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²ëïí³Í Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ áõÝÇ
ÙÇ Ññ³ß³ÉÇ Íñ³·Çñ« ³ÛÝ ¿ª

ù³í»É  Ù³ñ¹áõ Ù»Õù»ñÁ` ÷ñÏ»Éáí
Ýñ³Ýª ï³É Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý ÏÛ³Ýù« áñ
Ý³ ³åñÇ ÙÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç«
áñï»Õ ãÏ³ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ« ãÏ³Ý
³ñóáõÝùÝ»ñ« ãÏ³ ëáõ·« ãÏ³ Ù³Ñ« ãÏ³
³Õ³Õ³Ï« áñáíÑ»ï¨ ³é³çí³ μ³Ý»ñÝ
³Ýó³Ý£ ̧ ñ³ Ñ³Ù³ñ ëÏ½μáõÙ å»ïù ¿«
áñ ²ëïí³Í Ù³ñ¹áõÝ ³ñ¹³ñ³óÝÇ«
ù³ÝÇ áñ áã áù ³ñ¹³ñ ã¿«  ù³Ý½Ç
μáÉáñÁ Ù»Õù ·áñÍ»óÇÝ áõ ²ëïÍá
÷³éùÇó å³Ï³ë³Í »Ý (ÐéáÙ. 3£23)£
²ëïí³Í ³é³ç Ý»ñëÇó ¿ Ù³ùñáõÙ
Ù³ñ¹áõÝ« ÇÝãå»ë ³ëáõÙ ¿ ²ëïÍá
ËáëùÁ£ §ì³¯Û Ó»½Ç« Ï»ÕÍ³õáñ ¹åÇñ-
Ý»ñ áõ ÷³ñÇë»óÇÝ»ñ« áñ ·³õ³ÃÇÝ áõ
åÝ³ÏÇÝ ¹áõñëÇ ÏáÕÙÁ ÏÁ Ù³ùñ¿ù« áõ
Ý»ñë¿Ý Û³÷ßï³ÏáõÃ»³Ùμ ¨ ³ÝÇñ³-
õáõÃ»³Ùμ É»óáõÝ »Ý: ÎáÛñ ÷³ñÇë»óÇ«
³é³ç ·³õ³ÃÇÝ áõ åÝ³ÏÇÝ Ý»ñëÇ
ÏáÕÙÁ Ù³ùñ¿« áñå¿ë ½Ç ³ÝáÝó ¹áõñëÇ
ÏáÕÙÝ ³É Ù³ùáõñ ÁÉÉ³Û¦ (Ø³ïÃ.
23£25-26): ºÃ» åÝ³ÏÇ Ý»ñëÁ Ù³ùáõñ
ã¿« ¹áõñëÁ Ù³ùáõñ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É£
ÆÝãå»ë ÐÇëáõëÁ ÷³ñÇë»óÇÝ»ñÇÝ áõ
¹åÇñÝ»ñÇÝ ³ë³ó« Ã» ÝÙ³Ý »Ý Í»÷³Í
·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÇ« áñ ¹ñëÇó ·»Õ»óÇÏ »Ý
»ñ¨áõÙ §...¨ Ý»ñë¿Ý Ù»é»ÉÝ»ñáõ áëÏáñ-
Ý»ñáí ¨ ³Ù¿Ý Ï»ñå åÕÍáõÃÇõÝáí
É»óáõÝ »Ý¦ (Ø³ïÃ․ 23£27)£ ´³Ûó ã¿± áñ
Ýñ³Ýù Ñá·¨áñ ³é³çÝáñ¹Ý»ñ ¿ÇÝ£

ÔáõÏ³ë 18£9 ËáëùÇó »ñ¨áõÙ ¿« áñ
ÙÇ ù³ÝÇëÝ»ñÁ« áñáÝù Çñ»Ýó ³ÝÓ»ñÇ

íñ³ íëï³Ñ ¿ÇÝ« Ã» Çñ»Ýù ³ñ¹³ñ »Ý«
³Ý³ñ·áõÙ ¿ÇÝ áõñÇßÝ»ñÇÝ£ ²Ûëï»Õ
Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ« Ã» ÇÝãáõ ¿ Ù³ñ¹Ý
Çñ»Ý ³ñ¹³ñ ï»ëÝáõÙ« ÇëÏ áõñÇßÝ»ñÇÝª
Ù»Õ³íáñ£ ÐÇß»Ýù §ö³ñÇë»óÇÝ »õ
Ù³ùë³íáñÁ¦ ³é³ÏÁ£ ²Ûë ³é³ÏáõÙ
÷³ñÇë»óÇÝ Çñ»Ý ³ñ¹³ñ ¿ñ ï»ëÝáõÙ«
ÇëÏ ÙÛáõëÁ« áñ Ù³ùë³íáñ ¿ñ« Çñ»Ý
Ù»Õ³íáñ ¿ñ ï»ëÝáõÙ áõ Çñ ÏáõñÍùÝ ¿ñ
Í»ÍáõÙ (ÔáõÏ. 18£10)£ ö³ñÇë»óÇÝ Çñ»Ý
Ñ³Ù»Ù³ïáõÙ ¿ñ Ù³ùë³íáñÇ Ñ»ï ¨
Çñ»Ý ³ñ¹³ñ ï»ëÝáõÙ« ÇëÏ Ù³ùë³-
íáñÇÝª Ù»Õ³íáñ£ ê³Ï³ÛÝ ³é³ÏáõÙ
²ëïÍá ³ãù»ñáí ³Û¹å»ë ã¿ñ․ Ù³ùë³-
íáñÝ ³í»ÉÇ ³ñ¹³ñ ¿ñ« ù³Ý ÷³ñÇ-
ë»óÇÝ£ ²ÛëÇÝùÝª »ñμ Ù³ñ¹Á Ù³ñ¹áõ
Ñ»ï ¿ Ñ³Ù»Ù³ïíáõÙ« ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï
Ý³ Çñ»Ý ³ñ¹³ñ ¿ ï»ëÝáõÙ« ÇëÏ Ù»Ï
áõñÇßÇÝª Ù»Õ³íáñ£

ä»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝ»Ýù« áñ Ù»ñ Ù»ç
μ³ñÇ μ³Ý ãÏ³« ¨ ãÇ ¿É Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É«
ù³ÝÇ áñ Ù»Ýù Ù»Õùáí »Ýù ÍÝí³Í£ ²Û¹
Ù³ëÇÝ ³ëíáõÙ ¿ Ý³¨ ÐéáÙ. 7:18-áõÙ£
ºñμ Ù³ñ¹Á ãÇ ï»ëÝáõÙ Çñ Ý»ñëÁ« áñ
ÉÇùÝ ¿ åÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí«  ³å³íÇÝáõÙ
¿ Çñ ³ñ¹³ñáõÃÛ³ÝÁ« ³ÛÉ¨ë  ãÇ Ï³ñáÕ
ï»ëÝ»É ²ëïÍá ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ£ ÆëÏ
»±ñμ ¿ Ù³ñ¹Á ï»ëÝáõÙ Çñ Ý»ñëÇ
åÕÍáõÃÛáõÝÁ£ ØÇ³ÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï«
»ñμ Ý³ Éáõë³íáñíáõÙ ¿ ²ëïÍá ÉáõÛëáí£
ÆÝãå»ë ºë³ÛÇ Ù³ñ·³ñ»Ý Ëáëïáí³-
ÝáõÙ ¿․ §ºõ ÁëÇ« ì³¯Û ÇÝÍÇ« ³Ñ³ ÏÁ
ÏáñëáõÇÙ© ì³ëÝ ½Ç »ë åÇÕÍ ßñÃáõÝù
áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹ ÙÁÝ »Ù« àõ åÕÍ³ßáõñÃÝ
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ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù¿ç ÏÁ μÝ³ÏÇÙ« ºõ ÇÙ
³ãù»ñë ½ûñ³ó î¿ñÁ« Â³·³õáñÁ«
ï»ë³Ý¦ (ºë³ÛÇ 6£5):

ÐéáíÙ. 7:18-áõÙ ¨ë ³Ûë ÙÇïùÝ ¿ª
Ù»ñ Ù»ç μ³ñÇ μ³Ý ãÏ³£ ºñμ Ù»Ýù
μ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ýù Ù»ñ ³ÝÓÁ« ³Û¹
¹»åùáõÙ ²ëïÍá ³é³ç ó³Íñ³ÝáõÙ
»Ýù« ÇëÏ »ñμ ó³Íñ »Ýù ï»ëÝáõÙ Ù»½«
²ëïí³Í μ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿£ àõëïÇ Ñ³ñ-
Ï³íáñ ¿ ñáå» ³é³ç ³½³ïí»É Ù»ñ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÇó« áñÁ
μ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ Ù»½ ¨ ó³Íñ ï»ëÝáõÙ
áõñÇßÇÝ£ 

Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ»Á
ÙÇ ÏáÕÙ ¹Ý»Éáíª ÁÝ¹áõÝ»Ýù« áñ Ù»ñ Ù»ç
μ³ñÇ μ³Ý ãÏ³£

î³ñÇÝ»ñ ³é³ç ½ñáõóáõÙ ¿Ç ÙÇ
Í»ñ ÏÝáç Ñ»ï« ¨ Ñ³ñóÇëª Ã» Çñ
ÏÛ³ÝùáõÙ Ù»Õù ·áñÍ»É ¿« Ã» áã« Çñ»Ý
Ù»Õ³íáñ ï»ëÝá±õÙ ¿ áñ¨¿ μ³ÝáõÙ« Ý³
å³ï³ëË³Ý»óª áã« Ñ»ïá ³ñ¹³ñ³ó-
Ý»Éáí Çñ»Ýª ³ë³ó․

- îÕ³° ç³Ý« »ë ³ñ¹³ñ Ù³ñ¹ »Ù« áã
ÙÇ ëË³É ã»Ù ·áñÍ»É« Ñ³í³ï³ñÇÙ »Ù
»Õ»É ÇÙ ³ÙáõëÝáõÝ« »Õ»É »Ù μ³ñÇ«
å³ñÏ»ßï« Ù³ñ¹Ï³Ýó íÝ³ë ã»Ù ïí»É
ÙÇÝã¨ ÑÇÙ³£

ºë ÷áñÓ»óÇ Ù»Ï ³ÛÉ  Ñ³ñóáí
ÙÇïùÁ μ³ó»É․ «ºñμ  »ñÇï³ë³ñ¹ ¿Çñ«
³ñ¹Ûáù ·»Õ»óÇÏ ã¿Ç±ñ Ñ³·ÝíáõÙ«
ï³ÝÇó ¹áõñë ·³ÉÇëª ïÕ³Ý»ñÇÝ ³ãùáí
³ÝáõÙ...»« ³ÝÙÇç³å»ë Ã»ª §ì³°Û«
ïÕ³° ç³Ý« ÇÝãå»±ë ÇÙ³ó³ñ¦£

êÇñ»ÉÇÝ»°ñë« »ñμ Ù»Ýù Ñ³í³-
ï³Ýù ²ëïÍáõÝ« Ññ³Å³ñí»Ýù Ù»ñ
³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÇó ¨ ³å³íÇÝ»Ýù îÇ-
ñáçÁ« »ñÏÝùÇ ¹éÝ»ñÁ Ïμ³óí»Ý Ù»ñ
³éç¨« ÏÙïÝ»Ýù Ñ³Ý·ëïÇ Ù»ç áõ
Ïï»ëÝ»Ýù  øñÇëïáëÇ Ë³ãÇ ËáñÑáõñ-
¹Á Ù»ñ Ù»ç£ øñÇëïáëÇ Ë³ãáí Çñ³-
íáõÝù ëï³ó³Ýù »ñÏÇÝù ÙïÝ»É« áñ
÷³Ïí»É ¿ñ ²¹³ÙÇ å³ï×³éáí£ ÆëÏ
»Ã» ÁÝ¹áõÝ»Ýù« áñ Ù³ñ¹ Çñ μ³ñÇ

·áñÍ»ñáí Ï³ñáÕ ¿ ³ñ¹³ñ³Ý³É áõ
»ñÏÇÝù ÙïÝ»É« áõñ»ÙÝ øñÇëïáëÝ
Ç½áõñ ¿ Ë³ãí»É£ Ø»Ýù øñÇëïáëáí »Ýù
³ñ¹³ñ³ÝáõÙ« »ñμ Ñ³í³ïáõÙ »Ýù
Üñ³ ëáõñμ ³ñÛ³ÝÁ« áñ Ã³÷í»É ¿ Ù»½
Ñ³Ù³ñ£

²ëïí³Í Ù»½  ãÇ ¹³ï³å³ñïáõÙ«
áñ Ù»Ýù Ù»Õùáí »Ýù ÍÝí»É áõ ·»ñÇ »Ýù
Ù»ÕùÇ ÏÛ³ÝùÇÝ£ ²Ûá°« Ã»å»ï Ù»Ýù
Ù»Õ³íáñ »Ýù« μ³Ûó áõÝ»Ýù ³ñ¹³ñ³-
Ý³Éáõ ÙÇçáó. øñÇëïáëÇ ³ñÛáõÝÁ« áñ
Ù³ùñáõÙ ¿ Ù»½ ³Ù»Ý Ù»Õù»ñÇó áõ
³ñ¹³ñ³óÝáõÙ ²ëïÍá ³éç¨£ Ø»ñ
μ³ñÇ ·áñÍ»ñÁ μËáõÙ »Ý ²ëïÍáõó«
ù³ÝÇ áñ ÇÝãå»ë ³ëíáõÙ ¿ öÇÉÇå»óÇë
2£13-áõÙ. §ì³ëÝ ½Ç ²ëïáõ³Í ¿ áñ Ó»ñ
Ù¿ç ÏÁ Ý»ñ·áñÍ¿ Ï³Ù»Ý³ÉÁ áõ ÁÝ»ÉÁ
Æñ Ñ³×áõÃ»³ÝÁ Ñ³Ù³ñ¦:

ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù ÙÇ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùμ
Ó»½ Ñ»ï ÏÇëí»É« Ã» ÇÝãå»ë ²ëïí³Í
Ëñ³ï»ó Ù»ÏÇÝ« »ñμ Ý³ Çñ»Ý μ³ñÓñ
ï»ëÝ»Éáíª ³ñÑ³Ù³ñÑáõÙ ¿ñ áõñÇßÇÝ£ 

Ð³í³ùáõÛÃÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
ï»ÕÇ å³ïí³íáñ ÁÝï³ÝÇùÇó ÙÇ ÏÇÝ
»Ï³í« ¨ Ýñ³Ý ç»ñÙáñ»Ý ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ
áõ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ñ³ñÙ³ñ³í»ï  ï»Õ
ïí»ó£ Ð»ïá ÙÇ ÏÇÝ ¿É »Ï³í« áñÁ
Ñ³ÛïÝÇ ¿ñ Çñ áã μ³ñÇ í³ñùáí£ ºñμ
§å³ïí³íáñ¦ ÑÛáõñÁ ï»ë³í í»ñçÇ-
ÝÇë« Ý³Ë³ï»óª ³ë»Éáí« Ã» Ç±Ýã ·áñÍ
áõÝÇ ³Ûëï»Õ« ¨  áñ ³Ûëï»Õ Ýñ³ ï»ÕÁ
ã¿£ ÊáëùÁ ¹»é μ»ñ³ÝáõÙª Ý³ í³Ûñ
ÁÝÏ³í ¨ Ï³ñÍ»ë Ë»Õ¹íáõÙ ¿ñ£ ²Û¹
å³ÑÇÝ ³ë³óÇª Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñÇ°ñ,
øñÇëïáëÇ ³éç¨ ÁÝ¹áõÝÇ°ñ ùá Ù»Õ³-
íáñ ÉÇÝ»ÉÁ£ ºñμ Ý³ ÁÝ¹áõÝ»ó Çñ Ù»Õ³-
íáñáõÃÛáõÝÁ« áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó ¨ Ý»ñá-
ÕáõÃÛáõÝ  ËÝ¹ñ»Éáíª  μáÉáñÇ ³éç¨ ³-
ë³ó« áñ ³Ù»Ý³Ù»Õ³íáñÁ Ñ»Ýó ÇÝùÝ ¿£

º÷»ë³óÇë 2:5-áõÙ ÝßíáõÙ ¿« áñ
Ù»Ýù Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÇ Ù»ç Ù»é³Í ¿ÇÝù«
øñÇëïáëÁ Ù»½ Ï»Ý¹³Ý³óñ»ó£ ºÃ»
Ù»Ýù áõ½áõÙ »Ýù ³ñ¹³ñ³Ý³É ¨ Ñ³íÇ-
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ïÛ³Ý ³åñ»É Üñ³ Ñ»ï« å»ïù ¿ ÁÝ¹áõ-
Ý»Ýù áõ Ñ³í³ï³Ýù« áñ ²ëïí³Í ³ÛÝ-
å»ë ëÇñ»ó Ù»½« áñ ïí»ó Æñ ÙÇ³ÍÇÝ
àñ¹ÇÝ« áñå»ë½Ç áí áñ Ñ³í³ï³«
ãÏáñëíÇ« ³ÛÉ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý ÏÛ³Ýù
áõÝ»Ý³ (ÐáíÑ© 3©16)£

êÇñ»ÉÇÝ»°ñ«  øñÇëïáëÁ Ù»ñ Ù»Õ-
ù»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ù»é³í« Ñ³ñáõÃÛáõÝ
³é³í Ù»½ ³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõ
ÓñÇ ÷ñÏáõÃÛáõÝ ßÝáñÑ»ó Ù»½£ Ü³ ¿« áñ
ã³ñÇ Ý»Ý· ·áñÍ»ñÇó ïñáñí³Í« ç³Ë-
ç³Ëí³Í áõ ³ÝÑáõÛë Ù³ñ¹Ï³Ýó Æñ
ÉáõÛëÇÝ ¿ Ï³ÝãáõÙ áõ ³ñ¹³ñ³óÝáõÙ

Ù»½ Æñ ëáõñμ ³ñÛ³Ý ÙÇçáóáí£ 
êÇñ»ÉÇÝ»°ñ« »Ï»°ù ÃáÕÝ»Ýù Ù»ñ

Ñå³ñïáõÃÛáõÝÁ« Ù»ñ §»ë¦-Á« ³Ù»Ý ûñ
Ù»ñ Ë³ãÁ í»ñóÝ»Ýù, Ù»ñ ³ÝÓÝ áõñ³-
Ý³Ýù« ·Ý³Ýù øñÇëïáëÇ »ï¨Çó« ÙÁï-
Ý»Ýù Üáñ ºñáõë³Õ»Ù ù³Õ³ùÁ áõ
ÉÇÝ»Ýù ëáõñμ»ñÇ Ñ»ï Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý
áõñ³ËáõÃÛ³Ý áõ óÝÍáõÃÛ³Ý Ù»ç£ ÂáÕ
²ëïÍá Íñ³·ÇñÁ Ï³ï³ñíÇ Ù»ñ Ù»ç«
áõ Ù»Ï³Ý³Ýù ²ëïÍá Ñ»ï£

è³¹ÇÏ »Õμ³Ûñ, 
²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½« ù․²ñÙ³íÇñ, 

öñÏáõÃÛáõÝÁ Ù»½ ß³ï Ùáï ¿
³Ûëûñ« ù³Ý »ñμ Éë»óÇÝù£ àñ-

ù³Ý Ùáï»ÝáõÙ »Ýù ÷ñÏáõÃÛ³Ý ûñí³Ý«
³ÛÝù³Ý Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÁ å»ïù ¿
μáó³í³éí»Ý£ àñù³Ý ¿É Ù»ÕùÇ μÝáõÃ-
ÛáõÝÁ Ù»½ »ï ù³ßÇ« ËáãÁÝ¹áï Ñ³Ý¹Ç-
ë³Ý³« å»ïù ¿ ³é³ç Ý³Û»Ýùª øñÇë-
ïáëÇÝ£ äáÕáë ³é³ùÛ³ÉÁ ÝßáõÙ ¿« áñ
Ù³ñÙÝÇÝ áõ ³ñÛ³ÝÁ ãÑ³ñóñ»ó«  ù³ÝÇ
áñ Ñá·ÇÝ Ù³ñÙÝÇÝ ¿ Ñ³Ï³é³Ï«
Ù³ñÙÇÝÁª Ñá·áõÝ£

ÆëÏ ÇÝãå»±ë ëñμ³Ý³É£ êñμáõÃ-
Û³Ý ï³ÝáÕÁ Ù»ñ Ñ³í³ïùÝ ¿£ ÐÇëáõëÁ
Ð³ÛñáëÇÝ ³ë³ó« áñ Ñ³í³ï³« »ñμ
Ýñ³Ý Ñ³ÛïÝ»óÇÝ« Ã» ³ÕçÇÏÝ ³ñ¹»Ý
Ù»é³Í ¿« ¨ í³ñ¹³å»ïÇÝ ÃáÕ ãÑá·-
Ý»óÝÇ£ ´³Ûó á±õÙ  å»ïù ¿ Ñ³í³ï³ñ
Ð³ÛñáëÁ․ Üñ³Ý« áõÙ Ï³Ýã»É ¿ñ« ¨ áí
Çñ»Ý ³ë»É ¿ñª Ñ³í³ï³£

Ø»½ Ñ³í³ïù ¿ å»ïù áõÝ»Ý³É
²ëïÍá ËáëùÇ íñ³« áñÝ ²í»ï³ñ³ÝÇ
ËáëùÝ ¿« ¨ áñáí ¿É Ù»Ýù ÏáãíáõÙ »Ýù
²í»ï³ñ³ÝÇ Ñ³í³ïùÇ ùñÇëïáÝÛ³-
Ý»ñ£

øñÇëïáëÇ Ñ»ï ³ÝÏ»ÕÍ ÉÇÝ»Éáí ¿«
áñ ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ýù Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý
ÏÛ³Ýù áõÝ»Ý³É£

²ëïí³Í Ù»ñ ÏÛ³ÝùÁ ·ÇïÇ« Ù»ñ
Ýëï»ÉÝ áõ »ÉÝ»ÉÁ£ ¸»é Ù»ñ ³ÕáÃùÁ«
ËáëùÁ Ù»ñ μ»ñ³ÝÇó ¹áõñë ã»Ï³Íª
²ëïÍáõÝ ³Ù»ÝÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿£ ÆëÏ
áñù³Ýáí »Ýù Ù»Ýù ³ÝÏ»ÕÍ ²ëïÍá
³éç¨« ³ÛÝ ²ëïÍá« áõÙ ³Ù»Ý μ³Ý
Ñ³ÛïÝÇ ¿£ ²ÝÏ»ÕÍáõÃÛáõÝÁ Ù»½ Ïï³ÝÇ
îÇñáç Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç£ 

öáñÓ»Ýù Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝ ³Ýó-
Ï³óÝ»É. »ñμ μÅßÏÇ Ùáï »Ýù ·ÝáõÙ« ³Ý-
Ï»ÕÍ ã»±Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ù»ñ ·³Ý-

Հավատք,
անկեղծություն և
խոստովանություն
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·³ïÝ»ñÁ« ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ
³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÝ»ñÁ£ ÆÑ³ñÏ»«
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù« ³ÛÉ³å»ë ×Çßï
μáõÅáõÙ« ¹»Õáñ³Ûù ã»Ýù Ï³ñáÕ ëï³-
Ý³É ̈  ÝáõÛÝÝ ¿É Ñá·¨áñ ÏÛ³ÝùáõÙ ¿. »Ã»
ã³ÝÏ»ÕÍ³Ý³Ýù« μÝ³Ï³Ý³μ³ñ Ñá·»-
íáñ³å»ë μáõÅáõÙ ã»Ýù áõÝ»Ý³£ 

ºñμ¨¿ Ñ³ñóñ»±É »ù« Ã» Ù³ñ¹Ý
ÇÝãá±õ ãÇ Ëáëïáí³ÝáõÙ Çñ Ù»Õù»ñÝ áõ
Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÁ․ í³ËÇó« ³ÙáÃÇ ½·³-
óáõÙÇó...£ ²Ûá°« Ù»Õù»ñ Ï³Ý« áñ Ù³ñ¹ÇÏ
Ã³ùóÝáõÙ »Ý« ²ëïÍá ³éç¨ ã»Ý
³ÝÏ»ÕÍ³ÝáõÙ£ ́ ³Ûó ã¿± áñ ¹³ Ù»ñ Ñ³-
Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ ¿ Ñ³×»ÉÇ£

²Ûëï»Õ Ñ»ï³ùñùÇñ ÙÇ ÝñμáõÃ-
ÛáõÝ ¿ ³éÏ³. »ñμ î»ñÁ Ù»½ Ï³ÝãáõÙ ¿«
Ý³ ³ñ¹»Ý ·ÇïÇ« Ã» ÇÝã Ï³ Ù»ñ Ù»ç«
μ³Ûó Ù»Ýù ã³ÝÏ»ÕÍ³Ý³Éáíª Ã³ùóÝáõÙ
»Ýù ³ÛÝ£ ä»ïù ¿ ÑÇß»É«  áñ Ù»ÕùÁ
Í³ÍÏ»ÉÁ Ù»½ Ïáñáõëï ¿ ï³ÝáõÙ£ ÆëÏ
áñå»ë½Ç Ù»Ýù Ï³ñáÕ³Ý³Ýù ³ÝÏ»Õ-
Í³Ý³É« Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ñ³í³ïù áõÝ»Ý³É
³é ²ëïí³Í« íëï³ÑáõÃÛáõÝ« áñ ²ëï-
í³Í Ù»½ ¹³ï³å³ñï»Éáõ ãÇ Ï³Ýã»É«
³ÛÉª Ñ³íÇïÛ³Ý Çñ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç
ÙÝ³Éáõ£

ÐÇß»ù« áñ Ù³ñÙÇÝÁ »ñÏÇÝù ãÇ
ÙïÝ»Éáõ£ Ø³ñÙÝÇÝ` ÑÇÝ μÝáõÃÛ³ÝÁ
Ë³Ûï³é³Ï ³Ý»Éáõó ãå»ïù ¿ í³Ë»-
Ý³Ýù£ Ø»ñ ÑÇÝ μÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ ó³ÝÏ³-
ÝáõÙ« áñ øñÇëïáëÁ Ã³·³íáñÇ Ù»ñ
ÏÛ³ÝùáõÙ£

²ëïÍá áñ¹ÇÝ Çñ ·áñÍÁ Ë³ãÇ íñ³
Ï³ï³ñ»ó£ ºí Ù»Ýù« áñ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï
Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÇ  áõ Ù»ñ Ù³ñÙÝÇ ³ÝÃÁÉ-
÷³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»é³Í ¿ÇÝù« §...Ï»Ý-
¹³Ý³óáõó ³Ýáñ Ñ»ï© Ù»ñ ³Ù¿Ý Û³Ý-
ó³ÝùÝ»ñÁ Ý»ñ»ó Ù»½Ç« àõ Ññ³Ù³Ý-
Ý»ñáí »Õ³Í Ù»½Ç Ñ³Ï³é³Ï »ÕáÕ Ó»-
é³·ÇñÁ« áñ Ù»½Ç ¹¿Ù ÏÁ Ï»Ý³ñ« çÝ-
ç»ó« ½³ÝÇÏ³ Ù¿çï»Õ¿Ý í»ñóáõó« áõ
Ë³ã³÷³ÛïÇÝ íñ³Û ·³Ù»ó« ºõ ÇßË³-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»ñ-
Ï³óáõó« áõ Û³ÛïÝ³å¿ë Ë³Ûï³é³-
Ï»ó` Û³ÕÃ»Éáí ³ÝáÝó ³Ýáí»£ (ÎáÕáë․
2£ 13-15)£

²Ûëûñ Ù»ñ ³Ý»ÉÇùÝ ¿ ²ëïÍá
û·ÝáõÃÛ³Ùμ ÑÇÝ Ù³ñ¹áõÝ Ñ³Ý»É Ù»ñ
íñ³ÛÇó£ §àñå¿ë ½Ç Ó»ñ íñ³Û¿Ý Ù¿Ï¹Ç
Ñ³Ý¿ù ³ÛÝ Ó»ñ ³é³çáõ³Ý í³ñÙáõÝ-
ùÇÝ å¿ë »Õ³Í ÑÇÝ Ù³ñ¹Á« Ë³μ»μ³Û
ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñáí ³å³Ï³Ýáõ³ÍÁ© ºõ
Ó»ñ ÙÇïùÇÝ Ñá·ÇáíÁ Ýáñá·áõÇù« ºõ
Ýáñ Ù³ñ¹Á Ó»ñ íñ³Û Ñ³·ÝÇù« áñ ²ë-
ïáõÍáÛ å³ïÏ»ñÇÝ å¿ë ëï»ÕÍáõ³Í ¿
³ñ¹³ñáõÃÇõÝáí áõ ×ßÙ³ñÇï ëñμáõ-
ÃÇõÝáí: àõëïÇ ëïáõÃÇõÝÁ Ù¿Ï¹Ç Ó·»-
Éáí` ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ Ëûë»ó¿ù ³Ù¿Ý
Ù¿Ï¹ Çñ ÁÝÏ»ñÇÝ Ñ»ï« í³ëÝ ½Ç Ù»Ýù
Çñ³ñáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñ »Ýù¦ (º÷»ë© 4©22-
25)£

²ñï³í³½¹ »Õμ³Ûñ, 
²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½« ù․²ñÙ³íÇñ

Վկայություն
Աստծո հրաշքը  իր ճոխությամբ

բացվում է մեզ և ամեն անգամ
ապացուցում, որ մարդկային գոր-
ծոնն անզոր է։

Երրորդ բալիկիս էի սպասում։
Հղիության երկրորդ եռամսյակում

հանձնեցի արյան թեստ, որով պետք
է ստուգեին հղիության ընթացքը,
պտղի առողջական վիճակը։

Ստուգումներն ավարտելուց հե-
տո մեզ երկու լուր հայտնեցին։ Առա-
ջին՝ աղջիկ եք ունենալու, երկրորդ՝
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արդյունքները ցույց են տվել, որ 50%
հավանականությամբ նորածինը կու-
նենա դաունի համախտանիշ։ 

Մենք տարված էին առաջին
լուրով,  շատ էինք ուրախացել, քանի
որ մեր ավագ երեխայի ցանկությունն
էր քույր ունենալը։ Ամուսինս չէր
ցանկանում կենտրոնանալ այն մտքի
վրա, թե երեխան առողջական խըն-
դիրներով է լույս աշխարհ գալու, և
չէր հավատում դրան։ Ինքս էլ չէի
ընդունում, բայց վերջապես մայր ես,
և մարդկային միտքն անխուսափե-
լի է։

Մենք որոշեցինք, որ ամբողջ
ընտանիքով, հարազատներով պետք
է ծոմապահությամբ և աղոթքներով
գանք Տիրոջ առաջ, միևնույն ժամա-
նակ վստահում էինք Տիրոջը։

Մեկ շաբաթ եղել ենք աղոթք-
ների և ծոմապահության մեջ, և հե-
տաքրքիրն այն է, որ այդ ընթացքում

ես հոժարվեցի ընդունել երեխային
այնպես, ինչպես որ կծնվի,  և որ ես
ոչ մի վատ քայլի չեմ դիմի․ ներսս
հաշտ էր։ Տիրոջն ասում էի, որ ես
պատրաստ եմ, բայց բոլորի աղոթք-
ներն ուղղված էին փոքրիկին մաք-
րել-սրբելու ուղղությամբ։

Կարճ ժամանակ հետո  հերթա-
կան բուժզննումն անցա, և բարի,
ուրախ լուրը չուշացավ․ բժիշկն
ասաց, որ ամեն բան հերքված է,
պտուղն առողջ է, և հղիությունը
առողջ է ընթանում։

Այժմ փոքրիկս երեք ամսական է,
անհամեմատ խաղաղ և խելոք, քան
իրենից մեծ քույրն ու եղբայրն են
եղել։

Անկարելին կարելի է Աստծո
մոտ, հզոր զենքն էլ հավատքն է,
երբեք մի՛ կորցրեք ձեր հավատքը,
թող փառավորվի ամենակարող Աս-
տծո անունը։ Ամեն։

Այս զորավոր վկայությունը
Գերմանիայի Բոխում քա-

ղաքի եկեղեցու հովիվ Անդրեյ եղ-
բորն է։ 

27 տարեկան էի,  երբ  դեպքը
կատարվեց։ Հոգևոր ծառայությունս
Սիբիրում էր։ Երեք եղբայրներով գը-
նում էինք սիբիրյան խուլ Տայգայով։
1995թ․-ի հունվարի 21-ն էր։ Առատ

ձյունը և դժվարանց ճանապարհը
ստիպված էինք անցնելու ամբողջ
գիշեր (ընդամենը 30կմ)։ Մեքենայի
ղեկին ես էի։ Անսպասելի, մեր դիմաց
հայտնված բեռնատարի ուժգին հար-
վածից մեր մեքենան մի քանի պը-
տույտ անելուց հետո կանգ առավ։
Թե ինչպես էր  եղբայրներին  հաջող-
վել ինձ դուրս քաշել ջարդուխուրդ

Հավիտենության
տոմսը ձե՞ռք 

եք բերել 
Վկայություն

անդրշիրիմյան  կյանքից
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եղած մեքենայից, դա միայն Աստծուն
է հայտնի։  Ինձ պառկեցնում են ձյան
վրա փռած վերարկուիս վրա ու ծուն-
կի գալով աղոթում՝ սպասելով Աս-
տծո հրաշքին (անհավանական էր, որ
այդ ժամին Տայգայի այդպիսի խուլ
վայրերով մեքենա անցներ)։ Աստված
չի ուշացնում այն․ դեռ 15-20 րոպե
չանցած՝ մեզ է մոտենում մի մեքենա։
Ինձ տանում են  Բարբուզին քաղաքի
հիվանդանոց՝ գիտակցությունս ար-
դեն կորցրած։ Հետո եղբայրներն են
ինձ պատմել, թե ինչ է կատարվել
հիվանդանոցում։ Վիրահատարա-
նում, երբ բժիշկները բաց են անում
որովայնս, մնում են ապշած․ ներքին
օրգաններս պոկված, ուղղակի կտըր-

ված օրգանիզմիցս և ամբողջ որո-
վայնս արյունով լցված։ Տեսնելով
կյանքի հետ անհամատեղելի վիճա-
կս, հավանաբար արդեն մեռած հա-
մարելով՝ աշխատում են, ինչպես դի-
ակի հետ կաշխատեին։ Բժիշկներից
մեկը որովայնիցս հանում ու մի կողմ
է դնում իմ կտրված օրգանները,
ապա կուտակված ու արդեն ինֆեկց-
ված արյունս քաշում է ու ներարկում
երակներս, հետո օրգաններս հետ
դնում որովայնիս մեջ, մի երկու մե-
խակար դնում և ուղարկում այն սեն-
յակ, որտեղից էլ պիտի տանեին
դիահերձարան։ Այդ պահին արդեն
սիրտս կանգ էր առել։

Շատերն են դեռ հարցնում՝ ետ-
երկրային կյանք կա՞։

Այսօր ես հաստատ ու համոզված
ասում եմ՝ կա, ուզում ենք մենք դրան
հավատալ, թե ոչ։ Դա մեր ցանկութ-
յունից անկախ է։ Մենք պետք է ապ-
րենք հավիտյան, միայն թե՝ որտե՞ղ։

Տեսնում եմ ահա՝ դուրս եկա
մարմնիցս։ 2-րդ և 3-րդ հարկերի ա-
ռաստաղներից, ապա կտուրից ա-
նարգել վեր բարձրացա։ Նայեցի ներ-
քև  ու  հասկացա,  որ ինձ ոչինչ  չէր
խանգարում տեսնելու, թե ինչ էր կա-
տարվում հիվանդանոցում՝ վիրահա-
տարանում և մյուս սենյակներում։ Ես
այլևս չէի ուզում վերադառնալ
մարմնիս մեջ։ Հետո երգչախմբի  շատ
անուշ ձայն լսեցի՝ աջից, ձախից,
վերևից, ներքևից․․․ Մարդկային լեզ-
վով  չեմ կարող նկարագրել․ երկինքն
էր երգում, հրեշտակները, փրկված-
ները (հիմա  երազում եմ՝ երբ կգնանք
այստեղից, միանանք այդ երգչախմ-
բին)․․․ Երկրի վրա ոչ մի նախագահի
անգամ նման ընդունելության չեն
արժանացնում, ինչպես երկինքը՝ մեզ՝
Տիրոջ զավակներիս։ Երգչախմբից մի
աղջիկ դուրս եկավ, մոտեցավ ինձ։
Ես ճանաչեցի նրան․ Աննա Տոկարե-
վան էր՝ մեր եկեղեցուց։ 17 տարե-
կանում  մահացել էր։ Եւ ահա  նորից
մեր քաղաքի վերևում եմ, տեսնում
եմ այն բարձրահարկը, որում ապրում
էր Աննայի մայրը։ Վերջինս առանձ-
նացած էր մի սենյակում, լաց էր լի-
նում։ Ես լսում եմ ձայն․ հասկանում
եմ, որ Աստված է խոսում․ «Ինչո՞ւ  է
լաց լինում․ մի՞թե անելու այլ բան
չկա․․.»։ Աստված Աննային փառավոր
կյանք էր տվել։

Հետո Աստված հայացքս ուղղեց
Ուլան-Ուդե քաղաքի վրա։ Քաղա-
քից դուրս էր գալիս մի լայն ճանա-
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պարհ, ու այն լեցուն էր անթիվ-
անհամար մարդկանցով, այնքան
խիտ, որ այնտեղ մեկ մարդ տեղա-
վորելն անգամ անհնար կլիներ։ Եվ
այն տանում էր դժոխք։ Նույն տեղից
դուրս էր գալիս նաև մի նեղ ճանա-
պարհ․ այնտեղ մարդիկ շատ քիչ էին,
որ հաշվելիս փոքր թիվ կստացվեր։
Այդ ճանապարհը սուզվում էր ամ-
պերի մեջ և անհետանում։  Աստված
շարունակեց խոսել ինձ հետ․ «Քո
առաքելությունը երկրի վրա ավարտ-
ված չէ․ պետք է վերադառնաս և
ջանք անես մարդկանց  լայն ճանա-
պարհից բերել նեղ ճանապարհ․ ժա-
մանակը շատ կարճ է․ օգտագործի՛ր
այն․․․»։ Մեկ ակնթարթ, և ես հայտ-
նվեցի մարմնիս մեջ (համաձայն բժշ-
կության՝ կլինիկական մահը սովորա-
բար տևում է 5-6 րոպե, բայց ես
մարմնիցս անջատված էի գրեթե
հինգ ժամ)։

Բացեցի աչքերս․ շուրջս մութ էր։
Չհասկացա՝ որտեղ էի, ինչու էին ինձ
ծածկել ոտքից գլուխ։ Հիշեցի վթարը,
հիվանդանոցը․․․ Այդ պահին մեկը
հանկարծ դեմքիցս մի կողմ  տարավ
ծածկոցը․ բժիշկն էր։ Ես նայեցի նը-
րան, նա՝ ինձ ու սարսափած դուրս
վազեց։ Քիչ հետո ներս մտավ  բուժ-
աշխատողների մի խումբ,  և ինձ
պատգարակով տարան վիրահատա-
րան։ Բժիշկները ստիպված էին ինձ-
նից հեռացնել մի քանի կարևոր կեն-
սական օրգաններ՝ ստամոքս, փայ-
ծաղ, հաստաղի, большой сальник…
Հետո, իհարկե, պատերազմը կյան-
քիս համար ավելի թեժացավ։ Կինս
էր ինձ խնամում՝ հարազատների
խնամքին թողած երկու փոքրիկ-
ներին և երրորդով հղի։ Ուզում եմ
հայտնել  շնորհակալությունս Աստ-
ծուն կնոջս համար․ իմ շատ օրհնութ-

յունների համար ես պարտական եմ
նրան: Հիվանդանոցում շատ ծանր
օրեր անցկացնելուց հետո երկու ոտ-
քերս գիպսերի մեջ՝ տուն գնացի։
Չորս ամիս հետո իմ ոտքով  ներկա
էի եկեղեցու հավաքույթին։ Բայց
ընդամենը մեկ տարի, և վիճակս նո-
րից բարդացավ։ Ամերիկայի մեր եղ-
բայրների ֆինանսական աջակցութ-
յամբ ինձ տեղավորեցին կառավարա-
կան հիվանդանոց։ Բժիշկը, որ ժա-
մանակին վիրահատել էր Բրեժնևին,
կարդալով թղթերս՝ ասաց․ «Եթե այն,
ինչ գրված է այստեղ, ճիշտ է, դու
միայն Աստծուն ես պարտական․․․»։

2001թ․ ինձ քննեցին Գերմա-
նիայի բժիշկները, երկու անգամ կոն-
սիլիում հրավիրեցին, բայց այդպես էլ
չկարողացան հասկանալ իմ ապրելու
առեղծվածը։ Իսկ պրոֆեսորներից
մեկը անկեղծացավ․ «Սա մեզ համար
կմնա չբացահայտված հրաշք»։

Հետագայում իմ այս վկայութ-
յունը արթնություն բերեց նաև կաթո-
լիկների շրջանում, անգամ հոգևոր
առաջնորդների կյանքում մեծ հեղա-
շրջումներ եղան։

Սիրելի՛ ընթերցող, եթե մինչև
այսօր մտածել ես, թե մահով վերջա-
նում է ամեն բան, ստիպված եմ
հիասթափեցնել․ կյանքը չի վերջա-
նում, այն շարունակվում է, այն հավի-
տենական է, ուզում ենք մենք դա, թե՝
ոչ։ Մենք պետք է ապրենք հավիտ-
յան․ այդպես որոշել է Աստված։
Միայն մեկ հարց կա․ որտե՞ղ է լինելու
մեր հանգրվանը։ Պատասխանը մեր
ձեռքում է դեռ․ վաղը գուցե ուշ լինի։
Այսօր պետք է վաստակենք ու ձեռք
բերենք այն տոմսը, որտեղ ուզում
ենք իջևանի մեր գնացքը․․․ ԱՄԵՆ:

Անդրեյ եղբայր, հովիվ
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Մի անգամ ես Աստծո խոսք էի
քարոզում Ալյասկայի հարա-

վում գտնվող մի քաղաքում, ուր
գրիզլի արջերն ավելի շատ էին քան
մարդիկ: Դա իսկապես շատ խուլ
տեղ էր, այն տեղի նման, ուր ես եմ
ծնվել: 

Իմ քարոզի ընթացքում ներս մը-
տավ մոտ վաթսուն տարեկան մի
աժդահա մարդ և նստեց առաջին
շարքում: Նա շատ տխուր էր երևում:
Քարոզից հետո ես մոտեցա նրան և
հարցրի. «Պարո՛ն, ի՞նչ է պատահել»:
Նա ցույց տվեց բժիշկների տված
ախտորոշումը և ասաց. «Ինձ մնացել
է ապրելու երեք շաբաթ» և արցունք-
ները հոսեցին նրա աչքերից: Լսել է
որ ինչ-որ մարդ է եղել Հիսուս Քրիս-
տոս անունով: Նաև պատմեց, որ ամ-
բողջ կյանքում զբաղվել է անասնա-
պահությամբ և երբեք ոչնչից չի վա-
խեցել և հիմա, երբ նրան ասել են, որ
պիտի մեռնի, նա վախենում է:

Ես նրան հարցրի.
-Դուք լսեցի՞ք քարոզը, այն ձեզ

հասկանալի՞ էր:
Նա ինձ պատասխանեց.
-Իհարկե, կարծում եմ բոլորն էլ

հասկացան: Եվ նա ինձ հարցրեց,
-Ի՞նչ անեմ այդ հասկացածիս հետ:

Ցանկացած քարոզիչ կառաջար-
կեր նրան աղոթել իր հետ և իր
սիրտն հանձնել Հիսուսին: Սակայն
ես նրան ասացի.

-Ես վաղը պետք է մեկնեմ, բայց
տոմսս ետ եմ վերադարձնում և ձեզ

հետ միասին սկսում ենք կարդալ
Ավետարան. կամ դուք դարձի կգաք
և ես կգնամ տուն, կամ էլ դուք այդ
վիճակով կմեռնեք և կգնաք դժոխք:

Մենք սկսեցինք կարդալ Աստծո
խոսքը, որովհետև ես նրան այլ կերպ
օգնել չէի կարող: Մեղավորի դարձի
գալը նման է աշխարհարարմանը,
երբ Աստված ասեց «Լույս լինի» և
լույս եղավ, այնպես էլ մեղավորի
ապաշխարությունն է: Ես այդպիսի
զորություն չունեմ և, անկեղծ ասած,
ինձանից պահանջվում է ընդահա-
մենը Աստծուն հավատարիմ ծառա-
յել: Մենք կարդում էինք, հետո ես
նրա հետ աղոթում էի, ապա որոշ ան-
հասկանալի տեղեր նրան բացատ-
րում... հետո նորից շարունակում
էինք կարդալ մինչև ուշ գիշեր: Եվ
ահա մենք նորից անդրադարձանք
Հովհաննու 3:16 համարին: Ես երբեք
չեմ մոռանա այդ տեսարանը` այդ
հսկա մարդն իր մեծ ձեռքերով բռնել
էր Ավետարանը և կարդում էր ինձ
հետ: Երբ ես առաջարկեցի նորից
կարդալ այդ համարը, նա զարմացած
նայեց ինձ և ասաց.

-Բայց մենք այն արդեն կարդա-
ցել ենք:

-Ես գիտեմ, որ կարդացել ենք,
բայց ես ձեզ խնդրում եմ՝ նորից կար-
դաք այդ տողը:

Նա նայեց ծնկերին դրված գրքին
ու սկսեց կարդալ. «Վասն զի Աստու-
ած այնպէս սիրեց աշխարհը, մինչև
իր միածին Որդին տուաւ, որպէս զի

ՊՈԼ ՎՈՇԵՐԻ 
ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ամէն ով որ անոր հաւատայ՝ չկոր-
սուի, հապա յաւիտենական կեանք
ունենայ»: Եվ հանկարծ սկսեց ուրա-
խությամբ արտասանել.

-Ես հասկացա, Նա զոհվել է ինձ
համար, ես փրկված եմ Նրանով...

Ես հարցրի.

-Որտեղի՞ց գիտեք, որ փրկված
եք, - իսկ նա ինձ ի պատասխան ա-
սաց․

-Դուք ի՞նչ է, այս տողերը երբեք
չե՞ք կարդացե՞լ:

Հենց այդպես է Սուրբ Հոգին լու-
սավորում մարդկանց հոգիները:

ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Ռուդոլֆ եղբայր

Մենք ընտանիքով ապաշխա-
րել ենք 1990 թվականին:

Մինչև իմ ծնվելը հայրս վթարի է
ենթարկվել և մահացել: Իմ ծնվելը
լրացուցիչ հոգս էր դառնալու, քանի
որ մի քանի երեխա էլ տանը կային:
Իհարկե ես հասկանում եմ, որ սա-
տանան չի ուզում, որ մենք ծնվենք,
բայց Աստծո ողորմությամբ ես ծն-
վեցի: Ինչքան ես մեծանում էի, այն-
քան հասկանում էի որ հայր չունեմ և
կյանքն ինձ համար ավելի էր դառնա-
նում: Իմ հայր չունենալը շատ լուրջ
խնդիր էր դարձել ինձ համար: Ես
տեսնում էի երեխաների, որոնց հայ-
րերը իրենց խնդիրները լուծում էին։
Բայց մեկը չկա, որ իմ  խնդիրը լուծի։
Արդեն ես պետք է լուծեի իմ խնդիրը,
ինչը իմ տարիքի համար դժվար էր:
Ես ավելի շուտ հասունացա, բայց
հոր պակասը իմ ներսը քանդում էր
(հոր կարիք շատ էի զգում): Այն մար-
դիկ, ովքեր իրենց հորը գովում էին
ինձ մոտ, ես պատճառ էի գտնում նը-
րանց ինչ-որ մի բանով ցածրացնե-
լու, բայց ոչ մեկ չէր հասկանում պատ-
ճառը: Նրանք, ովքեր որ մեծացել են

առանց հոր, ինձ կհասկանան: 
Ես մինչև 15 տարեկանը, մինչև

իմ ապաշխարությունը հայր ունենա-
լու շատ լուրջ փափագ ունեի: Ես
մտածում էի. «Գոնե հայրս ավտո-
վթարից մահացած չլիներ, այլ մեկը
սպանած լիներ, կգնայի, վրեժս կլու-
ծեի, ու սիրտս կհանգստանար, բա
հիմա ես ի՞նչ անեմ, որ իմ ներսը հան-
գստանա», այդպես անցնում էին տա-
րիներն։ 

Շատ լավ մայրիկ եմ ունեցել, լավ
տատիկ, քեռիներ եմ ունեցել շատ
լավ, որոնք ամեն ինչ արել են իմ հա-
մար, որպեսզի ես հոր պակաս չզգամ,
բայց ինչ էլ որ անում էին, հոր տեղը
չէին կարողանում լրացնել: 

1988 թվականն էր, մայրս ա-
ռողջական խնդիրներ ունեցավ, ես
13 տարեկան էի, մորս վիճակը գընա-
լով վատանում էր, ասացին կմա-
հանա, թթվածին էին տալիս: Դիմել
էինք շատ բժիշկների, օգուտ չկար:
Մոտավորապես 1990թ. էր, նարկո-
տիկ էին ներարկում, որ հանգստա-
նա: Մեր տանը ո՛չ ուրախություն կար,
ոչ խաղաղություն: Էլ հույս չկար.
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մորս տանում էին թուղթուգիր քան-
դողների մոտ, որի պատճառով շատ-
շատ գումարներ ծախսվեց, բայց փո-
փոխություն չկար։ Ես մտածում էի,
որ այս կյանքում հայրիկը չկա, մայ-
րիկն էլ կմահանա, բա ես ի՞նչ պետք է
անեմ: Այդ տարիքում ձգտում ես
կայանալ հատկապես փողոցում: 

Հունվար ամսին՝ 1990թ., մայրի-
կս եկավ տուն․ մենք տանը սուրբերի
անկյուն ունեինք։ Անհավատ չենք ե-
ղել, բայց եղել ենք անապաշխար ու
Աստծուն չենք ճանաչել: Այդ անկյունի
Աստվածաշունչը, որ գլխաշորով էր
փաթաթված, մտածում էինք՝ չի կա-
րելի կարդալ.դա սուրբ գիրք է, պետք
է սուրբերի անկյունում դրված մնա։ 

Մի օր գնացինք Սուրբ Սարգիս
եկեղեցի։ Ես մեքենայից չիջա, լավ
հագնված չէի: Ասացի. «Աստվա՛ծ
ջան, խոստանում եմ մատաղ անեմ,
որ ինձ ներես. եկել եմ դռանդ դեմը,
բոլորը իջել են, բայց ես՝ չէ: Այդպիսի
հավատք ունեինք, եկեղեցի էինք գը-
նում, մոմ էինք վառում, մատաղ էինք
անում, բայց չէինք ապաշխարել։

Եկանք տուն, ասացի՝ ուզում եմ
մատաղ անել, ասացին՝ պետք է ար-
դար քրտինքով աշխատած փողով
մատաղ անեմ։ Ինձ մոտ գումար կար,
բայց արդար քրտինքով չէր վաստա-
կած այդ գումարը։ Ինձ համար մի
հեծանիվ էին առել 125 ռուբլիով։ Ես
մտածեցի արդար քրտինքով ձեռք
բերածը իմ ունեցած հեծանիվն է:
Տանից դուրս եկա, տեսա աքլորը 15
ռուբլի է, ասացի. «Երեխեք ջան, ով
ամենաշուտը 15 ռուբլի բերի, այս
հեծանիվը իրենն է»։ Տղերքից մեկը
արագ բերեց, հեծանիվս տվեցի իրեն,
գնացի աքլորն առա, բերեցի տուն․
մայրիկս լավ չէր զգում, ասացի. «Մա-
տաղ եմ խոստացել, աքլորը պետք է

մատաղ անենք։ Նա ասաց. 
-Ա՜խր, դու չես աշխատում, ար-

դար փող պետք է լինի մատաղի
համար։ Ասացի. 

-Մա՛մ, որ մի բան ասեմ, հո՞ չես
ջղայնանա։ Հեծանիվը տվել եմ, էս
աքլորը վերցրել եմ։ Մայրս ասաց.

-Դե՛, որ Աստծո համար ես արել,
լավ, ոչի՛նչ»:

Երբ մատաղը արեցինք, դրանից
վեց ամիս հետո ապաշխարեցի: 

Հունվար ամսին մաման եկավ
տուն, գլխաշորը վերցրեց, գլուխը
կապեց, հետո Աստվածաշունչը բա-
ցեց, կարդաց, փակեց ու գնաց պառ-
կեց՝ քնելու: Մեր տունը տարիներով
լույսը չի անջատվել, քանի որ մայ-
րիկս չէր քնում: Երբ առավոտյան
արթնացանք, մայրիկս դեռ քնած էր:
Հետո արթնացավ, տանը գործ էր
անում, ժպտում էր, ուրախանում,
մենք զարմացած հարցրինք, թե ի՞նչ է
եղել։ Ասաց. «Երեխե՛ք ջան, մի տեղ
եմ գնացել, բժշկվել եմ, բայց խնդրում
եմ՝ ինձ չարգելեք»: Ասացինք. 

-Դու մենակ լավ եղի, ուր ուզում
ես գնա: Այդ վայրը գնալիս մենք
չարգելեցինք, բայց մտածում էինք, որ
վերջին թուղթուգիրը քանդելուց հե-
տո է իրեն լավ զգում: Մենք դեռ չէինք
հասկանում՝ ինչ է կատարվում: Ես ու
եղբայրս նստած էինք տանը, ամեն
մեկս մեր ընկերներին էինք սպասում,
տեղ պետք է գնայինք: Մայրիկն
ասաց. 

-Այսօր տնից տեղ մի՛ գնացեք, իմ
ընկերները գալու են, ուզում եմ, որ
դուք էլ ներկա լինեք: Չէինք ուզում
մնալ, քանի որ պայմանավորված
էինք, բայց մնացինք մայրիկի խնդ-
րանքով: Մայրիկի ընկերները ուշա-
ցան, մենք հեռուստացույցը միաց-
րինք։ Այդ օրը առաջին անգամ հե-
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ռուստատեսությամբ ցույց էին տալիս
Ղուկասի Ավետարանի հիմքի վրա
նկարահանված Քրիստոսի կյանքը:
Դա 1990 թ. Ապրիլ ամիսն էր։ Երբ
սկսեցինք Հիսուսի ֆիլմը նայել, այդ
ժամանակ ներս մտան մայրիկի ըն-
կերները (մեր հավատացյալ քույրերն
ու եղբայրները), ովքեր մեզ վկայելու
համար էին եկել: Հյուրասիրեցինք,
սկսեցինք զրուցել, բայց Հիսուսի
մասին ոչ մեկը չէր խոսում, մենք շատ
կլանված նայում էինք ֆիլմը։ Եղ-
բայրներից մեկը ասաց. 

-Երեխե՛ք ջան, գիտե՞ք, Աստված
հիմա էլ է կենդանի (1990թ-ին ես 15
տարեկան էի, եղբայրս ինձնից յոթ
տարի մեծ էր և ավելի շատ հարցեր
ուներ, քան ես): Զարմացանք,
եղբայրը շարունակեց. 

-Հիմա էլ է այս ամենը կատար-
վում, ձեր մայրիկը բժշկվել է: Հար-
ցրինք. 

-Ինչպե՞ս, մա՛մ, բժշկվե՞լ ես, քեզ
Հիսո՞ւսն է բժշկել։ Մայրս հուզված
ձայնով ասաց. 

-Այո, երեխե՛ք ջան, Հիսուսն է բժշ-
կել ինձ։ 

Մեզ վկայում էին, սկսեցինք ավե-
լի ուշադիր լսել։ Երբ ֆիլմը վերջա-
ցավ, աղոթքի հրավիրեցին և ասա-
ցին, որ ովքեր ուզում են իրենց
սիրտը տալ Հիսուսին, թող բացեն
իրենց սրտի դուռը, որ Հիսուսը գա
ներս մտնի և ընթրիք անի: Երբ սկսե-
ցինք աղոթել, մայրիկս վազելով գը-
նաց, տան դուռը բացեց, ու ասաց․

-Հիսուս, արի մեր տուն։ Այդ օր-
վանից հետո մենք փոխվեցինք, մեր
տան իրավիճակը, փոխվեց, մեր ամ-
բողջ ընտանիքը ապաշխարեց։ Հետո
մեր բարեկամները ապաշխարեցին,
հետո՝ մեր հարևանները:  

Մայրս բժշկվելուց հետո 30 տա-

րի շարունակ վկայել է Աստծո մասին
(մայրս մահացել է 2020թ.):  Շատերս
հնարավորություն ունենք վկայելու,
բայց չենք վկայում։ 

Մորս համար տուն էինք առել,
բայց մի քանի տարի հետո ասաց, որ
ուզում է տեղափոխվել: 

-Մա՛մ ջան, շատ լավ տուն է, ինչի՞
համար ես ուզում տեղափոխվել։

-Այստեղ արդեն ապաշխարել են,
գնամ ուրիշ տեղ վկայեմ: Իր վկայու-
թյան միջոցով շատերն են ապաշխա-
րել: 

Մեր ապաշխարության մեջ երկու
կարևոր խնդիր կա, որ ուզում եմ
փոխանցել ձեզ: Եղբայրները մեր ըն-
տանիքին հրավիրեցին նորադարձ-
ների պաշտամունքի Վարդաշենում:
Հասարակ տուն էր. բոլորը հատակին
նստած էին, կամ ծունկի եկած, ոչ մի
հարմարություն չկար, շատ քիչ ժողո-
վուրդ կար հավաքված։ Այդ օրվա
պաշտամունքից ոչինչ չեմ հիշում, չէի
էլ հասկանում, թե ինչ են քարոզում,
ինձ համար անհասկանալի էր։ Բայց
մի բան շատ լավ եմ հիշում․ քարոզող
եղբայրը հրավիրեց աղոթքի ու
հարցրեց. 

-Գիտե՞ք աղոթելն ինչ է։ 
Ասացինք, - ո՛չ, չգիտենք։ 
Ասաց, - աղոթքը Հիսուսի հետ

զրույց է. աչքերը փակած՝ կարող եք
ամեն ինչ ուզել Նրանից: Բոլորը ծուն-
կի եկան: Մտածում եմ՝ ինչ ուզեմ
Հիսուսից՝ շո՞ր, տո՞ւն, թե՞ ուրիշ մի
բան։ Կողքիցս մի եղբայր աղոթում
էր. «Հիսուս ջան, արի, իմ սիրտը
մաքրի, փոխի և բը-նակվի իմ սրտի
մեջ»: Ասացի. 

-Աստված ջան, խնդրում եմ այն,
ինչ որ այս եղբայրն է խնդրում, ինձ էլ
տուր: Հիսուսը գիտեր՝ ես ինչի կարիք
ունեի, և առաջին օրը Նա ինձ գրկեց,
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որպես իմ հայր։ Ես չէի պատկերաց-
նում, որ Հիսուսը կարող է իմ հայրը
դառնալ, ես չգիտեի, որ այդպիսի բան
կարող էր լինել, բայց Ինքը գիտեր, որ
ես իմ ամբողջ կյանքում հոր կարիք
եմ ունեցել: Հենց այդ օրը Հիսուսն
ինձ գրկեց, ես հանդիպեցի իմ հորը:
Դու ճանաչե՞լ ես Աստծուն, որպես
Հայր: Երբ նոր էի ապաշխարել, գնում
էի եղբայրների մոտ, հարցնում էի՝
Հիսուսը ի՞նչ չի սիրում, որ ես չանեմ,
ես չեմ ուզում նրան նեղացնել: Ասում
էին՝ չեմ կարող չանել, Աստված
պետք է ինձ ազատագրի մեղքից:
Ասում էի. 

-Եթե դու չես ծխում, ես էլ չպիտի
ծխեմ, եթե դու չես խմում, ես էլ
չպիտի խմեմ: Գիտե՞ք ինչու. մտածում
էի՝ սխալ չանեմ, հորս, նեղացնեմ: Ես
հազիվ էի նրան գտել, չէի ուզում
նրան կորցնել: 

Այսօր երիտասարդներ կան, ո-
րոնց ասում ես՝ այս բանը Աստծուն
հաճելի չէ, մի արա։ Ասում է.

-Որտե՞ղ է գրված, իսկ ինչի՞ պիտի
չանեմ, իսկ ուրիշ մեկը ինչի՞ համար է
անում: 

Նոր ապաշխարած ժամանակ
մտածում էի նրա ներկայությունը
չկորցնեմ։ Իմ ամբողջ նպատակը՝
Հորս հաճելի լինելն էր: Ես ժամերով
իմ սենյակում խոսում էի Հիսուսի
հետ, ու ամեն ինչ պատմում էի: Եղ-
բայրներին ասում էի. 

-Եղբայրնե՛ր ջան, Հիսուսի հետ
խոսում եմ, ինքը ինձ չի պատաս-
խանում, ես ուզում եմ ինքը ինձ հետ
խոսի: Եղբայրները ասացին. 

-Գնա՛, Աստվածաշունչ կարդա,
Ինքը Աստվածաշնչի խոսքով կխոսի
քեզ հետ: Գալիս էի տուն, սկսում էի
Աստվածաշունչ կարդալ այնքան,
մինչև որ էլ չէի կարողանում կարդալ:

Շատ էի ուզում, որ Աստված ինձ հետ
խոսի։ Բայց հետո մտածեցի. 

-Երևի դեռ արժանի զավակ չեմ,
որ ինձ հետ խոսի։ Ա՛յ, եթե ես այս
եղբայրների նման լինեմ, արժանի
կլինեմ, ու Աստված ինձ հետ կխոսի։

Մի օր գնում եմ մի վայր, որտեղ
ինձ համար հեղինակություն ունեցող
եղբայրներ էին, որոնց ես ուզում էի
նմանվել: Տեսնում եմ՝ գումարով
նարդի են խաղում: Տեսածիս չէի
ուզում հավատալ։ Ասացի. 

-Եղբայրնե՛ր, իսկապե՞ս գումա-
րով եք խաղում, կարո՞ղ եմ ես էլ խա-
ղալ: Իրենք տարիքով էին, իսկ ես
16-17 տարեկան, նոր էի ապաշ-
խարել: Հանեցի, գումար դրեցի, ուղ-
ղակի ցավով եմ պատմում, ինձ չէր
հետաքրքրում՝ կհաղթեմ թե կպար-
տվեմ, ինձ հետաքրքրում էր՝ դա իրա-
կա՞ն է, թէ ոչ: Շատ արագ պար-
տվեցի, հասկացա որ սա իրականու-
թյուն է: Մինչ իմ ապաշխարելը՝ ես
կարտով գումար խաղացող եմ եղել։
Բայց ապաշխարելուց հետո, արդեն
գիտեի՝ դա Աստծուն հաճելի չէ, մեղք
է ու զզվելի իմ Հոր առաջ։ Ես ազա-
տագրվել էի դրանից։ Ու հիմա տես-
նում եմ մարդիկ, որոնց ես նմանվել
էի ուզում, գումարով նարդի են խա-
ղում: Ես այստեղ հոգևորապես մե-
ռա, մոռացա, որ Հիսուսը իմ Հայրն է,
մոռացա, որ Հիսուսը գրկել էր ինձ,
մոռացա որ փափագում էի, որ Ինքը
ինձ հետ խոսի. ամեն բան մի ակն-
թարթում վերջացավ ինձ համար:
Այդտեղից դուրս եկա և ոտքով գնում
եմ տուն՝ ինձ կորցրած: Մտածում եմ՝
ջահել էինք խաբվեցինք, էս ուր էինք
գնացել: Մայրիկի բժշկությունն էլ
մոռացա, մեր տան խաղաղությունն
էլ մոռացա, կարճ ասած, ամեն ինչ
մոռացա: Նեղված, վշտացած գնում
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եմ տուն, որ ասեմ՝ վերջ, ամեն բան
վերջացավ, էլ ո՛չ մի պաշտամունք, ո՛չ
մի եկեղեցի: Եթե Աստված ճանա-
պարհին ինձ օգնության չհասներ և
ինձ հետ չխոսեր, ես չգիտեմ հիմա
որտեղ կլինեի: Աստված բացահայտ
խոսեց ինձ հետ, նույն հայրական
սիրով և ասաց. 

-Որդի՛ս, ես քեզ վշտացրե՞լ եմ, քեզ
նեղացրե՞լ եմ։ Ձայնը, որ լսեցի, միան-
գամից ինքս ինձ եկա, ասացի՝ ոչ, Տեր
Աստված, իրենք են նեղացրել, ու
սկսեցի անունները տալ։ Ասաց. 

-Իսկ ինչի՞ համար ես Ինձանից
հեռանում: Աստծո ներկայության մեջ
հոնգուր-հոնգուր լացելով՝ տուն եմ
գնացել, մտել եմ իմ սենյակը և լա-
ցելով ներողություն եմ խնդրել Հի-
սուսից: 

Դրանից հետո շատ բաներ եմ
տեսել, շատ փորձությունների միջով
եմ անցել, ոչինչ ինձ չի հեռացրել
Աստծուց: Ես մի բան եմ սովորել. դու
ինձ նեղացրել ես, ես քո տուն
միգուցե չգամ մինչև մեր հաշտութ-
յունը, բայց Տիրոջ տուն կգնամ և իմ
Աստծուն կպաշտեմ: Հիսուսն է մեզ
կանչել, մենք պետք է Նրան նման-
վենք, Նա իր թանկագին արյունը,
որպես փրկության գին վճարել է մեզ
համար: Մենք մեր հարցերը պետք է

Հիսուսի հետ լուծենք: Ունեցել ենք
դժվարություններ, խնդիրներ, ան-
կումներ, վերելքներ, վայրէջքներ,
բայց միշտ այդ հայրական սերը մեզ
պահել է:

Այս վկայության մեջ երկու
կարևոր բան կար, որ ես ցանկացա
փոխանցել:

Առաջին. Եթե մեկը Աստծուն ճա-
նաչել է որպես փրկիչ, ճանաչել է որ-
պես բժիշկ ճանաչել է որպես արդար
դատավոր, բայց չի ճանաչել որպես
Հայր, ուրեմն նա դեռ Աստծուն չի ճա-
նաչում: Աստծուն  սիրողների համար
գայթակղություն չկա, և Նա քեզ  կա-
ռաջնորդի մինչև հավիտենական ար-
քայություն:

Երկրորդ․ Երբեք մարդուն չընա-
յես, ու նրան քեզ համար հեղինա-
կություն չդարձնես: Կյանքդ հիմնի՛ր
Քրիստոս վեմի վրա, Նրան նայի՛ր,
Նրան նվիրվի՛ր և ապրիր միայն Նրա
համար, Նրա սրբությունը թող քո
սրբությունը լինի, Նրա հայրական
գրկի մեջ դու հանգստություն կգտ-
նես: Կարևոր չէ, ինչ վիճակի մեջ ես,
կարևորը, թե դու ինչպե՞ս ես նայում
Աստծուն` քո Հորը: Ապավինի՛ր քո
Հորը։ Ով հույսը դրել է Նրա վրա, չի
ամաչել և չի ամաչելու:

Օրվա ընթացքում լինում ենք այնքան զբաղված, որ ժամանակ չի
մնում աղոթքին։ Ոմանք առավոտյան վաղ շտապում են աշխատանքի,
ոմանք վազում խոհանոց, իսկ ոմանք արագ միացնում են
համակարգիչը կամ հեռուստացույցը։ Ամեն ինչ հասցնելու համար
վազում ենք մենք, վազում է նաև ժամանակը։ «Ձեզի խօսեցայ կանուխ
ելլելով, բայց դուք մտիկ չըրիք, ձեզի կանչեցի, բայց դուք պատասխան
չտուիք» (Երեմ․ 7:13): Աստված միշտ սպասում է մեզ, հատկապես, որ
օրը սկսենք Նրա հետ։ Ժամանակ չկա՞ աղոթքի, ուրեմն արդեն
ուշացնում ենք։  Մարտին Լյութերն ասել է. «Ես այնքան բան ունեմ
անելու, որ մի քանի ժամ անց եմ կացնում աղոթքի մեջ»:                                
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Ես ուզում եմ ձեզ պատմել մի
բանի մասին, որն ինձ հետ տեղի
ունեցավ մի քանի տարի առաջ և դեռ
շարունակվում է կատարվել:

Երրորդ երեխայիս ծննդաբերու-
թյան ժամանակ, երբ ինձ պետք է
վիրահատեին, չգիտես ինչու, նախ-
քան թմրելը ես խնդրեցի Տիրոջը.
«Տեր, Քեզ ինձ հայտնիր, խնդրում
եմ»: Վիրահատության ժամանակ ես
դուրս եկա իմ մարմնից և ի զարմանս
ինձ՝ կյանքը դրանից հետո դեռ
շարունակվում էր: Ես  շատ արագ
սահում էի դեպի ներքև: Այդ ընթաց-
քում ես սկսեցի խեղդվել և ուժեղ
սրտխառնոց զգացի: Հանկարծ ես
տեսա մի հզոր երկաթյա պատնեշ,
որի ետևից լսվում էր ոռնացող կըրա-
կի ձայնը և ուժեղ գազի հոտ էր գա-
լիս: Գնալով ես ավելի էի մոտենում
այդ պատնեշին: Ինձ համակել էր
սարսափի զգացումը, սակայն հաս-
կանում էի, որ կանգնել չեմ կարող:
Սկսեցի կանչել. «Տեր, Տեր»: Շուրջս
ամեն ինչ ցնցվում էր, ասես երկրա-
շարժ էր տեղի ունենում, ինձ արդեն
խեղդում էր այդ գազը: Այդ ժամա-
նակ ես սկսեցի աղոթել. «Սուրբ
Աստվածամայր, օգնիր ինձ»: Մի
վայրկյանում ես դադարեցի իմ՝ դեպի
կրակ գնացող անխախտ ընթացքը և
իմ ներսից կարծես մի ձայն ինձ
ասաց. «Քրիստոսին խնդրիր, միայն
Նա կարող է քեզ օգնել»: Ես հնա-
զանդվեցի իմ ներսից եկող ձայնին և
խնդրեցի. «Տեր Հիսուս Քրիստոս,
ողորմիր ինձ»:

Վայրկենապես ամեն բան փոխ-
վեց: Ինչ որ ուժ կարծես ինձ գրկեց ու
սկսեց վերև բարձրացնել: Ես տեսա
մի շատ կանաչ դաշտ և մի փայտե
խաչ` դիմացը տեսա սպիտակ մար-
մարե զոհասեղան, որի վրա արյուն
կար: Իմ ներսից եկող ձայնն ասաց.
«Սա Հիսուսի թափած արյունն է:
Մենք միայն այդ թափած արյան
միջոցով կարող ենք փրկվել»: Հետո
երբ ես գլուխս բարձրացրի և տեսա
մի հսկայական կրակե սյուն, որից
այնպիսի սեր էր հորդում, որ մարդ-
կային լեզվով անհնար է նկարագրել:
Ես շշնջացի. «Հիսուս, մեր Տեր»: Չնա-
յած ես չէի տեսնում ո՛չ դեմքը, ո՛չ Նրան
ընդհանրապես, բայց ես Նրան ճանա-
չեցի և մի այլ զգացումով ես հասկա-
ցա, որ Նա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն
է՝ Իր Հոր փառքի մեջ և Նրան են
ծառայում տիեզերքում գործող բոլոր
զորությունները, բոլոր հրեշտակնե-
րը... և ծառայում են սիրով և ուրա-
խությամբ:

Պետք է նշեմ, որ ես և ամուսինս
ուղղափառ ծխական եկեղեցու սպա-
սավորներ էինք: Երբ ես տուն վերա-
դարձա, իհարկե այդ մասին պատ-
մեցի մեր եկեղեցու քահանային, որը
մտահոգված ասաց. «Աղոթի՛ր, աղո-
թի՛ր...»: Մի քանի օր անց նա իր քա-
րոզում ընդգծեց, որ մեր ծխա-
կաններից ոմանք հմայություններ են
անում: Չնայած ոչ մի անուն չնշվեց,
բայց ես հասկացա, որ դա ինձ էր
վերաբերվում: Ես ու ամուսինս սկսե-
ցինք լուրջ աղոթել ու խնդրել Տիրո-
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ջից օգնություն, որ մեզ մի սպա-
սավոր ուղարկի, ով կբացատրի մեզ
այդ տեսիլքը: Ես վիրահատությունից
առաջ հաղորդություն եմ ընդունել և
ըստ գաղափարի, պետք է անմիջա-
պես դրախտ գնայի, իսկ այդ ժամա-
նակ ես գնում էի դժոխք... և ես չէի
հասկանում, թե ինչու Աստվածա-
մայրը ինձ չօգնեց, չէ՞ որ ես նրան այն-
քան եմ աղոթել: Ես շփոթմունքի մեջ
էի` եկեղեցում մի բան են ուսուցա-
նում, իսկ աղոթքների մեջ ես բոլորո-
վին այլ պատասխաններ էի ստա-
նում: Ես սկսեցի հարցնել. «Աստված
իմ, ով ես Դու»: Պատասխանն ինձ
զարմացրեց. «Ես Հոգի եմ և Ես
սրտերը մտնում եմ Խոսքով»: Հետո
ինձ մոտ հարց առաջացավ մասունք-
ների մասին: Մենք բոլորս գնում
էինք, խոնարհվում սուրբերի մասուն-
քներին և շատերն էին բժշկություն
ստանում: Ինձ մոտ բնական հարց
առաջացավ. «Ուրեմն ի՞նչ է սա»: Եվ
Տերն իմ այդ հարցին պատասխանեց
տեսիլքով. «Ձախ կողմում Լենինն է՝
պառկած իր դամբարանում, նրան
շրջապատող մարդիկ արցունքոտ
աչքերով մոտենում են նրան, համբու-
րում, իսկ աջ կողմում սրբի մա-
սունքներով լցված անոթ է, որին
նույնպես բոլորը մոտենում են, ինչ-
պես Լենինին: Եվ մի ձայն ինձ ասաց.
«Սրանք երկուսն էլ նույն բաներն են,
երկուսի ծագման աղբյուրն էլ նույնն
է»:

Ես ու ամուսինս հեռացանք
ուղղափառությունից: Համացանցով
լսում էինք տարբեր քարոզիչների և
աղոթում, որ մենք էլ միանանք որևէ
հոգևոր համայնքի, իհարկե Տիրոջ
կամքով:

Христианская церковь 
,,Свет жизни,, с А. Шевеенко

ä³ïíÇñ ùá
ÑáñÝ áõ ÙáñÁ

î³ëÝÑÇÝ· ï³ñ»Ï³Ý ÙÇ ïÕ³
³ÝÑÝ³½³Ý¹ ¿ñ Çñ ÙáñÁ: ºÃ» Ù³ÛñÁ
Ýñ³Ý ËÝ¹ñáõÙ ¿ñ áñ¨¿ μ³Ý ³Ý»É
Ï³Ù ÙÇ ï»Õ ¿ñ áõÕ³ñÏáõÙ, Ý³ ÙÇßï
Çñ Ý»ñëáõÙ Ñ³Ï³é³ÏíáõÙ ¿ñ: ´³Ûó
ÙÇ ûñ ù³ñá½Ç Å³Ù³Ý³Ï Éë»Éáí
º÷»ë. 6:2-3 Ëáëù»ñÁ. §ä³ïíÇñ ùá
ÑáñÝ áõ ÙáñÁ, (áñ ³é³çÇÝ å³ï-
íÇñ³ÝÝ ¿ ËáëïáõÙáí), áñå»ë½Ç
ù»½ É³í ÉÇÝÇ áõ »ñÏ³ñ ÏÛ³Ýù
áõÝ»Ý³ë »ñÏñÇ íñ³¦, Ý³ ËÝ¹ñ»ó
²ëïÍáõÝ. §î»ñ, û·ÝÇñ ÇÝÓ, áñ Ï³-
ï³ñ»Ù øá ËáëùÁ, áñ ÇÝÓ É³í ÉÇÝÇ
¨ »ñÏ³ñ ³åñ»Ù¦: 

Þáõïáí Ù³ÛñÁ ÝáñÇó Ýñ³Ý áõ-
Õ³ñÏ»ó Ë³ÝáõÃ: ²é³çÇÝ é»³Ï-
óÇ³Ý ³Ûë ÙÇïùÝ ¿ñ. §ÜáñÇó Ý³
Ñ»Ýó ÇÝÓ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ¦, μ³Ûó Ñ³Õ-
Ã»Éáí ³Û¹ ÙïùÇÝ ³ë³ó. 

-²Ûá՛, Ù³՛Ûñ ÇÙ, ù»½ ëÇñ»Éáí` »ë
Ñ³×áõÛùáí ¹³ Ï³Ý»Ù: 

ºñμ Ý³ Ë³ÝáõÃÇó ïáõÝ í»ñ³-
¹³ñÓ³í, Çñ ÙáñÁ ·»ïÝÇÝ ÁÝÏ³Í
ï»ë³í: Ü³ Ï³Ãí³ÍÇó Ù³Ñ³ó»É
¿ñ: 

ÌÝÏÇ ÇçÝ»Éáí` ïÕ³Ý ³ÕáÃ»ó.
§ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù, î»ñ, áñ ¸áõ ÇÝÓ
û·Ý»óÇñ Ñ³ÕÃ»Éáõ ÇÙ Ñ³Ï³é³ÏáõÃ-
Û³ÝÁ ¨ Ùáñë Ù³ÑÇó ³é³ç »ë Ï³ñá-
Õ³ó³ áõñ³Ë³óÝ»É Ýñ³Ý ÇÙ ÑÝ³-
½³Ý¹áõÃÛ³Ùμ: Æ՜Ýã Í³Ýñ ÏÉÇÝ»ñ
ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ, áñ Ù³ÑÇó ³é³ç ÝáñÇó
¹³éÝ³óñ³Í ÉÇÝ»Ç Ýñ³Ý¦:
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ԱԶԱՏԱԳՐՈՒՄ
Աստված մարդուն մեծ առավելությունով է օժտել` տվել է ընտրության

իրավունք: Երկնքի տիրակալին` Քրիստոսին հանձնվելը, մեզ տալիս է գերագույն
ազատություն: Սուրբ գիրքն ասում է. «Ուստի եթէ Որդին ձեզի ազատ ընէ,
ճշմարտապէս ազատ պիտի  ըլլաք» (Հովհ. 8:36):

Ով որ ենթարկվում է մարմնավոր կրքերին, դառնում է դրանց գերին, չնայած
որ նրա ոտքերին շղթաներ չկան:

Այն Աստված, Ով մեզ կյանք է պարգևել, կյանքի հետ միասին մեզ տվել է
ազատ ընտրության իրավունք: Սուրբ գիրքն ասում է, որ մեղք գործող
ցանկացած անձ այդ մեղքի գերին է: Ամենամեծ գերին այն մարդն է, ով իրեն
համարում է մեղքից ազատ, սակայն իրականում մեղքը նրա տիրակալն է:
Հավատացյալ մարդու ազատությունը Հիսուս Քրիստոսն է: Ուրեմն մենք պետք
է մեր ընտրությունն ու կոչումը ամեն օր հաստատենք։ «Ասոր համար, եղբայրներ,
աւելի ջանք ըրէք որ ձեր կոչումը ու ընտրութիւնը հաստատէք, վասն զի զայս
ընելով` բնաւ պիտի չվրիպիք. Քանզի այսպէս ձեզի առատօրէն պիտի շնորհուի
մեր Տէր ու Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի յաւիտենական թագաւորութիւնը մտնել» 
(2 Պետ․1։10):

Ð³·áõëïÇ å³ïÇí

ØÇ Ã³·³íáñ Çñ ½áñùáí ×³Ý³å³ñÑ ¿ ·ÝáõÙ: Ð³Ý¹Çå»Éáí »ñÏáõ ëáõñμ
Ñ³Ûñ»ñÇ` Ý³ ÇçÝáõÙ ¿ ÝÅáõÛ·Çó ¨ ËáÝ³ñÑí»Éáí Ñ³ÙμáõñáõÙ Ýñ³Ýó: ¼áñ³-
í³ñÝ»ñÝ ëÏëáõÙ »Ý ïñïÝç³É` å³ï×³é³μ³Ý»Éáí, áñ Çñ»Ýó Ã³·³íáñÁ Ù»-
Í³Ù»ÍÝ»ñÇÝ å³ïÇí ãÇ ï³ÉÇë, μ³Ûó ãÝãÇÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»Í³ñáõÙ ¿: ²Ûë ÇÙ³-
Ý³Éáí` Ã³·³íáñÁ Ññ³Ù³ÛáõÙ ¿, áñ ãáñë ëÝ¹áõÏ å³ïñ³ëï»Ý` »ñÏáõëÁ` ³ñ-
ï³ùÇÝÇó ·»Õ»óÇÏ áõ ù³Ý¹³Ï³½³ñ¹, μ³Ûó ÉÇ ³Õμáí áõ ³í³½áí, ÇëÏ ÙÛáõë
»ñÏáõëÁ ³ñï³ùÇÝÇó ïÑ³× áõ ³Ýßáõù, μ³Ûó áëÏáí áõ Ã³ÝÏ³·ÇÝ ù³ñ»ñáí
É»óáõÝ: ºí Ï³Ýã»Éáí μ³Ùμ³ëáÕ ÇßË³ÝÝ»ñÇÝ` Ã³·³íáñÝ ³ëáõÙ ¿. §¶Ý³Ñ³-
ï»ù ¨ ÁÝïñ»ù ãáñë ÏÝù³Í ³ñÏÕ»ñÇó áñÝ áõ½áõÙ »ù: Üñ³Ýù ÁÝïñáõÙ »Ý
·»Õ»óÇÏ ³ñÏÕ»ñÁ ̈  μ³ó»Éáí` ï»ëÝáõÙ, áñ ¹ñ³Ýù Éóí³Í »Ý ³Õμáí áõ ³í³½áí:
Üñ³Ýù ß³ï »Ý ½ÕçáõÙ: Â³·³íáñÝ ³ëáõÙ ¿. §¸áõù Ý³ÛáõÙ »ù Ù³ñ¹Ï³Ýó
³ñï³ùÇÝÇÝ, Ýñ³Ýó ßù»Õ Ñ³·áõëïÇÝ, μ³Ûó ã»ù ï»ëÝáõÙ ³Õï»ÕáõÃÛ³Ùμ
Éóí³Í Ýñ³Ýó ëÇñïÁ: ÆëÏ ³ÛÝ ëáõñμ Ñ³Ûñ»ñÁ, áñáÝó Ñ³Ý¹Çå»óÇ, ³ñï³ùáõëï
¿ÇÝ ³Õï»ÕÇ, ÇëÏ Ý»ñùáõëï ÉÇ ¿ÇÝ Ðá·áõ ßÝáñÑáí: ÐÇëáõë øñÇëïáëÁ ÷³ñÇë»-
óÇÝ»ñÇÝ ³ë³ó. §ì³Û Ó»½, Ï»ÕÍ³íáñ ¹åÇñÝ»ñ áõ ÷³ñÇë»óÇÝ»ñ, áñ
ÝÙ³ÝíáõÙ »ù Í»÷³Í ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÇ, áñáÝù ¹ñëÇó ·»Õ»óÇÏ »Ý »ñ»-
íáõÙ, μ³Ûó Ý»ñëÇó Ù»é»ÉÝ»ñÇ áëÏáñÝ»ñáí ¨ ³Ù»Ý ï»ë³Ï åÕÍáõÃ-
ÛáõÝáí É»óáõÝ »Ý¦ (Ø³ïÃ. 23.27):

Ð³Û ¨ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ³ñÓ³ÏÇ ÅáÕáí³Íáõ ·ñùÇó
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ÊáÑ»ñáõ¹ Ù»ç« Ã» ·áñÍùÇ¹« êáõñµ ¶ÇñùÁ ÃáÕ µ³ó ÙÝ³,

1 2êáõñµ ¶ÇñùÁ ÃáÕ µ³ó ÙÝ³, ë»Õ³ÝÇ¹ íñ³ ïÇí  áõ ó³Û· «

Âáñ»Ý« µáõñ»Ý« ²ëïÍá µ³é»ñÁª í³ñ¹ áõ Ù»Ë³Ï,

ºí ïáõÝ¹ Çñ»Ýó ù³ÕóñáõÃÛ³Ùµ áõ ëñµáõÃÛ³Ùµ É»óÝ»Ý:

ºí Æñ ËáÑ»ñÁ ËáñáõÝÏ« ïáõÝ¹ Ëáñ³Ý ¹³ñÓÝ»Ý,

êáõñµ ¶ÇñùÁ ÃáÕ µ³ó ÙÝ³, ë»ÝÛ³ÏÇ¹ Ù»ç Ùßïáñ»Ý«

Ì³ÕÏ³Ù³ÝÇ å»ë µÛáõñ»Õ« áñ Çñ Í³ÕÏáõÝ ¿ç»ñÝ,

ÊÝÏ³Ù³ÝÇ å»ë í³éáÕ« áñ Æñ Ëáëù»ñÁ ËÝÏáõÝ« 

ºí »ñÏÇÝùÇ Ï³åáõÛïáí ¨ ³Ý¹áññáí ½³ÛÝ ÉÙáõÝ:

ºí Ñá·íáõÛ¹ Ù»ç ÙÇßï Ý»ñÏ³« áõ Ï»Ý¹³ÝÇ ÙÝ³ ÃáÕ«

àñ ³Ù»Ý Ù»Ï í³ÛñÏÛ³ÝÇ¹« Ù»Ý ÙÇ ù³ÛÉÇ¹ ×³Ù÷áõ¹ íñ³«

ÎÛ³ÝùÇ¹ íñ³ Ù³Ý³Ý³ ³é Ù³Ý³Ý³« ßáÕ ³é ßáÕ« 

Ä³Ï Ð³ÏáµÛ³Ý
_________________

1
 ïÇí - óáñ»Ï

2
 ó³Û· - ·Çß»ñ

úñÑÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÝÓñ¨»Ý« µ³ñÇ Ó»éù»Ý ²ëïÍá: 
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