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 ԾԱ ՆՈ ԹՈՒԹ ՅՈՒՆ 

 Բո լորս էլ ժա մա նակ առ ժա մա նակ հու-
սա խաբ վում ենք: Ի րա կա նում, զար մա նա լի 
կլի ներ, ե թե ամ բողջ շա բաթ վա ըն թաց քում 
հու սա խա բութ յան չբախ վեինք: Մենք ցան-
կա նում ենք (նա խօ րոք ո րո շա կի ուղ ղութ յան 
վրա հաս տատ վե լով), որ ինչ-որ բան տե ղի 
ու նե նա ո րո շա կի ձևով, և  երբ դա տե ղի չի 
ու նե նում, հու սա խաբ վում ենք: Ե թե հու սա-
խա բութ յա նը ճիշտ լու ծում չի տրվում, դա 
հու սա հա տութ յան է վե րած վում: Ե թե եր կար 
ժա մա նակ հու սա հատ ված ենք մնում, ա պա 
են թա կա ենք ա մա յաց ման, և  այդ ժա մա նակ 
ա նըն դու նակ ենք դառ նում նա խա ձեռ նե լու 
կամ որ ևէ բան ա նե լու:

 Շատ քրիս տոն յա ներ կյան քում ան կում են 
ապ րել, ո րով հետև չեն ի մա ցել, թե ինչ պես 
վար վեն հու սա հա տութ յան պա հին:

Այն ա մա յութ յու նը, որ նրանք ապ րում են, 
շատ հա վա նա կան է, որ սկսվել է ճիշտ լու-
ծում չստա ցած փոքր հու սա հա տութ յու նից: 
Հի սու սը բժշկում էր նրանց, ով քեր սա տա-



նա յի կող մից հարս տա հար ված էին (տե՛ս 
Գործք 10.38): Հու սա հատ ված, ընկճ ված և  
ա վեր ված կյան քով ապ րելն Աստ ծո կամ քը 
չէ: Երբ հու սա հատ վում ենք, պետք է սո վո-
րենք վե րա կանգն վել, որ պես զի չհայտն վենք 
հու սա խաբ ված վի ճա կում, իսկ հե տո կոր-
ծան վենք: Երբ սո վո րենք հու սալ ու վստա հել 
Ժայ ռին` Հի սու սին (տե՛ս Ա Կորնթ. 10.4), և 
հա կա ռակ կանգ նենք սա տա նա յի հար ձա կում-
նե րին, կա րող ենք ապ րել Տի րոջ ու րա խութ-
յամբ և խա ղա ղութ յամբ և լի նենք հու սա խա-
բութ յուն նե րից ա զատ:



 Մաս 1

Ա ԶԱՏ ԼԻ ՆԵԼ 

ՀԱՐՍ ՏԱ ՀԱ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻՑ





1

Ա ՄԵ ՆԱ ԶՈՐՆ 

ԱՊ ՐՈՒՄ Է ՄԵՐ ՄԵՋ

«… Հի սու սին, որ Նա զա րե թից 
է, թե ինչ պես Ն րան Աստ ված Սուրբ 
Հո գով և զո րութ յու նով օ ծեց, որ ման 
ե կավ՝ բա րի ա նե լով և սա տա նա յից 
բո լոր հարս տա հար ված նե րին բժշկե-
լով, ո րով հետև Աստ ված Ն րա հետ 
էր»: 

 Գործք 10.38
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1

Ա մե նա զորն ապ րում է մեր մեջ

Իր երկ րա յին ծա ռա յութ յան ըն թաց քում 
Հի սու սը Սուրբ Հո գու օ ծութ յամբ ա զա տութ-
յուն էր տա լիս սա տա նա յից բո լոր հարս տա-
հար ված նե րին: Այդ զո րութ յունն առ կա է նաև 
այ սօր: Աստ ծո կամ քը չէ, որ Իր զա վակ նե-
րը հարս տա հար ված կամ ընկճ ված լի նեն, և 
Հի սու սի զո րութ յունն այ սօր ըն դու նակ է մեզ 
ա զա տե լու հարս տա հա րութ յու նից:

Ըստ Վեբս թե րի բա ռա րա նի՝ «ճնշել» նշա-
նա կում է «ծան րա բեռ նել», մաս նա վո րա-
պես՝ «ճնշել միտ քը կամ հո գին, ինչ պես նաև 
ոչնչաց նել կամ ցնցել, վայր գցել»: Ես հա վա-
տում եմ, որ թշնա մին` սա տա նան, ոչ միայն 
կա րող է ճնշել մեր միտ քը և հո գին, այլ նաև՝ 
մեր մար մինն ու շուն չը: Հա ճախ չենք հաս-
կա նում, թե ինչն է այդ քան ան հանգս տաց-
նում մեզ:

 Բո լորս էլ ինչ-որ ժա մա նակ ծան րութ յան 
բեռն զգա ցել ենք մեզ վրա: Մեզ նից շա տե րը 



12

ՕԳՆԻ՛Ր ԻՆՁ. ԵՍ ՀՈՒՍԱԽԱԲՎԱԾ ԵՄ

դժվա րա ցել են այդ վի ճա կում մտա ծել կամ 
ո րո շումներ կա յաց նել: Հա ճախ ֆի զի կա պես 
ենք ընկճ վել:

 Մենք պետք է հի շենք, որ տար բեր ժա մա-
նակ նե րում սա տա նան կփոր ձի այլ ևայլ նպա-
տակ նե րի հա մար ճնշել մեզ տար բեր մի ջոց-
նե րով: Բայց մենք Հի սու սի մի ջո ցով կա րող 
ենք հաս տա տա կամ դեմ կանգ նել սա տա նա-
յին: Ե թե հաս տա տա կամ չլի նենք, նա՛ հաս-
տա տա կամ կլի նի մեր հան դեպ:

Ինչ ևէ, սա տա նան է ա մեն չա րի 
սկզբնաղբ յու րը, բայց կան բա ներ, որ մենք 
ենք ա նում, և դ րանք կա րող են պատ ճառ 
դառ նալ՝ մեզ ճնշված կամ ծան րութ յան բե ռի 
տակ զգա լու: Մենք կճնշվենք, ե թե ճիշտ լու-
ծում չտանք ա ռա ջա ցող փոքր խնդիր նե րին: 
Ն րանք, ով քեր բամ բա սում, բո ղո քում, չա րա-
խո սում և դա տում են, կա րող են ճնշվա ծութ-
յան տակ ընկ նել:

 Նո րոգ վե լու հա մար պետք է հա կա ռակ 
կանգ նենք սա տա նա յին և ն րա բո լոր հնարք-
նե րին, ո րոն ցով փոր ձում է ճնշել մեզ: Պետք 
է նաև զգոն լի նենք, որ ինք ներս մեզ վրա 
ճնշում և  ընկճ վա ծութ յուն չբե րենք: Եվ ա մե-
նա կար ևո րը՝ պետք է հաս տա տա կա մո րեն 
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ա նենք այն, ինչ Աստ ված է ա սում: Տե րը մեզ 
տա լիս է Իր Հո գին՝ գոր ծե լու մեր մեջ զո րա-
վոր ձևով:

Ըստ Վեբս թե րի՝ հաս տա տա կամ լի նե լը 
հա մո զիչ գոր ծո ղութ յուն ներ նա խա ձեռ նելն 
է, այ սինքն՝ ե ռան դուն, հա մար ձակ, հաս տա-
տա կամ, նա խա ձեռ նող լի նե լը: 

Մար դու պատ կե րա ցումն ի սկզբա նե չար 
նպա տա կի հա մար չի ա րար վել: Պատ կե-
րաց ման մի ջո ցով ծա գում են նոր մտքեր, 
ո րոնք թույլ են տա լիս կա տա րել նո րա նոր 
վե րա փո խումներ: Մ տա ծեք, թե բո լոր կեն-
դա նի նե րին ա նուն ներ դնե լու հա մար որ քան 
ստեղ ծա գոր ծող պետք է լի ներ Ա դա մը` մինչ 
մեղ քի մեջ ընկ նե լը: Մինչ դեռ մեզ նից մի քա-
նի սը շփոթ վում են նույ նիսկ ի րենց շա նը 
ա նուն դնե լիս:

Ա ռաջ նորդ վի՛ր Հո գով

 Հետ ևե լով Սուրբ Հո գու ա ռաջ նոր դութ յա-
նը և թույլ տա լով, որ Սուրբ Հո գու պտուղ-
ներն ի հայտ գան մեր կյան քում (տե՛ս 
Գաղատ. 5.22,23)՝ մենք նա խա ձեռ նող ներ 
և վե րա փո խող ներ ենք դառ նում: Մենք կա-
րող ենք նպա տա կայ նո րեն դրսևո րել մեր մեջ 
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գո յութ յուն ու նե ցող Աստ ծո ստեղ ծա րար կա-
րո ղութ յու նը: Շա տե րը ձանձ րա ցել են, քա նի 
որ ա վե լի շատ ընկճ ված վի ճա կում են, քան 
հաս տա տա կամ: Ե թե զար գաց նենք Աստ ծուց 
մեզ տրված ստեղ ծա գոր ծող կա րո ղութ յու-
նը, դա կհե ռաց նի ձանձ րույ թը: Ո մանք ա վե-
լի ստեղ ծա գոր ծող են, քան մյուս նե րը: Բայց 
մեզ նից՝ յու րա քանչ յու րը կա րող է գոր ծա ծել 
ստեղ ծա գոր ծող պատ կե րա ցու մը, հաս տա-
տա կա մութ յու նը և վե րա փո խու մը՝ իր կյան քը 
դարձ նե լով ա վե լի բա վա րար ված, արդ յու նա-
վետ և կա տար յալ:

Սա տա նան պետք է փախ չի քեզ նից

 Սա տա նան խա բում է մեզ (տե՛ս Հովհ. 
8.44): Ե թե մենք հաս տա տա կամ չենք և չենք 
դա դա րում նրա ստե րը լսե լուց, ու րեմն մեր 
կյան քում տեղ ենք տա լիս նրան: Նա նման 
է մի մռնչա ցող առ յու ծի (տե՛ս Ա Պետր. 5.8), 
բայց մեր մեջ Հու դա յի Առ յուծն է՝ Հի սու սը: 
Մենք պետք է մռնչանք: 

Երբ սա տա նան ա ռա ջին քայլն է ա նում՝ 
մո տե նա լով մեզ, հոգ ևո րա պես այն քան ար-
թուն պետք է լի նենք, որ ետ մղենք նրան: 
Դա մեզ նից մի քա նի վայրկ յան պետք է պա-
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հան ջի: Սա տա նան միշտ փոր ձում է հար-
ձակ վել, և  որ քան մեզ ետ պա հենք, այն քան 
նա կշա րու նա կի ա ռա ջա նալ: Բայց ե թե նրան 
դեմ դուրս գանք այն իշ խա նութ յամբ, որ 
ունենք Հի սուս Ք րիս տո սով, նա կնա հան ջի: 

Մենք պետք է շա րու նա կենք այդ իշ խա-
նութ յամբ հա կա ռակ վել նրան: Ե թե դա դա րենք 
գոր ծե լուց, նա՛ կհար ձակ վի՝ ան հանգս տաց-
նե լով մեզ: Սա տա նան ստա խոս է և պար ծեն-
կոտ: Նա գա լիս է առ յու ծի նման, բայց առ յուծ 
չէ: Հի սուս Ք րիս տո սին հա վա տա լու շնոր հիվ 
մենք զո րութ յուն ու նենք մեր մեջ. «…Ա վե լի մեծ 
է Նա, որ ձե զա նում է, քան թե նա, որ աշ խար-
հի մեջ է» (Ա Հովհ. 4.4):

Աստ ծո Խոս քը լա՛վ ի մա ցիր, որ սա տա-
նա յին հա կա ռակ կանգ նես և  ա սես. «Ս տա-
խո՛ս: Ո՛չ, ես քեզ չե՛մ լսում»: 

Մեր կյան քը կա րող ենք վատ նել՝ մեզ 
պաշտ պա նե լով և սա տա նա յից թաքն վե լով, 
բայց կա րող ենք նաև հաղ թա կան ապ րել՝ 
ստի պե լով, որ նա պաշտ պան վի:

Ընտ րի՛ր կյան քը

«Այ սօր եր կինքն ու եր կի րը վկա եմ 
կան չում ձեզ վրա, որ կյան քը և մա հը, օրհ-
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նութ յու նը և  ա նեծ քը ձեր առջև դրի. ու րեմն, 
կյան քը ընտ րի՛ր, որ ապ րես դու և քո սե-
րուն դը»:

Երկ րորդ Օ րի նաց 30.19

Ու րա խութ յունն ու եր ջան կութ յու նը դրսից 
չեն գա լիս: Դ րանք մեր մեջ են: Դ րանք գի-
տակ ցա բար ար վող ո րո շումներ են, կան-
խամ տած ված ընտ րութ յուն ներ, որ ինք ներս 
ենք ա նում ա մեն օր: 

Մեր ծա ռա յութ յան մեջ մի ե րի տա սարդ 
կին է աշ խա տում, և ն րա կյան քում կան բա-
ներ, որ կցան կա նար փո խել: Սա կայն, չնա-
յած իր բո լոր հոգ սե րին, նա ու րախ և  եր ջա-
նիկ է: Այդ ե րի տա սարդ կինն ու րա խութ յամբ 
և  եր ջան կութ յամբ լի է ոչ թե նրա հա մար, որ 
որ ևէ խնդիր չու նի, այլ՝ որ ո րո շել է լցվել Տի-
րոջ ու րա խութ յամբ: 

 Մեզ նից յու րա քանչ յուրն ա մեն օր պետք 
է ընտ րութ յուն ա նի. կա՛մ ընտ րում ենք հնա-
զան դո րեն լսել սա տա նա յին և թույլ տալ, որ 
նա կոր ծա նի մեր կյան քը, կա՛մ ընտ րում ենք 
հաս տա տա կա մո րեն դեմ կանգ նել նրան և  
ապ րել լիար ժեք կյան քով, որ Աստ ված ա պա-
հո վել է մեզ հա մար Իր Որ դու՝ Հի սուս Ք րիս-
տո սի մի ջո ցով: Ինչ ևէ, այս պես թե այն պես, 
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մենք կգնանք Եր կինք: Բայց արդ յո՞ք ու զում 
ենք հաս նել Եր կինք և հայտ նա բե րել, որ 
ա վե լի շատ ու րա խութ յուն կա րող էինք ու նե-
նալ մեր կյան քի ճա նա պար հին: Ե կեք ընտ-
րենք կյան քը և վա յե լենք այն պես, ինչ պես 
Աստ ված է կա մե նում: 

Ար թո՛ւն ե ղեք &  ա ղո՛թք ա րեք

«Ար թո՛ւն ե ղեք և  ա ղո՛թք ա րեք (խիստ 
ուշա դի՛ր ե ղեք), որ փոր ձութ յան մեջ չմտնեք. 
հո գին հո ժար է, բայց մար մի նը` տկար»:

 Մատ թեոս 26.41

Են թադ րենք՝ դուք գի տեք, որ ձեր տու-
նը շրջա պատ ված է թշնա մի նե րով, և ն րանք 
ցան կա ցած պա հի կա րող են ներ խու ժել և 
հար ձակ վել: Ի՞նչ եք կար ծում՝ ար թուն կմնա-
յի՞ք տու նը հսկե լու հա մար, թե՞ ոչ: 

Ի՞նչ կա նեիք, ե թե ինչ-որ պատ ճա ռով չկա-
րո ղա նա յիք ար թուն մնալ և տու նը հսկել: 
Արդ յո՞ք հոգ չէիք տա նի, որ ըն տա նի քի ան-
դամնե րից մեկն ար թուն մնար և զ գու շաց ներ 
վտան գի պա հին: Այս հա մա րում Հի սու սը մեզ 
պատ վի րում է՝ ար թուն մնալ, խիստ ու շա դիր, 
զգոն և  ակ տիվ լի նել, հսկել և  ա ղոթել:
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Որ պես հա վա տաց յալ ներ՝ մենք պետք է 
ար թուն և զ գոն լի նենք: Մենք միշտ պետք է 
պատ րաստ լի նենք՝ դեմ կանգ նե լու թշնա մու 
հար ձա կումնե րին:

Ե ղի՛ր պա տե րազ մող

« Պա տե րազ մի՛ր հա վատ քի բա րի պա-
տե րազ մը….»:

Ա Տի մո թեոս 6.12

Լի նել հաս տա տա կամ՝ նշա նա կում է լի նել 
պա տե րազ մող:

Ինչ պես Պո ղոս ա ռաք յալն իր մա սին է 
ա սում՝ բա րի պա տե րազ մը պա տե րազ մե ցի 
(տե՛ս Բ Տի մոթ. 4.7), ճիշտ այդ պես էլ նա Տի-
մո թեո սին է սո վո րեց նում՝ պա տե րազ մել հա-
վատ քի բա րի պա տե րազ մը:

Մեր կյան քում մենք նույն պես պետք է 
պա տե րազ մենք հա վատ քի բա րի պա տե րազ-
մը՝ հոգ ևոր թշնա մի նե րի դեմ պայ քա րե լով 
թե՛ մեր մտքում, և թե՛ մեր սրտում:

Պա տե րազ մել հա վատ քի բա րի պա տե-
րազ մը՝ նշա նա կում է ճա նա չել թշնա մուն, 
ի մա նալ, թե երբ է ա մեն ինչ ճիշտ ըն թա նում, 
և  երբ՝ սխալ:
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Օ րի նակ` մի ան գամ զրու ցում էի մի մար-
դու հետ: Երբ լսում էի նրան, իմ մեջ ան-
հանգս տութ յուն էր ա ռա ջա նում: Ես մտա ծում 
էի. «Ի՞նչ է կա տար վում և  ին չո՞ւ»: Եվ որ քան 
շատ էի մտա ծում, այն քան ա վե լի էի հա մոզ-
վում, թե ինչն էր խնդի րը:

Ա մեն ան գամ, երբ մենք հան դի պում և 
զ րու ցում էինք, ես սկսում էի ան հանգս տա-
նալ ու մտա ծել. «Արդ յո՞ք այս մար դը ճիշտ է 
հաս կա նում ինձ»: 

Հեր թա կան հան դիպ ման ժա մա նակ նույն 
զգա ցումն ա ռա ջա ցավ: Բայց այս ան գամ ես 
ա վե լի հաս տա տա կամ մո տե ցում ցու ցա բե րե-
ցի. ուղ ղա կի սկսե ցի ա ղո թել. « Հի սուս Ք րիս-
տո սի ա նու նով՝ ես իշ խա նութ յուն եմ վերց-
նում այս ո գու վրա: Եվ իմ հո գը չէ, թե այս 
մարդն ինչ է մտա ծում իմ մա սին. դա նրա և 
Աստ ծո գործն է: Ես պետք է ա զատ լի նեմ: Ես 
չեմ կա րող ամ բողջ կյան քում մտա ծել և  ան-
հանգս տա նալ, թե ինչ են մտա ծում մար դիկ: 
Սա տա նա՛, ես այլևս չեմ ան հանգս տա նա լու: 
Հի սու սի ա նու նով՝ դա վեր ջա ցած է»:

Ես քայլ ա րե ցի, և  ա զա տութ յու նը ներ թա-
փան ցեց իմ մեջ: Որ քան պա սիվ էի, այն քան 
սա տա նան ա վե լի էր չար չա րում ինձ:
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Սա է մեր խնդի րը: Մենք շատ պա սիվ 
ենք: Շատ հա ճախ մենք չենք հա կա ռակ վում 
թշնա մուն, երբ նա հար ձակ վում է՝ բե րե լով 
ան հանգս տութ յուն, վախ, կաս կած կամ էլ 
դա տա պար տութ յուն: Մենք ետ ենք քաշ վում 
մի անկ յուն և թույլ ենք տա լիս, որ նա մեզ 
հար վա ծի:

Մենք ոչ թե պետք է սա տա նա յի վրա 
տպա վո րութ յուն թող նող ներ լի նենք, այլ՝ պա-
տե րազ մող ներ:

Սա տա նան ու զում է, որ մենք պա տե րազ-
մենք մարդ կանց հետ, չա րութ յամբ լցվենք 
նրանց հան դեպ: Նա ցան կա նում է գո ղա նալ 
մեր կյան քի խա ղա ղութ յու նը և  ու րա խութ յու-
նը: Բայց Աստ ված ու զում է, որ պա տե րազ-
մող լի նենք և հոգ ևոր աշ խար հի թշնա մի նե րի 
դեմ պա տե րազ մենք:

Ո՞րն է բնա կա նոն վի ճա կը

«Ո րով հետև՝ ուր որ նա խանձ (չա րութ-
յուն) և կ ռիվ (մարմնա կան ցան կութ յուն-
ներ) կա, այն տեղ ան կար գութ յուն (ան-
հանգստութ յուն, ան ներ դաշ նա կութ յուն, մեղ-
սա գոր ծութ յուն) և բո լոր չար բա նե րը կան: 
Բայց վե րին ի մաս տութ յու նը, նախ և  ա ռաջ, 
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սուրբ է, և հե տո խա ղա ղա րար, հեզ, հլու, 
ո ղոր մութ յու նով և բա րի պտուղ նե րով լի քը, 
ան կողմնա սեր, ան կեղծ»:

 Հա կո բոս 3.16,17

Շ փո թութ յու նը վե րածն ված քրիս տոն յա-
յի հա մար բնա կա նոն վի ճակ չէ, և Աստ ված 
չի ցան կա նում, որ այդ վի ճա կում լի նենք: 
Այս պի սով՝ ցան կա ցած ժա մա նակ, երբ շփո-
թութ յան մեջ ենք ընկ նում, պետք է հար ձա-
կում գոր ծենք:

Շատ հա ճախ կար ծում ենք, թե ինչ-որ 
բան սխալ է ըն թա նում, և չենք հաս կա նում, 
որ գտնվում ենք հոգ ևոր հար ձակ ման տակ:

Հա ջորդ սխալն այն է, որ ար թուն մնա-
լու և  ա ղոթք ա նե լու փո խա րեն՝ ինչ պես Հի-
սուսն է պատ վի րել, պա տաս խան ներ ենք 
փնտրում:

Ցան կա ցած ժա մա նակ, երբ անբ նա կան 
վի ճակ ես զգում, ար թո՛ւն ե ղիր և  ա ղո՛թք 
ա րա: Այս պես սո վո րում ես ան դա դար ա ղո-
թել (տե՛ս Ա Թե սաղ. 5.17): Եվ հարկ ե ղած 
դեպ քում պատ րաստ ես լի նում ցան կա ցած 
ժա մա նակ ա ղո թե լու:

Բայց ո՞րն է հա վա տաց յա լի հա մար բնա-
կա նոն վի ճա կը: Այս հար ցին պա տաս խա նե-
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լու հա մար ու սումնա սի րենք, թե որն է ան կա-
նոն վի ճա կը:

Ան հանգս տա նալ, բար կա նալ, փոր ձել հաս-
կա նալ այն պի սի բա ներ, ո րոնց հա մար պա-
տաս խան ներ չու նենք, մտա հոգ վել, թե ինչ 
կմտա ծեն մեր մա սին մար դիկ, ընկճ վել, ճնշվել, 
մտա ծել, որ մենք լա վը չենք կամ ձա խո ղակ 
ենք: Այս բո լո րը բնո րոշ են ան կա նոն վի ճա կին:

Մի գու ցե սրանք բնա կա նոն են դար ձել 
ո րոշ մարդ կանց հա մար, բայց Աստ ված եր-
բեք չի նա խա տե սել, որ մենք շա րու նա կա-
բար տան ջան քի, չար չա րան քի, մտա տան-
ջութ յուն նե րի մեջ ապ րենք: Եվ երբ այս պի սի 
մտքեր են գա լիս, պետք է հաս կա նանք, որ 
սրանք թշնա մու ստերն են: 

Վոչ ման Նին « Հոգ ևոր մար դը» գրքի 
« Ծան րութ յուն հո գու վրա» են թա վեր նագ րում 
գրել է. « Հո գին կա րիք ու նի լի նե լու կա տար-
յալ ա զա տութ յան մեջ: Այն միշտ պետք է օ դի 
մեջ լո ղա ցող լույս լի նի… Ք րիս տոն յան պետք 
է հաս կա նա, թե ինչ ծան րութ յուն է դրված 
իր հո գու վրա: Հա ճախ նա ընկճ վա ծութ յուն 
է զգում, կար ծես 1000 ֆունտ բեռ է դրված 
սրտին... Դա թշնա մին է ա նում՝ նրա հո գին 
ան հանգս տաց նե լու, ու րա խութ յու նից և լու-
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սա վո րութ յու նից զրկե լու, ինչ պես նաև Սուրբ 
Հո գու հետ հա մա գոր ծակ ցե լուն ա նըն դու նակ 
դարձ նե լու հա մար... Ա զատ հո գին հիմք է 
հաղ թութ յան հա մար… Երբ հո գին ընկճ ված 
է, միտ քը չի կա րող ճիշտ ձևով գոր ծել»: 

Մեր բո լոր ան դամնե րը միա սին են գոր-
ծում: Մենք մեզ պետք է պա հենք ա զատ և 
բ նա կա նոն վի ճա կում: Դ րա հա մար պետք 
է լի նենք Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի ա ռաջ նոր-
դութ յան ներ քո:

Ք րիս տո սի աստ վա ծութ յու նը

« Խոր հուրդ ներ ենք քան դում և  ա մեն 
բարձ րութ յուն, որ գո ռո զա նում է Աստ ծո 
գի տութ յան դեմ: Եվ գե րի ենք բռնում ա մեն 
միտք՝ Ք րիս տո սին ( Մե սիա յին) հնա զան-
դեց նե լու հա մար»:

Բ Կորն թա ցի նե րի 10.5

Տե րը մեզ հաղ թա նակ կտա սա տա նա յի 
դեմ, բայց դա կա նի միայն այն ժա մա նակ, 
երբ Ն րան խնդրենք, որ ներգ րավ վի մեր 
խնդրի մեջ: 

Ո չինչ չի կա րող փո խել մեր վի ճա կը, ե թե 
մեր ամ բողջ ա րա ծը միայն նստելն ու ե րա զե-
լը լի նի: 
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Տե րը պատ րաստ է, Նա կա մե նում է և 
կա րող է օգ նել, բայց մենք պետք է քայլ 
ա նենք: Մենք պետք է գոր ծենք, որ պես զի 
չընկ նենք պա սի վութ յան, ան տար բե րութ յան, 
ծու լութ յան, թմրութ յան, ընկճ վա ծութ յան, 
հու սա խա բութ յան և հու սալք ման մեջ: Մենք 
չենք կանչ վել գոր ծե լու մեր զգաց մունք նե-
րի հա մե մատ: Մենք այն ժո ղո վուրդն ենք, 
որ կանչ ված է Աստ ծո Խոս քին ա պա վի նե լու 
և  իր կյան քում այդ Խոս քը կի րա ռե լու հա-
մար: Դ րա հա մար պետք է ա մեն ժա մա նակ 
հոգևո րա պես ար թուն մնանք:
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ՀԱՍ ՏԱ ՏԱ ԿԱ ՄՈ ՐԵՆ 

ՊԵՏՔ Է Ա ՆԵԼ

« Բայց Հով հան նես Մկրտ չի օ րե-
րից մինչև հի մա Երկն քի ար քա յութ-
յունն ու ժով է առն վում, և  ու ժեղ նե րը 
հափշ տա կում են այն»: 

Մատ թեոս 11.12
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2

Վեց բան, որ 

հաս տա տա կա մո րեն պետք է ա նել

Մենք ու ժով պետք է վերց նենք Աստ ծո թա-
գա վո րութ յու նը, ար դա րութ յու նը, խա ղա ղութ-
յու նը և  ու րա խութ յու նը (տե՛ս Հ ռոմ. 14.17): Ե թե 
հու սա խա բութ յան մեջ ես, հաս տա տա կա մո-
րեն կանգ նեց րո՛ւ սա տա նա յի հար ձա կու մը:

Վեց բան կա, որ հաս տա տա կա մո րեն 
պետք է ա նել.

• Մ տա ծել հաս տա տա կա մո րեն,
• Ա ղո թել հաս տա տա կա մո րեն,
• Խո սել հաս տա տա կա մո րեն,
• Տալ հաս տա տա կա մո րեն,
• Գոր ծել հաս տա տա կա մո րեն,
• Սի րել հաս տա տա կա մո րեն:

Մ տա ծի՛ր հաս տա տա կա մո րեն

« Կամ՝ ո՞ր թա գա վորն է, որ գնա ու րիշ 
թա գա վո րի հետ պա տե րազմ ա նե լու. մի՞ թե 
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չի նստի ա ռաջ խոր հուրդ ա նի՝ տա սը հա-
զա րով կա րո՞ղ է դեմ կե նալ նրան, որ քսան 
հա զա րով գա լիս է իր վրա»: 

 Ղու կաս 14.31

 Գե նե րա լը, որ պա տե րազ մի է պատ-
րաստ վում՝ վտան գի են թար կե լով ի րեն և  իր 
բա նա կը, նախ՝ մտա ծում, ծրագ րում և հաշ-
վար կում է, թե ինչ պես կա րող է հար ձակ վել 
և հաղ թել թշնա մուն:

 Մենք նույ նը պետք է ա նենք ա մեն օր, 
ինչ պես նաև մեր քրիս տո նեա կան պա տե-
րազմնե րի ժա մա նակ: 

Պետք է մտա ծենք՝ ինչ պե՞ս կա րող ենք 
պարտ քը վե րա դարձ նել, ինչ պե՞ս կա րող ենք 
տու նը մաք րել, ինչ պե՞ս կա րող ենք ա վե լի 
լավ ա պա հո վել ըն տա նի քը: 

Բայց նաև պետք է մտա ծենք՝ ինչ պե՞ս կա-
րող ենք ա վե լի շատ մարդ կանց վկա յել, ինչ-
պե՞ս կա րող ենք օրհ նութ յուն լի նել թշվա ռի 
հա մար, ինչ պե՞ս կա րող ենք ա վե լի շատ տալ 
Աստ ծուն:

Մ տա ծի՛ր սրա մա սին: Հարց րո՛ւ ինքդ քեզ, 
թե ինչ պես կա րող ես ա վե լի ներգ րավ վել ծա-
ռա յութ յան մեջ: 

Ի հար կե, ե թե դու ըն տա նիք ու նես, դա 
պետք է լի նի քո ա ռա ջին պար տա կա նութ-
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յու նը: Պետք չէ ա ռաջ նա հերթ պար տա վո-
րութ յուն նե րը դուրս թող նել: Ե թե ե րի տա-
սարդ ե րե խա ներ ու նես, պետք է շատ ժա մա-
նակ անց կաց նես նրանց հետ, հատ կա պես՝ 
նրանց ձևա վոր ման շրջա նում: 

Բայց եր բեմն ծա ռա յութ յու նը և  ըն տա նի-
քը հնա րա վոր է հա մա տե ղել: Ես դա ա րել եմ 
տա րի ներ շա րու նակ: Իմ ծա ռա յութ յու նը, ո րը 
կոչ վում է «Կ յան քը՝ Խոս քի մեջ», սկսե ցի՝ երբ 
որ դիս ըն դա մե նը մեկ տա րե կան էր: 

Դու կհայտ նա բե րես, որ ցան կա ցած գործ 
կա րող ես ա նել, ե թե Աստ ծուց ես կանչ ված: 
Եվ ե թե ցան կութ յուն ու նես, այդ քա նը բա վա-
կան է կա րո ղա նա լու հա մար: 

Ե ղի՛ր ստեղ ծա գոր ծող: Մի՛ նստիր՝ միայն 
ե րա զե լով, թե ա վե լին կա րող էիր ա նել: Նա-
խա ձեռ նի՛ր և սկ սի՛ր: Մ տա ծի՛ր հաս տա տա-
կա մո րեն:

Ա ղո թի՛ր հաս տա տա կա մո րեն

«Ու րեմն, հա մար ձա կութ յամբ մո տե-
նանք շնորհ քի ա թո ռին (Աստ ծո շնոր հաց 
գա հին, մենք՝ մե ղա վոր ա նար ժան ներս), 
որ ո ղոր մութ յուն ըն դու նենք (մեր ան հա ջո-
ղութ յուն նե րի հա մար), և շ նորհք գտնենք՝ 
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պատ շաճ ժա մա նա կին օգ նե լու (հա մա պա-
տաս խան օգ նութ յուն գա ճիշտ ժա մա նա-
կին, երբ մենք դրա կա րի քը կու նե նանք)»:

Եբ րա յե ցի նե րի 4.16

Մենք պետք է գանք Աստ ծո գա հի առջև՝ 
ա ռանց վա խի, վստա հո րեն և 

հա մար ձա կութ յամբ, այ սինքն՝ հաս տա-
տա կա մո րեն:

Չ պետք է վա խե նալ կամ ա մա չել Աստ-
ծուց: Մենք կա րող ենք հա մար ձա կո րեն մո-
տե նալ Ն րան և խնդ րել այն, ինչ մեզ պետք 
է: Կա րող ենք Ն րան խնդրել, որ մեզ հա մար 
ի րա կա նութ յուն դարձ նի Իր Խոս քում տված 
խոս տումնե րը: 

Ե փե սա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 3.20-ում 
աս վում է, որ Աստ ված կա րող է շատ ա վե լին 
ա նել, քան այն ա մե նը, ինչ հա մար ձա կո րեն 
խնդրում ենք կամ մտա ծում (ան սահ մա նո-
րեն՝ մեր ա ղոթք նե րից, մտա ծած նե րից, հույ-
սե րից կամ ե րա զանք նե րից ա վե լին): Մենք 
պետք է վստահ, հա մար ձակ, հաս տա տա-
կամ, խի զախ քրիս տոն յա ներ լի նենք: 

Երբ մո տե նաս Աստ ծո գա հին, մո տե ցի՛ր 
հաս տա տա կա մո րեն:
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Խո սի՛ր հաս տա տա կա մո րեն

«Ե թե մե կը խո սում է, թող՝ ինչ պես 
Աստ ծո հրա ման ներ խո սի….»:

Ա Պետ րոս 4.11

Որ պես Աստ ծո զա վակ ներ՝ մենք խո սե լիս 
պետք է հաս տա տա կամ ձայն ու նե նանք:

Ես նկա տի ու նեմ ոչ թե մարմնի, այլ չար 
ու ժե րի դեմ հաս տա տա կամ լի նե լը: 

Մատ թեոս 10.16-ում Աստ ված սո վո րեց-
նում է լի նել ա ղավնի նե րի պես միա միտ, իսկ 
Ա ռա կաց 28.1-ում՝ առ յու ծի պես հա մար ձակ: 

Ես մեծ դժվա րութ յամբ եմ հաշտ վել այս 
եր կու հա մե մա տութ յուն նե րին: 

Հե տո հի շե ցի մի քրիս տոն յա յի մա սին, ում 
տնօ րե նը քրիս տոն յա չէր: Վեր ջինս կան չել 
էր նրան և սկ սել ա նար դար ձևով մե ղադ րել: 
Աշ խա տո ղը գի տեր, որ ե թե խո սեր՝ տնօ րենն 
ա վե լի կբար կա նար, ուս տի նա միայն լռել էր՝ 
սպա սե լով, որ Տերն ի րեն պաշտ պա ներ: 

Գու ցե ար տա քի նից նա հան գիստ էր՝ ինչ-
պես ա ղավնին, բայց ներ սում հա մար ձակ էր՝ 
առ յու ծի նման:

Նույ նը և մենք՝ մարմնով եր բեմն պա սիվ 
ենք, բայց հո գով հաս տա տա կա մո րեն ար-



32

ՕԳՆԻ՛Ր ԻՆՁ. ԵՍ ՀՈՒՍԱԽԱԲՎԱԾ ԵՄ

ձա գան քում ենք: Կա րող ենք թույլ տալ, որ 
տհաճ բա ռեր ուղղ վեն մեզ, բայց ներ քուստ 
չըն դու նենք դրանք: Կա րող ենք մեր ժել մեզ 
վրա ե կող դա տա պար տութ յու նը: 

Երբ մեզ վի րա վո րում են, կա րող ենք Հո գով 
ա ղո թել: Հե տո, երբ դուրս գանք այդ վի ճա-
կից, կա րող ենք հաս տա տա կա մո րեն և  իշ խա-
նութ յամբ խո սել հոգ ևոր աշ խար հում գտնվող 
թշնա մի նե րի վրա, ով քեր մեզ վի րա վո րել են:

Ցան կա ցած ժա մա նակ, երբ ինչ-որ 
մեկն իմ դեմ է դուրս գա լիս, ես ան մի ջա-
պես սկսում եմ հո գով ա ղո թել՝ հոգ ևո րա պես 
պաշտ պա նե լով ինձ: 

Տա րի ներ շա րու նակ թույլ եմ տվել, որ 
մար դիկ ինձ վրա բար դեն ի րենց տրա-
մադրութ յու նը: Կար ժա մա նակ, երբ փոր ձե-
ցի մարմնա վո րա պես դեմ դուրս գալ նրանց, 
բայց հա մոզ վե ցի, որ այդ մի ջո ցը չի օգ նում: 
Ես հաս կա ցա, որ մեր պա տե րազ մը մարմնի 
և  ար յան դեմ չէ, այլ հոգ ևոր չար ու ժե րի և  
իշ խա նութ յուն նե րի դեմ: Այս պի սով, սո վո րե-
ցի, թե ինչ պես հոգ ևոր պայ քար մղել:

Մի գու ցե դու նույն պես պետք է սո վո րես 
և  ա նես նույ նը: Ե ղի՛ր միա միտ՝ ինչ պես ա ղավ-
նին, և հա մար ձակ՝ ինչ պես առ յու ծը: 
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Երբ խո սում ես մարդ կանց հետ, գլուխդ 
մի՛ կա խիր, մի՛ դժգո հիր, մի՛ փնթփնթա և մի՛ 
տրտնջա: Հաս տա՛տ նա յիր նրանց աչ քե րին և 
խո սի՛ր պարզ, հստակ, ան կեղծ: Ճի՛շտ ձևա-
կեր պիր և շա րադ րիր միտքդ: Վս տա՛հ, հա մո-
զի՛չ, հաս կա նա լի՛ ա սա այն, ինչ ու զում ես ա սել:

Մի՛ ե ղիր կեղ ծա վոր, անվս տահ, ա նա պա-
հով. ե ղի՛ր հա մար ձակ:

Ե թե դու եր գում և փա ռա բա նում ես Աստ-
ծուն, դա հաս տա տա կա մո րե՛ն ա րա:

Երբ ցան կա նում ես ինչ-որ բան ա սել, 
խո սի՛ր՝ ինչ պես Աստ ծո մի մար գա րե: Ա րա՛ 
ու րա խութ յամբ, գթա ռա տութ յամբ, ո ղոր մա-
ծութ յամբ և հաս տա տա կա մո րեն:

Տո՛ւր հաս տա տա կա մո րեն

«Տ վե՛ք, և կտր վի ձեզ՝ լավ չա փով՝ թափ 
տրված, շարժ ված, լիփ-լի քը կտան ձեր 
գոգը»: 

 Ղու կաս 6.38

Երբ տա լիս ենք, պետք է տանք ա ռա տո-
րեն և հաս տա տա կա մո րեն, քա նի որ՝ ինչ-
պես տա լիս ենք, այն պես էլ ստա նում ենք:

Երբ նա յում ենք դրա մա պա նա կին, չպետք 
է այն տե ղից հա նենք նվա զա գույ նը, ընդ հա-
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կա ռա կը՝ պետք է տանք այն պես, ինչ պես 
Աստ ված է տա լիս՝ ա ռա տո րեն:

Չ կա շատ կամ քիչ նվի րա բե րութ յուն. 
մենք պետք է սո վո րենք տալ հաս տա տա կա-
մո րեն՝ ինչ պես մեր քրիս տո նեա կան կյան քի 
ցան կա ցած հար ցե րում ենք վար վում:

Ես ու զում եմ տալ: Եվ ցան կա նում եմ տալ 
ա մեն ժա մա նակ: 

 Մի ան գամ քրիս տո նեա կան գրա խա նու-
թում տե սա մի փոք րիկ նվի րա բե րութ յան 
արկղ, ո րի վրա գրված էր. «50 ցեն տով կա-
րող է 2 օր կե րակր վել 2 ե րե խա»:

Երբ նվի րատ վութ յուն ա նե լու հա մար 
բա ցե ցի դրա մա պա նակս, մի ձայն ներ սից 
ա սաց. «  Կա րիք չկա, որ դա ա նես»:

Ան մի ջա պես ըմ բոս տա ցա: Ոչ ոք չէր կա-
րող դա նկա տել իմ ար տա քի նից, բայց ես 
իմ ներ սում արթ նա ցա:  Վերց րի դրա մա պա-
նակս, հա նե ցի գու մա րը և դ րե ցի արկ ղի մեջ: 
Ես դա ա րե ցի՝ ա պա ցու ցե լու, որ կա րող եմ 
տալ:  Դա իմ ա զատ կամքն ա պա ցու ցող գոր-
ծո ղութ յուն էր:

 Նույ նը կա րող ես ա նել և դու: Երբ ու զում 
ես ետ քաշ վել, տո՛ւր ա վե լի շատ:  Ցո՛ւյց տուր 
սա տա նա յին, որ հաս տա տա կա մո րեն կա րող 
ես տալ: 
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 Գոր ծի՛ր հաս տա տա կա մո րեն

«Ա մեն բան, որ ձեռքդ գտնի ա նե լու, 
ուժովդ ա րա….»:

 Ժո ղո վող 9.10

Ինչ-որ հանձն ենք առ նում, պետք է հաս-
տա տա կա մո րեն ա նենք: Մի՛ վերց րու ա ռա-
ջադ րանք ներ, ո րոն ցից կսար սա փես և 
կ ցան կա նաս փախ չել: Բոր բոք վի՛ր Սուրբ 
Հո գով և հա մար ձա կո րեն հայ տա րա րի՛ր. 
« Սա այն գործն է, որ Տերն է ինձ տվել, և  
ես, Սուրբ Հո գու օգ նութ յամբ, սա կա նեմ 
իմ ամ բողջ կա րո ղութ յամբ՝ Աստ ծո փառ քի 
համար»:

Սի րի՛ր հաս տա տա կա մո րեն

« Սա է Իմ պատ վի րա նը, որ ի րար սի-
րեք, ինչ պես որ Ես ձեզ սի րե ցի: Ոչ ոք 
ա վե լի մեծ սեր չու նի, քան՝ որ մեկն իր ան-
ձը դնի իր բա րե կամնե րի հա մար»:

 Հով հան նես 15.12,13

Որ պես Աստ ծո որ դի ներ՝ մարդ կանց պետք 
է սի րենք՝ ինչ պես Աստ ված է մեզ սի րում: Սի-
րել հաս տա տա կա մո րեն և զո հո ղութ յամբ: 
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Սի րե լը՝ ջանք ներդ նելն է: Մենք եր բեք չենք 
սի րի որ ևէ մե կին, ե թե հա մա ձայն չենք գին 
վճա րե լու:

Մի ան գամ մի կնոջ գե ղե ցիկ ա կան ջօ ղեր 
նվի րե ցի: Մար մինս ու զում էր դրանք պա հել, 
բայց հո գիս ինձ ա սաց, որ հնա զանդ լի նեմ 
Տի րո ջը և ն վի րեմ:

Ո րոշ ժա մա նակ անց այդ կի նը հա վա քույ-
թի ըն թաց քում պատ մեց, թե ինչ պես են ի րեն 
նվի րել այդ օ ղե րը, և  ա սաց, որ նա դրանք 
կրում է որ պես ձրի պարգև:

Տերն ինձ ա սաց. «Ա յո՛, դա ձրի պարգև 
էր նրա հա մար, բայց քեզ հա մար ինչ-որ 
բան ար ժե ցավ, ինչ պես փրկութ յու նը, որ ձրի 
պարգև է քեզ հա մար, բայց Հի սու սի հա մար 
Իր կյանքն ար ժե ցավ»:

Սե րը բո լոր պարգև նե րից ա մե նա զո րա-
վորն է: Երբ ցույց տաս Աստ ծո սե րը, ե ղի՛ր 
ան շա հախն դիր, զո հա բե րող, հաս տա տա-
կամ:
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ՀՈՒ ՍԱ ԽԱ ԲՈՒԹ ՅԱՆ ՀԵՏ 
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3

Ինչ պե՞ս վար վել 

հու սա խա բութ յան հետ 

Ըստ Վեբս թե րի՝ «հու սա խաբ վել» նշա նա-
կում է «հույ սը, ցան կութ յու նը կամ սպա սու մը 
ան բա վա րար թող նել»: 

Այլ խոս քով՝ երբ մենք հույս ենք տա ծում, 
ցան կա նում կամ ինչ-որ բա նի ենք սպա սում, 
և դա չի բա վա րար վում, մենք հու սա խաբ վում 
ենք:

Մեզ նից ոչ ոք այն քան հա վատք չու նի, որ 
կյան քում զերծ մնա հու սա խա բութ յուն նե րից: 
Հու սա խա բութ յու նը փաստ է կյան քում, մի 
բան, ո րին պետք է հան դի պենք և ճիշտ լու-
ծում տանք, հա կա ռակ դեպ քում դա կոր ծան-
ման կհասց նի:

Հա ճախ մար դիկ կոր ծան վում են՝ ա ռանց 
պատ ճառն ի մա նա լու: Ն րանք չեն հաս կա-
նում, որ ա մեն ինչ սկսվում է մի փոքր հու սա-
խա բութ յու նից, որն էլ, ճիշտ լու ծում չգտնե-
լով, կոր ծա նա րար է լի նում ա պա գա յում:
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Ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րու ախ տան շան նե րին

Ե թե ա ռա վոտ յան արթ նա նա լով՝ ես մի 
փոքր ցավ զգամ կո կոր դում, փռշտամ կամ 
գլխա ցավ ու նե նամ, կհաս կա նամ, որ մրսել 
եմ: Ես հա վա տում եմ, որ ե թե ա ղո թեմ, օգ-
տա գոր ծեմ վի տա մին C և A, լավ հանգս տա-
նամ, կկան խեմ հի վան դութ յու նը:

Հի վան դութ յու նը հա ճախ դրսևոր վում է 
նա խան շան նե րով, ո րոնք հայտ նում են, որ 
ինչ-որ բան այն չէ, և կա րիք կա հոգ տա նե-
լու՝ վի ճա կը չբար դա նա լու հա մար:

Հու սա խա բութ յու նը ճիշտ այդ պես է գոր-
ծում: Ի հայտ են գա լիս բա ցա հայ տող նշան-
ներ, ո րոնց նկատ մամբ հաս տա տա կամ գոր-
ծո ղութ յուն ներ են պետք:

Ինչ պես ա սա ցինք, հենց հայտ նա բե-
րում ենք սա տա նա յի հար ձա կումնե րի տակ 
գտնվե լու ա ռա ջին նա խան շան նե րը, պետք 
է ան մի ջա պես հա կա ռակ կանգ նենք նրան: 
Ա վե լի լավ է դեմ կանգ նենք հենց սկզբից, 
քան սպա սենք, մինչև վրա հաս նեն խո րը 
ընկճ վա ծութ յունն ու հու սա խա բութ յու նը:

Բո լորս գի տենք, որ ա վե լի հեշտ է միան-
գա մից նե րել նրան, ով մեր նկատ մամբ սխալ 
է վար վել, քան նե րել հե տո՝ թույլ տա լով, որ 
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սա տա նան մեզ բար կաց նի, դառ նաց նի և 
վշտաց նի:

Նույ նը վե րա բե րում է հու սա խա բութ յա նը: 
Ա վե լի հեշտ և  արդ յու նա վետ է ան մի ջա պես 
ա զատ վել դրա նից, քան սպա սել, մինչև դա 
զար գա նա՝ դառ նա լով հու սալ քում, ընկճ վա-
ծութ յուն, և  ա մա յաց նի մեր կյան քը:

Հու սա խա բութ յան պատ ճառ նե րը

Են թադ րենք՝ խնջույք եք կազ մա կեր պել, 
կամ էլ բա ցօթ յա մի ջո ցա ռում, օ րի նակ՝ հար-
սա նիք:

Դուք հրա վի րել եք ձեր բո լոր հա րա զատ-
նե րին և  ըն կեր նե րին, պատ րաս տութ յուն եք 
տե սել, ո րի հա մար շատ գու մար և ժա մա նակ 
եք տրա մադ րել: Բայց հան կարծ անձր ևում է, 
և  ա մեն բան վեր ջա նում է: 

Դա հու սա խա բութ յուն է, բայց՝ ա վե լի 
թեթև, մի բան, ո րից կա րե լի է ա զատ վել: 

Ն ման պա րա գա նե րում ես սո վո րել եմ 
ուղ ղա կի ա սել. « Հու սա խա բեց նող է, բայց 
աշ խար հի վեր ջը չէ. պետք չէ ընկճ վել»:

Հու սա խա բութ յուն ներն ա վե լի լուրջ են 
և վնա սող, երբ մար դիկ են ներգ րավ ված, 
ոչ թե ան շունչ եր ևույթ ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ 
ե ղա նա կը:
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Ք չե րին վստա հի՛ր 

« Բայց Հի սուսն Իր ան ձը չէր վստա-
հում նրանց, ո րով հետև Ին քը ճա նա չում էր 
ա մեն մար դու»:

 Հով հան նես 2.24

Ե կեք ոչ թե ընտ րենք հու սա հատ վե լը, 
այլ սո վո րենք այն հաղ թա հա րել, ո րով հետև 
կյան քը կա տար յալ չէ, և մար դիկ ինք նին կա-
տար յալ չեն: 

Վեր ջին հաշ վով՝ ան կախ նրա նից, թե ով-
քեր են, կա րող են հու սա հա տեց նել մեզ, ե թե 
չա փից ա վե լի վստա հենք նրանց: Սա ցի նիզմ 
կամ քննա դա տութ յուն չէ, այլ ուղ ղա կի մեր 
կյան քի փաստն է: Դ րա հա մար պետք չէ չա-
փա զանց շատ վստա հել մարդ կանց, նույ նիսկ 
ե թե նրանք մեր ա մե նամ տե րիմներն են:

Հի մա դա կա րող է խորթ թվալ, հատ-
կա պես նրանց, ով քեր տա րի ներ շա րու նակ 
վստա հել են մարդ կանց:

Ինչ պես Հի սու սը, մենք նույն պես պետք է 
սի րենք բո լո րին, բայց չպետք է նրանց 100 
տո կո սով վստա հենք: Միայն հի մարն է դա 
ա նում: Ին չո՞ւ, ո րով հետև վաղ թե ուշ մար դիկ 
մեր սպա սե լիք նե րը չեն ար դա րաց նի ճիշտ 
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այն պես, ինչ պես մենք չենք ար դա րաց նի 
նրանց սպա սե լիք նե րը:

Մարդ կա յին էութ յու նը զերծ չէ հիաս թա-
փեց նե լու, ձա խո ղե լու հատ կա նիշ նե րից: Եվ 
միայն ի մաս տուն մարդն է ղե կա վա րում ինքն 
ի րեն և մ յուս նե րին:

Ա մեն դեպ քում հու սա խա բութ յան լա վա-
գույն լու ծու մը դրա նից խու սա փելն է: Եվ դա 
ա նե լու լա վա գույն ձևը հա վա սա րակշռ ված 
լի նելն է հու սա լիս, ցան կա նա լիս և ս պա սում-
ներ ու նե նա լիս, հատ կա պես՝ ե թե դրանք 
կապ ված են մարդ կանց հետ:

«Ի մաս տուն որ դին կու րա խաց նի իր հո-
րը, և հի մար որ դին իր մոր տրտմութ յունն է»:

Ա ռա կաց 10.1 

Եր բեմն ե րե խա ներն են հու սա խա բութ-
յան ա ռիթ հան դի սա նում ի րենց ծնող նե րի 
հա մար: Այ սօր շատ ծնող նե րի թվում է, թե 
ի րենց ե րե խա ներն ի րենց խոս քը չեն լսում, և  
ի րենց ա սա ծը նրանց մի ա կան ջից մտնում, 
մյու սից դուրս է գա լիս:

Ես գի տեմ, թե դա ինչ է: Երբ իմ որ դին` 
Դա նը, մե ծա նում էր, նա հենց այդ պի սին էր: 
Ես փոր ձում էի խո սել նրա հետ, բայց նա 
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այն պի սի հա յաց քով էր նա յում, կար ծես ո չինչ 
չէր լսում:

Մի ան գամ դպրո ցում նա պատժ վեց մի 
հի մար ա րար քի հա մար: Երբ հարց րի, թե 
ին չու է նման բան ա րել, նա միայն թոթ վեց 
ու սե րը: 

« Դա պա տաս խան չէ,- ա սա ցի ես,- ին չո՞ւ 
ես նման բան ա րել»: 

«Չ գի տեմ»,- փնթփնթաց նա: 
Ես նրան մի փոքր դաս տվե ցի վար քի 

կար ևո րութ յան վե րա բեր յալ, որ ու շա դիր լի նի 
և սո վո րի այն ա մե նը, ին չը նրան պատ րաս-
տում է ա պա գա կյան քի հա մար: 

Հա ջորդ օ րը նրան ու ղար կե ցի դպրոց՝ 
հույս ու նե նա լով մեծ փո փո խութ յուն տես նել 
նրա վար քի մեջ: Դ րա փո խա րեն նա տուն 
ե կավ վար քի վե րա բեր յալ հեր թա կան նշու-
մով, որ դա սերն սկսվե լու պա հից ի րեն վատ 
է պա հել:

Սա իս կա պես հու սա խա բեց նող է ծնո ղի 
հա մար, հատ կա պես՝ երբ ե րե խան մե ծա նում 
է, և դու ա վե լին ես սպա սում նրա նից:

Որ քան մեծ է հույ սը, սպա սու մը և ցան-
կութ յու նը, այն քան մեծ է լի նում հու սա խա-
բութ յու նը: Եվ նույ նիսկ ա մե նա փոքր պա տա-
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հա րը կա րող է պատ ճառ դառ նալ դա ռը հու-
սա հա տութ յան, որն էլ կա րող է լուրջ խնդիր-
ներ ա ռա ջաց նել, ե թե դրան շտապ լու ծում 
չտրվի:

Փոքր աղ վես ներ, ո րոնք ա վե րում են այ գի նե րը

«Բռ նե՛ք մեզ հա մար աղ վես նե րին, այ-
գի ներն ա վե րող պստիկ աղ վես նե րին...»:

Երգ Եր գոց 2.15

Փոքր հու սա խա բութ յուն նե րը կա րող են 
վախ ա ռա ջաց նել, ին չը կհան գեց նի մեծ 
դժվա րութ յուն նե րի, և  արդ յուն քում մեծ վնաս 
կկրենք: 

Բա ցի մեծ հու սա խա բութ յուն նե րից, ո րոնց 
հան դի պում ենք, երբ զրկվում ենք աշ խա-
տան քից, օգ նութ յու նից, տնից, մենք կա րող 
ենք ունե նալ նաև փոքր հու սա խա բութ յուն ներ, 
ո րոնք ա ռա ջա նում են փոքր պատ ճառ նե րից:

Են թադ րենք՝ ինչ-որ մե կը ձեզ հետ պետք 
է հան դի պեր ճա շե լու նպա տա կով, բայց չի 
գա լիս: Կամ՝ դուք նպա տա կամղ ված գնում 
եք քա ղա քի կենտ րոն՝ զեղչ գնե րով գնումներ 
կա տա րե լու, և հաս նե լով այն տեղ, տես նում 
եք, որ ա մեն ինչ վա ճառ ված է: Կամ էլ հա-



46

ՕԳՆԻ՛Ր ԻՆՁ. ԵՍ ՀՈՒՍԱԽԱԲՎԱԾ ԵՄ

տուկ նպա տա կով գե ղե ցիկ հագն վում եք, 
բայց վեր ջին պա հին նկա տում եք, որ ձեր 
հա գուս տը պատռ ված է:

Ս րանք, ի րա կա նում, փոքր պա տա հար-
ներ են, բայց կա րող են ցավ պատ ճա ռել: 
Դ րա հա մար պետք է ի մա նալ, թե ինչ պես 
վար վել նմանօ րի նակ ի րա վի ճակ նե րի հետ: 
Ե թե ոչ, դրանք կա րող են դուրս սպրդել 
ի րենց սահ ման նե րից և լուրջ խնդիր նե րի 
առջև կանգ նեց նել:

Օ րի նակ՝ պատ կե րաց րու, որ օրն սկսում 
ես ու շա նա լով և  ար դեն իսկ շփոթ ված ես: 
Գ րա սեն յակ գնա լու ճա նա պար հին երթ ևե-
կութ յան պատ ճա ռով ա վե լի ես ու շա նում:

Հե տո, երբ վեր ջա պես հաս նում ես գրա-
սեն յակ, տե ղե կա նում ես, որ ինչ-որ մե կը 
բամ բա սել է քեզ:

Ս թափ վե լու հա մար գնում ես սուրճ խմե-
լու, և պա տա հա բար սուր ճը թափ վում է քեզ 
վրա, մինչ դեռ կար ևոր հան դի պում ու նեիր 
ղե կա վա րի հետ և ժա մա նակ չու նես հա-
գուստդ փո խե լու:

Այս բո լոր դեպ քե րը կու տակ վե լով՝ նյար-
դայ նաց նում են քեզ:

Հենց այդ պա հին բժշկից լուր ես ստա-
նում, որ ա ռող ջա կան վի ճակդ հու սադ րող չէ, 
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և  այդ ա մե նի հետ միա սին նշա նածդ է զան-
գա հա րում՝ տե ղե կաց նե լով, որ ու զում է նշա-
նը ետ տալ, ին չի մա սին ար դեն հայ տա րար-
վել էր ամ բողջ աշ խար հով:

Ինչ պի սի՞ն կլի նի քո ար ձա գան քը՝ հա-
վա՞տք, թե՞ ըմ բոս տութ յուն:

Բո լոր այս փոք րա գույն ան հա ջո ղութ յուն-
նե րը՝ երթ ևե կութ յու նը, բամ բա սան քը, սուր-
ճը քեզ պատ ճա ռե ցին մե ծա գույն դժբախ-
տութ յուն, երբ դու պետք է դի մադ րեիր ա վե լի 
լուրջ խնդիր նե րի՝ հի վան դութ յա նը և ձա խող-
ված ա մուս նութ յա նը:

Այդ է պատ ճա ռը, որ պետք է զգու շա նանք 
փոք րիկ աղ վես նե րից, ո րոնք ա վե րում են այ-
գի նե րը, քա նի որ բո լո րը միա սին կա րող են 
այն քան վնաս հասց նել, որ քան՝ լուրջ հիաս-
թա փութ յուն նե րը, ո րոնք հա ճախ լրաց նում 
կամ հետ ևում են դրանց:

Մենք պետք է սո վո րենք վար վել այն պես, 
ինչ պես Պո ղո սը վար վեց, երբ օ ձը բռնեց նրա 
ձեռ քից: Նա պար զա պես դեն նե տեց նրան 
(տե՛ս Գործք 28.1-5): Ե թե սո վո րենք ա րագ 
ձևով լու ծում տալ ա ռա ջա ցած հիաս թա փութ-
յա նը, դա չի խո րա նա և չի տա նի ա վեր ման:
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«Ին չո՞ւ ես տրտում, ո՛վ իմ անձ, 
և շ փոթ ված ես ին ձա նում: Աստծո՛ւն 
հուսա, ո րով հետև էլ կգո հա նամ Ն րա-
նից, որ իմ ե րե սի փրկութ յունն է»:

 Սաղ մոս 42.5
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Վս տա հութ յուն 

Հի սու սի նկատ մամբ

Մենք պետք է հու սանք Աստ ծուն, քա նի 
որ չգի տենք, թե ինչ կպա տա հի մեզ հետ:

Աստ վա ծաշն չի մի քա նի հատ ված նե րում 
(օ րի նակ՝ Ա Կորնթ. 10.4-ում) Հի սու սը ներ-
կա յաց վում է որ պես Ժայռ: Կո ղո սա ցի նե րին 
ուղղ ված թղթի 2.7-ում Պո ղոս ա ռաք յալն 
ա սում է, որ մենք Ն րա վրա հաս տատ ված և 
հիմն ված պետք է լի նենք:

Աստ վա ծա շուն չը ոչ մի տեղ չի սո վո րեց-
նում, որ պետք է հաս տատ վենք և հիմն վենք 
մարդ կանց, մեր աշ խա տան քի, ե կե ղե ցու, ըն-
կեր նե րի կամ մեր իսկ ան ձի վրա:

Ոչ ոք և  ոչ մի բան չի կա րող այն քան հաս-
տա տուն և կա յուն լի նել, ինչ պես Հի սուսն է: 
Այդ պատ ճա ռով է, որ չեմ ցան կա նում՝ մար-
դիկ հաս տատ վեն իմ ծա ռա յութ յան կամ ինձ 
վրա: Ես ու զում եմ նրանց ցույց տալ Հի սու-
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սին: Գի տեմ, որ ի վեր ջո ես ինչ-որ ձևով 
կձա խո ղեմ նրանց սպա սումնե րը ճիշտ այն-
պես, ինչ պես նրանք՝ ի մը:

Սա մարդ կա յին բնութ յունն է. բո լորն էլ 
ձա խո ղում են:

Հաս տատ վա՛ծ և հիմն վա՛ծ ե ղիր Հի սու սի 
վրա: Հու սա Ն րա՛ն, ոչ թե մար դուն, պա րա-
գա նե րին, բան կա յին հաշ վին, աշ խա տան-
քին կամ որ ևէ այլ բա նի:

Ե թե չհու սաս քո փրկութ յան Ժայ ռին, վաղ 
թե ուշ կհու սա խաբ վես, որն էլ կտա նի հիաս-
թա փութ յան և կոր ծան ման:

Մար դիկ սխա լա կան են

« Կոտ րած ա տամ և դ յու րագ լոր ոտք է՝ 
նեղ օ րը ան հա վա տա րիմ մար դուն ա պա-
վի նե լը»: 

Ա ռա կաց 25.19

Աղ ջիկս նշան ված էր, և շու տով պետք է 
կա յա նար հար սան յաց հան դե սը: Մա տա նին 
ընտր ված էր, գու մա րը՝ հա վաք ված, և հար-
սան յաց ծրա գի րը պատ րաստ էր, երբ փե-
սա ցո ւի ան հա վա տար մութ յան պատ ճա ռով 
ա մեն բան հայ տա րար վեց ա վարտ ված:
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Դա իս կա պես շատ տխուր ի րա վի ճակ էր, 
հատ կա պես սի րե լի, հրա շա լի, ա նու շիկ, ե րի-
տա սարդ հարս նա ցո ւի հա մար: Բայց այդ 
ժա մա նակ, տխրե լու և  ինքն ի րեն խղճա լու 
փո խա րեն, նա ա սաց. « Բա րի՛, ես հար սա նի-
քից ա ռաջ ի մա ցա, թե ինչ պի սի մարդ է նա, 
և  ոչ թե կյան քի ճա նա պար հին, երբ շատ ուշ 
կլի ներ»:

Ես այն քան հպարտ էի նրա նով: Ու րախ 
էի՝ տես նե լով, թե ինչ պես նա տա րավ այդ 
հու սա խաբ վի ճա կը:

Ինչ ևէ, նա հաս կա ցավ, որ տե ղի ու նե ցա-
ծը լա վա գույնն էր, քա նի որ ա մեն ինչ պարզ-
վեց հար սա նի քից ա ռաջ և  ոչ թե՝ հե տո: Հայ-
րը և  ես նրան քա ջա լե րե ցինք, խոր հուրդ ներ 
տվե ցինք, այ նու հետև միա սին ա ղո թե ցինք: 
Բա ցի այդ, նա սկսեց լսել իմ ու սու ցումնե րի 
ձայ նագ րութ յուն նե րը և կար դալ քա ջա լե րող 
ու հոգ ևո րա պես բարձ րաց նող գրքեր: 

Աղ ջիկս դուրս ե կավ այդ դժվար ի րա վի-
ճա կից, ո րով հետև նրա հա վատքն ու վստա-
հութ յու նը ոչ թե մար դու« այլ Հի սու սի վրա 
էր: Հու սա խաբ ված և հու սալք ված՝ նա շա րու-
նա կում էր նա յել Հի սու սին՝ որ պես հաս տա-
տա կա մութ յան օ րի նա կի:
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Այժմ նա ա մուս նա ցած է մի հրա շա լի մար-
դու հետ, և միա սին ծա ռա յում են Աստ ծուն:

Շա րու նա կի՛ր նա յել Հի սու սին

«Ուս տի մենք էլ, որ վկա նե րի այս քան 
բազ մութ յուն ու նենք մեզ շրջա պա տած, 
դե՛ն գցենք ա մեն ծան րութ յուն և մեզ դյու-
րավ պա շա րող մեղ քը և համ բե րութ յամբ 
վա զենք մեր առջև դրված աս պա րե զի 
ըն թաց քը: Մ տի՛կ տանք հա վատ քի Զո-
րագլխին և Կա տա րո ղին` Հի սու սին, որ Իր 
առջև դրված ու րա խութ յան փո խա րեն խա-
չը հանձն ա ռավ և  ա մոթն ար հա մար հե լով՝ 
Աստ ծո ա թո ռի աջ կող մը նստեց:

Ու րեմն, մտա ծե՛ք Ն րա մա սին, որ Իր 
դեմ ե ղած այս պի սի հա կա ռա կութ յուն քա-
շեց մե ղա վոր նե րից, որ դուք ձեր ան ձե րով 
չհոգ նեք թու լա ցած»:

Եբ րա յե ցի նե րի 12.1-3

Հա տուկ տա ղանդ չի պա հանջ վում՝ ա մեն 
բան թող նե լու և  ա սե լու. «Ես հրա ժար վում եմ»: 
Ցան կա ցած մարդ կա րող է դա ա նել: Բայց 
չպետք է լի նել հրա ժար վող քրիս տոն յա: Երբ 
կառ չես Հի սու սից, քեզ կփո խանց վեն ուժ, զո-
րութ յուն, քա ջութ յուն, և  ան սո վոր ու հրա շա լի 
բա ներ կկա տար վեն: Նա քեզ եր բեք չի՛ լքի:
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Մի գու ցե ա սես. «Օ՜, Տե՛ր, ինձ մե նակ թող: 
Այլևս չեմ ու զում որ ևէ տեղ գնալ, շա րու նա-
կել»: Բայց Նա չի թող նի, որ դու վայր ընկ նես:

Ես սո վոր էի թող նել և հե ռա նալ: Բայց 
այժմ յու րա քանչ յուր օր սկսում եմ նոր ձևով՝ 
ա ղոթ քով, Աստ վա ծա շունչ կար դա լով, Աստ-
ծո Խոս քը խո սե լով և Աստ ծուն փնտրե լով: 

Գու ցե սա տա նան իմ ա կան ջին գո ռա. 
« Դա ոչ մի բա նով քեզ չի՜ օգ նում, տա րի ներ 
շա րու նակ դա ես ա նում, և նա յի՜ր, թե ին չի ես 
հա սել. դու մինչև հի մա ան հա ջո ղութ յուն նե րի 
մեջ ես»:

Այդ ժա մա նակ ես ա սում եմ. « Ձայնդ 
կտրի՛ր, սա տա նա՛: Աստ վա ծա շունչն ա սում է, 
որ ես պետք է Հի սու սին նա յեմ և Ն րա օ րի-
նա կին հետ ևեմ: Նա է իմ հա վատ քի Ա ռաջ-
նոր դը, Ս կիզբն ու Վեր ջը»:

Իմ դուստ րը հենց սա էր ա րել. նա իր հա-
յացքն ուղ ղել էր Հի սու սին և հաղ թա կան հո-
գով ա ռաջ գնա ցել: Նա կա րող էր նա յել իր 
անց յա լին և  ա սել. « Սա իմ կյան քում կրկին 
պա տա հեց: Ես այս ա մե նը տա րել եմ մի ան-
գամ, հե տո՝ երկ րորդ, և հի մա էլ եր րորդ ան-
գամ»: Դ րա փո խա րեն նա շա րու նա կեց նա յել 
Հի սու սին:
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Այ սօր մենք պետք է ո րո շում կա յաց նենք, 
որ ինչ էլ պա տա հի, կշա րու նա կենք ա ռաջ 
գնալ՝ ան կախ ի րա վի ճակ նե րից:

Վե րա կանգն վի՛ր

«Ի րար հան դեպ միև նույն խոր հուրդն 
ու նե ցե՛ք, բարձր բա ներ մի՛ խոր հեք, այլ 
խո նարհ նե րի հետ խո նարհ վե՛ք, ձեր ան ձե-
րում ի մաս տուն մի՛ ե ղեք»:

Հ ռո մեա ցի նե րի 12.16

Վեր ջերս մտա ծում էի, թե ինչ է ա րել Տերն 
ինձ հա մար իմ կյան քի և ծա ռա յութ յան ըն-
թաց քում: Այժմ շատ եմ զար մա նում, երբ ետ 
եմ նա յում. հեշտ չի ե ղել: Շատ ան գամներ 
ցան կա ցել եմ թող նել և հե ռա նալ:

Ես ձեզ պատ մել եմ, որ երբ հու սա խաբ-
վում էի, Տերն ինձ ա սում էր. « Ջո՛յս, երբ հու-
սա խա բութ յուն է գա լիս, պետք է կա րո ղա-
նաս շտապ վե րա կանգն վել, իսկ ե թե ոչ՝ հու-
սա հա տութ յան մեջ կընկ նես, և դա քեզ կոր-
ծան ման կտա նի»:

Դ րա հա մար պետք է սո վո րենք հար մար-
վել, ուղղ վել և փո խել մեր ուղ ղութ յու նը: Հենց 
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այդ պես վար վեց իմ աղ ջի կը, և դա ի րեն նոր 
և  ու րիշ կյան քի ա ռաջ նոր դեց:

Ա վե լի հեշտ է հար մար վել, երբ բա ցօթ յա 
խնջույ քի ժա մա նակ հան կարծ անձր ևում է, 
քան հար մար վել, երբ ի մա նում ես, որ պետք 
է նշա նը ետ տալ: Բայց պա տաս խա նը նույնն 
է բո լոր պա րա գա նե րում՝ հու սա խա բութ յա նը 
պետք է լու ծում տալ:

Մինչև չսո վո րենք վե րա կանգն վել, հար-
մար վել, ուղղ վել և գ նալ նոր ճա նա պար հով, 
եր բեք չենք գտնի այն նոր և  ոգ ևո րող կյան-
քը, որ Աստ ված պա հել է մեզ հա մար:
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«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»:

 Փի լի պե ցի նե րի 4.6,7
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Մ տա ծի՛ր Աստ ծո գոր ծե րի մա սին

Ե թե չես ցան կա նում կոր ծան վել՝ մո ռա ցի՛ր 
հու սա հա տութ յուն նե րը:

Գի տե՞ք արդ յոք, որ ձեր զգաց մունք նե րը 
փոխ կա պակց ված են ձեր մտա ծե լա կեր պի 
հետ: Ե թե չեք հա վա տում, որ դա ճիշտ է, 20 
րո պե խոր հե՛ք կամ մտա ծե՛ք միայն ձեր դժվա-
րութ յուն նե րի մա սին: Կա րող եք հա մոզ վել, 
որ դրա նից հե տո ձեր զգաց մունք նե րը և դեմ-
քի ար տա հայ տութ յու նը կփոխ վեն: Դուք կա՛մ 
կբար կա նաք, կա՛մ կընկճ վեք, կա՛մ էլ կտրտմեք: 
Սա կայն ձեր ի րա վի ճա կը չի փոխ վի:

Դուք կա րող եք ե կե ղե ցի գնալ, փա ռա բա-
նել, քա րոզ ներ լսել, բայց կմնաք նույն վի ճա-
կում, ե թե ձեր միտքն ու հո գին Տի րոջ վրա 
կենտ րո նաց նե լու փո խա րեն նստեք ե կե ղե-
ցում և մ տա ծեք ձեր խնդիր նե րի մա սին:



62

ՕԳՆԻ՛Ր ԻՆՁ. ԵՍ ՀՈՒՍԱԽԱԲՎԱԾ ԵՄ

Ո՞ւմ հետ ես ըն կե րութ յուն ա նում

Իմ ամ սագ րե րից մե կում ըն թեր ցող նե րին 
ուղղ ված հար ցը հետև յալն էր. «Ո՞ւմ հետ ես 
ըն կե րութ յուն ա նում՝ Աստ ծո՞, թե՞ հոգ սե րիդ»: 

Ին չո՞ւ այս հար ցը տվե ցի նրանց, ո րով-
հետև մի ա ռա վոտ Տե րը նույն հարցն ինձ 
տվեց. « Ջո՛յս, դու քո հոգ սի հետ ես ըն կե-
րութ յուն ա նե լո՞ւ, թե՞ Ինձ հետ»: Հե տո Նա 
ա սաց այն, ինչ ես հի մա քեզ եմ ա սում. « Մի՛ 
մտա ծիր քո հու սալ քումնե րի մա սին»:

Երբ հու սա խաբ վում ես, մի՛ նստիր և քեզ 
խղճա, դու միա կը չես, որ հու սա խա բութ յան 
ես հան դի պել: 

Եր բեմն դժվար է սա հաս կա նալ, ո րով հետև 
սա տա նան ջա նում է հա մո զել, որ մենք միակն 
ենք, որ դժբախ տութ յան ենք հան դի պել: 

Դա ճիշտ չէ:
Մի ան գամ ես շատ քա ջա լե րե ցի իմ 

աղջկան, երբ պատ մե ցի, թե ինչ պի սին էր 
իմ կյան քը 18-23 տա րե կան հա սա կում: Երբ 
ա վար տե ցի, նա ի րեն իս կա պես օրհն ված 
զգաց:

Ինչ պես բո լո րի, այն պես էլ նրա հետ մի 
քա նի դժբախտ դեպ քեր էին պա տա հել: Ես 
նույն պես տա րի ներ շա րու նակ սար սա փե լի 
կյան քով եմ ապ րել:
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Ես նրան պատ մե ցի, որ 18-19 տա րե կան 
հա սա կում ապ րում էի Կա լի ֆոռ նիա յի՝ Օք լեն դ 
քաղաքում: Եվ այն վայրը, որտեղ ապրում էի,  
իմ բնա կա րա նից 3000 մղոն հե ռա վո րութ յան 
վրա էր: Չու նեի մե քե նա, հե ռուս տա ցույց, հե-
ռա խոս: Չ կար որ ևէ մե կը, ով իմ մա սին հոգ 
կտա ներ: Ա մեն գի շեր տխուր պատ մութ յուն-
ներ էի գրում և  ինքս ինձ խղճում, իսկ ա ռա-
վոտ յան գնում էի աշ խա տան քի:

« Փա՜ռք Աստ ծո, դու ու նես լավ ըն տա նիք, 
լավ աշ խա տանք, լավ տուն, լավ մե քե նա, 
-ա սա ցի նրան,- ես դրան ցից և  ոչ մե կը չու նեի»:

Երբ կյան քիս պատ մութ յունն ա վար տե ցի, 
նա ոգ ևոր վեց իր ներ կա դրութ յան և  ա պա-
գա յի հա մար:

Սա է այն ընտ րութ յու նը, ո րի հնա րա վո-
րութ յունն ու նի մեզ նից յու րա քանչ յու րը: Մենք 
կա րող ենք ոգ ևոր վել՝ մտա ծե լով այն ա մե նի 
մա սին, ինչ որ ու նենք, և կա րող ենք հու սա-
խաբ վել՝ մտա ծե լով այն ա մե նի մա սին, ինչ 
որ չու նենք:

Ի րա կա նութ յունն այն է, որ ե թե չու նենք, 
ու րեմն՝ չու նենք, և նս տե լով ու ե րա զե լով, որ 
լավ կլի ներ, ե թե ու նե նա յինք, ո չինչ չի փոխ-
վի: Մի գու ցե կցան կա նա յինք, որ այդ պես լի-
ներ, բայց այդ պես չէ: 
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Ե թե ու զում ենք հաղ թա հա րել հու սա խա-
բութ յու նը և խու սա փել հու սա հա տութ յու նից 
ու կոր ծա նու մից, պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար-
կենք և ճիշտ մո տե նանք ի րա կա նութ յա նը:

Ի րա կա նութ յու նը կա րող է շատ տխուր լի-
նել, բայց մենք ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յուն 
ու նենք. մենք կա րող ենք ըն կե րութ յուն ա նել 
կա՛մ մեր խնդիր նե րի, կա՛մ էլ Աստ ծո հետ:

Կար ևոր չէ, թե ինչ ենք կորց րել կամ ինչ վի-
ճա կում ենք. մենք ու նակ ենք մեր բա ցա սա կան 
մտքե րը փո խա րի նե լու դրա կան մտքե րով:

Մ տա ծի՛ր այս բա նե րի մա սին

«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 4.8

Նույն գլխի 6-րդ և 7-րդ հա մար նե րում 
աս վում է, որ ե թե խնդիր ներ ու նենք, չպետք 
է ան հանգս տա նալ կամ վշտա նալ, այլ՝ 
ա ղոթ քով Աստ ծուն դի մել: Ե թե դա ա նենք, 
Տի րոջ խա ղա ղութ յու նը մեզ կպահ պա նի վա-
խից և  ան հանգս տութ յու նից, և մեր միտքն ու 
սիր տը զգոն վի ճա կում կլի նեն:
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Բայց 8-րդ հա մա րում տես նում ենք, որ Տի-
րոջ ու րա խութ յամբ և խա ղա ղութ յամբ լցվե-
լու հա մար մեկ ու րիշ բան էլ կա, որ պետք է 
ա նենք. պետք է կա ռա վա րենք մեր մտած-
մունք նե րը՝ մեր ժենք բա ցա սա կան մտքե րը և 
դ րա կան մտքեր ըն դու նենք: 

Ա ռա ջի նը, որ պետք է ա նենք՝ ճշմա րիտ 
բա նե րի մա սին մտա ծելն է: Բայց չի նշա նա-
կում, որ պետք է մտա ծենք միայն այն բա նե-
րի մա սին, ո րոնք ար դեն կա տար վել են:

Տար բե րութ յուն կա ճշմար տութ յան և  ի րա-
կա նութ յան միջև: Այն ա մե նը, ինչ կա տար վել 
է անց յա լում, ի րա կա նութ յուն է, բայց Հի սու սը 
և Ն րա Խոս քը Ճշ մար տութ յուն են: Ճշ մար-
տութ յունն ա վե լին է, քան ի րա կա նութ յու նը:

Թույլ տվեք բա ցատ րել մեր քույ րե րից մե-
կի կյան քի օ րի նա կով:

Այս քրոջ ա մու սի նը մա հա ցավ և գ նաց 
Տի րոջ մոտ: Այժմ նա Երկն քում է, և կինն 
այլևս չի տես նե լու նրան, մինչև որ ինքն էլ 
կգնա այն տեղ:

Սա ճշմար տութ յուն է:
Բայց ի րա կա նութ յունն այն է, որ նրա 

կյանքն ա վարտ վեց« և հի մա կի նը ո չինչ չու-
նի, որ շա րու նա կի ապ րել: Սա տա նան կցան-
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կա նար, որ նա հա վա տար սրան, բայց սա 
ճշմար տութ յու նը չէ:

Ի րա կա նութ յունն այն էր, որ ե րի տա սարդ 
տղա մար դը, ում հետ իմ աղ ջի կը նշան վել 
էր, խա բեց և խո րա պես վի րա վո րեց նրան: 
Բայց ճշմար տութ յունն այն է, որ նրա կյան-
քը չա վարտ վեց այդ հու սա խա բութ յամբ: Նա 
մի ամ բողջ կյանք ու նի առջ ևում, և լց վում է 
Աստ ծո օրհ նութ յուն նե րով:

Ի րա կա նութ յունն այն էր, որ նա կորց րեց իր 
սի րած ըն կե րո ջը, բայց ճշմար տութ յունն այն է, 
որ նա ու նի ա պա գա, հրա շա լի քրիս տո նեա կան 
ըն տա նիք, սե փա կան մե քե նա, լավ աշ խա-
տանք, հո գա տար ըն կեր ներ և Աստ ծո սե րը:

Այս կո րուս տը տե ղի ու նե ցավ հենց իր 
ծննդյան օ րը, երբ նա 19 տա րե կան էր դառ-
նում: Լավ նվեր է ծննդյան տո նի կա պակ ցութ-
յամբ, այն պես չէ՞: Բայց տխրե լու և դառ նա-
նա լու փո խա րեն, նա ճիշտ ո րո շում ըն դու նեց: 
Նա ա սաց. « Վաղն իմ ծննդյան 19-րդ տա րե-
դարձն է և  իմ ա պա գա կյան քի ա ռա ջին օ րը»:

Ես այն քան էի ցնցված նրա վե րա բեր-
մուն քից և  ա պա գա յի հան դեպ վստա հութ յու-
նից, որ նրա հա մար փոք րիկ օ րա գիր գնե ցի 
և  ա սա ցի. «Այս փոք րիկ գրքի մեջ գրի՛ր բո-
լոր հրաշք նե րը, որ Աստ ված այս տար վա ըն-
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թաց քում կա նի քո կյան քում, և 20 ամ յա կիդ 
դրանք կկար դանք և միա սին կտո նենք»: 

Այդ պես էլ ա րե ցինք:
Մենք էլ այս պես պետք է վար վենք մեր 

ի րա վի ճակ նե րում: Մենք այն քան զո րութ յուն 
չու նենք՝ դեմ կանգ նե լու հու սա խա բութ յուն նե-
րին, բայց ու նենք ի մա ցութ յուն և  ընտ րութ յուն 
կա տա րե լու ուժ:

Մենք կա րող ենք ապ րել մեր մտքե րով՝ 
մինչև լիո վին կհու սա հատ վենք և կ կոր ծան-
վենք, բայց կա րող ենք նաև մեր ու շադ րութ-
յու նը կենտ րո նաց նել այն բո լոր հրա շա լի բա-
նե րի վրա, որ կա տար վել են մեր կյան քում, 
և  այն բո լոր բա րի բա նե րի վրա, որ Աստ ված 
պա հել է մեր գա լիք օ րե րի հա մար:

Հույս & ս պա սում

«Որ ճա նա չեմ Ն րան և Ն րա հա րութ յան 
զո րութ յու նը և Ն րա չար չա րան քին մաս նա-
կից լի նե լը՝ Ն րա մահ վա նը կեր պա րա նա-
կից լի նե լով»:

 Փի լի պե ցի նե րի 3.10

Այս խոս քում Պո ղոսն ա սում է, որ ինքն 
ա րել է մի բան, ին չը մենք բո լորս կա րիք 
ունենք ա նե լու. նա նպա տա՛կ ու ներ:
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Մենք պետք է նպա տակ, հույս, ուղղ վա-
ծութ յուն և ս պա սում ու նե նանք:

Երբ մար դիկ շա րու նա կա բար խո րը 
հիաս թա փութ յուն ներ են ապ րում, կորց նում 
են ի րենց ուղղ վա ծութ յու նը և ս պա սու մը, 
սկսում են վա խե նալ, հու սալ որ ևէ բա նի կամ 
որ ևէ մե կին, սա կայն կրկին հու սա խաբ վում 
են: Ն րանք սկսում են վա խե նալ հու սա խա-
բութ յու նից և նա խընտ րում են չհա վա տալ, 
քան հա մար ձա կութ յան դի մել:

Ա մե նատ խուրն այն է, որ նրանք կյան քում 
դառ նում են պարտ վող ներ, ոչ թե հաղ թող ներ, 
քա նի որ հաղ թա նա կը՝ հա մար ձա կութ յու նից է:

Վի րա վո րան քը կաս կած է ա ռա ջաց նում 

«Որ պես զի մե ռել նե րի հա րութ յա նը հաս-
նեմ»:

 Փի լի պե ցի նե րի 3.11

Երբ աղ ջի կը տղա յի կող մից մի քա նի ան-
գամ վի րա վոր վում է, սկսում է զգու շա նալ և 
մտա ծել. «Ես եր բեք չեմ վստա հի որ ևէ մե կին»:

Սա տա նան հենց սա է ու զում:
Եվ երբ այս պես ենք վար վում, ուղ ղա կի 

գտնվում ենք սա տա նա յի ղե կա վա րութ յան 
տակ:
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Մի ան գամ մեկն ա սաց. «Ե թե դու վի րա-
վոր վես, կսկսես կաս կա ծել»:

Գու ցե ճիշտ է, բայց դա նույն պես սա-
տա նա յի խո րա ման կութ յուն նե րից է, որն օգ-
տա գոր ծում է՝ մեզ խա բե լու և Աստ ծուց մեզ 
տրված կյան քի նպա տա կից ետ պա հե լու:

Սա տա նան ցան կա նում է, որ մենք կաս-
կա ծա միտ լի նենք:

Նա գոր ծա ծում է մեր կյան քից մի քա նի 
դեպ քեր և հա մո զում է՝ չվստա հել որ ևէ մե կին:

Ե թե դու վի րա վոր վել ես, մի՛ մտա ծիր, որ 
այլևս չես կա րող որ ևէ մե կին վստա հել: Ե թե 
այդ պես մտա ծես, սա տա նա յին թույլ կտաս 
թա լա նել այն օրհ նութ յուն նե րը, որ Աստ ված 
ու նի քեզ հա մար:

Պո ղոս ա ռաք յալն ու ներ նպա տակ՝ 
հոգևոր տե սիլք, ո րին ու զում էր հաս նել: Եվ 
կար ևոր չէ, թե ինչ կպա տա հեր ի րեն. ո չինչ 
չէր ազ դի իր վրա և  ետ չէր պա հի ի րեն այս 
կյան քում լիար ժեք ապ րե լուց, մինչև կկա-
տար վեր Աստ ծուց ի րեն տրված նպա տա կը:

Ն պա տա կին հաս նե լու հա մար նա պետք 
է քայլ ա ներ: Նա պետք է վստա հեր ոչ միայն 
Աստ ծուն, այլ նաև մարդ կանց: Նա պետք է 
պատ րաստ լի ներ հան դի պե լու ձա խոր դութ-
յուն նե րի ու կո րուստ նե րի:



70

ՕԳՆԻ՛Ր ԻՆՁ. ԵՍ ՀՈՒՍԱԽԱԲՎԱԾ ԵՄ

Մենք նույն պես պետք է ա նընդ հատ 
ա ռաջ շարժ վենք դե պի մեր նպա տա կը՝ ան-
կախ հար ձա կումնե րից:

Ա ռա՛ջ շարժ վիր

«Ոչ թե ար դեն հա սել եմ կամ ար դեն կա-
տար յալ եմ, բայց հետ ևում եմ, որ հաս նեմ 
նրան, ին չի հա մար էլ հենց Ք րիս տոս Հի-
սու սից բռնել եմ: Եղ բայր նե՛ր, ես իմ ան ձը 
չեմ հա մա րում, որ հա սած լի նեմ, բայց մեկ 
բան կա. ետ ևի բա նե րը մո ռա նա լով՝ դե պի 
առջ ևի լի նող ներն եմ նկրտում: Հետևում եմ 
դե պի նպա տա կը` Աստ ծո վե րին կո չու մի 
մրցա նա կին Ք րիս տոս Հի սու սում»:

 Փի լի պե ցի նե րի 3.12-14

Պո ղո սը 12-րդ խոս քում ա սում է, որ դեռ 
չի հա սել իր նպա տա կին, ո՛չ էլ կա տար յալ է 
դար ձել, բայց նա չի պատ րաստ վում հրա-
ժար վե լու: Դ րա փո խա րեն ա ռաջ է գնում:

Այս ըն թաց քը բաղ կա ցած է եր կու մա սից. 
ա ռա ջին` մո ռա նալ ա մեն բան, որ կա տար վել 
է անց յա լում, և  երկ րորդ` ա ռաջ շարժ վել դե-
պի ա պա գան:

Սա կար ևոր դաս է, որ բո լորս պետք է սո-
վո րենք:
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Պատ կե րաց րե՛ք մի կնոջ, ով կորց րել է 
ա մուս նուն: Երբ ա սում ենք, որ նա պետք է 
մո ռա նա անց յա լի կո րուս տը և  ա ռաջ շարժ-
վի, մենք ա մեն ևին խոր հուրդ չենք տա լիս, որ 
նա ա մեն բան մո ռա նա իր ա մուս նու մա սին, 
եր բեք չհի շի նրան: Մենք միայն ա սում ենք, 
որ ե թե նա իր միտ քը կենտ րո նաց նի անց յա-
լի վրա, կվտան գի ի րեն: Նա կապ րի անց յա-
լով՝ ա պա գա յի հա մար ապ րե լու փո խա րեն:

Ես հի շում եմ մեր ե կե ղե ցուց մի կնոջ, ում 
տղան մա հա ցավ 16 տա րե կա նում: Բո լորս 
ա ղո թե ցինք և հա վա տում էինք, որ Աստ ված 
կբժշկի նրան, բայց նա չապ րեց: Սա կայն 
այդ դժբախ տութ յան ժա մա նակ Տե րը մխի-
թա րեց և հաս տա տեց ե րի տա սար դի մո րը:

Մի օր նա լվացք էր ա նում, և  երբ վերց-
րեց որ դու վեր նա շա պի կը, որ փռի, չկա րո-
ղա ցավ ի րեն զսպել ու լաց ե ղավ: Հե տո նա 
զգաց, թե ինչ պես է ընկղմ վում տրտմութ յան 
մեջ: Հաս կա նա լով, թե ինչ էր տե ղի ու նե ցել 
իր հետ՝ նա սկսեց խո սել՝ Հի սու սի ա նու նով: 
Վերց նե լով որ դու վեր նա շա պի կը՝ հա մար-
ձա կո րեն ա սաց. « Սա տա նա՛, նա յի՛ր սրան: 
Ես սա օգ տա գոր ծե լու եմ որ պես գո վութ յան 
պատ մու ճան: Ես չեմ խեղդ վե լու տրտմութ յան 
մեջ. ես սկսե լու եմ փա ռա բա նել»:
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Անց յա լում պա տա հած դժբախ տութ յան հա-
մար տրտմե լը շատ բնա կան է, բայց գո յութ յուն 
ու նի ո րո շա կի սահ ման և ժա մա նա կա հատ-
ված: Մենք վաղ թե ուշ պետք է հոգ նենք այդ 
տրտմութ յու նից և  ո րո շում կա յաց նենք դուրս 
գալ դրա նից՝ շա րու նա կե լով մեր կյան քը:

Պո ղո սը սրա մա սին է խո սում՝ մո ռա նալ հե-
տին բա նե րը և  ապ րել առջ ևում սպաս վող բա-
նե րի հա մար: Մենք կա րող ենք այս սկզբուն քը 
գոր ծա ծել մեր ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում:

Ե թե ցան կա նում ենք հաս նել այն ա մե-
նին, ին չի հա մար Աստ ված մեզ կան չել և  օ ծել 
է, մենք էլ Պո ղո սի նման պետք է նպա տակ 
ու նե նանք և շա րու նա կենք ապ րել այդ նպա-
տա կին հաս նե լու հա մար:

Ես նոր բան եմ ա նում

«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, որ հի մա կհայտն վի. մի՞ թե չեք 
ի մա նա….»:

Ե սա յի 43.18,19

Մենք պետք է խու սա փենք անց յա լի 
տրտմութ յու նը մեր մեջ կրե լու վտան գից և  
ապ րենք ե րախ տա գի տութ յան ու սպաս ման 
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ակն կա լի քով, որ առջ ևում դեռ շատ բա ներ 
են մեզ սպաս վում:

Իմ ծա ռա յութ յունն սկսե լու հա մար պետք 
է թող նեի՝ ե կե ղե ցում կրտսեր հով վի իմ դիր-
քը: Դա շատ դժվար էր, և  եր կար ժա մա նակ 
տրտմած էի՝ ե կե ղե ցու ան դամնե րի հետ իմ 
ըն կե րակ ցութ յուն նե րը կորց նե լու պատ ճա ռով:

Ես պետք է թույլ տա յի, որ իմ անց յա լը հե-
ռա նար ինձ նից, բայց միտքս և զ գաց մունք-
ներս փոր ձում էին կառ չել դրա նից: Ի վեր ջո, 
հաղ թա նակ տա րա: Ես ոգ ևոր վե ցի ա պա գա-
յով: Բայց, միև նույն ժա մա նակ, հու սա խաբ-
ված էի, և  այդ հու սա խա բութ յունն ազ դում էր 
իմ նոր ծա ռա յութ յան վրա: Ինձ հա մար շատ 
դժվար ժա մա նա կա հատ ված էր, բայց այդ 
ըն թաց քում սո վո րե ցի թող նել այն ա մե նը, ինչ 
անց յա լում էր, և  ա ռաջ շարժ վել:

Աստ ված կրկին հի շեց նում էր. « Դու պետք 
է թող նես այն ա մե նը, ինչ անց յա լում է: Անց-
յալն այլևս քո կյան քը չէ: Հի մա Ես նո՛ր բան 
եմ ա նում»:

Ես Եմ

«Եվ Աստ ված ա սաց Մով սե սին. «Ես 
Եմ, Որ Եմ»: Եվ ա սաց. «Այս պես ա սա Իս-
րա յե լի որ դի նե րին. «Ինձ ԵՄ-ը ու ղար կեց 
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ձեզ մոտ՚»: Աստ ված նաև ա սաց Մով սե սին. 
«Այս պե՛ս ա սա Իս րա յե լի որ դի նե րին. « Ձեր 
հայ րե րի Ե հո վա Աստ վա ծը՝ Աբ րա հա մի 
Աստ վա ծը, Ի սա հա կի Աստ վա ծը և Հա կո բի 
Աստ վա ծը, ինձ ձեզ մոտ ու ղար կեց»»: Այս է 
Իմ ա նու նը հա վիտ յան, և  այս է Իմ հի շա-
տա կը ազ գից՝ ազգ»:

Ե լից 3.14,15

Ե թե մենք շատ եր կար ժա մա նակ կենտ-
րո նա նանք անց յա լի վրա, դա մեզ վտան գի 
առջև կկանգ նեց նի: Դ րա հա մար Տե րը ժա-
մա նակ առ ժա մա նակ հի շեց նում է, թե ով է 
Ին քը. Նա Մով սե սին և  իս րա յե լա ցի նե րին 
ա սաց՝ Ես Եմ…, և  ոչ թե՝ Ես Էի…

Մենք պետք է հի շենք այն բո լոր բա րի բա-
նե րը, որ Աստ ված ա րել է մեզ հա մար անց յա-
լում, ինչ պես որ Նա ա րեց Աբ րա հա մի, Ի սա-
հա կի, Հա կո բի և մ յուս հա վա տա րիմ մարդ-
կանց և կա նանց կյան քում: Բայց չպետք է 
տար ված լի նենք անց յա լի ու րա խութ յուն նե րով 
և հաղ թա նակ նե րով, որ պես զի բաց չթող նենք 
այն ա մե նը, ինչ Աստ ված ա նում է մեզ հա մար 
ներ կա յում և  ա պա գա յում:

Հով հան նես 8.58-ում Հի սուսն ա սաց. 
«…Ճշ մա րիտ, ճշմա րիտ ա սում եմ ձեզ՝ Աբ-
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րա հա մի լի նե լուց ա ռաջ եմ Ես»: Եբ րա յե-
ցի նե րին ուղղ ված թղթի 13.8-ում աս վում է. 
« Հի սուս Ք րիս տո սը նույնն է ե րեկ, այ սօր և 
հա վիտ յան»:

Այս պի սին պետք է լի նի մեր հա վատ քը՝ 
միշտ հա վի տե նա կան, ան սահ մա նա փակ և 
ան փո փոխ ներ կա յում:

Ետ մի՛ նա յիր

« Հի սուսն էլ նրան ա սաց. «Ով իր ձեռ քը 
մա ճի վրա է դնում և  ետ նա յում, հար մար 
չէ Աստ ծո ար քա յութ յան հա մար»:

 Ղու կաս 9.62

Աստ ված չի ու զում, որ մենք անց յա լով 
ապ րենք: Նա գի տի, որ ե թե ետ գնանք և  
ա մեն ինչ կրկին սկսենք, նույ նը չի լի նի, ինչ 
անց յա լում էր: Ո րով հետև դա այն ժա մա նակ 
էր, իսկ հի մա ու րիշ է:

Ե րեկն ան ցավ: Սա ներ կան է: Մենք 
ունենք ներ կա յի Աստ ված: Մենք ներ կա յի 
մար դիկ ենք և ներ կա յի կյանք պետք է վա-
րենք ա մեն օր:

Շատ հա ճախ մար դիկ կորց նում են ի րենց 
ու րա խութ յու նը, քա նի որ անց յա լում ու նեին 
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մի բան, որ ի րենց ու րա խաց նում էր, իսկ հի-
մա դա չկա: Շա տե րը հե ռա նում են Աստ ծո 
այս կամ այն շար ժի հետ, որ կար, բայց հի-
մա չկա: 

Դ րա փո խա րեն պետք է սո վո րենք ապ րել 
ներ կա յով: Աստ ված հի մա էլ է շարժ վում:

Ե կեք ու րա խա նանք ներ կա յով:
Մենք պետք է անց յա լը թող նենք և  ա ռաջ 

շարժ վենք՝ նա յե լով, թե ինչ է ա նում Աստ ված 
մեր կյան քում այս պա հին:

Փա՛ռք Աստ ծո, որ կա րող ենք ա ռաջ 
շարժ վել՝ ի մա նա լով, որ Նա ծրա գիր ու նի 
մեզ հա մար: 

Ե՛տ դար ձիր կամ շա րու նա կի՛ր

«Ո րով հետև այս պի սի բա ներ խո սող-
նե րը հայտ նի ցույց են տա լիս, որ մի հայ-
րե նիք են ո րո նում: Եվ ե թե այն էին հի շում, 
որ տե ղից դուրս ե կան, ժա մա նակ ու նեին 
ետ դառ նա լու: Բայց հի մա ա վե լի ազ նի-
վին են ձգտում, այ սինքն՝ երկ նա վո րին, և 
դ րա հա մար Աստ ված ա մոթ չի հա մա րում` 
նրանց Աստ վա ծը կոչ վե լու, ո րով հետև մի 
քա ղաք է պատ րաս տել նրանց հա մար»:

Եբ րա յե ցի նե րի 11.14-16
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Այս խոս քը վե րա բե րում է իս րա յել ցի նե-
րին, ո րոնք դուրս էին ե կել ի րենց նախ նա-
կան տնից, բայց ի րենց նոր տուն հաս նե լու 
հա մար պետք է անց նեին մի քա նի դժվար 
փոր ձութ յուն նե րով և ժա մա նակ նե րով: Այս-
տեղ աս վում է, որ ե թե նրանք կա րո տով հի-
շեին այն երկ րի մա սին, որ տե ղից դուրս էին 
ե կել, հնա րա վո րութ յուն ու նեին վե րա դառ-
նա լու այն տեղ: Սա կայն նրանք փնտրում էին 
նոր եր կիր, որն Աստ ված պատ րաս տել էր 
նրանց հա մար: Այս պի սով, նրանք ա ռաջ էին 
գնում՝ ար հա մար հե լով դժվա րութ յուն ներն ու 
փոր ձութ յուն նե րը:

Սա է այն ընտ րութ յու նը, որ մենք պետք 
է ա նենք: Մենք կա րող ենք ետ նա յել, բայց 
կա րող ենք ո րո շել և նա յել ա պա գա յին՝ մեծ 
ակն կա լի քով:

Այս սուրբգ րա յին խոս քը չի նշա նա կում, 
որ պետք է մո ռա նանք անց յա լի դժվար ժա-
մա նակ նե րը կամ չհի շենք մեր սի րե լի նե րին, 
ո րոն ցից բա ժան վել ենք: Սա նշա նա կում է, 
որ չպետք է մեր մտքերն ու սրտե րը շա րու-
նա կա բար ուղ ղենք անց յա լին, հա կա ռակ 
դեպ քում բաց կթող նենք այն, ինչ Աստ ված 
ու նի մեզ հա մար ա պա գա յում:
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Դ րա հա մար պետք է ուխտ ա նենք, որ 
մեր կյան քը չվատ նենք՝ նա յե լով անց յա լին: 

Մենք պետք է ա ռաջ գնանք:
Սա այ սօր վա պատ գամ է և պետք է այ սօր 

կա տա րենք:
Սո վո րա բար, ես այս խոս քը վե րագ րում 

էի միայն անց յա լում ու նե ցած սխալ նե րին և 
ձա խոր դութ յուն նե րին: Բայց մի օր հաս կա-
ցա, որ ինքս ինձ թշվա ռաց նում եմ՝ ան դա-
դար մտա ծե լով իմ նախ կին հա ջո ղութ յուն նե-
րի և հաղ թա նակ նե րի մա սին:

Երբ ինչ-որ բան է լի նում և  ա վարտ վում, 
պետք է թույլ տանք, որ վա րա գույրն իջ նի, և 
նո րը սկսվի: Չ պետք է ներ կա յի սխալ նե րը հա-
մե մա տել անց յա լի սխալ նե րի հետ: Ե թե այդ-
պես վար վենք, բաց դուռ կու նե նանք հպար-
տութ յան կամ հու սա խա բութ յան հա մար:

Դ րա հա մար Տե րը Ե սա յի 43.18,19-ում 
մեզ հոր դո րում է՝ չհի շել հե տին բա նե րը, ո՛չ 
էլ մտա բե րել ան ցած բա նե րը, ո րով հետև 
դրանք ան ցան: Աստ ված հի մա նո՛ր բան է 
ա նում, որն սփռվում է հենց մեր աչ քի առջև: 
Մենք պետք է հաս կա նանք և  ու շա դիր լի-
նենք, ե թե ու զում ենք օգտ վել դրա նից:
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Ար ցունք նե րով ցա նել, & ցն ծութ յու նով հնձել

«Ար տա սու քով ցա նող նե րը ցնծութ յու-
նով կհնձեն»:

 Սաղ մոս 126.5

Կար ևոր չէ, թե ինչ է պա տա հել մեզ հետ 
անց յա լում, ո՛չ էլ՝ թե ինչ է պա տա հում ներ-
կա յում. մեր կյանքն ա վարտ ված չէ: Եվ 
չպետք է թույլ տալ, որ սա տա նան մեզ հա-
կա ռա կը հա մո զի:

Մեր թշնա մին կփոր ձի ա սել, որ մի սխա-
լից շատ սխալ ներ ծնվե ցին, և հի մա շատ ուշ 
է մեզ հա մար:

Չ պետք է լսել նրան: Դ րա փո խա րեն 
պետք է ա սել. « Սա տա նա՛, դու ստա խոս ես, 
և բո լոր ստե րի հայրն ես: Այ սօր նո՛ր օր է, և  
ես հրաշ քի եմ սպա սում»:

Մեր կյան քի ըն թաց քում հրաշ քի սպա սե-
լու պատ ճառն այն է, որ չգի տենք, թե դա երբ 
կլի նի, չգի տենք, թե Աստ ված երբ կանց նի 
մեր կող քով: Սա է, որ կյանքն այդ քան հե-
տաքր քիր է դարձ նում:

Սա տա նան ցան կա նում է, որ մտա ծենք, 
թե մեր ժա մա նա կը եր բեք չի գա, և հ րաշք չի 
լի նի: Բայց ե թե մենք հաս տա տուն և կա յուն 
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լի նենք Հի սուս Ք րիս տո սի մեջ, մեր ժա մա-
նա կը կգա, և հ րաշ քը տե ղի կու նե նա:

Դ րա հա մար Աստ վա ծաշն չի մի ջո ցով 
Աստ ված մեզ քա ջա լե րում է՝ չհու սա խաբ-
վել, չհրա ժար վել և չտ կա րա նալ, ո րով հետև 
Նա գի տի, որ «… .ի րի կու նը լաց է գա լիս, իսկ 
ա ռա վո տը՝ ցնծութ յուն» ( Սաղմ. 30.5):

Աստ ված կա վար տի Իր գոր ծը

«Եվ հաս տատ հա մոզ ված եմ, թե Նա, 
որ ձե զա նում սկսեց այս բա րի գոր ծը, կկա-
տա րի էլ մինչև Հի սուս Ք րիս տո սի օ րը»:

 Փի լի պե ցի նե րի 1.6
Աստ ված եր բեք կի սատ չի թող նի Իր 

սկսած գոր ծը (տե՛ս Եբր.12.2): Նա է Ս կիզ բը 
և Վեր ջը:

Շատ հա ճախ խնդի րը մեր մեջ է: Մենք 
թաղ ված ենք անց յա լի մեջ և  ու շադ րութ յուն 
չենք դարձ նում այն նոր բա նե րի վրա, որ 
Աստ ված ա նում է:

Այն, ինչ Աստ ված ա րեց մեզ հա մար ե րեկ, 
հրա շա լի էր, բայց Նա ըն դու նակ է եր կու ան-
գամ ա վե լին ա նե լու այ սօր և վա ղը:

Ինք ներս պետք է ո րո շենք, թե որն ենք 
ընտ րում՝ հի՞ նը, թե՞ նո րը:
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« Մի ա ռակ էլ ա սաց նրանց, թե 
ոչ ոք մի նոր հան դեր ձի կար կա տան 
հին հան դեր ձի վրա չի գցի, ա պա թե 
ոչ՝ այն նորն էլ կպատ ռի, և հ նի հետ 
չի միա բան վի այն կտո րը, որ նո րից 
է: Եվ ոչ ոք նոր գի նին հին տի կե րի 
մեջ չի լցնի, ա պա թե ոչ՝ նոր գի նին 
տի կե րը կպատ ռի: Ինքն էլ կթափ վի, 
և տի կերն էլ կկոր չեն: Այլ՝ նոր գի նին 
նոր տի կե րի մեջ պետք է լցվի, և  եր-
կուսն էլ կպահ վեն»:

 Ղու կաս 5.36-38
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Նոր գի նին, նոր տի կե րը

Տերն ինձ նոր հաս կա ցո ղութ յուն տվեց՝ 
այս պատ գամն ըմբռ նե լու: Սո վո րա բար, ես 
մտա ծում էի, որ այս պատ գամն ա վե լի շատ 
վե րա բե րում է ոչ թե օ րեն քով, այլ շնորհ քով 
փրկվե լուն: Այժմ տես նում եմ, որ սա վե րա-
բե րում է նոր ապ րե լաձ ևին, նոր մտա ծե լա-
կեր պին և ն րանց, ով քեր Հի սուս Ք րիս տո-
սում նոր ա րա րած ներ են դար ձել:

Մենք միշտ նորն ենք ցան կա նում, բայց 
պա հում ենք հի նը: Իսկ Հի սուսն ա սաց, որ դա 
հնա րա վոր չէ: Իր ա սա ծը բա ցատ րե լու հա-
մար Նա մի ա ռակ է պատ մում, որ չես կա րող 
նոր կար կա տա նը հին հան դեր ձի վրա կա րել:

Այս ա ռա կով Հի սուսն ա սում է, որ չփոր-
ձենք նոր կյան քը կա պել հին կյան քի հետ: 
Ճիշտ այն պես, ինչ պես նոր գի նին չեն լցնում 
հին տի կե րի մեջ:
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Ո՞րն է լա վա գույ նը

«Եվ ոչ ոք չկա, որ հի նը խմի՝ շու տով 
նո րը կա մե նա, ո րով հետև ա սում է, թե հի-
նը ա վե լի քաղցր է»:

 Ղու կաս 5.39

Գի տե՞ք, թե մարդն ին չու է ա սում, որ հին 
գի նին ա վե լի լավն է, քան նո րը: Ո րով հետև 
հինն ա վե լի հար մա րա վետ է, և  այդ պատ ճա-
ռով մենք հին կյանքն ա վե լի ենք նա խընտ-
րում, քան նո րը:

Տի րոջ հետ շարժ վե լու փո խա րեն մենք 
փոր ձում ենք մնալ այն տեղ, որ տեղ կանք, 
քա նի որ դա ա նե լը շատ ա վե լի հեշտ է, քան՝ 
ա ռաջ գնա լը:

Դժ վար է տե ղա փոխ վել մեկ այլ քա ղաք, 
ու նե նալ նոր ըն կեր ներ, գտնել նոր բժիշկ, 
նոր դպրոց, նոր ե կե ղե ցի: ( Շատ հա ճախ նույ-
նիսկ դժվա րա նում ենք կա հույ քը տե ղա փո խել 
մի տե ղից՝ մեկ այլ տեղ): Շատ ա վե լի հեշտ է 
մնալ այն տեղ, որ տեղ կանք, և  ու րախ լի նել 
այն բա նի հա մար, որ ու նենք և գի տենք:

Բայց մո ռա նում ենք, որ որ պես քրիս-
տոնյա ներ՝ ինք ներս նոր ստեղծ ված ներ ենք:
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Նո րը սկսվել է

«Ու րեմն, ե թե մե կը Ք րիս տո սում է, նոր 
ստեղծ ված է. հներն ան ցան, և  ա հա ա մեն 
բան նոր ե ղավ»:

Բ Կորն թա ցի նե րի 5.17

Մենք պետք է հաս կա նանք, որ նոր ա րա-
րած ներ ենք Հի սուս Ք րիս տո սում: Մենք 
կանչ վել ենք նոր կյան քի: Չ պետք է վա խե-
նալ թող նե լուց այն ա մե նը, ինչ ու նեինք անց-
յա լում, որ պես զի վերց նենք այն, ինչ Աստ ված 
տվել է նոր կյան քում:

Ես սա հաս կա ցա, երբ Տե րը խո սեց ինձ 
հետ. « Ջո՛յս, չե՞ս հաս կա նում, որ սա է հիմ քը 
ի րա կան նոր ա րա րած նե րի՝ հներն ան ցան, և  
ա մեն բան նոր ե ղավ»:

Սա ճշմար տութ յուն է այն ժա մա նակ, երբ 
ո րո շում ենք կա յաց նում, և սա շա րու նա-
կա կան է նոր կյան քի հա մար, երբ Հի սուս 
Ք րիս տո սում ենք:

Դուրս գալ հնից & մտ նել նո րի մեջ

«Ո րով հետև Աստ ված մեզ հա մար ա վե-
լի լավ բան նա խա պատ րաս տեց….»:

Եբ րա յե ցի նե րի 11.40
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Երբ մենք ծա ռա յութ յան էինք մեկ նում 
Հնդ կաս տան, որ տեղ կեն ցա ղա յին պայ ման-
նե րը սար սա փե լի էին, դրանք մեզ ա վե լի էին 
խան գա րում, քան բնիկ նե րին: Պատ ճառն 
այն էր, որ նրանք ո չինչ չու նեին հա մե մա-
տե լու ի րենց ապ րե լա կեր պի հետ: Այն, ինչ 
ունեին՝ միշտ են ու նե ցել: 

Մենք ապ րել էինք Ա մե րի կա յում՝ լիութ յան 
երկ րում: Մեզ հա մար Հնդ կաս տա նում ապ-
րե լու պայ ման նե րը սար սա փե լի էին՝ հա մե-
մա տած այն պայ ման նե րին, որ մենք միշտ 
ու նե ցել ենք:

Ու րեմն ի՞նչ՝ մշտա պես ապ րել հու սա խաբ, 
ընկճ ված, տրտմած վի ճա կո՞ւմ, ապ րել հին 
կյան քի հա մա՞ր, ո րը գո յութ յուն չու նի. մի՞ թե 
սա է մեր նպա տա կը:

Մի՛ նստիր և մ տա ծի՛ր հին բա նե րի մա սին: 
Ա ռա՛ջ գնա դե պի այն բա նե րը, ո րոնք 

առջ ևում են:
Որ քան մտա ծես քո հու սա խա բութ յուն նե րի 

մա սին, այն քան ա վե լի հու սա խաբ ված կլի նես: 
Եվ ե թե եր կար ժա մա նակ մնաս այդ վի ճա կում, 
կկոր ծան վես, մեծ վտան գի առջև կկանգ նես:

Բայց Աստ ված ա վե լի լավ բա ներ ու նի քեզ 
հա մար:
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Սա նո՛ր օր է: Երբ հու սա խա բութ յու նը գա-
լիս է, վե րա փոխ վի՛ր: Վե րա փոխ վի՛ր և կանգ-
նի՛ր: Մո ռա ցի՛ր անց յա լում ե ղա ծը և  ա ռա՛ջ 
գնա՝ դե պի գա լիք բա նե րը:

Հի շի՛ր, որ Տե րը նոր բան է ա նում քո 
կյան քում: Մո ռա ցի՛ր անց յա լը և  ապ րի՛ր այն 
նոր կյան քի լիա կա տար ու րա խութ յամբ, որ 
Նա ծրագ րել և պատ րաս տել է քեզ հա մար:
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Ամ փո փում

«Որ Ք րիս տո սը հա վատ քով բնակ վի 
ձեր սրտե րում, և դուք սի րով ար մատ գցած 
և հաս տատ ված լի նեք»:

Ե փե սա ցի նե րի 3.17

Ես կոչ եմ ա նում ու շադ րութ յուն դարձ նել, 
թե ում և  ին չին եք ա պա վի նում և վս տա հում:

Ե փե սա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 3.17-ում 
աս վում է, որ ար մատ գցած և հաս տատ ված 
լի նենք սի րով: Մենք պետք է ար մատ գցած 
և հաս տատ ված լի նենք Հի սուս Ք րիս տո սի 
սի րո մեջ, ոչ թե մարդ կանց, ե րե խա նե րի, ըն-
կեր նե րի կամ աշ խա տան քի:

Հի սուսն է Ժայ ռը: Նա է այն ժայ ռը, որ եր-
բեք չի շարժ վե լու:

Ե թե քո ար մատ նե րը Ժայ ռի վրա հաս-
տատ ված լի նեն, երբ փոքր հու սա խա բութ-
յուն նե րը գան, դու ըն դու նակ կլի նես հաղ թա-
հա րե լու և շա րու նա կե լու քո կյան քը: Երբ մեծ 
հու սա խա բութ յուն նե րը գան, Տե րը կա րող է 
բժշկել քո զգաց մունք նե րը« և Ն րա զո րութ-
յամբ նոր ո րո շումներ կկա յաց նես:
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Ե թե դու ար մա տա վոր ված և հաս տատ-
ված լի նես մեկ այլ բա նի վրա, ի վեր ջո կհու-
սա խաբ վես, կհու սալք վես և կ կոր ծան վես, 
ո րով հետև ո չինչ հաս տա տուն չէ՝ ինչ պես 
ժայ ռը, հաս տա տուն է միայն Հի սու սը:

Սո վո րի՛ր վե րա փոխ վել և կանգ նել: Դու 
կա րո՛ղ ես դա ա նել:

Մեծ ա ռա վե լութ յուն է վե րա փոխ վե լը, մարդ-
կանց և  ի րա վի ճակ նե րի հան դեպ ուղղ վե լը:

Մի՛ խոր հիր հու սա խա բութ յուն նե րի շուրջ: 
Թո՛ւյլ տուր, որ դրանք հե ռա նան, և Աստ-
ված հո գա քո մա սին: Հու սա խա բութ յա նը 
դե՛մ կանգ նիր հենց սկզբից և վճ ռա կա՛ն ե ղիր 
որևէ վե րա փո խում կա տա րե լիս:

Քո խնդիր նե րի վրա կենտ րո նա նա լու և հու-
սա խաբ վե լու փո խա րեն՝ կենտ րո նա ցի՛ր Աստ ծո 
վրա: Խորհր դա ծի՛ր Ն րա խոս տումնե րի շուրջ: 
Դա վա նի՛ր Ն րա Խոս քը: Քո ան ձը և կ յան քիդ 
ի րա վի ճակ նե րը ա ղոթ քով հանձ նի՛ր Ն րան:

Քո ցու ցա կում գրան ցի՛ր ոչ միայն այն, թե 
ինչ ես կորց րել, այլ նաև՝ թե ինչ ես ձեռք բե րել: 
Սա քո միտքն ուղ ղում է այն տեղ, որ տեղ Աստ-
ված է: Հի շի՛ր՝ Հի սուսն Իր մա սին ա սաց. «Ես 
Եմ…», և  ոչ թե «Ես Էի…» կամ «Ես Կ լի նեմ…»: 
Նա հի մա այս տեղ է՝ քեզ հա մար: Այ սօր վա նից 
դու կա րող ես զվար ճա նալ քո կյան քով:



 Մաս 2

ՍՈՒՐԲԳ ՐԱ ՅԻՆ ԽՈՍ ՔԵՐ
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Սուրբգ րա յին խոս քեր`

հաղ թա հա րե լու հու սա խա բութ յունը 

«Իսկ ե թե ես հաս տատ չհա վա տա յի, որ 
Տի րոջ բա րութ յու նը կտես նեմ կեն դան յաց 
երկ րում ...Ս պա սի՛ր Տի րո ջը, թող սիրտդ 
պինդ և զո րա վոր լի նի, և ս պա սի՛ր Տի րո ջը»:

 Սաղ մոս 27.13,14

«Ա մեն կա տար յալ բա նի վեր ջը տե սա. 
Քո պատ վի րա նը շա՜տ լայ նար ձակ է»:

 Սաղ մոս 119.96

« Կոտ րած ա տամ և դ յու րագ լոր ոտք է՝ 
նեղ օ րը ան հա վա տա րիմ մար դուն ա պա-
վի նե լը»:

Ա ռա կաց 25.19

«Ո րով հետև Ես գի տեմ այն խոր հուրդ նե-
րը, որ խոր հում եմ ձեր մա սին,- ա սում է Տե-
րը,- խա ղա ղութ յան խոր հուրդ նե րը և  ոչ թե 
չա րութ յան, որ ձեզ տամ ա պա գան և հույ սը»:

Ե րե միա 29.11
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« Բայց ես Տի րո ջը կսպա սեմ և կ հու սամ 
իմ փրկութ յան Աստ ծուն. ինձ պի տի լսի իմ 
Աստ վա ծը»:

 Մի քիա 7.7

«Ի րար հան դեպ միև նույն խոր հուր դը 
ու նե ցեք. բարձր բա ներ մի՛ խոր հեք, այլ՝ 
խո նարհ նե րի հետ խո նարհ վե՛ք, ձեր ան ձե-
րում ի մաս տուն մի՛ ե ղեք»:

Հ ռո մեա ցի նե րի 12.16

« Ձեր ան ձե րի հա մար վրեժխնդ րութ յուն 
մի՛ ա րեք, սի րե լի նե՛ր, այլ՝ բար կութ յան տեղ 
տվե՛ք, ո րով հետև գրված է` վրեժխնդ րութ-
յունն Իմն է…»:

Հ ռո մեա ցի նե րի 12.19

« Հա վա տա րիմ է Աստ ված, Ում ձեռ քով 
կանչ վե ցիք Ն րա Որ դու` մեր Տեր Հի սուս 
Ք րիս տո սի հա ղոր դութ յա նը»:

Ա Կորն թա ցի նե րի. 1.9

«Այլ՝ ինչ պես գրված է՝ ինչ որ աչք չտե-
սավ և  ա կանջ չլսեց և մար դու սիրտ չըն-
կավ, այն պատ րաս տեց Աստ ված Ի րեն սի-
րող նե րի հա մար»:

Ա Կորն թա ցի նե րի 2.9
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« Բայց շնոր հա կա լութ յուն Աստ ծուն, 
որ ա մեն ժա մա նակ մեզ հաղ թող է ա նում 
Ք րիս տո սում, և Իր գի տութ յան հո տը մե-
զա նով հայտն վում է ա մեն տեղ»:

Բ Կորն թա ցի նե րի 2.14

«Եվ չձանձ րա նանք բա րին գոր ծե լուց, 
ո րով հետև ժա մա նա կին կհնձենք, ե թե չթու-
լա նանք»:

 Գա ղա տա ցի նե րի 6.9

« Մեզ սկզբից սահ մա նե լով, որ Ի րեն որ-
դե գիր լի նենք Հի սուս Ք րիս տո սի ձեռ քով` 
Իր կամ քի հա ճութ յան պես: 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 1.5,6

« Բայց Ն րան, որ կա րող է ա ռա տութ-
յամբ ա նել բո լոր բա նե րից ա վե լի, քան որ 
խնդրում ենք և  ի մա նում, այն զո րութ յան 
չա փով, որ մե զա նում ներ գոր ծում է»:

Ե փե սա ցի նե րի 3.20

« Բայց դուք, եղ բայր նե՛ր, մի՛ ձանձ րա-
ցեք բա րին գոր ծե լուց»:

Բ Թե սա ղո նի կե ցի նե րի 3.13
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դեմ պայքա րե լու հա մար

Հա՛յր, Քո Խոս քը լույս է իմ ճա նա պար հին:
Խնդ րո՛ւմ եմ, պա հի՛ր ինձ, որ իմ հույսն 

ու սպա սումներն ինձ նման մարդ կանց վրա 
չդնեմ, քա նի որ բո լորս էլ ըն դու նակ ենք հու-
սա խաբ վե լու և հու սա խաբ ա նե լու:

Օգ նի՛ր ինձ, որ կա րո ղա նամ նե րել նրանց, 
ով քեր ինձ վի րա վո րել են անց յա լում, և թող-
նել այդ հու սա խա բութ յուն նե րի ցա վոտ հի շո-
ղութ յուն նե րը:

Ներ գոր ծի՛ր իմ մեջ, Տե՛ր, որ պես զի ես 
ա վե լի ու ա վե լի նման վեմ Քեզ:

Այս ա մե նը խնդրում եմ Հի սու սի Սո՛ւրբ 
ա նու նով: Ա մե՛ն:
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անձ նա կան հա ղոր դակց ման հա մար

Ե թե դուք եր բեք չեք հրա վի րել  Հի սու-
սին՝  Խա ղա ղութ յան Իշ խա նին, որ դառ նա 
ձեր  Տե րը և Փր կի չը, ձեզ հոր դո րում եմ, որ 
դա ա նեք հի մա: Ա ղո թե՛ք հետև յալ ա ղոթ-
քը, և  ե թե իս կա պես ան կեղծ եք, նոր կյանք 
կսկսեք՝ Ք րիս տո սով:

 Հա՛յր,  Դու այն պես սի րե ցիր աշ խար հը, որ 
տվե ցիր  Քո  Միա ծին Որ դուն՝ մեռ նե լու 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 ունե-
նա:  Քո  Խոսքն ա սում է, որ մենք փրկված 
ենք շնորհ քով՝ հա վատ քի մի ջո ցով, և  դա 
 Քո պարգևն է:  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 Փրկի-
չը:  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:  Հա՛յր, ես 
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հա վա տում 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 
դա վա նում եմ  Հի սու սին որ պես իմ  Տեր: Ըստ 
 Քո  Խոս քի՝ ես փրկված եմ և  հա վի տե նութ-
յու նը կապ րեմ  Քեզ հետ: Շ նոր հա կա լութ յուն, 
 Հա՛յր: Ես ե րախ տա պարտ եմ  Քեզ`  Հի սու սի 
ա նու նով, ա մե՛ն: 

Ու շադ րութ յուն 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 օգնական «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 
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շատ երկրնե րում:  Նա հա ճախ է ճամ փոր-
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 տացյալ 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 տարի 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 
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մարդ կանց:  Նա ձայ նագ րել է ա վե լի քան 165 
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 «Զգացմունքների 
բժշկութ յուն» ծրագրաշարն 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», «Վրդով 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 կոտրված-
նե րին» 90 րո պեա նոց աստ վա ծաշնչյան խոս-
քե րից կազմված ձայ նաս կա վա ռա կը: 

 Ջոյ սի «Մտ քի ձևա վո րում» գիր քը նկա-
րագրում 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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