէ
ինքնաբաւ զգացող հարուստը: Բոլորի´
Բոլորի´ն հանդէպ հոգատար
է: Բոլորի´
Բոլորի´ն բարեկամ ըլլալ կ’
կ’ուզէ: Բոլորի´
Բոլորի´ն մօտենալ կը
փափաքի: Ուր որ հրաւիրուէր` կ’
կ’երթար: Այսօր եւս, ոեւէ
մարդ որ զինք հրաւիրէ գալու եւ իր սրտին մէջ բնակելու`
բնակելու`
կ’ընդառաջէ: Ոեւէ մէկը որ կ’
կ’ուզէ իրեն յանձնուիլ` սիրո´
սիրո´վ
կ’ընդունի: Տէրը խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ո´
Ո´չ
ինքզինք կը պարտադրէ զինք մերժողին եւ ո´
ո´չ ալ կը մերժէ
զինք խնդրողը. ո´
ո´չ կը մօտենայ իրմէ փախչիլ ուզողին եւ ո´
ո´չ
ալ կը հեռանայ իրեն մօտենալ ուզողէն:
2.- Փարիսեցի իշխանաւոր մը հրաւիրած էր Յիսուսը
ճաշի, եւ «ներկաները զինք կը դիտէին` տեսնելու համար թէ
ինչ պիտի ընէ»:
ընէ»: Յիսուս կը ճանչնայ բոլոր մարդոց սիրտերը.
ուստի ան շատ լաւ գիտէր որ զինք ճաշի հրաւիրած էին,
որպէսզի սխալ մը գտնէին իր վրայ. հակառակ ասոր, Յիսուս
գնաց ճաշի: Ի՞նչ պիտի ընէիր դուն եթէ գիտնայիր որ այսինչ
մարդը քեզ ճաշի հրաւիրած է, որպէսզի սխալ մը բռնէ
վարմունքիդ, խօսքիդ կամ գործիդ մէջ: Պիտի երթայի՞ր ճաշի:
Յիսուս առանց վախի եւ առանց մտահոգութեան գնաց,
որովհետեւ ինքնավստահ էր, եւ ունէր ամէն հարցի լուծում,
լուծում,
ամէն հարցումի պատասխան, եւ ամէն նեղ կացութեան դիդիմաց`
մաց` սքանչելի ելք: Յիսուսի բոլոր իսկական հետեւորդները
հետեւորդները
պէտք է ինքնավստահ ըլլան,
ըլլան, պէտք է անհրաժեշտ իմաստուիմաստութիւնն ու
ու խոհեմութիւնը ունենան, գիտնալու համար թէ որու
ի´նչ պատասխան պիտի տան: Հաւատացեալ մարդը միշտ
պատրաստ պէտք է ըլլայ,
ըլլայ, յստակ պատասխան տալու այն
յոյսին եւ այն հաւատքին համար զորս կը դաւանի (Կղ 4.6:
Ա.Պտ 3.15):
3.3.- Քրիստոսի երկրաւոր օրերուն, սովորութիւն էր,
էր, որ
Փարիսեցի իշխանաւորներ փոխադարձաբար զիրար ճաշի
հրաւիրէին, եւ ատիկա կ’
կ’ընէին որպէսզի յարգանք մատու
մատուցէին իրարու
իրարու:
ու: Երբեմն Յիսուս ինք եւս ճաշի կը հրաւիրուէր,
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վարդա-որովհետեւ ճանչցուած էր իբրեւ նշանաւոր ուսուցիչ, վարդա
պետ, ուսուցանող,
ուսուցանող, հրաշագործ, եւ այլն: Բայց Տէր Յիսուսը
ճաշի հրաւիրող Փարիսեցիները, զինք յարգելու համար չէր որ
ճաշի կը հրաւիրէին, այլ ընդհակառակը, սխալ մը գտնելու
անոր գործին կամ ուսուցումներուն մէջ: Տէրը յարգելու
համար պատրաստուած ընթրիքը` Տէրը անարգելու ծառայեց:
Անոնց մէկտեղումը Տէրը պատուելու համար պէտք էր ըլլար,
բայց անոնք չպատուեցին Տէրը: Նայինք մեր կեանքին: Գուցէ
մենք եւս նոյնը կ’
կ’ընենք: Աշխարհի մէջ որքա՜ն մարդիկ եւ
որքա՜ն խումբեր կան որոնք Տիրոջ անունով եւ Տէրը
փառաւորելու համար քովքով-քովի կու գան, եւ սակայն, չե´
չե´ն
փառաւորեր Տէրը, եւ կամ` միայն խօսքո´
խօսքո´վ կը փառաւորեն:
Շատե՜ր կը հրաւիրեն Յիսուսը գալու եւ իրենց սրտին մէջ
բնակելու, եւ սակայն, անհրաժեշտ կերպով չե´
չե´ն յարգեր, չե´
չե´ն
պատուեր, եւ չե´
չե´ն փառաւորեր զայն, որովհետեւ, թէպէտ կը
հրաւիրեն զայն, բայց առաջին տեղը չեն տար անոր: Առաջին
տեղը Տիրոջ չտալը` Տէրը անարգել կը նշանակէ:
4.4.- Յիսուս ճաշի հրաւիրուած էր Շաբաթ օրով: Շաբաթ
օրը Տիրոջ օրն էր, Տիրոջ յատկացուելիք
յատկացուելիք եւ Տիրոջ յատկացյատկացուելու օրն էր, Տիրոջ մէջ հանգչելու եւ Տէրը մեր մէջ
հանգչեցնելու օրն էր, Տիրոջմով ուրախանալու եւ Տիրոջ
ուրախութիւնը դառնալու օրն էր, Տէրը մեծարելու եւ
փառաւորելու օրն էր: Եւ ահա, Տիրոջ օրը` Տէրը ի´
ի´նք ներկայ
կը գտնուի ճաշի: Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ,
յիշեցնէ, որ Տէրը կ’
կ’ուզէ
ներկայ գտնուիլ ճաշի, մեր տուներուն մէջ` Կիրակի օրով,
այսինքն` ի´
ի´ր օրով, իր անձին դրոշմը ունեցող օրով: Նախորդ
դրուագին մէջ բացատրեցինք որ Կիրակի բառը տառադարտառադարձումն է Յունարէն Քիրեաքի բառին եւ կը նշանակէ` «Տիրոջ
օրը»:
օրը»: Տիրոջ օրը, պէտք է Տէրը առաւելագոյն չափով ներկայ
ըլլայ մեր կեանքին
կեանքին մէջ, մեզի հետ, մեր սրտին մէջ, մեր
խօսքերուն մէջ: Շատ քիչ մարդիկ կ’
կ’անդրադառնան որ Տէրը
իր ամբողջ սի
սիրտով կը փափաքի մեզի հետ ըլլալ Կիրակի
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օրով, սուրբ Պատարագի ժամանակ եւ անկէ ետք, որպէսզի
անհրաժեշտ
անհրաժեշտ օրհնութիւնն ու զօրութիւնը շնորհէ մեզի:
5.5.- Տիրոջ ճաշի ներկայ գտնուիլը, նաեւ մեզի կը յիշեցնէ
որ շաբթուան մեր բոլոր ճաշերուն ներկայ է Տէրը, ինչպէս
նաեւ ցոյց կու տայ,
տայ, որ բոլոր ճաշերուն պարգեւիչը ինքն է:
Հետեւաբար, պէտք չէ առանց աղօթքի սեղան նստիլ, պէտք չէ
ճաշի ժամանակ անհամ
անհամ խօսակցութիւններ ունենալ, ընդհաընդհակառակը, ճաշի ատեն մեր բերանէն պէտք է շնորհակալական
եւ օգտաշատ խօսքեր միայն դուրս գան:
6.6.- Հրեաներ կը հաւատային եւ համոզուած էին, որ ոեւէ
անձ որ իրենց տունը կը մտնէր` պէտք էր վայելէր իրենց
ամբողջական պաշտպանութիւնը եւ հոգատարութիւնը:
հոգատարութիւնը: Եւ
եթէ ոեւէ բան պատահէր իրենց քով եկող հիւրին, իրե´
իրե´նք կը
դառնային պատասխանատուն
պատասխանատուն:
տասխանատուն: Արդ, Յիսուս որ մտաւ յիշեալ
Փարիսեցի իշխանաւորին տունը, ո´
ո´չ անոր պաշտպանութիւպաշտպանութիւնը վայելեց եւ ո´
ո´չ ալ անոր հոգատարութիւնը: Փարիսեցի
իշխանաւորը պարտաւոր էր հսկելու մթնոլորտին
մթնոլորտին վրայ եւ
թոյլ չտալու, որ ոեւէ մէկը` ոեւէ բառով անհանգստացնէր
Տիրոջ: Տէրը պաշտպանելու կոչուած Փարիսեցի իշխանաւոիշխանաւորը` անպաշտպան թողուց զայն: Մենք չզարմանանք երբ մեզ
պաշտպանելու կոչուած մարդիկը` անպաշտպան թողուն
մեզ: Չզարմանանք երբ անհոգ վերաբերմունք տեսնենք
տեսնենք այն
մարդոցմէ, որոնցմէ խնամատարութիւն կը սպասենք: ՉզարՉզարմանանք երբ մեզ սիրելու կանչուած մարդիկը` ատեն մեզ:
Չզարմանանք երբ նեղութեան ժամանակ մեր կողքին կենալու
պարտականութիւնը ունեցող մարդիկ` լքեն մեզ:
7.7.- Վերջին կարեւոր նշում մը: Ինչպէս «ներկաները
Յիսուսը
Յիսուսը կը դիտէին` տեսնելու համար թէ ինչ
ինչ պիտի ընէր»,
ընէր»,
այսօր ալ, մարդիկ,
մարդիկ, աշխարհի մարդիկ,
մարդիկ, չար մարդիկ,
մարդիկ, խոշորախոշորացոյցով կը դիտեն Աստուծոյ զաւակները, անոնց ապրած
կեանքը, անոնց խօսած խօսքերը, անոնց գործածած բառերը,
անոնց կատարած գործերը: Հաւատացեալ մարդը զգո´
զգո´յշ
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պէտք է ըլլայ թէ ի´
ի´նչպիսի կեանք մը կ’
կ’ապրի, բայց միւս
կողմէ, թոյլ պէտք չէ տայ որ ուրիշներուն գործածած խոշորախոշորացոյցերը, նեղմտութեան արդիւնքը եղող անոնց քննադատուքննադատութիւնները, կաշկանդեն Քրիստոսով իր ունեցած
ունեցած ազատութիւազատութիւնը եւ խանգարեն իր խաղաղութիւնը:

«Եւ հոն ջրգողեալ մարդ մը կար Յիսուսի դիմաց: Յիսուս
հարցուց Օրէնքի ուսուցիչներուն
ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն.Փարիսեցիներուն."Մեր Օրէնքը կ’
կ’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն
կատարել"»
(Ղկ 14.214.2-3):
կատարել"» (Ղկ

1.1.- Հրաւիրեալներուն մէջ կար ջրգողեալ մարդ մը:
Ջրգողութիւնը մարմինին ջուրով ուռիլն է: Յիշեալ մարդը
հաւանական է որ Փարիսեցի իշխանաւորին մօտիկ մէկ
բարեկամը կամ ազգականը եղած ըլլայ, այլապէս չէր կրնար
ներկայ գտնուիլ նման ընթրիքի մը, մանաւանդ որ ՓարիսեՓարիսեցիներ հեռու կը կենային մարմնապէս հիւանդ մարդոցմէ,
հաւատացած ըլլալով որ անոնք իրենց գործած մեղքերուն
պատիժն է որ կը կրէին:
կրէին: Յատկանշական է որ անոնք
խտրութիւն կը դնէին մարդոց միջեւ: Եթէ մէկը հիւանդ ըլլար
եւ օտար` կը մերժէին ու կը մեղադրէին զայն. իսկ եթէ հիւանդ
ըլլար բայց ազգական կամ բարեկամ` կ’
կ’ընդունէին ու կը
պաշտպանէին զայն: Մենք զգո´
զգո´յշ ըլլանք նման խտրութիւն
դնելու մարդոց միջեւ:
միջեւ: Ասիկա անարդարութիւն է, եւ անարանարդարութիւնը կը բարկացնէ զԱստուած:
2.2.- Ըստ ուրիշներուն, ջրգողեալ մարդը դիտմամբ հրահրաւիրուած էր, որպէսզի ներկաները տեսնէին թէ արդեօք Յիսուս
զայն պիտի բուժէ՞ր Շաբաթ օրով: Հաւանական չի թուիր
դիտմամբ հրաւիրուած ըլլալուն պարագան:
պարագան: Ես կը կարծեմ որ
ջրգողեալ մարդը եթէ ոչ Փարիսեցի իշխանաւորին, գէթ
ներկայ Փարիսեցիներէն մէկուն մօտիկ մէկ ազգականն էր
կամ բարեկամը, զոր ընկերացած էր իրեն ճաշի: Ճիշդ է որ կը
հաստատուի թէ «ներկաները Յիսուսը կը դիտէին` տեսնելու
համար թէ ինչ պիտի ընէ»,
ընէ», բայց ասիկա
ասիկա անպայմանօրէն չի
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նշանակեր, թէ կը դիտէին` տեսնելու համար եթէ երբեք
Շաբաթ օրով զայն պիտի բուժէր թէ ոչ. կրնայ ակնարկութիւնը
ճաշէն առաջ ձեռքը լուալ կամ չլուալու հարցին ըլլալ, քանի
ամէն հրեայ մարդ անպայման պէտք էր ձեռքերը լուար ճաշէն
առաջ, քանի հայրերու աւանդութիւնը
աւանդութիւնը ատիկա խստիւ կը
պահանջէր: Կրնայ նաեւ «կը դիտէին` տեսնելու համար թէ
ինչ պիտի ընէ»
ընէ» խօսքը, ակնարկութիւն ըլլալ ճաշը ուտելու
անոր կերպին կամ այն քանակին զոր պիտի ուտէր, որպէսզի
յետոյ ըսէին` «Ուտող ու խմող է այս մարդը»
(Մտ 11.19):
մարդը» (Մտ
Հաւանական է նաեւ որ անոնք
անոնք «Յիսուսը կը դիտէին` տեսնետեսնելու համար»
համար» եթէ երբեք Շաբաթ օրով պահանջուած գոհաբագոհաբանական եւ շնորհակալական աղօթքները պիտի մատուցէր թէ
ոչ:
3.3.- Տէրը տեսաւ ջրգողեալ մարդը կանգնած իր դիմաց, եւ
դառնալով Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն`
հարցուց. «Մեր Օրէնքը կ’
կ’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն
կատարել»:
կատարել»: Ուշագրաւ է, որ հիւանդը չներկայացաւ Յիսուսին
Յիսուսին,
եւ ո´
ո´չ ալ մէկը զինք ներկայացուց Յիսուսին
Յիսուսին. Յիսուս ի´
ի´նք իր
ազատ կամքով բժշկեց զայն: Ան բժշկութիւն չխնդրեց, բայց
ստացաւ: Ազատագրութիւն չհայցեց, բայց ունեցաւ: Այո´,
Այո´, Տէրը
կը պատասխանէ
պատասխանէ մեր սրտի աղօթքին երբ տակաւին անիկա
մեր շրթներէն դուրս չէ եկած: Յիշենք Բարի Սամարացիին
առակը: Հոն յիշուած մարդը որ վիրաւոր վիճակի մէջ գետին
փռուած էր, ինք չխնդրեց օգնութիւն Բարի Սամարացիէն, ո´
ո´չ
ալ անոր գթութիւնը հայցեց: Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին այս
մասին
մասին խօսելով` կ’
կ’ըսէ. «Ըսուած չէ´
չէ´ թէ աւազակներէն սրասրա-

խողխող եղած անցորդը աղաչեց քեզի, որովհետեւ կարկակարկամած էր, ո´
ո´չ ալ՝ թէ պաղատանքի ձայն արձակեց ետեւէդ,
որովհետեւ չէր կրնար պոռալ. ո´
ո´չ ալ՝ թէ տատանող մատնեմատներով վտանգի աղէտքը յայտնեց տեսնողիդ, որովհետեւ
ջախջախուած
ջախջախուած էր. ո´
ո´չ ալ՝ թէ կողկողագին ողբի արցունքնեարցունքներով Բարերարիդ բան մը հասկցուց, որովհետեւ յանցապարտ
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էր. ո´
ո´չ ալ՝ բարեխօսի մը միջնորդութեամբը Ողորմածիդ
կամքը հաճեցուց, որովհետեւ այցելող մը չունէր. ո´
ո´չ ալ՝
խորտակուած մարմինին արիւնաներկ ձորձերը ցուցնելով
Գթածիդ սիրտը
սիրտը ճմլեցուց, որովհետեւ յուսահատած էր. ո´
ո´չ
ալ՝ ծունկերը իբրեւ ոտքի գարշապար գործածեց, որովհետեւ
որովհետեւ
չէր կրնար վեր կենալ. որովհետեւ ողջողջ-մեռած ըսելը
մեռելութենէ տարբեր բան մը չէ: Մանաւանդ թէ քու խօսքովդ
խրատուելէն, քու ողորմութիւնովդ բարերարուելէն, եւ քու
փառքովդ
փառքովդ լուսազարդուելէն վերջը, ո´
ո´չ միայն ետ չկեցաւ քեզի
դէմ իր հակառակութենէն, այլ ապստամբ թշնամիներուդ
թիւին վրայ աւելցաւ, անոնց հետ դաշնակցեցաւ, եւ քեզ
ատողներուն հետ միաբանեցաւ»
միաբանեցաւ» (Բան
(Բան ԺԴ):

4.4.- Ջրգողեալ մարդուն համար կ’
կ’ըսուի,
ըսուի, որ «Յիսուսի
դիմաց»
դիմաց» կամ «Յիսուսի առջեւ
առջեւ»
եւ» կը գտնուէր: Ոմանք կը կարկարծեն,
ծեն, թէ ճաշի ներկայ գտնուող Փարիսեցիները դիտմամբ զայն
առջեւ» կանգնեցուցին, որպէսզի Յիսուս զայն տեստես«Յիսուսի առջեւ»
նէր,
նէր, եւ իրենք նայէ
նայէին թէ ի´
ի´նչ պիտի ընէր
ընէր Յիսուս: Բայց ես կը
կարծեմ, որ հիւանդ մարդը ինք շատ բան լսած էր Յիսուսի
մասին, անոր
անոր կատարած հրաշքներուն մասին, եւ հիմա
առիթէն օգտուելով, եկած ու կանգնած էր «Յիսուսի առջեւ»,
առջեւ»,
բժշկուելու վառ յոյսով: Դուն ալ չե՞ս ուզեր «Յիսուսի առջեւ»
առջեւ»
կենալ: Եթէ ցաւ մը կամ հիւանդութիւն մը ունիս, կամ եթէ քեզ
չարչրկող մտահոգութիւն մը կամ հիւծեցնող մոլութիւն մը
ունիս, եկուր եւ «Յիսուսի առջեւ»
առջեւ» կեցիր, վա´
վա´ռ յոյսով եւ
սրտիդ փափաքը ստանալու վա´
վա´ռ ակնկալութեամբ:
5.5.- «Մեր Օրէնքը կ’
կ’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կակատարել»:
տարել»: Յիսուսի այս հարցումին չէին կրնար պատասխանել:
Ո´չ կրնային «Այո´»
ո´չ ալ` «Ո´չ»: Եթէ «Ո´չ» ըսէին,
Այո´» ըսել եւ ո´
բացայայտ ու բացորոշ կերպով հակադրութեան մէջ պիտի
մտնէին Յիսուսի հետ, անոր գործին ու կամքին հետ, եւ իրենք
գիտէին որ պատրաստ չէին
չէին այդ քայլը առնելու. իսկ եթէ
«Այո´»
յո´» ըսէին, իրենք զիրենք հակասած պիտի ըլլային, քանի
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իրենք համոզուած
համոզուած էին որ Շաբաթ օրով մարդ բժշկելը
բժշկելը արգիլարգիլուած գործ էր:
Շաբաթ օրը սուրբ պահելու եւ այդ օրը ոեւէ գործ
չկատարելու հրահանգը կամ օրէնքը կու գայ Հին
Կտակարանէն (Ել 20.820.8-11)8:
Այստեղ սակայն, կարեւոր է նշել, որ Օրէնքը ոեւէ ձեւով
չ’արգիլեր Շաբաթ օրով բարիք գործել, աղքատին օգնել, մարդ
բժշկել: Ա´
Ա´յս էր
էր որ Տէրը կ’
կ’ուզէր բացայայտել իր հարցումով.

«Մեր Օրէնքը կ’
կ’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարել»:
կատարել»:

Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը ի՞նչպէս կրնար
արգիլուած ըլլալ, երբ Շաբաթ օրը տրուած էր, որպէսզի
մարդիկ մտածէին ցաւ ու նեղութիւն ունեցողներուն մասին:
Տէրը ի՞նչպէս
ի՞նչպէս կրնար Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը
արգիլել, երբ Տէրը ինք իբրեւ բժիշկ` Տէրն էր Շաբաթին:
Շաբաթը, մեր բժիշկ Յիսուսին օրն էր, ուստի, բոլոր օրերէն
առաջ` Շաբաթն էր օրը բժշկութեան, եւ պատահական չէ որ
Յիսուս իր բժշկութեանց մեծ մասը` Շաբաթ օրով էր որ
կատարեց:
կատարեց:
6.6.- «Մեր Օրէնքը կ’
կ’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն
կատարել»:
կատարել»: Ուշագրաւ է որ ճաշի ներկայ գտնուող
Փարիսեցիներէն ոեւէ մէկը բան մը չըսաւ կամ բան մը
չհարցուց Յիսուսին, երբ Յիսուս յիշեալ հարցումը հարցուց
անոնց: Անոնք բարձրաձայն առարկութիւն չըրին, բայց Տէրը
կարդաց
կարդաց անոնց միտքը, գիտցաւ անոնց մտածումները,
ճանչցաւ անոնց միտումը, եւ յստակ տեսաւ թէ անոնք եկած
էին զինք փորձելու, սխալ մը գտնելու իր խօսքին կամ գործին
մէջ, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ տուեալ հարցումը հարցուց:
Տէրը կարող է կարդալ բոլոր մարդոց բոլոր միտքերը
միաժամանակ: Իւրաքանչիւր
Իւրաքանչիւր մարդ անսահման թիւով մտամտաԱյս մասին խօսած ենք տարբեր առիթներով, կրկնութիւններէ խուսափելու
համար, տե´ս բացատրութիւնները Բեթհեզդայի անդամալոյծին բժշկութեան
դրուագին (Յհ 5.8-9` թիւ 6: Յհ 5.10` թիւ 1,2,3,4,5): Տե´ս նաեւ բացատրութիւնները
հաշմանդամ կնոջ բժշկութեան դրուագին (Ղկ 13.14` թիւ 1,6: Ղկ 13.15` թիւ 1,2):
8
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ծումներ ու խորհուրդներ կ’
կ’ունենայ իր կեանքին ընթացքին:
Ո´չ ոք կրնայ նոյնիսկ մէկ անձի մտածումները գիտնալ:
Մարդը ինքն իսկ չի կրնար իր սեփական բոլոր մտածումները
միտքը պահել: Բայց մեր Տէրը, Ադամէն սկսեալ մինչեւ իր
երկրորդ գալստեան
գալստեան ժամանակ ապրող մարդոց մտածումնեմտածումները գիտէ իրենց բոլոր մանրամասնութիւններով:
Երբ խօսեցանք այրի կնոջ եւ դատաւորին առակին,
առակին, Ղկ
18.418.4-5 համարներուն մասին, հոն ըսինք. «Երբ Պետրոս
մա-առաքեալ վիճեցաւ Տիրոջ հետ եւ չուզեց իր խաչելութեան մա
սին խօսքեր լսել, Յիսուս անոր ըսաւ.
ըսաւ. «Աստուծոյ ծրագիրը չէ

որ կը խորհիս,
խորհիս, այլ մարդոց մտահոգութիւնը կ’
կ’արտայայտես»
արտայայտես»

(Մտ 16.23): Այս խօսքը կը բացայայտէ թէ Յիսուս գիտէ մեր
բոլոր խորհածները, եւ գիտէ եթէ երբեք անոնք Աստուծոյ
ծրագիրին համաձայն են, թէ՝ պարզապէս «մարդոց մտահոմտահոգութիւնը»
գութիւնը» արտայայտող մտածումներ
մտածումներ են: Երբ Յիսուս
Կափառնաումի անդամալոյծին ըսաւ. «Որդեա՜կ, մեղքերդ
ներուա´
ներուա´ծ ըլլան քեզի»,
քեզի», Մարկոս Աւետարանիչ կը հաստատէ
թէ «Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, սկսան մտովի քննադատել

զայն.զայն.- "Ի՞նչպէս
"Ի՞նչպէս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը
հայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել"»:
ներել"»:
Լսեցէք թէ ի´
ի´նչ կ’
կ’ըսէ Մարկոս. «Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ
անոնց մտածումը եւ ըսաւ.մտածէք"» (Մր
ըսաւ.- "Ինչո՞ւ
"Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք"»
(Մր

2.52.5-8): Տակաւին, Յիսուս գիտցաւ Փարիսեցի Սիմոնին
մտածումը (Ղկ 7.397.39-40), գիտցաւ Ժողովարանին մէջ զինք
ամբաստանելու միտքով
միտքով հարցում հարցնողներուն դիտումը
(Մտ 12.1012.10-14), կարդաց աշակերտներուն միտքը որոնք կը
մտահոգուէին թէ իրենց հետ հաց չմնաց (Մտ 16.8), եւ այլն:
Այս բոլորը գիտնալէ ետք, սիրելի´
սիրելի´ ընթերցողներ, գիտցէք
նաեւ որ Յիսուս ձե´
ձե´ր ալ միտքը կը կարդայ
կարդայ եւ գիտէ ինչ որ կը
մտածէք, կը
զգո´յշ եղէք ձեր
կը խորհիք ու կը ծրագրէք: Ուստի, զգո´
մտածածին: Ջանացէք միայն աստուածահաճոյ մտածումներ
ու խորհուրդներ սնուցանել ձեր մտքին մէջ, եւ որպէսզի
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կարենաք յաջողապէս ասիկա ընել, փորձեցէք մնայուն
կերպով ձեր մտածութեան նիւթը Յիսո´
Յիսո´ւսը դարձնել, ձեր
ուշադրութիւնը
ուշադրութիւնը միայն երկինքի վրայ կեդրոնացուցէք, եւ
ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’
կ’ըսէ. «Երկնաւոր բաներու մասին
խորհեցէք եւ ո´
ո´չ թէ երկրաւոր բաներու»
բաներու» (Կղ
(Կղ 3.2):

«Անոնք լուռ մնացին: Յիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու
ճամբեց»:
(Ղկ 14.4):
ճամբեց»: (Ղկ
1.Ուժե´ղ, յանդո´
յանդո´ւգն եւ յստա
յստա´
մնացին»: Ուժե´
1.- «Անոնք լուռ մնացին»:
տա´կ
էր Յիսուսի հարցումը. «Մեր Օրէնքը կ’
կ’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով
բժշկութիւն կատարել»:
կատարել»: Փարիսեցիները չկրցան պատասխապատասխանել Յիսուսի հարցումին: Քաջութիւնն ու խոնարհութիւնը
չունեցան ըսելու` «Ո´չ, մեր Օրէնքը չ’
չ’արգիլեր Շաբաթ օրով
բժշկութիւն կատարել».
կատարել». ոչ ալ համարձակութիւնը ունեցան
ըսելու` «Այո´,
Այո´, մեր Օրէնքը կ’
կ’արգիլէ Շաբաթ օրով բժշկութիւն
կատարել»:
կատարել»: «Անոնք լուռ մնացին»
մնացին» պարզապէս: Անոնց լուռ
մնալը, ցոյց կու տայ որ անոնք համաձայն էին որ Շաբաթ
օրով կրնար բժշկութիւն կատարուիլ: Անոնց լռութիւնը կը
պարզէ որ անոնք գիտէին ճշմարտութիւնը, բայց կամովին
նախընտրեցին լուռ մնալ: Եւ ո´
ո´չ միայն նախընտրեցին լուռ
մնալ, այլեւ` դարձան հալածիչները Քրիստոսի: ՊատմուՊատմութեան ընթացքին միշտ նոյնը պատահած է: Յաճախ մարդիկ
գիտցեր են ճշմարտութիւնը, գիտցեր`
գիտցեր` եւ լուռ մնացեր են, լուռ
մնացեր`
մնացեր` եւ հալածեր են ճշմարտութեան պաշտպանները:
Այսօր կան մարդիկ մեր կեանքին մէջ որոնք գիտեն ճշմարճշմարտութիւնը: Գիտեն թէ մենք շիտակ ընթացքի մէջ ենք: Գիտեն
որ մենք ճի´
ճի´շդը կը գործենք, ճի´
ճի´շդը կը խօսինք, ճի´
ճի´շդը կը
քարոզենք եւ կը պատգամենք, բայց չեն ուզեր ընդունիլ ու
խոստովանիլ ատիկա, այլ կը նախընտրեն
նախընտրեն լուռ մնալ, եւ լուռ
կերպով հալածել, ճնշել, քանդել, խորտակել, կործանել, եւ
նոյնիսկ գոյութենէ զրկելու մասին մտածել:
2.մնացին»: Երբ Տէրը հարցում հարցնէ`
2.- «Անոնք
«Անոնք լուռ մնացին»:
մեղաւոր մարդը լո´
լո´ւռ կը մնայ: Երբ Ճշմարտախօսը խօսի`
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ստախօսները կը պապանձին: Երբ Դատաւորը քննէ` դատադատապարտուածը չի կրնար պատասխանել: Երբ լեզու պարգեւող
Տէրը լեզուն շարժէ` բոլոր լեզուները կ’
կ’անշարժանան: Բայց
մեր լեզուները չեն ստեղծուած որպէսզի անշարժ ու համր
մնան, այլ` որպէսզի փառաբանեն ու փառաւորեն ամենակալ
Տէրը` Աստուծոյ Գառնուկը` Քրիստոսը:
3.3.- «Յիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու ճամբեց»:
ճամբեց»: Յիսուս
ճաշի հրաւիրուած էր, բայց առիթէն օգտուելով` բժշկեց
հիւանդ մարդ մը: Առիթը բացուած էր բարիք մը գործելու, եւ
Յիսուս գործե´
գործե´ց այդ բարիքը: Առիթը ներկայացած էր փարափարատելու ցաւ մը, եւ Տէրը չփախցո´
չփախցո´ւց այդ առիթը: Ի՞նչ կ’
կ’ընենք
ընենք
ներկա-մենք եթէ տեղ մը ճաշի հրաւիրուած ենք եւ մէկը կը ներկա
յանայ ու մեր օգնութիւնը կը հայցէ: Կ’
Կ’օգնե՞նք, թէ` «կը ներէք,
ճաշի հրաւիրուած ենք»
ենք» կ’ըսենք, եւ կը ճամբենք ենթական:
Ճաշի ժամը` Յիսուսի համար հանգիստ ընելու ժամ էր նաեւ:
Ի՞նչ կ’
կ’ընենք մենք եթէ մեր հանգիստի
հանգիստի պահուն, մէկը գայ եւ
ուզէ իր ցաւին մասին պատմել: Ականջ կու տա՞նք լսելու, թէ`
«մեր հանգիստի ժամն է»
է» կ’ըսենք եւ կը ղրկենք զայն:
4.մարդը» բացա4.- Ի՞նչ պէտք է հասկնալ «Յիսուս բռնեց մարդը»
բացատրութեամբ.տրութեամբ.ա) Ոմանք «Յիսուս բռնեց մարդը»
մարդը» ըսելով, կը հասկնան,
որ Յիսուս զայն բռնեց
բռնեց ուրիշ սենեակ մը տարաւ եւ հոն բժշկեց
զայն: Իսկ թէ ինչո՞ւ զայն բռնելով ուրիշ սենեակ մը տարաւ եւ
հոն բժշկեց, կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան, թէ Յիսուս
արժանի չտեսաւ որ քննադատ ու թերահաւատ ՓարիսեցիՓարիսեցիները ականատես վկաները ըլլային իր գործած հրաշքին, իսկ
ուրիշներ,
ուրիշներ, կ’
կ’ենթադրեն որ Յիսուս Փարիսեցիներուն աչքէն
հեռու բժշկեց զայն, որպէսզի առաւել եւս չգրգռէր զանոնք:
բ) Իսկ ուրիշներ, «Յիսուս բռնեց մարդը»
մարդը» ըսելով, կը
հասկնան, որ Յիսուս իր ձեռքը դրաւ անոր վրայ, կամ գրկեց
զայն: Այս բացատրութիւնը եւս հաւանական կրնայ ըլլալ, եթէ
երբեք նկատի առնենք որ Յիսուսի երկրաւոր կեանքի օրեօրե644

րուն, մարդիկ կը զգուշանային անմիջական հաղորդակհաղորդակցութեան կամ շփումի մէջ ըլլալէ
ըլլալէ ջրգողեալներուն հետ, այլ
խօսքով` անոնց մարմինին դպչելէ,
դպչելէ, որպէսզի չըլլայ թէ
«պղծուէին»:
պղծուէին»: Յիսուս սակայն, ո´
ո´չ միայն դպաւ անոր, այլեւ`
այլեւ`
ձեռքը դրաւ անոր վրայ եւ գրկեց զայն, նախ, որպէսզի անիկա
սէր ու գուրգուրանք զգար, որոնցմէ երկար ժամանակէ ի վեր
զրկուած էր, եւ երկրորդ, որպէսզի ցոյց տար շուրջիններուն,
թէ ինք կրնար դպնալ «մեղաւորին»
մեղաւորին» եւ մնալ անմեղ, կրնար
դպնալ «անմաքուրին»
անմաքուրին» եւ մնալ մաքուր: Քանինե՞ր մեզմէ
կրնան ապրիլ այս պղծալից աշխարհին մէջ, եւ պահել իրենց
անարատութիւնը: Քանինե՞ր մեզմէ կրնան ապրիլ նկարանկարագիրով խաթարուածներուն մէջ, եւ պահել իրենց վեհանձնուվեհանձնութիւնը: Քանինե՞ր մեզմէ կրնան ապրիլ հոգեպէս ապականածապականածներուն մէջ, եւ պահել իրենց հոգիի ու սրտի
սրտի անապակաանապականութիւնը: Ո՞ւր են անոնք, որոնք ապրելով հանդերձ այս
տղմալից աշխարհին մէջ` կը պահեն իրենց փայլքը:
5.5.- Կարեւոր է նկատի առնել, որ թէպէտ Յիսուս հանդիհանդիպեցաւ ընդդիմութեան, անախորժ ու լարուած մթնոլորտի`
բայց չհրաժարեցաւ բարիք գործելէ եւ մարդը բժշկելու իր
ծրագիրէն: Տէրը իր այս կեցուածքով կը սորվեցնէ մեզի, որ
պէտք չէ հեռանանք բարեգործութեան ասպարէզէն, երբ կը
հանդիպինք հակառակորդներու եւ հակառակութեան: Պէտք
չէ թոյլ տանք որ մեր առաքինութեանց վարդերը թառամին,
երբ բախում կ’
կ’ունենանք փուշով ծածկուած մարդոց հետ:

«Եւ ապա ըսաւ անոնց.անոնց."Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր
իյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէն":
Եւ անոնք պատասխան չկրցան տալ»
տալ» (Ղկ
(Ղկ 14.514.5-6):
1.1.- «Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր
իյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէն»:
Այո´, կասկած չկայ, որ եթէ
ջրհորէն»: Այո´,
Փարիսեցիներէն
ջրհոր»
Փարիսեցիներէն «մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր»
իյնար` զայն կը հանէր ջրհորէն: Կը հանէր, որովհետեւ էշը
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իրեն օգտակար կենդանի մըն էր, իսկ եզը` շահաբեր
կենդանի մը: Մինչդեռ հիւանդ մարդը, ցաւի մէջ եղող մարդը,
իրեն համար ո´
ո´չ մէկ օգտակարութիւն ունէր: Փարիսեցիի մը
համար, Շաբաթ օրով Յիսուսի ոտքերուն առջեւ ինկող
վիրաւորը` պէտք էր վիրաւո´
վիրաւո´ր մնար. բժշկութիւն խնդրող
հիւանդը` պէտք էր հիւա´
հիւա´նդ մնար. ջրգողեալ մարդը` պէտք
էր ջրգողեալ մնար. հաշմանդամ մարդը` պէտք էր հաշմահաշմանդամ մնար: Մինչդեռ եթէ իր եզը իր իսկ ոտքերուն առջեւ
իյնար`
իյնար` չէր քաշուեր զայն վերցնելու. եթէ իր էշը բեռան տակ
իյնար` չէր քաշուեր բեռը թեթեւցնելու: Եթէ Շաբաթ օրով
Փարիսեցիի մը տունը վառէր` չէր քաշուեր շուտով կրակը
մարելու, բայց եթէ անձ մը վառէր` հաւանաբար ջուր
չթափէին անոր վրայ: Եթէ Փարիսեցիի մը որդին Շաբաթ օրով
հիւանդանար` զայն իսկոյն բժիշկի կը տանէր, մինչդեռ եթէ
իրեն անծանօթ ըլլար հիւանդ մարդը` մեր Տիրոջ համար
արգիլուած էր զայն բուժելը
բուժելը: Այս եւ նման օրինակներ,
ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու տան, որ Շաբաթ օրը գործ
մը չկատարելու իրենց առարկութիւնը ամբողջութեամբ կե´
կե´ղծ
էր: Իրենք պարզապէս նախանձով կը լեցուէին, տեսնելով
Յիսուսի գործած հրաշքները եւ շահած ժողովրդականուժողովրդականութիւնը: Անոնք Օրէնքին ետեւ պահուըտած անօրէն մարդիկ
էին: Ուստի, կե´
կե´ղծ էր իրենց օրինապահութիւնը: Կե´
Կե´ղծ էր
իրենց կապուածութիւնը Աստուծոյ Օրէնքին: Կե´
Կե´ղծ էին
իրենց խօսքերը Աստուծոյ պատուիրաններուն վերաբերեալ:
Կե´
Կե´ղծ էր իրենց բարեպաշտութիւնը: Կեղծիքի արտայայտուարտայայտութիւն էին իրենց մատուցած բոլոր պաշտամունքները, ընծաընծաները, ողորմութիւնները: Յիսուս անկե´
անկե´ղծ մարդ էր, ուստի`
կ’ատէր կեղծիքը, կեղծաւորութիւնը: Չէ´
Չէ´ր կրնար եւ չէ´
չէ´ր
ուզեր
ուզեր գործ ունենալ կեղծաւորներուն հետ: Մատթէոսի 2323-րդ
գլուխին մէջ Յիսուս եօթը անգամ կը կրկնէ. «Վա՜յ ձեզի,
կեղծաւորնե´
կեղծաւորնե´ր, Օրէնքի ուսուցիչներ եւ Փարիսեցիներ»:
Փարիսեցիներ»: Դեռ
նկատի չենք առներ նոյն գլուխին մէջ իրենց համար
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գործածուած «յիմարներ»,
յիմարներ», «կոյրեր
«կոյրեր»,
կոյրեր», «օձեր
«օձեր»,
օձեր», «իժերու
«իժերու ծնունդ
ծնունդւնդներ»,
ներ», «յափշտակիչներ
«յափշտակիչներ»,
յափշտակիչներ», «աղտոտներ
«աղտոտներ»
աղտոտներ» բնորոշումները, որոնք
կը բացայայտեն չափ ու սահման չունեցող անոնց կեղծակեղծաւորութիւնը: Հեռո´
Հեռո´ւ մնանք մենք կեղծիքէն, որովհետեւ կեղծիկեղծիքը մեզ զզուելի կը դարձնէ մեր անկեղծ Տիրոջ համար, եւ
երկնաբնակ բոլոր արարածներուն համար: Անկե´
Անկե´ղծ ըլլանք
ամէ´
ամէ´ն բանի մէջ եւ ամէ´
ամէ´ն մարդու հետ: Անկե´
Անկե´ղծ ըլլանք մեր
խօսքերուն ու գործերուն մէջ: Անկե´
Անկե´ղծ ըլլանք մեր
վերաբերմունքին ու կեցուածքներուն մէջ: Անկե´
Անկե´ղծ ըլլանք
մեր գործելակերպին եւ աշխատելակերպին մէջ: Անկե´
Անկե´ղծ
ըլլանք մեր մատուցած աղօթքներուն եւ պաշտամունքներուն
պաշտամունքներուն
մէջ: Անկե´
Անկե´ղծ ըլլանք ուրիշներուն հետ մեր ունեցած յարաբեյարաբերութիւններուն մէջ: Անկե´
Անկե´ղծ ըլլանք մեր անձերուն հետ:
Չձեւացնենք բան մը որ չենք: Ցոյց չտանք պատկեր մը որ մեզի
չի պատկանիր: Չգործածենք դիմակ: Ըլլանք մեր անձերը: Եթէ
տկարութիւններ ունինք, զօրաւոր չձեւանանք: Եթէ խեղճուխեղճութիւններ ունինք, չփորձենք անթերի երեւիլ: Եթէ մոլութիւններ
ունինք, անբասիր չձեւանանք: Եթէ փորձութեանց դիմաց
տկարացող ենք, փորձութեանց յաղթող չձեւանանք: ԽոստոԽոստովանինք Տիրոջ դիմաց մեր մեղքերը, մեր տկարութիւնները,
մեր մոլութիւնները, եւ անկեղծ
անկեղծ փափաք յայտնենք ձերբազաձերբազատելու անոնցմէ, եւ Տէրը պիտի ձերբազատէ մեզ:
2.2.- Յիսուսի հարցումը ուղղուած Փարիսեցիներուն, խորխորքին մէջ, Աստուծոյ Օրէնքին վերաբերեալ բերուած լուսաբալուսաբանութիւն մըն էր: Յիսուս ուզեց անոնց հասկցնել թէ Շաբաթ
օրով կարելի էր
էր բժշկութիւն ընել:
ընել: Յիսուս ամէն առիթ կը
գործածէր Հին Կտակարանին
Կտակարանին մէջ արձանագրուած Աստուծոյ
խօսքերուն վերաբերեալ լուսաբանութիւններ հայթայթելու:
Մենք եւս, արթուն ըլլանք, որպէսզի կարենանք ներկայացող
ամէն առիթ գործածել, Աստուծոյ խօսքին լոյսը հրապարահրապարակելու համար:
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3.3.- Յիսուս հարցում
հարցում մը հարցուց եւ Փարիսեցիներ «պապատասխան չկրցան տալ»:
տալ»: Տիրոջ հարցումը կատարեալ
պապանձումի մատնեց զանոնք: Եթէ երբեք Յիսուսի հակահակառակորդները չկրցան պատասխան տալ իրեն, երբ տակաւին
անիկա չէր նստած իր փառքի ու դատաւորական գահին վրայ,
որքա՜ն աւելի անկարելի պիտի ըլլայ
ըլլայ իր հակառակորդներուն
եւ իր սուրբ կամքի ընդդիմադիրներուն, պատասխան տալ
իրեն, երբ ան նստի իր դատաւորական գահին վրայ, եւ
յայտարարուի ու մեծարուի իբրեւ տէրերու Տէր եւ թագաւորթագաւորներու Թագաւոր:
4.տալ»: Ընդդէմ ճշմարտութեան,
4.- «Պատասխան չկրցան տալ»:
ո´չ ոք կրնայ պատասխան
պատասխան ունենալ կամ պատասխան տալ:
Ճշմարտութիւնը կը լռեցնէ ամէն բերան, կը համրացնէ ամէն
կեղծաւոր լեզու, կը պապանձեցնէ ամէն ստախօս շրթունք:
Դուն կ’
կ’ուզե՞
ուզե՞ս օր մը քեզի համար ըսուի. «Պատասխան
ապաշխարած»,
չկրցաւ տալ»:
տալ»: Եթէ քեզի հարցուի` «Ինչո՞ւ չես ապաշխարած»,
ի՞նչ պատասխան պիտի տաս
տաս եթէ չես ապաշխարած: Եթէ
հարցուի` «Ինչո՞ւ ատեցիր նմանդ»,
նմանդ», ի՞նչ պատճառ պիտի տաս
որ կրնայ արդարացնել ատելութիւնդ: Եթէ հարցուի` «Ինչո՞ւ
չվստահեցար Աստուծոյ»,
Աստուծոյ», ի՞նչ պիտի ըսես: Կարելի է
անսահմանօրէն երկարել շարքը հարցումներուն: Եւ սակայն,
պարզ հարցում մը կ’
կ’ուզեմ հարցնել քեզի. «Կը սիրե՞ս Յիսուսը

ամբողջ սիրտովդ: Եթէ կը սիրես` ի՞նչպէս կ’
կ’արտայայտես
սէրդ: Հետը ամէն օր ժամանակ կ’
կ’անցնե՞ս: Աղօթքի ժամանակ
Տիրոջ կ’
կ’ըսե՞ս թէ զինք կը սիրես: Կը մտածե՞ս իր սիրոյն
մասին ամէն օր եւ ամէն ատեն: Իր կամքը կատարելը քեզի
համար առաջնահերթութի՞ւն
առաջնահերթութի՞ւն է, ուրախութի՞ւն է»:
է»:
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Բարի ու բարերար Տէ´
Տէ´ր, ինչպէս Փարիսեցի իշխանաիշխանաւորը Քեզ իր տունը հրաւիրեց, այնպէս ալ մենք, Քեզ կը
հրաւիրենք ընդունելու
ընդունելու մեր սիրտը իբրեւ Քու տունդ,
տունդ, եւ
գալու ու
ու անոր մէջ բնակելու: Բայց մենք, Տէ´
Տէ´ր, Քեզ չենք
հրաւիրեր որպէսզի փորձենք Քեզ, կամ որպէսզի սխալ մը
կամ մեղք մը գտնենք Քու վրադ, ընդհակառակը, Քեզ կը
հրաւիրենք, որպէսզի մեր սխալներն ու մեղքերը դնենք
ոտքերուդ առջեւ, եւ Քեզմէ
Քեզմէ սորվինք հոգ տանիլ ցաւ ունեունեցողներուն, հիւանդներուն, տառապողներուն, վիրաւորնեվիրաւորներուն, եւ անով, պապանձեցնենք լեզուները անգութ եւ
անողորմ մարդոց, ինչպէս Դուն ըրիր: Ամէն:
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Այրի կնոջ որդիին յարութիւնը
(Ղուկաս 7.117.11-17)

Յաջորդ օր
օր Յիսուս ճամբայ ելաւ` Նային կոչուած քաքաղաքը երթալու համար: Իրեն կ’
կ’ընկերանային իր աշակերտաշակերտները եւ բազմաթիւ ժողովուրդ: Հազիւ քաղաքին դարպասին
մօտեցած էր, ահա անկէ դուրս կը հանէին մեռել մը, որ
այրի մօր մը մէկ հատիկ զաւակն էր: Քաղաքի ժողովուրդէն
շատեր անոր կը հետեւէին: Տէրը երբ կինը տեսաւ, գթաց
անոր եւ ըսաւ.ըսաւ.«Մի´
Մի´ լար»:
լար»:
Ապա մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին: Դագաղը շալկողշալկողները կանգ առին: Յիսուս ըսաւ.ըսաւ.«Պատանի´,
Պատանի´, քեզի կ’
կ’ըսեմ` ե´
ե´լ»:
Մեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլ: ՅիՅիսուս զայն յանձնեց մօրը:
Բոլորն ալ վախցան եւ փառաւորեցին
փառաւորեցին զԱստուած`
ըսելով.ըսելով.«Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր
ժողովուրդը փրկելու եկեր է»:
է»:
Եւ Յիսուսի մասին այս լուրերը տարածուեցան
Հրէաստանի եւ անոր շրջակայքին մէջ:

«Յաջորդ օր Յիսուս ճամբայ ելաւ` Նային կոչուած քաքաղաքը երթալու համար: Իրեն կ’
կ’ընկերանային իր աշակերտնեաշակերտները եւ բազմաթիւ ժողովուրդ»
(Ղկ 7.11):
ժողովուրդ» (Ղկ
1.օր»
1.- «Յաջորդ օր Յիսուս
«Յաջորդ օր»
Յիսուս ճամբայ ելաւ»:
ելաւ»: «Յաջորդ
ըսելով, պէտք է հասկնալ Հռոմայեցի հարիւրապետին ծառածառային բժշկութեան յաջորդող օրը (Ղկ 7.17.1-10), երբ Յիսուս թողուց
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Կափառնաումը, «Նային կոչուած քաղաքը երթալու համար»:
համար»:
Նայինը Գալիլեայի քաղաքներէն մին էր: Կափառնաումէն
Նային բաւական երկար
երկար ճամբայ էր: Հոն հասնելու համար,
Յիսուս պէտք էր անցնէր Մագդալայէն, Տիբերիայէն եւ ՆազաՆազարէթէն: Յիսուսի նման մենք եւս պատրա՞ստ ենք երկա՜ր
ճամբայ կտրելու, եւ երթալու անոնց` որոնք հոգեւորապէս
մեռած են, որպէսզի օգնենք անոնց Քրիստոսի հաւատքով
լեցուելու:
2.2.- «Յա
«Յաջորդ
Յաջորդ օր»
օր» բառերը ցոյց կու տան, որ Յիսուս
իւրաքանչիւր օր ընելիք ունէր: Մեր Տէրը պարապ օր չանցուց
երկրի վրայ: Ան ամէն օր կ’
կ’աշխատէր, տքնաջանօրէն կ’
կ’աշաշխատէր, առանց յոգնելու եւ առանց ձանձրանալու կ’
կ’աշխաաշխատէր: Ան ա´
ա´յնքան կ’
կ’աշխատէր, «որ նոյնիսկ ուտելու ժամաժամանակ»
նակ» չէր գտներ (Մր 3.20): Առիթով մը երբ Յիսուս տեսաւ որ
աշակերտները յոգներ են, անոնց ըսաւ. «Եկէք երթանք ամայի

տեղ մը, ուր առանձին կրնանք ըլլալ եւ հոն քիչ մը կը
հանգչինք»
հանգչինք» (Մր
(Մր 6.31): Յիսուս կ’
կ’աշխատէր, աշակերտներն ալ

հետը կ’
կ’աշխատէին: Կը յոգնէր, աշակերտներն ալ հետը կը
յոգնէին: Անոնք որոնք իրենք զիրենք Յիսուսի աշակերտ կը
դաւանին, պէտք է աշխատո´
աշխատո´ղ ըլլան, գործի´
գործի´ մարդ ըլլան:
Հաւատացեալ մարդը իր ձեռքերը ձեռնոցին մէջ պէտք չէ
պահէ, իր ձեռքերով կեանքի փուշերը արմատախիլ ընելու
պէտք չէ քաշուի: Փուշերը քաշող ու զանոնք իրենց արմատէն
արմատէն
խլող ձեռքերն են իսկական ձեռքերը, որոնց դիմաց կը
խոնարհին մեր գլուխները եւ զանոնք երկիւղածութեամբ կը
համբուրեն:
3.համար» էր
3.- Յիսուս «Նային կոչուած քաղաքը երթալու համար»
որ Կափառնաումը ձգեց: Յիսուս Կափառնաումի մէջ աւելի
հանգիստ էր, քանի Պետրոս առաքեալ հոն տուն մը
մը ունէր, ուր
կրնար երթալ եւ հանգչիլ: Բայց Յիսուս երկրի վրայ հանգիստ
չփնտռեց: Տիրոջ նման, մենք եւս պէտք է պատրաստ ըլլանք,
երբեմն թողելու մեր հանգիստը, մեր հանգստաւէտ պայմանպայման651

ները, եւ երթալու Նային քաղաքները, այլ խօսքով, հոն` ուր
ցաւ ու կսկիծ կայ, վիշտ ու արցունք
արցունք կայ, սուգ ու տրտմութիւն
կայ, փոխանցելու համար մարդոց Տիրոջ սէրն ու մխիթարումխիթարութիւնը, զօրակցութիւնն ու զօրութիւնը:
4.4.- «Իրեն կ’
կ’ընկերանային իր աշակերտները եւ բազմաթիւ
ժողովուրդ»:
ժողովուրդ»: Ղուկաս կարծէք դիտմամբ կը յիշէ, թէ Յիսուսի
հետ ներկայ էին «իր աշակերտները եւ բազմաթիւ
ժողովուրդ»:
ժողովուրդ»: Ինչո՞ւ համար արդեօք: Որպէսզի ցոյց տայ մեզի
թէ այրի կնոջ որդիին յարութեան վկաները բազմաթիւ են:
Հաւանաբար Յիսուսի ձեռքով գործուած այս հրաշքը ամենէն
շատ իր վկաները ունեցաւ: Վկաներու չորս խումբեր կային.
ա) իր աշակերտները, բ) մեծ թիւով ժողովուրդ
ժողովուրդ որոնք ԿաԿափառնաումէն հետը եկած էին, գ) Նային քաղաքի «ժողովուրժողովուրդէն շատեր»,
շատեր», որոնք դագաղին կը հետեւէին, ինչ որ ցոյց կու
տայ 1212-րդ համարը, դ) մեռած պատանիին հարազատները,
պարագաները, ազգականները, բարեկամները, դրացիները:
Խօսինք այս չորս խումբերուն մասին առանձնաբար.
առանձնաբար.նձնաբար.ա) «Աշակերտներ»:
Աշակերտներ»: Ասոնք Տիրոջ մնայուն հետեւորդներն
էին: Տէրը ի´
ի´նք զանոնք ընտրած էր (Յհ 15.16): Անոնք Տիրոջ
գործակիցներն էին, եւ միաժամանակ` Տիրոջ գործերուն
վկաները:
բ) «Բազմաթիւ ժողովուրդ»:
ժողովուրդ»: Ասոնք Յիսուսի հետ ԿափառԿափառնաումէն եկողներն էին: Ասոնք աշակերտներուն
աշակերտներուն նման միշտ
Յիսուսի հետ չէին, ո´
ո´չ ալ Յիսուսի կողմէ ընտրուած էին իբրեւ
գործակիցներ, կամ իբրեւ վկաներ իր գործերուն:
գ) «Նային քաղաքէն ժողովուրդ»:
ժողովուրդ»: Ասոնք քիչ անգամ
հանդիպած էին Յիսուսին. ոմանք գուցէ բնաւ չէին հանդիհանդիպած, քանի ասիկա առաջին անգամն էր որ Յիսուս
Յիսուս Նային
քաղաքը կու գար. ասկէ ետք ալ մենք չենք տեսներ Յիսուսը
Նային քաղաքին մէջ:
դ) «Մեռած պատանիին հարազատները»:
հարազատները»: Ըստ երեւոյթին
ասոնք ալ շատ բան չէին լսած Յիսուսի մեծամեծ գործերուն
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մասին, եւ կամ լսած էին, բայց չէին հաւատացած: Եթէ լսած ու
հաւատացած ըլլային,
ըլլային, անպայման որ պիտի փնտռէին ու
գտնէին Յիսուսը, եւ խնդրէին իրմէ որ գար ու յարուցանէր
պատանին:
Մենք չնմանինք մեռած պատանիին հարազատներուն,
որոնք կը սգային` մինչդեռ քիչ մը անդին կը գտնուէր
Մխիթարիչը. որոնք մեռել կը տանէին` մինչդեռ քիչ մը անդին
կ’ապրէր ու կը գործէր
գործէր Յարուցիչը:
Յարուցիչը: Չնմանինք Նային քաղաքի
բնակիչներուն, որոնք չէին ուզած իրենց քաղաքէն դուրս գալ`
գալ`
ծանօթանալու համար Յիսուսի,
Յիսուսի, եւ ճանչնալու անոր զօրուզօրութիւնը: Ո´
Ո´չ ալ նմանինք Կափառնաումէն Յիսուսի հետ եկող
ժողովուրդին, որոնք երբեմն Յիսուսի հետ էին, եւ երբեմն`
չէին,
չէին, երբեմն Յիսուսի գործերուն վկաներն
վկաներն էին, եւ երբեմն`
չէին. այլ` նմանինք աշակերտներուն, որոնք միշտ Յիսուսի
կողքին էին, իր մտերմութեան մէջ ապրողներն էին, իր
սքանչելի գործերուն մեծ վկաներն էին:

«Հազիւ քաղաքին դարպասին մօտեցած էր, ահա անկէ
դուրս կը հանէին մեռել մը, որ այրի մօր մը մէկ հատիկ
զաւակն էր: Քաղաքի ժողովուրդէն շատեր անոր կը հետեւէին:
Տէրը երբ կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ.
"Մի´
Մի´ լար"
լար"» (Ղկ
(Ղկ 7.127.12-13):

1.1.- Նային քաղաքին մուտքին էր որ Յիսուս հանդիպեցաւ
սգաւորներուն, որոնք կը տանէին մեռած պատանին թաղելու
գերեզմանատան
գերեզմանատան մէջ: Գերեզմանատուները քաղաքներէն
դուրս կ’
կ’ըլլային այն ատեն: Ասոր հիմնական պատճառը այն
էր, որ կային հրեաներ որոնք կը հաւատային, թէ մեռելներուն
հոգիները կրնային քաղաքները
քաղաքները մտնել եւ մարդոց նեղութիւն
տալ, եւ կամ` կրնային չար ոգիներու վերածուիլ. ուստի, կը
խորհէին թէ զանոնք քաղաքներէն եւ մարդոցմէ հեռու պահեպահելու լաւագոյն կերպը` գերեզմանատուները քաղաքներէն որորքան կարելի էր հեռու տեղ մը ընելն
ընելն էր:
էր:
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2.2.- Մեռնող պատանին միակ որդին էր իր մօրը, եւ ո´
ո´չ
միայն միակ որդին էր, այլեւ` միակ յոյսը, քանի մայրը այրի
այրի
կին էր: Մահը
Մահը եկած էր խլելու իր ձեռքէն իր սիրելի ու
թանկագին որդին, իր յոյսի ու զօրութեան աղբիւրը, իր
ուրախութեան եւ ապահովութեան պարիսպը: Ասոնք լոկ
բառեր չեն: Կարեւոր է գիտնալ հրէական կեանքին ու կեանքի
կերպին մասին Քրիստոսի ժամանակ: Այն ատեն, եթէ կին մը
կորսնցնէր իր ամուսինը,
ամուսինը, որդիները պարտաւոր էին հոգ
տանել
տանելու իրեն ամէն իմաստով, իսկ եթէ որդիներ չունէր,
կրնար ուրիշին ձեռքին տակ աղախին ըլլալ, եւ եթէ իր տէրը
բռնակալ ըլլար` կինը ամենօրեայ չարչարանքի կեանք մը
կ’ապրէր: Յիսուս գիտէր այս բոլորը: Լաւ կը հասկնար կնոջ:
Կը հասկնար ցաւով լեցուն անոր սիրտը, կը հասկնար
գալիքէն ու ապագայէն անոր ունեցած վախն ու մտահոգումտահոգութիւնը, ահա թէ ինչու «երբ կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ.

"Մի´
Մի´ լար"
լար"»:
3.3.- «Քաղաքի ժողովուրդէն շատեր անոր կը հետեւէին»:
հետեւէին»:

Երբ կին մը կորսնցնէր իր ամուսինը եւ զաւակները, ամբողջ
ամբողջ
քաղաքը սուգի կը մա
մատնուէր
տնուէր:
ուէր: Բոլորը ցաւակից կ’
կ’ըլլային
անոր, եւ բոլորը կը մասնակցէին յուղարկաւորութեան եւ
թաղման
թաղման արարողութեան:
արարողութեան: Մարդիկ ստեղծուած են օգնական
օգնական
ըլլալու
ըլլալու իրարու: Մարդը պէտք է սիրազեղ սի´
սի´րտ մը ըլլայ,
որուն կա
կարենայ կռթնիլ ու վստահիլ տկարը: Մարդը պէտք
պէտք է
ծա´
ծա´ռ մը ըլլայ, որուն շուքին ներքեւ կա
կարենայ հանգիստ գտնել
յոգնածը:
Բայց դժբախտաբար այդպէս չեն մարդիկ, կամ ըսենք`
մարդոց մեծ տոկոսը: Մոռնանք օտարը, անծանօթը, եւ նանայինք մեր չորս դին, մեր հարազատներուն, մեր ընտանիքնեընտանիքներուն, մեր զաւակներուն, մեր բարեկամներուն:
բարեկամներուն: Զաւակը որ
պէտք է իր մօրը ուրախութեան պատճառը դառնայ, ընդհաընդհակառակը, անոր տրտմութեան պատճառը կ’
կ’ըլլայ: Մայր մը որ
պէտք է իր զաւակին փրկութեան պատճառը դառնայ, ընդհաընդհա654

կառակը, անոր կորստեան պատճառը կը դառնայ: Հարազատ
եղբայրներ եւ քոյրեր, որոնց կոչումն է տէր կանգնիլ
կանգնիլ իրարու
նեղութեան ժամանակ, ճիշդ հակառակը, իրե´
իրե´նք է որ
նեղութիւն կու տան իրարու, կը թշնամանան իրարու, կը
քէննան իրարու հետ, եւ կը պայքարին իրարու դէմ: Դեռ չենք
խօսիր նեղութեան ժամանակ իր դուռը մեզի չբացող
դրացիներուն մասին. կարիքի ժամանակ մեզ լքող «բարեկամ
բարեկամրեկամներուն»
ներուն» մասին:
Եկէք քիչ մը աւելի լայն բանանք մեր կարկինը եւ խօսինք
այն սիրոյն, այն յարաբերութեան եւ հաղորդակցութեան,
հաղորդակցութեան, այն
աջակցութեան ու
ու զօրակցութեան մասին, որ գոնէ հոգեւոր
կեանք ապրող եղբայրներուն եւ քոյրերուն միջեւ պէտք է
ըլլայ: Չկա´
Չկա´յ աւելի գեղեցիկ բան, քան երբ Քրիստոսի հետեհետեւորդ եղբայրներ ու քոյրեր իրարու հետ միաբանութեամբ կը
բնակին: Այս իրողութեան ակնարկեց Սաղմոսագիրը երբ
ըսաւ. «Ահա ո՜րչափ բարի ու ո՜րչափ վայելուչ է որ եղբայրեղբայրները իրարու հետ միաբանութեամբ բնակին»
բնակին» (Սղ
(Սղ 133.1):
Աստուծոյ յատուկ մէկ պարգեւն
պարգեւն է որ հաւատացեալ եղեղբայրներ ու քոյրեր զիրար ունին կողքկողք-կողքի: Իրարու կողքին՝
մանաւանդ հիւանդութեան, աղքատութեան ու ցաւի ժամաժամանակ:
Ո´վ գիտէ թէ ո՜րքան մեծ մխիթարութիւն եւ ո՜րքան մե´
մե´ծ
սփոփանք է անկողին ինկած հաւատացեալ եղբօր մը համար
իր սնարին մօտ եւ իր կողքին
կողքին տեսնել ֆիզիքական ներկայուներկայութիւնը հաւատացեալ եղբօր մը կամ քրոջ մը, որ իր բերանին
մէջ ունի Յիսուսի քաջալերական ու մխիթարական խօսքերը:
Այն քաղցր հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ունի
հաւատացեալ եղբայրներու եւ քոյրերու միջեւ՝ կարեւո´
կարեւո´ր է, եւ
կարեւոր է այնքան՝ որքան կարեւոր է հաւատացեալին հահաղորդակցութիւնը նոյնինքն Քրիստոսի հետ: Պէտք է արժէ´
արժէ´քը
գիտնալ այդ հաղորդակցութեան: Պէտք է հսկել որ այդ
հաղորդակցութիւնը աճի ու իրականութիւն դառնայ:
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Վա՜յ հաւատացեալ եղբայրներուն ու քոյրերուն,
քոյրերուն, երբ
դադրի հաղորդակցութիւնը անոնց միջեւ:
միջեւ: Վա՜յ անոնց,
անոնց, երբ
դադրին իրարու կարեկից ըլլալէ: Եթէ հաւատացեալ մը
դադրի կարեկցութիւն ցուցաբերելէ իր հաւատացեալ եղբօր
կամ քրոջ հանդէպ, երբ վերջինս հիւանդ է կամ ցաւի մէջ,
աղքատ է կամ աքսորի մէջ, սգաւոր է կամ ընկճուած,
փորձութեան կամ նեղութեան մէջ է, Յիսուսի
Յիսուսի հետ իր հաղորհաղորդակցութիւնն է որ կը դադրի, որովհետեւ կարեկցող հաւահաւատացեալ եղբօր մը սիրտը՝ սիրտն է նոյնինքն Քրիստոսի:
Ամենէն մեծ հաւատացեալներն անգամ երբ իյնան
հիւանդութեան կամ մահուան անկողնին մէջ, երբ ըլլան
բանտի կամ աքսորի մէջ, երբ զարնուին փորձութեանց
փորձութեանց ժայռեայռերուն` կարիքը ունին հաւատացեալ եղբայրներու ներկայուներկայութեան, կը սպասեն ու կը փնտռե´
փնտռե´ն անոնց ներկայութիւնը, կը
փնտռեն անոնց ներկայութեան բերած մխիթարութիւնը,
անոնց ներկայութենէն բղխած զօրութիւնն ու ուրախութիւնը:
Յիշեցէք Պօղոս առաքեալին օրինակը: Առաքեալը բանտի
բանտի
մէջ էր երբ կը գրէր Տիմոթէոսին. «Ջանա´
Ջանա´ շուտով քովս գալ»
գալ»
(Բ.Տմ 4.9): Առաքեալը բնաւ չէր մոռցած Տիմոթէոսին թափած
տաք արցունքները երբ բաժնուեցան իրարմէ (Բ.Տմ 1.4): Ան
հիմա բանտի մէջ էր, կ’
կ’ապրէր իր կեանքի վերջին օրերը եւ
կ’ուզէր տեսնել իր հաւատքի որդին՝ Տիմոթէոսը:
Տիմոթէոսը:
Առաքեալը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի թէ
որքա՜ն մխիթարական եւ որքա՜ն անհրաժեշտ է որ հաւահաւատացեալ եղբայրներ ու քոյրեր կողքկողք-կողքի կանգնին, եւ քովքովքովի գան դժուարութեանց պահերուն, փորձութեանց
ընթացքին:
Չնմանինք անոնց որոնք թիկունք չկեցան Պօղոս
առաքեալին իր դատավարութեան ժամանակ, այլ բոլորն ալ
զինք լքեցին (Բ.Տմ 4.16), ո´
ո´չ ալ նմանինք Դեմասին որ «այս
աշխարհը նախընտրելով՝»
գնաց»
նախընտրելով՝» զինք «լքեց եւ Թեսաղոնիկէ գնաց»
երբ առաքեալը հալածանքի կ’
կ’ենթարկուէր (Բ.Տմ 4.10), այլ
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նմանինք Տիմոթէոսին՝ որ սրտակիցն էր Պօղոս առաքեալին,
առաքեալին,
եւ որ օգնեց անոր, «ինչպէս զաւակ մը պիտի օգնէր իր հօր»
հօր»
(Փլպ 2.192.19-22). նմանինք Եպաֆրոդիտոսի որ հոգաց առաքեաառաքեալին կարիքները, «եւ որ Քրիստոսի Աւետարանին համար
աշխատեցաւ ու պայքարեցաւ»
պայքարեցաւ» առաքեալին կողքին (Փլպ
2.25):
Երբ Քրիստոսով մեր եղբայրներն ու քոյրերը հանգիստ
հանգիստ
են ու առողջ, պէտք է մէկտեղուինք իրենց հետ միասին, եւ
փառաբանենք Տէրը ու շնորհակալութիւն յայտնենք անոր իր
շնորհած քաղցր ու անկեղծ հաղորդակցութեան ու միաբամիաբանութեան համար, իր տուած պարգեւներուն ու շնորհքներուն
համար: Իսկ երբ հալածանքի կ’
կ’ենթարկուին՝ այն ատեն
անոնք աւելի´
աւելի´ կարիքը ունին մեր ներկայութեան: Հո´
Հո´ն է որ
պէտք է իրենց կողքին կենանք: Եւ պէտք է հաւատանք
հաւատանք որ
Աստուած մեր միջոցաւ կրնայ եւ կ’
կ’ուզէ սփոփել, զօրացնել,
գօտեպնդել ու մխիթարել զանոնք:
Պօղոս առաքեալ երբ կ’
կ’ենթարկուէր նեղութեան ու
հալածանքի, կը յիշէ
յիշէ թէ ինչպէս «Աստուած որ կը մխիթարէ
սրտաբեկները, Տիտոսի գալովը»
գալովը» զինք մխիթարեց (Բ.Կր 7.57.5-6):
Սիրելի´
Սիրելի´ հաւատակից եղբայր եւ քոյր, չե՞ս ուզեր ըլլալ Տիտոս
մը որուն միջոցաւ Աստուած հասնի սրտաբեկներուն, անոնք
ըլլան Աստուծոյ զաւակները թէ ոչ: Չե՞ս ուզեր մաս կազմել
այն
այն չորս հոգիներու բանակին որոնք կարեկից գտնուեցան
մահիճ ինկած անդամալոյծին հանդէպ եւ գործնապէս
արտայայտեցին իրենց կարեկցութիւնը՝ զայն շալկելով եւ
Յիսուսի բերելով (Մր 2.32.3-4): Չե՞ս ուզեր նմանիլ Սաւուղի
որդիին՝ Յովնաթանին, որ կանգնեցաւ Դաւիթի կողքին, երբ
վերջինս
վերջինս սաստիկ հալածանքներու կ’
կ’ենթարկուէր Սաւուղին
կողմէ:
Հաւատացեալներ Տիտոսէն ու Յովնաթանէն աւելի´
աւելի´ մեծ
ու աւելի´
աւելի´ շատ ընելիք ունին: Հաւատացեալներ պէտք է գիտգիտնան որ երբ այցելութիւն կու տան իրենց հաւատակիցներուն,
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որոնք հիւանդ են կամ տառապանքի մէջ, իրենց միջոցաւ եւ
իրենց ընդմէջէն Քրիստոս ի´
ի´նք է որ կ’
կ’այցելէ անոնց:
Այո´,
Այո´, հաւատացեալի մը ներկայութիւնը ուրիշ հաւահաւատացեալներու կեանքին մէջ՝ նոյնինքն Քրիստոսի´
Քրիստոսի´ ներկայուներկայութիւնն է, եւ այդպէս պէ´
պէ´տք է ըլլայ: Պէտք է հաւատանք որ
Քրիստոս իր զաւակներուն միջոցա´
միջոցա´ւ է որ կը խօսի իր
զաւակներուն
զաւակներուն եւ կը զօրացնէ զանոնք:
Երբ հաւատացեալ եղբայր մը կը հանդիպի ցաւի մէջ
ինկած հաւատացեալ եղբօր մը՝ Քրիստոս ի´
ի´նք է որ
հանդիպած կ’
կ’ըլլայ անոր: Երբ հաւատացեալ մը Յիսուսի
անունով կ’
կ’օրհնէ իր հաւատակից եղբայրը կամ քոյրը՝ Յիսուս
ի´նք է որ օրհնած կ’
կ’ըլլայ անոր: Ահա
Ահա թէ ինչու կարեւոր է որ
հաւատացեալ եղբայրներ ու քոյրեր մնայուն հաղորդութեան
ու հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իրարու հետ:
Ով գիտէ թէ աշխարհի մէջ որքան հաւատացեալներ կան
որոնք չունին իրենց շրջապատին մէջ այլ հաւատացեալներ
որոնց կարենան այցելել, անոնց հետ հաղորդակցիլ,
հաղորդակցիլ, սրտբաց
խօսակցութիւն ունենալ, աղօթքի պահ ունենալ եւ զԱստուած
փառաբանել: Իսկ դուն, սիրելի´
սիրելի´ հաւատակից ընթերցող, դուն
որ շրջապատիդ մէջ ունիս բաւական թիւով Քրիստոսով
եղբայրներ ու քոյրեր, գիտցի´
գիտցի´ր անոնց արժէքը, գիտցի´
գիտցի´ր
արժէքը անոնց հետ ունեցած հաղորդակցութեանդ,
հաղորդակցութեանդ, զօրազօրացո´
ցո´ւր ու խորացո´
խորացո´ւր այդ մտերիմ հաղորդակցութիւնը, եւ
շնորհակա´
շնորհակա´լ եղիր ու փա´
փա´ռք տուր Աստուծոյ՝ հաղորդակհաղորդակցութեան այս պարգեւին համար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ
նախաշուքը այն իսկական հաղորդակցութեան որ հաւատացհաւատացեալներ պիտի ունենան Աստուծոյ եւ իրարու հետ երկինքի
երկինքի
արքայութեան մէջ, երբ երկինքի Արքան յայտնուի:
4.4.- «Տէրը երբ կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ. "Մի´
Մի´
լար"
լար"»: Յիսուս գթութեամբ լեցուեցաւ երբ տեսաւ կինը
արցունքներու մէջ: Սի´
Սի´րտը շարժեցաւ Տիրոջ, երբ տեսաւ
այրի կնոջ սիրտը կոտրած ու տրտում: Այս հաստատումը կը
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բացայայտէ
բացայայտէ թէ մեր Տէրը առատագութ կերպով կը վարուի
ցաւի մէջ եղողներուն հետ: Տէրը գորովով կը լեցուի վիշտ ու
տառապանք ունեցողներուն հանդէպ:
5.5.- Մայրը չխնդրեց Յիսուսէն որ յարութիւն տայ իր
որդիին: Ո´
Ո´չ ալ ուրիշ մը Տիրոջ միջնորդութիւնը հայցեց
մեռած պատանիին համար: Աշակերտներն
Աշակերտներն անգամ այդ
ուղղութեամբ ո´
ո´չ մէկ ակնարկութիւն ըրին Տիրոջ: Տէրը ի´
ի´նքն
էր որ ինքնակամօրէն որոշեց օգնել այրի կնոջ, որոշեց
յարուցանել անոր որդին եւ սրբել անոր արցունքը: Շատ բան
կայ որ տակաւին չխնդրած` Տէրը կը շնորհէ մեզի: Տակաւին
չաղաչած` Տէրը կը լսէ: Տակաւին
Տակաւին չկանչած` Տէրը կը ձայնէ:
Ոսկեբերան Հայրապետը կ’
կ’ըսէ. «Տէրը ողորմած կը կոչուի, ո´
ո´չ

թէ որովհետեւ կ’
կ’ողորմի ու կը շնորհէ երբ մարդիկ իրմէ կը
խնդրեն, այլ` որովհետեւ կ’
կ’ողորմի ու կը շնորհէ երբ
տակաւին մարդիկ իրմէ չեն խնդրած»:
խնդրած»: Մենք կրնա՞նք Տիրոջ

տա´լ մարդոց, երբ տակաւին անոնք չեն
նմանիլ: Կրնա՞նք տա´
խնդրած: Կրնա՞նք օգնել մարդոց, երբ տակաւին մեր
օգնութիւնը չեն հայցած:
6.Մի´ լար»:
լար»: Այս բառերը ցոյց կու տան, որ Յիսուս կը
6.- «Մի´
տեսնէ սգաւորներուն թափած արցունքները,
արցունքները, կը տեսնէ անոնց
սրտի ցաւն ու հոգիի կսկիծը: Տէրը անտարբեր չէ մարդոց
ցաւին հանդէպ: Մեզի համար չարչարուող Յիսուսը, չի կրնար
անտարբեր ըլլալ մեր չարչարանքներուն հանդէպ: Մեզի
համար վէրք ստացող Յիսուսը, չի կրնար անտեսել մեր
վէրքերը:
7.7.- «Մի´
Մի´ լար»:
լար»: Սիրելիներ, այս բառերը մեզի ալ ուղղուած
են: Բոլոր հաւատացեալներուն ուղղուած են: Երբ սիրելի
սիրելի մը
կորսնցնենք, շատ տակնուվրայ չըլլանք, անմխիթար կերպով
արցունք չթափենք, անյոյս կերպով չսգանք: Հաւատացեալը
պէտք է յիշէ որ այսօր ննջող իր հարազատը, վաղը դա´
դա´րձեալ
յարութիւն պիտի առնէ: Այսօր հողին մէջ դրուողը, վաղը հողը
պիտի ճեղքէ եւ դուրս պիտի գայ: Այսօր տկարութեամբ
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թաղուողը, վաղը զօրութեա´
զօրութեա´մբ յարութիւն պիտի առնէ (Ա.Կր
15.4215.42-44):
8.8.- Օգոստինոս եւ ուրիշ հայրեր դիտել կու տան, թէ
յիշեալ մեռած պատանին, կը ներկայացնէ իրենց երիտասարդ
տարիքին աշխարհին նուիրուած ու մեղքով մեռած մարդիկը:
Յիսուս յարութիւն տալով պատանիին, ցոյց տուաւ թէ ինք
կարող է մեղքին նուիրուած մարդուն կեանքը ամբողջուամբողջութեամբ փոխակերպել:

«Ապա մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին: Դագաղը
շալկողները
շալկողները կանգ առին: Յիսուս ըսաւ.ըսաւ."Պատանի´,
Պատանի´, քեզի կ’
կ’ըսեմ` ե´
ե´լ":
Մեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլ: Յիսուս
զայն յանձնեց մօրը»
(Ղկ 7.147.14-15):
մօրը» (Ղկ
1.դագաղին»:
1.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս «մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին»:

Չէ՞ր կրնար հեռուէն հրաման տալ անոր որ ոտքի կանգնի:
Ըստ Մովսիսական Օրէնքին, ով որ դպնար մեռելի մը մարմիմարմինին կամ նոյնիսկ դագաղին, «անմաքուր»
անմաքուր» կը սեպուէր (Թւ
19.11), ուստի, գերեզմանատունէն
գերեզմանատունէն դառնալուն պէս պէտք էր
լաւ մը լուացուէր: Հայրեր կը բացատրեն, որ Բարի
Սամարացիին առակին մէջ յիշուած քահանան եւ Ղեւտացին
չմօտեցան ու չօգնեցին վիրաւոր վիճակի մէջ գետին ինկած
մարդուն, որովհետեւ կարծեցին որ մեռած էր, եւ խորհեցան
որ կրնային պղծուիլ եթէ անոր
անոր մարմինին դպնային (Ղկ 10.3110.3132): Յիսուս «մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին»,
դագաղին», որպէսզի ցոյց տար
մարդոց, թէ ինք որ մեռած մարդիկը յարուցանողն է` չէ´
չէ´ր
կրնար պղծուիլ մեռելի մը դագաղին դպնալով: Ինք որ
մարդիկը իրենց մեղքերէն մաքրողն է` չէ´
չէ´ր կրնար
«անմաքուր»
անմաքուր» ըլլալ անոնց դպնալով:
դպնալով:
2.2.- Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչու Յիսուս
«մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին»:
դագաղին»: Տէրը ուզեց անոնց ցոյց տալ,
թէ` Օրէնքին նպատակը, մարդիկը ո´
ո´չ թէ մեռելէն հեռու
պահելն է, այլ` մեռելոտի գործերէն, այլ խօսքով` մեղքէն:
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Տէրը դագաղին դպնալով, ուզեց սորվեցնել անոնց,
անոնց, որ ո´
ո´չ թէ
մեռելին մարմինն է որ կը պղծէ մարդը, այլ` մեղքը սիրելն ու
գործելը:
3.3.- Երբ Յիսուս դպաւ դագաղին, շալկողները կանգ առին,
եւ շատ հաւանական է որ դագաղը իրենց ուսերէն գետին
դրին: Առարկութիւն չըրին: Չհարցուցին Յիսուսին` «Ո՞վ ես
դուն»:
դուն»: Անոնք վստահաբար
վստահաբար Յիսուսի խօսքին ու կեցուածքին
մէջ զօրութի´
զօրութի´ւն տեսան, իշխանութի´
իշխանութի´ւն տեսան, հեղինահեղինակութի´
կութի´ւն տեսան: Յիսուսի կեցուածքը բռնակալ Պիղատոսին
առջեւ, ահ ու սարսափի մատնեց Պիղատոսը: Յիսուս ուժե´
ուժե´ղ
կեցուածք, ուժե´
ուժե´ղ անհատականութիւն, ուժե´
ուժե´ղ նկարագիր
ունէր: Փարիսեցիներուն զինեալ սպասաւորները կը փնտռէին
Յիսուսը: Յիսուս ընդառաջ գնաց եւ ըսաւ. «Ես եմ»:
եմ»: «Երբ
«Երբ

Յիսուս «Ես եմ»
եմ» ըսաւ, սպասաւորները ետետ-ետ քաշուեցան եւ
գետին ինկան»
ինկան» (Յհ
(Յհ 18.6): Յիսուսի բերանէն ելած խօսքին մէջ

զօրութի´
զօրութի´ւն կար, իր հակառակորդները գետին զարնող
զօրութիւն:
4.4.- Յիսուս դագաղին դպնալէ ետք` ըսաւ. «Պատանի´,
Պատանի´,
քեզի կ’
կ’ըսեմ` ե´
ե´լ»: Տէրը արձակեց իր կենսատու խօսքը եւ
«մեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլ»:
խօսիլ»: Ինչպէս որ
Յիսուս ինքն է որ մարմինով մեռածները կը կենդանացնէ,
այնպէս ալ, ի´
ի´նքն է որ հոգեպէս մեռածները կեանքի կը կոչէ:
Հոգեպէս մեռած մը չի կրնար հոգեւորապէս յարութիւն առնել:
Հոգիներու Տէ´
Տէ´րը միայն կրնայ յարութիւն տալ հոգիներուն:
Պօղոս առաքեալ մէջբերելով Հին Կտակարանէն` կ’
կ’ըսէ.

«Արթնցի´
Արթնցի´ր, ո՜վ քնացած. դո´
դո´ւրս եկուր մեռելութենէդ, եւ
Քրիստոս պիտի լուսաւորէ քեզ»
քեզ» (Եփ
(Եփ 5.14): Խօսքը հոգեւո
հոգեւոգեւո-

րապէս մեռածներուն մասին է: Առաքեալը կ’
կ’ուզէ ցոյց տալ
մեզի, թէ անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն ձերբազատիլ իրենց հոգեւոր
մեռելութենէն «Քրիստոս պիտի լուսաւորէ»
Ո´չ ոք
լուսաւորէ» զանոնք: Ո´
կրնայ Չարին խաւա´
խաւա´ր թագաւորութենէն ազատիլ, եթէ Տէրը
զայն չլուսաւորէ:
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5.5.- «Մեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլ»:
խօսիլ»:
Մէկը չօգնեց պատանիին որ նստի, ի´
ի´նք առանձին ելաւ եւ
նստաւ: Երբեք չենք կարդար Աւետարաններուն մէջ, որ անձ
մը Յիսուսի ձեռքով բժշկուելէ ետք, պէտք ունեցաւ ուրիշին
օգնութեան, որպէսզի ոտքի ելլէր, կամ քալէր: Յիսուսի
գործերը կատարեալ են: Յիսուսի
Յիսուսի շնորհած բուժումները
կատարեալ են: «Միայն բարի նուէրները եւ կատարեալ
պարգեւներն են, որ կու գան երկինքէն»
երկինքէն» (Յկ
(Յկ 1.17):
6.6.- «Եւ սկսաւ խօսիլ»:
ո´չ միայն ելաւ նստաւ,
խօսիլ»: Պատանին ո´
այլեւ` «սկսաւ խօսիլ»:
ի´նչ խօսեցաւ: Ոմանք
խօսիլ»: Չենք գիտեր թէ ի´
կ’ըսեն թէ սկսաւ զԱստուած փառաբանել:
փառաբանել: Օգոստինոս կ’
կ’ըսէ.

«Երբ Տէրը դուրս բերէ մարդը իր հոգեւոր մեռելութենէն,
փառաբանութեան
հոգիով
կը
լեցնէ
զայն,
եւ
փառաբանութեամբ կը բանայ անոր բերանը»:
բերանը»: Հոգեպէս

մեռած մարդը չի կրնար փառաբանել զԱստուած:
խօսիլ»: Խօսիլը նաեւ կեանքի նշան է: Եթէ
7.7.- «Սկսաւ խօսիլ»:
երբեք պատանիին նստիլը` կեանքի եկած ըլլալու նշան է,
ապա խօսիլը` կեանքը սկսած ըլլալու նշան է:
8.մօրը»: Matthew Henry կ’ըսէ.
8.- «Յիսուս զայն յանձնեց մօրը»:
«Յիսուս յարութիւն տալէ ետք պատանիին, չստիպեց անոր որ

ընկերանայ իրեն ու իր աշակերտներուն, որպէսզի ծառայէ
իրենց, մանաւանդ
մանաւանդ որ ան իր կեանքը կը պարտէր իրեն..., այլ
զայն յանձնեց իր մօրը, որպէսզի ուրախացնէ ու մխիթարէ
զայն»:
զայն»: Յիսուս բարիք գործեց բայց պատանիէն չպահանջեց

անոր գինը վճարել: Մենք եւս, երբ բարիք գործենք
ուրիշներուն, բարոյական ճնշումի չենթարկենք զանոնք:
Ամէն անգամ չյիշեցնենք
չյիշեցնենք անոնց մեր ըրած բարիքին մասին:
9.9.- Վերջապէս, նկատի առնենք որ մեռնողը պատանի մըն
էր: Տարիքով մեծ կամ նոյնիսկ չափահաս մէկը չէր: Ասիկա
ըսի, որովհետեւ շատեր կան որոնք կը խորհին թէ իրենց
պատանութեան կամ երիտասարդութեան կեանքի տարիտարիները պէտք է վայելեն, եւ ծերանալէ
ծերանալէ ե´
ե´տք միայն ապաշխարեն
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ու յանձնուին Քրիստոսի: Պատանիին մահը պէտք է
ինքնագիտակցութեան հրաւիրէ երիտասարդները: Մահը
ժամ ու ժամանակ չի ճանչնար: Մահը տարիք չի ճանչնար:
Սերմը կրնայ ծլիլ բայց կրնայ
կրնայ ծառի վերածուելու չհասնիլ.
կրնայ իր ծիլ հասակին թառամիլ: Ճիւղը
Ճիւղը կրնայ ծաղիկ տալ,
բայց ծաղիկը կրնայ
կրնայ պտուղի վերածուելու չհասնիլ. կրնայ
կրնայ
հովէն շուտով թափիլ: Ահա թէ ինչու Սողոմոն կը պատուիրէ
երիտասարդին, իր երիտասարդութեան օրերուն յիշել իր
Ստեղծիչը
Ստեղծիչը (Ժղ 12.1): Ան որ կը մտածէ ծերանալէ ետք Տիրոջ
յանձնուելու մասին, կը նմանի այն աղջկան որ վարդերու
փունջ մը առած է իր մօրը համար,
համար, բայց անոնց թօշնումէն
ե´տք միայն զանոնք կը նուիրէ անոր:

«Բոլորն ալ վախցան եւ փառաւորեցին զԱստուած`
ըսելով.ըսելով."Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր
ժողովուրդը փրկելու եկեր է"
(Ղկ 7.16):
է"» (Ղկ
1.1.- «Բոլորն
Բոլորն ալ վախցան»:
վախցան»: Ոչ թէ ոմանք, այլ` բոլորը

վախցան: Բոլորը տեսան պատանիին յարութիւնը, որովհեորովհետեւ փողոցին մէջ տեղի ունեցաւ անիկա, բացօթեայ տեղ,
ամէն մարդու աչքին առջեւ: Վախցան, որովհետեւ տեսան թէ
ինչպէս
դագաղին
մէջ դրուած անշունչ մարմինը
շնչաւորուեցաւ: Վախցան, որովհետեւ տեսան թէ ինչպէս
անշարժ դիակը սկսաւ շարժիլ, անխօս լեզուն սկսաւ խօսիլ:
2.զԱստուած»: Երբ մարդիկ տեսնեն
2.- «Եւ փառաւորեցին զԱստուած»:
Յիսուսի գործերը` այն ատեն միայն իրենց բերանները
փառաբանութեամբ կը բացուին: Աստուած արժանի է
փառաբանութեան եւ փառաւորման, որովհետեւ
որովհետեւ մե´
մե´ծ ու
զարմանալի են իր գործերը, մե´
մե´ծ ու սքանչելի է իր սէրը:
3.3.- «Վախցան ու փառաւորեցին»:
փառաւորեցին»: Աստուածվախութիւնը
պէտք է մեզ առաջնորդէ զԱստուած փառաւորելու, իսկ երբ
զԱստուած կը փառաւորենք` անոր վախը կամ երկիւղը պէտք
չէ մեր սրտէն դուրս դնենք: Վախցան` քանի տեսան
տեսան
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մեծութիւնը Յիսուսի, եւ փառաւորեցին` քանի տեսան
զօրութիւնը Յիսուսի: Վախցան` քանի տեսան արդարութիւնը
Յիսուսի, եւ փառաւորեցին` քանի տեսան ողորմութիւնը
Յիսուսի:
4.4.- Ժողովուրդը սկսաւ զԱստուած փառաւորել ըսելով.ըսելով.-

«Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր
ժողովուրդը փրկելու եկեր է»:
է»: Ամբողջ հրեայ ժողովուրդը լսած

էր Փրկիչը ղրկելու աստուածային խոստումին մասին: Անոնք
պատանիին յարութիւնը տեսնելէ ետք, եզրակացուցին թէ այն
անձը որ իրենց միջեւ կանգնած էր
էր, պարզ անձ մը չէր, այլ`
«մեծ մարգարէ մը»,
մը», որուն միջոցաւ Աստուա´
Աստուա´ծ էր
էր որ կը գորգործէր
ծէր, որուն միջոցաւ «Աստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր
է»: Զաքարիա ինք եւս իր օրհներգութեան մէջ կը վկայէ
ըսելով. «Օրհնեա՜լ է Իսրայէլի Տէր Աստուածը, որ օգնութեան
հասաւ եւ փրկութիւն բերաւ իր ժողովուրդին»
ժողովուրդին» (Ղկ
(Ղկ 1.68):
5.5.- Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր
յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր
ժողովուրդը փրկելու եկեր է»:
է»: Այս հաստատումով, խորքին
մէջ, ժողովուրդը Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ կը
յայտարարէր
յայտարարէր: Եթէ Աստուած Քրիստոսի միջոցաւ է որ մեզ կը
փրկէ, Քրիստոս ուրիշ մէկը չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուած,
որովհետեւ մարդ արարածը միայն Աստուծո´
Աստուծո´յ միջոցաւ
կրնայ փրկուիլ: Արարածը Արարիչին արիւնո´
արիւնո´վ միայն կրնայ
սրբուիլ ու փրկուիլ:
6.է»: Աստուած
6.- «Աստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր է»:
մե´
մե´զ ալ փրկելու կու գայ ամէն օր: Երբ Քրիստոս սրտիդ դուռը
կը բաղխէ` Աստուա´
Աստուա´ծ է որ քեզ փրկելու եկեր է: Երբ Քրիստոս
Քրիստոս
իր փրկութեան լոյսը կը ծագեցնէ հոգիիդ մութին մէջ`
Աստուա´
Աստուա´ծ է որ քեզ փրկելու եկեր է: Երբ ապաշխարութեան
հրաւէր կ’
կ’ուղղուի քեզի կամ ընտանիքիդ անդամներուն`
Աստուա´
Աստուա´ծ է որ ձեզ փրկելու եկեր է:

«Եւ Յիսուսի մասին այս լուրերը տարածուեցան
Հրէաստանի եւ անոր շրջակայքին
շրջակայքին մէջ»
մէջ» (Ղկ
(Ղկ 7.17):
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1.1.- «Այս
«Այս լուրերը»
լուրերը» ըսելով չ’
չ’ակնարկուիր միայն պատանիպատանիին յարութեան, այլ` Յիսուսի «մեծ մարգարէ»
մարգարէ» ըլլալուն, ինչպէս
նաեւ` «Աստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր է»
է» հաստահաստատումին: Հրէաստանի եւ անոր շրջակայքին մէջ, ամէն մարդ
սկսաւ խօսիլ թէ խոստացեալ
խոստացեալ Փրկիչը արդէն յայտնուեր է.
Աստուած եկած է իր ժողովուրդը ազատելու թշնամիին տիտիրապետութենէն եւ վերականգնելու Դաւիթի թագաւորութիւթագաւորութիւնը: Հրեաներ չէին անդրադառնար սակայն, որ Յիսուս չէր
եկած զիրենք ազատելու Հռոմէական տիրապետութենէն, այլ`
Սատանային ու մեղքին տիրապետութենէն:
տիրապետութենէն: Անոնք չէին
գիտեր թէ Յիսուսի հաստատելիքը Դաւիթի թագաւորութիւնը
չէր, այլ` Աստուծոյ թագաւորութիւնը:
2.տարածուեցան», բայց քանի՞ անձեր
2.- Յիսուսի «լուրերը տարածուեցան»,
հաւատացին իրենց լսած լուրերուն, եւ քանի՞ հոգիներ
հոգիներ
ճամբայ ելան փնտռելու Յիսուսը եւ հետեւելու իրեն: Երբ
հրեաները պատանիին յարութեան մասին լսեցին, ատիկա
իրենց համար առիթ մը պէտք չէ՞ր ըլլար դարձի գալու: Քանի՞
հոգի դարձի եկան: Այսօր շատեր կը լսեն փրկութեան
Աւետարանին մասին, բայց քիչեր միայն իրենց սրտին մէջ
կ’ընդունին այդ փրկութիւնը: Քրիստոնեաներէն ո՞վ չէ լսած
լսած
որ Յիսուս խաչին վրայ մեռաւ իրենց փրկութեան համար, եւ
սակայն, քանի՞ քրիստոնեայ ունինք խաչին վրայ թափուած
Յիսուսի արիւնով սրբուած ու քաւուած:
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Կենսատու Տէ´
Տէ´ր, Յիսուս Քրիստոս,
Դէպի գերեզմանատուն կը տարուէր պատանին
Երբ Դուն կանգ առիր
առիր ու դպար անոր դագաղին
Եւ հրամայեցիր
հրամայեցիր որ վերստին կեանքի գայ.
Ո´վ Տէր, դպիր բոլոր անոնց,
Որոնք մեղքի դագաղին մէջ կը քնանան
Եւ դէպի գերեզման կ’
կ’երթան,
Որպէսզի վերստին կեանքի գան
Եւ երգեն Քեզի համար,
Որպէսզի մահուամբ փակուած
Իրենց շրթները բացուին
Եւ փառաւորեն Քեզ
Քեզ ու փառաբանեն մեծութիւնդ:
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Գօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը
(Մատթէոս 12.912.9-13)

Յիսուս այդտեղէն մեկնելով` գնաց անոնց ԺողովարաԺողովարանը: Հոն մարդ մը կար, որուն ձեռքը
ձեռքը գօսացած էր: ՆերկաՆերկաները Յիսուսը ամբաստանելու մտքով հարցուցին.հարցուցին.«Մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկել»:
բժշկել»:
Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց.«Եթէ ձեզմէ մէկուն մէկ հատիկ ոչխարը Շաբաթ օրով
փոսը իյնայ, ի՞նչ կ’
կ’ընէ: Չի՞ բռներ ու չի՞ հաներ զայն: Իսկ
մարդը ոչխարէն որքա՜ն աւելի
աւելի կ’
կ’արժէ: Ուրեմն, Օրէնքը կը
թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելը»:
գործելը»:
Այն ատեն ըսաւ մարդուն.մարդուն.«Ձեռքդ երկարէ»:
երկարէ»:
Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս
ձեռքին նման առողջացաւ:

«Յիսուս այդտեղէն մեկնելով` գնաց անոնց ԺողովարաԺողովարա-

նը»
(Մտ 12.9):
նը» (Մտ
1.1.- «Յիսուս այդտեղէն մեկնելով»
մեկնելով» ըսելով, ո՞ր տեղին
մասին է խօսքը: Գօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը
տեղի ունեցաւ Գալիլեայի մէջ, շատ հաւանաբար ԿափառնաԿափառնաում քաղաքին մէջ: Եթէ կարդանք նախորդ բաժինը` 11-8
համարները, կը տեսնենք որ Յիսուս ցորենի
ցորենի արտերէն մէկուն
մօտիկ էր եւ կը խօսէր Փարիսեցիներուն հետ, որոնք
մեղադրած էին իր աշակերտները, Շաբաթ օրով ցորենի
արտերուն մէջէն անցած ատեն` հասկեր փրցուցած եւ կերած
ըլլալնուն համար: Յիսուս խօսքը կամ հակաճառութիւնը
կ’աւարտէ` ըսելով. «Մարդու Որդին Տէրն է Շաբաթին
Շաբաթին»:
բաթին»: Այս
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խօսքէն անմիջապէս ետք էր, որ «Յիսուս այդտեղէն մեկնելով`
գնաց անոնց Ժողովարանը»,
Ժողովարանը», ուր պիտի կատարէր գօսացած
ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը: Յիսուս յայտարարելէ ետք թէ
ինք «Տէրն է Շաբաթին»,
Շաբաթին», դիտումնաւոր կերպով Ժողովարան
գնաց, որպէսզի բժշկէ գօսացած ձեռքով մարդը, եւ այդ ձեւով,
փաստած ըլլայ թէ ինք իսկապէ´
իսկապէ´ս «Տէրն է Շաբաթին»:
Շաբաթին»: Եւ
կարեւոր է նկատել, թէ Տէրը պատահական Ժողովարան մը
չգնաց, այլ` իրեն հետ վիճող եւ իր աշակերտները մեղադրող
Փարիսեցիներուն Ժողովարանը, այս է որ կը պարզեն «անոնց
Ժողովարանը»
Ժողովարանը» բառերը:
2.2.- Հաւանաբար
Հաւանաբար մեզմէ ոմանք մտածեն, թէ ինչո՞ւ համար
Յիսուս, հետը վիճող եւ զինք ու իր աշակերտները քննադաքննադատող Փարիսեցիներուն Ժողովարանը գնաց. աւելի լաւ պիտի
չըլլա՞ր որ գէթ այդ օրը Ժողովարան չերթար, որպէսզի
յաւելեալ գրգռութիւն չյառաջանար իր եւ Փարիսեցիներուն
միջեւ: Ճիշդ է որ Տէրը բնաւ չէր ուզեր գրգռել Փարիսեցիները
եւ Օրէնքի ուսուցիչները իր դէմ, բայց միւս կողմէ, կարեւոր է
նկատել, որ Յիսուս բնաւ չէր քաշուեր խօսելու կամ վիճելու
անոնց հետ, մէկ ու միակ նպատակ ունենալով` բացայայտել
ճշմարտութիւնը, ազատարար ճշմարտութիւնը, որովհետեւ
որովհետեւ
Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ միայն ճշմարտութիւնն էր որ
կրնար ազատութիւն բերել մարդկութեան (Յհ 8.32): Տէրը իր
այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, որ երկխօսութեան մը
կամ վէճի մը նպատակը, ճշմարտութեան հասնիլը պէտք
պէտք է
ըլլայ, եւ ո´
ո´չ թէ վէճը շահիլը:
շահիլը: Ի՞նչն էր այն ճշմարտութիւնը
ճշմարտութիւնը
զոր Յիսուս կ’
կ’ուզէր որ Փարիսեցիները գիտնային: Ան կ’
կ’ուզէր
որ անոնք գիտնային, թէ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը
սխալ չէ, ոեւէ ձեւով ուրիշին օգտակար դառնալը սխալ չէ:
Յիսուս կ’
կ’ուզէր որ Փարիսեցիները գիտնային ու հասկնային,
որ «Շաբաթ օրը սուրբ պահել»,
պահել», երբեք չէր նշանակեր անգործ
տունը նստիլ: Ան կ’
կ’ուզէր ցոյց տալ անոնց, թէ Շաբաթ օրը`
բարիք գործելո´
գործելո´ւ օր էր, մեր անձերէն զատ` ուրիշին մասին
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մտածելո´
մտածելո´ւ օր էր, աղքատին ու տառապեալին օգնութեան
ձեռք երկարելո´
երկարելո´ւ օր էր:
3.3.- Յիսուս ճամբայ ելած էր Ժողովարան երթալու
նպատակով,
նպատակով, երբ վէճի բռնուեցաւ Փարիսեցիներուն հետ:
Ասիկա ցոյց կու տայ մեզի, թէ երբ հաւատացեալ մարդը ուզէ
եկեղեցի երթալ, պաշտամունքի երթալ, հոգեւոր հաւաքոյթի
մը երթալ, փառաբանական համերգի մը երթալ, աղօթքի
պահի
պահի մը երթալ, Սատանան պիտի փորձէ արգելքներ հանել
անոր առջեւ:
առջեւ: Հաւատքի մեր ճանապարհին վրայ, Չարը միշտ
պիտի փորձէ խոչընդոտներ յարուցանել, որպէսզի հաւատքի
մեր ընթացքը կասեցնէ:

«Հոն մարդ մը կար, որուն ձեռքը գօսացած էր:
Ներկաները Յիսուսը ամբաստանելու մտքով հարցուցին.հարցուցին."Մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկել"
բժշկել"» (Մտ
(Մտ

12.10):
12.10):
1.1.- Ժողովարանին մէջ գօսացած, այլ խօսքով` չորցած
ձեռքով մարդ մը կար: Ձեռքին չորցած ըլլալը պատճառ մը չէր
եղած որ ան բացակայէր Ժողովարանէն եւ ներկայ չըլլար
Շաբաթ օրերով կատարուող պաշտամունքին, օրհներգուօրհներգութեան եւ ուսուցումներուն: Այս իրողութենէն կը սորվինք,
սորվինք, թէ
մարմնական պակասութիւնը պէտք չէ պատճառ կամ
պատրուակ դառնայ, որ մարդ արարածը ինքզինք հեռու
պահէ կամ անջատէ եկեղեցիէն, պաշտամունքներէն, աղօթաաղօթավայրերէն, ուխտատեղիներէն, օրհներգական երեկոներէն:
2.2.- Մարդուն ձեռքը գօսացած էր, բայց անոր հաւատքը
չէ´
չէ´ր գօսացած: Մարմնական դժբախտութիւնը պատճառ չէ´
չէ´ր
դարձած որ ունենար դժբախտ հոգի մը: Անոր ձեռքի
չորացումը չէ´
չէ´ր առաջնորդած մտքի ու սրտի չորացման:
Այո´,
Այո´, պէտք չէ թոյլ տանք որ մարմնական վէրքերն ու ցաւերը,
ցամքեցնեն մեր մէջ աղօթքի փափաքը եւ շիջեցնեն հաւատքի
կրակը: Շա՜տ մարդիկ
մարդիկ կան որոնք երբ մարմնական
պակասութիւն մը կամ հիւանդութիւն մը ունենան, հոգեպէս
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կը թշուառանան, եւ կը հեռանան իրենց հաւատքէն ու
հաւատքի հիմնադիրէն` Տէր Յիսուսէն:
3.3.- «Ներկաները Յիսուսը ամբաստանելու մտքով հարցուհարցու-

ցին.ցին."Մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկել"
բժշկել"»:

Հարցումին նպատակը բան մը սորվիլը չէր, ճշմարտութիւնը
յայտնաբերելը չէր, այլ` Յիսուսը ամբաստանելն էր: Այսօր
շատ մարդիկ կան որոնք կրնան մեզի հարցումներ հարցնել,
որոնց նպատակը սակայն անպայմանօրէն ճշմարտութիւնը
գտնելը կամ գիտնալը կրնայ չըլլալ, այլ` մեզ փորձելը,
փորձելը, մեր
մտածումները գիտնալը, մեր հետաքրքրութեան առարկանեառարկաները գիտնալը, մեր նախասիրութիւնները գիտնալը: Ահա թէ
ինչու, պէտք է զգո´
զգո´յշ եւ արթո´
արթո´ւն ըլլանք: Զգո´
Զգո´յշ ըլլանք`
որպէսզի չխաբենք ուրիշը, եւ արթո´
արթո´ւն ըլլանք` որպէսզի
չխաբուինք ուրիշէն:
4.4.- «Յիսուսը ամբաստանելու
ամբաստանելու մտքով հարցուցին»:
հարցուցին»:
Արարածներ իրենց արարիչ Աստուածն է որ կը փորձէին:
Փարիսեցիներ կը փորձէին ծուղակ ձգել Յիսուսը, որ աշխարհ
եկած էր զիրենք մեղքի ծուղակներէն ազատելու: Հարցումով
մը կը փորձէին ամբաստանել Յիսուսը, որ եկած էր իրենց եւ
համայն մարդկութեան պաշտպանը
պաշտպանը ըլլալու զիրենք ամբասամբաստանող Սատանային դէմ: Անոնք ի՞նչպէս կը համարձակէին
փորձել Յիսուսը, որ զիրենք փորձութիւններէն ազատող Տէրն
էր: Միշտ եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, որոնք կը
փորձեն Յիսուսը: Երբ մէկը Տիրոջ կ’
կ’ըսէ. «Ինչո՞ւ չես օգներ
ինծի, Տէ´
Տէ´ր», ասիկա Տէրը փորձել չէ՞: Երբ ուրիշ մը գործի
աշխուժացում կը խնդրէ ու չ’
չ’ըստանար եւ կ’
կ’ըմբոստանայ
Տիրոջ դէմ, ասիկա զԱստուած փորձել չի՞ նշանակեր: Երբ
մէկը հարց կու տայ. «Ո՞ւր է Տէրը, ինչո՞ւ բան մը չ’
չ’ըներ, ինչո՞ւ
չի միջամտեր»,
միջամտեր», նման խօսք զՔրիստոս փորձել չի՞ նշանակեր:
5.5.- «Մեր
Մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկել»:
բժշկել»:
Անօրէն մարդիկ, Օրէնքին մասին կը հարցնեն Տիրոջ:
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Աստուծոյ օրէնքները ոտնակոխող մարդիկ, Աստուծոյ
օրէնքներուն պաշտպան ու պահապան իբրեւ կը փորձեն
հանդէս գալ: Ճիշդ այսպիսիներուն համար է որ Աստուած
կ’ըսէ. «Քեզի ի՞նչ` որ դուն
դուն իմ օրէնքներս կը պատմես ու իմ
Զզուելի´ բան է
ուխտս բերանդ կ’
կ’առնես»
առնես» (Սղ
(Սղ 50.16): Զզուելի´
Աստուծոյ օրէնքներուն մասին լսել անօրէն մարդոց բերանէն:
Գարշելի´
Գարշելի´ բան է սրբութեան մասին լսել պղծալից մարդոց
բերանէն: Մեզմէ ո՞վ չի ճանչնար բարեպաշտութեան մասին
խօսող ամբարիշտներ: Ո՞վ չէ հանդիպած հաւատքի քարոզիչ
անհաւատներու:
6.բժշկել»: Այս
6.- «Մեր
«Մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկել»:
հարցումին դիմաց, Տէրը ամենայն դիւրութեամբ կրնար
անոնց հարցնել. «Եթէ ձեզմէ մէկուն զաւակը յանկարծ

ծանրօրէն հիւանդանայ, մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ
օրով բժիշկ
բժիշկ կանչել զայն բուժելու համար: Եթէ երկրաւոր
երկրաւոր
բժիշկը կրնայ գալ ու բժշկել ձեր հիւանդ զաւակը Շաբաթ
օրով, ես որ երկնաւոր Բժիշկն եմ, եւ բժիշկներուն բժիշկը,
ինչո՞ւ պիտի չկա
չկարենամ բժշկել Շաբաթ օրով»:
օրով»:
7.7.- Ճիշդ է որ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու եւ այդ օրը բան
մը չգործելու պատուէրը Աստուած ի´
ի´նքն է որ տուած է (Ել
20.820.8-11: Բ.Օր 5.125.12-14), բայց միաժամանակ, Փարիսեցիները
Ծն 2.12.1-3 համարներուն վրայ հիմնուելով է որ կը պնդեն թէ
մարդը ո´
ո´չ մէկ գործ պէտք է կատարէ այդ օրը: Անոնք կ’
կ’ըսեն.

«Ինչպէս Աստուած վեց օր գործեց, եւ եօթներորդ օրը` Շաբաթ
Շաբաթ
օրը հանգիստ ըրաւ, այնպէս ալ, մարդը պէտք է վեց օր գործէ,
եւ եօթներորդ օրը` Շաբաթ օրը պէտք է հանգիստ ընէ»:
ընէ»:

Փարիսեցիները չէին անդրադառնար, թէ Աստուած հանգիսհանգիստի պէտք չունէր, եւ թէ` եօթներորդ օրը իր հանգչելովը, ան կը
փորձէր կարեւոր ճշմարտութիւն մը սորվեցնել հրեայ
ժողովուրդին եւ ամբողջ մարդկութեան: Ի՞նչն էր այն
ճշմարտութիւնը: Պօղոս առաքեալ ընդարձակ կերպով կը
խօսի անոր մասին (Եբր 4.14.1-11): Աստուած Հին Կտակարանին
Կտակարանին
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մէջ հրեաներուն խոստացած էր հանգիստ մը պարգեւել:
Հրեաներ սակայն, կը կարծէին որ Աստուծոյ խոստացած
հանգիստը`
հանգիստը` Քանանու երկրին հանգիստն էր: Պօղոս առաքառաքեալ յստակօրէն կը պարզէ, թէ խոստացուած հանգիստը`
Քանանու
երկրին
հանգիստը
չէր,
երկրաւոր
ու
ժամանակաւոր հանգիստ մը չէր, այլ`
այլ` Աստուծոյ պարգեւած
հանգիստն է,
է, որ յաւիտենական հանգիստ մըն է: Առաքեալը
կ’ըսէ. «Եւ եօթներորդ օրը Աստուած իր բոլոր գործերը
աւարտելէ ետք` հանգչեցաւ»:
հանգչեցաւ»: Առաքեալը տուեալ իր խօսքով,
ըսել կ’
կ’ուզէր, թէ ինչպէս «Աստուած իր բոլոր գործերը
աւարտելէ ետք` հանգչեցաւ»,
ի´նք եւս, երկրի վրայ իր
հանգչեցաւ», մարդը ի´
բոլոր գործերը աւարտելէ ե´
ե´տք միայն պիտի հանգչի, ուստի
այդ հանգիստը չի կրնար երկրի վրայ իրականանալ, այլ`
երկրէն մեր բաժնուելէն ետք միայն:
8.8.- «Մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկել»:
բժշկել»:
Այո´, կը
Յիսուս չէր կրնար այս հարցումին պատասխանել «Այո´,
թոյլատրէ»,
թոյլատրէ», կամ` «Ո´չ, չի թոյլատրեր»
Ո´չ կրնար
թոյլատրեր» ըսելով: Ո´
«Այո´»
ո´չ ալ կրնար «Ո´չ» ըսել: Եթէ ըսէր` «Օրէնքը
Այո´» ըսել, եւ ո´
կը թոյլատրէ Շաբաթ օրով մարդ բժշկել»,
բժշկել», զինք պիտի
մեղադրէին Օրէնքը խախտող անձ իբրեւ, իսկ եթէ ըսէր`
«Օրէնքը չի թոյլատրեր
թոյլատրեր Շաբաթ օրով մարդ բժշկել»,
բժշկել», զինք
պիտի ամբաստանէին մարդոց միջեւ խտրութիւն դնող անձ
մը իբրեւ, որովհետեւ ասկէ առաջ Շաբաթ
Շաբաթ օրով բուժած էր
ուրիշ մարդիկ, եւ տակաւին քիչ առաջ իր աշակերտները
ցորենի արտերուն մէջէն անցնելով` հասկ փրցուցին ու
ու
կերան (Մտ 12.1):

«Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց."Եթէ ձեզմէ մէկուն մէկ հատիկ ոչխարը Շաբաթ օրով
փոսը իյնայ, ի՞նչ կ’
կ’ընէ: Չի՞ բռներ ու չի՞ հաներ զայն: Իսկ
մարդը ոչխարէն որքա՜ն աւելի կ’
կ’արժէ: Ուրեմն, Օրէնքը կը
թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելը"
(Մտ 12.1112.11-12):
գործելը"» (Մտ
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1.1.- Յիսուս փոսին մէջ ինկող ոչխարին օրինակը կու տայ,
պարզելու համար, որ մարդ արարածը ի´
ի´նք եւս ոչխարի
նման է, դիւրին կը մոլորի, եւ դիւրին փոսի մէջ կ’
կ’իյնայ,
իյնայ, ուստի
պէտք է գթալ մարդուն` ինչպէս պիտի գթայինք փոսին մէջ
ինկող մեր մէկ հատիկ ոչխարին, պէտք է օգնենք մարդուն`
ինչպէս պիտի օգնէինք մեր վիրաւոր ոչխարին:
2.2.- Կարեւոր է նկատի առնել, որ Յիսուս փոսին մէջ ինկող
ոչխարի մասին է որ կը խօսի: Մենք գիտենք որ փոսին մէջ
ինկող ոչխարը առանձին չի կրնար դուրս գալ: Մարդ ինք
պէտք է բռնէ ու փոսէն դուրս հանէ զայն:
զայն: Քրիստոս փոսին մէջ
ինկող ոչխարին օրինակը տալով, լռելեայն կերպով, կ’
կ’ուզէ
ցոյց տալ մեզի, թէ ի´
ի´նքն է որ մեղքի ու տկարութեան փոսին
մէջ ինկող մարդիկը` դո´
դո´ւրս կը բերէ իրենց փոսերէն:
փոսերէն:
3.ոչխարը»: Եթէ մէկը տասը հատ, կամ
3.- «Մէկ հատիկ ոչխարը»:
հարիւր հատ, կամ հազար հատ ոչխար ունենայ եւ անոնցմէ
մին փոսի մէջ իյնայ, գուցէ ջանք կը թափէ զայն դուրս բերելու
փոսէն, բայց եթէ միայն մէ´
մէ´կ հատ ոչխար ունենայ,
անկարելի´
անկարելի´ է որ զայն փոսին մէջ ձգէ, ընդհակառակը,
ընդհակառակը, ամէն
գնով զայն փոսէն դո´
դո´ւրս պիտի բերէ: Ուստի, «մէկ հատիկ
ոչխար»
ոչխար» բառերով, Տէրը կ’
կ’ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ
առանձնաբար ամէն մէկ մարդ յատուկ արժէք եւ
կարեւորութիւն կը ներկայացնէ իրեն համար: Ինչպէս հովիւը
ամէն ճիգ կը թափէ ազատելու փոսին մէջ ինկող իր մէկ
հատիկ ոչխարը,
ոչխարը, այնպէս ալ Յիսուս ամէն միջոցի կը դիմէ
փրկութեան բերելու իւրաքանչիւր մարդ անհատ:
4.4.- «Մարդը
«Մարդը ոչխարէն որքա՜ն աւելի կ’
կ’արժէ»:
արժէ»: Եթէ
մարդուն համար իր ոչխարը արժէք կը ներկայացնէ, որքա՜ն
աւելի Աստուծոյ համար արժէք կը ներկայացնէ իր
պատկերով ստեղծած մարդը: Եթէ Փարիսեցին
Փարիսեցին անբան
կենդանիին օգնութեան ձեռք կ’
կ’երկարէր, ի՞նչպէս կը համարհամարձակէր պահանջել Տիրոջմէն օգնութեան ձեռք չերկարել իր
բանաւոր էակին: Եթէ հող դառնալու դատապարտուած
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ոչխարին պէտք էր ողորմիլ, որքա՜ն աւելի պէտք էր ողորմիլ
մարդուն, որ ստեղծուած է հրեշտակի նման դառնալու օր մը9:
5.5.- «Ուրեմն, Օրէնքը կը թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք
գործելը»:
գործելը»: Եթէ Օրէնքը հակառակ չէ որ մարդը փոս ինկող իր
ոչխարը դուրս բերէ փոսէն, ի՞նչպէս կրնայ հակառակ ըլլալ
չորցած ձեռքով մարդու մը բժշկութեան: Եթէ Օրէնքը
կ’արտօնէ բարիք գործել անասունին, ի՞նչպէս
ի՞նչպէս կրնայ արգիլել
բարիք գործել մարդուն: Յիսուս գործնապէս ցոյց տուաւ թէ
«Օրէնքը կը թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելը»
գործելը» երբ
բժշկեց գօսացած ձեռքով մարդը: Յիսուս զայն բժշկելով, ցոյց
տուաւ, թէ Շաբաթ օրը` որ Աստուծոյ օրն էր, բոլոր միւս
օրերէն աւելի պէտք էր յատկացուէր
յատկացուէր բարեգործութեան:
Քրիստոսի յարութեամբ Շաբաթ օրը փոխարինուեցաւ ԿիրաԿիրակի օրով: Այսօր Կիրակի´
Կիրակի´ն է բարեգործութեան օրը: Կիրակի
օրով ո´
ո´չ միայն պէտք է եկեղեցի յաճախենք, այլեւ պէտք է
այցելենք գօսացած անդամ ունեցողները, սգաւորները,
տառապողները, հիւանդները, աղքատները,
աղքատները, զրկուածները10:

«Այն ատեն ըսաւ մարդուն.մարդուն."Ձեռքդ երկարէ":
երկարէ":
Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս
ձեռքին նման առողջացաւ»
(Մտ 12.13):
առողջացաւ» (Մտ
1.1.- Երբ Յիսուս տեսաւ որ Փարիսեցիները չկրցան իր
հարցումին պատասխանել, վրդոված նայուածք մը նետեց
անոնց վրայ`«ցաւելով
(Մր
`«ցաւելով անոնց մտքի կուրութեան վրայ»
վրայ» (Մր
3.5), եւ ըսաւ. «Ձեռքդ երկարէ»:
երկարէ»: Փարիսեցիներուն հակառահակառակութիւնը Յիսուսի, անոնց լուռ մնալը Յիսուսի հարցումին
Այս հարցին գծով յաւելեալ մանրամասնութեան համար, տե´ս բացատրութիւնը
Ղկ 14.5-6-ի, թիւ 1:
10
Բազմաթիւ առիթներով խօսեցանք Շաբաթ օրը սուրբ պահելու հարցին մասին,
անոր ճշգրիտ իմաստին ու նպատակին մասին: Տե´ս Բեթհեզդայի անդամալոյծին
դրուագին բացատրութիւնը (Յհ 5.8-9` թիւ 6: Յհ 5.10` թիւ 1,2,3,4,5): Տե´ս նաեւ
բացատրութիւնները հաշմանդամ կնոջ բժշկութեան դրուագին (Ղկ 13.14` թիւ 1,6:
Ղկ 13.15` թիւ 1,2), եւ ջրգողեալ մարդուն բժշկութեան դրուագին (Ղկ 14.1` թիւ 4: Ղկ
14.2-3` թիւ 5):
9
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դիմաց, անոնց հոգիի ու մտքի կուրութիւնը, անոնց
չարամտութիւնը, եւ Յիսուսը ծուղակի մէջ ձգելու անոնց ճիգը,
այս բոլորը պատճառ
պատճառ չեղան որ Յիսուս հրաշքը չգործէր: Մեր
Տէրը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի տեղի չտալ
երբ դժուարութիւններու կը հանդիպինք, չհրաժարինք
բարեգործութենէն երբ չարագործներու կը հանդիպինք,
չդադրինք գործելէ երբ մեր գործերը կը քննադատուին եւ
կ’անտեսուին: Սատանան
Սատանան եւ սատանայութիւն ընող մարդիկ,
միշտ ալ պիտի փորձեն արգելքներ յարուցանել մեր առջեւ,
հեռու պահելու համար մեզ մեր բարի գործերէն, օրինակ,
աղքատին օգտակար դառնալու մեր որոշումէն, տկարին
զօրակից ըլլալու մեր փափաքէն, հիւանդին ու սգաւորին
այցելութիւն տալու մեր ցանկութենէն:
ցանկութենէն:
2.երկարէ»: Մարդը բժշկութիւն չխնդրեց
2.- «Ձեռքդ երկարէ»:
Տիրոջմէ, ո´
ո´չ ալ ուրիշ մը խնդրեց իրեն համար: Բայց Յիսուս
պատուիրեց մարդուն իր ձեռքը երկարել, որպէսզի ցոյց տար
անոր, թէ ի´
ի´նք եւս անպայմանօրէն պզտիկ բաժին մը պէ´
պէ´տք
էր ունենար իր անձին բժշկութեան մէջ: Մարդուն
Մարդուն բաժինը
պարզապէս իր ձեռքը երկարելն էր որքան որ կրնար, զայն
բուժելը եւ ձեռքին առողջութիւնը ամբողջապէս
ամբողջապէս վերականգնեվերականգնելը` Տէր Յիսուսի բաժինն է: Այս ճշմարտութիւնը կը յիշեցնէ
մեզի, թէ իւրաքանչիւր մարդ անհատ, իր բաժինը եւ իր
պարտականութիւնը ունի կատարելիք Աստուծոյ
Աստուծոյ հանդէպ,
եթէ երբեք կ’
կ’ուզէ Աստուծոյ ձեռքէն ստանալ փրկութիւն եւ
օրհնութիւններ, բժշկութիւն ու առողջութիւն, ձիրք ու պարգեւ:
Եթէ կան մարդիկ որոնք
որոնք Աստուծմէ բան մը չեն ստանար, չեն
ստանար ո´
ո´չ թէ որովհետեւ Աստուած տուո´
տուո´ղ ու պարգեւո´
պարգեւո´ղ
Աստուած չէ, այլ` որովհետեւ իրե´
իրե´նք է որ ճիգ չեն թափեր
իրենց գօսացած ձեռքերը պարզելու Աստուծոյ դիմաց:
Պարզեցէ´
Պարզեցէ´ք Աստուծոյ դիմաց գօսացած, այլ խօսքով`
հոգեւորապէս չորցած ու բարին չգործող ձեր ձեռքերը, եւ
ահա Տէրը պիտի բուժէ զանոնք, եւ շարժէ իր փառքին համար:
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Պարզեցէ´
Պարզեցէ´ք Աստուծոյ դիմաց սէրէ ու
ու հաւատքէ պարպուած
ձեր գօսացած սիրտերը, եւ ահա Տէրը զանոնք սիրոյ ու
հաւատքի հուրով պիտի լեցնէ, եւ դուք կարո´
կարո´ղ պիտի ըլլաք
ջերմացնելու ցրտահար կեանքեր: Պարզեցէ´
Պարզեցէ´ք Աստուծոյ
դիմաց ուրախութենէ ու խաղաղութենէ մերկացած ձեր հոգիհոգիները, եւ ահա Քրիստոս զանոնք ուրախութեան
ուրախութեան եւ խաղաղուխաղաղութեան աղբիւրի պիտի վերածէ, եւ դուք կարո´
կարո´ղ պիտի ըլլաք
ուրախութիւն ու խաղաղութիւն ջամբելու` ուրախութեան ու
խաղաղութեան կարիքը ունեցող հոգիներուն:
3.3.- «Անիկա
«Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս
ձեռքին նման առողջացաւ»:
առողջացաւ»: Ան Քրիստոսի սրբարար ու
բժշկարար աչքերուն դիմաց պարզեց իր չորցած ձեռքը եւ
ահա ձեռքը կենսաւորուեցաւ ու կեանքով լեցուեցաւ:
Գօսացած ձեռքին բժշկութեան ետին հոգեւո´
հոգեւո´ր իմաստներ
կան: Գօսացած ձեռքին բժշկութիւնը ցոյց կու տայ, թէ
Քրիստոս ի´
ի´նքն է որ կեանքէ պարպուած մարդը` կեանքո´
կեանքո´վ
կը լեցնէ, եւ յաւիտենական կեանքի վկա´
վկա´յ կը դարձնէ:
Գօսացած ձեռքին բժշկութիւնը կը պարզէ, թէ Քրիստոս
ի´նքն է որ հոգեւորապէս մեռածը կը կենդանացնէ, կ’
կ’առողառողջացնէ, եւ արքայութեան առաքեալ կը դարձնէ:
Նայեցէ´
Նայեցէ´ք Նոր Կտակարանին: Ուշադրութեա´
Ուշադրութեա´մբ կարդակարդացէք զայն, ու պիտի տեսնէք թէ ինչպէս
ինչպէս Քրիստոս ի´
ի´նքն է որ կը
փոխակերպէ մարդոց կեանքերը:
Նոր Կտակարանը ցոյց կու տայ, թէ բոլոր անոնք որոնք
հանդիպեցան Յիսուսի, կամ աւելի ճիշդ՝ բոլոր անոնք որոնց
Յիսուս ի´
ի´նք հանդիպեցաւ՝ փոխուեցան, ու փոխուեցաւ
անոնց կեանքը, անոնց ինքնութիւնը, անոնց նկարագիրը,
անոնց բնաւորութիւնը, անոնց միտքը, անոնց սիրտն ու
հոգին: Եթէ Յիսուս կրցաւ զանոնք
զանոնք փոխել՝ մե´
մե´զ ալ կրնայ
փոխել, որովհետեւ «Յիսուս Քրիստոս նո´
նո´յնն է միշտ - երէկ,
այսօր եւ յաւիտեան»
յաւիտեան» (Եբր
(Եբր 13.8):
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Եթէ Յիսուս կրցաւ հարկահաւաք Ղեւին՝ Մատթէոս
Աւետարանիչի վերածել, ան կրնայ
կրնայ մե´
մե´զ ալ փոխել, մեր
սրտէն դո´
դո´ւրս շպրտելով դրամահաւաքի ու դրամադիզումի
հոգին, եւ մեզ Աստուծոյ արքայութեան աւետարանիչ
դարձնել, Աստուծոյ արքայութեան համար՝ մարդահաւաք
արի առաքեալի փոխակերպել:
Եթէ Յիսուս կրցաւ երկինքէն կրակ իջեցնել ուզող
Որոտումի որդի Յովհաննէսը՝
Յովհաննէսը՝ սիրոյ ու ներումի առաքեալի
առաքեալի
փոխակերպել, ան կրնայ մե´
մե´զ ալ փոխել, մեր ներսիդի
ներսիդիէն
հեռացնելով՝ մեր հակառակորդներուն եւ մեզ հալածողներուն
համար Աստուծոյ պատիժն ու հարուածը պահանջող հոգին,
եւ անոր փոխարէն, շնորհել մեզի թշնամին սիրող հոգի,
հակառակորդին համար աղօթող
աղօթող սիրտ:
Եթէ Յիսուս կրցաւ անհաւատ ու թշնամի Տեառնեղբայր
Յակոբոսը՝ հաւատքի ջահակիր ու իսկական բարեկամ
դարձնել, ան կրնայ մե´
մե´զ ալ փոխել, հեռո´
հեռո´ւ քշելով մեզմէ
անհաւատութեան ու թշնամութեան մշուշը, եւ մեզ հաւատքի
մա´
մա´րդ դարձնել, հաւատքի պաշտպա´
պաշտպա´ն ու տարածի´
տարածի´չ
դարձնել,
դարձնել, իսկական բարեկամի վերածել, բարեկամ՝ Աստուծոյ
եւ մեր նմաններուն:
Եթէ Յիսուս կրցաւ Պետրոս ու Անդրէաս, Յակոբոս ու
Յովհաննէս ձկնորսները՝ մարդոց որսորդ դարձնել, ան կրնայ
մե´
մե´զ ալ փոխել, հեռացնելով մեզմէ՝ մեր նմանը շողոքորթիչ
խօսքերով ուռկանելու հոգին, եւ մեզի
մեզի տալով երկինքի համար
ձկնորս ըլլալու պաշտօնը, որպէսզի Աստուծոյ խօսքին
ուռկանը նետելով մեղքով ալեկոծ այս աշխարհի ծովուն մէջ՝
կարենանք մարդիկը բերել ու մէկտեղել Քրիստոսի
փարախին մէջ:
Եթէ Յիսուս կրցաւ կասկածամիտ Թովմասը՝ հաւատքի
ու վստահութեան կրակո´
կրակո´վ լեցնել,
լեցնել, խոստովանութեան ու
դաւանութեան անվեհեր հոգիո´
հոգիո´վ լեցնել, այնպէս մը՝ որ
Թովմաս ի´
ի´նք դառնար Նոր Կտակարանի առաջին անձը որ
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բարձրաղաղակ կերպով ու առանց վախի, դաւանէր եւ
Յիսուսը «Տէր ու Աստուած»
մե´զ
Աստուած» կոչէր (Յհ 20.28), ան կրնայ մե´
ալ փոխել, հեռացնելով մեզմէ ամէն կասկած
կասկած ու
կասկածամտութիւն, եւ պարգեւել մեզի Թովմասի դաւանուդաւանութեան ու խոստովանութեան քաջ հոգին, որպէսզի Յիսուսը
դաւանինք իբրեւ «Տէր ու Աստուած»,
Աստուած», իբրեւ Թագաւոր ու
Փրկիչ, առանց որուն մենք չենք կրնար կանգնիլ Քրիստոսի
ներկայութեան՝ Քրիստոսի արքայութեան մէջ:
Եթէ Յիսուս
Յիսուս կրցաւ իր թշնամին ատող եւ այլազգը իրեն
թշնամի նկատող Սիմոն Նախանձայոյզը՝ իր թշնամին սիրող
ու իր թշնամիներուն համար աղօթող աշակերտի վերածել,
ան կրնայ մե´
մե´զ ալ փոխել, մերկացնելով մեզ՝ Աստուծոյ
պատկերո´
պատկերո´վ ու նմանութեա´
նմանութեա´մբ, Աստուծոյ սիրո´
սիրո´վ ու
Հոգիո´
Հոգիո´վ, Աստուծոյ փառքո´
փառքո´վ ու փառքի´
փառքի´ն համար
ստեղծուած մարդը թշնամի´
թշնամի´ նկատող ախտաւոր հոգիէն, եւ
անոր փոխարէն մեզի շնորհել ո´
ո´չ թէ թշնամին սիրող սիրտ,
ո´չ թէ թշնամիին համար աղօթող սիրտ, այլ մարդը թշնամի
չնկատող սիրտ, մարդիկը եղբայր ու քոյր նկատող սիրտ:
Եթէ Յիսուս կրցաւ մրցակից Սօղոսը՝
Սօղոսը՝ գործակից Պօղոսի
վերածել, ան կրնայ մե´
մե´զ ալ փոխել, դո´
դո´ւրս դնելով մեր մէջէն
մրցակցութեան կործանարար ոգին, որ կը խափանէ
Աստուծոյ գործին յաջողութիւնը, կը խանգարէ մեր
խաղաղութիւնը, կ’
կ’անդամալուծէ մեր հոգեւոր կեանքը, կը
կասեցնէ մեր հոգեւոր աճը, եւ անոր փոխարէն
փոխարէն մեր մէջ
դնելով գործակցութեան կամք ու փափաք, որով եղբայրներ
կրնան քովքով-քովի գալ, եւ միասնաբար ու համերաշխ կերպով
աշխատիլ Քրիստոսի այգիին մէջ՝ ի խնդիր Աստուծոյ
թագաւորութեան տարածման:
Եթէ
Յիսուս
կրցաւ
արծաթասէր
Զակքէոսը՝
կրցաւ
Աստուածասէր
Աստուածասէր մարդո´
մարդո´ւ փոխակերպել,
փոխակերպել, երկնային
երկնային գանձին
փափաքո´
փափաքո´ղ դարձնել, ան կրնայ մե´
մե´զ ալ փոխել, մեր մէջէն
արմատախիլ ընելով դրամասիրութիւնը եւ անոր տեղ
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սերմանելով սէր ու կապուածութիւն հանդէպ անանց գանձին,
կը բաւէ որ Զակքէոսի նման Երիքովացած այս աշխարհէն
քալող Աստուածորդին տեսնելու վառ փափա´
փափա´ք ունենանք,
ունենանք,
անոր անձին հանդէպ սէր ու հետաքրքրութի´
հետաքրքրութի´ւն ցոյց տանք:
Եթէ Յիսուս կրցաւ նիւթական ջուր քաշելու եկած
Սամարացի կինը՝ աննիւթական Ջուրին վկա´
վկա´ն դարձնել, կամ
մեկնի
մեկնիչներուն իսկ բառերով՝ Սամարիայի Սիւքար քաղաքին
առաջին աւետարանիչը դարձնել, ան կրնայ մեզ ալ փոխել,
օգնելով մեզի որ դադրինք նիւթականօրէն եւ նիւթականին
մասին մտածելէ, եւ մեզ վերածելով վկա´
վկա´յ ու ցանկացող
աննիւթական իրականութեանց: Եւ մանաւանդ, օգնելով մեզի
որ ուրիշները առաջնորդեն
առաջնորդենք
ենք աննիւթական ջուրին՝ Կենաց
Գետին, ինչպէս Սամարացի կինը ինք ըրաւ:
Եթէ Յիսուս կրցաւ
կրցաւ Աստուածաշունչին գիտութիւնը ունեունեցող բայց Աստուծոյ գիտութիւնը չունեցող Նիկոդեմոսը լեցնել
Աստուծոյ գիտութեամբ ու ճշմարտութեան լոյսով, եթէ
եթէ Յիսուս
կրցաւ Նիկոդեմոսի մտքի աչքերուն կողքին՝ բանալ նաեւ
անոր հոգիի´
հոգիի´ աչքերը, որպէսզի ըմբռնէ իր կարդացածը, ան
կրնայ մե´
մե´զ ալ փոխել, բանալո´
բանալո´վ մեր հոգիի աչքերը, եւ
լեցնելով մեզ Սուրբ Հոգիին իմաստութեամբ, որպէսզի ոչ
միայն Աստուածաշունչին գիտութի´
գիտութի´ւնը ունենանք, այլեւ՝ ԱսԱստուծո´
տուծո´յ գիտութիւնը: Իսկ Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի
նշանակեր որոշ բաներ գիտնալ Աստուծոյ մասին՝ ԱստուաԱստուածաշունչէն:
ծաշունչէն: Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի նշանակեր
Աստուծոյ մասին լսած կամ սորված ըլլալ մեր կիրակնօրեայի
ուսուցիչներէն, քարոզիչներէն, պատգամախօսներէն, ուսուուսուցանողներէն, հարազատներէն, բարեկամներէն, ծնողներէն:
Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի նշանակեր գիտնալ որ
Աստուած կա´
կա´յ, այլ կը նշանակէ՝ գիտնալ որ ան մեզի´
մեզի´
համար կայ եւ մենք իրմո´
իրմո´վ եւ իրե´
իրե´ն համար կանք:
Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, կը նշանակէ՝ գիտնալ որ
ան մեր Հա´
Հա´յրն է, մեր Տէ´
Տէ´րն է, մեր Փրկի´
Փրկի´չն է, մեր
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Պաշտպա´
Պաշտպա´նն է, մեր Բարեկա´
Բարեկա´մն է, մեր Պահապա´
Պահապա´նն է:
Աստուծոյ գիտութիւնը
գիտութիւնը ունենալ, կը նշանակէ զինք ընդունած
ըլլալ մեր սրտին մէջ, կը նշանակէ փոխադարձ, ջերմ ու
մտերիմ յարաբերութեան մէջ ըլլալ իրեն հետ:
Յիշեալ տասը օրինակները ցոյց կու տան մեզի, թէ ով որ
հանդիպի Տէր Յիսուսի՝ կը փոխուի´
փոխուի´ իր կեանքը, կը փոխուի´
փոխուի´
իր ինքնութիւնը, կը փոխուի´
փոխուի´ իր մտածելակերպ
մտածելակերպը, կը
փոխուի´
փոխուի´ իր կեանքի նպատակը, կը փոխուին իր փափաքնեփափաքները, իր ցանկութիւնները, իր երազները, եւ կը սկսի ապրիլ
բուն կեանքը, որ Աստուծմով լեցուն կեանքն է, Սուրբ Հոգիով
բաբախող կեանքն է, սիրոյ ու սրբութեան կրակով վառած
կեանքն է, աստուածսիրութեան
աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան ծաղիկծաղիկներով ծաղկած կեանքն է, հաւատքի ու հնազանդութեան
վարդերով բուրեան դարձած կեանքն է: Այս կեանքը ունենաունենալու համար, պէտք է նորոգուի´
նորոգուի´լ, պէտք է փոխուի´
փոխուի´լ: Իսկ եթէ
կ’ուզենք փոխուիլ՝ ՓՈԽՈՂԻ´
ՓՈԽՈՂԻ´Ն պէտք է գանք:
Եթէ կ’
կ’ուզենք մտքի փոփոխութի´
փոփոխութի´ւն ապրիլ, պէտք է մեր
միտքն ու ուշադրութիւնը
ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք Քրիստոսի վրայ:
Եթէ կ’
կ’ուզենք մտածելակերպի փոփոխութի´
փոփոխութի´ւն ապրիլ,
պէտք է մեր մտածութեան նիւթը Յիսո´
Յիսո´ւսը դարձնենք:
Եթէ կը փափաքինք կեանքի ու կենցաղակերպի փոփոփոփոխութի´
խութի´ւն ապրիլ, պէտք է ընդունիլ Տէրը մեր
մեր կեանքին
կեանքին մէջ:
Եթէ կը ցանկանք սրտի փոփոխութի´
փոփոխութի´ւն ապրիլ, պէտք է
թոյլ տանք որ Աստուած ի´
ի´նք գահակալէ մեր սրտի գահին
վրայ:
Եթէ կ’
կ’ուզենք հոգիի փոփոխութի´
փոփոխութի´ւն ապրիլ, Սուրբ Հոգին
ի´նք պէտք է լեցնէ մեր հոգիները:
Եթէ կ’
կ’ուզենք գործերու ու գործելակերպի փոփոխուփոփոխութի´
թի´ւն ապրիլ, պէտք է խնդրենք Տիրոջմէն որ մեզ իր
գործակիցները դարձնէ եւ մեզի գործակից դառնայ:
Մի´
Մի´ վախնաք ուզելու: Մի´
Մի´ վախնաք փոխուելու: Մի´
Մի´
վախնաք Յիսուսի համար որոշում առնելու: Մի´
Մի´ վախնաք
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Աւետարանին համար ոտքի´
ոտքի´ ելլելու: Մի´
Մի´ վախնաք
ճշմարտութեան համար վկա´
վկա´յ ըլլալու՝ երբ շրջապատուած
շրջապատուած էք
ճշմարտութիւնը լսել չուզող մարդոցմով: Մի´
Մի´ վախնաք դէպի
երկինք քալելու, երբ ձեզ շրջապատող մարդիկ հակառակ
ուղղութեամբ կը քալեն: Այլ խօսքով ու մէ´
մէ´կ խօսքով, մի´
մի´
վախնաք
տարբե´
ըլլալու
աշխարհի
մարդոցմէն:
տարբե´ր
Սիրելինե´
Սիրելինե´ր, Աստուծոյ արքայութիւնը պիտի տրուի անոնց՝
անոնց՝
որոնք իրենց կեանքերով ցոյց կու տան այդ տարբերութիւնը,
որոնք կ’
կ’ապրին այս փոփոխութիւնը: Փոփոխութիւն մը, որ
կու գայ Սուրբ Հոգիէն: Փոփոխութիւն մը, որ մեզ կը
պատրաստէ ակնթարթային այն յաւիտենական փոփոխուփոփոխութեան՝ որ տեղի պիտի ունենայ Տիրոջ երկրորդ գալուստին,
երբ բոլոր փոխուած մարդիկը պիտի առնուին Աստուծոյ
անփոփոխ արքայութենէն ներս, հոն՝ երգելու Աստուծոյ
Գառնուկին համար, ուրախացնելու զայն եւ դառնալու անոր
ուրախութեան առարկան, փառաբանելու զայն եւ անոր
փառքով ճառագայթելու, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր բարերար, Տէ´
Տէ´ր ամենակալ, Տէ´
Տէ´ր Յիսուս,
Դո´
Դո´ւն ես որ մեղքի փչող տաք հովին պատճառով
Չորցած կեանքերը կը ծաղկեցնես
Առաքինութեանց ծաղիկներով: Փա՜ռք Քեզի:
Դո´
Դո´ւն ես որ մոլութեանց գործարան դարձած սիրտերը
Սուրբ Հոգիի գործակից կ’
կ’օծես ու
ու կ’
կ’ընդունիս:
Տէ´
Տէ´ր, հրամայէ որ մեր հաւատքի գօսացած տունկը
Սուրբ աչքերուդ եւ կենսատու ձեռքիդ դիմաց սփռենք,
Որպէսզի արիւնովդ կենդանացնես զայն,
Եւ Սուրբ Հոգիովդ
Կեանքի ծառին նման պտղաբեր դարձնես:
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Երկրորդ հրաշալի ձկնորսութիւն
(Յովհաննէս 21.121.1-13)

Անկէ ետք Յիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտնեաշակերտներուն, Տիբերիայի լիճին եզերքը: Ահա´
Ահա´ թէ ինչպէս երեւցաւ.երեւցաւ.Սիմոն Պետրոս, Թովմաս` Երկուորեակ կոչուածը,
Նաթանայէլ, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքէն էր, Զեբեդէոսի
որդիները եւ Յիսուսի աշակերտներէն երկու ուրիշներ
միասին էին: Սիմոն Պետրոս ըսաւ անոնց.անոնց.«Ձուկ որսալու կ’
կ’երթամ»:
երթամ»:
«Մենք ալ քեզի հետ կու գանք»,
գանք», - ըսին
ըսին միւսները:
Ուստի գացին եւ նաւակ մտան, բայց այդ գիշեր բան
մըն ալ չբռնեցին: Առաւօտ կանուխ` Յիսուս կանգնած էր
ջուրին եզերքը. սակայն աշակերտները չգիտցան թէ
Յիսուսն է: Յիսուս ըսաւ անոնց.անոնց.«Տղա´
Տղա´ք, ուտելիք բան մը ունի՞ք»:
ունի՞ք»:
«Ո´չ», - պատասխանեցին անոնք:
Յիսուս ըսաւ
ըսաւ անոնց.անոնց.«Ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեցէք եւ պիտի
գտնէք»:
գտնէք»:
Անոնք ուռկանը ձգեցին, եւ երբ ուզեցին ետ քաշել`
ձուկերուն շատութենէն չէին կրնար: Այն աշակերտը, զոր
Յիսուս կը սիրէր, ըսաւ Պետրոսի.Պետրոսի.«Տէ՜րն է»:
է»:
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Սիմոն Պետրոս երբ լսեց թէ Տէրն է, հագուստը վրան
առաւ, քանի
քանի մերկ էր, եւ ջուրը նետուեցաւ: Միւս
աշակերտները նաւակով եզերք եկան` իրենց հետ քաշելով
ձուկերով լեցուն ուռկանը: Անոնք ցամաքէն շատ հեռու
չէին, մօտաւորապէս հարիւր մեթր: Երբ ցամաք ելան,
վառած կրակ տեսան եւ վրան դրուած ձուկ, եւ հաց: Յիսուս
ըսաւ անոնց.անոնց.«Բերէ´
Բերէ´ք այդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիք»:
բռնեցիք»:
Սիմոն Պետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցամաք
քաշեց` 153 մեծ ձուկերով լեցուն: Հակառակ այդչափ
ձուկին, ուռկանը չպատռեցաւ: Յիսուս ըսաւ անոնց.անոնց.«Եկէք կերէ´
կերէ´ք»:
Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել իրեն`
թէ ո´
ո´վ ես դուն, քանի գիտէին
գիտէին որ Տէրն է: Յիսուս մօտեցաւ,
առաւ հացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկը:
Ասիկա երրորդ անգամն էր, որ Յիսուս աշակերտնեաշակերտներուն երեւցաւ` մեռելներէն յարութիւն առնելէ ետք:

«Անկէ ետք Յիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտնեաշակերտներուն, Տիբերիայի լիճին եզերքը: Ահա´
Ահա´ թէ ինչպէս երեւցաւ.երեւցաւ.Սիմոն Պետրոս, Թովմաս` Երկուորեակ կոչուածը,
Նաթանայէլ, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքէն էր, Զեբեդէոսի
որդիները
որդիները եւ Յիսուսի աշակերտներէն երկու ուրիշներ
միասին էին»
(Յհ 21.121.1-2):
էին» (Յհ
1.1.- «Յիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտներուն»:
աշակերտներուն»:
Յունարէն բնագիրը կ’
կ’ըսէ. «Յիսուս դարձեալ ինքզինք յայտնեց
իր աշակերտներուն»:
Երեւցաւ» եւ «ինքզինք յայտնեց»
յայտնեց»
աշակերտներուն»: «Երեւցաւ
«Երեւցաւ»
բառերը նոյն իմաստը չունին: «Ինքզինք
Ինքզինք յայտնեց»
յայտնեց» բառերը
պէտք է մտածել տան մեզի հետեւեալ կէտերուն մասին.մասին.-
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ա) Տէրը ի´
ի´նքն է որ ինքզինք կը յայտնէ ու կը ճանչցնէ
մարդուն, եւ ո´
ո´չ թէ մարդը ինք կը ճանչնայ Տէրը: Մարդը իր
սեփական փորձառութեամբ կամ գիտութեամբ չի կրնար
ճանչնալ Տէրը, եթէ երբեք Տէրը ինք` իր ազատ կամքով
ինքզինք չյայտնէ մարդուն: Աշակերտները պիտի չկրնային
ճանչնալ Տէրը, եթէ երբեք Տէրը ինքզինք ճանաչելի չդարձնէր:
բ) «Ինքզինք յայտնեց»
յայտնեց» ըսելով, կը հասկցուի Քրիստոսի
ինքնութեան յայտնութիւնը: «Ինքնութեան յայտնութիւն»
յայտնութիւն»
ըսելով, չենք հասկնար իր անձին յայտնութիւնը
յայտնութիւնը իր աշաաշակերտներուն` իբրեւ անոնց նախկին Տէրն ու Վարդապետը,
յայտնու-այլ` իր ինքնութեան, իր իսկութեան, իր ինչութեան յայտնու
թիւնը, եւ ասիկա ուրիշ բան չի նշանակեր, եթէ ոչ իր
աստուածութեան յայտնութիւնը, իր երկնային ծագման
յայտնութիւնը:
գ) «Ինքզինք յայտնեց»
յայտնեց» ըսելով, կը հասկնանք նաեւ, որ ան
ինքզինք յայտնեց մարմնաւորապէս: Սա ցոյց կու տայ, թէ
Յիսուս ինքզինք մարմնաւոր կերպով կը յայտնէ որոնց որ
ուզէ: Ան կրնար ինքզինք եօթը աշակերտներէն միայն
երկուքին կամ երեքին յայտնել: Կրնար ոմանց համար
տեսանելի ըլլալ, իսկ ուրիշներուն համար`
համար` անտեսանելի:
դ) Յիսուսի յայտնութեան նպատակներէն մին էր,
փարատել աշակերտներուն
աշակերտներուն միտքէն ամէն կասկած իր
յարութեան վերաբերեալ: Մէ´
Մէ´կ ձեւով եւ մէ´
մէ´կ անգամ
չերեւցաւ: Մէ´
Մէ´կ երեւումով եւ մէ´
մէ´կ ձեւի երեւումով, այդ
կասկածը կրնար չփարատիլ, ահա թէ ինչու, բազմաթիւ
անգամներ
անգամներ ու բազմատեսակ ձեւերով երեւցաւ իր աշակերտաշակերտներուն եւ ուրիշներուն: Յիշեալ եօթը աշակերտներուն իր
երեւումէն զատ, ան երեւցաւ նաեւ Մարիամ ՄագդաղեՄագդաղենացիին` գերեզմանին մօտ (Յհ 20.1120.11-16): Երեւցաւ քանի մը
իւղաբեր կիներու միասին (Մտ 28.828.8-10): Երեւցաւ Պետրոսին
առանձին
առանձին (Ա.Կր 15.5): Երեւցաւ Երուսաղէմէն Եմմաուս
երկարող ճանապարհին վրայ իր աշակերտներէն երկուքին
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(Ղկ 24.1324.13-15): Երեւցաւ իր աշակերտներէն տասին` դռները
գոց սենեակի մը մէջ (Յհ 20.1920.19-21): Ութը օր ետք, դարձեալ
երեւցաւ, բայց այս անգամ 11 աշակերտներուն միասին (Յհ
20.24
20.24-29): Երեւցաւ հինգ հարիւրէ աւելի հետեւորդներու
(Ա.Կր 15.6): Երեւցաւ Ալփէոսի որդի` Յակոբոսին (Ա.Կր 15.7):
Երեւցաւ Սօղոսին Դամասկոս առաջնորդող ճանապարհի մը
վրայ (Գրծ 9.39.3-5: Ա.Կր 15.8):
2.2.- Յիսուսի այս երեւումը բոլոր աշակերտներուն տեղի
չունեցաւ, այլ անոնցմէ միայն եօթին: Պետրոսը, Թովմասն ու
Նաթանայէլը իրենց անուններով յիշուած են: Իսկ Զեբեդէոսի
որդիները, յստակ է որ Յովհաննէս եւ Յակոբոս եղբայրներն
են: Իսկ որո՞նք են միւս երկուքը որոնց անունները չեն
յիշուած: Շատ հաւանական է որ անոնք ըլլան Փիլիպպոսն ու
Անդրէասը: Նկատի
Նկատի առնելով որ հոս յիշուած է Նաթանայէլի
անունը, որ նոյնինքն Բարթողոմէոս առաքեալն է, եւ
եւ նկատի
առնելով որ համատեսական Աւետարաններուն
Աւետարաններուն մէջ ՓիլիպՓիլիպպոսն ու Բարթողոմէոս միշտ միասին յիշուած են (Մտ 10.3:
Մր 3.18: Ղկ 6.14), դիւրին կ’
կ’ըլլայ ենթադրել որ չանուանուած
երկուքէն
երկուքէն մին Փիլիպպոսն է անպայման: Իսկ չանուանուած
միւս աշակերտը վստահաբար Անդրէասն է. ան եղբայրն ու
գործակիցն էր Պետրոսի, եւ Պետրոս առանց իրեն
ձկնորսութեան չէր երթար:
3.3.- Երբեմն Յիսուս երեւցաւ առանձին անհատներու,
ինչպէս օրինակ, Մարիամ Մագդաղենացիին (Յհ 20.1120.11-16),
Պետրոսին (Ա.Կր 15.5), Յակոբոսին (Ա.Կր 15.7), եւ երբեմն ալ
խումբերու` ինչպէս իւղաբեր կիներուն (Մտ 28.828.8-10),
աշակերտներէն տասին (Յհ 20.1920.19-21), տասնըմէկ աշակերտաշակերտներուն (Յհ 20.2420.24-29), հինգ հարիւրէ աւելի հետեւորդներու
(Ա.Կր 15.6): Երբեմն առանձին անհատներու եւ երբեմն ալ
խումբերու երեւելու իրողութիւնը, ցոյց կու տայ, որ Տէրը կը
գործէ թէ´
թէ´ անհատներու կեանքին մէջ եւ թէ´
թէ´ խումբերու
կեանքին մէջ: Տիրոջ համար կարեւոր է մարդուն ե´
ե´ւ
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անհատական հաւատքի կեանքը ե´
ե´ւ հաւաքական հաւատքի
կեանքը: Պօղոս առաքեալ կը խօսի թէ´
թէ´ հաւատացեալին
հաւատացեալին
մասին` իբրեւ առանձին անհատ, եւ թէ´
թէ´ հաւատացեալներու
ամբողջութեան մասին` իբրեւ մարմինը Քրիստոսի: Քրիստոս
կը խօսի թէ´
թէ´ առանձին աղօթելու մասին (Մտ 6.6), եւ թէ´
թէ´ մի
քանի անձերով աղօթելու մասին (Մտ 18.20): Հետեւաբար,
հաւատացեալ մարդը պէտք է զօրացնէ իր առանձնական
առանձնական
հաւատքի կեանքը, բայց միաժամանակ, կապուած ըլլայ
հաւատացեալներու խմբակի մը, որպէսզի չնմանի ծառէն
բաժնուած ճիւղի մը, այլ` կազմէ Քրիստոսի մարմինին
պտղալից ծառը:
4.4.- «Միասին էին»:
էին»: Այս բառերը առաջին հերթին կը
պարզեն, թէ աշակերտները միասին մնացին եւ միասին
ապրեցան, երբ իրենց Տէրը խաչին յանձնուեցաւ: Ծանր
փորձութիւն մը կամ հարուած մը, կրնայ ցրուել մէկտեղուած
հաւատացեալներու խումբ մը: Յիսուսի խաչելութիւնը շատ
մեծ հարուած մըն էր աշակերտներուն համար: Իրենց ամբողջ
յոյսն էր որ գերեզմանուեցաւ: Այդ հարուածը սակայն, չկրցաւ
չկրցաւ
ցրուել աշակերտները, չկրցաւ զանոնք բաժնել իրարմէ. եւ
ինչո՞ւ. որովհետեւ անոնք միացած էին Քրիստոսի սիրով ու
հաւատքով, այլ խօսքով` Քրիստոսի սէրն ու հաւատքն էր որ
զիրենք քովքով-քովի պահեց: Գալով մեզի, ենթադրենք պահ մը
որ անդամ ենք հոգեւոր խումբի մը, կամ եկեղեցիի
եկեղեցիի մը, կամ
ենթադրենք որ քանի մը հոգիներով տունի մը մէջ կը
հաւաքուինք, կ’
կ’աղօթենք, Աստուածաշունչ կը սերտենք. ի՞նչ
կ’ընենք եթէ յանկարծ փոթորիկ մը հարուածէ մեր կեանքը, կը
կողք-ցրուի՞նք, կը բաժնուինք ու կը հեռանա՞նք իրարմէ, թէ` կողք
կողքի կը կենանք ու կը քաջալերենք զիրար, կը զօրացնենք ու
կը մխիթարենք իրար: Ուստի, «միասին էին»
էին» բառերը, կը
բացայայտեն թէ Տիրոջ կամքն է, որ իր հետեւորդները միշտ
միասի´
միասի´ն ըլլլան, միասի´
միասի´ն գործեն, մանաւանդ նեղութեանց եւ
փորձութեանց ժամանակ:
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5.5.- «Միասին էին»
էին» երբ Յիսուս երեւցաւ անոնց: Սա ցոյց
կու
կու տայ, թէ երբ հաւատացեալներ միասին ու միասիրտ
ըլլան, Քրիստոս ինքզինք կը յայտնէ անոնց: Իսկ ի՞նչ կը
նշանակէ «միասին ըլլալ»:
ըլլալ»: Միասին ըլլալը մարմնաւոր
իմաստին կողքին, ունի նաեւ ու մանաւանդ` հոգեւոր իմաստ:
«Միասին ըլլալ»,
ըլլալ», կը նշանակէ միաբան եւ համերաշխ ըլլալ:
Պէտք
Պէտք է միասին ըլլալ յատկապէս փորձութեանց ու ցաւի
ժամանակ: Դիւրին է ուրիշին կողքին ըլլալ երբ անիկա
հանգստաւէտ պայմաններու մէջ է: Փափաքելի է մարդոց հետ
ըլլալ երբ անոնք երջանկալից վիճակի մէջ են: Բայց կրնա՞նք
եւ կ’
կ’ուզե՞նք մեր նմաններուն հետ ըլլալ, երբ անոնք կ’
կ’անցնին
անցնին
ծանր փորձութիւններէ եւ լքուած են իրենց սիրելիներէն:
6.6.- Տիրոջ երեւումը անհատներու, կոչ մըն է անհատ
հաւատացեալներուն, իր վկաները դառնալու անհատաբար:
Իսկ իր երեւումը մէկտեղուած հաւատացեալներու, կոչ մըն է
ամբողջ եկեղեցիին իր վկան դառնալու:
7.7.- Յիսուսի երեւումը
երեւումը յատուկ կերպով եօթը անձերու,
հաւանաբար մասնաւոր նպատակ մը ունէր: Որոշ մեկնիչներ
դիտել կու տան, որ Հռոմի մէջ կարեւոր հարցի մը գծով
որոշում առնելու եւ վճիռ արձակելու համար, եօթը վկաներ
կը պահանջուէին: Այս իմաստով, Յիսուսի յարութեան
վերաբերեալ յիշեալ եօթը
եօթը աշակերտներուն կողմէ տրուած
վկայութիւնը կը դառնայ անհերքելի:
8.8.- Թովմաս որ նախապէս կասկածած էր թէ իսկապէս
Յիսուս յարութիւն առած էր (Յհ 20.2420.24-29), հիմա զինք կը
գտնենք Պետրոսի կողքին, եւ միւսներէն անբաժան: Այս
իրողութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ իրենց հաւատքին մէջ
կասկած ունեցողները, պէտք է զօրեղ հաւատք ունեցողներուն
շուրջ
ըլլան,
որպէսզի
Չարը
բնաւ
չհամարձակի
կասկածամտութեան ախտը սերմանել անոնց սրտին մէջ:

«Սիմոն Պետրոս ըսաւ անոնց.անոնց."Ձուկ որսալու կ’
կ’երթամ"
երթամ":
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"Մենք ալ քեզի հետ կու գանք"
գանք", - ըսին միւսները:
Ուստի գացին եւ նաւակ մտան, բայց այդ գիշեր բան մըն
ալ չբռնեցին»
(Յհ 21.3):
չբռնեցին» (Յհ

1.1.- Պետրոս առաքեալ որոշեց ձկնորսութեան երթալ.
անոր ընկերացան ուրիշ չորս առաքեալներ՝ Թովմաս, ՆաթաՆաթանայէլ, Յակոբոս եւ Յովհաննէս, ինչպէս նաեւ Յիսուսի աշաաշակերտներէն երկու ուրիշներ: Արդ, ինչո՞ւ համար ձկնորսուձկնորսութեան գացին, կամ, ի՞նչ կը պարզէ անոնց ձկնորսութեան
երթալը:
ա) Ոմանք կը կարծեն, որ աշակերտներուն ձկնորսուձկնորսութեան երթալը ցոյց կու տայ, որ անոնք մոռցեր էին Յիսուսի
խոստումները, խօսքերը, գործերը եւ ամբողջ առաքելութիւնը,
եւ սկսած էին աստիճանաբար վերադառնալ
վերադառնալ իրենց նախկին
կեանքին: Այս բացատրութիւնը չի կրնար շիտակ ըլլալ,
որովհետեւ, եթէ իսկապէս իրենց նպատակը կամ միտումը,
Քրիստոսի հետ իրենց ունեցած փորձառութիւնը մոռնալն էր,
նախ, Քրիստոս պիտի չայցելէր իրենց, երկրորդ, այցելելէ
ետք` պիտի չօրհնէր անոնց գործը, երրորդ,
երրորդ, Գալիլեայի մէջ
իրենց հանդիպելու Յիսուսի խոստումը ի դերեւ պիտի ելլէր:
բ) Ուրիշներ կը խորհին, թէ աշակերտներուն
ձկնորսութեան երթալը, կը պարզէ թէ անոնք դատարկութենէ
կամ անգործութենէ կը տառապէին եւ ինչ ընելիքնին չէին
գիտեր: Այս պատճառը կրնայ հաւանական ըլլալ, եթէ երբեք
նկատի առնենք ձկնորսութեան երթալու Պետրոսին յանկարյանկարծական եւ անակնկալ առաջարկը եւ միւսներուն անմիջական
ընդառաջումը:
գ)
Ձկնորսութեան
երթալը
կը
բացայայտէ
աշակերտներուն խոնարհ նկարագիրը եւ հեզ հոգին: Անոնք
աւելի քան երեք տարիներ Տիրոջ հետ ժամանակ անցուցին,
անցուցին,
ականատես եղան անոր մեծամեծ հրաշագործութիւններուն,
վայելեցին անոր սէրը, խնամքն ու պաշտպանութիւնը: ՅիսուՅիսուսի սիրոյն, մարդիկ յարգեցին ու պատուեցին զանոնք:
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Յիսուսի պատճառով, մարդիկ հիւրասիրեցին ու փառաւորեփառաւորեցին զանոնք: Այս բոլորէն ետք, ամէն ձկնորսի պէս
ձկնորսութեան
ձկնորսութեան երթալը, անոնց հեզութիւնն ու խոնարհութիւխոնարհութիւնը ցոյց չի՞ տար: Պահ մը դուն քեզ անոնց տեղ դիր ու մտածէ
ըսուածին մասին: Ենթադրէ պահ մը որ հասարակ ու պարզ
ձկնորս մըն էիր, եւ յանկարծ կանչուեցար ապրելու քու
երկրիդ թագաւորին հետ, անոր պալատին մէջ, անոր կողքին,
կողքին,
եւ սկսար ուտել անոր սեղանէն, սկսար վայելել անոր սէրն ու
պաշտպանութիւնը, մարդիկ սկսան քեզ փառաւորել, յարգել,
պատուել, մեծարել, զգուշութեամբ եւ պատկառանքով
մօտենալ քեզի, եւ յանկարծ, թագաւորդ ձգեց երկիրը եւ ուրիշ
երկիր մը գնաց: Այդ բոլորէն ետք, դիւրի՞ն է քեզի
քեզի համար
վերադառնալ քու նախկին կեանքիդ, դիւրի՞ն է ուռկանդ
շալկելը եւ ծով երթալը բոլոր մարդոց աչքին դիմաց: Պիտի
չմտածե՞ս թէ մարդիկ ի´
ի´նչ պիտի մտածեն քու մասիդ:
դ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ անոնք գործունեայ մարդիկ
էին, աշխատանքը սիրող եւ գործին հաւատացող մարդիկ
մարդիկ էին,
եւ բնականաբար այդպիսին պիտի ըլլային, մանաւանդ եթէ
նկատի առնենք, որ անոնք մեր աշխատասէր Տիրոջ հետ
ապրած էին աւելի քան երեք տարիներ: Ծոյլ անձ մը չէր
կրնար ապրիլ Յիսուսի հետ: Ձեռնածալ նստող մը չէր կրնար
Տիրոջ գործակիցը դառնալ: Գործէն փախչող մը չէր կրնար
կրնար
տեղ ունենալ արքայութեան այգիին մէջ: Աւելի լաւ չէ՞ր որ
ձկնորսութեան երթային, քան թէ անգործ նստէին: Այո´,
Այո´,
անգործ էին, որովհետեւ տակաւին չէր պատուիրուած իրենց
երթալ եւ Տիրոջ խօսքերը քարոզել,
քարոզել, տակաւին ժամանակը չէր
եկած աւետելու Քրիստոսի յարութիւնը, տակաւին պահը
պահը չէր
հասած բացուելու աշխարհին եւ փրկութեան աւետիսը
փոխանցելու ժողովուրդներուն, տակաւին Սուրբ Հոգին չէր
հանգչած իրենց վրայ եւ զիրենք չէր դարձուցած Քրիստոսի
քաջ վկաները:
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ե) Ըստ ուրիշներուն, անոնք ձկնորսութեան գացին
պարզապէս իրենց օրուան ապրուստը ճարելու համար:
համար:
2.չբռնեցին»: Ինչո՞ւ համար
2.- «Բայց այդ գիշեր բան մըն ալ չբռնեցին»:
Տէրը թոյլ չտուաւ որ աշակերտները կարենան ձուկ բռնել,
մինչեւ իր միջամտութիւնը.միջամտութիւնը.ա) Եթէ կարենային առատութեամբ ձուկ բռնել, ատիկա
կրնար դէպի իրենց նախկին կեանքը վերադառնալու փափաք
արթնցնել իրենց մէջ: Անոնք որոնք նիւթական մեծ շահեր
ձեռք կը ձգեն, կը կապուին աշխարհին, եւ կը դառնան
ստրուկները երկրին ու երկրաւորին:
բ) Ատուածային կարգադրութիւն էր, որ անոնք ամբողջ
գիշեր մը չկարենային ձուկ բռնել, որպէսզի սորվէին իրենց
կեանքին մէջ չյուսահատիլ եւ տեղի չտալ, երբ իրենց
աշխատանքին անպտուղ ըլլալը տեսնէին:
տեսնէին: Անոնք որոնք
կ’աշխատին եւ արդիւնք չեն տեսներ, պէտք չէ յուսահատին,
այլ պէտք է արդիւնք ձեռք ձգելու յոյսով շարունակեն գործել:
գ) Եթէ աշակերտները ձուկ բռնած ըլլային, Յիսուսի
կատարած հրաշքը իր արժէքն ու իմաստը պիտի կորսնցնէր:
կորսնցնէր:
Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ աշխատինք եւ արդիւնք
չտեսնենք, որպէսզի երբ ի´
ի´նք օրհնէ մեր գործը եւ զայն
պտղաբեր դարձնէ, գիտնանք իր տուածին արժէքը:
դ) Հոս ձկնորսութիւնը կը պատկերացնէ աշակերտներուն
ապագայ առաքելութիւնը` մարդիկ որսալու Աստուծոյ
արքայութեան համար: Տէրը թոյլ չտուաւ որ բան մը բռնեն,
որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, թէ առանց իր օգնութեան
մենք չենք կրնար մարդիկ որսալ Աստուծոյ արքայութեան
համար:
ե) Աշակերտները չէին կրցած ո´
ո´չ մէկ ձուկ բռնել, այնքան
ատեն երբ Քրիստոս չէր երեւցած իրենց: Սա ցոյց կու տայ
տայ թէ
անոնք որոնք չունին Քրիստոսը իրենց կեանքի նաւակին մէջ,
դատապարտուած են անպտուղ կեանք մը ունենալու:
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զ) Երբ Յիսուս միջամտեց, միայն ա´
ա´յն ատեն կրցան ձուկ
բռնել, որպէսզի սորվէին թէ Տէրը ի´
ի´նքն է իրենց գործին տէրն
ու տիրականը, եւ իրենց հետագայ առաքելութիւնը օրհնողն
ու պտղաբեր դարձնողը:
է) Դիւրին չէր աշակերտներուն համար ամբողջ գիշեր մը
Տիբերիայի լիճին վրայ ըլլալ եւ բան մըն ալ չբռնել: Անոնք
կրնային քաշուիլ աշխատանքի դաշտէն: Բայց Տէրը կ’
կ’ուզէր
յարատեւութեան ոգի´
ոգի´ տեսնել անոնց մէջ: Աստուածային
կարգադրութիւն էր որ անոնք
անոնք ձուկ չբռնէին, որպէսզի
սորվէին յարատեւել իրենց աշխատանքին մէջ: Առանց
յարատեւութեան ու համբերութեան` անոնք չէին կրնար
ապագային մարդոց քայլերը ուղղել Քրիստոսի:
ը) Եթէ մի քանի ձուկեր բռնած ըլլային, եւ Տիրոջ
միջամտութեամբ յաւելեալ ձուկեր բռնէին, բացայայտ պիտի
պիտի
չըլլար աստուածային միջամտութիւնն ու հրաշքը. եւ վստավստահօրէն պիտի չգիտնային, որ Տիրոջ ձեռքին գործն էր անիկա,
իր միջամտութեան արդիւնքն էր:
թ) Անցեալին ձկնորսութիւնը գիշերով կ’
կ’ըլլար: Նկատի
առնելով որ ձկնորսութիւնը կը պատկերացնէր աշակերտնեաշակերտներուն ապագայ «մարդորսորդութեան
մարդորսորդութեան»
րսորդութեան» առաքելութիւնը, եւ
նկատի առնելով որ Աստուածաշունչ մատեանին մէջ մութը
կամ գիշերը ընդհանրապէս կը խորհրդանշէ մեղքը, մեղքի
կեանքը, հոգեւոր կուրութիւնը, պարզ կը դառնայ, թէ ինչո´
ինչո´ւ
անոնք գիշերով չկրցան ձուկ բռնել: Կարծէք Տէրը սկիզբէն
կ’ուզէր ցոյց տալ անոնց, թէ դիւրին պիտի չըլլար մեղքի
խաւարին մէջ ապրող հեթանոս աշխարհը Աւետարանի
լոյսին առաջնորդել: Արդարեւ, մեղքի կեանքը սիրող մը, չի
կրնար սիրել Տիրոջ կողմէ պարգեւուած արդարութեան ու
սրբութեան կեանքը:

«Առաւօտ կանուխ` Յիսուս կանգնած էր ջուրին եզերքը.
սակայն աշակերտները չգիտցան թէ Յիսուսն է: Յիսուս ըսաւ
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"Տղա´
Տղա´ք, ուտելիք բան մը ունի՞ք"
ունի՞ք":
"Ո´չ", - պատասխանեցին անոնք»
անոնք» (Յհ
(Յհ 21.421.4-5):
1.կանուխ»: Ինչո՞ւ համար Քրիստոս առաւօ1.- «Առաւօտ կանուխ»:
առաւօ-

տուն երեւցաւ իր աշակերտներուն: Այս իրողութիւնը պէտք է
մտածել տայ մեզի քանի մը ճշմարտութիւններու
ճշմարտութիւններու մասին.մասին.ա) Առաւօտ կանուխ երեւելով, ցոյց տուաւ թէ ի´
ի´նքն է
խոստացուած այն Առաւօտեան Աստղը, որ ժամանակներու
աւարտին պիտի ծագի մեր սիրտերուն մէջ (Բ.Պտ 1.19: Յյտ
2.28, 22.16):
բ) Առաւօտ կանուխ աշակերտներուն քով գալով, ցոյց
տուաւ թէ իր կամքն է որ
որ իր բոլոր հետեւորդները իրենց օրը
սկսին իրմով, իր առաջնորդութեամբ եւ իր կամքով: Հեղինակ
մը ըսած է. «Մեր օրը պէտք է բանանք աղօթքի բանալիով եւ
փակենք աղօթքի կղպանքով»
Աղօ´թքն է այն
կղպանքով» (Thomas Fuller): Աղօ´
բանալին որ առաւօտուն կը բանայ Աստուծոյ ողորմութեան
եւ օրհնութեան
օրհնութեան դռները, եւ գիշերը, դարձեալ աղօ´
աղօ´թքն է որ կը
փակէ
փակէ մեզ այն դրան ետին որուն պահպանութիւնն ու
հսկողութիւնը Աստուած ինք կը կատարէ:
գ) «Առաւօտ»
Առաւօտ»ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ներկայութիւնը:
Ուստի, առաւօտ կանուխ գալ, աշակերտները իր աստուածաաստուածային ներկայութեան մէջ առնել
առնել կը նշանակէր:
դ) «Առաւօտ»
Առաւօտ»ը նաեւ կը խորհրդանշէ աստուածային
պարգեւներն ու օրհնութիւնները, որոնց պէտք ակնդէտ
սպասել երբ գիշերը մեզ կը շրջապատէ: Իւրաքանչիւր մարդ
ունի իր կեանքին թէ´
թէ´ գիշերը եւ թէ´
թէ´ առաւօտը, այլ խօսքով`
իր կեանքի թէ´
թէ´ դժուարին ու ձախորդ օրերը եւ թէ´
թէ´ դիւրին ու
յաջող օրերը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է հաւատայ որ
պտղազուրկ գիշերուան պիտի յաջորդէ օրհնաբեր առաւօտ
մը, ինչպէս պատահեցաւ աշակերտներուն հետ:
2.2.- Առաւօտը կը բացուէր եւ աշակերտները սկսած էին
մօտենալ լճափ, որպէսզի դուրս գային ջուրէն, երբ յանկարծ
տեսան
տեսան Յիսուսը ջուրին եզերքը կանգնած բայց «չգիտցան թէ
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Յիսուսն է»:
է»: Կտրած էին իրենց յոյսը, երբ յանկարծ յոյսի
արեգակը շողաց իրենց: Ասիկա Աստուծոյ գործելակերպերէն
մին է: Երբ յոյսի ամէն դուռ փակ կը թուի` հոն է որ Աստուած
կը միջամտէ եւ կը գործէ, որպէսզի իր գործին մեծութիւնը
մեծութիւնը
հանդէս գայ:
3.3.- Աշակերտները թէպէտ յոգնեցան ամբողջ գիշերը,
թէպէտ սպասեցին ու համբերեցին, բայց ի վերջոյ մեծ քանաքանակութեամբ ձուկ բռնեցին: Յիսուս տեսաւ անոնց յոգնութիւնը,
անոնց համբերութիւնն ու աշխատանքը, եւ եկաւ գնահագնահատելու զանոնք, վարձատրելու ու հատուցանելու
հատուցանելու անոնց: Տէրը
գնահատող ու վարձատրող Աստուած է: Շատ կարեւոր է
յիշել, որ թէկուզ աշխատանք մը անպտուղ ըլլայ, բայց առանց
վարձատրութեան չի մնար:
4.4.- Յիսուս գիտէր որ աշակերտները ձուկի կարիքը
ունէին, նախ որպէսզի ուտէին, եւ երկրորդ, որպէսզի իրենց
օրուան ապրուստը
ապրուստը ճարէին, եւ ահա եկաւ անոնց կարիքը
գոհացնելու: Տէրը գիտէ մեր կարիքները եւ պատրաստ է
գոհացնելու զանոնք, միայն թէ պէտք է աշխատանքի դաշտին
մէջ ըլլալ միշտ: Տէրը չի գոհացներ կարիքները ծոյլ եւ
աշխատանքէն փախչող մարդոց:
5.5.- Քրիստոս աշակերտներուն հանդիպեցաւ երբ
երբ անոնք
գործի վրայ էին: Յիշենք որ նոյնիսկ երբ զանոնք պիտի
ընտրէր, ընտրեց երբ գործի վրայ էին (Մտ 4.184.18-22): Ասիկա կը
պարզէ, թէ Քրիստոս կը հանդիպի միայն ա´
ա´յն մարդոց եւ
կ’օրհնէ միայն ա´
ա´յն մարդիկը` որոնք գործի վրայ են: Տէրը
գործի´
գործի´ մարդիկ կը փնտռէ:
6.6.- «Յիսուս կանգնած
կանգնած էր ջուրին եզերքը»:
եզերքը»: Matthew Henry
դիտել կու տայ, թէ որոշ հայրեր կը բացատրեն, որ Յիսուս
յաղթականօրէն անցաւ փոթորկալից ծովու մը մէջէն,
արիւնալից ծովու մը մէջէն, եւ ահա ան յաղթականօրէն կը
կանգնի ծովեզերքի աւազներուն վրայ, խաղաղ, ապահով ու
յաղթական, բայց աշակերտները տակաւին ծովու ջուրերուն
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վրայ էին, կը տարուբերէին. հոն էին, որովհետեւ տակաւին
ընելիք գործ ունէին, ամբողջ առաքելութիւն մը ունէին:
Քրիստոս յաջողապէս աւարտած էր իր Հօրը կողմէ իրեն
յանձնուած գործը եւ հասած էր ծովափ յաղթականօրէն, բայց
աշակերտները տակաւին
տակաւին նո´
նո´ր պիտի սկսէին գործի,
տակաւին նո´
նո´ր պիտի սկսէին կատարելու Քրիստոսի կողմէ
իրենց յանձնուած գործն ու առաքելութիւնը:
7.է»: Յիսուս
7.- «Աշակերտները չգիտցան թէ Յիսուսն է»:
աշակերտներուն մօտ էր, բայց աշակերտները չճանչցան
զայն: Ասկէ առաջ Յիսուս աշակերտներէն երկուքին
երկուքին մօտեցաւ
եւ անոնց հետ քալեց ու խօսեցաւ, բայց անոնք չճանչցան զինք
(Ղկ 24.1324.13-16): Եթէ Տէրը ինքզինք չյայտնէ մեզի` մենք չենք
կրնար զինք ճանչնալ: Այո´,
Այո´, թէկուզ Քրիստոսի մասին խօսող
ու քարոզող ըլլանք, չե´
չե´նք կրնար ճանչնալ զայն եթէ ան
ինքզինք չյայտնէ մեզի:
8.8.- Կարեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս ինքզինք
աստիճանաբար կը ճանչցնէ մարդոց: Այ´
Այ´ս է որ կը պարզէ իր
յայտնութիւնը եւ յայտնութեան կերպը իր աշակերտներուն: 1)
Ան նախ եկաւ եւ կեցաւ ջուրին եզերքը: 2) Ապա հարցուց
աշակերտներուն եթէ երբեք ուտելիք բան մը ունէին:
Երկխօսութիւնը
Երկխօսութիւնը ի´
ի´նք սկսաւ: 3) Յետոյ պատուիրեց անոնց որ
ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեն: 4) Անկէ ետք աշաաշակերտներուն համար ձուկի եւ հացի սեղան պատրաստեց: 5)
Վերջապէս, հրաւիրեց որ մօտենան եւ ուտեն:
Յիշեալ հինգ կէտերը կը կազմեն իւրաքանչիւր հաւահաւատացեալի կեանքի կարեւորագոյն հինգ
հինգ հանգրուանները:
Ուստի անհրաժեշտ է խօսիլ անոնց մասին առանձնաբար.առանձնաբար.ա) Ան նախ եկաւ եւ կեցաւ ջուրին եզերքը: Յիսուս ի´
ի´նքն
է որ մարդուն մօտենալու նախաձեռնութիւնը յանձն կ’
կ’առնէ:
Ի´նքն է որ կու գայ եւ մարդուն կեանքին
կեանքին եզերքը կը կանգնի:
Ի´նքն է որ կու գայ եւ մարդուն
մարդուն սրտին դրան առջեւ կը
կանգնի ու
ու կը բաղ
բաղխէ զայն (Յյտ 3.20): Եթէ Տէրը չայցելէ ու
694

չմօտենայ մարդուն` մարդը չի կրնար Տիրոջ մօտենալ: Եթէ
երբեք մարդիկ կրնան գալ Յիսուսի մօտ, կրնան գալ,
որովհետեւ նախ Յիսուս ի´
ի´նք կու գայ անոնց մօտ: Յաճախ կը
խօսինք եւ կը քարոզենք Տիրոջ
Տիրոջ գալու եւ Տէրը գտնելու մասին,
բայց մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ Տէրը ի´
ի´նքն է որ մարդիկը կը
գտնէ: Ինքն իսկ բացայայտեց այս ճշմարտութիւնը` երբ ըսաւ.
«Մարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելու»
(Ղկ
փրկելու» (Ղկ
19.10):
բ) Տէրը ի´
ի´նք երկխօսութեան առաջին քայլը առաւ:
Հարցուց
Հարցուց աշակերտներուն եթէ երբեք ուտելիք բան մը ունէին:
Տէրը կ’
կ’ուզէ գիտնալ եթէ երբեք մեր հոգին կշտացնող
կերակուր ունինք թէ ոչ: Ան կ’
կ’ուզէ որ խոստովանինք թէ
հոգեւոր կերակուր չունինք, որպէսզի անհրաժեշտ հոգեւոր
սնունդը ջամբէ մեզի: Եթէ Տէրը ինք մարդուն հետ խօսելու
չսկսի,
չսկսի, մարդը չի կրնար խօսիլ Տիրոջ հետ: Եթէ Տէրը ինք
մարդուն ձայն չտայ, մարդը չի կրնար լսել Տիրոջ ձայնը: Եթէ
Տէրը ինք չհետաքրքրուի մարդուն հոգեւոր սնունդով, մարդը
երբեք ալ պիտի չհետաքրքրուի ինքնիր հոգեւոր սնունդով:
Եթէ Տէրը ինք մարդուն մէջ հոգեւոր ծարաւը չգրգռէ,
չգրգռէ, մարդը
երբեք ալ նման ծարաւ պիտի չզգայ, եւ եթէ չզգայ` երբեք
օգնութեան պիտի չկանչէ Տէրը:
գ) Պատուիրեց անոնց որ ուռկանը նաւակին աջ կողմը
ձգեն: Տէրը ի´
ի´նքն է որ կը պատուիրէ մեզի մեր ընելիք գործը,
մեր առնելիք քայլը: Տէրը կ’
կ’ուզէ ի´
ի´նք դառնալ մեր առաջնորառաջնորդը` մեր գործերուն մէջ: Առանց Տիրոջ առաջնորդութեան,
մարդը չի կրնար շիտակ ճամբայէն քալել, շիտակ որոշումներ
առնել, որովհետեւ հողեղէն մարդը աջ ու ձախ ձեռքին
տարբերութիւնը անգամ չի գիտեր (Յվլ 4.5): Մէկը որ կրնայ
դէպի մահ տանող ճամբան շփոթել դէպի կեանք տանող
ճամբային հետ
հետ (Առ 16.25), ի՞նչպէս կրնայ ճիշդ որոշումներ
առնել, ճիշդը ընտրել, ճիշդը խորհիլ ու գործել:
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դ) Աշակերտներուն համար ձուկի եւ հացի սեղան
պատրաստեց: Տէրը ի´
ի´նքն է որ կը կերակրէ մեր հոգիներն ու
մարմինները, մեր սիրտերն ու միտքերը: Տէրը ի´
ի´նքն է որ
սեղան կը պատրաստէ մեզի` մեր թշնամիներուն առջեւ (Սղ
ի´նքն է որ երկինքի արքայութեան մէջ, իր
23.5): Տէրը ի´
ներկայութեամբ պիտի յագեցնէ իր զաւակները:
ե) Վերջապէս, հրաւիրեց որ մօտենան եւ ուտեն: Մէկը չի
կրնար ճաշակել արքայութեան սեղանէն, եթէ Արքան ինք
զայն չհրաւիրէ: Տէրը ի´
ի´նքն է որ կը հրաւիրէ հաւատացհաւատացեալները մօտենալու եւ ուտելու իր պատրաստածէն:
պատրաստածէն: Հոգեւոր
ճաշը պատրաստ է, բայց զայն ճաշակելու համար` պէտք է
ընդառաջել Տիրոջ հրաւէրին:
9.9.- Քրիստոս իր յարութենէն ետք երեւցաւ իր աշակերտաշակերտներուն տարբերտարբեր-տարբեր պարագաներու տակ: Օրինակ, եերեւցաւ
րեւցաւ անոնցմէ
անոնցմէ երկուքին երբ կ’
կ’երթային Եմմաուս անունով
գիւղ մը (Ղկ 24.1324.13-15): Երեւցաւ անոնցմէ տասին երբ մէկմէկտեղուած էին սենեակի մը մէջ եւ դուռն ալ գոցած` «հրեայ
ղեկավարներէն վախնալով»
վախնալով» (Յհ
(Յհ 20.1920.19-21): Երեւցաւ Պօղոս
առաքեալին դէպի Դամասկոս տանող ճամբուն վրայ (Գրծ 9.39.35): Յիսուսի երեւումները մէկ կերպով չեն սահմանասահմանափակուած: Աստուած կրնայ մարդոց երեւիլ տարբերտարբեր-տարբեր
կերպերով: Աստուածաշունչն ալ նոյն բանը կը հաստատէ:
հաստատէ:
Աստուած հանդիպեցաւ Մովսէս մարգարէին այրող բայց
չսպառող մորենիի մը ընդմէջէն (Ել
(Ել 3.13.1-6): Հանդիպեցաւ
Յովնան մարգարէին
մարգարէին կէտձուկի փորին մէջ (Յվն
(Յվն 2.12.1-2):
Հանդիպեցաւ Մանասէ թագաւորին Բաբելոնի գերութեան
տարիներուն (Բ
(Բ.Մն 33.1133.11-17): Հանդիպեցաւ Գեդէոն դատադատաւորին երբ ան հնձանին մէջ ցորեն կը ծեծէր (Դտ
(Դտ 6.11):
Հանդիպեցաւ Պետրոսի Գեննեսարէթի լիճին վրայ՝ նաւակի
մը մէջ (Ղկ
(Ղկ 5.15.1-11): Հանդիպեցաւ Սամարացի կնոջ Յակոբ
նահապետի ջրհորին քով (Յհ
(Յհ 4.14.1-30): Հանդիպեցաւ Զակքէոս
մաքսապետին ժանտաթզենիի մը վրայ (Ղկ
(Ղկ 19.119.1-10):
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Հանդիպեցաւ իրեն խաչակից եղող աւազակին երբ ան
խաչափայտի մը վրայ գամուած կը տառապէր (Ղկ
(Ղկ 23.4223.42-43):
Հանդիպեցաւ Սօղոսի Դամասկոսի ճամբուն վրայ (Գրծ
(Գրծ 9.39.3-5),
եւ այլն:
այլն: Անշուշտ Քրիստոս կրնայ հանդիպիլ մարդուն Սուրբ
Հոգիին միջոցաւ, իր Խօսքին միջոցաւ, սուրբ Պատարագին
միջոցաւ, իր տուած մէկ օրհնութեան կամ պարգեւին
միջոցաւ, իր թոյլ տուած մէկ փորձութեան կամ աղէտին
միջոցաւ, եւ այլ բազմատեսակ առիթներով:
առիթներով:
10.10.- Յիսուս խոստացած էր աշակերտներուն, հանդիպիլ
իրենց իր յարութենէն ետք` Գալիլեայի մէջ (Մտ 26.32, 28.7:
Մր 14.28, 16.7: Ղկ 24.6): Մատթէոս կը յիշէ թէ նոյնիսկ Յիսուս
համաձայնած էր աշակերտներ
աշակերտներուն հետ թէ ո´
ո´ր լերան վրայ
պիտի հանդիպէին (Մտ 28.16): Եօթը աշակերտներուն
աշակերտներուն Տիրոջ
այս հանդիպումը` խոստացուած
խոստացուած հիմնական հանդիպումը
չէր: Խոստացուած
Խոստացուած հիմնական հանդիպումը տեղի պիտի
ունենար Գալիլեայի մէկ լերան վրայ, ուրկէ Տէրը զիրենք
առաքելութեան պիտի ղրկէր եւ պիտի պատուիրէր որ երթան
եւ բոլոր ժողովուրդները իրեն աշակերտ դարձնեն (Մտ
(Մտ 28.1828.1820): Յիսուս մէկ անգամ խոստացաւ երեւիլ աշակերտներուն,
բայց բազմաթիւ անգամներ երեւցաւ, որովհետեւ իր
բազմաթիւ երեւումներով էր, որ զանոնք պիտի պատրաստէր
այն հիմնական եւ վերջնական երեւումին, որ պիտի
կատարուէր Գալիլեայի կանխորոշուած մէկ լերան վրայ:
11.
11.- Տէրը խոստացած էր աշակերտներուն, իրենց հանդիհանդիպիլ Գալիլեայի մէջ: Տիրոջ այս խոստումը սակայն պատճառ
չեղաւ որ անոնք անգործ նստէին եւ սպասէին Տիրոջ խոստուխոստումին կատարման: Ժամանակը օգտագործեցին
օգտագործեցին եւ աշխատանաշխատանքի գացին: Չսպասենք Տիրոջ խոստումներուն կատարման մեր
կեանքին
կեանքին մէջ, եթէ երբեք գործէն փախչող մարդիկ ենք:
12.Տղա´ք, ուտելիք բան մը ունի՞ք»:
ունի՞ք»: Վեց նշումներ.նշումներ.12.- «Տղա´
ա) Տէրը գիտէր որ աշակերտները ուտելիք չունէին. իր
այս հարցումով սակայն, ան ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ
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ժամանակը հասած էր որ այլեւս աշակերտները սորվէին
իրենց օրուան ապրուստը ճարել իրենց ճակտին քրտինքով,
առանց սակայն մոռնալու, որ Աստուած ի´
ի´նքն էր որ պիտի
օրհնէր անոնց ձեռքին գործը: Աստուած կ’
կ’ուզէ որ իր
զաւակները ժրաջանօրէն աշխատին, բայց չ’
չ’ուզեր որ անոնք
իրենց յաջողութիւնն ու բարգաւաճումը
բարգաւաճումը տեսնեն իրենց
թափած ճիգին մէջ, այլ`
այլ` իր միջամտութեան, իր առաջնորառաջնորդութեան, եւ իր ողորմութեան մէջ:
բ) «Տղաք»:
զաւակներս» բառը: Նայեցէք
Տղաք»: Բնագիրը ունի «զաւակներս»
Յիսուսի քաղցր վերաբերմունքին իր աշակերտներուն հանհանդէպ: Սէ´
Սէ´ր ու քաղցրութի´
քաղցրութի´ւն, գուրգուրանք եւ կարեկցութիւն
կարեկցութիւն
կայ «տղաք»
տղաք» բառին մէջ: Ինչպէս քաղցրօրէն
քաղցրօրէն ու մտերմօրէն կը
վարուէր անոնց հետ իր յարութենէն առաջ, նոյնպէս ալ
քաղցրօրէն ու մտերմօրէն շարունակեց վարուիլ անոնց հետ
իր յարութենէն ետք: Մեր ամենէն մօտիկ բարեկամներն
անգամ կրնան փոխուիլ մեզի հանդէպ, երբ բարձրանան
դիրքով ու պաշտօնով, կամ երբ մէկ անգամէն նիւթապէս
նիւթապէս հահարըստանան: Այդպէս չեղաւ Յիսուսի պարագան: Յիսուս սիրեց
իր աշակերտները իր խաչելութենէն առաջ, սիրեց զանոնք
նաեւ իր յարութենէն ետք` երբ մտած էր իր աստուածային
փառքին ու մեծութեան մէջ: Սիրեց զանոնք երբ անոնց հետ
միասին կը քնանար հողաշէն տուներու մէջ, եւ
եւ շարունակեց
շարունակեց
սիրել, երբ նստաւ իր Հօրը աջ կողմը, երկինքի մէջ:
գ) Յիսուսի հարցումը կը պարզէ, թէ ան կը մտածէ
անօթիին մասին, կը գուրգուրայ կարիքաւորին: Տիրոջ նման,
մենք եւս պէտք է մտածենք օրուան հացին կարօտ մարդոց
մասին, եւ գործնապէս ցոյց տանք թէ մենք գթառատ Փրկիչին
Փրկիչին
զաւակներն ենք: Ինչպէս Յիսուս ձուկ եւ հաց հայթայթեց իր
անօթի աշակերտներուն համար, նոյնպէս ալ մենք, տա´
տա´նք
մարդոց ինչ բանի կարիքը որ ունին, որովհետեւ միայն այդ
ձեւով կրնանք ողորմած Աստուծոյ ողորմութեան արժանաարժանանալ:
698

դ) Յիսուս ինքնիր համար չէր որ ուտելիքի մասին
հարցուց, այլ իր աշակերտներուն համար, որովհետեւ ինք
արդէն իր փառքին մէջ մտած էր եւ չէր կրնար անօթենալ:
Աշակերտներուն բարիքը մտածելուն համար էր որ անոնց
մօտեցաւ եւ անոնցմով հետաքրքրուեցաւ: Գալով մեզի, երբ
մենք մարդոց կը մօտենանք, մարդո՞ց բարիքին համար կը
մօտենանք, թէ` մեր բարիքին համար:
ե) «Ուտելիք բան մը ունի՞ք»:
ունի՞ք»: Յիսուս իր այս հարցումով,
կ’ուզէր աշակերտներուն մէջ տալու, պարգեւելու, բաշխելու
եւ ողորմելու առաքինութիւնները զօրացնել: Յիսուս կ’
կ’ուզէր
տեսնել թէ ի՞նչ պիտի ընէին աշակերտները, եթէ անօթի մը
հանդիպէր
հանդիպէր իրենց եւ կերակուր ուզէր: Տէրը կը դիտէ մեզ:
Ուստի, զգո´
զգո´յշ ըլլանք թէ ի´
ի´նչպէս կը վարուինք
աղքատներուն հետ, երբ անոնք մեզի կը մօտենան եւ ուտելիք
կամ այլ օգնութիւն կ’
կ’ուզեն:
զ) Վերջապէս, աշակերտներուն ուղղուած Տիրոջ
հարցումը, առիթ մըն էր անոնց, բանալու իրենց սիրտը,
խօսելու իրենց կարիքին մասին, իրենց տարած ապարդիւն
աշխատանքին մասին: Տէրը կ’
կ’ուզէ որ խօսինք իրեն մեր
հրա-ցաւին ու նեղութիւններուն մասին: Տիրոջ կամքն է որ հրա
պարակենք ու պարզենք իր դիմաց մեր պակասութիւնները,
մեր խեղճութիւնները, մեր պահանջքները:
13.նշումներ.13.- «"Ո
«"Ո´չ", - պատասխանեցին անոնք»:
անոնք»: Վեց նշումներ.ա) Երբ աշակերտները խոստովանեցան թէ ուտելիք
չունին, այն ատեն է որ Յիսուս ուտելիք տուաւ անոնց:
Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ հոս, որուն պէտք է
անդրադառնալ: Ինչպէս աշակերտները խոստովանելէ ետք
որ կերակուր չունին` պէտք եղած
եղած կերակուրը կրցան ձեռք
ձգել, նոյնպէս ալ մենք, կրնանք պէտք եղած հոգեւոր սնունդն
ու գոհացումը ստանալ միայն այն ատեն` երբ խոստովանինք
թէ բան մը չունինք: Տէրը չի պարգեւեր, եթէ երբեք մենք զմեզ
պարգեւներով հարուստ կը կարծենք: Չի շնորհեր, եթէ երբեք
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իր շնորհքներուն
շնորհքներուն համար խնդրանք չմատուցենք: Չ’
Չ’օգներ եթէ
անօգնական չենք զգար: Եթէ երբեք կ’
կ’ուզենք աշխատիլ Տիրոջ
փառքին համար, պէտք է խոստովանիլ եւ յայտարարել թէ
չենք կրնար աշխատիլ Տիրոջ փառքին համար` առանց Տիրոջ
օգնութեան:
բ) «Ո´չ»: Քա´
Քա´ղցր էին Յիսուսի բառերը, գուրգուրանքով
լեցո´
լեցո´ւն էր Տիրոջ հարցումը, բայց աշակերտներուն պատասպատասխանը շատ կարճ ու կտրուկ էր: Հակառակ այս իրողութեան,
Յիսուս անհանգիստ չեղաւ, իր խօսքին եղանակը չփոխեց, իր
կեցուածքին մէջ չկոշտացաւ, ընդհակառակը, մնաց քաղցր ու
գորովալից, սիրալիր ու գթառատ: Այստեղ երկու հարցումներ
հարցումներ
կան զորս պէտք է ուղղել մեր անձերուն: 1) Քաղցրութեամբ կը
պատասխանե՞նք այն մարդոց, որոնք քաղցրութեամբ կը
մօտենան մեզի: 2) Ի՞նչ կ’
կ’ընենք եթէ երբեք մեր քաղցր
վերաբերմունքին դիմաց, մարդիկ կոշտ կամ անտարբեր
պատասխան տան մեզի: Կը դառնանա՞նք անոնց հանդէպ,
թէ` կը պահենք մեր ազնուութիւնը, քաղցրութիւնն ու բարուբարութիւնը, ինչպէս մեր Տէրը ըրաւ:
գ) Ամբողջ գիշերը յոգնած էին եւ բան մը չէին բռնած:
Անարդար է աշխարհը:
աշխարհը: Մէկը կրնայ ամբողջ օր մը, ամբողջ
շաբաթ մը, ամբողջ ամիս մը,
մը, կամ ամբողջ տարի մը,
աշխատիլ ու արդիւնք չտեսնել,
չտեսնել, սերմանել ու չհնձել, քրտինք
թափել եւ իր թափած քրտինքին պտուղը չքաղել: Բայց Տէրը
արդա´
արդա´ր ու արդարադա´
արդարադա´տ Աստուած է: Թէպէտ աշխարհ
չհատուցանէ մեզ, Տէրը սակայն պիտի հատուցանէ,
որովհետեւ «Տէրը հատուցանող Աստուած ըլլալուն` անշուշտ
պիտի հատուցանէ»
հատուցանէ» (Եր
(Եր 51.56):
դ) Աշակերտները
Աշակերտները իրենց պարտականութիւնը ըրած էին,
բայց իրենց իրաւունքը չէին ստացած բնութենէն: Ճիշդ է որ
ամբողջ բնութիւնը մարդուն իշխանութեան ենթակայ է, բայց
բնութիւնը յաճախ ապերախտօրէն կը վարուի մարդուն հետ,
նոյնիսկ աշխատո´
աշխատո´ղ մարդուն հետ: Աշխարհը պիտի
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չփոխուի, մինչեւ
մինչեւ որ յայտնուի աշխարհին Արարիչը, եւ իր
խօսքին զօրութեամբ անհետացնէ «երկիրը իր ամբողջ
բովանդակութեամբ»
նո´ր երկինք մը եւ նո´
նո´ր
բովանդակութեամբ» եւ ստեղծէ նո´
երկիր մը, «ուր արդարութիւնը պիտի իշխէ»
(Բ.Պտ 3.10, 13):
իշխէ» (Բ.Պտ
ե) Ո´
Ո´չ մէկ ձուկ բռնելը, կը պարզէ թէ ի´
ի´նչպէս մէկը կրնայ
ամբողջ կեանք
կեանք մը աշխատիլ Տիրոջ դաշտին մէջ եւ ո´
ո´չ մէկ
արդիւնք քաղել, թէ ի´
ի´նչպէս արդիւնք քաղելը մեր սեփական
ճիգէն կախեալ չէ, եւ թէ ի´
ի´նչպէս ու ինչո´
ինչո´ւ երբեմն կրնանք
գտնուիլ մեր առաքելութեան ճամբուն վրայ, բայց արդիւնք
չտեսնել11:
զ) «Տղաք»:
Տղաք»: Քաղցրութեամբ ու սիրով զեղուն Յիսուսի
Յիսուսի այս
բառին դիմաց, աշակերտներուն անակնկալ եւ կտրուկ
պատասխանը, պէտք է մտածել տայ մեզի, Տիրոջ հանդէպ մեր
կեցուածքին ու վարմունքին մասին: Մենք ի՞նչպէս կը
վարուինք Տիրոջ հետ, մանաւանդ երբ ան համբերութեամբ ու
քաղցրութեամբ կը խրատէ մեզ, կը յանդիմանէ մեզ, կ’
կ’ուղղէ
ուղղէ
մեզ, կը սրբագրէ մեզ: Չէ՞ պատահած որ Տիրոջ ցուցաբերած
համբերութեան ու քաղցրութեան դիմաց անտարբեր
գտնուինք:

«Յիսուս ըսաւ անոնց.անոնց."Ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեցէք եւ պիտի գտնէք"
գտնէք":
Անոնք ուռկանը ձգեցին, եւ երբ ուզեցին ետ քաշել`
ձուկերուն շատութենէն չէին կրնար
(Յհ 21.6):
կրնար»
ար» (Յհ

1.1.- Յուսախաբութեամբ լեցուած էին աշակերտները, բայց
երբ Յիսուս միջամտեց, անոնց յուսախաբ սիրտերը` յոյսի
օրրան դարձան: Յուսահատ մարդիկ` երկնային յոյսի
քարոզիչ կը դառնան, երբ Տէրը հանդիպի անոնց: Մեղքի
խաւարին մէջ խարխափող մարդիկ` Աւետարանի լոյսին
տարածիչ կը դառնան, երբ աշխարհի լոյսը` Յիսուս
լուսաւորէ անոնց միտքը: Քրիստոսը եւ քրիստոնեաները
Այս հարցումներուն պատասխաններուն համար, տե´ս «Հրաշալի ձկնորսութիւն
եւ առաջին աշակերտներ» դրուագին բացատրութիւնը (Ղկ 5.5, թիւ` 2,4,5,6):
11
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հալածող Սօղոսները` կը դառնան պաշտպանները ՔրիստոՔրիստոսի եւ քրիստոնեաներուն, երբ Քրիստոս յայտնուի անոնց:
2.2.- Յիսուս ասկէ առաջ, իր առաքելութեան սկիզբը,
Պետրոսին եւ իր գործընկերներուն
գործընկերներուն պատուիրած էր նաւակը
քիչ մը աւելի խորը տանիլ եւ ուռկանները ծովը ձգել եւ անոնք
5.4-հնազանդած ու մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնած էին (Ղկ 5.4
6), իսկ հիմա, իր առաքելութեան աւարտին, կը պատուիրէ իր
աշակերտներուն իրենց ուռկանները ձգել նաւակին աջ
կողմը, եւ անոնք կը հնազանդին եւ 153 մեծ ձուկեր կը բռնեն:
Կասկած չկայ, որ աշակերտները յիշեցին շուրջ երեք
տարիներ առաջ իրենց հետ պատահած ձուկի հրաշքը, եւ
անով էր որ ճանչցան Տէրը, ինչ որ ցոյց կու տայ յաջորդ
համարը: Յիսուս գործնապէս փաստեց թէ ինքն էր Տէրը,
անոնց գիտցած ու ճանչցած Տէրը, անոնց սիրած ու պաշտած
Տէրը: Ինչպէս Տէրը գործնապէս փաստեց թէ ինք Տէրն էր, մենք
եւս մեր գործերով փաստենք որ մենք Տիրոջ զաւակներն ենք:
3.3.- Այս հրաշալի ձկնորսութիւնը, կը նախապատկերացնախապատկերացնէր այն առաքելութիւնը որուն շուտով պիտի ձեռնարկէին
առաքեալները:
առաքեալները: Յիսուս աշակերտներուն իր տուած պատուէպատուէրով, ցոյց տուաւ անոնց, թէ պէտք էր մի´
մի´շտ իր կամքը
կատարէին, իսկ իր կատարած հրաշքով, պարզեց անոնց, թէ
հնազանդութիւնը ծնունդ պիտի տայ պտղաբեր առաքելուառաքելութեան մը: Առանց հնազանդելու Տիրոջ խօսքին ու պատուէրպատուէրներուն` մեր առաքելութիւնը
առաքելութիւնը դատապարտուած է ամլութեան:
4.4.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս պատուիրեց աշակերտներուն
ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգել: Եթէ ձախ կողմը ձգէին,
ձուկ պիտի չբռնէի՞ն: Երկու պատճառներով.պատճառներով.ա) Ուռկանը ձախ կողմը ձգելու պէտք չունէին,
որովհետեւ, ըստ երեւոյթին արդէն իսկ ձախ կողմը ձգած էին:
Իսկութեան մէջ, ձուկ բռնելը, ուռկանը նաւակին աջ կամ ձախ
կողմը ձգելուն հետ կապ չունէր, այլ` Տիրոջ խօսքին հնազանդ
ըլլալուն հետ. որովհետեւ նաւակին աջ կողմը եղող 153
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ձուկերուն մէկ մասը, կամ գէթ մի քանի հատը, դիւրաւ
կրնային նաւակին ձախ կողմն ալ գալ: Շատ հետաքրքրական
եւ ուշագրաւ է, որ թէպէտ աշակերտները չգիտցան որ
Յիսուսն էր իրենց հետ խօսողը, բայց եւ այնպէս,
հնազանդեցան անոր խօսքին: Անոնք կրնային Տիրոջ ըսել.
«Ի՞նչ տարբերութիւն կ’
կ’ընէ ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեր

ենք, թէ ձախ կողմը: Ամբողջ գիշերը ձուկ
ձուկ չբռնեցինք, հիմա
պարզապէս ուռկանը աջ կողմը ձգելո՞վ պիտի բռնենք»:
բռնենք»:

Աշակերտները նման առարկութիւն չըրին: Անոնք խոնարհախոնարհաբար հնազանդեցան «անծանօթ»
անծանօթ» Տիրոջ խօսքին, եւ իրենց
հնազանդութեան պտուղը եղաւ այն, որ անոնք 153 մեծ
ձուկեր բռնեցին: Անոնք որոնք կը հնազանդին Տիրոջ
Տիրոջ խօսքին,
թէկուզ այդ խօսքը անտրամաբանական թուի, եւ կը
կատարեն Տիրոջ կամքը, թէկուզ անիկա իրենց կամքին հահակառակ ըլլայ` Տէրը կ’
կ’օրհնէ զանոնք, կ’
կ’օրհնէ անոնց ձեռքին
գործերը, կ’
կ’օրհնէ անոնց աշխատանքները, կ’
կ’օրհնէ անոնց
բարի ծրագիրները:
բ) Աստուածաշունչ մատեանին մէջ
մէջ «աջ»
աջ»ը կը
խորհրդանշէ Աստուծոյ զօրութիւնն ու զօրակցութիւնը:
Օրինակ, Դաւիթ կ’
կ’ըսէ. «Տէրը... իմ աջ կողմս է, պիտի
չսասանիմ»
չսասանիմ» (Սղ
(Սղ 16.8): «Աջ»
Աջ»ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ
շնորհած պաշտպանութիւնը. «Քեզի յուսացողները աջ
ձեռքովդ կ’
կ’ազատես»
ազատես» (Սղ
(Սղ 17.7): «Աջ»
Աջ»ը կը խորհրդանշէ
Աստուծոյ առաջնորդութիւնը. «Քու աջ ձեռքէդ կը բռնեմ ու
քեզի կ’
կ’ըսեմ` մի´
մի´ վախնար ես քեզի պիտի օգնեմ»
օգնեմ» (Ես
(Ես 41.13:
Սղ 73.23): «Աջ»
Աջ»ը կը ներկայացնէ Քրիստոսի զօրութիւնը (Մտ
26.24: Մր 14.62): «Աջ»
Աջ»ը կը ներկայացնէ մեր երկնաւոր Հօր
հզօրութիւնը (Գրծ 2.33): Աստուծոյ «աջ»
աջ»ը կը խորհրդանշէ
Աստուծոյ փառքը, մեծութիւնը, մեծավայելչութիւնը. օրինակ,
երբ կ’
կ’ըսուի թէ Քրիստոս իր Հօրը աջ կողմը նստաւ (Մր 16.19:
Եփ 1.20: Կղ 3.1: Գրծ 7.55), կը հասկնանք թէ Քրիստոս իր
աստուածային
աստուածային փառքին ու մեծութեան մէջ մտաւ, որմէ ինք
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կամաւորապէս հրաժարած էր մեր փրկութեան սիրոյն (Փլպ
2.62.6-7): Եթէ այս բոլորին լոյսին տակ փորձենք բացատրել`
ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգելու պատուէրը, պարզ կը
դառնայ, որ այս պատուէրը, Քրիստոսի աստուածային զօրուզօրութիւնն ու զօրակցութիւնը, առաջնորդութիւնն ու մեծութիւնը,
աստուածային ինքնութիւնն
ինքնութիւնն ու գործունէութիւնն է որ կը
բացայայտէ:
5.5.- Դուն նաւակիդ ո՞ր կողմը ձգած
ձգած ես Աստուծոյ խօսքին
ուռկանը. ձա՞խ կողմը, թէ` աջ: Եթէ անպտուղ է առաքեառաքելութիւնդ, քննէ դուն քեզ, գուցէ Աստուծոյ խօսքին ուռկանը
սխալ կողմ ձգած ես: Եթէ Աստուծոյ խօսքը կը քարոզես եւ
մարդիկ դարձի չեն գար, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ խօսքին
ուռկանը սխալ տեղ ձգած ես: Եթէ ճշմարտութիւնը կը
պատգամես եւ մարդիկ սիրով չեն ընդունիր զայն եւ անոնց
կեանքը չի փոխուիր, կը նշանակէ թէ ուռկանդ ճիշդ տեղը չես
ձգած, այլ խօսքով` ճշմարտութիւնը սիրով ու քաղցրութեամբ
չես յայտարարած: Եթէ եկեղեցի մը չ’
չ’աճիր, պէտք է իր նետած
ուռկանը քննութենէ անցնէ, տեսնելու համար եթէ երբեք անոր
մէջ Աստուծոյ խօսքին
խօսքին ադամանդներէն
ադամանդներէն կան: Եթէ հոգեւոր
խումբ մը չ’
չ’աճիր, պէտք է վերատեսութեան ենթարկել անոր
ուռկանը: Եթէ անհատ մը չ’
չ’աճիր, իր կեանքին մէջ ձգուած
ձգուած
ուռկանն է խնդիրը: Չի բաւեր Աստուծոյ խօսքին ուռկանը
ձգել աշխարհի ծովուն մէջ եւ ձեռնածալ նստիլ ու սպասել որ
մարդիկ մէջը մտնեն: Պէտք է հաւատքո´
հաւատքո´վ նետել, վստահուվստահութեա´
թեա´մբ նետել, ակնկալութեա´
ակնկալութեա´մբ նետել: Պէտք է ուռկանը
լեցո´
խօսքին
լեցո´ւն ըլլայ Աստուծոյ խօսքով, Աստուծոյ
խօսքին
գիտութեամբ, Սուրբ Հոգիէն ներշնչուած կենսատու խօսքեխօսքերով, պատգամներով, յորդորներով, այլապէս, մարդիկ դարձի
չե´
չե´ն գար, Քրիստոսի չե´
չե´ն յանձնուիր, Քրիստո
Քրիստոսի խօսքին չե´
չե´ն
փարիր: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք աստուածային
իմաստութենէն դատարկուած, Քրիստոսի քաղցր խօսքերուն
խօսքերուն
ազդեցութենէն մերկացած, կուտ ու կորկոտ չունեցող
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քարոզներ կը ներկայացնեն մարդոց: Ահա այսպիսի մարդիկն
են որոնք իրենց ուռկանները նաւակին ձախ կողմը ձգած են:
6.6.- «Երբ ուզեցին ետ քաշել` ձուկերուն շատութենէն չէին
կրնար»:
կրնար»: Երեք ամփոփ նշումներ.նշումներ.ա) Աշակերտները
Աշակերտները իրենց ակնկալածէն այնքա´
այնքա´ն աւելի
ձուկ բռնեցին, որ չկրցան ուռկանները նաւակ բարձրացնել:
Այս իրողութիւնը կը յիշեցնէ մեզի, թէ մենք չենք կրնար
Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը մտած մարդիկը փրկուփրկութեան ծովափ տանիլ, եթէ երբեք Տէրը անհրաժեշտ
զօրութիւնը չշնորհէ մեզի:
բ) Ձուկերուն շատութիւնը ցոյց կու տայ, թէ հետագային
աշակերտները պտղաբեր առաքելութիւն պիտի ունենային:
Արդարեւ, առաքեալները եւ անոնց յաջորդները, հետագային
մեծ թիւով մարդիկ Քրիստոսի առաջնորդեցին, ինչպէս էր
պարագան այն երեք հազար հոգիներուն որոնք ՀոգեգալուսՀոգեգալուստի օրը
օրը դարձի պիտի գային եւ Աստուծոյ արքայութեան
ուռկանը պիտի լեցնէին:
գ) Ուռկաններուն ձուկերու մեծ թիւով լեցուիլը,
լեցուիլը, կը
պարզէ թէ Աստուած ինքն է որ մարդիկը դարձի կը բերէ, եւ
ո´չ թէ քարոզիչները: Երբ քարոզիչ մը կը յաջողի խումբ մը
մարդիկ Քրիստոսի առաջնորդել, պէտք չէ հպարտանայ
մտածելով թէ ինք ըրաւ ատիկա: Մարդիկը Քրիստոսի
առաջնորդողը քարոզիչը չէ, այլ քարոզուածը` Քրիստոս ինք:

«Այն աշակերտը, զոր Յիսուս կը սիրէր, ըսաւ Պետրոսի.Պետրոսի."Տէ՜րն է"
է":
Սիմոն Պետրոս երբ լսեց թէ Տէրն է, հագուստը վրան
առաւ, քանի մերկ էր, եւ ջուրը նետուեցաւ
(Յհ 21.7):
նետուեցաւ» (Յհ

1.1.- Երբ աշակերտները մեծ քանակութեամբ ձուկ
բռնեցին, այն ատեն է որ ճանչցան Յիսուսը: Յիսուս ինքզինք
յայտնեց անոնց տուեալ հրաշքին միջոցաւ: Ասիկա յարուցեալ
Տիրոջ զօրութեան մասին վկայութիւն մըն էր: Տէրը իր
մեծամեծ գործերով է որ կը ճանչցուի:
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2.2.- «Այն
Այն աշակերտը, զոր Յիսուս կը սիրէր»
սիրէր» Յովհաննէս
Աւետարանիչն է: Ի´
Ի´նքն է որ նախ ճանչցաւ Յիսուսը:
Յովհաննէս յատուկ սէր ունէր Յիսուսի հանդէպ եւ Յիսուս ալ
յատուկ սէր ունէր իրեն հանդէպ: Փոխադարձ անկեղծ սէր ու
գուրգուրանք կար երկուքին միջեւ: Մտերիմ յարաբերութիւն
կար անոնց
անոնց միջեւ: Ասիկա պատճառ դարձաւ որ Յովհաննէս
ճանչնար Յիսուսը, կամ աւելի ճիշդ` Յիսուս ինքզինք նախ
Յովհաննէսին յայտնէր: Անոնք որոնք մտերիմ են Տիրոջ,
դիւրաւ կրնան ճանչնալ ու տեսնել Տիրոջ ներկայութիւնը
իրենց շրջապատին մէջ, իրենց նմաններուն գործին ու
խօսքին մէջ:
մէջ:
3.3.- Յովհաննէս ճանչնալէ ետք Յիսուսը, Պետրոսին ալ
յայտնեց այդ մասին: Անոնք որոնք կը ճանչնան Յիսուսը,
պէտք է աշխատանք տանին ուրիշներն ալ այդ ճանաչողուճանաչողութեան բերելու: Յիսուսը իր սրտին մէջ ունեցողը` զայն
ուրիշներուն ալ պէտք է փոխանցէ:
4.4.- Ինչո՞ւ համար Յովհաննէս
Յովհաննէս միայն Պետրոսին ըսաւ`
«Տէրն է»:
է»: Ոմանք կը կարծեն որ Յովհաննէս նկատի առնելով,
որ Պետրոս մերկ էր (կիսամերկ իմաստով), իր ուշադրութեան
յանձնեց Յիսուսի երեւումը, որպէսզի պատշաճութեան
համար, իր մերկութիւնը ծածկէր: Բայց ես կը կարծեմ, որ
Յովհաննէս գիտէր թէ Պետրոս երեք անգամ ուրացեր էր Տէրը
եւ սրտագինս զղջացած ու ապաշխարած էր իր ըրածին
համար, եւ միւս բոլոր աշակերտներէն աւելի, Պետրոս ի´
ի´նք
կարիքը ունէր գօտեպնդումի, քաջալերանքի, եւ Տիրոջ
քաղցրաբոյր ներկայութեան: Պետրոս գլորած ու գայթակղած
աշակերտ մըն էր. Յիսուսի երեւումը,
երեւումը, եւ մանաւանդ, անոր
խօսիլը իրեն հետ` իրեն համար մեծ նշանակութիւն ունէր,
մեծ քաջալերանք ու մխիթարութիւն էր, եւ Յովհաննէս գիտէր
ատիկա:
ատիկա: Չմոռնանք
Չմոռնանք նաեւ,
նաեւ, որ հաց եւ ձուկ ուտելէ ետք, Յիսուս
երեք անգամ հարցուց Պետրոսի. «Սիմո´
Սիմո´ն, Յովնանի´
Յովնանի´ որդի,
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կը սիրե՞ս զիս»
(Յհ 21.15,16.17),
21.15,16.17), եւ երեք անգամ դրական
զիս» (Յհ
պատասխան ստացաւ անկէ:
5.կ’ըսէ. «Պետրոս ջուրին մէջ նետուեցաւ,
5.- Հեղինակ մը կ’

որպէսզի լողալով Տիրոջ մօտ երթար, եւ մեզի ալ սորվեցնէր,
թէ անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն Տիրոջ հասնիլ, պէտք է պատրաստ
ըլլան անցնելու կեանքի փոթորկալից եւ արիւնալից
արիւնալից
ճամբաներէն»:
ճամբաներէն»: Նախապէս Պետրոս փորձած էր ջուրին վրայէն
քալելով հասնիլ Յիսուսին (Մտ 14.29), իսկ հիմա կը փորձէ
լողալով հասնիլ անոր: Յիսուսին հասնելու համար տարբերտարբերտարբեր ճամբաներ կան:
6.կ’ըսէ. «Պետրոս կը սիրէր Յիսուսը,
6.- Ուրիշ հայր մը կ’
ահա թէ ինչու փորձեց լողալո
լողալո´
ողալո´վ անոր քով երթալ»:
երթալ»: Նաւակով
Յիսուսի քով երթալը դիւրին էր, բայց լողալով երթալը`
դիւրին չէր: Յիսուսի հասնելու համար, երբեմն դժուարին
ճամբաներէ պէտք է քալենք:
7.7.- Կարեւոր կէտ մը: Ուշագրաւ է Յովհաննէսին եւ միւս
աշակերտներուն մտերմութիւնը Պետրոսի հետ, մանաւանդ
մանաւանդ
որ անոնք գիտէին թէ Պետրոս երեք անգամ ուրացեր էր Տէրը:
Պետրոս ուրացութեան մեղքին մէջ ինկած էր, բայց ատիկա
պատճառ չէր դարձած որ միւս աշակերտները խզէին իրենց
յարաբերութիւնը անոր հետ: Սորվինք աշակերտներէն,
անոխակալութեամբ եւ անյիշաչարութեամբ մօտենալ մեր
գլորած եղբայրներուն:
8.Թէ´ առաջին հրաշալի ձկնորսութիւնը, որ տեղի
8.- Թէ´
ունեցած էր Պետրոսի նաւակին մէջ, եւ թէ´
թէ´ այս երկրորդ
հրաշալի ձկնորսութիւնը, երկուքն ալ շատ մեծ ազդեցութիւն
ձգեցին Պետրոսի անձին վրայ: Առաջինին մէջ կը կարդանք թէ
ինչպէս երբ Պետրոս տեսաւ ձուկերուն
ձուկերուն քանակը, դարձաւ
Յիսուսին եւ ըսաւ. «Հեռացի´
Հեռացի´ր ինձմէ, Տէ՜ր, որովհետեւ ես
մեղաւոր մարդ մըն եմ»
եմ» (Ղկ
(Ղկ 5.8), իսկ այս երկրորդին մէջ, կը
տեսնենք թէ ինչպէս Պետրոս «հագուստը վրան առաւ, քանի
մերկ էր, եւ ջուր նետուեցաւ»:
նետուեցաւ»: Երկու պարագաներուն ալ,
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հետաքրքրական է որ Պետրոս առաքեալ կը փորձէ խուսափիլ
յայտարա-Տիրոջմէ: Առաջինին մէջ իր մեղաւորութիւնն է որ յայտարա
րեց եւ խնդրեց որ Տէրը հեռանայ իրմէ. ասիկա ցոյց կու տայ
թէ ժամանակներու աւարտին, Տէրը պիտի հեռանայ անզիղջ
մեղաւորներէն: Իսկ երկրորդին մէջ, «հագուստը վրան առաւ,
քանի մերկ էր, եւ ջուր նետուեցաւ».
նետուեցաւ». ասիկա մեզի կը յիշեցնէ,
թէ անոնք որոնք հոգեւորապէս մերկ են, այլ խօսքով` անոնք
որոնք չեն հագած Տէր Յիսուս Քրիստոսի արիւնով սրբուած ու
սրբագործուած արդարութեան ու փրկութեան պատմուճանը,
չեն կրնար կանգնիլ Տիրոջ ներկայութեան:

«Միւս աշակերտները նաւակով
նաւակով եզերք եկան` իրենց հետ
քաշելով ձուկերով լեցուն ուռկանը: Անոնք ցամաքէն շատ
հեռու չէին, մօտաւորապէս հարիւր մեթր»
(Յհ 21.8):
մեթր» (Յհ

1.1.- Նախորդ համարին մէջ տեսանք որ Պետրոս ջուրին
մէջ նետուեցաւ: Ինչո՞ւ համար նետուեցաւ: Ոմանք կ’
կ’ըսեն թէ
նետուեցաւ, որովհետեւ մերկ էր: Ասիկա չի կրնար շիտակ
ըլլալ, որովհետեւ Պետրոս նախքան ջուրին մէջ նետուիլը`
արդէն հագուստը վրան առած էր, եւ ուստի պէտք չունէր
ջուրին մէջ նետուելու, եթէ պարզապէս իր մերկութիւնը
ծածկելու համար էր: Ես կը կարծեմ, որ Պետրոս ջուրին մէջ
նետուեցաւ, որպէսզի լողալով`
լողալով` շուտով եւ բոլորէն առաջ
Տիրոջ մօտ հասնէր, քանի կը սիրէր ու կապուած էր Տիրոջ իր
ամբողջ սի
սիրտով, ինչպէս վերեւ հաստատեցինք: Ասիկա աւելի
յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի առնենք, որ բնագիրը կը
հաստատէ, թէ «միւս աշակերտները նաւակով եզերք եկան»,
եկան»,
մինչդեռ Պետրոսի համար
համար այդպիսի բան չ’
չ’ըսուիր, քանի
Պետրոս արդէն ջուրը նետուած էր:
2.2.- «Աշակերտները նաւակով եզերք եկան` իրենց հետ
քաշելով ձուկերով լեցուն ուռկանը»,
ուռկանը», մինչդեռ Պետրոս
անտեսեց մեծաքանակ ու մեծաչափ ձուկերը, եւ ջուր
նետուելով` աճապարեց հասնիլ Քրիստոսի քով: Երկուքին ալ
ալ
որդեգրած ճամբաներուն մէջ ճշմարտութիւններ կան զորս
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պէտք է տեսնել եւ սորվիլ: Աշակերտներուն նաւակին մէջ
մնալը եւ ձուկերով լեցուն ուռկանը դէպի եզերք քաշելը, կը
պարզէ թէ Քրիստոս չ’
չ’ուզեր որ մարդիկ Աստուծոյ կողմէ
իրենց տրուած նիւթական եւ աննիւթական պարգեւներուն
նկատմամբ ըլլան անտարբեր: Ճիշդ պիտի չըլլար որ բոլոր
աշակերտները ջուրը նետուէին եւ ձուկերը ուռկաններուն մէջ
ձգէին ու դէպի եզերք փութային: Միւս կողմէ սակայն,
ձուկերը ձգելով Պետրոսի ջուրին մէջ նետուիլը, կը յիշեցնէ
մեզի, թէ անոնք որոնք կ’
կ’ուզեն շուտով հասնիլ Յիսուսի
Յիսուսի քով,
պէտք է յանձն առնեն հրաժարիլ որոշ տարրերէ, որոնք
կրնան արգելք ըլլալ իրենց հասնելու Տիրոջ:
3.3.- Յովհաննէս աւելի արագ ճանչցաւ Յիսուսը քան
Պետրոս եւ միւսները: Պետրոս աւելի արագ հասաւ Յիսուսի
մօտ քան Յովհաննէսն ու միւսները: Միւս աշակերտները
աւելի ուշ գիտցան որ ափին կանգնողը Յիսուսն էր քան
Պետրոսն ու Յովհաննէսը: Ի՞նչ ցոյց կու տան այս բոլորը: Ցոյց
կու տան թէ Յիսուսի բոլոր աշակերտները նոյն մտերմումտերմութիւնը չունէին Յիսուսի հետ, հաւատքի նոյն չափը չունէին
Տիրոջ հանդէպ:
հանդէպ: Բոլո´
Բոլո´րը կը սիրէին Յիսուսը,
Յիսուսը, բայց բոլորին
սէրը
սէրը հաւասար չէր: Բոլո´
Բոլո´րը մօտիկ էին Յիսուսին, բայց
բոլորը նոյնքան մօտիկ չէին: Բոլոր հաւատացեալներուն
պարագան նոյնն է: Բոլորը նոյնքան մօտիկ եւ նոյնքան
մտերիմ չեն Տիրոջ: Բոլոր հաւատացեալները Տէրը ճանչնալու
պարգեւը ունին, բայց բոլորը նոյնքան արագ զայն չեն
ճանչնար:
ճանչնար: Բոլոր հաւատացեալները Տիրոջ հասնելու առիթը
ունին, բայց բոլորը
բոլորը չեն որ շուտով կը հասնին:

«Երբ ցամաք ելան, վառած կրակ տեսան եւ վրան դրուած
ձուկ, եւ հաց: Յիսուս ըսաւ անոնց.անոնց."Բերէ´
Բերէ´ք այդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիք"»
բռնեցիք"» (Յհ
(Յհ 21.921.9-10):
10):

1.1.- Բաւական դժուարութենէ ետք երբ աշակերտները ցացամաք բարձրացան, իրենց համար Տիրոջ կողմէ պատրաստպատրաստուած ձուկ եւ հաց տեսան: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ անոնք
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որոնք յաջողութեամբ ու յաղթականօրէն կ’
կ’անցնին մեղքերով
փոթորկած այս աշխարհի ծովէն, Տէրը ի´
ի´նք կը դիմաւորէ
զանոնք եւ կը շնորհէ անոնց իր պատրաստած
պատրաստած կեանքի Հացը:
Անոնք որոնք կը փութան դէպի փրկութեան ափ, հոն պիտի
հանդիպին Քրիստոսի, քանի հո´
հո´ն է Քրիստոս, կը սպասէ
անոնց` վարձատրութիւնը իր ձեռքին մէջ:
2.2.- Ցամաքին վրայ ձուկ եւ հաց պատրաստելով իր
աշակերտներուն համար, ցոյց տուաւ անոնց թէ ի´
ի´նքն էր
էր որ
պիտի հոգար անոնց կարիքները, եթէ երբեք հաւատարմուհաւատարմութեամբ կատարէին իրենց առաքելութիւնը:
3.3.- Աշակերտներուն ձուկ եւ հաց տալը, անոնց հետ իր
ունեցած մտերմութիւնը վերահաստատել ու ամրացնել կը
նշանակէր
նշանակէր: Մենք հաց ու ձուկ կերա՞ծ ենք Յիսուսի հետ, այլ
խօսքով` մտերմութիւն կա՞յ
կա՞յ մեր եւ իր միջեւ:
4.4.- Աշակերտներուն համար ձուկ եւ հաց պատրաստելու
արարողութիւնը, կը յիշեցնէ մեզի, թէ Յիսուս ի´
ի´նքն է որ իր
թագաւորութեան մէջ պիտի կերակրէ անօթի հոգիները:
5.5.- Աշակերտները յոգնած ու անօթի էին երբ եզերք
հասան: Յոգնածը հանգիստի պէտք ունի, իսկ անօթին`
անօթին` կերակերակուրի: Ահա թէ ինչու, Տէրը հրաւիրեց զանոնք գալու,
գալու, ուտելու
եւ հանգիստ ընելու: Անոնք որոնք կը յոգնին Տիրոջ փառքին
համար, եւ անոնք որոնք Տիրոջ ներկայութեան քաղցը ունին,
Տէրը ի´
ի´նք զանոնք պիտի յագեցնէ ու հանգստացնէ:
6.կ’ըսէ. «Այն Տէրը որ ագռաւի
6.- Հայր մը կ’
ագռաւի մը միջոցաւ

կերակրեց Եղիա մարգարէն, դիւրաւ կրնար պատուէր տալ
ագռաւի մը, որ հաց ու ձուկ բերէր ծովեզերք»:
ծովեզերք»:

7.7.- Ուրիշներ կը կարծեն, թէ Յիսուս որ կրցաւ 5000 եւ
եւ
4000 մարդոց կերակրման ժամանակ բազմացնել մի քանի
հացերն ու ձուկերը, կրնար նաեւ յիշեալ ձուկերն ու հացերը
հացերը
չգոյութենէ գոյութեան բերած ըլլալ:
8.կ’ենթադրէ թէ Յիսուս քարն էր որ հացի
8.- Հեղինակ մը կ’
վերածեց, եւ օձը` ձուկի: Գուցէ ոեւէ բացատրութիւն կրնայ
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ընդունելի ըլլալ, բայց այս բացատրութիւնը ոեւէ ձեւով չի
կրնար ընդունելի ըլլալ, որովհետեւ Քրիստոս հացի
փոխարէն` քար
քար տալը, եւ ձուկի փոխարէն`
փոխարէն` օձ տալը, ապեապերախտ եւ հայրական
հայրական սէրէ պարպուած մարդու գո´
գո´րծ նկատեց
(Մտ 7.97.9-10): Չմոռնանք նաեւ որ անցեալին Սատանան ինք
եւս քարը հացի վերածելու առաջարկ մը ներկայացուց ու
մերժուեցաւ (Մտ 4.34.3-4):
9.9.- Կարելի է նաեւ մտածել, որ Տէրը հրեշտակի մը
պատուէր տուաւ հաց ու ձուկ պատրաստելու իր աշակերտաշակերտներուն համար. այս բացատրութիւնը կրնայ ընդունելի ըլլալ,
եթէ երբեք յիշենք որ «հրեշտակները Աստուծոյ ծառայող

հոգիներ են եւ իր կողմէ կը ղրկուին օգնելու համար անոնց`
որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգեն»
ժառանգեն» (Եբր
(Եբր 1.14):

10.10.- Տակաւին մի քանի օր առաջ, աշակերտները
խորոված ձուկ տուին Յիսուսի (Ղկ 24.42), իսկ հիմա Յիսուս
կը փոխադարձէր անոնց կատարած բարիքը, հարիւրապահարիւրապատիկ անգամ աւելին
աւելին տալով անոնց: Այս իրողութիւնը ցոյց կու
տայ, թէ անոնք որոնք կու
կու տա´
տա´ն, կը զոհուի´
զոհուի´ն, կ’
կ’ողորմի´
ողորմի´ն ու
կը պարգեւե´
պարգեւե´ն Տիրոջ անուան փառքին համար, Տէրը
հարիւրապատիկ
հարիւրապատիկ ու հազարապատիկ անգամ աւելին պիտի
շնորհէ իրենց:
11.11.- Ինչո՞ւ համար Տէրը հացի ու ձուկի փոխարէն ուրիշ
բան չպատրաստեց իր աշակերտներուն համար: Ոսկեբերան
Հայրապետը կը պատասխանէ. «Տէրը ձուկ պատրաստեց

անոնց համար, որովհետեւ ձկնորսներ էին անոնք, եւ հաց
պատրաստեց` որովհետեւ կեանքի Հացին քարոզիչները
ըլլալու կոչուած էին իր աշակերտները»:
աշակերտները»: Յիսուս եւ իր

աշակերտները ընդհանրապէս հաց եւ ձուկ կ’
կ’ուտէին, ուստի,
Տէրը հաց եւ ձուկ պատրաստեց, որպէսզի անով իր
ինքնութիւնը բացայայտէր
բացայայտէր եւ ինքզինք ճանաչելի դարձնէր իր
աշակերտներուն համար:
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12.12.- «Բերէ´
Բերէ´ք այդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիք»:
բռնեցիք»: Երեք
նշումներ.նշումներ.ա) Յիշեալ ձուկերը Յիսուսի պարգեւներն էին, եւ
դարձեալ Յիսուսի պէտք էր վերադարձուէին: Աստուծոյ
տուածը` Աստուծոյ փառքին համար պէտք է գործածել:
գործածել:
բ) Յիսուս կ’
կ’ուզէր որ աշակերտները ուտէին ու վայելէին
այն ձուկերէն զորս եզերք քաշելու համար յոգնեցան:
Աստուծոյ կամքն է որ աշխատասէր մարդիկ վայելեն իրենց
ձեռքին պտուղը:
գ) Երբ Յիսուս պատուիրեց իր աշակերտներուն ձուկերը
քովը բերել, խորքին մէջ, պարտականութիւն տուած եղաւ
անոնց, թէ հետագային երբ մարդիկ որսային Աստուծոյ
արքայութեան համար, զանոնք պէտք էր Քրիստոսի
առաջնորդէին:

«Սիմոն Պետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցամաք քաշեց`
153 մեծ ձուկերով լեցուն: Հակառակ այդչափ ձուկին, ուռկանը
չպատռեցաւ»
(Յհ 21.11):
չպատռեցաւ» (Յհ
1.1.- Ինչո՞
Ինչո՞ւ համար
համար «Պետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցացամաք քաշեց»:
քաշեց»: Որովհետեւ լսեց Տիրոջ խօսքը` «Բերէ´
Բերէ´ք այդ
ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիք»,
բռնեցիք», եւ իսկոյն հնազանդեցաւ: ՊետՊետ-

րոս իր խանդավառութեան մէջ, չմոռցաւ իր գործընկերնե
գործընկերներուն
օգնութեան ձեռք երկարել: Մենք եւս, երբ խանդավառ
մթնոլորտի մէջ ըլլանք, չմոռնանք Տիրոջ կամքին հնազանդիլ,
եւ չմոռնանք մեր օգնութեան կարիքը ունեցող մարդիկը:
2.ձուկեր»: Հակիրճ նշումներ.2.- «153 մեծ ձուկեր»:
նշումներ.ա) 153 մեծ ձուկերու որսորդութիւնը, Տիրոջ առատաձեռառատաձեռնութիւնն է որ կը պարզէ: Տէրը ժլատաբար, կծծիաբար կամ
ագահաբար չի տար, այլ`
այլ` առատաձեռնութեամբ:
բ) 153 մեծ ձուկերու որսորդութիւնը, Տիրոջ զօրութիւնն է
որ ցոյց կու տայ: Զօրութիւն մը, որուն դիմաց անկարելի բան
չկայ:
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գ) Աւետարանիչը, որ ականատես վկայ մըն էր, կը
հաստատէ թէ բոլոր ձուկերը մեծ էին: «Մեծ»
Մեծ» բառը կը պարզէ
թէ Աստուած անպէտ ու խոտելի
խոտելի բան չի պարգեւեր իր
զաւակներուն, այլ կը շնորհէ իր լաւագոյնը:
դ) Տէրը թոյլ տուաւ որ մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնէին,
որպէսզի կարենային զանոնք Երուսաղէմ տանիլ ու վաճառել
եւ գէթ մէկ շաբթուան իրենց ապրուստը ապահոված ըլլային:
ե) Հայրեր կը բացատրեն, թէ ձուկերուն
ձուկերուն շատութիւնը կը
պատկերացնէ աշակերտներուն առաքելութեան ընդարձաընդարձակութիւնը, իսկ ձուկերուն մեծութիւնը` կը բացայայտէ թէ աանոնց քարոզութեամբ նոյնիսկ մե´
մե´ծ մարդիկ, այլ խօսքով`
բարձրաստիճան մարդիկ, ինչպէս թագաւորներ, կուսակալկուսակալներ, քահանաներ, գիտնականներ, եւ ուրիշներ
ուրիշներ դարձի պիտի
գան:
զ) Շատ ձուկ բռնել տալով, Քրիստոս սկիզբէն իսկ ցոյց
տուաւ իր աշակերտներուն, թէ հետագային իրենք մեծ թիւով
մարդիկ փրկութեան պիտի բերէին:
է) Ուրիշ կարեւոր
կարեւոր պատճառ մը եւս կայ թէ ինչո´
ինչո´ւ
Յովհաննէս աւետարանիչ յատուկ շեշտուածութեամբ մը կը
յիշէ թիւը ձուկերուն: Ան կ'ուզէ պարզել որ Աստուած ճշգրիտ
կերպով գիտէ թէ ի´
ի´նչ պարգեւներ եւ օրհնութիւններ տուած է
մարդուն, եւ գիտէ նաեւ անոնց թիւը: Ուստի, զգո´
զգո´յշ ըլլանք թէ
ի´նչպէս կը վարուինք այն պարգեւներուն ու օրհնութիւննեօրհնութիւններուն, այն ձիրքերուն ու կարողութիւններուն հետ,
հետ, զորս
Աստուած տուած է մեզի, որովհետեւ այդ բոլորին համար
հաշիւ պիտի տանք Աստուծոյ:
ը) Կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան որ ձուկերուն
համար գործածուած «մեծ»
մեծ» բառը, ցոյց կու տայ, թէ աշակերտաշակերտներուն առաքելութիւնն էր, մարդիկը ո´
ո´չ միայն Քրիստոսի
Քրիստոսի
բերել, այլեւ` օգնել անոնց որ աճին ու մեծնան իրենց հաւատհաւատքին մէջ: Արդարեւ, հաւատացեալ մարդը
մե´ծ ձուկի
մարդը պէտք է մե´
նման ըլլայ, որպէսզի կուլ չտրուի մեծ ձուկերուն կողմէ:
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Պզտիկ ձուկերը կեր կը դառնան մեծ ձուկերուն: Աշխարհ չի
հա-գթար պզտիկ ձուկերուն, այլ բացատրութեամբ մը` իրենց հա
ւատքին մէջ պզտիկ եղողներուն, հոգեւորապէս տկարներուն:
Աստուծոյ մարդը պէտք է ինքզինք պարտադրող մեծ ձուկին
նման ըլլայ, բայց պէտք չէ փորձէ «կուլ տալ»
տալ» ուրիշը:
թ) Վերջապէս, մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնելը բացորոբացորոշապէս ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս ի´
ի´նքն է Տէրը ծովերուն եւ
անոնց
անոնց մէջ ապրող բոլոր սողուններուն, բնութեան եւ անոնց
մէջ գտնուող բոլոր բարիքներուն, անտառներուն եւ անոնց
մէջ ապրող բոլոր կենդանիներուն, եւ այդ բոլորը իր
իշխանութեան, տիրութեան ու կամքին ենթակայ են:
Յայտնենք որ 153 թիւին վերաբերեալ առաջարկուած են
տարբերտարբեր-տարբեր բացատրութիւններ, որոնք սակայն բռնազբռնազբօսիկ բացատրութիւններ ըլլալնուն համար, կը նախընտրեմ
նախընտրեմ
զանոնք չյիշել:
չպատռեցաւ»:
3.3.- «Հակառակ այդչափ ձուկին, ուռկանը չպատռեցաւ»:
Տէրը ուրախացուց զանոնք երբ առատ ձուկ շնորհեց անոնց,
բայց չտրտմեցուց` թոյլ տալով որ անոնց ուռկանը պատռի:
Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը կրնայ ընդգրկել բոլոր
մարդիկը եւ երբեք չի պատռուիր: Աստուծոյ փրկութեան
ուռկանին մէջ տեղ կայ բոլոր մարդոց համար: Արքայութեան
մէջ «շատ օթեւաններ կան»
կան» (Յհ 14.2):
4.4.- Երկա՜ր սպասումէ եւ սպառի´
սպառի´չ համբերութենէ մը
ետք` հասաւ ժամանակը առատ
առատ բերքի: Անոնք որոնք
հաւատքով կը սերմանեն ու համբերութեամբ կը սպասեն,
երկինքի առատ բերքերը պիտի ժառանգեն:

«Յիսուս ըսաւ անոնց.անոնց."Եկէք կերէ´
կերէ´ք":
Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել իրեն`
թէ ո´
ո´վ ես դուն, քանի գիտէին որ Տէրն է: Յիսուս մօտեցաւ,
առաւ հացը եւ
(Յհ 21.1221.12-13):
եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկը»
ձուկը» (Յհ
1.1.- «Եկէք կերէք»:
կերէք»: Ամփոփ նշումներ.նշումներ.714

ա) Յիսուս կը հրաւիրէ իր աշակերտները մօտենալու եւ
ուտելու իր պատրաստած հացէն ու ձուկէն: Տէրը նոյն
հրաւէրը կ’
կ’ուղղէ ամէն մէկ հաւատացեալի: Ամէն հետեւորդ
Քրիստոսի, կոչուած է մօտենալու
մօտենալու եւ ուտելու Յիսուսի ձեռքէն:
Մօտենա´
Մօտենա´նք Տիրոջ եւ ան պիտի կերակրէ ու կշտացնէ մեզ, իր
սիրովն ու քաղցրութեամբը:
բ) Յիսուս կ’
կ’ուզէր որ աշակերտները ճաշակէին հացէն ու
ձուկէն, որպէսզի վկաները ըլլային գործուած հրաշքին:
Հաւատացեալ մարդը չի կրնար Տիրոջ քաջ ու անկեղծ
անկեղծ վկան
ըլլալ, եթէ երբեք չէ եկած Քրիստոսի եւ չէ ստացած անոր
ձեռքէն իր սիրտն ու հոգին կշտացնող հացն ու ձուկը:
գ) Յիսուս չըսաւ «Եկէք եւ շնորհակալ եղէք»,
եղէք», կամ` «Եկէք
եւ պաշտեցէք զիս»,
ինծի», այլ`
զիս», կամ` «Եկէք եւ ծառայեցէք ինծի»,
«Եկէք կերէք»:
կերէք»: Այս բառերը ցոյց կու տան, թէ
թէ որքան
պարզութեամբ եւ համեստութեամբ կը վարուէր Տէրը իր
աշակերտներուն հետ: Յիսուս ամենակարող Տէ´
Տէ´ր է, բայց
ինքզինք չի պարտադրեր իր հետեւորդներուն: Ան կ’
կ’ուզէ որ
անոնք իրենց ազատ կամքով հնազանդին իրեն:
դ) Յիսուսի
Յիսուսի ժամանակ, ծառաները առանձին կ'ուտէին,
կ'ուտէին,
բայց Յիսուս
Յիսուս աշակերտներուն չըսաւ` «Գացէք կերէք»,
կերէք», այլ`
«Եկէք կերէք»,
կերէք», ըսել ուզելով` «Եկէք միասի´
միասի´ն ուտենք,
միասի´
միասի´ն հանգիստ ընենք, միասի´
միասի´ն զրուցենք»:
զրուցենք»: Այսօր շատ
մարդիկ կը ճանչնամ որոնք ծառաներ կամ սպասուհիներ
ունին: Իմ ճանչցած մարդոցմէ գրեթէ ոչ ոք իր ծառան կամ
սպասուհին, իրեն հետ սեղան կը նստեցնէ:
ե) «Եկէք կերէք»
կերէք» խօսքը, Տիրոջ հետ հաղորդակցութեան
մէջ մտնելու հրաւէր մըն էր: Տէրը կ’
կ’ուզէ որ իր բոլոր
զաւակները ջերմ ու անկեղծ հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իր
հետ: Այսօր որքա՜ն հաւատացեալներ կան, որոնք թէպէտ
ամէն օր կ’աղօթեն, Աստուածաշունչ
Աստուածաշունչ կը կարդան, հոգեւոր
վայրեր կ’
կ’այցելեն, Տիրոջ մասին կը խօսին, բայց ո´
ո´չ մէկ
հաղորդակցութիւն ունին Տիրոջ հետ:
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զ) Մարդիկը ճաշի հրաւիրելը` տանտիրոջ իրաւունքն էր
անցեալին, ինչպէս նոյնն է պարագան այսօր: Յիսուս
աշակերտներուն «եկէք կերէք»
կերէք» ըսելով, ցոյց տուաւ անոնց,
անոնց, թէ
ի´նքն է անոնց Տէրը:
է) Յիսուս կը սիրէր իր աշակերտները եւ կը գուրգուրար
անոնց: Ան չէր ուզեր զիրենք անօթի տեսնել: Ան անձամբ
պատրաստած էր հացն ու ձուկը անոնց համար (Յհ 21.9), եւ
ահա անձամբ զիրենք կը հրաւիրէր գալու եւ ուտելու:
ը) «Եկէք կերէք»:
հրաւէրը, Քրիստոսի կողմէ
կերէք»: Այս հրաւէրը,
կատարուելիք յաւիտենական հրաւէրին նախապատկերանախապատկերացումն է, որուն մասին կը խօսի Տէրը: Վերջին դատաստանին
Տէրը իր հետեւորդներուն պիտի ըսէ. «Եկէ´
Եկէ´ք, Հօրս կողմէ

օրհնեալներ, եւ ժառանգեցէք այն արքայութիւնը, որ ձեզի
համար աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած է»
է» (Մտ
(Մտ 25.34):
2.2.- «Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել
իրեն` թէ ո´
ո´վ ես դուն, քանի գիտէին որ Տէրն է»:
է»: Որոշ

նշումներ.նշումներ.ա) Այս հաստատումը ցոյց կու տայ, թէ աշակերտները
«եկէք կերէք»
կերէք»ը լսելնուն պէս` չնստան ուտելու, այլ` զարմազարմացած ու ապշահար իրարու եւ Տիրոջ կը
կը նայէին: Մեր Տէրը
պարզ է ու պարզութիւնը սիրող, բայց ան իր պարզութեանը
մէջ անգամ զարմանալի է:
բ) Աշակերտները «տղաք»
տղաք» բառը լսելէ, ձուկերուն
առատութիւնը տեսնելէ, եւ Յովհաննէսին վկայութիւնը լսելէ
ետք, եթէ հարցնէին Յիսուսի` «Ո՞վ ես դուն»,
դուն», ատիկա զիրենք
կատարելապէս
կատարելապէս անմիտ դարձուցած պիտի ըլլար: Երբեմն
հարցումներ կան որոնք մեր անմիտ ըլլալը կը բացայայտեն:
Զգուշանանք նման հարցումներ ուղղելէ:
գ) Տեսնելէ ետք Տիրոջ հրաշագործ զօրութիւնը, ինքնաբեինքնաբերաբար ամէն կասկած պէտք էր փարատէր անոնց միտքէն:
դ) «Քանի գիտէին որ Տէրն է»:
Անոնք գործուած հրաշքէն
է»: Անոնք
ճանչցան թէ Տէրն էր իրենց հետ խօսողը: Տէրը իր գործերով ու
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իր գործերէն կը ճանչցուի: Ինքն իսկ ըսաւ թէ մարդը իր
պտուղէն կը ճանչցուի (Մտ 7.20): Ուստի, բա´
բա´ց պահենք մեր
հոգիի աչքերը, որպէսզի տեսնենք այն գործերը զորս Տէրը
ամէն օր կը կատարէ մեր կեանքերուն մէջ: Պէտք է զգոյշ
ըլլանք, որպէսզի այդ գործերը չվերագրենք ուրիշներուն կամ
մեր սեփական ճիգին, այլ գիտնանք որ Տէրը ի´
ի´նքն է անոնց
հեղինակը:
3.3.- «Յիսուս առաւ հացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ
ձուկը»:
ձուկը»: Հակիրճ նշումներ.նշումներ.ա) Յիսուս նկատի առնելով աշակերտներուն
աշակերտներուն զարմացած
վիճակը, եւ գուցէ քարացած վիճակը, ինք անձամբ «առաւ
հացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկը»:
ձուկը»: Տէրը կը հասկնայ
մեզ, կը ճանչնայ մեր բնութիւնը. ան գիտէ որ պզտիկ բան մը
կրնայ մեզ մեծապէս զարմացնել:
բ) Յիսուս իր ձեռքով կերակուր տուաւ` իր ձեռքին գործը
եղող իր աշակերտներուն, որպէսզի պարզէր անոնց այն
յատուկ հոգածութիւնը
հոգածութիւնը որ ունէր իրենց հանդէպ:
գ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալը, անուղղակի
խոստում մըն էր անոնց, թէ` ապագային պիտի վայելէին իր
ձեռքին պաշտպանութիւնը:
դ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալը, միաժամանակ
յիշեցում մըն էր անոնց, թէ իր ձեռքէն է որ ամէն օրհնութիւն
ու պարգեւ պիտի ստանան:
ե) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալով, բացայայտեց
անոնց թէ ինք անձամբ պիտի հոգայ իր զաւակներուն թէ´
թէ´
հոգեւոր եւ թէ´
թէ´ մարմնաւոր պէտքերը:
զ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալով, ցոյց տուաւ անոնց
եւ մեզի, թէ ինք չ’
չ’ուզեր իր հետեւորդները հոգեպէս անօթի
տեսնել: Ան կ’
կ’ուզէ իր իսկ ձեռքով կերակրել իր զաւակները:
4.4.- Յիսուս անոնց հետ միասին կերաւ, որպէսզի ամէն
կասկած փարատէր անոնց միտքէն իր յարութեան վերաբերվերաբերեալ, եւ ցոյց տար անոնց թէ իր մարմինը` իրակա´
իրակա´ն մարմին
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էր. մարմին մը` որ կրնար կերակուր ուտել: Աշակերտները
այս դէպքը յիշեցին իբրեւ ապացոյց Քրիստոսի յարութեան.

«Յիսուսի հետ կերանք ու խմեցինք մեռելներէն յարութիւն
առնելէն ետք»
ետք» (Գրծ
(Գրծ 10.41):
ի´նքն էր որ ձուկերը բռնել տուաւ, ի´
ի´նքն էր որ
5.5.- Յիսուս ի´
հրաւիրեց աշակերտները գալու եւ ուտելու, եւ ի´
ի´նքն էր որ
հացը եւ ձուկը առաւ եւ անոնց տուաւ: Այս իրողութիւնը ցոյց
կու տայ, թէ Յիսուս ի´
ի´նքն է որ մարդիկը փրկութեան կը բերէ,
ի´նքն է որ մարդիկը իրեն կը հրաւիրէ, եւ ի´
ի´նքն է որ մարդոց
կեանքի Հացը կը շնորհէ: «Ամէն ինչ իրմէ է, իրմով եւ իրեն
համար»
համար» (Հռ
(Հռ 11.36):
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, անսխալական միակ առաջնորդ,
Երբ կանչես զիս, մի´
մի´ թոյլ
թոյլ տար որ հաւատքիս նաւակը
Դատարկ Քեզի ներկայանամ: Այցելէ´
Այցելէ´ ինծի,
Որպէսզի հաւատքիս նաւակը անպտուղ չմնայ:
Պատուէ´
Պատուէ´ր տուր ինծի, որպէսզի ընելիքս գիտնամ:
Հրահանգէ ուռկանս նաւակիս աջ կողմը ձգեմ,
Որպէսզի փառքիդ համար մարդիկ որսամ:
Հրամայէ որ շահած մարդիկս Քեզի բերեմ,
բերեմ,
Որպէսզի անոնք փառքդ գովերգեն:
Տէ´
Տէ´ր, ձեռքովդ կերակրէ զիս
Եւ իմ միջոցաւս Քեզի եկողները, որպ
որպէսզի
րպէսզի
Յագեցած սիրտերով փառաբանենք մեծութիւնդ:
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Յիսուս խուլ եւ համր մարդ մը կը բժշկէ
(Մարկոս 7.317.31-37)

Յիսուս Տիւրոսի սահմաններէն մեկնելով, Սիդոնի
վրայով անցաւ Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ
Գալիլեայի լիճին եզերքը: Եւ ահա իրեն բերին խուլ եւ համր
մարդ մը, խնդրելով որ ձեռքը դնէ անոր վրայ: Յիսուս զայն
ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւ, մատները անոր
ականջներուն մէջ դրաւ, յետոյ թքեց եւ դպաւ անոր լեզուին:
Ապա երկինք նայեցաւ, հառաչեց եւ ըսաւ.ըսաւ.«Եփփաթա´»,
Եփփաթա´», որ կը նշանակէ` «Բացուէ´»:
Բացուէ´»:
Նոյն վայրկեանին անոր ականջները բացուեցան, եւ
լեզուն բացուելով` սկսաւ կանոնաւոր կերպով խօսիլ: ՅեՅետոյ Յիսուս պատուիրեց ժողովուրդին, որ ոեւէ մէկուն
չըսեն: Սակայն ի´
ի´նչքան ալ անիկա կը պատուիրէր որ
չտարածեն, անոնք առաւել չափով կը պատմէին այս մամասին: Մարդիկ ծայր աստիճան
աստիճան կը զարմանային եւ կ’
կ’ըսէին.ըսէին.«Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը կատարէ. նոյնիսկ
խուլերուն լսել կու տայ եւ համրերուն` խօսիլ»:
խօսիլ»:

«Յիսուս Տիւրոսի սահմաններէն մեկնելով, Սիդոնի վրավրայով անցաւ Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ Գալիլեայի
լիճին
լիճին եզերքը: Եւ ահա իրեն բերին խուլ եւ համր մարդ
մարդ մը,
խնդրելով որ ձեռքը դնէ անոր վրայ»
(Մր 7.317.31-32):
վրայ» (Մր
1.1.- Յիսուս բուժելէ ետք Տիւրոսի եւ Սիդոնի շրջաններէն
եղող Քանանացի կնոջ աղջիկը, «Սիդոնի վրայով անցաւ

Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ Գալիլեայի լիճին
եզերքը»:
եզերքը»: Այս երկա՜ր ճամբորդութիւնը ցոյց կու տայ, որ

Յիսուս
Յիսուս հանգիստ կեանք եւ հանգստաւէտ պայմաններ չէր
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փնտռեր: Ճիշդ է որ ան իր առաքելութեան մեծ բաժինը
անցուց Գալիլեայի մէջ, բայց յաճախ զինք կը տեսնենք որ
քաղաքէքաղաքէ-քաղաք կամ գիւղէգիւղէ-գիւղ կ’
կ’երթայ միակ անձի մը
փրկութեան կամ բժշ
բժշկութեան համար: Ասկէ առաջ երբ
խօսեցանք Գերգեսացի
Գերգեսացի դիւահարին բժշկութեան մասին,
բացատրեցինք թէ Յիսուս լոկ այս մարդուն համար էր որ
մինչեւ Գերգեսա գնաց (Մր 5.1, 21): Նոյնն է պարագան
Քանանացի կնոջ աղջկան բժշկութեան: Յիսուս Տիւրոսի եւ
Սիդոնի շրջանները գնաց լոկ անոր աղջկան բժշկութիւնը
կատարելու համար, եւ ապա
ապա «այդտեղէն մեկնելով գնաց
Գալիլեայի լիճին եզերքը»
եզերքը» (Մտ
(Մտ 15.21, 29): Այս իրողութիւնը
ցոյց կու տայ թէ իւրաքանչիւր մարդ անհատ անհուն արժէք
կը ներկայացնէ Տիրոջ համար: Իննսունինը ոչխարները ձգելը
եւ միակ կորսուած ոչխարին ետեւէն երթալը նոյն ճշ
ճշմարտումարտութիւնը կը պարզէ:
2.2.- Խուլ եւ համր մարդը ինք չեկաւ Յիսուսի մօտ.
ուրիշներ զինք Յիսուսի մօտ բերին: Անոնք որոնք չեն կրնար
Յիսուսի մօտ գալ, պէտք է օգնենք անոնց մօտենալու Յիսուսի:
Մարդը խուլ ըլլալով, ոչինչ լսած էր Յիսուսի մասին, ուստի
իրեն համար դժուար էր փնտռել Յիսուսի ներկայութիւնը
ներկայութիւնը կամ
հաւատալ Յիսուսի: Ճիշդ է որ ան կոյր չէր եւ ուստի կրնար
տեսնել Յիսուսի գործած հրաշքները, եւ անոնք կրնային
հաւատք արթնցնել իր մէջ,
մէջ, բայց դժուար է ենթադրել որ ան
Յիսուսի հետեւորդ մըն էր, եւ ուստի` անոր գործած
հրաշքներուն ականատես
մը, որովհետեւ եթէ Յիսուսի
Յիսուսի
հետեւորդ մը ըլլար, մինչեւ հիմա անպայման որ Տէրը զայն
բուժած պիտի ըլլար: Յիսուս երբեք պիտի չուզէր որ իր
հետեւորդներուն շարքին մէջ խուլ եւ համր մարդ մը ըլլար, որ
ո´չ կարենար լսել իր ձայնը եւ ո´
ո´չ ալ վկայել իր մասին:
3.3.- Կարեւոր է նկատի առնել որ խուլ եւ համր մարդը
Յիսուսի մօտ բերող մարդիկը, չխնդրեցին Յիսուսէն որ բուժէ
զայն, այլ պարզապէս`
պարզապէս` «ձեռքը դնէ անոր վրայ»:
վրայ»: Կասկած չկայ
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որ անոնք գիտէին ու վստահ էին որ Յիսուս զայն պիտի
բուժէր, բայց անոնք չուզեցին Յիսուսին ըսել կամ թելադրել իր
ընելիքը: Սորվինք անոնցմէ խնդրել
խնդրել Տիրոջ ձեռքին հպումը,
առանց սակայն Տիրոջ ըսելու թէ ի´
ի´նչ պէտք է ընէ: Մեր
խնդրանքները դնենք Տիրոջ առջեւ, բայց ուղղութիւն չտանք
Տիրոջ: Մեր հարցերը ներկայացնենք Տիրոջ, բայց զանոնք
լուծելու կերպեր չառաջարկենք անոր:
4.4.- Մեր ունեցած մարմինները, հոգին եւ միտքը,
միտքը,
Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ են: Բայց ոչ միայն
մեր մարմինները Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ
են, այլեւ` մեր մարմիններուն անդամներէն իւրաքանչիւրը:
Ի՞նչպէս կրնանք մեր աչքը աստուածային պարգեւ չհամարել,
երբ անով կրնանք վայելել գեղեցկութիւնը երկ
երկինքին, եւ անոր
միջոցաւ դառնալ ականատես վկաները աստուածային
փառքին ու մեծութեան: Ի՞նչպէս կրնանք մեր ականջներուն
լսողական կարողութիւնը աստուածային պարգեւ չհամարել,
երբ անով կրնանք լսել Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը,
սուրբ Պատարագի երգեցողութիւնը, հոգեւոր երգերն
երգերն ու
շարականները,
փառաբանական
ու
օրհներգական
աղօթքները: Ի՞նչպէս կրնանք մեր բերաններն ու լեզուները
աստուածային պարգեւներ չհամարել, երբ անոնցմով մենք
կարողութիւնը ունինք պատմելու Տիրոջ սիրոյն ու քաղցրուքաղցրութեան մասին, Տիրոջ փրկագործութեան ու ողորմութեան
մասին:
չէ´ր կրնար պատմել
մասին: Յիշեալ հիւանդ մարդը չէ´
Աստուծոյ փառքին մասին, չէ´
չէ´ր կրնար բարձրաձայն աղօթել
ու բարեխօսել, չէ´
չէ´ր կրնար բարի խրատներ ու յորդորներ
տալ: Տակաւին, ան խուլ ու համր ըլլալով, ո´
ո´չ կրնար
մխիթարական խօսք մը լսել եւ ո´
ո´չ ալ կրնար մխիթարական
խօսք մը ըսել, ո´չ կրնար քաջալերել եւ ո´
ո´չ ալ կրնար
քաջալերուիլ, ո´
ո´չ կրնար մարդոց խօսակցութիւնները լսել եւ
ո´չ ալ կրնար անոնց խօսակցութիւններուն մասնակցիլ:
Մենք, ականջի լսողութիւն եւ աչքի տեսողութիւն ունեցողունեցող721

ներս կրնանք այս բոլորը ընել, ուստի շնորհակալ ըլլանք
Աստուծոյ, եւ
եւ մեր շնորհակալութիւնը գործնականօրէն
արտայայտենք` մեր մարմիններուն անդամները Աստուծոյ
փառքին համար գործածելով:

«Յիսուս զայն ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւ,
մատները անոր ականջներուն մէջ դրաւ, յետոյ թքեց եւ դպաւ
անոր լեզուին»
(Մր 7.33):
լեզուին» (Մր

1.1.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս
Յիսուս հիւանդը բուժելու համար,
«զայն ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւ»:
սովորատարաւ»: Յիսուս սովորաբար իր հրաշքները մարդոց առջեւ կը գործէր, բայց քիչ
առիթներով, ան իր հրաշքները գործեց մարդոց աչքերէն
հեռու, եւ տուեալ հրաշքը անոնցմէ մին էր: Երբ ան իր
հրաշքները մարդոց առջեւ կը գործէր,
գործէր, իր նպատակն էր ցոյց
տալ անոնց թէ ի´
ի´նքն էր աշխարհի խոստացեալ Փրկիչը. իսկ
երբ իր հրաշքները մարդոց աչքերէն հեռու կը գործէր, իր
նպատակն էր սորվեցնել իր աշակերտներուն եւ ցոյց տալ իր
ժողովուրդին, թէ ինք մարդոց կողմէ փառք ու փառաբափառաբանութիւն փնտռող մէկը չէր: Տէրը
Տէրը իր այս վերաբերմունքով
սորվեցուց մեզի, թէ մեր բարի գործերը կրնանք մարդոց
առջեւ գործել եթէ երբեք անոնք Աստուծոյ փառաւորման
պատճառ պիտի դառնան, բայց եթէ երբեք անոնք մե´
մե´ր
փառաւորման պատճառ պիտի դառնան, պէտք է զանոնք
ծածկաբար գործել, պէտք է մէկ կողմ քաշուիլ եւ բարին գորգործել, այլ խօսքով` պէտք է հեռու փախչիլ մեզ փառաբանողնեփառաբանողներէն:
2.2.- Յիսուս իր մատները դրաւ անոր փակ ականջներուն
մէջ որպէսզի բանայ զանոնք, եւ յետոյ թքեց ինքնիր մատին
վրայ եւ զայն դպցուց անոր լեզուին: Ինչո՞ւ համար Յիսուս
գործածեց իր մատներն ու իր թուքը:
թուքը: Նախ ցոյց տալու համար
թէ ինք մարդիկը բուժելու զանազան կերպեր ունի: Տիրոջ
բժշկարար զօրութիւնը միակ ձեւով մը չէ սահմանափակուած:
Միւս կողմէ, սուրբ հայրեր դիտել կու տան որ թուքի գործագործա722

ծութեամբ, Յիսուս դեղի գործածութիւնն է որ հաստատած
եղաւ12:
3.3.- Ոմանք կը խորհին
խորհին որ Յիսուս ո´
ո´չ թէ իր մատին վրայ
թքեց, այլ գետին թքեց, եւ իբրեւ ապացոյց կը յիշեն Յհ 9.69.6-ը, որ
կ’ըսէ. «Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ
ծեփեց կոյրին աչքերը»:
աչքերը»: Ասիկա չի կրնար շիտակ ըլլալ, նախ
որովհետեւ երկու տարբեր դրուագներ են ասոնք, մէկը ի ծնէ
կոյրի մը բժշկութեան դրուագն է, իսկ մեր ուսումնասիրածը`
խուլ եւ համր մարդու մը բժշկութեան դրուագն է, իսկ
երկրորդ, Յհ 9.69.6-ին մէջ Յիսուսի գետին թքնելուն նպատակը
ցեխ շինելն էր, որպէսզի անով ծեփէր կոյրին աչքերը, մինչդեռ
ներկայ դրուագին մէջ ցեխ շինելու հարց գոյութիւն չունի,
որովհետեւ խօսքը կոյր մարդու մը մասին չէ, այլ խուլ եւ
համր մարդու մը մասին, եւ երբեք տրամաբանական չէ որ
Յիսուս ցեխ շինէր եւ մարդուն լեզուին վրայ կամ ականջնեականջներուն մէջ դնէր: Դրուագը ո´
ո´չ մէկ ակնարկութիւն կ’
կ’ընէ
ցեխաշինութեան կամ ցեխագործածութեան
ցեխագործածութեան մասին, իսկ եթէ
երբեք Յիսուս ցեխ պիտի չգործածէր, այդ պարագային ինչո՞ւ
համար գետին պիտի թքնէր:

«Ապա երկինք նայեցաւ, հառաչեց եւ ըսաւ.ըսաւ."Եփփաթա´
Եփփաթա´", որ կը նշանակէ` "Բացուէ´
Բացուէ´"» (Մր
(Մր 7.34):

1.1.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս երկինք նայեցաւ: Բազմաթիւ
պատճառներով.պատճառներով.ա) Ցոյց տալու
տալու համար որ ինք Աստուծոյ կողմէ ղրկուած
խոստացեալ Փրկիչն էր:
բ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծմէ անկախօրէն չէր
գործեր, այլ Աստուծոյ հետ միասին կը գործէր, Աստուծո´
Աստուծո´յ
գործը կը գործէր, Աստուծոյ կամքին համաձա´
համաձա´յն կը գործէր:
գ) Բացայայտելու համար իր աստուածային ինքնութիւ
ինքնութիւքնութիւնը:
Այս մասին յաւելեալ մանրամասնութեան համար, տես «Բեթսայիդայի կոյրին
բժշկութիւնը», Մր 8.23-ի բացատրութիւնը, թիւ` 4 եւ 5:
12
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դ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծոյ հետ մնայուն
յարաբերութեան ու հաղորդակցութեան մէջ էր:
ե) Ցոյց տալու համար որ իր զօրութիւնը Աստուծմէ էր եւ
աստուածային, եւ ո´
ո´չ թէ Սատանայէն ու դիւային, ինչպէս
Փարիսեցիներ յանդգնած էին ըսել (Մտ 12.24):
զ) Սորվեցնելու
Սորվեցնելու համար խուլ եւ համր մարդուն, ինչպէս
նաեւ մեզի, երկինք նայիլ եւ երկնաբնակ Աստուծմէն սպասել
մեր բժշկութիւնն ու զօրութիւնը:
է) Փառք տալու մեր երկնաւոր Հօրը այն սքանչելի
գործերուն համար զորս կը կատարէ Իր միջոցաւ ու դեռ
պիտի կատարէ:
2.2.- «Հառաչեց եւ ըսաւ.ըսաւ.- "Եփփաթա´
Եփփաթա´", որ կը նշանակէ`
"Բացուէ´
Հառաչեց» բառին համար գործածուած Յունարէն
Բացուէ´"»:
"»: «Հառաչեց
«Հառաչեց»
բառը կը նշանակէ` «ցաւով խօսեցաւ»,
խօսեցաւ», «սրտի
«սրտի կսկիծով
բացագանչեց»:
բացագանչեց»: Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, որ Յիսուս
հառաչեց, որովհետեւ ցաւեցաւ իր պատկերով ստեղծուած
մարդը նման թշուառ վիճակի մը մէջ տեսնելուն համար:
Հառաչեց, որովհետեւ Աստուծոյ փառաբանութեան համար
ստեղծուած բերանը փակուած տեսաւ: Հառաչեց, որովհետեւ
Աստուծոյ քաղցր ձայնը լսելու համար ստեղծուած
ականջները փակ տեսաւ: Տակաւին, հառաչեց, ցոյց տալու
համար թէ ինք ցաւակից էր մարդոց ցաւերուն, եւ թէ երբեք
անտարբեր չէր մարդոց ունեցած ցաւին, դժբախտութեանց ու
թշուառութեանց հանդէպ: Յիսուս լոկ բժիշկ մը չէր, սէրէ ու
գութէ պարպուած բժիշկ մը, այլ սիրազեղ բժիշկ մը, գթառատ
ու քաղցր բժիշկ մը, մարդասէր ու մարդամօտ բժիշկ մը, ցաւ
ունեցողին հետ ցաւող ու տառապանք
տառապանք ունեցողին հետ
տառապող բժիշկ մը:
3.3.- «"Եփփաթա´
Եփփաթա´", որ կը նշանակէ` "Բացուէ´
Բացուէ´"»:
"»: Այս միակ
բառին կամ արտայայտութեան մէջ, զօրութի´
զօրութի´ւն կայ,
իշխանութի´
իշխանութի´ւն կայ: Յիսուս չի խնդրեր որ բացուին իր
ականջներն ու լեզուն, այլ` կը հրահանգէ ու կը հրամայէ:
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Չ’աղաչեր, այլ` կը պահանջէ:
պահանջէ: Եւ ասիկա ինքնին կենդանի
վկայութիւն մըն է, որ Յիսուս բացարձակ իշխանութեամբ եւ
հեղինակութեամբ կը խօսէր ու կը գործէր, կը հրամայէր ու կը
հրահանգէր, կը բուժէր ու կը հրաշագործէր (Մտ 7.29: Մր
1.27): Յիսուս ինքն իսկ կը հաստատէ թէ մեղքերը ներելու
իշխանութիւն ունի (Մր 9.6), եւ թէ` ամէն իշխանութիւն
տրուած է իրեն երկի
երկինքի մէջ ու երկրի վրայ (Մտ 28.18):
4.Բացուէ´»: Այս հրահանգը քու ալ բերնիդ ու
4.- «Բացուէ´»:
ականջներուդ ուղղուած է, եթէ երբեք փակ են անոնք: Բա´
Բա´ց
ականջներդ ու լսէ ձայնը Տիրոջ, եւ բա´
բա´ց բերանդ ու վկայէ իր
սիրոյն մասին:
մասին: Բա´
Բա´ց ականջներդ ու լսէ Սուրբ Հոգիին կանչը,
եւ բա´
բա´ց բերանդ ու կանչէ զայն օգնութեան: Բա´
Բա´ց ականջներդ
ու լսէ Յիսուսի հրաւէրը, եւ բա´
բա´ց բերանդ ու խոստովանէ զայն
իբրեւ Տէր ու Փրկիչ:

«Նոյն վայրկեանին անոր ականջները բացուեցան, եւ
լեզուն բացուելով` սկսաւ կանոնաւոր
(Մր
կանոնաւոր կերպով խօսիլ»
խօսիլ» (Մր

7.35):
1.1.- Տէրը հրահանգեց
հրահանգեց եւ իր հրահանգը իսկոյն ի գործ
դրուեցաւ: Կամեցաւ անոր ականջներուն ու լեզուին բացուիլը
եւ անմիջապէս բացուեցան: Մարդիկ կրնան բան մը
կամենալ, բայց իրենց կամքը կրնայ չկատարուիլ: Բայց
տարբեր է մեր օրհնեալ Տէրը: Ան հզօ´
հզօ´ր Աստուած է: Ինչ որ
կամենայ` ի գործ կը դնէ: Միայն ի´
ի´նք կրնայ ըսել. «Իմ

խորհուրդս պիտի հաստատուի եւ իմ ամէն կամքս պիտի
կատարուի»
կատարուի» (ես
(ես 46.10):

2.2.- Մարդուն ականջներուն եւ լեզուին բացուիլը եկան
պարզորոշ կերպով ցոյց տալու, թէ Յիսուս ի´
ի´նքն էր այն
խոստացեալ Փրկիչը
Փրկիչը որուն մասին Եսայի մարգարէն այնքան
գեղեցիկ կերպով ըսած էր. «Անիկա պիտի գայ ու ձեզ պիտի

ազատէ: Այն ատեն կոյրերուն աչքերը պիտի բացուին,
խուլերուն ականջները պիտի բացուին: Այն ատեն կաղը
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եղջերուի պէս պիտի ցատկռտէ ու համրին լեզուն օրհնութիւն
պիտի երգէ»
երգէ» (Ես
(Ես 35.435.4-6):

3.3.- Մարդուն ականջներուն եւ լեզուին բացուիլը, ցոյց կու
տան որ Յիսուս ինքն է որ մարդոց հոգիին ականջները կը
բանայ: Եթէ Տէրը չբանայ մարդուն հոգիին ականջները,
մարդը չի կրնար լսել Տիրոջ ձայնը ու չի կրնար հետեւիլ
անոր: Եթէ Տէրը ազատ չարձակէ մարդուն կապուած լեզուն,
լեզուն,
մարդը չի կրնար խոստովանիլ զԱստուած ու օրհնել անոր
սուրբ անունը: Եթէ Տէրը չզօրացնէ տկարները, անոնք չեն
կրնար զօրանալ ու յաղթել մեղքին: Ոչինչ կրնայ ընել մարդը
իր սեփական զօրութեամբ: Ո´
Ո´չ մէկ մեղքի եւ ո´
ո´չ մէկ
մոլութեան կրնայ յաղթել մարդը առանց Տիրոջ օգնութեան:
օգնութեան:

«Յետոյ Յիսուս պատուիրեց ժողովուրդին, որ ոեւէ մէկուն
չըսեն: Սակայն ի´
ի´նչքան ալ անիկա կը պատուիրէր որ
չտարածեն, անոնք առաւել չափով կը պատմէին այս մասին»
մասին»

(Մր 7.36):
1.1.- Յիսուս բարիք մը գործեց եւ ուզեց որ ծածուկ մնայ իր
գործած բարիքը: Չուզեց որ մարդիկ անոր
անոր մասին խօսին:
Մենք կրնա՞նք հետեւիլ Յիսուսի քայլերուն: Մենք կ’
կ’ուզե՞նք որ
մեր գործած բարիքները ծածուկ մնան, կ’
կ’աշխատի՞նք զանոնք
ծածուկ պահել, կը պատուիրե՞նք մարդոց որ զանոնք ծածուկ
պահեն, թէ` մե´
մե´նք է որ զանոնք կը հրապարակենք, կամ հրահրապարակել կու տանք:
2.2.- Կարեւոր է որ մեր գործած բարիքները չհրապաչհրապարակուին, այլ մնան ծածուկ, նախ, որպէսզի չկորսնցնենք այն
վարձատրութիւնը որ Աստուած պիտի շնորհէ մեզի մեր
կատարած բարի գործերուն փոխարէն, բայց մանաւանդ եւ
աւելի կարեւորը, որպէսզի չըլլայ որ հպարտութեան ախտով
բռնուինք, եւ վարձատրուելու փոխարէն` պատժուինք: ՄարՄարդոց փառաբանութիւններն ու ծափահարութիւնները շատ
դիւրաւ կրնան մեր մէջ փառասիրութեան զգացումը գրգռել,
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ուստի հեռո´
հեռո´ւ կենանք փառաբանիչներէն ու ծափահարիչնեծափահարիչներէն:
3.3.- Երբ բարեգործութիւն մը ծածուկ կը մնայ, անոր մէջ
Աստուա´
Աստուա´ծ է որ
որ կը փառաւորուի, իսկ եթէ յայտնի ըլլայ`
բարեգործը ի´
ի´նք կը փառաւորուի: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ կարեւոր է
որ մեր կատարած բարի գործերը` մնան ծածուկ: Ճիշդ է որ
Տէրը կը պատուիրէ, որ մեր լոյսը պէտք է շողայ մարդոց
առջեւ, որպէսզի մարդիկ տեսնեն մեր բարի գործերը եւ
փառաւորեն մեր
մեր Հայրը, որ երկի
երկինքի մէջ է (Մտ 5.16), բայց
տուեալ խօսքով Յիսուս մեր կատարած բարի գործերը
ցուցադրելու մասին չէ որ կը խօսի: Կարեւոր է նկատի առնել
որ Յիսուս կը պատուիրէ, որ մեր լո´
լո´յսը պէտք է շողայ
մարդոց առջեւ եւ ո´
ո´չ թէ մեր բարի գործերը: Յիսուսի ըսել
ուզածը այն
այն է, որ մենք պէտք է ապրինք լոյսի կեանք մը,
առաքինի կեանք մը, բարի կեանք մը, եւ մարդիկ ինքնաինքնաբերաբար պիտի տեսնեն մեր բարի ու առաքինի կեանքը եւ
այդ կեանքին արտայայտութիւնը եղող մեր բարի գործերը, եւ
փառաւորեն զԱստուած: Մարդոց աչքերուն առջեւ դրուելիքը
մեր լուսեղէն
լուսեղէն ու առաքինի կեանքը պէտք է ըլլայ, եւ ո´
ո´չ թէ մեր
կատարած բարի գործերը:
4.4.- Հակառակ գործուած հրաշքին մասին չխօսելու
Յիսուսի պատուէրին, մարդիկ «առաւել չափով կը պատմէին
այս մասին»:
մասին»: Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ որ յիշեալ
մարդոց ըրածը Յիսուսի անձին հանդէպ սիրոյ արտայայարտայայտութիւն էր, եւ ո´
ո´չ թէ Տիրոջ խօսքին անհնազանդ ըլլալու
արտայայտութիւն: Յիսուս յաճախ մարդոց կը պատուիրէր որ
չխօսին իր գործած հրաշքներուն մասին, որպէսզի ՓարիսեՓարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները չգրգռուէին իր դէմ, բայց
մարդիկ «առաւել չափով կը պատմէին»
պատմէին»: Գալով մեզի, այսօր
Յիսուս նման պատուէր չի տար մեզի. ընդհակառակը, ան իր
գործերուն ու իր փրկութեան մասին խօսելու պատուէր ու
հրահանգ կու տայ (Մտ 28.1928.19-20: Գրծ 1.8), բայց մեզմէ քանի՞
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հոգիներ կը հնազանդին Տիրոջ այս պատուէրին: Քանի՞ եկեեկեղեցի ունինք աշխարհի մէջ որոնք Քրիստոսի փրկագործուփրկագործութեան պատմիչներն ու տարածիչներն են: Քրիստոսի մասին
խօսիլն ու վկայելը միայն եկեղեցականներուն ու քարոզիչնեքարոզիչներուն գործը չէ, այլ` գործն է ամէն մէկ հաւատացեալի, ամէն
մէկ մարդու որ ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ կը դաւանի:
Ասկէ առաջ ըսի, նորէ´
նորէ´ն կը կրկնեմ, ամէն հաւատացեալ չէ
հաւա-կոչուած քարոզիչ ըլլալու, մեկնիչ ըլլալու, բայց ամէն հաւա
տացեալ կոչուած է Քրիստոսի սիրոյն եւ փրկութեան վկա´
վկա´ն
ըլլալու:

«Մարդիկ ծայր աստիճան
աստիճան կը զարմանային եւ կ’
կ’ըսէին.ըսէին."Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը կատարէ. նոյնիսկ
խուլերուն լսել կու
(Մր 7.37):
կու տայ եւ համրերուն` խօսիլ"
խօսիլ"» (Մր

1.1.- Պատահածին համար մարդոց զարմանքը չափ ու
սահման չունէր: Գործածուած Յունարէն բառը «չափէ դուրս
զարմացած»
զարմացած» կը նշանակէ: Սա կը պարզէ որ Տիրոջ գործերը
խիստ զարմանալի են: Ո´
Ո´չ միայ
միայն Տիրոջ գործերը զարմանալի
են, այլեւ, զարմանալի
զարմանալի են անոր սէրն ու բարութիւնը, համբեհամբերութիւնն ու ազնուութիւնը, քաղցրութիւնն ու գթութիւնը:
2.2.- Մարդիկ իրենց զարմացումին մէջ, վկայութիւն տուին
Յիսուսի համար եւ ըսին. «Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը
կատարէ»:
կատարէ»: Մենք ալ կրնա՞նք նոյն վկայութիւնը տալ Յիսուսի
մասին: Կրնա՞նք
Կրնա՞նք համարձակօրէն ըսել, թէ Յիսուս «ամէն ինչ
լաւ կը կատարէ»
կատարէ» մեր կեանքին մէջ: Կրնա՞նք հանգիստ խիղխիղճով եւ առանց մենք զմեզ խաբելու յայտարարել թէ ինչ որ
կ’ընէ Յիսուս` լաւ է, ինչ որ կը խօսի` շիտակ է, ինչ որ կը գորգործէ` կատարեալ է: Մենք կրնանք շատ բան չհասկնալ Տիրոջ
Տիրոջ
գործերուն կամ գործելակերպին վերաբերեալ, բայց պէտք է
վստահ ըլլանք ու գիտնանք, թէ իր գործերն ու գործելակերպը
գործելակերպը
ամենէն շիտակն են: Տէրը մեզմէ չ’
չ’ակնկալեր որ հասկնանք
հասկնանք իր
գործերը, բայց կ’
կ’ակնկալէ որ հաւատանք իր գործերուն, իր
սիրոյն, իր քաղցրութեան, իր ողորմութեան,
ողորմութեան, իր գթութեան:
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3.3.- Աւետարանները ցոյց կու տան թէ ոմանք մեղադրեցին
Յիսուսը իբրեւ չարագործ մը, բայց եղան նաեւ մարդիկ որոնք
յայտարարեցին թէ ան «ամէն ինչ լաւ կը կատարէ»:
կատարէ»: Մենք ո՞ր
խումբի մարդոց կը պատկանինք: Յիսուսը մեղադրողներո՞ւ
խումբին, թէ` Յիսուսի գործերը գովերգողներու խումբին: Ի՞նչ
կ’ընենք եթէ երբեք բան մը կը խնդրենք Յիսուսէն եւ չի
կատարեր մեր խնդրանքը: Կը մեղադրե՞նք զինք: Ի՞նչ կ’
կ’ըլլայ
ծրագիր-մեր կեցուածքը երբ որոշ մարդիկ մեր կամքին, մեր ծրագիր
ներուն ու աշխատանքներուն կը հակառակին եւ մենք կը
հայցենք Տիրոջ միջամտութիւնը
միջամտութիւնը եւ Տէրը չի միջամտեր: Կը
նեղուի՞նք Տիրոջմէն, տրտունջքի բառե՞ր կ’
կ’արտասանենք, թէ`
քաջ հաւատացեալի մը նման «թող քու կամքդ կատարուի»
կատարուի»
կ’ըսենք:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, ինչպէս խօսքիդ զօրութեամբը
Բացիր մարդուն խուլ ականջներն ու համր լեզուն,
Այնպէս ալ, խօսքիդ զօրութեամբը
Բա´ց հոգիիս ականջները,
Որպէսզի Քու ձայնդ լսեմ,
Եւ խորտակէ´
խորտակէ´ լեզուիս կապանքը,
Որպէսզի փառքիդ համար օրհնութիւններ երգեմ:
Ո´վ Տէր, դպիր լեզուիս եւ բա´
բա´ց զայն,
Որպէսզի փրկութիւնդ պատմեմ
Եւ դպիր ականջներուս եւ բա´
բա´ց զանոնք,
Որպէսզի լսեմ Սուրբ Հոգիին հծծիւնները
Եւ կատարիչը ըլլամ սուրբ կամքիդ:
կամքիդ:
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Տաճարին տուրքը ձուկին բերանէն
(Մատթէոս 17.2417.24-27)
27)

Երբ Կափառնաում եկան, տաճարին տուրքը գանձողգանձողները մօտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին.հարցուցին.«Ձեր
Ձեր Վարդապետը տաճարին տուրքը չի՞ տար»:
տար»:
«Անշուշտ կու տայ»,
տայ», - ըսաւ Պետրոս:
Եւ երբ տուն մտան, Յիսուս կանխելով Պետրոսի ըսեըսելիքը, հարցուց.հարցուց.«Սիմո´
Սիմո´ն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները
թագաւորները
հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ’
կ’առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ
օտարներէն»:
օտարներէն»:
Եւ երբ Պետրոս ըսաւ` «Օտարներէն»,
Օտարներէն», Յիսուս աւելաւելցուց.ցուց.«Ուստի քաղաքացիները այդ տուրքէն զերծ են: Բայց
որպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա ու կարթ
նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես`
բռնես` անոր բերանը բաց եւ
հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց
տուր, իմ եւ քու տեղդ»:
տեղդ»:

«Երբ Կափառնաում եկան, տաճարին տուրքը գանձող
գանձողձողները մօտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին.հարցուցին."Ձեր
Ձեր Վարդապետը տաճարին տուրքը չի՞ տար"
տար":
Պետրոս» (Մտ
"Անշուշտ կու տայ, - ըսաւ Պետրոս»
(Մտ 17.24):

1.1.- Տաճարին համար պահանջուած տուրքը` տաճարին
կը յատկացուէր: Անիկա կայսերական տուրք չէր, ոչ ալ կայսկայսրին կողմէ դրուած կամ պահանջուած տուրք մըն էր: Անիկա
պահանջուած էր նոյնինքն Աստուծոյ կողմէ: Մովսիսական
Օրէնքին համաձայն, իւրաքանչիւր արու զաւակ որ քսան
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տարեկանը կը լրացնէր, պէտք էր երկու
երկու արծաթ դահեկան
տուրք վճարէր տաճարին,
տաճարին, իր հոգիի փրկութեան եւ մեղքերու
քաւութեան համար (Ել 30.1130.11-16): Տաճարին
Տաճարին վճարուած
տուրքը Աստուծոյ սեփականութիւնը կը դառնար եւ տաճարի
նորոգութեան համար կը գործածուէր: Սակայն Յիսուսի
տալիք տուրքով չէր որ պիտի նորոգուէր տաճարը, այլ` իր
հեղելիք սուրբ արիւնով:
2.2.- Ինչո՞ւ համար տաճարին տուրքը գանձողները, փոփոխանակ ուղղակիօրէն Յիսուսի
Յիսուսի մօտենալու
մօտենալու տաճարի տուրքին
հարցին գծով, Պետրոսի մօտեցան ու հարցուցին: Երկու
պատճառներով.պատճառներով.ա) Դէպքը տեղի ունեցաւ Կափառնաումի մէջ, ուր ՊետՊետրոս ունէր տուն մը, եւ ուր կ’
կ’իջեւանէր Յիսուս ամէն անգամ որ
Կափառնաում գտնուէր: Պետրոս ի´
ի´նքն էր տանտէրը, ուստի
բնականաբար
բնականաբար իրե´
իրե´ն էր որ պիտի մօտենային ու հարցնէին:
Ծանօթ իրողութիւն է, որ ոեւէ հրեայ ընտանիք ինքզինք
պատասխանատու կը սեպէր այն անձին որ իր տունը իջեիջեւանած կ’
կ’ըլլար: Տաճարին տուրքը գանձողները գիտէին
ասիկա, ուստի աւելի ճիշդ նկատեցին Պետրոսի հետ խօսիլ
այս հարցին գծով քան Յիսուսի հետ:
բ) Կարելի է նաեւ մտածել որ տաճարին տուրքը գանձողգանձողները քաշուեցան Յիսուսէն, որովհետեւ կը տեսնէին անոր
անոր
ապրած մաքուր եւ արդար կեանքը ու
ու կը լսէին անոր գործած
մեծամեծ ու սքանչելի հրաշքներուն մասին: Մենք Տիրոջ նման
կրնա՞նք ապրիլ այնպիսի կեանք մը, որով ուրիշներ պարպարտադրուած զգան յարգելու մեզ:
3.3.- Տաճարի տուրքը գանձողներ իրաւունք չունէին ՔրիսՔրիստոսէ տուրք պահանջելու, հիմնական երեք պատճառներով.պատճառներով.ա) Վերեւ հաստատեցինք թէ Մովսիսական Օրէնքը կը
պահանջէր, որ ամէն մէկ արու զաւակ որ քսան տարեկանը
կը լրացնէր, պէտք
պէտք էր երկու
երկու արծաթ դահեկան տուրք վճարէր
տաճարին իր հոգիի քաւութեան համար (Ել 30.1130.11-16):
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Ի՞նչպէս կրնային Տիրոջմէ պահանջել տաճարի տուրքի
վճարում կատարել իր հոգիի քաւութեան համար, երբ ի´
ի´նքն
էր քաւիչը մարդկութեան: Ի՞նչպէս կրնային տուրք ուզել իրմէ
իր հոգիի փրկութեան
փրկութեան համար, երբ ի´
ի´նքն էր ազատարարը
հոգիներուն ու Փրկիչը աշխարհի:
բ) Սովորաբար տաճարի տուրք չէր գանձուեր Օրէնքի
ուսուցիչներէն, վարդապետներէն
վարդապետներէն եւ քահանաներէն: Սակայն,
Սակայն,
հակառակ որ Քրիստոս այս բոլորէն շատ աւելին էր,
պահանջեցին իրմէ տուրք վճարել: Քրիստոս ոչ միայն
միայն Օրէնքը
մասնագիտօրէն ու Աստուծոյ կամքին համաձայն մեկնաբամեկնաբանող ուսուցիչ մըն էր, այլեւ` Օրէնքը տուող Աստուածն էր:
Քրիստոս Վարդապետ էր, բայց ոչ միւս վարդապետներուն
պէս մահկանացու ու սխալական վարդապետ մը, այլ երկերկնառաք, անմահ ու անսխալական Վարդապետն էր ան:
Տակաւին,
Տակաւին, ան սովորական քահանայ մը կամ քահանայապետ
մը չէր, այլ յաւիտենական Քահանայապետն էր ան, որ միւս
քահանաներուն նման իր մեղքերու քաւութեան համար զոհ
կամ ընծայ մատուցելու կարիքը չունէր, քանի ի´
ի´նքն էր
մարդկութեան մեղքերը քաւող զոհը:
գ) Այս դէպքը Գալիլեայի Կափառնաում
Կափառնաում քաղաքին մէջ
տեղի ունեցաւ: Պաղեստինի իւրաքանչիւր քաղաք յատուկ
մարդիկ ունէր, որոնց պարտականութիւնն էր տաճարին
տուրքերը հաւաքել տուեալ քաղաքին ծնունդը եղող մարմարդոցմէ: Քրիստոս պարտաւոր չէր Կափառնաում քաղաքին մէջ
տաճարին տուրքը վճարելու, քանի ինք Գալիլեայէն
Գալիլեայէն չէր, այլ`
Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքէն: Ան նոյնիսկ եթէ պիտի
վճարէր, այդ պիտի ըլլար Երուսաղէմի մէջ:
4.4.- Պետրոս առաքեալ ամենայն վստահութեամբ պապատասխանեց, թէ` Յիսուս «անշուշտ կու տայ»
տայ» տաճարին
տուրքը: Պետրոս կը ճանչնար Յիսուսը: Գիտէր թէ ան սէր ու
յարգանք ունէր
ունէր տաճարին հանդէպ: Գիտէր թէ իր Տէրը ոեւէ
ձեւով չէր փորձած ու չի փորձեր խուսափիլ Աստուծոյ տանը
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հանդէպ իր պարտաւորութիւնները կատարելէ: Պետրոսի
նման մենք ալ կը ճանչնա՞նք Տէրը, կը ճանչնա՞նք Տիրոջ
նախանձախնդրութիւնը իր Հօրը տան հանդէպ, այլ խօսքով`
եկեղեցւոյ հանդէպ:
հանդէպ:
5.5.- Մովսիսական Օրէնքը կը պահանջէր տուրք վճարել
տաճարին, եւ Յիսուս իբրեւ մէկը որ ծնաւ ապրելու Օրէնքին
տակ որպէսզի մեզ ազատէ Օրէնքի անէծքէն (Գղ 4.44.4-5), ուզեց
ամէն օրէնք պահել, որպէսզի այդ ազատագրութիւնը ամբողամբողջական ըլլայ, եւ մանաւանդ, որպէսզի Աստուծոյ արդարուարդարութիւնը ի գործ դրուած ըլլայ:
6.6.- Քրիստոս որ Տէրն ու տիրականն էր տաճարին,
Քրիստոս որ պաշտպանն ու օրհնողն էր տաճարին, Քրիստոս
որ հիմնադիրն ու անկիւնաքարն էր տաճարին, հիմա իրմէ կը
պահանջուէր տուրք վճարել, այն ալ՝ իր տան տուրքը: ԿաԿարելի՞ բան էր տուրք պահանջել
պահանջել Տանտիրոջմէ: Տո´
Տո´ւրք պահանպահանջեցին Քրիստոսէ, ինք՝ որ բոլոր մարդոց պահանջքները կը
գոհացնէ: Քրիստոս,
Քրիստոս, որուն կը պատկանէր բացարձակ իրաիրաւունքը առնելու ու պահանջելու, հիմա՝ իրմէ է որ կ’
կ’առնուի ու
կը պահանջուի:
Աստուծոյ Որդիէն կը պահանջուէր Աստուծոյ տաճարին
տուրք
տուրք տալ: Որդիէն կը պահանջուէր իր Հօրը տան տուրքը
տալ: Տուրք պահանջողները չէին կրցած հասկնալ այս
իրողութիւնը: Չէին կրցած ըմբռնել թէ Քրիստոս ի´
ի´նքն էր
կենդանի տաճարը Աստուծոյ: Ո´
Ո´չ տաճարին տուրքը գանգանձողները եւ ո´
ո´չ ալ Պետրոս ինք հասկցած էին թէ ՏԱՃԱՐԷՆ
էր որ տաճարին
տաճարին տուրքը կը պահանջէին: Տէրը ի՞նչպէս կրնար
դրամ տալ Աստուծոյ իբրեւ ընծայ, երբ ինքն էր Աստուծոյ
ընծան մարդկութեան: Ան ի՞նչպէս կրնար տուրք տալ
տաճարին երբ ինք տաճարէն աւելի մեծ էր: Ո՞վ Քրիստոսի
բան մը տուած էր որ իրաւունք ունենար իրմէ բան մը
պահանջելու:
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Հրեաներ
Հրեաներ ընդհանրապէս եւ Փարիսեցիներ մասնաւորամասնաւորաբար, փոխանակ զՔրիստոս պաշտամունքի առարկայ
դարձնելու տաճարին մէջ, ընդհակառակը, զայն դարձուցին
իրենց թիրախը: Քրիստոսէ տուրք պահանջելը ուրիշ բան չէր
եթէ ոչ զայն իրենց թիրախը դարձնել: Քրիստոս շատ լաւ
գիտէր որ եթէ տաճարին
տաճարին տուրքը չտար՝ առիթ տրուած պիտի
ըլլար բամբասանքի, զրպարտութեան եւ գժտութեան: Ճի´
Ճի´շդ է
որ տաճարին տուրքը պահանջողները Փարիսեցիները չէին,
բայց կասկած չկայ որ անոնք Փարիսեցիներուն կողմէ
ղրկուած կամ դրդուած մարդիկ էին:

«Եւ երբ տուն մտան, Յիսուս կանխելով Պետրոսի
Պետրոսի ըսելիըսելիքը, հարցուց.հարցուց."Սիմո´
Սիմո´ն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները հարհարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ’
կ’առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ
օտարներէն"»
(Մտ 17.25):
17.25):
օտարներէն"» (Մտ

1.1.- Յիսուս գիտէր որ տուրք պահանջողները խօսած էին
Պետրոսի հետ, ահա թէ ինչու երբ անոնք Պետրոսի հետ
միասին տուն մտան,
մտան, «Յիսուս կանխելով Պետրոսի ըսելիքը,

հարցուց.հարցուց.- "Սիմո´
Սիմո´ն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները
հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ’
կ’առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ
օտարներէն"»:
օտարներէն"»: Ինչպէս Յիսուս գիտէր որ տուրք պահանպահան-

ջողները խօսած էին Պետրոսի հետ, նոյնպէս ալ, ան գիտէ թէ
որո´
որո´նք կը խօսին իր զաւակներուն հետ, որո´
որո´նք կը նեղացնեն
զանոնք, որո´
որո´նք ծուղակներ կը լարեն անոնց, ինչպէս
մարդիկը լարեցին Պետրոսի: Առանց Տիրոջ արտօնութեան,
ոչինչ կը պատահի իր հաւատարիմ զաւակներուն կեանքին
մէջ:
2.2.- Ուշագրաւ է որ Յիսուս տուրք հաւաքելու եկած
մարդոց հետ չխօսեցաւ,
չխօսեցաւ, թէպէտ անոնք մինչեւ տուն մտած
էին, ինչպէս «մտան»
մտան» բառը ցոյց կու տայ, այլ միայն Պետրոսի
հետ խօսեցաւ: Յիսուս ուզեց իր պատասխանը տալ Պետրոսի
միջոցաւ, որովհետեւ Պետրոս խօսած էր Յիսուսի փոխարէն:
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Անոնք որոնք Յիսուսի անունով կը խօսին, ինչպէս ըրաւ
Պետրոս, Յիսուս
Յիսուս երկխօսութեան կը մտնէ անոնց հետ,
հարկաւ եթէ մաքուր եւ իրական հաւատացեալներ են:
3.3.- Ինչո՞ւ համար Յիսուս Պետրոսին կը հարցնէ. «Սիմո´
Սիմո´ն

ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները հարկերը եւ
տուրքերը որմէ՞ կ’
կ’առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ օտարներէն"»:
օտարներէն"»:

Նախ ըսեմ, որ Յունարէն
Յունարէն բնագիրը «քաղաքացիներ»
քաղաքացիներ» բառին
փոխարէն ունի` «որդիներ»
որդիներ» բառը: Յիսուս ինչպէս չուզեց
գայթակղեցնել տուրք հաւաքելու եկած մարդիկը, նոյնպէս ալ
չուզեց գայթակղեցնել Պետրոս առաքեալը:
առաքեալը: Յիսուս Պետրոսին
ուղղուծ
ուղղուծ իր հարցումով, նախ ուզեց յստակացնել անոր, թէ ինք
պարտաւոր չէր
չէր տուրք վճարելու տաճարին, որովհետեւ ինք
իր Հօրը տաճարին մէջ իբրեւ Որդի ներկայ էր (Եբր 3.6):
Յիսուս տաճարը կը կոչէ` «Հօրս տունը»
տունը» (Յհ 2.16: Ղկ 2.49):
Ինչպէս աշխարհի թագաւորներ իրենց որդիներէն, այլ
խօսքով` իրենց զաւակներէն տուրք չեն գանձեր, նոյնպէս ալ
ո´չ ոք իրաւունք ունէր տուրք գանձելու Յիսուսէն տաճարին
համար, նախ որովհետեւ տաճարը իր Հօրը տունն էր, եւ
երկրորդ, որովհետեւ ինք այդ տանը մէջ ներկայ էր իբրեւ
Որդի:

«Եւ երբ Պետրոս ըսաւ` «Օտարներէն»,
Օտարներէն», Յիսուս աւելցուց.աւելցուց."Ուստի քաղաքացիները այդ տուրքէն զերծ են: Բայց
որպէսզի
որպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, 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"
(Մտ 17.2617.26-27):
տեղդ"» (Մտ

1.1.- Բնագիրը կը հաստատէ որ տաճարին տուրքը
օտարներէն է որ կ’
կ’առնուի: Եթէ օտարներէն
օտարներէն է որ կ’
կ’առնուի,
հապա ինչո՞ւ Քրիստոս վճարեց: Օտարակա՞ն էր ան: Նախ
ըսեմ, որ «օտարական»
օտարական» ըսելով չ’
չ’ակնարկուիր հեթանոսնեհեթանոսներուն, որովհետեւ հեթանոսներէն տաճարին համար տուրք չէր
առնուեր, այլ կ’
կ’ակնարկուի իւրաքանչիւր հրեայի որ իր
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ծննդավայր քաղաքէն դուրս կ’
կ’ապրէր: Այս իմաստով,
Կափառնաում քաղաքին մէջ Քրիստոս «օտարական»
օտարական» կը
սեպուէր, քանի որ ո´
ո´չ հոն ծնած էր եւ ո´
ո´չ ալ հոն կ’
կ’ապրէր
մնայուն կերպով: Եւ իբրեւ «օտարական»
օտարական» մը, ան պէտք էր
վճարէր տաճարին տուրքը:
Ան իրաւունք ունէր տուրքը չտալու: Իրաւունք ունէր,
որովհետեւ ինք օտարական
օտարական մը չէր, անծանօթ մը չէր, պարզ
մէկը չէր: Ինք Աստուծոյ կենդանի եւ կենդանարար միածին
Որդին էր, որ կը պատրաստուէր տաճարին համար ո´
ո´չ թէ
դրամ տալու, այլ՝ իր կեանքը, իր անձը տալու: Ան իրաւունք
ունէր տուրքը չտալու, որովհետեւ ի´
ի´նքն էր իրաւատէրն ու
իրաւազօրը, ի´
ի´րն էր աշխարհն ու անոր լիութիւնը (Սղ 24.1),
ան սակայն յանձն առաւ հրաժարիլ իր իրաւունքէն, որպէսզի
հարց չծագէր, որպէսզի գայթակղութեան պատճառ չդառնար:
Այո´,
Այո´, ան պէ´
պէ´տք էր
էր վճարէր տաճարին տուրքը, որովհեորովհետեւ ամէն մարդ գիտէր իր մասին: Ամէն մարդ լսած էր
տաճարին հանդէպ իր ունեցած սիրոյն ու բծախնդրութեան
մասին, հետեւաբար, ան գայթակղութեան մե´
մե´ծ պատճառ
կրնար դառնալ եթէ մերժէր վճարել տաճարին տուրքը: Տէրը
իր այս կեցուածքով կը սորվեցնէ մեզի, թէ երբեմներբեմն-երբեմն
ստիպուած ենք հրաժարելու մեր իրաւունքէն ինչպէս ըրաւ
Քրիստոս, պարզապէս որպէսզի չկորսնցնենք մեր խաղաղուխաղաղութիւնը, եւ առաջքը առած ըլլանք խռովութիւններու ու գայգայթակղութիւններու:
Հարկաւ ասիկա չի նշանակեր թէ Տէրը կ’
կ’ուզէ որ միշտ
հրաժարինք մեր իրաւունքներէն: Ան նախքան տուրքը վճավճարելը, բացատրեց իր աշակերտներուն թէ աշխարհի թագաւորթագաւորները հարկերն ու տուրքերը օտարներէն է որ կ’
կ’առնեն եւ ո´
ո´չ
թէ քաղաքացիներէն: Սա ինքնին ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս
գիտէր իր պարտաւորութիւններն ու իրաւունքները, բայց ան
տուրքը վճարեց ո´
ո´չ միայն գայթակղութեանց առաջքը առած
ըլլալու համար (Մտ 17.27), այլ նաեւ օրինակ դառնալու
դառնալու
736

համար մեզի: Քրիստոս իր այս արարքով սորվեցուց մեզի՝
տա´
տա´լ տաճարին, տա´
տա´լ Աստուծոյ փառքին համար, տա´
տա´լ
յօժարակամ, տա´
տա´լ խնդութեամբ, տա´
տա´լ առատօրէն:
2.2.- Վերեւ բացատրեցինք, թէ Քրիստոս հրաժարեցաւ իր
չտալու իրաւունքէն, նախ որպէսզի գայթակղութեան պատպատճառ չդառնար, եւ երկրորդ, որպէսզի օրինակ դառնար մեզի:
Աշխարհի մարդը, ընդհանրապէս չ’
չ’ուզեր իր իրաւունքէն
հրաժարիլ: Քրիստոնեայ մարդը սակայն, անդրդուելիօրէն եւ
ամրօրէն պէտք չէ կառչած մնայ իր բոլոր տեսակի իրաիրաւունքերուն, մանաւանդ եթէ երբեք իրաւունքի հանդէպ այդ
կառչուածութիւնը, լուրջ խնդիրներու դուռ պիտի բանայ:
Բայց երբ իրաւունքէ մը հրաժարելով՝ սկզբունք մըն է որ
պիտի խախտենք, ճշմարտութիւն մըն է որ ուրացած պիտի
ըլլանք, նման պարագայի Աստուած ի´
ի´նքն ալ չ’
չ’ուզեր որ
հրաժարինք մեր իրաւունքէն: «Իրաւունք»
Իրաւունք» հասկացողութեան
վերաբերեալ ուրիշ խնդիր
խնդիր մը եւս կայ որուն կ’
կ’արժէ
անդրադառնալ: Երբեմն կը հանդիպինք մարդոց որոնք
կ’ըսեն. «Ես իմ կեանքս ազատօրէն եւ իմ գիտցածիս պէս

պիտի ապրիմ, եւ եթէ ուրիշներ կը գայթակղին՝ այդ իրենց
գիտնալիքն է, ինծի ի´
ի´նչ եթէ կը գայթակղին: Այդ իրենց
հաւատքի տկարութիւնն է որ կը մատնանշէ
մատնանշէ»:
ատնանշէ»: Ասիկա լուրջ

հաւատացեալ մարդու խօսք չէ: Ինչպէս Քրիստոս յանձն
առաւ հրաժարիլ իր իրաւունքէն, ուրիշները չգայթակղեցնելու
համար, մենք եւս ի պահանջել հարկին պէտք է հրաժարինք
մեր իրաւունքէն, մեր եղբօր ու քրոջ գլորման պատճառ
չհանդիսանալու համար (Ա.Կր 8.13):
8.13): Եթէ մէկը իր նմանին
գայթակղութեան պատճառ դառնայ՝ պատասխանատու է ԱսԱստուծոյ առջեւ: Ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ Քրիստոս ըսաւ. «ԳայթակղուԳայթակղու-

թիւններ անպայման պիտի պատահին. բայց վա´
վա´յ այն մարմարդուն, որուն ձեռքով ուրիշներ գայթակղութեան մէջ կ’
կ’իյնան»
իյնան»
(Մտ 18.7):
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3.3.- Ըսինք, որ Յիսուս տաճարին տուրքը տուաւ, որպէսզի
սորվեցնէ մեզի տա´
տա´լ տաճարին, տա´
տա´լ եկեղեցիին, տա´
տա´լ
Քրիստոսի Աւետարանին տարածման ի խնդիր, տա´
տա´լ Տիրոջ
այգիին մէջ աշխատողներուն: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ
թէ անոնք որոնք հոգեւորապէս կ’
կ’օգտուին եկեղեցիէն` պէտք
է իրենց կարգին նիւթապէս օգտակար դառնան եկեղեցիին
(Ա.Կր 9.11): Ան կը գովէ Փիլիպպեցիները, որոնք իրենց
ստացած հոգեւոր բարիքներուն փոխարէն նիւթապէս օգնած
էին իրեն (Փլպ 4.15): Տիմոթէոսին ուղղած իր նամակին մէջ,
առաքեալը կ’
կ’ըսէ թէ անոնք որոնք կ’
կ’աշխատին Տիրոջ այգիին
մէջ` արժանի´
արժանի´ են վայելելու
վայելելու անոր բերքէն (Բ.Տմ 2.6): Տակաւին,
առաքեալը կը պատուիրէ ըսելով. «Աստուծոյ խօսքին

աշակերտութիւն ընողը, իր ունեցած բարիքներէն բաժին թող
հանէ իր ուսուցիչին»
ուսուցիչին» (Գղ
(Գղ 6.6): Ան նոյնիսկ կը թելադրէ որ լաւ

վերակացութիւն ընող երէցներուն կրկնակի վարձատրութիւն
տրուի (Ա.
(Ա.Տմ 5.175.17-18):
4.4.- Հետաքրքրական է որ Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ
տաճարը աւազակներու որջի մը վերածուած էր, ինչպէս ինքն
իսկ հաստատեց առիթով մը (Մտ 21.13), բայց ասիկա երբեք
պատճառ չդարձաւ որ ան քննադատէր ու խայտառակէր
զանոնք եւ մերժէր տուրքը վճարել: Հաւատացեալներ իրենք
նաեւ պէտք է հետեւին Յիսուսի օրինակին: Պէտք է իրենց
վայելած բարիքներէն տա´
տա´ն եկեղեցիին, առանց մատնացոյց
ընելու եկեղեցւոյ տկարութիւններն ու թերութիւնները: ԻնչԻնչպէս Յիսուս տաճարին մէջ գործողներուն մեղքերը չմատչմատնանշեց եւ այս իրողութիւնը պատրուակ չդարձուց իր
իր
պարտականութիւններէն
պարտականութիւններէն խուսափելու համար, նոյնպէս ալ
մենք, չմատնանշենք եկեղեցւոյ մեղքը պարզապէս որպէսզի
փախուստ
փախուստ տանք եկեղեցւոյ հանդէպ մեր պարտաւորութիւնպարտաւորութիւններէն: Ո՞վ է այն մարդը որ երբ իր մէկ սիրելիին մեղքը
տեսնէ, ալ իր պարտականութիւնները չ’
չ’ըներ անոր հանդէպ:
Ո՞վ է այն ծնողը որ երբ իր զաւակին յանցանքը տեսնէ, դիրք
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կը բռնէ անոր հանդէպ եւ կը հրաժարի իր ծնողական
պարտականութիւնը կատարելէ
կատարելէ անոր նկատմամբ:
5.5.- Յիսուս տուրք հաւաքելու եկած մարդոց հետ խօսելու
փոխարէն, խօսեցաւ Պետրոսի հետ, նախ որպէսզի վստահեցվստահեցնէր անոր թէ ինք տուրքը վճարելէ չէր խուսափեր, ինչպէս
նաեւ, առիթէն օգտուելով բացայայտէր Պետրոսին իր ամենաամենակարողութիւնն ու ամենագիտութիւնը: Ամենակարողութիւնը`
որովհետեւ տուրքը ձուկին բերանէն դուրս պիտի բերէր, եւ
ամենագիտութիւնը` որովհետեւ ուզեց ցոյց տալ Պետրոսին
որ ինք գիտէր
գիտէր թէ ի´
ի´նչ խօսակցութիւն տեղի ունեցած էր
դուրսը, իր եւ տուրք գանձող մարդոց միջեւ:
6.6.- «Ծով գնա ու կարթ նետէ»:
նետէ»: Ինչո՞ւ համար Յիսուս
Պետրոսը ծով ղրկեց: Չէ՞ր կրնար տարբեր կերպի մը դիմել
դրամը ձեռք ձգելու համար: Տէրը Պետրոսի անձին ընդմէջէն,
ուզեց սորվեցնել մեզի
մեզի թէ հաւատացեալ մարդը պէտք է
աշխատի եւ իր ճակտին քրտինքով հոգայ իր պէտքերը: Ճիշդ
է որ Տէրը օգնո´
օգնո´ղ Աստուած է, մեր կարիքները հոգացո´
հոգացո´ղ
Աստուած է, բայց սա չի նշանակեր թէ հաւատացեալ մարդը
պէտք է տունը
տունը նստի եւ սպասէ որ երկինքը դրամ տեղացնէ իր
վրայ: Աստուած կ’
կ’օգնէ
օգնէ մեզի երբ մենք մեր բաժինը կատակատարենք: Պետրոս կատարեց իր բաժինը եւ ծով գնաց ու կարթը
նետեց, Յիսուս ալ կատարեց իր բաժինը եւ հրաշքով մը
ձուկին բերանէն դրամ դուրս բերաւ: Հեղինակ մը ըսած է.

«Խնդրէ Աստուծմէ որ օրհնէ գործդ, բայց մի´
մի´ խնդրեր որ ինք
կատարէ գործդ»:
գործդ»:
7.- «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»: Ուշագրաւ է տուրքը
վճարելու Տիրոջ կերպը: Տուրքը պէտք էր դուրս գար ձուկի մը
բերանէն: Ինչո՞ւ արդեօք եւ ի՞նչ ցոյց կու տայ
տայ այս տարօտարօրինակ երեւոյթը.երեւոյթը.-
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ա) Յիսուս ձուկին բերանէն դրամ դուրս բերելով,
բերելով, ուզեց
բացայայտել Պետրոսին եւ մեզի իր աստուածային բնութիւնն
ու կարողութիւնը, եւ թէ ինք Տէ´
Տէ´րն է բնութեան, Տէ´
Տէ´րն է
լիճերուն ու ծովերուն եւ անոնց մէջ ապրող բոլոր սողունսողուններուն, եւ անոնք բոլորը
բոլորը իր ոտքերուն տակ են (Սղ 8.68.6-8):
բ) Տուրք գտնելու համար Պետրոսը լիճ ղրկելը, կը պարզէ
մեր Տիրոջ աղքատութիւնը: Ան նոյնիսկ իր տուրքը վճարելու
կարողութիւնը չունէր: Ճիշդ է որ կային որոշ կիներ «որոնք
իրենց միջոցներով կը հոգային Յիսուսի պէտքերը»
պէտքերը» (Ղկ
(Ղկ 8.3), եւ
ճիշդ է որ Յուդա Իսկարիոտացին քով կը գտնուէր գանձագանձանակը, բայց Յիսուս իր անձին հանգիստին կամ սեփական
ծախսերուն համար բնաւ չօգտուեցաւ անոնցմէ: Գանձանակը
աշակերտներուն խումբին համար էր, եւ մեր Տէրը բնաւ պիտի
չուզէր զայն գործածել անձնական բանի մը համար: Մենք եւս
եւս
պէտք է զգոյշ ըլլանք անձնական բանի մը համար գործածելու
բան մը որ ուրիշին կը պատկանի:
գ) Ինչպէս Տէրը գիտէր թէ ո´
ո´ր ձուկին բերանին մէջ դրամ
կար, նոյնպէս ալ գիտէ թէ մարդիկ իրենց դրամներն ու
արծաթները ուր պահեր են: Եւ ինչպէս այդ ձուկը պէտք էր
դրամը դուրս փսխէր,
փսխէր, որպէսզի կարիքի մը համար
գործածուէր, նոյնպէս ալ, իրենց դրամները պահողները պէտք
է զանոնք դուրս բերեն ու գործածեն կարիք մը գոհացնելու,
ցաւ մը մեղմելու, կամ արցունք մը սրբելու համար:
դ) Պետրոս կատարեց Յիսուսի կամքը եւ դրամը դուրս
եկաւ ձուկին բերանէն: Անոնք որոնք
որոնք կը կատարեն Տիրոջ
կամքը` կը վայելեն Տիրոջ օրհնութիւնները: Ինչպէս Պետրոս
հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին եւ Տէրը օրհնեց անոր ձեռքին
գործը, նոյնպէս ալ Տէրը կ’
կ’օրհնէ բոլոր այն մարդոց ձեռքերուն
գործերը, որոնք կը հնազանդին իր խօսքին:
ե) Ձուկի բերանէն տուրքը
տուրքը դուրս բերելը
բերելը նաեւ ցոյց կու
տայ, թէ Տէրը կը հոգայ մեր կարիքները: Հաւատացեալ մարդը
կը բաւէ որ հաւատարիմ մնայ Տիրոջ, եւ անկէ անդին պէտք
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չունի հոգ ընելու ոեւէ բանի համար, քանի իր Տէրը` Յիսուս,
հոգատար Աստուած է:
զ) Ձուկին բերանէն դրամ դուրս բերելու Յիսուսի խօսքը
շատ տարօրինակ, «անբնական»
անբնական» ու «անտրամաբանական»
անտրամաբանական» էր:
Պետրոս առաքեալ կրնար առարկութիւն ընել Տիրոջ խօսքին
համար եւ ըսել. «Տէ´
Տէ´ր, ըսածդ տրամաբանակա՞ն է: Լսուա՞ծ
վճարել»:
»:
բան է ձուկի մը բերանէն դրամ դուրս բերել եւ տուրք վճարել
Պետրոս նման առարկութիւններ չըրաւ: Ան հաւատա´
հաւատա´ց ու
հնազանդեցա´
հնազանդեցա´ւ Տիրոջ խօսքին: Մենք եւս կրնա՞նք Պետրոսի
նման կատարել Տիրոջ կամքը երբ անիկա տարօրինակ թուի
մեզի: Կրնա՞նք հնազանդիլ Տիրոջ պատուէրին, թէկուզ
անիկա արտասովոր երեւի մեզի: Տիրոջ ճամբաները մեր
ճամբաներէն տարբեր են (Ես 55.9): «Տիրոջ ճամբաները»
ճամբաները»
ըսելով, կը հասկնանք` Տիրոջ գործելակերպը, Տիրոջ մտածեմտածելակերպը, Տիրոջ ծրագրելակերպը:
է) Յիսուս ո´
ո´չ թէ դրամի կտոր մը, այլ պարկ մը դրամ
կրնար դուրս բերել տալ ձուկին բերանէն, բայց չըրաւ
այդպիսի բան, նախ, որպէսզի սորվեցնէ մեզի հեռու մնալ
դրամասիրութենէ ու դրամադիզումէ, եւ երկրորդ, որպէսզի
սորվեցնէ մեզի օրը օրին ապրիլ, այլ խօսքով` մեր յոյսը
Աստուծոյ վրայ դնել ամենօրեայ մեր կարիքներուն համար:
Նախընտրելի է ամէն օր բանի մը կարիքը ունենալ եւ ամէն օր
վայելել աստուածային օրհնութիւններ, քան թէ ամբողջ
շաբաթ մը բանի մը կարիքը չունենալ
չունենալ եւ հեռու մնալ աստաստուածային օրհնութիւնները վայելելու վայելքէն:
ը) Matthew Henry կ’ըսէ. «Տէրը կրնար դրամը առնել

հրեշտակի մը ձեռքէն, բայց նախընտրեց զանիկա առնել
ձուկի մը բերանէն»:
բերանէն»: Տէրը իր այս կեցուածքով սորվեցուց մեզի

հեզ ու խոնարհ ըլլալ, եւ ամէն պզտիկ բանի համար երկինքի
Գահակալին չդիմել: Տէրը կ’
կ’ուզէ որ աշխատինք` իրեն
վստահելով, եւ ո´
ո´չ թէ իրեն վստահինք ու անգործ տունը
նստինք:
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8.8.- Տրուած ըլլալով որ Պետրոս առաքեալ Կափառնաումի
մէջ տուն ունէր, բնականօրէն իրմէ նաեւ կը պահանջուէր
տաճարի տուրքի վճարում: Յիսուս գիտէր ասիկա, ահա թէ
ինչու պատուիրեց Պետրոսին ըսելով. «Տար դրամը անոնց

տուր, իմ եւ քու տեղդ»:
տեղդ»:

9.9.- Յիսուս ուզեց որ Պետրոս երկուքին փոխարէն վճարէ:
Իր այս կեցուածքով Տէրը կարեւոր բան մը եւս կը սորվեցնէ
մեզի: Կը սորվեցնէ, թէ չի´
չի´ բաւեր միայն տաճարին դրամ տալ,
Աստուծոյ
Աստուծոյ գործին ու փառքին համար դրամ տալ, աղքատին
ու որբին դրամ տալ, այլ անհրաժեշտութեան պարագային,
հաւատացեալ մարդը պէտք է նիւթապէս օգնէ նաեւ իր հաւահաւատակից եղբօր ու քրոջ: Ինչպէս Յիսուս Պետրոսի պարտքը
վճարեց, դուն եւս գտիր հաւատացեալ եղբայր մը կամ քոյր մը
որ պարտք ունի եւ վճարէ անոր պարտքը:
10.10.- Ինչ որ Յիսուս վճարեց իր անձին համար, նոյն
գումարը վճարեց Պետրոսի համար: Ասոր հոգեւոր իմաստը
այն է, թէ ինչ որ Տէրը ունի` իր զաւակներուն հետ պիտի
բաժնէ իր արքայութեան մէջ:
11.11.- Պետրոս թողուցած էր ամէն ինչ եւ կը հետեւէր
Յիսուսի, եւ Յիսուս պարտականութիւն կը սեպէր օգնելու
իրեն` վճարելով անոր պարտքը: Անոնք որոնք որոշ բաներ կը
թողուն Տիրոջ գործին ու փառքին համար, Տէրը պարտապարտականութիւն կը սեպէ հոգալու անոնց կարիքները:
12.12.- Պետրոս իր տունը տրամադրած էր Տիրոջ: Անոր
տունը դարձած էր
էր բեմ մը ուրկէ Քրիստոս իր կենսատու
խօսքերը կ’
կ’արտասանէր: Անոնք որոնք իրենց ունեցածը
Տիրոջ տրամադրութեան տակ կը դնեն, եւ անոնք որոնք իրենց
տուները Աստուծոյ խօսքին քարոզավայրը դարձուցած են,
անոնք կը վայելեն Տիրոջ օրհնութիւնները, բարիքները,
պարգեւները, ինչպէս Պետրոս ինք վայելեց:
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Քաղցր ու բարի Տէր, տուր որ մենք եւս
Մեր տուները դնենք տրամադրութեանդ ներքեւ,
Որպէսզի անոնք դառնան երկնային խորան մը,
Ուրկէ Աստուծոյ կենդանարար խօսքը պատգամուի.
Որպէսզի
Որպէսզի անոնք դառնան բուժարան մը,
Ուր տրտմած ու սգաւոր սիրտեր բուժուին:
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, օգնէ որ մենք եւս հնազանդինք խօսքիդ
Նոյնիսկ եթէ անիկա տարօրինակ կը թուի մեզի,
Որպէսզի վայելենք բարիքներդ եւ օրհնութիւններդ
Ինչպէս Պետրոս ու բոլոր սուրբերդ վայելեցին:
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Կոյր եւ համր դիւահարին բժշկութիւնը
(Մատթէոս 12.2212.22-23)

Ապա Յիսուսի
Յիսուսի բերին կոյր եւ համր դիւահար մը, եւ
Յիսուս բժշկեց զայն, այնպէս որ համր եւ կոյր մարդը սկսաւ
խօսիլ ու տեսնել: Բոլոր ներկաները զարմացան եւ կը
հարցնէին.հարցնէին.«Արդեօք ասիկա՞ է Քրիստոսը, Դաւիթի Որդին»:
Որդին»:

1.1.- Յիշեալ մարդը ոչ միայն կոյր ու համր էր, այլեւ` դեւով
բնակուած ու տիրապետուած: Սատանան անգութ բռնակալ
մըն է, անխիղճ իշխան մըն է: Մարդը արդէն կոյր ու համր էր,
եւ ուստի` զրկուած կեանքի պարգեւած ամէն տեսակ ուրաուրախութե
խութենէ
թենէ ու երջանկութենէ, բայց այդ բոլորին վրայ, ՍատաՍատանան ինք եւս եկած էր աւելցնելու ու ծանրացնելու անոր ցաւն
ու կսկիծը, անոր թշուառութիւնն ու դժբախտութիւնը: ՍատաՍատանան կ’
կ’ուրախանայ
ուրախանայ երբ կը տեսնէ մարդ արարածը ծայր
աստիճան դժբախտացած
դժբախտացած վիճակի մէջ:
մէջ: Ան կը ցնծայ երբ կը
տեսնէ Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը զրկուած
ամէն հաճոյքէ, եւ ամբողջապէս ողորմելի վիճակի մէջ:
Սատանան ի´
ի´նքն էր որ խաբեց Ադամն ու Եւան: Ի´
Ի´նքն էր այն
ագարակատէրը որ անառակ որդիին խոզարածութեան
պաշտօն
պաշտօն յանձնեց եւ նոյնիսկ թոյլ չտուաւ խոզերուն կերած
եղջիւրներէն իր փորը լեցնէր
լեցնէր (Ղկ
(Ղկ 15.1515.15-16): Ի´նքն էր որ
Երուսաղէմէն Երիքով գացող մարդուն վրայ յարձակեցաւ
յարձակեցաւ եւ
կողոպտեց, մերկացուց, վիրաւորեց եւ կիսամահ վիճակի մէջ
ձգեց ու գնաց (Ղկ 10.30): Ի´
Ի´նքն էր որ ուզեց Պետրոս
Պետրոս
առաքեալն ու միւս աշակերտները ցորենի պէս մաղէ անցնել
(Ղկ 22.31): Ի´
Ի´նքն էր որ Յուդայի մէջ մտաւ եւ զայն
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ինքնակործանումի
ինքնակործանումի առաջնորդեց (Ղկ 22.3: Յհ 13.27): Ի´
Ի´նքն էր
որ խաբեց ու մահուան
մահուան առաջնորդեց Անանիան (Գրծ 5.3):
Ի´նքն էր որ փորձեց քանդել Յոբը (Յոբ 11-2): Ի´նքն է այն
թշնամին որ մարդոց սրտին մէջ որոմ կը ցանէ (Մտ 13.39):
Ի´նքն է որ առիւծի պէս կը մռնչէ, մարդոց շուրջ կը դառնայ եւ
զանոնք կլլել կ’
կ’ուզէ (Ա.Պտ 5.8):
2.2.- Մարդը կոյր եւ համր էր: Ան ո´
ո´չ կրնար խօսիլ իր
նմաններուն հետ եւ ո´
ո´չ ալ կրնար տեսնել զանոնք: Ո´
Ո´չ
կրնար իր սրտի ուզած տեղը երթալ եւ ո´
ո´չ ալ կրնար իր սրտի
սիրած խօսքը ըսել: Եթէ տեղ մը պիտի երթար կամ բան մը
պիտի ուզէր` պէտք ունէր մարդոց օգնութեան, բայց քիչեր
միայն կրնային օգնել իրեն, եւ այն ալ` վախով: Այո´,
Այո´, բարի
մարդիկ անգամ կը վախնային օգնելու մարմնական խեղուխեղութիւն ունեցողներուն,
ունեցողներուն, որովհետեւ կը վախնային ՓարիսեցինեՓարիսեցիներէն, որոնք համոզուած էին եւ կ’
կ’ուսուցանէին, թէ մարմնական
խեղութիւնը Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժ մըն էր`
մարդոց գործած մեղքերուն իբրեւ արդիւնք: Չի բաւեր որ
Սատանան ինք կը փորձէր դժբախտ վիճակի մէջ պահել
յիշեալ կոյր եւ համր մարդը, դժբախտաբար, ուսեալ դասադասակարգի Փարիսեցիները իրե´
իրե´նք եւս զայն կ’
կ’անտեսէին եւ
կ’արհամարհէին:
3.3.- Կոյր ու համր մարդը կը ներկայացնէ հոգեւորապէս
կոյրերն ու համրերը:
համրերը: Կոյր կը համարուին բոլոր անոնք,
որոնք չե´
չե´ն տեսներ ճշմարտութիւնը, չե´
չե´ն տեսներ
տեսներ Աստուծոյ
ներկայութիւնը
ներկայութիւնը իրենց կեանքին մէջ, չե´
չե´ն տեսներ իրենց
համար խաչով իրագործուած փրկութիւնը, չե´
չե´ն տեսներ
մահէն անդին իրենց սպասող յաւիտենական կեանքը: Ասոնք
հոգեւորապէս կոյր մարդիկն են: Իսկ հոգեւորապէս
հոգեւորապէս համր կը
նկատուին բոլոր անոնք, որոնք չե´
չե´ն փառաւորեր
փառաւորեր զԱստուած,
չե´
չե´ն օրհներգեր ու չե´
չե´ն մեծարեր անոր սուրբ անունը, չե´
չե´ն
աղօթեր ու երկի
երկինքի Գահակալին հետ չե´
չե´ն խօսիր: Տակաւին,
հոգեւորապէս
հոգեւորապէս համր կը նկատուին բոլոր անոնք, որոնք չե´
չե´ն
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խօսիր բարին, չե´
չե´ն վկայեր Յիսուսի սիրոյն ու փրկութեան
մասին, որոնց բերանէն կը պակսին
պակսին քաջալերական ու մխիմխիթարական խօսքեր
խօսքերը:
երը:
4.4.- «Յիսուս բժշկեց զայն, այնպէս որ համր եւ կոյր մարդը
սկսաւ խօսիլ ու տեսնել»:
տեսնել»: Քրիստոսի երկրաւոր օրերուն, դեւեդեւերու կողմէ բնակուած կամ անոնց կողմէ տիրապետուած
մարդոց թիւը շատ շատ էր: Քրիստոս մարդիկը ազատագրեազատագրելով դեւերու բնակութենէն ու բռնութենէն, բացայայտեց թէ ինք
աշխարհ եկած էր կործանելու Սատանային տիրապետիրապետութիւնը եւ խորտակելու անոր թագաւորութիւնը: Քրիստոս
աշխարհ չեկաւ պարզապէս որպէսզի իր
իր արիւնը թափէր ու
մարդիկը փրկէր, այլ նաեւ եկաւ որպէսզի ազատագրէր
զանոնք դեւերէն: Մեղքերու
Մեղքերու քաւութիւնը եւ քաւութեամբ
իրագործուած փրկութիւնը խաչով պիտի սկսէր եւ խաչով ալ
Քրիս-իր լրումին պիտի հասնէր, մինչդեռ ազատագրութիւնը, Քրիս
տոսի երկրաւոր կեանքի ամբողջ առաքելութեան տեւողուտեւողութեան իրականանալիք ճշմարտութիւն մըն էր: Յիսուս մեզ
ազատելու համար Սատանային
Սատանային ձեռքէն` իր արիւնը թափելու
կարիքը չունէր: Այդ ազատութիւնը կամ ազատագրութիւնը
Յիսուս բառով մըն ալ կրնար իրագործել: Իր արեան հեղման
նպատակը մեր մեղքերը սրբելն ու մեզ Աստուծոյ
Աստուծոյ զաւակներ
դարձնելն էր:
5.5.- Երբ Յիսուս բժշկեց կոյր եւ համր մարդը, ան անմիջաանմիջապէս «ս
հրաշ«սկսաւ խօսիլ ու տեսնել»:
տեսնել»: Յիսուս իր գործած այս հրաշքով, ցոյց տուաւ մեզի թէ ի´
ի´նքն է որ կը բանայ մարդոց հոգիի
աչքերն ու ականջները, եւ զանոնք կարող կը դարձնէ տեսնետեսնելու աստուածային ճշմարտութիւնները եւ խօսելու անոնց մամասին:
6.6.- Հրաշքը տեսնող բոլոր ներկաները զարմացան
զարմացան եւ հարհարցուցին.Որդին»:
ցուցին.- «Արդեօք ասիկա՞ է Քրիստոսը, Դաւիթի Որդին»:
Ասկէ առաջ քանի մը առիթներով խօսեցանք Յիսուսի համար
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գործածուած
գործածուած «Դաւիթի Որդի»
Որդի» բացատրութեան մասին: Այս
մասին քանի մը հպանցիկ նշումներ պարզապէս.
պարզապէս.ա) Հրեաներ գիտէին որ խոստացեալ Փրկիչը պիտի ըլլար
Դաւիթի
Դաւիթի սերունդէն, բայց չէին գիտեր որ ան միաժամանակ
պիտի ըլլար Դաւիթի Տէրն ու Փրկիչը, եւ անոր համար ալ երբ
Յիսուս հարցուց անոնց թէ ի´
ի´նչպէս Դաւիթ Սուրբ Հոգիով
ներշնչուած` «Տէ´
Տէ´ր» կը կոչ զՔրիստոս` չկրցան պատասխապատասխանել (Մտ 22.4122.41-46):
բ) Հրեաներ կը սպասէին որ խոստացեալ
խոստացեալ Փրկիչը պիտի
գար եւ զիրենք պիտի ազատէր Հռոմէական եւ Յունական
տիրապետութիւններէն եւ զիրե´
զիրե´նք տիրող պիտի դարձնէր
անոնց վրայ: Անոնք չէին անդրադառնար որ Դաւիթի Որդիին
նպատակը` զիրենք Սատանային ու անոր արբանեակներուն,
ինչպէս նաեւ մեղքին եւ անոր գործած աւերներուն
աւերներուն տիրապետիրապետութենէն ազատելն էր, եւ ո´
ո´չ թէ մարմնաւոր թշնամիներուն
տիրապետութենէն:
գ) Հրեաներ կը հաւատային որ խոստացեալ Մեսիային
հիմնական առաքելութիւ
առաքելութիւնը պիտի ըլլար վերականգնել ԴաւիԴաւիթի թագաւորութիւնը (Ղկ 1.321.32-33): Անոնք չէին անդրադառնար
որ Մեսիայի առաքելութեան վերջնական ծրագիրը, Աստուծոյ
երկնային
երկնային թագաւորութեան հաստատումն էր երկրի վրայ`
մարդկութեան
մարդկութեան կեանքին մէջ:
Ճիշդ է որ դրուագին շարունակութիւնը կը կազմեն 2424-32
համարները, բայց անոնց մասին խօսիլը ծրագիրիս մաս չի
կազմեր: Պարզապէս կ’
կ’ուզեմ նշել, թէ Փարիսեցիները նկատե
նկատեատելով որ Յիսուս մեծ ժողովրդականութիւն սկսեր էր շահիլ`
նախանձով
նախանձով լեցուեցան եւ իրենց պղծաշուրթն բերաններով
սրբապիղծ հաստատումներ կատարեցին մեր Տիրոջ համար
ըսելով. «Անիկա
Անիկա դեւերու իշխանին` Բէեղզեբուղի13 զօրուզօրու«Բէեղզեբուղ» բառին ստուգաբանութեան եւ բացատրութեան համար,
տե´ս «62 հարցումներ եւ անոնց պատասխանները» գիրքիս 40-րդ Ñ³ñóáõÙը:
Էջ 115-117:
13
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թեամբ է որ դեւերը դուրս կը հանէ»:
պատասխանով,
հանէ»: Տէրը իր պատասխանով,
յստակ ցոյց տուաւ անոնց, թէ ինք Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ
է որ չար ոգիները դուրս կը հանէ մարդոցմէ, եւ թէ` Սուրբ
Հոգիին
Հոգիին հայհոյողին համար ներում չկայ, «ո´չ այս աշխարհի
մէջ եւ ո´
ո´չ ալ հանդերձեալին»
հանդերձեալին» (Մտ 12.32):
Զգո´
Զգո´յշ ու արթո´
արթո´ւն ըլլանք, որպէսզի Աստուծոյ կատակատարած գործերը չվերագրենք Սատանային եւ անոր պիղծ ոգինեոգիներուն: Նման բան կատարելը, երկի
երկինքի ներման դռները ամրօամրօրէն կը փակէ մեր առջեւ:
առջեւ:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէր Յիսուս, լո´
լո´յս աշխարհի, լո
լո´յս մարդկութեան,
Ինչպէս բացիր կոյրին
կոյրին աչքերը
Որպէսզի տեսնէ դէմքդ ու սէրդ,
Մեր ալ հոգիի աչքերը բաց,
Որպէսզի տեսնենք փառքդ ու մեծութիւնդ,
Եւ ինչպէս բացիր անոր համրացած լեզուն
Եւ ան սկսաւ խօսիլ կատարած գործիդ մասին,
Մեր ալ փակ բերանները բաց,
Որպէսզի պատմենք սիրոյդ ու քաղցրութեանդ մասին`
մասին`
Սիրոյդ ու քաղցրութեանդ կարօտ մարդոց:
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Համր դիւահարին բժշկութիւնը
(Մատթէոս 9.329.32-34)
34)

Կոյրերուն մեկնելէն ետք, Յիսուսի բերին համր դիւադիւահար մը: Յիսուս չար ոգին դուրս հանելուն պէս` համրը
սկսաւ խօսիլ: Բոլորն ալ հիացան եւ ըսին.ըսին.«Այսպիսի բան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջ»:
մէջ»:
Իսկ Փարիսեցիները կ’
կ’ըսէին.ըսէին.«Դեւերու իշխանին
իշխանին միջոցաւ է որ կը հանէ չար ոգինեոգիները»:
րը»:

Այս դրուագը շատ մօտիկ նմանութիւններ ունի նախորդ
դրուագին հետ: Օրինակ,
Օրինակ, նախորդ դրուագը կը խօսի կոյր եւ
համր դիւահարի մը բժշկութեան մասին, իսկ ներկայ դրուադրուագը` համր դիւահարի մը բժշկութեան մասին: Երկու դրուագդրուագներուն մէջ ալ կը կարդանք ժողովուրդի զարմացումին
մասին: Երկու դիւահարներն ալ ուրիշներուն կողմէ կը
բերուին Յիսուսի: Երկու դրուագներուն ալ աւարտին, կը կարկարդանք թէ ինչպէս Փարիսեցիները գործուած հրաշքը ԲէեղզեԲէեղզեբուղին միջոցաւ
միջոցաւ կատարուած կը յայտարարեն: Ուստի,
կրկնութիւններէ խուսափելու համար, քանի մը ամփոփ
նշումներ պիտի ընեմ.ընեմ.1.1.- Երբ ուշադրութեամբ կարդանք տուեալ հատուածը, եւ
մանաւանդ, երբ զայն համեմատենք Ղուկասի մէջ արձաարձանագրուած համապատասխան բաժինին հետ, յստակ կը դառդառնայ որ մարդը համր էր իր մէջ բնակող դեւին պատճառով, այլ
բացատրութեամբ մը, դեւը ի´
ի´նքն էր որ համրութեամբ
հարուածած էր մարդը: Ղուկաս Աւետարանիչ կը վկայէ որ
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«երբ չար ոգին դուրս ելաւ` մարդը խօսեցաւ»
(Ղկ 11.14): Այս
խօսեցաւ» (Ղկ
վկայութիւնը
վկայութիւնը կը պարզէ թէ Սատանան կրնայ հոգեւորապէս
համրացնել, կուրցնել ու խլացնել մարդ արարածը: Երբ
Սատանան տիրութիւն հաստատէ մարդուն սրտին մէջ` մարմարդուն սիրտը կը համրանայ, եւ ալ աղօթք ու փառաբանութիւն
փառաբանութիւն
չեն բղխիր
բղխիր անոր սրտէն: Երբ Սատանան իշխէ մարդուն
մարդուն
հոգիին վրայ` մարդուն հոգին սգատունի կը վերածուի, եւ հոն
կը լռեն ու կը համրանան ուրախութեան բոլոր ձայները:
ձայները:
2.2.- Ե՞րբ բերին յիշեալ համր դիւահարը Յիսուսին: Բերին
«կոյրերուն մեկնելէն ետք»:
ետք»: Տակաւին նոր Յիսուս բժշկած էր
երկու կոյրեր, բայց առարկութիւն չըրաւ երբ անոնց մեկնումեկնումէն անմիջապէս ետք իրեն «բերին համր դիւահար մը»:
մը»:
Յիսուս երբեք չդադրեցաւ, չյոգնեցաւ ու չձանձրացաւ բարիք
գործելէ: Ան իր երկրաւոր կեանքի օրերուն վայրկեան մը իսկ
ի զուր չանցուց: Անոր կեանքի օրերը լեցուն էին մարդամարդասիրական արարքներով: Ան այնքան տարուած էր մարդամարդասիրական բարեգործութիւններով, «որ նոյնիսկ ուտելու ժաժամանակ»
մանակ» երբեմն չէր գտներ, այնպէս որ առիթով մը
պատահեցաւ որ «իր ընտանիքի անդամները»
անդամները» երթան եւ
փորձեն զայն բռնել, կարծելով որ խելագարեր էր (Մր 3.203.20-21,
6.31):
6.31): Ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող ամէն
ամէն մէկ
հաւատացեալ,
հաւատացեալ, պէտք է իր կարգին Քրիստոսի նման անխոնջ
եւ անդուլ կերպով աշխատող մը ըլլայ Աստուծոյ փառքին ու
մարդոց բարիքին համար:
3.մը»: Համր դիւահար
3.- «Յիսուսի բերին համր դիւահար մը»:
մարդը ինք չէր որ Յիսուսին եկաւ, այլ
այլ ուրիշներ զինք Յիսուսի
մօտ բերին: Սատանային իշխանութեան տակ գտնուող
մարդիկը, իրենց սեփական ջանքով չեն կրնար Յիսուսի գալ.
պէտք է հաւատացեալներ օգնեն անոնց մօտենալու Յիսուսին:
Այստեղ կ’
կ’ուզեմ քանի մը տողով պարզապէս նիւթին ծիրէն
դուրս գալ: Երբ կարդանք Աւետարաններուն
Աւետարաններուն մէջ արձաարձանագրուած բժշկութեանց դրուագները, կը տեսնենք որ որոշ
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հիւանդներ անձնապէս Յիսուսի եկան, իսկ ուրիշներ`
ուրիշներու կողմէ բերուեցան: Յիսուս ընդունեց ու բժշկեց թէ´
թէ´
իրենց հաւատքով անձնապէս իրեն եկողները եւ թէ´
թէ´ ուրիշուրիշներուն կողմէ իրեն բերուողները: Նոյն այս ճշմարտութիւնը
կը հաստատէ Matthew Henry: Արդ, եթէ օտար հեղինակներ եւ
մեկնիչներ կ’
կ’ուսուցանեն թէ Յիսուս կ’
կ’ընդունի այն մարդիկը
որոնք ուրիշներուն կողմէ կը բերուին իրեն, ինչո՞ւ համար
նոյն հեղինակները կը գայթակղին երբ մենք կ’
կ’ուսուցանենք
կամ կը յայտարարենք
յայտարարենք թէ Յիսուս կ’
կ’ընդունի այն մանուկները
որոնք իրենց ծնողներուն կողմէ ու իրենց ծնողներուն
հաւատքով կը բերուին Տիրոջ, սուրբ մկրտութեան համար:
4.4.- «Յիսուս չար ոգին դուրս հանելուն պէս` համրը սկսաւ
խօսիլ»:
ի´նքն էր որ
խօսիլ»: Այս հաստատումը կը պարզէ որ դեւը ի´
համրութեամբ զարկած
զարկած էր մարդը, ինչպէս վերեւ ըսինք:
Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ այստեղ որուն պէտք է
ուշադրութիւն դարձնել: Յիսուս կրնար մարդուն լեզուն
բանալ առանց չար ոգին դուրս հանելու անոր մէջէն, բայց
տրուած ըլլալով որ չար ոգին ի´
ի´նքն էր մարդուն համրութեան
պատճառը, Տէրը ուզեց
ուզեց նախ «պատճառ»
պատճառ»ը մէջտեղէն վերցնել:
Ի՞նչ է որ կը փորձեմ ըսել: Ամէն բան իր պատճառը ունի:
Օրինակ, մարդուն կեանքին մէջ բոյն հաստատած ամէն
մոլութիւն իր պատճառը ունի: Մարդուն սրտին մէջ տիրուտիրութիւն հաստատած
հաստատած ամէն մեղք իր պատճառը ունի: Եթէ երբեք
մարդը կ’
կ’ուզէ ձերբազատիլ
ձերբազատիլ իր մոլութիւններէն կամ մեղքեմեղքերէն, փոխանակ փորձէ անոնց դէմ կռուիլ, նախ պէտք է փորձէ
գտնել անոնց պատճառը, այլ խօսքով` պէտք է փորձէ գիտնալ
թէ իր ունեցած մոլութիւններն ու մեղքերը ի՞նչ պատճառով
մուտք գործած են իր կեանքէն ներս: Ոեւէ անձ որ կը կռուի իր
ունեցած
ունեցած մոլութեանց ու մեղքերուն դէմ, անխուսափելի է իր
պարտութիւնը, եթէ երբեք չփորձէ գիտնալ ու գտնել անոնց
պատճառը: Պատճառը գտնելով ու զայն սրբագրելով է որ
մարդը կ’
կ’ազատի իր մոլութիւններէն ու մեղքերէն: Տամ մէկմէկ751
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երկու օրինակներ: Եթէ մէկու մը ճնշումը յանկարծ իջնէ, չչի
բաւեր դեղահատ տալ ճնշումը բարձրացնելու համար: Պէտք
է գտնել պատճառը թէ ինչու ճնշումը կ’
կ’իջնէ եւ այդ մասին
պէտք է բան մը ընել: Եթէ շէնք մը փուլ գայ, զայն անմիջապէս
վերակառուցելու փոխարէն, նախ պէտք է քննել ու գտնել
անոր փուլ գալուն պատճառը, որպէսզի վերստին փուլ
փուլ չգայ
երբ վերակառուցուի: Կրնայ աւազը շատ դրուած ըլլալ, կամ
կրնայ երկաթը քիչ դրուած ըլլալ, կամ կրնայ ուրիշ պատճառ
մը ըլլալ: Եթէ մէկու մը զաւակը չի սիրեր դպրոց երթալ,
փոխանակ ծնողները բարկանան անոր թէ ինչո´
ինչո´ւ չի սիրեր
դպրոց երթալ, պէտք է քաղցրութեամբ հարցնեն
հարցնեն իրեն
իրեն եւ կամ
անձնապէս հետաքրքրուին անոր պատճառին մասին: Կրնայ
ըլլալ որ դասարանին մէջ աշակերտ մը կամ ուսուցիչ մը կայ
որ կ’
կ’անհանգստացնէ զայն: Բաւարարուինք տուեալ օրինակօրինակներով,
ներով, վերստին յիշեցնելով, թէ ամէն ժխտական երեւոյթ իր
պատճառը ունի: Այդ պատճառն է որ պէտք
պէտք է գտնենք, եթէ
երբեք կ’
կ’ուզենք ձերբազատիլ ժխտական երեւոյթներէն: Նոյնը
ըրաւ մեր իմաստուն Տէրը: Ան գիտէր որ մարդուն համրուհամրութեան պատճառը դեւն էր, անոր համար նախ դեւը դուրս
շպրտեց, եւ մարդը ինքնաբերաբար իր խօսելու կարողութիւկարողութիւնը վերագտաւ:
5.5.- «Բոլորն ալ հիացան
հիացան»: Բոլոր ներկաները հիացան,
բայց քանի՞ հոգիներ արդեօք հաւատացին Քրիստոսի եւ
ընդունեցին զայն իբրեւ խոստացեալ Թագաւորն ու Փրկիչը,
Տէրն ու Հովիւը: Չի´
Չի´ բաւեր զարմանալ Տիրոջ հրաշալի
գործերուն վրայ, այլ նաեւ պէտք է արքայութեան տարածման
աշխատանքին մէջ գործակիցները
գործակիցները դառնալ Տիրոջ: Չի´
Չի´ բաւեր
հիանալ Տիրոջ սիրոյն վրայ եւ անոր փառաբանանքը
փառաբանանքը հիւսել,
այլ պէտք է ընդունիլ անոր սէրը մեր սիրտերուն
սիրտերուն մէջ: Չի´
Չի´
բաւեր յայտարարել թէ Յիսուս Տէ´
Տէ´ր է, այլ պէտք է ենթակայ ու
հնազանդ ըլլալ անոր տիրութեան: Չի´
Չի´ բաւեր խոստովանիլ
որ Քրիստոսի կամքը
կամքը ուղիղ ու բարի է, այլ պէտք է
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կատարիչները ըլլալ անոր կամքին: Չի´
Չի´ բաւեր ծանուցել թէ
Յիսուս թագաւոր է, այլ պէտք է զայն դարձնենք մեր
սիրտերուն ու հոգիներուն թագաւորը: Այլապէս, ինչո՞վ
կ’օգտուինք եթէ գիտենք որ Քրիստոս Փրկիչ է, բայց մենք չենք
փրկուած մեր մեղքերէն:
մեղքերէն: Ինչո՞վ կ’
կ’օգտուինք եթէ գիտենք որ
Յիսուս Ազատարար իշխան է, բայց մենք իրմով չենք
ազատագրուած Չարին իշխանութենէն:
6.մէջ»:
6.- «Այսպիսի բան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջ»:
Ժողովուրդը գիտէր Հին Կտակարանի պատմութիւնները, եւ
գիտէր որ Աստուած մեծ գործեր կատարած էր իրենց հայհայրերու կեանքին մէջ, բայց նաեւ գիտէր, որ Հին ԿտակարանԿտակարանեան ժամանակաշրջանին, իրենց հայրերուն միջոցաւ կակատարուած գործերը երբեք նման չէին Քրիստոսի միջոցաւ
կատարուած գործերուն, ահա թէ ինչո´
ինչո´ւ հիացած ու
զարմացած իրարու ըսին.ըսին.- «Այսպիսի բան տակաւին չէինք
տեսած
տեսած Իսրայէլի մէջ»:
մէջ»: Ճիշդ է որ Հին Կտակարանեան
ժամանակաշրջանին Աստուած զանազան անձերու միջոցաւ
մեծ հրաշքներ կատարեց, բայց անոնք երբեք չեն կրնար
համեմատուիլ Տիրոջ կատարած գործերուն հետ: Օրինակ,
Մովսէս մարգարէն Աստուծոյ զօրութեամբ Կարմիր ծովը
ճեղքելէ ետք էր որ քալեց անոր մէջէն (Ել 14.2114.21-22), մինչդեռ
Յիսուս, Գալիլեայի լիճը ճեղքելու պէտք չունէր որպէսզի
քալէր անոր մէջէն, այլ ուղղակիօրէն ջուրերուն վրայէն քալեց:
Դաւիթ քնարահարութեամբ չար ոգիները կը հեռացնէր
Սաւուղէն (Ա.Թգ 16.23), մինչդեռ մեր Տէրը, լոկ բառով մը
զանոնք
զանոնք դուրս կը վտարէր մարդոցմէ: Եղիա մարգարէն երեք
անգամ որբեւայ
որբեւայրի կնոջ մը մեռած տղուն վրայ երկննալով, եւ
աղաչելով ու խնդրելով Աստուծոյ միջամտութիւնը, զայն
ոտքի հանեց (Գ.Թգ 17.1717.17-24), մինչդեռ Յիսուս լոկ մէ´
մէ´կ բառով
կամ մէ´
մէ´կ հրամանով, մեռածները իրենց գերեզմաններէն
գերեզմաններէն
դուրս կը բերէր: Եղիսէ մարգարէին հրամանով Նէեմա
անունով բորոտ Ասորի մը պէտք էր եօթը անգամ լուացուէր
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Յորդանանի ջուրերուն մէջ, որպէսզի բուժուէր իր բորոտուբորոտութենէն (Դ.Թգ 5.10մէ´կ
5.10-14), մինչդեռ մեր Փրկիչը, ձեռքի մէ´
հպումով կամ հրամանով մը կը բուժէր բորոտները: Եղիսէ
Եղիսէ
մարգարէն խնդրեց Աստուծմէ որ կուրութեամբ զարնէ
Սուրիական բանակները եւ Աստուած զարկաւ (Դ.Թգ 6.186.18-19),
մինչդեռ մեր քաղցր Փրկիչը, ընդհակառակը, կուրութեամբ
զարնուածներուն աչքերը կը բանար: Օրինակները շատ են,
բայց յիշեալ օրինակները բաւարար են ցոյց տալու համար
մարգարէներուն եւ Տիրոջ միջոցաւ գործուած հրաշքներուն
անսահման
անսահման տարբերութիւնը: Ուստի, այո´,
այո´, Տիրոջ գործերուն
ականատես
ականատես վկաները իրաւունք ունէին ըսելու. «Այսպիսի

բան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջ»:
մէջ»:
7.կ’ըսէին.ըսէին.- "Դեւերու իշխանին
7.- «Իսկ Փարիսեցիները կ’
միջոցաւ է որ
որ կը հանէ չար ոգիները"»
ոգիները"»:
"»: Նոյն այս խօսքը ըսին

Փարիսեցիները երբ Յիսուս բժշկեց կոյր եւ համր դիւահարը
(Մտ 12.24): Օրէնքի ուսուցիչները քայլ մը առջեւ երթալով,
ըսին «թէ դեւերու իշխանը` Բէեղզեբուղը իր մէջ մտած է եւ թէ
անոր զօրութեամբ է որ դեւերը կը հանէ»
հանէ» (Մր
(Մր 3.22):
3.22): Օրէնքի
ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն համար անըմբռնելի էր
թէ Յիսուս ի՞նչպէս կրնար բառով մը կամ հրամանով մը չար
ոգիները դուրս հանել: Եւ քանի հարցը իրենց համար
անըմբռնելի ու անբացատրելի էր, միակ լուծումը հարցին,
կատարուած հրաշքը Բէեղզեբուղին վերագրելն էր:
էր: ՍովորաՍովորաբար մարդը կ’
կ’ուրանայ ինչ որ իր մտքին համար անըմբռնելի
ու անհասկնալի է: Մենք զգոյշ պէտք է ըլլանք նման ծուղակի
մը մէջ չիյնալու համար: Եթէ բան մը չենք հասկնար, չի
նշանակեր թէ անիկա իրականութիւն չէ: Աստուծոյ կատակատարած գործերը եւ որդեգրած գործելակերպը, մարդկային
մարդկային մեր
մտքին համար միշտ ալ զարմանալի են:
8.8.- Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, տեսնելով
Յիսուսի հրաշալի գործերն ու զօրութիւնը, տեսնելով անոր
սէրն ու կապուածութիւնը մարդոց հանդէպ եւ մարդոց սէրն
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ու կապուածութիւնը իրեն հանդէպ, եւ մանաւանդ, տեսնելով
անոր յաջողութիւնը, եւ ժողովուրդին կողմէ փնտռուիլն ու
յարգուիլը, չկրցան եղածը
եղածը մարսել, գրգռուեցան նախանձով,
եւ ո´
ո´չ թէ Քրիստոսի, այլ իրե´
իրե´նց միջոցաւ խօսեցաւ ու գործեց
դեւերու իշխանը` Բէեղզեբուղը: Հետեւաբար,
Հետեւաբար, հեռո´
հեռո´ւ մնանք
նախանձէն, որովհետեւ անիկա կը կուրց
կուրցընէ մեզ,
մեզ, եւ պատճառ
կը դառնայ որ բարին չար կոչենք, եւ չարը` բարի: Նախանձը
թոյլ չի տար որ տեսնենք ու գնահատենք
գնահատենք ուրիշներուն կատակատարած բարի գործերը, ճիշդ ինչպէս Փարիսեցիներն ու Օրէնքի
ուսուցիչները չէին կրնար տեսնել ու գնահատել Յիսուսի
կատարած բարի գործերը: Նախանձով լեցուն մարդուն միջոմիջոցաւ` Բէեղզեբուղն է որ կը խօսի ու կը գործէ:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Տէ´
Տէ´ր Յիսուս, ամենազօր Փրկիչ,
Հեռացուր մեզմէ Սատանան
Ինչպէս հեռացուցիր համր մարդէն,
մարդէն,
Զայն հեռացուր մեզմէ իր բոլոր կապանքներով,
Իր բոլոր ազդեցութիւններով,
Իր բոլոր ծուղակներով ու հնարքներով,
Իր բոլոր մտածումներով ու ծրագիրներով,
Որպէսզի փրկութիւնդ պատմելու համար`
Բա´
Բա´ց ու պատրաստ ըլլան մեր բերանները.
Մեծավայելչութիւնդ տեսնելու համար`
Բա´
Բա´ց ու խորատես ըլլան մեր հոգիի աչքերը.
Ձայնդ լսելու համար`
Բա´
Բա´ց ու արթուն ըլլան մեր հոգիի ականջները.
Կամքդ գիտնալու ու կատարելու համար`
Բա´
Բա´ց ըլլան մեր միտքերը,
միտքերը,
Եւ պատրաստ` մեր ձեռքերը:
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Յիսուսի փախուստը
զայրացած ամբոխին մէջէն
(Ղուկաս 4.284.28-30)
Այս ակնարկութիւնները լսելով` Ժողովարանին մէջ
գտնուողները բարկութեամբ լեցուեցան: Ելան, Յիսուսը
քաղաքէն դուրս հանեցին եւ գահավէժ ընելու նպատակով
զայն տարին մինչեւ կատարը այն լերան, որուն վրայ
շինուած էր իրենց քաղաքը: Բայց Յիսուս անոնց մէջէն
անցաւ գնաց:

1.1.- Քրիստոս Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքի ԺողովարաԺողովարանին մէջ Եսայի մարգարէին գիրքէն որոշ ընթերցում մը
կատարելէ ետք, անուղղակիօրէն
անուղղակիօրէն ժողովուրդին յայտնեց իր
խոստացեալ Փրկիչը ըլլալու իրողութիւնը: Ապա յիշեց թէ
ինչպէս Եղիա մարգարէին օրով երեքուկէս տարի անձրեւ
չեկաւ եւ ամբողջ երկրին մէջ սով տիրեց, բայց Եղիա

«ղրկուեցաւ Սիդոնի մօտիկ Սարեփթա գիւղը բնակող այրի
կնոջ մը»
մը» միայն. ինչպէս նաեւ
նաեւ յիշեց օրինակը Եղիսէ
մարգարէին, որուն օրով «բազմաթիւ բորոտներ կային, բայց
անոնցմէ ո´
ո´չ մէկը բժշկուեցաւ, այլ միայն Նէեման անունով
Ասորի մը»
մը» (Ղկ
(Ղկ 4.164.16-27): Յիսուսի այս խօսքերը պատճառ
դարձան որ «Ժողովարանին մէջ գտնուողները բարկութեամբ»
բարկութեամբ»

լեցուին: Յիսուս բացայայտեց
բացայայտեց կարեւոր ճշմարտութիւններ եւ
ատիկա բարկութեամբ գրգռեց ժողովուրդը: Ի՞նչ էին
բացայայտուած ճշմարտութիւնները: Առաջին, Յիսուս
բացայայտեց թէ ի´
ի´նքն էր խոստացեալ Փրկիչը որ օծուած ու
ղրկուած էր Սուրբ Հոգիին կողմէ «աղքատներուն փրկութեան

աւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու,
մխիթարելու, գերիներուն
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ազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստահարստահարուածները ազատելու, եւ յայտարարելու` թէ ահա հասած
է ժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդը
ժողովուրդը»
ղովուրդը» (Ղկ
(Ղկ 4.164.16-

19): Երկրորդ, Յիսուս յստակ ցոյց տուաւ հրեաներուն, թէ
Եղիայի օրով օգնութիւն
օգնութիւն գտած Սարեփթացի այրի կինը, եւ
Եղիսէի օրով բժշկուած Ասորի բորոտ Նէեմանը, որոնք
հեթանոսներ էին, կը նախապատկերացնէին այն հեթանոսհեթանոսները, որոնք հոգեպէս սովահար ու բորոտ էին, եւ որոնք
Աստուծոյ օրհնութիւնները պիտի վայելէին Մեսիային օրով ու
Մեսիային ձեռքով: Հրեաներ
Հրեաներ չէին հաւատար որ հեթանոսներ
կրնային բաժին ունենալ Աստուծոյ փրկութեան ու թագաթագաւորութեան մէջ, եւ ճիշդ այս էր որ զիրենք բարկացուց, եւ
ուզեցին Յիսուսը գահավէժ ընել լերան կատարէն, «բայց
Յիսուս անոնց մէջէն անցաւ գնաց»:
գնաց»: Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ
այս հաստատումը.հաստատումը.գնաց», որովհետեւ
ա) «Յիսուս անոնց մէջէն անցաւ գնաց»,
անոնք
անոնք չէին կրնար վնաս հասցնել իրեն,
իրեն, նախ որովհետեւ
տակաւին ժամանակը չէր հասած որ Տէրը անոնց ձեռքը
յանձնուէր: Մարդ չէր կրնար խլել Յիսուսի կեանքը: Յիսուս իր
ազատ կամքով ինքնիր կեանքը պիտի զոհէր, ինչպէս
ինքնիսկ առիթով
առիթով մը պիտի ըսէր. «Ես իմ կամքովս կեանքս
կու տամ»
տամ» (Յհ
(Յհ 10.18): Այս կէտը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ ոչ ոք
կրնայ վնաս հասցնել Աստուծոյ զաւակներուն` առանց ԱսԱստուծոյ թոյլտուութեան: Ժամանակէն առաջ` ոչինչ կը պապատահի մեզի:
բ) Կարգ մը մեկնիչներ բացատրած են որ «Յիսուս անոնց
անոնց
մէջէն անցաւ գնաց»,
գնաց», զանոնք կուրութեամբ զարնելէ ետք, ճիշդ
ինչպէս Հին Կտակարանի մէջ զարկած էր Սոդոմացիներն ու
Սուրիական բանակները (Ծն 19.11: Դ.Թգ 6.186.18-19): Արտաքին
պատմութեան մէջ այս մասին ակնարկութիւն չենք գտներ:
Նման գործ խոտոր կը համեմատի մեր մարդասէր Տիրոջ
Տիրոջ
գործելակերպին հետ: Ան եկած էր կոյրերուն աչքերը բանալու
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եւ ո´
ո´չ թէ աչքը բաց մարդոց աչքերը կուրցնելու: Նման բան,
առաւել եւս կրնար զիրենք գրգռել:
գ) Ուրիշներ կը կարծեն, որ Յիսուս աներեւութացաւ, այլ
խօսքով` մարմնապէս անյայտացաւ անոնց մէջտեղէն:
դ) Մեկնիչներուն
Մեկնիչներուն մեծ մասը սակայն, կը բացատրեն որ
Տէրը պահուան մը համար անոնց մտքի աչքերը կուրցուց,
որպէսզի շփոթի մատնուին եւ չտեսնեն զինք մինչեւ որ անոնց
մէջէն անցնի երթայ:
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ
Ճշմարտութիւններ բացայայտող Տէր,
Օգնէ որ երբ Քեզմէ լսենք ճշմարտութիւնը`
Ուրախութեամբ ընդունինք զայն:
Օգնէ որ երբ բացայայտուի ճշմարտութիւնը`
Ցնծան մեր հոգիներն ու սիրտերը:
Օգնէ որ սիրե´
սիրե´նք ճշմարտութիւնը,
Որովհետեւ Դո´
Դո´ւն ես ճշմարտութիւնը,
Եւ Քեզ սիրողը` ճշմարտութիւնն է որ սիրած կ’ըլլայ:
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Նիւթերու ցանկը
Երկու խօսք

7

1.1.- Յիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկը

9

2.2.- Բեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնը

33

3.3.- Յիսուս բորոտ մը կը բժշկէ

43

4.4.- Յիսուս կ’
կ’անիծէ թզենին

55

5.5.- Հարիւրապետին ծառային բժշկութիւնը

66

6.6.- Յիսուս անդամալոյծ մը կը բժշկէ

80

7.7.- Յիսուս տասը
տասը բորոտներ կը բուժէ

94

8.8.- Յիսուս կը բժշկէ չար ոգի ունեցող տղան

105

9.9.- Ղազարոսի յարութիւնը

120

10.10.- Կանայի հարսանիքին՝ ջուրը գինիի փոխելը

147

11.11.- Կոյր Բարտիմէոսի բժշկութիւնը

177

12.12.- Հինգ հազարին կերակրումը
կերակրումը

200

13.13.- Յիսուս կը քալէ ջուրին վրայէն

223

14.14.- Ի ծնէ կոյրին բժշկութիւնը

255

15.15.- Յայրոսի աղջկան յարութիւնը

294

16.16.- Տեռատես կնոջ բժշկութիւնը

321

17.17.- Պետրոսի զոքանչին բժշկութիւնը

341
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18.18.- Քահանայապետի ծառային՝
Մաղքոսի ականջին բուժումը

349

19.19.- Քանանացի կնոջ աղջկան բժշկութիւնը

364

20.20.- Պալատականին որդիին բժշկութիւնը

403

21.21.- Բեթհեզդայի անդամալոյծին բժշկութիւնը

431

22.22.- Չորս հազարին կերակրումը

500

23.23.- Կափառնաումի դիւահարին բժշկութիւնը

518

24.24.- Երկու կոյրերուն բժշկութիւնը

533

25.25.- Հրաշալի ձկնորսութիւն
եւ առաջին աշակերտներ

552

26.26.- Գերգեսացի դիւահարին բժշկութիւնը

578

27.27.- Հաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնը

619

28.28.- Ջրգողեալ մարդուն բժշկութիւնը

639

29.29.- Այրի կնոջ որդիին յարութիւնը

655

30.30.- Գօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը

672

31.31.- Երկրորդ հրաշալի ձկնորսութիւն

687

32.32.- Յիսուս խուլ եւ համր մարդ մը կը բժշկէ

724

33.33.- Տաճարին տուրքը ձուկին բերանէն

735

34.34.- Կոյր եւ համր դիւահարին բժշկութիւնը

749

35.35.- Համր դիւահարին բժշկութիւնը

754

36.36.- Յիսուսի փախուստը զայրացած ամբոխին մէջէն 761
Օգտագործուած աղբիւրներ
Հեղինակին
Հեղինակին ամբողջական գործերը
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Օգտագործուած Աղբիւրներ
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Աւետարանին որ ըստ Մարկոսի»,
Մարկոսի», Կոստանդնուպոլիս, 1826:
5.Նարեկ», Անթիլիաս, 2005:
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6.Մեկնութիւն Աւետարանին Ղուկասու»,
Ղուկասու»,
6.- Սարգիս Կունդ, «Մեկնութիւն
Էջմիածին, 2005:
7.7.- Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, «Սերտողութիւն Մատթէոսի
Աւետարանին»,
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8.- Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, «Լոյս եւ Հաղորդութիւն»,
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9.9.- Matthew Henry, «A Commentary on the Whole Bible», Vol.
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10.10.- Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ
Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, («Մեկնութիւն Մատթէոսի ԱւետաԱւետարանին»,
րանին», Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած
բացատրութիւններ), Եգիպտոս, 1983:
11.11.- Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ
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բացատրուտրութիւններ), Եգիպտոս, 1984:
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13.13.- David H. Stern, «Tewish New Testament Commentary»,
U.S.A. 1992.
14.14.- Paul Feghali et Antoine Aoukar, Nemetallah Khoury et
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Ð»ÕÇÝ³ÏÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ
1.- ÖßÙ³ñÇï í»ñ³ÍÝáõÝ¹Á
2.- ´³°ó ëñïÇ¹ ¹áõéÁ, ÚÇëáõë ÏÁ ëå³ë¿
3.- ºë »Ù Ö³Ùµ³Ý, ÖßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ »õ Î»³ÝùÁ
4.- Ø³ÝáõÏÝ»ñáõÝ ²ñù³ÛáõÃÇõÝÁ
5.- ²Ù»Ýûñ»³Û ³×áõÙ ²ëïáõÍáÛ Ðá·Çáí »õ Êûëùáí
6.- ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ
7.- ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ å³ï·³ÙÁ
³Ûëûñáõ³Ý Ù³ñ¹áõÝ
8.- ¶ÇïÝ³Ýù å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ áñáß Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõ
9.- ²Ù»Ýûñ»³Û Ñá·»õáñ áõëáõóáõÙ
10.- Ø»ñ Ñá·Á ²ëïáõÍáÛ Ó·»É
11.- Ð³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ í³ñ¹»ñÝ »Ý ³ñù³ÛáõÃ»³Ý
12.- Ø»ñ îÇñáç »õ öñÏÇãÇÝª ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ
³é³ÏÝ»ñáõÝ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁ (². Ñ³ïáñ)
13.- 62 Ñ³ñóáõÙÝ»ñ »õ ³ÝáÝó å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ
14.- Ö³ÝãÝ³Ýù ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ
Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõ ÙÇçáó³õ
(½³ñ·³óÙ³Ý ÙñóáõÙÇ Ñ³Ù³ñ)
15.- êáõñµ ÎáÛë Ø³ñÇ³Ù »õ Ð³Û Ø³ÛñÁ
16.- Ø»ñ îÇñáç »õ öñÏÇãÇÝª ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ
³é³ÏÝ»ñáõÝ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁ (´. Ñ³ïáñ)
17.- ÚÇëáõëÇ ë¿ñÁ ÏÁ µáõÅ¿ íÇñ³õáñ ³Ù¿Ý ëÇñï
18.- Ð³ñóáõÙÝ»ñª Ï³ñ× å³ï³ëË³ÝÝ»ñáí
19.- î¿ñ ÚÇëáõëÇ »õ ê³Ù³ñ³óÇ ÏÝáç Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ
20.- øñÇëïáëÇ Ññ³ßùÝ»ñáõÝ ·ÇñùÁ
¥Ø»ñ îÇñáç »õ öñÏÇãÇÝ` ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ
Ññ³ßùÝ»ñáõÝ »õ µÅßÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ñá·»õáñ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁ¤
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