
Աստծո փրկության պարզ ծրագիրը

Իմ ընկեր, Քեզ եմ տալիս կյանքի ամենակարևոր հարցը: Ողջ հավիտենական կյանքի համար 
քո ուրախությունը կամ տառապանքը կախված են քո պատասխանից: Հարցս սա է՝ արդյոք դու 
փրկվա՞ծ ես: Այն քո լավը լինելու կամ եկեղեցու անդամ լինելու հարցը չի, այլ՝ արդյոք դու փրկվա՞ծ 
ես: Վստա՞հ ես, որ երկինք ես գնալու քո մահվանից հետո: 
Աստված ասում է, որ երկինք գնալու համար Դու պետք է վերստին ծնվես: Հովհաննեսի 3:7 

համարում Հիսուսն ասաց Նիկոդեմոսին. «Վերստին պիտի՛ ծնվեք»:
Աստվածաշնչում Աստված մեզ տալիս է այն ծրագիրը, թե ինչպես վերստին ծնվել, որն էլ 

նշանակում է լինել փրկված: Նրա ծրագիրը պարզ է: Դու կարող ես հենց այսօր փրկվել: Ինչպե՞ս:
Նախ, իմ ընկեր, Դու պետք է գիտակցես, որ Դու մեղավոր ես: «Արդարև, թեպետ և բոլոր մարդիկ 

մեղանչեցին և զրկված են մնում Աստծո փառքից» (Հռոմեացիներին 3:23):
Քանի որ Դու մեղավոր ես, Դու դատապարտված ես մահվան: «Որովհետև մեղքի վարձը [վճարը]  

մահն է» (Հռոմեացիներին 6:23): Սա ներառում է Աստծուց հավերժական  բաժանում դժոխքում: 
«… մարդիկ մեկ անգամ են մեռնում, և սրանից հետո Աստծո դատաստանին հանձնվում» 

(Եբրայեցիներին 9:27):
Բայց Աստված այնքան սիրեց Քեզ, որ մինչև իսկ Իր միածին Որդուն տվեց՝ Քո մեղքը Իր վրա 

վերցնելու ու Քո փոխարեն մահանալու:  «Աստված մեզ համար մեղքի պատարագ արեց Նրան 
[Քրիստոսին, ով բնավ մեղք չէր գործել] … որ մենք Աստծո արդարությունը լինենք Նրանում» (Բ 
Կորնթացիներին 5:21):
Հիսուսը ստիպված էր Իր արյունը թափել ու մահանալ: «Որովհետև մարմնի հոգին [կյանքը] 

արյան մեջ է» (Ղևտացիների 17:11) «… առանց արյուն թափելու մեղքերի թողություն չի լինում» 
(Եբրայեցիներին 9:22): 
«… Աստված մեր հանդեպ ունեցած Իր սերը հայտնեց նրանով, որ երբ տակավին մեր մեղքերի մեջ 

էինք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ» (Հռոմեացիներին 5:8):
Թեև մենք չենք կարող հասկանալ, թե ինչպես է, որ Աստված ասում է, որ իմ մեղքերն ու Քո 

մեղքերը դրվեցին Հիսուսի վրա, և Նա մահացավ մեր փոխարեն: Նա դարձավ մեզ փոխարինողը: Սա 
ճշմարիտ է: Աստված չի կարող խաբել: 
Իմ ընկեր, «Աստված … այժմ ամենուրեք բոլոր մարդկանց պատվիրում է ապաշխարել» (Առաքյալների 

գործերը 17:30): Այս ապաշխարությունը մտքի փոփոխություն է, որը համաձայնում է Աստծո այն 
մտքին, որ ամեն ոք մեղավոր է, ինչպես նաև ընդունում է, որ Հիսուսը խաչի վրա մահացավ մեր 
փոխարեն: 
Առաքյալների գործերում, 16:30-31 համարներում փիլիպեցի բանտապետը հարցրեց Պողոսին ու 

Շիղային. «… Պարոնա՛յք, ի՞նչ պետք է անեմ, որ փրկվեմ»: Նրանք ասացին. «Հավատա՛ Տեր Հիսուս 
Քրիստոսին և կփրկվես… »»: 
Պարզապես հավատա Նրան՝ որպես այն մեկի, ով կրեց Քո մեղքը, մահացավ Քո փոխարեն, 

թաղվեց, և Ում Աստված հարություն տվեց: Նրա հարությունը զորավոր կերպով հաստատում է, որ 
հավատացողը կարող է հավիտենական կյանք ունենալ, երբ ընդունում է Հիսուսին որպես Փրկիչ: 
«Իսկ իրեն ընդունողներին ու իրեն հավատացողներին նա իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ 

կոչվելու» (Հովհաննեսի 1:12):
«Քանզի ով որ Տիրոջ անունը կանչի, կփրկվի» (Հռոմեացիներին 10:13):
«Ով որ»-ը ներառում է քեզ: «Կփրկվի» չի նշանակում միգուցե, կամ՝ կարող է, այլ՝ կփրկվի: 
Անշուշտ, դու գիտակցում ես, որ մեղավոր ես: Հենց հիմա, որտեղ էլ լինես, ապաշխարությամբ, 

աղոթքով բարձրացրո՛ւ սիրտդ դեպի Աստված:
Ղուկասի 18:13 համարում մեղավոր մարդը աղոթեց. «Աստվա՛ծ, ների՛ր մեղավորիս մեղքերը»: 

Պարզապես աղոթի՛ր. «Ով Աստված, ես գիտեմ, որ մեղավոր եմ: Ես հավատում եմ, որ Հիսուսն 
իմ փոխարեն մահացավ խաչի վրա: Ես հավատում եմ, որ իր թափած արյունը, մահը, թաղումն ու 
հարությունը ինձ համար էին: Հիմա ես ընդունում եմ նրան՝ որպես իմ Փրկչի: Շնորհակալություն 
եմ հայտնում իմ մեղքերի ներման համար, փրկության պարգևի ու հավիտենական կյանքի համար՝ 
շնորհիվ քո գթասիրտ շնորհքի: Ամեն»: 



Պարզապես վերցրո՛ւ Աստծո խոսքն ու հռչակի՛ր Իր փրկությունը հավատքով: Հավատա՛, ու 
կփրկվես: Ո՛չ եկեղեցին, ո՛չ խմբակը, ո՛չ բարի գործերը չեն կարող քեզ փրկել: Հիշի՛ր՝ Աստված է 
փրկողը: Ամենքի: 
Աստծո փրկության պարզ ծրագիրը սա է. Դու մեղավոր ես: Հետևաբար, մինչև չհավատաս 

Հիսուսին, որ մահացավ Քեզ համար, կանցկացնես հավիտենությունը դժոխքում: Եթե հավատում ես 
Նրան՝ որպես քո խաչված, թաղված ու հարություն առած Փրկչի, ապա հավատքով ստանում ես քո 
գործած բոլոր մեղքերի համար թողություն ու հավիտենական փրկության Իր նվերը:
Դու միգուցե ասես. «Անկասկած, այն չի կարող այսքան պարզ լինել»: Այո՛, այն այսքան պարզ 

է: Այն սուրբգրային է: Դա Աստծո ծրագիրն է: Իմ ընկեր, հավատա՛ Հիսուսին ու այսօր ընդունի՛ր 
Նրան որպես քո Փրկչի: 
Եթե Նրա ծրագիրը քեզ համար կատարելապես հստակ չի, կրկին ու կրկին կարդա՛ այս թերթիկն 

առանց վայր դնելու, մինչև կհասկանաս այն: Քո հոգին արժեքավոր է ավելի, քան ամբողջ աշխարհը: 
«Ի՞նչ օգուտ, եթե մարդ ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր կյանքը կորցնի» (Մարկոսի 8:36): 
Վստա՛հ եղիր, որ փրկված ես: Եթե կորցնես հոգիդ, Դու բաց կթողնես երկինքը ու կկորցնես ամեն 

բան: Խնդրո՛ւմ եմ: Թո՛ւյլ տուր, որ Աստված փրկի Քեզ հենց այս պահին: 
Աստծո զորությունը կփրկի քեզ, քեզ փրկված կպահի ու կզորացնի քեզ, որ հաղթական 

քրիստոնեական կյանքով ապրես: «Այն փորձությունները, որ դուք կրեցիք, մարդկային սահմաններից 
դուրս փորձություններ չէին: Բայց վստահեցե՛ք Աստծուն. Նա թույլ չի տա, որ ձեր կարողությունից 
ավելի փորձության ենթարկվեք, այլ փորձության մեջ անգամ ձեզ ցույց կտա այն հաղթահարելու 
միջոցը, որպեսզի կարողանաք համբերել» (Ա Կորնթացիներին 10:13):
Մի վստահի՛ր քո զգացմունքներին: Դրանք փոփոխական են: Կանգնի՛ր Աստծո խոստումների 

մեջ: Նրանք երբեք չեն փոխվում: Քո փրկվելուց հետո երեք կետեր կան, որ եթե կիրառես ամեն օր, 
կաճես հոգևորապես.
•Աղոթի՛ր - Դու խոսում ես Աստծո հետ:
•Կարդա՛ քո Աստվածաշունչը - Աստված խոսում է քեզ հետ: 
•Վկայի՛ր - Դու խոսում ես Աստծո մասին:
Դու պետք է մկրտվես՝ ի նշան հնազանդության Տեր Հիսուս Քրիստոսին՝ որպես քո փրկության 

հանրային վկայություն, և ապա առանց հապաղելու պետք է միանաս Աստվածաշնչին հավատացող 
որևէ եկեղեցու: «Մի՛ վախեցիր մեր Տիրոջ համար վկայություն տալուց… » (Բ Տիմոթեոսին 1:8):
«Ով որ մարդկանց առջև դավանի, թե հետևում է ինձ, ես էլ նրա՛ն ինձ հետևորդ պիտի դավանեմ 

Հորս առջև, որ երկնքում է» (Մատթեոսի 10:32):
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