


ԳԱՅԱՆԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆԳԱՅԱՆԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Երևան
«Բուքարթ» ՍՊԸ

2016



ՀՏԴ 159.9
ԳՄԴ 88
          Հ 177

             Հակոբյան Գայանե
Հ 177            Վախ / Գ. Հակոբյան.- Եր.։ «Բուքարթ»

ՍՊԸ, 2016.- 136 էջ։

 Բոլոր իրավունքները պահպանված են։

     ՀՏԴ 159.9
     ԳՄԴ 88

ISBN 978 – 9939 – 1 – 0391 – 4 © «Բուքարթ» ՍՊԸ, 2016



 �) *#( $# &)+% ')+( �) *#( $# &)+% ')+(

 Նա խա բան  ........................................................ 5

 Հո գե բա նութ յուն, վախ, ֆո բիա ............................ 7

Ի՞նչ է կամ ո՞վ է վա խը ......................................... 15

Որ տե՞ղ է ծնվում վա խը և 
ինչ պե՞ս է զար գա նում ......................................... 17

Ւնչ պե՞ս ա զատ վել վա խից ...................................35

Ի՞նչ է սպաս վում այն մար դուն, ով 
չի կա րո ղա նում հաղ թել վա խը .......................... 64

Ինչ պի սի՞ վար քա գիծ կա րե լի է դրսևո րել 
ա մենատար բեր վա խե րից ա զատ վե լու հա մար ........66

Ի՞նչ է նշա նա կում վախ՝ Աստ ծուց ........................76

Ի՞նչ է պա տա հում այն մար դուն, ով Աստ ծուց 
երկ յուղ ու նի և  վա խի հո գուն ա սում է՝ ո՛չ ............85



5

� � � � � � �� � � � � � �
 

Վախ թե մա յին անդ րա դառ նա լիս անհ րա-
ժեշտ հա մա րե ցի հե տաքրքր վել և  ի մա-

նալ, թե ժա մա նա կա կից բժշկութ յունն ինչ պի սի բա-
ցատ րութ յուն է տա լիս այդ եր ևույ թին: Զ րու ցե լով 
բժիշկ նե րի ու հո գե բան նե րի հետ, ծա նո թա նա լով 
վա խի թե մա յին վե րա բե րող ու սումնա սի րութ յուն-
նե րին՝ ե կա այն եզ րա կա ցութ յան, որ բժշկութ յունն 
ու հո գե բա նութ յու նը, լի նե լով անհ րա ժեշտ և  օգ տա-
կար մարդ կութ յա նը, հար գան քի ար ժա նի շա տե րիս 
կող մից, չեն կա րող վերջ նա կան պա տաս խան տալ, 
թե ինչ է վա խը, ինչ պես է ծնվում և  ինչ պայ ման-
նե րում է զար գա նում: Ու սումնա սի րե ցի Աստ վա-
ծա շուն չը՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ այն տեղ կգտնեմ 
հար ցե րիս պա տաս խան նե րը:  Հայտ նի քա րո զիչ նե-
րից մեկն ա սել է, որ ինչ պես կա երթ ևե կութ յան կա-
նոն նե րի գիրք՝ վա րորդ նե րին ուղ ղոր դե լու հա մար, 
այն պես էլ կա մի գիրք, ո րը մար դուն սո վո րեց նում 
է՝ ինչ պես ապ րել՝ փոր ձութ յան մեջ չընկ նե լու հա-
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մար, և  ե թե ըն կել է՝ ինչ պես դուրս գալ փոր ձութ յու-
նից: Այդ գիրքն Աստ վա ծա շունչն է: Մ.  Պո զոգլյա նի 
« Սուրբ Գր քի բա ռա յին ներշն չու մը գի տա կա նո րեն 
ա պա ցուց ված» աշ խա տութ յունն ա պա ցույց նե րից 
մեկն է, որ տիե զերքն ու մարդ ա րա րա ծին ստեղ-
ծո ղը և Աստ վա ծա շուն չը գրո ղը մեկն է՝ միակ Աստ-
ված, ով  Սուրբ Եր րոր դութ յուն է՝  Հայր Աստ ված, 
Որ դի Աստ ված,  Սուրբ  Հո գի Աստ ված (գիր քը՝ հա-
յե րեն թարգ մա նութ յամբ կա րող եք կար դալ իմ բլո-
գում՝ gayanehakobyan.org, 18 նո յեմ բեր, 2015թ.): 
 Քա նի որ Աստ ված է ստեղ ծել մար դուն, բնա կա նա-
բար,  Նա կա րող է հստակ ա սել, թե ինչ է վա խը և  
ինչ պայ ման նե րում է ծնվում ու զար գա նում, ո րով-
հետև  Նա հե տաքրքր ված է մար դուն եր ջան կաց-
նող ու ան հանգս տաց նող յու րա քանչ յուր երևույ թով: 
Ես ակն կա լում էի, որ Աստ վա ծաշն չում ոչ միայն 
կգտնեմ ինձ ու բա զում մարդ կանց հե տաքրքրող 
վե րո հիշ յալ հար ցե րի պա տաս խան նե րը, այլև 
կհայտ նա բե րեմ վա խից ա զատ վե լու ճա նա պար հը:

Այս պի սով, այս գրքում ներ կա յաց նում եմ վախ 
եր ևույ թը, նրա ծնուն դը, զար գաց ման պատ ճա ռը 
և ն րա նից ա զատ վե լու ճա նա պար հը՝ հա մա ձայն 
Աստ վա ծաշն չի:
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Ա վե տա րա նը հե ղաշր ջում, նո րո գում 
ու պեր ճանք չի բե րում. 

Ա վե տա րա նը ա զա տագ րում է բե րում:

Ռ.  Բոն կե

 Հա մա ձայն բա ցատ րա կան բա ռա րան-
նե րի` վախն ի րա կան կամ մտա ցա ծին 

զգա ցո ղութ յուն է, որն ստեղ ծում է ա նա պա հո-
վութ յան և  մերժ վա ծութ յան զգա ցում: 

 Հո գե բան նե րի և  հո գե բույժ նե րի տե սա կե-
տից՝ վա խը պաշտ պա նա կան հա կազ դե ցութ յունն 
է ի րա կան կամ թվաց յալ վտան գի հան դեպ: Այն 
ծնում է մի վարք, որն ուղղ ված է վտան գի չե զո-
քաց մա նը:  Վա խի հակ վա ծութ յու նը կախ ված է 
սե ռից, տա րի քից, անձ նա յին ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րից, ան ձի սո ցիա լա կան ուղղ վա ծութ յու նից: 

Ըստ դրսևո րումնե րի ծա գումնա բա նութ յան՝ 
հայտ նի են վա խի հետև յալ տե սակ նե րը.

-  վի տալ վախ՝ վա խը ծա գում է մար դու ներ սից,
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-  ի րա կան կամ ռեալ վախ՝ վտան գը սպառ-
նում է շրջա պա տից,

-  բա րո յա կան կամ խղճի վախ՝ վա խը ծա գում է 
ան ձի մղումնե րի կամ ար ժեք նե րի վե րագնա-
հատ ման կամ քայ քայ ման հետ ևան քով: 

 Վախ եր ևույ թը և՛ հո գե բան նե րի, և՛ հո գե բույժ-
նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում է՝ կախ ված նրա 
զար գաց ման մա կար դա կից:  Կան վա խեր և  ֆո-
բիա ներ:  Վախն ու նի ընդ հան րա կան ի մաստ, իսկ 
ֆո բիան՝ վախ է կոնկ րետ մեկ ի րա վի ճա կից կամ 
ա ռար կա յից:  Փակ տա րած քում գտնվե լու վա խը 
կոչ վում է կլաուստ րո ֆո բիա:  Վա խը սուր ա ռար-
կա նե րի նկատ մամբ կոչ վում է օք սի ֆո բիա:  Կա 
բարձ րութ յու նից վախ, ո րը կոչ վում է գիպ սո ֆո-
բիա:  Ժա մա նա կա կից բժշկութ յան մեջ ֆո բիա նե-
րի թի վը հինգ հար յու րից ա վե լի է:

 Ֆո բիա նե րով ու վա խե րով տա ռա պել են նաև 
այն պի սի աշ խար հահռ չակ մար դիկ, ով քեր մարդ-
կութ յան պատ մութ յան մեջ տպա վոր վել են որ պես 
ու ժե ղա գույն ներ, հա մար ձակ ներ, ինք նիշ խան ներ… 
 Նա պո լեոն  Բո նա պար տը վա խե ցել է սպի տակ 
ձիուց, թե պետ ո րոշ նկա րիչ ներ նրան կտա վի վրա 
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պատ կե րել են հենց սպի տակ ձիու վրա:  Ռու սաս-
տա նի  Պետ րոս Ա ռա ջին կայս րը տա ռա պում էր ըն-
դար ձակ տա րած քի նկատ մամբ ու նե ցած ֆո բիա յից: 
 Նա գե րա դա սում էր ցածր ա ռաս տա ղով, հա մե մա-
տա բար փոքր սեն յակ նե րը: Իո սիֆ Ս տա լի նը տա ռա-
պում էր տոկ սի կո ֆո բիա յից՝ թու նա վո րու մից:  Բա ցի 
դրա նից, ու նե նա լով գե նե րա լի սի մու սի աս տի ճան, 
նա եր բեք պա տե րազ մի դաշ տում չէր ե ղել և  ինք նա-
թիռ չէր նստել՝ դարձ յալ ֆո բիա նե րի պատ ճա ռով:

 Մար դիկ հարց նում են՝ վա խե րով ու ֆո բիա-
նե րով տա ռա պե լու դեպ քում ո՞ւմ դի մենք՝ «մոմ 
թա փող նե րի՞ն», պայ ծա ռա տես նե րի՞ն, հո գե բան-
նե րի՞ն, հո գե բույժ նե րի՞ն:  Նույ նիսկ կան մար դիկ, 
ով քեր ոգ ևոր ված պատ մում են, թե այս կամ այն 
«մոմ թա փո ղը» ինչ պես է օգ նել իր ե րե խա յին… 

Ոչ մի «մոմ թա փող» ու «պայ ծա ռա տես» չի կա-
րող վա խի ճի րան նե րից ա զա տել մար դուն:  Չեմ 
ժխտում, հնա րա վոր է, որ լի նեն դեպ քեր, բայց 
դա ոչ թե «մոմ թա փո ղի» ան միտ գոր ծո ղութ յուն-
նե րի արդ յունքն է, այլ տվյալ մար դու ջեր մե ռանդ 
հա վատ քը:  Ժո ղո վուրդն ա սում է. « Հա վատ քով 
չոր քա րին էլ գնաս՝ կծաղ կի»: Աստ վա ծաշն չի հա-
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մա ձայն՝ հա վատ քը ծո վեր է կի սում. «Եվ  Մով սե սը «Եվ  Մով սե սը 
մեկ նեց իր ձեռ քը ծո վի վրա: Եվ Ե հո վան սաս տիկ մեկ նեց իր ձեռ քը ծո վի վրա: Եվ Ե հո վան սաս տիկ 
ար ևել յան հո վով քշեց ծովն ամ բողջ գի շեր վա ըն-ար ևել յան հո վով քշեց ծովն ամ բողջ գի շեր վա ըն-
թաց քում և  ծո վը ցա մա քեց րեց, և ջ րե րը ճեղք վե-թաց քում և  ծո վը ցա մա քեց րեց, և ջ րե րը ճեղք վե-
ցին: Եվ Իս րա յե լի որ դի նե րը ծո վի մի ջով՝ ցա մա-ցին: Եվ Իս րա յե լի որ դի նե րը ծո վի մի ջով՝ ցա մա-
քով գնա ցին, և ջ րե րը նրանց աջ ու ձախ կող մից քով գնա ցին, և ջ րե րը նրանց աջ ու ձախ կող մից 
պա րիսպ ե ղան» պա րիսպ ե ղան» (Ե լից 14.21,22), «Եվ հենց տա-«Եվ հենց տա-
պա նա կը վերց նող քա հա նա նե րը  Հոր դա նա նին պա նա կը վերց նող քա հա նա նե րը  Հոր դա նա նին 
հա սան, և ն րանց ոտ քե րը ջրի ե զեր քին մեխ վե-հա սան, և ն րանց ոտ քե րը ջրի ե զեր քին մեխ վե-
ցին (ո րով հետև հունձ քի ժա մա նակ  Հոր դա նա նը ցին (ո րով հետև հունձ քի ժա մա նակ  Հոր դա նա նը 
մինչև իր ե զեր քը լիքն է լի նում), այդ ժա մա նակ մինչև իր ե զեր քը լիքն է լի նում), այդ ժա մա նակ 
վերևից իջ նող ջրե րը կանգ նե ցին և  Սար թա նի մոտ վերևից իջ նող ջրե րը կանգ նե ցին և  Սար թա նի մոտ 
գտնվող Ա դամ քա ղա քից հե ռու մի կար կա ռա կույ-գտնվող Ա դամ քա ղա քից հե ռու մի կար կա ռա կույ-
տի նման բարձ րա ցան, և  դաշ տի ծո վը, այ սինքն՝ տի նման բարձ րա ցան, և  դաշ տի ծո վը, այ սինքն՝ 
Ա ղի ծո վը իջ նող ջրե րը վեր ջա ցան, կտրվե ցին, և Ա ղի ծո վը իջ նող ջրե րը վեր ջա ցան, կտրվե ցին, և 
 ժո ղո վուրդն ան ցավ ու կանգ նեց Ե րի քո վի դի մաց:  ժո ղո վուրդն ան ցավ ու կանգ նեց Ե րի քո վի դի մաց: 
Եվ  Տի րոջ Ուխ տի տա պա նա կը վերց նող քա հա-Եվ  Տի րոջ Ուխ տի տա պա նա կը վերց նող քա հա-
նա նե րը  Հոր դա նա նի մեջ՝ ցա մա քի վրա հաս տատ նա նե րը  Հոր դա նա նի մեջ՝ ցա մա քի վրա հաս տատ 
կանգ նե ցին, և  ամ բողջ Իսրայե լը ցա մա քով ան-կանգ նե ցին, և  ամ բողջ Իսրայե լը ցա մա քով ան-
ցավ՝ մինչև բո լոր ժո ղովր դի  Հորդանա նով անց-ցավ՝ մինչև բո լոր ժո ղովր դի  Հորդանա նով անց-
նելն ա վարտ վեց»նելն ա վարտ վեց» ( Հե սու 3.15-17): Ճշմա րիտ հա-
վատքն ամ րոց ներ է քան դում. «Եվ ժո ղո վուրդն «Եվ ժո ղո վուրդն 
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ա ղա ղա կեց փո ղե րը հնչե լիս, և  երբ ժո ղո վուր դը ա ղա ղա կեց փո ղե րը հնչե լիս, և  երբ ժո ղո վուր դը 
փո ղե րի ձայ նը լսեց, բարձ րա ձայն ա ղա ղա կեց, փո ղե րի ձայ նը լսեց, բարձ րա ձայն ա ղա ղա կեց, 
պա րիսպ նե րը վայր ըն կան…»պա րիսպ նե րը վայր ըն կան…» ( Հեսու 6.20):  Հա-
վատ քը հզոր զենք է: 

Ինչ վե րա բե րում է «դի մե՞լ հո գե բույժ նե րին» 
հար ցին, միան շա նակ կա րող եմ ա սել՝ ա յո՛: Աստ-
վա ծա շուն չը չի մեր ժում բժշկութ յու նը, քա նի որ 
Աստ ված է մար դուն գի տութ յուն տվել՝ այդ հզոր 
մի ջոցն ստեղ ծե լու, մար դու կյան քը փրկե լու և 
ն րան տան ջանք նե րից ա զա տե լու հա մար:  Սա կայն 
հան դի պում են հի վան դութ յուն ներ, ո րոնց դեպ քում 
բժշկութ յունն, իր զար գաց ման ա մե նա բարձր մա-
կար դա կով հան դերձ, ան զոր է, իսկ Աստ ված զո-
րա վոր է՝ բու ժե լու ցան կա ցած հի վան դութ յուն: 

 Սուրբ Գր քում կան դեպ քեր, երբ մար դիկ դի-
մում են բժիշկ նե րին և  բու սա կան դե ղա մի ջոց նե-
րին: Օ րի նակ՝ Ե սա յի մար գա րեն, ա ռաջ նորդ վե-
լով    Տի րոջ  Հո գով, ցույց է տա լիս Ե զե կիա թա գա-
վո րի բուժ ման ճա նա պար հը. «Եվ Ե սա յին ա սաց. «Եվ Ե սա յին ա սաց. 
« Չո րաց րած թուզ ա ռեք»: Եվ ա ռան ու դրին վեր-« Չո րաց րած թուզ ա ռեք»: Եվ ա ռան ու դրին վեր-
քի վրա, ու նա ա ռող ջա ցավ»քի վրա, ու նա ա ռող ջա ցավ» (Դ  Թագ. 20.7):  Կա 
մեկ այլ օ րի նակ՝ Ա սա թա գա վո րի օ րի նա կը: Ին չո՞ւ 
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մա հա ցավ Ա սա թա գա վո րը, բժիշկ ներն ին չո՞ւ ան-
կա րող ե ղան՝ փրկե լու նրա կյան քը: Ա սա թա գա-
վորն իր թա գա վո րութ յան ա ռա ջին շրջա նում նա-
խան ձախն դիր էր՝  Տի րոջ կամքն ամ բող ջութ յամբ 
կա տա րե լու. «Եվ Ա սան բա րութ յուն և  ուղ ղութ յուն «Եվ Ա սան բա րութ յուն և  ուղ ղութ յուն 
ա րեց իր  Տեր Աստ ծո առջև՝ վերց րեց օ տար սե ղան-ա րեց իր  Տեր Աստ ծո առջև՝ վերց րեց օ տար սե ղան-
նե րը և  բարձ րա վան դակ նե րը, կոտ րեց ար ձան նե-նե րը և  բարձ րա վան դակ նե րը, կոտ րեց ար ձան նե-
րը և Աս տա րովթ նե րը ու հրա մա յեց  Հու դա յին, որ րը և Աս տա րովթ նե րը ու հրա մա յեց  Հու դա յին, որ 
ի րենց հայ րե րի  Տեր Աստ ծուն խնդրեն, օ րենքն ու ի րենց հայ րե րի  Տեր Աստ ծուն խնդրեն, օ րենքն ու 
պատ վի րան նե րը կա տա րեն»պատ վի րան նե րը կա տա րեն» (Բ Մ նաց. 14.2-5): 
 Քա նի դեռ Ա սան քայ լում էր  Տի րոջ ճա նա պարհ-
նե րով և  Տի րոջ երկ յու ղով, հաղ թում էր Իս րա յե լի 
բո լոր թշնա մի նե րին. «Եվ Ա սան ու նրա հետ ե ղող «Եվ Ա սան ու նրա հետ ե ղող 
ժո ղո վուր դը հա լա ծե ցին նրանց մինչև  Գե րա րա, և  ժո ղո վուր դը հա լա ծե ցին նրանց մինչև  Գե րա րա, և  
ե թով պա ցի ներն ըն կան, նրան ցից կեն դա նի մնա-ե թով պա ցի ներն ըն կան, նրան ցից կեն դա նի մնա-
ցող չե ղավ, ո րով հետև  Տի րոջ առջև ու Ն րա բա-ցող չե ղավ, ո րով հետև  Տի րոջ առջև ու Ն րա բա-
նա կի առջև ջարդ վե ցին ու շատ մեծ ա վար ա ռան: նա կի առջև ջարդ վե ցին ու շատ մեծ ա վար ա ռան: 
Եվ նա զար կեց  Գե րա րա յի շրջա կա քա ղաք նե րը, Եվ նա զար կեց  Գե րա րա յի շրջա կա քա ղաք նե րը, 
ո րով հետև  Տի րոջ վա խը նրանց վրա էր, և  բո լոր ո րով հետև  Տի րոջ վա խը նրանց վրա էր, և  բո լոր 
քա ղաք նե րը կո ղոպ տե ցին….» քա ղաք նե րը կո ղոպ տե ցին….» (Բ Մ նաց. 14.13,14): 
 Սա կայն հե տա գա յում Ա սան ա պա վի նեց իր փոր-
ձա ռութ յա նը ու մի միայն իր խել քին:  Թա գա վո-
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րութ յան վեր ջին շրջա նում Ա սա յի սիրտն այն քան 
էր հե ռա ցել Աստ ծուց, որ նա իր հի վան դութ յան 
ժա մա նակ էլ ոչ մի ան գամ չդի մեց Ն րան, այլ ամ-
բող ջութ յամբ ա պա վի նեց բժիշկ նե րին. «Եվ Ա սան «Եվ Ա սան 
իր թա գա վո րութ յան ե րե սու նին նե րորդ տա րում իր թա գա վո րութ յան ե րե սու նին նե րորդ տա րում 
հի վան դա ցավ իր ոտ քե րով, բայց իր հի վան դութ-հի վան դա ցավ իր ոտ քե րով, բայց իր հի վան դութ-
յու նում էլ չխնդրեց  Տի րո ջը, այլ բժիշկ նե րին դի-յու նում էլ չխնդրեց  Տի րո ջը, այլ բժիշկ նե րին դի-
մեց: Եվ Ա սան…. մե ռավ իր թա գա վո րութ յան քա-մեց: Եվ Ա սան…. մե ռավ իր թա գա վո րութ յան քա-
ռա սուն մե կե րորդ տա րում»ռա սուն մե կե րորդ տա րում» (Բ Մ նաց. 16.12,13): 
Բժշ կութ յու նը որ քան էլ հզոր ա ռաջ խա ղա ցումներ 
ու նե նա, միև նույն է, հզոր նե րի Հ զո րը Աստ ված է: 

 Վա խի պատ ճա ռով մար դու վի ճա կը կա րող է 
այն քան բար դա նալ, որ նա չըն կա լի Աստ ծո  Խոս քը: 
Ա ղոթ քի և  հո գե բույ ժի օգ նութ յամբ հնա րա վոր է մար-
դուն հասց նել գի տակ ցա կան մա կար դա կի, որ պես զի 
նա ըն կա լի Աստ ծո  Խոս քը և  հաս կա նա, թե Աստ վա-
ծա շունչն ինչ է ա սում իր կյան քի տվյալ ի րա վի ճա կի 
մա սին:  Խե լա ցի հո գե բույժն ա ռա ջար կում է բուժ ման 
ամ բող ջա կան ըն թացք, ո րը չի կա րե լի ան տե սել: 

 Մար դիկ նաև հարց նում են. « Դի մե՞լ հո գե-
բան նե րին»:  Հո գե բա նութ յու նը գի տութ յուն է մար-
դու, նրա հո գե կան աշ խար հի, գի տակ ցութ յան, 
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վար քի ու գոր ծու նեութ յան մա սին: Ես հար գում 
և  օգտվում եմ հո գե բա նութ յու նից այն քա նով, որ-
քա նով այդ գի տութ յու նը չի հա կա սում Աստ վա-
ծաշնչին:  Կան հո գե բան ներ, ով քեր պնդում են. 
«Ե թե մե կը քեզ վի րա վո րել է, խո րը ցավ պատ-
ճա ռել, և  դու ան կա րող ես նրան պա տաս խա-
նե լու՝ ել նե լով ա մե նա տար բեր պատ ճառ նե րից, 
կա րող ես վերց նել մի իր, մա հա կով հար ձակ վել 
այդ ի րի վրա ու ծե ծել այն քան, մինչև զայ րույթդ 
անց նի»:  Զայ րույ թը, հնա րա վոր է, այդ պա հին 
անց նի, բայց վի րա վո րանքն ու ցա վը չեն անց նի: 
Եր բեմն ա սում են. « Ժա մա նա կը կբու ժի»:  Ժա մա-
նակն ա վե լի է խո րաց նում վեր քը, և  ա տե լութ յունն 
սպա նում է ար դեն ոչ թե վի րա վո րո ղին ու ցավ 
տվո ղին, այլ վի րա վո րանքն ու ցավն ըն դու նո ղին: 
 Վի րա վո րան քին ու ցա վին բա լա սան է պետք: Այդ 
բա լա սա նը Աստ ծո ԽՈՍՔՆ է:  Հո գե բա նութ յան 
մեջ կան ի մաս տուն խոր հուրդ ներ, ո րոնք գրված 
են ե ղել Աստ ծո  Խոս քում շատ ա վե լի վաղ ժա մա-
նակ նե րում՝ մինչև հո գե բա նութ յու նը որ պես գի-
տութ յուն ձևա վոր վե լը:
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Անդ րա դառ նա լով վախ եր ևույ թի և ն րա-
նից ձեր բա զատ վե լու թե մա յին, ինչ պես 

նշել էի գրքիս  Նա խա բա նում, ես հիմք եմ ըն դու նել 
Աստ վա ծա շուն չը, քա նի որ միայն մարդ ա րա րա-
ծին ստեղ ծող Աստ ված կա րող է ամ բող ջութ յամբ 
պա տաս խան տալ մար դու կյան քում ա վե րիչ գոր-
ծու նեութ յուն ծա վա լող այդ եր ևույ թի վե րա բեր յալ: 

 Մար դիկ հա ճախ սխալ են հար ցադ րում ա նում, 
երբ հե տաքրքր վում են՝ ի՞նչ է վա խը, փո խա րե-
նը հարց նե լու՝ ո՞վ է վա խը:  Հար ցադ րու մը սխալ է, 
քա նի որ չեն պատ կե րաց նում, որ վա խը հո գի է. 
նա ու նի լսո ղութ յուն, տե սո ղութ յուն, խո սե լու, ծի-
ծա ղե լու, ար հա մար հե լու, հրահ րե լու և  այլ ըն դու-
նա կութ յուն ներ:  Վա խը հո գի է, քա նի որ այդ պես է 
ա սում Աստ վա ծա շուն չը, և կ յան քը դա ա պա ցու ցում 
է: «Աստ ված չտվեց մեզ վա խի հո գի, այլ՝ զո րութ-«Աստ ված չտվեց մեզ վա խի հո գի, այլ՝ զո րութ-
յան, սի րո և զ գո նութ յան»յան, սի րո և զ գո նութ յան» (Բ  Տի մոթ. 1.7): 
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 Վա խը հո գի է, անձ, ո րը չու նի մար մին:  Նա 
կա րող է մշտա պես ու ղեկ ցել մար դուն՝ մնա լով 
ան տե սա նե լի:  Վա խը խո սում է մար դու հետ ան-
ձայն՝ տա լով կաթ վա ծա հար ա նող, դե պի ճա հիճ 
քա շող, մե կու սաց նող, ա ռա ջըն թա ցից ար մա-
տա պես կտրող մտքեր:  Նա այդ ա մենն ա նում է 
ան տե սա նե լի, սա կայն նրա գոր ծո ղութ յուն նե-
րի հետևանք նե րը տե սա նե լի են:  Յու րա քանչ յու-
րը հնա րա վո րութ յուն ու նի քննե լու իր կյան քը և 
 տես նե լու, թե «վախ» կոչ վա ծը ինչ չա փի վնաս է 
հասց րել ի րեն:
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 Վա խը ծնվում է այն տեղ, որ տեղ չկա 
հա վատք կամ վստա հութ յուն առ Աստ-

ված: Այն ա ճում ու զար գա նում է այն տեղ, որ տեղ 
չկա Աստ ծո հետ մշտա կան հա ղոր դակ ցութ յուն: 
Աստ ծո  Խոսքն ա սում է. « Տերն է իմ  Հո վի վը, ես « Տերն է իմ  Հո վի վը, ես 
ոչ մի բա նի կա րո տութ յուն չեմ ու նե նա:  Նա կա-ոչ մի բա նի կա րո տութ յուն չեմ ու նե նա:  Նա կա-
նաչ վայ րե րում հանգս տաց նում է ինձ ու հան-նաչ վայ րե րում հանգս տաց նում է ինձ ու հան-
դարտ ջրե րի մոտ է տա նում ինձ: Իմ ան ձին հան-դարտ ջրե րի մոտ է տա նում ինձ: Իմ ան ձին հան-
գիստ է տա լիս, ինձ ա ռաջ նոր դում է ար դա րութ-գիստ է տա լիս, ինձ ա ռաջ նոր դում է ար դա րութ-
յան շա վիղ նե րում՝ Իր ան վան հա մար:  Թեև անց-յան շա վիղ նե րում՝ Իր ան վան հա մար:  Թեև անց-
նեմ մահ վան շու քի ձո րով, չար բա նից չեմ վա խե-նեմ մահ վան շու քի ձո րով, չար բա նից չեմ վա խե-
նա, ո րով հետև  Դու ինձ հետ ես,  Քո գա վա զանն նա, ո րով հետև  Դու ինձ հետ ես,  Քո գա վա զանն 
ու ցու պը մխի թա րում են ինձ:  Դու իմ առջև սե ղան ու ցու պը մխի թա րում են ինձ:  Դու իմ առջև սե ղան 
ես պատ րաս տում թշնա մի նե րիս դի մաց և գ լուխս ես պատ րաս տում թշնա մի նե րիս դի մաց և գ լուխս 
օ ծում ես յու ղով. իմ բա ժա կը խիստ լիքն է:  Բա րիք օ ծում ես յու ղով. իմ բա ժա կը խիստ լիքն է:  Բա րիք 
ու ո ղոր մութ յուն կգան իմ ետ ևից իմ կյան քի բո լոր ու ո ղոր մութ յուն կգան իմ ետ ևից իմ կյան քի բո լոր 
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օ րե րում, և  Տի րոջ տա նը կբնակ վեմ շատ եր կար օ րե րում, և  Տի րոջ տա նը կբնակ վեմ շատ եր կար 
ժա մա նակ»ժա մա նակ» ( Սաղմ. 23): 

 Հա մա ձայն  Խոս քի՝ ե թե մար դը տիե զերքն 
ստեղ ծող Աստ ծուն ընտ րում է որ պես իր կյան-
քի  Հո վիվ (ով ի րեն կե րակ րում է, ա պա հո վում 
ա մեն ին չով, պահ պա նում վտան գից, փրկում նույ-
նիսկ մա հից, իր հա մար սե ղան պատ րաս տում իր 
թշնա մի նե րի աչ քի առջև, ոչ թե իր թշնա մի նե րի 
ձեռ քը մատ նում ի րեն), «ոչ մի բա նի կա րո տութ-
յուն» չի ու նե նա, մշտա պես հան գիստ ու հան-
դարտ կյանք կվա յե լի: 

 Մարդն ապ րում է այս աշ խար հում, ո րի իշ-
խա նը սա տա նան է:  Հի սուսն ա սաց. «…. այս աշ-«…. այս աշ-
խար հի իշ խա նը գա լիս է և  ո չինչ չու նի Ին ձա նում»խար հի իշ խա նը գա լիս է և  ո չինչ չու նի Ին ձա նում» 
( Հովհ. 14.30):  Սա տա նան դար ձավ այս երկ րի իշ-
խա նը մար դու՝ Ա դա մի ու Ե վա յի անհ նա զան դութ-
յան պատ ճա ռով, ով քեր ճա շա կե ցին Աստ ծուց ար-
գել ված պտու ղը:  Սա կայն  Տե րը, եր կիր ու ղար կե լով 
Իր միա ծին Որ դուն, հաշ տութ յուն կնքեց մար դու 
հետ: « Հի րա վի  Նա մեր ցա վե րը վերց րեց և  մեր « Հի րա վի  Նա մեր ցա վե րը վերց րեց և  մեր 
վշտե րը բեռ նեց Իր վրա….  Նա մեր մեղ քե րի հա-վշտե րը բեռ նեց Իր վրա….  Նա մեր մեղ քե րի հա-
մար վի րա վոր վեց և  մեր ա նօ րե նութ յուն նե րի հա-մար վի րա վոր վեց և  մեր ա նօ րե նութ յուն նե րի հա-
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մար հար ված վեց, մեր խա ղա ղութ յան պա տի ժը մար հար ված վեց, մեր խա ղա ղութ յան պա տի ժը 
Ն րա վրա ե ղավ, ու Ն րա վեր քե րով մենք բժշկվե-Ն րա վրա ե ղավ, ու Ն րա վեր քե րով մենք բժշկվե-
ցինք»ցինք» (Ե սա յի 53.4,5), «Ո րով հետև գի տեք մեր  Տեր «Ո րով հետև գի տեք մեր  Տեր 
 Հի սուս Ք րիս տո սի շնորհ քը, որ ձեզ հա մար աղ քա- Հի սուս Ք րիս տո սի շնորհ քը, որ ձեզ հա մար աղ քա-
տա ցավ  Նա, որ հա րուստ էր, որ դուք Ն րա աղ քա-տա ցավ  Նա, որ հա րուստ էր, որ դուք Ն րա աղ քա-
տութ յու նով հարս տա նաք»տութ յու նով հարս տա նաք» (Բ  Կորնթ. 8.9): Աստ վա-
ծաշն չի այս խոս քե րը փաս տում են, որ մեր երկ նա-
յին  Հայ րը  Հի սուս Ք րիս տո սի  Գող գոթ յան խա չի և 
 թափ ված ար յան մի ջո ցով մար դուն ետ է գնել այս 
աշ խար հի իշ խա նից՝ սա տա նա յից:  Սա կայն սա տա-
նա յի իշ խա նութ յու նից ա զատ վում է այն մար դը, 
ով Աստ ծո Որ դուն ըն դու նում է որ պես իր կյան քի 
միակ Փր կիչ,  Հո վիվ:  Սա չի նշա նա կում, որ այդ 
մար դուն սա տա նան չի հե տապնդում՝ նրա դեմ 
հա նե լով թշնա մի նե րի, նրան բե րե լով մա հա բեր 
հի վան դութ յուն ներ, աղ քա տութ յուն ու «կա րո տութ-
յուն»:  Սա տա նան ջանք չի խնա յում՝ ոչնչաց նե լու 
Աստ ծո կեր պա րան քով ու նմա նութ յամբ ստեղծ-
ված մար դուն:  Մինչ դեռ նա ո չինչ չի կա րող ա նել, 
ե թե մար դը հաս կա նա, որ իր կյան քը վտան գի մեջ 
պա հո ղը, ան հանգս տութ յուն ներ, ցա վեր ու տա ռա-
պանք ներ բե րո ղը  Հի սուս Ք րիս տո սի  Գող գոթ յան 
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խա չի ու թափ ված ար յան շնոր հիվ ար դեն պարտ-
ված է:  Յու րա քանչ յուր աստ վա ծա պաշտ քրիս-
տոնյա յի դի մաց ոչ թե այս աշ խար հի իշ խա նը հա-
մար վող սա տա նան է, այլ պարտ ված, խայ տա ռակ-
ված սա տա նան. «…. և ջն ջեց այն մեզ հա կա ռակ «…. և ջն ջեց այն մեզ հա կա ռակ 
ձե ռա գի րը հրա ման նե րով, որ մեզ հա կա ռակ էր, ձե ռա գի րը հրա ման նե րով, որ մեզ հա կա ռակ էր, 
և  այն վերց րեց ու խա չա փայ տին գա մեց, իշ խա-և  այն վերց րեց ու խա չա փայ տին գա մեց, իշ խա-
նութ յուն նե րին ու պե տութ յուն նե րին մեր կաց րեց, նութ յուն նե րին ու պե տութ յուն նե րին մեր կաց րեց, 
հայտ նա պես խայ տա ռա կեց և ն րանց հաղ թեց Ի րե-հայտ նա պես խայ տա ռա կեց և ն րանց հաղ թեց Ի րե-
նով»նով» ( Կո ղոս. 2.14,15):  Յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա 
պետք է հի շի, որ բա վա կան չէ  Հի սուս Ք րիս տո-
սին անձ նա կան կյան քի  Տեր ու Փր կիչ ըն դու նե լը, 
անհրա ժեշտ է մշտա կան շփում ու նե նալ  Տի րոջ 
հետ: Ինչ պես ձու կը ստեղծ վել է լո ղա լու հա մար, 
ար ծի վը՝ սա վառ նե լու, այն պես էլ մարդն ա րար-
վել է  Տի րոջ հետ ապ րե լու և  հա ղոր դակց վե լու հա-
մար: Ա ռանց տե րե րի  Տի րոջ հետ հա ղոր դակց վե լու՝ 
նրա կյանքն ու նայն է ու դա տարկ: Ն շա նա կութ յուն 
չու նի, թե մար դը որ քան հարս տութ յուն, տա ղանդ-
ներ կամ համ բավ ու նի:  Քիչ չեն աշ խար հահռ չակ 
մար դիկ՝ լի նեն դե րա սան ներ, գիտ նա կան ներ կամ 
հո գե բան ներ, ով քեր փոր ձել են եր ջան կաց նել 
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մարդ կանց, սա կայն նրանց փոր ձը ժա մա նա կա-
վոր բնույթ է կրել, և  ա մե նաա հա վորն այն է, որ 
ի րենք էլ ի րենց ե րա զանք նե րի ի րա կա նաց ման, 
հարստութ յան ու փառ քի գա գաթ նա կե տին ինք-
նաս պա նութ յամբ են վերջ տվել ի րենց կյան քին: 
 Հի շենք Էլ վիս Փ րես լիին,  Մե րի լին  Մոն րո յին… 
«Ինչ պես պահ պա նել ա մուս նութ յու նը» ըն տա նե-
կան ներ դաշ նա կութ յան մա սին գրքի հե ղի նա կը 
ԱՄՆ-ում գնդա կա հա րել է իր կո ջը և Facebook-ում 
տե ղադ րել դիա կի լու սան կա րը: «Ինչ պես ձեռք բե-
րել ըն կեր ներ և  ազ դե ցութ յուն գոր ծել մարդ կանց 
վրա» գրքի հե ղի նակ  Դեյլ  Կար նե գին մա հա ցել է 
լիո վին մե նութ յան մեջ: «Ե րե խան և ն րա խնամ քը» 
բեստ սել լե րի հե ղի նակ  Բեն ջա մին Ս կո պիին սե-
փա կան որ դի ներն ու զում էին հանձ նել ծե րա նոց: 
 Հան րա ճա նաչ ման կա վարժ  Մա րիա  Մոն տե սո րին 
իր որ դուն հանձ նել է խնա մա տար մի ըն տա նի քի՝ 
հա մա րե լով, որ այս երկ րի վրա իր կո չումն է՝ ու րի-
շի ե րե խա նե րին նվիր վե լը: 

 Մար դը, լույս աշ խարհ գա լով, կարճ ժա մա-
նակ անց սո վո րում է խո սել, քայ լել… Ք րիս տոն-
յան, վերս տին ծնունդ ստա նա լով, պետք է սո վո րի 
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հա ղոր դակց վել  Տի րոջ հետ:  Մար դուն ստեղ ծող 
Աստ ված նրան պարգ ևել է ինչ պես ֆի զի կա կան 
զգա յա րան ներ՝ տե սո ղութ յուն, լսո ղութ յուն, հա մի 
և  հո տի զգա ցում, շո շա փե լու և զ գա լու հնա րա վո-
րութ յուն՝ աշ խարհն ըն կա լե լու ու վա յե լե լու հա-
մար, նույն պես և  հոգ ևոր զգա յա րան ներ՝  Տի րոջ 
հետ հա ղոր դակց վե լու, ի րեն շնորհ ված կյան քը 
ճիշտ ապ րե լու, սա տա նա յի ո րո գայթ նե րից խու-
սա փե լու հա մար (որ պես օգ նութ յուն՝ ա ռա ջար-
կում եմ կար դալ «Ով քե՞ր են լսում  Տի րոջ ձայ նը» 
իմ հե ղի նա կած գիր քը, 15 փետր վար, 2016թ., 
gayanehakobyan.org բլոգ, ինչ պես նաև Ք.  Հե գի նի 
«Ինչ պես ա ռաջ նորդ վել  Սուրբ  Հո գով» գիր քը): 

Այն մար դը, ով մշտա պես հա ղոր դակց վում է 
 Տի րոջ հետ և  ա ռաջ նորդ վում  Սուրբ  Հո գով, հա-
մար ձակ կա րող է կրկնել սաղ մո սեր գո ւի հետև-
յալ խոս քե րը. « Տերն է իմ լույ սը և  իմ փրկութ յու-« Տերն է իմ լույ սը և  իմ փրկութ յու-
նը, ես ու մի՞ց պի տի վա խե նամ,  Տերն է իմ կյան-նը, ես ու մի՞ց պի տի վա խե նամ,  Տերն է իմ կյան-
քի զո րութ յու նը, ես ու մի՞ց պի տի սար սա փեմ:  Չա-քի զո րութ յու նը, ես ու մի՞ց պի տի սար սա փեմ:  Չա-
րերն ինձ վրա են գա լիս, որ իմ մար մինն ու տեն, րերն ինձ վրա են գա լիս, որ իմ մար մինն ու տեն, 
իմ նե ղաց նող ներն ու թշնա մի նե րը սա հում են ու իմ նե ղաց նող ներն ու թշնա մի նե րը սա հում են ու 
վայր ընկ նում:  Թեև զո րա բա նակ էլ ինձ դեմ բա-վայր ընկ նում:  Թեև զո րա բա նակ էլ ինձ դեմ բա-
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նակ տա, իմ սիր տը չի վա խե նա, թեև պա տե րազմ նակ տա, իմ սիր տը չի վա խե նա, թեև պա տե րազմ 
էլ սկսվի իմ դեմ, ես դարձ յալ Ն րան կհու սամ:  Մի էլ սկսվի իմ դեմ, ես դարձ յալ Ն րան կհու սամ:  Մի 
բան եմ խնդրում  Տի րո ջից և  այն շատ եմ փա փա-բան եմ խնդրում  Տի րո ջից և  այն շատ եմ փա փա-
գում, որ  Տի րոջ տա նը բնակ վեմ իմ կյան քի բո լոր գում, որ  Տի րոջ տա նը բնակ վեմ իմ կյան քի բո լոր 
օ րե րում…. ո րով հետև չար օ րում  Նա ծած կում է օ րե րում…. ո րով հետև չար օ րում  Նա ծած կում է 
ինձ Իր խո րա նի մեջ,  Նա թաքց նում է ինձ Իր խո-ինձ Իր խո րա նի մեջ,  Նա թաքց նում է ինձ Իր խո-
րա նի ծա ծուկ տե ղում և  բարձ րաց նում է ինձ վե մի րա նի ծա ծուկ տե ղում և  բարձ րաց նում է ինձ վե մի 
վրա: Եվ հի մա իմ գլու խը կբարձ րա նա իմ թշնա-վրա: Եվ հի մա իմ գլու խը կբարձ րա նա իմ թշնա-
մի նե րի վրա, որ իմ չորս կող մում են, և Ն րա խո-մի նե րի վրա, որ իմ չորս կող մում են, և Ն րա խո-
րա նի մեջ գո հութ յան պա տա րագ ներ կմա տու ցեմ, րա նի մեջ գո հութ յան պա տա րագ ներ կմա տու ցեմ, 
կեր գեմ ու սաղ մոս կա սեմկեր գեմ ու սաղ մոս կա սեմ  Տի րո ջը»Տի րո ջը» ( Սաղմ. 27.1-6): 
Ճշմա րիտ քրիս տոն յան, ով ապ րում է Աստ ծո տա-
նը, այ սինքն՝ մաս նա կից է լի նում ե կե ղե ցու գոր-
ծե րին, ծա ռա յում  Տի րոջն ա մե նա տար բեր հար ցե-
րում, հա ղոր դակց վում  Բարձր յա լի հետ, երկրպա-
գում ու խո նարհ վում Ն րան, մշտա պես կապ րի 
Ն րա ներ կա յութ յան մեջ: Աստ ծո  Խոսքն ա սում է. 
«Հ նա զանդ վե՛ք Աստ ծուն, հա կա ռա՛կ կանգ նեք սա-«Հ նա զանդ վե՛ք Աստ ծուն, հա կա ռա՛կ կանգ նեք սա-
տա նա յին, և  նա կփախ չի ձեզ նից»տա նա յին, և  նա կփախ չի ձեզ նից» ( Հա կոբ. 4.7): 

 Սա տա նան է վա խի հո գուն ու ղար կում մար-
դու դեմ: «Աստ ված չտվեց մեզ վա խի հո գի, այլ՝  «Աստ ված չտվեց մեզ վա խի հո գի, այլ՝ 
զո րութ յան, սի րո և զ գո նութ յան» զո րութ յան, սի րո և զ գո նութ յան» (Բ  Տի մոթ. 1.7): 
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Այս խոս քե րը ցույց են տա լիս, որ վա խը չի ծնվում 
մար դու հետ:  Տե րը մար դուն պարգ ևել է սի րո, զո-
րութ յան և զ գո նութ յան հո գի:  Պար զա պես, սա-
տա նան մար դուն խա բում է, գցում վա խի ո րո-
գայթ նե րի մեջ՝ գո ղա նա լով նրա ու րա խութ յու նը, 
խա ղա ղութ յու նը, ստեղ ծա գոր ծե լու կա րո ղութ յու-
նը, ան հա տա կա նութ յու նը:  Սա տա նան գող է, իսկ 
Աստ ծո  Խոս քի հա մա ձայն՝ « Գո ղը գա լիս է, որ « Գո ղը գա լիս է, որ 
գո ղա նա, սպա նի և  կորց նի» գո ղա նա, սպա նի և  կորց նի» ( Հովհ. 10.10): 

 Վա խը սա տա նա յի գլխա վոր զեն քե րից է: 
 Նույ նիսկ աստ վա ծաշնչ յան հե րոս նե րը, տես նե-
լով բա զում հրաշք ներ, եր բեմն ան կա րող էին լի-
նում դի մա կա յե լու վա խի ձայ նին և  ընկ նում էին 
նրա հյու սած թա կար դը: Ինչ պես նշե ցի, հա մա-
ձայն Աստ ծո  Խոս քի, վա խը հո գի է, անձ, ո րը չու-
նի մար մին:  Նա խո սում է մար դու հետ հրա մա-
յե լով, պար տադ րե լով, մա նի պուլ յա ցիա յի են թար-
կե լով:  Մար դը, երբ լսում է վա խին, կորց նում է 
սթափ միտ քը:  Թա գա վո րաց եր րորդ գրքի 18-րդ 
գլ խում կար դում ենք, թե ինչ պես է Ե ղիա մար գա-
րեն, ա ղա ղա կե լով Աստ ծուն, երկն քից կրակ ի ջեց-
նում, ո րը ոչն չաց նում է ջրով ո ղող ված ող ջա կե զը: 
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Դ րա նով իսկ նա ցույց է տա լիս Իս րա յե լի Աստ-
ծո, տիե զեր քի Ա րար չի մե ծութ յու նը, հզո րութ յու նը, 
միակ կեն դա նի Աստ ված լի նե լը:  Սա կայն 19-րդ 
գլ խում կար դում ենք, թե ինչ պես է Ե ղիան փախ-
չում  Հե զա բե լից, ով հե տապն դում էր նրան և  
ուզում էր սպա նել:  Նա բազ մա թիվ ան գամներ էր 
տե սել Աստ ծո մե ծութ յունն ու հզո րութ յու նը, բայց 
պա հի ազ դե ցութ յան տակ տրվում է վա խի հո գուն 
և  փախ չում ի րեն սպա նել ցան կա ցո ղից: « Նա մեկ « Նա մեկ 
օր վա ճա նա պարհ ան ցավ ա նա պա տով և  մի գի հիի օր վա ճա նա պարհ ան ցավ ա նա պա տով և  մի գի հիի 
տակ նստեց ու սրտանց ու զեց, որ մեռ նի, և  ա սաց. տակ նստեց ու սրտանց ու զեց, որ մեռ նի, և  ա սաց. 
«Ար դեն բա վա կան է, ո՛վ  Տեր, իմ հո գին ա՛ռ….»: Եվ «Ար դեն բա վա կան է, ո՛վ  Տեր, իմ հո գին ա՛ռ….»: Եվ 
պառ կեց ու քնեց….»պառ կեց ու քնեց….» (Գ  Թագ. 19.4):  Տի րոջ հրեշ-
տա կը հայտն վում է նրան, կե րակ րում ու զո րաց-
նում: Ե ղիան շա րու նա կում է իր ճա նա պար հը ևս 
 քա ռա սուն օր ու թաքն վում մի քա րայ րում: «Եվ «Եվ 
ա հա  Տի րոջ  Խոս քը ե ղավ նրան ու հարց րեց. «Ի՞նչ ա հա  Տի րոջ  Խոս քը ե ղավ նրան ու հարց րեց. «Ի՞նչ 
ու նես այս տեղ, Ե ղիա՛»: Եվ նա ա սաց. «….  Մե-ու նես այս տեղ, Ե ղիա՛»: Եվ նա ա սաց. «….  Մե-
նակ ես եմ մնա ցել, և  իմ հո գին ո րո նում են՝ սպա-նակ ես եմ մնա ցել, և  իմ հո գին ո րո նում են՝ սպա-
նե լու»: Եվ  Տերն ա սաց. « Դո՛ւրս եկ ու կանգ նի՛ր նե լու»: Եվ  Տերն ա սաց. « Դո՛ւրս եկ ու կանգ նի՛ր 
սա րի վրա….»: Եվ ա հա  Տերն անց նում էր, և  մի սա րի վրա….»: Եվ ա հա  Տերն անց նում էր, և  մի 
մեծ ու զո րա վոր հողմ պատ ռեց սա րե րը և  կոտ-մեծ ու զո րա վոր հողմ պատ ռեց սա րե րը և  կոտ-
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րա տեց ա պա ռաժ նե րը  Տի րոջ առջև, բայց  Տերն րա տեց ա պա ռաժ նե րը  Տի րոջ առջև, բայց  Տերն 
այն հող մի մեջ չէր: Եվ հող մից հե տո երկ րա շարժ այն հող մի մեջ չէր: Եվ հող մից հե տո երկ րա շարժ 
ե ղավ, բայց  Տե րը երկ րա շար ժի մեջ չէր: Եվ երկ-ե ղավ, բայց  Տե րը երկ րա շար ժի մեջ չէր: Եվ երկ-
րա շար ժից հե տո կրակ, բայց  Տե րը կրա կի մեջ րա շար ժից հե տո կրակ, բայց  Տե րը կրա կի մեջ 
չէր: Եվ կրա կից հե տո մի մեղմ ու բա րակ ձայն չէր: Եվ կրա կից հե տո մի մեղմ ու բա րակ ձայն 
ե ղավ: Եվե ղավ: Եվ երբ որ Ե ղիան լսեց այն, ե րե սը ծած-երբ որ Ե ղիան լսեց այն, ե րե սը ծած-
կեց վե րար կո ւի մի ջո ցով ու դուրս ե կավ կանգ-կեց վե րար կո ւի մի ջո ցով ու դուրս ե կավ կանգ-
նեց քա րայ րի դռան մոտ: Եվ ա հա մի ձայն ե կավ նեց քա րայ րի դռան մոտ: Եվ ա հա մի ձայն ե կավ 
նրան ու ա սաց. «Այս տեղ ի՞նչ ու նես, Ե ղիա՛»: Եվ նրան ու ա սաց. «Այս տեղ ի՞նչ ու նես, Ե ղիա՛»: Եվ 
նա ա սաց. « Մեծ նա խան ձա վո րութ յուն ու նե ցա նա ա սաց. « Մեծ նա խան ձա վո րութ յուն ու նե ցա 
 Զո րաց  Տեր Աստ ծո հա մար, որ Իս րա յե լի որ դի նե- Զո րաց  Տեր Աստ ծո հա մար, որ Իս րա յե լի որ դի նե-
րը  Քո ուխ տը թո ղել են,  Քո սե ղան նե րը քան դել րը  Քո ուխ տը թո ղել են,  Քո սե ղան նե րը քան դել 
են և  Քո մար գա րե նե րին սրով սպա նել են, ու մե-են և  Քո մար գա րե նե րին սրով սպա նել են, ու մե-
նակ ես եմ մնա ցել, և  իմ հո գին էլ ո րո նում են, որ նակ ես եմ մնա ցել, և  իմ հո գին էլ ո րո նում են, որ 
սպա նեն»: Եվ  Տերն ա սաց նրան. «Ե՛տ դար ձիր ու սպա նեն»: Եվ  Տերն ա սաց նրան. «Ե՛տ դար ձիր ու 
գնա….»» գնա….»» (Գ  Թագ. 19.9-15):  :  Տե րը Ե ղիա յին հանձ-
նա րա րութ յուն ներ է տա լիս ու ա վե լաց նում. «Ես «Ես 
Ինձ հա մար թո ղել եմ Իս րա յե լի մեջ յոթ հա զար Ինձ հա մար թո ղել եմ Իս րա յե լի մեջ յոթ հա զար 
հո գի, որ ծունկ չծռե ցին  Բա հա ղի առջև ու նրան հո գի, որ ծունկ չծռե ցին  Բա հա ղի առջև ու նրան 
չհամ բու րե ցին»: Եվ Ե ղիան այն տե ղից գնաց….»չհամ բու րե ցին»: Եվ Ե ղիան այն տե ղից գնաց….» 
(Գ  Թագ. 19.18,19): Ե ղիան այն պես էր կլան-
վել վա խի հեր յու րանք նե րով, որ մտա ծում էր, թե 
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կեն դա նի Աստ ծուն ճշմար տա պես պաշ տող նե րից 
միայն ինքն է մնա ցել, իսկ մյուս նե րը կա՛մ սպան-
վել են, կա՛մ դար ձել  Բա հա ղին երկր պա գող ներ: 
 Մինչ դեռ  Տե րը ցույց է տա լիս, որ Ին քը փո թոր կի, 
երկ րա շար ժի ու կրա կի մեջ չէ, այլ՝ մեղ մութ յան ու 
խա ղա ղութ յան, ու դեռ Իր հա մար էլ թո ղել է յոթ 
հա զար ճշմա րիտ երկր պա գող նե րի: Ե ղիան ե՞րբ 
ի մա ցավ ճշմար տութ յու նը. երբ որ դուրս ե կավ 
քա րայ րից:  Մար դը պետք է դուրս գա վա խի կա-
ռու ցած քա րայ րից, նա պի տի ընդ միշտ հի շի, որ 
այն, ինչ գո ռում է, ա վե րում ու ոչն չաց նում, Աստ-
ծուց չէ:  Վա խը գո ռում է, ա վե րում, ոչն չաց նում ու 
ստի պում թաքն վել քա րայ րում:  Տե րը խա ղա ղութ-
յան ու մեղ մութ յան մեջ է:  Հետ ևե լով Ն րա խա ղա-
ղութ յա նը՝ կա րե լի է դուրս գալ վա խի կա պանք նե-
րից, նրա կա ռու ցած քա րան ձա վից: 

 Հե սու 7.6-9-ում գրված է. «Եվ  Հե սուն իր հան-«Եվ  Հե սուն իր հան-
դերձ նե րը պատ ռեց  Տի րոջ տա պա նա կի առջև ու դերձ նե րը պատ ռեց  Տի րոջ տա պա նա կի առջև ու 
ե րես նի վայր ըն կավ գետ նին մինչև ի րի կուն: Ին-ե րես նի վայր ըն կավ գետ նին մինչև ի րի կուն: Ին-
քը և Իս րա յե լի ծե րե րը ի րենց գլխին հող ցա նե-քը և Իս րա յե լի ծե րե րը ի րենց գլխին հող ցա նե-
ցին: Եվ  Հե սուն ա սաց. «Ո՛հ,  Տե՛ր Ե հո վա, ին չո՞ւ ցին: Եվ  Հե սուն ա սաց. «Ո՛հ,  Տե՛ր Ե հո վա, ին չո՞ւ 
այս ժո ղովր դին Իս րա յե լի այս կողմն անց կաց-այս ժո ղովր դին Իս րա յե լի այս կողմն անց կաց-
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րիր, որ ա մոր հա ցի նե րի ձեռ քը մատ նես ու կորց-րիր, որ ա մոր հա ցի նե րի ձեռ քը մատ նես ու կորց-
նե՞ս: Ե րա նի՜  Հոր դա նա նի այն կող մում գոհ լի նե-նե՞ս: Ե րա նի՜  Հոր դա նա նի այն կող մում գոհ լի նե-
լով մնա յինք: Ա ղա չում եմ,  Տե՛ր, ես ի՞նչ ա սեմ Իս-լով մնա յինք: Ա ղա չում եմ,  Տե՛ր, ես ի՞նչ ա սեմ Իս-
րա յելն իր թշնա մի նե րի առջև մեջք դարձ նե լուց րա յելն իր թշնա մի նե րի առջև մեջք դարձ նե լուց 
հե տո, ո րով հետև քա նա նա ցի նե րը և  երկ րի բո լոր հե տո, ո րով հետև քա նա նա ցի նե րը և  երկ րի բո լոր 
բնա կիչ նե րը լսե լով՝ մեզ կպա շա րեն ու մեր ա նու-բնա կիչ նե րը լսե լով՝ մեզ կպա շա րեն ու մեր ա նու-
նը երկ րի վրա յից կջնջեն: Այն ժա մա նակ ի՞նչ պի-նը երկ րի վրա յից կջնջեն: Այն ժա մա նակ ի՞նչ պի-
տի ա նես  Քո մեծ ա նու նը»»:տի ա նես  Քո մեծ ա նու նը»»:  Հե սուն բա զում ան-
գամներ էր տե սել Ա րա րիչ Աստ ծո հզոր ու ա մե-
նա կա րող լի նե լը:  Նա  Մով սե սի կող քին էր, երբ 
անց նում էին ա նա պա տով:  Հե սուն տե սել էր, որ 
ժո ղովր դի հա գուստն ու կո շիկ նե րը չեն մաշ վում, 
տե սել էր երկն քից թափ վող մա նա նան, տե սել 
էր, որ ա նա պա տի օ ձերն ու կա րիճ ներն ան զոր 
են ի րենց վնա սե լու, տե սել էր ա նա պա տում ժայ-
ռից բխող ջու րը,  Կար միր ծո վի և  Հոր դա նա նի 
կիս վելն ու հե ղե ղա սաստ ջրե րի մի ջով ժո ղովրդի 
անվնաս անց նե լը, տե սել էր Ե րի քո վի պարս պի 
քանդ վե լը…  Նա բա զում-բա զում հրաշք ներ էր 
տե սել, բայց մի պահ, երբ տես նում է, որ թշնա մին 
ոչն չաց նում է Իս րա յե լը, խո նարհ վե լու և  Տի րո ջից 
պատ ճա ռը հարց նե լու փո խա րեն՝ են թարկ վում 



29

է վա խի հո գուն, ակն թար թո րեն մո ռա նում բո լոր 
հրաշք ներն ու դեռ ող բում  Տի րոջ հա մար՝ մտա-
հոգ վե լով, թե  Տե րը էլ որ տեղ պի տի ցույց տա Իր 
մե ծութ յու նը: Հ զոր Աստ ված միշտ գա լիս և  ցույց է 
տա լիս հաղ թա նակ պարգ ևող ճա նա պար հը:  Նա 
 Հե սո ւին նույն պես հայտ նում է ի րենց պար տութ-
յան պատ ճա ռը և  տա լիս ռազ մա վա րութ յուն, ո րին 
հետ ևե լով՝ նրանք վա յե լում են փայ լուն հաղ թա-
նա կի բերկ րան քը:

Աստ վա ծա շուն չը կար դա լիս մենք ա կա նա տես 
ենք լի նում վա խի ա վե րիչ գոր ծու նեութ յան բազ-
մա թիվ օ րի նակ նե րի: Ո՞ւմ կյան քում վա խը տեղ 
չի գտնում. նրա, ով ամ բող ջութ յամբ ա պա վի նում 
է  Տի րո ջը՝ Ե հո վա Աստ ծուն: Այդ մարդ կան ցից էր 
 Դա վի թը:  Նա հա մոզ ված էր, որ Աստ ծո շուր թե-
րից դուրս ե կած խոսքն ան պայ ման ի րա կա նա նա-
լու է, այդ պատ ճա ռով ցան կա ցած ի րա վի ճա կում 
ոչ թե տրվում էր վա խի գո ռում-գո չու մին, մահ 
սփռող ա վե րիչ գոր ծո ղութ յուն նե րին, այլ ա ղա ղա-
կում էր տե րե րի  Տի րո ջը և  ա մուր կառ չում Ն րա-
նից:  Հի շենք, թե ինչ պես  Դա վի թը դուրս ե կավ 
 Գո ղիա թի դեմ:  Գո ղիա թը և՛ ար տա քի նով էր 
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ա հար կու, և՛ իր հո խոր տան քով. «Եվ մի միջ նա-«Եվ մի միջ նա-
մար տիկ էր դուրս ե կել փղշտա ցի նե րի բա նա կից՝ մար տիկ էր դուրս ե կել փղշտա ցի նե րի բա նա կից՝ 
ա նու նը  Գո ղիաթ, գե թա ցի, բարձ րութ յու նը մեկ ա նու նը  Գո ղիաթ, գե թա ցի, բարձ րութ յու նը մեկ 
կան գուն ու մեկ թիզ: Ն րա գլխին կար մի պղնձի կան գուն ու մեկ թիզ: Ն րա գլխին կար մի պղնձի 
սա ղա վարտ և  մի հյու սած զրահ էր հա գել, զրա հի սա ղա վարտ և  մի հյու սած զրահ էր հա գել, զրա հի 
ծան րութ յու նը՝ հինգ հա զար սիկղ պղինձ: Եվ նրա ծան րութ յու նը՝ հինգ հա զար սիկղ պղինձ: Եվ նրա 
ոտ քե րի վրա պղնձի սռնա պան ներ և  ու սե րի մեջ ոտ քե րի վրա պղնձի սռնա պան ներ և  ու սե րի մեջ 
պղնձի գե ղարդ….  Նա կանգ նեց և  կան չեց Իս րա-պղնձի գե ղարդ….  Նա կանգ նեց և  կան չեց Իս րա-
յե լի գնդե րին ու ա սաց. «Ին չո՞ւ եք դուրս ե կել ու յե լի գնդե րին ու ա սաց. «Ին չո՞ւ եք դուրս ե կել ու 
պա տե րազ մի շար վել….  Ձեր մի ջից մե կին ընտ-պա տե րազ մի շար վել….  Ձեր մի ջից մե կին ընտ-
րեք, որ իջ նի ինձ մոտ: Ե թե նա կա րո ղա նա ինձ րեք, որ իջ նի ինձ մոտ: Ե թե նա կա րո ղա նա ինձ 
հետ մե նա մար տել ու ինձ մեռց նել, մենք ձեր ծա-հետ մե նա մար տել ու ինձ մեռց նել, մենք ձեր ծա-
ռա նե րը կլի նենք, բայց ե թե ես հաղ թեմ և ն րան ռա նե րը կլի նենք, բայց ե թե ես հաղ թեմ և ն րան 
մեռց նեմ, դուք մեր ծա ռա նե րը կլի նեք»: ….Եվ երբ մեռց նեմ, դուք մեր ծա ռա նե րը կլի նեք»: ….Եվ երբ 
 Սա վուղն ու ամ բողջ Իս րա յե լը լսե ցին այս խոս- Սա վուղն ու ամ բողջ Իս րա յե լը լսե ցին այս խոս-
քե րը, զար հու րե ցին ու շատ վա խե ցան: ….Եվ այն քե րը, զար հու րե ցին ու շատ վա խե ցան: ….Եվ այն 
փղշտա ցին քա ռա սուն օր ա ռա վոտ ու ի րի կուն մո-փղշտա ցին քա ռա սուն օր ա ռա վոտ ու ի րի կուն մո-
տե նում էր ու կանգ նում»տե նում էր ու կանգ նում» (Ա  Թագ. 17.4-16): «Եվ «Եվ 
 Դա վիթն ա ռա վոտ կա նուխ վեր կա ցավ, ոչ խար- Դա վիթն ա ռա վոտ կա նուխ վեր կա ցավ, ոչ խար-
նե րը պա հա պա նին հանձ նեց ու գնաց…. Եվ երբ նե րը պա հա պա նին հանձ նեց ու գնաց…. Եվ երբ 
նա եղ բայր նե րի հետ խո սում էր, ա հա այն միջ-նա եղ բայր նե րի հետ խո սում էր, ա հա այն միջ-
նա մար տի կը՝ փղշտա ցի  Գո ղիաթ ա նու նով, որ նա մար տի կը՝ փղշտա ցի  Գո ղիաթ ա նու նով, որ 
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 Գե թից էր, գնդե րից դուրս ե կավ ու նույն խոս քե- Գե թից էր, գնդե րից դուրս ե կավ ու նույն խոս քե-
րը խո սեց, և  Դա վի թը լսեց: Եվ Իս րա յե լի բո լոր րը խո սեց, և  Դա վի թը լսեց: Եվ Իս րա յե լի բո լոր 
մար դիկ երբ նրան տե սան, նրա ե րե սից փա խան մար դիկ երբ նրան տե սան, նրա ե րե սից փա խան 
ու շատ վա խե ցան: ….Եվ  Դա վի թը խո սեց իր հետ ու շատ վա խե ցան: ….Եվ  Դա վի թը խո սեց իր հետ 
ե ղող մարդ կանց հետ. «Ի՞նչ կա նեն այն մար դուն, ե ղող մարդ կանց հետ. «Ի՞նչ կա նեն այն մար դուն, 
ով այս փղշտա ցուն մեռց նի ու Իս րա յե լից նա-ով այս փղշտա ցուն մեռց նի ու Իս րա յե լից նա-
խա տին քը վե րաց նի, ո րով հետև այս անթլ փատ խա տին քը վե րաց նի, ո րով հետև այս անթլ փատ 
փղշտա ցին ո՞վ է, որ կեն դա նի Աստ ծո զոր քե րին փղշտա ցին ո՞վ է, որ կեն դա նի Աստ ծո զոր քե րին 
նա խա տի»»նա խա տի»» (Ա  Թագ. 17.20-26):  Դավ թի եղ բայր-
նե րը նա խա տում են նրան ու դեռ զրպար տում՝ 
իբր նա իր սրտի չա րութ յու նից ու հպար տութ յու-
նից է այդ պես խո սում:  Դա վիթն ու շադ րութ յուն 
չի դարձ նում նրանց վի րա վո րիչ խոս քե րին. նա 
ճա նա չում էր իր Աստ ծուն ու նպա տա կի մարդ 
էր: «Եվ  Դա վի թը  Սա վու ղին ա սաց. «Ս րա պատ-«Եվ  Դա վի թը  Սա վու ղին ա սաց. «Ս րա պատ-
ճա ռով ոչ մե կի սիր տը չթու լա նա:  Ծա ռադ կգնա ճա ռով ոչ մե կի սիր տը չթու լա նա:  Ծա ռադ կգնա 
ու այս փղշտա ցու հետ կմարտն չի»: Եվ  Սա վու-ու այս փղշտա ցու հետ կմարտն չի»: Եվ  Սա վու-
ղը  Դավ թին ա սաց. « Դու չես կա րող, ո րով հետև ղը  Դավ թին ա սաց. « Դու չես կա րող, ո րով հետև 
դու ե րի տա սարդ ես, բայց նա իր ման կութ յու նից դու ե րի տա սարդ ես, բայց նա իր ման կութ յու նից 
ի վեր պա տե րազ մի մարդ է»: Եվ  Դա վիթն ա սաց ի վեր պա տե րազ մի մարդ է»: Եվ  Դա վիթն ա սաց 
 Սա վու ղին. « Ծա ռադ իր հոր ոչ խար նե րը ա րա ծեց- Սա վու ղին. « Ծա ռադ իր հոր ոչ խար նե րը ա րա ծեց-
նում էր, և  առ յու ծը կամ ար ջը գա լիս էին ու հո տե-նում էր, և  առ յու ծը կամ ար ջը գա լիս էին ու հո տե-



րից ոչ խար էին տա նում: Ես նրանց ետ ևից գնում րից ոչ խար էին տա նում: Ես նրանց ետ ևից գնում 
էի, զար կում էի ու նրանց բե րա նից ա զա տում: Եվ էի, զար կում էի ու նրանց բե րա նից ա զա տում: Եվ 
երբ նրանք գա լիս էին ինձ վրա, բռնում էի մո-երբ նրանք գա լիս էին ինձ վրա, բռնում էի մո-
րու քից, խփում էի ու սատ կեց նում:  Ծա ռադ առ-րու քից, խփում էի ու սատ կեց նում:  Ծա ռադ առ-
յուծ էլ է սպա նել, արջ էլ, այս անթլ փատ փղշտա-յուծ էլ է սպա նել, արջ էլ, այս անթլ փատ փղշտա-
ցին էլ թող նրան ցից մե կի նման լի նի, ո րով հետև ցին էլ թող նրան ցից մե կի նման լի նի, ո րով հետև 
կեն դա նի Աստ ծո զոր քե րին նա խա տեց»: Եվ կեն դա նի Աստ ծո զոր քե րին նա խա տեց»: Եվ 
 Սա վուղն ա սաց. «Գ նա՛, թող  Տե րը քեզ հետ լի- Սա վուղն ա սաց. «Գ նա՛, թող  Տե րը քեզ հետ լի-
նի»»նի»» (Ա  Թագ. 17.20-37): «Եվ  Դա վիթն ա սաց «Եվ  Դա վիթն ա սաց 
փղշտա ցուն. « Դու սրով, նի զա կով ու գե ղար դով փղշտա ցուն. « Դու սրով, նի զա կով ու գե ղար դով 
ես գա լիս ինձ վրա, բայց ես գա լիս եմ քեզ վրա ես գա լիս ինձ վրա, բայց ես գա լիս եմ քեզ վրա 
 Զո րաց  Տի րոջ՝ Իս րա յե լի զոր քե րի Աստ ծո ա նու- Զո րաց  Տի րոջ՝ Իս րա յե լի զոր քե րի Աստ ծո ա նու-
նով, ո րին դու նա խա տե ցիր: Այ սօր  Տե րը քեզ իմ նով, ո րին դու նա խա տե ցիր: Այ սօր  Տե րը քեզ իմ 
ձեռ քը կմատ նի, ու ես քեզ կմեռց նեմ ու քո վրա-ձեռ քը կմատ նի, ու ես քեզ կմեռց նեմ ու քո վրա-
յից գլուխդ կառ նեմ: Եվ փղշտա ցի նե րի բա նա կի յից գլուխդ կառ նեմ: Եվ փղշտա ցի նե րի բա նա կի 
դիակ ներն այ սօր երկն քի թռչուն նե րին ու երկ րի դիակ ներն այ սօր երկն քի թռչուն նե րին ու երկ րի 
գա զան նե րին կտամ, որ պես զի ամ բողջ եր կիրն գա զան նե րին կտամ, որ պես զի ամ բողջ եր կիրն 
ի մա նա, որ Իս րա յելն Աստ ված ու նի: Եվ այս ժո-ի մա նա, որ Իս րա յելն Աստ ված ու նի: Եվ այս ժո-
ղո վուրդն ի մա նա, որ  Տե րը սրով ու նի զա կով չի ղո վուրդն ի մա նա, որ  Տե րը սրով ու նի զա կով չի 
ա զա տում, ո րով հետև պա տե րազ մը  Տի րոջն է, և ա զա տում, ո րով հետև պա տե րազ մը  Տի րոջն է, և 
 Նա ձեզ մեր ձեռ քը կմատ նի: Եվ երբ փղշտա ցին  Նա ձեզ մեր ձեռ քը կմատ նի: Եվ երբ փղշտա ցին 
ե կավ ու  Դավ թին մո տե ցավ,  Դա վի թը շու տով ե կավ ու  Դավ թին մո տե ցավ,  Դա վի թը շու տով 
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վա զեց պա տե րազ մի աս պա րե զը՝ փղշտա ցուն դի-վա զեց պա տե րազ մի աս պա րե զը՝ փղշտա ցուն դի-
մա վո րե լու: Եվ  Դա վիթն իր ձեռ քը մա խա ղի մեջ մա վո րե լու: Եվ  Դա վիթն իր ձեռ քը մա խա ղի մեջ 
մտցրեց, այն տե ղից մի քար վերց րեց և  պար սով մտցրեց, այն տե ղից մի քար վերց րեց և  պար սով 
շպրտեց ու փղշտա ցու ճա կա տին խփեց: Եվ քա-շպրտեց ու փղշտա ցու ճա կա տին խփեց: Եվ քա-
րը նրա ճա կա տի մեջ փոր վեց, և  նա ե րես նի վայր րը նրա ճա կա տի մեջ փոր վեց, և  նա ե րես նի վայր 
գե տինն ըն կավ: Այս պես  Դա վի թը պար սով և  քա-գե տինն ըն կավ: Այս պես  Դա վի թը պար սով և  քա-
րով փղշտա ցուն հաղ թեց. զար կեց փղշտա ցուն և րով փղշտա ցուն հաղ թեց. զար կեց փղշտա ցուն և 
 մեռց րեց նրան, բայց  Դավ թի ձեռ քին սուր չկար:  մեռց րեց նրան, բայց  Դավ թի ձեռ քին սուր չկար: 
Եվ  Դա վի թը վա զեց, փղշտա ցու վրա կանգ նեց Եվ  Դա վի թը վա զեց, փղշտա ցու վրա կանգ նեց 
և ն րա սուրն ա ռավ, պատ յա նից հա նեց ու նրան և ն րա սուրն ա ռավ, պատ յա նից հա նեց ու նրան 
մեռց րեց, հե տո գլու խը նրա նով կտրեց: Եվ երբ մեռց րեց, հե տո գլու խը նրա նով կտրեց: Եվ երբ 
փղշտա ցի ներն ի րենց զո րա վոր մար դու մեռ նե-փղշտա ցի ներն ի րենց զո րա վոր մար դու մեռ նե-
լը տե սան, փա խան» լը տե սան, փա խան» (Ա  Թագ. 17.45-52):  Դա-
վիթն իր ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում մշտա պես 
հի շում է, որ իր տե րը հզոր, ա մե նա կա րող ու հա-
վա տա րիմ Ե հո վա Աստ վածն է՝ տիե զեր քի Ա րա-
րի չը: Ա հա թե ին չու, երբ պայ քար է սկսվում գա-
հի հա մար, երբ  Սա վու ղը հե տապն դում է նրան, 
նա մշտա պես ա պա վի նում է  Տի րո ջը, իր դա տը 
հանձ նում Ն րան, մարդ կո րեն հաշ վե հար դար 
չի տես նում և  մարդ կո րեն չի ձգտում պահ պա-
նել իր գա հը, թա գա վո րի կո չումն ու օ ծութ յու նը: 
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Ն րա հա մար ձա կութ յու նը բո լոր ի րա վի ճակ նե-
րում հիմն ված էր ոչ թե սե փա կան ու ժե րի, փոր-
ձա ռութ յան ու խել քի վրա, այլ՝ Իս րա յե լի հզոր 
Աստ ծո հա վա տար մութ յան ու մշտա պես հաղ թող 
լի նե լու: Իր կյան քի ա մե նա նեղ, ա մե նաա հա վոր 
պայ ման նե րում նույ նիսկ  Դա վի թը չէր մո ռա նում 
 Տի րոջ տված նախ կին հաղ թա նակ նե րը: Այդ հաղ-
թա նակ նե րի մեջ էր նա տե սել Աստ ծո հա վա տար-
մութ յու նը, հզո րութ յու նը, ա մե նա կա րո ղութ յու նը, 
ար դա րա մտութ յու նը, սե րը: Այդ հաղ թա նակ ներն 
էին նրան հի շեց նում, որ նա իր կյան քի ցան կա-
ցած ի րա վի ճա կում պի տի ա պա վի նի մի միայն 
Աստ ծուն:



35

�����"� ������� ���
������"� ������� ���
�

«Ա«Աստ ված չտվեց մեզ վա խի հո գի, ստ ված չտվեց մեզ վա խի հո գի, 
այլ՝ զո րութ յան, սի րո և զ գո նութ-այլ՝ զո րութ յան, սի րո և զ գո նութ-

յան» յան» (Բ  Տի մոթ. 1.7): Քն նենք յու րա քանչ յու րը՝ 
ա ռան ձին-առան ձին: 

 Տե րը մեզ տվել է սի րո հո գի:  Նա նույն պես 
կա րող է խո սել, զսպել, ա ռաջ նոր դել…  Սա ա սում 
է Աստ վա ծա շուն չը: « Սե րը եր կայ նա միտ է, քաղցր « Սե րը եր կայ նա միտ է, քաղցր 
է:  Սե րը չի նա խան ձում, չի գո ռո զա նում, չի հպար-է:  Սե րը չի նա խան ձում, չի գո ռո զա նում, չի հպար-
տա նում:  Սե րը չի լրբա նում, ի րե նը չի ո րո նում, չի տա նում:  Սե րը չի լրբա նում, ի րե նը չի ո րո նում, չի 
գրգռվում, չա րը չի մտա ծում, ա նի րա վութ յան վրա գրգռվում, չա րը չի մտա ծում, ա նի րա վութ յան վրա 
չի ու րա խա նում, այլ ու րա խա նում է ճշմար տութ-չի ու րա խա նում, այլ ու րա խա նում է ճշմար տութ-
յան հետ:  Սե րը ա մեն բա նի դի մա նում է, ա մեն բա-յան հետ:  Սե րը ա մեն բա նի դի մա նում է, ա մեն բա-
նի հա վա տում է, ա մեն բա նի հա մար հույս ունի, նի հա վա տում է, ա մեն բա նի հա մար հույս ունի, 
ա մեն բա նի համ բե րում է»ա մեն բա նի համ բե րում է» (Ա  Կորնթ. 13.4-7):  Սի-
րով ա ռաջ նորդ վե լով՝ մար դը կա ռու ցում է, զար-
գաց նում, բժշկութ յուն բե րում, խա ղա ղութ յուն ու 
եր ջան կութ յուն սփռում: 
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Իսկ ի՞նչ է ա նում վա խը:  Վա խը գո ղա նում է 
ու րա խութ յու նը, կոր ծա նում կա ռու ցա ծը՝ լի նի ըն-
տա նիք, գործ, կո չում, ծա ռա յութ յուն… Ո՞ւմ են 
բնո րոշ այս հատ կա նիշ նե րը: Ի հար կե, սա տա նա-
յին` գո ղին. « Գո ղը գա լիս է, որ գո ղա նա, սպա-« Գո ղը գա լիս է, որ գո ղա նա, սպա-
նի և  կորց նի»նի և  կորց նի» ( Հովհ. 10.10):  Վա խը սա տա նա յի 
գլխա վոր զեն քե րից մեկն է: 

Աստ ված սեր է, և  քա նի որ մարդն ստեղծ-
ված է Աստ ծո «պատ կե րով ու նմա նութ յամբ»«պատ կե րով ու նմա նութ յամբ» 
(Ծննդ. 1.26), այդ սե րը  Տի րո ջից դրված է մար-
դու մեջ:  Պար զա պես, նա պետք է կա րո ղութ յուն 
ու ցան կութ յուն ու նե նա այն դրսևո րե լու:  Յու րա-
քանչ յուր ոք, ով սի րում է ի րեն վա տը կա մե ցո-
ղին՝ նա խան ձո ղին, ա նի ծո ղին, զրպար տո ղին, 
բո լոր ի րա վի ճակ նե րում ի րեն թշնա մա բար տրա-
մադր վո ղին, կհաղ թի. « Բայց Ես ա սում եմ ձեզ՝ « Բայց Ես ա սում եմ ձեզ՝ 
սի րե՛ք ձեր թշնա մի նե րին, օրհ նե՛ք ձեզ ա նի ծող նե-սի րե՛ք ձեր թշնա մի նե րին, օրհ նե՛ք ձեզ ա նի ծող նե-
րին, բա րի՛ ա րեք ձեզ ա տող նե րին, ա ղո թե՛ք ձեզ րին, բա րի՛ ա րեք ձեզ ա տող նե րին, ա ղո թե՛ք ձեզ 
չար չա րող նե րի ու հա լա ծող նե րի հա մար, որ ձեր չար չա րող նե րի ու հա լա ծող նե րի հա մար, որ ձեր 
երկ նա յին  Հոր որ դի նե րը լի նեք: Ո րով հետև  Նա երկ նա յին  Հոր որ դի նե րը լի նեք: Ո րով հետև  Նա 
Իր ա րե գա կը ծա գեց նում է չա րե րի ու բա րի նե-Իր ա րե գա կը ծա գեց նում է չա րե րի ու բա րի նե-
րի վրա…. Ո րով հետև ե թե ձեզ սի րող նե րին սի-րի վրա…. Ո րով հետև ե թե ձեզ սի րող նե րին սի-
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րեք՝ ի՞նչ վարձք ու նեք. չէ՞ որ մաք սա վոր ներն էլ րեք՝ ի՞նչ վարձք ու նեք. չէ՞ որ մաք սա վոր ներն էլ 
նույնն են ա նում: Եվ ե թե միայն ձեր եղ բայր նե րին նույնն են ա նում: Եվ ե թե միայն ձեր եղ բայր նե րին 
բարև տաք՝ ի՞նչ ա վե լի բան եք ա նում. չէ՞ որ մաք-բարև տաք՝ ի՞նչ ա վե լի բան եք ա նում. չէ՞ որ մաք-
սա վոր ներն էլ են այդ պես ա նում:  Դուք կա տար-սա վոր ներն էլ են այդ պես ա նում:  Դուք կա տար-
յա՛լ ե ղեք, ինչ պես ձեր  Հայ րը, որ Երկն քում է, կա-յա՛լ ե ղեք, ինչ պես ձեր  Հայ րը, որ Երկն քում է, կա-
տար յալ է»տար յալ է» ( Մատթ. 5.44-48):  Մարդ կութ յան բազ-
մա դար յա կյան քը ցույց է տվել, որ նա, ով սի րում 
է՝ հաղ թում է, իսկ հա կա ռակ կող մը՝ պատժվում: 
 Ցա վոք, մարդ ա րա րա ծը դժվա րութ յամբ է սա 
հաս կա նում:  Լի նում են դեպ քեր, երբ մար դիկ, 
են թարկ վե լով մարմնի ցան կութ յա նը, լցվում են 
վրեժխնդ րութ յամբ ի րենց չա րը կա մե ցող նե րի 
նկատ մամբ և  թու նա վո րում ի րենց իսկ կյան քը, 
եր բեմն էլ ստա նում տար բեր հի վան դութ յուն ներ 
ու մա հա նում:  Կող քին նե րը, չհաս կա նա լով, զար-
մա նում են ու մտա ծում. «Ին չո՞ւ մա հա ցավ, չէ՞ որ 
նա պայ քա րում էր չա րի դեմ, մի՞ թե սա ար դար է. 
նրան նա խան ձող նե րը բար գա վա ճում են ու վա յե-
լում կյան քը, իսկ նա…»: Ն րանք չեն հաս կա նում, 
որ Աստ ծո պատ վի րա նը չպա հո ղը՝ լե զուն չսան-՝ լե զուն չսան-
ձո ղը, քննա դա տո ղը, բար կութ յամբ ու ա տե լութ-ձո ղը, քննա դա տո ղը, բար կութ յամբ ու ա տե լութ-
յամբ ա ռաջ նորդ վո ղըյամբ ա ռաջ նորդ վո ղը իր իսկ ան ձի մահ վան ճա-
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նա պարհն է պատ րաս տում. « Բայց մարդ կանց « Բայց մարդ կանց 
լե զուն ոչ ոք չի կա րող նվա ճել, մի ան զուսպ չար լե զուն ոչ ոք չի կա րող նվա ճել, մի ան զուսպ չար 
է՝ լցված մա հա բեր թույ նով: Ն րա նով օրհ նում ենք է՝ լցված մա հա բեր թույ նով: Ն րա նով օրհ նում ենք 
Աստ ծուն՝  Հո րը, և  ա նի ծում մարդ կանց, որ Աստ ծո Աստ ծուն՝  Հո րը, և  ա նի ծում մարդ կանց, որ Աստ ծո 
նմա նութ յու նով են ստեղծ ված:  Միև նույն բե րա նից նմա նութ յու նով են ստեղծ ված:  Միև նույն բե րա նից 
դուրս են գա լիս օրհ նութ յուն և  ա նեծք: Եղ բայր-դուրս են գա լիս օրհ նութ յուն և  ա նեծք: Եղ բայր-
նե՛րս, այդ պես չպետք է լի նի: ….Ո րով հետև ուր նե՛րս, այդ պես չպետք է լի նի: ….Ո րով հետև ուր 
նա խանձ ու կռիվ կա, այն տեղ ան կար գութ յուն ու նա խանձ ու կռիվ կա, այն տեղ ան կար գութ յուն ու 
ա մեն չար բա ներ կան» ա մեն չար բա ներ կան» ( Հա կոբ. 3.8-10,16)::  Մար-
դիկ եր բեմն ոչ միայն բար կա նում են ու ա տե լութ-
յամբ լցվում ի րենց զրպար տո ղի, թշնա մա բար 
տրա մադր վո ղի նկատ մամբ, այլև, լսե լով վա խի 
հո գուն ու ա ռաջ նորդ վե լով նրա թե լադ րան քով, 
սկսում են քծնել, շո ղո քոր թել ու ստրկա բար ծա-
ռա յել նրան…  Տե րը քննում է մար դու սիր տը ու 
գի տի բո լոր դրդա պատ ճառ նե րը: Այդ պատ ճա-
ռով ա սում է. « Մի՛ վա խե ցիր….»« Մի՛ վա խե ցիր….»:  Մար դը  Հի սուս 
Ք րիս տո սի ար յու նով է գնվել ստրկութ յու նից 
ու մշտա պես Աստ ծուն պի տի ա պա վի նի վա խի 
ո րո գայթ նե րում չհայտն վե լու հա մար: Ե թե Աստ-
ծո  Խոսքն ա սում է՝ սի րի՛ր, նշա նա կում է միակ 
ճշմար տութ յու նը դա է: 
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Եր բեմն մար դիկ «սի րել» ա սե լով՝ հաս կա-
նում են, թե մշտա պես պետք է լի նեն ի րենց ա տո-
ղի աչ քի առջև և  ա մեն պա հի ցու ցադ րեն ի րենց 
սե րը:  Դա կա րող է հա կա ռակ ազ դե ցութ յունն 
ու նե նալ: Մշ տա պես թշնա մու կամ ա տո ղի աչ քե-
րի առջև գտնվե լը կա րող է նրան գրգռել, այն-
պի սի բար կութ յամբ լցնել, որ նա ըն դու նակ լի-
նի նույ նիսկ սպա նե լու: Եվ ա մեն ևին կա րիք չկա, 
որ մար դը մշտա պես ցու ցադ րի այն սե րը, որ 
ունի ի րեն ա տո ղի կամ նա խան ձո ղի նկատ մամբ: 
Ն ման դեպ քե րում կա րե լի է չշփվել կամ հա րա-
բե րութ յուն նե րը նվա զա գույ նի հասց նել՝ ա վե լորդ 
խնդիր նե րից խու սա փե լու հա մար: « Զո հի» կար-
գա վի ճա կում հայտն վա ծը կա րող է իր սե րը ցու-
ցադ րել միայն այն ժա մա նակ, երբ ի րեն ա տող 
անձ նա վո րութ յու նը կա րի քի կամ վտան գի մեջ 
հայտն վի:  Հի շենք  Դավ թին, ով «Աստ ծո սրտի 
հա մե մատ մարդ էր»:  Դա վի թը, Աստ ծո կամ քի 
հա մա ձայն,  Սա մո ւել մար գա րեի ձեռ քով օծ վել էր 
որ պես Իս րա յե լի թա գա վոր. ««….Այն ժա մա նակ Այն ժա մա նակ 
 Տերն ա սաց. « Վե՛ր կաց, օ ծի՛ր նրան, ո րով հետև  Տերն ա սաց. « Վե՛ր կաց, օ ծի՛ր նրան, ո րով հետև 
նա է»: Եվ  Սա մո ւե լը յու ղի եղջ յուրն ա ռավ ու օ ծեց նա է»: Եվ  Սա մո ւե լը յու ղի եղջ յուրն ա ռավ ու օ ծեց 
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նրան…. և  այն օ րից  Տի րոջ  Հո գին ի ջավ  Դավ թի նրան…. և  այն օ րից  Տի րոջ  Հո գին ի ջավ  Դավ թի 
վրա….»վրա….» (Ա  Թագ. 16.12,13)::  Սա վու ղը, ի մա նա լով, 
որ  Տե րը թա գա վո րա կան զգես տը պատ ռել է իր 
վրա յից իր իսկ անհ նա զան դութ յան պատ ճա ռով 
և  Դավ թին է ընտ րել որ պես Իս րա յե լի թա գա վոր, 
հե տապն դում է  Դավ թին, որ սպա նի:  Վա խը, 
ա տե լութ յու նը, նա խան ձը պա րու րել էին նրան: 
 Դավ թի հա մար տար բեր հնա րա վո րութ յուն ներ 
են ստեղծ վում՝ սպա նե լու  Սա վու ղին, բայց նա բո-
լոր դեպ քե րում հի շում է, որ ի րա վունք չու նի ձեռք 
բարձ րաց նե լու Աստ ծո օծ յա լի վրա. «Եվ  Դա վի թը «Եվ  Դա վի թը 
Ա բես սա յի հետ գի շե րը ժո ղովր դի մեջ մտավ, և  Ա բես սա յի հետ գի շե րը ժո ղովր դի մեջ մտավ, և  
ա հա  Սա վու ղը կառ քե րի մեջ տե ղը պառկած-քնած ա հա  Սա վու ղը կառ քե րի մեջ տե ղը պառկած-քնած 
էր: Ն րա նի զա կը գլխի մոտ ցցված էր, և Ա բեն-էր: Ն րա նի զա կը գլխի մոտ ցցված էր, և Ա բեն-
ներն ու ժո ղո վուր դը նրա շուր ջը պառ կել էին: Եվ ներն ու ժո ղո վուր դը նրա շուր ջը պառ կել էին: Եվ 
Ա բես սան  Դավ թին ա սաց. «Աստ ված այ սօր քո Ա բես սան  Դավ թին ա սաց. «Աստ ված այ սօր քո 
թշնա մուն քո ձեռ քը մատ նեց. թո՛ւյլ տուր, որ նի-թշնա մուն քո ձեռ քը մատ նեց. թո՛ւյլ տուր, որ նի-
զա կով մեկ ան գա մից զար կեմ նրան ու չկրկնեմ»: զա կով մեկ ան գա մից զար կեմ նրան ու չկրկնեմ»: 
 Բայց  Դա վիթն Ա բես սա յին ա սաց. « Մի՛ մեռցրու  Բայց  Դա վիթն Ա բես սա յին ա սաց. « Մի՛ մեռցրու 
նրան, ո րով հետև ո՞վ կա րող է  Տի րոջ օծ յա լի վրա նրան, ո րով հետև ո՞վ կա րող է  Տի րոջ օծ յա լի վրա 
ձեռք բարձ րաց նել ու ան պարտ լի նել:  Տե րը կեն-ձեռք բարձ րաց նել ու ան պարտ լի նել:  Տե րը կեն-
դա նի է, որ նրան կզար կի, կա՛մ նրա օ րը կգա, դա նի է, որ նրան կզար կի, կա՛մ նրա օ րը կգա, 
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ու նա կմեռ նի, կա՛մ պա տե րազ մի մեջ կմտնի ու նա կմեռ նի, կա՛մ պա տե րազ մի մեջ կմտնի 
ու կմեռ նի:  Տե րը չա նի, որ ես ձեռքս մեկ նեմ  Տի-ու կմեռ նի:  Տե րը չա նի, որ ես ձեռքս մեկ նեմ  Տի-
րոջ օծ յա լի դեմ. միայն թե հի մա նրա գլխի մո տի րոջ օծ յա լի դեմ. միայն թե հի մա նրա գլխի մո տի 
նի զակն ու ջրի կու ժը առ և գ նանք»: Եվ  Դա վի-նի զակն ու ջրի կու ժը առ և գ նանք»: Եվ  Դա վի-
թը  Սա վու ղի գլխի մո տից նի զակն ու ջրի կու ժը թը  Սա վու ղի գլխի մո տից նի զակն ու ջրի կու ժը 
վերց րեց, ու գնա ցին: Եվ տես նող չկար, ի մա ցող վերց րեց, ու գնա ցին: Եվ տես նող չկար, ի մա ցող 
չկար, զարթ նող չկար, ո րով հետև ա մեն քը քնել չկար, զարթ նող չկար, ո րով հետև ա մեն քը քնել 
էին, քա նի որ  Տի րոջ կող մից նրանց վրա խո-էին, քա նի որ  Տի րոջ կող մից նրանց վրա խո-
րը քուն էր ի ջել»րը քուն էր ի ջել» (Ա  Թագ. 26.7-12):  Դա վի թը ոչ 
միայն մշտա պես հի շում է, որ  Տի րոջ օծ յա լի վրա 
չպետք է ձեռք բարձ րաց նի, այլև շա րու նա կում 
է սի րել  Սա վու ղին ու յու րա քանչ յուր ան գամ բա-
րութ յուն ցու ցա բե րել նրա նկատ մամբ. «Եվ հե տո «Եվ հե տո 
 Դա վի թը վեր կա ցավ, այն քա րայ րից դուրս ե կավ  Դա վի թը վեր կա ցավ, այն քա րայ րից դուրս ե կավ 
և  Սա վու ղի ետ ևից կան չե լով՝ ա սաց. «Ո՛վ տեր իմ, և  Սա վու ղի ետ ևից կան չե լով՝ ա սաց. «Ո՛վ տեր իմ, 
թա գա վոր»: Եվ երբ  Սա վու ղը ետ նա յեց,  Դա վի-թա գա վոր»: Եվ երբ  Սա վու ղը ետ նա յեց,  Դա վի-
թը ե րես նի վայր ծռվե լով՝ խո նար հութ յուն ա րեց թը ե րես նի վայր ծռվե լով՝ խո նար հութ յուն ա րեց 
և  Սա վու ղին ա սաց. «Ին չո՞ւ ես մարդ կանց խոս-և  Սա վու ղին ա սաց. «Ին չո՞ւ ես մարդ կանց խոս-
քե րին ա կանջ դնում, որ ա սում են, թե ա հա  Դա-քե րին ա կանջ դնում, որ ա սում են, թե ա հա  Դա-
վի թը քո չա րութ յունն է ու զում: Ա հա քո աչ քե րը վի թը քո չա րութ յունն է ու զում: Ա հա քո աչ քե րը 
տես նում են, որ  Տերն այ սօր քա րայ րի մեջ քեզ իմ տես նում են, որ  Տերն այ սօր քա րայ րի մեջ քեզ իմ 
ձեռ քը մատ նեց, և  ա սա ցին, որ քեզ մեռց նեմ, բայց ձեռ քը մատ նեց, և  ա սա ցին, որ քեզ մեռց նեմ, բայց 
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ես քեզ խնա յե ցի և  ա սա ցի. «Ես իմ ձեռքն իմ տի-ես քեզ խնա յե ցի և  ա սա ցի. «Ես իմ ձեռքն իմ տի-
րոջ վրա չեմ բարձ րաց նի, ո րով հետև նա  Տի րոջ րոջ վրա չեմ բարձ րաց նի, ո րով հետև նա  Տի րոջ 
օծ յալն է»: Եվ տե՛ս, հա՛յր իմ, քո վե րար կո ւի ծայ-օծ յալն է»: Եվ տե՛ս, հա՛յր իմ, քո վե րար կո ւի ծայ-
րը իմ ձեռ քին է, և  ես քո վե րար կո ւի ծայ րը կտրե-րը իմ ձեռ քին է, և  ես քո վե րար կո ւի ծայ րը կտրե-
լով՝ քեզ չմեռց րի:  Հաս կա ցի՛ր և  տե՛ս, որ իմ ձեռ-լով՝ քեզ չմեռց րի:  Հաս կա ցի՛ր և  տե՛ս, որ իմ ձեռ-
քին չա րութ յուն և  ա նօ րե նութ յուն չկա, և  քո դեմ մի քին չա րութ յուն և  ա նօ րե նութ յուն չկա, և  քո դեմ մի 
հան ցանք չեմ ա րել, բայց դու ու զում ես իմ ան ձը հան ցանք չեմ ա րել, բայց դու ու զում ես իմ ան ձը 
մեռց նել:  Տե րը դա տաս տան ա նի իմ ու քո մեջ, և մեռց նել:  Տե րը դա տաս տան ա նի իմ ու քո մեջ, և 
 Տե րը իմ վրե ժը քեզ նից առ նի, բայց իմ ձեռ քը քեզ  Տե րը իմ վրե ժը քեզ նից առ նի, բայց իմ ձեռ քը քեզ 
վրա չի լի նի: Իս րա յե լի թա գա վո րը ո րի՞ ետ ևից է վրա չի լի նի: Իս րա յե լի թա գա վո րը ո րի՞ ետ ևից է 
դուրս ե կել, և  դու ո րի՞ ետ ևից ես ընկ նում՝ մի մե-դուրս ե կել, և  դու ո րի՞ ետ ևից ես ընկ նում՝ մի մե-
ռած շա՞ն, մի լո ւի՞:  Տե րը դա տա վոր լի նի և  իմ ու ռած շա՞ն, մի լո ւի՞:  Տե րը դա տա վոր լի նի և  իմ ու 
քո մեջ դա տաս տան ա նի, տես նի ու իմ դա տը վա-քո մեջ դա տաս տան ա նի, տես նի ու իմ դա տը վա-
րի և  ինձ քո ձեռ քից ա զա տի»»րի և  ինձ քո ձեռ քից ա զա տի»» (Ա  Թագ. 24.9-16): 
 Դա վի թը նույ նիսկ սպա նում է այն մար դուն, ով 
իր իսկ բե րա նով վկա յութ յուն է տա լիս, թե ինչ-
պես է սպա նել  Սա վու ղին և ն րա թագն ու բազ-
կի ա պա րան ջա նը հասց րել  Դավ թին. «Եվ նրան «Եվ նրան 
լուր բե րող պա տա նին ա սաց. «…. ես նրա վրա լուր բե րող պա տա նին ա սաց. «…. ես նրա վրա 
կանգ նե ցի և ն րան մեռց րի, ո րով հետև հաս կա ցա, կանգ նե ցի և ն րան մեռց րի, ո րով հետև հաս կա ցա, 
որ նա իր ընկ նե լուց հե տո չի ապ րի, և ն րա գլխի որ նա իր ընկ նե լուց հե տո չի ապ րի, և ն րա գլխի 
թագն ու նրա բազ կի ա պա րան ջանն ա ռա և  այս-թագն ու նրա բազ կի ա պա րան ջանն ա ռա և  այս-
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տեղ բե րե ցի իմ տի րոջ հա մար»: Այն ժա մա նակ տեղ բե րե ցի իմ տի րոջ հա մար»: Այն ժա մա նակ 
 Դա վիթն իր հան դերձ նե րը բռնեց և  պատ ռեց,  Դա վիթն իր հան դերձ նե րը բռնեց և  պատ ռեց, 
նույն պես էլ նրա հետ լի նող բո լոր մար դիկ: Եվ նույն պես էլ նրա հետ լի նող բո լոր մար դիկ: Եվ 
նրանք  Սա վու ղի հա մար և ն րա որ դի  Հովնա թա-նրանք  Սա վու ղի հա մար և ն րա որ դի  Հովնա թա-
նի հա մար և  Տի րոջ ժո ղովր դի հա մար և Իս րա յե-նի հա մար և  Տի րոջ ժո ղովր դի հա մար և Իս րա յե-
լի տան հա մար սուգ ա րե ցին և  լաց ե ղան և  մինչև լի տան հա մար սուգ ա րե ցին և  լաց ե ղան և  մինչև 
ի րի կուն ծոմ պա հե ցին, որ նրանք սրով ըն կել ի րի կուն ծոմ պա հե ցին, որ նրանք սրով ըն կել 
էին: Եվ  Դա վիթն ի րեն լուր բե րող պա տա նուն էին: Եվ  Դա վիթն ի րեն լուր բե րող պա տա նուն 
ա սաց. « Դու որ տե ղի՞ց ես»: Եվ նա ա սաց. «Ես մի ա սաց. « Դու որ տե ղի՞ց ես»: Եվ նա ա սաց. «Ես մի 
պան դուխտ ա մա ղե կա ցու որ դի եմ»: Եվ  Դա վի-պան դուխտ ա մա ղե կա ցու որ դի եմ»: Եվ  Դա վի-
թը նրան ա սաց. «Ինչ պե՞ս չվա խե ցար, ձեռքդ մեկ-թը նրան ա սաց. «Ինչ պե՞ս չվա խե ցար, ձեռքդ մեկ-
նե ցիր և  Տի րոջ օծ յա լին մեռց րիր»: Եվ  Դա վի թը նե ցիր և  Տի րոջ օծ յա լին մեռց րիր»: Եվ  Դա վի թը 
ե րի տա սարդ նե րից մե կին կան չեց և  ա սաց. « Մո-ե րի տա սարդ նե րից մե կին կան չեց և  ա սաց. « Մո-
տե ցի՛ր, սրան մեռց րո՛ւ»: Եվ նա նրան զար կեց, ու տե ցի՛ր, սրան մեռց րո՛ւ»: Եվ նա նրան զար կեց, ու 
նա մե ռավ: Եվ  Դա վի թը նրան ա սաց. « Քո ար-նա մե ռավ: Եվ  Դա վի թը նրան ա սաց. « Քո ար-
յու նը քո գլու խը, ո րով հետև քո բե րա նը քեզ հա-յու նը քո գլու խը, ո րով հետև քո բե րա նը քեզ հա-
մար վկա յութ յուն տվեց՝ ա սե լով. « Տի րոջ օծ յա լին մար վկա յութ յուն տվեց՝ ա սե լով. « Տի րոջ օծ յա լին 
ես մեռց րի»»ես մեռց րի»» (Բ  Թագ. 1.6-16):  Դա վի թը ող բում է 
 Սա վու ղի ու նրա որ դի նե րի մա հը: 

Աստ ծո նկատ մամբ  Դավ թի ան խար դախ սերն 
ու վստա հութ յու նը ճա նա պարհ պատ րաս տե ցին, 
որ նա դառ նար ոչ միայն Իս րա յե լի թա գա վո րը, 
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այլև թա գա վոր նե րի  Թա գա վո րի նա խա հայ րը. 
«….  Դավ թին նրանց հա մար թա գա վոր կանգ նեց-«….  Դավ թին նրանց հա մար թա գա վոր կանգ նեց-
րեց ու նրա հա մար վկա յութ յուն տվեց ու ա սաց. րեց ու նրա հա մար վկա յութ յուն տվեց ու ա սաց. 
«Հե սեի որ դի  Դավ թին գտա Իմ սրտի պես մարդ, «Հե սեի որ դի  Դավ թին գտա Իմ սրտի պես մարդ, 
որ նա Իմ ամ բողջ կամ քը կա նի»: Ն րա զա վա կից որ նա Իմ ամ բողջ կամ քը կա նի»: Ն րա զա վա կից 
Աստ ված Իր խոստ մուն քի պես իս րա յե լա ցի նե րի Աստ ված Իր խոստ մուն քի պես իս րա յե լա ցի նե րի 
հա մար  Հի սուս Փրկ չին տվեց»հա մար  Հի սուս Փրկ չին տվեց» ( Գործք 13.22,23):

Աստ ծո սերն այն քան մեծ էր մար դու նկատ-
մամբ, որ  Նա տվեց Իր միա ծին Որ դուն. «Եվ Աստ-«Եվ Աստ-
ված այն քան սի րեց աշ խար հը, որ տվեց Իր միա-ված այն քան սի րեց աշ խար հը, որ տվեց Իր միա-
ծին Որ դուն….»ծին Որ դուն….» ( Հովհ. 3.16):  Հի սուս Ք րիս տո սի 
սերն այն քան մեծ էր մար դու նկատ մամբ, որ  Նա 
հաղ թեց աշ խար հի մեղ քի զգա ցու մով լի բա ժա կը 
խմե լու վա խը. «Այն ժա մա նակ նրանց ա սաց. « Հո-«Այն ժա մա նակ նրանց ա սաց. « Հո-
գիս մեռ նե լու չափ տրտմած է….»: Եվ մի քիչ ա ռաջ գիս մեռ նե լու չափ տրտմած է….»: Եվ մի քիչ ա ռաջ 
գնա լով՝ ե րես նի վայր ըն կավ և  ա ղո թում էր.գնա լով՝ ե րես նի վայր ըն կավ և  ա ղո թում էր. «Իմ «Իմ 
 Հա՛յր, ե թե կա րե լի է, թող այս բա ժակն Ինձ նից  Հա՛յր, ե թե կա րե լի է, թող այս բա ժակն Ինձ նից 
անց նի, սա կայն ոչ թե ինչ պես Ես եմ կա մե նում, անց նի, սա կայն ոչ թե ինչ պես Ես եմ կա մե նում, 
այլ՝ ինչ պես  Դու»» այլ՝ ինչ պես  Դու»» ( Մատթ. 26.38-40):  Նա հաղ-
թեց հռո մեա կան զին վոր նե րի կող մից ծաղրվե լու 
և խոշ տանգ վե լու վա խը. «Եվ Ն րան մեր կաց նե լով՝ «Եվ Ն րան մեր կաց նե լով՝ 
Ն րա վրա մի կար միր քղա միդ գցե ցին: Եվ փշե րից Ն րա վրա մի կար միր քղա միդ գցե ցին: Եվ փշե րից 
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մի պսակ ո լո րե ցին, Ն րա գլխին դրե ցին ու Ն րա մի պսակ ո լո րե ցին, Ն րա գլխին դրե ցին ու Ն րա 
աջ ձեռ քին՝ մի ե ղեգ: Ն րա առջև ծնկի գա լով՝ ծաղ-աջ ձեռ քին՝ մի ե ղեգ: Ն րա առջև ծնկի գա լով՝ ծաղ-
րում էին ու ա սում. «Ո՛ղջ ե ղիր, հրեա նե րի՛ թա գա-րում էին ու ա սում. «Ո՛ղջ ե ղիր, հրեա նե րի՛ թա գա-
վոր»: Եվ Ն րա վրա թքե լով՝ ե ղեգն առ նում էին ու վոր»: Եվ Ն րա վրա թքե լով՝ ե ղեգն առ նում էին ու 
գլխին ծե ծում: Եվ երբ ծաղ րե ցին Ն րան, կար միր գլխին ծե ծում: Եվ երբ ծաղ րե ցին Ն րան, կար միր 
քղա մի դը հա նե ցին Ն րա նից, հագց րին Իր հան-քղա մի դը հա նե ցին Ն րա նից, հագց րին Իր հան-
դերձ նե րը ու տա րան խա չե լու»դերձ նե րը ու տա րան խա չե լու» ( Մատթ. 27.28-31): 
 Նա հաղ թեց վա խը ու խաչ վեց՝ մարդ կութ յա նը սա-
տա նա յի գե րութ յու նից ա զա տե լու հա մար. « Նա« Նա 
ա նարգ ված և  մարդ կանց ե րե սից ըն կած, հար-ա նարգ ված և  մարդ կանց ե րե սից ըն կած, հար-
ված նե րի տեր ու ցա վի տեղ յակ ե ղավ, մի այն-ված նե րի տեր ու ցա վի տեղ յակ ե ղավ, մի այն-
պի սին, ո րից պետք էր ե րե սը ծած կել: Ա նարգ-պի սին, ո րից պետք էր ե րե սը ծած կել: Ա նարգ-
ված էր, և  մենք Ն րան ո չինչ էինք հա մա րում: ված էր, և  մենք Ն րան ո չինչ էինք հա մա րում: 
 Հի րա վի,  Նա մեր ցա վե րը վերց րեց ու մեր վշտե- Հի րա վի,  Նա մեր ցա վե րը վերց րեց ու մեր վշտե-
րը բեռ նեց Իր վրա….  Նա մեր մեղ քե րի հա մար րը բեռ նեց Իր վրա….  Նա մեր մեղ քե րի հա մար 
վի րա վոր վեց և  մեր ա նօրե նութ յուն նե րի հա մար վի րա վոր վեց և  մեր ա նօրե նութ յուն նե րի հա մար 
հար ված վեց, մեր խա ղա ղության պա տի ժը Ն րա հար ված վեց, մեր խա ղա ղության պա տի ժը Ն րա 
վրա ե ղավ, ու Ն րա վեր քե րով մենք բժշկվե ցինք» վրա ե ղավ, ու Ն րա վեր քե րով մենք բժշկվե ցինք» 
(Ե սա յի 53.3-5), «Ո րով հետև գի տեք մեր  Տեր  Հի-«Ո րով հետև գի տեք մեր  Տեր  Հի-
սուս Ք րիս տո սի շնորհ քը, որ ձեզ հա մար աղ քա-սուս Ք րիս տո սի շնորհ քը, որ ձեզ հա մար աղ քա-
տա ցավ  Նա, որ հա րուստ էր, որ դուք Ն րա աղ-տա ցավ  Նա, որ հա րուստ էր, որ դուք Ն րա աղ-
քա տութ յու նով հարս տա նաք» քա տութ յու նով հարս տա նաք» (Բ  Կորնթ. 8.9):
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 Յու րա քանչ յուր մարդ ցան կա ցած ի րա վի ճա-
կում կա րող է կշեռ քի նժար նե րին դնել վա խը և 
 սե րը: Ե թե սե րը մեծ է, կա րող է հաղ թել ցան կա-
ցած վա խի:  Դա վե րա բե րում է նաև ու սումնա կան 
քննութ յուն նե րին, բարձ րութ յուն ներ հաղ թա հա րե-
լուն,  Հի սուս Ք րիս տո սի խա չե լութ յան բա րի լու րը 
մարդ կութ յա նը հասց նե լուն:  Լի նում են դեպ քեր, 
երբ մար դու մեջ այս կամ այն եր ևույ թի կամ ան-
ձի նկատ մամբ վախն ա վե լի մեծ է, քան սե րը: Այդ 
դեպ քում նա իր ներ քին մար դու հետ պետք է հաշ-
վի նստի ու քննար կի՝ ի՞նչ է կորց նում, երբ տրվում 
է վա խի հո գուն:  Հաշ վար կե լիս ա ռա ջին հեր թին 
անհ րա ժեշտ է նկա տի առ նել այն փաս տը, որ 
Աստ վա ծա շունչն ա սում է. «Իսկ վախ կոտ նե րը և  «Իսկ վախ կոտ նե րը և  
ան հա վատ նե րը, պիղ ծե րը և  մար դաս պան նե րը, ան հա վատ նե րը, պիղ ծե րը և  մար դաս պան նե րը, 
պոռ նիկ նե րը և  կա խարդ նե րը, կռա պաշտ նե րը և պոռ նիկ նե րը և  կա խարդ նե րը, կռա պաշտ նե րը և 
ս տա խոս նե րը այս լճում կլի նեն, ո րը կրա կով ու ս տա խոս նե րը այս լճում կլի նեն, ո րը կրա կով ու 
ծծում բով է վառ ված»ծծում բով է վառ ված» ( Հայտն. 21.8), այ նու հետև 
պատ վի րում է. « Մի՛ վա խե ցիր…»  « Մի՛ վա խե ցիր…» (Ե սա յի 43.1): 
Աստ վա ծաշնչ յան պատ գամնե րը դա սե լով ա ռա-
ջին տե ղում՝ մար դը պետք է քննար կու մը շա րու-
նա կի և  խոր հի՝ ար ժե՞ արդ յոք վա խի հո գուն են-



47

թարկ վե լու պատ ճա ռով ոտ նա հա րել Աստ ծո 
պատ գա մը, հա վի տե նա կան կյանքն անց կաց նել 
դժոխ քում՝ կրա կի ու ծծմբի մեջ և  այս կյան քում 
զրկվել հրա շա լի ա պա գա ստեղ ծող ու հա ճույք-
ներ պարգ ևող մի շարք հնա րա վո րութ յուն նե րից: 
 Նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ մար դը տես նում է, որ 
իր ներ քին մար դու, մտե րիմնե րի, հա սա րա կութ-
յան հետ բազ մա թիվ քննար կումնե րից հե տո էլ չի 
կա րո ղա նում դուրս գալ վա խի ճի րան նե րից (թեև 
մտքով ըն կա լում է, որ շատ բան կկորց նի՝ տրվե-
լով վա խի հո գուն), դարձ յալ չպի տի հանձնվի: 
Աստ ծո  Խոսքն ա սում է. « Սի րո մեջ վախ չկա». « Սի րո մեջ վախ չկա» 
(Ա  Հովհ. 4.18), սա նշա նա կում է, որ մարդն իր 
մեջ պի տի զար գաց նի սե րը, թույլ տա, որ այն 
ա ճի  Սուրբ  Հո գու զո րութ յամբ: «Որ Ք րիս տո սը «Որ Ք րիս տո սը 
հա վատ քով բնակ վի ձեր սրտե րում, և  դուք սի րով հա վատ քով բնակ վի ձեր սրտե րում, և  դուք սի րով 
ար մատ գցած ու հաս տատ ված լի նեք: Որ ա մեն ար մատ գցած ու հաս տատ ված լի նեք: Որ ա մեն 
սուր բե րի հետ ի մա նաք, թե ինչ է լայ նութ յու նը սուր բե րի հետ ի մա նաք, թե ինչ է լայ նութ յու նը 
ու եր կա րութ յու նը, բարձ րութ յու նը ու խո րութ յու-ու եր կա րութ յու նը, բարձ րութ յու նը ու խո րութ յու-
նը: Որ ճա նա չեք Ք րիս տո սի սե րը, որ ա մեն գի-նը: Որ ճա նա չեք Ք րիս տո սի սե րը, որ ա մեն գի-
տութ յու նից գե րա զանց է, որ Աստ ծո ա մեն լիութ-տութ յու նից գե րա զանց է, որ Աստ ծո ա մեն լիութ-
յու նով լցվեք:  Նա, որ կա րող է ա ռա տութ յամբ յու նով լցվեք:  Նա, որ կա րող է ա ռա տութ յամբ 
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ա նել ա մեն բա նե րից ա վե լի, քան որ խնդրում ենք ա նել ա մեն բա նե րից ա վե լի, քան որ խնդրում ենք 
և  ի մա նում, այն  Զո րութ յան չա փով, որ մեր մեջ և  ի մա նում, այն  Զո րութ յան չա փով, որ մեր մեջ 
ներ գոր ծում է»ներ գոր ծում է» (Ե փես. 3.17-20), « Սե րը եր կայ նա-« Սե րը եր կայ նա-
միտ է, քաղցր է, սե րը չի նա խան ձում, չի գո ռո զա-միտ է, քաղցր է, սե րը չի նա խան ձում, չի գո ռո զա-
նում ….» նում ….» (Ա  Կորնթ. 13, խոր հուրդ եմ տա լիս այս 
գլուխն ամ բող ջութ յամբ կար դալ ու հա վատ քով 
դա վա նել): 

 Սե րը բո լոր ի րա վի ճակ նե րում հաղ թում է վա-
խը:  Քա րո զիչ նե րից մե կը պատ մում էր մի տղա-
մար դու մա սին, ով սար սա փե լի վախ ու ներ կա-
մուրջ նե րից:  Նա ոչ միայն չէր կա րո ղա նում կանգ-
նել կամր ջի վրա, ո րի տա կով ջուր էր հո սում, այլև 
նույ նիսկ մե քե նա յով չէր երթ ևե կում կամր ջի վրա-
յով:  Մի ան գամ նա տես նում է, որ իր որ դին կախ-
վել է կամր ջի ձո ղե րից ու մա քա ռում է, որ չընկ նի 
ծո վը:  Հայ րա կան սե րը վտան գի մեջ գտնվող որ դու 
նկատ մամբ այն պես է հոր դում, որ նա, ան տե սե լով 
վա խը, նետ վում է կամր ջի վրա ու փրկում որ դուն:

Ա սում են՝ խի զա խը նա չէ, ով չի վա խե նում, 
այլ նա, ով չնա յած վա խին՝ ըն դու նակ է գոր ծե լու:

 Տե րը մեզ տվել է զո րութ յան հո գի:  Սուրբ  Հո-
գին զո րութ յան հո գի է: Ի՞նչ է ա նում զո րութ յան 
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հո գին. նա հրաշք ներ է գոր ծում, բժշկում մարդ-
կանց, նույ նիսկ՝ ան հույս նե րին, հա րութ յուն տա-
լիս մե ռել նե րին… 

Ի՞նչ է ա նում վա խը:  Վա խը կաթ վա ծա հար 
է ա նում ու գա մում ան կող նուն:  Նա գո ղա նում է 
հույ սը, գե րութ յան վերց նում ա ռողջ միտ քը և  թույլ 
չի տա լիս, որ մար դը մտա ծի լա վա գույ նի մա սին: 
 Վա խը՝ նպա տա կադր ված, մար դուն հասց նում է 
գե րեզ ման:  Զո րութ յան հո գին ու վա խի հո գին հա-
կա պատ կեր ներ են:  Վերս տին ծնված յու րա քանչ-
յուր քրիս տոն յա յի մեջ ապ րում է այն զո րութ յան 
հո գին, որ  Հի սուս Ք րիս տո սին հա րութ յուն տվեց 
մե ռել նե րից: Այդ զո րութ յան հո գին ա վե լին է, քան 
աշ խար հի իշ խա նը՝ սա տա նան. « Դուք Աստ ծուց « Դուք Աստ ծուց 
եք, որդ յակ նե՛ր, և  հաղ թե ցիք նրանց, ո րով հետև եք, որդ յակ նե՛ր, և  հաղ թե ցիք նրանց, ո րով հետև 
 Նա, որ ձեր մեջ է, ա վե լի մեծ է, քան նա, որ աշ- Նա, որ ձեր մեջ է, ա վե լի մեծ է, քան նա, որ աշ-
խար հի մեջ է»խար հի մեջ է» (Ա  Հովհ. 4.4):  Սա տա նան որ քան 
էլ փոր ձութ յուն ներ բե րի, և  որ քան էլ օգ տա գոր-
ծի վա խի հո գուն՝ նպա տակ ու նե նա լով մար դուն 
հե ռաց նել  Տի րոջ կամ քից, ո րը բա րին է, հա ճե լին 
ու կա տար յա լը (Հ ռոմ. 12.2), միև նույն է, մար դը 
Աստ ծուց ի րեն տրված զո րութ յան հո գով կա րող 
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է հաղ թել վա խի հո գուն. «Աստ ված չտվեց մեզ «Աստ ված չտվեց մեզ 
վախի հո գի, այլ՝ զո րութ յան, սի րո և զ գո նութ յան» վախի հո գի, այլ՝ զո րութ յան, սի րո և զ գո նութ յան» 
(Բ  Տի մոթ. 1.7):

Իմ կյան քից մի օ րի նակ բե րե լով՝ վկա յեմ, թե 
ինչ պես հաղ թե ցի վա խի հո գուն՝ օգ տա գոր ծե լով 
 Հի սուս Ք րիս տո սի ան վան հե ղի նա կութ յու նը և  
ա զատ ար ձա կե լով իմ մեջ ապ րող զո րութ յան հո-
գու ա մե նա կա րո ղութ յու նը: 

2015 թվա կա նի հուն վա րին Բր յու սե լում էի: 
Ընդ հան րա պես, որ ևէ գործ ձեռ նար կե լիս, նույ-
նիսկ ար ձա կուր դի ըն թաց քում որ ևէ եր կիր մեկ նե-
լիս միշտ  Տի րո ջից եմ հարց նում, թե ուր գնամ և  
որ քան ժա մա նա կով: Այս ան գամ դարձ յալ  Տի րո-
ջից էի ա ռաջ նոր դութ յուն ստա ցել, որ ար ձա կուրդս 
անց կաց նեմ  Բել գիա յում ու վե րա դառ նամ հուն վա-
րի 17-ին:  Վե րա դար ձի տոմ սե րը նա խա պես գնել 
էի:  Հուն վա րի 12-ին  Մոսկ վա յի օ դա նա վա կա յա նում 
խառ նաշ փոթ ի րա վի ճակ էր: Ձ յան ա ռատ տե ղում-
նե րի ու փո թոր կի պատ ճա ռով թռիչք նե րի մեծ 
մա սը դա դա րեց րել էին:  Ռու սա կան հե ռուս տաա-
լիք նե րը և «Եվ րոն յուս»-ը ան դա դար կոչ էին ա նում 
« Ռու սա կան ա վիաու ղի ներ»-ով թռչել պատ րաստ-
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վող ուղ ևոր նե րին՝ ետ տալ տոմ սե րը, հե տաձ գել 
թռիչք նե րը, որ պես զի  Մոսկ վա յի օ դա նա վա կա յա-
նում նոր ան կա ռա վա րե լի կու տա կումներ չլի նեն: 
Զ գու շաց նում էին, որ ձյան ա ռատ տե ղումներն ու 
փո թո րիկն ա ռա ջի կա շա բաթ վա ըն թաց քում չեն 
դա դա րի:  Շա րու նա կա բար ցու ցադ րում էին օ դա-
նա վա կա յա նի մե ծա քա նակ ուղ ևոր նե րի խառ-
նաշփոթ վի ճա կը, դրսի փո թո րիկն ու հասց րած 
վնաս նե րը: Ւնձ շրջա պա տող մար դիկ, ի մա նա լով, 
որ վե րա դար ձիս տոմ սը պատ կա նում է « « Ռու սա-
կան ա վիաու ղի ներ»»-ին և  հուն վա րի 17-ի հա մար 
է, ա ռա ջար կե ցին այն շտապ ետ տալ ու սպա-
սել կամ ««Ավստ րիա կան ա վիաու ղի ներ»»-ից նո-
րը գնել: Ես ա ռանձ նա ցա իմ սեն յա կում և սկ սե ցի 
մտո րել:  Հի շե ցի, որ իմ՝  Բել գիա յում գտնվելն ու վե-
րա դար ձի տոմ սը գնելն Աստ ծո կամ քի հա մա ձայն 
են, հետևա բար  Մոսկ վա յում սկսված փո թո րիկն ու 
օ դա նա վա կա յա նում տի րող խառ նաշ փոթ վի ճակն 
Աստ ծո կամ քից դուրս են: Իմ ֆի նանս ներն ու վի-
զան հնա րա վո րութ յուն էին տա լիս մնա լու  Բել գիա-
յում ևս  տա սը օր և  ա վե լի, բայց  Տե րը, մինչև  Բել-
գիա մեկ նելս, ինձ ա սել էր, որ վե րա դառ նամ հուն-
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վա րի 17-ին: Ինձ մնում էր միայն  Հի սուս Ք րիս տո-
սի ա նու նով հրա մա յել այս աշ խար հի իշ խա նին՝ 
սա տա նա յին, դա դա րեց նե լու ա մեն խառ նաշ փոթ 
ու փո թո րիկ: Ես նրան ա սա ցի. « « Սա տա նա՛, թե կուզ 
դու ես այս աշ խար հի իշ խա նը, բայց ես քեզ հրա-
մա յում եմ իմ  Տի րոջ՝  Հի սուս Ք րիս տո սի ա նու նովՏի րոջ՝  Հի սուս Ք րիս տո սի ա նու նով, 
հենց այ սօր դա դա րեց րո՛ւ  Մոսկ վա յի փո թո րիկն 
ու օ դա նա վա կա յա նի խառ նաշ փոթ վի ճա կը»»: Ես 
լավ էի հի շում  Մար կոս 4-րդ գլ խում նկա րագր ված 
պատ մութ յու նը, որ տեղ նա վի մեջ գտնվող ա շա-
կերտ նե րը խու ճա պի են մատն վում անս պա սե լի 
փո թոր կի պատ ճա ռով:  Տես նե լով, որ ար դեն խոր-
տակ վում են՝ նրանք արթ նաց նում են նա վի ետնա-
մա սում խա ղաղ քնած  Հի սու սին:  Տե րը զար մա նում 
է՝ տես նե լով ա շա կերտ նե րին այդ վի ճա կում, ու 
հրա մա յում է փո թոր կին, որ հան դարտ վի. «Եվ այն «Եվ այն 
օ րը, երբ ի րի կուն էր լի նում, նրանց ա սաց. «Ե կեք օ րը, երբ ի րի կուն էր լի նում, նրանց ա սաց. «Ե կեք 
անց նենք այն կող մը»: Եվ ժո ղովր դին թո ղե ցին ու անց նենք այն կող մը»: Եվ ժո ղովր դին թո ղե ցին ու 
Ն րան նա վի մեջ ա ռան, և  ու րիշ նա վակ ներ էլ կա-Ն րան նա վի մեջ ա ռան, և  ու րիշ նա վակ ներ էլ կա-
յին նրանց հետ: Եվ քա մու մեծ փո թո րիկ սկսվեց, յին նրանց հետ: Եվ քա մու մեծ փո թո րիկ սկսվեց, 
ա լիք նե րը թափ վում էին նա վի մեջ, մինչև որ հա-ա լիք նե րը թափ վում էին նա վի մեջ, մինչև որ հա-
մար յա ար դեն լցվում էր: Եվ Ին քը նա վի ետ ևի մար յա ար դեն լցվում էր: Եվ Ին քը նա վի ետ ևի 
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կող մում բար ձի վրա քնած էր: Ն րան զարթ նեց-կող մում բար ձի վրա քնած էր: Ն րան զարթ նեց-
նում են և  ա սում. « Վար դա պե՛տ, հոգդ չէ՞, որ կոր-նում են և  ա սում. « Վար դա պե՛տ, հոգդ չէ՞, որ կոր-
չում ենք»: Եվ  Նա զարթ նե լով՝ քա մուն սաս տեց և  չում ենք»: Եվ  Նա զարթ նե լով՝ քա մուն սաս տեց և  
ա սաց ծո վին. «Լ ռի՛ր, պա պանձ վի՛ր»: Եվ քա մին ա սաց ծո վին. «Լ ռի՛ր, պա պանձ վի՛ր»: Եվ քա մին 
դա դա րեց, ու մեծ խա ղա ղութ յուն ե ղավ: Եվ ա սաց դա դա րեց, ու մեծ խա ղա ղութ յուն ե ղավ: Եվ ա սաց 
նրանց. «Ին չո՞ւ այդ պես վախ կոտ եք, ինչ պե՞ս հա-նրանց. «Ին չո՞ւ այդ պես վախ կոտ եք, ինչ պե՞ս հա-
վատք չու նեք»: Եվ նրանք մեծ վա խով վա խե ցան և  վատք չու նեք»: Եվ նրանք մեծ վա խով վա խե ցան և  
ի րար ա սում էին. « Սա ո՞վ է, որ քա մին էլ, ծովն էլ ի րար ա սում էին. « Սա ո՞վ է, որ քա մին էլ, ծովն էլ 
հնա զանդ վում են Ն րան» հնա զանդ վում են Ն րան» ( Մարկ. 4.35-40): 

Ես հա մոզ ված էի, որ սա տա նան պի տի են-
թարկ վի իմ շուր թե րից դուրս ե կած խոս քին, որն 
ի րեն հրա մայ ված էր  Հի սուս Ք րիս տո սի ան վան 
իշ խա նութ յամբ: Այ նու հետև ա ղո թե ցի օ դա նա վա-
կա յա նի աշ խա տա կազ մի հա մար, որ կա րո ղա նան 
կար գա վո րել թռիչք նե րը:  Հա ջորդ օ րը բա ցար ձա-
կա պես մո ռա ցել էի փո թոր կի մա սին: «Ս կայպ»-
ով խո սում էի  Մոսկ վա յում ապ րող քրոջս հետ և 
ն կա տե լով, որ նա շատ թեթև է հագն ված, հարց-
րի ե ղա նա կի մա սին:  Քույրս ոգ ևոր ված պատ մեց, 
որ մի գի շեր վա ըն թաց քում դա դա րել են վնաս ներ 
պատ ճա ռող փո թո րիկն ու ան վեր ջա նա լի թվա ցող 
ձյան տե ղումնե րը, իսկ փո ղոց նե րում կու տակ ված 
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հսկա յա ծա վալ ձյու նը շա րու նա կում է հալ վել: Ան-
մի ջա պես հի շե ցի մեկ օր ա ռաջ  Հի սուս Ք րիս տո-
սի ան վան իշ խա նութ յամբ իմ ջեր մե ռանդ ա ղոթ-
քը: Երբ քրոջս պատ մե ցի դրա մա սին, նա ա սաց, 
որ հե ռուս տա տե սութ յամբ հա ղորդ վող լու րե րի 
հա մա ձայն՝ ան կա ռա վա րե լի փո թոր կի ու ձյան 
դա դա րը շատ անս պա սե լի էր, բայց ա մեն պա հի 
նոր փո թո րիկ ու ձյան տե ղա տա րափ է սպաս վում: 
Ես նրան հանգս տաց րի և  ա սա ցի, որ դա անհ նար 
է, քա նի որ մեր  Տե րը հա վա տա րիմ է, և Իր սկսած 
գոր ծը հաղ թա կան ա վար տի է հասց նում: 

 Հուն վա րի 17-ին հան գիստ ու ա պա հով վե րա-
դար ձա Եր ևան: Ար դեն լու սա բաց էր, երբ տուն 
մտա:  Ճամպ րուկ ներս դրե ցի մի ջանց քում ու ա ղո-
թե ցի. « « Տե՛ր, ես հա մոզ ված էի, որ  Դու հաղ թել 
ես սա տա նա յին ու խա չիդ զո րութ յամբ ստա ցած 
հաղ թա նակդ ինձ ես նվի րել, ին չի հա մար ե րախ-
տա պարտ եմ  Քեզ…»»: Ինչ վե րա բե րում է  Մոսկ-
վա յում սպաս վե լիք ձյա նը, թող  Տե րը ո րո շեր, քա-
նի որ ես չգի տեմ՝ մի գու ցե ինձ պես մեկն է՞լ էր 
ա ղա ղա կել Ն րան՝ այդ ձյան տե ղա տա րա փը չշա-
րու նակ վե լու հա մար: 
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Աստ ծո  Հո գին՝  Սուրբ  Հո գին, Իր ամ բողջ զո-
րութ յամբ բնակ վում է վերս տին ծնունդ ստա ցած 
մար դու մեջ. «Աստ ված չտվեց մեզ վա խի հո գի, այլ՝ «Աստ ված չտվեց մեզ վա խի հո գի, այլ՝ 
զո րութ յան, սի րո և զ գո նութ յանզո րութ յան, սի րո և զ գո նութ յան»  (Բ  Տի մոթ. 1.7), 
«…. ա վե լի մեծ է  Նա, որ ձե զա նում է, քան թե «…. ա վե լի մեծ է  Նա, որ ձե զա նում է, քան թե 
նա, որ աշ խար հի մեջ է»նա, որ աշ խար հի մեջ է» (Ա  Հովհ. 4.4):  Պար զա-
պես, յու րա քանչ յուր մարդ պետք է հար գի ու մե-
ծա րի  Սուրբ  Հո գու ներ կա յութ յու նը, որ իր մեջ է, 
և  թույլ տա, որ  Նա իր կյան քի բո լոր անհ րա ժեշտ 
բնա գա վառ նե րում գոր ծի ամ բող ջութ յամբ:  Սուրբ 
 Հո գին Իր ամ բողջ զո րութ յամբ գոր ծում է մար դու 
կյան քում այն ժա մա նակ, երբ մար դը մշտա պես 
շփվում է Ն րա հետ: Ինչ պես սպոր տով զբաղ վե-
լը, մշտա պես մար զա դահ լիճ հա ճա խե լը և  ճիշտ 
մարզ չի ղե կա վա րութ յամբ մարզ վե լը կո փում են 
մար դու մար մի նը, ձիգ ու պիրկ դարձ նում մկան-
նե րը, գե ղե ցիկ տեսք հա ղոր դում ար տաք նին, 
նույն ձևով էլ  Սուրբ  Հո գով ա ղոթքն ու հա վատ-
քը կա ռու ցում են վերս տին ծնունդ ու նե ցո ղի ան-
ձը՝ ներ սի մար դուն. « Բայց դուք, սի րե լի նե՛ր, ձեր « Բայց դուք, սի րե լի նե՛ր, ձեր 
ան ձե րը ձեր սուրբ հա վատ քի վրա շի նեք՝  Սուրբ ան ձե րը ձեր սուրբ հա վատ քի վրա շի նեք՝  Սուրբ 
 Հո գով ա ղոթք ա նե լով» Հո գով ա ղոթք ա նե լով» ( Հու դա 20): « Լեզ վով խո-« Լեզ վով խո-
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սո ղը իր անձն է շի նում, մար գա րեա ցո ղը՝ ե կե ղե-սո ղը իր անձն է շի նում, մար գա րեա ցո ղը՝ ե կե ղե-
ցին»ցին» (Ա  Կորնթ. 14.4): Երբ սա տա նան ո րո գայթ-
ներ է լա րում մար դու ան ձի, կոչ ման և, ընդ հան-
րա պես, կյան քի նկատ մամբ,  Սուրբ  Հո գու զո րութ-
յամբ «կա ռուց ված» ներ սի մարդն ան մի ջա պես 
հա կա հար ված է տա լիս նրան՝ շրջան ցե լով ա մեն 
տե սա կի վախ և, ընդ հան րա պես, սա տա նա յի բո-
լոր ո րո գայթ նե րը:  Սուրբ  Հո գով ա ղոթ քը,  Սուրբ 
 Հո գու պտուղ նե րը և  պարգև նե րը հրաշք նե րով են 
լցնում մար դու կյան քը, ու նրա ներ սի մար դը լի-
նում է հա մար ձակ, Աստ ծուն վստա հող և Աստ ծո 
փառ քը տա րա ծող:

 Տե րը մեզ տվել է զգո նութ յան հո գի: Ի՞նչ է նշա-
նա կում զգոն լի նել. նախ և  ա ռաջ՝ ու նե նալ ա ռողջ 
միտք:  Միայն ա ռողջ միտ քը կա րող է հսկել ի րա-
վի ճակ նե րը և  հա մա պա տաս խան քայ լեր կա տա-
րել: Ո մանք ա սում են. « Մար դը պետք է ինչ-որ չա-
փով վա խի զգա ցում ու նե նա, որ պես զի զգույշ լի նի: 
 Վա խից զուրկ մար դը կա րող է հայտն վել ա մե նա-
տար բեր վտան գա վոր ի րա վի ճակ նե րում, նույ նիսկ՝ 
մա հա նալ»:  Սա նույնն է, թե ա սել. « Թույ նի փոքր 
քա նա կութ յու նը չի սպա նի մար դուն»:  Վա խը և 
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 թույ նը հա վա սա րա զոր են:  Թույ նը մար դուն ֆի զի-
կա պես է սպա նում, իսկ վա խը սպա նում է մար դու 
ա ռա ջըն թաց տա նող գոր ծո ղութ յուն նե րը, կաթ վա-
ծա հար ա նում նրա միտ քը, զրկում նրան ե րա զե լու 
և  ե րա զանք ներն ի րա գոր ծե լու հնա րա վո րութ յուն-
նե րից, կա րե լի է ա սել՝ վա խը դան դաղ է սպա նում: 
 Մար դուն վտան գից պահ պա նում է ոչ թե վա խը, 
այլ ա ռողջ և զ գոն միտ քը: 

 Վա խը նույն պես հա վատք է:  Մար դը փոր-
ձում է նոր կյանք սկսել, մի նոր բա նի սկիզբ 
դնել, բայց վա խը նրա առջև բե րում է նախ կին 
պար տութ յուն նե րը. « Հան կարծ չփոր ձես, հի շո՞ւմ 
ես, թե ինչ ե ղավ…»,, եր բեմն էլ ներ կա յաց նում է 
հարևա նի ան հա ջող կյան քից դրվագ նե րի մի եր-
կար շարք:  Յու րա քանչ յու րը պի տի ու շա դիր լի նի՝ 
ի՞նչ է խո սում, ինչ պի սի՞ ար տա հայ տութ յուն ներ են 
դուրս գա լիս իր շուր թե րից, ինչ պի սի՞ մտքեր ունի՝ 
կա ռու ցո՞ղ, ա ռա ջըն թաց ա պա հո վո՞ղ, թե՞ գորշ, 
միա պա ղաղ կյան քի մեջ պա հող:  Մենք պի տի 
զգոն լի նենք՝ ո՞ւմ ենք լսում, ի՞նչ ենք լսում, ինչ պի-
սի՞ հա ղոր դումներ ու ֆիլ մեր ենք դի տում, ինչ պի-
սի՞ մարդ կանց հետ ենք շփվում:
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Ոչ զգոն վի ճա կը մար դուն զրկում է ինք-
նավստա հութ յան զգա ցու մից:  Յու րա քանչ յուր ոք, 
ով ինք նավս տահ չէ, բնա կա նա բար, վա խե նում է 
մարդ կանց կար ծի քից, ղե կա վար նե րից, հա սա րա-
կութ յան առջև հան դես գա լուց:  Թե րար ժե քութ յան 
զգա ցու մը կա րող է ու նե նալ տար բեր պատ ճառ-
ներ: Օ րի նակ՝ ար տա քին տես քը, սո ցիա լա կան 
վի ճա կը, բնա կա տե ղը, ծնող նե րի կար գա վի ճա-
կը, կրթութ յան մա կար դա կը և  այլն: Այս ա մե նը 
մար դու կյան քում ծնում են սահ մա նա փա կումներ, 
բար դույթ ներ:  Սա կայն ի րա կա նութ յու նից չպետք 
է փախ չել:  Շատ կար ևոր է, որ մարդն ինքն իր 
հետ մշտա պես ան կեղծ լի նի և  հա մար ձակ խոս-
տո վա նի իր ա նինք նավս տա հութ յան պատ ճա ռը: 
Օ րի նակ՝ ե թե մե կի հա մար ա նինք նավս տա հութ-
յան պատ ճառ է գյու ղում ծնված լի նե լը, նա պար-
զա պես կա րող է մտա ծել. ա յո՛, ես ծնվել եմ գյու-
ղում և  հի մա ապ րում եմ քա ղա քում՝ վար ձա կալ-
ված բնա կա րա նում, ի տար բե րութ յուն իմ ըն կեր-
նե րի, ով քեր ծնվել են մայ րա քա ղա քում և  ու նեն 
շքեղ կա հա վոր ված բնա կա րան ներ: 
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Կ յան քում ա մեն ինչ հա րա բե րա կան է. այդ 
նույն մար դիկ, ով քեր ծնվել են տնտե սա պես հա-
մե մա տա բար ոչ զար գա ցած երկ րի մայ րա քա-
ղա քում և  ապ րում են շքեղ կա հա վոր ված բնա-
կա րան նե րում, կա րող են հայտն վել նմա նա տիպ 
կար գա վի ճա կում, երբ  Լոն դո նում կամ Ժն ևում 
ուսա նեն, և ն րանց ու սա նո ղա կան ըն կեր նե րը լի-
նեն Եվ րո պա յի զար գա ցած երկր նե րից կամ Ա մե-
րի կա յի  Միաց յալ  Նա հանգ նե րից: Ինք նավս տա-
հութ յան բա ցա կա յութ յան դեպ քում նրանք նույն-
պես բար դույթ ներ կու նե նան: 

 Մեկ այլ անձ նա վո րութ յան հա մար ա նինք-
նավստա հութ յան պատ ճառ կա րող է լի նել այն 
փաս տը, որ իր մայ րը բան վո րու հի է, իսկ հայ րը՝ 
հար բե ցող: Աշ խա տա վայ րում, ու սումնա կան հաս-
տա տութ յու նում կամ մեկ այլ մի ջա վայ րում նրան 
թվում է, թե բո լո րը գի տեն դրա մա սին, և  նա, բար-
դույթ նե րից դրդված, կա՛մ մի գե ղե ցիկ պատ մութ յուն 
է հո րի նում իր ծնող նե րի կրթված ու բարձր խա վից 
լի նե լու մա սին, կա՛մ մե կու սա նում բո լո րից: 

Խն դի րը հա րուստ կամ աղ քատ, գե ղե ցիկ կամ 
տգեղ, քա ղա քա ցի կամ գյու ղա ցի, տնտե սա պես 
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զար գա ցած կամ աղ քատ տնտե սութ յուն ու նե ցող 
երկ րի ծնունդ լի նե լը չէ: Խն դիրն ինք նավս տա-
հութ յան բա ցա կա յութ յունն է: Եվ զգո նութ յան հո-
գին սո վո րեց նում է, որ ինք նավս տահ լի նե լու հա-
մար մար դը չպետք է կենտ րո նա նա՝ թե ինչ չու նի, 
այլ, ընդ հա կա ռա կը, պետք է գնա հա տի այն լա-
վա գույ նը, ինչ ու նի, և դ րա հա մար շնոր հա կալ լի-
նի Աստ ծուց: Ինչ վե րա բե րում է այն ա մե նին, ինչ 
բա ցա կա յում է նրա կյան քից, ող բեր գութ յուն չէ. 
անհ րա ժեշտ է միայն լի նել զգոն, ու նե նալ ճիշտ 
ար ժե հա մա կարգ: Ա մեն բան հնա րա վոր է շտկել 
և  ձեռք բե րել՝ ձգտե լով զար գաց ման ու դրսևո րե-
լով ճիշտ բնա վո րութ յուն:

Զ գո նութ յան հո գուն տեղ չտա լու պատ ճա-
ռով մար դը կա րող է ան վերջ կա տա րե լա գործ վել՝ 
մտա ծե լով, որ դեռ ժա մա նա կը չէ նոր գործ սկսե-
լու:  Քո ղարկ ված, ծա ծուկ վա խը նրան ա նընդ-
հատ ետ է պա հում նո րի մեջ մտնե լու հնա րա վո-
րութ յու նից: Եվ պա տա հում է ան խու սա փե լին՝ 
հայտնվում է թե րի կրթութ յուն ստա ցած մե կը, 
ով պար զա պես հա մար ձակ է և  ինք նավս տահ, ու 
սկսում է այն գոր ծը, ո րի հա մար մեկ այլ անձ նա-
վո րութ յուն շա րու նա կա բար կրթվում է՝ ա ռանց 
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գի տակ ցե լու, որ քո ղարկ ված վախն ի րեն դարձ րել 
է «փի լի սո փա», «գի տու նիկ», այ նինչ զգո նութ յան 
հո գով ա ռաջ նորդ վե լով՝ նա վա ղուց նոր քայ լեր 
կա ներ: Այս դեպ քում կշա հեին և՛ ին քը, և՛ հա սա-
րա կութ յու նը, քա նի որ գործ կու նե նա յին խե լա-
ցի, կրթված, զգո նութ յան հո գով ա ռաջ նորդ վող 
անձ նա վո րութ յան հետ:  Մինչ դեռ մյուս անձ նա-
վո րութ յու նը՝ թե րի կրթութ յամբ և  ա վե լորդ ինք-
նավս տա հութ յամբ, ստեղ ծում է մի մի ջա կութ յուն 
ու հա մո զում մարդ կանց, որ դա գլուխ գոր ծոց է, 
ինք նա տիպ եր ևույթ: Այս դեպ քում տու ժում է հա-
սա րա կութ յան այն հատ վա ծը, ով հա վա տում է 
այդ «գլուխ գոր ծո ցին»:  Տես նե լով թե րի կրթվա ծի 
հա ջո ղութ յու նը՝ ա ռա ջին անձ նա վո րութ յու նը կա՛մ 
վի րա վոր վում է ու ընդ հան րա պես դուրս գա լիս 
տե սա դաշ տից, կա՛մ էլ տեղ տա լիս զգո նութ յան 
հո գուն և մտ նում իր կոչ ման մեջ: 

Ե րա նի՜ մար դիկ պատ կե րաց նեին, թե ինչ պի սի 
հա ջո ղութ յուն նե րից ու հա ճույք նե րից են զրկվում 
վա խի պատ ճա ռով… 

 Սա տա նա յի ներշն չած հա վատ քը՝ վա խը, և 
ճշմա րիտ հա վատ քը՝ վստա հութ յունն առ Աստ-
ված, ան հա մա տե ղե լի են:  Մար դը պի տի ընտ րի 
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և  ո րո շում կա յաց նի, թե ում հետ է ցան կա նում 
ապ րել այս երկ րի վրա՝ վա խի՞, ով սար սա փով է 
լցնում վաղ վա օր վա նկատ մամբ, ետ պա հում նո-
րը սկսե լուց, դրա կան փո փո խութ յուն նե րից, ստի-
պում կուչ գալ մի անկ յու նում և  ապ րել միօ րի նակ, 
տաղտ կա լի կյան քով, թե՞ ան վա խութ յան, խի զա-
խութ յան, որ ա մեն օր մար տահ րա վեր են նե տում, 
սո վո րեց նում ա մեն պա հի ա պա վի նել Աստ ծուն, 
կա րե լի է ա սել՝ քայ լել ջրի վրա յով, միայն այն 
բա նի հա մար, որ  Հի սուսն է ա սել՝ ե՛կ: 

 Սուրբ  Հո գին ա զա տագ րող զո րութ յուն ու նի: 
 Պար զա պես, մար դը պի տի ո րո շում կա յաց նի՝ ես 
ոչն չից չեմ վա խե նում, քա նի որ իմ  Տե րը՝ տիե-
զեր քի Ա րա րիչն ու հա վի տե նութ յունն ա փե րի մեջ 
 Պա հո ղը, ա սում է. « Մի՛ վա խե ցիր, ո րով հետև Ես « Մի՛ վա խե ցիր, ո րով հետև Ես 
քեզ փրկել եմ, քո ա նու նով կան չել եմ, թե դու Իմն քեզ փրկել եմ, քո ա նու նով կան չել եմ, թե դու Իմն 
ես: Երբ ջրե րից անց նես, Ես քեզ հետ եմ, և  ե թե ես: Երբ ջրե րից անց նես, Ես քեզ հետ եմ, և  ե թե 
գե տե րով՝ նրանք քեզ չեն ո ղո ղի: Երբ գնաս կրա-գե տե րով՝ նրանք քեզ չեն ո ղո ղի: Երբ գնաս կրա-
կի մի ջով, չես այր վի, և  բո ցը քեզ չպի տի վա ռի, կի մի ջով, չես այր վի, և  բո ցը քեզ չպի տի վա ռի, 
ո րով հետև Ես՝  Տերս, քո Աստ վածն եմ, Իս րա յե լի ո րով հետև Ես՝  Տերս, քո Աստ վածն եմ, Իս րա յե լի 
 Սուրբս՝ քո փրկիչն եմ»  Սուրբս՝ քո փրկիչն եմ» (Ե սա յի 43.1-3): 

Աստ ծո պատ կե րով և ն մա նութ յամբ ստեղծ-
ված մար դը, ով  Հի սուս Ք րիս տո սին իր կյան քի 



 Տեր ու Փր կիչ է ըն դու նել, պի տի վստա հի Աստ-
ծուն:  Նա իր կյան քում զար գա ցում բե րող ցան կա-
ցած գոր ծո ղութ յու նից ա ռաջ պի տի ա ռանձ նա նա 
ծա ծուկ սեն յա կում, խո սի  Տի րոջ հետ,  Խոսք ստա-
նա  Սուրբ  Հո գուց, հե տո միայն հա մար ձա կո րեն 
ձեռ նար կի տվյալ գա ղա փա րը:  Մար դը, ե թե Աստ-
ծուց  Խոսք չի ստա ցել, պետք է կանգ առ նի ու 
փնտրի  Տի րոջ ե րե սը՝ ի մա նա լու հա մար, թե  Տերն 
ինչ է ու զում ի րե նից: Այս դեպ քում կանգ առ նե լու 
պատ ճա ռը ոչ թե վախն է, այլ  Տի րոջ կամքն ի մա-
նա լու ցան կութ յու նը: Ե թե  Տե րը  Խոսք է տվել, 
պետք է հա մար ձակ սկսել՝ հա վա տա լով, որ 
դժվա րութ յուն նե րի դեպ քում  Նա հա վա տա րիմ է:
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 Մար դիկ եր բեմն մտա ծում են՝ ի՞նչ պար-
տա դիր է, որ այս պա րա գա յում հաղ թող 

լի նեմ. այն քա՜ն թե րութ յուն ներ ու պա կա սութ յուն-
ներ կան իմ կյան քում և, ընդ հան րա պես, շրջա պա-
տում, թո՛ղ այդ «վախ» կոչ վածն էլ լի նի դրան ցից 
մե կը: Ընտ րութ յու նը տվյալ մար դունն է: Ոչ ոք 
ի րա վունք չու նի բռնութ յամբ փո խե լու նրա կար-
ծի քը: Խն դի րը մեկ այլ փաս տի առ կա յութ յունն է՝ 
վա խը նույն պես հա վատք է: Այդ հա վատ քը կա րող 
է այն քան զո րա վոր լի նել, որ ի րա կա նութ յուն դառ-
նա:  Մատ թեոս 8.13-ում  Հի սուսն ա սում է. «Գնա՛, և  «Գնա՛, և  
ինչ պես որ հա վա տա ցիր, այն պես թող լի նի քեզ»:ինչ պես որ հա վա տա ցիր, այն պես թող լի նի քեզ»: 
 Հի սու սը մարդ կանց կյան քում հրաշք ա նե լիս հա-
մար յա միշտ ա սում էր. « Քո հա վա՛տքն ապ րեց-
րեց քեզ…», « Թող քո հա վատ քով լի նի…»:  Հո բը 
ող բում էր. «Ո րով հետև այն երկ յու ղա լի բա նից, որ «Ո րով հետև այն երկ յու ղա լի բա նից, որ 
վա խե նում էի, ինձ հան դի պեց, և  ին չից որ սար սա-վա խե նում էի, ինձ հան դի պեց, և  ին չից որ սար սա-
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փում էի, հա սավ ինձ: Ո՛չ խա ղա ղութ յուն ու նեմ, ո՛չ փում էի, հա սավ ինձ: Ո՛չ խա ղա ղութ յուն ու նեմ, ո՛չ 
հանգստութ յուն, և  ո՛չ հան դար տութ յուն, ու վրդով-հանգստութ յուն, և  ո՛չ հան դար տութ յուն, ու վրդով-
մունքն է ե կել» մունքն է ե կել» ( Հոբ 3.25,26):  Մար դը չպետք է վա-
խե նա ոչ մի երկ յու ղա լի բա նից, այլ պետք է ա պա վի-
նի Աստ ծո  Խոս քին. «Ո՛չ ու ժով, ո՛չ զո րութ յու նով, այլ «Ո՛չ ու ժով, ո՛չ զո րութ յու նով, այլ 
Իմ  Հո գով,- ա սում է  Զո րաց  Տե րը»Իմ  Հո գով,- ա սում է  Զո րաց  Տե րը» ( Զա քա րիա 4.6): 
 Նա պետք է ա ղո թի և  Սուրբ  Հո գով ա ռաջ նորդ-
վի:  Սուրբ  Հո գու ա ռաջ նոր դութ յամբ՝ նա աս տի ճա-
նա բար, քայլ առ քայլ Աստ ծո խա ղա ղութ յան մեջ 
կհաս նի հաղ թա նա կի:  Կար ևո րը ցան կութ յունն է, 
մեծ ցան կութ յու նը: Հ նա րա վոր է՝ մար դու մեջ այդ 
ցան կութ յունն այն քան մեծ չէ, որ նրան մղի՝ վա-
խից ա զատ վե լու: Աստ վա ծա շունչն ու նի ճա նա-
պարհ. «Ո րով հետև Աստ ված է, որ ներ գոր ծում է «Ո րով հետև Աստ ված է, որ ներ գոր ծում է 
ձե զա նում՝ կա մե նալն էլ, ա նելն էլ Իր հա ճութ յան ձե զա նում՝ կա մե նալն էլ, ա նելն էլ Իր հա ճութ յան 
պես» պես» ( Փի լիպ. 2.13):  Տերն է տա լիս ցան կութ յու նը, 
պար զա պես պետք է ա ղա ղա կել Ն րան, ա ղո թել, 
որ  Նա այդ մեծ ցան կութ յու նը տա: Ա մեն ինչ  Տի-
րոջ ձեռ քե րում է, պար զա պես մար դը պետք է քայլ 
ա նի դե պի  Տե րը. երբ նա քայլ է ա նում,  Տերն ըն-
դա ռաջ է գա լիս. « Մո տե ցե՛ք Աստ ծուն, և  Նա կմո-« Մո տե ցե՛ք Աստ ծուն, և  Նա կմո-
տե նա ձեզ: …. Խո նարհ վե՛ք  Տի րոջ առջև, և  Նա տե նա ձեզ: …. Խո նարհ վե՛ք  Տի րոջ առջև, և  Նա 
կբարձ րաց նի ձեզ»կբարձ րաց նի ձեզ» ( Հա կոբ. 4. 8-10):
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Ես ար դեն նշե ցի, որ բո լոր տե սա կի վա խե-
րի դեպ քում, հա մա ձայն Աստ ծո  Խոս քի, 

անհ րա ժեշտ է.

-   Հի շել, որ Աստ ված մար դուն ստեղ ծե լիս չի 
տվել վա խի զգա ցում:  Վա խը հո գի է, ո րը 
մար դուն ու ղեկ ցում է այն քան ժա մա նակ, 
քա նի դեռ Աստ ված նրա կյան քի հիմ քը չէ:

-  Եր բեք չմո ռա նալ, որ Աստ ված վա խի փո-
խա րեն մար դուն պարգ ևել է սի րո, զո րութ-
յան ու զգո նութ յան հո գի:  Պար զա պես, 
անհ րա ժեշտ է ճիշտ ընտ րութ յուն կա տա-
րել և  կողմնո րոշ վել, թե կյան քի տար բեր 
ի րա վի ճակ նե րում ինչ պես պետք է ա ռաջ-
նորդ վել՝ սի րո՞վ, զո րութ յա՞մբ, թե՞ զգո նութ-
յամբ:
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-   Հի շել, որ Աստ ված սեր է, ա մե նա կա րող, և  
ե թե  Նա տվյալ ի րա վի ճա կում քո կող քին 
է, ո՞վ կա րող է քեզ հա կա ռակ կանգ նել. 
«…. ե թե Աստ ված մեր կողմն է, ո՞վ է մեզ «…. ե թե Աստ ված մեր կողմն է, ո՞վ է մեզ 
հա կա ռակ»հա կա ռակ» (Հ ռոմ. 8.31):

 Մար դը չպետք է կենտ րո նա նա սե փա կան ան-
ձի վրա կամ վա խե նա ծի ծա ղե լի ի րա վի ճա կում 
հայտն վե լուց:  Կա այս պի սի ար տա հայ տութ յուն. 
« Լո ղա լը ջրում են սո վո րում»:  Մար դիկ, ձգտե լով 
կա տա րե լութ յան, կորց նում են փուլ առ փուլ, աս-
տի ճա նա բար գոր ծե լու հնա րա վո րութ յու նը: Օ րի-
նակ՝ որ ևէ օ տար լե զու են սո վո րում, բայց հարկ 
ե ղած դեպ քում խու սա փում են ի րենց սո վո րածն 
օգ տա գոր ծե լուց՝ վա խե նա լով, որ ի րենց բա ռա-
պա շա րը դեռևս հա րուստ չէ կամ ար տա սա նութ-
յու նը մա քուր չէ: Այ նինչ, ըն դա մե նը պետք է հի շել, 
որ որ ևէ այ լազ գի փայ լուն չի տի րա պե տում մեկ 
այլ ազ գութ յան մայ րե նի լեզ վին, բայց խո սում է, 
քա նի որ բար դույթ ներ չու նի: 

 Կա վա խի ևս  մեկ տե սակ՝ մար դը վա խե նում 
է մեկ այլ մար դուց՝ իր ու սուց չից, ղե կա վա րից 
կամ որ ևէ հե ղի նա կա վոր անձ նա վո րութ յու նից: 
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Այս դեպ քում խոր հուրդ է տրվում պար զել վա խի 
պատ ճա ռը: 

Ու սուց չի նկատ մամբ վա խը գու ցե պայ մա-
նա վոր ված է բարձր մա կար դա կի գի տե լիք ներ 
դրսևո րե լու ան կա րո ղութ յամբ:  Կան ե րե խա ներ, 
ու սա նող ներ, ով քեր տա նը հրա շա լի տի րա պե-
տում են թե մա յին, սա կայն ու սուց չի կամ այլ հե-
ղի նա կա վոր ան ձի ներ կա յութ յու նը նրանց ուղե-
ղում ար գե լա կում է ա ռա ջաց նում: Ն րանք մի 
ակն թարթ ա մեն ինչ մո ռա նում են: Այս դեպ քում 
խոր հուրդ է տրվում չլար վել, «թու լա նալ», քա նի 
որ մարմնի լար վա ծութ յունն ազ դում է նաև ու ղե ղի 
վրա: Որ քան ու ղեղն ու զգա յա րան նե րը հուզ ված 
ու ան հանգս տա ցած են, այն քան ուժ գին է ար տա-
հայտ վում ներ քին լար վա ծութ յու նը:  Մար դը հուզ-
վում ու ան հանգս տա նում է այն ժա մա նակ, երբ 
ու շադ րութ յուն է դարձ նում բա ցա սա կան մտքե-
րին, ո րոնք կար ծես գո ռում են՝ դու չես կա րող, 
կտա պալ վես… Այս դեպ քում անհ րա ժեշտ է «թու-
լա նալ», բա ցար ձա կա պես ու շադ րութ յուն չդարձ-
նել բա ցա սա կան մտքե րին, «գո ռոց նե րին», այլ 
հի շել, թե որ քան հրա շա լի ես տի րա պե տում թե-



69

մա յին:  Մար դը չպետք է կար ևո րութ յուն տա, թե 
ով կա դա սա րա նում կամ լսա րա նում. նա պետք է 
կար ևո րի այն միտ քը, որ ին քը հրա շա լի է տի րա-
պե տում թե մա յին, և  իր առջև մի գե ղե ցիկ հնա րա-
վո րութ յուն է՝ ներ կա յաց նե լու իր գի տե լիք նե րը:

 Ղե կա վա րի կամ այլ հե ղի նա կա վոր ան ձանց 
նկատ մամբ վա խը կա րող է բխել «ա վե լորդ» 
հար գանք ցու ցա բե րե լու, դի մա ցի նին «գեր մարդ» 
պատ կե րաց նե լու ցան կութ յու նից, քա նի որ կան 
ղե կա վար ներ, ով քեր չա փա զանց կար ևո րում են 
ի րենց ան ձը և  ու զում են վախ սփռել ի րենց են-
թա կա յութ յան տակ գտնվող նե րի վրա:  Վա խը 
կա րող է բխել ճշմար տութ յու նը չի մա նա լուց:  Հայ-
կա կան հայտ նի ա ռակ կա հի մար կկվի ու խո-
րա մանկ աղ վե սի մա սին. « Լի նում է մի սար, էն 
սա րում՝ մի ծառ, էն ծա ռում՝ փչակ, փչա կում՝ մի 
բույն, բնում՝ ե րեք ձագ, ու վրեն կկուն…» (« Չա րի 
վեր ջը», Հ.  Թու ման յան):  Մի գե ղե ցիկ օր աղ վե-
սը հայտն վում է ու հո խոր տում, թե դա իր ծառն է, 
կկուն ինչ պե՞ս է հա մար ձակ վել բույն հյու սել այդ 
ծա ռի վրա: Եվ որ պես զի չգնա կա ցի նը բե րի ու 
ծա ռը կտրի, պա հան ջում է, որ կկուն իր ձա գե րին 
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տա ի րեն: Կ կուն հա վա տում է ու հեր թով ցած նե-
տում իր ձա գե րին՝ որ պես կե րա կուր ա գահ աղ վե-
սին: Ա ռա կա գի րը կկվին հի մար ու ան խելք է ան-
վա նում:  Նույն հի մար վի ճա կում է հայտնվում այն 
մար դը, ով, ա ռանց փաս տե րը ճշտե լու, տրվում է 
դի մա ցի նի հո խոր տան քին ու խու ճա պա հար կա-
տա րում նրա հրա մա նը՝ որ քան էլ այն դա ժան 
լի նի իր նկատ մամբ: Ես չեմ ժխտում՝ կա րող են 
լի նել դեպ քեր, երբ հո խոր տա ցո ղը, ի րոք, տվյալ 
պա հին ու նի ուժ, հնա րա վո րութ յուն ներ, իշ խա-
նութ յուն:  Բայց չպետք է մո ռա նալ, որ հզոր նե-
րի Հ զո րը մեր ար դար  Թա գա վորն է՝ տիե զեր քը 
ստեղ ծող ու մար դուն սի րող Աստ ված: Այդ պի սի 
հո խոր տա ցող անձ նա վո րութ յուն էր  Գո ղիա թը, 
իշ խա նութ յուն ու նե ցող մարդ էր  Սա վու ղը:  Սա-
կայն ի՞նչ տե ղի ու նե ցավ նրանց հետ: Երբ մար դը 
Աստ ծո սրտի հա մե մատ է ապ րում,  Տերն է նրա 
փրկութ յան ամ րո ցը և  ամ բար տա վան նե րի դա-
տը կա տա րո ղը:  Պար զա պես, պետք է ա ղո թել ու 
 Տի րո ջից ելք խնդրել տվյալ ի րա վի ճա կից դուրս 
գա լու հա մար:  Տե րը յու րա քանչ յուր ի րա վի ճա կի 
հա մար ու նի ար տա սո վոր ելք: Չ պետք է կորց նել 
խա ղա ղութ յունն ու տրվել վա խի հո գուն:
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 Ղե կա վա րի կամ այլ հե ղի նա կա վոր ան ձանց 
նկատ մամբ վա խը կա րող է ա ռա ջա նալ նաև սի-
րո պա կա սի պատ ճա ռով, քա նի որ « Սի րո մեջ « Սի րո մեջ 
վախ չկա, այլ կա տար յալ սե րը հե ռաց նում է վախ չկա, այլ կա տար յալ սե րը հե ռաց նում է 
վա խը»վա խը» (Ա  Հովհ. 4.18): Հ նա րա վոր չէ վա խե-
նալ մե կից, ում շատ ես սի րում: Եր բեմն թվում 
է, թե տվյալ մար դը չա փա զանց սի րե լի է:  Սա-
կայն պա հը գա լիս է, ու նա, գի տակ ցա բար կամ 
ան գի տակ ցա բար, մի այն պի սի վե րա բեր մունք 
է դրսևո րում կամ չա րութ յուն գոր ծում ի րեն սի-
րո ղի նկատ մամբ, որ վեր ջինս շփոթ վում է:  Սի-
րող մար դու հա մար դա ճիշտ պահն է, որ պես զի 
ի րեն ստու գի՝ շա րու նա կո՞ւմ է սի րել, թե՞ վի րա վո-
րան քի, բար կութ յան, ա տե լութ յան զգա ցումնե րը 
փո թոր կել են իր սիրտն ու միտ քը:

 Վա խը կա րող է ա ռա ջա նալ նաև գոր ծին լավ 
չտի րա պե տե լու կամ թե րար ժե քութ յան զգա ցում 
ու նե նա լու պատ ճա ռով:  Բո լոր դեպ քե րում վա-
խի պատ ճա ռը վեր լու ծելն անհ րա ժեշտ է:  Յու րա-
քանչ յուրն իր ներ քին մար դու հետ խնդիրն ան-
կեղծ քննար կե լուց ու պատ ճա ռը պար զե լուց հե տո 
կա րող է հա մա պա տաս խան քայ լեր ա նել վա խից 
ա զատ վե լու հա մար:
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Ինչ պես նշե ցի, վա խե րը շատ են, և  ֆո բիա-
նե րի թիվն անց նում է հինգ հար յու րի սահ մա նը: 
 Սա տա նան, վախ ներշն չե լով, ան վերջ տան ջում 
է մար դուն. վախ՝ ու րի շի կար ծի քից, ըն դուն ված 
չլի նե լուց, ներ կա յից ու ա պա գա յից, քա ղա քա կան 
փո փո խութ յուն նե րից ու տնտե սա կան ճգնա ժա-
մե րից, բնութ յան ար հա վիրք նե րից ու պա տե րազմ-
նե րից, ան բու ժե լի հի վան դութ յուն նե րից ու մա-
հից, սի րե լի մար դուն կորց նե լուց…

 Ցան կա ցած վա խից ա զատ վե լու հա մար մեր 
հա յաց քը պետք է ուղղ ված լի նի  Հի սուս Ք րիս-
տո սին, Ն րա  Խոս քին:  Պետ րո սը, տես նե լով, թե 
ինչ պես է  Հի սու սը քայ լում ջրի վրա յով, ցան կա-
ցավ հետ ևել Ն րան: Լ սե լով  Հի սու սի կան չը՝ նա 
հա մար ձակ դուրս ե կավ նա վից ու քայ լեց ջրի 
վրա յով:  Դա հա ջող վեց, քա նի որ նրա հա յաց-
քը ուղղ ված էր  Հի սու սին:  Ծո վը շա րու նա կում էր 
ա լե կոծ վել:  Մի պահ  Պետ րո սը հա յաց քը կտրեց 
 Հի սու սից ու նա յեց փո թոր կին. «Եվ  Պետ րո սը նա-«Եվ  Պետ րո սը նա-
վից իջ նե լով՝ ջրի վրա յով գնաց, որ մո տե նա  Հի-վից իջ նե լով՝ ջրի վրա յով գնաց, որ մո տե նա  Հի-
սու սին:  Տես նե լով, որ քա մին սաս տիկ է՝ վա խե-սու սին:  Տես նե լով, որ քա մին սաս տիկ է՝ վա խե-
ցավ, և  երբ սկսեց ընկղմ վել, ա ղա ղա կեց. « Տե՛ր, ցավ, և  երբ սկսեց ընկղմ վել, ա ղա ղա կեց. « Տե՛ր, 
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փրկիր ինձ»: Եվ շու տով  Հի սուսն Իր ձեռ քը մեկ-փրկիր ինձ»: Եվ շու տով  Հի սուսն Իր ձեռ քը մեկ-
նեց, նրան բռնեց ու ա սաց. « Թե րա հա վա՛տ, ին չո՞ւ նեց, նրան բռնեց ու ա սաց. « Թե րա հա վա՛տ, ին չո՞ւ 
երկմ տե ցիր»երկմ տե ցիր» ( Մատթ. 14.29,30):  Պետ րո սը կխոր-
տակ վեր, ե թե ձեռ քը չմեկ ներ  Հի սու սին:  Նույ նը 
տե ղի է ու նե նում ցան կա ցած մար դու հետ:  Քա նի 
դեռ մար դու հա յացքն ուղղ ված է Աստ ծո  Խոս քին, 
նա հա մար ձակ քայ լում է յու րա քանչ յուր դժվար 
ի րա վի ճա կի վրա յով ու հաղ թում, բայց երբ իր 
ա կանջ ներն ու աչ քե րը բա ցում է ու սկսում լսել 
այն, ինչ բո լորն են լսում, տես նել այն, ինչ բո լորն 
են տես նում, նրա մտքե րը փո թորկ վում են վա խե-
րի հոր ձան քից, և  այդ հե ղեղն ար դեն պատ րաստ 
է կուլ տա լու նրան: 

 Պո ղո սը բան տում էր: Ն րան ար դեն հայտ նի 
էր իր դա տավ ճի ռը՝ մահ:  Յու րա քանչ յուր պա հի 
կա րող էին բա ցել բան տախ ցի դու ռը և ն րան տա-
նել մա հա պա տիժն ի րա կա նաց նե լու:  Տի մո թեոսն 
ա զա տութ յան մեջ էր:  Հա լա ծանք ներն ու նե ղութ-
յուն նե րը թափ վել էին գլխին, վա խի փո թո րի կը 
խեղ դում էր նրան:  Նա գրում է բան տում գտնվող 
 Պո ղո սին և  խոր հուրդ հայ ցում: Իր մահ վան դա-
տավճ ռին սպա սող  Պո ղո սը պա տաս խա նում է. 
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«Աստ ված չտվեց մեզ վա խի հո գի, այլ՝ զո րութ-«Աստ ված չտվեց մեզ վա խի հո գի, այլ՝ զո րութ-
յան, սի րո և զ գո նութ յան»յան, սի րո և զ գո նութ յան» (Բ  Տի մոթ. 1.7):  Պո ղո սը 
չէր վա խե նում նրան ցից, ով քեր կա րող էին մար-
մինն սպա նել: «Եվ մի՛ վա խե ցեք նրան ցից, ով-«Եվ մի՛ վա խե ցեք նրան ցից, ով-
քեր մար մինն սպա նում են, իսկ հո գին չեն կա րող քեր մար մինն սպա նում են, իսկ հո գին չեն կա րող 
սպա նել: Ա վե լի վա խե ցե՛ք Ն րա նից, որ կա րող է սպա նել: Ա վե լի վա խե ցե՛ք Ն րա նից, որ կա րող է 
հո գին էլ, մար մինն էլ կորց նել գե հե նի մեջ:  Չէ՞ որ հո գին էլ, մար մինն էլ կորց նել գե հե նի մեջ:  Չէ՞ որ 
եր կու ճնճղուկ մեկ դան կի են ծախ վում, և ն րան-եր կու ճնճղուկ մեկ դան կի են ծախ վում, և ն րան-
ցից մե կը չի ընկ նի գետ նին՝ ա ռանց ձեր  Հոր կամ-ցից մե կը չի ընկ նի գետ նին՝ ա ռանց ձեր  Հոր կամ-
քի, իսկ ձեր գլխի բո լոր մա զերն էլ հաշ ված են: քի, իսկ ձեր գլխի բո լոր մա զերն էլ հաշ ված են: 
Ու րեմն մի՛ վա խե ցեք, դուք ճնճղուկ նե րից ա վե լի Ու րեմն մի՛ վա խե ցեք, դուք ճնճղուկ նե րից ա վե լի 
լավն եք: Այս պի սով՝ ով որ Ինձ մարդ կանց առջև լավն եք: Այս պի սով՝ ով որ Ինձ մարդ կանց առջև 
դա վա նի, Ես էլ նրան կդա վա նեմ Իմ  Հոր առջև, դա վա նի, Ես էլ նրան կդա վա նեմ Իմ  Հոր առջև, 
որ Երկն քում է: Եվ ով որ Ինձ ու րա նա մարդ կանց որ Երկն քում է: Եվ ով որ Ինձ ու րա նա մարդ կանց 
առջև, Ես էլ նրան կու րա նամ իմ  Հոր առջև, որ առջև, Ես էլ նրան կու րա նամ իմ  Հոր առջև, որ 
Երկն քում է»Երկն քում է» ( Մատթ. 10.28-33): Աստ ծո երկ յուղն 
ու Ն րա  Խոսքն օգ նում էին  Պո ղո սին՝ ապ րե լու 
խա ղա ղութ յան ու  Տի րոջ փա ռա հեղ ներ կա յութ-
յան մեջ: «Իմ ակն կա լութ յան և  հույ սի հա մե մատ 
ոչնչից չեմ ա մա չի, այլ ամ բողջ հա մար ձա կութ-
յամբ կգոր ծեմ, որ, ինչ պես ա մեն ժա մա նակ, հի-
մա էլ Ք րիս տո սը փա ռա վոր վի իմ մարմնում՝ թե՛ 
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կյան քով, և  թե՛ մա հով: Ինձ հա մար կյան քը Ք րիս-
տոսն է, և  մեռ նե լը՝ շահ:  Բայց ե թե մարմնով ապ-
րելն իմ գոր ծին պտուղ է բե րում, էլ չգի տեմ, թե 
ո րը ընտ րեմ: Եր կու կող մից էլ նեղ տե ղում եմ՝ 
փա փա գե լով դուրս գալ և Ք րիս տո սի հետ լի-
նել, ո րը շատ ա վե լի լավ է, բայց մարմնում մնալն 
ա վե լի հար կա վոր է ձեզ: Եվ հաս տատ հա մոզ ված 
սա գի տեմ, որ կմնամ ձեզ հետ, որ դուք զար գա-
նաք և  ու րախ լի նեք հա վատ քով» ( Փի լիպ. 1.20-25): 
Երբ այս խոս քե րը որ պես հայտ նութ յուն մխրճվում 
են հո գու մեջ, մար դու կյան քում մահն այլևս խայ-
թոց չու նի, իսկ վա խը՝ ա նե լիք: 
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Մար դիկ հարց նում են. «Աստ ծուց պե՞տք 
է վա խե նալ: Աստ ված պատ ժո՞ւմ է»:

«Ի մաս տութ յան սկիզ բը  Տի րոջ վախն է» «Ի մաս տութ յան սկիզ բը  Տի րոջ վախն է» 
(Առակ. 1.7): Ի մաս տուն է այն մար դը, ով Աստ ծուց 
վախ ու նի: Այս վա խը «երկ յուղ» աս վա ծի հա մար-
ժեքն է, ո րը բո լո րո վին կապ չու նի վա խի հո գու 
հետ: Աստ ծո երկ յու ղը վա խի հո գու հա կա նիշն է: 
 Վա խի հո գին, ինչ պես ցույց են տա լիս կյան քում 
պա տա հած ի րա վի ճակ նե րը, քան դում է, կաշ կան-
դում, ետ պա հում նո րը սկսե լու հնա րա վո րութ-
յու նից: Աստ ծո երկ յու ղը հա կա ռակն է գոր ծում: 
Աստ ծուց երկ յուղ ու նե ցո ղը, հա մա ձայն Աստ վա-
ծաշն չի, ի մաս տուն է:

Աստ ված սուրբ է, կա տար յալ:  Նա ա տում 
է մեղ քը:  Մար դը, գտնվե լով  Տի րոջ ներ կա յութ-
յան մեջ, հոգ ևոր աշ խար հում տես նում է Ն րա 
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սրբութ յու նը: Ի զուր չէ, որ Ե սա յի մար գա րեն 
գրում է. «…. տե սա  Տի րո ջը բարձր և  վե րա ցած «…. տե սա  Տի րո ջը բարձր և  վե րա ցած 
ա թո ռի վրա նստած, և Ն րա քղանց քը լցրել էր ա թո ռի վրա նստած, և Ն րա քղանց քը լցրել էր 
տա ճա րը:  Սե րով բե նե րը կանգ նած էին Ն րա նից տա ճա րը:  Սե րով բե նե րը կանգ նած էին Ն րա նից 
վերև, նրան ցից ա մեն մե կը վեց թև  ու ներ՝ եր կու-վերև, նրան ցից ա մեն մե կը վեց թև  ու ներ՝ եր կու-
սով ծած կում էին ի րենց ե րե սը, եր կու սով ծած-սով ծած կում էին ի րենց ե րե սը, եր կու սով ծած-
կում էին ի րենց ոտ քե րը և  եր կու սով թռչում էին: կում էին ի րենց ոտ քե րը և  եր կու սով թռչում էին: 
Եվ մե կը կան չում էր մյու սին ու ա սում. « Սո՜ւրբ, Եվ մե կը կան չում էր մյու սին ու ա սում. « Սո՜ւրբ, 
սո՜ւրբ, սո՜ւրբ է  Զո րաց  Տե րը, ամ բողջ եր կի-սո՜ւրբ, սո՜ւրբ է  Զո րաց  Տե րը, ամ բողջ եր կի-
րը լիքն է Ն րա փառ քով»: Եվ դռան շեմ քի հիմ-րը լիքն է Ն րա փառ քով»: Եվ դռան շեմ քի հիմ-
քե րը ե րե րա ցին ա ղա ղա կո ղի ձայ նից, և  տու նը քե րը ե րե րա ցին ա ղա ղա կո ղի ձայ նից, և  տու նը 
ծխով լցվեց: Եվ ես ա սա ցի՝ վա՜յ ինձ, ո րով հետև ծխով լցվեց: Եվ ես ա սա ցի՝ վա՜յ ինձ, ո րով հետև 
կո րած եմ, ո րով հետև ես պիղծ շրթուն քով մարդ կո րած եմ, ո րով հետև ես պիղծ շրթուն քով մարդ 
եմ և  պիղծ շրթուն քով մարդ կանց մեջ եմ բնակ-եմ և  պիղծ շրթուն քով մարդ կանց մեջ եմ բնակ-
վում, և  իմ աչ քե րը տե սան  Զո րաց  Տեր  Թա գա-վում, և  իմ աչ քե րը տե սան  Զո րաց  Տեր  Թա գա-
վո րին»վո րին» (Ե սա յի 6.1-5):  Սուրբ Աստ ված այն քան է 
ա տում մեղ քը և  այն քան է սի րում Իր պատ կե րով 
ու նմա նութ յամբ ստեղծ ված մար դուն, որ Իր միա-
ծին Որ դուն՝  Հի սուս Ք րիս տո սին, ու ղար կեց եր-
կիր՝ որ պես ՓՐԿԻՉ:  Նա ե կավ մարդ կա յին կեր-
պա րան քով, ապ րեց մարդ կանց մեջ և  ցույց տվեց 
մեր երկ նա յին  Հոր կամքն ու ան սահ ման սե րը 
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մար դու նկատ մամբ, այ նու հետև մար դու գոր ծած 
մեղ քե րի, նրան սա տա նա յի ա նեծ քից ու գե րութ-
յու նից ա զա տե լու հա մար չար չար վեց, ծաղր վեց ու 
խաչ վեց:  Հի սուսն Աստ ծո  Խոս քը հասց րեց մար-
դուն և  Հո րից խնդրեց, որ  Սուրբ  Հո գին ու ղար կի, 
Ով մար դուն կօգ նի քայ լե լու ճշմար տութ յան ճա-
նա պար հով. « Բայց Մ խի թա րի չը՝  Սուրբ  Հո գին, « Բայց Մ խի թա րի չը՝  Սուրբ  Հո գին, 
Ո րին  Հայ րը կու ղար կի Իմ ա նու նով,  Նա ա մեն Ո րին  Հայ րը կու ղար կի Իմ ա նու նով,  Նա ա մեն 
բան կսո վո րեց նի ձեզ և կ հի շեց նի ձեզ ա մեն բան, բան կսո վո րեց նի ձեզ և կ հի շեց նի ձեզ ա մեն բան, 
որ ա սա ցի:  Խա ղա ղութ յուն եմ թող նում ձեզ, Իմ որ ա սա ցի:  Խա ղա ղութ յուն եմ թող նում ձեզ, Իմ 
խա ղա ղութ յունն եմ տա լիս ձեզ: Ոչ թե՝ ինչ պես խա ղա ղութ յունն եմ տա լիս ձեզ: Ոչ թե՝ ինչ պես 
աշ խարհն է տա լիս, Ես տա լիս եմ ձեզ, որ ձեր աշ խարհն է տա լիս, Ես տա լիս եմ ձեզ, որ ձեր 
սիր տը չխռո վի ու չվա խե նա»սիր տը չխռո վի ու չվա խե նա» ( Հովհ. 14.26,27): 

 Սուրբ Աստ ված մար դու հա մար ստեղ ծել է 
ա մեն հնա րա վո րութ յուն, որ պես զի նա չտա ռա պի 
ու չկոր ծան վի:  Ցա վոք, ոչ բո լորն են դա հաս կա-
նում, գնա հա տում և դ րա նից օգտ վում:  Վեր ջին 
ժա մա նակ նե րում մար դիկ ա վե լի չար են, ե սա-
սեր. «…. մար դիկ կլի նեն ինք նա սեր, ար ծա թա սեր, «…. մար դիկ կլի նեն ինք նա սեր, ար ծա թա սեր, 
ամ բար տա վան, հպարտ, հայ հո յիչ, ծնող նե րին ամ բար տա վան, հպարտ, հայ հո յիչ, ծնող նե րին 
անհ նա զանդ, ա պե րախտ, ան սուրբ, ան գութ, ան-անհ նա զանդ, ա պե րախտ, ան սուրբ, ան գութ, ան-
հաշտ, բան սար կու, ան ժուժ կալ, դա ժան, ան բա-հաշտ, բան սար կու, ան ժուժ կալ, դա ժան, ան բա-
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րե սեր, մատ նիչ, հան դուգն, գո ռոզ, ա վե լի ցան-րե սեր, մատ նիչ, հան դուգն, գո ռոզ, ա վե լի ցան-
կա սեր, քան թե աստ վա ծա սեր»կա սեր, քան թե աստ վա ծա սեր» (Բ  Տի մոթ. 3.1-4): 
Ն րանք ցան կա նում են ապ րել ի րենց ուզած ձևով 
և, հան դուգն ու ամ բար տա վան բնա վո րութ յուն 
դրսևո րե լով, մտա ծում են, թե ՀԶՈՐ ԱՍՏՎԱԾ, 
ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՎԱԾ նման է Ձ մեռ պա պի կի. ինչ 
ու զեն, երբ ու զեն՝ կա րող են պատ վի րել ու ստա-
նալ: Ա մե նաող բա լին այն է, որ ո մանք էլ մտա ծում 
են. «Աստ ծուց շատ բան չեմ ու զում:  Թո՛ղ ա ռող-
ջութ յուն տա, մնա ցա ծը ես կա նեմ»: Ու զում ես 
գո ռալ. «Ո ղոր մե լի՛ մարդ, ու շա դի՛ր նա յիր շուրջդ. 
քա նի՜ ու քա նի՜ ֆի զի կա պես ա ռողջ մարդ ող բում է 
թմրան յու թե րի գե րի դար ձած իր զա վա կին փրկե-
լու հա մար, քա նի՜ ու քա նի՜ ֆի զի կա պես ա ռողջ 
մարդ մո լոր վել է նյու թա կան ու հոգ ևոր աղ քա-
տութ յան լա բի րին թո սում, քա նի՜ ու քա նի՜ ֆի զի-
կա պես ա ռողջ մարդ տա ռա պում է չհաս կաց ված 
լի նե լու բար դույ թից… էլ ո՞րն ա սեմ… ու դու մտա-
ծում ես, թե ա ռող ջութ յուն ու նե նա լով՝ կա զատ-
վե՞ս տե րե րի  Տի րոջ կա րիքն ու նե նա լու անհրա-
ժեշ տութ յու նից»:  Մար դը միշտ էլ ո ղոր մե լի է, 
երբ չի հաս կա նում, որ Աստ ծուց ոչ միայն պի տի 
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խնդրի այն ա մե նը, ին չի կա րիքն ու նի, այլև պի տի 
հարց նի. «Ար քա նե րի ԱՐՔԱ՛, ու զում եմ ճանա-
չել ՔՈ ԿԱՄՔԸ. ի՞նչ ես ու զում, որ ա նեմ ՔԵԶ 
հա մար…»:  Մար դը ո ղոր մե լի վի ճա կում է, երբ, 
գտնվե լով նեղ պայ ման նե րում, սկսում է ա ղո թել, 
մոմ վա ռել ե կե ղե ցում կամ իր տան «սրբի անկյու-
նում»՝ մտա ծե լով, թե ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՎԱԾ ա րագ 
հա յաց քը կգա մի իր խնդրի վրա և  շու տա փույթ 
լու ծում կտա, որ հան կարծ մար դը չգայ թակղվի, 
չհիաս թափ վի Ի րե նից ու չմտա ծի՝ բա ո՞ւր է 
Աստված: ՍՈՒՐԲ ու ՀԶՈՐ ԱՍՏՎԱԾ կախ ված 
չէ մար դու խղճուկ ու ե սա կենտ րոն կար ծի քից: 
 Նա «ու ղի ղի հետ ու ղիղ է և  ծու ռի հետ՝ ծուռ»«ու ղի ղի հետ ու ղիղ է և  ծու ռի հետ՝ ծուռ» 
( Սաղմ. 18.26):  Մար դը, Աստ ծո երկ յուղ ու նե նա-
լով, պի տի ի րեն հա շիվ տա՝ մեղ քե րով հան դերձ 
կանգ նում է սուրբ ու ար դա րա դատ Աստ ծո առջև 
ու դեռ դատո՞ւմ է Ն րան, որ ի րեն չի փրկում նեղ 
վի ճա կից: Աստ ված ԱՐԴԱՐԱԴԱՏ է: Ո՛չ,  Նա չի 
պատ ժում, այլ Ն րա  Խոսքն է դա տում մար դուն: 
Աստ վա ծա շունչն ա սում է. «Եվ  Հի սուսն ա ղա ղա-«Եվ  Հի սուսն ա ղա ղա-
կում էր ու ա սում. «Ինձ հա վա տա ցո ղը ոչ թե Ինձ կում էր ու ա սում. «Ինձ հա վա տա ցո ղը ոչ թե Ինձ 
է հա վա տում, այլ Ինձ ու ղար կո ղին: Ինձ տես նո-է հա վա տում, այլ Ինձ ու ղար կո ղին: Ինձ տես նո-
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ղը Ինձ ու ղար կո ղին է տես նում: Ես այս աշ խարհ ղը Ինձ ու ղար կո ղին է տես նում: Ես այս աշ խարհ 
ե կա, որ Ինձ հա վա տա ցո ղը խա վա րի մեջ չմնա: ե կա, որ Ինձ հա վա տա ցո ղը խա վա րի մեջ չմնա: 
Եվ ե թե մեկն Իմ խոս քե րը լսի ու չհա վա տա, Ես Եվ ե թե մեկն Իմ խոս քե րը լսի ու չհա վա տա, Ես 
չեմ դա տի նրան, ո րով հետև Ես չե կա, որ աշ խար-չեմ դա տի նրան, ո րով հետև Ես չե կա, որ աշ խար-
հին դա տեմ, այլ՝ աշ խար հին փրկեմ: Ինձ ա նար-հին դա տեմ, այլ՝ աշ խար հին փրկեմ: Ինձ ա նար-
գո ղը և Իմ խոս քե րը չըն դու նո ղը ու նի ի րեն դա-գո ղը և Իմ խոս քե րը չըն դու նո ղը ու նի ի րեն դա-
տո ղին. այն խոս քը, որ խո սե ցի, կդա տի նրան հե-տո ղին. այն խոս քը, որ խո սե ցի, կդա տի նրան հե-
տին օ րը, ո րով հետև Ես Իմ ան ձից չխո սե ցի: Ինձ տին օ րը, ո րով հետև Ես Իմ ան ձից չխո սե ցի: Ինձ 
ու ղար կող  Հայ րը պատ վի րեց, թե ինչ պի տի ա սեմ ու ղար կող  Հայ րը պատ վի րեց, թե ինչ պի տի ա սեմ 
և  ինչ պի տի խո սեմ: Եվ գի տեմ, որ Ն րա պատ-և  ինչ պի տի խո սեմ: Եվ գի տեմ, որ Ն րա պատ-
վի րա նը կյանք է: Ու րեմն, ինչ որ Ես խո սում եմ, վի րա նը կյանք է: Ու րեմն, ինչ որ Ես խո սում եմ, 
ինչ պես  Հայրն ա սաց ինձ, այն պես եմ խո սում»» ինչ պես  Հայրն ա սաց ինձ, այն պես եմ խո սում»» 
( Հովհ. 12.46-50): 

Աստ ծո  Խոս քը չկա տա րելն է դա տում մար-
դուն:  Մար դը պի տի երկ յուղ ու նե նա Աստ ծո 
նկատ մամբ, որ Աստ ծո բե րա նից դուրս ե կած, 
Աստ վա ծաշն չում գրված խոս քը կա տա րի:  Դա կա-
պա հո վի նրա կյան քը չա րի քից: Ի՞նչ է սպաս վում, 
օ րի նակ, այն մար դուն, ով ան վերջ քննա դա տում է 
ու րիշ նե րին: Աստ ծո  Խոսքն ա սում է. « Մի՛ դա տեք, « Մի՛ դա տեք, 
և  չեք դատ վի:  Մի՛ դա տա պար տեք, և  չեք դա տա-և  չեք դատ վի:  Մի՛ դա տա պար տեք, և  չեք դա տա-
պարտ վի: Ար ձա կե՛ք, և  կար ձակ վեք» պարտ վի: Ար ձա կե՛ք, և  կար ձակ վեք» ( Ղուկ. 6.37): 
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Երբ մար դը դա տում է ու րի շին, ոչ միայն հնձում է 
իր ցա նա ծը, այ սինքն՝ ի րեն էլ ու րիշն է դա տում, 
այլև կրկնում է այն բո լոր մարդ կանց սխալ նե րը, 
ո րոնց ին քը դա տա պար տում էր: Երբ մար դը չա-
րա խո սում ու զրպար տում է մեկ այլ մար դու՝ ցան-
կա նա լով նրան հե ռաց նել տե սա դաշ տից, ինքն 
է ընկ նում իր հյու սած ծու ղա կի մեջ, և, վաղ թե 
ուշ, ինքն է դուրս գա լիս տե սա դաշ տից:  Հի շենք, 
թե ինչ պես էր  Հա մա նը զրպար տում թա գա վո րի 
կյան քը փրկած  Մուրթ քեին, և  Տերն ինչ պես կա-
ռա վա րեց ի րադ րութ յուն նե րը, որ « Հա մա նին կա-« Հա մա նին կա-
խե ցին այն փայ տի վրա, որ նա պատ րաս տել էր խե ցին այն փայ տի վրա, որ նա պատ րաս տել էր 
 Մուրթ քեի հա մար» Մուրթ քեի հա մար» (Ես թեր 7.10):  Տե րը հետ ևում 
է յու րա քանչ յուր մար դու գոր ծո ղութ յուն նե րին և 
հսկում, որ Իր  Խոս քը կա տար վի. «Եր կինքն ու «Եր կինքն ու 
եր կի րը կանց նեն, բայց Իմ խոս քե րը չեն անց նի»եր կի րը կանց նեն, բայց Իմ խոս քե րը չեն անց նի» 
( Մատթ. 24.35):

Աստ ծո  Խոս քը չկա տա րե լը, Ն րա պատ վի-
րան նե րին անհ նա զանդ լի նե լը մար դուն դուրս 
են բե րում  Տի րոջ ծած կո ցից, Ն րա պաշտ պա նութ-
յու նից, ու մարդն ինք նա բե րա բար հայտնվում 
է դժբախ տութ յան մեջ, ո րը եր բեմն կա րող է 
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ա վարտ վել մա հով: Եվ մա հը դեռ ա վար տը չէ. 
մա հը՝ հա վի տե նա կան կյան քը դժոխ քում անց-
կաց նե լու սկիզբն է: Այս կյան քը ժա մա նա կա վոր 
է. հա վի տե նա կանն սկսվում է մա հից հե տո: Աստ-
ված ա նակն կալ չի պատ րաս տել,  Նա Իր  Խոս-
քում՝ Աստ վա ծաշն չում խո սում է դրա մա սին և 
 ցույց տա լիս, թե մարդն ինչ պես պետք է ապ րի, 
որ իր ժա մա նա կա վոր կյան քում չհայտն վի այս 
աշ խար հի իշ խա նի՝ սա տա նա յի գե րութ յան մեջ, և 
 դեռ ա վե լին՝ հա վի տե նա կան կյանքն անց կաց նի 
ա մե նա կա րող, ա մե նաո ղոր մած, ա մե նաար դար 
Ար քա յի ու տե րե րի  Տի րոջ հետ: 

Աստ ված մար դուն ստեղ ծել է որ պես եր րոր-
դութ յուն՝ հո գի, շունչ, մար մին: Եվ մար դու եր-
րոր դութ յան յու րա քանչ յուր մա սը կա րիք ու նի 
շփվե լու, սնվե լու և զար գա նա լու:  Մար դու մար մի-
նը սնվում է սննդամ թեր քով:  Ճիշտ սննդամ թեր-
քը, մա քուր մթնո լոր տը, սպոր տը, ճիշտ մար զի չը, 
ա ռող ջա պա հա կան խոր հուրդ նե րը նպաս տում են 
ա ռողջ մար մին ու նե նա լուն: Մ շա կու թա յին ճիշտ 
ար ժեք նե րը, ճիշտ ար վես տը, ճիշտ կրթութ յու նը, 
ա նա ղարտ բնութ յու նը սնում ու զար գաց նում են 
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մար դու շուն չը: Ո՞րն է ճիշ տը:  Ճիշտն այն է, ո րը 
կա ռու ցում է, բա րութ յուն և  եր ջան կութ յուն հա-
ղոր դում, նոր ու ա վե լի բարձր մա կար դա կի վրա 
բարձ րաց նում:  Մար դու հո գին միայն Աստ ված 
կա րող է սնել ու զար գաց նել:  Ցա վոք, ոչ բո լորն 
են սա հաս կա նում, այդ պատ ճա ռով փոր ձում են 
ի րենց հո գու քաղ ցը բա վա րա րել այն ա մե նով, 
ինչն ի զո րու է բա վա րա րե լու միայն շնչի քաղցն 
ու զար գա ցու մը: 

Ք րիս տո նեութ յու նը կրոն չէ, ծե սե րի ու տո-
նա կա տա րութ յուն նե րի շարք չէ: Ք րիս տո նեութ-
յու նը գի տութ յուն է՝ տիե զեր քի ներ սում ու դրսում 
ա մեն ինչ Ս տեղ ծո ղի մա սին: Ք րիս տո նեութ յու-
նը երկրպա գութ յուն է՝ ուղղ ված հա վի տե նա կան 
կյանքն Իր ա փե րի մեջ  Պա հո ղին: Ք րիս տո նեութ-
յու նը ճա նա պարհ է՝ սա տա նա յի գե րութ յու նից 
դուրս գա լու և Աստ ծո կա տար յալ կամ քի մեջ ապ-
րե լու. «Եվ  Տի րոջ կամքն է՝ բա րին, հա ճե լին, կա-«Եվ  Տի րոջ կամքն է՝ բա րին, հա ճե լին, կա-
տար յա լը»տար յա լը» (Հ ռոմ. 12.2): Ա հա թե ին չու է անհրա-
ժեշտ մեր հո գին կե րակ րել՝ հա ղոր դակց վե լով 
Աստ ծո հետ: 
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Աստ վա ծաշն չում մարդ կանց մի հզոր բա-
նակ կա, ով քեր ի րենց շնորհ ված կյանքն 

ապ րե ցին՝ ա ռաջ նորդ վե լով  Տի րոջ երկ յու ղով, և 
մշ տա պես ան տե սե ցին վա խի հո գուն:  Սուրբ  Գիր-
քը ներ կա յաց նում է նրանց ան ցած ճա նա պար հը 
և  այն պտուղ նե րը, ո րոնք, որ պես հա վա տար մութ-
յան պարգև, նրանք ճա շա կե ցին հա վա տա րիմնե-
րի  Հա վա տա րի մից:  Նույն Աստ վա ծաշն չում քիչ 
չեն նաև այն մար դիկ, ով քեր Աստ ծուց ընտր վել 
էին մեծ, փա ռա հեղ գոր ծեր ա նե լու հա մար, սա-
կայն տրվե ցին վա խի հո գուն և ա հա վոր վախ ճան 
ու նե ցան: Կ յան քը շա րու նակ վում է, և  հա վա տա-
րիմնե րի  Հա վա տա րի մը՝ մեր կեն դա նի Աստ ված, 
այ սօր նույն պես կան չում է յու րա քանչ յուր մար-
դու և  յու րա քանչ յու րին ա սում. « Մի՛ վա խե ցիր, այլ 
միայն հա վա տա»: Այդ մարդ կան ցից մե կը դու ես, 
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մե կը՝ ես: Ու զում եմ պատ մել, թե ինչ պա տա հեց 
իմ կյան քում, երբ վա խի հո գուն ա սա ցի՝ ո՛չ, իսկ 
 Տի րոջ կան չին պա տաս խա նե ցի՝ ա յո՛:

 Մինչև կանդ րա դառ նամ անձ նա կան կյան-
քիս վկա յութ յա նը՝ հա մա ռոտ ներ կա յաց նեմ նախ-
նի նե րիս: Ի՞նչ դեր է խա ղա ցել նրանց վար քա-
գիծն ի րենց սե րունդ նե րի կյան քում:  Հայ րա կան 
կողմս սե րում է Աշ տա րա կից, մայ րա կան կողմս՝ 
 Սա սու նից:  Չեմ ցան կա նում ման րա մասն ներ-
կա յաց նել իմ վիթ խա րի տոհ մա ծա ռը, բայց ա վե-
լորդ չեմ հա մա րում ա ռանձ նաց նել պա պիս հո րը՝ 
 Հա կո բին, ով 19-րդ  դա րում միա նա լով ա մե րի-
կա ցի և  ռուս բո ղո քա կան շարժ ման մի սիո ներ նե-
րին՝ Ա վե տա րա նը տա րա ծել է մու սուլ մա նա կան 
երկր նե րում: 20-րդ  դա րի սկզբին, երբ ձևա վոր վել 
է Ադր բե ջա նը՝  Բա քու մայ րա քա ղա քով, նա հա-
մար ձա կութ յուն է ու նե ցել խորհր դա յին տա րի նե-
րին մու սուլ մա նա կան երկ րում շուրջ քսան տա րի 
ապ րել և  քա րո զել կեն դա նի  Հի սուս Փրկ չին: Եվ 
դա ա րել է այն դեպ քում, երբ նույն ժա մա նա կա-
հատ վա ծում նույ նիսկ քրիս տոն յա  Հա յաս տա նում 
և  Ռու սաս տա նում էին ձեր բա կա լում Ա վե տա րա-
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նը քա րո զող նե րին:  Մո րա կան պապս՝  Ներ սեն, 
ով 1915 թվա կա նի ե ղեռ նի մա զա պուրծ նե րից էր, 
բնա կութ յուն հաս տա տե լով Ու ջա նում, այ նու հետև՝ 
Էջ միած նում, աշ խա տել է  Մայր Ա թոռ  Սուրբ Էջ-
միած նի տա ճա րում՝ որ պես հաշ վա պահ: Ն րա 
աստ վա ծա պաշ տութ յան, ազն վութ յան ու հա մար-
ձա կութ յան մա սին պատ մութ յուն նե րը լե գեն դի 
են նման, թե պետ ամ բող ջութ յամբ ճշմար տութ-
յուն են:  Նույ նիսկ  Մու շեղ  Գալ շո յա նը Արևմտ յան 
 Հա յաս տա նից գաղ թած նե րի մա սին գրե լիս մի 
ա ռան ձին պատմ վածք է նվի րել պա պիս` « Ներ-
սեն» վեր նագ րով, ո րի հի ման վրա հե տա գա յում 
ֆիլմ է նկա րա հան վել:  Պա պիս դե րը ցնցող նմա-
նութ յամբ կա տա րել է  Կա րեն  Ջա նի բեկ յա նը: 
 Ցան կա նում եմ ա ռանձ նաց նել նաև հորս՝  Սու րե-
նի հա մար ձակ վար քա գի ծը:  Նա  Հա յաս տա նում 
20-րդ  դա րի 60-ա կան թվա կան նե րին սկսված 
քրիս տո նեա կան նոր ա լի քի՝  Սուրբ  Հո գու թափ-
ման շրջա նի ա ռա ջին քրիս տոն յա նե րից է:  Լի նե-
լով  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի պե տա կան գոր ծիչ՝ 
հայրս չի ու րա ցել  Հի սուս Փրկ չին նույ նիսկ այն 
ժա մա նակ, երբ ՊԱԿ-ի ռուս ներ կա յա ցու ցիչ նե-
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րը, նրան դուրս կան չե լով իր ա ռանձ նա սեն յա կից, 
սպառ նա ցել են պաշ տո նանկ ա նել ու  Սի բիր ար-
տաք սել:  Նա չի վա խե ցել ո՛չ պաշ տո նից զրկվե-
լուց, ո՛չ բան տից, ո՛չ ութ ե րե խա նե րին ա ռանց հոր 
թող նե լուց:  Նախ նի նե րիս հա մար ձա կութ յու նը, որ 
դրսևոր վել է վա խի հո գուն «ոչ» ա սե լու,  Հի սուս 
Ք րիս տո սին որ պես ի րենց կյան քի Փր կիչ ըն դու-
նե լու և Ա վե տա րա նի բա րի լու րը ազ գե րին տա րա-
ծե լու մեջ, բնա կա նա բար, իր հզոր ազ դե ցութ յունն 
է ու նե ցել նրանց սե րունդ նե րի վրա:

 Թեև պա պերս ու ծնող ներս ե ղել են ճշմա-
րիտ աստ վա ծա պաշտ ներ, բայց դա նրանց չի փո-
խանց վել մե խա նի կո րեն՝ սերն դե սե րունդ: Ն րան-
ցից յու րա քանչ յու րը Աստ ծուն՝  Հի սուս Ք րիս տո-
սին, որ պես իր կյան քի  Տեր է ըն դու նել հա սուն 
տա րի քում:  Հայրս, ու նե նա լով հա վա տաց յալ 
ծնող ներ, ա մեն ևին չի մտա ծել, որ ինքն էլ պետք 
է այ ցե լի ե կե ղե ցի, ա ղո թի, Աստ վա ծա շունչ կար-
դա:  Նա նույ նիսկ չի էլ մտա ծել՝ ի րո՞ք Աստ ված 
կա:  Հայրս այն պես է խո րա սուզ վել ուս ման, իսկ 
հե տա գա յում՝ աշ խա տան քի մեջ, որ նույ նիսկ ժա-
մա նակ չի ու նե ցել մտո րե լու՝ այս կյան քից հե տո 
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հա վի տե նա կան կյանք կա՞, թե՞ ոչ:  Մորս ծնող նե-
րը նույն պես աստ վա ծա պաշտ են ե ղել:  Մայրս, 
լի նե լով բա րե կիրթ, խո նարհ հա յու հի, եր բեք չի 
մտա ծել Աստ ծուն նվիր վե լու կամ հա վի տե նա-
կան կյան քի մա սին: Երբ հայրս ու մայրս ա մուս-
նա ցել են, չեն մտա ծել՝ ու նե նանք շատ ե րե խա-
ներ և ն րանց այն պես դաս տիա րա կենք, որ հե-
տա գա յում բո լո րը ծա ռա յեն կեն դա նի Աստ ծուն: 
Ա մենևի՛ն: Ն րանք, ա մուս նա նա լով, ե րա զել են 
ու նե նալ եր կու ե րե խա, նրանց ճիշտ դաս տիա-
րա կել, կրթութ յան տալ, պի տա նի մար դիկ դարձ-
նել…  Մայրս ե ղել է տնա յին տնտե սու հի, զբաղ վել 
իմ ու եղ բորս դաս տիա րա կութ յամբ, իսկ հայրս 
միշտ բարձր պաշ տոն ներ է զբա ղեց րել և, ինչ-
պես բո լոր հայ տղա մար դիկ, ըն տա նի քի կա ռա-
վար ման ու նյու թա պես ա պա հով ման ամ բողջ 
պա տաս խա նատ վութ յու նը վերց րել իր ու սե րին: 
Կ յան քի ըն թաց քում այն պես է ստաց վել, որ հայրս 
ծա նո թա ցել է մի մար դու հետ, ով ա պա գա յում 
բախ տո րո շիչ դեր է ու նե ցել ծնող նե րիս ա պաշ խա-
րութ յան և Աստ ծուն ծա ռա յե լու գոր ծում: Ն րանց 
ա պաշ խա րութ յու նից հե տո են ծնվել երկ րորդ եղ-
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բայրս և  քույ րերս:  Մեր՝ ութ ե րե խա նե րիս կյան քը 
դարձ յալ այն պես է դա սա վոր վել, որ մեզ նից ոչ ոք 
մե խա նի կո րեն չի ըն դու նել  Հի սու սին որ պես իր 
կյան քի  Տեր ու Փր կիչ:  Մայրս, 30 տա րե կա նում 
ճա նա չե լով ճշմա րիտ Աստ ծուն, միշտ ա ղո թել է 
իր ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան և ճշ մա րիտ 
Աստ ծուն նվիր վե լու հա մար:  Նա մեզ դաս տիա-
րա կել է աստ վա ծաշնչ յան հո գով:  Հայրս, ինչ պես 
նշե ցի, ֆի նան սա պես ա պա հո վել է մեզ և  մեծ 
ուշադ րութ յուն դարձ րել յու րա քանչ յու րիս կրթութ-
յա նը:  Նա հա ճախ էր ինձ ա սում. «Ու շա դի՛ր ե ղիր 
փոքր քույ րե րիդ ու եղ բորդ նկատ մամբ, նրանք 
բո լո րը պետք է բարձ րա գույն ու սումնա կան հաս-
տա տութ յուն նե րում կրթվեն»:  Նա չէր բա վա րար-
վում միջ նա կարգ դպրո ցի կրթութ յան մա կար դա-
կով, այդ պատ ճա ռով դա սա խոս ներ էր վար ձել 
լրա ցու ցիչ պա րապ մունք նե րի հա մար, քա նի որ 
իր յու րա քանչ յուր ե րե խա յի հա մար մեծ նպա-
տակ ներ ու ներ. եր կու քույ րերս ճար տա րա պետ-
ներ պի տի դառ նա յին, փոքր եղ բայրս ու քույրս՝ 
բժիշկ ներ….  Հե տաքր քիրն այն է, որ հայրս թե-
պետ 35 տա րե կա նում Աստ ծուն իր կյան քի Փր կիչ 
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էր ըն դու նել, ե կե ղե ցի էր հա ճա խում և  այն պի սի 
հա վատք ու ներ, որ նույ նիսկ ՊԱԿ-ի աշ խա տա-
կից նե րը չէին կա րո ղա ցել նրան հե ռաց նել հա-
վատ քից, այ նո ւա մե նայ նիվ, իր ե րե խա նե րից ոչ 
մե կին չէր պար տադ րում՝ ե կե ղե ցի գնալ, Աստ-
ծուն նվիր վել….  Նա մտա ծում էր, որ յու րա քանչ-
յուրս մեր գի տակ ցա կան կյան քում պի տի կողմնո-
րոշ վենք՝ հա վա տա՞նք Աստ ծուն, Աստ վա ծա շուն չը 
մեր կյան քի ու ղե ցույց դարձ նե՞նք, թե՞ ոչ: Աստ վա-
ծաշնչ յան հո գով դաս տիա րա կութ յու նը, պա պե րիս 
ու ծնող նե րիս ա ղոթք նե րը և  ա զատ ընտ րութ յուն 
կա տա րե լու հնա րա վո րութ յու նը հիմք հան դի սա-
ցան, որ մենք գի տակ ցա կան կյան քում ճա շա կենք 
աշ խար հի «հա մը», ու նե նանք հա ջո ղութ յուն ներ 
ուս ման, աշ խա տան քի բնա գա վառ նե րում և  ընտ-
րենք հզոր նե րի Հ զո րին՝  Հի սուս Ք րիս տո սին որ-
պես մեր կյան քի  Տեր ու Փր կիչ:  Մեր ըն տա նի քի 
ութ ե րե խա նե րից յու րա քանչ յուրն Աստ ծո ճա նա-
չե լիութ յան և ն վիր ման իր ճա նա պարհն է ան ցել: 
 Յու րա քանչ յու րը, ու նե նա լով հա ջո ղութ յուն ներ 
աշ խար հում, չի վա խե ցել այդ ա մե նը զո հա բե րել 
մի միայն Աստ ծուն ծա ռա յե լու հա մար: Եվ նրան-
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ցից յու րա քանչ յու րի զո հը, վա խի հո գուն մեր ժե-
լը, սի րո, զո րութ յան ու զգո նութ յան հո գով շարժ-
վե լը պարգ ևել է ան պատ մե լի, սքան չե լի պտուղ-
ներ: Դ րա մա սին գու ցե նրան ցից յու րա քանչ յու րը 
մի օր կգրի: Ես իմ անձ նա կան վկա յութ յուն նե րով 
եմ ու զում ցույց տալ, թե ինչ է պա տա հում այն 
մար դուն, ով մեր ժում է վա խի հո գուն և «ա յո» է 
ա սում տե րե րի  Տի րո ջը՝ դառ նա լով Ն րա  Հարս 
ե կե ղե ցու մի մաս նի կը:

Ինչ պես նշե ցի, ծնող ներս աստ վա ծա պաշտ 
մար դիկ էին:  Հայրս ծա ռա յում էր  Հո գե գալս տա-
կան ե կե ղե ցում:  Մինչև կեն սա թո շա կի անց նե լը, 
նա միշտ աշ խա տել է պե տա կան կա ռույց նե րում և 
 բարձր պաշ տոն ներ զբա ղեց րել: Ի պաշ տո նե՝ նա 
ո րո շա կի «հնա րա վո րութ յուն ներ» ու ներ մարդ-
կանց «լա վութ յուն» ա նե լու և սր տե րը շա հե լու: 
 Հա մե նայն դեպս, այդ պես էին կար ծում իմ ու սու-
ցիչ նե րը: Դպ րո ցում սո վո րե լու տա րի նե րին (անց-
յալ դա րի 80-ա կան թվա կան նե րին) ար դեն բարձր 
դա սա րան նե րում նկա տում էի, որ այն ա շա կերտ-
նե րը, ո րոնց ծնող ներն աշ խա տում էին խա նու-
թում, հի վան դա նո ցում կամ կար ևոր նշա նա կութ-
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յուն ու նե ցող որ ևէ կա ռույ ցում, ա ռա վե լութ յուն ներ 
ու նեին: Ն րանց ծնող նե րը հա ճախ էին այ ցե լում 
դպրոց՝ տար բեր չափ սե րի փա թեթ նե րով ու ծաղ-
կեփն ջե րով: Ի զար մանս ինձ՝ նույ նիսկ քի միա յի 
կամ ֆի զի կա յի ժա մե րին ու սու ցիչ նե րը կա րող էին 
ընդ հա տել դա սը և, դի մե լով այս կամ այն ա շա-
կեր տին, բարձ րա ձայ նել ի րենց կեն ցա ղա յին կա-
րիք նե րը, օ րի նակ՝ դի մե լով այն ա շա կեր տին, ում 
մայ րը մթե րա յին խա նու թում վա ճա ռո ղու հի էր, 
տե ղե կաց նել, որ ի րենց տղա յի ծննդյան կա պակ-
ցութ յամբ ինչ-որ քա նա կութ յամբ եր շիկ է հար կա-
վոր, կամ՝ դի մե լով մեկ այլ ա շա կեր տի, ում հայ-
րը շի նան յու թի խա նու թում պա հես տա պետ էր, 
մտա հոգ ձայ նով տե ղե կաց նել ի րենց տան վե րա-
նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի մա սին և  ցան կութ-
յուն հայտ նել հան դի պե լու նրա հո րը: Ես բնույ թով 
թեև շատ հա մար ձակ էի, բայց նաև ա մաչ կոտ էի: 
Ու սու ցիչ նե րիս նմա նա տիպ վար քից ան մի ջա պես 
կարմ րում էի: Ինձ հա մար ու սու ցի չը երկ նա յին 
ա րա րած էր. նրանց հետ խո սե լիս միշտ պատ կա-
ռանք էի զգում: Դպ րո ցա կան տա րի նե րին եր բեք 
գե րա զան ցիկ չեմ ե ղել:  Բա ցի հան րա հաշ վից ու 
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ռու սե րե նից, մյուս բո լոր ա ռար կա նե րից գե րա-
զանց գնա հա տա կան ստա նա լը խնդիր չէր ինձ 
հա մար: Ես աշ խա տա սեր էի և, հիմնա կա նում, 
լռակ յաց: Դպ րո ցում շատ քիչ էի խո սում:  Նույ-
նիսկ մեր քի միա յի ու սու ցի չը վեր ջին զան գի ժա-
մա նակ դպրո ցա կան վեր նա շա պի կիս վրա գրել 
էր. « Սու սիկ-փու սիկ  Գա յա նե ջան…»: Այ դու հան-
դերձ, դպրո ցի վեր ջին դա սա րան նե րում սո վո րե-
լը տա ռա պանք էր ինձ հա մար:  Շատ հա ճախ էին 
ա նար դար վար վում ինձ հետ, ցածր գնա հա տա-
կան ներ դնում՝ հաշ վի առ նե լով, որ հա վա տաց յալ-
նե րի ըն տա նի քից եմ (այդ ժա մա նակ դա ա մոթ էր 
հա մար վում): Ն ման վե րա բեր մուն քի պատ ճա ռը 
նաև այն հան գա մանքն էր, որ հայրս, զբա ղեց նե-
լով «յու ղոտ» պաշ տոն (քիչ բան չէր բնակ շա հա-
գործ ման բաժ նի պետ լի նե լը, այ սինքն՝ մե կը, ով 
կա րող էր բնա կա րան նե րով ա պա հո վել մարդ-
կանց), չէր մտա ծում ի րենց ա պա հո վել բնա կա-
րան նե րով կամ այլ «լա վութ յուն» ա նել:  Հորս 
մտքով նույ նիսկ չէր անց նում՝ իր պաշ տո նը ծա-
ռա յեց նել դպրո ցիս, «լավ նա յել» ու սու ցիչ նե րիս, 
տնօ րի նութ յա նը, որ պես զի իմ նկատ մամբ ար դար 
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վե րա բեր մունք ցու ցա բե րեին:  Լի նե լով ճշմա րիտ 
աստ վա ծա պաշտ՝ հայրս խար դա խութ յուն կամ 
որ ևէ կեղ ծիք թույլ չէր տա, ով էլ դա պա հան ջեր: 
Եվ այս պես, ես դպրոցն ա վար տե ցի և, ստա նա լով 
ա վար տա կան վկա յա կան, եր կար ժա մա նակ ուշ քի 
չէի գա լիս: Վ կա յա կա նում վեց ա ռար կա յից մի ջակ 
գնա հա տա կան էին նշա նա կել: Եվ դա այն դեպ-
քում, երբ ես նույ նիսկ «4» չէի ստա ցել: Ես ոչ ո քի 
չէի կա րող բո ղո քել: Ու սու ցիչ նե րիցս մի քա նի սը 
չա րա խինդ հա յաց քով հետ ևում էին ար ձա գան-
քիս: Ես իմ կյան քում մի ո րո շում ու նեմ՝ երբ քեզ 
տրո րում են և  փոր ձում ոչն չաց նել, մի՛ պա տաս-
խա նիր, մի կողմ քաշ վի՛ր, որ պես զի ոտ նա տակ 
չլի նես, դատդ տո՛ւր Աստ ծուն ու ստվե րում շա-
րու նա կի՛ր զո րա նալ:  Թո՛ղ զո րութ յանդ աղբ յու րը 
միշտ Աստ ված լի նի. օ րը կգա, ու կտես նես Աստ ծո 
գոր ծո ղութ յուն նե րը թե՛ քո, թե՛ քեզ հա լա ծող նե րի 
կյան քում: Այս ո րո շու մը կա յաց րել եմ հա սուն տա-
րի քում, ո րո շա կի փոր ձա ռութ յու նից հե տո: Իսկ 
այն ժա մա նակ, երբ ըն դա մե նը 17 տա րե կան էի, 
ան պաշտ պան և Աստ ծուն այն պես չէի ճա նա չում, 
ինչ պես հարկն էր, ո րո շե ցի վրեժ լու ծել: Այդ տա-
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րի նե րին հա սա կա կից նե րիցս շա տերն էին կար-
դում Ա լեք սանդր Դ յու մա յի « Կոմս  Մոն տե Ք րիս-
տո» գիր քը և  ո գեշնչ վում: Ես բա ցա ռութ յուն չէի. 
ո գեշնչ ված լի նե լով այդ գրքի գա ղա փար նե րով՝ 
ար դա րութ յու նը վրե ժի մի ջո ցով հաղ թա նա կած 
տես նե լու փա փա գով, ո րո շե ցի ըն դուն վել պե տա-
կան հա մալ սա րան, դառ նալ լրագ րող և  մուտք 
գոր ծել դպրոց որ պես լրագ րող-դա տա վոր՝ դպրո-
ցի տնօ րի նութ յան և  իմ վեց ու սու ցիչ նե րի դի մակ-
նե րը պատ ռե լու հա մար: Ա ռանց որ ևէ դա սա խո սի 
մոտ լրա ցու ցիչ պա րա պե լու, բա ցա ռա պես Աստ ծո 
շնոր հած հա ջո ղութ յամբ՝ ես ոչ միայն ըն դուն վե ցի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի բա նա սի րութ յան բա-
ժի նը, այլև հնա րա վո րութ յուն ստա ցա դառ նա լու 
 Հե ռուս տա ռա դիո պետ կո մի մեծ լսա րան ու նե ցող 
մի քա նի հա ղոր դա շա րե րի թղթա կի ցը: Ան մի ջա-
պես ուղ ևոր վե ցի իմ դպրոց՝ ի րա կա նաց նե լու վա-
ղե մի ե րա զանքս: Դպ րո ցի տնօ րի նութ յու նը լա-
վա տեղ յակ էր իմ հա ջո ղութ յուն նե րին: Ն րանք 
ցնցված էին, եր բեք չէին պատ կե րաց նի, որ ինձ 
նման «սու սիկ-փու սիկ աղջ նա կը», ով հա վա տաց-
յալ նե րի բազ մա զա վակ ըն տա նի քից էր, ա ռանց 
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դա սա խոս նե րի մոտ լրա ցու ցիչ պա րա պե լու, 
ի րենց նվի րած գնա հա տա կան նե րով, կկա րո ղա-
նար ըն դուն վել պե տա կան հա մալ սա րան: Դպրո-
ցի ուս մաս վա րի ու ղեկ ցութ յամբ, ձայ նագրման 
սար քա վո րումնե րով հան դերձ, մտա տնօ րե նի 
սեն յակ: Ա վե լորդ է նկա րագ րել տնօ րե նի և  ուս-
մաս վա րի հուզ մուն քը, կեղծ ժպի տը, շին ծու և 
քաղ քե նի վե րա բեր մունքն իմ նկատ մամբ: Ն րանք 
այն պես էին ի րենց պա հում, որ քիչ էր մնում հա-
վա տա յի, թե տա րի ներ շա րու նակ ե ղել եմ ի րենց 
սի րե լին և դպ րո ցի հպար տութ յու նը:  Դա նող կա-
լի էր: Ես չեմ կա րող ա սել՝ իմ դեմ քի ար տա հայ-
տութ յու նի՞ց էր, որ նրանք հան կարծ սկսե ցին կա-
կա զե լով խո սել ու աշ նան տեր ևի նման դո ղալ: 
 Դա մի քա նի րո պե տևեց: Այդ րո պե նե րի ըն թաց-
քում հաս կա ցա, որ վրեժ լու ծե լուց բա ցի, ու նեմ 
նաև նե րե լու հնա րա վո րութ յուն: Իմ քրիս տո նեա-
կան դաս տիա րա կութ յու նը թույլ չտվեց հաղ թո-
ղի դիր քից կանգ նել տնօ րե նիս և  ուս մաս վա րիս 
առջև ու չա րախն դալ:  Մեկ ակն թար թում նե րե-
ցի բո լո րին և  ո րո շումս փո խե ցի: Ա րագ հա վա քե-
ցի ձայ նագր ման սար քա վո րումնե րը և  ա սա ցի, որ 
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ցան կա նում եմ իմ դպրո ցի և  լա վա գույն ու սու ցիչ-
նե րից մե կի մա սին հա ղոր դում պատ րաս տել:  Չեմ 
ու զում նկա րագ րել ո՛չ նրանց թե րա հա վա տութ-
յունն իմ ա սա ծի հան դեպ, ո՛չ շփո թութ յու նը, ո՛չ էլ 
ու րա խութ յունն ու օգ նե լու պատ րաս տա կա մութ-
յու նը… Ն րանց խնդրե ցի ա ռան ձին հան դի պում 
կազ մա կեր պել իմ նա խընտ րած ու սուց չու հու հետ, 
ով ինձ եր բեք չէր դա սա վան դել, բայց լա վա տեղ-
յակ էի, թե նա որ քան ար դա րա միտ էր ու ա շա-
կերտ նե րի կող մից սիր ված:  Մի քա նի օր հե տո իմ 
դպրո ցը լա վա գույն տե սանկ յու նից ներ կա յաց նող 
հա ղոր դու մը ե թեր հե ռար ձակ վեց: 

 Միայն Աստ ված գի տի, թե որ քան եմ տա ռա-
պել ու սու ցիչ նե րիս ա նար դար վե րա բեր մուն քի 
ու վկա յա կա նում վեց ա ռար կա յից «3» թվան շան 
ունե նա լու պատ ճա ռով: Դպ րոցն ա վար տե լուց հե-
տո՝ ա ռա ջին իսկ տա րին, երբ փաս տաթղ թերս 
ներ կա յաց րի հա մալ սա րան, ըն դու նող հանձ-
նա ժո ղո վի ան դամնե րից մե կը, բա ցե լով վկա-
յա կանս, ար հա մար հան քով տե ղե կաց րեց, որ 
ինձ նման դի մորդ նե րը, ով քեր այդ քան «3»-ներ 
ունեն, դի մում են ՊՏՈՒ: Այդ ՊՏՈՒ աս վա ծը հա-
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սա րա կութ յան մեծ մա սի կող մից չգնա հատ ված 
ու սումնա րան էր, որ տեղ սո վո րում էին դպրո ցում 
ցածր ա ռա ջա դի մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րը: 
Ան տե ղի էր հանձ նա ժո ղո վի ան դա մին բա ցատ-
րել, որ «3»-նե րը ինձ և ծ նող նե րիս «դաս տա լու 
հա մար» են հայտն վել իմ վկա յա կա նում. դրանք 
ի րա կա նութ յա նը չեն հա մա պա տաս խա նում: 

Չ կա րո ղա նա լով հանձ նել ըն դու նե լութ յան 
քննութ յուն նե րը՝ ես ուղ ևոր վե ցի ՊՏՈՒ: Եր ևա-
նի  Վար դա շեն թա ղա մա սում մի ու սումնա րան 
կար, որ տեղ իմ հա սա կա կից աղ ջիկ նե րը կար ու 
ձև  էին սո վո րում:  Դեր ձակ դառ նա լու նպա տակ 
չու նեի, պար զա պես տե ղե կա ցել էի, որ ցան կա-
ցած ՊՏՈՒ-ի կող մից շնորհ ված «կար միր» դիպ-
լո մը հա մալ սա րան ըն դուն վե լիս հաշ վի կառնվի, 
և վ կա յա կա նի գնա հա տա կան նե րը ստվե րում 
կմնան: Ես ու սումնա րա նում սո վո րե ցի բա ցար-
ձակ գե րա զանց գնա հա տա կան նե րով. գե րա զան-
ցիկ էի ոչ միայն տե սա կա նից, այլև գործ նա կան 
պա րապ մունք նե րից: Ի տար բե րութ յուն հա մա-
կուր սե ցի նե րիս՝ ես ոչ միայն սո վո րե ցի կա նա-
ցի հա գուստ նե րի մո դե լա վո րում, կար ու ձև, այլև 
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հրա շա լի հա գուստ ներ էի կա րում տղա մարդ կանց 
հա մար:  Նույ նիսկ կազ մա կերպ վեց իմ կա րած 
հա գուստ նե րի ու մո դել նե րի ցու ցադ րութ յու նը՝ 
Կր թութ յան նա խա րա րութ յու նից ե կած պատ վի-
րա կութ յա նը ներ կա յաց նե լու հա մար: Ուսումնա-
կան տար վա վեր ջին ա միսն էր, երբ մեր խմբի 
ղե կա վարն ինձ կան չեց իր ա ռանձ նա սեն յակ ու 
տե ղե կաց րեց, որ ու սումնա րա նը «կար միր» դիպ-
լոմ կա րող է տալ միայն ե րեք ու սա նո ղի: Եվ 
այդ ե րեք ու սա նող նե րը նրանք են, ո րոնց հայ-
րե րը հա մա պա տաս խան գու մար են ա ռա ջար-
կել ուսումնա րա նի տնօ րի նութ յա նը, այլ խոս քով՝ 
կա շա ռել են վե րա դաս մար մին նե րին: Այ նու հետև 
նա գո վա բա նեց իմ ըն դու նա կութ յուն նե րը, ձեռ-
քի շնորհ քը, տա ղան դը… Ես հա վա տում էի նրա 
ան կեղ ծութ յա նը. նա, ի րոք, ինձ սի րում ու գնա-
հա տում էր, և  ե թե հնա րա վո րութ յուն ու նե նար, 
ա ռա ջինն ինձ կտար այդ բաղ ձա լի «կար միր» 
դիպ լո մը: Ան կեղծ ա սած՝ այդ ա միս նե րի ըն թաց-
քում ինչ որ սո վո րել էի, նրա նից էի սո վո րել:  Տես-
նե լով իմ ձգտու մը՝ նա միշտ լրա ցու ցիչ ժա մա նակ 
էր տրա մադ րում ինձ, որ պես զի վար պե տա նա յի 
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այդ գոր ծում:  Ցա վոք, հա մալ սա րա նի ըն դու նե-
լութ յան քննութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու հա մար 
չէի կա րող փաս տաթղ թերն ըն դու նող հանձ նա ժո-
ղո վին ներ կա յաց նել մեր խմբի ղե կա վա րի նվիր-
վա ծութ յունն ու ան կեղ ծութ յու նը, իմ վար պե տութ-
յունն ու ամ բողջ տար վա ըն թաց քում վաս տա-
կած բա ցար ձակ գե րա զանց գնա հա տա կան նե րը: 
 Վար պետս ա սաց, որ ստիպ ված է իմ դիպ լո մում 
«5»-ե րի կող քին գո նե մեկ «4» նկա րել, որ պես զի 
ար դա րաց վի իմ «կար միր» դիպ լոմ չստա նա լը: 
 Նա նաև ա վե լաց րեց, որ իմ բո ղոք ներն ա նի մաստ 
կլի նեն, քա նի որ լսվում է նրա ձայ նը, ով «կլո-
րիկ գու մար» է վճա րում:  Նա նույ նիսկ զար մանք 
հայտ նեց, որ իմ բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա հայ-
րը գո նե մեկ ան գամ չե կավ կամ չզան գա հա րեց 
ուսումնա րա նի տնօ րի նութ յա նը:

Իմ վեց «3»-նե րով զար դար ված վկա յա կա նը 
և  ու սումնա րա նի հա սա րակ դիպ լո մը հիմք հան-
դի սա ցան, որ փաս տաթղ թերս նույ նիսկ չըն դուն-
վե ցին հա մալ սա րա նի ըն դու նող հան ձա ժո ղո վի 
կող մից: Ն րանք տե ղե կաց րին, որ այդ պի սի վկա-
յա կա նի հետ պար տա վոր եմ ներ կա յաց նել նաև 



102

ՊՏՈՒ-ի «կար միր» դիպ լոմ կամ, ա մե նա քի չը, 
վեց ամս վա բան վո րա կան ստաժ: Ու սումնա րա-
նում գե րա զանց սո վո րե լուն զու գա հեռ ես գի շեր-
ցերեկ պա րա պում էի հա մալ սա րա նի ըն դու նե-
լութ յան քննութ յուն նե րը բարձր գնա հա տա կան նե-
րով հանձ նե լու հա մար:  Մինչ դեռ, երբ օ րը ե կավ, 
նույ նիսկ փաս տաթղ թերս չըն դուն վե ցին:  Ցան կա-
ցած տաս նութ տա րե կան աղջ նա կի հա մար դա, 
ան կաս կած, մեծ հար ված կլի ներ:  Սա կայն նույ-
նիսկ այդ հար վա ծը չկա րո ղա ցավ մտքիցս հա-
նել հա մալ սա րան ըն դուն վե լու ձգտու մը: Ե թե չլի-
նեին վկա յա կա նիս կեղծ «3»-նե րը, ու սու ցիչ նե րիս 
ա նար գան քը, ՊՏՈՒ-ի տնօ րե նի կա շա ռա կե րութ-
յան մար մա ջը, եր բեք չէի մտա ծի հա մալ սա րա նի 
կամ լրագ րող դառ նա լու մա սին: ՊՏՈՒ-ի դիպ լո-
մը ձեռ քիս՝ քայ լերս ուղ ղե ցի « Գա րուն» կա րի ար-
տադ րա մաս:  Չեմ հի շում ար տադ րա մա սի ա վե լի 
ստույգ ան վա նու մը (շատ տա րի ներ են ան ցել), 
բայց հրա շա լի եմ հի շում իմ եր կու հեր թա փո խով 
աշ խա տան քը. կա՛մ լու սա բա ցին՝ մու թու լույս, ճա-
նա պարհ էի ընկ նում դե պի գոր ծա րան, քա նի որ 
ժա մը վե ցից սկսվում էր ինձ հա մար տա ժա նա կիր 
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աշ խա տան քը, կա՛մ երկ րորդ հեր թա փո խից հե-
տո՝ կես գի շե րին, վե րա դառ նում էի տուն: Աշ խա-
տան քը տա ժա նա կիր էր ոչ այն քան իր ռո բո տա-
յին բնույ թի պատ ճա ռով (կա նա ցի հա գուստ նե րի 
տար բեր մա սեր էինք կա րում՝ թև, գրպան, օ ձիք…
), որ քան աշ խա տող կա նանց վար քի. նրանք միմ-
յանց հետ հայ հո յան քով էին խո սում, հատ կա պես 
նրան ցից եր կու սը, որ ան վերջ մրցակ ցութ յան մեջ 
էին, թե ով ա վե լի «շքեղ» կհայ հո յի: Ես չգի տեմ՝ 
կգտնվե՞ր մի տղա մարդ, ով այդ գոր ծում կհաղ-
թեր նրանց:  Քա նի որ բնա վո րութ յամբ լուռ էի, 
քչա խոս, բնա կա նա բար, իմ աշ խա տա վայ րում տե-
ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի մա սին ոչ ո քի 
ո չինչ չէի պատ մում: Իմ նպա տակն էր՝ ձեռք բե-
րել մեկ տար վա բան վո րա կան ստաժ, որ պես զի 
ի րա վունք ու նե նա յի մաս նակ ցե լու հա մալ սա րա նի 
ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րին: Կ յան քիս այդ 
հատ վա ծի ծանր պատ մութ յուն նե րով չհոգ նեց նե-
լու հա մար անց նեմ իմ տե րե րի  Տի րոջ ո ղոր մութ-
յան և  սի րո դրսևոր ման պատ մութ յա նը:

Դպ րո ցա կան տա րի նե րին, երբ ու սու ցիչ ներս 
ա նար դար վե րա բեր մունք էին ցու ցա բե րում իմ 
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նկատ մամբ, ես ա ղա ղա կում էի Աստ ծուն:  Շատ էի 
ա ղո թում, Աստ ծուն էի դի մում ցան կա ցած խնդրի 
լուծ ման հա մար:  Սա կայն իմ ա ղոթք նե րը, հիմ-
նա կա նում, ան պա տաս խան էին մնում:  Վեր ջին 
կա թի լը, որ համ բե րութ յանս բա ժա կը լցրեց, այն 
էր, որ եր րորդ ան գամ ԲՈՒՀ դի մե լուց հե տո, երբ 
ար դեն նաև բան վո րա կան ստաժ ու նեի, դարձ յալ 
չըն դուն վե ցի:  Պատ ճառն այն էր, որ չկա րո ղա ցա 
չորս ա ռար կա յից «գե րա զանց» գնա հա տա կան 
ստա նալ:  Սա ար դեն ինձ փշրեց ամ բող ջութ յամբ: 
Ես ըն դա մե նը մի ելք ու նեի՝ ըն դուն վել և  աշ խա-
տել մի այն պի սի հաս տա տութ յու նում, որ տե ղից 
կա րե լի էր մաս նա գի տա կան ստաժ ստա նալ հա-
մալ սա րա նի բա նա սի րութ յան ֆա կուլ տետ մրցույ-
թից դուրս ըն դուն վե լու հա մար:  Սա կայն դա իմ 
ու ժե րից վեր էր: Ոչ ոք օգ նութ յան ձեռք չէր մեկ-
նում, քա նի որ հա մոզ վել էին, որ ես ան հիմն եմ 
մե ղադ րել ու սու ցիչ նե րիս:  Մի կող մից էլ ու րախ 
էին, որ չեմ ըն դուն վում, ո րով հետև շա տե րի հա-
մար անվ ճար հա գուստ ներ էի կա րում: Իմ կյան-
քում մե կը մյու սին հա ջոր դող դառ նութ յուն ներն 
ու ան պա տաս խան ա ղոթք ներն ինձ հա մո զե ցին, 
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որ Աստ ված գո յութ յուն չու նի:  Նույ նիսկ մորս հոր-
դոր նե րին կո պիտ ու ար հա մար հան քով պա տաս-
խա նե ցի. «Ես ա նու ղեղ չեմ. իմ կյան քում տե ղի 
ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն ներն ու ան պա տաս խան 
ա ղոթք ներն ա պա ցու ցում են, որ Աստ ված չկա»: 
Ո րո շե ցի, որ ինքս կդառ նամ իմ կյան քի տե րը 
և  ա պա գաս կկա ռու ցեմ՝ ա ռանց ԲՈՒՀ ըն դուն-
վե լու: Ան կեղծ ա սած՝ իմ մեջ վե րա ցել էր ինչ-որ 
մե կին ինչ-որ բան ա պա ցու ցե լու ցան կութ յու նը: 
 Նե րաշ խարհս այն քան հա րուստ էր, այն քան գու-
նեղ, այն քան հե տաքրք րութ յուն ներ ու ե րա զանք-
ներ ու նեի, որ ո րո շե ցի կենտ րո նա նալ կյանքս 
գե ղե ցիկ ու բո վան դա կա լից դարձ նե լու վրա, ոչ 
թե ինչ-որ մե կին ինչ-որ բան ա պա ցու ցե լու: Երբ 
կտրուկ մեր ժե ցի Աստ ծո գո յութ յու նը, իմ մեջ հար-
ցեր ա ռա ջա ցան՝ ե թե Աստ ված չկա, ին չո՞ւ եմ ա ղո-
թե լիս զգում, որ ինչ-որ մեկն ինձ ուղ ղոր դում է, 
ին չո՞ւ եմ խո սում  Սուրբ  Հո գով՝ օ տար լե զու նե-
րով… Այդ հար ցե րը լռեց նե լու հա մար մտա ծե ցի, 
որ կամաց-կա մաց հո գե կան խան գա րում եմ ստա-
նում, բայց քա նի դեռ լիո վին չեմ խե լա գար վել և 
քա նի դեռ ոչ ոք գլխի չի ըն կել, թե ինչ վտան գի 
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առջև եմ կանգ նած, շա րու նա կեմ կյանքս վա յե լել՝ 
տրվե լով իմ հե տաքրք րութ յուն նե րին: 

Ար դեն 20 տա րե կան էի, այլևս չէի ա ղո թում, 
Աստ վա ծա շունչ չէի կար դում, հա մոզ ված էի, որ 
Աստ ված գո յութ յուն չու նի, և  նույ նիսկ մտա ծում 
էի. «Ինչ լավ է, որ  Նա չկա, այս պես ա վե լի հեշտ 
է, քա նի որ դժվա րութ յուն նե րի հան դի պե լիս այլևս 
չեմ վա զում ա ղո թե լու, իսկ հե տո, ա ղոթ քիս պա-
տաս խա նը չստա նա լով, չեմ հիաս թափ վում»: 
Դժվա րութ յուն նե րի հան դի պե լիս հար ցե րը լու ծում 
էի իմ ձևով (ար դեն ա սել եմ, որ շատ հա մար ձակ 
էի և մեծ կամ քի ուժ ու նեի):  Թե պետ չէի ա ղո թում 
և Աստ ծո գո յութ յու նը մո լուց քով մեր ժում էի, բայց 
 Տերն ինձ ա ռաջ նոր դում էր կյան քիս բո լոր ճա նա-
պարհ նե րում:  Հա ջո ղութ յուն ներն ու ղեկ ցում էին 
ինձ: Ե րազ ներ էի տես նում, ո րոնք լիար ժեք մար-
գա րեութ յուն ներ էին, պար զա պես այդ ժա մա նակ 
չէի հաս կա նում, որ այդ ա մե նը  Տերն էր ա նում: 

 Մի օր հար ևա նու հիս ա սաց, որ  Հա յէ լեկտ րա-
գոր ծա րա նում մե քե նագ րու հու թա փուր աշ խա տա-
տեղ կա:  Նա ծա նոթ էր գոր ծա րա նի փոխտ նօ-
րեն նե րից մե կի հետ և  խոր հուրդ տվեց, որ ես ու 
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ըն կե րու հիս դի մենք նրան՝ խոս տա նա լով նա խօ-
րոք զան գել և  իր ծա նո թին տե ղե կաց նել մեր այ ցի 
մա սին:  Հար ևա նու հիս նաև ա վե լաց րեց. « Գա յա-
նե՛ ջան, խնդրում եմ, հան կարծ չնեղ վես, ե թե քեզ 
աշ խա տան քի չըն դու նեն. ախր դու սի րուն չես, 
իսկ Ան նան շատ սի րուն է, Ան նա յին հաս տատ 
կըն դու նեն»: Ես իմ կյան քում այն քան վի րա վո-
րանք ներ էի ստա ցել, որ հար ևա նու հուս ա սածն 
իմ մեջ ոչ մի ար ձա գանք չա ռա ջաց րեց: Ինչ ևէ, 
հար ևա նու հիս ման րա մասն բա ցատ րեց, թե որ-
տեղ է գտնվում այդ գոր ծա րա նը, և  ինչ պես կա-
րող ենք հաս նել այն տեղ: Ըն կե րու հուս հետ, ինչ-
պես մեզ թվաց, գնա ցինք աշ խար հի ծայ րը: Եր բեք 
չէինք ե ղել Եր ևա նի այդ հատ վա ծում: Ես ապ շած 
էի:  Մի քա նի օր ա ռաջ ե րա զումս տե սել էի այդ 
նույն՝ 32 հա մա րի դե ղին ավ տո բու սը, ո րը, անց-
նե լով եր կար ու ձիգ ճա նա պար հով, ինձ հասցրել 
էր գոր ծա րա նի տա րած քը: Արթ նա նա լով՝ ես 
կար ևո րութ յուն չէի տվել ե րա զիս, քա նի որ եր-
բեք մտքովս չէր անց նի, որ դա կա րող էր այդ քան 
նշա նա կա լի ու մար գա րեա կան լի նել հե տա գա 
կյան քիս հա մար:
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 Մենք հան դի պե ցինք փոխտ նօ րե նի հետ: 
 Կար ճատև զրույ ցից հե տո նա ինձ ա սաց, որ հա-
ջորդ օր վա նից կա րող եմ աշ խա տան քի անց նել 
հենց իր մոտ, իսկ գե ղեց կու հի ըն կե րու հուս նե-
րո ղութ յուն հայ ցող ժպի տով ու ղար կեց տուն: Ես 
ու ղիղ մեկ տա րի աշ խա տե ցի հրա շա լի կո լեկ տի-
վում:  Չա փա զանց կիրթ, բա րե համ բույր մար դիկ 
էին: Ես սի րում էի և՛ իմ աշ խա տան քը, և՛ իմ ղե-
կա վա րին ու ամ բողջ աշ խա տա կազ մին: Ար դեն 
մա յիս ա միսն էր:  Մո տե նում էր հու նի սը: Կ յանքս 
հրա շա լի էր:  Մեկ տար վա ըն թաց քում հասց րի 
ի րա կա նաց նել ե րա զանք նե րիս մի մա սը, ստեղ-
ծա գոր ծել, ճա նա պար հոր դել…  Հան կարծ իմ մեջ 
բուռն ցան կութ յուն ա ռա ջա ցավ՝ վերց նե լու գրքե-
րը և կրկ նե լու այն ա մե նը, ինչ պա հանջ վում էր 
հա մալ սա րա նի ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե-
րի ժա մա նակ: Ես մտադ րութ յուն չու նեի կրկին 
դի մե լու, ա ռա վել ևս  այն դեպ քում, երբ գի տեի, 
որ գոր ծա րա նի մեկ տար վա աշ խա տան քա յին 
ստաժն ըն դու նե լութ յան ժա մա նակ մաս նա գի-
տա կան չէր հա մար վե լու:  Սա կայն ան կա րող լի-
նե լով դի մադրե լու ներ քին մղման ու ժին՝ վերց րի 
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դա սագր քերս և  աչ քի անց կաց րի այն թե մա նե րը, 
ո րոնք եր կար ու ձիգ տա րի ներ ան գիր էի ա րել: 
Երբ տանն էի, այն պես էի կար դում այդ գրքե րը, 
որ ոչ ոք չտես ներ:  Հար ևան ներս ու բա րե կամներս 
ան թա քույց ծաղ րան քով հարց նում էին. « Հը, էլ 
չե՞ս ու զում փոր ձել, սո վո րե լուց ձեռք քա շե ցի՞ր»: 
 Բո լո րին ա սում էի, որ այլևս չեմ դի մե լու, ան կեղծ 
ա սած՝ հա վա տում էի իմ խոս քե րին: 

Ե կավ հու նիս ա մի սը:  Փաս տաթղ թե րը հա մալ-
սա րան տա նե լու ժա մա նակն էր: Ըստ իս՝ ոչ մի 
հնա րա վո րութ յուն չու նեի ըն դու նե լութ յան քննութ-
յուն նե րին մաս նակ ցե լու, բայց ներ սիցս մի հզոր 
ուժ ինձ մղում էր անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րը 
պատ րաս տե լու և  հանձ նե լու: Ա կա մա յից են թարկ-
վե ցի այդ ու ժին:  Փաս տաթղ թերս սի րով ըն դու-
նե ցին:  Միայն քույ րե րիս ու աշ խա տան քա յին ըն-
կեր նե րիս տեղ յակ պա հե ցի, որ կրկին դի մում եմ 
հա մալ սա րան՝ խնդրե լով, որ ու րիշ ոչ ոք չի մա նա: 
 Նույ նիսկ ծնող ներս չգի տեին:  Հա մալ սա րա նում 
չորս քննութ յուն հանձ նե ցի:  Բո լոր քննութ յուն նե-
րին մաս նակ ցում էի ա կա մա: Երբ օ րը գա լիս էր, 
գի տեի, որ ըն դու նե լութ յան քննութ յան եմ, բայց 
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ոչ մի ցան կութ յուն չու նեի հա մալ սա րան գնա լու: 
 Պար զա պես, մի ա ներ ևույթ ուժ ինձ ուղ ղոր դում 
էր այն տեղ: Ես ապ շած էի, չէի կա րող բա ցատրել, 
թե դա ինչ ուժ էր: Ար դեն չէի մտա ծում խե լա-
գար ված լի նե լու մա սին, քա նի որ աշ խա տա վայ-
րում ինձ հա ճախ էին պա տաս խա նա տու գոր ծեր 
հանձ նա րա րում. մտա ծում էի, որ ե թե նրանք ինձ 
վստա հում են, ու րեմն կա րող եմ վա յե լել կյան-
քը ու չմտա ծել հո գե կան խան գար ման մա սին: 
 Բայցևայն պես, դա ի՞նչ ուժ էր… 

 Հեր թա կան քննութ յա նը մաս նակ ցե լու հա մար 
բարձ րա նում էի իմ կյան քում ան հա սա նե լի ե րազ 
թվա ցող հա մալ սա րա նի աս տի ճան նե րով և լ սում, 
թե ինչ պես էին շուրջս գտնվող դի մորդ նե րը բարձ-
րա ձայն ա ղո թում ու հա ջո ղութ յուն խնդրում Աստ-
ծուց:  Կանգ ա ռա և  բարձ րա ձայն ա սա ցի. « Տիե զեր քը 
կա ռա վա րող Ո՛ւժ,  Դու կաս, ես  Քեզ հա վա տում եմ 
և  ան վա նում եմ Աստ ված, խնդրում եմ՝ օգ նի՛ր ինձ»: 
Ա ղո թե լիս գի տակ ցում էի, որ դի մում եմ ՀԶՈՐ մե-
կին, ով սքան չե լի ձևով կա ռա վա րում է տիե զեր քը:

 Հանձ նե լով բո լոր քննութ յուն նե րը՝ ես այդ-
պես էլ չստա ցա «գե րա զանց» գնա հա տա կան ներ, 
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ո րոնք կա պա հո վեին իմ ըն դու նե լութ յու նը: Մր ցույ-
թը բարձր էր. մեկ տե ղի հա մար ի նը դի մորդ կար: 
 Հա մե մա տա բար բարձր գնա հա տա կան ստա ցած 
դի մորդ նե րը մյուս նե րիս հա մո զում էին, որ մեր 
փաս տաթղ թերն ա րագ ետ վերց նենք և հանձ նենք 
հա մե մա տա բար ցածր մրցույթ ու նե ցող ԲՈՒՀ: 
Ն րանք ա պա ցու ցում էին, որ դա լավ կլի նի թե՛ 
մեզ հա մար, ո րով հետև հա մոզ ված կլի նենք, որ 
ըն դուն ված ենք, թե՛ ի րենց հա մար, ո րով հետև 
մրցակ ցութ յու նը կնվա զի:  Մենք շուրջ մե կու կես 
ա միս հան դի պում էինք հա մալ սա րա նի բա կում, և  
ես ան վերջ այդ վա խի հոր դոր ներն էի լսում:  Տար-
բեր փաս տարկ ներ բե րե լով՝ նրանք ինձ հա մո զում 
էին, որ փաս տաթղ թերս ետ վերց նեմ:  Հարևան-
ներս, ան տեղ յակ լի նե լով, որ կրկին դի մել եմ հա-
մալ սա րան, ինձ մխի թա րում էին. « Դե, ա ռանց 
ծա նո թի ո՞վ կա րող է ըն դուն վել, այն էլ՝ բա նա սի-
րութ յան բա ժին, որ տեղ մրցույ թը բարձր է»: Ես 
ձայն չէի հա նում:  Լուռ սպա սում էի: 

Ե կավ բաղ ձա լի օ րը: Իմ ա նու նը գրված էր 
Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բա նա սի րութ-
յան բա ժին ըն դուն ված նե րի ցու ցա կում: Ա միս ներ 
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անց ի մա ցա, որ  Հա յէ լեկտ րա գոր ծա րա նի տվյալ 
բաժ նից ներ կա յաց ված իմ ստա ժը մաս նա գի տա-
կան էր հա մար վում: Այդ ստա ժը ներ կա յաց նող-
նե րը, ան կախ վկա յա կա նի գնա հա տա կան նե րից, 
ըն դուն վում էին մրցույ թից դուրս: Այդ աշ խա տա-
տեղն ինձ  Տերն էր պարգ ևել, քա նի որ մինչև այն-
տեղ գնա լը, ես ար դեն ե րա զում տե սել էի ամ բողջ 
ըն թաց քը, իսկ հար ևա նու հիս ինձ մխի թա րում էր. 
« Գա յա նե՛ ջան, ե թե քեզ չըն դու նեն, չնե ղա նաս. 
ախր դու սի րուն չես…»: Աստ վա ծա շունչն ա սում 
է. ««…. ե թե Աստ ված մեր կողմն է, ո՞վ է մեզ հա-ե թե Աստ ված մեր կողմն է, ո՞վ է մեզ հա-
կա ռակ» (կա ռակ» (Հ ռոմ. 8.31): 

 Տի րոջ ձեռ քը մշտա պես ե ղել է իմ կյան քում, ան-
կախ այն հան գա ման քից՝ ես ըն դու նե՞լ եմ Ն րա գո-
յութ յու նը, թե՞ ոչ:  Նա համ բե րա տար ու ղեկ ցել է ինձ 
կյան քիս բո լոր ճա նա պարհ նե րում:  Սա կայն նույ-
նիսկ այս դեպ քե րը՝ իմ մար գա րեա կան ե րա զը, աշ-
խա տան քի ըն դուն վե լը, մաս նա գի տա կան ստաժ 
ձեռք բե րե լը, այ նու հետև, ըն դա մե նը մեկ ա միս 
գրքե րը թեր թե լը, իմ ե րա զած ֆա կուլ տետն ըն դուն-
վե լը, ինձ հա մար ա պա ցույց չէին, որ կա  Սուրբ Եր-
րոր դութ յուն՝  Հայր Աստ ված, Որ դի Աստ ված,  Սուրբ 
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 Հո գի Աստ ված: Ես ու սա նո ղու հի դար ձա, և  հա ջո-
ղութ յուն նե րի հե ղե ղը կրկին թափ վեց իմ գլխին: 
 Միայն ե րեք տա րի հե տո հաս կա ցա, որ հա ջո ղութ-
յուն ներն ինձ ու ղեկ ցում են այն բա նի շնոր հիվ, որ 
լսում ու հետ ևում եմ  Սուրբ  Հո գու ձայ նին. չէ՞ որ 
տա սը տա րե կա նում մկրտվել էի  Սուրբ  Հո գով, և 
Ն րա ա ռաջ նոր դութ յու նը միշտ ինձ հետ էր՝ չնա յած 
նրան, որ դպրոցն ա վար տե լուց հե տո, ե րեք տա րի 
շա րու նակ հա մոզ ված էի, որ Աստ ված չկա: 

Ինչ պե՞ս էր հա ջո ղութ յունն այ ցե լում ինձ կամ 
ինչ պե՞ս էի ես հայտն վում նրա գրկում. լսում էի լսում էի 
Ն րան և  են թարկ վումՆ րան և  են թարկ վում: Այդ ժա մա նակ կար ծում էի, 
թե շատ ու ժեղ ին տո ւի ցիա՝ կան խազ գա ցում ունեմ, 
հե տո հա մոզ վե ցի, որ ոչ մի մարդ կա յին կան-
խազգա ցում չէր կա րող ինձ բե րել այն քան հա ջո-
ղութ յուն ներ, որ քան պարգ ևել էր  Սուրբ  Հո գին:

Ին չո՞ւ գրե ցի իմ դպրո ցա կան տա րի նե րի ո րոշ 
դրվագ նե րի, նե ղութ յուն նե րի, հա մալ սա րան ըն-
դուն վե լու, վրե ժի ու ներ ման ընտ րութ յան առջև 
կանգ նե լու մա սին: Այս ա մե նը մի նպա տակ ուներ. 
ես ցան կա նում էի ցույց տալ՝ ո՞վ է մար դը, որ ո րո-
շի Աստ ծո մար դու կյան քի ըն թաց քը:  Տերն ա սում 
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է. « Մի՛ վա խե ցիր, այլ միայն հա վա տա». « Մի՛ վա խե ցիր, այլ միայն հա վա տա»:  Նա 
լսում է մեր բո լոր ա ղոթք նե րը, ա ղա ղակ նե րը, 
պար զա պես  Նա է ո րո շում՝ երբ և  ինչ պես պա-
տաս խա նի, երբ և  որ տեղ ներ կա յա նա Իր ամ բողջ 
փառ քով: Աստ վա ծաշնչ յան խոս քերն ի րա կան են. 
«Ինչ որ աչք չտե սավ և  ա կանջ չլսեց և  մար դու «Ինչ որ աչք չտե սավ և  ա կանջ չլսեց և  մար դու 
սիրտ չըն կավ, այն պատ րաս տեց Աստ ված Ի րեն սիրտ չըն կավ, այն պատ րաս տեց Աստ ված Ի րեն 
սի րող նե րի հա մար»սի րող նե րի հա մար» (Ա  Կորնթ. 2.9):

 Հի մա ներ կա յաց նեմ մեկ այլ վկա յութ յուն, թե 
ինչ է պա տա հում այն մար դուն, ով վա խի հո գուն 
ա սում է՝ ՈՉ, և  Տի րոջ կան չին ա սում՝ ԱՅՈ:  Պե-
տա կան հա մալ սա րա նի բա նա սի րութ յան ֆա կուլ-
տե տի 2-րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի էի, երբ  Տի րոջ 
հեր թա կան ո ղոր մութ յամբ ու հրաշ քով աշ խա-
տան քի ըն դուն վե ցի  Մա տե նա դա րա նում՝ Հ նա-
գույն ձե ռագ րե րի ինս տի տու տում: Երբ փոքր 
էինք, մայրս մեզ պատ մում էր, որ պա պիկս աշ-
խա տել է  Մա տե նա դա րա նում: Ինձ հա մար  Մա-
տե նա դա րա նը «կա պույտ ե րազ» էր: Եր բեմն 
կանգ նում էի այդ շեն քի դի մաց ու մտա ծում՝ ի՞նչ 
կա ներ սում, բա ցի  Ձե ռագ րե րի ցու ցաս րա հից, որ-
տեղ այ ցե լու նե րի մուտքն ա զատ է, ու րիշ ի՞նչ կա 
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այն տեղ:  Մի ան գամ մի ե րազ տե սա. շատ եր կար 
սրահ էր: Ամ բողջ սրա հը գրա վել էր մի եր կար սե-
ղան, ո րի շուրջ թիկ նա կով ա թոռ ներ էին դրված: 
Այդ ա թոռ նե րին տար բեր տա րի քի մար դիկ էին 
նստած, իսկ ես նստած էի մի ա թո ռի վրա, ո րը 
շատ բարձր էր մյուս բո լոր ա թոռ նե րից և  թիկ նակ 
չու ներ: Այդ ա թոռն ա ռանձ նաց ված էր, հե ռու էր 
դրված սե ղա նից ու մյուս ա թոռ նե րից: Ե րա զիցս 
ա միս ներ անց ըն դուն վե ցի  Մա տե նա դա րան՝ աշ-
խա տե լու հա մա կար գիչ նե րի նո րա բաց բաժ նում: 
Այդ տա րի նե րին հա մա կար գի չը  Հա յաս տա նի հա-
մար փա ռա հեղ ճո խութ յուն էր (80-ա կան թվա-
կան նե րի վերջն էր, մի քա նի ամ սից սկսվե ցին 
 Ղա րա բաղ յան դեպ քե րը,  Խորհր դա յին կար գե րի 
փլու զու մը): Երբ ինձ ծա նո թաց նում էին  Մա տե-
նա դա րա նի ներ սի սրահ նե րին՝ ըն թեր ցաս րահ-
ներ, ձե ռագ րա տուն…, հան կարծ հայտն վե ցի այն 
սրա հում, ո րը մի քա նի ա միս ա ռաջ ե րա զում տե-
սել էի:  Պարզ վեց, որ դա  Մա տե նա դա րա նի սե ղա-
նա տունն է (ընդ միջ ման ժա մին աշ խա տա կից ներն 
այդ տեղ են ճա շում): Ես դեռ հա մոզ ված չէի, որ 
կա  Սուրբ Եր րոր դութ յուն՝  Հայր Աստ ված, Որ դի 
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Աստ ված,  Սուրբ  Հո գի Աստ ված, դեռ մեր ժում էի 
Աստ ծո գո յութ յու նը, քա նի որ իմ մեջ դեռևս ան-
պա տաս խան հար ցեր կա յին:  Սա կայն ինչ պե՞ս բա-
ցատ րեի իմ հեր թա կան մար գա րեա կան ե րա զը: 
Ես ոչ մի հնա րա վո րութ յուն չու նեի՝ աշ խա տան քի 
ըն դուն վե լու  Մա տե նա դա րա նում, ա ռա վել ևս, գա-
ղա փար չու նեի, որ այն տեղ այդ պի սի սրահ կա: 
Իսկ ի՞նչ էր նշա նա կում այն, որ ես նստած էի ա մե-
նա բարձր ա թո ռի վրա, ո րը թիկ նակ չու ներ: Ուշա-
դիր զննե ցի սեն յա կը, բայց այն տեղ ոչ մի նմա-
նա տիպ ա թոռ չտե սա: Ո րո շե ցի սպա սել. ար դեն 
հա մոզ ված էի, որ  Մա տե նա դա րա նը գերբ նա կան 
նշա նա կութ յուն է ու նե նա լու իմ կյան քում: 

Իս կա պես,  Մա տե նա դա րա նում աշ խա տե լու 
տա րի նե րը հե տա գա յում մեծ նշա նա կութ յուն ունե-
ցան ինձ հա մար: Ինչ պես նշե ցի, հա մալ սա րա նի 
2-րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի էի, երբ ըն դուն վե ցի աշ-
խա տան քի:  Մի օր մի հե ռուս տա հա ղոր դում ինձ 
ստի պեց մտո րել. «Ե թե Աստ ված կա, և Աստ վա-
ծա շուն չը ճիշտ է, նշա նա կում է՝ կա հա վի տե նա-
կան կյանք, դժոխք և դ րախտ… Իսկ ի՞նչ է սպաս-
վում ինձ այդ դեպ քում»: Ես կար դա ցել էի Աստ-
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վա ծա շուն չը և  գի տեի, որ բա րի գոր ծե րը, բա րո յա-
կան կյան քը, բարձր ար ժեք նե րով ա ռաջ նորդ վե լը 
մար դուն դրախտ չեն տա նում:  Հա վի տե նութ յու-
նը դրախ տում Աստ ծո հետ անց կաց նե լու հա մար 
պետք է ըն դու նես  Հի սուս Ք րիս տո սին որ պես 
կյան քիդ  Տեր ու Փր կիչ: Ինձ հա մար ա մե նադժ վա-
րը դա էր: Ես ար դեն կամ քի ու ժով, աշ խա տա սի-
րութ յամբ շատ բար ձունք ներ էի հաղ թա հա րել և, 
յու րա քանչ յուր բար ձունք հաղ թա հա րե լով, մտա-
ծում էի՝ ինչ լավ է, որ Աստ ված չկա: Չ կա մե կը, 
ո րին պետք է են թարկ վել: Ա ռանց Աստ ծո՝ աշ-
խա տա սի րութ յամբ, մեծ կամ քի ու ժով, ես ա վե լի 
շուտ եմ հաս նում հա ջո ղութ յուն նե րի, քան ա ղոթ-
քով ու ա ղեր սան քով:  Բայց այդ հե ռուս տա հա-
ղոր դումն ինձ պար տադ րեց ա ղո թել. «Աստ վա՛ծ, 
ե թե  Դու կաս,  Քո գո յութ յունն ա պա ցու ցի՛ր գի-
տա կա նո րեն»: Աստ ված հենց այդ նույն օրն ինձ 
ա պա ցու ցեց Իր գո յութ յու նը, իսկ հե տա գա օ րե-
րի ըն թաց քում, շա րու նա կե լով գերբ նա կան ձևով 
հայտն վել իմ կյան քում, հնա րա վո րութ յուն ստեղ-
ծեց  Մա տե նա դա րա նի ձե ռագ րա տա նը հայտ նա-
գոր ծե լու մի գիրք, որ տեղ ա պա ցուց վում էր, որ 
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տիե զեր քը Ս տեղ ծո ղը և Աստ վա ծա շուն չը գրո ղը 
մեկն է՝ ԱՍՏՎԱԾ: Ես այդ գիրքն ա րագ վերց րի 
ձե ռագ րատ նից և սկ սե ցի հա մա կարգ չով հա վա-
քել, քա նի որ շեն քից դուրս հա նե լու ի րա վունք 
չու նեի: Գր քի հա մա կարգ չա յին օ րի նա կը տվե ցի 
քրոջս, որ պես զի ներ կա յաց նի  Վիկ տոր  Համ բար-
ձում յա նին (նա ու ներ այդ հնա րա վո րութ յու նը): 
Որ քան մեծ էր իմ ցնցու մը, երբ ի մա ցա, որ շա տե-
րի կող մից ըն դուն ված, սիր ված, հարգ ված և  մի-
ջազ գա յին ճա նա չում վա յե լած գիտ նա կա նը գիրքն 
ըն թեր ցե լուց հե տո քրոջս ա սել էր. «Ես գի տեի, 
որ Աստ ված կա, բայց չգի տեի, որ կա  Հի սուս 
Ք րիս տոս, և  Նա նույն պես Աստ ված է, ինչ պես 
որ ա սում է Աստ վա ծա շուն չը, իսկ այդ  Գիրքն ամ-
բող ջութ յամբ ճշմա րիտ է:  Դու եր ջա նիկ ես, որ դա 
հաս կա ցել ես այս քան ե րի տա սարդ տա րի քում»: 
(Այդ գրքի հա մա կարգ չա յին տար բե րա կը կա րող եք 
կար դալ իմ բլո գում՝ gayanehakobyan.org, « Սուրբ 
Գր քի բա ռա յին ներշն չու մը գի տա կա նո րեն ա պա-
ցուց ված»,  Նո յեմ բեր 18, 2015 թ.):

 Հա մոզ վե լով, որ Աստ ված կա՝ ես ոչ միայն 
սկսե ցի հա ճա խել ե կե ղե ցի, այլև դար ձա գթութ-
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յան ծա ռա յութ յան ղե կա վար. ծա ռա յում էի աղ-
քատ նե րին, ծնո ղա զուրկ նե րին, հաշ ման դամնե-
րին:  Շատ ակ տիվ կյանք էի վա րում՝ և՛ ու սա նող 
էի, և՛ ներգ րավ ված էի քա ղա քա կան դաշ տում 
( Պա րույր  Հայ րիկ յա նի գլխա վո րութ յամբ լույս 
տես նող թեր թիկ ներն ու բրոշ յուր ներն էի տա րա-
ծում բո լոր հնա րա վոր վայ րե րում, որ տեղ ոտք 
էի դնում), և՛ աշ խա տում էի  Մա տե նա դա րա նում, 
Գ րող նե րի միութ յու նում ու  Հե ռուս տա ռա դիո պետ-
կո մում:  Շու տով պետք է ա վար տեի հա մալ սա-
րանն ու ամ բող ջութ յամբ նվիր վեի գի տութ յա նը: 
Ար դեն հա մոզ վել էի, որ այն բո լոր բար ձունք նե-
րը, հա ջո ղութ յուն նե րը, որ տրվել էին ինձ՝ Աստ-
ծո ո ղոր մութ յան, սի րո ու շնորհ քի շնոր հիվ էին, 
ան կախ այն բա նից, որ այդ ժա մա նա կա հատ վա-
ծում հա մա ռո րեն մեր ժել էի Ն րա գո յութ յու նը:  Բո-
լոր ի րա վի ճակ նե րը, պատ կեր նե րը մո զաի կա յի 
նման հա վաք վել էին ու ա պա ցու ցել, որ Աստ ված 
ՍԵՐ է: Ինչ պես նշե ցի, հա սա րա կա կան գոր ծու-
նեութ յու նից ու  Մա տե նա դա րա նում աշ խա տե լուց 
բա ցի, ես ղե կա վա րում էի «Գ նա ցե՛ք, տե սե՛ք…» 
գթութ յան ծա ռա յութ յու նը: Մ տա ծում էի, որ երբ 
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ամ բող ջութ յամբ նվիր վեմ գի տութ յա նը, ծա ռա-
յութ յան ղե կա վար ման պա տաս խա նատ վութ յու նը 
կփո խան ցեմ մեկ այլ անձ նա վո րութ յան:  Գե րա-
գույն նվիր վա ծութ յամբ շա րու նա կում էի այ ցե լել 
ե կե ղե ցի, բայց իմ ա պա գան տես նում էի  Մա տե-
նա դա րա նում:  Հա մալ սա րանն ար դեն ա վար տել 
էի, գի տա կան թեզ էի ընտ րել  Վար դան Ար ևել-
ցու « Սաղ մո սաց մեկ նութ յու նը»՝ մտա ծե լով, որ 
այդ թե ման Աստ ծուն հա ճե լի է, և  ես գի տութ յան 
բնա գա վա ռում կծա ռա յեմ Ի րեն:  Բայց Աստ վա-
ծաշն չում գրված է. «Իմ խոր հուրդ նե րը ձեր խոր-«Իմ խոր հուրդ նե րը ձեր խոր-
հուրդ նե րը չեն, և  ձեր ճա նա պարհ ներն Իմ ճա-հուրդ նե րը չեն, և  ձեր ճա նա պարհ ներն Իմ ճա-
նա պարհ նե րը չեն,- ա սում է  Տե րը» նա պարհ նե րը չեն,- ա սում է  Տե րը» (Ե սա յի 55.8):: 
 Մի օր շատ հստակ լսե ցի  Տի րոջ ձայ նը. «Ա մեն ինչ 
թո՛ղ և  ամ բող ջութ յամբ ծա ռա յի՛ր Ինձ»: Այդ խոս-
քերն ինձ ցնցե ցին: Ես ո րո շա կի դժվա րութ յամբ 
կա րող էի հրա ժար վել այն բո լոր բնա գա վառ նե-
րից, որ տեղ մինչև այդ ներգ րավ ված էի, բայց ոչ` 
 Մա տե նա դա րա նից:  Սա կայն  Տի րոջ ա ռա ջարկն 
այն քան հստակ էր, որ ես լավ էի հաս կա նում, թե 
ինչ է նշա նա կում «ա մեն ինչ»: Հ նա զանդ վե լով՝ 
աս տի ճա նա բար հրա ժար վե ցի այն բո լոր բնա գա-
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վառ նե րից, որ տեղ մինչև այդ աշ խա տում էի կամ 
գե րա գույն հա ճույ քով գոր ծու նեութ յուն ծա վա լում: 
 Միայն  Մա տե նա դա րանն էր, որ ոչ մի կերպ չէր 
հար մար վում  Տի րոջ ա ռա ջար կած զո հա սե ղա նին: 
Ես ա ղո թում էի և Աստ ծուն հա մո զում, որ  Նա ինձ 
թույլ տար նվիր վել գի տութ յա նը:  Հի շեց նում էի, 
թե ինչ պես եմ Իր իսկ հրա շա գործ ձեռ քով մաս-
նա գի տա կան ստաժ ստա ցել և  ըն դուն վել բա-
նա սի րութ յան ֆա կուլ տետ, ինչ պես եմ հայտն վել 
 Մա տե նա դա րա նում, նույ նիսկ հի շեց նում էի իմ 
մար գա րեա կան ե րա զը՝ ա ռանց թիկ նա կի բարձր 
ա թո ռը:  Սա կայն մի օր՝  Տի րոջն այդ ա մե նը հի-
շեց նե լիս, ես հի շե ցի, որ այդ ա թո ռը սե ղա նից և 
մ յուս ա թոռ նե րից հե ռու էր դրված:  Քա նի որ դրա 
բա ցատ րութ յու նը չէի կա րող տալ, շա րու նա կե-
ցի փաս տարկ ներս, թե ին չու չեմ ու զում հրա ժար-
վել իմ «կա պույտ ե րա զից»: Ի հար կե, ինձ հա մար 
ա ռա ջին տե ղում իմ մեծ փա փագն էր՝ նվիր վել 
գի տա կան աշ խար հին, գրքեր գրել, ու սու ցա-
նել…, բայց կա յին նաև այլ պատ ճառ ներ, ո րոնք 
ինձ հա մար երկ րոր դա կան էին:  Տե րը սիրտ և  
ե րի կամներ քննող է.  Նա գի տեր  Մա տե նա դա-
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րա նից հրա ժար վել չցան կա նա լու իմ բո լոր պատ-
ճառ նե րը:  Բայց ևայն պես, ես Ն րան ան կեղ ծո րեն 
բա ցատ րե ցի նաև երկ րոր դա կան պատ ճառ նե-
րը:  Մեր ըն տա նի քի հա մար մի ժա մա նա կա հատ-
ված էր, երբ ե րե խա նե րը մե ծա ցել էին, ու սա նող 
էին դար ձել, իսկ հայրս ար դեն թո շա կի էր ան ցել: 
 Նախ քան թո շա կի անց նե լը՝ նա միշտ հիա նա լի 
ձևով հո գա ցել էր մեր ֆի նան սա կան և ն յու թա-
կան բո լոր կա րիք նե րի մա սին:  Մինչև այ սօր էլ 
չեմ պատ կե րաց նում, թե նա ինչ պես էր կա ռա-
վա րում մեր ըն տա նե կան ֆի նանս նե րը, որ եր բեք 
պարտք չէինք վերց նում, այս կամ այն ապ րան-
քը գնե լու և  կո մու նալ ծախ սե րը հո գա լու խնդիր 
չէինք ու նե նում:  Չեմ հի շում մի օր, երբ նա հոր-
դո րեր ե րե խա նե րից մե կին՝ խնա յո ղա բար օգ տա-
գոր ծել այս կամ այն ի րը կամ է լեկտ րաէ ներ գիան: 
 Մեր հար ևան նե րը, հիմնա կա նում, տոպ րակ նե-
րով էին վե րա դառ նում խա նու թից կամ շու կա յից, 
իսկ հայրս մեզ բեռ նա տար ավ տո մե քե նա յով էր 
սնունդ մա տա կա րա րում: Եվ դա ա նում էր ոչ թե 
այն պատ ճա ռով, որ մենք ան հագ ու տող ներ էինք, 
այլ՝ միշտ բա ժին էր ա ռանձ նաց նում հար ևան նե-
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րին, բա րե կամնե րին, ըն կեր նե րին: Ն րա գրպա-
նում միշտ գու մար կար:  Նույ նիսկ մի ան գամ մեր 
տան մոտ գտնվող հան րա խա նու թում, որն այժմ 
« Տա շիր» է վե րան վան վել, մի թան կար ժեք մոր-
թե վե րար կու տե սա: Ըն դա մե նը 19 տա րե կան էի: 
Ա ռանց մտա ծե լու, որ վե րար կուն բա վա կա նա-
չափ թանկ ար ժե, վա ճա ռո ղու հուն խնդրե ցի, որ 
այն մեկ ժա մով մի կողմ դնի, մինչև վե րա դառ-
նամ ու գնեմ: Ա րագ տուն ե կա և  հո րիցս խնդրե-
ցի անհրա ժեշտ գու մա րը՝ ա ռանց կաս կա ծե-
լու, որ նա գու ցե այդ քան մեծ գու մար չու նե նար: 
 Նա հան գիստ հաշ վեց իր մոտ ե ղած փո ղե րը, իմ 
ուզած գու մա րը տվեց ինձ, իսկ մնա ցա ծը դրեց 
գրպա նը:  Մար դիկ, տես նե լով իմ թան կար ժեք վե-
րար կուն, և՛ հիա նում էին, և՛ զար մա նում, թե ինձ 
որ տե ղից այդ քան գու մար:  Տա րի ներ հե տո հաս-
կա ցա, որ ոչ բո լորն են ի րենց թույլ տա լիս թան-
կար ժեք մուշ տակ ներ գնել, նույ նիսկ՝ մե ծա հա-
սակ նե րը:  Շա տե րը տա րի նե րով գու մար են հա-
վա քում այդ պի սի հա ճույք վա յե լե լու հա մար: Եվ 
ա հա, ե կել էր պա հը, որ ար դեն մե՛նք պետք է աշ-
խա տեինք, հո գա յինք մեր անձ նա կան ծախ սե րը, 
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վճա րեինք կո մու նալ վար ձե րը…  Քույ րերս ու սա-
նող ներ էին՝ եր կու սը սո վո րում էին  Ճար տա րա պե-
տա կա նում, իսկ մե կը՝ պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի վճա րո վի հա մա կար գում (նա ման կա-
բարձ-գի նե կո լո գի մաս նա գի տութ յունն էր ընտ րել, 
և ն րանց ֆա կուլ տե տում ուս ման վար ձը բա վա կա-
նին բարձր էր): Մ յուս քույրս ու եղ բայրս դպրո ցա-
կան էին:  Մեզ, ա ռա վել քան երբ ևէ, շատ գու մար 
էր պետք:  Քա նի որ ես  Մա տե նա դա րա նում բարձր 
աշ խա տա վարձ էի ստա նում ա մե րի կա ցի հո վա նա-
վո րի շնոր հիվ, հրա ժար վել էի իմ նախ կին աշ խա-
տանք նե րից, հետ ևա բար՝ հո նո րար նե րից: Ինչ պե՞ս 
էինք ապ րե լու, ե թե հրա ժար վեի նաև այս աշ խա-
տան քից:  Բա ցի դրա նից, մեր բո լոր ե րե խա նե րի և 
 հորս փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի միջև լար վա ծութ-
յուն էր ա ռա ջա ցել. հայրս, լի նե լով  Հո գե գալս տա-
կան ե կե ղե ցուց, չէր պատ կե րաց նում, որ իր բո լոր 
ե րե խա նե րը կգնան մեկ այլ ե կե ղե ցի…  Չեմ ու զում 
նրա բա ռե րով նկա րագ րել, թե նա ինչ էր մտա ծում 
մեր աստ վա ծա պաշ տութ յան մա սին:  Մայրս ներ-
քուստ հա մակ րում էր մեզ, բայց ո չինչ չէր կա րող 
ա նել ի րա վի ճա կը փո խե լու հա մար:
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Գ րե թե չորս ա միս էր ան ցել:  Մի օր կրկին իմ 
հեր թա կան ող բով  Տի րոջն ա ղեր սում էի, որ փո-
խի Իր ո րո շու մը և  ինձ թույլ տա շա րու նա կել աշ-
խա տանքս  Մա տե նա դա րա նում: Այդ ա միս նե րի 
ըն թաց քում  Տերն ինձ հետ այլևս չէր խո սել, բայց 
այդ օ րը խո սեց. «Ես քեզ չեմ պար տադ րում»: 
Այդ նա խա դա սութ յան մեջ մի այն պի սի հնչե-
րանգ կար, որ ցավ էր ար տա հայ տում իմ հեր թա-
կան լաց ու կո ծի նկատ մամբ, կար ծես ա սում էր. 
«Ե րա նի՜ հա մա ձայ նեիր և  ա մեն ինչ զո հեիր»: 

Ո չինչ չէր կա րող ինձ ետ պա հել: Կ շեռ քի մի 
նժա րին մեծ սերն էր առ Աստ ված, մյու սին՝ ֆի-
նան սա կան լուրջ խնդիր նե րը, հորս ցա սու մը, 
ա նո րոշ ա պա գան: Աստ ծո նկատ մամբ ու նե ցած 
սերս ոչն չաց րեց ա պա գա յի նկատ մամբ ա մեն 
վախ:

Ես աշ խա տան քից դուրս ե կա, և  քույ րե րով 
ո րո շե ցինք դրա մա սին ոչ ո քի ո չինչ չա սել, հատ-
կա պես՝ ծնող նե րիս:  Հա յաս տա նի հա մար դա այն 
ժա մա նա կա հատ վածն էր, երբ  Ղա րա բաղ յան 
պա տե րազ մի պատ ճա ռով  Բաք վից ու Ադրբե ջա-
նի այլ տա րածք նե րից ե կած հայ փախս տա կան նե-
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րը փոր ձում էին ա պաս տան գտնել հայ րե նի քում: 
 Հա յաս տա նի քա ղաք նե րից եր կու սը և  մի շարք 
գյու ղեր հիմնա հա տակ ա վեր վել էին երկ րա շար-
ժից, և տու ժած նե րը նույն պես հանգրվան էին 
փնտրում մայ րա քա ղա քում: Երկ րա շար ժի զոհ էր 
դար ձել շուրջ 20 000 մարդ: Օգ նել էր պետք ոչ 
միայն փախս տա կան նե րին,  Ղա րա բաղ յան պա-
տե րազ մում զոհ ված նե րի ըն տա նիք նե րին, երկ-
րա շար ժից տու ժած նե րին, այլև սո ցիա լա պես 
խիստ կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րին, փո ղո ցում 
մու րաց կա նութ յուն ա նող ե րե խա նե րին:  Հա յաս-
տա նը գտնվում էր շրջա փակ ման մեջ, հա մա տա-
րած գոր ծազր կութ յուն էր, մար դիկ օր վա ըն թաց-
քում ըն դա մե նը 2 ժամ էին է լեկտ րաէ ներ գիա 
ստա նում, հա ցի հա մար շուր ջօր յա հեր թեր էին 
գո յա նում:  Մար դիկ կտրում էին քա ղա քի ծա ռե րը՝ 
բնա կա րան նե րը տա քաց նե լու և  կե րա կուր պատ-
րաս տե լու հա մար: Ես մեծ փոր ձութ յան առջև էի 
կանգ նել:  Շատ-շա տերն էին ե րա զում աշ խա տանք 
ու նե նա լու, կա յուն աշ խա տա վարձ ստա նա լու մա-
սին, իսկ ես զո հել էի մի աշ խա տանք, որն ինձ 
փայ լուն ա պա գա էր խոս տա նում և  բարձր աշ խա-



127

տա վար ձով ա պա հո վում:  Բա ցի դրա նից,  Մա տե-
նա դա րանն այն ե զա կի վայ րե րից էր, որ տեղ 24 
ժամ է լեկտ րաէ ներ գիա կար՝ սեն յակ ներն ա պա-
հով ված էին մշտա կան լույ սով ու ջե ռուց մամբ: Ես 
ոչ միայն չպետք է ափ սո սա յի, որ զո հել եմ ինձ 
այդ քան հար մա րա վե տութ յուն և  ա պա հո վութ յուն 
պարգ ևող աշ խա տան քը, այլև պետք է մտա ծեի 
հե տա գա քայ լե րի մա սին. 

ա.  Ինչ պե՞ս պետք է ամ բող ջութ յամբ նվիր վեի ա.  Ինչ պե՞ս պետք է ամ բող ջութ յամբ նվիր վեի 
Աստ ծուն և  ծա ռա յեի «Գ նա ցե՛ք, տե սե՛ք…» Աստ ծուն և  ծա ռա յեի «Գ նա ցե՛ք, տե սե՛ք…» 
գթութ յան ծա ռա յութ յու նում, որն ար տա-գթութ յան ծա ռա յութ յու նում, որն ար տա-
սահ ման յան ոչ մի երկ րից օգ նութ յուն չէր սահ ման յան ոչ մի երկ րից օգ նութ յուն չէր 
ստա նում: ստա նում: 

 Տերն իմ հով վին այդ ծա ռա յութ յան գոր ծու-
նեութ յան վե րա բեր յալ տե սիլք էր տվել՝ մատ-
նանշե լով  Մար կո սի 6. 34-44 խոս քե րը, ո րոնց հա-
մա ձայն՝ ե կե ղե ցու յու րա քանչ յուր ան դամ պետք է 
գնար ու տես ներ, թե ինչ ու նի, որ կա րող է նվի-
րա բե րել գթութ յան ծա ռա յութ յա նը՝ երկ րա շար ժից 
տու ժած նե րի, Ադր բե ջա նից փա խած նե րի, փո ղո-
ցում մու րաց կա նութ յուն ա նող նե րի կա րիք նե րը 
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հո գա լու հա մար: Ն շեմ, որ ե կե ղե ցու ան դամնե-
րը նույն շրջա փակ ման մեջ գտնվող  Հա յաս տա-
նի քա ղա քա ցի ներն էին, ով քեր շուր ջօր յա հեր թեր 
էին կանգ նում հա ցի հա մար և  ա պա հով ված չէին 
մշտա կան աշ խա տան քով: («Գ նա ցե՛ք, տե սե՛ք…» 
գթութ յան ծա ռա յութ յան հիմնադր ման, տե սիլ-
քի և գոր ծու նեութ յան մա սին կա րող եք կար դալ 
gayanehakobyan.org-ում, « Սո ցիա լա կան ծա ռա-
յութ յուն» բաժ նում): 

բ.  Ինչ պե՞ս պետք է լուծ վեին մեր ըն տա նի քի բ.  Ինչ պե՞ս պետք է լուծ վեին մեր ըն տա նի քի 
սո ցիա լա կան խնդիր նե րը: սո ցիա լա կան խնդիր նե րը: 

 Մեր ըն տա նի քի սո ցիա լա կան խնդիր նե րը լու-
ծե լու հա մար քույ րե րով հա մախմբ վե ցինք և  ո րո-
շե ցինք ա ղա ղա կել Աստ ծուն՝ մեզ այդ ի րա վի ճա-
կից դուրս բե րե լու և  աշ խա տան քով ա պա հո վե լու 
հա մար: Չ նա յած շրջա փակ ման և  է լեկտ րաէ ներ-
գիա յի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով աշ խա տանք 
գտնե լը հա մար յա անհ նա րին էր, մենք հա վատ-
քով ա ղա ղա կե ցինք հզոր Աստ ծուն՝ խնդրե լով ոչ 
թե սո վո րա կան, այլ բարձր աշ խա տա վար ձով 
ա պա հո վող աշ խա տանք:  Մենք չէինք նա յում 
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այն ի րա վի ճա կին, որ  Հա յաս տա նի բնակ չութ յան 
80%-ը գոր ծա զուրկ էր:  Մենք ճա նա չում էինք մեր 
Աստ ծուն. ե թե  Նա ինձ ա ռա ջար կել էր՝ զո հել իմ 
նվի րա կան աշ խա տան քը և  այն բարձր աշ խա տա-
վար ձը, ո րի շնոր հիվ մինչև այդ լուծ վում էին մեր 
ըն տա նի քի կեն ցա ղա յին խնդիր նե րը, նշա նա կում 
էր՝  Նա այլ ճա նա պարհ ներ ու ներ ոչ միայն իմ, 
այլև մեր ըն տա նի քի մյուս ան դամնե րի հա մար: 

 Կարճ ժա մա նակ անց քույ րերս, ուս մա նը զու-
գա հեռ, աշ խա տան քի ան ցան բարձր աշ խա տա-
վար ձով ա պա հո վող հաս տա տութ յուն նե րում:

Ինչ վե րա բե րում է  Տի րոջ գոր ծին ամ բող ջութ-
յամբ նվիր վե լուն և «Գ նա ցե՛ք, տե սե՛ք…» գթութ-
յան ծա ռա յութ յու նը ղե կա վա րե լուն, ծա ռա յութ-
յան անց նե լու ա ռա ջին իսկ օ րը ծնկի ի ջա  Տի րոջ 
առջև ու ա ղո թե ցի, որ  Նա հնա րա վո րութ յուն ներ 
ստեղ ծի իմ մաս նա գի տա կան կրթութ յան հա-
մար: Ես ամ բող ջութ յամբ վստա հում էի  Սուրբ 
 Հո գու ա ռաջ նոր դութ յա նը, բայց գի տեի, որ  Տի-
րոջ կամքն է՝ կրթել յու րա քանչ յու րին իր կոչ ման 
հա մա ձայն: Ա ղո թե լիս նույ նիսկ չէի մտա ծում, թե 
 Տերն ինչ ճա նա պարհ ներ էր պատ րաս տել ինձ 
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կրթե լու հա մար:  Նա հնա րա վո րութ յուն ստեղ-
ծեց, որ « Սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յան կա ռա վա-
րում» ու սա նեմ Անգ լիա յում ու Ֆ րան սիա յում: 
 Նույ նիսկ Շ վեյ ցա րիա յում՝ Ժն ևում հնա րա վո-
րութ յուն ու նե ցա ծա նո թա նա լու  Կար միր խա չի ու 
ՄԱԿ-ի կա ռա վար ման կազ մա կերպ մա նը: Երբ 
ՄԱԿ-ի շենք մտնե լու հա մար սպա սում էինք մեր 
խումբն ա ռաջ նոր դո ղին, նա ե կավ և  ա ռա ջին նա-
խա դա սութ յու նը, որ ա սաց, հետև յալն էր. « Ծիտն 
իր թևով այս տեղ չի մտնում»:  Թե պետ այդ շենք 
մտնե լու հնա րա վո րութ յուն ու նեին միայն բարձ-
րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րը, բայց  Տե րը մեզ՝ 
ուսա նող նե րիս, շնորհ ա րեց:  Հե տա գա յում թե՛ 
ՄԱԿ-ում, թե՛  Կար միր խա չում ստա ցած տե ղե-
կութ յուն ներն ու գի տե լիք ներն ինձ օգ նե ցին կա-
ռա վար ման գոր ծը ճիշտ կազ մա կեր պե լու հար-
ցում:  Ծա ռա յութ յան բա րե հա ջող ըն թաց քի գրա-
վա կան նե րից մե կը կա ռա վար ման ճիշտ կազ մա-
կեր պումն է:

 Տե րը, ինչ պես ծա ռա յութ յան ամ բողջ ըն թաց-
քում, այն պես էլ հի մա, յու րա քանչ յուր ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման հա մար տե սիլք է տա լիս:  Ծա-
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ռա յութ յու նը ծրագ րերն ի րա կա նաց նում է՝ հա մա-
ձայն տե սիլ քի: Եվ յու րա քանչ յուր տե սիլ քի ի րա-
կա նա ցում պա հան ջում է՝ «ոչ» ա սել վա խի հո-
գուն և, նա յե լով  Տի րո ջը, «քայ լել ջրի վրա յով»: 
Իմ բլո գում՝ « Սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն» բաժ-
նում, հա մա ռոտ ներ կա յաց նում եմ այդ ծրագ րե-
րից յու րա քանչ յու րի հա մար ստա ցած տե սիլ քը, 
դրա ի րա կա նա ցու մը,  Տի րոջ ա ռաջ նոր դութ յամբ 
հրաշք նե րի մի ջով մեր ան ցած ըն թաց քը: Այ սօր, 
երբ ետ եմ նա յում, մտա ծում եմ՝ ի՞նչ կլի ներ, ե թե 
հան կարծ տրվեի վա խի հո գուն ու չզո հեի ինձ հա-
մար «կա պույտ ե րազ» հան դի սա ցող  Մա տե նա-
դա րա նի աշ խա տան քը: Ես, հա վա նա բար, կխար-
խա փեի ան հա ջո ղութ յուն նե րի օվ կիա նո սում և  չէի 
էլ հաս կա նա, որ այդ ան հա ջո ղութ յուն նե րի պատ-
ճառն իմ կոչ ման մեջ չլի նելն է: Մտ նե լով իմ կոչ-
ման մեջ՝ ես հնա րա վո րութ յուն ու նե ցա մաս նա-
կից լի նե լու հա զա րա վոր բռնութ յան են թարկ ված 
ե րե խա նե րի ու կա նանց եր ջան կութ յան վե րա-
կանգն մա նը, ան տուն-թա փա ռա կան նե րի կյան-
քի ան դառ նա լի թվա ցող ըն թացքն Աստ ծո ա ջակ-
ցութ յամբ փո խե լու ի րա կա նութ յա նը, ան կող նա յին 
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հի վանդ նե րին ու սահ մա նա փակ կա րո ղութ յուն 
ու նե ցող մարդ կանց օգ նութ յան կազ մա կերպ ման 
կա ռա վար մա նը, հա զա րա վոր խիստ կա րի քա վոր 
մարդ կանց աղ քա տութ յան փո շուց բարձ րա նա-
լուն, տա ղան դա վոր, բայց սո ցիա լա պես ա նա պա-
հով ե րե խա նե րի հա մար կրթութ յան հնա րա վո-
րութ յուն ստեղ ծե լուն… 

Իմ կյան քում շատ դեպ քեր են ե ղել, երբ ընտ-
րութ յան առջև եմ կանգ նել:  Հի մա չեմ ցան կա նում 
անդ րա դառ նալ այդ դեպ քե րին և  ոչ էլ այն հար-
ցե րին, թե ինչ պես ծնող ներս ի մա ցան իմ աշ խա-
տան քից դուրս գա լու մա սին, կամ թե ինչ պես 
հայրս՝ մեզ սաս տիկ հա լա ծո ղից դար ձավ Աստ ծո 
գոր ծե րում մեզ ո գեշն չող նե րից մե կը և  ա ռայ սօր, 
82 տա րե կան հա սա կում, շա րու նա կում է մեզ հետ 
տա րա ծել Աստ ծո  Խոս քը: 

 Տե րը՝ տիե զեր քի Ա րա րի չը, ա ռա վել քան հա-
վա տա րիմ է:  Նա Ի րեն սի րող նե րին այն պես է 
պատ վում, որ վեր է հա սա րակ մահ կա նա ցո ւի ե րա-
զանք նե րից ու պատ կե րա ցումնե րից: Ես չեմ հոգ նի 
կրկնե լուց. «Ինչ որ աչք չտե սավ և  ա կանջ չլսեց և . «Ինչ որ աչք չտե սավ և  ա կանջ չլսեց և 
 մար դու սիրտ չըն կավ, այն պատ րաս տեց Աստ ված  մար դու սիրտ չըն կավ, այն պատ րաս տեց Աստ ված 
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Ի րեն սի րող նե րի հա մար»Ի րեն սի րող նե րի հա մար» (Ա  Կորնթ. 2.9): « Բո-« Բո-
լոր քո դեմ շի նած գոր ծիք նե րը չպի տի հա ջող վեն, լոր քո դեմ շի նած գոր ծիք նե րը չպի տի հա ջող վեն, 
և  ա մեն լե զու, որ վեր կե նա քո դեմ դա տաս տա նի, և  ա մեն լե զու, որ վեր կե նա քո դեմ դա տաս տա նի, 
պի տի դա տա պարտ վի. սա է  Տի րոջ ծա ռա նե րի ժա-պի տի դա տա պարտ վի. սա է  Տի րոջ ծա ռա նե րի ժա-
ռան գութ յու նը, և ն րանց ար դա րութ յունն Ինձ նից է,- ռան գութ յու նը, և ն րանց ար դա րութ յունն Ինձ նից է,- 
ա սում է  Տե րը»ա սում է  Տե րը» (Ե սա յի 54.17):

 Սո ցիա լա կան ո լոր տում 23 տա րի  Տի րո-
ջը ծա ռա յե լով՝ մի օր ա ղո թե ցի. « Տե՛ր, մի՞ թե իմ 
կյանքն ամ բող ջութ յամբ  Քեզ եմ նվի րել, որ ծա-
ռա յեմ միայն սո ցիա լա կան ո լոր տում: Ես ե րախ-
տա պարտ եմ, որ բա ցե ցիր աչ քերս և հ նա րա վո-
րութ յուն ստեղ ծե ցիր՝ մտնե լու այն կոչ ման մեջ, 
որ նա խա պատ րաս տել էիր ինձ հա մար, երբ դեռ 
ոս կոր ներս ձևա վոր վում էին մորս ո րո վայ նում 
կամ՝ ա վե լի վաղ: Խնդ րո՛ւմ եմ, հնա րա վո րութ յուն 
տուր ինձ՝ ա վե լի՛ն ա նե լու.  Դու գի տես, որ իմ մեջ 
կա այդ նե րու ժը»: Ա միս ներ անց  Տե րը գերբնա-
կան ձևով բա ցեց իմ հա ջորդ ծա ռա յութ յան դար-
պաս նե րը:  Նա խո սեց ինձ հետ անձ նա կան բլոգ 
ստեղ ծե լու և գր քեր գրե լու մա սին: Ան կեղծ ա սած՝ 
ես այն քան էի խո րա սուզ վել սո ցիա լա կան աշ-
խա տան քի մեջ (եր բեմնի «Գ նա ցե՛ք, տե սե՛ք…» 
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գթութ յան ծա ռա յութ յունն ա ճել էր որ պես ա ռողջ 
օր գա նիզմ և  վե րած վել  Սո ցիա լա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րի կենտ րո նի), որ մո ռա ցել էի իմ ա ռա ջին 
մաս նա գի տութ յան մա սին: Ես հի շե ցի, թե ինչ-
պես  Տի րոջ ո ղոր մութ յամբ ու ա ռաջ նոր դութ յամբ 
ըն դուն վե ցի պե տա կան հա մալ սա րա նի բա նա սի-
րութ յան բա ժի նը, ինչ պի սի փոր ձա ռութ յուն ձեռք 
բե րե ցի  Հե ռուս տա ռա դիո պետ կո մում և  Մա տե նա-
դա րա նում:  Հաս կա ցա, թե ինչ էր նշա նա կում իմ 
ե րա զը, երբ ինձ տե սել էի  Մա տե նա դա րա նի սե-
ղա նա տա նը՝ բարձր ու ա ռանց թիկ նա կի ա թո ռին 
նստած… Իմ ա թոռն ա ռանձ նաց ված էր և  բարձր 
էր մյուս ա թոռ նե րից, ո րով հետև  Տի րոջ ա ռաջ-
նոր դութ յամբ պետք է տե ղա փոխ վեի իմ ե րա զած 
գի տա կան աշ խա տան քից ա վե լի բարձր ո լորտ՝ 
Աստ ծո ծա ռա յութ յան ո լոր տը, իսկ Աստ ծուն ծա-
ռա յել՝ նշա նա կում է ծա ռա յել ա նօգ նա կան նե րին, 
որ բե րին, զրկված նե րին: Իմ ա թո ռը թի կունք չու-
ներ, ո րով հետև իմ թի կուն քը, ա ռաջ նոր դը և  հե-
նա րա նը  Հի սուս Փր կիչն էր:  Սուրբ  Հո գու ա ռաջ-
նոր դութ յամբ, գթութ յան ծա ռա յութ յան մեջ իմ կոչ-
մա նը հա վա տա րիմ մնա լով՝ ես մտա նոր ո լորտ, 
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որ պես զի գրքե րի, ուս մունք նե րի, բլո գի մի ջո ցով 
օգ նեմ մարդ կանց՝ փո խե լու ի րենց կյան քե րը՝ 
հա մա ձայն Աստ ծո կամ քի, որն է «բա րին, հա ճե-«բա րին, հա ճե-
լին և  կա տար յա լը»լին և  կա տար յա լը» (Հ ռոմ. 12.2): Այս նոր կո չու մը 
դարձ յալ կապ ված էր վա խի հո գուն ՈՉ ա սե լու 
հետ: Ընդ հան րա պես, մեր կյան քը լի է նոր ի րա-
դար ձութ յուն նե րով և մար տահ րա վեր նե րով:  Յու-
րա քանչ յուրս անհ րա ժեշ տութ յուն պի տի զգանք, 
որ ա մեն օր ըն դու նե լով այդ մար տահ րա վեր նե-
րը,  Սուրբ  Հո գու զո րութ յամբ «ոչ» ա սե լով վա խի 
հո գուն և  ի րա կա նաց նե լով մեզ հա մար Աստ ծո 
ե րա զանք ներն ու ա նուրջ նե րը՝ ոչ միայն փո խենք 
մեր կյան քը, այլև մաս նա կից լի նենք մեր կյան-
քում Աստ ծո ար քա յութ յան հաս տատ մա նը: Աստ ծո 
ար քա յութ յունն ու տե լիք և խ մե լիք չէ, այլ «ար դա-«ար դա-
րութ յուն և  խա ղա ղութ յուն և  ու րա խութ յուն  Սուրբ րութ յուն և  խա ղա ղութ յուն և  ու րա խութ յուն  Սուրբ 
 Հո գով» Հո գով» (Հ ռոմ. 14.17): Երբ մար դու կյան քում հաս-
տատ ված է Աստ ծո ար քա յութ յու նը, նա ոչն չից չի 
վա խե նա: 



 «Աղ քա տութ յու նը մտա ծե լա կե՞րպ «Աղ քա տութ յու նը մտա ծե լա կե՞րպ 
է, թե՞ սո ցիա լա կան վի ճակ»
 Գա յա նե  Հա կոբ յանն այս 
գրքում խո սում է այն վե րա-
բեր մուն քի մա սին, որն ու նի 
Աստ ված մար դու ֆի նան սա-
կան օրհ նութ յան բնա գա վա ռի 
վե րա բեր յալ, և  ցույց է տա լիս 

օրհ նութ յան այդ բնա գա վառ մտնե լու աստ վա ծաշնչ յան 
բա նա լի նե րը։

«Ով քե՞ր են լսում  Տի րոջ ձայ նը»«Ով քե՞ր են լսում  Տի րոջ ձայ նը»
 Յու րա քանչ յուր վերս տին ծնունդ 
ստա ցած քրիս տոն յա պետք է 
ու նե նա գի տութ յուն՝ տար բե րե-
լու Աստ ծո ձայ նը թե՛ սա տա նա-
յի ձայ նից, թե՛ իր իսկ մարմնի ու 
շնչի ցան կութ յան թե լադ րան քից:
Այս գիր քը կօգ նի ըն թեր ցո ղին` 

լսել և  տար բե րել Աստ ծո ձայ նը և  հաս կա նալ, թե ինչ-
պես է  Նա խո սում։




