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500 տարի Լյութերից հետո

ԲՈՂՈՔԸ ՉԻ ԱՎԱՐՏՎԵԼ
500 տարի Լյութերից հետո

2017 թվականի հոկտեմբերի
31-ին լրացավ 500 տարին, երբ
Մարտին Լյութերը իր գրած 95
թեզիսները գամեց Վիտենբերգի
եկեղեցու դռանը: Այդ 95 թեզիս
ները բացահայտեցին կաթոլիկ
եկեղեցու որոշ ոչ աստվածաշնչ
յան ավանդույթներ և ուսմունք
ներ: Մարդիկ ապշած էին, թե
ինչպես մի մարդ համարձակվեց
այդպիսի բան անել: Պատկերաց
րե՛ք. դեմ դուրս գալ Հռոմին։ Մեկ
մարդ՝ ընդդեմ մի ամբողջ համա
կարգի:
95 թեզիսները կարճ ժամանա
կահատվածում
տարածվեցին

2

Գերմանիայի շրջակայքում և ողջ
աշխարհում: Ժողովուրդը շատ
արագ հասկացավ, որ կաթոլիկ
եկեղեցին բազմաթիվ ոչ աստվա
ծաշնչյան ուսմունքներ ու ավան
դույթներ ունի, և շատերը կանգ
նեցին Լյութերի կողքին: Բազ
մաթիվ թեժ բանավեճեր առա
ջացան, և 95 թեզիսներն այնպի
սի ազդեցություն ունեցան, որ
մարդիկ սկսեցին ինքնուրույն ու
նաև այլ կերպ մտածել: Աստվա
ծաշունչը հիմնականում քահա
նաների մոտ էր, իսկ ժողովուրդը
վստահությամբ նրանց էր նայում՝
կարծելով, թե ճիշտ են մեկնա

բանում Աստծո Խոսքը: Սակայն
այժմ Մարտին Լյութերն իր 95
թեզիսներով ու քարոզչությամբ
բացահայտեց, որ կաթոլիկ եկե
ղեցու ավանդույթներն ու վար
դապետությունը ներդաշնակ չեն
Աստվածաշնչի ուսմունքին: Արա
գորեն առաջացան երկու հստակ
ճամբարներ՝ կաթոլիկ եկեղեցու
ուսմունքն ու Լյութերինը:
Եվ քանի որ Լյութերն իր բացա
հայտումների և ուսմունքի մեջ
հաստատուն էր, նրան, ի վերջո,
հրավիրեցին Վորմսի խորհրդա
րան: Խորհրդարանը ցանկանում
էր, որ նա հնազանդվի իշխանու
թյանն ու հրաժարվի այն ամենից,
ինչ ասել և արել էր նախկինում:
Սակայն Լյութերն ասաց. «Ցո՛ւյց
տվեք ինձ Աստծո Խոսքից, որ ես
սխալվում եմ: Հենց որ ես համոզ
վեմ դրանում, կհրաժարվեմ իմ
դիրքից ևառաջինը ձեռք կմեկնեմ
գրքերիս ու դրանք կրակը կնե
տեմ»։ Նա շարունակեց. «Ես չեմ
կարող իմ հավատը վստահել ո՛չ
պապին, ո՛չ էլ ժողովներին, քան
զի ցերեկվա լույսի պես պարզ է,
որ նրանք հաճախ սխալվել են և
հակասել իրենք իրենց։ Ուստի
մինչև ինձ չհամոզեն Սուրբ Գրքի
վկայությամբ կամ պարզ դատո
ղությամբ, քանի դեռ չեն հերքվել
իմ մեջբերումները, և խիղճս դեռ
կապված է Աստծո Խոսքին, ես չեմ
կարող և չեմ ուրանա իմ հավա
տը, քանզի քրիստոնյայի համար
անվտանգ չէ խոսել իր խղճի դեմ։
Ահա՛ իմ որոշումը, այլ կերպ վար
վել չեմ կարող։ Աստված ինձ օգ
նական։ Ամե՛ն» (D’Aubigne, հատ.
7, գլ. 8)։

Իշխանների բողոքը
Կարլ V կայսրը ցանկանում էր
կանգնեցնել Լյութերին ու Բա
րենորոգումը: 1529 թվականին,
Շպեյերում նա խորհրդարանի
նոր նիստ հրավիրեց. պապական

ները ցնծում էին: Այստեղ որոշում
կայացվեց, որ պետք է կանխվի
Բարենորոգման հետագա տարա
ծումը: Բացի այդ, բարենորոգիչ
ները չպետք է խառնվեին վիճելի
հարցերի մեջ, չպետք է ընդդիմա
նային պատարագի արարողու
թյանը։ Նաև չպետք է թույլ տրվեր,
որ կաթոլիկներից որևէ մեկն ըն
դունի Լյութերի ուսմունքը:
Բարենորոգմանը ջերմ վերա
բերվող քրիստոնյա իշխաննե
րը որոշեցին իրենց բողոքը ներ
կայացնել Ազգային Խորհրդին:
Նրանք մասնավորապես գրեցին.
«Մենք բողոքարկում ենք։ Հանուն
մեզ ու հանուն ժողովրդի՝ համա
ձայն չենք առաջարկված հրամա
նագրի հետ և ոչ մի կերպ չենք են
թարկվի այն ամենին, ինչը դեմ է
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Աստծուն, Նրա սուրբ Խոսքին, մեր
բարի խղճմտանքին ու մեր հոգի
ների փրկությանը… Աստծո շնոր
հիվ մենք վճռել ենք, որ պետք է
շարունակենք քարոզել Նրա միակ
Խոսքը, որը պարունակվում է Հին
ու Նոր Կտակարանների աստվա
ծաշնչյան Գրքերում՝ չավելացնե
լով ոչինչ, ինչը կարող է հակասել
դրան։ Այս Խոսքը միակ ճշմար
տությունն է, այն ցանկացած ուս
մունքի ու կյանքի վստահելի չա
փանիշն է և երբեք չի կարող հու
սախաբ անել կամ մոլորեցնել մեզ։
Նա, ով կառուցում է այս հիմքի
վրա, կկանգնի դժոխքի բոլոր ու
ժերի դեմ, իսկ դրա դեմ ըմբոստա
ցող մարդկային ողջ սնափառու
թյունը կխորտակվի Աստծո երեսի
առաջ» (D’Aubigne, հատ. 13, գլ.
6): Այդ սկզբունքը, որն այս ողջու
նելի բողոքը ներառում է, կազմում
է բողոքականության բուն հիմքը։

Ո՞ր հեղինակությունը
Մարտին Լյութերն ու Բարենո
րոգումը ընդունում են, որ հավա
տի և ուսմունքի մասին խոսելիս
քրիստոնյաները պետք է հետևեն
Աստվածաշնչին և միայն Աստ
վածաշնչին: Կաթոլիկ եկեղեցին
ընդունում է, որ մարդ պետք է
հետևի Աստվածաշնչին և ավան
դույթին: Եվ այստեղ անջատումը
պարզ է:
Կաթոլիկ եկեղեցին համարում
էր, որ Լյութերն ու բարենորոգիչ
ները պետք է ենթարկվեն եկե
ղեցու և պետության որոշմանը։
Բարենորոգիչներն ասում էին, որ
իրենք այդպես կվարվեին, եթե
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նրանց որոշումները չհակասեին
Աստծո Խոսքին: Բարենորոգիչնե
րը վստահ էին, որ իրենք պետք է
հետևեն իրենց խղճին, երբ հարցը
վերաբերում է հավատին և ուս
մունքին: Հռոմը, սակայն, վստահ
էր, որ երբ եկեղեցու խորհրդի մե
ծամասնությունը որոշում է, թե
որն է ճիշտը ևընդունելին, բոլորը
պետք է հետևեն այդ որոշմանը:
Հետևաբար, ամեն մարդ պետք է
կատարի իր ընտրությունը՝ Աստ
ծո Խոսքը կամ եկեղեցու ուսմուն
քը (ավանդույթները և Աստվածա
շունչը):

Հալածանք
Քանի որ բարենորոգիչները չէին
ցանկանում խոնարհվել Հռոմի և
նրա հեղինակության առջև, կա
թոլիկ եկեղեցին սկսեց հալածել
բարենորոգիչներին: Նրանք դեմ
էին դուրս եկել Հռոմի հեղինակու
թյանը, ևայժմ պետք է ջարդվեին։
Պատմական հին գրքերից շատե
րը, որ այսօր գրեթե ոչնչացվել
են, պատմում են սոսկալի հալա
ծանքների մասին: Բարենորոգիչ
ներից շատերը բանտարկվեցին
անմարդկային
պայմաններում,
մյուսները հալածվեցին Ալպերի
թաքստոցներում, ոմանց էլ գցե
ցին գազանների առաջ: Նրան
ցից շատերը տանջամահ եղան
ինկվիզիցիայի միջոցով, մինչդեռ
մյուսները գլխատվեցին սրով:
Պատմությունները՝
պապական
եկեղեցու սարսափելի դաժանու
թյան ու պատժամիջոցների վե
րաբերյալ, ցնցել են աշխարհը
Լյութերի օրերից առաջ և հետո:

Բարենորոգիչներից շատերը բա
նադրանքի ենթարկվեցին պապի
կողմից և տարբեր պատիժներ
կրեցին: Երբ նրանք վտարվեցին
եկեղեցուց,
ցանկացած
մարդ
կարող էր սպանել նրանց: Բարե
նորոգիչներից շատերը, օրինակ`
Հերոնիմուսը, Յան Հուսը, Լուի դը
Բերկինը, Ուիլյամ Թինդեյլը, Ջոն
Ուիկլիֆը և շատ ուրիշներ այրվե
ցին խարույկի վրա: Միայն 15551558 թվականներին Անգլիայում
289 բողոքականներ այրվեցին
խարույկի վրա, երբ թագավորում
էր կաթոլիկ Մարիա I թագուհին:
Այդ առումով արժե նշել, թե ինչ
է ասել Հիսուսը. «Ճշմարիտ եմ
ասում ձեզ, ինչ Իմ այս եղբայրնե
րից ամենափոքրին արեցիք` Ինձ
արեցիք» (Մատթեոս 25.40)։
Կաթոլիկ եկեղեցին և նրա
առաջնորդները քիչ բանի համար
չեն հաշիվ տալու: Սակայն, բարե
բախտաբար, այդ բանին միջամ
տում է Աստված Ինքը: Նա տեսել և

տեսնում է ամեն ինչ, և Նա արդա
րությամբ է դատելու: Այդ առումով
արժե հիշել հետևյալ խոսքերը.
«Որովհետև Աստված ամեն գործ,
բոլոր թաքուն բաների հետ, թե՛
բարին, թե՛ չարը դատաստանի է
ենթարկելու» (Ժողովող 12.14)։
Անշուշտ, բոլոր մեղքերի համար
կա ներում, եթե մարդը զղջում է,
ընդունում իր մեղքն ու ներում
խնդրում: Սակայն մենք երբեք
չենք կարդացել այն մասին, որ կա
թոլիկ եկեղեցին խոնարհվի խաչի
առաջ, ապաշխարի ևընդունի այն
բոլոր սոսկալի հալածանքները,
տանջանքներն ու սպանություն
ները, որ կատարել է այլախոհնե
րի հանդեպ Լյութերի օրերում,
դրանից առաջ և հետո:
Պատկերացրե՛ք, որ կաթոլիկ
եկեղեցին կարգադրել է խարույ
կի վրա այրել մարդկանց միայն
այն բանի համար, որ նրանք այլ
հավատ են ունեցել: Պատկերաց
րե՛ք, որ ինկվիզիցիան տանջա
մահ է արել նրանց պարզապես
այն բանի համար, որ նրանք այլ
դավանանք են ունեցել: Պատկե
րացրե՛ք, որ նրանց վտարել են
իրենց հավատի պատճառով…
Պատկերացրե՛ք… Եվ այդպես
շարունակ: Եվ կարո՞ղ է քրիստո
նեական համարվել եկեղեցական
այդ կառույցը: Կարո՞ղ է արդյոք
այդպիսի վարքագիծը որևէ ընդ
հանուր բան ունենալ Քրիստոսի
հետ: Ո՛չ, նման դաժանություննե
րի հետևում միայն բանսարկուն՝
սատանան կարող է կանգնած լի
նել: Եվ այդ դաժանությունը մեկ
օր, մեկ ամիս կամ մեկ տարի չէ,
որ տեղի է ունեցել։ Այլ հարյուրա
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վո՜ր տարիներ: Ուշագրավ է նաև,
որ նախորդ պապը՝ Բենեդիկտոս
XVI-ը եղել է ինկվիզիցիայի առաջ
նորդը մինչև 2005 թվականը: Այ
սօր ինկվիզիցիան այլ անվանում
է ստացել, այն է՝ The Congregation
of the Doctrine of the Faith (Հավա
տի Վարդապետության Ժողովը):
Բարենորոգիչները ամեն ինչ զո
հաբերեցին հանուն Աստծո գործի:
Մինչև անգամ խարույկների վրա
նրանք շարունակում էին մնալ Հի
սուսի վկաները: Իսկ ի՞նչ կասենք
մեր մասին։ Տեսե՞լ ենք արդյոք, թե
ինչ է արել Հիսուսը մեզ համար:
Զգացե՞լ ենք Նրա մեծ սերն ու
ողորմությունը մեր հանդեպ: Արդ
յո՞ք մենք ամեն ինչ զոհաբերում
ենք հանուն Աստծո գործի:

դիկ օգտագործում են բանտը,
տանջանքն ու սուրը՝ հնազան
դություն պահանջելու համար,
դա ձախողման կարճ ուղին է:
Հսկայական տարբերություն կա
թշնամիներին սպանելու և նրանց
սիրելու միջև: Հիսուսը, որ մեզ
ստեղծել ու կյանք է տվել, սիրում
է բոլորիս: Նա ասում է. «Ինձ մո՛տ
եկեք, բոլոր հոգնածնե՛ր ու բեռ
նավորվածնե՛ր, և Ես ձեզ հանգս
տություն
կտամ»
(Մատթեոս
11.28)։ Եվ ապա. «Բոլորը, ում
Հայրն Ինձ է տալիս, Ինձ պիտի
գան, և ով որ Ինձ գա, Ես նրան
երբեք դուրս պիտի չհանեմ» (Հով
հաննես 6.37)։ Հիսուսը կամենում
է, որ բոլորը ճանաչեն Ճշմարտու
թյունն ու փրկվեն։

Սիրեցե՛ք ձեր
թշնամիներին

Արդյո՞ք պապը Հիսուսի
ներկայացուցիչն է

Պապության համեմատ, որը հա
լածում էր այլախոհներին, Հիսուսն
ասում է. «Սիրեցե՛ք ձեր թշնամի
ներին, օրհնեցե՛ք ձեզ անիծողնե
րին, բարի՛ք արեք ձեզ ատողներին
և աղոթե՛ք նրանց համար, ովքեր
վատ են վարվում ձեզ հետ և հալա
ծում» (Մատթեոս 5.44)։
Որքա՜ն տարբեր է հոգին: Աստ
ված մեզ արարել է ազատ կամ
քով, որ ամենքս կատարենք մեր
սեփական ընտրությունը՝ կրոնա
կան հարցերի վերաբերյալ: Մենք
չպետք է ստիպենք, որ ուրիշնե
րը հավատան, ինչպես ես և Դուք
եք հավատում: Յուրաքանչյուրը
պետք է իրավունք ունենա երկր
պագելու Աստծուն՝ ըստ իր սե
փական համոզմունքի: Երբ մար

Պապն իրեն Քրիստոսի փոխա
նորդն է համարում երկրի վրա, սա
կայն ամեն մարդ պետք է իմանա,
որ պապերը Քրիստոսին չեն ներ
կայացնում: Պապերն իրենց այն
պիսի շքեղությամբ են շրջապա
տում, որի հետ ոչ մի աշխարհիկ
ղեկավար չի կարող համեմատվել:
Հիսուսն ասում է. «Աղվեսները
որջեր ունեն, և երկնքի թռչուննե
րը՝ բույներ, բայց Մարդու Որդին
գլուխը դնելու տեղ չունի» (Մատ
թեոս 8.20)։ Հիսուսը հասարակ
հագուստ էր կրում, մինչդեռ պա
պը՝ ամեն տեսակի թանկարժեք
հանդերձանք: Պապերն ապրում
են թանկարժեք շինություննե
րում, միլիոններ ծախսում իրենց
ուղևորությունների վրա և ամե
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նուրեք ունեն անվտանգության
պահակախմբեր: Շուտով կտես
նենք նաև, որ նրանք բոլորովին
այլ արժեքներ են դավանում, քան
Հիսուսը: Այնպես որ, այն տիտղո
սը, որ կաթոլիկ եկեղեցին վերագ
րում է պապին, բոլորովին անհիմն
է։ Դա հայհոյանք է՝ ուղղված Աստ
ծո և Նրա Որդու ապրած արդար
ու խոնարհ կյանքին։
Կաթոլիկ եկեղեցին հսկայական
կարողություններ ունի: Հիսուսը
հարուստ երիտասարդին ասաց.
«Մի բան է քեզ պակասում, գնա՛,
ինչ որ ունես ծախի՛ր և տո՛ւր աղ
քատներին ու երկնքում վարձ կու
նենաս և ե՛կ, խաչը վերցրո՛ւ և
Ի՛նձ հետևիր» (Մարկոս 10.21)։
Պապը նույնպես պետք է հետևի
այս կոչին, եթե ցանկանում է ներ
կայացնել խոնարհ Փրկչին, մինչ
դեռ Վատիկանն այնպիսի մեծ
հարստություն ունի:
Մարտին Լյութերը, ով ներսից
գիտեր կաթոլիկ եկեղեցուն, ասում
էր. «Սոսկալի է տեսնել, թե ինչպես
է մարդը, որ իրեն Քրիստոսի փո
խանորդ է կոչում, ցուցադրում
այնպիսի շքեղություն, որին չի կա
րող հասնել ևոչ մի կայսր։ Նմա՞ն է
արդյոք նա աղքատ Հիսուսին կամ
համեստ Պետրոսին։ Ասում են, թե
պապն աշխարհի տերն է։ Բայց
Քրիստոսը, Ում փոխանորդն է
նա իրեն երևակայում, ասել է. «Իմ
թագավորությունն այս աշխար
հից չէ» (Հովհաննես 18.36)։ Հնա
րավո՞ր է արդյոք, որ փոխանորդն
ավելի ընդարձակ տիրույթներ
ունենա, քան նրա գերիշխանը»
(D’Aubigne, հատ. 6, գլ. 3):

Համաշխարհային
իշխանություն
Շատերը կարծում են, որ հենց
այս բանում կաթոլիկ եկեղեցին
փոխվել է։ Սակայն նրա դոգմա
ներն ու ուսմունքները նույնն են,
ինչ նախկինում: Նա պարզապես
այլ հանդերձանք է հագել, որ
պեսզի ընդունելի լինի: Այժմ, երբ
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նա ընդունվի և իշխանություն
ստանա ոչ պակաս, քան Եվրո
պական Միության ու միջազգա
յին հարթակների միջոցով, մենք
կտեսնենք, թե ինչ է հետամտում
պապական համակարգը: Ճիշտ
այնպես, ինչպես բարենորոգիչնե
րի ժամանակ էր նա պետությանը
օգտագործում որպես իր օգնա
կան, հիմա էլ կառավարության ու
միջազգային օրենքների միջոցով
կվերականգնի իր իշխանության
դիրքերը:
Պողոս VI պապը գրել է. «Հա
մաշխարհային մասշտաբով այս

միջազգային
համագործակցու
թյունը պահանջում է այնպի
սի հաստատություններ, որոնք
կպատրաստեն,
կհամակարգեն
և կուղղորդեն այն, մինչև վերջա
պես հաստատվի արդարության
մի կարգ, որը համընդհանուր ճա
նաչում կունենա: Ո՞վ չի տեսնում
աստիճանաբար համաշխարհա
յին իշխանություն հաստատելու
անհրաժեշտությունը, որն ունակ
է արդյունավետ կերպով գործելու
դատական և քաղաքական ոլորտ
ներում» (Paulus VI, Popolorum
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Progressio, 1967, էջ 78):
Այդ դեպքում հարց է ծագում.
ինչպիսի՞ հաստատություններ են
համագործակցում կաթոլիկ եկե
ղեցու հետ՝ համաշխարհային նոր
կարգ հաստատելու համար: Կար
ծում եմ դրանում ամենքս էլ տես
նում ենք ՄԱԿ-ին, Եվրոպական
Միությանը, ՆԱՏՕ-ին, Աֆրիկյան
Միությանը, Արժույթի Միջազգա
յին Հիմնադրամին և այլ կառույց
ների:
Նախորդ
պապը՝
Բենեդիկ
տոս XVI-ը, նույնպես իր հովվա
կան վերջին ուղերձներից մեկում
հստակ կոչ է ուղղել համաշխար
հային ղեկավարներին, որտեղ աս
վում է. «Իսկական համաշխարհա
յին քաղաքական հեղինակության
հրատապ անհրաժեշտություն կա՝
կառավարելու աշխարհի տնտե
սությունը
աստվածակենտրոն
նորմերով… Վերջ տալու ներկա
յիս համաշխարհային ֆինանսա
կան ճգնաժամին» (Cathy Lynn
Grossman, USA Today, July 7, 2009):
Մենք չպետք է մոռանանք, որ
կաթոլիկ եկեղեցին ցանկանում է
լինել ընդհանրական: Նա ձգտում
է համաշխարհային վերահսկո
ղության: Կաթոլիկները ստեղծե
ցին ՄԱԿ-ը և Եվրոպական Միու
թյունը, և Վատիկանն է կանգնած
նոր աշխարհակարգ ստեղծելու
գաղափարի հետևում։ Նոր աշ
խարհակարգը պետք է վերահսկի
միջազգային օրենքներն ու այդ
պիսով վերականգնի պապության
գերիշխանությունը:
Վատիկանին
առավելագույնս
ճանաչող
ճիզվիտ
պրոֆեսոր
Մաղաքիա Մարտինն իր ամենա

հայտնի գրքում բացահայտում է.
«Ուզեք թե չուզեք, պատրաստ եք,
թե անպատրաստ, մենք բոլորս
ներգրավված ենք մի ընդհանուր,
անարգելք, եռակողմ համաշխար
հային մրցակցության մեջ: Մե
զանից մեծ մասը մրցակիցները
չեն… Մենք ներդրումն ենք… Մր
ցակցությունն այն մասին է, թե
ով կհաստատի առաջին համաշ
խարհային կառավարման հա
մակարգը, որ երբևէ գոյություն է
ունեցել ազգերի միաբանության
մեջ: Այն մասին է, թե ով կստանձ
նի և կգործածի իշխանության ու
վերահսկողության երկակի ուժը
մեզանից յուրաքանչյուրի վրա որ
պես անհատների և մեզ ամենքիս՝
որպես համայնքի… Երրորդ հա
զարամյակում… Հիմա, երբ այն
սկսվել է, չի կարող որևէ կերպով
չեղարկվել… Մեր ապրելաձևը որ
պես անհատներ և որպես քաղա
քացիներ… Նույնիսկ մեր ազգա
յին ինքնության խորհրդանշան
ները… Պետք է հզոր և արմատա
կան կերպով մեկընդմիշտ փոխվի:
Ոչ ոք չի կարող ազատվել դրա
հետևանքներից: Մեր կյանքի ոչ
մի ոլորտ անշոշափ չի մնա» (The
Keys of This Blood, 1991, էջ 12-16):
Մաղաքիա Մարտինն ասում
է, որ պապն «այդ մրցույթի հաղ
թողն է լինելու»։ Իր այդ գրքում
նա հստակեցնում է, որ միջազ
գային բյուրոկրատիան է տիրե
լու այդ համաշխարհային կառա
վարությանը, որը վերահսկելու
և ղեկավարելու է յուրաքանչյուր
քաղաքացու ևազգի» (The Keys of
This Blood, 1991, էջ 17, 341)։
Մի երկու խոսք էլ այն մասին,

թե ինչ է ասում կաթոլիկ եկեղե
ցին իր ունեցած իշխանության
մասին. «Հռոմի եկեղեցին եզա
կի միապետություն է՝ բոլոր թա
գավորությունների վրա, ինչպես
միտքն ու մարմինը, կամ ինչպես
Աստված աշխարհում: Հետևա
բար, Հռոմի եկեղեցին պետք է
ունենա ոչ միայն հոգևոր, այլև
բարձրագույն
աշխարհիկ
իշ
խանությունը» (Pope Leo XIII,
Apostolic Letter, 1879):
Գրիգորի պապը կրկնեց այդ գա
ղափարը, երբ ասաց. «Եկեղեցու
իշխանությունը պետության իշ
խանությունից վեր է»։ Պիոս պա
պը նույնպես դա ի նկատի ուներ,
երբ ասում էր. «Եկեղեցին [Հռոմի
կաթոլիկ եկեղեցին] և պետությու
նը պետք է միավորվեն»։ Դոկտոր
Գ. Ֆ. Վան Շուլտեն (եկեղեցու
իրավունքի պրոֆեսոր Պրահա
յում) հայտարարեց. «Ողջ մարդ
կային ուժը չարից է, հետևաբար,
պետք է Հռոմի պապին հպատակ
վի» (T. W. Callaway: Romanism
vs. Americanism, էջ 120): Այս և
այլ հայտարարություններ պարզ
ցույց են տալիս, որ այդ քաղաքա
կան եկեղեցին ձգտում է իշխանու
թյան, որպեսզի վերահսկի կառա
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վարություններին ու պետություն
ներին:
Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին գոր
ծում է ըստ լատիներեն «de jure
divino» գաղափարի, համաձայն
որի՝ եկեղեցին սրբազան իրա
վունք ունի իշխելու ողջ աշխար
հին, իշխանություններին ու ժո
ղովրդին: Նա պնդում է, որ այդ
իրավունքը ստացել է Աստծուց և
մտադիր է բոլոր միջոցներն օգ
տագործել՝ հասնելու այդ նպա
տակին՝ համաշխարհային տիրա
պետության:
Դոկտոր Բրաունսոնը, ով հայտ
նի կաթոլիկ հեղինակություն է
եղել, գրել է. «Պապն իրավունք ու
նի հեռացնելու ցանկացած ղեկա
վարի, անհրաժեշտության դեպ
քում, հանուն հոգևոր կարգու
կանոնի… Միջնադարում թագա
վորների նկատմամբ գործադրվող
եկեղեցու իշխանությունը զավ
թում չէր, այն չէր բխում իշխան
ների զիջումներից կամ ժողովրդի
համաձայնությունից, այլ եղել և
մնում է աստվածային իրավուն
քով, և նա, ով դիմադրում է դրան,
ապստամբում է թագավորների
Թագավորի և տերերի Տիրոջ դեմ»
(Brownson’s Review, June, 1851):
Թեև դա ասվել է շատ տարիներ
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առաջ, եկեղեցին, այնուամենայ
նիվ, իրեն համարում է անփոփոխ:
Դա հաստատված է նրա հրատա
րակումներից մեկում. «Այն, ինչ
եկեղեցին արել է անցյալ դարե
րում՝ հայտնապես կամ գաղտնա
բար, ճիշտ այն է, ինչ նա անելու է
ապագայում, եթե նորից առաջա
նան այդ նույն հանգամանքները»
(Catholic Review, January, 1854):
Մենք ականատեսն ենք լինելու
այն բանի, որ վերջին ժամանա
կում այս իշխանության դեմ եղող
խռովության բոլոր ձևերը, ինչպես
նաև եկեղեցու հեղինակության
ճանաչման բացակայությունը այս
կամ այն կերպ կպատժվեն, այդ
թվում նաև Եվրոպական Միու
թյան միջոցով:
Նախքան Վատիկանի երկրորդ
տիեզերաժողովը (1962-1965) կա
թոլիկ եկեղեցին հերձվածողներ
էր անվանում այլախոհներին: Վա
տիկանի երկրորդ տիեզերաժողո
վից հետո հերձվածողները որպես
«բաժանված եղբայրներ» համար
վեցին։ Կաթոլիկ եկեղեցին այն
կարծիքին է, որ ճշմարտությունն
իր մոտ է, և այդ եկեղեցուց դուրս
փրկություն չկա:

Էկումենյան շարժումը
Այսօր կաթոլիկ եկեղեցին Էկու
մենյան շարժման միջոցով փոր
ձում է համախմբել բոլոր եկեղե
ցիներին: Նա խնդրել է Հռոմի ճիզ
վիտներին, որ հավաքվեն կաթոլիկ
եկեղեցու հովանու ներքո՝ եկե
ղեցիների միջև երկխոսություն
ներ ստեղծելու միջոցով: Եվ մենք
տեսնում ենք, որ փոփոխություն
է տեղի ունենում: Բայց ինչպիսի՞:
Կաթոլիկ եկեղեցին չի փոխել իր
վարդապետությունը, այլ բողոքա
կանությունն է մոտեցել Հռոմին:
Այն փաստաթուղթը, որը նրանք
նախընտրում
են
Էկումենյան
շարժման մեջ օգտագործել որպես
աշխատանքային փաստաթուղթ,
կոչվում է Charta Oecumenica
(Էկումենիկ Ուղեգիծ): Այդ փաս
տաթղթից պարզ է դառնում, որ
նրանք կամենում են գործել հա
նուն միության ու համատեղ ավե
տարանչության: Նրանք ձգտում
են միանալ ինչի շուրջ կարող են,
իսկ ինչի շուրջ ոչ՝ դնում են մի
կողմ: Սակայն Քրիստոսը կամե
նում է, որ մենք Իրեն միանանք
բոլոր հարցերում: Միություն ոչ
թե ժողովրդավարական հիմքի և
ձայների մեծամասնության վրա,
այլ միություն Քրիստոսում: Միու
թյուն Քրիստոսի հավատով բոլոր
հարցերում: Եթե համաձայն չենք
եկեղեցիների խորհրդի հետ, ապա
պետք է հետևենք Քրիստոսին:
Նրանք, ովքեր ավետարանում
են եկեղեցուց անկախ, մինչ օրս
դիտվում են որպես ուրացողներ
կամ յուրատեսակ հերձվածող
ներ: Իսկ հերձվածողներին պետք

է հաղթահարել։ Հերձվածող են
համարվել Լյութերը, Մելանքթո
նը, Թինդեյլը, Կալվինը, Ուիկլիֆը,
Հերոնիմուսը, Ուեսլին, Ցվինգլին,
Բերկինը, վալդենսները և այլ բա
րենորոգիչներ: Այսպես կոչված,
հերձվածողները ցանկանում էին
որպես իրենց հավատի միակ
հիմք ունենալ Աստվածաշունչը և
միայն Աստվածաշունչը: Ինչպես
տեսանք, կաթոլիկ եկեղեցին միջ
նադարում ցանկանում էր արմա
տախիլ անել հերձվածողներին
(բարենորոգիչներին): Մեր օրե
րում այլևս հերձվածողներ չան
վանվող բողոքականները գնում
են դեպի Էկումենյան շարժումը:
Էկումենյան շարժումը միության
չափանիշ է համարում Աստվա
ծաշունչն ու ավանդույթները, սա
կայն այսօրվա բարենորոգիչները
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շարունակում են Լյութերի և բա
րենորոգիչների գծով՝ Աստվածա
շունչը և միայն Աստվածաշունչը՝
որպես հավատի և ուսմունքի չա
փանիշ:
Աստվածաշունչը պարզ ասում
է, որ այս հալածիչ իշխանությու
նը պետք է մահացու վերք ստանա
ու հետո ապաքինվի: Պապությու

նը մահացու վերք ստացավ 1798
թվականին, երբ Նապոլեոնի գե
ներալներից Ալեքսանդր Բերթիե
րը Պիոս VI պապին ձերբակալեց
Հռոմում ու գերեվարեց Ֆրանսի
սա, որտեղ նա մահացավ 1799
թվականին: 1929 թվականին,
Մուսոլինիի միջոցով պապությու
նը վերստացավ Վատիկանը ևայդ
ժամանակից ի վեր պապությունն
ավելի ու ավելի մեծ իշխանություն
և ազդեցություն ձեռք բերեց աշ
խարհում: Հովհաննես Պողոս II և
Բենեդիկտոս XVI պապերը, շրջե
լով ողջ աշխարհով մեկ, դիվանա
գիտական հարաբերություններ
հաստատեցին բազմաթիվ երկր
ների հետ: Ներկայիս Ֆրանցիս
կոս I պապը, լինելով ճիզվիտ, շա
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րունակում է այդ գործը` ի մի բե
րելու աշխարհի կրոնները Հռոմի
հովանու ներքո, այդ թվում նաև
Էկումենյան շարժման միջոցով,
որպեսզի «բաժանված եղբայնե
րը» դառնան հավատարիմ ենթա
կաներ։ Այդ արդյունքին հասնելու
համար մշակվում են միջազգային
օրենքներ ինչպես քաղաքական,
այնպես էլ կրոնական ու տնտե
սական բնագավառներում: Այս
պիսով, միջազգային օրենքները
պետք է վեր դասվեն ազգային
օրենքներից՝ զավթելով ազգերին
ու ժողովուրդներին: Օրենքներն
են կառավարում ցանկացած ազ
գի, և երբ տվյալ ազգը ենթարկ
վում է միջազգային օրենքներին,
որոնք մշակված են գլոբալիստնե
րի կողմից՝ գործելու հօգուտ նոր
աշխարհակարգի, ապա այդ ազգը
կորցնում է իր անկախությունն ու
ինքնիշխանությունը: Այս զարգա
ցումը տեղի է ունենում քաղաքա
կան, կրոնական և տնտեսական
ոլորտներում: Դա մի աստիճանա
կան զավթում է, որը տեղի է ունե
նում երկար տարիների ընթաց
քում: Այս զարգացումը առաջ է
ընթանում խաղաղ ու գրեթե անն
կատ։ Շուտով նրանք, ովքեր չեն
ենթարկվի միջազգային օրենք
ներին, որոնք հետագայում դառ
նալու են պետության և եկեղեցու
օրենքները, կհամարվեն հասա
րակության անհնազանդ քաղա
քացիներ: Նրանք նեղություններ
կկրեն, կնախատվեն ու կպատժ
վեն: Պապության իշխանության
չարաշահումները կկրկնվեն, սա
կայն մեծագույն զարմանքը կլինի
այն, որ նրանք, ովքեր նախկինում

բողոքում էին պապության դեմ,
կդառնան նրա համագործակից
ները (Հայտնություն 13.11-17):
Աստվածաշունչն է բացահայտում
դա, և մենք հավատում ենք Աստ
ծո Խոսքին:

Հռոմը նույնն է այսօր
Արդյո՞ք, ձեզ զարմացնում է
այն, որ բողոքականները ձեռք
են մեկնում Հռոմին ու համագոր
ծակցում նրա հետ: Միանգամայն
պարզ է, որ բողոքականները մո
ռացել են, թե ինչպես էր Լյութերի
ժամանակ Հռոմը հալածում այ
լախոհներին: Արդեն տեսանք, թե
ինչպես էին շատերը բանտարկ
վում, ենթարկվում տանջանքնե
րի ու սպանվում հանուն իրենց
հավատի: Այդ պատճառով էլ, եթե
մենք չիմանանք մեր պատմությու
նը և Աստվածաշունչը, ապա չենք
էլ իմանա, թե ինչ է սպասվում մեզ
ապագայում: Քանի որ Հռոմն այ
սօր էլ նույնն է, ինչ անցյալում,
իսկ պատմությունը կրկնվում է:
Կաթոլիկ եկեղեցին պարզապես
քրիստոնեական զգեստ է հագել:
Այդ համակարգն այսօր գառան
մորթի հագած գայլ է: Այն գոր
ծում է սպիտակ, նաև սև պապի
միջոցով: Մինչ սպիտակ պապը
մարդկանց հմայում է իր շքեղու
թյամբ, հարստությամբ ու իշխա
նությամբ, մյուսը՝ ճիզվիտների
ղեկավարը, գործում է գաղտնի,
խավարում: Ճիզվիտները Վատի
կանի գաղտնի վարժեցված զին
վորներն են: Ըստ ճիզվիտների
հավատարմության երդման, որը
նրանք տալիս իրենց պաշտոնին

անցնելիս՝ նրանք մտադիր են
ոչնչացնել
բողոքականությունն
ու պետությունների անկախու
թյունը: Նրանք կարող են պա
տերազմներ հրահրել, որպեսզի
կառավարություններ
ոչնչաց
նեն, այնպես որ, նոր ռեժիմները
պարեն նրա սրնգի տակ: Նրանք
խրախուսում են իրենց ներթա
փանցումը տարբեր եկեղեցական
հարանվանություններ՝
դրանք
քայքայելու համար։ Դառնում են
լյութերական՝ լյութերականների
մեջ, բապտիստ՝ բապտիստների
մեջ, հոգեգալստական՝ հոգեգալս
տականների մեջ ևայլն: Բարձրա
գույն կրթության շնորհիվ նրանք
զբաղեցնում են կարևոր դիրքեր,
որտեղից էլ կարող են խորհուրդ
տալ իրենց եկեղեցական հարան
վանությանը՝ միանալու Էկումեն
յան շարժմանը: Նրանք լիովին հա
վատարիմ են մնում պապին ևեթե
անհրաժեշտ լինի, կօգտագործեն
«թունավոր գավաթը, խեղդալա
րը, պողպաթե դաշույնը կամ կա
պարե գնդացիրը» և ցանկացած
միջոց՝ իրենց նպատակներին
հասնելու համար (Tupper Saussy,
Rulers of Evil, 1999, էջ 50): Բավա

կան է միայն կարդալ ճիզվիտների
երդումը, ևամեն ինչ պարզ կլինի։
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Ցավոք, բողոքականների ճնշող
մեծամասնությունը փակում է աչ
քերը Հռոմի այս խորամանկ մար
տավարության առաջ, որպեսզի
կրոնական հարցերում միասնու
թյան գա նրա հետ:

Հեղափոխություն՝
Մարտին Լյութերից 500
տարի անց
Տոնումը միության, այլ ո՛չ
թե Բարենորոգման
1617, 1717, 1817, 1917 թվա
կաններին բողոքականները տո
նում էին Լյութերի բողոքն՝ ընդ
դեմ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու,
սակայն 2017-ին այն փոխվեց:
Այդժամ նրանք նշեցին կաթոլիկ
եկեղեցու հետ իրենց միությունը
Հռոմում և ո՛չ թե Մարտին Լյու
թերի բողոքն ու Բարենորոգումը:
Ինչպիսի՜ փոփոխություն, ինչպի
սի՜ հեղափոխություն:
1999 թվականին կաթոլիկ եկե
ղեցին Լյութերական Համաշխար
հային Ֆեդերացիայի հետ միասին
հրապարակեց «Համատեղ Հռչա
կագիր» (Joint Declaration on the
Doctrine of Justification)՝ հավա
տով արդարանալու վերաբերյալ,
և հայտարարեցին, որ բողոքն
ավարտվել է: Սակայն բողոքը չի
ավարտվել: Աստծո ողորմությամբ
այն շարունակվելու է մինչև շնոր
հաց ժամանակի ավարտը:
2013 թվականին հրապարակ
վեց «Հակամարտությունից Դե
պի Միություն» (From Conflict to
Communion) անվանումով մի նոր
գիրք: Դա մի զեկույց էր լյութերա-
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կաթոլիկ հանձնաժողովի կողմից:
Այդ գրքի 229 կետում կարդում
ենք. «Եթե նույնիսկ նրանք (լյու
թերական
աստվածաբանները)
մասնակիորեն համաձայնվում են
Լյութերի հետ՝ քննադատելու պա
պությանը, այնուամենայնիվ, լյու
թերականներն այսօր մերժում են
Լյութերի այն հայտարարությու
նը, որ պապը հակաքրիստոսն է»:
Այսպիսով, ներկա եկեղեցական
առաջնորդների մեծ մասը չի կար
ծում, որ պապը հակաքրիստոսն
է: Այժմ բոլոր այն եկեղեցիները,
որոնք մասնակցում են Էկումեն
յան շարժմանը, Հռոմի եկեղեցուն,
ներառյալ ճիզվիտ Ֆրանցիսկոս
պապին, համարում են քրիստոն
յա, չնայած այն բանին, որ կաթոլիկ
եկեղեցին չի փոխել իր ուսմունքը:
Եվ քանի որ կաթոլիկ եկեղեցին չի
փոխել իր ուսմունքը, ապա ո՞վ է
փոխվել այդ դեպքում, երբ նրանք
միություն են կազմում:
2017 թվականի հոկտեմբերի
31-ին լյութերական և կաթոլիկ
առաջնորդները չժամանեցին Վի
տենբերգ, այլ գաղտնի հանդիպե
ցին Հռոմում: Նրանք համատեղ
հայտարարություն
կազմեցին՝
Բարենորոգման ավարտն այդ
տարում նշելու մասին:
Ցավալի է, բայց իրական, որ բո
ղոքականներն Էկումենիայի ըն
թացքում տրվել են Հռոմին: Թվում
է՝ կաթոլիկ եկեղեցին ամրապնդել
է իր դիրքերը գրեթե բոլոր հարան
վանություններում, և բողոքական
եկեղեցիների առանձնահատկու
թյունն աստիճանաբար անհետա
ցել է: Ոչ մի հոգևոր առաջնորդ
այլևս չի բողոքում. լռել են բոլոր

ձայները: Այդ դեպքում ո՞վ է բարձ
րացնելու իր ձայնն՝ ի նշան բողո
քի: Մենք հույս ունենք, որ դա կլի
նեք Դուք, կլինենք մենք, անկախ
մեր դիրքից կամ ազդեցությունից:
1999 թվականից ի վեր կաթո
լիկ եկեղեցին համատեղ հայտա
րարություններ է կազմել Մեթո
դիստական
Համաշխարհային
Խորհրդի, Ուղղափառ եկեղեցու,
ԱՄՆ-ի Ավետարանականների և
Բարենորոգված
եկեղեցիների
համաշխարհային միության հետ:
Սա, ամենայն հավանականու
թյամբ, կշարունակվի։ Մենք տես
նում ենք, թե ինչպես են ավելի ու
ավելի շատ հոգևոր առաջնորդներ
իրենց եկեղեցիները մոտեցնում
Հռոմին՝ համատեղ հայտարարու
թյուններով ու համաձայնագրե
րով: Աստվածաշունչն ասում է, որ
նրանք բոլորն էլ, ի վերջո, միանա
լու են, մեկ միտք ու ռազմավարու
թյուն են ունենալու և իրենց զո
րությունը տալու են «գազանին»՝
կաթոլիկ եկեղեցուն (Հայտնու
թյուն 17.12-14): Ուստի, այսօր մեր
աչքի առաջ տեսնում ենք Աստվա
ծաշնչի մարգարեության լրումը՝
վերջին ժամանակի մասին: Բացի
այդ, Աստվածաշունչն ասում է, որ
այդ ուժերը, միավորվելով, պետք է
պատերազմեն Քրիստոսի և Նրա
հետևորդների դեմ: Այս ցնցող ժա
մանակներում մենք կանգնելու
ենք ընտրության առաջ, թե ում
կողքին ենք լինելու. Քրիստոսի՞,
թե՞ աշխարհի առաջնորդների,
որոնք սխալ ուղու վրա են:
Եթե Լյութերը կենդանի լիներ
ու տեսներ, թե ինչպես են բողո
քական եկեղեցիները միանում

Հռոմին՝ տոնելու Բարենորոգման
ավարտը, ապա կտրուկ կհան
դիմաներ թե՛ կաթոլիկներին, թե՛
ուխտադրուժ բողոքականներին:
Այո՛, նրանք են, ովքեր Հռոմի հետ
սիրախաղ են անում՝ դրժելով ուխ
տը: Սուրբ Գիրքն ասում է. «Դու՛րս
ելեք նրա միջից, Ի՛մ ժողովուրդ, որ

չառնչվեք նրա մեղքերին ու նրա
պատուհասներից բաժին չստա
նաք» (Հայտնություն 18.4)։
Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես
է կատարվում Աստծո Խոսքը, որն
ասում է. «Եվ ամբողջ աշխարհը,
այս տեսնելով, զարմացավ», ու
նաև, «քո վաճառականները երկ
րի մեծամեծերն էին, որովհետև քո
կախարդությունից բոլոր ազգերը
մոլորվեցին» (Հայտնություն 13.3,
18.23):
Պապությունը փաստորեն կա
խարդանք ունի՝ խորամանկ մի
ռազմավարություն, որով նա մո
լորության մեջ է գցում մարդկանց
մեծամասնությանը: Երբ նրան
հաջողվի համաձայնության գալ
բոլորի հետ՝ իր միջազգային ռազ
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մավարության և օրենսդրության
շուրջ, ապա կհալածվեն բոլոր
նրանք, ովքեր դեմ կլինեն իրեն՝
մերկացնելով իր խաբեություննե
րը, ինչպես Լյութերը, Հերոնիմո
սը, Ուիկլիֆը, Հուսը, Ցվինգլին,
Բերկինը և շատ ուրիշներ:

Փոխվե՞լ է արդյոք
կաթոլիկ եկեղեցին
Այժմ, Լյութերից 500 տարի անց,
մենք հարց ենք տալիս. փոխվե՞լ է
արդյոք կաթոլիկ եկեղեցին:
Ո՛չ, կաթոլիկ եկեղեցին շարու
նակում է դավանել իր ոչ աստ
վածաշնչյան ուսմունքն ու ավան
դույթները: Եկե՛ք, համառոտ դի
տարկենք դրանցից մի քանիսը:

Թեզիս 1
Կաթոլիկ եկեղեցին համարում
է, որ պապը Քրիստոսի փոխա
նորդն է երկրի վրա: Աստվածա
շունչը, սակայն, ասում է, որ Հի
սուսը Սուրբ Հոգուն է ուղարկել
Իր փոխարեն (տե՛ս Հովհաննես
14.16-17): Կաթոլիկ եկեղեցին սո
վորեցնում է, որ Պետրոսը եղել
է առաջին պապը, բայց սխալա
կան Պետրոսը, ով երեք անգամ
ուրացավ Տիրոջը, չէր կարող լինել
Քրիստոսի փոխանորդը։ Հիսուսն
ասաց. «Դու Պետրոս ես. և այս
վեմի վրա պիտի շինեմ Իմ եկեղե
ցին» (Մատթեոս 16.18): «Վեմ»
բառը մատնացույց է անում Քրիս
տոսին (տե՛ս Ծննդոց 49.24, Եսա
յա 28.16, Ա Կորնթացիս 3.11, Ա
Պետրոս 2.4-8)։
Բնագրի հունարեն πέτρα (պետ
րա) բառը նշանակում է վեմ:
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Քրիստոսն Ինքն է Վեմը: Իսկ ահա
Πέτρος (Պետրոս) բառը նշանա
կում է քար կամ շարժվող քար:
Մենք պետք է Քրիստոսի վրա կա
ռուցենք մեր հավատը, այլ ոչ թե
սխալական մարդանց, ինչպիսիք
են բոլոր պապերը: Պողոս առաք
յալն ասում է. «Եվ բոլորն էլ նույն
հոգևոր ըմպելիքը խմեցին, որով
հետև խմեցին այն հոգևոր Վեմից,
որ հետևում էր նրանց, և այդ Վե
մը Քրիստոսն էր» (Ա Կորնթացիս
10.4): Հիսուսն է Վեմը, այլ ո՛չ թե
Պետրոսը:

Թեզիս 2
Կաթոլիկ եկեղեցին հավատում
է, որ երբ պատարագի ժամանակ
քահանան արևաձև հացի կտորը
վեր է բարձրացնում ու մի քանի

մոգական խոսքեր ասում, հացը
փոխակերպվում է Հիսուսի տա
ռացի մարմնի: Այսպիսով, ամեն
անգամ ուտելով քահանայի տված
հացը՝ մարդիկ վերստին զոհաբե
րում են Տիրոջը: Նախ, նրանք հա
վատում են, որ քահանան ստեղ
ծում է Ստեղծողին, որից հետո
ուտում են Նրան։ Տիրոջ ընթրի
քը հաստատելիս Հիսուսն ասաց.
«Վերցրե՛ք, կերե՛ք, այս է Իմ մար
մինը, որ կոտրվեց ձեզ համար,
ա՛յս արեք Իմ հիշատակի համար»
(Ա Կորնթացիս 11.24): Երբ մենք
ուտում ենք այդ հացը, դա մեզ
հիշեցնում է, որ Գողգոթայի խա
չի վրա Հիսուսն Իր կյանքն է զո
հաբերել մեզ համար: Նրա մար
մինը կոտրվեց և Նրա արյունը
թափվեց հանուն մեզ: Բացի այդ,
Աստվածաշունչն ասում է, որ Հի
սուսը զոհաբերվեց մեկ անգամ՝
ընդմիշտ (տե՛ս Եբրայեցիս 7.27 և
9.28): Ահավոր ծաղրանք Աստծո
և Նրա Զոհի հասցեին, որ ամեն
անգամ նորից ու նորից ենք խա
չում Նրան, երբ ուտում ու խմում
ենք հաղորդությունը՝ ըստ կաթո
լիկ եկեղեցու վարդապետության:
Դա ընդամենը ցույց է տալիս, որ
կաթոլիկ եկեղեցին իրականում չի
ընդունում Հիսուսի զոհաբերու
թյունը՝ հանուն մեր փրկության:

Թեզիս 3
Կաթոլիկ եկեղեցին իր կատե
խիզիսում ջնջել է Աստծո Օրեն
քի երկրորդ պատվիրանը, որը
մեզ արգելում է երկրպագել որևէ
պատկերի կամ քանդակի (տե՛ս
Ելից 20.4-6): Սակայն պապությու
նը և նրա դստրերը համարվող մի

շարք եկեղեցիներ երկրպագում են
սրբապատկերների, մասունքնե
րի, արձանների և նույնիսկ կույս
Մարիամին՝ նրան համարելով
կենդանի և բարեխոս։ Ըստ Սուրբ
Գրքի՝ Մարիամն արդեն կատարել
է իր առաքելությունը՝ ծնելով Հի
սուսին, և գտնվում է անգիտակից

վիճակում, մինչև Հիսուսի երկ
րորդ գալուստը (տե՛ս 52-րդ էջը):

Թեզիս 4
Կաթոլիկ եկեղեցին հավատում
է, որ Մարիամը երկինք է համ
բարձվել ու մեր աղոթքները նրա
միջնորդությամբ հասնում են Հի
սուսին և Հորը։ Կաթոլիկ եկեղե
ցին սովորեցնում է նաև, որ Մա
րիամը տեսիլքով երևացել է Պոր
տուգալիայի Ֆաթիմայում և հար
յուրավոր այլ վայրերում, գործել
նշաններ ու հրաշքներ։ Դա խա
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բեություն է, քանի որ Մարիամը
մահացել է մոտ 2000 տարի առաջ:
Նա գտնվում է գերեզմանում, ինչ
պես բոլոր մյուս ննջեցյալները և
սպասում է հարության օրվան:
Աստված հայտնում է, որ սատա
նան կարող է կերպարանափոխ
վել անգամ լույսի հրեշտակի (տե՛ս
Բ Կորնթացիս 11.14)։ Նա խա
բեության վարպետ է և ի զորու է
գերբնական նշաններով ու հրաշք
ներով մոլորեցնել անհաստատ
ներին (տե՛ս Մատթեոս 24.24, Բ
Կոնթացիս 4.4, Բ Թեսաղոնիկե
ցիս 2.9-12):
Աստվածաշունչը հստակ ասում
է. «Երեքն են, որ վկայում են երկն
քում՝ Հայրը, Բանը և Սուրբ Հո
գին, և այս երեքը մեկ են» (Ա Հով
հաննես 5.7): Այս համարն այսօր
վա գրեթե բոլոր Աստվածաշնչե
րից հանվել է, որովհետև կաթոլիկ
եկեղեցին ցանկանում է, որ երկն
քում լինեն չորս Սուրբ Անձինք, որ
տեղ Մարիամը համարվում է չոր
րորդը և ընդունում մեր աղոթք
ները: Սակայն Հիսուսն ասում է.
«Ես եմ Ճանապարհը, Ճշմարտու
թյունը և Կյանքը. ոչ մեկը Հորը չի
գա, բացի Ինձանով» (Հովհաննես
14.6): Միայն Հիսուսն է մեր Միջ
նորդը Հոր առաջ։ Նրանով են մեր
աղոթքները հասնում Հորը. «Քան
զի մեկ Աստված կա, և մեկ Միջ
նորդ՝ Աստծո և մարդկանց միջև՝
Քրիստոս Հիսուս Մարդը» (Ա Տի
մոթեոս 2.5):

Թեզիս 5
Ըստ կաթոլիկ եկեղեցու՝ պապն
ու քահանաները կարող են մեղ
քեր ներել: Ուստի, հարց է առա

18

ջանում. քահանայի՞, Մարիամի՞,
թե՞ Հիսուսի մոտ գնանք՝ մեղքերի
ներում ստանալու համար: Սուրբ
Գրքի պատասխանը հետևյալն
է. «Ով մեղք է գործում, նույնպես
անօրենություն է անում, որով
հետև մեղքն անօրինություն է» (Ա
Հովհաննես 3.4), «քանի որ բոլո
րը մեղանչեցին և Աստծո փառքից
պակաս եկան» (Հռոմեացիս 3.23)։
«Հետևաբար, ինչպես մեկ մար
դով մեղքը աշխարհ մտավ, և մեղ
քով՝ մահը, և այսպես մահը տա
րածվեց բոլոր մարդկանց վրա,
ըստ որում՝ բոլորը մեղանչեցին…
այնպես էլ Մեկի արդարությամբ
բոլոր մարդկանց կյանքի արդա
րացման ձրի պարգևը եկավ»
(Հռոմեացիս 5.12,18): «Որով
հետև մեղքի վարձը մահ է, բայց
Աստծո պարգևը հավիտենական
կյանք է՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստո
սի միջոցով» (Հռոմեացիս 6.23):
Հիսուսը Միակն է, Ով կարող է
ազատել մեզ մեղքի պարտքից:
Նա՛ է արարել մեզ, Նա՛ է զոհաբե
րել Իր կյանքը հանուն մեզ և Նա՛
է, որ կարող է փրկել մեզ մեղքի
անեծքից: Միայն Նա է այս երկրի
վրա ապրել առանց մեղքի: Գրված
է. «Որովհետև ոչ թե այնպիսի մի
Քահանայապետ ունենք, որ չկա
րողանա մեր տկարություններին
կարեկից լինել, այլ այնպիսին, որ
ամեն կետում փորձվեց մեզ նման,
սակայն առանց մեղքի» (Եբրայե
ցիս 4.15)։
«Ուստի, եթե Որդին ձեզ ազատ
դարձնի, դուք հիրավի ազատ կլի
նեք» (Հովհաննես 8.36): Սակայն
Հիսուսը չի կարող մեզ ազատել
մեղքից, եթե չզղջանք և ներում

չխնդրենք Նրանից:
Ուրեմն ու՞մ մոտ պետք է գնանք՝
քահանայի՞, պապի՞, թե՞ Հիսու
սի: Մենք արդեն տեսանք, որ կա
միայն մեկ Փրկիչ ու Միջնորդ՝
Հայր Աստծո և մարդկանց միջև:
Սակայն չպետք է մոռանանք, որ
պետք է խոստովանենք մեր մեղ
քերը և ներում խնդրենք այն մար
դուց, ում հանդեպ մեղք ենք գոր
ծել (տե՛ս Մատթեոս 6.14, Եփեսա
ցիս 4.32, Կողոսացիս 3.13, Հակո
բոս 5.16): Գրված է. «Զգուշացե՛ք
ձեր անձերի համար: Եթե եղբայրդ
քո դեմ մեղանչի, հանդիմանի՛ր
նրան։ Եթե ապաշխարի, ների՛ր
նրան» (Ղուկաս 17.3)։
Մենք պետք է գնանք այն մար
դու մոտ, ում հանդեպ սխալ ենք
գործել, և պետք է խոտովանենք
մեր մեղքը, իսկ նա, եթե կամենա,
կների մեզ: Քահանան կամ պա
պը այդ հարցում ոչինչ չունի անե
լու: Մեղքերի ներումը մենք ստա
նում ենք Հիսուսից: Տերունական
աղոթքում խնդրում ենք. «Ների՛ր
մեզ մեր պարտքերը, ինչպես մենք
էլ ներում ենք մեր պարտապաննե
րին» (Մատթեոս 6.12)։
Հովհաննես առաքյալը գրում է.
«Ի՛մ որդյակներ, այս բաները ձեզ
գրում եմ, որպեսզի մեղք չգործեք,
և եթե մեկը մեղք գործելու լինի,
Հոր մոտ մենք Բարեխոս ունենք՝
Հիսուս Քրիստոս Արդարին: Նա
մեր մեղքերի քավությունն է. ու ոչ
միայն մեր, այլև ամբողջ աշխար
հի» (Ա Հովհաննես 2.1-2):
Մեղավորը միայն Հիսուս Քրիս
տոսով կարող է ներում ստանալ
ու մտնել Աստծո արքայություն:
Հիսուսը մեր միակ Բարեխոսն

ու Դատապաշտպանն է Աստծո
առաջ: Նրա մոտ պետք է գնանք
մեղքերով հանդերձ։ Երբ մենք գի
տակցում ենք մեր մեղքը, զղջում
ու դարձի գալիս, ստանում ենք
այս խոստումը. «Եթե խոստովա
նենք մեր մեղքերը, ապա Նա հա
վատարիմ ու արդար է՝ մեր մեղ
քերը մեզ ներելու և մեզ բոլոր
անիրավություններից մաքրելու
համար» (Ա Հովհաննես 1.9)։
Կաթոլիկ քահանաներն ու պա
պը, մարդկանց խոստովանու
թյուններն ընդունելով ու պնդե
լով, թե կարող են մեղքեր ներել,
իրենց դնում են Քրիստոսի տեղը:
Սուրբ Գիրքը զգուշացրել է այդ
ուխտադրժության մասին. «Չլի
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նի թե մեկը ձեզ ինչ-որ ձևով խա
բի. քանի որ այդ օրը չի գա, մինչև
նախ չգա Տիրոջից հեռացումը և
հայտնվի մեղքի մարդը, կորստ
յան որդին, որը պիտի ընդդիմա
նա ու պիտի ինքն իրեն բարձրաց
նի ամեն բանի վրա, որ Աստված
է կոչվում կամ պաշտվում է. այն
պես որ նա՝ որպես Աստված Աստ
ծո տաճարում պիտի նստի՝ ցույց
տալով, որ ինքն Աստված է» (Բ
Թեսաղոնիկեցիս 2.3-4)։
Այս հատվածում նա, ով իրեն
դնում է Աստծո տեղը, կոչվում է
«մեղքի մարդը, կորստյան որդին»,
նաև «անօրենը» (տե՛ս Բ Թեսա
ղոնիկեցիս 2.8)։ Կասկած չկա, որ
խոսքը պապության մասին է, քա
նի որ պապն իրեն է վերապահում
Աստծո հեղինակությունը երկրի
վրա: Նա փոխել է Աստծո Օրեն
քը՝ 10 պատվիրանները, և իբրև
միջնորդ ու մեղքեր ներող՝ նա
իրեն դնում է Քրիստոսի տեղը:
Եվ ինչպե՞ս կարող է բողոքական
աշխարհը համագործակցել այդ
անօրենի հետ։

Թեզիս 6
Կաթոլիկ եկեղեցին հավատում է
հոգու անմահությանը: Ըստ նրա՝
երբ մարդը մահանում է, հոգին
շարունակում է ապրել մարմնից
դուրս: Ի՞նչ է ասում Աստվածա
շունչն այդ մասին: Գրված է. «Եվ
Տեր Աստված գետնի հողից շինեց
մարդուն և նրա ռունգերի մեջ կեն
դանության շունչ փչեց, և մարդը
կենդանի հոգի դարձավ» (Ծննդոց
2.7)։ Այստեղ գրված է, որ մարդը
դարձա՛վ կենդանի հոգի, այլ ոչ
թե ստացավ այն: Իսկ մահացողի
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մասին գրված է. «Ահա բոլոր հոգի
ներն Իմն են, ինչպես հոր հոգին,
այնպես էլ որդու հոգին Իմն են.
այն անձը [հոգին` բնագրում], որ
մեղք է գործում, մեռնելու է» (Եզե
կիել 18.4)։
Հոգու բնածին անմահության
տեսությունը սկիզբ է առնում
սատանայի առաջին մեծ խա
բեությունից՝ Եդեմի պարտե
զում: Աստված Ադամին ու Եվա
յին ասել էր. «Պարտեզի բոլոր
ծառերից կարող ես ազատորեն
ուտել, բայց բարու ու չարի գի
տության ծառից չուտե՛ս, որով
հետև դրանից կերածդ օրը ան
պայման կմեռնես» (Ծննդոց 2.1617): Իսկ սատանան կնոջն ասաց.
«Ամենևին էլ չեք մեռնի» (Ծննդոց
3.4)։ Սատանայի այս խաբեու
թյունը հիմք դրեց հոգու անմա
հությանը հավատալուն, որն այ
սօր լայնորեն տարածված է գրե
թե բոլոր կրոններում: Սակայն
ի՞նչ է ասում Աստվածաշունչը:
Սողոմոն իմաստունը գրում է.

«Որովհետև նրանք, որ կենդանի
են, գիտեն, որ մեռնելու են, բայց
մեռածները ոչինչ չգիտեն, ու
այլևս վարձ չկա նրանց համար,
քանի որ նրանց հիշատակը մո
ռացվել է։ Նրանց սերը, ատելու
թյունը, նախանձը արդեն կորած
են, ու նրանք արևի տակ եղած
բաներից այլևս հավիտյան բա
ժին չունեն… Ձեռքդ ինչ որ գտնի
անելու՝ արա քո ամբողջ ուժով,
քանի որ գերեզմանում, ուր գնա
լու ես, ո՛չ գործ կա, ո՛չ ծրագիր,
ո՛չ գիտություն, ո՛չ իմաստու
թյուն» (Ժողովող 9.5-6,10)։
Կարդանք և՛ս մի քանի հատ
վածներ. «Սրա վրա մի զարմա
նաք, որովհետև ժամը գալիս է,
երբ բոլորը, որ գերեզմաններում
են, Նրա ձայնը պիտի լսեն: Եվ
դուրս պիտի գան. նրանք, որ բա
րի են գործել՝ կյանքի հարությա
նը, և նրանք, որ չար են գործել՝
դատապարտության հարությա
նը» (Հովհաննես 5.28-29)։
Պողոս առաքյալը, Քրիստոսի
երկրորդ գալստյան մասին խո
սելիս, նույն եզրակացությունն է
անում. «Որովհետև Տիրոջ Խոս
քով ձեզ սա ասենք, թե մեզնից
նրանք, որ կենդանի են ու մնան
մինչև Տիրոջ գալուստը, ննջեց
յալներից առաջ չեն անցնելու:
Որովհետև Տերն Ինքը հրամա
յական գոչյունով, հրեշտակապե
տի ձայնով, Աստծո փողով կիջնի
երկնքից, և նախ Քրիստոսով մե
ռածները հարություն պիտի առ
նեն. հետո մենք, եթե ողջ մնանք,
նրանց հետ միասին պիտի հափշ
տակվենք ամպերով՝ օդի մեջ Տի
րոջը դիմավորելու. և այդպես հա

վիտյան Տիրոջ հետ պիտի լինենք»
(Ա Թեսաղոնիկեցիս 4.14-16)։

Այստեղից երևում է, որ ննջեց
յալները գտնվում են իրենց գե
րեզմաններում և Հիսուս Քրիս
տոսով հարություն են առնելու
մեռելներից: Դուք զարմանու՞մ
եք, որ դա այդպես է: Սակայն
մենք կարդում ենք, որ մեռածնե
րը ոչինչ չգիտեն։ Նրանք պառկած
են գերեզմաններում՝ սպասելով
հարության արշալույսին: Արդար
ները հարություն կառնեն կյանքի
հարությանը, իսկ ամբարիշտնե
րը՝ մահվան (տե՛ս Դանիել 12.2,
Գործք Առաքելոց 24.15, Հայտնու
թյուն 20.5-6):
Երբ Հիսուսի ընկեր Ղազարո
սը մահացավ, Հիսուսը գնաց նրա
գերեզմանի մոտ: Ղազարոսն ար
դեն չորս օր մեռած պառկած էր
գերեզմանում և սկսել էր հոտել:
Հիսուսն ասաց, որ Ղազարոսը
մեռած է, և նկարագրեց նրա մա
հը՝ որպես քուն: Հիսուսը նրան
ասաց. «Ղազարո՛ս, դո՛ւրս արի»
(Հովհաննես 11.43)։ Եվ նա դուրս
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եկավ գերեզմանից:
Շատերը քարոզում են, որ երբ
մարդը մահանում է, գնում է
դրախտ կամ դժոխք: Եթե ար
դարները մահից անմիջապես հե

տո երկինք բարձրանային, ապա
Հիսուսի ընկեր Ղազարոսը պետք
է որ երկնքում լիներ: Սակայն,
երբ Հիսուսը նրան արթնացրեց
մեռելներից, նա երկնքից վայր չի
ջավ, այլ գերեզմանից ելավ։ Բա
ցի այդ, Սուրբ Գիրքն ասում է.
«Եվ ինչպես մարդկանց համար
սահմանված է մեկ անգամ մեռ
նել և որից հետո՝ դատաստան»
(Եբրայեցիս 9.27)։ Ուրեմն մար
դու մահվան և Հիսուսի վերա
դարձի միջև ընկած ժամանակա
հատվածում դատաստան է տեղի
ունենում, որի ժամանակ ո՛չ թե
քահանան, այլ Հիսուսն է վճռում
յուրաքանչյուր անհատի ճակա
տագիրը՝ հավիտենական կյանք
կամ հավիտենական մահ (տե՛ս Բ
Կորնթացիս 5.10, Գործք Առաքե
լոց 10.42, Ժողովող 12.13-14):
Այս պատմությունից մենք իմա
նում ենք նաև, որ Հիսուսը Ղա
զարոսին արթնացնելու է վերջին
օրը: Նրա քույր Մարիամն ասաց.
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«Ես գիտեմ, որ նա հարություն
պիտի առնի հարության ժամա
նակ՝ վերջին օրում» (Հովհաննես
11.24)։ Վերջին օրը Հիսուսի երկ
րորդ գալստյան օրն է (տե՛ս Հով
հաննես 6.39-40,44,54, 12.48):
Աստվածաշունչն ասում է, որ
միայն Աստվածությունն է անմահ.
«Ով միայն ունի անմահություն,
անմերձենալի լույսի մեջ բնակ
ված, Ում ոչ ոք չի տեսել և ո՛չ էլ
կարող է տեսնել. Նրան պատիվ և
զորություն հավիտյանս։ Ամեն» (Բ
Տիմոթեոս 6.16): Միայն Աստված է
անմահ, իսկ մարդիկ մահկանա
ցու են: Երբ Հիսուսը վերադառնա,
միայն այդ ժամանակ փրկվածներն
անմահություն կհագնեն: Պողոս
առաքյալն այսպես է նկարագրում
այդ իրադարձությունը. «Ահա, մի
խորհուրդ հայտնեմ ձեզ. բոլորս
պիտի չննջենք, բայց բոլորս պի
տի փոխվենք, հանկարծակի, մեկ
ակնթարթում՝ վերջին փողի ժա
մանակ, որովհետև փողը կհնչի,
մեռելները հարություն կառնեն,
առանց ապականության, և մենք
կփոխվենք: Որովհետև պետք է,
որ այս ապականացուն անապա
կանություն հագնի, և այս մահ
կանացուն անմահություն հագ
նի։ Եվ երբ այս ապականացուն
անապականություն հագնի և այս
մահկանացուն՝
անմահություն,
այն ժամանակ կկատարվի այն
խոսքը, որ գրված է. «մահը կուլ
գնաց հաղթությանը»։ «Ո՛վ մահ,
ու՞ր է քո խայթոցը, ո՛վ գերեզման,
ու՞ր է քո հաղթանակը» (Ա Կորն
թացիս 15.51-55)։ Շատերն են այն
կարծիքին, որ հոգին կամ շունչը,
որ լքում է մարդուն մահվան պա

հին, ճախրում է մեր շուրջը, ազ
դում մեզ վրա և նույնիսկ լուրեր
է հայտնում մեզ: Ոգեհարցության
մի դանիական ամսագրում աս
վում է. «Ի՞նչ է ոգեհարցությունը:
Ոգեհարցությունը համոզմունքն
է այն բանի, որ հոգին կենդանի է
մնում մարմնից հետո և կարող է
հաղորդակցվել կենդանի մարդ
կանց հետ առանձնահատուկ ան
ձանց միջոցով, որոնց մենք անվա
նում ենք մեդիումներ» (Spiritisten,
1900, էջ 84):
Մարդկության գրեթե կեսը հա
վատում է ռեինկարնացիային՝ հո
գու վերամարմնավորմանը: Սա
մի ուսմունք է, ըստ որի՝ հոգին
երբեք չի մահանում, այլ մշտապես
վերստին ծնվում է տարբեր մար
միններում՝ իրար հաջորդող սե
րունդներում։ Այսպիսի ուսմունք
գոյություն չունի Աստվածաշնչում:
Աստծո Խոսքն ասում է, որ մարդը
մահից հետո վերադառնում է հո
ղին (տե՛ս Սաղմոս 104.29), որ մա
հացածները ոչինչ չեն գիտակցում
(տե՛ս ժողովող 9.5), որ նրանք
պառկած են գերեզմաններում

մինչև հարության օրը (տե՛ս Հոբ
14.10-14) և նրանց համար աղո
թելն ու ծոմ պահելը զուր է (տե՛ս
Բ Թագավորաց 12.23):
Ահա տեսնում ենք, որ Սուրբ
Գիրքը դեմ է հոգու անմահության,
ռեինկարնացիայի,
ոգեհարցու
թյան և նման մոլորեցուցիչ ուս
մունքներին: Աստված դրանք հա
մարում է պղծություն և ասում.
«Ձեր մեջ թող չգտնվի իր տղային
կամ աղջկան կրակով անցկացնող
կամ դիվական դյութանքներ անող,
գուշակող, հմայող, կախարդ, կամ
վհուկ, կամ նշանագետ, կամ մեռե
լահարցուկ, որովհետև այս ամենն
անողը ՏԻՐՈՋ առջև գարշելի է,
և այս գարշելի բաների պատճա
ռով քո ՏԵՐ Աստվածը հալածում է
նրանց քո առջևից» (Երկրորդ Օրի
նաց 18.10-12)։ Այսպիսով, Աստծո
Խոսքը կտրուկ դեմ է արևելյան
ծագում ունեցող այս խորհրդա
վոր կրոններին, որոնց հեղինակը
սատանան է:

Թեզիս 7
Կաթոլիկ եկեղեցին ազգերին
սարսափեցնում է հավիտենա
կան տանջանքներով: Նա մարդ
կանց պատկերացնել է տալիս, որ
նրանք, ովքեր չեն ընդունում կա
թոլիկ ուսմունքը, դժոխք են ընկ
նում: Ըստ պապության՝ դժոխքն
անվերջանալի կրակ է, որտեղ ամ
բարիշտները մշտապես վառվում
ու տանջվում են:
Եկեղեցին ինդուլգենցիաներ էր
վաճառում։ Դա նշանակում է, որ
եկեղեցուն գումար տալով, դուք
երաշխիք եք ձեռք բերում՝ ավելի
քիչ տանջանքների ենթարկվելու,
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երբ մահանաք ու հայտնվեք քա
վարանում:
Բարենորոգման ժամանակ քա
վարանը համարվում էր այն վայ
րը, որտեղ մարդը պատժվում
էր իր չար գործերի պատճառով,
որից հետո նրան թույլ էր տրվում
դրախտ մտնել: Լյութերը պնդում
էր, որ նման ուսմունքը հակասում
է Աստվածաշնչին ու ծառայում
միայն կաթոլիկ եկեղեցու գանձա
րանը հարստացնելուն:
Հետևաբար, կաթոլիկ եկեղեցին
սովորեցնում է, որ մահացածնե
րը գտնվում են ժամանակավոր
պատժի միջանկյալ մի վիճակում,
որը կոչվում է քավարան, որտեղ
մարդուն պատժում են իր չար
արարքների համար՝ նախքան
դրախտ մտնելը: Նրանք, ովքեր
քավարան են ընկնում, չեն կարող
դուրս գալ այնտեղից իրենց ուժե
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րով, եթե որևէ մեկը չօգնի իրենց:
Այդ պատճառով էլ արդարացվում
է աղոթքը մահացածների համար,
ևեկեղեցին հավաստիացանում է,
որ եկեղեցուն գումար վճարելու
դեպքում, մարդկանց մահացած
հարազատների տանջանքն ավելի
թեթև կլինի:
Պապերն առաջարկել են նաև
մեղքերի ներում՝ գումարի դիմաց:
Փոքր-ինչ պարզաբանենք դա: Եթե
մեկը հանցանք է գործել ու խախ
տել Աստծո Օրենքը, նա կարող է
փրկագին վճարել ևազատվել այդ
մեղքի պատժից: Դա էր մեղքերի
ներման էությունը, սակայն դա ո՛չ
այլ ինչ էր, եթե ոչ շնորհավաճա
ռություն։ Ուստի, հարուստները
սիրով կարող էին իրենց թույլ տալ
բազմաթիվ մեղքեր գործելու:
Ինդուլգենցիաներ վաճառողնե
րից մեկը՝ Տեցելը, ով Հռոմի եկե

ղեցու խոսնակն էր Լյութերի օրոք,
հայտարարում էր, որ ինդուլ
գենցիայի թղթի լիազորությամբ
գնորդների բոլոր մեղքերը ներվում
են: Մեղքերից ապաշխարելու կա
րիք անգամ չկար (Տե՛ս D’Aubigne,
հատոր 3, գլուխ 1): Այսպիսով,
մարդիկ վստահագիր ստացան
փրկելու ո՛չ միայն կենդանի մարդ
կանց, այլև մեռյալներին: Այսպի
սի ասացվածք էր պտտվում. «Երբ
դրամները զրնգում են քսակից,
հոգին դուրս է թռչում քավարա
նից»։ Այն ակնթարթին, երբ դրամ
ներն ընկնում էին դրամարկղի հա
տակին, հոգին քավարանից դուրս
էր թռչում դեպի երկինք:
Ժողովուրդը տարիների ընթաց
քում ահռելի գումարներ է նվի
րաբերել եկեղեցուն: Շատերը մեծ
գումարներ են վճարել կաթոլիկ
եկեղեցուն, քանի որ կարծել են, թե
դրանով օգնում են իրենց հարա
զատներին՝ խուսափելու քավա
րանի տանջանքներից: Եկեղեցին
հարստացավ կեղծ նախադրյալ
ների հիման վրա: Ուստի, կաթոլիկ
եկեղեցին այդ սարսափեցնող քա
րոզչության շնորհիվ հսկայական
գումարներ հավաքեց տարիների
ընթացքում, գաղտնի հզորացավ
ու բազմաթիվ շքեղ եկեղեցիներ
շինեց: Ինչպիսի՜ խաբեություն,
ինչպիսի՜ թալան: Իր արարքնե
րի համար նա, առնվազն, պետք է
ամաչի ժողովրդից։
Իսկ ի՞նչ է ասում Աստվածա
շունչն այս ամենի մասին։ Ի՞նչ է
տեղի ունենում մարդու հետ, երբ
կյանքը դադարում է: Արդյոք, գո
յություն ունի՞ ինչ-որ տանջանք
ների վայր, որտեղ մահից հետո

մեղավորն անվերջ պատժվում է
կրակների մեջ։ Եթե այո՛, ապա
ո՞վ և ե՞րբ է ստեղծել այդ վայրը։
Աստծո Խոսքն ասում է, որ «մեղքի
վարձը մահ է» (Հռոմեացիս 6.23)։
Եվ քանի որ մեղքի վարձը մահ
է, այն չի կարող անվերջանալի
տանջանք լինել, այլապես մեղա
վորների հոգին մահից հետո կշա
րունակի ապրել ու պատժվել, իսկ
չարը «ստախոս» չի կոչվի, քանի
որ ասաց. «Ամենևին էլ չեք մեռնի»
(Հովհաննես 8.44, Ծննդոց 3.4):
Ըստ Աստվածաշնչի՝ ամբարիշտ
ներից «յուրաքանչյուրն իր գործե
րի համեմատ» է կրելու իր պատի
ժը (Հայտնություն 20.13)։ Եթե մեծ
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չարիք է գործել, պատիժն էլ մեծ
կլինի: Մաղաքիա մարգարեն դա
այսպես է հաստատում. «Քանզի
ահա՛ գալիս է այն օրը, որ վառվե
լու է փուռի պես, և բոլոր գոռոզ
ներն ու չարագործները հարդի
պես են լինելու. և գալիք օրը պի
տի այրի նրանց,- ասում է Զորաց
ՏԵՐԸ,-  նրանցից ո՛չ արմատ, ո՛չ
ճյուղ պիտի թողնի» (Մաղաքիա
4.1)։ Չարի արմատը սատանան
է, իսկ ճյուղերը՝ ամբարիշտները:
Նրանք բոլորն այրվելու են առ
հավետ (տե՛ս Մատթեոս 25.41)։
Նրանք հարդի պես վառվելու են, և
ոչ ոք չի կարողանալու մարել այդ
կրակը, որը ոչնչացնելու է մեղքի
հեղինակին ու նրա հետևորդնե
րին (տե՛ս Մատթեոս 3։14, Եսայա
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34.8-10, Հայտնություն 14.9-11,
20.9-10, 21.8): Երկար ու նեխած
հարդը երկար է վառվում, իսկ
չոր ու կարճ հարդը՝ արագ: Սա է
պատկերը, թե ինչպես են ամբա
րիշտները պատժվելու իրենց գոր
ծերի համեմատ։ Ոմանց պատիժը
երկարատև է լինելու, ոմանցը՝
կարճ։ Սակայն պատիժն այժմ չի
կիրառվում դժոխքում (գերեզ
մանում), դա պետք է նախ վճռվի
երկնքում, որից հետո կգա պատ
ժի օրը. «Քանզի ահա՛ գալիս է այն
օրը, որ վառվելու է փուռի պես…»
(Մաղաքիա 4.1): Ուստի, պարզ է,
որ այդ օրը դեռ ապագայում է:
Հովհաննես առաքյալը սատա
րում է այդ միտքը, երբ գրում է, թե
ինչպես պետք է պատժվեն ամբա
րիշտները. «Եվ մահն ու դժողքը
կրակի լիճը գցվեցին։ Սա է երկ
րորդ մահը։ Եվ, ով Կենաց գրքում
գրված չէր, կրակի լիճը գցվեց»
(Հայտնություն 20.14-15)։ Աստ
վածաշնչյան բնագրի դժոխք բա
ռը եբրայերեն՝
(շեոլ) իսկ
հունարեն՝ հադես Ἅιδης (հադես)
բառն է, որը նշանակում է գերեզ
ման։ Այլ բան է գեհենի դատաս
տանը՝ կրակով ու ծծումբով, որը
կլանելու է բոլոր մեղավորներին
(տե՛ս Մատթեոս 23.33):
Ի՞նչ տեղի ունեցավ ամբար
իշտ քաղաքների՝ Սոդոմի ու
Գոմորի հետ: Դրանք այրվեցին
հավիտե-նական կրակով (տե՛ս
Հուդա 7), սակայն կրակը մարեց,
երբ այլևս ոչինչ չմնաց այրվել
ու, որից հետո «երկրից ծուխ էր
դուրս գալիս հնոցի ծխի պես»
(Ծննդոց 19.28): Երբ որևէ նյութ
այրվում է, վերջում ծուխ է ելնում։

שׁאֹול
ְ

«Սոդոմի ու Գոմորի քաղաքները
մոխրի վերածելով ու կործանելով՝ դատապարտեց, որ օրինակ
լինեն այն մարդկանց համար, որ
հետագայում
ամբարշտություն
կգործեն» (Բ Պետրոս 2.6): Սուրբ
Գրքում չկա որևէ այլ օրինակ, ըստ
որի՝ մեղավորները կկրեն իրենց
պատիժը։ Հուդա 7-ում ասվում է,
որ այդ քաղաքների բնակիչները
ենթարկվեցին
հավիտենական
կրակի դատապարտությանը: Դա
նրանց շնության պատիժն էր:
Սակայն գիտենք, որ այդ քաղաք
ները մինչև այսօր չեն այրվում:
Հրդեհը մարեց այն ժամանակ,
երբ ամեն ինչ վառվեց ու մոխրի
վերածվեց:

յալ կաթոլիկ քարոզչությունը վա
րակել է նաև մի շարք բողոքական
եկեղեցիների:
Սատանայի վերջնական պա
տիժն այսպես է նկարագրվում.
«Քո անօրենությունների շատու
թյամբ՝ քո անօրեն առևտրով
սրբարաններդ պղծեցիր։ Ես էլ քո
միջից կրակ եմ հանելու, այն ճա
րակելու է քեզ, ու բոլոր քեզ տես
նողների աչքի առջև քեզ գետնի
վրա մոխրի եմ վերածելու: Ժո
ղովուրդների մեջ բոլոր քեզ ճա
նաչողներն ապշելու են քո վրա.
դու սարսափ ես դարձել ու այլևս

Պատիժը տեղի է
ունենալու ապագայում
Որոմների առակը մեկնելիս Հի
սուսն ասում է. «Ինչպես որոմներն
են հավաքում և կրակի մեջ նե
տում, աշխարհի վերջն էլ այդպես
պիտի լինի: Մարդու Որդին Իր
հրեշտակներին պիտի ուղարկի, և
Իր թագավորությունից պիտի հա
վաքեն բոլոր գայթակղություննե
րը և նրանց, որ անօրինություն են
գործում։ Եվ նրանց պիտի նետեն
կրակի հնոցի մեջ, այնտեղ կլի
նի լաց և ատամների կրճտյուն»
(Մատթեոս 13.40-42)։
Կրկին տեսնում ենք, որ պատի
ժը տեղի է ունենալու ապագայում՝
աշխարհի վերջում: Մեղավորները
հիմա չեն այրվում հավիտենական
կրակով, ինչպես քարոզում է կա
թոլիկ եկեղեցին: Ցավոք, անվեր
ջանալի տանջանքների վերաբեր
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հավիտյան չես լինելու» (Եզեկիել
28.18-19)։
Ոչ մի անվերջանալի տանջանք
չի լինելու: Ամբարիշտների պա
տիժն ավարտվելու է հավիտե
նական մահով ու մոխրով, երբ
կրակը կսպառի ամենքին: Հա
վիտենական բառը բնագրի հու
նարեն αἰών (աիոն) բառն է, որը
նշանակում է երկար ժամանակ
կամ առհավետ։ Ուստի, երբ ամ
բարիշտները պատժվեն իրենց
գործերի համեմատ, նրանք այլևս
գոյություն չեն ունենա (տե՛ս Սաղ
մոս 92.7, 37.10, Հոբ 20.7, Նաում
1.9): Աստված խոստացել է վերջ
տալ չարի գործունեությանը, որից
հետո Նա ստեղծելու է նոր երկինք
ու նոր երկիր (տե՛ս Եսայա 65.17)։
Պետրոս առաքյալն այդ մասին
ասում է. «Սակայն Իր խոստման
համաձայն, մի նոր երկնքի ու նոր
երկրի ենք սպասում, որոնց մեջ
արդարությունն է բնակվում: Ուս
տի, սիրելինե՛ր, դուք, որ սպասում
եք այս բաներին, ջանացե՛ք, որ
Նա ձեզ խաղաղության մեջ գտնի՝
անբիծ ու անարատ» (Բ Պետրոս
3.13-14)։ Հովհաննեսն էլ նույնն է
ասում. «Եվ մի նոր երկինք ու նոր
երկիր տեսա, քանի որ առաջին
երկինքը և առաջին երկիրն ան
ցան, ու այլևս ծով չկար» (Հայտ
նություն 21.1)։ Նրանց, ովքեր շա
րունակում են մնալ իրենց նախ
կին համոզմունքին, հարցնում
ենք՝ ու՞ր է մնալու հավիտենա
կան տանջանքների դժոխքը, երբ
Գիրքն ասում է, որ առաջին եր
կիրն անցավ, ու այլևս ծով չկար։
Այն չի կարող շարունակել իր գո
յությունը, քանի որ երկրի բոլոր

28

տարրերը պետք է սպառվեն կրա
կի մեջ, չարի բոլոր հետքերը՝ ոչն
չանան (տե՛ս Բ Պետրոս 3.10):
Երբ մեղքն անհետանա, Աստ
ված նոր երկինք ու նոր երկիր
կստեղծի, որտեղ ամեն ինչ արդար
ու խաղաղ կլինի: Քրիստոսը մար
դուն վերադարձնելու է այն վիճա
կը, որ Եդեմում էր՝ մինչ մեղանչե
լը, երբ նա դեմ առ դեմ զրուցում
էր իր Արարչի հետ: Նոր երկրում
չեն լինելու գողեր, բամբասողներ,
մարդասպաններ,
պատերազմ
ներ, վիշտ ու տառապանք (տե՛ս
Հայտնություն 21.27): Աստվա
ծաշունչն այսպես է նկարագրում
կյանքը նոր երկրում. «Եվ Աստ
ված նրանց աչքերից սրբելու է բո
լոր արցունքները, ու այլևս մահ չի
լինելու, ոչ սուգ, ոչ աղաղակ, և ոչ
էլ ցավ է լինելու այսուհետև, քա
նի որ նախկին բաներն անցան»
(Հայտնություն 21.4)։ Ինչպե՞ս կա
րող են ամբարիշտները հավերժ
ապրել տանջանքների մեջ, երբ
Գիրքը խոսում է հին երկրի գա
լիք անհետացման մասին: Նրանք
նոր երկրում էլ չեն կարող տեղ ու
նենալ, որովհետև այնտեղ չի լի
նելու ցավ, վիշտ ու տառապանք:
Նոր երկրում միայն արդարներն
են ապրելու: Աստված տա՝ նրանք,
ովքեր կարդում են այս տողերը,
ընդունեն Հիսուս Քրիստոսում
եղող փրկությունը և Սուրբ Հոգու
զորությունը խնդրեն՝ դառնելու
Հիսուսի ճշմարիտ վկաները, որ
պեսզի մենք էլ Աստծո ողորմու
թյամբ դասվենք արդարների մեջ,
ովքեր Աստծո Թանկագին Շնոր
հով պիտի ժառանգեն նոր երկիրը:
Հավերժ տանջանքի տեսությու

նը մի սարսափելի քարոզչություն
է, որը մենք այսուհետև նետում
ենք աղբանոցն ու վառում: Այդ
տեսությունը տեղ չունի Աստծո
սիրո մեջ: Հիսուսը մեզ միայն բա
րին է առաջարկում ու նաև պատ
ռում սատանայի դիմակը, որպես
զի յուրաքանչյուր մարդ կարողա
նա տեսնել, որ նա բանսարկու է:
Աստված ոչ ոքի չի ստիպում և Նա
սատանայի հետ էլ այդպես չվար
վեց: Շուտով բոլոր ապացույցները
կդրվեն սեղանին և Իր անսահման
սիրով Աստված իսպառ կոչնչացնի
սատանային ու նրա հետևորդնե
րին (տե՛ս Հռոմեացիս 16.20)։ Այն
պես որ մենք հույսով սպասում
ենք Հիսուսի վերադարձին, իսկ
դրանից հազար տարի անց՝ վեր
ջին մեծ դատաստանի օրվան, երբ
Աստված, վերացնելով մեղքն ու
մեղավորին, կստեղծի նոր երկինք
ու նոր երկիր, որի վրա կբնակվի
արդարությունը, խաղաղությունն
ու երջանկությունը, և Հիսուսի սե
րը կթագավորի հավիտյան:

փրկված: Սա մինչ օրս կիրառվում
է: Բայց նորածինը մեղք չի գործել,
որպեսզի մեղավոր ճանաչվի, և չի
էլ գիտակցում, թե ինչն է ճիշտ ևին
չը՝ սխալ: Այդ ընդունակությունը
նրա մոտ զարգանում է աստիճա
նաբար: Աստվածաշունչն ասում
է, որ «մեղքն անօրինություն է» (Ա
Հովհաննես 3.4), և որ «այն անձը,
որ մեղք է գործում, պիտի մեռնի։
Որդին չի կրելու հոր հանցանքը,
ո՛չ էլ հայրը որդու հանցանքն է
կրելու» (Եզեկիել 18.20)։
Գիրքը պարզ ասում է, որ երե
խան իր ծնողների մեղքերը չի ժա
ռանգում: Մենք մեղք ենք գործում
միայն այն ժամանակ, երբ սկսում
ենք հասունանալ ու գիտակցել
բարու և չարի տարբերությունը:
Ուստի երեխան չունի մեղքի հին
կյանք, որ թաղի մկրտության ջրի
մեջ (տե՛ս Հռոմեացիս 6.4): Նա
դեռ անմեղ է։ Հետևաբար մանուկ

Թեզիս 8
Կաթոլիկ եկեղեցին դավանում
ու կիրառում է նորածինների
մկրտություն և նախահաղորդու
թյուն: Մանուկների մկրտության
արմատն Օգոստինոսի ժառան
գական մեղքի ուսմունքն է: Նա
կարծում էր, թե երեխան մեղավոր
է ծնվում: Այդ պատճառով էլ, եթե
երեխան հիվանդ էր և մահանալու
վտանգ կար, ապա անհրաժեշտ
էր շատ արագ քահանա կանչել,
որպեսզի նա ջրով ցողի երեխայի
գլուխը, որից հետո երեխան դառ
նում էր քրիստոնյա և համարվում
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ների մկրտությունն անհեթեթ
է և Աստծո Խոսքին հակառակ։
Փաստն այն է, որ անմեղ երեխան,
աշխարհ գալով, ժառանգում է իր
ծնողների մեղավոր բնությունը և
իր վրա կրում այն նույն դատաս
տանը, որն ասվեց Ադամին. «Հող
ես ու դեպի հողը պիտի դառնաս»
(Ծննդոց 3.19)։
Երբ մայրերը Հիսուսի մոտ էին
բերում իրենց երեխաներին, Նա
նրանց ասում էր, որ «այդպիսի
ներինն է Աստծո թագավորությու
նը… Եվ նրանց Իր գիրկն առնելով՝
ձեռք դրեց նրանց վրա և օրհնեց
նրանց» (Մարկոս 10.13-16)։ Հի
սուսը չմկրտեց նրանց, այլ օրհնեց:
Մենք էլ պետք է նույն կերպ վար
վենք երեխաների դեպքում, քանի
դեռ նրանք փոքր են:
Մանուկների մկրտության ժա
մանակ հայրերն են, որ խոստո
վանում են հավատը՝ երեխաների
փոխարեն: Իսկ Աստվածաշունչն
ասում է. «Ում դուք էլ հուսացիք,
երբ լսեցիք ճշմարտության Խոս
քը՝ ձեր փրկության ավետարանը,
Ում հավատալուց հետո նույնպես
խոստման Սուրբ Հոգով կնքվե
ցիք» (Եփեսացիս 1.13): «Ուրեմն
հավատը լսելուց է, և լսելը՝ Աստ
ծո Խոսքից» (Հռոմեացիս 10.17)։
Երեխան չի հասկանում քարոզ
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վող լուրը, հետևաբար, չի կա
րող սեփական հավատ ունենալ:
Գրված է նաև. «Ով հավատա ու
մկրտվի, պիտի փրկվի, իսկ ով
չհավատա, պիտի դատապարտ
վի» (Մարկոս 16.16)։ Ուրեմն,
մկրտվողը պետք է սեփական հա
վատ ունենա։ Սխալ է, երբ ծնող
ներն են որոշում երեխայի հավա
տը: Քահանաներն ու ծնողներն
ասում են, թե երեխան հավատի
իր սեփական ընտրությունը կա
նի հետագայում՝ նախահաղոր
դության ժամանակ։ Սակայն դրա
համար ոչ մի երաշխիք չկա։
Եկեք մկրտության մի քանի օրի
նակ տեսնենք Սուրբ Գրքում։ Ու
շադրություն դարձրեք, որ սեփա
կան հավատը վճռորոշ է այդ օրի
նակներում։
Երբ Փիլիպպոսը եթովպացի
ներքինիին քարոզեց Հիսուսի
Ավետարանը, ներքինին նրան
հարցրեց. «Ահա՛ ջուրը, էլ ի՞նչ է
ինձ խանգարում մկրտվել»։ Փի
լիպպոսն ասաց. «Եթե քո ամբողջ
սրտով հավատում ես, կարող ես»։
Ներքինին էլ նրան ասաց. «Հավա
տում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը
Աստծո Որդին է»։ Ու հրամայեց,
որ կառքը կանգնեցնեն, ևերկուսն
էլ ջուրը մտան՝ Փիլիպպոսն ու
ներքինին, և մկրտեց նրան (Գործք

Առաքելոց 8.26-40)։
Երբ Փիլիպպոսը Սամարիայում
Ավետարանն էր քարոզում, շա
տերն ընդունեցին լուրը: Սուրբ
Գիրքը մեզ հայտնում է Փիլիպպո
սի այդ քարոզչության արդյունքի
մասին նույնպես. «Բայց երբ հա
վատացին Փիլիպպոսին, որ Աստ
ծո թագավորության ու Հիսուս
Քրիստոսի անվան մասին էր քա
րոզում, մկրտվում էին թե՛ տղա
մարդիկ, և թե՛ կանայք» (Գործք
Առաքելոց 8.12)։
Մկրտվում էին տղամարդիկ ու
կանայք, այլ ո՛չ թե երեխաները։
Աստվածաշնչում կա մի պատ
մություն՝ բանտապետի մասին,
ով մկրտվեց իր ամբողջ ընտանի
քով հանդերձ: Հնարավոր է առար
կություններ հնչեն, որ միգուցե
երեխաներ էլ են մկրտվել այդ ժա
մանակ: Փոխարենը գրված է, որ
մարդիկ լուրը լսելուց հետո Հի
սուս Քրիստոսին որպես իրենց
Փրկիչ ընդունեցին ու մկրտվեցին:
Ահա՛ այդ պատմությունը. «Եվ
նրանց դուրս հանեց ու ասաց.
«Տերե՛ր, ի՞նչ պետք է անեմ, որ
փրկվեմ»: Եվ նրանք ասացին.
«Հավատա՛ Տեր Հիսուս Քրիստո
սին, և կփրկվեք՝ դու և քո տու
նը»: Եվ Տիրոջ Խոսքը քարոզե
ցին նրան և բոլոր նրանց, որ նրա
տանն էին: Եվ նա գիշերվա նույն
ժամին նրանց վերցրեց, վերքերը
լվաց. և անմիջապես մկրտվեցին
թե՛ ինքը, և թե՛ յուրայինները: Եվ
երբ նրանց իր տուն բերեց, նրանց
առաջ սեղան բացեց և ուրախա
ցավ, որ իր ամբողջ ընտանիքով
հավատում է Աստծուն» (Գործք
Առաքելոց 16.30-34)։

Այստեղ կարդացինք, որ Պո
ղոս առաքյալը Խոսքը քարոզում
էր փիլիպպեցի բանտապետին ու
բոլոր նրանց, որ նրա տանն էին:
Նրանք ընդունեցին Հիսուսի հա
վատը և մկրտվեցին: Հավատը
միշտ նախորդում է մկրտությանը:
Մկրտություն բառը բնագրի
հունարեն βάπτισμα (բապտիս
մա) բառն է, որն օգտագործվում
է դարբինների արհեստում: Դա
նշանակում է, որ որևէ առարկա
իջեցվում է ջրի մեջ, որպեսզի այն
ամբողջովին ծածկվի ջրով: Երբ
դարբինը երկաթե ձող է պատ
րաստում և հատուկ ձև տալիս
դրան՝ ցանկանալով պահպանել
այդ ձևը, նա ձողը ջրի մեջ է իջեց
նում, որպեսզի ջուրն ամբողջովին
ծածկի դրան: Ճիշտ նույն ձևով էլ
պետք է մկրտվողը թաղվի ջրում,
որպեսզի ջուրը ծածկի նրան:
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Մկրտվողը
խորհրդանշական
ձևով ցույց է տալիս, որ Հիսուսը
մահացավ իր փոխարեն, թաղվեց
և հարություն առավ գերեզմա
նից: Մկրտությունը խորհրդան
շում է նաև այն, թե ինչ է տեղի ու
նենում մեր ներսում, երբ մենք թա
ղում ենք մեր մեղքերը կամ դրանք
դնում Հիսուսի վրա, որպեսզի
Նրա զոհաբերության շնորհիվ
Աստված քավություն շնորհի մեզ,
և նոր կյանք ապրենք «Սուրբ Հո
գու նորոգությամբ» (Տիտոս 3.5):
Այս մկրտությունն էին կիրառում
առաքյալները։
Սուրբ Գիրքն ապացուցում է,
որ մկրտությունը ջրում թաղ
վելն է. «Դուք չգիտե՞ք, թե մեզա
նից ովքեր Հիսուս Քրիստոսի
մեջ մկրտվեցին, Նրա մահվանը
մկրտվեցին։ Հետևաբար, մենք
մկրտությամբ Նրա հետ մահ
վան մեջ թաղվեցինք, որ ինչպես
Քրիստոսը Հոր փառքով հարու
թյուն առավ մեռելներից, այնպես
էլ մենք կյանքի նորոգության մեջ
քայլենք»
(Հռոմեացիս
6.3-4)։
Խոսքը պարզ ցույց է տալիս, որ
նա, ով մկրտվում է, նախ թաղ
վում է և ապա նոր կյանք սկսում
Հիսուս Քրիստոսի մեջ: «Ուրեմն,
եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա
նոր արարած է։ Հներն անցան,
և ահա ամեն բան նոր եղավ» (Բ
Կորնթացիս 5.17)։ Սակայն սա չի
կարող տեղի ունենալ մանուկների
մկրտության դեպքում:
Աստվածաշունչը
մկրտու
թյունն անվանում է նաև «բարի
խղճմտանքի վկայություն»։ Գր
ված է. «Հիմա էլ մեզ փրկում է
ըստ նույն պատկերի, այսինքն՝
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մկրտությամբ (որ ոչ թե մարմ
նավորի աղտից ազատվելն է, այլ
բարի խղճմտանքի վկայությունն
առ Աստված) Հիսուս Քրիստոսի
հարության միջոցով» (Ա Պետրոս
3.21): Եթե մենք առօրյա կյանքում
ուխտ (համաձայնություն) անենք
որևէ մեկի հետ, ապա կարևոր
է նախօրոք իմանալ, թե որոնք
են ուխտի պայմանները: Այդ
պես է նաև մկրտության ուխտի
դեպքում: Մկրտությունից առաջ
կարևոր է ժամանակ հատկացնել
Աստծո Խոսքի աղոթքով ուսում
նասիրությանը, որպեսզի ավելի
լավ ծանոթանանք ուխտի բովան
դակությանը: Հիսուսը մկրտվե
լիս «շուրջ երեսուն տարեկան էր»
(Ղուկաս 3.23): Դա խոսում է այն
մասին, որ Նա չափահաս տա
րիքում և անձնական հավատով
ուխտի մեջ մտավ Աստծո հետ։
Մկրտությունից առաջ մենք պետք
է մտածված որոշում կայացնենք՝
կատարելու մի ընտրություն, ըստ
որի՝ Աստված պետք է վերափոխի
մեզ, և մենք մինչև վերջ մշտական
աղոթքով պետք է հետևենք Հի
սուս Քրիստոսին (տե՛ս Ա Պետրոս
2.21, Ժողովող 5.4-5): Մկրտությու
նը պետք է լինի արտաքին նշանն
այն վերափոխման, որն արդեն
տեղի է ունենում մեր ներսում:
Կոնֆիրմացիան (նախահաղոր
դությունը) սահմանվել է կաթոլիկ
եկեղեցու կողմից 13-րդ դարում:
Այն ընդունողներից քչերն են հա
վատում Հիսուս Քրիստոսին՝ որ
պես իրենց անձնական Փրկչի:
Դրանից երևում է, որ կոնֆիր
մացիան անօգուտ է: Լյութերը
16-րդ դարում վերացրեց կոն

ֆիրմացիան և այն անվանում էր
կապիկություն ու հիմարություն:
Մարդիկ եկեղեցում, իրար հետ
կապիկություն անելով, տալիս
էին մի խոստում, որը երբեք չէին
կատարելու: Լյութերը վերացրեց
կոնֆիրմացիան ևայն երկար ժա
մանակ գոյություն չուներ բողո
քական երկրներում (Նորվեգիա
յում մինչև 1736, իսկ Շվեդիայում՝
1811 թվականը):
Նորածինների
մկրտությունն
ու նախահաղորդությունը մարդ
կային ավանդույթներ են: Դրանց
նպատակը Աստվածաշնչին փո
խարինելն է: Դա սատանայի ձեռա
գիրն է։ Աստվածաշնչյան հավատի
յուրաքանչյուր սկզբունք նա փո
խարինում է ճշմարտանման որևէ
բանով՝ մոլորեցնելով շատերին
(տե՛ս Բ Տիմոթեոս 4.3-4):
Աստվածաշունչն ասում է. «Մեկ
Տեր, մեկ հավատ, մեկ մկրտու
թյուն» (Եփեսացիս 4.5)։ Մենք
արդեն տեսանք, որ ճշմարիտ
մկրտությունը երեխայի գլխի
վրա ջուր ցողելը չէ, այլ հավա
տով մկրտությունը, երբ մկրտվո
ղը նախ լսում է Ավետարանը և
ապա ընդունում Հիսուս Քրիստո
սում եղող փրկությունը: Հիսուսի
մկրտությունը Հորդանան գետում
համարվում է մկրտության ճշմա
րիտ օրինակը։ Նա մկրտության
կարիք չուներ, քանի որ անմեղ էր:
Սակայն Հիսուսը մկրտվեց և մեզ
օրինակ թողեց, որ մենք էլ գնանք
Նրա հետքերով (տե՛ս Մատթեոս
3.13-17, Ա Պետրոս 2.21):
Ինչպես տեսանք, մկրտվողը
թաղվում է ջրի մեջ ու ջրից դուրս
գալով՝ սկսում նոր կյանք՝ Հի

սուս Քրիստոսի հետ: Ուրեմն,
սիրելի՛ ընթերցող, ե՛կ հետևենք
Աստվածաշնչի մկրտությանը, այլ
ոչ թե կաթոլիկության կամ ուխ
տադրուժ
բողոքականության:
Մանուկների մկրտությունն ու
նախահաղորդությունը կաթոլիկ
ավանդույթներ են, և բոլոր նրանք,
ովքեր կարծում են, թե փրկված
են, քանի որ իրենց ծնողների հետ
միասին մասնակցել են այդ ծեսին,
խաբված են: Նրանք չեն ընդունել
Աստվածաշնչի մկրտությունը, որն
ըստ Աստծո Խոսքի, միակն է: Հի
սուսը Նիկոդեմոսին ասաց. «Եթե
մեկը ջրից և Հոգուց չծնվի, նա չի
կարող Աստծո թագավորությունը
մտնել» (Հովհաննես 3.5)։
Հիսուսն ասում է, որ մենք Աստ
ծո թագավորություն չենք մտնի,
եթե ջրից և Հոգուց չծնվենք: Դա
պետք է սթափեցնի մեզ բոլորիս:
Դրա համար ե՛կ ընդունենք Հի
սուսի մկրտությունը՝ հավատով
մկրտությունը:
Երեխաներին
ջրով ցողելը մկրտություն չէ: Դա
մարդկային ավանդույթ ու խա
բեություն է։
Ի վերջո, փրկություն՝ չի նշանա
կում պարզապես մկրտվել կամ
գրանցվել եկեղեցու ցուցակում, և
ոչ էլ պարզապես ճշմարտությունը
քարոզել այլոց: Փրկությունը կեն
դանի կապն է Հիսուս Քրիստոսի
հետ: Նա, ով ամենօրյա կենդանի
շփում ունի Հիսուսի հետ, կնորոգ
վի սրտով և թույլ կտա, որ Փրկչի
գործը դառնա հավատի ու սիրո
ծառայություն՝ ամենայն համբե
րությամբ, հեզությամբ և հույսով:
Յուրաքանչյուր ոք, ով իսկապես
միացել է Քրիստոսին, կենդանի
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ավետարանիչ է իր շրջապատում
գտնվող բոլոր մարդկանց համար:

Թեզիս 9

Կաթոլիկ եկեղեցին սովորեց
նում է, որ եկեղեցու խորհուրդնե
րի (սրբազան արարողություննե
րի) մեջ, որոնցից են մկրտությու
նը, հաղորդությունն ու ապաշ
խարությունը, փրկություն կա:
Լյութերը նույնպես մանկուց սո
վորել էր այդ ամենը՝ մեծանալով
որպես կաթոլիկ: Սակայն մի օր,
երբ նա Հռոմում ծնկաչոք բարձ
րանում էր Պիղատոսի աստիճան
ներով, Աստված նրան հիշեցրեց,
որ գրված է. «Արդարը հավատով
պիտի ապրի» (Հռոմեացիս 1.17):
Լյութերն իսկույն ոտքի կանգնեց
ու գիտակցեց, որ ինքը փորձում
է գործերով փրկության հասնել:
Այժմ նոր լույս շողաց նրա գիտակ
ցության մեջ: Նա հասկացավ, որ
միայն հավատը Հիսուս Քրիս
տոսի՝ աշխարհի Փրկչի հանդեպ
կարող է փրկել իրեն: Գործերը
չեն կարող փրկել մեզ, դրանք ի
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հայտ են գալիս որպես հավատի
պտուղ (տե՛ս Մատթեոս 7.16-20,
Գաղատացիս 5.22-23, Ա Թեսա
ղոնիկեցիս 1.8-9)։ Երբ Լյութերը
շարունակեց ուսումնասիրել այս
թեման, գտավ աստվածաշնչյան
մի քանի կարևոր հատվածներ,
որոնց մեջ ասվում էր, որ մենք Հի
սուս Քրիստոսի վրա ունեցած հա
վատով ենք արդարանում:
Երբ մենք գալիս ենք Հիսուսի
մոտ՝ մեր բոլոր մեղքերով հան
դերձ, խոստովանում մեր հան
ցանքները,
ապաշխարում
ու
ներում խնդրում Նրանից (տե՛ս
Սաղմոս 32.5, Ա Հովհաննես 1.9),
«Աստված արդարություն է վե
րագրում» մեզ «ո՛չ թե գործերից,
որպեսզի ոչ մեկը չպարծենա»,
այլ հավատի միջոցով եղող շնոր
հով (Հռոմիացիս 4.6, Եփեսացիս
2.9): Պատկերացրե՛ք, թե ինչպի
սի՜ ազատագրում է տեղի ունե
ցել Մարտին Լյութերի կյանքում:
Նույնը կարող է տեղի ունենալ
Ձեր կյանքում, եթե հետևեք այդ
խորհրդին։
Ի՞նչ է ասում Աստվածաշունչը՝
հավատի նշանակության մասին:
«Արդ հավատը հուսացած բանե
րի հաստատումն է և չերևացող
բաների ապացույցը» (Եբրայե
ցիս 11.1)։ «Ուրեմն հավատը լսե
լուց է, և լսելը Աստծո Խոսքից»
(Հռոմեացիս 10.17), «որպեսզի
ձեր հավատը մարդկային իմաս
տությամբ չլինի, այլ Աստծո զո
րությամբ» (Ա Կորնթացիս 2.5):
Առակը մեկնելիս Տերն ասում է.
«Ճանապարհի եզրին ընկածնե
րը նրանք են, որ լսում են Աստծո
Խոսքը, հետո գալիս է սատանան

և հանում է Խոսքը նրանց սրտից,
որ չհավատան և չփրկվեն» (Ղու
կաս 8.12), «որովհետև ամեն ինչ,
որ հավատից չէ, մեղք է» (Հռոմեա
ցիս 14.23): «Սիրելինե՛րս, ամեն
ջանք հանձն առնելով՝ գրում եմ
ձեզ մեր ընդհանուր փրկության
մասին՝ անհրաժեշտ համարելով
գրել ու հորդորել, որ պայքարեք
այն հավատի համար, որ մեկընդ
միշտ ավանդվեց սրբերին» (Հու
դա 3), «քանի որ այն ամենը, ինչ
Աստծուց է ծնված, հաղթում է
աշխարհին. և սա է հաղթանակը,
որ հաղթում է աշխարհին՝ մեր
հավատը» (Ա Հովհաննես 5.4):
«Որովհետև Աստված այնպես
սիրեց աշխարհը, որ Իր Միածին
Որդուն տվեց, որ ով Նրան հա
վատա չկորչի, այլ հավիտենա
կան կյանք ունենա» (Հովհաննես
3.16)։ «Ով հավատա ու մկրտվի,
պիտի փրկվի, իսկ ով չհավատա,
պիտի դատապարտվի» (Մարկոս
16.16)։ «Բայց առանց հավատի
անհնար է Նրան հաճեցնել» (Եբ
րայեցիս 12.6)։
Այդ դեպքում ի՞նչ նշանակու
թյուն ունեն գործերը: «Թող ձեր
լույսն այնպես փայլի մարդկանց
առջև, որ տեսնեն ձեր բարի գոր
ծերը և փառավորեն ձեր Հորը,
որ երկնքում է» (Մատթեոս 5.16)։
«Ճշմարիտ է այս խոսքը և կամե
նում եմ, որ այս բաները շարու
նակ հաստատես, որպեսզի Աստ
ծուն
հավատացողները
բարի
գործեր կատարելու ջանք թափեն։
Սրանք են բարի և մարդկանց հա
մար օգտակար բաները» (Տիտոս
3.8)։ «Որովհետև մենք Նրա ձեռ
քի գործն ենք, Քրիստոս Հիսուսով

բարի գործերի համար ստեղծված,
որոնց Աստված նախապես պատ
րաստեց, որ նրանց մեջ քայլենք»
(Եփեսացիս 2.10): Հովհաննես
Մկրտիչը քարոզում էր և ասում.
«Ուրեմն ապաշխարության ար
ժանի պտուղ բերեք» (Մատթեոս
3.8)։ Այդ մասին Պողոս առաքյալն
ասում է. «Այլ նախ Դամասկոսում,
Երուսաղեմում և Հրեաստանի
շրջաններում գտնվողներին և հե
թանոսներին կոչ արեցի ապաշ
խարել և դառնալ դեպի Աստված՝
ապաշխարության արժանի գոր
ծեր կատարելով» (Գործք Առաքե
լոց 26.20): Հակոբոսն ասում է, որ
«հավատն առանց գործերի մեռած
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է: Չէ՞ որ Աբրահամը՝ մեր հայրը,
իր գործերով արդարացավ, երբ
իր որդուն՝ Իսահակին դրեց սե
ղանի վրա՝ զոհաբերելու։ Տես
նու՞մ ես, որ նրա հավատը գործի
հետ մեկտեղ էր ու այդ գործերով
էր, որ հավատը կատարյալ եղավ»
(Հակոբոս 2.20-22)։
Արդ, հավատն առանց գործե
րի մեռած է, իսկ բարի գործերն
ի հայտ են գալիս որպես հավա
տի պտուղ: Այդպիսի հավատով
«Աբելն ավելի գերազանց զոհ մա
տուցեց Աստծուն, քան Կայենը…
Նոյը, Աստծուց զգուշացվելով դեռ
չերևացող բաների մասին, երկյու
ղածությամբ պատրաստեց տա
պանը… Կարմիր ծովից անցան,
ինչպես ցամաքից, որը երբ եգիպ
տացիները փորձեցին անել, խեղդ
վեցին» (Եբրայեցիս 11.4,7,29):
Երբ մենք ստանում ենք Հիսու
սի արդարությունը, պետք է նաև
Նրա մեջ արդար ապրելու համար
զորություն խնդրենք: Այդ ժամա
նակ էլ մենք կլինենք Նրա ճշմա
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րիտ վկաները:
«Եթե գիտեք, որ Նա արդար է,
կիմանաք նաև, թե ով արդարու
թյուն է անում, Նրանից է ծնվել»
(Ա Հովհաննես 2.29)։
«Որդյակնե՛ր, թող ոչ մեկը ձեզ
չխաբի. նա, ով արդարություն է
գործում, արդար է, ինչպես Նա է
արդար» (Ա Հովհաննես 3.7):
Ուստի, արդար ապրելու և բա
րի պտուղ բերելու զորությունը ոչ
թե մեզանում է, այլ հավատացյա
լին տրվող Քրիստոսի զորության
մեջ, «որովհետև և՛ կամենալը, և՛
կատարելը Աստված Ինքն է, որ
գործում է ձեր մեջ՝ Իր բարեհա
ճության համաձայն» (Փիլիպեցիս
2.13)։ Հիսուսն ասում է. «Ես եմ
որթը, դուք ճյուղերն եք։ Նա, որ
մնում է Իմ մեջ և Ես նրա մեջ, նա
շատ պտուղ է բերում, որովհետև
առանց Ինձ դուք ոչինչ չեք կարող
անել» (Հովհաննես 15.5):
Լյութերի հանդես գալուց ու հա
վատով արդարություն քարոզե
լուց ի վեր մեծ պայքար է ընթացել

կաթոլիկ եկեղեցու և բողոքական
ների միջև: Սակայն բազմաթիվ
երկխոսություններից հետո, 1999
թվականին դիվանագիտության և
էկումենիկ գործունեության շնոր
հիվ կաթլոիկ ու լյութերական եկե
ղեցիներն առաջ քաշեցին ընդհա
նուր մի փաստաթուղթ՝ հավատով
արդարանալու ուսմունքի վերա
բերյալ, որը կոչվում է Համատեղ
Հռչակագիր։ Այն ճանաչվեց ու
ստորագրվեց 1999 թվականի հոկ
տեմբերի 31-ին: Անցել էր ուղիղ
482 տարի այն բանից հետո, երբ
Լյութերը Վիտենբերգի եկեղեցու
դռանն էր մեխել իր նշանավոր 95
թեզիսները, որոնք բացահայտում
էին պապական մոլորություննե
րը: Իսկ 1999-ի Համատեղ Հռչա
կագիրը լյութերական եկեղեցուն
հետ բերեց Հռոմ, քանի որ այն
տեղ ասվում է, օրինակ, եկեղեցու
սրբազան խորհուրդների միջո
ցով փրկվելու մասին:

Բողոքականնե՛րը
զիջեցին, այլ ո՛չ թե Հռոմը
Այսօր, Վիտենբերգից ավելի
քան 500 տարի անց, կաթոլիկ
ներն ու բողոքականները միու
թյուն են տոնում՝ անարգելով
Լյութերի հաղթական անջատու
մը Հռոմից և ասում, որ այժմ նոր
դարաշրջանում ենք ապրում և
պետք է միասին քայլենք՝ նպաս
տելու երկրի խաղաղությանը:
Գիրքն ասում է. «Մի՞թե երկու
սը միասին կքայլեն, եթե համա
ձայնած չլինեն» (Ամովս 3.3)։ Այդ
խաղաղությունը ձեռք է բերվում
էկումենյան շարժման, դիվանա

գիտության և մեծամասնության
ձայների շնորհիվ: Հիսուսն ասում
է. «Խաղաղություն եմ թողում
ձեզ, Իմ խաղաղությունն եմ տա
լիս ձեզ. ոչ թե ինչպես աշխարհն
է տալիս, Ես տալիս եմ ձեզ։ Ձեր
սիրտը թող չխռովվի, ո՛չ էլ վախե
նա» (Հովհաննես 14.27)։
Իսկական խաղաղությունը մեզ
տրվում է միայն այն դեպքում,
երբ մենք ընդունում ենք Հիսուս
Քրիստոսին որպես մեր կյանքի
Տեր ու Փրկիչ, և երբ մեր մեղքերը
խոստովանում ենք Աստծուն, մեզ
շնորհվում է Քրիստոսի ներումն
ու արդարությունը, որ հավատով
է միայն (տե՛ս Հռոմեացիս 10.610)։ Այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին
որպես կյանքի Աղբյուր տրվում է
հավատացյալին, որպեսզի քայլի
Հիսուսի հետքերով ու բարի գոր
ծեր կատարի:
Աշխարհը չի կարող այդ ներքին
ճշմարիտ խաղաղությունը տալ
մեզ: Նրանք, ովքեր հակադրվում
են Աստծո կամքին, չեն ստանա
այդ ներքին խաղաղությունը,
որ միայն Հիսուսը կարող է տալ
մեզ: Մենք պետք է ընտրություն
կատարենք և ընդունենք Հիսուս
Քրիստոսին՝ որպես մեր անձնա
կան Փրկիչ: Մենք պետք է որո
շենք հնազանդվել Հիսուսին՝
մեր մեջ ներգործող Աստծո զո
րությամբ, և ջանանք քայլել նեղ
ճանապարհով՝ Հիսուսի հետքե
րով, «որ դեպի կյանք է տանում»
(Մատթեոս 7.14):
Բարենորոգիչները
հասկա
նում էին, թե ինչ է նշանակում
ընդունել Հիսուս Քրիստոսում
եղող
փրկությունը։
Սակայն
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ամեն ինչ բացված չէր նրանց:
«Բայց արդարների ճամփան
փայլող լույսի պես է, որ հետզ
հետե ավելի ու ավելի է փայլում՝
մինչև կատարյալ օրը հասնի»
(Առակաց 4.18)։ Թեև նրանք
ամեն ինչ չէ, որ տեսնում էին, այ
նուամենայնիվ.
– Անաբապտիստները հասկա
նում էին մկրտության,
– Լյութերը՝ շնորհի,
– Կալվինը՝ շնորհով աճելու,
– Հուսը՝ հնազանդության,
– Ուեսլին՝ սրբագործման,
– Վալդենսները՝ Աստվածաշնչի,
– Միլլերը՝ Հիսուսի երկրորդ
գալստյան նշանակությունը:
Իսկ ի՞նչ կարելի է ասել մեր մա
սին: Սովորելով նրանցից՝ մեզ
տրված է ավելի մեծ լույս, քան
նրանց՝ նախորդ սերունդներին:
«Իսկ դու, ո՛վ Դանիել, փակիր
այս խոսքերն ու գիրքը կնքիր
մինչև վերջին ժամանակը. շատե
րը պիտի երթևեկություն անեն,
ու գիտությունը պիտի շատանա»
(Դանիել 12.4): Մենք պետք է տես
նենք ամբողջական պատկերն
ու քարոզենք այդ բոլոր ճշմար
տությունները՝ հավատի, շնորհի,
փրկության, Քրիստոսում ապրե
լու, Սուրբ Հոգու ազդեցության,
շնորհով աճելու, բնավորության
սբագործման, Հոգու պտղի, Հի
սուսի վերադարձի և վերջին, բայց
ոչ պակաս կարևոր, հետևյալ թե
մայի վերաբերյալ:

Թեզիս 10
Կաթոլիկ եկեղեցին իր կատե
խիզիսում փոփոխել է Աստծո
պատվիրանները: Ցավոք, Լյու
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թերն ընդունեց այդ փոփոխու
թյուններն իր կատեխիզիսում:
Նա մեծացել էր որպես կաթոլիկ
և չէր նկատել այն կեղծիքները, որ
կաթոլիկ եկեղեցին արել էր Աստ
ծո Օրենքի հետ:
Կատեխիզիսում երկրորդ պատ
վիրանը հանել էին, իսկ տասերոր
դը՝ երկու մասի բաժանել։ Բացի
դրանից, չորրորդ պատվիրանի
գրեթե ողջ տեքստը հեռացրել էին:
Թերևս, դա պատմության մեծա
գույն կեղծիքն է: Այնուամենայնիվ,
շատերը պնդում են, թե կաթոլիկ
եկեղեցին քրիստոնեական եկեղե
ցի է: Սակայն քրիստոնյան պետք
է հետևի Քրիստոսին և չփոփոխի
այն, ինչ Աստված ասել կամ գրել է:
Ահա, թե ինչ է արել կաթոլիկ եկե
ղեցին Աստծո Օրենքի հետ։ Այդ
պատճառով, մենք համաձայն ենք
Լյութերի և մյուս բարենորոգիչնե
րի հետ, ովքեր պարզ ասում էին,
որ պապությունը կրում է հակաք
րիստոսի ողջ բնութագիրը:
Ահա Մարտին Լյութերի վկայու
թյունը. «Առաջ ես ասում էի, թե
պապը Քրիստոսի փոխանորդն է,
բայց հիմա պնդում եմ, որ նա մեր
Տիրոջ թշնամին է և սատանայի
առաքյալը» (D’Aubigne, հատոր 7,
գլուխ 6)։
Երբ պապի կոնդակը հասավ
Լյութերին, նա ասաց. «Ես արհա
մարհում և մերժում եմ այն՝ որպես
հայհոյիչ և կեղծ... Դրանում Քրիս
տոսն Ինքն է դատապարտված…
Ես ուրախ եմ, որ կարող եմ տա
ռապել հանուն ամենավեհ գործի։
Ես ինձ արդեն ավելի ազատ եմ
զգում, որովհետև վերջապես գի
տեմ, որ պապը հակաքրիստոսն է,

և որ նրա աթոռը հենց սատանա
յի գահն է» (D’Aubigne, հատոր 7,
գլուխ 6)։
Լյութերականներից քանի՞սն են
պաշտպանում այդ փաստը: Կամ,
եթե հարցը շրջենք. հնարավո՞ր է,
որ այսօրվա լյութերական եկեղե
ցին վերածված լինի հակաքրիս
տոսի, քանի որ նա ընդունում է
պապական դոգմաները, ներառ
յալ կիրակնօրյա պաշտամունքը։
Ինչպես նշեցինք, կաթոլիկ եկե
ղեցին իր կատեխիզիսում գրե
թե ամբողջովին ջնջել է չորրորդ
պատվիրանը:
Աստվածաշունչն
այսպես է ասում. «Հիշի՛ր հանգստ
յան օրը՝ այն սուրբ պահելու հա
մար: Վեց օր աշխատիր և քո ամ
բողջ գործն արա. բայց յոթերորդ
օրը քո ՏԵՐ Աստծո հանգստյան
օրն է. ոչ մի գործ չանես՝ ոչ դու, ոչ
քո որդին, ոչ քո աղջիկը, ոչ քո ծա
ռան ու աղախինը, ոչ քո անասու

նը, ոչ էլ քեզ մոտ գտնվող օտարա
կանը: Որովհետև ՏԵՐԸ վեց օրում
շինեց երկինքն ու երկիրը՝ ծովն ու
նրանց մեջ բոլոր եղածները և յո
թերորդ օրը հանգստացավ. դրա
համար ՏԵՐՆ օրհնեց շաբաթ օրը
և սրբացրեց այն» (Ելից 20.8-11)։
Կատեխիզիսի հանգստի օրվա
պատվիրանում խոսք անգամ չկա
յոթերորդ օրվա շաբաթի մասին՝
որպես հանգստի և երկրպագու
թյան օր: Շատերին է հայտնի, որ
Հիսուսը մահացավ ուրբաթ օրը:
Աստվածաշունչն այդ օրն անվա
նում է պատրաստության օր (տե՛ս
Մատթեոս 27.62, Մարկոս 15.42,
Ղուկաս 23.54)։ Բնագրի հու
նարեն παρασκευή (պարասկևի)
բառը նշանակում է պատրաս
տության օր՝ ուրբաթ։ Իսկ դրան
հաջորդող օրը կոչվում է շաբաթ,
որն առ այսօր ավելի քան 100 լե
զուներում պահպանել է իր աստ
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վածաշնչյան ծագումը: Շաբաթն
Աստվածաշնչի յոթերորդ և շա
բաթվա վերջին օրն է: Այն Սուրբ
Գրքում կոչվում է նաև Տիրոջ օր
(տե՛ս Եսայա 58.13, Մարկոս 2.28,
Հայտնություն 1.10): Հունարեն
κυριακῇ (կիրիակի) բառը նշանա
կում է Տիրոջը պատկանող և վե
րագրվում է միմիայն յոթերորդ
օրվա շաբաթին։ Միաշաբթի օր
վա օրացույցային ու անվանա
կան փոփոխումը տեղի է ունեցել
ուխտադրուժ եկեղեցու կողմից։
Երբ Հիսուսը հանգստանում էր
գերեզմանում, նրա աշակերտ
ները, «պատվիրանի համաձայն,
շաբաթ օրը հանգստացան» (Ղու
կաս 23.56)։ Շաբաթին հաջորդում
է կիրակին՝ շաբաթվա առաջին

օրը, որի փոփոխման, այսինքն՝
յոթերորդ, հանգստի, երկրպա
գության, Տիրոջ կամ սուրբ օրվա
վերածվելու վերաբերյալ ոչինչ չի
ասվում։ Ահա՛ այն բոլոր հատված
ները, որոնցում ասվում է՝ «միա
շաբթի» կամ «շաբաթվա առաջին
օր». Մատթեոս 28.1, Մարկոս
16.2,9, Ղուկաս 24.1, Հովհաննես
20.1,19, Գործք Առաքելոց 20.7,
Ա Կորնթացիս 16.2: Այն պարզա
պես Հիսուսի հարության օրն է և
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չի կարող հիմք հանդիսանալ այն
ենթադրության համար, որ Աստ
ծո Օրենքը փոխվել է։
Յուրաքանչյուր
քրիստոնյա
պետք է հետևի Քրիստոսի օրի
նակին՝ սուրբ պահելով չորրորդ
պատվիրանի շաբաթը (տե՛ս Ղու
կաս 4.16, Ա Հովհաննես 2.3-6):
Հիսուսն Ինքը սահմանեց շաբա
թը որպես հանգստի օր (տե՛ս Ծնն
դոց 2.2-3, Ելից 31.16-17): Գիրքն
ասում է. «Ամեն ինչ Նրանով եղավ,
ևառանց Նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ
եղավ» (Հովհաննես 1.3)։ Գրված է
նաև, որ «շաբաթը մարդու համար
եղավ, ևոչ թե մարդը շաբաթի։ Ու
րեմն Մարդու Որդին շաբաթի էլ
Տերն է» (Մարկոս 2.28)։ Շատերը
կարծում են, թե շաբաթը հրեանե
րի համար է: Դա չի համապատաս
խանում իրականությանը, քանի
որ, ինչպես տեսանք, այն մարդու,
այսինքն՝ բոլոր ազգերի համար
է (տե՛ս Եսայա 56.2-8): Շաբաթի
ծագումը Եդեմից է՝ արարչագոր
ծությունից, երբ ազգերը, ներառ
յալ հրեաները, գոյություն չու
նեին: Այնպես որ, հանգստյան օր
վա ծագումը կապված է աշխարհի
արարման հետ և ո՛չ թե Տիրոջ
հարության: Նույնիսկ Իր մահով
Հիսուսը վեհացրեց հանգստյան
օրվա սրբությունը՝ համաձայն
չորրորդ պատվիրանի: Հիսու
սը երկու օր չհանգստացավ, Նա
գերեզմանում մնաց միայն յոթե
րորդ օրը, իսկ հարություն առավ
(սկսեց գործել) շաբաթվա առա
ջին օրը, ինչպես երկիրն արարե
լու ժամանակ։
Աստվածաշնչում
ընդհանրա
պես որևէ խոսք չկա՝ չորրորդ

պատվիրանի շաբաթը թողնելու
և փոխարենը միաշաբթին սուրբ
պահելու մասին: Եթե Տերն Իր
պատվիրանը փոխեր, ապա Նա
հայտնապես կտեղեկացներ մեզ:
Խոսելով ապագայի, հատկապես
վերջին մեծ նեղության մասին՝
Հիսուսն ասում է. «Աղոթե՛ք, որ
ձեր փախուստը ձմռանը չլինի, ոչ
էլ շաբաթ օրը» (Մատթեոս 24.20):
Այստեղ Հիսուսն ընդգծում է շա
բաթի կարևորությունը հեռավոր
ապագայում։
Բացի այդ, Աստվածաշունչն
ասում է, որ Աստվածությունը՝
Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, եր
բեք չեն փոխվում: Հետևաբար,
կարո՞ղ է փոխվել Աստծո Խոսքն
ու Օրենքը։
«Հիսուս Քրիստոսը նույնն է
երեկ, այսօր և հավիտյան» (Եբ
րայեցիս 13.8): «Որովհետև Ես
ՏԵՐՆ եմ, Ես չեմ փոխվում…»
(Մաղաքիա 3.6): «Յուրաքանչյուր
բարի նվիրատվություն ու յուրա
քանչյուր բարի պարգև վերևից է
և լույսի Հորից է իջնում, Ում մեջ
փոփոխության կամ ետ դառնա
լու ստվեր իսկ չկա» (Հակոբոս
1.17): «Խոտը չորանում է, ծաղի
կը թառամում, սակայն մեր Աստ
ծո Խոսքը հավիտյան պիտի մնա»
(Եսայիա 40.8)։ «Բայց Դու նույնն
ես, և Քո տարիները վախճան չու
նեն» (Սաղմոս 102.27): «Ճշմար
տությունն ու իրավունքը Նրա
ձեռքերի գործերն են, Նրա բոլոր
պատվիրանները վստահելի են։
Հավիտյանս հավիտենից հաս
տատված են, ճշմարտությամբ ու
շիտակությամբ են ստեղծված»
(Սաղմոս 111.7-8):

Կաթոլիկ եկեղեցին պարզ ասում
է, որ ինքն է փոխել հանգստի օրը:
Հռոմի կաթոլիկ հավատամքի մի
գրքույկում կարդում ենք.
«Հարց. ո՞ր օրն է հանգստի օրը:
Պատասխան. շաբաթն է հանգս
տի օրը:
Հարց. ինչու՞ ենք մենք շաբաթի
փոխարեն պահում կիրակին:
Պատասխան. մենք շաբաթի փո
խարեն պահում ենք կիրակին, քա
նի որ կաթոլիկ եկեղեցին Լաոդի
կեան տիեզերաժողովի ժամանակ
(Ք.հ. 336) հանդիսավորությունը
շաբաթից տեղափոխեց կիրակիի։
Հարց. դուք կարո՞ղ եք որևէ
կերպ ապացուցել, որ եկեղեցին
իշխանություն ունի սուրբ օրերը
հաստատել օրենքի հրամանով:
Պատասխան. եթե նա այդպի
սի իշխանություն չունենար, չէր
կարող անել այն, ինչի հետ համա
ձայն են ներկա բոլոր կրոնական

41

ները։ Նա չէր կարող հաստատել
կիրակիի՝ շաբաթվա առաջին օր
վա սրբությունը՝ յոթերորդ օրվա՝
շաբաթի փոխարեն։ Փոփոխում,
որի համար Սուրբ Գրքում ոչ մի
լիազորություն չկա» (A Doctrinal
Catechism, 1857, էջ 174 և The
Convert’s Catecհism of Catholic
Doctrine, 1977, էջ 50):
Նշենք նաև, որ կիրակի բառը
բազմաթիվ լեզուներում նշանա
կում է արևի օր, քանի որ հեթա
նոսության մեջ այդ օրը հայտնի է
որպես արևապաշտության օր։
Հռոմի Կոստանդինոս Ա կայսրն
առաջինն էր, որ պետության օրեն
քով կիրակին դարձրեց հանգստի
օր, Ք.հ. 321 թվականի մարտի
7-ին: Ահա մի մեջբերում կայսեր
հրամանից. «Արևի պատվարժան
օրը քաղաքներում բնակվող դա
տավորներն ու ժողովուրդը թող
հանգստանան և բոլոր արհեստա
նոցները փակվեն» (History of the
Christian Church, 1884, հատոր 3,
էջ 380): Իսկ մեկ այլ պատմիչ վկա
յում է, որ «արևը համընդհանուր
կերպով տոնվում էր որպես Կոս
տանդինոսի անպարտելի ուղե
ցույց և պաշտպան» (The History
of the Decline and Fall of the Roman
Empire, 1787, հատոր 3, էջ 193):

Ուխտի կեղծում
Ակնհայտ է, որ կաթոլիկ եկե
ղեցին կեղծել է Աստծո ուխտը:
Որպես կանոն, կտակը գրվում է
մարդու կենդանության օրոք, իսկ
երբ նա մահանում է, կտակն ուժի
մեջ է մտնում, և ոչ ոք չի կարող
փոխել այն: Հակառակ դեպքում
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տեղի կունենա կտակի կեղծում:
Դա հենց այն է, ինչ կաթոլիկ եկե
ղեցին արել է: Նա կեղծել է ուխտը՝
Հիսուսի մահից շուրջ 300 տարի
հետո փոխելով Աստծո 10 պատ
վիրանները: Դա, թերևս, պատ
մության մեծագույն կեղծարա
րությունն է և որպես հանցանք
գրանցված է երկնային գրքերում
(տե՛ս Եսայա 65.6-7, 43.25, Սաղ
մոս 90.8, 109.14, Նեեմիա 4.5):
Հետևանքները լուրջ են: Պա
պությունը մոլորեցրել է միլիոնա
վոր մարդկանց: Մենք սիրում ենք
նրանց, քանի որ շատերն անկեղծ
են ու վստահում են քահանային՝
կարծելով, թե նա Աստծո Խոսքն
է քարոզում։ Ուստի, ժամանակն
է բացահայտել կաթոլիկ եկեղեցու
մոլորություններն ու Աստծո ժո
ղովրդին դուրս կանչել խորհրդա
վոր «Բաբելոնից», քանի որ նրա
«գինուց խմեցին բոլոր ազգերը»
(Հայտնություն 18.1-5):
Հովհաննես Պողոս II պապն իր
Dies Domini (Տիրոջ Օրը) կոչվող
եկեղեցական նամակում ասում է.
«Սա է պատճառը, որ քրիստոնյա
ները, որոնք կանչված էին հռչա
կելու Քրիստոսի արյունով գնված
ազատությունը, զգում էին, որ
իրենք իրավունք ունեն շաբաթ օր
վա նշանակությունը տեղափոխել
հարության օր» (Dies Domini, կետ
63, մայիս, 1998): Պապը նաև գրել
է, որ «կիրակիի հոգևոր ու հովվա
կան հարստությունը մեզ տրվել
է ավանդույթի միջոցով» (Dies
Domini, կետ 63, մայիս, 1998):
Պապը բացահայտ ընդունում է,
որ շաբաթը՝ շաբաթվա յոթերորդ
օրը, որը պետք է սուրբ պահվի,

փոխարինվել է կիրակիով՝ շա
բաթվա առաջին օրով: Եկեղեցին
իրեն է վերապահում Աստծո Օրեն
քը փոխելու իշխանությունը և
նույնիսկ հպարտանում է դրանով:
Նա իր հեղինակությունը բարձր է
դասում Աստվածաշնչից:
Եթե մեր որոշումները հիմն
ված լինեն զգացմունքների ու
տպավորությունների վրա, ապա
վտանգավոր փոփոխություններ
տեղի կունենան (տե՛ս Առակաց
16.25):
Պապն ընդունում է նաև, որ
կիրակին հանգստյան օր է ըն
դունվում ավանդույթի համա
ձայն: Այդ դեպքում ինչու՞ մյուս
եկեղեցիները ևս չեն խոստովա
նում, որ կիրակին պահելն ավան
դույթ է: Շաբաթի սրբության տե
ղափոխումը կաթոլիկ եկեղեցու
կողմից մեծ ապստամբություն է
Աստծո հանդեպ, որի մասին կան
խասել էր Սուրբ Գիրքը (տե՛ս Դա
նիել 7.25): Ոչ ոք իրավունք չունի
նման բան անել (տե՛ս Առակաց
23.10): Դատաստանի օրը երևան
են գալու ոչ միայն մեր ծածուկ
մեղքերը, նաև այն, թե արդյո՞ք
քայլել ենք Աստծո ճանապար
հով: Սողոմոն իմաստունը գրել է.
«Լսե՛նք այս բոլոր խոսքերի ամ
փոփումը. վախեցի՛ր Աստծուց ու
պահի՛ր Նրա պատվիրանները.
ահա մարդու ամբողջ պարտա
կանությունը սա է, որովհետև
Աստված ամեն գործ, բոլոր թա
քուն բաների հետ՝ թե՛ բարի, թե՛
չար, դատաստանի է ենթարկե
լու» (Ժողովող 12.13-14)։
Ահա՛ ևս մի քանի փաստեր կա
թոլիկ աղբյուրներից.

«Իր աստվածային առաքելու
թյան շնորհիվ, ավելի քան հազար
տարի առաջ, կաթոլիկ եկեղեցին
փոխել է օրը՝ շաբաթից կիրակիի,
երբ դեռ ոչ մի բողոքական չկար»
(The Catholic Mirror, սեպտեմբերի
23, 1893):
«Անշո՛ւշտ կաթոլիկ եկեղեցին
պնդում է, որ փոփոխումն իր
գործն է, և այդ գործը նրա եկե
ղեցական իշխանության նշանն
է՝ կրոնական հարցերում» (Letter
from C.F. Thomas, Chancellor of
Cardinal Gibbons, հոկտեմբերի 28,
1895)։
«Եթե բողոքականները հետևեին
Աստվածաշնչին, Աստծուն կերկր
պագեին շաբաթ օրը։ Սուրբ պա
հելով կիրակին՝ նրանք հետևում
են կաթոլիկ եկեղեցու օրենքին»
(Letter from Chancellor Albert
Smith for Cardinal of Baltimore
Archdiocese,
փետրվարի
10,
1920):
«Կիրակի բառն Աստվածաշն
չում ո՛չ մի տեղ չի հանդիպում,
այնպես որ, նրանք, անկասկած,
հնազանդվում են կաթոլիկ եկե
ղեցու իշխանությանը» (Canon
Cafferata, The Catechism Simply
Explained, 1947, էջ 89):
«Կիրակին մեր իշխանության
նշանն է… Եկեղեցին բարձր է Աստ
վածաշնչից և շաբաթապահու
թյան տեղափոխումն ապացույցն
է այդ փաստի» (Catholic Record,
Լոնդոն, Օնտարիո, սեպտեմբերի
1, 1923):
Երբ Հիսուսը փորձվում էր սա
տանայի կողմից, Նա դիմում
էր Աստծո Խոսքին. «Գրված է»
(Մատթեոս 4.4): Սուրբ Գիրքն էր
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Նրա հեղինակությունը: Նա, ով
չունի Սուրբ Գիրքը՝ որպես միակ
հեղինակություն, չունի ևոչ մի հե
ղինակություն, քանի որ հեղինա
կությունն Աստծո Խոսքն է:
Ո՞ր օրն են սուրբ պահել առաք
յալները։ Ոմանք այն կարծիքին
են, թե աշակերտները շաբաթի
փոխարեն սկսեցին սուրբ պահել
կիրակին՝ ի հիշատակ Հիսուսի
հարության: Աստվածաշնչում կա
տարյալ լռություն է այդպիսի իրա
դարձության մասին: Ողջ Գործք
Առաքելոց գիրքը վկայություն է,
որ աշակերտները շարունակում
էին սուրբ պահել շաբաթ օրը
(տե՛ս Գործք Առաքելոց 13.42-44,
16.13-15, 17.2, 18.4)։

Տրենտի տիեզերաժողովը
Կաթոլիկ եկեղեցու վարդապե
տական
ամենահեղինակավոր
տիեզերաժողովը Տրենտի տիե
զերաժողովն է (1545-1563): Այդ
ժողովի նպատակն էր՝ «վճռել
եկեղեցու ուսմունքն՝ ի պա
տասխան բողոքականների հե
րետիկոսության» (The Catholic
Encyclopedia, 1912, հատոր 15,
Council of Trent)։
Այդ ժողովի ընթացքում երկար
ու բուռն քննարկվեց մի ուշագ
րավ հարց՝ եկեղեցու ավանդույթ
ների հեղինակությունն՝ ընդդեմ
Աստվածաշնչի հեղինակության:
Որոշում չկայացվեց՝ ընդհուպ
մինչև վերջին հանդիպումը, որի
ժամանակ պնդում էին, թե ավան
դույթը հաղթել է Աստվածաշնչին՝
փոխարինելով շաբաթին՝ հանգս
տի օրվան: Նրանք այն կարծիքին
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էին, որ ժողովի համատեղ որոշու
մը վերջնականապես ապացու
ցեց, որ եկեղեցու հեղինակությու
նը բարձր է Աստվածաշնչից:
«Վերջապես… մի կողմ դրվեց
ամբողջ երկմտանքը: Ռեջիոյի ար
քեպիսկոպոսը հանդես եկավ մի
ելույթով, որտեղ նա բացեիբաց
հայտարարեց, որ ավանդույթը
բարձր է Սուրբ Գրքից: Հետևա
բար, եկեղեցու հեղինակությունը
չի կարող կապված լինել Սուրբ
Գրքի հեղինակության հետ, քանի
որ եկեղեցին շաբաթը փոխել է կի
րակիի ոչ թե Քրիստոսի հրամա
նով, այլ իր սեփական իշխանու
թյամբ» (J.H. Holtzman, Canon and
Tradition, 1859, էջ 263):
Այժմ մենք հասանք այս գրքույ
կի ամենակարևոր մասին: Բա
րենորոգիչներն ու բողոքակա
ներն ասել ու ասում են, որ իրենց
հավատի և ուսմունքի միակ
հիմքը Սուրբ Գիրքն է։ Սակայն
կաթոլիկ եկեղեցին մեղադրում
է բողոքականներին՝ ասելով,
որ եթե դա այդպես լիներ, ապա
նրանք աստվածաշնչյան առա
ջին օրվա՝ կիրակիի փոխարեն
որպես հանգստյան օր սուրբ
կպահեին յոթերորդ օրը՝ շաբա
թը: Եվ այստեղ մենք համամիտ
ենք կաթոլիկների հետ: Կաթո
լիկ եկեղեցին պարզ ասում է, որ
ինքն է աստվածաշնչյան շաբաթը
փոխել կիրակիով, նաև հանդի
մանում է բողոքականներին, քա
նի որ նրանք միայն խոսքով են
հետևում Աստվածաշնչին, իսկ
գործնականում հետևում են կա
թոլիկ ավանդույթին:
«Միայն մեկ ճանապարհ է մնում

բողոքականների համար, այն
է՝ ամբողջովին ու լիակատար
հետևել իրենց սկզբունքին՝ Աստ
վածաշունչը և միայն Աստվածա
շունչը: Բողոքականների համար
դեռևս ուշ չէ վերադառնալ իրենց
այն հիմունքին, որը նախկինում
պաշտպանում էին: Կանե՞ն արդ
յոք այդ բանը: Կպաշտպանե՞ն բո
ղոքական հավատը: Թե՞ կշարու
նակեն հետևել այդ անհիմն, ինքն
իրեն հակասող ու կորստաբեր
դիրքորոշմանը՝ մեծարելով Հռո
մի եկեղեցու ավանդույթն ու հե
ղինակությունը» (Catholic Mirror,
Rome’s Challenge, սեպտեմբերի 2,
9, 16 և 23, 1893)։

Սիրելի՛ բարեկամ, ո՞րն է
լինելու Ձեր դիրքորոշումն
այս հարցում
Մարտին Լյութերը համարձակ
վեց ոտքի կանգնել ու հանդիմա
նել կաթոլիկ եկեղեցուն՝ դուրս
գալով այդ կառույցից: Նրան, սա
կայն, բացված չէր պատվիրանի
կեղծումն ու հանգստի օրվա փո
փոխումը: Իսկ նրա բարենորո
գումը շարունակողները, Հռոմ վե
րադառնալու փոխարեն, պետք է
Լյութերից շատ ավելի առաջ գնա
ցած լինեին։
Հենց հանգստի օրվա հարցում
նրանք շեղվեցին, քանի որ ըն
դունեցին կաթոլիկ ավանդույթը,
որի պատճառով էլ նրանց չհա
ջողվեց հետևել Բարենորոգման՝
Աստվածաշունչը և միայն Աստ
վածաշունչը վեհ սկզբունքին:
Հավատուրացության պատճա
ռով բողոքականներն աստիճա

նաբար մերձեցան Հռոմին, որի
հետ վերջնական դաշինք կնքե
ցին Լյութերից 500 տարի անց:
Նրանց միությունը նշանավոր
վում է նրանով, որ այլևս չկան
բողոքողներ (մի փոքր բացառու
մով), քանի որ ներկա բողոքա
կանները, ինչպես կաթոլիկ եկե
ղեցին, հետևում են Աստվածաշն
չին ևավանդույթին։
Այժմ ամփոփենք մի քանի ոչ
աստվածաշնչյան ավանդույթներ,
որոնք լյութերական ու բազմա
թիվ բողոքական եկեղեցիներ ըն
դունել են Հռոմից:
1. Լյութերական
եկեղեցին
հետևում է աստվածաշնչյան ար
մատներ չունեցող ավանդույթի,
երբ որպես երկրպագության ու
հանգստի օր պահում է շաբաթվա
առաջին օրը, ոչ թե աստվածաշնչ
յան շաբաթը՝ յոթերորդ օրը:
2. Լյութերական
եկեղեցին
հետևում է աստվածաշնչյան ար
մատներ չունեցող ավանդույթի,
երբ մահացածների վիճակի վե
րաբերյալ, աստվածաշնչյան ուս
մունքի փոխարեն, դավանում է
հեթանոսությունից ու հունական
փիլիսոփայությունից
վերցված
հերձվածողությունը՝ հոգու ան
մահությունը, դժոխքային անվեր
ջանալի տանջանքները ևայլն։
3. Լյութերական
եկեղեցին
հետևում է աստվածաշնչյան ար
մատներ չունեցող ավանդույթի,
երբ հավատի մկրտության փոխա
րեն մկրտում է նորածիններին:
4. Լյութերական
եկեղեցին
հետևում է աստվածաշնչյան ար
մատներ չունեցող ավանդույթի,
երբ 12-15 տարեկան պատանինե
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րը նախահաղորդության ժամա
նակ հաստատում են այն հավա
տը, որն, իբր, ընդունել էին մանուկ
հասակում մկրտվելիս: Նրանցից
շատերը նույնիսկ չեն հավատում
Աստծո փրկությանը:
Ինչպիսի՞ նախազգուշացում է
տալիս Հիսուսը նրանց, ովքեր գայ
թակղեցնում ու խաբում են միա
միտներին։ Նա ասում է. «Իսկ ով
գայթակղեցնի Ինձ հավատացող
այս փոքրերից մեկին, ավելի լավ է
նրան, որ ջաղացքար կախվի նրա
պարանոցից, և նա խեղդվի ծովի
խորքում։ Վա՜յ աշխարհին՝ գայ
թակղությունների
պատճառով,
որովհետև գայթակղությունները
պետք է գան, բայց վա՛յ այն մար
դուն, որի միջոցով գայթակղու
թյունը կգա» (Մատթեոս 18.6-7)։

Հետևություն
Բարենորոգումը լիովին չհաջող
վեց, որովհետև այն չշարունակեց
հետևել Աստվածաշնչին և միայն
Աստվածաշնչին։ Այն, որ այսօրվա
բողոքականները մեծարում են կի
րակին՝ աստվածաշնչյան առաջին
օրը, դրա վառ ապացույցն է:
Շատերը կարծում են, թե Բա
րենորոգումը Լյութերի մահով
ավարտվեց, բայց այն շարու
նակվելու է մինչև աշխարհի վեր
ջը: Լյութերը մեծ գործ կատա
րեց՝ տարածելով այն լույսը, որն
Աստված թույլ տվեց շողալ նրա
սրտում: Սակայն նրան տրված չէր
այն ողջ լույսը, որ պետք է լուսա
վորեր աշխարհը: Այդ ժամանա
կից ի վեր Սուրբ Գրքից մշտապես
նոր լույս է շողում, և նոր ճշմար
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տություններ են ի հայտ գալիս:
Որտե՞ղ են Աստվածաշունչը դա
վանող բողոքականներն այսօր,
երբ անհրաժեշտ է նոր բարենո
րոգում: Այո, ներկա ժամանակում
նոր բարենորոգիչներ են հարկա
վոր, որ հանդիմանեն մարդկանց
հայտնի մեղքերն ու բարձրաձայ
նեն անցանկալի ճշմարտություն
ներ: Մարդիկ պետք է տեսնեն
այսօրվա եկեղեցիներում հնչող
մոլորեցուցիչ
քարոզչության
վտանգն ու ապաշխարեն: Պետք
է հռչակել մեր ժամանակի համար
նախատեսված «այսպես է ասում
ՏԵՐԸ» լուրը, որն ամփոփված
է Աստվածաշնչի Հայտնություն
գրքում՝
14.6-12
հատվածում,
և դա կնպաստի մարդկության
փրկությանը: Ո՞վ է արդյոք, որ
համարձակորեն կկանգնի հանուն
Աստծո գործի, ինչպես Մարտին
Լյութերը:
Թվում է՝ աշխարհի բոլոր
պղծված ուժերն այսօր հաղթա
նակ են տոնում երկրի վրա ընթա
ցող մեծ պայքարում: Աստվածա
շունչը հայտնում է, որ այդ ուժերը
պայքարում են ընդդեմ Քրիստոսի
և Նրա հետ եղողների (տե՛ս Հայտ
նություն 17.12-14): Այստեղից
երևում է նաև, որ գերագույն վե
րահսկողությունն Աստծունն է, Ով
ասում է. «Իմ օծյալներին մի՛ դիպ
չեք ու Իմ մարգարեներին վնաս
մի՛ հասցրեք» (Սաղմոս 105.15):
Միայն
Քրիստոսի
վճռական
հետևողները հաղթող դուրս կգան
հոգևոր մեծ պայքարում:

Վերջին մեծ փորձությունը

Աստվածաշունչը ցույց է տալիս,
որ Քրիստոսի երկրորդ գալուս
տից առաջ ողջ երկրին սպաս
վող վերահաս պայքարի հիմքում
ընկած է լինելու երկրպագու
թյան հարցը (տե՛ս Հայտնություն
3.10, 14.6-12)։ Դա էր Աբելի սպա
նության (տե՛ս Ծննդոց 4.4-8),
Եղիային
սպառնացող
վտան
գի (տե՛ս Գ Թագավորաց 18.21,
19.2) և Դանիելի ընկերների առջև
դրված հարցի պատճառը (տե՛ս
Դանիել 3.14-18): Եվ Գիրքն ասում
է, որ «այն, ինչ եղել է, նույնն է լի
նելու, ու այն, ինչ կատարվել է,
նույնն է կատարվելու. արևի տակ
ոչ մի նոր բան չկա» (Ժողովող 1.9)։
Վերջին մեծ պայքարի մասին
Աստվածաշունչն ասում է. «Եվ
նրան զորություն տրվեց՝ շունչ
տալու գազանի պատկերին, որ
պեսզի գազանի պատկերը խոսի,
և ով գազանի պատկերին երկր
պագություն չանի, նրան սպա
նել տա: Եվ ստիպում էր բոլորին,
այսինքն՝ փոքրերին ու մեծերին,
հարուստներին ու աղքատներին,
ազատներին ու ծառաներին, որ
իրենց աջ ձեռքի կամ ճակատի
վրա դրոշմ կրեն. որպեսզի ոչ մե
կը չկարողանա գնել կամ վաճա
ռել, այլ՝ միմիայն նրանք, ովքեր
ունեն դրոշմը, կամ գազանի անու
նը կամ նրա անվան թիվը» (Հայտ
նություն 13.15-17)։
Վերահաս պայքարում ստուգվե
լու է յուրաքանչյուրիս հավատը,
թե ում ենք մենք երկրպագում՝
արարիչ Աստծու՞ն, թե՞ «գազա
նին ու նրա պատկերին»: Արարչի
հեղինակության նշանը սուրբ շա
բաթն է՝ ըստ Աստծո Օրենքի (տե՛ս

Եզեկիել 20.20, Երկրորդ Օրինաց
6.8, 11.18), իսկ Հռոմի եկեղեցու
իշխանության նշանը կիրակին
կամ կեղծ շաբաթն է։ Ուստի, խոս
քը վերաբերում է ոչ թե միկրոչի
պերին, այլ երկրպագությանը:
Շատերը կարծում են, որ միկրո
չիպերն են գազանի դրոշմը: Սա
կայն միկրոչիպերն ու թվային հա
մակարգերը պարզապես վերահս
կողություն ապահովելու միջոց
ներ են, որպեսզի նրանք, ովքեր
չեն ընդունում «գազանի դրոշմը»,
չկարողանան գնել ու վաճառել:
Կանխիկ գումարի կիրառումն
աստիճանաբար զիջում է բանկա
յին քարտերին: Միկրոչիպը տե
ղադրված է հենց քարտի մեջ։ Կան
նաև մարդու մաշկի տակ իմպլան
տացնելու համար նախատեսված
ավելի փոքր միկրոչիպեր։ Այն կա
րող է մաշկի տակ անցնել, օրի
նակ, պատվաստանյութի ներարկ
մամբ։ Նրանք, ովքեր չեն ընդունի
գազանի դրոշմը, կպատժվեն այն

պատճառով, որ չեն հնազանդվի
պետության հրամանին, ու նաև
կտուգանվեն այնպես, որ նրանց
չի թույլատրվի գնել կամ վաճառել:
Գազանի դրոշմը ճակատի կամ
ձեռքի վրա կրելու խորհուրդն այն
է, որ ճակատը խորհրդանշում է
մարդու միտքն ու հասկացողու
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թյունը, իսկ ձեռքը՝ նրա գործե
րը (տե՛ս Ելից 13.9,16 և Ժողովող
9.10): Մենք մեր որոշումները կա
յացնում ենք ճակատի հետևում
գտնվող ուղեղով: Այնպես որ գա
զանի դրոշմը մենք կարող ենք
ընդունել մեր բանականությամբ
կամ գործողությամբ:
Աստվածաշունչն ասում է, որ
մենք պետք է երկրպագենք Արար
չին, «որ ստեղծեց երկինքը, երկի
րը և ծովն ու ջրերի աղբյուրնե
րը» (Հայտնություն 14.7): «Եկե՛ք,
երկրպագենք ու խոնարհվենք,
ծնկի գանք մեզ արարող ՏԻՐՈՋ
առջև» (Սաղմոս 95.6): «Դու ար
ժանի ես, Տե՛ր, փառք ու պատիվ
և զորություն ստանալու, քանի որ
Դու ստեղծեցիր ամեն ինչ, ու Քո
հաճույքի համար եղան ու ստեղծ
վեցին»
(Հայտնություն
4.11):
Միայն Աստծո Օրենքի չորրորդ
պատվիրանի միջոցով ենք ճանա
չում, թե Ով է Արարիչը: Այնտեղ
ասվում է, որ «ՏԵՐԸ վեց օրում
շինեց երկինքն ու երկիրը, ծովն
ու նրանց մեջ բոլոր եղածները
և յոթերորդ օրը հանգստացավ.
դրա համար ՏԵՐՆ օրհ
նեց շաբաթ օրը և սր
բացրեց այն» (Ելից
20.11):
Հետևա
բար,
չորրորդ
պատվիրանը ոչ
միայն հանգս
տին, այլև երկր
պ ա գ ո ւ թ յ ա ն ն
է վերաբերում։
Ուստի, երբ վեր
ջին մեծ փորձու
թյունը վրա հասնի,
ամենքս կկատարենք
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մեր բախտորոշ ընտրությունը։
Աշխարհի առաջնորդները, հա
մագործակցելով Վատիկանի և
նրա գործակալությունների հետ,
որոնցից է ՄԱԿ-ը, ձգտում են կի
րակին դարձնել ոչ աշխատան
քային, ընտանեկան, հանգստի և
երկրպագության օր: Այդ նպատա
կով էլ ստեղծվել ու գործում է Եվ
րոպական Կիրակնօրյա Դաշինքը,
որը Եվրոպայի խորհրդարանից
պահանջում է սահմանադրական
փոփոխություններ
կատարել՝
օրինականացնելու կիրակնօրյա
հանգիստը: ԱՄՆ-ում ևս գործում
են մի քանի ազդեցիկ կրոնական
կառույցներ, օրինակ՝ Քրիստո
նեական Կոալիցիան և Տիրոջ
Օրվա Դաշինքը, որոնք նույնպես
նպատակադրված են պետությու
նից կորզել կիրակնօրյա հանգիս
տը պաշտպանող օրենքներ:
Կիրակնօրյա հանգիստը հակա
սում է Աստծո Խոսքին ու Օրեն
քին, իսկ Աստված ասում է. «Օրեն
քին ու վկայությանը դիմեցեք, եթե
նրանք չխոսեն այս խոսքի համա
ձայն, պատճառն այն է, որ նրանք
լույս
չունեն»
(Եսայա
8.20): Արդ, մարդ
կությունը շուտով
կկանգնի մեծ ընտ
րության առաջ,
որը ցույց կտա,
թե ովքեր են
հետևում Արա
րիչ Աստծուն և
ովքեր՝ պետու
թյանը
միացած
ուխտադրուժ եկե
ղեցուն։

Մենք արդեն տեսանք,
որ կիրակին Հռոմի
եկեղեցու
իշխա
նության նշանն է,
և պապությունն
է փոխել շաբա
թը
կիրակիով՝
ի փառս հեթա
նոսական արեվապաշտ ութ յան։
Ուրեմն ո՞րն է լինե
լու ձեր ընտրությու
նը։ Ու՞մ հեղինակու
թյանն եք կամենում հնա
զանդվել։ Հիսուսն ասում է. «Եթե
Ինձ սիրում եք, Իմ պատվիրաննե
րը պահեցեք» (Հովհաննես 14.15):
Աստված, Ով մեզ դատելու է
մեր գործերի համեմատ, ասում
է. «Տե՛ս, Ես այսօր քո առջև եմ
դնում կյանքն ու բարին, մահն ու
չարը… ուրեմն կյանքն ընտրիր, որ
ապրես՝ դու և քո սերունդը» (Երկ
րորդ Օրինաց 30.15,19): «Ուստի
ով գիտե բարիք գործել, բայց չի
գործում, դա մեղք է նրա համար»
(Հակոբոս 4.17):
Վերահաս պայքարը տեղի կու
նենա այն ժամանակ, երբ գազա
նի դրոշմը՝ Հռոմի եկեղեցու սուրբ
օրը, կպարտադրվի պետության
օրենքով՝ ոտնահարելով Աստծո
Օրենքը, որն ապահովում է խղճի
կատարյալ ազատություն (տե՛ս
Հակոբոս 1.25): Սակայն մենք մեր
ընտրությունը պետք է անենք այ
սօր, քանի որ չգիտենք, թե դեռ
որքան կապրենք: Գիրքն ասում
է, որ «հիմա է փրկության օրը»
(Բ Կորնթացիս 6.2): «Այսօր, եթե
Նրա ձայնը լսեք, մի կարծրացրեք
ձեր սրտերը» (Եբրայեցիս 3.7):

Եթե մենք այսօ՛ր որո
շենք հետևել Հիսու
սին, ապա վաղն
ավելի հեշտ կլինի
Նրան
հետևե
լը:
«Եթե
դու
հ ե տ ի ո տ ն ե ր ի
հետ վազեցիր, և
նրանք քեզ հոգ
նեցրին, էլ ինչպե՞ս
կարող ես մրցել
ձիերի հետ. և եթե
խաղաղության
երկ
րում, ուր ապահովության
մեջ ես, քեզ հոգնեցրին, ապա ի՞նչ
պիտի անես, երբ Հորդանանն ուռ
ճանա» (Երեմիա 12.5):
Հիսուսն ասում է. «Եթե Իմ
պատվիրանները պահեք, Իմ սի
րո մեջ պիտի մնաք, ինչպես Ես
Իմ Հոր պատվիրանները պահեցի
և մնում եմ Նրա սիրո մեջ» (Հով
հաննես 15.10): «Որովհետև Աստ
ծո սերն այն է, որ պահենք Նրա
պատվիրանները. և Նրա պատվի
րանները ծանր չեն» (Ա Հովհան
նես 5.3): «Նա, ով ասում է, թե՝ ճա
նաչում եմ Նրան, բայց Նրա պատ
վիրանները չի պահում, ստախոս
է, և նրա մեջ ճշմարտություն չկա»
(Ա Հովհաննես 2.4): «Իմ ոչխար
ներն Իմ ձայնը լսում են, և Ես գի
տեմ նրանց, և նրանք հետևում են
Ինձ» (Հովհաննես 10.27):

Եզրափակիչ խոսք
Երբ մենք այս գրքույկում պատ
մում ենք տեղի ունեցած կեղծիքի
մասին ու Ձեզ զգուշացնում, որ
հեռու մնաք կաթոլիկ եկեղեցու և
նրա պիղծ ուսմունքները հարող
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եկեղեցական այլ համակարգերից,
դա չի նշանակում, որ մենք դա
տապարտում ենք կաթոլիկներին
կամ այլոց՝ որպես անհատներ:
Խոսքը կաթոլիկ համակարգի մա
սին է, որն, ինչպես տեսանք, Աստ
ծո Խոսքին հակառակ է: Ուստի,
հույս ունենք, որ այս լուրը կօգ
նի և՛ կաթոլիկներին, և՛ բոլորիս՝
հասկանալու ճշմարտությունն ու
ճիշտ որոշում կայացնելու: Մենք
հավատում ենք, որ Աստված բո
լոր կրոններում ունի անկեղծ ու
խոնարհ ժողովուրդ, ովքեր երբեք
չեն իմացել կրոնի ուխտադրժու
թյան մասին: Ճանաչելով ճշմար
տությունը՝ նրանք իրենց կապը
կխզեն կեղծիքի հետ ու հզոր գոր
ծիք կդառնան Աստծո ձեռքում,
որպեսզի աշխարհին հռչակեն
ողորմության վերջին կոչը: Այդ կո
չը Բաբելոնում (կաթոլիկ և նրան
միացած կրոնական հարանվա
նություններում) գտնվող Աստծո
ժողովրդին ասում է. «Դու՛րս ելեք
նրա միջից, Ի՛մ ժողովուրդ, որ
չառնչվեք նրա մեղքերին ու նրա
պատուհասներից բաժին չստա
նաք» (Հայտնություն 18.4):
Այստեղից երևում է, որ Աստծո
ժողովրդից շատերը դեռ Բաբելո
նում են: Երբ նրանք տեսնեն Աստ
ծո Լույսը (տե՛ս Սաղմոս 119.105,
Առակաց 6.23, Ա Հովհաննես 1.5)
և հասկանան, որ խաբված են,
Մարտին Լյութերի պես դուրս
կգան ընկած Բաբելոնից ու կդա
վանեն մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս
Քրիստոսին։
Եթե Դուք գտնվում եք մի եկեղե
ցում, որը քարոզում է այս գրքույ
կում նշված կեղծ ուսմունքներից
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որևէ մեկը, ապա դո՛ւրս եկեք այդ
տեղից, որպեսզի չդատապարտ
վեք (տե՛ս Հայտնություն 21.8):
Չեք կարող մի ոտքով կանգնել
Բաբելոնի, իսկ մյուսով՝ Աստծո
կողքին: Չկարծեք, թե փրկված եք,
քանի որ մեծամասնության հետ
եք: Աստվածաշունչը պարզ ասում
է, որ Աստծո ժողովուրդ կոչված
ներից ընդամենը մի մնացորդ է
փրկվելու, «որոնք Աստծո պատ
վիրաններն են պահում ու Հիսուս
Քրիստոսի վկայությունն ունեն»
(Հայտնություն 12.17): Նրանց
մասին ասվում է նաև. «Այստեղ է
սուրբերի համբերությունը. այս
տեղ են Աստծո պատվիրաններն
ու Հիսուսի հավատը պահողնե
րը» (Հայտնություն 14.12): Իրենց
սեփական ուժերով չէ, որ նրանք
պահում են Աստծո Օրենքը, այլ
Աստծո զորությամբ (տե՛ս Փիլիպ
պեցիս 2.13, 4.13): Ահա, թե ովքեր
են Աստծո ճշմարիտ հետևորդնե
րը վերջին ժամանակում։ Նրանք
«մեկ հոգով և մեկ մտքով» են, ինչ
պես Հիսուսի առաջին հետևորդ
ները, ովքեր, «երբ Պենտեկոս
տեի օրը եկավ, բոլորը միաբան
մեկտեղ էին» (Փիլիպպեցիս 1.27,
Գործք Առաքելոց 2.1): Նրանց Փր
կիչն ասում է. «Երանելի են նրանք,
որ կատարում են Նրա պատվի
րանները. որ իրավունք ունենան
կենաց ծառին մոտենալու և դար
պասներով քաղաքը մտնելու»
(Հայտնություն 22.14)։
Երանի՜ 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
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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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Պատմական փաստեր՝ մահ և հարություն
«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):
«Հորդորում էր խնամել աղքատներին, նրանց դարմանել, և հույս էր տալիս,
որ ողորմածները հատուցում կստանան Քրիստոսի խոստացած երկրորդ
գալստյան ժամանակ… Նա խրատ էր տալիս, որ միշտ պետք է նկատի ունենալ հարության հույսը, չկարծել թե մարդու մահն անդառնալի է, նորից
կենդանանալու հույս չկա. ուստի և պետք չէ մեռածի վրա անհուսությամբ
լաց ու կոծ անել, անչափ ու անկարգ սուգ անել, այլ հուսով նկատի ունենալ Տիրոջ երկրորդ գալուստը և հարությամբ նորոգվելը, ուրեմն սպասել
Տիրոջ գալստյանը, երբ ամեն մարդ հավիտենական հատուցում կստանա
ըստ իր գործերի» (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):
«Եթե Արարիչը մարդուն պատվիրանազանցությունից հետո մահկանացու
դարձրած չլիներ, մարդը միշտ սատանային կհավատար և ոչ թե Աստծուն,
որովհետև Սա ասաց՝ «Եթե այն պտղից ուտես, կմեռնես», իսկ սատանան
ասաց՝ «Եթե ուտես, չես մեռնի»։ Հետևաբար բնության Արարիչը մարդկային
էության վրա մահ սահմանեց, որպեսզի Իր Խոսքը հաստատվի, և չար
խրատատուն հանցավոր երևա» (Եզնիկ Կողբացի, Եղծ Աղանդոց, 1970, էջ 64)։
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Պատմական փաստեր՝ Աստծո պատվիրաններ
«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 չանսացի» (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 քրիստոնեության ազդեցությունը։ Հունահռոմեական եկեղեցական գերակշռումը 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 ծնկաչոքությունն 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…
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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 վարդապետությունն է։ Բացի դրանից, նրանք շարունակում են պահել քրիստոնեական 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 աստվածային 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… Շաբաթապահությունը՝ 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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500 տարի
Լյութերից հետո
10 նոր թեզիսներ
եկեղեցու դռներին

