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Գ լուխ 1

Աստ վա ծա յին սի րո բնու թա գի րը

Ա պա ու րեմն մնում է հա վատք, հույս, ո ղոր մա ծութ յուն. այս 
ե րե քը, և ՍՐԱՆՑԻՑ ՄԵԾԸ ՈՂՈՐՄԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ [սերն] է: 

— Ա Կորն թա ցի նե րի 13.13 (NKJ)

Նա, որ չի սի րում, Աստ ծուն չի ճա նա չել, ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ 
ԱՍՏՎԱԾ ՍԵՐ Է:

— Ա Հով հան նես 4.8

Աստ վա ծաշն չում գրված է, որ Աստ ված սեր է: Գր ված է նաև, որ 
սերն ա վե լի մեծ է, քան հա վատ քը կամ հույ սը: Ուս տի ե թե Աստ ված 
սեր է, ա պա մենք պետք է ի մա նանք, թե ինչ է սե րը՝ աստ վա ծա յին 
սե րը:

Աստ վա ծաշն չի « Քինջ Ջեյմս» թարգ մա նութ յու նում Ա Կորն թա ցի-
նե րի 13.13-րդ խոս քում «սեր» բա ռը թարգ ման ված է ո ղոր մա ծութ-
յուն: Ի րա կա նում, ափ սո սան քի տեղ է տա լիս այն, որ «ա գա պե» 
բա ռը թարգ ման վել է ո ղոր մա ծութ յուն, քա նի որ այն չի ար տա հայ-
տում տվյալ խոս քում օգ տա գործ ված հու նա րեն բա ռի ամ բող ջա կան 
ի մաս տը:

Բա ռա րա նում «ո ղոր մա ծութ յուն» բա ռը սահ ման ված է որ պես 
բար յա ցա կա մութ յուն կամ սեր մարդ կութ յան նկատ մամբ: Մինչ դեռ 
տվյալ խոս քում օգ տա գործ ված է հու նա րեն «ա գա պե» բա ռը, ին չը 
նշա նա կում է Աստ ծո սեր: Նոր Կ տա կա րա նի մյուս բո լոր հատ ված նե-
րում «ա գա պե» բա ռը թարգ ման ված է սեր և  ոչ թե ո ղոր մա ծություն:

Օ րի նակ՝ Ա Հով հան նես 4.8-րդ խոս քում Աստ վա ծա շուն չը բա ռա-
ցիո րեն ա սում է՝ «Աստ ված ա գա պե է», այլ կերպ ա սած՝ «Աստ ված 
սեր է»: Ուս տի «ա գա պե» նշա նա կում է աստ վա ծա յին սեր:

Իսկ ի՞նչ է ա գա պեն կամ Աստ ծո սե րը: Մինչ կպա տաս խա նեմ այդ 



8 Սեր. ճանապարհ դեպի հաղթանակ

հար ցին, թույլ տվեք Աստ ծո սի րո վե րա բեր յալ հե տաքր քիր մի բան 
ցույց տալ ձեզ: Աստ վա ծաշն չում գրված է, որ սերն ա վե լի մեծ է, քան 
հույ սը կամ հա վատ քը (Ա Կորնթ. 13.13): Ին չո՞ւ է Աստ ծո սերն ա վե լի 
մեծ, քան հույ սը կամ հա վատ քը:

Ա ռա ջին՝ հա վատքն ա ռանց սի րո չի գոր ծում: Այլ կերպ ա սած՝ սի-
րուց է կախ ված՝ հա վատ քը կգոր ծի, թե ոչ: Գա ղա տա ցի նե րի 5.6-ում 
գրված է. «Ո րով հետև Ք րիս տոս Հի սու սում ո՛չ թլփա տութ յունն է մի 
բան կա րող և  ո՛չ անթլ փա տութ յու նը, այլ հա վատ քը, որ սի րով գոր-
ծում է»:

Ու րեմն ե թե հա վատքն ա ռանց սի րո չի գոր ծում, սերն ա վե-
լի մեծ է, քան հա վատ քը: Հա վատ քը գոր ծի դնե լու հա մար սեր է 
անհ րա ժեշտ:

Երկ րորդ՝ հա վատ քը չի գոր ծում ա ռանց հույ սի: Եբ րա յե ցի նե րի 
11.1-ի « Նոր անգ լե րեն» թարգ մա նութ յու նում գրված է. « Հա վատ քը 
ա ռար կա յաց նում է մեր հույ սը»: Ուս տի որ պես զի ձեր հա վատ քը 
ա ռար կա յաց նի ձեր հույ սը, նախ ինչ-որ բա նի հույս պետք է ու նե-
նաք: Հետ ևա բար հա վատ քը կախ ված է նաև հույ սից: 

ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻ 11.1
1 ՀԱՎԱՏՔՆ էլ ՀՈՒՍԱՑԱԾ բա նե րի հա սա տա տութ յու նը և 
չեր ևա ցող բա նե րի ա պա ցույցն է:

Ինչ պես տես նում եք, ե թե որ ևէ բա նի հույս չու նե նաք, հա վատ-
քը չի գոր ծի, քա նի որ այն չու նի Աստ ծուն հա վա տա լու նպա տակ: 
Հետևա բար հա վատքն ա ռանց հույ սի չի գոր ծում: Բա ցի այդ՝ հա-
վատ քի արդ յու նա վե տութ յու նը կախ ված է նաև սի րուց: Ա հա թե ին չու 
է Աստ վա ծաշն չում աս վում, որ սերն ա վե լի մեծ է, քան հույ սը կամ 
հա վատ քը (Ա Կորնթ. 13.13):

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻ 13.1-3
1 Ե թե մարդ կանց և հ րեշ տակ նե րի լե զու նե րով խո սեմ, 
բայց սեր [աստ վա ծա յին սեր] չու նեմ, ես ե ղա ձայն հա-
նող պղինձ կամ հնչե ցող ծնծղա: 

2 Եվ ե թե մար գա րեութ յուն ու նե նամ և գի տե նամ ա մեն 
խոր հուրդ նե րը և  ա մեն գի տութ յու նը և  ե թե ա մեն հա-
վատքն ու նե նամ, մինչև սա րերն էլ տե ղա փո խե լու, 
բայց սեր [աստ վա ծա յին սեր] չու նեմ, ո չինչ եմ: 

3 Եվ ե թե իմ ա մեն ապ րանք ներն աղ քատ նե րին ու տեց-
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նեմ և  իմ մար մի նը մատ նեմ, որ այր վի, բայց սեր [աստ-
վա ծա յին սեր] չու նեմ, ես ո չինչ օ գուտ չեմ չու նե նա:

Աստ վա ծաշն չում գրված է, որ նույ նիսկ ե թե մեր մի ջո ցով դրսևոր-
վեն Հո գու բո լոր պարգև նե րը, ա ռանց Աստ ծո սի րո դրա նից ոչ մի 
օ գուտ չենք ու նե նա. այդ ա մե նը ո չինչ կհա մար վի: Խոր հե՛ք սրա 
շուրջ:

Ե թե հաս կա նանք բո լոր խոր հուրդ նե րը, ու նե նանք ամ բողջ գի տե-
լիքն ու հա վատ քը, սա կայն մեր մեջ չգոր ծի և մեզ նից չհո սի Աստ ծո 
սե րը, մենք դրա նից ոչ մի օ գուտ չենք ու նե նա: Նույ նիսկ աղ քատ նե-
րին օգ նե լը և  ինք նա զո հո ղութ յան գնա լը ո չինչ են, ե թե մեր դրդա-
պատ ճա ռը սե րը չէ: 

Ձեր ոչ մի ա րար քը ձեզ օ գուտ չի բե րի, ե թե դրա դրդա պատ ճա ռը 
Աստ ծո սե րը չէ: Ա հա թե ին չու է այդ քան կար ևոր աստ վա ծա յին սե րը, 
և թե ին չու է Աստ վա ծա շունչն ա սում, որ այն ա վե լի մեծ է, քան հա-
վատ քը կամ հույ սը:

Բա ցի այդ՝ Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ սի րո՝ մեր մեջ բնակ վող 
Աստ ծո սի րո շնոր հի՛վ մար դիկ կի մա նան, որ մենք Ն րա ա շա կերտ-
ներն ենք: Աստ վա ծաշն չում չի աս վում, որ մեր հա վատ քից կամ հույ-
սից մար դիկ կհաս կա նան, որ մենք Ն րա ա շա կերտ ներն ենք: Ո՛չ, 
մեր մեջ և մեր մի ջո ցով գոր ծող Աստ ծո սի րո շնոր հիվ մար դիկ կի մա-
նան, որ մենք քրիս տոն յա ենք:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 13.35
35 Ս րա նով կգի տե նան ա մեն քը, թե Իմ ա շա կերտ ներն 
եք, ԵԹԵ ԻՐԱՐ ՎՐԱ ՍԵՐ ՈՒՆԵՆԱՔ:

Ին չի՞ց է աշ խարհն ի մա նա լու, թե մենք քրիս տոն յա ենք: Ն րա նից, 
որ սի րում ենք ի րար:

Սի րո սահ մա նու մը

Ե թե աստ վա ծա յին սերն այդ քան կար ևոր է, ա պա մենք պետք է 
ի մա նանք, թե որն է այդ սե րը: Ի հար կե, հաս կա նում եք, որ աստ-
վա ծա յին սե րը նույ նը չէ, ինչ բնա կան մարդ կա յին սե րը: Բ նա կան 
մարդ կա յին սե րը հան կար ծա կի կա րող է վե րած վել ա տե լութ յան, 
իսկ Աստ ծո սե րը եր բեք չի ձա խող վում:
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Աստ ծո սի րո սահ ման մա նը կա րող ենք ծա նո թա նալ Ա Կորն թա-
ցի նե րի 13-րդ գլ խում:

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻ 13.4-8
4 Սե րը [Աստ ծո սե րը] ԵՐԿԱՅՆԱՄԻՏ է, ՔԱՂՑՐ է. 
սե րը ՉԻ ՆԱԽԱՆՁՈՒՄ, ՉԻ ԳՈՌՈԶԱՆՈՒՄ, ՉԻ 
ՀՊԱՐՏԱՆՈՒՄ:

5 ՉԻ ԼՐԲԱՆՈՒՄ, ԻՐԵՆԸ ՉԻ ՈՐՈՆՈՒՄ, ՉԻ 
ԳՐԳՌՎՈՒՄ, ՉԱՐԸ ՉԻ ՄՏԱԾՈՒՄ,

6 ԱՆԻՐԱՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՉԻ ՈՒՐԱԽԱՆՈՒՄ, բայց 
ՈՒՐԱԽԱՆՈՒՄ է ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

7 ԱՄԵՆ ԲԱՆԻ ԴԻՄԱՆՈՒՄ Է. ԱՄԵՆ ԲԱՆ ՀԱՎԱՏՈՒՄ 
Է, ԱՄԵՆ ԲԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՀՈՒՅՍ ՈՒՆԻ, ԱՄԵՆ ԲԱՆԻ 
ՀԱՄԲԵՐՈՒՄ Է:

8 ՍԵՐԸ ԵՐԲԵՔ ՉԻ ՎԵՐՋԱՆԱ. ե թե մար գա րեութ յուն-
ներ կան, կ խա փան վեն, ե թե լե զու ներ, կլ ռեն, ե թե գի-
տութ յուն, կ խա փան վի:

Ինչ պես տես նում եք, Աստ ծո սերն ա վե լի մեծ է, քան Պո ղո սի այս 
բո լոր թվար կած նե րը: Այն ա վե լի մեծ է, քան մար գա րեութ յուն նե րը, 
լե զու նե րը, ա վե լի մեծ է, քան գի տե լի քը: Ին չո՞ւ է այն ա վե լի մեծ: Քա-
նի որ մի օր բո լոր այդ բա ներն ան հե տա նա լու և  անց նե լու են, մենք 
դրանց կա րիքն այլևս չենք ու նե նա լու: Սա կայն Աստ ծո սե րը եր բեք 
չի անց նի: 

Երկն քում չեն լի նի լեզուներով խոսել, մարգարեություն, գի տութ յան 
խոս ք, Հո գու պարգև նե րը ևս չեն գոր ծի Երկն քում. դրանք ան ցած կլի-
նեն: Սա կայն սե րը՝ աստ վա ծա յին սե րը, կմնա հա վիտ յան. այն չի անց-
նի, քա նի որ Աստ ված սեր է, ու Նա հա վիտ յան է:

Աստ ծո սե րը ոչ միայն հա վիտ յան է, այլև, ինչ պես Աստ վա ծա-
շունչն է ա սում, համ բե րում է ա մեն բա նի, որ կա րող է պա տա հել: 
Ի՞նչ է նշա նա կում ա մեն բա նի համ բե րել: Աստ վա ծաշն չի «Ընդ լայն-
ված» թարգ մա նութ յու նում գրված է. « Սե րը դի մա նում է ցան կա ցած 
բա նի և  ա մեն բա նի, որ կա րող է պա տա հել…» (խոսք 7): Աստ վա ծա-
յին սի րո մեջ հույ սը չի մա րում, և Աստ ծո սե րը եր բեք չի ձա խող վում:

Հի մա ե կե՛ք ըն թեր ցենք նույն հատ վա ծը Աստ վա ծաշն չի «Ընդ լայն-
ված» թարգ մա նութ յու նից, քա նի որ այն ա վե լի պարզ է սահ մա նում 
աստ վա ծա յին սե րը:
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Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻ 13.4-8 (AMP)
4 Սե րը եր կար է համ բե րում. այն համ բե րա տար է և 
բա րի: Սե րը եր բեք չի նա խան ձում կամ խան դով չի 
վառ վում, պար ծեն կոտ կամ սնա փառ չէ, այն մե ծա-
մտա բար չի վար վում: 

5 Այն ինք նա հա վան չէ և  ոչ էլ ամ բար տա վան, փքված 
չէ հպար տութ յու նից. այն կո պիտ (ան քա ղա քա վա րի) 
չէ, ան վա յե լուչ չի վար վում: Սե րը [Աստ ծո սե րը մե զա-
նում] չի պնդում իր ի րա վունք ներն ու իր ճա նա պար-
հը, այն ի րե նը չի ո րո նում: Դ յու րագր գիռ չէ, ոչ էլ նե-
ղաց կոտ կամ հի շա չար: Սե րը հաշ վի չի առ նում իր դեմ 
գործ ված չա րի քը, ու շադ րութ յուն չի դարձ նում իր հան-
դեպ թույլ տրված սխա լին:

6 Սե րը չի ու րա խա նում գործ ված ա նար դա րութ յու նից 
և  ա նի րա վութ յու նից, այլ ու րա խա նում է, երբ ար դա-
րութ յունն ու ճշմար տութ յու նը հաղ թում են:

7 Սե րը դի մա նում է ա մեն բա նի, որ կա րող է պա տա-
հել, միշտ պատ րաստ է հա վա տա լու լա վա գույ նին յու-
րա քանչ յու րի մեջ, նրա հույ սը չի մա րում ոչ մի ի րա-
վի ճա կում, այն համ բե րում է ա մեն բա նի [ա ռանց 
թու լա նա լու]:

8 Սե րը եր բեք չի ձա խող վում, եր բեք չի մա րում կամ 
չի մաշ վում ու չի սպառ վում: Ինչ վե րա բե րում է մար-
գա րեութ յա նը [Աստ ծո կամ քը և ն պա տա կը մեկ նե լու 
պարգև], դա կի րա կա նա նա և կանց նի, լե զու նե րը կլռեն, 
դրանք կդա դա րեն, գի տե լի քը ևս կանց նի [կկորց նի իր 
ար ժեքն ու կփո խա րին վի ճշմար տութ յամբ]:

Ե րա նի՜ հա վա տաց յալ նե րը ժա մա նակ հատ կաց նեին այս խոս քե րի 
ու սումն ա սի րութ յա նը և թույլ տա յին, որ սուրբգրային այս հատվածը 
ներծծվեր իրենց մտքի ու սրտի մեջ: Միայն այս խոս քե րի լույ սի մեջ 
քայ լե լը կլու ծեր նրանց շատ խնդիր ներ:

Օ րի նակ՝ ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք Ա Կորն թա ցի նե րի 13.4-ին 
«Ընդ լայն ված» թարգ մա նութ յու նում՝ « Սե րը եր կար է համ բե րում. այն 
համ բե րա տար է և բա րի»: Ո մանք եր կար են համ բե րում, սա կայն 
այդ ըն թաց քում համ բե րա տար և բա րի չեն: Ն րանք եր կար համ բե-
րում են, պար զա պես ո րով հետև ստիպ ված են, բայց դա այն պես են 
ա նում, որ բո լորն ի մա նան, որ ի րենք եր կար համ բե րում են:
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Օ րի նակ՝ եր բեմն ա մու սի նը տա ռա պում է և հա մա կերպ վում ո րոշ 
բա նե րի հետ իր կնոջ պատ ճա ռով, սա կայն այդ ըն թաց քում բա րութ-
յուն չի ցու ցա բե րում կնոջ նկատ մամբ: Եր բեմն կինն է ստիպ ված 
տա ռա պել և հա մա կերպ վել ա մուս նու հետ ո րոշ հար ցե րում, բայց դա 
այնպես է ա նում, որ ա մու սինն ի մա նա, որ ին քը տա ռա պում է:

Մինչ դեռ աստ վա ծա յին սե րը եր կար է համ բե րում և  այդ ըն թաց-
քում համ բե րա տար ու բա րի է. այն չի թու լա նում, չի մա րում ու չի 
սպառ վում: Այն եր բեք չի վեր ջա նում:

Այս խոս քին սեր տո րեն կապ ված է 7-րդ խոս քը. « Սե րը դի մա նում է 
ա մեն բա նի, որ կա րող է պա տա հել»: Լ սել եք, երբ մար դիկ ա սում են. 
« Բա վա կա՛ն է, ես այլևս չեմ կա րող նրան սի րել»: Սե րը կա րող է. Աստ ծո 
սե րը կա րող է դի մա նալ ա մեն բա նի՝ ա ռանց թու լա նա լու կամ սպառ-
վե լու:

Եվ քա նի որ Աստ ծո սե րը ձեր մեջ է, դուք կա րող եք դի մա նալ 
ա մեն բա նի, որ կա րող է պա տա հել: Գու ցե ա սել եք. «Ես այլևս չեմ 
կա րող տա նել սա» կամ «Այլևս չեմ կա րող այ սինչ մար դուն հան դուր-
ժել», սա կայն ձեր մեջ և ձեր մի ջո ցով գոր ծող Աստ ծո սե րը կա րող է:

Խոր հե՛ք սրա շուրջ, թե ինչ պես է Աստ ված հան դուր ժում մեզ բո-
լո րիս: Ես գրե թե տաս ներ կու տա րի հո վիվ եմ ե ղել և գի տեմ, որ եր-
բեմն ո րոշ մարդ կանց դժվար է հան դուր ժել: Օ րի նակ՝ հի շում եմ, երբ 
հո վիվ էի, եր բեմն գի շե րը սկսում էի մտա ծել, թե ինչ պես է Աստ ված 
մեզ բո լո րիս հան դուր ժում, ու այդ մտքից ծի ծա ղում էի:

Ա սում էի Տի րո ջը. « Տե՛ր, իմ համ բե րութ յու նը գրե թե հատ նում է 
ո մանց հետ, իսկ Դու համ բե րա տար ես բո լո րիս հան դեպ»:

Աստ ված չէր խնդրի մեզ ա նել մի բան, ո րը մեր ու ժե րից վեր է: 
Ե թե նա ա սել է, որ սի րենք ի րար, ու րեմն մենք կա րող ենք դա ա նել: 
Ին չո՞ւ. ո րով հետև Աստ ված սեր է, իսկ մենք հա ղոր դա կից ենք Ն րա 
սի րուն, ո րը սփռված է մեր սրտե րում:

Ի րա կա նում, Աստ ծո ա մե նահ զոր հատ կա նիշն այն է, որ Նա սեր է: 
Սերն Աստ ծո բնույթն է: Եվ երբ մենք վերս տին ծնվե ցինք, Սուրբ Հո-
գով նրա սե րը սփռվեց մեր սրտե րում: 

Աստ ծո սե րը ա մեն բա նի դի մա նում է: Ինձ սխալ մի՛ հաս կա ցեք: 
Ես ևս  եր բեմն ցան կա ցել եմ հանձն վել, բայց իմ ներ սում Աստ ծո սե րը 
թույլ չի տվել դա, քա նի որ այն ա մեն բա նի դի մա նում է, չի թու լա-
նում, չի մա րում ու չի սպառ վում:

Ուս տի ե թե մենք քայ լենք Աստ ծո սի րո լույ սի մեջ, մենք ևս չենք 
թու լա նա. կկա րո ղա նանք սի րել մարդ կանց՝ ան կախ այն բա նից՝ մեր 
մարդ կա յին բնութ յա նը դա դուր է գա լիս, թե ոչ: Մենք մարդ կանց 
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պետք է սի րենք այն սի րով, որն Աստ ված է:
Այժմ ե կե՛ք դի տար կենք աստ վա ծա յին սի րո մեկ այլ հատ կա նիշ: 

Ա Կորն թա ցի նե րի 13.5-ում գրված է, որ Աստ ծո սե րը «չի լրբա նում, 
ի րե նը չի ո րո նում»: Ուս տի մեր մեջ և մեր մի ջո ցով գոր ծող Աստ ծո 
սե րը «ի րե նը չի ո րո նում»:

«Ընդ լայն ված» թարգ մա նութ յու նում աս վում է « Սե րը [Աստ ծո սե-
րը մե զա նում] չի պնդում իր ի րա վունք ներն ու իր ճա նա պար հը, այն 
ի րե նը չի ո րո նում»: Սա նշա նա կում է, որ աստ վա ծա յին սե րը ե սա-
կենտ րոն չէ. այն ի րեն ու իր շահն ա ռաջ նա հերթ չի հա մա րում:

Արդ յոք դուք նախ ձեր շա՞հն եք կար ևո րում, թե՞ այ լոց բա րօ րութ-
յու նը: Ու րիշ նե րի շա հը ձեր շա հից վեր դա սե լը լավ կա նոն է, ո րին 
հետ ևե լով՝ կա րող եք տես նել, թե արդ յոք քայ լում եք աստ վա ծա յին 
սի րո մեջ:

Շատ հա ճախ հա վա տաց յալ նե րը գնում են բնա կան հու նով և  ոչ 
թե Հո գով: Երբ ևէ խոր հե՞լ եք սրա շուրջ: Հո գով գնա լը աստ վա ծա յին 
սի րով վար վելն է:

Սա կայն շատ հա ճախ մար դիկ գնում են բնա կան հու նով և  ե սա-
սի րա բար են վար վում: Որ քան էլ դա ցա վեց նի ու րի շին, նրանք, օ րի-
նակ, կա րող են ա սել՝ «Ես ի րա վունք ներ ու նեմ և  ա մեն գնով կպաշտ-
պա նեմ դրանք»:

Իսկ աստ վա ծա յին սե րը չի պնդում իր ի րա վունք նե րը: Քա նի դեռ 
դուք պատ րաստ վում եք պայ քա րե լու ձեր ի րա վունք նե րի հա մար, 
դուք չեք քայ լում աստ վա ծա յին սի րո մեջ:

Եր բեք չեք կա րո ղա նա Աստ ծուն լիո վին հա վա տալ, քա նի դեռ չեք 
սկսել քայ լել աստ վա ծա յին սի րո մեջ: Ին չո՞ւ. ո րով հետև Աստ ված սեր է, 
իսկ աստ վա ծա յին հա վատ քը գոր ծում է սի րով:

Ուս տի Աստ ծուն լիո վին հա վա տա լու և Աստ ծո հա վատ քով գոր ծե-
լու հա մար դուք պետք է քայ լեք Աստ ծո սի րո մեջ:

Սե րը հաշ վի չի առ նում իր հան դեպ  
թույլ տրված սխա լը

Աստ վա ծա յին սի րո հատ կա նիշ նե րից մեկն այն է, որ այն եր բեք 
հաշ վի չի առ նում իր հան դեպ թույլ տրված սխա լը: Ա Կորն թա ցի-
նե րի 13.5-ի «Ընդ լայն ված» թարգ մա նութ յու նում գրված է, որ « Սե րը 
[Աստ ծո սե րը մե զա նում] հաշ վի չի առ նում իր դեմ գործ ված չա րի քը 
և  ուշադ րութ յուն չի դարձ նում իր հան դեպ թույլ տրված սխա լին»:

Ձեր մարդ կա յին բնութ յու նը այլ բան կցան կա նար լսել, ճի՞շտ է: Սա-
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կայն այս խոսքն ա սես սի րո ջեր մա չափ լի նի: Արդ յոք դյուրագրգի՞ռ 
եք, նե ղաց կոտ կամ հի շա չա՞ր, միշտ մտա պա հո՞ւմ եք ձեր դեմ գործ-
ված չա րի քը:

Սա աստ վա ծա յին սի րո չա փիչն է: Այս խոս քի լույ սի ներ քո նա-
յե լով սի րո մեջ ձեր ըն թաց քին՝ հեշտ կլի նի հաս կա նալ, թե արդ յոք 
քայ լում եք սի րո մեջ: 

Քա նի դեռ հաշ վի եք առ նում ձեր դեմ գործ ված չա րի քը, սի րո մեջ 
չեք քայ լում: Իսկ ե թե քայ լում եք Աստ ծո, աստ վա ծա յին սի րո և Սուրբ 
Հո գու լիութ յան մեջ, ա պա հաշ վի չեք առ նի, թե ինչ չա րիք են ձեր 
դեմ գոր ծել:

Քա նի դեռ հաշ վի եք առ նում ձեր դեմ գործ ված չա րի քը, չեք կա-
րո ղա նա բո լո րի մեջ լա վա գույ նին հա վա տալ: Ն կա տե՞լ եք, որ բնա-
կան մարդ կա յին սե րը բո լո րի մեջ լա վա գույ նին հա վա տա լու հա կա-
ռակն է:

Այն միշտ պատ րաստ է յու րա քանչ յու րի մեջ ա մե նա վա տին հա վա-
տա լու: Ի րա կա նում ո մանք այ լոց մեջ միշտ ինչ-որ բան են փնտրում, 
որ կա րո ղա նան մե ղադ րել նրանց ու խո սել նրան ցից:

Ծա ռա յութ յան բե րու մով տա րի ներ շա րու նակ ճա նա պար հոր դել 
եմ, և հա ճախ է պա տա հել, երբ քա րո զիչ ներն ա սել են. «Լ սե՞լ ես այ-
սինչ մար դու մա սին», և սկ սել են վատ բա ներ պատ մել տվյալ մար-
դու մա սին:

Ես միշտ պա տաս խա նել եմ. «Ես հրա ժար վում եմ որ ևէ մե կի մա-
սին վատ բա նի հա վա տա լուց և բո լո րի մեջ հա վա տում եմ լա վա գույ-
նին: Եվ ա վե լի հա ճախ նրանց հա ղոր դած լու րը ըն դա մե նը ա սե կո սե 
է ե ղել:

Աստ ծո սե րը միշտ պատ րաստ է յու րա քանչ յու րի մեջ հա վա տա լու 
լա վա գույ նին: Եվ քա նի որ Աստ ված սեր է, դա նշա նա կում է, որ Նա 
միշտ պատ րաստ է մեզ նից յու րա քանչ յու րի մեջ հա վա տա լու լա վա-
գույ նին: 

Վերս տին ծնվե լուց հե տո ինչ-որ բան ներ սումս՝ հո գուս մեջ, կար-
ծես ստի պում էր ինձ լա վա գույ նին հա վա տալ բո լո րի մեջ: Մարդ կա-
յին բնութ յունս միշտ չէ, որ ու զում էր դա, սա կայն Աստ վա ծա շունչն 
ա սում է, որ Ք րիս տո սի սե րը ստի պում է մեզ ա նել այն, ին չը ճիշտ է 
(Բ Կորնթ. 5.14):

Այդ իսկ պատ ճա ռով պետք է թույլ տանք, որ Աստ ծո սե րը դրդի 
մեզ բո լո րի մա սին լա վը մտա ծե լու, որ պես զի չլի նենք դյու րագր գիռ, 
նե ղաց կոտ կամ հի շա չար: Այդ պես ա վե լի հեշտ կլի նի հաշ վի չառ նել 
մեր դեմ գործ ված չար բա նե րը:
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Ա Կորն թա ցի նե րի 13.8-րդ խոս քում գրված է, որ Աստ ծո սե րը եր-
բեք չի ձա խող վում, չի մա րում, չի մաշ վում և չի սպառ վում: Աստ ված 
սեր է. ե թե սե րը վերջ ու նե նար, նշա նա կում է՝ Աստ ված նույն պես 
կա րող էր վերջ ու նե նալ: Սակայն Աստված վերջ չունի. վերջ չունի 
նաև Նրա սերը:

Ո մանք մտա ծում են, որ քո դեմ գործ ված չա րի քը հաշ վի չառ նե լը 
և դ րան ու շադ րութ յուն չդարձ նե լը թու լութ յան նշան ներ են, սա կայն 
դա այդ պես չէ: Ն ման կերպ վար վե լը աստ վա ծա յին սի րո դրսևո րում 
է: Եվ որ քան ա վե լի մոտ ես Աստ ծուն, այն քան ա վե լի է Ն րա սե րը քեզ 
ղե կա վա րում, այն քան ա վե լի նե րո ղա միտ ես լի նում և  ու շադ րութ յուն 
չես դարձ նում քո հան դեպ թույլ տրված սխա լին: 

Տա րի ներ շա րու նակ, երբ որ ևէ մե կը որ ևէ սխալ բան էր ա նում իմ 
նկատ մամբ, ո մանք ա սում էին. «Ե թե քո տե ղում լի նեի, չէի հան դուր-
ժի դա»:

Ո մանք նույ նիսկ ա սում էին, որ դա իմ բնա վո րութ յան թու լութ յունն 
է, որ չեմ վի ճում ինձ հետ վի ճող նե րի հետ: Ա սում էին, որ իմ հան դեպ 
թույլ տրված սխա լին ու շադ րութ յուն չդարձ նե լը բնա վո րութ յանս թե-
րութ յունն է: Օ րի նակ՝ կա րող էին հարց նել. « Նա քեզ կոպ տեց, չէ՞»:

Իսկ ես պա տաս խա նում էի. «Ո՛չ, ո՛չ: Նա նման բան չի ա սել: Ես 
ան գամ ու շադ րութ յուն չդարձ րի, թե նա ինչ ա սաց»: Այս քան տա-
րի նե րի ըն թաց քում ու շադ րութ յուն չեմ դարձ րել իմ հան դեպ թույլ 
տրված սխա լին: Փո խա րե նը շա րու նա կում եմ քա րո զել, սի րել և  
ա ռողջ մնալ:

Նույ նիսկ եր բեմն ծա ռա յա կից ըն կեր ներս ինձ ա սել են. « Քո փո-
խա րեն հաս տատ չէի հան դուր ժի դա, չէի հա մա կերպ վի դրա հետ. 
ինչ-որ բան կա նեի»: Իսկ ես ո չինչ էլ չէի ա նում. պար զա պես քայ լում 
էի սի րո մեջ և  ա ռողջ մնում: Ն կա տել եմ, որ ինձ նման բան ա սող-
նե րը տա րա ժամ են մա հա ցել:

Ես պար զա պես հաս կա ցել եմ, որ ե թե քննա դա տեմ կամ վրեժ լու-
ծեմ իմ հան դեպ վատ վար ված կամ իմ մա սին վատ ար տա հայտ ված 
մարդ կան ցից՝ ինքս նրանց քննա դա տե լով կամ նրանց մա սին վատ 
բա ներ ա սե լով, դա խո չըն դո տե լու է իմ ըն թացքն Աստ ծո հետ: 

Բա ցի այդ՝ ես գի տեմ, որ Աստ վա ծա շունչն ա սում է՝ սե րը եր բեք 
չի ձա խող վում, այն պես որ ա վե լի լավ է իմ դեմ սխալ գոր ծած մարդ-
կանց հա մար ինչ-որ բա րի բան ա նեմ, որ պես զի այդ ի րա վի ճա կում 
գոր ծի դնեմ Աստ ծո սե րը:

Շա տերն են ձա խող վել ու նույ նիսկ տա րա ժամ մա հա ցել, քա նի 
որ, շարժ վե լով բնա կան հու նով, ա նընդ հատ նյար դայ նա ցել և վե ճի 
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են բռնվել: Իսկ դա ազ դում է մարդ կանց վրա ոչ միայն հոգ ևո րա-
պես, այլև ֆի զի կա պես:

Հի շում եմ, գնա ցել էի հով վութ յուն ա նե լու մի ե կե ղե ցում, ո րի նախ-
կին հո վի վը բա վա կա նին դժվա րութ յուն նե րի էր բախ վել այդ ե կե ղե-
ցին հով վե լիս: Այն բա նից հե տո, երբ նա ի վեր ջո թո ղել էր ե կե ղե ցին, 
մարդ կանց կե սը նրա կողմն էր ան ցել, իսկ մյուս կե սը դեմ էր նրան:

Նա շա րու նա կում էր ապ րել այդ քա ղա քում և  այ ցե լում էր իր նախ-
կին ե կե ղե ցու ան դամն ե րին ու նրան ցից տա սա նորդ ու նվի րա բե-
րութ յուն ներ հա վա քում, թեև ար դեն այդ ե կե ղե ցու հո վի վը չէր: Իսկ 
իմ ե կե ղե ցու ան դամն ե րին ա սում էր, որ նրանք Աստ ծո կամ քից 
դուրս են ե կել, քա նի որ ին քը պետք է լի ներ այդ ե կե ղե ցու հո վի վը:

Ի վեր ջո հա րան վա նութ յան ծա ռա յող ներն ի մա ցան դրա մա սին և  
ե կան ինձ մոտ, քա նի որ ես էի նոր հո վի վը: Ն րանք ա սա ցին. «Եղ-
բա՛յր Հե գին, միայն մեկ խո՛սք ա սա, և մենք նրան կհե ռաց նենք ան-
դա մութ յու նից և կ վերց նենք նրա ծա ռա յո ղա կան փաս տաթղ թե րը»:

Ես պա տաս խա նե ցի. «Ո՛չ, ես նման բան չեմ ա նի: Ե թե նա շա րու-
նա կի վար վել այն պես, ինչ պես վար վում է, հոգ ևո րա պես եր կար չի 
դի մա նա, սա կայն ես չեմ նպաս տի նրա անկ մա նը»:

Գի տե՞ք, սե րը հաշ վի չի առ նում իր հան դեպ սխա լը: Սա կայն բա-
վա կան է՝ ես նպաս տեմ ինչ-որ մե կի անկ մա նը, դա կանդ րա դառ նա 
ինձ վրա հոգ ևո րա պես և ֆի զի կա պես, իսկ ես չեմ ցան կա նում, որ 
ինչ-որ բան խո չըն դո տի իմ հոգ ևոր ա ճը:

Ես չեմ ցան կա նում սա տա նա յի հա մար դուռ բա ցել, որ պես զի նա 
ինչ-որ հի վան դութ յուն կամ ախտ բե րի ինձ վրա: Ես չեմ սի րում հի-
վան դութ յու նը: Հի վանդ եմ ե ղել կյան քիս ա ռա ջին տասն յոթ տա րի-
նե րին ու հի մա հի վան դութ յան նշույլ ան գամ չեմ ու զում: Իսկ ես գի-
տեմ, որ ա ռողջ լի նե լու և հոգ ևո րա պես ա ճե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է քայ լել ու րիշ նե րի հան դեպ սի րո մեջ:

Ա վե լի լավ է թույլ տամ, որ Տե րը հո գա իմ հան դեպ թույլ տրված 
սխալ նե րի հար ցե րը, քան ինքս մի ջամ տեմ: Քա նի որ ե թե ինքս մի-
ջամ տեմ, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, հոգ ևոր ո լոր տում ա նա-
խոր ժութ յան մեջ կհայտն վեմ: Ս խա լը սխա լով չես շտկի:

Ուս տի ծա ռա յող նե րին ա սա ցի. «Ո՛չ, ես նրա դեմ ո չինչ չեմ ա սի: 
Ն րա անկ մա նը նպաս տե լու փո խա րեն կօգ նեմ նրան: Կն պաս տեմ 
նրա հա ջո ղութ յա նը՝ նրա հա մար ա ղո թե լով»:

Այ նու հետև՝ ո րոշ ժա մա նակ անց, ինձ հնա րա վո րութ յուն 
ընձեռվեց այդ մար դու հա մար օրհ նութ յուն լի նե լու: Նա ա տաղ ձա-
գործ էր և  իր ըն տա նի քի հա մար տուն էր կա ռու ցել: Գ նա ցի նրա 



17Աստ վա ծա յին սի րո բնու թա գի րը

մոտ ու ա սա ցի, որ կպաս տա ռա պա տեմ նրա տու նը:
Երբ վեր ջաց րի պաս տա ռա պա տու մը, նա հարց րեց ինձ. «Որ քա՞ն 

պետք է վճա րեմ քեզ»:
Ես պա տաս խա նե ցի. «Ո չինչ վճա րել պետք չէ. Տերն է ա սել, որ սա 

ա նեմ քեզ հա մար՝ որ պես սի րո նվի րա բե րութ յուն»:
Իմ այդ խոս քե րից հե տո նա և կի նը լաց ե ղան: Ն րանք խոս տո վա-

նե ցին, որ այ ցե լել էին իմ ե կե ղե ցու ան դամն ե րին, և  ա պաշ խա րե ցին: 
Ա սա ցին. «Եղ բա՛յր Հե գին, բայց մենք քո դեմ ո չինչ չենք խո սել քո 
ե կե ղե ցու ան դամն ե րի կամ մեկ ու րի շի մոտ»:

Ես պա տաս խա նե ցի. « Նախ և  ա ռաջ որ ևէ բան չկար, որ դուք կա-
րող էիք իմ դեմ ա սել: Մ յուս կող մից, սի րե լի՛ քույր և  եղ բայր, երբ ևի ցե 
կանգ ա ռել և խոր հե՞լ եք սրա շուրջ:

Երբ դուք այ ցե լում էիք իմ ե կե ղե ցու ան դամն ե րին և  ա սում, որ 
նրանք դուրս են ե կել Աստ ծո կամ քից, քա նի որ դուք պետք է լի նեիք 
նրանց հո վի վը, դուք բա ժա նում և վի ճա բա նութ յուն ներ էիք ա ռա-
ջաց նում: Ի րա կա նում դուք խո սում էիք իմ դեմ, ո րով հետև հի մա ես 
եմ այդ ե կե ղե ցու հո վի վը: Աստ ված է ինձ դրել այս տեղ. այն պես որ, 
դա նույնն է, որ դուք իմ դեմ էիք խո սում»:

Եր կուսն էլ ա սա ցին. « Մենք սխալ էինք. կնե րե՞ս մեզ»:
Ա սա ցի՝ ի հար կե, նե րում եմ և հ րա վի րե ցի նրանց վե րա դառ նա-

լու և քա րո զե լու ե կե ղե ցում: Կար ևոր էր, որ նախ կին հո վի վը վե րա-
կանգն վեր մարդ կանց աչ քե րում և շտ կեր հա րա բե րութ յուն նե րը հա-
րան վա նութ յան հետ, որ պես զի կա րո ղա նար շա րու նա կել ծա ռա յել: 

Սա կայն նրանք չցան կա ցան վե րա դառ նալ ե կե ղե ցի՝ քա րո զե լու: 
Ա սա ցին. «Ո՛չ, չենք կա րող վե րա դառ նալ և քա րո զել: Մար դիկ մեզ 
չեն սի րում»:

Ես երբ ևի ցե թույլ չտվե ցի, որ իմ հա րան վա նութ յան մար դիկ այդ 
զույ գի դեմ որ ևէ բան խո սեն: Դա ոչ միայն կխախ տեր սի րո օ րեն քը, 
այլև վտան գա վոր էր: Ես չեմ ու զում խո սել Աստ ծո ծա ռա նե րից որ ևէ 
մե կի դեմ: 

Աստ վա ծա յին սե րը խա ղա ղա րար է

Հի շո՞ւմ եք, Հին Կ տա կա րա նում, երբ Սա վու ղը ըն կած վի ճա կում 
էր և փոր ձում էր սպա նել Դավ թին, Դա վի թը չվնա սեց Սա վու ղին, 
թեև դա ա նե լու բա զում հնա րա վո րութ յուն ներ ու նե ցավ: Դա վիթն 
ա սաց. « Մի՛ դի պեք իմ օծ յալ նե րին և  իմ մար գա րե նե րին չար բան մի՛ 
ա րեք» (Ա Մ նաց. 16.22, Սաղմ. 105.15):
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Ես չեմ ու զում ինձ վրա Աստ ծո օծ յալ նե րին որ ևէ կերպ դիպ չե լու 
մեղք վերց նել: Այն պես որ, իմ հնա րա վո րութ յուն նե րի սահ ման նե րում 
ա ռա վե լա գույնն ա րե ցի՝ մարդ կանց մեջ նախ կին հով վի հան դեպ 
բար յա ցա կա մութ յուն ա ռա ջաց նե լու, քա նի որ Աստ ծո սե րը մեր մեջ 
խա ղա ղա րար է: 

Աստ վա ծա յին սե րը խա ղա ղա րար է: Եվ այն միշտ ի վեր ջո հաղ-
թում է: Ուս տի ես խնդրում էի այդ զույգին, որ գան և քարոզեն իմ 
ե կե ղե ցում. նրանք վեր ջա պես հա մա ձայ նե ցին: 

Երբ այդ նախ կին հո վի վը բարձ րա ցավ քա րո զե լու, ա հա թե 
ինչ ա սաց. « Սի րե լի նե՛ր, խնդրում եմ, որ նե րեք ինձ: Ես սխալ էի. 
ա սում էի, որ Աստ ված չի կա րող օրհ նել այս ե կե ղե ցին, քա նի որ 
կար ծում էի, թե ես պի տի շա րու նա կեի հով վութ յուն ա նել այս տեղ, 
սա կայն տես նում եմ, որ Աստ ված օրհ նում է այն: Ու զում եմ՝ բո լորդ 
ի մա նաք, թե որ քան խան դա վառ ված եմ այն ա մե նով, ինչ Աստ ված 
այս տեղ ա նում է»: 

Երբ նա ա պաշ խա րեց իր սխալ վար մուն քի հա մար, մար դիկ նե-
րե ցին նրան:

Սե րը եր բեք չի ձա խող վում. այն միշտ հաղ թում է: Աստ վա ծա-
յին սե րը խա ղա ղա րար է: Աստ վա ծա շունչն ա սում է. « Բայց ա մե նից 
ա ռաջ սե րը սերտ ու նե ցեք ի րար հետ, որ սե րը ծած կում է մեղ քե րի 
շա տութ յու նը» (Ա Պետր. 4.8): Որ քա՜ն ա վե լի լավ էր վե րա միա վո րել 
նախ կին հով վին և ն րա կնո ջը այդ հա րան վա նութ յան հետ, քան թույլ 
տալ, որ վի ճա բա նութ յուն նե րը և տա րա ձայ նութ յուն նե րը շա րու նակ-
վեին:

Այդ ե կե ղե ցին կորց նե լուց հե տո նրանք սկսել էին մտա ծել ընդ-
հան րա պես ծա ռա յութ յու նը թող նե լու մա սին: Սա կայն քա նի որ 
ա պաշ խա րե ցին և հաշտ վե ցին հա րան վա նութ յան հետ, ծա ռա յութ-
յու նը թող նե լու փո խա րեն գնա ցին մեկ այլ վայ րում ե կե ղե ցի հիմն ե-
լու, և Աստ ված օրհ նեց նրանց:

Դա շատ ա վե լի լավ էր, քան թույլ տալ, որ վե ճե րը քան դեին այդ 
զույ գի ծա ռա յութ յու նը: Հենց այդ պատ ճա ռով է, որ ես չեմ նպաս-
տի որ ևէ մե կի անկ մա նը: Սե րը հաշ վի չի առ նում իր հան դեպ թույլ 
տրված սխա լը:

Ես շա րու նա կե լու եմ փա ռա բա նել և  երկր պա գել Տի րո ջը՝ ան կախ 
այն բա նից, թե մար դիկ ինչ կա նեն իմ հան դեպ կամ ինչ կխո սեն իմ 
մա սին: Եվ քա նի որ ջա նում եմ քայ լել աստ վա ծա յին սի րո օ րեն քի 
մեջ, շա րու նա կե լու եմ վա յե լել ա մուր ա ռող ջութ յունս և Աստ ծո օրհ-
նութ յուն նե րը:
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Թո՛ղ մար դիկ ա սեն և  ա նեն, ինչ կա մե նում են, ես ջա նա լու եմ 
քայ լել աստ վա ծա յին սի րո մեջ: Սե րը լա վա գույն ճա նա պարհն է, և  
այն մեր ճա նա պարհն է, քա նի որ աստ վա ծա յին սե րը սփռված է մեր 
սրտե րում:

Սո վո րե՛ք թույլ տալ, որ Աստ ծո սե րը  
ղե կա վա րի ձեզ

Պար զա պես Աստ ծո սի րո մեջ քայ լե լը կլու ծի մեր բո լոր խնդիր նե րը 
տա նը: Այն կլու ծի մեր բո լոր խնդիր նե րը նաև ե կե ղե ցում: Ի րա կա նում 
այն կլու ծի նաև մեր բո լոր խնդիր ներն ա մուս նութ յան մեջ:

Ա հա թե ին չու է Աստ վա ծա շունչն ա սում, որ մենք Աստ ծո սե րը 
պետք է դարձ նենք մեր կյան քի գերն պա տա կը: Աստ վա ծաշն չի «Ընդ-
լայն ված» թարգ մա նութ յու նում գրված է. « Ջեր մե ռան դութ յամբ հե տա-
մո՛ւտ ե ղեք և ձգ տե՛ք [այս] սի րուն. դարձ րե՛ք այն ձեր նպա տա կը, ձեր 
ա մե նա մեծ ձգտու մը…» (Ա Կորնթ. 14.1):

Ե թե Աստ ծո սերն այն քան հզոր է և տո կուն, որ եր բեք չի ձա խող-
վում, ա պա ին չո՞ւ ա վե լի շատ հա վա տաց յալ ներ չեն հետ ևում նրան, 
ինչ Աստ վա ծա շունչն է ա սում, և Աստ ծո սե րը չեն դարձ նում ի րենց 
նպա տա կը և  ա մե նա մեծ ձգտու մը ի րենց կյան քում: Քա նի՞ սը մեզ նից 
կա րող են ազն վո րեն ա սել, որ ի րենց կյան քում ա մե նա մեծ ձգտու մը 
Աստ ծո սերն է: 

Մինչ դեռ մեր մի ջո ցով գոր ծող և  ու րիշ նե րին հաս նող Աստ ծո սե րը 
կա րող է փո խել ցան կա ցած մար դու, նույ նիսկ ա մե նա դա ժան հան-
ցա գոր ծին. այն կա րող է փափ կեց նել ա մե նա կոշտ սրտե րը: Աստ ծո 
սե րը կա րող է վե րա փո խել յու րա քանչ յու րին: 

Աստ վա ծա յին սե րը կա րող է վե րա փո խել նույ նիսկ ա մուս նութ յու նը: 
Ես եր բեմն մեջ բե րում եմ մի ծա ռա յո ղի կնոջ պատ մութ յուն, որ զան-
գա հա րել էր կնոջս՝ օգ նութ յան խնդրան քով. նա պատ րաստ վում էր 
լքե լու իր ա մուս նուն, քա նի որ վեր ջինս նրան են թար կում էր թե՛ հո գե-
բա նա կան և թե՛ ֆի զի կա կան բռնութ յան:

Ես ա սա ցի կնոջս. «Ե թե կա րող ես, այն պե՛ս ա րա, որ նրանք միա-
սին մեզ հյուր գան, որ կա րո ղա նանք խո սել նրանց հետ»:

Երբ ե կան, նրան հարց րի նաև, թե արդ յոք ու նեն Աստ վա ծաշնչի 
«Ընդ լայն ված» թարգ մա նութ յու նը: Ունեին, ուստի ասացի, որ 3x5 
չափ սի թղթի վրա դուրս գրեն Ա Կորն թա ցի նե րի 13.4-8-րդ խոս քե րը 
և  ա մեն գի շեր՝ քնե լուց ա ռաջ, բարձ րա ձայն կար դան դրանք, նույ նը 
ա նեն նաև, երբ ա ռա վոտ յան արթ նա նան:
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Մի քա նի շա բաթ անց այդ կի նը զան գա հա րեց կնոջս և  ա սաց. 
« Գի տե՞ք, ա մեն ա ռա վոտ և  ա մեն ե րե կո մենք ա րել ենք, ինչ պես եղ-
բայր Հե գինն էր ա սել. բարձ րա ձայն ըն թեր ցել ենք Աստ ծո սի րո մա-
սին խոս քե րը,- ա պա ա վե լաց րեց,- այն օ րից, ինչ սկսել ենք կար դալ 
այդ խոս քե րը, ա մու սինս ա մեն օր նե րո ղութ յուն է խնդրում ինձ նից՝ 
ա սե լով, թե չի կա րո ղա նում հա վա տալ, որ նախ կի նում ինձ վատ է 
վե րա բեր վել ու նման բա ներ է ա սել»:

Այդ մար դը թույլ չէր տվել, որ մարդ կա յին բնութ յու նը ղե կա վա րեր 
ի րեն, փո խա րե նը նա թույլ էր տվել, որ հո գին ղե կա վա րեր ի րեն: 
Աստ ծո սերն ար դեն սփռված էր նրա սրտում կամ նրա ներ սում. նա 
պար զա պես պետք է սո վո րեր ինչ պես օգտ վել այդ սի րուց:

Ա հա թե ինչ պես էր կի նը բնու թագ րում նրան այն բա նից հե տո, 
երբ նա սկսել էր թույլ տալ, որ աստ վա ծա յին սե րը ղե կա վա րեր իր 
կյան քը. « Նա ու րիշ մարդ է դար ձել, և  ոչ միայն նա, ես նույն պես 
փոխ վել եմ:

Ես հաս կա ցել եմ, որ մեծ մա սամբ ես եմ մե ղա վոր ե ղել նրա 
պոռթ կումն ե րի համար, քա նի որ շա րու նակ փնթփնթա ցել եմ: Բե-
րանս փակ պետք է պա հեի: Բայց մենք եր կուսս էլ հի մա ու րիշ մար-
դիկ ենք, քա նի որ Աստ ծո սե րը փո խել է մեզ»: Աստ ծո սե րը եր բեք չի 
ձա խող վում:

Սա տե ղի է ու նե ցել մի քա նի տա րի ա ռաջ: Վեր ջերս ես ու կինս 
նո րից հան դի պե ցինք այդ զույ գի հետ. նրանք շատ եր ջա նիկ են 
միա սին:

Ն րանք ա սա ցին մեզ, որ ի րենց ծա ռա յութ յու նը ծաղ կում է, ի րենց 
կյանքն է նաև բա րե լավ վել, պար զա պես ո րով հետև հաս կա ցել էին 
ինչ պես թույլ տալ, որ Աստ ծո սե րը ղե կա վա րի ի րենց. աստ վա ծա յին 
սե րը փո խել էր նրանց:

Փառք Աստ ծուն՝ նրանք հաս կա ցել էին, թե որ տեղ է պա տաս խա-
նը: Կ յան քում բա զում խնդիր նե րի պա տաս խան ներ ամ փոփ ված են 
հետև յալ պնդման մեջ` Աստ ծո սե րը եր բեք չի ձա խող վում:

Հետ ևա բար, ե թե դուք սո վո րեք վար վել Աստ ծո սի րով, դուք ևս  
եր բեք չեք ձա խող վի. խոսքս վե րա բե րում է աստ վա ծա յին սի րուն՝ 
Աստ ծո սի րուն, ո րը մեր մեջ է, և  ոչ թե մարդ կա յին սի րուն:

Ե թե կի նը և  ա մու սի նը վար վեն Աստ ծո սի րով, նրանց ա մուս նութ-
յու նը ևս չի ձա խող վի. դա պար զա պես անհ նար կլի նի: Ինչ պես տես-
նում եք, Աստ ծո սե րը մեր մեջ է, սա կայն մենք ենք ո րո շում՝ գոր ծի 
դնենք, կի րա ռենք այն, որ ա ճի և զար գա նա, թե ոչ:

Քա նի որ Աստ ծո սե րը չի ձա խող վում, հար կա վոր է ա վե լի շատ 
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բան ի մա նալ այդ տե սա կի սի րո մա սին: Պետք է պար զենք ինչ պես 
զար գաց նել այն և  ինչ պես օգ նել, որ ա ճի ու հա սու նա նա:

Սե րը հո գու պտուղ է

Պետք է հաս կա նանք, որ սե րը կա րող է ա ճել և զար գա նալ, քա նի 
որ այն հո գու պտուղ է, իսկ պտուղն ա ճե լու հատ կութ յուն ու նի: Երբ 
Աստ վա ծա շուն չը խո սում է հո գու պտղի մա սին, նկա տի չու նի Սուրբ 
Հո գու մկրտութ յան պտու ղը:

Սե րը վերս տեղծ ված մարդ կա յին հո գու պտուղն է: Հո գու պտու ղը 
ստա նում եք, երբ վերս տին ծնվում եք: Ի րա կա նում հո գու ա ռա ջին 
պտու ղը, որ նշված է Աստ վա ծաշն չում, սերն է: 

ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻ 5.22,23
22 Բայց Հո գու պտուղն է սեր, ու րա խութ յուն, խա ղա-
ղութ յուն, եր կայ նամ տութ յուն, 

23 քաղց րութ յուն, բա րութ յուն, հա վատք, հե զութ յուն, 
ժուժ կա լութ յուն. ԱՅՆՊԻՍԻՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՕՐԵՆՔ ՉԿԱ:

« Մոֆ ֆա թի» թարգ մա նութ յու նում գրված է. « Հո գու բերքն է սեր, 
ու րա խութ յուն, խա ղա ղութ յուն, եր կայ նամ տութ յուն, բա րութ յուն, 
ա ռա տա ձեռ նութ յուն, հա վա տար մութ յուն, հե զութ յուն, ինք նա տի-
րա պե տում, և  օ րենք չկա նրանց դեմ, ով քեր գոր ծի են դնում այս 
ա մե նը»:

«Ընդ լայն ված» թարգ մա նութ յու նում գրված է. «…Այս բա նե րի դեմ 
օ րենք չկա [որ կա րող է մե ղադ րանք բե րել]» (խոսք 23): Ե թե դուք սի-
րով եք վար վում, ձեր դեմ ոչ մի մե ղադ րանք չի կա րող բեր վել:

« Քինգ Ջեյմս» թարգ մա նութ յան մեջ Գա ղա տա ցի նե րի 5.22-րդ 
խոս քում «հո գի» բա ռը գրված է մե ծա տա ռով, ին չի պատ ճա ռով էլ 
մենք կար ծում ենք, որ խոս քը Սուրբ Հո գու մա սին է:

Սա կայն « Նոր Կ տա կա րա նի բա ռե րի Վ. Է. Վայ նի բա ցատ րա կան 
բա ռա րա նում» նշված է, որ հու նա րե նում միայն մեկ բառ է օգ տա-
գործ վում «հո գի» բա ռի հա մար՝ «պնևմա»-ն, ո րը նշա նա կում է շունչ 
կամ հո գի:

Ուս տի եր բեմն դժվար է հաս կա նալ՝ Աստ վա ծա շուն չը խո սում է 
Սուրբ Հո գու, թե մարդ կա յին հո գու մա սին (ե թե ի հար կե մաս նա վո-
րա պես նշված չէ « Սուրբ Հո գի» բա ռը), քա նի որ եր կու դեպ քում էլ 
հու նա րե նում միայն մեկ բառ է գոր ծած վում՝ «պնևմա»:
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Ակն հայտ է, որ Գա ղա տա ցի նե րի 5.22-ում Աստ վա ծա շուն չը խո-
սում է մարդ կա յին հո գու և  ոչ թե Սուրբ Հո գու մա սին: Ինչ պե՞ս ես դա 
հաս կա ցա:

Ինք ներդ ձեզ հա՛րց տվեք՝ որ տե՞ղ է ա ճում պտու ղը: Պ տուղն ա ճում 
է ճյու ղե րին այն կյան քի շնոր հիվ, ո րը գա լիս է ծա ռի բնից կամ որ-
թից: Հի սուսն ա սաց. «Ես ՈՐԹՆ [բունն] եմ, դուք՝ ՃՅՈՒՂԵՐԸ. նա, 
որ ԻՆՁԱՆՈՒՄ մնում է, և Ես՝ նրա նում, նա շատ պտուղ է բե րում, 
ո րով հետև ա ռանց Ինձ չեք կա րող ո չինչ ա նել» ( Հովհ. 15.5):

Ով քե՞ր են ճյու ղե րը: Սուրբ Հո գի՞ն: Ո՛չ, մենք ենք ճյու ղե րը: Պ տուղն 
ա ճում է ճյու ղե րի վրա, ոչ թե ծա ռի բնի: Հետ ևա բար, քա նի որ մենք 
ենք ճյու ղե րը, հաս կա նում ենք, որ հո գու պտու ղը վե րա բե րում է մեր՝ 
վերս տեղծ ված մարդ կա յին հո գուն: 

Սի րո պտու ղը ձևա վոր վում է մեր վերս տին ծնված մարդ կա յին հո-
գում այն կյան քի շնոր հիվ, ո րը հո սում է որ թից՝ Տեր Հի սուս Ք րիս տո-
սից, երբ մնում ենք Ն րա մեջ:

Հի սուսն օգ տա գոր ծեց ծա ռի պատ կե րը՝ սո վո րեց նե լու մեզ 
վերստեղծ ված մարդ կա յին հո գու պտղի մա սին:

Հով հան նես 15.4-ում Հի սու սը հրա շա լի մի պնդում է ա նում. Նա 
ա սում է. «Ճ յուղն իր ան ձից չի կա րող պտուղ բե րել, ե թե որ թում 
չմնա»: Սե րը վերս տին ծնված մարդ կա յին հո գու ա ռա ջին պտուղն է 
այն կյան քի շնոր հիվ, ո րը գա լիս է Ք րիս տո սում մնա լուց:

Տե խաս նա հան գի Գառ լենդ քա ղա քում գտնվող մեր փոք րիկ տան 
ետ նա բա կում մի տան ձե նի ու նեինք: Պ տու ղը քաղցր էր, լավ պա-
հա ծո էր ստաց վում: Ծա ռից տան ձը ես էի քա ղում, որ կինս պա հա-
ծո յաց ներ, և  եր բեք չեմ տե սել, որ տան ձը ճյու ղե րից բա ցի որ ևէ այլ 
տե ղում ա ճեր:

Իսկ ինչ պե՞ս է, որ պտուղն ա ճում է ճյու ղին: Պատ ճառն այն է, որ 
ճյուղն ինչ-որ բան է ստա նում ծա ռի բնից կամ որ թից: Կ յան քը որ թից 
հո սում է դե պի ճյու ղե րը:

Հետ ևա բար հաս կա նում ենք, որ հո գու պտու ղը վերս տեղծ ված 
մարդ կա յին հո գու պտուղն է, ո րը կյանք է ստա նում Ք րիս տո սից, Ով 
բնակ վում է մեր հո գի նե րում: 

Այդ կյան քը Սուրբ Հո գին փո խան ցում է մեր հո գի նե րին Աստ ծո 
Խոս քի մի ջո ցով: Այդ պես աստ վա ծա յին սե րը գրվում է մեր սրտե րում 
կամ հո գի նե րում:

Ե թե միայն թույլ տա յինք, որ այդ սե րը ղե կա վա րեր մեզ, մեր 
կյանքն այն պե՜ս կփոխ վեր: Քա նի որ սե րը մեր վերս տեղծ ված մարդ-
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կա յին հո գի նե րի պտուղն է, այն կա րող է ա ճել և զար գա նալ: Աստ ծո 
սե րը սփռված է մեր սրտե րում, ու մենք ենք ո րո շում ինչ պես վար վել 
սի րո այդ բնութ յան հետ:

Ի րա կա նում, թեև Աստ ծո սե րը մեր մեջ է, սփռված է մեր սրտե-
րում, այն չի գոր ծի ու չի զար գա նա, քա նի դեռ մենք այն գոր ծի չենք 
դրել: Աստ վա ծա յին սե րը գոր ծի դնե լը և զար գաց նե լը մեր ա նե լիքն է:

Մենք կա րող ենք սնել մեր սրտե րում ապ րող Աստ ծո սե րը Աստ ծո 
Խոս քով, վարժ վել դրա նում, և  այն կա ճի, քա նի որ սե րը պտուղ է: 
Մենք կա րող ենք զար գա նալ սի րո մեջ, քա նի որ պտղին հատ կա-
նշա կան են ա ճե լը և զար գա նա լը:

Խոր հե՛ք սրա շուրջ: Պ տու ղը եր բեք հա սած չի ա ռա ջա նում. այն 
հան կար ծա կի չի հայտն վում ճյու ղե րին ար դեն հա սած: Այն սկսվում է 
բող բո ջից և հաս նում է՝ կյանք առ նե լով որ թից՝ ծա ռի բնից:

Թույլ տվեք պատ կե րա վոր ներ կա յաց նել ձեզ՝ ինչ պես է պտուղն 
ա ճում, զար գա նում և մե ծա նում: Ես ա վե լի քան հի սուն տա րի է, ինչ 
ա մուս նա ցած եմ: Եվ ա վե լի քան հի սուն տա րի ա ռաջ, երբ ես ու կինս 
ա մուս նա ցանք, կար ծում էի, թե այն քա՜ն շատ եմ նրան սի րում, որ 
երբ ևէ չեմ կա րող սի րել նրան ա վե լի, քան այդ պա հին: Սա կայն հի-
մա՝ հի սուն և  ա վե լի տա րի ներ անց, այն պի սի տպա վո րութ յուն է, որ 
այն ժա մա նակ գրե թե չեմ սի րել նրան, քա նի որ հի մա նրան շա՜տ 
ա վե լի եմ սի րում: 

Երբ նոր էինք ա մուս նա ցել, խոս տա ցանք միմ յանց, որ միշտ կսի-
րենք ի րար: Պատ կե րաց րե՛ք, որ մինչ օրս այդ պես է: Օ րի նակ՝ այս 
տա րի նե րին մենք սո վո րութ յուն ենք դարձ րել ա մեն ան գամ սե ղան 
նստե լիս ա ղո թե լուց հե տո ի րար համ բու րե լը: Մենք վար ժեց նում ենք 
մեր ան ձը սի րով վար վե լու մեջ:

Գոր ծի դրված սե րը մեծ վարձք է բե րում: Սե րը միշտ ա ռաջ նա-
հեր թութ յու նը տա լիս է դի մա ցի նին: Ես կա տար յալ մարդ չեմ, բայց 
միշտ ջա նա ցել եմ կնոջս տալ ա ռաջ նա հեր թութ յու նը: Բո լոր այս տա-
րի նե րի ըն թաց քում փոր ձել եմ ա նել այն, ին չը նրան է դուր գա լիս:

Օ րի նակ՝ երբ տանն եմ, նա խա ճա շը միշտ ես եմ պատ րաս տում: 
Դա ա րել եմ մեր հի սուն և  ա վե լի հա մա տեղ տա րի նե րի ըն թաց քում: 
Եվ երբ նա խա ճաշ եմ պատ րաս տում, միշտ կնոջս եմ տա լիս ա մե նա-
լավ ձուն և բե կո նի ա մե նա լավ կտո րը, քա նի որ սե րը հենց այդ պես 
է վար վում:

Բ նա կան սե՞ր: Ո՛չ: Մարդ կա յին բնութ յու նը կա սեր. «Ես եմ ու զում 
բե կո նի ա մե նա լավ կտո րը: Ես ա մեն ին չի ա մե նա լավն եմ ու զում: 
Ինձ հա մար ա ռաջ նա յին են իմ ի րա վունք ներն ու իմ ճա նա պար հը»:
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Սա կայն ես հրա ժար վում եմ թույլ տա լուց, որ իմ մարդ կա յին 
բնութ յու նը ղե կա վա րի ինձ: Դա սխալ մտա ծե լա կերպ է, իսկ ես թույլ 
չեմ տա, որ սխալ մտա ծե լա կեր պը ղե կա վա րի ինձ: Փո խա րե նը թույլ 
եմ տա լիս, որ իմ ներ սում ե ղող Աստ ծո սե րը ղե կա վա րի ինձ:

Քա նի որ Աստ ծո սե րը սփռված է մեր սրտե րում, մենք պետք է թույլ 
տանք, որ մեզ ղե կա վա րի մեր սի՛ր տը և  ոչ թե մեր գլու խը՝ մարդ կա յին 
մտա ծե լա կեր պը:

Որ քան ա վե լի քիչ եք խո սում մեկդ մյու սի հան դեպ ու նե ցած սի-
րո մա սին, որ քան ա վե լի քիչ եք փո խան ցում դա միմ յանց, այն քան 
ա վե լի հե ռա նում եք ի րա րից: Ի վեր ջո կա րող եք այն քան հե ռա նալ, 
որ նույ նիսկ զար մա նաք, թե ին չու եք ա մուս նա ցել:

Սա բա ցար ձակ ճշմար տութ յուն է և վե րա բե րում է նաև հոգ ևոր 
կյան քին: Որ քան քիչ եք խո սում Աստ ծո հետ, որ քան քիչ եք կար դում 
Աստ վա ծա շունչ կամ խոս տո վա նում, որ սի րում եք Աստ ծուն, այն քան 
Ձեր հա րա բե րութ յուն ներն Աստ ծո հետ թու լա նում են և կորց նում 
քաղց րութ յու նը: Իսկ ո րոշ ժա մա նակ անց ան գամ կաս կա ծում եք՝ 
փրկված եք, թե ոչ:

Սա կայն որ քան ա վե լի եք խոս տո վա նում, որ սի րում եք Աստ ծուն 
ու Ն րա խոս քը, այն քան ա վե լի է ա ճում ու զար գա նում ձեր սե րը Ն րա 
հան դեպ: Այդ պես Հի սու սը ձեզ հա մար ա ռա վել ի րա կան է դառ նում:

Այն պես որ շա րու նա կա բար սնե՛ք սի րո բնութ յու նը, ո րը ձեր հո-
գում է՝ գոր ծի դնե լով աստ վա ծա յին սե րը և վարժ վե լով դրա նում: 
Ե թե շա րու նա կա բար վարժ վեք դրա նում, այն կա ճի ու կզար գա նա: 

Սի րո պտղին հատ կան շա կան են ա ճե լը, զար գա նա լը և մե ծա-
նա լը: Աստ ծո սե րը մե զա նում ա վե լա նում է, երբ դրա մա սին խո սում 
ենք և դ րան հա մա ձայն գոր ծում: Սերն ար տա հայտ վում է խոս քի և 
գոր ծի մի ջո ցով: Գոր ծե՛ք աստ վա ծա յին սի րով և տե սե՛ք, թե ինչ պես 
այն կա ճի ու կա վե լա նա: 

Փառք Աստ ծուն՝ մենք կա րող ենք ա ճել սի րո մեջ, քա նի որ պտուղն 
ու նի ա ճե լու հատ կութ յուն: Բայց խոր հե՛ք սրա շուրջ. Աստ ծո սե րը չի 
գոր ծի մեզ հա մար, քա նի դեռ մենք այն գոր ծի չենք դրել: Սե րը չի 
ա ճի ու չի զար գա նա, ե թե մենք մեր ան ձը դրա նում չվար ժեց նենք: 
Այն պես որ յու րա քանչ յու րիս պա տաս խա նատ վութ յունն է զար գաց-
նել մեր սե րը՝ դրա նում վարժ վե լով: 

Աստ վա ծա շունչն ա սում է. « Կա տար յալ սե րը հե ռաց նում է վա խը» 
(Ա Հովհ. 4.18): Չ գի տեմ՝ արդ յոք մեզ նից որ ևէ մե կը երբ ևէ հա սե՞լ 
է սի րո մեջ այդ պի սի կա տա րե լութ յան, բայց փառք Աստ ծուն՝ մենք 
կա րող ենք ա ճել ու զար գա նալ սի րո մեջ: Փառք Աստ ծուն, որ մենք 
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կա րող ենք կա տա րե լա գործ վել ու հա սու նա նալ սի րո մեջ:
Դա չի նշա նա կում, որ այս տեղ՝ այս կյան քում, հաս նե լու ենք կա-

տա րե լութ յան: Եվ չի նշա նա կում, որ լի նե լու ենք Աստ ծո նման կա-
տար յալ: Սա կայն նշա նա կում է, որ մենք կա րող ենք հա սու նա նալ 
աստ վա ծա յին սի րո մեջ: Ու սի րո պտու ղը նվա զա գույ նը պետք է սկսի 
բող բո ջել մեր կյան քե րում:

Որ պես զի սի րո պտու ղը հա սու նա նա, ժա մա նակ կպա հանջ վի: 
Գու ցե դեռևս չենք տես նում հա սած պտու ղը, սա կայն գո նե կա րող 
ենք տես նել, որ սկսում են հայտն վել ծի լեր, ին չից էլ հաս կա նում ենք, 
որ մեր սերն ա ճում ու զար գա նում է:

Մի հա վա քույթ էի անց կաց նում, երեք հովիվ էին եկել իմ ծա-
ռայութ յուն նե րին ներ կա լի նե լու: Հա վա քույ թից հե տո միա սին գնա-
ցինք ընթ րե լու և շփ վե լու: Հո վիվնե րը սկսե ցին խո սել Աստ ծո սի րո 
թեմայից: 

Ես պար զա պես հետ ևում էի նրանց խո սակ ցութ յա նը. շատ չէի 
խո սում: Եր բեմն ա վե լի շատ բան կա րող ես սո վո րել լսե լով, քան խո-
սե լով, քա նի որ ար դեն գի տես ա մե նը, ինչ ինքդ պետք է ա սես:

Ինչ ևի ցե, այդ հո վիվնե րը խո սում էին այն մա սին, թե որ քան են 
հա վա տաց յալ նե րը թե րա նում սի րով վար վե լու մեջ: Հո վիվնե րից 
մեկն ա սաց. «Լ սե՛ք, թե ինչ կա սեմ ձեզ. մենք պետք է ա ղո թենք: 
Պետք է ա ղո թենք, որ Աստ ված մեզ սեր տա: Մենք պար զա պես չու-
նենք Աստ ծո սե րը բա վա րար չա փով»:

Ես ո չինչ չա սա ցի, սա կայն մտա ծե ցի. «Ե թե Աստ ծո սե րը սփռված է 
մեր սրտե րում, ա պա այն անձ նա վո րութ յու նը, որը կար ծում է, թե սեր 
չու նի, պարզապես պետք է սո վո րի քայ լել այն բանի լույ սի ներ քո, ինչն 
ինքն ար դեն ու նի: Ա հա որ տեղ է խնդի րը»:

Ի վեր ջո հո վիվնե րից մե կը հարց րեց ինձ.
 «Եղ բա՛յր Հե գին, իսկ դու ի՞նչ ես կար ծում»:
Ես պա տաս խա նե ցի. «Իս կա պե՞ս ցան կա նում ես ի մա նալ»:
«Ա յո՛»,- պա տաս խա նեց նա:
« Դե, ե թե դուք, տղա նե՛ր, չու նեք սեր, ինչ պես հենց նոր ա սում 

էիք, ա պա փրկվե լու կա րիք ու նեք»: Ն րանք ապ շա հար նա յե ցին ինձ, 
կար ծես հենց նոր թաց սրբի չով նրանց դեմ քին էի խփել:

Ես շա րու նա կե ցի. « Ձեր խոս քե րի հա մա ձայն՝ մենք չու նենք Աստ-
ծո սե րը, սա կայն Աստ վա ծա շունչն ա սում է. « Գի տենք, որ մա հից ի 
կյանք փոխ վե ցինք, ո րով հետև եղ բայր նե րին սի րում ենք»: Եվ ե թե 
մենք փրկված ենք, ա պա Աստ ծո սերն ապ րում է մեր սրտե րում, քա-
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նի որ, ըստ Աստ վա ծաշն չի, «Աստ ծո սե րը փռված է մեր սրտե րում 
Սուրբ Հո գու ձե ռով»» (Ա Հովհ. 3.14, Հ ռոմ. 5.5):

Հո վի վը, որ տվել էր ինձ այդ հար ցը, զար մա ցավ, իսկ հե տո 
ա սաց. « Գի տե՞ս, դու ճիշտ ես»:

Հե տո ա վե լաց րեց. «Ես հետև յա լը կա սեմ. ու րեմն մենք պետք է 
ա ղո թենք, որ Աստ ված մեզ սի րո մկրտութ յուն տա: Ե կե՛ք պար զա-
պես ա ղո թենք, որ Նա մկրտի մեզ Իր սի րով»:

Ես ա սա ցի. « Սի րո մկրտութ յուն գո յութ յուն չու նի: Սե րը մկրտութ-
յուն չէ. այն վերս տեղծ ված մարդ կա յին հո գու պտուղ է, ո րը հա սու նա-
նում է Սուրբ Հո գու օգ նութ յամբ, երբ վերս տին ծնվում ենք:

Կա րիք չկա ա ղո թե լու, որ Աստ ված մեզ սեր ու ղար կի, քա նի 
որ Նա ար դեն ա մեն հա վա տաց յա լի տվել է աստ վա ծա յին սի րո 
չափ, ճիշտ այն պես, ինչ պես տվել է աստ վա ծա յին հա վատ քի 
չափ: Մեր գործն այն ակ տի վաց նե լը և մեր ներ սում ար դեն իսկ 
ե ղածն օգ տա գոր ծելն է:

Ե թե դուք փրկված եք, ա պա ար դեն ու նեք աստ վա ծա յին սի րո 
ո րո շա կի չափ: Ու կա րող եք քամ վե լու աս տի ճան ա ղո թել ու խնդրել, 
որ Աստ ված ձեզ ա վե լի շատ սեր տա, սա կայն այն սե րը, որ դուք 
ունեք, եր բեք չի ա ճի, ե թե չկե րակ րեք Աստ ծո Խոս քով և գոր ծի 
չդնեք, որ զար գա նա:

Ե թե զար գաց նեք, ա պա այն կա վե լա նա: Աստ վա ծա յին սե րը 
մեր մեջ ա վե լաց նել կա րե լի է այն Աստ ծո Խոս քով կե րակ րե լով և 
դ րա նում վարժ վե լով: Սի րո մեջ պետք է վարժ վել, որ պես զի այն 
արդ յունք տա, քա նի որ սե րը հո գու պտուղ է: Եվ ե թե դուք հա-
վա տար մո րեն վար ժեց նեք ձեր ան ձը սի րո մեջ, այն մեծ պտուղ 
կտա»:

Աստ վա ծա յին սե րը պտուղ է: Խոսքն ա սում է, որ ե թե մենք մնանք 
Որ թի մեջ, շատ պտուղ կբե րենք ( Հովհ. 15.1-8): Ուս տի ե թե հա վա-
տաց յա լը սեր չու նի, ակն հայտ է, որ նա չի մնում Որ թի մեջ և չի սնվում 
Որ թից ինչ պես հարկն է:

Շատ հա ճախ հա վա տաց յալ նե րը տար վում են բնա կան բա նե րով 
և դ րան ցով ապ րում: Հետ ևա բար նրանք չեն օգտ վում նրա նից, ինչն 
ար դեն իսկ ի րենց է պատ կա նում: Ն րանք ժա մա նակ չեն հատ կաց-
նում Որ թից սնվե լուն՝ հա ղոր դակց վե լով Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի և 
Ն րա խոս քի հետ: Սա կայն մենք պետք է հոգ ևոր բա նե րին ա ռաջ նա-
հեր թութ յուն տանք: 

Սի րո մեջ ա ճե լու հա մար դուք ըն դա մե նը պետք է մնաք Ն րա նում 
և թույլ տաք, որ Նա մնա ձեր մեջ ա ղոթ քով, Խոս քով և Իր հետ հա-
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ղոր դակց վե լով: Այ նու հետև պետք է վարժ վեք այն սի րո մեջ, ո րը ձեր 
ներ սում է:

Մի՛ վհատ վեք, ե թե այս պա հին սի րո պտղի միայն մի քա նի ծիլ է 
եր ևում ճյու ղին. պար զա պես մնա ցե՛ք Ն րա նում:

Ժա մա նա՛կ անց կաց րեք՝ Ն րան սպա սե լով, Ն րա Խոս քով սնվե-
լով, և  այն սե րը, ո րը ծիլ է տվել, կծաղ կի ու ի վեր ջո ա ռատ պտուղ 
կտա Աստ ծո փառ քի հա մար: 

Հո գով գնալ նշա նա կում է սի րով վար վել

Ու զում եմ Աստ ծո սի րով վար վե լու մեկ այլ կողմ մատ նան շել: 
Գա ղա տա ցի նե րի գրքում Պո ղո սը խո սում է Հո գով գնա լու մա սին: 
Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք, որ այս նա մակն ուղղ ված չէ միայն մեկ 
ե կե ղե ցու: Այն գրվել էր, որ պես զի ըն թերց վեր Գա ղա տիա յի բո լոր 
ե կե ղե ցի նե րում: 

ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻ 5.16
16 Բայց ա սում եմ՝ ՀՈԳՈՎ ԳՆԱՑԵՔ և մարմ ի ցան-
կութ յու նը չեք կա տա րի:

Հա ճախ, երբ հա վա տաց յալ նե րը խո սում են Հո գով գնա լու մա սին, 
նրանց աչ քե րը և մտ քե րը կար ծես մթագ նում են: Տ պա վո րութ յուն է, 
որ նրանք կար ծում են, թե Հո գով գնա լը ինչ-որ ա ռեղծ վա ծա յին վե-
րապ րում է, Հո գուց բռնված՝ այս ու այն կողմ են շարժ վե լու: 

Սա կայն ի րա կա նում Հո գով գնա լը շատ հեշտ է: Հո գով գնա լը հո-
գու պտղի մեջ քայ լելն է: Հո գով գնա լը սի րով վար վելն է: 

Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք, թե ինչ է ա սում Պո ղո սը Հո գով գնա լու 
մա սին: Սկզ բում նա թվար կում է մարմն ի գոր ծե րը, իսկ հե տո՝ հո գու 
գոր ծե րը:

ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻ 5.16, 18-25
16 Բայց ա սում եմ՝ ՀՈԳՈ՛Վ ԳՆԱՑԵՔ և մարմ ի ցան-
կութ յու նը չեք կա տա րի...
18 Բայց ԵԹԵ ՀՈԳՈՒՑ ԵՔ ԱՌԱՋՆՈՐԴՎՈՒՄ, 
ՕՐԵՆՔԻ ՏԱԿ ՉԵՔ:
19 Եվ ՀԱՅՏՆԻ ԵՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳՈՐԾԵՐԸ, որ են՝ շնութ-
յուն, պոռն կութ յուն, պղծութ յուն, գի ճութ յուն, 
20 կռա պաշ տութ յուն, կա խար դութ յուն, թշնա մութ յուն-
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ներ, կռիվ եր, նա խանձ ներ, բար կութ յուն ներ, հա կա-
ռա կութ յուն ներ, երկ պա ռա կութ յուն ներ, բա ժան մունք-
ներ,
21 չար նայ վածք ներ, սպա նութ յուն ներ, ար բե ցութ յուն-
ներ, ա նա ռա կութ յուն ներ և  ինչ որ սրանց նման են, որ 
ա ռա ջուց ա սում եմ ձեզ, ինչ պես էլ ա ռա ջուց ա սում էի, 
թե այն պի սի բա ներ գոր ծող ներն Աստ ծո ար քա յութ յու-
նը չեն ժա ռան գի:
22 Բայց ՀՈԳՈԻ ՊՏՈԻՂՆ է՝ սեր, ու րա խութ յուն, խա-
ղա ղութ յուն, եր կայ նամ տութ յուն, 
23 քաղց րութ յուն, բա րութ յուն, հա վատք, հե զութ յուն, 
ժուժ կա լութ յուն. ԱՅՆՊԻՍԻՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՕՐԵՆՔ ՉԿԱ:
24 Բայց նրանք, որ Ք րիս տո սինն են, ի րենց մար մի նը 
խա չը հա նե ցին կրքե րով և ցան կութ յուն նե րով միա-
սին:
25 Ե թե Հո գով ենք ապ րում, ՀՈԳՈՎ ՎԱՐՎԵՆՔ:

Պո ղոսն ա սում է. « Հայտ նի են մարմն ի գոր ծե րը...» (խոսք 19): 
Կամ կա րող ենք այս պես ձևա կեր պել. «Ե թե վար վում եք մարմն ի թե-
լադրան քով, ա պա կդրսևոր վեն մարմն ի գոր ծե րը և կ ղե կա վա րեն 
ձեզ»:

Այ նու հետև Պո ղո սը թվար կում է մարմն ի գոր ծե րը՝ շնութ յուն, 
պոռն կութ յուն, պղծութ յուն, գի ճութ յուն, կռա պաշ տութ յուն, կա խար-
դութ յուն, թշնա մութ յուն ներ, կռիվներ, նա խանձ ներ, բար կութ յուն-
ներ, հա կա ռա կութ յուն ներ, երկ պա ռա կութ յուն ներ, բա ժան մունք ներ, 
չար նայ վածք ներ, սպա նութ յուն ներ, ար բե ցութ յուն ներ, ա նա ռա կութ-
յուն ներ: 

Սա կայն 22-րդ խոս քում Պո ղո սը թվար կում է նաև հո գու պտու ղը՝ 
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 և ժուժ կա լութ յուն:

Տե սե՛ք, թե ինչ է ա սում Պո ղո սը Հո գով գնա լու մա սին. 
« Հո գո՛վ գնա ցեք, և մարմն ի ցան կութ յու նը չեք կա տա րի» ( Գաղ. 5.16):
Իսկ ինչ պե՞ս գնալ Հո գով: Հո գով գնալ նշա նա կում է քայ լել հո գու 

պտղի մեջ: Հո գով գնալ նշա նա կում է սի րով վար վել: Այլ կերպ ա սած՝ 
Հո գով գնալ նշա նա կում է վար վել սի րով, ու րա խութ յամբ, խա ղա-
ղութ յամբ, եր կայ նամ տութ յամբ, քաղց րութ յամբ, բա րութ յամբ, հա-
վատ քով, հե զութ յամբ և ժուժ կա լութ յամբ: 
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Այ նու հետև Պո ղոսն ա սում է. «...այդ պի սին նե րի դեմ օ րենք չկա»: 
Այլ կերպ ա սած, երբ վար վում եք ըստ հո գու պտղի, չկա այն պի սի մի 
օ րենք, ո րով հնա րա վոր կլի նի ձեր դեմ մե ղադ րանք ներ կա յաց նել, 
քա նի որ այդ պես դուք կա տա րում եք օ րեն քի բո լոր պա հանջ նե րը:

Ե թե փոր ձենք պարզ ձևա կեր պել, ստաց վում է, որ Հո գով գնալ 
նշա նա կում է վար վել ըստ վերս տեղծ ված մարդ կա յին հո գու ի նը 
պտուղ նե րի: Ա հա սա է Հո գով գնա լը:

Սերն ըն կե րո ջը չար չի ա նում

Հի մա ե կե՛ք կար դանք Հ ռո մեա ցի նե րի 13.10-ը, քա նի որ այս խոս-
քում կա ճշմար տութ յուն աստ վա ծա յին սի րո մա սին, որ մենք պետք 
է ի մա նանք:

ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 13.10
10 ՍԵՐՆ ԻՐ ԸՆԿԵՐՈՋԸ ՉԱՐ ՉԻ ԱՆԻ. ու րեմ օ րեն քի 
լրու մը սերն է:

Աստ վա ծա յին սի րո մեկ այլ հատ կա նիշ է այն, որ « Սերն իր ըն-
կե րո ջը չար չի ա նի» (Հ ռոմ. 13.10): Ա ռանց վա խե նա լու, որ ի մաս տը 
կխա թար վի՝ այս խոս քը կա րե լի է նաև այս պես կար դալ. « Սե րը ոչ 
մե կին չար չի ա նի»:

Տա րի նե րի ըն թաց քում ծա ռա յութ յան մեջ ես ու կինս շատ հնա րա-
վո րութ յուն ներ ենք ու նե ցել աստ վա ծա յին սի րո մեջ վարժ վե լու, որ-
պես զի մեր սերն ա ճի ու զար գա նա:

Մի անգամ գնա ցել էինք մի տեղ քա րո զե լու. այդ ժա մա նակ մեր 
ու նե ցած գու մա րը բա վա րար էր միայն այդ ե կե ղե ցի հաս նե լու հա-
մար վա ռե լիք գնե լուն: Հա սանք ե կե ղե ցի ժա մա նա կին, ե րե կո յան 
պետք է քա րո զեինք: Քա րո զից հե տո քաղ ցած էինք, քա նի որ ամ-
բողջ օրն անց կաց րել էինք ճա նա պար հին և շատ քիչ էինք սնվել:

Գի շե րե լու էինք հով վա կան կա ցա րա նում հով վի և ն րա կնոջ հետ: 
Այն պես որ ծա ռա յութ յու նից հե տո, երբ գնա ցինք տուն, կար ծում 
էինք, թե նրանք մեզ ու տե լու ինչ-որ բան կհյու րա սի րեն:

Սա կայն մեզ ընթ րե լու չհրա վի րե ցին, ոչ էլ տա նը ինչ-որ բան հյու-
րա սի րե ցին, պար զա պես գնա ցին քնե լու, իսկ մենք ան կո ղին մտանք 
քաղ ցած: Հա ջորդ ա ռա վոտ յան քաղ ցած արթ նա ցանք, իսկ նրանք 
ար դեն գնա ցել էին:

Կինս ա սաց. « Գու ցե գնա ցել են նա խա ճաշ պատ րաս տե լու»: Բայց 
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նրանք չվե րա դար ձան: Ա վե լի ուշ կինս ա սաց. «Եր ևի ճա շի ժա մին 
կգան ու մեզ ճա շե լու կտա նեն»:

Ճա շից հե տո էլ չվե րա դար ձան: Մենք մեկ լու մա ան գամ չու նեինք 
գրպան նե րումս, քա նի որ մեր ամ բողջ գու մա րը ծախ սել էինք՝ հաս-
նե լու այդ քա ղաք՝ քա րո զե լու նպա տա կով:

Ի վեր ջո նրանք վե րա դար ձան ե կե ղե ցա կան հա վա քույ թից ա ռաջ 
և պատ րաստ վե ցին ե կե ղե ցի գնա լու, սա կայն ո չինչ չա սա ցին ընթ-
րի քի կամ մեզ որ ևէ բա նով կե րակ րե լու մա սին: Ն րանք նույ նիսկ 
չհարց րին, թե արդ յոք ինչ-որ բան կե րել էինք, քաղ ցած էինք, թե ոչ:

Ար դեն մեկ ու կես օր էր, ինչ ո չինչ չէինք կե րել և քաղ ցած էինք: 
Այլ բան է, երբ ծո մա պա հութ յան մեջ ես ու փնտրում ես Աստ ծուն. 
նման պա րա գա յում գի տես, որ պետք է մեր ժես մար մինդ: Սա կայն 
մենք ծո մա պա հութ յան մեջ չէինք: Պար զա պես քաղ ցած էինք մնա-
ցել, ո րով հետև ու տե լու ո չինչ չկար: 

Երկ րորդ ե րե կո յան, երբ ծա ռա յութ յունն ա վար տե ցինք, մտա ծում 
էինք, որ գու ցե հի մա ու տե լու ինչ-որ բան կա ռա ջար կեին, սա կայն կրկին՝ 
ոչ մի բառ դրա մա սին: Ն րանք գնա ցին, և մենք պառ կե ցինք քնե լու:

Հա ջորդ ա ռա վոտ յան արթ նա ցանք, նրանք ար դեն գնա ցել էին: 
Կար ծում էինք, թե գո նե մինչև կե սօր կվե րա դառ նա յին ու մեզ ինչ-որ 
տեղ կտա նեին նա խա ճա շե լու կամ գո նե ինչ-որ բան կհյու րա սի րեին, 
բայց նրանք տուն չե կան:

Ի վեր ջո գնա ցինք խո հա նոց՝ տես նե լու, թե արդ յոք մի բան 
կգտնեինք ու տե լու, քա նի որ իս կա պես շատ քաղ ցած էինք: Գ տանք 
մի ծռմռված նրբեր շիկ, մի ձու և մի կտոր չոր հաց: Հա ցը տա քաց-
րինք, նրբեր շիկն ու ձուն ե փե ցինք և կի սե ցինք, կե րանք ու մի բա-
ժակ ջուր խմե ցինք:

Կ նոջս ա սա ցի. « Գի տեմ, թե ինչ կա նեմ»: Մարդ կա յին բնութ յունդ 
և միտքդ կա րող են բոր բոք վել, երբ մար դիկ քեզ հետ վատ են վար-
վում: Հենց այդ պատ ճա ռով է Աստ վա ծա շունչն ա սում, որ դրանք 
պետք է հո գուն հնա զան դեց նել:

Ա սա ցի, որ զան գա հա րե լու եմ այդ շրջա նի վե րա կա ցու ին ու հարց-
նեմ, թե այդ ինչ տե սա կի ծա ռա յող ներ ու նեն ի րենց շրջա նում, որ եր-
կու օր է՝ մեզ ու տե լու ո չինչ չեն տա լիս: Երբ զգույշ չես լի նում նման 
ի րա վի ճա կե րում, մարդ կա յին բնույթդ կա րող է գլուխ բարձ րաց նել:

Մո տե ցա հե ռա խո սին և հա վա քե ցի այդ տա րած քի վե րա կա ցու ի 
հա մա րը, բայց ինչ-որ բան ներ սումս ինձ հետ պա հեց զան գը կա տա-
րե լուց. դա Ք րիս տո սի սերն էր:
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Վե րա դար ձա ու ա սա ցի կնոջս. « Չեմ կա րող ա նել դա. չզան գա-
հա րե ցի: Աստ ված թող օրհ նի ի րենց: Հա մե նայն դեպս նման կերպ 
վար վող հո վիվնե րը հոգ ևո րա պես եր կար չեն դի մա նա, բայց ես չեմ 
ցան կա նում նպաս տել նրանց անկ մա նը: Չեմ ու զում լի նել մե կը, ով 
կգցի նրանց:

Ինձ հա մար միև նույնն է, որ նրանք սխալ են վար վում: Ես պետք է 
սի րով վար վեմ՝ ան կախ այն բա նից՝ ի րենք նույ նը կա նեն, թե ոչ, քա նի 
որ Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ սերն ըն կե րո ջը չար չի ա նի»:

Եր րորդ օ րը՝ ե կե ղե ցա կան ծա ռա յութ յու նից ա ռաջ, այդ զույ գը 
ե կավ, ու նո րից ո չինչ չա սա ցին ընթ րի քի մա սին և  ոչ էլ հարց րին, թե 
արդ յոք քաղ ցած չէինք: Գ նա ցինք ե կե ղե ցի, հե տո նրանք բե րե ցին 
մեզ տուն և նո րից ու տե լու ո չինչ չա ռա ջար կե ցին: Ն վի րա բե րութ յու-
նից էլ ո չինչ չէին հատ կաց րել, որ գո նե մենք կա րո ղա նա յինք ու տե լու 
բան գնել:

Ս տա մոքսս ար դեն ող նա շա րիս էր կպել: Երբ մի քա նի օր հաց չես 
ու տում, մար մինդ սկսում է ա ղա ղա կել: Ու ես նո րից ա սա ցի կնոջս. 
« Զան գա հա րե լու եմ վե րա կա ցու ին և հարց նեմ, թե այս ինչ տե սա կի հո-
վիվներ ու նեն այս տա րած քում»: Ե թե ա կանջ դնես գլխիդ ու մարմն իդ, 
ա նա խոր ժութ յան մեջ կհայտն վես:

Մո տե ցա հե ռա խո սին, բայց նո րից ինչ-որ բան ներ սումս թույլ 
չտվեց, որ ա նեմ դա: Ք րիս տո սի սե րը զսպում էր ինձ:

Ա սա ցի կնոջս. « Չեմ կա րո ղա նում դա ա նել: Այ սօր՝ ծա ռա յութ-
յու նից հե տո, կու զեի նստել մե քե նան ու պար զա պես հե ռա նալ այս-
տե ղից, բայց դա էլ ա նել չեմ կա րող: Նախ՝ ե կե ղե ցու ան դամն ե րը 
կհարց նեն, թե որ տեղ է եղ բայր Հե գի նը, ա պա կփոր ձեն պար զել, թե 
ին չու եմ գնա ցել, և հո վիվն ան հար մար վի ճա կում կհայտն վի»:

Հա ջորդ օ րը ևս քաղ ցած մնա ցինք, և  ես նո րից հա վա քե ցի վե-
րա կա ցու ի հե ռա խո սա հա մա րը ու նո րից չկա րո ղա ցա զան գա հա րել:

Փո խա րե նը ա սա ցի կնոջս. « Չեմ կա րո ղա նում ա նել դա, բայց մեր 
այս սի րե լի նե րը (Աստ ված օրհ նի ի րենց) եր կար չեն մնա ծա ռա յութ-
յան մեջ՝ այս կերպ վար վե լով: Այ դու հան դերձ, ես չեմ ու զում նպաս-
տել նրանց անկ մա նը: Կմն ամ մինչև կի րա կի: Ես ճիշտ կվար վեմ՝ 
ան կախ այն բա նից՝ այս հո վիվնե րը ճիշտ են վար վում, թե ոչ»: 

Ն ման բնա վո րութ յուն կամ այ լոց նկատ մամբ նման վե րա բեր-
մունք ու նե ցող մար դիկ որ ևէ բա նում հա ջո ղութ յան չեն հաս նի, ա ռա-
վել ևս ծա ռա յութ յան մեջ:

Ի րա կա նում այդ զույգն ի սկզբա նե չպետք է լի ներ ծա ռա յութ յան 
մեջ: Սա կայն դրա նով հան դերձ ես չէի պատ րաստ վում նպաս տե լու 
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նրանց անկ մա նը, քա նի որ դա ինձ հոգ ևո րա պես կվնա սեր: Վաղ 
թե ուշ այդ հո վի վը հնձե լու էր այն, ինչ ցա նել էր, բայց ես չէի պատ-
րաստ վում օգ նե լու, որ նա հնձի դա:

Բա ցի այդ՝ սերն ըն կե րո ջը չար չի ա նի: Սե րը հաշ վի չի առ նում իր 
հան դեպ թույլ տրված սխա լը: Սե րը՝ Աստ ծո սե րը, եր կայ նա միտ է, 
համ բե րա տար ու բա րի:

Ի վեր ջո ե կե ղե ցու սար կա վագ նե րից մե կը մեզ այ ցե լեց և սկ սեց 
հար ցեր տալ: Ես հաս կա ցա, որ նա գի տի, որ ինչ-որ բան այն չէ: 
Բայց չէի ցան կա նում վնա սել այդ հով վին՝ պա տա հա ծի մա սին իր 
սար կա վագ նե րից մե կին պատ մե լով: Սերն ըն կե րո ջը չար չի ա նի, 
ուս տի ա մեն բան ա րե ցի, որ չա սեմ որ ևէ բան, ո րը կվնա սեր հով վին:

Վեր ջում սար կա վագն ա սաց ինձ ու կնոջս. «Ե կե՛ք գնանք մեր 
տուն»: Նա տա րավ մեզ իր տան ետ նա բակ, որ տեղ սառ ցա րան կար՝ 
լի մսամ թեր քով ու թարմ բան ջա րե ղե նով, և  ա սաց. « Վերց րե՛ք, ինչ 
ցան կա նում եք»: Մենք սնուն դը տա րանք տուն և  ինք ներս պատ րաս-
տե ցինք: Այն տեղ գտնվե լու ողջ ըն թաց քում այդ հո վիվն ու նրա կի նը 
մեզ ընդ հան րա պես չկե րակ րե ցին և  ու տե լու ո չինչ չա ռա ջար կե ցին: 

Ն րանք ա մեն ե րե կո նվի րա բե րութ յուն էին հա վա քում, բայց դրա-
նից ինչ-որ մաս մեզ չէին տրա մադ րում, որ կա րո ղա նա յինք ու տե լու 
բան գնել: Ի վեր ջո՝ վեր ջին հա վա քույ թին, մի փոքր նվի րա բե րութ-
յուն տվե ցին՝ ամ բողջ շա բաթ վա հա մար մոտ 43 դո լար:

Մենք դա ժա նա բար փորձ վե ցինք՝ դուրս գա լու սի րո ըն թաց-
քից, բայց ես չէի կա րող տրտնջալ ու բո ղո քել: Ե թե ցան կա նում 
եմ պահ պա նել ա ռող ջութ յունս, ա պա պետք է սի րով վար վեմ, իսկ 
ես գե րա դա սում եմ ա ռողջ լի նել: Այդ իսկ պատ ճա ռով ես ու կինս 
պար զա պես հա վա տա ցինք Աստ ծուն: Մենք գի տեինք, որ այդ ճա-
նա պար հին Աստ ված հո գա լու էր մեր կա րի քը, ուս տի շա րու նա կե-
ցինք մեր ընթացքը:

Իսկ ի՞նչ տե ղի ու նե ցավ այդ հո վիվնե րի հետ: Ո րոշ ժա մա նակ անց 
այդ շրջա նի վե րա կա ցուն զան գա հա րեց ինձ ու հարց րեց. « Դու քա-
րո զե՞լ ես նրանց ե կե ղե ցում»: Ես պա տաս խա նե ցի, որ նրանց ե կե ղե-
ցում հա վա քույթ ներ եմ անց կաց րել:

Այ նու հետև նա հարց րեց. « Հո գումդ ինչ-որ բան զգա ցե՞լ ես, երբ 
այն տեղ էիր»: Ես հո գումս ինչ-որ բան զգա լու կա րիք չու նեի. միայն 
այն, որ այդ բո լոր օ րե րի ըն թաց քում նրանք մեզ ա ռանց սննդի էին 
թո ղել, բա վա կան էր, որ ստա մոքսս ինձ հու շեր, որ մի բան այն չէ:

Նա ա սաց. « Մենք ստիպ ված էինք զբաղ վել նրանց գոր ծով և  ե կե-
ղե ցին վերց նել նրան ցից»:
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Հե տա գա յում ի մա ցա, որ դա վեր ջին ե կե ղե ցին էր, որն այդ 
զույգը հով վել էր: Այդ շրջա նի վե րա կա ցուն ստիպ ված ե ղավ հե ռաց-
նել նրանց եղ բայ րութ յու նից: Ոչ ոք նրանց մա սին այլևս ո չինչ չլսեց. 
նրանք պար զա պես ան հե տա ցան տե սա դաշ տից:

Մենք, լի նե լով Ք րիս տո սի Մարմն ում, միմ յանց հետ պետք է սի րով 
վար վենք: Սե րը ըն կե րո ջը չար չի ա նի: Մենք չենք կա րող մարդ կանց 
հետ վատ վար վել և  ակն կա լել, որ Աստ ծո գոր ծե րում կհա ջո ղենք:

Գ նա ցել էի հա վա քույթ անց կաց նե լու մեկ այլ եղ բոր հա մար հենց 
մեր նա հան գում՝ Օկ լա հո մա յում, և  ու րախ եմ, որ մե նակ էի գնա ցել: 
Այդ ժա մա նակ ե րե խա նե րս փոքր էին, և կինս միշտ չէ, որ կա րող էր 
ճա նա պար հոր դել ինձ հետ:

Այդ հո վիվն ապ րում էր գե ղե ցիկ հով վա կան կա ցա րա նում, իսկ 
նրա ե կե ղե ցու շեն քը այդ տա րած քում ա մե նա լավ, աղ յու սա շեն կա-
ռույց նե րից էր:

Այն ժա մա նակ Ամ բող ջա կան Ա վե տա րա նի ե կե ղե ցու ոչ բո լոր շեն-
քերն էին աղ յու սա շեն: Կա յին մի քա նի փայ տա շեն և շատ քիչ աղ-
յու սա շեն ե կե ղե ցի ներ: Այս հով վի ե կե ղե ցու շեն քը քա ղա քում ա մե-
նա գե ղե ցիկ նե րից էր. գե ղե ցիկ էր նաև նրա հով վա կան կա ցա րա նը:

Այն տեղ հա վա քույթ անց կաց նե լը ըն կե րո ջը չար բան չա նե լու ևս 
մեկ ա ռիթ էր. նա ինձ տեղ էր հատ կաց րել իր կա ցա րա նի ետ նա մա-
սում՝ հա վաբ նում:

Նույ նիսկ ամ բող ջութ յամբ չէր հասց րել մաք րել այն. այ սու այն տեղ 
կա րե լի էր տես նել թռչուն նե րի կղկղանք ներ: Պար զա պես մահ ճա կալ 
էր դրել այդ տա րած քում և  այն հատ կաց րել էր ինձ: 

Կա րող եք պատ կե րաց նել, թե ինչ կա րե լի էր զգալ այդ ա մե նից 
հե տո: Եվ, ի հար կե, ես նույն պես, ինչ պես դուք, ու նեմ մարդ կա յին 
բնութ յուն, ո րի հար ցե րը պետք է լու ծել: Մարդ կա յին բնույթս գլուխ 
բարձ րաց րեց, և  ես մտա ծե ցի. « Պար տա վոր չեմ հան դուր ժել սա. 
պար զա պես կհե ռա նամ»:

Հե տո հաս կա ցա, որ չեմ կա րող հե ռա նալ, ո րով հետև դա կա րող է 
վնա սել Աստ ծո հո տին: Ն րանք կփոր ձեին պար զել, թե ին չու եմ հե ռա-
ցել, և կաս կա ծան քով կվե րա բեր վեին հով վին:

Գի տենք, որ սերն ըն կե րո ջը չար չի ա նի, իսկ Աստ ծո սե րը մեր 
մեջ հաշ վի չի առ նում իր հան դեպ թույլ տրված սխա լը, այն պես որ 
նման կերպ վար վել չէի կա րող: Ո րո շե ցի մեկ շա բաթ դի մա նալ, որ-
պես զի հո վի վը վատ դրութ յան մեջ չհայտն վեր:

Ա սա ցի Տի րո ջը. « Տե՛ր, ես կա նեմ հետև յա լը. գի տեմ, որ հա վա-
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քույթ նե րը նա խա տես ված են ա վե լի եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մար, բայց կմնամ մեկ շա բաթ»: Ա ռա ջին հա վա քույ թին հայ տա-
րա րե ցի, որ քա րո զե լու եմ մինչև կի րա կի ե րե կո, և փոր ձե ցի դա ա նել 
այն պես, որ հով վի հե ղի նա կութ յու նը չտու ժի, իսկ կի րա կի ե րե կո յան 
հե ռա ցա:

Դուք կհարց նեք, թե ինչ պա տա հեց նրա հետ: Նա մա հա ցավ ե րե-
սու նի նը տա րե կա նում կո կոր դի քաղց կե ղից. դա վեր ջին ե կե ղե ցին 
էր, ո րը նա հով վեց: Ի րա կա նում, մա հա նա լուց ա ռաջ նա ար դեն հով-
վութ յուն չէր ա նում, աշ խա տում էր մթե րա յին խա նու թում:

Տե սե՛ք, ըն կեր նե՛ր. ե թե դուք սի րով չեք վար վում, լայն դուռ եք բա-
ցում սա տա նա յի հար ձա կումն ե րի հա մար:

Ինք ներդ կհա մոզ վեք, որ պատ ճառ նե րից մե կը, թե ին չու այդ քան 
շատ հի վան դութ յուն ներ կան Ք րիս տո սի Մարմն ում և  ան գամ քա րո-
զիչ նե րի շրջա նում, այն է, որ հա վա տաց յալ նե րը միմ յանց հետ սի րով 
չեն վար վում: Իսկ հե տո չեն կա րո ղա նում բժշկութ յուն ստա նալ, քա-
նի դեռ ի րենց սրտե րում շտկումն եր չեն ա րել և չեն սկսել միմ յանց 
հետ սի րով վար վել:

Աստ ծո սի րո մեջ քայ լելն է կյան քում հա ջո ղե լու ճա նա պար հը: 
Աստ վա ծա յին սե րը հաղ թա նակ կբե րի ձեր կյան քի բո լոր բնա գա-
վառ ներում: Պար զա պես ջա նա ցե՛ք ա նել այն, ինչ Աստ վա ծա շունչն է 
ա սում, և վարժ վե՛ք աստ վա ծա յին սի րո մեջ: Չեք կա րող Աստ ծո մեջ 
հա ջո ղել, ե թե ու րիշ նե րի հետ ճիշտ չեք վար վում կամ ե թե ձեր սրտում 
ոխ եք պա հում:

Ես տա րի ներ շա րու նակ վար ժեց րել եմ իմ ան ձը հետև յալ կերպ 
մտա ծե լու. «Ինչ պե՞ս կանդ րա դառ նա մյուս եղ բոր/քրոջ վրա այն, ին չը 
ես պատ րաստ վում եմ ա սե լու կամ ա նե լու: Սե րը ոչ մե կին չար բան չի 
ա նում: Արդ յոք այն, ինչ ես ա սե լու կամ ա նե լու եմ, կվնա սի՞ այդ մար-
դուն: Ե թե ա յո, ա պա չեմ կա րող ա սել կամ ա նել դա»:

Ս խալ մի՛ հաս կա ցեք ինձ: Ես հե ռու եմ կա տա րե լութ յու նից: Ես 
նույն պես եր բեմն թե րա ցել եմ: Բայց երբ նկա տել եմ իմ թե րա ցու մը 
սի րո ըն թաց քիս մեջ, որ քան հնա րա վոր է ա րագ ա պաշ խա րել եմ և  
ան մի ջա պես վե րա դար ձել Աստ ծո սի րով վար վե լուն:

Սե րը չի վա սի ա մուս նութ յա նը

Աստ վա ծա յին սերն ըն կե րո ջը չար չի ա նի: Նույ նը վե րա բե րում է 
նաև ա մու սին նե րին: Այն պես որ, ե թե ա մուս նա ցած եք, սա վե րա բե-
րում է նաև ձեր ա մուս նու կամ կնոջ նկատ մամբ չար բան ա նե լուն: 



35Աստ վա ծա յին սի րո բնու թա գի րը

Ե թե պատ րաստ վում եք քայ լե լու աստ վա ծա յին սի րո մեջ, ա պա չեք 
կա րող չար բան ա նել ձեր ա մուս նու կամ կնոջ հան դեպ:

Երբ զույ գը ա մուս նա կան կյան քում խնդիր ներ է ու նե նում, ա պա 
ա մու սին նե րից յու րա քանչ յուրն ինքն ի րեն պետք է հարց նի. «Ի՞նչ կա-
ներ սե րը»:

Ես խո սում եմ աստ վա ծա յին և  ոչ թե մարդ կա յին սի րո մա սին: 
Մարդ կա յին սերն ան հաս տատ է. չես կա րող վար վել մարդ կա յին սի-
րով և լի նել հա ջո ղակ քրիս տոն յա: Մարդ կա յին սե րը քիչ է տար բեր-
վում ֆի զի կա կան հրա պու րան քից:

Մի օր մի կին մո տե ցավ, որ խո սի ինձ հետ: Նա ա սաց. «Ինձ 
թվում է՝ ես այլևս չեմ սի րում ա մուս նուս»: 

«Ի՞նչ նկա տի ու նեք՝ ա սե լով, թե այլևս չեք սի րում Ձեր ա մուս-
նուն»,- հարց րի ես: 

«Օ՜, նա լավ մարդ է և  ինձ էլ լավ է վե րա բեր վում: Ի րա կա նում նա 
հրա շա լի անձ նա վո րութ յուն է: Այ դու հան դերձ, ինձ թվում է՝ ես դա-
դա րել եմ նրան սի րե լուց»:

Ինչ պես տես նում եք, նա պետք է նո րո գեր իր միտքն Աստ ծո Խոս-
քով: Ես խո սե ցի նրա հետ Աստ ծո սի րո մա սին և սո վո րեց րի ինչ պես 
զար գաց նել Աստ ծո սե րը, որ պես զի այն ա ճի ու ա վե լա նա:

Վեր ջում ա սա ցի նրան. «Ին չո՞ւ թույլ չեք տա լիս, որ Աստ ծո սե րը 
ղե կա վա րի Ձեզ: Աստ ծո սե րը կլու ծի ա ռա ջա ցող ա մեն խնդիր»:

Աստ ծո սի րով վար վե լով՝ դուք միշտ կհա ջո ղեք, քա նի որ Աստ ծո 
սե րը դի մա նում է ա մեն բա նի, որ կա րող է պա տա հել: Մենք մեր ներ-
սում ու նենք Աստ ծո սե րը: Մենք կա րող ենք սի րել այն պես, ինչ պես 
Աստ ված է սի րում:

Ե թե միայն հնա զանդ վենք Աստ վա ծաշն չին և  ա մե նից ա վե լի 
Աստ ծո սե րը փնտրենք ու զար գաց նենք այն մեր ներ սում, կհա ջո-
ղենք մեր կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում:

Ա մու սին նե րը պետք է թույլ տան, որ ի րենց ղե կա վա րի Աստ ծո սե-
րը, ոչ թե միայն բնա կան, մարդ կա յին սե րը: Բ նա կան է, որ ա մու սին-
նե րը ո րո շա կի ֆի զի կա կան սեր ու հրա պու րանք ու նե նան միմ յանց 
նկատ մամբ, բայց բնա կան սե րը խոր չէ, հան կար ծա կի կա րող է ա տե-
լութ յան փոխ վել:

Իսկ Աստ ծո սի րո հետ նման բան չի պա տա հի: Ս րա նում քրիս-
տոն յա ներն այ լոց նկատ մամբ ա ռա վե լութ յուն ու նեն:

Ք րիս տոն յա ներն ի րենց կնո ջը կամ ա մուս նուն կա րող են սի րել ոչ 
միայն բնա կան սի րով, այլև դրան ա վե լաց նել աստ վա ծա յին սե րը: 
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Ն րանք կա րող են սի րել միմ յանց աստ վա ծա յին սի րով, ո րը եր բեք 
ի րե նը չի փնտրում, այլ միշտ դի մա ցի նի բա րօ րութ յան մա սին է մտա-
ծում:

Ա մու սին նե րը պետք է սո վո րեն ա ռա ջին հեր թին ի րենց կո ղակ-
ցի բա րօ րութ յան մա սին մտա ծել, հե տո միայն՝ ի րենց: Այն զույ գե րը, 
ո րոնք այս պես են վար վում, ի րենց ա մուս նութ յան մեջ վե րապ րում են 
Եր կին քը երկ րի վրա:

Ա մուս նութ յան մեջ ևս  ա ռաջ նա հեր թութ յու նը պետք է դի մա ցի նին 
տալ: Ինք ներդ ձեզ հարց ուղ ղեք՝ ինչ պե՞ս կա րող եմ կո ղակ ցիս հա-
մար օրհ նութ յուն լի նել: Ա ռա ջի նը մտա ծե՛ք դի մա ցի նի բա րօ րութ յան 
մա սին, հե տո միայն՝ ձեր:

Ո մանք նման կերպ չեն վար վում, ու դա նրանց ա մուս նութ յան 
մեջ ա նա խոր ժութ յուն ներ է ա ռա ջաց նում: Օ րի նակ՝ ո րոշ հրա շա լի 
քույրեր (թող Աստ ված օրհ նի նրանց) այն քան «հոգ ևոր» են դառ նում, 
որ կար ծում են, թե չա փա զանց սուրբ են ի րենց ա մու սու հետ սե-
ռա կան հա րա բե րութ յուն ու նե նա լու հա մար: « Սե րը ոչ մե կին չար չի 
ա նի» խոս քը վե րա բե րում է նաև նրանց:

Ե թե նրանք այդ պես են վար վում, ա պա պար զա պես չեն կա տա-
րում այս խոսքն ի րենց ա մու սին նե րի նկատ մամբ: Արդ յո՞ք նրանք 
չար բան են ա նում ի րենց ա մու սին նե րին՝ նրանց հա մար կին չլի նե-
լով: Միան շա նա՛կ: Ն րանք դրդում են ա մուս նուն սայ թա քե լու և մեղ քի 
մեջ ընկ նե լու և ս տիպ ված կլի նեն այդ մեղ քի պա տաս խա նատ վութ-
յու նը նաև ի րենց վրա վերց նել:

Ն րան ցից ո մանք ա սում են. «Ա յո՛, բայց Աստ ված ինձ ա սել է, որ ես 
ֆի զի կա կան մտեր մութ յուն չու նե նամ իմ ա մուս նու հետ»:

Ե թե Աստ ված նման բան է ա սել, նշա նա կում է՝ Իր Խոս քում Նա 
սուտ է խո սել՝ ա սե լով, որ ա մուս նա ցած զույ գե րը չպետք է զրկեն 
միմ յանց:

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻ 7.5
5 Ի րար մի՛ զրկեք, բայց միայն ի րար հետ միա բան վե-
լով մի քիչ ժա մա նա կի հա մար, որ ծո մա պա հութ յան և  
ա ղոթ քի պա րապ վեք, և դարձ յալ մեկ տե՛ղ դար ձեք, որ 
սա տա նան չփոր ձի ձեզ ձեր ան ժուժ կա լութ յան պատ-
ճա ռով:

Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ ա մու սինն ու կի նը չպետք է զրկեն 
ի րար: Ի՞նչ է սա նշա նա կում: « Մոֆ ֆա թի» թարգ մա նութ յու նում 
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գրված է այս պես. «Ի րար մի՛ զրկեք սե ռա կան հա րա բե րութ յու նից, 
ե թե միայն նման հա մա ձայ նութ յան չեք ե կել ո րո շա կի ժա մա նա կա-
հատ վա ծի հա մար...»:

Այլ կերպ ա սած, ե թե և՛ ա մու սի նը, և՛ կի նը հա մա ձայ նութ յան են 
ե կել, կա րող են ո րոշ ժա մա նա կով հետ քաշ վել սե ռա կան կյան քից, 
որ պես զի «ծո մա պա հութ յան և  ա ղոթ քի պա րապ վեն»:

« Մոֆ ֆա թի» թարգ մա նութ յու նը շա րու նա կում է. «Այ նու հետև նո-
րից միա ցե՛ք»: Սա նշա նա կում է միա նալ և վերսկ սել ա մուս նա կան 
մտեր մութ յու նը: Սի րով վար վե լը վե րա բե րում է մեր կյան քի բո լոր 
բնա գա վառ նե րին, նույ նիսկ ա մուս նա կան կյան քում:

Աստ վա ծա շուն չը հստակ ցու ցումն եր է տա լիս այն մա սին, թե ինչ-
պես պետք է ա մու սին նե րը վե րա բեր վեն ի րար: Ն կա տի ու նեմ՝ Աստ-
վա ծա շուն չը անդ րա դառ նում է մեր կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րին:

Տա րի ներ ա ռաջ ես և կինս մի հով վի հա մար հա վա քույթ ներ էինք 
անց կաց նում և  ա մեն ան գամ, երբ նրան ինչ-որ հարց էինք ուղ ղում, 
նա ա սում էր. « Պի տի կնոջս հարց նեմ»: Տ պա վո րութ յուն էր, որ կի նը 
բո լոր բնա գա վառ նե րում ամ բող ջո վին վե րահս կում էր նրան:

Ե րեք շա բաթ հան դի պումն եր անց կաց րինք այդ հով վի ե կե ղե-
ցում, այ նու հետև մեկ շա բաթ հան գիստ վերց րինք:

Այդ հո վիվն ա սաց. «Եղ բա՛յր Հե գին, ես ու կինս բարձրանում ենք 
սա րեր: Չե՞ք ցան կա նա Ձեր կնոջ հետ միա նալ մեզ»: Մենք ա զատ 
ժա մա նակ ու նեինք, ուս տի միա ցանք նրանց:

Այդ ըն թաց քում նա պատ մեց ինձ. «Եղ բա՛յր Հե գին, եր բեմն պա-
տա հում է, որ չորս ա միս շա րու նակ կինս թույլ չի տա լիս, որ քնեմ 
իր հետ: Նա սի րում է սա րե րում լի նել, և միակ մի ջո ցը, որ ես կա-
րող եմ նրա հետ ֆի զի կա կան մտեր մութ յուն ու նե նալ, նրան սա րեր 
տա նելն է»:

Այդ եղ բայրն ինձ նից տա րի քով շատ մեծ չէր, իսկ ես այդ ժա մա-
նակ ըն դա մե նը մոտ ե րե սուն տա րե կան էի:

Ա մուս նա կան պար տա կա նութ յու նը չկա տա րե լով՝ այդ հով վի 
կի նը կա րող էր ա մուս նու սայ թա քե լու պատ ճա ռը դառ նալ: Իսկ 
հե տո մար դիկ կա սեին. « Տե սե՛ք, թե ինչ ա րեց այդ ան պար կեշտ 
հո գե գալս տա կան ա ռաջ նոր դը»:

Սա կայն ե թե նա հան կարծ սայ թա քեր, դրա նում մեղ քի մեծ 
բաժինը նրա կնոջն էր լի նե լու: Սե րը ոչ մե կին չար չի ա նի: Իսկ այդ 
կի նը չար բան էր ա նում իր ա մուս նու նկատ մամբ: 

Ի րա կա նում այդ կի նը խախ տում էր Աստ ծո Խոս քը: Աստ ված չէր 
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կա րող նրան ա սել, որ ֆի զի կա կան մտեր մութ յուն չու նե նա իր ա մուս-
նու հետ, քա նի որ Խոսքն ա սում է. «Ի րար մի՛ զրկեք» (Ա Կորնթ. 7.5):

Աստ ծո սե րը գոր ծում է կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում, այդ թվում 
նաև ա մուս նա կան հա րա բե րութ յուն նե րում: Ա մու սին ներն ի րենք 
ի րենց պետք է հարց տան՝ Իսկ ի՞նչ կա ներ սե րը:

Եվ ե թե ցան կա նում ենք ա ճել ու զար գա նալ աստ վա ծա յին սի րո 
մեջ, ա պա մինչ մարդ կանց վար մուն քին ար ձա գան քե լը յու րա քանչ-
յուրս ինք ներս մեզ հարց պի տի ուղ ղենք՝ Ինչ պե՞ս կվար վեր աստ վա-
ծա յին սե րը. ի՞նչ կա ներ այն:

Ա հա այս պես կա րող ենք հաս նել նրան, որ աստ վա ծա յին սե րը 
ա ռատ լի նի մեր կյան քե րում: Աստ ծո սե րը եր բեք չի ձա խող վում, այն-
պես որ, երբ դուք ձեր կյան քում գոր ծի եք դնում այն, դուք չեք ձա-
խող վի:

Սր տանց ա րե՛ք այս դա վա նութ յուն նե րը. 

Աստ ծո սե րը Սուրբ Հո գով սփռված է իմ սրտում, և  ես 
պետք է ջա նամ թույլ տալ, որ սի րո բնութ յու նը ղե կա վա րի 
ինձ: Ես ու նեմ Աստ ծո սի րո բնութ յու նը իմ սրտում՝ իմ հո-
գում:

Հետ ևա բար թույլ չեմ տա, որ իմ բնա կան մարդ կա յին 
տրա մա բա նութ յու նը ղե կա վա րի ինձ: Ես հրա ժար վում եմ 
թույլ տա լուց, որ իմ մարդ կա յին բնութ յու նը կա ռա վա րի 
ինձ:

Ես վար վե լու եմ Հո գով՝ քայ լե լով սի րո մեջ: Ես սի րող եմ 
և  ոչ թե ա տող:

Ես գոր ծի եմ դնե լու սի րո պտու ղը և վարժ վե լու եմ դրա-
նում, որ պես զի այն ա ճի ու ա վե լա նա:

Աստ ծո սե րը գոր ծի դնե լու մի ջոց նե րից մե կը իմ հան-
դեպ ար ված սխա լը հաշ վի չառ նելն է:

Բա ցի այդ՝ ես վար ժեց նե լու եմ իմ ան ձը բո լո րի մա սին 
լա վա գույ նը մտա ծե լու, որ պես զի սերն ա ճի ու զար գա նա իմ 
մեջ, և  ես շա տե րի հա մար օրհ նութ յուն լի նեմ:

Իմ կյանքի ամենամեծ ձգտումը լինելու է Աստծո սերը, 
քա նի որ այդ պի սով իմ սե րը կշա տա նա, և Աստ ված կփա-
ռա վոր վի: 
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Գ լուխ 2

Աստ վա ծա յին սեր.  
 վերս տին ծննդի ա պա ցույ ցը

Շա տե րը կար ծում են, թե ի րենց փրկութ յան ա պա ցույցն այն է, որ 
ի րենք միա ցել են այս կամ այն ե կե ղե ցուն: Կամ էլ կար ծում են, թե 
այս կամ այն կերպ, այս կամ այն կար գով ջրով մկրտվե լը ա պա հո վել 
է ի րենց ճա նա պար հը դե պի Եր կինք:

Օ րի նակ՝ եր բեմն կա րե լի է լսել, թե ինչ պես են մար դիկ ա սում. 
« Պետք է իմ ե կե ղե ցի հա ճա խես, հա կա ռակ դեպ քում փրկված չես» 
կամ « Պետք է մկրտվես մեր կար գով, այ լա պես փրկված չես ու չես 
գնա Եր կինք»:

Իսկ Աստ վա ծա շունչն ի՞նչ է ա սում, ո՞րն է վերս տին ծննդի ա պա-
ցույ ցը: Ըստ Աստ վա ծաշն չի՝ գի տենք, որ փրկված ենք, քա նի որ Հի-
սուս Ք րիս տո սին մեզ Տեր ենք դա վա նում (Հ ռոմ. 10.9,10): Աստ վա-
ծաշն չում գրված է նաև՝ գի տենք, որ փրկված ենք, քա նի որ սի րում 
ենք եղ բայր նե րին:

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 3.14
14 ՄԵՆՔ ԳԻՏԵՆՔ, որ մա հից ի կյանք փոխ վե ցինք, 
ո րով հետև եղ բայր նե րին սի րում ենք...

Ինձ դուր է գա լիս այս խոս քը՝ «ՄԵՆՔ ԳԻՏԵՆՔ, որ մա հից ի 
կյանք փոխ վե ցինք...»: Լա վա տե սա կան է, ճի՞շտ է: Գր ված չէ՝ « Մենք 
կար ծում ենք, որ մա հից ի կյանք փոխ վե ցինք...», կամ գրված չէ՝ 
«Ըստ իս, տե սա կա նո րեն» կամ «Ես ե կել եմ այս եզ րա հանգ մա նը, 
որ...»: 

Փո խա րե նը ա ռաք յալն ա սում է. « Մենք գի տենք, որ հոգ ևոր մա-
հից փո խադր վել ենք դե պի հա վի տե նա կան կյանք, ո րով հետև սի-
րում ենք եղ բայր նե րին»:

Այս տեղ, երբ Հով հան նեսն ա սում է՝ «...մա հից ի կյանք փոխ վե-
ցինք...», նա չի խո սում ֆի զի կա կան մահ վան մա սին: Մենք դեռևս 
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չենք փոխ վել ֆի զի կա կան մա հից: Կ գա այն օ րը, երբ ֆի զի կա կան 
մահն էլ մեր ոտ քե րի տակ կհայտն վի: Դա վեր ջին թշնա մին է, ո րի 
հար ցե րը պետք է լուծ վեն, սա կայն այն դեռևս մեր ոտ քե րի տակ չէ:

« Մահ» բառն օգ տա գոր ծե լով՝ Հով հան նե սը խո սում է հոգ ևոր մահ-
վան մա սին, ո րը մարդ կա յին հո գու բա ժա նումն է Աստ ծուց: Ուս տի 
նշված խոս քը կա րող ենք հետև յալ կերպ ըն թեր ցել. մենք գի տենք, 
որ հոգ ևոր մա հից ու դրա հետ ևանք նե րից, այն է՝ Աստ ծուց հա վի տե-
նա կան բա ժա նու մից, փո խադր վել ենք դե պի հա վի տե նա կան կյանք, 
քա նի որ ու նենք սեր կոչ վող այս պտու ղը»:

Մենք վերս տին ծնվում ենք Աստ ծո Հո գուց, ու այդ ժա մա նակ է, որ 
Աստ ծո սե րը լցվում է մեր սրտե րի մեջ: Երբ հոգ ևո րա պես վերս տին 
ծնվում ենք, մաս նա կից ենք դառ նում Աստ ծո կյան քին ու Աստ ծո սի-
րո բնույթն ենք ձեռք բե րում: Հա վի տե նա կան կյան քը Աստ ծո կյանքն 
է, ո րը փո խանց վում է մեր հո գի նե րին:

 Մեր բնա կան ծնուն դով մենք մաս նա կից ենք դառ նում մեր ծնող-
նե րի կյան քին ու ձեռք բե րում նրանց բնութ յու նը: Իսկ երբ ծնվում 
ենք Աստ ծուց, ձեռք ենք բե րում Աստ ծո բնութ յու նը: Աստ ծո բնութ-
յունը կյանքն է ու սե րը: Աստ ծո սե րը սփռվում է մեր սրտե րում, և 
մենք ստա նում ենք հա վի տե նա կան կյանք: 

Աստ վա ծաշն չում գրված է, որ ե թե եղ բայր նե րին չենք սի րում, 
ա պա հոգ ևոր մահ վան մեջ ենք: Հոգ ևոր մահն այն կար գա վի ճակն 
է, ո րում գտնվում էինք մինչ վերս տին ծնուն դը, երբ սա տա նան էր 
մեր հոգ ևոր հայ րը (Հ ռոմ. 5.17-21):

Մեր սրտե րում Աստ ծո սերն է ա պա ցույցն այն բա նի, որ սա տա-
նա յի խա վա րի ար քա յութ յու նից փո խադր վել ենք Աստ ծո՝ Լույ սի Ար-
քա յութ յան մեջ ( Կող. 1.13):

Երբ վերս տին ծնվել ենք, հոգ ևոր մա հից փո խադր վել ենք հոգևոր 
կյան քի մեջ: Հետ ևա բար աստ վա ծա յին սեր ստա նա լու և մեր եղ-
բայր նե րին սի րե լու հա մար ա ղո թե լու և ծոմ պա հե լու կա րիք չկա: 
Ե թե փրկված եք, ա պա ու նեք Աստ ծո սե րը, քա նի որ այն սփռված է 
ձեր սրտե րում Սուրբ Հո գով:

Ե թե ձեր սրտե րում չու նեք Աստ ծո սե րը, ա պա փրկված չեք: Ա հա 
այդ քան պարզ է ա մեն ինչ, քա նի որ Ա Հով հան նես 3.14-ում գրված է. 
«...բայց ով որ չի սի րում եղ բո րը, մնում է մա հի մեջ»:

Սա նշա նա կում է, որ ե թե դուք չեք սի րում Ք րիս տո սում ձեր եղ-
բորը, ա պա դեռևս հոգ ևոր մա հի մեջ եք կամ բա ժան ված եք Աստ ծուց:

Ի հար կե, պատ ճա ռը, թե ին չու են հա վա տաց յալ ներն ա սում, որ 
չեն սի րում ի րենց եղ բայր նե րին, սո վո րա բար այն է, որ ի րենց մարդ-
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կա յին բնութ յան մեջ են փնտրում Աստ ծո սե րը, իսկ Աստ ծո սե րը 
մարդ կա յին բնութ յան մեջ չէ: Փո խա րե նը Աստ ծո սե րը հար կա վոր է 
փնտրել սրտի կամ հո գու մեջ և հե տո այն գոր ծի դնել:

Աստ վա ծա շունչն ա սում է՝ գի տեք, որ մա հից դե պի կյանք եք փո-
խադր վել, քա նի որ սի րում եք եղ բայր նե րին: Ե թե դուք ձեր սրտում 
չու նեք Աստ ծո սե րը, ա պա չու նեք փրկութ յան ա պա ցույց, այ սինքն՝ 
չու նեք ա պա ցույցն այն բա նի, որ մա հից փո խադր վել եք կյան քի 
մեջ: Հի շե՛ք, որ սերն ա ռա ջին պտուղն է, ո րը դրսևոր վում է վերս տին 
ծննդի մեջ:

Ինչ պե՞ս գի տենք, որ փրկված ենք

Հով հան նեսն օգ տա գոր ծում է մա հից դե պի կյանք փո խադր վե-
լու պատ կե րը՝ որ պես վերս տին ծննդի ա պա ցույց: Օ րի նակ՝ պատ կե-
րաց րե՛ք, որ ներ կա եք թաղ ման ա րա րո ղութ յան, և  ա րա րո ղութ յան 
կե սից մա հա ցա ծը վեր է թռչում՝ կեն դա նի ու լիո վին բուժ ված. ստաց-
վում է՝ նա ֆի զի կա կան մա հից փո խադր վեց դե պի կյանք:

Ե թե դուք վա զեիք այդ մար դու մոտ ու փոր ձեիք վի ճել նրա հետ 
ու հա մո զել, որ մա հա ցած է, նա պար զա պես կծի ծա ղեր ձեզ վրա: 
Դուք կա րող էիք ա սել. « Մեկ րո պե. դու մա հա ցած ես: Դու չես կա րող 
կեն դա նի լի նել, քա նի որ մեր ե կե ղե ցու ան դամ չես: Դու ջրով ճիշտ 
կար գով չես մկրտվել, այն պես որ դու պի տի որ մա հա ցած լի նես: Դու 
մեզ նից մե կը չես, ուս տի մա հա ցած ես»:

Ե թե նման բան ա սեիք մե կին, ով մա հից փո խադր վել է դե պի 
կյանք, դա նրան չէր ան հանգս տաց նի, քա նի որ նա գի տի, որ ին քը 
մա հից փո խադր վել է դե պի կյանք, ու ոչ ոք չէր կա րո ղա նա նրան 
հա կա ռա կը հա մո զել:

Նույ նը վե րա բե րում է վերս տին ծննդին: Մենք գի տենք, որ հոգևոր 
մա հից փո խադր վել ենք դե պի հա վի տե նա կան կյանք: Մենք մե ռած 
էինք մեր ա նօ րի նութ յուն նե րի ու մեղ քե րի մեջ, սա կայն Աստ ված հոգ-
ևո րա պես կեն դա նաց րեց մեզ Իր հա մար: Մենք հոգ ևոր մա հից փո-
խադր վե ցինք դե պի հոգ ևոր կյանք:

Օ րի նակ՝ ես հստակ գի տեմ, թե երբ եմ մա հից փո խադր վել դե պի 
կյանք: Ես պարզ վե րապ րել եմ դա: Երբ վերս տին ծնվե ցի և մա հից 
փո խադր վե ցի դե պի կյանք, ա սես կրծքիցս եր կու տոն նա ծան րութ-
յուն ըն կավ:

Վերս տին ծնվել եմ հի վան դութ յան մահ ճի մեջ, իսկ երբ բժշկվե-
ցի, վա զե ցի նրանց մոտ, որ ա սում էին, թե փրկված չեմ, քա նի որ 
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ի րենց ե կե ղե ցու ան դամ չեմ: Ես պար զա պես ծի ծա ղե ցի նրանց վրա 
ու ա սա ցի. «Ես գի տեմ, որ վերս տին ծնված եմ, գի տեմ, որ մա հից 
փո խադր վել եմ դե պի կյանք: Եվ ես ու նեմ դրա ա պա ցույ ցը՝ ես սի-
րում եմ եղ բայր նե րին»:

Հի շում եմ՝ իմ ծննդա վայ րից մի գոր ծա րար կաթ ված էր ստա ցել 
ու չէր կա րո ղա նում քայ լել: Եվ նրա կինն էր վա րում ըն տա նե կան ըն-
կե րութ յու նը: Այդ գոր ծա րարն ու նրա կի նը ե կե ղե ցի չէին հա ճա խում, 
սա կայն այն շրջա նում, երբ նա կաթ ված էր ստա ցել, նրանց ին նամ յա 
դուստ րը փրկվել էր, լցվել Սուրբ Հո գով ու սկսել հա ճա խել կի րակ-
նօր յա դպրոց և  ե կե ղե ցի:

Ա մեն օր դա սե րից հե տո բա կում խա ղա լիս աղջ նա կը պար բե-
րա բար վա զում էր տուն՝ տես նե լու, թե ինչ պես է հայ րի կը, և  ա նե լու 
ա մեն բան, որ նա ի րեն լավ զգա: Կաթ ված ստա նա լուց հե տո այդ 
մար դը գամ ված էր ան վա սայ լա կին: Աղջ նա կը գնում էր նրա մոտ ու 
հարց նում. « Հայ րի՛կ, լա՞վ ես»:

Նա պա տաս խա նում էր. « Լավ եմ, քաղց րի՛կս»: Ու աղջ նա կը հետ 
էր վա զում բակ՝ խա ղա լու:

Մի ան գամ աղջ նա կը վա զեց տուն ու հարց րեց հո րը. « Հայ րի՛կ, 
դու փրկվա՞ծ ես, վերս տին ծնվե՞լ ես»:

Հայ րը ա ռանց մտա ծե լու պա տաս խա նեց. «Ա յո՛, քաղց րի՛կս»: 
Աղջ նա կը հետ վա զեց բակ՝ խա ղա լու, իսկ հայ րը սկսեց մտա ծել 
նրա հար ցի շուրջ ու գի տակ ցեց, որ թեև քա ռա սու նի նը տա րի ա ռաջ 
միա ցել էր ե կե ղե ցուն, բայց վերս տին չէր ծնվել:

Նա հետ կան չեց դստերն ու ա սաց. «Ա նու շի՛կս, ես քեզ եր բեք 
որ ևէ հար ցում չեմ խա բել: Քիչ ա ռաջ դու հարց րիր, թե արդ յոք ես 
փրկված եմ: Իսկ ես ա ռանց մտա ծե լու պա տաս խա նե ցի «ա յո», քա նի 
որ ե կե ղե ցու ան դամ եմ: Բայց չգի տեմ՝ ի րա կա նում վերս տին ծնվել 
եմ, թե ոչ»:

Աղջ նակն ա սաց. « Դե՛, հայ րի՛կ, դու պետք է փրկվես, քա նի որ մեծ 
ես, ու ե թե չփրկվես, կգնաս դժոխք»: Եվ նա ճիշտ էր: Այդ մար դը 
կա րող էր նո րից կաթ ված ստա նալ ու ցան կա ցած պա հի մա հա նալ:

Դ րա նից հե տո գոր ծա րարն ու կի նը ո րո շե ցին աղջ նա կի հետ 
միա սին հա ճա խել ե կե ղե ցի: Կի նը Տի րո ջը վե րըն ծա յեց իր կյան քը, 
ին քը ևս փրկ վեց: Հե տո՝ ժա մա նա կի ըն թաց քում, նա ու կի նը լցվե-
ցին Սուրբ Հո գով:

Այն բա նից հե տո, երբ այս մար դը մկրտվեց Սուրբ Հո գով, հրաշ-
քով բժշկվեց, նա ոտ քի կանգ նեց և սկ սեց քայ լել:
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Մի ան գամ, երբ նրան այ ցե լութ յան էի գնա ցել, պատ մեց, որ այն-
քան շատ զան գեր ու նա մակ ներ էր ստա նում իր բժշկութ յան հետ 
կապ ված, որ թեր թում կես էջ սյու նակ էր վերց րել և  այդ պես բո լո րին 
պատ մել այն մա սին, որ Հի սուսն է ի րեն բժշկել: 

Մի օր էլ, երբ այ ցե լել էի այդ ե կե ղե ցի, մո տե ցա, որ տես նեմ նրան, 
նա պատ մեց ինձ իր փրկութ յան պատ մութ յու նը: Մի ե րե կո՝ արթ-
նութ յան հա վա քույ թի ժա մա նակ, մի ա վե տա րա նիչ հարց րել է նրան, 
թե արդ յոք փրկված է:

Նա պա տաս խա նել է. «Ա յո՛, պա րո՛ն, փրկված եմ»:
Ա վե տա րա նի չը հարց րել է. «Իսկ ինչ պե՞ս գի տես, թե փրկված ես»:
« Լավ,- պա տաս խա նել է գոր ծա րա րը,- կպատ մեմ, թե ինչ պես գի-

տեմ, որ փրկված եմ: Ար դեն ե րեք տա րի է, ինչ այս ե կե ղե ցի եմ հա-
ճա խում, և  ա մեն չո րեք շաբ թի ե րե կո յան մենք ու նե նում ենք վկա յութ-
յուն նե րի հա վա քույթ ներ:

Վ կա յութ յուն տա լու հա մար միշտ ա ռա ջի նը ոտ քի էր կանգ նում 
Ս միթ ա նու նով մի ծե րուկ: Տա րօ րի նակ ծե րուկ էր, նա վկա յութ յան 
խոս քից հե տո բռունց քը թափ էր տա լիս ու ա վե լաց նում՝ «Ես փրկված 
ու սրբված եմ», կար ծես դրա նով մար տահ րա վեր էր նե տում մարդ-
կանց: Դա ինձ այն քան էր բար կաց նում, որ քթիս տակ կռիվ էի տա-
լիս նրա հետ:

Ինքս ինձ ա սում էի. «Ա՛յ ծե րուկ, ան դա մա լույծ չլի նեի, կտես նեի՝ 
որ քա նով ես սրբված»:

Միան շա նակ կա րող էիք վստահ լի նել, որ հա ջոր դը վկա յութ յուն 
էր տա լու Բեյ լի ա նու նով մի տա րեց կին: Ն րան նույն պես տե ղումս 
նստած քննա դա տում էի: 

Ինքս ինձ ա սում էի. «Այդ պա ռա վը միշտ փոր ձում է բո լո րին 
փրկել, բայց երբ ա մու սի նը տուն է վե րա դառ նում, ան կո ղի նը հա վա-
քած չէ, տու նը թափթփ ված է, ե րե խա նե րը ետ նա բա կի ծա ռու ղի նե-
րով վեր ու վար են վազվ զում, իսկ ին քը նույ նիսկ ընթ րիք չի պատ-
րաս տել ըն տա նի քի հա մար»:

Ես պար զա պես գի տեի, որ այդ կի նը ո չինչ չու ներ ա սե լու: Ե թե 
ու նե նար, նրա ըն տա նի քը նման խառ նաշ փո թի մեջ չէր լի նի: Ու 
ա մեն ան գամ, երբ նա վկա յութ յան խոսք էր ա սում, ես մտա ծում էի 
այդ ա մե նի մա սին ու ա վե լի զայ րա նում, այն քան, որ նստած հայ հո-
յում էի քթիս տակ»:

Հե տո այդ գոր ծա րա րը շատ հե տաքր քիր մի բան ա սաց. «Իսկ 
հե տո Տե րը փրկեց ինձ, և  իմ սիր տը փոխ վեց: Այդ պա հից ի վեր ես 
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շատ եմ սի րում լսել եղ բայր Ս մի թի վկա յութ յուն նե րը (նախ կի նում նա 
այդ մար դուն «ծե րուկ Ս միթ» էր ան վա նում):

Օ՜, գի տեմ, որ նա փոքր-ինչ տա րօ րի նակ է, բայց նա սի րում է Տի-
րո ջը: Ու հի մա, երբ ար դեն փրկված եմ, սի րում են նաև լսել թան կա-
գին քույր Բեյ լիի վկա յութ յուն նե րը (նախ կի նում նրան «պա ռավ Բեյ լի» 
էր կո չում):

Ի հար կե, հաս կա նում եմ, որ նա կա տար յալ չէ, սա կայն մեզ նից 
ոչ ոք կա տար յալ չէ: Մ յուս կող մից՝ ես ճա նա չում եմ նրա ա մուս նուն, 
քա նի որ նա աշ խա տել է ինձ մոտ: Նա այն տե սա կի մարդ կան ցից 
էր, ո րոնց դժվար էր գո հաց նե լը, ո րոնց հետ ապ րելն առ հա սա րակ 
անհ նար էր:

Ա հա թե ինչ էր նա ինձ ա սում. «Ե թե գնամ տուն, և կինս ընթ րի քի 
սե ղան գցած չլի նի, բար կա նա լու եմ ու վի րա վո րեմ նրան, իսկ ե թե 
ընթ րի քը սե ղա նին լի նի, դա տար կե լու եմ այն գետ նին»:

Պարզ է, որ այդ կինն ա մեն բան ա նում էր, որ տա նը չլի ներ, երբ 
ա մու սի նը տուն էր վե րա դառ նում: Բայց փրկվե լուցս հե տո սի րով եմ 
լսում քույր Բեյ լիի վկա յութ յուն նե րը»:

Տես նո՞ւմ եք. այդ մար դը գի տեր, որ ին քը մա հից փո խադր վել է 
դե պի կյանք, քա նի որ սի րում էր եղ բայր նե րին: Երբ Աստ ծո սե րը 
սփռվել էր նրա սրտի մեջ, այն փո փո խութ յուն էր բե րել, քա նի որ նա 
այժմ սի րում էր եղ բայր նե րին:

 Սա կայն կա մի բան, որ մենք պետք է գի տակ ցենք. Սուրբ Հո գին 
կա րող է լի նել մեր սրտե րի մեջ վերս տին ծննդից հե տո, բայց ե թե 
մենք թույլ չտանք, որ Աստ ծո սե րը ղե կա վա րի մեզ, կքայ լենք մեր 
մարմն ա վոր բնութ յան թե լադ րան քով ու կպարտ վենք:

Ու զում եմ նաև ա վե լաց նել, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում քույր Բեյ-
լին հա սավ նրան, որ նրա բո լոր ե րե խա ներն ու ա մու սի նը փրկվե ցին: 
Երբ այ ցե լութ յան էի գնա ցել այդ ե կե ղե ցի, տե սա, որ նրա ամ բողջ 
ըն տա նիքն այն տեղ էր, նրանք միա սին փա ռա բա նում էին Աստ ծուն:

Սա կայն ինչ պե՞ս այդ գոր ծա րարն ի մա ցավ, որ փրկված է: Նա գի-
տեր, որ հոգ ևոր մա հից ու դրա հետ ևան քից, որն է Աստ ծուց բա ժա նու-
մը, փո խադր վել էր դե պի կյանք, քա նի որ այժմ սի րում էր եղ բայր նե րին:

Աստ ծո սե րը մեզ զսպում է

Երբ վերս տին ծնվում ու մա հից փո խադր վում եք դե պի հա վի տե-
նա կան կյանք, ձեր սրտե րում սփռված Աստ ծո սե րը ստի պում է ձեզ 
ա նել այն, ինչ ճիշտ է Աստ ծո աչ քե րում:
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Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻ 5.14
14 Քա նի որ Ք րիս տո սի սե րը ստի պում է մեզ...

Աստ ծո սե րը կա րող է վե րա փո խել ա մե նա կոշտ սրտե րը: Ե թե 
թույլ տաք, որ Աստ ծո սե րը զսպի ձեզ, չեք վար վի այն պես, ինչ պես 
կվար վեիք մինչև ձեր փրկվե լը:

Հի շում եմ, երբ 1933 թվա կա նին վերս տին ծնվե ցի, նե րաշ խարհս 
փոխ վեց. ես նոր ա րա րած դար ձա: Հո գումս հներն ան ցան. ես ու րիշ 
մարդ էի: Երբ վերս տին ծնվում եք, ձեր հոգ ևոր բնութ յու նը կա տա-
րե լա պես փոխ վում է:

Մինչև իմ փրկվե լը սրտումս սփռված չէր Աստ ծո սե րը: Հայ րիկս 
լքել էր մեզ, երբ ես վեց տա րե կան էի. նրա հետ կապ ված շատ բան 
չեմ հի շում:

Ի րա կա նում պետք է լա րեմ հի շո ղութ յունս, որ նրա հետ կապ ված 
ե րեք թե չորս դրվագ հի շեմ, քա նի որ նա եր բեք մեզ հետ չէր:

Նա գնում էր և  եր կար ժա մա նակ բա ցա կա յում էր: Մի օր էլ վերջ-
նա կա նա պես հե ռա ցավ ու այլևս չվե րա դար ձավ:

Այն պես որ, մե ծա նա լով քանդ ված ըն տա նի քում, ես չա րա ցած էի 
ամ բողջ աշ խար հի վրա: Երբ ի նը տա րե կան էի, տե ղա փոխ վե ցի տա-
տի կիս ու պա պի կիս մոտ: Ա մե նա մեծ եղ բայրս գնաց մյուս տա տի կիս 
և պա պի կիս մոտ: Մենք՝ ե րե խա ներս, ցրվե ցինք այս ու այն տեղ, և  ես 
մե ծա ցա որ բի նման՝ այս տե ղից այն տեղ տե ղա փոխ վե լով:

Բա ցի այն, որ ըն տա նիքս էր քանդ ված, ես հի վանդ ե րե խա էի, 
չէի կա րո ղա նում մյուս ե րե խա նե րի նման վա զել ու խա ղալ: Չէի կա-
րո ղա նում ինքս ինձ պաշտ պա նել. նույ նիսկ աղ ջիկ նե րը կա րող էին 
ծե ծել ինձ: Ներ սումս քեն կար, քա նի որ կար ծում էի՝ կյանքն ինձ հետ 
ա նար դար էր վար վել:

Ա մե նա մեծ եղ բորս՝ Դա բի հետ ո րո շել էինք, որ երբ մե ծա նանք, 
սպա նե լու ենք մեր հայ րի կին: Թույլ տվեք ա սել, որ միակ բա նը, 
ո րը հետ պա հեց մեզ այդ քայ լից, փրկութ յունն էր: Մենք լրջո րեն 
մտադրվել էինք ա նել դա:

Երկ րորդ դա սա րա նում պար զե ցի, որ գո յատ ևե լու հա մար պետք 
է էք վա լայ զեր (կար գա վո րիչ) գտնել. մի բան, ո րը կկռվեր իմ փո խա-
րեն, քա նի որ ես փոք րա մար մին էի ու հի վանդ: Ես չէի կա րո ղա նում 
պաշտ պա նել ինքս ինձ կամ կռիվ ա նել, քա նի որ սիրտս թույլ էր: Երբ 
փոր ձում էի լար վել ու ուժ գոր ծադ րել, գի տակ ցութ յունս կորց նում էի:

Օ րի նակ՝ երկ րորդ դա սա րա նում մի կռվա րար տղա, որ ինձ նից 
ե րեք տա րի մեծ էր, հար վա ծեց դեմ քիս ու ինձ գետ նին գցեց: Պետք 
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է բա վա կա նա չափ խե լա ցի լի նեի, որ պար զա պես պառ կած մնա-
յի, բայց վեր կա ցա և փոր ձե ցի կռվել նրա հետ, ու նա նո րից ինձ 
գետնին գցեց:

Նո րից վեր կա ցա, նա նո րից հար վա ծեց, գետ նին գցեց, և  ես 
կորց րի գի տակ ցութ յունս: Մոտ մե կու կես ժամ ան գի տա կից վի ճա-
կում էի: Ա վե լի ուշ դպրո ցի բուժ քույրն ա սաց, որ ամ բող ջութ յամբ 
սևա ցել-կապ տել էի, և հույս չու նեին, թե ուշ քի կգամ:

Բա վա կան չէր, որ փոք րա մար մին էի ու հի վանդ, դեռ դպրո ցի 
ե րե խա ներն էլ ծաղ րում էին ինձ ու փոր ձում տան ջել: Այն պա հից ի 
վեր, ինչ հայրս լքել էր մեզ, դպրո ցի ե րե խա նե րը սկսել էին չա րա խո-
սել, թե ես ա պօ րի նի ե րե խա եմ:

Ն րանք պատ մում էին ի րենց հայ րիկ նե րից, իսկ ես իմ հայ րի կից 
պատ մել չէի կա րող, ո րով հետև ո չինչ չգի տեի նրա մա սին:

Իսկ ե թե ինձ ա նուն ներ չէին տա լիս, տան ջում էին՝ ա սե լով, թե 
հայրս հե ռա ցել է, քա նի որ բանտ է ըն կել: Դա ինձ բար կաց նում էր, 
և  ես ու զում էի կռիվ ա նել, բայց երբ լար վում էի, ու շա թափ վում էի: 
Ես պետք է ա պա ցու ցեի նրանց, որ կա րող եմ ինքս իմ մա սին հոգ 
տա նել, որ դա դա րեին ինձ ան հանգս տաց նե լուց:

Դե, հաս կա նում եք, որ ես դեռ քրիս տոն յա չէի, ու մարդ կա յին 
բնութ յունս էր ինձ ղե կա վա րում: Քա նի որ չէի կա րո ղա նում ինքս ինձ 
պաշտ պա նել, ո րո շել էի օգ տա գոր ծել կարճ՝ եր կու ոտ նա չա փը չոր-
սի վրա փայ տե ձող՝ որ պես էք վա լայ զեր, որն իմ փո խա րեն կկռվեր: 
Դ րա նով ես հետ ևից հար վա ծում էի բո լոր նրանց գլուխ նե րին, ո րոնք 
ինձ հետ վատ էին վար վում:

Մի քա նի ան գամ այդ պես ա րե ցի, ու ե րե խա նե րը սկսե ցին ինձ 
հան գիստ թող նել: Ա րար քիս մա սին խո սակ ցութ յուն նե րը տա րած վե-
ցին: Սա կայն երբ որբ ես, հայր չու նես, հի վանդ ես, տկար ու չես 
կա րո ղա նում կռվել, մյուս ե րե խա ներն ա մեն կերպ փոր ձում են նե-
ղաց նել քեզ՝ գու ցե ցույց տա լու, որ ի րենք մեծ են:

Ա վագ եղ բայրս՝ Դա բը, ծաղ րում էր ինձ, ո րով հետև փոք րա մար-
մին էի ու հի վանդ: «Երբ տաս ներ կու տա րե կանդ լրա նա, աղ ջիկ ես 
դառ նա լու»,- ա սում էր ու վա զում, փախ չում, ո րով հետև գի տեր՝ ե թե 
բռնեի, հար վա ծե լու էի ին չով պա տա հեր:

Մինչև վերս տին ծնվելս, երբ ինչ-որ մեկն ինձ նե ղաց նում էր, 
մտքումս պա հում էի դա: Այդ պա հին ո չինչ չէի ա նում, սպա սում էի 
այն քան, մինչև տվյալ անձ նա վո րութ յու նը կորց ներ զգո նութ յու նը, 
այ նու հետև հետ ևից մո տե նում ու աղ յու սով կամ եր կու սը չոր սի վրա 
փայ տով հար վա ծում էի գլխին:
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Ինչ պես տես նում եք, ման կութ յունս խե ղաթ յուր ված է ե ղել, քա նի 
որ հայ րիկս թո ղել էր մեզ՝ գո յատ ևե լու, ինչ պես կա րող էինք: Ուս տի 
հաս կա նում եմ, թե ին չու է այ սօր ո մանց պահ ված քը խե ղաթ յուր ված, 
գու ցե ո րով հետև նրանք էլ նման պայ ման նե րում են մե ծա ցել. գի տեմ՝ 
դա ինչ զգա ցո ղութ յուն է, երբ քեզ հրմշտում են, հար վա ծում ու վի-
րա վո րում:

Երբ բնա կան հու նով եք գնում, ու զում եք վրեժ լու ծել: Միակ լու-
ծումն այս տեղ վերս տին ծնունդն է, որ պես զի Աստ ծո սե րը սփռվի 
ձեր սրտե րում: Երբ Աստ ծո սե րը բնակ վում է ձեր ներ սում, այն փո-
խում է ձեզ: Իսկ ե թե ար դեն վերս տին ծնված եք, ա պա պետք է թույլ 
տաք, որ Աստ ծո սե րը ղե կա վա րի ձեզ:

Մինչ վերս տին ծնվելս, երբ ազ գա կան նե րիցս որ ևէ մե կը սխալ էր 
վար վում իմ նկատ մամբ, մտա պա հում էի դա, ջնջում նրան իմ ցու-
ցա կից ու այլևս եր բեք նրա հետ չէի շփվում: Ե թե նույ նիսկ նա ինձ 
հետ նույն սեն յա կում էր գտնվում, ար հա մար հում էի նրան, ա սես գո-
յութ յուն չու ներ:

Կամ ե թե փո ղո ցում քայ լե լիս տես նեի մե կին, որն ինձ հետ վատ 
էր վար վել, ճա նա պարհս կշե ղեի, որ խու սա փեի նրա հետ խո սե լուց:

Բայց հե տո ես վերս տին ծնվե ցի, ներ սումս ան մի ջա պես փո փո-
խութ յուն տե ղի ու նե ցավ. բնույթս փոխ վեց: Աստ ծո սե րը սփռվեց 
սրտումս: Ի րա կա նում լիար ժեք չէի հաս կա նում, թե ինձ հետ ինչ էր 
կա տար վել, պար զա պես գի տեի, որ վերս տին ծնվել եմ, նոր ա րա-
րած եմ, գի տեի, որ ներ սիս մար դը փոխ վել է, և  ես հոգ ևոր մա հից 
փո խադր վել եմ դե պի կյանք: 

Այդ ժա մա նակ ես գամ ված էի ան կող նուն, բայց մեկ տա րի անց 
բժշկվե ցի և վեր կա ցա մահ վան մահ ճից:

Բժշ կութ յու նիցս կարճ ժա մա նակ անց ազ գա կան նե րիցս մեկն իմ 
մա սին մի սուտ էր ա սել, և  ես, ա ռանց մտա ծե լու, ինքս ինձ ա սա-
ցի, որ նրա հետ կվար վեմ այն պես, ինչ պես նախ կի նում ա նում էի, 
կջնջեմ նրան ցու ցա կիցս ու այլևս եր բեք՝ մինչև կյան քիս վեր ջին օ րը, 
չեմ խո սի նրա հետ:

Ինչ պես տես նում եք, թեև վերս տին ծնված էի, միտքս դեռևս լիո-
վին նո րոգ ված չէր Աստ ծո Խոս քով, այդ պատ ճա ռով դեռևս ա ռաջ-
նորդ վում էի իմ հին մարմն ա կան մտա ծե լա կեր պով: Դեռ չէի կար-
դա ցել Ե փե սա ցի նե րի 4.23-ը, չգի տեի, որ Աստ ծո սե րը սփռված է 
իմ սրտում. պար զա պես գի տեի, որ վերս տին ծնված եմ և ներ քուստ 
փոխ ված:

Բայց միայն այն, որ մեր հո գին վերս տեղծ վում է, չի նշա նա կում, 
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որ մար մինն ու միտ քը ևս փոխ վում են: Ո՛չ, մեր մար մին ներն ու 
մտքե րը վերս տին ծնված չեն: Մենք ու նենք նույն հո ղե ղեն մար մինն 
ու մարդ կա յին միտ քը, ինչ մինչև վերս տին ծնվե լը:

Բուժ վե լուց և  ոտ քի կանգ նե լուց կարճ ժա մա նակ անց փո ղո ցում 
ինձ ըն դա ռաջ քայ լե լիս տե սա այն ազ գա կա նիս, որն իմ մա սին սուտ 
էր ա սել: Մտ քովս ան ցավ նախ կի նի պես վրեժ լու ծել նրա նից, ուս տի 
պատ րաստ վում էի փո ղոցն անց նե լու, որ չհան դի պեմ նրան, բայց ինչ-
որ բան բարձ րա ցավ սրտումս և թույլ չտվեց, որ այդ պես վար վեմ:

Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ մենք գի տենք, որ մա հից դե պի կյանք 
ենք փո խադր վել, քա նի որ Աստ ծո սե րը Սուրբ Հո գով սփռվել է մեր 
սրտե րում: Ինչ պե՞ս գի տենք մենք: Գի տենք, որ հոգ ևոր մա հից փո-
խադր վել ենք դե պի կյանք, քա նի որ սի րում ենք եղ բայր նե րին:

Այն պես որ ներ սումս Աստ ծո սե րը զսպեց ինձ: Իմ մեջ բարձրացավ 
Աստծո սերը, և մեջքով դեպի ազգականս շրջվելու փոխարեն սկսեցի 
լաց լի նել, քա նի որ սիրտս ցա վեց նրա հա մար:

Ինքս ինձ ա սա ցի. «Այդ թան կա գին անձ նա վո րութ յու նը (Աստ ված 
օրհ նի նրան) այլ կերպ վար վել չի կա րո ղա նում, քա նի որ փրկված չէ 
ու սա տա նա յի զա վակ է: Սա տա նա յի զա վակ նե րը սա տա նա յի նման 
են վար վում: Աստ ծո ե րե խա նե րը Աստ ծո նման են վար վում: Ես մա-
հից փո խադր վել եմ դե պի կյանք, իսկ նա դեռևս հոգ ևո րա պես մե-
ռած է, և հոգ ևոր մահն է նրան ղե կա վա րում»:

Ուս տի նրան մեջ քով շրջվե լու փո խա րեն ըն դա ռաջ գնա ցի, ձեռքս 
մեկ նե ցի ու սեղ մե ցի նրա ձեռ քը, այ նու հետև ա սա ցի. « Պար զա պես 
ու զում եմ ի մա նաս, որ ես քեզ սի րում եմ: Ի մա ցի՛ր նաև, որ ե թե դա 
որ ևէ կերպ կօգ նի քեզ, կա րող եմ հենց այս տեղ՝ այս մայ թեզ րին, 
ծնկի իջ նել և  ոտ քերդ համ բու րել»:

Երբ այդ պես ա սա ցի, ազ գա կա նու հիս սկսեց լաց լի նել: Նա ձեռքս 
դրեց իր գլխին ու ա սաց. «Աստ վա՛ծ իմ, Քե՛ն, ա ղո թի՛ր ինձ հա մար. 
ես դրա կա րիքն ու նեմ»:

Սե րը եր բեք չի ձա խող վում: Ք րիս տո նեա կան ըն թաց քիս մեջ վաղ 
հայտ նա բե րե ցի, որ չեմ կա րող թույլ տալ՝ մարդ կա յին բնութ յունս իր 
հին, չնո րոգ ված մտա ծե լա կեր պով ղե կա վա րի ինձ. պետք է գոր ծի 
դնեմ Աստ ծո սե րը:

Աստ վա ծա շունչն ա սում է. «...Ք րիս տո սի սե րը ստի պում է մեզ...» 
(Բ Կորնթ. 5.14): Ի՞նչ է մեր սրտե րում ապ րող Աստ ծո սե րը ստի պում, 
որ ա նենք: Այն ստի պում է, որ ա նենք այն, ին չը ճիշտ է՝ հնա զանդ-
վենք սի րո օ րեն քին: Ինչ-որ բան հո գումս ստի պեց, որ վար վեմ սի-
րով, և  ես հնա զանդ վե ցի:
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Սուրբ Հո գին ստի պեց խու սա փե լու փո խա րեն մո տե նալ ազ գա-
կա նու հուս, սեղ մել նրա ձեռքն ու ա սել. «Ես ու զում եմ՝ ի մա նաս, որ 
սի րում եմ քեզ»:

Այդ խոս քերն իմ վերս տեղծ ված սրտից էին, ոչ թե հին, մարմ-
նա կան մտա ծե լա կեր պից: Իմ հին, չնո րոգ ված մտա ծե լա կերպն ու 
մարդ կա յին բնութ յու նը դեռևս ցան կա նում էին վրեժ լու ծել ու այլևս 
եր բեք չխո սել նրա հետ: Մարդ կա յին բնութ յու նը միշտ էլ ցան կա նա-
լու է ա նել այն, ինչ սխալ է:

Այդ իսկ պատ ճա ռով մենք պետք է թույլ տանք, որ Աստ ծո սե րը 
զսպի մեզ: Ե թե ձեր լե զուն ա նընդ հատ շա տա խո սում է՝ մեկ մղոն/
րո պե ա րա գութ յամբ, իսկ ձեր մարդ կա յին բնութ յու նը պոռթ կում է, 
ա պա բնա կան մարդ կա յի նը հեշ տութ յամբ կա րող է ղե կա վա րել քեզ: 
Բայց ե թե ժա մա նակ հատ կաց նեք և նա յեք ձեր ներ սը, կտես նեք, որ 
ինչ-որ բան ներ սում փոր ձում է ստի պել ձեզ վար վել սի րով:

Նա յե՛ք Պո ղո սին: Նա ևս պայ քա րում էր իր մարդ կա յին բնութ-
յան դեմ, բայց Պո ղո սը Աստ ծո մեծ մարդ էր, քա նի որ թույլ էր տա-
լիս, որ Աստ ծո սե րը զսպի ի րեն: Նա ա սում է. «Իմ մար մի նը ճնշում 
եմ» (Ա Կորնթ. 9.27): Նույ նիսկ Պո ղոսն էր ստիպ ված իր չնո րոգ ված 
մարդ կա յին բնութ յունն ու միտ քը հնա զան դեց նել վերս տին ծնված, 
վերստեղծ ված հո գուն:

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻ 5.17
17 Ու րեմ ե թե մե կը Ք րիս տո սում է, նոր ստեղծ ված է. 
հնե րը ան ցան, ա հա ա մեն բան նոր ե ղավ:

Հար կա վոր է ճնշել մարդ կա յին բնութ յու նը, քա նի որ ա մեն բան 
չէ, որ նոր դար ձավ ձեր մտքում և մարմն ում: Ա մեն բան նոր դար ձավ 
ձեր հո գում: Այս խոս քում աս վում է, որ ա մեն բան նոր է դառ նում մեր 
ներ սի մար դու մեջ:

Ի րա կա նում դուք ձեր մար մի նը չեք: Մար մի նը չի կա րող լի նել ձեր 
ի րա կան ան ձը, քա նի որ Պո ղոսն ա սում է՝ «նա»՝ ներ սի մար դը, ինչ-
որ բան ա րեց իր մարմն ի հետ: Դե, ի՞նչ կա րե լի է ա նել մարմն ի հետ, 
ներ կա յաց նել Աստ ծուն որ պես կեն դա նի պա տա րագ և հ նա զան դեց-
նել ձեր հո գուն՝ ներ սի մար դուն:

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻ 4.16
16 Ն րա հա մար չենք թու լա նում, այլ թեև մեր դրսի 
մար դը փչա նում է, բայց մեր ներ սի մարդն օ րե ցօր նո-
րոգ վում է: 
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Պո ղո սը խո սում է նոր ա րա րա ծի մա սին, նա խո սում է ներ սի 
մար դու՝ մար դու հո գու մա սին: Իսկ ներ սի մար դու մեջ հներն ան ցել 
են, ա մեն բան նոր է դար ձել:

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻ 5.6
6 Ն րա հա մար ա մեն ժա մա նակ հա մար ձա կութ յուն 
ունենք և գի տենք, թե ԱՅՍ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ԿԵՆԱԼՈՎ՝ 
Տի րո ջից օ տա րա նում ենք:

Ուս տի մար մի նը ձեր ի րա կան ան ձի՝ ձեր ներ սի մար դու, հո գու 
տու նը կամ կա ցա րանն է, ո րում այն ապ րում է: Սա կայն հնե րը չեն 
ան ցել դրսի մար դու մեջ:

Դուք դեռևս ու նեք նույն մար մինն ու միտ քը, ինչ միշտ ու նե ցել եք: 
Եվ ձեր մար մի նը ցան կա նա լու է ա նել նույն բա նե րը, ինչ ա նում էր 
մինչև ձեր վերս տին ծնվե լը: Ձեր միտ քը ցան կա նա լու է մտա ծել նույն 
բա նե րը, ինչ մինչև ձեր փրկվե լը: 

Օ րի նակ՝ երբ ինչ-որ մե կը ձեր հան դեպ վատ է վար վում, ձեր 
չփրկագն ված բնութ յու նը ցան կա նում է վրեժ լու ծել: Ձեր մարդ կա-
յին բնութ յու նը դեռևս հա շիվներ մաք րե լու հա կում ու նի. « Դու ինձ ես 
հար վա ծում, ես էլ քեզ կհար վա ծեմ: Դու ինձ վատ ես վե րա բեր վում, ես 
նույ նը քեզ կհա տու ցեմ»: Այդ պատ ճա ռով Աստ վա ծա շունչն ա սում է, 
որ մենք մեր մար մին նե րը պետք է են թար կենք ներ սի մար դու վե րահս-
կո ղութ յա նը: Մեր ներ սի մար դը պետք է ղե կա վա րի մեր մարդ կա յին 
բնութ յու նը:

Ներ սի մար դը պետք է իշ խի ու ղե կա վա րի դրսի մար դուն: Ա հա 
թե ին չու մենք պետք է ճնշենք և ղե կա վա րենք մեր մար մին նե րը. 
չպետք է թույլ տանք, որ մեր մար մի նը ղե կա վա րի մեզ: Նույ նիսկ Պո-
ղո սի մար մինն էր ցան կա նում սխալ բա ներ ա նել. ե թե դա այդ պես 
չլի ներ, նա ստիպ ված չէր լի նի հնա զան դեց նել այն իր հո գուն:

Ե թե չի մա նաք, թե ինչ է գրված Աստ վա ծաշն չում, սա տա նան կա-
սի ձեզ. « Դու ա սում ես, թե քրիս տոն յա ես, բայց ու զում ես սխալ բա-
ներ ա նել. դու փրկված չես»:

Ո՛չ, դուք կա րող եք լի նել լիո վին փրկված և, սա կայն, ցան կա նաք 
ա նել բա ներ, ո րոնք սխալ են: Այդ պատ ճա ռով էլ Աստ վա ծա շունչն 
ա սում է, որ մեր մար մին նե րը հնա զան դեց նենք ներ սի մար դուն:

ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 12.1
1 Արդ ա ղա չում եմ ձեզ, եղ բայր նե՛ր, Աստ ծո ո ղոր-
մութ յու նով, որ ՁԵՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ՆԵՐ ԿԱՅԱՑՆԵՔ 
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ԿԵՆԴԱՆԻ, ՍՈՒՐԲ և Աստ ծո ըն դու նե լի ՊԱՏԱՐԱԳ, որ է 
ձեր բա նա վոր պաշ տո նը:

Ո մանք մտա ծում են, թե մարդ կա յին բնութ յու նը ճնշե լը վե րա բե-
րում է միայն սե ռա կան մեղ քե րին: Դա, ի հար կե, մարդ կա յին բնութ-
յու նը ճնշե լու մաս է կազ մում, բայց միայն փոքր մաս: Դա նաև նշա-
նա կում է, որ լե զուն է պետք պա հել ներ սի՝ վերս տին ծնված, Աստ ծո 
պատ կե րով և ն մա նութ յամբ վերս տեղծ ված մար դու վե րահս կո ղութ-
յան տակ:

Օ րի նակ՝ ո մանք ու րիշ նե րի մա սին խո սե լու, բամ բա սե լու հա կում 
ու նեն: Ն րանք չեն գի տակ ցում, որ այդ պես վար վե լով՝ թույլ են տա-
լիս՝ մարդ կա յին բնութ յունն իշ խի ի րենց:

Օ րի նակ՝ քույր Շա տա խո սը միշտ ա սում է. «Լ սե՞լ եք վեր ջին նո-
րութ յուն նե րը. լսե՞լ եք՝ ինչ է ա նում այ սին չը»: Եվ որ պես զի չմտա ծեք, 
թե ես միայն կա նանց մեջ եմ փոր ձում մեղք գտնել, ա սեմ, որ եղ բայր 
Շա տա խո սը կա րող է նույն քան բամ բաս կոտ լի նել, ե թե ոչ ա վե լի: 

 Դուք պետք է ձեր ամ բողջ մար մի նը հնա զան դեց նեք ձեր 
վերստեղծ ված հո գուն: Աստ վա ծա շունչն ա սում է՝ ձեր ամ բողջ մար-
մի նը կեն դա նի պա տա րա՛գ ներ կա յաց րեք Աստ ծուն: 

 Բո լոր հա վա տաց յալ նե րը պետք է ի րենց մարդ կա յին բնութ յու նը 
պա հեն ի րենց վերս տեղծ ված հո գու վե րահս կո ղութ յան տակ, քա նի 
որ մեր մար մին նե րում մենք դեռ ու նենք հին ա դա մա կան բնութ յու նը, 
թեև մեր հո գի նե րը վերս տեղծ ված են:

Մարդ կա յին բնութ յան մա սին ա սեմ, որ մեզ նից յու րա քանչ յու րի 
մեջ գա զան է ապ րում: Եվ չպետք է թույլ տալ, որ այդ գա զա նը ցույց 
տա ի րեն. այն պետք է պա հել հո գու վե րահս կո ղութ յան տակ:

Այն հա վա տաց յալ նե րը, ո րոնք թույլ են տա լիս, որ ի րենց մարդ-
կա յին բնութ յու նը ղե կա վա րի ի րենց, մարմն ա վոր քրիս տոն յա ներ են: 
Մենք պետք է թույլ տանք, որ Աստ ծո սե րը զսպի մեզ, որ կա րո ղա-
նանք ա ճել և դուրս գալ ման կութ յան՝ մարմն ա վոր փու լից ու դառ նալ 
հա սուն հա վա տաց յալ ներ, ո րոնք քայ լում են Խոս քի լույ սի մեջ:

Հա սուն հա վա տաց յալ նե րը քայ լում են սի րո օ րեն քի լույ սի մեջ: 
Մեր սրտե րում սփռված Աստ ծո սե րը ի վեր ջո կա ռաջ նոր դի մեզ դե-
պի հաղ թա նակ, քա նի որ Աստ ծո սե րը եր բեք չի ձա խող վում: Աստ-
վա ծա յին սե րը միշտ հաղ թա կան է:
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Սո վո րենք գոր ծի դնել Աստ ծո սե րը

Այն հա վա տաց յալ նե րը, ո րոնք հա սուն են Աստ ծո սի րո մեջ, գի-
տեն ինչ պես թույլ տալ, որ Աստ ծո սե րը ղե կա վա րի ի րենց: Ն րանք 
գի տեն ինչ պես գոր ծի դնել Աստ ծո սե րը: 

 Հի շում եմ, երբ Դա բը դեռ մա նուկ քրիս տոն յա էր, գնա ցել էր քա-
ղաք՝ մայ րի կի հա մար ինչ-որ գոր ծով: Քա ղա քում ազ գա կան նե րից 
մի քա նի սի հետ խնդիր ներ էին ա ռա ջա ցել, ու նա գրե թե կռվի էր 
բռնվել նրանց հետ, և  ես ստիպ ված էի ինքս զբաղ վել այդ գոր ծով:

 Դաբն ա սաց. «Ա վե լի լավ է չգնաս այն տեղ: Ն րանք կկռվեն քեզ 
հետ»:

Ես ա սա ցի. «Ո՛չ, չեն կռվի: Դու պար զա պես չգի տես ինչ պես կի-
րա ռել Աստ ծո սե րը և գոր ծի դնել այն քեզ հա մար»:

 Խոր հե՛ք սրա շուրջ: Ինչ պե՞ս կա րե լի է գոր ծի դնել Աստ ծուն: Աստ-
վա ծա շունչն ա սում է. «Աստ ված սեր է»: Ուս տի ե թե գոր ծի ես դնում 
Աստ ծո սե րը, տվյալ ի րա վի ճա կում գոր ծի ես դնում Աստ ծուն:

Աստ վա ծաշն չում աս վում է՝ «ա վե լի մեծ է Նա, որ ձե զա նում է, քան 
թե նա, որ աշ խարհ քիս մեջ է» (Ա Հովհ. 4.4): Իսկ ո՞վ է ձեր մեջ: 
Ե թե դուք վերս տին ծնված եք, ա պա Սուրբ Հո գի Աստ ված ձեր մեջ է: 
Սուրբ Հո գին Աստ ծո սե րը սփռել է ձեր սրտում: Այն սե րը, որ ձեր մեջ 
է, ա վե լի մեծ է, քան սա տա նան, ո րը խա վա րի մեջ քայ լող չփրկված 
մար դու մեջ է:

Այս պի սով՝ ես գնա ցի տես նե լու մեր ազ գա կա նին, ո րը խնդիր էր 
ա ռա ջաց րել Դա բի հա մար, և նա սկսեց կա տա ղած խո սել ու գո ռալ: 
Ես ոչ մի խոսք չէի ա սում, պար զա պես նա յում էի նրան, ու սիրտս 
ցա վում էր նրա հա մար: Մ տա ծում էի, որ նա չի կա րո ղա նում ի րեն 
այդ պես չպա հել, քա նի որ նրա նում սա տա նա յի բնութ յունն է. նա չի 
կա րո ղա նում ե սա սեր չլի նել:

Ներ սումս շա րու նակ կրկնում էի. « Փառք Աստ ծո, Աստ ծո սերն 
Իմ մեջ է: Աստ ծո սե րը, որ իմ մեջ է, ա վե լի մեծ է, քան ա տե-
լությունը, որ նրա մեջ է: Նա, որ իմ մեջ է, ա վե լի մեծ է, քան նա, 
որ նրա մեջ է»: Պար զա պես այն տեղ կանգ նել ու սի րով լի հա յաց-
քով նա յում էի նրան:

Հան կարծ նա նա յեց ինձ. շուր թե րը բար կութ յու նից շարժ վում էին, 
բայց ոչ մի բառ դուրս չէր գա լիս: Նա չէր կա րո ղա նում ոչ մի խոսք 
ա սել ինձ:

Պետք է որ տե սած լի ներ սի րո ար տա հայ տումն իմ դեմ քին, քա նի 
որ հան կարծ ծնկի ի ջավ, բռնեց ձեռքս, համ բու րեց այն, դրեց գլխին ու 
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ա սաց. « Քե՛ն, ա ղո թի՛ր ինձ հա մար: Դու գի տես, որ բո լորս ա ղոթ քի կա-
րիք ու նենք»: Ուս տի ես սկսե ցի ա ղո թել նրա հա մար:

 Հե տո նա կան չեց իր ա մուս նուն: Ա մու սինն ա սաց ինձ. «Ազ գա-
կան նե րից մի քա նի սը փոր ձե լու են ա մեն բան խլել քո խեղճ մո րից: 
Ի՞նչ ես ա նե լու»: Ես գի տեի, որ նա նրան ցից մեկն էր, որ փոր ձում էր 
ա նել դա:

Ես մոտ գնա ցի ու ա սա ցի նրան. «Ես ու զում եմ՝ դու մի բան ի մա-
նաս. ես պատ րաստ եմ ցան կա ցած ի րա վի ճա կի»: Ա վե լի մոտ գնա ցի 
ու ցած րա ձայն շա րու նա կե ցի. «Ի րա կա նում ես ու նեմ ներ քին տե ղե-
կութ յուն և  ու զում եմ՝ ի մա նաս, որ ես պատ րաստ եմ դրան»:

Ն րա դեմ քի ար տա հայ տութ յու նը լիո վին փոխ վեց: Նա ա սաց. « Մի 
բան կա սեմ քեզ. ես ա մեն ինչ կա նեմ, որ մայ րիկդ ստա նա իր բա ժի-
նը»: Ա սաց և  ա րեց:

Ներ քին տե ղե կութ յու նը, որ ու նեի, Աստ վա ծաշն չում գրվածն էր: 
Ներ քին տե ղե կութ յունն այն էր, որ « Նա, ով իմ ներ սում է, ա վե լի մեծ 
է նրա նից, որ նրանց մեջ է: Աստ ծո սե րը, որ իմ մեջ է, ա վե լի մեծ է, 
քան ա տե լութ յու նը, որ աշ խար հում է»: Սե րը միշտ հաղ թում է, քա նի 
որ աստ վա ծա յին սերն է Նոր Ուխ տի ու ղին, ու այն եր բեք չի ձա խող-
վում:

Խո րա սուզ վե՛ք Գր քի՝ Աստ վա ծաշն չի մեջ և թույլ տվեք, որ Աստ-
վա ծա շուն չը խո րա սուզ վի ձեր մեջ. այդ պես դուք պատ րաստ կլի նեք 
ցան կա ցած բա նի: Կա րիք չկա պատ րաստ վե լու, դուք ար դեն պատ-
րաստ եք: Աստ ծո սե րը եր բեք չի ձա խող վում:

Դուք կա րող եք հա սու նա նալ սի րո մեջ

Եր բեմն ժա մա նակ և հոգ ևոր աճ է պա հանջ վում՝ սո վո րե լու, թե 
ինչ պես է պետք գոր ծի դնել Աստ ծո սե րը: Հ նա րա վոր չէ հան կար ծա-
կի հոգ ևո րա պես ա ճել: Չեք կա րող ե րե խա յի մարմն ի վրա մե ծա հա-
սա կի գլուխ դնել. եր բեմն ժա մա նակ է հար կա վոր՝ սի րո մեջ հա սու-
նա նա լու հա մար:

Եղ բայրս՝ Դա բը, դրա վառ օ րի նակն է: Եր կար ժա մա նակ պա-
հանջ վեց, որ նա հա սու նա նա սի րո մեջ. պատ ճա ռը նրա դաս տիա-
րա կութ յունն էր: Դա բը միշտ իր տա րի քի հա մե մատ բարձ րա հա-
սակ է ե ղել: Տասն վեց տա րե կա նում նրա հա սակն ար դեն մեկ մետր 
իննսու նե րեք սան տի մետր էր: 

Նա մե ծա ցել էր՝ դառ նութ յու նը սրտում, քա նի որ որբ էր մնա ցել ու 
ա նընդ հատ դժվա րութ յուն ներ էր հաղ թա հա րել: Ոչ մե կից ո չինչ չէր 
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վերց նում: Տե սել եմ, թե ինչ պես էր նա տասն յոթ տա րե կա նում չորս 
հա սուն տղա մար դու ծե ծում: 

Սա կայն հե տո Դա բը փրկվեց: Ե թե ի րա կա նում ի մա նա յիք, թե 
ին չե րի մի ջով էինք մենք ան ցել, կհաս կա նա յիք, որ նրա բնույ թի փո-
փո խութ յու նը հրաշք էր: Ու թեև նրա ներ սում կտրուկ փո փո խութ յուն 
էր տե ղի ու նե ցել, եր բեմն նա դեռևս դժվա րա նում էր վե րահս կել իր 
մարդ կա յին բնութ յու նը: Դա բը պետք է սո վո րեր ինչ պես հա սու նա-
նալ սի րո մեջ, իսկ դրա հա մար եր կար ժա մա նակ պա հանջ վեց՝ ե րի-
տա սարդ տա րի նե րից սկսած: 

Մի ան գամ, օ րի նակ, Կա լի ֆոռ նիա յում գնա ցել էր մի փոք րիկ 
սրճա րան, նստել վա ճա ռա սե ղա նի մոտ և  ու տեստ պատ վի րել:

Երբ մա տու ցո ղու հին մո տեց րել է կե րա կու րը, նա խո նար հել է գլու-
խը, որ ա ղո թի նախ քան ու տե լը: Ա ղոթ քից հե տո նրա կող քին նստած 
մար դը հարց րել է, թե որ տե ղից է նա: Դա բը պա տաս խա նել է, որ 
Օկ լա հո մա յից է:

Հե տո այդ մար դը հարց րել է. «Օ րալ Ռո բերթ սին ճա նա չո՞ւմ ես»:
Դա բը պա տաս խա նել է. «Ան ձամբ չեմ ճա նա չում, բայց ձեռ քը 

սեղ մե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե ցել եմ»:
« Նա «այս պի սի» մեկն է»,- ա սել է այդ մար դը՝ նրա ա նու նը տա լով:
Հե տո նո րից հարց րել է. « Քե նեթ Քոփ լան դին գի տե՞ս»:
«Ա յո՛,- պա տաս խա նել է Դա բը,- նրան ան ձամբ եմ ճա նա չում»:
« Նա էլ «այս պի սի» մեկն է»,- ա սել է նա: 
Ա պա տվել է հա ջորդ հար ցը. « Քե նեթ Հե գի նին ճա նա չո՞ւմ ես»:
Դա բը պա տաս խա նել է. « Ճա նա չում եմ»:
« Նա էլ մի «այդ պի սինն» է»,- ա սել է այդ մար դը:
Այդ խոս քե րից հե տո Դա բը նրան հար վա ծել է ու գցել ա թո ռից, 

հե տո բռնել ու տա րել է դուրս:
Ռես տո րա նի տե րը ոս տի կա նութ յուն է կան չել: Երբ ոս տի կա նութ-

յու նը հա սել է, Դաբն այդ մար դուն պա տին սեղ մած նրա հա մար 
ա ղո թե լիս է ե ղել:

Ոս տի կա նութ յան տե սու չը հարց րել է, թե ինչ է պա տա հել, և Դա բը 
պա տաս խա նել է. «Այս մարդն իմ եղ բոր հաս ցեին վի րա վո րա կան է 
ար տա հայտ վել, այդ ար տա հայ տութ յամբ նաև մորս է վի րա վո րել: Ոչ 
ոք չի հա մար ձակ վի նման կերպ խո սել ըն տա նի քիս մա սին»:

Տե սուչն այդ մար դուն հարց րել է. «Ա րե՞լ ես նման բան»:
Մար դը պա տաս խա նել է. «Ա յո՛»: 
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Տե սուչն ա սել է, որ հար կա վոր է լավ մտա ծել նման բա ներ ա սե-
լուց ա ռաջ, հե տո Դա բին հարց րել, թե ով է նրա եղ բայ րը:

Դաբն ա սել է. « Քե նեթ Հե գի նը»:
 «Օ՜, ես կար դա ցել եմ նրա գրքե րը, լսել եմ նրա ձայ նաս կա-

վա ռակ նե րը»,- ա սել է տե սու չը, իսկ հե տո շրջվել է դե պի այդ մարդն 
ու ա սել. «Ո՞րն է ձեր խնդի րը»:

Մար դը պա տաս խա նել է. « Գու ցե իս կա պես սխալ վել եմ»:
Վեր ջում եղ բայրս այդ մար դուն ա սել է. «Ե թե օգ նութ յան կա րիք 

ու նե նաս, ա հա՛ այ ցե քարտս. կա րող ես գալ ինձ մոտ»:
Հա ջորդ օ րն այդ մար դը գնա ցել է Դա բի մոտ ու փրկվել:
Ես չեմ քա ջա լե րում նման ե ղա նա կով մարդ կանց փրկութ յան բե-

րե լը. պատ մութ յունս այն բա նի օ րի նակն էր, որ եր բեմն մարդ կա յին 
բնութ յու նը ճնշե լու և սի րո մեջ հա սու նա նա լու հա մար ժա մա նակ է 
պետք:

Դա բը եր կար ճա նա պարհ ան ցավ՝ ե րի տա սարդ տա րի նե րից 
սկսած. նրա նից ժա մա նակ պա հանջ վեց, սա կայն նա ա ճեց սի րո 
մեջ:

Տերը գործել էր Դա բի ներ սում և ն րան նոր ա րա րած էր դարձ րել, 
սա կայն Դա բը դեռ պետք է սո վո րեր ինչ պես վար վել դրսի՝ բնա կան 
մար դու հետ: Ժա մա նակ պա հանջ վեց, մինչ նա կսո վո րեր դրսի մար-
դու վրա հագ նել Ք րիս տո սին (Հ ռոմ. 13.14) և հա սու նա նալ աստ վա-
ծա յին սի րո մեջ: 

Սա կայն Դա բին քննա դա տե լու կամ նրա վրա ծի ծա ղե լու կա րիք 
չկա, քա նի որ Տե րը մինչ օրս մեզ նից ո մանց սո վո րեց նում է ինչ պես 
մեր դրսի մար դու վրա հագ նել Ք րիս տո սին և ճն շել մեր մարդ կա յին 
բնութ յու նը:

Մի ան գամ քա րո զում էի Տե խա սում՝ իմ հով ված ե կե ղե ցի նե րից 
մե կում, և հարց տվե ցի. «Որ տե՞ղ կփնտրեիք հոգ ևոր մար դու: 

Ո՞ւր կգնա յիք՝ ի մա նա լու՝ նա իս կա պե՞ս հոգ ևոր է»:
Մար դը հոգ ևոր է միայն այն դեպ քում, երբ վար ժեց նում է իր ան ձը 

Աստ ծո սի րո մեջ քայ լե լու:
Ո մանք ա սա ցին. «Իս կա կան հոգ ևոր մարդ գտնե լու հա մար 

կգնա յի ե կե ղե ցի»: Ու րիշ ներն ա սա ցին, որ ի րա կա նում հոգ ևոր է նա, 
ով թռչկո տում է, ա ղա ղա կում ու լե զու նե րով ա ղո թում: 

Իսկ ես ա սա ցի. « Հոգ ևոր մարդ գտնե լու հա մար ես չէի գնա ե կե-
ղե ցի, թեև հոգ ևոր մար դիկ գնում են ե կե ղե ցի:
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Ե թե հոգ ևոր մե կին փնտրեի, նախ կգնա յի նրա տուն՝ տես նե լու, 
թե ինչ պես է նա ապ րում ու վար վում տա նը»:

Մի կին (Աստ ված օրհ նի նրան), որ նստած էր ա ռա ջին շար քում՝ 
ամ բիո նի դի մաց, իմ այդ խոս քե րից հե տո բա ցա կան չեց. « Տե՛ր Աստ-
ված. այդ պես ես դուրս կմնամ հոգ ևոր մարդ կանց շար քից»:

 Երբ նա դա ա սաց, քիչ էր մնում ծի ծա ղից ընկ նեի ամ բիո նից: 
Բո լո րը սկսե ցին բարձ րա ձայն ծի ծա ղել, այն պես որ քա րոզն ընդ միջ-
վեց:

Երբ բո լորս լրջա ցանք, դի մե ցի ե կե ղե ցուն. « Հա մե նայն դեպս այս 
կի նը ո ման ցից փոքր-ինչ ա վե լի ազ նիվ ե ղավ»:

 Թող Աստ ված օրհ նի նրան. այդ ժա մա նակ այդ կի նը դեռ մա նուկ 
քրիս տոն յա էր, հե տո նա ուղղ վեց ու դար ձավ հա սուն քրիս տոն յա՝ 
ա ճեց, զար գա ցավ, հա սու նա ցավ սի րո ըն թաց քի մեջ ու դար ձավ 
կա յուն քրիս տոն յա:

Ե թե մտա ծում եք, թե դեռ չեք հա սու նա ցել սի րո մեջ, մի՛ հու սա-
հատ վեք, պար զա պես շա րու նա կե՛ք ա ճեց նել սի րո պտու ղը: Աստ ծո 
սե րը գոր ծի դնե լով, դրա նում վարժ վե լով և Աստ ծո հետ հա ղոր դակց-
վե լով՝ եր կար ժա մա նակ չի պա հանջ վի, և դուք կաճեք աստ վա ծա յին 
սի րո մեջ:
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Ե թե ծա նոթ եք Հին Կ տա կա րա նին, ա պա գի տեք, որ Հին Ուխ-
տում Օ րեն քը վե րա բե րում է Աստ վա ծաշն չի ա ռա ջին հինգ գրքե րին, 
ո րոնք միա սին կոչ վում են Հն գա մատ յան: Այն կա րող է վե րա բե րել 
նաև Տա սը պատ վի րան նե րին: Հին Կ տա կա րա նի օ րեն քը հիմն ված 
էր կա նոն նե րի ու պատ վեր նե րի վրա:

Հին Ուխ տի մար դիկ բնա կան մար դիկ էին: Ն րանք վերս տին 
ծնված չէին, քա նի որ Հի սուսն այն ժա մա նակ դեռ չէր ե կել ու չէր 
փրկագ նել մեզ՝ Իր կյան քը տա լով որ պես փրկանք մեր մեղ քե րի հա-
մար: Նա դեռևս Իր ար յամբ չէր նա խան շել Նոր Ուխ տի սկիզ բը:

Ուս տի Հին Ուխ տի մարդ կանց հետ վար վում էին բնա կան 
կերպով՝ կա նոն նե րով ու պատ վեր նե րով: Ն րանք չէին կա րող 
ա ռաջ նորդ վել ի րենց սրտով կամ հո գով, քա նի որ նրանց հո գի-
ները վերս տին ծնված չէին: Ըստ Հին Ուխ տի՝ ե թե մար դը խախ տեր 
Օ րեն քի մեկ կետ, ա պա մե ղա վոր էր հա մար վում ամ բողջ Օ րեն քը 
խախ տե լու մեջ:

Նոր Ուխ տում մենք վերս տին ծնված նոր ա րա րած ներ ենք  
(Բ Կորնթ. 5.17): Աստ ված Իր օ րեն քը գրել է մեր սրտե րի մեջ, քա-
նի որ մեր հո գի նե րը վերս տեղծ վել են: Ուս տի մենք են թա կա չենք 
Հին Կ տա կա րա նի Օ րեն քին՝ դրա կա նոն նե րին ու պատ վեր նե րին, 
ո րոնք միտ ված էին վե րահս կե լու բնա կան մար դու մղումն ե րը:

Նոր Ուխ տում Հի սու սը մեզ նոր պատ վի րան տվեց, քա նի որ մենք 
նոր ա րա րած ներ ենք և պետք է ա ռաջ նորդ վենք մեր վերս տեղծ ված 
հո գով կամ սրտով: Վերս տին ծննդի մի ջո ցով Աստ ված վերս տեղ ծել 
է մեր հո գի նե րը (Բ Կորնթ. 5.17, Ե փես. 4.24): Հետ ևա բար մենք կա-
րող ենք Աստ ծո կող մից ա ռաջ նորդ վել մեր հո գի նե րի մի ջո ցով, քա նի 
որ այն տեղ բնակ վում է Աստ ծո սե րը:
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 13.34,35
34 ՆՈՐ ՊԱՏՎԻՐԱՆ եմ տա լիս ձեզ, ՈՐ ԻՐԱՐ ՍԻՐԵՔ, 
ինչ պես Ես ձեզ սի րե ցի, որ դուք էլ ի րար սի րեք:

35 Ս րա նով կգի տե նան ա մեն քը, թե Իմ ա շա կերտ ներն 
եք, ԵԹԵ ԻՐԱՐ ՎՐԱ ՍԵՐ ՈՒՆԵՆԱՔ: 

Նոր Ուխ տում սի րո օ րեն քը պատ վի րան է: Աստ ված այն չտվեց 
մեզ որ պես ա ռա ջարկ: Հի սուսն ա սաց. « Նոր ՊԱՏՎԻՐԱՆ եմ տա լիս 
ձեզ, որ ի րար սի րեք...» ( Հովհ. 13.34): Հի սու սը մեզ չտվեց նոր ա ռա-
ջարկ կամ նոր գա ղա փար: Նա մեզ նոր պատ վի րան տվեց:

Գի տենք, որ Հին Ուխ տում կար կա նո նադ րութ յուն, կա յին պատ-
վի րան ներ և պատ վեր ներ, ո րոնց մար դիկ պի տի հետ ևեին, որ պես զի 
կա տա րեին ուխ տի ի րենց մա սը, ինչ պես, օ րի նակ՝ Հին Կ տա կա րա-
նի Օ րեն քում նե րառ ված Տա սը պատ վի րան նե րը (Ե լից 20.1-7):

Սա կայն Նոր Ուխ տում Հի սու սը մեզ միայն մեկ նոր օ րենք կամ 
պատ վի րան տվեց: Նոր օ րեն քը ե կավ փո խա րի նե լու հին Օ րեն քին: 
Եվ այդ նոր օ րեն քը սի րո օ րենքն է: Նոր Կ տա կա րա նի սի րո օ րեն քը 
փո խա րի նում է հին Օ րեն քին՝ իր պատ վեր նե րով, պատ վի րան նե րով 
և կա նո նադ րութ յամբ: 

Նոր Ուխ տի սի րո օ րեն քում կա ևս մի բան, ո րին հար կա վոր է 
ուշադ րութ յուն դարձ նել. Նոր Կ տա կա րա նի սի րո պատ վի րա նը Տասը 
պատ վի րան նե րի լրումն է: Սի րո օ րեն քը կա տա րում կամ լրաց նում է 
Հին Կ տա կա րա նի պատ վի րան նե րը:

Սի րո օ րեն քը փո խա րի նում է  
Տա սը պատ վի րան նե րին

Սի րո նոր պատ վի րա նը փո խա րի նում է Տա սը պատ վի րան նե րին, 
քա նի որ Նոր Ուխ տը փո խա րի նում է Հին Ուխ տին և կա տա րում է 
այն:

Երբ Հի սու սը կա տա րեց Հին Ուխ տը, Նա Իր ար յամբ Նոր Ուխտ 
սահ մա նեց (Եբր. 12.24): Եբ րա յե ցի նե րի գիր քը պատ մում է մեզ, որ 
Նոր Ուխ տը ա վե լի լավ ուխտ է, և  այն հիմն ված է ա վե լի լավ խոս-
տումն ե րի վրա (Եբր. 8.6):

Չեք կա րող ապ րել Հին Կ տա կա րա նում՝ հին ուխ տի մեջ, և լի նել 
հա ջո ղակ քրիս տոն յա, քա նի որ այդ ուխ տը հոգ ևո րա պես մե ռած 
մարդ կանց հա մար էր, ո րոնք վերս տին ծնված չէին: Բա ցի այդ՝ Հին 
Ուխ տը փո խա րին վել է նոր ու ա վե լի լավ ուխ տով: Հար կա վոր է մտնել 
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Նոր Ուխ տի մեջ և բա ցա հայ տել, թե ինչ է Աստ ված ա սում ձեզ՝ որ պես 
վերս տին ծնված հա վա տաց յալ նե րի, որ պես մարդ կանց, ո րոնց հո գի-
նե րը վերս տեղծ վել են Աստ ծո կող մից (Բ Կորնթ. 5.17):

Թղ թե րը նա մակ ներ են՝ ուղղ ված ե կե ղե ցուն՝ ինձ և ձեզ: Ուս տի 
ե թե ցան կա նում եք ի մա նալ, թե ինչ է Աստ ված ա սում ձեզ, կար-
դա ցե՛ք Աստ վա ծաշն չի այդ գրքե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն ձեզ են 
ուղղ ված: 

Ո՞րն է այն նոր օ րեն քը, որ Հի սու սը տվեց մեզ Նոր Ուխ տով: Այդ 
օ րենքն ամ փոփ ված է մեկ պատ վի րա նում՝ «ՆՈՐ ՊԱՏՎԻՐԱՆ եմ 
տա լիս ձեզ, ՈՐ ԻՐԱՐ ՍԻՐԵՔ, ինչ պես Ես ձեզ սի րե ցի, որ ԴՈՒՔ ԷԼ 
ԻՐԱՐ ՍԻՐԵՔ» ( Հովհ. 13.34):

Երբ սա ա սում ես, մար դիկ միան գա մից հարց նում են. «Ն կա տի 
ու նեք՝ կա րող ենք չպա հե՞լ Տա սը պատ վի րան նե րը»: Հաս կա նո՞ւմ եք, 
շատ հա վա տաց յալ նե րի ու ղեղ նե րը կրո նա կան ա ռու մով այն պես են 
լվա ցել, որ նրանք բաց են թող նում այն, ինչ Աստ վա ծա շունչն ա սում է 
սի րո նոր պատ վի րա նի մա սին:

Մենք՝ Ք րիս տո սում լի նող ներս, կա րիք չու նենք փոր ձե լու կա տա-
րել Տա սը պատ վի րան նե րը կետ առ կետ: Ին չո՞ւ: Քա նի որ ե թե կա-
տա րենք սի րո նոր պատ վի րա նը, այդ պի սով կկա տա րենք Հին Կ տա-
կա րա նի բո լոր պատ վի րան նե րը:

Այս փաս տը պարզ է դառ նում Հ ռո մեա ցի նե րի գրքում: Պո ղոսն 
այն հետև յալ կերպ է ձևա կեր պում. « Նա, որ սի րում է իր ըն կե րո ջը, 
կա տա րել է Օ րեն քը»:

ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 13.8-10
8 Ոչ ո քի ո չինչ պար տա կան չմաք՝ բա ցի ի րար սի-
րե լուց. ո րով հետև ԸՆԿԵՐՈՋԸ ՍԻՐՈՂԸ ՕՐԵՆՔԸ 
ԿԱՏԱՐԵԼ Է:

9 Քա նի որ այն մի՛ շնա ցի րը, մի՛ սպա նի րը, մի՛ գո ղա ցի-
րը, սուտ մի՛ վկա յի րը և մի՛ ցան կա ցի րը և ՈՒՐԻՇ ԻՆՉ 
ՊԱՏՎԻՐԱՆ ԷԼ ՈՐ ԿԱ, ԱՅՍ ԽՈՍՔՈՒՄ Է ԲՈՎԱՆԴԱԿ-
ՎՈՒՄ՝ ՔՈ ԸՆԿԵՐՈՋԸ ՍԻՐԻ՛Ր ՔՈ ԱՆՁԻ ՊԵՍ:

10 Սերն իր ըն կե րո ջը չար չի ա նի. ՈՒՐԵՄՆ ՕՐԵՆՔԻ 
ԼՐՈՒՄԸ ՍԵՐՆ Է:

Այս տեղ Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ ե թե մենք մեկս մյու սին սի-
րենք, կա տա րած կլի նենք Հին Կ տա կա րա նի Օ րեն քը՝ իր բո լոր կե-
տե րով, կա նո նադ րութ յամբ ու պատ վի րան նե րով: Ե թե վար վենք սի-
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րով, այլ պատ վի րան նե րի կա րիք չենք ու նե նա:
Աստ վա ծա շունչն ա սում է. «...եր կու կամ ե րեք վկա նե րի բե րա նից 

ա մեն բան կհաս տատ վի» (Բ Կորնթ. 13.1): Թույլ տվեք մեջ բե րել ե րեք 
վկա յութ յուն Նոր Կ տա կա րա նից, ո րոնք կա պա ցու ցեն, որ Նոր Կ տա-
կա րա նի սի րո օ րեն քը փո խա րի նում է Հին Ուխ տի Տա սը պատ վի-
րան նե րին կամ կա տա րում է դրանք:

Եբ րա յե ցի նե րի գրքում կար դում ենք, որ սի րո Նոր Ուխ տը պետք է 
գրված լի նի մեր սրտե րում:

ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻ 8.7-13
7 Ո րով հետև ե թե այն ԱՌԱՋԻՆՆ [ՈՒԽՏԸ] ա ռանց 
պա կա սութ յան լի ներ, էլ ԵՐԿՐՈՐԴԻ [ուխ տի] հա մար 
տեղ չէր ո րոն վի:
8 Քա նի որ նրանց հան դի մա նե լով ա սում է՝ ա հա օ րեր 
կգան, ա սում է Տե րը, որ Ես ՆՈՐ ՈՒԽՏ կկա տա րեմ 
Իս րա յե լի տան և Հու դա յի տան հետ,
9 ոչ թե այն ուխ տի պես, որ նրանց հայ րե րի հետ ա րե-
ցի այն օ րը, որ նրանց ձեռ քը բռնե ցի ե գիպ տա ցի նե րի 
երկ րից հա նե լու հա մար, ո րով հետև նրանք չմա ցին 
Իմ ուխ տի մեջ, և Ես էլ ան փույթ ե ղա նրանց հա մար, 
ա սում է Տե րը:
10 Ո րով հետև ՍԱ Է ԱՅՆ ՈՒԽՏԸ, որ կդնեմ Իս րա յե լի 
տան հետ այս օ րե րից հե տո, ա սում է Տե րը: Ես կտամ 
Իմ օ րենք նե րը նրանց մտքի մեջ և ՆՐԱՆՑ ՍՐՏԵՐԻ 
ՎՐԱ ԿԳՐԵՄ ՆՐԱՆՔ և ն րանց կլի նեմ Աստ ված, և 
ն րանք կլի նեն Ինձ ժո ղո վուրդ:
11 Եվ նրանց ա մեն մե կը չի սո վո րեց նի իր ըն կե րո ջը, և  
ոչ էլ ա մեն մեկն՝ իր եղ բո րը և  ա սի՝ ճա նա չի՛ր Տի րո ջը, 
ո րով հետև բո լորն էլ կճա նա չեն Ինձ՝ նրանց փոք րե-
րից մինչև մե ծը:
12 Ո րով հետև նրանց ա նօ րի նութ յուն նե րը նե րող կլի-
նեմ և ն րանց մեղ քե րը և ն րանց ա նօ րի նութ յուն ներն 
այլևս չեմ հի շի:
13 ՆՈՐ ա սե լով՝ ԱՅՆ ԱՌԱՋԻՆԸ ՀՆԱՑՐԵՑ, և  այն, որ 
հնա նում է և ծե րա նում, ՄՈՏ Է ԱՊԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ: 

Խոս քը հա վաս տում է, որ Աստ ված մեզ տա լու էր նոր պատ վի-
րան, ո րը գրե լու էր մեր սրտե րի մեջ: Այն ա սում է, որ սի րո այս նոր 



61Սեր. Նոր Ուխ տի օ րեն քը

պատ վի րա նը կա տա րե լու կամ հնաց նե լու էր ա ռա ջին ուխ տը՝ Հին 
Կ տա կա րա նի պատ վի րան նե րով հան դերձ: Այլ կերպ ա սած՝ Հին 
Ուխ տը փո խա րին վե լու էր Նոր Ուխ տով: 

 Հի մա ե կե՛ք տես նենք, թե ինչ է Հի սուսն ա սել սի րո նոր պատ վի-
րա նի մա սին: Ա հա՛ սուրբգրային մեկ այլ վկա յութ յուն այն մա սին, 
որ Նոր Ուխ տի մեջ սի րո նոր պատ վի րա նը գրվում է մեր սրտե-
րում ու մտքե րում, և  այն փո խա րի նում է Հին Ուխ տի Տա սը պատ-
վի րաններին:

ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻ 10.7-10, 14-17
7 Այն ժա մա նակ ա սա ցի [ Հի սու սը], թե՝ ա հա գա լիս 
եմ, գրքի տոմ սում գրված է Ինձ հա մար Քո կամքն 
ա նե լու, ո՛վ Աստ ված:
8 Վեր ևում ա սե լով, թե՝ զո հի և պա տա րա գի և  ող ջա-
կեզ նե րի և մեղ քի հա մար պա տա րագ նե րի չկա մե ցար 
և չ հա ճե ցիր նրանց, ո րոնք ՕՐԵՆՔԻ ՀԱՄԵՄԱՏ մա-
տուց վում են:
9 Այն ժա մա նակ ա սում է՝ ա հա գա լիս եմ Քո կամքն 
ա նե լու, ո՛վ Աստ ված, ԱՌԱՋԻՆԸ [ուխ տը] ԴԵՆ Է 
ԳՑՈՒՄ, որ ԵՐԿՐՈՐԴԸ [ուխ տը] ՀԱՍՏԱՏԻ:
10 Որ այն կամ քով մենք սրբվե ցինք մեկ ան գամ Հի սուս 
Ք րիս տո սի մարմ ի պա տա րա գով:
14 Ո րով հետև մեկ պա տա րա գով հա վիտ յան կա տա-
րեց սրբվող նե րին:
15 Բայց Սուրբ Հո գին էլ վկա յում է մեզ՝ այն ա ռաջ վա-
նից ա սե լով,
16 թե՝ ՍԱ Է ԱՅՆ ՈՒԽՏԸ, որ կդնեմ նրանց հետ այն 
օ րե րից հե տո, ա սում է Տե րը, ԿՏԱՄ ԻՄ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
ՆՐԱՆՑ ՍՐՏԵՐԻ ՄԵՋ և ՆՐԱՆՑ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ 
ՎՐԱ ԿԳՐԵՄ ՆՐԱՆՑ:
17 Եվ ա պա ա սում է՝ ՆՐԱՆՑ ՄԵՂՔԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ 
ԱՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԷԼ ՉԵՄ ՀԻՇԻ:

 Հին Ուխ տում «պատ վի րան» բա ռը հոգ նա կի թվով է գոր ծած վում՝ 
«պատ վի րան ներ», սա կայն Նոր Ուխ տում այն ե զա կի թվով է օգ տա-
գործ ված, քա նի որ միայն մեկ պատ վի րան կա, և դա սի րո օ րենքն է: 
Այդ պատ վի րա նը գրված է մեր վերս տեղծ ված հո գու կամ սրտի մեջ:

Հի շո՞ւմ եք, Եբ րա յե ցի նե րի 8.10-ում գրված է. « Սա է այն ուխ տը, 
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որ կդնեմ Իս րա յե լի տան հետ այս օ րե րից հե տո, ա սում է Տե րը. Ես 
կտամ իմ օ րենք նե րը նրանց մտքի մեջ և ն րանց սրտե րի վրա կգրեմ 
նրանք»:

Ե թե սի րո օ րեն քը գրված է ձեր սրտե րում, և դուք քայ լում եք Աստ ծո 
սի րո լույ սի մեջ, ա պա չեք խախ տի Տա սը պատ վի րան նե րից և  ոչ մեկը: 
Հին Կ տա կա րա նի պատ վի րան նե րը տրվել են մեղ քը սան ձե լու հա մար: 
Սա կայն ե թե դուք սի րով եք վար վում, ա պա չեք խախ տի Աստ ծո ոչ մի 
պատ վի րան: Ե թե սի րով եք վար վում, ոչ մե կի մա սին սուտ չեք խո սի, 
ոչ մե կից ո չինչ չեք գո ղա նա, այն պես չէ՞: Ե թե սի րով եք վար վում, չեք 
սպա նի: Սի րով վար վողն իր ըն կե րո ջը չար բան չի ա նի:

Հետ ևա բար սի րով վար վե լու դեպ քում կա րիք չկա փոր ձե լու հնա-
զանդ վել Հին Կ տա կա րա նի բո լոր օ րենք նե րին և պատ վի րան նե րին: 
Միակ բա նը, որ պետք է ա նեք, Հի սու սի տված մեկ նոր պատ վի րա նի՝ 
սի րո օ րեն քի մեջ մնալն ու դրա մեջ քայ լելն է:

Նոր Կ տա կա րա նում սի րո օ րեն քը կոչ վում է նաև «թա գա վո րա կան 
օ րենք», քա նի որ այն հիմն ված է աստ վա ծա յին սի րո վրա:

ՀԱԿՈԲՈՍ 2. 8,9
8 Արդ ե թե ԹԱԳԱՎՈՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ կա տա րեք 
գրվա ծի հա մե մատ, թե՝ ՍԻՐԻՐ ՔՈ ԸՆԿԵՐՈՋԸ ՔՈ 
ԱՆՁԻ ՊԵՍ, լավ եք ա նում:
9 Բայց ե թե ա չա ռութ յուն եք ա նում, մեղք եք ա նում՝ 
հան դի ման ված օ րեն քից, ինչ պես օ րի նա զանց ներ:

Ըստ Աստ վա ծաշն չի՝ ո՞րն է թա գա վո րա կան օ րեն քը: Այն գրված է 
հենց այս տեղ՝ « Սի րի՛ր ըն կե րոջդ քո ան ձի պես»: Սի րո օ րեն քը թա-
գա վո րա կան օ րենք է, քա նի որ այն հիմն ված է աստ վա ծա յին սի րո 
վրա:

Ե թե սի րով եք վար վում, կա րիք չկա, որ որ ևէ մե կը պատ վի րի ձեզ 
չստել կամ չգո ղա նալ: Ե թե Նոր Ուխ տի սի րո օ րեն քը պա հում եք, չեք 
ցան կա նա որ ևէ մե կից գո ղա նալ կամ որ ևէ մե կի մա սին սուտ խո սել, 
քա նի որ ձեր վերս տեղծ ված սրտի և հո գու մեջ բնակ վում է Աստ ծո 
սե րը:

Եր բեմն ես դա այս պես եմ ձևա կեր պում. քա նի որ Աստ ված բնակ-
վում է իմ սրտի մեջ, կա րիք չկա, որ ես մտա հոգ վեմ, թե կցան կա-
նամ ստել կամ գո ղա նալ: Ի րա կա նում կա րող եմ գո ղա նալ ա մե նը, ինչ 
ցան կա նում եմ, և ս տել այն քան, որ քան ցան կա նում եմ. հարցն այն է, 
որ այդ ցան կութ յունն է բա ցա կա յում: 
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Սա հի շեց նում է ինձ մի պատ մութ յուն, որ Դ. Լ. Մու դին պատ մել է 
այս տո ղե րի վե րա բեր յալ: Մի ե րի տա սարդ կին գնա ցել էր նրա մոտ 
ու ա սել. «Ես ու զում եմ քրիս տոն յա դառ նալ, բայց սի րում եմ պա րել: 
Փոր ձել եմ թող նել պա րե լը, բայց չեմ կա րո ղա նում»: Ի հար կե, նա խո-
սում էր աշ խար հիկ պա րե րի մա սին: 

Պա րոն Մու դին պա տաս խա նել է. «Ին չո՞ւ ես տանջ վում, փոք րի՛կ 
օ րիորդ, պար զա պես տո՛ւր սիրտդ Հի սու սին, և դու կա րող ես պա րել, 
որ քան կու զես»: Այդ պի սով աղ ջի կը հա մոզ վել էր, տվել սիր տը Տի-
րոջն ու վերս տին ծնվել:

Ո րոշ ժա մա նակ անց պա րոն Մու դին փո ղո ցում հան դի պել է այդ 
աղջ կան. վեր ջինս ժպտա ցել է ու ա սել. « Պա րո՛ն Մու դի, հի մա հաս կա-
նում եմ՝ ինչ նկա տի ու նեիք. ցան կութ յունն այլևս չկա»:

 Մենք, ի հար կե, ժա մա նակ առ ժա մա նակ սայ թա քում ենք մեր 
մարդ կա յին բնութ յան պատ ճա ռով, քա նի որ այն դեռ փրկագն ված 
չէ, կամ էլ մտքի պատ ճա ռով, ե թե ժա մա նակ չենք հատ կաց րել այն 
նո րո գե լուն: 

 Սա կայն ե թե իս կա պես վերս տին ծնված ենք, մեղ քի հան դեպ 
ցան կութ յու նը հե ռա ցել է: Մարդ կա յին բնութ յամբ հնա րա վոր է՝ եր-
բեմն սայ թա քենք, բայց մեղ սա լից ցան կութ յու նը գնա ցել է մեր հո-
գուց:

 Հե տաքր քիր է նաև այն, որ Աստ ծո սերն ապ րում է մար դու սրտի 
և  ոչ թե մտքի կամ մարմն ի մեջ:

Ին չո՞ւ է Աստ ծո սերն ապ րում մար դու սրտի մեջ. քա նի որ սիր տը 
մար դու այն միակ մասն է, ո րը վերս տեղծ վել է:

Գ նանք Հին Կ տա կա րան և տես նենք, թե ինչ է մար գա րեա ցել 
Ե զե կիե լը Նոր Ուխ տի մար դու սրտի մա սին:

ԵԶԵԿԻԵԼ 11.19
19 Եվ նրանց պիտի մեկ սիրտ տամ և ՆՈՐ ՀՈԳԻ 
[սիրտ] ՊԻՏԻ ԴՆԵՄ ՁԵՐ ՆԵՐՍՈՒՄ և ՊԻՏԻ 
ՀԵՌԱՑՆԵՄ ՔԱՐԻ ՍԻՐՏԸ նրանց մարմից և նրանց 
ՄԻ ՄՍԻ ՍԻՐՏ տամ:

Ինչ պես տես նում եք, Հին Ուխ տում մար գա րեութ յուն է ե ղել այն 
մա սին, որ մի օր Աստ ված պի տի վերց ներ մեր հին քա րե ղեն սրտե րը 
և նոր, սի րով լի, փա փուկ սիրտ պի տի տար մեզ:
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ԵԶԵԿԻԵԼ 36.25-28
25 Եվ ձեզ վրա մա քուր ջուր պի տի սրսկեմ, և մա քուր 
պի տի լի նեք, ձեր բո լոր պղծութ յուն նե րից և ձեր բո լոր 
կուռ քե րից պի տի մաք րեմ ձեզ:
26 Եվ Ես ձեզ ՆՈՐ ՍԻՐՏ պի տի տամ և ՆՈՐ ՀՈԳԻ 
պի տի դնեմ ձեր մեջ և վեր պի տի առ նեմ ձեր մարմ ից 
ՔԱՐԵՂԵՆ ՍԻՐՏԸ և ձեզ ՄԱՐՄՆԵՂԵՆ ՍԻՐՏ պի տի 
տամ:
27 Եվ ԻՄ ՀՈԳԻՆ պի տի դնեմ ձեր մեջ և պի տի ա նեմ, 
որ Իմ օ րենք նե րի մեջ վար վեք և Իմ դա տաս տան նե րը 
պա հեք և ն րանց կա տա րեք:
28 Եվ բնակ վեք այն երկ րում, որ տվել եմ ձեր հայրե-
րին, և Իմ ժո ղո վուր դը լի նեք, և Ես ձեր Աստ վա ծը 
լինեմ:

Այս խոս քե րը հստակ մատ նան շում են մի օրհ նութ յուն, ո րը պահ-
ված է հրեա նե րի հա մար (խոսք 28): Աստ ված խոս տա ցավ, որ նրանք 
կբնակ վեն այն երկ րում, որն Ին քը խոս տա ցել էր նրանց հայ րե րին: 
Նա խոս տա ցավ, որ հրեա նե րը կլի նեն Իր ժո ղո վուր դը, և Ին քը կլի նի 
նրանց Աստ վա ծը:

Այ նու ա մե նայ նիվ, այս խոս քե րը կի րա ռե լի են նաև Տեր Հի սուս 
Ք րիս տո սի ե կե ղե ցու հա մար: Սուրբգ րա յին այս հատ վա ծը խո սում 
է Նոր Ուխ տի մա սին, ո րում մար դու սիր տը կփոխ վի ու վերս տին 
ծննդով կվերս տեղծ վի:

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻ 5.17
17 Ու րեմ ե թե մե կը Ք րիս տո սում է, ՆՈՐ ՍՏԵՂԾՎԱԾ 
է. հնե րը ան ցան, ա հա ա մեն բան նոր ե ղավ [հո գում]:

Ե րե միան նույն պես մար գա րեա ցել է Նոր Ուխ տի և  այն փո փո-
խութ յան մա սին, ո րը պետք է գար մար դու սրտի մեջ վերս տին 
ծնուն դով:

ԵՐԵՄԻԱ 31.33,34
33 Այլ այս է այն ուխ տը, որ պի տի կա պեմ Իս րա յե լի 
տան հետ այն օ րե րից հե տո, ա սում է Տե րը. ԻՄ ՕՐԵՆՔԸ 
ՊԻՏԻ ԴՆԵՄ ՆՐԱՆՑ ՆԵՐՍՈՒՄ և ՆՐԱՆՑ ՍՐՏԻ ՎՐԱ 
պի տի գրեմ այն, և Ես պի տի լի նեմ նրանց Աստ ված, և 
ն րանք պի տի Ինձ հա մար ժո ղո վուրդ լի նեն:
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34 Եվ այլևս մեկ մարդ իր ըն կե րո ջը և մեկ մարդ իր 
եղ բո րը չպի տի սո վո րեց նի՝ ա սե լով, թե՝ ճա նա չեք 
Տիրոջը, ո րով հետև նրանք ա մեն քը պի տի ճա նա չեն 
Ինձ՝ նրանց փոք րե րից մինչև նրանց մե ծե րը, ա սում 
է Տե րը, ո րով հետև Ես պի տի նե րեմ նրանց ա նօ րի-
նությու նը, և ն րանց մեղ քե րը այլևս չպի տի հի շեմ:

 Սուրբգ րա յին այս խոս քե րը վե րա բե րում են Ե կե ղե ցուն՝ Ք րիս տո-
սի Մարմն ին: Ինչ պե՞ս գի տենք, որ դրանք վե րա բե րում են Ե կե ղե-
ցուն, քա նի որ Եբ րա յե ցի նե րի գրքի հե ղի նա կը մեջ բե րում է այս խոս-
քե րը՝ հղե լով դրանք ե կե ղե ցուն:

ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻ 8.10
10 Ո րով հետև ՍԱ Է ԱՅՆ ՈՒԽՏԸ, որ կդնեմ Իս րա յե լի 
տան հետ այս օ րե րից հե տո, ա սում է Տե րը. ԵՍ ԿՏԱՄ 
ԻՄ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ ՆՐԱՆՑ ՄՏՔԻ ՄԵՋ և ՆՐԱՆՑ 
ՍՐՏԵՐԻ ՎՐԱ ԿԳՐԵՄ ՆՐԱՆՔ, և ն րանց կլի նեմ Աստ-
ված, և ն րանք կլի նեն Ինձ ժո ղո վուրդ:

Այս խոս քում Եբ րա յե ցիների գրքի հե ղի նա կը մեջ բե րում է հատ ված 
Հին Կ տա կա րա նից՝ գրված Ե րե միա յի 31.33,34-ում: Նա խո սում է մի 
ժա մա նա կի մա սին, երբ Աստ ված Նոր Ուխտ պի տի կնքեր, ո րով մարդ-
կանց սրտե րը կփոխ վեին: Նոր Ուխ տի մեջ փոխ վում է մար դու սիր տը 
կամ հո գին:

Սա կայն ու զում եմ նկա տի առ նել, որ Աստ ված նաև ա սել է. «Իմ 
օ րենք նե րը կտամ նրանց մտքի մեջ»: Աստ ծո օ րենքն է մեր մտքի մեջ, 
որ նո րո գում ու վե րա փո խում է մեր մտա ծե լա կեր պը:

«Ո ւո րե լի» Նոր Կ տա կա րա նում գրված է. «...Իմ օ րենք նե րը նրանց 
մտքի մեջ դնե լով՝ այն կգրեմ նաև նրանց սրտե րի մեջ...»: Աստ ված 
ակն կա լում է, որ մենք պետք է ինչ-որ բան ա նենք մեր մտքի հետ: 
Մենք պետք է նո րո գենք մեր միտ քը Ն րա խոս քով, որ պես զի մեր 
միտ քը մեր սրտում բնակ վող Սուրբ Հո գու հետ հա մա ձայ նութ յան 
մեջ լի նի: Երբ մեր միտ քը նո րոգ վում է, մեր միտքն ու սիր տը Աստ ծո 
Խոս քի հետ հա մա ձայ նութ յան մեջ են լի նում:

 Քա նի որ Նոր Ուխ տի մեջ փոխ վում է մար դու սիր տը, մար դուն 
նոր սիրտ է տրվում, ուս տի տրվում է նաև նոր պատ վի րան: Նոր 
Ուխ տի մեջ Աստ ված Ինքն է սի րո այդ նոր պատ վի րա նը կամ աստ-
վա ծա յին սի րո նոր օ րեն քը գրում մեր սրտե րի կամ հո գի նե րի մեջ:
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ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 5.5
5 …ԱՍՏԾՈ ՍԵՐԸ փռված է ՄԵՐ ՍՐՏԵՐԻ ՄԵՋ ՍՈՒՐԲ 
ՀՈԳՈՒ ՁԵՌՈՎ, որ տրվեց մեզ:

Որ տե՞ղ է սփռվել Աստ ծո սե րը: Մեր սրտե րում: Հին Ուխ տում 
Աստ ված Տա սը պատ վի րան նե րը գրել էր քա րե տախ տակ նե րի վրա 
Իր մա տով՝ Աստ ծո մա տով (Ե լից 24.12, 31.18): Հաս կա նում ենք, որ 
երբ Աստ վա ծա շուն չը խո սում է «Աստ ծո մա տի» մա սին, նկա տի ու նի 
Սուրբ Հո գուն:

Հին Ուխ տում մարդ կանց սրտե րը վերս տին ծնված չէին: Ն րանց 
սրտե րը քա րա ցած էին կամ վե րածն ված չէին: Հետ ևա բար Աստ ծո 
սե րը չէր կա րող սփռվել նրանց սրտե րի մեջ Սուրբ Հո գով: Սա կայն 
Նոր Ուխ տի մեջ մեր սրտե րը վերս տեղծ վել են վերս տին ծննդով և 
քա րա ցած սրտե րից վե րած վել են մարմն ե ղեն սրտե րի:

Նոր Ուխ տում Աստ ված Իր նոր, սի րո պատ վի րա նը չգրեց քա րե 
տախ տակ նե րի վրա: Նա Իր մա տով՝ Սուրբ Հո գով, մեկ պատ վի րան 
գրեց մեր վերս տին ծնված սրտե րի կամ հո գի նե րի մեջ: Այդ պատ վի-
րա նը, որ Նա գրեց մեր սրտերի մեջ, միմ յանց սի րե լու պատ վի րանն 
է, քա նի որ այդ մեկ պատ վի րա նով կա տար վում են Հին Կ տա կա րա-
նի մյուս բո լոր պատ վի րան նե րը:

Հին Ուխ տում Օ րեն քը չէր կա րող որ ևէ մե կին կա տար յալ դարձ-
նել: Իսկ եզ նե րի և  այ ծե րի ար յու նը կա րող էր միայն քա վել կամ ծած-
կել իս րա յե լա ցի նե րի մեղ քե րը, ո րոնք վերս տին ծնված չէին: 

Սա կայն Հի սու սի ծա ռա յութ յունն ա վե լի գե րա զանց էր, քան Մով-
սե սի նը: Աստ ված Մով սե սին տվեց Օ րեն քը, իսկ Հի սուսն Իր ար յամբ 
սկիզբ դրեց Նոր Ուխ տին: Հի սու սը նա խան շեց սկիզ բը մի ուխ տի, 
որն ա վե լի լավն էր, քան Մով սե սի նը, քա նի որ այդ նոր ուխ տը հիմն-
ված էր ա վե լի լավ խոս տումն ե րի վրա և հաս տատ ված էր ան ձամբ 
Հի սու սի ար յամբ: 

Երբ մենք վերս տին ծնվում ենք, մեր սրտե րը վերս տեղծ վում են 
Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի ար յամբ, իսկ մեր մեղ քե րը ոչ միայն քավ-
վում, այլև վե րաց վում, մաքր վում կամ ջնջվում են: Ա հա թե ին չու է 
Աստ ված կա րո ղա նում սի րո օ րեն քը գրել մեր սրտե րի մեջ, քա նի որ 
դրանք մաքր վել և վերս տեղծ վել են:

Ի՞նչ տե սա կի սեր է սփռվել մեր սրտե րում: Արդ յոք դա բնա կան, 
մարդ կա յի՞ն սեր է: Ո՛չ, դա այն սերն է, որն Աստ ծո էութ յունն է, քա նի 
որ Աստ ված սեր է: 
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Ին չո՞ւ հա վա տաց յալ նե րը կա րող են  
ա ռաջ նորդ վել ի րենց սրտով

Հա վա տաց յալ նե րը կա րող են ա ռաջ նորդ վել ի րենց սրտով կամ 
հո գով, և դ րա հա մար կա պատ ճառ: Երբ մենք վերս տին ծնվում ենք, 
Սուրբ Հո գին վերս տեղ ծում է մեր հո գին: 

Նոր Ուխ տում աս վում է. « Նույն Ին քը Հո գին վկա յութ յուն է տա-
լիս մեր ՀՈԳՈՒ [սրտի] հետ, որ մենք Աստ ծո որ դի ներ ենք» (Հ ռոմ. 
8.16): Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ մենք պետք է ա ռաջ նորդ վենք 
մեր սրտով կամ հո գով մեր մեջ ապ րող Սուրբ Հո գու օգ նութ յամբ 
(Հ ռոմ. 8.14, Հովհ. 14.16, 23):

Ա մեն հա վա տաց յալ պետք է սո վո րի լսել իր վերս տեղծ ված սրտին 
կամ հո գուն, քա նի որ այդ տեղ է գրված սի րո օ րեն քը: Աստ ված ա սել է. 
«Ես Իմ օ րեն քը կգրեմ նրանց սրտե րի մեջ»:

Աստ ծո սե րը սփռված է մեր սրտե րում՝ մեր ներ սի մար դու մեջ: 
Ա հա թե ին չու մենք կա րող ենք ա ռաջ նորդ վել մեր սրտե րում ապ րող 
Սուրբ Հո գով, քա նի որ այդ տեղ մենք նոր ա րա րած ենք:

Աստ ված չի ա սել, որ Իր սե րը կսփռի մեր գլուխ նե րում: Ա հա այս-
տեղ է, որ մար դիկ ա նա խոր ժութ յուն նե րի մեջ են ընկ նում: Ն րանք 
փոր ձում են ա ռաջ նորդ վել ի րենց գլխով՝ չնո րոգ ված մարմն ա կան 
մտա ծե լա կեր պով, և ն րանց գլուխն է նրանց գցում ա նա խոր ժութ-
յուն նե րի մեջ:

Շատ հա ճախ հա վա տաց յալ նե րի տրա մա բա նութ յու նը լցված է 
կրո նա վոր, մարմն ա վոր մտքե րով, քա նի որ նրանք ժա մա նակ չեն 
հատ կաց րել ի րենց միտ քը նո րո գե լուն: Ի րա կա նում շատ ան գամն եր 
մեր հո գին կամ սիր տը տու ժում է մեր գլխի՝ մարմն ա կան մտա ծե-
լա կեր պի պատ ճա ռով: Ա հա թե ին չու մենք պետք է խո րա սուզ վենք 
Խոս քի մեջ և նո րո գենք մեր միտ քը Խոս քով:

Նույ նը վե րա բե րում է նաև մարդ կա յին բնութ յա նը: Մենք չենք 
կա րող ա ռաջ նորդ վել մեր մարդ կա յին բնութ յամբ, քա նի որ այն 
փրկագն ված չէ: Ո՛չ. մեր մարդ կա յին բնութ յու նը սրբված և փրկ-
ված չէ: Եվ մեր չփրկագն ված մարդ կա յին բնութ յու նը մեզ կարող է 
անախորժությունների մեջ գցել:

Մարդ կա յին բնութ յու նը լավ ա ռաջ նորդ չէ, քա նի որ Աստ ծո սե րը 
սփռված չէ նրա նում: Այդ պատ ճա ռով էլ Աստ վա ծա շունչն ա սում է, 
որ մենք մեր մարդ կա յին բնութ յու նը պետք է հնա զան դեց նենք վերս-
տին ծնված, վերս տեղծ ված հո գուն, քա նի որ այն փրկագն ված է:

Ի րա կա նում, ե թե լսենք մեր սրտին, ներ քուստ կի մա նանք ինչ պես 
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վար վել ցան կա ցած ի րա վի ճա կում: Սա կայն շատ ան գամն եր մեր 
գլուխն ամ բող ջութ յամբ լցված է կրո նա կան ուս մունք նե րով՝ Աստ ծո 
Խոս քով նո րոգ ված լի նե լու փո խա րեն: Իսկ դա խան գա րում է մեր 
հա վատ քին:

Ին չո՞ւ. ո րով հետև հա վատ քը գլխից չէ. աստ վա ծա յին հա վատ քը 
մար դու սրտից կամ հո գուց է, որ տեղ բնակ վում է Աստ ծո սե րը:

Այդ դեպ քում ինչ պե՞ս կա րող ենք լիար ժե քո րեն ակ տի վաց նել 
Աստ ծո սե րը՝ թույլ տա լով, որ այն ղե կա վա րի մեզ, որ պես զի մեր հա-
վատքն ա ճի ու գոր ծի իր ամ բողջ նե րու ժով: Թույլ տվեք ա սել ձեզ մի 
կար ևոր ճշմար տութ յուն. ե թե ցան կա նում եք սո վո րել, թե ինչ պես է 
պետք գոր ծի դնել հա վատ քը, ա պա ա մե նա կար ևոր բա նե րից մե կը, 
որ պետք է սո վո րեք, աստ վա ծա յին սի րով վար վելն է:

Հա ճախ մար դիկ ի րենց բո լոր մտքե րը կենտ րո նաց նում են հա-
վատ քի վրա, և  ինչ-որ ա ռու մով դա լավ է: Սա կայն խնդի րը կա րող է 
բո լո րո վին հա վատ քը չլի նել. այն կա րող է լի նել զար գա ցած, սա կայն 
ոչ ակ տիվ կամ գոր ծող: Հա վատ քը չի գոր ծի, ե թե ձեր սի րո ըն թաց քի 
մեջ ինչ-որ բան սխալ լի նի:

Շատ մարդ կանց խնդիրն այն է, որ նրանք փոր ձում են աստ վա-
ծա յին սե րը փո խա րի նել բնա կան մարդ կա յին սի րով, սա կայն դա 
նույ նը չէ: Արդ յուն քում նրանց հա վատ քը չի գոր ծում, իսկ նրանք չեն 
հաս կա նում, թե ին չու:

Ի րա կա նում հնա րա վոր չէ սո վո րե ցել Աստ ծո հա վատ քի մա սին՝ 
ա ռանց Աստ ծո սի րո մա սին սո վո րեց նե լու, քա նի որ հա վատ քը գոր-
ծում է միայն սի րով:

Շա տե րը սի րում են լսել հա վատ քի մա սին, սա կայն նրանք հոգ 
չեն տա նում լսե լու Աստ ծո սի րով վար վե լու մա սին: Իսկ հա ճախ հենց 
սի րով վար վե լու պա կասն է խո չըն դո տում, որ հա վատ քը գոր ծի:

Սեր. հա վատ քի զո րութ յու նը

Թույլ տվեք օ րի նա կով բա ցատ րել, թե ինչ նկա տի ու նեմ: Կա րող 
եք ու նե նալ ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի նվա գա խումբ, ինչ պես նաև 
ձայ նա յին հա մա կարգ, սա կայն ե թե է լեկտ րա կա նութ յուն չլի նի, ձայ-
նը չի տա րած վի. այն չի ու նե նա ակն կալ վող ազ դե ցութ յու նը:

Նույ նը վե րա բե րում է հա վատ քին և դա վա նան քին: Դուք կա րող 
եք ու նե նալ հա վատք և  ա նել բո լոր ճիշտ դա վա նութ յուն նե րը, սա-
կայն հա վատ քը չի գոր ծի, ե թե դրա նով զո րութ յուն չհո սի: Աստ վա-
ծա յին սե րը հա վատ քի զո րութ յունն է:
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Եր բեմն պատ մում եմ մի կնոջ մա սին, ո րը տա րի ներ ա ռաջ հա-
մա ժո ղո վից հե տո մո տե ցավ ինձ ու ա սաց. «Ու զում եմ, որ ինձ մի 
բան խոս տա նաք»:

«Ի՞նչ խոս տա նամ. չեմ կա րող ո չինչ խոս տա նալ, քա նի դեռ չեք 
ա սել, թե ին չի մա սին է խոս քը»,- պա տաս խա նե ցի ես:

Հե տո նա խեղ ճա ցավ ու սկսեց լաց լի նել: Ես չեմ ծաղ րում նրան, 
պար զա պես ար ձա նագ րում եմ փաս տե րը:

Այդ կինն ա սաց. «Ես այ րի եմ, ու նեմ տասն հին գամ յա որ դի: Նա 
ե կե ղե ցում չի մե ծա ցել, քա նի որ ես ըն դա մե նը ե րեք տա րի է, ինչ 
քրիս տոն յա եմ: Որ դիս ան կարգ է. ո չինչ չեմ կա րո ղա նում նրա հետ 
ա նել: Գի շե րը մինչև ժա մը ե րե քը-չոր սը դրսում է:

Իսկ ես ան կող նում պառ կած սպա սում եմ, որ ոս տի կա նութ յու նից 
զան գա հա րեն ու տե ղե կաց նեն, որ նա ձեր բա կալ ված է, քա նի որ 
թմրա դե ղեր ու նման այլ բա ներ է օգ տա գոր ծել: Ու զում եմ խոս տա-
նաք, որ ա մեն օր կա ղո թեք նրա հա մար»: 

Իմ պա տաս խա նը ե ղավ հետև յա լը. «Ն ման բան չեմ կա րող ա նել. 
չեմ կա րող խոս տա նալ, քա նի որ, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, 
կլի նեն օ րեր, երբ կմո ռա նամ ա ղո թել նրա հա մար»:

«Այդ դեպ քում խոս տա ցե՛ք, որ կա ղո թեք, երբ կհի շեք»:
«Ես առ հա սա րակ չեմ պատ րաստ վում ա ղո թե լու նրա հա մար»,- 

ա սա ցի ես, որ գրա վեմ նրա ու շադ րութ յու նը: Նա նա յեց ինձ ու թար-
թեց աչ քե րը, ինչ պես գոր տը արևմտ յան Տե խա սի ու ժեղ փո թոր կի 
ժա մա նակ:

« Չե՞ք ա ղո թի»,- հարց րեց նա:
«Ո՛չ. ոչ մի ան գամ էլ չեմ ա ղո թե լու նրա հա մար»:
«Իս կա պե՞ս»:
«Իս կա պես,- շա րու նա կե ցի ես,- ոչ մի օ գուտ չի լի նի նրա հա մար 

ա ղո թե լուց, ե թե Դուք շա րու նա կեք վար վել այն պես, ինչ պես վար-
վում եք»:

«Ի՞նչ նկա տի ու նեք»:
« Քա նի դեռ դուք շա րու նա կում եք դա տա պար տել նրան, իմ ա ղոթ-

քը ոչ մի օ գուտ չի տա: Կա րող եմ են թադ րել, որ հան գիստ չեք տա-
լիս Ձեր որ դուն, ա նընդ հատ փոր ձում եք կրո նը խցկել նրա մեջ, հրել 
նրան դե պի Հի սու սը»:

«Որ տե ղի՞ց ի մա ցաք, որ նման բան եմ ա նում»:
«Այն բա նից, որ այ սօր Ձեր որ դին այդ պի սին է,- ա սա ցի ես:- Դուք 
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հե ռաց րել եք նրան Աստ ծուց: Եվ հի մա Դուք ինձ մի բան պետք է խոս-
տա նաք. այ սօր վա նից սկսած՝ ոչ մի բառ չա սե՛ք նրան Հի սու սի մա սին: 
Եվ դա դա րե՛ք ա նընդ հատ նա խա տե լուց:

Նույ նիսկ մի՛ հա մո զեք, որ ե կե ղե ցի գա: Կ րո նի, Աստ վա ծաշն չի, 
ե կե ղե ցու, Հի սու սի և  առ հա սա րակ ոչ մի բա նի մա սին ոչ մի բառ մի՛ 
ա սեք նրան. պար զա պես սի րո՛վ վար վեք նրա հետ,- հե տո ա վե լաց-
րի,- իսկ երբ նա գի շե րը դրսում կլի նի, դա դա րե՛ք ան կող նում պառ-
կած ան հանգս տա նա լուց, փո խա րե նը ա սեք. « Տե՛ր, ես շրջա պա տում 
են նրան հա վատ քով և սի րով»»:

Հաս կա նո՞ւմ եք, հա վատքն ա ռանց սի րո չի գոր ծում: Այդ կնոջ 
հա վատ քը «կարճ միա ցում» ու ներ, քա նի որ նա սի րով չէր վար վում 
որ դու հետ: Նա միայն բա ցա սա կանն էր ա սում նրա մա սին. ոչ մի 
դրա կան բան չա սաց նրա մա սին, ոչ մի բան, ո րը ցույց կտար Աստ-
ծո սե րը:

Ես ա սա ցի այդ կնո ջը. « Պար զա պես ա սե՛ք. «Ես շրջա պա տում եմ 
նրան հա վատ քով և սի րով: Չեմ հա վա տում, որ նա բան տում կհայտն-
վի. հա վա տում եմ, որ նա ծա ռա յե լու է Տի րո ջը»»:

Իսկ նա պա տաս խա նեց. « Բայց ես նույ նիսկ չգի տեմ՝ հա վա տում 
եմ դրան, թե ոչ»:

«Սկ սե՛ք հա վա տալ: Ե թե սկսեք ա սել այդ խոս քե րը, ի վեր ջո հա-
վա տա լու եք դրանց: Ու քնե՛ք և մո ռա ցե՛ք այդ ա մե նի մա սին: Հան-
գի՛ստ թո ղեք նրան»,- ե ղավ իմ պա տաս խա նը:

« Լավ, կփոր ձեմ»,- ա սաց նա:
« Փոր ձե լով չի ստաց վի, - ա սա ցի ես:- Կս տաց վի միայն, ե թե վար-

վեք այդ պես»:
« Շատ լավ: Այդ դեպ քում կվար վեմ այդ պես: Բայց Դուք կա ղո թեք 

նրա հա մար, այն պես չէ՞»:
«Ո՛չ,- ա սա ցի ես:- Ես նրա հա մար չեմ ա ղո թե լու. դա Դուք եք ա նե-

լու»:
Ինչ պես տես նում եք, այդ կնոջ խնդիրն այն էր, որ նա իր հա վատ-

քը գոր ծի չէր դնում: Նա սխալ բա նի էր հա վա տում, սխալ կերպ էր 
մտա ծում, սխալ բա ներ էր ա սում, և  այդ ա մե նը խո չըն դո տում էր նրա 
հա վատ քը: Սերն է այն գոր ծո ղութ յու նը, ո րը խթա նում է հա վատ քը: 
Սե րը հա վատ քին զո րութ յուն է տա լիս:

 Մոտ տասն հինգ ա միս անց նույն վայ րում հա մա ժո ղով էի անց-
կաց նում: Հա վա քույ թից հե տո ինձ մի կին մո տե ցավ ու ա սաց. 
« Հի շո՞ւմ եք ինձ»:
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Ես ա սա ցի. «Ո՛չ, տի կի՛ն, չեմ հի շում. շա տե րի հետ եմ հան դի պում-
ներ ու նե նում»:

« Մոտ տասն հինգ ա միս ա ռաջ Դուք այս տեղ էիք, և  ես Ձեզ խնդրե-
ցի ա մեն օր ա ղո թել որ դուս հա մար»:

«Օ՜, հի շե ցի, բայց չճա նա չե ցի Ձեզ. փոխ վել եք»: Ի րա կա նում նա 
շատ ա վե լի ե րի տա սարդ ու գե ղե ցիկ տեսք ու ներ:

 Նա ա սաց. «Ես գնա ցի տուն ու ա րե ցի այն, ինչ Դուք ա սել էիք: 
Պետք է ա սեմ, որ դժվար էր, բայց ա րե ցի, ու գի տե՞ք՝ ինչ»:

«Ի՞նչ»,- հարց րի ես:
« Մոտ վեց ա միս ա ռաջ որ դիս տուն ե կավ գի շե րը՝ ժա մը չոր սին. 

շա բաթ էր:
Հա ջորդ ա ռա վոտ յան արթ նա ցա այն ժա մին, երբ սո վո րա բար 

արթ նա նում եմ, և սկ սե ցի նա խա ճաշ պատ րաս տել, քա նի որ գնա լու 
էի կի րակ նօր յա դպրոց և  ե կե ղե ցի:

Որ դիս նույն պես վեր կա ցավ և  ինձ հետ նա խա ճա շեց ու ա սաց. 
« Մայ րի՛կ, այ սօր ու զում եմ քեզ հետ կի րակ նօր յա դպրոց և  ե կե ղե ցի 
գալ»:

Ներ սումս թռչկո տում էի, բայց ար տա քուստ պար զա պես ա սա ցի. 
«Որ դի՛ս, ե րեկ շատ ուշ ես տուն ե կել, հանգս տի կա րիք ու նես, իսկ 
վա ղը դպրոց պետք է գնաս»:

«Ո՛չ,- ա սաց նա,- ու զում եմ գալ»:
Ես ինձ այն պես էի պա հում, կար ծես ինձ հա մար միև նույնն էր՝ 

կգար նա ե կե ղե ցի, թե ոչ: Ա մեն դեպ քում ե կավ»,- շա րու նա կեց կի նը:
« Հա ջորդ շա բաթ ե րե կո յան նույն բա նը տե ղի ու նե ցավ: Նա ե կավ 

տուն գի շե րը՝ ժա մը չոր սին, բայց հա ջորդ ա ռա վոտ յան վաղ արթ նա-
ցավ, ինձ հետ նա խա ճա շեց ու ա սաց, որ ու զում է ինձ միա նալ ու գալ 
կի րակ նօր յա դպրոց և  ե կե ղե ցի:

Ես պա տաս խա նե ցի. «Որ դի՛ս, դու հանգս տի կա րիք ու նես. վա ղը 
դպրոց պետք է գնաս»: 

«Ո՛չ,- ա սաց նա,- գա լիս եմ»: Եվ ե կավ:
Եվ այդ նույն կի րա կի ե րե կո յան ա սաց, որ ինձ հետ ու զում է գալ 

ե կե ղե ցի: Ե կե ղե ցում, երբ կան չե ցին ա պաշ խա րութ յան, նա գնաց 
խո րա նի մոտ և փր կութ յուն ստա ցավ:

Գի տե՞ք, մինչև փրկվե լը նա հար յուր տո կո սով սա տա նա յինն էր, 
իսկ հի մա, երբ փրկվել է, հար յուր քսան տո կո սով Աստ ծունն է. հա-
վա տում եմ, որ քա րո զիչ է դառ նա լու»,- ա սաց այդ կի նը:
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Հե տո ա վե լաց րեց. «Այն քա՜ն ու րախ եմ, որ լիո վին նոր որ դի ու նեմ: 
Այն քա՜ն ու րախ եմ, որ ա րե ցի այն, ինչ ա սել էիք ինձ»: Շ նոր հա կա-
լութ յուն հայտ նեց, շրջվեց և հե ռա ցավ:

Հե տո վե րա դար ձավ ու ա սաց. « Գի տե՞ք՝ էլ ինչ կա սեմ Ձեզ. ոչ միայն 
ես լիո վին նոր որ դի ու նեմ, այլև նա լիո վին նոր մայր ու նի:

Ես այլևս չեմ ան հանգս տա նում նրա հա մար: Սո վո րել եմ հա վատ-
քով ա ղո թել և սի րով վար վել:

Եր բեմն քիչ է մնում կսմթեմ ինքս ինձ ու հարց նեմ՝ « Սա ի րոք դո՞ւ 
ես». հի մա մտա ծե լա կերպս լիո վին փոխ վել է»:

Ըն կեր նե՛ր, սի րով վար վե լը մեծ փո փո խութ յուն ներ է բե րում: Երբ 
սի րով եք վար վում, ձեր հա վատ քը գոր ծում է:

Եր բեմն մար դիկ մտա ծում են, թե հա վա տում են Աստ ծուն, մինչ-
դեռ ի րա կա նում նրանց հա վատքն ար գե լակ վում է սի րո պա կա սից:

Թույլ տվեք մի բան ա սել, քա նի դեռ այս թե ման ենք քննար կում: 
Դուք կա րող եք խո չըն դո տել Ձեր ե րե խա նե րի ըն թաց քը Աստ ծո հետ՝ 
մե ծաց նե լով նրանց այն պի սի մթնո լոր տում, որ տեղ սեր չկա:

Ե րե խա նե րը պետք է մե ծա նան այն պի սի մթնո լոր տում, որ տեղ 
աստ վա ծա յին սերն է իշ խում: Ն րանք ոչ միայն ձեր հա վատ քը պետք 
է տես նեն գոր ծի մեջ, այլև ձեր սե րը: Այդ դեպ քում նրանք կյանք 
կմտնեն և հաղ թա նակ կու նե նան:

Ես և կինս այդ պի սի մթնո լորտ ենք ա պա հո վել մեր տա նը: Ա հա 
այդ պատ ճա ռով երբ ևէ խնդիր ներ չենք ու նե ցել մեր ե րե խա նե րի 
հետ:

Ն կա տի չու նեմ այն, որ նրանք ե րե խա յա բար չեն վար վել: Ի հար-
կե, նրանք էլ ե րե խա էին ու ի րենց ե րե խա յի նման էին պա հում: Սա-
կայն մենք նրանց մեջ լա վա գույ նին էինք հա վա տում և ն րանց մա սին 
ա մե նա լավն էինք խո սում:

Ե թե ա մե նա վատն եք տես նում ձեր ե րե խա նե րի մեջ ու ա նընդ-
հատ ա սում նրանց դրա մա սին, ա պա նրանք ոչ մի բա նի չեն հաս նի, 
չեն լի նի ա վե լին, քան ձեր խոս քերն են:

Ե րե խա նե րը եր բեմն կսխալ վեն, քա նի որ ե րե խա են. չեք կա րող 
ե րե խա յի վրա մե ծա հա սա կի գլուխ դնել: Բայց երբ նրանց մեջ լա վա-
գույնն եք տես նում և սի րում եք նրանց, այդ պես դուք եր ևան եք հա-
նում նրանց մեջ ե ղող լա վա գույ նը, և ն րանք կյան քում ինչ-որ բա նի են 
հաս նում. ապ րում են այն աստ վա ծա յին սի րուն հա մա պա տաս խան, 
ո րը դուք ներդ րել եք նրանց մեջ:
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Աստ վա ծա յին սե րը կա տա րում է օ րեն քը

Ե կե՛ք սուրբգրային մեկ այլ խոսք ու սումն ա սի րենք Գա ղա տա ցի-
նե րի գրքից: Այս տեղ Պո ղո սը գրում է Գա ղա տիա յի ե կե ղե ցի նե րին: 
Դ րանք նախ կին հե թա նոս նե րից կազմ ված ե կե ղե ցի ներ էին, բայց 
թուղթն ուղղ ված չէ միայն մեկ ե կե ղե ցու: 

Այն գրվել էր, որ ըն թերց վեր ամ բողջ Գա ղա տիա յում և վե րա բե-
րում է բո լոր քրիս տոն յա նե րին:

ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻ 5.14
14 Ո րով հետև ԲՈԼՈՐ ՕՐԵՆՔՆ ԱՅՍ ՄԵԿ ԽՈՍՔՈՒՄ Է 
ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ. ՔՈ ԸՆԿԵՐՈՋԸ ՔՈ ԱՆՁԻ ՊԵՍ ՍԻՐԻ՛Ր:

Տվ յալ սուրբգ րա յին խոս քում աս վում է, որ ամ բողջ Օ րենքն այս 
մեկ խոս քում է ամ փոփ ված՝ սի րի՛ր: Օ րեն քը կա տա րում ենք, երբ 
պար զա պես սի րում ենք մեր մեր ձա վոր նե րին այն պես, ինչ պես ինք-
ներս մեզ: Օ րեն քի ո՞ր մասն ենք կա տա րում՝ սի րով վար վե լով: Ամ-
բողջ Օ րեն քը:

Ե թե վար վում եք աստ վա ծա յին սի րով, կա րիք չու նեք անհանգստա-
նա լու, որ գու ցե չեք հնա զանդ վել Օ րեն քի ինչ-որ կե տի, այն պես չէ՞: 
Երբ կա տա րում եք սի րո օ րեն քը, կա րիք չկա մտա հոգ վե լու մի շարք 
կա նոն ներ, պատ վեր ներ և  օ րենք ներ կա տա րե լու մա սին:

Ո մանք վի ճում են այն թե մա յով, թե արդ յոք պետք է կա տա րենք 
Տա սը պատ վի րան նե րը: Ի րա կա նում ճշմար տութ յունն այս տեղ շատ 
պարզ է. սի րո օ րեն քը նե րա ռում է Տա սը պատ վի րան նե րը: Մար դիկ 
շփոթ վում են Աստ վա ծաշն չում գրվա ծի պար զութ յու նից և բաց են 
թող նում Խոս քի ճշմար տութ յու նը:

Աստ ծո որ դի նե րը սի րո որ դի ներ են

Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք, թե ինչ է ա սում Հով հան նեսն իր ա ռա-
ջին թղթում: Նա մեզ ա վե լին է սո վո րեց նում աստ վա ծա յին սի րո մա-
սին: Աստ ծո՝ վերս տին ծնված, նոր ստեղծ ված որ դի նե րը պետք է 
վար վեն աստ վա ծա յին սի րով:

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 3.1,2
1 Տե սե՛ք, թե Հայրն ինչ պի սի սեր շնոր հեց մեզ, որ 
Աստ ծո որ դի ներ կոչ վենք, սրա հա մար աշ խար հը չի 
ճա նա չում մեզ, որ Ն րան չճա նա չեց:
2 Սի րե լի նե՛ր, ՀԻՄԱ ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՆԵՐ ԵՆՔ... 
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Մենք չենք դառ նա լու Աստ ծո որ դի նե րը, երբ գնանք Եր կինք: Ե թե 
վերս տին ծնվել ենք, ա պա հի մա ար դեն Աստ ծո որ դի ներն ենք: Եվ 
ե թե Աստ ծո որ դի ներ ենք, ա պա սի րո որ դի ներ ենք, ո րով հետև Աստ-
ված սեր է, իսկ մենք Ն րա պատ կե րով ենք ստեղծ ված:

Քա նի որ Աստ ված սեր է, իսկ մենք Աստ ծո զա վակ ներն ենք, ուս-
տի մենք սի րո զա վակ ներ ենք: Երբ վերս տին ծնվե ցինք, Աստ ծո 
կյան քը փո խանց վեց մեր հո գի նե րին:

Հա վա տաց յալ նե րը պետք է թույլ տան, որ Աստ ծո կյանքն ու սե րը 
ղե կա վա րեն ի րենց էութ յու նը:

Ա հա թե ին չու մենք պետք է ինչ-որ բան ա նենք մեր մտքե րի և 
մար մին նե րի հետ, քա նի որ աստ վա ծա յին սե րը չի սփռվել դրան-
ցում: Եվ ե թե մենք ինչ-որ բան չա նենք մեր մարդ կա յին բնութ յան 
հետ, այն կխո չըն դո տի մեր սի րո ըն թաց քը:

 Մեր չնո րոգ ված միտքն ու չվե րածն ված մար մի նը կփոր ձեն ղե կա-
վա րել մեր ներ սի մար դուն՝ մեր հո գուն:

ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 12.1,2
1 Արդ ա ղա չում եմ ձեզ, եղ բայր նե՛ր, Աստ ծո ո ղոր-
մութ յու նով, որ ՁԵՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵՔ 
ԿԵՆԴԱՆԻ, սուրբ և Աստ ծո ըն դու նե լի ՊԱՏԱՐԱԳ, որ է 
ձեր բա նա վոր պաշ տո նը: 

2 Եվ մի՛ կեր պա րան վեք այս աշ խար հի կեր պա-
րան քով, այլ ՆՈՐՈԳՎԵ՛Ք [ինչ պե՞ս] ՁԵՐ ՄՏՔԻ 
ՆՈՐՈԳՈՒԹՅԱՄԲ, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստ ծո 
կամ քը՝ բա րին, հա ճե լին և կա տար յա լը:

Մենք պետք է նո րո գենք մեր մտքերն Աստ ծո սի րով: Ք րիս տո սի 
Մար մի նը չի նո րո գել իր միտքն աստ վա ծա յին սի րով ինչ պես հարկն 
է, մինչ դեռ Աստ վա ծա շունչն այն քա՜ն բան է ա սում մտքի նո րո գութ-
յան մա սին: Մենք պետք է նո րո գենք մեր մտքե րը, ե թե պատ րաստ-
վում ենք սի րով վար վե լու ու րիշ նե րի հետ:

Շատ հա ճախ որ պես քրիս տոն յա պա տաս խա նատ վութ յուն վերց-
նե լու փո խա րեն մենք ցան կա նում ենք, որ Աստ ված ա նի մեր հոգևոր 
ա ճի և զար գաց ման ամ բողջ աշ խա տան քը: Ակն կա լում ենք, որ Նա 
կտա ա վե լին, քան ար դեն տվել է. մինչ դեռ մեր պա տաս խա նա-
տվութ յունն է զար գաց նել մեր սե րը, որ պես զի այն ա ճի և  ա վե լա նա:

Աստ վա ծա յին սի րո հար ցում շատ հա վա տաց յալ ներ նման են 
ա ռա կի՝ մեկ տա ղանդ ու նե ցող մար դուն: Նա փա թա թեց իր տա-
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ղանդն ան ձե ռո ցի կի մեջ և թաքց րեց: Շա տերս թաքց րել ենք Աստ ծո 
սե րը, որն ար դեն սփռված է մեր սրտե րում: Մենք այն թաքց րել ենք՝ 
գոր ծա ծե լու, զար գաց նե լու և դ րա նում վարժ վե լու փո խա րեն:

Դա ճիշտ չէ. մենք պետք է պար զենք, թե ինչ է Աստ ծո Խոսքն 
ա սում սի րո մա սին, և մեր մտքե րը նո րո գենք՝ ըստ Ն րա Խոս քի: Իսկ 
հե տո պետք է գոր ծի դնենք, կի րա ռենք և զար գաց նենք այն, ինչն 
Աստ ված ար դեն տվել է:

Մենք պետք է այն քան ներծծ ված լի նենք Աստ ծո Խոս քով, որ 
ներծծ վենք նաև Ն րա սի րով: Ե թե այդ պես ա նենք, ա պա աստ վա-
ծա յին սի րով վար վե լը կլի նի մեր ա ռա ջին ար ձա գան քը ցան կա ցած 
ի րա վի ճա կում՝ ան կախ այն բա նից, թե ինչ պես են մեզ հետ վար վել:

Աստ վա ծա յին սե րը միշտ հետև յալ հարցն է տա լիս. «Ի՞նչ ազ դե-
ցութ յուն կու նե նա դի մա ցի նի վրա այն, ինչ ես ցան կա նում եմ ա նել 
կամ ա սել»:

Աստ ված մեզ նից պա հան ջե լու է սի րով վար վել, նույ նիսկ երբ մեր 
շրջա պա տում մեզ հետ սի րով չեն վար վում: Սի րո մեջ վարժ վե լու շատ 
ա ռիթ ներ կլի նեն, երբ ու րիշ նե րը մեր հան դեպ սի րով չեն վար վի: 

Ես նման շատ ա ռիթ ներ եմ ու նե ցել ծա ռա յութ յան մեջ: Օ րի նակ՝ 
մի ան գամ Աստ ված սրտումս ա մուր դրեց, որ հով վութ յուն ա նեմ 
մի ե կե ղե ցում: Հա րան վա նութ յու նը ևս ցան կա նում էր, որ ես լի նեի 
նրանց հա ջորդ հո վի վը, մինչ դեռ նախ կին հո վի վը ցան կա նում էր, որ 
իր զար մի կը ստանձ նի հով վութ յու նը, այն պես որ նա սկսեց այն պի սի 
քա ղա քա կա նութ յուն վա րել ե կե ղե ցում, որ իմ փո խա րեն իր զար մի-
կին ընտ րեին:

Աստ վա ծա յին սե րը եր բեք չէր բա ժա նի ե կե ղե ցին: Ես կա րող էի 
վերց նել այդ ե կե ղե ցու ան դամն ե րի նվա զա գույ նը կե սին և մեկ այլ 
ե կե ղե ցի հիմն ել, քա նի որ այդ մարդ կան ցից շա տե րը ցան կա նում 
էին, որ ես լի նեի ի րենց հա ջորդ հո վի վը: Սա կայն ես չէի կա րող վար-
վել սի րով և միա ժա մա նակ բա ժա նել ե կե ղե ցին. հնա րա վոր չէ հա-
մա տե ղել այդ եր կու գոր ծո ղութ յուն նե րը:

Ինձ ապ շեց նում է այն, որ վերս տին ծնված, Հո գով լցված ո րոշ 
քրիս տոն յա ներ կա րող են գառ նե րի գո ղեր լի նել, բա ժա նել ե կե ղե ցի-
նե րը և գո ղա նալ ինչ-որ մե կի հա րան վա նութ յու նը՝ ա ռանց նույ նիսկ 
մտա հոգ վե լու դրա մա սին: Իսկ հե տո մե ղադ րում են Աստ ծուն՝ ա սե-
լով, թե Աստ ված է ի րենց նման բան ա սել:

Բայց Աստ ված այդ պի սին չէ: Կա՛մ նրանք են խա բում, կա՛մ Աստ-
ված, քա նի որ Խոս քում գրված է. « Սերն ըն կե րո ջը չար չի ա նի»:

Այ նու ա մե նայ նիվ, ես կա րող էի բա ժա նել ե կե ղե ցին և նախ կին 
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հով վի հա րան վա նութ յան ան դամն ե րի կե սի հետ հիմն ել իմ ե կե ղե-
ցին: Բայց ես ընտ րե ցի լսել իմ ներ սի մար դուն և  ոչ թե իմ մարդ կա-
յին բնութ յա նը:

Ա կանջ դրե ցի իմ ներ սում ապ րող Աստ ծո սի րուն, և Սուրբ Հո գին 
ա սաց ինձ. « Պար զա պես գնա՛ քո ճա նա պար հով ու մի՛ բա ժա նիր այս 
ե կե ղե ցին»: Թեև ես գի տեի, որ Աստ ված էր ինձ հետ խո սել այդ ե կե-
ղե ցին հով վե լու մա սին, հա նե ցի իմ ա նու նը թեկ նա ծու նե րի ցան կից 
և հե ռա ցա այդ քա ղա քից:

Ա վե լի ուշ հարց րի Տի րո ջը. « Տե՛ր, իսկ ե կե ղե ցի՞ն. ի՞նչ է լի նե լու այդ 
մարդ կանց հետ»:

Տե րը պա տաս խա նեց ինձ. «Ն րանք կտու ժեն, քա նի որ Իմ կա-
տար յալ կամ քի մեջ չեն: Ն րանք լսե ցին սխալ մարդ կանց և ս խալ 
մար դու նշա նա կե ցին հո վիվ, բայց ես հոգ կտա նեմ քո մա սին, քա նի 
որ դու սի րով վար վե ցիր»:

Փա՛ռք Աստ ծուն, Նա հոգ տա րավ իմ մա սին հրա շա լի ձևով: Եվ 
պատ կե րաց նո՞ւմ եք, տա րին չբո լո րած՝ Աստ ված ինձ հո վիվ նշա նա-
կեց այդ նույն ե կե ղե ցում, իսկ ես դրա հա մար ո չինչ չէի ա րել: Աստ-
ված Ին քը կար գա վո րեց այդ ա մե նը:

Եր բեմն մարդ կանց խնդիրն այն է, որ երբ Աստ ված խո սում է 
նրանց հետ, նրանք փոր ձում են անց նել այլ մարդ կանց վրա յով, որ-
պես զի ի րա կա նաց նեն այն, ինչ Աստ ված ա սել է: Այդ պես նրանք 
թող նում են սե րը, իսկ Աստ ված չի կա րո ղա նում օրհ նել նրանց, քա նի 
որ նրանք հոգ ևո րա պես այն դիր քում չեն, որ կա րո ղա նան ստա նալ 
Ն րա օրհ նութ յուն նե րը:

Աստ ված, ի հար կե, ցան կա նում է ա ռա վե լա գույնս օրհ նել մեզ, սա-
կայն Նա չի կա րող դա ա նել, ե թե մենք չենք քայ լում Ն րա ծրագ րի 
մեջ: Իսկ Աստ ծո ծրա գիրն այն է, որ մենք ու րիշ նե րի հան դեպ սի րով 
վար վենք: Չ գի տեմ՝ ինչ պես դուք, բայց ես դեռ շատ վա ղուց եմ ո րո-
շել, որ սի րով եմ վար վե լու՝ ան կախ այն բա նից մյուս ներն այդ պես 
վար վում են, թե ոչ:

 Ծա ռա յութ յան մեջ մարդ կա յին բնութ յա նը հետ ևե լու փո խա րեն 
սի րով վար վե լու շատ ա ռիթ ներ են լի նում: Օ րի նակ՝ հո գե գալս տա-
կան բո լոր ե կե ղե ցի նե րում, որ տեղ ես հո վիվ եմ ե ղել, հար կա վոր 
էր գոր ծի դնել սի րով վար վե լու կա նո նը, քա նի որ դրան ցից յու րա-
քանչ յու րը խնդրա հա րույց ե կե ղե ցու համ բավ ու ներ: 

Սա կայն բո լոր ի րա վի ճակ նե րում Աստ ված սո վո րեց րել է ինձ 
ինչ պես լու ծել շատ խնդիր ներ այս ե կե ղե ցի նե րում՝ պար զա-
պես սի րով վար վե լով և մարդ կանց աստ վա ծա յին սի րո մա սին 
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սովորեցնե լով: Աստ ված սո վո րեց րել է ինձ ինչ պես սի րել գառ նե-
րին, ոչ թե ծե ծել նրանց:

Մաս նա վո րա պես մի ե կե ղե ցում շատ խնդիր ներ կա յին: Դա քսա-
նե րեք տար վա ե կե ղե ցի էր, իսկ ես ըն դա մե նը քսան մեկ տա րե կան 
էի, երբ հով վութ յուն ստանձ նե ցի: 

Ք սա նե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում ե կե ղե ցու շատ ըն տա նիք նե րի 
ե րե խա ներ ա մուս նա ցել էին ի րար հետ, և  ե կե ղե ցում շատ էին ազ-
գակ ցա կան կա պե րը, ու ան դամն երն ա նընդ հատ ըն տա նե կան վե-
ճե րի մեջ էին: Ն րանց հով վե լու հա մար ես պետք է սո վո րեի խա չել 
մարդ կա յին բնութ յունս և ճն շել մար մինս:

Ժա մա նակ առ ժա մա նակ կի րա կի ա ռա վոտ նե րը միակ բա նը, որ 
կա րո ղա նում էի ա նել, մար մինս ճնշելն էր: Եր բեմն ու զում էի բարձ-
րա նալ բեմ, բո լո րին կեն դա նի-կեն դա նի մաշ կա զերծ ա նել ու նրանց 
կա շին պա տին գա մել: Ու զում էի սկսել խորհր դի սար կա վա գից ու 
հեր թով անց նել կի րակ նօր յա դպրո ցի ու սու ցիչ նե րին, նրան ցից հե տո՝ 
ամ բողջ հա րան վա նութ յա նը:

Շատ է խոս վում մարդ կա յին բնութ յու նը խա չե լու, իսկ մար մի նը 
հո գուն հնա զան դեց նե լու մա սին. այդ ե կե ղե ցում ես պետք է սո վո րեի 
դա ա նել:

Բայց մարդ կա յին բնութ յանս տեղ տա լու ու բո լո րին կեն դա նի 
մաշ կա զերծ ա նե լու փո խա րեն մի կի րա կի քա րո զում էի սի րո, հա-
ջորդ կի րա կի՝ Երկն քի մա սին: Մարդ կա յին բնութ յանս տեղ տա լու և 
Աստ ծո Խոս քով բո լո րի գլուխ նե րը ջար դե լու փո խա րեն քա րո զում էի 
Ա Կորն թա ցի նե րի 13-րդ գլ խից՝ սի րո գլխից:

Ե թե կա րո ղա նաք ստի պել, որ բո լորն ի րար սի րեն և խան դա վառ-
վեն Երկն քում հա վի տե նա կան հույ սից, բնա կան շատ հան գա մանք-
ներ ինք նըս տինք յան կշտկվեն:

Մար դիկ վի ճում են և  ի րենց հա մար խնդիր ներ ստեղ ծում բնա-
կան մա կար դա կում, սա կայն հոգ ևո րա պես ցան կա նում են հաս նել 
այն մա կար դա կին, որ Աստ ված է կա մե նում: Ե թե ա սենք, թե Աստ-
ված նրանց ինչ պի սին է տես նում՝ փո խա նակ ա սե լու, թե ինչ պի սին 
է սա տա նան նրանց տես նում, մենք կօգ նենք, որ նրանք դրսևո րեն 
ի րենց ամ բողջ նե րու ժը: Մեր մեջ և մեր մի ջո ցով գոր ծող Աստ ծո 
սե րը չի ձա խող վում: 
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Բա ցի սի րուց՝ ո չինչ պարտք  
մի՛ մա ցեք

Հ ռո մեա ցի նե րի 13.8-րդ խոս քի վեր ջին հատ վա ծում տես նում ենք, 
որ սե րը կա տա րում է Տա սը պատ վի րան նե րը: Իսկ հի մա ե կե՛ք նա-
յենք այդ խոս քի ա ռա ջին հատ վա ծին: 

ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 13.8
8 ՈՉ ՈՔԻ ՈՉԻՆՉ ՊԱՐՏԱԿԱՆ ՉՄՆԱՔ՝ ԲԱՑԻ ԻՐԱՐ 
ՍԻՐԵԼՈՒՑ, ո րով հետև ըն կե րո ջը սի րո ղը օ րեն քը կա-
տա րել է:

Եր բեմն մար դիկ հա մա տեքս տից կտրում են այս խոս քը և հա-
ղոր դում դրան ի մաստ, որն այն չի կրում: Շա տե րը տու ժել են դրա 
հետևան քով: 

Օ րի նակ՝ ո մանք մեջ բե րում են այս խոս քը՝ ա սե լու, թե չենք կա րող 
ա պա ռիկ գնումն եր ա նել:

Ա յո՛, մենք չպետք է այն քան պարտ քեր կու տա կենք, որ չկա րո ղա-
նանք վճա րել, բայց այս խոս քը չի նշա նա կում, որ չենք կա րող ա պա-
ռիկ գնումն եր ա նել: Ի հար կե, պետք է մա րել բո լոր վար ձավ ճար նե-
րը: Եվ ե թե դուք չգի տեք օգտ վել վար կից ինչ պես հարկն է, ա պա 
միշտ պարտ քի մեջ կընկ նեք. այդ դեպ քում լավ կլի նի հրա ժար վել 
վար կով որ ևէ բան գնե լու մտքից: 

Այ նու հան դերձ, ո մանք ու սու ցա նում են, որ չի կա րե լի վար կով 
որևէ բան ձեռք բե րել, և  այդ պես էլ սո վո րեց նում են ու րիշ նե րին: 
Ե կե՛ք խոր հենք սրա շուրջ: Մենք ա մեն օր ենք վար կից օգտ վում: 
Բո լորս ենք դա ա նում: Տանն է լեկտ րա կա նութ յուն ու նե՞ք: Ա մեն ա միս 
պարտ քով է լեկտ րա կա նութ յուն չե՞ք օգ տա գոր ծում: Գա զից կամ ջրից 
չե՞ք օգտ վում: Դ րանց հա մար պետք է վճա րեք, ճի՞շտ է: 

Ե թե տուն եք վար ձա կա լում, ա պա պարտք եք նաև այդ գու մա-
րը: Ո՞րն է տար բե րութ յու նը վար ձա կալ ման վճա րի և տան գրա վով 
վճարի միջև: Միակ տար բե րութ յունն այն է, որ վար կը մա րե լով՝ 
տունն ի վեր ջո ձերն է լի նե լու:

Ե թե ող ջամ տո րեն և խո հե մա բար վար վեք, ա պա ոչ մի սխալ 
բան չկա վար կով գնումն եր ա նե լու մեջ: Ի րա կա նում, ե թե վար կով 
ինչ-որ բան եք գնում, ո չինչ պարտք չեք, քա նի դեռ չի հա սել մա րե-
լու պահը: Եվ ե թե ժա մա նա կին եք կա տա րում մա րումն ե րը, ա պա 
կրկին պարտք չեք, քա նի որ ար դեն վճա րել եք:



79Սեր. Նոր Ուխ տի օ րեն քը

Ո մանք կա րող են հի մա րութ յուն ներ ա նել՝ կար ծե լով, թե հնա-
զանդ վում են Խոս քին, երբ ի րա կա նում ընդ հան րա պես ա կանջ չեն 
դնում Աստ վա ծաշն չին:

Ինչ պես տես նում եք, չի կա րե լի հա մա տեքս տից կտրել խոս քի մի 
մա սը և փոր ձել դրա նով ինչ-որ բան ա պա ցու ցել: Ես եր բեմն կա-
տա կում եմ, թե նման դեպ քում կա րող եք նույ նիսկ այն պի սի խոսք 
գտնել, ո րի հի ման վրա պի տի գնաք ու կախ վեք:

Կա սուրբգ րա յին հատ ված, ո րում աս վում է. « Հու դան գնաց և  
ինքն ի րեն խեղ դեց» ( Մատթ. 27.5): Կա րող եք նաև կար դալ Բա րի 
սա մա րա ցու պատ մութ յու նը, ո րում Հի սուսն ա սում է. «Գ նա՛, դու էլ 
այն պես ա րա» ( Ղուկ. 10.37):

Ե թե այս եր կու խոս քե րը միաց նենք, կստաց վի՝ Հու դան գնաց և  
ինքն ի րեն կա խեց, դուք էլ գնա ցե՛ք և  այդ պե՛ս ա րեք:

Գու ցե սա մեզ զվար ճա լի թվա, ու ծի ծա ղենք, բայց Հ ռո մեա ցի նե-
րի 13.8-ի մի մա սը հա մա տեքս տից կտրե լը և  այն պի սի ի մաստ հա-
ղոր դե լը, որն այն չի կրում, պա կաս ծի ծա ղե լի չէ:

Լ սել եմ մի ծա ռա յո ղի մա սին, որ ճիշտ նույն բանն է ա րել: Այդ 
ծա ռա յո ղի քա ղա քում կար մի մկրտա կան ե կե ղե ցի, ո րի ան դամն ե րի 
թիվն այն քան էր ա ճել, որ ե կե ղե ցա շեն քում այլևս չէին տե ղա վոր-
վում: Մկր տա կան ե կե ղե ցու հո վի վը ո րո շեց վա ճա ռել շեն քը, բայց 
նա ու զում էր այն վա ճա ռել հա վա տաց յալ նե րի, որ պես զի շեն քը շա-
րու նա կեր օգ տա գործ վել որ պես ե կե ղե ցա շենք: 

Մեկ այլ ծառայող, ո րը ևս հո վիվ էր ու ապ րում էր նույն քա ղա-
քում, ցան կա նում էր գնել այն: Մկր տա կան հո վի վը, որ վա ճա ռում էր 
ե կե ղե ցա շեն քը, մո տե նում է նրան ու ա սում. « Մար դիկ, ո րոնք հի մա 
Երկն քում են, այս ե կե ղե ցու հա մար գու մար են նվի րա բե րել, որ այն 
հո գի ներ շա հե լու վայր լի նի:

Դուք ևս կար ևո րում եք մարդ կանց փրկութ յու նը, և մենք ցան կա-
նում ենք շեն քը Ձեզ ա ռա ջար կել»: Մկր տա կան հո վիվն ա ռա ջար կում 
էր շեն քը ան հա վա տա լիո րեն ցածր գնով, քա նի որ ցան կա նում էր, 
որ այն օգ տա գործ վեր որ պես ե կե ղե ցա շենք:

Մկր տա կան ե կե ղե ցու ան դամ կա նան ցից մե կը, այդ մա սին ի մա-
նա լով, պատ մում է իր ա մուս նուն, որն ի րա վա բան էր: Վեր ջինս 
փրկված չէր, բայց եր բեմն կնոջ հետ գա լիս էր ե կե ղե ցի:

Նա մո տե նում է այն ծա ռա յո ղին, որն ու զում էր շենք գնել, և  ա ռա-
ջար կում իր օգ նութ յու նը. «Ե թե ցան կա նում եք գնել շեն քը, ես կա-
րող եմ եր կու տո կոս տո կո սադ րույ քով վարկ ձևա կեր պել: Ինձ դրա 
հա մար վճա րել պետք չէ, բայց ո րո շա կի գու մար անհ րա ժեշտ կլի նի 
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վճա րել քար տու ղա րու հուս, որ թղթե րը ձևա կեր պի: Իսկ մեկ տա րի 
անց տո կո սադ րույ քը կի ջեց նենք մեկ տո կո սի»:

Այդ ծա ռա յո ղը պա տաս խա նում է. «Ո՛չ, մենք չենք կա րող գնել 
ե կե ղե ցա շեն քը: Հաս կա նում եմ, որ բա ցա ռիկ ցածր գնով է վա ճառ-
վում, բայց Աստ վա ծա շունչն ա սում է՝ «Ոչ մե կին ո չինչ պար տա կան 
մի՛ մնա ցեք», այն պես որ մենք չենք կա րող պարտ քի մեջ ընկ նել»: 
Այդ պի սով՝ նա մեր ժում է գոր ծար քը:

Երբ ես լսե ցի այս ա մե նի մա սին, մտա ծե ցի. « Հի մա նրանք ամ սա-
կան վար ձա կալ ման վճա րումն եր են ա նում այն շեն քի հա մար, որն 
այս պա հին օգ տա գոր ծում են, և  որն արդ յուն քում ի րեն ցը չի լի նե-
լու: Ո՞րն է տար բե րութ յու նը վար ձավ ճար նե րի և գ րա վով վճարների 
միջև: Ե թե գնեին շեն քը, ա պա դա կլի ներ ի րեն ցը, և դ րա հետ կկա-
րո ղա նա յին ա նել, ինչ ցան կա նա յին»:

 Տաս նութ ա միս նե րի ըն թաց քում այդ երկ րորդ ծա ռա յո ղի ե կե-
ղե ցում մնաց ըն դա մե նը ե րե սուն մարդ: Ի վեր ջո նրանք ստիպ ված 
ե ղան փակ վել, իսկ ծա ռա յո ղը հե ռա ցավ քա ղա քից:

 Սուրբգ րա յին այդ հատ վա ծի ի մաս տը վե րոնշ յա լը չէ, և վ տան գա-
վոր է Խոս քը հա մա տեքս տից կտրելն ու դրա հի ման վրա ու սու ցա-
նե լը:

Մեկ այլ հո վիվ իր կնոջ հետ ե կե ղե ցի հիմն եց այն տա նը, որ տեղ 
ապ րում էին, բայց ան դամն երն այն քան շա տա ցան, որ սկսե ցին մեկ 
այլ շենք վար ձա կա լել:

Ն րանք շա րու նակ գու մար էին խնա յում ե կե ղե ցա շեն քի ֆոն դում և  
այդ պես հա վա քե ցին 1.5 մի լիոն դո լար:

Ի վեր ջո այդ գու մարն օգ տա գոր ծե ցին որ պես կան խավ ճար 
ի րենց շեն քի հա մար, իսկ հե տո վե րա նո րո գե ցին այն: Մոտ եր կու 
տա րի անց նրանք շեն քի հա մար ար դեն վճա րել էին 4 մի լիոն դո լար, 
այդ պի սով ամ բող ջո վին մա րել էին գու մա րը, և  այն դար ձել էր ի րենց 
սե փա կա նութ յու նը, ու այլևս ո չինչ ստիպ ված չէին վճա րել:

Իսկ ի՞նչ կլի ներ, ե թե նրանք հա վատ քի այդ քայ լը չա նեին և 1.4 
մի լիոն դո լա րը չօգ տա գոր ծեին որ պես շեն քի կան խավ ճար:

Ինչ պես տես նում եք, Աստ ված օրհ նեց նրանց, քա նի որ նրանք 
ինչ-որ բան նա խա ձեռ նե ցին: Հի մա այդ հա րան վա նութ յան ան դամ-
նե րի թի վը գե րա զան ցում է 3500-ը:

 «Ոչ ո քի ո չինչ պար տա կան չմնաք՝ բա ցի ի րար սի րե լուց» խոս-
քը չի վե րա բե րում վար կով ինչ-որ բան գնե լուն: Այն չի վե րա բե րում 
նման ի րա վի ճակ նե րին: Սա կայն դա չի նշա նա կում, որ մենք պետք է 
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մարդկանցից կախվածության մեջ լինենք: 
Դա նաև նշա նա կում է, որ մենք բո լո րին սեր ենք պարտք, և  այդ 

պարտ քը եր բեք չի մար վե լու: Մենք պար զա պես շա րու նա կա բար 
սի րով պետք է վար վենք: «Ո ւեյ մաու թի» թարգմանությունում Հ ռո-
մեա ցի նե րի 13.8-րդ խոս քը հետև յալ կերպ է ձևա կերպ ված. «Ոչ մի 
պարտք չմար ված չթող նե՛ք՝ բա ցի փո խա դարձ սի րո պարտ քից»:

Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ Աստ ված կօրհ նի ա մե նը, ինչ մենք 
ձեռ նար կենք (Երկ րորդ Օ րի նաց 28.12): Ե թե մենք Տի րոջ հա մար 
ո չինչ չձեռ նար կենք, Նա օրհ նե լու ո չինչ չի ու նե նա: Հար կա վոր է հա-
վատ քի քայլ ա նել և  ինչ-որ բան ձեռ նար կել, որ պես զի օրհն վենք:

Աստ ված կա րո ղա ցավ օրհ նել այդ մարդ կանց, քա նի որ նրանք 
հա վատ քով գոր ծե ցին: Ն րանք ինչ-որ բան ձեռ նար կե ցին Տի րոջ հա-
մար: Ուս տի կար մի բան, ո րի հետ Աստ ված կա րող էր աշ խա տել, որ 
օրհ ներ նրանց:

Ա ռա ջին ե կե ղե ցին, ո րի մա սին խո սե ցինք, չօրհն վեց: Ն րանք հետ 
քաշ վե ցին Տի րոջ օրհ նութ յու նից և չ հա ջո ղե ցին: Եր կու տա րում այդ 
ե կե ղե ցին փակ վեց: Այն տեղ մարդ չմնաց, քա նի որ հո վի վը չհնա-
զանդ վեց Աստ ծո ա ռաջ նոր դութ յա նը:

Ե թե Տուլ սա յից օ դա նավ նստեք, և  օ դա չուն մի փոքր շեղ վի եր թու-
ղուց, երբ հաս նի վայ րէջ քի ժա մա նա կը, բա վա կա նին շեղ ված կլի նեք 
վերջ նա կե տից:

Սկզ բում շե ղումն այդ քան էլ մեծ չէր: Այ դու հան դերձ, ե թե չշտկեք 
ձեզ, ժա մա նա կի ըն թաց քում բա վա կա նին կշեղ վեք եր թու ղուց:

Հոգ ևո րում նույն սկզբունքն է գոր ծում: Ե թե եր թու ղուց մի փոքր 
շեղ վում եք և չեք շտկում ձեզ, որ քան ա ռաջ եք շարժ վում, այն քան 
ա վե լի եք ձեր մտա ծե լա կեր պով հե ռա նում նրա նից, ինչ Խոսքն ի րա-
կա նում ա սում է: Ի վեր ջո դա դուռ է բա ցում սա տա նա յի հա մար դե-
պի ձեր մտա ծե լա կեր պը, և խառ նաշ փոթ է ա ռա ջա նում:

 Տա րի ներ ա ռաջ մեկ այլ ծա ռա յո ղի էի ճա նա չում, ո րը ճամ փոր-
դող ա վե տա րա նիչ էր: Նա սե փա կա նութ յուն գնեց ան հա վա տա լիո-
րեն ցածր գնով: Բա վա կա նա չափ կան խիկ գու մար ու ներ՝ ամ բող ջը 
միան գա մից վճա րե լու հա մար: Հե տո այդ շեն քը վե րա ծեց գրա սեն-
յա կա յին տա րածք նե րի. ի սկզբա նե այն չէր օգ տա գործ վել գրա սեն-
յակ նե րի հա մար:

Ժա մա նա կի ըն թաց քում շեն քի տա րած քը սկսեց չբա վա կա նաց-
նել, և նա ցան կա ցավ ա վե լի մեծ հո ղա տա րածք գնել, որ ա վե լի մեծ 
գրա սեն յակ ներ կա ռու ցեր:
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Ինչ-որ մե կը հայտն վեց, ո րը նրան ա ռա ջար կեց մոտ ե րեք ան գամ 
ա վե լի մեծ գու մար, քան նա ի սկզբա նե վճա րել էր այդ տա րած քի 
հա մար: Հո ղա տա րած քի հա մար վճա րել էր մոտ 125000 դո լար, իսկ 
նրան ա ռա ջար կում էին 600000 դո լար՝ հո ղա տա րած քի և  իր վե-
րա կա ռու ցած շի նութ յան հա մար: Հի մա գու ցե դա այն քան էլ մեծ չէ, 
բայց այն ժա մա նակ զգա լի գու մար էր:

Այդ ծա ռա յո ղը կա րող էր 600000 դո լա րով ա վե լի մեծ հո ղակ-
տոր գնել և դ րա վրա կա ռու ցել: Տա րած քը գո նե ի րե նը կլի ներ: Հե-
տո կա րող էր վար կով գու մար վերց նել ու դրա վրա շի նութ յուն կա-
ռու ցել:

Բայց նա ո րո շեց իր սե փա կա նութ յան դի մաց ստա ցած այդ 
600000 դո լա րով հո ղակ տոր էլ չգնել: Նա ա սաց. «Աստ վա ծա շունչն 
ա սում է՝ «Ոչ ո քի ո չինչ պար տա կան չմնաք», իսկ ե թե մենք շի նա-
րա րութ յուն սկսենք այդ նոր հո ղա տա րած քի վրա, ա պա ստիպ ված 
կլի նենք վարկ վճա րել, ին չը չի կա րե լի»: Ուս տի նա չգնեց սե փա կա-
նութ յու նը: 

Փո խա րե նը վերց րեց 600000 դո լար շա հույ թը և գ րա սեն յա կա յին 
շեն քում մի ամ բողջ հարկ վար ձա կա լեց: Այ նու հետև փոր ձեց գու մար 
հա վա քել, որ կա րո ղա նար կան խիկ վճա րել այն նոր հո ղակ տո րի հա-
մար, ո րը ցան կա նում էր գնել, բայց գրա սեն յա կա յին տա րածք նե րը 
նո րից սկսե ցին չբա վա կա նաց նել, ու նա ստիպ ված շեն քի երկ րորդ 
հար կը ևս վար ձա կա լեց: 

Փաս տո րեն իր սե փա կա նութ յան վա ճառ քից ստաց ված 600000 
դո լար շա հույ թը նա ծախ սեց վար ձավ ճա րի վրա՝ սե փա կա նութ յուն 
ձեռք բե րե լու փո խա րեն: Ի րա կա նում մի քա նի տար վա ըն թաց քում 
միայն վար ձա կա լութ յան հա մար վճա րեց 800000 դո լար:

 Մինչ դեռ կա րող էր վերց նել իր հո ղակ տո րի դի մաց ստա ցած 
600000 դո լա րը, ա վե լի մեծ հո ղակ տոր գնել և  պարտք վերց նել այն 
գու մա րը, որն անհ րա ժեշտ կլի ներ շի նա րա րութ յան հա մար:  Դա 
պետք է որ չգե րա զան ցեր այն գու մա րը, ո րը նա կստա նար, երբ 
վար ձա կա լութ յան տար իր կա ռու ցած գրա սեն յակ նե րը, իսկ շեն քը 
իր սե փա կա նութ յու նը կլի ներ:

 Սա կայն նա «Ոչ ո քի ո չինչ պար տա կան չմնաք» խոս քը կտրեց 
հա մա տեքս տից և  ո րո շեց, որ չի կա րող գրա սեն յա կի շենք կա ռու ցել, 
քա նի որ չի կա րող պարտ քով գու մար վերց նել:

Երբ Աստ վա ծա շունչն ա սում է «Ոչ ո քի ո չինչ պարտ քա կան չմնաք՝ 
բա ցի սի րե լուց», նկա տի ու նի, որ մենք բո լո րին սեր ենք պարտք, ու 
այդ պարտ քը եր բեք չի մար վի:
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 Մեր եր կա րա ժամ կետ պարտ քը բո լո րին լի նե լու է սեր: Եվ մենք 
այդ պարտ քը մա րե լու ենք մինչև մեր կյան քի վեր ջը: 

 Շա րու նա կա բար սի րով պետք է վար վենք, որ պես զի մա րենք այն: 
Այն պես որ ե կե՛ք սկսենք: Ե կե՛ք սո վո րենք վար վել Աստ ծո սի րո թա-
գա վո րա կան օ րեն քի հա մա ձայն, որ պես զի կա րո ղա նանք քա ղել 
դրա օ գուտ նե րը: 

ԴԱՎԱՆԱՆՔ 

Աստ ծո սե րը՝ աստ վա ծա յին սե րը,  Սուրբ  Հո գով 
սփռված է իմ սրտում: Ուս տի ես սի րող եմ, ինչ պես իմ 
Երկ նա յին  Հայրն էլ սի րող է: Ես ա տող չեմ:

 Հետ ևա բար ես թույլ կտամ, որ այդ սե րը՝ Աստ ծո սի րո 
բնութ յու նը, ղե կա վա րի իմ ամ բողջ էութ յու նը: 

Ես կքայ լեմ Աստ ծո թա գա վո րա կան օ րեն քի հա մա ձայն: 
Ես կխո սեմ Աստ ծո թա գա վո րա կան օ րեն քի հա մա ձայն: Ես 
կվար վեմ Աստ ծո թա գա վո րա կան օ րեն քի հա մա ձայն, քա-
նի որ նոր ա րա րած եմ  Հի սուս Ք րիս տո սի մեջ:

 Նոր Ուխ տի մեջ  Նոր Ուխ տի օ րեն քը, այն է՝ սի րո թա գա-
վո րա կան օ րեն քը կա տա րե լով՝ ես կա տա րում եմ Աստ ծո 
պատ վի րան ներն ու կա նոն նե րը:
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Գ լուխ 4

Աստ վա ծա յին սե րը նե րում է

Աստ վա ծա յին սի րո հատ կա նիշ նե րից է նե րու մը: Աստ ծո սե րը 
դրսևոր վում է նաև նե րո ղա միտ վե րա բեր մուն քի մի ջո ցով, քա նի որ 
սերն ու նե րու մը ան բա ժան են: 

Աստ վա ծա յին սե րը պետք է կի րա ռել, դրա նում պետք է վարժ վել, 
որ պես զի այն ձեզ օ գուտ տա: Իսկ դրա նում վարժ վե լու ե ղա նակ նե-
րից մե կը նե րելն է: Երբ սի րո մեջ վարժ վում ենք, այն ա ճում է և զար-
գա նում:

Այլ կերպ ա սած՝ երբ գոր ծի ենք դնում սե րը, այն արդ յունք է տա-
լիս: Եվ ոչ միայն արդ յունք է տա լիս, այլև մեծ վարձք է բե րում՝ թե՛ 
այս, թե՛ գա լիք կյան քում:

Ե կե՛ք տես նենք, թե ինչ է գրել Պո ղո սը Ե փե սո սի ե կե ղե ցուն Աստ-
ծո սի րո մեջ վարժ վե լու մա սին: Սա վե րա բե րում է ա մեն հա վա տաց-
յա լի. ես սի րում եմ այս պես ձևա կեր պել. Սուրբ Հո գին այս հոգ ևոր 
ճշմար տութ յու նը Պո ղոս ա ռաք յա լի մի ջո ցով փո խան ցել է բո լոր հա-
վա տաց յալ նե րին ա մե նուր: 

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐԻ 4.32
32 Եվ ի րար հետ քա՛ղցր ե ղեք, գթած՝ ԻՐԱՐ ՆԵՐԵԼՈՎ, 
ինչ պես Աստ ված էլ Ք րիս տո սով ձեզ նե րեց: 

Ինչ պի սի՞ն է աստ վա ծա յին սե րը: Հարց նե լով, թե ինչ պի սին է 
Աստ ծո սե րը՝ հարց նում ենք, թե ինչ պի սին է Աստ ված: Աստ վա ծա-
յին սե րը լի է քաղց րութ յամբ և կա րեկ ցող է: Քա նի որ այն քաղցր է և 
գ թած, ա պա միշտ պատ րաստ է նե րե լու: 

Աստ վա ծա շուն չը պատ վի րում է մեզ քաղցր լի նել միմ յանց նկատ-
մամբ: Այս խոսքն ուղղ ված է քրիս տոն յա նե րին: Տա րօ րի նակ չէ՞ արդ-
յոք այն, որ Սուրբ Հո գին վերս տին ծնված մարդ կանց պետք է ա սեր, 
որ ի րար հան դեպ քաղցր լի նեին: Բանն այն է, որ Նա գի տեր, որ այն 
ժա մա նակ մար դիկ ու նեին մարդ կա յին նույն բնութ յու նը, ինչ հի մա: 
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Շատ հա ճախ հա վա տաց յալ նե րը ղե կա վար վում են ի րենց մարդ-
կա յին բնութ յամբ և չ նո րոգ ված մտքով՝ փո խա րե նը թույլ տա լու, որ 
Աստ ծո սե րը զսպի ի րենց:

Եր բեմն ինձ թվում է, թե մար դիկ այս խոս քը մեկ նա բա նում են 
հետև յալ կերպ. մենք պետք է նե րենք նրանց, ով քեր քաղցր են մեր 
նկատ մամբ. ե թե մար դիկ քաղցր և գ թած են մեր հան դեպ, ա պա 
մենք ևս պետք է քաղցր և գ թած լի նենք նրանց հան դեպ:

Ուս տի ե թե մար դիկ սխալ են վար վել մեզ հետ, վատն են խո սել 
մեր մա սին, ա պա կա րե լի է կոշ տաց նել մեր սրտե րը և ն րանց հետ 
մեր հա շիվնե րը պար զել՝ նրանց մա սին վա տը խո սե լով: Սա կայն այս 
մո տե ցումն ա մեն ևին աստ վա ծաշնչ յան չէ:

Տվ յալ խոս քում չի աս վում. « Նե րե՛ք միմ յանց, երբ վի րա վո րան քը 
չա փա զանց մեծ չէ: Իսկ ե թե մար դիկ շատ վատ են վար վել ձեզ հետ, 
ա պա կա րե լի է նաև չնե րել նրանց»: Ն ման բան չի աս վում, ճի՞շտ է: 
Սա կայն շատ հա ճախ մար դիկ հենց այդ պես են կի րա ռում այս խոս քը:

Սր բա ցում

Աստ ված գի տեր, որ կա անհ րա ժեշ տութ յուն մեզ ա սե լու, որ միմ-
յանց նկատ մամբ քաղցր լի նենք, քա նի որ մենք ապ րում ենք մարդ-
կա յին մար մին նե րում, ո րոնք դեռևս փրկագն ված չեն: Մեր ներ սի 
մար դը վերս տին ծնված է, սա կայն դրսի մար դը նույնն է, ինչ նախ-
կի նում է ե ղել: Մարդ կա յին բնութ յու նը չի ցան կա նում լի նել քաղցր, 
գթած կամ նե րող: Փառք Աստ ծուն, որ երբ գնանք Եր կինք, նոր մար-
մին ներ կու նե նանք:

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻ 9.27
Այլ իմ մար մի նը ճնշում եմ և ն վա ճում, որ մի գու ցե 
ուրիշ նե րին քա րո զե լով՝ ինքս ան պի տան գտնվեմ:

Թեև Պո ղո սը նոր ա րա րած էր, նա ստիպ ված էր իր մար մի նը 
հնա զան դեց նել ներ սի մար դուն: Մար մին նե րը հո գի նե րին հնա զան-
դեցնելը Աստ ծո առջև սրբաց ման ըն թաց քի մաս է կազ մում: 

Շա տե րը կար ծում են, թե այս խոս քը վե րա բե րում է միայն սե ռա-
կան մեղ քե րին, բայց մարդ կա յին բնութ յու նը հո գուն հնա զան դեց նե-
լու շատ այլ ո լորտ ներ ևս կան:

Սա նաև վե րա բե րում է սրբաց ման վե րոնշ յալ ո լոր տին: Մարդ կա-
յին բնութ յու նը չի ցան կա նում քաղցր լի նել ու րիշ նե րի նկատ մամբ, 
հատ կա պես ե թե ձեզ հետ չեն վար վում այն պես, ինչ պես կար ծում եք, 
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թե պետք է վար վեն: Եվ մարդ կա յին բնութ յու նը ցան կա նում է հե ռու 
մնալ այդ պի սի մարդ կան ցից և պատ ժել նրանց:

Սա կայն անհ րա ժեշտ է ճնշել մարդ կա յին բնութ յու նը, քա նի որ 
հա կա ռակ պա րա գա յում ա նա խոր ժութ յան մեջ կհայտն վեք: Ե թե ձեզ 
ղե կա վա րի ձեր մարդ կա յին բնութ յու նը, աստ վա ծա յին սի րով վար վել 
չեք կա րո ղա նա: Իսկ ե թե սի րով չվար վեք, ձեր հա վատ քը չի գոր ծի: 

Սր բա ցու մը սի րով վար վե լը և մարդ կա յին բնութ յու նը ճնշել սովո-
րելն է: Մինչ հափշ տակ վե լը շա րու նա կա բար բախ վե լու եք ձեր հին, 
չփրկագն ված մարդ կա յին բնութ յա նը, քա նի որ այն փո խա կերպ-
ված չէ:

Եվ Աստ ված ո չինչ չի ա նե լու ձեր մար մին նե րի հետ, քա նի դեռ 
այս տեղ՝ երկ րի վրա եք, սա կայն Նա ար դեն ինչ-որ բան ա րել է ձեր 
հո գի նե րի հետ: Հի մա ձեր հերթն է աշ խա տել ձեր մար մին նե րի և 
մտ քե րի հետ: Դա ձեր՝ որ պես քրիս տոն յա յի պա տաս խա նատ վութ-
յունն է:

Ինչ պես տես նում եք, սրբա ցու մը մի վե րապ րում չէ, որն ու նե նում 
ենք մեկ ան գամ ամ բողջ կյան քի հա մար: Սր բա ցու մը շա րու նա կա-
կան կեն սա կերպ է՝ մնաց յալ ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում մարդ կա յին 
բնութ յու նը վե րահս կո ղութ յան տակ պա հե լը: Այն մտքի նո րոգ ման և  
աստ վա ծա յին սի րով վար վե լու կեն սա կերպ է:

Բա զում քրիս տոն յա ներ թույլ են տա լիս, որ ի րենց մարդ կա յի նը 
ղե կա վա րի ի րենց, իսկ հե տո զար մա նում են, թե ին չու չեն ստա նում 
Աստ ծո լա վա գույնն ի րենց կյան քե րում: Սա կայն անհ նար է վար վել 
աստ վա ծա յին սի րով, ե թե պատ րաստ վում եք թույլ տա լու, որ ձեր 
մարդ կա յին բնութ յու նը կա ռա վա րի ձեզ: 

Ուս տի ե թե մտա դիր ենք հնա զանդ վել Աստ վա ծաշն չին, ա պա 
պետք է թույլ տանք, որ մեր ներ սի մար դը ղե կա վա րի մեզ, որ պես զի 
կա րո ղա նանք «ի րար հետ լի նել քաղցր ու գթած՝ ի րար նե րե լով»:

Ներ սի մարդն ար դեն իսկ ու նի այդ հատ կա նիշ նե րը Աստ ծո սի րո 
շնոր հիվ: Սա կայն մենք պետք է վարժ վենք ի րար նե րե լու մեջ, ինչ-
պես Աստ ված էլ հա նուն Ք րիս տո սի նե րեց մեզ:

Որ պես քրիս տոն յա ներ՝ մեր դրսի մար դու վրա պետք է «հագ-
նենք» Ք րիս տո սին: Իսկ դա ինք նըս տինք յան տե ղի չի ու նե նում:

ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 13.14
Բայց Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի՛ն հա գեք և մարմ ի հա-
մար խնամք մի՛ տա րեք դե պի ցան կութ յուն:
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Միայն Ք րիս տո սին «հագ նե լով» և մարդ կա յին բնութ յան հա մար 
խնամք չտա նե լով է, որ կկա րո ղա նանք նե րել միմ յանց, ինչ պես Աստ-
ված նե րեց մեզ՝ հա նուն Ք րիս տո սի: 

Աստ վա ծա յին սե րը նե րում է և մո ռա նում

Ինչ պե՞ս կա րող ենք Աստ ծո նման նե րել: Աստ վա ծա շունչն 
ա սում է, որ Աստ ված սեր է: Եվ այն սե րը, որն Աստ ված է, Սուրբ 
Հո գով սփռվել է մեր սրտե րի կամ հո գի նե րի՝ մեր ներ սի մար դու մեջ:

Ինչ պի սի՞ն է այդ սե րը: Արդ յոք դա բնա կան, մարդ կա յի՞ն սեր է: 
Ո՛չ, այն աստ վա ծա յին է: Իսկ աստ վա ծա յին սի րո հատ կա նիշ նե-
րից է նե րու մը: 

Ե կե՛ք ու սումն ա սի րենք Խոս քը և տես նենք, թե ինչ պես է Աստ ված 
նե րում: Աստ վա ծա յին սի րուն հատ կան շա կան է հետև յա լը. երբ Աստ-
ված նե րում է, Նա մո ռա նում է:

Երբ մենք ա պաշ խա րում ենք ու Աստ ծուց նե րում խնդրում, Նա 
ջնջում է մեր հան ցանք նե րը և  այլևս չի հի շում մեր մեղ քե րը:

ԵՍԱՅԻ 43.25
25 Ես Ես եմ, որ ՋՆՋՈՒՄ ԵՄ ՔՈ ՀԱՆՑԱՆՔՆԵՐՆ Իմ 
պատ ճա ռով և քո մեղ քե րը ՉԵՄ ՀԻՇՈՒՄ:

Նոր Ուխ տում Աստ ված կրկին ա սում է մեզ, թե ինչ պես է Ին քը 
նե րում:

ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻ 8.12
Ո րով հետև նրանց ա նօ րի նութ յուն նե րը նե րող կլի նեմ 
և ն րանց մեղ քե րը և ն րանց ա նօ րի նութ յուն ներն այլևս 
չեմ հի շի: 

Ինչ պե՞ս է Աստ ված նե րում: Ըստ սուրբգ րա յին այս խոս քե րի՝ երբ 
մենք Աստ ծուց նե րում ենք խնդրում, Նա այլևս չի հի շում մեր մեղ քե-
րը, այլևս եր բե՛ք: Վե րոնշ յալ խոս քում գրված չէ. «Ես քո դեմ ոխ եմ 
պա հե լու այն ա մե նի հա մար, ինչ դու երբ ևէ ա րել ես, և  ա մեն ան գամ 
քո մեղ քե րը մտա բե րե լիս դրանք քեզ հի շեց նե լու եմ»:

Պատ կե րաց նո՞ւմ եք: Իսկ ի՞նչ կլի ներ, ե թե ա մեն ան գամ, երբ ա ղո-
թեինք, Աստ ված հի շեց ներ մեզ այն ա մենն, ինչ անց յա լում ա րել ենք: 
Հա վատք չէինք ու նե նա, այն պես չէ՞: Անց յա լի պատ ճա ռով ա նընդ-
հատ մեղ քի զգա ցում կու նե նա յինք: Չէինք կա րո ղա նա հա մար ձա-
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կութ յամբ Ն րա առջև գալ և  ակն կա լել, որ ինչ-որ բան կստա նանք 
Ն րա նից, քա նի որ ա նընդ հատ կդա տա պար տեինք մեզ:

Արդ յոք ու րախ չե՞ք, որ Աստ ված նե րում է և մո ռա նում: Փառք 
Աստ ծուն, տվյալ խոս քում աս վում է, որ երբ մենք Աստ ծուց նե րում 
ենք խնդրում, Նա այլևս չի հի շում մեր մեղ քե րը: Աստ վա ծաշն չում 
գրված է, որ Նա հա վա տա րիմ է՝ նե րե լու մեր մեղ քե րը (Ա Հովհ. 1.9):

Ո րոշ ըն տա նիք նե րում ա մեն ան գամ, երբ ինչ-որ բան է պա տա-
հում, ա մու սին նե րը հի շեց նում են միմ յանց ի րենց անց յա լի մեղ քե րը: 
Ե թե շա րու նակ այդ պես վար վեն, չեն կա րո ղա նա լավ հա րա բե րութ-
յուն ներ կա ռու ցել: Բա ցի այդ՝ անց յա լի սխալ ներն ու ձա խո ղումն ե րը 
ա նընդ հատ միմ յանց հի շեց նե լը կքան դի նաև նրանց ան հա տա կան 
ա ղոթ քի կյան քը և  ա պարդ յուն կդարձ նի նրանց հա վատ քը: 

Ա ՊԵՏՐՈՍ 3.7
7 Ն մա նա պես, մար դի՛կ, ի մաս տութ յամբ բնակ վեք 
նրանց հետ, ինչ պես տկար ա նո թի՝ կա նանց պա տիվ 
տա լով, իբրև կյան քի շնորհ քի ժա ռան գա կից ներ, ՈՐ 
ՁԵՐ ԱՂՈԹՔԸ ՉԽԱՓԱՆՎԻ:

Այս խոս քում նշված է, թե ինչն է խա փա նում ա ղոթք նե րը: Աստ-
ված ցան կա նում է, որ մեր ա ղոթք ներն ան խա փան լի նեն: Ե թե ա մու-
սին նե րը չնե րում և  ան բար յա ցա կա մութ յուն ու նե նան միմ յանց նկատ-
մամբ, դա կխա փա նի նրանց ա ղոթք նե րը և կա րող է ազ դել նրանց 
ա ռող ջութ յան վրա: Ն ման դեպ քում հա վատ քը չի գոր ծի:

Ա մու սին նե րը պետք է նե րեն միմ յանց այն պես, ինչ պես Աստ ված է 
նե րում: Ն րանք պետք է կա րո ղա նան ա սել միմ յանց. « Սի րե լի՛ս, նե րի՛ր 
ինձ, ես սխալ էի, ճիշտ չվար վե ցի քո հան դեպ»: 

Չ նե րումն ու ան բար յա ցա կա մութ յու նը բա ցա սա բար են ազ դե լու 
ձեր ա ղոթ քի կյան քի վրա: Սե րը, նե րու մը և հա վատ քը միա սին են 
գոր ծում. չեք կա րող դրանք ա ռանձ նաց նել:

Ու զում եք, որ ձեր ա ղոթք ներն ան խա փա՞ն լի նեն: Այդ դեպ քում 
վար վե՛ք սի րով և նե րե՛ք, այ լա պես, ըստ այս խոս քի, ինք ներդ կա րող 
եք խա փա նել ձեր ա ղոթք նե րը: Սո վո րե՛ք Աստ ծո նման նե րել ու մո-
ռա նալ:

Ե րես նա կան թվա կան նե րին մի ծա ռա յո ղի հա մար հա վա քույթ էի 
անց կաց նում, ո րից հե տո նրա եղ բոր ե կե ղե ցում ևս քա րո զե ցի: Եր-
կուսն էլ Ամ բող ջա կան Ա վե տա րա նի հո վիվներ էին: Ա վագ եղ բայ րը 
շատ ա վե լի հա ճե լի անձ նա վո րութ յուն էր, քան կրտսե րը. նա առ հա-
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սա րակ ա մեն ա ռու մով ա վե լի լավ քա րո զիչ էր: Ի րա կա նում կրտսեր 
եղ բո րից ան հա մե մատ ա վե լի լավ էր քա րո զում:

 Թեև կրտսեր եղ բայ րը նման չէր իր ա վագ եղ բո րը ու վեր ջի նիս 
նման լավ քա րո զիչ չէր, բայց նրա հով ված ե կե ղե ցի նե րը միշտ լավն 
էին, և նա նոր ավ տո մե քե նա էր վա րում նույ նիսկ Մեծ ճգնա ժա մի 
օ րե րին: Ան գամ նրա ե կե ղե ցին շատ ա վե լի մեծ էր, քան եղ բոր ե կե-
ղե ցին: Ա վագ եղ բայ րը ծա ռա յութ յան մեջ այդ քան հա ջո ղակ չէր, թեև 
ա վե լի հա ճե լի անձ նա վո րութ յուն էր և  ա վե լի լավ քա րո զիչ էր:

 Մի մարդ ա սաց ինձ. «Ես հաս կա ցել եմ, թե ին չու ա վագ եղ-
բայ րը հով վա կան ծա ռա յութ յան մեջ այդ քան հա ջո ղակ չէ: Մինչ 
փրկվե լը նա ա վե լի վատ մարդ էր, քան նրա եղ բայ րը: Չար էր, 
ուս տի հի մա վճա րում է իր մեղ քե րի հա մար: Աստ ված պար զա պես 
պատ ժում է նրան»: Ին չին ես պա տաս խա նե ցի. «Ինչ պե՞ս Աստ-
ված կա րող է պատ ժել, երբ Նա նույ նիսկ չի հի շում, որ այդ մար դը 
սխալ բան է ա րել»:

Ինչ պե՞ս Աստ ված կպատ ժի մի բա նի հա մար, ո րի մա սին նույ նիսկ 
չի հի շում: Երբ վերս տին ծնվում եք, Աստ ված միշտ սրբում ու մո ռա-
նում է ձեր անց յա լը. դուք դառ նում եք նոր ա րա րած:

Այ նու ա մե նայ նիվ, ես պար զե ցի, թե ին չու էր եղ բայր նե րից մեկը 
ծա ռա յութ յան մեջ հա ջո ղակ, իսկ մյու սը՝ ոչ: Ա վագ եղ բայ րը, որ 
հա ճե լի անձ նա վո րութ յուն էր, ու ներ նաև հա ջո ղակ լի նե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ բո լոր ու նա կութ յուն նե րը: Նա ու ներ նաև հռե տո րա-
կան զար մա նա լի հմտութ յուն և շատ ա վե լի լավ էր քա րո զում, քան 
կրտսեր եղ բայ րը, բայց նա չէր սո վո րում: 

Կինս և  ես հյու րըն կալ վել էինք ա վագ եղ բոր հով վա կան կա ցա րա-
նում: Նա միշտ դրսում էր, զրու ցում էր մարդ կանց հետ ու կա տակ-
ներ ա նում: Կա տակ նե րը վա տը չէին, սա կայն նա դրա նով էր լցնում 
իր ամ բողջ ժա մա նա կը: Իսկ հե տո, երբ բարձ րա նում էր ամ բիո նի 
մոտ, բա ցի կա տակ նե րից՝ ա սե լու այլ բան չէր ու նե նում. մեր թընդ-
մերթ էր անց նում բուն թե մա յին ու քա րո զում:

Իսկ մյուս եղ բայրն ա նընդ հատ սո վո րում էր: Գի տեմ դա, քա նի 
որ նրա ե կե ղե ցում հա վա քույթ ներ եմ անց կաց րել: Ա մեն օր մի քա նի 
ժամ անց կաց նում էր իր աշ խա տա սեն յա կում, սեր տում էր Աստ վա-
ծա շունչն ու աշ խա տում իր գրքե րի վրա: Ն րան հա ճախ չէիր տես նի, 
ո րով հետև զբաղ ված էր սո վո րե լով:

Երբ այ ցե լում էի նրան, նա միշտ իր աշ խա տա սեն յա կում էր՝ Աստ-
վա ծաշն չի և  իր գրքե րի հետ: Դա էր պատ ճա ռը, որ նա բարձ րա ցավ 
և հա սավ ծա ռա յութ յան գա գաթ նա կե տին:
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Խն դիրն այն չէր, որ նրան ցից մե կը պատժ վում էր իր անց յա լի 
հա մար. երբ Աստ ված նե րում է, Նա մո ռա նում է: Եվ Նա ցան կա-
նում է, որ ես և դուք նույն պես այդ պես վար վենք: Ե թե վար վում եք 
աստ վա ծա յին սի րով, ա պա դուք նույն պես կնե րեք այն պես, ինչ պես 
Աստ ված է նե րում, քա նի որ սերն ու նե րումն ան բա ժան են:

Աստ ված նա յում է սրտին

Մի ե կե ղե ցում հա վա քույթ էի անց կաց նում, ու թվում էր, թե ծա ռա-
յութ յուն նե րը դժվար էին անց նում: Ար դեն մե կու կես շա բաթ էր, ինչ 
սկսել էինք, բայց կար ծես ո չինչ տե ղի չէր ու նե նում:

Այ դու հան դերձ, մի ե րե կո Սուրբ Հո գին զար մա նա լի կեր պով 
շարժ վեց: Հա րան վա նութ յու նում մի մարդ կար, ո րի մի ջո ցով Սուրբ 
Հո գին դրսևո րեց Իր պարգև նե րը դի նա միկ ու գերբ նա կան ձևով: 
Արդ յուն քում զար մա նահ րաշ բա ներ տե ղի ու նե ցան: 

Բե մում կանգ նած՝ ինքս ինձ ա սա ցի. « Սա այս հա վա քույթ նե րի 
շրջա դար ձա յին կետն է»: Եվ դա այդ պես էր: Այդ հա վա քույ թը փո-
խեց մյուս բո լոր ծա ռա յութ յուն նե րը: Ուղ ղա կի սքան չե լի էր:

Երբ տուն գնա ցի, չէի կա րո ղա նում քնել: Հի մա կա սեմ, թե ին չու: 
Այդ հա վա քույ թից մեկ-եր կու օր ա ռաջ ավ տո մե քե նա յով անց նում էի 
այդ մեծ քա ղա քի փո ղոց նե րից մե կով, երբ տե սա այն մար դուն, ո րին 
Աստ ված այդ քան զար մա նա լիո րեն օգ տա գոր ծեց հա վա քույ թի ժա-
մա նակ: Տե սա, թե ինչ պես էր նա փո ղո ցով քայ լում ու մտնում մի 
մութ գի նե տուն: 

Այդ գի շեր, երբ չէի կա րո ղա նում քնել, աչ քե րիս առջև ա նընդ հատ 
այդ տե սա րանն էր: Չէի կա րո ղա նում մտքիցս հա նել:

Գի շե րը՝ մոտ 12:30-ին, ու ղիղ նստե ցի ան կող նուս մեջ ու ա սա ցի. 
« Տե՛ր, հա նի՛ր ինձ այս վի ճա կից: Ինչ պե՞ս ստաց վեց, որ օգ տա գոր-
ծե ցիր այդ մար դուն: Ես տե սա, թե ինչ պես էր նա մտնում այն մութ 
գի նե տու նը. ինչ պե՞ս կա րող էիր օգ տա գոր ծել նրան»:

Այ նու հետև շա րու նա կե ցի. « Դու գի տես, որ այդ ե կե ղե ցում կան 
Աստ ծո սուր բեր, ո րոնք հի սուն-վաթ սուն տա րի է, ինչ ա նա րատ 
կյան քով են ապ րում: Ին չո՞ւ փո խա րե նը նրանց չօգ տա գոր ծե ցիր»:

Աստ ված ինձ պա տաս խա նեց այն պես, կար ծես սեն յա կում կանգ-
նած լի ներ. « Դու տե սա ծովդ ես դա տում: Ա յո՛, դու տե սար, թե ինչ պես 
նա մտավ այդ վայ րը, բայց շա րու նա կե ցիր ճա նա պարհդ ու չտե սար, 
թե ինչ պես հան կարծ ուշ քի ե կավ և  ա սաց՝ «Ի՞նչ եմ ես այս տեղ ա նում. 
Աստ վա՛ծ իմ, նե րի՛ր ինձ», և շրջ վեց ու դուրս ե կավ»: 
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Այ նու հետև Տերն ա սաց. « Բա ցի այդ՝ նա խնդրել էր, որ նե րեմ 
ի րեն, ուս տի Ես նույ նիսկ չէի էլ հի շում, որ սխալ բան է ա րել: Դ րա 
շնոր հիվ Ես կա րո ղա ցա օգ տա գոր ծել նրան ճիշտ այն պես, ինչ պես 
այն մար դուն, որ վաթ սուն տա րի ա նա րատ կյան քով է ապ րել»:

Ես այդ ի րա վի ճա կից դաս քա ղե ցի. երբ Աստ ված նե րում է, Նա 
մո ռա նում է: Աստ ված ա սել է. «Ես Ես եմ, որ ջնջում եմ քո հան ցանք-
ներն Իմ պատ ճա ռով ու ՔՈ ՄԵՂՔԵՐԸ ՉԵՄ ՀԻՇՈՒՄ» (Ես. 43.25):

Ուս տի ե թե Աստ ված կա րող է մո ռա նալ ձեր սխալ ներն ու ձեր 
անց յա լը, դուք ինք ներդ էլ պետք է մո ռա նաք դրանք: Նույն կերպ 
պետք է նե րեք ու մո ռա նաք նաև ու րիշ նե րի անց յա լի սխալ նե րը:

Նե րե՛ք մարդ կանց այն պես, ինչ պես Աստ ված է նե րում, որ պես-
զի մնաք սի րո ըն թաց քի մեջ: Թո՛ղ Աստ ծո սե րը ղե կա վա րի ձեզ: 
Այդ դեպ քում դուք կկա րո ղա նաք հաղ թա նակ ակն կա լել ձեր կյան քի 
ցան կա ցած բնա գա վա ռում:

Ինչ պես տես նում եք, ե թե ի րա կա նում սի րում ու նե րում եք մարդ-
կանց, չեք շա րու նա կի հի շեց նել նրանց ի րենց անց յա լի սխալ ներն ու 
ձա խո ղումն ե րը, թե ինչ պես են ձեզ ցա վեց րել, հիաս թա փեց րել կամ 
վի րա վո րել:

Սա տա նան կա րող է ձեզ մտքեր բե րել ու հի շեց նել, թե ինչ է տե ղի 
ու նե ցել ձեր և տվ յալ անձ նա վո րութ յան միջև, սա կայն դուք չպետք է 
ըն դու նեք սա տա նա յի մտքե րը:

Ե թե դուք եք սխալ վար վել, բայց խոս տո վա նել եք ձեր մեղքն 
Աստ ծուն ու ա պաշ խա րել, ա պա Աստ ված նե րել է ձեզ:

Ե թե սա տա նան փոր ձում է հի շեց նել ձեզ, թե ինչ է ու րիշն ա րել 
ձեր նկատ մամբ, ա պա ծի ծա ղե՛ք նրա վրա և  ա սե՛ք. « Պա րո՛ն սա տա-
նա, ա մեն բան կար գին է: Դա պար զա պես տե ղի ու նե ցա ծի մտա-
պատ կերն է, ես այդ մար դուն նե րել եմ: Տե ղի ու նե ցածն ինձ հա մար 
այլևս գո յութ յուն չու նի»:

Հե տո կա րող եք շա րու նա կել ձեր ճա նա պար հը ներ ման մեջ՝ ի մա-
նա լով, որ Աստ ված նե րել է ձեզ:

Նե րու մը Նոր Ուխ տում

Ինչ պե՞ս պետք է նե րենք Նոր Ուխ տում, ինչ պես մար դի՞կ են նե-
րում մեզ: Ո՛չ, մենք նե րում ենք, ինչ պես գրված է Ե փե սա ցի նե րի 
4.32-ում. «...ի րար հետ քաղցր ե ղեք, գթած՝ ի րար նե րե լով, ԻՆՉՊԵՍ 
ԱՍՏՎԱԾ էլ Ք րիս տո սով ՁԵԶ ՆԵՐԵՑ»:

Մենք նե րում ենք այն պես, ինչ պես Աստ ված է Ք րիս տո սով մեզ նե-
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րել: Նե րում ենք այն պես, ինչ պես Աստ ված է նե րում: Այլ կերպ ա սած՝ 
նե րում ենք՝ ան կախ այն բա նից մար դիկ մեզ նե րում են, թե ոչ:

Իսկ ինչ պե՞ս է Աստ ված մեզ նե րում: Աստ ված սեր է: Նա ա սել է. 
«Ես այլևս չեմ հի շի ձեր ա նօ րի նութ յուն նե րը» (Եբր. 10.17): Ուս տի 
սերն է ա սում. «Ես այլևս չեմ հի շի ձեր ա նօ րի նութ յուն նե րը»:

Ե թե Աստ ված մեզ նե րում է ու չի հի շում մեր ա նօ րի նութ յուն նե րը, 
քա նի որ սի րում է մեզ, ա պա մենք ևս պետք է նե րենք ի րար և չ հի-
շենք միմ յանց մեղ քե րը: Նե րե լը Նոր Ուխ տի սի րո օ րեն քի մասն է 
կազ մում:

Ո մանք ա սում են. «Ես պար զա պես չեմ կա րող նե րել»: Բայց դա 
Խոս քին չի հա մա պա տաս խա նում, ո րով հետև ե թե դուք վերս տին 
ծնված եք, ա պա աստ վա ծա յին սե րը սփռված է ձեր սրտում:

Ու րիշ ներն ա սում են. «Ես չեմ կա րող նե րել այն պես, ինչ պես Աստ-
ված է նե րում, քա նի որ Աստ ված չեմ»: Ի հար կե, Աստ ված չեք: Բայց 
Աստ ված նե րում է մեզ, քա նի որ Նա սեր է (Ա Հովհ. 4.8): Իսկ ձեր 
մեջ բնակ վում է այն նույն սե րը, որ Աստ ված է: Հետ ևա բար դուք կա-
րող եք նե րել Ն րա սի րով, ինչ պես Նա է նե րում:

Աստ ծո սե րը Սուրբ Հո գով սփռվել է մեր սրտե րում. դա նշա նա-
կում է, որ Աստ ված ինձ և ձեզ մա տա կա րա րել է այն սե րը, ո րով 
մենք պետք է նե րենք: Սա կայն շատ հա վա տաց յալ ներ սխալ վում են՝ 
ա ռաջ նորդ վե լով գլխով և  ոչ թե սրտով:

Արդ յո՞ք ու րախ չեք, որ Աստ ված ա սել է, որ չի հի շի մեր ա նօ րի-
նութ յուն նե րը (Ես. 43.25, Սաղմ. 103.3): Մեկ այլ խոս քում Նա ա սում է. 
« Նա մեր բո լոր մեղ քե րը կգցի ծո վի խոր քե րը» ( Միք. 7.19):

Արդ յո՞ք սա հրա շա լի չէ: Ե թե մենք ա պաշ խա րել ու խնդրել ենք, 
որ Աստ ված նե րի մեզ, ա պա Նա չի հի շում, թե ես կամ դու ինչ սխալ 
բան ենք երբ ևէ ա րել:

Գու ցե հարց նեք. «Ինչ պե՞ս է Նա կա րո ղա նում ա նել դա»: Կա րո-
ղա նում է, քա նի որ, ըստ Աստ վա ծաշն չի, սե րը ծած կում կամ ջնջում է 
մեղ քե րի շա տութ յու նը (Ա Պետր. 4.8):

Ուս տի աստ վա ծա յին սե րը ոչ միայն նե րում է, այլև մո ռա նում: 
Ա հա այդ պես էլ Աստ ված ցան կա նում է, որ մենք նե րենք: Եվ մենք 
կա րող ենք նե րել ու մո ռա նալ, քա նի որ Աստ ված մեր սրտերն ար դեն 
լցրել է Իր սի րով, որ պես զի կա րո ղա նանք նե րել: Հետ ևա բար չկա 
նե րե լու մեր կա րո ղութ յան մեջ ձա խող վե լու ար դա րա ցում:
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Նե րու մը ոխ չի պա հում

Ե թե ա սում եք, թե ինչ-որ մե կին նե րել եք, բայց ձեր սրտում ոխ եք 
պա հում, ի րա կա նում բո լո րո վին էլ չեք նե րել:

ԿՈՂՈՍԱՑԻՆԵՐԻ 3.13
13 Ի րար համ բե րե լով և ԻՐԱՐ ՆԵՐԵԼՈՎ, ԵԹԵ 
ՄԵԿԸ ՄՅՈՒՍԻ ԴԵՄ ՏՐՏՈՒՆՋ ՈՒՆԵՆԱ, ԻՆՉ ՊԵՍ 
ՔՐԻՍՏՈՍՆ ԷԼ ՁԵԶ ՆԵՐԵՑ, այն պես էլ դուք:

1939 թվա կա նին ես և կինս գնա ցել էինք հով վութ յուն ա նե լու Տե-
խա սի հյու սի սում գտնվող մի ե կե ղե ցում: Ա ռա ջին շա բաթն էր, որ 
այն տեղ էինք, և մեզ այ ցե լեց ե կե ղե ցու քույ րե րից մե կը: 

Կարճ զրույ ցից հե տո նա ա սաց. «Եղ բա՛յր Հե գին, ու զում եմ պատ-
մել Ձեզ այ սինչ քրոջ մա սին, և թե ինչ պես է նա ինձ հետ վար վել»: 
Եվ եր կար պատ մեց մեզ, թե ինչ վատ վե րա բեր մուն քի էր այդ քույրն 
ի րեն ար ժա նաց րել:

Մ տա ծե ցի. «Եր ևի ան ցած շա բաթ են գժտվել այդ քրոջ հետ»: 
«Ե՞րբ է դա տե ղի ու նե ցել»,- հարց րի նրան: 

Նա սկսեց հաշ վել. « Մեկ, եր կու, ե րեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, 
ութ...»: Կար ծում էի, թե կա սեր՝ ութ օր ա ռաջ, բայց ա սաց. « Հա ջորդ 
ե րեք շաբ թի կլի նի ութ տա րի»: 

Դեմ քիս զար մա ցած ար տա հայ տութ յու նը տես նե լով՝ ան մի ջա պես 
ա վե լաց րեց. «Ս խալ մի՛ հաս կա ցեք ինձ. ես նրան նե րել եմ, բայց եր-
բեք չեմ մո ռա նա, թե ինչ պես վար վեց ինձ հետ այդ ծեր սա տա նան»: 

Ա ռանց մտա ծե լու պա տաս խա նե ցի. « Քույ րի՛կ, դուք բա ցա հայտ 
ստա խոս եք: Դուք նրան չեք նե րել. ե թե նե րած լի նեիք, ա պա հի մա 
դրա մա սին չէիք պատ մի ինձ»:

Երբ մենք քայ լում ենք Խոս քի լույ սի մեջ, կա րող ենք վա յե լել դրա 
բո լոր բա րիք նե րը: Սա կայն որ պես զի քայ լենք Խոս քի լույ սի մեջ, 
պետք է քայ լենք սի րո ու ներ ման մեջ:

Աստ վա ծա շունչն ա սում է. « Բայց ա մե նից ա ռաջ սե րը սերտ ու նե ցե՛ք 
ի րար հետ, որ սե րը ծած կում է մեղ քե րի շա տութ յու նը» (Ա Պետր. 4.8): 
Այս քույրն ա սում էր, թե նե րել է այն կնո ջը, բայց չէր քայ լում սի րո և 
ներ ման մա սին Խոս քի լույ սի մեջ: Ե թե քայ լեր, ա պա տե ղի ու նե ցա ծը 
սի րով կծած կեր և կ մո ռա նար դրա մա սին:
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Չ նե րու մը՝ hա վատ քի և  ա ղոթ քի խո չըն դոտ

Կա ևս մի բան, ո րը մենք պետք է ի մա նանք սի րո և ներ ման մա-
սին: Չ նե րու մը՝ ներ ման պա կա սը, ա ղոթ քի խո չըն դոտ նե րից մեկն է, 
ո րի մա սին խո սել է Հի սու սը: 

ՄԱՐԿՈՍ 11.23-25
23 Ո րով հետև ճշմա րիտ ա սում եմ ձեզ, թե ով որ այս 
սա րին ա սի՝ վե՛ր կաց և ծո՛վ ըն կիր, և  իր սրտում 
չերկմ տի, բայց հա վա տա, թե ինչ որ ա սում է, կլի նի 
նրան, կլի նի, ինչ որ ա սի։ 

24 Ս րա հա մար ա սում եմ ձեզ, թե՝ ա մեն ինչ, որ 
ա ղոթք ա նե լով խնդրեք, հա վա տա ցե՛ք, թե կառ նեք, և 
կ լի նի ձեզ։ 

25 Եվ որ ժա մա նակ որ կանգ նեք, ԱՂՈԹՔ ԱՆԵՔ, 
ՆԵՐԵ՛Ք, ե թե մե կի դեմ բան ու նե նաք, որ պես զի ձեր 
Հայրն էլ, որ երկն քում է, ձեր հան ցան քը թող նի ձեզ։

Հա ճախ մար դիկ այս խոս քե րը կտրում են հա մա տեքս տից և 
դ րանց այն պի սի ի մաստ տա լիս, որն այդ խոս քերն ի րա կա նում չեն 
կրում, իսկ հե տո փոր ձում են այդ ի մաս տով կի րա ռել դրանք: Բայց, 
ինչ պես տես նում եք, Մար կոս 11.23-րդ և 24-րդ խոս քե րի հա մար կան 
նա խադր յալ ներ: Ն կա տե՞լ եք, որ Աստ ծո խոս տումն ե րի մեծ մա սը 
նա խադր յալ ներ ու նի:

Աստ ծո օրհ նութ յուն նե րը պար զա պես չեն թափ վում մեզ վրա, ինչ-
պես հա սած բալն է ծա ռից թափ վում: Մենք ունենք մեր դե րա կա տա-
րու մը դրա նում՝ պա տաս խա նատ վութ յան մեր բա ժի նը:

Երբ Մար կոս 11.23,24-րդ խոս քե րում Հի սուսն ա սում է, որ մենք 
կա րող ենք ու նե նալ այն, ինչ կխնդրենք, բո լորս ու րա խա նում ու 
ցնծում ենք այդ ճշմար տութ յու նից: Եվ այդ պես էլ պետք է լի նի: 
Բայց գի տե՞ք, որ դա ա մե նը չէ, որ Հի սուսն ա սել է պա տաս խան վող 
ա ղոթք նե րի մա սին:

Մար կոս 11.23,24-րդ խոս քե րում հա վատ քի թե մա յին վե րա բե րող 
ամ բողջ պատ մութ յու նը չէ, որ նե րառ ված է: Օ րի նակ՝ Գա ղա տա ցի-
նե րի 5.6-րդ խոս քում Աստ վա ծա շուն չը հա վատ քի վե րա բեր յալ մեկ 
այլ բան է ա սում: Այն տեղ աս վում է, որ հա վատ քը միայն սի րով է 
գոր ծում:
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ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻ 5.6
6 Քա նի որ Ք րիս տոս Հի սու սում ո՛չ թլփա տութ յունն է 
մի բան կա րող և  ո՛չ անթլ փա տութ յու նը, այլ հա վատքը, 
որ սի րով գոր ծում է։

Հետ ևա բար չեք կա րող գոր ծի դնել ձեր հա վատ քը, ե թե չեք քայ-
լում սի րո ու ներ ման մեջ: Կար ևոր չէ, թե Աստ վա ծաշն չից քա նի դա-
վա նութ յուն եք ա նում. ա ռանց աստ վա ծա յին սի րո Ձեր հա վատ քը չի 
գոր ծի:

Կա րող եք դա վա նութ յուն ներ ա նել, որ քան ցան կա նաք, բայց 
դրանք չեն գոր ծի ձեզ հա մար, ե թե չնե րեք: Կա րող եք ա մեն ա ռա-
վոտ արթ նա նալ և  անց նել ձեր ցու ցա կի կե տե րով, կե սօ րին ժա մա-
նակ հատ կաց նել հա վատ քի դա վա նութ յուն նե րին, նույ նիսկ գի շեր վա 
կե սին արթ նա նալ ու կրկնել նույն դա վա նութ յուն նե րը, բայց ձեր հա-
վատ քը կրկին չի գոր ծի ձեզ հա մար, ե թե սի րո մեջ չքայ լեք: 

Ն ման կերպ նույ նիսկ հար յուր տա րի կա րող եք կրկնել ձեր հա-
վատ քի դա վա նութ յուն նե րը, բայց չներ ման մթնո լոր տում ձեր հա-
վատքն ա նարդ յու նա վետ կլի նի:

Ինչ պես տես նում եք, հա վա տա լը, թե ու նեք այն, ինչ խնդրել եք, և 
շուր թե րով դա վա նե լը արդ յու նա վետ հա վատ քի և  ա ղոթ քի պա տաս-
խան ներ ստա նա լու միայն մի մասն են: Ի րա կա նում Մար կոս 11.23-
րդ և 24-րդ խոս քե րը չեն գոր ծի ա ռանց Մար կոս 11.25-ի. «Եվ որ ժա-
մա նակ որ կանգ նեք, ԱՂՈԹՔ ԱՆԵՔ, նե րե՛ք...»: Ին չո՞ւ այդ խոս քե րը 
չեն գոր ծի ա ռանց Մար կոս 11.25-ի. քա նի որ հա վատ քը չի կա րող 
գոր ծել ա ռանց սի րո, իսկ սե րը նե րում է:

Ն կա տի՛ ա ռեք, որ 25-րդ խոս քը սկսվում է «և» բա ռով: «Եվ»-ը շաղ-
կապ է. այն միաց նում է Հի սու սի նա խորդ խոս քը այս խոս քի հետ:

Տե սե՛ք, թե ինչ է ա սում Հի սու սը Մար կո սի 11.24-ում. «Ս րա հա մար 
ա սում եմ ձեզ, թե ա մեն ինչ, որ ԱՂՈԹՔ ԱՆԵԼՈՎ խնդրեք...»: Հի-
սու սը խո սում է ա ղոթ քի մա սին. Նա խո սում է այն մա սին, թե ինչ-
պես մեր հա վատ քը արդ յու նա վետ դարձ նենք:

25-րդ խոս քում Հի սուսն ա սում է. «Եվ որ ժա մա նակ որ կանգ նեք, 
ա ղոթք ա նեք, նե րե՛ք, ե թե մե կի դեմ բան ու նե նաք»: Երբ ա ղո թում 
եք, նե րե՛ք:

Ին չո՞ւ է Հի սու սը նման բան ա սում: Քա նի որ գի տի, որ ե թե ինք-
ներս մեր շուր ջը չներ ման մթնո լորտ ստեղ ծենք, մեր ա ղոթք ներն արդ-
յու նա վետ չեն լի նի: Հա վատ քը միայն սի րով է գոր ծում ( Գաղ. 5.6):

Ե թե Հի սու սը միայն հետև յալն ա սեր՝ «Երբ կանգ նեք ա ղոթ քի, 
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կստա նաք այն, ինչ խնդրում եք», բո լորս էլ կա նեինք դա ինչ պես 
հարկն է: Բայց Նա այդ տեղ կանգ չա ռավ, այլ ա սաց՝ երբ կանգ նում 
ենք ա ղոթք ա նե լու, կա մի բան, որ մենք պետք է ա նենք: Եվ ի՞նչ 
պետք է ա նենք. նե րե՛նք: Ե թե ինչ-որ մե կի դեմ ինչ-որ բան ու նենք, 
պետք է նե րենք:

Ա ղոթքն ու հա վատ քը չեն գոր ծի, ե թե ձեր շուր ջը չներ ման մթնո-
լորտ եք ստեղ ծել: Եվ հենց չնե րումն է պատ ճա ռը, որ շատ մար դիկ 
ի րենց հա վատ քի և  ա ղոթ քի կյան քում հայտն վել են փա կու ղում:

Հաս կա նո՞ւմ եք. ձեր ա ղոթ քի կյան քում հա վատ քը չի գոր ծի, ե թե 
դուք նե րող անձ նա վո րութ յուն չլի նեք: Այն պես որ, երբ ա ղոթ քի եք 
կանգ նում, նե րե՛ք: Երբ ևէ մտա ծե՞լ եք այն մա սին, որ նե րե լու հա մար 
հա վատք է անհ րա ժեշտ, իսկ ե թե չնե րեք, կխա փան վեն ձեր ա ղոթք-
նե րը:

Շատ ենք քա րո զում ներ ման մա սին, շատ ենք լսում ու րիշ նե րին 
նե րե լու մա սին, բայց չենք կի րա ռում դա այն պես, ինչ պես Աստ վա-
ծա շունչն է ա սում: Երբ իս կա պես սկսեք ու սումն ա սի րել, թե Աստ վա-
ծա շունչն ինչ է ա սում ներ ման մա սին, երբ ծա նո թա նաք այս թե մա յի 
ման րա մաս նե րին, ա պա կցնցվեք՝ հաս կա նա լով Աստ ծո տե սանկ յու-
նը դրա վե րա բեր յալ:

Օ րի նակ՝ ե կե՛ք ու սումն ա սի րենք մի ա ռակ, ո րը Հի սու սը պատ մեց 
ա շա կերտ նե րին: Պետ րո սը հարց րել էր Հի սու սին, թե քա նի ան գամ 
պետք է նե րի իր եղ բո րը: Հի սու սը պա տաս խա նել էր՝ « Յո թա նա սուն 
ան գամ յոթ» ( Մատթ. 18.22), և Իր պա տաս խա նը պար զա բա նե լու 
հա մար ա շա կերտ նե րին պատ մել հետև յալ ա ռա կը.

ՄԱՏԹԵՈՍ 18.23-35
23 Ս րա հա մար երկն քի ար քա յութ յու նը նման վեց մի 
թա գա վոր մար դու, որ ու զեց իր ծա ռա նե րի հետ հա-
շիվ տես նել։ 
24 Եվ երբ սկսեց հա շի վը տես նել, նրա մոտ մե կը բեր-
վեց տա սը հա զար քան քար պար տա կան։ 
25 Բայց ո րով հետև չու ներ վճա րե լու, նրա տե րը հրա-
մա յեց, որ նա և ն րա կի նը և ն րա որ դի նե րը և  ա մեն 
ինչ, որ ու ներ, ծախ վի, և պարտ քը վճար վի։ 
26 Եվ ծա ռան էլ, ե րե սի վրա ընկ նե լով, երկր պա գում 
էր նրան և  ա սում՝ տե՛ր, համ բե րի՛ր ինձ հա մար, և բո-
լո րը կհա տու ցեմ քեզ։ 
27 Տերն էլ գթաց այն ծա ռա յի վրա, նրան ար ձա կեց և 
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ՊԱՐՏՔՆ ԷԼ ՇՆՈՐՀԵՑ ՆՐԱՆ։ 
28 Եվ երբ այն ծա ռան դուրս ե կավ, իր ծա ռա յա կից նե-
րից մե կին գտավ, որ ի րեն հար յուր դա հե կան էր պար-
տա կան, և ն րան բռնած խեղ դում էր և  ա սում՝վ ճա րի՛ր 
ինձ, ինչ որ պար տա կան ես։ 
29 Հի մա նրա այն ծա ռա յա կի ցը նրա ոտ քերն ըն կավ, 
նրան ա ղա չում էր և  ա սում՝ համ բե րի՛ր ինձ հա մար, և 
բո լո րը կհա տու ցեմ քեզ։ 
30 Բայց նա չէր կա մե նում, այլ գնաց, նրան գցեց բան-
տը, մինչև որ պարտ քը վճա րի։ 
31 Երբ նրա ծա ռա յա կից նե րը տե սան ե ղած բա նե րը, 
շատ տրտմե ցին և ե կան, ի րենց տի րո ջը հայտ նե ցին 
բո լոր ե ղա ծը։ 
32 Այն ժա մա նակ նրա տե րը մո տը կան չեց նրան 
և  ա սաց՝ ՉԱ՛Ր ԾԱՌԱ, ԵՍ ԱՅՆ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏՔԸ 
ՇՆՈՐՀԵՑԻ ՔԵԶ, ո րով հետև դու ա ղա չե ցիր ինձ։ 
33 ՊԵՏՔ ՉԷ՞Ր, ՈՐ ԴՈՒ ԷԼ ՔՈ ԾԱՌԱՅԱԿՑԻՆ 
ՈՂՈՐՄԵԻՐ, ինչ պես որ ես էլ քեզ ո ղոր մե ցի։ 
34 Եվ նրա տե րը բար կա նա լով նրան մատ նեց դա հիճ-
նե րին, մինչև որ ամ բողջ պարտ քը վճա րի նրան։ 
35 Այս պես էլ Իմ երկ նա վոր Հայ րը կա նի ձեզ, ԵԹԵ 
ԴՈՒՔ ԱՄԵՆ ՄԵԿԴ ԻՐ ԵՂԲՈՐԸ ՁԵՐ ԲՈԼՈՐ ՍՐՏԻՑ 
ՉԹՈՂՆԵՔ ՆՐԱՆՑ ՀԱՆՑԱՆՔԸ։ 

Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք, որ տերն իր ծա ռա յին ան վա նեց «չար»: 
Ին չո՞ւ այդ պես ան վա նեց նրան. պար զա պես ո րով հետև նա չէր ցան-
կա նում նե րել: Այս տեղ ի մաստ չու նի քննար կե լու՝ ինչն է ա վե լի կամ 
պա կաս չար: Ե թե ինչ-որ բան չար է, մենք չպետք է դրա հետ որ ևէ 
առն չութ յուն ու նե նանք: Ե թե որ ևէ բան չար է, այն մեզ չի պատ կա-
նում, և մենք դրա հետ ա նե լիք չու նենք: 

Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք ևս մի բա նի, որ նշված է մեջ բեր ված 
սուրբգ րա յին հատ վա ծում: Սր տա ցա վութ յու նը և նե րու մը միա սին են 
գոր ծում: 33-րդ խոս քում աս վում է. « Պետք չէ՞ր, որ դու էլ քո ծա ռա-
յակ ցին ո ղոր մեիր, ինչ պես որ ես էլ քեզ ո ղոր մե ցի»: 

Գի տակ ցե՛ք դուք դա, թե ոչ, սրտա ցա վութ յան պա կա սը և  ու րիշ-
նե րին նե րե լու ան պատ րաս տա կա մութ յու նը խան գա րում են մեզ՝ 
Աստ ծուց ինչ-որ բան ստա նա լու և հոգ ևո րա պես ա ճե լու: Չ նե րու մը 
թույլ չի տա, որ մենք լի նենք այն, ինչ Աստ ված ցան կա նում է, որ լի-
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նենք, և նա, ով Աստ ված ցան կա նում է, որ լի նենք:
Աստ ված ուղ ղա կիո րեն ա սում է, թե ինչ է մտա ծում չներ ման մա-

սին. «Այս պես էլ Իմ երկ նա վոր Հայ րը կա նի ձեզ, ե թե դուք ա մեն մեկդ 
իր եղ բո րը ձեր բո լոր սրտից չթող նեք նրանց հան ցան քը» (խոսք 35): 

 Մենք չենք ցան կա նում դաս վել չար ծա ռա նե րի շար քին, այն պես 
չէ՞: Հի սուսն այս ծա ռա յին «չար» ան վա նեց, պար զա պես ո րով հետև 
վեր ջինս հրա ժար վել էր նե րե լուց: Ուս տի ե կե՛ք սրտանց նե րենք բո-
լոր նրանց, ով քեր մեր հան դեպ սխալ են վար վել:

Ես ծա ռա յութ յան մեջ անց կաց րած հի սու նից ա վե լի տա րի նե րի իմ 
փոր ձա ռութ յու նից և հա զա րա վոր մարդ կանց հետ ու նե ցած զրույց-
նե րից գի տեմ, որ չնե րումն է հիմն ա կան պատ ճառն այն բա նի, որ 
մարդ կանց հա վատ քը չի գոր ծում: Ինչ պես նաև չնե րումն է հիմն ա-
կան պատ ճա ռը, որ մար դիկ չեն ստա նում ի րենց բժշկութ յու նը:

Կար դա ցե՛ք Ա վե տա րան նե րը, ինք նե՛րդ ու սումն ա սի րեք Խոս քը և 
դո՛ւրս գրեք հա վատ քի վե րա բեր յալ բո լոր խոս քե րը, ո րոնք Հի սու սը 
հի շա տա կել է:

Կ տես նեք, որ չնե րու մը, այն է՝ սի րով վար վե լու մեջ թե րա նա լը, 
խո չըն դո տում է Հի սու սի նշած հա վատ քը և  ա ղոթ քը ( Մարկ. 11.23-
25): Սա չի նշա նա կում, որ հա վատ քի և  ա ղոթ քի այլ խո չըն դոտ ներ 
չկան, սա կայն նշա նա կում է, որ չնե րու մը դրանց հիմն ա կան խո չըն-
դոտն է:

Մար դիկ հոգ ևոր բա նե րի մա սին ա մե նաան հե թեթ պատ կե րա-
ցումն երն ու նեն, հատ կա պես, երբ խոս քը վե րա բե րում է սի րուն և 
ներ մա նը:

Օ րի նակ՝ շա տե րը գի տեն, որ սխալ է ինչ-որ մե կի դեմ մեծ ոխ 
պա հե լը, սա կայն նրանց թվում է, թե ըն դու նե լի է մի փոքր ո խը կամ 
փոքր չնե րու մը:

Այս պես են մտա ծում. «Ոչ մե կին ոչ մի վնաս չի լի նի, ե թե փոքր ոխ 
պա հեմ ինչ-որ մե կի դեմ»:

Սա կայն մտա ծե՛ք այն մա սին, ինչ Հի սուսն ա սել է Մար կոս 11.25-
ում. «Եվ որ ժա մա նակ որ կանգ նեք, ա ղոթք ա նեք, նե րե՛ք, ե թե 
մե կի դեմ բան ու նե նաք»:

« Բան» բա ռը այս տեղ նշա նա կում է ցան կա ցած տե սա կի ոխ, ան-
բար յա ցա կա մութ յուն կամ սխալ զգա ցո ղութ յուն ցան կա ցած մե կի 
նկատ մամբ: Սա նե րա ռում է և՛  փոքր ո խը, և՛ մի ջին ո խը, և՛ մեծ ո խը՝ 
ցան կա ցած բան, որ կա րող եք ու նե նալ մեկ այլ մար դու դեմ:

Ի վեր ջո Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ դրանք նման են այն փոքր 
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աղ վես նե րին, ո րոնք ա վե րում են այ գի նե րը (Երգ եր գոց 2.15): Շատ 
հա ճախ հա վա տաց յալ նե րի կյան քում մեծ բա նե րը չեն, որ ա վե րում 
են նրանց քրիս տո նեա կան ըն թաց քը: Հա վատ քը քան դում են այն 
բա զում փոքր մեղ քե րը, ո րոնց հար ցե րը նրանք չեն լու ծում:

Եր բեմն հա վատքն ա պարդ յուն, իսկ ա ղոթք ներն ան պա տաս խան 
դարձ նողն այն փոքր մեղ քերն են, ո րոնց դուք մատ նե րի ա րան քով 
եք նա յում: Այդ փոքր «բա ներն» են՝ փոքր ո խե րը, ո րոնց դուք ու շադ-
րութ յուն չեք դարձ նում, բայց ո րոնք թույլ չեն տա լիս, որ ձեր ձայ նե րը 
լսե լի լի նեն Բարձ րում:

Ա րագ՝ ա պաշ խա րե լու մեջ և   
ա րագ՝ հա վա տա լու մեջ

Մի ան գամ այս տո ղե րի վե րա բեր յալ մի կին հարց րեց. «Եղ բա՛յր 
Հե գին, այս ե կե ղե ցում չկա մի այն պի սի ըն տա նիք, որն այն քան հա-
վա տա րիմ լի նի, որ քան իմ ըն տա նիքն է, բայց նույ նիսկ մեկ մարդ իմ 
ըն տա նի քից երբ ևէ բժշկութ յուն չի ստա ցել, մինչ դեռ ա մուս նուս ըն-
տա նի քում, որն այդ քան էլ հա վա տա րիմ չէ, միշտ բժշկվում են: Ո՞րն է 
դրա պատ ճա ռը»: 

Ես ա սա ցի. «Ես չեմ կա րող ա սել, թե ին չու է մե կը ստա նում 
բժշկութ յուն, իսկ մյու սը՝ ոչ, ե թե Աստ ված չհայտ նի ինձ պատ ճա ռը: 
Սա կայն գի տեմ, որ ե թե մար դիկ եր կար ժա մա նակ լավ արդ յունք ներ 
են ու նե նում, դրա պատ ճառն այն է, որ Աստ ծո Խոս քով են վար վում»:

Այ նու հետև ա վե լաց րի. «Ա ռանց ա մուս նուդ ըն տա նի քը ճա նա չե լու 
կա րող եմ ա սել, որ ե թե նրանք միշտ բժշկութ յուն են ստա նում, դա 
վկա յում է եր կու ար տա ռոց հատ կա նիշ նե րի մա սին:

Ա ռա ջի նը՝ նրանք ա րագ են ա պաշ խա րե լու և նե րե լու մեջ: Հաս-
կա նո՞ւմ եք, ա պաշ խա րութ յունն ու նե րու մը միա սին են գոր ծում: Երկ-
րոր դը՝ նրանք ա րագ են հա վա տա լու մեջ»: 

Այդ կնոջ աչ քե րը զար ման քից մե ծա ցան, իսկ բե րա նը բաց մնաց: 
Նա ա սաց. «Եղ բա՛յր Հե գին, Դուք ու ղիղ նշա նա կե տին դի պաք»:

Ես պա տաս խա նե ցի. «Ո՛չ, նշա նա կե տին ոչ թե ես, այլ Աստ ված 
դի պավ: Ես այդ քան խե լա ցի չեմ: Պա տաս խա նը ստա ցա Մար կոս 
11.23-25-րդ խոս քե րից»:

Աստ վա ծաշն չում պա տաս խան կա ա մեն խնդրի և  ա մեն ի րա վի-
ճա կի հա մար: Ինչ էլ որ կյան քում պա տա հի, Աստ վա ծա շունչն ու նի 
դրա պա տաս խա նը: Գու ցե դա չլի նի այն պա տաս խա նը, ո րը մենք 
ցան կա նում ենք լսել, բայց դա է պա տաս խա նը:
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Նա ա սաց. « Կար ծում եմ, ա մուս նուս ըն տա նի քի ան դամն երն իմ 
ճա նա չած ա մե նաա րագ նե րող ու ա պաշ խա րող մար դիկ են»:

 Հե տո ա վե լաց րեց. « Բա ցի այդ՝ երբ վի ճա բա նութ յուն է լի նում, 
նրանք դրա ամ բողջ պա տաս խա նատ վութ յունն ի րենց վրա են վերց-
նում, նույ նիսկ ե թե ի րենք մե ղա վոր չեն:

Կ նե րեն ձեզ, ինչ էլ որ ա րած լի նեք, առ հա սա րակ ոխ չեն պա հում 
որ ևէ մե կի դեմ, նույ նիսկ մեկ վայրկ յան: Միշտ ա սում են. «Ես եմ մե-
ղա վոր, խնդրում եմ, նե րի՛ր ինձ»: Եվ դա սրտանց են ա նում»:

Այ նու հետև շա րու նա կեց. «Ա մուս նուս ըն տա նի քը գյու ղում է ապ-
րում, և ն րանց հա մար դժվար է ե կե ղե ցի հաս նե լը: Բայց երբ կա րո-
ղա նում են գալ, ա մե նաա րագն են մո տե նում խո րա նին, ա պաշ խա-
րում ու հա վա տում Աստ ծուն և  օրհն վում են ա վե լի, քան որ ևէ մե կը, 
ում երբ ևէ հան դի պել եմ»:

Աստ ված օրհ նում է այն մարդ կանց, ով քեր ա պաշ խա րում են, նե-
րում ու հա վա տում:

Ս միթ Վիգլս ֆորթն ա սել է. «Աստ ծուն հա վա տա լու մեջ մի այն պի-
սի բան կա, ո րը Ն րան ստի պում է անց նել մի լիո նա վոր մարդ կանց 
կող քով և հաս նել քեզ»:

«Իսկ ե թե իմ ըն տա նի քին նա յենք,- ա սաց նա,- մենք ի վեր ջո նե-
րում ենք, ո րով հետև գի տենք, որ պետք է նե րենք, բայց տե ղի չենք 
տա լիս այն քան, որ քան թույլ է տա լիս մեր հա մար ձա կութ յու նը»:

Խն դիրն այն է, որ մար դը կա րող է նման կերպ տե ղի չտա լու ըն-
թաց քում մա հա նալ: 

«Իսկ ինչ վե րա բե րում է հա վա տա լուն,- ա սաց նա,- մենք ա մե նա-
դան դաղ կոտն ենք Աստ ծուն հա վա տա լու մեջ»:

Նա գտավ իր պա տաս խա նը: Այն մար դիկ, ո րոնք դան դա ղում են 
ա պաշ խա րե լու և նե րե լու մեջ, չեն կա րո ղա նում հա վա տալ, որ Աստ-
ված լա վա գույնն ու նի ի րենց հա մար, քա նի որ հա վատ քը սրտից է:

Ե թե սրտում չնե րում կա, դա թույլ չի տա հա վա տալ Աստ ծուն:
Ինչ պես տես նում եք, սերն ու նե րու մը միա սին են գոր ծում: Սե րը 

նե րում է: Սերն ըն կե րո ջը չար չի ա նում: Ուս տի սե րը հաշ վի չի առ-
նում իր հան դեպ թույլ տրված սխա լը (Ա Կորնթ. 13.5 Amp.):

Ե թե սի րով եք վար վում, ա պա կա տա րում եք Օ րեն քը՝ Աստ ծո բո-
լոր պա հանջ նե րը: Ա ռանց սի րո չեք կա րո ղա նա քայ լել Աստ ծո ճա-
նաարհ նե րով, քա նի որ Աստ ված սեր է:

Թեև Աստ ծո բո լոր օրհ նութ յուն ներն ար դեն իսկ տրվել են ձեզ Հի-
սուս Ք րիս տո սով, ե թե ձեր սրտում չնե րում լի նի, Դուք հա վատք չեք 
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ու նե նա՝ ստա նա լու այդ օրհ նութ յուն նե րը: Սա բա ցար ձակ ճշմար-
տութ յուն է:

Ն շա նա կութ յուն չու նի՝ որ քան հոգ ևոր եք դուք, կամ Հո գու որ քան 
շատ պարգև ներ են գոր ծում ձեր մի ջո ցով, կան ո րոշ հատ կա նիշ ներ, 
որ պետք է ու նե նաք, ե թե ցան կա նում եք վա յե լել Աստ ծո լա վա գույ նը 
ձեր կյան քում: Ա րա՛գ ե ղեք ա պաշ խա րե լու, նե րե լու և Աստ ծուն հա-
վա տա լու մեջ:

Նե րե՛ք նաև ինք ներդ ձեզ

Հար կա վոր է նե րել ոչ միայն ու րիշ նե րին, այլև ինք ներդ ձեզ: Եր-
բեմն ինչ-որ թե րաց ման կամ ձա խող ման հա մար ինք ներդ ձեզ նե րե-
լը դժվար է, ճի՞շտ է: Սա կայն պետք է ա նեք դա, ե թե ցան կա նում եք, 
որ ձեր հա վատքն ու ա ղոթք նե րը գոր ծեն:

Ինք ներդ ձեզ չնե րե լը կա րող է խո չըն դո տել ձեր բժշկութ յու նը և  
ա ղոթք նե րի պա տաս խան վե լը, քա նի որ հա վատ քը գոր ծում է միայն 
սի րով:

Ե թե ինք ներդ ձեզ չնե րեք, դա կխո չըն դո տի ձեր հա վատ քը նույն-
քան, որ քան մեկ ու րի շի հան դեպ չնե րու մը: Ինք ներդ ձեզ չնե րե լը, 
ինք ներդ ձեր հան դեպ ան բար յա ցա կա մութ յուն և թշ նա մանք ու նե-
նա լը նույն քան սխալ են, որ քան ու րի շին չնե րե լը:

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 3.18-21
18 Որդ յակ նե՛ր, չսի րենք խոս քով և  ոչ էլ լեզ վով, այլ 
գոր ծով և ճշ մար տութ յու նով։
19 Եվ սրա նով ենք ճա նա չում, թե ճշմար տութ յու նից 
ենք, և Ն րա ա ռաջ ի հան դես բե րենք մեր սրտե րը: 
20 Որ ե թե մեր սիր տը մե ղադ րի մեզ, այլ Աստ ված մեր 
սրտից ա վե լի մեծ է և  ա մեն բան գի տի։ 
21 Սի րե լի նե՛ր, ե թե մեր սրտե րը չմե ղադ րեն մեզ, հա-
մար ձա կութ յուն ու նենք առ Աստ ված։

Ինչ պես տես նում եք, ե թե ձեր սրտում չնե րում ու ան բար յա ցա կա-
մութ յուն ու նե նաք, ձեր սիր տը կմե ղադ րի ձեզ, և դուք չեք կա րո ղա նա 
հա մար ձա կութ յամբ գալ Աստ ծո առջև և ս տա նալ ձեր խնդրվածք նե-
րի պա տաս խան նե րը. ձեր ա ղոթք նե րը կխա փան վեն:

Սա կայն ե թե սի րով վար վեք, ձեր սիր տը ձեզ չի մե ղադ րի: Ե թե 
նե րեք՝ ոչ միայն ու րիշ նե րին, այլև ինք ներդ ձեզ, ձեր սիր տը ձեզ չի 
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մե ղադ րի, և դուք Աստ ծո առջև ա ղոթ քով գա լու հա մար ձա կութ յուն 
կու նե նաք:

Ինք ներդ գի տեք, որ եր բեմն, երբ գա լիս եք Աստ ծո ներ կա յութ յան 
մեջ՝ ա ղո թե լու, սա տա նան ա մեն տե սա կի մե ղադ րանք ներ է ներ կա-
յաց նում ձեզ, որ պես զի հետ պա հի ա ղոթ քից: Նույն կերպ կա րող է 
հի շեց նել ձեզ ձեր անց յա լը, որ պես զի խան գա րի Աստ ծուց ստա նա լու 
այն, ին չի կա րիքն ու նեք:

Երբ սա տա նան մե ղադ րում է ձեզ անց յա լի ձա խո ղումն ե րի մեջ, 
նա մտա պատ կեր է բե րում՝ դրվագ ձեր անց յա լից, բայց ե թե դուք 
Աստ ծուց նե րում եք խնդրել, ձեր անց յա լի մեղ քերն այլևս գո յութ յուն 
չու նեն:

Աստ ված ա սել է, որ ջնջել է ձեր մեղ քե րը: Ե թե Աստ ված նե րել է 
ձեր մեղ քե րը, ա պա դրանք այլևս գո յութ յուն չու նեն:

ԵՍԱՅԻ 43.25,26
25 Ես Ես եմ, որ ջնջում եմ քո հան ցանք նե րը Իմ պատ-
ճա ռով և քո մեղ քե րը չեմ հի շում։ 
26 Հի շեց րո՛ւ ինձ, միա սին դատ վենք. դու պատ մի՛ր, 
որ պես զի ար դա րա նաս։

Կ ցան կա նամ՝ այս խոս քե րում ու շադ րութ յուն դարձ նեք մի բա նի. 
Ե սա յի 43.25-ում Աստ ված ա սում է, որ ջնջում է մեր մեղ քե րը: Նա 
նկա րագ րում է աստ վա ծա յին նե րու մը: Եվ ոչ միայն ջնջում է մեր մեղ-
քե րը, այլև մո ռա նում է դրանք:

Այ նու հետև՝ 26-րդ խոս քում, Աստ ված ա սում է. « Հի շեց րո՛ւ ինձ, 
միա սին դատ վենք»: Այս տեղ Նա խո սում է ա ղոթ քի մա սին: Իմ Աստ-
վա ծաշն չի լու սանց քում գրված է. «Ներ կա յաց րո՛ւ քո ի րա վի ճա կը»: 
Սա հրա վեր է Աստ ծուց՝ Իր առջև գա լու, ձեր ի րա վի ճա կի մա սին 
ա ղոթ քով Ն րան պատ մե լու, որ Նա կա րո ղա նա օրհ նել ձեզ:

Դուք չեք կա րո ղա նա ա ղոթ քով պատ մել Աստ ծուն ձեր ի րա վի ճա-
կի մա սին, քա նի դեռ չեք սո վո րել մո ռա նալ ձեր մեղ քե րը: Ե թե չեք 
գի տակ ցում 25-րդ խոս քում նշված ճշմար տութ յու նը՝ «Ես Ես եմ, որ 
ջնջում եմ քո հան ցանք նե րը», ա պա չեք կա րո ղա նա ձեր ի րա վի-
ճակն ու ի րադ րութ յու նը Աստ ծո ա ռաջ բե րել:

Մինչև չգի տակ ցեք, որ ձեր մեղ քե րը ջնջված են, սա տա նան 
կտան ջի ձեզ ձեր ա ղոթք նե րում՝ ա նընդ հատ հի շեց նե լով անց յալ 
զան ցա ռութ յուն նե րը: Սա կայն բա վա րար չէ միայն գի տակ ցե լը, որ 
ձեր մեղ քե րը ներ ված ու ջնջված են: Դուք պետք է նե րեք ինք ներդ 
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ձեզ այն սխալ նե րի հա մար, որ գոր ծել եք, և մո ռա նաք ձեր անց յա լը:
Այ լա պես կա րող եք հա ջո ղութ յամբ նե րել ու րիշ նե րին, բայց դա-

տա պար տել ինք ներդ ձեզ: Կա րող եք մտա ծել. «Ես ան հա ջո ղա կի 
մեկն եմ. կյանքս խառ նաշ փո թի եմ վե րա ծել ու ինքս ինձ հի մա րաց-
րել եմ»:

Հի շե՛ք, թե ինչ ա սաց Սա վու ղը. նա ա սաց. « Մեղք գոր ծե ցի... ա հա 
հի մա րութ յուն ա րե ցի և մե ծա պես սխալ վե ցի» (Ա Թագ. 26.21): Բո լորս 
էլ ժա մա նակ առ ժա մա նակ մեղք ենք գոր ծում և ս խալ ներ ա նում, սա-
կայն պետք է նե րենք ինք ներս մեզ, որ կա րո ղա նանք ա ռաջ շարժ վել 
և հա ջո ղել Աստ ծո մեջ: Չենք կա րո ղա նա որ ևէ բա նում հա ջո ղել, ե թե 
անց յա լը ճնշում է մեզ:

 Քա նի դեռ թույլ եք տա լիս, որ սա տա նան հի շեց նի ձեզ անց յա լի 
մեղ քերն ու ձա խո ղումն ե րը, նա կօգտ վի ա ռի թից: Ա նընդ հատ անց-
յա լով ապ րե լը ձեր հա վատ քը ա պարդ յուն կդարձ նի: Եվ քա նի դեռ 
դուք վստահ չեք ձեր իսկ հա վատ քի մեջ, ձեր ա ղոթք նե րը կխա փան-
վեն:

Կ ցան կա նամ՝ նկա տի առ նեք մեկ այլ բան, ո րը նշված է 25-րդ 
խոս քում: Արդ յոք Աստ ված ա սաց, որ մեր հան ցանք նե րը ջնջել է մե՞ր 
պատ ճա ռով. ո՛չ, Նա ա սաց, որ ջնջել է ԻՐ պատ ճա ռով:

Ին չո՞ւ է Աստ ված ա սում, որ չի հի շի մեր մեղ քե րը Իր պատ ճա-
ռով. որ պես զի կա րո ղա նա օրհ նել մեզ: Նա մեր մեղ քե րը ջնջում է 
Իր պատ ճա ռով, որ պես զի կա րո ղա նա օգ նել մեզ և ցու ցա բե րել Իր 
մեծ ո ղոր մութ յունն ու սե րը մեր հան դեպ: Ի հար կե, մենք ենք շա հում 
Աստ ծո նե րու մից:

Երբ գի տակ ցում եք, որ ձեր մեղ քե րը ջնջված են, կա րո ղա նում եք 
ա նել այն, ին չը գրված է 26-րդ խոս քում: Կա րո ղա նում եք արդ յու նա-
վե տո րեն ա ղո թել՝ ձեր ի րա վի ճակն Աստ ծո ա ռաջ բե րե լով: Սա կայն 
դա կա րող եք ա նել միայն, երբ սո վո րեք մո ռա նալ:

Ո մանք պար զա պես պետք է ար ձա նագ րեն Տի րոջ առջև, որ նե րել 
են ի րենք ի րենց: Կա րող եք նույնն ա նել նաև, ե թե ու րիշ նե րին նե րե-
լու կա րիք ու նեք: Նե րե՛ք ձեզ ձեր անց յա լի սխալ նե րի, ձա խո ղումն ե րի 
և մեղ քե րի հա մար, իսկ հե տո մո ռա ցե՛ք դրանք: Սե րը մո ռա նում է: 
Ե թե չեք մո ռա ցել ձեր սխալ ներն ու ձա խո ղումն ե րը, նշա նա կում է՝ 
չեք նե րել ինք ներդ ձեզ:

Մի մեծ քա ղա քում հա վա քույթ էի անց կաց նում: Մի քա նի ան գամ 
ձեռք դնե լով ա ղո թե ցի այդ ե կե ղե ցու ան դամն ե րից մե կի հա մար, որ 
գոր ծա րար էր: Ի րա կա նում այդ մար դու հա մար ձեռք դնե լով ա ղո թել 
էին Ա մե րի կա յի՝ բժշկութ յան պարգև ու նե ցող այդ ժա մա նա կի բո լոր 
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ա վե տա րա նիչ նե րը, քա նի որ նա հի վանդ էր:
Տերն ա սաց, որ խո սեմ այդ մար դու հետ, ուս տի ես խնդրե ցի 

նրան հա ջորդ ե րե կո հա վա քույ թից ա ռաջ գալ ե կե ղե ցի. գի տեի, որ 
սրտի խնդիր ու ներ:

Բ ժիշկ ներն ա սել էին նրան, որ ե թե թո շա կի անց ներ, ըն դու ներ 
դե ղա հա բե րը և ժա մա նա կի մեծ մա սը հանգս տա նար, գու ցե ևս  եր-
կու տա րի ապ րեր: Սա կայն նա դեռևս չէր ցան կա նում թո շա կի անց-
նել:

Հա ջորդ ե րե կո սափր վում և պատ րաստ վում էի ե կե ղե ցի գնա լու, 
երբ Տե րը խո սեց ինձ հետ: Նա ա սաց. «Ի՞նչ ես կար ծում, Ես կպա հան-
ջեի՞ ա նել մի բան, որն Ինքս չէի ցան կա նա ա նել»:

Ես պա տաս խա նե ցի. «Ո՛չ, Տե՛ր: Դու այդ պես չէիր վար վի, քա նի որ 
դա ա նար դար կլի ներ, իսկ Դու ա նար դար չես»:

Վեր ջաց րի սափր վե լը, հագն վե ցի, և Տե րը նո րից խո սեց հետս ու 
նույն բանն ա սաց. «Ի՞նչ ես կար ծում, Ես կպա հան ջեի՞ ա նել մի բան, 
որն Ինքս չէի ցան կա նա ա նել»:

Ես ա սա ցի. «Ո՛չ, ո՛չ, քա նի որ ե թե Դու ինձ նից մի բան պա հան-
ջեիր, որն Ինքդ չէիր ա նի, դա ա նար դար կլի ներ, իսկ Դու ա նար դար 
չես»:

Պատ րաստ վե ցի և գ նա ցի ե կե ղե ցի: Մե քե նա յի մեջ Տերն ինձ 
նույն բանն ա սաց, և  ես Ն րան նույ նը պա տաս խա նե ցի: Այ նու հետև 
Տերն ինձ հի շեց րեց սուրբգ րա յին հետև յալ հատ ված նե րը Մատ թեո սի 
և Ղու կա սի Ա վե տա րան նե րից:

ՄԱՏԹԵՈՍ 18.21,22
21 Այն ժա մա նակ Պետ րո սը, Ն րա մոտ գա լով, ա սաց՝ 
Տեր, քա նի՞ ան գամ ե թե իմ եղ բայրն ինձ դեմ մեղք 
ա նի, ես նե րեմ նրան. մինչև յո՞թ ան գամ։ 
22 Հի սու սը նրան ա սաց՝ չեմ ա սում քեզ՝ մինչև յոթ 
ան գամ, այլ ՄԻՆՉԵՎ ՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆ ԱՆԳԱՄ ՅՈԹ:

ՂՈՒԿԱՍ 17.3-5
3 Զ գո՛ւյշ կա ցեք ձեր ան ձե րին։ Ե թե քո եղ բայ րը մե-
ղան չի քո դեմ, հան դի մա նի՛ր նրան, և  ե թե ա պաշ խա-
րի, նե րի՛ր նրան։ 
4 Եվ ե թե օ րը յոթ ան գամ քո դեմ մե ղան չի և յոթ ան-
գամ քեզ մոտ դառ նա և  ա սի՝ ա պաշ խա րում եմ, նե րի՛ր 
նրան։ 
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5 Եվ ա ռաք յալ ներն ա սա ցին Տի րո ջը՝ ՄԵՐ ՀԱՎԱՏՔՆ 
ԱՎԵԼԱՑՐՈ՛Ւ։

Հի սուսն ա սաց, որ մենք պետք է յո թա նա սուն ան գամ յոթ ան-
գամ նե րենք, և դա ոչ թե ամ բողջ կյան քում, այլ մեկ օ րում: Սա նշա-
նա կում է, որ մենք պետք է վարժ վենք նե րո ղա միտ վե րա բեր մունք 
ու նե նա լու մեջ:

Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք նաև, որ Հի սու սը խո սում է ներ ման մա-
սին, և դ րա նից ան մի ջա պես հե տո ա շա կերտ ներն ա սում են. « Մեր 
հա վատքն ա վե լաց րո՛ւ»: Եր բեմն մարդ կանց նե րե լու հա մար հա-
վատք է պա հանջ վում, ճի՞շտ է: Միև նույն ժա մա նակ դուք չեք կա րող 
ա վե լաց նել ձեր հա վատ քը ա ռանց նե րե լու: Սա բա ցար ձակ ճշմար-
տութ յուն է:

Երբ Տերն ինձ հի շեց րեց սուրբգ րա յին այս հատ ված նե րը, ես փոր-
ձում էի հաս կա նալ, թե դրա նով ինչ է ու զում ա սել:

Հե տո Նա ա սաց. «Ե թե Ես պա հան ջում եմ, որ դու եղ բորդ նե րես, 
ե թե ան գամ նա մեկ օ րում 490 ան գամ քո դեմ մեղք գոր ծի, իսկ Ես 
պատ րաստ չեմ նույնն ա նե լու, դա կնշա նա կի, որ ա նար դար եմ»:

Դեռևս չէի հաս կա նում, թե ին չու էր Տերն այդ ա մենն ա սում ինձ: 
Գ նա ցի ե կե ղե ցի, որ մինչև ծա ռա յութ յու նը սկսվե լը խո սեի այդ մար-
դու հետ: Երբ սկսե ցինք խո սակ ցութ յու նը, ան մի ջա պես հաս կա ցա, 
թե ին չու էր Տերն ա սել ինձ այդ ա մե նը:

Այդ մարդն ա սաց ինձ. «Ես սրտի խնդիր ու նեմ, նաև ե րի կամն ե րի 
ան բա վա րա րութ յուն: Բ ժիշկ ներն ա սել են, որ վա ճա ռեմ ըն կե րութ-
յունս և  ամ բողջ օ րը պառ կեմ, հանգս տա նամ ու դե ղո րայք ըն դու նեմ. 
այդ դեպ քում գու ցե մի քա նի տա րի էլ ապ րեմ:

Բայց ե թե շա րու նա կեմ ապ րել այն պես, ինչ պես ապ րում եմ, ա պա 
ցան կա ցած պա հի կա րող եմ մա հա նալ»:

Հե տո այդ գոր ծա րարն ա սաց. «Ար դեն ե րե սուն հինգ տա րի է՝ ինչ 
Ամ բող ջա կան Ա վե տա րա նի ե կե ղե ցու ան դամ եմ: Եղ բա՛յր Հե գին, Ձեզ 
հետ ան կեղծ կլի նեմ: Գի տեմ, որ Դուք սո վո րեց նում եք հա վատ քի մա-
սին, բայց ա մեն ան գամ, երբ ա ռաջ եմ գնում՝ բժշկութ յուն ստա նա լու, 
գի տեմ, որ Աստ ված չի բժշկի ինձ»:

«Ին չո՞ւ չպետք է բժշկի»,- հարց րի ես:
« Դե, ես այն քա՜ն շատ եմ ձա խող վել ու թե րա ցել. մեղ քեր եմ գոր-

ծել»:
Թեև գի տեի, որ նրա գոր ծած ոչ մի մեղք չէր կա րող այն քան մեծ 

լի նել, որ Աստ ված չկա րո ղա նար նրան նե րել, հարց րի. «Այդ ի՞նչ սար-
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սա փե լի մեղք եք գոր ծել. բա՞նկ եք թա լա նել, թե՞ մարդ սպա նել»:
«Ո՛չ այն, ո՛չ այն»:
«Այդ դեպ քում ի՞նչ սար սա փե լի մեղք եք գոր ծել»:
Նա պա տաս խա նեց. «Որ քան գի տեմ՝ ոչ մի սար սա փե լի մեղք 

չեմ գոր ծել: Քն նել եմ սիրտս: Սա կայն ես իմ ըն կե րութ յունն ու նեմ և 
բա վա կա նին գու մար եմ աշ խա տել: Տա սա նորդս միշտ տվել եմ իմ 
ե կե ղե ցուն, ա ջակ ցել եմ մի սիա յին: Բայց ֆի նան սա պես շատ ա վե լին 
կա րող էի ա նել, քան ա րել եմ: Շատ ա վե լի կա րող էի ա ղո թել, քան 
ա ղո թել եմ: Ես ան գոր ծութ յան մեղքն եմ գոր ծել»:

Շատ հա վա տաց յալ ներ կենտ րո նա նում են գոր ծո ղութ յամբ 
դրսևորվող մեղ քե րի վրա, բայց Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է 
նաև ան գոր ծութ յան մեղ քե րի մա սին: Ս րանք այն մեղ քերն են, երբ 
կա րող ենք ճիշտ վար վել, բայց չենք վար վում: Աստ վա ծաշն չում 
գրված է. «...արդ ով որ բա րին գի տե նա և չա նի, նրա հա մար մեղք 
է» ( Հակ. 4.17):

Ես այդ գոր ծա րա րին ա սա ցի այն, ինչ Տերն էր ինձ ա սել. «Ի՞նչ ես 
կար ծում, Տե րը կպա հան ջե՞ր ա նել մի բան, որն Ին քը չէր ցան կա նա 
ա նել»:

«Ո՛չ. Նա չէր ա նի դա»: Եվ ես ցույց տվե ցի նրան սուրբգ րա յին այն 
հատ ված նե րը, որ Տե րը տվել էր ինձ Մատ թեո սի և Ղու կա սի Ա վե տա-
րան նե րից, հե տո ցույց տվե ցի Հա կո բոս 5.14,15-րդ խոս քե րը:

ՀԱԿՈԲՈՍ 5.14,15
14 Ե թե ձեզ նից մե կը հի վանդ է, թող ե կե ղե ցու ե րեց-
նե րին կան չի, որ նրա վրա ա ղոթք ա նեն, նրան յու ղով 
օ ծեն Տի րոջ ա նու նով: 
15 Եվ հա վատ քով ա ղոթ քը կփրկի այն հի վան դին, և 
Տե րը վեր կկաց նի նրան, և  ե թե մեղք գոր ծած լի նի, 
կթող վի նրան։ 

Ն կա տե ցի՞ք, որ Աստ վա ծա շուն չը չի ա սում՝ «ե թե նա մի մեղք գոր-
ծած լի նի»՝ ե զա կի թվով, այլ ա սում է՝ «ե թե մեղք գոր ծած լի նի»՝ առ-
հա սա րակ (անգ լե րե նում օգ տա գործ ված է հոգ նա կի ձևը՝ «մեղ քեր»): 
Այ նու հետև աս վում է «կթող վի նրան»: Չի աս վում՝ «գու ցե նրա մեղ-
քե րը ներ վեն», աս վում է՝ «կներ վեն»:

Ես ա սա ցի նրան. «Աստ ված ոչ միայն ու զում է բժշկել քեզ, այլև նե-
րել, նույ նիսկ ան գոր ծութ յան մեղ քե րի հա մար: Տե րը նե րել է քեզ, ուս-
տի դա դա րի՛ր ինքդ քեզ մե ղադ րե լուց: Գի տե՞ս, թե որն է քո խնդիրը, 
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դու ինքդ քեզ չես նե րել: Բա ցի այդ՝ արդ յոք մեկ օ րում 490 ան գամ 
սխալ վե՞լ ես»:

«Ո՛չ»,- ա սաց նա:
«Այդ դեպ քում դեռ տեղ ու նես այդ թի վը լրաց նե լու»,- պա տաս խա-

նե ցի ես:
Հենց այդ մար դը նե րեց ինքն ի րեն, նրա հա վատ քը սկսեց գոր-

ծել: Չ նե րու մը, որ նա ու ներ ինքն իր հան դեպ, խո չըն դոտ էր նրա 
հա վատ քի հա մար: Ես ձեռք դրե ցի և  ա ղո թե ցի նրա հա մար, ու նա 
ան մի ջա պես բժշկվեց:

Տա րի ներ անց քա րո զում էի նույն նա հան գում, և  այդ մար դու 
ազ գա կան նե րից մե կին հան դի պե ցի, ու պատ մեց ինձ նրա մա սին: 
Ա սաց, որ այս բո լոր տա րի նե րի ըն թաց քում նա վա րել է իր ըն կե-
րութ յու նը և թո շա կի ան ցել միայն յո թա նա սուն հինգ տա րե կա նում:

Ըստ բժիշկ նե րի՝ նա կա րող էր մա հա ցած լի նել հի սուն վեց տա-
րե կա նում, քա նի որ սրտի լուրջ խնդիր ու ներ: Եվ ե թե ինքն ի րեն 
չնե րեր անց յա լի ձա խո ղումն ե րի հա մար, չէր կա րո ղա նա ստա նալ իր 
բժշկութ յու նը: 

Ինչ պես տես նում եք, հա վա տաց յալ նե րը շատ ան գամն եր խճճվում 
են մեղ քե րի վե րա բեր յալ հար ցե րում: Ն կա տի ու նեմ հետև յա լը. շատ 
հա վա տաց յալ ներ կար ծում են, թե ինչ-որ մեղք շատ լուրջ է, իսկ 
մեկ ու րիշ մեղք՝ ոչ այն քան: Ն րանք կար ծում են, որ Աստ ված կնե-
րի ի րենց մանր մեղ քե րի հա մար, բայց ո՛չ մեծ մեղ քե րի: Ե թե չզգու-
շա նանք, բո լորս կա րող ենք խճճվել մեղ քի մա սին մեր մարդ կա յին 
պատ կե րա ցումն ե րում: 

Սա կայն ե կե՛ք տես նենք, թե ինչ է Աստ վա ծա շունչն ա սում մեղ քի 
մա սին: 

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 2.1,2
1 Որդ յակ նե՛րս, սա գրում եմ ձեզ, որ չմե ղան չեք, և 
ԵԹԵ ՄԵԿԸ ՄԵՂԱՆՉԻ, ԲԱՐԵԽՈՍ ՈՒՆԵՆՔ ՀՈՐ 
ՄՈՏ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ ԱՐԴԱՐԻՆ։ 

2 Եվ ՆԱ ՔԱՎՈՒԹՅՈՒՆ Է ՄԵՐ ՄԵՂՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ և  
ոչ միայն մե րին նե րի, այլև ամ բողջ աշ խար հի էլ։

Հի սուս Ք րիս տոս Ար դա րը քա վութ յուն է մեր բո լոր՝ գոր ծո ղութ-
յամբ դրսևորվող և  ան գոր ծութ յան մեղ քե րի հա մար: Իսկ այս մար-
դուն թվում էր, թե իր չա րածն այն քան մեծ էր, որ Աստ ված չէր կա րող 
նե րել ի րեն դրա հա մար, գու ցե նե րեր այլ մեղ քե րի հա մար, բայց ո՛չ 
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դրա: Սա կայն Աստ վա ծա շունչն այլ բան է ա սում:

ՀԱԿՈԲՈՍ 2.10,11
10 Ո րով հետև ՈՎ ՈՐ ԲՈԼՈՐ ՕՐԵՆՔԸ ՊԱՀԻ և 
ՄԵԿՈՒՄ ՄԵՂԱՆՉԻ, ԱՄԵՆ ՕՐԵՆՔԻՆ ԵՂԱՎ 
ՊԱՐՏԱԿԱՆ։ 
11 Ո րով հետև այն մի՛ շնա ցիր ա սո ղը ա սաց էլ՝ մի՛ 
սպա նիր, իսկ ե թե շնութ յուն չա նես, բայց սպա նես, 
ե ղար օ րի նա զանց։

Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ ե թե ամ բողջ Օ րեն քը կա տա րես, 
սա կայն մեկ կե տը խախ տես, ա պա մե ղա վոր կլի նես բո լոր կե տե րի 
խախտ ման հա մար: Դա նշա նա կում է, որ մի մեղք գոր ծե լու դեպ քում 
նույն քան մե ղա վոր ես, որ քան ե թե մեկ ու րիշ մեղք գոր ծած լի նեիր: 
Օ րի նակ՝ ե թե քո հար ևա նի դեմ կեղծ վկա յութ յուն տաս, նույն քան 
մե ղա վոր ես, որ քան նա, ով գո ղա ցել է իր հար ևա նից:

Սա չի հա մընկ նում մեր մարդ կա յին մտա ծե լա կեր պի հետ, ճի՞շտ է: 
Սա կայն դրա հա մար է Աստ ծո Խոսքն ա սում. «Ո րով հետև ա մեն քը 
մե ղան չե ցին, և Աստ ծո փառ քից պա կաս ված են» (Հ ռոմ. 3.23):

Ո մանք ա սում են. « Դե՛, ես այն քան էլ վատ մարդ չեմ, որ քան 
ուրիշ նե րը»: Սա կայն պետք է հի շել, որ մեղ քը մեղք է, իսկ Աստ ված 
ա չառ չէ: Դուք գու ցե չեք գոր ծում այն նույն մեղ քը, ինչ ու րիշն է գոր-
ծում, բայց մեղ քը մեղք է: 

Մենք հակ ված ենք մեղքն ու րի շի վրա գցե լու. մեկ ու րի շը շատ 
վատն է, իսկ մենք այդ քան էլ վա տը չենք: Բայց բո լորս ենք մե ղան չել 
ու Աստ ծո փառ քից ըն կել: Բո լորս ենք խախ տել Օ րեն քի ինչ-որ՝ թե-
կուզև փոքր կետ: Ոչ մեկս գլուխ գո վե լու ա ռիթ չու նենք: Փառք Աստ-
ծուն Ն րա ո ղոր մութ յան և ներ ման հա մար:

Իսկ ե թե Հա կո բոս 2.10-ը ճշմա րիտ չէ, ե կե՛ք պո կենք այդ է ջը: Սա-
կայն ե թե սկսեք Աստ վա ծաշն չից է ջեր պո կել, չեք էլ նկա տի՝ ինչ պես 
ո չինչ չի մնա:

Սա հի շեց նում է ինձ մի պատ մութ յուն մի աղջ նա կի մա սին, որ 
ե կե ղե ցի էր հա ճա խում: Մի ան գամ՝ ե կե ղե ցա կան ծա ռա յութ յունից 
հե տո, հո վի վը, կանգ նած դռան մոտ, սեղ մում էր մարդ կանց ձեռ-
քե րը, երբ տե սավ այդ աղջ նա կին, ո րի թևի տակ կի րակ նօր յա 
դպրո ցի նրա դա սա գիրքն էր ու ման կա կան Աստ վա ծաշն չի կազ-
մը: Հո վի վը կար ծեց, թե է ջե րը թու լա ցել ու ըն կել են, ու հարց րեց 
աղջ նա կին. 
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« Քաղց րի՛կս, Աստ վա ծաշն չիդ մեջ ո չինչ չի մնա ցել՝ բա ցի կազ մից. 
կորց րե՞լ ես բո լոր է ջե րը»:

Աղջ նա կը պա տաս խա նեց. «Ո՛չ, չեմ կորց րել: Ա մեն ան գամ, երբ 
Դուք ա սում էիք, որ ինչ-որ խոսք այ սօր մեզ չի վե րա բե րում, ես այդ 
է ջը պո կում էի, ու հի մա մնա ցել է միայն կազ մը. մտա ծում եմ՝ այ սօր 
դա էլ դեն կնե տեմ»:

Սա շատ լավ նկա րագ րում է այն, թե ինչ պես են քա րո զում ո րոշ 
ծա ռա յող ներ: Սա կայն ճշմար տութ յունն այն է, որ Աստ ծո Խոս քը մեզ 
վե րա բե րում է այ սօր: Իսկ Հի սուսն ար դեն վճա րել է մեր յու րա քանչ-
յուր մեղ քի հա մար՝ թե՛ մեծ, թե՛ փոքր:

Ուս տի ե թե պատ րաստ վում եք Աստ ծո մեջ հա ջո ղութ յուն ու նե նա-
լու, ա պա ինքներդ ձեզ պետք է ներեք անց յա լի բո լոր սխալ նե րի ու 
ձա խո ղումն ե րի հա մար: Մեզ նից ո՞վ երբ ևէ չի ձա խող վել: Ճա նա չո՞ւմ 
եք այդ պի սի մե կին:

Ո մանք ա սում են. «Ես հա վա տում եմ մեղ քից վեր ապ րե լուն»: Ես 
էլ եմ հա վա տում, սա կայն չեմ ճա նա չում որ ևէ մե կին, ում դա հա ջող-
վել է: Մենք բո լորս դեռևս աշ խա տում ենք այդ ուղ ղութ յամբ: Միակ 
կա տար յալ Ան ձը, Ո րին ճա նա չում եմ, Հի սուսն է, ու Ն րան խա չել են 
դրա հա մար:

Ու րիշ ներն էլ ա սում են. « Կա րող եք մեղք գոր ծել, ինչ քան ցան-
կա նաք, ո րով հետև Աստ ված կնե րի ձեզ»: Խիստ կաս կա ծում եմ, 
որ նման բա ներ ա սող մար դիկ երբ ևի ցե վերս տին ծնվել են, քա նի 
որ երբ վերս տին ծնվում ես, բնութ յունդ փոխ վում է. Աստ ծո սերն է 
բնակ վում սրտիդ մեջ, ու չես ցան կա նում ա նել այն, ինչ սխալ է:

Քա նի դեռ սի րով եք վար վում, ինք նա կամ մեղք չեք գոր ծի: Սա-
կայն սի րուց դուրս ա մեն քայլ մեղք է: Շատ ան գամն եր ենք մեղք 
գոր ծում, երբ սի րով չենք վար վում և չենք էլ գի տակ ցում դա:

Օ րի նակ՝ բա վա կա նա չափ լուրջ չենք գի տակ ցել այն, որ նե րել, 
բայց չմո ռա նալ նշա նա կում է սի րով չվար վել: Մեղք է ու րիշ նե րի ու 
նույ նիսկ մեր սխալ նե րից կառ չե լը:

Արդ յո՞ք ու րախ չեք, որ ու նենք Խոս քը: Արդ յո՞ք ու րախ չեք, որ կա-
րող ենք քայ լել Խոս քի լույ սի մեջ: Սաղ մո սեր գուն ա սել է. « Խոս քե րիդ 
հայտ նութ յու նը լույս է տա լիս...» ( Սաղմ. 119.130): Երբ մենք Աստ ծո 
լույսն ենք ու նե նում ներ ման հար ցում, կա րող ենք նե րել ինք ներս մեզ 
և մեր անց յա լը գցել մո ռա ցութ յան ծո վը:
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Պո ղո սը պետք է նե րեր ինքն ի րեն

Աստ վա ծաշն չում նա յենք մե կին, ով ինքն ի րեն նե րե լու կա րիք 
ուներ: Պո ղոս ա ռաք յա լը Փի լի պիա յի ե կե ղե ցուն գրում է հետև յալ 
խոս քե րը.

ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐԻ 3.12-14
12 Ոչ իբր ար դեն բռնած լի նեմ կամ թե ար դեն կա-
տար յալ ե ղած լի նեմ, բայց հետ ևում եմ, որ գու ցե թե 
հաս նեմ նրան, ինչ պես որ էլ հենց Ք րիս տոս Հի սու սից 
բռնված եմ։ 
13 Եղ բայր նե՛ր, ես իմ ան ձը չեմ հա մա րում, որ հա սած 
լի նեմ, բայց մեկ բան կա, ետ ևի բա նե րը մո ռա նա լով՝ 
դե պի ա ռա ջի լի նող ներն եմ նկրտում։ 
14 Հետ ևում եմ դե պի նպա տա կը՝ Աստ ծո վե րին կո չու-
մի մրցա նա կին Ք րիս տոս Հի սու սում։

Պո ղոսն ինքն ա սում է, որ դեռևս ի րեն կա տար յալ կամ կա տա րե-
լութ յան հա սած չի հա մա րում: « Կա տար յալ» բա ռը նշա նա կում է «լիո-
վին հա սու նա ցած» կամ «բնա վո րութ յամբ հա սու նա ցած»:

Այլ կերպ ա սած՝ Պո ղոսն էլ սի րո մեջ դեռ կա տար յալ չէր: Ե թե Պո-
ղո սը դեռևս կա տա րե լութ յան չէր հա սել սի րո մեջ, բայց շա րու նա կում 
էր ա ռաջ շարժ վել՝ դե պի նպա տա կը, ա պա մենք լավ ըն կե րակ ցութ-
յան մեջ ենք, քա նի որ մենք էլ շարժ վում ենք ա ռաջ՝ դե պի հոգ ևոր 
հա սու նութ յուն Ք րիս տո սի մեջ:

Մեզ նից որ ևէ մե կը դեռ կա տար յալ կամ լիո վին հա սու նա ցած չէ 
սի րո մեջ, սա կայն բո լորս ձգտում ենք դրան: Փառք Աստ ծուն, որ 
կա րող ենք ա ճել ու զար գա նալ սի րո մեջ: Մենք շա րու նա կում ենք 
ա ռաջ շարժ վել՝ դե պի Ք րիս տոս Հի սու սում Աստ ծո բարձր կոչ ման 
մրցա նա կը:

Կ ցան կա նամ՝ եր կու բա նի ու շադ րութ յուն դարձ նենք փի լի պե-
ցի նե րին ուղղ ված սուրբգ րա յին այս հատ վա ծում: Պո ղո սը պետք է 
մո ռա նար այն, ինչն ան ցել էր, այդ թվում նաև անց յա լի սխալ ներն 
ու ձա խո ղումն ե րը, այ նու հետև պետք է ձգտեր դե պի այն բա նե րը, 
ո րոնք առջ ևում էին:

Սա հոգ ևոր ճշմար տութ յուն է: Պետք է սո վո րեք մո ռա նալ անց-
յա լի սխալ նե րը, որ պես զի կա րո ղա նաք Աստ ծո հետ ա ռաջ շարժ վել:

Պո ղո սը սա գրել է փի լի պե ցի նե րի ե կե ղե ցուն: Ն շա նա կում է, որ 
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մինչ այս խոս քերն ինչ-որ մե կին ուղ ղե լը նա ին քը պետք է կի րա-
ռեր այդ ճշմար տութ յու նը: Ին չո՞ւ Պո ղո սը պետք է նե րեր ինքն ի րեն: 
Արդ յոք նա անց յա լում ա րե՞լ էր ինչ-որ բան, ին չի հա մար ա մա չում 
էր: Կար դա ցե՛ք, թե ինչ է նա ա սում իր մա սին Տի մո թեո սին ուղղ ված 
նա մա կում:

Ա ՏԻՄՈԹԵՈՍ 1.11-16
11 Ե րա նե լի Աստ ծո փա ռա վոր ա վե տա րա նի հա մե-
մատ, որն ինձ հա վա տաց վեց։ 
12 Եվ շնոր հա կալ եմ ինձ մեր Տեր Հի սուս Ք րիս տո սում 
զո րաց նո ղից, որ ինձ հա վա տա րիմ հա մա րեց և ս պա-
սա վո րութ յան մեջ դրեց, 
13 ՈՐ ԱՌԱՋՈՒՑ ՀԱՅՀՈՅԻՉ և ՀԱԼԱԾՈՂ և 
ԹՇՆԱՄԱՆՈՂ էի, բայց ո ղոր մութ յուն գտա, ո րով-
հետև չգի տե նա լով էի գոր ծում ան հա վա տութ յու նով։
14 Բայց էլ ա վե լի շատ ե ղավ մեր Տի րոջ շնորհ քը հա-
վատ քով և սի րով, որ Ք րիս տոս Հի սու սում է։ 
15 Ճշ մա րիտ է այս խոս քը և  ա մեն ըն դու նե լութ յան ար-
ժա նի, որ Ք րիս տոս Հի սուսն աշ խարհ ե կավ մե ղա վոր-
նե րին փրկե լու, ո րոնց ա ռա ջի նը ես եմ։ 
16 Սա կայն ՆՐԱ ՀԱՄԱՐ ՈՂՈՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ԳՏԱ, 
որ Հի սուս Ք րիս տո սը ա ռաջ ին ձա նում ցույց տա 
բոլոր եր կայ նամ տութ յու նը՝ օ րի նակ լի նե լու նրանց, 
որ պիտի հա վա տան Ն րան հա վի տե նա կան կյան քի 
համար։

Մինչ դար ձի գա լը Սո ղո սը, ո րին հե տա գա յում կո չե ցին Պո ղոս, 
հա լա ծել և վնաս էր հասց րել Ա ռա ջին ե կե ղե ցուն: Պո ղոսն ա սում է, 
որ ին քը հայ հո յիչ էր, հա լա ծող և թշ նա մա ցող ու րիշ նե րի նկատ մամբ:

Օ րի նակ՝ Աստ վա ծաշն չում գրված է, որ Սո ղո սը կա մա կից էր Ս տե-
փա նո սի սպան վե լուն ( Գործք 7.59): Եվ երբ Ա ռա ջին ե կե ղե ցին հա-
լա ծող նե րը քար կո ծե ցին Ս տե փա նո սին, նրանք ի րենց հա գուստ նե րը 
դրե ցին Պո ղո սի ոտ քե րի մոտ ( Գործք 7.57):

Այ նու հետև Գործք ա ռա քե լոց 9-րդ գլ խում մեկ այլ հի շա տա կում 
ենք տես նում այն մա սին, որ Սո ղո սը հա լա ծում էր Ա ռա ջին ե կե ղե-
ցին, այ նու հետև, թե ինչ պես է նա դար ձի գա լիս:
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ԳՈՐԾՔ 9.1-6
1 Բայց Սո ղո սը, ԴԵՌ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ և ՄԱՀ ՇՆՉԵԼՈՎ 
ՏԻՐՈՋ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՎՐԱ, քա հա նա յա պե տի մոտ 
ե կավ: 
2 Եվ նրա նից թղթեր խնդրեց Դա մաս կոս՝ ժո ղո-
վա րան նե րի վրա, որ ԵԹԵ ՄԵԿԻՆ ԳՏՆԻ ԱՅՆ 
ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ ՀԵՏԵՎՈՂ՝ տղա մար դիկ կամ կա-
նայք, ՆՐԱՆՑ ԿԱՊԱԾ ԲԵՐԻ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄ։ 
3 Եվ նա գնա լիս մո տե ցավ Դա մաս կո սին, և հան կար-
ծա կի նրա չորս կող մով լույս փայ լեց երկն քից։ 
4 Եվ նա, գետ նի վրա ըն կած, մի ձայն լսեց, որ ա սում 
էր նրան՝ ՍԱՎՈ՛ՒՂ, ՍԱՎՈ՛ՒՂ, ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՍ ԻՆՁ 
ՀԱԼԱԾՈՒՄ։ 
5 Եվ նա ա սաց՝ Ո՞վ ես, Տե՛ր, և Տերն ասսց՝ ԵՍ 
ՀԻՍՈՒՍՆ ԵՄ, ՈՐԻՆ ԴՈՒ ՀԱԼԱԾՈՒՄ ԵՍ. դժվար է 
քեզ խթա նին քա ցի տալ։ 
6 Եվ դո ղա լով ու զար հու րե լով ա սաց՝ Տե՛ր, ի՞նչ ես կա-
մե նում, որ ա նեմ։ 

Սուրբգ րա յին այս հատ վա ծը կար դա լիս կա րող եք տես նել, որ Պո-
ղո սը մո ռա նա լու շատ բաներ ու ներ: Նա ոչ միայն հա լա ծել էր հա-
վա տաց յալ նե րին, այլև, ըստ 5-րդ խոս քի, ի րա կա նում հա լա ծել էր 
Հի սու սին: Սա պատ ճառ նե րից մեկն է, թե ին չու է Պո ղոսն ա սում՝ 
«Ետ ևի բա նե րը մո ռա նա լով՝ դե պի ա ռա ջի լի նող ներն եմ նկրտում...»:

Պո ղո սի հա մար սար սա փե լի էր հի շել այն վնա սը, որ հասց րել էր 
ե կե ղե ցուն: Նա ոչ միայն կա մա կից էր Ս տե փա նո սի սպա նութ յա նը, 
այլև, ինչ պես Աստ վա ծա շունչն է ա սում, սպառ նա լիք ու մահ էր տա-
րա ծում և շատ հա վա տաց յալ նե րի բան տար կում:

Դար ձի գա լուց հե տո Պո ղո սը պետք է սո վո րեր մո ռա նալ իր անց-
յա լի սխալ նե րը՝ նե րառ յալ այն սար սա փե լի հա լա ծանք նե րը, որ են-
թար կել էր քրիս տոն յա նե րին, որ պես զի կա րո ղա նար քայ լել Աստ ծո 
հետ: Լիար ժեք նե րու ժով ծա ռա յե լու հա մար, ո րի մեջ Աստ ված կան-
չել էր ի րեն, Պո ղո սը պետք է մո ռա նար իր անց յալն ու նե րեր ինքն 
ի րեն:

Նույ նը վե րա բե րում է նաև ձեզ: Ե թե չսո վո րեք նե րել ինք ներդ ձեզ 
ու մո ռա նալ անց յա լի սխալ նե րը, ա պա դա կխան գա րի ձեզ ա նե լու 
այն, ին չի մեջ Աստ ված ձեզ կան չել է:

Պետք է սո վո րեք նե րել ոչ միայն ու րիշ նե րին, այլև ինք ներդ ձեզ և 
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գի տակ ցել, որ նե րել սո վո րե լը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված է մո ռա-
նալ սո վո րե լու հետ:

Ե թե շա րու նա կեք կառ չել անց յա լից, ա պա կաշ կանդ ված կլի նեք 
ձեր ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում և չեք կա րո ղա նա ապ րել Աստ ծո 
հա մար: Ե թե միշտ հետ նա յեք, չեք կա րո ղա նա լի նել հա ջո ղակ քրիս-
տոն յա:

Ե թե նե րում եք խնդրել Աստ ծուց, ու Նա այլևս չի հի շում ձեր անց-
յա լը, ա պա դուք ին չո՞ւ պետք է հի շեք այն: Ձեր հա վատ քը չի գոր ծի, 
ե թե դա տա պար տեք ինք ներդ ձեզ և մշ տա պես մեղ քի զգա ցում ունե-
նաք:

Բո լորս էլ ափ սո սում ենք, երբ թե րա նում ենք: Ե թե իս կա պես քայ-
լում ենք Աստ ծո հետ, ա պա մեզ նից ոչ ոք չի ցան կա նա թե րա նալ, 
սա կայն մենք մարդ ենք և  եր բեմն-եր բեմն սխալ վում ենք: Ա հա թե 
ին չու Փրկ չի կա րիք ու նենք: Ա հա թե ին չու Հի սու սի կա րիքն ու նենք:

Տե սե՛ք, թե ինչ է ա սել Հով հան նեսն իր թղթում:

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 4.7-12
7 Սի րե լի նե՛ր, ի րար սի րենք, որ սերն Աստ ծուց է, և  
ա մեն ով որ սի րում է, Աստ ծուց է ծնված և ճա նա չում է 
Աստ ծուն։ 
8 Նա, որ չի սի րում, Աստ ծուն չի ճա նա չել, ո րով հետև 
Աստ ված սեր է։ 
9 Ս րա նով Աստ ծո սե րը եր ևաց մե զա նում, որ Աստ ված 
Իր միա ծին Որ դուն ու ղար կեց աշ խարհ, որ Ն րա նով 
կյանք ու նե նանք։ 
10 Ս րա նում է սե րը, որ ոչ թե մենք սի րե ցինք Աստ-
ծուն, այլ որ Նա սի րեց մեզ և  ու ղար կեց ԻՐ ՈՐԴՈՒՆ 
ՔԱՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵՐ ՄԵՂՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ։ 
11 Սի րե լի նե՛ր, ե թե Աստ ված այս պես սի րեց մեզ, ա պա 
մենք էլ պետք է ի րար սի րենք։ 
12 Աստ ծուն եր բեք մե կը չի տե սել. ե թե ի րար սի րենք, 
Աստ ված մե զա նում է բնակ վում, և Ն րա սե րը կա տար-
յալ է մե զա նում։

Հատ կա պես ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք 10-րդ խոս քին. «Ս րա նում է 
սե րը, որ ոչ թե մենք սի րե ցինք Աստ ծուն, այլ որ Նա սի րեց մեզ և  
ուղար կեց Իր Որ դուն քա վութ յուն մեր մեղ քե րի հա մար»։ 

Աստ ված Հի սու սին քա վութ յուն դարձ րեց մեր մեղ քե րի հա մար: 
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Այդ պատ ճա ռով Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ ե թե խոս տո վա նենք 
մեր մեղ քե րը, Աստ ված հա վա տա րիմ է՝ նե րե լու դրանք և մաք րե լու 
մեզ ա մեն ա նօ րի նութ յու նից (Ա Հովհ. 1.9):

Այս խոս քե րը հաս ցեագր ված չէին մե ղա վոր նե րին. դրանք չեն վե-
րա բե րում մե ղա վոր նե րին. Հով հան նե սը գրել է քրիս տոն յա նե րին: 
Նա ա սում է. «ՈՐԴՅԱԿՆԵ՛ՐՍ, սա գրում եմ ձեզ, ՈՐ ՉՄԵՂԱՆՉԵՔ...» 
(Ա Հովհ. 2.1):

Աստ ված չի ցան կա նում, որ Իր ե րե խա նե րը մե ղան չեն: Սա կայն 
նա յե՛ք այս խոս քի շա րու նա կութ յա նը՝ «...և  ե թե մե կը մե ղան չի, բա րե-
խոս ու նենք Հոր մոտ Հի սուս Ք րիս տոս ար դա րին»:

Ե թե մենք թե րա նանք ու մե ղան չենք, ա պա Աստ ծո մոտ բա րե խոս 
ու նենք՝ Հի սուս Ք րիս տոս Ար դա րին:

Պա տա հել է, երբ մար դիկ մո տե ցել են ինձ ու ա սել. «Ե թե մարդ-
կանց նման բան սո վո րեց նես, ա պա մեղք գոր ծե լու լիա զո րութ յուն 
կտաս»:

Ես միշտ պա տաս խա նել եմ. « Մեղք գոր ծե լու հա մար լիա զո րութ-
յուն պետք չէ. ա ռանց լիա զո րութ յան էլ բա վա կա նա չափ մեղք կգոր-
ծեն»:

Մենք պետք է ու րախ լի նենք, որ Հոր մոտ Պաշտ պան ու նենք, և  
այդ Պաշտ պա նը Հի սուս Ք րիս տոս Ար դարն է: Պաշտ պան նշա նա-
կում է ի րա վա բան կամ ինչ-որ մե կը, ով միջ նոր դում է մեզ հա մար 
կամ պաշտ պա նում է մեզ ար դար Դա տա վոր Աստ ծո առջև:

 Հա ջոր դը խոս քը կստի պի ձեզ ու րա խութ յու նից բա ցա կան չել:

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 2.2
2 Եվ ՆԱ [ Հի սու սը] ՔԱՎՈՒԹՅՈՒՆ Է ՄԵՐ ՄԵՂՔԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ և  ոչ միայն մեր, այլև ամ բողջ աշ խարհ քի էլ։

Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք, որ Աստ վա ծա շուն չը ա ռանձ նաց նում է 
քրիս տոն յա նե րի և  աշ խար հի մեղ քե րը: Դ րա պատ ճառն այն է, որ 
քրիս տոն յա նե րը Հոր մոտ Պաշտ պան ու նեն՝ Հի սուս Ք րիս տոս Ար-
դա րին: Ն րանք կա րող են գոր ծի դնել Ա Հով հան նես 1.9-րդ խոս քը՝ 
հա մար ձա կութ յամբ գալ Հոր առջև և մեղ քե րի հա մար նե րում ստա-
նալ:

Իսկ աշ խար հի մե ղա վոր նե րը չեն կա րող ա նել դա: Ի րենց մեղ քե-
րից ա զատ վե լու հա մար մե ղա վո րը նախ և  ա ռաջ պետք է ըն դու նի 
Հի սու սին՝ որ պես իր Փրկ չի:

Փա՛ռք Աստ ծուն, որ Հի սու սը մեր մեղ քե րի քա վութ յունն է: Այս 
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ա մենն ա սա ցի, որ նե րեք ինք ներդ ձեզ և բժշ կութ յուն ստա նաք, ե թե 
դրա կա րիքն ու նեք, նե րեք ինք ներդ ձեզ, որ պես զի կա րո ղա նաք 
ա ռաջ շարժ վել ձեր կյան քում:

Հի շե՛ք, թան կա գի՛ն ըն կեր ներ, որ ե թե պատ րաստ վում եք Աստ ծո 
հետ ա ռաջ շարժ վե լու և հա ջո ղակ լի նե լու ձեր քրիս տո նեա կան կյան-
քի ու ծա ռա յութ յան մեջ, ա պա պետք է սո վո րեք մո ռա նալ: Ե թե չսո-
վո րեք ձեր անց յա լի սխալ նե րը մո ռա նա լու դա սը, կյան քում հոգևո-
րա պես կաղ կլի նեք:

Հեն վե՛ք Աստ ծո Խոս քի վրա

Տե խա սում հա վա քույթ էի անց կաց նում, երբ մի կին մո տե ցավ ինձ 
հա վա քույ թի ա վար տին և  ա սաց. «Ու զում եմ, որ ա ղո թեք ինձ հա-
մար»:

«Ին չի՞ հա մար եք ցան կա նում, որ ա ղո թեմ»,- հարց րի ես:
« Պետք է ա սե՞մ»,- պա տաս խա նեց նա:
« Չեմ ա ղո թի, ե թե չա սեք»,- ե ղավ իմ պա տաս խա նը:
Չէ՞ որ երբ մար դիկ խնդրում են, որ ես ա ղո թեմ ի րենց հա մար, 

նրանք ակն կա լում են, որ հա վատք կու նե նամ նրա հա մար, ինչ 
խնդրում եմ: Ես չեմ կա րող հա վատք ու նե նալ ինչ-որ բա նի հա մար, 
երբ չգի տեմ, թե ին չի հա մար պետք է հա վա տամ:

Ուս տի նա ա սաց. «Ար դեն ութ տա րի է, ինչ փրկված եմ ու մկրտված 
Սուրբ Հո գով: Ա մու սինս փրկված չէ և մեր թընդ մերթ ալ կո հոլ է օգ-
տա գոր ծում: Նա լավ մարդ է և  ինձ սի րում է. մենք լավ ա մու սին ներ 
ենք: 

Ո րոշ ժա մա նակ ա ռաջ, երբ տուն ե կավ, այն պես էր ի րեն պա հում, 
կար ծես հար բած լի ներ: Ես միշտ տա քար յուն եմ ե ղել՝ ինքս էլ չհաս-
կա նա լով, թե ինչ պես եմ հու նից դուրս գա լիս. այդ օ րը ևս կորց րի 
ինք նա տի րա պե տումս և  ա սա ցի բա ներ, որ չպետք է ա սեի»:

Ա մու սինս ա սաց. «Ես հար բած չեմ, պար զա պես ձևաց նում էի, 
մեկ բա ժակ եմ խմել. կար ծե ցի՝ ծի ծա ղե լի կլի նի, ե թե մտնեմ ներս և 
ձ ևաց նեմ, թե հար բած եմ»:

Դա ինձ ա վե լի բոր բո քեց: Գ նա ցի իմ սեն յակ և շրխ կո ցով փա կե ցի 
դու ռը: Մի քա նի ժամ պա հանջ վեց, որ հան դարտ վեմ: Սա կայն բա-
ռե րը, որ ա սել էի, շա րու նա կա բար մտքիս էին գա լիս:

Մ տա ծում էի. « Մի՞ թե նման բան եմ ա սել. չի կա րող պա տա հել»: 
Ա մա չում էի խոս քե րիս հա մար: Ա մու սինս նույ նիսկ քրիս տոն յա չէ, 
իսկ ես, լի նե լով փրկված, Սուրբ Հո գով լցված կին, թույլ եմ տա լիս 



117Աստ վա ծա յին սե րը նե րում է

ինձ նման կերպ կորց նել ինք նա տի րա պե տումս ու սխալ բա ներ ա սել:
Ա պաշ խա րե ցի և  ամ բողջ գի շերն անց կաց րի ծնկնե րիս վրա՝ 

խնդրե լով Աստ ծուն, որ նե րի ինձ: Ես ու սու ցա նում եմ կի րակ նօր յա 
դպրո ցում ու հա ջորդ ա ռա վոտ այն տեղ պետք է գնա յի:

Ա ռա վոտ յան նա խա ճա շի սե ղա նի շուր ջը խնդրե ցի, որ ա մու սինս 
նե րի ինձ, իսկ նա ա սաց. « Կա րիք չկա, որ դու ինձ նից նե րո ղութ յուն 
խնդրես. ե՛ս պետք է նե րո ղութ յուն խնդրեմ, քա նի որ ես էի սխալ»»:

« Քույ րի՛կ, Դուք ինձ չա սա ցիք ա ղոթ քի ձեր խնդրված քը, այլ պատ-
մութ յուն պատ մե ցիք»,- ա սա ցի ես:

«Ա հա՛ ա ղոթ քի խնդրված քը,- պա տաս խա նեց նա,- գի տեմ, որ 
Տերն ա սում է, որ ե թե մենք խոս տո վա նենք մեր մեղ քե րը, կնե րի մեզ: 
Սա կայն խնդրում եմ, ա ղո թե՛ք, որ Աստ ված ինձ թույլ տա զգալ, որ 
նե րել է ինձ»:

« Քույ րի՛կ, գի տե՞ք, թե հենց նոր ինձ ինչ ա սա ցիք. ա սա ցիք, որ 
ա վե լի շատ հա վա տում եք Ձեր չփրկված ա մուս նուն, քան Աստ ծուն,- 
պա տաս խա նե ցի ես:- Դուք Ձեր ա մուս նուն հա վա տա ցիք, երբ ա սաց, 
որ նե րում է Ձեզ, բայց չեք հա վա տում Աստ ծուն, Ով Իր խոս քում 
ա սում է, որ նե րել է Ձեզ»:

«Ես ճա նա չում եմ ա մուս նուս,- ա սաց նա, - գի տեմ, որ նա դա 
սրտանց է ա սում»:

« Դուք հեն վում եք ձեր ա մուս նու խոս քի վրա, սա կայն չեք կա-
րո ղա նում հեն վել Աստ ծո Խոս քի վրա: Դուք պետք է ծա նո թա նաք 
Աստ ծո հետ:

Հար կա վոր է փո խել ա ռաջ նա հեր թութ յու նը. Աստ ծո Խոս քը պետք 
է լի նի ա ռա ջին տե ղում: Այս պա հին Ձեր հա վատ քը Աստ ծո Խոս քի 
նկատ մամբ երկ րորդ տե ղում է: Իսկ զգաց մունք նե րը պետք է դնել 
վեր ջին տե ղում: Ձեր զգաց մունք ներն ի վեր ջո կհա մա պա տաս խա նեն 
նրան, ին չին Դուք հա վա տում եք՝ Աստ ծո Խոս քին»,- ա սա ցի ես այդ 
քույ րի կին:

Իմ հա վատ քը հիմն ված չէ իմ զգաց մունք նե րի վրա. ինձ հա մար 
միև նույնն է, թե ինչ եմ ես զգում: Այն հիմն ված է նրա վրա, ինչ Աստ-
ված է ա սել:

Աստ ծո Խոս քը գոր ծում է, սա կայն դուք  Խոսքը կատարող 
պետք է լինեք, որ պես զի այն ձեզ հա մար գոր ծի: Աստ ծո Խոս քը 
կա տա րե լու մաս է կազ մում ու րիշ նե րին և  ինք ներդ ձեզ նե րե լը: 

Աստ ծո Խոս քը գոր ծում է մեր կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում, սա-
կայն այն ինք նա բե րա բար չի գոր ծում. մենք պետք է այն գոր ծի դնենք: 
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Այլ կերպ ա սած՝ պետք է վար վենք Խոս քի հա մա ձայն:
Աստ ծո Խոս քին հա վա տա լը, դրա հա մա ձայն վար վե լը և  այն դա-

վա նելն է, որ Խոս քը գոր ծի է դնում ձեզ հա մար: Ե թե պատ րաս տա-
կամ չեք նե րե լու, ա պա չեք կա րո ղա նա վար վել Խոս քի հա մա ձայն և 
լի նել Խոս քը կա տա րող. դա անհ նար է:

Այն պես որ սո վո րե՛ք նե րել, որ պես զի կա րո ղա նաք Աստ ծո լա-
վա գույ նը ստա նալ Ձեր կյան քե րում: Ա րե՛ք այն, ինչ Պո ղոսն ա րեց՝ 
«մոռա ցե՛ք ետ ևի բա նե րը, դե պի ա ռա ջի լի նող նե րը նկրտե՛ք, հետևե՛ք 
դե պի նպա տա կը՝ Աստ ծո վե րին կո չու մի մրցա նա կին Ք րիս տոս 
Հիսու սում» ( Փի լիպ. 3.14):
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Գ լուխ 5

Սի րով վար վե լու օ գուտ նե րը

Աստ վա ծա շուն չը քա ջա լե րում է մեզ Աստ ծո սե րը դարձ նել մեր 
գերն պա տա կը և կ յան քում ա մե նա մեծ ձգտու մը (Ա Կորնթ. 14.1): 
Աստ ված պետք է պատ ճառ ու նե նա՝ ցան կա նա լու, որ աստ վա ծա-
յին սի րով վար վե լը մեր կյան քում ա ռաջ նա հեր թութ յուն լի նի: Ի րա-
կա նում, երբ վար վում ենք սի րով, հրա շա լի արդ յունք և  օ գուտ ենք 
ու նե նում:

Օ րի նակ՝ ես ա վե լի քան վաթ սուն հինգ տա րի է, ինչ աստ վա ծա-
յին ա ռող ջութ յուն ու նեմ: Վեր ջին ան գամ գլխա ցավ ու նե ցել եմ 1933 
թվա կա նի օ գոս տո սին, իսկ հի մա ար դեն չա փա զանց ուշ է գլխա ցա-
վեր սկսվե լու հա մար: Ինքս ինձ նով չեմ պար ծե նում, այլ Հի սու սով և 
Ն րա Խոս քով:

Ս խալ մի՛ հաս կա ցեք ինձ: Ե ղել են դեպ քեր, երբ գլխա ցա վերն այ-
ցե լել են, բայց ես դրանք չեմ ըն դու նել: Վեր ջին ան գամ ինձ փոր-
ձել է գլխա ցավ դիպ չել 1977 թվա կա նին: Նոր էի փո ղոց դուրս ե կել 
ՌԵՄԱ-ի մեր գրա սեն յա կից:

Հան կարծ գլուխս սկսեց ցա վել, բայց ես ա սա ցի. «Ո՛չ, սա տա նա՛, 
չհա մար ձակ վե՛ս. դու պետք է հե ռա նաս Հի սու սի ա նու նով»: Մինչ 
անկ յու նից կշրջվեի, գլխա ցավն ան ցել էր: Դա վեր ջին ան գամ էր, որ 
գլխա ցավն ինձ այ ցե լեց, ու ես նրան մեր ժե ցի:

Բո լոր այս տա րի նե րի ըն թաց քում երբ ևէ չեմ հի վան դա ցել, ե թե, 
ի հար կե, չեմ թե րա ցել սի րով վար վե լու և Աստ ծուն հնա զանդ վե լու 
հար ցում: Սի րուց դուրս ա մեն քայլ մեղք է: Եվ ա մեն ան գամ, երբ 
թե րա ցել եմ, ան մի ջա պես ա պաշ խա րել եմ և վե րա դար ձել սի րուն ու 
հնա զան դութ յա նը:

Սո վո րա բար հենց ա պաշ խա րութ յան պա հին բժշկվել եմ: Ն կա տի 
ու նեմ՝ ստիպ ված չեմ ե ղել մի քա նի օր սպա սել, որ ախ տան շան նե րը 
վե րա նան. կա՛մ ան մի ջա պես բժշկվել եմ, կա՛մ այդ պա հից սկսվել է 
վե րա կանգ նու մը:

Ա վե լի քան վաթ սուն տա րի ծա ռա յութ յան մեջ միշտ ա սել եմ, որ 
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ե թե հա վատքս չի գոր ծում, իսկ ա ղոթք ներս չեն պա տաս խան վում, 
ա պա ա ռա ջի նը քննում եմ, թե արդ յոք սրտումս չնե րում կա՞: Ա սածս 
այն չէ, որ բո լոր հի վան դութ յուն նե րի ու ախ տե րի պատ ճա ռը չնե-
րումն է. պար զա պես ա սում եմ, որ դա ա ռա ջին բանն է, ո րին ու շադ-
րութ յուն եմ դարձ նում:

Խնդ րում եմ ինձ սխալ չհաս կա նալ: Ե թե մար դիկ դե ղո րայ-
քի կա րիք ու նեն, ա պա պետք է այն ըն դու նեն, ի հար կե, բժշկի 
հսկողությամբ: Պա տա հել է, երբ ես եմ մարդ կանց ու ղար կել բժշկի 
մոտ և  ան գամ նրանց հա մար դե ղո րայք գնել: Ե թե ինքս էլ աս պի րի-
նի կա րիք եմ ու նե ցել ու որ ևէ այլ կերպ չեմ բուժ վել, ա պա ըն դու նել 
եմ այն: 

Բայց սի րով վար վելն այն քան օ գուտ ներ ու նի, որ ես ու զում եմ 
օգտ վել դրան ցից: Այդ օ գուտ նե րից են ա ռող ջութ յունն ու բժշկութ-
յունը: Նա խընտ րե լի է, ի հար կե, ե րի տա սարդ տա րի քում սկսել, որ-
պես զի կյան քիդ մնաց յալ հատ վա ծում կա րո ղա նաս վա յե լել աստ վա-
ծա յին սի րով վար վե լու օ գուտ ներն ու օրհ նութ յուն նե րը:

Ես շատ զգույշ եմ սի րով վար վե լու հար ցում: Սերն է հո գու, շնչի և 
մարմն ի բար գա վաճ ման՝ Աստ ծո ճա նա պար հը: Աստ վա ծա յին սի րով 
վար վելն է կյան քի ա մեն բնա գա վա ռում հա ջո ղե լու ու ղին: Սե րը ի՞նչ 
չի ա նի. ըն կե րո ջը չար բան չի ա նի, նշա նա կում է՝ ոչ մե կին չար բան 
չի ա նի: Եվ սա պետք է գոր ծի հատ կա պես քրիս տոն յա նե րի շրջա-
նում:

Սի րով վար վելն օգ տա կար է

Ե կե՛ք կար դանք սուրբգ րա յին մի հատ ված, ո րում խոս վում է սի-
րով վար վե լու վարձ քի մա սին: Սի րով վար վե լը աստ վա ծա պաշ տութ-
յուն է: Երբ կար դաք Ա Տի մո թեո սից հետև յալ խոս քը, «աստ վա ծա-
պաշ տութ յուն» բա ռը փո խա րի նեք «աստ վա ծա յին սի րով վար վել» 
ար տա հայ տութ յամբ: 

Ա ՏԻՄՈԹԵՈՍ 4.8
8 ...մարմ ի վար ժութ յու նը քիչ բա նի հա մար է օգ տա-
կար, բայց աստ վա ծա պաշ տութ յունն ա մեն բա նի հա-
մար օգ տա կար է՝ ու նե նա լով այժմ յան և գա լու կե նաց 
խոստ մուն քը։

Պո ղո սը, Սուրբ Հո գուց ներշնչ ված, այս խոս քե րը գրել է Տի մո թեո-
սին: Ս րանք պար զա պես Պո ղո սի խոս քե րը չեն. սա մարդ կա յին դա-



121Սի րով վար վե լու օ գուտ նե րը

տո ղութ յուն չէ: Սուրբ Հո գին այս խոս քերն ա սել է ամ բողջ աշ խար հի 
քրիս տոն յա նե րին Պո ղոս ա ռաք յա լի մի ջո ցով: Աստ ված է մեզ ա սում, 
որ աստ վա ծա պաշ տութ յու նը մեզ հա մար օգ տա կար է:

Խոս քի հան դեպ մեղք գոր ծած չենք լի նի, ե թե այն կար դանք 
հետև յալ կերպ. « Սի րով վար վե լը ա մեն բա նի հա մար օգ տա կար 
է»: Ին չո՞ւ է Աստ վա ծա շունչն ա սում, որ մարմն ի վար ժութ յու նը քիչ 
բա նի հա մար է օգ տա կար, քա նի որ դրա արդ յուն քը միայն այս 
կյան քում է եր ևում:

Սա կայն, ըստ Աստ վա ծաշն չի, աստ վա ծա պաշ տութ յունն օգ տա-
կար է ա մեն բա նի հա մար: Ե՞րբ է աստ վա ծա պաշ տութ յունն օգ տա-
կար: Արդ յո՞ք այն օգ տա կար կլի նի միայն այն ժա մա նակ, երբ գնանք 
եր կինք: Ո՛չ, այն օգ տա կար է և՛ այս, և՛ գալիք կյանքում:

Ուս տի աստ վա ծա պաշ տութ յու նը կամ սի րով վար վե լը մեզ հա մար 
օգ տա կար է մեր ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: Բայց ե թե մենք հի մա 
ապ րենք Աստ ծո հա մար և վար վենք աստ վա ծա յին սի րով, դա մեզ 
հա մար օգ տա կար կլի նի նաև, երբ գնանք Եր կինք:

Աստ ծո հա մար ապ րել նշա նա կում է պա հել Աստ ծո Խոս քը: Ե թե 
պատ րաստ վում եք ապ րե լու Աստ ծո հա մար, ա պա պետք է պա-
հեք Ն րա պատ վի րան նե րը: Իսկ Նոր Ուխ տում ի՞նչ պատ վի րան ներ 
պետք է պա հենք: Կա միայն մեկ պատ վի րան, և դա սի րո օ րենքն է:

Հետ ևա բար աստ վա ծա յին սի րով վար վելն օգ տա կար է. այն 
վարձք ու նի ոչ միայն այս, այլև գա լիք կյան քում:

Ան բար յա ցա կամ լի նե լը կվա սի ձեզ

Ա վե լի քան հի սուն տա րի ես քա րո զել և կի րա ռել եմ Մար կոս 11.23-
րդ և 24-րդ խոս քե րը: Գոր ծել եմ այն հոգ ևոր ճշմար տութ յուն նե րի 
հա մա ձայն, ո րոնք Հի սու սը մեջ բե րում է այդ խոս քե րում, և  ու նե ցել 
եմ հրա շա լի արդ յունք ներ:

Սա կայն Մար կո սի 11.23-րդ և 24-րդ խոս քե րին զու գա հեռ կի րա-
ռել եմ նաև 25-րդ խոս քը, ո րը վե րա բե րում է ներ մա նը: Իմ ամ բողջ 
քրիս տո նեա կան կյան քում միշտ հրա ժար վել եմ որ ևէ մե կի նկատ-
մամբ նույ նիսկ չնչին թշնա մանք, ան բար յա ցա կա մութ յուն կամ սխալ 
զգաց մունք ներ ու նե նա լուց:

Երբ ինչ-որ մե կի նկատ մամբ ան բար յա ցա կա մութ յուն կամ թշնա-
մանք է փոր ձել սո ղոս կել սրտիս մեջ, ես տեղ չեմ տվել, մեկ րո պե 
ան գամ ինքս ինձ չեմ զբա ղեց րել նման մտքե րով, ճիշտ այն պես, ինչ-
պես չէի մտա ծի ինչ-որ բան գո ղա նա լու կամ ինչ-որ մե կին սպա նե-
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լու մա սին: Ու րիշ նե րի հան դեպ սխալ զգաց մունք ներ ու նե նալն ինձ է 
վնա սե լու:

Ես նույն քան զգույշ եմ սրտումս ինչ-որ մե կի նկատ մամբ չնե րում 
կամ թշնա մանք պա հե լուց, որ քան կզգու շա նա յի թույն խմե լուց կամ 
բո ժո ժա վոր օձ բռնե լուց: Չ նե րումն ու սխալ զգաց մունք ներն ու րիշ-
նե րի նկատ մամբ ա վե լի մա հա բեր են, քան թույ նը կամ բո ժո ժա վոր 
օ ձի խայ թո ցը:

Հա վա տում եմ՝ սա է պատ ճառ նե րից մե կը, որ եր կար տա րի ներ է՝ 
վա յե լում եմ, ինչ պես ես եմ կո չում, աստ վա ծա յին ա ռող ջութ յուն: Ինքս 
ինձ նով չեմ պար ծե նում. պար ծե նում եմ Հի սու սով և ն րա նով, ինչ Խոս-
քը կա րող է ա նել:

Ա հա թե ին չու եր բեք չեք լսի, որ ես քննա դա տեմ եղ բորս կամ ծա-
ռա յակ ցիս: Հի սուն տա րուց ա վե լի ոչ ոք չի լսել, որ ես քննա դա տեմ 
ու րիշ նե րին: Չեմ ա նի նման բան:

Եր բեմն կա րող եմ ո րոշ կա ռու ցո ղա կան քննա դա տութ յուն ա ռա-
ջար կել: Ս խալ է քայ քա յիչ քննա դա տութ յու նը, բայց կա ռու ցո ղա կա նի 
նպա տա կը մարդ կանց օգ նելն է: Եվ նույ նիսկ երբ կա ռու ցո ղա կան 
քննա դա տութ յուն եմ ա նում, ոչ մե կի ա նու նը չեմ տա լիս:

Թույլ տվեք մի բան ա սել Աստ ծո լա վա գույ նի մեջ քայ լե լու մա սին. 
ե թե ցան կա նում եք ա ռողջ լի նել, ա պա պետք է վար վեք սի րով և 
հետ ևեք ձեր լեզ վին:

Պետ րոսն ա սում է, թե ինչ պես պետք է կի րա ռենք սի րով վար վե-
լու մա սին Աստ ծո Խոս քը:

Ա ՊԵՏՐՈՍ 3.8,9
8 Եվ վեր ջա պես ա մենդ հա մա միտ, կա րե կից, 
ԵՂԲԱՅՐԱՍԵՐ, բա րե սիրտ, քաղց րա բա րո ե ղեք։ 
9 Չա րի փո խա րեն չար չհա տու ցեք կամ բամ բա սան-
քի փո խա րեն բամ բա սանք, այլ ընդ հա կա ռա կը, օրհ-
նեք՝ գի տե նա լով, որ իսկ սրա մեջ կանչ վե ցիք, ՈՐ 
ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՌԱՆԳԵՔ։

«Ընդ լայն ված» թարգ մա նութ յան մեջ գրված է. «...կա րե կից [մեկդ 
մյու սի նկատ մամբ]՝ սի րե լով [միմ յանց], ինչ պես եղ բայր ներ (մեկ ըն-
տա նի քից), սրտա ցավ և բա րե կիրթ` գթած և խո նար հա միտ» (խոսք 
8): Սա աստ վա ծա յին սերն է՝ գոր ծո ղութ յամբ ար տա հայտ ված:
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Հետ ևե՛ք ձեր լեզ վին, որ պա հեք ձեր կյան քը

Եր բեմն սի րով վար վե լու հա մար ձեզ նից ջանք կպա հանջ վի. 
անհրա ժեշտ կլի նի լե զուն հնա զան դեց նել ներ սի մար դուն, ո րը 
ստեղծ ված է Աստ ծո պատ կե րով և ն մա նութ յամբ:

Ա ՊԵՏՐՈՍ 3.10,11
10 Ո րով հետև ով որ կա մե նում է կյանք սի րել և լավ օ րեր 
տես նել, ԹՈՂ ԻՐ ԼԵԶՈՒՆ ՉԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԼՈՒՌ 
ՊԱՀԻ և  իր շրթունք նե րը, որ նեն գութ յուն չխո սեն,
11 ՉԱՐԻՑ ԵՏ ՔԱՇՎԻ և բա րի ա նի, խա ղա ղութ յուն 
ո րո նի և ն րան հետ ևի։

Այս խոս քե րը Պետ րո սը մեջ բե րել է 34-րդ սաղ մո սից: Սաղ մո սեր-
գուն գի տեր, որ պետք է պա հեր իր լե զուն չա րից, որ պես զի իր ձայ նը 
լսե լի լի ներ Բարձ րում:

ՍԱՂՄՈՍ 34.12-15
12 Ո՛վ մարդ, որ կյանք ես ու զում և լավ օ րեր սի րում 
բա րութ յուն տես նե լու հա մար, 
13 ՊԱՀԻ՛Ր ՔՈ ԼԵԶՈՒՆ ՉԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ և ՔՈ 
ՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՈՐ ՆԵՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ՉԽՈՍԵՆ:
14 Հե ռա ցի՛ր չա րից և գոր ծի՛ր բա րին, խնդրի՛ր խա ղա-
ղութ յուն և ն րա ետ ևից գնա՛։
15 ՏԻՐՈՋ ԱՉՔԵՐԸ ԱՐԴԱՐՆԵՐԻ ՎՐԱ ԵՆ, և ՆՐԱ 
ԱԿԱՆՋՆԵՐԸ՝ ՆՐԱՆՑ ԱՂԱՂԱԿԻ ՎՐԱ:

Երբ ևէ կանգ ա ռել և մ տա ծե՞լ եք, որ ձեր կյան քի ո րա կը մե ծա պես 
կախ ված է ձեր լեզ վից: Դ րա նով է պայ մա նա վոր ված նաև այն, թե 
որ քան կապ րեք այս երկ րի վրա, ինչ պես նաև ձեր ապ րած օ րե րը 
լա վը կլի նեն, թե վա տը: Ձեր ար տա բե րած խոս քե րով է պայ մա նա-
վոր ված եր կար ու լավ կյանք վա յե լե լը:

Կ յան քը վա յե լե լու և շատ, լավ օ րեր ու նե նա լու գաղտ նիքն ամ փոփ-
ված է Ա Պետ րոս 3.10-ում. «...պա հի՛ր քո լե զուն չա րութ յու նից...»: 
Սերը միշտ հետ է քաշ վում չա րը խո սե լուց: Սե րը նենգն ու չա րը չի 
ա սում ու րիշ նե րի մա սին. աստ վա ծա յին սե րը խա ղա ղութ յան է ձգտում 
բո լո րի հետ:

Ե թե ցան կա նում եք եր կար ու լավ օ րեր տես նել, ա պա չեք կա րող 
ձեր սրտում չնե րում պա հել և  ուրիշների մասին վա տը խո սել:
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Երբ հի վանդ եք, լավ օ րեր չեն, ճի՞շտ է: Եր բեմն մար դիկ դժվա-
րա նում են գոր ծի դնել ի րենց հա վատ քը, երբ հի վանդ են, չնա յած որ 
ամ բող ջո վին ար մա տա ցած են Խոս քի ճշմար տութ յան մեջ և  ա նում 
են բո լոր ճիշտ դա վա նութ յուն նե րը:

Ն րանք ու նեն հա վատք, սա կայն թվում է, թե չեն կա րո ղա նում այն 
ակ տի վաց նել: Ին չո՞ւ հա վատ քը չի գոր ծում: Ա ռա ջին բա նը, որ պետք 
է քննեն, սի րո ըն թացքն է. արդ յոք ան բար յա ցա կա մութ յուն կամ չնե-
րում կա՞ ի րենց սրտում, արդ յոք վա տը խո սո՞ւմ են ու րիշ նե րի մա սին, 
քննա դա տո՞ւմ են, բամ բա սո՞ւմ են ու րիշ նե րից:

Ա ՊԵՏՐՈՍ 3.12
12 Ո րով հետև Տի րոջ աչ քերն ԱՐԴԱՐՆԵՐԻ վրա են, և 
ՆՐԱ ԱԿԱՆՋՆԵՐԸ՝ ԴԵՊԻ ՆՐԱՆՑ ԱՂՈԹՔԸ, Տի րոջ 
ե րե սը չա րա գործ նե րի վրա է։

Այս խոս քը կա րող ենք հետև յալ կերպ կար դալ. « Տի րոջ աչ քե րը 
նրանց վրա են, ով քեր ճիշտ են վար վում»: Կա րե լի է նաև այս պես 
կար դալ. « Տի րոջ աչ քե րը նրանց վրա են, ով քեր սի րով են վար վում, 
Ն րա ա կանջ նե րը բաց են այդ պի սին նե րի ա ղոթք նե րի հա մար»:

Ինչ պես տես նում եք, աստ վա ծա յին սի րով վար վե լու դեպ քում ձեր 
ա ղոթք նե րի հա մար ար գելք ներ չեն լի նի: Սա կայն Աստ վա ծա շուն չը 
նաև ա սում է. «... Տի րոջ ե րե սը չա րա գործ նե րի վրա (անգ լե րե նում՝ 
դեմ) է»: Սի րուց դուրս ա մեն քայլ մեղք է: Այս խոս քը կա րե լի է կար-
դալ նաև հետև յալ կերպ. « Տի րոջ ե րե սը դեմ է նրանց, ով քեր վատն 
են խո սում ու րիշ նե րի մա սին»:

Ինչ պե՞ս է քրիս տոն յան մեղք գոր ծում. սի րով չվար վե լով, ու րիշ-
նե րի մա սին վա տը խո սե լով: Կա րող ենք այս պես ձևա կեր պել. ա մեն 
քայլ, որ ար վում է սի րուց դուրս, վնաս է հասց նում: Իսկ սե րը ըն կե-
րո ջը չար չի ա նում: Սե րը հետ է քաշ վում չա րը խո սե լուց: Սե րը՝ Աստ-
ծո սե րը, եր բեք վատ բան չի ա սի որ ևէ մե կի մա սին:

Երբ քննա դա տում եք ու րիշ նե րին կամ վատն եք խո սում նրանց 
մա սին, մեղք եք գոր ծում, քա նի որ սի րով չեք վար վում:

Հի շում եմ մի դեպք, որ պա տա հել է տա րի ներ ա ռաջ, երբ ե րի-
տա սարդ տղա էի և հով վութ յուն էի ա նում հյու սի սա յին Տե խա սում 
գտնվող մի փոք րիկ ե կե ղե ցում: Մեզ նից քա ռա սուն հինգ մղոն հե-
ռա վո րութ յան վրա գտնվող մի խո շոր քա ղա քում մի ծա ռա յող ո րոշ 
խնդիր նե րի մեջ էր հայտն վել և հե ռաց վել էր իր հա րան վա նութ յու-
նից:
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Ա վե լի ուշ՝ մեր ե կե ղե ցու տա րած քա յին հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ, 
ա ռա վոտ յան ծա ռա յութ յա նը քա րո զող տա րած քա յին հո վիվնե րից 
մեկն իր քա րո զի մեջ հի շա տա կեց այդ դեպ քը: Թեև նա ծա ռա յո ղի 
ա նու նը չտվեց, բո լորս հաս կա ցանք, թե ում մա սին էր խո սում: Քա-
րո զի մեջ նա դա տա պար տեց այդ մար դուն և, այս պես ա սած, ու ղար-
կեց դժոխք:

Ո րոշ մար դիկ, որ չէին կա րո ղա ցել ներ կա լի նել ա ռա վոտ յան ծա-
ռա յութ յա նը, հե տաքրքր վե ցին ինձ նից դրա մա սին: Ն րանք հարց-
րին. «Եղ բա՛յր Հե գին, ի՞նչ եք մտա ծում դրա մա սին. արդ յո՞ք այն 
ա մենը, ինչ քա րո զիչն ա սաց այն ծա ռա յո ղի մա սին, ճիշտ է»:

«Ա յո՛, ես հա մա ձայն եմ նրա հետ»,- ա սա ցի ես:
Դ րա նից եր կու շա բաթ անց մեզ այ ցե լութ յան ե կան կնոջս ծնող-

ները: Ն րանք ապ րում էին մեզ նից մոտ քա ռա սուն մղոն հե ռու 
գտնվող մի ա գա րա կում: Կի րա կի ե րե կո յան՝ ծա ռա յութ յու նից հե տո, 
կինս և եր կու ե րե խա ներս նրանց հետ գնա ցին նրանց տուն: Ե կե ղե-
ցում գործ ու նեի ա նե լու, ո րից հե տո ես նույն պես պատ րաստ վում էի 
միա նա լու նրանց:

Քա նի որ կինս ու ե րե խա ներս գնա ցել էին, հով վա կան կա ցա րա-
նում մե նակ էի. ռա դիո լու րերն էի լսում (այն ժա մա նակ հե ռուս տա-
տե սութ յուն դեռ չկար):

Կա ցա րա նը մի հին տուն էր, որ կա ռուց վել էր, երբ դեռ է լեկտ րա-
կան հո սան քի լա րե րը ներ կա ռու ցե լու հնա րա վո րութ յուն չկար: Սեն-
յա կի կենտ րո նում ա ռաս տա ղից մի շղթա էր կախ ված, ո րը ձգե լով էլ 
միաց նում ու ան ջա տում էինք լույ սը:

Երբ պատ րաստ վում էի ան կո ղին մտնե լու, ձգվե ցի վեր, լույսն ան-
ջա տե ցի, ան կող նուս մոտ ծնկե ցի և սկ սե ցի ա ղո թել: Հան կարծ ամ-
բողջ սեն յա կը լու սա վոր վեց: Աստ վա ծաշն չում գրված է, որ Պո ղո սը 
տե սավ լույս, ո րը կե սօ րի ա րե գա կի լույ սից ա վե լի պայ ծառ էր ( Գործք 
9.3, 22.6): Այս լույսն էլ դրա նման պայ ծառ էր: Ամ բողջ սեն յակն ա վե-
լի լու սա վոր էր, քան այն ժա մա նակ, երբ լույ սը վառ էր. ես կա րող էի 
տես նել սեն յա կում ա մեն ման րուք:

Եվ այդ պայ ծառ լույ սից ձայն լսե ցի. «Ո՞վ ես դու, որ ու րի շի ծա ռա-
յին դա տես». գի տեի, որ դա Տերն էր:

Ա սա ցի. « Տե՛ր, ես չեմ դա տել Քո ծա ռա յին»: Միան գա մից հաս կա-
ցա, թե ում մա սին էր խոս քը: Նա նկա տի ու ներ այն ծա ռա յո ղին, որ 
խնդրի մեջ էր հայտն վել:

Տերն ինձ պա տաս խա նեց՝ հար ցը կրկնե լով. «Ո՞վ ես դու, որ ու րի-
շի ծա ռա յին դա տես»:



126 Սեր. ճանապարհ դեպի հաղթանակ

Ես նույն պես կրկնե ցի. « Տե՛ր, ես չեմ դա տել Քո ծա ռա յին»:
Տե րը եր րորդ ան գամ ա սաց. «Ո՞վ ես դու, որ ու րի շի ծա ռա յին դա-

տես»:
Եվ ես եր րորդ ան գամ պա տաս խա նե ցի. « Տե՛ր, ես չեմ դա տել Քո 

ծա ռա յին»:
Տերն ա սաց՝ « Չե՞ս դա տել...», և մեջ բե րեց այն խոս քե րը, որ ա սել 

էի այդ ծա ռա յո ղի մա սին:
Ն ման ի րա վի ճակ նե րում մարդ կա յին բնութ յունդ եր բեմն կա րող է 

գլուխ բարձ րաց նել: Հի շո՞ւմ եք, երբ Ա դա մը խնդրի մեջ հայտն վեց, նա 
ցան կա ցավ մեղ քը գցել կնոջ վրա: Երբ այդ տար բե րա կը չգոր ծեց, նա 
ա սաց. «Այս կի նը, ո րին Դու ես ինձ տվել»: Ի րա կա նում նա փոր ձում էր 
մե ղադ րել բո լո րին, որ պես զի պա տաս խա նատ վութ յուն չկրեր: Մարդ-
կա յին բնութ յու նը միշտ ցան կա նում է ու րի շին մե ղադ րել:

Եվ ես ա սա ցի. « Տե՛ր, ես պար զա պես մեջ բե րե ցի տա րած քա յին 
հով վի խոս քե րը»:

Տերն ա սաց. «Երբ դու կրկնե ցիր այդ խոս քե րը, դա նույնն էր, ինչ 
ե թե ինքդ ա սեիր: Ո՞վ ես դու, որ ու րի շի ծա ռա յին դա տես»:

Երբ Տերն ա սաց դա, կար ծես ոտ քե րիս տա կից հո ղը փախ չեր: Ես 
ա սա ցի. « Կար ծում էի, թե նա սխալ է վար վել: Արդ յոք այդ պես չէ՞»:

Տերն ինձ չա սաց՝ ճիշտ է վար վել այդ մար դը, թե ոչ, բայց հետև-
յալ հարցը տվեց. «Ո՞ւմ ծա ռան է նա՝ Ի՞մ, թե՞ քո»:

«Ե թե ինչ-որ մե կի ծա ռան է, ա պա Քոնն է, Տե՛ր: Ան շուշտ ի մը չէ»,- 
պա տաս խա նե ցի ես:

Տերն ա սաց. «Ե թե Իմ ծա ռան է, ա պա Ես կա րող եմ նրան ոտ-
քի կանգ նեց նել»: Եվ գի տե՞ք ինչ. Նա այդ պես էլ ա րեց: Տե րը ոտ քի 
կանգ նեց րեց այդ մար դուն, ու նա դար ձավ նա հան գի այդ հատ վա-
ծի ա մե նա կար կա ռուն ծա ռա յո ղը: Նա շատ հարգ ված էր, չնա յած որ 
անց յա լում մեկ ան գամ թե րա ցել էր:

Ո՞վ ենք մենք, որ քննա դա տենք Տի րոջ ծա ռա նե րին: Եր բեմն 
մարդ կանց մա սին մեր ա սած խոս քե րը մեր հի վան դութ յան պատ-
ճառն են դառ նում:

Ն ման մեկ այլ փոր ձա ռութ յուն ևս  ու նե ցել եմ: Կինս և  ես հա վա-
քույթ էինք անց կաց նում Տե խա սի Ամբողջական Ա վե տա րա նի ե կե-
ղե ցի նե րից մե կում: Այդ հա վա քույ թից հե տո գնա լու էինք մի հա մա-
ժո ղո վի, ո րը մեր հա րան վա նութ յունն էր անց կաց նում:

 Նա հան գի այդ հատ վա ծում ծա ռա յող նե րից մե կը ա նա խոր ժութ-
յան մեջ էր հայտն վել և պետք է լքեր ե կե ղե ցին: Մե կին հարց րի, թե 



127Սի րով վար վե լու օ գուտ նե րը

ինչ էր այդ մարդն ա րել, ու նա ինձ պատ մեց ե ղե լութ յու նը:
Ա ռանց մտա ծե լու ա սա ցի. « Կար ծում եմ, խելք ու նե ցող ցան կա-

ցած մե կը պետք է հաս կա նար, որ նման բան չպետք է ա ներ»: Ու 
այլևս ո չինչ չմտա ծե ցի այդ մա սին: Ես ու կինս ա վար տե ցինք հա վա-
քույ թը և գ նա ցինք մեր հա մա ժո ղո վին:

Ես, որ պես կա նոն, աստ վա ծա յին ա ռող ջութ յուն ու նեմ. ինք նա-
զգա ցո ղութ յունս միշտ լավ է: Սա կայն հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում ֆի-
զի կա պես այն քան էլ լավ չէի զգում, իսկ գի շե րը չկա րո ղա ցա քնել. 
սո վո րա բար գլուխս բար ձին դնե լուց հե տո ան մի ջա պես քնում եմ:

Ա րե ցի բո լոր ճիշտ դա վա նութ յուն նե րը և հա վա տա ցի, որ ստա ցել 
եմ բժշկութ յունս, բայց ինք նազ գա ցո ղութ յունս չէր լա վա նում: Հա մա-
ժո ղո վի եր րորդ գի շերն էր, իսկ ես դեռ չէի կա րո ղա նում քնել: Ա սա-
ցի. « Տե՛ր, ե թե վաղն էլ շա րու նա կեմ այս պես զգալ, ա պա չեմ կա րո-
ղա նա հա վա քույթ նե րին մաս նակ ցել. մար մինս տե ղի է տա լիս»:

Վեր կա ցա ան կող նուցս, ծնկե ցի և սկ սե ցի ա ղո թել: Հի շե ցի, թե ինչ 
էր ա սում դոկ տոր Լի լիան Բ. Յեո ման սը: Նա բժիշկ էր, որ ժա մա նա-
կին կախ վա ծութ յուն էր ու նե ցել թմրա դե ղե րից, ի վեր ջո հի վան դա-
ցել էր ու հա սել մահ վան շե մին: Սա կայն փրկվել էր, Աստ ված նրան 
մահ վան մահ ճից ոտ քի էր կանգ նեց րել: Մ նաց յալ ամ բողջ կյանքն 
անց կաց րել էր՝ աստ վա ծա յին բժշկութ յան մա սին քա րո զե լով:

Դոկ տոր Յեո մանսն ա սել է. «Ե թե ա ղո թում եմ ու արդ յուն քը չեմ 
տես նում, ա պա ինքս եմ սկսում փոխ վել: Ին չո՞ւ. ո րով հետև ինչ-որ 
տեղ փո փո խութ յուն պետք է տե ղի ու նե նա, որ պես զի պա տաս խա նը 
տեղ հաս նի: Բայց փո փո խութ յունն Աստ ծո մեջ չի լի նե լու, քա նի որ 
Նա եր բեք չի փոխ վում»:

Հի շե ցի դոկ տոր Յեո ման սի այս խոս քերն ու սկսե ցի փոխ վել: 
Ա նում էի աստ վա ծաշնչ յան բո լոր ճիշտ դա վա նութ յուն նե րը և  ա սում 
բո լոր ճիշտ խոս քե րը, բայց դրա կան փո փո խութ յուն չկար: 

Ի վեր ջո ա սա ցի Տի րո ջը. « Տե՛ր, ի՞նչն այն չէ ինձ հետ. չի հա ջող-
վում Քեզ հետ հա վատ քի կապ հաս տա տել»:

Տե րը խո սեց ինձ հետ և  ա սաց. «Արդ յոք այս պի սի բան չե՞ս ա սել 
այ սինչ եղ բոր մա սին»: Ու տվեց այդ հով վի ա նու նը: 

« Տե՛ր, ըն դա մենն ա սել եմ՝ « Կար ծում եմ, խելք ու նե ցող ցան կա-
ցած մե կը պետք է հաս կա նար, որ նման բան չպետք է ա ներ»»:

Եվ Տերն ինձ հարց րեց. « Գի տե՞ս արդ յոք, թե ինչ ճնշման տակ էր 
նա»:

Ա սա ցի. «Ո՛չ»:
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Նա հարց րեց. « Գի տե՞ս արդ յոք, թե ինչ ի րա վի ճա կում էր և  ինչ 
հան գա մանք նե րով էր շրջա պատ ված»:

Ա սա ցի. «Ո՛չ»:
«Ե թե դու նրա փո խա րեն լի նեիր, գու ցե ա վե լի մեծ սխալ ա նեիր»,- 

ա սաց Տե րը: 
«Աստ վա՜ծ իմ, նե րի՛ր ինձ: Աստ վա՜ծ իմ, խնդրում եմ, նե րի՛ր ինձ. 

ա պաշ խա րում եմ»,- ար տաս վա խառն պա տաս խա նե ցի ես:
Ա պաշ խա րե լուց ան մի ջա պես հե տո ինք նազ գա ցո ղութ յունս լա-

վա ցավ: Բժշ կութ յանս հա մար ժա մա նակ նույ նիսկ չպա հանջ վեց, 
վայր կե նա պես ա ռող ջա ցա: Մ տա ան կո ղին և վեր ջին մի քա նի օ րե րի 
ըն թաց քում ա ռա ջին ան գամ խոր քուն մտա:

Ինչ պես տես նում եք, այս տեղ սկզբունք կա: Մենք չենք կա րող դա-
տել ու քննա դա տել ու րիշ նե րին, քա նի որ չգի տենք նրանց շրջա պա-
տող հան գա մանք նե րի և ճն շումն ե րի մա սին. չգի տենք՝ ինչն է տվյալ 
անձ նա վո րութ յա նը ստի պել այդ պես վար վել. միայն Տե րը գի տի:

Ն ման ի րա վի ճակ ներն ինձ սո վո րեց րել են բե րանս փակ պա հել 
և Տի րոջ ծա ռա նե րին չքննա դա տել: Ու րի շին քննա դա տելն այն քա՜ն 
հեշտ է, բայց նույն ի րա վի ճա կում մենք գու ցե ա վե լի վատ վար վեինք: 
Աստ վա ծաշն չում գրված է. « Մի՛ դա տիր, որ չդատ վես» ( Մատթ. 7.1): 
Ուս տի մենք չպետք է դա տենք, որ Տերն էլ մեզ չդա տի:

Ո րոշ հա վա տաց յալ ներ միշտ քննա դա տում են ու րիշ նե րին և բամ-
բա սանք ներ են տա րա ծում: Օ րի նակ՝ մի օր մեկն ա սաց ինձ. «Լ սե՞լ 
եք, թե ինչ է պա տա հել. այդ քա րո զի չը հա րա բե րութ յուն ներ է ու նե ցել 
իր քար տու ղա րու հու հետ»:

«Իս կա պե՞ս: Բայց Աստ ված կար ծես օրհ նում է նրան ու նրա ե կե-
ղե ցին: Ե՞րբ է դա տե ղի ու նե ցել»:

« Մոտ յոթ տա րի ա ռաջ»:
«Այդ դեպ քում ին չո՞ւ եք հի մա դրա մա սին խո սում: Պետք չէ դրա 

մա սին հի շա տա կել, դա սուտ է, ո րը սա տա նան տա րա ծում է նրա 
մա սին. այդ մարդն ա պաշ խա րել է և վե րա կանգ նել հա րա բե րութ-
յուն ներն Աստ ծո հետ: Հետ ևա բար այդ մեղ քը ջնջվել է Հի սու սի ար-
յամբ:

Այն մո ռա ցութ յան ծովն է գցվել: Աստ ված մո ռա ցել է դրա մա սին, 
և  ե թե ցան կա նում եք սի րով վար վել, ա պա դուք ևս  այ սու այն տեղ 
այդ մա սին խո սե լու փո խա րեն պետք է մո ռա նաք դա»:

Աստ վա ծաշն չում կար դա ցե՞լ եք հետև յալ խոս քե րը. « Բայց ա մե-
նից ա ռաջ սե րը սերտ ու նե ցեք ի րար հետ, որ սե րը ծած կում է 
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մեղքե րի շա տութ յու նը» (Ա Պետր. 4.8), ինչ պես նաև «Ա տե լութ-
յու նը կռիվն եր կքրքրի, բայց սե րը ա մեն հան ցանք նե րը կծած կի» 
(Առ. 10.12)։

Սե րը չի մեր կաց նում մեղ քե րը, այլ ծած կում է: Մոտ տաս ներ կու 
տա րի հո վիվ եմ ե ղել. ինչ-որ բա ներ եմ նկա տել ե կե ղե ցու ո րոշ ան-
դամն ե րի մեջ, սա կայն եր բեք ոչ մե կին չեմ ա սել, ոչ էլ կնոջս: Ին չո՞ւ: 
Քա նի որ դա կա րող էր վնա սել նրանց: 

Գու ցե ա սեք. « Բայց այդ ան դամն ե րը սխալ են վար վել»: Մեծ մա-
սամբ նրանք ուշ քի են ե կել և  ա սել. « Տե՛ր Աստ ված, ինչ պե՞ս էի այդ-
տեղ հայտն վել: Տե՛ր, խնդրում եմ, նե րի՛ր ինձ»: Եվ դուրս են ե կել 
այդ տե ղից:

Իսկ ե թե ես բարձ րա ձայ նեի դրա մա սին, ա պա բո լո րը կի մա նա-
յին և  ա մեն ան գամ տվյալ անձ նա վո րութ յա նը տես նե լիս կհի շեին 
նրա սխա լը: Այդ պի սով սա տա նան տվյալ մար դուն ևս կ հի շեց ներ 
իր սխալ նե րը: Ո՛չ. սե րը ծած կում է մեղ քե րի շա տութ յու նը:

Շատ ան գամն եր մար դիկ դժվա րա նում են նե րել և մո ռա նալ: 
Օ րի նակ՝ մի քա ղա քում ա վե տա րան չա կան ար շավ էի անց կաց նում, 
երբ մի ծա ռա յո ղի մա սին լու րեր տա րած վե ցին: Մի մարդ մո տե ցավ 
ինձ և հարց րեց, թե ինչ եմ մտա ծում դրա մա սին:

Նա ա սաց. «Ի՞նչ ես մտա ծում այ սին չի հետ պա տա հա ծի մա սին»:
« Չեմ ցան կա նում մեկ նա բա նել»,- պա տաս խա նե ցի ես:
«Իս կա պե՞ս»,- ա սաց նա:
Ես ա վե լաց րի. « Մեկ ու րի շի մո մը հանգց նե լը քոնն ա վե լի վառ չի 

դարձ նում»:
Ես չեմ պատ րաստ վում որ ևէ մե կի մո մը հանգց նե լու: Կ փոր ձեմ 

վա ռել այն, ե թե կա րո ղա նամ: Թան կա գի՛ն ըն կեր ներ, ե թե ցան կա-
նում ենք քայ լել Աստ ծո հետ, ա պա պետք է վար վենք սի րով, քա նի 
որ Աստ ված սեր է:

Հի շում եմ, մի ան գամ ես և կինս հա վա քույթ էինք անց կաց նում 
Տե խաս նա հան գի Մաք Քին նի քա ղա քի մեր ե կե ղե ցում: Մի տա րեց 
պա րոն էր ե կել հա վա քույ թին, եղ բայր Ս մի թը. մենք նրանք ճա նա-
չում էինք: Երբ ե րի տա սարդ մկրտա կան քա րո զիչ էի, նրա մոտ էի 
աշ խա տում:

Ծա ռա յութ յու նից հե տո եղ բայր Ս մի թը մո տե ցավ ինձ ու ա սաց. 
«Եղ բա՛յր Հե գին, միշտ հա ճե լի է Ձեզ լսե լը, ո րով հետև հա վատք ու 
բժշկութ յուն եք քա րո զում,- հե տո ա վե լաց րեց,- գի տե՞ք, քա ռա սուն 
տա րի է՝ չեմ հի վան դա ցել, իսկ հա ջորդ ա միս կդառ նամ ինն սուն 
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տա րե կան: Քա ռա սուն տա րի ա ռաջ ինչ-որ մե կը ե կել էր մեր ե կե ղե-
ցի և քա րո զում էր աստ վա ծա յին բժշկութ յան մա սին:

Այդ ծա ռա յո ղը հա րան վա նութ յան ան դամն ե րին ա ռաջ հրա վի րեց՝ 
Հի սու սին ըն դու նե լու որ պես մեր Բժշ կի, այն պես, ինչ պես ըն դու նում 
ենք Ն րան որ պես մեր Փրկ չի: Ես քայ լե ցի դե պի խո րա նը և  ըն դու-
նե ցի Հի սու սին թե՛ որ պես իմ Փրկ չի, թե՛ որ պես իմ Բժշ կի: Եվ հի մա՝ 
ինն սուն տա րե կա նում, զգում եմ ինձ ինչ պես քսան մեկ տա րե կան 
ե րի տա սարդ»:

Եղ բայր Ս մի թը շա րու նա կեց. «Ես ա մեն օր աշ խա տում եմ»: Նա 
բա վա կա նին հա րուստ մարդ էր ու ա մեն օր աշ խա տե լու կա րիք չու-
ներ, բայց շա րու նա կում էր աշ խա տել:

Հե տո ա սաց. « Հի սու սին որ պես իմ Փրկ չի ըն դու նե լուց հե տո 
Աստ վա ծաշն չում կար դա ցի հետև յալ խոս քե րը՝ «...ձեր գլխի ա մեն 
մա զերն էլ հա մար ված են» ( Մատթ. 10.30), ու ա սա ցի. « Տե՛ր, ե թե Դու 
գի տես, թե քա նի մազ ու նեմ, ա պա նաև կա րող ես պա հել այդ մա-
զե րը»:

Այ նու հետև ա վե լաց րեց. «Եղ բա՛յր Հե գին, ես Աստ ծուն հա վա տա-
ցել եմ նաև իմ ա տամն ե րի հա մար»: Եվ նա բա ցեց իր բե րանն ու 
ցույց տվեց ա տամն ե րը. ոչ մի ա տամն ա լիցք չու ներ. ինն սուն տա րե-
կան էր, և բո լոր ա տամն ե րը տե ղում էին:

« Թույլ տվեք մի բան էլ ա սել, ա ղո թել եմ նաև, որ Աստ ված օգ նի 
ինձ՝ զսպե լու սա,- շա րու նա կեց նա և դուրս հա նեց լե զուն,- հաս կա-
ցել եմ, որ ե թե ցան կա նում եմ աստ վա ծա յին ա ռող ջութ յուն ու նե նալ, 
ա պա պետք է զսպեմ սա»:

Երբ եղ բայր Ս միթն ա սաց դա, մի մի ջա դեպ հի շե ցի, ո րը պա տա-
հել էր, երբ աշ խա տում էի նրա մոտ մինչ Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մը: Քա ղա քում մի մարդ կար, որ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա-
յին պա տե րազ մի վե տե րան էր: Պա տե րազ մի ըն թաց քում նա գա զով 
թու նա վոր վել էր, ին չի հետ ևան քով եր բեմն խե լա գա րութ յան նո պա-
ներ էր ու նե նում և մարդ կանց դա նա կով վնա սում էր:

Ի նը հա զար բնակ չութ յուն ու նե ցող քա ղա քում բո լո րը գի տեին 
նրա վի ճա կի մա սին և կա րեկ ցում էին նրան, քա նի որ վե տե րան էր 
և վնաս վել էր պա տե րազ մի ժա մա նակ՝ իր երկ րին ծա ռա յե լով:

Երբ այդ մար դը նման նո պա ներ էր ու նե նում, մեկ կամ եր կու օր 
անց կաց նում էր բան տում, հե տո նրան բաց էին թող նում, և նա ո րոշ 
ժա մա նակ ի րեն լավ էր զգում: Ն րա դեմ մե ղադ րանք ներ չէին ներ կա-
յաց նում նույ նիսկ այն մար դիկ, ո րոնց վրա նա հար ձակ վում էր, քա նի 
որ գի տեին, որ պա տե րազ մի մի ջով էր ան ցել:
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Սա կայն մի շա բաթ ե րե կո ոս տի կա նա պե տին կան չե ցին, որ բռնի 
այդ մար դուն, քա նի որ մյուս ոս տի կան նե րից ոչ մե կը չէր կա րո ղա-
նում գործ ու նե նալ նրա հետ: Երբ այդ մար դը հար բում էր, ոս տի կա-
նա պե տը միշտ կա րո ղա նում էր զրու ցե լով դուրս բե րել նրան ագ րե-
սիա յից ու տա նել բանտ՝ այն տեղ քնե լու և  այդ վի ճա կից դուրս գա լու: 

Բայց այդ ե րե կո, երբ կան չե ցին ոս տի կա նա պե տին, այդ մար դը 
հրա ժար վեց դա նա կը վայր դնե լուց: Խեղճ մարդն այն քան էր տա ռա-
պել, որ ցնոր վել էր. իս կա պես ցան կա նում էր մա հա նալ:

Նա ա սաց ոս տի կա նա պե տին. « Կա՛մ կո կորդդ կկտրեմ, կա՛մ 
կթող նես՝ ինքս ինձ սպա նեմ, եր կու սից մե կը»: Դա ա սե լով՝ նա նետ-
վեց դե պի ոս տի կա նա պե տը, ո րը, այ լընտ րանք չու նե նա լով, կրա կեց: 
Գի շե րը՝ ժա մը չոր սին, այդ մար դը հի վան դա նո ցում մա հա ցավ:

Ն րա մահ վան մա սին լու րե րը տա րած վե ցին ամ բողջ քա ղա քում. 
բո լո րը դրա մա սին էին խո սում: Գ րե թե ողջ քա ղա քը հանգս տա ցած 
շունչ քա շեց՝ ի մա նա լով, որ նա մա հա ցել է: Մար դիկ շատ բա ներ էին 
խո սում այդ մա սին, բայց ես նկա տե ցի, որ եղ բայր Ս մի թը ո չինչ չէր 
ա սում:

Ո մանք ա սում էին. «Այ դին չին պետք էր է լեկտ րա կան ա թո ռին 
նստեց նել»:

Այն պի սի տպա վո րութ յուն էր, որ բո լո րը նրա մա սին ա սե լու ինչ-
որ վատ բան ու նեին: Երբ մար դիկ դա դա րե ցին այդ մար դու մա սին 
խո սե լուց, եղ բայր Ս միթն ա սաց. « Մի բան եմ միայն նկա տել. նա գե-
ղե ցիկ աչ քեր ու ներ»: Երբ եղ բայր Ս միթն ա սաց դա, բո լո րը լռե ցին 
ու հե ռա ցան: Եղ բայր Ս մի թը եր բեք ոչ մի վատ բան ոչ մե կի մա սին 
չէր ա սում:

Եվ տա րի ներ անց այդ օ րը, երբ նա խո սում էր ինձ հետ, հի շե ցի 
այդ դեպ քը: Ա հա նա ինն սուն տա րե կան էր և  ա ռողջ, քա նի որ սո վո-
րել էր լե զուն չա րից պա հե լու և սի րով վար վե լու գաղտ նի քը:

Ինչ պես տես նում եք, Աստ ված պար զա պես չի նա յում Երկն քից ու 
ա սում. «Ե կե՛ք, օ րի նակ, Ս միթ ա նու նով այդ մար դուն, որ ապ րում է 
Տե խա սի Քո լին շրջա նում, եր կար ու լավ կյանք տանք»:

Ո՛չ, դրա նում եղ բայր Ս միթն իր դե րա կա տա րումն ու ներ: Նա 
Աստ վա ծաշն չում կար դա ցել էր, որ կյան քով լի, լավ օ րեր ապ րե լու 
հա մար հար կա վոր է լե զուն պա հել չա րից: Դա ա նե լու հա մար նա 
պետք է սի րով վար վեր՝ զսպե լով իր լե զուն և նե րե լով ու րիշ նե րին:

 Փառք Աստ ծուն Ն րա Խոս քի հա մար: Ե թե ցան կա նում եք եր կար 
ու լավ կյան քով ապ րել, ա պա ձեր լե զուն պետք է պա հեք չա րից: 
Հե ռա ցե՛ք չա րից. ոչ միայն չա րը խո սե լուց, այլև ձեր կյան քի բո լոր 
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բնա գա վառ նե րում հե ռա ցե՛ք չա րից և բա րի՛ն գոր ծեք: Ձեր շուր ջը 
գտնվող նե րի հետ ոչ միայն ձգտե՛ք խա ղա ղութ յան, այլև գնա ցե՛ք 
դրա հետ ևից ( Սաղմ. 34.12-14):

Ի՞նչ կապ ու նի սա սի րով վար վե լու հետ: Ի հար կե կապ ու նի: Աստ-
ված գի տեր, որ մենք ստիպ ված ենք լի նե լու նե րել միմ յանց: Ա հա թե 
ին չու է Նա ա սել, որ բո լոր մարդ կանց հետ հա րա բե րութ յուն նե րում 
հետ ևենք խա ղա ղութ յան:

Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք նաև, որ ե փե սա ցի նե րին ուղղ ված այս 
ու ղեր ձը հաս ցեագր ված էր ե կե ղե ցուն:

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐԻ 4.32
4 Եվ ԻՐԱՐ ՀԵՏ ՔԱ՛ՂՑՐ ԵՂԵՔ, ԳԹԱԾ՝ ԻՐԱՐ 
ՆԵՐԵԼՈՎ, ինչ պես Աստ ված էլ Ք րիս տո սով ձեզ նե-
րեց։

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐԻ 5.1,2
1 Արդ նմա նո՛ղ ե ղեք Աստ ծուն ինչ պես սի րե լի որ դի ներ։ 
2 Եվ ՍԻՐՈ՛Վ ԳՆԱՑԵՔ, ԻՆՉՊԵՍ ՔՐԻՍՏՈՍՆ ԷԼ ՄԵԶ 
ՍԻՐԵՑ և Իր ան ձը մեզ հա մար մատ նեց, պա տա րագ 
և զոհ՝ Աստ ծո ա նուշ հոտ լի նե լու:

Խոր հե՛ք սրա շուրջ: Ե թե նե րե լու ո չինչ չլի ներ, Աստ ված չէր 
ա սի մեզ, որ նե րեինք ի րար: Հա ճախ նե րե լու շատ բան է լի նում, 
ճի՞շտ է: Այդ պատ ճա ռով Աստ ված ա սել է, որ միմ յանց հան դեպ 
քաղցր, գթած և նե րո ղա միտ լի նենք: Նա գի տեր, որ մենք աստ-
վա ծա յին սերն ու նե րու մը գոր ծի դնե լու շատ ա ռիթ ներ պի տի 
ու նե նա յինք:

Օ րի նակ՝ կա՞ն այն պի սի մար դիկ, ո րոնք նյար դայ նաց նում են 
ձեզ: Կա՞ն մար դիկ, որ պար զա պես բար կաց նում են ձեզ: Ե թե 
ա յո, ա պա չպետք է թույլ տաք, որ դա ան հանգս տաց նի ձեզ. 
պար զա պես պետք է նե րեք նրանց, ան կախ ա մեն ին չից՝ սի րեք 
նրանց և լա վը խո սեք նրանց մա սին: Այ լա պես դա կխո չըն դո տի 
ձեր հա վատ քը և կա րող է նույ նիսկ ձեր հիվանդանալու պատճառ 
դառնալ:
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Աստ վա ծա յին սերն ի հա կադ րութ յուն  
մարդ կա յին սի րուն

Աստ ծո սե րը ոչ միայն նե րող է, այլև ան շա հախն դիր: Աստ ծո սե-
րը նախ և  ա ռաջ ու րիշ նե րի մա սին է մտա ծում, մինչ դեռ մարդ կա-
յին բնութ յա նը հա տուկ են ե սա սի րութ յու նը և  ե սա կենտ րո նութ յու նը: 
Մարդ կա յին սե րը ա ռաջ նա հեր թութ յունն ի րեն է տա լիս:

Եր բեմն ինձ թվում է՝ մար դիկ շփո թում են, թե ինչ է սե րը: Ո րոշ 
քրիս տոն յա ներ սի րո մա սին խո սե լիս մտա ծում են մարդ կա յին սի րո 
մա սին, փոր ձում են աստ վա ծա յին սե րը հա մե մա տել բնա կան մարդ-
կա յին սի րո հետ, սա կայն դա ա նել հնա րա վոր չէ: Մենք խո սում ենք 
ոչ թե բնա կան մարդ կա յին, այլ աստ վա ծա յին սի րո մա սին:

Աստ վա ծաշն չում գրված է. «Աստ ված սեր է»: Աստ ված վեր է մարդ-
կա յի նից. Նա սեր է: Աստ ծուն որ ևէ բան այն պես չի բնու թագրում, 
ինչ պես այն, որ Նա սեր է:

Մեր օ րե րում շատ ենք լսում բնա կան մարդ կա յին սի րո մա սին, 
բայց ամ բողջ աշ խար հում չկա այն պի սի սեր, ինչ պի սին Աստ ծո սերն 
է: Բ նա կան մարդ կա յին սե րը ե սա սեր է և  ե սա կենտ րոն:

Հի շում եմ՝ մի ե կե ղե ցում հա վա քույ թի ժա մա նակ մի կին մո տե-
ցավ ինձ ու լա ցե լով ա սաց. «Աստ ված գի տի, որ ես սի րում եմ իմ ե րե-
խա նե րին: Ես նրանց ճիշտ եմ դաս տիա րա կել, բայց նրան ցից ոչ մե-
կը՝ բա ցի աղջ կա նիցս, ինձ հետ չի գա լիս ե կե ղե ցի»: Ն րա դուստրը 
ե կե ղե ցում դաշ նա մուր էր նվա գում:

Նա ա սաց. «Ե կե ղե ցում չկա որ ևէ մե կը, որն իր ե րե խա նե րին 
ա վե լի շատ սի րի, քան ես՝ իմ ե րե խա նե րին»:

Բայց երբ նա յում էի դաշ նա մուր նվա գող նրա դստե րը, տես նում 
էի, որ նրա հետ մի բան այն չէ: Նա մոտ քսան չորս տա րե կան էր, 
ե րաժշ տա կան կրթութ յուն ու ներ, նույ նիսկ հա մալ սա րանն էր ա վար-
տել, սա կայն երբ նա յում էիր նրան, ե րե սը թաքց նում էր: 

Ես հարց րի նրա մայ րի կին. «Երբ ձեր դուստ րը փոքր էր, Դուք 
նրան թույլ տվե՞լ եք ըն կեր ներ ու նե նալ: Նա խե լա ցի աղ ջիկ է եր ևում, 
հա մալ սա րա նում բարձր գնա հա տա կան ներ է ստա ցել, ե րաժշ տա-
կան դիպ լո մով է ա վար տել»: Ես մի փոքր ծա նոթ էի ըն տա նի քին՝ 
ըստ հով վի պատ մա ծի:

Հարց րի. «Երբ ևէ թույլ տվե՞լ եք, որ նա ըն կեր ներ ու նե նա դպրո-
ցում կամ տղա յի հետ ըն կե րութ յուն ա նի»:

«Ո՛չ,- պա տաս խա նեց մայ րը,- ես նրան տանն եմ պա հել. ու զում 
էի պաշտ պա նել նրան, քա նի որ շատ եմ սի րում»:
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Ա սա ցի. «Ս տում եք. Դուք նրան տա նը չեք պա հել շատ սի րե լու 
պատ ճա ռով, այլ ո րով հետև ձեր սե րը ե սա կենտ րոն է»: Ես գի տեմ, 
որ այդ պես խո սե լով՝ հա զիվ թե ըն կե րա նաս մար դու հետ, բայց եր-
բեմն պետք է ուշ քի բե րել մարդ կանց, որ տես նեն ճշմար տութ յու նը:

«Ես նրան չա փից շատ եմ սի րում, որ բաց թող նեմ,- ա սաց մայ րը:- 
Նա իր ամ բողջ կյան քում ոչ մի ե րե կո տնից դուրս չի անց կաց րել»:

Ես ա սա ցի. «Ո՛չ, Դուք նրան չեք սի րում: Ձեր սե րը ե սա կենտ-
րոն մարդ կա յին սեր է: Ե թե իս կա պես սի րեիք նրան աստ վա ծա յին 
սի րով, ա պա կցան կա նա յիք, որ նա ըն կեր ներ ու նե նար, կցան կա-
նա յիք, որ շփվեր իր հա սա կա կա կից նե րի հետ, մե ծա նար և նոր մալ 
կյանք ու նե նար»:

Այ նու հետև այդ կինն ա սաց. «Տ ղաս տասն յոթ տա րե կան է և փա-
խել է տնից: Չ գի տեմ, թե ուր է: Ա ղո թե՛ք, որ վե րա դառ նա»:

Ես ա սա ցի. «Ո՛չ. ես կա ղո թեմ, որ նա չվե րա դառ նա: Փա՛ռք Աստ-
ծուն, որ նա բա վա կա նա չափ խե լա ցի է գտնվել ու դուրս է ե կել 
այդ խառ նաշ փո թից: Իսկ այս խեղճ աղ ջի կը, որ նստած է այն տեղ՝ 
դաշ նա մու րի մոտ, այդ քան խե լա միտ չի գտնվել, քա նի որ Դուք 
խեղաթյու րել եք նրա ինք նութ յու նը»:

Ինչ պես տես նում եք, այս կի նը վերս տին ծնված էր և նույ նիսկ 
լցված էր Սուրբ Հո գով, հա ճա խում էր Ամ բող ջա կան Ա վե տա րա նի 
ե կե ղե ցի, սա կայն իր ե րե խա նե րին բո լո րո վին չէր սի րում աստ վա-
ծա յին սի րով: Նա սի րում էր նրանց բնա կան մարդ կա յին սի րով, իսկ 
այդ սե րը կա րող է ե սա կենտ րոն լի նել:

Հա վա տաց յալ նե րը չեն կա րող ա սել, թե ի րենց հա մար անհ նար է 
Աստ ծո սի րով սի րե լը, քա նի որ Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ Աստ-
ծո սե րը վերս տին ծնուն դով ար դեն սփռվել է մեր սրտերում: Աստ ծո 
ըն տա նի քում բո լորն այն ու նեն, հա կա ռակ դեպ քում վերս տին ծնված 
չեն:

Գու ցե նրանք չեն կի րա ռում Աստ ծո սե րը, բայց ու նեն այն: Պար-
զա պես պետք է սո վո րեն թույլ տալ, որ աստ վա ծա յին սե րը ղե կա վա-
րի ի րենց: Ե թե սո վո րեն վար վել սի րով, ա պա կվար վեն Հո գով, քա նի 
որ սե րը վերս տեղծ ված մարդ կա յին հո գու պտուղ է: 

Ե թե մենք սո վո րենք վար վել սի րով և թույլ տանք, որ աստ վա ծա-
յին սե րը ղե կա վա րի մեզ, ա պա այն փո փո խութ յուն կբե րի մեր կյան-
քե րում. այն կբժշկի մեր ըն տա նիք նե րի դժբախ տութ յուն նե րը:

Մի բան կա սեմ. սա կա րող է ցնցել ձեզ, սա կայն ճշմար տութ յուն 
է. աստ վա ծա յին սե րը եր բեք ա պա հար զա նի գոր ծով դա տա րա նում 
չի ե ղել ու չի լի նի: Բ նա կան, մարդ կա յին սե րը կգնա ա պա հար զա նի, 
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իսկ աստ վա ծա յին սե րը՝ ոչ. այն եր բեք չի ձա խող վում:
Ինչ պես տես նում եք, ըն կեր նե՛ր, աստ վա ծա յին սերն ի րե նը չի 

ո րո նում: Աստ վա ծա յին սի րուն հե տաքրք րում է, թե ինքն ինչ կա րող 
է տալ, ոչ թե ինչ կա րող է ստա նալ: Այն ե սա սեր չէ կամ ի րե նը չի ո րո-
նում: Աստ վա ծա յին սե րը չի հարց նում. «Ես ի՞նչ կա րող եմ ստա նալ»: 
Փո խա րե նը հարց նում է. «Ի՞նչ կա րող եմ տալ»:

Մարդ կա յին սի րուն հե տաքրք րում է իր ե սը՝ «Ես ի՞նչ օ գուտ կու նե-
նամ այս ի րա վի ճա կից»: Մարդ կա յին, ե սա կենտ րոն սե րը ա սում է այն-
պի սի բա ներ, ինչ պես, օ րի նակ՝ «Ես դա չեմ պատ րաստ վում հան դուր-
ժե լու» կամ « Պետք է իմ ու զա ծով լի նի: Դա իմ վերջ նա կան կար ծիքն 
է»: Ե սա կենտ րոն քրիս տոն յա նե րին նկա տե լը շատ հեշտ է. «Ես...», 
«Ես...», «Ես...»: Ն րանք խո սում են միայն «ես»-ի մա սին:

Չա փա զանց շատ քրիս տոն յա ներ են ե սա սեր: Ն րանք թույլ են 
տա լիս, որ ի րենց ղե կա վա րի բնա կան մարդ կա յին սե րը՝ Աստ ծո սի-
րո փո խա րեն, ո րը սփռված է ի րենց հոգիներում՝ ի րենց սրտերում:

Բ նա կան մարդ կա յին սե րը բա ժա նում կբե րի ըն տա նիք նե րում, 
ե կե ղե ցի նե րում, քա նի որ ե սա կենտ րոն է և  իր ու զածն է ա նում:

Երբ ևէ կանգ ա ռել և մ տա ծե՞լ եք սրա մա սին: Ե սա սի րութ յու նը կոր-
ծա նում է աշ խար հը: Այն կոր ծա նում է ա մուս նութ յուն նե րը, կոր ծա-
նում է ե կե ղե ցին: Սա կայն աստ վա ծա յին սե րը եր բեք չի ձա խող վում, 
քա նի որ ե սա կենտ րոն չէ. այն միշտ դի մա ցի նին է տա լիս ա ռաջ նա-
հեր թութ յու նը:

Աստ ծո սե րը տա լիս է, այն ա ռա ջին հեր թին մյուս նե րի մա սին է 
մտա ծում, ինչ պես Աստ ված ա րեց. «Աստ ված այն քան սի րեց աշ խար հը, 
որ տվեց...» ( Հովհ. 3.16): Երբ աշ խար հի մե ղա վոր նե րը սի րո ար ժա նի 
չէին, Աստ ված տվեց Իր Միա ծին Որ դուն, «...որ ա մեն Ն րան հա վա տա-
ցո ղը չկոր չի, այլ հա վի տե նա կան կյանքն ու նե նա» ( Հովհ. 3.16):

Սա կայն մեր մարդ կա յին զգաց մունք նե րը վի րա վոր ված են, և 
մենք ցան կա նում ենք պա տաս խան հար ված տալ, վրեժ լու ծել՝ նե րե-
լու փո խա րեն: Մենք ցան կա նում ենք դրսևո րել մեր զգաց մունք նե րը, 
մեր մարդ կա յին բնութ յու նը ցան կա նում է գոր ծի անց նել: 

Ա հա թե ինչ է նշա նա կում «խաչ հա նել մեր մար մի նը» ( Գաղ. 5.24): 
Չ գի տեմ՝ ինչ պես դուք, բայց ես հրա ժար վում եմ որ ևէ բա նից վի րա-
վոր ված զգաց մունք ներ ու նե նա լուց:

Ո մանք հե կե կա լով, հեծկլ տա լով ա սում են. « Բայց դու չես հաս կա-
նում, թե որ քան են ինձ ցա վեց րել»: Այդ պես դրսևոր վում է ե սա սի-
րութ յու նը և  ոչ թե աստ վա ծա յին սե րը, քա նի որ նման պա րա գա յում 
մտա ծում եք միայն ձեր մա սին: Երբ խո սում եք նման կերպ, թույլ եք 
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տա լիս, որ ձեր մար մի նը և զ գաց մունք նե րը ղե կա վա րեն ձեզ:
Երբ ձեր զգաց մունք նե րը սկսում են ղե կա վա րել ձեզ, ա պա 

պետք է թող նեք մարդ կա յին բնութ յու նը և մտ նեք Հո գու մեջ, որ-
պես զի կա րո ղա նաք վար վել աստ վա ծա յին սի րով: Աստ վա ծա-
շունչն ա սում է. «...բայց դուք մարմն ով չեք, այլ ՀՈԳՈՎ, ե թե Աստ-
ծո Հո գին ձե զա նում բնակ ված է...» (Հ ռոմ. 8.9):

Ե կե՛ք գնանք Հո գով. վե՛ր բարձ րա նանք և վար վենք աստ վա ծա յին 
սի րով: Այդ պես վար վե լը շատ ա վե լի լավ է, և թույլ տվեք ա սել, որ 
շահն էլ մեծ է: 

Ե թե ցան կա նում եք սի րել կյանքն ու շատ, լավ օ րեր տես նել, ա պա 
ա կա՛նջ դրեք ինձ: Փառք Աստ ծուն, Աստ ծո սե րը գոր ծում է:

Գու ցե ա սեք. « Սա կայն անց յա լում ես այն քա՜ն եմ ձա խող վել»: Ե թե 
անց յա լում ձա խող վել եք, ա պա Աստ ծուց նե րո՛ւմ խնդրեք և  այդ ա մե-
նը հետ ևո՛ւմ թո ղեք: Նո րի՛ց սկսեք: Եվս մի բան կա սեմ սրա վե րա-
բեր յալ, Աստ ված թույլ կտա, որ նո րից սկսեք, Իր մեծ ո ղոր մութ յան ու 
սի րո շնոր հիվ, Նա նե րո ղա միտ է:

Արդ յո՞ք ու րախ չեք, որ Աստ ված այդ պի սին է: Աստ ված ա սաց. «Ես 
Ես եմ, որ ջնջում եմ քո հան ցանք ներն Իմ պատ ճա ռով և քո մեղ քե րը 
չեմ հի շում» (Ես. 43.25)։

Թե րաց ման դեպ քում, ե թե ա պա շխա րեք, Աստ ված կնե րի ձեզ, 
կջնջի դա ու նույ նիսկ չի հի շի, որ ինչ-որ սխալ բան եք ա րել: Այն պես 
որ սկսե՛ք քայ լել Ն րա ներ ման և  ո ղոր մութ յան մեջ և  ա ռա՛ջ շարժ վեք:

Աստ վա ծա յին սե րը կա րող է խիստ լի նել

Երբ խո սում ենք սի րուց, նկա տի ու նենք աստ վա ծա յին սե րը: Շատ 
հա ճախ մար դիկ փոր ձում են հա մե մա տել աստ վա ծա յին սե րը բնա-
կան մարդ կա յին սի րո հետ, սա կայն դրանք բա ցար ձա կա պես տար-
բեր են:

Բ նա կան մարդ կա յին սե րը հան կար ծա կի կա րող է վե րած վել ա տե-
լութ յան: Կամ այն կա րող է լի նել փա փուկ և քաղցր, երբ պետք է լինի 
վճռա կան ու եր բեմն նույ նիսկ խիստ: Մինչ դեռ աստ վա ծա յին սե րը եր-
բեմն կա րող է շատ խիստ լի նել: Կա աստ վա ծա յին սի րո նաև մյուս 
կող մը:

Օ րի նակ՝ արդ յոք Հի սու սը սի րո՞ Մարդ էր, երբ քայ լում էր երկ րի 
վրա: Ի հա՛ր կե: Նա նաև հա վատ քի, զո րութ յան և Աստ ծո մարդ էր: 
Նա բո լոր ա ռումն ե րով փորձ վեց, ինչ պես մենք, բայց մեղք չգոր ծեց: 
Նա միակ Մարդն էր, որ մեղք չգոր ծեց:
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Սա կայն հի շե՛ք նաև այն դրվա գը, երբ նա դրա մա փոխ նե րին 
մտրա կով դուրս հա նեց տա ճա րից: Արդ յոք նա սի րո՞վ էր գոր ծում: 
Ա յո՛: Կա սի րո նաև խիստ կող մը: Աստ ված սեր է. Նա մեղմ է և գ թա-
ռատ, սա կայն Աստ ծո սերն ու նի նաև խիստ և դա տող կողմ:

Այն նման է ե րե խա նե րի նկատ մամբ ծնող նե րի սի րուն: Եր բեմն 
ծնող նե րը պետք է նա խա տեն ի րենց ե րե խա նե րին և շատ խիստ լի-
նեն նրանց նկատ մամբ: Արդ յո՞ք ծնող նե րը պատ ժում են ե րե խա նե-
րին, ո րով հետև ա տում են նրանց: Ո՛չ, պատ ժում են, ո րով հետև սի-
րում են:

Մար դիկ տա րի ներ շա րու նակ մեջ բե րել են հետև յալ խոս քե րը. 
«Խ նա յի՛ր գա վա զա նը և կ կոր ծա նես ե րե խա յին»: Գի տեի՞ք, որ դա 
Աստ վա ծաշն չից չէ:

Ի րա կա նում Աստ վա ծա շունչն ա վե լի խիստ է ար տա հայտ վում. 
« Գա վա զա նը խնա յո ղը ա տում է իր որ դուն, բայց նրան սի րո-
ղը կա նուխ կխրա տի նրան» (Առ. 13.24)։ Այլ կերպ ա սած, ե թե 
սի րում ես ե րե խա նե րիդ, ա պա կպատ ժես նրանց:

Եր բեմն սե րը՝ աստ վա ծա յին սե րը, նաև խիստ պետք է լինի: Թույլ 
տվեք բա ցատ րել, թե ինչ նկա տի ու նեմ: Ես և կինս 1946 թվա կա նին 
գնա ցել էինք մի ե կե ղե ցում հով վութ յուն ա նե լու: Երբ նոր էինք գնա-
ցել, այդ ե կե ղե ցում փրկված ե րի տա սարդ ներ չկա յին, դե ռա հաս ներն 
էլ ի րենց վատ էին պա հում: 

Այդ ժա մա նակ միայն մի փոքր սրահ ու նեինք: Չ կա յին ման կա կան 
կամ այլ սեն յակ ներ, ոչ էլ նույ նիսկ ա ղոթ քի սեն յակ, իսկ սրա հը ե րեք 
հար յուր մար դու հա մար էր նա խա տես ված:

Դե ռա հաս նե րը նստում էին վեր ջին շար քում և բարձր խո սում ու 
ծի ծա ղում էին ե կե ղե ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ըն թաց քում: Այն քան 
բարձր էին խո սում, որ քա րո զիս ըն թաց քում լսում էի նրանց ձայ նե րը: 

Եր բեմն եր գիչ ներ էին այ ցե լում ե կե ղե ցի և հա տուկ եր գեր էին կա-
տա րում, կի թառ էին նվա գում: Իսկ վեր ջին շար քե րում նստած պա-
տա նի ներն ի րենց ան կարգ էին պա հում, ձևաց նում էին, թե կի թառ 
են նվա գում և  ա վե լի բարձր էին եր գում, քան հյու րըն կալ ված եր գիչ-
նե րը:

Ես հաս կա նում էի, որ չես կա րող նոր տեղ գնալ և  ան մի ջա պես 
փո փո խութ յուն ներ ա նել: Ուս տի մի քա նի ա միս հա մա կերպ վե ցի 
դրա հետ՝ փոր ձե լով աշ խա տել մարդ կանց հետ, ա սել այն պի սի բա-
ներ, ինչ պես, օ րի նակ՝ «Ե կե ղե ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ժա մա նակ 
հար կա վոր է պահ պա նել կար գու կա նո նը»:

Մի կի րա կի ե րե կո քա րո զում էի, սրա հը լիքն էր մարդ կան ցով: 
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Պա տու հան նե րը բաց էին, և քա րո զը դրսում կանգ նած լսող ներն 
ա վե լի շատ էին, քան սրա հում գտնվող նե րը: 

Եր կու ե րի տա սարդ տղա, որ նոր էին ե կե ղե ցում, հետ ևի շար քում 
նստած այն քան բարձր էին խո սում, որ առջ ևի շար քե րից շրջվում ու 
նրանց էին նա յում:

Ի վեր ջո դա դա րեց րի քա րո զը, փա կե ցի Աստ վա ծա շուն չը և  ա սա-
ցի. « Բա վա կա՛ն է»: Չէի ցան կա նում ա մա չեց նել այդ ե րի տա սարդ-
նե րին, քա նի որ նրանք նոր էին ե կե ղե ցում, ուս տի հարց րի. «Ինչ-որ 
մե կը խո սո՞ւմ է այդ տեղ»:

Հա րան վա նութ յու նից ինչ-որ մե կը պա տաս խա նեց. «Ա յո՛»:
Ես ա սա ցի. «Ա վե լի քան ե րեք ա միս հան գիստ զգու շաց րել եմ ձեզ 

ու ղեր ձի ըն թաց քում չխո սե լու և կար գու կա նոն պահ պա նե լու մա սին: 
Սա կայն այս պա հից ի վեր հա ջոր դը, ով բարձր կխո սի ե կե ղե ցում 
կամ որ ևէ կերպ կխան գա րի ծա ռա յութ յու նը, կձեր բա կալ վի` հան րա-
յին երկր պա գութ յու նը խան գա րե լու հա մար»:

Ինչ-որ մե կը պա տաս խա նեց. «Ար դեն լսել ենք դրա մա սին»: «Իսկ 
հի մա կտես նեք, թե ինչ պես է դա լի նում»,- ա սա ցի ես: Ծա ռա յութ-
յունը դա դա րեց րի. ի մաստ չկար քա րո զե լու, քա նի որ ծա ռա յութ յունն 
ար դեն ընդ հատ ված էր:

Ա վե լի ուշ ի մա ցա, որ նախ կին հո վիվնե րից ո մանք ստիպ ված 
են ե ղել ծա ռա յութ յուն նե րը խան գա րե լու հա մար ձեր բա կա լել տալ 
ո մանց: Բայց չեն ցան կա ցել, որ ի րենց դեմ մե ղադ րանք ներ հնչեն, 
ուս տի գոր ծին ըն թացք չտա լով՝ ձեր բա կալ ված նե րին բաց են թո ղել:

Ես սկսե ցի զրու ցել նման ան կար գութ յուն ներ ա նող ե րե խա նե րի 
ծնող նե րի հետ. նախ գնա ցի եղ բայր Հ.-ի մոտ, որ եր կու դե ռա հաս 
դուստր ու ներ:

Ա սա ցի նրան. «Եղ բա՛յր Հ., ես պատ րաստ վում եմ Ձեր եր կու 
դուստ րե րին ձեր բա կա լել տա լու՝ հան րա յին երկր պա գութ յու նը խան-
գա րե լու հա մար: Դուք ստիպ ված կլի նեք տու գանք վճա րել, կամ 
նրանք ստիպ ված կլի նեն մար զա յին ա գա րա կում աշ խա տել»:

Այն ժա մա նակ հնա րա վոր էր տու գան քը հա տու ցել՝ մար զա յին 
ա գա րա կում աշ խա տե լով: Կար ծում էի՝ նա կհա կա ռակ վի, սա կայն 
ա սաց. «Եղ բա՛յր Հե գին, դուք ճիշտ եք: Այդ պես էլ ա րե՛ք, թող ձեր-
բա կա լեն նրանց: Ես չեմ կա րող վճա րել տու գան քը, ուս տի նրանք 
ստիպ ված կլի նեն աշ խա տել մար զա յին ա գա րա կում»:

Հե տո ա վե լաց րեց. « Գի տե՞ք, ես բազ միցս ա սել եմ նրանց. «Եթե 
չեք կա րող ե կե ղե ցում ձեզ պատ շաճ պա հել, ա պա մի՛ գնա ցեք այն-
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տեղ»: Գու ցե մտա ծեք, թե ինչ պես է, որ մեկ մետր ինն սուն սան-
տի մետր հա սակ ու նե ցող մար դը ի վի ճա կի չէ իր եր կու դե ռա հաս 
աղ ջիկ նե րի դաս տիա րա կութ յամբ զբաղ վե լու: Սա կայն հիմն ա կան 
պատ ճա ռը կինս է. նա ինձ հետ չի գոր ծակ ցում»:

Երբ զույ գը միա սին չի գոր ծում՝ սի րով լի վե րա բեր մուն քով ե րե-
խա նե րին դաս տիա րա կե լու հար ցում, դա մեծ խնդրի և խառ նաշ փո-
թի պատ ճառ կա րող է դառ նալ:

Մեկ այլ թան կա գին քույ րի կի մոտ գնա ցի (Աստ ված օրհ նի նրան) 
և  ա սա ցի. «Այն պե՛ս ա րեք, որ Ձեր ե րե խա նե րը Ձեզ հետ միա սին 
նստեն առջ ևի շար քում, որ կա րո ղա նաք հետ ևել նրանց և ս տի պել, 
որ ի րենց կար գին պա հեն»:

Նա ա սաց. «Եղ բա՛յր Հե գին, ե թե ե րե խա ներս կող քիս նստեն, ես 
չեմ կա րո ղա նա ծա ռա յութ յան վրա կենտ րո նա նալ, բա ցա կան չել ու 
պա րել»:

« Դուք ա վե լի մեծ օրհ նութ յուն կլի նեք ե կե ղե ցու հա մար, ե թե պա-
րե լու և բա ցա կան չե լու փո խա րեն hետ ևեք Ձեր ե րե խա նե րին»,- ե ղավ 
իմ պա տաս խա նը:

Այ նու հետև մեկ այլ ծնո ղի՝ պա րոն Հ.-ի մոտ գնա ցի. նա քրիս տոն-
յա չէր, բայց նրա կի նը ե կե ղե ցու ան դամ էր: Նա ի րենց տղա նե րին 
բե րում էր ե կե ղե ցի և ն րանց հետ միա սին կանգ նում դրսում. ներս 
չէին մտնում:

Իսկ դուստ րե րը գա լիս էին սրահ, միշտ խո սում ու ան կար գութ յուն 
էին ա նում: Քա նի որ նրանց հայ րը քրիս տոն յա չէր, նրա մոտ գնա-
լիս որ պես վկա ինձ հետ ե կել էին ե կե ղե ցու ծա ռա յող նե րից եր կու սը: 

Ա սա ցի նրան. « Պա րո՛ն Հ., ե թե Ձեր դուստ րե րը շա րու նա կեն ի րենց 
ան կարգ պա հել, ա պա ստիպ ված կլի նեմ նրանց ձեր բա կա լել տալ: 
Սա կայն հա նուն ար դա րութ յան ցան կա նում էի նախ և  ա ռաջ Ձեզ հետ 
խո սել դրա մա սին: Ե թե շա րու նա կեն խան գա րել ծա ռա յութ յուն նե րը, 
ա պա Դուք ստիպ ված կլի նեք նրանց հա մար տու գանք վճա րել, կամ 
նրանք ստիպ ված կլի նեն մար զա յին ա գա րա կում աշ խա տել»:

Նա վա խեց րեց ինձ՝ ա սե լով. « Դուք և  այս ծա ռա յող նե րը մի՛շտ չեք 
լի նե լու այս ե կե ղե ցու տա րած քում»:

Երբ նա ա սաց դա, ես քայլ ա րե ցի դե պի ա ռաջ և, շատ մոտ կանգ-
նե լով նրան, պա տաս խա նե ցի. « Մի բա՛ն ի մա ցեք. ես ոչ մի բա նից 
ա մա չե լու պատ ճառ չու նեմ և չեմ վա խե նում ոչ մե կից»:

 Նա հետ քաշ վեց ու ա սաց. « Միայն իմ աղ ջիկ նե րը չէ, որ ան կարգ 
են պա հում ի րենց»: 
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«Ո՛չ, միայն նրանք չեն,- ա սա ցի ես,- բայց նրանք ա մե նաան-
կարգն են»:

Եվ գի տե՞ք ինչ, երբ նա տե սավ, որ ես հետ չեմ քաշ վե լու, փոխ վեց 
և սկ սեց սի րա լիր խո սել ինձ հետ: Եր բեմն սե րը պետք է լի նի խիստ 
ու ան վախ և չ նա հան ջի, ե թե ճիշտ է:

Գի տե՞ք՝ ինչ տե ղի ու նե ցավ այդ ե կե ղե ցում. վեց շա բաթ վա ըն-
թաց քում պա տա նի նե րից քսան մե կը փրկվե ցին և լց վե ցին Սուրբ Հո-
գով: Դ րանք այն պա տա նի ներն էին, ո րոնք միշտ խո սում էին ե կե-
ղե ցում:

Ինչ պես տես նում եք, աստ վա ծա յին սի րով վար վել չի նշա նա-
կում թույլ տալ, որ բո լո րը քայ լեն ձեր վրա յով: Դա չի նշա նա կում, որ 
պետք է լի նեք ու ղե գորգ և թույլ տաք, որ մար դիկ անց նեն ձեր վրա-
յով: Փո խա րե նը նշա նա կում է, որ պետք է ա նեք այն, ին չը ճիշտ է, 
իսկ եր բեմն նաև չնա հան ջեք:

Իմ ծա ռա յութ յան սկզբում, որ պես ե րի տա սարդ մկրտա կան քա-
րո զիչ, քա րո զում էի մի ար վար ձա նում: Այդ ժա մա նակ դեռ մկրտված 
չէի Սուրբ Հո գով, ա վե լի ուշ լցվե ցի Հո գով: Տաս նութ տա րե կան էի, 
ծա ռա յութ յանս ըն թաց քում հյու րըն կալ վել էի մի թան կա գին ըն տա-
նի քի տա նը. նրանք եր կու որ դի ու նեին. մե կը տասն յոթ տա րե կան 
էր, մյու սը՝ տասն վեց:

Եր կուսն էլ ինձ նից ա վե լի հաղ թան դամ էին: Խո շոր, ամ րա կազմ 
տղա ներ էին, նրանք մե ծա ցել էին ա գա րա կում: Ես կշռում էի ըն դա-
մե նը 138 ֆունտ, քա նի որ նոր էի ա պա քին վել մի քա նի տա րի տևած 
ծանր հի վան դութ յու նից: 

Ա վագ որ դին՝ Ռե յը, կա տա ղութ յան բռնկումն եր էր ու նե նում, ջար-
դում էր կա հույ քը, ապ տա կում մո րը, վերց նում էր հրա ցանն ու, այն 
թա փա հա րե լով, տան մեջ շրջում:

Երբ քա րո զում էի նրանց քա ղա քում, հյու րըն կալ վել էի նրանց 
տա նը: Մի օր ա վագ որ դին, կա տա ղութ յան բռնկման ժա մա նակ թա-
փա հա րե լով հրա ցա նը, մտավ իմ սեն յակ և հայ հո յեց ինձ:

Ես վեր կա ցա և կանգ նե ցի ու ղիղ նրա ա ռաջ. « Ռե՛յ, մի րո պե: Գի-
տե՞ս, թե ում հետ ես խո սում: Ես այս քա ղա քի քա րո զիչն եմ: Ես այս-
տեղ չեմ ապ րում, սա իմ տու նը չէ, բայց սա իմ սեն յակն է. այն պես որ 
հանգս տա ցի՛ր և դո՛ւրս ա րի այս տե ղից»:

Այն պա հից, երբ ես ոտ քի կանգ նե ցի, նա միան գա մից հան դարտ-
վեց ու այլևս եր բեք չե կավ իմ ննջա սեն յակ: Ո րոշ ժա մա նակ անց՝ իմ 
ա մուս նութ յու նից հե տո, կնոջս հետ վե րա դար ձանք այդ քա ղաք, այն-
տեղ հա վա քույթ անց կաց րինք և մն ա ցինք այդ նույն մարդ կանց տա նը:
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Երբ այն տեղ էինք, Ռե յի մոտ հեր թա կան կա տա ղութ յան բռնկու-
մը ե ղավ, բայց նա չհա մար ձակ վեց գալ մեր սեն յակ, թեև ա ռա ջին 
դեպ քից տա րի ներ էին ան ցել: Նա ան ցավ ամ բողջ տնով՝ բո լո րին 
հայ հո յե լով, բայց մեր սեն յակ չմտավ:

Ո՛չ, աստ վա ծա յին սի րով սի րել չի նշա նա կում թույլ տալ, որ բո-
լո րը քայ լեն ձեր վրա յով: Մ յուս կող մից՝ չի նշա նա կում, որ դուք ձեզ 
պետք է ան կարգ պա հեք և վի ճեք բո լո րի հետ: Սա կայն եր բեմն Աստ-
ծո սե րը թե լադ րում է լի նել խիստ և պաշտ պա նել այն, ին չը ճիշտ եք 
հա մա րում: 

Աստ ծո սե րը չի ձա խող վում: Ուս տի ե թե վար վում եք Ն րա աստ-
վա ծա յին սի րով, դուք նույն պես չեք ձա խող վի. Ն րա սե րը, ո րը գոր-
ծում է ձեր մեջ և ձեր մի ջո ցով, ա վե լի քան բա վա րար է ցան կա ցած 
ի րա վի ճա կի հա մար:

Աստ վա ծա յին սե րը ձեզ հա ջո ղակ կդարձ նի, քա նի որ Աստ ված 
սեր է: Եվ Աստ ծո սի րո մեջ քայ լե լը օգ տա կար է ոչ միայն այս, այլև 
գա լիք կյան քում: Վա յե լե՛ք Աստ ծո սի րով վար վե լու օ գուտ ներն ու մեծ 
վարձ քը:

ԴԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Ես վար վե լու եմ Աստ ծո սի րով: Չեմ քննա դա տե լու ուրիշ-

նե րին, ո րով հետև Աստ ծո սերն ըն կե րո ջը չար չի ա նում:
Երբ վար վում եմ Աստ ծո սի րով, կա րող եմ հա վակ նել 

Աստ ծո լա վա գույն օրհ նութ յուն նե րին իմ կյան քում: Ես կլի-
նեմ քաղցր և նե րող, հետ ևա բար օրհ նութ յուն կհնձեմ:

Ես կպա հեմ իմ լե զուն չա րը խո սե լուց, կխու սա փեմ չա րը 
գոր ծե լուց և կ հետ ևեմ խա ղա ղութ յան բո լո րի հետ:

Շ նոր հա կալ եմ, Հա՛յր, որ Դու օգ նում ես ինձ լի նե լու 
ա մենը, ինչ կա րող եմ լի նել Քո մեջ, մինչ ես ջա նում եմ 
ա ճեց նել սի րո պտու ղը:
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Սի րով վար վե լու մեջ ձա խո ղե լը կա րող է 
ազ դել ձեր ա ռող ջութ յան վրա

Ե թե ցան կա նում եք աստ վա ծա յին ա ռող ջութ յուն ու նե նալ, ա պա 
պետք է վար վեք աստ վա ծա յին սի րով: Ե թե ցան կա նում եք, որ ձեր 
հա վատ քը գոր ծի և  արդ յու նա վետ լի նի, ա պա պետք է գոր ծի դնեք 
աստ վա ծա յին սե րը: 

Աստ ծո սե րը միակ բանն է, որն ի վեր ջո հաղ թե լու է: Եր բեմն կա-
րող է թվալ, թե սե րը չի հաղ թում, բայց ե թե շա րու նա կեք կի րա ռել 
այն և վարժ վել դրա նում, այն վեր ջի վեր ջո կհաղ թի, քա նի որ Աստ-
վա ծա շունչն ա սում է, որ սե րը եր բեք չի ձա խող վում:

Գա ղա տա ցի նե րի 5.6-ում աս վում է. « Քա նի որ Ք րիս տոս Հի սու-
սում ո՛չ թլփա տութ յունն է մի բան կա րող և  ո՛չ անթլ փա տութ յու նը. այլ 
հա վատ քը, որ սի րով գոր ծում է»։ Ե թե սի րով չեք վար վում, ձեր հա-
վատ քը չի գոր ծի. սա սուրբգ րա յին սկզբունք է:

Ու ղիղ սիր տը ստա նում է Աստ ծուց

Ե րա նի՜ մար դիկ հաս կա նա յին, թե որ քան մեծ կապ ու նի սի րով 
վար վե լը բժշկութ յուն ստա նա լու հետ: Հենց այդ պատ ճա ռով իմ հա-
վա քույթ նե րին ես խրա խու սում եմ մարդ կանց որ քան հնա րա վոր է 
շատ լսել Խոս քը նախ քան բժշկութ յան հա մար հերթ կանգ նե լը:

Բժշ կութ յուն ստա նա լու հա մար եր բեմն պար զա պես պետք է 
շտկումն եր ա նել սի րո ըն թաց քի մեջ:

Եր բեմն մար դիկ, Խոս քը լսե լով, հաս նում են խնդրի խոր քա յին 
պատ ճա ռին և հաս կա նում, թե որն է ի րենց հա վատ քը խո չըն դո տող 
թե րա ցու մը: Շատ ան գամն եր թե րա նում ենք հենց սի րով վար վե լու և 
նե րե լու մեջ:

Տա րի նե րի ըն թաց քում նկա տել եմ, որ մար դիկ, ո րոնք լսում են 
Խոս քը և հա մա պա տաս խան շտկումն եր ա նում ի րենց սրտում, ստա-
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նում են ի րենց բժշկութ յու նը: Մարդ կանց փոքր տո կոսն է բժշկութ յուն 
ստա նում միայն մեկ հա վա քույ թի մաս նակ ցե լով՝ ա ռանց Խոսքն ու-
սումն ա սի րե լու և  անհ րա ժեշտ փո փո խութ յուն ներն ա նե լու:

Օ րի նակ՝ մի հա վա քույ թից հե տո մի կին մո տե ցավ ինձ ու կնոջս 
և  ա սաց. «Ինչ-որ ժա մա նակ ստա մոք սի և շն չա ռա կան հա մա կար-
գի խնդիր ներ ու նեի: Ո րո շե ցի մաս նակ ցել Ձեր բո լոր հա վա քույթ նե-
րին և շա բաթ վա վեր ջում հերթ կանգ նել, որ ա ղո թեք, և բժշ կութ յուն 
ստա նամ»: Մինչ այդ նա ար դեն մո տե ցել էր Ա մե րի կա յի՝ այն ժա մա-
նա կի բո լոր ա վե տա րա նիչ նե րին, ո րոնք բժշկութ յան ծա ռա յութ յուն-
ներ էին անց կաց նում, բայց չէր բժշկվել: 

Հե տո շա րու նա կեց. « Շա բաթ վա վեր ջը մոտ էր, երբ հաս կա ցա, 
որ մինչ բժշկութ յան հա մար հերթ կանգ նե լը և  ակն կա լե լը, որ Աստ-
ված ինչ-որ բան կա նի ինձ հա մար, պետք է շտկեմ սիրտս, զան գա-
հա րեմ եղ բորս և խնդ րեմ, որ նե րի ինձ»:

Նա բա ցատ րեց ինձ և կ նոջս, որ ինքն ու եղ բայ րը քսան հինգ տա-
րի ա ռաջ ան հա մա ձայ նութ յուն էին ու նե ցել և  այդ պա հից ի վեր չէին 
խո սել ի րար հետ, թեև եր կուսն էլ ի րենց քրիս տոն յա էին հա մա րում:

Մար դիկ պետք է հաս կա նան, որ ե թե մի քա նի ան գամ ձեռք դնե-
լով ա ղո թե լուց հե տո, հատ կա պես այն մարդ կանց կող մից, ո րոնց 
Աստ ված օգ տա գոր ծում է այդ բնա գա վա ռում, բժշկութ յուն չեն ստա-
նում, ա պա պետք է նա յեն ի րենց ներ սը՝ տես նե լու, թե արդ յոք ինչ-
որ տեղ չեն շեղ վել Աստ ծո Խոս քից: Պետք է ի րենք ի րենց քննեն և 
սկսեն անհ րա ժեշտ փո փո խութ յուն ներն ու շտկումն երն ա նել, քա նի 
որ Աստ ված եր բեք չի փոխ վում:

Սա կայն շատ ան գամն եր, երբ բժշկութ յուն չեն ստա նում, ամ բողջ 
պա տաս խա նատ վութ յու նը գցում են Աստ ծո կամ մեկ ու րի շի վրա, 
մինչ դեռ ա ռա ջինն ի րենք ի րենց պետք է քննեն:

Այս կի նը քննել էր իր ներ սը և հաս կա ցել, որ հա կա ռա կութ յուն և 
չ նե րում ու ներ իր եղ բոր հան դեպ մի բա նի պատ ճա ռով, որ տե ղի էր 
ու նե ցել քսան հինգ տա րի ա ռաջ:

Եր կար տա րի ներ փրկված լի նե լով՝ նա միայն վեր ջերս էր լցվել 
Սուրբ Հո գով: Ե թե ա կանջ դներ իր հո գուն, ա պա Սուրբ Հո գին դեռևս 
տա րի ներ ա ռաջ կա ռաջ նոր դեր նրան՝ հաշտ վե լու եղ բոր հետ: Ո րոշ 
մարդ կանց դեպ քում փո փո խութ յու նը եր կար տա րի ներ է պա հա ջում, 
բայց դա պար տա դիր պայ ման չէ: Մար դիկ կա րող են ա վե լի ա րագ 
փոխ վել, ե թե պար զա պես սո վո րեն սի րով վար վել:

Ինչ ևի ցե, նա զան գա հա րել էր եղ բո րը, ո րը հե ռու էր ապ րում, և  
ա սել. « Զան գա հա րել եմ, որ նե րո ղութ յուն խնդրեմ. ես սխալ էի»:
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Իսկ եղ բայ րը պա տաս խա նել էր. « Շատ ու րախ եմ, որ զան գա հա-
րել ես, ես նույն պես մտա ծում էի քեզ զան գա հա րե լու մա սին. դու չէիր 
մե ղա վոր, այլ ես: Ինքս ցան կա նում էի զան գա հա րել ու խնդրել քեզ, 
որ նե րես ինձ»:

 Վեր ջա պես նրանք հա մա ձայ նել էին կի սել մեղ քի բա ժի նը, և  այդ 
կի նը եղ բորն ա սել էր, որ հա վա քույ թից հե տո կմեկ նի Ն յու Յորք՝ 
նրան այ ցե լութ յան:

Ինձ պատ մեց, որ եղ բոր հետ հա րա բե րութ յուն նե րը շտկե լուց հե-
տո խոր խա ղա ղութ յուն է վե րապ րել, բա րե լավ վել է ինք նազ գա ցո-
ղութ յու նը: Մինչ ե րե կո յան ծա ռա յութ յու նը ցե րե կը քնել է, իսկ երբ 
արթ նա ցել է, հի վան դութ յան նշույլ չի ե ղել. բո լոր ախ տան շան ներն 
ու ցավն ամ բող ջո վին ան հե տա ցել են:

«Ամ բողջ կյան քումս եր բեք այս քան լավ չեմ զգա ցել ինձ. ստա մոք-
սիս բո լոր խնդիր ներն ան հե տա ցել են. ան հե տա ցել են նաև թո քե րիս 
խնդիր նե րը»,- շա րու նա կեց նա: 

Ե կել եմ հա վա քույ թի և նույ նիսկ հերթ չեմ կանգ նել բժշկութ յան 
հա մար: Երբ նե րե ցի եղ բորս և շտ կե ցի հա րա բե րութ յուն ներս նրա 
հետ, բժշկութ յուն ստա ցա»: Այն պա հից ի վեր, երբ սկսել էր սի րով 
վար վել, կա րո ղա ցել էր հա վակ նել բժշկութ յան վե րա բեր յալ Աստ ծո 
խոստ մա նը:

Տա րի ներ շա րու նակ մար դիկ մե կը մյու սի հետ ևից ինձ նույնն են 
ա սել. սկզբում նե րել են ինչ-որ մե կին և շտ կել ի րա վի ճա կը, հե տո 
ստա ցել են ի րենց բժշկութ յու նը: Ե ղել են նույ նիսկ այն պի սի դեպ քեր, 
երբ հի վան դութ յու նը կա րող էր մա հա ցու լի նել:

Մի օր մի մարդ ա սաց ինձ. «Բ ժիշկս ա սել է, որ ե րե սուն օ րից մա-
հա նա լու եմ»: Նա իր սրտում ա րել էր անհ րա ժեշտ շտկումն ե րը, ձեր-
բա զատ վել ան բար յա ցա կա մութ յու նից, թշնա ման քից և չ նե րու մից ու 
բժշկվել էր, և մինչ օրս ապ րում է:

Ն րա հա մար ա ղո թե լու կամ նրա վրա ձեռք դնե լու կա րիք նույ-
նիսկ չե ղավ: Խոր հե՛ք սրա շուրջ. նա բժշկվեց մա հա ցու քաղց կե ղից, 
երբ գոր ծի դրեց նե րու մը:

Ա վե լի քան կես դար իմ ծա ռա յութ յան մեջ տե սել եմ բժշկութ յան 
կա րիք ու նե ցող հա զա րա վոր մարդ կանց, ի հար կե ոչ միա ժա մա նակ: 
Խոսքս այն մա սին է, որ տա րի ներ շա րու նակ ե րես առ ե րես շփվել 
եմ բա զում հի վանդ մարդ կանց հետ: 

Տե սել եմ մարդ կանց, ո րոնք բժշկութ յուն ստա նա լու հա մար հերթ 
են կանգ նել բո լոր հայտ նի ա վե տա րա նիչ նե րի մոտ, հատ կա պես այն 
ժա մա նակ նե րում, երբ ա մե նուր բժշկութ յան արթ նութ յուն էր: Բայց 



146 Սեր. ճանապարհ դեպի հաղթանակ

նրանց վի ճա կը չի բա րե լավ վել:
Տե սել եմ նաև, թե ինչ պես են նույն այդ մար դիկ մտել ա ղոթ քի 

սեն յակ և շտ կել ի րենց սրտերն Աստ ծո առջև, ո րից հե տո ա ռանց 
նրանց հա մար ա ղո թե լու ան գամ կա տա րե լա պես բժշկվել են:

Իմ ծա ռա յութ յուն նե րի ըն թաց քում ևս շատ են ե ղել մար դիկ, ո րոնք 
ա ռաջ են ե կել և բժշ կութ յան հա մար հերթ կանգ նել, մար դիկ, ո րոնք 
նույնն ա րել էին երկ րի մյուս բո լոր ա վե տա րա նիչ նե րի ծա ռա յութ-
յուն նե րի ժա մա նակ: Իսկ հե տո նրանք գնա ցել են ա ղոթ քի սեն յակ, 
շտկել ի րենց սրտե րը և  ան մի ջա պես բժշկվել են:

Ն րանք այլևս ինչ-որ մե կի ա ղո թե լու հա մար հերթ կանգ նե լու կա-
րիք չու նեին: Ի րա կա նում բժշկվում էին ա ռանց որ ևէ մե կի ա ղոթ քի:

Ո մանք դժվա րութ յամբ են ըն կա լում այն փաս տը, որ հա վատ քը 
չի գոր ծում ա ռանց սի րո: Սա կայն մար դիկ պետք է հաս կա նան, որ 
ե թե Աստ ծո ծա ռա նե րը, հատ կա պես նրանք, ո րոնց Աստ ված օգ տա-
գոր ծում է բժշկութ յան ծա ռա յութ յան մեջ, ձեռք են դնում ի րենց վրա, 
բայց ի րենք չեն բժշկվում, ա պա պետք է սկսեն քննել ի րենց ներ սը:

Աստ ված եր բեք չի փոխ վում: Ուս տի ի րենք պետք է փոխ վեն և 
շտկումն եր ա նեն ի րենց սի րո ըն թաց քի մեջ:

Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ Աստ ծո Խոս քի հայտ նութ յունն է, որ 
լույս է տա լիս ( Սաղմ. 119.130): Երբ քայ լում եք Խոս քի լույ սի մեջ, 
ստա նում եք արդ յունք ներ, օ գուտ ներ և  ու նե նում պտուղ ներ:

Ես մոտ վաթ սուն տա րի է՝ բժշկութ յան ծա ռա յութ յան մեջ եմ և  իմ 
փոր ձից գի տեմ, որ շատ քրիս տոն յա ներ չեն կա րո ղա նում ստա նալ 
ի րենց բժշկութ յու նը, քա նի որ պատ րաս տա կամ չեն ու րիշ նե րի հետ 
ի րենց հար ցե րը շտկե լու. պատ րաս տա կամ չեն ի րենց սրտե րից հա-
նե լու այն ա մե նը, ինչն Աստ ծո առջև ճիշտ չէ:

Եր բեմն ու րի շին, իսկ եր բեմն հենց ինք ներդ ձեզ նե րե լու անհ րա-
ժեշ տութ յուն կա րող է լի նել: Լի նում են դեպ քեր, երբ մար դիկ նե րում 
են ու րիշ նե րին, բայց ոչ ի րենց, մինչ դեռ ա ռողջ լի նե լու հա մար ինք-
ներդ ձեզ ևս պետք է նե րեք:

Թշ նա ման քի վ նաս նե րը

Հա վա տաց յալ նե րը պետք է հաս կա նան, թե որ քան կա րող են 
վնաս վել, ե թե ան բար յա ցա կա մութ յուն կամ թշնա մանք ու նե նան 
որևէ մե կի հան դեպ: Դա կա րող է ազ դել նրանց հոգ ևոր ա ճի վրա, 
խո չըն դո տել նրանց ա ղոթք նե րը և նույ նիսկ հի վան դաց նել նրանց:

Օ րի նակ՝ երբ ես դաշ տա յին հա վա քույթ ներ էի անց կաց նում, հան-
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դի պե ցի մի հով վի, որն այդ քա ղա քում ե կե ղե ցի ու ներ: Ն րա տես քը 
լավ չէր, ուս տի հարց րի, թե ինչ է պա տա հել:

Ի պա տաս խան նա հարց րեց. «Այ սինչ եղ բո րը ճա նա չո՞ւմ ես»:
Ա սա ցի. «Ա յո»:
« Նա ե կել է իմ քա ղաք և մեկ այլ ե կե ղե ցի հիմն ել»,- ե ղավ նրա 

պա տաս խա նը:
« Քո՞ քա ղաք»,- հարց րի ես:
«Ա յո՛»,- ա սաց նա:
«Չ գի տեի, որ քա ղա քը քեզ է պատ կա նում»:
«Իմ ե կե ղե ցին Ամ բող ջա կան Ա վե տա րա նի միակ ե կե ղե ցին էր 

այս տեղ,- ա սաց այդ հո վի վը:- Նա սխալ է վար վել իմ հան դեպ՝ այս-
տեղ մեկ այլ ե կե ղե ցի հիմն ե լով, և  ես եր բեք նրան դա չեմ նե րի»:

Այ նու հետև հարց րեց. « Քե նե՛թ, կա ղո թե՞ս ինձ հա մար: Ես խո ցեր 
ու նեմ»: 

Ես ար դեն գի տեի, թե որն էր այդ խո ցե րի պատ ճա ռը: Եվ գի տեի, 
որ ոչ մի օ գուտ չէր տա նրա հա մար ա ղո թե լը, քա նի դեռ նա իր սրտի 
մեջ թշնա մանք ու չնե րում էր պա հում: Ի մա ցա նաև, որ ըստ այդ 
հով վի հա րան վա նութ յան կա նոն նե րի՝ մյուս հո վի վն այդ քա ղա քում 
ե կե ղե ցի հիմն ե լու լիար ժեք ի րա վունք ու ներ:

Բա ցի այդ՝ ինչ պես պարզ վեց, ի րա կա նում ե կե ղե ցին հիմն ել էին 
այլ մար դիկ և  ոչ թե այդ հո վի վը: Մի խումբ մար դիկ հա վաք վել էին 
և ցան կութ յուն հայտ նել քա ղա քի ծայ րա մա սում ե կե ղե ցի ու նե նա լու, 
այ նու հետև վաթ սուն յոթ հո գով կազ մա կեր պել էին ա մեն բան և հիմ-
նել ե կե ղե ցին, հե տո միայն ընտ րել հով վին: 

Այդ նոր հո վիվն ին քը չէր հիմն ել ե կե ղե ցին: Մինչ որ ևէ մե կը 
կքվեար կեր այդ հով վի օգ տին, մար դիկ հասց րել էին մի քա նի հա-
զար դո լար հա վա քել և հո ղա մաս գնել՝ ե կե ղե ցա շենք կա ռու ցե լու 
հա մար:

Ես ա սա ցի ա ռա ջին հով վին. « Դու պետք է ա ղո թես, որ Աստ ված 
մեկ ու րի շին ևս  ու ղար կի այս քա ղաք՝ մեկ այլ ե կե ղե ցի հիմն ե լու հա-
մար»:

Հե տո հարց րի. « Մի ջի նում քա նի՞ մարդ էր հա վաք վում ձեր կի-
րակ նօր յա դպրո ցում մինչ մյուս ե կե ղե ցու բաց վե լը»:

Նա ա սաց. « Մոտ հար յուր տաս նե րեք մարդ՝ նե րառ յալ ե րե խա նե-
րը, նո րա ծին նե րը»:

Հարց րի. «Իսկ հի մա՞ մի ջի նում քա նի մարդ է հա վաք վում»:
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Նա ա սաց. « Մոտ եր կու հար յուր քա ռա սու նից եր կու հար յուն վաթ-
սուն մարդ»:

«Իսկ մյուս հով վի ե կե ղե ցում մի ջի նում քա նի՞ մարդ է հա վաք-
վում»,- հնչեց հա ջորդ հարցս:

« Ցա վով պի տի ա սեմ, որ մոտ եր կու հար յուր վաթ սու նից եր կու 
հար յուն ութ սուն մարդ. նրանք թվով գե րա զան ցում են մեզ»:

Կա րո՞ղ եք պատ կե րաց նել, որ Աստ ծո մար դը կա րող է նման վե-
րա բեր մունք ցու ցա բե րել: Դա Աստ ծո սի րո դրսևո րում չէր: Ո՛չ. դա 
ե սա սի րա կան, մարդ կա յին սեր էր:

Ես ա սա ցի. «Օ՜, փառք Աստ ծուն: Հա պա մտա ծի՛ր դրա մա սին: 
Ա հա դուք միա սին տասն հինգ հա զար բնակ չութ յուն ու նե ցող այդ 
փոք րիկ քա ղա քում ա մեն կի րա կի հա վա քում եք ա վե լի քան հինգ 
հար յուր մար դու: Պետք է ա ղո թես, որ մեկ այլ հո վիվ գա և ևս մեկ 
ե կե ղե ցի հիմն ի քա ղա քի ար ևել յան հատ վա ծում, իսկ մեկ ու րի շը՝ 
հյու սի սա յին հատ վա ծում»:

« Բայց սա իմ տա րածքն է: Նա մտել է իմ տա րածք: Չեմ կա րո ղա-
նում նե րել նրան: Ու զում եմ նե րել, բայց չեմ կա րո ղա նում: Բայց նաև 
ու զում եմ, որ ա ղո թես ինձ հա մար»:

Գի տեի, որ ոչ մի օ գուտ չէր տա նրա բժշկութ յան հա մար ա ղո թե-
լը, քա նի դեռ նա չէր շտկել իր սիր տը: Արդ յուն քը նույնը կլի ներ, ինչ 
ե թե ա սեի «աբ րա՛ կա դա՛բ րա»:

Ա վե լի ուշ ի մա ցա, որ այդ հո վի վը վի րա հատ վել էր: Դ րա նից կարճ 
ժա մա նակ անց հան դի պե ցի նրան մի հա մա ժո ղո վում, ու նա ա սաց, 
որ վի րա հա տութ յամբ չորս ու ռուցք էին հե ռաց րել ստա մոք սից, բայց 
դրանք նո րից էին ա ռա ջա ցել, և խնդ րեց, որ ա ղո թեմ իր հա մար:

Ես գի տեի, որ նրա բժշկութ յան հա մար ա ղո թելն ի մաստ չէր ունե-
նա, քա նի դեռ նա չէր ձեր բա զատ վել իր եղ բոր և ծա ռա յակ ցի դեմ 
ո խից: Փառք Աստ ծուն, որ նա այդ պես էլ ա րեց: Եվ երբ վեր ջա պես 
ա պաշ խա րեց այդ հով վի նկատ մամբ չնե րում ու նե նա լու հա մար, 
ստա մոք սի խնդիր նե րը դա դա րե ցին, և նա այլևս ստիպ ված չե ղավ 
վի րա հատ վել. խո ցերն ան հե տա ցան:

Սերն ու նե րու մը միա սին են գոր ծում: Չեք կա րող ա սել, որ սի րով եք 
վար վում, ե թե ձեր սրտում ան բար յա ցա կա մութ յուն կա:

 Սի րուց դուրս ա մեն քայլ մեղք է: Չեք կա րող լի նել ա ռողջ կամ 
ստա նալ բժշկութ յուն, ե թե ձեր սրտում ոխ կամ չնե րում եք պա հում: 
Ե թե դուրս եք ե կել սի րո ըն թաց քից, ա պա որ քան հնա րա վոր է ա րագ 
վե րա դար ձե՛ք դրա մեջ: Այդ դեպ քում կկա րո ղա նաք ապ րել Աստ ծո 



149Սի րով վար վե լու մեջ ձա խո ղե լը կա րող է ազ դել ձեր ա ռող ջութ յան վրա

ա ռատ հո գա ծութ յան ներ քո, Ն րա խոս տումն ե րի մեջ և վա յե լել Ն րա 
լա վա գույն օրհ նութ յուն նե րը ձեր կյան քում:

Եղ բայր նե րի հան դեպ սի րով չվար վե լը կա րող է բա ցա սա բար 
անդ րա դառ նալ ձեր ա ռող ջութ յան վրա. այն նույ նիսկ կա րող է կրճա-
տել ձեր կյան քի տա րի նե րը, քա նի որ սա տա նա յին հեն ման կետ է 
տա լիս ձեր կյան քում:

 Լուրջ միտք է, ճի՞շտ է: Մենք պետք է սթափ մտա ծենք սի րո թե-
մա յի շուրջ: Ի վեր ջո Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ սերն ա վե լի մեծ է, 
քան հա վատ քը կամ հույ սը. «Ա պա ու րեմն մնում է հա վատք, հույս, 
սեր. այս ե րե քը, և ս րան ցից մե ծը սերն է» (Ա Կորնթ. 13.13)։ 

 Սե րը եր բեք չի ձա խող վում: Սե րը՝ Աստ ծո սե րը մե զա նում, կա-
րող է հար թել ա մեն վեճ ու կռիվ: Այն կա րող է լու ծել ցան կա ցած 
խնդիր, քա նի որ Աստ ված սեր է:

 Տա րի նե րի ըն թաց քում բազ միցս տե սել եմ, թե ինչ պես է գոր ծում 
Աստ ծո սե րը:

Ինչ պես տես նում եք, սի րով վար վե լը բա ցում է աստ վա ծա յին 
բժշկութ յան ճա նա պար հը. սրա մա սին ևս պետք է քա րո զել: Շա-
տերս ցան կա նում ենք եր կար ապ րել և լ րաց նել մեր կյան քի տա րի-
ներն այս երկ րի վրա: Գի տե՞ք, որ դա հնա րա վոր է: Աստ վա ծա շուն չը 
նման խոս տում տա լիս է: Բայց դրա հա մար հար կա վոր է քայ լել սի րո 
և հ նա զան դութ յան մեջ:

Արդ յոք սի րո՞ւմ եք ձեր եղ բո րը

Ինք ներդ ձեզ հա՛րց տվեք. «Ինչ պե՞ս եմ ես վար վել այն աստ վա-
ծա յին սի րո հետ, որն ապ րում է իմ սրտում: Արդ յոք զար գաց րել և 
կի րա ռե՞լ եմ այն»:

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 4.16,17,20,21
16 Եվ մենք ճա նա չե ցինք և ՀԱՎԱՏԱՑԻՆՔ ԱՅՆ 
ՍԻՐՈՒՆ, ՈՐ ԱՍՏՎԱԾ ՈՒՆԻ ՄԵԶ ՎՐԱ. Աստ ված 
սեր է, և ՈՎ ՈՐ ՄՆՈՒՄ Է ՍԻՐՈ ՄԵՋ, ԱՍՏԾՈ ՄԵՋ Է 
ԲՆԱԿՎՈՒՄ, և Աստ ված՝ նրա նում։
17 ՍՐԱՆՈՒՄ Է ՍԵՐԸ ԿԱՏԱՐՅԱԼ [հա սուն] ՄԵԶ ՀԵՏ, 
որ հա մար ձա կութ յուն ու նե նանք դա տաս տա նի օ րում, 
ո րով հետև ինչ պես Նա է, այն պես էլ մենք ենք այս աշ-
խար հում։
20 Ե թե մեկն ա սի, թե Սի րում եմ Աստ ծուն, և ԻՐ 
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ԵՂԲՈՐՆ ԱՏԻ, նա ստա խոս է, ո րով հետև նա, որ ԻՐ 
ՏԵՍԱԾ ԵՂԲՈՐԸ ՉԻ ՍԻՐՈՒՄ, Աստ ծուն, որ չի տե սել, 
ինչ պե՞ս կա րող է սի րել: 
21 Եվ այս պատ վի րանն ու նենք Ն րա նից, թե ՆԱ, ՈՐ 
ԱՍՏԾՈՒՆ ՍԻՐՈՒՄ Է, ԻՐ ԵՂԲՈՐՆ ԷԼ ՍԻՐԻ...

Կ ցան կա նամ՝ ու շադ րութ յուն դարձ նեք 16-րդ խոս քին. «...մենք 
ճա նա չե ցինք և հա վա տա ցինք այն սի րուն, որ Աստ ված ու նի մեզ 
վրա»: Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ մենք ոչ միայն հա վա տում ենք 
Աստ ծուն, այլև, որ պես քրիս տոն յա, հա վա տում ենք Ն րա սի րուն: 
Դուք հա վա տո՞ւմ եք աստ վա ծա յին սի րուն: Ե թե ա յո, ա պա կի րա ռե՛ք 
այն՝ վար վե՛ք սի րով:

Աստ ծո սե րը, ո րը ձեր սրտում է, չի զար գա նա, ե թե դուք չվարժ-
վեք դրա նում: Աստ ծո սե րը ձեզ չի զսպի, ե թե դուք թույլ չտաք, որ 
այն զսպի ձեզ: Այն ինք նա բե րա բար չի գոր ծում: Դուք ձեր դե րա կա-
տա րումն ու նեք նրա նում, թե արդ յոք Աստ ծո սե րը կա ճի ու կզար գա-
նա ձեր կյան քում:

Ա ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 3.14,15
14 Մենք գի տենք, որ մա հից ի կյանք փոխ վե ցինք, 
ո րով հետև եղ բայր նե րին սի րում ենք, բայց ով որ չի 
սի րում եղ բո րը, մում է մա հի մեջ։ 
15 Ա մեն ով որ իր եղ բորն ա տում է, մար դաս պան է, և 
գի տեք, որ ա մեն մար դաս պան հա վի տե նա կան կյանք 
չու նի հաս տատ ված ի րե նում:

Սուրբ Գիրքն ա սում է, որ ե թե մենք ա տում ենք մեր եղ բո րը կամ 
որ ևէ մե կին, ա պա դեռևս հոգ ևոր մահ վան մեջ ենք: Իսկ 15-րդ խոսքն 
ա վե լի խիստ է ար տա հայտ վում. գրված է՝ նա, ով ա տում է իր եղ բո-
րը, մար դաս պան է: Խիստ եզ րույթ է օգ տա գործ ված:

Ըստ Աստ վա ծաշն չի՝ պար տա դիր չէ ինչ-որ մե կին սպա նել, որ մեր 
սրտում մար դաս պան լի նենք: Ըստ այս սահ ման ման՝ կա րող ենք ա սել, 
որ ե կե ղե ցու դահ լի ճում բազ մա թիվ մար դաս պան ներ են նստում: 

Կան նաև մար դիկ, ո րոնք բա ռի ու ղիղ ի մաս տով սպա նութ յուն են 
գոր ծել, և ն րանք պետք է վճա րեն ի րենց հան ցան քի հա մար: Մ յուս 
կող մից՝ ե թե ինչ-որ մե կին ա տում եք, Աստ ծո աչ քե րում մար դաս պան 
եք, և Աստ ված հա մա րում է, որ դուք ձեր սրտում մար դաս պան եք:



151Սի րով վար վե լու մեջ ձա խո ղե լը կա րող է ազ դել ձեր ա ռող ջութ յան վրա

Կի նը, որն ա սաց, որ ա տում է իր սկե սու րին

Ես և կինս հա վա քույթ էինք անց կաց նում Միաց յալ Նա հանգ նե րի 
արևմտ յան մա սում: Ծա ռա յութ յու նից հե տո մի ե րի տա սարդ ծա ռա-
յող զույ գի հետ գնա ցինք ընթ րե լու:

Այդ ե րի տա սարդ կինն ա սաց ինձ. «Եղ բա՛յր Հե գին, այ սօր ե րե-
կո յան Դուք մեջ բե րե ցիք Ա Հով հան նե ս 3.15-րդ խոս քե րը. «Ա մեն ով 
որ իր եղ բորն ա տում է, մար դաս պան է, և գի տեք, որ ա մեն մար-
դասպան հա վի տե նա կան կյանք չու նի հաս տատ ված ի րե նում»: 

Ա սա ցի. «Ինչ մեղքս թաքց նեմ, ա սել եմ»: Քա րո զի ժա մա նակ երբ 
այդ խոս քը մեջ բե րե ցի, Սուրբ Հո գին ներշն չել էր ինձ ա վե լաց նե լու. 
« Խոս քը վե րա բե րում է նաև սկե սուր-մայ րի կին»:

 Նա պա տաս խա նեց. «Ես ա տում են իմ սկե սու րին»: Այդ կի նը ձեռ-
նադր ված ծա ռա յող էր և  ա սում էր, թե ա տում է սկե սու րին:

«Ե թե դա այդ պես է, ա պա, ըստ Աստ վա ծաշն չի, դու մար դաս պան 
ես և քե զա նում հաս տատ ված հա վի տե նա կան կյանք չու նես: Աստ-
ված չէր ա սի, որ սի րեիր եղ բորդ, դա նշա նա կում է՝ նաև սկե սու րիդ, 
ե թե դա անհ նար լի ներ»:

Ես գի տեի, որ նա ի րա կա նում չէր ա տում իր սկե սու րին, բայց 
ցան կա նում էի, որ ինքն ի րեն տես ներ Աստ ծո Խոս քի լույ սի ներ քո: 
Միայն այն, որ ես հաս կա նում էի, որ նա ի րա կա նում չի ա տում իր 
սկե սու րին, բա վա րար չէր. դա նրան չէր օգ նի: Հար կա վոր էր, որ նա 
ին քը տես ներ դա:

Միայն այն, որ դուք տես նում եք ինչ-որ հոգ ևոր ճշմար տութ յուն, 
օ գուտ չի տա ու րի շին. նա ին քը պետք է տես նի դա: Եվ միայն այն, որ 
ու րիշն է տես նում ինչ-որ հոգ ևոր ճշմար տութ յուն, օ գուտ չի տա ձեզ. 
դուք ինք ներդ պետք է տես նեք դա:

Ես գի տեի, որ նա փրկված էր, լցված Սուրբ Հո գով և սի րում էր 
Աստ ծուն: Բայց տես նում էի նաև, որ նա թույլ էր տա լիս, որ իր գլու խը 
մի ջամ տեր այդ ա մե նին, և թույլ էր տա լիս, որ իր մարդ կա յին բնութ-
յու նը ղե կա վա րեր ի րեն:

Ուս տի ա սա ցի նրան. « Նա յի՛ր աչ քե րիս մեջ ու ա սա՛. «Ես ա տում 
եմ սկե սու րիս», և միև նույն ժա մա նակ քննի՛ր հո գիդ»:

Աստ վա ծա շուն չը չի ա սում, որ Աստ ծո սե րը սփռվել է մեր գլխի 
մեջ: Այն ա սում է, որ Աստ ծո սե րը սփռվել է մեր սրտի կամ հո գու մեջ: 
Այդ պատ ճա ռով էլ ա սա ցի, որ քննի իր սիր տը:

 Նա սե ղա նի վրա յով դե պի ինձ նա յեց ու ա սաց. «Ես ա տում եմ 
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սկե սու րիս»:
«Երբ ա սա ցիր դա, ի՞նչ տե ղի ու նե ցավ հո գումդ»,- հարց րի ես:
«Ինչ-որ բան հո գումս ճանկ ռում էր ինձ»,- պա տաս խա նեց նա:
Ա սա ցի. « Գի տեմ. դա Աստ ծո սերն է, որ քո հո գում է և փոր ձում 

է գրա վել ու շադ րութ յունդ: Աստ ծո սե րը փոր ձում է ստի պել քեզ, որ 
սի րես այն պես, ինչ պես Աստ ված է սի րում»:

«Իսկ ես ի՞նչ պետք է ա նեմ»,- հարց րեց նա:
« Պետք է քեզ պա հես այն պես, ինչ պես կպա հեիր, ե թե սի րեիր 

սկե սու րիդ, ո րով հետև ի րա կա նում դու նրան սի րում ես: Տվ յալ ի րա-
վի ճա կից դուրս գա լու հա մար դու պետք է վար վես սի րով նույ նիսկ 
այն ժա մա նակ, երբ մարդ կա յին բնութ յունդ դա չի ու զում»,- պա տաս-
խա նե ցի ես:

« Սերն ար տա հայտ վում է խոս քով և գոր ծով, ուս տի պետք է վար-
վես այն պես, ինչ պես կվար վեիր, ե թե սի րեիր նրան, քա նի որ ի րա-
կա նում սի րում ես»:

 Սի րով վար վել նշա նա կում է սի րո գոր ծեր ա նել, քա նի որ աստ-
վա ծա յին սե րը միայն զգաց մունք չէ, այն ո րո շում և գոր ծո ղութ յուն է: 
Հար կա վոր է ցույց տալ այդ սե րը: Այ լա պես, այն չդրսևո րե լով, դուք 
գե րի եք պա հում և լ ռեց նում եք ձեր սրտում սփռված սե րը:

Ինչ պե՞ս թույլ տալ, որ Աստ ծո սե րը հոր դի ձեր սրտից, ինչ պե՞ս ար-
տա հայ տել այն: Այն ար տա հայտ վում է գոր ծե րի մի ջո ցով, խոս քե րի 
մի ջո ցով: Նույ նը վե րա բե րում է նաև հա վատ քին, քա նի որ հա վատքն 
էլ գոր ծում է սի րով: Կա րող եք հա վատ քով լցված սիրտ ու նե նալ և 
մա հա նալ:

 Կա րող եք հա վատ քով լցված սիրտ ու նե նալ և  եր բեք ա ղոթ քի 
պա տաս խան չստա նալ: Հա վատ քը պետք է հոր դի ձեր սրտից և 
դրսևորվի: Հար կա վոր է այն գոր ծի դնել: Իսկ ինչ պե՞ս են դա ա նում՝ 
գոր ծե րի և խոս քե րի մի ջո ցով: Սերն ա ռանց ար տա հայտ ման կամ 
գոր ծո ղութ յան ի վեր ջո կպա կա սի և կ մա հա նա:

 Սա նման է այն հին սի րա յին նա մա կին, որ տղան գրում է իր ըն-
կե րու հուն.

«Ա մե նա բարձր սա րը կմագլ ցեմ քեզ հա մար, ա մե նա-
խոր գե տը կանց նեմ քեզ հա մար, ա մե նա մեծ օվ կիա-
նո սը կկտրեմ միայն քեզ հա մար: Եվ ե թե անձրև չգա, 
շա բաթ ե րե կո յան կգամ քեզ տես նե լու»:

Ո՛չ. սերն ար տա հայտ վում է խոս քով և գոր ծո ղութ յամբ:
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Ես ա սա ցի այդ ե րի տա սարդ ծա ռա յո ղի կնո ջը. «Ե թե իս կա պես 
ա տում ես սկե սու րիդ, ա պա, ըստ Ա Հով հան նես 3.15-ի, մար դա-
սպան ես: Ես չեմ կար ծում, թե դու մար դաս պան ես, քա նի որ վերս-
տին ծնված ես և քո մեջ ու նես հա վի տե նա կան կյան քը: Իսկ դա նշա-
նա կում է, որ քե զա նում ապ րում են Աստ ծո սերն ու կյան քը: Սա կայն 
դու պետք է գոր ծես այդ սի րուն հա մա ձայն, մինչև որ այն քո կյան-
քում ի րա կա նութ յուն կդառ նա»:

Նա չէր ա տում իր սկե սու րին, սա կայն թույլ էր տվել այն սխա լը, 
ո րը շատ հա վա տաց յալ ներ են ա նում՝ ա ռաջ նորդ վում էր գլխով և  ոչ 
թե սրտով:

Ինձ ապ շեց նում է այն, թե ինչ պես են ո րոշ քրիս տոն յա ներ օգ տա-
գոր ծում «ա տել» բա ռը: Շա տերն այն քան հեշ տութ յամբ են գոր ծա-
ծում այն: Այդ բառն իմ բա ռա պա շա րում չկա: Չեմ սի րում ա սել նույ-
նիսկ՝ «Ա տում եմ սպա նա խը»: Գու ցե ինչ-որ բա ներ ինձ դուր չգան, 
բայց ես չեմ ա տում ա ռար կա նե րը, ա ռա վել ևս՝ մարդ կանց:

 Նույ նիսկ լսել եմ, թե ինչ պես են քրիս տոն յա ներն ա սում. «Ա տում 
եմ այ սին չին»: Ն ման պա հե րի մտա ծել եմ. «Այդ դեպ քում դու փրկութ-
յան կա րիք ու նես»:

 Գի տեմ, որ ի րա կա նում նկա տի չու նեն այն, ինչ ա սում են, պար-
զա պես գլխից դուրս խո սում են և թույլ են տա լիս, որ ի րենց մարդ-
կա յին բնութ յու նը ղե կա վա րի ի րենց: Ե թե ի րա կա նում ա տեին ինչ-որ 
մե կին, ա պա ի րենց սրտում մար դաս պան կլի նեին և հա վի տե նա կան 
կյանք չէին ու նե նա:

Ի հար կե, փրկված են, բայց կա րե լի է ա սել, կողպ ված են պա հում 
ի րենց սրտում ապ րող սե րը: Ն ման խոս քեր ա սող մար դիկ մարմն ա-
վոր քրիս տոն յա ներ են, ո րոնք թույլ են տա լիս, որ ի րենց բնա կան 
միտքն ու մարդ կա յին բնութ յու նը ղե կա վա րեն ի րենց: Ն րանք սի րո 
մեջ ա ճե լու ու զար գա նա լու կա րիք ու նեն: 

Երբ մար դիկ վերս տին ծնվում են, չեն ա տում ու րիշ նե րին: Ե թե 
ա տում են, ու րեմն ի րենց ներ սում չու նեն Աստ ծո կյանքն ու սե րը: 
Մարդ կանց հան դեպ ա տե լութ յուն ու նե նալ նշա նա կում է սրտումդ 
մար դաս պան լի նել:

Ե թե հա վա տաց յալ ներն ա սում են, թե ինչ-որ մե կին ա տում են, 
ա պա պար զա պես խա չը պետք է հա նեն ի րենց մարդ կա յին բնութ-
յունը և  ապ րեն ի րենց հո գում ապ րող աստ վա ծա յին սի րով: Դա միշտ 
չէ, որ հեշտ է և մարմն ին դու րե կան: Ի րա կա նում մարդ կա յին բնութ-
յան հա մար սա դժվար է:

Հենց այդ պատ ճա ռով է, որ մենք պետք է նո րո գենք մեր մտքե-
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րը Խոս քով և թույլ տանք, որ Աստ ծո սե րը բնակ վի մեր ներ սում և 
դրսևոր վի մե զա նում: Մենք պետք է սո վո րենք գոր ծել այն սի րո հա-
մե մատ, որն ար դեն մեր ներ սում է:

Մի քա նի օր անց այդ կինն ինձ և կ նոջս հրա վի րեց ի րենց տուն: 
Հ րա վի րել էր նաև իր սկե սու րին և ն րա ըն տա նի քին: Այս ըն թաց քում 
մո տե ցավ ինձ ու ա սաց. « Դուք ճիշտ էիք: Ես չեմ ա տում սկե սու րիս: 
Ն րանք քրիս տոն յա են և սի րում են Աստ ծուն»:

Ես պար զա պես շարժ վում էի բնա կան կեր պով և թույլ էի տվել, որ 
զգացմունքներս գլուխ բարձ րաց նեն: Տեղ էի տվել մարդ կա յին տրա-
մա բա նութ յանս և բ նութ յանս: Սա կայն ի րա կա նում Աստ ծո սե րը իմ 
սրտում է, և  ես նրանց սի րում եմ: Ն րանք հրա շա լի մար դիկ են և 
նույն պես սի րում են Աստ ծուն:

Այդ ե րի տա սարդ զույ գի հետ խո սե լուց հե տո ի մա ցանք, որ նրանք 
հա վատ քով ա ղո թում էին ի րենց փոքր աղջ կա բժշկութ յան հա մար: 
Ն րանց ա մե նա փոքր ե րե խան եր կու տա րե կա նից ի վեր է պի լեպ տիկ 
նո պա ներ էր ու նե նում: Ե րե խա յին տա րել էին ա ռա ջա տար մաս նա-
գետ նե րից մե կի մոտ, որն ա սել էր, թե դա է պի լեպ սիա յի ա մե նա-
ծանր դեպքն էր, որ իր ե րե սու նութ տա րի նե րի բժշկա կան պրակ տի-
կա յում տե սել էր:

Բա ցի այդ՝ ե րե խան կար ծես մտա վոր խնդիր ներ ու ներ, կոոր դի-
նա ցիան էլ ճիշտ չէր:

Ո րոշ ժա մա նակ անց այդ զույ գը զան գա հա րեց մեզ և խնդ րեց 
գնալ ու ա ղո թել ի րենց ե րե խա յի հա մար, քա նի որ վեր ջի նիս մոտ 
է պի լեպ տիկ նո պա էր սկսվել: Ես և կինս մե քե նա յով գնա ցինք նրանց 
տուն՝ ա ղո թե լու. ճա նա պար հին Սուրբ Հո գին խո սեց ինձ հետ այն-
քան ի րա կան, ինչ պես կխո սեր մե քե նա յի ետ նա մա սում նստած մեկը:

Հի մա խնդրում եմ, որ շատ ու շա դիր լի նեք, թե ինչ եմ պատ րաստ-
վում ա սե լու, քա նի որ դրա նից կա րող է կախ ված լի նել կյանքն ու 
մահը: Դ րա նից կա րող է կախ ված լի նել, թե որ քան կապ րեք և  արդ-
յոք կբժշկվեք, թե ոչ:

Սուրբ Հո գին ա սաց ինձ. « Չա ղո թես ե րե խա յի հա մար, ձեռք 
չդնես նրա վրա: Երբ հաս նես, ա սա՛ մո րը հետև յա լը. « Հին Ուխտում 
Իս րա յե լին ա սել էի՝ քայ լե՛ք Իմ կա նոն նե րի հա մա ձայն և պա հե՛ք 
Իմ պատ վի րան նե րը, ա րե՛ք այն, ին չը ճիշտ է Իմ առջև, և Ես հի-
վան դութ յու նը կվերց նեմ ձեր մի ջից, և դուք կլրաց նեք ձեր օ րե րի 
թի վը»»: 

Հե տո Սուրբ Հո գին շա րու նա կեց. «Իսկ Նոր Կ տա կա րա նի լեզ-
վով ա սել էի հետև յա լը. « Նոր պատ վի րան եմ տա լիս ձեզ, որ սի րեք 
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ի րար: Ս րա նով կգի տե նան բո լո րը, որ Իմ ա շա կերտ ներն եք, ե թե 
ի րար վրա սեր ու նե նաք»» ( Հովհ. 13.34,35):

Ի հար կե, ես գի տեի, թե ինչ է Աստ ված ա սել Հին Կ տա կա րա նի 
Ե լից գրքի 23-րդ գլ խում:

ԵԼԻՑ 23.25,26
25 Եվ ձեր Ե հո վա Աստ ծուն պաշ տեք, և Նա կօրհ նի քո 
հա ցը և քո ջու րը, և ԵՍ ՔՈ ՄԻՋԻՑ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԴԱՐՁՆԵՄ։ 
26 Քո երկ րի մեջ վի ժող և  ա մուլ չի լի նի, ՔՈ ՕՐԵՐԻ 
ԹԻՎԸ ՊԻՏԻ ԼՑՆԵՄ։

 Մեղք գոր ծած չենք լի նի, ե թե նշված խոս քերն այս պես ձևա կեր-
պենք. « Պա հե՛ք Իմ սի րո պատ վի րա նը, և Ես ձեր մի ջից կհե ռաց նեմ 
հի վան դութ յու նը և կլրաց նեմ ձեր օ րե րի թի վը»:

Այ նու հետև Սուրբ Հո գին ա սաց. «Ա սա՛ այդ ե րե խա յի մո րը, որ նա 
սա տա նա յին ա սի. « Սա տա նա՛, ես հի մա քայ լում եմ սի րո մեջ: Ձեռ-
քերդ քա շի՛ր իմ ե րե խա յից»»:

Ինչ պես տես նում եք, չպետք է ձեռք դնել մարդկանց վրա բժշկութ-
յան հա մար: Կան ո րոշ պայ ման ներ, ո րոնք պետք է բա վա րար ված 
լի նեն. այ լա պես նույ նիսկ ե թե ձեր ձեռ քե րը դնեք նրա վրա այն քան, 
մինչև նրա գլխի մա զե րը թափ վեն, նա, միև նույնն է, ո չինչ չի ստա նա 
բա ցի ճա ղատ գլխից:

Երբ մար դիկ ի րենց սրտում շտկումն եր ա նե լու կա րիք ու նեն, 
նրանց վրա ձեռք դնե լը միայն կվնա սի նրանց հա վատ քին, քա նի որ 
ո չինչ տե ղի չի ու նե նա:

Երբ հա սանք այդ զույ գի տուն, ես ե րե խա յի մո րը ճշտո րեն փո-
խան ցե ցի այն, ինչ Աստ ված ա սել էր: Մայ րը մատն ուղ ղեց դե պի 
ե րե խան, որն այդ պա հին է պի լեպ տիկ նո պա յի մեջ էր, ու ա սաց. 
« Սա տա նա՛, ես հի մա քայ լում եմ սի րո մեջ: Ձեռ քերդ քա շի՛ր իմ ե րե-
խա յից»: Նո պան վայր կե նա պես դա դա րեց, և  ե րե խա յի վի ճա կը կար-
գա վոր վեց. բո լոր ախ տան շան նե րը միան գա մից թո ղե ցին աղջ նա կի 
մար մի նը:

Ե թե սի րով չեք վար վում, ա պա չեք կա րո ղա նա նույնն ա նել, ինչ 
այդ կի նը, ու սա տա նան կծի ծա ղի ձեզ վրա, մինչ դուք փոր ձում եք 
սան ձել նրան: Ին չո՞ւ. ո րով հետև Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ սա-
տա նա յին տե ղ չտանք (Ե փես. 4.27): Ե թե սի րով չեք վար վում, սա-
տա նա յին ձեր կյան քում տեղ եք տա լիս. դուռ եք բա ցում նրա հա մար: 
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 Սա կայն երբ սկսեք սի րով վար վել, կտես նեք, որ Հո գով եք գնում. 
եր կար չի տևի Հո գու մեջ մտնե լը: Պար զա պես ա պաշ խա րե՛ք, 
խնդրե՛ք, որ Տե րը նե րի ձեզ սի րո ըն թաց քի մեջ թե րա նա լու հա մար, 
այ նու հետև ո րո շո՛ւմ կա յաց րեք. «Այս պա հից սի րով եմ վար վե լու»: 
Այդ ա մենն ա նե լով՝ դուք ար դեն կլի նեք այն դիր քում, ո րից կա րող եք 
սա տա նա յին իր տե ղը ցույց տալ: 

Ե թե քրիս տոն յա նե րը երբ ևէ սո վո րեն ղե կա վար վել աստ վա ծա յին 
սի րով, ա պա բժշկվե լու հա մար նրանց յու ղով օ ծե լու և ն րանց հա մար 
ա ղո թե լու կա րիք չի լի նի: Ա ռանց դրա էլ կբժշկվեն և  աստ վա ծա յին 
ա ռող ջութ յուն կու նե նան: 

 Շատ քրիս տոն յա նե րի ձա խող ման պատ ճառն այն է, որ թույլ են 
տա լիս՝ չնե րու մը ղե կա վա րի ի րենց. նրանք թե րա նում են սի րո ըն-
թաց քի մեջ: Այն հա վա տաց յալ նե րը, ո րոնք չներ ման և սի րո պա կա-
սի խնդիր ու նեն, վար վում են ինչ պես մարմն ա վոր քրիս տոն յա ներ:

 Թարգ մա նութ յուն նե րից մե կում «մարմն ա վոր քրիս տոն յա ներ»-ի 
փո խա րեն գոր ծած ված է «մարմն ով ղե կա վար վող քրիս տոն յա ներ» 
ար տա հայ տութ յու նը: Մա նուկ քրիս տոն յա նե րը հիմն ա կա նում մարմ-
նով են ղե կա վար վում: Ե թե թույլ եք տա լիս, որ ձեր մար մի նը ղե-
կա վա րի ձեզ, նշա նա կում է՝ ղե կա վար վում եք բնա կան մարդ կա յին 
մտքով: Իսկ բնա կան միտ քը տի րա պե տում է միայն այն տե ղե կութ-
յա նը, որն ի րեն փո խանց վում է ֆիզիկական հինգ զգա յա րան նե րի 
մի ջո ցով:

Երբ մար դիկ հաս կա նում են աստ վա ծաշնչ յան ուս մունքն այն մա-
սին, թե ինչ պես է պետք կի րա ռել և զար գաց նել աստ վա ծա յին սե րը, 
ա ճում են, զար գա նում և դուրս գա լիս քրիս տո նեա կան ման կութ յան 
շրջա նից: 

Երբ քրիս տոն յա նե րը հաս կա նան աստ վա ծա յին սի րով վար վե լու 
ա ռա վե լութ յուն նե րը, նրանց կյան քը կփոխ վի: Եվ հա վա տաց յալ ները 
ստիպ ված կլի նեն ե կե ղե ցուց դուրս փնտրել բժշկութ յան ա ղոթ քի կա-
րիք ու նե ցող մարդ կանց, քա նի որ ե կե ղե ցում բո լո րը բժշկված կլի-
նեն:

Հինգ տա րի անց է պի լեպ սիա յից տա ռա պող այդ ե րե խա յի ծնող-
նե րը ե կան մեկ այլ նա հան գում անց կաց վող իմ հա վա քույթ նե րից մե-
կին: Այդ ժա մա նակ ե րե խան ար դեն ութ տա րե կան էր: Երբ տե սա 
նրանց, հե տաքրքր վե ցի նրանց դստեր ա ռող ջութ յամբ: 

Ն րանք պա տաս խա նե ցին. « Նա կա տար յալ ա ռողջ է և դպ րո ցում 
բո լո րին գե րա զան ցում է մտա վոր կա րո ղութ յուն նե րով»:

«Այս հինգ տա րի նե րին ախ տան շան ներ ու նե ցե՞լ է»,- հարց րի ես:
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Մայրն ա սաց. «Եր կու ան գամ ե ղել են անն շան ախ տան շան ներ»:
«Իսկ ի՞նչ եք ա րել»,- նո րից հարց րի ես:
Նա պա տաս խա նեց. «Ես պար զա պես ա սա ցի. «Օ՜, ո՛չ, սա տա նա՛, 

չհա մար ձակ վե՛ս. հի մա ես սի րո մեջ եմ քայ լում»: Եվ մեր դստեր վի-
ճա կը կար գա վոր վեց»:

Այդ խո սակ ցութ յու նը տե ղի է ու նե ցել շատ տա րի ներ ա ռաջ, իսկ 
հե տո՝ 1991 թվա կա նին, այդ զույ գը ե կավ մաս նակ ցե լու մեր ա մե-
նամ յա ճամ բա րա յին հա վա քույ թին: Այդ ժա մա նակ նրանց դուստրն 
ար դեն հա սուն աղ ջիկ էր:

Ես ու կինս զրու ցե ցինք նրանց հետ և հե տաքրքր վե ցինք նրանց 
դստեր ա ռող ջութ յամբ, ին չին ի պա տաս խան նրանք ա սա ցին, որ 
այն ժա մա նա կից ի վեր ոչ մի նո պա չի ու նե ցել:

Գու ցե ա սեք. «Ե րա նի՜ ինձ հետ էլ այդ պես լի ներ»: Միայն ցան-
կա նա լով՝ արդ յուն քի չեք հաս նի: Բժշ կութ յու նը գոր ծում է, երբ վար-
վում ենք աստ վա ծա յին սի րով: Հար կա վոր է գոր ծել Աստ ծո Խոս քի 
հա մա ձայն և վարժ վել աստ վա ծա յին սի րո մեջ, քա նի որ հա վատ քը 
գոր ծում է սի րով: 

Գու ցե ա սեք. «Ես միշտ չէ, որ սի րով եմ վար վել»: Այդ կի նը նույն-
պես միշտ չէ, որ սի րով էր վար վել, բայց այն պա հին, երբ նա ա պաշ-
խա րեց և սկ սեց սի րով վար վել, Աստ ծու խոստ մունք նե րին հա վակ-
նե լու ի րա վունք ստա ցավ:

Շա տե րի խնդիրն այն է, որ կանգ են առ նում անց յա լի վրա: Կենտ-
րո նա նում են նրա վրա, ին չը սխալ են ա րել, փո խա նակ կենտ րո նա-
նա լու Աստ ծո ո ղոր մութ յան և ներ ման վրա:

Օ րի նակ՝ ա սում են. «Ես սա եմ ա րել, նա եմ ա րել. ար ժա նի չեմ 
Աստ ծո ներ մա նը»: Պետք չէ կանգ առ նել ձեր թե րա ցումն ե րի վրա. 
պար զա պես ա պաշ խա րե՛ք: Հեն վե՛ք Աստ ծո Խոս քի վրա: Աստ ված 
ա սել է. «Ա պա թե մեր մեղ քե րը խոս տո վա նենք, Նա հա վա տա րիմ է 
և  ար դար, որ մեր մեղ քե րը թող նի մեզ և սր բի մեզ ա մեն ա նի րա վութ-
յու նից» (Ա Հովհ. 1.9): Մեր ո՞ր ա նի րա վութ յու նից՝ բո լո րից:

Ե թե գի տեք, որ սի րով եք վար վում, իսկ սա տա նան փոր ձում է 
հար ձակ վել ձեզ, ձեր ե րե խա նե րի, ձեր տան վրա, ա պա կա րող եք 
հա մար ձա կութ յամբ ա սել. « Սա տա նա՛, ձեռ քերդ քա շի՛ր իմ ե րե խա նե-
րից, ո րով հետև ես սի րով եմ վար վում: Ձեռ քերդ քա շի՛ր ինձ նից և  իմ 
տնից, ո րով հետև ես սի րով եմ վար վում»:

Իսկ ե թե դուրս եք ե կել սի րո ըն թաց քից, ա պա որ քան հնա րա վոր 
է ա րագ վե րա դար ձե՛ք սի րո պաշտ պա նող հո վա նու տակ: Նոր Ուխ-
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տը ձեզ է պատ կա նում. այն պես որ վար վե՛ք սի րով, որ պես զի կա րո-
ղա նաք հա ջո ղել ձեր կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում: Սի րով վար-
վե լու սկզբուն քը կգոր ծի ձեր կյան քում այն պես, ինչ պես ցան կա ցած 
այլ մար դու կյան քում: Այն պես որ սո վո րե՛ք վար վել սի րով և քա ղե՛ք 
Աստ ծո սի րո օ գուտ նե րը:

« Ձեր մի ջից կդարձ նեմ հի վան դութ յու նը»

Երբ Սուրբ Հո գին խո սեց ինձ հետ Ե լից 23.25,26-րդ խոս քե րով, 
ես ի րա կան հայտ նութ յուն ստա ցա: Նախ կի նում եր բեք այդ լույ սի 
ներ քո չէի ըն կա լել այս խոս քե րը:

Ճշ մար տութ յունն այն է, որ այդ խոստ մուն քը պատ կա նում է նաև 
մեզ՝ Նոր Ուխ տի մեջ լի նող նե րիս, այն պարզ պատ ճա ռով, որ մենք 
ա վե լի լավ ուխ տի մեջ ենք, ո րը հիմն ված է ա վե լի լավ խոստ մունք նե-
րի վրա: Երբ ինչ-որ բան ա վե լի լավն է, այն ընդգր կում է հնում ե ղած 
ա մե նը և դ րա նից ա վե լին, այ լա պես ա վե լի լա վը չէր հա մար վի: 

ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻ 8.6
6 Բայց հի մա Հի սուսն ԱՎԵԼԻ ԱԶՆԻՎ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ 
հա սավ, որ քան որ Ինքն ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ՈՒԽՏԻ 
ՄԻՋՆՈՐԴ է, որ ԱՎԵԼԻ ԱԶՆԻՎ ԽՈՍՏՄՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՎՐԱ ՕՐԻՆԱԴՐՎԵՑ։ 

Իս րա յե լա ցի նե րին տրված էր խոստ մունք, ըստ ո րի՝ ե թե քայ լեին 
Աստ ծուն հնա զան դութ յան մեջ, ա պա Նա կհե ռաց ներ հի վան դութ-
յու նը նրանց մի ջից և կլ րաց ներ նրանց օ րե րի թի վը: Ե թե Հին Ուխ-
տում նրանք այդ խոստ մունքն ու նեին, ա պա հաս կա նա լի է, որ մենք 
ևս կա րող ենք հա վակ նել դրան, քա նի որ մենք ա վե լի լավ ուխ տի մեջ 
ենք, քան նրանք էին:

Խոր հե՛ք սրա շուրջ: Հին Ուխ տում Աստ ծո պատ վի րան նե րը և կա-
նոն նե րը պա հե լով, ա նե լով այն, ինչ Աստ ված էր ա սել՝ իս րա յե լա ցի-
ներն ի րենց կյան քի օ րերն այս տեղ՝ երկ րի վրա լրաց նե լու և  ա ռանց 
հի վան դութ յան ապ րե լու հնա րա վո րութ յուն ու նեին: 

Ե թե այս խոստ մուն քը Նոր Ուխ տում մեզ չի վե րա բե րում, նշա նա-
կում է, որ Հի սու սի գա լով, Ն րա Խա չի մա հով և նոր ու ա վե լի լավ 
ուխ տի հաս տատ մամբ մենք ինչ-որ օ գուտ ներ կորց րինք:

Սա կայն Աստ վա ծա շուն չը նման բան չի ա սում: Այն չի ա սում, որ 
մենք ա վե լի վատ ուխ տի մեջ ենք, ո րը հիմն ված է ստո րա դաս խոստ-
մունք նե րի վրա: Ո՛չ, այն ա սում է, որ մենք ա վե լի լավ ուխ տի մեջ ենք, 
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ո րը հիմն ված է ա վե լի լավ խոստ մունք նե րի վրա:
Ի՞նչ կմտա ծեիք, ե թե նման երկ խո սութ յուն լսեիք. «Լ սել եմ՝ տուն ես 

գնել»: «Ա յո՛, մենք ապ րում էինք լիո վին նոր մի տա նը, որն ու ներ չորս 
ննջա սեն յակ՝ պա տե րին գոր գեր, և  ե րեք սան հան գույց: Իսկ հի մա ապ-
րում ենք մի հին տա նը՝ մեկ ննջա սեն յա կով և կես սան հան գույ ցով. այս 
տունն այն քա՜ն ա վե լի լավն է»:

Ե թե ինչ-որ մե կը նման բան ա սեր, կմտա ծեիք, որ խել քը թռցրել է, 
ճի՞շտ է: Երբ ինչ-որ բան ա վե լի լավն է, այն նե րա ռում է հնի ա ռա վե-
լութ յուն նե րը և  ա վե լին, այ լա պես չի կա րող ա վե լի լա վը լի նել:

Այլ կերպ ա սած՝ Աստ ված Իս րա յե լից հե ռաց նում էր հի վան դութ-
յու նը, երբ Իր ժո ղո վուր դը շարժ վում էր Իր օ րենք նե րով: Շատ լավ. 
արդ յո՞ք մենք, Հի սու սի գա լուս տից հե տո նոր ու ա վե լի լավ ուխ տի 
մեջ լի նե լով, պետք է ապ րենք հի վանդ և տա ռապ յալ կյան քով: Ե թե 
այդ պես է, ա պա ա վե լի լավ կլի ներ, որ Նա չգար: Սա ան հե թեթ է: 

Արդ յո՞ք սա նշա նա կում է՝ մենք կա րող ենք Օ րեն քը կա տա րել՝ սի-
րով վար վե լով, բայց պետք է հի վանդ մնանք. կա՞ արդ յոք սրա նում 
տրա մա բա նութ յուն: Հի մա րութ յուն է, այն պես չէ՞:

Դեռ ա վե լին՝ Ե լից 15.26-ում գրված խոստ մուն քը տրվել է իս րա յե-
լա ցի նե րին, ո րոնք Աստ ծո որ դի ներ չէին, այլ Աստ ծո ծա ռա ներ: Ե թե 
Աստ ծո կամ քը չէր, որ Իր ծա ռա նե րը հի վանդ լի նեին, ինչ պե՞ս կա րող 
էր Ն րա կամ քը լի նել, որ Իր որ դի նե րը հի վանդ լի նեին (Ղևտ. 25.55, 
Ա Հովհ. 3.2): 

Չ գի տեմ՝ դուք ինչ պես, բայց ես Աստ ծո լա վա գույնն եմ ցան կա-
նում: Տա րի ներ ա ռաջ տե սա սի րով վար վե լու օ գուտ նե րը և սր տումս 
ո րո շում կա յաց րի, որ ես սի րով եմ վար վե լու՝ ան կախ այն բա նից՝ 
ու րիշ ներն այդ պես կա նեն, թե ոչ:

ԵԼԻՑ 15.26
26 ...Ե թե ի րավ լսես քո Ե հո վա Աստ ծո ձայ նին, և  ինչ 
որ Ն րա աչ քի ա ռաջ ու ղիղ է, ա նես, և Ն րա պատ վի-
րան նե րին ա կանջ դնես և Ն րա բո լոր կա նոն նե րը պա-
հես, այն ախ տե րից ոչ մե կը քեզ վրա չեմ բե րի, ո րոնք 
ե գիպ տա ցի նե րի վրա բե րե ցի, ո րով հետև ԵՍ ԵՄ 
ԵՀՈՎԱՆ՝ ՔՈ ԲԺԻՇԿԸ։ 

Ե թե այդ խոս քը կար դաք « Քինգ Ջեյմս» թարգ մա նութ յամբ, տպա-
վո րութ յուն կստեղծ վի, որ Աստ ված բա ռա ցիո րեն ախ տեր է բե րում 
մարդ կանց վրա: Սա կայն եբ րա յե րեն ո րոշ բա յեր պետք է թարգ ման-
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վեին ոչ թե պատ ճա ռա կան ե ղա նա կով, այլ թույ լատ րա կան:
Այլ կերպ ա սած, ամ բողջ Աստ վա ծա շունչն ու սումն ա սի րե լով՝ հաս-

կա նում ենք, որ հի վան դութ յունն ու ախ տե րը Երկն քից չեն: Աստ ված 
չէ հի վան դութ յուն նե րի կամ ախ տե րի պատ ճա ռը, և Նա դրան ցով ոչ 
մե կին չի չար չա րում:

Ե լից 15-րդ գլ խի ան գամ այդ խոս քը կար դա լով՝ կա րող ենք հստակ 
տես նել, որ հի վան դութ յունն Աստ ծո կամ քը չէր իս րա յե լա ցի նե րի հա-
մար: Աստ ված ցան կա նում էր, որ Իր ժո ղո վուրդն ա ռողջ լի ներ: Դա 
էր պատ ճա ռը, որ Նա ա սաց. «Ես եմ քեզ բժշկող Աստ վա ծը»:

Գու ցե ինչ-որ մեկն ա սի. «Ե լից 15.26-րդ խոս քում գրված է, որ Աստ-
ված է հի վան դութ յուն բե րում մարդ կանց վրա»: Ե թե դուք կար ծում եք, 
թե Աստ ված է մարդ կանց վրա հի վան դութ յուն բե րո ղը, ա պա պետք է 
խո րութ յամբ ու սումն ա սի րեք Խոս քը:

Թույլ տվեք հետև յալ օ րի նա կով ցույց տալ ձեզ, թե ինչ նկա տի 
ու նեմ: Ոս կու տեն դի օ րե րին Կա լի ֆոռ նիա յում ոս կի հայտ նա բեր վեց: 
Շե րե փով հնա րա վոր էր գե տից ոս կու փո շի հա նել, իսկ եր բեմն նույ-
նիսկ ոս կու կտոր գտնել: Բայց ե թե իս կա պես ցան կա նում էիր հա-
րուստ հան քա վայր գտնել, պետք է խոր փո րեիր:

Նույ նը վե րա բե րում է Աստ վա ծաշն չին: Կա րող եք թռու ցիկ կար-
դալ Աստ վա ծա շուն չը և շե րե փով մի փոքր ոս կի՝ ո րոշ հոգ ևոր ճշմար-
տութ յուն ներ հա վա քել, այս տեղ ու այն տեղ կա րող եք նույ նիսկ ոս կու 
կտոր գտնել: Բայց ե թե իս կա պես ցան կա նում եք հարս տա նալ, ա պա 
պետք է Խոս քի խոր քե րը հաս նեք, իսկ դրա հա մար անհ րա ժեշտ է 
փո րել: 

Ի րա կա նում Ե լից 15.26-րդ խոս քը կա րե լի էր ա վե լի ճշգրիտ 
թարգ մա նել հետև յալ բա ռե րով. «Ե թե ջա նա սի րա բար ա կանջ դնեք 
ձեր Տեր Աստ ծո Ձայ նին և  ա նեք այն, ին չը ճիշտ է Ն րա առջև... Ես 
թույլ չեմ տա, որ ձեզ վրա հի վան դութ յուն ներ գան...»:

 Հին Կ տա կա րա նի ո րոշ հատ ված ներ անգ լե րեն պետք է թարգ-
ման վեն թույ լատ րա կան ե ղա նա կով և  ոչ թե պատ ճա ռա կան:

Օ րի նակ՝ Ե սա յի 45.7-րդ խոս քում գրված է. «Որ հաս տա տում եմ 
լույ սը և ս տեղ ծում խա վա րը, որ ա նում եմ խա ղա ղութ յու նը և ս տեղ-
ծում չա րի քը. Ես՝ Տերս եմ այս բո լորն ա նո ղը»: Երբ այս խոս քը կար-
դում ենք ամ բողջ Աստ վա ծաշն չի հա մա տեքս տում, այն հա մա տե ղե լի 
չէ սուրբգրային մյուս խոս քե րի հետ, քա նի որ ստաց վում է, որ Աստ-
ված Ինքն է ստեղ ծում չա րի քը:

Արդ յոք Աստ վա՞ծ է ստեղ ծում չա րի քը: Ո՛չ, ե թե այդ պես լի ներ, 
ա պա Աստ ված սա տա նան կլի ներ: Աստ ված կա րող է թույլ տալ, որ 
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չա րի քը գա, երբ մար դիկ խախ տում են Իր Խոս քը, սա կայն Նա չի 
ստեղ ծում չա րի քը: Ե թե Աստ ված ստեղ ծեր չա րի քը, ա պա Նա կլի ներ 
չա րի հե ղի նա կը: Սա կայն մենք գի տենք, որ Աստ ված չէ չա րի հե ղի-
նա կը:

Նոր Կ տա կա րա նում աս վում է, թե ով է չա րի հե ղի նա կը. « Գո ղը չի 
գա լիս, բայց միայն որ գո ղա նա, սպա նի և կորց նի. Ես ե կա, որ կյանք 
ու նե նան և  էլ ա վե լի ու նե նան» ( Հովհ. 10.10): Սա տա նան է գո ղը և  ոչ 
թե Աստ ված:

Երբ հաս կա նում եք, որ Ե սա յի 45.7-ի բա յը օգ տա գործ ված պետք է 
լի նի թույ լատ րա կան ե ղա նա կով, ա պա պարզ է դառ նում, որ չա րի քին 
թույլ է տրվում գալ, երբ մար դիկ դուրս են գա լիս Աստ ծո կամ քից:

Օ րի նակ՝ պատ կե րաց րե՛ք, որ այ սօր աշ խա տա վայ րից տուն վե-
րա դառ նա լիս բեն զալ ցա կա յա նի մոտ կանգ նեիք ու կո ղոպ տեիք այն: 
Աստ ված թույլ կտար, բայց չէր ցան կա նա, որ ա նեիք դա, քա նի որ 
դա Ն րա կամ քը չէ: Վս տա հա բար, Նա չէր հանձ նա րա րի ձեզ նման 
բան ա նել: Ի րա կա նում, ե թե Ն րան լսեիք, ա պա Նա կփոր ձեր ձեզ 
հետ պա հել այդ քայ լից: Այ դու հան դերձ, դուք ու նեք ա զատ կամք և 
կա րող եք նման բան ա նել:

Աստ ված չի հանձ նա րա րում ձեզ սխալ բա ներ ա նել. Ն րա կամ քը 
չէ, որ դուք սխալ վար վեք, բայց դուք ու նեք ա զատ ընտ րութ յուն, և 
Նա թույլ կտա, որ սխալ վեք, ե թե պնդեք և  ընտ րեք այն, ին չը սխալ է:

Են թադ րենք՝ չոր սամ յա ե րե խա ու նեք և չու գու նե թա վա յի մեջ ինչ-
որ բան եք պատ րաս տում: Տես նում եք, թե ինչ պես է ե րե խան ու զում 
ձեռ քը դնել տաք թա վա յի վրա և  ա սում եք. « Քաղց րի՛կս, մի՛ ա րա. 
կվառ վես»:

Այ դու հան դերձ, ե րե խան պար զում է ձեռ քը և, հա կա ռակ ձեր զգու-
շաց մա նը, դիպ չում թա վա յին: Դուք նրան չեք հանձ նա րա րել, որ ա նի 
դա, բայց թույլ տվե ցիք, քա նի որ նա ու նի ա զատ կամք և, հա կա ռակ 
ձեր զգու շաց մա նը, կա րող է ձեռ քը դնել տաք այ րի չի վրա:

 Դուք նրան ա սա ցիք, որ նման բան չա նի և  ան գամ զգու շաց րիք 
հետ ևանք նե րի մա սին, բայց ե րե խան պնդեց ի րե նը և  ա մեն դեպ քում 
դի պավ տաք թա վա յին:

 Հանձ նա րա րե՞լ էիք, որ նման բան ա ներ: Ի հար կե ո՛չ: Ձեր թույլ 
տա լը պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ ե րե խան ազատ է ընտրելու 
և կա րող է ընտ րել ձեզ չհնա զանդ վե լը: Տես նո՞ւմ եք. մարդն ու նի 
ընտրության ազատություն: Աստ ված ցան կա նում է օրհ նել մար դուն, 
բայց ե թե նա անհ նա զանդ է, ա պա ստի պում է, որ Աստ ծո օրհ նող 
ձեռ քը հե ռա նա ի րե նից:
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Ա հա թե ինչ տե ղի ու նե ցավ իս րա յե լա ցի նե րի հետ: Աստ ված 
ստիպ ված էր թույլ տալ, որ հի վան դութ յունն ու ախ տե րը գա յին 
նրանց վրա, երբ նրանք մեղք գոր ծե ցին և չհ նա զանդ վե ցին Աստ-
ծուն:

 Հենց դրա մա սին էր Աստ ված խո սում՝ ա սե լով. «Ե թե Իմ պատ-
վի րան նե րը չպա հեք, այս բա նե րը ձեզ վրա կգան: Բայց Ես դա չեմ 
կա մե նում. ե թե Իմ կա նոն նե րը պա հեք, այդ բա նե րից ոչ մե կը ձեզ 
հետ չի պա տա հի»:

 Տես նենք, թե ինչ է գրված Ա մով սի գրքում:

ԱՄՈՎՍ 3.6
6 Կամ ե թե փող փչվի քա ղա քում, և ժո ղո վուր դը չի՞ վա-
խե նալ, կամ չա րիք կլի նի՞ մի քա ղա քում, որ Տե րը չլի նի 
ա րած այն։

Այս խոս քին կա րե լի է տար բեր մեկ նա բա նութ յուն ներ տալ: Այն 
ա սում է. «...ե թե քա ղա քում չա րիք լի նի...»: Արդ յոք ան ցած գի շեր 
որ ևէ վատ բան պա տա հե՞լ է այն քա ղա քում, որ տեղ դուք եք ապ րում: 
Ի հար կե, պա տա հած կլի նի: Իսկ արդ յոք Աստ վա՞ծ է դա ա րել: Ո՛չ, ո՛չ 
Նա: Հաս կա ցե՛ք, որ ե թե Աստ ված չար բան ա ներ, Նա ի րա վունք չէր 
ու նե նա դա տե լու մար դուն մեղք կամ չա րիք գոր ծե լու հա մար:

Աստ ված չար բան չի ա նում և չա րը չի ստեղ ծում: Նա կա րող է 
միայն թույլ տալ դա, քա նի որ մար դիկ ու նեն ա զատ կամք, կա րող են 
Ն րան չհնա զանդ վել և դուրս գալ Ն րա պաշտ պա նող և  օրհ նող ձեռ քի 
տա կից: Մեծ տար բե րութ յուն կա հանձ նա րա րութ յան և թույլտվութ-
յան միջև:

Սա շատ նման է ե րե խա յի և տաք թա վա յի օ րի նա կին: Չէ՞ որ դուք 
չէիք հանձ նա րա րել ե րե խա յին դիպ չել թա վա յին, բայց թույլ տվե ցիք, 
որ դա պա տա հեր, քա նի որ նա ու նի ա զատ կամք և կա րող է ընտ րել 
թա վա յին դիպ չե լը՝ հա կա ռակ այն բա նի, որ դուք նրան զգու շաց րել 
էիք նման բան չա նել:

Դոկ տոր Ռո բերտ Է. Յան գը՝ « Յան գի եբ րա յե րեն և հու նա րեն բա-
ռա ցան կի» հե ղի նա կը, հրեա բա ցա ռիկ գիտ նա կան է: Նա նշում է, որ 
թի րախ լե զուն չու ներ այդ բա յե րի թույ լատ րա կան ե ղա նա կը, ուս տի 
դրանք թույ լատ րա կա նի փո խա րեն թարգ ման վել են պատ ճա ռա կան 
ե ղա նա կով: 

Օ րի նակ՝ վե րոնշ յալ Ա մովս 3.6-րդ խոս քը թարգ ման ված պետք է 
լի ներ թույ լատ րա կան ե ղա նա կով, ոչ թե պատ ճա ռա կան. «Ե թե քա-
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ղա քում չար բան է պա տա հել, Տերն է դա թույլ է տվել»: Աստ ված կա-
րող է թույլ տալ չա րիքն այն պատ ճա ռով, որ մար դիկ ու նեն ա զատ 
ընտ րութ յուն և կա րող են ընտ րել չա րիք գոր ծե լը, բայց Նա՛ չէ դրա 
պատ ճա ռը և  ոչ էլ հա մա ձայ նում է դրա հետ: 

Ա Թա գա վո րաց 16-րդ գլ խում ևս  այս թե մա յին առնչ վող խոսք 
կա, ո րը նույն պես բուռն քննար կումն ե րի տեղիք է տվել:

Ա ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 16.14
14 Եվ Տի րոջ Հո գին հե ռա ցավ Սա վու ղից, և Տի րոջ կող-
մից մի չար ո գի նե ղում էր նրան:

 Քա նի որ անգ լե րե նում բա ցա կա յում է տվյալ եբ րա յե րեն բա ռե րին 
հա մա պա տաս խա նող թույ լատ րա կան ե ղա նա կը, դրանք թարգ ման-
վել են պատ ճա ռա կան ե ղա նա կով: Դա շփո թութ յան մեջ է գցում, 
քա նի որ տպա վո րութ յուն է ստեղծ վում, թե Աստ ված է ստեղ ծում և 
մարդ կանց վրա ու ղար կում չար ո գի նե րին:

Ո՛չ, Աստ ված մարդ կանց վրա չար ո գի նե րի չի ու ղար կում: Նա 
կա րող է թույլ տալ, որ նման բա ներ պա տա հեն մարդ կանց սխալ 
վար մուն քի կամ անհ նա զան դութ յան պատ ճա ռով: Ի րա կա նում, երբ 
մարդն անհ նա զանդ է Աստ ծուն, նա դուրս է գա լիս Աստ ծո պաշտ-
պա նող և  օրհ նող ձեռ քի տա կից, սա կայն Աստ ված չի կա մե նում, որ 
մար դուն չար բան պա տա հի: Աստ ված չէ մարդ կանց վրա հի վան-
դութ յուն ու ախտ բե րո ղը:

Օ րի նակ՝ երբ Սա վուղ թա գա վո րը շեղ վեց, արդ յո՞ք Աստ ված վերց-
րեց Սուրբ Հո գին նրա նից, և  արդ յո՞ք Աստ ված չար ո գուն ու ղար կեց, 
որ չար չա րեր նրան: Ո՛չ, քա նի որ դա հա կա սում է Աստվածաշնչի 
մնացյալ վար դա պե տութ յա նը: 

Ո՛չ, դևերն ու չար ո գի ներն Աստ ծուց չեն: Ի րա կա նում տե ղի էր 
ու նե ցել հետև յա լը. Սա վու ղը մեղք էր գոր ծել և հե ռա ցել էր Աստ ծո 
ըն կե րակ ցութ յու նից, ին չը չար ո գու հա մար ճա նա պարհ էր հար թել 
դե պի Սա վու ղի կյանք: Աստ ված չէր տվել նման հանձ նա րա րա կան, 
բայց Նա թույլ էր տվել, որ սա տա նա յից ու ղարկ ված չար ո գին չար-
չա րեր Սա վու ղին: 

Ի րա կա նում հենց Սա վու ղի անհ նա զան դութ յունն էր թույլ տվել, որ 
չար ո գին մտներ նրա կյանք:

Սուրբգ րա յին այս խոս քե րի եբ րա յե րեն բնագ րում գոր ծած ված է 
թույ լատ րա կան ե ղա նա կը: Բայց այն ժա մա նակ, երբ տեքս տը թարգ-
ման վել է, անգ լե րե նում բա ցա կա յում էր հա մա պա տաս խան թույ լատ-
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րա կան ե ղա նա կը, ուս տի բա յե րը թարգ ման վել են պատ ճա ռա կան 
ե ղա նա կով: Այդ ժա մա նա կից ի վեր դա թյու րըմբռ նումն ե րի տե ղիք է 
տվել Աստ վա ծաշն չի մեկ նա բա նութ յուն նե րում:

Ո՛չ, Աստ ված մարդ կանց վրա չի ու ղար կում պա տու հաս ներ և հի-
վան դութ յուն ներ, ինչ պես ո րոշ թարգ մա նութ յուն նե րում է գրված: 
Աստ ված Իր ժո ղովր դին չի հի վան դաց նում, այն պարզ պատ ճա ռով, 
որ Աստ ծո Խոս քը մեզ սո վո րեց նում է, որ հի վան դութ յու նը սա տա նա-
յից է ( Հովհ. 10.10, Գործք 10.38):

Բա ցի այդ՝ Աստ ված չու նի հի վան դութ յուն ներ. Երկն քում չկա ոչ 
մի հի վան դութ յուն: Հետ ևա բար, ե թե Աստ ված մարդ կանց վրա հի-
վան դութ յուն է ու ղար կում, ա պա պետք է գո ղա նա դրանք սա տա-
նա յից, բայց Աստ ված գող չէ: Ո՛չ, Աստ ված չէ, որ հի վան դութ յուն է 
ու ղար կում մարդ կանց վրա. դա ա նում է սա տա նան:

Բա ցի այդ՝ մեկ սուրբգ րա յին խոս քը պետք է լու սա բա նել մեկ 
այլ սուրբգ րա յին խոս քով: Աստ վա ծա շուն չը կար դա լով՝ հաս կա-
նում ենք, որ այս տեղ հայտ նութ յուն նե րը միմ յանց լրաց նում են: Հին 
Կտակարանում գրվա ծից ամ բող ջա կան հայտ նութ յուն չենք ստա-
նում, քա նի դեռ չենք հա սել Նոր Կ տա կա րա նին. այդ ժա մա նակ է, 
որ սկսում ենք Խոս քի ամ բող ջա կան հայտ նութ յու նը ստա նալ:

Աստ ծո Խոս քը չի սո վո րեց նում, որ չա րի քը, հի վան դութ յունն ու 
ախ տերն Աստ ծուց են: Բայց Աստ ծո պատ վի րան նե րը խախ տե լու 
հետ ևան քով Աստ ծո ժո ղո վուր դը դուրս է գա լիս Ն րա աստ վա ծա յին 
պաշտ պա նութ յու նից: Այդ պես նրանք ի րենք են դուռ բա ցում սա տա-
նա յի հա մար և թույլ տա լիս, որ սա տա նան տա ռա պանք բե րի ի րենց 
վրա ի րենց իսկ անհ նա զան դութ յան պատ ճա ռով: 

Գործք 10.38
38 Այն Հի սու սին, որ Նա զա րե թից է, թե ինչ պես Ն րան 
Աստ ված Սուրբ Հո գով և զո րութ յու նով օ ծեց, որ ման 
ե կավ՝ բա րի ա նե լով և սա տա նա յից բո լոր հարս տա-
հար ված նե րին բժշկե լով, ո րով հետև Աստ ված Ն րա 
հետ էր։

Ինչ պես տես նում եք, Նոր Կտակարա նում հի վան դութ յու նը հա-
մար վում է հարս տա հա րում սա տա նա յի, ոչ թե Աստ ծո կող մից: Ե թե 
Աստ ված մարդ կանց վրա հի վան դութ յուն բե րեր, ա պա դա կլի ներ 
հարս տա հա րում Աստ ծո կող մից:

 Սա կայն դա այդ պես չէ. մար դիկ հարս տա հար ված էին սա տա-
նայի կող մից: Ուս տի երբ հի վան դութ յան հետ գործ ու նեք, ա պա 
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գործ ու նեք սա տա նա յի հետ, քա նի որ «սա տա նան» և «հի վան դութ-
յու նը» հո մա նիշ ներ են:

Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ Հի սու սը քան դում էր սա տա նա յի 
գոր ծե րը, այդ թվում նաև հի վան դութ յունն ու ախ տե րը: Իս րա յե լի 
մեղ քերն ու ա նօ րի նութ յուն ներն էին, որ սար սա փե լի պա տու հաս ներ 
ու հի վան դութ յուն ներ էին բե րել նրանց վրա: Նույ նը տե ղի է ու նե նում 
այ սօր: 

Աստ ված չի ցան կա նում, որ հի վան դութ յու նը հար վա ծի մեզ, բայց 
երբ մենք Ն րա ճա նա պարհ նե րով չենք քայ լում, դուռ ենք բա ցում սա-
տա նա յի հա մար, և մեզ վրա կա րող է գալ հի վան դութ յուն և  ախտ: 
Այդ պատ ճա ռով էլ Նոր Ուխ տում Հի սու սը մեզ տվեց սի րո նոր պատ-
վի րա նը: Եվ երբ մենք կա տա րում ենք Նոր Կ տա կա րա նի սի րո պատ-
վի րա նը, սա տա նան չի կա րո ղա նում մեր կյանք ներ խու ժել:

« Քո օ րե րի թի վը պի տի լցնեմ»

Հին Կ տա կա րա նում իս րա յե լա ցի նե րը խախ տում էին Աստ ծո 
պատ վի րան նե րը և, այդ պես վար վե լով, դուրս գա լիս Աստ ծո պաշտ-
պա նութ յու նից: Ն րանք այլևս չէին կա րող հա վակ նել Աստ ծո պաշտ-
պա նութ յա նը և  օրհ նութ յուն նե րին, այն պես որ հենց ի րենք էին սա-
տա նա յին ի րենց կյանք մտնե լու ի րա վունք տա լիս:

Ն րանց անհ նա զան դութ յան պատ ճա ռով Աստ ված ստիպ ված էր 
թույլ տալ, որ հի վան դութ յուն, ախտ ու չա րիք գար նրանց վրա, մինչև 
որ ա պաշ խա րեին, քա նի որ ի րենք էին դուռ բա ցել չա րի հա մար:

Ի րենց մեղ քերն ու ա նօ րի նութ յուն ներն էին այդ սար սա փե լի հի-
վան դութ յուն ներն ու պա տու հաս նե րը բե րել Իս րա յե լի վրա: Աստ ված 
խոս տա ցել էր. «Ե թե պա հեք Իմ պատ վի րան նե րը, Ես հի վան դութ յու-
նը կհե ռաց նեմ ձեզ նից, քա նի որ Ես եմ Տե րը՝ ձեր Բ ժիշ կը»: Քա նի 
դեռ իս րա յե լա ցի նե րը պա հում էին Աստ ծո կա նոն ներն ու պատ վի-
րան նե րը, հի վան դա նա լու պատ ճառ չու նեին:

Ե թե Աստ ված պատ րաստ էր հե ռաց նե լու հի վան դութ յու նը նրանց 
մի ջից Հին Ուխ տում, որն այն քան լավ ուխտ չէր, որ քան մե րը, ա պա 
որ քա՜ն ա վե լին Նա կա նի մեզ հա մար Նոր Ուխ տում: Նոր և  ա վե լի 
լավ ուխ տի մեջ չի աս վում. « Պա հի՛ր Նոր Ուխ տի սի րո օ րեն քը և  ամ-
բողջ կյան քումդ կլի նես հի վանդ ու տա ռապ յալ»: 

  Նոր Ուխ տի սի րո օ րեն քը տե ղադ րե լով Ե լից 15.26-րդ և 
23.25,26-րդ խոս քե րում՝ կա րող ենք կար դալ. « Քայ լե՛ք սի րո Իմ նոր 
պատ վի րա նի հա մա ձայն և պա հե՛ք սի րո Իմ կա նոն նե րը, ա րե՛ք այն, 
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ին չը ճիշտ է Իմ առջև՝ վար վե՛ք սի րով, և Ես կդարձ նեմ հի վան դութ-
յու նը ձեր մի ջից և ձեր օ րե րի թի վը կլցնեմ»:

 Նոր Ուխ տում Հ ռո մեա ցի նե րի 13.8-ն  ա սում է. «...ո րով հետև ըն կե-
րո ջը սի րո ղը օ րեն քը կա տա րել է»: Ե թե Նոր Ուխ տի՝ Հի սու սի տված 
պատ վի րա նը պա հե լով, այն է՝ մեկս մյու սին սի րե լով կա տա րում ենք 
Օ րեն քը, ա պա կա րող ենք հա վակ նել նույն այն խոստ մուն քին, ինչ 
իս րա յե լա ցի ներն այն ժա մա նակ:

Տ րա մա բա նութ յու նից դուրս է ա սել, թե Նոր Ուխ տի սի րո օ րեն քը 
կա տա րե լով՝ մենք ա նեծք կստա նանք օրհ նութ յան փո խա րեն: Դա 
սուրբգ րա յին չէ: 

Երկ րորդ Օ րի նաց 28-րդ գլ խում թվարկ ված են այն ա նեծք նե րը, 
ո րոնք գա լիս են Աստ ծո օ րեն քը խախ տե լու հետ ևան քով: Այդ ա նեծք-
նե րը նե րա ռում են տասն մեկ տար բեր հի վան դութ յուն ներ: Բա ցի 
այդ՝ Օ րեն քի ա նեծ քում աս վում է՝ «նաև ա մեն հի վան դութ յուն և  ա մեն 
հար ված, որ այս օ րենք նե րի գրքում գրված չէ, Ե հո վան քեզ վրա կբե-
րի, մինչև որ դու բնա ջինջ լի նես» (Երկր. Օր. 28.61):

Երկ րորդ Օ րի նաց 28-րդ գլ խից պարզ եր ևում է, որ հի վան դութ-
յունն Օ րեն քի ա նեծք է: Դա ա նեծք է, ո րը մարդ կութ յան վրա գա լիս է 
Աստ ծո պատ վի րան նե րը խախ տե լու հետ ևան քով:

Սա կայն Նոր Ուխ տում Հի սու սը փրկագ նեց մեզ Օ րեն քի ա նեծ քից 
( Գաղ. 3.13): Հի սու սը ե կավ, որ բժշկի հի վանդ նե րին և չար չար ված-
նե րին: Հով հան նես 10.10-ում Հի սուսն ա սում է. «...Ես ե կա, որ կյանք 
ու նե նան և  էլ ա վե լի ու նե նան»:

Մենք օ գուտ ներ չկորց րինք, երբ Հի սու սը ե կավ աշ խարհ և մա-
հա ցավ մարդ կութ յան մեղ քե րի հա մար, ընդ հա կա ռա կը՝ ստա ցանք 
օ գուտ ներ և  օրհ նութ յուն ներ, քա նի որ Հի սու սը ե կավ՝ տա լու մեզ 
կյանք և  ա վե լին: 

Ե լից 23.25,26
25 Եվ ձեր Ե հո վա Աստ ծուն պաշ տեք, և Նա կօրհ նի քո 
հա ցը և քո ջու րը, և ԵՍ ՔՈ ՄԻՋԻՑ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԴԱՐՁՆԵՄ։ 
26 Քո երկ րի մեջ վի ժող և  ա մուլ չի լի նի, ՔՈ ՕՐԵՐԻ 
ԹԻՎԸ ՊԻՏԻ ԼՑՆԵՄ։

Ի՞նչ է նշա նա կում՝ «...քո օ րե րի թի վը պի տի լցնեմ»: Աստ ված չխոս-
տա ցավ իս րա յե լա ցի նե րին, որ չեն մա հա նա, Նա ա սաց, որ կլրաց-
նեն ի րենց օ րե րի թի վը:
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Ո՞րն է մեր օ րե րի թի վը: Սաղ մոս 91.16-ում Դա վի թը մեջ բե րում է 
Տի րոջ խոս քերն ու ա սում. «Եր կար օ րե րով կկշտաց նեմ նրան ու Իմ 
փրկութ յու նը ցույց կտամ նրան»:

Ո՞րն է հա մար վում եր կար կյանք: Սաղ մոս 90.10-ում աս վում է. 
« Մեր տա րի նե րի օ րե րը յո թա նա սուն տա րի են և  ե թե զո րութ յու նով՝ 
ութ սուն տա րի էլ լի նեն...»:

Երբ յո թա նա սու նամ յակդ լրա նա, և կ յան քից կշտա ցած չլի նես, 
գնա՛ դե պի ութ սուն. ապ րի՛ր այն քան, մինչև կշտա նաս:

Ե թե ութ սունդ էլ լրա նա, և կշ տա ցած չլի նես, ա պա մի փոքր էլ 
մնա այս տեղ:

Լավ օ րե րով լի եր կար կյանք ապ րե լը մեզ նից է կախ ված՝ ա վե լի, 
քան մենք դա պատ կե րաց նում ենք: Հի շո՞ւմ եք, թե ինչ էր Պո ղո սը 
գրել փի լի պե ցի նե րին. 

ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐԻ 1.21-24
21 Քա նի որ ինձ հա մար կյան քը Ք րիս տոս է, և մեռ նե-
լը՝ շահ։ 
22 Բայց ե թե մարմ ի մեջ ապ րե լը իմ գոր ծին պտուղ է 
բե րում, էլ չգի տեմ, թե որն ընտ րեմ։ 
23 Եր կու կող մից էլ նեղ տեղ եմ. փա փա գե լով դուրս 
գալ և Ք րիս տո սի հետ լի նել, որ շատ ա վե լի լավ է:
24 Բայց մարմ ում կե նա լը ա վե լի հար կա վոր է ձեզ 
հա մար։

Այլ կերպ ա սած՝ Պո ղոսն ա սում է, որ իր՝ մարմն ի մեջ ապ րե լը ա վե-
լի հար կա վոր էր ե կե ղե ցուն, քա նի որ այդ պես կա րող էր սո վո րեց նել և 
ծա ռա յել նրանց: Բայց նաև ա սում է. «Չ գի տեմ՝ ընտ րեմ մնալ այս տեղ, 
թե գնալ Ք րիս տո սի մոտ, որն ա վե լի լավ է»:

Ինչ պես եր կա րաց նել կյան քը

Մար դիկ հա ճախ ա սում են. « Մենք չենք մեր մահ վան օ րը ո րո շո ղը. 
Աստ ված է ո րո շում»: Ո՛չ, ամ բող ջութ յամբ չէ, որ Աստ ծուց է կախ ված: 
Աստ ված սահ մա նում է ո րո շա կի օ րենք ներ, իսկ մեզ տվել է Իր Խոս քը: 
Այն պես որ մեծ մա սամբ մեզ նից է կախ ված: 

Վե րա դար ձե՛ք և կար դա ցե՛ք Սաղ մոս ներն ու Ա ռա կաց գիր քը: 
Ուշադ րութ յո՛ւն դարձ րեք, թե Աստ վա ծաշն չի այդ գրքե րում քա նի 
ան գամ է խոս վում այն մա սին, որ մար դիկ սխալ էին վար վում, և 
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«նրանց օ րե րը կար ճա նում էին» ( Սաղմ. 89.45, 102.23, Առ. 10.27):
Այլ խոս քե րում գրված է, որ ո րոշ բա ներ ա նե լով կեր կա րաց նես 

քո կյան քը և կա վե լաց նես կյան քիդ օ րե րը (Առ. 3.16): Ուս տի մա սամբ 
մարդ կան ցից է կախ ված՝ կեր կա րեն, թե կկար ճա նան նրանց կյան-
քի օ րե րը:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ 4.40
40 Եվ պա հես Ն րա կա նոն ներն ու պատ վի րան նե րը, 
ո րոնք Ես այ սօր քեզ պատ վի րում եմ, որ քեզ հա մար 
և ՔԵԶՆԻՑ ՀԵՏՈ ՔՈ ՈՐԴԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ բա րի լի նի, 
և ՔՈ ՕՐԵՐԸ ԵՐԿԱՐ ԼԻՆԵՆ ԱՅՍ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ, որ քո 
Ե հո վա Աստ վա ծը տա լիս է քեզ ա մեն ժա մա նա կի հա-
մար։ 

Խոս քը չի ա սում. « Պա հի՛ր Իմ պատ վի րան նե րը և կարճ կյանք 
կու նե նաս երկ րի վրա»: Ո՛չ, Աստ ված փոր ձում է ա սել մեզ, որ մենք 
կա րող ենք եր կա րաց նել մեր օ րե րը:

Ի՞նչ է նշա նա կում «եր կա րաց նել օ րե րը»: Ն շա նա կում է եր կար 
ապ րել այս երկ րի վրա, և  այս Խոս քի հա մա ձայն՝ նույ նիսկ ե րե խա-
ներդ օրհն ված կլի նեն:

Այլ կերպ ա սած՝ Աստ ծո Խոս քը կա տա րե լով՝ մենք եր կա րաց նում 
ենք մեր օ րե րը և  ա վե լի եր կար ենք ապ րում երկ րի վրա: Սա չի նշա-
նա կում, որ չենք մա հա նա լու, սա կայն նշա նա կում է, որ ե թե Տի րոջը 
հնա զանդ վենք, կա րող ենք ապ րել եր կար ու լավ կյանք ու նե նալ: 
Նոր Ուխ տում Աստ ծո տված պատ վի րա նը, ո րին պետք է հնա զանդ-
վենք, սի րո օ րենքն է:

Ինչ պես ա սա ցի, Ա ռա կաց գրքում մի քա նի տեղ նշվում է այն մա-
սին, թե ինչ պես կա րող ենք եր կա րաց նել և կար ճաց նել մեր կյան քի 
օ րե րը:

ԱՌԱԿԱՑ 3.16
16 ՆՐԱ [ի մաս տութ յան] ԱՋ ՁԵՌՔԻՆ ՕՐԵՐԻ 
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ [եր կար կյանք] ԿԱ, նրա ձախ ձեռ-
քին՝ հարս տութ յուն և փառք։

ԱՌԱԿԱՑ 9.11
11 Ո րով հետև ՔՈ ՕՐԵՐՆ ԻՆՁՆՈՎ [Աստ ծո Խոս քի ի մաս-
տութ յամբ] ԿՇԱՏԱՆԱՆ, և ՔՈ ԿՅԱՆՔԻ ՏԱՐԻՆԵՐԸ 
ԿԱՎԵԼԱՑՆԵՍ։
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ԱՌԱԿԱՑ 10.27
27 ՏԻՐՈՋ ԵՐԿՅՈՒՂԸ ԿԱՎԵԼԱՑՆԻ ՕՐԵՐԸ, և  ամ-
բա րիշտ նե րի օ րե րը կկար ճա նան։ 

ԱՌԱԿԱՑ 28.16
16 Խո հե մութ յու նը պա կաս իշ խա նի զրկան քը շատ կլի նի, 
իսկ ա գա հութ յունն ա տո ղը ՕՐԵՐԸ ԿԵՐԿԱՐԱՑՆԻ։

Ինչ պես տես նում եք, Աստ ված հո գա ցել է այն մա սին, որ մենք 
կա րո ղա նանք եր կա րաց նել մեր կյան քի օ րե րը: Հի մա մեր հերթն է 
ո րո շե լու՝ կօգտ վե՞նք նրա հո գա ծութ յու նից, թե՞ ոչ: Իսկ ինչ պե՞ս ենք 
դա ա նում. ու րիշ նե րի հան դեպ սի րով վար վե լով: Ինք նե՛րդ ու սում-
նա սի րեք սի րո թե ման Աստ վա ծաշն չում: Կ տես նեք, թե որ քան բան 
է Աստ վա ծա շունչն ա սում սի րո, ա ռող ջութ յան և  երկ րի վրա եր կար 
ապ րե լու մա սին:

Ի րա կա նում վստահ եմ, որ ե թե Ք րիս տո սի Մար մի նը Աստ ծո սի-
րով վար վի, բժշկութ յան կա րիք չի ու նե նա, կկա րո ղա նա քայ լել աստ-
վա ծա յին ա ռող ջութ յան մեջ:

 Միայն այն փաս տը, որ Աստ վա ծաշն չում այդ քան շատ է շո շափ վում 
Աստ ծո սի րո թե ման, ցույց է տա լիս, թե որ քան կար ևոր է, որ Ք րիս տո-
սի Մար մինն ա վե լին ի մա նա այդ թե մա յի մա սին: 

Երբ ե րի տա սարդ ծա ռա յող էի, լսե ցի մի տա րեց ծա ռա յո ղի, որ 
հի սուն տա րուց ա վե լի ծա ռա յութ յան մեջ էր. նրա խոս քե րը տա րի ներ 
շա րու նակ օգ նել են ինձ:

Նա ա սում էր. «Ե թե ինչ-որ խոսք կամ աստ վա ծաշնչ յան թե մա 
միայն մեկ ան գամ է շո շափ վում Սուրբ Գր քում, ա պա դա խիստ չի 
կար ևոր վում»:

Այս խոս քե րում մեծ ճշմար տութ յուն է ամ փոփ ված: Երբ ևէ մտա-
ծե՞լ էիք սրա մա սին: Աստ վա ծաշն չում գրված է. «...եր կու կամ ե րեք 
վկա նե րի բե րա նից ա մեն բան կհաս տատ վի» (Բ Կորնթ. 13.1): Քա նի՞ 
վկա նե րի՝ եր կու կամ ե րեք:

Ուս տի ե թե ինչ-որ թե մա Աստ վա ծաշն չում մեծ կար ևո րութ յուն ու-
նի, այն Խոս քում հի շա տակ վում է նո րից ու նո րից: Իսկ մար դիկ եր-
բեմն վերց նում են մեկ փոքր խոսք և փոր ձում դրա վրա մեծ վար դա-
պե տութ յուն կա ռու ցել: Դա հի մա րութ յուն է:

Իսկ հի մա խոր հե՛ք այն մա սին, թե քա նի ան գամ է սի րո թե ման 
շո շափ ված Աստ վա ծաշն չում: Նոր Կ տա կա րա նը գրող նե րը բազ միցս 
են գրել սրա մա սին:
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Ե թե ցան կա նում եք ու սումն ա սի րել աստ վա ծաշնչ յան որ ևէ թե մա, 
ա պա Նոր Կ տա կա րա նում գտե՛ք այլ խոս քեր, ո րոնք հաս տա տում են 
դա կամ նույն թե ման: Մենք նույն քան չենք շեշ տադ րում Հին Կ տա-
կա րա նը, քա նի որ Հին Ուխ տում չենք: Ի րա կա նում չեք կա րո ղա նա 
հա ջո ղակ քրիս տոն յա լի նել, ե թե կանգ առ նեք Հին Կ տա կա րա նի 
վրա:

Օ րի նակ՝ ո մանք սո վո րեց նում են, թե այս կյան քին վե րա բե րող 
խոստ մունք ներ չու նենք: Ն րանք ա սում են. «Ա յո՛, մենք կա րող ենք 
փրկվել և վերս տին ծնվել, բայց այս տեղ՝ այս աշ խար հում, միակ բա նը, 
որ կա րող ենք ակն կա լել, տաք ու ցուրտ օ րե րին թա փա ռա կա նի պես 
դե գե րելն է. շու տով այս ա մենն ա վարտ վե լու է, սա կայն չկան խոստ-
մունք ներ, ո րոնց վրա կա րող ենք հեն վել»: 

Մի ծա ռա յող նույ նիսկ այս պի սի բան է ա սել. «Եր կար կյան քը Նոր 
Կ տա կա րա նի խոստ մունք չէ. նման բան խոս տաց ված էր Իս րա յե-
լին»: 

Մի՛ ըն դու նեք ինչ-որ բան միայն այն պատ ճա ռով, որ ինչ-որ քա-
րո զիչ է ա սել դա: Պա տա նե կութ յան տա րի նե րից վար ժեց րել եմ իմ 
ան ձը, որ ան կախ այն բա նից՝ ինչ կա նի կամ կա սի ու րի շը, նախ և  
ա ռաջ ինքս ինձ պետք է հարց ուղ ղեմ. «Իսկ Աստ ծո Խոսքն այդ մա-
սին ի՞նչ է ա սում»:

Չենք վի ճար կում այն, որ Իս րա յելն ու ներ եր կար ապ րե լու խոստ-
մուն քը: Բայց երբ այդ քա րո զիչն ա սաց, որ դա նորկ տա կա րան յան 
խոստ մունք չէ, ես մտա ծե ցի. « Միշտ կար ծել եմ, թե Ե փե սա ցի նե րի 
գիր քը Նոր Կ տա կա րա նում է»: 

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐԻ 6.1-3
1 Որ դի նե՛ր, հնա զա՛նդ ե ղեք ձեր ծնող նե րին Տի րո ջով, 
որ այն է ար ժա նը։ 
2 Պատ վի՛ր քո հո րը և մո րը, ՍԱ Է ԱՌԱՋԻՆ 
ՊԱՏՎԻՐԱՆԸ ԽՈՍՏՄՈՒՆՔՈՎ, 
3 Որ ՔԵԶ ԼԱՎ ԼԻՆԻ, և ԵՐԿԱՐ ԱՊՐԵՍ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ։

Պո ղոսն ա սում է, որ այն ե րե խա նե րը, ո րոնք հնա զանդ վում են 
ի րենց ծնող նե րին, եր կար կապ րեն որ տե՞ղ՝ երկ րի վրա: Այս խոս քը 
վե րա բե րում է մեր բնա կան կյան քին երկ րի վրա:

Արդ յո՞ք Պո ղոսն ա սում է՝ հնա զանդ վե՛ք ծնող նե րին, որ կարճ 
կյանք ու նե նաք երկ րի վրա: Ո՛չ, նա ա սում է, որ ե թե հնա զանդ վում 
եք ծնող նե րին, ոչ միայն եր կար կապ րեք երկ րի վրա, այլև լավ կյանք 
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կու նե նաք:
Իսկ ե թե քայ լեք աստ վա ծա յին սի րո մեջ, կպատ վե՞ք ձեր ծնող նե-

րին: Ի հար կե, ա յո՛: Ծ նող նե րին պատ վել նշա նա կում է սի րով վար վել: 
Այդ իսկ պատ ճա ռով ինչ ի րա վի ճակ էլ ստեղծ վի, հարց րե՛ք ինք ներդ 
ձեզ. «Ի՞նչ կա ներ սե րը»:

« Պատ վի՛ր քո հո րը և մո րը» խոս քը Պո ղո սը մեջ բե րում է Հին 
Կ տա կա րա նի Տա սը պատ վի րան նե րից: 

ԵԼԻՑ 20.12
12 Պատ վի՛ր քո հո րը և քո մո րը, որ քո օ րե րը եր կա րա-
նան այն երկ րի վրա, որ քո Ե հո վա Աստ վա ծը կտա քեզ:

Գու ցե ինչ-որ մեկն ա սի. «Ես կար ծում էի, թե Տա սը պատ վի րան-
նե րը պա հե լու կա րիք չկա»: Ես նման բան չեմ ա սել, այլ ա սել եմ, 
որ ե թե սի րով ենք վար վում, ինք նըս տինք յան կա տա րում ենք բո լոր 
Տասը պատ վի րան նե րը:

Ծ նող նե րին հնա զանդ լի նե լու պատ վի րա նը Տա սը պատ վի րան նե-
րից ա ռա ջինն է, որ խոստ մունք է պա րու նա կում: Սա Աստ ծո խոստ-
մունքն է ձեզ. ե թե պատ վեք ձեր հո րը և մո րը, ա պա «ձեզ հա մար լավ 
կլի նի և  եր կար կյանք կու նե նաք այս տեղ՝ երկ րի վրա»: 

Ե թե ե րե խա նե րը աստ վա ծա յին սի րով վար վեն ծնող նե րի հետ, 
ա պա կհնա զանդ վեն նրանց: Այն ե րե խա նե րը, ո րոնք հնա զանդ են 
ծնող նե րին, եր կար ապ րե լու մա սին խոստ մուն քի կրող ներն են, քա-
նի որ այդ պատ վի րա նը կա տա րում են՝ պա հե լով Նոր Կ տա կա րա նի 
սի րո օ րեն քը: 

 Սա կայն կան մար դիկ, ո րոնք կար ծում են, թե Աստ ծո Խոս քը 
կգոր ծի ի րենց կյան քե րում՝ ան կախ այն բա նից՝ ի րենք ճիշտ են ապ-
րում և վար վում են սի րով, թե ոչ: Դա այդ պես չէ: Հա վատ քի բո լոր 
դա վա նութ յուն ներն ա նարդ յունք կլի նեն, ե թե ճիշտ չեք ապ րում:

Ծ նող նե՛ր, սի րո՛վ վար վեք ձեր ե րե խա նե րի հետ

Կա նաև սրա հա կա ռակ կող մը: Ե թե ե րե խա նե րը պետք է սի րով 
վար վեն ծնող նե րի հետ, որ եր կար կյանք ու նե նան երկ րի վրա, ա պա 
ծնող նե րը ևս  ու նեն ե րե խա նե րի հետ սի րով վար վե լու պա տաս խա-
նատ վութ յուն:

Չ գի տեմ՝ ինչ պես դուք, բայց ես ե րե խա նե րիս մե ծաց նե լիս եր բեմն 
նրան ցից նե րո ղութ յուն խնդրե լու ա ռիթ ներ եմ ու նե ցել: Ես նրանց 
ա սում էի. «Ես ճիշտ էի ձեզ ուղ ղե լու հար ցում, բայց սխալ կերպ դա 
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ա րե ցի. խնդրում եմ, նե րե՛ք ինձ»: Աստ ծո սե րը ձեր սրտում ու նե նա-
լով ե րե խա նե րին մե ծաց նե լը լիո վին այլ արդ յունք է տա լիս:

Ե թե ծնող նե րը սի րով վար վեն ի րենց ե րե խա նե րի հետ և ն րանց 
առջև ճիշտ կյանք վա րեն, դա իր դրա կան ազ դե ցութ յու նը կու նե նա 
ե րե խա նե րի վրա՝ հոգ ևոր, մտա վոր և ֆի զի կա կան ա ռումն ե րով: Դա 
կազ դի ան գամ նրանց ա ռող ջութ յան վրա: 

Չ գի տեմ՝ ինչ պես դուք, բայց ես ա մուր հա մոզ մունք ներ ու նեմ այս 
հար ցե րից շա տե րի շուրջ: Գու ցե ինքս եմ բար կութ յա նը տեղ տա լիս, 
կամ գուցե ար դար վրդով մունք է բարձ րա նում ներ սումս: Բայց մար-
դիկ, ո րոնք լքում են ի րենց ըն տա նիք նե րը և թող նում ի րենց ե րե խա-
նե րին, պետք է ի մա նան, որ գա լու է օ րը, և վ ճա րե լու են դրա հա մար: 
Ե թե միայն նրանք հաս կա նա յին, թե ինչ ազ դե ցութ յուն է ու նե նում 
ե րե խա յի վրա ծնո ղից լքված լի նե լը: 

Տա րի ներ ա ռաջ Կա լի ֆոռ նիա յում հա վա քույթ էի անց կաց նում, երբ 
ձեռքս մի թերթ ըն կավ, և կար դա ցի, որ գի տաշ խա տող նե րը ու սումն ա-
սի րութ յուն էին կա տա րել Կա լի ֆոռ նիա յի քրեա կա տա րո ղա կան հիմ-
նարկ նե րում և պար զել, որ այն տեղ գտնվող ծանր հան ցա գոր ծութ յուն 
կա տա րած բո լոր ան ձինք վաղ տա րի քում բռնութ յան էին են թարկ վել, 
բո լորն ա ռանց բա ցա ռութ յան: 

Սա չի նշա նա կում, որ ծնող նե րը չպետք է պատ ժեն ի րենց ե րե խա-
նե րին: Ծ նո ղը, ի հար կե, պետք է պատ ժի ե րե խա յին: Նույ նիսկ երբ սի-
րով ես վար վում ե րե խա նե րիդ հետ, ժա մա նակ առ ժա մա նակ նրանց 
նա խա տե լու կա րիք է լի նում: Եր բեմն անհ րա ժեշտ է լի նում նույ նիսկ 
ապ տա կել: Իսկ եր բեմն ստիպ ված ենք տղա նե րին ա վե լի շատ պատ-
ժել, քան աղ ջիկ նե րին: 

Բայց ես Քե նին եր բեք չեմ ապ տա կել, ա ռանց նախ նրա հա մար Խոս-
քը կար դա լու: Ե թե բար կութ յամբ եք ապ տա կում ե րե խա յին, սխալ եք 
գոր ծում նրա հան դեպ, քա նի որ դա սի րով վար վել չէ: 

Մինչ Քե նին ապ տա կե լը բա ցում էի Աստ վա ծա շուն չը՝ Ե փե սա ցի-
նե րի գրքի նշված հատ վա ծը, ու ա սում. «Որ դի՛ս, ապ տա կիս պատ-
ճառն այն չէ, որ ու զում եմ քեզ հետ վատ վար վել: Ընդ հա կա ռա կը, 
ցան կա նում եմ, որ քեզ հա մար լավ լի նի, և դու եր կար կյանք ու նե-
նաս այս երկ րի վրա»: Հե տո կար դում էի Ե փե սա ցի նե րի 6.1-3-րդ 
խոս քե րը: 

Ես ու կինս ա մեն գի շեր քնե լուց ա ռաջ մեր ե րե խա նե րի հա մար 
կար դում էինք Խոս քը և ն րանց հետ ա ղո թում: Իսկ երբ դպրո ցա կան 
էին, Խոս քը կար դում և  ա ղո թում էինք ա մեն ա ռա վոտ՝ մինչ դպրոց 
գնա լը:
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Մեր եր կու ե րե խա ներն էլ մե ծա ցել են՝ Տի րո ջը ծա ռա յե լով, իսկ 
հի մա ձեռ նադր ված ծա ռա յող ներ են: Հա վատ քի ոչ մի դա վա նութ յուն 
օ գուտ չէր տա, ե թե մենք սի րով չվար վեինք նրանց հետ և ն րանց 
առջև ա նա րատ կյան քով չապ րեինք:

Որ պես ծնող՝ եր բեմն ստիպ ված եք նա խա տել ձեր ե րե խա նե րին, 
քա նի որ Աստ վա ծա շունչն էլ ա սում է, որ բաց ըն կած ե րե խան ա նար-
գանք կբե րի ծնող նե րին (Առ. 29.15): Սա կայն դու կա րող ես վար վել 
աստ վա ծա յին սի րով և միա ժա մա նակ խրա տել քո ե րե խա յին:

 Հի շում եմ՝ մի ե րե կո Քե նը ե կավ իմ աշ խա տա սեն յակ, երբ ա ղո-
թում էի (այդ ժա մա նակ նա վեց տա րե կան էր), ու ա սաց.

 « Հայ րի՛կ, խնդրում եմ, որ նե րես ինձ»:
«Ին չի՞ հա մար, որ դի՛ս»,- հարց րի ես:
« Դու այ սօր ա ռա վոտ յան ա սել էիր ինձ, որ աղ բը թա փեի, իսկ ես 

դա չեմ ա րել: Կար դա՛ ինձ հա մար այն խոս քը, որ տեղ աս վում է՝ «քեզ 
հա մար լավ կլի նի, հի վանդ չես լի նի և  եր կար կյանք կու նե նաս երկ րի 
վրա»»:

Ես նրա հա մար կար դա ցի Ե փե սա ցի նե րի 6.1-3-րդ խոս քե րը, հե-
տո ա սա ցի. «Ես քեզ նե րում եմ, տղա՛ս: Հի մա ե՛կ ծնկի գանք այս տեղ 
և խնդ րենք, որ Տերն էլ նե րի քեզ»:

Կա խոստ մունք, ո րը հետ ևում է ծնող նե րին պատ վե լուն և ն րանց 
հետ սի րով վար վե լուն. այդ խոստ մուն քը եր կար ու լավ կյանքն է:

Բո լորս էլ գի տենք, որ կա րող ենք ի մա նալ աստ վա ծաշնչ յան այս 
կամ այն ճշմար տութ յու նը, բայց դրա նից ոչ մի օ գուտ չստա նալ, ե թե 
չենք կի րա ռում այն: Սի րո սկզբունք նե րը կի րա ռելն է, որ պտուղ է 
բե րում: 

Աստ վա ծա յին սե րը կար ևոր է կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րի հա-
մար: Սի րով վար վելն ազ դե ցութ յուն է ու նե նում կյան քի բո լոր ո լորտ-
նե րի վրա՝ նե րառ յալ նաև նրա, թե որ քան եր կար կապ րեք այս երկ-
րի վրա: Սկ սե՛ք գոր ծի դնել Աստ ծո սե րը և կ տես նեք, թե որ քան մեծ 
պտուղ այն կա րող է բե րել: 





175

Գ լուխ 7

Ինք ներդ ձեզ դա տե՛ք, և չեք դատ վի

Երբ Աստ ված տվեց մեզ Նոր Կ տա կա րա նի սի րո օ րեն քը, ա սաց, 
որ պետք է սի րենք մեր մեր ձա վո րին, ինչ պես ինք ներս մեզ: Սա նշա-
նա կում է, որ մենք պետք է սի րենք մեր ըն կե րո ջը, հա վա տաց յալ 
եղ բորն ու քրո ջը այն պես, ինչ պես սի րում ենք ինք ներս մեզ: Աստ-
վա ծա շունչն ա սում է նաև. «Ու րեմն քա նի որ ժա մա նակ ու նենք, բա-
րի գոր ծենք ա մե նին, մա նա վանդ հա վատ քի ըն տա նիք նե րին» ( Գաղ. 
6.10):

 Կա րիք չկա նա յե լու շուրջ բո լորն ու դա տե լու ու րիշ նե րին, տես նե-
լու, թե որ քա նով են ու րիշ նե րը սի րով վար վում: Մենք պետք է ա մեն 
բան ա նենք, որ ինք ներս ճիշտ վար վենք, ինք ներս սի րո մեջ քայ լենք: 
Միակ բա նը, որ ու րիշ նե րին դա տե լու հետ ևան քով կու նե նանք, վե-
ճերն ու տա րա ձայ նութ յուն ներն են Ք րիս տո սի Մարմնում: 

Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք, թե ինչ է աս վում Գա ղա տա ցի նե րի 5.15-
ում վե ճե րի ու տա րա ձայ նութ յուն նե րի մա սին: 

ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻ 5.15
15 Բայց ե թե ի րար կծեք և  ու տեք, զգու շա ցե՛ք, որ ի րա-
րից չփչա նաք։

Ի րար կծելն ու ու տե լը սի րով վար վել չեն: Ո մանց հա ճախ հի վան-
դա նա լու և վա ղա ժամ մահ վան պատ ճառն այն է, որ սի րո մեջ չեն 
քայ լում: Վե ճեր ու տա րա ձայ նութ յուն ներ ցա նե լը և  ու րիշ նե րին դա-
տելն ու նե նում են հետ ևանք ներ:

ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻ 6.7,8
7 Մի՛ խաբ վեք. Աստ ված չի ծաղր վի, 
8 ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ԻՆՉ ՈՐ ՄԱՐԴ ՍԵՐՄԻ, ԱՅՆ ԷԼ 
ԿՀՆՁԻ:

Սո վո րա բար այս խոս քը կար դա լիս մտա ծում ենք այն մե ղա վո-
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րի մա սին, որ հար բում է, հայ հո յում և ս տում: Բայց արդ յոք կանգ 
ա ռել և խոր հե՞լ եք այս խոս քի շուրջ: Այն հաս ցեագր ված է ոչ թե մե-
ղա վոր նե րին, այլ մեզ՝ քրիս տոն յա նե րիս: «Մարդ ինչ որ սեր մի, այն 
էլ կհնձի» ա սե լով՝ Աստ ված նկա տի ու ներ հա վա տաց յալ նե րին: Ե թե 
որ պես հա վա տաց յալ սի րով չեք վար վում, ա պա հա մա պա տաս խան 
հունձք կու նե նաք:

Ի հար կե, այս խոս քում կա ճշմար տութ յուն, ո րը վե րա բե րում է մե-
ղա վոր նե րին: Եվ ո մանք այս խոս քե րը քա րո զում են մե ղա վոր նե րին, 
բայց Պո ղո սը դրանք հաս ցեագ րել է Գա ղա տիա յի հա վա տաց յալ նե-
րին և  ամ բողջ աշ խար հի քրիս տոն յա նե րին:

Այս խոս քե րով նա քրիս տոն յա նե րին հոր դո րում էր արթ նա նալ և 
հաս կա նալ, որ թեև Աստ ված սի րող Աստ ված է, Նա չի ծաղր վում. 
մար դը հնձե լու է այն, ինչ ցա նում է: Այլ կերպ ա սած՝ վաղ թե ուշ 
դա վատ է անդ րա դառ նա լու մար դու վրա, և մար դու «մեղ քերն ի րեն 
գտնե լու են» (Թ վոց 32.23):

Ես մոտ վաթ սուն հինգ տա րի անց կաց րել եմ ծա ռա յութ յան մեջ և 
տե սել եմ, որ շա րու նա կա բար սի րով վար վե լու դեպ քում ո րոշ մար-
դիկ, ո րոնք ձեզ դա տել և ձեր հան դեպ սխալ են վար վել, գա լիս 
են ձեզ մոտ և  օգ նութ յուն խնդրում: Շատ հա ճախ հենց Աստ ված է 
նրանց հետ ու ղար կում: Եվ փա՛ռք Աստ ծուն, դուք կկա րո ղա նաք օգ-
նել նրանց, քա նի որ սի րո մեջ եք քայ լում:

Սա կայն Գա ղա տա ցի նե րի 6.7-ում գրված խոս քը մեկ այլ կի րա-
ռութ յուն ևս  ու նի:

Սի րով վար վե լու հա մար նույն պես վարձք կա: Եվ այս պես, ի՞նչ 
կհնձեք սի րով վար վե լով՝ ա ռող ջութ յուն, բժշկութ յուն, եր կար կյանք 
և բար գա վա ճում:

Ե թե ձեր ներ սում բնակ վող սի րո բնութ յու նը շա րու նա կա բար սնեք 
Խոս քով և կի րա ռեք Խոս քը, ա պա ձեր կյան քում կա ճի և կ զար գա-
նա աստ վա ծա յին սե րը: Իսկ աստ վա ծա յին սե րը կի րա ռե լով և դ րա 
հա մա ձայն գոր ծե լով՝ կհնձեք սի րով վար վե լու օ գուտ ներն ու արդ-
յունք նե րը: 

Չ գի տեմ՝ ինչ պես դուք, բայց ես պատ րաստ վում եմ սեր ցա նե լու: 
Ե թե ցա նեմ Աստ ծո սե րը, կկա տա րեմ Օ րեն քը և կհն ձեմ այն արդ-
յունք նե րը, ո րոնք սերն է բե րում: Ինձ նից կհե ռաց վի հի վան դութ յու-
նը, և Աստ ված կլրաց նի իմ օ րե րի թի վը:
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Ճա նա չե՛ք Տի րոջ Մար մի նը

Մենք պետք է գի տակ ցենք, որ Նոր Ուխ տում մեծ մա սամբ մեզ-
նից է կախ ված՝ կլրաց նենք մեր օ րե րի թի վը, թե ոչ: Ին չո՞ւ. քա նի որ 
մեր մար մին նե րի բժշկութ յու նը ա պա հով ված է քա վութ յամբ: Աստ-
վա ծա շունչն ա սում է. «... Նա մեր հի վան դութ յուն նե րը վեր ա ռավ և 
մեր ցա վե րը կրեց» ( Մատթ. 8.17): 

Հի սուսն այս խոս քե րը մեջ բե րել է Ե սա յի 53.4-ից.« Հի րա վի՜, Նա 
մեր ցա վե րը վեր ա ռավ և մեր վշտե րը բեռ նեց Իր վրա»:

Եբ րա յե րե նից բա ռա ցի թարգ մա նութ յան մեջ աս վում է. « Նա կրեց 
մեր հի վան դութ յուն նե րը և տա րավ մեր ցա վը»:

Ա Պետ րոս 2.24-ում խոս վում է նաև մեր բժշկութ յան ուխ տի 
մասին: 

Ա ՊԵՏՐՈՍ 2.24
24 Որ Ին քը մեր մեղ քերն Իր մարմ ում խա չա փայ-
տի վրա բարձ րաց րեց, որ մեղ քե րից հե ռա նա լով՝ 
ար դա րութ յան հա մար ապ րենք, որ ՆՐԱ ԽՈՑԵՐՈՎ 
ԲԺՇԿՎԵՑԻՔ։

Ուս տի բժշկութ յու նը պատ կա նում է մեզ: Սա կայն մենք երբ ևի ցե 
չենք կա րո ղա նա Աստ ծո տված բժշկութ յու նը վա յե լել, ե թե չսո վո րենք 
սի րով վար վել:

Ե թե Աստ ված Քա վութ յամբ մեզ հա մար հա սա նե լի է դարձ րել 
բժշկութ յու նը, ա պա ին չո՞ւ բո լո րը չեն բժշկվում: Կա մի բան, ո րը 
պետք է հաս կա նանք սի րով վար վե լու վե րա բեր յալ, ե թե ցան կա նում 
ենք ա ռողջ լի նել: Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք, թե ինչ է ա սում Աստ վա-
ծա շուն չը Ա Կորն թա ցի նե րի 11-րդ գլ խում:

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻ 11.23-30
23 Ո րով հետև ես Տի րո ջից ըն դու նե ցի այն, որ ձեզ էլ 
ա վան դե ցի, որ Տեր Հի սուսն այն գի շե րը, որ մատն-
վում էր, հաց ա ռավ 
24 և գո հա նա լուց հե տո կտրեց և  ա սաց՝ ա ռե՛ք, կե րե՛ք, 
այս է Իմ մար մի նը, որ ձեզ հա մար կոտր վում է. այս 
ա րե՛ք Իմ հի շա տա կի հա մար։ 
25 Այն պես էլ ընթ րիքն ու տե լուց հե տո բա ժակն ա ռավ 
և  ա սաց՝ այս բա ժա կը նոր ուխտն է Իմ ար յու նով. այս 
ա րե՛ք, քա նի ան գամ որ խմեք, Իմ հի շա տա կի հա մար։ 
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26 Ո րով հետև քա նի ան գամ որ այս հացն ու տեք և  այս 
բա ժա կը խմեք, Տի րոջ մա հը պատ մեք, մինչև որ Նա 
կգա։ 
27 Ու րեմ ՈՎ ՈՐ ԱՅՍ ՀԱՑՆ ՈՒՏԻ ԿԱՄ ՏԻՐՈՋ 
ԲԱԺԱԿԸ ԽՄԻ ԱՆԱՐԺԱՆՈՒԹՅԱՄԲ, նա պար տա-
կան կլի նի Տի րոջ մարմ ին և  ար յա նը։ 
28 Ու րեմ ԹՈՂ ՄԱՐԴԸ ՓՈՐՁԻ ԻՐ ԱՆՁԸ և  ա պա այն 
հա ցից ու տի և  այն բա ժա կից խմի։ 
29 Ո րով հետև ա նար ժա նութ յամբ ու տո ղը և խ մո ղը իր 
ան ձի հա մար դա տաս տան է ու տում և խ մում, որ ՉԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄ ՏԻՐՈՋ ՄԱՐՄԻՆԸ։ 
30 Ն րա հա մար էլ ձեր մեջ շատ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐ և 
ՑԱՎԱԳԱՐՆԵՐ կան, և ՇԱՏԵՐՆ ԷԼ ՆՆՋԱԾ ԵՆ։

Ե կե՛ք վե րա դառ նանք և վեր լու ծենք այն, ինչ վեր ևում կար դա ցինք: 
Հա ցը վերց նե լով՝ Հի սուսն ա սաց. « Սա Իմ Մար մինն է, որ ձեզ հա-
մար կոտր վում է»: Հի սու սի վեր քե րով է, որ մենք բժշկվել ենք: Ն րա 
մար մի նը կոտր վեց մեզ հա մար որ պես Քա վութ յուն, որ պես զի կա րո-
ղա նանք մեր ֆի զի կա կան մար մին նե րում բժշկութ յուն ըն դու նել:

Այ նու հետև Հի սուսն ա սաց. «Այս բա ժա կը Նոր Ուխտն է Իմ ար-
յու նով»: Ըստ Աստ վա ծաշն չի՝ ա ռանց ար յուն թա փե լու չկա մեղ քե-
րի թո ղութ յուն (Եբր. 9.22): Հի սու սի ար յու նը մեր փրկագն ման և մեր 
մեղ քե րից մաքր ման նշանն է: Սուրբգ րա յին տվյալ հատ վա ծում խոս-
վում է թե՛ մեր մար մին նե րի բժշկութ յան և թե՛ մեր մեղ քե րի թո ղութ-
յան մա սին:

Իսկ հի մա ե կե՛ք ու շադ րութ յուն դարձ նենք 27-րդ խոս քում նշված 
«ա նար ժա նութ յուն» բա ռին: 

«Ու րեմն ով որ այս հացն ու տի կամ Տի րոջ բա ժա կը խմի 
ա նար ժա նութ յամբ, նա պար տա կան կլի նի Տի րոջ մարմ նին և  
ար յա նը»։ 

Այս տեղ օգ տա գործ ված է «ա նար ժա նութ յուն» բա ռը: Հա ճախ 
մար դիկ ա սում են՝ «Ես ինձ ա նար ժան եմ զգում»՝ կար ծե լով, թե այս 
խոս քը վե րա բե րում է ա նար ժա նութ յան զգա ցո ղութ յա նը: Սա կայն 
27-րդ խոս քում չի աս վում, թե մենք ա նար ժան ենք՝ մաս նակ ցե լու 
Տի րոջ Ընթ րի քին:

«Ա նար ժա նութ յամբ» բա ռը վե րա բե րում է վար վե լա կեր պին և վե-
րա բեր մուն քին, ո րով մաս նակ ցում ենք Տի րոջ Ընթ րի քին:

Ե թե կար դաք նա խորդ խոս քե րը և  ու սումն ա սի րեք հա մա տեքստը, 
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կտես նեք, որ մար դիկ հա վաք վում և ճա շում էին միա սին, ինչ պես 
նաև մաս նակ ցում Տի րոջ Ընթ րի քին: Սա կայն նրան ցից ո մանք գի նի 
էին խմում ու նույ նիսկ հար բում: Ուս տի Պո ղոսն ա սում է. «Ն րանք, 
ով քեր ա նար ժա նութ յամբ են մո տե նում Տի րոջ Ընթ րի քին, ի րենց ան-
ձե րի վրա դա տա պար տութ յուն կամ դա տաս տան են բե րում»:

Այ նու հետև Աստ վա ծա շուն չը շա րու նա կում է. «Այս պատ ճա ռով է, 
որ ձե զա նում շա տերն են հի վանդ ու ցա վա գար, և շա տե րը վա ղա-
ժամ ննջում կամ մա հա նում են»: Սա նշա նա կում է, որ հի վանդ ու 
ցա վա գար լի նե լը նոր մալ չէ: Պո ղոսն այս տեղ խո սում է մար դու ֆի-
զի կա կան մարմն ի մա սին: Նա ա սում է, որ նրանք, ով քեր ա նար ժա-
նութ յամբ են մո տե նում Տի րոջ Ընթ րի քին, կա րող են հի վան դա նալ, 
ցա վեր ու նե նալ կամ նույ նիսկ վա ղա ժամ մա հա նալ:

Խոս քում գրված է. « Տի րոջ մար մի նը չճա նա չե լու (կամ չո րո շե լու) 
պատ ճա ռով շա տե րը հի վանդ են և ցա վա գար, շա տերն էլ ննջած են»: 
«Նն ջել» բառն Աստ վա ծաշն չում վե րա բե րում է գե րեզ մա նում ննջող 
մարդ կա յին մարմն ին և Տի րոջ մոտ գնա ցած հո գուն:

Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք այն հան գա ման քին, որ նրանք վա ղա-
ժամ են մա հա ցել: Ն րանց օ րե րի թի վը չէր լրա ցել: Վս տա հա բար, 
վա ղա ժամ մահն Աստ ծո կամ քը չէր. ե թե ճա նա չեին Տի րոջ մար մի նը, 
չէին լի նի հի վանդ և ցա վա գար և վա ղա ժամ չէին մա հա նա: 

Աստ վա ծա շունչն ա սում է՝ եր բեմն կա պատ ճառ, որ մար դիկ հի-
վանդ և ցա վա գար են ու նույ նիսկ վա ղա ժամ են մա հա նում. Տի րոջ 
մար մի նը չճա նա չե լով՝ ի րենք ի րենց վրա դա տաս տան են բե րում: 

Ն կա տե ցի՞ք, որ չի խոս վում Տի րոջ ար յու նը ճա նա չե լու մա սին: 
Գրված է. «...չեն ո րո շում Տի րոջ մար մի նը»: «Ո րո շել» նշա նա կում է 
տես նել և հաս կա նալ:

Հա ղոր դութ յան հա ցը կտրե լը Հի սու սի կոտր ված մարմն ի 
խորհրդա պատ կերն է: Ե թե չեք տես նում ու հաս կա նում, որ Հի սու սի 
մար մի նը կոտր վել է ձեր մարմն ի պահ պա նութ յան և բժշ կութ յան հա-
մար, ա պա նույ նիսկ ե թե սի րով վար վեք, կա րող եք հի վան դա նալ ու 
ցա վեր ու նե նալ, քա նի որ չեք յու րաց րել այն բժշկութ յու նը, ո րը ձեզ 
տրվել է Գող գո թա յի Խա չով:

Ք րիս տո սը Զատ կի Գառն է: Ն րա մար մի նը կոտր վել է մեր ֆի զի կա-
կան մարմն ի պահ պա նութ յան և բժշ կութ յան հա մար՝ «Ն րա խո ցե րով 
մենք բժշկվե ցինք» (Ա Պետր. 2.24): Ե թե դուք չգի տեք, որ Ն րա խո ցե-
րով բժշկվել եք, ա պա կա րող եք ֆի զի կա պես հի վան դա նալ և ցա վեր 
ու նե նալ, գու ցե նույ նիսկ վա ղա ժամ մա հա նաք և չլ րաց նեք ձեր օ րե րի 
թիվն այս տեղ՝ երկ րի վրա: 
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Կա նաև « Տի րոջ մար մի նը չո րո շե լու» մյուս կող մը: Կա րող եք հի-
վան դա նալ և վա ղա ժամ մա հա նալ, ե թե չճա նա չեք և չ հաս կա նաք, 
որ Տի րոջ հոգ ևոր մար մի նը՝ Ք րիս տո սի Մար մի նը, մեկ է ( Կող. 3.15):

Այլ կերպ ա սած՝ այ սօր երկ րի վրա է Ք րիս տո սի հոգ ևոր Մար մի նը, 
որն ընդգր կում է աշ խար հի վերս տին ծնված բո լոր հա վա տաց յալ նե-
րին ( Կող. 1.18): Երբ Հի սու սը երկ րի վրա էր, նա միայն ֆի զի կա պես 
էր այս տեղ: Իսկ այ սօր Քրիստոսի Մար մի նը բաղ կա ցած է ամ բողջ 
աշ խար հի հա վա տաց յալ նե րից, և մենք պետք է ճա նա չենք Ք րիս տո-
սի Մար մինն ու սի րով վար վենք նրանց հետ:

Ք րիս տո սի Մար մի նը՝ մեր եղ բայր նե րին և քույ րե րին, չճա նա չե լով 
և ն րանց հան դեպ սի րով չվար վե լով՝ կա րող ենք մեր մեջ տեղ տալ 
հի վան դութ յա նը, ցա վե րին և  ան գամ վա ղա ժամ մահ վա նը: Բա զում 
հա վա տաց յալ նե րի հի վանդ և ցա վա գար լի նե լու պատ ճառն այն է, որ 
չեն ճա նա չել Ք րիս տո սի Մար մինն ինչ պես հարկն է:

Ե թե դուք սի րով չեք վար վում Ք րիս տո սի Մարմն ի ան դամն ե րի 
հետ, ա պա կլի նեք հի վանդ ու ցա վա գար և չեք եր կա րաց նի ձեր 
օ րերն այս տեղ՝ երկ րի վրա, ընդ հա կա ռա կը՝ կկար ճաց նեք դրանք և 
կա րող եք վա ղա ժամ մա հա նալ: Ես չէ, որ ա սում եմ դա, այլ Աստ վա-
ծա շուն չը:

Ո րոշ քրիս տոն յա ներ վա ղա ժամ մա հա ցել են, քա նի որ Ք րիս տո սի 
Մարմն ի ան դամն ե րի հետ սի րով չեն վար վել: Դա Աստ ծո լա վա գույ նը 
չէր նրանց հա մար, բայց սի րո պա կա սը կար ճաց րել է նրանց օ րե րը:

Սի րո մեջ չքայ լե լը կա րող է կար ճաց նել ձեր կյան քը, քա նի որ դա 
սա տա նա յին հե նա կետ է տա լիս ձեր կյան քում: Սի րուց դուրս ցան-
կա ցած քայլ քայլ է դե պի մեղք, իսկ մեղ քը դուռ է բա ցում սա տա նա յի 
հա մար դե պի ձեր կյանք: Ուս տի այս երկ րի վրա ձեր օ րե րը լրաց նե լու 
հա մար հար կա վոր է սի րով վար վել:

Աստ ծո սե րը եր բեք չի ձա խող վում: Մեր մեջ գոր ծող Աստ ծո սերն 
է, որ թույլ է տա լիս սի րով վար վել Ք րիս տո սի Մարմն ի ա մեն ան դա մի 
հետ. այն կա րող է լու ծել ա մեն վեճ ու ան հա մա ձայ նութ յուն: Այն կա-
րող է լու ծել ցան կա ցած խնդիր, քա նի որ Աստ ված սեր է: Տա րի նե րի 
ըն թաց քում տե սել եմ, թե ինչ պես է Աստ ծո սե րը գոր ծել անհ նա րին 
ի րա վի ճակ նե րում:

Գու ցե քրիս տոն յա նե րը հա մա ձայ նութ յան չգան փոքր հար ցե րի 
շուրջ, բայց մի բան, ո րին բո լորս հա մա ձայն ենք, այն է, որ Աստ-
ծո Խոս քը ճշմա րիտ է: Բոլորս կհամաձայնենք նաև, որ Հի սուս 
Ք րիս տոսն է Տե րը, և  ա ռանց Ն րա թա փած ար յան չկա մեղ քե րի թո-
ղություն:
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Ան կախ այն բա նից, որ մար դիկ հնա րա վոր է չհա մա ձայ նեն ձեզ 
հետ վար դա պե տա կան բո լոր հար ցե րում, դուք կա րող եք սի րով 
վար վել նրանց հետ, նույ նիսկ ե թե նրանք ձեզ հետ սի րով չեն վար-
վում: Սի րով վար վե լը չա փա զանց կար ևոր է: 

Ինք ներդ ձեզ չդա տե լու պատ ճա ռով Աստ ծո 
դատաս տա նին եք ար ժա նա նում

Թույլ տվեք բա ցատ րել ձեզ, թե որ քան կար ևոր է սի րով վար վել 
նրանց հետ, ո րոնք Ք րիս տո սի Մարմն ում են:

1947-1958 թվա կան նե րին Ա մե րի կա յում բժշկութ յան արթ նութ յուն 
էր: Բժշ կութ յան ծա ռա յութ յան մեջ մոտ 120 հո գի էինք և ներ կա յաց-
նում էինք ա վե տա րա նիչ նե րի մի կազ մա կեր պութ յուն, ո րը կոչ վում էր 
«Բժշ կութ յան ձայ նը»: Մենք անց կաց նում էինք հա մա ժո ղովներ, իսկ 
Գոր դոն Լինդ սին իր «Բժշ կութ յան ձայ նը» ամ սագ րում հրա տա րա-
կում էր բժշկութ յան բա զում վկա յութ յուն ներ: 

Եղ բայր Օ րալ Ռո բերթ սը ծա ռա յութ յան ա ռաջ նա գիծ ե կավ մոտ 
1948 թվա կա նին և ձեռք բե րեց մի վրան, ո րում 20000 մարդ էր տե-
ղա վոր վում: «Բժշ կութ յան ձայ նը» կազ մա կեր պութ յու նում միայն մեկ 
մարդ ու ներ ա վե լի մեծ վրան, քան Ռո բերթ սինն էր: Նա հա վել յալ 
մաս էր ա վե լաց րել վրա նին, որ պես զի այն տեղ 22000 մարդ տե ղա-
վոր վեր, և  եր բեմն այդ հատ վա ծը ևս լց վում էր:

Այդ մարդն էլ այդ օ րե րի «Բժշ կութ յան ձայ նի» բժշկութ յան ա ռա-
ջա տար ա վե տա րա նիչ նե րից էր: Այդ ժա մա նակ ոչ ոք բժշկութ յան 
այն քան մեծ ծա ռա յութ յուն չու ներ, որ քան նա:

Այդ ա վե տա րան չի ծա ռա յութ յուն նե րի ժա մա նակ ա կա նա տես եմ 
ե ղել երբ ևէ տե սածս ա մե նա մեծ հրաշք նե րին: 

Բայց մի օր Տերն ինձ հետև յալն ա սաց. «Գ նա՛ և  ա սա՛ նրան, որ 
եր կար չի ապ րի, ե թե չսկսի ինքն ի րեն դա տել»: Այդ ժա մա նակ նա 
ըն դա մե նը ե րե սուն հինգ տա րե կան էր:

Տերն ա սաց ինձ. «Ա ռա ջին բա նը, ո րում նա պետք է ինքն ի րեն 
դա տի, իր ծա ռա յակ ցի հետ սի րով չվար վելն է: Երկ րոր դը՝ նա 
պետք է դա տի ի րեն փո ղի հար ցում»:

Տե րը նշեց նաև եր րորդ բա նը, ո րում այդ ա վե տա րա նի չը պետք է 
ինքն ի րեն դա տեր, և դա սննդա կարգն էր: Չեմ ու զում վի րա վո րա-
կան որ ևէ բան ա սել, բայց նա ե զան պես գեր էր և սն վում էր ձիու 
պես:

Հարկ չկա չա փից դուրս կենտ րո նա նալ ա ռողջ սննդա կար գի 
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վրա: Տե րը դա նկա տի չու ներ: Մ յուս կող մից՝ հի շե ցի, թե ինչ էր ա սել 
Ջոն Ո ւես լին. « Չեմ ապ րում, որ ու տեմ. ու տում եմ, որ ապ րեմ»:

Արդ յոք սուրբգ րա յի՞ն էր այն, որ այդ ծա ռա յո ղը ինքն ի րեն 
պետք է դա տեր. ի հար կե՛ ա յո: Տե րը փոր ձում էր զգու շաց նել, քա-
նի որ ե թե այդ մարդն ինքն ի րեն դա տեր, ա պա Տե րը ստիպ ված 
չէր լի նի դա ա նել: Այդ պես է գրված Աստ վա ծաշն չում:

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻ 11.31,32
31 Ո րով հետև ԵԹԵ ՄԵՐ ԱՆՁԵՐԸ ԴԱՏԵԻՆՔ, ՉԷԻՆՔ 
ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԻ։ 
32 Բայց ԴԱՏՎԵԼՈՎ ՏԻՐՈՋԻՑ՝ ԽՐԱՏՎՈՒՄ ԵՆՔ, որ 
աշ խար հի հետ չդա տա պարտ վենք։

Հի շում եմ, մեկ ան գամ ես ու կինս գնում էինք հա վա քույթ անց-
կաց նե լու և ճա նա պար հին կանգ ա ռանք՝ այդ մար դու վրա նա յին 
հա վա քույ թին ներ կա լի նե լու հա մար: Այն քա ղա քում, որ տեղ նա հա-
վա քույթ էր անց կաց նում, կար խու լու համ րե րի պե տա կան հաս տա-
տութ յուն:

Այդ հաս տա տութ յու նից հինգ խու լու համ րի էին բե րել՝ մաս նակ-
ցե լու բժշկութ յան ա վե տա րան չա կան հա վա քույ թին: Այդ ծա ռա յո ղը 
ձեռք դրեց նրանց վրա, ու բո լոր հին գը մեկ ակն թար թում բժշկվե-
ցին: Ն րանք բժշկվե ցին հա զա րա վոր մարդ կանց աչ քե րի առջև:

Այդ պա հին այդ ա վե տա րա նի չը դա դա րեց րեց ծա ռա յութ յու նը և 
սկ սեց նվի րատ վութ յուն հա վա քել: Նա այս պի սի հայ տա րա րութ յուն 
ա րեց. « Մի՛ ե կեք ա ռաջ, ե թե նվա զա գույ նը 50 դոլար չու նեք նվի րա-
բե րե լու հա մար»:

Մար դիկ, մե կը մյու սի վրա յով վա զե լով, գնում էին ա ռաջ՝ տա լու 
ի րենց նվի րատ վութ յու նը: Սա տե ղի էր ու նե նում հի սու նա կան թվա-
կան նե րի սկզբին: Այն ժա մա նակ գու մա րը շատ ա վե լի մեծ ար ժեք 
ուներ, քան ներ կա գնա ճի օ րե րում: Սա կայն չես կա րող Աստ ծո 
տվածն օգ տա գոր ծել՝ գու մար հա վա քե լու հա մար: 

Եվ ե թե մար դիկ ի րենք ի րենց չդա տեն, ա պա վաղ թե ուշ նման 
բա ներ կա նեն:

Հի շենք, թե ինչ է ա սում Աստ վա ծա շուն չը. « Մի՛ խաբ վեք. Աստ ված 
չի ծաղր վի, ո րով հետև ինչ որ մարդ սեր մի, այն էլ կհնձի» ( Գաղ. 6.7): 
Սա վե րա բե րում է մար դու կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րին:

Մեկ այլ գերբ նա կան բժշկութ յուն եմ տե սել այդ մար դու ծա ռա-
յութ յան ժա մա նակ, ո րը հաս տա տել են բժիշկ նե րը: Ն րա հա վա քույթ-
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նե րից մե կին մի կնոջ էին բե րել պատ գա րա կի վրա: Այդ կնոջ մար-
մի նը փայ տա ցած էր:

Նա խիստ հազ վագ յուտ հի վան դութ յամբ էր տա ռա պում, և 
բժշկութ յու նը չէր կա րո ղա նում ոչն չով օգ նել նրան: Ն րա մարմն ին 
դիպ չե լիս, թվում էր, փայտ ես շո շա փում:

Երբ այդ ծա ռա յո ղը ձեռք դրեց նրա վրա, նա վայր կե նա պես 
բժշկվեց: Այս ծա ռա յո ղի բժշկութ յան ծա ռա յութ յու նը հրա շա լի էր. 
կույ րեր էին իս կույն բժշկվում: Բայց Տերն ա սաց ինձ. «Գ նա՛ և  ա սա՛ 
նրան, որ եր կար չի ապ րի, ե թե ինքն ի րեն չդա տի»:

Ուս տի գնա ցի նրա հետ խո սե լու, այդ պա հին նա ու րի շի հետ էր 
զրու ցում: Մինչ կվեր ջաց ներ զրույ ցը, բնա կան մարդ կա յին միտքս 
ղե կը վերց րեց ձեռ քը, և  ես մտա ծե ցի. « Նա եղ բայր նե րի հետ սի րով 
չի վար վում. ե թե ա սեմ նրան, ինչ Տերն է ա սել, ա մե նայն հա վա նա-
կա նութ յամբ կապ տա կի ինձ»: Մինչ ես մտքե րի մեջ էի, այդ ա վե-
տա րա նի չը հե ռա ցավ, և  ես նրա հետ խո սե լու այլ հնա րա վո րութ յուն 
չու նե ցա:

Ե րեք տա րի անց ես ու կինս Լոս Ան ջե լե սում մաս նակ ցում էինք 
«Բժշ կութ յան ձայ նի» հա մա ժո ղո վին «Ան գե լուս Թեմփլ» ե կե ղե ցում: 
Այն ժա մա նակ ա մեն տա րի Գո հա բա նութ յան օ րե րին անց կաց նում 
էինք «Բժշ կութ յան ձայ նի» հա մա ժո ղովներ: Ծա ռա յո ղի կի նը ներ կա-
նե րին ա ղոթ քի հրա վի րեց իր ա մուս նու հա մար, քա նի որ բժիշկ ներն 
ա սել էին, որ նա մահ վան շե մին է: Նա ըն դա մե նը ե րե սու նութ տա-
րե կան էր:

Եղ բայր Լինդ սին այդ մա սին հայ տա րա րեց ամ բիո նից: Նա ա սաց, 
որ բժշկութ յան ծա ռա յութ յու նը կտու ժի, ե թե Ա մե րի կա յի ա ռա ջա տար 
բժշկութ յան ծա ռա յո ղը մա հա նա այս քան վաղ տա րի քում: Այն պես որ 
«Բժշ կութ յան ձայ նի» բո լոր ծա ռա յող նե րին հրա վի րեց բեմ՝ ձեռք ձեռ-
քի բռնած այդ մար դու հա մար ա ղո թե լու: Ես տե ղում սկսե ցի ա ղո թել: 

Երբ նստա րան նե րի շար քե րի մի ջով քայ լում էի դե պի բեմ, Տերն 
ա սաց ինձ. « Մի՛ բարձ րա ցիր այն տեղ»: Ես քա րա ցած կանգ ա ռա. 
«Ին չո՞ւ ոչ, Տե՛ր. նա ըն դա մե նը ե րե սու նութ տա րե կան է, այն քան մեծ 
չէ, որ մա հա նա»: Ե րեք տա րի ու մի քա նի ա միս էր ան ցել, և  ես մո-
ռա ցել էի՝ ինչ էր Տերն ինձ ա սել նրա մա սին:

Տերն ա սաց. « Նա ի րեն չէր դա տում և  իր ծա ռա յա կից նե րի հետ 
սի րով չէր վար վում, ուս տի Ես նրան դա տե ցի և հանձ նե ցի սա տա-
նա յին՝ մարմն ի կորս տի հա մար, որ Տեր Հի սու սի օ րը նրա հո գին 
փրկվի: Հան գի՛ստ թող նրան, քա նի որ մա հա նա լու է»: Ես շրջվե ցի և 
շար քե րի մի ջով հետ քայ լե ցի:
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Երբ հետ էի գնում դե պի դահ լիճ, ինձ մո տե ցավ կինս և հարց րեց. 
« Տերն ի՞նչ ա սաց քեզ»:

«Ինչ պե՞ս ի մա ցար, թե Նա ինձ ինչ-որ բան է ա սել»,- ա սա ցի ես:
 « Դու քա րա ցած կանգ ա ռար և գու նատ ված հետ քայ լե ցիր»,- պա-

տաս խա նեց նա:
Ես պատ մե ցի նրան, թե ինչ էր Տերն ա սել: Այդ պա հին Տե րը նշեց 

միայն այն փաս տը, որ այդ ա վե տա րա նի չը չի դա տել ի րեն ու րիշ նե րի 
հան դեպ սի րով չվար վե լու հա մար: Վա ղա ժամ՝ ե րե սու նութ տա րե-
կա նում մա հա նա լը Աստ ծո լա վա գույ նը չէր նրա հա մար, բայց շատ 
ա վե լի լավ էր, քան դժոխք գնա լը:

Ինչ պես տես նում եք, հա ճախ պատ ճառ կա մարդ կանց հի վան-
դութ յուն նե րի և վա ղա ժամ մա հե րի հա մար: Եվ մինչ նրանց բժշկութ-
յան հա մար ա ղո թե լը եր բեմն հար կա վոր է հաս կա նալ, թե որն է 
հի վան դութ յան այդ խոր քա յին պատ ճա ռը. գու ցե կա րիք լի նի, որ 
մար դիկ ո րոշ շտկումն եր ա նեն:

Մի քա ղա քում այդ ծա ռա յողն ա մեն տա րի վրան էր կանգ նեց նում 
և հա վա քույթ ներ անց կաց նում տե ղի ե կե ղե ցու հա մար: Մ յուս ե կե ղե-
ցի նե րը հա մա գոր ծակ ցում էին նրա հետ. նրա հա վա քույթ նե րին հա-
զա րա վոր մար դիկ էին մաս նակ ցում, փրկվում ու բժշկվում: Վ րանը 
ամ բող ջութ յամբ լցվում էր մարդ կան ցով, այն քան, որ չէին տե ղա վոր-
վում:

Ո րոշ ժա մա նակ անց նա հայ տա րա րեց, որ այդ քա ղա քում արթ-
նութ յան կենտ րոն պի տի կա ռու ցի և կա ռու ցեց այն տե ղի ե կե ղե ցուց 
ոչ հե ռու, ին չը նրան օգ նում էր հա վա քույթ ներ անց կաց նե լու:

Մի օր էլ նա գնաց տե ղի ե կե ղե ցու հով վի մոտ և  ա սաց. «Ես հիմ-
նե լու եմ իմ ե կե ղե ցին քո ե կե ղե ցու, այս եղ բոր և  այն եղ բոր ե կե ղե ցի-
նե րի ան դամն ե րով»: Այդ պես էլ ա րեց:

Ս խալ բան չկար նրա նում, որ նա ցան կա նում էր այդ քա ղա քում 
ե կե ղե ցի հիմն ել: Ս խալն այն էր, որ նա եր կու հար յուր ան դամ վերց-
նում էր մի հով վի ե կե ղե ցուց, եր կու կամ ե րեք հար յուր ան դամ՝ մյուս 
ե կե ղե ցուց և ևս մի քա նի հար յու րին քա ղա քի ա մե նա մեծ Ամ բող ջա-
կան Ա վե տա րա նի ե կե ղե ցուց: Եվ գի տե՞ք ինչ պա տա հեց. նա մա հա-
ցավ, մինչ կկա րո ղա նար վա յե լել իր նոր ե կե ղե ցու «ա ճը»:

Ինչ պես տես նում եք, այդ ա վե տա րա նի չը սխալ վար վեց իր ծա-
ռա յա կից հո վիվնե րի հետ: Նա կա ռու ցեց իր ե կե ղե ցին մեկ ու րի շի 
ե կե ղե ցու ան դամն ե րով: Սա կայն սե րը չար բան չի ա նում ըն կե րո ջը:

Այդ պես վար վող մար դը խա ղում է մահ վան հետ: Այդ մար դը վաղ 
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տա րի քում մա հա ցավ, քա նի որ սի րով չէր վար վում եղ բայր նե րի հետ: 
Հենց այս պատ ճա ռով են ո րոշ հա վա տաց յալ ներ վա ղա ժամ մա հա-
նում. նրանք կար ճաց նում ենք ի րենց կյան քի օ րե րը, քա նի որ սի րո 
մեջ չեն քայ լում: Մենք պետք է սո վո րենք ճա նա չել Տի րոջ Մար մի նը՝ 
Ք րիս տո սում մեր քույ րե րին և  եղ բայր նե րին, և վե րա բեր վենք նրանց 
որ պես Ք րիս տո սի Մարմն ի մա սի:

Այդ մար դը չա պաշ խա րեց, ուս տի Աստ ված ստիպ ված էր դա տել 
նրան: Դա Աստ ծո լա վա գույ նը չէր նրա հա մար, բայց ե թե մարդն 
ինքն ի րեն չդա տի, Աստ ծո դա տին կար ժա նա նա: Ն րա հետ նման 
բան չպետք է տե ղի ու նե նար: Բայց նա էր պա տաս խա նա տու տե ղի 
ու նե ցա ծի հա մար:

Աստ ծո դա տին ար ժա նա նա լու միտ քը լուրջ է, այն պես չէ՞: Հենց 
այդ պատ ճա ռով էլ պետք է սթափ մո տե նանք սի րո մեջ քայ լե լու թե-
մա յին:

Հի շե՛ք, որ Աստ վա ծա շունչն ա սում է՝ սերն ա վե լի մեծ է, քան հա-
վատ քը կամ հույ սը. «Ա պա ու րեմն մնում է հա վատք, հույս, սեր. այս 
ե րե քը, և ս րան ցից մե ծը սերն է» (Ա Կորնթ. 13.13): Մենք՝ Ք րիս տո սի 
Մարմն ում լի նող ներս, չենք հմտա ցել Աստ ծո սի րո թե մա յի մեջ ինչ-
պես հարկն է:

ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 12.9
9 Սերն ա ռանց կեղ ծա վո րութ յան. չարն ա տե՛ք, բա-
րիին հետ ևե՛ք։

Եր բեմն խոս քը կար դում ենք ու կանգ չենք առ նում՝ խոր հե լու դրա 
շուրջ: Կեղ ծա վո րութ յուն ա նել նշա նա կում է ձևաց նել: Շատ ան գամ 
մար դիկ ձևաց նում են, թե սի րում են, բայց փաս տա ցիո րեն այդ պես 
չէ: Հի մա կբա ցատ րեմ, թե ինչ նկա տի ու նեմ: Ն րանք ա սում են. «Ես 
իս կա պես սի րում եմ քեզ», բայց բա վա կան է սխալ վեք, և  ե րես կթե-
քեն ձեզ նից: Ն րանց սե րը պար զա պես ձևա կա նութ յուն է:

ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 12.10
10 Եղ բայ րա սի րութ յան մեջ ի րար վրա գթա՛ծ ե ղեք. 
պա տիվ տա լու մեջ ԻՐԱՐԻՑ ԱՌԱ՛Ջ ԱՆՑԵՔ։

Սե րը՝ Աստ ծո սե րը, ե սա կենտ րոն չէ: Այն միշտ նա խա պատ վութ-
յու նը և  ա ռաջ նա հեր թութ յու նը տա լիս է դի մա ցի նին և  եր բեք ա ռա-
ջինն իր մա սին չի մտա ծում: Երբ Աստ ված ա սաց, որ սի րենք ի րար, 
նկա տի չու ներ, որ սի րեինք միայն խոս քե րով կամ ձևաց նեինք: Նա 
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ցան կա նում է, որ մենք սի րենք միմ յանց մեր գոր ծո ղութ յուն նե րով, 
ինչ պես նաև մեր խոս քե րով: Մեր գոր ծո ղութ յուն նե րից պետք է 
երևա, որ սի րում ենք ի րար:

Հար կա վոր է սի րով վար վել ու րիշ նե րի հետ, նույ նիսկ երբ նրանք 
սխալ են վար վում մեզ հետ: Ու րիշ նե րի հետ սի րով վար վե լու շա հը 
մեծ է: Եվ ե թե ինք ներս մեզ դա տենք, չենք դատ վի: Ե թե ինք ներս 
մեզ դա տենք, կխու սա փենք բժշկա կան ծախ սե րից: Բայց դրա հա-
մար սի րո մեջ քայ լե լը մեր սրտում պետք է նպա տակ դարձ նենք: Դա 
ինք նա բե րա բար տե ղի չի ու նե նա:

Երբ ճա նա չում եք Տի րոջ մար մի նը՝ ոչ միայն Հի սու սի ֆի զի կա-
կան մար մի նը, ո րը կոտր վեց ձեր ֆի զի կա կան մարմն ի բժշկութ յան 
հա մար, այլև Ք րիս տո սի հոգ ևոր Մար մի նը, կա րող եք լի նել ու ժեղ և  
ա ռողջ, ոչ թե հի վանդ ու ցա վա գար, ինչ պես նաև կա րող եք լրաց նել 
ձեր կյան քի օ րե րը:

Եվ, ճիշտն ա սած, Աստ ված մեզ հա մար ա վե լին ու նի, քան մեր 
բժշկութ յունն է: Ի հար կե, ե թե դուք բժշկութ յան կա րիք ու նեք, ա պա 
Նա Քա վութ յամբ հո գա ցել է ձեր բժշկութ յան հա մար: Սա կայն Աստ-
ված ա վե լին է ա րել. Նա հո գա ցել է, որ մենք ա ռողջ լի նենք: Ա ռող-
ջութ յուն ստա նա լու մի ջո ցը սի րով վար վելն է:

Ա րե՛ք անհ րա ժեշտ շտկում ե րը

Պա տա հել է, որ ես մի քա նի ան գամ ձեռք եմ դրել բժշկութ յան կա-
րիք ու նե ցող մարդ կանց վրա, ո րոնք ե կել են իմ հա վա քույթ նե րին, 
բայց նրանք չեն բժշկվել: Ն րանց հա մար ա ղո թել են նաև բժշկութ-
յան այլ ա վե տա րա նիչ ներ, սա կայն ա պարդ յուն:

Մինչ դեռ շատ հա ճախ, երբ այդ մար դիկ շտկումն եր են ա րել 
ի րենց սի րո ըն թաց քի մեջ, նույ նիսկ կա րիք չեն ու նե ցել, որ ինչ-որ 
մե կը ձեռք դնի ի րենց վրա. ինք նա բե րա բար բժշկվել են: Ինչ պես 
տես նում եք, սի րով վար վե լը աստ վա ծա յին բժշկութ յան աղբ յուր է, 
ո րի մա սին ևս պետք է քա րո զել:

Շա տերս ենք ցան կա նում լրաց նել մեր կյան քի օ րերն այս երկ րի 
վրա: Եվ Աստ վա ծա շուն չը խոս տա նում է, որ դա հնա րա վոր է: Բայց 
դրա հա մար պետք է քայ լենք Խոս քի լույ սի, այդ թվում նաև ինք ներս 
մեզ դա տե լու մա սին Ա Կորն թա ցի նե րի 11.31-րդ խոս քի ներ քո:

Ե թե ինչ-որ մե կը ցան կա նա գնալ փոս տա յին բա ժան մունք, և  ես 
բա ցատ րեմ նրան ճա նա պար հը, իսկ նա տեղ չհաս նի, ինքն է դրա 
հա մար պա տաս խա նա տու: Նույ նը վե րա բե րում է բժշկութ յա նը և 
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Աստ ծո օրհ նութ յուն նե րին՝ նե րառ յալ նաև եր կար ապ րե լուն: Աստ վա-
ծա շուն չը ցույց է տա լիս մեզ մեր նպա տա կա կե տին հաս նե լու ճշգրիտ 
ճա նա պար հը, իսկ մեզ նից պա հանջ վում է քայ լել Խոս քի լույ սի ներ-
քո, որ պես զի ստա նանք այդ օրհ նութ յուն նե րը: 

Մոտ տաս ներ կու տա րի հո վիվ եմ ե ղել: Հով վութ յանս տաս ներ կու 
տա րի նե րին իմ ե կե ղե ցու ան դամն ե րից եր կու սը կամ ե րեքն են վայր-
կե նա պես բժշկվել: Մարդ կանց մեծ մա սի դեպ քում նախ և  ա ռաջ 
պետք էր գտնել հի վան դութ յան խոր քա յին պատ ճա ռը, որ պես զի 
բժշկութ յուն ստա նա յին:

Ն կա տի չու նեմ այն, որ հի վանդ մարդ կանց մե ղադ րել եմ ա նօ-
րի նութ յուն նե րի կամ մեղ քե րի մեջ և սկ սել փո րել նրանց անց յա լը: 
Փո խա րե նը ա ղո թել եմ, որ Սուրբ Հո գին ցույց տա ինձ, թե արդ-
յոք նրանց բժշկութ յա նը խան գա րող ինչ-որ բան կա, ինչ պես նաև 
ա ղո թել եմ, որ նրանց ցույց տա, թե որ տեղ պետք է շտկումն եր 
ա նեն: 

 Բո լոր այն դեպ քե րում, ո րոնց ա կա նա տեսն եմ ե ղել ես, երբ մար-
դիկ հե ռաց րել են պատ ճա ռը և  ի րենց սրտե րում ու վե րա բեր մուն քի 
մեջ անհ րա ժեշտ փո փո խութ յուն ներն ա րել, ան մի ջա պես բժշկվել են: 
Այդ փո փո խութ յուն նե րը չա նե լու դեպ քում ո մանք կա րող էին նույ-
նիսկ մա հա նալ, քա նի որ նրանց ա ռող ջա կան վի ճա կը այդ աս տի-
ճան լուրջ էր:

Մարմ ի կոր չե լը

Ինք ներս մեզ չդա տե լու հետ ևանք նեը կա րող ենք տես նել 
Ա Կորն թա ցի նե րի 5-րդ գլ խի հետև յալ պար բե րութ յու նում:

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻ 5.1-5
1 Առ հա սա րակ լսվում է ձեր մեջ պոռն կութ յուն և  այն-
պի սի պոռն կութ յուն, որ հե թա նոս նե րի մեջ էլ չկա, 
այն պես որ մեկն իր հոր կինն ու նե նա։ 
2 Եվ դուք հպար տա ցած եք և  ա վե լի սուգ չե՞ք մտնում, 
որ ձեր մի ջից վեր առն վի նա, որ այն բա նը գոր ծեց։ 
3 Ո րով հետև ես թեև մարմ ով բա ցա կա եմ, բայց 
հո գով ներ կա, ար դեն վճռել եմ ներ կա լի նո ղի պես՝ 
նրան, որ այն պի սի բան գոր ծեց, 
4 մեր Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի ա նու նով ձեր և  իմ հո գու 
մեկ տեղ ժո ղով վե լու ժա մա նակ մեր Տեր Հի սուս Ք րիս-
տո սի զո րութ յան հետ, 
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5 ԱՅՆՊԻՍԻԻՆ ՄԱՏՆԵԼ ՍԱՏԱՆԱՅԻՆ՝ ՄԱՐՄԻՆԸ 
ԿՈՐՉԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, որ հո գին ապ րի մեր Տեր Հի սու-
սի օ րում։

Ըստ սուրբգ րա յին այս հատ վա ծի՝ որ դին, ըստ եր ևույ թին, հո րից 
խլել էր խորթ մո րը և  ապ րում էր նրա հետ: Պո ղո սը զար մա ցած էր, 
որ Կորն թո սի ե կե ղե ցին դրան ի պա տաս խան ո չինչ չէր ա րել: 

Ուս տի Պո ղո սը կորն թա ցի նե րին ա սում է, որ երբ մեկ տեղ հա-
վաք վեն, այդ պի սի մար դուն պետք է մատ նեն սա տա նա յին՝ մար մի նը 
կոր չե լու հա մար, որ պես զի Ք րիս տո սի գա լուս տի օ րը նա փրկվի:

Ե կե ղե ցին՝ Ք րիս տո սի Մար մի նը, կա րող էր դա տել այդ մեղ քը, 
քա նի որ այն ակն հայտ էր: Այլ կերպ ա սած՝ հեշտ է հաս կա նա լը, որ 
սխալ է, երբ ինչ-որ մեկն ապ րում է իր խորթ մոր հետ, այն պես չէ՞: 
Կամ հեշտ է հաս կա նա լը, որ մեղք է, երբ կին ու տղա մարդ միա սին 
ապ րում են ա մուս նա կան ուխ տից դուրս: Եվ ե կե ղե ցին պետք է հան-
դի մա նի այն քրիս տոն յա նե րին, ո րոնք նման բա ներ են ա նում:

Ա Կորն թա ցի նե րի 5-րդ գլ խից մեջ բեր ված հատ վա ծում տես նում 
ենք, որ ե կե ղե ցու հե ղի նա կութ յունն ու զո րութ յու նը շատ ա վե լի մեծ 
են, քան մենք երբ ևէ գոր ծադ րել ենք: Ակն հայտ է, որ Կորն թո սի ե կե-
ղե ցին չէր հաս կա նում ու չէր գի տակ ցում, որ այդ ի րա վի ճա կում ինչ-
որ բան ա նե լու իշ խա նութ յուն ու ներ:

Այս խոս քում նշված է նաև, թե ով է մար մի նը վնա սում: Հին գե-
րորդ խոսքն ա սում է. «Այն պի սիին մատ նել սա տա նա յին՝ մար մի նը 
կոր չե լու հա մար»: Սա տա նան է մար մի նը վնա սո ղը և  ոչ թե Աստ ված:

Ն կա տե՞լ եք, որ եր բեմն այն մար դիկ, ո րոնք իս կա պես ճա նա չել 
են Աստ ծուն, սա կայն հե ռա ցել Ն րա նից, վե րա դառ նում են, երբ մար-
մինն է վնաս կրում:

Ակն հայ տո րեն, այդ տղան ա պաշ խա րում և բժշկ վում է: Կորն թա-
ցի նե րին ուղղ ված իր երկ րորդ նա մա կում Պո ղո սը նրանց ա սում է, 
որ հետ ըն դու նեն նրան եղ բայ րութ յան մեջ, քա նի որ «Աստ ծո ու զած 
տրտմութ յու նը ա պաշ խա րութ յուն էր գոր ծել» (Բ Կորնթ. 2.6-11, 7.10):

Ի՞նչ է Աստ վա ծա շունչն ա սում ինք ներս մեզ դա տե լու մա սին: Այն 
ա սում է, որ ե թե մենք ինք ներս մեզ դա տենք, չենք դատ վի Տի րոջ 
կող մից, բայց ե թե հրա ժար վենք ինք ներս մեզ դա տե լուց, ա պա Տե րը 
ստիպ ված կլի նի խրա տել մեզ, որ պես զի աշ խար հի հետ չդատ վենք:

Դա, ի հար կե, Աստ ծո լա վա գույ նը չէ, բայց շատ ա վե լի լավ է, քան 
դժոխք գնա լը: Այս տղա յի մա սին, որն ապ րում էր իր խորթ մոր հետ, 
Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ ե կե ղե ցին պետք է մատ ներ նրան սա-
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տա նա յին՝ նրա մարմն ի կորստ յան հա մար, որ պես զի նա ա պաշ խա-
րեր և վե րա դառ նար Աստ ծուն: 

Այ նու հետև Ա Կորն թա ցի նե րի 11.31-րդ և 32-րդ խոս քե րում գրված 
է, որ ե թե ինք ներս մեզ չդա տենք, Տե րը կդա տի մեզ: Եվ Տե րը կդա-
տի մեզ ոչ միայն ֆի զի կա կան, այլև հոգ ևոր մեղ քե րի հա մար:

 Միայն Տե րը կա րող է տես նել մեր հոգ ևոր մեղ քե րը: Մի ան գամ 
Հի սուսն ինձ տե սիլ քով եր ևաց և  ա սաց. «Ես նախ դա տե լու եմ Իմ 
ժո ղովր դին հոգ ևոր մեղ քե րի, ա պա միայն ֆի զի կա կան մեղ քե րի հա-
մար»:

Ի՞նչ նկա տի ու ներ Նա՝ «հոգ ևոր մեղ քեր» ա սե լով: Հոգ ևոր մեղ-
քեր կա րող են լի նել, օ րի նակ, մեր թաքն ված դրդա պատ ճառ նե րը և 
վե րա բեր մուն քը: Ես և դուք չգի տենք մարդ կանց գոր ծո ղութ յուն նե րի 
հետ ևում թաքն ված դրդա պատ ճառ նե րի մա սին, իսկ Հի սու սը գի տի:

 Մեզ հա մար տե սա նե լի չեն դրդա պատ ճառ նե րը: Մար դիկ կա րող 
են ճիշտ վար վել սխալ դրդա պատ ճա ռով և  օրհ նութ յան փո խա րեն 
նա խա տինք ստա նալ, քա նի որ ի րենց դրդա պատ ճա ռը սխալ էր, 
հիմն ված չէր սի րո վրա:

Ես և դուք չենք կա րող տես նել վե րա բեր մուն քը, մինչ դեռ Աստված 
կա րող է: Մեր դրդա պատ ճառ նե րը և  ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը 
պետք է ճիշտ լի նեն, այ լա պես Աստ ված չի կա րո ղա նա օրհ նել մեզ 
այն պես, ինչ պես ցան կա նում է: Այդ պատ ճա ռով էլ շատ կար ևոր է 
զար գաց նել աստ վա ծա յին սե րը, որ պես զի մեր դրդա պատ ճառ նե րը 
մա քուր լի նեն:

Օ րի նակ՝ «Բժշ կութ յան ձայ նը» կազ մա կեր պութ յան այն ա վե տա-
րան չի դեպ քում, ո րի մա սին վեր ևում խո սե ցինք, Տե րը սպա սում էր, 
որ նա դա տեր ինքն ի րեն և հ րա ժար վեր մեղ քից: Բայց նա այդ պես 
չա րեց և սի րով չվար վեց իր ծա ռա յա կից եղ բայր նե րի հետ. ի վեր ջո 
Աստ ված ստիպ ված ե ղավ դա տել նրան:

 Կան թան կա գին քրիս տոն յա ներ, ո րոնք, չի մա նա լով Աստ վա ծա-
շուն չը, ա սում են. «Այդ մարդն ու ներ բժշկութ յան մեծ ծա ռա յութ յուն, 
բայց մա հա ցավ ե րե սու նութ տա րե կա նում: Դա նշա նա կում է, որ 
բժշկութ յու նը բո լո րի հա մար չէ»:

Ո՛չ, դա բո լո րո վին չի նշա նա կում, որ բժշկութ յու նը բո լո րի հա մար 
չէ: Ի մա նա լով նա խա պատ մութ յու նը՝ պար զա պես հաս կա նում ենք, 
որ այդ մար դը չէր դա տել ինքն ի րեն, ուս տի Աստ ված էր ստիպ ված 
ե ղել ա նել դա: Աստ ված խրա տեց նրան, որ նա չդատ վեր աշ խար հի 
հետ:
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Արդ յոք եր կա րաց նո՞ւմ, թե՞ կար ճաց նում եք  
ձեր օ րե րը

Ինչ պես տես նում եք, մենք կա րող ենք կար ճաց նել մեր օ րե րը կամ 
եր կա րաց նել դրանք՝ սի րով վար վե լով և  ա նե լով այն, ինչ Աստ ված է 
ա սում: Մենք պետք է դա տենք ինք ներս մեզ, որ պես զի Տե րը ստիպ-
ված չլի նի ա նել դա: Եվ ա ռա ջին հեր թին պետք է դա տենք մեր սի-
րո ըն թացքն ու թե արդ յոք ճա նա չում ենք Ք րիս տո սի Մար մի նը: Այդ 
դեպ քում չենք դատ վի աշ խար հի հետ:

Երբ ես ու կինս ապ րում էինք Տե խա սում, գնա ցինք ա ղո թե լու մի 
մար դու հա մար, ո րի թո քե րում հե ղուկ էր հա վաք վել, և դժ վա րա նում 
էր շնչել: Բ ժիշկ նե րը նրա մոտ ախ տո րո շել էին թո քե րի քաղց կեղ: 
Ա սել էին, որ հնա րա վոր կլի ներ թո քե րից ջու րը մի քա նի ան գամ հե-
ռաց նել, ո րից հե տո ո չինչ չէին կա րո ղա նա ա նել:

Ես կանգ նած էի նրա ան կող նու կող քին, որ պես զի ա ղո թեի նրա 
հա մար, իսկ մյուս կող մում կանգ նած էր նրա կնոջ եղ բայ րը: Ձեռքս 
դրե ցի հի վան դի ճա կա տին և սկ սե ցի ա ղո թել:

Երբ ա ղո թում էի, զգա ցի, թե ինչ պես մի ջերմ ձեռք վերց րեց իմ 
ձեռ քը և հե ռաց րեց նրա ճա կա տից: Աչ քերս բա ցե ցի և նա յե ցի այդ 
մար դուն. կար ծե ցի՝ գու ցե այն քան ու ժեղ եմ սեղ մել, որ ինքն է ձեռքս 
հե ռաց րել իր ճա կա տից: 

Նո րից ձեռքս դրե ցի նրա վրա, փա կե ցի աչ քերս և սկ սե ցի ա ղո-
թել: Նույ նը կրկնվեց. զգա ցի՝ ինչ պես մի ջերմ ձեռք հե ռաց րեց ձեռքս 
նրա ճա կա տից: Այս ան գամ ար դեն աչ քերս բաց ձեռքս դրե ցի նրա 
ճա կա տին, ո չինչ չտե սա, բայց զգա ցի նույ նը. մի ջերմ ձեռք իմ ձեռ քը 
հե ռաց րեց նրա գլխից:

Վեր ջա պես ա սա ցի Տի րո ջը. « Տե՛ր, ին չո՞ւ ես ձեռքս հե ռաց նում 
նրա նից»:

Տերն ա սաց. «Ո րով հետև նա մա հա նա լու է»:
« Բայց, Տե՛ր, նա ըն դա մե նը քա ռա սու նե րեք տա րե կան է: Դու մեզ 

եր կար կյանք ես խոս տա ցել: Նա ծեր չէ, որ մա հա նա: Ին չո՞ւ պետք է 
այդ պես լի նի»:

Տերն ա սաց. «Ես ե րե սուն տա րի սպա սել եմ, որ նա դա տի ինքն 
ի րեն, հրա ժար վի մեղ քից և  ա նա րատ կյան քով ապ րի: Նա փրկվել է 
տաս նե րեք տա րե կա նում: 

Մեկ ան գամ բժշկել եմ նրա կոտր ված մեջ քը այն բա նից հե տո, 
երբ լքել էր կնոջն ու ապ րում էր շնութ յան մեջ: Ե րե սուն տա րի սպա-
սե ցի, սա կայն նա այդ պես էլ չդա տեց ինքն ի րեն. այդ պատ ճա ռով 
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ես դա տե ցի նրան և մատ նե ցի սա տա նա յին՝ մարմն ի կորստ յան հա-
մար, որ պես զի հո գին փրկվի Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի օ րը: Այն պես 
որ հան գի՛ստ թո ղեք նրան, թո՛ւյլ տվեք, որ տուն գա. հի մա նա պատ-
րաստ է»:

Դա բա ցա հայ տում էր ինձ հա մար, քա նի որ այդ բա նե րը նրա 
մա սին ես չգի տեի: Բայց ես պա տա հած ա մեն բան այդ քան հեշ տութ-
յամբ չեմ ըն դու նում: Աստ վա ծա շունչն ա սում է. «Ա մեն բան փոր ձե՛ք, 
բա րին ա մուր բռնե՛ք» (Ա Թես. 5.21)։

Խո սե ցի նրա քրոջ հետ, ա սա ցի այն, ինչ Տերն ա սել էր ինձ: Ու 
նա պա տաս խա նեց. «Ա յո՛, ճիշտ այդ պես էլ պա տա հել է: Նա հե ռա ցել 
էր իր կնո ջից և մեկ այլ կնոջ հետ էր ապ րում: Եվ մի օր՝ շի նա րա րա-
կան հրա պա րա կում աշ խա տե լիս, փայ տա մա ծից ըն կել և կոտ րել էր 
մեջ քը»:

Քույ րը պատ մեց ինձ, որ այն կի նը, ո րի հետ նա ապ րում էր, հոգ 
չէր տա րել նրա մա սին, այդ պատ ճա ռով նա վե րա դար ձել էր կնոջ 
մոտ, սկսել էր ա ղո թել և վե րա կանգ նել էր շփումն Աստ ծո հետ: Հե-
տո կնոջն ա սել էր, որ ին քը բժշկված է, և ցան կա ցել էր, որ բժիշ կը 
հա նի գիպ սը:

Բ ժիշ կը հրա ժար վել էր դա ա նե լուց՝ ա սե լով, որ ե թե գիպ սը հա-
ներ, նա ամ բող ջութ յամբ կկապ տեր, կսևա նար և մա հա ցած կընկ ներ 
հա տա կին:

Այ նու ա մե նայ նիվ, այդ մարդն ի վեր ջո հա մո զել էր քրո ջը, որ վեր-
ջինս վերց նի միս կտրող դա նա կը և  օգ նի ի րեն՝ կտրե լու գիպ սը: 
Դ րա նից հե տո վեր էր կա ցել ան կող նուց և, ինչ պես բժիշկն էր ա սել, 
սևա ցել, կապ տել ու մա հա ցա ծի նման ըն կել էր հա տա կին: Իսկ հե տո 
հան կարծ լիո վին բժշկված ոտ քի էր կանգ նել: Այ դու հան դերձ, նա չէր 
դա տել ինքն ի րեն:

Տերն ինձ ա սել էր. «Ես բժշկել եմ նրա մեջ քը ու ե րե սուն տա րի 
սպա սել, որ դա տի ի րեն և հ րա ժար վի մեղ քից»:

Կանգ նած էի այդ սեն յա կում, որ տեղ ա ղո թում էի այդ մար դու հա-
մար, բայց դա դա րել էի ա ղո թե լուց, քա նի որ Տերն էր այդ պես ա սել: 
Նա խնդրեց տա նել ի րեն հի վան դա նոց, որ տեղ թո քե րից կհե ռաց-
նեին ջու րը: Ջու րը հեռացնելուց հետո նա ա վե լի լավ էր կա րո ղա նում 
շնչել, ուս տի վե րա դար ձել էր տուն: Նա ան կող նուն գամ ված չէր: 

Այդ կե սօ րին ես և կինս գնա ցինք Տե խա սի ար ևելք՝ հա վա քույթ 
անց կաց նե լու: Կի րա կի սկսե ցինք հա վա քույ թը: Ե րե կո յան այդ մար-
դու քրո ջից զանգ ստա ցա:

Նա ա սաց. « Քիչ ա ռաջ եղ բայրս գնաց տուն՝ Տի րոջ մոտ»: 
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Հե տո պատ մեց, թե ինչ էր տե ղի ու նե ցել: Բ ժիշ կը կի րա կի այ ցե լել 
էր նրանց և  ընթ րել նրանց հետ: Այդ մարդն ան բու ժե լի հի վանդ էր, 
բայց այդ ժա մա նակ նա մահ վան շե մին չէր. դեռևս ի վի ճա կի էր սե-
ղան նստե լու և ն րանց հետ կի սե լու կի րակ նօր յա ընթ րի քը:

Ընթ րի քի ըն թաց քում հարց րել էր բժշկին. «Բ ժի՛շկ, դեռ ինչ քա՞ն 
ժա մա նակ ու նեմ»:

Բ ժիշ կը պա տաս խա նել էր. «Օ՜, ա ռա ջի կա վեց ա միս նե րին մա հա-
նա լու մա սին մի՛ մտա ծիր. այդ քան ժա մա նակ կկա րո ղա նանք ջու րը 
հե ռաց նել թո քե րիցդ: Բա ցի այդ՝ բժիշկ ներն ան դա դար աշ խա տում 
են քաղց կե ղից բու ժում գտնե լու ուղ ղութ յամբ, այն պես որ մինչ այդ 
գու ցե գտած լի նենք բու ժու մը»:

Այդ մար դը պա տաս խա նել էր. « Գու ցե զար մա նաք, բայց այ սօր 
գի շե րը՝ 10:20-ին, գնա լու եմ տուն»:

Ընթ րի քից հե տո քույ րը գնա ցել էր ե կե ղե ցի և հով վին հա ղոր դել 
եղ բոր խոս քե րը:

Եղ բայ րը չէր կա րող ե կե ղե ցի գնալ, քա նի որ հա զում էր և կ խան-
գա րեր ծա ռա յութ յա նը: Այդ պատ ճա ռով տանն էր մնա ցել: Ծա ռա-
յութ յու նից հե տո հո վի վը գնա ցել էր նրանց տուն՝ նրան տե սակ ցե լու: 
Ա մառ էր. այդ մար դը նստած էր շքա մուտ քի մոտ:

Հո վի վը պատ մել է քրո ջը, որ մե քե նան կա յա նել է մայ թեզ րին, և 
քա նի որ մայ թեզ րը շատ մոտ էր տա նը, մե քե նա յի մեջ նստած խո սել 
նրա հետ:

« Հարց րի նրան, թե ինչ պես է: Պա տաս խա նեց, որ լավ է: Եվ ես 
մտա ծե ցի՝ ար դեն 10:00-ին մոտ է, տես քը լավ է. 10:20-ին չի մա հա-
նա: Հենց հի մա, շքա մուտ քի մոտ նստած, ինձ հետ է խո սում: Ուս տի 
ե կա տուն:

Հա սել էի մուտ քի դռա նը,- շա րու նա կել է հո վի վը,- երբ հե ռա խո սը 
զնգաց: Այդ մար դու քույրն էր: Ա սաց, որ եղ բայ րը 10:20-ին մա հա ցել 
է, ինչ պես որ ա սել էր»:

Սա Աստ ծո լա վա գույ նը չէր: Աստ ծո կա տար յալ կամ քը չէր, որ 
նա մա հա նար քա ռա սու նե րեք տա րե կա նում: Աստ ծո կամ քը չէր, որ 
նա չլրաց ներ իր կյան քի օ րերն այս տեղ հի վան դութ յան կամ ախ տի 
պատ ճա ռով, բայց այդ մար դը չէր դա տել ինքն ի րեն և չէր քայ լել սի-
րո մեջ:

Աստ վա ծաշն չում գրված է. «Ն րա հա մար էլ ձեր մեջ շատ հի վանդ-
ներ և ցա վա գար ներ կան, և շա տերն էլ ննջած են»։ Ինչ պես տես նում 
եք, մարդ կանց վա ղա ժամ մա հե րի հա մար կան պատ ճառ ներ:
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Աստ ծո լա վա գույ նը չէ այն, որ Իր ժո ղո վուր դը չլրաց նի օ րերն այս-
տեղ՝ երկ րի վրա: Հենց այդ պատ ճա ռով մենք պետք է դա տենք ինք-
ներս մեզ և  ա մեն բան ա նենք, որ սի րո մեջ քայ լենք: Ե թե ինք ներդ 
ձեզ դա տեք, Տի րոջ կող մից չեք դատ վի:

Ի՞նչ է նշա նա կում ինքդ քեզ դա տել: Ն շա նա կում է, որ երբ տես-
նում եք ձեր թե րա ցու մը, այդ մեղ քի հա մար ինք ներդ ձեզ պետք է 
դա տեք և պար զա պես ա սեք. « Տե՛ր, սխալ եմ վար վել. խնդրում եմ, 
նե րի՛ր ինձ»:

Հան դի պում ու նեի մի եղ բոր հետ, որն ինձ նից տա րի քով մի քիչ 
մեծ էր: Ես ըն դա մե նը քսա նութ տա րե կան էի, իսկ նա՝ ե րե սուն: 
Ա մուս նա ցած էր, եր կու ե րե խա ու ներ, լավ ե կե ղե ցու հո վիվ էր, ե կե-
ղե ցում էլ ա մեն բան լավ էր:

Սա կայն տես նում էի, որ մի բան այն չէր, ու ե թե նա այդ պես շա-
րու նա կեր իր ըն թաց քը, խնդիր ներ կու նե նար: Երբ նրա կինն ու ե րե-
խա նե րը ընթ րի քի սե ղան էին նստում նրա հետ, վա խից դո ղում էին:

Այդ եղ բայ րը կա րող էր բար կա նալ և նե ղաց նել կնո ջը: Ն յար դա-
յին ապ րումն ե րից կի նը ստա մոք սի խնդիր ներ ու ներ: Փոք րիկ նե րը 
նույն պես այն քան էին վա խե նում նրա նից, որ դո ղում էին ընթ րի քի 
սե ղա նի շուր ջը:

 Նա կա տա ղութ յան պոռթ կումն եր էր ու նե նում, շրջում էր տնով 
մեկ և  ա մեն բան այս ու այն կողմ շպրտում: Ե թե ինչ-որ բան նրան 
դուր չգար, կա րող էր ափ սե նե րը սե ղա նից հա տա կին նե տել: Եվ այդ 
մար դը հո վիվ էր:

Երբ հյու րըն կալ ված էի նրա հով վա կան կա ցա րա նում, որ տեղ նա 
ապ րում էր իր ըն տա նի քի հետ, փոր ձե ցի դրա մա սին խո սել նրա 
հետ: Ա սա ցի. «Ե թե շա րու նա կես այս պես վար վել, կվնա սես կնոջդ 
ա ռող ջութ յու նը, կփչաց նես ե րե խա նե րիդ կյան քը, ի վեր ջո կկորց նես 
նրանց և կկր ճա տես քո կյան քի օ րե րը»:

Ա սա ցի. «Ե րե խա ներդ այն պի սի տպա վո րութ յուն ու նեն, որ Աստ-
ված քեզ նման է: Եվ նրանք կմե ծա նան ու կվար վեն քեզ նման»:

Նա չէր լսում ինձ, չէր դա տում ինքն ի րեն և սի րով չէր վար վում 
ըն տա նի քի հետ:

Ան ցավ ո րոշ ժա մա նակ, այդ հով վի ա վագ որ դին մե ծա ցավ և  
ա մուս նա ցավ: Նա փրկված էր և լց ված Սուրբ Հո գով, բայց սկսել էր 
հոր նման վար վել: Երբ բար կա նում էր, կա տա ղութ յան պոռթ կումն եր 
էր ու նե նում: Ն րա կի նը չհար մար վեց դրան, հե ռա ցավ նրա նից ու վե-
րա դար ձավ ծնող նե րի մոտ:
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Այդ տղան էլ, դրա նից բար կա ցած, ո րո շեց գնալ կնոջ հետ ևից՝ 
նրա ծնող նե րի տուն: Գ նաց ա նե րոջ տուն, հար վա ծեց դռանն ու 
ա սաց. « Նա իմ կինն է, և  ես նրա հետ ևից եմ ե կել»: Ա նե րը դու ռը 
չբա ցեց, քա նի որ գի տեր, թե ինչ պի սին է նա դառ նում կա տա ղութ-
յան պոռթ կումն ե րի ժա մա նակ, բայց փակ դռան հետ ևից խո սեց նրա 
հետ ու ա սաց. « Նա քեզ հետ չի գա լու: Նա հյուծ ված է, նյար դե րը 
քայ քայ ված են: Ա յո՛, նա քո կինն է, բայց քա նի դեռ չես սո վո րել քեզ 
տղա մար դուն վա յել պա հել, նա կմնա այս տեղ»:

«Ո՛չ, նա իմ կինն է, և  ես ե կել եմ նրա հետ ևից: Ե թե հարկ լի նի, 
այս դուռն էլ կջար դեմ»:

Նա դու ռը ջար դեց, և ն րա ա նե րը որ սոր դա կան հրա ցա նի եր կու 
փող դա տար կեց նրա վրա. տղան տե ղում մա հա ցավ:

Ես զգու շաց րել էի հով վին՝ այդ ե րի տա սար դի հո րը, որ իր ե րե-
խա նե րի վեր ջը դա կլի նի: Բա ցի այդ՝ ժա մա նա կի ըն թաց քում այդ 
հով վի կնոջ ա ռող ջութ յու նը քայ քայ վել էր, իսկ նա թո ղել էր ծա ռա-
յութ յու նը մոտ հի սուն հինգ տա րե կա նում, քա նի որ վա տա ռողջ էր:

Ո մանք ա սում էին. «Ամ բող ջա կան Ա վե տա րա նի ե կե ղե ցու քա րո-
զի չը հի վանդ է. դա ա պա ցու ցում է, որ բժշկութ յու նը բո լո րի հա մար 
չէ»: Սա կայն դա ճիշտ չէ: Ե րա նի՜ նա դա տեր ի րեն և սի րով վար վեր: 
Դա նրա հով ված վեր ջին ե կե ղե ցին էր:

Այդ մար դը պար զա պես չդա տեց ինքն ի րեն և չհ րա ժար վեց մեղ-
քից: Նա սի րով չէր վար վում իր կնոջ և  ե րե խա նե րի հետ: Աստ ված 
առն չութ յուն չու ներ նրա ա ռող ջութ յան վա տա նա լու կամ նրա ե րե խա-
նե րի այդ վի ճա կի հետ: Այդ մարդն ինքն էր ի րեն հասց րել դրան, քա-
նի որ ինքն ի րեն չէր դա տել և  իր ըն տա նի քի հետ ճիշտ չէր վար վել:

Չ գի տեմ՝ ինչ պես դուք, բայց ես դա տե լու եմ ինքս ինձ: Եվ երբ 
տես նեմ, որ թե րա ցել եմ, չեմ սպա սի նույ նիսկ, մինչև ե կե ղե ցի հաս-
նեմ: Հենց այդ տեղ և հենց այդ պա հին կդա տեմ ինքս ինձ և կշտկեմ 
այն, ին չը պետք է շտկել, որ պես զի կա րո ղա նամ վա յե լել Աստ ծո 
բժշկութ յունն ու ա ռող ջութ յու նը, ինչ պես նաև Ն րա լա վա գույն օրհ-
նութ յուն նե րը: Ես ցան կա նում եմ եր կա րաց նել և  ոչ թե կար ճաց նել 
իմ կյան քի օ րե րը:

Երբ հա վատ քը չի գոր ծում

Ե թե սի րով չեք վար վում, ձեր հա վատ քը չի գոր ծի: Ա հա այդ քան 
պարզ է ա մե նը: Ե թե ձեր հա վատ քը ցան կա լի արդ յունք չի տա լիս, 
ա պա քննե՛ք ինք ներդ ձեզ, թե որ քա նով եք սի րով վար վում:
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ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻ 5.6
6 … հա վատ քը… սի րով գոր ծում է։

Մի անձ նա վո րութ յան էի ճա նա չում, ո րը կար ծում էր, թե բո լո րը, 
բա ցի ի րե նից, սխալ են: Այդ մար դը պատ րաստ էր քննա դա տե լու 
ցան կա ցած մար դու, ո րի մա սին կխոս վեր: Եվ այդ ա մե նից հե տո դեռ 
հանդգ նում էր ա սել. «Ես փոր ձել եմ հա վատ քով ապ րել, բայց դա չի 
գոր ծում»:

Ո՛չ, նրա հա վատ քը չէր գոր ծի, քա նի որ սի րով չէր վար վում: Բա-
վա կան չէ՝ սի րով չէր վար վում, դեռ ա նար գում էր Աստ ծուն և Աստ-
վա ծա շուն չը՝ ա սե լով, թե հա վատ քը չի գոր ծում:

Ե թե հա վատ քը չի գոր ծում, ա պա Մար կոս 11.24-րդ խոս քում Հի-
սու սը ստել է՝ ա սե լով. «...Ա մեն ինչ, որ ա ղոթք ա նե լով խնդրեք, հա-
վա տա ցե՛ք, թե կառ նեք, և կ լի նի ձեզ»: Բայց Հի սու սը չի ստել:

Ե թե ինչ-որ տեղ ձա խո ղում կա, ա պա դա Աստ ծո կող մից չէ և  ոչ 
էլ Հի սու սի: Աստ ված եր բեք չի ձա խող վում: Ն րա Խոս քը ևս չի ձա-
խող վում: Այն պես որ մենք պար զա պես պետք է ըն դու նենք, որ ե թե 
ձա խո ղում կա, ա պա այն մեր կող մից է: Եվ ի՞նչ պետք է ա նենք նման 
պա րա գա յում. պետք է քննենք ինք ներս մեզ, հայտ նա բե րենք, թե որ-
տեղ ենք թե րա ցել, և վե րա դառ նանք Խոս քի հա մա ձայն գոր ծե լուն:

Ես եր կու քա րոզ չի եմ ճա նա չել, ո րոնք մի քա նի տա րի հա ջո ղակ են 
ե ղել ծա ռա յութ յան մեջ, բայց եր կուսն էլ վաղ տա րի քում են մա հա ցել: 
Եվ ես ձեզ կա սեմ ճշգրիտ պատ ճա ռը, թե ին չու: Ն րան ցից մե կը մի 
ան գամ ա սել էր ինձ. « Գի տեմ, որ ճիշտ ես, բայց ա վե լի լավ է մեռ նեմ, 
քան ըն դու նեմ, որ սխալ եմ»:

Մ յու սը նույն պես գրե թե նույն բանն էր ա սել: Ամբողջական Ա վե-
տա րա նի հո գե գալս տա կան այդ ա վե տա րան չին վա ղուց էի ճա նա-
չում: Մի քա նի տա րի նրան չէի տե սել, և մի նա հան գում հա վա քույթ 
անց կաց նե լիս պա տա հա բար հան դի պե ցի նրա կնոջ եղ բո րը:

 Հարց րի նրան. «Ի՞նչ է պա տա հել եղ բայր Կ.-ին»:
«Օ՜, նա մա հա ցել է»,- հնչեց պա տաս խա նը:
« Մա հա ցե՞լ է,- ա սա ցի ես,- բայց նա ըն դա մե նը հի սուն տա րե կան 

էր»:
«Ա յո՛, բայց մա հա ցավ»:
«Իսկ ի՞նչն էր պատ ճա ռը»,- հարց րի ես:
Ազ գա կա նը պա տաս խա նեց. « Քաղց կեղ ու ներ: Դու գի տես, թե 

ինչ պի սին էր նա. եր բեք չէր ըն դու նի, որ որ ևէ հար ցում կա րող էր 
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սխալ վել: Ես հաս տատ գի տեմ, թե ին չու չստա ցավ իր բժշկութ յու նը»:
Եր բեմն մար դիկ ա կանջ չեն դնում ձեզ, քա նի որ ազ գա կան եք: 

Ես փոր ձել էի խո սել այդ մար դու հետ, բայց նա այս պես պա տաս-
խա նեց. «Ո՛չ, ո՛չ: Այն պա հից, երբ ի վե րուստ ծնվել և ք րիս տոն յա եմ 
դար ձել, երբ ևէ չեմ թե րա ցել: Եր բե՛ք: Ես կա տար յալ եմ»:

Ին չո՞ւ պետք է նման մար դը մա հա նա: Ոչ ոք, բա ցի Հի սու սից, կա-
տար յալ չէ: Այս մարդն ինքն ի րեն չէր դա տում և չէր հրա ժար վում մեղ-
քից ու ա նօ րի նութ յու նից: Սա չի նշա նա կում, որ նա ինչ-որ կո պիտ 
սխալ էր թույլ տվել կամ սար սա փե լի մի բան ա րել: Բայց նա պնդում 
էր, թե կյան քում երբ ևէ չի թե րա ցել:

Ն րա կնոջ եղ բայրն ա սաց ինձ. « Գի տեմ, որ նա իր ո րոշ ազ գա-
կան նե րից նե րո ղութ յուն խնդրե լու կա րիք ու ներ, բայց չէր ըն դու նում, 
որ ինչ-որ սխալ բան է ա րել, ուս տի այդ պես էլ չշտկեց նրանց հետ 
հա րա բե րութ յուն նե րը: Բո լո րը սխալ էին՝ բա ցի ի րե նից»:

Ն ման կերպ վար վե լով՝ հա վատ քը չի գոր ծի. Աստ ված չի կա րո ղա-
նա օրհ նել նրան, քա նի որ նա Աստ ծո օրհ նութ յան վայ րում չէ:

Փառք Աստ ծուն այն բա նի հա մար, որ երբ տես նում եմ սխալս, 
ա պաշ խա րում եմ: Իսկ դո՞ւք: Ես չեմ պատ րաստ վում պնդա ճա կատ 
լի նե լու և  ա սե լու, թե ճիշտ եմ, այն դեպ քում, երբ սխալ վել եմ: 

Որ քա՜ն կար ևոր է Աստ ծո սի րով վար վե լը: Ցան կա նո՞ւմ եք ձեր 
կյան քում ու նե նալ Աստ ծո լա վա գույ նը: Չեք կա րո ղա նա Աստ ծո լա-
վա գույնն ու նե նալ, քա նի դեռ ձեր սրտում Աստ ծո սի րով վար վե լու 
նպա տակ չեք սահ մա նել: Չ գի տեմ՝ ինչ պես դուք, բայց իմ նպա տա-
կա կե տը Աստ ծո լա վա գույնն է: Ինձ չի բա վա րա րում այն, ինչ լա վա-
գույ նը չէ: 

Իսկ ինչ պե՞ս կա րող եք ստա նալ Աստ ծո լա վա գույ նը: Ինք ներդ ձեզ 
դա տե՛ք մեղ քի հա մար: Սա ու րիշ նե րին մեղ քի հա մար դա տե լու ի րա-
վունք չի տա լիս: Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ միայն ինք ներս մեզ 
պետք է դա տենք (Հ ռոմ. 14.13, Ա Կորնթ. 11.31,32): Դա տե՛ք ինք ներդ 
ձեր սի րո ըն թաց քը և  այն, թե ինչ պես եք վե րա բեր վում Ք րիս տո սի 
Մարմն ին:

Այ նու հետև հար կա վոր է հրա ժար վել մեղ քից և գոր ծի դնել սե րը 
կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում: Սերն ըն կե րո ջը չար չի ա նի. այն-
պես որ ա մեն ան գամ ինչ-որ բան ա նե լուց կամ ա սե լուց ա ռաջ կա՛նգ 
ա ռեք և խոր հե՛ք սրա շուրջ: Ինք ներդ ձեզ հա՛րց տվեք՝ ինչ պե՞ս է դա 
ազ դե լու դի մա ցի նի վրա, և  ի՞նչ կա ներ սե րը:

Ե թե այն, ին չը պատ րաստ վում եք ա սե լու կամ ա նե լու, կվնա սի 
դի մա ցի նին, ա պա մի՛ ա րեք կամ մի՛ ա սեք դա, այ լա պես սի րով չեք 
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վար վի: Իսկ սի րուց դուրս ա մեն քայլ մեղք է: Սի րով վար վե լով՝ մենք 
կա տա րում ենք Օ րեն քը:

 Խոս քը աստ վա ծա յին սի րո մա սին է, ո րը համ բե րա տար է և 
քաղցր: Աստ ծո սե րը խան դով չի վառ վում: Այն պար ծեն կոտ կամ 
սնա փառ չէ: Այն մե ծամ տա բար չի վար վում:

 Մեր ներ սում ապ րող Աստ ծո սե րը չի պնդում իր ի րա վունք ներն ու 
ի րե նը չի ո րո նում: Այն դյու րագր գիռ, նե ղաց կոտ և հի շա չար չէ: Այն 
հաշ վի չի առ նում իր դեմ գործ ված չա րի քը, ու շադ րութ յուն չի դարձ-
նում իր հան դեպ թույլ տրված սխա լին:

Ե թե սո վո րեք վար վել Աստ ծո սի րով, այն կուղ ղի ցան կա ցած ի րա-
վի ճակ: Կար ևոր չէ, թե ինչ ի րա վի ճա կի մա սին է խոս քը, Աստ ծո սե-
րը կփո խի այն: 

Ի հար կե, աստ վա ծա յին սե րը ձեզ հա մար չի գոր ծի, ե թե դուք այն 
գոր ծի չդնեք: Ի՞նչ նկա տի ու նեմ «գոր ծի դնել» ա սե լով: Մինչ կկա րո-
ղա նաք քա ղել աստ վա ծա յին սի րո վարձ քը, պետք է վարժ վեք աստ-
վա ծա յին սի րո մեջ և զար գաց նեք այն, որն ար դեն ձեր սրտում է:

Օ րի նակ՝ պատ կե րաց րե՛ք, որ ինչ-որ մե կը այ ցե լել է բժշկի, և 
բ ժիշ կը դե ղո րայք է դուրս գրել նրա հա մար: Այս անձ նա վո րութ յու-
նը վերց նում է բժշկի նշա նա կած դե ղո րայ քը, գնում տուն, դնում այն 
ան կող նու կող քին և չի ըն դու նում: Բ ժիշ կը նրան ա սել է, թե ինչ չա-
փա բաժ նով պետք է ըն դու նի դե ղո րայ քը, բայց ե թե նա այն չըն դու նի, 
դա նրան չի օգ նի: 

 Հա ջորդ ա ռա վոտ յան, երբ նրա վի ճա կը վա տա նում է, ա սում է. 
« Չեմ հաս կա նում, թե ինչ է կա տար վում. դե ղո րայ քը չի գոր ծում»: 
Բայց դե ղո րայ քը չի գոր ծե լու սե ղա նին դրված վի ճա կում: 

Նույ նը վե րա բե րում է հոգ ևոր բա նե րին: Աստ վա ծա շուն չը չի գոր-
ծի, քա նի դեռ այն դրված է ձեր ան կող նու կող քի սե ղա նին: Դուք 
պետք է վերց նեք այն և դ րա նում գրված հոգ ևոր ճշմար տութ յուն նե րը 
գոր ծի դնեք: Այդ դեպ քում Աստ ծո օրհ նութ յուն նե րը կդրսևոր վեն ձեր 
կյան քում:

Աստ ծո սերն էլ այդ պի սին է: Ձեր ներ սում ե ղող Աստ ծո սե րը չի 
գոր ծի, պար զա պես ո րով հետև այն ձեր ներ սում է: Դուք պետք է ինք-
ներդ ձեզ սնեք Խոս քով և վարժ վեք սի րո մեջ՝ այն գոր ծի դնե լով, և  
այդ դեպ քում այն կա ճի և կա վե լա նա:

 Բայց ե թե սի րով չվար վեք, ի վեր ջո կդատ վեք Տի րոջ կող մից: Եվ 
դա կա րող է ար ժե նալ ձեր կյան քը:

 Սի րո մեջ քայ լե լը շատ ա վե լի լավ է. դա թույլ է տա լիս, որ Աստ ծո 
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սե րը գոր ծի ձեզ հա մար: Հի վան դութ յու նը հարս տա հա րում է սա տա-
նա յի կող մից: Երբ դուք սի րո մեջ եք քայ լում, և սա տա նան ինչ-որ 
հի վան դութ յամբ ձեզ այ ցե լում է, կա րող եք պար զա պես ա սել նրան. 
« Սա տա նա՛, ես սի րո մեջ եմ քայ լում. ձեռ քերդ քա շի՛ր ինձ նից»:

 Կա րող եք նույնն ա սել ձեր փոքր ե րե խա նե րի հա մար, քա նի դեռ 
նրանք ձեր խնամ քի տակ են: Երբ մե ծա նում են, ի րենք պետք է դա 
ա նեն ի րենց հա մար:

Ե թե սի րով չէիք վար վում, ա պա որ քան հնա րա վոր է ա րագ հե՛տ 
վա զեք և վե րա դար ձե՛ք սի րո ըն թաց քին: Ե թե ա պաշ խա րե լու և  ինչ-
որ մե կից նե րո ղութ յուն խնդրե լու կա րիք ու նեք, ա պա ա րե՛ք դա:

Աստ ծո սե րը միշտ գե րա կա յում է. այն միշտ հաղ թում է: Սե րը եր-
բեք չի ձա խող վում, չի մա րում և չի սպառ վում: Սե րը միշտ նե րում է: 
Այն պես որ նե րե՛ք, որ պես զի կա րո ղա նաք հաղ թա նա կած ապ րել:

Աստ վա ծա շուն չը մեզ սո վո րեց նում է ինչ պես ստա նալ այն, ինչն 
ար դեն մեզ հա մար ա պա հով ված է Ք րիս տո սում: Սա կայն մենք ենք 
ո րո շո ղը՝ հետ ևենք Ն րա ցու ցումն ե րին, որ հաս նենք մեր նպա տա-
կա կե տին՝ Աստ ծո ա մե նա վե հին և  ա մե նա լա վին մեր կյան քե րում, թե 
ոչ: Աստ ծո սի րո մեջ քայ լելն է դա ա նե լու ճա նա պար հը:



199

Գ լուխ 8

 Սի րե՛ք ձեր թշնա մի նե րին

Ա վե տա րան նե րում  Հի սու սը խո սել է ա ղոթ քի մա սին և 
 ծա նո  թաց րել մեզ արդ յու նա վետ ա ղոթ քի կյան քի սկզբունք նե րին: 
 Սա կայն հե տաքր քիրն այն է, որ  Հի սու սի ա ռա ջին պնդումն ա ղոթ քի 
մա սին վե րա բե րում է մեր թշնա մի նե րի հա մար ա ղո թե լուն:

 Շու տով կտես նենք, որ թշնա մի նե րի հա մար ա ղո թե լը մե ծա պես 
կապ ված է աստ վա ծա յին սի րո մեջ քայ լե լու հետ:  Մեծ հաշ վով դրա-
նից է կախ ված նաև այն, թե արդ յոք մեր ա ղոթք նե րը կլսվեն և կ պա-
տաս խան վեն:

ՄԱՏԹԵՈՍ 5.43-48
43 Լ սել եք, որ աս վեց՝ քո ըն կե րո ջը սի րի՛ր և  քո թշնա-
մուն ա տի՛ր։ 
44  Բայց Ես ա սում եմ ձեզ՝ սի րե՛ք ձեր թշնա մի նե րին, 
օրհ նե՛ք ձեզ ա նի ծող նե րին, բա րի՛ ա րեք ձեզ ա տող նե-
րին և  ա ղո՛թք ա րեք ձեզ չար չա րող նե րի և  ձեզ հա լա-
ծող նե րի հա մար: 
45 Որ որ դի ներ լի նեք ձեր  Հոր, որ երկն քում է, ո րով-
հետև  Նա Իր ա րե գա կը ծա գեց նում է չա րե րի և 
 բա րի նե րի վրա և  անձրև է բե րում ար դար նե րի և  ա նի-
րավ ե րի վրա։ 
46 Ո րով հետև ե թե ձեզ սի րող նե րին սի րեք, ի՞նչ վարձք 
ու նեք. չէ՞ որ մաք սա վոր ներն էլ նույնն են ա նում։ 
47 Եվ ե թե միայն ձեր եղ բայր նե րին բարև տաք, ի՞նչ 
ա վե լի բան եք ա նում. չէ՞ որ մաք սա վոր ներն էլ են այն-
պես ա նում։ 
48 Արդ դուք կա տար յալ ե ղեք, ինչ պես ձեր  Հայ րը, որ 
երկն քում է, կա տար յալ է։
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Եր բեմն մար դիկ ու զում են ի մա նալ, թե ին չի հա մար է պետք ա ղո-
թել:  Մի պահ խոր հե՛ք սրա շուրջ:  Սա ա ռա ջին գրա վոր պնդումն է 
ա ղոթ քի մա սին, ո րը հնչել է  Հի սու սի շուր թե րից: Եվ ա ռա ջի նը  Նա 
ա սաց, որ ա ղո թենք մեր թշնա մի նե րի հա մար:

 Սա սուրբգ րա յին հե տաքրք րա կան հատ ված է, բայց  Հի սու սի խոս-
քե րի ի րա կան ի մաստն ա վե լի լավ ըմբռ նե լու հա մար պետք է նկա տի 
առ նել այն, որ  Նա խո սում էր հրեա նե րի հետ: Եվ հար կա վոր է ծա նոթ 
լի նել հրեա նե րի պատ մութ յա նը՝ հաս կա նա լու հա մար, թե ի րա կա նում 
որ քան հզոր են սուրբգ րա յին այս խոս քե րը: 

Ե թե կար դաք Աստ վա ծաշն չի ա ռա ջին հինգ գրքե րը, կտես նեք, որ 
հրեա նե րը քա ջա տեղ յակ էին Օ րեն քից:  Բայց նկա տե՞լ եք արդ յոք, որ 
 Հին Կ տա կա րա նի Օ րենքն իս րա յե լա ցի նե րին չէր սո վո րեց նում սի րո, 
շնորհ քի կամ թշնա մի նե րին նե րե լու մա սին:

Օ րեն քի մեջ չեք գտնի թշնա մի նե րին սի րե լու մա սին կա նոն ներ, 
փո խա րե նը կգտնեք խոս քեր հա տուց ման և  դատ վա րե լու մա սին: 
Օ րեն քի սկզբուն քը հետև յալն էր. «Աչ քի տեղ՝ աչ քի, ա տա մի տեղ՝ 
ա տամ» (Ե լից 21.24):  Նույ նիսկ  Դավ թի սաղ մոս նե րը կար դա լիս տես-
նում ենք, որ նա ա ղո թում էր իր թշնա մի նե րի դեմ:  Նա փոր ձում 
էր այն պես ա նել, որ  Տերն ա տեր նրանց այն պես, ինչ պես ինքն էր 
ա տում:

Ա հա թե ին չու է  Հի սու սը աստ վա ծա յին սի րո մա սին սկսում սո վո-
րեց նել հետև յալ խոս քե րով. «Լ սել եք, որ աս վեց՝ քո ըն կե րո ջը սի րի՛ր 
և  քո թշնա մուն ա տի՛ր» (խոսք 43): Հ րեա նե րը միայն դա էին լսել:

Հ րեա նե րի ու նե ցած միակ Աստ վա ծա շուն չը  Հին Կ տա կա րանն էր, 
բայց նույ նիսկ դա ի րենց տնե րում չու նեին:  Հին Կ տա կա րա նը գրված 
էր մա գա ղաթ նե րի վրա, և Օ րենքն ըն թերց վում էր շա բաթ օ րե րին 
ժո ղո վա րան նե րում: Այն պես որ հրեա նե րը լսել էին միայն այն, որ 
պետք է սի րեին ի րենց մեր ձա վոր նե րին և  ա տեին ի րենց թշնա մի նե-
րին:

Եվ ա հա  Հի սու սը բո լո րո վին այլ բան է ա սում: Հ րեա նե րը երբ ևէ 
չէին լսել սի րո թա գա վո րա կան օ րեն քի՝ աստ վա ծա յին սի րո մա սին: 
Ոչ ոք չէր լսել Աստ ծո սի րո մա սին, քա նի դեռ  Հի սու սը չէր սկսել այդ 
թե մա յով սո վո րեց նել մարդ կանց: Հ րեա ներն ա ռա ջին ան գամ աստ-
վա ծա յին սի րո մա սին լսե ցին այն ժա մա նակ, երբ  Հի սուսն ա սաց. 
« Բայց Ես ա սում եմ ձեզ, սի րե՛ք ձեր թշնա մի նե րին...»:

 Չեք կա րո ղա նա սի րել ձեր թշնա մի նե րին, ե թե վերս տին ծնված 
չեք և  ձեր սիր տը փոխ ված չէ:  Քո թշնա մի նե րին սի րե լու հա մար 
աստ վա ծա յին սեր է անհ րա ժեշտ: Երբ հո գին վերս տին ծնվում է, այն 
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վերս տեղծ վում է  Հի սուս Ք րիս տո սի մեջ, ին չից հե տո կա րո ղա նում 
եք սի րել ձեր թշնա մի նե րին:

Ա հա թե ին չու հրեա նե րը չէին կա րող հաս կա նալ  Հի սու սին. նրանք 
չու նեին նոր բնութ յուն:  Բա ցի այդ՝ նրանց սո վո րեց րել էին դա տող 
Աստ ծո մա սին: Ն րանք չէին լսել սի րող, նե րող և գ թա սիրտ Աստ ծո 
մա սին: Այդ ա մե նը նո րութ յուն էր հրեա նե րի հա մար:

 Հի մա ե կե՛ք վե րա դառ նանք և  վեր լու ծենք այն, ինչ  Հի սուսն 
ա սում է  Մատ թեոս 5-րդ գլ խի այս պար բե րութ յու նում:  Նախ և  
ա ռաջ պետք է հաս կա նանք, որ  Հի սու սը խո սում էր աստ վա ծա յին սի րո 
մեջ հա սու նա նա լու մա սին:  Տե սե՛ք 48-րդ  խոս քը. «Արդ դուք կա տար յա՛լ 
ե ղեք, ինչ պես ձեր  Հայ րը, որ երկն քում է, կա տար յալ է»:

Այս խոս քը չպետք է կտրել հա մա տեքս տից և դ րան հա ղոր դել 
ի մաստ, որն այն չի կրում: « Կա տար յալ» բառն այս տեղ պար զա պես 
նշա նա կում է հա սուն:

 Հի սու սը գի տեր, որ մեզ նից ոչ մե կը չի կա րող Աստ ծո նման 
կա տար յալ լի նել:  Նա նկա տի ու ներ, որ մենք պետք է ա ճենք և 
 կա տա րե լա գործ վենք կամ հա սու նա նանք աստ վա ծա յին սի րո մեջ:

Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք, որ  Հի սուսն այս տեղ ա ռա ջարկ չի ա նում: 
 Նա ուղ ղոր դում է մեզ աստ վա ծա յին սի րո մեջ հա սու նա նա լու:

Աստ ծո սի րո մեջ հա սուն լի նե լու հա մար ո՞ւմ պետք է սի րենք՝ 
միայն նրանց, ով քեր մե՞զ են սի րում: Ո՛չ,  Հի սուսն ա սաց, որ Աստ ծո 
սի րո մեջ հա սուն լի նե լու հա մար պետք է սի րենք նույ նիսկ մեր թշնա-
մի նե րին. մեր թշնա մի նե րի՛ն: Հ րեա նե րը նախ կի նում երբ ևէ դրա մա-
սին չէին լսել:

 Հե տո  Հի սու սը հստակ սահ մա նեց, թե ով քեր են մեր թշնա մի նե-
րը:  Նա ա սաց. «...օրհ նե՛ք ձեզ ա նի ծող նե րին, բա րի՛ ա րեք ձեզ ա տող-
նե րին և  ա ղո՛թք ա րեք ձեզ չար չա րող նե րի և  ձեզ հա լա ծող նե րի հա-
մար» (խոսք 44):

 Հետ ևա բար մեր թշնա մի ներն այն մար դիկ են, ո րոնք ա նի ծում, 
ա տում, չար չա րում և  հա լա ծում են մեզ հա նուն Ա վե տա րա նի:

Ըստ  Հի սու սի՝ ինչ պե՞ս պետք է վար վենք մեր թշնա մի նե րի հետ: 
Արդ յոք պետք է վրե՞ժ լու ծենք և  հա շիվնե՞ր պար զենք: Ո՛չ, պետք է սի-
րենք, օրհ նենք, բա րին ա նենք և  ա ղո թենք նրանց հա մար:

Այս տեղ միտքն այն է, որ ե թե այս բա ներն ա նենք այն մարդ կանց 
հա մար, ո րոնք ա տում են մեզ, կհա սու նա նանք աստ վա ծա յին սի րո 
մեջ: Այդ պես ա նե լով՝ կվար վենք մեր երկ նա յին  Հոր նման: 
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Աստ ծո սե րը ցո՛ւյց տվեք ձեր թշնա մի նե րին

 Հի շո՞ւմ եք, որ Ա  Հով հան նես 4.8-րդ  խոս քում գրված է, որ Աստ-
ված սեր է: Աստ վա ծա շունչն ա սում է նաև, որ Աստ ված հա սուն և 
 կա տար յալ է սի րո մեջ: Աստ ված սի րում է Իր թշնա մի նե րին, ուս տի 
ե թե պատ րաստ վում ենք Ն րան նման լի նե լու, մենք ևս  պետք է սի-
րենք մեր թշնա մի նե րին:

Արդ յոք Աստ ված սի րո՞ւմ է Իր թշնա մի նե րին: Ա յո՛, սի րում է:  Նոր 
Կ տա կա րա նում կար դում ենք այն մա սին, որ Աստ ված սի րեց մեզ, 
երբ դեռ մե ղա վոր էինք կամ թշնա մի էինք  Գող գո թա յի  Խա չին: 

ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 5.8-10
8  Բայց Աստ ված հայտ նեց Իր սե րը դե պի մեզ, որ երբ 
մենք դեռ մե ղա վոր էինք, Ք րիս տո սը մեզ հա մար մե-
ռավ: 

9 Ա պա որ քա՞ն ա վե լի հի մա, որ ար դա րա ցանք Ն րա ար-
յու նով, կփրկվենք Ն րա նով բար կութ յու նից։ 

10 Ո րով հետև թե որ դեռ թշնա մի էինք, Աստ ծո հետ 
հաշտ վե ցինք Ն րա Որ դու մա հո վը, որ քա՞ն ա վե լի, որ 
հաշտ ված ենք, կապ րենք Ն րա կյան քով։

Իսկ հի մա Աստ ված մեզ ա սում է, որ ա նենք նույ նը, ինչ Ինքն 
ա րեց:  Պետք է սի րենք մեր թշնա մի նե րին այն պես, ինչ պես Ին քը սի-
րեց Իր թշնա մի նե րին:

Ինչ պե՞ս կա րող ենք սի րել մեր թշնա մի նե րին:  Սի րե լու մի ջոց նե րից 
մե կը, ո րին մեզ ծա նո թաց նում է Աստ ված, թշնա մի նե րին օրհ նելն է, 
երբ նրանք մեզ ա նի ծում են: Իսկ Աստ ված այդ պե՞ս վար վեց: Ա յո՛:

Երբ մենք դեռ մե ղա վոր էինք, Աստ ված Իր օրհ նութ յուն նե րը հե-
ղեց մեզ վրա՝ ըն ծա յե լով մեզ Իր Որ դուն՝  Հի սուս Ք րիս տո սին՝ որ-
պես մեր Փրկ չի: Աստ ված  Հի սու սով նե րեց մեզ նույ նիսկ մինչև մեր 
փրկվե լը: Ի հար կե, մենք պետք է ըն դու նեինք Աստ ծո փրկութ յու նը, 
բայց մինչ այդ, երբ մենք դեռ մե ղա վոր էինք,  Նա մեզ ար դեն նվի րել 
էր հա վի տե նա կան կյան քը:

Եվ բա ցի դրա նից՝ Աստ վա ծաշն չում գրված է, որ Աստ ված Ք րիս-
տո սում օրհ նել է մեզ բո լոր հոգ ևոր օրհ նութ յուն նե րով (Ե փես. 1.3): 
Այդ օրհ նութ յուն նե րը պատ կա նում են բո լո րին, ով քեր ըն դու նում են 
 Հի սու սին՝ ան կախ այն բա նից՝ կըն դու նեն նրանք այդ օրհ նութ յուն-
նե րը, թե ոչ:
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Այլ կերպ ա սած՝ Աստ ված այն պես սի րեց աշ խար հը, որ Իր սե րը 
ցույց տվեց  Հի սուս Ք րիս տո սի մի ջո ցով և տ վեց մեզ բո լոր հոգ ևոր 
օրհ նութ յուն նե րը դեռ այն ժա մա նակ, երբ մե ղա վոր էինք և  չէինք ըն-
դու նել Աստ ծո սե րը մարդ կութ յան հան դեպ:

 Նույ նիսկ հի մա Աստ ծո բո լոր երկ նա յին օրհ նութ յուն նե րը պատ-
կա նում են ան գամ ա մե նա սար սա փե լի մե ղա վո րին, ով  Գող գո թա յի 
 Խա չի թշնա մին է, ե թե միայն նա ա պաշ խա րի և  ըն դու նի  Հի սուս 
Ք րիս տո սին՝ որ պես իր Փրկ չի:

 Սա կայն Աստ ծո օրհ նութ յուն նե րը որ ևէ օ գուտ չեն տա մար դուն, 
ե թե վեր ջինս  Հի սուս Ք րիս տո սին չըն դու նի որ պես Իր Փրկ չի և 
չստանա Աստ ծո ան հա տույց օրհ նութ յուն նե րը: 

Այ նու հետև  Հի սու սը մեկ այլ բան ա սաց աստ վա ծա յին սի րո 
մա սին. «Ո րով հետև ե թե ձեզ սի րող նե րին սի րեք, ի՞նչ վարձք 
ունեք. չէ՞ որ մաք սա վոր ներն էլ նույնն են ա նում» ( Մատթ. 5.46):

 Հի սու սը հարց րեց, թե ինչ վարձք կու նե նանք Երկն քում, ե թե սի-
րենք միայն նրանց, ով քեր սի րում են մեզ, քա նի որ նույ նիսկ մաք-
սա վոր ներն են սի րում ի րենց սի րող նե րին: Ե թե լավ ենք վե րա բեր-
վում միայն մեր եղ բայր նե րին և  ըն կեր նե րին, վար վում ենք չփրկված 
մարդ կանց նման:

Ըն կեր նե րին սի րե լը հեշտ է, այն պես չէ՞: Ն րանք սի րա լիր են և  լավ 
են վե րա բեր վում մեզ, մինչ դեռ թշնա մի նե րը սի րա լիր չեն և  վատ են 
վե րա բեր վում մեզ:

 Հե տաքրք րա կան է, որ  Հի սուսն ա սաց, թե մենք՝ որ պես քրիս-
տոն յա ներ, հենց նման մարդ կանց պետք է սի րենք: Ու շադ րութ յո՛ւն 
դարձ րեք նաև մեկ այլ բա նի, որ  Նա ա սել է այս խոս քում. «Ե թե ձեզ 
սի րող նե րին սի րեք, ի՞նչ վարձք ու նեք»:

Ինչ պես տես նում եք, Երկն քում վարձք կա թշնա մի նե րին սի րե լու 
հա մար: Իսկ մեզ նից քա նի՞սն են ու զում Աստ ծուց վարձք ստա նալ 
մեզ ա տող նե րին սի րե լու հա մար: Չ գի տեմ՝ ինչ պես դուք, սա կայն ես 
ու զում եմ:

Եվ շատ հա ճախ, ե թե չհնա զանդ վենք այս խոս քին, մեր ա ղոթք-
նե րը չեն պա տաս խան վի, քա նի որ այդ դեպ քում  Խոս քը կա տա րող 
չենք լի նի: Ի վեր ջո, ե թե մենք Ն րա նում ենք, իսկ Ն րա  Խոս քը մե զա-
նում է, ա պա մենք կլի նենք նաև  Խոս քը կա տա րող ներ: 

Ինչ պե՞ս կա րող եք սի րել թշնա մի նե րին:  Չեք կա րո ղա նա ա նել դա, 
ե թե վերս տին ծնված չեք, և Աստ ծո սե րը ձեր մեջ չէ: Բ նա կան մարդն 
ան կա րող է ա նել դա մարմն ա վոր ջան քե րով. պար զա պես անհ նար է: 
 Բայց Աստ ծո սե րը մեր սրտե րում դա հնա րա վոր է դարձ նում:
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 Բա րի՛ն ա րեք ձեր թշնա մի նե րին

Այ նու հետև  Հի սուսն ա սում է մեզ, որ բա րին ա նենք նրանց, ո րոնք 
ա տում են մեզ: Արդ յո՞ք Աստ ված բա րին ա նում է Ի րեն ա տող նե րին: 
Ա յո՛, ա նում է:  Մատ թեոս 5.45-րդ  խոս քում աս վում է. «... Նա [Աստ-
ված] Իր ա րե գա կը ծա գեց նում է չա րե րի և  բա րի նե րի վրա և  անձրև 
է բե րում ար դար նե րի և  ա նի րավ  նե րի վրա»:

 Հի շո՞ւմ եք,  Հի սուսն ա սել է մեզ, որ մենք պետք է մեր Երկ նա յին 
 Հոր նման վար վենք. «Որ որ դի ներ լի նեք ձեր  Հոր, որ Երկն քում է...» 
(խոսք 45):  Սա լուրջ պնդում է:

Ե թե դի տար կեք պնդման հա կա ռակ կող մը, ա պա կա րող եք ա սել. 
«Ե թե բա րին չա նեք ձեր թշնա մի նե րին, ա պա չեք վար վի որ պես ձեր 
Երկ նա յին  Հոր որ դի ներ»: Այդ դեպ քում դուք չեք քայ լի այն լույ սի մեջ, 
ո րում  Նա է (Ա  Հովհ. 1.7):

Այս պի սով՝  Հի սուսն ա սում է մեզ. « Վար վե՛ք ձեր Երկ նա յին  Հոր 
նման.  Նա սի րում է Իր թշնա մի նե րին և  բա րին է ա նում նրանց:  Դուք 
ևս  նույնն ա րեք»: Աստ ծո  Խոս քը սո վո րեց նում է մեզ, որ չա րին հաղ-
թում ենք բա րիով (Հ ռոմ. 12.21):

Ե թե գի տեք ինչ-որ մե կին, ով ա տում է ձեզ, ա պա փոր ձե՛ք ինչ-որ 
բա րի բան ա նել նրա հա մար: Ն վե՛ր գնեք կամ յու րա հա տուկ ձևով սե՛ր 
ցու ցա բե րեք նրա նկատ մամբ: Ա ղո թե՛ք նրա հա մար:  Զար մա նա լի է, 
թե ինչ պես են մար դիկ ար ձա գան քում սի րուն:

Ա հա թե ինչ պես կգոր ծենք, ե թե հա սուն լի նենք Աստ ծո սի րո մեջ: 
 Կա նենք այն, ինչ մեր Երկ նա յին  Հայրն է ա նում, կսի րենք մարդ-
կանց՝ ան կախ այն բա նից՝ նրանց ար ժա նի ենք հա մա րում այդ սի-
րուն, թե ոչ:

 Հի շում եմ, մի կին ծա ռա յող պատ մեց ինձ իր հետ կա տար ված մի 
մի ջա դե պի մա սին:  Նա սկսել էր հա վա քույթ ներ անց կաց նել մի քա-
ղա քում, որ տեղ մեկ այլ ծա ռա յող չէր ըն դու նում կին ծա ռա յող նե րին: 
Այդ մարդն ու ներ ռա դիո հա ղոր դա շար և  հա ղոր դումն ե րից մե կի ժա-
մա նակ այն կնոջ հաս ցեին սխալ բա ներ էր ա սել:  Նա հրա պա րա կա-
յին հա լա ծել էր այդ կնո ջը:

Իսկ այդ կինն ա սել էր  Տի րո ջը. « Տե՛ր, ես թույլ չեմ տա, որ տե ղի 
ու նե ցածն ինձ ան հանգս տաց նի: Ի՞նչ կա րող եմ ա նել այդ մար դուն օգ-
նե լու հա մար»:  Հե տո ի մա ցել էր, որ վեր ջինս դժվա րութ յուն ներ ուներ 
ծա ռա յութ յան մեջ, քա նի որ փոր ձում էր վճա րել ե կե ղե ցա շեն քի վար-
ձը, ուս տի նվի րատ վութ յուն էր հա վա քել և  ու ղար կել նրան:  Կարճ ժա-
մա նակ անց նա հրա վի րել էր այդ կնո ջը՝ իր ե կե ղե ցում քա րո զե լու:
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 Բա րի՛ն ա րեք նրանց, ով քեր ա տում են ձեզ:  Դա է Աստ ծո ճա նա-
պար հը:  Չա րին բա րիո՛վ հա տու ցեք: Փնտ րե՛ք, թե ինչ կա րող եք ա նել 
նրանց հա մար, ով քեր ձեզ վատ են վե րա բեր վել:  Հարց րե՛ք  Տի րո ջը, 
թե ինչ պես կա րող եք օրհ նութ յուն լի նել նրանց հա մար, ով քեր սխալ 
են վար վել ձեզ հետ:  Չա րի փո խա րեն բա րիով հա տու ցե լը գոր ծում է, 
քա նի որ դա այն է, ինչ  Հի սուսն է մեզ սո վո րեց րել ա նել:

 Հի շում եմ մի ծա ռա յո ղի, որ տա րի ներ ա ռաջ չէր ըն դու նում իմ քա-
րոզ նե րը և քն նա դա տում էր ինձ: Ո րոշ ժա մա նակ անց նա խնդիր ներ 
ու նե ցավ իր ծա ռա յութ յան մեջ: Ի մա նա լով դրա մա սին՝ զան գա հա-
րե ցի և  ա սա ցի, որ կող քին եմ, հա վա տում եմ ի րեն և  ա ղո թում եմ իր 
հա մար:

 Մարդ կանց վրա չպետք է քա րեր նե տել, նրանց հա մար բա րին 
ա նե լու մի ջոց ներ պետք է գտնել: Ե թե կա րող ենք, պետք է գտնենք 
մարդ կանց օգ նե լու ու ղի ներ: Այդ ծա ռա յողն ա սաց ինձ, թե որ քան 
շատ էր նրան օգ նել իմ քա ջա լե րան քը: 

Իսկ հե տո մեկ ու րի շին ա սել է. «Երբ ինչ-որ բան է պա տա հում, 
և  նե ղութ յան մեջ ես, բա ցա հայ տում ես, թե ով քեր են ըն կեր ներդ»: 
 Մի եր րորդ մար դու էլ ա սել է. « Հաս կա ցա, որ սխալ վում էի եղ բայր 
 Հե գի նի հար ցում»:

Ա ղո թե՛ք ձեր թշնա մի նե րի հա մար

 Սուրբգ րա յին այս հատ վա ծում, երբ  Հի սու սը խո սում է աստ վա ծա-
յին սի րո մեջ կա տա րե լա գործ վե լու կամ հա սու նա նա լու մա սին,  Նա 
նկա տի ու նի մեր հա սու նութ յու նը սի րո և  ա ղոթ քի մեջ: Ե թե ա ղոթ քի 
կյան քում հա սուն լի նենք, ա պա մեր թշնա մի նե րին քննա դա տե լու և 
ն րանց մա սին վա տը խո սե լու փո խա րեն կա ղո թենք նրանց հա մար:

 Մենք պետք է ա ղո թենք նրանց հա մար, ո րոնք չար չա րում և 
 հա լա ծում են մեզ: Արդ յոք  Հի սու սին հա լա ծո՞ւմ էին Ն րա երկ րա յին 
ծա ռա յութ յան մեջ: Ի հար կե.  Հի սու սի թշնա մի նե րը խա չե ցին Ն րան:

 Գու ցե ա սեք. « Բայց դու չես հաս կա նում, թե մար դիկ ինչ են ա րել 
իմ հան դեպ»:

 Հի սուսն է մեր օ րի նա կը. տե սե՛ք, թե մար դիկ ինչ ա րե ցին Ն րա 
հան դեպ:  Նա է ա սել, որ ա ղո թենք մեր թշնա մի նե րի հա մար: Իսկ  Նա 
ա ղո թո՞ւմ էր Իր թշնա մի նե րի հա մար: Ե թե ա յո, ա պա մենք պետք է 
հետ ևենք Ն րա օ րի նա կին:

Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք, թե ինչ ա րեց  Հի սու սը  Խա չի վրա՝ ար-
յու նա քամ և  ցա վե րի մեջ՝ մահ վան շե մին: Արդ յոք  Նա հայ հո յե՞ց կամ 
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մե ղադ րե՞ց Իր թշնա մի նե րին: Ո՛չ,  Նա ա ղո թեց նրանց հա մար: Ի րա-
կա նում  Նա ա ղո թեց հենց Ի րեն խա չող նե րի հա մար. «... Հա՛յր, թո՛ղ 
նրանց, ո րով հետև չգի տեն, թե ինչ են ա նում» ( Ղուկ. 23.34): 

Ո մանք ա սում են. «Ա յո՛, բայց դա  Հի սուսն էր:  Նա կա րո ղա ցավ 
ա նել դա, քա նի որ Աստ ծո Որ դին էր»:

 Բայց նույն այն սե րը, ո րը  Հի սու սի սրտում էր,  Սուրբ  Հո գով 
սփռված է մեր սրտե րում:  Հի սու սը չէր խնդրի, որ ա նեինք մի բան, 
ինչն ա նե լը մեզ հա մար անհ նար կլի ներ:

Երբ ե րի տա սարդ մկրտա կան քա րո զիչ էի, նույ նիսկ մինչ 
կմկրտվեի  Սուրբ  Հո գով, կար դա ցի  Տի րոջ այս խոս քե րը. «Ա ղո թե՛ք 
նրանց հա մար, ով քեր չար չա րում ու հա լա ծում են ձեզ»: Ուս տի դեռ 
այն ժա մա նակ սկսե ցի կի րա ռել այդ սկզբուն քը. երբ ինչ-որ մեկն ինձ 
վատ էր վե րա բեր վում, պար զա պես ա ղո թում էի այդ մար դու հա մար:

Ա ղո թում էի այս պես. «Աստ վա՛ծ, օրհ նի՛ր այ սինչ եղ բո րը. գու ցե ես 
չեմ հաս կա նում, թե ին չու նա նման բան ա սաց, բայց այդ հար ցը  Քո 
և Ն րա միջև է: Ես գի տեմ, որ  Դու ցան կա նում ես օրհ նել նրան, և  
ա ղո թում եմ, որ օրհ նես Ն րա ծա ռա յութ յու նը, աստ վա ծա յին ա ռաջ-
նոր դութ յուն և  ուղ ղոր դում տաս նրան Իր կյան քի բո լոր բնա գա վառ-
նե րում:  Տե՛ր, օգ տա գոր ծի՛ր նրան և  օրհ նութ յո՛ւն դարձ րու ու րիշ նե րի 
հա մար»:

Իմ ցան կութ յունն է, որ մարդ կանց հետ լավ բա ներ պա տա հեն 
և  ոչ թե վատ: Ես չեմ ու զում, որ որ ևէ մե կը տա նուլ տա, իսկ դո՞ւք: 
Այն պես որ, նույ նիսկ երբ մար դիկ քննա դա տում են ինձ, ես չեմ ա ղո-
թում, որ նրանց հետ վատ բան պա տա հի. ա ղո թում եմ, որ օրհն ված 
լի նեն:

 Մենք նման օ րի նակ ներ ու նենք  Նոր Կ տա կա րա նում, երբ մար դիկ 
նե րել են ի րենց թշնա մի նե րին, ա ղո թել են նրանց հա մար և  թույլ են 
տվել, որ Աստ ծո սե րը ղե կա վա րի ի րենց:

Աստ ծո սե րը՝ գոր ծո ղութ յան մեջ

Ս տե փա նո սը օ րի նակ էր մի մար դու, ո րը սի րով վար վեց իր թշնա-
մի նե րի հետ:  Նա թույլ տվեց, որ ի րեն ղե կա վա րի Աստ ծո սե րը:

Ս տե փա նո սը  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նի ա ռա ջին մար-
տի րոսն էր, ո րի մա սին խոս վում է Աստ վա ծաշն չում: Ա ռա ջին ե կե ղե-
ցին հա լա ծող նե րը քար կո ծե ցին նրան մինչև մահ, իսկ Ս տե փա նո սը 
մա հա նա լիս ա ղո թում էր նրանց հա մար, ո րոնք սպա նում էին ի րեն:
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ԳՈՐԾՔ 7.58,59
58 Եվ քար կո ծում էին Ս տե փա նո սին, որ կան չում էր և  
ա սում՝  Տե՛ր  Հի սուս, ըն դու նի՛ր իմ հո գին։ 
59 Եվ ծունկ դրեց և  բարձր ձայ նով ա ղա ղա կեց՝ 
ՏԵ՛Ր, ԱՅԴ ՄԵՂՔ ՄԻ՛ ՀԱՄԱՐԻՐ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ, 
և  այս ա սե լով՝ ննջեց, և  Սո ղո սը կա մա կից էր նրա 
սպանվելուն։

 Քեզ քար կո ծող նե րի հա մար ա ղո թե լը վստա հա բար Աստ ծո 
սերն է գոր ծո ղութ յան մեջ: Երբ Ս տե փա նո սի թշնա մի նե րը քար-
կո ծում էին նրան, նա ա ղո թում էր նրանց հա մար և խնդ րում, որ 
Աստ ված դա նրանց հա մար մեղք չհա մա րի:

Ե թե թույլ տաք, որ մարդ կա յին բնութ յու նը ղե կա վա րի ձեզ, ա պա 
կցան կա նաք ի պա տաս խան կռվել ձեզ հա լա ծող նե րի հետ:

Կ ցան կա նաք վրեժ լու ծել և  պա տաս խան հար ված հասց նել 
նրանց:  Սա կայն ես վա ղուց սո վո րել եմ, որ աշ խար հում ա մե նա լավ 
բա նը պար զա պես նրանց հա մար ա ղո թելն է:

Երբ մար դիկ ու րիշ նե րի նկատ մամբ աստ վա ծա յին սեր և  անձ-
նա զոհ վե րա բեր մունք են ցու ցա բե րում, ա ղո թում են նրանց հա մար, 
ա պա դառ նում են իս կա կան ա ղոթ քի մար դիկ:

Ս րանք այն մար դիկ են, ո րոնց ձայ նե րը  Բարձ րում լսե լի են: Ն րանք 
ստա նում են ի րենց ա ղոթք նե րի պա տաս խան նե րը: Ին չո՞ւ, ո րով հետև 
 Խոս քը կա տա րող ներ են: Իսկ Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ  Խոս քը 
կա տա րող ներն են օրհն վում ի րենց գոր ծե րում ( Հակ. 1.25):

 Սա կայն ե թե հա վա տաց յալ նե րը չեն պատ րաստ վում  Խոս քը կա-
տա րող լի նե լու, ա պա ինք նա խա բեութ յամբ են զբաղ վում, քա նի որ 
արդ յու նա վետ ա ղոթ քի կյան քը հիմն ված է  Խոս քի վրա: 

Ո մանք եր բեմն զար մա նում են, թե ին չու ի րենց ա ղոթք նե րը չեն 
պա տաս խան վում, բայց կանգ չեն առ նում խոր հե լու ի րենց ա ղոթք-
նե րի խո չըն դոտ նե րի շուրջ:  Ձեր թշնա մի նե րի հա մար չա ղո թե լով 
 Խոս քը չկա տա րե լը կա րող է լի նել ա ղոթ քի խո չըն դոտ նե րից մե կը: 

Ե թե չեք նե րում ձեր թշնա մի նե րին և  չեք ա ղո թում նրանց հա մար, 
դա կա րող է խո չըն դոտ դառ նալ ձեր անձ նա կան ա ղոթ քի կյան քում: 
Ին չո՞ւ է Աստ ված ցան կա նում, որ մենք ա ղո թենք մեր թշնա մի նե րի 
հա մար:

 Նախ և  ա ռաջ դուք հաս կա նում եք, որ նե րել եք ձեր թշնա մի նե-
րին, երբ կա րո ղա նում եք ա ղո թել նրանց հա մար և խնդ րել, որ Աստ-
ված օրհ նի նրանց:  Ձեր հան դեպ սխալ գոր ծած մարդ կանց հա մար 



208 Սեր. ճանապարհ դեպի հաղթանակ

ա ղո թե լով՝ դուք ար ձա կում եք ցա վը, ոխն ու չնե րու մը, որ ու նեք ձեր 
սրտում նրանց դեմ:

 Հա վա տա ցած եմ, որ այս պատ ճա ռով է  Հի սու սը մինչ ա ղոթ քի 
մյուս տե սակ նե րին անց նե լը նախ խո սում մեր թշնա մի նե րի հա մար 
ա ղո թե լու մա սին: Թշ նա մի նե րիդ հա մար ա ղո թե լու հա մար սիրտդ 
պետք է ու ղիղ լի նի Աստ ծո առջև:

Այլ կերպ ա սած՝ ա ռանց նե րե լու չեք կա րող ա ղո թել թշնա մի նե-
րի հա մար: Իսկ երբ կա րո ղա նում եք Աստ ծո օրհ նութ յու նը խնդրել 
նրանց հա մար, ձեր սիրտն այլևս չի դա տա պար տում ձեզ, ուս տի 
Աստ ծո առջև գա լու հա մար ձա կութ յուն եք ու նե նում (Ա  Հովհ. 3.20,21):

Երանի՜ հա վա տաց յալ նե րը գի տակ ցեին, որ պետք է կար գա-
վո րեն ի րենց ներ սի հար ցե րը, որ պես զի ի րենց ա ղոթք նե րը պա-
տասխանվեն:

 Բա ցի այդ՝ ձեր թշնա մի նե րի հա մար ա ղո թե լը ձեզ հա մար օրհ-
նութ յուն է: Այն ձեզ հա մար օգ տա կար է նույն քան, որ քան նրանց 
հա մար կամ նույ նիսկ ա վե լի: Ինք ներդ ձեզ շատ ա վե լի լավ կզգաք, 
երբ ա ղո թեք նրանց հա մար, ով քեր ձեր հան դեպ սխալ են գոր ծել:

Այն պես որ, ե թե մտա ծում եք, որ ինչ-որ մե կին դուր չեք գա լիս, 
ա պա ա ղո թե՛ք նրա հա մար: Այդ մար դու հա մար օրհ նութ յուն լի նե լու 
ինչ-որ մի ջո՛ց գտեք: Խնդ րե՛ք, որ Աստ ված ցույց տա ձեզ, թե ինչ կա-
րող եք ա նել այդ անձ նա վո րութ յանն օգ նե լու հա մար:

 Պետ րո սը ևս  խո սում է այն մա սին, թե ինչ պես պետք է ար ձա-
գան քենք, երբ մար դիկ մեզ հետ չեն վար վում այն պես, ինչ պես մենք 
կար ծում ենք, թե պետք է վար վեն:

Ա ՊԵՏՐՈՍ 3.9
9  Չա րի փո խա րեն չար չհա տու ցեք կամ բամ բա սան քի 
փո խա րեն բամ բա սանք, այլ ընդ հա կա ռա կը, օրհ նե՛ք՝ գի-
տե նա լով, որ իսկ սրա մեջ կանչ վե ցիք, որ օրհ նութ յու նը 
ժա ռան գեք։

Օրհ նութ յուն կա թշնա մի նե րի հա մար ա ղո թե լու մեջ՝ նրանց չա-
րով հա տու ցե լու փո խա րեն: Աստ վա ծաշն չում գրված է, որ մենք 
կանչ ված չենք չա րին չա րով և  վի րա վո րան քին վի րա վո րան քով պա-
տաս խա նե լու:

 Դա նշա նա կում է, որ երբ ինչ-որ մե կը մի չար խոսք է ա սում ձեզ 
կամ ձեր մա սին, դուք չպետք է վրեժ լու ծեք՝ ի պա տաս խան չար բան 
ա սե լով:  Փո խա րե նը պետք է օրհ նեք և  բա րին ա նեք նրանց:
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Ե կե՛ք այս խոսքն ու սումն ա սի րենք Աստ վա ծաշն չի «Ընդ լայն ված» 
թարգ մա նութ յամբ:

Ա ՊԵՏՐՈՍ 3.9 (AMP)
9 Եր բեք չա րին չա րով և  վի րա վո րան քին վի րա վո րան-
քով՝ նա խա տին քով, լեզ վակռ վով, կշտամ բան քով, մի՛ 
պա տաս խա նեք, ընդ հա կա ռա կը օրհ նե՛ք, ԱՂՈԹԵ՛Ք 
ՆՐԱՆՑ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ, ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ և 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՍՐՏԱՑԱՎՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ 
ՍԻՐՈ՛Վ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵՔ ՆՐԱՆՑ: Ի մա ցե՛ք, որ սրա նում եք 
կանչ ված, ՈՐ ԺԱՌԱՆԳԵՔ Աստ ծո ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 
որ պես ժա ռանգ ներ ստա նաք օրհ նութ յուն՝ բա րե կե-
ցութ յուն, եր ջան կութ յուն և  պաշտ պա նութ յուն: 

Այս խոս քում աս վում է, որ մենք պետք է ա ղո թենք մեր թշնա մի-
նե րի բա րե կե ցութ յան, եր ջան կութ յան և  պաշտ պա նութ յան հա մար 
և սր տա ցա վութ յուն ու սեր ցու ցա բե րենք նրանց հան դեպ, ով քեր 
ա տում են մեզ:

 Մեզ նից քա նի՞ սը կա րող են ազն վութ յամբ ա սել, որ կա րեկ ցում ու 
սի րում են նրանց, ով քեր սխալ են վար վել ի րենց հան դեպ: Արդ յոք 
մեր սերն ար տա հայտ վո՞ւմ է նրանց բա րե կե ցութ յան, եր ջան կութ յան 
և  պաշտ պա նութ յան հա մար ա ղո թե լով:  Դա Աստ ծո սերն է՝ գոր ծո-
ղութ յան մեջ:

Կ ցան կա նամ, որ տվյալ խոս քում մի բան նկա տեք. այն խոս տա-
նում է, որ մենք Աստ ծուց օրհ նութ յուն կժա ռան գենք, ե թե չա րին չա-
րով և  վի րա վո րան քին վի րա վո րան քով պա տաս խա նե լու փո խա րեն 
ա ղո թենք նրանց հա մար, ով քեր մեր հան դեպ սխալ են վար վել: 

 Հի շե՛ք, որ  Հի սու սը  Մատ թեոս 5.46-րդ  խոս քում ա սել է, որ 
մեր թշնա մի նե րին սի րե լու հա մար վարձք ու նենք Երկն քում: 
Իսկ Ա  Պետ րո սի վե րոնշ յալ խոս քում աս վում է, որ Աստ ծուց օրհ-
նութ յուն կժա ռան գենք, ե թե ա ղո թենք մեր թշնա մի նե րի հա մար: 
Աստ ված ցան կա նում է, որ սի րենք մեր թշնա մի նե րին և  ա ղո-
թենք նրանց հա մար, քա նի որ գի տի, որ այդ դեպ քում մենք մեր 
կյան քում կստա նանք Աստ ծո օրհ նութ յուն նե րը:

 Նա խորդ գլխում ու սումն ա սի րե ցինք Ա  Պետ րո սի 3.11-րդ և 12-րդ 
 խոս քե րը երկ րի վրա եր կար ապ րե լու և  լավ կյանք ու նե նա լու մա սին: 
Իսկ հի մա ե կե՛ք այս խոսքն ու սումն ա սի րենք ա ղոթ քի վե րա բեր յալ: 
 Պետ րոսն այս տեղ խո սում է նաև ա ղոթ քի մա սին, քա նի որ ա սում է, 
որ  Տի րոջ ա կան ջը բաց է՝ լսե լու ար դա րի ա ղոթ քը:
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Ա ՊԵՏՐՈՍ 3.11,12
11  Չա րից հետ քաշ վի [խու սա փի] և  բա րի ա նի, խա ղա-
ղութ յուն ո րո նի և ն րան հետ ևի։ 
12 Ո րով հետև  Տի րոջ աչ քերն ար դար նե րի վրա են, և 
Ն րա ա կանջ նե րը՝ դե պի նրանց ա ղոթ քը.  Տի րոջ ե րեսը 
չա րա գործ նե րի վրա է։

Այս խոս քում հիմն ա կա նում նույնն է աս վում, ինչ  Հի սուսն էր 
ա սում:  Մենք պետք է խու սա փենք չա րից, բա րին գոր ծենք և  ոչ միայն 
խա ղա ղութ յուն ո րո նենք, այլև խա ղա ղութ յան հետ ևենք բո լո րի հետ, 
այդ թվում նաև մեր թշնա մի նե րի:

 Մար դիկ կա րող են քննա դա տել ձեզ և  վա տը խո սել ձեր մա սին, 
բայց դա ձեզ նրանց քննա դա տե լու և ն րանց մա սին վա տը խո սե լու 
ի րա վունք չի տա լիս: Ո՛չ. ե թե ցան կա նում եք, որ  Տի րոջ ա կանջ նե րը 
բաց լի նեն ձեր ա ղոթք նե րի հա մար, և Ն րա օրհ նութ յուն ներն ու նե-
նաք ձեր կյան քում, ա պա պետք է խու սա փեք չա րից, բա րին գոր ծեք, 
խա ղա ղութ յան հետ ևեք ձեր թշնա մի նե րի հետ՝ ան կախ այն բա նից՝ 
նրանք ձեզ հետ լավ են վար վում, թե ոչ: 

Եվ, ի րա կա նում, շատ ա վե լի լավ կզգաք ձեզ՝ Աստ ծո լույ սի մեջ 
քայ լե լով և  ձեզ չար չա րող նե րի ու հա լա ծող նե րի հա մար ա ղո թե լով:

Ե թե չի կա րե լի չա րին չա րով պա տաս խա նել և  վի րա վո րել մեր 
թշնա մի նե րին, ա պա, ըստ  Խոս քի, ի՞նչ կա րող ենք ա նել Երկն քից 
վարձք ստա նա լու և Աստ ծո օրհ նութ յու նը ժա ռան գե լու հա մար:

 Հի սու սը չորս գոր ծո ղութ յուն է նշել, ո րոնք պետք է ա նենք, ե թե 
ցան կա նում ենք հա սու նա նալ ա ղոթ քի և  աստ վա ծա յին սի րո մեջ: Այս 
չորս գոր ծո ղութ յուն ներն ա մեն ան գամ բե րում են Աստ ծո օրհ նութ-
յուն ներն ու վարձ քը մեր կյան քում: Դ րանք սո վո րեց նում են, թե ինչ-
պես է պետք վե րա բեր վել մեր թշնա մի նե րին:  Մենք պետք է սի րենք 
նրանց, օրհ նենք նրանց, բա րին ա նենք նրանց և  ա ղո թենք նրանց 
հա մար:

 Հի շե՛ք, որ սրանք  Հի սու սի խոս քերն են:  Նա մեզ ճշգրիտ ներ-
կա յաց նում է, թե ինչ պես պետք է վե րա բեր վենք մեր թշնա մի նե րին, 
որ պես զի հա սու նա նանք և  կա տա րե լա գործ վենք աստ վա ծա յին սի րո 
մեջ: Ե թե ա նենք այս ա մե նը, ա պա Աստ ծո սե րը կկա տա րե լա գործ-
վի մեր կյան քե րում:  Մենք կար տա ցո լենք այն սե րը, որն Աստ ված է, 
քա նի որ Աստ ված սեր է:
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 Չա րի փո խա րեն բա րի՛ն հա տու ցեք և   
օրհ նութ յուն կժա ռան գեք

 Մի ե կե ղե ցի, ո րի հո վիվն էի, շատ խնդիր ներ ու ներ, սա կայն Աստ-
ված ինձ այս կամ այն կերպ ի մաս տութ յուն էր տա լիս այդ ե կե ղե ցին 
հով վե լու հա մար, և Ինքն էր լու ծում խնդիր նե րը: Երբ թո ղե ցի այդ 
ե կե ղե ցին, այն այն քան էր ա ճել, որ մար դիկ չէին տե ղա վոր վում ե կե-
ղե ցա շեն քում:  Բայց այն մար դը, որ ստանձ նեց հով վութ յունն ինձ նից 
հե տո, բախ վեց խնդիր նե րի:

Այդ ժա մա նակ ես դաշ տա յին ծա ռա յութ յան մեջ էի:  Մի ան գամ, 
երբ այդ ե կե ղե ցու տա րած քով էի անց նում, ո րո շե ցի կանգ առ նել ու 
այ ցե լել այդ հով վին: Լ սել էի, որ նա ե կե ղե ցում խնդիր ներ ու ներ, և  
ա ղո թում էի նրա հա մար: Ի րա կա նում շատ ան գամն եր Աստ ված ինձ 
արթ նաց րել էր վաղ ա ռա վոտ յան, որ ա ղո թեի նրա հա մար: Սրտա-
ցա վութ յուն ու նեի նրա հան դեպ: Ի վեր ջո ես ինքս հով վել էի այդ 
ե կե ղե ցին և  ծա նոթ էի ո րոշ խնդիր նե րի:

Ուս տի այդ օ րը, երբ այդ քա ղա քում էի, մե քե նաս վա րե ցի դե պի 
հով վա կան կա ցա րան, և  այդ հո վի վը մո տե ցավ մե քե նա յիս՝ ինձ հետ 
զրու ցե լու: Ա սա ցի, որ քա ղա քում գոր ծեր ու նեի և  պար զա պես կանգ 
էի ա ռել՝ ի մա նա լու, թե ինչ պես է:

«Ինչ պե՞ս են գոր ծե րը»,- հարց րի:
«Ինչ-որ բան ճիշտ չի ըն թա նում. մար դիկ տա սա նորդ չեն տա-

լիս»,- ա սաց նա:
 Հե տո նա յեց ինձ և  պա հան ջող տո նով ա սաց. « Դու այս տեղ ե կել 

և  մարդ կան ցից տա սա նո՞րդ ես հա վա քել»:
 Մինչ ես կհասց նեի որ ևէ բան ա սել, նա այն պես կա տա ղեց, որ 

ա ռաջ ե կավ և  օ ձի քիցս բռնեց: Ինձ նույ նիսկ թվաց, թե հի մա դուրս 
կքա շի ինձ մե քե նա յից:

Ես էլ ձեզ նման ու նեմ մարդ կա յին բնութ յուն, ո րի հար ցե րը պետք է 
լու ծել: Այդ պա հին իմ մեջ նրա գլխին հար վա ծե լու ցան կութ յուն ա ռա-
ջա ցավ, բայց չէի կա րող թույլ տալ, որ մարդ կա յին բնութ յունս ղե կը 
վերց ներ իր ձեռ քը: Ար դեն պատ կե րաց նում էի թեր թե րի գլխագ րե րը՝ 
«Ամ բող ջա կան Ա վե տա րա նի ծա ռա յո ղը հար վա ծում է Ամ բող ջա կան 
Ա վե տա րա նի հով վի գլխին»:  Բայց մյուս կող մից էլ նա մե ղադ րում էր 
ինձ մարդ կանց տա սա նորդ նե րը գո ղա նա լու մեջ:

Աստ վա ծա շունչն ա սում է չա րի փո խա րեն չա րը չհա տու ցել և 
 վի րա վո րան քին վի րա վո րան քով չպա տաս խա նել: Աշ խար հում, երբ 
մար դիկ ձեզ վի րա վո րում են, դուք վրեժ եք լու ծում և, ի պա տաս խան, 
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վի րա վո րում նրանց:  Սա կայն Աստ վա ծա շունչն ա սում է. «Ընդ հա կա-
ռա կը, օրհ նե՛ք, որ կա րո ղա նաք օրհ նութ յուն ժա ռան գել»:

Ես նրան ա սա ցի. « Նույ նիսկ մեկ դրամ չեմ վերց րել քո ե կե ղե ցու 
ան դամն ե րից:  Թան կա գի՛ն եղ բայր, ես ա ղո թել եմ քեզ հա մար և  ո՛չ մեկ 
ան գամ: Ե րեկ չէ ա ռա ջին օրն ա ռա վոտ յան՝ ժա մը չոր սին, սա ռը հա-
տա կին ծնկի ի ջած ա ղո թում էի քեզ հա մար»:

Ես գի տեի, որ այդ ե կե ղե ցում խնդիր ներ կա յին, քա նի որ ինքս 
այն տեղ ծա ռա յել էի որ պես հո վիվ: Աստ ված ինձ ա սել էր ինչ պես 
վար վել այդ հա րան վա նութ յան մարդ կանց հետ, բայց ո րոշ խնդիր-
ներ նո րից գլուխ էին բարձ րաց րել, իսկ այդ հո վի վը չգի տեր ինչ պես 
վար վել դրանց հետ:

Երբ նրան ա սա ցի, որ ա ղո թել եմ իր հա մար, այն պես վեր թռավ, 
կար ծես մտրա կով հար ված էր ստա ցել:  Հե տո սկսեց լաց լի նել. 
«Աստ վա՛ծ իմ, եղ բա՛յր  Հե գին, նե րի՛ր ինձ:  Գի տեմ, որ ճիշտ բան չա-
սա ցի. պար զա պես ցան կա նում էի մեղքն ինչ-որ մե կի վրա գցել»:

Այ նու հետև խոս տո վա նեց. « Ձա խող վել եմ այս ե կե ղե ցում: Ի րա վի-
ճա կը ձեռ քումս չեմ պա հել, բա ժա նել եմ ե կե ղե ցին և  մարդ կանց կե-
սին դուրս հա նել:  Դու հա ջո ղել էիր, իսկ ես՝ ոչ և  փոր ձում էի ամ բողջ 
մեղ քը քեզ վրա գցել: Կ նե րե՞ս ինձ»:

«Ի հար կե՛, նե րում եմ քեզ»,- ա սա ցի ես:  Հե տո մենք գրկա խառն-
վե ցինք և  ո րոշ ժա մա նակ անց կաց րինք միա սին, ա պա բա ժան վե-
ցինք որ պես ըն կեր ներ և  ոչ թե որ պես թշնա մի ներ: Արդ յոք սա ա վե լի 
լավ տար բե րակ չէ՞, քան կռվե լը:

 Սա կայն ե թե ես թույլ տա յի, որ մարդ կա յին բնութ յունս ղե կա վա-
րեր ինձ, և  չա րի փո խա րեն չա րը հա տու ցեի ու վի րա վո րան քի փո-
խա րեն վի րա վո րեի, այդ պես չէր ա վարտ վի:  Մինչ դեռ տեղ չտվե ցի 
մարդ կա յին բնութ յանս, և  այդ մար դը մինչ օրս իմ ըն կերն է:

 Վարժ վե՛ք սեր ցու ցա բե րե լու մեջ

 Խա չի վրա  Հի սու սը ցու ցա բե րեց այն նույն սե րը, ո րի մա սին քա-
րո զում էր:  Նա ոչ միայն նե րեց նրանց, ով քեր Ի րեն խա չել էին, այլև 
հե տաքր քիր մի բան ա սաց. «... Հա՛յր, թո՛ղ դրանց, ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ 
ՉԳԻՏԵՆ, ԹԵ ԻՆՉ ԵՆ ԱՆՈՒՄ...» ( Ղուկ. 23.24):

Ին չո՞ւ  Հի սուսն ա սաց դա:  Քա նի որ հա ճախ մար դիկ չեն գի տակ-
ցում, թե ինչ են ա նում, երբ ու րիշ նե րի հան դեպ սի րով չեն վար վում: 
 Շատ ան գամն եր չեն գի տակ ցում, թե որ քան քայ քա յիչ են քննա դա-
տութ յունն ու հա լա ծան քը: Ն րանք չեն ցան կա նում մեղք գոր ծել և 
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 տա նուլ տալ, սա կայն պար զա պես չեն հաս կա նում, թե որ քան վնա-
սա բեր է քննա դա տութ յու նը դի մա ցի նի հա մար:

Ես չեմ պատ րաստ վում բոր բոք վե լու, բար կա նա լու և  բաց թող նե-
լու իմ կյան քի օրհ նութ յուն ներն այն պատ ճա ռով, որ մար դիկ քննա-
դա տում են ինձ:  Փո խա րե նը պատ րաստ վում եմ շա րու նա կե լու սեր 
ցու ցա բե րել և  ա նել այն, ինչն Աստ վա ծա շունչն է ա սում այս խոս քե-
րում, որ պես զի բաց չթող նեմ Աստ ծո օրհ նութ յուն ներն իմ կյան քում:

Ի րա կա նում տա րի նե րի իմ ծա ռա յութ յան ըն թաց քում խնդիր ներ 
չեմ ու նե ցել ծա ռա յա կից նե րիս հետ:  Պար զա պես սի րում եմ նրանց, 
չեմ խո սում նրանց մա սին և  չեմ դա տում նրանց:  Բամ բա սանք ներ 
չեմ տա րա ծում. նրանց մա սին վա տը չեմ խո սում:  Չեմ ցան կա նում 
այ լոց մա սին տա րա ծել այն պի սի բա ներ, ո րոնք կքան դեն նրանց ծա-
ռա յութ յուն նե րը:

Ո՛չ, պար զա պես հրա ժար վում եմ նման բան ա նե լուց: Հ րա ժար-
վում եմ մարդ կանց մա սին հե քիաթ ներ պատ մե լուց: Ես ա կանջ նե-
րումս աղ բա ման չու նեմ և  չեմ պատ րաստ վում որ ևէ մե կին թույլ տա-
լու մեկ ու րի շի մա սին աղբ ու բամ բա սանք լցնել ա կանջ նե րիս մեջ: 
 Սա կազ դի իմ հոգ ևոր ա ռա ջըն թա ցի և  իմ ա ռող ջութ յան վրա. այն-
պես որ նման բան չեմ ա նի:

 Գու ցե հարց նեք. «Իսկ ի՞նչ, ե թե այն, ինչ ա սում են, ճիշտ է»: 
 Միև նույնն է, չեմ ա նի դա, ե թե նույ նիսկ ինչ-որ մե կը թե րա ցել է: 
Իսկ մեզ նից ո՞վ է, որ կյան քի այս կամ այն կե տում չի թե րա նում: 
 Ճա նա չո՞ւմ եք այդ պի սի մե կին: Ո՛չ, չեք ճա նա չում: Ես նույն պես չեմ 
ճա նա չում, քա նի որ  Հի սու սը միակ կա տար յալ Անձ նա վո րութ յունն է, 
Ով երբ ևէ քայ լել է երկ րի վրա:

 Քա նի որ բո լորս էլ այս կամ այն կերպ թե րա ցել ենք, ա պա պար-
զա պես պետք է սի րենք ի րար: Ե թե ճիշտ վե րա բեր մունք պահ պա-
նենք՝ ան կախ այն բա նից դա դուր է գա լիս մեր մարդ կա յին բնութ-
յա նը, թե ոչ, և  շա րու նա կենք մարդ կանց սի րել, ա պա ա ռատ վարձք 
կստա նանք: 

 Տի րոջ բա րութ յան մեջ քայ լե լու լա վա գույն ճա նա պար հը սի րով 
վար վելն է:  Կի րա ռե՛ք աստ վա ծա յին սե րը և  վարժ վե՛ք դրա նում, քա-
նի որ այն ար դեն ձեր սրտում է: Ա յո՛, ձեր մարդ կա յին բնութ յու նը 
կցան կա նա ղեկն իր ձեռ քը վերց նել, բայց դուք կա րող եք դա թույլ 
չտալ: Երբ գոր ծի դնեք աստ վա ծա յին սե րը, այն կա ճի ու կզար գա նա, 
և  դուք օրհ նութ յուն կլի նեք շա տե րի հա մար: 

 Սա կայն ե թե հա կա ռա կութ յուն և  ան բար յա ցա կա մութ յուն պա-
հեք ձեր ներ սում ու րիշ նե րի հան դեպ և հ րա ժար վեք մարդ կանց հա-
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մար ա ղո թե լուց, այն պատ ճա ռով, որ նրանք ձեր հան դեպ սխալ են 
վար վել, դա կանդ րա դառ նա ձեզ վրա ոչ միայն ֆի զի կա պես, այլև 
հոգևորա պես:

 Դուք չեք կա րող ձեզ թույլ տալ կենտ րո նա նալ նրա վրա, ինչ մար-
դիկ ձեր մա սին ա սել կամ ձեր հան դեպ ա րել են, ինչ պես են ձեզ հա-
լա ծել կամ չար չա րել: Ե թե այդ ա մե նը պա հեք ձեր մտքում, ա պա այդ 
բա ցա սա կան մտքե րը կծան րա նան ձեր հո գու և շն չի մեջ և  ի վեր ջո 
կազ դեն ձեր կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րի վրա: 

Օ րի նակ՝ երբ ևէ լսե՞լ եք, որ մար դիկ ա սեն. «Այ սինչն ինձ չի սի-
րում»:

Ե թե հարց նեք՝ «Իսկ դու դրա հետ կապ ված ի՞նչ ես ա նում», պա-
տաս խա նը կլի նի՝ «Այլևս եր բեք չեմ խո սե լու նրա հետ»:

Իսկ հե տո մար դիկ զար մա նում են, թե ին չու են ի րենց ա ղոթք նե րը 
խա փան վում, իսկ հա վատ քը չի գոր ծում:

 Մի ե կե ղե ցում հո վիվ էի, երբ մի կի րակ նօր յա ե րե կո յան հա վա-
քույ թից հե տո մի կին ե կավ ա ռաջ՝ ինձ հետ խո սե լու: Ս րա հը լի էր 
մարդ կան ցով, սպա սաս րահ չու նեինք. ե կե ղե ցին մեկ սրա հից էր 
բաղ կա ցած, որ տեղ ե րեք հար յուր մարդ էր տե ղա վոր վում:

Ինչ ևէ, այդ կի նը լաց լի նե լով ե կավ ինձ մոտ և  ա սաց. «Խնդ րում 
եմ, ա ղո թե՛ք ինձ հա մար»:

«Ին չո՞ւ, քույ րի՛կ: Ի՞նչ է պա տա հել»:
«Այ սինչ և  այ նինչ քույ րե րը, ե կե ղե ցու ետ նա մա սում նստած, ինձ-

նից են խո սում»:
« Քույ րի՛կ,- ա սա ցի ես,- կար ծում եմ, նրանք ա վե լի լավ թե մա ներ 

ու նեն զրու ցե լու:  Բա ցի այդ՝ ինչ պե՞ս ի մա ցաք, թե ձեր մա սին են զրու-
ցում»:

«Ուղ ղա կի գի տեմ»,- հնչեց պա տաս խա նը:
«Ն րանք կա րող են զրու ցել աշ խար հում տե ղի ու նե ցող հա զար ու 

մի բա նի մա սին: Դ րա հա մար ա ղո թելն ա նի մաստ է: Իսկ  Դուք պար-
զա պես պետք է գոր ծի դնեք  Խոս քը:  Բա ցի այդ՝ նույ նիսկ ե թե ձեր 
մա սին են խո սում, գոր ծի՛ ան ցեք և  սի րե՛ք նրանց ա մեն պա րա գա-
յում»,- ա սա ցի ես:

 Նա շա րու նա կում էր պնդել. « Հա մոզ ված եմ, որ ինձ նից են խո-
սում»:

« Դա պար զե լու հեշտ ե ղա նակ կա,- ա սա ցի ես,- ե կե՛ք գնանք և 
 տես նենք, թե ին չից են զրու ցում»:  Մենք պար զա պես քայ լե ցինք դե-
պի սրա հի ետ նա մաս, որ տեղ այդ տիկ նայք նստած զրու ցում էին:
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Եվ ես հարց րի նրանց. «Ին չի՞ մա սին եք զրու ցում, տիկ նա՛յք»: 
 Պարզ վեց, որ զրու ցում էին մուրաբա եփելու և  պա հա ծո պատ րաս-
տե լու մա սին: Ն րանք այդ կնոջ մա սին չէին խո սում:

 Տես նո՞ւմ եք, թե ինչ պես է խո չըն դոտ վում մարդ կանց ըն թաց քը, 
երբ  Տի րոջ  Խոս քը նրան ցում չի բնակ վում: Ն րանք չեն կա րո ղա նում 
քայ լել  Խոս քի լույ սի ներ քո, իսկ դա խո չըն դո տում է նրանց ա ղոթ քի 
կյան քը:

Այդ կինն այն քան էր կենտ րո նա ցել այն մտքի վրա, թե այդ կա-
նայք իր մա սին էին խո սում, որ դա ծան րա ցել էր նրա շնչի մեջ և  
այն պես էր նրան հա մա կել, որ նա ա ղոթ քի կա րիք ու ներ:  Նա օրհ-
նութ յուն էր բաց թո ղել, քա նի որ գոր ծի չէր դրել աստ վա ծա յին սե րը:

 Նույ նիսկ ե թե այդ կա նայք իս կա պես նրա մա սին էին խո սում, 
ի՞նչ կա րող էր նա ա նել: Ա մեն պա րա գա յում պետք է սի րեր, նե րեր և  
ա ղո թեր նրանց հա մար:

 Բա ցի այդ՝ ե թե հա սուն եք աստ վա ծա յին սի րո մեջ, ա պա թույլ չեք 
տա, որ նման բա ներն ազ դեն ձեզ վրա:  Պար զա պես կշա րու նա կեք 
սի րել մարդ կանց՝ ան կախ այն բա նից, թե նրանք ինչ պես են ձեզ վե-
րա բեր վում:

Ես սո վո րել եմ թույլ չտալ, որ մարդ կանց քննա դա տութ յուն նե րը 
նվա զա գույն ազ դե ցութ յունն ու նե նան ինձ վրա:  Տա րի ներ շա րու նակ 
ա սել եմ, որ նույ նիսկ ե թե ինձ մե ղադ րեն տա տի կիս սպա նե լու մեջ, 
ան գամ ժա մա նակ չեմ ծախ սի դա հեր քե լու վրա:  Փո խա րե նը կշա-
րու նա կեմ գո չել հաղ թա նա կի մա սին և  փառք տալ Աստ ծուն:

 Թող որ մար դիկ ա սեն իմ մա սին, ինչ ցան կա նում են: Ես կա ղո-
թեմ նրանց հա մար, բայց թույլ չեմ տա, որ նրանց խոս քերն ազ դե-
ցութ յուն ու նե նան ինձ վրա: Ինչ վե րա բե րում է ինձ, ես շա րու նա կե լու 
եմ երկր պա գել Աստ ծուն և մն ալ ա ռողջ: 

Աստ ծո սե րը՝ բժշկութ յան ա մե նա մեծ գոր ծո նը

Ո՞ւմ հա մար պետք է ա ղո թենք մենք՝ միայն այն եղ բայր նե րի՞, 
ո րոնք մեզ հետ ճիշտ են վար վել: Ա ղո թենք միայն նրանց հա մար, 
ով քեր մեր հան դեպ բա րի՞ են ե ղել: Ա ռանց մեր ա ղոթ քի էլ նրանք 
պետք է որ օրհն ված լի նեն, ե թե նման օրհ նութ յուն են ե ղել մեզ 
հա մար:

Ո՛չ, միայն նրանց հա մար չէ, որ պետք է ա ղո թեք:  Դուք պետք է 
ա ղո թեք նրանց հա մար, ով քեր չար չա րում և  հա լա ծում են ձեզ: Ե թե 
ա ղո թեք ձեր թշնա մի նե րի հա մար, դա ձեզ հա մար հոգ ևոր ա ռու մով 
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օգ տա կար կլի նի նաև կյան քի մյուս բնա գա վառ նե րում:
Ինչ պե՞ս դա ձեզ հոգ ևոր օրհ նութ յուն կբե րի կյան քի նաև մյուս 

բնա գա վառ նե րում: Ըստ  Հա կո բոս 1.25-ի՝  Խոս քը կա տա րող-
ներն են, որ «ի րենց ա նե լով» օրհն ված կլի նեն:  Հա ջող վում են 
այն ա ղոթք նե րը, ո րոնք հիմն ված են Աստ ծո  Խոս քի վրա: Աստ ծո 
 Խոս քի հա մա ձայն ա ղո թե լիս մենք արդ յունք ենք ու նե նում:

Ե կե՛ք պար զա պես ա նենք այն, ինչ Աստ վա ծա շունչն է ա սում: Ե կե՛ք 
լի նենք  Խոս քը կա տա րող ներ և  ոչ միայն լսող ներ: Այդ պես կհա ջո-
ղենք մեր կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում:

 Փոր ձիս և  Խոս քի վրա հիմն վե լով՝ գի տեմ, որ ե թե ցան կա նում եք 
ա ռողջ լի նել, ա պա պետք է Աստ ծուն մոտ քայ լեք: Այ սինքն՝ պետք է 
քայ լեք աստ վա ծա յին սի րո մեջ, քա նի որ Աստ ված սեր է: Կ յան քում 
միշտ կլի նեն թշնա մի նե րին սի րե լու մա սին այս խոս քե րը կա տա րե լու 
ա ռիթ ներ:

 Դուք պետք է հաս կա նաք, որ չեք կա րող խախ տել թշնա մի նե րի 
հա մար ա ղո թե լու  Խոս քը և  արդ յունք ներ ստա նալ՝ խնդրե լով մարդ-
կանց, որ ա ղո թեն ձեզ հա մար:  Մեկ ու րի շի հա վատ քը չի գոր ծի ձեզ 
հա մար, քա նի դեռ դուք ձեր սրտում ինչ-որ բան եք պա հում ինչ-որ 
մե կի դեմ:

Ն շա նա կութ յուն չու նի, թե որ քան վատ են ձեզ հետ վար վել կամ 
ինչ են ձեր մա սին ա սել, այս խոսքն ա սում է, որ պետք է ա ղո թեք 
նրանց հա մար:  Պետք է Աստ ծուն հանձ նեք վի րա վո րանքն ու զայ-
րույ թը և  ա ղո թեք նրանց հա մար, ով քեր ցա վեց րել են ձեզ, որ պես զի 
Աստ ծո լա վա գույ նը հնձեք ձեր կյան քում:

Վս տահ եմ, որ ե թե Ք րիս տո սի  Մար մի նը սկսի քայ լել աստ վա ծա-
յին սի րո մեջ, մեր մեջ այլևս չեն լի նի հի վան դութ յուն ներ: 

 Նույ նիսկ աշ խար հիկ մարդ կան ցից շա տե րը հաս կա նում են, թե 
ինչ վնաս կա րող են հասց նել ա տե լութ յունն ու զայ րույ թը մար դու 
ա ռող ջութ յա նը: Օ րի նակ՝ մի քա նի տա րի ա ռաջ կար դա ցի մի բժշկի 
հոդ ված, նա մեծ բժշկա կան ըն կե րակ ցութ յան նա խա գահ էր: Իր 
հոդ վա ծում նա ապ շե ցու ցիչ պնդում է ա նում:  Նա ա սում է՝ « Սերն 
ա մե նա մեծ բու ժիչ գոր ծոնն է»:

Այ նու հետև ևս  մեկ հե տաքր քիր բան է ա սում. «Հ նում բժիշկ ներն 
ա վե լին էին ա նում, քան պար զա պես մարդ կանց բու ժե լը: Ն րանք այ-
ցե լում էին մարդ կանց տնե րը, որ տես նեին, թե ինչ մի ջա վայ րում են 
մար դիկ ապ րում»:  Շատ ան գամն եր այդ կերպ բժիշկ նե րը հաս կա-
նում էին մարդ կանց հի վան դութ յուն նե րի պատ ճառ նե րը:

Երբ մար դիկ ապ րում են այն պի սի մի ջա վայ րում, որ տեղ չկան 
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սեր և սր տա ցա վութ յուն, պարզ է, թե ին չու են հի վան դա նում: Եվ այս 
բժիշ կը դեռ միայն խո սում էր մարդ կա յին սի րո մա սին:

Ե թե բնա կան մարդ կա յին սեր ցու ցա բե րե լը կա րող է բու ժիչ գոր-
ծոն լի նել, ա պա պատ կե րաց րե՛ք, թե որ քան մեծ բու ժիչ գոր ծոն է 
Աստ ծո սի րով վար վե լը:

 Հի վան դութ յու նից հե ռու մնա լու հա մար հար կա վոր է սի րել թշնա-
մի նե րին:  Տա րի նե րի ըն թաց քում այդ սկզբուն քը կի րա ռե լու բա զում 
հնա րա վո րութ յուն ներ եմ ու նե ցել:

Օ րի նակ՝ մի ա վե տա րա նիչ, ո րը մի ան գամ ինձ մոտ հա վա քույթ-
ներ էր անց կաց նում, մի սխալ ու ան քա ղա քա վա րի բան ա րեց իմ 
նկատ մամբ:  Սա տա նան հետև յալ միտ քը բե րեց՝ ե թե քո փո խա րեն 
լի նեի, այլևս նրան նվի րատ վութ յուն չէի հատկացնի:

 Դա մարդ կա յին բնութ յունն է, ո րը ցան կա նում է հա շիվնե րը պար-
զել մարդ կանց հետ:  Բայց Աստ վա ծաշն չում Աստ ված ա սում է. «Իմն 
է վրեժխնդ րութ յու նը. Ես հա տու ցու մը կտամ» (Եբր. 10.30): Ես հաս-
կա ցել եմ, որ ա վե լի լավ է թույլ տալ՝  Տե րը պա տե րազ մի մեր փո խա-
րեն:  Նա ա վե լի լավ կա նի դա, քան մենք կա րող ենք: Ե թե ինք ներս 
փոր ձենք վրեժ լու ծել, խառ նաշ փոթ կստեղ ծենք:

Ե թե թույլ տաք, որ ձեր բնա կան մարդ կա յին տրա մա բա նութ յունն 
ու բնութ յու նը ղե կա վա րեն ձեզ, ա նա խոր ժութ յան մեջ կհայտն վեք, 
քա նի որ կցան կա նաք վրեժ լու ծել: Եվ ե թե զգույշ չլի նեք, ձեր մարդ-
կա յին բնութ յու նը և  միտ քը կանց նեն սա տա նա յի կող մը, և  դուք տեղ 
կտաք նրա բե րած մտքե րին:

Ինչ ևէ, ես հաս կա ցա, որ այդ ա վե տա րան չի հետ հա շիվներս 
պար զե լու միտ քը սա տա նա յից էր. այն չէր բխում իմ վերս տեղծ ված 
հո գուց, որ տեղ  Սուրբ  Հո գին էր բնակ վում:

Այն պես որ ա սա ցի. « Հենց այդ պատ ճա ռով էլ, պա րո՛ն սա տա-
նա, ես ա մեն ե րե կո այդ ա վե տա րան չին նվի րատ վութ յուն եմ տա լու: 
Եվ ե թե մի բառ էլ ա սես, ա մեն ե րե կո եր կու նվի րատ վութ յուն կտամ 
նրան»:

Ին չո՞ւ ա սա ցի դա. քա նի որ սի րո օ րեն քը՝ աստ վա ծա յին սե րը, 
ա սում է. « Բա րիո՛վ հաղ թիր չա րին» (Հ ռոմ. 12.21): Իսկ  Մատ թեոս 
5.44-ում աս վում է. «... Սի րե՛ք ձեր թշնա մի նե րին... բա րի՛ ա րեք ձեզ 
ա տող նե րին...»:

Եվ գի տե՞ք, սա տա նան ոչ մի ա վել բառ չա սաց այդ ա վե տա րան չի 
մա սին. նա չի ցան կա նում, որ որ ևէ քա րո զիչ մեկ ե րե կո յի ըն թաց-
քում եր կու նվի րատ վութ յուն ստա նա: 
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Ուս տի ա մեն ե րե կո այդ ա վե տա րան չի հա մար նվի րատ վութ յուն 
էի հա վա քում:  Հե տո հարց րի նրան. « Մի ջի նը որ քա՞ն են կազ մում 
 Ձեր նվի րատ վութ յուն նե րը»:  Նա ա սաց չա փը, իսկ ես նրան ե ռա կին 
տվե ցի այն չա փի, ո րը նա ստա նում էր ա վե լի մեծ ե կե ղե ցի նե րում, 
դրա մեկ եր րորդն էլ իմ գրպա նից տվե ցի: 

Այդ պես վար վե ցի, քա նի որ ցան կա նում էի վարժ վել աստ վա ծա-
յին սի րո մեջ և  զար գաց նել այն իմ ներ սում: Իսկ այդ ա վե տա րա նի չը 
հե ռա ցավ՝ լավ զգա լով: Ես նա խընտ րում եմ այդ պես վար վել, իսկ 
դո՞ւք:

 Բա րի՛ն ա րեք նրանց, ով քեր չար չա րում ու հա լա ծում են ձեզ: 
Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է բա րին ա նել բո լո րի նկատ մամբ, ոչ 
միայն հա վա տաց յալ նե րի:  Մարդ կանց հան դեպ բա րին ա նե լով՝ դուք 
կա տա րում եք սի րո թա գա վո րա կան օ րեն քը ( Հակ. 2.8):

Ե ղե՛ք  Խոս քը կա տա րող ներ

 Խոս քը կա տա րող լի նե լու հա մար պետք է սի րեք ձեր թշնա մի նե-
րին:  Դա նշա նա կում է, որ պետք է սի րով վար վեք ձեր թշնա մի նե րի 
նկատ մամբ՝ ան կախ այն բա նից՝ ցան կա նում եք դա, թե ոչ:

ՀԱԿՈԲՈՍ 1.22-25
22  Բայց ԽՈՍՔՆ ԱՆՈ՛Ղ ԵՂԵՔ և  ոչ միայն լսող ներ՝ 
ձեր ան ձե րը խա բե լով։ 
23 Ո րով հետև ԵԹԵ ՄԵԿԸ ՄԻԱՅՆ ԽՈՍՔԸ ԼՍՈՂ Է և 
ՈՉ ԱՆՈՂ, նա նման է այն մար դուն որ ակ նա պիշ նա-
յում է իր իս կա կան ե րե սին հա յե լու մեջ: 
24 Ո րով հետև նա յե լով տե սավ ի րեն և  ան ցավ և  շու տով 
մո ռա ցավ, ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ԷՐ։ 
25  Բայց նա, որ ա զա տութ յան կա տար յալ օ րեն քի մեջ 
աչ քը գցած նա յեց և ն րա նում մաց, նա մո ռա ցուկ 
լսող չե ղավ, այլ գործ կա տա րող. ՆԱ ԻՐ ԱՆԵԼՈՎ 
ԵՐԱՆԵԼԻ Է։

Ինչ պես տես նում եք, կա րող եք նա յել ա զա տութ յան կա տար յալ 
օ րեն քին՝ Աստ ծո  Խոս քին, բայց մի կողմ գնալ և  մո ռա նալ, թե ինչ-
պի սին եք դուք: Իսկ ինչ պի սի՞ մարդ եք դուք:

Ե թե վերս տին ծնված եք, ա պա նոր ա րա րած եք, ով քայ լում է 
Աստ ծո սի րո մեջ:  Սա նշա նա կում է լի նել քաղցր ու գթած, վի րա վո-
րան քի փո խա րեն չվի րա վո րել և  չա րի փո խա րեն չա րը չհա տու ցել, 
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փո խա րե նը վար վել ըստ հո գու պտղի:
Այ նու ա մե նայ նիվ, ե թե նա յեք  Խոս քին, տես նեք աստ վա ծա յին սի-

րո հատ կա նիշ նե րը, իսկ հե տո մո ռա նաք, թե ինչ պի սին պետք է լի-
նեք, ա պա միայն  Խոս քը լսող եք և  ո՛չ կա տա րող:

 Խոս քը լսո ղը, բայց չկա տա րո ղը քայ լում է մարդ կա յին բնութ յան 
թե լադ րան քով և  սի րով վար վե լու փո խա րեն վրեժ է լու ծում:  Խոս քը 
կա տա րո ղը, սա կայն, վար վում է ըստ հո գու պտղի:  Խոս քը կա տա-
րող լի նե լու հա մար պետք է շա րու նակ մտքում պա հեք, որ դուք սի-
րող եք և  նե րող, ոչ թե ա տող:

 Հի սուսն ա սաց, որ ա ղո թենք մեր թշնա մի նե րի հա մար, քա նի որ 
գի տեր, որ դա մեր ձայ նե րը լսե լի կդարձ ներ  Բարձ րում: Երբ սի րում 
ենք մեր թշնա մի նե րին՝ ա ղո թե լով նրանց հա մար, վար վում ենք այն-
պես, ինչ պես կվար վեր մեր Երկ նա յին  Հայ րը: Այդ պես վար վե լով՝ 
կժա ռան գենք Աստ ծո օրհ նութ յունն ու վարձք կստա նանք Երկն քում: 
 Մեր թշնա մի նե րին սի րե լը կօգ նի մեզ հա սու նա նա լու աստ վա ծա յին 
սի րո մեջ, իսկ աստ վա ծա յին սե րը եր բեք չի ձա խող վում:

 Սա է Աստ ծո լա վա գույն օրհ նութ յուն նե րը մեր կյան քե րում ու նե-
նա լու բա նա լին ու գաղտ նի քը՝ թշնա մի նե րին սի րե լը: Իմ փոր ձից 
գի տեմ, որ ե թե ցան կա նում եք լի նել ա ռողջ, ստա նալ բժշկութ յուն, 
ինչ պես նաև Աստ ծո բո լոր հոգ ևոր օրհ նութ յուն նե րը, ա պա պետք 
է սի րեք ձեր թշնա մի նե րին, բա րին ա նեք նրանց, օրհ նեք նրանց և  
ա ղո թեք նրանց հա մար: 

 Մի՛ մո ռա ցեք, թե ինչ պի սին եք դուք. դուք վերս տին ծնված նոր 
ա րա րած եք Ք րիս տո սում: Ե թե ինչ-որ մեկն ա սի, որ դուք ի րեն դուր 
չեք գա լիս, մի՛ մո ռա ցեք, որ դուք սի րող եք և  ոչ թե ա տող, քա նի որ 
Աստ ծո սե րը սփռված է ձեր սրտում:  Մի՛ գոր ծեք մարդ կա յին բնութ-
յան թե լադ րան քով և վ րեժ մի՛ լու ծեք:

 Փո խա րենն ա սե՛ք. « Փա՛ռք  Տի րո ջը, ես քեզ սի րում եմ: Ե թե ինչ-որ 
բա նով կա րող եմ օգ տա կար լի նել քեզ, օրհ նել քեզ, ա պա պար զա-
պես ա սա՛ ինձ դրա մա սին, և  ես կա նեմ դա»:  Մար դիկ ար ձա գան քում 
են սի րո խո նարհ վե րա բեր մուն քին:

Ք րիս տոն յա նե րի հա մար ֆի զի կա կան, մտա վոր և  հոգ ևոր բո լոր 
հի վան դութ յուն նե րի բու ժու մը  Խոս քը կա տա րե լու մեջ է: Այն պես որ, 
ե կե՛ք քա րո զենք, որ ա տե լութ յան բու ժու մը նե րումն է ու սե րը: Ե կե՛ք 
քա րո զենք, որ չներ ման, վի րա վո րանք նե րի և  վե ճե րի լու ծու մը Աստ-
ծո սի րո ար տա հայ տումն է:
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Ու րիշ նե րի հա մար ա րե՛ք...

 Հի սու սը ևս  մեկ բան է ա սել թշնա մի նե րին սի րե լու մա սին: Այլ բա-
ռե րով է ար տա հայտ վել, սա կայն ի րա կա նում խո սել է նույն թե մա յի 
մա սին: 

ՄԱՏԹԵՈՍ 7.12
12 ԱՄԵՆ ԻՆՉ, ՈՐ ԿԱՄԵՆՈՒՄ ԵՔ, ԹԵ ՁԵԶ ԱՆԵՆ 
ՄԱՐԴԻԿ, այն պես էլ դո՛ւք ա րեք նրանց, ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ 
ԱՅՍ Է ՕՐԵՆՔԸ և  մար գա րե նե րը։

Այլ կերպ ա սած՝  Հի սուսն ա սում է, որ կա րիք չկա մտա հոգ վե լու 
Օ րենքն իր բո լոր պատ վի րան նե րով կա տա րե լու մա սին, ե թե միայն 
ա նեք այն, ին չը գրված է այս  Խոս քում:  Դուք կկա տա րեք սի րո 
օ րենքը, ե թե վե րա բեր վեք ու րիշ նե րին այն պես, ինչ պես կցան կա նա-
յիք, որ ձեզ վե րա բեր վեին:

 Ցան կա նո՞ւմ եք, որ բո լո րը սի րեն ձեզ: Ի հար կե, ցան կա նում եք: 
Այդ դեպ քում դուք պետք է բո լո րին սի րեք, այդ թվում նաև ձեր թշնա-
մի նե րին: Ե թե ցան կա նում եք, որ ձեր թշնա մի նե րը սի րեն ձեզ, ա պա 
ա ռա ջի նը դո՛ւք նրանց սի րեք՝ ան կախ այն բա նից, թե ինչ պես են 
նրանք ձեզ վե րա բեր վում:

Ինչ որ ցան կա նում եք՝ մար դիկ ա նեն ձեզ հա մար, դո՛ւք ա րեք 
նրանց հա մար:  Չէի՞ք ցան կա նա արդ յոք, որ մար դիկ ա նի ծե լու փո-
խա րեն օրհ նեին ձեզ: Այդ դեպ քում դո՛ւք օրհ նեք նրանց, նույ նիսկ 
ե թե նրանք ձեզ ա նի ծում են:

Կ ցան կա նա յի՞ք, որ մար դիկ ձեզ չա րի փո խա րեն բա րին ա նեին: 
Այդ դեպ քում դո՛ւք նրանց բա րին ա րեք, նույ նիսկ ե թե նրանք ձեզ 
չարն են ա նում:

 Չէի՞ք ցան կա նա արդ յոք, որ մար դիկ ա ղո թեին ձեզ հա մար, նույ-
նիսկ ե թե դուք թե րա ցել եք և ն րանց մա սին այն պի սի մի բան ա սել, 
որ չպետք է ա սեիք: Այդ դեպ քում դո՛ւք ա ղո թեք մարդ կանց հա մար, 
նույ նիսկ ե թե նրանք ձեզ թշնա մի են կամ ինչ-որ վատ բան են ա սել 
ձեր մա սին:

Ա հա թե ինչ պես է աստ վա ծա յին սե րը՝ սի րո թա գա վո րա կան 
օ րեն քը, գոր ծում: Ի րա կա նում սի րո թա գա վո րա կան օ րեն քը և  ոս կե 
կա նո նը նույնն են. «Ու րիշ նե րի հետ վար վի՛ր այն պես, ինչ պես կցան-
կա նաս, որ քեզ հետ վար վեն»:  Սա նույնն է, ինչ. « Սի րի՛ր մեր ձա վո-
րիդ քո ան ձի պես»:  Շատ ենք լսում ոս կե կա նո նի մա սին, սա կայն 
դրան հա մա հունչ շատ քիչ գոր ծո ղութ յուն ներ ենք տես նում:
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Ի րա կա նում մարդ կա յին բնութ յու նը թե լադ րում է. «Վնա սի՛ր ու րիշ-
նե րին, նախ քան նրանք կհասց նեն վնա սել քեզ»: Տ պա վո րութ յուն է, 
որ շատ քրիս տոն յա ներ գոր ծում են դրա հա մա ձայն. փոր ձում են մե-
կը մյու սից ա ռաջ անց նել ի րար վնա սե լու մեջ: Այդ պես վար վող քրիս-
տոն յա նե րը չեն վար վում որ պես ի րենց Երկ նա յին  Հոր զա վակ ներ: 

 Շատ տա րի ներ ա ռաջ իմ հա վա քույթ նե րից մե կի ժա մա նակ ինձ 
օգ նում էր մի մարդ, ո րը մեծ մա սամբ հենց այդ պես էլ վար վում էր: 
 Նա եր կար չմնաց իմ ծա ռա յութ յան մեջ, քա նի որ ես տե սա նրա 
դրդա պատ ճառ նե րը: Այն պի սի տպա վո րութ յուն էր, որ նա գի շեր ները 
չէր քնում և մ տա ծում էր ինչ պես գու մար հա վա քել մարդ կան ցից:

 Հա վա քույթ ներն անց կաց նում էինք Ամ բող ջա կան Ա վե տա րա նի 
մի մեծ ե կե ղե ցու սրա հում:  Հա վա քույթ նե րի մեր բյու ջեում նե րառ ված 
էին նաև ա մե նօր յա ռա դիոծ րագ րի, թեր թի հայ տա րա րութ յուն նե րի և 
 մեր ծախ սե րը:

Այդ մար դը հայ տա րա րութ յուն ներն էր հա ղոր դում, իսկ ես մինչև 
իմ քա րո զե լը բարձ րա խոս նե րի սեն յա կում ա ղո թում էի:  Մենք հա-
մա ձայ նութ յան էինք ե կել, որ մեր ծախ սե րը հո գա լուց հե տո մնա-
ցած գու մա րը կկի սեինք, և  դա կլի ներ մեզ հա սա նե լիք ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցութ յու նը:

 Հա վա քույթ նե րը չորս շա բաթ տևե ցին: Երկ րորդ շա բաթ վա նից 
հե տո նա մո տե ցավ ինձ և  ա սաց. « Մենք ար դեն ու նենք այն քան գու-
մար, որ կծածկ վեն մեր բո լոր ծախ սե րը: Ե՛կ դրա մա սին մարդ կանց 
չա սենք, քա նի որ նրանք լավ նվի րատ վութ յուն ներ են տա լիս: Ե՛կ շա-
րու նա կենք այն պես, կար ծես դեռևս գու մար ենք հա վա քում ռա դիո-
հա ղոր դա շա րի և  հա վա քույ թի ծախ սե րը հո գա լու հա մար»:

«Ո՛չ,- պա տաս խա նե ցի ես,- դա կնշա նա կի, որ ստում ենք:  Մենք 
չենք ա նի նման բան»:

« Բայց այդ պես լավ հնա րա վո րութ յուն բաց կթող նենք: Այդ կերպ 
կկա րո ղա նա յինք լվա ցում ա նել»,- ա սաց նա:

«Ո՛չ, մենք նման բան չենք ա նի, քա նի որ մարդ կանց ար դեն ա սել 
ենք, թե ինչ ենք պատ րաստ վում ա նե լու և  ա նե լու ենք այն, ինչ ա սել 
ենք»:

«Ես եմ այն տեղ նվի րատ վութ յուն հա վա քո ղը, այն պես որ ինքս 
կա նեմ դա»,- հնչեց նրա պա տաս խա նը: 

«Ո՛չ, չես ա նի, - ա սա ցի ես,- ո րով հետև այն սեն յա կում, որ տեղ ես 
ա ղո թում եմ, բարձ րա խոս կա: Ե թե նման բան ա նես, ես դուրս կգամ 
բեմ և  կա սեմ մարդ կանց, որ ստում ես»:
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« Դու ես կորց նում. ա հա՛ թե ինչ կա սեմ քեզ:  Տես նում եմ, որ չգի-
տես, թե ինչ պես են նման գոր ծերն ար վում»:  Դա վեր ջին անգամ էր, 
որ նա ինձ հա մար նվի րատ վութ յուն հա վա քեց:

 Տա րի ներն ան ցան. այդ տղա յի մա սին ոչ ոք այլևս ո չինչ չլսեց, 
իսկ ես դեռ շա րու նա կում եմ քա րո զել  Խոս քը: Ճշ մար տութ յունն ա սե-
լով և  ու րիշ նե րի հետ վար վե լով այն պես, ինչ պես կցան կանայի, որ 
ինձ հետ վար վեին՝ ես հա ջո ղե ցի: 

 Կան մար դիկ, ո րոնք պատ րաստ են վնա սե լու ու րիշ նե րին, մինչ-
դեռ դրա փո խա րեն պետք է ջա նա յին գե րա զան ցել ու րիշ նե րին սեր 
ցույց տա լու մեջ:

 Մենք պետք է ջա նանք մարդ կանց հա մար օրհ նութ յուն լի նե լու մի-
ջոց ներ գտնել: Ինք ներս մեզ պետք է հարց տանք՝ ինչ պե՞ս կա րող եմ 
օրհ նել մարդ կանց, ինչ պե՞ս կա րող եմ բա րին ա նել նրանց հա մար:

Երբ ևէ կանգ ա ռել և  խոր հե՞լ եք սրա շուրջ: Ե թե վեր լու ծենք 
 Մատ թեոս 7.12-րդ  խոս քը, կհաս կա նանք, թե  Հի սուսն ի րա կա նում 
ինչ նկա տի ու ներ:
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12 ...ա մեն ինչ, որ ցան կա նում եք, թե ձեզ ա նեն մար դիկ, 
այն պես էլ դո՛ւք ա րեք նրանց...

Ի րա կա նում  Հի սուսն ա սում էր. «Ե թե ցան կա նում ես, որ դե պի 
քեզ բա րիք գա, ա պա ի՛նքդ բա րին գոր ծիր ու րիշ նե րի նկատ մամբ»:

 Սա լիո վին սուրբգ րա յին է, քա նի որ Աստ վա ծա շունչն ա սում է. « Մի՛ 
խաբ վեք. Աստ ված չի ծաղր վի, ո րով հետև ինչ որ մարդ սեր մի, այն էլ 
կհնձի» ( Գաղ. 6.7): Ինչ պես տես նում եք, ա մեն բան հան գում է նույն 
սկզբուն քին՝ վար վե՛ք Աստ ծո սի րով և ս տա ցե՛ք Աստ ծո լավա գույ նը 
ձեր կյան քում:

 Մեզ նից յու րա քանչ յուրն էլ ու զում է այս կյան քում ստա նալ այն 
ա մե նը, ինչ Աստ ված ու նի մեզ հա մար:  Բայց պետք է հաս կա նաք, որ 
եր բեք Աստ ծո լա վա գույ նին չեք հաս նի, ե թե Աստ ծո սի րով չվար վեք: 

 Թույլ տվեք, որ Աստ ված Իր սի րով փո խի ձեր կյան քը, որ պես զի 
ուր էլ գնաք, կա րո ղա նաք օրհ նութ յուն լի նել ու րիշ նե րի հա մար: Ե թե 
ցան կա նում եք, որ Աստ ված ձեզ բա րին ա նի, ա պա ինք նե՛րդ բա րին 
ա րեք ու րիշ նե րի նկատ մամբ: Աստ ծո սի րով վար վելն է ճա նա պար հը 
դե պի հաղ թա կան կյանք:
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«Ռեմա» Աստվածաշնչյան դպրոցում

Դուք կստանաք.

• Վերապատրաստում Սուրբ Հոգով լցված, առաջատար աստվա-
ծա շնչյան դպրոցներից մեկում

• Ուսուցում՝ հիմնված Աստծո Խոսքի հանդեպ ամուր հավատքի վրա
• Աճ հոգևոր ընթացքի մեջ՝ համակցված արդյունավետ ծառայության 

գործնական դասընթացների հետ
• Մասնագիտացում ձեր ընտրած ոլորտում՝ երիտասարդական 

կամ մանկական ծառայություն, ավետարանչություն, հովվական 
ծառայություն, միսիա, Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն կամ 
օժանդակ ծառայություններ

• Կամընտրական խտացված ծրագիր երրորդ կամ չորրորդ տարի-
ների համար. երկրպագության դպրոց, հովվական ծառայության 
դպրոց, համաշխարհային միսիայի դպրոց, աստվածաշնչյան 
ուսումնասիրությունների դպրոց և ընդհանուր ընդլայնված 
ուսումնասիրություններ

• Համաշխարհային ծառայության հնարավորություններ՝ դպրոցում 
ուսումնառելու տարիներին

• Եկեղեցիների և ծառայությունների ցանց ամբողջ աշխարհում, 
որոնց «Ռեման» է տրամադրում ամբողջական դրույքով աշխատա-
կիցներ և օժանդակ ծառայողներ

Մանրամասներին և հայտադիմումին ծանոթանալու համար 
զանգահարե՛ք այսօր կամ անցե՛ք առցանց հղումով.

1-888-28-FAITH (1-888-283-2484)
www.rbtc.org

«Ռեմա»Աստվածաշնչյանուսուցմանկենտրոննընդունումէցանկացածռասա,
մաշկիգույնևազգայինպատկանելությունունեցողուսանողների։
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Ինչո՞ւարժեմտածել

«Ռեմա»
Աստվածաշնչյանուսուցմանկենտրոն

ընդունվելումասին

Ահամիքանիհիմնավորպատճառ.

• ՈւսուցումաշխարհիառաջատարՀոգովլցված
Աստվածաշնչյանդպրոցներիցմեկում

• Ուսմունք,որիհիմքնԱստծոԽոսքիհանդեպհաստատուն
հավատքնէ

• Աճձերհոգևորընթացքիմեջևարդյունավետծառայության
գործնականուսուցում

• Ընտրովիերրորդևչորրորդտարվաինտենսիվծրագրեր.
Երկրպագությանդպրոց,Հովվականծառայությանդպրոց,
Համաշխարհայինմիսիոներությանդպրոց,Աստվածաշնչի
ուսումնասիրությանդպրոցևԸնդհանուրերկարացված
ուսուցում

Ավելինիմանալուհամարայցելե՛քմերկայքը.

www.rhema.eu
www.rbtc.org
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