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Սիրելի ընթերցող, բոլորի´ն եմ խորհուրդ 
տալիս կարդալ այս գիրքը։ Գայանե Հակոբյանին 
ճանաչում եմ  1991 թվականից, և ամեն ինչ որ 
նա արել է, միշտ եղել է գեղեցիկ ու փառավոր։ 
Ես մտածում եմ նա այն մարդկանցից մեկն է, ով 
կարող էր այս գիրքը գրել։ Ամիսներ առաջ, մինչ 
տպագրությունը, ես կարդացի այս գիրքը: Գրքի 
մեջ Գայանեն դրել է իր փորձառության մի փոքր 
մասը և աստվածաշնչյան ուսմունք։

Երբ սկսեցի ընթերցել այս գիրքը, մի շնչով 
ավարտեցի ու մտածեցի՝ այս խորհուրդները 
բոլորը լսեին ու կատարեին։

Ես մի բան գիտեմ. եթե դու արդեն կարդում 
ես այս խոսքերը, ուրեմն քո ձեռքում կա այս 
գիրքը…

Հայաստանի «Կյանքի Խոսք» 
եկեղեցու ավագ հովիվ, 

դր. Արթուր Սիմոնյանդր. Արթուր Սիմոնյան
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Ա Ռ Ա Ջ Ա Բ Ա ՆԱ Ռ Ա Ջ Ա Բ Ա Ն

 Ս ի րե լի՛ ըն թեր ցող, քեզ եմ ա ռա ջար կում 
այս գիր քը՝ շուրջ 23 տա րի սո ցիա լա-

կան ծա ռա յութ յու նում Աստ ծուն և  մարդ կանց ծա-
ռա յե լուց հե տո:  Հա մար ձա կութ յուն ու նեմ պա-
տաս խա նե լու «Աղ քա տութ յու նը մտա ծե լա կե՞րպ 
է, թե՞ սո ցիա լա կան վի ճակ» հար ցին, քա նի որ 
ծա ռա յութ յան բե րու մով շփվել եմ բա զում սո ցիա-
լա պես ա նա պա հով մարդ կանց հետ, շուրջ ե րեք 
տա րի ան տուն-թա փա ռա կան նե րի հետ ապ րել 
նույն հար կի տակ, հե տա զո տել տար բեր տա րի քի 
և  սե ռի մարդ կանց աղ քա տութ յան պատ ճառ նե րը 
և  ե կել այն եզ րա կա ցութ յան, որ ան կախ ազ գութ-
յու նից, երկ րի սո ցիա լա կան վի ճա կից՝ լի նի Ար-
գեն տի նա յում, Անգ լիա յում, Ա մե րի կա յի  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րում, թե  Հա յաս տա նում, միև նույն է, 
ա մեն ինչ բխում է մար դու ներ սից. մար դու կյան-
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քը կա ռուց վում է՝ հա մա ձայն իր իսկ բնա վո րութ-
յան:  Լի նեմ ա վե լի ան կեղծ՝ այն պի սի ան տուն-
թա փա ռա կան ներ, ինչ պի սին Ար գեն տի նա յում 
էին կամ ԱՄՆ-ում ու  Լոն դո նում,  Հա յաս տա նում 
չկան:  Հա յաս տա նի ան տուն-թա փա ռա կան նե րը 
նույ նիսկ բա րե կիրթ են, ի րենց ան սահ մա նութ յան 
աս տի ճան չեն մատ նում կեղ տին:

 Մի գու ցե թվա, որ գրքում չա փա զանց շատ են 
աստ վա ծաշնչ յան մեջ բե րումնե րը: Խնդ րում եմ, որ 
կար դաք բո լո րը, անխ տիր բո լո րը: Ես չեմ հի շում, 
թե քա նի ու քա նի ան գամ եմ կար դա ցել Աստ վա-
ծա շուն չը, բայց այդ մեջ բե րումնե րը գրե լիս, Աստ-
ծուն՝ տիե զեր քի  Տի րա կա լին, մեր Երկ նա յին  Հո րը 
և  մեր կյան քի  Տի րո ջը, նոր, ա վե լի բարձր մա կար-
դա կով ճա նա չե ցի:

Կ յան քիս ըն թաց քում շփվե լով մե ծա հա րուստ-
նե րի, աշ խա տան քի մեջ հա ջո ղակ նե րի հետ, ծա-
ռա յութ յան բե րու մով շա՛տ ա վե լի մո տի կից ճա-
նա չե լով աղ քատ նե րին՝ եզ րա կա ցութ յուն ներս ու 
պատ կե րա ցումներս մարդ ա րա րա ծի մա սին շատ 
են, բայց այս գիր քը գրե լիս ինձ ի րա վունք չվե-
րա պա հե ցի թղթին հանձ նել լոկ իմ փոր ձա ռութ-
յու նը, այլ մինչև հա մա կարգ չի մոտ նստե լը՝ ծնկի 
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ի ջա  Տի րոջ առջև և Ն րա նից ի մաս տութ յուն ու 
ա ռաջ նոր դութ յուն խնդրե ցի: Ն րա  Հո գով ա ռաջ-
նորդ վե լով եմ փոր ձա ռութ յունս օգ տա գոր ծել և  
անդ րա դար ձել եմ միայն նրան, ինչն ստա ցել եմ 
Տիրոջից:

 Սի րե լի՛ս, շատ կցան կա նա յի, որ այս գրքում 
տես նեիր քեզ սի րող, քո կյան քով մտա հոգ ված 
Աստ ծուն, ճա նա չեիր Ն րա կամ քը քո կյան քի ֆի-
նան սա կան բնա գա վա ռի վե րա բեր յալ:

Գիրքը գրելիս անդրադարձել եմ Ջ. Ավան-
զինիի Աստծո կամքի համաձայն ֆինանսական 
օրհնություն ունենալու այն ուսմունքներին, որոնք 
կիրառելով իմ անձնական կյանքում, համոզ վել 
եմ, որ Աստծո խոստմունքները ռեալ են յուրա-
քանչ յուր հավատացողի համար, «Երկինքն ու եր-
կի րը կանցնեն, բայց Իմ խոսքերը չեն անցնի», 
(Մա թևոս 24.35):

 Մեր եր ջան կութ յու նը ֆի նան սի մեջ չէ: Աշ-
խար հում չկա մե կը, ով միայն ֆի նանս ներ ու նե-
նա լով՝ թե կուզ մի լիարդ ներ, եր ջա նիկ լի նի: Աստ-
ծուց օրհն ված լի նել՝ չի նշա նա կում հա րուստ լի-
նել, մի լիարդ ներ կամ ան սահ ման քա նա կութ յամբ 
թան կար ժեք զար դեր ու նե նալ: 
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 Չեմ կար ծում, որ կգտնվի խե լա ցի մե կը, ով 
ի րեն օրհն ված կհա մա րի, ե թե ֆի նանս ներ ու նե-
նա լով հան դերձ՝ չու նե նա ա ռող ջութ յուն կամ խա-
ղա ղութ յուն իր ներ սում ու ըն տա նի քում: Աստ ծուց 
օրհն ված չէ նաև այն մար դը, ով ու նի ֆի նանս ներ, 
ա ռող ջութ յուն, լավ հա րա բե րութ յուն ներ, բայց չու-
նի անձ նա կան շփում ի րեն ա րա րո ղի հետ:

Այս գրքում ես անդ րա դար ձել եմ օրհն ված 
մար դու կյան քի միայն մեկ՝ ֆի նան սա կան բնա-
գա վա ռին վե րա բե րող հար ցին: Այդ հար ցը չա-
փա զանց կար ևոր է և՛ մեզ, և՛ եր կինքն ու եր կիրն 
ա րա րող  Տի րոջ հա մար: 

 Ցան կա նում եմ քեզ օրհն ված կյանք:

«Գ նա ցե՛ք, տե սե՛ք...» սո ցիա լա կան
ծա ռա յութ յան ղե կա վար՝ 

Գա յա նե  Հա կոբ յան  Գա յա նե  Հա կոբ յան  
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ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՄՏԱԾԵԼԱԿԵ՞ՐՊ  Է, ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՄՏԱԾԵԼԱԿԵ՞ՐՊ  Է, 
ԹԵ՞  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿԹԵ՞  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿ

1. Աղ քա տութ յու նը՝ մտա ծե լա կերպ է:1. Աղ քա տութ յու նը՝ մտա ծե լա կերպ է:

«Այն, ինչ կա տար վում է քեզ հետ, խո սում է քո 
մի ջա վայ րի ի րա վի ճակ նե րի մա սին:

Այն, ինչ կա տար վում է քո մեջ, խո սում է քո 
բնա վո րութ յան մա սին:

Այն, ինչ կա տար վում է քո շնոր հիվ, խո սում է 
քո խա րիզ մա յի մա սին»:

Ջ.  Մաքս վել լՋ.  Մաքս վել լ

2. Աղ քա տութ յու նը՝ ո րո շում է: 2. Աղ քա տութ յու նը՝ ո րո շում է: 

 Նոր մալ մտա ծե լա կերպ ու նե ցող ոչ մի մարդ 
չի ո րո շում. «Ես աղ քատ եմ լի նե լու»: Դ րա փո-
խա րեն նա հնա րա վո րութ յուն ու նի մտա ծե լու. «Ես 
ո րո շում եմ կա յաց նում՝ չլի նել աղ քատ»: 

Ա մե րի կա ցի հայտ նի հե ռուս տա հա ղոր դա վար, 
դե րա սա նու հի և պ րոդ յու սեր Օփ րա Ո ւինֆ րին* 
* Գրքիս առաջին իսկ էջերում օրինակ բերելով Օփրա Ուինֆրիին, 

պատասխանատվություն չեմ վերցնում նրա բարոյական 
նկարագրի ու վարքագծի համար: Նրան օրինակ եմ բերել 
հաշվի առնելով աշխարհում նրա կարկառուն դեմք լինելն  ու 
ժամանակակից կյանքի անելանելի թվացող իրավիճակից 
իմաստուն ձևով դուրս գալը:
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վաղ ման կութ յունն անց կաց րել է տա տի կի հետ: 
 Տա տի կը բապ տիս տա կան ե կե ղե ցու ան դամ էր 
և  ե կե ղե ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի գնա լիս Օփ-
րա յին միշտ տա նում էր իր հետ:  Նա մի սպի տա-
կա մորթ ա մե րի կա ցու տանն ա ղա խին էր: Ն րա 
քույ րերն ու աղ ջի կը՝ Օփ րա յի մայ րը, նույն պես 
ա ղա խին ներ էին մե ծա հա րուստ նե րի տնե րում: 
Ն րանք բնա կութ յուն էին հաս տա տել  Միս սի սի պի 
նա հան գում, որ տեղ այդ ժա մա նակ սևա մորթ ներն 
ա մե նա դա ժան ա նար գան քի էին են թարկ վում: 
Օփ րա յի տա տի կի հա մար ա մե նա լավ գոր ծը, 
ո րին կա րող էին ձգտել ին քը, իր քույ րերն ու աղ-
ջի կը՝ որ ևէ բա րի մե ծա հա րուս տի տա նը որ պես 
ա ղա խին ծա ռա յելն էր: 

 Մի օր, երբ տա տի կը լվա նում էր մե ծա հա րուս-
տի հա գուստ նե րը, իսկ փոք րիկ Օփ րան նստած 
էր նրա դի մաց, տա տիկն ա սում է. « Սի րե լի՛ս, 
ա ղո թի՛ր Աստ ծուն, որ պես զի, երբ մե ծա նաս, հնա-
րա վո րութ յուն ու նե նաս ծա ռա յել մի բա րի մե ծա-
հա րուս տի, ով եր բեք քեզ չի ծաղ րի նրա հա մար, 
որ դու սևա մորթ ես»: Օփ րան, որ ըն դա մե նը չորս 
տա րե կան էր, ան մի ջա պես մտքում ո րո շում է կա-
յաց նում՝ եր բե՛ք*:
* Master class, part 1, Oprah Winfrey.
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Ա պա գա յում նա պատ մում է, որ ե կե ղե ցա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի ժա մա նակ հա ճախ էր հո վիվ-
քա րո զիչն ա սում. «Ա մեն բան կա րող եմ ինձ զո-
րաց նող  Հի սուս Ք րիս տո սով» ( Փի լիպ. 4.13):  Նա 
գերբ նա կան հա վատ քով է ըն դու նում այդ խոս քե րը 
և  հե տո ա սում. « Մենք դառ նում ենք այն, ին չին հա-
վա տում ենք»:  Չորս տա րե կան հա սա կում ո րո շում 
կա յաց նե լով՝ եր բեք աղ քատ չլի նել, և  հե տա գա յում 
մշտա պես ա պա վի նե լով աստ վա ծաշնչ յան խոսքին` 
 Փի լի պե ցի նե րի 4.13-ին, նա դառ նում է աշ խար հի 
100 ա մե նաազ դե ցիկ մարդ կան ցից մե կը և  ա ռա ջին 
ու ա ռայժմ միակ սևա մորթ կին մի լիար դա տե րը: 

3. Աղ քա տութ յու նը՝ ոչ ճիշտ մտա ծե լա կեր պի և 3. Աղ քա տութ յու նը՝ ոչ ճիշտ մտա ծե լա կեր պի և 
ս խալ բնա վո րութ յան արդ յունք է:ս խալ բնա վո րութ յան արդ յունք է:

Անց յալ դա րի 80-ա կան թվա կան նե րի վեր ջին 
 Դո նալդ Տ րամպն* Ա մե րի կա յի  Միաց յալ  Նա հանգ-
նե րի հա ջո ղութ յան ազ գա յին խորհր դա նիշն էր:  Նա 
կա ռու ցել էր բազ մա թիվ հիաս քանչ երկ նա քե րեր, 
* Գրքիս առաջին իսկ էջերում օրինակ բերելով Դոնալդ Տրամպին, 

պատասխանատվություն չեմ վերցնում նրա բարոյական 
նկարագրի ու վարքագծի համար: Նրան օրինակ եմ բերել 
հաշվի առնելով աշխարհում նրա կարկառուն դեմք լինելն  ու 
ժամանակակից կյանքի անելանելի թվացող իրավիճակից 
իմաստուն ձևով դուրս գալը:
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վաս տա կել մի լիար դա վոր դո լար ներ, գրել մի լիո-
նա վոր տպա քա նա կով վա ճառ վող « Գոր ծարք վա-
րե լու ար վես տը» գիր քը, դար ձել հե ռուս տա տե սա յին 
աստղ, ինք նա թիռ նե րի ու նա վե րի տեր և  այլն:

 Մա մուլն ան դա դար գրում էր. «Այն ա մե նը, ին-
չին դիպ չում է  Դո նալդ Տ րամ պի ձեռ քը, վե րած-
վում է ոս կու»: «Իսկ ես հի մա րի նման հա վա տում 
էի»,- գրում է Տ րամ պը « Վե րա դար ձի ար վես տը» 
գրքում: «Ես հա վա տում էի, որ իմ կյանքն ամ բող-
ջութ յամբ հենց հա ջո ղութ յուն է, և  այլ կերպ չէր 
էլ կա րող լի նել: Սկզ բում ինձ թվում էր՝ բիզ նես 
վա րե լը հարթ գոր ծըն թաց է: Եվ այն աս տի ճան 
ան հոգ հանգս տութ յուն թույլ տվե ցի, որ կորց րի 
նպա տա կաուղղ վա ծութ յու նը և  հա մակ կենտ րո-
նա ցու մը՝ գոր ծին: Իմ կայս րութ յան գլխին սկսե-
ցին մութ ամ պեր կու տակ վել, և  ես բա վա կան եր-
կար ժա մա նակ դա չէի նկա տում:  Գործ նա կա նում 
դա դա րել էի իմ բիզ նե սի կա ռա վար մամբ և  ըն կե-
րութ յուն նե րի զար գաց մամբ զբաղ վե լուց»*:

Այ նու հետև ինչ որ բան տե ղի ու նե ցավ. ա մե-
րիկ յան կա ռա վա րութ յու նը հրա տա րա կեց մի քա-
նի օ րենք, ո րոնց հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի գոր-

* The Art of Combak.
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ծարք նե րի հետ կապ ված նախ կի նում սահ ման ված 
ո րոշ հար կա յին զի ջումներ փո խա րին վում էին 
ա վե լի խիստ օ րենք նե րով: Ընդ ո րում, այդ օ րենք-
նե րը վե րա բե րում էին ոչ միայն տվյալ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում ի րա կա նաց ված գոր ծարք նե րին, 
այլ նաև նախ կի նում՝ մինչ այդ օ րենք նե րի ըն դու-
նումն ի րա կա նաց ված գոր ծարք նե րին: 

« Քա ղա քա կան այ րե րին թվում էր, որ ան-
շարժ գույ քի շու կա յի տղա նե րը չա փա զանց լավ 
են ապ րում և  ո րո շե ցին մի քիչ փո փո խութ յուն ներ 
մտցնել մեր կյան քի մեջ»,- գրում է Տ րամ պը:

Արդ յուն քում՝ ան շարժ գույ քի գոր ծար քով զբաղ -
վող բա վա կա նին մեծ թվով ըն կե րութ յուն ներ փլուզ-
վե ցին, և ն րանց մա սին ոչ ոք այլևս ո չինչ չլսեց:

Ինչ վե րա բե րում է  Դո նալդ Տ րամ պին՝ կապ-
ված այս օ րենք նե րի հետ, նրա ու նեց ված քը, որ 
կազ մում էր 3 մլդ. դո լար, ան մի ջա պես փո խա-
կերպ վեց 9.5 մլդ. դո լար պարտ քի:

Ի տար բե րութ յուն 90% կազ մող այն գոր ծա-
րար նե րի, ով քեր նույն պես հայտն վե ցին այդ ի րա-
վի ճա կում և  ան վե րա դարձ հե ռա ցան թա տե րա բե-
մից, Տ րամ պը նույ նիսկ մեկ րո պե չհանձն վեց:  Նա 
խո րազ նին ու սումնա սի րեց և գ նա հա տեց ի րա վի-
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ճա կը: Այդ ժա մա նակ զանգ վա ծա յին լրատ վա կան 
մի ջոց ներն ան դադ րում ազ դա րա րում էին Տ րամ-
պի կոր ծա նու մը: 

 Նա, գնա հա տե լով ի րա վի ճա կը, գրում է. 
«Իրոք, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ան հե ռա տե-
սութ յունն ու անգ րա գի տութ յու նը ցնցող են:  Շատ 
ի րա վի ճակ ներ և  գոր ծըն թաց ներ ուղղ ված են իմ 
և  ան շարժ գույ քի շու կա յում աշ խա տող նե րի դեմ: 
 Բայց ե թե ես այն ժա մա նակ այդ աս տի ճան հի-
մար չլի նեի, որ ան հոգ հանգս տութ յան պատ ճա-
ռով կորց նեի տե սի լը, այժմ, ճիշտ է, կու նե նա յի 
խնդիր ներ, բայց ոչ այդ քան խո րը»:

Ետ նա յե լով՝ նա հայտ նա բե րում է իր սխալ նե-
րը և ն շում, որ ին քը հա վա տա ցել է զանգ վա ծա յին 
լրատ վա մի ջոց նե րի գո վա բա նութ յուն նե րին, թե՝ 
ին չին դիպ չում է  Դո նալդ Տ րամ պի ձեռ քը, վե րած-
վում է ոս կու:  Բա ցի դրա նից, դա դա րել է գոր ծի 
վրա կենտ րո նա ցած լի նե լուց, ան հոգ հանգս տութ-
յան է մատն վել, կորց րել նպա տա կաս լա ցութ յու-
նը, մեծ տե սի լը և  դա դա րել ա մեն օր զար գաց ման 
վրա աշ խա տե լուց:

 Դո նալդ Տ րամպն ան մի ջա պես գոր ծի է անց-
նում: Հ րա վի րում է այն բո լոր բան կե րի ներ կա յա-
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ցու ցիչ նե րին, ով քեր պա հան ջում էին շու տա փույթ 
վե րա դարձ նել ի րեն ցից վար կով վերց ված գու-
մար նե րը, և ն րանց ներ կա յաց նում այն գեր հա-
մար ձակ ծրա գի րը, ո րի ի րա կա նաց ման դեպ քում 
ին քը ոչ միայն կվճա րի բո լո րի պարտ քե րը, այլև 
կրկին կմտնի թա տե րա բեմ որ պես մի լիար դա-
տեր:  Հա մո զիչ փաս տարկ ներ բե րե լով՝ Տ րամ պը 
հա մա ձայ նութ յան է գա լիս իր հետ հա մա գոր ծակ-
ցող բան կե րի հետ, այ նու հետև ի րա կա նաց նում 
ներ կա յաց ված ծրա գի րը:  Նա նույ նիսկ սահ ման-
ված ժամ կե տից շուտ վե րա դարձ նում է պարտ քե-
րը և, իս կա պես, թա տե րա բեմ վե րա դառ նում որ-
պես մի լիար դա տեր:

Ին չո՞ւ և  ինչ պե՞ս:
 Դո նալդ Տ րամ պը, հաս կա նա լով ղե կա վար այ-

րե րի սխա լը, չգամ վեց դրանց վրա:  Նա զննեց իր 
ապրելաձևը և սխալ ներ փնտրեց իր վար քագ ծի 
մեջ: Եվ ոչ միայն գտավ այդ սխալ նե րը, այլև շու-
տա փույթ շտկեց ու գոր ծի ան ցավ նոր ե ռան դով: 
« Վե րա դար ձի ար վես տը» գրքում նա գրում է, որ 
կյան քում եր բեք այդ քան ե ռան դով և  այդ քան շատ 
չի աշ խա տել: Իսկ գլխա վոր պայ մա նը` սխալ ներն 
իր մեջ փնտրե լը, գտնե լը և  վե րաց նելն էր:
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4. Աղ քա տութ յու նը՝ մար դու հա մար Աստ ծո 4. Աղ քա տութ յու նը՝ մար դու հա մար Աստ ծո 
կա տար յալ կամ քը չի մա նա լու հետ ևանք է: կա տար յալ կամ քը չի մա նա լու հետ ևանք է: 

 Քա րո զիչ նե րից մեկն Աստ վա ծա շուն չը նմա-
նեց նում է երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի գրքին:  Յու-
րա քանչ յուր վա րորդ պետք է տի րա պե տի այդ 
գրքում գրված կա նոն նե րին, հա կա ռակ դեպ քում 
և՛ իր, և՛ իր շրջա պա տի մարդ կանց կյան քը վտան-
գի կեն թարկ վի: Աստ վա ծա շունչն Աստ ծո հո գով 
լցված մի  Գիրք է. «Ա մեն  Գիրք Աստ վա ծա շունչ 
է և  օգ տա կար վար դա պե տութ յան և  հան դի մա-
նութ յան և  ուղ ղե լու և  ար դա րութ յան խրա տե լու 
հա մար, որ Աստ ծո մար դը կա տար յալ լի նի` բո լոր 
բա րի գոր ծե րի հա մար պատ րաստ ված» (Բ  Տի-
մոթ. 3.16): Այդ  Գիր քը, Աստ ծո կա տար յալ կամ քին 
վե րա բե րող շատ այլ ուս մունք նե րին զու գա հեռ, 
մարդ կանց սո վո րեց նում է նաև այն պես ապ րել, 
որ յու րա քանչ յու րը երկ րա յին կյան քից հա ճույք 
ստա նա. « Սի րե լի՛ս, ա ղոթք եմ ա նում, որ ա մեն 
բա նի մեջ հա ջող և  ա ռողջ լի նես, ինչ պես քո հո-
գին հա ջող է» (Գ  Հովհ. 2), իսկ մա հից հե տո հա-
վի տե նա կան կյանքն անց կաց նի տիե զեր քի տի-
րա կալ ա մե նա կա րող Աստ ծո հետ:
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Երկ րի վրա յու րա քանչ յուր ա ռար կա ստեղծ ված 
է նպա տա կով: Եվ ա ռար կան չի կա րող ա սել, թե 
ին չի հա մար է ստեղծ վել: Ա ռար կան ստեղ ծո ղը գի-
տի իր ստեղ ծա ծի ա նե լի քը, կո չու մը, և  միայն նրան 
է հայտ նի տվյալ ա ռար կան վնաս վե լուց պահ պա-
նե լու և  օգ տա գոր ծե լու ձևը:  Մարդը չի կարող դա-
նա կն օգ տա գոր ծել որ պես պտու տա կա հան, որ քան 
էլ այն հար մար թվա:  Նույ նը և  հա կա ռա կը՝ պտու-
տա կա հա նը ար տա քին տես քով որ քան էլ նման 
լի նի դա նա կին, միև նույն է, չի կա րող միս կտրել: 
 Սուր դա նա կը տաք ջրով լվա նա լիս բթա նում է: 
 Եվ ոչ ոք ի րա վունք չու նի հան դի մա նե լու դա նակ 
ստեղ ծո ղին կամ տրտնջա լու և  բո ղո քե լու, որ դրա-
նով չի կա րո ղա նում միս կտրել:  Մարդը պի տի 
գի տակ ցի, որ խախ տել է դա նա կի պահ պան ման 
օ րեն քը, գու ցե նույ նիսկ չի ի մա ցել, որ սուր դա նա-
կը չի կա րե լի լվա նալ տաք ջրով, ին չի արդ յուն քում 
զրկվել է սուր դա նակ ունե նա լուց և  մի սը հեշտ 
կտրե լու հնա րա վո րութ յու նից: 

 Մարդ ա րա րա ծը ստեղծ վել է տիե զեր քի ա րա-
րիչ Աստ ծո կող մից՝ Ն րա պատ կե րով և ն մա նութ-
յամբ. «Եվ Աստ ված ա սաց՝ Մեր պատ կե րով և 
 Մեր նմա նութ յամբ մարդ շի նենք» (Ծննդ. 1.26), 
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«Եվ Աստ ված ստեղ ծեց մար դուն Իր պատ կե րով, 
Աստ ծո պատ կե րով ստեղ ծեց նրան, ա րու և  էգ 
ստեղ ծեց նրանց» (Ծննդ. 1.27): 

Այս փաս տը չըն դու նե լը, մեղմ ա սած, հի մա րութ-
յուն է: Աստ ծո  Խոսքն ա սում է. «Անզ գամն ա սաց իր 
սրտում՝ Աստ ված չկա…» ( Սաղմ. 14.1): Աստ ծո կամ-
քը մարդ ա րա րա ծի վե րա բեր յալ ճա նա չե լու հա մար 
պետք է կար դանք Աստ վա ծա շուն չը: 

Սկ սած Ծնն դոց ա ռա ջին գլխից՝ ա վար տած 
 Հայտ նութ յան վեր ջին գլխով, մարդն ա կա նա տես 
է դառ նում իր նկատ մամբ Աստ ծո ան սահ ման սի-
րո դրսևոր մա նը: 

 Շատ ըն տա նիք նե րում ա ռանձ նա հա տուկ ձևով 
են պատ րաստ վում նո րա ծին ե րե խա յին տուն բե-
րե լուն:  Վե րա նո րո գում են ե րե խա յին հատ   կաց ված 
սեն յա կը, հա տուկ ան կո ղին պատ րաս   տում, հա-
մա պա տաս խան հա գուստ, սա նի տա  րա  հի  գիե նիկ 
պա րա գա ներ, աչք շո յող գույ նե   րով խա ղա լիք ներ 
գնում, և  հա մա պա տաս խան գրա   կա  նութ յուն ու սում-
նա սի րում՝ ե րե խա յին ճիշտ խնա   մե լու և  դաս տիա-
րա կե լու հա մար: 

 Տես նենք, թե ինչ պես է վար վել մեր Երկ նա յին 
 Հայ րը՝ տիե զեր քի  Տի րա կա լը, Ալ ֆան և Օ մե գան. 
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««Սկզ բում Աստ ված ստեղ ծեց եր կին քը և  եր կի րը: 
Եվ եր կիրն անձև ու դա տարկ էր, և  խա վար կար 
ան դուն դի վրա, և Աստ ծո  Հո գին շրջում էր ջրե րի 
վրա յով: Եվ Աստ ված ա սաց. « Լո՛ւյս լի նի», և  լույս 
ե ղավ: Եվ Աստ ված տե սավ, որ լույ սը բա րի է: Եվ 
Աստ ված բա ժա նեց լույ սը խա վա րից: Եվ Աստ ված 
լույ սը կո չեց  Ցե րեկ և  խա վա րը՝  Գի շեր: Եվ ի րի-
կուն ու ա ռա վոտ ե ղավ ա ռա ջին օ րը:

Եվ Աստ ված ա սաց. «Ջ րե րի մեջ տե ղը հաս-
տա տութ յուն լի նի, որ ջրե րը ջրե րից բա ժա նի»: 
Եվ Աստ ված շի նեց հաս տա տութ յու նը ու բա ժա նեց 
հաս տա տութ յան տա կի ջրե րը հաս տա տութ յան 
վրա ե ղած ջրե րից: Եվ այն պես ե ղավ: Եվ Աստ-
ված հաս տա տութ յու նը կո չեց Եր կինք: Եվ ի րի կուն 
ու ա ռա վոտ ե ղավ երկ րորդ օ րը:

Եվ Աստ ված ա սաց. «Երկն քի տակ ե ղած ջրե-
րը մեկ տեղ հա վաք վեն, և  ցա մա քը եր ևա»: Եվ 
այն պես ե ղավ: Եվ ցա մա քը կո չեց Եր կիր և ջ րե-
րի ժո ղո վը կո չեց  Ծով: Եվ Աստ ված տե սավ, որ 
բա րի է: Եվ Աստ ված ա սաց. «Եր կի րը կա նաչ 
խոտ տա՝ սերմ տվող խոտ և պտ ղա բեր ծառ, որ 
պտուղ տա իր տե սա կի պես, ո րի սեր մը իր մեջ 
լի նի երկ րի վրա»: Եվ այն պես ե ղավ: …. Եվ Աստ-
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ված տե սավ, որ բա րի է: Եվ ի րի կուն և  ա ռա վոտ 
ե ղավ եր րորդ օ րը:

Եվ Աստ ված ա սաց. « Լու սա վոր ներ լի նեն 
երկն քի հաս տա տութ յու նում, որ բա ժա նեն ցե րե կը 
գի շե րից, և ն շան նե րի և  ժա մա նակ նե րի և  օ րե րի 
ու տա րի նե րի հա մար լի նեն: Եվ լու սա վոր ներ լի-
նեն երկն քի հաս տա տութ յու նում, որ երկ րի վրա 
լույս տան»: Եվ այն պես ե ղավ: Եվ Աստ ված եր կու 
մեծ լու սա վոր շի նեց. մեծ լու սա վո րը ցե րե կին իշ-
խե լու հա մար, փոքր լու սա վո րը՝ գի շե րին, և  աստ-
ղե րը: Եվ Աստ ված նրանց դրեց երկն քի հաս տա-
տութ յու նում, որ երկ րի վրա լույս տան և  ցե րե կի 
ու գի շե րի վրա իշ խեն և  լույ սը խա վա րից բա ժա-
նեն: Եվ Աստ ված տե սավ, որ բա րի է: Եվ ի րի կուն 
և  ա ռա վոտ ե ղավ չոր րորդ օ րը:

… Եվ Աստ ված ա սաց. «Եր կի րը շնչա վոր կեն-
դա նի հա նի իր տե սա կի պես՝ ա նա սուն ներ և 
 սո ղուն ներ և  երկ րի գա զան ներ ի րենց տե սա կի 
պես»: Եվ այն պես ե ղավ: … Եվ Աստ ված տե սավ, 
որ բա րի է» (Ծննդ. 1.1-25): 

 Նա հինգ օ րում ա րա րում է ամ բողջ տիե զեր-
քը, այ նու հետև ստեղ ծում մար դուն և հ նա րա վո-
րութ յուն տա լիս, որ իշ խի այն ա մե նին, ինչ ա րար-
վել է Իր կող մից, և  վա յե լի ե դե մա կան պար տե զը: 



23

Ինչ պի սի՞ն է եր կիր մո լո րա կը:  Նա յենք 
երկնքին, օվ կիա նոս նե րին, թռչուն նե րին, սո ղուն-
նե րին, բնութ յա նը... Եր կիրն իր ան պատ մե լի գե-
ղեց կութ յամբ, տե սակ նե րի, գույ նե րի ու բույ րե րի 
բազ մա զա նութ յամբ, ար տա սո վոր շքե ղութ յամբ 
պատ մում է Աստ ծո էութ յան և  մար դու նկատ մամբ 
Ն րա վե րա բեր մուն քի մա սին: Երկ նա յին Ե րու-
սա ղե մը, որն ար դեն հա վի տե նութ յան հա մար 
է ստեղծ վել, նույն պես ներ կա յաց նում է Աստ ծո 
էութ յու նը և  վե րա բեր մուն քը մար դու նկատ մամբ.

«…Եվ նրա պարս պի շին ված քը հաս պիս քա-
րից էր: Եվ քա ղա քը մա քուր ոս կի էր, պարզ 
ա պա կու նման: Եվ քա ղա քի պարս պի հիմ քը զար-
դար ված էր ազ նիվ ա կունք նե րով: Ա ռա ջին հիմ-
քը հաս պիս, երկ րոր դը՝ շափ յու ղա, եր րոր դը՝ 
քաղ կե դոն, չոր րոր դը՝ զմրուխտ, հին գե րոր դը՝ 
եղնգնա քար, վե ցե րոր դը՝ սար դիոն, յո թե րոր դը՝ 
ոս կե քար, ու թե րոր դը՝ բյու րեղ, ին նե րոր դը՝ տպա-
զիոն, տաս նե րոր դը՝ քրի սոպ րա սոս, տասն մե կե-
րոր դը՝ հա կինթ, տաս ներ կո ւե րոր դը՝ ա մե թովս: 
Եվ տաս ներ կու դու ռը տաս ներ կու մար գա րի տից, 
ա մեն մեկ դու ռը՝ մեկ մար գա րի տից, և  քա ղա քի 
հրա պա րա կը՝ մա քուր ոս կի՝ ինչ պես թա փան ցիկ 
ա պա կի» ( Հայտն. 21.18-21):
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 Փի լի պե ցի նե րին ուղղ ված թղթի 4.19-ում 
գրված է. «Եվ իմ Աստ վա ծը լրաց նի ձեր ա մեն 
կա րո տութ յու նը Իր հարս տութ յան չա փով՝ փառ-
քով Ք րիս տոս  Հի սու սով»: Մարդը պետք է 
արմատապես ազատվի իր նեղ, սահ մա նա փակ, 
վա խե րով լի մտա ծե լա կեր ից. Աստ ծուց իրեն 
պարգ ևած օ րե րից թե կուզ մե կը տրա մադ րի իր 
մի ջա վայ րի և բ նութ յան ու սումնա սիր մա նը: Օր վա 
տար բեր ժա մե րին նա յի երկն քին, հիա նա ամ պե-
րի գե ղեց կութ յամբ, վա յե լի լու սա բա ցի և  ար ևա-
մու տի չքնաղ գե ղեց կութ յու նը, զմայլ վի թռչուն նե-
րի կա խար դիչ ճռվող յու նով ու ծլվլո ցով, ար բե-
նա ծա ղիկ նե րի բույ րով ու գույ նե րով, զար մա նա 
նրանց բազ մա զա նութ յամբ:  Իր մտա ծե լա կեր պը 
լայ նաց նելու հա մար այ ցե լի կեն դա նա բա նա կան 
այ գի, և  տես նի մի ջատ նե րի, սո ղուն նե րի, կեն դա-
նի նե րի գե ղեց կութ յունն ու բազ մա զա նութ յու նը, և 
խոր հի՝ ո՞վ է Աստ ված, ինչ պի սի՞ն է Ն րա վե րա-
բեր մուն քը մարդ ա րա րա ծի նկատ մամբ: 
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՍՏՎԱԾ ՈՒԶՈՒՄ Է, ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՍՏՎԱԾ ՈՒԶՈՒՄ Է, 
ՈՐ ՄԱՐԴԸ ՀԱՐՈՒՍՏ ԼԻՆԻ ՈՐ ՄԱՐԴԸ ՀԱՐՈՒՍՏ ԼԻՆԻ 

Ի՞նչ է գրում Աստ վա ծա շուն չը հարս տութ յան 
մա սին. բա ցի վե րո հիշ յալ  Փի լի պե ցի նե րին ուղղ-
ված թղթի 4.19-ից, դի տար կենք այլ  խոս քեր նույն-
պես: Արդ յո՞ք Աստ ված ու զում է, որ մար դը հա-
րուստ լի նի:

« Հի շի՛ր քո Ե հո վա Աստ ծուն, ո րով հետև  Նա է 
հարս տութ յուն ստա նա լու հա մար քեզ ուժ տվո ղը, 
որ քո հայ րե րի հետ Իր եր դու մով ա րած ուխ տը 
հաս տա տի, ինչ պես և  այ սօր» (Երկր. Օր. 8.18): 

« Սի րե լի՛ս, ա ղոթք եմ ա նում, որ ա մեն բա նի 
մեջ հա ջող և  ա ռողջ լի նես, ինչ պես քո հո գին հա-
ջող է» (Գ  Հովհ. 2):

« Տեր Ե հո վա յի  Հո գին Ինձ վրա է, ըստ ո րում 
 Տե րը օ ծել է Ինձ՝  Նա ու ղար կել է Ինձ՝ աղ քատ նե-
րին ա վե տիք տա լու, կոտ րած սիրտ ու նե ցող նե րին 
բժշկե լու, գե րի նե րին ա զա տութ յուն հրա տա րա կե-
լու և  կապ յալ նե րին՝ ար ձա կե լու» (Ե սա յի 61.1):

Ի՞նչ ա վե տի քի մա սին է խոս քը: 
«Ո րով հետև գի տեք մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո-

սի շնորհ քը, որ ձեզ հա մար աղ քա տա ցավ  Նա, 
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որ հա րուստ էր, որ դուք Ն րա աղ քա տութ յու նով 
հարս տա նաք» (Բ  Կորնթ. 8.9): 

Եվ սա ա մե նը չէ. ամ բողջ Աստ վա ծա շուն չը՝ 
և՛  Հին ուխ տը, և՛  Նոր կտա կա րա նը լի են մար դու 
հա րուստ լի նե լու վե րա բեր յալ Աստ ծո կամ քը հաս-
տա տող հոր դոր նե րով ու խոս տումնե րով:  Հի սուս 
Ք րիս տո սը եր կիր ե կավ, որ պես զի հռչա կի Աստ ծո 
կա տար յալ կամ քը մարդ ա րա րա ծի հա մար. « Տեր 
Ե հո վա յի  Հո գին Ինձ վրա է, …Նա ուղար կել է Ինձ՝ 
աղ քատ նե րին ա վե տիք տա լու…» (Ե սա յի 61.1):

 Նա ոչ միայն հռչա կեց, այլև գնաց ընդ հուպ 
խա չի մահ, որ պես զի մար դը  Գող գոթ յան խա չի զո-
րութ յու նով ա զա տագր վի աղ քա տութ յան ա նեծ քից. 

«Ո րով հետև գի տեք մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո-
սի շնորհ քը, որ ձեզ հա մար աղ քա տա ցավ  Նա, 
որ հա րուստ էր, որ դուք Ն րա աղ քա տութ յու նով 
հարս տա նաք …» (Բ  Կորնթ. 8.9):

 Դի տար կենք ևս  մի քա նի խոս քեր. 
« Ծույլ մար դու ար տի մո տով ան ցա և  պա-

կա սա միտ մար դու ար տի մո տով, և  ա հա փշե րը 
դուրս էին ե կել, նրանց ե րե սը ծած կել էին ե ղինջ-
նե րը, և ն րա քա րե պա տը քանդ վել էր: Եվ երբ 
տե սա, խրատ ստա ցա ու մտքումս պա հե ցի՝ մի 
քիչ քուն, մի քիչ ննջել, մի քիչ ձեռք ձեռ քի տալ ու 
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պառ կել… այդ ժա մա նակ քո աղ քա տութ յու նը կգա 
իբրև ճա նա պար հորդ, և  քո կա րո տութ յու նը՝ սպա-
ռա զին յալ մար դու նման» (Ա ռակ. 24.30-34):

«Գ նա՛ մրջյու նի մոտ, ո՛վ ծույլ, նրա ճա նա-
պարհ նե րը տես և  ի մաս տուն ե ղիր, որ իշ խան, ոս-
տի կան ու տի րող չու նի, բայց իր կե րա կու րը պատ-
րաս տում է ամ ռա նը և  իր ու տե լի քը հուն ձի ժա մա-
նա կին է ժո ղո վում:  Մինչև ե՞րբ ես պառ կե լու, ո՛վ 
ծույլ, ե՞րբ ես զարթ նե լու քնիցդ…» (Ա ռակ. 6.6-9):

« Գո ղը չի գա լիս, որ միայն գո ղա նա, այլ նաև՝ 
սպա նի ու կորց նի: Ես ե կա, որ կյանք ու նե նան և  
է՛լ ա վե լի ու նե նան» ( Հովհ. 10.10):

Ընտ րութ յու նը մար դունն է.  նա է ո րո շում՝ ըն-
դու նել աղ քա տութ յա՞ն, թե՞ բար գա վաճ ման օ րենք-
նե րը, ապ րել աղ քա տութ յան քայ քա յիչ օ րենք նե րի 
տա՞կ, թե՞ ըն դու նել  Գող գոթ յան խա չով իրեն տրված 
ա վել ցու կով ու նե նա լու ա ռա ջար կը: Աստ վա ծա-
շուն չը ցույց է տա լիս ու նեց վածք ստա նա լու ճա նա-
պարհ նե րը, բայց միա ժա մա նակ զգու շաց նում է. 

« Տի րոջ օրհ նութ յունն է հարս տաց նում և  չար չար-
վե լը մի բան չի ա վե լաց նում նրա վրա» (Առակ. 10.22):

«Իր հարս տութ յա նը հու սա ցո ղը վայր կընկ նի, 
բայց ար դար նե րը կծաղ կեն դա լա րի պես» (Ա ռակ. 
11.28):
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«Օ գուտ չու նի հարս տութ յու նը բար կութ յան օ րը, 
բայց ար դա րութ յու նը կա զա տի մա հից» (Առակ. 11. 4):

« Հա վա տա րիմ մար դու օրհ նութ յուն նե րը շատ 
են, բայց հարս տա նա լու շտա պո ղը ան պա տիժ չի 
մնա» (Ա ռակ. 28.20):

« Հի սու սը պա տաս խա նեց ու ա սաց. «Ճշ մա-
րիտ ա սում եմ ձեզ՝ չկա մե կը, որ թող նի տուն 
կամ եղ բայր ներ կամ քույ րեր կամ հայր կամ մայր 
կամ կին կամ որ դի ներ կամ ար տեր Ինձ հա մար 
կամ Ա վե տա րա նի հա մար, որ հար յու րա պա տիկ 
այս տեղ՝ երկ րի վրա, հի մա, չառ նի տներ և  եղ-
բայր ներ և  մայ րեր և  որ դի ներ և  ար տեր՝ հա լա-
ծան քի հետ, իսկ գա լիք աշ խար հում՝ հա վի տե նա-
կան կյան քը» ( Մարկ. 10.29,30):

 Հի սու սը չի ու զում, որ մարդը կառ չած լի նի 
իր ու նեց ված քից կամ որ ևէ մե կից:  Նա ու զում է, 
որ մարդն ամ բող ջութ յամբ նվիր վի Ի րեն, քա նի 
որ միայն Աստ ծուն անմնա ցորդ նվի րու մը հնա-
րա վո րութ յուն կտա ու նե նա լու ա վե լին:  Նա ցան-
կա նում է, որ մարդն ա վե լին ու նե նա, բայց եր բեք 
այդ ա վե լին կուռք չդառ նա նրա հա մար: Աստ-
ված ուզում է ա զա տել մարդուն կռա պաշ տութ յան 
ծանր բե ռից:
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ՈՉ ՄԻԱՅՆ  ՈՐՈՇՈՒՄ ՈՉ ՄԻԱՅՆ  ՈՐՈՇՈՒՄ 
ԿԱՅԱՑՆԵԼ,  ԱՅԼԵՎ  ԾՐԱԳՐԵԼ ԿԱՅԱՑՆԵԼ,  ԱՅԼԵՎ  ԾՐԱԳՐԵԼ 
ՈՐՈՇՄԱՆ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՈՐՈՇՄԱՆ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 

 Յու րա քանչ յուր ո րո շում ի րա կա նաց նե լու հա-
մար անհ րա ժեշտ է քայ լեր մշա կել և ծ րագ րել այդ 
քայ լե րից յու րա քանչ յու րի ի րա կա նա ցու մը: Օ րի-
նակ՝ ե թե ո րո շում է կայացվում նի հա րել, ապա 
հստա կեց վում ու ծ րագ րվում են գոր ծո ղութ յուն-
ներն այդ ուղ ղութ յամբ։ Այդ առումով պետք է.

- խորհր դակ ցել դիե տո լո գի հետ, 
-  հստա կեց նել՝ քա նի՞ կգ. է  պետք նի հա րել և  

որ քա՞ն ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
- ընտ րել սննդա կար գը և սն ման ռե ժի մը,
-  կար գա վո րել մար զա դահ լիճ այ ցե լե լու խնդի-

րը և  այլն:

Նույն ձևով, ե թե ընտ րվում է ֆի նան սա կան 
բար գա վաճ ման ճա նա պար հը, պի տի ու սումնա-
սիրվի  Խոս քը և  կա տա րվի այն:

Ի՞նչ է ա սում Աստ ծո  Խոս քը.

- Չշ տա պել հարս տա նա լու. Չշ տա պել հարս տա նա լու. 

«…  հարս տա նա լու շտա պո ղը ան պա տիժ չի 
մնա» (Ա ռակ. 28.20):
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-  Ա ռանց հոգս ա նե լու՝ փնտրել Երկն քի ար քա-Ա ռանց հոգս ա նե լու՝ փնտրել Երկն քի ար քա-
յութ յու նը՝ հոգ ևո րը. յութ յու նը՝ հոգ ևո րը. 

« « Հի սու սը ա շա կերտ նե րին ա սաց. « « Հոգս մի՛ 
ա րեք ձեր կյան քի հա մար՝ թե ինչ պի տի ուտեք, 
ո՛չ էլ մարմնի հա մար՝ թե ինչ պի տի հագ նեք:  Հո-
գին ա վե լի է կե րա կու րից, և  մար մի նը՝ հա գուս-
տից:  Նա յե՛ք ագ ռավնե րին, որ ո՛չ սեր մում են, 
և  ո՛չ հնձում, ո՛չ էլ ամ բար ներ ու նեն, և Աստ ված 
կե րակ րում է նրանց:  Դուք որ քան ա ռա վել եք 
թռչուն նե րից:  Ձեզ նից ո՞վ կա րող է հոգս ա նե լով՝ 
իր հա սա կի վրա մեկ կան գուն ա վե լաց նել: Ե թե 
ա մե նա փոք րը կա տա րե լու կա րո ղութ յուն չու նեք, 
ին չո՞ւ եք այլ բա նե րի հա մար հոգս ա նում:  Նա-
յե՛ք շու շան նե րին՝ ինչ պես են մե ծա նում՝ ո՛չ ջանք 
են ա նում, և  ո՛չ մա նում:  Բայց, ա սում եմ ձեզ,  Սո-
ղո մոնն էլ իր ամ բողջ փառ քի մեջ նրանց նման 
չհա գավ: Իսկ ե թե հան դի խո տը, որ այ սօր կա 
և  վա ղը փռի մեջ է գցվում, Աստ ված այն պես է 
հագցնում, որ քան ա ռա վել ևս  ձե՛զ, թե րա հա վատ-
նե՛ր: Եվ դուք մի՛ ո րո նեք՝ թե ինչ ու տեք կամ ինչ 
խմեք, և  մի՛ գրգռվեք, ո րով հետև այդ բո լոր բա նե-
րը աշ խար հի հե թա նոս ներն են ո րո նում:  Ձեր  Հայ-
րը գի տի, որ դրանք ձեզ պետք են:  Սա կայն Աստ-
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ծո ար քա յութ յու նը խնդրեք, և  այդ բո լո րը կա վե-
լա նան ձեզ:  Մի՛ վա խե ցիր, փոքր հոտ, ո րով հետև 
ձեր  Հայ րը հա ճե ցավ, որ ար քա յութ յու նը տա ձեզ» 
( Ղուկ. 12.22-32)

 Մարդու կա րիք նե րը չեն ան տես վում, պար զա-
պես ա ռաջ նա հեր թութ յան խնդիր է. երբ մարդն 
իր կյան քում Աստ ծո ար քա յութ յու նը տա ռա ցիո-
րեն դնի ա ռա ջին տե ղում, ամ բող ջութ յամբ նվիր-
վի Ք րիս տո սին ու հա վա տա՝ ա ռանց երկմ տե-
լու, որ իր մար մին ն Աստ ծո տա ճար է, Աստ ված 
իրեն կտա և՛ հա գուստ, և՛ մե քե նա, և՛ այն ա մե-
նը, ինչ անհ րա ժեշտ է լավ ապ րե լու հա մար, քա-
նի որ այդ լա վը մարդու հա մար Աստ ծուց ար դեն 
ո րոշ ված է. « « Նաև ա մեն մարդ, ո րին Աստ ված 
տվել է հարստութ յուն և  կայք և ն րան իշ խա նութ-
յուն է տա լիս նրա նից ու տե լու և  բա ժինն առ նե լու 
և  իր աշ խա տան քով ու րա խա նա լու՝ սա Աստ ծո 
պարգևն է» (Ժո ղով. 5.19):

-  Լի նել ար դար.-  Լի նել ար դար.

«Օ գուտ չու նի հարս տութ յու նը բար կու թյան 
օ րը, բայց ար դա րութ յու նը կա զա տի մա հից» 
(Առակ. 11.4):
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«Ար դա րը կա զատ վի նե ղութ յու նից, բայց նրա 
տե ղը ամ բա րիշ տը կգա» (Ա ռակ. 11.8):

Անձ նա կան կյան քում մարդն ա մեն ին չում 
պետք է ա ռաջ նորդ վի ար դա րութ յամբ՝ սկսած իր 
շար ժա ռիթ նե րից, մտքե րից, ընդ հուպ՝ գոր ծո ղութ-
յուն նե րը: 

-  Լի նել ո ղոր մած և  ու նե նալ սեր. -  Լի նել ո ղոր մած և  ու նե նալ սեր. 

«Օրհ նե՛ք ձեզ ա նի ծող նե րին, ա ղո թե՛ք ձեզ նե-
ղաց նող նե րի հա մար:  Քո մի ե րե սին խփո ղին՝ 
մյուսն էլ դեմ ա րա: Եվ նա, որ քո վե րար կուն 
քեզ նից հա նում է, շա պի՛կդ էլ մի խնա յիր նրա-
նից: ….Ինչ պես կա մե նում եք՝ մար դիկ ձեզ ա նեն, 
նույն պես դուք ա րեք նրանց: Եվ ե թե ձեզ սի րող-
նե րին սի րեք, ի՞նչ շնորհք է ձեզ, ո րով հետև մե ղա-
վոր ներն էլ են ի րենց սի րող նե րին սի րում: Եվ ե թե 
ձեր բա րե րար նե րին բա րի ա նեք, ի՞նչ շնորհք է 
ձեզ, ո րով հետև ձեր մե ղա վոր ներն էլ են այն պես 
ա նում: Եվ ե թե փոխ եք տա լիս նրանց, որ ետ առ-
նե լու հույս ու նեք, ի՞նչ շնորհք է ձեզ, ո րով հետև 
մե ղա վոր ներն էլ են մե ղա վոր նե րին փոխ տա լիս, 
որ նրան ցից հա վա սար չա փը ետ առ նեն:  Բայց 
սի րե՛ք ձեր թշնա մի նե րին և  բա րի՛ ա րեք և  փո՛ խ 
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տ վեք՝ ո չինչ ակն կա լե լով, և  ձեր վարձ քը շատ կլի-
նի և  Բարձր յա լի որ դի ներ կլի նեք, ո րով հետև  Նա 
քաղցր է ե րախ տա մոռ նե րի և  չա րե րի հան դեպ: 
Ու րեմն ո ղոր մա՛ծ ե ղեք՝ ինչ պես ձեր  Հայրն էլ 
ո ղոր մած է: Եվ մի՛ դա տեք, ու չեք դատ վի:  Մի՛ դա-
տա պար տեք, ու չեք դա տա պարտ վի: Ար ձա կե՛ք, 
ու կար ձակ վեք: Տ վե՛ք, ու կտրվի ձեզ. լավ չա փով՝ 
թափ տված, շարժ ված, լիփ-լի քը կտան ձեր գո գը, 
ո րով հետև այն չա փով, որ չա փեք, նրա նով կչափ-
վի ձեզ» ( Ղուկ. 6.28-38):

 Շա տերն ի րենց ու շադ րութ յու նը բևե ռում են 
վեր ջին նա խա դա սութ յան վրա՝ «Տ վե՛ք, և կտր վի 
ձեզ. լավ չա փով՝ թափ տված... »: Աստ ված եր բեք 
որ ևէ տե սա կի հարս տութ յուն չի վստա հի սի րուց 
զուրկ, ան նե րո ղա միտ մար դուն:  Յու րա քանչ յու րը 
պի տի ի մա նա, որ իր ցա նա ծը կհնձի մի միայն վե-
րոնշ յալ խոսքն ամ բող ջութ յամբ կա տա րե լուց հե տո: 

-  Տալ տա սա նոր դը.-  Տալ տա սա նոր դը. 

 Զո հա բե րութ յուն կամ նվի րատ վութ յուն կա-
տա  րե լը կար ևոր, բայց և  կա մա վոր պայ ման է, 
մինչ  դեռ ե կամ տի 10%-ը տա լը  յու րա քանչ յուր 
քրիս  տոն յա յի պար տա կա նութ յունն է:
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« Ձեր հայ րե րի օ րե րից ի վեր խո տոր վել եք Իմ 
պատ վեր նե րից և դ րանք չեք պա հել: Ե՛տ դար ձեք 
դե պի Ինձ, և Ես էլ կդառ նամ դե պի ձեզ,- ա սում 
է  Զո րաց  Տե րը,- բայց դուք ա սում եք՝ ի՞նչ բա նում 
ետ դառ նանք:  Մի՞ թե մարդ Աստ ծուն կխա բի, որ 
դուք Ինձ խա բում եք:  Բայց դուք ա սում եք՝ ի՞նչ 
բա նում ենք խա բում:  Տա սա նոր դում և  ըն ծա յում: 
Ա նեծ քով դուք ա նիծ ված եք, ո րով հետև ամ բողջ 
ազգդ է Ինձ խա բում: Ամ բողջ տա սա նոր դը տա-
րեք գան ձա տուն, որ Իմ  Տա նը պա շար լի նի: Եվ 
Ինձ փոր ձեք սրա նով,- ա սում է  Զո րաց  Տե րը,- թե 
արդ յո՞ք չեմ բա ցի ձեզ հա մար Երկն քի պա տու-
հան նե րը և  օրհ նութ յուն թա փի ձեզ հա մար, մինչև 
որ տեղ չլի նի: Եվ Ես պի տի կշտամ բեմ ձեզ նից 
ուտո ղին, որ նա չա պա կա նի ձեր երկ րի արդ յուն-
քը, և  ձեր որ թը անպ տուղ չլի նի այ գում,- ա սում է 
 Զո րաց  Տե րը» ( Մա ղաք. 3.7-11):

 Տա սա նոր դը տրվում է ոչ միայն այն նպա-
տա կով, որ Աստ ծո տա նը պա շար լի նի, այլև` Եր-
կին քը բաց վի մարդու վրա, ու Աստ ված վե րաց նի 
ուտո ղին, որ պես զի նա կո րուստ ներ չու նե նա: Եվ, 
ա մե նա կար ևո րը, տա սա նոր դը տա լով՝ նա ցույց է 
տա լիս իր հա վա տար մութ յունն ու վստա հութ յու նը 
առ Աստ ված:
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-  Մշ տա պես ցա նել՝ ա ռանց ի րադ րութ յուն նե--  Մշ տա պես ցա նել՝ ա ռանց ի րադ րութ յուն նե-
րին նա յե լու. րին նա յե լու. 

« Կա, որ ցրվում է և  է՛լ է ա վե լա նում, բայց չա-
փից դուրս խնա յո ղը կա, սա կայն կա րո տութ յան է 
հաս նում» (Ա ռակ. 11.24,25):

« Քա մուն նա յո ղը սեր մը չի ցա նի, և  ամ պե րին 
նա յո ղը՝ չի հնձի: Ինչ պես չգի տես, թե որն է քա-
մու ճա նա պար հը, ինչ պես են շին վում ոս կոր նե րը 
հղի կնոջ ար գան դում, նույն պես և չ գի տես ա մե նա  -
ստեղծ Աստ ծո գոր ծը: Ա ռա վոտ յան ցա նի՛ր քո սեր-
մը, և  ե րե կո յան թող չդա դա րի քո ձեռ քը, ո րով հետև 
չգի տես, թե որն է հա ջող վե լու՝ սա՞, թե՞ նա, կամ եր-
կուսն էլ միա սին են լավ լի նե լու» ( Ժո ղով. 11.4-6):

 Մարդը պիտի ցա նի ցան կա ցած ի րա վի ճա-
կում, իսկ տնտե սա կան ճգնա ժա մի մեջ, նույ նիսկ, 
ա վե լի շատ, քա նի որ նրա ֆի նան սա կան բար գա-
վա ճու մը Երկն քից է: 

«Ար տա սու քով ցա նող նե րը ցնծութ յու նով 
կհնձեն:  Նա, որ գնում է և  լաց լի նում՝ ցա նե լու 
սեր մը տա նե լով, ետ կգա ցնծա լով՝ իր ցո րե նի 
խուր ձե րը բե րե լով» ( Սաղմ. 126.5,6):

 Աստծուն վստահողի հա րուստ լի նե լը կախ-
ված չէ երկ րի ղե կա վա րութ յու նից կամ տնտե սա-
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կան զար գաց ման մա կար դա կից: Աստ ծո ժո ղո-
վուրդն ապ րում է գերբ նա կան հա վատ քով:  Հի-
շե՛նք մար գա րեի կնո ջը. 

«Եվ մար գա րեի որ դի նե րի կա նան ցից մեկն 
ա ղա ղա կեց դե պի Ե ղի սեն՝ ա սե լով. « Ծա ռադ՝ իմ 
մար դը, մե ռել է:  Դու գի տես, որ ծա ռադ երկ յու-
ղած էր  Տե րից:  Պար տա տե րը ե կել է, որ իմ եր-
կու ե րե խա նե րին իր հա մար ծա ռա ներ տա նի»: 
Եվ Ե ղի սեն ա սաց նրան. «Ես քեզ ի՞նչ ա նեմ, ա սա 
ինձ: Ի՞նչ ու նես տանդ»: Եվ նա ա սաց. «Ա ղա-
խինդ տա նը մի յու ղի ա մա նից բա ցի ո չինչ չու նի»: 
Եվ նա ա սաց. «Գ նա՛ քո բո լոր դրա ցի նե րից դա-
տարկ ա ման ներ ու զիր, քիչ չհա վա քես: Ու մտիր 
տունդ և  դու ռը քո ու որ դի նե րիդ ետ ևից փա կիր 
և  յու ղը լցրու այն բո լոր ա ման նե րի մեջ և լց ված-
նե րը վերց րու»: Եվ կի նը գնաց նրա մո տից ու 
դու ռը կող պեց իր և  որ դի նե րի ետ ևից: Ն րանք 
ի րեն ա ման ներ էին տա լիս, ու նա լցնում էր: 
Եվ երբ ա ման նե րը լցվե ցին, ա սաց տղա յին՝ է լի 
ա ման տուր:  Նա էլ ա սաց՝ էլ ա ման չկա: Եվ յու-
ղը դա դա րեց: Եվ կի նը ե կավ ու պատ մեց Աստ ծո 
մար դուն:  Նա էլ ա սաց. «Գ նա՛, յու ղը ծա խի՛ր ու 
պարտքդ վճա րի՛ր, իսկ մնա ցա ծով՝ ապ րեք դու և 
տ ղա ներդ» (Դ  Թագ. 4.1-7):
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 Հի շենք նաև աղ քատ որբ ևայ րուն, ով հա վա-
տաց Աստ ծո  Խոս քին և  իր հա ցը տվեց մար գա-
րեին՝ չնա յած ապ րում էր մի երկ րում, ո րը ե րաշ-
տի պատ ճա ռով տնտե սա կան ճգնա ժա մի մեջ էր: 

«Եվ  Տի րոջ  Խոս քը ե ղավ նրան՝ ա սե լով. « Վե՛ր 
կաց, գնա՛  Սի դո նա ցի նե րի  Սա րեփ թան և  այն տեղ 
նստիր. Ես մի որբ ևայ րի կնոջ հրա մա յել եմ, որ 
քեզ կե րակ րի»: Եվ նա վեր կա ցավ ու գնաց  Սա-
րեփ թա և  հա սավ քա ղա քի դու ռը, և  ա հա այն տեղ 
մի որբևայ րի փայտ էր ժո ղո վում: Եվ նա կան-
չեց նրան ու ա սաց. «Խնդ րո՛ւմ եմ, ինձ հա մար մի 
քիչ ջուր բեր, որ խմեմ»: Եվ երբ նա գնաց բե րե լու, 
նրան կան չեց ու ա սաց. «Խնդ րո՛ւմ եմ, ինձ հա մար 
մի պա տառ էլ հաց բեր»: Եվ նա ա սաց. « Կեն դա նի 
է քո  Տեր Աստ վա ծը, որ ես մի նկա նակ չու նեմ, բա-
ցի մի բուռ ալ յու րից սա փո րում և  մի քիչ յուղ՝ կու-
ժում: Ա հա փայտ եմ ժո ղո վում, որ գնամ պատ րաս-
տեմ այն ինձ հա մար ու որ դուս հա մար, որ ու տենք 
ու մեռ նենք»: Եվ Ե ղիան ա սաց նրան. « Մի՛ վա խե-
ցիր, գնա՛ և  ա րա՛ քո խոս քի պես, միայն թե ա ռաջ 
ինձ հա մար մի փոքր շոթ շի նիր նրա նից ու բեր, իսկ 
հե տո քո և  որ դուդ հա մար կշի նես, ո րով հետև այս-
պես է ա սում Իս րա յե լի  Տեր Աստ վա ծը՝ սա փո րում 
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ալ յու րը չպի տի վեր ջա նա և  կու ժից յու ղը չի պա կա-
սի մինչև այն օ րը, որ  Տե րը անձրև կտա երկ րի ե րե-
սին»: Եվ նա գնաց ու ա րեց Ե ղիա յի խոս քի պես: 
Եվ նա և  կի նը ու իր տու նը կե րան բա վա կան ժա-
մա նակ: Եվ սա փո րից ալ յու րը չէր վեր ջա նում, ու 
կու ժից յու ղը չէր պա կա սում  Տի րոջ այն  Խոս քի պես, 
որ ա սաց Ե ղիա յի բե րա նով» (Գ  Թագ. 17.8-16):

-  Ա ռանց հա վատ քի-  Ա ռանց հա վատ քի՝ անհ նար է հա ճե լի լի նել  անհ նար է հա ճե լի լի նել 
Աստ ծունԱստ ծուն. 

« Բայց ա ռանց հա վատ քի՝ ան կա րե լի է հա ճե-
լի լի նել Աստ ծուն, ո րով հետև Աստ ծուն մո տե ցո ղը 
պետք է հա վա տա, որ  Նա կա և Ի րեն խնդրող նե-
րին վար ձա հա տույց է լի նում» (Եբր. 11.6):

Աստ ված յու րա քանչ յու րին տվել է հա վատք. 
«Ո րով հետև, Աստ ծո շնորհ քով, որ ինձ տրված է, 
ա սում եմ ձեզ՝ բո լո րիդ, ո չինչ չմտա ծել ա վե լի, 
քան ար ժան է մտա ծել, այլ պար կեշտ լի նել այն-
պես, ինչ պես Աստ ված ա մեն մե կին հա վատ քի չա-
փը բա ժա նեց» (Հ ռոմ. 12.3): Սա կայն մենք պետք է 
զար գաց նենք այդ հա վատ քը: 

 Յու րա քանչ յուր ոք՝ թե՛ կին, թե՛ տղա մարդ, 
ունի մկան ներ, բայց այդ մկան նե րը զար գա նում 
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են ֆի զի կա կան վար ժութ յուն նե րի արդ յուն քում: 
 Հա վատ քը մարդու մեջ զար գա նում է Աստ ծո 
 Խոս քը կար դա լուց. «Ու րեմն, հա վատ քը լսե լուց է, 
և լ սե լը՝ Աստ ծո  Խոս քից» (Հ ռոմ. 10. 17): 

 Նա յենք մեր հա վատ քի  Զո րագլ խին՝  Հի սուս 
Ք րիս տո սին. « Նա յենք հա վատ քի  Զո րագլ խին և 
 կա տա րո ղին՝  Հի սուս Ք րիս տո սին, որ Իր առջև 
դրված ու րա խութ յան փո խա րեն խա չը հանձն ա ռավ 
և  ա մո թը ար հա մար հե լով՝ Աստ ծո Ա թո ռի աջ կող մը 
նստեց» (Եբր. 12.2), և  սո վո րենք Ն րա նից: 

Աստ ված շա հագրգռ ված է, որ մարդու հա վատ-
քը՝ Իր  Խոս քի հան դեպ, լի նի ամ բող ջա կան, և Իր 
ժո ղո վուր դը լի նի հա րուստ, այդ պատ ճա ռով խոս-
տա նում է սերմ տալ սերմնա ցա նին. « Բայց  Նա, որ 
սերմ ցա նո ղին սերմ է պարգ ևում և  հաց՝ կե րա կու-
րի հա մար,  Նա կպարգ ևի և կ շա տաց նի ձեր սեր մը 
և  կա ճեց նի ձեր ար դա րութ յան պտու ղը: Ա մեն բա նի 
մեջ հարս տա ցած՝ ա մեն լիութ յու նով, որ մե զա նով 
գո հութ յուն է բե րում Աստ ծուն» (Բ  Կորնթ. 9.10,11):

Աստ ծո զա վակ ներն են, որ ֆի նան սա վո րում 
են Ա վե տա րա նի տա րած ման գոր ծը:  Սա տա նան 
շա հագրգռ ված է, որ քրիս տոն յա աստ վա ծա պաշտ 
ժո ղո վուրդն աղ քատ լի նի: Աղ քատ կամ մի կերպ 
ծայ րը ծայ րին հասց նող քրիս տոն յան ինչ պե՞ս պի-
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տի ֆի նան սա վո րի Ա վե տա րա նի տա րա ծու մը գլո-
բալ մա կար դա կով՝ հե ռուս տած րագ րեր, քրիս տո-
նեա կան կայ քեր, բարձր ո րա կի ֆիլ մեր ստեղ ծի, 
գրքեր տպագ րի և  ա ջակ ցի այն օծ յալ նե րին, ով-
քեր փրկութ յան Ա վե տա րանն են տա նում ազ գե-
րին:  Կա րի քի մեջ գտնվող քրիս տոն յան ինչ պե՞ս 
պի տի կա տա րի  Մատ թեոս 25.34-40-ը. 

«Այն ժա մա նակ թա գա վո րը կա սի Իր աջ կող-
մին նե րին. «Ե կե՛ք, ո՛վ Իմ  Հոր օրհն ված ներ, ժա-
ռան գե՛ք աշ խար հի սկզբից ձեզ հա մար պատ-
րաստ ված թա գա վո րութ յու նը:  Քա նի որ սո ված 
էի, և  դուք Ինձ կե րակ րե ցիք:  Ծա րավ էի, և  դուք 
Ինձ ջուր տվե ցիք: Օ տար էի, և Ինձ ձեզ մոտ 
ա ռաք:  Մերկ էի, և  հագց րիք Ինձ:  Հի վանդ էի, 
ու Ինձ այ ցե լե ցիք:  Բան տի մեջ էի, ու Ինձ մոտ 
ե կաք»: Այն ժա մա նակ ար դար նե րը կպա տաս-
խա նեն Ն րան ու կա սեն. « Տե՛ր, ե՞րբ տե սանք  Քեզ 
սո ված ու կե րակ րե ցինք, ծա րավ՝ ու խմեց րինք: 
Ե՞րբ տե սանք  Քեզ օ տար և  մեզ մոտ ա ռանք, կամ 
մերկ՝ ու հագց րինք: Ե՞րբ տե սանք  Քեզ հի վանդ 
կամ բան տի մեջ ու ե կանք  Քեզ մոտ»:  Թա գա-
վորն էլ կպա տաս խա նի նրանց. «Ճշ մա րիտ ա սում 
եմ ձեզ, ո րով հետև այս Իմ փոքր եղ բայր նե րից մե-
կին ա րիք՝ Ինձ ա րիք»»: 
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Աստ ծուն վստա հո ղը կա րող է իր հա վատքն 
ամ րապն դել  Սուրբ  Հո գով ա ղո թե լով. « Բայց դուք, 
սի րե լի նե՛ր, ձեր ան ձե րը ձեր սուրբ հա վատ քի վրա 
շի նեք՝  Սուրբ  Հո գով ա ղոթք ա նե լով» ( Հու դա 20): 

Աստ ծո կամքն այս երկ րի վրա ի րա կա նաց նե-
լու հա մար զո հա բե րութ յուն կա տա րող յու րա քանչ-
յուր քրիս տոն յա պի տի հա վա տա ցան քի և  հունձ-
քի օ րեն քին, սեր մի զո րութ յա նը. այն ֆի նան սը, որ 
հա վատ քով ցան վում է բա րի հո ղի մեջ, ան պայ-
ման պտուղ է բե րում: 

« Մի՛ խաբ վեք, Աստ ված չի ծաղր վում: Ո րով-
հետև մարդ ինչ ցա նի, այն էլ կհնձի:  Մարմնի մեջ 
ցա նո ղը մարմնից ա պա կա նութ յուն կհնձի: Եվ  Հո-
գու մեջ սեր մո ղը  Հո գուց հա վի տե նա կան կյան քը 
կհնձի: Եվ չձանձ րա նաք բա րին գոր ծե լուց, ո րով-
հետև իր ժա մա նա կին կհնձենք, ե թե չթու լա նանք: 
Ու րեմն, քա նի որ ժա մա նակ ու նենք, բա րի՛ ա նենք 
ա մեն քին, մա նա վանդ՝ հա վատ քի մարդ կանց» 
( Գա ղատ. 6.7-10):

-   Լի նել կա տար յալ հնա զանդ՝ Աստ ծո կամ քին.Լի նել կա տար յալ հնա զանդ՝ Աստ ծո կամ քին. 

 Տերն է ո րո շում՝ որ տեղ ապ րել, և  Նա է բա-
ցում մարդու աչ քե րը՝ ճա նա չե լու այն կո չու մը, ո րի 
մեջ պի տի մտնի և  ծա ռա յի Ի րեն. «Եվ երկ րի մեջ 
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սով ե ղավ… Եվ Ի սա հա կը գնաց փղշտա ցի նե րի 
Ա բի մե լեք թա գա վո րի մոտ՝  Գե րար: Եվ Ե հո վան 
եր ևաց նրան և  ա սաց. «Ե գիպ տոս մի՛ ի ջիր, բնակ-
վի՛ր այն երկ րում, որ քեզ կա սեմ»» (Ծննդ. 26.1,2):

Ի սա հա կը չգնաց Ե գիպ տոս: «Ի սա հակն այն 
երկ րի մեջ ցա նեց և  այդ տա րին հար յու րի չափ 
արդ յունք գտավ: Եվ Ե հո վան օրհ նեց նրան: Եվ 
մար դը բարձ րա ցավ և  քա նի գնաց շա՜տ մե ծա ցավ, 
մինչև որ շա՜տ մե ծա ցավ: Եվ ոչ խար ներ և  ար ջառ-
ներ և  շատ ծա ռա ներ ու նե ցավ…» (Ծննդ. 26. 12-14):

- Հ պարտ չլի նել- Հ պարտ չլի նել. 

Աստ ված ա տում է հպար տութ յու նը: 
«Ո րով հետև այս պես է ա սում  Բարձ րը և 

 Բարձր յա լը, հա վի տե նա կա նութ յան մեջ ապ րո-
ղը, Ում ա նու նը  Սուրբ է. «Ես բնակ վում եմ բարձ-
րում և  սուրբ տե ղում, բայց լի նում եմ կոտ րած ու 
խո նարհ հո գի ու նե ցո ղի հետ, որ խո նարհ նե րի 
հո գին կեն դա նաց նեմ և  կեն դա նաց նեմ սրտով 
կոտր ված նե րին» (Ե սա յի 57.15):

Հ պար տութ յու նը խան գա րում է ըն դու նել 
Աստ ծո օրհ նութ յու նը. « Կորս տից ա ռաջ գնում է 
գո ռո զութ յու նը, և  կոր ծա նու մից ա ռաջ՝ ամ բար-
տա վան հո գին» (Ա ռակ. 16.18):
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- Ու նե նալ սպա սո ղա կա նութ յուն.- Ու նե նալ սպա սո ղա կա նութ յուն. 

Մարդը երբ հա վա տա իր ցան քին ու հա-
վատ քը դրսևո րող խոս քեր խո սի կամ հա վատքն 
ա պա ցու ցող գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րի, Աստ-
ծուն հա ճե լի կդառ նա:  Նա մարդուց ակն կա լում է 
երկրպա գութ յուն, սի րո և  հա վատ քի դրսևո րում. 

«Եվ դառ նա լով դե պի կի նը՝  Սի մո նին ա սաց. 
« Տես նո՞ւմ ես այս կնո ջը: Ես քո տու նը մտա, Իմ 
ոտ քե րի հա մար դու ջուր չտվե ցիր, բայց նա իր 
ար տա սու քով թրջեց ոտ քերս և  մա զե րով սրբեց: 
 Դու Ինձ համ բույր չես տվել, իսկ նա՝ քա նի այս-
տեղ եմ մտել, ոտ քերս համ բու րե լուց չդա դա րեց: 
 Դու յու ղով չօ ծե ցիր Իմ գլու խը, նա ա նու շա հոտ 
յու ղով օ ծեց Իմ ոտ քե րը: Ն րա շատ մեղ քե րը ներ-
ված կլի նեն, ո րով հետև շատ սի րեց:  Բայց ո րին 
քիչ թող վի, նա քիչ կսի րի»» (Ղուկ. 7.44-47): «Եվ 
 Նա ա սաց այն կնո ջը՝ քո հա վատ քը ապ րեց րեց 
քեզ, գնա՛ խա ղա ղութ յու նով» (Ղուկ. 7.50):

Աստ ված մարդուն շատ բան է տվել և՛ հոգ ևոր, 
և՛ ֆի զի կա կան ա ռու մով: Եվ յու րա քանչ յուր տվա-
ծի հա մար ու նի ակն կա լիք:  Նա ե թե ակն կա լիք 
չու նե նար մար դուց, չէր ա սի. «Ա ռանց հա վատ քի 
ան կա րե լի է հա ճե լի լի նել Աստ ծուն» (Եբր. 11.6): 
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 Հա վատ քը ցույց է տա լիս, որ կա ինչ-որ մի 
բանի ակն կա լիք: 12 տա րի ար յու նա հո սութ-
յամբ տա ռա պող կի նը բժշկութ յուն էր ակն կա-
լում, և ն րա ակն կա լի քը, որ դրսևոր վեց հա վատ-
քով, ստա ցավ սպաս ված արդ յուն քը. «Եվ մի կին 
կար, որ 12 տա րուց ա վե լի տա ռա պում էր ար յու-
նա հո սութ յամբ: Իր ամ բողջ ու նեց ված քը ծա խել 
ու տվել էր բժիշկ նե րին, բայց չէր կա րո ղա ցել 
բժշկվել:  Նա մոտ ե կավ ետ ևից և Ն րա հան դեր-
ձի ծայ րին դի պավ: Եվ իս կույն ար յու նա հո սութ-
յու նը դա դա րեց: Եվ  Հի սու սը հարց րեց. «Ո՞վ Ինձ 
դի պավ»: Եվ երբ ա մեն քը ու րա ցան,  Պետ րոսն 
ա սաց. « Վար դա պե՛տ, ժո ղո վուր դը սեղ մում է  Քեզ 
ու նե ղում, և  Դու հարց նում ես՝ ո՞վ դի պավ»: Եվ 
 Հի սուսն ա սաց. « Մե կը դի պավ Ինձ, ո րով հետև 
Ես ի մա ցա, որ զո րութ յուն դուրս ե կավ Ինձ նից»: 
Եվ կի նը երբ տե սավ, որ ծա ծուկ չմնաց, դո ղա լով 
մոտ ե կավ, Ն րա ոտ քե րի առջև ըն կավ ու պատ-
մեց, թե ինչ պատ ճա ռով Ի րեն դի պավ, և  թե ինչ-
պես իս կույն բժշկվեց:  Հի սուսն էլ ա սաց նրան. 
« Քա ջա ցի՛ր, դո՛ւստր, քո հա վա՛տ քը բժշկեց քեզ: 
Գ նա՛ խա ղա ղութ յու նով» (Ղուկ. 8.43-48):
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Մարդը երբ շատ է ցա նում, պետք է ակն կա լի, 
որ շատ է հնձե լու. «Տ վե՛ք, և կտր վի ձեզ. լավ չա-
փով՝ թափ տված, շարժ ված, լիփ-լի քը կտան ձեր 
գո գը, ո րով հետև այն չա փով, որ չա փեք, նրա նով 
կչափ վի ձեզ» ( Ղուկ. 6.38):

Ո րոշ քա րո զիչ ներ ա սում են. «Տ վե՛ք Աստ ծո 
սի րուց ել նե լով և  ո չինչ մի՛ ակն կա լեք»:  Սա խո րը 
մո լո րութ յուն է:

 Տիե զեր քի  Տի րա կա լը և  մեր գո րո վա գութ Երկ-
նա յին  Հայ րը մարդուն ստեղ ծել է Իր պատ կե րով 
ու նմա նութ յամբ. «Եվ Աստ ված ստեղ ծեց մար դուն 
Իր պատ կե րով, Աստ ծո պատ կե րով ստեղ ծեց 
նրան» (Ծննդ. 1.27):  Նա ու զում է, որ մարդն Իր 
նման լի նի ա մեն հար ցում: 

Աստ ված ա մե նա մեծ տվողն է:  Նա մարդուն 
տվել է Իր պատ կե րը և  նրա մեջ դրել Իր հատ կա-
նիշ նե րը: Այ սօր մարդ ա րա րա ծը ցնցող հայտ նա-
գոր ծութ յուն ներ է կա տա րում, ար վես տի հան ճա-
րեղ գոր ծեր ստեղ ծում, ա րա րում ան պատ մե լին. 
ին չի՞ շնոր հիվ, ի հար կե, մի միայն այն բա նի, որ 
Աստ ված նրան ստեղ ծել է Իր նմա նութ յամբ: 

Աստ ված մար դուն Իր պատ կե րով ու նմա նութ-
յամբ ստեղ ծե լուց բա ցի նվի րել է այս չքնաղ մո լո րա-
կը՝ լի գան ձե րով ու ան պատ մե լի գե ղեց կութ յամբ:
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 Նա մար դուն պարգ ևել է փրկութ յուն, որն աշ-
խար հի ա մե նա մեծ նվերն է. «Ո րով հետև շնորհ-
քով եք փրկված, հա վատ քի ձեռ քով, և  սա ոչ թե 
ձեզ նից է, այլ Աստ ծո պարգևն է, ոչ թե գոր ծե րից, 
որ ոչ մե կը չպար ծե նա» (Ե փես. 2.8,9):

Ոչ ոք չի կա րող իր գոր ծե րով ար ժա նա նալ 
փրկութ յա նը՝ այս երկ րի վրա ա զատ վել սա տա-
նա յի ա նեծ քից ու մա հից, և  հե տո հա վի տե նութ-
յունն անց կաց նել ար քա նե րի Ար քա յի, տե րե-
րի  Տի րոջ հետ: Այդ փրկութ յու նը մարդկությանը 
նվի րե լու հա մար  Նա Իր միա ծին Որ դուն է տվել. 
«Ո րով հետև Աստ ված այն պես սի րեց այս աշ խար-
հը, որ Իր միա ծին Որ դուն տվեց, որ ա մեն Ն րան 
հա վա տա ցո ղը չկոր չի, այլ՝ հա վի տե նա կան կյանք 
ու նե նա» ( Հովհ. 3.16): Եվ տա լով Իր Որ դուն՝  Նա 
ակն կա լում էր որ դեգ րել մեզ: 

Աստ ված մարդուն հա վատք է նվի րել:  Յու-
րա քանչ յուր մարդ ինչ պես ու նի քիթ, բե րան, աչ-
քեր..., այն պես էլ ու նի հա վատք՝ «…  ինչ պես որ 
Աստ ված ա մեն մե կին հա վատ քի չա փը բա ժա նեց» 
(Հ ռոմ.12.3): 

 Մարդու հա վատ քը սնե լու և  զո րաց նե լու հա-
մար  Նա Իր  Խոսքն է տվել. «Եվ հա վատ քը լսե-
լուց է, և լ սե լը՝ Աստ ծո  Խոս քից» (Հ ռոմ. 10.17):
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Այս ա մե նից բա ցի Աստ ված մարդուն  Սուրբ  Հո-
գու պարգև ներն է տվել. « Բայց ա մեն մե կին տրված 
է  Հո գու հայտ նութ յու նը օգ տի հա մար:  Մե կին  Հո-
գուց տրված է ի մաս տութ յան  Խոսք, և  ու րի շին՝ գի-
տութ յան  Խոսք: Մ յու սին հա վատք՝ նույն  Հո գով, 
ու րի շին՝ բժշկութ յան պարգև ներ՝ նույն  Հո գով:  Մե-
կին՝ զո րութ յուն նե րի ներ գոր ծութ յուն ներ, և մ յու սին՝ 
մար գա րեութ յուն: Ու րի շին՝ հո գի նե րի զա նա զա-
նում, մյու սին՝ այլ և  այլ լե զու ներ, ուրի շին՝ լե զու նե րի 
թարգ մա նութ յուն ներ:  Բայց այս ա մե նը հենց միև-
նույն  Հո գին է ներ գոր ծում՝ ա մեն մե կին բա ժա նե-
լով՝ ինչ պես կա մե նում է» (Ա  Կորնթ. 12.7-11):

Այս պարգև նե րի մի ջո ցով ենք ստա նում ար-
տա սո վո րը, մար դուն եր ջա նիկ դարձ նե լու հա մար 
անհ րա ժեշ տը: 

Աստ ված մեզ տվել է նաև  Սուրբ  Հո գու 
պտուղ նե րը. « Բայց  Հո գու պտուղն է սեր, ու րա-
խութ յուն, խա ղա ղութ յուն, եր կայ նամ տութ յուն, 
քաղց րութ յուն, բա րութ յուն, հա վատք, հե զութ յուն, 
ժուժ կա լութ յուն, այն պի սի նե րի դեմ օ րենք չկա» 
( Գա ղատ. 5.22,23):

 Նա այս ա մե նը տվել է  Հի սուս Ք րիս տո սով 
Իր որ դի ներն ու դուստ րե րը դար ձած մարդ կանց՝ 
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սի րուց ել նե լով և ԱԿՆԿԱԼԵԼՈՎ, որ նրանք Իր 
պարգև նե րը կի րա ռե լով` կօգ նեն միմ յանց ու ցույց 
կտան, թե ինչ պի սին է Ին քը.

« Հի վանդ նե րին բժշկե՛ք, բո րոտ նե րին սրբե՛ք, 
մե ռել նե րին հա րութ յո՛ւն տվեք, դևե րին հա նե՛ք: 
Ձ րի ա ռել եք՝ ձրի տվեք» ( Մատթ. 10.8):

Ե թե  Նա ակն կա լիք չու նե նար և  ա սեր. «Ես 
Իմ միա ծին Որ դուն զո հում եմ, ո րով հետև սի-
րում եմ մար դուն», կամ՝ «Ես մար դուն տա լիս եմ 
 Սուրբ  Հո գու պարգև նե րը՝ հրա շա գոր ծութ յան, 
մար գա րեութ յան..., ո չինչ չակն կա լե լով, ուղ ղա կի 
որ պես Իմ սի րո դրսևո րում», ի՞նչ օ գուտ կստա-
նար մար դը դրա նից: Ե թե  Նա այդ պարգև նե րը 
տա լու նպա տա կը չա սեր, հնա րա վոր է, որ մար-
դը դրանք օգ տա գոր ծեր նույ նիսկ ի վնաս ի րեն 
և  մի ջա վայ րին: Ո՛չ, այն ա մե նը, ինչ   Տե րը տվել 
է մար դուն, բարձ րա գույն նպա տակ և  մեծ ակն-
կա լիք ու նե նա լով է տվել:  Տե րե րի  Տե րը Իր ե րա-
զանք ներն ու ա նուրջ ներն ի րա կա նաց նում է տա-
լու ճա նա պար հով:  Նա տվեց Իր միա ծին Որ դուն 
և ս տա ցավ մեզ,  Նա տվել է  Սուրբ  Հո գու պարգև-
նե րը և ս տա նում է բժշկված մար դիկ, փրկութ յուն 
ստա ցած ազ գեր:
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ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՎ ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ ԵՎ ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ 

Կր կին անդ րա դառ նանք գրքի սկզբում ա ռաջ 
քա շած հար ցադր մա նը՝ աղ քա տութ յու նը մտա ծե-
լա կե՞րպ է, թե՞ սո ցիա լա կան վի ճակ: Ե թե վե րո հիշ-
յալ փաս տե րը քեզ օգ նե ցին հաս կա նա լու, որ աղ-
քա տութ յու նը մտա ծե լա կերպ է, և  աստ ված նե րի 
Աստ ծո, տիե զեր քի  Տի րա կա լի և  միև նույն ժա մա-
նակ մեր Երկ նա յին  Հոր կամքն է՝ մար դուն տես-
նել նյու թա պես ա պա հով ված. «Ո րով հետև գի տեք 
մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի շնորհ քը, որ ձեզ հա-
մար աղ քա տա ցավ  Նա, որ հա րուստ էր, որ դուք 
Ն րա աղ քա տութ յու նով հարս տա նաք», կա րող ես 
ա պաշ խա րել և  նոր կյանք սկսել Աստ ծո հետ: 

Ին չո՞ւ պիտի մարդն ա պաշ խա րի և  ինչ պե՞ս: 
Ա պաշ խա րել է պետք նրա հա մար, որ ու շա-
դիր չի ե ղել Աստ ծո  Խոս քի հան դեպ և զ գու շութ-
յամբ չի կա տա րել Ն րա բո լոր պատ վի րան նե-
րը: Ե թե ուշա դիր լի ներ Աստ ծո  Խոս քի հան դեպ 
և  այն զգու շութ յամբ կա տա րեր, հի մա կվա յե լեր 
Երկ րորդ Օ րի նաց 28.1-14-ում գրված օրհ նութ-
յուն նե րը. «Եվ ե թե քո Ե հո վա Աստ ծո ձայ նին 
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ուշադրութ յամբ լսես, որ զգու շութ յամբ կա տա րես 
Ն րա բո լոր պատ վի րան նե րը, ո րոնք Ես այ սօր 
քեզ պատ վի րում եմ, քո Ե հո վա Աստ վածն էլ քեզ 
երկ րի բո լոր ազ գե րից գե րա զանց կա նի: Եվ այս 
բո լոր օրհ նութ յուն նե րը կգան, քեզ կհաս նեն, ե թե 
քո Ե հո վա Աստ ծո ձայ նին լսես:  Դու քա ղա քի մեջ 
օրհն յալ և  դաշ տի մեջ օրհն յալ կլի նես: Օրհնյալ 
կլի նի քո ո րո վայ նի պտու ղը և  քո երկ րի պտու-
ղը, քո ա նա սուն նե րի պտու ղը, կո վե րիդ ծնուն դը 
և  ոչ խար նե րիդ հո տե րը: Օրհն յալ կլի նի քո կո ղո-
վը և  քո տաշ տը:  Դու օրհն յալ կլի նես մտնե լիս և  
օրհն յալ կլի նես դուրս գա լիս: Ե հո վան քո առջև 
ջար դել կտա քեզ վրա դուրս ե կած թշնա մի նե րիդ, 
նրանք քո դեմ մեկ ճա նա պար հով դուրս կգան, 
բայց յոթ ճա նա պար հով կփախ չեն: Ե հո վան օրհ-
նութ յուն կու ղար կի քո շտե մա րան նե րում և  քո բո-
լոր ձեռ նար կե լիք գոր ծե րում: Եվ քեզ կօրհ նի քո 
Ե հո վա Աստ վա ծը քեզ տված երկ րում, ինչ պես 
որ քեզ եր դում է ա րել, ե թե քո Ե հո վա Աստ ծո 
հրա ման նե րը պա հես և Ն րա ճա նա պարհ նե րով 
գնաս: Ե հո վան քեզ սուրբ ժո ղո վուրդ կհաս տա-
տի, և  երկ րի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րը կտես նեն, որ 
Ե հո վա յի ա նու նը կոչ ված է քեզ վրա, և  քեզ նից 
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կվա խե նան: Եվ Ե հո վան քեզ ա ռա տութ յուն կտա 
քո բա րութ յան հա մար՝ քո ո րո վայ նի պտու ղը, քո 
ա նա սուն նե րի պտու ղը և  քո երկ րի պտու ղը շա-
տաց նե լով այն երկ րի վրա, որ Ե հո վան քո հայ րե-
րին երդ վեց քեզ տա լու հա մար: Ե հո վան Իր բա-
րութ յան գան ձը՝ այ սինքն՝ Եր կին քը, քեզ հա մար 
կբա ցի, որ քո երկ րի անձր ևը տա իր ժա մա նա կին 
և  քո ձեռ քի ա մեն գոր ծը կօրհ նի, և  դու շատ ազ-
գե րի փոխ կտաս, բայց դու փոխ չես վերց նի: Եվ 
Ե հո վան գլուխ կա նի քեզ և  ոչ թե ա գի:  Դու միշտ 
բարձ րում կլի նես և  ցա ծում չես լի նի, ե թե քո Ե հո-
վա Աստ ծո պատ վի րան նե րին լսես, ո րոնք Ես այ-
սօր քեզ պատ վի րում եմ, որ պա հես և  կա տա րես: 
Եվ չշեղ վես աջ կամ ձախ բո լոր այն խոս քե րից, 
ո րոնք քեզ այ սօր պատ վի րում եմ՝ օ տար աստ-
ված նե րի ետ ևից գնա լու հա մար, որ նրանց ծա ռա-
յութ յուն ա նես»: 

Ա պաշ խա րե՛լ է պետք նաև կրո նա կան մտա-
ծե լա կեր պի, ան հա վա տութ յան կամ թե րա հա վա-
տութ յան հա մար: Մարդը ե թե ամ բող ջութ յամբ 
վստա հեր Աստ ծո  Խոս քին, ֆի նան սի անհ րա ժեշ-
տութ յան դեպ քում կգա ր իր Երկ նա յին  Հոր առջև և 
 կա ներ այն, ինչ Աստ վա ծա շունչն է ա սում, մինչ դեռ 
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ոչ թե զար գաց րել է Աստ ծուց իրեն շնորհ ված հա-
վատ քը, այլ շտա պել է պարտք վերց նել հարևա-
նից: Այ նու հետև մտա ծել է անձ նա կան բիզ նես 
ունե նա լը կփրկի, և  ա ռանց  Սուրբ  Հո գուց ա ռաջ-
նոր դութ յուն ստա նա լու և Աստ ծո  Խոս քի շուրջ 
լուրջ մտո րե լու՝ ինչ պես գրված է  Հե սու 1.8-ում. 
«Այս Օ րեն քի գիր քը քո բե րա նից չհե ռա նա, այլ գի-
շեր և  ցե րեկ նրա վրա մտա ծես, որ պա հես և  կա-
տա րես նրա մեջ գրվա ծի պես, ո րով հետև այն ժա-
մա նակ ճա նա պարհ նե րը հա ջո ղակ կա նես և  այն 
ժա մա նակ խե լա մուտ կլի նես», շտա պել է վարկ 
վերց նել, ո րը հե տա գա յում ձնագն դիի նման այն-
պես է մե ծա ցել, որ իրեն գլո րել է օ տար ա փեր: 

Մարդուն ա պաշ խա րություն է պետք այն բանի 
համար, որ երբ երկն քից նշան է ստա ցել՝ կանգ-
նեց նե լու իր ար շա վը պարտ քե րի աշ խար հում և 
 փա կե լու կոր ծան վող «բիզ նե սը», չի հնա զանդ վել 
և  թույլ է տվել, որ ա մեն ինչ քանդ վի իր գլխին, 
քա նի որ այն քան է մթագ նած ե ղել հարս տա նա-
լու մո լուց քով, կամ այն պես է մա քա ռել՝ պարտ քե-
րի լծից դուրս գա լու հա մար, որ մո ռա ցել է իրեն 
հարս տա նա լու ուժ տվող Աստ ծուն. 
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« Հի շի՛ր քո Ե հո վա Աստ ծուն, ո րով հետև  Նա է 
հարս տութ յուն ստա նա լու հա մար քեզ ուժ տվո ղը, 
որ քո հայ րե րի հետ Իր եր դու մով ա րած ուխ տը 
հաս տա տի, ինչ պես որ այ սօր» (Երկր. Օր. 8.18):

Մո ռա ցել է Աստ ծո  Խոս քը. «Ե թե  Տե րը չշի նի 
տու նը, զուր են աշ խա տում նրա շի նող նե րը: Ե թե 
 Տե րը չպահ պա նի քա ղա քը, զուր են ան քուն մնում 
պա հա պան նե րը» ( Սաղմ. 127.1), և  փոր ձել է իր 
իսկ ու ժե րով պահ պա նել ըն տա նի քը աղ քա տութ-
յու նից: 

 Յու րա քանչ յուր մարդ լույս աշ խարհ է գա լիս 
կո չու մով: Եվ Աստ ված է ո րո շում նրա ով լի նե-
լը այս կյան քում: « Մի՞ թե կա վի պես կհա մար վի 
բրու տը, որ շեն քը ա սի իր շի նո ղին. « Նա ինձ չի 
շի նել», և  ա րա րածն ա սի իր Ա րար չին, թե  Նա չի 
հաս կա նում» (Ե սա յի 29.16):  Մարդը պի տի ա պաշ-
խա րի, որ չի խո նարհ վել իրեն ա րա րող  Տի րոջ 
առջև և  չի հարց րել Ն րա նից. « Տե՛ր, ի՞նչ ես ու զում, 
որ ա նեմ, և  ինչ պե՞ս ես ու զում, որ դա ա նեմ»: 

 Դա վի թը գի տեր, որ Աստ ծո ցան կութ յունն է 
կա տա րում` տե ղա փո խե լով տա պա նա կը, բայց 
նա  Տի րո ջը չհարց րեց, թե ինչ պես ի րա կա նաց-
նի տե ղա փո խութ յու նը, այլ ի րեն ի րա վունք վե-
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րա պա հեց՝ ո րո շե լու, թե ինչ պես տե ղա փո խի այն, 
ինչ Աստ ծուն էր պատ կա նում: «Եվ  Դա վի թը խոր-
հուրդ ա րեց բո լոր հա զա րա պե տե րի ու հար յու րա-
պե տե րի ու բո լոր իշ խան նե րի հետ: …մեր Աստ ծո 
տա պա նա կը մեզ մոտ փո խադ րենք: …Եվ Աստ ծո 
տա պա նա կը դրին մի նոր սայ լի վրա Ա բի նա դա-
բի տնից, և Ո զան ու Ա քիո վը քշում էին սայ լը…» 
(Ա Մ նաց. 13.1-14): Ո զան իր ձեռ քը մեկ նեց, որ 
տա պա նա կը բռնի, ո րով հետև եզ նե րը ծռել էին: 
Եվ  Տի րոջ բար կութ յու նը բոր բոք վեց Ո զա յի դեմ, և 
 զար կեց նրան: Ո զա յի մա հը  Դավ թին սթա փեց րեց. 
նա կանգ ա ռավ: Եվ միայն ո րոշ ժա մա նակ անց՝ 
Աստ ծո կա տար յալ կամ քը ի մա նա լուց հե տո, նա 
Ուխ տի տա պա նա կը տե ղա փո խեց այն պես, ինչ-
պես կարգն էր՝  Տի րոջ կամ քի հա մա ձայն. «Այն ժա-
մա նակ  Դա վիթն ա սաց. «Ոչ ոք վեր չառ նի Աստ ծո 
տա պա նա կը՝ բա ցի ղևտա ցի նե րից, ո րով հետև  Տե-
րը նրանց ընտ րեց, որ կրեն Աստ ծո տա պա նա կը 
և Ն րան ծա ռա յեն հա վիտ յան»: … Դա վի թը նրանց 
ա սաց. « Դուք եք ղևտա ցի նե րի տոհ մե րի գլխա վոր-
նե րը, սրբե՛ք ձեր ան ձե րը դուք և  ձեր եղ բայր նե րը, 
որ Իս րա յե լի  Տեր Աստ ծո տա պա նա կը վեր տա-
նեք նրա հա մար իմ պատ րաս տած տե ղը: Ո րով-
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հետև սկզբում ձեր չլի նե լու պատ ճա ռով մեր  Տեր 
Աստ վա ծը մեզ հար ված տվեց, ո րով հետև Ն րան 
չխնդրե ցինք՝ ինչ պես որ կարգն է»: … և ղևտա-
ցի նե րի որ դի նե րը վեր ա ռան Աստ ծո տա պա նա-
կը, ինչ պես որ  Մով սե սը  Տի րոջ  Խոս քի հա մե մատ 
հրա մա յել էր՝ ի րենց ու սե րի վրա, ձո ղե րով նրանց 
վրա» (Ա Մ նաց. 15.2-15):

 Ցա վոք սրտի, շա տե րը նույ նիսկ վտանգ ապ-
րե լիս չեն սթափ վում, չեն էլ հաս կա նում, որ 
պետք է կանգ առ նել, վե րա նա յել ի րենց փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րը տե րե րի  Տի րոջ հետ:  Յու րա-
քանչ յու րը պի տի անհ րա ժեշ տութ յուն հա մա րի՝ 
հարց նե լու  Տի րո ջը. « Տե՛ր,  Դու ես ա րա րել իմ ոս-
կոր նե րը, իմ ռուն գե րում  Քո շունչն է, ինչ պի սի՞ն 
են  Քո ա նուրջ ներն ու տե սիլ նե րը իմ կյան քի հա-
մար»: 

 Մար դու կյան քում շատ բան է կախ ված իր 
ճշմա րիտ կոչ ման մեջ լի նե լուց: Երբ Աստ ծուց 
ա վե տա րան չի կո չում ու նե ցո ղը հո վիվ է դառ-
նում, ոչ միայն ե կե ղե ցին է տու ժում, այլև հո վիվ 
դար ձած ա վե տա րա նի չը և ն րա ըն տա նի քը: Երբ 
ու սուց չի կո չում ու նե ցո ղը դառ նում է քա ղա քա-
կան գոր ծիչ կամ բիզ նես մեն, տու ժում են ոչ միայն 
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բիզ նես մե նը և ն րա մի ջա վայ րը, այլև նրանք, ով-
քեր պի տի ի րենց կյան քե րը փո խող հայտ նութ-
յուն ներ ստա նա յին այդ չկա յա ցած ու սուց չից: 

« Մեր մո լո րա կի ա մե նա հա րուստ տե ղե-
րը  Քու վեյ թի, Ի րա քի կամ  Սաուդ յան Ա րա բիա-
յի նավ թի հան քա շեր տե րը չեն, Հ յու սի սա յին Աֆ-
րի կա յի ոս կին և  ա դա մանդ նե րը չեն, նախ կին 
 Խորհր դա յին  Միութ յան ու րա նի հան քա հո րե րը 
կամ Աֆ րի կա յի ար ծա թի հան քա շեր տը չեն: 

 Հա վա նա բար, դուք կզար մա նաք, բայց մեր մո-
լո րա կի ա մե նա հա րուստ հան քա շեր տե րը գե րեզ-
մա նոց նե րում են:  Հենց այն տեղ՝ հո ղի տակ, հա-
վերժ թաքն ված են չի րա կա նա ցած ե րա զանք նե րը, 
չերգ ված եր գե րը, չգրված գրքե րը, չի րա գործ ված 
գա ղա փար նե րը, տե սիլք նե րը, նպա տակ ներն ու 
ծրագ րե րը:  Գե րեզ մա նատ նե րը լցված են հսկա յա-
կան նե րու ժով, ո րը այդ պես էլ մնա ցել է լոկ նե-
րուժ:  Դա մեծ ող բեր գութ յուն է»*:

Մարդը կարիք ունի ա պաշ խա րության նրա 
համար, որ ա նար գել է  Գող գոթ յան խա չը և  Հի-
սուս Ք րիս տո սի ար յան զո րութ յու նը. «Ո րով հետև 
գի տեք մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի շնորհ քը, որ 

* Մ.  Մոն րո « Ճա նա չե լով քո նե րու ժը»:
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ձեզ հա մար աղ քա տա ցավ  Նա, որ հա րուստ էր, 
որ դուք Ն րա աղ քա տութ յու նով հարս տա նաք» 
(Բ  Կորնթ. 8.9), և  թույլ է տվել, որ իրեն հա սա-
նե լիք նյու թա կան օրհ նութ յուն ներն օ դում կախ-
ված մնան: Եվ ող բեր գութ յունն այն է, որ իրեն 
թույլ չի տվել նույ նիսկ օգ տա գոր ծել հա րուստ և 
 բար գա վա ճում բա ռե րը:  Թե՛ քա րոզ նե րի մեջ, թե՛ 
ե կե ղե ցա կան մի ջա վայ րում անց կաց վող զրույց-
նե րում ջանք չի խնա յել՝ խու սա փե լու հա րուստ 
կամ բար գա վա ճող քրիս տոն յա ար տա հայ տութ-
յուն նե րից:  Մինչ դեռ Աստ վա ծա շունչն ա մեն բան 
կո չում է իր իսկ ա նու նով: Պետք է ա պաշ խա րե՛լ 
այդ կրո նա մո լութ յան հա մար: Ի՞նչն է մարդուն 
ար գե լում՝ ար տա բե րե լու այդ բա ռե րը: ՎԱ՛ԽԸ: 
 Նա վա խե նում է, որ հան կարծ Աստ ծո ժո ղո վուր-
դը չգնա հարստութ յան, կռա պաշ տութ յան ետ ևից 
և չ թող նի ի րեն ա րա րող Աստ ծուն:  Նա այս տեղ 
կրկնա կի պետք է ա պաշ խա րի. նախ՝ որ Աստ ված 
մարդուն չի տվել վա խի հո գի. «Ո րով հետև Աստ-
ված չի տվել մեզ վա խի հո գի, այլ՝ զո րութ յան, 
սի րո և զ գաս տութ յան», (Բ  Տի մոթ. 1.7), և  հե տո՝ 
որ Աստ ծո  Խոս քից խո րութ յամբ ուս մունք չի ստա-
ցել Աստ ծո ճա նա պար հով հարս տա նա լու մա սին: 
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 Մեր ստա ցած ուս մուն քը և  այդ ուս մուն քին հա-
մա պա տաս խան վա րած կյան քը բա վա րա րել են 
միայն սո վին դի մա կա յե լուն, կեն ցա ղա յին կա րիք-
նե րը նվա զա գույն չա փով ա պա հո վե լուն և  կո մու-
նալ վար ձե րը մաս նա կի վճա րե լուն: Ինչ խո սում 
ենք, այն էլ ստա նում ենք: 

Մարդը պիտի ա պաշ խա րի, որ զո հա բե րութ-
յուն կա տա րե լուց հե տո ոչ միայն սպա սե լիք չի 
ունե ցել, այլև սխալ խոս քեր է խո սել:  Իր զո հա բե-
րած սեր մե րը չի ջրել հա վատ քով լի դա վա նութ-
յան խոս քե րով: Ա պաշ խա րի, որ  Խոս քի ու դա վա-
նան քի զո րութ յունն ու րա ցել է. 

« Մար դու բե րա նի պտղից կկշտա նա նրա փո-
րը, նա կկշտա նա իր շրթունք նե րի արդ յուն քից: 
 Մահն ու կյան քը լեզ վի ձեռ քին են, և ն րան սի րո-
ղը կու տի նրա պտղից» (Ա ռակ. 18. 20,21): 

 Խոս քի զո րութ յու նով են ստեղծ վել եր կիրն 
ու եր կին քը, ա մեն տե սա նե լին ու ան տե սա նե լին, 
ո րոնց գո յութ յան մա սին նույ նիսկ գա ղա փար չու-
նենք: 

 Հա վատ քով հռչակ ված  Խոս քի զո րութ յու նով 
թզե նին չո րա ցավ. «…  Հի սու սը երբ ետ էր դառ-
նում քա ղաք՝ սո վեց:  Ճա նա պար հի վրա մի թզե-



59

նի տես նե լով՝ մո տե ցավ, բայց նրա վրա մի բան 
չգտավ և ն րան ա սաց. «Այլևս քեզ նից պտուղ չլի-
նի հա վիտ յան», և թ զե նին իս կույն չո րա ցավ» 
(Մատթ. 21.18-20):

 Խոս քի զո րութ յու նով փո թո րի կը դա դա րեց. 
« Քա մու փո թո րիկ սկսվեց ծո վի մեջ, ա լե կո ծութ-
յու նը սաստ կա ցավ, նա վը լցվում էր, վտան գի մեջ 
էին: …  Նա էլ վեր կա ցավ ու քա մուն և ջ րի ա լե-
կո ծութ յա նը սաս տեց: Եվ հան դարտ վե ցին, և  խա-
ղա ղութ յուն ե ղավ» ( Ղուկ. 8.23,24):

Ինչ պես ար դեն աս վեց, մարդն ստեղծ ված է 
Աստ ծո պատ կե րով և ն մա նութ յամբ, իսկ Աստ-
ված ա սում է. «Ո րով հետև՝ ինչ պես որ իջ նում են 
անձր ևը և ձ յու նը երկն քից և  ետ չեն դառ նում այն-
տեղ, այլ ո ռո գում են եր կի րը և ն րան ար գա սո վոր 
ա նում և  բող բո ջեց նում նրան և  տա լիս են սերմ՝ 
սերմնա ցա նին և  հաց՝ ու տո ղին, այն պես էլ պի տի 
լի նի Իմ բե րա նից դուրս ե կած  Խոս քը, այն չպի-
տի պա րապ վե րա դառ նա Ինձ մոտ, այլ՝ կա տա-
րի Իմ ու զա ծը և  հա ջող վի նրա նում, ին չի հա մար, 
որ նրան ու ղար կե ցի» (Ե սա յի 55.10,11): Մարդու 
շուր թե րից դուրս ե կած խոսքն էլ է գոր ծո ղութ յուն 
դառ նում: 
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Երբ մարդն ա պաշ խա րութ յուն ապ րի այս 
ա մե նի, ինչ պես նաև այն մեղ քե րի հա մար, որ 
 Սուրբ  Հո գին իրեն կհի շեց նի ու կա ռաջ նոր դի, 
կա րող է հռչա կել իր կյան քի հա մար հետև յալ 
խոս քե րը.

« Վե՛ր կաց, լու սա վոր վի՛ր, ո րով հետև լույսդ 
ե կել է, և  Տի րոջ փառ քը ծա գել է քեզ վրա: Ո րով-
հետև, ա հա, խա վա րը ծած կել է եր կի րը, և  մա ռա-
խուղն՝ ազ գե րը, բայց քեզ վրա ծա գում է  Տե րը, և 
Ն րա փառ քը եր ևում է քեզ վրա» (Ե սա յի 60.1,2):

 Մարդիկ կա րող են ա ղո թել տե րե րի  Տի րո-
ջը, ու  Նա կվե րա դարձ նի կորց րա ծը, քա նի որ Իր 
 Խոս քում ա սում է. «Եվ Ես կհա տու ցեմ ձեզ այն 
տա րի նե րը, որ կե րան մո րե խը, ջոր յա կը, եր ևի-
լը և  խառ նի ճը: Այն Իմ մեծ զոր քը, որ ու ղար կե ցի 
ձեր մեջ: Եվ պի տի ու տեք ու կշտա նաք և  օրհ նա-
բա նեք ձեր  Տեր Աստ ծո ա նու նը, որ ձեզ հա մար 
հրաշք ներ ա րեց» ( Հո վել 2.25,26):

Պետք է ա ղո թել  Հի սուս Ք րիս տո սով հա վա-
տաց յա լին տրված իշ խա նութ յամբ:

Ա մե րի կա ցի հայտ նի քա րո զիչ  Քե նեթ  Հե գի-
նը իր « Հա վա տաց յա լի իշ խա նութ յու նը» գրքում 
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գրում է. «1952 թվա կա նին  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո-
սը եր ևաց ինձ տե սիլ քով և  մեկ ու կես ժամ խո սեց 
սա տա նա յի, դևե րի և  դի վա հա րութ յան մա սին: 
 Տե սիլ քի վեր ջում մի չար ո գի, որ նման էր փոքր 
կա պի կի կամ թզու կի, վա զեց իմ և  Հի սու սի մեջ-
տե ղով՝ տա րա ծե լով իր շուր ջը ծխե մութ ամպ: 
 Հե տո վեր ու վար ցատ կե լով՝ բղա վում էր ու սուր 
ճի չեր ար ձա կում: Ես չէի կա րո ղա նում տես նել  Հի-
սու սին և  հաս կա նալ, թե ինչ էր  Նա ա սում: (Ամ-
բողջ այս ըն թաց քում  Հի սուսն ինձ ինչ-որ բան էր 
սո վո րեց նում): Ես չէի կա րո ղա նում հաս կա նալ՝ 
ին չու էր  Նա այդ դևին թույլ տա լիս՝ նման ան-
կար գութ յուն ա նել, ին չու նրան չէր սաս տում, որ 
ես կա րո ղա նա յի լսել, թե ինչ էր  Նա ա սում: Ես 
սպա սե ցի մի քիչ, բայց  Հի սուսն այդ պես էլ ո չինչ 
չձեռ նար կեց:  Նա շա րու նա կեց խո սել, բայց ես 
ո չինչ չկա րո ղա ցա հաս կա նալ այն ա մե նից, ինչ 
 Նա ա սաց, իսկ ինձ դա պետք էր, ո րով հետև  Նա 
խո սում էր սա տա նա յի, դևե րի մա սին և  ուսու-
ցա նում, թե ինչ պես դրսևո րել իշ խա նութ յու նը: 
Ես մտա ծե ցի. « Մի՞ թե  Տե րը չգի տի, որ Ի րեն չեմ 
լսում, որ կա րիք ու նեմ լսե լու»: Ես գրե թե խու-
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ճա պի էի մատն վել:  Հու սա հա տութ յու նից սկսե-
ցի բղա վել. « Հի սու սի՛ ա նու նով՝ ես հրա մա յում եմ 
քեզ, պի՛ղծ ո գի, դա դա րի՛ր»:  Նույն վայրկ յա նին 
այդ փոք րիկ դևն  ա ղով լցված պար կի պես ըն կավ 
հա տա կին, և սև ամպն ան հե տա ցավ: Դ ևը դո ղում 
էր ու ծեծ ված շան ձա գի նման վնգստում:  Նա չէր 
նա յում ինձ: «Ոչ միայն պա պանձ վի՛ր, այլ նաև հե-
ռա ցի՛ր այս տե ղից,  Հի սու սի՛ ա նու նով»,- հրա մա յե-
ցի ես, ու նա փա խավ»: 

 Հե գի նը գրում է, որ ին քը շատ զար մա ցած 
էր, թե ին չու  Հի սու սը ո չինչ չէր ձեռ նար կում սա-
տա նա յին հե ռաց նե լու հա մար: Այ նու հետև  Հի սուս 
Փր կի չը  Խոս քով բա ցատ րում է պատ ճա ռը:  Նա 
ա սում է, որ Ին քը ոչ թե չէր ու զում օգ նել  Հե գի-
նին, այլ՝ չէր կա րող:  Հա մա ձայն  Նոր կտա կա րա-
նի՝  Նա այդ իշ խա նութ յունն ար դեն տվել է ե կե ղե-
ցուն:  Հի սու սը ե կե ղե ցու գլուխն է, ե կե ղե ցին մար-
մինն է: Գ լու խը գոր ծում է մարմնի մի ջո ցով:  Հի-
սու սը  Հե գի նին բա ցատ րում է. « Նոր կտա կա րա-
նում ե կե ղե ցին ոչ մի ան գամ չի ա ղո թել, որ  Հայ րը 
կամ  Հի սու սը սա տա նա յի դեմ որ ևէ բան ձեռ նար-
կեն:  Դա ըն դա մե նը ժա մա նա կի կո րուստ կլի ներ: 
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 Հա վա տաց յալն ին քը ինչ-որ բան պի տի ա նի սա-
տա նա յին սաս տե լու հա մար. ե կե ղե ցին պի տի 
օգ տա գոր ծի իր իշ խա նութ յու նը: ... Մինչև հա վա-
տաց յալ ներն ի րենց իշ խա նութ յու նը չօգ տագոր ծեն 
սա տա նա յի դեմ, ո չինչ էլ տե ղի չի ու նե նա»*: : 

Այն պես որ, բո լոր այն ա ղոթք նե րը, ո րոնք 
մարդւկ ա րել են՝ խնդրե լով  Հայր Աստ ծուն կամ 
 Հի սուս Ք րիս տո սին՝ բժշկե լու, փրկե լու, ֆի նան-
սա կան կամ ցան կա ցած խնդիր լու ծե լու հա մար, 
ա պարդ յուն են: Այդ բո լորն ան պա տաս խան են, 
քա նի որ  Հայր Աստ ված կամ  Հի սու սը ոչ թե չեն 
ու զում, այլ չեն կա րող որ ևէ բան ձեռ նար կել: 
«Եր կինքն ու եր կի րը կանց նեն, բայց Իմ  Խոս քե-
րը չեն անց նի» ( Մարկ. 13.31):  Հա մա ձայն  Խոս քի՝ 
 Հի սու սը  Հոր կամ քով այդ իշ խա նութ յու նը տվել է 
Ի րեն հա վա տա ցող նե րին. «Ա հա ձեզ իշ խա նութ-
յուն եմ տա լիս կո խել օ ձե րի և  կա րիճ նե րի վրա և 
թշ նա մու ամ բողջ զո րութ յան վրա, և  ձեզ ո չինչ չի 
վնասի» ( Ղուկ. 10.19):  Պետ րո սի ա ռա ջին թղթի 
5.8,9-ում աս վում է. «Ար թո՛ւն ե ղեք ու հսկե՛ք, 
ո րով հետև ձեր ո սոխ թշնա մին՝ սա տա նան, գո ռոզ 
առ յու ծի նման ման է գա լիս և  ո րո նում է, թե ո րին 
*  Ք.  Հե գին « Հա վա տաց յա լի իշ խա նութ յու նը»:



64

կուլ տա: Ն րան հա կա ռա՛կ կանգ նեք՝ հա վատ-
քով հաս տատ ված, ի մա ցե՛ք, որ ձեր եղ բայր ներն 
էլ, որ աշ խար հում են, նույն չար չա րանք ներն են 
քաշում»: 

Ու շադ րութ յուն դարձ նենք, որ հա մա ձայն 
 Խոս քի՝ սա տա նան լոկ թշնա մի չէ, այլ՝ ո սոխ 
թշնա մի:  Սա նշա նա կում է, որ նա կցան կա-
նա յուրաքանչյուր մարդու անխ նա տան ջել ու 
ոչնչաց նել:  Մարդն ի՛նքը պետք է ար թուն լի-
նի, ի՛նքը պետք է հսկի, ի՛նքը պետք է հա կա ռակ 
կանգ նի սա տա նա յին, ի՛նքը պետք է հա վատ քով 
հաս տատ ված լի նի, որ սա տա նան պարտ ված, 
նպա տա կին չհա սած՝ փախ չի:  Մարդիկ չեն կա-
րող խնդրել  Հի սու սին. « Տե՜ր, փրկիր:  Տե՜ր, ո ղոր-
միր…», ե թե  Հի սու սի ա նու նով չեն հրա մա յել սա-
տա նա յին, որ փախ չի: Ի հար կե, մեր  Տե րը փրկում 
է, մեր  Տե րը ո ղոր մում է, բայց որ քան էլ  Նա 
մարդուն սի րի, ո չինչ չի կա րող ա նել, քա նի որ Իր 
 Խոս քում ա սում է. «Իմ ա նու նով ինչ որ խնդրեք, 
պետք է կա տա րեմ, որ պես զի  Հայ րը Որ դու մի-
ջո ցով փա ռա վոր վի: Ե թե Իմ ա նու նով մի բան 
խնդրեք, այն պետք է կա տա րեմ» ( Հովհ. 14.13,14):
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 Հու նա րե նում «խնդրել» բա ռի փո խա րեն 
գրված է «պա հան ջել»:  Գործք. 3.6-ում  Պետ րո սը 
 Հի սուս Ք րիս տո սի ա նու նով պա հան ջում է ի ծնե 
կա ղի բժշկութ յու նը: 

 Մարդիկ պի տի լավ հաս կա նան, որ ոչ թե 
Աստ ծուց են պա հան ջում, այլ՝ սա տա նա յից, քա-
նի որ  Հի սուս Փր կի չը  Գող գոթ յան խա չի զո րութ-
յու նով, Իր թա փած ար յան գնով ար դեն ա մեն 
բան տվել է Ի րեն  Տեր և Փր կիչ ըն դու նած նե րին: 
Ք րիս տո սի խա չի զո րութ յա նը հա վա տա ցող նե րը 
պար զա պես օգ տա գոր ծում են ի րենց ի րա վուն քը: 

 Հով հան նես 16.23,24-ում աս վում է. «Եվ այն 
օ րը ո չինչ չեք հարց նի Ինձ: Ճշ մա րիտ, ճշմա րիտ 
ա սում եմ ձեզ, թե ինչ-որ  Հո րից խնդրեք Իմ ա նու-
նով, կտա ձեզ:  Մինչև հի մա ո չինչ չխնդրե ցիք Իմ 
ա նու նով, խնդրե՛ք և  կառ նեք, որ ձեր ու րա խութ-
յու նը կա տար յալ լի նի», հու նա րե նում գրված է. 
«Ինչ որ պա հան ջեք որ պես ձեր ի րա վունք և  ար-
տո նութ յուն…»: 

 Յու րա քանչ յուր հա վա տաց յալ պի տի ճա նա չի 
իր ի րա վունք նե րը և  օգ տա գոր ծի  Հի սուս Ք րիս-
տո սով ի րեն վստահ ված իշ խա նութ յու նը սա տա-
նա յի դեմ:  Սա տա նան միշտ է մեզ խան գա րում՝ 
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ստա նա լու այն ա մե նը, ինչ  Հի սու սը պարգ ևել է 
մարդկությանը Իր ար յան գնով,  Գող գոթ յան խա-
չի զո րութ յու նով: 

Ո րոշ քրիս տոն յա ներ խու սա փում են նույ-
նիսկ սա տա նա յի ա նու նը տա լուց, կար ծես նա 
չկա:  Սա մո լո րութ յուն է:  Սա տա նան ոչ միայն կա, 
այլև այս աշ խար հի իշ խանն է. «Այլևս շատ չեմ 
խո սի ձեզ հետ, ո րով հետև այս աշ խար հի իշ խա-
նը գա լիս է և Իմ մեջ ո չինչ չու նի» ( Հովհ. 14.30): 
 Յուրաքանչյուրը պի տի գի տակ ցի, խո րութ յամբ 
ճա նա չի ճշմար տութ յու նը և ոչ թե սա տա նա յից 
վա խե նա , այլ  Հի սուս Ք րիս տո սով նրա ծրագ րե-
րը խոր տա կի և ն րա գոր ծո ղութ յուն նե րը քան դի: 
«Այ սու հետև, եղ բայր նե՛ր, զո րա ցե՛ք  Տե րով և Ն րա 
զո րութ յան կա րո ղութ յու նով: Եվ Աստ ծո սպա ռա-
զի նութ յո՛ւ նը հա գեք, որ կա րո ղա նաք սա տա նա-
յի հնարք նե րին հա կա ռակ կանգ նել: Ո րով հետև 
մեր պա տե րազ մը ար յան ու մարմնի դեմ չէ, այլ՝ 
իշխա նութ յուն նե րի ու պե տութ յուն նե րի դեմ, այս 
աշ խար հի խա վար աշ խար հա կալ նե րի դեմ, այն 
չար հո գի նե րի դեմ, որ երկ նա վոր նե րի մեջ են: 
Ս րա հա մար Աստ ծո սպա ռա զի նութ յու նը ա ռեք, 
որ կա րո ղա նաք հա կա ռակ կանգ նել չա րութ յան 
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օ րում, և  ա մե նը կա տա րե լով՝ հաս տատ կանգ նել» 
(Ե փես. 6. 10-13):

Ե թե քրիս տոն յան չի օգ տա գոր ծում  Հի սուս 
Ք րիս տո սով ի րեն տրված իշ խա նութ յու նը, դրա-
նով ա նար գում է խա չի զո րութ յու նը և  չի օգտ վում 
 Հի սու սի ար յան գնով ի րեն տրվա ծից:  Նա պի տի 
ոչ միայն օգ տա գոր ծի  Հի սուս Ք րիս տո սով իրեն 
տրված իշ խա նութ յու նը դի վա յին ու ժե րի նկատ-
մամբ, այլև ճա նա չի  Հի սուս Ք րիս տո սի ան վան 
հե ղի նա կութ յու նը:  Պի տի խո րութ յամբ հաս կա նա, 
որ սա տա նա յի նկատ մամբ իշ խա նութ յու նը գոր-
ծում է մի միայն  Հի սուս Ք րիս տո սի ան վան շնոր-
հիվ. «Ա մեն իշ խա նութ յուն Ինձ տրվեց երկն քում և  
երկ րում» ( Մատթ. 28.18): 

 Հի սուս՝ նշա նա կում է Փր կիչ: Փրկ վել՝ չի նշա-
նա կում միայն վերս տին ծնունդ ստա նալ՝ մա-
հից հե տո հա վի տե նա կան կյան քը  Հի սու սի հետ 
անց կաց նե լու հա մար:  Հի սուս՝ Փր կիչ, նշա նա-
կում է փրկութ յուն ա մեն տե սա կի ա նեծք նե րից, 
վա խե րից, հի վան դութ յուն նե րից, աղ քա տութ յու-
նից ու ա մեն բա ցա սա կա նից: «Եվ նրանց ա սաց. 
«Գ նա ցե՛ք ամ բողջ աշ խար հով և Ա վե տա րա-
նը քա րո զեք ա մեն ա րա րա ծի: Ով հա վա տաց և 
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մկրտվեց՝ կփրկվի, և  ով չհա վա տաց՝ կդա տա-
պարտ վի: Ն րանց էլ, որ հա վա տա ցին, այս նշան-
նե րը կհետևեն՝՝ Իմ ա նու նովԻմ ա նու նով դևեր կհա նեն, նոր 
լե զու նե րով կխո սեն, օ ձեր վեր կառ նեն և  ե թե մի 
մա հա դեղ էլ խմեն, նրանց վնաս չի տա, հի վանդ-
նե րի վրա ձեռք կդնեն, և ն րանք կա ռող ջա նան» 
( Մարկ. 16.15-18):

 Հի սուս Ք րիս տո սի ա նունն է կանգ նած հրաշ-
քի հիմ քում:  Սա կայն  Հի սուս Ք րիս տոս ա նու նը 
պար զա պես ար տա սա նե լը մար դուն ո չինչ չի տա, 
ե թե նա խո րութ յամբ չգի տակ ցի, որ պի տի ամ-
բող ջութ յամբ վստա հի այդ ա նու նը կրո ղի ա մե-
նա կա րո ղութ յա նը:  Տե րե րի  Տե րը հրաշ քը կա տա-
րում է ՀԱՆՈՒՆ այդ ԱՆՎԱՆ: Ին չո՞ւ:  Խոսքն է 
այդ պես ա սում. «Եվ այն օ րը ո չինչ չեք հարց նի 
Ինձ: Ճշ մա րիտ, ճշմա րիտ ա սում եմ ձեզ, թե՝ ինչ 
որ  Հո րից խնդրեք Իմ ա նու նով՝ կտա ձեզ:  Մինչև 
հի մա ո չինչ չխնդրե ցիք Իմ ա նու նով: Խնդ րե՛ք և 
 կառ նեք, որ ձեր ու րա խութ յու նը կա տար յալ լի նի» 
( Հովհ. 16.23,24): 

Հի սուս Ք րիս տո սի ան վան հե ղի նա կութ յու-
նից և  հա վա տաց յա լի իշ խա նութ յու նից կա րող է 
օգտ վել մի միայն այն մար դը, ով  Հի սուս Ք րիս տո-
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սին ըն դու նել է իր կյան քի միակ  Տեր և Փր կիչ, ով 
ա պաշ խա րել է իր՝ գի տակ ցա բար և  ան գի տակ-
ցա բար գոր ծած բո լոր մեղ քե րի հա մար, հա կա-
ռակ դեպ քում սա տա նան չի են թարկ վի նրան և 
կ շա րու նա կի ա վե րել նրա կյան քը: 

 Գործք ա ռա քե լո ցի 19.13-16-ում գրված է, որ 
Սկ ևա յի որ դի նե րը, տես նե լով  Հի սու սի և Ն րա 
ա շա կերտ նե րի կա տա րած հրաշք նե րը, փոր ձե ցին 
ի րենք էլ  Հի սու սի ա նունն օգ տա գոր ծել: Ն րանք 
չէին ուզում հետ ևել  Հի սու սին, ա շա կերտ նե րի 
հետ տա րա ծել Աստ ծո ար քա յութ յու նը, պար զա-
պես ի րենց շահն էին փնտրում. «Եվ թա փա ռա-
կան հրեա նե րից ո մանք հա մար ձակ վե ցին  Տեր 
 Հի սու սի ա նու նը կան չել չար ո գի ներ ու նե ցող նե րի 
վրա: Եր դում ենք տա լիս ձեզ այն  Հի սու սի ա նու-
նով, որ  Պո ղո սը քա րո զում է: Հ րեա քա հա նա յա-
պետ Սկ ևա յի յոթ որ դի ներն էին, որ այդ պես էին 
ա սում:  Չար ո գին պա տաս խա նեց. « Հի սու սին գի-
տեմ,  Պո ղո սին ճա նա չում եմ, բայց դո՞ւք ով եք»: 
Եվ այն մար դը, ո րի մեջ չար ո գի կար, հար ձակ-
վե լով նրանց վրա, բռնեց, նրանց ծե ծեց այն քան, 
մինչև որ Սկ ևա յի որ դի նե րը մերկ ու խոց ված այդ 
տնից փա խան»: 
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 Հի սուս Ք րիս տո սի ա նու նը իշ խա նութ յուն ու նի 
ա մեն-ա մեն ին չի վրա՝ քան դե լու սա տա նա յի գոր-
ծե րը և  կա տա րե լու Աստ ծո կամ քը:

« Բայց նա հափշ տակ ված և  կո ղոպտ ված 
ժողո վուրդ է: Ն րանք՝ ա մեն քը, ո րո գայ թի մեջ 
են ընկած՝ փո սե րում, և  կա լան քի տնե րում 
թաքնված են: Ն րանց հափշ տա կե ցին, և  ա զա-
տող չկա, կողոպտվե ցին, և  ա սող չկա. «Ե՛Տ 
ՏՈՒՐ» (Ե սա յի 42.22):

Անհրաժեշտ է ասել. «Ե՛տ տուր:  Սա տա նա՛,  Հի-
սուս Ք րիս տո սի ա նու նով հրա մա յում եմ քեզ՝ ե՛տ 
տուր այն ա մե նը, ինչ  Հի սուս Ք րիս տո սի  Գող գոթ-
յան խա չի զո րութ յու նով ինձ է պատ կա նում:  Հի-
սուս Ք րիս տո սի ա նու նով՝ ես պա հան ջում եմ քեզ-
նից վե րա դարձ նել իմ... (յուրաքանչյուրը կա րող 
է թվար կել այն ա մե նը, ինչ սա տա նան գո ղա ցել 
է իրե նից` լի նեն ֆի նանս ներ, տուն, եր ջան կութ-
յուն, ա մեն-ա մեն ինչ)»:  Նա պի տի գի տակ ցի, որ 
իր դժբախ տութ յուն նե րի ար մա տը թաքն ված է իր 
բնա վո րութ յան, Աստ ծո  Խոս քը չի մա նա լու, ինչ-
պես նաև սա տա նա յի բնա վո րութ յան մեջ, քա նի որ 
գրված է. «...գո ղը (սա տա նան) գա լիս է միայն, որ 
գո ղա նա և ս պա նի և  կորց նի» ( Հովհ. 10.10): 
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Յուրաքանչյուրը կարիք ունի հի շելու, որ 
մինչև այս ա ղոթ քը անհ րա ժեշտ է ա պաշ խա րել. 
ա պաշ խա րել այն ա մե նի հա մար, ին չին անդ րա-
դար ձ եղավ վե րոնշ յալ հատ ված նե րում:

 Թո՛ղ Աստ ծո սե րը,  Հի սուս Ք րիս տո սի շնորհ-
քը,  Սուրբ  Հո գու հա ղոր դութ յու նը միշտ ձեզ հետ 
լի նեն:
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