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2017 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
31-ին լրա ցավ 500 տա րին, երբ 
Մար տին Լ յու թե րը իր գրած 95 
թե զիս նե րը գա մեց Վի տեն բեր գի 
ե կե ղե ցու դռա նը: Այդ 95 թե զիս-
նե րը բա ցա հայ տե ցին կա թո լիկ 
ե կե ղե ցու ո րոշ ոչ աստ վա ծաշնչ-
յան ա վան դույթ ներ և  ուս մունք-
ներ: Մար դիկ ապ շած էին, թե 
ինչ պես մի մարդ հա մար ձակ վեց 
այդ պի սի բան ա նել: Պատ կե րաց-
րե՛ք. դեմ դուրս գալ Հռո մին։ Մեկ 
մարդ՝ ընդ դեմ մի ամ բողջ հա մա-
կար գի:

95 թե զիս նե րը կարճ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում տա րած վե ցին 

Գեր մա նիա յի շրջա կայ քում և  ողջ 
աշ խար հում: Ժո ղո վուր դը շատ 
ա րագ հաս կա ցավ, որ կա թո լիկ 
ե կե ղե ցին բազ մա թիվ ոչ աստ վա-
ծաշնչ յան ուս մունք ներ ու ա վան-
դույթ ներ ու նի, և շա տե րը կանգ-
նե ցին Լ յու թե րի կող քին: Բազ-
մա թիվ թեժ բա նա վե ճեր ա ռա-
ջա ցան, և 95 թե զիս ներն այն պի-
սի ազ դե ցու թյուն ու նե ցան, որ 
մար դիկ սկսե ցին ինք նու րույն ու 
նաև այլ կերպ մտա ծել: Աստ վա-
ծա շուն չը հիմ նա կա նում քա հա-
նա նե րի մոտ էր, իսկ ժո ղո վուր դը 
վստա հու թյամբ նրանց էր նա յում՝ 
կար ծե լով, թե ճիշտ են մեկ նա-
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բա նում Աստ ծո Խոս քը: Սա կայն 
այժմ Մար տին Լ յու թերն իր 95 
թե զիս նե րով ու քա րոզ չու թյամբ 
բա ցա հայ տեց, որ կա թո լիկ ե կե-
ղե ցու ա վան դույթ ներն ու վար-
դա պե տու թյու նը ներ դաշ նակ չեն 
Աստ վա ծաշն չի ուս մուն քին: Ա րա-
գո րեն ա ռա ջա ցան եր կու հստակ 
ճամ բար ներ՝ կա թո լիկ ե կե ղե ցու 
ուս մունքն ու Լ յու թե րի նը:

Եվ քա նի որ Լ յու թերն իր բա ցա-
հայ տում նե րի և  ուս մուն քի մեջ 
հաս տա տուն էր, նրան, ի վեր ջո, 
հրա վի րե ցին Վորմ սի խորհր դա-
րան: Խորհր դա րա նը ցան կա նում 
էր, որ նա հնա զանդ վի իշ խա նու-
թյանն ու հրա ժար վի այն ա մե նից, 
ինչ ա սել և  ա րել էր նախ կի նում: 
Սա կայն Լ յու թերն ա սաց. «Ցո՛ւյց
տվեքինձԱստծոԽոսքից,որես
սխալվումեմ:Հենցորեսհամոզ
վեմ դրանում, կհրաժարվեմ իմ
դիրքիցևառաջինըձեռքկմեկնեմ
գրքերիս ու դրանք կրակը կնե
տեմ»։ Նա շարունակեց. «Ես չեմ
կարող իմ հավատը վստահել ո՛չ
պապին, ո՛չ էլ ժողովներին, քան
զի ցերեկվա լույսիպեսպարզ է,
որնրանքհաճախսխալվել ենև
հակասել իրենք իրենց։ Ուստի
մինչևինձչհամոզենՍուրբԳրքի
վկայությամբ կամ պարզ դատո
ղությամբ,քանիդեռ չենհերքվել
իմմեջբերումները,ևխիղճսդեռ
կապվածէԱստծոԽոսքին,եսչեմ
կարող և չեմ ուրանա իմ հավա
տը, քանզի քրիստոնյայի համար
անվտանգչէխոսելիրխղճիդեմ։
Ահա՛իմորոշումը,այլկերպվար
վել չեմ կարող։ Աստված ինձ օգ
նական։Ամե՛ն» (D’Aubigne, հատ. 
7, գլ. 8)։

Իշխանների բողոքը

Կարլ V կայս րը ցան կա նում էր 
կանգ նեց նել Լ յու թե րին ու Բա-
րե նո րո գու մը: 1529 թվա կա նին, 
Շ պե յե րում նա խորհր դա րա նի 
նոր նիստ հրա վի րեց. պա պա կան-

նե րը ցնծում էին: Այս տեղ ո րո շում 
կա յաց վեց, որ պետք է կանխ վի 
Բա րե նո րոգ ման հե տա գա տա րա-
ծու մը: Բա ցի այդ, բա րե նո րո գիչ-
նե րը չպետք է խառն վեին վի ճե լի 
հար ցե րի մեջ, չպետք է ընդ դի մա-
նա յին պա տա րա գի ա րա րո ղու-
թյա նը։ Նաև չպետք է թույլ տրվեր, 
որ կա թո լիկ նե րից որևէ մեկն ըն-
դու նի Լ յու թե րի ուս մուն քը:

Բա րե նո րոգ մա նը ջերմ վե րա-
բեր վող քրիս տոն յա իշ խան նե-
րը ո րո շե ցին ի րենց բո ղո քը ներ-
կա յաց նել Ազ գա յին Խորհր դին: 
Նրանք մաս նա վո րա պես գրե ցին. 
« Մենքբո ղո քար կումենք։Հա նուն
մեզուհա նունժո ղովր դի՝հա մա
ձայն չենքա ռա ջարկ վածհրա մա
նագ րիհետև ոչմիկերպչենքեն
թարկ վիայնա մե նին, ին չը դեմ է
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Աստ ծուն,ՆրասուրբԽոս քին,մեր
բա րիխղճմտան քինումերհո գի
նե րիփրկու թյա նը…Աստ ծոշնոր
հիվ մենք վճռել ենք, որ պետք է
շա րու նա կենքքա րո զելՆրամիակ
Խոս քը,ո րըպա րու նակ վումէՀին
ուՆորԿ տա կա րան նե րիաստ վա
ծաշնչ յան Գր քե րում՝ չա վե լաց նե
լովո չինչ, ին չըկա րող էհա կա սել
դրան։ Այս Խոս քը միակ ճշմար
տու թյուննէ,այնցան կա ցածուս
մուն քի ու կյան քի վստա հե լի չա
փա նիշնէև եր բեքչիկա րողհու
սա խաբա նելկամմո լո րեց նելմեզ։
Նա, ով կա ռու ցում է այս հիմ քի
վրա, կկանգ նիդժոխ քի բո լոր ու
ժե րիդեմ,իսկդրադեմըմ բոս տա
ցող մարդ կա յին ողջ սնա փա ռու
թյու նըկխոր տակ վիԱստ ծոե րե սի
ա ռաջ» (D’Aubigne, հատ. 13, գլ. 
6): Այդ սկզբուն քը, որն այս ող ջու-
նե լի բո ղո քը նե րա ռում է, կազ մում 
է բո ղո քա կա նու թյան բուն հիմ քը։

Ո՞ր հեղինակությունը

Մար տին Լ յու թերն ու Բա րե նո-
րո գու մը ըն դու նում են, որ հա վա-
տի և  ուս մուն քի մա սին խո սե լիս 
քրիս տոն յա նե րը պետք է հետևեն 
Աստ վա ծաշն չին և միայն Աստ-
վա ծաշն չին: Կա թո լիկ ե կե ղե ցին 
ըն դու նում է, որ մարդ պետք է 
հետևի Աստ վա ծաշն չին և  ա վան-
դույ թին: Եվ այս տեղ ան ջա տու մը 
պարզ է:

Կա թո լիկ ե կե ղե ցին հա մա րում 
էր, որ Լ յու թերն ու բա րե նո րո գիչ-
նե րը պետք է են թարկ վեն ե կե-
ղե ցու և պե տու թյան ո րոշ մա նը։ 
Բա րե նո րո գիչ ներն ա սում էին, որ 
ի րենք այդ պես կվար վեին, ե թե 

նրանց ո րո շում նե րը չհա կա սեին 
Աստ ծո Խոս քին: Բա րե նո րո գիչ նե-
րը վստահ էին, որ ի րենք պետք է 
հետևեն ի րենց խղճին, երբ հար ցը 
վե րա բե րում է հա վա տին և  ուս-
մուն քին: Հռո մը, սա կայն, վստահ 
էր, որ երբ ե կե ղե ցու խորհր դի մե-
ծա մաս նու թյու նը ո րո շում է, թե 
որն է ճիշ տը և  ըն դու նե լին, բո լո րը 
պետք է հետևեն այդ ո րոշ մա նը: 
Հետևա բար, ա մեն մարդ պետք է 
կա տա րի իր ընտ րու թյու նը՝ Աստ-
ծո Խոս քը կամ ե կե ղե ցու ուս մուն-
քը (ա վան դույթ նե րը և Աստ վա ծա-
շուն չը):

Հալածանք

Քա նի որ բա րե նո րո գիչ նե րը չէին 
ցան կա նում խո նարհ վել Հռո մի և 
նրա հե ղի նա կու թյան առջև, կա-
թո լիկ ե կե ղե ցին սկսեց հա լա ծել 
բա րե նո րո գիչ նե րին: Նրանք դեմ 
էին դուրս ե կել Հռո մի հե ղի նա կու-
թյա նը, և  այժմ պետք է ջարդ վեին։ 
Պատ մա կան հին գրքե րից շա տե-
րը, որ այ սօր գրե թե ոչն չաց վել 
են, պատ մում են սոս կա լի հա լա-
ծանք նե րի մա սին: Բա րե նո րո գիչ-
նե րից շա տե րը բան տարկ վե ցին 
ան մարդ կա յին պայ ման նե րում, 
մյուս նե րը հա լած վե ցին Ալ պե րի 
թաքս տոց նե րում, ո մանց էլ գցե-
ցին գա զան նե րի ա ռաջ: Նրան-
ցից շա տե րը տան ջա մահ ե ղան 
ինկ վի զի ցիա յի մի ջո ցով, մինչ դեռ 
մյուս նե րը գլխատ վե ցին սրով: 
Պատ մու թյուն նե րը՝ պա պա կան 
ե կե ղե ցու սար սա փե լի դա ժա նու-
թյան ու պատ ժա մի ջոց նե րի վե-
րա բեր յալ, ցնցել են աշ խար հը 
Լ յու թե րի օ րե րից ա ռաջ և հե տո: 
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Բա րե նո րո գիչ նե րից շա տե րը բա-
նադ րան քի են թարկ վե ցին պա պի 
կող մից և տար բեր պա տիժ ներ 
կրե ցին: Երբ նրանք վտար վե ցին 
ե կե ղե ցուց, ցան կա ցած մարդ 
կա րող էր սպա նել նրանց: Բա րե-
նո րո գիչ նե րից շա տե րը, օ րի նակ` 
Հե րո նի մու սը, Յան Հու սը, Լուի դը 
Բեր կի նը, Ուիլ յամ Թին դեյ լը, Ջոն 
Ուիկ լի ֆը և շատ ու րիշ ներ այր վե-
ցին խա րույ կի վրա: Միայն 1555-
1558 թվա կան նե րին Անգ լիա յում 
289 բո ղո քա կան ներ այր վե ցին 
խա րույ կի վրա, երբ թա գա վո րում 
էր կա թո լիկ Մա րիա I թա գու հին: 
Այդ ա ռու մով ար ժե նշել, թե ինչ 
է ա սել Հի սու սը. «Ճշ մա րիտ եմ
ա սումձեզ,ինչԻմայսեղ բայր նե
րիցա մե նա փոք րինա րե ցիք`Ինձ
ա րե ցիք»( Մատ թեոս 25.40)։

Կա թո լիկ ե կե ղե ցին և նրա 
ա ռաջ նորդ նե րը քիչ բա նի հա մար 
չեն հա շիվ տա լու: Սա կայն, բա րե-
բախ տա բար, այդ բա նին մի ջամ-
տում է Աստ ված Ին քը: Նա տե սել և 

տես նում է ա մեն ինչ, և Նա ար դա-
րու թյամբ է դա տե լու: Այդ ա ռու մով 
ար ժե հի շել հետև յալ խոս քե րը. 
«Ո րով հետևԱստ վածա մենգործ,
բո լոր թա քուն բա նե րի հետ, թե՛
բա րին, թե՛ չա րը դա տաս տա նի է
են թար կե լու»( Ժո ղո վող 12.14)։

Ան շուշտ, բո լոր մեղ քե րի հա մար 
կա նե րում, ե թե մար դը զղջում է, 
ըն դու նում իր մեղքն ու նե րում 
խնդրում: Սա կայն մենք եր բեք 
չենք կար դա ցել այն մա սին, որ կա-
թո լիկ ե կե ղե ցին խո նարհ վի խա չի 
ա ռաջ, ա պաշ խա րի և  ըն դու նի այն 
բո լոր սոս կա լի հա լա ծանք նե րը, 
տան ջանք ներն ու սպա նու թյուն-
նե րը, որ կա տա րել է այ լա խոհ նե-
րի հան դեպ Լ յու թե րի օ րե րում, 
դրա նից ա ռաջ և հե տո:

Պատ կե րաց րե՛ք, որ կա թո լիկ 
ե կե ղե ցին կար գադ րել է խա րույ-
կի վրա այ րել մարդ կանց միայն 
այն բա նի հա մար, որ նրանք այլ 
հա վատ են ու նե ցել: Պատ կե րաց-
րե՛ք, որ ինկ վի զի ցիան տան ջա-
մահ է ա րել նրանց պար զա պես 
այն բա նի հա մար, որ նրանք այլ 
դա վա նանք են ու նե ցել: Պատ կե-
րաց րե՛ք, որ նրանց վտա րել են 
ի րենց հա վա տի պատ ճա ռով… 
Պատ կե րաց րե՛ք… Եվ այդ պես 
շա րու նակ: Եվ կա րո՞ղ է քրիս տո-
նեա կան հա մար վել ե կե ղե ցա կան 
այդ կա ռույ ցը: Կա րո՞ղ է արդ յոք 
այդ պի սի վար քա գի ծը որևէ ընդ-
հա նուր բան ու նե նալ Քրիս տո սի 
հետ: Ո՛չ, նման դա ժա նու թյուն նե-
րի հետևում միայն բան սար կուն՝ 
սա տա նան կա րող է կանգ նած լի-
նել: Եվ այդ դա ժա նու թյու նը մեկ 
օր, մեկ ա միս կամ մեկ տա րի չէ, 
որ տե ղի է ու նե ցել։ Այլ հար յու րա-
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վո՜ր տա րի ներ: Ու շագ րավ է նաև, 
որ նա խորդ պա պը՝ Բե նե դիկ տոս 
XVI-ը ե ղել է ինկ վի զի ցիա յի ա ռաջ-
նոր դը մինչև 2005 թվա կա նը: Այ-
սօր ինկ վի զի ցիան այլ ան վա նում 
է ստա ցել, այն է՝ The Congregation 
of the Doctrine of the Faith ( Հա վա-
տի Վար դա պե տու թյան Ժո ղո վը):

Բա րե նո րո գիչ նե րը ա մեն ինչ զո-
հա բե րե ցին հա նուն Աստ ծո գոր ծի: 
Մինչև ան գամ խա րույկ նե րի վրա 
նրանք շա րու նա կում էին մնալ Հի-
սու սի վկա նե րը: Իսկ ի՞նչ կա սենք 
մեր մա սին։ Տե սե՞լ ենք արդ յոք, թե 
ինչ է ա րել Հի սու սը մեզ հա մար: 
Զ գա ցե՞լ ենք Նրա մեծ սերն ու 
ո ղոր մու թյու նը մեր հան դեպ: Արդ-
յո՞ք մենք ա մեն ինչ զո հա բե րում 
ենք հա նուն Աստ ծո գոր ծի:

Սիրեցե՛ք ձեր 
թշնամիներին

Պա պու թյան հա մե մատ, ո րը հա-
լա ծում էր այ լա խոհ նե րին, Հի սուսն 
ա սում է. « Սի րե ցե՛ք ձեր թշնա մի
նե րին, օրհ նե ցե՛ք ձեզ ա նի ծող նե
րին,բա րի՛քա րեքձեզա տող նե րին
և ա ղո թե՛ք նրանցհա մար, ով քեր
վատենվար վումձեզհետևհա լա
ծում» ( Մատ թեոս 5.44)։

Որ քա՜ն տար բեր է հո գին: Աստ-
ված մեզ ա րա րել է ա զատ կամ-
քով, որ ա մենքս կա տա րենք մեր 
սե փա կան ընտ րու թյու նը՝ կրո նա-
կան հար ցե րի վե րա բեր յալ: Մենք 
չպետք է ստի պենք, որ ու րիշ նե-
րը հա վա տան, ինչ պես ես և Դուք 
եք հա վա տում: Յու րա քանչ յու րը 
պետք է ի րա վունք ու նե նա երկր-
պա գե լու Աստ ծուն՝ ըստ իր սե-
փա կան հա մոզ մուն քի: Երբ մար-

դիկ օգ տա գոր ծում են բան տը, 
տան ջանքն ու սու րը՝ հնա զան-
դու թյուն պա հան ջե լու հա մար, 
դա ձա խող ման կարճ ու ղին է: 
Հս կա յա կան տար բե րու թյուն կա 
թշնա մի նե րին սպա նե լու և նրանց 
սի րե լու միջև: Հի սու սը, որ մեզ 
ստեղ ծել ու կյանք է տվել, սի րում 
է բո լո րիս: Նա ա սում է. «Ինձմո՛տ
ե կեք, բո լոր հոգ նած նե՛ր ու բեռ
նա վոր ված նե՛ր,ևԵսձեզհանգս
տու թյուն կտամ» ( Մատ թեոս 
11.28)։ Եվ ա պա. « Բո լո րը, ում
Հայրն Ինձ է տա լիս, Ինձ պի տի
գան, և  ով որ Ինձ գա, Ես նրան
եր բեքդուրսպի տիչհա նեմ» ( Հով-
հան նես 6.37)։ Հի սու սը կա մե նում 
է, որ բո լո րը ճա նա չեն Ճշ մար տու-
թյունն ու փրկվեն։

Արդյո՞ք պապը Հիսուսի 
ներկայացուցիչն է

Պապն ի րեն Քրիս տո սի փո խա-
նորդն է հա մա րում երկ րի վրա, սա-
կայն ա մեն մարդ պետք է ի մա նա, 
որ պա պե րը Քրիս տո սին չեն ներ-
կա յաց նում: Պա պերն ի րենց այն-
պի սի շքե ղու թյամբ են շրջա պա-
տում, ո րի հետ ոչ մի աշ խար հիկ 
ղե կա վար չի կա րող հա մե մատ վել: 
Հի սուսն ա սում է. «Աղ վես նե րը
որ ջերու նեն,և երկն քիթռչուն նե
րը՝բույ ներ,բայցՄար դուՈր դին
գլու խըդնե լուտեղչու նի» ( Մատ-
թեոս 8.20)։ Հի սու սը հա սա րակ 
հա գուստ էր կրում, մինչ դեռ պա-
պը՝ ա մեն տե սա կի թան կար ժեք 
հան դեր ձանք: Պա պերն ապ րում 
են թան կար ժեք շի նու թյուն նե-
րում, մի լիոն ներ ծախ սում ի րենց 
ուղևո րու թյուն նե րի վրա և  ա մե-
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նու րեք ու նեն անվ տան գու թյան 
պա հա կախմ բեր: Շու տով կտես-
նենք նաև, որ նրանք բո լո րո վին 
այլ ար ժեք ներ են դա վա նում, քան 
Հի սու սը: Այն պես որ, այն տիտ ղո-
սը, որ կա թո լիկ ե կե ղե ցին վե րագ-
րում է պա պին, բո լո րո վին ան հիմն 
է։ Դա հայ հո յանք է՝ ուղղ ված Աստ-
ծո և Նրա Որ դու ապ րած ար դար 
ու խո նարհ կյան քին։

Կա թո լիկ ե կե ղե ցին հսկա յա կան 
կա րո ղու թյուն ներ ու նի: Հի սու սը 
հա րուստ ե րի տա սար դին ա սաց. 
« Միբանէքեզպա կա սում,գնա՛,
ինչորու նեսծա խի՛րևտո՛ւրաղ
քատ նե րինուերկն քումվարձկու
նե նաս և  ե՛կ, խա չը վերց րո՛ւ և
Ի՛նձ հետևիր» ( Մար կոս 10.21)։ 
Պա պը նույն պես պետք է հետևի 
այս կո չին, ե թե ցան կա նում է ներ-
կա յաց նել խո նարհ Փրկ չին, մինչ-
դեռ Վա տի կանն այն պի սի մեծ 
հարս տու թյուն ու նի:

Մար տին Լ յու թե րը, ով ներ սից 
գի տեր կա թո լիկ ե կե ղե ցուն, ա սում 
էր. « Սոս կա լիէտես նել,թեինչ պես
էմար դը,որի րենՔրիս տո սիփո
խա նորդ է կո չում, ցու ցադ րում
այն պի սիշքե ղու թյուն,ո րինչիկա
րողհաս նելև ոչմիկայսր։Նմա՞նէ
արդ յոքնաաղ քատՀի սու սինկամ
հա մեստՊետ րո սին։Ա սումեն,թե
պապն աշ խար հի տերն է։ Բայց
Քրիս տո սը, Ում փո խա նորդն է
նաի րեներևա կա յում,ա սելէ.«Իմ
թա գա վո րու թյունն այս աշ խար
հից չէ» ( Հով հան նես18.36)։Հնա
րա վո՞րէարդ յոք,որփո խա նորդն
ա վե լի ըն դար ձակ տի րույթ ներ
ու նե նա, քան նրա գե րիշ խա նը» 
(D’Aubigne, հատ. 6, գլ. 3):

Համաշխարհային 
իշխանություն

Շա տե րը կար ծում են, որ հենց 
այս բա նում կա թո լիկ ե կե ղե ցին 
փոխ վել է։ Սա կայն նրա դոգ մա-
ներն ու ուս մունք նե րը նույնն են, 
ինչ նախ կի նում: Նա պար զա պես 
այլ հան դեր ձանք է հա գել, որ-
պես զի ըն դու նե լի լի նի: Այժմ, երբ 
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նա ըն դուն վի և  իշ խա նու թյուն 
ստա նա ոչ պա կաս, քան Եվ րո-
պա կան Միու թյան ու մի ջազ գա-
յին հար թակ նե րի մի ջո ցով, մենք 
կտես նենք, թե ինչ է հե տամ տում 
պա պա կան հա մա կար գը: Ճիշտ 
այն պես, ինչ պես բա րե նո րո գիչ նե-
րի ժա մա նակ էր նա պե տու թյա նը 
օգ տա գոր ծում որ պես իր օգ նա-
կան, հի մա էլ կա ռա վա րու թյան ու 
մի ջազ գա յին օ րենք նե րի մի ջո ցով 
կվե րա կանգ նի իր իշ խա նու թյան 
դիր քե րը:

Պո ղոս VI պա պը գրել է. « Հա
մաշ խար հա յին մասշ տա բով այս

մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու
թյու նը պա հան ջում է այն պի
սի հաս տա տու թյուն ներ, ո րոնք
կպատ րաս տեն, կհա մա կար գեն
ևկուղ ղոր դենայն,մինչևվեր ջա
պես հաս տատ վի ար դա րու թյան
միկարգ,ո րըհա մընդ հա նուրճա
նա չումկու նե նա:Ո՞վ չիտես նում
աս տի ճա նա բար հա մաշ խար հա
յին իշ խա նու թյուն հաս տա տե լու
անհ րա ժեշ տու թյու նը, որն ու նակ
էարդ յու նա վետկեր պովգոր ծե լու
դա տա կանևքա ղա քա կանո լորտ
նե րում» (Paulus VI, Popolorum 

Progressio, 1967, էջ 78):
Այդ դեպ քում հարց է ծա գում. 

ինչ պի սի՞ հաս տա տու թյուն ներ են 
հա մա գոր ծակ ցում կա թո լիկ ե կե-
ղե ցու հետ՝ հա մաշ խար հա յին նոր 
կարգ հաս տա տե լու հա մար: Կար-
ծում եմ դրա նում ա մենքս էլ տես-
նում ենք ՄԱԿ-ին, Եվ րո պա կան 
Միու թյա նը, ՆԱՏՕ-ին, Աֆ րիկ յան 
Միու թյա նը, Ար ժույ թի Մի ջազ գա-
յին Հիմ նադ րա մին և  այլ կա ռույց-
նե րի:

Նա խորդ պա պը՝ Բե նե դիկ-
տոս XVI-ը, նույն պես իր հով վա-
կան վեր ջին ու ղերձ նե րից մե կում 
հստակ կոչ է ուղ ղել հա մաշ խար-
հա յին ղե կա վար նե րին, որ տեղ աս-
վում է. «Իս կա կանհա մաշ խար հա
յին քա ղա քա կանհե ղի նա կու թյան
հրա տապանհ րա ժեշ տու թյունկա՝
կա ռա վա րե լու աշ խար հի տնտե
սու թյու նը աստ վա ծա կենտ րոն
նոր մե րով… Վերջ տա լու ներ կա
յիս հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա
կան ճգնա ժա մին» (Cathy Lynn 
Grossman, USA Today, July 7, 2009):

Մենք չպետք է մո ռա նանք, որ 
կա թո լիկ ե կե ղե ցին ցան կա նում է 
լի նել ընդ հան րա կան: Նա ձգտում 
է հա մաշ խար հա յին վե րահս կո-
ղու թյան: Կա թո լիկ նե րը ստեղ ծե-
ցին ՄԱԿ-ը և Եվ րո պա կան Միու-
թյու նը, և Վա տի կանն է կանգ նած 
նոր աշ խար հա կարգ ստեղ ծե լու 
գա ղա փա րի հետևում։ Նոր աշ-
խար հա կար գը պետք է վե րահս կի 
մի ջազ գա յին օ րենք ներն ու այդ-
պի սով վե րա կանգ նի պա պու թյան 
գե րիշ խա նու թյու նը:

Վա տի կա նին ա ռա վե լա գույնս 
ճա նա չող ճիզ վիտ պրո ֆե սոր 
Մա ղա քիա Մար տինն իր ա մե նա-
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հայտ նի գրքում բա ցա հայ տում է. 
«Ու զեքթեչու զեք,պատ րաստեք,
թե ան պատ րաստ, մենք բո լորս
ներգ րավ վածենք մի ընդ հա նուր,
ա նար գելք,ե ռա կողմհա մաշ խար
հա յին մրցակ ցու թյան մեջ: Մե
զա նից մեծ մա սը մրցա կից նե րը
չեն…Մենք ներդ րումն ենք…Մր
ցակ ցու թյունն այն մա սին է, թե
ով կհաս տա տի ա ռա ջին հա մաշ
խար հա յին կա ռա վար ման հա
մա կար գը,որերբևէգո յու թյունէ
ու նե ցել ազ գե րի միա բա նու թյան
մեջ:Այնմա սինէ,թեովկստանձ
նիևկ գոր ծա ծիիշ խա նու թյանու
վե րահս կո ղու թյան եր կա կի ու ժը
մե զա նիցյու րա քանչ յու րիվրաոր
պեսան հատ նե րիևմեզա մեն քիս՝
որ պես հա մայնքի… Եր րորդ հա
զա րամ յա կում… Հի մա, երբ այն
սկսվել է, չի կա րողորևէ կեր պով
չե ղարկ վել…Մերապ րե լաձևըոր
պեսան հատ ներև  որ պեսքա ղա
քա ցի ներ… Նույ նիսկ մեր ազ գա
յին ինք նու թյան խորհր դան շան
նե րը…Պետքէհզորև ար մա տա
կանկեր պովմե կընդ միշտփոխ վի:
Ոչ ոք չի կա րող ա զատ վել դրա
հետևանք նե րից: Մեր կյան քի ոչ
միո լորտան շո շափ չիմնա» (The 
Keys of This Blood, 1991, էջ 12-16):

Մա ղա քիա Մար տինն ա սում 
է, որ պապն «այդմրցույ թիհաղ
թողն է լի նե լու»։ Իր այդ գրքում
նա հստա կեց նում է, որ մի ջազ
գա յին բյու րոկ րա տիան է տի րե
լու այդ հա մաշ խար հա յին կա ռա
վա րու թյա նը, ո րը վե րահս կե լու
և ղե կա վա րե լու է յու րա քանչ յուր
քա ղա քա ցուև ազ գի» (The Keys of 
This Blood, 1991, էջ 17, 341)։

Մի եր կու խոսք էլ այն մա սին, 

թե ինչ է ա սում կա թո լիկ ե կե ղե-
ցին իր ու նե ցած իշ խա նու թյան 
մա սին. «Հռո մի ե կե ղե ցին ե զա
կի միա պե տու թյուն է՝ բո լորթա
գա վո րու թյուն նե րի վրա, ինչ պես
միտքն ու մար մի նը, կամ ինչ պես
Աստ ված աշ խար հում: Հետևա
բար, Հռո մի ե կե ղե ցին պետք է
ու նե նա ոչ միայն հոգևոր, այլև
բարձ րա գույն աշ խար հիկ իշ
խա նու թյու նը» (Pope Leo XIII, 
Apostolic Letter, 1879):

Գրի գո րի պա պը կրկնեց այդ գա-
ղա փա րը, երբ ա սաց. «Ե կե ղե ցու
իշ խա նու թյու նը պե տու թյան իշ
խա նու թյու նիցվերէ»։Պիոսպա
պընույն պեսդաինկա տիու ներ,
երբա սումէր.«Ե կե ղե ցին[Հռո մի
կա թո լիկե կե ղե ցին]ևպե տու թյու
նըպետքէմիա վոր վեն»։Դոկ տոր
Գ. Ֆ. Վան Շուլ տեն (ե կե ղե ցու
ի րա վուն քի պրո ֆե սոր Պ րա հա
յում) հայ տա րա րեց. «Ողջ մարդ
կա յինու ժը չա րիցէ,հետևա բար,
պետքէՀռո միպա պինհպա տակ
վի» (T. W. Callaway: Romanism 
vs. Americanism, էջ 120): Այս և  
այլ հայ տա րա րու թյուն ներ պարզ 
ցույց են տա լիս, որ այդ քա ղա քա-
կան ե կե ղե ցին ձգտում է իշ խա նու-
թյան, որ պես զի վե րահս կի կա ռա-



10

վա րու թյուն նե րին ու պե տու թյուն-
նե րին:

Հռո մի կա թո լիկ ե կե ղե ցին գոր-
ծում է ըստ լա տի նե րեն «de jure 
divino» գա ղա փա րի, հա մա ձայն 
ո րի՝ ե կե ղե ցին սրբա զան ի րա-
վունք ու նի իշ խե լու ողջ աշ խար-
հին, իշ խա նու թյուն նե րին ու ժո-
ղովր դին: Նա պնդում է, որ այդ 
ի րա վուն քը ստա ցել է Աստ ծուց և 
մ տա դիր է բո լոր մի ջոց ներն օգ-
տա գոր ծել՝ հաս նե լու այդ նպա-
տա կին՝ հա մաշ խար հա յին տի րա-
պե տու թյան:

Դոկ տոր Բրաունսո նը, ով հայտ-
նի կա թո լիկ հե ղի նա կու թյուն է 
ե ղել, գրել է. « Պապնի րա վունքու
նիհե ռաց նե լուցան կա ցածղե կա
վա րի, անհ րա ժեշ տու թյան դեպ
քում, հա նուն հոգևոր կար գու
կա նո նի… Միջ նա դա րում թա գա
վոր նե րինկատ մամբգոր ծադր վող
ե կե ղե ցու իշ խա նու թյու նը զավ
թում չէր, այն չէր բխում իշ խան
նե րիզի ջում նե րիցկամժո ղովր դի
հա մա ձայ նու թյու նից, այլ ե ղել և
մ նում է աստ վա ծա յին ի րա վուն
քով,ևնա,ովդի մադ րումէդրան,
ապս տամ բում է թա գա վոր նե րի
Թա գա վո րիևտե րե րիՏի րոջդեմ» 
(Brownson’s Review, June, 1851):

Թեև դա աս վել է շատ տա րի ներ 

ա ռաջ, ե կե ղե ցին, այ նուա մե նայ-
նիվ, ի րեն հա մա րում է ան փո փոխ: 
Դա հաս տատ ված է նրա հրա տա-
րա կում նե րից մե կում. «Այն, ինչ
ե կե ղե ցին ա րել է անց յալ դա րե
րում՝հայտ նա պեսկամգաղտ նա
բար,ճիշտայնէ,ինչնաա նե լուէ
ա պա գա յում,ե թենո րիցա ռա ջա
նանայդնույնհան գա մանք նե րը» 
(Catholic Review, January, 1854):

Մենք ա կա նա տեսն ենք լի նե լու 
այն բա նի, որ վեր ջին ժա մա նա-
կում այս իշ խա նու թյան դեմ ե ղող 
խռո վու թյան բո լոր ձևե րը, ինչ պես 
նաև ե կե ղե ցու հե ղի նա կու թյան 
ճա նաչ ման բա ցա կա յու թյու նը այս 
կամ այն կերպ կպատժ վեն, այդ 
թվում նաև Եվ րո պա կան Միու-
թյան մի ջո ցով:

Նախ քան Վա տի կա նի երկ րորդ 
տիե զե րա ժո ղո վը (1962-1965) կա-
թո լիկ ե կե ղե ցին հերձ վա ծող ներ 
էր ան վա նում այ լա խոհ նե րին: Վա-
տի կա նի երկ րորդ տիե զե րա ժո ղո-
վից հե տո հերձ վա ծող նե րը որ պես 
«բա ժան վածեղ բայր ներ» հա մար-
վե ցին։ Կա թո լիկ ե կե ղե ցին այն 
կար ծի քին է, որ ճշմար տու թյունն 
իր մոտ է, և  այդ ե կե ղե ցուց դուրս 
փրկու թյուն չկա:
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Էկումենյան շարժումը

Այ սօր կա թո լիկ ե կե ղե ցին Է կու-
մեն յան շարժ ման մի ջո ցով փոր-
ձում է հա մախմ բել բո լոր ե կե ղե-
ցի նե րին: Նա խնդրել է Հռո մի ճիզ-
վիտ նե րին, որ հա վաք վեն կա թո լիկ 
ե կե ղե ցու հո վա նու ներ քո՝ ե կե-
ղե ցի նե րի միջև երկ խո սու թյուն-
ներ ստեղ ծե լու մի ջո ցով: Եվ մենք 
տես նում ենք, որ փո փո խու թյուն 
է տե ղի ու նե նում: Բայց ինչ պի սի՞: 
Կա թո լիկ ե կե ղե ցին չի փո խել իր 
վար դա պե տու թյու նը, այլ բո ղո քա-
կա նու թյունն է մո տե ցել Հռո մին:

Այն փաս տա թուղ թը, ո րը նրանք 
նա խընտ րում են Է կու մեն յան 
շարժ ման մեջ օգ տա գոր ծել որ պես 
աշ խա տան քա յին փաս տա թուղթ, 
կոչ վում է Charta Oecumenica 
(Է կու մե նիկ Ու ղե գիծ): Այդ փաս-
տաթղ թից պարզ է դառ նում, որ 
նրանք կա մե նում են գոր ծել հա-
նուն միու թյան ու հա մա տեղ ա վե-
տա րան չու թյան: Նրանք ձգտում 
են միա նալ ին չի շուրջ կա րող են, 
իսկ ին չի շուրջ ոչ՝ դնում են մի 
կողմ: Սա կայն Քրիս տո սը կա մե-
նում է, որ մենք Ի րեն միա նանք 
բո լոր հար ցե րում: Միու թյուն ոչ 
թե ժո ղովր դա վա րա կան հիմ քի և 
ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյան վրա, 
այլ միու թյուն Քրիս տո սում: Միու-
թյուն Քրիս տո սի հա վա տով բո լոր 
հար ցե րում: Ե թե հա մա ձայն չենք 
ե կե ղե ցի նե րի խորհր դի հետ, ա պա 
պետք է հետևենք Քրիս տո սին:

Նրանք, ով քեր ա վե տա րա նում 
են ե կե ղե ցուց ան կախ, մինչ օրս 
դիտ վում են որ պես ու րա ցող ներ 
կամ յու րա տե սակ հերձ վա ծող-
ներ: Իսկ հերձ վա ծող նե րին պետք 

է հաղ թա հա րել։ Հերձ վա ծող են 
հա մար վել Լ յու թե րը, Մե լանք թո-
նը, Թին դեյ լը, Կալ վի նը, Ուիկ լի ֆը, 
Հե րո նի մու սը, Ուես լին, Ց վինգ լին, 
Բեր կի նը, վալ դենս նե րը և  այլ բա-
րե նո րո գիչ ներ: Այս պես կոչ ված, 
հերձ վա ծող նե րը ցան կա նում էին 
որ պես ի րենց հա վա տի միակ 
հիմք ու նե նալ Աստ վա ծա շուն չը և 
միայն Աստ վա ծա շուն չը: Ինչ պես 
տե սանք, կա թո լիկ ե կե ղե ցին միջ-
նա դա րում ցան կա նում էր ար մա-
տա խիլ ա նել հերձ վա ծող նե րին 
(բա րե նո րո գիչ նե րին): Մեր օ րե-
րում այլևս հերձ վա ծող ներ չան-
վան վող բո ղո քա կան նե րը գնում 
են դե պի Է կու մեն յան շար ժու մը: 
Է կու մեն յան շար ժու մը միու թյան 
չա փա նիշ է հա մա րում Աստ վա-
ծա շունչն ու ա վան դույթ նե րը, սա-
կայն այ սօր վա բա րե նո րո գիչ նե րը 
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շա րու նա կում են Լ յու թե րի և բա-
րե նո րո գիչ նե րի գծով՝ Աստ վա ծա-
շուն չը և միայն Աստ վա ծա շուն չը՝ 
որ պես հա վա տի և  ուս մուն քի չա-
փա նիշ:

Աստ վա ծա շուն չը պարզ ա սում 
է, որ այս հա լա ծիչ իշ խա նու թյու-
նը պետք է մա հա ցու վերք ստա նա 
ու հե տո ա պա քին վի: Պա պու թյու-

նը մա հա ցու վերք ստա ցավ 1798 
թվա կա նին, երբ Նա պո լեո նի գե-
նե րալ նե րից Ա լեք սանդր Բեր թիե-
րը Պիոս VI պա պին ձեր բա կա լեց 
Հռո մում ու գե րե վա րեց Ֆ րան սի-
սա, որ տեղ նա մա հա ցավ 1799 
թվա կա նին: 1929 թվա կա նին, 
Մու սո լի նիի մի ջո ցով պա պու թյու-
նը վերս տա ցավ Վա տի կա նը և  այդ 
ժա մա նա կից ի վեր պա պու թյունն 
ա վե լի ու ա վե լի մեծ իշ խա նու թյուն 
և  ազ դե ցու թյուն ձեռք բե րեց աշ-
խար հում: Հով հան նես Պո ղոս II և 
Բե նե դիկ տոս XVI պա պե րը, շրջե-
լով ողջ աշ խար հով մեկ, դի վա նա-
գի տա կան հա րա բե րու թյուն ներ 
հաս տա տե ցին բազ մա թիվ երկր-
նե րի հետ: Ներ կա յիս Ֆ րան ցիս-
կոս I պա պը, լի նե լով ճի զվիտ, շա-

րու նա կում է այդ գոր ծը` ի մի բե-
րե լու աշ խար հի կրոն նե րը Հռո մի 
հո վա նու ներ քո, այդ թվում նաև 
Է կու մեն յան շարժ ման մի ջո ցով, 
որ պես զի «բա ժան ված եղ բայ նե
րը» դառ նան հա վա տա րիմ են թա-
կա ներ։ Այդ արդ յուն քին հաս նե լու 
հա մար մշակ վում են մի ջազ գա յին 
օ րենք ներ ինչ պես քա ղա քա կան, 
այն պես էլ կրո նա կան ու տնտե-
սա կան բնա գա վառ նե րում: Այս-
պի սով, մի ջազ գա յին օ րենք նե րը 
պետք է վեր դաս վեն ազ գա յին 
օ րենք նե րից՝ զավ թե լով ազ գե րին 
ու ժո ղո վուրդ նե րին: Օ րենք ներն 
են կա ռա վա րում ցան կա ցած ազ-
գի, և  երբ տվյալ ազ գը են թարկ-
վում է մի ջազ գա յին օ րենք նե րին, 
ո րոնք մշակ ված են գլո բա լիստ նե-
րի կող մից՝ գոր ծե լու հօ գուտ նոր 
աշ խար հա կար գի, ա պա այդ ազ գը 
կորց նում է իր ան կա խու թյունն ու 
ինք նիշ խա նու թյու նը: Այս զար գա-
ցու մը տե ղի է ու նե նում քա ղա քա-
կան, կրո նա կան և տն տե սա կան 
ո լորտ նե րում: Դա մի աս տի ճա նա-
կան զավ թում է, ո րը տե ղի է ու նե-
նում եր կար տա րի նե րի ըն թաց-
քում: Այս զար գա ցու մը ա ռաջ է 
ըն թա նում խա ղաղ ու գրե թե անն-
կատ։ Շու տով նրանք, ով քեր չեն 
են թարկ վի մի ջազ գա յին օ րենք-
նե րին, ո րոնք հե տա գա յում դառ-
նա լու են պե տու թյան և  ե կե ղե ցու 
օ րենք նե րը, կհա մար վեն հա սա-
րա կու թյան անհ նա զանդ քա ղա-
քա ցի ներ: Նրանք նե ղու թյուն ներ 
կկրեն, կնա խատ վեն ու կպատժ-
վեն: Պա պու թյան իշ խա նու թյան 
չա րա շա հում նե րը կկրկնվեն, սա-
կայն մե ծա գույն զար ման քը կլի նի 
այն, որ նրանք, ով քեր նախ կի նում 
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բո ղո քում էին պա պու թյան դեմ, 
կդառ նան նրա հա մա գոր ծա կից-
նե րը ( Հայտ նու թյուն 13.11-17): 
Աստ վա ծա շունչն է բա ցա հայ տում 
դա, և մենք հա վա տում ենք Աստ-
ծո Խոս քին: 

Հռոմը նույնն է այսօր

Արդ յո՞ք, ձեզ զար մաց նում է 
այն, որ բո ղո քա կան նե րը ձեռք 
են մեկ նում Հռո մին ու հա մա գոր-
ծակ ցում նրա հետ: Միան գա մայն 
պարզ է, որ բո ղո քա կան նե րը մո-
ռա ցել են, թե ինչ պես էր Լ յու թե րի 
ժա մա նակ Հռո մը հա լա ծում այ-
լա խոհ նե րին: Ար դեն տե սանք, թե 
ինչ պես էին շա տե րը բան տարկ-
վում, են թարկ վում տան ջանք նե-
րի ու սպան վում հա նուն ի րենց 
հա վա տի: Այդ պատ ճա ռով էլ, ե թե 
մենք չի մա նանք մեր պատ մու թյու-
նը և Աստ վա ծա շուն չը, ա պա չենք 
էլ ի մա նա, թե ինչ է սպաս վում մեզ 
ա պա գա յում: Քա նի որ Հռոմն այ-
սօր էլ նույնն է, ինչ անց յա լում, 
իսկ պատ մու թյու նը կրկնվում է: 
Կա թո լիկ ե կե ղե ցին պար զա պես 
քրիս տո նեա կան զգեստ է հա գել: 
Այդ հա մա կարգն այ սօր գա ռան 
մոր թի հա գած գայլ է: Այն գոր-
ծում է սպի տակ, նաև սև պա պի 
մի ջո ցով: Մինչ սպի տակ պա պը 
մարդ կանց հմա յում է իր շքե ղու-
թյամբ, հարս տու թյամբ ու իշ խա-
նու թյամբ, մյու սը՝ ճիզ վիտ նե րի 
ղե կա վա րը, գոր ծում է գաղտ նի, 
խա վա րում: Ճիզ վիտ նե րը Վա տի-
կա նի գաղտ նի վար ժեց ված զին-
վոր ներն են: Ըստ ճիզ վիտ նե րի 
հա վա տար մու թյան երդ ման, ո րը 
նրանք տա լիս ի րենց պաշ տո նին 

անց նե լիս՝ նրանք մտա դիր են 
ոչն չաց նել բո ղո քա կա նու թյունն 
ու պե տու թյուն նե րի ան կա խու-
թյու նը: Նրանք կա րող են պա-
տե րազմ ներ հրահ րել, որ պես զի 
կա ռա վա րու թյուն ներ ոչն չաց-
նեն, այն պես որ, նոր ռե ժիմ նե րը 
պա րեն նրա սրնգի տակ: Նրանք 
խրա խու սում են ի րենց ներ թա-
փան ցու մը տար բեր ե կե ղե ցա կան 
հա րան վա նու թյուն ներ՝ դրանք 
քայ քա յե լու հա մար։ Դառ նում են 
լյու թե րա կան՝ լյու թե րա կան նե րի 
մեջ, բապ տիստ՝ բապ տիստ նե րի 
մեջ, հո գե գալս տա կան՝ հո գե գալս-
տա կան նե րի մեջ և  այլն: Բարձ րա-
գույն կրթու թյան շնոր հիվ նրանք 
զբա ղեց նում են կարևոր դիր քեր, 
որ տե ղից էլ կա րող են խոր հուրդ 
տալ ի րենց ե կե ղե ցա կան հա րան-
վա նու թյա նը՝ միա նա լու Է կու մեն-
յան շարժ մա նը: Նրանք լիո վին հա-
վա տա րիմ են մնում պա պին և  ե թե 
անհ րա ժեշտ լի նի, կօգ տա գոր ծեն 
«թու նա վոր գա վա թը, խեղ դա լա
րը,պող պա թեդա շույ նըկամկա
պա րե գնդա ցի րը» և ցան կա ցած
մի ջոց՝ ի րենց նպա տակ նե րին
հաս նե լու հա մար (Tupper Saussy, 
Rulers of Evil, 1999, էջ 50): Բա վա-

կան է միայն կար դալ ճիզ վիտ նե րի 
եր դու մը, և  ա մեն ինչ պարզ կլի նի։ 
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Ցա վոք, բո ղո քա կան նե րի ճնշող 
մե ծա մաս նու թյու նը փա կում է աչ-
քե րը Հռո մի այս խո րա մանկ մար-
տա վա րու թյան ա ռաջ, որ պես զի 
կրո նա կան հար ցե րում միաս նու-
թյան գա նրա հետ:

Հեղափոխություն՝ 
Մարտին Լյութերից 500 

տարի անց

Տոնումը միության, այլ ո՛չ 
թե Բարենորոգման

1617, 1717, 1817, 1917 թվա-
կան նե րին բո ղո քա կան նե րը տո-
նում էին Լ յու թե րի բո ղոքն՝ ընդ-
դեմ Հռո մի կա թո լիկ ե կե ղե ցու, 
սա կայն 2017-ին այն փոխ վեց: 
Այդ ժամ նրանք նշե ցին կա թո լիկ 
ե կե ղե ցու հետ ի րենց միու թյու նը 
Հռո մում և  ո՛չ թե Մար տին Լ յու-
թե րի բո ղոքն ու Բա րե նո րո գու մը: 
Ինչ պի սի՜ փո փո խու թյուն, ինչ պի-
սի՜ հե ղա փո խու թյուն:

1999 թվա կա նին կա թո լիկ ե կե-
ղե ցին Լ յու թե րա կան Հա մաշ խար-
հա յին Ֆե դե րա ցիա յի հետ միա սին 
հրա պա րա կեց « Հա մա տեղ Հռ չա
կա գիր» (Joint Declaration on the 
Doctrine of Justification)՝ հա վա-
տով ար դա րա նա լու վե րա բեր յալ, 
և հայ տա րա րե ցին, որ բո ղոքն 
ա վարտ վել է: Սա կայն բո ղո քը չի 
ա վարտ վել: Աստ ծո ո ղոր մու թյամբ 
այն շա րու նակ վե լու է մինչև շնոր-
հաց ժա մա նա կի ա վար տը:

2013 թվա կա նին հրա պա րակ-
վեց « Հա կա մար տու թյու նից Դե
պի Միու թյուն» (From Conflict to 
Communion) ան վա նու մով մի նոր 
գիրք: Դա մի զե կույց էր լյու թե րա-

կա թո լիկ հանձ նա ժո ղո վի կող մից: 
Այդ գրքի 229 կե տում կար դում 
ենք. «Ե թե նույ նիսկ նրանք (լյու
թե րա կան աստ վա ծա բան նե րը)
մաս նա կիո րենհա մա ձայն վումեն
Լ յու թե րիհետ՝քննա դա տե լուպա
պու թյա նը,այ նուա մե նայ նիվ,լյու
թե րա կան ներնայ սօրմեր ժումեն
Լ յու թե րի այն հայ տա րա րու թյու
նը,որպա պըհա կաք րիս տոսնէ»: 
Այս պի սով, ներ կա ե կե ղե ցա կան 
ա ռաջ նորդ նե րի մեծ մա սը չի կար-
ծում, որ պա պը հա կաք րիս տոսն 
է: Այժմ բո լոր այն ե կե ղե ցի նե րը, 
ո րոնք մաս նակ ցում են Է կու մեն-
յան շարժ մա նը, Հռո մի ե կե ղե ցուն, 
նե րառ յալ ճիզ վիտ Ֆ րան ցիս կոս 
պա պին, հա մա րում են քրիս տոն-
յա, չնա յած այն բա նին, որ կա թո լիկ 
ե կե ղե ցին չի փո խել իր ուս մուն քը: 
Եվ քա նի որ կա թո լիկ ե կե ղե ցին չի 
փո խել իր ուս մուն քը, ա պա ո՞վ է 
փոխ վել այդ դեպ քում, երբ նրանք 
միու թյուն են կազ մում:

2017 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
31-ին լյու թե րա կան և կա թո լիկ 
ա ռաջ նորդ նե րը չժա մա նե ցին Վի-
տեն բերգ, այլ գաղտ նի հան դի պե-
ցին Հռո մում: Նրանք հա մա տեղ 
հայ տա րա րու թյուն կազ մե ցին՝ 
Բա րե նո րոգ ման ա վարտն այդ 
տա րում նշե լու մա սին:

Ցա վա լի է, բայց ի րա կան, որ բո-
ղո քա կան ներն Է կու մե նիա յի ըն-
թաց քում տրվել են Հռո մին: Թվում 
է՝ կա թո լիկ ե կե ղե ցին ամ րապն դել 
է իր դիր քե րը գրե թե բո լոր հա րան-
վա նու թյուն նե րում, և բո ղո քա կան 
ե կե ղե ցի նե րի ա ռանձ նա հատ կու-
թյունն աս տի ճա նա բար ան հե տա-
ցել է: Ոչ մի հոգևոր ա ռաջ նորդ 
այլևս չի բո ղո քում. լռել են բո լոր 
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ձայ նե րը: Այդ դեպ քում ո՞վ է բարձ-
րաց նե լու իր ձայնն՝ ի նշան բո ղո-
քի: Մենք հույս ու նենք, որ դա կլի-
նեք Դուք, կլի նենք մենք, ան կախ 
մեր դիր քից կամ ազ դե ցու թյու նից:

1999 թվա կա նից ի վեր կա թո-
լիկ ե կե ղե ցին հա մա տեղ հայ տա-
րա րու թյուն ներ է կազ մել Մե թո-
դիս տա կան Հա մաշ խար հա յին 
Խորհր դի, Ուղ ղա փառ ե կե ղե ցու, 
ԱՄՆ-ի Ա վե տա րա նա կան նե րի և 
Բա րե նո րոգ ված ե կե ղե ցի նե րի 
հա մաշ խար հա յին միու թյան հետ: 
Սա, ա մե նայն հա վա նա կա նու-
թյամբ, կշա րու նակ վի։ Մենք տես-
նում ենք, թե ինչ պես են ա վե լի ու 
ա վե լի շատ հոգևոր ա ռաջ նորդ ներ 
ի րենց ե կե ղե ցի նե րը մո տեց նում 
Հռո մին՝ հա մա տեղ հայ տա րա րու-
թյուն նե րով ու հա մա ձայ նագ րե-
րով: Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ 
նրանք բո լորն էլ, ի վեր ջո, միա նա-
լու են, մեկ միտք ու ռազ մա վա րու-
թյուն են ու նե նա լու և  ի րենց զո-
րու թյու նը տա լու են «գա զա նին»՝ 
կա թո լիկ ե կե ղե ցուն ( Հայտ նու-
թյուն 17.12-14): Ուս տի, այ սօր մեր 
աչ քի ա ռաջ տես նում ենք Աստ վա-
ծաշն չի մար գա րեու թյան լրու մը՝ 
վեր ջին ժա մա նա կի մա սին: Բա ցի 
այդ, Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ 
այդ ու ժե րը, միա վոր վե լով, պետք է 
պա տե րազ մեն Քրիս տո սի և Նրա 
հետևորդ նե րի դեմ: Այս ցնցող ժա-
մա նակ նե րում մենք կանգ նե լու 
ենք ընտ րու թյան ա ռաջ, թե ում 
կող քին ենք լի նե լու. Քրիս տո սի՞, 
թե՞ աշ խար հի ա ռաջ նորդ նե րի, 
ո րոնք սխալ ու ղու վրա են:

Ե թե Լ յու թե րը կեն դա նի լի ներ 
ու տես ներ, թե ինչ պես են բո ղո-
քա կան ե կե ղե ցի նե րը միա նում 

Հռո մին՝ տո նե լու Բա րե նո րոգ ման 
ա վար տը, ա պա կտրուկ կհան-
դի մա ներ թե՛ կա թո լիկ նե րին, թե՛ 
ուխ տադ րուժ բո ղո քա կան նե րին: 
Ա յո՛, նրանք են, ով քեր Հռո մի հետ 
սի րա խաղ են ա նում՝ դրժե լով ուխ-
տը: Սուրբ Գիրքն ա սում է. « Դու՛րս
ե լեքնրամի ջից,Ի՛մժո ղո վուրդ,որ

չառնչ վեք նրա մեղ քե րին ու նրա
պա տու հաս նե րից բա ժին չստա
նաք»( Հայտ նու թյուն18.4)։
Մենքտես նում ենք, թե ինչ պես

էկա տար վումԱստ ծոԽոս քը,որն
ա սում է. «Եվամ բողջաշ խար հը,
այս տես նե լով, զար մա ցավ», ու
նաև, «քո վա ճա ռա կան նե րը երկ
րիմե ծա մե ծերնէին,ո րով հետևքո
կա խար դու թյու նիցբո լորազ գե րը
մո լոր վե ցին» ( Հայտ նու թյուն 13.3, 
18.23):

Պա պու թյու նը փաս տո րեն կա-
խար դանք ու նի՝ խո րա մանկ մի 
ռազ մա վա րու թյուն, ո րով նա մո-
լո րու թյան մեջ է գցում մարդ կանց 
մե ծա մաս նու թյա նը: Երբ նրան 
հա ջող վի հա մա ձայ նու թյան գալ 
բո լո րի հետ՝ իր մի ջազ գա յին ռազ-
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մա վա րու թյան և  օ րենսդ րու թյան 
շուրջ, ա պա կհա լած վեն բո լոր 
նրանք, ով քեր դեմ կլի նեն ի րեն՝ 
մեր կաց նե լով իր խա բեու թյուն նե-
րը, ինչ պես Լ յու թե րը, Հե րո նի մո-
սը, Ուիկ լի ֆը, Հու սը, Ց վինգ լին, 
Բեր կի նը և շատ ու րիշ ներ:

Փոխվե՞լ է արդյոք 
կաթոլիկ եկեղեցին

Այժմ, Լ յու թե րից 500 տա րի անց, 
մենք հարց ենք տա լիս. փոխ վե՞լ է 
արդ յոք կա թո լիկ ե կե ղե ցին:

Ո՛չ, կա թո լիկ ե կե ղե ցին շա րու-
նա կում է դա վա նել իր ոչ աստ-
վա ծաշնչ յան ուս մունքն ու ա վան-
դույթ նե րը: Ե կե՛ք, հա մա ռոտ դի-
տար կենք դրան ցից մի քա նի սը:

Թեզիս 1
Կա թո լիկ ե կե ղե ցին հա մա րում 

է, որ պա պը Քրիս տո սի փո խա-
նորդն է երկ րի վրա: Աստ վա ծա-
շուն չը, սա կայն, ա սում է, որ Հի-
սու սը Սուրբ Հո գուն է ու ղար կել 
Իր փո խա րեն (տե՛ս Հով հան նես 
14.16-17): Կա թո լիկ ե կե ղե ցին սո-
վո րեց նում է, որ Պետ րո սը ե ղել 
է ա ռա ջին պա պը, բայց սխա լա-
կան Պետ րո սը, ով ե րեք ան գամ 
ու րա ցավ Տի րո ջը, չէր կա րող լի նել 
Քրիս տո սի փո խա նոր դը։ Հի սուսն 
ա սաց. « Դու Պետ րոս ես. և  այս
վե միվրապի տիշի նեմԻմե կե ղե
ցին» ( Մատ թեոս 16.18): « Վեմ» 
բա ռը մատ նա ցույց է ա նում Քրիս-
տո սին (տե՛ս Ծնն դոց 49.24, Ե սա-
յա 28.16, Ա Կորն թա ցիս 3.11, Ա 
Պետ րոս 2.4-8)։

Բնագ րի հու նա րեն πέτρα (պետ-
րա) բա ռը նշա նա կում է վեմ: 

Քրիս տոսն Ինքն է Վե մը: Իսկ ա հա 
Πέτρος ( Պետ րոս) բա ռը նշա նա-
կում է քար կամ շարժ վող քար: 
Մենք պետք է Քրիս տո սի վրա կա-
ռու ցենք մեր հա վա տը, այլ ոչ թե 
սխա լա կան մար դանց, ինչ պի սիք 
են բո լոր պա պե րը: Պո ղոս ա ռաք-
յալն ա սում է. «Եվբո լորնէլնույն
հոգևորըմ պե լի քըխմե ցին,ո րով
հետևխմե ցինայնհոգևորՎե մից,
որհետևումէրնրանց,և այդՎե
մըՔրիս տոսնէր» (Ա Կորն թա ցիս 
10.4): Հի սուսն է Վե մը, այլ ո՛չ թե 
Պետ րո սը:

Թեզիս 2
Կա թո լիկ ե կե ղե ցին հա վա տում 

է, որ երբ պա տա րա գի ժա մա նակ 
քա հա նան արևաձև հա ցի կտո րը 
վեր է բարձ րաց նում ու մի քա նի 
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մո գա կան խոս քեր ա սում, հա ցը 
փո խա կերպ վում է Հի սու սի տա-
ռա ցի մարմ նի: Այս պի սով, ա մեն 
ան գամ ու տե լով քա հա նա յի տված 
հա ցը՝ մար դիկ վերս տին զո հա բե-
րում են Տի րո ջը: Նախ, նրանք հա-
վա տում են, որ քա հա նան ստեղ-
ծում է Ս տեղ ծո ղին, ո րից հե տո 
ու տում են Նրան։ Տի րոջ ընթ րի-
քը հաս տա տե լիս Հի սուսն ա սաց. 
« Վերց րե՛ք,կե րե՛ք,այսէԻմմար
մի նը, որ կոտր վեց ձեզ հա մար,
ա՛յսա րեքԻմհի շա տա կիհա մար»
(Ա Կորն թա ցիս 11.24): Երբ մենք 
ու տում ենք այդ հա ցը, դա մեզ 
հի շեց նում է, որ Գող գո թա յի խա-
չի վրա Հի սուսն Իր կյանքն է զո-
հա բե րել մեզ հա մար: Նրա մար-
մի նը կոտր վեց և Նրա ար յու նը 
թափ վեց հա նուն մեզ: Բա ցի այդ, 
Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ Հի-
սու սը զո հա բեր վեց մեկ ան գամ՝ 
ընդ միշտ (տե՛ս Եբ րա յե ցիս 7.27 և 
9.28): Ա հա վոր ծաղ րանք Աստ ծո 
և Նրա Զո հի հաս ցեին, որ ա մեն 
ան գամ նո րից ու նո րից ենք խա-
չում Նրան, երբ ու տում ու խմում 
ենք հա ղոր դու թյու նը՝ ըստ կա թո-
լիկ ե կե ղե ցու վար դա պե տու թյան: 
Դա ըն դա մե նը ցույց է տա լիս, որ 
կա թո լիկ ե կե ղե ցին ի րա կա նում չի 
ըն դու նում Հի սու սի զո հա բե րու-
թյու նը՝ հա նուն մեր փրկու թյան:

Թեզիս 3
Կա թո լիկ ե կե ղե ցին իր կա տե-

խի զի սում ջնջել է Աստ ծո Օ րեն-
քի երկ րորդ պատ վի րա նը, ո րը 
մեզ ար գե լում է երկր պա գել որևէ 
պատ կե րի կամ քան դա կի (տե՛ս 
Ե լից 20.4-6): Սա կայն պա պու թյու-
նը և նրա դստրե րը հա մար վող մի 

շարք ե կե ղե ցի ներ երկր պա գում են 
սրբա պատ կեր նե րի, մա սունք նե-
րի, ար ձան նե րի և նույ նիսկ կույս 
Մա րիա մին՝ նրան հա մա րե լով 
կեն դա նի և բա րե խոս։ Ըստ Սուրբ 
Գր քի՝ Մա րիամն ար դեն կա տա րել 
է իր ա ռա քե լու թյու նը՝ ծնե լով Հի-
սու սին, և գտն վում է ան գի տա կից 

վի ճա կում, մինչև Հի սու սի երկ-
րորդ գա լուս տը (տե՛ս 52-րդ է ջը):

Թեզիս 4
Կա թո լիկ ե կե ղե ցին հա վա տում 

է, որ Մա րիա մը եր կինք է համ-
բարձ վել ու մեր ա ղոթք նե րը նրա 
միջ նոր դու թյամբ հաս նում են Հի-
սու սին և Հո րը։ Կա թո լիկ ե կե ղե-
ցին սո վո րեց նում է նաև, որ Մա-
րիա մը տե սիլ քով երևա ցել է Պոր-
տու գա լիա յի Ֆա թի մա յում և հար-
յու րա վոր այլ վայ րե րում, գոր ծել 
նշան ներ ու հրաշք ներ։ Դա խա-
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բեու թյուն է, քա նի որ Մա րիա մը 
մա հա ցել է մոտ 2000 տա րի ա ռաջ: 
Նա գտնվում է գե րեզ մա նում, ինչ-
պես բո լոր մյուս ննջեց յալ նե րը և 
ս պա սում է հա րու թյան օր վան: 
Աստ ված հայտ նում է, որ սա տա-
նան կա րող է կեր պա րա նա փոխ-
վել ան գամ լույ սի հրեշ տա կի (տե՛ս 
Բ Կորն թա ցիս 11.14)։ Նա խա-
բեու թյան վար պետ է և  ի զո րու է 
գերբ նա կան նշան նե րով ու հրաշք-
նե րով մո լո րեց նել ան հաս տատ-
նե րին (տե՛ս Մատ թեոս 24.24, Բ 
Կոն թա ցիս 4.4, Բ Թե սա ղո նի կե-
ցիս 2.9-12):

Աստ վա ծա շուն չը հստակ ա սում 
է. «Ե րեքնեն,որվկա յումեներկն
քում՝ Հայ րը, Բա նը և Սուրբ Հո
գին,և այսե րե քըմեկեն» (Ա Հով-
հան նես 5.7): Այս հա մարն այ սօր-
վա գրե թե բո լոր Աստ վա ծաշն չե-
րից հան վել է, ո րով հետև կա թո լիկ 
ե կե ղե ցին ցան կա նում է, որ երկն-
քում լի նեն չորս Սուրբ Ան ձինք, որ-
տեղ Մա րիա մը հա մար վում է չոր-
րոր դը և  ըն դու նում մեր ա ղոթք-
նե րը: Սա կայն Հի սուսն ա սում է. 
«ԵսեմՃա նա պար հը,Ճշ մար տու
թյու նըևԿ յան քը.ոչմե կըՀո րըչի
գա,բա ցիԻն ձա նով» ( Հով հան նես 
14.6): Միայն Հի սուսն է մեր Միջ-
նոր դը Հոր ա ռաջ։ Նրա նով են մեր 
ա ղոթք նե րը հաս նում Հո րը. « Քան
զի մեկ Աստ ված կա, և մեկՄիջ
նորդ՝Աստ ծոևմարդ կանցմիջև՝
Քրիս տոսՀի սուսՄար դը» (Ա Տի-
մո թեոս 2.5):

Թեզիս 5
Ըստ կա թո լիկ ե կե ղե ցու՝ պապն 

ու քա հա նա նե րը կա րող են մեղ-
քեր նե րել: Ուս տի, հարց է ա ռա-

ջա նում. քա հա նա յի՞, Մա րիա մի՞, 
թե՞ Հի սու սի մոտ գնանք՝ մեղ քե րի 
նե րում ստա նա լու հա մար: Սուրբ 
Գր քի պա տաս խա նը հետև յալն 
է. «Ովմեղքէգոր ծում,նույն պես
ա նօ րե նու թյուն է ա նում, ո րով
հետևմեղքնա նօ րի նու թյունէ» (Ա 
Հով հան նես 3.4), «քա նի որ բո լո
րըմե ղան չե ցինևԱստ ծոփառ քից
պա կասե կան» (Հռո մեա ցիս 3.23)։ 
« Հետևա բար, ինչ պես մեկ մար
դովմեղ քըաշ խարհմտավ,ևմեղ
քով՝մա հը,և այս պեսմա հըտա
րած վեց բո լոր մարդ կանց վրա,
ըստո րում՝բո լո րըմե ղան չե ցին…
այն պես էլ Մե կի ար դա րու թյամբ
բո լոր մարդ կանց կյան քի ար դա
րաց ման ձրի պարգևը ե կավ» 
(Հռո մեա ցիս 5.12,18): «Ո րով
հետև մեղ քի վար ձը մահ է, բայց
Աստ ծո պարգևը հա վի տե նա կան
կյանքէ՝մերՏերՀի սուսՔրիս տո
սի մի ջո ցով» (Հռո մեա ցիս 6.23): 
Հի սու սը Միակն է, Ով կա րող է 
ա զա տել մեզ մեղ քի պարտ քից: 
Նա՛ է ա րա րել մեզ, Նա՛ է զո հա բե-
րել Իր կյան քը հա նուն մեզ և Նա՛ 
է, որ կա րող է փրկել մեզ մեղ քի 
ա նեծ քից: Միայն Նա է այս երկ րի 
վրա ապ րել ա ռանց մեղ քի: Գր ված 
է. «Ո րով հետևոչթեայն պի սիմի
Քա հա նա յա պետու նենք, որ չկա
րո ղա նա մեր տկա րու թյուն նե րին
կա րե կիցլի նել,այլայն պի սին,որ
ա մենկե տումփորձ վեցմեզնման,
սա կայնա ռանցմեղ քի» (Եբ րա յե-
ցիս 4.15)։
«Ուս տի,ե թեՈր դինձեզա զատ

դարձ նի,դուքհի րա վիա զատկլի
նեք» ( Հով հան նես 8.36): Սա կայն 
Հի սու սը չի կա րող մեզ ա զա տել 
մեղ քից, ե թե չզղջանք և նե րում 
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չխնդրենք Նրա նից:
Ու րեմն ու՞մ մոտ պետք է գնանք՝ 

քա հա նա յի՞, պա պի՞, թե՞ Հի սու-
սի: Մենք ար դեն տե սանք, որ կա 
միայն մեկ Փր կիչ ու Միջ նորդ՝ 
Հայր Աստ ծո և մարդ կանց միջև: 
Սա կայն չպետք է մո ռա նանք, որ 
պետք է խոս տո վա նենք մեր մեղ-
քե րը և նե րում խնդրենք այն մար-
դուց, ում հան դեպ մեղք ենք գոր-
ծել (տե՛ս Մատ թեոս 6.14, Ե փե սա-
ցիս 4.32, Կո ղո սա ցիս 3.13, Հա կո-
բոս 5.16): Գր ված է. «Զ գու շա ցե՛ք 
ձեր ան ձե րի հա մար: Ե թե եղ բայրդ 
քո դեմ մե ղան չի, հան դի մա նի՛ր 
նրան։ Ե թե ա պաշ խա րի, նե րի՛ր 
նրան» ( Ղու կաս 17.3)։

Մենք պետք է գնանք այն մար-
դու մոտ, ում հան դեպ սխալ ենք 
գոր ծել, և պետք է խո տո վա նենք 
մեր մեղ քը, իսկ նա, ե թե կա մե նա, 
կնե րի մեզ: Քա հա նան կամ պա-
պը այդ հար ցում ո չինչ չու նի ա նե-
լու: Մեղ քե րի նե րու մը մենք ստա-
նում ենք Հի սու սից: Տե րու նա կան 
ա ղոթ քում խնդրում ենք. « Նե րի՛ր
մեզմերպարտ քե րը,ինչ պեսմենք
էլնե րումենքմերպար տա պան նե
րին» ( Մատ թեոս 6.12)։

Հով հան նես ա ռաք յա լը գրում է. 
«Ի՛մորդ յակ ներ,այսբա նե րըձեզ
գրումեմ,որ պես զիմեղքչգոր ծեք,
և  ե թե մե կը մեղք գոր ծե լու լի նի, 
ՀորմոտմենքԲա րե խոսու նենք՝
Հի սուս Քրիս տոս Ար դա րին: Նա
մերմեղ քե րիքա վու թյուննէ.ուոչ
միայնմեր,այլևամ բողջաշ խար
հի» (Ա Հով հան նես 2.1-2):

Մե ղա վո րը միայն Հի սուս Քրիս-
տո սով կա րող է նե րում ստա նալ 
ու մտնել Աստ ծո ար քա յու թյուն: 
Հի սու սը մեր միակ Բա րե խոսն 

ու Դա տա պաշտ պանն է Աստ ծո 
ա ռաջ: Նրա մոտ պետք է գնանք 
մեղ քե րով հան դերձ։ Երբ մենք գի-
տակ ցում ենք մեր մեղ քը, զղջում 
ու դար ձի գա լիս, ստա նում ենք 
այս խոս տու մը. «Ե թեխոս տո վա
նենքմերմեղ քե րը,ա պաՆահա
վա տա րիմ ուար դար է՝ մեր մեղ
քե րը մեզ նե րե լու և մեզ բո լոր
ա նի րա վու թյուն նե րից մաք րե լու
հա մար» (Ա Հով հան նես 1.9)։

Կա թո լիկ քա հա նա ներն ու պա-
պը, մարդ կանց խոս տո վա նու-
թյուն ներն ըն դու նե լով ու պնդե-
լով, թե կա րող են մեղ քեր նե րել, 
ի րենց դնում են Քրիս տո սի տե ղը: 
Սուրբ Գիր քը զգու շաց րել է այդ 
ուխ տադր ժու թյան մա սին. «Չ լի
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նիթեմե կըձեզինչորձևովխա
բի.քա նիորայդօ րըչիգա,մինչև
նախ չգա Տի րո ջից հե ռա ցու մը և
հայտն վի մեղ քի մար դը, կորստ
յան որ դին, ո րը պի տի ընդ դի մա
նաուպի տիինքնի րենբարձ րաց
նիա մեն բա նի վրա, որ Աստ ված
է կոչ վումկամպաշտ վում է.այն
պեսորնա՝որ պեսԱստ վածԱստ
ծոտա ճա րումպի տինստի՝ցույց
տա լով, որ ինքն Աստ ված է» (Բ 
Թե սա ղո նի կե ցիս 2.3-4)։

Այս հատ վա ծում նա, ով ի րեն 
դնում է Աստ ծո տե ղը, կոչ վում է 
«մեղ քիմար դը,կորստ յանոր դին», 
նաև «ա նօ րե նը» (տե՛ս Բ Թե սա-
ղո նի կե ցիս 2.8)։ Կաս կած չկա, որ 
խոս քը պա պու թյան մա սին է, քա-
նի որ պապն ի րեն է վե րա պա հում 
Աստ ծո հե ղի նա կու թյու նը երկ րի 
վրա: Նա փո խել է Աստ ծո Օ րեն-
քը՝ 10 պատ վի րան նե րը, և  իբրև 
միջ նորդ ու մեղ քեր նե րող՝ նա 
ի րեն դնում է Քրիս տո սի տե ղը: 
Եվ ինչ պե՞ս կա րող է բո ղո քա կան 
աշ խար հը հա մա գոր ծակ ցել այդ 
ա նօ րե նի հետ։

Թեզիս 6
Կա թո լիկ ե կե ղե ցին հա վա տում է 

հո գու ան մա հու թյա նը: Ըստ նրա՝ 
երբ մար դը մա հա նում է, հո գին 
շա րու նա կում է ապ րել մարմ նից 
դուրս: Ի՞նչ է ա սում Աստ վա ծա-
շունչն այդ մա սին: Գր ված է. «Եվ
ՏերԱստ վածգետ նիհո ղիցշի նեց
մար դունևնրառուն գե րիմեջկեն
դա նու թյան շունչփչեց, և մար դը
կեն դա նիհո գիդար ձավ» (Ծնն դոց 
2.7)։ Այս տեղ գրված է, որ մար դը 
դար ձա՛վ կեն դա նի հո գի, այլ ոչ 
թե ստա ցավ այն: Իսկ մա հա ցո ղի 

մա սին գրված է. «Ա հաբո լորհո գի
ներնԻմնեն, ինչ պեսհորհո գին,
այն պես էլ որ դու հո գին Իմն են.
այնան ձը[հո գին`բնագ րում],որ
մեղքէգոր ծում,մեռ նե լուէ» (Ե զե-
կիել 18.4)։

Հո գու բնածին ան մա հու թյան 
տեսությունը սկիզբ է առ նում 
սա տա նա յի ա ռա ջին մեծ խա-
բեու թյու նից՝ Ե դե մի պար տե-
զում: Աստ ված Ա դա մին ու Ե վա-
յին ա սել էր. « Պար տե զի բո լոր
ծա ռե րից կա րող ես ա զա տո րեն
ու տել, բայց բա րու ու չա րի գի
տու թյան ծա ռից չու տե՛ս, ո րով
հետև դրա նից կե րածդ օ րը ան
պայ մանկմեռ նես» (Ծնն դոց 2.16-
17): Իսկ սա տա նան կնոջն ա սաց. 
«Ա մենևինէլչեքմեռ նի» (Ծնն դոց 
3.4)։ Սա տա նա յի այս խա բեու-
թյու նը հիմք դրեց հո գու ան մա-
հու թյա նը հա վա տա լուն, որն այ-
սօր լայ նո րեն տա րած ված է գրե-
թե բո լոր կրոն նե րում: Սա կայն 
ի՞նչ է ա սում Աստ վա ծա շուն չը: 
Սո ղո մոն ի մաս տու նը գրում է. 
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«Ո րով հետևնրանք,որկեն դա նի
են,գի տեն,որմեռ նե լուեն,բայց
մե ռած նե րը ո չինչ չգի տեն, ու
այլևս վարձ չկա նրանց հա մար,
քա նի որ նրանց հի շա տա կը մո
ռաց վել է։ Նրանց սե րը,ա տե լու
թյու նը,նա խան ձըար դենկո րած
են, ու նրանք արևի տակ ե ղած
բա նե րից այլևս հա վիտ յան բա
ժինչու նեն…Ձեռքդինչորգտնի
ա նե լու՝ ա րա քո ամ բողջ ու ժով,
քա նիորգե րեզ մա նում,ուրգնա
լու ես, ո՛չ գործ կա, ո՛չ ծրա գիր,
ո՛չ գի տու թյուն, ո՛չ ի մաս տու
թյուն» ( Ժո ղո վող 9.5-6,10)։

Կար դանք և՛ս մի քա նի հատ-
ված ներ. «Ս րա վրա մի զար մա
նաք, ո րով հետև ժա մը գա լիս է,
երբ բո լո րը, որ գե րեզ ման նե րում
են, Նրա ձայ նը պի տի լսեն: Եվ
դուրսպի տիգան.նրանք,որբա
րիենգոր ծել՝ կյան քիհա րու թյա
նը, և նրանք, որ չար են գոր ծել՝
դա տա պար տու թյան հա րու թյա
նը» ( Հով հան նես 5.28-29)։

Պո ղոս ա ռաք յա լը, Քրիս տո սի 
երկ րորդ գալստ յան մա սին խո-
սե լիս, նույն եզ րա կա ցու թյունն է 
ա նում. «Ո րով հետև Տի րոջ Խոս
քով ձեզ սա ա սենք, թե մեզ նից
նրանք, որ կեն դա նի են ու մնան
մինչև Տի րոջ գա լուս տը, ննջեց
յալ նե րից ա ռաջ չեն անց նե լու:
Ո րով հետև Տերն Ին քը հրա մա
յա կան գոչ յու նով, հրեշ տա կա պե
տի ձայ նով, Աստ ծոփո ղով կիջ նի
երկն քից,ևնախՔրիս տո սովմե
ռած նե րը հա րու թյուն պի տի առ
նեն.հե տոմենք,ե թեողջմնանք,
նրանցհետմիա սինպի տիհափշ
տակ վենքամ պե րով՝ օ դիմեջՏի
րո ջըդի մա վո րե լու.և այդ պեսհա

վիտ յանՏի րոջհետպի տիլի նենք» 
(Ա Թե սա ղո նի կե ցիս 4.14-16)։

Այս տե ղից երևում է, որ ննջեց-
յալ նե րը գտնվում են ի րենց գե-
րեզ ման նե րում և Հի սուս Քրիս-
տո սով հա րու թյուն են առ նե լու 
մե ռել նե րից: Դուք զար մա նու՞մ 
եք, որ դա այդ պես է: Սա կայն 
մենք կար դում ենք, որ մե ռած նե-
րը ո չինչ չգի տեն։ Նրանք պառ կած 
են գե րեզ ման նե րում՝ սպա սե լով 
հա րու թյան ար շա լույ սին: Ար դար-
նե րը հա րու թյուն կառ նեն կյան քի 
հա րու թյա նը, իսկ ամ բա րիշտ նե-
րը՝ մահ վան (տե՛ս Դա նիել 12.2, 
Գործք Ա ռա քե լոց 24.15, Հայտ նու-
թյուն 20.5-6):

Երբ Հի սու սի ըն կեր Ղա զա րո-
սը մա հա ցավ, Հի սու սը գնաց նրա 
գե րեզ մա նի մոտ: Ղա զա րոսն ար-
դեն չորս օր մե ռած պառ կած էր 
գե րեզ մա նում և սկ սել էր հո տել: 
Հի սուսն ա սաց, որ Ղա զա րո սը 
մե ռած է, և նկա րագ րեց նրա մա-
հը՝ որ պես քուն: Հի սու սը նրան 
ա սաց. « Ղա զա րո՛ս, դո՛ւրս ա րի» 
( Հով հան նես 11.43)։ Եվ նա դուրս 
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ե կավ գե րեզ մա նից:
Շա տե րը քա րո զում են, որ երբ 

մար դը մա հա նում է, գնում է 
դրախտ կամ դժոխք: Ե թե ար-
դար նե րը մա հից ան մի ջա պես հե-

տո եր կինք բարձ րա նա յին, ա պա 
Հի սու սի ըն կեր Ղա զա րո սը պետք 
է որ երկն քում լի ներ: Սա կայն, 
երբ Հի սու սը նրան արթ նաց րեց 
մե ռել նե րից, նա երկն քից վայր չի-
ջավ, այլ գե րեզ մա նից ե լավ։ Բա-
ցի այդ, Սուրբ Գիրքն ա սում է. 
«Եվ ինչ պես մարդ կանց հա մար
սահ ման ված է մեկ ան գամ մեռ
նել և  ո րից հե տո՝ դա տաս տան» 
(Եբ րա յե ցիս 9.27)։ Ու րեմն մար-
դու մահ վան և Հի սու սի վե րա-
դար ձի միջև ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում դա տաս տան է տե ղի 
ու նե նում, ո րի ժա մա նակ ո՛չ թե 
քա հա նան, այլ Հի սուսն է վճռում 
յու րա քանչ յուր ան հա տի ճա կա-
տա գի րը՝ հա վի տե նա կան կյանք 
կամ հա վի տե նա կան մահ (տե՛ս Բ 
Կորն թա ցիս 5.10, Գործք Ա ռա քե-
լոց 10.42, Ժո ղո վող 12.13-14):

Այս պատ մու թյու նից մենք ի մա-
նում ենք նաև, որ Հի սու սը Ղա-
զա րո սին արթ նաց նե լու է վեր ջին 
օ րը: Նրա քույր Մա րիամն ա սաց. 

«Ես գի տեմ, որ նա հա րու թյուն
պիտի առ նի հա րու թյան ժա մա
նակ՝ վեր ջին օ րում» ( Հով հան նես 
11.24)։ Վեր ջին օ րը Հի սու սի երկ-
րորդ գալստ յան օրն է (տե՛ս Հով-
հան նես 6.39-40,44,54, 12.48):

Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ 
միայն Աստ վա ծու թյունն է ան մահ. 
«Ով միայն ու նի ան մա հու թյուն,
ան մեր ձե նա լի լույ սի մեջ բնակ
ված, Ում ոչ ոք չի տե սել և  ո՛չ էլ
կա րողէտես նել.Նրանպա տիվև
զո րու թյունհա վիտ յանս։Ա մեն» (Բ 
Տի մո թեոս 6.16): Միայն Աստ ված է 
ան մահ, իսկ մար դիկ մահ կա նա-
ցու են: Երբ Հի սու սը վե րա դառ նա, 
միայն այդ ժա մա նակ փրկված ներն 
ան մա հու թյուն կհագ նեն: Պո ղոս 
ա ռաք յալն այս պես է նկա րագ րում 
այդ ի րա դար ձու թյու նը. «Ա հա,մի
խոր հուրդ հայտ նեմ ձեզ. բո լորս
պի տի չննջենք, բայց բո լորս պի
տիփոխ վենք, հան կար ծա կի, մեկ
ակն թար թում՝ վեր ջին փո ղի ժա
մա նակ, ո րով հետև փո ղը կհնչի,
մե ռել նե րը հա րու թյուն կառ նեն,
ա ռանցա պա կա նու թյան, և մենք
կփոխ վենք: Ո րով հետև պետք է,
որայսա պա կա նա ցունա նա պա
կա նու թյուն հագ նի, և  այս մահ
կա նա ցուն ան մա հու թյուն հագ
նի։ Եվ երբ այս ա պա կա նա ցուն
ա նա պա կա նու թյունհագ նիև այս
մահ կա նա ցուն՝ ան մա հու թյուն,
այն ժա մա նակ կկա տար վի այն
խոս քը, որ գրված է. «մա հը կուլ
գնաց հաղ թու թյա նը»։ «Ո՛վ մահ,
ու՞րէքոխայ թո ցը,ո՛վգե րեզ ման,
ու՞րէքոհաղ թա նա կը» (Ա Կորն-
թա ցիս 15.51-55)։ Շա տերն են այն 
կար ծի քին, որ հո գին կամ շուն չը, 
որ լքում է մար դուն մահ վան պա-
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հին, ճախ րում է մեր շուր ջը, ազ-
դում մեզ վրա և նույ նիսկ լու րեր 
է հայտ նում մեզ: Ո գե հար ցու թյան 
մի դա նիա կան ամ սագ րում աս-
վում է. «Ի՞նչէո գե հար ցու թյու նը:
Ո գե հար ցու թյու նը հա մոզ մունքն
էայնբա նի,որհո գինկեն դա նիէ
մնում մարմ նից հե տոևկա րող է
հա ղոր դակց վել կեն դա նի մարդ
կանցհետա ռանձ նա հա տուկան
ձանցմի ջո ցով,ո րոնցմենքան վա
նումենքմե դիում ներ» (Spiritisten, 
1900, էջ 84):

Մարդ կու թյան գրե թե կե սը հա-
վա տում է ռեին կար նա ցիա յին՝ հո-
գու վե րա մարմ նա վոր մա նը: Սա 
մի ուս մունք է, ըստ ո րի՝ հո գին 
եր բեք չի մա հա նում, այլ մշտա պես 
վերս տին ծնվում է տար բեր մար-
մին նե րում՝ ի րար հա ջոր դող սե-
րունդ նե րում։ Այս պի սի ուս մունք 
գո յու թյուն չու նի Աստ վա ծաշն չում: 
Աստ ծո Խոսքն ա սում է, որ մար դը 
մա հից հե տո վե րա դառ նում է հո-
ղին (տե՛ս Սաղ մոս 104.29), որ մա-
հա ցած նե րը ո չինչ չեն գի տակ ցում 
(տե՛ս ժո ղո վող 9.5), որ նրանք 
պառ կած են գե րեզ ման նե րում 

մինչև հա րու թյան օ րը (տե՛ս Հոբ 
14.10-14) և նրանց հա մար ա ղո-
թելն ու ծոմ պա հե լը զուր է (տե՛ս 
Բ Թա գա վո րաց 12.23):

Ա հա տես նում ենք, որ Սուրբ 
Գիր քը դեմ է հո գու ան մա հու թյան, 
ռեին կար նա ցիա յի, ո գե հար ցու-
թյան և նման մո լո րե ցու ցիչ ուս-
մունք նե րին: Աստ ված դրանք հա-
մա րում է պղծու թյուն և  ա սում. 
« Ձերմեջթողչգտնվիիրտղա յին
կամաղջ կանկրա կովանց կաց նող
կամդի վա կանդյու թանք ներա նող,
գու շա կող,հմա յող,կա խարդ,կամ
վհուկ,կամնշա նա գետ,կամմե ռե
լա հար ցուկ,ո րով հետևայսա մենն
ա նո ղը ՏԻՐՈՋ առջև գար շե լի է,
և  այս գար շե լի բա նե րի պատ ճա
ռովքոՏԵՐԱստ վա ծըհա լա ծումէ
նրանցքոառջևից» (Երկ րորդ Օ րի-
նաց 18.10-12)։ Այս պի սով, Աստ ծո 
Խոս քը կտրուկ դեմ է արևել յան 
ծա գում ու նե ցող այս խորհր դա-
վոր կրոն նե րին, ո րոնց հե ղի նա կը 
սա տա նան է:

Թեզիս 7
Կա թո լիկ ե կե ղե ցին ազ գե րին 

սար սա փեց նում է հա վի տե նա-
կան տան ջանք նե րով: Նա մարդ-
կանց պատ կե րաց նել է տա լիս, որ 
նրանք, ով քեր չեն ըն դու նում կա-
թո լիկ ուս մուն քը, դժոխք են ընկ-
նում: Ըստ պա պու թյան՝ դժոխքն 
ան վեր ջա նա լի կրակ է, որ տեղ ամ-
բա րիշտ նե րը մշտա պես վառ վում 
ու տանջ վում են:

Ե կե ղե ցին ին դուլ գեն ցիա ներ էր 
վա ճա ռում։ Դա նշա նա կում է, որ 
ե կե ղե ցուն գու մար տա լով, դուք 
ե րաշ խիք եք ձեռք բե րում՝ ա վե լի 
քիչ տան ջանք նե րի են թարկ վե լու, 
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երբ մա հա նաք ու հայտն վեք քա-
վա րա նում:

Բա րե նո րոգ ման ժա մա նակ քա-
վա րա նը հա մար վում էր այն վայ-
րը, որ տեղ մար դը պատժ վում 
էր իր չար գոր ծե րի պատ ճա ռով, 
ո րից հե տո նրան թույլ էր տրվում 
դրախտ մտնել: Լ յու թե րը պնդում 
էր, որ նման ուս մուն քը հա կա սում 
է Աստ վա ծաշն չին ու ծա ռա յում 
միայն կա թո լիկ ե կե ղե ցու գան ձա-
րա նը հարս տաց նե լուն:

Հետևա բար, կա թո լիկ ե կե ղե ցին 
սո վո րեց նում է, որ մա հա ցած նե-
րը գտնվում են ժա մա նա կա վոր 
պատ ժի մի ջանկ յալ մի վի ճա կում, 
ո րը կոչ վում է քա վա րան, որ տեղ 
մար դուն պատ ժում են իր չար 
ա րարք նե րի հա մար՝ նախ քան 
դրախտ մտնե լը: Նրանք, ով քեր 
քա վա րան են ընկ նում, չեն կա րող 
դուրս գալ այն տե ղից ի րենց ու ժե-

րով, ե թե որևէ մե կը չօգ նի ի րենց: 
Այդ պատ ճա ռով էլ ար դա րաց վում 
է ա ղոթ քը մա հա ցած նե րի հա մար, 
և  ե կե ղե ցին հա վաս տիա ցա նում է, 
որ ե կե ղե ցուն գու մար վճա րե լու 
դեպ քում, մարդ կանց մա հա ցած 
հա րա զատ նե րի տան ջանքն ա վե լի 
թեթև կլի նի:

Պա պերն ա ռա ջար կել են նաև 
մեղ քե րի նե րում՝ գու մա րի դի մաց: 
Փոքր-ինչ պար զա բա նենք դա: Ե թե 
մե կը հան ցանք է գոր ծել ու խախ-
տել Աստ ծո Օ րեն քը, նա կա րող է 
փրկա գին վճա րել և  ա զատ վել այդ 
մեղ քի պատ ժից: Դա էր մեղ քե րի 
ներ ման էու թյու նը, սա կայն դա ո՛չ 
այլ ինչ էր, ե թե ոչ շնոր հա վա ճա-
ռու թյուն։ Ուս տի, հա րուստ նե րը 
սի րով կա րող էին ի րենց թույլ տալ 
բազ մա թիվ մեղ քեր գոր ծե լու:

Ին դուլ գեն ցիա ներ վա ճա ռող նե-
րից մե կը՝ Տե ցե լը, ով Հռո մի ե կե-
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ղե ցու խոս նակն էր Լ յու թե րի օ րոք, 
հայ տա րա րում էր, որ ին դուլ-
գեն ցիա յի թղթի լիա զո րու թյամբ 
գնորդ նե րի բո լոր մեղ քե րը ներ վում 
են: Մեղ քե րից ա պաշ խա րե լու կա-
րիք ան գամ չկար ( Տե՛ս D’Aubigne, 
հա տոր 3, գլուխ 1): Այս պի սով, 
մար դիկ վստա հա գիր ստա ցան 
փրկե լու ո՛չ միայն կեն դա նի մարդ-
կանց, այլև մեռ յալ նե րին: Այս պի-
սի ա սաց վածք էր պտտվում. «Երբ
դրամ նե րը զրնգում են քսա կից,
հո գին դուրս է թռչում քա վա րա
նից»։ Այն ակն թար թին, երբ դրամ-
ներն ընկ նում էին դրա մարկ ղի հա-
տա կին, հո գին քա վա րա նից դուրս 
էր թռչում դե պի եր կինք:

Ժո ղո վուր դը տա րի նե րի ըն թաց-
քում ահ ռե լի գու մար ներ է նվի-
րա բե րել ե կե ղե ցուն: Շա տե րը մեծ 
գու մար ներ են վճա րել կա թո լիկ 
ե կե ղե ցուն, քա նի որ կար ծել են, թե 
դրա նով օգ նում են ի րենց հա րա-
զատ նե րին՝ խու սա փե լու քա վա-
րա նի տան ջանք նե րից: Ե կե ղե ցին 
հարս տա ցավ կեղծ նա խադր յալ-
նե րի հի ման վրա: Ուս տի, կա թո լիկ 
ե կե ղե ցին այդ սար սա փեց նող քա-
րոզ չու թյան շնոր հիվ հսկա յա կան 
գու մար ներ հա վա քեց տա րի նե րի 
ըն թաց քում, գաղտ նի հզո րա ցավ 
ու բազ մա թիվ շքեղ ե կե ղե ցի ներ 
շի նեց: Ինչ պի սի՜ խա բեու թյուն, 
ինչ պի սի՜ թա լան: Իր ա րարք նե-
րի հա մար նա, առն վազն, պետք է 
ա մա չի ժո ղովր դից։

Իսկ ի՞նչ է ա սում Աստ վա ծա-
շունչն այս ա մե նի մա սին։ Ի՞նչ է 
տե ղի ու նե նում մար դու հետ, երբ 
կյան քը դա դա րում է: Արդ յոք, գո-
յու թյուն ու նի՞ ինչ-որ տան ջանք-
նե րի վայր, որ տեղ մա հից հե տո 

մե ղա վորն ան վերջ պատժ վում է 
կրակ նե րի մեջ։ Ե թե ա յո՛, ա պա 
ո՞վ և  ե՞րբ է ստեղ ծել այդ վայ րը։ 
Աստ ծո Խոսքն ա սում է, որ «մեղ քի
վար ձըմահէ» (Հռո մեա ցիս 6.23)։ 
Եվ քա նի որ մեղ քի վար ձը մահ 
է, այն չի կա րող ան վեր ջա նա լի 
տան ջանք լի նել, այ լա պես մե ղա-
վոր նե րի հո գին մա հից հե տո կշա-
րու նա կի ապ րել ու պատժ վել, իսկ 
չա րը «ստա խոս» չի կոչ վի, քա նի 
որ ա սաց. «Ա մենևինէլչեքմեռ նի»
( Հով հան նես 8.44, Ծնն դոց 3.4): 
Ըստ Աստ վա ծաշն չի՝ ամ բա րիշտ-
նե րից «յու րա քանչ յուրնիրգոր ծե
րիհա մե մատ» է կրե լու իր պա տի-
ժը ( Հայտ նու թյուն 20.13)։ Ե թե մեծ 
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չա րիք է գոր ծել, պա տիժն էլ մեծ 
կլի նի: Մա ղա քիա մար գա րեն դա 
այս պես է հաս տա տում. « Քան զի
ա հա՛գա լիսէայնօ րը,որվառ վե
լու էփու ռիպես,ևբո լորգո ռոզ
ներն ու չա րա գործ նե րը հար դի
պեսեն լի նե լու.ևգա լիքօ րըպի
տիայ րինրանց,ա սումէԶո րաց
ՏԵՐԸ, նրան ցից ո՛չ ար մատ, ո՛չ
ճյուղ պի տի թող նի» ( Մա ղա քիա 
4.1)։ Չա րի ար մա տը սա տա նան 
է, իսկ ճյու ղե րը՝ ամ բա րիշտ նե րը: 
Նրանք բո լորն այր վե լու են առ-
հա վետ (տե՛ս Մատ թեոս 25.41)։ 
Նրանք հար դի պես վառ վե լու են, և  
ոչ ոք չի կա րո ղա նա լու մա րել այդ 
կրա կը, ո րը ոչն չաց նե լու է մեղ քի 
հե ղի նա կին ու նրա հետևորդ նե-
րին (տե՛ս Մատ թեոս 3։14, Ե սա յա 

34.8-10, Հայտ նու թյուն 14.9-11, 
20.9-10, 21.8): Եր կար ու նե խած 
հար դը եր կար է վառ վում, իսկ 
չոր ու կարճ հար դը՝ ա րագ: Սա է 
պատ կե րը, թե ինչ պես են ամ բա-
րիշտ նե րը պատժ վե լու ի րենց գոր-
ծե րի հա մե մատ։ Ո մանց պա տի ժը 
եր կա րատև է լի նե լու, ո ման ցը՝ 
կարճ։ Սա կայն պա տիժն այժմ չի 
կի րառ վում դժոխ քում (գե րեզ-
մա նում), դա պետք է նախ վճռվի 
երկն քում, ո րից հե տո կգա պատ-
ժի օ րը. « Քան զիա հա՛գա լիսէայն
օ րը,որվառ վե լուէփու ռիպես…» 
( Մա ղա քիա 4.1): Ուս տի, պարզ է, 
որ այդ օ րը դեռ ա պա գա յում է:

Հով հան նես ա ռաք յա լը սա տա-
րում է այդ միտ քը, երբ գրում է, թե 
ինչ պես պետք է պատժ վեն ամ բա-
րիշտ նե րը. «Եվ մահն ու դժող քը
կրա կի լի ճը գցվե ցին։ Սա է երկ
րորդմա հը։Եվ,ովԿե նացգրքում
գրված չէր, կրա կի լի ճը գցվեց»
( Հայտ նու թյուն 20.14-15)։ Աստ-
վա ծաշնչ յան բնագ րի դժոխք բա-
ռը եբ րա յե րեն՝ שְׁאֹול (շեոլ) իսկ 
հունար են՝ հադես Ἅιδης (հադես)
բառն է, որը նշանակ ում է գերեզ-
ման։ Այլ բան է գեհեն ի դատաս-
տանը՝  կրակով ու ծծումբով , որը 
կլանելու է բոլոր մեղավ որներ ին 
(տե՛ս Մատ թեոս 23.33):

Ի՞նչ տեղի ունեց ավ ամբար-
իշտ քաղաք ների՝  Սոդ ոմի ու 
Գոմ որի հետ: Դրան ք այ րվեցին  
հավիտե-նակ ան կրակով  (տե՛ս 
Հու դա 7), սակայ ն կրակ ը մարեց , 
երբ այլևս ոչին չ չմնաց  այրվել-
ու, որից  հետո «երկրից  ծուխ էր
դուրս գալիս  հնոցի ծխի պես»
(Ծննդոց  19.28): Երբ որևէ նյութ 
այրվու մ է,  վերջու մ ծու խ է ելնու մ։ 
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«Սոդ ոմի ու Գոմ որի քաղաք ները
մոխրի վերած ելով  ու կործանե
լով ՝ դատապ արտեց , որ օրինակ
լինեն  այն մարդկան ց համ ար, որ
հետագ այու մ ամ բարշտու թյուն
կգործեն » (Բ Պետ րոս 2.6): Սու րբ 
Գրքու մ չկա որևէ այլ օրին ակ, ըստ 
որի՝  մեղավորներ ը կկրեն իրեն ց 
պատ իժը։  Հու դա 7-ում ասվու մ է,  
որ այդ քաղաք ների բնակիչ ները 
ենթարկվեցին  հավիտ ենական 
կրակի դատապ արտու թյանը:  Դա 
նրանց շնության  պատիժ ն էր : 
Սակ այն գիտեն ք, որ այդ քաղաք-
ները մինչև այսօր  չեն այրվու մ: 
Հրդեհ ը մարեց  այն ժաման ակ, 
երբ ամեն  ինչ վառվեց  ու մոխրի 
վերած վեց:

Պատիժը տեղի է 
ունենալու ապագայում

Ո րոմ նե րի ա ռա կը մեկ նե լիս Հի-
սուսն ա սում է. «Ինչ պեսո րոմ ներն
են հա վա քում և կ րա կի մեջ նե
տում,աշ խար հիվերջնէլայդ պես
պի տի լի նի: Մար դու Որ դին Իր
հրեշ տակ նե րինպի տիու ղար կի,և
Իրթա գա վո րու թյու նիցպի տիհա
վա քեն բո լոր գայ թակ ղու թյուն նե
րըևնրանց,որա նօ րի նու թյունեն
գոր ծում։Եվնրանցպի տինե տեն
կրա կի հնո ցի մեջ, այն տեղ կլի
նի լաց և  ա տամ նե րի կրճտյուն» 
( Մատ թեոս 13.40-42)։

Կր կին տես նում ենք, որ պա տի-
ժը տե ղի է ու նե նա լու ա պա գա յում՝ 
աշ խար հի վեր ջում: Մե ղա վոր նե րը 
հի մա չեն այր վում հա վի տե նա կան 
կրա կով, ինչ պես քա րո զում է կա-
թո լիկ ե կե ղե ցին: Ցա վոք, ան վեր-
ջա նա լի տան ջանք նե րի վե րա բեր-

յալ կա թո լիկ քա րոզ չու թյու նը վա-
րա կել է նաև մի շարք բո ղո քա կան 
ե կե ղե ցի նե րի:

Սա տա նա յի վերջ նա կան պա-
տիժն այս պես է նկա րագր վում. 
«Քո ա նօ րե նու թյուն նե րի շա տու
թյամբ՝ քո ա նօ րեն առևտ րով
սրբա րան ներդպղծե ցիր։Եսէլքո
մի ջիցկրակեմհա նե լու,այնճա
րա կե լուէքեզ,ուբո լորքեզտես
նող նե րի աչ քի առջև քեզ գետ նի
վրա մոխ րի եմ վե րա ծե լու: Ժո
ղո վուրդ նե րի մեջ բո լոր քեզ ճա
նա չող ներն ապ շե լու են քո վրա.
դուսար սափեսդար ձելուայլևս
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հա վիտ յան չես լի նե լու» (Ե զե կիել 
28.18-19)։

Ոչ մի ան վեր ջա նա լի տան ջանք 
չի լի նե լու: Ամ բա րիշտ նե րի պա-
տիժն ա վարտ վե լու է հա վի տե-
նա կան մա հով ու մոխ րով, երբ 
կրա կը կսպա ռի ա մեն քին: Հա-
վի տե նա կան բա ռը բնագ րի հու-
նա րեն αἰών (աիոն) բառն է, ո րը 
նշա նա կում է եր կար ժա մա նակ 
կամ առ հա վետ։ Ուս տի, երբ ամ-
բա րիշտ նե րը պատժ վեն ի րենց 
գոր ծե րի հա մե մատ, նրանք այլևս 
գո յու թյուն չեն ու նե նա (տե՛ս Սաղ-
մոս 92.7, 37.10, Հոբ 20.7, Նաում 
1.9): Աստ ված խոս տա ցել է վերջ 
տալ չա րի գոր ծու նեու թյա նը, ո րից 
հե տո Նա ստեղ ծե լու է նոր եր կինք 
ու նոր եր կիր (տե՛ս Ե սա յա 65.17)։ 
Պետ րոս ա ռաք յալն այդ մա սին 
ա սում է. «Սա կայնԻրխոստ ման
հա մա ձայն,մինորերկն քիունոր
երկ րի ենք սպա սում, ո րոնց մեջ
ար դա րու թյուննէբնակ վում:Ուս
տի,սի րե լի նե՛ր,դուք,որսպա սում
եք այս բա նե րին, ջա նա ցե՛ք, որ
Նաձեզխա ղա ղու թյանմեջգտնի՝
ան բիծ ու ա նա րատ» (Բ Պետ րոս 
3.13-14)։ Հով հան նեսն էլ նույնն է 
ա սում. «Եվմինորեր կինքունոր
եր կիր տե սա, քա նի որ ա ռա ջին
եր կին քը և  ա ռա ջին եր կիրն ան
ցան, ուայլևս ծով չկար» ( Հայտ-
նու թյուն 21.1)։ Նրանց, ով քեր շա-
րու նա կում են մնալ ի րենց նախ-
կին հա մոզ մուն քին, հարց նում 
ենք՝ ու՞ր է մնա լու հա վի տե նա-
կան տան ջանք նե րի դժոխ քը, երբ 
Գիրքն ա սում է, որ ա ռա ջին եր-
կիրն ան ցավ, ու այլևս ծով չկար։ 
Այն չի կա րող շա րու նա կել իր գո-
յու թյու նը, քա նի որ երկ րի բո լոր 

տար րե րը պետք է սպառ վեն կրա-
կի մեջ, չա րի բո լոր հետ քե րը՝ ոչն-
չա նան (տե՛ս Բ Պետ րոս 3.10):

Երբ մեղքն ան հե տա նա, Աստ-
ված նոր եր կինք ու նոր եր կիր 
կստեղ ծի, որ տեղ ա մեն ինչ ար դար 
ու խա ղաղ կլի նի: Քրիս տո սը մար-
դուն վե րա դարձ նե լու է այն վի ճա-
կը, որ Ե դե մում էր՝ մինչ մե ղան չե-
լը, երբ նա դեմ առ դեմ զրու ցում 
էր իր Ա րար չի հետ: Նոր երկ րում 
չեն լի նե լու գո ղեր, բամ բա սող ներ, 
մար դաս պան ներ, պա տե րազմ-
ներ, վիշտ ու տա ռա պանք (տե՛ս 
Հայտ նու թյուն 21.27): Աստ վա-
ծա շունչն այս պես է նկա րագ րում 
կյան քը նոր երկ րում. «Եվ Աստ
վածնրանցաչ քե րիցսրբե լուէբո
լորար ցունք նե րը,ուայլևսմահչի
լի նե լու,ոչսուգ,ոչա ղա ղակ,և ոչ
էլ ցավ է լի նե լուայ սու հետև, քա
նի որ նախ կին բա ներն ան ցան» 
( Հայտ նու թյուն 21.4)։ Ինչ պե՞ս կա-
րող են ամ բա րիշտ նե րը հա վերժ 
ապ րել տան ջանք նե րի մեջ, երբ 
Գիր քը խո սում է հին երկ րի գա-
լիք ան հե տաց ման մա սին: Նրանք 
նոր երկ րում էլ չեն կա րող տեղ ու-
նե նալ, ո րով հետև այն տեղ չի լի-
նե լու ցավ, վիշտ ու տա ռա պանք: 
Նոր երկ րում միայն ար դար ներն 
են ապ րե լու: Աստ ված տա՝ նրանք, 
ով քեր կար դում են այս տո ղե րը, 
ըն դու նեն Հի սուս Քրիս տո սում 
ե ղող փրկու թյու նը և Սուրբ Հո գու 
զո րու թյու նը խնդրեն՝ դառ նե լու 
Հի սու սի ճշմա րիտ վկա նե րը, որ-
պես զի մենք էլ Աստ ծո ո ղոր մու-
թյամբ դաս վենք ար դար նե րի մեջ, 
ով քեր Աստ ծո Թան կա գին Շ նոր-
հով պի տի ժա ռան գեն նոր եր կի րը:

Հա վերժ տան ջան քի տե սու թյու-
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նը մի սար սա փե լի քա րոզ չու թյուն 
է, ո րը մենք այ սու հետև նե տում 
ենք աղ բա նոցն ու վա ռում: Այդ 
տե սու թյու նը տեղ չու նի Աստ ծո 
սի րո մեջ: Հի սու սը մեզ միայն բա-
րին է ա ռա ջար կում ու նաև պատ-
ռում սա տա նա յի դի մա կը, որ պես-
զի յու րա քանչ յուր մարդ կա րո ղա-
նա տես նել, որ նա բան սար կու է: 
Աստ ված ոչ ո քի չի ստի պում և Նա 
սա տա նա յի հետ էլ այդ պես չվար-
վեց: Շու տով բո լոր ա պա ցույց նե րը 
կդրվեն սե ղա նին և Իր ան սահ ման 
սի րով Աստ ված իս պառ կոչն չաց նի 
սա տա նա յին ու նրա հետևորդ նե-
րին (տե՛ս Հռո մեա ցիս 16.20)։ Այն-
պես որ մենք հույ սով սպա սում 
ենք Հի սու սի վե րա դար ձին, իսկ 
դրա նից հա զար տա րի անց՝ վեր-
ջին մեծ դա տաս տա նի օր վան, երբ 
Աստ ված, վե րաց նե լով մեղքն ու 
մե ղա վո րին, կստեղ ծի նոր եր կինք 
ու նոր եր կիր, ո րի վրա կբնակ վի 
ար դա րու թյու նը, խա ղա ղու թյունն 
ու եր ջան կու թյու նը, և Հի սու սի սե-
րը կթա գա վո րի հա վիտ յան:

Թեզիս 8
Կա թո լիկ ե կե ղե ցին դա վա նում 

ու կի րա ռում է նո րա ծին նե րի 
մկրտու թյուն և նա խա հա ղոր դու-
թյուն: Մա նուկ նե րի մկրտու թյան 
ար մատն Օ գոս տի նո սի ժա ռան-
գա կան մեղ քի ուս մունքն է: Նա 
կար ծում էր, թե ե րե խան մե ղա վոր 
է ծնվում: Այդ պատ ճա ռով էլ, ե թե 
ե րե խան հի վանդ էր և մա հա նա լու 
վտանգ կար, ա պա անհ րա ժեշտ 
էր շատ ա րագ քա հա նա կան չել, 
որ պես զի նա ջրով ցո ղի ե րե խա յի 
գլու խը, ո րից հե տո ե րե խան դառ-
նում էր քրիս տոն յա և հա մար վում 

փրկված: Սա մինչ օրս կի րառ վում 
է: Բայց նո րա ծի նը մեղք չի գոր ծել, 
որ պես զի մե ղա վոր ճա նաչ վի, և չի 
էլ գի տակ ցում, թե ինչն է ճիշտ և  ին-
չը՝ սխալ: Այդ ըն դու նա կու թյու նը 
նրա մոտ զար գա նում է աս տի ճա-
նա բար: Աստ վա ծա շունչն ա սում 
է, որ «մեղքնա նօ րի նու թյունէ» (Ա 
Հով հան նես 3.4), և  որ «այնան ձը, 
որմեղք էգոր ծում,պի տիմեռ նի։
Որ դին չի կրե լու հոր հան ցան քը,
ո՛չ էլ հայ րը որ դու հան ցանքն է
կրե լու» (Ե զե կիել 18.20)։

Գիր քը պարզ ա սում է, որ ե րե-
խան իր ծնող նե րի մեղ քե րը չի ժա-
ռան գում: Մենք մեղք ենք գոր ծում 
միայն այն ժա մա նակ, երբ սկսում 
ենք հա սու նա նալ ու գի տակ ցել 
բա րու և չա րի տար բե րու թյու նը: 
Ուս տի ե րե խան չու նի մեղ քի հին 
կյանք, որ թա ղի մկրտու թյան ջրի 
մեջ (տե՛ս Հռո մեա ցիս 6.4): Նա 
դեռ ան մեղ է։ Հետևա բար մա նուկ-
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նե րի մկրտու թյունն ան հե թեթ 
է և Աստ ծո Խոս քին հա կա ռակ։ 
Փաստն այն է, որ ան մեղ ե րե խան, 
աշ խարհ գա լով, ժա ռան գում է իր 
ծնող նե րի մե ղա վոր բնու թյու նը և  
իր վրա կրում այն նույն դա տաս-
տա նը, որն աս վեց Ա դա մին. «Հող
եսուդեպիհողըպիտիդառնաս»
(Ծնն դոց 3.19)։

Երբ մայ րե րը Հի սու սի մոտ էին 
բե րում ի րենց ե րե խա նե րին, Նա 
նրանց ա սում էր, որ «այդ պի սի
նե րիննէԱստ ծոթա գա վո րու թյու
նը…ԵվնրանցԻրգիրկնառ նե լով՝
ձեռք դրեց նրանց վրա և  օրհ նեց
նրանց» ( Մար կոս 10.13-16)։ Հի-
սու սը չմկրտեց նրանց, այլ օրհ նեց: 
Մենք էլ պետք է նույն կերպ վար-
վենք ե րե խա նե րի դեպ քում, քա նի 
դեռ նրանք փոքր են:

Մա նուկ նե րի մկրտու թյան ժա-
մա նակ հայ րերն են, որ խոս տո-
վա նում են հա վա տը՝ ե րե խա նե րի 
փո խա րեն: Իսկ Աստ վա ծա շունչն 
ա սում է. «Ումդուքէլհու սա ցիք,
երբ լսե ցիք ճշմար տու թյանԽոս
քը՝ձերփրկու թյանա վե տա րա նը,
Ումհա վա տա լուցհե տոնույն պես
խոստ ման Սուրբ Հո գով կնքվե
ցիք» (Ե փե սա ցիս 1.13): «Ու րեմն
հա վա տըլսե լուցէ,և լ սե լը՝Աստ
ծոԽոս քից» (Հռո մեա ցիս 10.17)։ 
Ե րե խան չի հաս կա նում քա րոզ-

վող լու րը, հետևա բար, չի կա-
րող սե փա կան հա վատ ու նե նալ: 
Գր ված է նաև. «Ով հա վա տա ու
մկրտվի, պի տի փրկվի, իսկ ով
չհա վա տա, պի տի դա տա պարտ
վի» ( Մար կոս 16.16)։ Ու րեմն, 
մկրտվո ղը պետք է սե փա կան հա-
վատ ու նե նա։ Ս խալ է, երբ ծնող-
ներն են ո րո շում ե րե խա յի հա վա-
տը: Քա հա նա ներն ու ծնող ներն 
ա սում են, թե ե րե խան հա վա տի 
իր սե փա կան ընտ րու թյու նը կա-
նի հե տա գա յում՝ նա խա հա ղոր-
դու թյան ժա մա նակ։ Սա կայն դրա 
հա մար ոչ մի ե րաշ խիք չկա։

Ե կեք մկրտու թյան մի քա նի օ րի-
նակ տես նենք Սուրբ Գր քում։ Ու-
շադ րու թյուն դարձ րեք, որ սե փա-
կան հա վա տը վճռո րոշ է այդ օ րի-
նակ նե րում։

Երբ Փի լիպ պո սը ե թով պա ցի 
ներ քի նիին քա րո զեց Հի սու սի 
Ա վե տա րա նը, ներ քի նին նրան 
հարց րեց. «Ա հա՛ ջու րը, էլ ի՞նչ է
ինձ խան գա րում մկրտվել»։ Փի-
լիպ պոսն ա սաց. «Ե թեքոամ բողջ
սրտովհա վա տումես,կա րողես»։ 
Ներ քի նին էլ նրան ա սաց. «Հա վա
տում եմ, որ Հի սուս Քրիս տո սը
Աստ ծո Որ դին է»։ Ու հրա մա յեց, 
որ կառ քը կանգ նեց նեն, և  եր կուսն 
էլ ջու րը մտան՝ Փի լիպ պոսն ու 
ներ քի նին, և մկր տեց նրան ( Գործք 
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Ա ռա քե լոց 8.26-40)։
Երբ Փի լիպ պո սը Սա մա րիա յում 

Ա վե տա րանն էր քա րո զում, շա-
տերն ըն դու նե ցին լու րը: Սուրբ 
Գիր քը մեզ հայտ նում է Փի լիպ պո-
սի այդ քա րոզ չու թյան արդ յուն քի 
մա սին նույն պես. «Բայցերբհա
վա տա ցինՓի լիպ պո սին,որԱստ
ծո թա գա վո րու թյան ու Հի սուս
Քրիս տո սիան վանմա սինէրքա
րո զում, մկրտվում էին թե՛ տղա
մար դիկ, և թե՛ կա նայք» ( Գործք 
Ա ռա քե լոց 8.12)։

Մկրտ վում էին տղա մար դիկ ու 
կա նայք, այլ ո՛չ թե ե րե խա նե րը։

Աստ վա ծաշն չում կա մի պատ-
մու թյուն՝ բան տա պե տի մա սին, 
ով մկրտվեց իր ամ բողջ ըն տա նի-
քով հան դերձ: Հնա րա վոր է ա ռար-
կու թյուն ներ հնչեն, որ մի գու ցե 
ե րե խա ներ էլ են մկրտվել այդ ժա-
մա նակ: Փո խա րե նը գրված է, որ 
մար դիկ լու րը լսե լուց հե տո Հի-
սուս Քրիս տո սին որ պես ի րենց 
Փր կիչ ըն դու նե ցին ու մկրտվե ցին: 
Ա հա՛ այդ պատ մու թյու նը. «Եվ
նրանց դուրս հա նեց ու ա սաց.
«Տե րե՛ր, ի՞նչ պետք է ա նեմ, որ
փրկվեմ»: Եվ նրանք ա սա ցին.
«Հա վա տա՛ՏերՀի սուսՔրիս տո
սին, և կփրկ վեք՝ դու և քո տու
նը»: Եվ Տի րոջ Խոս քը քա րո զե
ցիննրանևբո լորնրանց,որնրա
տաննէին:Եվնագի շեր վանույն
ժա մին նրանց վերց րեց, վեր քե րը
լվաց. և  ան մի ջա պես մկրտվե ցին
թե՛ին քը,ևթե՛ յու րա յին նե րը:Եվ
երբնրանցիրտունբե րեց,նրանց
ա ռաջ սե ղան բա ցեցև  ու րա խա
ցավ, որ իր ամ բողջ ըն տա նի քով
հա վա տում է Աստ ծուն» ( Գործք 
Ա ռա քե լոց 16.30-34)։

Այս տեղ կար դա ցինք, որ Պո-
ղոս ա ռաք յա լը Խոս քը քա րո զում 
էր փի լիպ պե ցի բան տա պե տին ու 
բո լոր նրանց, որ նրա տանն էին: 
Նրանք ըն դու նե ցին Հի սու սի հա-
վա տը և մկրտ վե ցին: Հա վա տը 
միշտ նա խոր դում է մկրտու թյա նը:

Մկր տու թյուն բա ռը բնագ րի 
հու նա րեն βάπτισμα (բապ տիս-
մա) բառն է, որն օգ տա գործ վում 
է դար բին նե րի ար հես տում: Դա 
նշա նա կում է, որ որևէ ա ռար կա 
ի ջեց վում է ջրի մեջ, որ պես զի այն 
ամ բող ջո վին ծածկ վի ջրով: Երբ 
դար բի նը եր կա թե ձող է պատ-
րաս տում և հա տուկ ձև տա լիս 
դրան՝ ցան կա նա լով պահ պա նել 
այդ ձևը, նա ձո ղը ջրի մեջ է ի ջեց-
նում, որ պես զի ջուրն ամ բող ջո վին 
ծած կի դրան: Ճիշտ նույն ձևով էլ 
պետք է մկրտվո ղը թաղ վի ջրում, 
որ պես զի ջու րը ծած կի նրան:
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Մկրտ վո ղը խորհր դան շա կան 
ձևով ցույց է տա լիս, որ Հի սու սը 
մա հա ցավ իր փո խա րեն, թաղ վեց 
և հա րու թյուն ա ռավ գե րեզ մա-
նից: Մկր տու թյու նը խորհր դան-
շում է նաև այն, թե ինչ է տե ղի ու-
նե նում մեր ներ սում, երբ մենք թա-
ղում ենք մեր մեղ քե րը կամ դրանք 
դնում Հի սու սի վրա, որ պես զի 
Նրա զո հա բե րու թյան շնոր հիվ 
Աստ ված քա վու թյուն շնոր հի մեզ, 
և նոր կյանք ապ րենք «ՍուրբՀո
գու նո րո գու թյամբ» ( Տի տոս 3.5): 
Այս մկրտու թյունն էին կի րա ռում 
ա ռաք յալ նե րը։

Սուրբ Գիրքն ա պա ցու ցում է, 
որ մկրտու թյու նը ջրում թաղ-
վելն է. «Դուք չգի տե՞ք,թե մե զա
նից ով քեր Հի սուս Քրիս տո սի
մեջ մկրտվե ցին, Նրա մահ վա նը
մկրտվե ցին։ Հետևա բար, մենք
մկրտու թյամբ Նրա հետ մահ
վան մեջ թաղ վե ցինք, որ ինչ պես
Քրիս տո սը Հոր փառ քով հա րու
թյունա ռավմե ռել նե րից,այն պես
էլմենքկյան քինո րո գու թյանմեջ
քայ լենք» (Հռո մեա ցիս 6.3-4)։ 
Խոս քը պարզ ցույց է տա լիս, որ 
նա, ով մկրտվում է, նախ թաղ-
վում է և  ա պա նոր կյանք սկսում 
Հի սուս Քրիս տո սի մեջ: «Ու րեմն,
ե թե մե կը Քրիս տո սի մեջ է, նա
նոր ա րա րած է։ Հներն ան ցան,
և ա հաա մեն բան նոր ե ղավ» (Բ 
Կորն թա ցիս 5.17)։ Սա կայն սա չի 
կա րող տե ղի ու նե նալ մա նուկ նե րի 
մկրտու թյան դեպ քում:

Աստ վա ծա շուն չը մկրտու-
թյունն ան վա նում է նաև «բա րի
խղճմտան քի վկա յու թյուն»։ Գր-
ված է. «Հի մա էլ մեզ փրկում է
ըստ նույն պատ կե րի, այ սինքն՝

մկրտու թյամբ (որ ոչ թե մարմ
նա վո րիաղ տիցա զատ վելն է,այլ
բա րի խղճմտան քի վկա յու թյունն
առ Աստ ված) Հի սուս Քրիս տո սի
հա րու թյանմի ջո ցով» (Ա Պետ րոս 
3.21): Ե թե մենք ա ռօր յա կյան քում 
ուխտ (հա մա ձայ նու թյուն) ա նենք 
որևէ մե կի հետ, ա պա կարևոր 
է նա խօ րոք ի մա նալ, թե ո րոնք 
են ուխ տի պայ ման նե րը: Այդ-
պես է նաև մկրտու թյան ուխ տի 
դեպ քում: Մկր տու թյու նից ա ռաջ 
կարևոր է ժա մա նակ հատ կաց նել 
Աստ ծո Խոս քի ա ղոթ քով ու սում-
նա սի րու թյա նը, որ պես զի ա վե լի 
լավ ծա նո թա նանք ուխ տի բո վան-
դա կու թյա նը: Հի սու սը մկրտվե-
լիս «շուրջե րե սունտա րե կանէր»
( Ղու կաս 3.23): Դա խո սում է այն 
մա սին, որ Նա չա փա հաս տա-
րի քում և  անձ նա կան հա վա տով 
ուխ տի մեջ մտավ Աստ ծո հետ։ 
Մկր տու թյու նից ա ռաջ մենք պետք 
է մտած ված ո րո շում կա յաց նենք՝ 
կա տա րե լու մի ընտ րու թյուն, ըստ 
ո րի՝ Աստ ված պետք է վե րա փո խի 
մեզ, և մենք մինչև վերջ մշտա կան 
ա ղոթ քով պետք է հետևենք Հի-
սուս Քրիս տո սին (տե՛ս Ա Պետ րոս 
2.21, Ժո ղո վող 5.4-5): Մկր տու թյու-
նը պետք է լի նի ար տա քին նշանն 
այն վե րա փոխ ման, որն ար դեն 
տե ղի է ու նե նում մեր ներ սում:

Կոն ֆիր մա ցիան (նա խա հա ղոր-
դու թյու նը) սահ ման վել է կա թո լիկ 
ե կե ղե ցու կող մից 13-րդ դա րում: 
Այն ըն դու նող նե րից քչերն են հա-
վա տում Հի սուս Քրիս տո սին՝ որ-
պես ի րենց անձ նա կան Փրկ չի: 
Դրա նից երևում է, որ կոն ֆիր-
մա ցիան ա նօ գուտ է: Լ յու թե րը 
16-րդ դա րում վե րաց րեց կոն-
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ֆիր մա ցիան և  այն ան վա նում էր 
կա պի կու թյուն ու հի մա րու թյուն: 
Մար դիկ ե կե ղե ցում, ի րար հետ 
կա պի կու թյուն ա նե լով, տա լիս 
էին մի խոս տում, ո րը եր բեք չէին 
կա տա րե լու: Լ յու թե րը վե րաց րեց 
կոն ֆիր մա ցիան և  այն եր կար ժա-
մա նակ գո յու թյուն չու ներ բո ղո-
քա կան երկր նե րում ( Նոր վե գիա-
յում մինչև 1736, իսկ Շ վե դիա յում՝ 
1811 թվա կա նը):

Նո րա ծին նե րի մկրտու թյունն 
ու նա խա հա ղոր դու թյու նը մարդ-
կա յին ա վան դույթ ներ են: Դրանց 
նպա տա կը Աստ վա ծաշն չին փո-
խա րի նելն է: Դա սա տա նա յի ձե ռա-
գիրն է։ Աստ վա ծաշնչ յան հա վա տի 
յու րա քանչ յուր սկզբունք նա փո-
խա րի նում է ճշմար տան ման որևէ 
բա նով՝ մո լո րեց նե լով շա տե րին 
(տե՛ս Բ Տի մո թեոս 4.3-4):

Աստ վա ծա շունչն ա սում է. «Մեկ
Տեր, մեկ հա վատ, մեկ մկրտու
թյուն» (Ե փե սա ցիս 4.5)։ Մենք 
ար դեն տե սանք, որ ճշմա րիտ 
մկրտու թյու նը ե րե խա յի գլխի 
վրա ջուր ցո ղե լը չէ, այլ հա վա-
տով մկրտու թյու նը, երբ մկրտվո-
ղը նախ լսում է Ա վե տա րա նը և  
ա պա ըն դու նում Հի սուս Քրիս տո-
սում ե ղող փրկու թյու նը: Հի սու սի 
մկրտու թյու նը Հոր դա նան գե տում 
հա մար վում է մկրտու թյան ճշմա-
րիտ օ րի նա կը։ Նա մկրտու թյան 
կա րիք չու ներ, քա նի որ ան մեղ էր: 
Սա կայն Հի սու սը մկրտվեց և մեզ 
օ րի նակ թո ղեց, որ մենք էլ գնանք 
Նրա հետ քե րով (տե՛ս Մատ թեոս 
3.13-17, Ա Պետ րոս 2.21):

Ինչ պես տե սանք, մկրտվո ղը 
թաղ վում է ջրի մեջ ու ջրից դուրս 
գա լով՝ սկսում նոր կյանք՝ Հի-

սուս Քրիս տո սի հետ: Ու րեմն, 
սի րե լի՛ ըն թեր ցող, ե՛կ հետևենք 
Աստ վա ծաշն չի մկրտու թյա նը, այլ 
ոչ թե կա թո լի կու թյան կամ ուխ-
տադ րուժ բո ղո քա կա նու թյան: 
Մա նուկ նե րի մկրտու թյունն ու 
նա խա հա ղոր դու թյու նը կա թո լիկ 
ա վան դույթ ներ են, և բո լոր նրանք, 
ով քեր կար ծում են, թե փրկված 
են, քա նի որ ի րենց ծնող նե րի հետ 
միա սին մաս նակ ցել են այդ ծե սին, 
խաբ ված են: Նրանք չեն ըն դու նել 
Աստ վա ծաշն չի մկրտու թյու նը, որն 
ըստ Աստ ծո Խոս քի, միակն է: Հի-
սու սը Նի կո դե մո սին ա սաց. «Ե թե
մե կըջրիցևՀո գուցչծնվի,նաչի
կա րողԱստ ծոթա գա վո րու թյու նը
մտնել» ( Հով հան նես 3.5)։

Հի սուսն ա սում է, որ մենք Աստ-
ծո թա գա վո րու թյուն չենք մտնի, 
ե թե ջրից և Հո գուց չծնվենք: Դա 
պետք է սթա փեց նի մեզ բո լո րիս:

Դրա հա մար ե՛կ ըն դու նենք Հի-
սու սի մկրտու թյու նը՝ հա վա տով 
մկրտու թյու նը: Ե րե խա նե րին 
ջրով ցո ղե լը մկրտու թյուն չէ: Դա 
մարդ կա յին ա վան դույթ ու խա-
բեու թյուն է։

Ի վեր ջո, փրկու թյուն՝ չի նշա նա-
կում պար զա պես մկրտվել կամ 
գրանց վել ե կե ղե ցու ցու ցա կում, և  
ոչ էլ պար զա պես ճշմար տու թյու նը 
քա րո զել այ լոց: Փր կու թյու նը կեն-
դա նի կապն է Հի սուս Քրիս տո սի 
հետ: Նա, ով ա մե նօր յա կեն դա նի 
շփում ու նի Հի սու սի հետ, կնո րոգ-
վի սրտով և թույլ կտա, որ Փրկ չի 
գոր ծը դառ նա հա վա տի ու սի րո 
ծա ռա յու թյուն՝ ա մե նայն համ բե-
րու թյամբ, հե զու թյամբ և հույ սով: 
Յու րա քանչ յուր ոք, ով իս կա պես 
միա ցել է Քրիս տո սին, կեն դա նի 
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ա վե տա րա նիչ է իր շրջա պա տում 
գտնվող բո լոր մարդ կանց հա մար:

Թեզիս 9

Կա թո լիկ ե կե ղե ցին սո վո րեց-
նում է, որ ե կե ղե ցու խոր հուրդ նե-
րի (սրբա զան ա րա րո ղու թյուն նե-
րի) մեջ, ո րոն ցից են մկրտու թյու-
նը, հա ղոր դու թյունն ու ա պաշ-
խա րու թյու նը, փրկու թյուն կա: 
Լ յու թե րը նույն պես ման կուց սո-
վո րել էր այդ ա մե նը՝ մե ծա նա լով 
որ պես կա թո լիկ: Սա կայն մի օր, 
երբ նա Հռո մում ծնկա չոք բարձ-
րա նում էր Պի ղա տո սի աս տի ճան-
նե րով, Աստ ված նրան հի շեց րեց, 
որ գրված է. «Ար դա րըհա վա տով
պի տիապ րի» (Հռո մեա ցիս 1.17): 
Լ յու թերն իս կույն ոտ քի կանգ նեց 
ու գի տակ ցեց, որ ին քը փոր ձում 
է գոր ծե րով փրկու թյան հաս նել: 
Այժմ նոր լույս շո ղաց նրա գի տակ-
ցու թյան մեջ: Նա հաս կա ցավ, որ 
միայն հա վա տը Հի սուս Քրիս-
տո սի՝ աշ խար հի Փրկ չի հան դեպ 
կա րող է փրկել ի րեն: Գոր ծե րը 
չեն կա րող փրկել մեզ, դրանք ի 

հայտ են գա լիս որ պես հա վա տի 
պտուղ (տե՛ս Մատ թեոս 7.16-20, 
Գա ղա տա ցիս 5.22-23, Ա Թե սա-
ղո նի կե ցիս 1.8-9)։ Երբ Լ յու թե րը 
շա րու նա կեց ու սում նա սի րել այս 
թե ման, գտավ աստ վա ծաշնչ յան 
մի քա նի կարևոր հատ ված ներ, 
ո րոնց մեջ աս վում էր, որ մենք Հի-
սուս Քրիս տո սի վրա ու նե ցած հա-
վա տով ենք ար դա րա նում:

Երբ մենք գա լիս ենք Հի սու սի 
մոտ՝ մեր բո լոր մեղ քե րով հան-
դերձ, խոս տո վա նում մեր հան-
ցանք նե րը, ա պաշ խա րում ու 
նե րում խնդրում Նրա նից (տե՛ս 
Սաղ մոս 32.5, Ա Հով հան նես 1.9), 
«Աստ ված ար դա րու թյուն է վե
րագ րում» մեզ «ո՛չթեգոր ծե րից,
որ պես զի ոչ մե կը չպար ծե նա», 
այլ հա վա տի մի ջո ցով ե ղող շնոր-
հով (Հռո միա ցիս 4.6, Ե փե սա ցիս 
2.9): Պատ կե րաց րե՛ք, թե ինչ պի-
սի՜ ա զա տագ րում է տե ղի ու նե-
ցել Մար տին Լ յու թե րի կյան քում: 
Նույ նը կա րող է տե ղի ու նե նալ 
Ձեր կյան քում, ե թե հետևեք այդ 
խորհր դին։

Ի՞նչ է ա սում Աստ վա ծա շուն չը՝ 
հա վա տի նշա նա կու թյան մա սին: 
«Արդհա վա տըհու սա ցածբա նե
րի հաս տա տումն է և չերևա ցող
բա նե րի ա պա ցույ ցը» (Եբ րա յե-
ցիս 11.1)։ «Ու րեմնհա վա տըլսե
լուց է, և լ սե լը Աստ ծո Խոս քից» 
(Հռո մեա ցիս 10.17), «որ պես զի
ձեր հա վա տը մարդ կա յին ի մաս
տու թյամբ չլի նի, այլ Աստ ծո զո
րու թյամբ» (Ա Կորն թա ցիս 2.5): 
Ա ռա կը մեկ նե լիս Տերն ա սում է. 
«Ճա նա պար հի եզ րին ըն կած նե
րընրանքեն,որլսումենԱստ ծո
Խոս քը,հե տոգա լիսէսա տա նան
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ևհա նումէԽոս քընրանցսրտից,
որչհա վա տանևչփրկ վեն» ( Ղու-
կաս 8.12), «ո րով հետևա մենինչ,
որհա վա տիցչէ,մեղքէ» (Հռո մեա-
ցիս 14.23): «Սի րե լի նե՛րս, ա մեն
ջանք հանձն առ նե լով՝ գրում եմ
ձեզ մեր ընդ հա նուր փրկու թյան
մա սին՝ անհ րա ժեշտ հա մա րե լով
գրել ու հոր դո րել, որպայ քա րեք
այնհա վա տիհա մար,որմե կընդ
միշտա վանդ վեց սրբե րին» ( Հու-
դա 3), «քա նիորայնա մե նը,ինչ
Աստ ծուց է ծնված, հաղ թում է
աշ խար հին.ևսաէհաղ թա նա կը, 
որ հաղ թում է աշ խար հին՝ մեր
հա վա տը» (Ա Հով հան նես 5.4): 
«Ո րով հետև Աստ ված այն պես
սի րեցաշ խար հը,որԻրՄիա ծին
Որ դուն տվեց, որ ով Նրան հա
վա տա չկոր չի, այլ հա վի տե նա
կանկյանքու նե նա» ( Հով հան նես 
3.16)։ «Ով հա վա տաու մկրտվի,
պի տիփրկվի,իսկով չհա վա տա,
պի տիդա տա պարտ վի» ( Մար կոս 
16.16)։ «Բայց ա ռանց հա վա տի
անհ նարէՆրանհա ճեց նել» (Եբ-
րա յե ցիս 12.6)։

Այդ դեպ քում ի՞նչ նշա նա կու-
թյուն ու նեն գոր ծե րը: «Թող ձեր
լույսն այն պես փայ լի մարդ կանց
առջև,որտես նենձերբա րիգոր
ծե րը և փա ռա վո րեն ձեր Հո րը,
որերկն քումէ» ( Մատ թեոս 5.16)։ 
«Ճշ մա րիտէայսխոս քըևկա մե
նում եմ, որ այս բա նե րը շա րու
նակ հաս տա տես, որ պես զիԱստ
ծուն հա վա տա ցող նե րը բա րի
գոր ծերկա տա րե լուջանքթա փեն։
Ս րանքենբա րիևմարդ կանցհա
մար օգ տա կար բա նե րը» ( Տի տոս 
3.8)։ «Ո րով հետև մենք Նրա ձեռ
քիգործնենք,Քրիս տոսՀի սու սով

բա րիգոր ծե րիհա մարստեղծ ված,
ո րոնցԱստ վածնա խա պեսպատ
րաս տեց,որնրանցմեջքայ լենք» 
(Ե փե սա ցիս 2.10): Հով հան նես 
Մկր տի չը քա րո զում էր և  ա սում. 
«Ու րեմն ա պաշ խա րու թյան ար
ժա նի պտուղ բե րեք» ( Մատ թեոս 
3.8)։ Այդ մա սին Պո ղոս ա ռաք յալն 
ա սում է. «ԱյլնախԴա մաս կո սում,
Ե րու սա ղե մում և Հրեաս տա նի
շրջան նե րումգտնվող նե րինևհե
թա նոս նե րին կոչ ա րե ցի ա պաշ
խա րելևդառ նալդե պիԱստ ված՝
ա պաշ խա րու թյան ար ժա նի գոր
ծերկա տա րե լով» ( Գործք Ա ռա քե-
լոց 26.20): Հա կո բոսն ա սում է, որ 
«հա վատնա ռանցգոր ծե րիմե ռած
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է: Չէ՞ որԱբ րա հա մը՝ մեր հայ րը, 
իր գոր ծե րով ար դա րա ցավ, երբ
իր որ դուն՝ Ի սա հա կին դրեց սե
ղա նի վրա՝ զո հա բե րե լու։ Տես
նու՞մես,որնրահա վա տըգոր ծի
հետմեկ տեղէրուայդգոր ծե րով
էր,որհա վա տըկա տար յալե ղավ» 
( Հա կո բոս 2.20-22)։

Արդ, հա վատն ա ռանց գոր ծե-
րի մե ռած է, իսկ բա րի գոր ծերն 
ի հայտ են գա լիս որ պես հա վա-
տի պտուղ: Այդ պի սի հա վա տով 
«Ա բելնա վե լիգե րա զանցզոհմա
տու ցեց Աստ ծուն, քան Կա յե նը…
Նո յը,Աստ ծուցզգու շաց վե լովդեռ
չերևա ցողբա նե րիմա սին,երկ յու
ղա ծու թյամբ պատ րաս տեց տա
պա նը… Կար միր ծո վից ան ցան,
ինչ պեսցա մա քից,ո րըերբե գիպ
տա ցի նե րըփոր ձե ցինա նել,խեղդ
վե ցին» (Եբ րա յե ցիս 11.4,7,29):

Երբ մենք ստա նում ենք Հի սու-
սի ար դա րու թյու նը, պետք է նաև 
Նրա մեջ ար դար ապ րե լու հա մար 
զո րու թյուն խնդրենք: Այդ ժա մա-
նակ էլ մենք կլի նենք Նրա ճշմա-

րիտ վկա նե րը:
«Ե թե գի տեք, որ Նաար դար է,

կի մա նաք նաև, թե ովար դա րու
թյուն է ա նում, Նրա նից է ծնվել» 
(Ա Հով հան նես 2.29)։
«Որդ յակ նե՛ր, թող ոչ մե կը ձեզ

չխա բի. նա, ով ար դա րու թյուն է
գոր ծում,ար դար է, ինչ պեսՆա է
ար դար» (Ա Հով հան նես 3.7):

Ուս տի, ար դար ապ րե լու և բա-
րի պտուղ բե րե լու զո րու թյու նը ոչ 
թե մե զա նում է, այլ հա վա տաց յա-
լին տրվող Քրիս տո սի զո րու թյան 
մեջ, «ո րով հետևև՛ կա մե նա լը,և՛
կա տա րե լը Աստ ված Ինքն է, որ
գոր ծում է ձեր մեջ՝ Իր բա րե հա
ճու թյանհա մա ձայն» ( Փի լի պե ցիս 
2.13)։ Հի սուսն ա սում է. «Ես եմ
որ թը, դուք ճյու ղերն եք։ Նա, որ
մնումէԻմմեջևԵսնրամեջ,նա
շատպտուղ է բե րում, ո րով հետև
ա ռանցԻնձդուքո չինչչեքկա րող
ա նել» ( Հով հան նես 15.5):

Լ յու թե րի հան դես գա լուց ու հա-
վա տով ար դա րու թյուն քա րո զե-
լուց ի վեր մեծ պայ քար է ըն թա ցել 
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կա թո լիկ ե կե ղե ցու և բո ղո քա կան-
նե րի միջև: Սա կայն բազ մա թիվ 
երկ խո սու թյուն նե րից հե տո, 1999 
թվա կա նին դի վա նա գի տու թյան և  
է կու մե նիկ գոր ծու նեու թյան շնոր-
հիվ կաթ լոիկ ու լյու թե րա կան ե կե-
ղե ցի ներն ա ռաջ քա շե ցին ընդ հա-
նուր մի փաս տա թուղթ՝ հա վա տով 
ար դա րա նա լու ուս մուն քի վե րա-
բեր յալ, ո րը կոչ վում է Հա մա տեղ 
Հռ չա կա գիր։ Այն ճա նաչ վեց ու 
ստո րագր վեց 1999 թվա կա նի հոկ-
տեմ բե րի 31-ին: Ան ցել էր ու ղիղ 
482 տա րի այն բա նից հե տո, երբ 
Լ յու թե րը Վի տեն բեր գի ե կե ղե ցու 
դռանն էր մե խել իր նշա նա վոր 95 
թե զիս նե րը, ո րոնք բա ցա հայ տում 
էին պա պա կան մո լո րու թյուն նե-
րը: Իսկ 1999-ի Հա մա տեղ Հռ չա-
կա գի րը լյու թե րա կան ե կե ղե ցուն 
հետ բե րեց Հռոմ, քա նի որ այն-
տեղ աս վում է, օ րի նակ, ե կե ղե ցու 
սրբա զան խոր հուրդ նե րի մի ջո-
ցով փրկվե լու մա սին:

Բողոքականնե՛րը 
զիջեցին, այլ ո՛չ թե Հռոմը

Այ սօր, Վի տեն բեր գից ա վե լի 
քան 500 տա րի անց, կա թո լիկ-
ներն ու բո ղո քա կան նե րը միու-
թյուն են տո նում՝ ա նար գե լով 
Լ յու թե րի հաղ թա կան ան ջա տու-
մը Հռո մից և  ա սում, որ այժմ նոր 
դա րաշր ջա նում ենք ապ րում և 
պետք է միա սին քայ լենք՝ նպաս-
տե լու երկ րի խա ղա ղու թյա նը: 
Գիրքն ա սում է. « Մի՞ թե եր կու
սը միա սին կքայ լեն, ե թե հա մա
ձայ նած չլի նեն» (Ա մովս 3.3)։ Այդ 
խա ղա ղու թյու նը ձեռք է բեր վում 
է կու մեն յան շարժ ման, դի վա նա-

գի տու թյան և մե ծա մաս նու թյան 
ձայ նե րի շնոր հիվ: Հի սուսն ա սում 
է. « Խա ղա ղու թյուն եմ թո ղում
ձեզ,Իմխա ղա ղու թյուննեմտա
լիս ձեզ. ոչթե ինչ պեսաշ խարհն
էտա լիս,Եստա լիս եմ ձեզ։Ձեր
սիր տըթողչխռով վի,ո՛չէլվա խե
նա» ( Հով հան նես 14.27)։

Իս կա կան խա ղա ղու թյու նը մեզ 
տրվում է միայն այն դեպ քում, 
երբ մենք ըն դու նում ենք Հի սուս 
Քրիս տո սին որ պես մեր կյան քի 
Տեր ու Փր կիչ, և  երբ մեր մեղ քե րը 
խոս տո վա նում ենք Աստ ծուն, մեզ 
շնորհ վում է Քրիս տո սի նե րումն 
ու ար դա րու թյու նը, որ հա վա տով 
է միայն (տե՛ս Հռո մեա ցիս 10.6-
10)։ Այդ ժա մա նակ Սուրբ Հո գին 
որ պես կյան քի Աղբ յուր տրվում է 
հա վա տաց յա լին, որ պես զի քայ լի 
Հի սու սի հետ քե րով ու բա րի գոր-
ծեր կա տա րի:

Աշ խար հը չի կա րող այդ ներ քին 
ճշմա րիտ խա ղա ղու թյու նը տալ 
մեզ: Նրանք, ով քեր հա կադր վում 
են Աստ ծո կամ քին, չեն ստա նա 
այդ ներ քին խա ղա ղու թյու նը, 
որ միայն Հի սու սը կա րող է տալ 
մեզ: Մենք պետք է ընտ րու թյուն 
կա տա րենք և  ըն դու նենք Հի սուս 
Քրիս տո սին՝ որ պես մեր անձ նա-
կան Փր կիչ: Մենք պետք է ո րո-
շենք հնա զանդ վել Հի սու սին՝ 
մեր մեջ ներ գոր ծող Աստ ծո զո-
րու թյամբ, և ջա նանք քայ լել նեղ 
ճա նա պար հով՝ Հի սու սի հետ քե-
րով, «որդե պիկյանքէտա նում» 
( Մատ թեոս 7.14):

Բա րե նո րո գիչ նե րը հաս կա-
նում էին, թե ինչ է նշա նա կում 
ըն դու նել Հի սուս Քրիս տո սում 
ե ղող փրկու թյու նը։ Սա կայն 
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ա մեն ինչ բաց ված չէր նրանց: 
« Բայց ար դար նե րի ճամ փան
փայ լող լույ սիպես է, որ հետզ
հե տեա վե լիուա վե լիէփայ լում՝
մինչև կա տար յալ օ րը հաս նի» 
(Ա ռա կաց 4.18)։ Թեև նրանք 
ա մեն ինչ չէ, որ տես նում էին, այ-
նուա մե նայ նիվ.

– Ա նա բապ տիստ նե րը հաս կա-
նում էին մկրտու թյան,

– Լ յու թե րը՝ շնոր հի,
– Կալ վի նը՝ շնոր հով ա ճե լու,
– Հու սը՝ հնա զան դու թյան,
– Ուես լին՝ սրբա գործ ման,
– Վալ դենս նե րը՝ Աստ վա ծաշն չի,
– Միլ լե րը՝ Հի սու սի երկ րորդ 

գալստ յան նշա նա կու թյու նը:
Իսկ ի՞նչ կա րե լի է ա սել մեր մա-

սին: Սո վո րե լով նրան ցից՝ մեզ 
տրված է ա վե լի մեծ լույս, քան 
նրանց՝ նա խորդ սե րունդ նե րին: 
«Իսկ դու, ո՛վ Դա նիել, փա կիր
այս խոս քերն ու գիր քը կնքիր
մինչև վեր ջինժա մա նա կը. շա տե
րը պի տի երթևե կու թյուն ա նեն,
ուգի տու թյու նըպի տիշա տա նա» 
( Դա նիել 12.4): Մենք պետք է տես-
նենք ամ բող ջա կան պատ կերն 
ու քա րո զենք այդ բո լոր ճշմար-
տու թյուն նե րը՝ հա վա տի, շնոր հի, 
փրկու թյան, Քրիս տո սում ապ րե-
լու, Սուրբ Հո գու ազ դե ցու թյան, 
շնոր հով ա ճե լու, բնա վո րու թյան 
սբա գործ ման, Հո գու պտղի, Հի-
սու սի վե րա դար ձի և վեր ջին, բայց 
ոչ պա կաս կարևոր, հետև յալ թե-
մա յի վե րա բեր յալ:

Թեզիս 10
Կա թո լիկ ե կե ղե ցին իր կա տե-

խի զի սում փո փո խել է Աստ ծո 
պատ վի րան նե րը: Ցա վոք, Լ յու-

թերն ըն դու նեց այդ փո փո խու-
թյուն ներն իր կա տե խի զի սում: 
Նա մե ծա ցել էր որ պես կա թո լիկ 
և չէր նկա տել այն կեղ ծիք նե րը, որ 
կա թո լիկ ե կե ղե ցին ա րել էր Աստ-
ծո Օ րեն քի հետ:

Կա տե խի զի սում երկ րորդ պատ-
վի րա նը հա նել էին, իսկ տա սե րոր-
դը՝ եր կու մա սի բա ժա նել։ Բա ցի 
դրա նից, չոր րորդ պատ վի րա նի 
գրե թե ողջ տեքս տը հե ռաց րել էին: 
Թերևս, դա պատ մու թյան մե ծա-
գույն կեղ ծիքն է: Այ նուա մե նայ նիվ, 
շա տե րը պնդում են, թե կա թո լիկ 
ե կե ղե ցին քրիս տո նեա կան ե կե ղե-
ցի է: Սա կայն քրիս տոն յան պետք 
է հետևի Քրիս տո սին և չ փո փո խի 
այն, ինչ Աստ ված ա սել կամ գրել է: 
Ա հա, թե ինչ է ա րել կա թո լիկ ե կե-
ղե ցին Աստ ծո Օ րեն քի հետ։ Այդ 
պատ ճա ռով, մենք հա մա ձայն ենք 
Լ յու թե րի և մ յուս բա րե նո րո գիչ նե-
րի հետ, ով քեր պարզ ա սում էին, 
որ պա պու թյու նը կրում է հա կաք-
րիս տո սի ողջ բնու թա գի րը:

Ա հա Մար տին Լ յու թե րի վկա յու-
թյու նը. «Ա ռաջ ես ա սում էի, թե
պա պըՔրիս տո սիփո խա նորդնէ,
բայցհի մապնդումեմ,որնամեր
Տի րոջ թշնա մին է և սա տա նա յի
ա ռաք յա լը» (D’Aubigne, հա տոր 7, 
գլուխ 6)։

Երբ պա պի կոն դա կը հա սավ 
Լ յու թե րին, նա ա սաց. «Եսար հա
մար հումևմեր ժումեմայն՝որ պես
հայ հո յիչևկեղծ...Դրա նումՔրիս
տոսն Ինքն է դա տա պարտ ված…
Եսու րախեմ, որկա րողեմտա
ռա պելհա նունա մե նա վեհգոր ծի։
Ես ինձ ար դեն ա վե լի ա զատ եմ
զգում, ո րով հետև վեր ջա պես գի
տեմ,որպա պըհա կաք րիս տոսնէ, 
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և որնրաա թո ռըհենցսա տա նա
յիգահնէ» (D’Aubigne, հա տոր 7, 
գլուխ 6)։

Լ յու թե րա կան նե րից քա նի՞սն են 
պաշտ պա նում այդ փաս տը: Կամ, 
ե թե հար ցը շրջենք. հնա րա վո՞ր է, 
որ այ սօր վա լյու թե րա կան ե կե ղե-
ցին վե րած ված լի նի հա կաք րիս-
տո սի, քա նի որ նա ըն դու նում է 
պա պա կան դոգ մա նե րը, նե րառ-
յալ կի րակ նօր յա պաշ տա մուն քը։

Ինչ պես նշե ցինք, կա թո լիկ ե կե-
ղե ցին իր կա տե խի զի սում գրե-
թե ամ բող ջո վին ջնջել է չոր րորդ 
պատ վի րա նը: Աստ վա ծա շունչն 
այս պես է ա սում. « Հի շի՛րհանգստ
յանօ րը՝այնսուրբպա հե լուհա
մար:Վեցօրաշ խա տիրևքոամ
բողջգործնա րա.բայց յո թե րորդ
օ րը քո ՏԵՐ Աստ ծո հանգստ յան
օրնէ.ոչմիգործչա նես՝ոչդու,ոչ
քոոր դին,ոչքոաղ ջի կը,ոչքոծա
ռանուա ղա խի նը,ոչքոա նա սու

նը,ոչէլքեզմոտգտնվողօ տա րա
կա նը:Ո րով հետևՏԵՐԸվեցօ րում
շի նեցեր կինքնուեր կի րը՝ծովնու
նրանցմեջբո լորե ղած նե րըև յո
թե րորդ օ րը հանգս տա ցավ. դրա
հա մարՏԵՐՆօրհ նեցշա բաթօ րը
ևսր բաց րեցայն» (Ե լից 20.8-11)։

Կա տե խի զի սի հանգս տի օր վա 
պատ վի րա նում խոսք ան գամ չկա 
յո թե րորդ օր վա շա բա թի մա սին՝ 
որ պես հանգս տի և  երկր պա գու-
թյան օր: Շա տե րին է հայտ նի, որ 
Հի սու սը մա հա ցավ ուր բաթ օ րը: 
Աստ վա ծա շունչն այդ օրն ան վա-
նում է պատ րաս տու թյան օր (տե՛ս 
Մատ թեոս 27.62, Մար կոս 15.42, 
Ղու կաս 23.54)։ Բնագ րի հու-
նա րեն παρασκευή (պա րասկևի) 
բա ռը նշա նա կում է պատ րաս-
տու թյան օր՝ ուր բաթ։ Իսկ դրան 
հա ջոր դող օ րը կոչ վում է շա բաթ, 
որն առ այ սօր ա վե լի քան 100 լե-
զու նե րում պահ պա նել է իր աստ-
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վա ծաշնչ յան ծա գու մը: Շա բաթն 
Աստ վա ծաշն չի յո թե րորդ և շա-
բաթ վա վեր ջին օրն է: Այն Սուրբ 
Գր քում կոչ վում է նաև Տի րոջ օր 
(տե՛ս Ե սա յա 58.13, Մար կոս 2.28, 
Հայտ նու թյուն 1.10): Հու նա րեն 
κυριακῇ (կի րիա կի) բա ռը նշա նա-
կում է Տի րո ջը պատ կա նող և վե-
րագր վում է մի միայն յո թե րորդ 
օր վա շա բա թին։ Միա շաբ թի օր-
վա օ րա ցույ ցա յին ու ան վա նա-
կան փո փո խու մը տե ղի է ու նե ցել 
ուխ տադ րուժ ե կե ղե ցու կող մից։ 
Երբ Հի սու սը հանգս տա նում էր 
գե րեզ մա նում, նրա ա շա կերտ-
նե րը, «պատ վի րա նի հա մա ձայն,
շա բաթօ րըհանգս տա ցան» ( Ղու-
կաս 23.56)։ Շա բա թին հա ջոր դում 
է կի րա կին՝ շա բաթ վա ա ռա ջին 

օ րը, ո րի փո փոխ ման, այ սինքն՝ 
յո թե րորդ, հանգս տի, երկր պա-
գու թյան, Տի րոջ կամ սուրբ օր վա 
վե րած վե լու վե րա բեր յալ ո չինչ չի 
աս վում։ Ա հա՛ այն բո լոր հատ ված-
նե րը, ո րոն ցում աս վում է՝ «միա
շաբ թի»կամ«շա բաթ վաա ռա ջին
օր». Մատ թեոս 28.1, Մար կոս 
16.2,9, Ղու կաս 24.1, Հով հան նես 
20.1,19, Գործք Ա ռա քե լոց 20.7, 
Ա Կորն թա ցիս 16.2: Այն պար զա-
պես Հի սու սի հա րու թյան օրն է և 

չի կա րող հիմք հան դի սա նալ այն 
են թադ րու թյան հա մար, որ Աստ-
ծո Օ րեն քը փոխ վել է։

Յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա 
պետք է հետևի Քրիս տո սի օ րի-
նա կին՝ սուրբ պա հե լով չոր րորդ 
պատ վի րա նի շա բա թը (տե՛ս Ղու-
կաս 4.16, Ա Հով հան նես 2.3-6): 
Հի սուսն Ին քը սահ մա նեց շա բա-
թը որ պես հանգս տի օր (տե՛ս Ծնն-
դոց 2.2-3, Ե լից 31.16-17): Գիրքն 
ա սում է. «Ա մենինչՆրա նովե ղավ,
և ա ռանցՆրաո չինչչե ղավ,ինչոր
ե ղավ» ( Հով հան նես 1.3)։ Գր ված է 
նաև, որ «շա բա թըմար դուհա մար
ե ղավ,և ոչթեմար դըշա բա թի։Ու
րեմն Մար դու Որ դին շա բա թի էլ
Տերն է» ( Մար կոս 2.28)։ Շա տե րը 
կար ծում են, թե շա բա թը հրեա նե-
րի հա մար է: Դա չի հա մա պա տաս-
խա նում ի րա կա նու թյա նը, քա նի 
որ, ինչ պես տե սանք, այն մար դու, 
այ սինքն՝ բո լոր ազ գե րի հա մար 
է (տե՛ս Ե սա յա 56.2-8): Շա բա թի 
ծա գու մը Ե դե մից է՝ ա րար չա գոր-
ծու թյու նից, երբ ազ գե րը, նե րառ-
յալ հրեա նե րը, գո յու թյուն չու-
նեին: Այն պես որ, հանգստ յան օր-
վա ծա գու մը կապ ված է աշ խար հի 
ա րար ման հետ և  ո՛չ թե Տի րոջ 
հա րու թյան: Նույ նիսկ Իր մա հով 
Հի սու սը վե հաց րեց հանգստ յան 
օր վա սրբու թյու նը՝ հա մա ձայն 
չոր րորդ պատ վի րա նի: Հի սու-
սը եր կու օր չհանգս տա ցավ, Նա 
գե րեզ մա նում մնաց միայն յո թե-
րորդ օ րը, իսկ հա րու թյուն ա ռավ 
(սկսեց գոր ծել) շա բաթ վա ա ռա-
ջին օ րը, ինչ պես եր կիրն ա րա րե-
լու ժա մա նակ։

Աստ վա ծաշն չում ընդ հան րա-
պես որևէ խոսք չկա՝ չոր րորդ 
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պատ վի րա նի շա բա թը թող նե լու 
և փո խա րե նը միա շաբ թին սուրբ 
պա հե լու մա սին: Ե թե Տերն Իր 
պատ վի րա նը փո խեր, ա պա Նա 
հայտ նա պես կտե ղե կաց ներ մեզ: 
Խո սե լով ա պա գա յի, հատ կա պես 
վեր ջին մեծ նե ղու թյան մա սին՝ 
Հի սուսն ա սում է. «Ա ղո թե՛ք, որ
ձերփա խուս տըձմռա նը չլի նի,ոչ
էլշա բաթօ րը» ( Մատ թեոս 24.20): 
Այս տեղ Հի սուսն ընդգ ծում է շա-
բա թի կարևո րու թյու նը հե ռա վոր 
ա պա գա յում։

Բա ցի այդ, Աստ վա ծա շունչն 
ա սում է, որ Աստ վա ծու թյու նը՝ 
Հայ րը, Որ դին և Սուրբ Հո գին, եր-
բեք չեն փոխ վում: Հետևա բար, 
կա րո՞ղ է փոխ վել Աստ ծո Խոսքն 
ու Օ րեն քը։

« Հի սուս Քրիս տո սը նույնն է
ե րեկ, այ սօր և հա վիտ յան» (Եբ-
րա յե ցիս 13.8): «Ո րով հետև Ես
ՏԵՐՆ եմ, Ես չեմ փոխ վում…» 
( Մա ղա քիա 3.6): « Յու րա քանչ յուր
բա րի նվի րատ վու թյուն ու յու րա
քանչ յուր բա րիպարգևվերևից է
և լույ սիՀո րիցէիջ նում,Ումմեջ
փո փո խու թյան կամ ետ դառ նա
լու ստվեր իսկ չկա» ( Հա կո բոս 
1.17): « Խո տը չո րա նում է, ծա ղի
կըթա ռա մում,սա կայնմերԱստ
ծոԽոս քըհա վիտ յանպի տիմնա» 
(Ե սա յիա 40.8)։ « ԲայցԴունույնն
ես,ևՔոտա րի նե րըվախ ճանչու
նեն» ( Սաղ մոս 102.27): «Ճշ մար
տու թյունն ու ի րա վուն քը Նրա
ձեռ քե րի գոր ծերն են, Նրա բո լոր
պատ վի րան նե րը վստա հե լի են։
Հա վիտ յանս հա վի տե նից հաս
տատ ված են, ճշմար տու թյամբ ու
շի տա կու թյամբ են ստեղծ ված» 
( Սաղ մոս 111.7-8):

Կա թո լիկ ե կե ղե ցին պարզ ա սում 
է, որ ինքն է փո խել հանգս տի օ րը: 
Հռո մի կա թո լիկ հա վա տամ քի մի 
գրքույ կում կար դում ենք.

«Հարց.ո՞րօրնէհանգս տիօ րը:
Պա տաս խան.շա բաթնէհանգս

տիօ րը:
Հարց.ին չու՞ենքմենքշա բա թի

փո խա րենպա հումկի րա կին:
Պա տաս խան.մենքշա բա թիփո

խա րենպա հումենքկի րա կին,քա
նիորկա թո լիկե կե ղե ցինԼաո դի
կեանտիե զե րա ժո ղո վիժա մա նակ
(Ք.հ. 336) հան դի սա վո րու թյու նը
շա բա թիցտե ղա փո խեցկի րա կիի։

Հարց. դուք կա րո՞ղ եք որևէ
կերպ ա պա ցու ցել, որ ե կե ղե ցին
իշ խա նու թյուն ու նի սուրբ օ րե րը
հաս տա տելօ րեն քիհրա մա նով:

Պա տաս խան. ե թե նա այդ պի
սի իշ խա նու թյուն չու նե նար, չէր
կա րողա նելայն,ին չիհետհա մա
ձայնեններ կաբո լորկրո նա կան
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նե րը։ Նա չէր կա րող հաս տա տել
կի րա կիի՝ շա բաթ վաա ռա ջին օր
վասրբու թյու նը՝յո թե րորդօր վա՝
շա բա թի փո խա րեն։ Փո փո խում,
ո րի հա մար Սուրբ Գր քում ոչ մի
լիա զո րու թյուն չկա» (A Doctrinal 
Catechism, 1857, էջ 174 և The 
Convert’s Catecհism of Catholic 
Doctrine, 1977, էջ 50):

Նշենք նաև, որ կի րա կի բա ռը 
բազ մա թիվ լե զու նե րում նշա նա-
կում է արևի օր, քա նի որ հե թա-
նո սու թյան մեջ այդ օ րը հայտ նի է 
որ պես արևա պաշ տու թյան օր։ 

Հռո մի Կոս տան դի նոս Ա կայսրն 
ա ռա ջինն էր, որ պե տու թյան օ րեն-
քով կի րա կին դարձ րեց հանգս տի 
օր, Ք.հ. 321 թվա կա նի մար տի 
7-ին: Ա հա մի մեջ բե րում կայ սեր 
հրա մա նից. «Արևի պատ վար ժան
օ րը քա ղաք նե րում բնակ վող դա
տա վոր ներն ու ժո ղո վուր դը թող
հանգս տա նանևբո լորար հես տա
նոց նե րըփակ վեն» (History of the 
Christian Church, 1884, հա տոր 3, 
էջ 380): Իսկ մեկ այլ պատ միչ վկա-
յում է, որ «արևըհա մընդ հա նուր
կեր պովտոն վում էր որ պեսԿոս
տան դի նո սի ան պար տե լի ու ղե
ցույցևպաշտ պան» (The History 
of the Decline and Fall of the Roman 
Empire, 1787, հա տոր 3, էջ 193):

Ուխտի կեղծում

Ակն հայտ է, որ կա թո լիկ ե կե-
ղե ցին կեղ ծել է Աստ ծո ուխ տը: 
Որ պես կա նոն, կտա կը գրվում է 
մար դու կեն դա նու թյան օ րոք, իսկ 
երբ նա մա հա նում է, կտակն ու ժի 
մեջ է մտնում, և  ոչ ոք չի կա րող 
փո խել այն: Հա կա ռակ դեպ քում 

տե ղի կու նե նա կտա կի կեղ ծում: 
Դա հենց այն է, ինչ կա թո լիկ ե կե-
ղե ցին ա րել է: Նա կեղ ծել է ուխ տը՝ 
Հի սու սի մա հից շուրջ 300 տա րի 
հե տո փո խե լով Աստ ծո 10 պատ-
վի րան նե րը: Դա, թերևս, պատ-
մու թյան մե ծա գույն կեղ ծա րա-
րու թյունն է և  որ պես հան ցանք 
գրանց ված է երկ նա յին գրքե րում 
(տե՛ս Ե սա յա 65.6-7, 43.25, Սաղ-
մոս 90.8, 109.14, Նեե միա 4.5):

Հետևանք նե րը լուրջ են: Պա-
պու թյու նը մո լո րեց րել է մի լիո նա-
վոր մարդ կանց: Մենք սի րում ենք 
նրանց, քա նի որ շա տերն ան կեղծ 
են ու վստա հում են քա հա նա յին՝ 
կար ծե լով, թե նա Աստ ծո Խոսքն 
է քա րո զում։ Ուս տի, ժա մա նակն 
է բա ցա հայ տել կա թո լիկ ե կե ղե ցու 
մո լո րու թյուն ներն ու Աստ ծո ժո-
ղովր դին դուրս կան չել խորհր դա-
վոր « Բա բե լո նից», քա նի որ նրա 
«գի նուց խմե ցին բո լոր ազ գե րը» 
( Հայտ նու թյուն 18.1-5):

Հով հան նես Պո ղոս II պապն իր 
Dies Domini ( Տի րոջ Օ րը) կոչ վող 
ե կե ղե ցա կան նա մա կում ա սում է. 
« Սաէպատ ճա ռը,որքրիս տոն յա
նե րը, ո րոնք կանչ ված էին հռչա
կե լուՔրիս տո սիար յու նովգնված
ա զա տու թյու նը, զգում էին, որ
ի րենքի րա վունքու նենշա բաթօր
վանշա նա կու թյու նըտե ղա փո խել
հա րու թյանօր» (Dies Domini, կետ 
63, մա յիս, 1998): Պա պը նաև գրել 
է, որ «կի րա կիիհոգևորուհով վա
կան հարս տու թյու նը մեզ տրվել
է ա վան դույ թի մի ջո ցով» (Dies 
Domini, կետ 63, մա յիս, 1998):

Պա պը բա ցա հայտ ըն դու նում է, 
որ շա բա թը՝ շա բաթ վա յո թե րորդ 
օ րը, ո րը պետք է սուրբ պահ վի, 
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փո խա րին վել է կի րա կիով՝ շա-
բաթ վա ա ռա ջին օ րով: Ե կե ղե ցին 
ի րեն է վե րա պա հում Աստ ծո Օ րեն-
քը փո խե լու իշ խա նու թյու նը և 
նույ նիսկ հպար տա նում է դրա նով: 
Նա իր հե ղի նա կու թյու նը բարձր է 
դա սում Աստ վա ծաշն չից:

Ե թե մեր ո րո շում նե րը հիմն-
ված լի նեն զգաց մունք նե րի ու 
տպա վո րու թյուն նե րի վրա, ա պա 
վտան գա վոր փո փո խու թյուն ներ 
տե ղի կու նե նան (տե՛ս Ա ռա կաց 
16.25):

Պապն ըն դու նում է նաև, որ 
կի րա կին հանգստ յան օր է ըն-
դուն վում ա վան դույ թի հա մա-
ձայն: Այդ դեպ քում ին չու՞ մյուս 
ե կե ղե ցի նե րը ևս չեն խոս տո վա-
նում, որ կի րա կին պա հելն ա վան-
դույթ է: Շա բա թի սրբու թյան տե-
ղա փո խու մը կա թո լիկ ե կե ղե ցու 
կող մից մեծ ապս տամ բու թյուն է 
Աստ ծո հան դեպ, ո րի մա սին կան-
խա սել էր Սուրբ Գիր քը (տե՛ս Դա-
նիել 7.25): Ոչ ոք ի րա վունք չու նի 
նման բան ա նել (տե՛ս Ա ռա կաց 
23.10): Դա տաս տա նի օ րը երևան 
են գա լու ոչ միայն մեր ծա ծուկ 
մեղ քե րը, նաև այն, թե արդ յո՞ք 
քայ լել ենք Աստ ծո ճա նա պար-
հով: Սո ղո մոն ի մաս տու նը գրել է. 
«Լ սե՛նքայսբո լորխոս քե րիամ
փո փու մը.վա խե ցի՛րԱստ ծուցու
պա հի՛ր Նրա պատ վի րան նե րը.
ա հա մար դու ամ բողջ պար տա
կա նու թյու նը սա է, ո րով հետև
Աստ վածա մեն գործ, բո լոր թա
քունբա նե րիհետ՝թե՛բա րի,թե՛
չար, դա տաս տա նի է են թար կե
լու» ( Ժո ղո վող 12.13-14)։

Ա հա՛ ևս մի քա նի փաս տեր կա-
թո լիկ աղբ յուր նե րից.

«Իր աստ վա ծա յին ա ռա քե լու
թյանշնոր հիվ,ա վե լիքանհա զար
տա րի ա ռաջ, կա թո լիկ ե կե ղե ցին
փո խելէօ րը՝շա բա թիցկի րա կիի,
երբդեռոչմիբո ղո քա կանչկար»
(The Catholic Mirror, սեպ տեմ բե րի 
23, 1893):
«Ան շո՛ւշտ կա թո լիկ ե կե ղե ցին

պնդում է, որ փո փո խումն իր
գործն է, և  այդ գոր ծը նրա ե կե
ղե ցա կան իշ խա նու թյան նշանն
է՝կրո նա կանհար ցե րում» (Letter 
from C.F. Thomas, Chancellor of 
Cardinal Gibbons, հոկ տեմ բե րի 28, 
1895)։
«Ե թեբո ղո քա կան նե րըհետևեին

Աստ վա ծաշն չին, Աստ ծուն կերկր
պա գեին շա բաթ օ րը։Սուրբպա
հե լով կի րա կին՝ նրանք հետևում
են կա թո լիկ ե կե ղե ցու օ րեն քին» 
(Letter from Chancellor Albert 
Smith for Cardinal of Baltimore 
Archdiocese, փետր վա րի 10, 
1920):

« Կի րա կի բառն Աստ վա ծաշն
չում ո՛չ մի տեղ չի հան դի պում,
այն պես որ, նրանք, ան կաս կած,
հնա զանդ վում են կա թո լիկ ե կե
ղե ցու իշ խա նու թյա նը» (Canon 
Cafferata, The Catechism Simply 
Explained, 1947, էջ 89):

« Կի րա կին մեր իշ խա նու թյան
նշաննէ…Ե կե ղե ցինբարձրէԱստ
վա ծաշն չից և շա բա թա պա հու
թյանտե ղա փո խումնա պա ցույցն
է այդ փաս տի» (Catholic Record, 
Լոն դոն, Օն տա րիո, սեպ տեմ բե րի 
1, 1923):

Երբ Հի սու սը փորձ վում էր սա-
տա նա յի կող մից, Նա դի մում 
էր Աստ ծո Խոս քին. «Գր ված է» 
( Մատ թեոս 4.4): Սուրբ Գիրքն էր 
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Նրա հե ղի նա կու թյու նը: Նա, ով 
չու նի Սուրբ Գիր քը՝ որ պես միակ 
հե ղի նա կու թյուն, չու նի և  ոչ մի հե-
ղի նա կու թյուն, քա նի որ հե ղի նա-
կու թյունն Աստ ծո Խոսքն է:

Ո՞ր օրն են սուրբ պա հել ա ռաք-
յալ նե րը։ Ո մանք այն կար ծի քին 
են, թե ա շա կերտ նե րը շա բա թի 
փո խա րեն սկսե ցին սուրբ պա հել 
կի րա կին՝ ի հի շա տակ Հի սու սի 
հա րու թյան: Աստ վա ծաշն չում կա-
տար յալ լռու թյուն է այդ պի սի ի րա-
դար ձու թյան մա սին: Ողջ Գործք 
Ա ռա քե լոց գիր քը վկա յու թյուն է, 
որ ա շա կերտ նե րը շա րու նա կում 
էին սուրբ պա հել շա բաթ օ րը 
(տե՛ս Գործք Ա ռա քե լոց 13.42-44, 
16.13-15, 17.2, 18.4)։

Տրենտի տիեզերաժողովը

Կա թո լիկ ե կե ղե ցու վար դա պե-
տա կան ա մե նա հե ղի նա կա վոր 
տիե զե րա ժո ղո վը Տ րեն տի տիե-
զե րա ժո ղովն է (1545-1563): Այդ 
ժո ղո վի նպա տակն էր՝ «վճռել
ե կե ղե ցու ուս մունքն՝ ի պա
տաս խան բո ղո քա կան նե րի հե
րե տի կո սու թյան» (The Catholic 
Encyclopedia, 1912, հա տոր 15, 
Council of Trent)։

Այդ ժո ղո վի ըն թաց քում եր կար 
ու բուռն քննարկ վեց մի ու շագ-
րավ հարց՝ ե կե ղե ցու ա վան դույթ-
նե րի հե ղի նա կու թյունն՝ ընդ դեմ 
Աստ վա ծաշն չի հե ղի նա կու թյան: 
Ո րո շում չկա յաց վեց՝ ընդ հուպ 
մինչև վեր ջին հան դի պու մը, ո րի 
ժա մա նակ պնդում էին, թե ա վան-
դույ թը հաղ թել է Աստ վա ծաշն չին՝ 
փո խա րի նե լով շա բա թին՝ հանգս-
տի օր վան: Նրանք այն կար ծի քին 

էին, որ ժո ղո վի հա մա տեղ ո րո շու-
մը վերջ նա կա նա պես ա պա ցու-
ցեց, որ ե կե ղե ցու հե ղի նա կու թյու-
նը բարձր է Աստ վա ծաշն չից:

« Վեր ջա պես… մի կողմ դրվեց
ամ բողջերկմ տան քը:Ռե ջիո յիար
քե պիս կո պո սը հան դես ե կավ մի
ե լույ թով, որ տեղ նա բա ցեի բաց
հայ տա րա րեց, որ ա վան դույ թը
բարձր է Սուրբ Գր քից: Հետևա
բար, ե կե ղե ցու հե ղի նա կու թյու նը
չի կա րող կապ ված լի նել Սուրբ
Գր քիհե ղի նա կու թյանհետ,քա նի
որե կե ղե ցինշա բա թըփո խելէկի
րա կիի ոչ թե Քրիս տո սի հրա մա
նով, այլ իր սե փա կան իշ խա նու
թյամբ» (J.H. Holtzman, Canon and 
Tradition, 1859, էջ 263):

Այժմ մենք հա սանք այս գրքույ-
կի ա մե նա կարևոր մա սին: Բա-
րե նո րո գիչ ներն ու բո ղո քա կա-
ներն ա սել ու ա սում են, որ ի րենց 
հա վա տի և  ուս մուն քի միակ 
հիմ քը Սուրբ Գիրքն է։ Սա կայն 
կա թո լիկ ե կե ղե ցին մե ղադ րում 
է բո ղո քա կան նե րին՝ ա սե լով, 
որ ե թե դա այդ պես լի ներ, ա պա 
նրանք աստ վա ծաշնչ յան ա ռա-
ջին օր վա՝ կի րա կիի փո խա րեն 
որ պես հանգստ յան օր սուրբ 
կպա հեին յո թե րորդ օ րը՝ շա բա-
թը: Եվ այս տեղ մենք հա մա միտ 
ենք կա թո լիկ նե րի հետ: Կա թո-
լիկ ե կե ղե ցին պարզ ա սում է, որ 
ինքն է աստ վա ծաշնչ յան շա բա թը 
փո խել կի րա կիով, նաև հան դի-
մա նում է բո ղո քա կան նե րին, քա-
նի որ նրանք միայն խոս քով են 
հետևում Աստ վա ծաշն չին, իսկ 
գործ նա կա նում հետևում են կա-
թո լիկ ա վան դույ թին:

« Միայնմեկճա նա պարհէմնում
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բո ղո քա կան նե րի հա մար, այն
է՝ ամ բող ջո վին ու լիա կա տար
հետևել ի րենց սկզբուն քին՝Աստ
վա ծա շուն չը և միայն Աստ վա ծա
շուն չը: Բո ղո քա կան նե րի հա մար
դեռևսուշ չէվե րա դառ նալի րենց
այն հի մուն քին, ո րը նախ կի նում
պաշտ պա նում էին: Կա նե՞նարդ
յոքայդբա նը:Կ պաշտ պա նե՞նբո
ղո քա կան հա վա տը: Թե՞ կշա րու
նա կենհետևելայդան հիմն,ինքն
ի րեն հա կա սող ու կորս տա բեր
դիր քո րոշ մա նը՝ մե ծա րե լով Հռո
մի ե կե ղե ցու ա վան դույթն ու հե
ղի նա կու թյու նը» (Catholic Mirror, 
Rome’s Challenge, սեպ տեմ բե րի 2, 
9, 16 և 23, 1893)։

Սիրելի՛ բարեկամ, ո՞րն է 
լինելու Ձեր դիրքորոշումն 

այս հարցում

Մար տին Լ յու թե րը հա մար ձակ-
վեց ոտ քի կանգ նել ու հան դի մա-
նել կա թո լիկ ե կե ղե ցուն՝ դուրս 
գա լով այդ կա ռույ ցից: Նրան, սա-
կայն, բաց ված չէր պատ վի րա նի 
կեղ ծումն ու հանգս տի օր վա փո-
փո խու մը: Իսկ նրա բա րե նո րո-
գու մը շա րու նա կող նե րը, Հռոմ վե-
րա դառ նա լու փո խա րեն, պետք է 
Լ յու թե րից շատ ա վե լի ա ռաջ գնա-
ցած լի նեին։

Հենց հանգս տի օր վա հար ցում 
նրանք շեղ վե ցին, քա նի որ ըն-
դու նե ցին կա թո լիկ ա վան դույ թը, 
ո րի պատ ճա ռով էլ նրանց չհա-
ջող վեց հետևել Բա րե նո րոգ ման՝ 
Աստ վա ծա շուն չը և միայն Աստ-
վա ծա շուն չը վեհ սկզբուն քին: 
Հա վա տու րա ցու թյան պատ ճա-
ռով բո ղո քա կան ներն աս տի ճա-

նա բար մեր ձե ցան Հռո մին, ո րի 
հետ վերջ նա կան դա շինք կնքե-
ցին Լ յու թե րից 500 տա րի անց: 
Նրանց միու թյու նը նշա նա վոր-
վում է նրա նով, որ այլևս չկան 
բո ղո քող ներ (մի փոքր բա ցա ռու-
մով), քա նի որ ներ կա բո ղո քա-
կան նե րը, ինչ պես կա թո լիկ ե կե-
ղե ցին, հետևում են Աստ վա ծաշն-
չին և  ա վան դույ թին։

Այժմ ամ փո փենք մի քա նի ոչ 
աստ վա ծաշնչ յան ա վան դույթ ներ, 
ո րոնք լյու թե րա կան ու բազ մա-
թիվ բո ղո քա կան ե կե ղե ցի ներ ըն-
դու նել են Հռո մից:

1. Լ յու թե րա կան ե կե ղե ցին 
հետևում է աստ վա ծաշնչ յան ար-
մատ ներ չու նե ցող ա վան դույ թի, 
երբ որ պես երկր պա գու թյան ու 
հանգս տի օր պա հում է շա բաթ վա 
ա ռա ջին օ րը, ոչ թե աստ վա ծաշնչ-
յան շա բա թը՝ յո թե րորդ օ րը:

2. Լ յու թե րա կան ե կե ղե ցին 
հետևում է աստ վա ծաշնչ յան ար-
մատ ներ չու նե ցող ա վան դույ թի, 
երբ մա հա ցած նե րի վի ճա կի վե-
րա բեր յալ, աստ վա ծաշնչ յան ուս-
մուն քի փո խա րեն, դա վա նում է 
հե թա նո սու թյու նից ու հու նա կան 
փի լի սո փա յու թյու նից վերց ված 
հերձ վա ծո ղու թյու նը՝ հո գու ան-
մա հու թյու նը, դժոխ քա յին ան վեր-
ջա նա լի տան ջանք նե րը և  այլն։

3. Լ յու թե րա կան ե կե ղե ցին 
հետևում է աստ վա ծաշնչ յան ար-
մատ ներ չու նե ցող ա վան դույ թի, 
երբ հա վա տի մկրտու թյան փո խա-
րեն մկրտում է նո րա ծին նե րին:

4. Լ յու թե րա կան ե կե ղե ցին 
հետևում է աստ վա ծաշնչ յան ար-
մատ ներ չու նե ցող ա վան դույ թի, 
երբ 12-15 տա րե կան պա տա նի նե-
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րը նա խա հա ղոր դու թյան ժա մա-
նակ հաս տա տում են այն հա վա-
տը, որն, իբր, ըն դու նել էին մա նուկ 
հա սա կում մկրտվե լիս: Նրան ցից 
շա տե րը նույ նիսկ չեն հա վա տում 
Աստ ծո փրկու թյա նը:

Ինչ պի սի՞ նա խազ գու շա ցում է 
տա լիս Հի սու սը նրանց, ով քեր գայ-
թակ ղեց նում ու խա բում են միա-
միտ նե րին։ Նա ա սում է. «Իսկ ով
գայ թակ ղեց նի Ինձ հա վա տա ցող
այսփոք րե րիցմե կին,ա վե լիլավէ
նրան,որջա ղաց քարկախ վինրա
պա րա նո ցից,և նախեղդ վի ծո վի
խոր քում։ Վա՜յ աշ խար հին՝ գայ
թակ ղու թյուն նե րի պատ ճա ռով,
ո րով հետև գայ թակ ղու թյուն նե րը
պետքէգան,բայցվա՛յայնմար
դուն, ո րի մի ջո ցով գայ թակ ղու
թյու նըկգա» ( Մատ թեոս 18.6-7)։

Հետևություն

Բա րե նո րո գու մը լիո վին չհա ջող-
վեց, ո րով հետև այն չշա րու նա կեց 
հետևել Աստ վա ծաշն չին և միայն 
Աստ վա ծաշն չին։ Այն, որ այ սօր վա 
բո ղո քա կան նե րը մե ծա րում են կի-
րա կին՝ աստ վա ծաշնչ յան ա ռա ջին 
օ րը, դրա վառ ա պա ցույցն է:

Շա տե րը կար ծում են, թե Բա-
րե նո րո գու մը Լ յու թե րի մա հով 
ա վարտ վեց, բայց այն շա րու-
նակ վե լու է մինչև աշ խար հի վեր-
ջը: Լ յու թե րը մեծ գործ կա տա-
րեց՝ տա րա ծե լով այն լույ սը, որն 
Աստ ված թույլ տվեց շո ղալ նրա 
սրտում: Սա կայն նրան տրված չէր 
այն ողջ լույ սը, որ պետք է լու սա-
վո րեր աշ խար հը: Այդ ժա մա նա-
կից ի վեր Սուրբ Գր քից մշտա պես 
նոր լույս է շո ղում, և նոր ճշմար-

տու թյուն ներ են ի հայտ գա լիս:
Որ տե՞ղ են Աստ վա ծա շուն չը դա-

վա նող բո ղո քա կան ներն այ սօր, 
երբ անհ րա ժեշտ է նոր բա րե նո-
րո գում: Ա յո, ներ կա ժա մա նա կում 
նոր բա րե նո րո գիչ ներ են հար կա-
վոր, որ հան դի մա նեն մարդ կանց 
հայտ նի մեղ քերն ու բարձ րա ձայ-
նեն ան ցան կա լի ճշմար տու թյուն-
ներ: Մար դիկ պետք է տես նեն 
այ սօր վա ե կե ղե ցի նե րում հնչող 
մո լո րե ցու ցիչ քա րոզ չու թյան 
վտանգն ու ա պաշ խա րեն: Պետք 
է հռչա կել մեր ժա մա նա կի հա մար 
նա խա տես ված «այս պես էա սում
ՏԵՐԸ» լու րը, որն ամ փոփ ված 
է Աստ վա ծաշն չի Հայտ նու թյուն 
գրքում՝ 14.6-12 հատ վա ծում, 
և դա կնպաս տի մարդ կու թյան 
փրկու թյա նը: Ո՞վ է արդ յոք, որ 
հա մար ձա կո րեն կկանգ նի հա նուն 
Աստ ծո գոր ծի, ինչ պես Մար տին 
Լ յու թե րը:

Թվում է՝ աշ խար հի բո լոր 
պղծված ու ժերն այ սօր հաղ թա-
նակ են տո նում երկ րի վրա ըն թա-
ցող մեծ պայ քա րում: Աստ վա ծա-
շուն չը հայտ նում է, որ այդ ու ժե րը 
պայ քա րում են ընդ դեմ Քրիս տո սի 
և Նրա հետ ե ղող նե րի (տե՛ս Հայտ-
նու թյուն 17.12-14): Այս տե ղից 
երևում է նաև, որ գե րա գույն վե-
րահս կո ղու թյունն Աստ ծունն է, Ով 
ա սում է. «Իմօծ յալ նե րինմի՛դիպ
չեք ու Իմ մար գա րե նե րին վնաս
մի՛ հասց րեք» ( Սաղ մոս 105.15): 
Միայն Քրիս տո սի վճռա կան 
հետևող նե րը հաղ թող դուրս կգան 
հոգևոր մեծ պայ քա րում:

 
Վերջին մեծ փորձությունը
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Աստ վա ծա շուն չը ցույց է տա լիս, 
որ Քրիս տո սի երկ րորդ գա լուս-
տից ա ռաջ ողջ երկ րին սպաս-
վող վե րա հաս պայ քա րի հիմ քում 
ըն կած է լի նե լու երկր պա գու-
թյան հար ցը (տե՛ս Հայտ նու թյուն 
3.10, 14.6-12)։ Դա էր Ա բե լի սպա-
նու թյան (տե՛ս Ծնն դոց 4.4-8), 
Ե ղիա յին սպառ նա ցող վտան-
գի (տե՛ս Գ Թա գա վո րաց 18.21, 
19.2) և Դա նիե լի ըն կեր նե րի առջև 
դրված հար ցի պատ ճա ռը (տե՛ս 
Դա նիել 3.14-18): Եվ Գիրքն ա սում 
է, որ «այն,ինչե ղելէ,նույննէլի
նե լու, ու այն, ինչ կա տար վել է,
նույննէկա տար վե լու.արևիտակ
ոչմինորբանչկա» ( Ժո ղո վող 1.9)։

Վեր ջին մեծ պայ քա րի մա սին 
Աստ վա ծա շունչն ա սում է. «Եվ
նրան զո րու թյուն տրվեց՝ շունչ
տա լու գա զա նի պատ կե րին, որ
պես զիգա զա նիպատ կե րըխո սի, 
և  ով գա զա նի պատ կե րին երկր
պա գու թյուն չա նի, նրան սպա
նելտա:Եվստի պումէրբո լո րին,
այ սինքն՝ փոք րե րին ու մե ծե րին,
հա րուստ նե րին ու աղ քատ նե րին,
ա զատ նե րին ու ծա ռա նե րին, որ
ի րենց աջ ձեռ քի կամ ճա կա տի
վրադրոշմկրեն.որ պես զիոչմե
կը չկա րո ղա նա գնել կամ վա ճա
ռել, այլ՝ մի միայն նրանք, ով քեր
ու նենդրոշ մը,կամգա զա նիա նու
նըկամնրաան վանթի վը»( Հայտ-
նու թյուն 13.15-17)։

Վե րա հաս պայ քա րում ստուգ վե-
լու է յու րա քանչ յու րիս հա վա տը, 
թե ում ենք մենք երկր պա գում՝ 
ա րա րիչ Աստ ծու՞ն, թե՞ «գա զա
նինունրապատ կե րին»: Ա րար չի 
հե ղի նա կու թյան նշա նը սուրբ շա-
բաթն է՝ ըստ Աստ ծո Օ րեն քի (տե՛ս 

Ե զե կիել 20.20, Երկ րորդ Օ րի նաց 
6.8, 11.18), իսկ Հռո մի ե կե ղե ցու 
իշ խա նու թյան նշա նը կի րա կին 
կամ կեղծ շա բաթն է։ Ուս տի, խոս-
քը վե րա բե րում է ոչ թե միկ րո չի-
պե րին, այլ երկր պա գու թյա նը: 
Շա տե րը կար ծում են, որ միկ րո-
չի պերն են գա զա նի դրոշ մը: Սա-
կայն միկ րո չի պերն ու թվա յին հա-
մա կար գե րը պար զա պես վե րահս-
կո ղու թյուն ա պա հո վե լու մի ջոց-
ներ են, որ պես զի նրանք, ով քեր 
չեն ըն դու նում «գա զա նիդրոշ մը», 
չկա րո ղա նան գնել ու վա ճա ռել:

Կան խիկ գու մա րի կի րա ռումն 
աս տի ճա նա բար զի ջում է բան կա-
յին քար տե րին: Միկ րո չի պը տե-
ղադր ված է հենց քար տի մեջ։ Կան 
նաև մար դու մաշ կի տակ իմպ լան-
տաց նե լու հա մար նա խա տես ված 
ա վե լի փոքր միկ րո չի պեր։ Այն կա-
րող է մաշ կի տակ անց նել, օ րի-
նակ, պատ վաս տան յու թի նե րարկ-
մամբ։ Նրանք, ով քեր չեն ըն դու նի 
գա զա նի դրոշ մը, կպատժ վեն այն 

պատ ճա ռով, որ չեն հնա զանդ վի 
պե տու թյան հրա մա նին, ու նաև 
կտու գան վեն այն պես, որ նրանց 
չի թույ լատր վի գնել կամ վա ճա ռել: 
Գա զա նի դրոշ մը ճա կա տի կամ 
ձեռ քի վրա կրե լու խոր հուրդն այն 
է, որ ճա կա տը խորհր դան շում է 
մար դու միտքն ու հաս կա ցո ղու-
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թյու նը, իսկ ձեռ քը՝ նրա գոր ծե-
րը (տե՛ս Ե լից 13.9,16 և Ժո ղո վող 
9.10): Մենք մեր ո րո շում նե րը կա-
յաց նում ենք ճա կա տի հետևում 
գտնվող ու ղե ղով: Այն պես որ գա-
զա նի դրոշ մը մենք կա րող ենք 
ըն դու նել մեր բա նա կա նու թյամբ 
կամ գոր ծո ղու թյամբ:

Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ 
մենք պետք է երկր պա գենք Ա րար-
չին, «որստեղ ծեցեր կին քը,եր կի
րը և ծովն ու ջրե րի աղբ յուր նե
րը» ( Հայտ նու թյուն 14.7): «Ե կե՛ք,
երկր պա գենք ու խո նարհ վենք,
ծնկի գանք մեզ ա րա րող ՏԻՐՈՋ
առջև» ( Սաղ մոս 95.6): « Դու ար
ժա նի ես, Տե՛ր,փառք ուպա տիվ
ևզո րու թյունստա նա լու,քա նիոր
Դու ստեղ ծե ցիրա մեն ինչ, ուՔո
հա ճույ քիհա մարե ղանուստեղծ
վե ցին» ( Հայտ նու թյուն 4.11): 
Միայն Աստ ծո Օ րեն քի չոր րորդ 
պատ վի րա նի մի ջո ցով ենք ճա նա-
չում, թե Ով է Ա րա րի չը: Այն տեղ 
աս վում է, որ «ՏԵՐԸ վեց օ րում
շի նեց եր կինքն ու եր կի րը, ծովն
ու նրանց մեջ բո լոր ե ղած նե րը
և յո թե րորդ օ րը հանգս տա ցավ.
դրա հա մար ՏԵՐՆ օրհ
նեցշա բաթօ րըևսր
բաց րեցայն» (Ե լից 
20.11): Հետևա-
բար, չոր րորդ 
պատ վի րա նը ոչ 
միայն հանգս-
տին, այլև երկր-
պա գու  թ յանն 
է վե րա բե րում։ 
Ուս տի, երբ վեր-
ջին մեծ փոր ձու-
թյու նը վրա հաս նի, 
ա մենքս կկա տա րենք 

մեր բախ տո րոշ ընտ րու թյու նը։
Աշ խար հի ա ռաջ նորդ նե րը, հա-

մա գոր ծակ ցե լով Վա տի կա նի և 
նրա գոր ծա կա լու թյուն նե րի հետ, 
ո րոն ցից է ՄԱԿ-ը, ձգտում են կի-
րա կին դարձ նել ոչ աշ խա տան-
քա յին, ըն տա նե կան, հանգս տի և  
երկր պա գու թյան օր: Այդ նպա տա-
կով էլ ստեղծ վել ու գոր ծում է Եվ-
րո պա կան Կի րակ նօր յա Դա շին քը, 
ո րը Եվ րո պա յի խորհր դա րա նից 
պա հան ջում է սահ մա նադ րա կան 
փո փո խու թյուն ներ կա տա րել՝ 
օ րի նա կա նաց նե լու կի րակ նօր յա 
հան գիս տը: ԱՄՆ-ում ևս գոր ծում 
են մի քա նի ազ դե ցիկ կրո նա կան 
կա ռույց ներ, օ րի նակ՝ Քրիս տո-
նեա կան Կոա լի ցիան և Տի րոջ 
Օր վա Դա շին քը, ո րոնք նույն պես 
նպա տա կադր ված են պե տու թյու-
նից կոր զել կի րակ նօր յա հան գիս-
տը պաշտ պա նող օ րենք ներ:

Կի րակ նօր յա հան գիս տը հա կա-
սում է Աստ ծո Խոս քին ու Օ րեն-
քին, իսկ Աստ ված ա սում է. «Օ րեն
քինուվկա յու թյա նըդի մե ցեք,ե թե
նրանքչխո սենայսխոս քիհա մա
ձայն,պատ ճառնայնէ,որնրանք

լույս չու նեն» (Ե սա յա 
8.20): Արդ, մարդ-

կու թյու նը շու տով 
կկանգ նի մեծ ընտ-
րու թյան ա ռաջ, 
ո րը ցույց կտա, 
թե ով քեր են 
հետևում Ա րա-
րիչ Աստ ծուն և  
ով քեր՝ պե տու-

թյա նը միա ցած 
ուխ տադ րուժ ե կե-

ղե ցուն։
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Մենք ար դեն տե սանք, 
որ կի րա կին Հռո մի 
ե կե ղե ցու իշ խա-
նու թյան նշանն է, 
և պա պու թյունն 
է փո խել շա բա-
թը կի րա կիով՝ 
ի փառս հե թա-
նո սա կան արե-
վապաշ տու թյան։ 
Ու րեմն ո՞րն է լի նե-
լու ձեր ընտ րու թյու-
նը։ Ու՞մ հե ղի նա կու-
թյանն եք կա մե նում հնա-
զանդ վել։ Հի սուսն ա սում է. «Ե թե
Ինձսի րումեք,Իմպատ վի րան նե
րըպա հե ցեք» ( Հով հան նես 14.15):

Աստ ված, Ով մեզ դա տե լու է 
մեր գոր ծե րի հա մե մատ, ա սում 
է. « Տե՛ս, Ես այ սօր քո առջև եմ
դնումկյանքնուբա րին,մահնու
չա րը…ու րեմնկյանքնընտ րիր,որ
ապ րես՝դուևքոսե րուն դը» (Երկ-
րորդ Օ րի նաց 30.15,19): «Ուս տի
ով գի տե բա րիք գոր ծել, բայց չի
գոր ծում,դամեղքէնրահա մար» 
( Հա կո բոս 4.17):

Վե րա հաս պայ քա րը տե ղի կու-
նե նա այն ժա մա նակ, երբ գա զա-
նի դրոշ մը՝ Հռո մի ե կե ղե ցու սուրբ 
օ րը, կպար տադր վի պե տու թյան 
օ րեն քով՝ ոտ նա հա րե լով Աստ ծո 
Օ րեն քը, որն ա պա հո վում է խղճի 
կա տար յալ ա զա տու թյուն (տե՛ս 
Հա կո բոս 1.25): Սա կայն մենք մեր 
ընտ րու թյու նը պետք է ա նենք այ-
սօր, քա նի որ չգի տենք, թե դեռ 
որ քան կապ րենք: Գիրքն ա սում 
է, որ «հի մա է փրկու թյան օ րը» 
(Բ Կորն թա ցիս 6.2): «Այ սօր, ե թե
Նրաձայ նըլսեք,միկարծ րաց րեք
ձերսրտե րը» (Եբ րա յե ցիս 3.7):

Ե թե մենք այ սօ՛ր ո րո-
շենք հետևել Հի սու-

սին, ա պա վաղն 
ա վե լի հեշտ կլի նի 
Նրան հետևե-
լը: «Ե թե դու
հ ե  տի ոտ  ն ե  ր ի
հետվա զե ցիր,և
նրանք քեզ հոգ
նեց րին,էլինչ պե՞ս
կա րող ես մրցել

ձիե րի հետ. և  ե թե
խա ղա ղու թյան երկ

րում, ուր ա պա հո վու թյան
մեջես,քեզհոգ նեց րին,ա պաի՞նչ
պի տիա նես,երբՀոր դա նաննուռ
ճա նա»(Ե րե միա 12.5):

Հի սուսն ա սում է. «Ե թե Իմ
պատ վի րան նե րը պա հեք, Իմ սի
րո մեջ պի տի մնաք, ինչ պես Ես
ԻմՀորպատ վի րան նե րըպա հե ցի
ևմ նումեմՆրասի րոմեջ» ( Հով-
հան նես 15.10): «Ո րով հետևԱստ
ծո սերն այն է, որ պա հենք Նրա
պատ վի րան նե րը.ևՆրապատ վի
րան նե րը ծանր չեն» (Ա Հով հան-
նես 5.3): « Նա,ովա սումէ,թե՝ճա
նա չումեմՆրան,բայցՆրապատ
վի րան նե րը չիպա հում, ստա խոս
է,ևնրամեջճշմար տու թյունչկա» 
(Ա Հով հան նես 2.4): «Իմ ոչ խար
ներնԻմձայ նըլսումեն,ևԵսգի
տեմնրանց,ևնրանքհետևումեն
Ինձ» ( Հով հան նես 10.27):

Եզրափակիչ խոսք

Երբ մենք այս գրքույ կում պատ-
մում ենք տե ղի ու նե ցած կեղ ծի քի 
մա սին ու Ձեզ զգու շաց նում, որ 
հե ռու մնաք կա թո լիկ ե կե ղե ցու և 
նրա պիղծ ուս մունք նե րը հա րող 
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ե կե ղե ցա կան այլ հա մա կար գե րից, 
դա չի նշա նա կում, որ մենք դա-
տա պար տում ենք կա թո լիկ նե րին 
կամ այ լոց՝ որ պես ան հատ ներ: 
Խոս քը կա թո լիկ հա մա կար գի մա-
սին է, որն, ինչ պես տե սանք, Աստ-
ծո Խոս քին հա կա ռակ է: Ուս տի, 
հույս ու նենք, որ այս լու րը կօգ-
նի և՛ կա թո լիկ նե րին, և՛ բո լո րիս՝ 
հաս կա նա լու ճշմար տու թյունն ու 
ճիշտ ո րո շում կա յաց նե լու: Մենք 
հա վա տում ենք, որ Աստ ված բո-
լոր կրոն նե րում ու նի ան կեղծ ու 
խո նարհ ժո ղո վուրդ, ով քեր եր բեք 
չեն ի մա ցել կրո նի ուխ տադր ժու-
թյան մա սին: Ճա նա չե լով ճշմար-
տու թյու նը՝ նրանք ի րենց կա պը 
կխզեն կեղ ծի քի հետ ու հզոր գոր-
ծիք կդառ նան Աստ ծո ձեռ քում, 
որ պես զի աշ խար հին հռչա կեն 
ո ղոր մու թյան վեր ջին կո չը: Այդ կո-
չը Բա բե լո նում (կա թո լիկ և նրան 
միա ցած կրո նա կան հա րան վա-
նու թյուն նե րում) գտնվող Աստ ծո 
ժո ղովր դին ա սում է. « Դու՛րսե լեք
նրա մի ջից, Ի՛մ ժո ղո վուրդ, որ
չառնչ վեք նրա մեղ քե րին ու նրա
պա տու հաս նե րից բա ժին չստա
նաք» ( Հայտ նու թյուն 18.4):

Այս տե ղից երևում է, որ Աստ ծո 
ժո ղովր դից շա տե րը դեռ Բա բե լո-
նում են: Երբ նրանք տես նեն Աստ-
ծո Լույ սը (տե՛ս Սաղ մոս 119.105, 
Ա ռա կաց 6.23, Ա Հով հան նես 1.5) 
և հաս կա նան, որ խաբ ված են, 
Մար տին Լ յու թե րի պես դուրս 
կգան ըն կած Բա բե լո նից ու կդա-
վա նեն մեր Տեր և Փր կիչ Հի սուս 
Քրիս տո սին։

Ե թե Դուք գտնվում եք մի ե կե ղե-
ցում, ո րը քա րո զում է այս գրքույ-
կում նշված կեղծ ուս մունք նե րից 

որևէ մե կը, ա պա դո՛ւրս ե կեք այդ-
տե ղից, որ պես զի չդա տա պարտ-
վեք (տե՛ս Հայտ նու թյուն 21.8):

Չեք կա րող մի ոտ քով կանգ նել 
Բա բե լո նի, իսկ մյու սով՝ Աստ ծո 
կող քին: Չ կար ծեք, թե փրկված եք, 
քա նի որ մե ծա մաս նու թյան հետ 
եք: Աստ վա ծա շուն չը պարզ ա սում 
է, որ Աստ ծո ժո ղո վուրդ կոչ ված-
նե րից ըն դա մե նը մի մնա ցորդ է 
փրկվե լու, «ո րոնք Աստ ծո պատ
վի րան ներնենպա հումուՀի սուս
Քրիս տո սի վկա յու թյունն ու նեն» 
( Հայտ նու թյուն 12.17): Նրանց 
մա սին աս վում է նաև. «Այս տեղէ
սուր բե րի համ բե րու թյու նը. այս
տեղ են Աստ ծո պատ վի րան ներն
ու Հի սու սի հա վա տը պա հող նե
րը» ( Հայտ նու թյուն 14.12): Ի րենց 
սե փա կան ու ժե րով չէ, որ նրանք 
պա հում են Աստ ծո Օ րեն քը, այլ 
Աստ ծո զո րու թյամբ (տե՛ս Փի լիպ-
պե ցիս 2.13, 4.13): Ա հա, թե ով քեր 
են Աստ ծո ճշմա րիտ հետևորդ նե-
րը վեր ջին ժա մա նա կում։ Նրանք 
«մեկհո գովևմեկմտքով»են,ինչ
պես Հի սու սիա ռա ջին հետևորդ
նե րը, ով քեր, «երբ Պեն տե կոս
տեի օ րը ե կավ, բո լո րը միա բան
մեկ տեղ էին» ( Փի լիպ պե ցիս 1.27, 
Գործք Ա ռա քե լոց 2.1): Նրանց Փր-
կիչն ա սում է. «Ե րա նե լիեննրանք,
որ կա տա րում են Նրա պատ վի
րան նե րը. որ ի րա վունք ու նե նան
կե նացծա ռինմո տե նա լուևդար
պաս նե րով քա ղա քը մտնե լու» 
( Հայտ նու թյուն 22.14)։

Ե րա նի՜ Դու՛ք էլ, մե՛նք էլ լինենք 
այդ փրկագնվածների շարքերում։
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Մահ և հարություն
 

Միայն Տերն է անմահ. «Ով միայն ունի անմահություն…» Ա Տիմոթեոս 6.16 
 

Մահը ժամանակավոր քուն է մինչև հարության օրը. Ղուկաս 8.49-55, 
Հովհաննես 11.11-14, Գործք Առաքելոց 7.59, Ա Կորնթացիս 15.3-6, Սաղմոս 

13.3, 76.5, Գ Թագավորաց 2.10, Երեմիա 51.39,57, Հոբ 3.11-15, 14.10-12 
 

Մարդու հոգին Աստված է ստեղծում և կյանքի մեջ պահում. այն 
ամենևին էլ ինքնագո կամ անմահ չէ. Ծննդոց 2.7, Զաքարիա 12.1, 

Երեմիա 38.16, Եսայա 57.16, 42.5, Ժողովող 3.19-20, 12.7, Ծննդոց 7.21-22, 
Սաղմոս 66.9, 104.29, Հովնան 4.3, Հոբ 12.10, 27.3-4, 34.14-15 

 
Մեղքի վարձը մահ է. անհնար է հոգին կենդանի պահել. 

Հռոմեացիս 6.23, 5.12, Ծննդոց 2.16-17, Եզեկիել 18.4, Հակոբոս 5.20,
Հոբ 36.14, Սաղմոս 76.12, 89.48, 22.29, ժողովող 8.8, Բ Թագավորաց 11.11 

 
Մահացածներն անգիտակից վիճակում են. 

Ժողովող 9.5-6,10, Սաղմոս 146.4, 49.16-19, Եսայա 8.19 
 

Մահացածները չեն կարող Աստծուն պաշտել ու փառաբանել. 
Սաղմոս 6.5, 30.9, 88.10-12, 115.17, Եսայա 38.18-19, Սաղմոս 104.33, 150.6 

 
Մահացածների համար չեն աղոթում կամ ծոմ պահում. 

Բ Թագավորաց 12.22-23, Սաղմոս 106.28, Հոբ 7.7-10, 16.22 
 

Մահից հետո սպասվում է դատաստան` ստանալու մեր ապրած 
կյանքի վարձը, որը վճռվելու է նախքան հարության օրը.

Եբրայեցիս 9.27, Հայտնություն 20.12-13, Գործք Առաքելոց 10.42,
Բ Կորնթացիս 5.10, Ժողովող 3.17, 12.13-14, Առակաց 11.31,
Մատթեոս 16.27, Հայտնություն 14.13, 22.12, Եսայա 62.11 

 
Կյանքի կամ արդարների կամ 1-ին հարություն, որից 1000 տարի 

հետո մահվան կամ մեղավորների կամ 2-րդ հարություն. Դանիել 12.2, 
Հովհաննես 5.28-29, 6.39-40,44,54, Ղուկաս 14.14, Գործք Առաքելոց 24.15, 
Ա Կորնթացիս 15.21-23, Ա Թեսաղոնիկեցիս 4.12-17, Հայտնություն 20.4-6 

 
1-ին կամ ժամանակավոր և 2-րդ կամ հավիտենական մահ. 

Հայտնություն 2.11, 20.13-15, 21.8, Եսայա 1.28-31, 10.17-18, 41.11-12, 
Մատթեոս 10.28, 23.33, 25.41, Ծննդոց 19.24-28, Բ Պետրոս 2.6, Հուդա 7 

 
Աստծո ժողովրդի միակ հույսը բոլոր դարերի ընթացքում. 

Եբրայեցիս 11.19,39-40, Հոբ 14.14, 19.25-27, 33.25-26, Սաղմոս 17.15, 49.15, 
Եսայա 25.8, 26.19, Եզեկիել 37.12-14, Հովհաննես 11.23-25, Ղուկաս 23.42-43, 

Փիլիպպեցիս 3.10-11, Ա Կորնթացիս 15.50-55, Ա Հովհաննես 3.2
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«Այդ ժողովի մեջ, ըստ Փավստոսի, նախ ընդունվում ու  գործունեության մեջ 
են դրվում առաքելակարգ կանոնները… Արգելում է մեռելների վրա կոծ անելը, 
որն ինչպես երևում է շատ տարածված ու մշակված էր հայոց մեջ և սերտ 
կապված էր հեթանոսական սովորությունների հետ… Ժողովի կանոններից 
մի քանիսը, հիրավի, վերահաստատում են Ներսեսի օրով ամուսնական 
կյանքի անկանոնությունների, մեռելոց կոծի, հմայությունների և այլ այսպիսի 
հեթանոսական սովորությունների դեմ սահմանված կարգերը» (Կարապետ 
Ծ. Վարդապետի, Հայոց Եկեղեցու Պատմություն, Մաս Ա, 1908, էջ 116, 159): 
 
«Հորդորումէրխնամելաղքատներին,նրանցդարմանել,ևհույսէրտալիս,
որ ողորմածները հատուցում կստանան Քրիստոսի խոստացած երկրորդ
գալստյանժամանակ…Նախրատէրտալիս,որմիշտպետքէնկատիունե
նալ հարության հույսը, չկարծել թե մարդու մահն անդառնալի է, նորից
կենդանանալուհույս չկա.ուստիևպետքչէմեռածիվրաանհուսությամբ
լացու կոծանել,անչափուանկարգսուգանել,այլ հուսովնկատիունե
նալ Տիրոջ երկրորդ գալուստըև հարությամբ նորոգվելը, ուրեմն սպասել
Տիրոջ գալստյանը, երբ ամեն մարդ հավիտենական հատուցում կստանա
ըստիրգործերի»(Փավստոս Բուզանդ, Հայոց Պատմություն, 1987, էջ 121)։ 
 
«Երանի ինձ, այսպիսով իմ Տիրոջ կապանքների օրինակն ինձ վրա 
կունենամ և Նրա հետ ուրախ կլինեմ ու կցնծամ Նրա գալստյան օրը։ 
Մերժելով ինձ քո սեղանակիցը դարձնել, ահա սեղանակից կդարձնես 
հավատքի հոր՝ Աբրահամին և բոլոր արդարներին, որոնք ուրախ են լինելու 
Աստծո արքայության մեջ… Արդ՝ զորություն տուր, Տեր, պատե-րազմելու 
ու մեռնելու Քո անվան ճշմարտության համար և մյուս անգամ փառքով 
վերածնվելու, երբ դարձյալ առաքես մեր յուրաքանչյուրի հատուցման 
Կշռիչին՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ մենք ևս զվարթ երեսով 
կանգնենք, քանզի միայն Դու ես մնալու հավիտյան, իսկ բոլոր նյութական 
անցավոր արարածները մաշվելու են Քո Խոսքով... Քանզի նեղությամբ ու 
վշտերով են հասնելու անսպառ արքայությանը, որ նրանց է վերապահված, 
երբ Քրիստոս, հարության ժամանակ, կրկին հայտնվի հավիտենական 
պարգևներով, բերելով անմահության և ըստ գործերի հատուցելով» 
(Ագաթանգեղոս, Հայոց Պատմություն, 1983, էջ 41, 45, 59, 61, 337, 371): 
 
«ԵթեԱրարիչըմարդունպատվիրանազանցությունիցհետոմահկանացու
դարձրածչլիներ,մարդըմիշտսատանայինկհավատարևոչթեԱստծուն,
որովհետևՍաասաց՝«Եթեայնպտղիցուտես,կմեռնես»,իսկսատանան
ասաց՝«Եթեուտես,չեսմեռնի»։ՀետևաբարբնությանԱրարիչըմարդկային
էության վրա մահ սահմանեց, որպեսզի Իր Խոսքը հաստատվի, և չար
խրատատունհանցավորերևա» (Եզնիկ Կողբացի, Եղծ Աղանդոց, 1970, էջ 64)։ 

Պատ մա կան փաստեր՝ մահ և հարություն
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«Որովհետև մարդկանց առաջինը պատվիրանազանց գտնվելով, իր գործած 
չարիքի պատճառով արտաքսվեց, դրախտից և Աստծո տեսությունից, ինչպես 
ասված է» (Մովսես Խորենացի, Հայոց Պատմություն, 1940, գիրք Ա, էջ 9): 
 
«Ինչպես այնտեղ դրախտում օձին միջոց դարձնելով, պատվիրանը 
մոռացնել տալու համար, սատանան մտավ առաջին կնոջ անզգամ ականջը, 
նույնպես և այստեղ անօրեն թագավորին դիմակ դարձնելով` նրա միջոցով 
մարտնչում էր Աստվածաշեն եկեղեցիների դեմ… Եվ եթե Քո պատվիրանի 
վրա հաստատ մնայինք, Տեր, և պահեինք այն պատվիրանները, որ դրել էիր 
մեր առաքինի լինելը փորձելու համար, մեզ կշնորհեիր անցավ, անչարչար, 
անբիծ, անհոգ, անտրտում և առանց ծերության կյանք… Դրա համար և 
մենք մինչև մահ Քո կենդանության վկաները կլինենք, որ խառնվենք Քո 
մարտիրոսների թվին և արդյոք ուրիշ ի՞նչ կարող ենք անել Քո բարիքների 
փոխարեն, եթե ոչ մեր անձերը տալ Քո պատվիրանների դիմաց, Քո կամքին 
հաճելի լինելու համար, որպեսզի Քո արքայության ժառանգորդները լինենք 
նրանց հետ, որոնք Քեզ հաճո եղան, մեր անձերը պատարագ մատուցենք 
Քո Աստվածությանը, կորցնենք մեր անձերը և հարության օրը դարձյալ 
գտնենք» (Ագաթանգեղոս, Հայոց Պատմություն, 1983, էջ 87, 51, 65): 
 
«Ես մեղանչեցի և անօրեն դարձա, ապստամբվեցի և պատվերներին Քո չան-
սացի» (Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան Ողբերգության, 2012, Բան Ի, էջ 119): 
 
«Բայց եթե մեկը Աստծու պատվիրանները բանի տեղ չդնի, բանսարկուի 
հետ կռվելիս անմիջապես կկործանվի, որովհետև հաղթանակի 
նախադրյալներ չի ունենա» (Եզնիկ Կողբացի, Եղծ Աղանդոց, 1994, էջ 47): 
 
«Հայոց եկեղեցին իր վաղ շրջանում զգում էր հունահռոմեական քրիս-
տոնեության ազդեցությունը։ Հունահռոմեական եկեղեցական գերա-
կշռումը սկիզբ դրեց հունականացման շարժմանը հայոց եկեղեցում… 
[Այնուամենայնիվ] բարոյական Օրենքը` Մովսեսի միջոցով տրված 
Տասնաբանյան, պետք է սուրբ պահվեր, բայց ո՛չ մի վստահություն չպետք 
է տրվեր արտաքին ծեսերին ու կանոններին: Խաչակնքվելն ու ծնկա-
չոքությունն ավելորդ էր: Ուխտագնացությունները դեպի Էջմիածին 
ու Երուսաղեմ, և տոնակատարությունները մարդկային հորինվածք 
էին ու անտեղի: Խաչերի և սրբապատկերների երկրպագությունը 
կռապաշտություն էր համարվում» (Leon Arpee, The Armenian 
Awakening: A History of the Armenian Church, 1909, էջ 2-3, 70-71): 
 
«Շաբաթը թերևս պահվում էր, և կիրակի պահել առանձնապես չկար… 
Պավլիկյանները սուրբ էին պահում շաբաթը և ո՛չ թե կիրակին… 

Պատմական փաստեր՝ Աստծո պատվիրաններ
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Քրիստոնեական վարդապետության վերաբերյալ. ո՞վ է համարվում 
քրիստոնյա։ Մեկը, ով ճանաչում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու 
պահում Նրա պատվիրանները» (Frederick Cornwallis, The Key of Truth, 
A Manual of the Paulician Church of Armenia, 1898, էջ 193, 161, 117): 
 
«Իսկ քանի որ Ինքն Իր արարչության յոթերորդ օրը հանգիստ է 
կոչում, այդ պատճառով յոթերորդ օրը պատվիրում է պահել սուրբ և 
հաճելի, որպեսզի ամեն ոք ճանաչելով հաճելի օրը Արարչի հանգստով 
պատվի այն» (Ագաթանգեղոս, Հայոց Պատմություն, 1983,  էջ 375): 
 
«Հայոց եկեղեցու պատմությունը շատ հետաքրքիր է։ Կենտրոնական 
Ասիայում բոլոր քրիստոնյաներից նրանք պահպանվել են մահմեդական 
ու պապական այլասերումներից։ Նրանք պահպանել են Աստվածաշունչն 
Իր պարզությամբ, և նրանց վարդապետությունը Աստվածաշնչի վարդա-
պետությունն է։ Բացի դրանից, նրանք շարունակում են պահել քրիստո-
նեական երկրպագության յոթերորդ օրվա հանդիսավոր սահմանումը» 
(Claudius Buchanan, Christian Researches in Asia, 1811, էջ 207-208)։ 
 
«Նրանք շրջապատված են եղել հեթանոսներով և ժամանակի 
ընթացքում ընկել են նրանց մոլորությունների ազդեցության տակ, 
սակայն շարունակել են Աստվածաշունչը համարել հավատի միակ 
չափանիշը և պահել շատ ճշմարտություններ։ Այս քրիստոնյաները 
հավատացել են, որ Աստծո Օրենքն անփոփոխ է և պահել են չորրորդ 
պատվիրանի շաբաթը։ Եկեղեցիներ, որոնք պահել ու կիրառել են 
այս հավատը, գոյություն են ունեցել Կենտրոնական Աֆրիկայում և 
Ասիայի հայերի մեջ» (Ellen White, The Great Controversy, 1888, էջ 63)։ 
 
«Նրանք արհամարում են մեր արևի աստծուն։ Մի՞թե Զրադաշտը՝ մեր աստ-
վածային համոզմունքների սրբազան հիմնադիրը, հազար տարի առաջ 
չհաստատեց կիրակին ի պատիվ արևի և դուրս չմղեց Հին Կտակարանի 
շաբաթը։ Մինչդեռ այս քրիստոնյաները աստվածապաշտություն են անում 
շաբաթ օրը» (De Lacy O’Leary, The Syriac Church and Fathers, 1909, էջ 83-84)։ 
 
«Վալդենսներից և ալբիգենսներից կա մի մեկնաբանում առաքյալների 
հավատի վերաբերյալ... Նույն մարդկանց փաստաթղթերի շարքում ունենք 
10 պատվիրանների մի բացատրություն Բոյերից, 1120-ին։ Այն ներառում 
է քրիստոնեական բարոյականության խրախուսանք… Շաբաթապահութ-
յունը՝ դադարելով ամենօրյա աշխատանքից, բարի գործերով, նպաստելով 
հոգու խրատների, աղոթքով և Աստծո Խոսքը լսելով» (Adam Blair, History of 
the Waldenses, 1833, հատոր 1, էջ 220):
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10 նոր թեզիսներ 
եկեղեցու դռներին


