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¶ ÉáõË 1

ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐ ՈՐՈՇՈՒՄԸ,  
ՈՐԸ ԵՐԲԵՎԷ ԿԿԱՅԱՑՆԵՔ

�Դուք դժգո՞հ եք ձեր կյան քից։ Ե թե ա յո, ա պա 
դուք միայ նակ չեք։ Մարդ կանց մե ծա մաս նութ յու
նը հոգ նած, սպառ ված, դա տարկ և  ան լիար ժեք է 
զգում։ Ո մանք փոր ձել են կրո նը՝ հու սա լով փա րա
տել այդ զգաց մունք նե րը, բայց է՛լ ա վե լի են ծան
րա բեռն վել անկ յանք և  անտ րա մա բա նա կան կա
նոն նե րով, ո րոնք չեն կա րո ղա ցել պա հել։ Ե թե դուք 
փոր ձել եք կրո նը, դա չի նշա նա կում, որ ընտ րել եք 
Աստ ծուն՝ որ պես լու ծում ձեր կյան քի դա տար կութ
յան, հիաս թա փութ յան և մեղ քի զգա ցու մի հա մար։ 

Ե թե դուք կա րիք ու նեք սիր ված զգա լու, ե թե ձեզ 
պետք է ըն կեր, ե թե անհ րա ժեշտ է, որ ձեր մեղ քե րը 
ներ ված լի նեն, և  ե թե դուք ցան կա նում եք ա պա գա 
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ու նե նալ... ձեր պա տաս խա նը Հի սուս Ք րիս տոսն է։ 
Նա սպա սում է, որ տա ձեզ նոր կյանք և դարձ նի  
լիո վին նոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն։ 

Ե թե դուք գոհ չեք ձեր կյան քից, պետք է փո խեք 
ինչոր բան։ Ե թե մենք շա րու նա կենք ա նել այն, ինչ 
միշտ ա րել ենք, մենք կապ րենք այնպես, ինչ պես որ 
միշտ ապ րել ենք։ Դուք պետք է մի ո րո շում կա յաց
նեք՝ ա մե նա կար ևոր ո րո շու մը, ո րը երբ ևէ կա յաց նե
լու եք։ 

Այս ո րո շումն ա վե լի կար ևոր է, քան այն մաս նա
գի տութ յու նը, ո րը դուք ընտ րե լու եք, այն, թե որ տեղ 
եք սո վո րե լու, ում հետ եք ա մուս նա նա լու, ին չի մեջ 
եք ներդ նե լու ձեր փո ղը և  որ տեղ եք ապ րե լու։ Հա
վի տե նութ յունն ան վերջ է, և յու րա քանչ յուրս պետք 
է ի մա նա, թե որ տեղ է անց կաց նե լու այն։ Գո յութ յուն 
ու նի կյանք մա հից հե տո։ Երբ դուք մա հա նում եք,  
չեք դա դա րում գո յութ յուն ու նե նալ. դուք պար զա
պես շա րու նա կում եք ձեր գո յութ յունն այլ վայ րում։ 
Ինչոր մեկն ա սել է, որ մա հա նա լը նման է պտտվող 
դռնից անց նե լուն։ Դուք պար զա պես դուրս եք գա
լիս մի վայ րից և մտ նում մյու սը։ 

Ցան կա նո՞ւմ եք հա ղոր դակց վել Աստ ծո հետ այս 
կյան քում և  ապ րել Ն րա հետ հա վիտ յան։ Ե թե ա յո, 
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դուք պետք է ըն դու նեք Հի սուս Ք րիս տո սին՝ որ պես 
ձեր Փրկ չի։ Բո լորս մեղք ենք գոր ծել, և բո լորս Փրկ
չի կա րիք ու նենք։ Աստ ված ու ղար կեց Իր միակ Որ
դուն՝ վճա րե լու մեր մեղ քե րի պա տի ժը։ Նա խաչ վեց 
և թա փեց Իր ան մեղ ար յու նը՝ որ պես վճար մեր հան
ցանք նե րի։ Նա մա հա ցավ և թաղ վեց, բայց եր րորդ 
օ րը հա րութ յուն ա ռավ մե ռել նե րից, և  այժմ նստած է 
Երկն քում՝ Հայր Աստ ծո աջ կող մը։ Նա խա ղա ղութ
յուն, ու րա խութ յուն և Աստ ծո առջև ար դար դիրք 
ունե նա լու ձեր միակ հույսն է։ 

Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ մեր մեղ քե
րից փրկվե լու հա մար մենք պետք է խոս տո վա նենք 
և  ըն դու նենք, որ Հի սու սը Տերն է, և պետք է հա վա
տանք մեր սրտում, որ Աստ ված հա րութ յուն տվեց 
Ն րան մե ռել նե րից։ 

« Քա նի որ ե թե ըն դու նես և դա վա նես քո 
շուր թե րով, որ Հի սու սը Տերն է, և քո սրտում 
հա վա տաս (հա րես, վստա հես և  ա պա
վի նես այն ճշմար տութ յա նը), որ Աստ
ված հա րութ յուն տվեց Ն րան մե ռել նե րից, 
կփրկվես»։

– Հ ռո մեա ցի նե րի 10.9, AMP
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Այս տե սա կի հա վատքն ա վե լին է, քան մտա վոր 
հա մա ձայ նութ յու նը. այն ան կեղծ է և  ի սրտե։ Շա տե
րը հա վա տում են, որ Աստ ված կա, բայց չեն նվի րել 
ի րենց կյան քը Ն րան։ Աստ ված Կ յան քի Հե ղի նակն 
է, և Նա ցան կա նում է, որ դուք հո ժա րա բար և  ու րա
խութ յամբ տաք Ի րեն այն կյան քը, որն Ինքն է տվել 
ձեզ։ Աստ ված ստեղ ծել է ձեզ ա զատ կամ քով և չի 
հար կադ րի ձեզ ընտ րել Ի րեն։ Բայց այն՝ դուք կընտ
րե՞ք Ն րան, թե՞ ոչ, կո րո շի ձեր կյան քի ո րակն այս 
երկ րի վրա, ինչ պես նաև ո րո շիչ կդառ նա այն հար
ցում, թե որ տեղ  կանց կաց նեք հա վի տե նութ յու նը, 
երբ մա հա նաք։ 

Ձեզ մոտ լա՞վ է ստաց վում տնօ րի նել ձեր կյան
քը։ Ե թե ոչ, ին չո՞ւ չհանձ նեք այն Ն րան, Ով ստեղ
ծել է ձեզ և գի տի ձեր մա սին ա վե լին, քան ինք ներդ 
երբ ևէ կի մա նաք։ Ե թե ես մե քե նա գնեմ և խն դիր ներ 
ու նե նամ դրա հետ, կտա նեմ այն ար տադ րո ղի մոտ՝ 
նո րո գե լու հա մար։ Նույն սկզբուն քը վե րա բե րում 
է Աստ ծուն։ Նա ստեղ ծել է ձեզ և  ան չափ սի րում է 
ձեզ։ Ե թե ձեր կյան քը չի գո հաց նում ձեզ, բե րեք այն 
Ն րա մոտ՝ նո րո գե լու հա մար։ 

Ինչ պես ար դեն ա սա ցի, ո չինչ չի փոխ վի, քա նի 
դեռ դուք ո րո շում չեք կա յաց րել. դուք ցան կա նո՞ւմ 



ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐ ՈՐՈՇՈՒՄԸ, ՈՐԸ ԵՐԲԵՎԷ ԿԿԱՅԱՑՆԵՔ 

9

եք քրիս տոն յա լի նել։ Դուք պատ րա՞ստ եք հանձ
նել Աստ ծուն ոչ միայն ձեր մեղ քը, այլև ձեր կյան քը։ 
Դուք պատ րա՞ստ եք շրջվել ձեր մեղ սա լի ճա նա
պարհ նե րից և սո վո րել ապ րել նոր կյան քով՝ Աստ ծո 
հետ և Աստ ծո հա մար։ Ե թե ա յո, շա րու նա կեք կար
դալ, քա նի որ ձեզ սպա սում է այն պի սի կյանք, ո րը 
գե րա զան ցում է ձեր ա մե նա վառ պատ կե րա ցում նե
րը։ Այն հա սա նե լի է բո լո րին։ Ոչ ոք ան տես ված չէ։ 
Ա հա թե ինչ է ա սում Աստ ված ձեր ա պա գա յի մա սին։ 

«Ո րով հետև Ես գի տեմ այն մտքե րը և 
ծ րագ րե րը, ո րոնք ու նեմ քեզ հա մար, 
ա սում է Տե րը, մտքեր և ծ րագ րեր բա րե
կե ցութ յան և խա ղա ղութ յան և  ոչ՝ չա րի քի 
հա մար, որ պես զի տամ քեզ հույս քո ա պա
գա յի հա մար»։ 

– Ե րե միա 29.11, AMP

Ոչ ոք չի կա րող կա յաց նել այս ո րո շու մը ձեր փո
խա րեն։ Դո՛ւք, և միայն դո՛ւք պետք է ա նեք սա։ 
Կ յան քի ի՞նչ ո րակ եք ցան կա նում ու նե նալ։ Դուք 
իս կա պե՞ս ցան կա նում եք հետ ևել այն օ րի նա կին, 
ո րը տես նում եք մեր այ սօր վա հա սա րա կութ յան 
մեջ։ Աստ ծո Խոսքն ա սում է, որ մենք ո չինչ չենք բե
րել այս աշ խարհ և  ո չինչ էլ չենք տա նե լու այս տե ղից 
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(տե՛ս Ա Տի մոթ. 6.7)։ Աստ ված Ալ ֆան և Օ մե գան է՝ 
սկիզ բը և վեր ջը։ Սկզ բում Աստ ված էր, և վեր ջում 
կլի նի Աստ ված։ Յու րա քանչ յու րը կկանգ նի Աստ
ծո առջև և հա շիվ կտա իր կյան քի հա մար (տե՛ս 
Հ ռոմ. 14.12)։ Հի մա է ժա մա նա կը, որ պատ րաստ
վեք դրան։ Ես միշտ ա սում եմ. « Հի սու սը գա լիս է, 
ան կախ այն բա նից՝ դուք պատ րա՞ստ եք, թե՞ ոչ»։ 
Պատ րաստ վեք հի մա՛, ճիշտ ո րո շում կա յաց րեք հի
մա՛, քա նի որ հե տո կա րող է շատ ուշ լի նել։ 
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¶ ÉáõË  2

ԲՈԼՈՐՍ ՄԵՂՔ ԵՆՔ ԳՈՐԾԵԼ

� Մեղ քը կա մա վոր անհ նա զան դութ յուն է Աստ ծո 
հայտն ված կամ քին։ Բո լորս ենք մեղք գոր ծել։ Այս 
աշ խար հում չկա մի մարդ, ով երբ ևէ մեղք չի գոր
ծել (տե՛ս Հ ռոմ. 3.23, Ժո ղով. 7.20): Սա վատ լուր է, 
բայց կա նաև բա րի լուր։ Մենք կա րող ենք նե րում 
ստա նալ և  ար դա րա նալ Աստ ծո առջև։ 

« Քա նի որ բո լո րը մե ղան չել են և չեն հա
մա պա տաս խա նում այն պատ վին և փառ
քին, որ Աստ ված շնոր հում և  ըն դու նում է։ 

[ Բո լո րը] ար դա րաց վում են և դարձ վում 
են ու ղիղ ու ար դար դիրք ու նե ցող Աստ ծո 
առջև՝ ձրիա բար և  ան հա տույց կեր պով, 
Ն րա շնորհ քով (Ն րա բա րե հա ճութ յամբ և  
ո ղոր մութ յամբ, որ տրվում է ոչ ըստ ար ժա
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նիք նե րի), այն փրկագն ման մի ջո ցով, ո րը 
[տրված է] Ք րիս տոս Հի սու սում»։ 

– Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23,24, AMP

Հի սուսն ար դեն վճա րել է ձեր մեղ քե րի հա մար. 
դուք միայն պետք է հա վա տաք և  ըն դու նեք դա։ 
Ե թե խոս տո վա նեք ձեր մեղ քե րը, զղջաք և ցան կա
նաք լիո վին շրջվել դրան ցից, Աստ ված կնե րի և նոր 
մարդ կդարձ նի ձեզ։

«Ե թե մենք [ինք նա կամ] ըն դու նենք, որ մե
ղան չել ենք, և խոս տո վա նենք մեր մեղ քե
րը, Նա հա վա տա րիմ և  ար դար է (ճշմա
րիտ Իր բնութ յա նը և խոս տում նե րին) և 
կ նե րի մեր մեղ քե րը [կհե ռաց նի մեր ա նօ
րի նութ յու նը] և [շա րու նա կա բար] կմաք րի 
մեզ ա մեն ա նար դա րութ յու նից [այն ա մե
նից, ին չը չի հա մա պա տաս խա նում Ն րա 
կամ քին՝ մեր մտադ րութ յուն նե րի, մտքե րի 
և գոր ծե րի մեջ]»։

– Ա Հով հան նես 1.9, AMP

Կա րիք չկա սպա սե լու, որ Աստ ված ինչոր բան 
ա նի։ Նա ար դեն ա րել է այն, ինչ պետք է։ Նա տվել է 
Իր միակ Որ դուն՝ մա հա նա լու մեր փո խա րեն, քա նի 
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որ միայն կա տար յալ և  ան մեղ զո հը կա րող էր քա վել 
մեր հան ցանք նե րը։ Ն րա զո հը բա վա րա րեց ար դա
րա դա տութ յու նը, և մենք կա րող ենք ա զա տութ յուն 
ստա նալ՝ հա վա տա լով Հի սուս Ք րիս տո սին և սկ սե
լով մտեր մո րեն հա ղոր դակց վել Աստ ծո հետ Ն րա 
մի ջո ցով։ Մենք չենք կա րող ինք ներս գնալ Աստ ծո 
մոտ. մեզ պետք է դա տա պաշտ պան։ Մեզ պետք է 
ինչոր մե կը՝ որ պես միջ նորդ, և  այդ անձ նա վո րութ
յու նը Հի սուսն է։ Հի սու սը կանգ նեց մեր և Աստ ծո միջև 
գտնվող ան դուն դի վրա՝ այն ան դուն դի, ո րը ստեղ ծել 
էր մեր մեղ քը, և Նա բե րում է մեզ Աստ ծո մոտ։ 

Ինչ պես որ ե րե խա յի հայ րը գտնվում է նրա մեջ 
(նրա ար յան, ԴՆԹի, քրո մո սոմ նե րի և  այլն), այն պես էլ 
Աստ ված Ք րիս տո սում էր, երբ հաշ տեց րեց աշ խարհն 
Իր հետ։ Աստ ված սի րում է մարդ կանց, ո րոնց ստեղ
ծել է, և Նա չի կա մե նում, որ նրանք մատն վեն մեղ քի 
ստրկութ յա նը՝ ա ռանց ելք ու նե նա լու։ Նա տվեց մեզ 
այդ ել քը. մեր ել քը և ճա նա պար հը Հի սո՜ւսն է։ 

Մեղքն ա նեծք է բե րում 

Աստ ծո Խոսքն ա սում է, որ մեր մեղ քը կգտնի 
մեզ (տե՛ս Թ վոց 32.23)։ Մեղ քը բե րում է ա նեծք, իսկ 
հնա զան դութ յու նը՝ օրհ նութ յուն (տե՛ս Երկր. Օր. 28)։ 
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Ո րոշ ժա մա նակ կա րող է թվալ, թե մարդն ան պա
տիժ կեր պով մեղք է գոր ծում։ Թ վում է՝ նման մարդն 
ապ րում է մյուս նե րի պես, բայց, ի վեր ջո, նրա ո րո
շում նե րը հետ ևանք ներ են ու նե նա լու։ 

Երբ ո րո շում ենք ապ րել մեղ քի մեջ՝ Աստ ծուն 
հնա զանդ վե լու փո խա րեն, մենք տա ռա պանք ենք 
զգում մեր ան ձում։ Մարդն ա վե լին է, քան ոսկ րից 
և մարմ նից կազմ ված մար մի նը։ Նա հո գի է և  ու նի 
անձ, ո րը բաղ կա ցած է մտքից, կամ քից և զ գաց
մունք նե րից։ Այն մար դու ան հա տա կա նութ յունն 
է։ Մե ղա վոր նե րը տա ռա պում են ի րենց մտքում։ 
Ն րանք հա մակ ված են մտա վոր տան ջան քով և  ան
կախ այն բա նից, թե ինչ են ա նում կամ ինչ ու նեն՝ 
ո չինչ չի կա րող լիո վին գո հաց նել նրանց։ Ն րանք 
տա ռա պում են զգաց մուն քո րեն։ Քա նի որ ո րո շել 
են ան ձամբ տնօ րի նել ի րենց կյան քը, նրանք հիաս
թափ վում և բար կա նում են (զգաց մուն քո րեն վրդով
վում են) ա մեն ան գամ, երբ ինչոր բան ի րենց ու
զա ծով չի լի նում։ Ն րանք ո չինչ չգի տեն հա վատ քի 
ճա նա պար հի մա սին։ Ն րանց հա մար ա նըմբռ նե լի 
է վստա հութ յունն Աստ ծո հան դեպ՝ ա վե լի մեծ ու
ժի, քան ի րենք են։ Ն րանք այդ պես էլ չեն մտնում 
Ն րա հանգս տի մեջ, քա նի որ մար դը կա րող է մտնել 
Աստ ծո հանգս տի մեջ միայն Ն րան հա վա տա լու մի
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ջո ցով (տե՛ս Եբր. 4.3)։ 

Ա յո՛, մե ղա վոր կյան քը լի է ա նեծք նե րով։ Դ րա նից 
չի բխում ոչ մի բա րի բան։ Ա հա թե ինչ է Աստ ված 
ա սում այն մար դու վախ ճա նի մա սին, ով փոր ձում է 
ապ րել ա ռանց Ի րեն. 

«Եվ Ես նե ղութ յուն կբե րեմ մարդ կանց 
վրա, որ կույ րե րի պես ման գան, ո րով հետև 
նրանք մե ղան չե ցին Տի րոջ դեմ. նրանց ար
յու նը պի տի թափ վի փո շու պես, և ն րանց 
մար մի նը՝ գո մաղ բի պես։ 

Ն րանց ար ծաթն էլ, նրանց ոս կին էլ չեն կա
րող նրանց ա զա տել Տի րոջ վրդով մուն քի 
և բար կութ յան օ րը։ Բայց ամ բողջ եր կի րը 
կսպառ վի Ն րա նա խան ձա վոր բար կութ
յան կրա կով, ա յո՛, հան կարծ Նա լիո վին 
վերջ կտա երկ րի բո լոր բնա կիչ նե րին»։ 

– Սո փո նիա 1.17,18, AMP

Այս խոս քե րը վախ են ներշն չում, բայց դրանք 
չպետք է վախ ա ռա ջաց նեն Հի սուս Ք րիս տո սին 
ան կեղ ծո րեն հա վա տա ցո ղի սրտում։ Հի սու սին հա
վա տա ցող նե րը եր բեք չեն գնա դա տաս տա նի, այ
սինքն՝ չեն դա տա պարտ վի (տե՛ս Հովհ. 3.18)։ 
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Մեղ քի զգա ցում և դա տա պար տութ յուն 

Մեղ քի զգա ցու մը մե ղա վո րի մշտա կան ու ղե կիցն 
է։ Մե ղա վոր մար դը կա րող է տար բեր բա ներ ա նել՝ 
այն ան տե սե լու հա մար, բայց խո րը իր ներ սում նա 
գի տի, որ իր կյան քը ճիշտ չէ։ Հի սուսն ա սաց, որ մե
ղա վոր նե րը չեն կա րող խու սա փել մեղ քի զգա ցու
մից (տե՛ս Հովհ. 9.41):

Աստ վա ծա շուն չը բա ժան ված է Հին և Նոր կտա
կա րան նե րի։ Հին կտա կա րա նը հա մա պա տաս խա
նում է իր ան վա նը. այն «հին» է։ Այն ներ կա յաց նում է 
Հին ուխ տը, ո րում Աստ ված ծած կում էր մարդ կանց 
մեղ քե րը, մինչև որ գար Հի սու սի կող մից նոր ուխտ 
հաս տա տե լու ժա մա նա կը։ Մեղ քե րի հա մար զո
հեր մա տու ցե լու հա մա կար գում մարդ կանց մեղ քե
րը ծածկ վում էին, բայց այդ պես էլ չէին հե ռաց վում։ 
Ն րանք մշտա պես մեղ քի զգա ցում ու նեին։ Այ նո ւա
մե նայ նիվ, Նոր կտա կա րա նում՝ Նոր ուխ տի ներ քո, 
մենք ու նենք կա տար յալ և վերջ նա կան զոհ, ո րը ոչ 
թե ծած կում է մեղ քը, այլ՝ լիո վին հե ռաց նում։ Եվ այն 
հե ռաց նում է ոչ միայն մար դու մեղ քը, այլև դրան 
ուղեկ ցող մեղ քի զգա ցու մը։ 

Դան դա ղո րեն կար դա ցե՛ք հետև յալ աստ վա
ծաշնչ յան հատ ված նե րը և մ տա ծե՛ք այն ազ դե ցիկ 
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ու ղեր ձի մա սին, որ դրանք փո խան ցում են։ Բո լոր 
այս հատ ված նե րը Եբ րա յե ցի նե րի 10րդ գլ խից են։ 

«Եվ հա մա ձայն այս [Աստ ծո] կամ քի, մենք 
դար ձել ենք սուրբ (ըն ծայ ված և սր բա գործ
ված) Հի սուս Ք րիս տո սի (Օծ յա լի) մարմ նի 
մե կընդ միշտ ար ված զո հա բե րութ յան մի
ջո ցով»։ 

– Եբ րա յե ցի նե րի 10.10, AMP  
(շե ղա գի րը հե ղի նա կինն է) 

« Մինչ դեռ Նա [Ք րիս տո սը], այն բա նից հե
տո, երբ մա տու ցեց մեկ զոհ մեր մեղ քե րի 
հա մար [ո րը գոր ծե լու է] բո լոր ժա մա նակ
նե րում, նստեց Աստ ծո աջ կող մը»։ 

– Եբ րա յե ցի նե րի 10.12, AMP

« Սա է այն պայ մա նա գի րը (կտա կա րա նը, 
ուխ տը), ո րը Ես կհաս տա տեմ և կկն քեմ 
նրանց հետ այդ օ րե րից հե տո, ա սում է 
Տե րը. Ես կդրոշ մեմ Իմ օ րենք նե րը նրանց 
սրտե րի վրա, և Ես կփո րագ րեմ դրանք 
նրանց մտքե րի վրա (նրանց ներ սի մտքե
րի և հաս կա ցո ղութ յան վրա)։
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Դ րա նից հե տո Նա շա րու նա կում է. «Եվ 
նրանց մեղ քե րը և ն րանց հան ցանք նե րը 
Ես այլևս չեմ հի շի»»։ 

– Եբ րա յե ցի նե րի 10.16,17, AMP

«Ե կեք բո լորս ա ռաջ գանք և մո տե նանք 
ճշմա րիտ (ազ նիվ և  ան կեղծ) սրտե րով, 
ան վե րա պահ վստա հութ յամբ և բա ցար
ձակ հա մոզ վա ծութ յամբ՝ ծնված հա վատ
քից (ամ բողջ մարդ կա յին ան հա տա կա
նութ յունն Աստ ծո վրա հե նե լուց՝ բա ցար
ձակ վստա հութ յամբ և հա մոզ վա ծութ յամբ 
Ն րա զո րութ յան, ի մաս տութ յան և բա րութ
յան մեջ), մեր սրտե րը ցող ված և մաք րա
գործ ված հան ցա վոր (չար) խղճից և մեր 
մար մին նե րը մաքր ված սուրբ ջրով»։ 

– Եբ րա յե ցի նե րի 10.22, AMP

Այս հատ ված նե րը ներ կա յաց նում են մեզ բազ
մա թիվ ան չափ կար ևոր և հ րա շա լի ի րո ղութ յուն
ներ։ Ա ռա ջինն այն է, որ Հի սու սը մե կընդ միշտ 
զո հեց Ի րեն, և չ կա որ ևէ զոհ, ո րը երբ ևէ անհ րա
ժեշտ կլի նի ա վե լաց նել Ն րա ա րա ծին։ Հին ուխ տի 
ներ քո պետք էր կրկին ու կրկին զո հեր մա տու ցել, 
սա կայն դրանք այդ պես էլ չէին հե ռաց նում մեղ քը 
և մեղ քի զգա ցու մը։ 
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Մեղ քի զգա ցումն օ րի նա պես հե ռաց վել է, բայց 
մի գու ցե կա րիք լի նի, որ սո վո րենք, թե ինչ պես 
ա զատ լի նենք դրա նից։ Ի րա կա նում, այս նոր կյան
քը, ո րը մենք ապ րում ենք Ք րիս տո սի հա մար, պա
հան ջում է, որ սո վո րենք հաղ թա հա րել մեր զգաց
մունք նե րը։ Մենք այլևս չենք կա րող թույլ տալ, որ 
զգաց մունք նե րը վե րահս կեն մեզ։ Մենք պետք է ճա
նա չենք Աստ ծո Խոս քը և հ նա զանդ վենք՝ ան կախ 
այն բա նից, թե ինչ ենք զգում։ Հ նա զանդ կյան քը 
շնոր հում է ան զու գա կան օրհ նութ յուն ներ։ 
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�Դուք կա՛մ ար դեն ըն դու նել եք Ք րիս տո սին և 
պատ վի րել եք այս գիր քը՝ որ պես օգ նութ յուն Ք րիս
տո սի հետ նոր կյանք սկսե լու հա մար, կա՛մ այս գիր
քը նվի րել են ձեզ, և հու սով եմ՝ դուք պատ րաստ եք 
կա յաց նել այս ո րո շու մը հի մա։ 

Հով հան նես 3.16ում գրված է. «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» (Ա րա րատ)։ 

Թույլ տվեք պատ մել մի պատ մութ յուն, ո րը կօգ նի 
ձեզ հաս կա նալ, թե որ քան զո րա վոր է այս խոս քը։ 

Մի ցուրտ և մութ ե րե կո Չի կա գո քա ղա քում ձնա
բուք էր։ Մի փոք րիկ տղա թերթ էր վա ճա ռում փո ղո
ցի անկ յու նում։ Մար դիկ գնա ցել էին ի րենց տնե րը՝ 
ցրտի պատ ճա ռով, իսկ փոք րիկ տղան այն քան էր 
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սա ռել, որ չէր էլ փոր ձում շատ թեր թեր վա ճա ռել։ 
Նա մո տե ցավ մի ոս տի կա նի և  ա սաց. 

 Պա րո՛ն, մի գու ցե դուք ի մա նաք, թե որ տեղ կա
րող է աղ քատ տղան տաք վայր գտնել՝ այս գի շեր 
քնե լու հա մար։ Գի տեք, ես քնում եմ մի արկ ղի մեջ՝ 
այս փո ղո ցի նրբանցք նե րից մե կում, բայց հի մա 
սար սա փե լի ցուրտ է։ Լավ կլի ներ, ե թե կա րո ղա նա
յի գի շե րել որ ևէ հար մա րա վետ վայ րում։ 

Ոս տի կա նը նա յեց փոք րիկ տղա յին և  ա սաց. 
 Ես կա սեմ, թե ինչ ա նես։ Գ նա՛ այս փո ղո ցով դե

պի այն մեծ սպի տակ տու նը և թա կի՛ր դու ռը։ Երբ 
հարց նեն՝ ով է, պար զա պես ա սա՝ « Հով հան նես 
3.16», և քեզ ներս կթող նեն։ 

Տ ղան այդ պես էլ վար վեց։ Բարձ րա ցավ աս տի
ճան նե րով դե պի դու ռը, թա կեց, և մի կին պա տաս
խա նեց ներ սից։ Տ ղան վեր նա յեց ու ա սաց. 

 Հով հան նես 3.16։ 
 Նե՛րս եկ,  ա սաց կի նը։ 
Նա ներս տա րավ տղա յին, նստեց րեց ճո ճա թոռի 

վրա մեծ բու խա րու առջև և գ նաց։ Տ ղան մի քիչ 
նստեց այդ տեղ՝ մտա ծե լով. « Հով հան նես 3.16. ես 
չեմ հաս կա նում այն, բայց այն տա քաց րեց սա ռած 
տղա յին»։ 
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Ա վե լի ուշ կի նը ե կավ և հարց րեց. 

 Դու քաղ ցա՞ծ ես։ 

 Մի փոքր,  պա տաս խա նեց տղան։  Ես եր կու 
օր է՝ ո չինչ չեմ կե րել, և կար ծում եմ՝ մի փոքր կե րա
կու րը չէր խան գա րի։ 

Կի նը խո հա նոց տա րավ նրան և նս տեց րեց հրա
շա լի կե րա կուր նե րով լի սե ղա նի առջև։ Տ ղան այն
քան կե րավ, որ այլևս չէր կա րո ղա նում ու տել։ Նա 
կրկին մտա ծեց. « Հով հան նես 3.16. ես չեմ հաս կա
նում այն, բայց այն կշտաց րեց քաղ ցած տղա յին»։

Կի նը տա րավ նրան երկ րորդ հարկ՝ լո գա սեն
յակ, որ տեղ մեծ լո գա րան կար՝ լի քը տաք ջրով։ 
Տ ղան նստեց դրա մեջ և  ո րոշ ժա մա նակ մնաց ջրի 
մեջ։ Ջ րի մեջ նստած՝ մտա ծեց. « Հով հան նես 3.16. 
ես չեմ հաս կա նում այն, բայց այն մաք րեց կեղ տոտ 
տղա յին»։ Կինը ներս մտավ և տղային տարավ մի 
սենյակ, պառկեցրեց հին բմբուլե անկողնու վրա, 
ծածկեց և համբուրեց՝ բարի գիշեր մաղթելով, ու 
անջատեց լույսը։ Պառ կած մթի մեջ՝ տղան նա յեց 
պա տու հա նից և տե սավ ձյու նը, որ գա լիս էր այդ 
ցուրտ գի շե րը։ Նա մտա ծեց. « Հով հան նես 3.16. ես 
չեմ հաս կա նում այն, բայց այն հանգս տաց րեց հոգ
նած տղա յին»։ 



ԱՆՁՆԱՏՈՒՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է

23

Հա ջորդ ա ռա վոտ յան կինն ի ջեց րեց նրան ներքև 
և նս տեց րեց միև նույն կե րա կուր նե րով լի մեծ սե ղա
նի մոտ։ Երբ տղան կե րավ, վեր ջաց րեց, կի նը տա
րավ ու նստեց րեց նույն հին ճո ճա թո ռին՝ բու խա
րու առջև։ Նա վերց րեց Աստ վա ծա շուն չը, նստեց և  
ա սաց. 

 Դու գի տե՞ս, թե ինչ է Հով հան նես 3.16ը։ 

 Ո՛չ, տի կի՛ն։ Ա ռա ջին ան գամ կյան քում ես լսե
ցի այն ան ցած գի շեր, երբ փո ղո ցում կանգ նած ոս
տի կա նը սո վո րեց րեց ինձ, թե ինչ պես օգ տա գոր ծեմ 
այն։ 

Նա բա ցեց Հով հան նես 3.16ն Ա վե տա րա նում 
և սկ սեց պատ մել Հի սու սի մա սին։ Հենց այդ տեղ՝ 
բու խա րու մոտ, տղան նվի րեց իր սիր տը և կ յան քը 
Հի սու սին։ Նս տած ճո ճա թո ռին՝ նա մտա ծեց. « Հով
հան նես 3.16. ես չեմ հաս կա նում այն, բայց այն օգ
նեց կո րած տղա յին ա պա հով զգալ ի րեն» ( Հե ղի
նակն ան հայտ է)։ 

Այժմ, ե թե դուք պատ րաստ եք նվի րել ձեր կյանքն 
Աստ ծուն՝ ըն դու նե լով Ն րա Որ դի Հի սուս Ք րիս տո
սին որ պես միակ ըն դու նե լի քա վութ յուն ձեր մեղ քե
րի հա մար, ես կոչ եմ ա նում ա ղո թել այս ա ղոթքն ինձ 
հետ։ Բարձ րա ձայն կրկնե՛ք այն և  ու շադ րութ յուն 
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դարձ րեք յու րա քանչ յուր բա ռին, որ պես զի հաս կա
նաք այս ա ղոթ քի ի մաս տը։ 

« Հա՛յր Աստ ված, ես սի րում եմ Քեզ։ Այ սօր հա
վատ քով գա լիս եմ Քո առջև և խնդ րում եմ, որ նե
րես իմ մեղ քե րը։ Հի սո՛ւս, ես հա վա տում եմ Քեզ. ես 
հա վա տում եմ, որ Դու մա հա ցար խա չի վրա ինձ 
հա մար, որ Դու թա փե ցիր Քո ան մեղ ար յունն ինձ 
հա մար, և  որ Դու զբա ղեց րիր իմ տե ղը և վերց րիր 
ամ բողջ պա տի ժը, ո րին ես ար ժա նի էի։ Ես հա վա
տում եմ, որ Դու մա հա ցար և թաղ վե ցիր և  եր րորդ 
օ րը հա րութ յուն ա ռար մա հա ցած նե րից։ Մա հը չկա
րո ղա ցավ պա հել Քեզ։ Դու հաղ թե ցիր սա տա նա յին 
և խ լե ցիր նրա նից դժոխ քի և մահ վան բա նա լի նե րը։ 
Ես հա վա տում եմ, որ ա րե ցիր այդ ա մե նը ինձ հա
մար, ո րով հետև Դու սի րում ես ինձ։ Ես ու զում եմ 
քրիս տոն յա լի նել։ Ես ու զում եմ ծա ռա յել Քեզ իմ 
կյան քի բո լոր օ րե րում։ Ես ու զում եմ սո վո րել, թե 
ինչ պես ապ րել այն նոր կյան քը, ո րը Դու խոս տա
ցել ես ինձ։ Հի սո՛ւս, ես ըն դու նում եմ Քեզ հի մա և 
ն վի րում եմ Քեզ իմ կյան քը։ Վերց րո՛ւ ինձ այն պի սին, 
ինչ պի սին որ կամ, և դարձ րո՛ւ ինձ այն պի սին, ինչ
պի սին ու զում ես, որ լի նեմ։ 

Շ նոր հա կա լութ յո՛ւն, Հի սո՛ւս, ինձ փրկե լու հա
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մար։ Լց րո՛ւ ինձ Քո Սուրբ Հո գով և սո վո րեց րո՛ւ 
այն, ինչ պետք է ի մա նամ։ Այժմ ես հա վա տում եմ, 
որ փրկված եմ և վերս տին ծնված եմ, և  որ ես Եր
կինք եմ գնա լու, երբ մա հա նամ։ Հա՛յր Աստ ված, ես 
վա յե լե լու եմ իմ ըն թաց քը և  ապ րե լու եմ Քո փառ քի 
հա մար»։ 

Ե թե ան կեղ ծո րեն ա ղո թե ցիք այս ա ղոթ քը, դուք 
կա յաց րիք ա մե նա կար ևոր ո րո շու մը ձեր կյան քում։ 
Ան կախ ձեր զգաց մունք նե րից, Աստ ված լսել է ձեր 
ա ղոթ քը և պա տաս խա նել է։ Դուք կա րող եք զգալ 
խա ղա ղութ յուն կամ ու րա խութ յուն, թեթ ևութ յուն 
կամ ա զա տութ յուն, կամ, մի գու ցե, բո լո րո վին ո չինչ 
չզգաք։ Այլևս թույլ մի՛ տվեք, որ ձեր զգաց մունք նե
րը թե լադ րեն ձեզ, թե ինչ պես ապ րեք։ Հա վա տա ցե՛ք 
Աստ ծո Խոս քին, քա նի որ Աստ ված հա վա տա րիմ է 
Իր խոս տում նե րին։ Նա ա սել է. 

«Ն րանք, ում Հայ րը տա լիս (վստա հում) է 
Ինձ, կգան Ինձ մոտ, և ն րան, ով գա Ինձ 
մոտ, Ես ոչ մի դեպ քում դուրս չեմ ա նի [Ես 
եր բե՛ք, եր բե՛ք չեմ մեր ժի Ինձ մոտ ե կող
նե րից ոչ մե կին]»։

– Հով հան նես 6.37, AMP
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Աստ ված խոս տա ցել է լի նել ձեզ հետ ընդ միշտ՝ 
մինչև այս աշ խար հի վեր ջը։ Դուք միշտ չէ, որ կզգաք 
Ն րան, բայց Նա ա մե նուր է, ա մեն ժա մա նակ։ Ն րա 
աչ քը մշտա պես ձեզ վրա կլի նի, և Նա հո գա տա
րութ յամբ կպահ պա նի ձեզ։ Նա մտա հոգ ված է այն 
ա մե նով, ին չով մտա հոգ ված եք դուք, և Նա խոս տա
ցել է ի րա կա նաց նել այդ ա մե նը ձեր կյան քում։ Նա 
սկսել է բա րի գործ ձե զա նում և  ա վար տին կհասց նի 
այն (տե՛ս Ծննդ. 28.15, Սաղմ. 138.8, Փի լիպ. 1.6)։ 

Շ նոր հա վո րո՜ւմ եմ, դուք ու նեք նոր լա վա գույն 
ըն կեր։ Խոս քը Հի սու սի մա սին է՝ լա վա գույն ըն կե
րոջ, որ դուք երբ ևէ կու նե նաք։ Դուք կա րող եք խո
սել Ն րա հետ՝ ին չի մա սին կու զեք, ո րով հետև Նա 
միշտ հաս կա նում է ձեզ (տե՛ս Եբր. 4.15)։ Նա եր բեք 
չի մեր ժում կամ դա տա պար տում ձեզ։ Չ կա մի բան, 
ին չը չա փա զանց մեծ է Աստ ծո հա մար, ինչ պես նաև 
մի բան, ին չը չա փա զանց փոքր է։ Նա ցան կա նում 
է, որ ճա նա չեք Ի րեն ձեր բո լոր ճա նա պարհ նե րում 
և հ րա վի րեք Ի րեն ձեր կյան քի յու րա քանչ յուր բնա
գա վա ռը։ 

Դուք դար ձել եք նոր ստեղծ ված. հներն ան ցան, 
և  ա մեն ինչ նոր է (տե՛ս Բ Կորնթ. 5.17)։ Այժմ դուք 
ու նեք նոր սկիզբ։ 
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Դուք սխալ ներ կգոր ծեք. բո լորս ենք սխալ վում։ 
Դուք շատ բան ու նեք սո վո րե լու, և դուք սկսել եք մի 
ըն թացք, ո րը կշարունակվի ձեր ամ բողջ կյան քում։ 
Միշտ հի շեք՝ երբ սխալ ներ գոր ծեք, դուք կա րող 
եք խնդրել և ս տա նալ Աստ ծո նե րու մը և մաք րու մը։ 
Ա րա գո րեն ա պաշ խա րե՛ք ցան կա ցած մեղ քից և  եր
բեք մի՛ փոր ձեք ո չինչ թաքց նել Աստ ծուց, քա նի որ 
Նա, միև նույն է, գի տի ա մեն ինչ։ 

Աստ ված ան չափ սի րում է ձեզ։ Նա մշտա պես 
սի րում է ձեզ։ Նա չի սի րում ձեզ ա վե լի շատ այն 
օ րե րին, երբ լավ եք վար վում, և  ա վե լի քիչ այն օ րե
րին, երբ վատ եք վար վում։ Նա պար զա պես սի րում 
է ձեզ։ 

Իսկ հի մա ժա մա նակն է սո վո րեց նել ձեզ այս նոր 
կյան քի մա սին։ 
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�Մուտք գոր ծե լով ձեր նոր կյանք, ո րը պետք է 
ապ րեք Աստ ծով, Աստ ծո հետ և Աստ ծո հա մար, 
դուք կբա ցա հայ տեք, որ Ն րա սկզբունք նե րից շա
տերն ա սես գլխի վայր լի նեն այս աշ խար հի ճա նա
պարհ նե րի հա մե մատ։ Ի րա կա նում, այս աշ խարհն 
է գլխի վայր, իսկ Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը ճիշտ 
դիր քում է։ Մենք սո վոր չենք վար վել Աստ ծո ճա նա
պարհ նե րով, և սկզ բում դրանք հաս կա նա լը կա րող 
է դժվար թվալ։ 

Մկր տութ յուն

Ա ռա ջին բա նը, ինչ դուք պետք է ա նեք՝ որ պես 
Հի սուս Ք րիս տո սին նոր հա վա տա ցած մարդ, ջրով 
մկրտվելն է։ Մկր տութ յու նը Ք րիս տո սին հետ ևե լու 
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ձեր սրտանց ո րոշ ման ար տա քին նշանն է։ Երբ մար
դը սուզ վում է մկրտութ յան ջրի մեջ, դա խորհր դան
շում է նրա հին կյան քի թա ղու մը։ Երբ նրան բարձ
րաց նում են ջրից, դա խորհր դան շում է հա րութ յու նը 
դե պի նոր կյանք։ Մենք մկրտվում ենք՝ հնա զանդ վե
լով Աստ ծուն։ 

«Եվ մկրտութ յու նը, որն օ րի նակ է [նրանց 
փրկութ յան], այժմ նույն պես փրկում է 
ձեզ [ներ քին հար ցե րից և վա խե րից], ոչ 
թե հե ռաց նե լով դրսի մարմ նի կեղ տը [լո
ղա նալը], այլ [տա լով ձեզ] բա րի և պարզ 
խղճի (ներ սի մաք րութ յան և խա ղա ղութ
յան) պա տաս խանն Աստ ծո առջև [քա նի 
որ դուք ցույց եք տա լիս, որ ձերն եք հա
մա րում այն, ին չին հա վա տում եք] Հի սուս 
Ք րիս տո սի հա րութ յան մի ջո ցով»։ 

– Ա Պետ րոս 3.21, AMP

«Եվ Պետ րո սը պա տաս խա նեց նրանց՝ 
ա պաշ խա րե՛ք (փո խեք ձեր հա յացք նե րը 
և ն պա տա կը, որ պես զի ըն դու նեք Աստ ծո 
կամ քը ձեր ան ձե րում՝ այն մեր ժե լու փո
խա րեն) և մկրտ վե՛ք՝ յու րա քանչ յուրդ, Հի
սուս Ք րիս տո սի ա նու նով, ձեր մեղ քե րից 
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ներ վե լու և  ա զատ վե լու հա մար, և դուք 
կստա նաք Սուրբ Հո գու պարգ ևը»։ 

– Գործք 2.38, AMP

Ե կե ղե ցի հա ճա խե լը

Եվս մեկ բան, ին չը լրջո րեն խոր հուրդ եմ տա լիս 
ձեզ, տե ղա կան ե կե ղե ցա կան ըն տա նի քի ան դամ 
դառ նալն է։ Ե կե ղե ցի հա ճա խե լը մար դուն քրիս տոն
յա չի դարձ նում նույն քան, որ քան իմ ավ տոտ նա կում 
նստելն ինձ ավ տո մե քե նա չի դարձ նում։ Մենք քրիս
տոն յա չենք դառ նում պար զա պես ե կե ղե ցի հա ճա
խե լով, բայց ե թե քրիս տոն յա ենք, պետք է ցան կա
նանք երկր պա գել Աստ ծուն և շփ վել այլ հա վա տաց
յալ նե րի հետ։ Ե կե ղե ցին նույն պես այն պի սի վայր է, 
որ տեղ սո վո րում ենք Աստ ծո Խոս քը։ 

Ոչ բո լոր ե կե ղե ցի ներն են լա վը։ Մի քա նի սը կրո
նա կան կա ռույց ներ են, ո րոնք ար տա քուստ լավ 
տեսք ու նեն, սա կայն դրանց ներ սում տե ղի չի ու նե
նում ո չինչ, ինչն ի րա կա նում կա րող է օգ նել մարդ
կանց։ Ե թե դուք հա ճա խում եք այն պի սի ե կե ղե ցի, 
ո րը չի կե րակ րում ձեզ Աստ ծո Խոս քով և չի դրդում 
ձեզ ա ճել Աստ ծո հետ ձեր ըն թաց քի մեջ ա մեն օր, 
շա րու նա կե՛ք փնտրել, մինչև կգտնեք այդ պի սին։ 
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Ե կե ղե ցի նե րը նման են բժիշկ նե րի. բո լո րը չէ, որ 
լավն են, բայց նույն պես, բո լո րը չէ, որ վատն են։ 
Դուք պար զա պես պետք է գտնեք այն պի սին, ո րը 
հա մա պա տաս խա նում է ձեզ։ Ո մանք գե րա դա սում 
են մեծ ե կե ղե ցի, իսկ ո մանք՝ ա վե լի փոքր։ Ո րոշ մար
դիկ նա խընտ րում են որ ևէ հա րան վա նութ յուն ա վե լի, 
քան մյուս նե րը, և կան մար դիկ, ո րոնք գե րա դա սում 
են ոչ հա րան վա նա կան ե կե ղե ցի, ին չը պար զա պես 
նշա նա կում է, որ այդ ե կե ղե ցի ներն ա վե լի խո շոր 
ե կե ղե ցա կան մարմ նի մաս չեն։ Գլ խա վոր ի մաստն 
այն է, որ ե կե ղե ցին կօգ նի ձեզ, ե թե դուք հետ ևո ղա
կա նո րեն հա ճա խեք հա վա քույթ նե րի։ Դա թույլ կտա 
ձեզ ձեռք բե րել ըն կեր ներ, ո րոնք ու նեն նույն հա մոզ
մունք նե րը, և շփ վել մարդ կանց հետ այն պի սի բա րո
յա կան մա կար դա կի վրա, ո րը կօգ նի ձեզ խու սա փել 
այս աշ խար հի գայ թակ ղութ յուն նե րից։ 

Ան պայ ման հա ճա խեք այն պի սի ե կե ղե ցի, որ տեղ 
կզգաք, որ ա ճում եք՝ որ պես քրիս տոն յա։ Նո րա հա
վա տի հա մար ան չափ կար ևոր է շատ բան սո վո
րե լը։ Ե թե նա չի սո վո րում և չու նի ա ռա ջըն թաց, նա 
նա հան ջե լու կամ իր հին ճա նա պարհ նե րին վե րա
դառ նա լու վտան գի մեջ է։ 

Աստ վա ծաշն չի ու սում նա սի րութ յան փոքր խմբերն 
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ան չափ օգ տա կար են նո րա հա վատ նե րի հա մար։ 
Փոքր խմբե րում դուք սո վո րա բար հնա րա վո րութ յուն 
ու նեք սո վո րել, հար ցեր տալ, ա ղոթք ստա նալ և մաս
նակ ցել ա ղոթք նե րի այլ մարդ կանց հա մար։ Հու սով 
եմ՝ ձեր ե կե ղե ցում կլի նեն աստ վա ծաշնչ յան դա սեր 
կամ տնա յին խմբակ ներ մե ծա հա սակ նե րի հա մար, 
ո րոն ցում դուք կա րող եք մաս նակ ցութ յուն ու նե նալ։ 
Ե կե ղե ցին ըն դա մե նը այն պի սի վայր չէ, որ տեղ մեզ 
ծա ռա յե լու են. ե կե ղե ցին այն պի սի վայր է, որ տեղ 
մենք պետք է գտնենք մեր ծա ռա յութ յու նը Ք րիս տո
սի մարմ նում (ե կե ղե ցում) և կա տա րենք այն. մարդ
կան ցից ինչոր բան ստա նա լուց բա ցի, դուք պետք է 
տաք մարդ կանց ինչոր բան։ 

Հետ ևո ղա կա նութ յուն

Հետ ևո ղա կա նութ յունն ան չափ կար ևոր է։ Մեր 
կյան քը վե րած վել է խառ նաշ փո թի ոչ թե մեկ ան գամ 
գոր ծած սխա լի, այլ տևա կան ժա մա նակ սխալ վար
վե լու պատ ճա ռով։ Եվ մեկ կամ եր կու ան գամ ճիշտ 
վար վե լը չի օգ նի մեզ ապ րել այն նոր կյան քով, որն 
Աստ ված պատ րաս տել է մեզ հա մար։ Մենք պետք է 
հետ ևո ղա կան լի նենք։ Աստ ված տվել է ձեզ զսպվա
ծութ յան և զ գաս տութ յան հո գի (տե՛ս Բ Տի մոթ. 1.7), 
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և դուք պար զա պես պետք է գոր ծադ րեք այն։ 

Հետ ևո ղա կա նո րեն ժա մա նակ անց կաց րեք Աստ
ծո հետ։ Ու սում նա սի րե՛ք Ն րա Խոս քը և կար դա ցե՛ք 
գրքեր, ո րոնք կօգ նեն ձեզ է՛լ ա վե լի հաս կա նալ Աստ
վա ծա շուն չը։ Լ սե՛ք ու սու ցո ղա կան ժա պա վեն ներ և 
լ սաս կա վա ռակ ներ, կամ դի տե՛ք լավ քրիս տո նեա
կան հե ռուս տա տե սա յին հա ղոր դում ներ։ Ժա մա նակ 
հատ կաց րեք ա ղոթ քի հա մար։ Սո վո րե՛ք ա ղո թել ամ
բողջ օր վա ըն թաց քում։ Հի շեք՝ Աստ ված հե տաքրքր
ված է այն ա մե նով, ին չը մտա հո գում է ձեզ, և  ա ղոթ
քը պար զա պես զրույց է Աստ ծո հետ։ Ա ճե լով որ պես 
քրիս տոն յա՝ դուք կսո վո րեք ոչ միայն զրու ցել Աստ ծո 
հետ, այլև լսել Ն րա նից, և դա ձեր ըն թաց քը կտե ղա
փո խի Ն րա հետ նոր ո գեշն չող հար թութ յան վրա։  

Եվս մեկ ան չափ կար ևոր բնա գա վառ, ո րը 
հետևո ղա կա նութ յուն է պա հան ջում. կա տա րել զո
հա բե րութ յուն ներ և ն վի րատ վութ յուն ներ։ Աստ ված 
այն քա՜ն շատ բան է տվել մեզ, որ բնա կան է, որ 
մենք ցան կա նում ենք ի պա տաս խան ինչոր բան 
տալ Ն րան և Ն րա գոր ծի համար։ Երբ ձեզ օգ նում 
են, բնա կան է, որ դուք նույն պես ցան կա նում եք օգ
նել մարդ կանց, և դա ա նե լու մի ջոց նե րից մե կը հետ
ևո ղա կա նո րեն նվի րատ վութ յուն ներ կա տա րելն է 
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ձեր ե կե ղե ցուն և  այլ ծա ռա յութ յուն նե րի, ո րոնք օգ
նել են ձեզ, և  ո րոնց դուք վստա հում եք։ Աստ ված 
բազ մա պա տիկ վե րա դարձ նում է այն, ինչ տա լիս 
ենք Ն րան։ Ն րա Խոսքն ա սում է, որ մենք հնձում 
ենք այն, ինչ ցա նում ենք։ 

Մինչև Ք րիս տո սին ըն դու նե լը և Ն րա նում նոր 
ստեղծ ված դառ նա լը, մենք լրջո րեն հե տաքրքր ված 
չէինք ինչոր բան տա լու մեջ։ Մենք ե սա սեր էինք և  
ինք ներս էինք ցան կա նում ինչոր բան ստա նալ մարդ
կան ցից։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, մեր սիր տը փոխ վում է, 
երբ մենք ա վե լի խորն ենք սի րա հար վում Հի սու սին։ 

Մկր տութ յուն Սուրբ Հո գով

Մկր տե լը նշա նա կում է ամ բող ջո վին ընկղ մել։ 
Ցան կա ցած բան, ինչն ընկղմ ված է, լցվում է, ե թե 
դրա նում բաց տեղ կա։ Ե թե դուք բաց եք, կա րող 
եք ամ բող ջո վին լցվել Սուրբ Հո գով։ Դուք ստա ցաք 
Սուրբ Հո գուն, երբ ըն դու նե ցիք Հի սու սին որ պես ձեր 
Փրկ չի, բայց հնա րա վոր է, որ դեռևս պատ րաստ չեք 
լիո վին բա ցել ձեր սիր տը և թույլ տալ Ն րան ամ բող
ջութ յամբ լցնել ձեզ։ 

Սուրբ Հո գին ձեր մեջ է, բայց դուք պետք է շա
հագրգռ ված լի նեք, որ Նա լիար ժեք կեր պով տի րի 
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ձեր կյան քին։ Աստ ված ցան կա նում է գոր ծա ծել ձեզ, 
որ պես զի ծա ռա յեք Ի րեն, և ձեզ անհ րա ժեշտ է Ն րա 
Հո գու զո րութ յու նը՝ հա ջո ղակ և  արդ յու նա վետ լի նե
լու հա մար։ 

Աստ ված նույն պես ա ռա ջար կում է մեզ գերբ
նա կան պարգև ներ (օժտ վա ծութ յուն գերբ նա կան 
զո րութ յամբ), ո րոնց նպա տա կը մեր ա ռօր յա կյան
քում մեզ օգ նելն է։ Այս պարգև նե րը տար բեր են, և 
դ րանք տրվում են բո լո րին, սա կայն յու րա քանչ յու
րի կյան քում ո րոշ պարգև ներ կա րող են լի նել ա վե լի 
ար տա հայտ ված, քան մյուս նե րը։ Իմ պարգ ևը սո վո
րեց նելն է. այլ մար դիկ օժտ ված են ե րաժշ տութ յան 
կամ կա ռա վար ման բնա գա վա ռում, գթութ յան կամ 
օգ նութ յան գոր ծե րի մեջ։ Ա ռա ջին Կորն թա ցի նե րի 
12.710ը թվար կում է ի նը պարգև, ո րոնց պետք է 
տեղ յակ լի նենք։ Ի րա կա նում, Աստ վա ծա շուն չը սո
վո րեց նում է, որ նա խան ձա վոր լի նենք այս պարգև
նե րի հա մար (սաս տիկ կեր պով ցան կա նանք)։ Այս 
պարգև ներն են՝ գի տութ յան խոս քը, ի մաս տութ յան 
խոս քը, հա վատ քի պարգ ևը, բժշկութ յան պարգև
նե րը, հրաշք ներ գոր ծե լը կամ զո րութ յուն նե րի ներ
գոր ծութ յուն նե րը, մար գա րեութ յու նը (Աստ ծո կամ քը 
և մ տադ րութ յու նը մեկ նե լը), բա րի և չար հո գի նե րի 
միջև զա նա զա նե լու կա րո ղութ յու նը, այլ ևայլ լե զու
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նե րով խո սե լու պարգ ևը և  այդ լե զու նե րը թարգ մա
նե լու կա րո ղութ յու նը։ 

Նույ նիսկ ե թե դուք չու նեք պատ կե րա ցում այս 
պարգև նե րի մա սին, ես խրա խու սում եմ, որ խնդրեք 
Աստ ծուն տալ ձեզ դրանք և սո վո րեց նել դրանց 
բնույ թի և ճիշտ գոր ծա ծութ յան մա սին։ Աստ ծո Խոս
քում տես նում ենք բազ մա թիվ դեպ քեր, երբ մար դիկ 
խո սում են ան հայտ լե զու նե րով (հոգ ևոր լեզ վով)։ 
Երբ ա ղո թում ենք լե զու նե րով, մենք գաղտ նիք ներ 
և խոր հուրդ ներ ենք խո սում Աստ ծուն, և կա ռու ցում 
ու բա րե լա վում ենք ինք ներս մեզ։ Պո ղոս ա ռաք յալն 
ա սաց, որ ցան կա նում է, որ բո լո րը խո սեն լե զու նե
րով (տե՛ս Ա Կորնթ. 14.2,4,5)։

Մաս նա վո րա պես, լե զու նե րի պարգ ևը տա րի ներ 
շա րու նակ ե ղել է  տա րա ձայ նութ յուն նե րի պատ ճառ 
քրիս տոն յա նե րի մեջ։ Ո մանք հա վա տում են, որ լե
զու նե րը մեր օ րե րի հա մար են, իսկ մյուս նե րը չեն 
հա վա տում։ Ես ան ձամբ վե րապ րել եմ այս պարգևն 
իմ կյան քում և խո սում եմ լե զու նե րով ա վե լի քան 
ե րե սուն տա րի։ Այն պես որ, գի տեմ, որ դա վե րա բե
րում է ժա մա նա կա կից քրիս տոն յա նե րին։ Մեզ անհ
րա ժեշտ է այն, ին չը կօգ նի մեզ։ 

Շատ հա ճախ մար դիկ մեր ժում են այն, ինչ ի րենք 
չեն վե րապ րել կամ չեն հաս կա նում։ Դա սխալ է։ 
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Մենք պետք է կար դանք Աստ վա ծա շուն չը և հա վա
տանք այն ա մե նին, ինչ այն սո վո րեց նում է։ 

Ես զգու շաց նում եմ ձեզ, որ կենտ րո նա նաք ան ձամբ 
Սուրբ Հո գու վրա, ոչ թե Ն րա պարգև նե րի։ Պարգև նե
րը կգան։ Ո րոշ մար դիկ չա փից ա վե լի են շեշ տադ րում 
լե զու նե րը կամ մյուս պարգև նե րը։ Երբ մենք գնում ենք 
խա նութ՝ կո շիկ գնե լու, չենք խնդրում մի զույգ լեզ վակ։ 
Մենք կո շիկ ենք խնդրում և ս տա նում ենք լեզ վակ նե
րը մի զույգ կո շի կի հետ։ Նույ նը վե րա բե րում է Սուրբ 
Հո գուն։ Ա մեն օր խնդրեք, որ Ն րա ներ կա յութ յունն 
ա վե լա նա ձեր կյան քում, և լե զու նե րը, ինչ պես և մ յուս 
պարգև նե րը, կգան ճիշտ ժա մա նա կին։ 

Փնտ րե՛ք Աստ ծո ներ կա յութ յու նը, ոչ թե 
Ն րա պարգև նե րը

Աստ ված ցան կա նում է բա րի բա ներ ա նել ձեզ 
հա մար։ Նա ցան կա նում է տալ ձեզ բա զում օրհ նութ
յուն ներ, բայց կար ևոր է, որ դուք փնտրեք Աստ ծուն 
հենց Իր հա մար, ոչ թե այն ա մե նի, ինչ Նա կա րող է 
տալ ձեզ։ Աստ ված զար մա նա լի և  ան զու գա կան է, 
և Ն րա ներ կա յութ յան մեջ լի նե լը ա ներ ևա կա յե լի է։ 
Երբ փնտրեք Ն րա ե րե սը, կբա ցա հայ տեք, որ Ն րա 
ձեռ քը միշտ բաց է։ Ե թե դուք միայն փնտրում եք 
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Ն րա ձեռ քը, դա վի րա վո րում է Ն րան։ Ոչ ոք, նույ
նիսկ Աստ ված, չի ցան կա նում լի նել օգ տա գործ
ված՝ որ ևէ մե կի անձ նա կան շա հի հա մար։ 

Խնդ րե՛ք Աստ ծուց այն, ինչ ցան կա նում եք կամ 
ին չի կա րիքն ու նեք, և  ե թե դա լա վա գույնն է ձեզ 
հա մար, ժա մա նա կին Նա կտա դա ձեզ։ Բայց միշտ 
հի շեք, որ ա վե լի շատ ձեզ պետք է, որ Նա ա ռա վել 
ներ կա լի նի ձեր կյան քում, որ ձեր կյան քում ա վե
լա նա Ն րա ներ կա յութ յու նը, Ն րա ճա նա պարհ նե րը, 
Ն րա բնա վո րութ յու նը, Ն րա ի մաս տութ յու նը, Ն րա 
միտ քը, Ն րա զո րութ յու նը։ 

Աստ ված ա մեն ինչ է, և մենք ո չինչ ենք՝ ա ռանց 
Ն րա։ Հի սուսն ա սաց. «Ա ռանց Ինձ չեք կա րող ո չինչ 
ա նել» ( Հով հան նես 15.5)։ 

«Ո րով հետև Ն րա նից և Ն րա մի ջո ցով և դե
պի Նա է ա մեն ինչ [Ո րով հետև ա մեն ինչ 
ծնվում է և բ խում է Ն րա նից. ա մեն ինչ ապ
րում է Ն րա մի ջո ցով, և  ա մեն ինչ կենտ րո
նա նում է ու ձգտում է հաս նել վախ ճա նին 
և  ա վարտ վել Ն րա նում]։ Ն րան փա՜ռք լի նի 
հա վիտ յան։ Ա մե՛ն (թող այդ պես լի նի)»։ 

– Հ ռո մեա ցի նե րի 11.36, AMP
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Սո վո րե լու շատ բան կա

Կա ա վե լին, որ դուք պետք է սո վո րեք, քան այն, 
ին չով ես կիս վե լու եմ ձեզ հետ այս գրքում։ Դուք 
պետք է սո վո րեք այն վար դա պե տութ յու նը, ո րի 
վրա հիմն ված է ձեր հա վատ քը և ք րիս տո նեութ յան 
հիմ քա յին ուս մունք նե րը։ Որ պես կա նոն, շատ ե կե
ղե ցի նե րում կան դա սեր նո րա հա վատ նե րի հա մար, 
և  ես խոր հուրդ եմ տա լիս ձեզ ան պայ ման հա ճա
խել։ Դուք կսո վո րեք, որ Հի սու սը ծնվեց կույ սից։ Ես 
գի տեմ՝ դա անհ նա րին է թվում, սա կայն դա ճշմար
տութ յուն է, և կար ևոր է, որ հաս կա նաք դրա պատ
ճա ռը։ Դուք կսո վո րեք, որ կար ևոր է ֆի նան սա կան 
զո հա բե րութ յուն ներ տալ Աստ ծուն, որ պես զի Ա վե
տա րա նը քա րոզ վի այլ մարդ կանց, ո րոնք դեռ չեն 
ճա նա չում Ն րան։ Դուք կսո վո րեք Եր րոր դութ յան 
մա սին՝ ճշմար տութ յունն այն մա սին, որ մենք ծա ռա
յում ենք մեկ Աստ ծո, ո րը հայտն վում է ե րեք Ան ձով՝ 
որ պես Հայր, Որ դի և Սուրբ Հո գի։ Դուք կսո վո րեք 
հրեշ տակ նե րի ծա ռա յութ յան մա սին, Հի սու սի ան
վան կար ևո րութ յան մա սին, այն մա սին, թե ինչ պես 
լսել Աստ ծուն, ար դա րութ յան վար դա պե տութ յան 
մա սին, ա պաշ խա րութ յան մա սին, ինչ պես նաև այլ 
բա նե րի մա սին։ 
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Թեև չեմ կա րող պատ մել ձեզ այդ ա մե նը այս գրքի 
մեջ, բայց կան ո րոշ բա ներ, ո րոն ցով ցան կա նում եմ 
կիս վել: Ես հա վա տում եմ, որ դրանք ա ռաջ նա հերթ 
են ձեր նոր կյան քի հա մար։ Այն պես որ, ե կեք շա րու
նա կենք։ 
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¶ ÉáõË 5

ՆՈՐ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊ

�Ան չափ կար ևոր է, որ սո վո րեք մտա ծել լիո վին 
նոր ձևով։ Աստ ված ու նի բա րի ծրա գիր ձեզ և ձեր 
կյան քի հա մար, բայց դուք պետք է հա մա ձայ նեք 
Ն րա հետ այդ ծրագ րի վե րա բեր յալ։ Սա տա նան 
նույն պես ու նի ծրա գիր ձեզ հա մար, և ն րա ծրա գի րը 
բա րի չէ։ Գո ղը (սա տա նան) գա լիս է միայն գո ղա նա
լու, սպա նե լու և կոր ծա նե լու (տե՛ս. Հովհ. 10.10)։ Սա
տա նան տա լիս է մեզ տա րա տե սակ սխալ մտքեր՝ 
հու սա լով, որ մենք կհա վա տանք դրանց և դ րա նով 
իսկ կհա մա ձայ նենք նրա հետ։ Նա հենց այս պես է 
խա բում մարդ կանց և մուտք գոր ծում նրանց կյանք։ 

« Մի՛ հա մա պա տաս խա նեք այս աշ խար
հին [ըն դու նե լով դրա կեր պա րան քը և 
հար մար վե լով դրա ար տա քին մա կե րե
սա յին սո վո րույթ նե րին], այլ վե րա փոխ վեք 
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(փոխ վեք)՝ [ամ բող ջո վին] նո րո գե լով ձեր 
միտ քը [իր նոր ի դեալ նե րով և նոր վե րա
բեր մուն քով], որ պես զի հաս տատ հա մոզ
վեք [ինք ներդ], թե որն է Աստ ծո բա րի, հա
ճե լի և կա տար յալ կամ քը՝ այն, ին չը բա րի, 
հա ճե լի և կա տար յալ է [Ն րա առջև՝ ձեզ 
հա մար]»։ 

– Հ ռո մեա ցի նե րի 12.2, AMP

Այս աստ վա ծաշնչ յան Խոս քը հստակ ցույց է տա
լիս, որ մեր կյան քը չի կա րող փոխ վել, քա նի դեռ 
չի փոխ վել մեր մտա ծե լա կեր պը։ Ե թե ցան կա նում 
եք ու նե նալ նոր կյանք, դուք պետք է ու նե նաք նոր 
մտա ծե լա կերպ։ Աստ ված բա րի ծրա գիր ու նի մեզ
նից յու րա քանչ յու րի հա մար, բայց Նա կի րա գոր ծի 
այն, երբ մենք սո վո րենք ճիշտ մտա ծե լու կար ևո
րութ յու նը։ 

Դուք կա րող եք վե րահս կել ձեր մտքե րը

Մի գու ցե դուք այն պի սին եք, ինչ պի սին ես էի անց
յա լում. դուք մտա ծում եք, որ չեք կա րող ազ դել ձեր 
մտքե րի վրա։ Դա ճիշտ չէ։ Դուք կա րող եք ո րո շել, 
թե ին չի մա սին մտա ծեք, և  ին չի մա սին՝ ոչ, և պետք 
է ա նեք դա զգու շութ յամբ։ Մար դը հետ ևում է իր 
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մտքին։ Բո լո րիս մոտ է ե ղել, որ սկսել ենք մտա ծել 
ինչոր բան ու տե լու մա սին, օ րի նակ՝ պաղ պա ղակ, 
փքաբ լիթ կամ այլ տե սա կի գայ թակ ղիչ կե րա կուր, 
և  որ քան ա վե լի ենք մտա ծել այդ մա սին, այն քան 
ա վե լի վճռա կան ենք դար ձել, որ պետք է ու տենք 
դա։ Ե թե մենք բա վա կա նա չափ եր կար պա հենք դա 
մեր մտքում, նույ նիսկ կա րող ենք մե քե նա նստել և 
գ նալ մի քա նի կի լո մետր՝ դա գնե լու հա մար, թեև 
հե տա գա յում կզղջանք, որ կե րանք դա և դ րա վրա 
ծախ սե ցինք մեր ժա մա նակն ու փո ղը։ 

Ե թե ինչոր մե կը սխալ է վար վել մեզ հետ, և մենք 
շա րու նակ մտա ծում ենք նրա ա րար քի մա սին, ո րը 
ցավ է պատ ճա ռել մեզ, մենք բար կութ յուն և վր դով
մունք կզգանք։ Մեր մտքերն ազ դում են մեր զգաց
մունք նե րի վրա և դառ նում են այն խոս քե րը, ո րոնք 
մենք խո սում ենք։ 

Հա ջորդ ան գամ, երբ պար զեք, որ բար կա ցած 
և  ընկճ ված եք, պար զա պես հարց րեք ձեզ, թե ին
չի՞ մա սին էիք մտա ծում, և դուք կապ կտես նեք ձեր 
մտքե րի և զ գաց մունք նե րի միջև։ 

Մեր միտքն այն պա տե րազ մա կան դաշտն է, 
որ տեղ պայ քար ենք մղում սա տա նա յի դեմ։ Երկ
րորդ Կորն թա ցի նե րի 10.4,5ը սո վո րեց նում է, որ 
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մենք պետք է քան դենք ա մեն սխալ միտք և խոր
հուրդ՝ հնա զան դեց նե լով դրանք Հի սուս Ք րիս տո
սին։ Սա նշա նա կում է, որ մենք պետք է մտա ծենք 
հա մա ձայն Աստ ծո Խոս քի։ Ցան կա ցած բան, ին չը 
չի հա մա պա տաս խա նում Ք րիս տո սի ուս մունք նե
րին, պետք է հե ռաց վի մեր մտքից և մերժ վի՝ որ պես 
սուտ սա տա նա յից։ Ե թե ձեր թշնա մին (սա տա նան) 
կա րո ղա նա վե րահս կել ձեր միտ քը, նա կկա րո ղա
նա վե րահս կել ձեր կյան քը և  ա պա գան։ 

Օ րի նակ, ե թե դուք մտա ծում եք ինք նաս պա նութ
յան մա սին, Աստ ված չէ, որ տա լիս է ձեզ այդ մտքե
րը։ Նա ցան կա նում է, որ դուք ապ րեք և վա յե լեք ձեր 
կյան քը։ Ե թե դուք մտա ծում եք, որ ոչն չի պի տա նի 
չեք, և  որ ոչ ոք չի սի րում ձեզ, այդ մտքերն Աստ ծուց 
չեն, քա նի որ դրանք չեն հա մա պա տաս խա նում 
Ն րա Խոս քին։ 

Բա ցա սա կան մտա ծե լա կերպ

Զ գու շա ցե՛ք ցան կա ցած տե սա կի բա ցա սա կան 
մտքե րից։ Աստ ծո մեջ և  այն ծրագ րի մեջ, ո րը Նա 
ու նի ձեր կյան քի հա մար, չկա ոչ մի բա ցա սա կան 
բան։ Ա վե լի լավ է մտա ծել, որ բա ժա կը կի սով չափ 
լիքն է, քան՝ որ այն կի սով չափ դա տարկ է։ Դ րա
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կան վե րա բեր մունք ու նե նա լը եր բեք ոչ ո քի չի վնա
սել։ 

Ան կախ այն բա նից, թե ինչ պի սին է ե ղել ձեր 
կյան քը մինչև հի մա, դուք պետք է դրա կան տե սիլք 
ու նե նաք ձեր ա պա գա յի մա սին։ Հա մա ձայ նեք Աստ
ծո հետ և հա վա տա ցեք, որ ձեզ հետ լավ բա ներ 
են կա տար վե լու։ Ե թե դուք բա ցա սա կան մարդ եք 
ե ղել, ինչ պես ես՝ մի ժա մա նակ, դրա կա նո րեն մտա
ծե լը ո րո շա կի ջանք կպա հան ջի ձեզ նից։ Ես մե ծա
ցել եմ շատ բա ցա սա կան մի ջա վայ րում։ Մշ տա պես 
փոր ձան քի կամ դժբախ տութ յան էի սպա սում, բայց 
հե տա գա յում հաս կա ցա, որ ի րա կա նում մեր փոր
ձանք նե րը կա րող են գալ հենց մեր բա ցա սա կան 
մտքե րից։ 

« Հու սա հատ և տա ռապ յալ մար դու բո
լոր օ րե րը չար են [ան հան գիստ մտքե րով 
և կան խազ գա ցում նե րով], բայց նա, ով 
ուրախ սիրտ ու նի, շա րու նա կա կան խնջույ
քի մեջ է [ան կախ հան գա մանք նե րից]»։ 

– Ա ռա կաց 15.15, AMP

Ա ռա ջին ան գամ, երբ Սուրբ Հո գին ցույց տվեց 
ինձ այս խոս քը, ես ու շադ րութ յուն դարձ րի «կան
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խազ գա ցում ներ» բա ռի վրա։ Այն նշա նա կում է բա
ցա սա կան և վա խով լի մտքեր այն մա սին, որ ինչոր 
վատ բան է տե ղի ու նե նա լու։ Ես նույն պես պետք 
է խոս տո վա նեի, որ շատ ան գամ ներ ստա նում էի 
այն, ին չին սպա սում էի, այ սինքն՝ խնդիր նե րին։ Ես 
ցան կա նում էի, որ իմ կյան քը փոխ վեր, և չէի հաս
կա նում, թե ին չու Աստ ված չէր փո խում այն, բայց, ի 
վեր ջո, հաս կա ցա, որ պետք է փո խեմ իմ մտա ծե լա
կեր պը, մինչև որ Նա կփո խեր իմ կյան քը։ 

Մի՛ ե ղեք բա ցա սա կան ոչ մի բա նի նկատ մամբ... 
ո՛չ ձեր ա պա գա յի, ո՛չ էլ, նույ նիսկ, ձեր անց յա լի։ 
Ձեր անց յա լը կա րող է դառ նալ այն ծրագ րի մա սը, 
որն Աստ ված ո րո շել է ձեզ հա մար, ե թե վստա հեք 
Աստ ծուն։ Այն սխալ նե րը, ո րոնք գոր ծել եք, կա րող 
են ա վե լի լավ և  ի մաս տուն մարդ դարձ նել ձեզ։ Դուք 
կա րող եք սո վո րել դրան ցից և  ո րո շել այլևս  չգոր ծել 
դրանք։ Մի՛ ե ղեք բա ցա սա կան ձեր ֆի նանս նե րի, 
ըն կեր նե րի, ըն տա նի քի, ար տա քի նի, ձեր ու նե ցած 
կամ չու նե ցած աշ խա տան քի, ձեր բնա կա վայ րի, մե
քե նա յի և ցան կա ցած այլ բա նի նկատ մամբ։ Ձ ևա վո
րե՛ք դրա կան վե րա բեր մունք, և դա կօգ նի ձեզ դրա
կան և  ազ դե ցիկ կյանք ու նե նալ։ 
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Մի՛ ան հանգս տա ցեք և մի՛ մտա հոգ վեք

Ան հանգս տութ յու նը և մ տա հո գութ յու նը բա ցա սա
կան մտա ծե լա կեր պի եր կու տե սակ են։ Ան հանգս
տութ յու նը ոչ մի օ գուտ չի տա լիս, բայց կա րող է 
մեծ վնաս հասց նել։ Դա դա րե՛ք ան հանգս տա նալ և 
վս տահ ե ղեք, որ Աստ ված կհո գա ձեր կա րիք նե րը։ 
Ան հանգս տութ յունն ա վե լի տա րեց տեսք է հա ղոր
դում ձեզ, ա ռա ջաց նում է գլխա ցա վեր և  ա ղի քա
յին խնդիր ներ, նույ նիսկ խան գա րում է հաշտ լի նել 
մարդ կանց հետ։ Դա Աստ ծո կամ քը չէ ձեզ հա մար։

Սկզ բում չան հանգս տա նա լը կա րող է դժվա րութ
յամբ տրվել, քա նի որ դուք սո վո րել եք ինք ներդ հոգ 
տա նել ձեր մա սին և  ո րո շել ձեր ա պա գան, բայց հի
շե՛ք, որ այժմ դուք սո վո րում եք ապ րել նոր ձևով։ 

Մար դիկ, ո րոնք չու նեն հա րա բե րութ յուն ներ 
Աստ ծո հետ, կա րող են մտա ծել, որ ի րենք պետք 
է ան հանգս տա նան, բայց դա չի վե րա բե րում ձեզ։ 
Աստ ված ձեր կող մից է, և Նա ա սում է, որ դուք կա
րող եք գցել ձեր հոգ սերն Իր վրա, և Ին քը կհո գա 
ձեր մա սին (տե՛ս Ա Պետր. 5.7): 

Ան հանգս տութ յու նը նշա նա կում է, որ մենք վատ
նում ենք մեր ներ կան՝ մտա հոգ վե լով ա պա գա յի մա
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սին։ Հի սու սը պատ վի րեց չա նել դա, քա նի որ ա մեն 
օր վա հոգ սը բա վա կան է իր հա մար (տե՛ս Մատթ. 
6.34)։ Դուք կի մա նաք, թե ինչ ա նեք, երբ գա ժա մա
նա կը, բայց, հա վա նա բար, մինչ այդ ո չինչ չեք ի մա
նա։ Աստ ված ցան կա նում է, որ սո վո րեք վստա հել 
Ի րեն։ Նա եր բեք չի ու շա նում, բայց ժա մա նա կից 
շուտ էլ չի գա լիս։ Նո րա հա վա տի հա մար սպա սե լը 
դժվար է, քա նի որ դուք սո վոր չեք դրան։ Այ նո ւա
մե նայ նիվ, ո րոշ ժա մա նակ անց դա ձեզ դուր կգա։ 
Ձեր միտ քը խա ղաղ կլի նի, և դուք կապ րեք ա զատ 
ու լիար ժեք ա մեն օր՝ ա ռանց ան հանգս տա նա լու 
վաղ վա հա մար։ 

Ա մեն ան գամ, երբ ան հանգս տա նա լու գայ թակ
ղութ յու նը գա լիս է, պար զա պես հի շեց րեք սա տա
նա յին, որ դուք Աստ ծո զա վակ եք, և  որ Նա խոս
տա ցել է հո գալ ձեր մա սին։ 

Որ պես զի նո րո գեք ձեր միտ քը, դուք պետք է 
ուսում նա սի րեք Աստ ծո Խոս քը և մ տո րեք դրա շուրջ։ 
Այն սո վո րեց նում է մեզ տար բե րել ճիշտ մտա ծե
լա կեր պը՝ սխա լից։ Օ րի նակ, ինչոր մե կը կա րող 
է մտա ծել, որ ին քը պետք է աղ քատ լի նի ամ բողջ 
կյան քում, միայն ո րով հետև իր ըն տա նի քը միշտ 
աղ քատ է ե ղել, բայց դուք կբա ցա հայ տեք Աստ ծո 
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Խոս քում, որ դա ճիշտ չէ։ Աստ ծո օգ նութ յամբ և կի
րա ռե լով Ն րա սկզբունք նե րը ձեր ֆի նան սա կան 
կյան քում, դուք կա րող եք քան դել աղ քա տութ յան 
շղթան և  ու նե նալ ա վե լին, քան բա վա կան է ձեր 
կյան քի ա մեն բնա գա վա ռի հա մար: Աստ ծո Խոսքն 
ա սում է, որ ա մեն ին չից ա ռա վել Նա ցան կա նում է, 
որ դուք բար գա վա ճեք և  ա ռողջ լի նեք, ինչ պես որ 
ձեր անձն է բար գա վա ճում (տե՛ս Գ Հովհ. 2)։ Որ
քան ա վե լի հա սու նա նաք ձեր ան ձում և հ նա զանդ
վեք Աստ ծուն, այն քան Նա կտա ձեզ այս կյան քի 
բա րիք նե րը, ո րոնք  կկա րո ղա նաք ճիշտ տնօ րի նել 
և  օգ տա գոր ծել ի մաս տուն ձևով։ 

Աստ ված կհո գա ձեր կա րիք նե րը, և դուք ստիպ
ված չեք լի նի ապ րել վա խի մեջ։ Ե թե ձեզ աշ խա
տանք է հար կա վոր, դուք կա րող եք ա ղո թել, և Նա 
կօգ նի ձեզ աշ խա տանք գտնել։ Նա կտա ձեզ բա րե
հա ճութ յուն և  այն պես կա նի, որ այն, ին չին դիպ չեք, 
բար գա վա ճի և հա ջող վի։ 

Հի սու սը ցան կա նում է, որ դուք լավ կյանք ունե
նաք։ Նա մա հա ցել է՝ ձեզ կյանք տա լու հա մար, և 
ցան կա նում է, որ դուք վա յե լեք այն։ Ձեռք բե րեք 
գի տե լիք, հաս կա ցո ղութ յուն, զա նա զա նութ յուն և 
խո հե մութ յուն։ Ա ռանց գի տե լի քի մար դիկ կոր ծան
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վում են. այն պես որ, խնդրե՛ք այն։ Հի սուս Ք րիս տո
սը՝ Աստ ծուց մեզ տրված ի մաս տութ յունն է (տե՛ս Ա 
Կորնթ. 1.30)։ Խնդ րե՛ք Ն րան, որ ձե զա նում գտնվող 
ի մաս տութ յունն ի հայտ գա և լու սա վո րի ձեր միտ քը, 
որ պես զի քայ լեք Ն րա ճա նա պարհ նե րով։ «Ո րով
հետև հմուտ և  աստ վա ծա պաշտ Ի մաս տութ յունն 
ա վե լի լավ է, քան հա կին թը և մար գա րիտ նե րը, և  ոչ 
մի ցան կա լի բան չի կա րող հա մե մատ վել դրա հետ» 
(Ա ռա կաց 8.11, AMP)։

Ես գրել եմ մի հան րա ճա նաչ գիրք, ո րը կոչ վում 
է « Միտ քը կռվի դաշտն է»։ Խոր հուրդ եմ տա լիս 
հնա րա վո րինս շուտ կար դալ այն։ Հի շեք՝ ո րոշ ժա
մա նակ ձեր միտ քը նո րո գե լը կա րող է նման լի նել 
պայ քա րի, բայց մի՛ հանձն վեք։ Աստ ծուն ջա նա սի
րա բար փնտրող նե րը կվար ձատր վեն։ 
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¶ ÉáõË  6

ՆՈՐ ԽՈՍԵԼԱՈՃ

�Բա ռերն ուժ ու նեն։ Դ րանք կրում են կա՛մ ստեղ
ծա րար, կա՛մ կոր ծա նա րար ուժ։ Սկզ բում, երբ 
Աստ ված խո սեց, Նա ստեղ ծեց բա րի բա ներ, և մենք 
պետք է հետ ևենք Ն րա օ րի նա կին։ 

« Մար դու [բա րո յա կան] ան ձը պետք է 
լցված լի նի իր բե րա նի պտղով, և  իր բա ռե
րի հետ ևանք նե րով նա պետք է կշտա նա 
[թե՛ բա րի, թե՛ չար]։ 
Մա հը և կ յան քը լեզ վի իշ խա նութ յան մեջ 
են, և  ով քեր թույլ են տա լիս ի րենց տար վել 
դրա նով, կու տեն դրա պտու ղը [մահ վան 
կամ կյան քի]»։ 

– Ա ռա կաց 18.20,21, AMP

Սուրբ գրքի ման րակր կիտ ու սում նա սի րութ յու նը 
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հստակ ցույց է տա լիս, որ մեր բա ռե րը հետ ևանք ներ 
ու նեն՝ բա րի կամ չար։ Երբ բա ցում ենք մեր բե րա
նը՝ խո սե լու հա մար, պետք է գի տակ ցենք, որ մեր 
խոս քը զո րութ յուն ու նի։ Մեր մտքե րը վե րած վում են 
խոս քի, և սա գլխա վոր պատ ճառ նե րից է, թե ին չու 
է սա տա նան բա ցա սա կան մտքեր տա լիս մեզ։ Նա 
գի տի, որ ե թե մենք ըն դու նենք այդ մտքե րը՝ հա
մա րե լով դրանք մե րը, ի վեր ջո  կխո սենք, և դ րանք 
դուռ կբա ցեն, որ  նա կա տա րի իր կեղ տոտ գոր ծե րը 
մեր կյան քում։ 

« Նա, ով հսկում է իր բե րա նը և  իր լե զուն, 
պա հում է ի րեն փոր ձանք նե րից»։ 

– Ա ռա կաց 21.23, AMP

Այս աշ խար հի մե ծա գույն գայ թակ ղութ յունն այն 
է, որ խո սենք այն, ինչ տես նում և զ գում ենք, բայց 
Աստ ված ցան կա նում է, որ մենք խո սենք այն, ինչ 
կա րող ենք ու նե նալ՝ հա մա ձայն Իր Խոս քի։ Ես չեմ 
ա ռա ջար կում, որ դուք ան տե սեք ձեր հան գա մանք
նե րը, այլ ա սում եմ, որ դուք կա րող եք հաղ թա հա րել 
դրանք, և  այն, թե ինչ պես եք խո սե լու ձեր խնդիր նե
րի ժա մա նակ, մեծ կապ ու նի դրա հետ։ 

Իս րա յել ցի նե րը պետք է տասն մեկ օր վա ճա նա
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պարհ անց նեին, սա կայն անց կաց րին ա նա պա տում 
քա ռա սուն տա րի։ Ն րանք շա րու նակ պտտվում 
էին միև նույն սա րե րի շուրջ՝ ա ռանց որ ևէ ա ռա ջըն
թա ցի։ Ն րանք շատ խնդիր ներ ու նեին, և ն րանց մե
ծա գույն խնդիր նե րից մե կը տրտունջն էր։ Ն րանք 
փնթփնթում և տրտն ջում էին ա մեն ան գամ, երբ ինչ
որ բան ի րենց ու զա ծով չէր լի նում։ Աստ ված ցան
կա նում է, որ մենք փա ռա բա նենք և գո վա բա նենք 
Ի րեն թե՛ ա նա պա տում, թե՛ բար ձունք նե րում։ Այն, 
թե ինչ ենք մենք ա սում նե ղութ յան մեջ, ո րո շում է, թե 
որ քան ժա մա նակ կմնանք դրա նում։ 

Այն, ինչ ես կա սեմ, կա րող է տա րօ րի նակ թվալ, 
բայց ձեր խոս քը զո րութ յուն ու նի։ Հ ռո մեա ցի նե րի 
4.17ում գրված է, որ մենք ծա ռա յում ենք այն պի սի 
Աստ ծո, Ով գո յութ յուն  չու նե ցող բա նե րը ան վա նում 
է գո յութ յուն ու նե ցո ղի պես։ Աստ ված խո սում է այն 
մա սին, ինչ Ին քը ցան կա նում է, այն պես, ա սես դա 
ար դեն տե ղի է ու նե ցել։ Այս պես վար վե լու հա մար 
դուք պետք է նա յեք հա վատ քի աչ քե րով։ Հա վատ քը 
ի րա կա նութ յուն է հա մա րում այն, ին չը դեռ չի տես
նում և չի զգում նյու թա կան աշ խար հում։ Հա վատքն 
ըն դու նում է Աստ ծո խոս տում նե րը և  այն պես է վար
վում, ա սես դրանք ար դեն կա տար վել են։ 
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Ե թե մենք ինչոր խնդիր ու նենք և ճշ մար տա պես 
հա վա տում ենք, որ Աստ ված կա զա տի մեզ դրա
նից, կա րող ենք եր ջա նիկ լի նել հի մա։ Կա րիք չկա, որ 
սպա սենք, մինչև փո փո խութ յու նը կտես նենք, քա նի որ 
հա վատ քով մենք ար դեն ստա ցել ենք այն։ Մեր սրտի 
խոր քում գի տենք, որ Աստ ված գոր ծում է մեր օգ տին։ 

Նա յե լով շուր ջը, Ե զե կիել մար գա րեն տես նում էր 
միայն մա հա ցած չոր ոս կոր ներ, և Աստ ված հարց
րեց նրան, թե արդ յո՞ք դրանք կա րող են կեն դա նա
նալ։ Ե զե կիե լը պա տաս խա նեց. «Աստ վա՛ծ, միայն 
Դու գի տես»։ Ի պա տաս խան՝ Աստ ված հանձ նա
րա րեց նրան մար գա րեա նալ (խո սել) այդ ոս կոր նե
րին և պատ վի րել դրանց լսել Տի րոջ Խոս քը։ Ե զե
կիե լը սկսեց մար գա րեա նալ՝ հա մա ձայն իր ստա
ցած պատ վե րի, և  այդ ոս կոր նե րը   միա ցան։ Դ րանք 
ծածկ վե ցին մկան նե րով ու ջլե րով և կանգ նե ցին՝ 
որ պես զո րա վոր բա նակ (տե՛ս Ե զեկ. 37)։ Աստ ծո 
Խոս քի զո րութ յան ինչ պի սի՜ մեծ օ րի նակ։ 

Աստ ծո Խոս քը բարձ րա ձայն խո սե լը

Ես ա մե նուր սո վո րեց նում եմ մարդ կանց բարձ
րա ձայն խո սել Աստ ծո Խոս քը և  ա նել դա նպա տա
կաուղղ ված՝ որ պես ի րենց ա մե նօր յա հոգ ևոր կար
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գա պա հութ յան մաս։ Դա ա մե նա կար ևոր բա նե րից է, 
որ Աստ ված սո վո րեց րել է ինձ, և կա րող եմ ա սել, որ 
դա օգ նել է ինձ նո րո գել իմ միտ քը և  ար մա տա պես 
փո խել իմ կյան քը։ 

Աստ ծո Խոս քը Հո գու թուրն է։ Այն մե ծա գույն 
զենքն է սա տա նա յի դեմ, ո րը դուք ու նեք։ Նա վա
խե նում և դո ղում է Աստ ծո Խոս քից։ Ղու կա սի 4րդ 
գլ խում տես նում ենք, որ Հի սու սը փորձ վում էր սա
տա նա յից։ Նա ա նա պա տում էր: Նա ո րոշ ժա մա
նակ ո չինչ չէր կե րել, և սա տա նան սկսեց մտքեր 
տալ Ն րան։ Ա մեն ան գամ, երբ սա տա նան ստում էր 
Հի սու սին, Հի սու սը պա տաս խա նում էր. «Գր վա՛ծ է», 
իսկ հե տո բարձ րա ձայն մեջ բե րում էր որ ևէ սուրբգ
րա յին հատ ված, ո րը հեր քում էր նրա ա սած սու տը։ 
Երբ սո վո րենք հետ ևել Ն րա օ րի նա կին, մենք կքայ
լենք դե պի մեր հաղ թա նա կը։ 

Դուք պատ րա՞ստ եք հետ ևել այն բա նին, թե ինչ 
եք խո սում։ Այդ դեպ քում կհայտ նա բե րեք, որ դուք, 
ինչ պես և մ յուս նե րը, ա սում եք շատ բա ներ, ո րոնք 
ոչ մի դեպ քում չեք ցան կա նա, որ կա տար վեն ձեր 
կյան քում։ Ես հա մոզ ված եմ, որ մենք կա րող ենք 
ա վե լաց նել կամ պա կա սեց նել մեր խա ղա ղութ յան 
և  ու րա խութ յան չա փը պար զա պես այն բա նով, թե 
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ինչ ենք խո սում։ Եվ ե թե ես ճիշտ եմ, ին չո՞ւ չա սել 
այն պի սի բան, ին չը կու րա խաց նի ձեզ՝ տխրեց նե լու 
փո խա րեն։ 

Հա վատ քով խո սե լը ձեր նոր կյան քի մասն է. 
այն պես որ, սկսեք ա նել դա հի մա։ Դուք կա րող եք 
հռչա կել այս պի սի խոս քեր. 

Աստ ված սի րում է ինձ և բա րի ծրա գիր ու նի 
իմ կյան քի հա մար։  
Ես բա րե հա ճութ յուն ու նեմ, ուր էլ որ գնամ։  
Այն ա մե նը, ին չին դիպ չում է իմ ձեռ քը, 
բարգա վա ճում և հա ջող վում է։  
Աստ ված բա ցում է ճիշտ դռներ ինձ հա մար 
և փա կում է սխալ դռնե րը։  
Ես վար վում եմ ի մաս տութ յամբ։  
Ես լցված եմ խա ղա ղութ յամբ։  
Ես ու րախ եմ։  
Ես վար վում եմ սի րով։  
Այ սօր ինձ հետ ինչոր բա րի բան է 
կատարվե լու։  
Իմ բո լոր ե րե խա նե րը սի րում են Աստ ծուն և 
ծա ռա յում են Ն րան։  
Իմ ա մուս նութ յունն ա վե լի ու ա վե լի լավ է 
դառ նում ա մեն օր։  
Ես օրհն ված եմ, ուր էլ որ գնամ։ 
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Այս ցու ցա կը բա ռա ցիո րեն կա րող է ան վերջ լի
նել։ Պար զա պես վստահ ե ղեք, որ այն, ինչ  ա սում 
եք, հա մա պա տաս խա նում է Աստ ծո Խոս քին։ Աստ
ծո հետ հա մա ձայ նութ յան գա լը լիո վին նոր աշ խարհ 
կբա ցի ձեզ հա մար։ Աստ ծո ծրա գի րը կկա տար վի 
ձեր կյան քում, և սա տա նան ոչ մի կերպ չի կա րո ղա
նա կանգ նեց նել այն։ 
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¶ ÉáõË  7

ՆՈՐ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ

�Ինչ պե՞ս եք դուք դի տար կում ձեզ։ Ձեր պատ կե
րա ցու մը ձեր մա սին նման է լու սան կա րի, ո րը պա
հում եք ձեր սրտի դրա մա պա նա կում։ Տա րի ներ շա
րու նակ, ծա ռա յե լով մարդ կանց, բա ցա հայ տել եմ, 
որ նրանցից շատերն այն քան էլ չեն սի րում ի րենց։ 
Տա րի ներ շա րու նակ նույն պես շատ վատ կար ծիք 
ու նեի իմ մա սին, և դա թու նա վո րում էր ա մեն ինչ իմ 
կյան քում։ Աստ ված սի րում է ձեզ և ցան կա նում է, որ 
դուք նույն պես սի րեք ձեզ։ Ոչ թե ե սա սեր կամ ե սա
կենտ րոն ձևով, այլ ա ռողջ ի մաս տով։ Դուք չեք կա
րող տալ այն, ինչ չու նեք։ Աստ ված սի րում է մեզ և 
ցան կա նում է, որ մենք թույլ տանք Իր սի րուն նախ՝ 
բժշկել մեզ, իսկ հե տո հո սել մե զա նով այլ մարդ
կանց մեջ։ Ե թե դուք հրա ժար վեք ըն դու նել Աստ ծո 
սե րը ձեր հան դեպ և չ սի րեք ինք ներդ ձեզ պատ շաճ 
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կեր պով, այդ պես էլ չեք կա րո ղա նա ճշմար տա պես 
սի րել այլ մարդ կանց։ 

Արդ յո՞ք ձեր կար ծի քը ձեր մա սին հիմն ված է ձեր 
գոր ծե րի վրա։ Շա տերս ենք այս պի սին։ Այդ դեպ քում, 
մեր կար ծի քը չի կա րող լա վը լի նել, քա նի որ մեր գոր
ծե րը չեն կա րող մշտա պես լա վը լի նել։ Մենք ան կա
տար մար դիկ ենք և ս խալ ներ ենք գոր ծում։ Մենք 
ցան կա նում ենք ճիշտ վար վել, բայց, թվում է, միշտ 
ա մեն ինչ փչաց նում ենք։ Հենց այս պատ ճա ռով է, որ 
մենք ու նենք Հի սու սի կա րի քը։ Նա հայտ նում է Իր զո
րութ յու նը կա տար յալ ձևով մեր տկա րութ յուն նե րի մեջ։ 

Աստ ված ա նակն կա լի չի գա լիս ձեր պատ ճա
ռով։ Նա գի տեր, թե ինչ պի սին էիք, երբ կան չեց ձեզ։ 
Նա ար դեն գի տի այն սխա լը, ո րը երբ ևէ կգոր ծենք 
կյան քում, և Նա, միև նույն է, սի րում է մեզ և ցան կա
նում է շփվել մեզ հետ։ Այդ քան խիստ մի՛ ե ղեք ձեր 
հան դեպ։ Սո վո րե՛ք ըն դու նել Աստ ծո ո ղոր մութ յու
նը ա մեն օր։ Արթ նա ցե՛ք ա մեն օր և  ա րե՛ք այն, ինչ 
կա րող եք՝ Աստ ծո փառ քի հա մար։ Ա րե՛ք դա, ո րով
հետև դուք սի րում եք Աստ ծուն, ոչ թե՝ որ հա մո զեք 
Ն րան սի րել ձեզ։ Նա ար դեն սի րում է ձեզ նույն սի
րով, ո րով միշտ սի րե լու է, և Ն րա սե րը ձեր հան դեպ 
կա տար յալ է։ Ա մեն օր վա վեր ջում խնդրե՛ք Աստ
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ծուն նե րել ձեզ՝ ձեր բո լոր մեղ քե րի և ս խալ նե րի հա
մար, լա՜վ քնեք և թար մա ցած սկսեք հա ջորդ օ րը։ 

Սա տա նան ձեր դեմ է, բայց Աստ ված ձեր կող մից 
է։ Դուք պետք է Աստ ծո կող մից լի նեք, քա նի որ, երբ 
եր կու սը հա մա ձայ նում են, նրանք զո րա վոր են դառ
նում։ Դուք թանկ եք Աստ ծո հա մար և  ու նեք շատ 
տա ղանդ ներ, ո րոնք Նա կա րող է գոր ծա ծել։ Մի՛ 
նա յեք միայն ձեր թե րութ յուն նե րին։ Մի՛ մտա ծեք, թե 
որ քան ճա նա պարհ դեռ պետք է անց նեք. նույն պես 
մտա ծեք, թե որ քան ճա նա պարհ եք ար դեն ան ցել։ 
Այժմ դուք Հի սուս Ք րիս տո սին հա վա տա ցող անձ
նա վո րութ յուն եք, և սա բո լոր հրաշք նե րի սկիզբն է։ 

Հաս կա նալ ար դա րութ յու նը

Ար դա րութ յու նը (ար դար դիրքն Աստ ծո առջև) ձեռք 
է բեր վում Հի սու սին հա վա տա լով, ոչ թե մեր գոր ծե
րով։ Ար դա րութ յունն Աստ ծո պարգևն է, ո րը տրվում 
է, երբ դուք ըն դու նում եք Հի սու սին որ պես ձեր Փրկ չի։ 

Կան շատ սուրբգ րա յին հատ ված ներ, ո րոնք 
հաս տա տում են սա։ Ես կթվար կեմ մի քա նի սը՝ ձեզ 
խրա խու սե լու հա մար։ 

« Հա նուն մեզ Նա [բա ռա ցիո րեն] դարձ րեց 
Ք րիս տո սին մեղք՝ Ն րան, որ մեղք չգի տեր, 
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որ պես զի Ն րա նում և Ն րա մի ջո ցով մենք 
դառ նանք [օժտ վենք դրա նով, դի տարկ
վենք որ պես դրա նում գտնվող և լի նենք 
դրա օ րի նակ ներ] Աստ ծո ար դա րութ յու նը 
[այն, ինչ  պետք է լի նենք՝ հա վա նութ յուն 
ստա ցած, ըն դուն ված և Ն րա առջև ճիշտ 
դիրք ու նե ցող՝ Ն րա բա րութ յամբ]»։ 

– Բ Կորն թա ցի նե րի 5.21, AMP

ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ՜ Է։ Ինչ պի սի՜ խոսք։ Ք րիս տոսն ան
մեղ էր, սա կայն մեր հան դեպ ու նե ցած սի րո շնոր
հիվ Նա վերց րեց մեր մեղ քը, որ պես զի մեզ շնորհ վի 
զար մա նա լի շփում Հայր Աստ ծո հետ։ Այժմ Աստ ված 
դի տար կում է մեզ որ պես հա վա նութ յուն ստա ցած, 
ըն դուն ված և Իր առջև ճիշտ դիրք ու նե ցող, քա նի 
որ մենք ըն դու նել ենք Հի սու սին որ պես  Փրկ չի։ Ես 
կրկին պետք է ա սեմ... ՍԱ ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ՜ Է։ 

Փո խա րե նը վա խե նանք, որ Աստ ված դժգոհ կամ 
բար կա ցած է, մենք կա րող ենք կանգ նել Ն րա առջև 
«Ք րիս տո սում»՝ ի մա նա լով, որ մենք ըն դուն ված ենք։ 

«Ո րով հետև ոչ ոք չի ար դա րաց վի (ար
դա րութ յուն չի ստա նա, չի ար դա րա նա և  
ըն դու նե լի չի հա մար վի) Ն րա առջև՝ կա
տա րե լով Օ րեն քով սահ ման ված գոր ծե րը։ 
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Ո րով հետև Օ րեն քը [դրա ի րա կան գոր ծա
ռույ թը] այն է, որ մար դիկ ի մա նան մեղ քի 
մա սին և գի տակ ցեն մեղ քը [ոչ թե զուտ 
պատ կե րա ցում կազ մեն, այլ ի մա նան, թե 
ինչ է մեղ քը, ին չը կդրդի ա պաշ խա րութ
յան, հա վատ քի և սուրբ բնա վո րութ յան]»։ 

– Հ ռո մեա ցի նե րի 3.20, AMP

«Այն է՝ Աստ ծո ար դա րութ յու նը, ո րը գա լիս 
է՝ հա վա տա լով Հի սուս Ք րիս տո սին ( Մե
սիա յին) անձ նա կան վստա հութ յամբ և հաս
տա տուն հա մոզ վա ծութ յամբ [և  այն նա խա
տես ված է] նրանց հա մար, ով քեր հա վա
տում են։ Ո րով հետև խտրութ յուն չկա»։ 

– Հ ռո մեա ցի նե րի 3.22, AMP

« Սա կայն մենք գի տենք, որ մարդն ար դա
րա նում է կամ հա մար վում է ար դար և ճիշտ 
դիրք ու նե ցող Աստ ծո առջև՝ ոչ թե Օ րեն քի 
գոր ծե րով, այլ [միայն] Հի սուս Ք րիս տո սի 
հան դեպ հա վատ քի, նաև [բա ցար ձակ] հա
մոզ վա ծութ յան, նվիր վա ծութ յան և վս տա
հութ յան մի ջո ցով»։ 

– Գա ղա տա ցի նե րի 2.16, AMP
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Ձեր հոգ ևոր ա ճի հա մար կար ևոր է, որ գի տակ
ցեք, որ դուք ու նեք ար դար դիրք Աստ ծո առջև՝ Հի
սուս Ք րիս տո սին հա վա տա լու շնոր հիվ։ Սա պարգև 
է Աստ ծուց։ Ե թե մենք մշտա պես վատ վե րա բեր
վենք ինք ներս մեզ և մ տա ծենք, որ Աստ ված բար
կա ցած է մեզ վրա, կկորց նենք այն զո րութ յու նը, 
ո րով Աստ ված ցան կա նում է, որ ապ րենք։ Մենք 
ու նենք իշ խա նութ յուն սա տա նա յի հան դեպ՝ որ պես 
Հի սու սին հա վա տա ցող մար դիկ, բայց մենք պետք է 
կանգ նենք Աստ ծո առջև՝ զգես տա վոր ված Ն րա ար
դա րութ յամբ, ոչ թե մեղ քի զգա ցու մի և դա տա պար
տութ յան ցնցո տի նե րով։

Ե փե սա ցի նե րի 6րդ գլ խում գրված է, որ մենք 
պետք է հագ նենք ար դա րութ յու նը՝ զրա հի պես։ 
Զ րա հը ծած կում է զին վո րի սիր տը։ Ի՞նչ հա մոզ
մունք ներ ու նենք մեր մա սին։ Կա րո՞ղ եք հա վատ
քով ըն դու նել, որ ար դար դիրք ու նեք Աստ ծո առջև։ 
Դուք կա րող եք, ե թե պա հեք ձեր հա յացքն այն ա մե
նի վրա, ինչ Հի սուսն ա րեց ձեզ հա մար, և  ոչ թե այն 
սխալ նե րի, ո րոնք գոր ծում եք։ Դուք կսխալ վեք, և  
երբ դա տե ղի ու նե նա, ա րա գո րեն ա պաշ խա րեք և  
ըն դու նեք Աստ ծո նե րու մը։ Սա միակ մի ջոցն է, ո րով 
կա րող ենք ար դա րութ յամբ վար վել։ Մենք չենք 
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վար վում մեր սե փա կան ար դա րութ յամբ, քա նի որ 
մեր ար դա րութ յու նը նման է կեղ տոտ լա թե րի. փո
խա րե նը, կա րող ենք վար վել և պե՛տք է վար վենք 
Աստ ծո ար դա րութ յամբ՝ Հի սուս Ք րիս տո սի հան դեպ 
ու նե ցած մեր հա վատ քի մի ջո ցով։ 

Այս նոր զար մա նա լի վե րա բեր մուն քը, որն այժմ կա
րող եք ու նե նալ ձեր հան դեպ, ձեր «նոր կյան քի» մասն 
է, ո րը դուք ստա նում եք՝ հա վա տա լով Հի սու սին։

Վա յե լե՛ք ինք ներդ ձեզ

Դուք ա զատ եք, որ պես զի վա յե լեք ինք ներդ ձեզ 
հի մա, և Աստ ծո կամքն է, որ դուք այդ պես վար վեք։ 
Մի՛ հիմ նեք ձեր ար ժեքն այն բա նի վրա, ինչ ա սում 
են կամ ա սել են մար դիկ ձեր մա սին։ Մի՛ հիմ նեք ձեր 
ար ժե քը մարդ կանց վե րա բեր մուն քի կամ ձեր ձեռք
բե րում նե րի վրա։ Աստ ված այն քա՜ն թանկ հա մա
րեց ձեզ, որ ու ղար կեց Իր Որ դուն՝ մա հա նա լու ձեր 
փո խա րեն, և դա ցնծութ յան պատ ճառ է։ 

Աստ վա ծա շուն չը հստակ սո վո րեց նում է մեզ՝ 
Աստ ված ցան կա նում է, որ մենք վա յե լենք կյան քը, 
և դա հնա րա վոր չէ, ե թե դուք չեք վա յե լում ինք ներդ 
ձեզ։ Դուք այն անձ նա վո րութ յունն եք, ո րից եր բեք 
չեք կա րող ա զատ վել՝ նույ նիսկ մեկ վայրկ յա նով։ 
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Ե թե դուք չեք վա յե լում ինք ներդ ձեզ, ձեր կյան քը 
թշվառ է դառ նա լու։ 

Ինչ պես և  ես, մի գու ցե դուք տար բեր վում եք ձեզ 
շրջա պա տող մարդ կան ցից, բայց դա բնա կան է։ 
Ի րա կա նում, Աստ ված դի տա վոր յալ է ա րել դա։ Նա 
ստեղ ծել է մեզ մի փոքր տար բեր ի րա րից։ Նա սի
րում է բազ մա զա նութ յու նը։ Դուք տա րօ րի նակ չեք. 
դուք ե զա կի բնօ րի նակ եք, և ձեր ար ժեքն ա վե լին է, 
քան ցան կա ցած կրկնօ րի նա կի։ 

Մի՛ հա մե մա տեք ձեզ այլ մարդ կանց հետ, մի՛ 
անց կաց րեք ձեր կյան քը՝ մրցակ ցե լով նրանց հետ 
(տե՛ս Բ Կորնթ. 10.12): Ե ղեք՝ ինչ պի սին որ կաք, և 
վա յե լե՛ք ինք ներդ ձեզ։ Դուք պետք է փոխ վեք ձեր 
կյան քի բազ մա թիվ բնա գա վառ նե րում, ինչ պես և 
բո լորս:  Սուրբ Հո գին գոր ծե լու է մինչև ձեր կյան քի 
ա վար տը՝ կա տա րե լով այդ փո փո խութ յուն նե րը ձեր 
մեջ։ Բա րի լուրն այն է, որ դուք ա զա տո րեն կա րող 
եք վա յե լել ինք ներդ ձեզ, մինչ այդ աշ խա տանքն ըն
թաց քի մեջ է։ 
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�Բո լորս գի տենք, թե ինչ պի սին է վա խի զգա ցո
ղութ յու նը։ Այն տան ջում է մեզ և խո չըն դո տում մեր 
ա ռա ջըն թա ցը։ Վա խը կա րող է ստի պել մեզ դո ղալ, 
քրտնել, թու լութ յուն զգալ, այն դրդում է մեզ փախ չել 
այն բա նե րից, ո րոնց պետք է հա կա ռակ վենք։ 

Վախն Աստ ծուց չէ։ Այն սա տա նա յի գոր ծիքն է, 
ո րի նպա տակն է թույլ չտալ մեզ ապ րել այն բա րի 
կյան քը, որն Աստ ված ցան կա նում է տալ մեզ (տե՛ս 
Բ Տի մոթ. 1.7)։ Աստ ված ցան կա նում է, որ մենք ապ
րենք հա վատ քով։ Հա վա տա լը նշա նա կում է լիո վին 
ա պա վի նել Աստ ծուն՝ լի նե լով բա ցար ձա կա պես 
վստահ և հա մոզ ված Ն րա զո րութ յան, ի մաս տութ
յան և բա րութ յան մեջ։ Հա վատ քը այն բա նե րի ա պա
ցույցն է, ո րոնք չենք տես նում, և հա մոզ վա ծութ յունն 
է դրանց ի րա կան լի նե լու մեջ։ 
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Հա վատ քը գոր ծում է հոգ ևոր ի րա կա նութ յան մեջ։ 
Հա վա նա բար, դուք սո վո րել եք հա վա տալ միայն 
այն բա նե րին, ո րոնք տես նում և լ սում եք, բայց, որ
պես Աստ ծո զա վակ, դուք պետք է հար մա րա վետ 
զգաք ձեզ այն պի սի ի րա կա նութ յան մեջ, ո րը չեք 
տես նում (հոգ ևոր աշ խար հում)։ Մենք չենք տես նում 
Աստ ծուն, քա նի որ Նա Հո գի է, բայց մենք ան սա
սան հա վա տում ենք Ն րան։ Սո վո րա բար մենք չենք 
տես նում հրեշ տակ նե րի, բայց Աստ ծո Խոսքն ա սում 
է, որ նրանք մեր շուրջն են և պաշտ պա նում են մեզ։ 
Կի րա ռե լով Աստ ծո և Ն րա Խոս քի հան դեպ ու նե
ցած մեր հա վատ քը՝ մենք կա րող ենք հա ղոր դակց
վել հոգ ևոր ի րա կա նութ յան հետ և վերց նել դրա նից 
այն բա նե րը, ո րոնք Աստ ված ցան կա նում է, որ վա
յե լենք, բայց ո րոնք դեռ նյու թա կան ի րա կա նութ յուն 
չեն դար ձել։ 

Սա տա նան չա րախն դո րեն գրա վում է մեր ուշադ
րութ յու նը մեր հան գա մանք նե րի վրա և փոր ձում է 
վախ ներշն չել ա պա գա յի հան դեպ։ Իսկ Աստ ված 
ցան կա նում է, որ մենք ա պա վի նենք Ի րեն՝ հա վա
տա լով, որ Ինքն ա վե լին է, քան ցան կա ցած հան
գա մանք և ս պառ նա լիք սա տա նա յից։ 

Աստ վա ծաշն չում կան բազ մա թիվ հրա շա լի օ րի
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նակ ներ այն պի սի տղա մարդ կանց և կա նանց մա
սին, ո րոնք հայտն վե ցին հու սա հա տութ յուն ա ռա
ջաց նող հան գա մանք նե րում, և վա խը հա մա կեց 
նրանց սրտե րը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, նրանք ո րո շե ցին 
հա վա տալ Աստ ծուն և փա ռա վոր ա զա տութ յուն 
ստա ցան։ Դուք պետք է ո րո շեք՝ ապ րե լու եք վա
խո՞վ, թե՞ հա վատ քով։ Թեև ար դեն քրիս տոն յա եք, 
դուք կա րող եք շա րու նա կել ձեր կյան քը՝ տանջ վե
լով ա մեն տե սա կի վա խե րից, ե թե ո րո շում չկա յաց
նեք, որ ապ րե լու եք հա վատ քով։ Դուք հա վատ քով 
ըն դու նել եք Հի սու սին որ պես ձեր Փրկ չի. հա ջորդ 
քայլն է, որ սո վո րեք ապ րել հա վատ քով։ 

«Ո րով հետև Ա վե տա րա նում հայտն վում է 
Աստ ծո կող մից վե րագր վող մի ար դա րութ
յուն, ո րը և՛ բխում է հա վատ քից, և՛ տա նում 
է դե պի հա վատ քը [ո րը բա ցա հայտ վում 
է հա վատ քի ճա նա պար հով և  ա ռա ջաց
նում է ա վե լի շատ հա վատք]։ Ինչ պես որ 
գրված է՝ այն մար դը, ո րը հա վատ քի մի
ջո ցով ար դար և  ու ղիղ է, կապ րի, և կապ րի 
հա վատ քով»։ 

– Հ ռո մեա ցի նե րի 1.17, AMP

Երբ մենք հաս կա նում ենք Աստ ծո սե րը և գի տակ
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ցում, որ ար դա րա ցել ենք Աստ ծո առջև Հի սու սի 
մահ վան և հա րութ յան մի ջո ցով, մեզ հա մար ա վե լի 
հեշտ է դառ նում հա վատ քով վար վե լը։ Մենք սկսում 
ենք վստա հել, որ Աստ ված կհո գա մեր մա սին, փո
խա րե նը մտա ծենք, որ ինք ներս պետք է ա նենք դա։ 

Հա մար ձա կութ յու նը չի նշա նա կում վա խի բա ցա
կա յութ յուն. այն նշա նա կում է գոր ծել նույ նիսկ վախ 
զգա լու դեպ քում։ Պատ վի րե լով Իր ծա ռա նե րին չվա
խե նալ, Աստ ված նկա տի չու ներ, որ նրանք չպետք 
է ու նե նա յին վա խի զգա ցում, այլ՝ որ նրանք պետք է 
հնա զանդ լի նեին Ի րեն՝ ան կախ ի րենց զգաց մունք
նե րից։ Աստ ված գի տի, որ վա խի հո գին մշտա պես 
փոր ձե լու է թույլ չտալ մեզ ա ռա ջըն թաց ու նե նալ Իր 
հետ։ Ա հա թե ին չու է Նա շա րու նակ հի շեց նում Իր 
Խոս քում, որ Ին քը մեզ հետ է ա մեն ժա մա նակ, և  
այդ պատ ճա ռով մենք ստիպ ված չենք խո նարհ վել 
վա խի առջև։ 

Է լեո նոր Ռուզ վելտն ա սել է. « Դուք ուժ, հա մար
ձա կութ յուն և վս տա հութ յուն եք ստա նում յու րա
քանչ յուր փոր ձա ռութ յու նից, ո րի ժա մա նակ գի տակ
ցա բար կանգ եք առ նում և նա յում եք վա խի աչ քե
րին։ Դուք պետք է ա նեք այն, ին չը, ձեր կար ծի քով, 
չեք կա րող»։ 
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«Ե ղի՛ր ու ժեղ, խի զախ և հաս տա տա կամ. 
մի՛ վա խե ցիր և մի՛ սար սա փիր նրանց 
առջև, ո րով հետև քո Տեր Աստ ված գնում է 
քեզ հետ. Նա չի ձա խո ղի և չի թող նի քեզ»:

– Երկ րորդ Օ րի նաց 31.6, AMP

Միայն հա վատքն է հա ճե լի Աստ ծուն։ Այն, ինչ 
մենք ստա նում ենք Աստ ծուց, հա վատ քի մի ջո ցով 
է։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, Ք րիս տո սին ըն դու նած նո
րա հա վա տի հա մար ան չափ կար ևոր է սո վո րել 
հա վատ քի մա սին և  ապ րել հա վատ քով։ Ու ժեղ հա
վատք կա ռու ցե լը նման է ու ժեղ մկան ներ զար գաց
նե լուն։ Դուք քիչքիչ մար զում եք ձեր հա վատ քը, և  
ա մեն ան գամ այն ա վե լի ու ժեղ է դառ նում։ 

Մատ թեոս 17.20ը սո վո րեց նում է, որ ա մեն ինչ 
հնա րա վոր է այն մար դու հա մար, ով հա վա տում է։ 
Նույ նիսկ փոք րիկ հա վատ քը կա րող է նե ղութ յան 
սա րեր շար ժել մեր կյան քում։ Հա վա նա բար, ամ բողջ 
կյան քում դուք փոր ձել եք լու ծել ձեր բո լոր խնդիր
նե րը և շատ հա ճախ հիաս թա փութ յուն և հու սալ
քութ յուն եք զգա ցել։ Ե թե այդ պես է, դուք գտնվում 
եք նոր փոր ձա ռութ յան եզ րին։ Այժմ կա րող եք խո սել 
Աստ ծո հետ (ա ղո թել) և խնդ րել Ն րան ներգ րավ վել 
այն ա մե նի մեջ, ին չը մտա հո գում է ձեզ, և դուք կբա
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ցա հայ տեք, որ այն, ինչ անհ նար է մար դու հա մար, 
հնա րա վոր է Աստ ծո հա մար։

Ձեր հա վատ քով կլի նի ձեզ (տե՛ս Մատթ. 9.29)։ 
Հ նա րա վոր է, որ դուք ապ րել եք ձեր կյան քի մեծ 
մա սը վա խով, բայց հի մա ժա մա նակն է փո խա րի նել 
այդ վա խը Աստ ծո հան դեպ հա վատ քով։ Նոր ճա
նա պարհ նե րը սո վո րե լու հա մար ժա մա նակ կպա
հանջ վի, բայց մի՛ հու սալք վեք և մի՛ հանձն վեք։ 
Ա մեն ինչ այս երկ րում են թա կա է աս տի ճա նա կան 
ա ճի օ րեն քին։ Ե թե մենք շա րու նա կում ենք ա նել 
այն, ինչ Աստ ված պատ վի րում է մեզ, կա մացկա
մաց ա մեն ինչ փոխ վում է։ 
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« Գո ղը գա լիս է միայն որ պես զի գո ղա նա 
և ս պա նի և կոր ծա նի։ Ես ե կա, որ կյանք 
ունե նան և վա յե լեն այն, և  ու նե նան այն 
ա ռա տա պես (լրիվ չա փով, մինչև բեր նե
բե րան լցվե լը)»։ 

– Հով հան նես 10.10, AMP

Հի սու սը մա հա ցավ, որ պես զի դուք վա յե լեք ձեր 
կյան քը։ Սա չի նշա նա կում, որ դուք կստա նաք ա մեն 
ինչ ձեր ու զա ծով և  եր բեք չեք հան դի պի դժվա րութ
յուն նե րի։ Սա նշա նա կում է, որ Աստ ծո հետ շփման 
մի ջո ցով կա րող եք վեր բարձ րա նալ այս աշ խար հի 
թշվա ռութ յու նից և բաժ նեկ ցել հա րութ յան կյան քին՝ 
ապ րե լով Աստ ծով, Աստ ծո հետ և Աստ ծո հա մար՝ 
Սուրբ Հո գու զո րութ յամբ։ 

Աստ ված մեր ի րա կան կյանքն է։ Ն րա նում մենք 
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ապ րում ենք, շարժ վում ենք և կանք։ Սո վո րե լով 
վա յե լել Աստ ծուն, դուք ա զա տութ յուն կստա նաք, 
որ պես զի վա յե լեք ձեր կյան քի ա մեն օ րը։ Վա յե լե՛ք 
շփու մը Ն րա հետ։ Աստ ված մտա հոգ ված է այն 
ա մե նով, ին չը մտա հո գում է ձեզ, և Աստ վա ծա շուն
չը սո վո րեց նում է, որ Աստ ված կկա տա րի այն, ինչ 
մտա հո գում է ձեզ։ Նա մշտա պես գոր ծում է ձեր 
կյան քում, որ պես զի է՛լ ա վե լի լիար ժեք կեր պով հա
մա պա տաս խա նեց նի ձեզ Իր կամ քին։ 

Մի՛ վա խե ցեք Աստ ծուց սխալ ձևով։ Մենք պետք 
է ու նե նանք երկ յու ղա ծութ յուն Աստ ծո հան դեպ, ին չը 
նշա նա կում է, որ պետք է հար գենք Ն րան, գի տակ
ցենք, որ Նա ա մե նա կա րող է, և  որ Նա նկա տի ու նի 
այն, ինչ ա սում է։ Բայց ոչ մի դեպ քում չպետք է վա խե
նանք, որ Աստ ված բար կա նում է ա մեն ան գամ, երբ 
մենք սխալ ենք գոր ծում, կամ որ Նա կպատ ժի մեզ 
ա մեն ան գամ, երբ կա տար յալ վարք չցու ցա բե րենք։ 
Աստ ված ո ղոր մած է և  ա րագ չի բար կա նում։ Նա եր
կայ նա միտ է, Նա գի տի մեր կազմ ված քը և հաս կա
նում է մեր թու լութ յուն ներն ու տկա րութ յուն նե րը։ 

Ե թե դուք նման եք մյուս մարդ կանց, ձեր կյան
քում և ձեր ան հա տա կա նութ յան մեջ կան շատ բա
ներ, ո րոնք պետք է փոխ վեն, և Աստ ված կփո խի 
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դրանք։ Բայց բա րի լուրն այն է, որ դուք կա րող եք 
վա յե լել Աստ ծուն և ձեր կյան քը, մինչ Նա գոր ծում է 
ձե զա նում։ 

Մի գու ցե ձեր այ սօր վա կյան քը դուր չի գա լիս ձեզ, 
բայց այն միակն է, ո րը ներ կա յումս ու նեք. այն պես 
որ, դուք պետք է սկսեք վա յե լել այն։ Գ տե՛ք լավ բա
ներ ձեր կյան քում։ Կենտ րո նա ցե՛ք դրա կա նի վրա և 
սո վո րե՛ք տես նել լա վը ա մեն ին չում։ Վա յե լե՛ք ձեր 
ըն տա նի քը և ձեր ըն կեր նե րին։ Բ ծախնդ րո րեն մի՛ 
վե րա բեր վեք նրանց և շա րու նակ մի՛ փոր ձեք փո
խել նրանց։ Ա ղո թե՛ք նրանց հա մար և վս տա հե՛ք 
Աստ ծուն փո փո խութ յուն նե րի հա մար։ 

Վա յե լե՛ք ձեր աշ խա տան քը, վա յե լե՛ք ձեր տու
նը և վա յե լե՛ք ձեր սո վո րա կան ա մե նօր յա կյան քը։ 
Սա հնա րա վոր է, ե թե վստա հեք Աստ ծուն և  ո րո շեք 
դրա կան վե րա բեր մունք ու նե նալ։ Պա հե՛ք ձեր հա
յացքն Աստ ծո վրա, և  ոչ թե այն ա մե նի, ին չը ճիշտ 
չէ ձեր ներ սում, ձեր կյան քում, ձեր ըն տա նի քում և  
այս աշ խար հում։ Աստ ված բա րի ծրա գիր ու նի ձեզ 
հա մար, և Նա ար դեն սկսել է ի րա գոր ծել այն։ Դուք 
կա րող եք նա խա պես ու րա խա նալ՝ ակն կա լե լով այն 
բա րի բա նե րը, ո րոնք կա տար վե լու են ձեզ հետ։ 

Շա տե րի կար ծի քով, նրանք չեն կա րող վա յե լել 
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ի րենց կյան քը, քա նի դեռ խնդիր ներ ու նեն, բայց 
դա սխալ մտա ծե լա կերպ է։ Մի՛ կենտ րո նա ցեք ձեր 
անց յա լի սխալ նե րի և զղ ջում նե րի վրա։ Շա րու նա
կե՛ք մտա ծել այն մեծ նոր ա պա գա յի մա սին, որն 
ունեք Հի սուս Ք րիս տո սի շնոր հիվ։ Դուք կա րող եք 
վա յե լել այն ա մե նը, ին չը կո րո շեք վա յե լել։ Դուք կա
րող եք վա յե լել, երբ խցան ման մեջ եք, ե թե ո րո շեք 
դա։ Հի շեք, որ ես սո վո րեց նում եմ ձեզ նոր կյան քի 
մա սին, և ձեր վե րա բեր մուն քը կյան քին՝ կար ևոր 
դեր է կա տա րում։ 

Ես վեր ջա պես սո վո րե ցի վա յե լել իմ կյանքն այն 
փու լում, ո րում գտնվում եմ, քա նի դեռ իմ նպա տա
կին հաս նե լու ճա նա պար հին եմ, և լր ջո րեն հոր
դո րում եմ ձեզ ա նել նույ նը։ Աստ ված շատ բան է 
կա տա րե լու ձեր կյան քում, և Նա չի ցան կա նում, որ 
դուք դժբախտ լի նեք, մինչ ա նում է այդ ա մե նը։ Ինչ
պես որ մա նուկ նե րը պետք է չա փա հաս դառ նան, 
այն պես էլ քրիս տոն յա նե րը պետք է աճ ու նե նան։ 
Հա ճախ այս ըն թաց քը տևում է ա վե լի եր կար, քան 
մենք ցան կա նում ենք, բայց այն չվա յե լե լը ա նի
մաստ է։ 

Աստ ված չի ակն կա լում, որ դուք կա տար յալ լի
նեք այ սօր։ Ի րա կա նում, Նա ար դեն գի տի, որ դուք 
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եր բեք կա տար յալ չեք լի նի, քա նի դեռ ապ րում եք 
այս աշ խար հում։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, Նա ակն կա լում 
է, որ յու րա քանչ յուրս մշտա պես ձգտի դրան։ Մենք 
պետք է արթ նա նանք ա մեն ա ռա վոտ և  ան կեղ ծո
րեն ա նենք այն, ինչ կա րող ենք՝ Աստ ծուն ծա ռա յե լու 
հա մար։ Մենք պետք է խոս տո վա նենք մեր ձա խո
ղում նե րը և նե րում խնդրենք մեր մեղ քե րի հա մար՝ 
կա մե նա լով թող նել դրանք։ Ե թե մենք այս պես վար
վենք, Աստ ված կա նի մնա ցա ծը։ Նա կշա րու նա կի 
գոր ծել մե զա նում Իր Սուրբ Հո գով։ Նա կսո վո րեց
նի, կփո խի և կ գոր ծա ծի մեզ։ Դուք քայլ եք ա րել նոր 
կյան քի մեջ, և հա մոզ ված եմ՝ եր բեք չեք զղջա սրա 
հա մար։ Վա յե լե՛ք Աստ ծուն, վա յե լե՛ք ինք ներդ ձեզ 
և վա յե լե՛ք այն կյան քը, ո րը Հի սու սը շնոր հեց ձեզ 
Իր կյան քի գնով։ 
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Աստ ված սի րում է ձեզ և ցան կա նում է հա ղոր
դակց վել ձեզ հետ: Ե թե դուք Հի սուս Ք րիս տո սին 
դեռ չեք ըն դու նել որ պես ձեր Փր կիչ, ա պա կա րող եք 
ա նել դա հենց հի մա: Պար զա պես բա ցե՛ք ձեր սիր
տը Ն րա առջև և  ա ղո թե՛ք այս ա ղոթ քը.

« Հա՛յր, ես գի տեմ, որ մե ղան չել եմ Քո դեմ: Խնդ
րում եմ, նե րի՛ր ինձ և մաք րի՛ր ինձ: Ես խոս տա
նում եմ վստա հել Հի սու սին՝ Քո Որ դուն: Հա վա
տում եմ, որ Նա մա հա ցավ ինձ հա մար և խա չի 
վրա վերց րեց իմ մեղքն Իր վրա: Ես հա վա տում 
եմ, որ Նա հա րութ յուն է ա ռել մե ռել նե րից: Հենց 
հի մա իմ կյան քը տա լիս եմ Հի սու սին:

Հա՛յր, շնոր հա կա՛լ եմ Քո շնոր հած ներ ման պարգ
ևի և հա վի տե նա կան կյան քի պարգ ևի հա մար: 
Խնդ րում եմ, օգ նի՛ր ինձ ապ րել Քեզ հա մար, Հի
սու սի ա նու նով, ա մե՛ն»:
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Ե թե դուք ձեր սրտից ա ղո թե ցիք, ա պա Աստ ված 
ըն դու նեց ձեզ, մաք րեց և  ա զատ ար ձա կեց հոգ ևոր 
մահ վան կա պան քից: Ժա մա նակ հատ կաց րե՛ք, որ
պես զի ըն թեր ցեք և  ու սում նա սի րեք այս սուրբգ րա
յին հա մար նե րը և խնդ րե՛ք Աստ ծուն, որ խո սի ձեզ 
հետ ձեր նոր կյան քում:

Հով հան նես 3.16,       Ա Կորն թա ցի նե րի 15.3,4

Ե փե սա ցի նե րի 1.4,    Ե փե սա ցի նե րի 2.8,9

Ա Հով հան նես 1.9,      Ա Հով հան նես 4.14,15

Ա Հով հան նես 5.1,      Ա Հով հան նես 5.12,13

Ա ղո թե՛ք և խնդ րե՛ք Ն րան, որ օգ նի ձեզ գտնել 
լավ ե կե ղե ցի, ո րը հա վա տում է Աստ վա ծաշն չին, 
որ պես զի կա րո ղա նաք ա ճել Ք րիս տո սի հետ ձեր 
հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ: Աստ ված միշտ ձեզ հետ 
է: Նա կա ռաջ նոր դի ձեզ ճիշտ ժա մա նա կին և ցույց 
կտա, թե ինչ պես կա րե լի է ապ րել լիա ռատ կյան
քով, ո րը պատ րաս տել է ձեզ հա մար:
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ՋՈՅՍ ՄԱՅԵՐԸ Աստ վա ծաշն չի ա ռա ջա տար 
ուսու ցիչ նե րից է աշ խար հում։ Նա #1 հան րա ճա նաչ 
հե ղի նակն է՝ ըստ «Ն յու Յորք Թայմս» ամ սագ րի, և 
գ րել է ա վե լի քան հար յուր գիրք, ո րոնց թվում են 
« Պարզ դարձ րու քո կյան քը» և «Եր բեք մի՛ հանձն
վիր» գրքե րը, « Միտ քը կռվի դաշտն է» ամ բող ջա
կան գրքա շա րը, ինչ պես նաև եր կու վեպ՝ « Պեն նին» 
և « Ցան կա ցած րո պե»։ Նա նույն պես թո ղար կել է 
հա զա րա վոր աու դիո ու սու ցում ներ և  ու նի ծա վա
լուն վի դեո դա րան։ Ջոյ սի « Վա յե լել ա մե նօր յա կյան
քը» հա ղոր դում նե րը հե ռար ձակ վում են ռա դիո յով և 
հե ռուս տա տե սութ յամբ աշ խար հով մեկ:  Նա շատ 
է ճա նա պար հոր դում՝ հա մա ժո ղով ներ անց կաց նե
լով։ Ջոյ սը և  ա մու սի նը՝ Դեյ վը, ու նեն չորս մե ծա հա
սակ ե րե խա ներ և բ նակ վում են Միս սու րի նա հան գի 
Սենթ Լո ւիս քա ղա քում։ 






