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 ԾԱ ՆՈ ԹՈՒԹ ՅՈՒՆ 

 Շա տերն ընկճ վա ծութ յան (տրա մադ րութ-
յան ան կումնե րի) հետ կապ ված խնդիր-
ներ ու նեն: Ընկճ վա ծութ յան հիմ քում ըն կած 
պատ ճառ նե րը շատ են, և  պայ քա րի տար բեր 
մի ջոց ներ կան դրանց դեմ:  Մի մասն արդ յու-
նա վետ է, մյուս մա սը` ոչ:  Մի մասն օգ նում է 
ժա մա նա կա վո րա պես, բայց չի կա րող մշտա-
պես վե րաց նել այդ եր ևույ թը:  Բայց բա րի 
լուրն այն է, որ  Հի սու սը կա րող է ոչ միայն 
բու ժել ընկճ վա ծութ յու նը, այլ նաև ընդ միշտ 
ա զա տագ րել դրա նից: Ն մա նա պես,  Նա կա-
րող է բժշկել ցան կա ցած այլ հի վան դութ յուն: 
 Մի ան գամ, երբ պատ րաստ վում էի խո սել 
ընկճ վա ծութ յան թե մա յով, հստա կո րեն տե-
սա, որ Աստ ված դրա դեմ պայ քա րե լու հա-
մար մեզ շնոր հել է Իր ու րա խութ յու նը:  Դա 
այն քան պարզ էր, որ կար ծես կի նոն կար էի 
դի տում: 

Ե թե դուք  Հի սուս Ք րիս տո սի հա վա տաց-
յալ ներն եք, Ն րա ու րա խութ յու նը ձեր մեջ է: 
 Շատ հա վա տաց յալ ներ գի տեն այս ճշմար-
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տութ յու նը, բայց նույ նիսկ չնչին պատ կե րա-
ցում չու նեն, թե ինչ պես պետք է դա ա զատ 
ար ձա կեն:  Մենք պետք է գործ նա կա նում 
տես նենք այն ա մե նը, ինչ մեզ է պատ կա նում 
 Հի սուս Ք րիս տո սում: Աստ ծո կամքն է, որ 
ի րա կա նում ապ րենք նաև ու րա խութ յու նը: 

 Շա տե րը, նե րառ յալ  Սուրբ  Հո գով լցված 
քրիս տոն յա նե րը, ընկճ վա ծութ յան պատ ճա-
ռով ոչ միայն փոքր բա խումներ ու նեն, այլ 
նաև մեծ խնդիր ներ: Ես նույն պես ընկճ վա-
ծութ յան հետ կապ ված խնդիր ներ ու նեի: 
 Բայց շնոր հա կալ եմ Աստ ծուն, որ սո վո րեց-
րեց թույլ չտալ բա ցա սա կան զգա ցո ղութ յա նը 
և  ընկճ վա ծութ յա նը ղե կա վա րել ինձ: Ես սո-
վո րե ցի  Տի րոջ ու րա խութ յունն ար տա հայ տել 
իմ կյան քում: 

Այս գրքի պատ գա մը շատ պարզ է և  զո-
րա վոր:  Կար ևոր չէ, թե ինչ ենք ապ րել 
անցյա լում կամ ինչ ենք ապ րում հի մա. ե թե 
մենք հա վա տաց յալ ենք, ու րեմն Աստ ծո 
ուրա խութ յու նը մեր մեջ է:  Մենք, պար զա-
պես, պետք է սո վո րենք, թե ինչ պես ար տա-
հայ տենք այդ ու րա խութ յու նը՝ ընկճ վա ծութ-
յու նը հաղ թա հա րե լու հա մար: 



 Մաս 1

ԱՐ ՁԱ ԿԻ՛Ր ԱՍՏ ԾՈ 

ՈՒ ՐԱ ԽՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ
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«Ս պա սե լով սպա սե ցի  Տի րո ջը, 
և  Նա դե պի ինձ նա յեց և  ա ղա ղակս 
լսեց: Եվ ինձ հա նեց կորս տի հո րից՝ 
տիղ մոտ ցե խից, և  վե մի վրա կանգ-
նեց րեց ոտ քերս և գ նացքս հաս տա-
տեց»: 

 Սաղ մոս 40.1,2
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1

Ընկճ վա ծութ յան փու լե րը

Ըստ  Վեբս թե րի 1828թ. բա ռա րա-
նի՝ ընկճվա ծութ յու նը «հո գու տկա րութ յուն, 
ճնշվա ծութ յուն» կամ «տխուր վի ճակ, հա մար-
ձա կութ յան պա կաս, ու ժաս պառ վի ճակ» է: 

Ով քե՞ր են տա ռա պում ընկճ վա ծութ յու նից 

Կ յան քի տար բեր ո լորտ նե րում գտնվող 
մար դիկ` բժիշկ ներ, ի րա վա բան ներ, ու սու-
ցիչ ներ, բան վոր ներ, տնա յին տնտե սու հի ներ, 
պա տա նի ներ, փոք րիկ ե րե խա ներ, մե ծա հա-
սակ ներ, ա մու րի ներ, այ րի կա նայք, տղա մար-
դիկ և  նույ նիսկ հոգ ևոր ծա ռա յող ներ ընկճ ված 
են ե ղել: Աստ վա ծաշն չում խոս վում է այն թա-
գա վոր նե րի և  մար գա րե նե րի մա սին, ով քեր 
ինչ-որ ժա մա նակ ընկճ վել են:  Դա վիթ թա գա-
վո րը,  Հովնա նը և Ե ղիան ե րեք հրա շա լի օ րի-
նակ ներ են (տե՛ս  Սաղմ. 40.1-3, 55.4,  Հովնան 
1,2 գլուխ նե րը, Գ  Թագ. 19.4-8): 
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Ընկճ վա ծութ յու նից չտա ռա պե լու հա մար 
մար դը պետք է պայ քա րի հու սա խա բութ յան 
դեմ: Ե թե չգի տենք, թե ինչ պես պայ քա րել, հու-
սա խա բութ յու նը կա րող է տա նել ընկճ վա ծութ-
յան: Ըստ ու սումնա սի րութ յուն նե րի` հու սա խա-
բութ յունն ընկճ վա ծութ յան ա ռա ջին փուլն է: 

 Պայ քա րի՛ր հու սա խա բութ յան դեմ

Եր բեմն մենք հու սա խա բութ յան կհան դի-
պենք: Կ յան քում ոչ ո քի չի վի ճակ վում ա մեն 
բան ու նե նալ այն պես, ինչ պես պատ կե րաց-
նում է: Երբ մեր ծրագ րե րից ո րոշ բա ներ չեն 
հա ջող վում, ա ռա ջի նը, ինչ զգում ենք, հու սա-
խա բութ յունն է:  Դա բնա կան է:  Բայց պետք 
է ի մա նալ, թե ինչ պես վար վել այդ զգա ցո-
ղութ յան հետ, այ լա պես լուրջ հետ ևանք ներ 
կու նե նանք:  Մենք միշտ էլ հու սա խա բութ յուն 
կապ րենք, բայց  Հի սու սի մեջ կա րող ենք 
վե րա կանգն վել:  Փի լի պե ցի նե րին ուղղ ված 
թղթի 3.13-ում կար դում ենք  Պո ղոս ա ռաք յա-
լի խոս քե րը. 

«…  բայց մեկ բան կա. ետ ևի բա նե րը 
մո ռա նա լով՝ դե պի առջ ևում լի նող ներն եմ 
նկրտում»: 
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 Պո ղոսն ա սում է, որ իր ա մե նա կար ևոր 
նպա տա կը ե տի նը թող նելն ու ա ռաջ ըն թա-
նալն է: Երբ հու սա խաբ վում ենք, հար կա վոր 
է ան մի ջա պես ոտ քի կանգ նել:  Մենք պետք 
է թող նենք հու սա հա տութ յան պատ ճառ նե րը 
և  ա ռա ջա նանք դե պի այն ա մե նը, ինչ Աստ-
ված ու նի մեզ հա մար:  Մենք ստա նում ենք 
նոր տե սիլք, նպա տակ, գա ղա փար, հե ռա-
նկար, մտա ծե լա կերպ և  կենտ րո նա նում ենք 
դրանց վրա: ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՆՔ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ 
ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԸ: 

Ե սա յի 43.18,19 խոս քե րը հետև յալն են 
ա սում. 

«Ա ռա ջին նե րը մի՛ հի շեք և  հին բա նե-
րը մի՛ մտա բե րեք: Ա հա Ես նոր բան եմ 
ա նում, հի մա կհայտն վի. մի՞ թե չեք ի մա նա: 
 Նաև մի ճա նա պարհ եմ շի նե լու ա նա պա-
տում, ա մա յի տե ղե րում էլ՝ գե տեր»: 

Ե սա յի 42.9-ում աս վում է. 

«Ա ռա ջին բա ներն ա հա կա տար վել են, 
և  նո րե րը Ես եմ պատ մում. դրանք դեռ 
չբխած՝ ձեզ ի մաց նում եմ»: 

 Վե րո հիշ յալ խոս քե րից տես նում ենք, որ 
Աստ ված ցան կա նում է նոր բան ա նել մեր 
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կյան քում, բայց մենք ու զում ենք ա մուր կառ-
չել հնից: Ա մուր կառ չում ենք մեր կար ծիք նե-
րից, խո սակ ցութ յուն նե րից:  Կար ծես մար դիկ 
ա վե լի շատ ցան կա նում են խո սել ի րենց հու-
սա խա բութ յուն նե րի, քան ա պա գա յի, ե րա-
զանք նե րի և  տե սիլք նե րի մա սին: 

 Տի րոջ ո ղոր մութ յուն ներն ա մեն օր նոր 
են: «…Ն րա գթութ յուն նե րը չեն պա կա սում: 
Դ րանք ա մեն ա ռա վոտ նո րա նոր են…» 
(Երեմ. Ողբ. 3.22,23): 

Ա մեն օ րը նոր սկիզբ է:  Մենք պետք է մո-
ռա նանք ե րեկ վա հու սա խա բութ յուն նե րը և 
Աստ ծուն հնա րա վո րութ յուն տանք այ սօր 
նոր բան ա նե լու մեզ հա մար:  Գու ցե ա սեք. 
« Ջո՛յս, ես շատ ան գամներ հու սա խաբ վել եմ 
և  վա խե նում եմ կրկին հու սա լուց»:  Սա տա-
նան ցան կա նում է, որ մենք հենց այդ վի ճա-
կում լի նենք՝ հույս չու նե նանք: Ինձ ծա նոթ է 
այդ վի ճա կը, քա նի որ ինքս այդ վի ճա կում եմ 
ե ղել շատ տա րի ներ ա ռաջ, երբ ես ու  Դեյվն 
ա մուս նա ցանք: Այն քան շատ մար դիկ էին ինձ 
հետ վատ վե րա բեր վում, որ ես՝ լի նե լով վի րա-
վոր ված, լքված, վա խե նում էի նույ նիսկ հու-
սա լուց, որ ի րա վի ճակ նե րը երբ ևէ կփոխ վեն: 

 Բայց Աստ ծո  Խոս քը ու սումնա սի րե լու 
շնոր հիվ գի տակ ցե ցի, որ հու սա խա բութ յու նը 
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շատ դժբախտ վի ճակ է: Իմ ամ բողջ կյան-
քում կգե րա դա սեի հու սալ և  ո չինչ չստա նալ, 
քան հա վիտ յան ապ րել հու սա խա բութ յան 
զգա ցո ղութ յամբ:  Հու սա խա բութ յու նը շատ 
թանկ ար ժե. այն ար ժե վաղ վա ձեր բո լոր 
ե րա զանք նե րը և  ու րա խութ յու նը: 

 Մենք Աստ ծուց խոս տում ու նենք, որ Ի րեն 
հու սա լով՝ եր բեք չենք հու սա խաբ վի և  չենք 
ա մա չի (տե՛ս Հ ռոմ. 5.5):  Սա չի նշա նա կում, 
որ եր բեք չենք հու սա խաբ վի:  Կար ծում եմ՝ 
վե րո հիշ յալ խոս քը նշա նա կում է, որ չպետք 
է հու սա խա բութ յան մեջ ապ րենք:  Շա րու նա-
կե լով հու սալ  Հի սու սին՝ մենք դրա կան արդ-
յունք ներ կու նե նանք: 

 Կոտր ված սպա սում ներ

 Կոտր ված սպա սումնե րը հու սա խա բութ-
յան են տա նում: Ա մեն օր սպա սումներ ենք 
ու նե նում տար բեր ո լորտ նե րում: Օ րի նակ՝ 
գի շե րը պառ կում ենք բա րի քուն ու նե նա լու 
սպա սու մով, երբ հան կարծ հնչում է սխալ հե-
ռա խո սա զան գը: Արթ նա նա լուց հե տո չենք 
կա րո ղա նում քնել:  Գի շեր վա մնա ցած մասն 
ան հան գիստ շարժ վում ու պտտվում ենք ան-
կող նում և  հա ջորդ ա ռա վոտ յան արթ նա նում 
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ենք հոգ նած ու թու լա ցած: Ս պա սում ենք, որ 
օրն ար ևոտ լի նի, բայց փո խա րենն անձր ևում 
է: Աշ խա տան քում ա ռա ջըն թաց ենք սպա սում, 
բայց չենք ստա նում:  Մարդ կան ցից նույն պես 
սպա սումներ ու նենք:  Չենք հա վա տում, որ մեր 
ըն կեր նե րը կբամ բա սեն մեզ, բայց եր բեմն 
հայտ նա բե րում ենք, որ նրանք բամ բա սում 
են: Ս պա սում ենք, որ մեր ըն կեր նե րը կհաս-
կա նան մեզ և կ հո գան մեր կա րիք նե րի մա-
սին, երբ գնանք նրանց մոտ, բայց միշտ չէ, որ 
նրանք դա ա նում են: Ինք ներս մեզ նից սպա-
սում ենք բա ներ, ո րոնք չենք ի րա գոր ծում: 

Ես կար ծում եմ, որ մեզ նից շատ ա վե լին 
ենք ակն կա լում, քան կա րող ենք, և  հա ճախ 
հու սա խաբ վում ենք:  Շատ ան գամներ վար-
վել եմ այն պես, ինչ պես ինքս էլ չէի սպա սում: 

Աստ ծուց նույն պես սպա սում ենք ո րոշ 
բա ներ, որ Ն րա ծրագ րե րը չեն: 

 Մեր կյան քը լի է սպա սումնե րով, և դ րան-
ցից մի քա նի սը կոտր ված են: Երբ հու սա-
խաբ վում ենք, մեզ նից է կախ ված, թե ինչ-
պես կար ձա գան քենք: Ես հայտ նա բե րել եմ, 
որ ե թե շատ եր կար եմ մնում հու սա խաբ վի-
ճա կում, սկսում եմ հու սա հա տութ յուն զգալ: 
 Հու սա հա տութ յունն ա վե լի լուրջ խնդիր է, 
քան հու սա խա բութ յու նը: 
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 Հու սա հա տութ յուն

Ըստ  Վեբս թե րի 1828թ. բա ռա րա նի՝ «հու-
սա հատ ված» բա ռը մա սամբ բա ցատր վում է 
«վհատ ված, զրկված վստա հութ յու նից կամ 
հա մար ձա կութ յու նից», իսկ «հու սա հա տութ-
յուն»-ը` «նա խա ձեռ նութ յու նից ետ պա հե լու 
կամ տար հա մո զե լու, վստա հութ յունն ընկ ճե-
լու գոր ծո ղութ յուն» կամ «գոր ծո ղութ յուն, որն 
ընկ ճում է վստա հութ յու նը և  հույ սը»: « Հու-
սալ քել» բառն ու նի մեկ այլ նշա նա կութ յուն` 
փոր ձել խո չըն դո տել: 

 Հու սա հա տութ յու նը հա մար ձա կութ յան 
ճիշտ հա կա ռակն է: Երբ հու սա հատ վում ենք, 
կորց նում ենք հա մար ձա կութ յու նը: Ես հա-
վա տում եմ, որ Աստ ված յու րա քանչ յուր Ի րեն 
հա վա տա ցո ղին հա մար ձա կութ յուն է տվել, 
իսկ սա տա նան փոր ձում է դա գո ղա նալ: 
Մ նալ ու ժեղ և  հա մար ձակ` սա է ցան կա ցած 
գոր ծում հա ջո ղութ յուն ու նե նա լու կա նոն նե-
րից մե կը:  Հե սու 1.6-ում Աստ ված  Հե սո ւին 
ա սաց, որ նա կժա ռան գի  Խոս տաց ված եր-
կի րը, բայց դրա հա մար նա պետք է մնար 
ու ժեղ և  հա մար ձակ: Ես հա վա տում եմ, որ 
Աստ ված  Հե սո ւին զգու շաց նում էր, որ թշնա-
մին կփոր ձի հու սա հա տեց նել ի րեն:  Մենք 
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պետք է տեղ յակ լի նենք սա տա նա յի գոր ծե-
լա կեր պին, բայց և  պատ րաստ` հա կա ռակ վե-
լու դրան (տե՛ս Ա  Պետր. 5. 9): 

Ա ռա կաց 13.12-ում աս վում է. «Ու շա ցած 
հույ սը սիր տը կհի վան դաց նի….»: Երբ ինչ-
որ բա նից հու սա հատ վում ենք, այլևս հույս 
չենք փայ փա յում:  Չենք կա րող միև նույն ժա-
մա նակ լի նել և՛ հու սա հատ ված, և՛ հույ սով լի: 
Երբ հույսն արթ նա նում է, հու սա հա տութ յու նը 
հե ռա նում է: Երբ պայ քա րում ենք ճիշտ դիրք 
ու նե նա լու հա մար, հնա րա վոր է, տա տան-
վենք հույ սի և  հու սա հա տութ յան միջև:  Սուրբ 
 Հո գին ա ռաջ նոր դում է հույ սով, իսկ սա տա-
նան հար ձակ վում է հու սա հա տութ յամբ:  Հա-
վա տաց յա լի հա մար շատ կար ևոր է  Սուրբ 
 Հո գու զո րութ յամբ հաղ թութ յան հաս նել: Եվ 
ե թե հաղ թութ յան չի հաս նում, վի ճակն ա վե-
լի է վա տա նում:  Վա ղան ցիկ հու սա հա տութ-
յու նը, հնա րա վոր է, կոր ծա նա րար հետ ևանք 
չու նե նա, բայց շա րու նա կա կան հու սա հա-
տութ յու նը կհան գեց նի ընկճ վա ծութ յան: 

 Հաղ թութ յան հաս նե լու և  հու սա լի դիրք 
պահ պա նե լու հա մար մեր միտ քը պետք է նո-
րոգ վի Աստ ծո խոս տումնե րով:  Հաս տա տո՛ւն 
մնա հա վատ քի մեջ` հա վա տա լով, որ Աստ-
ված կա նի այն, ինչ Իր  Խոսքն է ա սում: 
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Ընկճ վա ծութ յան մա կար դակ նե րը

 Հա վա տաց յա լի հա մար կար ևոր է ա վե լի 
շուտ հաս նել հաղ թա նա կի, քա նի որ ընկճ ված 
վի ճա կը կա րող է տա նել մեկ այլ մա կար դա կի 
և  խո րութ յան: Ե թե ընկճ վա ծութ յուն կա, ու րեմն 
կան եր կու ա վե լի խո րը մա կար դակ ներ` հիաս-
թա փութ յու նը և  հու սա հա տութ յու նը:  Խո րա պես 
չընկճ ված մար դը չի մտա ծի կամ չի դի մի ինք-
նաս պա նութ յան, բայց հու սա հա տութ յան մեջ 
գտնվող մար դը կմտա ծի ու կկա տա րի այդ 
քայ լը: Ոչ այն քան ընկճ ված մար դիկ հնա րա-
վոր է տխրեն և չ ցան կա նան խո սել կամ որ ևէ 
տեղ գնալ: Ն րանք ցան կա նում են, որ ի րենց 
հան գիստ թող նեն: Ն րանց մտքե րը բա ցա սա-
կան են, իսկ վի ճա կը՝ նյար դա յին: Այդ պի սի 
մար դիկ դեռևս կա րող են հույ սի նշույլ ու նե նալ: 
 Սա այն հույսն է, որն ի վեր ջո օգ նում է դուրս 
գալ ընկճ վա ծութ յու նից: Իսկ հիաս թափ ված 
մար դը նույ նա տիպ ախ տա նիշ ներ ու նի, բայց 
դրանք ա վե լի խորն են:  Նա տրտում է (տե՛ս 
 Սաղմ. 37.24, 42.5), մտքով՝ վհատ ված, հո գով՝ 
ան կա րող, կորց րել է իր հա մար ձա կութ յու նը և  
ընկղմ վում է ան հու սութ յան մեջ: 

 Նույն պի սի ախ տա նիշ ներ ու նի հու սա հա-
տութ յան մեջ գտնվող մար դը, բայց նա ա վե-
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լի խո րը վի ճա կում է, քան հիաս թափ ված 
մար դը: Ու. Է.  Վայ նի  Նոր կտա կա րա նի բա-
ցատ րա կան բա ռա րա նը «հու սա հատ ված» 
բա ռի հու նա րեն տար բե րա կը թարգ մա նում 
է` «բա ցար ձա կա պես ա նե լա նե լի վի ճակ», 
«ամ բող ջո վին կորս տի մեջ, ա ռանց մի ջո ցի»: 
 Հու սա հա տութ յու նը տար բեր վում է հիաս-
թա փութ յու նից:  Հու սա հա տութ յան մեջ հույ-
սի կա տար յալ բա ցա կա յութ յուն է նկատ վում, 
իսկ հիաս թա փութ յան մեջ` ոչ:  Հիաս թափ-
ված մար դիկ չեն կորց րել վեր ջին հույ սը: 
 Հիաս թա փութ յա նը հա ջոր դում է ե ռան դի կո-
րուս տը կամ գոր ծու նեութ յան դա դա րե ցու մը, 
իսկ հու սա հա տութ յու նը եր բեմն կա պակց ված 
է բռնի գոր ծո ղութ յուն նե րի, նաև զայ րույ թի 
հետ: Ինք նաս պա նութ յան՝ սե փա կան ան ձի 
հան դեպ բռնի գոր ծո ղութ յան դի մող մար դիկ 
խո րը հու սա հա տութ յան մեջ են:  Սա տա նա-
յի գոր ծե լա կերպն այն է, որ կոտր ված սպա-
սումներ ու նե ցող կամ հու սա խաբ ված մարդ-
կանց այդ վի ճա կին հասց նի: 

 Խու սա փե լով հու սա հա տութ յան ճա նա-
պարհն ընտ րե լուց` շատ կար ևոր է ան մի-
ջա պես պայ քա րել ընկճ վա ծութ յան ա ռա ջին 
փու լի դեմ: 
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«Եվ կես գի շե րին  Պո ղոսն ու  Շի-
ղան ա ղոթք ա նե լով օրհ նում էին 
Աստ ծուն… Եվ հան կար ծա կի մեծ 
շարժ ե ղավ, մինչև որ բան տի հիմ-
քերն էլ շարժ վում էին, և  իս կույն բո-
լոր դռնե րը բաց վե ցին, և  ա մեն քի կա-
պանք ներն ար ձակ վե ցին»: 

 Գործք 16.25, 26
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Ցն ծութ յան զո րութ յու նը

Ամ բողջ Աստ վա ծաշն չում Աստ ված Իր ժո-
ղովր դին ու սու ցա նում է լցվել ու րա խութ յամբ 
և ցն ծութ յամբ:  Փի լի պե ցի նե րին ուղղ ված 
թղթի 4.4-ում աս վում է. 

«Ու րա՛խ ե ղեք  Տի րո ջով ա մեն ժա մա-
նակ, դարձ յալ ա սում եմ՝ ու րա՛խ ե ղեք»: 

Աստ ված, սո վո րա բար, եր կու ան գամ է 
կրկնում այն, ինչ ու զում է, որ մենք ա նենք: 
Այս խոս քում  Պո ղո սը փի լի պե ցի նե րին եր կու 
ան գամ ա սում է՝ ու րա՛խ ե ղեք:  Մենք նույն-
պես պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նենք այս 
խոս քե րին:  Պո ղոս ա ռաք յա լը գի տեր ցնծութ-
յան զո րութ յու նը: Երբ նա  Փի լիպ պեի բան-
տում էր, տե սե՛ք թե ինչ տե ղի ու նե ցավ. 

«Եվ կես գի շե րին  Պո ղոսն ու  Շի ղան 
ա ղոթք ա նե լով օրհ նում էին Աստ ծուն… Եվ 
հան կար ծա կի մեծ շարժ ե ղավ, մինչև որ 
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բան տի հիմ քերն էլ շարժ վում էին, և  իս-
կույն բո լոր դռնե րը բաց վե ցին, և  ա մեն քի 
կա պանք ներն ար ձակ վե ցին»: 

 Գործք 16.25, 26

Այն նույն զո րութ յու նը, որ բա ցեց դռնե րը 
և  կոտ րեց  Պո ղո սի,  Շի ղա յի և ն րանց հետ 
գտնվող բան տարկ յալ նե րի եր կա թե շղթա-
նե րը, այ սօր առ կա է այն մարդ կանց հա մար, 
ով քեր բան տարկ ված ու շղթայ ված են ընկճ-
վա ծութ յամբ:  Շատ ան գամներ մար դիկ լսում 
են «ցնծալ» բա ռը և մ տա ծում. « Գե ղե ցիկ 
է հնչում, բայց ինչ պե՞ս դա ա նել»: Ն րանք 
կցան կա նա յին ցնծալ, բայց չգի տեն` ինչ պես: 

 Պո ղոսն ու  Շի ղան, ո րոնց ծե ծել, բանտ էին 
նե տել և  ոտ քե րը կոճ ղե րի մեջ էին դրել, ցնծում 
էին՝ փա ռա բա նե լով Աստ ծուն:  Մենք հա ճախ 
չենք գի տակ ցում, որ «ցնծալ»-ը կա րող է ար-
ձա կել այս պի սի մեծ զո րութ յուն:  Դա կա րող է 
լի նել այն քան պարզ, որ քան ժպտալն ու ծի ծա-
ղե լը, հրա շա լի ժա մա նակ անց կաց նե լը: Ցն ծա-
լը հա ճախ կան խում է խնդի րը: 

 Մի ան գամ, երբ պատ րաստ վում էի խո-
սել ընկճ վա ծութ յան մա սին, Աստ ված ա սաց. 
«Ընկճ ված մար դիկ գա լիս են տար բեր 
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խորհրդատ վութ յուն նե րի և  տար բեր դե ղո րայք-
ներ են ըն դու նում:  Սա կայն չեն հաս կա նում, 
որ ե թե միայն ժպտան, եր գեն կամ ծի ծա ղեն, 
ընկճ վա ծութ յու նը չի կա րող մնալ ի րենց մեջ»: 
Այս պի սով, ե թե նրանք ան մի ջա պես ար ձա-
գան քեն՝ ընկճ վա ծութ յու նը կհե ռա նա: 

 Սուրբ գիր քը պարզ ու սու ցա նում է այս 
ճշմար տութ յու նը, թեև նախ կի նում ու շադ րութ-
յուն չենք դարձ րել «ցնծութ յա նը» վե րա բե րող 
ու սու ցումնե րին: Ու րա խութ յու նը`  Սուրբ  Հո գու 
պտուղն է: 

« Բայց  Հո գու պտուղն է՝ սեր, ու րա խութ-
յուն, խա ղա ղութ յուն, եր կայ նամ տութ յուն, 
քաղց րութ յուն, բա րութ յուն, հա վատք, հե-
զութ յուն, ժուժ կա լութ յուն: Այս պի սին նե րի 
դեմ օ րենք չկա»: 

 Գա ղա տա ցի նե րի 5.22,23

Ե թե փրկված ենք, Աստ ծո հետ անձ նա-
կան փոխ հա րա բե րութ յուն ու նենք, ա պա 
 Սուրբ  Հո գին բնակ վում է մեր մեջ (տե՛ս 
 Հովհ. 14.16,17, Ա  Կորնթ. 12.3): Ե թե ու րա-
խութ յու նը  Սուրբ  Հո գու պտուղն է, և Աստ ծո 
 Հո գին մեր մեջ է, ա պա ու րա խութ յու նը մեր 
մեջ է:  Մենք չենք փոր ձում ու րա խութ յու նը 
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ձեռք բե րել կամ կեղ ծել. ու րա խութ յունն ար-
դեն իսկ մեր մեջ է` ինչ պես սի րե լու ըն դու նա-
կութ յու նը և  Սուրբ  Հո գու մյուս պտուղ նե րը: 
 Շատ կար ևոր է հաս կա նալ, որ մենք, որ պես 
հա վա տաց յալ ներ, չպետք է փոր ձենք ու րա-
խութ յուն ձեռք բե րել. մենք ար դեն իսկ դա 
ու նենք:  Պար զա պես, այդ ու րա խութ յունն ար-
տա հայ տել պետք է սո վո րենք: 

 Խա ղաղ զվար ճութ յուն

« Բայց ես մի բա նի տեղ չեմ դնում և  իմ 
անձն էլ պատ վա կան չեմ հա մա րում, որ 
ու րա խութ յամբ կա տա րեմ իմ ըն թաց քը և  
այն պաշ տո նը, որ  Տեր  Հի սու սից ա ռա, որ 
Աստ ծո շնոր հաց Ա վե տա րա նը վկա յեմ»: 

 Գործք 20.24

Ըստ Սթ րոն գի բա ռա րա նի` հու նա րեն 
բա ռի ար մա տը, ո րը թարգ ման ված է «ու րա-
խութ յուն», այս տար բե րա կում նշա նա կում է 
«զվար ճութ յուն», այ սինքն՝ «խա ղաղ զվար-
ճութ յուն»: «Ու րա խութ յուն» բա ռի եբ րա յե-
րեն նշա նա կութ յու նը «ցնծալ», «ու րա խա-
նալ», «միա բան վել» բա ռերն են:  Նեե միա յի 
8.10-ում գրված է. «… Տի րոջ ու րա խութ յու նը 
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ձեր զո րութ յունն է», «ու րա խութ յուն» բա ռի 
նշա նա կութ յուն նե րից մե կը «միա բան վելն» 
է: Որ պես զի  Տի րոջ ու րա խութ յու նը լի նի մեր 
զո րութ յու նը, պետք է միա բան վենք Աստ ծո 
հետ: Աստ ծո հետ միա բան վե լը մեր կյան քի 
ու րա խութ յան հիմքն է:  Մեկ այլ եբ րա յե րեն 
բառ, որ թարգ ման ված է «ու րա խութ յուն», 
կա րող է ու նե նալ «պտտվել» ի մաս տը:  Մենք 
կա րող ենք « Տի րոջ ու րա խութ յու նը» մեկ նա-
բա նել հենց այդ նշա նա կութ յամբ:  Բայց սա 
չի նշա նա կում, որ պետք է օ րը 24 ժամ ա մե-
նու րեք վեր ու վար ցատ կենք և պտտ վենք 
մեր ծա նոթ նե րի շուր ջը: 

 Հա ճախ, երբ մար դիկ  Խոս քը լսում և  ճա-
նա չում են որ պես ճշմար տութ յուն, ցան կա-
նում են դա կի րա ռել ի րենց ու ժե րով` ա ռանց 
թույլ տա լու, որ Աստ ված գոր ծի որ պես 
ա ղոթ քի զո րութ յան արդ յունք: Աստ ծո ու րա-
խութ յու նը ֆի զի կա կան ձևով ար տա հայ տել` 
չի նշա նա կում մարմնով գոր ծել: Երբ ու րա-
խութ յուն չենք զգում, պետք է մի ջոց ներ ձեռ-
նար կենք՝ դա մեր ներ սից ար ձա կե լու, քա նի 
դեռ չենք ընկճ վել: Եր բեմն պետք է մարմնով 
ցնծալ, ան կախ այն բա նից` ու րա խութ յուն 
զգում ենք, թե` ոչ:  Դա նման է պոմ պի. բռնա-
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կը մի քա նի ան գամ վեր ու վար ենք շար-
ժում, մինչև ջուրն սկսում է հո սել: 

Ես հի շում եմ, որ իմ տատն ու պա պը հին 
պոմպ ու նեին: Այն տեղ, որ տեղ նրանք ապ-
րում էին, հո սող ջուր չկար: Երբ ե րե խա էի, 
տաշ տա կի մոտ կանգ նած՝ պոմ պի բռնա կը 
վեր ու վար էի շար ժում և  ջուր մա տա կա րա-
րում: Սկզ բում այն պի սի տպա վո րութ յուն էր, 
կար ծես իմ գոր ծո ղութ յուն ներն ա նի մաստ 
էին՝ ես միայն օդն էի հա նում: Երբ շա րու նա-
կում էի բռնա կը շար ժել, այդ գոր ծո ղութ յու-
նը հետզ հե տե դժվա րա նում էր, և  դա նշան 
էր, որ ջու րը շու տով կհո սի:  Նույ նը վե րա-
բե րում է ու րա խութ յա նը:  Մենք մեր հո գում 
ջրհոր ունենք:  Ծի ծա ղե լը, եր գե լը, ժպտա լը 
և  այլ ֆի զի կա կան գոր ծո ղութ յուն ներ նման 
են պոմ պի բռնա կը շար ժե լուն: Սկզ բում ֆի-
զի կա կան մի ջոց նե րը կար ծես որ ևէ բան չեն 
ա նում:  Բայց հե տո, երբ դա նույ նիսկ ա վե լի է 
դժվա րա նում, ու րա խութ յան «գետ» է հո սում, 
ե թե չենք հու սա հատ վում: 

Իմ կար ծի քով՝ ու րա խութ յունն այն չէ, որ 
ա մե նու րեք մշտա պես սա ռած ժպի տը դեմք-
նե րիս լի նի:  Մենք պետք է ի մաս տութ յամբ 
գոր ծենք: Ես առնչ վել եմ ու րա խութ յամբ լե-
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ցուն քրիս տոն յա նե րի հետ, ո րոնք ի րենց 
ան տար բե րութ յամբ վի րա վո րել են իմ զգաց-
մունք նե րը:  Հի շում եմ, երբ ըն կեր նե րիցս մե-
կին պատ մե ցի մի դեպ քի մա սին, ո րը չա-
փա զանց վի րա վո րել էր զգաց մունք ներս, ի 
պա տաս խան՝ նա միայն բարձ րա ձայն ծի ծա-
ղեց:  Կար ծես ապ տա կեց ինձ: Ե թե նա, ինչ-
պես հարկն է, մխի թա րեր ինձ՝ ցու ցա բե րե լով 
ըմբռ նում և  հե տաքրք րութ յուն, իր ծա ռա յութ-
յունն իմ կյան քում կա րող էր ի րա կան ու րա-
խութ յուն ար ձա կել:  Բայց նրա կեղծ ար ձա-
գան քը վի րա վո րեց և ա վե լի բար դաց րեց վի-
ճակս: Երբ սկզբում նրա մոտ գնա ցի, տխուր 
էի, իսկ հե տո ընկճ վե ցի: 

 Մենք միշտ պետք է ի մաս տութ յամբ վար-
վենք:  Պա հեր են լի նում, երբ ու րա խութ յու նից 
ցնծում ենք: Հ նա րա վոր է՝ մի ոգ ևո րող բան 
է տե ղի ու նե ցել, և  հա զիվ ենք զսպում մեզ: 
Ե թե ռես տո րա նում կամ նպա րե ղե նի խա-
նու թում ենք, լավ կլի նի, որ հաշ վի առ նենք 
մեզ շրջա պա տող մարդ կանց կար ծի քը: Որ-
պես քրիս տոն յա ներ՝ մենք չպետք է ա նենք 
այն, ին չը կստի պի մարդ կանց` մեր մա սին 
մտա ծել որ պես մո լե ռանդ նե րի:  Ռես տո րա-
նում պա հեր են ե ղել, երբ ա սել եմ. « Ցան կա-
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նում եմ բարձ րա նալ սե ղա նին և  ա ղա ղա կել` 
փա՜ռք Աստ ծուն»: Եր բեմն ձեր ներ քին վի-
ճակն է մղում դրան:  Սա կայն ե թե ռես տո րա-
նում, նպա րե ղե նի խա նու թում կամ հա սա րա-
կա կան մեկ այլ վայ րում եք, պետք է ի մաս-
տութ յամբ վար վեք: 

 Մենք կա րող ենք լիա թոք ցնծալ, բայց 
հա ճախ ցնծում ենք` լի նե լով պար զա պես 
ուրախ, եր ջա նիկ, խա ղաղ վի ճա կում: Ինչ-
պես  Տե րը ցույց տվեց, ժպտալ` նշա նա կում է 
ապ րել խա ղաղ զվար ճութ յամբ: 
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«…ա ռա վոտ յան ցնծութ յուն է 
գա լիս»: 

 Սաղ մոս 30.5
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Ժպ տա լը լուրջ գործ է

Ես բա վա կան լուրջ, սառ նա սիրտ լի նե լու 
հակ վա ծութ յուն ու նեմ:  Բայց սո վո րե ցի, որ 
ժպտա լու հան դեպ նույն պես պետք է լուրջ լի-
նեմ: Ես մե ծա ցել եմ վատ պայ ման նե րում և 
դժ վա րութ յուն ներ եմ ու նե ցել իմ կյան քում: 
 Ման կութ յուն չեմ ու նե ցել, ինձ զրկել են իմ 
ե րի տա սար դութ յան ու րա խութ յու նից: Ապ-
րում էի չա փա հաս մար դու պես, քա նի որ 
ա մեն բան լուրջ էր ըն թա նում: Մ տա ծում էի, 
որ ե թե լուրջ լի նեմ, կա րող եմ պաշտ պա նել 
ինձ: Այս պի սի նա խադր յա լով դուք չեք կա րող 
մե ծա նալ որ պես զվարթ և  ծի ծաղ կոտ անձ-
նա վո րութ յուն: Ես լուրջ դիրք էի գրա վել, ո րը 
մարդ կանց կող մից կա րող էր չհաս կաց վել: 

 Մի ան գամ, երբ իմ օգ նա կան նե րից մե կին 
ա սա ցի, որ պետք է խո սեմ իր հետ, նա մտա-
ծել էր, թե ինչ-որ բա նի հա մար նկա տո ղութ-
յուն եմ ա նե լու ի րեն:  Բայց այն ա մե նը, ինչ 
ցան կա նում էի ա սել՝ ըն դա մե նը գա լիք ժո ղո-
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վի պատ րաս տութ յան վե րա բեր յալ էր: Այն քան 
լուրջ էի խո սել նրա հետ, որ կար ծել էր, թե 
սխալ է գոր ծել: Ես դի մե ցի  Տի րո ջը` խնդրե-
լով ցույց տալ ինձ, թե ինչ պես ա զատ վեմ այդ 
լրջութ յու նից: Աստ ված ինձ ա սաց, որ պետք է 
ու րա խութ յուն ար տա հայ տեմ:  Նա գի տեր, որ 
ու րա խութ յունն իմ սրտում է, բայց ցան կա նում 
էր, որ դա ար տա հայտ վեր, որ պես զի բո լո րը 
տես նեին և  օգտ վեին դրա նից: Ա ռա վոտ յան, 
երբ լո գանք էի ըն դու նում,  Նա ա սաց. «Ես 
ցան կա նում եմ, որ ժպտաս, երբ խո սում ես 
Ինձ հետ»: Ես չէի ցան կա նում ծի ծա ղել: Ա ռա-
վոտ յան ժա մը վե ցին, երբ արթ նա ցա, դեռ 
թմրած էի, բայց սկսե ցի ժպտալ:  Լո գա րա-
նում, ա ռանց պատ ճա ռի, ժպտում էի և մ տա-
ծում. «Ու րախ եմ, որ ոչ ոք չի տես նում ինձ»: 

 Սաղ մոս 30.5-ում աս վում է. «... ա ռա վոտ-
յան ու րա խութ յուն է գա լիս»: Երբ ա ռա վոտ-
յան բա ցում ենք մեր աչ քե րը, ու րա խութ յու նը 
մեզ հետ է:  Մենք չենք կա րող ու րա խութ յուն 
զգալ՝ մինչև մտած ված կեր պով դա չար տա-
հայ տենք: Սկզ բում ո րո շումներն են գա լիս, 
այ նու հետև՝ զգաց մունք նե րը: Երբ ու րա-
խութ յու նը բա ցա հայտ է մեր կյան քում, դա 
թեթ ևաց նում է նաև մեզ շրջա պա տող մարդ-
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կանց կյան քը:  Բայց երբ դա միայն մեր մեջ 
է, կա րող ենք լուրջ մթնո լորտ ստեղ ծել, ո րը 
ճնշվա ծութ յան պատ ճառ է դառ նում: 

 Մի գի շեր, երբ ես ու  Դեյ վը զրու ցում էինք, 
նա ա սաց. «Ես զգում եմ, որ մեր ըն տա նի-
քում լրջութ յու նը շատ է»: Ես սկսե ցի մտա ծել. 
« Տե՛ր, իմ կյան քում չկա ոչ մի սխալ բան, որ 
չի մա նամ: Ես միշտ իմ ժա մա նակն անց կաց-
նում եմ՝ ա ղո թե լով, ու սումնա սի րե լով  Խոս քը, 
սի րե լով  Քեզ և խ նամք տա նե լով ըն տա նի քիս 
հա մար: Այդ ի՞նչ է, որ  Դեյվն զգում է»: 

 Տերն ա սաց, որ կա րող ենք մեր սրտում 
լուրջ պատ ճառ ներ ու նե նալ, բայց լուրջ տեսք 
չու նե նալ: Սկ սե ցի գի տակ ցել, որ ես, որ պես 
տան տի րու հի, ըն տա նի քում կա րող էի ջերմ 
մթնո լորտ ստեղ ծել: Ու րա խութ յու նը լույ սից 
է, իսկ տխրութ յու նը` խա վա րից: Այս եր կու-
սը չեն կա րող միա սին լի նել: Ե թե լույ սով լի 
տուն եմ ցան կա նում, «լու սա վոր ման» կա րիք 
ու նեմ:  Գի տակ ցե ցի, որ պետք է ա վե լի շատ 
ժպտամ իմ ըն տա նի քի ան դամնե րին: Ե րե-
խա նե րին ոչ միայն դի տո ղութ յուն ներ ա նեմ, 
այլև ժպտամ:  Մինչ ցու ցումներ տա լը՝ հա ճե լի 
տեսք ու նե նամ: Ես պետք է ժա մա նակ տրա-
մադ րեմ՝ զվար ճա նա լու նրանց հետ: 
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Ես հա վա տում եմ, որ մեր ըն տա նիք նե-
րը պետք է եր ջա նիկ լի նեն:  Մենք պետք է 
 Տի րոջ ու րա խութ յամբ գոր ծենք: Ե թե կինն 
ուրախ է, նրա ա մու սինն ու րա խութ յամբ 
կգա տուն:  Յու րա քանչ յուր ոք ցան կա նում է 
ու րախ մի ջա վայ րում լի նել: Ե թե ա մու սի նը 
փնթփնթա ցող ղե կա վար և դժ գո հող աշ խա-
տա կից ներ ու նի, ա ռա վել ևս  չի ցան կա նա 
տուն գալ՝ ի մա նա լով, որ տա նը նույն մթնո-
լորտն է տի րում: 

Ան շուշտ, ա մու սինն ու ե րե խա ներն էլ ըն-
տա նի քը եր ջա նիկ դարձ նե լու ի րենց բա ժինն 
ու նեն: Ու րա խութ յու նը վա րա կիչ է: Սկզ բում 
մեկն է բռնկվում դրա նով, հե տո՝ մյու սը, 
մինչև կտես նեք, որ բո լո րը եր ջա նիկ են: 

Ցն ծութ յու նը փո խում է ձեր ի րա վի ճակ նե րը

 Տար բեր ո լորտ նե րում Աստ ծո հետ քայ լե-
լիս հաս նում ենք ո րո շա կի կե տի և  տես նում, 
որ կանգ ենք ա ռել:  Գի տենք, որ առջևում 
ա վե լի շատ բան կա, բայց զգում ենք, որ 
մի բան ար գե լում է ա ռաջ գնալ:  Դեյ վը և  ես 
բար գա վաճ ման ո լոր տում հա սանք այդ կե-
տին:  Մենք ո չինչ չու նեինք, բայց Աստ ված 
օրհ նեց մեզ:  Գի տեինք, որ Աստ ված մեզ 
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հա մար ա վե լին ու նի: Աստ ված ցան կա նում 
է ա վե լին օրհ նել:  Նա ցան կա նում է, որ ապ-
րենք գե ղե ցիկ բնա կա րան նե րում, վա րենք 
գե ղե ցիկ ավ տո մե քե նա ներ և  ու նե նանք գե-
ղե ցիկ հա գուստ ներ:  Մենք Ն րա զա վակ ներն 
ենք, և  Նա ցան կա նում է է՛լ ա վե լի խնամք 
տա նել մեզ հա մար: 

 Կի րա ռե լով աստ վա ծաշնչ յան սկզբունք-
նե րը՝ բար գա վաճ ման հիմք ենք դնում: Երբ 
մենք օրհ նում ու տա լիս ենք, քա նի որ սի-
րում ենք  Տի րո ջը, ան պայ ման կստա նանք 
(տե՛ս  Ղուկ. 6.38): Երբ տա սա նորդ ենք տա-
լիս, Աստ ված օրհ նում է (տե՛ս  Մա ղաք. 3.10): 
 Նույն գլխի 11-րդ  խոս քում աս վում է, որ Աստ-
ված մեզ հա մար կկշտամ բի ու տո ղին, որ մեր 
արդ յուն քը չա պա կա նի: 

 Դեյ վը և  ես գործ նա կա նում տե սել ենք 
բար գա վաճ ման այն տե սա կը, որն ա ռա-
ջա նում է նվի րա բե րութ յու նից և  տա սա նոր-
դից:  Քա նի որ սրտումս զգում էի, որ ժա մա-
նակն է անց նե լու մեկ այլ մա կար դա կի,  Տի-
րո ջը խնդրե ցի ցույց տալ, թե ինչն է ար գելք 
հան դի սա նում: Աստ ված խո սեց ինձ հետ, 
որ ուրա խութ յու նը օրհ նութ յուն ըն դու նե լու 
կար ևոր մասն է: Ու րա խութ յուն չար տա հայ-
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տե լը խո չըն դո տում է բար գա վաճ մա նը: Ե թե 
 Տի րոջ ու րա խութ յու նը մեր մեջ է, և  մենք 
չենք ժպտում, մեր աչ քե րը պայ ծա ռութ յուն 
չեն ար տա հայ տում, ա պա բար կա ցած տեսք 
կու նե նանք:  Շատ կար ևոր է, թե ինչ պես են 
շրջա պա տի մար դիկ տես նում մեզ:  Սո վո րա-
բար, մար դիկ չեն ցան կա նում որ ևէ բա նով 
օրհ նել կամ օգ նել ինչ-որ մե կին, քա նի որ 
նա շատ լուրջ տեսք ու նի և  գու ցե վի րա վոր-
վի:  Մեզ նից յու րա քանչ յու րը գի տի` ինչ պես 
ժպտալ:  Դա ա մե նա մեծ պարգև նե րից է, որ 
Աստ ված շնոր հել է մեզ: Ժ պի տը մար դուն 
գե ղեց կաց նում է: Ես եր բեք չեմ մտա ծել, որ 
ժպիտն այս քան լուրջ հարց է, բայց Աստ-
ված մի քա նի ա միս շա րու նակ սո վո րեց նում 
էր ինձ:  Շատ ան գամ, երբ Աստ ված մեզ ինչ-
որ բան է ա սում, և  մենք ու շադ րութ յուն չենք 
դարձ նում, ան գի տակ ցա բար ինք ներս մեզ 
փոր ձան քի մեջ ենք գցում: Ու րա խութ յան ար-
տա հայ տու մը ժպի տի մի ջո ցով` մեր կյան քում 
օրհ նութ յուն ներ կբե րի և կ ցու ցադ րի  Հի սու սի 
լույ սը: 

Աստ ված Իր ժո ղովր դին ա սում էր, որ 
ցնծան թշնա մուն դե մառ դեմ դուրս գա լիս, 
երբ գնում են պա տե րազ մի:  Նա ա սում էր, որ 
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ցնծան` բարձ րա ձայն եր գե լով և  փա ռա բա նե-
լով (տե՛ս Բ Մ նաց. 20): Աստ վա ծաշն չում աս-
վում է, որ երբ անց նում ենք դժվա րին ժա մա-
նակ նե րի, փոր ձութ յուն նե րի մի ջով, դա «ուրա-
խութ յուն հա մա րենք» (տե՛ս  Հա կոբ. 1.1-5): 

 Շա տերն ի րա պես չեն հաս կա նում, թե 
ուրա խութ յան ար տա հայ տումն ինչ պես կփո-
խի ի րա վի ճա կը: Աստ ծո ու րա խութ յու նը կհա-
լա ծի այն ի րա վի ճակ նե րը, ո րոնք աստ վա ծա-
յին չեն, այլ` սա տա նա յից են:  Սա տա նան չի 
կա րող դա դա րեց նել Աստ ծո ու րա խութ յու նը: 
Ե թե գոր ծենք այդ ու րա խութ յամբ, սա տա-
նան և դժ վար ի րա վի ճակ նե րը կհե ռա նան 
մեր ճա նա պար հից: 
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ԵՐ ԳԵ՛Ք ԵՎ Ա ՂԱ ՂԱ ԿԵ՛Ք 

ՈՒ ՐԱ ԽՈՒԹ ՅԱՄԲ

«Ու րա խա ցե՛ք  Տի րո ջով և ցն ծա-
ցե՛ք, ո՛վ ար դար ներ, և ցն ծութ յամբ 
ա ղա ղա կե՛ք ա մենքդ, որ ու ղիղ եք 
սրտով»: 

 Սաղ մոս 32.11
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Եր գե՛ք եվ   ա ղա ղա կե՛ք 

ու րա խութ յամբ

«Ք րիս տո սի  Խոս քը բնակ վի՛ ձեր մեջ 
ա ռա տա պես, ա մեն ի մաս տութ յու նով ի րար 
սո վո րեց րե՛ք և խ րա տե՛ք, սաղ մոս նե րով և  
օրհ նութ յուն նե րով և  հոգ ևոր եր գե րով և 
շ նորհք նե րով օրհ ներ գե՛ք  Տի րո ջը ձեր սրտե-
րում: Եվ ինչ էլ որ ա նեք, խոս քով կամ գոր-
ծով,  Տեր  Հի սու սի ա նու նով ա րեք՝ գո հութ-
յուն տա լով Աստ ծուն և  Հո րը՝ Ն րա ձեռ քով»: 

 Կո ղո սա ցի նե րի 3.16,17

Եր գե՛ք  Տի րո ջը

 Մենք ար դեն տե սանք ու րա խութ յան և 
ցն ծութ յան զո րութ յու նը՝ ընկճ վա ծութ յու նը 
հաղ թա հա րե լու հա մար:  Վե րո հիշ յալ խոս-
քում  Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, որ սաղ մոս-
ներ, շա րա կան ներ և  հոգ ևոր եր գեր եր գե լով՝ 
պետք է ու րա խութ յուն և ցն ծութ յուն ար տա-
հայ տենք  Տի րո ջը: 
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Ե փե սա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 5.19,20 
խոս քե րում  Պո ղո սը շա րու նա կում է ու սու ցա-
նել. « Խո սե լով ձեր մեջ սաղ մոս նե րով, օրհ-
նութ յուն նե րով ու հոգ ևոր եր գե րով` եր գե՛ք ու 
սաղ մոս ա սե՛ք ձեր սրտե րում  Տի րո ջը: Ա մեն 
ժա մա նակ ա մեն բա նի հա մար գո հա ցե՛ք 
Աստ ծուց և  Հո րից՝ մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո-
սի ա նու նով»: Ե կեք ու րա խութ յամբ ա նենք 
այն, ինչ  Խոսքն ա սում է մեզ: 

Եր գե՛ք &  ա ղա ղա կե՛ք ա զա տագ րում 

« Դո՛ւ ես իմ ա պաս տա նը. նե ղութ յու նից 
կպա հես ինձ, փրկութ յան եր գե րով կպա-
տես ինձ»: 

 Սաղ մոս 32.7

«Ու րա խա ցե՛ք  Տի րո ջով և ցն ծա ցե՛ք, 
ո՛վ ար դար ներ, և ցն ծութ յամբ ա ղա ղա կե՛ք 
ա մենքդ, որ ու ղիղ եք սրտով»: 

 Սաղ մոս 32.11

 Սաղ մոս 5.11-ում  Դա վիթն ա սում է  Տի րո ջը. 

« Բայց թո՛ղ ու րախ լի նեն բո լոր  Քեզ հու-
սա ցող նե րը, թո՛ղ հա վիտ յան ցնծան, ո րով-
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հետև  Դու պահ պա նում ես նրանց, և  թո՛ղ  Քե-
զա նով զվար ճա նան  Քո ա նու նը սի րող նե րը»: 

 Մի քա նի տա րի ա ռաջ «Ա ղա ղակ» լվաց-
քա տան ար տադ րան քը հե ռուս տա տե սութ-
յամբ գո վազ դում էին հետև յալ կար գա խո-
սով. « Դո՛ւրս հա նեք բծե րը»: Այս խոս քերն ինձ 
դրդե ցին «Ա ղա ղա կեք՝ դո՛ւրս» վեր նագ րով 
քա րոզ պատ րաս տե լու: Այդ քա րո զում հա վա-
տաց յալ նե րին քա ջա լե րում էի, որ երբ սա տա-
նան մո տե նում է ի րենց` խան գա րե լու և  ձանձ-
րաց նե լու, նրանք պետք է ա ղա ղա կեն՝ դո՛ւրս 
իմ կյան քից: Ես հա ճախ էի լա ցում, բայց եր-
բեք չէի ա ղա ղա կում: Դ րանց միջև մեծ տար-
բե րութ յուն կա: Աստ ված խո սեց ինձ հետ. 
« Ջո՛յս, դու կա՛մ պետք է սո վո րես ա ղա ղա կել, 
կա՛մ վերջ տաս լա ցիդ: Ո՞րն ես ընտ րում»: 

Այս պի սով, երբ իմ կյան քում ո րոշ բա ներ 
սկսե ցին սխալ ըն թա նալ, ճչա լու կամ լաց լի նե-
լու փո խա րեն սո վո րե ցի ա ղա ղա կել՝ փա ռա բա-
նե լով և  երկր պա գե լով Աստ ծուն:  Դուք պետք է 
փոր ձեք ա ղա ղա կել, քա նի որ դա պար տութ-
յան է մատ նում զայ րույ թը և  կոր ծան մա նը: 

 Դավ թի նման ես էլ իմ ան ձը շրջա պա-
տում եմ եր գով և  ա ղա ղա կով: Ն կա տել եմ, 
որ երբ այդ պես եմ ա նում, երգն ու ա ղա ղա կը 
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գոր ծում են որ պես պա րիսպ՝ տար բեր կող մե-
րից շրջա պա տե լով ինձ: 

Եր գելն ու ա ղա ղա կե լը կա րող են նաև 
պա րիսպ ներ և  ամ րոց ներ կոր ծա նել:  Հե սու 
6.20-ում կար դում ենք հետև յա լը. «Եվ ժո ղո-
վուրդն ա ղա ղա կեց փո ղե րը հնչե լիս, և  երբ 
որ ժո ղո վուր դը փո ղե րի ձայ նը լսեց և  բարձ-
րա ձայն ա ղա ղա կեց, պա րիսպ նե րը վայր ըն-
կան, և  ժո ղո վուր դը վեր ե լավ քա ղա քը՝ ա մեն 
մե կը ու ղիղ իր ա ռաջ, և  քա ղաքն ա ռավ»:  Սա 
չի նշա նա կում, որ մենք պետք է վա զենք ամ-
բողջ քա ղա քով և  մեր թո քե րի ամ բողջ կա-
րո ղութ յամբ ա ղա ղա կենք:  Բայց տա նը չկա 
որևէ ար գելք՝ ա ռա վոտ յան եր գե լու և  փա ռա-
բա նե լու  Տեր Աստ ծուն: 

 Մի ժա մա նակ սի րում էի հանգս տութ-
յուն, հատ կա պես` ա ռա վոտ յան, երբ ցան կա-
նում էի մտա ծել:  Բայց արդ յու նա վետ մտա-
ծե լու փո խա րեն մեծ ան հանգս տութ յամբ էի 
լցվում այն հար ցե րի վե րա բեր յալ, ո րոնց լու-
ծու մը չէի կա րո ղա նում պատ կե րաց նել: Ես 
ա ղո թե լու և Աստ ծուն վստա հե լու կա րիք էի 
զգում: Ա ռա վոտ յան արթ նա նա լուց հինգ կամ 
տա սը րո պե անց ա մու սինս սկսում էր եր-
գել:  Նա բա վա կա նութ յուն էր ստա նում նաև 
ե րաժշ տութ յուն լսե լուց, բայց ես դժգո հում էի` 
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ա սե լով, որ հան գիստ եմ ցան կա նում: Աստ-
ված ինձ հան դի մա նեց. «Ե րաժշ տութ յուն չես 
լսում»: Դ րա նից հե տո սո վո րե ցի ե րաժշ տութ-
յուն լսել: Ես պետք է զար գաց նեի այդ սո վո-
րութ յու նը, և  դա ա նում էի հնա զան դութ յամբ, 
մինչ դեռ սո վոր էի հանգս տութ յան: 

Ես նկա տի չու նեմ, որ մեզ հանգս տութ յուն 
պետք չէ. մենք ու նենք դրա կա րի քը: Աստ-
ված մեզ հետ խո սում է, երբ հան գիստ ենք, 
և դ րանք թան կա գին պա հեր են:  Բայց ես 
ան հա վա սա րակ շիռ վի ճա կում էի: Ես կա րիք 
ու նեի օրս եր ջա նիկ սկսե լու, և  ե րաժշ տութ-
յունն ինձ օգ նեց: 

 Դա վի թը նույ նիսկ պա տե րազ մում էր 
ընկճ վա ծութ յան դեմ:  Նա ա սում էր. «Եր գե՛ք 
և  ա ղա ղա կե՛ք ու րա խութ յամբ»: Ա հա թե ին-
չու նրա սաղ մոս ներն Աստ ծուն փա ռա բա նող 
եր գեր են: Երբ տրտմում եմ, բարձ րա ձայն 
սաղ մոս ներ եմ կար դում՝ հա վա տա լով, որ 
Աստ ծո խոս տումնե րը կի րա գործ վեն:  Քա նի 
դեռ չենք կար դա ցել, չենք դա վա նել և  չենք 
ի րա գոր ծել դրանք, կա րող ենք չա րութ յամբ 
լցվել: Ա հա թե ինչ էր ակ նար կում  Պո ղո սը, 
երբ  Կորն թո սի ե կե ղե ցուն գրում էր. 

«Ո րով հետև տա կա վին մարմնա վոր եք, 
ո րով հետև տա կա վին նա խանձ, կռիվ և 
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 բա ժա նումներ կան ձե զա նում. չէ՞ որ մարմ-
նա վոր եք և  մարդ կո րեն եք վար վում»: 

Ա  Կորն թա ցի նե րի 3.3

Այլ կերպ ա սած՝ նրանք չէին ա նում այն, 
ինչ Աստ ծո  Խոսքն էր ա սում, այլ ա նում էին 
այն, ինչ զգում էին:  Պո ղոսն ա սում էր, որ 
այս պես վար վե լով՝ նրանք գոր ծում են ոչ 
թե Աստ ծո  Հո գով, այլ ի րենց մարմնով:  Գա-
ղա տա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 6.8-ում նա 
զգու շաց նում է. «…իր մարմնի մեջ սեր մո ղը 
մարմնից ա պա կա նութ յուն կհնձի, և  Հո գու 
մեջ սեր մո ղը  Հո գուց հա վի տե նա կան կյանք 
կհնձի»:  Մենք պետք է սո վո րենք ա նել այն, 
ինչ  Դա վիթն էր ա նում` խո սենք մեր շնչի, 
մեր ան ձի հետ:  Հա կա ռակ դեպ քում, շունչն 
իշ խա նութ յուն կվերց նի մեզ վրա և կ տա նի 
քայ քայ ման, կոր ծան ման ու ոչն չաց ման: 

Ս պա սե լով սպա սե՛ք  Տի րո ջը

«Ին չո՞ւ ես տրտում, ո՛վ իմ անձ, և շ փոթ-
ված ես ին ձա նում: Աստ ծո՛ւն հու սա, ո րով-
հետև է՛լ կգո հա նամ Ն րա նից, որ իմ ե րե սի 
փրկութ յունն է»: 

 Սաղ մոս 42.5
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 Ձեր հո գին երբ ևէ տրտմե՞լ է: Իմ հո գին 
եր բեմն տրտմում է: Երբ  Դա վիթն զգում էր, 
որ իր շուն չը տրտնջում է և  ան հան գիստ է, 
սպա սե լով սպա սում էր  Տի րո ջը:  Նա փա ռա-
բա նում էր Ն րան՝ իր Աստ ծուն և Օգ նա կա-
նին:  Դավ թի հա մար սա պետք է կար ևոր 
հարց լի ներ, քա նի որ նույն  Սաղ մո սի 11-րդ 
 խոս քում նա կրկնում է միև նույն խոս քե-
րը. «Ին չո՞ւ ես տրտում, ո՛վ իմ անձ: Ին չո՞ւ ես 
շփոթ ված ին ձա նում: Աստ ծո՛ւն հու սա, ո րով-
հետև է՛լ կգո հա նամ Ն րա նից, որ իմ ե րե սի 
փրկութ յունն ու իմ Աստ վածն է»: 

 Դա վի թը գի տեր, որ տագ նա պի ժա մա-
նակ իր դեմքն ընկճ վա ծութ յուն էր ար տա-
հայ տում: Ա հա թե ին չու էր խո սում իր ան-
ձի, շնչի (զգաց մունք նե րի, կամ քի և մտ քի) 
հետ, զո րաց նում և  քա ջա լե րում ի րեն Աստ-
ծով (տե՛ս Ա  Թագ. 30.6): Երբ ընկճ ված ենք, 
պետք է սպա սե լով սպա սենք  Տի րո ջը, փա-
ռա բա նենք Ն րան՝ մեր Աստ ծուն և Օգ նա կա-
նին, որ Ն րա մեջ է մեր զո րութ յունն ու մխի-
թա րութ յու նը: 

 Մենք, որ Աստ ծո ար դար ներ ենք  Հի-
սուս Ք րիս տո սով, մենք, որ ա պաս տան ենք 
գտնում Ն րա մեջ և վս տա հում ենք Ն րան, 
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կա րող ենք եր գել և  ա ղա ղա կել ու րա խութ-
յամբ: Աստ ված ծած կում և  պաշտ պա նում 
է մեզ:  Նա մեր պա տե րազմնե րը պա տե-
րազմում է, երբ փա ռա բա նում ենք Ն րան 
(տե՛ս Բ Մ նաց. 20.17-21): 



5

ԱՆ ՄԻ ՋԱ ՊԵ՛Ս 

ՀԱ ԿԱ ՌԱԿ ՎԵՔ ՍԱ ՏԱ ՆԱ ՅԻՆ

«Ո րին հա կա ռա՛կ կա նգնեք՝ հա-
վատ քով հաս տատ ված...»: 

Ա  Պետ րոս 5.9
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Ան մի ջա պե՛ս 

հա կա ռակ վեք սա տա նա յին 

Ընկճ վա ծութ յան շատ պատ ճառ ներ կան, 
ո րոնց միակ աղբ յու րը սա տա նան է:  Նա 
ցան կա նում է մեզ ճնշված պա հել: Ն րա ա մե-
նա մեծ մի ջոց նե րից մե կը, որ ստի պում է 
ինք ներս մեզ նից դժգոհ լի նել, դա տա պար-
տութ յունն է:  Սա տա նան դա օգ տա գոր ծում 
է` մեր ու րա խութ յու նը գո ղա նա լու հա մար: 
 Նա գի տի, որ « Տի րոջ ու րա խութ յու նը»` «մեր 
զո րութ յու նը», իր դեմ է (տե՛ս  Նեե միա 8.10): 
 Նա ցան կա նում է, որ տկար և  ան կա րող լի-
նենք որ ևէ բան ա նե լու՝ հաշտ վե լով իր հար-
ձա կումնե րի հետ: 

 Ֆի զի կա կան թե րութ յուն նե րը, նյու թա-
փո խա նա կութ յան խան գա րու մը, գեր հոգ-
նա ծութ յու նը և հ յուծ վա ծութ յու նը կա րող 
են ընկճ վա ծութ յան պատ ճառ հան դի սա-
նալ: Ե թե մար մի նը հյուծ ված է սթրե սի կամ 
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հանգս տութ յան պա կա սի պատ ճա ռով, ա պա 
ի մաս տութ յուն գոր ծա ծե լով, անհ րա ժեշտ 
հան գիստ և ս նունդ ստա նա լով՝ մար դը կա-
րող է վե րա կանգն վել: Իսկ ե թե ընկճ վա-
ծութ յան պատ ճա ռը նյու թա փո խա նա կութ յու-
նը և  ֆի զիո լո գիա կան խան գա րումներն են, 
խո հեմ կլի նի դի մել բժշկա կան օգ նութ յան: 
Ե րաժշ տութ յուն լսե լը, եր գե լը, ա ղա ղա կե-
լը չեն ամ րապն դում այն մարդ կանց, ով քեր 
անկ ման վի ճա կում են աշ խա տան քի գեր-
լար վա ծութ յան պատ ճա ռով, քա նի որ նրանց 
մար մի նը չի գոր ծում, ինչ պես հարկն է, ըստ 
ի րենց հոր մոն նե րի կամ նյու թա փո խա նա-
կութ յան:  Պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նել 
ֆի զի կա կան կա րիք նե րին: Ընկճ վա ծութ յու նը 
կա րող է ա ռա ջա նալ ֆի զի կա կան, մտա վոր, 
զգաց մուն քա յին կամ հոգ ևոր տկա րութ յուն-
նե րի պատ ճա ռով: 

 Դա վիթ թա գա վորն ընկճ ված էր, քա նի 
որ իր կյան քում չխոս տո վա նած մեղք ու ներ 
(տե՛ս  Սաղմ. 51):  Հովնանն ընկճ ված էր, քա-
նի որ փախ չում էր Աստ ծո կան չից և ապ-
րում անհ նա զան դութ յան մեջ (տե՛ս  Հովնան 
1,2): Ե ղիան ընկճ ված էր, քա նի որ հոգ նած 
էր.  Տի րոջ հրեշ տա կը կե րակ րում էր նրան 
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հրա շա լի սննդով և  թող նում էր, որ քնի (տե՛ս 
Գ  Թագ. 19.5-8): 

 Չենք կա րող բո լոր պատ ճառ նե րը մեկ տե-
ղել՝ տա լով միայն մեկ լու ծում:  Բայց  Հի սու սը 
միակ ճիշտ պա տաս խանն է:  Կար ևոր չէ, թե 
սա տա նան ինչ պի սի պատ ճառ է գոր ծա ծել 
ընկճ վա ծութ յուն ա ռա ջաց նե լու հա մար.  Հի-
սու սը մեզ հաղ թութ յան կա ռաջ նոր դի, երբ 
հետ ևենք Ն րան:  Նա մեզ նից յու րա քանչ-
յու րին ցույց կտա այն, ինչ պետք է ա նենք` 
ուրա խութ յամբ լի կյանք ապ րե լու հա մար: 

Այս պի սով, երբ ընկճ վա ծութ յու նը հար-
ձակ վում է, պետք է ան մի ջա պես հա կա ռակ-
վենք և  հետ ևենք Աստ ծո  Խոս քին: 

 Սա տա նա յի հետ սի րա խա ղով մի՛ զբաղ վեք

 Մի՛ խա ղա ցեք ընկճ վա ծութ յան հետ: 
 Հենց սկսում ենք ընկճ վել, պետք է ա սենք. 
«Ես պետք է ինչ-որ բան ա նեմ, քա նի դեռ 
սա ա վե լի չի բար դա ցել»: Ե թե այդ պես չենք 
վար վում, հու սա հատ վում և  հե տո ընկճ վում 
ենք:  Հի սու սը մեզ շնոր հել է «հան գած սրտի 
փո խա րեն փա ռա բա նութ յան պատ մու ճան» 
(տե՛ս Ե սա յի 61.3): Ե թե չենք գոր ծա ծում այն, 
ինչ Աստ ված շնոր հել է մեզ, ա վե լի ու ա վե-
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լի կիջ նենք ընկճ վա ծութ յան փո սը: Ե թե գի-
տենք ճիշ տը և  չենք ա նում, «սա տա նա յի հետ 
սի րա խա ղով ենք զբաղ ված»:  Կի նը և տ ղա-
մար դը կա րող են սի րա խա ղով զբաղ վել, 
բայց շնութ յան մեջ չմտնել:  Մենք սա տա նա յի 
հետ այս պի սի սի րա խա ղով չպետք է զբաղ-
վենք: Երբ մի ան գամ դուռ ենք բա ցում, նա 
հե նա կետ է ձեռք բե րում:  Հե նա կե տը ձեռք 
բե րե լուց հե տո ձեռք կբե րի նաև ամ րոց:  Մեր 
դեմ ու նե ցած իր գոր ծու նեութ յան մեջ նա 
շատ հար ձա կո ղա կան է և ն պա տա կաս լաց, 
և  մենք նույն պես պետք է հար ձա կո ղա կան 
լի նենք նրա դեմ: 

Աստ ված հայտ նեց ինձ, որ չպետք է ինք-
նախղ ճա հա րութ յամբ զբաղ վել:  Նա ա սաց, որ 
չեմ կա րող լի նել և՛ զո րա վոր, և՛ խղճա լի:  Տա-
րի ներ շա րու նակ ինք նախղ ճա հա րութ յամբ 
եմ ապ րել: Այդ ժա մա նակ ո րո շե ցի թույլ չտալ, 
որ բա ցա սա կան զգա ցումնե րը ղե կա վա րեն 
կյանքս: Երբ ինչ-որ բան այն պես չէր ըն թա նում, 
ինչ պես ես էի ցան կա նում, սկսում էի խղճալ 
ինձ: Ես հա կա ռակ վե ցի այդ զգաց մա նը: Ե թե 
թույլ տա յի, որ դա շա րու նակ վեր, ա վե լի ու ա վե-
լի կընկ նեի խղճա հա րութ յան գիր կը: 

Երբ գի տենք, թե որն է ճիշ տը, և  կան խա-
մ տած ված ընտ րում ենք սխա լը, հայտնվում 
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ենք վատ թա րա գույն վի ճա կում:  Մենք ճա նա-
չո ղութ յուն և  պա տաս խա նատ վութ յուն ու նենք: 
 Գի տութ յունն է դա մեզ տա լիս: 

 Կոն ֆե րան սի ժա մա նակ, երբ ու սու ցա նում 
էի, թե ինչ է մեղ քը և  ինչ պես իշ խել դրան, ինչ-
որ մե կը պատ մեց հետև յալ պատ մութ յու նը. 

« Մի ե րի տա սարդ աղ ջիկ քայ լում էր սար 
տա նող ա րա հե տով: Սկ սեց ցրտել:  Սար 
բարձ րա նա լիս մի օձ մո տե ցավ նրան և  
ա սաց. «Խնդ րո՛ւմ եմ, բարձ րաց րո՛ւ ինձ, ես 
մրսում եմ»: Աղ ջիկն ա սաց. «Ես չեմ կա րող 
այդ պի սի բան ա նել»: Օձն ա սաց. « Տա քաց րո՛ւ 
ինձ, խնդրո՛ւմ եմ»:  Նա հա մա ձայ նեց և  ա սաց. 
« Դու կա րող ես թաքն վել իմ վե րար կո ւի մեջ»: 

Oձը կծկվեց, տա քա ցավ, հե տո խայ թեց 
նրան: 

Աղ ջի կը վայր գցեց օ ձին. «Ես վստա հե ցի 
քեզ, իսկ դու խայ թե ցիր ինձ»: 

Oձը պա տաս խա նեց. « Դու գի տեիր, թե ես 
ինչ եմ, երբ բարձ րաց րիր ինձ»: 

 Սա տա նա յի հետ «սի րա խա ղով զբաղ-
վե լիս» միշտ վնաս վում ենք: Հ րա ժար վե լով 
«գո վութ յան պատ մու ճա նը» հագ նե լուց` մենք 
դուռ ենք բա ցում և  տե ղիք տա լիս ա վե լի մեծ 
խնդիր նե րի, ո րոնք լուրջ հետ ևանք ներ են 
ունե նում: 
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Ան մի ջա պե՛ս հա կա ռակ վեք ընկճ վա ծութ յա նը 

«Ար թո՛ւն ե ղեք, հսկո՛ւմ ա րեք, ո րով հետև 
ձեր ո սոխ թշնա մին՝ սա տա նան, գո ռոզ 
առ յու ծի պես ման է գա լիս և  ո րո նում է, թե 
ո րին կուլ տա: Ո րին հա կա ռա՛կ կանգնեք՝ 
հա վատ քով հաս տատ ված, գի տե նա լով, 
որ ձեր եղ բայր ներն էլ, որ աշ խար հում են, 
նույն չար չա րանք ներն են քա շում»: 

Ա  Պետ րոս 5.8,9

Ան մի ջա պես հա կա ռակ վե լով սա տա նա-
յին՝ կդա դա րեց նենք ընկճ վա ծութ յան հետ 
կապ ված բա խումնե րը: Երբ ա նա պա տում 
 Հի սու սը ե րեք ան գամ փորձ վում էր,  Նա ան-
խո հեմ և զ գաց մուն քա յին չդար ձավ:  Նա 
ա սում էր. «Գր վա՛ծ է…, գրվա՛ծ է…, գրված 
է…» ( Ղուկ. 4.4,8,10):  Մենք այս ձևով պետք 
է հա կա ռակ վենք սա տա նա յին, երբ գա-
լիս է փոր ձե լու մեզ դա տա պար տութ յամբ, 
ընկճվա ծութ յամբ, խղճա հա րութ յամբ կամ 
մեկ ուրիշ սխալ բա նով: 

 Մենք պետք է գի տակ ցենք և  հի շենք, որ 
ընկճ վա ծութ յու նը մեր ժա ռան գութ յան մա-
սը չէ  Հի սուս Ք րիս տո սում:  Դա Աստ ծո կամ-
քը չէ Իր զա վակ նե րի հա մար: Ա մեն ան գամ, 
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երբ զգում ենք որ ևէ բան, որ Աստ ծո կամ-
քը չէ, պետք է վերց նենք վա հա նը և Աստ ծո 
երկ սայ րի սու րը (տե՛ս Եբր. 4.12): Աստ վա ծա-
շունչն ա սում է, որ ե թե հաս տա տա պես հա-
կա ռակ վենք սա տա նա յին իր հար ձակ ման 
ժա մա նակ, նա կփախ չի մեզ նից (տե՛ս  Հա-
կոբ. 4.7, Ա  Պետր. 5.8,9): Այն պա հից, երբ 
ապ րում ենք ընկճ վա ծութ յան զգա ցո ղութ-
յուն, որն ա ռա ջա նում է դա տա պար տութ յան, 
հան ցան քի, խղճա հա րութ յան կամ զղջման 
պատ ճա ռով, պետք է հիմն վենք Աստ ծո  Խոս-
քի վրա և  թույլ չտանք, որ բա ցա սա կան 
զգա ցո ղութ յուն նե րը ճնշեն և  ընկ ճեն մեզ: 

Ե սա յի 61.1-3 խոս քե րում տես նում ենք, 
որ  Հի սուսն Աստ ծուց օծ վեց և  ու ղարկ-
վեց՝ աղ քատ նե րին Ա վե տա րա նը քա րո զե-
լու, կոտրված սրտե րը բժշկե լու, գե րի նե րին 
ա զա տութ յուն հրա տա րա կե լու, կապ ված նե-
րին ար ձա կե լու, բան տի դռնե րը և կու րա ցած 
աչ քե րը բա ցե լու, սգա վոր նե րին մխի թա րութ-
յուն և  ու րա խութ յուն շնոր հե լու, մոխ րի փո-
խա րեն՝ փառք, սգի փո խա րեն՝ ու րա խութ յան 
յուղ, և  հան գած սրտի փո խա րեն՝ գո վութ յան 
պատ մու ճան տա լու: 
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Ք րիս տո սի մեջ դա տա պար տութ յուն չկա

«Ու րեմն հի մա դա տա պար տութ յուն չկա 
 Հի սուս Ք րիս տո սում լի նող նե րի հա մար, 
որ մարմնա վո րա պես չեն վար վում, այլ` 
հոգևո րա պես»: 

Հ ռո մեա ցի նե րի 8.1 

Ըստ այս խոս քի՝ ով քեր  Հի սուս Ք րիս տո-
սի մեջ են, այլևս դա տա պարտ ված չեն սխա-
լի կամ հան ցան քի հա մար:  Բայց հա ճախ 
ինք ներս ենք մեզ դա տա պար տում: Կ յան քիս 
մեծ մասն ապ րել եմ հան ցա վո րութ յան զգա-
ցո ղութ յամբ՝ մինչ կսո վո րեի և կ հաս կա նա յի 
Աստ ծո  Խոս քը:  Հան ցան քի հան դեպ ու նե-
ցած ա ղոտ զգա ցու մը հետ ևում էր ինձ ա մեն 
ժա մա նակ:  Բա րե բախ տա բար, երբ ա վե լի 
լավ հաս կա ցա  Տի րոջ  Խոս քը, հաղ թե ցի այդ 
զգա ցո ղութ յու նը: 

 Վեր ջերս փոր ձութ յան են թարկ վե ցի և 
զ գում էի հան ցա վո րութ յան հին զգա ցո ղութ-
յու նը: Եր կու օր պա հանջ վեց` հաս կա նա լու, 
թե ինչ էր տե ղի ու նե նում: Աստ ված ինձ կեն-
դա նի հայտ նութ յուն տվեց հան ցան քից և  դա-
տա պար տութ յու նից ա զատ ապ րե լու մա սին: 
 Նա ցույց տվեց, որ մենք ոչ միայն պետք է 
նե րում ստա նանք Ի րե նից, այլև նե րենք ինք-
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ներս մեզ:  Մենք պետք է դա դա րենք ինք-
ներս մեզ դա տա պար տե լուց, քա նի որ  Նա 
ար դեն նե րել և  մո ռա ցել է մեր հան ցան քը 
(տե՛ս Ե րե միա 31.34,  Գործք 10.15): 

 Սա չի նշա նա կում, որ այժմ կա տար յալ 
ենք կամ սխալ վե լու ա նըն դու նակ: Ընդ հա-
կա ռա կը` պետք է մեր կյան քով հաս տա տա-
կա մութ յուն հան դես բե րենք՝ ա ռանց ճնշվե-
լու անց յա լում մնա ցած դա տա պար տութ յան 
և  հան ցան քի բե ռից: Երբ ճշմար տա պես 
ա պաշ խա րում ենք մեղ քե րի հա մար, և  մեր 
սիրտն ու ղիղ է Աստ ծո առջև, կա րող ենք թո-
թա փել հան ցան քի և  դա տա պար տութ յան 
ծան րութ յու նը: 

Աստ ված ոչ միայն տես նում է, թե ինչ ենք 
ա նում, այլ նաև գի տի մեր սրտե րը:  Նա գի-
տի, որ ե թե մեր սիրտն ու ղիղ է, մեր գոր-
ծո ղութ յուն նե րը կշտկվեն:  Ժա մա նա կին ես 
են թարկ վում էի հան ցան քի և  դա տա պար-
տութ յան զգաց մա նը, և  ինչ որ ա նում էի, 
ան հանգս տաց նում էր ինձ:  Յու րա քանչ յուր 
փոք րիկ սխա լի հա մար ինձ հան ցա վոր և 
 դա տա պարտ ված էի զգում: Ի վեր ջո, ա մուս-
նուս ա սա ցի. « Դե՛յվ, կար ծում եմ, որ ինձ վրա 
հար ձակ վում է դա տա պար տութ յան ո գին»: 
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 Ժա մա նակ առ ժա մա նակ սա տե ղի է ու նե-
նում յու րա քանչ յու րիս հետ: Հ նա րա վոր է՝ մի 
օր արթ նա նանք և, ա ռանց որ ևէ բա ցա հայտ 
պատ ճա ռի, զգանք, որ մի բան սխալ ենք 
ա րել: Ե թե այդ զգա ցո ղութ յու նը շա րու նակ-
վում է, կա րող ենք ինք ներս մեզ հարց նել. 
«Ի՞նչ է պա տա հել»: 

Ն ման դեպ քե րում դի վա յին զո րութ յուն նե-
րի վրա պետք է հոգ ևոր իշ խա նութ յուն գոր-
ծադ րել, ո րը տրվել է մեզ  Հի սու սի ար յան և  
ան վան մի ջո ցով:  Մենք գոր ծա ծում ենք Աստ-
ծո  Խոս քը` հաղ թե լու այն զո րութ յուն նե րին, 
ո րոնք փոր ձում են մեզ զրկել  Տի րոջ մեջ ունե-
ցած խա ղա ղութ յու նից և  ու րա խութ յու նից: 

Աստ ված ցան կա նում է օգ նել ձեզ

Այն մար դիկ, ով քեր ծնվել են ա վե լի «կա-
յուն» կամ «ու ժեղ» բնա վո րութ յամբ, ընկճվա-
ծութ յան հետ կապ ված խնդիր ներ չու նեն: 
 Բայց կան մար դիկ, նե րառ յալ վերս տին 
ծնված,  Սուրբ  Հո գով լցված քրիս տոն յա ներ, 
ով քեր ժա մա նակ առ ժա մա նակ տա ռա պում 
են դրա նից: 

Ե թե տա ռա պում եք ընկճ վա ծութ յու նից, 
հի շե՛ք, որ Աստ ված ա վե լի շատ է սի րում 
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ձեզ, քան կա րող եք պատ կե րաց նել, և  հո-
գում է ձեր բո լոր խնդիր նե րի մա սին:  Նա չի 
ցան կա նում, որ դուք տա ռա պեք:  Բայց ե թե 
կրկին ընկճ վում եք, ին չը բա ցառ ված չէ, 
չպետք է ձեզ հան ցա վոր կամ դա տա պարտ-
ված զգաք: 

Ես այս գրքի սկզբունք նե րը կյան քում 
կա նո նա վոր ձևով կի րա ռում եմ: Ե թե դա 
չեմ ա նում, շա բաթ վա 4-5 օ րը կա րող եմ 
ընկճված լի նել: 

Իմ կար ծի քով՝ անհ նար է ընկճ վել, ե թե 
միտ քը պաշտ պան ված է: Ե սա յի 26.3 խոսքն 
ա սում է, որ Աստ ված մեզ կա ռաջ նոր դի և 
կ պաշտ պա նի կա տար յալ և  հաս տա տուն 
խա ղա ղութ յան մեջ, ե թե մեր միտքն Իր մեջ 
մնա: Ե թե մենք կա տար յալ և  հաս տա տուն 
խա ղա ղութ յան մեջ ենք, չենք ընկճ վի:  Մեր 
խնդիր նե րի ինն սու նի նը տո կոսն սկսվում է 
մեր մտքից: 

« Հաս տատ միտ քը պա հում ես խա ղաղ 
խա ղա ղութ յամբ, ո րով հետև  Քեզ է հու սա-
ցած:  Հա վիտ յան  Տի րո ջը հու սա ցե՛ք, ո րով-
հետև  Տեր Ե հո վան հա վի տե նա կան վեմ է»: 

Ե սա յի 26.3,4 





6

 ՄԵՐԺ ՎԱ ԾՈՒԹ ՅՈՒՆ, 

ՁԱ ԽՈ ՂՈՒՄ ԵՎ Ա ՆԱՐ ԴԱ ՐԱ ՑԻ 
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« Թեև հայրս ու մայրս թող նեն 
ինձ, բայց  Տերն ըն դու նում է ինձ»:

 
 Սաղ մոս 27.10
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6

 Մերժ վա ծութ յուն, ձա խո ղում

եվ   ա նար դա րա ցի հա մե մա տութ յուն ներ

 Մերժ վա ծութ յունն ընկճ վա ծութ յան պատ-
ճառ նե րից է: « Մերժ ված» նշա նա կում է 
ա նար ժեք, ան ցան կա լի:  Մենք ստեղծ վել ենք 
ըն դուն ված լի նե լու, ոչ թե մերժ վե լու հա մար: 
 Մերժ վա ծութ յան շնչա վոր ցավն ա մե նա խո-
րը տե սակ նե րից է, հատ կա պես, երբ մերժ-
վում ենք որ ևէ մե կից, ում սի րում ենք, կամ 
էլ նրան ցից, ո րոն ցից սեր ենք ակն կա լում, 
օ րի նակ՝ ծնող նե րից կամ ա մուս նուց: Ես ճա-
նա չում էի մի կնոջ, ով խո րա պես ընկճ ված 
էր կյան քում, թեև քրիս տոն յա էր և հ րա շա-
լի ըն տա նիք ու ներ: Ն րա ընկճ վա ծութ յան 
պատ ճառն այն էր, որ ի րեն որ դեգ րել էին: 
 Նա մտա ծում էր, որ ինչ-որ բան սխալ է իր 
կյան քում, և  այդ պատ ճա ռով է ան ցան կա լի: 
Դ րա նից նա մեծ ցավ էր ապ րում իր սրտում, 
ո րը ոչն չով չէր ա մոք վում:  Նա Աստ ծո սերն 
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ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ կա րիքն ու ներ: Ես շեշ տում 
եմ՝ ըն դու նե լու, քա նի որ շատ մար դիկ մտքով 
հա մա ձայն են, որ Աստ ված սի րում է ի րենց, 
նույ նիսկ ա սում են այդ մա սին, բայց ի րա կա-
նում այդ սե րը չեն ապ րում: 

 Սաղ մոս 27.10-ում աս վում է.
 

« Թեև հայրս ու մայրս թող նեն ինձ, 
բայց  Տերն ըն դու նում է ինձ»: 

Աստ ված ըն դու նել և  շատ էր սի րել այդ 
կնո ջը, բայց նա կոր ծա նում էր իր կյան քը՝ 
փոր ձե լով ձեռք բե րել այն, ինչ եր բեք չի ունե-
նա՝ իր երկ րա յին ծնող նե րի սե րը: Այս փա-
փա գը նրան ընկ ճել էր:  Սա տա նան օգտ վել 
էր նրա զգաց մունք նե րից՝ այս բաց դռնից: 
Ընկճ վա ծութ յու նը դար ձել էր սո վո րութ յան 
պես մի բան:  Նա վարժ վել էր այդ զգա ցո-
ղութ յա նը: 

 Հի սու սի մի ջո ցով մենք փրկվե ցինք մեր 
մեղ քե րից, բայց մեր զգաց մունք նե րը չփրկվե-
ցին: Հ նա րա վոր է՝ շա րու նա կենք զգալ շատ 
բա ցա սա կան եր ևույթ ներ:  Բայց երբ  Հի սուս 
Ք րիս տո սին ըն դու նում ենք որ պես  Տեր ու 
Փր կիչ և  հա վա տում ենք Ն րան, ըն դու նում 
ենք  Սուրբ  Հո գու պտուղ նե րը: Դ րան ցից մե-
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կը ժուժ կա լութ յունն է (տե՛ս  Գա ղատ. 5.22,23): 
 Սա այն պտուղն է, ո րը մեզ փրկում է բա ցա-
սա կան զգա ցու մից:  Մենք սո վո րում ենք, թե 
Աստ ծո  Խոսքն ինչ է ա սում զգաց մունք նե-
րի մա սին, հե տո  Սուրբ  Հո գու օգ նութ յամբ 
սկսում ենք ղե կա վա րել դրանք և  չար տա հայ-
տել մեր մարմնի մի ջո ցով, որն այժմ պատ կա-
նում է  Հի սուս Ք րիս տո սին: Չ նա յած այս կի նը 
քրիս տոն յա էր, բայց ապ րում էր մարմնի թա-
գա վո րութ յան մեջ:  Նա հետ ևում էր սո վո րա-
կան ներ քին մղումնե րին:  Նա կա րիք ուներ 
ձեռք բե րել իր ար ժա նա պատ վութ յու նը և  գի-
տակ ցել ար ժեքն այն փաս տի, որ  Հի սուսն 
այն քան սի րեց ի րեն, որ մինչև իսկ մա հա ցավ 
իր հա մար: Այ նու հետև նա պետք է դա դա րեր 
ի րեն մերժ ված զգա լուց: Ի վեր ջո, նա հաղ թա-
նակ ու նե ցավ, բայց դա եր կա րատև ու դժվար 
պայ քա րի արդ յունք էր: 

 Մեր կյան քում ընկճ վա ծութ յու նը կա րող 
է լի նել մերժ վա ծութ յան հետ ևանք:  Հեշտ 
չէ հաղ թել մերժ վա ծութ յու նը, բայց  Հի սուս 
Ք րիս տո սի սի րո մի ջո ցով կա րող ենք դա 
ա նել: Ե փե սա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 3.18, 
19-ում  Պո ղոսն ա ղո թում էր ե կե ղե ցու հա-
մար, որ մար դիկ ճա նա չեն ի րենց հան դեպ 
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Աստ ծո սի րո «լայ նութ յու նը, եր կա րութ յու նը, 
խո րութ յու նը և  բարձ րութ յու նը»:  Նա ա սում 
էր, որ այդ սերն ա մեն գի տութ յու նից վեր է: 
Ս պա սե՛ք, որ Աստ ված դրսևո րի Իր սե րը, և 
 դա կհաղ թի մերժ վա ծութ յու նը, որ ապ րել ենք 
ու րիշ նե րի կող մից: Այս գրքի վրա աշ խա-
տե լուս ըն թաց քում ստա ցա մի հե ռա խո սա-
զանգ. ինձ տե ղե կաց րին, որ մի ճա նաչ ված 
հո վիվ ինձ քա րո զե լու է հրա վի րում ի րենց 
ե կե ղե ցում: 

 Նա մեծ դահ լիճ ու ներ և  իր ե կե ղե ցում 
հրա շա լի ծա ռա յութ յուն ներ էր անց կաց նում, 
բայց մյուս ծա ռա յող նե րին եր բեք թույլ չէր 
տա լիս օգ տա գոր ծել իր ե կե ղե ցու դահ լի ճը: 
Աստ ված նրա սրտում ցան կութ յուն էր դրել 
մեզ թույլտ վութ յուն տա լու:  Մենք դա դա րեց-
րել էինք մեր ծա ռա յութ յուն նե րը, քա նի որ 
չէինք տե ղա վոր վում նախ կի նում զբա ղեց-
րած տա րած քում:  Մեր ծա ռա յութ յուն նե րը 
վերսկսե լու միակ հնա րա վո րութ յու նը ա վե լի 
մեծ տա րածք վար ձելն էր, ո րը շատ թանկ էր: 

 Հա ճախ մենք ա նու շադ րութ յան ենք մատ-
նում կա տար ված եր ևույթ նե րը՝ չգի տակ ցե-
լով, որ դրանց մի ջո ցով Աստ ված Իր սերն է 
դրսևո րում մեր հան դեպ:  Մենք միայն պետք 
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է սպա սենք: Աստ ծո սե րը մեզ կպաշտ պա նի 
ընկճ վա ծութ յու նից: Երբ մար դիկ մեր ժում են 
մեզ,  Հի սուսն է ըն դու նում: 

 Ղու կաս 10.16 խոս քում գրված է. 

« Ձեզ լսո ղը Ինձ է լսում, և  ձեզ ա նար գո-
ղը Ինձ է ա նար գում, և Ինձ ա նար գո ղը Ինձ 
ու ղար կո ղին է ա նար գում»: 

Ե թե նույ նիսկ ինչ-որ մեկն ար հա մար հում 
է մեզ,  Հի սուսն ըն դու նում է:  Չա րութ յուն է, 
երբ մի մարդ մեր ժում է մյու սին:  Հա կո բոս 
2.8,9 խոս քե րը սո վո րեց նում են, որ սե րը 
նոր օ րենք է. «…Բայց ե թե ա չա ռութ յուն եք 
ա նում, մեղք եք ա նում՝ հան դի ման ված օ րեն-
քից, ինչ պես օ րի նա զանց ներ»:  Մենք խախ-
տում ենք սի րո օ րեն քը:  Մերժ վա ծութ յու նը 
չար բան է, չպետք է չա րին թույլ տանք ղե-
կա վա րել մեր զգաց մունք նե րը և  ընկ ճել մեզ: 
Հ ռո մեա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 12.21 խոս-
քում աս վում է. « Մի՛ հաղթ վիր չա րից, այլ բա-
րիով հաղ թի՛ր չա րին»:  Մեր դեմ քի ժպի տը 
և  կան խամ տած ված ու րախ տրա մադ րութ-
յու նը կհաղ թի մերժ վա ծութ յան, չա րութ յան, 
ընկճվա ծութ յան հետ ևանք նե րը: 
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 Ձա խո ղում 

Ըստ հա սա րա կա կան կար ծի քի` հաղ թա-
նակն ա մեն ինչ է, իսկ հա ջո ղութ յուն` նշա-
նա կում է ապ րել ա ռանց ձա խող ման: Ես 
հա վա տում եմ, որ ձա խո ղու մը ճշմա րիտ հա-
ջո ղութ յան մասն է: Ն կա տի ու նեմ հետև յա լը. 
յու րա քանչ յուր ոք իր ճա նա պար հին մի քա-
նի կար ևոր բան ու նի սո վո րե լու:  Մե կը խո-
նար հութ յունն է:  Մար դիկ խո նար հութ յունն 
ինք նա բե րա բար ձեռք չեն բե րում:  Բո լորս էլ 
պայ քա րում ենք հպար տութ յան դեմ:  Մեր մի 
քա նի ձա խո ղումնե րը մեզ խո նար հութ յուն են 
սո վո րեց նում: 

 Պետ րո սը զո րա վոր ա ռաք յալ էր:  Նա 
հնա զանդ վում էր Աստ ծուն, և Աստ ված նրա 
մի ջո ցով մեծ գոր ծեր էր ա նում Իր թա գա վո-
րութ յան հա մար:  Բայց  Պետ րո սը ձա խող վեց, 
երբ ե րեք ան գամ ու րա ցավ  Հի սու սին:  Պո ղո-
սը նույն պես Աստ ծով զո րա վոր մարդ էր, սա-
կայն հայ տա րա րում էր, որ տկա րութ յուն ներ 
ու նի:  Դա վի թը հզոր թա գա վոր էր, սաղ մո-
սեր գու և  մար գա րե, սա կայն նա ձա խող վեց` 
շնութ յուն գոր ծե լով  Բեր սա բեի հետ և  կազ-
մա կեր պե լով նրա ա մուս նու` Ու րիա յի սպա-
նութ յու նը: 
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Ես ներ կա յումս հա ջո ղութ յուն ներ ու նեմ 
ծա ռա յութ յան մեջ, բայց հա մոզ ված եմ, որ 
սխալ ներ եմ թույլ տվել և  բա զում ան գամ-
ներ ձա խող վել իմ ճա նա պար հին: Եր բեմն 
կար ծում էի, թե լսել եմ Աստ ծուց, այ նու հետև 
հայտ նա բե րում էի, որ չեմ լսել: Ես բա ներ էի 
ա նում, ո րոնք Աստ ծո կամ քով չէին, և ս տիպ-
ված էի ետ կանգ նել՝ մնա լով ա մո թով: Ես 
միշտ ձա խող վում էի մարդ կանց հետ սի րով 
և  ո ղոր մա ծութ յամբ վար վե լու հար ցում, այն 
սի րո, որ  Հի սուսն ու նի: Իմ ձա խո ղումնե րը 
հու սա խա բում, հու սա հա տեց նում և  նույ նիսկ 
ընկ ճում էին ինձ:  Հե տո գի տակ ցե ցի, որ 
Աստ ված իմ տկա րութ յուն նե րը բա րիին գոր-
ծա կից է դարձ նում` ա ճեց նե լով իմ ան ձը: 

 Դուք չեք ձա խող վի, ե թե չփոր ձեք որ ևէ 
բան ա նել: Ես մտա ծում էի՝ սա տա նան, հնա-
րա վոր է, ինձ վայր գցի, բայց չի կա րող հաղ-
թել: Ինչ-որ գոր ծում ձա խող վե լը և  ձա խո ղակ 
լի նե լը միան գա մայն տար բեր բա ներ են: 
 Մենք պետք է սո վո րենք ա ռանձ նաց նել այս 
եր կու սը` «ով ենք» և «ինչ ենք ա նում»: Հ նա-
րա վոր է` «ա նեմ» ինչ-որ բան և  ձա խող վեմ, 
բայց «ես» ձա խո ղակ չեմ: Ես Աստ ծո զա-
վակ եմ, ով շա րու նա կում է փոխ վել՝ նման վե-
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լով Աստ ծո պատ կե րին, որ փառ քից փառք է 
գնում (տե՛ս Բ  Կորնթ. 3.18): Ի րա կա նում, ձա-
խո ղու մը չէ, որ ընկճ վա ծութ յան պատ ճառ է 
հան դի սա նում, այլ մեր վե րա բեր մուն քը: Ե թե 
հա վա տանք, որ Աստ ված ա վե լի մեծ է, քան 
մեր ձա խո ղումնե րը, դրանք իշ խա նութ յուն 
չեն ու նե նա մեզ վրա:  Մեր տկա րութ յուն նե-
րը հնա րա վո րութ յուն են տա լիս Աստ ծուն, որ 
ցույց տա Իր զո րութ յու նը: 

Հ ռո մեա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 5.20-ում 
աս վում է. «… Բայց որ տեղ ա վե լի ե ղավ մեղ-
քը, այն տեղ ա վե լի ևս  շա տա ցավ շնորհ քը»: 
Ե թե այս պես հա վա տանք, չենք ձա խող վի: 

 Մի՛ ընկճ վեք տկա րութ յուն նե րից և  ձա խո-
ղումնե րից: Ցն ծա ցե՛ք՝ ի մա նա լով, որ  Հի սու սի 
շնոր հիվ չեք մնա այդ վի ճա կում: Ա ռանց  Հի-
սու սի՝ մար դիկ ի րենց կյան քում ձա խող վե լիս 
միայն ընկճ վա ծութ յուն կու նե նան, բայց մենք 
կա րող ենք գնալ  Հի սու սի մոտ:  Սա պետք 
է եր ջան կաց նի մեզ և  ոչ թե տխրեց նի:  Հի-
շե՛ք, որ դուք ընտր ված եք Աստ ծո կող մից: 
 Նա գի տեր` ում է ընտ րում: Ե փե սա ցի նե րին 
ուղղ ված թղթի 1.4-ում աս վում է. «Ինչ պես որ 
ընտ րեց մեզ Ն րա նով աշ խար հի ստեղծ վե լուց 
ա ռաջ, որ մենք սուրբ և  ա նա րատ լի նենք 
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Ն րա առջև սի րով»:  Նա ար դեն իսկ գի տեր 
մեր տկա րութ յուն նե րը, թե րութ յուն նե րը, նույ-
նիսկ այն, թե երբ կձա խող վենք, բայց  Նա 
ա սում է. «Ես ցան կա նում եմ քեզ»: Ե փե սա-
ցի նե րին ուղղ ված թղթի 1.5-ում աս վում է, որ 
 Նա մեզ նա խա սահ մա նեց որ դեգր վե լու և Իր 
զա վակ նե րը լի նե լու: 

 Կար ծում եմ՝ եր ջա նիկ պետք է լի նենք, 
որ Աստ ված մեր  Հայրն է: Աստ ծո հետ ա մեն 
բան ի բա րին է շրջվում: Ս րա հա մար ե կեք 
ցնծանք՝ տխրե լու փո խա րեն: 

Ա նար դա րա ցի հա մե մա տութ յուն ներ

 Հա ճախ մեզ ու րիշ նե րի հետ հա մե մա տելն 
է ընկճ վա ծութ յան պատ ճառ դառ նում:  Մենք 
կա րող ենք ու շադ րութ յուն դարձ նել ու րիշ նե-
րին և մ տա ծել, թե ին չու նման չենք նրանց, 
ին չու չգի տենք այն, ինչ նրանք գի տեն, ին-
չու չու նենք այն, ինչ նրանք ու նեն, ին չու 
չենք կա րող ա նել այն, ինչ նրանք են ա նում: 
 Բայց հար կա վոր է նշել, որ սա տա նան եր-
բեք ցույց չի տա լիս, թե ինչ չու նեն նրանք: 
Ու րիշ նե րը կա րող են ու նե նալ այն, ինչ մենք 
չու նենք, բայց մենք կա րող ենք ու նե նալ այն, 
ինչ նրանք չու նեն:  Պետք է հա վա տանք, որ 
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Աստ ված մեզ նից յու րա քանչ յու րին սպա ռա-
զի նում է այն կոչ ման հա մե մատ, ո րի հա մար 
կան չել է: Ե թե չու նեմ տվյալ բա նը, ու րեմն 
դրա կա րի քը չու նեմ, կամ էլ դեռևս ժա մա նա-
կը չէ դա ու նե նա լու: 

Ես շատ դժբախտ, ընկճ ված օ րեր եմ 
անց կաց րել՝ ինձ ու րիշ նե րի հետ հա մե մա տե-
լով: Ին չո՞ւ չեմ կա րող լի նել հո գա տար` ինչ-
պես  Դեյ վը: Ին չո՞ւ չեմ կա րող լի նել սի րա լիր, 
ո ղոր մած և հ նա զանդ` ինչ պես իմ հով վի կի-
նը: Ին չո՞ւ չեմ կա րող կա րել հար ևա նու հուս 
նման: Ին չո՞ւ չու նեմ ա վե լի ա րագ գոր ծող 
մար սո ղութ յուն, որ ա վե լի շատ ու տեմ և չ գի-
րա նամ: Ին չո՞ւ, ին չո՞ւ, ին չո՞ւ... 

Աստ ված տվեց այն նույն պա տաս խա նը, 
որ տվել էր  Պետ րո սին, երբ նա ի րեն հա մե մա-
տում էր  Հով հան նե սի հետ:  Հով հան նե սի Ա վե-
տա րա նի 21.18-22 խոս քե րում  Հի սու սը  Պետ րո-
սին ա սաց, որ նա չար չար վե լու է:  Նա խո սում 
էր այն մահ վան մա սին, ո րով  Պետ րո սը մեռ-
նե լու էր` դրա նով փա ռա վո րե լով Աստ ծուն: 

 Պետ րո սը դի մեց  Հի սու սին` ի՞նչ է լի նե-
լու  Հով հան նե սի հետ:  Հի սու սը քա ղա քա վա-
րութ յամբ պա տաս խա նեց. «Ե թե ես կա մե-
նում եմ, որ սա մնա, մինչև Ես գամ, քե՞զ ինչ, 
դու Իմ ետ ևի՛ց եկ» (խոսք 22): 
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Ինձ թվում է՝  Հի սու սը  Պետ րո սին քա ղա-
քա վա րութ յամբ ա սում էր, որ դա նրա գոր ծը 
չէ, և  նա չպետք է ի րեն հա մե մա տի  Հով հան-
նե սի հետ: Աստ ված մեզ նից յու րա քանչ յու րի 
հա մար ան հա տա կան ծրա գիր ու նի, և  մենք 
չենք կա րող հաս կա նալ, թե ինչ է ա նում  Նա 
և  ին չու է ա նում: 

 Մենք մարդ կանց որ պես չա փա նիշ ենք 
ըն դու նում, բայց նրանք չեն կա րող չա փա-
նիշ լի նել, քա նի որ Աստ ված է նոր չա փա-
նիշ դնում յու րա քանչ յու րի կյան քում:  Բո լորս 
էլ ու նենք տար բեր մատ նան շան ներ, ո րոնք 
ա պա ցույց են, որ չպետք է հա մե մատ վել միմ-
յանց հետ: 

 Մեզ ու րիշ նե րի հետ հա մե մա տելն ա նար-
դա րա ցի է:  Դա ա նար դա րա ցի է մեր, նրանց և 
Աստ ծո հան դեպ, ճնշում է փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րը և  սահ մա նա փա կում Աստ ծուն: Աստ-
ված կա րող է ա վե լին ա նել նրա մի ջո ցով, ով 
կհա վա տա և կվս տա հի Ի րեն:  Գա ղա տա ցի-
նե րին ուղղ ված թղթի 5.26 խոս քը մեզ ու սու-
ցա նում է, որ չլի նենք միմ յանց հան դեպ «չար» 
կամ «նա խանձ» և չմր ցակ ցենք միմ յանց հետ: 

Ա ռա կաց գրքի 14.30-ում աս վում է. 
«…նա խան ձը (չա րութ յու նը և  զայ րույ թը) 
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փտութ յուն է ոս կոր նե րին»: Ընկճ վա ծութ յու նը 
ճիշտ այդ պի սին է, և  ա մեն բան թվում է վեր-
ջա ցած: 

 Գա ղա տա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 6.4-ում 
գրված է. « Թո՛ղ ա մեն մե կը իր գոր ծը կշռի, 
և  ա պա միայն իր ան ձի վրա պար ծանք կու-
նե նա, և  ոչ թե ու րի շի հետ հա մե մատ վե լով»: 
Այլ խոս քով՝ մեր նպա տա կը պետք է լի նի 
«լա վա գույ նը լի նել» ա նե լու այն, ին չին հա-
վա տում ենք, և  դա պետք է ա նենք՝ ա ռանց 
ձգտե լու ինչ-որ մե կից «ա վե լի մեծ լի նել»` հա-
ճեց նե լով մեզ: 

Երբ մեր, որ պես ան հա տի, ար ժե քը հաս-
տա տա պես ար մա տա վոր ված է Ք րիս տո-
սում, մենք ա զատ ենք մրցակ ցութ յան և  հա-
մե մա տութ յան տան ջան քից: Այս տե սա կի 
ա զա տութ յունն ու րա խութ յուն է ար ձա կում: 
Ընկճվա ծութ յունն արդ յունքն է` հա մե մա տե-
լու, ուշադ րութ յուն դարձ նե լու, թե ինչ չու-
նենք և  ինչ չենք կա րող ա նել: Ու րա խութ-
յունն արդյունքն է` շնոր հա կալ լի նե լու ա մեն 
մի փոքր բա նի հա մար, որ ու նենք:  Մենք 
օրհնված ենք՝ ու նե նա լով կյանք և  ճա նա չե լով 
 Հի սու սին որ պես մեր  Տի րոջ: Ընկճ վա ծութ-
յունն ընկճ վա ծութ յուն է ա ռա ջաց նում
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 Մեր ըն կե րակ ցութ յու նը շատ կար ևոր 
է, քա նի որ մենք կա րող ենք նման վել այն 
մարդ կանց, ո րոնք շրջա պա տում են մեզ: 
 Դա նիելն ան կեղ ծութ յան և  գե րա զան ցութ-
յան մարդ էր, նրա ըն կեր նե րը` նույն պես: 
 Դա նիե լը փոխ զիջ ման չգնաց և  ո՛չ էլ նրա 
ըն կեր նե րը՝  Սեդ րա կը,  Մի սա կը և Ա բեդ-
նա գո վը: Ընկճ ված, մռայլ և  բա ցա սա կան 
մար դը տհաճ է հա սա րա կութ յան հա մար: 
Շր ջա պատ ված լի նե լով այդ պի սի մարդ կան-
ցով` կհայտ նա բե րենք (երբ զգույշ չենք), որ 
սկսում ենք զգալ այն, ինչ ընկճ ված մար դը: 

Երբ շրջա պատ ված եք ընկճ ված մարդ-
կան ցով, ծած կե՛ք ձեզ  Հի սու սի ար յամբ՝ որ-
պես պաշտ պա նութ յուն ընկճ վա ծութ յան ո գու 
դեմ: Վս տա՛հ ե ղեք, որ դուք ա վե լի հար-
ձա կո ղա կան եք ընկճ վա ծութ յան դեմ, քան 
ընկճվա ծութ յու նը՝ ձեր: 

 Սաղ մոս 1.1-ը մեզ հոր դո րում է՝ չգնալ 
ամ բա րիշտ նե րի խորհր դի մեջ: Ես հա վա-
տում եմ, որ պետք է օգ նել մարդ կանց, և 
 սա վե րա բե րում է նաև ընկճ ված նե րին, 
բայց եր բեմն նրանք օգ նութ յուն չեն ցան կա-
նում. նրանք ուղ ղա կի ցան կա նում են լի նել 
ընկճված: 
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Ես գործ եմ ու նե ցել մարդ կանց հետ, 
ո րոնք շատ բա ցա սա կան էին տրա մադրված: 
Եվ կար ևոր չէ, թե ինչ էի փոր ձում ա նել 
նրանց հա մար, նրանց վե րա բեր մուն քը մնում 
էր նույ նը` նյար դա յին և  բա ցա սա կան: Ես 
ինքս շատ տա րի ներ ե ղել եմ այդ վի ճա կում, 
և իս կա պես նյար դայ նա նում էի, երբ ինչ-որ 
մե կը փոր ձում էր քա ջա լե րել ինձ: Ես լավ եմ 
հի շում, թե ինչ պես էր  Դեյ վը շա րու նա կում եր-
ջա նիկ լի նել՝ չնա յե լով իմ մռայ լութ յա նը: Ն րա 
այդ ու րա խութ յու նը զայ րաց նում էր ինձ: 

Ընկճ ված մար դիկ ցան կա նում են, որ 
ուրիշ ներն էլ ընկճ վեն: Ու րա խութ յու նը բար-
կաց նում է նրանց: Ի րա կա նում դա բար-
կաց նում է չար ո գուն, ո րը հարս տա հա րում 
է նրանց: Ես չեմ ա սում, որ բո լոր ընկճ ված 
մար դիկ գտնվում են դևի ազ դե ցութ յան տակ: 
Ես ա սում եմ, որ ընկճ վա ծութ յունն արդ յունք է 
չար ո գու գոր ծու նեութ յան, ո րը ճնշում է մեզ: 

 Մենք գի տենք, որ բո լոր չար և վ տան գա-
վոր եր ևույթ նե րը սա տա նա յից և դ ևե րից են, 
դրա հա մար ե կեք տես նենք, թե ինչ է դա, և 
չվնաս վենք: 

Ե թե ընկճ վա ծութ յան ո գին հար ձակ վում 
է ձեզ վրա, և  դուք ցան կա նում եք հաղ թել 
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դրան, ա մե նա կար ևոր բա նե րից մե կը, որ 
կա րող եք ա նել` ու րախ մարդ կանց հետ ժա-
մա նակ անց կաց նելն է:  Դեյ վի ու րա խութ յունն 
ինձ բար կաց նում էր իմ ընկճ ված օ րե րին, 
բայց այդ նույն հաս տա տա կա մութ յունն ու 
ուրա խութ յու նը նաև ձգում էր ինձ: 

Ն րա հետ լի նե լով՝ սո վո րե ցի, թե ինչ պես 
վար վել այդ դեպ քե րում: Ն կա տե ցի, թե ինչ-
պես է նա վե րա բեր վում միև նույն ի րա վի ճակ-
նե րին և սկ սե ցի գի տակ ցել, որ նրա ու րա-
խութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ թե կյան քի 
եր ևույթ նե րով, այլ դրանց հան դեպ վե րա բեր-
մուն քով: 

 Հո գի նե րը և oծութ յուն նե րը փո խանց վող 
են: Ա հա թե ին չու ենք ձեռք դնում մարդ կանց 
վրա, որն աստ վա ծաշնչ յան վար դա պե տութ-
յուն է:  Յո թա նա սուն մարդ ընտր վեց`  Մով սե-
սին ծա ռա յութ յան մեջ օգ նե լու:  Նախ՝ Աստ-
ված ա սաց, որ նրանց բե րեն ժո ղո վի վրա նի 
մոտ և  կանգ նեց նեն  Մով սե սի կող քին, հե-
տո ա սաց, որ կգա և կ վերց նի  Մով սե սի մեջ 
գտնվող  Հո գին ու կդնի նրանց մեջ:  Զո րա-
վոր սկզբունք է, այդ պես չէ՞: 

Ես փո փո խութ յան կա րիք ու նեի:  Կար ևոր 
բա նե րից մեկն իմ տրա մադ րութ յան հաս-
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տա տա կա մութ յունն էր: Աստ ված գի տեր, 
թե ին չու էի այդ պի սին:  Տա րի նե րի ըն թաց-
քում շատ բա ներ էին կա տար վել ինձ հետ, 
ո րոնք իմ շնչի (զգաց մուն քա յին էութ յան) 
մեջ մռայ լութ յուն էին ձևա վո րել:  Բայց Աստ-
ված բժշկեց ինձ:  Նա իմ անձ նա կան կյան քը 
շրջա պա տեց մարդ կան ցով, ո րոնք չա փա-
զանց հաս տա տա կամ էին: 

Իմ ա մու սինն ա ռա ջինն էր:  Կա յին նաև 
ա մուս նա ցած զույ գեր, ո րոնք տասն մեկ տա-
րի ապ րե ցին մեզ հետ, և  օգ նում էին ծա ռա-
յութ յան մեջ, հոգ տա նում մեր տան մա սին, 
երբ մենք ճամ փոր դում էինք:  Թե՛  Պո ղո սը, և 
 թե՛  Ռոք սա նը շատ հաս տա տա կամ էին: 

Այս մարդ կանց հետ ա մեն օր զրու ցում 
էի, ճա շում, գե ղար վես տա կան կի նոն կար ներ 
դի տում, խա նութ, ե կե ղե ցի գնում, ծրագ րեր 
կազ մում և  այլն: Այն քան եր ջա նիկ, հաս տա-
տա կամ մարդ կան ցով էի շրջա պատ ված, 
որ նման էի մի մեծ բծի կամ ա րա տի` մինչև 
փոխ վե ցի: Ն րանց ու րա խութ յու նը և  հաս-
տա տա կա մութ յու նը հա մո զե ցին ինձ, և  ես 
ուրախ եմ դրա հա մար: Ա հա թե ինչ կա րող 
են ա նել եր ջա նիկ, ու րա խութ յամբ լցված, 
հաս տա տա կամ մար դիկ: 
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Այս պի սով, ե թե դուք պա տե րազ մում եք 
ընկճ վա ծութ յան դեմ, հի շե՛ք` ձեր ըն կե րակ-
ցութ յուն նե րը շատ կար ևոր են:  Մի՛ ըն կե րակ-
ցեք ընկճ ված մարդ կանց, ե թե ինք ներդ կա-
րիք ու նեք ա զատ վե լու ընկճ վա ծութ յու նից: 

Երբ ընկճ վա ծութ յան պա հեր ենք ապ րում 
և  միա բան վում ընկճ ված, հու սա խաբ ված 
մարդ կանց հետ, հար կա վոր է կան խամ տած-
ված կեր պով ծի ծա ղել, եր գել, ցնծալ, ա ղա-
ղա կել և մ տա ծել եր ջա նիկ բա նե րի մա սին: 
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Լ ՍԵ՛Ք, ԹԵ ԻՆՉ Է Ա ՍՈՒՄ 

ԱՍՏ ՎԱԾ ՁԵՐ ՄԱ ՍԻՆ

«Իր փա ռա վոր շնորհ քի գո վա-
սան քի հա մար, որ Ն րա նով շնորհք 
ցույց տվեց մեզ այն  Սի րե լիով»: 

Ե փե սա ցի նե րի 1.6
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Լ սե՛ք, թե ինչ է ա սում 

Աստ ված ձեր մա սին

Աստ ված չի ցան կա նում, որ մեզ դա տա-
պարտ ված և  ընկճ ված զգանք:  Նա ցան կա-
նում է՝ գի տակ ցենք, որ ըն դու նե լի ենք հենց 
այն պես, ինչ պես կանք: 

 Սա տա նան շա րու նակ փոր ձում է ա սել, 
թե ինչ չենք, բայց Աստ ված ա սում է, թե ով 
ենք մենք` Իր սի րե լի զա վակ նե րը: 

Աստ ված մեզ եր բեք չի հի շեց նում, թե որ-
քան խորն ենք ըն կել, այլ հի շեց նում է, թե որ-
քան ան գամներ ենք ոտ քի կանգ նել, հաղ թել, 
ճիշտ գոր ծել:  Նա մեզ հի շեց նում է, թե որ-
քան թան կա գին ենք Իր հա մար, և  թե որ քան 
շատ է  Նա մեզ սի րում: 

 Սա տա նան ա սում է, որ Աստ ված չի կա-
րող ըն դու նել մեզ, ո րով հետև կա տար յալ 
չենք:  Բայց Աստ ված ա սում է, որ ըն դուն ված 
ենք Իր  Սի րե լի Որ դու կա տա րած գոր ծի մի-
ջո ցով (տե՛ս Ե փես. 1.6): 
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Աստ ված ցան կա նում է, որ մենք հաս կա-
նանք և  հա վա տանք, որ Իր ձեռ քը մեզ վրա 
է, Իր հրեշ տակ նե րը հսկում են մեզ, Իր  Հո-
գին մեր մեջ է և  ա ռաջ նոր դում է մեզ ա մեն 
ին չում: 

 Նա ցան կա նում է՝ հա վա տանք, որ  Հի-
սու սը մեր բա րե կամն է, և  երբ քայ լենք Ն րա 
հետ, օ րե ցօր հրա շա լի բա ներ տե ղի կու նե-
նան մեր կյան քում: 

Ե թե մենք լսենք Աստ ծուն,  Նա կքա ջա լե-
րի և կ տա խա ղա ղութ յուն` անց յա լի հա մար, 
ուրա խութ յուն` ներ կա յի հա մար, և  հույս՝ 
ա պա գա յի հա մար: 

 Հի շե՛ք`  Տի րոջ ու րա խութ յու նը մեր զո րութ-
յունն ու ամ րոցն է: 
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Ամ փո փում

Այս պի սով, կի րա ռե լով ցնծութ յան սկզբուն-
քը` ձեր ի րա վի ճա կը և կ յան քը կփոխ վեն: 





 Մաս 2

 ՍՈՒՐԲԳ ՐԱ ՅԻՆ ԽՈՍ ՔԵՐ
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 Սուրբգ րա յին խոս քեր՝ 

հաղ թա հա րե լու ընկճ վա ծութ յու նը

«Ար դար ներն ա ղա ղա կում են, և  Տերը 
լսում է ու ի րենց ա մեն նե ղութ յու նից 
փրկում է նրանց»: 

 Սաղ մոս 34.17

«Ս պա սե լով սպա սե ցի  Տի րո ջը, և  Նա 
դե պի ինձ նա յեց ու ա ղա ղակս լսեց: Եվ ինձ 
հա նեց կորս տի հո րից` տիղ մոտ ցե խից, և 
 վե մի վրա կանգ նեց րեց ոտ քերս և գ նացքս 
հաս տա տեց: Եվ նոր երգ դրեց իմ բե րա նում` 
մեր Աստ ծո օրհ նութ յու նը, շա տե րը կտես նեն 
և կ վա խե նան ու  Տի րո ջը կհու սան»: 

 Սաղ մոս 40.1-3

«Իմ ան ձը պինդ  Քո ետ ևից է ընկ նում. 
 Քո ա ջը հաս տատ պա հում է ինձ»: 

 Սաղ մոս 63.8
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«Ես սպա սում եմ  Տի րո ջը. իմ անձն 
սպա սում է, և  ես Ն րա  Խոս քին եմ հու սա-
ցած»: 

 Սաղ մոս 130.5

« Բու ժող լե զուն կե նաց ծառ է, բայց լեզ-
վի վրա յի նեն գութ յու նը` հո գու վերք»:

 
Ա ռա կաց 15.4

« Վե՛ր կաց, լու սա վոր վի՛ր, ո րով հետև լույսդ 
ե կել է, և  Տի րոջ փառ քը ծա գել է քեզ վրա»: 

Ե սա յի 60.1

« Տեր Ե հո վա յի  Հո գին ինձ վրա է, ըստ 
ո րում՝  Տերն օ ծել է Ինձ.  Նա ու ղար կել է 
Ինձ աղ քատ նե րին ա վե տիք տա լու, կոտ-
րած սիրտ ու նե ցող նե րին բժշկե լու, գե-
րի նե րին ա զա տութ յուն հրա տա րա կե լու 
և  կապ յալ նե րին՝ ար ձա կե լու:  Տի րոջ հա-
մար հրա տա րա կե լու ըն դու նե լի տա րին, 
և վ րեժխնդրութ յան օ րը՝ մեր Աստ ծո հա-
մար:  Բո լոր սգա վոր նե րին մխի թա րե լու 
հա մար:  Սիո նի սգա վոր նե րի հա մար ո րո-
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շե լու, որ նրանց փառք տրվի մոխ րի տեղ, 
ու րա խութ յան յուղ՝ սու գի տեղ, գո վութ-
յան պատ մու ճան՝ հան գած սրտի տեղ: Եվ 
նրանց պի տի կո չեն ար դա րութ յան բևեկ նի-
ներ, որ  Տե րը տնկել է Իր փա ռա վո րութ յան 
հա մար»: 

Ե սա յի 61.1-3

«Ո րով հետև Աստ ված, որ ա սաց՝ խա-
վա րից լույս ծա գի, Ին քը մեր սրտե րի մեջ 
ծա գեց րեց՝ Աստ ծո փառ քի գի տութ յան 
լու սա վո րութ յու նը տա լու հա մար  Հի սուս 
Ք րիս տո սի ան ձի մեջ»: 

Բ  Կորն թա ցի նե րի 4.6

«Ո չինչ հոգս մի՛ ա րեք, այլ ա մեն բա-
նում ա ղոթ քով, ա ղա չան քով և  գո հութ յու-
նով՝ ձեր խնդրվածք նե րը թող հայտ նի լի-
նեն Աստ ծուն: Եվ Աստ ծո խա ղա ղութ յու նը, 
որ ա մեն մտքից վեր է, կպահ պա նի ձեր 
սրտերն ու մտքե րը Ք րիս տոս  Հի սու սում: 

Այ սու հետև, եղ բայր նե՛ր, ինչ որ ճշմա-
րիտ է, պար կեշտ, ար դար, սուրբ, սի րուն, 
բա րի ա նուն ու նե ցող, ա ռա քի նի և  գո վե լի, 
ա՛յն մտա ծեք»: 

 Փի լի պե ցի նե րի 4.6-8
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Ա ղոթք՝ ընկճ վա ծութ յան 

դեմ պայ քա րե լու հա մար

 Հա՛յր,  Հի սու սի ա նու նով՝ գա լիս եմ  Քո 
առջև՝ բե րե լով  Քեզ իմ ընկճ վա ծութ յան բե-
ռը: Ես այս բե ռի կա րի քը չու նեմ, և  սա թող-
նում եմ  Քո ոտ քե րի մոտ:  Փո խա րի նի՛ր այս 
ընկճված զգա ցո ղութ յու նը  Քո ու րա խութ-
յամբ:  Քո շնորհ քը բա վա րար է ինձ: 

Ես հա մա ձայն եմ  Քո  Խոս քին: Ես կա րիք 
ու նեմ լի նե լու  Քո ներ կա յութ յան մեջ:  Քո մեջ է 
իմ կյան քը: Շ նոր հա կա լութ յո՛ւն: 
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հա ղոր դակց ման հա մար

 Հի սուսն ա մեն բա նից ա ռա վել ցան կա-
նում է ձեզ փրկել և լց նել  Սուրբ  Հո գով: Ե թե 
դեռ  Հի սու սին՝  Խա ղա ղութ յան Իշ խա նին, չեք 
հրա վի րել լի նե լու ձեր  Տե րը և Փր կի չը, ա րե՛ք 
դա հի մա: Ա ղո թե՛ք հետև յալ ա ղոթ քը, և  ե թե 
իս կա պես ան կեղծ եք, կսկսեք նոր կյանք՝ 
Ք րիս տո սով: 

 Հա՛յր,  Դու այն պես սի րե ցիր աշ խար հը, 
որ  Քո  Միա ծին Որ դուն տվե ցիր մեր մեղ քե րի 
հա մար, որ ա մեն Ն րան հա վա տա ցո ղը չկոր-
չի, այլ` հա վի տե նա կան կյանք ու նե նա:  Քո 
 Խոսքն ա սում է, որ փրկված ենք շնորհ քով՝ 
հա վատ քի մի ջո ցով, և  դա պարգև է  Քեզ նից: 
 Մենք ո չինչ չենք կա րող ա նել փրկութ յու նը 
վաս տա կե լու հա մար: 

Ես հա վա տում և  դա վա նում եմ, որ  Հի սուս 
Ք րիս տո սը  Քո Որ դին է՝ աշ խար հի Փր կի չը: 
Ես հա վա տում եմ, որ  Նա վերց րեց իմ բո լոր 
մեղ քե րը, մա հա ցավ խա չա փայ տին ինձ հա-
մար` վճա րե լով մեղ քե րիս գի նը: 
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 Հա վա տո՛ւմ եմ, որ  Դու  Հի սու սին հա րութ-
յուն տվե ցիր մե ռել նե րից: 

Խնդ րո՛ւմ եմ, որ նե րես իմ մեղ քե րը: Ես 
 Հի սու սին դա վա նում եմ որ պես իմ  Տի րոջ: 
Ըստ  Քո  Խոս քի՝ ես փրկված եմ և  հա վի տե-
նութ յու նը կանց կաց նեմ  Քեզ հետ: Շ նոր հա-
կա՛լ եմ,  Հա՛յր: Ես ե րախ տա պարտ եմ,  Հի սու-
սի ա նու նով, ա մե՛ն: 

Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք հետև յալ խոս քե-
րին`  Հով հան նես 3.16, Ե փե սա ցի նե րի 2.8,9, 
Հ ռո մեա ցի նե րի 10.9,10, Ա  Կորն թա ցի նե րի 
15.3,4, Ա  Հով հան նես 1.9, 4.14-16, 5.1,12,13: 
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 Ջոյս  Մա յերն Աստ ծո  Խոսքն ու սու ցա նում 
է դեռևս 1976 թվա կա նից և  ամ բող ջա կան 
ծա ռա յութ յան է ան ցել 1980 թվա կա նից: Որ-
պես հով վի գոր ծա կից «Կ յանք» Ք րիս տո նեա-
կան կենտ րո նում, ո րը գտնվում է  Միս սու րիի 
Լ յուիս քա ղա քում, նա զար գաց րել, կոոր դի-
նաց րել և  սո վո րեց րել է «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» 
ան վա նու մով շա բա թա կան հա վա քույթ նե րում: 
 Հինգ տա րի անց Աստ ված այդ աշ խա տանքն 
ա վար տին է մո տեց նում՝ ա ռաջ նոր դե լով նրան 
հաս տա տե լու իր անձ նա կան ծա ռա յութ յու նը և  
այն կո չե լու «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» ա նու նով: 

 Ջոյ սի «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» ռա դիո հա-
ղոր դու մը հե ռար ձակ վում է ա վե լի քան 250 
ազ գա յին ռա դիո կա յան նե րով: 1993 թվա կա-
նին հե ռար ձակ վեց «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ՝  Ջոյս 
 Մա յե րի հետ» 30 րո պեա նոց հե ռուս տածրա-
գի րը, ո րը տա րած վեց ամ բողջ  Միաց յալ 
 Նա հանգ նե րով, ինչ պես նաև մի քա նի ար-
տա սահ ման յան երկր նե րով: Ն րա ու սու ցո-
ղա կան տե սա հո լո վակ նե րից օգտ վում են 
շատ երկրնե րում:  Նա հա ճախ է ճամ փոր-
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դում՝ ուսու ցա նե լով «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» խո-
րագրով կոն ֆե րանս նե րի ըն թաց քում` հան-
դես գա լով տե ղա կան ե կե ղե ցի նե րում:  Ջոյ սը 
և  ա մու սի նը՝  Դեյ վը, ով «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» 
ծա ռա յութ յան ֆի նանս նե րի կա ռա վա րիչն է, 
ա մուս նա ցել են ա վե լի քան 31 տա րի ա ռաջ և  
ու նեն չորս ե րե խա: Ե րեքն ա մուս նա ցած են, 
իսկ կրտսեր որ դին ներ կա յումս ի րենց հետ 
ապ րում է  Ֆեն տո նում,  Միս սու րիի Լ յո ւիս քա-
ղա քի ար վար ձան նե րի մոտ: 

 Ջոյ սը հա վա տում է, որ իր կյան քի կո չու-
մը` հա վա տաց յալ նե րին Աստ ծո  Խոս քի մեջ 
հաս տա տելն է:  Նա ա սում է. « Հի սու սը մա-
հա ցավ, որ ա զա տի գե րի նե րին, բայց կան 
քրիս տոն յա ներ, ո րոնք շատ քիչ հաղ թութ-
յուն ներ ու նեն կյան քում, կամ էլ, առ հա սա-
րակ, չու նեն»:  Շատ տա րի ներ ա ռաջ ի րեն 
հայտ նա բե րե լով նույն ի րա վի ճա կում և Աստ-
ծո  Խոս քը կի րա ռե լով՝ նա ձեռք է բե րում 
ա զա տութ յուն: Ապ րե լով հաղ թութ յան կյանք՝ 
 Ջոյ սը սպա ռա զին վում է՝ գե րի նե րին ա զա-
տե լու և «մոխ րի փո խա րեն փառք» բե րե լու: 

 Ջոյ սը շնչա վոր բժշկութ յան վե րա բեր յալ և 
դ րա հետ կապ ված թե մա նե րով ու սու ցա նել է 
տար բեր երկր նե րում՝ օգ նե լով հա զա րա վոր 
մարդ կանց:  Նա ձայ նագ րել է ա վե լի քան 165 
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տար բեր ձայ նե րիզ նե րի ալ բոմ, և  հե ղի նակ է 
25 գրքե րի, ո րոնք ար ժե քա վոր են Ք րիս տո սի 
մարմնի հա մար: Ն րա «Շն չա վոր բժշկութ յան 
ձևա վո րում»-ը ու նի 23 ու սուց ման ժա մեր: Այս 
ծրագ րում ներ կա յաց նում է հետև յալ նյու թե րը՝ 
«Վս տա հութ յուն», « Մոխ րի տեղ` փառք» (նե-
րա ռում է ծրա գիր), « Ղե կա վա րել զգաց մունք-
նե րը», «Վր դով մունք, վի րա վոր վա ծութ յուն և  
ան նե րո ղամ տութ յուն», « Մերժ վա ծութ յան ար-
մա տը» և «Բժշ կել սրտով կոտր ված նե րին» 
90 րո պեա նոց աստ վա ծաշնչ յան խոս քե րից 
կազմ ված ձայ նաս կա վա ռա կը: 

 Ջոյ սի «Մտ քի ձևա վո րում» գիր քը նկա-
րագ րում է մտքի թե մա յին նվիր ված հինգ 
տար բեր ձայ նե րի զա յին քա րոզ չութ յուն-
ներ, ո րոնք նե րա ռում են «Մ տա վոր ամ րոց-
ներ և մ տա ծո ղութ յուն ներ», «Ա նա պա տա-
յին մտա ծո ղութ յուն», « Մարմնա վոր միտք», 
«Ան հանգս տութ յուն և մ տա հոգ ված միտք», 
« Միտք, բե րան, տրա մադ րութ յուն և  դիրք» 
թե մա նե րը:  Փա թե թը նաև պա րու նա կում է 
 Ջոյ սի « Միտ քը կռվի դաշտն է» 260 է ջա նոց 
հզոր գիր քը:  Նա ու նի սի րո թե մա յին նվիր-
ված եր կու տե սա ժա պա վե նա յին քա րոզ չութ-
յուն՝ « Սե րը՝...» և « Սե րը՝ որ պես բարձ րա-
գույն զո րութ յուն» վեր նագ րե րով: 



Գ րե՛ք  Ջոյս  Մա յե րի աշ խա տա սեն յակ՝ նյու թե րի, 
կա տա լոգ նե րի և  ման րա մասն տե ղե կութ յուն նե րի 

հա մար, ե թե ձեզ հե տաքրք րում է, 
թե ինչ պես ձեռք բե րել այն տե սա ժա պա վեն նե րը, 
ո րոնց կա րիքն ու նեք՝ ձեր կյան քում կա տար յալ 

բժշկութ յուն բե րե լու հա մար: 
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