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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ

« Մէ կին  Հո գուց տրո ւած է ի մաս տու թեան խօսք, 
միւ սին` գի տու թեան խօսք…  մէ կին` 
տե սակ-տե սակ լե զու նե րով խօ սե լու շնորհ, 
միւ սին` լե զու նե րի թարգ մա նու թեան շնորհ»:

(Ա  Կորնթ. ԺԲ 8-10)

 Մայր Ա թոռ  Սուրբ Էջ միած նի Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե-
մա րա նը նոր ծրա գիր է նա խա ձեռ նում, եր կար ճա նա-
պարհ, բայց հարստացնող ու բա րի արդյունք ակնկալող 
մի ծրա գիր:

2012 թ. Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նի ու սում նա մե-
թո դա կան խորհր դի ա ռա ջար կով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.  Գա րե գին Բ 
Ա մե նայն  Հա յոց  Հայ րա պե տի բարձր տնօ րի նու թյամբ գրա-
բարն ընդգրկ վեց  ճե մա րա նի բա կա լավ րիա տի ավարտա-
կան քննու թյուն նե րի ցան կում: Այս ի րո ղու թյու նը հրա մա-
յա կան դարձ րեց գրա բա րի ու սուց ման հան դեպ ո րա կա-
պես նոր վե րա բեր մուն քի դրսևո րու մը: Ա ռար կա յի մաս նա-
գետ նե րի կող մից վե րա նայ վեց գրա բա րի դա սա վանդ ման 
ծրա գի րը,  ո րոշ վեց շեշ տը դնել հատ կա պես թարգ մա նա-
կան հմտության զար գաց ման վրա` նկա տի ու նե նա լով, որ 
հայ հոգ ևոր ժա ռան գու թյան հսկա յա կան մա սը դեռևս հա-
սա նե լի չէ ըն թեր ցա սեր շրջա նակ նե րին: Այս քա ղա քա կա-
նու թյան շնոր հիվ ճե մա րա նն իր առջև նպա տակ դրեց նաև 
նպաս տելու հետև յալ քայ լե րի ի րա կա նաց մա նը.

ա) Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նում պատր աս տել գրա-
բա րի մաս նա գետ ներ, բնագ րե րի թարգ մա նիչ ներ:

բ)  Նոր ո րակ հա ղոր դել գրա բա րի հան դեպ առ կա վե-
րա բեր մուն քին և,  ին չու չէ, նպաս տել, որ գրա բա րի ու սու ցու-
մն ապա գայում տա րած վի ու սում նա կան այլ հաս տա տու-
թյուն նե րում, մանավանդ հանրակրթական դպրոցներում:
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Ըստ այդմ ճե մա րա նա կան տար բեր լսա րան նե րի սա-
նե րի ջան քե րով և  դա սա խոս նե րի հսկո ղու թյամբ 2012 
ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակից սկսած` 
առարկայի ծրագրի շրջա նակներում գրա բա րից աշ խար-
հա բար են փո խադր վում մեր հին մա տե նագ րու թյան ինք-
նու րույն և  թարգ մա նա կան եր կե րը: Ստեղծագործական 
ու սում նա կան ըն թացք է դա: Հաս տատ ված ծրագ րե րին 
հա մա պա տաս խան` թե՛ դա սա վանդ ման, թե՛ ձևա վոր ված 
ա ռան ձին խմբե րում քննվում, ու սուցվում, մեկնաբանվում 
են դա սա կան ու հետ դա սա կան շրջանից ժառանգություն 
ստա ցած գրա բար յան մեր բնագ րե րը: Այդ բնագ րե րից շա-
տերը կա րիք ու նեն ամ բող ջաց վե լու, հրա տա րակ վե լու և  
ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց վե լու:

Ճեմարանի գրաբար առարկայի դասախոս բ. գ. թ., 
դոցենտ Նորայր Պողոսյանի ղեկավարությամբ սաների 
կող մից ծրա գրի բարեհաջող իրագործման առաջին երա-
խայրիքը միտք առա ջացրեց խմբագրելու և հրատարա-
կության ներկայացնելու կա տար ված աշխատանքը, որը, 
մեր համոզմամբ,  միևնույն ժա  մա  նակ պի տի ոգևորեր թե՛ 
մանկավարժներին, թե՛ ուսա նողներին՝ հետևո ղականորեն 
շարունակելու կյանքի կոչել այս գաղափարը:

 Ուրախությամբ պիտի արձանագրենք, որ ճեմարանա-
կան ների աշխատանքների հրատա րակման գաղափարը 
մեծ խան դավառությամբ ընդունվեց տեսչության և մանկա-
վարժների կող մից: Այն ոգևո  րության ալիք բարձրացրեց 
հատ կապես ուսա նողների շրջա նում՝ վարակիչ օրինակ 
դառնալով նաև մյուս ների համար: Այս վերաբերմունքն 
ըստ արժանվույն գնահատելու համար տեսչությունը որո-
շեց հիմնել ուսանողական մատե նաշար՝ ճեմարանի սա-
ների թարգմանական աշխատանք ները, ինքնուրույն հա-
ջողված ուսումնա սիրությունները, ապա գայում նաև 
ա վար տաճառերը  հրատա րակելու համար: Որոշվեց մա-
տե նաշարը կնքել Սերմնացան անվանու մով՝ նկա տի ունե-
նալով այն իրողությունը, որ յու րաքանչյուր ճեմա րանցու 
առա քելու թյունն է սերմնացան լինել հայ կյանքի անդաս-
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տանում՝ համա ձայն ավետարանական առակի (Մատթ. 
ԺԳ 1-9):

 Մեզ հա մար մեծ ներշնչում էր այս ձեռ նար կի ըն թաց-
քում անակնկալ կերպով բա ցա հայ տել, որ դեռևս 20-րդ  դա-
րասկզ բին Գ ևորգ յան  ճե մա րա նի ան վա նի տե սուչ  Կա րա-
պետ վար դա պետ  Տեր-Մկրտչ յա նը միև նույն ցան կությունն 
է արտահայտել: 1902 թ. «Ա րա րատ»-ի մա յիս-հու նիս հա-
մա րում « Ճե մա րան Մ. Ա թո ռոյ» խո րագ րի տակ տե սուչ 
 Հայր  Սուր բը, խո սե լով ու սա նող նե րի ա վար տա կան շա-
րադ րութ յուն նե րի (ա վար տա ճա ռե րի) մա սին, նշում է, որ 
տվյալ տար վա ա վար տա ճա ռե րից մի քա նի սը, «լի նե լով 
բա րե խիղճ աշ խա տու թեան ար դիւնք և  ու նե նա լով շատ հե-
տաքրք րա կան նիւթ, ար ժա նի են տպագ րու թեան»1, ա պա 
ա վե լաց նում է. «Ցան կա լի էր որ այդ պի սի նե րը տա րէց տա-
րի լոյս տես նէին և « Ճե մա րա նա կան հրա տա րա կու թիւն-
ներ»-ի մի շարք կազ մո ւէր նո ցա նից»2: 

 Մեզ հա մար, ան շուշտ, մեծ պա տաս խա նատ վութ-
յուն, ինչ պես նաև պա տիվ ենք հա մա րում, որ հայ ժո-
ղովր դի կրթու թյան և  լու սա վո րութ յան հոգ սով ապ րող 
հոգևորականի ցան կութ յան մարմ նա վո րողն ենք դառ նում 
այ սօր:  Սա  միան շա նակ ցույց է տա լիս այն գա ղա փա րա-
կան կա պը, ո րով սե րունդ նե րը շա րու նա կում են ի րար, մա-
նա վանդ կրթա կան գոր ծի աս պա րե զում:  Սա միև նույն ժա-
մա նակ մեզ մղում է պաշտ պա նե լու այն փի լի սո փա յա կան 

1   Ճե մա րա նի սա նե րի հա ջող ված շա րադ րութ յուն նե րը «Ա րա րատ»-ում 
հրա տա րա կե լու այս նա խա ձեռ նութ յունն ա մե նայն հա վա նա կա նու-
թյամբ  Կա րա պետ  վար դա պե տի մի ջո ցով է գոր ծա ծութ յան մեջ մտել: 
Ն կա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ  ճե մա րա նի փոխ տե սուչ 
ե ղած շրջա նից հա մա տե ղութ յան կար գով վա րում էր «Ա րա րատ» ամ-
սագ րի խմբա գրութ յու նը, մեզ թույլ ենք տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ նա 
ա մեն ջանք գործ էր դնում ամ սագ րի գոր ծու նեութ յան և Էջ միած նի 
կրթա կան հաս տա տութ յան միջև գա ղա փա րա կան կապ ստեղ ծե լու, 
դրանք ի րար շաղկա պե լու:

2  Կ. /ա րա պետ/ Վ./ար դա պետ/, « Ճե մա րան Մ. Ա թո ռոյ», «Ա րա րատ», 
1902, էջ 474:  Կա րա պետ  վար դա պե տը Գ ևորգ յան ճե մա րա նի այն 
ե րախ տա վոր նե րի թվին է պատ կա նում, ո րոնց կյանքն ու ստեղ ծա-
գոր ծա կան ըն թաց քը ոչ միայն անջն ջե լի հետք են թո ղել 19-րդ  դա րա-
վեր ջի և 20-րդ դարի ա ռա ջին տաս նամ յա կի  Հա յոց ե կե ղե ցու պատ-
մութ յան վրա, այլև մեծ ներ գոր ծութ յուն են ու նե ցել հա յա գի տութ յան 
զար գաց ման գործում առ հա սա րակ: 
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հա մո զու մը, որ գա ղա փար նե րը չեն մեռ նում. ան ձը կա րող 
է դա դա րել ֆի զի կա պես գո յութ յուն ու նե նա լուց, սա կայն 
նրա ար տա հայ տած բա րի գա ղա փա րը մի օր ան պայ ման 
կյանք է ստա նում, դառ նում ի րա կա նութ յուն, հոգ չէ թե ու-
րի շի մի ջո ցով: 

«Սերմ նա ցան» մա տե նա շա րի հիմ նադ րու մը միա ժա-
մա նակ թող դառ նա ճե մա րա նա կա ննե րիս ե րախ տի քի 
շո շա փե լի ար տա հայ տութ յու նը  Հայ ե կե ղե ցու ա մե նա-
լու սա միտ դեմ քե րից մե կի՝  Կա րա պետ ե պիս կո պոս  Տեր-
Մկրտչ յա նի ան մահ հի շա տա կին, որն անձ նու րաց կեր-
պով աշ խա տեց հա նուն Գ ևորգ յան հոգ ևոր կրթա րա նի 
պայ ծա ռութ յան՝ հայ ազ գին և  ե կե ղե ցուն տալով այն պի-
սի սե րունդ, ո րով մեր ժո ղո վուր դը կա րող է հպար տա նալ 
բո լոր ժա մա նակ նե րում, սե րունդ, ո րի ապ րած կյանքն ու 
ար ժեք նե րը միշտ ոգ ևո րում են մեզ՝ հա վա տա րիմ մնա լու 
մեր սե փա կան ինք նութ յա նը, այլև ինչ պես հայ նշա նա վոր 
գրող  Կոս տան  Զար յա նը կա սեր, մեր առջև «ինք նութ յան 
նոր ե սեր հայտ նա բե րե լու» ու ղին են բա ցում: 

Եվ ա հա ըն թեր ցո ղին է ներ կա յաց վում մեր սկսած 
ծրագ րի` թարգ մա նա կան մա տե նա շա րի ա ռա ջին արդ յուն-
քը`  Հա կոբ  Նալ յան պատ րիար քի « Գան ձա րան ծա նուց-
մանց» աշ խա տու թյան քաղ վա ծային թարգ մա նու թյու նը: 
 Կար ծում ենք, որ այս և  հա ջորդ թարգ մա նա կան եր կե րը 
հոգևոր հող կապահովեն հայ կյանքի անդաստանում՝ 
քրիստոնեական հավատքի սերմերի ծլարձակման համար: 

Միջ նա դար յան մեր գրա վոր անս պառ ու լու սա վոր ժա-
ռան գու թյու նը` աստ վա ծա բա նա կան, պատ մագ րա կան, 
դա վա նա բա նա կան և  այլ բնույթի տասն յակ ու հար յու-
րա վոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնց գրա բար բնագ րե-
րը հար յու րամ յակ նե րով գոր ծած վել են մեր Ե կե ղե ցում ու 
հա մալ սա րա նա կան հաս տա տու թյուն նե րում, այ սօր նոր 
շունչ ձեռք բե րե լու և ըստ այդմ մեր Ե կե ղե ցու ան դամ նե-
րին նորովի մա տուց վե լու անհ րա ժեշ տու թյուն ու նեն:  Այդ 
արժեքներին համահունչ պետք է կերտվի մեր այսօրը, 
դրանց հիման վրա կառուցվի այն լուսավոր ապագան, որի 
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համար մինչ ի մահ տքնել են հայ վարդապետն ու գրիչը, 
իշխանն ու շինականը: 

Համոզված ենք, որ այս տեսիլքը կյանքի կոչելու լա-
վա գույն դարբ նո ցը հենց  Մայր Ա թոռ  Սուրբ Էջ միած նի 
Գ ևորգ յան հոգ ևոր աստվածաբանական համալսարանն 
է, որ շարունակում է իր պատմական երթը Ա մե նայն  Հա-
յոց  Գա րե գին Բ  Հայ րա պե տի բարձր առաջնորդությամբ և  
օրհ նու թյամբ:

Եվ ու րեմն հանուն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տես-
չու թյան, մանկավարժների և սաների մեր որդիական 
երախտագի տությունը հայտնենք Ամենայն Հայոց Հայ րա-
պետ Գարեգին Բ Կաթողիկոսին այն հոգատար և ջերմ վե-
րաբերմունքի համար, որ տածում է հոգևոր այս կրթարանի 
յուրաքանչյուր աշակերտի հանդեպ, այլև ջանք չի խնայում 
Գևորգյան ճեմարանը դարձնելու ժամա նակի լավագույն 
ուսումնական հաստատությունը, որի սաները պիտի զին-
վորագրվեն հայ ժողովրդի հոգևոր վերա ծնության սրբա-
զան պայքարին՝ նվիրումի և հանձնա ռության իրենց օրի-
նակով ներշնչելով մեր ժողովրդի զավակ  ներին:  Ա մեն ճե-
մա րան ցի պետք է գոր ծի այն բարձր գի տակ ցութ յամբ, որ 
« Դի մա ցից սե րունդ նե՛րն են նա յում», և  իր կյան քը դրա 
հա մե մատ ապ րի: Ուստի բարի երթ, անվրդով ըն թացք 
մաղ թենք «Սերմ նացան» մա տե նա շա րին, աղոթենք, որ 
այն ծառայի իր բարի նպատակին և իր կնիքը թողնի հայ 
հոգու վրա` «ըստ ամենայնի և յաղագս ամենեցուն»:

Տ. Գ ևորգ եպս.  Սա րո յան
Տեսուչ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 

Վե րա տե սուչ  Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միած նի 
հոգ ևոր կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի

Տօն Գիւտի նշխարաց Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի
Ի Մայրավանս Սրբոյ Էջմիածնի, 2013 թ. յունիսի 15
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ՄՈՒՏՔ

 
 Սի րե լի՛ ըն թեր ցող, քեզ է ներ կա յաց վում 18-րդ  դա րի 

նշա նա վոր հայ հոգ ևոր գոր ծիչ  Հա կոբ  Պատրիարք Նալ-
յա նի « Գան ձա րան ծա նուց մանց» քա րոզ նե րի գրքից1 մի 
պա տա ռիկ՝ վե րած ված աշ խար հա բա րի: Բ նա գի րը գրա-
բա րից աշ խար հա բա րի են փո խադ րել  Մայր Ա թոռ  Սուրբ 
Էջ միած նի Գ ևորգ յան հոգ ևոր ճե մա րա նի 2011-2012 թթ. 
Գ և Դ լսա րան նե րի սա նե րը՝ միշտ ու նե նա լով ճե մա րա նի 
տես չու թյան և  դա սա խո սա կան կազ մի խրա խու սանքն ու 
քա ջա լե րու թյու նը: 

 Ներ կա յաց վածը, ի հար կե, « Գան ձա րա նի» գի տա կան 
ամ բող ջա կան թարգ մա նու թյու նը չէ: Այն ծնվել է ու սում նա-
կան հանձ նա րա րու թյուն նե րի արդ յուն քում և  ո րոշ ի մաս-
տով կա րե լի է այս պես բնու թագ րել՝ «ինչ պես են ճե մա-
րա կան նե րը ըն կա լում  Հա կոբ  Նալ յա նին»: Թարգմանելու 
համար ընտրվել են այնպիսի հատվածներ, որոնք պա-
տաս խան են ժամանակակից մարտահրավերներին:

Ո՞վ է  Հա կոբ արք.  Նալ յա նը: 
 Հա կոբ  Նալ յան Զմ մա րա ցին (1706-1764) հայ հոգ ևոր 

ու մշա կու թա յին եր ևե լի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մեկն է: Որ-
պես հոգ ևո րա կան ու գիտ նա կան` աս պա րեզ է ի ջել այն 
ժա մա նա կա մի ջո ցում, երբ Հայ ե կե ղե ցու ան դաս տա նում 
ի րենց օգտաշատ և  ազ գան վեր գոր ծու նեու թյամբ փայ լում 
էին  Հով հան նես  Կո լոտ և Գ րի գոր Շղ թա յա կիր նվի րա կան 
պատ րիարք նե րը: 

1 Յա կոբ  Նալ եա ն, « Գան ձա րան ծա նուց մանց», Կ.  Պո լիս, 1758:
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 Հա կոբ  արք. Նալ յա նը ե ղել է Կ.  Պոլ սի հա յոց պատ-
րիարք (1741–49, 1752–64), Ե րու սա ղե մի հա յոց պատ-
րիարք (1749–52), հայտ նի է որ պես մա տե նա գիր, մեկ նիչ: 
Ու սա նել է Կ.  Պոլ սի Սկ յու տար թա ղա մա սի դպրա տա նը՝ 
ա շա կեր տե լով Կ.  Պոլ սի հա յոց հռչա կա վոր  Հով հան նես 
 Կո լոտ  Բա ղի շե ցի (1678–1741) պատ րիար քին: 1729-ին 
ձեռ նադր վել է ե պիս կո պոս, 1734-ին ստա ցել «աստ վա ծա-
բան» կո չու մը:  Հիմ նադ րել է Կ.  Պոլ սի  Գում գա փու թա ղի 
 Մայր դպրա տու նը և  դա սա վան դել այն տեղ: 

 Զար մա նա լի արգասաբեր ու բազ մա բո վան դակ է  Հա-
կոբ  Նալ յա նի մա տե նագ րա կան ժա ռան գու թյու նը: Ն րա 
աշ խա տու թյուն ներն ու նեն աստ վա ծա բա նա կան, դա վա-
նա բա նա կան, մեկ նո ղա կան ուղղ վա ծու թյուն, ո րոն ցից 
շա տե րը ե ղել են ժա մա նա կի հիմ նա րար եր կե րը և  պայ-
մա նա վո րել են հայ հոգ ևոր, աստ վա ծա բա նա կան մտքի 
բարձր նշա ձո ղը:  Պետք է հի շա տա կել հատ կա պես « Մեկ-
նու թիւն  Հայր մե րի», « Մեկ նու թիւն  Յե սո ւայ որդ ւոյ  Սի րա-
քայ», « Մեկ նու թիւն բա րո յա կան փի լի սո փա յու թեան» աշ-
խա տու թյուն նե րը:  Վեր ջին նե րը պահ պան վել են ձե ռա գիր 
մատ յան նե րում: Իր կեն դա նու թյան ժա մա նակ տպագր վել 
են Հ.  Նալ յա նի մի շարք եր կե ր, ո րոնց ոչ ամ բող ջա կան 
ցան կը հետև յալն է` « Մեկ նու թիւն ա ղօ թից Սր բոյն Գ րի գո-
րի  Նա րե կաց ւոյ» (հտ. 1–2, 1745), « Վէմ հա ւա տոյ» (1733), 
«Ք րիս տո նէա կան ու սա նե լի և  կամ քրիս տո նէից վար ժիչ» 
(1737), «Ճ րագ ճշմար տու թեան» (1756), « Գիրք կո չե ցեալ 
 Զէն հոգ ևոր» (1757), « Գան ձա րան ծա նուց մանց» (1758), 
« Գիրք ա ղօ թից ա մե նայն ան ձանց հար կա ւոր» (1760): 

1758 թ. տպագր ված « Գան ձա րան ծա նուց մանց» աշ-
խա տու թյու նը քա րոզ նե րի ժո ղո վա ծու է: Գր քի ուղղ վա ծու-
թյան մա սին խո սում է ին քը՝ հե ղի նա կը, ով ա ռա ջա բա նու մ 
գրում է. «Գիրքն ու սու ցա նէ զա ւագ ի րի ցունս և  զա մե նայն 
քրիս տո նեայս և զ քա րո զիչս զոչ կրթեալսն ի դպրա տան, 
յո րում գտա նին հար կա ւոր ու սա նե լիք և  առ նե լիք բա րո-
յա կանք»: 

 Հա մաշ խար հա յին ի մաս տա սի րա կան, աստ վա ծա բա-
նա կան, բա րո յա կան մտքի լա վա գույն գի տակ է  Հա կոբ 



 Նալ յա նը: Նա իր քարոզներում ըստ անհրաժեշտության 
օգտագործում է մի շարք աղբյուրներ: Նախնական դի-
տարկ մամբ դրանք կարելի է բաժանել չորս հիմնական 
խմբի.

- պատմագրական երկեր
- փիլիսոփայական մտքեր և երկեր (Սոկրատես, Արիս-

տոտել և այլն)
-   աստվածաբանական երկեր (Օգոստինոս Երանելի, 

Հովհան Ոսկեբերան և այլն)
- ավանդություններ, այդ թվում` անտիկ աշխարհի և 

միջնադարի մտածողների ու գործիչների մասին: 
Եվ ահա իր ան հա տակ գի տե լիք նե րի և  ան շուշտ կյան-

քի փոր ձա ռու թյան միա ձուլ մամբ մեզ է ներ կա յաց նում, ինչ-
պես ինքն է ա սում, «հա մեստ գի տե լիք ներ»՝ որ պես «ար գե-
լիչ ծու լու թեան, բամ բա սա նաց և  դա տար կա բա նու թեան»: 
Այդ պես 848 էջ ընդգր կող գրքի ա մեն մի գլուխն ի րե նից 
ներ կա յաց նում է քրիս տոն յա յի միտ քը սնու ցող շի տակ մի 
քա րոզ այն մա սին, թե ին չու պետք է ճշմար տա խոս լի նել 
(«ճշմար տա խոս նե րը հրեշ տակ ներ են»), ինչ պես պետք է 
վար վել զա վակ նե րի հետ («ե րե խա նե րի մեջ պետք է ա մոթ-
խա ծու թյուն և  ուս ման հան դեպ սեր դաս տիա րա կել»), ներ-
կա յաց նում է քա րոզ ներ սի րո, ա պե րախ տու թյան, նա վա-
բե կու թյու նից զերծ մնա լու մա սին և  այլն, և  այլն: 

Դ րանք  Նալ յան պատ րիար քի հո գե պա րար զրույց ներն 
են քրիս տոն յա յի հետ: Ա մեն մի հատ ված ըն թեր ցե լիս կար-
ծես ժա մա նա կը վե րա նում է, հայտն վում ես լու սա վառ մի 
սրա հում ու խա ղաղ զրույ ցի ես բռնվում հենց նրա՝ մեծ 
մտա ծող  Հա կոբ  Նալ յա նի հետ՝ խո նար հու թյամբ, ակնա-
ծան քով, սի րով... Եվ հենց այդ պես էլ վեր նագ րել ենք 
գրքույ կը՝ « Հոգ ևոր զրույց ներ»: Ն րա նում նաև ընդգծված 
կտես նենք  Հա կոբ  Նալ յա նի մտքի ո րոշ խտա ցում ներ, 
ո րոնք ի րոք կենտ րո նա նա լու, խորհր դա ծե լու ազ նիվ 
ա ռիթ ներ են բո լո րիս հա մար: 

 Հա մոզ ված ենք, որ 18-րդ  դա րի հայ աստ վա ծա բան-
հե ղի նա կի մտքի արդ յուն քը բնավ չի կորց րել իր ար դիա-



կա նու թյունն ու թար մու թյու նը և  հա վա սա րա պես կա րող է 
սնու ցել 21-րդ  դա րի քրիս տոն յա մար դու միտքն ու հո գին: 

Ան շուշտ, տե սա նե լի է այն բազմարդյունք հրա տա-
րակ չա կան գոր ծու նեու թյու նը, որ ծա վալ վել է  Մայր Ա թոռ 
 Սուրբ Էջ միած նում  Գա րե գին Բ  Վե հա փառ Հայ րա պե տի 
հո վա նու ներ քո:  Տե սա նե լի է, թե ինչ պես են նո րո վի հրա-
տա րակ վում, հա ճախ նաև աշ խար հա բա րի վե րած վում 
մեր մա տե նա գիր նե րի երկերը, հա սու դառ նում ներ կա յիս 
ըն թեր ցո ղին, ընդ ո րում հա սու են դառ նում թե՛ բո վան դա-
կու թյան, թե՛ նաև դրանց մի ջո ցով մեր գրա բար լեզ վին ևս 
 մեկ ան գամ անդ րա դառ նա լու ա ռում նե րով:  Ներ կա գրքույ-
կը գա լիս է լրաց նե լու այդ շար քը: 

Ու րեմն բա րի՛ երթ, սի րե լի՛ ըն թեր ցող,  Հա կոբ  Նալ յա նի 
հոգ ևոր աշ խար հում մտո րե լիս, բա րի խորհր դա ծու թյուն-
ներ և  ար թուն մտքեր: 

 Նո րայր  Պո ղոս յան
ԳՀՃ գրաբարի դասախոս, 

բանաս. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

 



Հոգ  ևո ր  զր ույց ն ե ր
 

 Հատ  ված  ն ե ր   Հա կ ո բ  Պատրիա ր ք   Նա լ  յա նի 
«  Գան  ձա  ր ան  ծա ն ո ւց  մ անց »  գ ր քից

2 - Հ. Նալյան, Հոգևոր զր յցներ
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Ծ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ՝ Ի ՐԵՆՑ ԶԱ ՎԱԿ ՆԵ ՐԻՆ ԲԱ ՐԻՆ 

ՍՈ ՎՈ ՐԵՑ ՆԵ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻՆ1 

Երբ մե ղուն մուգ ծաղ կից նեկ տար է հա վա քում, 

պատ րաստ ված մեղ րը մուգ է լի նում, իսկ 

երբ բաց գույ նի ծաղ կից է հա վա քում, մեղ րը նույն-

պես բաց գույն է ու նե նում: Պղ տոր ա կուն քից պղտոր 

ջրեր են բխում: Ն մա նա պես և  կաթ նա կեր մա նուկն 

իր վար քով նման վում է ի րեն սնու ցո ղին: Այդ պես  Տի-

տոս կայ սեր2 հայ րը գի նե մոլ և խն ջույք սի րող էր, այդ 

պատ ճա ռով  Տի տոսն էլ գի նե մոլ և  թույլ ե ղավ:

Ինչ պես որ մա քիից կաթ ու տող ու լի մորթն է 

փափ կում, այն պես էլ զա վակ ներն են կրթվում, երբ 

դաստիարակ վում են: Ա շա կերտն ա նար վեստ վար-

պե տից չի կա րող նուրբ ար վեստ սո վո րել, և հաստ 

բրդից բա րակ թել չի ման վում:

Ար քե ղա յո սը, մի չար բե րան ու նե ցո ղի տես նե լով, 

ա սաց. « Հա վա նա բար վատ կաթ նա տու է ու նե ցել»:

 Կա յե նի դուստ րե րը գե ղեց կա դեմ էին, սա կայն 

բար քով տգեղ էին՝ ի րենց հոր նման: Դ րան հա կա-

ռակ՝  Սե թի որ դի նե րը տգեղ ար տա քին ու նեին, սա-

կայն վար քով այն աս տի ճան գե ղե ցիկ էին, որ Աստ-

ծու որ դի ներ կոչ վե ցին:

1 Թարգմ.՝ Վա հան սրկ.  Սա հակ յան:
2 Տիտոս Ֆլավիոս Վեսպասիանոս, Հռոմի կայսր (79-81):
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 Հո վաս ար քան բա րե պաշտ դար ձավ  Հո վիադ 

սուրբ քա հա նա յա պե տի խրատ նե րով: Սա կայն երբ 

քա հա նա յա պե տը մա հա ցավ, նա, հա մա ձայն ժո ղովր-

դա կան խոս քի, թե կար միր կո վը կա շին չի փո խում, 

չմնաց նախ կին բա րե պաշ տու թյան մեջ: Եվ նա, չար 

իշ խան նե րի խրատ նե րով ա ռաջ նորդ վե լով, շրջվեց 

բա րի մտքե րից և  դար ձավ կռա պաշտ, իսկ բա րի 

խրա տո ղին՝  Հո վիա դի որ դի  Զա քա րիա քա հա նա յա-

պե տին, հենց տա ճա րում՝  Սուրբ  Սե ղա նի առջև սպա-

նեց (Բ Մ նաց. ԻԴ 17): 

 Լա՛վ հի շեք, զա վակ ներ ու նե ցող ծնող նե՛ր, ե թե 

կա մե նում եք ձեր զա վակ նե րին բա րի քի մեջ տես նել, 

ա պա հենց ման կու թյու նից նրանց լավ դաս տիա րա-

կեք և  բա րե միտ ու սու ցիչ նե րին հանձ նեք, քա նի որ 

բա րի ծա ռը բա րի պտուղ է տա լիս: Իսկ ե թե ան տար-

բե րու թյան մատ նեք, նրանք ա նա ռակ կյան քով կապ-

րեն և  պա տու հաս կդառ նան ձեզ հա մար, ո րով հետև 

դուք էլ նրանց հետ նույն պա տի ժը կկրեք: Այս պե՛ս 

Աստ ված անխ րատ ոչ խար նե րի ար յու նը խոս տա ցավ 

հո վիվ նե րից պա հան ջել (Ե զեկ. Գ 18):

 Սո ղո մոն Ի մաս տունն ա սում է. «Խ րատ ված որ դին 

ի մաս տուն կլի նի, իսկ անխ րա տը կտար վի ծա ռա յու-

թյան» (Առակ. Ժ 5): Եվ ոչ միայն ծա ռա յու թյան, այլև 

մահ վան կտար վի անխ րատ զա վա կը, ինչ պես  Հե ղի 

քա հա նա յա պե տի որ դի նե րը:  Վեր ջին նե րը ժանտ և 

Աստ ված չճա նա չող կոչ վե ցին, քա նի որ  Հե ղին նրանց 

մա նուկ հա սա կից ե րես էր տվել, և ն րանք անխ րատ 

էին մե ծա ցել, այդ պատ ճա ռով էլ մահ վամբ պատժ վե-

ցին, նաև իս րա յե լա ցի նե րի կո տոր վե լու և Ուխ տի  Տա-
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պա նա կի գեր վե լու պատ ճառ դար ձան (Ա Թագ. Բ 12 և 

Դ 10):

 Սո ղո մոնն ա սում է. « Խո րա գետ որ դին հնա զանդ-

վում է հո րը, իսկ անհ նա զանդ որ դին պի տի մատն վի 

կորստ յան» (Առակ. ԺԳ 5): Ճշ մա րիտ է աս ված. «Անզ-

գամ և  անխ րատ որ դուն իր հոր պա րա նո ցից կա խել 

է պետք»:

 Պար սից օ րենս դիր  Զալև կո սը1 օրենք էր սահ մա-

նել, որ «ե թե որ ևէ մե կը շնու թյուն գոր ծե լիս բռնվի, 

պիտի կու րաց վի»:  Մի օր նրա որ դին բռնվեց շնու-

թյուն գոր ծե լիս, և  նա հրա մա յեց հա նել իր որ դու աչ-

քե րը:  Մինչ շա տե րը շփոթ ված սկսե ցին ա ղա ղա կել, 

նա հանել տվեց ի՛ր մեկ աչ քը և ապա  որ դու մեկ աչ քը, 

որ պես զի իր սահ մա նած օ րեն քը չխախտ վի:

 Մի ան գամ  Դիո գե նես փի լի սո փան մի ան կարգ 

մա նու կի տե սավ, ով վար պե տի աչ քի ա ռաջ օր օ րի 

ա վե լի անտանե լի էր դառ նում:  Դիո գե նե սը վար պե-

տին խոս քով ապ տակ հասց րեց՝ ա սե լով. «Ին չո՞ւ ես 

այդ պես դաս տիա րա կում ման կա նը: Աչ քերդ լա՛յն բաց 

ա րա, մի գու ցե հան կարծ Աստ ված էլ քեզ ապ տա կի՝ 

ա սե լով` որ դուդ ին չո՞ւ ես այդ պես դաս տիա րա կում»:

Ա րիս տի պոս փի լի սո փան2 խո սում է այն մա-

սին, թե ինչ է հար կա վոր ու սու ցա նել մա նուկ նե րին, 

և  ա սում է. «Պետք է ու սու ցա նել այն բա նե րը, ո րոնք 

մա նուկ նե րը մե ծա նա լով չեն ա մա չի կի րա ռել»: 

Իսկ Լ յու կոնն3 ա սում է. «Ե րե խա նե րի մեջ պետք է 

ա մոթ խա ծու թյուն և  ուս ման հան դեպ սեր դաս տիա-

1 Պարսից անտիկ շրջանի կիսաառասպելական օրենսդիր:
2 Անտիկ հույն փիլիսոփա, Սոկրատեսի աշակերտը:
3  Հռոմեացի գրող (մոտ 150 թ. ն. Ք.): 
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րա կել, ինչ պես որ ձիե րին են վար ժեց նում խթա նին և 

 սան ձին»:

Ք րիս տոս շատ ան գամ կշտամ բում էր հրեա չար 

վար դա պետ նե րին, դպիր նե րին և  փա րի սե ցի նե րին, 

ո րոնք ժո ղովր դին սխալ էին ու սու ցա նում Աստ ծու 

օ րեն քը (Մատթ. ԻԳ):

Ո՛վ զա վակ նե ր ունեցող ծնող ներ, մշտա պես ար-

թո′ւն ե ղեք և  ջանք ու ե ռանդ մի՛ խնա յեք ձեր զա վակ-

նե րին կրթե լու գոր ծում և  ի մա ցա՛ծ ե ղեք, որ Աստ ված 

ձեզ նրանց վրա երկ րորդ ա րա րիչ է կար գել, և  ինչ պես 

 Նա ինքն է կրթում ձեզ Իր հան դեպ երկ յու ղի, բա րե-

պաշ տու թյան և  սուրբ ու ան բիծ օ րենք նե րի մի ջո ցով 

(քա նի որ  Տի րոջ օ րենք ներն ան բիծ են), այն պես էլ ձե-

զա նից պա հան ջում է նույնն ու սու ցա նել, և  այդ դեպ-

քում Իր պարգև նե րին՝ ձեր զա վակ նե րին, ոչ մի ա ղետ 

չի պա տա հի: 
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ԱՅՆ ՄԱ ՍԻՆ, ԹԵ ՈՐ ՔԱՆ ԿԱՐ ԵՎՈՐ 

ԵՎ  ԶՈ ՐԵՂ Է ՃՇՄԱՐ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ՊԱ ՏԻ ՎԸ1 

 

 Խոս քը մտքի պատ կերն է:  Քա նի որ գործն ու 
գի տե լի քը բխում են մտքից, ու րեմն խոս քը 

պետք է լի նի այն քան ճիշտ և  պարզ, որ չլի նի թե 
միտ քը մի բան խո կա, բե րա նը՝ մեկ այլ բան ասի: 
Այդ պես չվար վո ղը շրթունք նե րով պատ վում է մարդ-
կանց, իսկ սրտով հե ռա նում է բուն ճշմար տու թյու նից: 

Արդ, ճշմար տու թյու նն ա մեն ին չից կար ևոր է և  զո-
րեղ: Ճշ մար տու թյու նը զրա հա վոր վե լով հաղ թեց ե րեք 
գովերգվող նե րին՝ թա գա վո րին, գի նուն և  կա նանց, 
ինչ պես որ  Զո րո բա բելն է ա սում. «Ա նի րավ է գի նին, 
ա նի րավ են թա գա վո րը, ա նի րավ են նաև կա նայք» 
(Ա Եզր. Դ 37), իսկ ճշմար տու թյու նը մնում է զո րա վոր 
և  հա վիտ յան, և  կեն դա նի է նա, ն րա իշ խա նու թյու նը՝ 
հա վի տե նա կան: 

Ա հա ե կեք ի մա նանք, թե որ քան անհ րա ժեշտ և  զո-
րեղ է ճշմար տու թյու նը: 

 Նախ` Աստ ված, տես նե լով աշ խար հով մեկ 
սփռված սու տը, բո լոր մարդ կանց մա հից փրկե լու հա-
մար աշ խարհ ու ղար կեց ճշմար տու թյան նա խա տիպ 
խոս քը, որ պես զի մարդ կանց ա զա տի ստից: «Արդ, Ես 
ծնվել և  ե կել եմ աշ խարհ, որ պես զի վկա յեմ ճշմար-
տու թյու նը» (Հովհ. ԺԸ 37):  Մինչ  Պի ղա տո սը սպառ նում 
էր սպա նել Ք րիս տո սին («Ե թե ճշմար տու թյու նն ա զա-

1 Թարգմ.՝ Դա վիթ  սրկ. Մաս տա րա ցի  Հով հան նիս յան:
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տի ձեզ, իս կա պես ա զատ կլի նեք» (հմմտ. Հովհ. ԺԸ 37)), 
վեր ջինս նա խընտ րեց մեռ նել հա նուն ճշմար տու թյան, 
քան խո սել դրան հա կա ռակ ու փրկվել: 

Երկ րորդ՝ ճշմար տու թյու նը մար դուն ա զա տում է 
շա տա խո սու թյու նից, ո րով հետև ինչ պես փափ կա կե-
ցու թյու նից կոր չում է ող ջա խո հու թյու նը, նույն պես 
և  շա տա խո սու թյու նից կոր չում է ճշմար տու թյու նը: 
Ուս տի թեև սե րով բե ներն ա ղա ղա կում էին, բայց չէին 
շա տա խո սում, քա նի որ միև նույն ե րեքսրբ յանն էին 
կրկնում՝ «լի են եր կինքն ու եր կի րն Աստ ծու ե րեքսրբ-
յան նույն փառ քով» (Եսայի Զ 3), և  հա վի տե նա կան 
ճշմար տու թյա նը մտքով նա յե լիս ցույց էին տա լիս ոչ 
այլ ինչ, ե թե ոչ ճշմար տու թյու նը. ու րեմն ճշմար տա-
խոս նե րը հրեշ տակ ներն են, իսկ ստա խոս նե րը՝ սա-
տա նա յի որ դի նե րը՝ ըստ  Տի րոջ վկա յու թյան:

Եր րորդ՝ ճշմար տու թյու նը լույսն է և  աշ խար հի 
ար ևը, որ ա մեն ինչ տե սա կա վո րում և  ցույց է տա լիս 
այն պես, ինչ պես նրանք կան՝ թե՛ գույ նով, թե՛ տես քով 
և  թե՛ այլ ձևե րով, մինչ դեռ սուտ պաշ տոն յա նե րը և  շո-
ղո քորթ նե րը ստու թյամբ ա պա կա նում են բո լո րի, այդ 
թվում իշ խան նե րի դա սե րը:

Պ լա տոնն ա սում է, թե մարդ կա յին ազ գին ժան-
տա մահ բե րող գա զա նը շո ղո քորթն է՝ նման ա մե նա-
չար ագ ռա վին. վեր ջինս մե ռել նե րի աչ քերն է հա նում, 
իսկ շո ղո քոր թը՝ մարդ կանց: Պ լու տար քո սը շո ղո քորթ 
յու րա յի նին ան վա նում է «ո րո գայթ՝ մեղ րի մեջ»: Ըստ 
նրա՝ մեղ րա ծո րան շո ղո քորթն ա նա ռակ է, իսկ կյան-
քից կառ չո ղի հա մար ո րո գայթ լա րող է, ո րով հետև 
գո վում է չա րը, որ պես զի իր ցան ցի մեջ գցի պար զա-
միտ մար դուն: Այս պես  Հե րով դե սին շո ղո քորթ նե րն 
այն քան գո վե ցին, մինչև որ հպար տա նա լով չտե սավ 
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Աստ ծու փառ քը և  պատժ վեց Աստ ծու հրեշ տա կից ու 
որդ նե լով սատ ակեց (Գործք ԺԲ 23):                       

Ճշ մա րիտ լի նել նշա նա կում է ան կեղ ծա բար բա-
րիք գոր ծել, հա կա ռակ դեպ քում կեղ ծա վո րը կա նիծ վի 
և կն ման վի տեր ևա թափ ու անպ տուղ թզե նու: 

 Գե ղե ցիկ է ճշմար տու թյան մա սին հետև յալ ա -
ռակը. «Ողջ աշ խար հից փախս տա կան ե ղավ ճշմար-
տու թյու նը և մ տավ մի աղ քա տի տուն:  Վեր ջինս սի-
րով ըն դու նեց նրան և  հարց րեց, թե ով է նա: Իսկ նա 
ա սաց. «Ես ճշմար տու թյունն եմ, ում բո լո րը նա խան-
ձում են և  հան գիստ չեն տա լիս»: Աղ քա տը հարց րեց, 
թե ինչ է նրա գոր ծի ա նու նը: «Ես բո լո րին կշտամ բում 
եմ գո ռո զու թյան հա մար, չեմ թաքց նում ո չինչ, և  այդ 
պատ ճա ռով չդի մա նա լով իմ հան դի մա նու թյուն նե-
րին` շա րու նակ հա լա ծում են ինձ, և  այդ պես շրջում 
եմ թա փա ռա կան»: Ընթ րի քից հե տո զրու ցա կից նե-
րը՝ աղ քա տը և ճշ մար տու թյու նը, գնում են ննջե լու: 
Ա ռա վոտ յան արթ նա նում են և  հագ նում զգեստ նե րը: 
Ճշմար տու թյու նը, տես նե լով տան միաչ քա նի պա ռա-
վին, հայտ նում է նրա պա կա սու թյու նը, ո րից աղ քա տը 
զայ րա նում և  ար տաք սում է ճշմար տու թյա նը՝ ա սե լով. 
« Տեղդ չե՛ս գտնում, ա մեն քին ա տե լի ես, ո րով հետև 
ա մեն մե կի պա կա սու թյու նը ցույց ես տա լիս. ա նե՛ծք 
քեզ»:

Սեղմ, ուրեմն, այս պես պետք է ձևակերպեմ. 
ճշմար տու թյու նը քան դում է բո լոր ամ րու թյուն նե-
րը, խարխլում և  ման րաց նում է բո լոր քա րե րը, կշիռ 
է, որ ստուգվում է ոս կով և  ար ծա թով, սա կայն այ նո-
ւա մե նայ նիվ շա տե րի հա մար ա տե լի է, ինչ պես լույ սը՝ 

ճպռո տած աչ քե րի հա մար: 
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ԹԵ ԻՆ ՉՈՒ Է ԱՍՏ ՎԱԾ Ո ՐՈՇ ԳԻ ՏՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ԵՐ ԲԵՄՆ ԹՈՂ ՆՈՒՄ ՍԽԱԼ ՎԵԼ1

   

Աստ ված կա մե ցավ  Սուրբ Գր քի գաղտ նիք-

նե րը հայտ նել ե կե ղե ցու վար դա պետ նե րին, 

սա կայն գրքե րի ծո վում նա վար կող նե րին թո ղեց եր-

բեմն ա լե կոծ վել, որ պես զի ի մա նան, որ ի րենք մար-

դիկ են, ո րոնց հա տուկ է սխալ վե լը:  Մար գա րե նե րին 

նույն պես չթո ղեց ի րենց կար ծի քին:  Գադ մար գա րեն 

տա ճա րի կա ռուց ման մա սին ա սաց  Դավ թին. «Ա րա՛ 

ինչ որ քո սրտում է, քա նի որ  Տե րը քեզ հետ է»: Իսկ 

Աստ ված ա սաց. « Թող նա՛ ինձ հա մար տուն չկա ռու-

ցի, այլ Սո ղո մո նը»:  Կամ երբ Ե սա յին ա սաց Ե զե կիա-

յին. «Կտակ ա րա, քա նի որ մա հա նում ես» (Եսայի ԼԸ 

1), նույն մար գա րեի բե րա նով վճի ռը փո խեց. «Եվս 

15 տա րի որ պես հա վե լում քո կյան քին» (Եսայի ԼԸ 

5):  Մար գա րե նե րը ոչ թե ի րենց կամ քով սխալ վե ցին, 

այլ ա մե նա ճա նաչ Աստ ված իրենց գիտեցածից ա վե-

լին հայտ նեց նրանց, որն ի րենք, որ պես մար դիկ, չէին 

կա րող ի մա նալ:

Ո րոշ վար դա պետ ներ ա սում են, թե  Տի րոջ 

գալստյան ժա մա նակ ո մանք կեն դա նի կլի նեն՝ հիմնվե-

լով  Պո ղոս ա ռաք յա լի խոս քի վրա. «Եվ մենք, որ կեն-

1 Թարգմ.՝ Ա զատ  սրկ. Մա ղաք յան:
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դա նի մնա ցած կլի նենք, կհափշ տակ վենք ամ պով  Տի-

րոջ ա ռաջ» (Ա Թեսաղ. Դ 16): Իսկ ո մանք էլ ա սում են, 

թե մար դու հա մար միայն մի մահ կա, քա նի որ հենց 

 Պո ղո սը, որ ա սաց, թե կե դա նի կհափշ տակ վենք, ին-

քը ևս  մե ռավ: Իսկ «կեն դա նի մնա ցած» խոսքը նշա-

նա կում է հո գով և  մարմ նով կեն դա նի մնա ցած:

 Հե րո նի մո սը1  Սո ղո մո նին կո չում է սուրբ և  ե րա-

նե լի, իսկ Օ գոս տի նոսն2 ա սում է, թե նրա սկիզ բը 

ե ղավ բա րե պես, իսկ վախ ճա նը՝ չա րա պես, քա նի որ 

նրան ա ռա վել վնա սե ցին հա ջո ղու թյուն նե րը, քան 

օգ նեց ի մաստ նու թյու նը: Ու րեմն Աստ ված ոչ թե նա-

խան ձի պատ ճա ռով թաքց րեց  Սուրբ Գր քի ի մաս տը 

ո րոշ վար դա պետ նե րից, այլ նրանց ա նոթ նե րի չա փով 

լցրեց շնորհ նե րը, որ պես զի ամ բողջ աշ խար հը ճա-

նա չի, որ միայն Աստ ված է անս խալ բնու թյամբ, իսկ 

մարդ կանց մտքե րը հեղ հե ղուկ են:

1 Եկեղեցական հայրերից, Սուրբ Գրքի լատեներեն թարգմանողը:
2 Օգոստինոս Երանելի (354-430), եկեղեցական լատին հայրերից, 

աստվածաբան, փիլիսոփա:
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ԱՅՆ ՄԱ ՍԻՆ, ՈՐ ԵՐԲ ՄԵ ԿԸ ՄԵՂՔ Է 

ԳՈՐ ԾՈՒՄ, ՏԱՆՋ ՎՈՒՄ Է ԴՐԱՆԻՑ, 

ԱՅ ՍԻՆՔՆ՝ ՓՈՍ ՓՈ ՐՈՂՆ ԸՆԿ ՆՈՒՄ Է 

ՆՈՒՅՆ ՓՈ ՍԻ ՄԵՋ1 

Ա րուս յա կը հպար տու թյամբ ցան կա ցավ բարձ-

րա նալ եր կինք, Աստ ծուն հա վա սար ա թոռ 

դնել ամ պե րի մեջ, բայց ամ պե րից ըն կավ ցած՝ դժոխք: 

Դ ժոխ քը հափշ տա կեց Ե վա յին՝ խա բե լով նրան, դա-

վեր լա րեց նրա դեմ և ուղղորդեց նրա չար միտ քը:  Նա 

կա րող է հափշ տա կել նաև քեզ: Ինչ պես չար սա տա-

նա յի տեն չն իր պա տիժն է, նույն պես և  ա մեն մար դու 

պա տի ժն իր իղձն է:  Մե կը հա ռա չում է ոս կու հա մար, 

բայց իրականում ի՞նչ է ցան կա նում, ե թե ոչ պատի ժ 

ստանալ: Ով քեր ցան կա նում են հարս տա նալ, ընկ նում 

են փոր ձու թյուն նե րի մեջ, ինչ պես  Հու դա մատ նի չը, 

ո րի պա տի ժը դար ձավ ար ծա թա սի րու թյու նը:  Մե կը 

ցան կա նում է գե ղե ցիկ կնոջ, կորց նում է հանգստու-

թյու նը: 

Ա րիս տի պոսն ա սել է` Եթե տգեղ կին առ նես, 

կզղջաս, իսկ ե թե գե ղե ցիկ կին առ նես, կլի նի հա սա-

րա կու թյա նը:  Մե կը ցան կա նում կամ փքվում է գե ղեց-

կու թյամբ, այդ գե ղեց կու թյու նը նրա հա մար կլի նի 

դժոխք և  պա տիժ, ինչ պես Ա բի սո ղո մը, որ ոս կով էր 

1 Թարգմ.՝ Գ ևորգ  սրկ. Միր զո յան:
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փքվում և  կախ վեց (Բ Թագ. ԺԸ 9-18): Այս պատ ճա ռով 

ե կե ղե ցու վար դա պետ ներն ա սում են, թե Աստ ված 

Ին քը խայ թոց չու նի մե ղու նե րի թա գա վո րի նման, այլ 

մեր մեղ քե րի՛ց կհա նի պա տի ժը: Ոս կե բե րանն ա սում 

է. «Որ տեղ մեղ քե րի աղբ յուրն է, այն տեղ են նաև տան-

ջա լից հար ված նե րը»: 

Ով սուր է վերց նում, սրից էլ ընկ նում է (Մատթ. ԻԶ 

51-52):  Մի թա գա վոր թու նա բեր գի նի պատ րաս տեց իր 

հոր հա մար, բայց ին քը ծա րա վե լով ե կավ տուն և չի-

մա նա լով խմեց  գի նին, ո րով սպա նել էր հո րը, և  նույն 

գի նուց էլ չա րա չար մա հա ցավ:  Մի մարդ նետ շի նեց և 

 հար վա ծեց մե կին, վեր ջինս հա նեց նետն իր վեր քի մի-

ջից և  հար վա ծեց ու վի րա վո րեց ի րեն վի րա վո րո ղին: 
Եվ ա սաց նետ պատ րաս տո ղը. « Վա՜յ ինձ, որ կրում եմ 

վեր քե րն իմ պատ րաս տած նե տից»: 

 Նի կո ղա յո սը կա մե նում էր ե րի տա սարդ հա սա-

կում սպա նել  Մեծն Ա լեք սանդ րին, սա կայն սպան վեց 

Ա լեք սանդ րից աս պա րե զում, կա ռա մար տի ժա մա-

նակ, ո րի հա մար այս ա ռա կը պատմեցին. «Ով իր ըն-

կե րոջ համար չա րը կամ վատն է կամենում, հենց իր 

հա մար է կամենում»:  Չար խոր հուրդն ա վե լի չար է 

դրա մա սին խոր հո ղի՛ հա մար:  Նույնն է ա սում և Ոս-

կե բե րա նը. «Երբ ո րո գայթ ես լա րում մե կի դեմ, այն 

նախև ա ռաջ քո դեմ ես լա րում»: Այս պես  Հո վա բը, 

բա րե կա մա կան համ բույ րի պատ ճա ռով սպա նե լով 

քա ջա գույն զո րա պետ ներ Ա մե սա յին և Ա բե նե րին, 

նույն ձևով  նաև  ի՛ն քը բեր վեց սե ղա նի ա ռաջ և  Սո-

ղո մո նի թագավորության խա ղաղ շր ջա նում սպան-

վեց հենց նրա կող մից (Բ Թագ. Ի):  Մեծն Ա լեք սանդ րը 
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ծխով սպա նեց մե կին իր տա նը, և  երբ հարց րին սպա-

նե լու պատ ճա ռը, ա սաց. « Ծխով սպա նե ցի, որ պես զի 

ծու խը վա ճա ռեմ ու րիշ նե րին»: Ոմն  Դի դե մո նի շնա-

նա լիս բռնե լով ՝  Դիո գե նեսն ա սաց. «Ար ժա նի է, որ իր 

անվանը համապատասխան կախ վի, այ սինքն՝ եր կու 

վկա նե րով, քա նի որ  Դի դե մոն նշա նա կում է «երկ վոր-

յակ»: Այս մա սին բա վա րար վենք  Դավ թի խոս քե րով, 

ըստ ո րի՝ «ի րենց ձեռ քե րի գոր ծե րով կկապ վեն մե-

ղա վոր նե րը» (Սաղմ. Թ 17): 
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 ՀԱ ՎԱ ՏԻ ՈՒ ԺՈՎ ՆԱ ՎԱ ԲԵ ԿՈՒԹ ՅՈՒ ՆԻՑ 

ԶԵՐԾ ՄՆԱ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻՆ1 

 Պետ րոս ա ռաք յա լը հա վա տից հե ռա ցած նե րի 

հա մար ա սում է, թե ա վե լի լավ էր, որ նրանք 

չճա նա չեին ար դա րու թյան ճա նա պար հը, քան թե ճա-

նա չե ցին և  հե ռու մնա ցին սուրբ պատ վի րան նե րից, որ 

ա վանդ վեց նրանց: Այդ պի սի ք շան նման դառ նում են 

ի րենց փսխա ծին և լ վաց ված խո զի նման թա վալ վում 

են տիղ մի մեջ (Բ Պետր. Բ 22):  Նրանք նաև նման են իս-

րա յե լա ցի նե րին, ո րոնք, մինչ Աստ ված  Սի նա լե ռան 

վրա պատ վի րում էր՝ քեզ հա մար որևէ բանի նմա նու-

թյամբ կուռ քեր չշի նես, ոս կե հոր թը պատ րաս տե լով՝ 

երկր պա գում և  ա սում էին. «Սրանք են քո աստ ված-

նե րը, Իս րա յել, որ հա նե ցին քեզ ե գիպ տա ցի նե րի երկ-

րից» (հմմտ. Ելք Ի):

Ճշմարիտ էր  Մով սե սի խոս քը, որ նրանք մի 

խորհր դա կո րույս ազգ են, ո րով հետև տա կա վին շատ 

ժա մա նակ չէր ան ցել, որ տե սել էին Աստ ծու մե ծա-

մեծ բա րե րա րու թյուն նե րը, ե գիպ տա ցի նե րի տա սը 

պա տիժ նե րը և  Կար միր ծո վի մի ջով ոտ քով անց նե լը, 

բայց արագ մո ռա ցան ա մեն ինչ, ո րի հա մար էլ Ղ ևիի 

որ դի նե րից ե րեք հա զար մարդ սրով ըն կավ (Ելք ԼԸ 

28): Այս պես  Հո վաս ար քան չար իշ խան նե րի խրա տով 

1 Թարգմ.՝  Ռու բիկ սրկ. Ար զու ման յան:
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դար ձավ կռա պաշ տու թյան և ս պա նեց բա րի խրա տա-

տու  Զա քա րիա քա հա նա յա պե տին: Հա ջորդ տա րի 

Աստ ված բո լոր իշ խան նե րին մատ նեց ա սո րես տան-

ցի նե րի սրին, իսկ ին քը՝  Հո վա սը, չա րա չար հի վան դա-

նա լով, չար մա հով սպան վեց իր ծա ռա նե րի կող մից (Բ 
Մնաց. ԻԴ 17): Այս պես  Հու լիա նոս Ու րա ցո ղը1 սատ-

կաց վեց պար սիկ նե րի կող մից: Եվ ով լքեց քա ռա սուն 

մա նուկ նե րի շար քը, մա հա ցավ բաղ նի քում: 

 Հի մե նեսն ու Ա լեք սանդր դար բի նը  Պո ղո սի կող-

մից մատն վե ցին սա տա նա յի ձեռ քը, քան զի նա վա-

բեկ վե ցին հա վա տի մեջ:  Պիղծ  Մա նի քո սը2 ողջ-ողջ 

քերթ վեց, ո րով հետև պար սից ար քա յի որ դուն բու-

ժե լու փո խա րեն սպա նեց նրան: Այդ պես պատժ վում 

են և  պատժ վե լու են բո լոր նրանք, ով քեր կա մե նում 

են ա մեն միտք հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա կա նու-

թյա նը:  Քան զի ըստ Ոս կե բե րա նի՝ միտքն ա մեն տե-

սակ խնդիր ներ է հա րու ցում, ո րոնք կա րող են նա վա-

բե կու թյան տա նել:  Հա վա տը հու սա լի է, ինչ պես մի 

ա մուր նավ, և  ով քեր այն տե ղից դուրս են ընկ նում, 

կա րող են խոր տակ վել:  Կա յին ո մանք, որ  Պո ղո սի 

ժա մա նակ նե րում Ա վե տա րա նից դուրս ու րիշ բա ներ 

էին ու սու ցա նում, ո րով հետև քննում էին Ա վե տա րա-

նը, հե ռա նում էին հա վա տից, քա նի որ ի րենց մտքի 

բար բա ջում ներն էին ցան կա նում հաս տա տել: Ով նա-

վա բեկ է լի նում, զրկվում է ա մեն ին չից, և  ով հա վա-

տից է գայթում, չու նի ո չինչ և  չի գտնի կառ չե լու որ ևէ 

բան: Ե թե ան գամ ինչ-ինչ կեղ ծա վոր կամ նույ նիսկ 

ճշմա րիտ վարք ու նե նա, ոչ մի օ գուտ չի լի նի, ո րով-

1 Հռոմի կայսր (361-363):
2 Մանիքեական աղանդի հիմնադիրը (III դ.):
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հետև երբ գլուխն ա պա կան վի, ի՞նչ շահ մյուս ան դամ-

նե րին, քան զի ե թե հա վատն ա ռանց վար քի պի տա նի 

չէ, ա ռա վել ևս որ քա՞ն ան պի տան են ա ռանց «հա վա-

տի գլխի» բա րի գոր ծե րը: Երբ մե կը հա վա տից ընկ նի, 

այլևս հաս տա տուն չի լի նի, այլ կա լե կոծ վի, կտա րու-

բեր վի, մինչև որ կխոր տակ վի, ո րոնց մա սին ա սվում 

է. « Մատ նե ցի սա տա նա յին, որ սո վո րեն չհայ հո յել» (Ա 

Տիմ. Ա 20): 

 Գո յու թյուն ու նեն բա զում այլ օ րի նակ ներ, թե ինչ-

պես պատժ վե ցին նո րաբույս մտա ծող նե րի հետ ևորդ-

նե րը: Ա րիո սի ա ղան դից Եք դի միոս ջա տա գո վը բաղ-

նի քում կա քա վել էր տա լիս Օ լիմ պիո սին, և  երբ սա 

հարց րեց, թե ինչ բան է Եր րոր դու թյու նը, Եք դի մոսն 

ա սաց. «Ա հա ես էլ ու նեմ եր րոր դու թյուն»: Աստ ծու 

վրեժխնդ րու թյու նն իս կույն հա սավ նրա վրա, քան-

զի երբ դեռ նոր էր մտել բաղ նիք, ա ղա ղա կե լով դուրս 

վա զեց և  ա սաց. «Ո ղոր մեք ինձ», իսկ հարց նող նե րին` 

ի՞նչ պա տա հեց քեզ, ա սում էր. « Տե սա գմբե թի վրա յով 

քայ լող պայ ծառ զգեստ ներ հա գած մի մար դու, որն 

ինձ վրա ե րեք թաս ե ռաց րած ջուր լցրեց և  ա սաց՝ Մի՛ 

հայ հո յիր:  Մինչ նրան վերց րին ա րիո սա կան ե կե ղե ցի 

տա նե լու հա մար, ամ բողջ մար մի նը ծվեն-ծվեն ե ղավ, 

և  այդ պես սատա կեց չար մա հով: Այս պես է պա տա-

հում նաև նրանց հետ, ով քեր ա սում են, թե ի րենք Եր-

րոր դու թյուն չեն ճա նա չում, այլ Աստ ծուն հա վա տում 

են այն պես, ինչ պես որ կա:  Քոնն է վրեժխնդ րու թյու-

նը, ո՜վ  Սուրբ Եր րոր դու թյուն, այժմ ևս  ցո՛ւյց տուր  Քո 

ա մե նա զոր կա րո ղու թյու նը, որ Քո թշնա մի ները տես-

նեն  ու ա մա չեն: 

3 - Հ. Նալյան, Հոգևոր զր յցներ
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Ան թո մեո ս անունով մեկը սուրբ  Հով հան Ոս կե-

բե րա նից լսեց, թե Սուրբ Եր րոր դու թյունն է մեզ տա-

լիս տար վա բեր քը, սա կայն հա կա ռակ վե լով ա սաց. 

«Ոչ թե Ք րիս տոս, այլ աշ խար հի տա րերք ներն են 

ըստ ժա մա նա կի պտուղ ա ռա ջ բերում աստ ված նե րի 

օգնությամբ»:  Դեռ չէր ա վար տել խոս քը, երբ դի վա-

հար վե լով ըն կավ գե տնին, գո ռում էր ար տաս վե լով 

և  աչ քերն այս ու այն կողմ էր շրջում, ա տամ ներն էր 

կրճտաց նում ու բե րա նից այս տեղ ու այն տեղ փրփուր 

թա փում, մինչև որ սրբի ա ղոթ քով ա զատ վեց ու հա-

վա տաց Ք րիս տո սին:

 Տես նո՞ւմ ես, որ այս պի սի բա նե րը մտքով քննե-

լը և  հա վա տը մտքում ծան րու թեթև ա նե լը հայ հո յու-

թյուն են: Ան հա վատ նե րին ի րենք՝ ա ռաք յալ ներն էին 

խրա տում, ինչ պես  Պո ղո սը՝ Է լի մաս մո գին, Պետ րո սը՝ 

Ա նա նիա յին և  Սա փի րա յին, իսկ հա վա տից շեղ ված-

նե րին մատ նում էին սա տա նա յի ձեռ քը, ո րով հետև 

սա տա նան նույն պես ա կա մա հնա զանդ վում էր ա ռաք-

յալ նե րին և ն րանց հետ ևող նե րին: Իսկ սա տա նա յի 

ձեռ քը մատն ված նե րի հետ ի՞նչ էր պատահում. այդ-

պի սիք ժո ղովր դի մի ջից դուրս էին մղվում, հեռացվում 

էին հո տից, զրկվում էին շնորհ նե րից, մատն վում էին 

դի վա յին գայ լի ձեռ քը, ինչ պես, օ րի նակ, հրե ամ պը 

հո վա նա վո րում էր ե կե ղե ցուն, իսկ ե կե ղե ցուց դուրս 

գտնվո ղը հրի էր մատն վում և  տա րագր վում էր ա ռաք-

յալ նե րի շար քից: 
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 ՄԱՏ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ1

Լ սում և  ա նընդ հատ տես նում ենք (ճիշտ այն-

պես, ինչ պես աս վում է իս րա յե լա ցի նե րի մա-

սին, թե ողջ ժո ղո վուր դը լսում էր փո ղի ձայ նը), որ 

ձեզ նից շա տե րը թո ղել են Աստ ծուն և  ա ներկ յուղ են 

դար ձել ի րենց հո գի նե րի կորստ յան հա մար: Ո մանք 

ար ծա թա սի րու թյու նից դրդված մատ նում են ու րիշ նե-

րին, ինչպես  Հու դան: Այդ պի սի նե րի պա տի ժը «վայն 

ու ե ղուկն» է՝ այս տեղ և  հան դերձ յալ կյան քում:  Հու-

դան ար ծա թա սի րու թյու նից դրդված մատ նեց  Տի րոջն 

ու  Վար դա պե տին, ո րի հա մար մեր  Տե րը  Պի ղա տո սին 

ա սաց. « Նա, ով Ինձ քեզ մատ նեց, նրա մեղ քը մեծ է» 

(Հովհ. ԺԹ 11): Իսկ մեղ քի մե ծու թյա նը հետ ևում է մեծ 

պա տի ժը, ինչ պես ա սել է Աստ ված. « Մեղ քի չա փի հա-

մա ձայն են հար վա ծում ամ բա րիշ տին»: 

 Կան մար դիկ, ով քեր իշ խա նատենչությունից 

դրդված են մատ նում, ինչ պես  Սի մոն ա նու նով մի 

փա ռա սեր, ով Օ նիա քա հա նա յա պե տին մատ նեց նա-

խան ձից դրդված, որ պես զի ի՛ն քը կա րո ղա նա քա հա-

նա յա պետ դառնալ: Այդ պի սին էր  ոմն փա ռա մոլ  Յա-

սոն, որ  Սելև կիո սի մահ վա նից հե տո, երբ թա գա վո րել 

սկսեց Եր ևե լի կոչ վող Ան տիո քո սը, խոս տա ցավ վաթ-

սուն հա զար կա շառք, իսկ ե թե գոր ծը հա ջող վի, ևս 

1 Թարգմ.՝  Հա կոբ  սրկ. Տեր- Սա հակ յան:
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 հար յու րը, ինչ պես նաև նվա ճել Ե րու սա ղեմ քա ղա քը, 

կա ռու ցել թատ րոն ներ: Ա նօ րեն Ան տիո քո սն ըն դու-

նեց  Յա սո նի բո լոր ա նօ րե նու թյուն նե րը: Բայց  որ պես 

դրանց դի մաց պա տիժ՝ Աստ ված զրկեց նրան խնամ-

քից, և  ան մի ջա պես Աստ ծու օ րենք նե րը հե թա նո սու-

թյան փո խվեցին (Բ  Մա կաբ. Դ): 

Իսկ ին չո՞վ են մատ նիչ նե րը պա կաս  Սի մոն կամ 

 Յա սոն սուտ քա հա նա յա պե տե րից:  Յա սոն մատ նի չը 

շու տով քա հա նա յա պե տու թյու նից ըն կավ, և  Մե նե լա-

վոս ա նու նով նրա նից ա վե լի չար մի մարդ, որ կրկնա-

կի պարգև էր խոս տա ցել, նրանից կոր զեց քա հա նա-

յա պե տու թյու նը: 

 Մատ նի չը նման է առ յու ծի առջ ևից գնա ցո ղի, որ 

կեն դա նի նե րին մատ նում է առ յու ծին, իսկ ին քը հա-

գե նում է առ յու ծի շրթունք նե րից կա թող ար յու նով: 

 Մատ նիչ է  Դո վեկ Ա սո րին՝  Սա վու ղի ծա ռան, որ  Դավ-

թին հո վա նա վո րե լու հա մար Ա քի մե լեք քա հա նա յա-

պե տին մատ նեց  Սա վու ղին, և  այդ օ րը ե րեք հար յուր 

հինգ քա հա նայի կո տո րեց (Ա Թագ. ԻԱ 7) ու նաև  Նոմ-

բա ա նու նով քա հա նա նե րի մի քա ղաք բնա ջնջել տվեց 

(Ա Թագ. ԻԲ 18): Ըն դու նենք, որ այդ ա րար քը կա տա-

րող  Սա վու ղի ծա ռա  Դո վեկն ա սո րի էր և կ ռա պաշտ, 

բայց ի՞նչ ա սենք կեղծ քրիս տոն յա նե րի մա սին, ո րոն-

ցից ո մանք մատ նում են ե կե ղե ցին, ո մանք՝ ի րենց հա-

վատ քը, ո մանք՝ դրա ցի նե րին. այդ պի սի մարդ կանց 

բա ժինն է  Հու դա յի մահը և  հա վի տե նա կան տար տա-

րո սը: Ու րեմն, սի րե լի նե՛ր, զգո՛ւյշ ե ղեք մատ նու թյու-

նից: Ի մա ցե՛ք, ում որ մատ նեք կամ փոր ձու թյան ա ռաջ 

կանգ նեց նեք, նույն չա փով էլ պատ ժի կար ժա նա նաք: 
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Իսկ մե ծա գույն մատ նու թյու նը բա րե կա մի խոր-

հուրդ նե րը բան սար կելն ու նրան թշնա մի նե րին մատ-

նելն է,  նաև քրիս տո նեա կան խոր հուր դն այ լազ գի նե-

րին մատ նե լը, քրիս տոն յա յի կեր պա րան քով Ք րիս տո-

սի խա չի թշնա մի նե րին ջա տա գո վե լը, որ նման է խո-

զե րի ա ռաջ մար գա րիտ ներ շաղ տա լուն (Մատթ. Է 6): 
Այս պի սի մար դիկ նման են  Սա դա յե լին, ո րը միշտ չա-

րա խո սում է Աստ ծու ծա ռա նե րին ի րենց  Տի րոջ առջև: 

Եվ ե րա նի թե այս պի սի նե րին Աստ ծու առջև չա րա խո-

սեին: Ո՞վ գի տե սուտն ու ճիշ տը տար բե րել, չլսել չա-

րա խոս նե րին, այլ օգ նել իր ծա ռա նե րին:  Բայց այդ-

պի սիք նա խան ձի պատ ճա ռով են մատ նում, սա կայն 

ստում են, թե լա վու թյուն ա նե լու հա մար են ա նում 

դա: Ս րանք նման են ամ բա րիշտ  Նե րո նին, ո րը, կա-

մե նա լով սպա նել իր ու սու ցիչ  Սե նե կա յին, կար գադ-

րեց դառը մահ վամբ չսպա նել նրան, այլ բաղ նիք տա-

նել և  ե րակ նե րը կտրել, որ պես զի ար նա քամ լի նե լով 

շուտ մա հա նա: 

Այդ պատ ճա ռով, սի րե լի նե՛ր, հե ռո՛ւ մնա ցեք 

մատնու թյու նից՝ գի տե նա լով, որ ում մատ նեք և  փոր-

ձու թյան մեջ գցեք, դրա նով ձեզ հա մար մեծ պատ ժի 

պատ ճառ կդառնաք:
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 ԳԵ ՐԻ ՆԵ ՐԻ Ա ԶԱ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ1

Պ լա տո նի ա շա կերտ Ք սե նոկ րա տե սը2 գնաց 

Ան թի պատ րոս3 ար քա յի մոտ՝ գե րի նե րին 

ա զա տե լու: Ար քան սի րով ըն դու նեց նրան, մեծ սե-

ղան բա ցեց և  երբ հրա վի րեց փի լի սո փա յին, վեր ջինս 

ա սաց. «Այդ ո՞ր խո հեմ և  ող ջա միտ մար դը կցան կա-

նա ճա շա կել և  ըմ պել, քա նի դեռ չի ա զա տել իր ըն կեր-

նե րին»: Թա գա վո րը զար մա ցավ և  հենց նույն պա հին 

հրա մա յեց ա զատ ար ձա կել գե րի նե րին: 

Արդ, ի՞նչ խղճով ու հանգս տու թյամբ պետք է ճա-

շա կենք  Տի րոջ մար մինն ու ար յու նը երկ նա վոր սե ղա-

նից, երբ գեր յալ են մեր եղ բայր նե րը, և կցանկանա՞նք 

արդյոք սե ղան նստել Ք րիս տո սի հետ` ա ռանց մեր 

եղ բայր նե րի ըն կե րակ ցու թյան:  Մինչև Աբ րա համ նա-

հա պե տը չա զա տեց  Մել քի սե դե կի գե րի նե րին, չար ժա-

նա ցավ Ք րիս տո սի  Մարմ նի և Ար յան խորհր դա նիշ 

հա ցին և  գի նուն:  Մինչև  Մով սե սը չսպա նեց եբ րա յե-

ցուն կյան քից զրկող ե գիպ տա ցուն, չկանչ վեց Աստ ծու 

կող մից՝ բո լոր եբ րա յե ցի նե րի հա մար փրկիչ լի նե լու: 
Այժմ մենք մեր փրկու թյան հա մար իսկ չենք կա մե-

1 Թարգմ.՝  Հով հան նես  սրկ. Գալստ յան:
2 Անտիկ հույն փիլիսոփա (396-314):
3 Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքի ժամանակ Մակեդոնիայի 

տիրակալ (Ք. ա. 334-319 թթ.):
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նում օգ նել և  ա զա տել գե րե վա րող նե րից մեր գերյալ 

եղ բայր նե րին:  Վա՜յ ինձ. կգտնվեն նաև ու րիշ նե րը, 

որ այ լազ գի նե րից ազատելով գե րի նե րին` կ դարձ նեն 

մեղ քի և  ախ տե րի գե րի: 

Ո մանք, ան միտ գա ղա տա ցի նե րի պես սկսե լով 

հո գով, ա վար տե ցին մարմ նով (հմմտ. Գաղատ. Գ 3): 
Ո մանք էլ, չկա րո ղա նա լով գե րի նե րին ի րենց պիղծ 

ախ տե րին կա մա կից դարձ նել, վա ճա ռե ցին նրանց 

այ լազ գի նե րին: Այս պի սիք նման են  Հով սե փի եղ-

բայր նե րին, ով քեր նրան վա ճա ռե ցին իս մա յե լա ցի նե-

րին: Ու րեմն ի մա ցի՛ր այս պի սինե րի պա տի ժը. «Ե թե 

մե կը գո ղա նա մի իս րա յել ացու և  վա ճա ռի,  կամ իր 

մոտ գտնեն նրան, ա պա սա մա հա պատ ժի թող են-

թարկ վի» (Ելք ԻԱ 16): 
Ի՞նչ բա րե գոր ծու թյուն ա րեց Աբ դի մե լեք Ե թով պա-

ցին, որ Աստ ված փրկեց նրան գե րու թյու նից և չգ ցեց 

նրան քաղ դեա ցի նե րի ձեռ քը (Ե րեմ. ԼԹ 16):  Կամ ո՞վ 

հա նեց Ե րե միա յին տղմա լի գբից՝  Սե դե կիա ար քա-

յին ա սե լով. « Տե՛ր իմ ար քա, չա րիք գոր ծե ցին Ե րե-

միա մար գա րեի հան դեպ՝ գցե լով նրան գբի մեջ. նա 

ցա ծում մեռ նում է սո վից, և  քա ղա քում էլ հաց չկա» 

(Երեմ. ԺԸ 9): Ո՞վ հրա ման ստա նա լով գնաց և  հա նեց 

մար գա րեին գբից:  Բայց զար մա նա լի է, ինչ պես ա սաց 

Աբ դի մե լե քը՝ «քա ղա քում հաց չկա». մի՞ թե Ե րե միան 

կվե րաց նի սո վը:  Մի գու ցե: Աբ դի մե լե քը մտա ծում էր 

Աստ ծու խոս քի մա սին՝ իբրև հա ցի՝ տրված Ե րե միա յի 

մի ջո ցով, քան զի Աստ ծու խոս քի սով էր: 

Ի մա ցի՛ր, ինչ պես Աբ դի մե լե քը, գեր յալ ան մեղ 

մար  գա րեին հա նե լով գբից, ա զատ վեց քաղ դեա ցի նե-
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րի գե րու թյու նից, այն պես էլ նրանք, ո րոնց շնոր հիվ 

հա վա տա կից նե րը կա զատ վեն գե րու թյու նից, զերծ 

կմնան քաղ դեա ցի դևե րի գե րու թյու նից: 

Ք րիս տոս մեզ գնեց Իր ար յամբ, իսկ մենք չենք 

կա մե նում գնալ և  ա զա տել մեր եղ բայր նե րին գո նե 

դրա մով:  Հույժ ո ղոր մած էր իս պա նա ցի սուրբ  Պողոս 

ե պիս կո պո սը, ո րը ո ղոր մու թյան վրա սպա ռեց իր 

ողջ ու նեց ված քը:  Մի այ րի կին, ո րի որ դին Աֆ րի կա-

յում գե րի էր, ե կավ ե պիս կո պո սի մոտ և խնդ րեց տալ 

իր որ դու փրկա գի նը:  Բայց նա ո չինչ չու ներ և  կնո ջն 

ա սաց. «Ո չինչ չու նեմ, բայց իմ ան ձը կտամ` իբրև որ-

դուդ փրկա գին», և  եր դու մով հաս տա տեց այդ խոս-

քը:  Կի նը վերց րեց ե պիս կո պո սին և գ նաց Աֆ րի կա, 

գտավ որ դուն և  ա սաց թա գա վո րի փե սա յին, որ գե րու 

տերն է. «Այս մար դուն վերց րո՛ւ իմ որ դու փո խա րեն 

և  ո ղոր մի՛ր ինձ ու ե՛տ տուր իմ միա մո րիկ որ բու կին»: 

Ու րա խա ցավ թա գա վո րի փե սան. ի՜նչ հա ջո ղու թյուն: 

Հարց րեց` ի՞նչ է ա նունդ, և  նա ա սաց. « Հա նուն Ք րիս-

տո սի՝ քո ծա ռա  Պո ղոս»: Արդ յուն քում փեսան գե-

րի վերց րեց ե պիս կո պո սին այ րու որ դու փո խա րեն, 

և ն րա խոս քե րը լսե լով՝ խիստ ի մաս տուն հա մա րեց 

նրան: Ե պիս կո պո սն օ րեր անց մար գա րեա ցավ Ան-

տա լուս թա գա վո րի մա սին նրա փե սա յի մոտ. «Այ-

սինչ օ րը քո ա ներ-թա գա վո րը պա տե րազ մում կմեռ-

նի, և  դու կդառ նաս թա գա վոր»:  Փե սան գնաց և  լու րը 

ծա ծուկ հայտ նեց թա գա վո րին: Թա գա վո րն ա սաց. 

« Կա մե նում եմ այդ մար դուն տես նել»:  Փե սան ա սաց. 

« Վա ղը խոր տիկ կբե րի սե ղա նի մոտ, այն ժա մա նակ 

կտես նես»: Այդ պես էլ ե ղավ:  Թա գա վո րը սոս կաց, երբ 
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տե սավ ե րա նե լուն, ա պա փե սա յից գաղտ նի հարց-

րեց նրան. « Հայտ նի՛ր ինչ որ ա սել ես իմ փե սա յին, 

այլապես իս կա պես այդ պատահելո՞ւ է թա գա վո րի 

հետ»: Ա պա ա սաց թա գա վորն իր փե սա յին. «Այս գի-

շեր մի ե րազ տե սա. իշ խան նե րը նստել էին ինձ հետ, 

իսկ սա՝ նրանց հետ՝ գա վա զա նը ձեռ քին. ես չեմ հա-

վա տում, որ այս մարդն աշ խար հա կան է, ճշտի՛ր դա»: 

 Հարց րեց նրան, և  նա ա սաց. «Ե պիս կո պոս եմ», և  մեկ 

առ մեկ պատ մեց ե ղե լու թյու նը: Ան տա լուս թա գա վո-

րը, նրա ոտ քերն ընկ նե լով, ա սաց. « Թո ղու թյո՛ւն տուր, 

հա՛յր, և  ինչ որ խնդրես, լիու լի կտամ»:  Սուրբն ա սաց. 

« Քեզ նից մի բա րի պարգև եմ խնդրում, և  կա րող ես 

տալ, ե թե կա մե նաս: Ի տա լիա յի բո լոր գե րի նե րին, 

ո րոնք գտնվում են քո իշ խա նու թյան տակ, ա զատ 

ար ձա կիր»:  Թա գա վո րը կա տա րեց նրա խնդրան քը՝ 

ա զա տե լով բո լոր գեր յալ նե րին և ն րանց հետ նաև 

ե պիս կո պո սին: 

 Սուրբ  Պո ղոսն այդ պի սով նման վեց Ք րիս տո սին, 

որ ծա ռա յա կան կեր պա րան քով ա զա տեց մեզ գե րու-

թյու նից: Ինչ պես Ք րիս տոս միայ նակ ի ջավ դժոխք և 

 բազ մու թյամբ ե լավ այնտեղից, այն պես էլ այս սուրբ 

 Պո ղո սը միայ նակ մտավ ծա ռա յու թյան և  շա տե րին 

ա զա տեց ծա ռա յու թյու նից: 

 Տե սա՞ք գե րի նե րի փրկո ղին, ո՛վ եղ բայր ներ, որ 

կա մա վոր գե րի ե ղավ և  շա տե րին ու ի րեն ա զա տեց: 

Այդպես և ն րանք, ով քեր սուրբ  Պո ղոս ե պիս կո պո-

սի նման գե րի նե րին են ա զա տում, միա ժա մա նակ 

իրենք են ա զատ վում գե րու թյու նից:
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ԱՆ ԴԱ ՄԱ ԼՈՒՅԾ ՆԵ ՐԻ Ո ՂՈՐ ՄՈՒԹ ՅԱՆ 

ՄԱ ՍԻՆ1

 

Ա վե տա րա նի 38-ամ յա խեղճ ան դա մա լույծն 

ա սաց Ք րիս տո սին. « Տե՛ր, մե կը չու նեմ, որ-

պես զի ջրե րը խառն վե լիս ինձ ա վա զանն ի ջեց նի»: 

Ո ղոր մեց գթա սիրտ Ք րիս տոս Աստ ված և  ա սաց. 

« Վե՛ր կաց, վերց րո՛ւ քո մա հի ճը և գ նա՛ քո տու նը» 

(Հովհ. Ե 7-8): 

Արդ, ե թե մենք չենք կա րող այդ պի սի նշան կա տա-

րել, կա րող ենք գո նե շար ժել Պ րո պա տի կե ա վա զա-

նի ջու րը և  կամ օգ նել ան դա մա լույծ նե րին՝ ի ջեց նե լով 

նրանց զո վա ցու ցիչ ջու րը: Այս ո ղոր մու թյու նը հրեշ-

տա կա յին և  մա նա վանդ աստ վա ծա յին գործ է, ո րը 

մար դիկ զանց էին առ նում՝ խու սա փե լով խեղճ ան դա-

մա լույծ նե րին խնա մե լուց: Հրեշ տակն էր ջու րը շար-

ժում, իսկ Ք րիս տոս՝ բժշկում: 

Ա մեն մի մե ղա վոր ան դա մա լույծ է Աստ ծու ա ռաջ 

և  կա րոտ Աստ ծու շնորհ նե րի նա խա շարժ մա նը, 

հետևա պես կա րոտ է Ք րիս տոս Աստ ծուց բժշկվե լու: 
 Հա կա ռակ դեպ քում մե ղա վո րը կմնա որ պես ան տե-

րունչ ան դա մա լույծ: Եվ այդ դեպ քում նույ նիսկ կա-

րիք չի լի նի ա սե լու. « Տե՛ր  Հի սուս, ոչ ոքի չու նեմ, որ 

1 Թարգմ.՝ Միհ րան Ա շուր յան:
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շնորհ նե րիդ ջու րը շարժ վե լիս ինձ ի ջեց նի ա վա զա նը՝ 

բժշկվե լու հա մար:  Դու գթա՛ և բժշ կի՛ր ինձ, քան զի ոչ 

թե տա ճա րի  գե ղե ցիկ դռան մոտ նստած ան դա մա-

լույ ծի նման խնդրում եմ  Պետ րո սից և  Հով հան նե սից 

ոս կի կամ ար ծաթ, այլ խնդրում եմ  Քո ո ղոր մու թյու-

նը, որ պես զի ինձ հրա մա յես. «Վե՛ր կաց, ա՛ռ քո մարմ-

նի մա հի ճը և գ նա ար քա յու թյան տու նը»»: 

Արդ, ե թե այդ պի սի ա վետ յաց ձայ նի սպա սե լիս 

լի նեք, ո՛վ հա վա տաց յալ ներ, ա պա խղճա լի ան դա-

մա լույծ նե րին մի՛ ան տեսեք ձեր ո ղոր մու թյու նից:  Մի՛ 

ա սեք, թե նրանք մեղ քե րի պատ ճա ռով են այդ պես 

ե ղել, ինչ պես այն ե րե սու նու թամ յա ան դա մա լույ ծը: 

Եվ ով մեղ քե րի հա մար է տանջ վում, պետք չէ՞ արդ-

յոք նրան ո ղոր մել:  Վա՛յ ինձ, մի՞ թե աշ խար հիս վրա 

կգտնվի գո նե մի այն պի սի մարդ, որ այդ պես է մտա-

ծում:  Մի՞ թե դու հո գով ան դա մա լույծ չես և  ին չո՞ւ ես 

Աստ ծուց ո ղոր մու թյուն խնդրում: 

Ա րիս տո տե լը մի չա րա գոր ծի ո ղոր մու թյուն տվեց, 

և  երբ հարցրին` ին չի՞ հա մար չա րա գոր ծին ո ղոր մե-

ցիր, նա պա տաս խա նեց. «Մարդկային բնու թյա նը 

ո ղոր մե ցի,  ոչ թե չա րա գոր ծու թյա նը»: Եվ մի՞ թե բո լոր 

ան դա մա լույծ նե րը մեղ քե րի պատ ճա ռով են այդ պես 

լի նում, և  ոչ թե Աստ ծու փառ քի հա մար: Այն տե րը, որ 

ծա ռա յին հար վա ծում է, առիթ չի՞ տալիս արդյոք, որ 

ծառայակիցն էլ նրան հարվածի:  Դա վիթն ա սում է. 

«Ում որ դու հա րե ցիր, նրանք կհա լած վեն, և  իմ վեր-

քե րի ցա վե րը կա վե լաց նեն» (Սաղմ. ԿԸ 27): Աստ ված 

քեզ իրավունք է վերապահել նրանց ո ղոր մելու և  ոչ 

թե նրանց մեղ քե րը դա տելու: 



44

Աստ ված  Բա բե լոն գեր ված իս րա յե լա ցի նե րի 

մա սին ա սում է. « Մեղ քե րի պատ ճա ռով սա կավ ժա-

մա նակ տրտմու թյուն հասց րեցի նրան, բայց նրա 

սրտի ճա նա պարհ նե րը տե սա և բժշ կե ցի» (Ե սա յի ԾԷ 
17): Իսկ դուք, ձեր սրտի տգի տու թյու նը ծած կե լով, 

դարձ յալ խեղ ճե րին վի րա վո րում եք ա վա զակ նե րի 

օ րի նա կով՝ նրանց վեր քե րի վրա վեր քեր ա վե լաց նե-

լով, թող նում եք նրանց կի սա մահ և գ նում: Եվ մի՞-

թե Աստ ված չբար կա ցավ ա նո ղորմ մարդ կանց վրա, 

ո րոնք ո ղոր մու թյուն չէին ա նում փոր ձու թյան մատն-

ված նե րին: «Ես,- ա սում է,- բար կա ցել էի նրանց վրա 

և  մատ նե ցի նրանց քո ձեռ քը, բայց դու չո ղոր մե ցիր 

նրանց» (Ե սա յի ԽԷ 6): Սա ա սաց բա բե լո նա ցի նե րին, 

ո րոնք չէին ո ղոր մում գեր յալ նե րին: Ուս տիև  ա սում է. 

«Ձեզ  կմատ նեմ պար սիկ նե րի ձեռ քը, ո րոնք չեն խնա-

յի ծե րե րին, մա նուկ նե րին, կույ սե րին»: Ու րեմն ե թե 

կա մե նում եք այս պի սի սար սա փե լի վճիռ չլսել Աստ-

ծուց, ո ղոր մացե՛ք այն խղճա լի մահամերձ մարդկանց 

ա մե նա գութ  Տեր  Հի սու սի նմա նու թյամբ, և  Նա Ին քը 

ձեզ կո ղոր մի:
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 ՄԱ ՀԱ ՑԱԾ ՆԵ ՐԻ ՎՐԱ ՀԵ ԹԱ ՆՈ ՍԱ ԲԱՐ 

ԼԱՑ ՉԼԻ ՆԵ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻՆ1

 Մ ինչ Սո լոն ի մաս տա սե րը2 լա լիս էր մա հա-
ցած որ դու հա մար, բա րե կամ ներն ա սա ցին. 

«Ին չո՞ւ ես լաց լի նում, ե թե ո չինչ չես շա հում»: Եվ նա 
ա սաց. «Ես հենց այդ պատ ճա ռով էլ լաց եմ լի նում, 
քա նի որ ո չինչ չեմ շա հում»:  Նա հե թա նոս էր, գի տեր, 
որ ո չինչ չի շա հում, ու րեմն քրիս տոն յա ներն ին չի՞ հա-
մար պետք է ող բան, երբ գի տեն, որ ի րենց մե ռել նե րը 
վաս տա կում են հա վի տե նա կան կյան քը: 

Ող բա լի է այն կյան քը, ո րի վրա լա լիս է Ք րիս տոս. 
տես նե լով քա ղա քը՝ լաց ե ղավ նրա վրա, բայց ու րա-
խա ցավ  Ղա զա րո սի մահ վան հա մար. « Ղա զա րո սը 
մե ռավ, բայց Ես ու րախ եմ» (Հովհ. ԺԱ 14-15),- ա սում է 
 Տե րը:  Սի րաքն ա սում է. « Մե ռե լի վրա սու գը յոթ օր է, 
իսկ ան միտ և  ամ բա րիշտ մար դու հա մար՝ իր կյան քի 
բո լոր օ րե րը» ( Սի րաք ԻԲ 12):  Մե ռե լի վրա լաց ե ղիր, 
ո րով հետև պա կա սեց նրա լույ սը, լաց ե ղիր նաև հի-
մա րի՛ վրա, ո րով հետև պա կա սեց նրա խել քը:  Քիչ լաց 
ե ղիր մե ռե լի վրա, ո րով հետև նա հանգս տա ցավ, քա նի 
որ չար մար դու կյան քն ա վե լի վատ է, քան հի մա րի մա-
հը: « Նա, ով հա րու թյան հույս ու նի, ինչ պե՞ս կարող է 

1 Թարգմ.՝ Ռու բեն  սրկ. Կա րա պետ յան:
2 Հույն անտիկ պետական գործիչ, օրենսգիր և բանաստեղծ (Ք. ա. 638-

558 թթ.):
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լաց լի նել մե ռե լի վրա և  երկն չել մահ վա նից»,- ա սում է 
Ոս կե բե րա նը: 

Ե թե ար դար նե րի մա հը մեկ այլ՝ երկ նա յին կյան-
քի ծնունդն է, և  ե թե մահն ար դար նե րի ննջումն է, 
ու րեմն ին չո՞ւ ես լա լիս հու սա հատ ված:  Տե՛ս` ինչ է 
ա սում  Պո ղոս ա ռաք յա լը. «Այս եմ ա սում ննջեց յալ նե-
րի մա սին, որ չտրտմեք, ինչ պես հե թա նոս նե րը, ո րոնք 
չու նեն հա րու թյան հույ սը:  Մի՞ թե նրանք, ով քեր ննջե-
ցին ի Ք րիս տոս  Հի սուս, կո րա՞ն արդ յոք (Ա Թեսաղ. Դ 

12):  Քավ լի ցի: Ե թե միայն այս կյան քի հա մար ենք 
Ք րիս տո սի վրա հույս դրել, ա պա ո ղոր մե լի ենք բո լոր 
մարդ կանց մեջ» (Ա Կորնթ. ԺԵ 19):  Քուրդ ազ գն այն 
մե ռե լի վրա է լա լիս, որն ան կող նում է մա հա ցել, իսկ 
նա, ով ձիու վրա  քա ջու թյամբ է մեռ նում, նրա մա սին 
երգեր են հո րի նում և  միշտ գո վեր գում:

 Դու լաց ե ղիր այն մե ռե լի վրա, ով, մեղ քե րի ան-
կող նում ննջե լով, մեղքերի մեջ է մեռ նում, և  ոչ թե նրա 
վրա, ով, քա ջա բար կո խոր տե լով աշ խարհը, մար մինն 
ու սա տա նա յին, հաղ թա նա կած ու բա րիք գոր ծած 
ձիա վո րի պես է Աստ ծու մոտ գնում:

Ար դար աղջ կա՝  Տա լի թա յի մա սին Ք րիս տոս ա սաց. 
« Լաց մի՛ ե ղեք, քա նի որ այդ աղ ջի կը մե ռած չէ, այլ 
ննջում է» (Մատթ. Թ 24): Եվ նրան մե ռել նե րից հա րու-
թյուն տվեց: Ու րեմն ա մեն մե կը, ով ար դա րու թյամբ է 
մեռ նում, Ք րիս տո սի կող մից հա րու թյուն կառ նի ան-
մա հա կան կյան քի հա մար: Ոս կե բե րանն ա սում է, որ 
ա մա չում է հրեա նե րից ու հե թա նոս նե րից, երբ վեր-
ջին ներս տես նում են մե ռել նե րի վրա ան հույս լա ցող  
քրիստոնյաներին, քա նի որ երբ այ նու հետև խո սում 
ենք հա րու թյան մա սին, ծաղ րում են մեզ ու ա սում. 
«Ե թե սրանք հա վա տա յին հա րու թյա նը, մե ռել նե րի 
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վրա այդ պես ան հու սա բար լաց չէին լի նի: Ս րան ցից 
ո՞ր մե կը կա րող է ար հա մար հել մա հը, ե թե ու րիշ նե րի 
մահն ան գամ չեն կա րող տա նել»: 

 Հա պա հարց նում եմ քեզ` ի՞նչ են խորհր դան շում 
վառ ված կան թեղ ներն ու մո մե րը. արդ յոք ո՞չ այն, որ 
իբրև վկա ներ ենք ճա նա պար հում մա հա ցած նե րին: 
Իսկ ի՞նչ են օրհ նու թյուն նե րը. արդ յոք Աստ ծուն չե՞նք 
փա ռա վո րում, որ այ սու հետև պսա կեց գնա ցած նե րին 
և  ա զա տեց չար չա րան քից, դուրս հա նեց ան հայտ աշ-
խար հից և Իր մոտ ա նա րատության մեջ պա հեց: Իսկ 
ի՞նչ են ցույց տալիս սաղ մոս նե րը, ե թե ոչ այն, որ մե կը, 
սրտի ու րա խու թյու նը հայտ նե լով, կբերկ րի ու սաղ-
մոս կա սի: Ու շադ րու թյո՛ւն դարձ րու այդ ժա մա նակ 
երգ վող սաղ մո սին. « Դար ձի՛ր,- ա սում է,- ա՛նձ իմ, դե-
պի քո հան գիս տը, ո րով հետև  Տե րը բա րիք ա րեց քեզ» 
(Սաղմ. ՃԺԴ 7):  Վա՛յ ինձ, Աստ ված բա րիք է ա նում 
ննջեց յա լին, իսկ դու նա խան ձոտ թշնա մու պես լա-
լիս ես այդ բա րիքին արժանացած մե ռե լի վրա: 

Ե թե  Պո ղո սն ա գահ նե րին կռա պաշտ ներ է ան վա-
նում, ու րեմն որ քա՞ն ա ռա վել այդ պի սին են նրանք, 
ով քեր կռա պաշ տի ան հույս գործն են ա նում:  Կան չում 
ես ե րեց նե րին՝ ննջեց յա լիդ պատ վով Աստ ծու մոտ ու-
ղար կե լու հա մար, բայց կան չում ես նաև հա սա րա կաց 
հա րու թյու նը կասկածի տակ դնող լացուկո ծ անող նե-
րին. մեկն օրհ նում է, իսկ մյուսը` ա նի ծում. Աստ ված 
ո՞ր մե կին լսի:  Դու ա սում ես՝ վա՛յ, իսկ  Սուրբ  Հո գին 
ա սում է. «Ե րա նի մե ռել նե րին, ո րոնք ի  Տեր ննջե ցին»: 
Ո՛չ աստ վա ծա սեր ջեր մե ռան դու թյանդ եմ հա վա տում, 
ո՛վ քրիս տոն յա, ո՛չ էլ քրիս տո նեու թյան ձևի տակ 

քողարկված կռա պաշ տա կան շար ժում նե րիդ: 
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ԱՅՆ ՄԱ ՍԻՆ, ԹԵ ԻՆ ՉՈՒ Է ԱՍՏ ՎԱԾ ԱՅՍ 

ԿՅԱՆ ՔՈՒՄ Ո ՄԱՆՑ ՊԱՏ ԺՈՒՄ, 

ԻՍԿ Ո ՄԱՆՑ՝ ՈՉ1

    

Աստ ված, լի նե լով խիստ ար դար, թույլ է տալիս 

այս աշ խար հից ա ռանց պատ ժի հե ռա նալ գո-

ղե րին, մար դաս պան նե րին և  այ լոց և  միև նույն ժա-

մա նակ բա րե պաշտ նե րին թող նում է խեղ ճու թյան 

մեջ մա հա նալ:  Գու ցե ո մանք զար մա նան սրա վրա: 

Ու րեմն ա սեմ, որ Աստ ված իր անքն նե լի դա տաս տա-

նի հա մար այս տեղ ա մեն քի՛ն չի պատ ժում, այլ միայն 

ո մանց, իսկ ո մանց պա հում է այն տե ղի՛ հա մար:  Քա նի 

որ ե թե Աստ ված բո լոր մե ղա վոր մարդ կան ցից վրեժ 

լու ծեր այս տեղ, տգետ նե րը և  ան բան նե րը կա սեին, 

թե այլևս չկա հան դերձ յալ կյանք և  ա հեղ դա տաս-

տան: Իսկ ե թե ո մանց չտան ջեր և չ պատ ժեր այս կյան-

քում, գու ցե ո րոշ բթա միտ ներ կար ծեին, թե Աստ ված 

չի տես նում և  չի հաս կա նում այն ա մենը, ինչ մենք այս-

տեղ ա նում ենք, և  այդ պես կխրվեին ա նա սե լի մեղ քի 

և  չա րի քի մեջ: Եվ կամ ո մանց այս կյան քում թույլ է 

տա լիս վա յե լել մաս նա վոր բա րի քը՝ իրենց գոր ծած 

բա րու թյան չա փով, ինչ պես հա րուս տին է աս վում. 

« Դու ստա ցա՛ր քո բա րի քը քո կյան քի ըն թաց քում»: 

1 Թարգմ.՝ Ա զատ սրկ.  Մա ղաք յան:
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Իսկ ար դար նե րին խնա յե լով՝ տե ղա փո խում է այս աշ-

խար հից, որ ա զատ վեն գա լիք չա րիքից, շու տա փույթ 

հաս նեն հա վի տե նա կան կյան քին և  հան կարծ չա պա-

կան վեն՝ չա րի մեջ բնակ վե լով: 

 Հունձ քի հա մար սահ ման ված օ րը դա տաս տանն 

է. այդ օ րը նախ քա ղել և դ ժոխք նե տել կտա ո րո մը, 

ա պա ցո րե նը կհա վա քի շտե մա րան նե րում:

4 - Հ. Նալյան, Հոգևոր զր յցներ
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ԺԱՆ ՏԱԽ ՏԻՑ ՈՒ ՄԱ ՀԻՑ ՄԻԱՅՆ Ա ՂՈԹ ՔՈՎ 

ԵՎ ԶՂՋ ՄԱՄԲ ԿԱ ՐՈՂ ԵՆՔ Ա ԶԱՏ ՎԵԼ1 

 

Ե զե կիա բա րե պաշտ թա գա վո րը հի վան դա ցել 

էր ժան տախ տով, ո րով հետև գո հու թյուն չէր 

տվել Աստ ծուն ա սո րի նե րի զոր քին կո տո րե լու հա-

մար: Երբ նա լսեց Ե սա յու խոս քե րը, իր ե րե սը դարձ-

րեց տա ճա րի կող մը, ա ղոթ քի կանգ նեց սթափ մտքով, 

և դ րա շնոր հիվ Աստ ված կան խեց նրա մա հը և շ նոր-

հեց նրան 15 տար վա կյանք (Եսայի ԼԸ 1-9): 

Հ նա գույն մի սո վո րու թյուն կա, որ ժան տա մա հի 

ժա մա նակ կանգ նում էին Աստ ծու սե ղա նի առջև՝ ի 

պա տիվ սրբե րի: Այդ պես մի ժա մա նակ Հ ռո մում ծանր 

մահ տա րա ժամ սկսվեց. բա րի և  չար հրեշ տակ նե րը 

գնում, բա խում էին դռնե րը, և  ա ռա վոտ յան այդ տա նը 

մե ռած ներ էին լի նում: Այդ ժա մա նակ Աստ ծու ծա ռան 

հայտ նեց, թե մա հը չի վե րա նա, ե թե ա թո ռա նիստ 

ե կե ղե ցում, ուր բան տարկ վել էր  Պետ րոս ա ռաք յա-

լը,  Սուրբ  Սե բաս տիա նի ան վան սե ղան չկանգ նեց վի: 
Եվ ա հա սրբե րի մա սունք նե րը պտտեց նե լով տա րան 

դրե ցին  Սուրբ  Սե բաս տիա նի սե ղա նի վրա, ժան տա-

մա հն ան մի ջա պես դա դա րեց: Այդ աս տի ճան զո րա-

վոր են ժան տա մա հի ժա մա նակ նաև սուրբ  Հա կոբ 

1 Թարգմ.՝ Գ ևորգ  սրկ. Չա րեն ցա վան ցի Ս տե փան յան:
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Մծբ նե ցու և Ան տիո քի  Մա կա րիոս հայ րա պետ նե րի 

ա ղոթք նե րը: 
 Նաև խա չի օ ծումն է ա զա տում մա հից:  Կա մի շատ 

լավ օ րի նակ: Երբ Ք րիս տա փոր  Կո լում բոսը հայտ նա-

բե րեց նոր աշ խար հը, նրանց փո ղոց ների անկ յուն նե-

րում տե սավ կանգ նեց րած խա չեր և  հարց րեց տե ղա-

ցի նե րին` այս ի՞նչ նշան է, ո րին դուք պատ վում եք: 
(Այն ժա մա նակ ըն դուն ված էր մտա ծել, թե նոր հայտ-

նա բեր ված երկր նե րում քրիս տո նեու թյուն չի ե ղել): 

 Տե ղա ցի ներն ա սա ցին. «Մենք նախ նի նե րից լսել ենք, 

որ ժան տա մահ է ե ղել այս երկ րում:  Մի ծե րու նի ե րա-

զում լսել է, որ ե թե ցան կա նում եք՝ այդ մա հը շու տա-

փույթ վե րա նա, այս նշանն ա րեք տ նե րի դռնե րին, 

 կանգ նեց րեք ճա նա պարհ նե րին և պատ վով պաշ տե-

ցեք, և  մահ տա րա ժա մը կվե րա նա»: Իս կույն կա տա-

րե ցին ա սա ծը, և  վե րա ցան մա հե րը: Այդ ժա մա նա կից 

մինչև այժմ չենք տե սել ժան տա մահ այս երկ րում: 
 Բայց և  այս նշա նի  Տի րո ջը չենք ճա նա չում»: 

Եկ վոր եվ րո պա ցի նե րը խա չը վերց րին և սկ սե ցին 

քա րո զել Ք րիս տո սի հա վա տը և ն րանց դար ձի բե րե-

ցին արևա պաշ տու թյու նից և  այլ սնո տի կուռ քե րի մո-

լո րու թյուն նե րից: 

Մ տա ծե՞լ եք, թե ին չու  Գա ռան խա չա նիշ ար յու նն 

ար գե լեց կո տո րող հրեշ տա կին մտնե լու Ե գիպ տոս՝ 

եբ րա յե ցի նե րի տնե րը, և  մեծ խա չի նշա նով հե ծե ծող-

ներն ու Ե րու սա ղե մի վրա հո գոց հա նող ներն ա զատ-

վե ցին հրեշ տա կի կործանումից (Ե զեկ. Թ 4): 
«Ո՛վ  Տեր  Հի սուս Ք րիս տոս, Աստ ծու  ան մե՛ղ Գառ, 

որ մեր մեղ քե րի պա տիժ նե րը  Քեզ վրա վերց րեցիր 
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և  խա չով ու ար յամբ այս աշ խար հը փրկե ցիր, նույն 

կերպ հաստատակամ ես նե րե լու և խ նա յե լու հա մար՝ 

զո հե լով պատ վա կան ար յունդ հաշ տու թյան հա մար և 

 վերց նե լով մեր մեղ քե րը:  Տո՛ւր մեզ,  Տե՛ր, նոր սիրտ՝ 

քե զա նից երկն չե լու, մեղ քե րից հրա ժար վե լու և  մեր 

հան ցանք նե րը ճա նա չե լու հա մար և  Քո տված շնորհ-

նե րով ար ժա նի լի նե լու մեղ քե րի թո ղու թյա նը, և  հե ռո՛ւ 

պա հիր ժան տա մա հից, սո վից և ս վի նա հա րու թյան ու 

դժոխ քի հա վի տե նա կան պա տիժ նե րից»:
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ԱՐ ՔԱ ՅՈՒԹ ՅԱՆ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԸ ԴԺՎԱՐ Է, 

ԻՍԿ ՎԱ ՅԵ ԼՈՒ ՄԸ՝ ՀՐՃՎԱ ԼԻ1

 

Աստ ված զույգ տախ տակ սահ մա նեց, ո րոն-

ցով մար դիկ կկա րո ղա նան ըն թա նալ դե պի 

ար քա յու թյան հա վի տե նա կան նա վա հան գիս տը՝ նա-

վար կե լով կյան քի ծո վում:

Մեկն ան մե ղու թյան տախ տա կն է, ո րով շատ 

քչերն են ան ցել՝ Ե րե միան,  Հով հան նես Մկր տի չը և 

Սր բու հի Աստ վա ծա ծի նը:  Սա կայն տես նե լով, որ այս 

տախ տա կով խիստ քչերն են փրկվում, Աստ ված հաս-

տա տեց երկ րորդ «տախ տա կը»՝ ա պաշ խա րու թյու նը, 

ո րով փրկվում են նա վա բեկ յալ նե րը: Օ րի նակն այն 

նավն է, ո րով  Պո ղո սը նա վար կե լով մտավ Հ ռոմ. թեև 

այն խոր տակ վեց, սա կայն շա տե րը տախ տակ նե րով և 

 լո ղա լով փրկվե ցին ( Գործք Է 43):
Ա հա սա է ար քա յու թյան երկ րորդ ճա նա պար հը, 

ո րով ո մանք «լո ղա լով»` փրկվում են մկրտու թյամբ և  

ան մեղ մահվամբ: Եվ շա տե րը փրկվում են ա պաշ խա-

րու թյան երկ րորդ տախ տա կով, ո րը թե պետ դժվար 

է եր ևում, բայց վախ ճա նը հրճվա լի է: Այս է Ե վա յի 

եր կուն քը, ով ծնե լով ա սաց. «Մարդ ստա ցա Աս տու-

ծով» (Ծննդ. Դ 1): Ծ նող կնոջ տրտմու թյու նը սա է, սա-

1 Թարգմ.՝  Հա կոբ  սրկ. Մալ խաս յան:
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կայն երբ ծնում է, այլևս չի հի շում ցա վե րը, ո րով հետև 

աշ խար հում նոր մարդ ծնեց: Այս է երկ յու ղը, ո րով 

հղա նում և ծն վում է փրկու թյան հո գին: Այս է  Դավ թի 

ցան կա ցած ան դորր ճա նա պար հը, ըստ ո րի՝ « Խիստ 

ան դորր էին ինձ հա մար  Քո պատ վի րան նե րը» (Սաղմ. 

ՃԺԸ 45), այ սինքն՝ ա պաշ խա րու թյան պատ վի րան նե-

րը, ո րոնք առ ժա մա նակ յա նե ղու թյամբ մեզ հա վի տե-

նա կան հան գիստ են տա լիս: Այս է Ք րիս տո սի քաղցր 

լու ծը և  փոքրոգի բե ռը, որ հա վի տե նա կան հան գիստ 

է պարգևում, քան զի այն դժոխ քի տան ջանք նե րից 

դարձ նում է դե պի ցան կա լի ար քա յու թյան, և  հենց 

դրա մա սին է աս վում՝ ա պաշ խա րո ղը պետք է ցա վի 

ու ցա վե րի մեջ խնդա, իսկ ե թե ցավ չզգա, միշտ ցա-

վե րի մեջ կմնա: 

 Սսկս նա կնե րի հա մար ա պաշ խա րու թյունն այն-

քան դժվա րին է թվում, որքան նրանց հա մար, ով քեր 

ցան կա նում են ծո վում լո ղալ. սկզբում սոս կում են, 

բայց մի ան գամ թրջվե լով՝ ար դեն ո չինչ են հա մա րում 

ջրի սառ նու թյու նը: Այս պիսին են նաև վա ճա ռա կան-

ներն ար ևի տա պին և ցր տին. ե թե շա հում են, ո չինչ են 

հա մա րում զրկանք նե րը: 

Երբ մե կը մու րաց կա նու թյու նից դառնում է հա-

րուստ վա ճա ռա կա ն, մեկ ու րի շը հարց նում է` ինչ պե՞ս 

հարս տա ցար, սա պա տաս խա նում է, թե սկզբում քիչ 

է վաս տա կել և  գի շեր նե րը հսկե լով շա տաց րել է, իսկ 

այժմ շա հում է՝ ան գամ գի շեր նե րը ննջե լով: Սկզ բում 

տանջ վել է մեկ լու մա յի հա մար, իսկ հի մա չի տանջ-

վում ան գամ մեկ տա ղան դի հա մար. « Փոքր-ինչ տանջ-

վե ցի, բայց մեծ հանգս տու թյուն գտա»: 
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Այս ա ռի թով սուրբ Գ րի գոր Պապն ա սում է, թե 

սկսնակ նե րի հա մար ա պաշ խա րու թյան ճա նա պար-

հը նեղ է, իսկ ա ռա ջա դի մող նե րի հա մար՝ լայն: Ով-

քեր մարմ նի ա ռող ջու թյան հա մար ըմ պում են դառն 

օ շա րակ, սկզբում նախ ըն տե լա նում են, ա պա սո վո-

րա կան ըմ պե լիք նե րից այն չեն տար բե րում: Այդ պես 

էլ ա պաշ խա րու թյան օ շա րակն է, որը դյուրամարս է 

դառնում, երբ մեջը կիր ենք լցնում: 

 Մեկն իր ազ նիվ բա րե կա մի կող մից հրա վիր վեց 

նրա ընդարձակ և  ծաղ կա լի պար տե զը: Նա, գ նա լով 

այնտեղ, տե սավ ա վեր ված ցան կա պատ եր, պար տե զի 

մեջ՝ փշա լի ո րոմ ներ:  Հրավիրողը մոտ գա լով աղաչեց 

որ պես զի նա մի քայլ ևս  ա ռաջ գնա: Սա ա ռաջ գնաց 

և  տե սավ, որ պար տե զի դռան վրա գրված է. «Ինչ որ 

փնտրում ես, ներ սում է թաքն ված»:  Հա յե լին պարզ 

ցույց է տա լիս միայն իր մեջ նա յո ղին և  ոչ թե կող քից 

նա յո ղին: Այդպես էլ ա պաշ խա րու թյան վախ ճա նը չի 

եր ևա, ե թե նախ չճա շա կես: Ա պաշ խա րու թյան պար-

տե զը հանգս տաց նում է ճա շա կո ղին և տրտ մեց նում 

հայ հո յո ղին: Եթե ծույ լին ու ղար կես մի տեղ, նա իր 

ճա նա պար հին գայ լե րի կհան դի պի: 

Ըն կույզն ի՞նչ է. այն դա ռը կեղև ու նի, սա կայն ներ-

սից քաղցր է, այ սինքն` այն, ինչ փնտրում ես, կգտնես 

ներ սում: Այս պիսին է ա պաշ խա րու թյու նը. սկսնա կին 

թվում է դա ռը և տրտ մա լի (ինչ պի սիք են ծո մա պա հու-

թյու նը, ա ղոթ քը, ո ղոր մու թյու նը և  այլն), հեռ վից այս-

պես է եր ևում, սա կայն հա վի տե նա կան կյան քի հետ 

հա մե մա տե լով` այն դառ նում է ու նայն և  ո չինչ: 
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Աչ քով տե սա ծի հա մար միայն կա րե լի է երկ յուղ 

կրել: Այդ պես ե թե նկար ված առ յու ծի և  օ ձի պատ կե-

րը շո շա փես, երկ յուղ չես ու նե նա, այլ միայն ներ կը 

կզգաս:  Նույն պես և  ով քեր ե րա զի մեջ առ յուծ են տես-

նում, սոս կում և քրտ նում են, բայց երբ արթ նա նում 

են, ժպտում են: Այս պիսին էր նաև ե րա նե լի  Հո բը, որ 

ե րազ էր հա մա րում մարմ նի բո լոր վշտե րը՝ ա սե լով, 

թե Աստ ված ե րազ նե րով զար հու րեց նում և  հար վա-

ծում է ի րեն ( Հոբ Է 14): 
Իր ձեռ քում ա պաշ խա րու թյուն ու նե ցող մար դն 

ար ջին և  առ յու ծին հնա զան դեց նում և սպանում է, ինչ-

պես  Դա վիթն ա րեց:  Հեշ տա սեր ներն ու տում են թա-

գա վո րա կան սե ղա նից, սա կայն հյուծ վում են, բայց 

ե րեք մա նուկ ները, ու տե լով ըն դե ղեն, գե ղեց կա նում ու 

զո րա նում էին: Այս պի սին է ա պաշ խա րու թյան շնոր-

հը: Ուխ տա վոր  Սամ սո նն առ յուծ էր պա տա ռո տում, 

իսկ հնա զան դու թյան օ րենքն ան տե սող մար գա րեին 

առ յու ծն էր պա տա ռո տում: Ա պաշ խա րու թյու նից վա-

խե ցող նե րը նման վում են տա սը լրտես նե րին, ո րոնք 

քա նա նա ցի նե րի աչ քին ի րենց մո րեխ էին ձևաց նում, 

այ սինքն՝ ոչն չու թյուն: « Տե սանք Ե նա կի ազ գը և ն րանց 

մոտ մեզ ձևաց րինք իբրև մո րեխ ներ», բայց  Հե սուն 

և  Քա ղե րը խա ղո ղի ող կույզ և  նուռ բե րե ցին լծա կով 

և  չերկն չե ցին թշնա մի նե րի մեծու թյու նից (Թ վեր ԺԳ 

24): « Մենք մեր թշնա մի նե րին կա րող ենք հաղ թել, 

ո րով հետև Աստ ված նրան ցից հե ռա ցավ և  մեզ հետ 

է» (Թվեր ԺԴ 9): Ա պաշ խա րո ղը կա սի նաև, թե ին քը չի 

վա խե նում չա րից, ո րով հետև  Նա՝  Տե րը, իր հետ է:
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 ՀԻՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐՈՒՄ ԳՈ ՂՈՒԹ ՅԱՆ,  

ՊԱ ՏԻԺ ՆԵ ՐԻ ԵՎ  Ո ՄԱՆՑ 

Ա ՌԱ ՏԱ ՁԵՌ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ1

Հ նում գո ղե րին հրճվան քով էին պատ ժում պատ-

ճա ռած վնաս նե րի հա տուց ման հա մար:  Գող 

էին կոչ վում նրանք, ով քեր այս ու  այն տեղ զգեստ ներ 

էին գո ղա նում հակառակ տի րոջ կամ քի, կամ ով քեր 

ի պահ վերց րած գու մա րը խա բեու թյամբ ի րեն ցով 

էին ա նում  կամ ձին մեկ օր հեծ նե լու հա մար էին փոխ 

վերց նում, սակայն  եր կու օր էին հեծ նում: 
Դ րանց դի մաց պա տիժ նե րը զա նա զան էին. հույ-

նե րը շի կա ցած եր կա թով այ րում էին գո ղե րի ճա կատ-

նե րը՝ որ պես խա րան:  Լի կո յար գե սն2 օ րենք սահմա-

նեց՝ կա րել գո ղե րի քթե րը:  Նու մա  Պամփյուլա ցին3 

հրա մա յեց կտրել մեկ ձեռ քը: Ե գիպ տա ցի նե րի Ա մա սե 

թա գա վո րը մի ընդ հան րա կան հրա ման ար ձա կեց, թե 

իր իշ խա նու թյան մեջ ոչ ոք ծույլ և  ան գործ չպետք է 

մնա, և ե թե մե կն իր ձեռ քով ապ րուստ չի վաս տա կում, 

կգա նա հար վի, իսկ ե թե իշ խան լի նի, կզրկվի իշ խա-

նու թյու նից ու կար տաքս վի: Եվ ա մեն տա րի թա գա վո-

1 Թարգմ.՝  Սար գիս  սրկ. Հա կոբ յան:
2 Աթենացի քաղաքական գործիչ, օրենսդիր (Ք. ա. IV դ.):
3 Նումա Պամփյուլացի - ըստ առասպելի` Հռոմի երկրորդ կայսրը (Ք. 

ա. 715-673 թթ.):
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րը հա շիվ էր պա հան ջում դա տա վոր նե րից, թե արդյոք 

կա՞ն է լի ծույ լեր, իսկ ե թե գտնում էր, դա տա վոր նե րին 

էր պատ ժում: Պտ ղո մեո սը ևս  մի օ րենք գրեց, թե երբ 

մի հայր իր որ դուն ան կիրթ և  ա ռանց ու նեց ված քի 

թողնի, ծե րա նա լիս նրա որ դին թող նրան չխնա մի:

Երբ  Մեծն Ա լեք սանդ րը գտնվում էր Ե գիպ տո սում, 

 Պիան դո ա նու նով մի աղջ կա աղ քատ հո րը խնդրեց, 

որ պես զի իր դուստ րե րից մե կին ի րեն օգ նա կան տա, 

ո րի դի մաց նրան մի քա ղաք շնոր հեց:  Պիան դոն 

ա սաց. « Գու ցե ա սած ներդ կամ խնդրած ներդ չե՞ս գի-

տակ ցում »: Ա լեք սանդրն ա սաց. « Շատ լավ գի տեմ և 

 քա ղա քը տա լիս եմ քեզ ոչ թե որ պես պարգև, այլ տա-

լիս եմ գի տակ ցե լով, թե ինչ պետք է շնոր հեի»:  Նույն 

Ա լեք սանդ րը  Ֆո շիոզ Ա թե նա ցուն հար յուր տա ղանդ 

ար ծաթ ու ղար կեց և  ե րեք քա ղաք նե րի վրա իշ խա նու-

թյուն տվեց՝ հարց նե լով, թե նրան ցից որն է հա վա-

նում:  Ֆո շիո զը ոչ ար ծաթն ըն դու նեց և  ոչ էլ քա ղաք նե-

րի վրա իշ խա նու թյուն ու նե նա լը, և  որ պես զի պարգև-

ներն ա նար գող չհա մար վի, խնդրեց դրանց փո խա րեն 

 Սար դի նիա յի բան տից ար ձա կել Է քեկ րա տե խափ շի-

կին, Ա թի նո տո րոս  Հի մե րոն և  Տե մա րա թո եղ բայր նե-

րին: Այն քան սիր վեց  Ֆո շիո զն Ա լեք սանդ րի կող մից, 

որ վեր ջինս նրան մի նա մակ գրեց. «Ես քեզ ող ջու նում 

եմ»: Ու րիշ որևէ մե կին այդ պես չէր գրել: 

 Պար սիկ նե րի մոտ սո վո րու թյուն կար, որ երբ 

Ար տա շես1 թա գա վո րը շրջում էր կամ ինչ-որ տեղ էր 

գնում, նրան ըն ծա էին տա լիս: Մի օր նա Մ նե մո նե 

ա նու նով մի գյու ղա ցու հան դի պեց, և  խեղճ գյու ղա-

1 Արտաշես Ա - Աքեմենյան Պարսկաստանի արքա (Ք. ա. 464-425 թթ.):
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ցին ապ շեց, ու քա նի որ իր տու նը հե ռու էր, ոչ մի բան 

ա նել չէր կա րող: Շ տապ գնաց  Չի րո գե տի մոտ, ա փով 

ջուր վերց րեց և  ա սաց. «Ո՛վ ար քա, Աստ ված տա, որ 

դու քո ամ բողջ կյան քում քո թա գա վո րու թյու նը վա յե-

լես: Ես այժմ պատ վում եմ քեզ այն քա նով, որ քա նով 

կա րող եմ՝  Չի րո գե տի այս ջրով, իսկ երբ գնաս քո 

պա լա տը, քեզ ըն դա ռաջ կելնեն իմ ու ղար կած ազ նիվ 

ըն ծա նե րով՝ ըստ քո ար ժա նիք նե րի»: Ար տա շե սը շատ 

ու րա խա ցավ նրա պար զամ տու թյան վրա ու ա սաց. 

«Ես քեզ և  քո ըն ծա նե րը հո ժար կամ քով ըն դու նում 

եմ և  քեզ բո լո րից բարձր եմ գնա հա տում, քան զի ջու-

րը բո լոր կեն սա կան կա րիք նե րից ա մե նա կար ևորն 

է»: Եվ իր սպա սա վոր նե րին հրա մա յեց, որ պես զի այդ 

ջու րը լցնեն ոս կե ա ման նե րի մեջ, իսկ նրան պարգ-

ևեց մի զգեստ՝ բո լոր զար դա րանք նե րով, և  մի ոս կե 

ա ման ու հա զար ռու փի:  Մի ան գամ էլ  Մի սիոս ա նու-

նով մե կը նրան բե րեց մի մեծ խնձոր՝ «սի րո պտուղ» 

կոչ վա ծից:  Թա գա վո րը նրան հարց րեց. «Ո՞ւմ այ գուց 

բե րե ցիր»:  Նա պա տաս խա նեց. «Իմ պար տե զից, որն 

իմ ձեռ քով տնկե ցի, և  արդ, նախ սա քա ղե ցի»:  Սա 

թա գա վո րին հա ճե լի թվաց, և ն րան որ պես ըն ծա ու-

ղար կեց իր կառ քը: 
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ԱՅՆ ՄԱՍԻՆ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ 

ԳԱՐ ՇԵ ԼԻ Է Ա ՊԵ ՐԱԽ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆԸ1 

 

Ա թե նա ցի նե րի  Սո լոն օ րենս դի րը չկա մե ցավ 

օ րենք գրել հայ րաս պան նե րի վե րա բեր յալ: 
Իսկ հարց նող նե րին պատ ճառն այս պես մեկ նա բա-

նեց, թե չի հա վա տում, որ նման ե ղեռ նա գոր ծու թյուն 

և  ամ բարշ տու թյուն կա րող է լի նել աշ խար հում, որ 

որ դին սպա նի մինչև ան գամ հո րը: Ն րա նման և  Լի-

կո յար գե սը՝ լա կո  նիա ցի նե րի օ րենս դի րը, չկա մե ցավ 

օ րենք ներ սահմանել ա պե րախտ նե րի հա մար՝ ա սե-

լով, թե ցու ցադ րա կան կլի նի և  անհ նար է չճա նա չել 

ա պե րախտ նե րին: 

 Մեր ա ռա ջին և գլ խա վոր ե րախ տա վորն Աստ-

ված է, որ Իր տնկած այ գում ո չինչ պա կաս չթո ղեց, 

ո րով հետև օ րենք նե րով ցան կա պա տեց այն և  ամ-

րաց րեց հրեշ տա կա յին պաշտ պա նու թյամբ: Հ նում 

աշ տա րակն էր տա ճա րը, հի մա Ք րիս տո սի  Սուրբ 

 Խա չը:  Սուրբ Ս կի հը հնձանն է, ո րում լցվում է Ք րիս-

տո սի ար յու նը:  Կամ ե կե ղե ցու սրբե րի ե րա մը ցան կա-

պատ է, ո րոնք որ մի նման շրջա պա տում են ե կե ղե ցին, 

ո րով հետև ե թե այն քանդ վի, այ գին կկոր ծան վի, ըստ 

այդմ կքանդ վի նրա ցան կա պա տը, և ամ րու թյուն նե րը 

կսա սան վեն:

1 Թարգմ.՝ Լ ևոն  սրկ. Բա դիր յան:
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Այս պես  Սոդոմն ավերվեց, երբ Ղովտը ելավ 

Սոդոմից, և Եգիպտոսը կործանվեց, երբ Իսրայելի 

ժողովուրդը դուրս եկավ այնտեղից (Ելք ԺԴ):  Բայց 

հրեա նե րը ե րախ տա մոռ գտնվեցին, ո րով հետև շու-

տով կռա պաշ տու թյան մեջ ըն կան: 

Ե րախ տա մոռ գտնվեց նաև նոր եկեղեցին, ո րով-

հետև ըն կավ կեղ ծա վո րու թյան մեջ: Ոս կե բե րանն 

ա սում է. «Աստ ված մեզ ստեղ ծեց ոչն չից և մեզ հա-

մար հաս տա տեց  բո լոր տե սա նե լի բա նե րը՝ ծո վը, 

օ դը և  այն ա մե նը, ինչ նրան ց մեջ կա:  Կեն դա նի շունչ 

փչեց մեր մեջ, դրախ տը տնկեց մեզ հա մար, օգ նա կան 

տվեց կնո ջը, մեզ տեր կար գեց Իր բո լոր ձե ռա կերտ-

նե րի վրա, պսա կեց փառ քով և  պատ վով և մեր ե րախ-

տա մոռությունից հե տո ան գամ մե ծա մեծ պարգև նե-

րի ար ժա նաց րեց: Աստ ված իր միա ծին Որ դուն ու-

ղար կեց նաև ա պե րախտ նե րի հա մար, ո րոնք Ն րա 

բա րի քը վա յե լում են, բայց Ն րան՝ ա տում: Եր կին քը 

բա ցեց և դրախտ ուղ ղոր դեց որ դե գիր նե րի թշնա մի-

նե րին: Շ նոր հեց մկրտու թյուն՝ մեղ քե րի թո ղու թյան 

հա մար, ա զա տեց պա տիժ նե րից, պարգ ևեց ար քա յու-

թյուն: Արդ, ի՞նչ պետք է ա նել այս քան ե րախ տիք նե-

րից հե տո:  Քիչ է, ե թե ա մեն օր մեռ նենք Ն րա հա մար, 

և  մի՞ թե դա տե ղին չէ, սա կայն այս դեպ քում անգամ 

չէինք կա րող փոխհա տու ցել Ն րա բա րիք նե րի մի 

փոքր մասն ան գամ»: 

Երկ րորդ ե րախ տա վոր նե րը մեր ծնող ներն են՝ 

մարմ նա վոր և  հոգ ևոր:  Մարմ նա վոր ծնող ներն Աստ-

ծուց հե տո երկ րորդ բա րե րար ներն են և  մեր գո յու-

թյան պատ ճա ռը ( Սի րաք Է 38). ե թե նրան ցից ծնված 
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չլի նես, գոյություն ունենալ չես կա րող: Իսկ հոգ ևոր 

ծնող ներն ու ու սու ցիչ նե րը մեր բա րե կե ցու թյան ե րաշ-

խա վոր ներն են, ո րի հա մար ար ժա նի են պատ վի:

 Ահավոր էր  Հո վաս ար քա յի ա պե րախ տու թյու նը, 

ո րին  Հո վիա դա քա հա նա յա պե տն ա զա տեց  Գո թո-

ղիա թա գու հու սրից, դաս տիա րա կեց աստ ված պաշ-

տու թյամբ և  վեր ջա պես նրան թա գա վոր դարձ րեց 

հոր փո խա րեն:  Բայց  Հո վիա դա յի մա հից հե տո  Հո վա-

սն իշ խան նե րի խրա տով չա րա ցավ և կ ռա պաշտ դար-

ձավ, իսկ բա րի խորհր դա տո ւին՝  Զա քա րիա քա հա նա-

յա պե տին՝  Հո վիա դա յի որ դուն, քար կո ծե լով սպա նեց 

 Տի րոջ տա նը: Հո վա սը չ հի շեց  նրա հոր գու թն իր հան-

դեպ, ուս տի Աստ ված մատ նեց իշ խան նե րին ա սո րի-

նե րի փոքր զոր քի ձեռ քը: Եվ նույն տա րում  Հո վա սը 

հի վան դա նա լով չա ր մահվամբ սատա կեց (Բ Մ նաց. ԺԳ 

12): 

Այս պիսի մի բան է գրվել նաև մի այլ մեծ ա պե-

րախ տու թյան մա սին: Ի՛նչ ա րեց Ա դամն Ա քիա քա րին, 

ո րը սնել էր նրան. պատմում են, թե ինչ պես լույ սից 

նրան տա րավ խա վար և  որ քա՛ն չա րիք գոր ծեց նրա 

նկատ մամբ, բայց Ա քիա քա րը փրկվեց, իսկ նա ստա-

ցավ հա տու ցու մը. նրա փո խա րեն Ա դամն ի ջավ խա-

վա րի մեջ:  Մա նա սեն ո ղոր մու թյուն ներ ա րեց և  իր 

դեմ նյու թած մահ վան օ րը փրկվեց, իսկ Ա դամն ըն-

կավ ո րո գայ թը և  կոր ծան վեց ( Տոբ. ԺԴ 12): 

 Մեր եր րորդ ե րախ տա վոր նե րը հրեշ տակ ներն 

են և Աստ ծու ծա ռա նե րը, ո րով հետև պահ պա նում են 

մեզ և  բա րե խոս լի նում: 
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Արդ, ա պե րախտ նե րը զրկվում են բա րիք ներ ըն-

դու նե լուց, ո րով հետև ինչ պես ա սում է Օ գոս տի նո սը, 

ինչ որ Աստ ված ձրի տվել էր, վերց րեց ա պաշ նորհ-

նե րից:  Դարձ յալ տրված շնորհ նե րի խա փան ման մա-

սին Գ րի գոր  Պապն ա սում է, թե ով իր վերց րած նե րի 

հա մար չի գո հա նում, ար ժա նի չէ շնորհ առ նե լու, հա-

վել յալ ստա նում է նաև պա տիժ, ինչ պես Ե զե կիան, որ 

հի վան դա ցավ ա պե րախ տու թյան պատ ճա ռով, ո րով-

հետև եր գե րով և  զո հե րով չգո հա ցավ Աստ ծուց  Սե նե-

քե րի մի զոր քե րի կործանման հա մար (Բ Մ նաց. ԼԲ 25): 

Ա պե րախ տը ո ռոգ ված, բայց փշա բեր հող է, 

գաղձա վոր այ գի, խոր շա կա հար հողմ, շնորհ նե րի կո-

րուստ և Աստ ծու ո ղոր մու թյան ցո ղը ցա մա քեց նող: 

 Նա ա վե լի վատն է, քան բո րո տու թյու նից բժշկված 

այն այ լազ գին, ո րը հետ դար ձավ և  փա ռա բա նեց 

Աստ ծուն, իսկ ի րենք՝ հրեա քա հա նա նե րը, անշ նոր-

հա կալ ե ղան և ն րա օրինակով չգո հա ցան Աստ ծուց: 
Ու րեմն ա պե րախտ քրիս տոն յան ա վե լի վատն է, քան 

բո րո տու թյու նից բժշկվա ծը կամ հրեա նե րը:
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ՍՈՒՐԲ  ՊԱ ՏԱ ՐԱ ԳԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱՑ 
Ա ՂՈԹ ՔԸ ՇԱՏ ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ Է ԱՅՆ Ա ՄԵ ՆԻ 

ՀԱ ՄԱՐ, ԻՆՉ ՈՐ ԽՆԴՐՎԵ ԼՈՒ Է1

 

 Ք րիս տոս Իր մարմ նի փո խա րեն պա տա րա-

գեց հացն ու գի նին, բա ցեց Իր ո ղոր մու թյան 

գան ձա րա նը և  ա սաց ա ռաք յալ նե րին. « Մինչև այժմ 

Իմ ա նու նով ո չինչ չխնդրե ցիք, խնդրե ցեք և կս տա-

նաք» (Հովհ. ԺԶ 24): Երբ Ա բե լն իր հո տե րից ա նա րա-

տը որ պես պա տա րագ մա տու ցեց, Աստ ված երկն-

քից հրով վկա յեց, որ նրա պա տա րա գն ըն դու նե լի է: 

 Սուրբ Գրքում հու րը խորհր դան շում է սերը, և  մենք 

պար տա վոր ենք հա վա տալ, թե  Սուրբ  Պա տա րա գի 

ժա մա նակ ջեր մե ռանդ ա ղո թող նե րի սրտե րի մեջ 

իջ նում է սի րո հու րը: Եվ ե թե նրանց խնդրած նե-

րն Աստ ծուն հա ճե լի լի նեն, սի րո հրով կվկա յի այդ: 

Ս րա հա մար Պատարագի խոր հուր դը կոչ վում է սի-

րո խոր հուրդ:  Զատ կի տո նից ա ռաջ  Հի սուս ի մա ցավ, 

որ այս աշ խար հից  Հոր մոտ է փո խադր վե լու, սի րեց 

յու րա յին նե րին, ով քեր այս աշ խար հից են, իսպառ 

սի րեց նրանց ( Հովհ. ԺԳ 1):  Քան զի ինչ պես  մե կը, որ 

մեռ նում է, մահ վան ժա մին իր ու նեց ված քը բա ժա նում 

է իր որ դի նե րին և  զա վակ նե րին, նույնպես էլ Ք րիս-

տոս խա չի վրա մա հա նա լիս Իր ու նեց ված քը՝ աստ-

վա ծա յին  Մար մինն ու Ար յու նը, Իր սերն ու շնոր հը 

1 Թարգմ.՝  Գա գիկ  սրկ. Երևանցի Հով հան նիս յան:
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բաշ խեց հա վա տաց յալ նե րին, ա մե նա պա տիվ հայ-

րա կան պատ վի րան նե րով ուսուցանեց ա ռաք յալ նե-

րին, ն րանց մի ջո ցով էլ՝ մեզ: Այս պես և Աբ րա հա մը 

մահ վան ժա մա նակ ողջ ու նեց ված քը բաշ խեց իր ժա-

ռանգ նե րին, և  ամ բողջ ժա ռան գու թյու նը հայ րա կան 

օրհ նու թյամբ տվեց Ի սա հա կին (Ծննդ. ԻԵ 7-11):  Սա 

Ա հա րո նի բուր վա ռի մի ջի հրի խորհրդանիշն է, ո րով 

քավ վեց ժո ղովր դի մեղ քը և  վերացվեց մա հը:  Քան-

զի երբ այս սի րո խոր հուր դը խնկե լի ա ղոթք նե րով 

նվիր վում է Աստ ծուն, վե րաց վում է հա վի տե նա կան 

մա հը, և  ար ժա նա պես ճա շա կե լու  դեպ քում վերց վում 

է տա րա ժամ մա հը, ինչ պես նաև  ա նար ժանաբար ճա-

շա կե լու դեպ քում պատ ճառ դառ նում հի վան դու թյան, 

ախ տի, դիվահա րու թյան և  այլ բա նե րի:  Քան զի ե թե 

գա ռան ար յու նը, որ Ք րիս տո սի ար յան օ րի նակն է, 

փրկեց եբ րա յե ցի նե րին հրեշ տակ նե րի կո տո րա ծից և 

 հենց նույն ա ռա վոտ  ա զա տեց նրանց ե գիպ տա կան 

գե րու թյու նից, որ քա՛ն ա ռա վել ևս  Ք րիս տո սի ար յու-

նը կա րող է դիմագրավել սա տա նա յի սրին և  ա զա տել 

մեզ ե գիպ տա կան դժոխ քից:

 Բայց այն ճա շա կում էին Իս րա յե լի բո լոր որ դի-

նե րը և թլ փատ ված նե րը, իսկ սա` բո լոր քրիս տոն յա-

նե րը,  Հայր Աստ ծուն որ դեգր ված նե րը և  մեղ քե րից 

թլփատ ված նե րը: Այն ու տում էին բա ղարջ հա ցով և  

ե ղե գով, իսկ սա՝ դառը զղջման մա քուր խղճմտան քով: 

Այն՝ ոտ քի վրա և  ցու պը ձեռ քին, սա՝ ա րիու թյամբ և    

Ք րիս տո սի խա չի չար չա րանք նե րին մասնակցելով: 

Այն՝ ե րեք օ րում, իսկ սա՝ ա մեն ժամ: 

5 - Հ. Նալյան, Հոգևոր զր յցներ
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Ն րա ոս կո րը չէին փշրում, և  խորհր դի զո րու թյունն 

նրա մեջ է, որ պետք չէ թե րա հա վա տու թյամբ բե կա-

նել: Մովսեսն ա րեց նի սան (մար տի 23-ից մինչ ապ րի-

լի 23-ը) ամ սի լուս նի ա ռա ջին լրման ժա մա նակ, իսկ 

սա Ք րիս տոս հին օ րեն քի հա մա ձայն ա րեց, ո րի հա-

մար  Պա տա րա գից հե տո ա սում ենք. « Կա տա րումն 

օ րի նաց և մար գա րէից  Դո՛ւ ես, Ք րիս տոս Աս տո ւած 

Փր կիչ մեր, որ լցեր զա մե նայն հայ րա կամ տնօ րէ նու-

թիւնս  Քո, լից և զ մեզ  Հոգ ւովդ Քով Սր բով»:  Քան զի 

ինչ պես հայրն իր որ դու հար սա նի քի ժա մա նակ նրա 

պատ վին բո լոր բա րե կամ նե րի հետ խրախ ճանք է 

ա նում, նույն պես և  Սուրբ  Պա տա րա գի ժա մա նակ (որ 

Աստ ծու Որ դու՝ Ք րիս տոս  Գա ռան հար սա նիքն է) երկ-

նա վոր  Հայ րը բո լոր կանչ ված նե րին ընծաներ է բաշ-

խում՝ բա նա լով  Սուրբ  Հո գու պարգև նե րի և շ նորհ նե-

րի գան ձե րը, և նվիրում է ա մեն քին:  Քան զի ինչ պես 

բո լոր պատ վի րան նե րն ունենալով հանդերձ` Ա դամն 

ու Ե վան ճա շա կե ցին կե նաց ծա ռի պտղից և  անհ նա-

զան դու թյան պատ ճա ռով ար տաքս վե ցին, նույն պես 

և  սա՛ կա րող են ճա շա կել Ք րիս տո սի պատ վի րան նե-

րին հնա զանդ վող նե րը: Ու րեմն և  մենք՝ որ դեգր ված-

ներս, Ք րիս տո սի խոստ ման հա մա ձայն` «Մինչև այժմ 

Իմ ա նու նից ո չինչ չխնդրե ցինք: Խնդրե ցեք և կտր վի». 

խնդրում ենք  Հայր Աստ ծուց Ն րա Որ դու՝ Ք րիս տո սի 

Ար քա յու թյու նը, որ պես զի  Նա Ին քը մեր հո գում թա-

գա վո րի: Խնդ րում ենք մեր մեղ քե րին թո ղու թյուն, 

որ պես զի  Հի սուս Ք րիս տո սի Ար յու նը սրբի մեզ բո լոր 

մեղ քե րից, ինչ պես և Ին քը խա չի վրա ա ղո թեց Հորը` 

ա սե լով. « Հա՛յր, նե րի՛ր նրանց, ո րով հետև չգի տեն, 

թե ինչ են ա նում» ( Ղուկ. ԻԳ 24):  Քան զի ինչ պես  Մով-
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սեսն իր որ դու ար յան հե ղու մով ա զատ վեց հրեշ տա-

կա յին սպան դից (Ելք Դ. 24), նույն պես և  մենք՝ մեղ քից 

թլփատ ված ներս, Ք րիս տո սի Ար յան հե ղու մով ա զատ-

վում ենք Աստ ծու ցաս ման պատ ճա ռով մեզ հասնող 

բո լոր պա տիժ նե րից և  պա տու հաս նե րից: 

Խնդ րում ենք նաև ա ռող ջու թյուն հի վանդ նե րի հա-

մար, քան զի այս գի նով և շ նորհ նե րի ձե թով սա մա րա-

ցին պա հա պան և ս պե ղա նի ե ղավ Ք րիս տո սին՝ Ե րի-

քո վի ճա նա պար հին ըն կա ծի վեր քե րը դարմանելով: 

Խնդ րում ենք և  աստ վա ծա յին շնորհ նե րի հե ղու մը, 

քան զի  մա նա նա իջ նե լու ժա մա նակ նույնպես ցող էր 

իջ նում:  Մա նա նան Ք րիս տո սի  Մար մինն ու Ար յունն 

է, իսկ ցո ղը  Սուրբ  Հո գու շնորհն է, և  ով ծա րավ է, 

թող մերձենա ու հա գե նա: Եվ այս ա սում էր  Սուրբ 

 Հո գու մա սին, որ չտրվեց աշակերտներին մինչև խա-

չի սե ղա նի վրա պա տա րագ վե լը: Ով փնտրում է մեր 

թշնա մու՝ սա տա նա յի պար տու թյու նը, ա պա թող 

գիտե նա, որ սա սա տա նա յի բա նա կի կոր ծա նումն 

է և այն նույն գա րե նկա նակը, որ բազ մա պատկ վեց 

մա դիա նա ցի նե րի բա նա կում՝  Գե դեո նի վրա նում 

(Դատ. Ը): Ե թե մե կը ցան կա նում է տես նել զա վակ նե-

րի ու որ դի նե րի ա ռա քի նու թյու նը, ա պա սա, ար ժա-

նա պես ճա շա կե լով, ըն դու նում է որ դի նե րի ա ռա քի նի 

զանազան շնորհ նե րը ճիշտ այն պես, ինչ պես  Տի րա-

մայ րը Ք րիս տո սի՝  Սուրբ  Խա չի սե ղա նին պա տա րագ-

վե լու ժա մա նակ  Հով հան նե սին որ պես որդի ըն դու-

նեց, իսկ  Հով հան նե սը նրան՝ որ պես մայր :  Քան զի ով 

ար ժա նա պես ճա շա կում է այս խոր հուր դը, իր հո գում 

Ք րիս տո սի բնակությամբ Սուրբ Աստ վա ծած նին որ-

դե գիր է դառ նում և Ք րիս տո սին իր հո գու մեջ կրում: 
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ԲԱԽ ՏԻ ԵՎ  ՃԱ ԿԱ ՏԱԳ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ

ԵՎ  ԱՅՆ ՄԱ ՍԻՆ, ՈՐ ԲԱԽՏՆ ԱՍՏ ԾՈՒՑ 

ՏՐՎԱԾ ՀԱ ՋՈ ՂՈՒԹ ՅՈՒՆ Է1

 

 Հե թա նոս փի լի սո փա նե րը, աստ վա ծա յի նի ճա-

նա չու մից զուրկ և  մո լոր ված գա ղա փար նե րի 

տեր լի նե լով, ու րիշ շատ թյուր կար ծիք նե րի հետ մեկ-

տեղ նաև այն հար ցին` ո՞վ է ե ղել ա մեն քի ա րա րիչն 

ու սկզբնա պատ ճա ռը, ու մի՞ց են նա խախ նա մու թյամբ 

կախ վածության մեջ գտնվում բո լո րը, ո՞վ է կա ռա վա-

րում, կար գադ րում և  օ րի նադ րում բո լոր պա տա հար-

ներն ու հան կար ծա կի դիպ ված նե րը, պա տաս խա նել 

են, թե այդ բո լո րը բախ տի գոր ծերն են:  Նաև ա սում 

էին, թե բախ տը գո յու թյուն չու նե ցող, մտա ցա ծին, 

երևա կա յա կան մի բան է: Ո մանք էլ կար ծում էին, թե 

բախ տը յու րօ րի նակ մի աստ ված կամ աստ վա ծու հի է, 

նա է պատճառը բոլոր պատահարների՝ և՛ հա ջո ղում-

նե րի, և՛ ձա խո ղում նե րի. իբրև թե ա մեն ինչ բախտն է 

կա ռա վա րում:  Մինչև իսկ  Վեր գի լիո սը2 բախտն ա մե-

նա կա րող է կո չում: Իսկ  Ցի ցե րոնն ա սել է. «Ո՞վ է, որ 

չգի տե բախ տի իշխանու թյու նը բա րի նե րի և  չա րե րի 

վրա, քան զի ե թե մեզ ծո վում հա ջո ղու թյուն է տա լիս՝ 

հողմ ու ղար կե լով, շուտ ենք ժա մա նում և  հաս նում 

1 Թարգմ.՝ Է րիկ  ուրկ. Պատ վա կան յան:
2 Պուբլիոս Վերգիլիոս (Ք. ա. 70-Ք. հ. 21 թթ.) - Հին Հռոմի հայտնի 

բանաստեղծ:
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մեր նպա տա կին, իսկ ե թե բախտը հե ռա նում է մե-

զա նից, ա լե կոծ վում ենք ա նօգ նա կա նու թյան պատ-

ճա ռով:  Սա կայն հենց այն մար դիկ, ով քեր այս քան 

կարողություն էին վե րագ րում բախ տին, երբ ձա խոր-

դու թյան էին հան դի պում, սկսում էին հայ հո յել: Այս-

պի սով, բախտն էր միայն ան վա նի, նա էր միայն ամ-

բաս տան ված, նա էր միայն գով ված ու պար սավ ված: 

Ո մանք նրան կույր բժիշկ էին կո չում, որ դե ղերն ըստ 

անհ րա ժեշ տու թյան տալ չգի տե, փոխարենն ա նար-

ժան նե րին է մե ծա րում:  Միայն նա է ա մեն քից շնոր-

հա կա լու թյուն ստա նում, և նա է  բո լոր մեղ քե րի հե ղի-

նա կը:  Նաև նա է ո մանց ու ղին ձա խոր դու թյամբ, իսկ 

ո մանց ու ղին հա ջո ղու թյամբ պսա կում և  եր կու սից էլ 

վարձ պա հան ջում իր աշ խա տան քի դի մաց: Եվ մինչև 

հի մա կան մարդիկ, որ նրան աստված են համարում:

Բախ տի ա նու նով չաստ ված նե րի ձե ռա գործ կուռ-

քեր էին պատ րաս տում:  Մա նա վանդ երբ հաղ թա նա-

կում էին, բախ տի չաստ ծու հա մար տա ճար էին կա-

ռու ցում: Անմ տա բար հա վա տում էին, թե նրանք, ով-

քեր ա վե լի ջեր մե ռանդ են չաստ ված նե րին պաշ տե լու 

մեջ, բախ տից ա ռա վել օ գուտ կստա նան:

Ա սում են`  Կալ պա ա նու նով մի մարդ գո ղա ցավ 

բախ տի չաստ ծու ոս կե գո տին ու տա րավ կա պեց լու-

սա բե րի մեջ քին, և  բախ տի չաստ վա ծը, նրան ե րազի 

մեջ եր ևա լով, սար սա փեց րեց, և  այդ տե սիլ քին հետևեց 

շու տա փույթ մահը:

 Բայց մենք՝ քրիս տոն յա ներս, հա վա տում ենք բա-

րիք նե րի պարգ ևիչ, բա րի նե րին օգ նող ու բո լոր չա-

րա գործ նե րի ար դար դա տա վոր մեկ Աստ ծուն:  Սուրբ 
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Գ րի գոր Ն յու սա ցին բնու թյան մա սին իր գրքում 

ա սում է, թե նրանք, ով քեր աստ ղերն են հա մա րում 

ա մեն ին չի պատ ճառ, պարզ տրա մա բա նու թյան դեմ 

են մարտն չում և  ողջ քա ղա քակր թու թյու նն ան պի-

տան են դարձ նում:  Քա նի որ, ըստ նրանց, օ րենք ներն 

ան տե ղի են, դա տաս տան նե րը, ո րոն ցով չա րե րին են 

պատ ժում՝ ա վե լորդ, իսկ գով քերն ու պար սա վանք նե-

րը` զուր: 

Ա նօ գուտ է ա ղոթ քը, ե թե ա մեն ինչ գա լիս է աստ-

ղե րից, ո րոնք ո մանց շնա ցող, իսկ ո մանց էլ սպա-

նող են ստեղ ծում. այդ պես մերժ վում է Աստ ծու նա-

խախնա մու թյու նը: Իսկ ե թե ա վե լի կարճ ա սենք, 

բախ տի մի ջո ցով է Աստ ված բա րի նե րի հա մար 

բա րիք գոր ծում, ինչ պես որ  Դավ թի, իսկ չա րե րին 

ըստ ար դա րու թյան պա տժում: Իսկ ե թե բա րի նե-

րից ո մանք դժվա րու թյուն ներ են կրում, իսկ չա րե րը 

հա ջո ղու թյան մեջ են, ու րեմն Աստ ված նրանց այս 

կյան քում ըստ ո ղոր մու թյան և  ար դա րու թյան է հա-

տու ցում:  Բա րի նե րի հետ այս ա մե նը  լի նում է խրա-

տի և  ի րենց վարձ քի հա վել ման հա մար, իսկ չա րե րի 

հետ լի նում է ոչ թե նրա համար, որ Աստ ված հաղթ վի 

նրանց չա րու թյու նից, այլ Իր բա րու թյամբ հաղ թի չա-

րին: Եվ կամ էլ ինչ պես ի մաս տունն է ան հույս վի ճա-

կում գտնվող հի վանդ նե րին պատ վի րում ու տել, այն-

պես էլ Աստ ված է ա նուղ ղե լի չա րե րին այս կյան քում 

բա րիք տա լիս: Ըստ աղ քատ  Ղա զա րո սի ա ռա կի` դու 

քո կյան քի ըն թաց քում բա րիք ըն դու նե ցիր, իսկ  Ղա-

զա րո սը` չար չա րանք ներ և  այլն (հմմտ. Ղուկ. ԺԶ 19-25): 
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ՍԻ ՐՈ ԵՎ  ԸՆ ԿԵՐ ՆԵՐ ՁԵՌՔ 

ԲԵ ՐԵ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻՆ1 

 

Ո ս կե բե րա նն ասում է.  «Եթե մեծ ի մաստ նու-

թյուն չու նես, բայց գո նե բա վա րար չա փով 

տեղ յակ ես, ա պա խրա տի՛ր հար ևան նե րիդ, բա րե-

կամ նե րիդ, ազ գա կան նե րիդ ու ծա ռա նե րիդ»: Ե թե 

ոչ ե կե ղե ցում, ա պա տա նը կա րող ես դա ա նել:  Տա-

նը փի լի սո փա յա կան նյու թե րը չէ, որ պետք կգան, 

այլ կեն ցա ղա յին: Իսկ դրանց մեջ, ըստ Ա րիս տո տե լի, 

կար ևոր են չոր սը` համախոհությունն ա մու սին նե րի 

միջև, սե րը որ դի նե րի հան դեպ, երկ յու ղը ծա ռա նե րի 

մեջ և  ծախ սե րի չա փա վո րու թյու նը: Ե թե ե կա մու տը 

քիչ է, իսկ ծախ սը՝ շատ, ապա դա հան գեց նում է աղ-

քա տու թյան, զրկան քի, ան գամ գո ղու թյան, հափշ տա-

կու թյան և  այլն: 
 Կա րո՞ղ ես շա հել քո ըն կե րո ջը, ինչ պես շա հում 

ես քո ան ձը:  Չէ՞ որ քեզ վա տը չես կա մե նում, ինչ-

պե՞ս կա րող ես դա ըն կե րոջդ կա մե նալ:  Մինչ  Մով սե-

սը տրտնջում էր ժո ղովր դին ա ռաջ նոր դե լու հա մար, 

Աստ ված վերց րեց նրան տված շնորհ ներն ու բաշ խեց 

ու րիշ նե րին, որ պես զի ցույց տա, որ նրանց ա ռաջ նոր-

դե լը  Մոսվ սե սի շնոր հը չէր, այլ  Հո գու: Ինչ պե՞ս Աբ րա-

1 Թարգմ.՝  Մար տուն  սրկ. Շահ վերդ յան:
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հա մը շա հեց  Ղով տին, երբ կռվե ցին նրանց հո վիվ նե-

րը. թեև ին քն էր ավագը, բայց եր կիր ընտ րե լու հնա-

րա վո րու թյու նը տվեց  Ղով տին և չ նա խան ձեց էլ, երբ 

 Ղով տն ընտ րեց սո դո մա ցի նե րի դրախ տա յին եր կի րը 

(Ծննդ. ԺԳ 1-12): 
Ե թե շա հում ես ըն կե րոջդ, փրկում ես նրան և  քո 

վարձն ա վե լաց նում:  Հա կո բոս ա ռաք յալն ա սում է. 

«Ով մե ղա վո րին ետ է բե րում սխալ ճա նա պար հից, 

փրկում է իր հո գին մահ վա նից և  ծած կում բա զում 

մեղ քեր» (Հակոբ. Ե 20):  Քա րոզ չու թյունն ա վե լի մեծ է, 

քան հի վանդ նե րին բժշկե լը, կույ րե րին լու սա վո րե-

լը, մե ռել նե րին հա րու թյուն տա լը, ինչ պես  Պետ րո սի 

ստվե րից և  Պո ղո սի թաշ կի նա կից էր լի նում: Իսկ սերն 

ա մեն ին չից մեծ է:  Նա խան ձախն դի՛ր ե ղիր շնորհ նե-

րի, ո րոնք լավն են, բայց սերն ա մեն ին չից բարձր է: 
Ք րիս տոս Իր ա շա կերտ նե րին մե ռել նե րին հա րու-

թյուն տա լու պատ վեր չտվեց, այլ միայն միմ յանց սի-

րե լու. «Ա վե լի շատ ու զում եմ, որ դուք ի րար սի րեք, 

քան մե ռել նե րին հա րու թյուն տաք»: 
Ա ռանց սի րո չի օգ նի ո՛չ մար տի րո սու թյու նը, ո՛չ 

ու նեց ված քի բաշ խու մը, ո՛չ էլ հրեշ տակ նե րի քաղց-

րա խո սու թյու նը: Ինչ պե՞ս շա հեց  Հով սեփն իր նա-

խան ձոտ եղ բայր նե րին, երբ նրանք իր մոտ ե կան. 
դա Աստ ծու նա խախ նա մու թյուն դի տեց և  եղ բայր նե-

րին մեղ քե րից ան պարտ հա մա րեց, որ պես թե Աստ-

ծու ձեռ քով ե ղավ դա,  ոչ թե եղ բայր նե րի չար կամ-

քով: Նույն կերպ  Դա վիթ թա գա վոր մար գա րեն թե՛ 

պար սա տի կով քար նե տե լը և թե՛  նա խա տինք ների 

արժանանալն ըն դու նեց իբրև Աստ ծուց ու ղարկ ված 



73

պարգև: Ոս կե բե րանն ա սում է, որ մե կը կա րող է եր-

կու բա րե կամ ու նե նալ, իսկ մեկ ու րի շը՝ ե րե ք, բայց 

դա ոչ թե աստ վա ծա յին սի րո, այլ ըն դա մե նը սիր ված 

լի նե լու նշան է, իսկ ով Աստ ծու հա մար է սի րում, նա 

իր հա վա տա կից նե րին պար տա վոր է հա րա զատ եղ-

բոր պես ըն դու նել: Երբ Ա րիս տո տե լը մի չա րա բա րո 

մար դու ո ղոր մու թյուն է տա լիս, ո մանք մե ղադ րում են, 

թե ին չու է այդ պես ա նում, իսկ վեր ջինս պա տաս խա-

նում է, որ ոչ թե չարասիրությունից է դա անում, այլ 

իր էու թյու նից: 
Ըն կե րոջ հան ցանքն ինչ էլ որ լի նի, սերն այն ո չինչ 

է հա մա րում, ինչ պես ծան րի հա մե մատ թեթ ևը: Ո րով-

հետև սե րը չի նա խան ձում, չի գրգռվում, ի րե նը չի 

փնտրում... (Ա Կորնթ. ԺԳ 4):
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 ՀԱՇ ՏՈՒԹ ՅԱՆ, ՍԻ ՐՈ ԵՎ 

 ՄԻԱ ԲԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ1

   

Ա ռա ջին հեր թին մենք պետք է հաշտ լի նենք 
Աստ ծու հետ, ո րով հետև նրան խռո վեց րինք 

մեր մեղ քով՝ դրախ տում անհ նա զան դու թյան պտղի 
ճա շա կու մով: Եվ ա հա տե՛ս, թե այս խռո վու թյան 
պատ ճա ռով որ քան վնաս և  չար դիպ ված ներ պա տա-
հե ցին, որ նա խաձ նող նե րը մեր կա ցան ներ քին ար-
դա րու թյու նից՝ հո գու պատ մու ճա նից ու նաև մարմ-
նի ար տա քին լու սե պատ մու ճա նից, ո րի պատ ճա ռով 
թզե նուց ծած կոց կա րե լու կա րիք ա ռա ջա ցավ:  Նաև 
Աստ ծու սե րը կորց րինք, և  սա հայտ նի է Ա դա մի երկ-
յու ղից, որն ա սաց. «Լ սե ցի  Քո ձայ նը և  երկն չե ցի» 
(Ծննդ. Գ 10): 

Ըստ  Հով հան նե սի՝ երկ յու ղը սի րո չի հան գեց նում, 
իսկ  Պո ղոսն ա սում է. « Մինչև հիմա թշնա մի ներ էիք, 
բայց Աստ ծու հետ հաշտ վե ցիք Ն րա Որ դու մահ-
վամբ» (Հռովմ. Ե 10): 

 Պետք է ի մա նալ, որ ե թե մե կն իր ու նեց ված քի 
վրա ան մեղ մի մար դու է տնտես կար գում, բայց իր 
դիրքից ել նե լով նրա հետ հաշտ չի լի նում, պետք է 
իր տված տնտե սու թյա նը հետ ևի, ինչ պես որ  հայտ-
նի է թա գա վոր նե րի  կյանքից: Իսկ Աստ ված ամ բող-
ջու թյամբ ան մեղ է և  բա րի համ բավ ու նե ցող փառ քի 
թա գա վոր. ան մեղ է, ո րով հետև խայ թոց և  խայ թե լու 
ցան կու թյուն չու նի ճիշտ այն պես, ինչ պես մե ղու նե րի 

1 Թարգմ.՝  Նոր վան սրկ. Ի սա խան յան:
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թա գա վո՛ րը խայ թոց չու նի, և  երբ ու րիշ պի ծակ ներ 
ապս տամ բում են, մյուս մե ղու նե րը հար ձակ վում են 
նրանց վրա և  հա լա ծում: 

 Սուրբ Եփ րեմն ա սում է. «Եղ բայր նե՛ր, ո՞վ կա րող 
է հա տու ցել Աստ ծուն մեզ ստեղ ծե լու և  պա հե լու հա-
մար: Իսկ չէ՞ որ դրա դի մաց մե զա նից ո չինչ չպա հանջ-
վեց:  Բայց ե թե պարզ հար ցե րում ան փույթ ենք լի-
նում, պատ ժում է մեզ. «Իմ բար կու թյան պատ ճա ռով 
հար վա ծե ցի քեզ և  իմ գթասր տու թյան հա մար սի րե ցի 
քեզ»» (Եսայի Կ 10): 

 Բայց Աստ ծուց տրված ա մեն բա րիք ա պե րախ-
տու թյամբ ըն դու նե ցինք. ոչ թե  Նա մեզ ար հա մար-
հեց, այլ մենք Ն րա նից տրված շնոր հը ոչն չաց րինք և 
հ նա զան դու թյան փո խա րեն ապս տամ բե ցինք և Ն րա 
ա նու նն ա րա տա վո րե լով` հայ հո յել տվե ցինք հե թա-
նոս նե րի մեջ: 

Մտ քում պար տա վոր ենք հաշտ վել Ն րա հետ, 
հաշտ վել ա պաշ խա րու թյամբ, պար տա վոր ենք զղջու-
մով մեր մեղ քե րը ճա նա չել և  ո չինչ չծած կել Ն րա ա մե-
նա տես աչ քից: Ա քա յա բն Իս րա յե լի կռա պաշտ թա-
գա վոր նե րից չա րա գույնն էր, բայց զղջաց և Աստ ծուն 
ա պա վի նեց, ինչ պես Աստ ված ա սաց Ե ղիա յին. « Տե-
սա՞ր, որ Ա քայա բը զղջաց իմ առջև: Եվ քա նի որ ըն-
դու նեց իր մեղ քե րը, նրան չա րիք չեմ պատ ճա ռի իր 
կեն դա նու թյան օ րոք» (Գ  Թագ. ԻԱ 29):

Այս պես է վար վում ո ղոր մած և  բա րե գութ Աստ-
ված բո լոր ա պաշ խա րող նե րի հետ. մեղ քե րին թո ղու-
թյուն է տա լիս և  դարձ նում դե պի Ե կե ղե ցի, հաշտ վում 
է պար տա պա նի հետ և շ նորհ նե րով նո րո գում:  Սա-
տա նա յի որ դուն որ դեգ րում է և հ րեշ տակ նե րին ու րա-
խու թյուն պատ ճա ռում, ար դա րաց նում է ամ բարշ տին 
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և ն րա կորց րած բա րի քը գտնե լով՝ վերս տին նվի րա-
բե րում է կորց նո ղին, հա վի տե նա կան կյանք է շնոր-
հում և  հե ռաց նում հա վի տե նա կան պա տի ժը:

 Պար տա վոր ենք հաշտ վել մեզ վնաս տվող նե րի 
հետ, ինչ պես Աստ ված է մեզ հետ հաշտ լի նում` չնա-
յած որ միշտ վնաս ենք տա լիս նրա տված շնորհ նե-
րին, բա րե րա րու թյա նը և  երկր պա գե լի սուրբ ան վա-
նը:  Սա կայն որ քան էլ ար դար ու ան մեղ լի նենք ու 
հաշտ վենք անհ նա զան դի հետ, պետք է մեզ մե ղա վոր 
հա մա րենք: Այդ պես  Դա վի թը, կա մե նա լով  Սա վու ղի 
չար սիր տը փափ կաց նել, ինքն ի րեն շուն և  լու ան-
վա նեց (Ա  Թագ. ԻԴ 15):  Բայց մի՞ թե շուն դար ձավ կամ 
լու. ո՛չ եր բեք: Այդ պես էլ մեր  Տե րը՝  Հի սուս Ք րիս տոս, 
մե ղա վոր և  ա նիծ յալ հա մար վեց, որ պես զի վե րաց նի 
մեր մեղ քը: Նույնպես Աստ ված, կա մե նա լով Ե սա վի 
չար սիր տը փափ կաց նել, հրեշ տա կի մի ջո ցով  Հա կո բի 
ազդ րի ջլերն անզ գա յաց րեց: 

Եվ ով կա մե նում է հաշտ վել մե կի հետ, որ քան էլ 
ան պար տե լի ու հզոր լի նի, թշնա մուն մեղ մե լու հա-
մար պար տա վոր է խո նար հու թյուն ցու ցա բե րել և 
 մեղ քն իր վրա վերց նել, այդպիսով կակղեցնել ո սո-
խի սիր տը, նե րում խնդրել և հան դուր ժել  չա րա բա նու-
թյուն ները: Ա հա կան   այդ պի սի օ րի նակ ներ: 

 Սոկ րա տե սի ա շա կերտ Ա րիս տիպ պո սը համ բե րա-
տա րու թյամբ տա րավ  Դիո նի սիոս բռնա վո րի թու քը, 
և  երբ մե կը հարց րեց նրան, թե ինչ պես հան դուր ժեց 
այդ նա խա տինք նե րը, Ա րիս տիպ պո սը պա տաս խա-
նեց. «Ձկ նոր սը, որ պես զի բռնի ձկա նը, հան դուր ժում 
է ծո վի ցո ղը, ես կհան դուր ժեմ թու քը, որ պես զի կե-
տին բռնեմ»: 
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Էս քի նես1 փի լի սո փան էլ, կա մե նա լով հաշտ վել 
Սոկ րա տե սի հետ, ա սաց նրան. 

-  Մի՞ թե չենք հաշտ վե լու, մի՞ թե խե լա գա րու թյա նը 
վերջ չենք տա լու և  մի՞ թե կա մե նում ես, որ դա տար կա-
բանի մեկը մեզ հաշ տեց նի: Եվ նույն ժա մին էլ հաշտ-
վե ցին: 

 Մե կն ա նի ծեց  Սոկ րա տե սին, և  վեր ջինս ա սաց 
նրան. 

- Խն դիր չեմ տես նում, որ խո սել չես սո վո րել:
Իսկ ուրիշ մե կը վա տա բա նեց Ա րիս տո տե լին և  

ա պա հարց րեց. « Կա րո ղա ցա՞ քեզ ա նար գել»: Ա րիս-
տո տե լը պա տաս խա նեց. 

-  Թող  Դիո սը վկա լի նի՝ մտքումս չպա հե ցի, ինչ որ 
ա սա ցիր ինձ:

Ան հաշտ խռո վու թյու նը մար դուն զրկում է մար-
տի րո սա կան պսա կից:  Մի մարդ, որ շատ էր չար-
չար վել հա վա տի հա մար և  մոտ էր մար տի րո սու թյան 
պսա կին, չկա մե ցավ հաշտ վել մեկ ուրիշի հետ,  այդ-
պի սով ու րա ցավ Ք րիս տո սին և զրկ վեց երկ նա վոր 
պսա կից: 

Ան մե ղը պար տա վոր է հաշտ վել թշնա մու հետ, 
ո րն առավել ևս պար տա վո՛ր է հա տու ցել ան մե ղի ու-
նեց ված քին ու ան վա նը հասց րած վնա սը: Եվ ե թե 
ան մե ղն ա նո խա կալ գտնվի ու չպա հան ջի հա տու ցում 
և  նե րի ա մեն բա նի հա մար, այդ ժա մա նակ ան մե ղն 
ա ռա քի նու թյամբ է պսակ վում, իսկ վնաս հասց նո ղը 
վա տ  համ բավ է ձեռք բերում: 

 Պար տա վոր ենք ինք ներս մեզ հետ հաշտ վել և 
 մեր հո գին ու մար մի նը են թար կել Աստ ծուն:  Հա կա-
ռակ դեպ քում  Սա վու ղի պես կընկ նենք մեր սրի վրա 

և  ինք ներս մեզ մեր սրով կսպա նենք: 

1 Հույն անտիկ փիլիսոփա (Ք. ա. IV դ.):
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 ՀԱ ԿԱ ՃԱ ՌՈՒ ԹՅԱՆ ՎՆԱ ՍԱ ԿԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ 

ՄԱ ՍԻՆ1

Ինչպես ասում է  Սուրբ  Բար սե ղը « Հար ցում նե-

րի գրքի» 17-րդ գլ խում, շա րու նակ վի ճե լն ամ-

բար տա վա նու թյան նշան է: 

Ան տե ղի ու սխալ վի ճող նե րից ա ռա ջի նը ե ղավ 

 Սի մոն կա խար դը ( Գործք Ը 9), որ շա րու նակ գնում 

էր  Պետ րոս և  Պո ղոս ա ռաք յալ նե րի ետ ևից, տակ-

նուվրա ա նում նրանց ող ջա միտ քա րոզ չու թյու նը, 

մինչև որ բար ձուն քից ընկ ավ ու սա տ ակեց՝ ա զա տե-

լով ե կե ղե ցին ի րե նից: Երկ րոր դը ե ղավ պիղծ Է լե մաս 

մո գը, որին  Սուրբ  Պո ղո սը  Կիպ րոս կղզում կու րաց-

րեց ( Գործք ԺԳ 11): Եր րոր դը ե ղավ  Կե րին թո սը՝  Սուրբ 

 Հով հան նես ա վե տա րան չին հա կա ռակ վո ղը, որ, 

մտնե լով Ե փե սո սի բաղ նի քը, տե սավ  Հով հան նե սին 

հրա վառ բաղ նի քում և  ա սաց. « Ճա նա չո՞ւմ ես ինձ»: 

Եվ նա ա սաց. «Այո՛, ճա նա չում եմ քեզ, քան զի դու ես 

սա տա նա յի անդ րա նի կը»:  Չոր րոր դը ե ղավ  Դիոտ րե-

փե սը, որ հա կա ռակ էր նույն ա վե տա րան չին և  չէր ըն-

դու նում նրան, նե ղու թյուն էր պատ ճա ռում ե րա նե լուն 

և  ե կող նե րին շե ղում էր սուրբ հա վատ քից, ե կե ղե ցուց 

հեռացնելով՝ մո լո րեց նում էր ( Հովհ. Գ 9):  Հին գե րոր դը 

1 Թարգմ.՝ Ար թուր  սրկ. Վար դան յան:
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ե ղավ պիղծ Ա րիոս Ա լեք սանդ րա ցի ե րե ցը, որ մարտն-

չեց ընդ դեմ Ք րիս տո սի աստ վա ծա յին հա վա տի, և  ի 

վեր ջո կոր ծան վեց գար շե լին գարշ աղ բա նո ցի մեջ: 

Արդ, հաս տա տուն և հայտնի ճշմար տու թյան դեմ 

վի ճա բա նե լը հանդգ նու թյուն է և  հայ հո յու թյուն 

 Սուրբ  Հո գուն՝ ե կե ղե ցու ճշմար տու թյան լույս ծա-

գեցնո ղին: Իսկ ե թե ե կե ղե ցուն կամ հա վա տին հա կա-

ռակ վող նե րը վեճ բա ցեն, ա պա նրանց պա տաս խան 

տա լն աշ խար հա կան նե րի գոր ծը չէ, քա նի դեռ չգի տեն 

աստ վա ծա բա նու թյուն և  փի լի սո փա յու թյուն և չ պի-

տի հանդգ նեն վի ճել՝ նմանվելով գառներին, քան զի 

գառ նե րը չէ, որ կա րող են մարտն չել գայ լե րի դեմ, 

այլ հո վիվ նե րը` ճիշտ Իս րա յե լ  Հա կո բի և  Գո ղիա թին 

պար սա քա րով սպա նող  Դավ թի նման: Նույն կերպ  

գլ խա վոր հո վիվ  Մով սե սը հե ռաց րեց մա դիա նա ցի հո-

վիվ նե րին և  հա գեց րեց քրմի դստրե րի հո տին (Ելք Բ 
17):  Քան զի ճշմա րիտ հով վից պետք է ակն կա լել կեղծ 

հո վիվ նե րին հե ռու քշե լը, ծանր վեմն ու  Սուրբ Գր քե-

րի խրթին տե ղե րը մեկնաբանե լը, ինչն ա րեց  Հա կոբը: 

 Դա խոս տո վա նե ցին նաև  Մի ջա գետ քի դուստ րե րը, 

թե հնա րա վոր չէ հա գեց նել հո տը, մինչև չժո ղով վեն 

հո վիվ նե րը և չգ լո րեն վե մը ջրհո րի բե րա նից (Ծննդ. 

ԻԹ 8): 
Եվ այդ պես  Մով սե սը հա կա ռակ վե լով վի ճում 

էր  Հա նե սի և  Համ րե սի հետ, ո րոնք Իս րա յե լի որ դի-

ներ չէին: Եվ  Սուրբ Ս տե փա նո սը  Սուրբ  Հո գով վի-

ճում ու ատ յա նում իր հա կա ռա կորդ նե րին հաղ թում 

էր ճշմար տու թյամբ:  Սուրբ ժո ղով նե րում երկ րա վոր 

թա գա վոր նե րը չէին հե րե տի կոս նե րի՝ Ա րիո սի,  Մա կե-
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դո նի և  Նես տո րի հետ վի ճող նե րը, այլ միայն պաշտ-

պա նում էին բա րին և  վա նում էին չա րը, իսկ հա վա տի 

հան գա նակ նե րը և  ե կե ղե ցու այլ պա րա գա նե րը միայն 

սուրբ հայ րա պետ ներն էին սահ մա նում, նզով քով ար-

տաք սում հե րե տի կոս նե րին, իսկ բա րե պաշտ թա գա-

վոր ներն էլ աք սո րի էին ու ղար կում ա նուղ ղե լի նե րին: 

Ով քեր վի ճա բա նում են ե կե ղե ցու հա կա ռա կորդ-

նե րի դեմ, պար տա վոր են զին վել հա վա տով,  Սուրբ 

Գր քի վկա յու թյամբ և ստույգ առարկու թյամբ, ո րոն-

ցից մե կը ե թե պա կաս լի նի, մե ղան չած կլի նեն:

Ինչ պես որ քա ղա քա վա րու թյան հա մա ձայն ան-

տե ղի են վե ճերն ու հա կա ռա կու թյուն նե րը, այն պես 

էլ ան պա տեհ են հա վա տաց յալ նե րի հա մար վե ճերն 

ու տա րա ձայ նու թյուն նե րը: Ո րով հետև տա րա ձայ-

նու թյու նը հա կա ռակ է ե կե ղե ցու միա բա նու թյա նը: 

Եվ այդ պես վար վող նե րը կար տաքս վեն Ար քա յու-

թյու նից, ինչ պես պատահեց երկ նքից ար տաքս ված 

 Սա դա յե լի հետ, նաև  Կա յե նի հետ, որի հա մար  Տերն 

ա սաց. «Ով կսպա նի  Կա յե նին, յոթ նա պա տիկ վրե ժի 

կար ժա նա նա» (Ծննդ. Դ 15):  Աստ ված նաև աշ տա րա-

կա շի նու թյան հա մար միա բան ված նե րին հիմ նա վո-

րա պես ցրեց՝ լե զու նե րի շփո թու թյամբ: Ա ռաք յա լը 

վի ճաբանել սիրող մարդկանց միմ յանց պա տա ռո տող 

շներ է կո չում: Ս պա սա վո րի տե րը չպետք է ան տե-

ղի վի ճի, քան զի դա կա րող է կոր ծա նել լսող նե րին, 

այլ պետք է հան դարտ մնա, քան զի հան դարտ ջու րը 

ցույց է տա լիս մար դու պատ կե րը, ինչ պես որ խա-

ղաղ հո գում է եր ևում Աստ ծու պատ կե րը: 
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 Մար դիկ քաղց րա բար պետք է վար վեն միմ յանց 

հետ,  ոչ թե վե ճե րով, քան զի միև նույն  Հայր Աստ ծու և 

 Մայր ե կե ղե ցու որ դի ներ են, նույն ա վա զա նի ծնունդ-

ներ, նույն Ար քա յու թյան ժա ռան գորդ ներ:  Ղով տի հո-

վիվ նե րը վի ճե ցին Աբ րա հա մի հո վիվ նե րի հետ,  Սո դո-

մա ցի նե րի երկի րը վիճակվեց  Ղով տին, որը մի կերպ 

փրկվեց Աստ ծու օգ նու թյամբ (Ծննդ. ԺԴ): Ան հաղ թա-

հա րե լի հպար տու թյու նից ծնվում է վե ճը, իսկ հպար-

տու թյու նը սա տա նա յի գործն է, ո րը լքեց եր կին քը՝ 

վի ճե լով  Մի քա յել հրեշ տա կա պե տի հետ: Եվ թե պետ 

հաղթ վեց, սա կայն իր ընկած բնու թյամբ ա նեծք մնաց 

մարդ կանց վրա: 

 Սա կայն վե ճը եր բեմն կա րող է բա րի մտադ րու-

թյամբ լի նել, ինչ պես, օ րի նակ, եբ րա յե ցի նե րի հրեշ-

տա կը վի ճում էր պար սից հրեշ տա կի հետ` պնդե լով, 

թե եբ րա յե ցի նե րի ա պաշ խա րու թյու նը լրա ցել է գե-

րու թյու նից ա զատ վե լու ժա մա նա կա մի ջո ցում, իսկ 

պար սից հրեշ տակն էլ վի ճում էր, թե մեղ քե րի պարտ-

քը բա վա կա նա չափ չեն վճա րել: Եբ րա յե ցի նե րի հրեշ-

տա կը հաս տա տում էր, թե ա պաշ խա րու թյու նը միա-

խառն է ո ղոր մու թյան հետ: 

 Բայց միև նույն է, վե ճի վնասն ա վե լի շատ է, քան 

օ գու տը: Ին չո՞ւ: 
 Նախ` քա նի որ վե ճը թու լաց նում է Աստ ծու ձեռ-

քը, որ միշտ պատ րաստ է օգ նել բա րու հետ հա մա-

ձայ նող նե րին: 

Երկ րորդ՝ քան զի հպար տու թյան նշան է: Հ պար-

տու թյան մեջ միշտ կռիվ կա (Ա ռակ. ԺԳ 10): 

6 - Հ. Նալյան, Հոգևոր զր յցներ
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Եր րորդ՝ քան զի հի մա րու թյան նշան է:  Հի մա րը 

միշտ կռիվ նե րի մեջ է հայտն վում  կամ իր հա մա խոհ-

նե րին ինքն իր ձեռ քով վա նում է:  Վա՛յ այդ ճա նա-

պար հին կանգ նած նե րին: 

 Չոր րորդ՝ հզո րի հետ վի ճող տկա րը կոր ծա նում է 

ի րեն:  Մի՛ վի ճիր հզոր մար դու հետ, որ չընկ նես նրա 

ձեռ քը ( Սիրաք Ը 3): Մեծն Ա լեք սանդ րը ե թով պա ցի-

նե րին գրեց. «Ե ղե՛ք կա՛մ հզոր, կա՛մ հզո րին հար կա-

տու»:  Պետք չէ վի ճել նաև լեզ վա նու, հար բե ցո ղի, 

բար կա ցո ղի և կ նոջ հետ:  Կա թո ցը տա նից հա նում է 

մար դուն, իսկ անզ գամ կի նը՝ ա մուս նուն (Ա ռակ. ԻԷ 15):
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 ՄԻՇՏ ՀԻ ՇԻ՛Ր ԱՍՏ ԾՈՒՆ ՄՏՔՈՎ, ԲԵ ՐԱ ՆՈՎ 

ԵՎ ԲՈ ԼՈՐ ԶԳԱ ՅԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐՈՎ ՈՒ ՆԱԵՎ 

ԳՈՐ ԾՈՎ1

 

 Դա վիթ մար գա րեն Աստ ծուն մտքով հի շե-

լու մա սին ա սում է. «Իմ ան կող նում հի շե ցի 

 Քեզ»: Իսկ բե րա նով հի շե լու մա սին էլ ա սում է. « Վաղ 

ա ռա վոտյան խո սում էի քեզ հետ» (Սաղմ. ԿԲ 7): 
  Հի րա վի, Աստ ծուն պետք է հի շել մա նա վանդ գի-

շե րը, երբ միտքն ա պա հով է, երբ մե ղա վո րը կա րող է 

իր մեղ քե րի հա մար գան գատ վել և թր ջել ան կո ղինն 

ար տա սու քով:  Դա վիթն ու  Պետ րո սը նույն պես գի-

շերը մե ղան չե ցին և  գի շե րով ի րենց ան կո ղին նե րն 

ար ցուք նե րով թրջե ցին: 
 Գի շեր ը մարմ նի նա վը գտնվում է նա վա հանգս-

տում և  երկ յուղ չու նի ծո վի ա լիք նե րի ծփան քից: Ինչ 

որ ա սում եք ձեր սրտե րում, զղջա ցեք ձեր ան կո ղին-

նե րում (Սաղմ. Դ 5):  Թե պետ ցե րե կը նույն պես պետք է 

հի շել Աստ ծուն, բայց քա նի որ զբաղ մունք նե րը խեղ-

դում են, ա սում է. « Գո նե գի շե րը` քնի ժա մին, հի շեք 

Աստ ծուն»: Իսկ ա ռա վոտ յան ա ղոթք նե րով պետք է 

սկսել օ րը, քա նի որ մտքին հա ջոր դում է բե րա նը, 

իսկ բե րա նին՝ բա րի գոր ծե րը: 

1 Թարգմ.՝ Ա տոմ  սրկ. Ղա րագ յոզ յան:
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Կ լեո բու լոս1 փի լի սո փան ա սում է. « Մինչ տա նից 

դուրս գա լը պետք է խոր հել` ի՞նչ պիտի ա նենք, իսկ 

տուն գնա լու ժա մա նակ պետք է մտա ծել` ի՞նչ է ար դեն 

ար վել»: 
Ո՛վ մարդ, ե թե կա մե նում ես ա զատ վել տրտմու-

թյու նից, հի շի՛ր Աստ ծուն և  ու րա՛խ ե ղիր: Ե թե բա րիք 

գոր ծե ցիր, մի՛ հպար տա ցիր, այլ Աստ ծուն հի շիր, որ 

քեզ կա րո ղու թյուն տվեց բա րին խորհելու և  գոր ծելու, 

նաև ա ռաջ նորդ ե ղավ քեզ գոր ծե լիս:  Մի՛ ա սա քո 

մտքում, թե սեփական ուժերով արեցիր դա, այլ հի-

շի՛ր Աստ ծուն, քան զի  Նա է քեզ ուժ տա լիս ա մեն ինչ 

ա նե լու հա մար: Եվ ա պե րախտ մի՛ ե ղիր, ինչ պես իս-

րա յե լա ցի նե րը, ո րոնք չհի շե ցին ի րենց  Տեր Աստ ծուն՝ 

բո լոր նե ղու թյուն նե րից փրկո ղին: 
Ով իր բո լոր գոր ծե րում չի հի շում Աստ ծուն, նրա 

տնկած տունկն ու սեր մա նած սեր մն ան հա վատ նե րին 

են մնում, քա նի որ ին քը տնկում և  սեր մա նում է, իսկ 

վա յե լում են օ տար նե րը:  Դարձ յալ ե թե վշտի մեջ ընկ-

նես, հի շի՛ր Աստ ծուն և կփրկ վես: «Երբ հո գիս տկա-

րա ցավ,  Քեզ դի մե ցի,  Տե՛ր իմ Աստ ված»: Աստ ված իր 

բար կու թյան ժա մին սո վոր է հի շել իր ո ղոր մու թյու նը: 
Ե թե կայ տառ մա նուկ ես, ո՛վ երիտասարդ, և  չես կա-

մե նում չա րիք նե րի մեջ ընկ նել, հի շի՛ր Աստ ծուն քո 

ման կու թյան օ րե րին: 
Ինչ էլ գոր ծես, Աստ ծուն քո աչ քի ա ռաջ ու նե ցի՛ր և  

ի մա ցի՛ր, որ Աստ ված քո հո գուց ա ռա վել մոտ է քեզ, 

և  ե թե Ն րա նով ես շարժ վում ու կա րո ղա նում ապ-

1 Անտիկ հույն փիլիսոփա (Ք. ա. 540-460 թթ.), «յոթ իմաստուններից» 
մեկը:
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րել, Ն րան մի՛ ներ քա շիր քո չար գոր ծե րի մեջ:  Նավն 

ա ռաջ նոր դող ղեկն ու նա վա վա րը եր բեմն հող մի 

սաստ կու թյան պատ ճա ռով թուլա նում են, որը նավի 

խորտակման նշան է: Այս պես է նաև Աստ ված նա-

վա պե տը հետ ևում քո բո լոր գոր ծե րին և  քո անձ նիշ-

խա նու թյա նը. ան պայ ման կխոր տակ վես, ե թե քո չար 

կամքն Աստ ծուն վերագրես:  Նա կպատ ժի, թեև կշա-

րու նա կի հետ ևել քեզ: 
 Մար դը նման է հնչող շե փո րի, միայն թե ներ քուստ 

փչո ղն ա ներ ևույթ Աստ ված է: Ե թե փո ղը ճեղք ված 

չլի նի, ա նուշ ձայն կար ձա կի, իսկ ե թե լավ ձայն չար-

ձա կի, ա պա փչո ղը մեղք չու նի, քա նի որ դրա պատ ճա-

ռը փո ղի ճեղք ված և  խցանված լի նե լն է:  Քան զի օ դը, 

որ ձայ նի հնչման պատ ճառն է, մի բա րակ ե ղե գից էլ է 

ձայն հա նում, հաստ ե ղե գից էլ: 
 Միտ քը խոս քին բա րին է խո սել տա լիս, իսկ խոսքն 

ուղ ղու թյուն է տա լիս գոր ծե րին: Ա ռաք յալ նե րի ժա մա-

նակ ան հա վատ ներն ինչ պե՞ս էին ճա նա չում հա վա-

տաց յալ նե րին. մար գա րեու թյուն նե րից, սաղ մոս ներ 

եր գե լուց: Իսկ ինչ պե՞ս պետք է ի մաց վի, որ դու հի շում 

ես Աստ ծուն. քո մտքից շարժ վող լեզ վից և  գոր ծե րից, 

ո ր կա տար վում են խոս քիդ հրա մա նով: 
Ե թե ձեռքդ բա րիք է գոր ծում, ու րեմն սիրտդ հի-

շում է Աստ ծուն: Ե թե Աստ ծու երկ յու ղից ար տաս վում 

ես, նշանակում է հիշում ես Աստծուն:  Պետ րո սը հի-

շեց  Հի սու սի խոս քը և  դուրս գա լով դառ նա պես լա ց 

եղավ:  Տես նո՞ւմ ես, որ Աստ ծուն հի շե լը թրջում է աչ-

քերը: Իսկ ե թե կա մե նում ես լսե լով հի շել Աստ ծուն, 

ունկն դի՛ր ե ղիր  Սուրբ Ա վե տա րա նին,  աստ վա ծա յին 
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պատ վի րան նե րին և  բա րի խրատ նե րին: Ա հա լսե լով 

հի շե ցիր Աստ ծուն:  Կա մե նում ես հո տո տե լի քո՞վ հի-

շել Աստ ծուն` այն ժամ, երբ մի ա նուշ բույր ես առ նում, 

փափ կա սի րու թյանդ զոռ մի՛ տուր, այլ նախ փառք 

տուր Աստ ծուն՝ հի շե լով, թե Ա րա րի չը որ քա՜ն քաղցր է 

ու ա նուշ, և  որ քա՜ն մեծ է նրա գթու թյու նը:  Սա ա նե-

լով՝ եր բեք զղջա լու ա ռիթ չես ու նե նա: Իսկ ո՞րն է շո-

շա փե լի քով Աստ ծուն հի շե լը. երբ Աստ ծուն հի շե լիս 

ամ բողջ մարմ նով ցնցվում ու դո ղում ես՝ մտա ծե լով, 

որ թույլ և  ան զոր ա րա րած լի նե լով` ինչ պե՞ս ես հա-

մար ձակ վում առ յու ծի դեմ դուրս գալ: Ու րեմն բո լոր 

զգա յա րան նե րը, որ կան մեր մեջ, Աստ ծու դռներն 

են, ո րոն ցով մտնում և  ել նում է Աստ ված և  ա սում 

հարս նաց յալ հո գուն. 
-  Բա՛ց դու ռը, քո՛ւյր իմ, ա ղավ նի՛ իմ, կա տար յա՛լ 

իմ, քա նի որ երբ հի շում ես Ինձ, Իմ Աստ վա ծա յին էու-

թյու նը լցվում է ո ղոր մու թյան ցո ղով, ո րով ա հա կա-

մե նում եմ ցո ղել հո գիդ (Երգ Ե 2): 
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