
ՍԵՐՆ 
իր ողջ  

մեծությամբ



Աստծո սիրող առաջարկը:

Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, 

որ մինչ իսկ միածին Որդուն տվեց, 

որպեսզի նա, 

ով հավատում է Նրան, 

չկորչի, 

այլ հավիտենական կյանք ունենա: 

Աստվ. Հովհ 3:16 

Այս հիմնարար հատվածն Աստվածաշնչից 
պարզորեն արտահայտում է Աստծո ողջ 
խորհուրդն ինչպես փայլուն ադամանդ:

Սա անձամբ քե՛զ համար է: 

 Գթասրտության երբեւէ մեծագույն օրինակը 

 Վճարված ամենաթանկ գինը 

 Հնարավոր ամենամեծ թիվը

 Հնարավոր ամենահեշտ պայմանը 

 Մեծագույն փրկությունը հասանելի 

 Լավագույն հնարավոր նվերը 

Աստվածաշնչում ներկայացված խորհուրդը 
իրոք բարի լուր է յուրաքանչյուրի համար, 
ով բավականաչափ ազնիվ է տեսնելու 
համար լույսը, որ շողում է իր վրա: 



Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, … 

Սա մեզ տալիս է որոշակի գաղափար, թե որքան 
է Աստված փափագում իր արարածներին: 
Մենք միայն կարող ենք զարմանալ Աստծո 

անհավանական սիրով, թեւ մենք Նրան անպատվել, 
անտեսել եւ վիրավորել ենք: Բայց Նա արեց 

առաջին քայլը փրկելու կորուսյալին: 

 
…որ մինչ իսկ միածին Որդուն տվեց,… 

Դա էր այն գինը, որ Աստծո սերը վճարեց: 
Հիսուս Քրիստոսը` Նրա անասելի նվերը: Այն 

մարդը` Հիսուս Քրիստոսը, ճշմարիտ Աստծո սիրո 
ապացույցն է: Նա ուղարկեց Իր սիրելի Որդուն 
երկիր, որտեղ Նա կզոհվեր խաչի վրա: Ահա թե 
ինչպես մեր սիրող Աստվածը եկավ օգնության 

կորուսյալին: Ինչպիսի՜ գթասրտություն: 

…որպեսզի նա,  
           ով հավատում է Նրան,…

Սա վերաբերում է բոլորին առանց 
բացառության: «Նա» բառի փոխարեն դու 
կարող ես գրել քո անունը: Ի՞նչ պետք է մենք 
անենք որ կորսվենք: Առհասարակ ոչինչ: 
Սակայն պետք է մի բան անել փրկվելու 
համար: 

Աստված չի պահանջում բարի գործեր, Նա 
կարգադրում է մէզ հավատալ Իր Որդուն` 
Հիսուս Քրիստոսին, ով տառապեց Աստծո 
դատաստանին մեր մեղքերի համար: 

Եթե դու կատարես Նրա ցանկությունը, դու 
կփրկվես հավիտենական չարչարանքից 
եւ կստանաս հավիտենական կյանքի 
օրհնությունը լիովին: 



… չկորչի,… 

Այստեղ Աստված հաստատում է 
նրանց ճակատագիրն, ով մերժում է Իր 
առաջարկը: Նրանք հավերժ կորսվելու 
են մթության եւ տանջանքների 
մեջ` Աստծո ներկայությունից 
հեռու «այնտեղ, ուր անոնց որդը չի 
վախճանիր, եւ կրակը չի մարիր»:

Աստվ. Մարկոս 9:44 

Խնդրում եմ սխալ չհասկանալ: Աստծո 
ուղերձը սպառնալիք չէ: Նա չի 
ցանկանում մեղավորները մահանան, 
այլ դարձի գան ու ապրեն: 

Սխալ կլինի, որ մենք անտարբեր 
մնանք Աստծո այն խիստ 
նախազգուշացման հանդեպ, որ 
մարդիկ կարող են կորչել:

… այլ հավիտենական կյանք ունենա: 

Սա ավելին է, քան «կյանքից մի բան հասկանալը» 
կամ «կյանքը վայելելը», ինչը միջակություն կլիներ: 
Սա նշանակում է լիովին ցնծալի, հավիտենական 
կյանք Հիսուս Քրիստոսի հետ: Ահա թե ինչպես է 
Աստվածաշունչը նկարացրում այն. 

«մեղքի վարձը մահն է, իսկ Աստծո 
շնորհը` հավիտենական կյանք` 
Հիսուս Քրիստոսի միջոցով»:

«ով որ Որդուն ունի, նա կյանքն ունի»: 

Աստվ. Հռոմ. 6:23/ 1 Հովհ. 5:12 

Ե՞րբ է հավիտենական կյանքը սկսվում: Այն 
պահից, երբ դու հավատաս ամենափրկիչ Հիսուս 
Քրիստոսին` խոստովանելով քո մեղքերը Աստծո 
առաջ: Դա կարող է տեղի ունենալ այստե՛ղ եւ 
հիմա՛:



    «Սրանում է սերը,  

           որ ոչ թե մենք սիրեցինք  

         Աստծուն, այլ Նա սիրեց  

     մեզ եւ ուղարկեց Իր Որդուն`  

            քավություն մեր  

                         մեղքերի համար»:

Աստվ. 1 Հովհ. 4:10

Կարդացե՛ք Աստվածաշունչը` Աստծո խոսքը: 
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