
ՈՐՏԵ՞Ղ ԵՔ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՎԻՏԵՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Այս հարցի պատասխանը կախված է Աստծո հետ ձեր հարաբերություններից 

 

ԱՍՏԾՈ  ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԸ - Աստված ցանկանում է մտերիմ փոխհարաբերություններ ունենալ 

բոլոր մարդկանց հետ:  2 Պետրոս  3: 9․ «Նա չի ցանկանում, որ որեւէ մեկը մեռնի»: Սակայն նա 

հարգում է մեր բոլորի ազատ կամքը և չի ստիպում մեզ իր հետ հարաբերություններ սկսել:  

 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ  ԽՆԴԻՐ- Մեր խնդիրն այն է, որ Նա բոլորովին կատարյալ է, իսկ մարդիկ 

անընդհատ ստեղծում են լուրջ խնդիրներ: Մենք բոլորս Աստծո չափանիշներից ընկել ենք և 

ինքնուրույն չենք կարող վերականգնել այն, ուստի պետք է ապավինենք Աստծուն՝ այս խնդրին 

լուծում տալու համար:  

ԱՍՏԾՈ  ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ -«Աստվածային լուծումը» տրվեց  Նրա Որդու՝ Տեր Հիսուս 

Քրիստոսի մահվան և հարության միջոցով: Իր մահվամբ և հարությամբ Հիսուսը արդարանալու 

«Ճանապարհ» հարթեց բոլոր մարդկանց համար: Այսպես Տեր Հիսուս Քրիստոսը Աստծո արդար 

չափանիշը բավարարեց մեր փոխարեն՝ թույլ տալով Աստծո հետ հարաբերվել Իր շնորհքով: Խաչի 

մոտ մ.թ. 32 թվ-ին մարդկության բոլոր մեղքերը՝ անցյալ, ներկա և ապագա, դատապարտվեցին և 

վճարվեցին: Հիսուսը մահից առաջ հայտարարեց «վճարված է ամբողջությամբ»: Հիսուսը միակն է, 

ով ապահովում է այս լուծումը: 

ՄԵՂՔՆ  ԱՅԼևՍ  ԽՆԴԻՐ  ՉԷ – Մեղքն այլևս խնդիր չէ, քանի որ մարդկության բոլոր մեղքերը 

մեկընդմիշտ վճարվեցին Հիսուս Քրիստոսի կողմից խաչի վրա: Հետևաբար, քանի դեռ Աստված է 

մտահոգված մարդկանցով, ամեն էակ, ով ընդունում է այս ճշմարտությունը, հնարավորություն 

ունի հարաբերություն ունենալ Աստծո հետ՝ վստահելով Նրա ծրագրին:  

 

ԵԹԵ ՄԵՂՔԸ ՎՃԱՐՎԱԾ Է, ԱՊԱ Ի՞ՆՉՆ Է ՄԵՐ ԽՆԴԻՐԸ 

 

Բոլորիս խնդիրը կայանում է  մեր վերաբերմունքի մեջ, որ անհատը կարող է ունենալ Աստծո 

ողորմած փրկության շնորհի հանդեպ: Այն, ինչ պահանջվում է անհատից, դա ընդունել Աստծո 

առաջարկած փրկությունը և չփնտրել այլընտրանքային ճանապարհ, որով կարելի է ձեռք բերել 

Աստծո հետ հարաբերություն: Սա ընդհանուր առմամբ կարող է լինել մարդու բարի գործերը:   

 

ԱՍՏԾՈ  ԲՆՈՒՅԹԸ  

 

ԱՍՏՎԱԾ ԹԱԳԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՆ Է - Աստված է պատմության պատասխանատուն: Նա 

ավելի մեծ է, քան ցանկացած հրեշտակ կամ մարդ: Ամեն ինչ, Արարումից մինչև աշխարհի վերջը, 

Աստծո բացարձակ վերահսկողության տակ է: Նա կարող է, հետևաբար, պահպանել մեզ, որպեսզի 

մենք վստահ լինենք, որ ապահով ենք Թագավորի ձեռքում: 

 

ԱՍՏՎԱԾ ԲՈԼՈՐՈՎԻՆ ԲԱՐԻ Է - Աստված բացարձակապես կատարյալ է իր բոլոր 

ճանապարհներում: Աստվածաշունչն ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսը փորձվեց բոլոր 

եղանակներով, ինչպես մենք, բայց նա մնաց մեղքից հեռու: Նա, ով մեղքը չգիտեր, մեղավոր եղավ 

մեզ համար, որպեսզի մենք կարողանանք  Աստծո արդարությունը ունենալ:  

 

ԱՍՏՎԱԾ ԿԱՏԱՐԵԼԱՊԵՍ  ԱՐԴԱՐ Է - Աստված արդար է բոլորի հանդեպ: Նա չի ցանկանում, որ 

որևէ մեկը կործանվի: Սակայն նա պետք է դատի մեղքը: Նա կատարյալ ծրագիր ունի, որով Նրա 



Որդին, կատարյալ մարդը, զոհաբերվեց, որպեսզի բավարարի Նրա արդարությունը և թույլ տա 

մեզ հարաբերվել Իր հետ:  

 

ԱՍՏՎԱԾ ԿԱՏԱՐՅԱԼ ՍԵՐ Է - Աստված սիրում է մեզ կատարյալ սիրով: Նա սիրում է մեզ նույն 

սիրով, որով Նա սիրում է իր Որդուն՝ Տեր Հիսուս Քրիստոսին: Սերը խափանում է բոլոր վախերը: 

Գիտակցելով Աստծո կատարյալ սերը՝ ապագայում կունենանք մեծ վստահություն:  

 

ԱՍՏՎԱԾ ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔ Է - Աստված միշտ գոյություն է ունեցել: Նախքան 

ստեղծագործությունը Նա կար, և Նա կլինի հավերժ: Աստված այնպես սիրեց մեզ, որ իր միածին 

Որդին զոհաբերեց, որպեսզի ով որ հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա:  

 

ԱՍՏՎԱԾ ԳԻՏԻ ԱՄԵՆ ԻՆՉ - Աստված գիտի բացարձակապես ամեն ինչ: Սա պայմանավորված է 

նրանով, որ Աստված դուրս է ժամանակից։ Նա գիտի, թե երբ եք ընդունելու Քրիստոսին, նա գիտի 

մեր բոլոր մեղքերը և կարողացավ դատել դրանք Խաչի վրա երկու հազար տարի առաջ: 

 

ԱՍՏՎԱԾ ՉԱՓԱԶԱՆՑ ՀԶՈՐ Է- Հովհաննեսի Ավետարանը ասում է մեզ, որ մենք գտնվում են 

Աստծո ձեռքերում, և որ ոչ ոք չի կարող վերցնել մեզ այդ ձեռքերից: Հիսուս Քրիստոսը ոչ միայն 

ստեղծեց տիեզերքը, այլև Իր զորությամբ Նա այդ ամենը պահում է միասնության մեջ: Ինչ հզոր 

Աստծո ենք ծառայում: 

ԱՍՏՎԱԾ ԱՄԵՆՈՒՐ Է - Աստված ներկա է ամենուր, ուր որ գնաք տիեզերքի մեջ: Անկախ նրանից, 

դուք գտնվում եք ամենախորը տեղերում կամ լուսնի վրա, Աստված այնտեղ է: Չկա ոչ մի վայր, 

որտեղ Աստված չլինի ձեզ հետ: Նույնիսկ, եթե մեկը գնում է մահվան հովտում, Նա այնտեղ է: 

ԱՍՏՎԱԾ  ԱՆՓՈՓՈԽ Է - Աստված մարդկանց նման չէ: Նա չի փոխվում: Նա նույնն է երեկ, այսօր 

և հավիտյան: Դա նշանակում է, որ մոտավորապես 7000 խոստումները, որոնք նա տվել է մեզ 

Աստվածաշնչում, ճշմարիտ են հիմա, ինչպես որ առաջին անգամ, որ դրանք տրվեց:  

ԱՍՏՎԱԾ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆ Է- Աստված մեզ տվել է Ճշմարտության Խոսքը, որ մենք 

օգտագործենք այն, մինչ մենք երկրի վրա ենք: Մենք կարող ենք վերցնել Նրա Աստվածաշունչը 

որպես լիովին ճշմարիտ և հուսալի: Հիսուսն ասեց՝ Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և 

կյանքը: Նրա ուղիները մեր ուղիները չէն, որպեսզի մենք կարողանանք սովորել Ճշմարտությունը 

Նրանից, և չապավինենք մարդկանց: 

Աստված գոյություն ունի երեք անձերի մեջ՝ Հայր Աստված, Որդին Աստված և Սուրբ Հոգի, որը 

թույլ է տալիս տեսնել աստվածային փոխհարաբերությունը: 

Թեև Աստված կոչվում է Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, Նրանք բոլորն ունեն հավասար որակներ: 

Օրինակ, Հայր Աստվածն այնքան անփոփոխ է, որքան Որդի Աստվածը և Սուրբ Հոգին: Բոլոր 

երեքն ունեն նույն Սրբությունը, Սերը, Հավիտենական Կյանքը և բոլոր մյուս բնույթները։  

Աստծո ծրագրում հիմնական տարբերությունը կայանում է նրանց պարտականությունների մեջ: 

Հայրը նախագծողն է, Որդին իրականացնում է ծրագիրը, իսկ Սուրբ Հոգին բացահայտում է այդ 

ծրագիրը:  

Չփրկված մարդու ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ փրկության ծրագրին 



փրկության ծրագրին պատասխանը ներառում է բացահայտ մերժումը կամ անտեսումը այդ 

ծրագրի: Նրանք կարող են առաջարկել մարդկային բարի գործեր Աստծուն, բայց սա ընդունելի չէ: 

Մարդկային բարի գործերը, որը սովորաբար բարձր է գնահատվում մարդկության կողմից, 

արատավորված է, և Նրա աչքում դատվում է որպես «կեղտոտ շոր» Եսայիա 64: 6: 

 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՎՃԻՌՆԵՐԸ 

Ինչպես հավատացյալը, այնպես էլ անհավատը դատվում են Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից  

Հավատացյալը ՝ Քրիստոսի դատաստանում (1 Կորնթացիս 3: 11-15), իսկ անհավատը՝ սպիտակ 

մեծ աթոռի առաջ (Հայտնություն 20: 10-15): Երկու դեպքում էլ մեղքերը չեն նշվում, քանի որ դրանց 

համար արդեն վճարվել է Քրիստոսի խաչի վրա: Սակայն, մենք գնահատվում ենք մեր բարի 

գործերի որակով: Ինչպես որ հավատացյալն ընդունում է Քրիստոսի արարքը, խաչի վրա, այնպես 

նա ընդունվում է Աստծո կողմից: Ցանկացած լավ գործ, որ ձեռնարկվում է  Աստծո կամքի 

համեմատ փրկություն ստանալուց հետո, պարգևատրվում է, բայց մեր մարդկային գործերը 

այրվելու են: Մեր գործերը մեր փրկության հիմքը չեն (Տիտոս 3: 5-7): 

Անհավատների պարագայում, քանի որ նրանք չեն ընդունել Աստծո արդարությունը Քրիստոսի 

հավատքի միջոցով, նրանց գործերը չեն ընդունվի, և բոլորը դատապարտվելու են հավիտենական 

հարաբերության սատանայի հետ:  

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ - Դուք անձամբ հավատքով ընդունելո՞ւ եք այն փաստը, որ Հիսուս Քրիստոսի 

կատարածը խաչի վրա հենց ձեզ համար է, թե մերժում եք և կամ անտեսում այն, ինչպես որ 

սատանան է անում: Ձեր ընտրությունը կապված նրան, թե ով է Հիսուսը, և թե ինչ է Հիսուսն արել, 

կնքում է ձեր հավիտենական ճակատագիրը: Ո՞ւմ հետ եք ցանկանում անցկացնել 

հավիտենականությունը: Սատանայի՞, թե Հիսուսի: Սա ձեր ընտրությունն է:  

ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ – Հավիտենապես փրկված լինելու համար մենք պետք է համոզված լինենք, որ 

Աստծո ճանապարհների մեջ ենք:  

Աստծո ճանապարհները․ «Որովհետեւ Աստուած այնպէս սիրեց աշխարհքը որ իր միածին Որդին 

տուաւ. Որ ամեն նորան հաւատացողը չ’կորչի, այլ յաւիտենական կեանքն ունենայ» Հովհաննու 

3:16: Հիսուսը եզակի է, Նա ասում է. «Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտութիւնը եւ կեանքը. ոչ ով չի 

գալիս Հօր մօտ, եթէ ոչ ինձանով» Հովհաննու 14: 6:  

Աստծուն ընդունելու ձեր սահմանափակ հնարավորությունն ավարտվում է ձեր մահով:  
 

EBCWA  email pjmoses@bigpond.com.au; john.mcewan@xtra.co.nz 
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