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 Ծա նո թութ յուն

Ես հա վա տում եմ, որ ա մեն ին չից ա ռա վել մար դիկ 
Աստ ծո սի րո հայտ նութ յան կա րիքն ու նեն:  Սա այն հիմքն 
է, ո րի վրա կա ռուց վում է հաղ թա կան կյան քը, և  մենք, որ-
պես քրիս տոն յա ներ, պետք է հիմն վենք սրա վրա:  Մենք 
ոչ թե Աստ ծո սի րո վե րա բեր յալ մեծ գի տութ յան կա րիք 
ու նենք, այլ հայտ նութ յան:  Սա միայն կա րող է շնորհ վել 
 Սուրբ  Հո գուց, երբ յու րա քանչ յուր հա վա տաց յալ խոր հում է 
Աստ ծո սի րո մա սին, պա հում Աստ ծո սերն իր կյան քում և 
փնտ րում այդ հայտ նութ յունն Աստ ծո  Խոս քի և  ա ղոթ քի մի-
ջո ցով: 

 Միան գա մայն հեշտ է ըն դու նել, որ Աստ ված այն քան է 
սի րում ամ բողջ աշ խար հը, որ  Հի սու սին ու ղար կեց՝ մեռ նե-
լու բո լո րի հա մար:  Բայց փոքր-ինչ դժվար է հա վա տալ, որ 
ե թե նույ նիսկ դուք միակ ան ձը լի նեիք երկ րի վրա, Աստ-
ված այն քան է սի րում ձեզ, որ դարձ յալ կու ղար կեր  Հի սու-
սին՝ մեռ նե լու միայն ու միայն ձե՛զ հա մար:

Ես տա րի ներ շա րու նակ կոտր ված քրիս տոն յա լի նե լուց 
հե տո միայն հաս կա ցա Աստ ծո սե րը: Աստ ված գթա ռա տո-
րեն հայտ նեց իմ հան դեպ ու նե ցած սե րը՝  Սուրբ  Հո գու մի-
ջո ցով: Այդ պարզ հայտ նութ յու նը փո խեց իմ ամ բողջ կյան-
քը և Իր հետ ու նե ցած ըն թաց քը: 
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Ես հա վա տում եմ՝ ինչ որ կար դաք այս գրքում, ձեզ նոր 
խո րա թա փան ցութ յուն և  հաս կա ցո ղութ յուն կտա Աստ ծո 
սի րո վե րա բեր յալ, ձեր մեջ նոր քաղց կա ռա ջաց նի՝ այս 
հայտ նութ յունն ան ձամբ ձեզ հա մար ու նե նա լու: Ես հոր դո-
րում եմ, որ կար դաք դան դաղ՝ ու սումնա սի րե լով և  խոր հե-
լով սուրբգ րա յին խոս քե րի և մտ քե րի շուրջ: 

Այս գիր քը խո նար հութ յամբ ձեզ եմ ներ կա յաց նում՝ 
ի մա նա լով, որ ես ո չինչ եմ՝ ա ռանց Ն րա, և  ինչ հայտ նութ-
յուն կամ հաս կա ցո ղութ յուն էլ ու նեմ Ն րա  Խոս քի վե րա բեր-
յալ, միայն Ն րա շնորհ քով է:
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Աստ ված սի րո՛ւմ է ձեզ

«Ո րով հետև Աստ ված այն պես սի րեց աշ խար հը, որ Իր  Միա-
ծին Որ դուն տվեց, որ ա մեն Ն րան հա վա տա ցո ղը չկոր չի, այլ 
հա վի տե նա կան կյանք ու նե նա»:

 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ 3.16

Աստ ված ըն տա նիք է ցան կա նում, դրա հա մար ստեղ-
ծեց մեզ, որ լի նենք Իր ե րե խա նե րը:  Նա չի ցան կա նում, որ 
գոր ծենք մա նուկ նե րի պես, այլ՝ որ կախ ված լի նենք Ի րե-
նից, ա պա վի նենք Ի րեն և  թույլ տանք, որ  Նա սի րի մեզ: 
 Նա ցան կա նում է, որ վստա հենք և  մո տե նանք Ի րեն ա մեն 
ժա մա նակ, երբ կա րիք ու նենք:  Նա ցան կա նում է անձ նա-
կան հա ղոր դակ ցութ յուն ու նե նալ մեզ հետ:

 Մեզ նից շա տե րը  Հով հան նես 3.16 խոսքն ընդ հա նուր 
ի մաս տով են ըն դու նում. «Ա յո՛, ես գի տեմ, որ  Հի սու սը մա-
հա ցավ աշ խար հի հա մար»:  Սա կայն չպետք է մտա ծենք« 
որ  Հի սու սը մա հա ցավ մարդ կանց ընդ հա նուր խմբի հա-
մար:  Հի սու սը մա հա ցավ յու րա քանչ յուր մար դու հա մար. 
 Նա մա հա ցավ ձե՛զ հա մար:

Ե թե դուք այս երկ րի վրա միակ ան ձը լի նեիք,  Նա կմա-
հա նար միայն ձեզ հա մար:  Նա կկրեր բո լոր չար չա րանք-
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նե րը ձեզ հա մար: Աստ ված շատ է սի րում ձեզ:  Նա սի րում 
է հա վի տե նա կան սի րով:

 Մի օր, երբ մե քե նա էի վա րում, Աստ ված խո սեց սրտիս. 
« Ջո՛յս, դու Իմ աչ քի բիբն ես»: Ես նույ նիսկ չգի տեի, որ այդ 
խոս քը գրված է Աստ վա ծաշն չում:  Սա տա նան ան մի ջա պես 
ինձ մտքեր տվեց. «Արդ յո՞ք սա հպար տութ յուն չէ», « Քեզ 
ին չի՞ տեղ ես դրել»: Այս պի սով, ես սկսե ցի ինքս ինձ ա սել. 
«Ես չպետք է այդ պես մտա ծեի»:  Մեր մարմնա կան մտա ծո-
ղութ յա նը խորթ է այն գի տակ ցութ յու նը, որ մենք յու րա հա-
տուկ ենք, շնոր հա լի և  տար բեր:  Մեզ նից յու րա քանչ յուրն 
ստեղծ ված է որ պես ան հատ, որ պես զի տար բեր վի մյուս նե-
րից: 

Երբ մտա ծում էի այդ մա սին, Աստ ված իմ ու շադ րութ յու-
նը կենտ րո նաց րեց մի տիկ նոջ վրա, ով կանգ նած էր շու-
կա յում՝ խնձոր նե րի հսկա յա կան կույ տի դի մաց, և  աչ քի 
էր անց կաց նում բո լոր խնձոր նե րը, մինչև գտավ մե կը, որ 
իս կա պես լա վա գույնն էր:  Հե տո նա ձեռ քը եր կա րաց րեց 
և  վերց րեց խնձո րը: Դ րա նով Աստ ված ինձ ցույց տվեց, որ 
ես Իր հա մար «լա վա գույն խնձորն էի»: Ես յու րա հա տուկ 
անձ նա վո րութ յուն էի: Աստ ված նույն խոս քերն ա սում է 
Իր զա վակ նե րից յու րա քանչ յու րին:  Նա ոչ թե ա սում է, որ 
դուք լավն եք, իսկ մյուս նե րը՝ ոչ, այլ՝ որ մենք բո լորս յու րա-
հա տուկ ենք:  Սա գրված է  Խոս քի մեջ, իսկ  Խոս քը յու րա-
քանչ յու րիս հա մար է:  Դուք Աստ ծո աչ քի բիբն եք:

Ես չէի ըն դու նում այն, ինչ Աստ ված ա սել էր, քա նի որ 
դա տա պար տութ յուն էի զգում իմ ան ձի մա սին նման ձևով 
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մտա ծե լու հա մար:  Մո տա վո րա պես եր կու օր հե տո բա ցե-
ցի Աստ վա ծա շուն չը և, կար դա լով  Սաղ մոս 17.8-ը, ցնցվե-
ցի: Այն տեղ գրված էր. « Պա հի՛ր ինձ՝ ինչ պես աչ քի բիբ, և 
 Քո թևե րի շու քի տակ ծած կի՛ր ինձ»: Ես ա սա ցի. «Ու րեմն, 
դա իս կա պես Աստ ծուց էր: Ես Աստ ծո աչ քի բիբն եմ»: Եր-
կար ժա մա նակ ինձ յու րա հա տուկ էի զգում, երբ մտա ծում 
էի այդ խոս քե րի մա սին: 

 Մար դիկ ի րենց սրտում սիր ված լի նե լու տեն չանք, փա-
փագ և  ցան կութ յուն ու նեն: Աստ ված է մեզ այդ պի սին 
ստեղ ծել:  Շատ մար դիկ հա վա տում են, որ Աստ ված սի րում 
է աշ խար հը,  Հի սու սին, բայց դժվա րութ յամբ են հա վա-
տում, որ  Նա սի րում է նաև ի րենց: Աստ ծո  Խոսքն ուսու-
ցա նում է, որ Աստ ված սի րում է նրանց այն քա՜ն շատ, որ-
քան  Հի սու սին:  Նա սի րում է ձեզ այն քա՜ն շատ, որ քան  Հի-
սու սին: Ու շադ րութ յամբ կար դանք  Հով հան նե սի 5.20-րդ 
 խոսքը.

«Ո րով հետև  Հայ րը սի րում է Որ դուն և  ա մեն բան ցույց է տա-
լիս Ն րան, որ Ինքն ա նում է, և ս րան ցից է՛լ ա վե լի մեծ-մեծ 
գոր ծեր ցույց կտա Ն րան, որ դուք զար մա նաք»: 

Այս տեղ Աստ ված ա սում է. «Ես այս բո լոր մեծ գոր ծերն 
ա նում եմ  Հի սու սի մի ջո ցով և ս րան ցից է՛լ ա վե լի մեծ գոր-
ծեր կա նեմ Ն րա մի ջո ցով, որ դուք զար մա նաք»: ( Հե ղի-
նա կի վե րա պատ մու մը): Հ րա շա լի է զար մա նալ ինչ-որ բա-
նով և  երկ յու ղած լի նել այն բա նի հան դեպ, ինչ Աստ ված է 
ա նում:
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 Մենք կար դում ենք այս խոս քե րը, բայց հա ճախ բաց 
ենք թող նում այն, ինչ Աստ ված ցան կա նում է ա նել մեզ 
հա մար:  Նա ցան կա նում է, որ ու շադ րութ յուն դարձ նենք 
այն մեծ գոր ծե րին, որ  Նա ա րել է  Հի սու սի մի ջո ցով, ա պա 
հիա նանք և  ա սենք. « Տե՛ր, հրա շա լի է այն, ինչ  Դու ա րել ես 
 Հի սու սի մի ջո ցով»:  Հե տո  Նա ցան կա նում է, որ կար դանք 
 Հով հան նե սի Ա վե տա րա նի 14.12-ը, որ տեղ  Հի սուսն ա սում 
է. «.... Ինձ հա վա տա ցո ղը, այն գոր ծե րը, որ Ես գոր ծում 
եմ, նա՛ էլ կգոր ծի, և ս րան ցից է՛լ ա վե լի մեծ բա ներ կգոր ծի, 
ո րով հետև Ես Իմ  Հոր մոտ եմ գնում»:

Աստ ված միև նույն գոր ծե րը կա նի ձեր մի ջո ցով, և 
դ րան ցից է՛լ ա վե լի մեծ գոր ծեր կա նեք, քա նի որ  Հի սու-
սը գնա ցել է Իր  Հոր մոտ:  Հա վա տո՞ւմ եք սրան: Արդ յո՞ք 
դուք իս կա պես հա վա տում եք, որ Աստ ված սի րում է ձեզ և 
կ գոր ծա ծի ձեզ:

 Մի օր, երբ ես պա րա պում էի, Աստ ված ա սաց. « Ջո՛յս, 
ա մեն օր Ես շատ բա ներ եմ ա նում մարդ կանց հա մար, քա-
նի որ սի րում եմ նրանց, և ն րանք նույ նիսկ չեն էլ նկա տում 
դրանք: Ն րանք բո լո րո վին չեն էլ ի մա նում դրա մա սին: Ես 
քեզ միայն մեկ օ րի նակ կտամ: Ա մեն օր, երբ խո սում եմ 
ար ևի հետ և  ա սում՝ ծա գի՛ր, Ես դա ա նում եմ  Ջոյ սի,  Բեթ-
թիի,  Ջեյ մի (լրաց րե՛ք այս տեղ ձեր ա նու նը) հա մար»: 

 Մի պահ կա՛նգ ա ռեք և մ տա ծե՛ք սրա մա սին: Ա մեն օր 
երկն քում ար ևը ծա գում է ձեզ հա մար: Ա յո՛, ար ևը:  Մենք 
կար ծում ենք, թե այդ պես էլ պետք է լի նի:  Մենք գի տենք, 
որ ար ևը բարձ րա նում է ա մեն օր, բայց ի մա ցե՛ք, որ այն 
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ծա գում է ձե՛զ հա մար: Երբ անձրև է գա լիս ժա մա նա կին, 
այն գա լիս է ձե՛զ հա մար: Երբ ձյուն է գա լիս, այն դարձ յալ 
գա լիս է ձե՛զ հա մար: Աստ ված այդ չափ սի րում է ձեզ:

«Եվ ի մա ցի՛ր, որ քո Ե հո վա Աստ ված է Աստ ված, հա վա տա րիմ 
Աստ վա ծը, որ Ի րեն սի րող նե րի և Իր պատ վի րան նե րը պա-
հող նե րի հա մար մինչև հա զար ազգ ուխտ ու ո ղոր մութ յուն է 
պա հում»:

ԵՐԿ ՐՈՐԴ Օ ՐԻ ՆԱՑ 7.9

 Դուք կար ծում եք, թե հա զար սե րուն դը բա վա կան եր-
կար ժա մա նա կա հատ ված է, որ պես զի հար ված հասց նեք 
Աստ ծո սի րուն:  Նա հա վի տե նա կան Աստ ված է, և  դուք չեք 
կա րող սպա ռել Ն րան:  Շա տե րը մտա ծում են, թե սպա ռել են 
Աստ ծուն ի րենց պա կա սութ յուն նե րով և  խառ նա կութ յուն նե-
րով, բայց դուք չեք կա րող դա ա նել:  Սե րը չի սպառ վում, և 
 դուք չեք կա րող ստի պել Աստ ծուն, որ չսի րի ձեզ:  Սե րը ինչ-
որ բան չէ, որ Աստ ված ա նում է:  Նա Ինքն է սե րը:

 Նույ նիսկ ա մե նա կեղ տոտ, ա պա կան ված մե ղա վո րը, 
ով երբ ևէ քայ լել է այս երկ րի վրա, ե թե թքի  Հի սու սի աչ քե-
րին և  ա սի. «Ես ա մեն ևին էլ չեմ ցան կա նում հաշտ վել  Քեզ 
հետ, ես լիո վին բա վա րար ված եմ նույ նիսկ դժոխք գնա-
լով», այ նո ւա մե նայ նիվ Աստ ված սի րում է նրան: Ինչ պե՞ս 
կա րող էր չսի րել նրանց, ով քեր ընտր ված և  պահ ված են 
Աստ ծո նպա տա կի հա մար: 

Հ նա րա վոր է՝ դուք ար դեն իսկ ա սել եք. «Ես ըն դու-
նում եմ  Հի սու սին իմ սրտում և  սի րում եմ Ն րան»:  Բայց ես 
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հարց նում եմ ձեզ, թե որ քա նով եք հա վա տում, որ Աստ ված 
սի րում է ձեզ:

 Սա շատ պարզ պատ գամ է ձեզ հա մար: Աստ ված սի-
րում է ձեզ:  Բայց սա այն հիմքն է, որ  Նա պետք է դնի ձեր 
մեջ, որ պես զի կա րո ղա նաք հաս կա նալ շատ այլ բա ներ: 

 Կար ևոր չէ, թե ինչ եք սո վո րում կամ ու սումնա սի րում 
Աստ ծո վե րա բեր յալ. ե թե չեք կա րող ըն դու նել այն փաս տը, 
որ Աստ ված սի րում է ձեզ, շատ հե ռու չեք գնա:  Ձեր հան-
դեպ Աստ ծո սե րը՝ ձեր հա վատ քի, մեղ քից ա զա տագր վե լու 
և  ու րիշ նե րին հա մար ձա կո րեն ծա ռա յութ յան մեջ ա ռաջ-
նոր դե լու կա րո ղութ յան հիմքն է: Արդ յո՞ք դուք կըն դու նեք 
ձեր հան դեպ ու նե ցած Ն րա սե րը: Աստ ված սի րո՛ւմ է ձեզ:
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« Հույսն էլ չի ա մա չեց նում, ո րով հետև Աստ ծո սե րը փռված 
է մեր սրտե րում  Սուրբ  Հո գու ձեռ քով, որ տրվեց մեզ: Ո րով-
հետև երբ որ մենք դեռ տկար էինք, Ք րիս տո սը մեզ հա մար 
իր ժա մա նա կին ամ բա րիշտ նե րի փո խա րեն մե ռավ: Ո րով-
հետև հա զիվ թե մի ար դա րի հա մար մե կը մեռ նի (բայց մի 
բա րի մար դու հա մար թերևս մե կը հա մար ձակ վի մեռ նել): 
 Բայց Աստ ված հայտ նեց Իր սե րը՝ մեզ, որ երբ դեռ մե ղա-
վոր էինք, Ք րիս տո սը մեզ հա մար մե ռավ: Ա պա որ քա՜ն ա վե-
լի հի մա, որ ար դա րա ցանք Ն րա ար յու նով, կփրկվենք Ն րա-
նով բար կութ յու նից: Ո րով հետև երբ դեռ թշնա մի էինք, Աստ-
ծո հետ հաշտ վե ցինք Ն րա Որ դու մա հով, որ քան ա վե լի, որ 
հաշտ ված ենք, կապ րենք Ն րա կյան քով»:

Հ ՌՈ ՄԵԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ 5.510

 Շա տե րը հա վա տում են, որ Աստ ված սի րում է ի րենց, 
քա նի դեռ ի րենք գոր ծը չեն փչաց րել:  Սո վո րա բար« մար-
դիկ չեն սի րում ի րենց ան ձը, այդ պատ ճա ռով եզ րա կաց-
նում են, որ Աստ ված նույն պես չի կա րող սի րել ի րենց: 
Աստ վա ծա շունչն ա սում է. «Ի՞նչ է մար դը, որ  Դու հի շում 
ես նրան....» ( Սաղմ. 8.4):  Մենք ուղ ղա կի Աստ ծո ստեղ ծա-
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գոր ծութ յունն ենք, և  Նա սի րում է մեզ, ո րով հետև սի րում է 
մեզ:  Նա սեր է (տե՛ս Ա  Հովհ. 4.16):

 Նա սի րում է ձեզ, և  դուք յու րա հա տուկ եք:  Սա նշա նա-
կում է, որ դուք ա ռանձ նա հա տուկ և  ե զա կի անձ եք:  Դուք 
չպետք է նման լի նեք ինձ, և  ո՛չ էլ ես պետք է նման լի նեմ 
ձեզ:  Մենք թշվառ կլի նենք, ե թե փոր ձենք նման վել ինչ-որ 
մե կին:  Սա հնա րա վո րութ յուն է տա լիս սա տա նա յին՝ ա սե-
լու ձեզ, որ դուք լա վը չեք:  Փաստն այն է, որ Աստ ծո հա-
մար դուք չպետք է լի նեք «շատ լա վը»:

Արդ յո՞ք  Հի սու սը մա հա ցավ ձեզ հա մար, քա նի որ դուք 
շատ մեծ կամ հրա շա լի էիք, թե՞  Նա մա հա ցավ ձեզ հա-
մար, քա նի որ սի րում էր ձեզ: Աստ վա ծաշն չում աս վում է, 
որ ե թե  Նա այն քան սի րեց ձեզ, որ մա հա ցավ ձեզ հա մար, 
երբ դեռ մե ղա վոր էիք, արդ յո՞ք չի սի րի ձեզ հի մա, երբ ար-
դա րա ցաք Ն րա ար յու նով (տե՛ս Հ ռոմ. 5.8,9):  Նա այն քան 
է սի րում ձեզ, որ ծած կում է ձեր ա մե նօր յա փոքր սխալ նե-
րը:  Նա այն քան է սի րում ձեզ, որ ա զա տում է ձեր ա մե նօր-
յա դժվա րութ յուն նե րից՝ Իր զո րութ յու նով և  հաղ թութ յու նով:

 Մի օր Աստ ված ինձ ցույց տվեց մի օ րի նակ, թե ինչ պես 
է  Նա նա յում մեր սխալ նե րին և  թե րութ յուն նե րին:  Պատ կե-
րաց րե՛ք մո տա վո րա պես 4-5 տա րե կան փոք րիկ ե րե խա յի, 
ով միշտ հետ ևում է իր մայ րի կին՝ տնա յին գոր ծեր ա նե լիս: 
 Նա այն քան է սի րում իր մո րը, որ վերց նում է ջրով լի փոք-
րիկ դույլն ու լա թի կտո րը և  քայ լում դե պի տան ա ռաջ նա-
մա սի փակ պատշ գամ բի գե ղե ցիկ պա տու հան նե րը:  Փոք-
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րիկն սկսում է լվա նալ և, իս կա պես, լավ է լվա նում, հե տո 
վերց նում է թղթե սրբիչ ներն ու չո րաց նում լվա ցա ծը: 

Ան շուշտ, այս ա մե նից հե տո պա տու հան նե րը կեղ տոտ 
և  օ ճա ռոտ տեսք կու նե նան: Այս ա մե նը տես նե լով՝ դուք 
ուղ ղա կի կցան կա նաք բռնել նրա պա րա նո ցից, ա ռա վել 
ևս, որ նա օգ տա գոր ծել է ձեր լա վա գույն լա թերն ու սրբիչ-
նե րը:  Բայց նա ներս է մտնում և  իր նուրբ, քաղցր ձայ նով 
ա սում. « Մայ րի՛կ, մայ րի՛կ, ես լվա ցել եմ քո պա տու հան նե-
րը: Ես այս գործն ա րել եմ քե՛զ հա մար: Ես սի րում եմ քեզ, 
մայ րի՛կ»:

 Սի րող մայ րը կա սի. «Օ՜հ, հրա շա լի գործ ես ա րել: 
Շ նոր հա կա լութ յուն օգ նութ յան հա մար»: 

 Շու տով փոք րի կը մեկ այլ գործ է նա խա ձեռ նում՝ այս 
ան գամ նա մաք րում է կեղ տոտ հա տա կը:  Մայ րը դարձ յալ 
կար գի է բե րում սեն յա կը և  ուղ ղա կի բա ցատ րում նրան, որ 
այլևս նույն սխա լը չա նի:

Աստ ված ճիշտ այս պես է վար վում մեզ հետ:  Նա միշտ 
մաք րում է մեր սխալ նե րի հետ քե րը: Ե թե դուք ա նում եք 
լա վա գույ նը՝ ձգտե լով հա ճեց նել Աստ ծուն, ի մա ցե՛ք, որ դա 
բա վա րար է Ն րա հա մար:  Նա չի ակն կա լում, որ դուք ինչ-
որ անհ նա րին բան ա նեք:  Նա կա րող է փո խել ձեզ, ե թե 
ա սեք. « Տե՛ր,  Դու ճիշտ ես, իսկ ես՝ սխալ: Ես փոր ձել եմ և 
 չեմ կա րո ղա նում փոխ վել»:  Նա կփո խի ձեզ, ո րով հետև գի-
տի, որ չեք կա րող ինք ներդ ձեզ լա վը դարձ նել՝ ա ռանց Իր 
օգ նութ յան:
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«Ո րով հետև  Նա, Ում Աստ ված ու ղար կեց, Աստ ծո բանն է խո-
սում, քա նի որ Աստ ված  Հո գին չա փով չի տա լիս:  Հայ րը սի-
րում է Որ դուն և  ա մեն բան Ն րա ձեռքն է տվել»: 

 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ 3.34,35

 Մի օր, երբ ու սումնա սի րում և  խոր հում էի այս խոս քի 
շուրջ, ու րա խութ յու նից բա ցա կան չե ցի՝ գի տակ ցե լով, որ 
Աստ ված Իր  Հո գին չա փով չի շնոր հում:  Նա չի բա վա րար-
վում միայն մի փոք րիկ հպու մով: 

 Փո խա րե նը՝ ա սում է. «Ա հա, ըն դու նե՛ք այն ա մե նը, 
ինչ Ինձ է պատ կա նում»: Այ սօր Աստ ծո զո րութ յան և  սի-
րո ա մեն մի մաս նի կը ձեզ է տրված:  Նա ու նի այն ա մե նը, 
ինչ ձեզ պետք է, և  ցան կա նում է, որ դուք ըն դու նեք: Ին չո՞ւ: 
Ո րով հետև  Նա սի րում է ձեզ:  Դուք չպետք է շատ լա վը լի-
նեք՝ դրան ար ժա նա նա լու հա մար, քա նի որ չեք կա րող դա 
ա նել բա վա րար կեր պով:  Դուք չպետք է նաև շատ խե լոք 
կամ խեղճ լի նեք: Աստ ված ցան կա նում է այդ ա մե նը շնոր-
հել, քա նի որ սի րում է ձեզ: 

Երկ րորդ Օ րի նաց 7.6,7 խոս քե րում Աստ ված ա սում է. 

«Ո րով հետև դու սուրբ ժո ղո վուրդ ես քո Ե հո վա Աստ ծո հա մար. 
քո Ե հո վա Աստ ված քեզ ընտ րեց, որ դու Ն րա հա մար սե փա կան 
ժո ղո վուրդ լի նես, երկ րի ե րե սի վրա ե ղող բո լոր ազ գե րի մի ջից: 
Ոչ թե ձեր բո լոր ազ գե րից շատ լի նե լու հա մար Ե հո վան ձեզ սի-
րեց և  ձեզ ընտ րեց, ո րով հետև դուք բո լոր ազ գե րից քիչ էիք»:

Աստ ված Իս րա յելն ընտ րեց, որ լի նի Իր սե փա կան ժո-
ղո վուր դը, և  որ պես ե կե ղե ցի` մենք այ սօր հոգ ևոր Իս րա յելն 
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ենք: Այս պի սով, այս խոս քը որ քան նրանց է պատ կա նում, 
այն քան էլ՝ ձեզ: Աստ ված նրանց ա սում էր. «Ես ձեզ չընտ-
րե ցի այն պատ ճա ռով, որ դուք երկ րի վրա ե ղած ազ գե րից 
ա մե նա մեծն էիք»: Ինչ վե րա բե րում է մեզ, Աստ ված մի գու ցե 
կա սեր հետև յա լը. «Ես ձեզ չընտ րե ցի այն պատ ճա ռով, որ 
դուք ա մեն ինչ ճիշտ էիք ա նում կամ շատ հրա շա լի էիք»:

 Շա րու նա կե լով Իր խոս քը՝  Նա իս րա յել ցի նե րին ա սում է՝ 
դուք ու րիշ նե րից ա վե լի քիչ էիք: 

Ե թե դուք ինձ նման եք, ան շուշտ, մինչև ձեր փրկվե լը, 
մտա ծել եք, որ ու րիշ նե րից ա վե լի վատն եք:  Տե սե՛ք, թե ինչ 
է գրված 8-րդ  խոս քում.

«Այլ՝ Ե հո վան ձեզ սի րե լու հա մար և  ձեր հայ րե րին ա րած եր-
դու մը պա հե լու հա մար... ձեզ զո րա վոր ձեռ քով ծա ռա յութ յան 
տա նից հա նեց, ե գիպ տա ցի նե րի փա րա վո նի ձեռ քից ա զա-
տեց»: 

 Սա բա ցա հայ տում է պատ ճա ռը: Աստ ված ա սում է. «Ես 
դրե ցի Իմ սե րը ձեր մեջ և  ա սա ցի, որ դուք սուրբ եք: Ես 
ա սա ցի, որ դուք յու րա հա տուկ եք: Ես ոչ թե ընտ րե ցի ձեզ, 
ո րով հետև դուք լավն էիք և հ րա շա լի, այլ՝ ո րով հետև Ես 
սի րում եմ ձեզ»:  Գի տե՞ք, թե ինչ է ցան կա նում Աստ ված, որ 
այ սօր ա նեք:  Նա ցան կա նում է, որ դուք ըն դու նեք և ս տա-
նաք Իր սե րը:

 Մեզ նից շա տե րի հա մար ա մե նա մեծ խնդիրն այն է, որ 
մենք մեզ չենք սի րում:  Մենք չենք հա վա տում, որ Աստ ված 
կամ էլ ինչ-որ մե կը սի րում է մեզ՝ մեր էութ յամբ հան դերձ: 
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Մ տա ծում ենք՝ ինչ պե՞ս կա րող են նրանք մեզ սի րել. մենք 
այն քա՜ն կեղ տոտ ենք: Ե թե դուք հա վա տում եք, որ տգեղ և 
 կեղ տոտ եք, կմտա ծեք, կդա տեք և կ գոր ծեք տգեղ և  կեղ-
տոտ ձևով: Այդ դեպ քում դուք չեք կա րող բարձ րաց նել ձեր 
սրտում ու նե ցած պատ կե րա ցու մը ձեր ան ձի հան դեպ:

 Մի ժա մա նակ իմ ա մե նա մեծ խնդիրն այն էր, որ ես ինձ 
չէի սի րում և  իմ ժա մա նա կի 75 տո կո սը տրա մադ րում էի 
ինձ փո խե լուն: Մ տա ծում էի, որ ես չա փա զանց շատ եմ 
խո սում, ուս տի փոր ձում էի հան գիստ լի նել:  Բայց երբ հան-
գիստ էի, ընկճ վում էի, և  բո լո րը ցան կա նում էին ի մա նալ, 
թե ին չու եմ հան գիստ:  Հե տո մտա ծում էի. « Բայց դուք ինձ 
ա սա ցիք, որ մեծ բե րան ու նեմ:  Հան գի՛ստ թո ղեք ինձ: Ես 
ուղ ղա կի փոր ձում եմ հան գիստ լի նել»:

 Չեմ կա րող ա սել, թե քա նի տա րի դա տևեց: Ես միշտ 
ընկ նում էի փոր ձութ յան մեջ՝ իմ լեզ վի պատ ճա ռով:  Շա-
տա խոս մար դիկ հա ճախ ա մուս նա նում են հան գիստ մար-
դու հետ:  Դա միայն ընդգ ծում է ձեր մե ծա բե րան լի նե լը, 
նույ նիսկ՝ ա վե լին, սա տա նան հա ճա խա կի կհի շեց նի ձեզ 
դրա մա սին:  Նա ջա նա սի րա բար աշ խա տում է, որ պես զի 
ձեզ մե ղա վոր զգաք և  դա տա պար տութ յան մեջ ընկ նեք: 

Աստ ված ցան կա նում է, որ ա զատ լի նեք դա տա պար-
տութ յու նից, բայց դա հա մար ձա կութ յուն է պա հան ջում: 
 Կար ևոր չէ, թե որ քան մե ղա վոր եք զգում ձեզ. Աստ ված չի 
հա տու ցի այն բա նի հա մար, որ սխալ եք ա րել: Իս կա պես, 
դժվար է հա վա տալ, որ Աստ ված սի րում է ձեզ նաև այն 
ժա մա նակ, երբ ինչ-որ բան սխալ եք ա րել: 
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 Սա տա նան միշտ հար ձակ վում է ձեզ վրա մտքե րի մի ջո-
ցով՝ թե դուք շատ վատն եք, կեղ տոտ և տ գեղ:  Նա ա սում 
է. « Մի ժա մա նակ դու սա ես ա րել:  Քեզ ին չի՞ տեղ ես դրել: 
Աստ ված քեզ նման կեղ տո տին եր բեք չի օրհ նի, սի րե լի՛ 
բա րե կամ:  Դու այժմ չես կա րող վկա յել որ ևէ մե կին:  Դու 
չես կա րող որ ևէ ճիշտ բան ա նել»:

Ա հա այդ ժա մա նակ է, երբ հա մար ձա կութ յուն է պա-
հանջ վում, որ ձեր ներ քին մարդն ա սի. « Հա՛յր, ես սխալ եմ 
ա րել, և խնդ րում եմ, որ նե րես ինձ՝  Հի սու սի ար յու նով: Ես 
ան կեղծ եմ իմ սրտում և  ցան կա նում եմ ստա նալ  Քո նե-
րու մը:  Սա տա նա՛, հե ռա ցի՛ր:  Հի սու սը վճա րել է իմ մեղ քե րի 
հա մար, և  դա քո գոր ծը չէ»: Այ նու հետև դուք կա րող եք լի-
նել ու րախ ու եր ջա նիկ: Հ նա րա վոր է՝ մտա ծեք. «Ես շա րու-
նակ ա նում եմ միև նույն հի մա րութ յու նը»:  Մի ժա մա նակ ես 
շատ էի մտա ծում, մինչև որ դա դա րում էի իմ ա րար քը դա-
տա պար տե լուց: Երբ դա դա րում եք դա տա պար տե լուց այն, 
ինչ ա րել եք, դա դա րում եք նաև դա կրկին ա նե լուց: 

 Հան ցան քը և  դա տա պար տութ յու նը ձեզ պա հում են 
ճնշված և  ընկճ ված վի ճա կում, և  դուք չեք կա րող ա զատ 
լի նել:  Պա հանջ վում է հա մար ձա կութ յուն՝ դա տա պար տութ-
յա նը տեղ չտա լու հա մար:  Դուք պետք է լի նեք հա մար-
ձակ անձ նա վո րութ յուն և  գոր ծեք հա վատ քով, որ պես զի 
բարձ րա նաք և  ա սեք՝ ո՛չ մեղ քին:  Սա տա նան ձեզ կա սի. 
«Մ տադր ված ես նույ նիսկ վատ չզգա՞լ դրա հա մար: Ին չո՞ւ, 
դու պետք է մի քա նի ժամ վատ զգաս: Այն, ինչ ա րե ցիր, 
իս կա պես վատ էր»: Այն ա մե նը, ինչ դուք պետք է ա սեք, 
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հետև յալն է. «Ո՛չ, ես վստահ չեմ: Ես բո լո րո վին էլ վատ չեմ 
զգա լու դրա հա մար»: Սկզ բի մի քա նի ան գամնե րը դժվար 
են, բայց 3-4 ան գա մից հե տո կսո վո րեք:

Ե սա յի 53.5,6,11 խոս քե րը մեզ ա սում են, որ  Հի սու սը 
ոչ միայն վերց րեց մեր մեղ քե րը, այլ նաև կրեց մեր ա նօ-
րե նութ յու նը (ո րը նե րա ռում է նաև դա տա պար տութ յու նը): 
 Սա տա նան չի ցան կա նում, որ դուք ա զատ լի նեք դա տա-
պար տութ յու նից: Ին չո՞ւ: Ո րով հետև, երբ դուք դա տա պար-
տութ յան մեջ եք, չեք կա րող ի րա պես զգալ Աստ ծո սի րո 
ջեր մութ յու նը:  Դա տա պար տութ յու նը պող պա տե պա տի 
պես ձեզ բա ժա նում է Աստ ծուց:  Դուք չեք կա րող տես նել 
 Հայր Աստ ծուն, երբ մեղ քի մեջ եք: Այն ա մե նը, ինչ կա րող 
եք տես նել՝ ձեր հան ցանք ներն ու մեղ քերն են:

Ապ րե՛ք դա տա պար տութ յու նից ա զատ:  Հա վա տա ցե՛ք, որ 
երբ Աստ ված ա սում էր, որ Իր շնորհ քը բա վա րար է՝ ծած կե-
լու նույ նիսկ ձեր մեղ քե րը, հենց սա՛ նկա տի ու ներ:  Նա սի-
րում է ձեզ, և Ն րա շնորհքն ու նե րու մը ձրի պարգևներ են: 
Ըն դու նե՛ք այդ պարգև ներն այ սօր:

Աստ ված սի րո՛ւմ է ձեզ:
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3
 Սե րը փոխ հա րա բե րութ յուն է

«Եվ մենք հա վա տա ցինք և  ճա նա չե ցինք այն սե րը, որ Աստ-
ված ու նի մեր հան դեպ: Աստ ված սեր է, և  ով մնում է սի րո 
մեջ, Աստ ծո մեջ է բնակ վում, և Աստ ված՝ նրա մեջ»:

Ա  ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ 4.16

Ինչ պե՞ս կա րող եք ա վե լի շատ գի տակ ցել և  տեղ յակ լի-
նել Աստ ծո սի րո մա սին:  Կար ևոր չէ, թե որ քան շատ է  Նա 
սի րում ձեզ. ե թե դուք չեք գի տակ ցում կամ տեղ յակ չեք դրա 
մա սին, դա ձեզ օ գուտ չի տա:  Գի տե՞ք, թե որ քան լավ եք 
զգում, երբ ինչ-որ մե կը սեր է ցու ցա բե րում ձեր հան դեպ: 
 Դուք ձեզ այն քան հրա շա լի եք զգում, որ կա րող եք ամ բողջ 
մարդ կութ յանն ու րա խութ յամբ ըն դու նել: Աստ ված սի րում է 
ձեզ և  ցան կա նում է ցու ցա բե րել այդ սե րը:  Նա ցան կա նում 
է, որ դուք ա մեն օր ժա մա նակ անց կաց նեք Իր հետ: 

Արդ յո՞ք դուք ի րա կան անձ նա կան հա ղոր դակ ցութ յուն 
ու նեք Աստ ծո հետ: Այն հան գա ման քը, որ դուք ինչ-որ ժա-
մա նակ ա ռաջ փրկութ յուն եք ըն դու նել, չի նշա նա կում, որ 
հրա շա լի հա ղոր դակ ցութ յուն ու նեք Աստ ծո հետ: 

Ա ռա վոտ յան, երբ աչ քերս բա ցում եմ, նախ և  ա ռաջ 
մտա ծում եմ Աստ ծո մա սին, և  գի շե րը, նախ քան քնելս, 
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դարձ յալ մտա ծում եմ Ն րա մա սին: Այս աշ խար հում չկա ոչ 
մի բան, որ ցան կա նում եմ ա վե լի շատ, քան՝ իմ Աստ ծուն 
ծա ռա յելն ու հա ճեց նելն է: Եվ սա ար ժե ա մեն բան: 

 Մեր հո գում կա մի ճեղք, ո րը միայն Աստ ված կա րող է 
լցնել: Ու րիշ ոչ մի բան չի կա րող լցնել այդ դա տար կութ-
յու նը՝ ոչ մի ցան կութ յուն կամ նպա տակ, ո րի ետևց դուք 
վա զում եք:  Մի գու ցե ա սեք. «Ես դա գի տեմ և  ար դեն իսկ 
ըն դու նել եմ  Հի սու սին»:  Բայց ար դո՞ք դուք ըն դու նում եք 
Ն րան ա մեն րո պե, ա մեն օր, ա մեն ի րա վի ճա կում: Արդ յո՞ք 
ըն դու նում եք Աստ ծո սե րը: 

Աստ ված սի րում է ձեզ, և  դուք Ն րա հա մար յու րա հա-
տուկ եք: 

 Նա ստեղ ծեց մեզ, որ պես զի հա ղոր դակց վենք Իր հետ: 
 Սա է Ն րա ա մե նա մեծ ցան կութ յու նը և  կա տար յալ կամ քը 
մեր կյան քի հա մար: Ա մեն ա ռա վոտ  Նա ա սում է. « Բա րի 
լո՛ւյս, Ես սի րո՛ւմ եմ քեզ»:

Իմ ըն կեր նե րից մե կին մի ան գամ՝ ա ղոթ քի ժա մա նակ, 
տե սիլք էր եր ևա ցել, թե ինչ պես է  Հայ րը ա ռա վոտ յան այ-
ցե լում ա մե րի կա ցի նե րի տնե րը:  Նա ներս է մտնում՝ հա-
ղոր դակց վե լու և  խո սե լու նրանց հետ: Նս տում է սե ղա նի 
մոտ և ս պա սում:  Մար դիկ՝ արթ նա ցած, գնում-գա լիս են: 
Ն րանք Աստ ծուն շա րու նակ ա սում են. « Հե տո, Աստ վա՛ծ, 
մի քիչ էլ սպա սի՛ր այս տեղ:  Հենց որ սա ա վար տեմ, կզրու-
ցեմ  Քեզ հետ: Ես հե տո կհա ղոր դակց վեմ  Քեզ հետ:  Հե տո, 
Աստ վա՛ծ, հե տո...»: Այդ պես էլ օրն ա վարտ վում էր: Եվ ըն-
կերս, ով տե սել էր այս տե սիլ քը, ա սում էր, որ դա կոտ րել 
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էր իր սիր տը, ո րով հետև նա տե սել էր, թե ինչ պես էր Աստ-
ված ափ սո սան քով հե ռա նում այդ տնե րից: 

 Չա փա զանց շատ զբաղ ված մի՛ ե ղեք: Ե թե դուք ժա մա-
նակ չու նեք ա ղո թե լու, Աստ ծո հետ հա ղոր դակց վե լու, դուք 
չա փա զանց շատ եք զբաղ ված:  Ժա մա նա՛կ հատ կաց րեք՝ 
ա սե լու Աստ ծուն, թե որ քա՜ն շատ եք սի րում Ն րան: Երբ 
ա մեն ինչ անց նի, և  բո լոր դժվա րութ յուն ներն ու հրճվանք-
նե րը մնան ետ ևում, կհաս կա նաք, որ չկար որ ևէ բան՝ 
Աստ ծուց ա ռա վել: Ե թե դուք չու նեք հա ղոր դակ ցութ յուն 
Աստ ծո հետ, մի քիչ ուշ կլի նի ձեզ հա մար:  Սա չի նշա նա-
կում, որ դուք Եր կինք չեք գնա, այլ՝ բաց կթող նեք այս երկ-
րի վրա հաղ թա նա կած կյանք ապ րե լու ու րա խութ յու նը: 

Ես ա ռա ջար կում եմ, որ մի տա րի ա ռանձ նա նաք և  թույլ 
տաք, որ Աստ ված Իր սե րը ցու ցա բե րի ձեզ:  Դա դա րեց րե՛ք 
ձեր փոր ձե րը՝ սե փա կան ու ժե րով հա վատ քի և  զո րութ յան 
մարդ լի նե լու և  հա վատ քով գոր ծե լու: Ուղ ղա կի ե՛տ նա հան-
ջեք և  գոր ծե՛ք ե րե խա յի պես:  Սո ղոս կե՛ք ձեր  Հոր քղանց քը 
և  թո՛ւյլ տվեք, որ Աստ ված սի րի ձեզ:  Դուք չեք կա րող սի րել 
Ն րան՝ մինչև թույլ չտաք, որ  Նա սի րի ձեզ: 

 Հով հան նե սի ա ռա ջին թղթի 4.16-ում աս վում է.

«Եվ մենք հա վա տա ցինք և  ճա նա չե ցինք այն սե րը, որ Աստ-
ված ու նի մեր հան դեպ....»:

Արդ յո՞ք դուք ա ռա վոտ յան արթ նա նում և  ժա մա նակ եք 
հատ կաց նում՝ մտա ծե լու, թե որ քան է Աստ ված սի րում ձեզ: 
 Սո վո րա բար, երբ ա ռա վոտ յան արթ նա նում եք, չեք զգում, 
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որ կա րող եք ինչ-որ բան ա նել:  Բայց դուք պետք է գոր ծա-
ծեք ձեր բե րա նը՝ ակ տի վաց նե լու ձեր մար մի նը և  թույլ տա-
լու, որ ձեր հոգ ևոր մարդն արթ նա նա և հ րա շա լի գոր ծեր 
ա նի: 

Այս պի սով, երբ ա ռա վոտ յան արթ նա նում եք, պետք է 
ա սեք. « Հա՛յր, ես շնոր հա կա՛լ եմ, որ շատ ես սի րում ինձ: 
Շ նոր հա կա՛լ եմ, որ ու ղար կե ցիր  Հի սու սին՝ մեռ նե լու ինձ 
հա մար:  Հա՛յր, ես շնոր հա կա՛լ եմ, որ  Սուրբ  Հո գու հետ եմ: 
Շ նոր հա կա՛լ եմ, որ հա րութ յան զո րութ յու նը բնակ վում է 
իմ հո գում:  Տե՛ր, շնոր հա կա՛լ եմ  Քեզ, որ այ սօր՝ ուր էլ որ 
գնամ, օրհ նութ յուն կլի նեմ: Աստ վա՛ծ իմ,  Դու սի րում ես 
ինձ:  Դու սի րում ես ինձ իմ փոք րիկ տան մեջ:  Դու սի րում 
ես ինձ, և  ես  Քո յու րա հա տուկ ե րե խան եմ: Ես  Քո աչ քի 
բիբն եմ:  Դու սի րում ես ինձ»:

 Դուք պետք է խո սեք ձեզ հետ, հա շիվ տաք ձեզ ու գի-
տակ ցեք, որ շրջա պատ ված եք Աստ ծո սի րով: Աստ վա ծա-
շունչն ա սում է, որ Աստ ված Իր ձեռ քի մեջ է նկա րագրել 
ձեզ (տե՛ս Ե սա յի 49.16): Ես կա րող եմ պատ կե րաց նել 
Ն րան Երկն քում՝ հետև յալ խոս քերն ա սե լիս. « Նա յի՛ր նրան, 
արդ յո՞ք նա գե ղե ցիկ չէ: Ես նրան շա՜տ եմ սի րում:  Նա յի՛ր 
Իմ զա վա կին Իմ ձեռ քի ա փի մեջ»:  Ձեր պատ կե րը Ն րա 
ա փի մեջ է՝ որ պես հաս տա տա կամ հի շե ցում, որ  Նա սի-
րում է ձեզ և  փա փա գում է հա ղոր դակց վել ձեզ հետ:

 Հի շե՛ք, որ պետք է ե րախ տա պարտ լի նեք Աստ ծուն և 
 զար գաց նեք ձեր հա ղոր դակ ցութ յու նը Ն րա հետ: Եր բեմն 
ա ղոթ քի ժա մա նակ պետք է ընկ նեք ե րես նի վայր և  գո հա-
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նաք Աստ ծուց, որ փրկված եք: Ե՛տ դար ձեք և  սի րե՛ք Աստ-
ծուն:  Կար դա ցե՛ք  Հով հան նե սի ա ռա ջին թղթի 4.16,17 խոս-
քե րը, որ տեղ  Նա ա սում է. 

«.... Աստ ված սեր է, և  ով մնում է սի րո մեջ, Աստ ծո մեջ է 
բնակ վում, և Աստ ված՝ նրա մեջ: Ս րա նում է սե րը կա տար յալ 
մեր հան դեպ, որ հա մար ձա կութ յուն ու նե նանք դա տաս տա նի 
օ րը, ո րով հետև՝ ինչ պես  Նա է, այն պես էլ մենք ենք այս աշ-
խար հում»:

Ի մա նա լով, որ Աստ ված սի րում է ձեզ՝ վստա հե՛ք և  
ա պա վի նե՛ք Ն րա հա վա տար մութ յա նը:  Բո լոր օրհ նութ յուն-
նե րը՝ մեծ հա վատ քը, մեղ քի դեմ հաղ թա նա կը, բժշկութ-
յու նը, բար գա վա ճու մը և  ու րա խութ յու նը կգան և կ հաս նեն 
ձեզ, երբ Աստ ծո սի րուն տեղ տաք ձեր կյան քում:  Շատ հա-
ճախ մենք պտտվում ենք դրա շուրջ և մ տա ծում. «Ա յո՛, ես 
պետք է սի րեմ Աստ ծուն»: Ես հա վա տում եմ, որ դուք ա ռա-
ջին հեր թին պետք է թույլ տաք Աստ ծուն՝ սի րել ձեզ:  Դուք 
չեք կա րող ար տա հայ տել ձեր սերն Աստ ծո նկատ մամբ՝ 
մինչև թույլ չտաք, որ  Նա սի րի ձեզ: 

Ես կա րող եմ ա սել՝ հա ղոր դակց վե՛ք Աստ ծո հետ, բայց 
գի տե՞ք, թե ինչ պես են դա ա նում: Երբ Աստ ված ինձ ա սաց, 
որ հա ղոր դակց վեմ Իր հետ, ես մո տե ցա իմ բազ մո ցին, 
նստե ցի և  ա սա ցի. « Հի մա ի՞նչ, Աստ վա՛ծ»: Ես չգի տեի՝ ինչ-
պես հա ղոր դակց վել Աստ ծո հետ, քա նի որ չգի տեի, թե 
ի րա կա նում որ քան շատ է Աստ ված սի րում ինձ: Ինչ պե՞ս 
եք ար տա հայ տում ձեր զգաց մունք նե րը մարդ կանց նկատ-
մամբ. արդ յո՞ք սի րում և  պատ վում եք նրանց, երբ վստահ 
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չեք, որ նրանք սի րում են ձեզ:  Դուք կվա խե նաք հի մար վի-
ճա կում հայտն վե լուց:  Դուք հան գիստ եք նրանց հետ, ով-
քեր սի րում և  ըն դու նում են ձեզ: Ես կա րող եմ հան գիստ 
շփվել ա մուս նուս հետ, ո րով հետև գի տեմ, որ նա սի րում է 
ինձ:  Նույ նը վե րա բե րում է Աստ ծո հետ շփմա նը: Այս պի-
սով, վե՛ր կա ցեք և սկ սե՛ք: Տ վե՛ք Աստ ծուն հնա րա վո րութ-
յուն, և  Նա կսո վո րեց նի, թե ինչ պես հա ղոր դակց վել Իր 
հետ:  Հենց հի մա ինք ներդ ձեզ հարց րե՛ք. «Արդ յո՞ք ես հան-
գիստ եմ Աստ ծո հետ»: Աստ ված սի րո՛ւմ է ձեզ:
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«Ո րով հետև Ք րիս տոս  Հի սու սում ո՛չ թլփա տութ յունն է մի բան 
կա րող, և  ո՛չ էլ անթլ փա տութ յու նը, այլ՝ հա վատ քը, որ սի րով 
գոր ծում է»:

 ԳԱ ՂԱ ՏԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ 5.6

 Մեզ նից շա տե րը շատ ժա մա նակ են հատ կաց նում՝ 
փոր ձե լով հա վատք ձեռք բե րել:  Մենք գի տենք, որ ա ռանց 
հա վատ քի անհ նար է հա ճեց նել Աստ ծուն (տե՛ս Եբր. 11.6), 
դրա հա մար աշ խա տում և  պայ քա րում ենք՝ ա վե լի շատ 
հա վատք ու նե նալ:  Բայց հա վատ քը սրտից է, և  դա կա րե լի 
է ձեռք բե րել միայն սի րո հա ղոր դակց ման կա պի մի ջո ցով: 
Ես իս կա պես չեմ կա րող հա վատք սո վո րեց նել, բայց կա-
րող եմ սո վո րեց նել հա վատ քի սկզբունք նե րի մա սին, ին չը 
ձեզ կստի պի այն պի սի քաղց զգալ, որ ա մեն ինչ կա նեք՝ 
դրան հաս նե լու հա մար:  Դա միայն հնա րա վոր է Աստ ծո 
հայտ նութ յան մի ջո ցով:

 Դա դա րե՛ք դժվա րութ յամբ հա վատք ձեռք բե րե լու և 
Աստ ծուն հա ճեց նե լու փոր ձե րը, փո խա րե նը՝ սկսե՛ք ձեր 
ժա մա նակն ու ջան քե րը նվի րել Ն րան սի րե լուն: Ա մեն ինչ 
ա րեք՝ Ն րան սի րե լով և թույլ տա լով, որ  Նա էլ ձեզ սի րի:
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«Ո րով հետև հա վատ քով ենք գնում, և  ոչ թե եր ևույ թով»:

Բ  ԿՈՐՆ ԹԱ ՑԻ ՆԵ ՐԻ 5.7

 Մի ան գամ, երբ կար դում էի  Սուրբ գրքի խոս քե րը, 
Աստ ված զո րա վոր բա ներ խո սեց սրտիս: Ես փոր ձում էի 
քայ լել հա վատ քով՝ կյան քիս յու րա քանչ յուր ի րա վի ճա-
կում, նույ նիսկ՝ ա մե նաչն չին հար ցե րում: Եվ Աստ վա ծաշն չի 
«Էմփ լի ֆայդ» թարգ մա նութ յան՝  Կորն թա ցի նե րին ուղղ ված 
երկ րորդ թղթի 5.7-ում աս վում է. «...մենք հա մա պա տաս-
խա նեց նում ենք մեր կյան քը և  ղե կա վա րում մեր ան ձե րը՝ 
ըստ մեր հա վատ քի և  հա մոզ մուն քի...»: 

Այլ խոս քով՝ իմ կյան քը հիմն ված է այն ա մե նի վրա, ին-
չին հա վա տում եմ Աստ ծո հետ իմ փոխ հա րա բե րութ յան 
մեջ: Արդ յո՞ք հաս կա նում եք սա: Այն անձ նա վո րութ յու նը, 
ով հա վա տում է, որ ինքն ա նար դար է, թո՛ղ մո ռա նա հա-
վատ քով քայ լե լու մա սին: Այն անձ նա վո րութ յու նը, ով հա-
վա տում է, որ ին քը հո ղի մի ջի որթ է, և Աստ ված չի սի րում 
ի րեն, նույն պես թո՛ղ մո ռա նա հա վատ քով քայ լե լու մա սին: 
 Շատ մար դիկ փոր ձում են քայ լել հա վատ քով, բայց դրա-
նից ա վե լի ո չինչ չու նեն ի րենց սրտում:

 Գա ղա տա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 5.6-ում աս վում է, 
որ հա վատ քը գոր ծում է սի րով: Աստ ված սրտիս խո սեց 
հետևյալ ճշմար տութ յու նը. « Մարդ կանց կար ծի քով՝ այս 
խոս քի ի մաստն այն է, որ ե թե ի րենք չեն սի րում ուրիշ 
մարդ կանց, ի րենց հա վատ քը չի գոր ծում:  Սա կայն այս 
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խոսքն ա մեն ևին էլ դա չի նշա նա կում: Ի րա կա նում, այս 
խոս քի ի մաստն այն է, որ ե թե նրանք չգի տեն, թե որ քան 
շատ եմ սի րում ի րենց, նրանց հա վատ քը չի գոր ծի»: 

 Հա վատ քը, ա ռանց սի րո, չի գոր ծի:  Դուք չեք կա րող սի-
րել ու րիշ մարդ կանց. դուք պետք է թույլ տաք, որ Ա մե նա-
կա րող Աստ ված սի րի ձեզ: 

 Կա մեծ տար բե րութ յուն դրանց միջև: Վս տա հել Աստ-
ծուն, քայ լել հա վատ քով՝ նշա նա կում է ա պա վի նել և վստա-
հել Ն րան ա մեն ին չում:  Դուք դա չեք կա րող ա նել, ե թե 
չգի տեք, որ  Նա սի րում է ձեզ:  Դուք եր բեք չեք վստա հի 
Աստ ծուն, ե թե չգի տեք, որ  Նա սի րում է ձեզ:

Ե թե դուք իս կա պես գի տեք, թե որ քան շատ է Աստ ված 
սի րում ձեզ, քիչ կան հանգս տա նաք ձեր բժշկութ յան կամ 
ֆի նան սա կան կա րիք նե րի բա վա րար ման հա մար:  Պատ-
ճա ռը, որ չեք կա րո ղա նում ըն դու նել ձեր կա րիք նե րի լու-
ծու մը, այն է, որ լիո վին չեք վստա հում Աստ ծուն, չեք հա-
վա տում, որ  Նա կա րող է ա մեն բան շնոր հել ձեզ:  Մի գու ցե 
ա սեք. «Ես ցան կա նում եմ հա վա տալ, բայց ինչ պե՞ս հա վա-
տամ դրան»: Աստ ծո սե րը ձեր սրտե րում է, և  դուք պետք է 
սկսեք ճա նա չել այդ սե րը, երբ  Նա ցույց է տա լիս ձեզ: Աստ-
վա ծաշն չում աս վում է. « Մենք սի րենք Ն րան, ո րով հետև 
սկզբում  Նա սի րեց մեզ» (Ա  Հովհ. 4.19): Անհ նար է սի րել 
Աստ ծուն, ե թե հա մոզ ված չեք, որ սկզբում  Նա սի րեց ձեզ:

Այս ա մե նը ձեր մե՛ջ է, ձեր սրտո՛ւմ: Աստ ված սի րո՛ւմ է 
ձեզ:  Դուք հրա շա լի՛ եք:  Դուք գե ղե ցի՛կ եք:  Դուք թան կա գի՛ն 
եք:  Դուք ցնցո՛ղ եք: Աստ ված սի րո՛ւմ է ձեզ: Ամ բողջ աշ խար-
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հում ոչ ոք երբ ևէ ձեզ չի սի րի այն պես, ինչ պես Աստ ված է 
սի րում: Աստ ծուց բա ցի՝ ոչ ո քի կա րի քը չու նեք, սա կայն  Նա 
ձեզ կտա նաև այլ ըն կեր ներ: Ճշ մար տութ յունն այն է, որ ե թե 
ու րիշ ոչ ոք չլի նի՝ բա ցի Աստ ծուց և  ձեզ նից, միև նույն է, ձեր 
կյան քը հրա շա լի կդա սա վոր վի: Աստ ված կլի նի ձեր լա վա-
գույն ըն կե րը:  Նա կլի նի ձեր ըն կե րը, ե թե դուք ըն կեր չու նեք: 
 Նա կլի նի ձեր մայ րը կամ հայ րը, ե թե դուք ծնող չու նեք:

Աստ ված շատ է սի րում ձեզ: Ա հա թե ին չու կա րող եք 
հա վա տալ Ն րան ա մեն հար ցում:  Նա այն քան է սի րում ձեզ, 
որ ցան կա նում է՝ ձեր ու զածն ու նե նաք:  Մինչև չի մա նաք այս 
ճշմար տութ յու նը, եր բեք չեք գոր ծի բա վա կա նա չափ հա-
վատ քով՝ ինչ-որ բան ըն դու նե լու հա մար:  Հա վատ քը գոր-
ծում է սի րով, այ սինքն՝ հա վատ քը գոր ծում է, երբ Աստ ծուն 
թույլ եք տա լիս սի րել ձեզ:  Հա վատ քը չի գոր ծում ձեր կա րո-
ղութ յամբ, որ վեր կե նաք և  սի րեք ինչ-որ մե կին:  Թո՛ւյլ տվեք 
Աստ ծուն՝ սի րել ձեզ և, ուր որ գնաք, ամ բողջ օ րը Ն րան 
ա սեք. « Տե՛ր, ես գի տեմ, որ սի րում ես ինձ: Ա լե լո ւի ՜ա,  Հա՛յր, 
ես փա ռա բա նո՛ւմ եմ  Քեզ:  Մե ծա րո՛ւմ եմ  Քո ա նու նը»:

Հավատքն ընդդեմ մարմնի գործերի

Ե փե սա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 2.8-ում գրված է. 
«Ո րով հետև շնորհ քով եք փրկված հա վատ քի ձեռ քով....»: 
Արդ յո՞ք գի տակ ցում եք, որ ո չինչ չեք ա րել փրկվե լու հա-
մար:  Մեզ նից շա տերն այն քա՜ն ա պա կան ված էին, երբ  Հի-
սու սը փրկեց, և  դա, ան շուշտ, կախ ված չէր մեր բա րի գոր-
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ծե րից կամ որ ևէ ճիշտ բան ա նե լու կա րո ղութ յու նից:  Մեր 
փրկութ յան միակ պատ ճառն այն էր, որ Աստ ված այն պես 
սի րեց աշ խար հը, որ Իր  Միա ծին Որ դուն տվեց, որ ա մեն 
Ն րան հա վա տա ցո ղը չկոր չի, այլ՝ հա վի տե նա կան կյանք 
ու նե նա (տե՛ս  Հովհ. 3.16):

Շ նորհ քը կա րող է սահ ման վել նաև որ պես Աստ ծո 
կամք՝ գոր ծա ծե լու Իր կա րո ղութ յու նը ձեր կյան քում՝ ձեր 
կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար: Ինչ պես Աստ ված Իր 
շնորհ քով բա վա րար հա վատք տվեց փրկվե լու, այն պես էլ 
 Նա Իր սի րով հա վատք է տա լիս բժշկվե լու, բար գա վա ճե-
լու, վստա հե լու, որ  Նա ձեր բժիշկն է, ձեզ ա պա հո վո ղը: 
Ե թե այն հա վատ քը, որ  Նա հա ղոր դեց ձեզ, բա վա րար էր 
փրկե լու բո լոր մեղ քե րից, ա պա միև նույն հա վատ քը, որ 
ձեր մեջ է, բա վա րար է նաև ձեր կյան քի մնա ցած կա րիք-
նե րը բա վա րա րե լու: Ե թե դուք հա վա տում եք, որ Աստ ված 
սի րում է ձեզ, և  ի րա պես ճա նա չում եք Ն րա սե րը, կվստա-
հեք Ն րան:  Դուք հա մոզ ված կլի նեք Աստ ծո  Խոս քի ճշմար-
տութ յան վրա:  Դուք կհա վա տաք, որ  Նա եր բեք չի ստում, 
քա նի որ սի րում է ձեզ:

Ըստ «Էմփ լի ֆայդ» Աստ վա ծաշն չի՝ «հա վատ քը՝ ձեր ամ-
բողջ մարդ կա յին էութ յան ա պա վի նումն է Ն րան», «ամ-
բող ջութ յամբ վստա հելն ու ա պա վի նելն է Ն րա զո րութ-
յա նը, ի մաս տութ յա նը և  բա րութ յա նը» (տե՛ս  Կո ղոս. 1.4): 
Երբ թույլ տաք, որ Աստ ված սի րի ձեզ, կսո վո րեք սի րել ու 
վստա հել Ն րան և  կու նե նաք հա վատք:

Աստ ված սի րո՛ւմ է ձեզ:
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« Վախ չկա սի րո մեջ, այլ կա տար յալ սե րը հե ռաց նում է վա-
խը, ո րով հետև վա խը տան ջանք ու նի, բայց նա, ով վա խե նում 
է, կա տար յալ չէ սի րո մեջ»:

Ա  ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ 4.18

 Սո վո րա բար, մենք հա մար ձա կութ յամբ ա ռաջ ենք 
շարժ վում հա վատ քի քայ լե րով՝ վստա հե լով, որ Աստ ված 
սի րում է մեզ:  Բայց հան կար ծա կի ինչ-որ բան հար ձակ վում 
է մեզ վրա: 

 Հա վատ քի ա մե նա մեծ գո ղը՝ պա րա գա ներն են՝ այն 
վատ մի ջա դե պե րը, որ տե ղի են ու նե նում մեզ հետ: Ո չինչ 
չի խան գա րում հա վա տա լու, որ Աստ ված սի րում է ձեզ, 
մինչև որ պա րա գա նե րը չեն փոր ձում ա պա ցու ցել հա կա-
ռա կը: Այ նու հետև սա տա նան գա լիս է իր վա խով և  դա տա-
պար տութ յամբ՝ բա ժա նե լու ձեզ Աստ ծո սի րուց, ո րը կա րող 
էր ա զա տագ րել ձեզ այդ պա րա գա նե րից:  Սա տա նան ձեզ 
ա սում է. « Լավ, ի՞նչ կա սես սրա մա սին: Ես մտա ծում էի, որ 
Աստ ված սի րում է քեզ: Ին չո՞ւ են վատ բա ներ տե ղի ու նե-
նում քեզ հետ:  Դու պետք է ինչ-որ սխալ բան ա րած լի նես: 
Աստ ված իս կա պես բար կա ցած է քեզ վրա»:
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Այդ ա մե նից հե տո դուք կորց նում եք վստա հութ յունն 
Աստ ծո հան դեպ, իսկ  Նա չի կա րող ձեզ օգ նել, ե թե չեք 
վստա հում Ն րան:  Դուք չեք կա րող վստա հութ յամբ կամ 
հա վատ քով լցված լի նել, ե թե չգի տեք, որ Աստ ված սի րում 
է ձեզ: Եվ ե թե ըն դու նեք սա տա նա յի վա խի և  դա տա պար-
տութ յան բե ռը, չեք էլ ի մա նա, թե որ քան շատ է Աստ ված 
սի րում ձեզ:  Հով հան նե սի ա ռա ջին թղթի 4.18-ում հզոր և 
ցն ցող խոսք է աս վում. «.... կա տար յալ սե րը հե ռաց նում է 
վա խը»: Ես խոր հում էի այս խոս քի շուրջ, փոր ձում հաս-
կա նալ դրա ի մաս տը, և  մի գե ղե ցիկ օր Աստ ված, ի վեր ջո, 
հայտ նութ յուն տվեց ինձ, որ կա տար յալ սե րը հե ռաց նում է 
վա խը, և Աստ ված այդ կա տար յալ սերն է: 

Երբ դուք ի մա նաք, թե որ քան կա տար յալ է այդ սե րը 
ձեր հան դեպ, ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ չի լի նի մե-
կը, ո րից կա րող եք վա խե նալ: Անհ նա րին է վա խե նալ, ե թե 
ու նեք անձ նա կան հայտ նութ յուն, որ Աստ ված սի րում է ձեզ:

Անհ նա րին է վա խե նալ ձա խո ղու մից, ե թե գի տեք, որ 
Աստ ված սի րում է ձեզ:  Դուք չեք կա րող ձա խող վել, ե թե 
կախ ված եք Ն րա նից:  Ձա խող վե լու միակ ձևն  այն է, որ 
կախ վեք ձեր ան ձից: Ե թե ի մա նաք, որ Աստ ված սի րում է 
ձեզ, եր բեք չեք վա խե նա ձա խո ղու մից: Ե թե ի մա նաք, որ 
Աստ ված սի րում է ձեզ, եր բեք չեք վա խե նա մերժ վե լուց: 
Աստ ծո սերն այն քան մեծ է, որ ծած կում է ա մեն ինչ:  Դուք 
մտա ծում եք, որ այն Աստ ված, Ով ձեզ փրկեց և  ա զա-
տագրեց, ձեզ դա տա պար տե լու է:  Սա տա նա՛ն է դա տա-
պար տութ յուն բե րո ղը: Աստ ված ձեզ կօգ նի՝ գի տակ ցել 
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մեղ քը, ա պա կու ղեկ ցի՝ դուրս գալ այդ ճա նա պար հից: Իսկ 
սա տա նան ձեզ կդա տա պար տի, ա պա կա սի, որ տվյալ 
ի րա վի ճա կից դուրս գա լու ճա նա պարհ չկա:

«Էմփ լի ֆայդ» Աստ վա ծաշն չում  Հով հան նե սի ա ռա ջին 
թղթի 4.18-ը գրված է հետև յալ կերպ. 

« Սի րո մեջ վախ չկա (սար սափ գո յութ յուն չու նի), այլ՝ բարձ-
րա գույն աճ (ամ բողջ, կա տար յալ) սե րը փա կում է դռնե րը վա-
խի առջև և  հե ռաց նում սար սա փի ա մեն մի հետք: Ո րով հետև 
վախն իր հետ բե րում է պատժ վե լու միտք, և (ուս տի) ով որ 
վա խե նում է, նա չի հա սել սի րո կա տար յալ հա սու նութ յա նը 
(դեռևս չի ա ճել սի րո ամ բող ջա կան կա տա րե լութ յան մեջ)»:

 Շատ մար դիկ մտա ծում են, որ այս խոս քի ի մաս տը 
հետև յալն է՝ ե թե դուք բա վա րար չա փով սի րեք ինձ, չեք 
վա խե նա ինձ նից, կամ էլ՝ ե թե բա վա րար չա փով սի րեք 
ինչ-որ մե կին, վա խը կհե ռա նա ձեր կյան քից:  Բայց Աստ-
վա ծա շուն չը սա նկա տի չու նի: Այս խոս քի ի մաստն այն է, 
որ ե թե թույլ տաք՝ Աստ ված սի րի ձեզ, չե՛ք վա խե նա:  Դուք 
պետք է թույլ տաք, որ Աստ ված սի րի ձեզ, ե թե չեք ցան-
կա նում վախ ու նե նալ ձեր կյան քում:  Հենց հի մա հա վատ-
քով ըն դու նե՛ք Աստ ծո ամ բող ջա կան սե րը, որ ձեզ է պատ-
կա նում:

Այ նու հետև Աստ ված ինձ տվեց այն հայտ նութ յու նը, որ 
Իր սե րը հե ռաց նում է վա խը: Եվ ես դա պետք է ի րա գոր-
ծեի: Երբ մենք ավ տով թա րի են թարկ վե ցինք, մտա ծում 
էինք, որ փո խանց ման տու փը խախտ վեց:  Դա կրկին տե-
ղադ րե լու հա մար 400-500 դո լար կպա հանջ վեր, իսկ մենք 
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այդ ծախ սը չէինք նա խա տե սել: Այդ ա ռա վոտ Աստ ված այ-
ցե լեց ինձ և  ա սաց հետև յա լը. « Ջո՛յս, օրդ անց կաց րու՝ Ինձ 
սի րե լով, և  թո՛ւյլ տուր, որ Ես էլ քեզ սի րեմ:  Քեզ նից ուրիշ 
ո չինչ չի պա հանջ վում:  Դու չպետք է փոր ձես լի նել մեծ 
հա վատ քի կին: Ա հա, թե ինչ պետք է ա նես՝ պար զա պես 
մնաս Իմ սի րո մեջ»: 

Այս պի սով, ես քայ լում էի՝ Աստ ծուն եր գե լով և հ րա շա լի 
ժա մա նակ անց կաց նե լով: Եվ հան կար ծա կի լսե ցի ա մուս-
նուս ձայ նը ավ տոտ նա կից:  Բայց չէ՞ որ նա մո տա վո րա պես 
45 րո պե ա ռաջ աշ խա տան քի էր գնա ցել:  Նա դու ռը բա-
ցեց և  ա սաց. «Ես այդ պես էլ չկա րո ղա ցա փո խել մե քե նա-
յի ա րա գութ յու նը:  Մենք պետք է ամ րաց նենք փո խանց ման 
տու փը»: Ես փա կե ցի դու ռը և սկ սե ցի ծի ծա ղել: Ես չէի ո րո-
շել այդ պես վար վել: Այդ ծի ծաղն ուղ ղա կի դուրս հոր դեց 
հո գուցս: Աստ ված ինձ ցույց տվեց, որ դրա պատ ճառն այն 
էր, որ ա ռա վոտ յան Ն րա սի րո մեջ էի ե ղել: 

Երբ Աստ ծուն թույլ եք տա լիս սի րել ձեզ, դրա նով դուռ 
եք բա ցում հա վատ քի հա մար: Ես սկսե ցի ծի ծա ղել, ին չը 
հա վատ քի դրսևո րում էր:

Աբ րա հա մը ծի ծա ղում էր հա վատ քի ծի ծա ղով: Երբ 
Աստ ված ե կավ և  ա սաց, որ որ դի է ու նե նա լու, Աբ րա հա-
մը ծի ծա ղեց և  ա սաց՝ փա՛ռք Աստ ծուն, ես հա վա տո՛ւմ եմ: 
Իսկ  Սա ռան այդ ժա մա նակ ծի ծա ղեց կաս կա ծի և  ան հա-
վա տութ յան ծի ծա ղով: Աստ ված չկշտամ բեց Աբ րա հա մին, 
բայց  Սա ռա յին ուղ ղեց:  Նա Աբ րա հա մին չնա խա տեց ծի-
ծա ղե լու հա մար, քա նի որ դա հա վատ քի ծի ծաղ էր: 
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Երբ սա տա նան հա կա ռակ վում է ձեզ, դուք կա րող եք 
ծի ծա ղել նրա վրա:  Չէ՞ որ դուք Աստ ծուն այն քան լավ եք 
ճա նա չում, որ սա տա նա յի հնարք ներն ուղ ղա կի ան հե թե-
թութ յուն են թվում:  Դուք վստահ եք, որ Աստ ված սի րում 
և  պաշտ պա նում է ձեզ: Այս պի սով, երբ ես ծի ծա ղում էի՝ 
լսե լով  Դեյ վի խոս քե րը, Աստ ված մի շատ զո րա վոր հայտ-
նութ յուն տվեց ինձ,  Նա մեղմ և  ցածր ձայ նով ե րեք ան գամ 
ա սաց. « Ջո՛յս, ե թե շա րու նա կես մնալ Իմ սի րո մեջ, Ես եր-
բե՛ք չեմ հու սա հա տեց նի քեզ»: Այս խոս քե րը կար ծես ար-
ձա գան քե ցին տնով մեկ© «Ես եր բե՛ք չեմ հու սա հա տեց նի 
քեզ: Ես եր բե՛ք չեմ հու սա հա տեց նի քեզ...»: Ե թե վստա հեք 
Աստ ծուն, թույլ տաք, որ  Նա սի րի ձեզ, և  դուք էլ Ն րան սի-
րեք, կմո ռա նաք հա վատ քով գոր ծե լու ձեր բո լոր մարդ կա-
յին փոր ձե րը. միայն թույլ տվեք, որ Աստ ված սի րի ձեզ, և 
 դուք էլ Ն րան սի րեք, այդ ժա մա նակ դուք հեշ տութ յամբ 
կվստա հեք Ն րան: Աստ ծո սե րը կհե ռաց նի ա մեն վախ:

Աստ ված սի րո՛ւմ է ձեզ:
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«Եվ այս պատ վի րանն ու նենք Ն րա նից, թե նա, ով Աստ ծուն 
սի րում է, իր եղ բորն էլ սի րի»:

Ա  ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ 4.21

 Դուք Աստ ծո յու րա հա տուկ զա վակն եք:  Նա այս խոս-
քերն ա սել է Երկ րորդ Օ րի նաց 7.6-ում: Ե թե սկսեք գոր ծել 
այս խոս քի հա մա ձայն, դա կփո խի աշ խար հը:  Դուք կգնաք 
շու կա՝ ժպի տը ձեր դեմ քին, ա պա կվերց նեք մթերք նե-
րի սայ լա կը և  կա սեք. «Այն ա մե նը, ին չին դիպ չում եմ, 
օրհնված է: Ա լե լո ւի ՜ա: Այ սօր այս ա մենն օրհն ված է, ո րով-
հետև ես այս խա նու թում եմ:  Փա՜ռք Աստ ծուն»: Շ շու կով եր-
գե լով՝ ան ցե՛ք խա նու թի մի ջով և  ե ղե՛ք յու րա հա տուկ՝ ուր էլ 
որ գնաք: 

Երբ մենք ի մա նանք, թե որ քան յու րա հա տուկ ենք, և 
սկ սենք գոր ծել այն գի տակց մամբ, որ Աստ ված սի րում է 
մեզ, կա րող ենք աշ խար հը շա հել Ք րիս տո սի հա մար:  Սե-
րը կտա րած վի քա մու և կ րա կի նման:  Բայց ոչ մի լավ բան 
էլ չեք ա նի, ե թե ա մե նու րեք ա սեք, որ դուք քրիս տոն յա եք, 
այ նու հետև գոռ գո ռաք բո լո րի վրա:  Դուք ա սում եք. «Ես 
քրիս տոն յա եմ», բայց երբ որ ևէ ավ տո մե քե նա կտրում է 



40

Ա սա՛, որ սի րում եմ նրանց

ձեր ճա նա պար հը, բար կա նում և  ա սում եք. «Շ տա պի՛ր, հի-
մա րի՛ գլուխ, մի՛ խան գա րիր: Չ գի տե՞ս, որ պետք է հաս նեմ 
ժո ղո վի: Ես կու շա նամ, ա՛յ մարդ»:

Այս պի սի վե ճեր մենք եր բեմն ու նե նում ենք: Արդ յո՞ք 
դուք պատ րաստ եք ա մուր բռնե լու հաղ թութ յու նը և  ա սե լու. 
« Սա տա նա՛, դու բա վա կան եր կար ժա մա նակ ինձ ղե կա վա-
րել ես ստե րով և  վա խով: Ես յու րա հա տուկ անձ նա վո րութ-
յուն եմ և  հաղ թա նակ եմ ու նե նա լու  Հի սու սի ա նու նով, քա-
նի որ Աստ ված սի րում է ինձ, և  դու չե՛ս կա րող որ ևէ բան 
ա նել»: Աստ ծո սե րը, որ մեր մեջ է, կա զա տագ րի ձեզ վա-
խից, և  դուք չեք վա խե նա այդ սե րը տա րա ծե լուց: Աստ ված 
ցան կա նում է՝ հա վա տաք այն խոս քին, որ  Նա ա վե լի մեծ 
գոր ծեր կա նի ձեր մի ջո ցով, քա նի որ  Հի սու սը գնաց Իր 
 Հոր մոտ: Արդ յո՞ք դուք իս կա պես հա վա տում եք, որ Աստ-
ված կգոր ծա ծի ձեզ: Աստ ված կտա ձեզ այն, ին չի հա մար 
հա վա տում եք Ն րան:  Դուք չեք վա խե նա ա ռաջ շարժ վե-
լուց:

Ես նույ նիսկ չեմ կա րող ա սել ձեզ, թե քա նի ան գամ եմ 
կանգ նած ե ղել հա վատ քի ժայ ռի եզ րին, այ սինքն՝ պատ-
րաստ եմ ե ղել ինչ-որ ա հա վոր բան ա նե լու, բայց Աստ ված 
ա սել է. « Շարժ վի՛ր,  Ջո՛յս, շարժ վի՛ր: Ես մեծ գոր ծեր կա-
նեմ քո մի ջո ցով:  Շարժ վի՛ր»: Ես քայլ եմ ա րել, և Աստ ված 
եր բեք թույլ չի տվել, որ վայր ընկ նեմ:  Գի տե՞ք, թե ին չու 
չպետք է ան հանգս տա նամ ձա խող վե լուց և  ա ռաջ շարժ վե-
լուց: Ո րով հետև գի տեմ, որ Աստ ված սի րում է ինձ:  Նա սի-
րում է ինձ և  գի տի, որ ես էլ սի րում եմ Ի րեն, և Իր շնորհ-
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քով, կյանքս ներդ րել եմ Իր հա մար: Ե թե դուք այս պես եք 
վար վել և  սի րում եք Աստ ծուն՝ ի մա նա լով, որ  Նա էլ ձեզ է 
սի րում, ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ չի գտնվի որ ևէ 
խնդիր, որ կհաղ թի ձեզ: 

Հ ռո մեա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 8.35-39-ում գրված է.

«Ա պա ո՞վ կբա ժա նի մեզ Ք րիս տո սի սի րուց՝ տա ռա պա՞նք, 
թե՞ նե ղութ յուն, թե՞ հա լա ծանք, թե՞ սով, թե՞ մեր կութ յուն, թե՞ 
վտանգ, թե՞ սուր: Ինչ պես գրված է, թե  Քեզ հա մար մեռց վում 
ենք ա մեն օր և  մորթ վե լու ոչ խա րի պես հա մար վե ցինք:  Բայց 
այս բո լոր բա նե րում ա ռա վել ևս  հաղ թում ենք Ն րա մի ջո ցով, 
ով մեզ սի րեց: Ո րով հետև հաս տատ գի տեմ, որ ո՛չ մահ, ո՛չ 
կյանք, ո՛չ հրեշ տակ ներ, ո՛չ իշ խա նութ յուն ներ, ո՛չ զո րութ յուն-
ներ, ո՛չ ներ կա բա ներ, ո՛չ էլ գա լու բա ներ, ո՛չ բարձ րութ յուն, ո՛չ 
խո րութ յուն և  ո՛չ մի ու րիշ ստեղծ ված բան չի կա րող մեզ բա-
ժա նել Աստ ծո սի րուց, որ մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սում է»:

 Դուք մի գու ցե գա ղա փար չու նեք, թե որ քան է Աստ ված 
ցան կա նում, որ ա զատ լի նեք: Աստ ված ցա վում է, երբ դուք 
տխուր եք: Եր բեմն արթ նա նում եք և  ամ բողջ օ րը վատ 
տրա մադ րութ յան մեջ եք:  Դուք ոտ քով խփում եք կատ վին, 
բղա վում եք ե րե խա նե րի վրա, ա տում եք հար ևան նե րին 
և  ու նեք ծե րա ցած, մռայլ, դժգոհ տեսք: Եր բեմն այն ա մե-
նը, ինչ ես ա նում եմ, աշ խա տանքն է՝ աշ խա տանք, աշ խա-
տանք, աշ խա տանք, և  ոչ ոք դա չի գնա հա տում: Ես գի-
տեմ, թե ինչ եք ա նում նման դեպ քե րում, ո րով հետև ինքս 
էլ եր բեմն նույնն եմ ա նում: Երբ ե րե խա նե րը գա լիս են 
տուն, դուք մտա ծում եք. «Ին չո՞ւ չեք մնում դպրո ցում օ րը 
14 ժամ՝ 7 ժամ վա փո խա րեն»:  Գի տե՞ք, սա ցավ է պատ ճա-
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ռում Աստ ծուն: Ես չեմ փոր ձում այն պես ա նել, որ ձեզ վատ 
զգաք: Ես ցան կա նում եմ, որ գի տակ ցեք հետև յա լը՝ ե թե 
դուք հա վա տում եք, որ Աստ ված սի րում է ձեզ, կար ձա-
գան քեք այդ սի րուն, և  այդ սե րը կլցնի ձեզ ու կհո սի մարդ-
կանց վրա:  Դուք կլի նեք ա զատ և  սիր ված՝ լի բա րութ յան 
պտուղ նե րով: 

Ե թե ա մուր բռնեք այն փաս տը, որ Աստ ված սի րում է 
ձեզ, ձեր բժշկութ յու նը, բար գա վա ճու մը կկանգ նեն ձեր 
առջև, և  ձեր կա րիք նե րը կբա վա րար վեն: Ին չո՞ւ: Ո րով-
հետև դուք կսկսեք հանգս տա նալ: Աստ ված չի կա րող 
շնոր հել մեզ շատ բա ներ հիմնա կա նում այն պատ ճա ռով, 
որ մենք չա փա զանց զբաղ ված ենք՝ դրանք ձեռք բե րե լով: 
 Նա պար զա պես չի կա րո ղա նում մեզ ընդ հա տել, որ պես զի 
ի վի ճա կի լի նենք՝ դրանք ըն դու նե լու: Աստ ված ցան կա նում 
է, որ դուք հանգս տա նաք Իր մեջ և  միայն սի րեք Ի րեն:  Նա 
ցան կա նում է, որ թույլ տաք Ի րեն սի րել ձեզ և  ըն դու նեք 
Իր սե րը:  Սա տա նան չի կա րող կանգ նեց նել այդ հե ղե ղը, 
ո րով հետև ե թե դուք սի րող եք, պետք է նաև տվող լի նեք: 
 Դուք չեք կա րող սի րել և չ տալ:

Աստ վա ծաշն չի Երկ րորդ Օ րի նաց 7.6-ում աս վում է. 
«...Աստ ված քեզ ընտ րեց, որ դու Ն րա հա մար սե փա կան 
ժո ղո վուրդ լի նես...»: Աստ ված կան չել է ձեզ:  Մի գու ցե այս 
պա հին ձեր ծա ռա յութ յու նը ձեր ըն տա նի քում է, բայց Աստ-
ված կան չել է ձեզ: Ե թե իս կա պես ցան կա նում եք գոր ծել 
Աստ ծո հա մար, հենց սկզբից պետք է ճիշտ հիմք դնեք՝ 
դուք պետք է ի մա նաք, որ Աստ ված սի րում է ձեզ:  Մի՛ վատ-
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նեք ձեր ամ բողջ հոգ ևոր է ներ գիան՝ կենտ րո նա նա լով ձեր 
ան ձի շուրջ և  բա վա րա րե լով ձեր կա րիք նե րը: Այն, ինչ 
ցան կա նում եք, ա րագ և  պարզ կեր պով ա սե՛ք Աստ ծուն, 
ա պա զար գաց րե՛ք ձեր հա վատ քը այլ մարդ կանց կա րիք-
նե րը բա վա րա րե լու հա մար:  Հի սուսն ա ղո թում և փնտ րում 
էր Իր  Հոր ե րե սը, որ պես զի զո րա ցած դուրս գար և  բա վա-
րա րեր այն մարդ կանց կա րիք նե րը, ով քեր գա լիս էին Իր 
«հա վատ քի սե մի նար նե րին»:

 Հե տո  Նա քա րո զում էր նրանց, ձեռ նադ րում էր, և 
ն րանք ըն դու նում էին հրաշք նե րը:  Նա ամ բողջ ժա մա-
նակ չէր նստում ինչ-որ անկ յու նում՝ փոր ձե լով հա վա տալ 
Աստ ծուն այս կամ այն բա նի հա մար:  Դուք պետք է ա սեք 
Աստ ծուն այն, ինչ ցան կա նում եք, ի հար կե՝ խոսքն ի րա-
կան բա նե րի մա սին է:  Ձեր կյան քի հիմնա կան ցան կութ-
յու նը պետք է լի նի այլ մարդ կանց կա րիք նե րը բա վա րա-
րե լը: Ճշմա րիտ բար գա վա ճու մը՝ Աստ ծո կա րո ղութ յու նը 
գոր ծա ծե լու ու նա կութ յունն է՝ բա վա րա րե լու յու րա քանչ յուր 
կա րիք, որ ձեր առջև կանգ նած է: Աստ ծո սե րը ձեզ կա-
րո ղութ յուն կտա՝ ու րիշ նե րի կա րիք նե րը ձե րի նից ա ռաջ 
դա սե լու:  Դուք կսկսեք մտա ծել, որ Աստ ված այն քան է սի-
րում ձեզ, որ ըն դու նակ կդարձ նի՝ մո տե նա լու և  սի րե լու այն 
մարդ կանց, ով քեր ա մեն ին չից դժգոհ են և չգ նա հա տող:

Ո չինչ չի պա հանջ վում սի րե լու հա մար նրան, ով սի րում 
է ձեզ: Դ րա մեջ ոչ մի կեղ ծա վո րութ յուն չկա:  Ցան կա ցած 
մե ղա վոր մարդ կա րող է դա ա նել:  Բայց երբ սի րեք ձեզ 
հա մար տհաճ մար դուն, շա րու նակ հա մա ռո րեն պնդեք 
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ձեր զգաց մունք նե րը, Աստ ծո սե րը կփո խի նրան:  Դա կա-
րող է պա հան ջել մեկ, հինգ կամ էլ քսան հինգ տա րի, բայց, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, ար ժե դա ա նել: Որ քա՞ն է  Հի սու սը սպա-
սել ձեզ: Աստ ված սի րում է ձեզ և  այն մարդ կանց, ով քեր 
շրջա պա տում են ձեզ: Փրկ ված լի նեն, թե մե ղա վոր,  Նա 
սի րում է նրանց, և  ցան կա նում է գոր ծա ծել ձեզ որ պես խո-
ղո վակ՝ նրանց վրա լցնե լու Իր սե րը:

 Մի՛ վա խե ցեք ա ռաջ շարժ վե լուց: Աստ ծո սե րը ձեզ 
ա զա տագ րում է վա խից և  դա տա պար տութ յու նից, և  Նա 
ձեզ տվել է սի րե լու կա րո ղութ յուն: Ո րո շե՛ք տա րա ծել Աստ-
ծո սերն ա մե նու րեք: Սկ սե՛ք ըն կե րա կան լի նել մարդ կանց 
նկատ մամբ:  Դա թող լի նի ձեր աշ խա տան քը Ք րիս տո սի 
մարմնի մեջ: Խնդ րե՛ք մարդ կանց ճա շել ձեզ հետ և  թո՛ւյլ 
տվեք, որ մար դիկ այ ցե լեն ձեզ:  Սեղ մե՛ք մարդ կանց ձեռ-
քե րը՝ ժպի տով: Աստ ված ինչ-որ բան ու նի ա նե լու ձեզ հա-
մար:  Նա ցան կա նում է ձեզ գոր ծա ծել այն պես, ինչ պես 
չի գոր ծա ծել այս երկ րի վրա ապ րող մեկ ու րիշ ա րա րա-
ծի:  Կան մար դիկ, ո րոնց միայն դուք կա րող եք ծա ռա յել: 
 Ձեզ նից բա ցի ոչ ոք չի կա րող հաս նել այդ մարդ կանց: 
Խնդրե՛ք Աստ ծուն, որ ձեզ ճա նա պարհ ներ ցույց տա՝ Իր 
սի րով մո տե նա լու նրանց, և  Նա կսո վո րեց նի ձեզ:

Աստ ված սի րո՛ւմ է ձեզ:
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7
Աստ ծո սե րը կփո խի ձեզ

«Ս րա նում է սե րը, որ ոչ թե մենք սի րե ցինք Աստ ծուն, այլ  Նա 
սի րեց մեզ և  ու ղար կեց Իր Որ դուն՝ քա վութ յուն մեր մեղ քե րի 
հա մար»:

Ա  ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ 4.10

Աստ ված սի րում է մեզ, բայց ես չեմ կար ծում, որ մեզ նից 
շա տե րը իս կա պես հաս կա նում են այն սե րը, ո րով Աստ ված 
սի րում է մեզ: Երբ սկսե ցի խոր հել այդ սի րո մա սին, Աստ-
ված ինձ ցույց տվեց, որ ե թե իս կա պես ճա նա չեինք մեր հո-
գում, թե որ քան շատ է  Նա սի րում մեզ, կբարձ րա նա յինք և 
կ դառ նա յինք բո լո րո վին այլ մար դիկ, քան շատ ան գամներ 
ներ կա յա նում ենք:  Խոր հե՛ք ձեր հան դեպ Աստ ծո սի րո մա-
սին: Ա հա թե ին չը կփո խի ձեզ: Ե թե դուք չեք սի րում ինչ-որ 
բան ձեր ան ձի մեջ, ի մա նա լով հան դերձ ի մա ցեք, որ Աստ-
ծո սե րը կփո խի ձեզ: Ի՞նչ եք զգում, երբ ի մա նում եք, որ ինչ-
որ մե կը սի րում է ձեզ:  Դուք լավ եք զգում, ճի՞շտ է: Աստ ված 
ինձ ա սաց, որ ո րոշ մար դիկ, ով քեր կկար դան այս գիր քը, 
ա տում են ի րենց ան ձը:  Դուք ա տում եք այն բա նե րը, ինչ 
ա նում եք, և  հա ճա խա կի պայ քա րում եք հին մար դու դեմ՝ 
չըն դու նե լով, որ նոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն եք: 
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 Քա նի դեռ դուք ա մեն տեղ գնում եք՝ ձեր ան ձից վատ 
զգա լով, ձեզ ա տե լով, չսի րե լով և չ գի տակ ցե լով, թե որ քան 
յու րա հա տուկ եք, եր բեք չեք գոր ծի յու րա հա տուկ կեր պով: 
Աստ վա ծաշն չում աս վում է. «Ո րով հետև նա՝ ինչ պես որ իր 
սրտում հա շիվներ ա նող է՝ այն պես է...» (Ա ռակ. 23.7): Ս րա 
պատ ճառն այն է, որ դուք իս կա պես ա մուր չեք բռնել այն 
փաս տը, որ Աստ ված սի րում է ձեզ:  Զո րա վոր բան է՝ ի մա-
նալ, թե որ քան շատ է  Նա սի րում ձեզ: Աստ ված ցան կա-
նում է, որ հաշտ ապ րեք Իր հետ, և  ձեր ա մե նօր յա փոխ-
հա րա բե րութ յուն ներն ա մուր հիմք ու նե նան: Ա հա թե ին չը 
կփո խի ձեզ: Ե թե դուք Աստ ծուն չեք տա լիս ա ռաջ նա հեր-
թութ յու նը,  Նա չի կա րող ա նել այն, ինչ ցան կա նում է: Իսկ 
ե թե ձեր ծա ծուկ ժա մա նակն անց կաց նում եք Աստ ծո հետ՝ 
ուղ ղա կի սի րե լով Ն րան և  թույլ տա լով, որ  Նա սի րի ձեզ, 
ձեր ներ սի հոգ ևոր մար դը կա ճի և կ զո րա նա: 

 Մարդ կանց մեծ մա սը ծույլ է և  գե րա դա սում է դա չա նել: 
 Մար դիկ կցան կա նա յին, որ մեկ ու րի շը դա ա ներ ի րենց փո-
խա րեն:  Պատ ճա ռա բա նութ յուն ներ մի՛ փնտրեք:  Յու րա քանչ-
յուր ոք, ով ըն թեր ցում է այս խոս քե րը, ե թե փոխ հա րա բե րութ-
յուն չու նի Աստ ծո հետ, դա տա պարտ ված է, քա նի որ դրա նից 
ան մի ջա պես հե տո սա տա նան կգա և  կա սի. « Բայց դու ու րիշ 
շատ բա ներ ու նես ա նե լու»: Ես գի տեմ, թե ինչ պես է դա լի-
նում. սա տա նան պատ ճառ ներ է բե րում՝ մե կը մյու սի ետ ևից: 
Լր ջո րե՛ն վե րա բեր վեք Աստ ծո հետ և  կան չե՛ք Ն րան: Աստ ծո 
 Խոս քը և Ն րա հետ հա ղոր դակ ցութ յու նը կփո խեն ձեզ: 

Աստ ված ձեզ ըն դու նակ է դարձ րել:  Պո ղո սը  Փի լի պե ցի-
նե րին ուղղ ված թղթի 4.13-ում ա սում է. «Ես ա մեն բան կա-
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րող եմ ինձ զո րաց նող  Հի սուս Ք րիս տո սով»: Այլ խոս քով՝ 
ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ չկա որ ևէ բան, որ չկա րո-
ղա նաք ա նել  Հի սուս Ք րիս տո սի զո րութ յամբ:

Երբ Աստ ված ձեզ ցույց է տա լիս խնդի րը, ան մի ջա-
պես պետք է զո րա նաք և  հաղ թեք դա: Ե թե դուք ներ քուստ 
բարձ րա նաք, ըն դու նեք ձեր հան դեպ Աստ ծո սե րը և  մեր-
ժեք այդ կեղ տոտ, ստա խոս սա տա նա յին, որ ձեզ ա սում է, 
թե որ քան ա պա կան ված ու վատն եք, կսկսեք գոր ծել հաղ-
թութ յամբ:  Հա վա նա կան է, որ այժմ գոր ծում եք սար սա-
փով, բայց կա րող եք գոր ծել բո լո րո վին այլ կերպ, ե թե հա-
վա տաք, որ նոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն եք:  Դուք եր բեք ո չինչ 
չեք փո խի, մինչև ներ քուստ չբարձ րա նաք և  չա սեք. « Փա՜ռք 
Աստ ծուն, ես յու րա հա տուկ եմ: Ես սուրբ եմ: Աստ ված ընտ-
րել է ինձ:  Նա լվա ցել է ինձ  Գառ նու կի այ րամբ: Ես գոր ծե-
լու եմ այդ հիմ քի վրա: Եվ ինձ չի հե տաքրք րում, սա տա նա՛, 
թե որ քան սխալ ներ եմ ա րել: Աստ ված այն չափ մեծ է, որ 
բարձ րաց նում է ինձ, և ս տի պում է, որ շա րու նա կեմ:  Նա 
մաք րում է իմ բո լոր կեղ տո տութ յուն նե րը»:

Ի՞ն չը կա րող է բա ժա նել ձեզ Աստ ծուց, ե թե «ի մա նա լով 
հան դերձ գի տեք», որ Աստ ված սի րում է ձեզ: Չ կա որ ևէ 
խնդիր:  Դուք կհաղ թա հա րեք ա մեն բան:  Դուք ցան կա նո՞ւմ 
եք լի նել հաղ թող: Ե թե ա յո՝ պա տաս խա նե՛ք ևս  մեկ հար-
ցի՝ դուք ցան կա նո՞ւմ եք ու նե նալ մար տահ րա վեր ներ:  Սա է 
ա ճե լու միակ ճա նա պար հը: Ե թե դուք չու նեք որ ևէ խնդիր, 
եր բեք չեք ու նե նա հաղ թե լու որ ևէ ա ռիթ: Ին չո՞վ եք հղկե-
լու ձեր հա վատ քի ա տամնե րը: Այն խնդիր նե րը, ո րոնք ծա-
ռա նում են ձեր դեմ, գոր ծա ծե՛ք որ պես հնա րա վո րութ յուն՝ 
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ա ճե լու հա մար:  Հայտ նա բե րե՛ք այն, ինչ կա ներ Աստ ված, 
քա նի որ  Նա սի րում է ձեզ: Ե թե դուք վստա հեք Աստ ծուն, 
թույլ տաք, որ  Նա սի րի ձեզ, և  դուք էլ սի րեք Ն րան, կա-
րող եք մո ռա նալ հա վատ քով գոր ծե լու ձեր բո լոր փոր ձե րը 
և մտնել Ն րա հանգս տի մեջ:

Ե թե միայն թույլ տաք, որ Աստ ված սի րի ձեզ, և  դուք էլ 
Ն րան սի րեք, ամ բողջ օ րը կշրջեք ար բած մար դու նման՝ 
 Հո գով ար բած մար դու: Ա հա այդ ժա մա նակ է, երբ պա րա-
գա նե րը չեն ազ դի ձեզ վրա, քա նի որ դուք գնում եք ա մե-
նու րեք՝ գոր ծե լով Աստ ծո սի րով: 

Երբ ես մկրտվե ցի  Սուրբ  Հո գով, ա ռա ջին 3 շա բա թը 
ար բած էի Աստ ծո սի րով:  Մար դիկ շա րու նակ ինձ հարց-
նում էին. «Ի՞նչ է պա տա հել քեզ:  Դու բո լո րո վին ու րիշ ես: 
 Ջո՛յս, այս ա մենն ան հա վա տա լի է: Ի՞նչ է պա տա հել քեզ»: 
 Կա րիք չկար, որ ես ինչ-որ բան ա սեի նրանց՝ հա մո զե լու 
հա մար, որ փոխ վել էի: Ն րանք դա տես նում էին: 

Ե թե դուք գոր ծում եք Աստ ծո սի րով, միշտ կժպտաք: 
 Դուք ա վե լի կգե ղեց կա նաք:  Կու նե նաք ուժ և  ե ռանդ: Կ կա-
րո ղա նաք ծա ռա յել մարդ կանց:  Պատ ճառն այն է, որ դուք 
կլից քա վոր վեք  Սուրբ  Հո գով, և  ցան կա ցած կա րիք, որ կու-
նե նաք, կբա վա րար վի:

Ինք ներդ ձեզ ա սե՛ք. «Աստ ված սի րո՛ւմ է ինձ: Ա լե լո ւի ՜ա, 
Աստ ված սի րո՛ւմ է ինձ: Ես Ն րա յու րա հա տուկ զա վակն եմ: 
Աստ ված սի րո՛ւմ է ինձ»: Այ նու հետև ա ռա՛ջ շարժ վեք, հա-
վատ քի մեծ քայլ ա րե՛ք և  հա վա տա ցե՛ք դրան:

Աստ ված իս կա պես սի րո՛ւմ է ձեզ: 
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Ե թե դուք եր բեք չեք հրա վի րել  Հի սու սին՝ դառ նա լու 
ձեր  Տե րը և Փր կի չը, ես հոր դո րում եմ, որ դա հի մա ա նեք: 
Ա ղո թե՛ք հետև յալ ա ղոթ քը: Ե թե իս կա պես ան կեղծ լի նեք, 
կապ րեք նոր կյանք՝ Ք րիս տո սով:

« Հա՛յր Աստ ված, ես հա վա տում 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 մա հա ցավ խա չա փայ տին ինձ հա մար և կ րեց իմ բո լոր 
մեղ քե րը:  Նա գին վճա րեց իմ մեղ քե րի հա մար:  Նա վերց-
րեց իմ պա տի ժը, ո րին ես էի ար ժա նի: Ես հա վա տում եմ, 
որ  Հի սու սը հա րութ յուն ա ռավ մե ռել նե րից և  այժմ նստած 
է  Քո աջ կող քին: Ես  Քո կա րիքն ու նեմ,  Հի սո՛ւս:  Նե րի՛ր իմ 
մեղ քե րը, փրկի՛ր ինձ, ե՛կ ու ապ րի՛ր իմ հո գում: Ես ցան կա-
նում եմ վերս տին ծնվել»:

Այժմ հա վա տա ցե՛ք, որ  Հի սուսն ապ րում է ձեր սրտում: 
 Դուք ներ ված եք, ար դա րաց ված եք և Եր կինք կգնաք: Այ-
ցե լե՛ք լավ ե կե ղե ցի, որ տեղ սո վո րեց նում են Աստ ծո  Խոս-
քը, և  ա ճե՛ք Ք րիս տո սի մեջ: Ոչ մի բան ձեր կյան քում չի 
փոխ վի՝ ա ռանց Աստ ծո  Խոս քի գի տութ յան:  Հով հան նե սի 
Ա վե տա րա նի 8.31,32 խոս քե րում աս վում է. «...Ե թե դուք 
Իմ  Խոս քի մեջ կե նաք, ճշմար տա պես Իմ ա շա կերտ ներն 
եք: Եվ ճշմար տութ յու նը կճա նա չեք, և ճշ մար տութ յու նը կա-
զա տի ձեզ»:
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Ես հոր դո րում եմ, որ ըն դու նեք Աստ ծո  Խոս քը, սեր մա-
նեք ձեր սրտի խոր քում և  փոխ վեք, ինչ պես  Կորն թա ցի-
նե րին ուղղ ված երկ րորդ թղթի 3.18-ում է աս վում. « Բայց 
մենք՝ ա մենքս, բաց ե րե սով տես նե լով  Տի րոջ փառ քը՝ ինչ-
պես հա յե լու մեջ, նույն պատ կե րի նման կեր պա րա նա փոխ-
վում ենք՝ փառ քից դե պի փառք՝ ինչ պես  Տի րոջ  Հո գուց»:
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Աստ ված ցան կա նում է, որ դուք հա վա տաք և վս տա հեք 
այն փաս տին, որ  Նա սի րում է ձեզ:  Նա սի րում է ձեզ ոչ 
թե այն պատ ճա ռով, որ դուք ինչ-որ ճիշտ բան եք ա րել, 
այլ՝  Նա պար զա պես սի րում է ձեզ: Այս կա տար յալ սի-
րո գի տակ ցու մը կհե ռաց նի ա մեն վախ՝ ըստ  Հով հան նե սի 
ա ռա ջին թղթի 4.18 խոս քի: Ե փե սա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 
3-րդ գլ խում աս վում է, որ մենք ար մա տա վոր վում և  հաս-
տատ վում ենք Աստ ծո սի րով:

Ես հա վա տում եմ, որ մարդ կանց դժվա րութ յուն նե րի 
մեծ մա սը այն գի տութ յան պա կա սից է, որ Աստ ված սի րում 
է նրանց ան հա տա պես:  Դա նրանց պատ ճա ռում է վախ, 
ան հանգս տութ յուն, անվս տա հութ յուն և  շատ այլ նե ղութ-
յուն ներ, ո րոն ցից  Հի սուսն ար դեն ա զա տագ րել է մեզ:

 Կար դա ցե՛ք այս գիր քը՝ հա վա տա լով, որ Աստ ված ձեր 
հան դեպ ու նե ցած Իր սի րո էութ յան մա սին հայտ նութ յուն 
կտա ձեզ՝ որ պես թան կա գին անձ նա վո րութ յան՝ Ք րիս տո-
սի մարմնի մեջ: ԴՈՒՔ ԿԱՐԵՎՈՐ ԵՔ ԱՍՏԾՈ ՀԱՄԱՐ:
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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 յո ւիս 
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 տած րա 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 երկր նե րում:  Նա 
հա ճախ է ճամ փոր դում՝ ու սու ցա նե լով «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» 
խո րագ րով 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 
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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 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 ծաշնչ յան խոս քե-
րից կազմված ձայ նաս կա վա ռա կը: 
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 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:




