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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Այն քա՜ն ու րախ եմ, որ ո րո շել եք ըն թեր ցել այս 
գիր քը։ Հ նա րա վոր է, որ այս պա հին դժվա րին ի րա
վի ճա կում եք կամ շփոթ ված եք այն ա մե նի պատ
ճա ռով, ինչ տե ղի է ու նե նում ձեր կյան քում։ Թեև ձեր 
մաս նա վոր հան գա մանք նե րը հայտ նի չեն ինձ, կա մեկ 
բան, ո րում ես հա մոզ ված եմ. 

Դուք միայ նա՛կ չեք. Աստ ված սի րում է ձեզ, մենք՝ 
նույն պես։ 

Ես գրել եմ այս գիր քը, որ պես զի խրա խու սեմ և 
հույ սով լցնեմ ձեր սիր տը։ Ու զում եմ, որ ի մա նաք, որ 
հենց հի մա՝ ձեր ի րա վի ճա կում, Աստ ված ձեր կող քին 
է, և Ն րա հա մար անհ նա րին ո չինչ չկա (տե՛ս Ղու կաս 
1.37)։ Նա բա րի ծրագ րեր ու նի ձեր ա պա գա յի հա մար 
և  ար դեն ան տե սա նե լի կեր պով գոր ծում է, որ պես զի 
օգ նի ձեզ (տե՛ս Ե րե միա 29.11)։ 

Գու ցե բախ վել եք ան կան խա տե սե լի դժբախ տութ
յան և չ գի տեք, թե ինչ պես ի մի բե րեք շատ բա ներ և 
շա րու նա կեք կյան քը։ Կամ, գու ցե, ա ռող ջա կան խնդիր 
ու նեք և բժշ կի դի մե լու հնա րա վո րութ յուն չու նեք։ Ես 
գի տեմ, որ այն քա՜ն մար դիկ են գո յատ ևում՝ ա ռանց 
մի ջոց նե րի, նույ նիսկ չի մա նա լով, թե ինչ պես են կե րա
կուր հայ թայ թե լու։ 

Երբ մենք ա նա սե լի դժվա րութ յուն նե րով ենք անց
նում, կա րող ենք հանձն վե լու և  ա մեն ինչ թող նե լու 
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գայ թակ ղութ յուն ու նե նալ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, լա վա
գույ նը, ինչ կա րող ենք ա նել, Աստ ծուն վստա հելն է և 
լիա ռատ հույս ու նե նա լը։ Սա կայն, ի րա կա նում, ի՞նչ է 
հույ սը։ 

Հույ սը վստահ ակն կա լիք է, որ ինչոր լավ բան է 
տե ղի ու նե նա լու։ Այն սեր տո րեն կապ ված է մեր հա
վատ քի հետ՝ այն ա մե նի հետ, ին չին հա վա տում ենք։ 
Երբ մենք հա մար ձակ վում ենք հա վա տալ, հույ սը հե
ղե ղում է մեր կյան քը՝ ու րա խութ յան և խա ղա ղութ յան 
հետ միա սին։ 

Թշ նա մին ու զում է, որ մենք ան հույս լի նենք։ Նա 
ձգտում է հա մո զել մեզ, որ ա մեն ինչ կո րած է, և  այլևս 
ո չինչ չի բա րե լավ վե լու։ Բայց Աստ ված ցան կա նում 
է, որ մենք հույ սով լցվենք, հա վա տանք Ն րան և մեծ 
բա նե րի սպա սենք Ն րա նից։ Ի րա կա նում, Աստ վա ծա
շունչն ա սում է, որ Նա «հույ սի Աստ ված» է, Ով լի է 
ո ղոր մութ յամբ և նոր սկիզբ է տա լիս (տե՛ս Հ ռո մեա ցի
նե րի 15.13)։ 

Ման կութ յանս տա րի նե րին իմ հո րից կրած սե ռա
կան, խոս քա յին և զ գաց մուն քա յին բռնութ յան պատ
ճա ռով ես ան հույս վե րա բեր մունք ու նեի։ Ինձ հետ 
այն քա՜ն բա ցա սա կան բա ներ էին կա տար վել, որ սկսել 
էի մշտա պես վատ բա նե րի սպա սել, նույ նիսկ քրիս
տոն յա դառ նա լուց հե տո։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա րող եմ ան կեղ ծո րեն ա սել, որ 
Աստ ված վե րա փո խեց ինձ։ Նա դարձ րեց բա ցա սա
բար տրա մադր ված և վա տա տես կնո ջը հույ սով լե ցուն 
անձ նա վո րութ յուն, ով մշտա պես, ա մեն քայ լա փո խին 
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սպա սում է Ն րա բա րութ յա նը։ Նա օգ նեց ինձ աս տի
ճա նա բար բա ցա հայ տել հույ սի զո րութ յու նը և դե րը 
իմ մտքում, խոս քում, վե րա բեր մուն քի մեջ և կ յան քիս 
յու րա քան չուր բնա գա վա ռում։ Այն պես որ, նույ նիսկ 
երբ դժվա րին հան գա մանք նե րի եմ բախ վում կամ ան
հա ջո ղութ յան եմ հան դի պում, միև նույն է, չեմ կորց նում 
իմ հույ սը՝ ի մա նա լով, որ Աստ ված ա մեն ինչ բա րուն 
գոր ծա կից կդարձ նի ինձ հա մար։  

Գու ցե դուք շատ ցա վեր եք կրել, բա զում հիաս
թա փութ յուն ներ և  ան հա ջո ղութ յուն ներ եք ու նե ցել և 
չեք պատ կե րաց նում, թե ինչ պես ձեր կյան քը կա րող 
է բա րե լավ վել։ Թշ նա մին ձգտում է հա մո զել, որ ձեր 
հան գա մանք նե րը եր բեք չեն փոխ վի։ Բայց Աստ ված 
ցան կա նում է, որ ի մա նաք, որ Նա սի րում է ձեզ, և 
դուք կա րող եք վստա հել. Նա հրաշք կգոր ծի ձեր 
խառ նաշ փոթ հան գա մանք նե րում։ Ձեր գոր ծը եր բեք 
հույ սը չկորց նելն է. դուք պետք է ակն կա լեք, որ Ն րա 
բա րութ յու նը կա րող է հայտն վել ցան կա ցած պա հին։ 

Այս գրքի է ջե րում ներ կա յաց ված են մի քա նիսն 
այն մե ծա գույն դա սե րից, ո րոնք Աստ ված սո վո րեց րել 
է ինձ այս բնա գա վա ռում՝ դա սեր, ո րոնք կզո րաց նեն 
ձեր հա վատ քը և կօգ նեն նո րո վի վե րա բեր վել կյան
քին։ 

Ես հա ճախ եմ ա սում, որ այն մար դը, ո րը հույ սով 
լցված է մում, ո րը շա րու նա կում է հա վա տալ Աստ ծո 
Խոս քին և հ րա ժար վում է հանձն վել, եր բեք չի պարտ
վի։ Պատ ճառն այն է, որ նույ նիսկ կյան քի փո թո րիկ
նե րում, երբ վստա հում եք Ն րան, Նա կա րող է Իր 
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ան հա վա տա լի խա ղա ղութ յամբ և  ու րա խութ յամբ լցնել 
ձեր կյան քը և բա րուն գոր ծա կից դարձ նել ձեր ի րա վի
ճա կը։ 

Ես չգի տեմ այն դժվա րութ յուն նե րը, ո րոնք կրել եք 
ձեր կյան քում, և  ո՛չ էլ՝ թե ին չով եք հի մա անց նում։ 
Բայց գի տեմ, որ Աստ ված ան չափ սի րում է ձեզ, Նա 
հետ ևում է ձեր կյան քին, և Նա օգ նե լու է ձեզ (տե՛ս 
Հ ռո մեա ցի նե րի 8.38,39, Սաղ մոս 33.18)։ 

Նա ա մեն հույ սի Աստ վածն է և կա րող է հրա շա լիո
րեն փո խել նույ նիսկ ձեր կյան քի ա մե նա ծանր ժա մա
նակ նե րը։ 
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Գ լուխ 1

Հույ սով լե ցուն

Եր բեմն ա սում եմ, որ մեր սերն դի կար գա խոսն է՝ 
«կհա վա տամ, երբ կտես նեմ»։ Մենք ու զում ենք տես
նել, մինչև հա վա տա լը։ Ի րա կա նում, մեզ նից շա տե րը 
դժվա րա նում են հա վա տալ, որ Աստ ված գոր ծում է 
մեր կյան քում, քա նի դեռ չենք տես նում մեր բնա կան 
աչ քե րով, որ ինչոր բան է կա տար վում։ 

Բայց Աստ ված այդ պես չի գոր ծում. Ն րա աշ խա
տանքն ան տե սա նե լի է։ Գու ցե դուք չեք տես նում, որ 
ինչոր բան է կա տար վում, բայց հա վա տո՞ւմ եք, որ 
Աստ ված գոր ծում է ձեր կյան քում հենց հի մա։ Դուք 
հա վա տո՞ւմ եք, որ Աստ ված ծրա գիր ու նի, որ օգ նի ձեր 
ե րե խա նե րի հար ցում, ձեր ա մուս նութ յան հար ցում և 
բո լոր այն հար ցե րում, ո րոնց հա մար տա րի ներ շա րու
նակ ա ղո թել եք։ 

Ե րե միա 29.11ում գրված է, որ Աստ ված բա րի բա
ներ է ծրագ րում ձեր կյան քում, որ ձեզ տա ա պա գան 
և հույ սը։ Այլ կերպ ա սած, Աստ ված ձեզ բա րիք ա նե լու 
հնա րա վո րութ յուն է փնտրում։ 

Գու ցե դուք չեք կա րո ղա նում տես նել ձեզ որ պես 
դրա կան, հա վատ քով և հույ սով լե ցուն անձ նա վո րութ
յուն։ Ե թե դուք այդ պի սին եք, ես շատ լավ գի տեմ, թե 
ինչ պես եք զգում։ Ո րոշ մար դիկ պար զա պես վա խե
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նում են հու սալ, քա նի որ նրանք բա զում ան գամեր 
հիաս թափ վել են և չեն կար ծում, որ կրկին կա րող են 
դի մա նալ հիաս թա փութ յան ցա վին։ 

Բայց մի՛ մտա հոգ վեք, քա նի որ Աստ ված «հույ
սի Աստ ված» է, Ով լի է ո ղոր մութ յամբ և նոր սկիզբ է 
տա լիս (տե՛ս Հ ռո մեա ցի նե րի 15.13)։ Եվ եր բեք ուշ չէ, որ 
սկսեք հա վա տալ, ակն կա լել, հու սալ և ս պա սել Ն րան։ 

ՄԵԾ ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐՄԵԾ ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐ......
Հույ սի մեր սահ մա նում է. «լա վա տե սա կան և վս

տահ սպա սում»։ 
Կար ծում եմ՝ հա ճախ մենք ան գոր ծուն յա դիր քո րո

շում ենք ընտ րում՝ ո րո շե լով «սպա սել և տես նել», թե 
մեր կյան քում ինչոր բան կփոխ վի՞, կամ՝ ինչոր դրա
կան բան կկա տար վի՞։ Բայց Աստ ված ցան կա նում է, 
որ նպա տա կաուղղ ված սպա սենք։ Նա ցան կա նում է, 
որ մենք գոր ծուն կեր պով ինչոր բա րի բան ակն կա
լենք։ 

Այն պես որ, իմ հար ցը հետև յալն է. ինչ պի սի՞ սպա
սումներ ու նեք։ 

Ի՞նչ եք դուք տես նում ձեր մտքում և  եր ևա կա յութ
յամբ։ Ինչ պե՞ս եք դուք խո սում ձեր ա պա գա յի մա սին։ 
Երբ ա ռա վոտ յան արթ նա նում եք, արդ յո՞ք մտա ծում 
եք. «Այ սօր սո վո րա կան օր է, և  ես կփոր ձեմ մի կերպ 
անց կաց նել», թե՞ դուք արթ նա նում եք՝ ակն կա լե լով, 
որ այ սօր ձեր կյան քում կա րող է ճեղ քում լի նել։  

Երբ կի նը հղի է, մենք ա սում ենք, որ նա «սպա
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սող» մայր է։ Եվ որ քան հղիութ յու նը շա րու նակ վում է, 
այն քան նա ա վե լի է սպա սում այն ի րա դար ձութ յա նը, 
ո րը մո տե նում է։ 

Իմ հղիութ յուն նե րը ե զա կի բնույթ էին կրում, քա նի 
որ ես կրել եմ իմ չորս ե րե խա նե րից յու րա քանչ յու րին 
ո րոշ ված ժա մա նա կից մո տա վո րա պես մեկ ա միս 
ա վե լի։ Իմ բժիշկն ա սում էր, որ ես միակ կինն եմ, 
ո րին նա ճա նա չում է, ո րի հղիութ յու նը փղի հղիութ
յան չափ է տևել։ 

Երբ իմ հղիութ յուն նե րից յու րա քանչ յուրն ա վար
տին էր մո տե նում, ա մեն օր արթ նա նա լիս ա սում էի. 
«Այ սօր ծննդա բե րութ յան օրն է լի նե լու. դա պետք 
է որ այ սօ՛ր լի նի»։ Իմ ճամպ րուկ նե րը հա վաք ված 
և պատ րաստ էին։ Ես մշտա պես ստու գում էի ա մեն 
ինչ, հա վաս տիա նում էի, որ ա մեն ինչ պատ րաստ 
էր, և վս տահ էի, որ իմ փոք րիկն ա մեն պա հի կա րող 
էր ծնվել։ Ա մեն ան գամ, երբ ինչոր ծա կող ցավ էի 
զգում, մտա ծում էի. « Հի մա՜ է։ Նա ծնվո՜ւմ է»։ 

Աստ ված ցան կա նում է, որ դուք հենց այս պես 
վե րա բեր վեք Ի րեն։ Նա ա ներ ևա կա յե լի ծրա գիր է 
կազ մել ձեր կյան քի հա մար, և Նա ցան կա նում է, որ 
ակն կա լեք Իր պատ րաս տած բա րի բա ներն ա մեն 
քայ լա փո խին։ 

Հույսն ա սում է. « Գու ցե իմ ի րա վի ճա կը եր կար ժա
մա նակ է՝ նույնն է, բայց Աստ ված անհ նա րին բա նե րի 
Աստ ված է, և  ա մեն ինչ կա րող է փոխ վել»։
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ԴՈՒՔ ՀՈՒՅՍԻ ԳԵՐԻ՞ ԵՔԴՈՒՔ ՀՈՒՅՍԻ ԳԵՐԻ՞ ԵՔ
Ինչ պես ա սա ցի, ես ա մե նա բա ցա սա կան անձ

նա վո րութ յունն էի, ո րին ճա նա չում էի։ Ես մշտա պես 
տես նում էի բա ժա կի կի սով չափ դա տարկ լի նե լը. ես 
դի տար կում էի յու րա քանչ յուր ի րա վի ճակ բա ցա սա
կան տե սանկ յու նից։ 

Այդ պատ ճա ռով էր, որ միշտ դժբախտ էի զգում։ 
Կաս կած նե րը և բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը տրտմեց
 նում են մեզ... բայց հույսն ու րա խութ յուն է բե րում։ 

Հույ սը նշա նա կում է դրա կան մտա ծե լա կերպ և 
վե րա բեր մունք ու նե նալ։ Հույ սով լե ցուն մար դը կտրա
կա նա պես հրա ժար վում է բա ցա սա բար տրա մադր ված 
լի նե լուց։ Թեև նա գի տակ ցում է իր կյան քի փո թո րիկ
նե րը և պայ քա րում է դրանց հետ, սա կայն հույ սով 
լե ցուն է իր մտքում, իր դիր քո րոշ ման մեջ, նաև մարդ
կանց հետ հա ղոր դակց վե լիս։ 

Կար ծում եմ՝ շատ հա ճախ մենք ծու ղակն ենք ընկ
նում, երբ սպա սում ենք լա վա տե սա կան կամ հույ սով լի 
տրա մադր վա ծութ յուն ու նե նա լուն։ Հու սա լը նշա նա կում 
է ո րո շում կա յաց նել, որ մենք դրա կան վե րա բեր մունք 
ենք ու նե նա լու և չենք ապ րե լու ըստ մեր զգաց մունք
նե րի։ Ճշ մար տութ յունն այն է, որ երբ մենք հաս տատ 
ո րո շում կա յաց նենք դրա կան և հույ սով լե ցուն մտա
ծե լա կերպ ու նե նա լու մա սին, ո րոշ ժա մա նակ անց մեր 
զգաց մունք նե րը կհա մա պա տաս խա նեն այդ ո րոշ մա նը։ 

Ես ան չափ սի րում եմ Զա քա րիա 9.12ը. 
« Վե րա դար ձե՛ք [ա պա հո վութ յան և բար գա վաճ ման] 
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ամ րո ցը, ո՛վ հույ սի գե րի ներ. այ սօր էլ Ես ազ դա րա րում 
եմ, որ կրկնա կի չա փով վե րա կանգ նե լու եմ ձեր ա ռաջ
վա բար գա վա ճու մը» (AMPC)։ 

Ի՞նչ է նշա նա կում «հույ սի գե րի» դառ նա լը։ Ն շա նա
կում է, որ ան կախ այն ա մե նից, ինչ տե ղի է ու նե նում մեր 
կյան քում, մենք հրա ժար վում ենք թող նել հույ սը և վս տա
հում ենք, որ Աստ ված կա րող է օգ նութ յան հաս նել։ 

Երբ դուք հույ սի գե րի եք դառ նում, թշնա մին չգի
տի, թե ինչ ա նի։ Գու ցե նա ընդ դի մա նա ձեզ բա ցա
սա կան մտքե րով, բայց չի կա րո ղա նա վնա սել ձեզ, 
ե թե վճռեք, որ ա մեն ժա մա նակ լիո վին վստա հե լու եք 
Աստ ծուն։  

Աստ ված ցան կա նում է օրհ նել ձեզ։ Նա ցան կա նում 
է կրկնա կին հա տու ցել ձեզ անց յա լի ցա վի հա մար և  
այն ա մե նի հա մար, ին չը կորս վել է (տե՛ս Ե սա յի 61.7)։ 
Եվ մեր ար ձա գանքն ան չափ կար ևոր է։ Մեր գործն է 
հա վա տալ, վստա հել և հու սալ։ 

ԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ԳՑԵԼ ԽԱՐԻՍԽԸԺԱՄԱՆԱԿՆ Է ԳՑԵԼ ԽԱՐԻՍԽԸ
Եբ րա յե ցի նե րի 6.19ում գրված է. «[Այժմ] մենք 

ու նենք սա [այս հույ սը]՝ ան ձի հաս տատ և  ան շարժ 
խարս խի պես [այն սա հե լով դուրս չի գա և չի կոտր
վի ցան կա ցած մար դու ներ քո, որ ոտք է դնում դրա 
վրա]...» (AMPC)։ 

Մաս առ մաս դի տար կենք այս աստ վա ծաշնչ յան 
խոս քը։ Կար ծում եմ՝ բո լորս գի տենք, թե ինչ է խա
րիս խը։ Երբ ու զում եք, որ նա վը տե ղում մա, դուք 
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խա րիսխ եք գցում, և նա վը կա րող է շարժ վել միայն 
դրա թույլ տված չա փով։ 

Գր ված է, որ հույ սը «ան ձի խա րիսխն» է։ Մեր ան
ձը բաղ կա ցած է մեր մտքից, կամ քից և զ գաց մունք
նե րից։ Մեր անձն է ո րո շում, թե ինչ ենք մտա ծում, 
ցան կա նում և զ գում։ 

Այս պի սով, ի՞նչ է սա նշա նա կում։ Ն շա նա կում է, 
որ երբ ա մեն ինչ դժգույն է թվում... երբ մենք չենք 
հաս կա նում, թե ինչ է տե ղի ու նե նում, երբ թվում է, թե 
Աստ ծո խոս տումե րը եր բեք չեն կա տար վի մեր կյան
քում, հույ սը մեր խա րիսխն է, ո րը ետ է քա շում մեզ՝ 
ա սե լով. «Ս պա սի՛ր։ Այդ ա մե նը դեռ կա տար վե լո՜ւ է»։ 

Մեկ քայլ ա ռաջ գնանք։ Եբ րա յե ցի նե րի 6.19ում 
գրված է, որ հույ սը մեր խա րիսխն է, և  որ «[այն սա
հե լով դուրս չի գա և չի կոտր վի ցան կա ցած մար դու 
ներ քո, որ ոտք է դնում դրա վրա]...»։ 

Հույ սը մեր խա րիսխն է և  այն խթա նը, ո րը դրդում 
է մեզ «ոտք դնել» կամ քայլ ա նել։ Ո մանք չեն վե րապ
րում Աստ ծո խոս տումե րը և զո րութ յու նը, պար զա պես 
ո րով հետև նրանք հա վատ քով քայլ չեն ա նում։ Քայլ 
ա նելն է, որ գոր ծի է դնում Աստ ծո խոս տումե րը։ 

Թույլ տվեք մի օ րի նակ բե րել։ Ա վե լի քան 40 տա
րի ճա նա պար հոր դում եմ աշ խար հով մեկ և սո վո
րեց նում եմ Աստ ծո Խոս քը։ Բայց դեռևս պա տա հում 
է, որ մինչև որ ևէ հա մա ժո ղո վի սկիզ բը չեմ զգում, որ 
օծ ված եմ, ո րա կա վոր ված եմ և պատ րաստ եմ ա նե լու 
այն, ինչ պետք է ա նեմ։ 



15 

Մինչև ամ բիո նի մոտ բարձ րա նա լը, մտա ծում եմ. 
«Աստ վա՛ծ, ես իս կա պես հու սով եմ, որ հայտ նե լու ես 
Քեզ. հա կա ռակ դեպ քում, ես մեծ փոր ձան քի մեջ եմ 
ընկ նե լու»։ Եվ երբ քայլ եմ ա նում, որ պես զի կա տա
րեմ այն, ին չը, իմ հա մոզ մամբ, Նա խնդրել է ինձ, 
Աստ ված մշտա պես գոր ծում է և  օգ նում է փո խան ցել 
իմ ու ղեր ձը։ Նա նույ նիսկ մեկ ան գամ չի ձա խո ղել 
ինձ։ 

Ձեզ նից շա տե րի դեպ քում Աստ ված պար զա պես 
սպա սում է, որ ոտք դնեք այդ հույ սի խարս խի վրա 
կամ քայլ ա նեք։ Նա պար զա պես սպա սում է, որ 
դուք կա տա րեք ձեր մա սը, որ պես զի Նա կա րո ղա նա 
հայտն վել ձեր կյան քում և  այն պի սի բան ա նել, ին չը 
կզար մաց նի ձեզ։ 

Թույլ մի՛ տվեք, որ կյան քի հան գա մանք նե րը հե
ռաց նեն ձեզ ձեր ըն թաց քից։ Գ ցե՛ք ձեր խա րիս խը և  
ո՛տք դրեք հույ սի հաս տա տուն հիմ քի վրա։ Քա նի որ, 
երբ ձեր հույսն Աստ ծո վրա դնեք, չեք հիաս թափ վի։ 
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Գ լուխ 2

Ի՞նչ ա նել, երբ նույն տե ղում 
եք մնա ցել

Պա տա հե՞լ է, որ ա սես նույն տե ղում մնա ցած 
լի նեք։ Դուք երբ ևէ ե ղե՞լ եք այն պի սի վի ճա կում, ո րը 
փա կու ղի է թվա ցել... ա սես կյան քում այլևս ո չինչ չեք 
կա րող ա նել։

Ես շատ ան գամեր եմ նման վի ճա կում ե ղել և հա
մոզ ված եմ, որ մարդ կանց մեծ մա սը՝ նույն պես։ Բայց 
այն քա՜ն շնոր հա կալ եմ, որ տա րի նե րի ըն թաց քում 
Աստ ված սո վո րեց րել է ինձ, որ նույ նիսկ երբ նույն 
տե ղում ենք մում, չկա այն պի սի ի րա վի ճակ, ո րը Նա 
չկա րո ղա նա հաղ թա հա րել։ 

Սկ սենք Հով սե փի պատ մութ յու նից, ո րը գրված 
է Ծնն դոց գրքում (տե՛ս Ծնն դոց 3750 գլուխ նե րը)։ 
Աստ վա ծաշն չում գրված է, որ նա ա մե նա սի րե լին էր 
իր հոր 12 որ դի նե րից, և ն րա եղ բայր նե րը շատ էին 
նա խան ձում նրան այդ պատ ճա ռով։ 

Մի օր Հով սե փը պատ մեց եղ բայր նե րին իր տե սած 
ե րա զը։ Ե րա զում նրա եղ բայր նե րը խո նարհ վում էին 
իր առջև։ Ա վե լորդ է ա սել, որ այդ ե րա զը լավ չըն
դուն վեց։

Արդ յուն քում, Հով սե փի եղ բայր նե րը մտա ծում 
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էին, թե ինչ պես ա զատ վեն նրա նից։ Նախ՝ նրանք մի 
փո սի մեջ գցե ցին նրան, որ պես զի մա հա նար այդ
տեղ։ Բայց հե տո ո րո շե ցին ստրկութ յան վա ճա ռել մի 
խումբ ճա նա պար հոր դող իս մա յել ցի վա ճա ռա կան նե
րի, ա պա ծրագ րե ցին, որ հա մո զեն ի րենց հո րը, որ 
Հով սե փը մա հա ցել է։ 

Հա վա նա բար, դուք գի տեք, որ այս պատ մութ յու նը 
հաղ թա նա կով է ա վարտ վում։ Հե տա գա յում Հով սե փը 
դար ձավ Փա րա վո նի ա ռա ջին օգ նա կա նը, կրկին միա
վոր վեց իր ըն տա նի քի հետ, և բո լո րը նե րում ստա ցան։ 

Հով սե փի հետ կա տար վածն ա պա ցույց է, որ ինչ էլ 
տե ղի ու նե նա կյան քում, միշտ հույս կա։ Դուք կա րող 
եք կա տա րել Աստ ծո նպա տա կը ձեր կյան քում, քա նի 
որ Աստ ծո հա մար ա մեն ինչ հնա րա վոր է։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, մենք պետք է ու շադ րութ յուն 
դարձ նենք Հով սե փի պատ մութ յան փո սի և պա լա տի 
միջև հատ վա ծին։ Հով սե փի կյան քը մի քա նի շրջա
դարձ ու նե ցավ այդ ըն թաց քում։ Բայց նրա բնա վո
րութ յան գծե րից մե կը, որն այդ հաղ թա կան ա վար
տին հասց րեց նրան, հա րատ ևե լու հատ կութ յունն էր։ 
Աստ ծո հան դեպ ու նե ցած հա վատ քի շնորհիվ Հով սե
փը եր բեք չհանձն վեց։ 

ՀԱՆՁՆՎԵԼԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿ ՉԷՀԱՆՁՆՎԵԼԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿ ՉԷ
Մեր կյան քի ըն թաց քում կա րող ենք ժա մա նակ 

առ ժա մա նակ փո սում հայտն վել։ Դա կա րող է լի նել 
հի վան դութ յան փոս, ֆի նան սա կան կա րի քի փոս, 
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փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի և  այլ խնդիր նե րի հետ 
կապ ված փո սեր։ Երբ դա տե ղի ու նե նա, դուք պետք 
է ո րո շում կա յաց նեք, որ ինչ պի սի ի րա վի ճակ էլ լի նի, 
չեք հանձն վե լու։ 

Միշտ հի շե՛ք. որ պես զի բա րի վկա յութ յուն ու նե
նանք Աստ ծո գոր ծե րի մա սին, նախ՝ պետք է անց
նենք փոր ձութ յուն նե րը։ Հի սու սը նույ նիսկ ա սաց. 

«...Աշ խար հում դուք նե ղութ յուն և փոր ձութ յուն ներ 
և տրտ մութ յուն և հիաս թա փութ յուն կու նե նաք, բայց 
քա ջա լեր վե՛ք [խի զախ, վստահ, հաս տա տուն, ան վե
հեր ե ղե՛ք]։ Ո րով հետև Ես հաղ թել եմ այս աշ խար հը 
[Ես զրկել եմ այն ձեզ վնա սե լու ու ժից, և Ես նվա ճել 
եմ այն ձեզ հա մար]» ( Հով հան նես 16.33, AMPC)։ 

Դուք ան խու սա փե լիո րեն դժվա րութ յուն ներ կկրեք։ 
Եր բեմ ձեզ կթվա, թե ու զում եք հանձն վել։ Բայց ե թե 
միայն կա րո ղա նաք դի մա նալ և վս տա հել Աստ ծուն՝ 
անց նե լով այդ ա մե նով, Նա կվե րա կանգ նի ձեզ։ Նա 
կա րող է վերց նել բո լոր վատ բա նե րը, ո րոնք տե ղի են 
ու նե ցել, և բա րուն գոր ծա կից դարձ նել (տե՛ս Հ ռո մեա
ցի նե րի 8.28)։

Ա սում են, որ Ո ւինս թոն Չեր չի լը 1941 թվա կա նին 
հետև յալ ու ղերձն է հղել « Հե րոու Ս քուլ» դպրո ցի 
շրջա նա վարտ նե րին. 

«Եր բե՛ք, եր բե՛ք, եր բե՛ք, եր բե՛ք մի հանձն վեք։ Ոչ մի 
բա նում՝ մեծ, թե փոքր, կար ևոր, թե ան կար ևոր, եր
բեք մի՛ հանձն վեք»։
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Չ գի տեմ՝ արդ յո՞ք նա ըն դա մե նը այս քանն է ա սել, 
բայց հա վա տում եմ, որ այ սօր Սուրբ Հո գին շա տե
րիս է ուղ ղում այս խոս քե րը. « Մի՛ հանձն վիր, քա նի որ 
Աստ ված այն քա՜ն բան է պատ րաս տել քեզ հա մար»։ 

Երբ դժվա րութ յուն նե րի բախ վեք, հնա րա վոր է, որ 
հանձն վե լու մղում զգաք։ Եր բեմ մար դիկ նույն տե
ղում են մում՝ չտես նե լով ելք ի րենց ի րա վի ճա կից, և 
մ տա ծում են, որ ա վե լի հեշտ կլի նի, ե թե հանձն վեն։

Գու ցե նրանք կար ծում են, որ այն քան էլ խե լա ցի 
կամ տա ղան դա վոր չեն։ Գու ցե նրանց հետ ինչոր 
ցա վա լի ի րա դար ձութ յուն է տե ղի ու նե ցել, նրանք ձա
խող վել են ինչոր հար ցում կամ սար սա փե լի սխալ
ներ են գոր ծել անց յա լում։ 

Բայց Սուրբ Հո գին ուժ և կա րո ղութ յուն է տա լիս 
մեզ, որ պես զի ա ռաջ գնանք, ջանք գոր ծադ րենք և 
հաս նենք մեր հաղ թա նա կին, նույ նիսկ ե թե ա մեն ինչ 
չի ըն թա նում այն պես, ինչ պես ծրագ րել էինք։ 

Ձա խո ղու մը չի նշա նա կում, որ այլևս հնա րա վո
րութ յուն ներ չեն լի նե լու։ Դուք կա րող եք սո վո րել 
անց յա լի սխալ նե րից. ես բա ցա հայ տել եմ, որ պատ
մութ յու նը լավ ու սու ցիչ է։ Երբ ա մեն ինչ ձա խող վում 
է, կրկի՛ն փոր ձեք։ Ե թե ո չինչ էլ չստաց վի, գո նե կսո
վո րեք, թե ինչն է ստաց վում, իսկ ին չը՝ ոչ, և կ գոր ծեք 
դրա հա մե մատ։ Դուք կա րող եք հնա րա վո րութ յան 
վե րա ծել ձեր խո չըն դո տը, ա վե լի ի մաս տուն և հոգ ևո
րա պես ա վե լի հա սուն դառ նալ։

Աստ ված ցան կա նում է, որ մենք լավ կյանք ու նե
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նանք. այ նո ւա մե նայ նիվ, վստա հե լը և հա րատ ևե լը 
պար տա դիր պայ ման է։ Սուրբ Հո գին քայլ առ քայլ 
կա ռաջ նոր դի մեզ այն բա րի ծրագ րե րի մեջ, ո րոնք 
Աստ ված ու նի յու րա քանչ յու րիս հա մար։ Մեր գործն է 
ա նել այդ քայ լե րը... և  եր բե՛ք չհանձն վել։ 

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ԵՐԲ ԴԺՎԱՐԻՆ Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ԵՐԲ ԴԺՎԱՐԻՆ 
ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ԵՔԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ԵՔ

Փո սի մեջ ե ղած ժա մա նակ էլ ձեր վե րա բեր մուն քը 
կա րող է մեծ փո փո խութ յան պատ ճառ դառ նալ։ 

Հի շեք՝ դա փոր ձութ յան ժա մա նակ է... ժա մա նակ, 
երբ զար գա նում է ձեր բնա վո րութ յու նը։ Ես եր բեմ 
ան վա նում եմ այս շրջա նը «լուռ տա րի ներ», քա նի որ 
այս ըն թաց քում կա րող է թվալ, թե ձեր կյան քում շատ 
բան տե ղի չի ու նե նում։ 

Կամ, գու ցե, դուք անց նում եք բա զում ցա վե րով և 
ցն ցումե րով, և ձեզ թվում է, թե Աստ ված որ ևէ կեր
պով չի մի ջամ տում։ 

Բայց ան չափ կար ևոր է, որ վստա հեք Ն րան այս 
ըն թաց քում, քա նի որ Նա գոր ծում է ձեր սրտում, որ
պես զի դարձ նի ա վե լի նման Ք րիս տո սին։ 

Այս պի սով, ի՞նչ պետք է ա նեք, երբ ձեր փո սում 
եք մնա ցել։ 

• Մի՛ հանձն վեք։ Հա կա ռակ վե՛ք այն գայ թակ ղութ
յա նը, ո րը դրդում է մտա ծել, որ ձեր ի րա վի ճա
կից ելք չկա։ Հի սուսն է Ճա նա պար հը։ Սա այն 
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ժա մա նակն է, երբ պետք է մո տե նաք Աստ ծուն 
և հետ ևեք Ն րան։ 

• Մի՛ մե ղադ րեք Աստ ծուն և մի՛ մտա ծեք, որ Նա 
պատ ժում է ձեզ ինչոր մեղ քի հա մար։ Նա 
պար զա պես օգ տա գոր ծում է այդ ի րա վի ճա կը, 
որ պես զի աշ խա տանք կա տա րի ձեր կյան քում։ 
Ու թեև դա միշտ չէ, որ հա ճե լի է, Ն րա նպա տա
կը մշտա պես բա րի է։ 

• Ճի՛շտ վար վեք, նույ նիսկ երբ ցավ եք զգում, 
երբ ա մեն ինչ սխալ է թվում, կամ երբ մար դիկ 
վատ են վե րա բեր վում ձեզ։ Բա րի՛ք ա րեք հնա
րա վո րինս շատ մարդ կանց և  այն քան հա ճախ, 
որ քան կա րող եք։ 

• Մի՛ ա ռանձ նա ցեք, մի՛ մռայլ վեք և մի՛ մե կու
սա ցեք մարդ կան ցից։ Հի շե՛ք՝ դուք կա րող եք 
թշվառ կամ ու ժեղ լի նել, բայց չեք կա րող լի նել 
եր կու սը միա ժա մա նակ։ Աստ ված հա ճախ կօգ
տա գոր ծի մարդ կանց, որ պես զի խրա խու սի ձեզ 
այս ըն թաց քում։ 

• Պա հե՛ք ձեր խոս քը և պատ վե՛ք ձեր խոս տումն ե
րը։ Սա բնա վո րութ յուն կա ռու ցե լու ժա մա նակ է, 
և դուք պատ րաս տութ յուն եք անց նում, որ պես զի 
զբա ղեց նեք ձեր տե ղը «պա լա տում»։ 

• Մի՛ դա դա րեք հա վա տալ... Մի՛ թո ղեք այն հույ
սը, որ Աստ ված կա րող է բա րե լա վել ձեր ի րա
վի ճա կը։ 
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ԹԱ՛Փ ՏՎԵՔ ԴԱ ՁԵԶՆԻՑԹԱ՛Փ ՏՎԵՔ ԴԱ ՁԵԶՆԻՑ
Հա վա նա բար, դուք լսել եք պատ մութ յու նը այն 

ա վա նա կի մա սին, ո րը փո սի մեջ էր ըն կել։

Տես նե լով դա՝ նրա տե րը ո րոշ ժա մա նակ մտա ծեց 
և  ո րո շեց, որ փո սը շատ խորն է, իսկ ա վա նակն ար
դեն շատ ծեր է, և վճ ռեց թա ղել նրան այդ փո սի մեջ։ 

Նա օգ նութ յան կան չեց իր ըն կեր նե րին և հար
ևան նե րին, և ն րանք բա հե րով հող լցրին փո սը։ 

Սկզ բում ա վա նա կը սկսեց բարձր ձայ նով խա ռան
չել՝ ակն հայ տո րեն սար սա փե լով իր ի րա վի ճա կից։ 
Քիչ անց, սա կայն, նրա տե րը նկա տեց, որ ա վա նա կը 
լռեց, և մ տա ծեց, որ հա վա նա բար, ար դեն սատ կել է։ 
Բայց ա վա նա կը չէր սատ կել։ 

Փո սի մեջ նա յե լով՝ նրա տե րը տե սավ, որ ա մեն ան
գամ, երբ նրա մեջ քին հող էր լցվում, ա վա նա կը թափ 
էր տա լիս դա ի րե նից և դո փում էր դրա վրա՝ պնդաց
նե լով հողն իր սմբակ նե րի տակ։ Դա ժա մեր տևեց, 
մինչև որ ա վա նա կը վեր ջա պես այն քան հող պնդաց
րեց, որ կա րո ղա ցավ վեր բարձ րա նալ և դուրս գալ փո
սից։ 

Մենք կա րող ենք սո վո րել այդ ա վա նա կից։ Ժա
մա նակ առ ժա մա նակ կյան քը հող է լցնե լու մեզ վրա։ 
Գու ցե դա վե րա բե րի մեր հա րա բե րութ յուն նե րին, 
ֆի նանս նե րին կամ ա ռող ջութ յա նը։ Ն ման դեպ քե րում 
մենք պետք է սո վո րենք հետ ևել Սուրբ Հո գու ա ռաջ
նոր դութ յա նը։ Նա ցույց կտա ձեզ, թե ինչ պես թափ 
տաք այդ հո ղը ձեզ նից և վեր բարձ րա նաք՝ հայտ նե
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լով ձեզ գա լիք բա րի բա նե րը ա մեն քայ լի հետ, ո րը 
դուք կա նեք ձեր փո սից դե պի ձեր պա լա տը։ 

Մշ տա պես կլի նեն խո չըն դոտ ներ, ո րոնք կա րիք 
կլի նի հաղ թա հա րել։ Մշ տա պես կլի նեն խնդիր ներ, 
ո րոնք պետք է լու ծել։ Բայց կլի նեն նաև վե րա փո խում
ներ, երկ րորդ հնա րա վո րութ յուն ներ և նոր սկզբեր։ 

Եր բեք ուշ չէ. միայն թե մի՛ հանձն վեք։ Երբ կա տա
րեք ձեր մա սը և  ա նեք այն, ինչ կա րող եք, երբ հա րեք 
հույ սին, ա ռաջ գնաք և հ րա ժար վեք թող նել Աստ ծուն 
ա պա վի նե լը, Նա հա վա տար մո րեն կա նի այն, ինչ 
դուք չեք կա րող։ 

Այս պի սով, ե թե դուք նույն տե ղում եք մա ցել և 
չ գի տեք՝ ինչ ա նեք, մի՛ հու սալք վեք, քա նի որ դուք գե
րա զանց դիր քում եք՝ նոր սկզբի հա մար։  
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Գ լուխ 3

Հույ սով լե ցուն վե րա բեր մունք 
ընտ րե՛ք

Քա նի որ ե րե խա ժա մա նակ ես բռնութ յան էի 
են թարկ վել, իմ ներ սում ա նո րոշ վախ էր ձևա վոր վել՝ 
որ մշտա պես ինչոր վատ բան է տե ղի ու նե նա լու։ 
Գու ցե հաս կա նաք, թե ինչ նկա տի ու նեմ։ 

Ինձ հետ այն քան վատ բա ներ էին կա տար վել, որ 
ես մշտա պես ինչոր վատ բա նի էի սպա սում, նույ
նիսկ քրիս տոն յա դառ նա լուց հե տո։ 

Ես հի շում եմ այն ա ռա վո տը, երբ վեր ջա պես ա ղո
թե ցի ու հարց րի Աստ ծուց. «Ի՞նչ է սա։ Ին չո՞ւ եմ միշտ 
այս պես զգում ինձ»։ 

Աստ ված խո սեց սրտիս. « Դու չար կան խազ գա
ցումեր ու նես»։ Նախ կի նում ես եր բեք չէի լսել այդ 
մա սին, բայց մի քա նի օր անց գտա դա Ա ռա կաց 
15.15ում. 

«Թշ վառ և տա ռապ յալ մար դու բո լոր օ րե րը չար են 
[ան հան գիստ մտքե րի և կան խազ գա ցումնե րի պատ
ճա ռով], բայց նա, ով ու րախ սիրտ ու նի, մշտա կան 
խնջույ քի մեջ է [ան կախ հան գա մանք նե րից]» (AMPC)։

Մենք բախ վե լու ենք դժվա րութ յուն նե րի կյան քում, 
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և  երբ դա տե ղի ու նե նա, հնա րա վոր է, որ սկսենք 
վա խե նալ ա պա գա յից, նաև ան հան գիստ մտքեր և 
կան խազ գա ցումեր ու նե նանք։ Բայց պետք է այն պի
սի վե րա բեր մունք ձևա վո րենք մեր մեջ, որ սո վո րենք 
հա մա ձայ նել Աստ ծո և Ն րա Խոս քի հետ նե ղութ յան 
պա հին։ 

Մենք կա րող ենք գոր ծի դնել մեր հա վատ քը՝ ա սե
լով. «Ես գի տեմ, որ Աստ ված սի րում է ինձ։ Նա կհո գա 
իմ մա սին և կ պաշտ պա նի ինձ։ Ես հա վա տում եմ, որ 
Նա շնորհք և  ուժ կտա ինձ՝ այն բա նի հա մար, ինչ 
պետք է ա նեմ, և դ րա արդ յուն քը բա րի կլի նի»։ 

ՄԻ՛ ՍԱՐՍԱՓԵՔՄԻ՛ ՍԱՐՍԱՓԵՔ
Աստ ված ոչ մի դեպ քում չի նա խա տե սել, որ մենք 

թշվառ վի ճա կում լի նենք կամ «ծանր օ րեր» անց
կաց նենք, նույ նիսկ երբ ա մեն ինչ մեր ու զա ծով չի 
ստաց վում։ Նա ցան կա նում է, որ մենք բա րի բա ներ 
ակն կա լենք և հույ սով լե ցուն մանք՝ ան կախ հան գա
մանք նե րից։ 

Այս եր կու բա ռե րը կօգ նեն ձեզ այդ պես վար վել. 
« Մի՛ սար սա փեք»։ 

Ի՞նչ է սար սա փը։ Սար սա փը պար զա պես բա ցա
սա կան ի րա վի ճակ նե րի սպա սում է, ո րը հույ սի ճիշտ 
հա կա ռակն է։ 

Կար ծում եմ՝ շա տե րը սար սա փով են անց կաց նում 
ի րենց օ րը՝ նույ նիսկ ա ռանց գի տակ ցե լու։ Մենք կա
րող ենք սար սա փով աշ խա տան քի գնալ, խցան ման 
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մեջ լի նել, ափ սե նե րը լվա նալ, լվացք ա նել, սի զա մար
գը կտրել, ճաշ պատ րաս տել և  այլն։ 

Սա կայն սար սա փը կա րող է գո ղա նալ մեր ու րա
խութ յու նը և փ չաց նել մեր օ րը։ Սար սա փը կա րող է 
հու սալք ված դարձ նել մեզ։ Փո խա րե նը, խրա խու սում 
եմ ձեզ, որ այլևս թշվա ռութ յան զգա ցում չու նե նաք 
այն ա մե նի պատ ճա ռով, ին չը դուք չեք կա րող փո խել։ 
Ո րո շե՛ք ու րախ լի նել և թույլ տվե՛ք, որ Աստ ված հո գա 
այդ ա մե նի մա սին։ 

Յու րա քանչ յուր ի րա վի ճա կում մենք պետք է այս
պի սի վե րա բեր մունք ու նե նանք. «Ես կա րող եմ ա նել 
այն, ինչ պետք է ա նեմ, և չեմ դա դա րի վա յե լել իմ 
կյան քը՝ ան կախ այն բա նից, թե ինչ է տե ղի ու նե նում։ 
Ես չէի ծրագ րել, որ այս պես լի ներ, բայց գի տեմ, որ 
Աստ ված կա րող է փո խել ա մեն ինչ հօ գուտ ինձ»։ 

Ես չեմ ա սում, որ ա մեն ան գամ, երբ այդ պես վար
վեք, ձեր խնդիր նե րը կհե ռա նան։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ե թե ո րո շեք չսար սա փել, ձեր կյանքն, ան կաս կած, 
ա վե լի կբա րե լավ վի։ 

ՈՒՐԱԽՈՒԹՅՈ՛ՒՆ ԳՏԵՔ ՓՈՔՐ ՈՒՐԱԽՈՒԹՅՈ՛ՒՆ ԳՏԵՔ ՓՈՔՐ 
ԲԱՆԵՐՈՒՄԲԱՆԵՐՈՒՄ

Հաղ թա կան կյանք ու նե նա լը չի վե րա բե րում միայն 
կյան քի «մեծ» բա նե րին. այն սկսվում է փոքր բա նե
րից։ Տե րը ցան կա նում է, որ մենք հա ջո ղութ յուն և  
ու րա խութ յուն ու նե նանք մեր կյան քի յու րա քանչ յուր 
բնա գա վա ռում, և սար սա փը հաղ թա հա րե լը ան չափ 
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կար ևոր է դրա հա մար։ Դ րա կան և հույ սով լե ցուն վե
րա բեր մունք ու նե նա լու ո րո շու մը բա ռա ցիո րեն կա րող 
է մեծ փո փո խութ յուն ա ռա ջաց նել։ 

Ան կաս կած, կյան քում կլի նեն այն պի սի բա ներ, 
ո րոնք ա վե լի դժվար են և պա կաս հա ճե լի, սա կայն 
դրանք չպետք է թշվա ռութ յան զգա ցում ա ռա ջաց նեն 
մեր մեջ կամ փչաց նեն մեր օ րը։ Ի րա կա նում, մենք 
ենք ո րո շում, թե ինչ պի սի վե րա բեր մունք ու նե նանք։ 

Զար մա նա լի է, թե ինչ պես մենք, ինք նախղ ճա հա
րութ յուն զգա լով, կա րող ենք թույլ տալ, որ մեր վե րա
բեր մուն քը փչաց նի մեր և  ու րիշ նե րի գե րա զանց օ րը։ 
Վս տա հե՛ք ինձ, ես գի տեմ, թե ինչ եմ ա սում. ես շատ 
լավ էի «նա հա տա կի» դեր կա տա րում, երբ պետք է 
տնա յին գոր ծեր ա նեի։ 

Ես հա ճախ էի դժգո հութ յամբ քայ լում տնով մեկ և 
մրթմր թում. « Բո լորն իմ շուր ջը սպա սում են, որ ինչոր 
բան ա նեմ։ Դեյ վը գոլֆ է խա ղում, իսկ ե րե խա ներն ան
կար գութ յուն ներ են ա նում։ Ես ամ բողջ օ րը կե րա կուր 
եմ պատ րաս տում նրանց հա մար, լվա նում եմ նրանց 
ափ սե նե րը և հա գուս տը։ Իսկ ո՞վ է հո գում իմ մա սին»։ 

Ճշ մար տութ յունն այն է, որ ոչ ոք չէր ստի պում ինձ 
ա նել դա։ Ես էի ո րո շել ա նել դա, քա նի որ սի րում եմ 
իմ ըն տա նի քը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ես հազ վա դեպ էի 
վա յե լում իմ օ րը, քա նի որ վճռա կա նո րեն տրա մադր
ված էի բա ցա սա կան վե րա բեր մունք ու նե նա լուն։ 

Սա ծա նո՞թ է թվում ձեզ։ Գու ցե ձեր խնդի րը տնա
յին գոր ծե րը չեն, բայց բո լորս ենք գայ թակղ վում, որ 
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ինք նախղ ճա հա րութ յուն զգանք կամ սար սա փենք 
ինչոր բա նից մեր կյան քի տար բեր պա հե րին։ 

Նույ նիսկ երբ մեզ հետ վատ և  ան հար մա րա վետ 
բա ներ են տե ղի ու նե նում, մենք, միև նույն է, կա րող 
ենք ո րո շել, որ դրա կա նո րեն ենք ար ձա գան քե լու։ 
Երբ այդ պես ենք վար վում, մենք հա մա ձայ նում ենք 
Աստ ծո հետ, քա նի որ Աստ ված միշտ դրա կան է։ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱՑԵ՛Ք ԴՐԱԿԱՆԻ ՎՐԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑԵ՛Ք ԴՐԱԿԱՆԻ ՎՐԱ
Ես հա ճախ եմ խրա խու սում մարդ կանց «Ու րա

խութ յան խաղ» խա ղալ։ Ի՞նչ է այն։ Երբ դուք բա ցա
սա կան ի րա վի ճա կի եք բախ վում, հաս տատ ո րո շում 
կա յաց րեք, որ տես նե լու եք դրա հնա րա վոր դրա կան 
կող մե րը։

Օ րի նակ, ե թե խցան ման մեջ եք ըն կել, ա սե՛ք. «Ես 
դան դաղ եմ ա ռաջ գնում և  ու շա նում եմ, բայց գու ցե 
Աստ ված պաշտ պա նում է ինձ ավ տով թա րից, ո րը 
տե ղի կու նե նար, ե թե ա վե լի ա րագ ըն թա նա յի»։ 

Սա վե րա բե րում է յու րա քանչ յուր ի րա վի ճա կին՝ 
մեծ, թե փոքր։ Նույ նիսկ այն պի սի կար ևոր հար ցում, 
ինչ պի սին աշ խա տան քի կո րուստն է, դուք կա րող 
եք ո րո շել ուղ ղել ձեր ու շադ րութ յու նը դրա կա նին և  
ա սել. « Գու ցե ես զրկվե ցի աշ խա տան քից, բայց հի մա 
հնա րա վո րութ յուն ու նեմ տես նե լու, թե ինչ պես է Աստ
ված տա լու ինձ ա վե լի լավ աշ խա տանք, քան այն, որ 
ունեի»։ 

Աստ վա ծաշն չում գրված է.
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 «... Տե րը [ե ռան դուն կեր պով] սպա սում է [ակն կա լում 
է, փնտրում է և ձգ տում է], որ ո ղոր մած լի նի ձեր հան
դեպ... որ Նա գթա ձեզ և Իր սի րով լի կա րեկ ցան քը 
ցու ցա բե րի ձեր հան դեպ...» (Ե սա յի 30.18, AMPC):

Ան կախ այն բա նից, թե ինչ է բե րում կյան քը ձեր 
ճա նա պար հին, Աստ ված ծրագ րում է բա րե լա վել այն, 
և Ն րա ծրա գի րը լի է հույ սով ու բա րիք նե րով։ Ես 
խրա խու սում եմ, որ հա մա ձայ նեք Ն րա հետ։ 

Մո տե ցե՛ք յու րա քանչ յուր օր վան դրա կան, հույ սով 
լի վե րա բեր մուն քով և  ո րո շում կա յաց րեք, որ չեք 
սար սա փե լու։ Ես հա վա տում եմ՝ երբ այս պես վար
վեք, դուք ու րա խութ յուն կգտնեք ձեր կյան քի յու րա
քանչ յուր բնա գա վա ռում։ 
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Գ լուխ 4

Վս տա հե՛ք Աստ ծուն,  
երբ փո թո րի կով եք անց նում

Տա րի նե րի ըն թաց քում ես հաս կա ցա, որ այլ 
բան է վստա հել Աստ ծուն ինչ-որ հար ցում՝ որ Աստ
ված փո խի ինչոր ի րա վի ճակ կամ ինչոր մար դու 
մեր կյան քում, և լիո վին այլ բան է վստա հել Աստ ծուն՝ 
դժվա րութ յուն նե րով անց նե լիս։ 

Ես մեծ մխի թա րութ յուն եմ ստա նում Ե սա յի 43.2,3 
խոս քե րից։ Գր ված է. «Երբ որ ջրե րից անց նես, Ես 
քեզ հետ եմ, և  ե թե գե տե րով, նրանք քեզ չեն ո ղո ղի։ 
Երբ որ գնաս կրա կի մի ջով, չես այր վի, և բո ցը քեզ 
չպի տի վա ռի։ Ո րով հետև Ես՝ Տե՛րս, քո Աստ վա՛ծն 
եմ»։ 

Երբ դժվա րութ յուն նե րով եք անց նում, ան չափ 
կար ևոր է հի շել, որ Աստ ված ձեր կող քին է, և դուք 
կա րող եք վստա հել, որ Նա կօգ նի ձեզ անց նել դրան
ցով։ 

Օ րի նակ, գու ցե դժվար լի նի հա վատ քի մեջ մալ, 
երբ ձեր հան գա մանք ներն ան հաս կա նա լի են, կամ 
երբ կյանքն ա նար դար է թվում։ Հատ կա պես դժվար 
է այն դեպ քում, երբ, ձեր կար ծի քով, դուք ա նում եք 
ճիշտ այն, ինչ պետք է ա նեք, և հա մա պա տաս խան 
արդ յունք չեք ստա նում։ 
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Դուք նաև կա րող եք տես նել ինչոր մե կին, ով 
ճիշտ չի վար վում, սա կայն, թվում է՝ նրա ձեռք բե րում
ներն ա վե լին են, քան ձե րը։ Ձեր կյան քում կլի նեն 
ժա մա նակ ներ, երբ ձեզ կթվա, թե ա մեն ինչ սա սան
վում է, և  ոչ մի տեղ ա պա հո վութ յուն չկա, և միակ 
ի րա կան պա տաս խա նը կլի նի Աստ ծուն վստա հե լը, 
շա րու նակ Ն րան վստա հե լը։

Ես նույն պես հաս կա ցել եմ իմ փոր ձից, որ Աստ
ված կօգ տա գոր ծի այս ժա մա նակ նե րը մեր օգ տի 
հա մար։ Երբ կյանքն ան կա յուն է թվում, Նա օգ տա
գոր ծում է մեր հան գա մանք նե րը, որ պես զի օգ նի մեզ 
ա վե լի մո տե նալ Ի րեն և  ա մուր հա րել մեր Փր կութ յան 
Վե մին՝ Հի սուս Ք րիս տո սին, Ով չի շարժ վում և չի սա
սան վում (տե՛ս Սաղ մոս 62.2,6)։

ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՃ՝ ԴԺՎԱՐԻՆ ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՃ՝ ԴԺՎԱՐԻՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ԱՆՑՆԵԼԻՍԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ԱՆՑՆԵԼԻՍ

Գու ցե տա րօ րի նակ թվա, բայց ես այն հա մոզ ման 
եմ, որ փոր ձութ յուն նե րը և դժ վա րութ յուն նե րը կա րող 
են մեր լա վա գույն ըն կեր նե րը լի նել։ Ին չո՞ւ։ Քա նի որ 
Տերն օգ տա գոր ծում է դրանք, որ պես զի սո վո րեց նի, 
մար զի և  օգ նի մեզ ա ճել այն պես, ինչ պես որ ինք նու
րույն չէինք կա րո ղա նա։

Հա կո բոս 1.2,3ում գրված է. « Բո լո րո վին ու րա
խութ յուն հա մա րե՛ք, եղ բայր նե՛րս, երբ որ կերպկերպ 
փոր ձանք նե րի մեջ ընկ նեք՝ գի տե նա լով, որ ձեր հա
վատ քի փոր ձա ռութ յու նը համ բե րութ յուն է գոր ծում»։
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Փոր ձութ յուն նե րը և տա ռա պանք ներն Աստ ծուց 
չեն բխում, բայց Նա կօգ տա գոր ծի դրանք, որ պես զի 
ա վե լի ու ժեղ դարձ նի մեզ և  օգ նի ա վե լի խա ղաղ, կա
յուն և բա վա կա նութ յուն պատ ճա ռող կյանք վա յե լել։ 

Կ յան քի դժվա րութ յուն նե րը մեզ դարձ նում են 
այն պի սի մար դիկ, ինչ պի սին ցան կա նում ենք լի նել։ 
Երբ բախ վում ենք այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի, ո րոնք 
«մեզ նից վեր» են, դա օգ նում է մեզ կախ վա ծութ յան 
մեջ հայտն վել Ն րա նից, քա նի որ հաս կա նում ենք, որ 
չենք կա րող լու ծել մեր բո լոր խնդիր նե րը։ 

Տե րը ցան կա նում է, որ մո տե նանք Ի րեն՝ ուժ 
ստա նա լու հա մար, և  այն պի սին դառ նանք, որ կա
րո ղա նանք կա յուն մալ նույ նիսկ դժվա րութ յուն նե րի 
բախ վե լիս։ Նա ցան կա նում է, որ մենք ու րախ և գոհ 
լի նենք Ն րա նում, նույ նիսկ երբ մեր հան գա մանք նե րը 
գե րա զանց չեն (տե՛ս Նեե միա 8.10)։

Ինչ պես որ ա դա մանդ ներն են ձևա վոր վում մեծ 
ճնշման ներ քո, Աստ ված հա ճախ օգ տա գոր ծում է մեր 
կյան քի դժվա րութ յուն նե րը, որ պես զի խո նար հեց նի 
մեզ, ձևա վո րի մեր բնա վո րութ յու նը, վե րա փո խի մեզ 
Իր պատ կե րի նմա նութ յամբ... և պատ րաս տի այն 
բա րի բա նե րի հա մար, ո րոնք ո րո շել է մեզ հա մար 
ա պա գա յում։ 
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ՓՈՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՕԳՆՈՒՄ ԵՆ  ՓՈՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՕԳՆՈՒՄ ԵՆ  
ՄԵԶ ՎՍՏԱՀԵԼՄԵԶ ՎՍՏԱՀԵԼ

Աստ ծուն վստա հե լու մեջ ա նա սե լի ա զա տութ յուն 
կա։ Երբ ինչոր բան մեր սպաս վա ծի պես տե ղի չի 
ու նե նում, բար կա նա լու կամ վի րա վոր վե լու փո խա րեն 
կա րող ենք վստա հել, որ Ն րա ծրա գի րը մեր ծրագ րից 
ա վե լի լավն է, և  որ Նա ի վեր ջո կփո խի մեր ի րա վի
ճա կը հօ գուտ մեզ (տե՛ս Հ ռո մեա ցի նե րի 8.28)։

Մենք պետք է հաս կա նանք սա, քա նի որ եր բեմ, 
երբ նե ղութ յան մեջ ենք, մենք կա րող ենք վի րա վոր
վել Աստ ծուց կամ այլ մարդ կան ցից, ո րոնք օրհն վում 
են։ Մենք կա րող ենք ինք նաար դա րա ցի վե րա բեր
մունք ու նե նալ, որն ա սում է. «Ես ա վե լի լավ քրիս
տոն յա եմ, քան դու։ Ե՛ս եմ ար ժա նի այդ օրհ նութ յուն
նե րին»։ 

Օ րի նակ, գու ցե դուք ու զում եք ա ռաջ խա ղա ցում 
ստա նալ աշ խա տան քի վայ րում, բայց այլ մարդ է 
ստա նում այն։ Ի՞նչ պետք է ա նեք։ 

Դուք կա րող եք վի րա վոր վել և  ինք նաար դա րա
նալ և լր ջո րեն վնա սել ձեզ՝ հոգ ևոր ի մաս տով։ Կամ՝ 
դուք կա րող եք վստա հել Աստ ծուն և  ա սել. « Տե՛ր, ե թե 
ցան կա նում ես, որ հենց հի մա ես այս տեղ լի նեմ, ես 
կժպտամ և կ ծա ռա յեմ իմ տնօ րե նին։ Եվ գի տեմ, որ 
ե թե Դու ցան կա նաս տե ղա փո խել ինձ, կա րո՛ղ ես 
ա նել դա՝ Քո կող մից ո րոշ ված ճիշտ ժա մա նա կին»։ 

Ես հաս կա ցել եմ, որ Աստ ված մեզ նից ա վե լի խե
լա ցի է։ Եր բեմ Նա ու շա ցու մով է տա լիս մեր ու զա ծը, 
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քա նի որ այլ ծրա գիր ու նի, որն ա վե լի լավն է, քան 
այն, ինչ մենք կա րող էինք պատ կե րաց նել։ 

Օ րի նակ, շատ ան գամեր Տե րը թույլ է տվել ինձ 
դժվա րութ յուն ներ կրել ո րոշ ի րա վի ճակ նե րով անց նե
լիս։ Եր բեմ դա ան չափ դժվար է ե ղել, հատ կա պես 
երբ տես նում էի, որ այլ մար դիկ ա վե լի ա րագ էին 
ճեղ քում ու նե նում նույն բնա գա վառ նե րում։ 

Բայց երբ Աստ ված թույլ է տա լիս ինձ այդ ճա նա
պար հով անց նել, Նա ցան կա նում է, որ ես վե րապ րեմ 
և հաս կա նամ, թե ին չով են անց նում այլ մար դիկ, որ
պես զի կա րո ղա նամ զգալ նրանց ցա վը և  օգ նել բա
րե հա ջող անց նել։ 

Ե թե չլի նեին կյան քիս դժվա րութ յուն նե րը՝ այն 
հան գա մանք նե րը, ո րոնք Տերն օգ տա գոր ծում էր, որ
պես զի օգ ներ ինձ ա ճել և փոխ վել, ես ոչ մի դեպ քում 
չէի կա րո ղա նա օգ նել այն մարդ կանց, ո րոնց օգ նում 
եմ այ սօր։ 

Աստ ված եր բեք նե ղութ յուն նե րից ա զատ կյանք չի 
խոս տա ցել, բայց, ան կաս կած, խոս տա ցել է, որ եր
բեք չի թող նի և չի լքի մեզ (տե՛ս Եբ րա յե ցի նե րի 13.5)։ 
Դժ վա րին պա հե րին մենք կա րող ենք մխի թար վել՝ 
ի մա նա լով, որ Նա ա նա սե լիո րեն սի րում է մեզ և  ար
դեն իսկ ծրա գիր ու նի՝ մեզ օգ նե լու հա մար։ 
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ԱՍՏՎԱԾ ՁԵԶ ՀԵՏ Է ԱՄԲՈՂՋ ԱՍՏՎԱԾ ՁԵԶ ՀԵՏ Է ԱՄԲՈՂՋ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Ու զում եմ խրա խու սել ձեզ, որ հաս տատ ո րո
շում կա յաց նեք, որ ձեր կյան քի յու րա քանչ յուր փու լը 
կվստա հեք Աստ ծուն։ Երբ կյան քի փո թո րիկ նե րի 
հար վածն եք կրում, կամ երբ վե րապ րում եք այն
պի սի բա ներ, ո րոնք չեք հաս կա նում, դուք պետք է 
ո րո շեք վստա հել Ն րան՝ ան կախ այն բա նից, թե ինչ 
եք մտա ծում կամ զգում, և  ան կախ այն բա նից, թե 
ինչ պի սին են ձեր հան գա մանք նե րը։ 

Երբ վստա հեք Աստ ծուն ձեր փո թոր կի ըն թաց քում, 
Նա կշնոր հի ձեզ այն, ինչն ի րա կա նում կա յու նութ յուն 
է տա լիս. Նա կշնոր հի ձեզ Ի րեն՝ ա վե լի մեծ չա փով։

Դուք այ սօր անց նում եք դժվա րութ յա՞մբ։ Արդ յո՞ք 
այն պի սի փոր ձութ յամբ եք անց նում, որն ան հաղ թա
հա րե լի է թվում։ Ե թե՝ ա յո, ա ռա ջար կում եմ հենց հի
մա մի պահ կանգ առ նել և  ա ղո թել. 

« Տե՛ր, շնոր հա կա՛լ եմ, որ միշտ ինձ հետ ես՝ թե՛ լավ 
պա հե րին, թե՛ այն ժա մա նակ, երբ կյան քը դժվա րա
նում է։ Խնդ րո՛ւմ եմ, օգ նի՛ր ինձ մո տե նալ Քեզ, երբ 
ա մեն ինչ ան հաս կա նա լի է թվում։ Ես վստա հո՛ւմ եմ 
Քեզ և գի տեմ, որ Դու կօգ տա գոր ծես այդ ա մե նը հօ
գուտ ինձ։ Ա ղո թում եմ Հի սու սի ա նու նով։ Ա մե՛ն»։

Հի շեք՝ այն, ին չով անց նում եք, ընդ միշտ չի լի նե
լու։ Երբ իմ կյան քում դժվա րութ յուն ներ են լի նում, ես 
սի րում եմ հի շեց նել ինքս ինձ. « Սա նույն պես կանց
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նի»։ Միև նույն ժա մա նակ, դուք կա րող եք ո րո շում 
կա յաց նել, որ վստա հե լու եք Աստ ծուն և թույլ եք տա
լու, որ Նա ու րա խութ յուն շնոր հի ձեզ այն ի րա վի ճա
կում, ո րով անց նում եք։ 

Նույն պես, դուք ճիշտ կվար վեք, ե թե հա րատ ևեք 
Աստ ծո Խոս քի մեջ և խ րա խու սեք ձեզ Ե սա յի 41.10ի 
խոս քե րով։ Աստ ված ա սում է. « Մի՛ վա խե ցիր [վա
խե նա լու ո չինչ չկա], ո րով հետև Ես քեզ հետ եմ։ Մի՛ 
նա յիր քո շուր ջը սար սա փով և մի՛ ա հա բեկ վիր, ո րով
հետև Ես քո Աստ վածն եմ։ Ես կզո րաց նեմ քեզ և դժ
վա րութ յուն նե րի հան դեպ դի մաց կուն կդարձ նեմ, ա յո՛, 
Ես կօգ նե՛մ քեզ...» (AMPC)։ 

Ին չով էլ հենց հի մա անց նում եք, ես խրա խու սում 
եմ ձեզ, որ հաս տա տուն մաք և չ հանձն վեք։ Ո րո շում 
կա յաց րե՛ք, որ դրա կան վե րա բեր մունք եք ու նե նա լու 
և շա րու նա կե լու եք վստա հել Աստ ծուն։ Հի սու սը ձեզ 
հետ է յու րա քանչ յուր փո թո րի կով անց նե լիս, և  երբ 
ձեր փո թո րիկն ա վարտ վի, դուք ա վե լի ու ժեղ դար ձած 
կլի նեք։ 
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Գ լուխ 5

Ա մեն ինչ՝ նոր

Երբ հիաս թափ վում եք և  ան հու սութ յուն եք 
զգում, ան չափ օգ տա կար է հի շել, թե ինչ պես է 
Տերն օգ նել ձեզ անց յա լում։ Դուք նույն պես կխրա
խուս վեք, ե թե հի շեք Ն րա հա վա տար մութ յունն այլ 
մարդ կանց հան դեպ՝ ձեզ պես մարդ կանց, ո րոնք հու
սա հա տո րեն Աստ ծո օգ նութ յան կա րիքն ու նեին։ 

Դուք երբ ևէ մտա ծե՞լ եք այն մարդ կանց մա սին 
Աստ վա ծաշն չում, ո րոնց Աստ ված նոր սկիզբ է տվել։ 

Մով սե սը տա րեց էր, մինչև որ հան դի պեց Աստ
ծուն վառ վող մո րե նու մոտ և կանչ վեց Աստ ծո կող մից՝ 
մի ամ բողջ ազգ ա ռաջ նոր դե լու հա մար։ Մինչև այդ, 
նա 40 տա րի թաքն վում էր ա նա պա տի խոր քե րում։ 
Նա նույ նիսկ գա ղա փար չու ներ, թե ինչ էր Աստ ված 
ծրագ րել (տե՛ս Ե լից 14 գլուխ նե րը)։

Դա վի թը՝ հա մեստ գառ նա րած տղան, օծ վեց որ
պես Իս րա յե լի թա գա վոր։ Նա, ըստ էութ յան, ան հայտ 
անձ նա վո րութ յուն էր ան հայտ վայ րից՝ վեր ջին մար
դը, ո րին կա րե լի էր թա գա վոր ընտ րել։ Բայց Աստ
ված գոր ծա ծեց նրան՝ Իր ժո ղովր դին ա ռաջ նոր դե լու 
հա մար (տե՛ս Ա Թա գա վո րաց 16րդ գ լու խը)։

Պետ րո սը՝ այն ա ռաք յա լը, որն ու րա ցավ Ք րիս տո
սին, ներ վեց և կանչ վեց Աստ ծո մա սին քա րո զե լու և 
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Ն րան փա ռա վո րե լու հա մար մինչև կյան քի ա վար տը 
(տե՛ս Ղու կաս 22.5462, Հով հան նես 21րդ և Գործք 
3րդ գ լուխ նե րը)։ 

Եվ Պո ղո սը, ո րը մի ժա մա նակ հա լա ծում էր Աստ
ծո ժո ղովր դին, փոխ վեց Դա մաս կո սի ճա նա պար հին 
և դար ձավ Նոր կտա կա րա նի մեծ մա սի հե ղի նա կը 
(տե՛ս Գործք 9.122):

Երբ մտա ծում եք բո լոր այն մարդ կանց մա սին 
ամ բողջ Աստ վա ծաշն չում, ո րոնց Աստ ված նե րեց, 
փրկագ նեց և զո րա վոր կեր պով գոր ծածեց, մի՞ թե 
կաս կա ծում եք, որ Աստ ված կա րող է ա նել նույ նը ձեզ 
հա մար։ 

Մեր Աստ ված հույ սի Աստ ված է։ Նա վե րա փոխում
նե րի, երկ րորդ հնա րա վո րութ յուն նե րի և նոր սկզբե
րի Աստ ված է։ Եվ Նա չի սահ մա նա փա կում այն, թե 
քա նի ան գամ դրանք կա րող են շնորհ վել ձեզ։ 

ՆԱՅԵ՛Ք ՀՈՒՅՍԻ ԱՉՔԵՐՈՎՆԱՅԵ՛Ք ՀՈՒՅՍԻ ԱՉՔԵՐՈՎ
Հի շեք՝ հույսն ան ձի խա րիսխն է։ Երբ ա մեն ինչ 

մթագ նած է թվում, և մենք պա տաս խան չու նենք, 
գալիս է հույ սը՝ հի շեց նե լու, որ մեր նոր սկիզ բը 
սպասում է մեզ հա ջորդ շրջա դար ձին։ 

Երբ թվում է, թե բո լորն օրհն վում են, իսկ մենք 
հոգ նած ենք և  ու զում ենք հանձն վել, հույսն է, որ հաս
տա տում է մեր սիր տը և  օգ նում է ա մուր բռնել Աստ ծո 
խոստ ման հան դեպ հավատքը։ 



41 

Կր կին, հույ սը դրա կան և վս տահ սպա սում է։ Այն 
դրա կան վե րա բեր մունք է և  ու րախ ակն կա լիք, որ 
ինչոր լավ բան է տե ղի ու նե նա լու։ 

Ի րա կան հույ սը ե րազ կոտ և  ա նո րոշ վերա
բերմունք չէ, որն ա սում է. «Ե կեք պար զա պես սպա
սենք և տես նենք, թե ինչ է լի նե լու»։ Ի րա կան հույ սը 
հա վա տում և վս տա հում է, որ Աստ ված կկա տա րի 
այն, ինչ խոս տա ցել է։ Աստ ված պար զա պես հնա րա
վո րութ յուն ներ է փնտրում Իր զա վակ նե րին բա րութ
յուն ա նե լու հա մար, և Նա ցան կա նում է, որ մենք 
ակն կա լենք դա և  ան համ բեր սպա սենք դրան։ 

Թե սա ղո նի կե ցի նե րի Ա ռա ջին թղթի 5.8ում հույ սը 
պատ կեր վում է որ պես սա ղա վարտ։ Ն շա նա կում է՝ 
մեր մտքերն ան չափ կար ևոր են։ Մեր վե րա բեր մուն
քը և ս պա սումե րը լիո վին կախ ված են այն բա նից, 
թե ինչ ենք մտա ծում և խո սում։ 

Ես խրա խու սում եմ ձեզ, որ ա մեն ա ռա վոտ ա ռա
ջին հեր թին ո րո շում կա յաց նեք վե րահս կել ձեր 
մտքե րը և խոս քե րը։ Երբ ա ռա վոտ յան արթ նա նում 
եք, մի՛ հա մա կերպ վեք այս պի սի մտքե րին. « Կար ծում 
եմ՝ այ սօր սո վո րա կան օր է, և  ես կփոր ձեմ մի կերպ 
անց կաց նել այն»։

Փո խա րե նը, բա րի բա նե՛ր ակն կա լեք Աստ ծուց։ 
Մ տա ծե՛ք և հռ չա կե՛ք այս պի սի խոս քեր. 

«Աստ վա՛ծ, շնոր հա կա՛լ եմ Քեզ այ սօր վա հա մար։ Ես 
գի տեմ, որ Դու սի րում ես ինձ և բա րի ծրա գիր ու նես 
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ինձ հա մար այ սօր։ Ա ռանց Քեզ ես ո չինչ չեմ կա րող, 
բայց Ք րիս տո սում ես կա րող եմ այն, ինչ պետք է 
կա տա րեմ։ Եվ Քո օգ նութ յամբ իմ վե րա բեր մուն քը և 
մտ քե րը դրա կան կլի նեն»։ 

Ա պա սպա սե՛ք ձեր ճեղք մա նը և նոր սկզբին։ 
Ա սե՛ք. «Այ սօր կա րող է այդ օ րը լի նել»։ 

Կար ևոր է գի տակ ցել, որ մենք չենք կա րող ապ րել 
մեր զգաց մունք նե րով, ե թե ցան կա նում ենք դրա
կան, հույ սով լե ցուն կյանք ու նե նալ։ Ե թե մենք տե ղի 
չտանք բա ցա սա կան զգա ցումե րին և չս նու ցենք 
դրանք, այդ զգա ցումե րը կմա հա նան։ 

Այն պես որ, թույլ մի՛ տվեք ձեզ ընկ նել այն թա
կար դը, ո րում մար դիկ սպա սում են, թե ե՛րբ հույ սով 
լե ցուն կզգան ի րենց. փո խա րե նը, ո րո շե՛ք հույ սով 
լե ցուն լի նել։ Երբ գի տակ ցա բար ո րո շում կա յաց նեք, 
որ ամ բողջ օր վա ըն թաց քում դրա կան և հա վատ քով 
լե ցուն մտքեր եք ու նե նա լու, ձեր զգաց մունք ներն ի 
վեր ջո կհետ ևեն ձեր ո րոշ մա նը։ 

ԴՈ՛ՒՐՍ ԵԿԵՔ ՁԵՐ ՎՐԱՆԻՑԴՈ՛ՒՐՍ ԵԿԵՔ ՁԵՐ ՎՐԱՆԻՑ
Մի քա նի տա րի ա ռաջ հարց րի Տի րո ջը. «Ին չո՞ւ իմ 

կյան քում այլևս ո գեշն չող և հա տուկ բա ներ տե ղի չեն 
ու նե նում»։ Տե րը խո սեց սրտիս. « Ջո՛յս, Ես միշտ եմ 
այդ պի սի բա ներ ա նում։ Պար զա պես դրանք սո վո րա
կան են դար ձել քեզ հա մար»։

Աստ ված ցան կա նում է, որ մեր կյան քում զար մա
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նանք Ն րա բա րութ յամբ... որ պես զի ու շադ րութ յուն 
դարձ նենք այն հրա շա լի գոր ծե րին, ո րոնք ա նում է 
մեր կյան քում։ Ին չո՞ւ։ Քա նի որ, երբ զար ման քով ենք 
ապ րում, եր բեք չենք կորց նի մեր հույ սը։ Դի տար կենք 
Աբ րա հա մի պատ մութ յու նը...

Աստ ված ա ռա տո րեն օրհ նել էր Աբ րա հա մին։ Այ
նո ւա մե նայ նիվ, կար մի բան, ո րը նա և կի նը՝ Սա ռան, 
չու նեին. ե րե խա։ Աբ րա համ ա սաց. «.. Տե՛ր Աստ ված, 
ի՞նչ կա րող ես տալ ինձ, քա նի որ ես ան զա վակ եմ 
գնում [այս աշ խար հից]»։ 

«Եվ Նա [Աստ ված] դուրս հա նեց նրան [նրա վրա նից՝ 
աստ ղա յին լույ սի մեջ] և  ա սաց. « Նա յի՛ր դե պի եր կինք 
և հաշ վի՛ր աստ ղե րը, ե թե կա րող ես հաշ վել դրանք»։ 
Եվ Նա ա սաց նրան. «Այս պես են լի նե լու քո սե րունդ
նե րը»» (Ծնն դոց 15.2,5, AMPC)։

Թեև Աբ րա հա մի հան գա մանք ներն ան հաղ թա հա
րե լի էին թվում, Տե րը դուրս հա նեց Աբ րա հա մին նրա 
վրա նից, որ պես զի զար մաց ներ նրան և հի շեց ներ, որ 
Ին քը կա րող է ա նել անհ նա րի նը։ 

Ես հա վա տում եմ, որ մենք կա րող ենք չա փա
զանց շատ ժա մա նակ անց կաց նել «մեր վրա նում»՝ 
մեր խնդիր նե րին նա յե լով։ Ա հա թե ին չու է Աստ վա
ծա շուն չը պատ վի րում հե ռաց նել մեր հա յացքն այս 
կյան քի շե ղող հան գա մանք նե րից և  ուղ ղել մեր ու շադ
րութ յու նը Հի սու սին՝ մեր հա վատ քի Զո րագլ խին և 
Կա տա րո ղին (տե՛ս Եբ րա յե ցի նե րի 12.2)։
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Ա մեն ան գամ, երբ ո րո շում ենք ա ղո թել, կար դալ 
Ն րա Խոս քը կամ պար զա պես մտո րել այն մեծ բա
նե րի շուրջ, ո րոնք Նա ա րել է անց յա լում, մե զա նում 
հույս է ծնվում։ Եվ, ինչ պես Աբ րա հա մը, շու տով մենք 
սկսում ենք մտա ծել. « Գու ցե Նա կա րո՛ղ է ա նել դա 
ինձ հա մար»։ 

Երբ դժվա րին ժա մա նակ նե րով եք անց նում և հու
սալք ված եք զգում ձեզ, ժա մա նակն է դուրս գալ վրա
նից և տես նել, թե ինչ է Աստ ված ցան կա նում ա սել։ 
Երբ ա նեք դա, դուք կտես նեք, որ Նա սպա սում է՝ ձեզ 
զար մաց նե լու հա մար։ 

ԿՐԿՆԱԿԻ ՉԱՓ՝ ՁԵՐ ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ԿՐԿՆԱԿԻ ՉԱՓ՝ ՁԵՐ ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ

Ե թե դուք ինձ նման եք, հեշ տո րեն եք կա րո ղա
նում հու սալ այլ մարդ կանց հա մար։ Ինձ հա մար բո
լո րո վին դժվար չէ տես նել դրա կան կող մը դի մա ցի նի 
ի րա վի ճա կում և խ րա խու սել նրան՝ ա սե լով. «Ա մեն 
ինչ կստաց վի. միայն վստա հի՛ր Աստ ծուն, և Նա կփո
խի քո ի րա վի ճա կը»։ 

Իսկ երբ դա վե րա բե րում է մե՞զ։ Այդ դեպ քում, 
ա մեն ինչ այլ է։ Երբ ցա վոտ և վ հա տեց նող ի րա վի ճա
կում ենք, մենք գայ թակղ ված ենք տե ղի տա լու այս
պի սի մտքե րի. «Ա մեն ինչ ա վարտ ված է։ Ինձ հա մար 
ար դեն շատ ուշ է»։ 

Բայց մեզ հա մար շատ ուշ չէ։ Եր բեք շատ ուշ չէ նոր 
սկզբի հա մար, երբ ձեր կյան քը Ք րիս տո սում է։ Ձեր 
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անց յա լը՝ ձեր ճա կա տա գի րը չէ։ Ե թե դուք հրա ժար վեք 
թող նել հույ սը և թույլ տաք Սուրբ Հո գուն ա ռաջ նոր դել 
ձեզ, Աստ ված ոչ միայն կվե րա կանգ նի այն, ինչ դուք 
ու նեիք, այլև ա վե լի կբա րե լա վի ձեր կյան քը։ 

Ես սի րում եմ Հո վել 2.25,26ի այս հատ վա ծը։ Երբ 
կար դաք այս խոս քե րը, սրտանց ըն դու նե՛ք այն, ինչ 
գրված է։ Ըն դու նե՛ք այս խոս քերն այ սօր։ 

«Եվ Ես կվե րա կանգ նեմ կամ կվե րա դարձ նեմ ձեզ այն 
տա րի նե րը, որ մո րե խը կե րել է՝ ցատ կող մո րե խը, 
սպա ռող մո րե խը և սո ղա ցող մո րե խը՝ Իմ մեծ բա նա
կը, ո րը Ես ու ղար կե ցի ձեր միջև։ Եվ դուք ա ռա տութ
յամբ կու տեք և կկշ տա նաք և կ գո վեք ձեր Տեր Աստ ծո 
ա նու նը, Ով սքան չե լի կեր պով վար վեց ձեզ հետ։ Եվ 
Իմ ժո ղո վուր դը եր բեք ա մո թա հար չի լի նի» (AMPC)։ 

Երբ ե րի տա սարդ էի, ես հա մոզ ված էի, որ ման
կութ յան տա րի նե րին բռնութ յան են թարկ վե լը մշտա
կան բիծ էր թո ղել կյան քիս վրա։ Կար ծում էի, թե 
եր բեք չէի կա րո ղա նա այլ մարդ կանց պես լի նել կամ 
այն պես ապ րել, ինչ պես այն դեպ քում, ե թե դա տե ղի 
չու նե նար։ 

Բայց Աստ ծո հա մար ա մեն ինչ հնա րա վոր է։ Նա 
նոր սկիզբ է տես նում այն տեղ, որ տեղ մենք փա կու ղի 
ենք տես նում։ Նա ցան կա նում է վերց նել մեր անց յա
լի ցա վը և  ոչ միայն բժշկել, այլև վե րա կանգ նել մեզ՝ 
տա լով ա վե լին, քան մենք ու նեինք։ 

Միա սին կար դանք Ե սա յի 61.7ը. « Ձեր ա մո թի 
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փո խա րեն դուք կրկնա կի չափ կստա նաք, և  ա նար
գան քի փո խա րեն դուք կցնծաք ձեր ժա ռան գութ յամբ։ 
Այս պես դուք կրկնա կի չափ կժա ռան գեք ձեր երկ րում 
և հա վի տե նա կան ու րա խութ յուն կու նե նաք» (NIV)։ 

Ես հա ճախ եմ ա սում, որ ե թե դուք Աստ ծո հետ եք, 
երբ գլխա վոր ծրա գի րը ձա խող վում է, Նա ու նի պա
հուս տա յին ծրա գիր, որն ա վե լի լավն է, քան գլխա վո
րը։ Աստ ված վե րա կանգն ման և նոր սկզբի Աստ ված 
է։ Ե թե թույլ տաք Ն րան, Նա նոր սկիզբ կտա ձեզ. 
Նա կրկնա կի՜ չափ կտա ձեզ։ Եվ դա կլի նի ա վե լի լա
վը, քան կա րող եք պատ կե րաց նել։



47 

Գ լուխ 6

Ինչ պե՞ս վեր նա յել,  
երբ ընկճ ված եք

Բո լո րիս կյան քում այն պի սի պա հեր են լի նում, 
երբ տար բեր պատ ճառ նե րով ընկճ ված ենք զգում, 
սա կայն չենք կա րող թույլ տալ, որ մեր հան գա մանք
նե րը վե րահս կեն մեր զգաց մունք նե րը։ 

Սա տա նան ձգտում է բազ մա թիվ բա ցա սա կան 
մտքեր բերել, ո րոնք, ի վեր ջո, դրդում են մեզ կորց
նել մեր ու րա խութ յու նը և տխ րութ յուն զգալ։ Նա մեզ 
վհա տեց նողն է և  ու զում է ցան կա ցած ձևով ցած գցել՝ 
զգաց մուն քո րեն, հոգ ևո րա պես, ֆի նան սա պես։ Բայց 
Հի սու սը մեզ Խ րա խու սողն է, և Նա ե կել է, որ պես զի 
բարձ րաց նի մեզ։ Նա ե կել է, որ պես զի ար դա րութ յուն, 
խա ղա ղութ յուն և  ու րա խութ յուն տա մեզ։ Նա ցան կա
նում է, որ մենք բա րի բա նե րի սպա սենք մեր ա պա
գա յի հա մար. Նա ցան կա նում է հույ սով լցնել մեզ։ 

Յու րա քանչ յու րի կյան քում հիաս թա փութ յան և 
տրտ մութ յան պա հեր են լի նում՝ չի րա կա նա ցած ծրագ
րե րի կամ ե րա զանք նե րի պատ ճա ռով։ Երբ կյան քը չի 
հա մա պա տաս խա նում մեր հույ սե րին, բնա կան է հու
սալ քութ յուն կամ հիաս թա փութ յուն զգա լը։ 

Բայց մենք պետք է զգույշ լի նենք, թե ինչ պես ենք 
վար վում այդ զգաց մունք նե րի հետ, քա նի որ, ե թե 
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չա փա զանց եր կար ժա մա նակ մանք դրան ցում, դա 
կա րող է ընկ ճախ տի հան գեց նել։ 

Սաղ մոս 30.5ն  ա սում է. « Լա ցը կա րող է մի գի
շեր տևել, բայց ա ռա վոտ յան ու րա խութ յուն է գա լիս» 
(AMPC)։ 

Ի րա վի ճակ նե րը կա րող են ժա մա նա կա վո րա պես 
տխրեց նել մեզ, բայց մենք չպետք է տխուր մանք։ 
Ե թե այդ պես վար վենք, թշնա մին կօգտ վի այդ բաց 
դռնից և կ շա րու նա կի թա փան ցել մեր կյանք՝ ա վե լի 
լուրջ խնդիր ներ բե րե լով։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե թե մենք Աստ ծո հետ ենք, երբ 
հիաս թափ վում ենք, մենք մշտա պես կա րող ենք վե
րա կանգն վե լու ո րո շում կա յաց նել։ Մենք կա րող ենք 
ո րո շել նա յել Ն րան՝ սպա սե լով նոր հույ սի և նո րոգ
ված ու ժի, որ պես զի շա րու նա կենք ա ռաջ գնալ։ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁՐԵՔ ՁԵՐ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁՐԵՔ ՁԵՐ 
ԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻՆԶԳԱՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻՆ

Ե թե երբ ևէ ընկ ճախտ եք վե րապ րել, դուք գի տեք, 
որ այն ի րա կան է։ Դ րա պատ ճա ռով մենք կա րող 
ենք մե կու սաց ված, միայ նակ և  ան հույս զգալ... ա սես 
ա մեն ինչ մեր շուր ջը փուլ է գա լիս։ 

Ես հաս կա նում եմ, որ ընկ ճախ տը կա րող է ֆի
զի կա կան կամ քի միա կան ան հա վա սա րակշ ռութ յան 
արդ յունք լի նել, և չեմ ու զում ան տե սել դա։ Կան դեպ
քեր, երբ Տերն ա ռաջ նոր դում և  ուղ ղոր դում է դի մել 
փոր ձա ռու բժշկի կամ հո գե բա նի, ով կա րող է օգ նել 
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ար մա տա պես լու ծել այդ խնդի րը։ Ես հա մոզ ված 
եմ, որ բժշկութ յունն Աստ ծուց է, և  որ Նա գոր ծում է 
բժիշկ նե րի մի ջո ցով՝ մեծ բա ներ ա նե լու հա մար։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, բազ մա թիվ մարդ կանց դեպ
քում ընկ ճախ տը նաև հոգ ևոր խնդիր է։ Դուք պետք է 
հաս կա նաք, որ սա տա նան օգ տա գոր ծում է ընկ ճախ
տը, որ պես զի գո ղա նա մար դու հոգ ևոր ու ժը և  ա զա
տութ յու նը։ Նա ձգտում է խա վա րով և վ հա տութ յամբ 
լցնել մեր մտքե րը և զ գաց մուն քո րեն կոր ծա նել մեզ։ 

Բայց Աստ ված ցան կա նում է օգ նել մեզ, որ ընկ
ճախ տից ա զատ ապ րենք։ Նա ցան կա նում է լցնել 
մեզ Իր ու րա խութ յամբ, հույ սով և բա րի բա նե րի 
սպա սու մով։ Ն րա հետ հա մա գոր ծակ ցե լու հա մար 
մենք պետք է մեկ բան սո վո րենք՝ չապ րենք հա մա
ձայն մեր զգաց մունք նե րի։ 

Ես հա ճախ եմ ա սել, որ զգաց մունք նե րը կա րող 
է լի նել մեր մե ծա գույն թշնա մի նե րից մե կը։ Հեշտ է 
ա ռաջ նորդ վել այն բա նով, ինչ զգում ենք, բայց մենք 
պետք է հաս կա նանք, որ զգաց մունք ներն ան հաս
տատ են. դրանք ա մեն օր փոխ վում են։

Մենք չպետք է հետ ևենք յու րա քանչ յուր մտքի և 
զ գա ցու մի, որ ու նե նում ենք, քա նի որ հա ճախ դրանք 
կա րող են հա կա սել այն ճշմար տութ յա նը, որն Աստ
ված ա սում է մեր մա սին։ 

Տա րի ներ շա րու նակ ես տևա կան ընկ ճախտի մեջ 
էի։ Ա ռա վոտ յան արթ նա նում էի, և մի ձայն մտքումս 
ա սում էր. «Ես ընկճ ված եմ»։ Ես հա վա տում էի, որ 



50 

դա իմ միտքն էր՝ չհաս կա նա լով, որ թշնա մին փոր
ձում էր ստեր խո սել իմ մտքում։ 

Ա վե լի ուշ, երբ ավելի մտերմացա Աստծո հետ, երբ 
Ն րա հետ ա վե լի մտե րիմ ըն թացք ու նե ցա և սկ սե ցի 
լրջո րեն ու սումա սի րել Ն րա Խոս քը, հաս կա ցա, որ 
կա րիք չկար հետ ևել յու րա քանչ յուր մտքի և զ գա ցու
մի, որ ու նե նում էի։ Ես սկսե ցի բարձ րա ձայն ա սել. 
«Ես չե՛մ հու սալք վի և չե՛մ ընկճ վի»։ 

Մենք մշտա պես զգաց մունք ներ կու նե նանք. 
դրանք եր բեք չեն հե ռա նա։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, մենք 
ենք ընտ րում՝ թույլ տա՞նք, որ մեր զգաց մունք նե րը ղե
կա վա րեն մեր կյան քը, թե՞ ոչ։ 

ՈՒՇԱԴԻ՛Ր ԵՂԵՔ ՁԵՐ ՄՏՔԵՐԻՆՈՒՇԱԴԻ՛Ր ԵՂԵՔ ՁԵՐ ՄՏՔԵՐԻՆ
Միտ քը ևս մեկ կար ևոր բա նա լի է հու սալ քութ յու նը 

և  ընկ ճախ տը հաղ թա հա րե լու հա մար։ Դուք գի տեի՞ք, 
որ այն, ին չի մա սին մտա ծում եք, կա րող է ազ դել ձեր 
կյան քի յու րա քանչ յուր բնա գա վա ռի վրա։ 

Ա ռա կաց 23.7ում գրված է. «Ո րով հետև ինչ պես 
որ նա [մար դը] մտա ծում է իր սրտում, այն պի սին է 
նա...» (AMPC)։ 

Մեր միտ քը մեծ ուժ ու նի։ Երբ մենք ո րո շում ենք 
կա յաց նում շա րու նակ բա ցա սա կան մտա ծել մեր մա
սին կամ մտա ծել այն վատ բա նե րի մա սին, ո րոնք 
տե ղի են ու նե ցել մեզ հետ, դա սնու ցում է հու սալ
քութ յու նը և  ընկճ վա ծութ յու նը։ 
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Տա րի ներ ա ռաջ պայ քա րում էի կրծքի քաղց կե ղի 
հետ, և դա իս կա պես փոր ձութ յան ըն թացք էր ինձ հա
մար։ Ես գի տեի, որ հեշ տո րեն կա րող էի ընկ ճախ տի 
մեջ ընկ նել, ե թե տե ղի տա յի բա ցա սա կան մտքե րին։ 

Այդ ըն թաց քում Աստ ված դրեց իմ սրտում, որ 
սնու ցեի միտքս հետև յալ ճշմար տութ յուն նե րով, իսկ 
հե տո բարձ րա ձայն խո սեի դրանք այն քան հա ճախ, 
որ քան կա րող էի։ Ես մտա ծում և խո սում էի. 

«Աստ վա՛ծ, ես գի տեմ, որ Դու սի րում ես ինձ։ Ես 
հա վա տում եմ, որ ա մեն բան գոր ծում է հօ գուտ 
նրանց, ով քեր սի րում են Քեզ և կանչ ված են՝ ըստ 
Քո նպա տա կի։ Ես վստա հում եմ Քեզ և չեմ վա-
խե նա» (տե՛ս Հ ռո մեա ցի նե րի 8.28,3539, Հե սու 1.9, 
Ա ռա կաց 3.5)։

Ի րա կա նում, որ քան ա վե լի եք ժա մա նակ տրա
մադ րում Աստ ծո Խոս քը կար դա լուն և դ րա շուրջ 
մտո րե լուն, այն քան Խոսքն ա վե լի է մուտք գոր ծում 
ձեր ներ սը և փո խում է ներ սից՝ դուրս։

Եբ րա յե ցի նե րի 4.12ում գրված է, որ Աստ ծո Խոս
քը կեն դա նի և զո րա վոր է։ Խոս քը կա րող է փո խել 
այն, թե ինչ պես եք տես նում ձեզ, նույ նիսկ՝ ձեր ա պա
գան։ 

Երբ հա գեց նեք ձեր միտքն այն խոս քե րով, ո րոնք 
Աստ ված ա սում է ձեր մա սին, և  ըն դու նեք, որ Ն րա 
խոս տումե րը ձեզ են պատ կա նում, դուք հույ սով 
կլցվեք, և ձեր հա վատ քը կկա ռուց վի։ 
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ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ԴԵՂԱՏՈՄՍ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ԴԵՂԱՏՈՄՍ 
ԸՆԴԴԵՄ ԸՆԿՃԱԽՏԻԸՆԴԴԵՄ ԸՆԿՃԱԽՏԻ

Ինչ պես նշե ցի, եր բեմ ընկ ճախ տը ֆի զի կա կան 
կամ քի միա կան խնդիր նե րի արդ յունք է, և  ես հա վա
տում եմ, որ կար ևոր է թույլ տալ բժիշկ նե րին օգ նել 
մեզ՝ ըստ Աստ ծո ա ռաջ նոր դութ յան։ Բայց նույ նիսկ 
երբ մենք այ ցե լում ենք բժշկին, կար ծում եմ՝ մեր ներ
սում պետք է հա մոզ մունք լի նի, որ վստա հում ենք 
Աստ ծուն, Ով մեր Բ ժիշկն է։

Այ նո ւա մե նայ նիվ, շատ հա ճախ ընկ ճախ տը նաև 
հոգ ևոր պայ քար է... և Աստ վա ծա շուն չը հրա շա լի ցու
ցումեր է տա լիս մեզ՝ դրա նում հաղ թա նակ տա նե լու 
հա մար։

Ե սա յի 61.3ը պատ վի րում է մեզ հագ նել «գո վա
բա նութ յան պատ մու ճան՝ ճնշվա ծութ յան հո գու փո
խա րեն...» (NKJV)։ 

Գու ցե մենք միշտ չէ, որ զգաց մուն քո րեն ցան կա նում 
ենք փա ռա բա նել Աստ ծուն, բայց մի քա նի րո պե տրա
մադ րել Տի րո ջը՝ Ն րա հետ խո սե լու և գո հա նա լու Ն րա 
բա րութ յան հա մար, մեր ա մե նաազ դե ցիկ զեն քե րից է՝ 
հու սալ քութ յան և  ընկ ճախ տի դեմ պայ քա րե լու հա մար։ 

Մենք բա ռա ցիո րեն հրա վի րում ենք Աստ ծո ներ
կա յութ յու նը մեր ի րա վի ճա կի մեջ և դ րա շնոր հիվ 
ստա նում ենք Ն րա զո րութ յու նը, խա ղա ղութ յու նը և  
ու րա խութ յու նը։ Փի լի պե ցի նե րի 4.4ում գրված է. «Մշ
տա պես ու րա խա ցե՛ք Տի րոջ մեջ [հիա ցե՛ք, զվար թա ցե՛ք 
Ն րա նում]. կր կին ա սում եմ՝ ու րա խա ցե՛ք» (AMPC)։
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Մեր դժվա րին պա հե րին Տի րո ջը փա ռա բա նե լը 
ա մե նա կար ևոր բանն է, որ կա րող ենք ա նել։ Ին չո՞ւ։ 
Ո րով հետև, երբ ո րո շում ենք կենտ րո նա նալ Աստ ծո 
վրա և ցն ծալ այն բա րիք նե րի հա մար, որ Նա շնոր հել 
է, մենք մե ծա րում ենք Ն րան՝ բարձ րաց նե լով ա վե լի, 
քան մեր խնդիր նե րը։ 

Ճշ մար տութ յունն այն է, որ Աստ ված մշտա պես 
բա րի է՝ ան կախ այն բա նից, թե ինչ է տե ղի ու նե նում 
մեր կյան քում։ Նա մեր ու րա խութ յան Աղբ յուրն է, և 
մենք կա րող ենք ա պաս տան գտնել Ն րա նում ցան
կա ցած պա հի, երբ դրա կա րիքն ու նենք։ 

Այս ճշմար տութ յու նը հի շեց նում է ինձ Սաղ մոս 
16.11. «... Քո ե րե սի առջև ու րա խութ յուն նե րի լիութ յուն 
կա, և Քո աջ կող մը՝ քաղց րութ յուն ներ՝ հա վիտ յան»։ 

Երբ երկր պա գում ենք Աստ ծուն, մենք հրա վի րում 
ենք Ն րա ներ կա յութ յու նը մեր կյան քի մեջ։ Նա փո
խա րի նում է մեր հու սալ քութ յու նը և տրտ մութ յունն Իր 
ու րա խութ յամբ և խա ղա ղութ յամբ՝ մեզ հույս տա լով և 
նոր կյան քի շունչ փչե լով մեր ի րա վի ճակ նե րում։ 

Մենք միշտ չէ, որ կա րող ենք փո խել այն, ինչ տե
ղի է ու նե նում մեր շուր ջը, բայց Աստ ծո ներ կա յութ
յու նը կփո խի մեզ՝ այն, թե ինչ պես ենք մտա ծում, ինչ 
ենք զգում և  ինչ կեր պով ենք դի տար կում մեր հան
գա մանք նե րը։ 
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ԹՈ՛ՒՅԼ ՏՎԵՔ ԱՍՏԾՈՒՆ ՎԵՐՑՆԵԼ  ԹՈ՛ՒՅԼ ՏՎԵՔ ԱՍՏԾՈՒՆ ՎԵՐՑՆԵԼ  
ՁԵՐ ՑԱՎԸՁԵՐ ՑԱՎԸ

Մենք եր բեք չենք կա րո ղա նա լիո վին ա զատ լի նել 
ցա վից և հու սալ քութ յու նից, սա կայն չպետք է թույլ 
տանք, որ այն, ինչ տե ղի է ու նե նում ներ կա յում, կոր
ծա նի մեր ա պա գան։ 

Մենք կա րող ենք ո րո շել շրջա դարձ բե րել մեր 
ի րա վի ճա կում՝ բաց թող նե լով այն, ին չը հիաս թա
փութ յուն և  ընկճ վա ծութ յուն է պատ ճա ռել մեզ, և գ նալ 
ա ռաջ՝ դե պի այն բա րի քը, որ Աստ ված ծրագ րել է մեր 
ա պա գա յի հա մար։ 

Ինձ դուր է գա լիս Ա ռա ջին Պետ րո սի 5.9ը, ո րը 
պատ վի րում է. «...հա կա ռակ վե՛ք նրան [սա տա նա
յին]... [նրա հար ձակ ման դեմ]» (AMPC)։ Ան չափ կար
ևոր է ան մի ջա պես հա կա ռակ վել հու սալ քութ յա նը և  
ընկ ճախ տին, ո րով հետև որ քան եր կար մանք դրանց 
մեջ, այն քան դժվար կլի նի դրանց հա կա ռակ վե լը։ 

Տա րի ներ շա րու նակ ա սել եմ հետև յա լը. ե թե թույլ 
չտաք, որ սա տա նան տպա վո րի ձեզ իր գոր ծե րով, 
նա չի կա րո ղա նա ճնշել ձեզ, և  ե թե նա չկա րո ղա նա 
ճնշել ձեզ, չի կա րո ղա նա ընկ ճել ձեզ։ 

Հա ջորդ ան գամ, երբ այն պի սի ի րա վի ճա կի բախ
վեք, ո րի նպա տա կը ձեզ շփո թեց նելն է, ո րո շում կա
յաց րեք դի մել Սուրբ Հո գուն և թույլ տալ, որ Նա հույ
սով լցնի ձեզ։ Ո րո շում կա յաց րեք հա վա տալ Աստ ծո 
Խոս քին, ոչ թե ձեր զգաց մունք նե րին։ Հա գեց րե՛ք ձեր 
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միտ քը և շուր թե րը Աստ ծո Խոս քի դրա կան և հույ սով 
լե ցուն ճշմար տութ յուն նե րով։

Կա րիք չկա, որ թույլ տաք հու սալ քութ յա նը և  ընկ
ճախ տին ղե կա վա րել ձեր կյան քը։ Երբ ինչոր բան է 
տե ղի ու նե նում, թույլ տվեք ա մեն հույ սի Աստ ծուն զո
րաց նել և խ րա խու սել ձեզ՝ ներ սից դե պի դուրս։ 

Քա նի որ, ան կախ այն բա նից, թե ին չով եք անց
նում, Աստ ված պատ րաստ է և կա մե նում է օգ նել ձեզ, 
վերց նել ձեր ցա վը... և հ րա շա լիո րեն փո խել ձեր ի րա
վի ճա կը։ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Դուք դժվա րին ժա մա նա կո՞վ 
եք անց նում

Ե թե հենց հի մա դուք դժվա րին ժա մա նա կով եք 
անց նում, ու զում եմ, որ ի մա նաք. Աստ ված սի րում 
է ձեզ։ Նա տես նում է, թե ին չով եք անց նում, Նա ձեզ 
հետ է և ցան կա նում է օգ նել ձեզ՝ հենց այն տեղ, որ
տեղ գտնվում եք։ 

Սաղ մոս 34.18ում (NLT) գրված է. « Տե րը մոտ է 
սրտով կոտր ված նե րին. Նա փրկում է նրանց, ո րոնց 
հո գի նե րը փշրված են»։ Երբ մենք ցավ ենք զգում, 
Աստ ված զգում է այն մեզ հետ։ 

Հ նա րա վոր է, որ հենց հի մա դուք անհ նա րին ի րա
վի ճա կում եք։ Բայց ու զում եմ, որ ի մա նաք՝ Աստ ված 
կա րող է ա մեն ինչ նոր դարձ նել. Նա կա րող է բա րուն 
գոր ծա կից դարձ նել ձեր խնդի րը։ 

Ե թե դուք դժվա րին հան գա մանք ներ ու նեք կամ 
այն պի սի ի րա վի ճա կում եք, ո րը սպառ նում կամ շփո
թեց նում է ձեզ, ա ռա ջար կում եմ, որ հենց հի մա մի 
պահ կանգ առ նեք և  ա ղո թեք. 

« Հա՛յր, Դու պետք ես ինձ հի մա՛։ Դու ա սում ես, որ 
սի րում ես ինձ և տես նում ես ինձ այն տեղ, որ տեղ 
հենց հի մա եմ... և չ նա յած այն բա նին, թե ինչ եմ 
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զգում, ես ո րո շում եմ հա վա տալ Քո Խոս քին։ Ի 
դեմս այն ա մե նի, ին չով անց նում եմ, ես Քեզ նից 
եմ օգ նութ յուն սպա սում։ Ես ու նեմ Քո զո րութ յան 
կա րի քը, որ պես զի պայ քա րեմ այն ա մե նի հետ, 
ինչն այս պա հին չա փա զանց մեծ է թվում։ Օգ նի՛ր 
ինձ՝ հա յացքս ուղ ղեմ Քեզ։ Խնդ րո՛ւմ եմ, հայտ նի՛ր 
Քեզ... խրա խու սի՛ր ինձ անց նել իմ առջև գտնվող 
ճա նա պար հը։ Օգ նի՛ր ինձ շո շա փե լի կեր պով վե-
րապ րել Քո սե րը և ներ կա յութ յու նը։ Ես լիո վին 
հանձն վում եմ Քո ձեռ քե րի մեջ։ Հի սու սի ա նու նով, 
ա մե՛ն»։ 

Ես նույն պես խրա խու սում եմ ձեզ ո րոշ ժա մա նակ 
տրա մադ րել և  ըն թեր ցել ստորև գտնվող աստ վա
ծաշնչ յան խոս քե րը։ Կա րող եմ ա սել իմ փոր ձա ռութ
յու նից, որ Աստ ծո Խոս քը կփո խի ձեր կյան քը՝ այն, 
թե ինչ պես եք դուք մտա ծում և զ գում ձեզ... և նույ
նիսկ՝ թե ինչ պես եք տես նում ձեր ա պա գան։ 

Ես սի րում եմ Ե րե միա 29.11ը։ Այս խոսքն ա սում է, 
որ Աստ ված բա րի ծրագ րեր ու նի ձեր ա պա գա յի հա
մար. ծրագ րեր՝ խա ղա ղութ յան հա մար... ծրագ րեր՝ 
ձեզ հույս տա լու հա մար։ 

Միշտ հի շե՛ք, որ Աստ ված ձեր կող մից է։ Նա 
անհնա րի նի Աստ ված է... և Նա կա րող է հրաշ քի վե
րա ծել ձեր ի րա վի ճա կը։ 
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ԱՍՏՎԱԾ ՍԻՐՈՒՄ Է ՁԵԶԱՍՏՎԱԾ ՍԻՐՈՒՄ Է ՁԵԶ

«Ես սի րել եմ քեզ հա վի տե նա կան սի րով. Ես 
մո տեց րել եմ քեզ անս պառ բա րութ յամբ»։
Ե րե միա 31.3, NIV

«Ո րով հետև սա րե րը կքաշ վեն, և բ լուր նե րը 
կսա սան վեն, բայց Իմ ո ղոր մութ յու նը քեզ նից չի 
քաշ վի, և Իմ խա ղա ղութ յան ուխ տը չի սա սան
վի, ա սում է քեզ ո ղոր մող Տե րը»։ 
Ե սա յի 54.10

«Իմ թա փա ռե լը (կամ՝ տա ռա պանք նե րը) Դու 
հա մա րում ես։ Իմ ար տա սուք նե րը դի՛ր Քո տի
կի մեջ. ա հա՛ նրանք Քո Գր քում են»։
Սաղ մոս 56.8

« Քեզ ո րո վայ նում չստեղ ծած՝ Ես քեզ գի տեի, և  
ար գան դից դեռ դու դուրս չե կած՝ Ես քեզ սրբե
ցի...»։
Ե րե միա 1.5

ԱՍՏՎԱԾ ԿՕԳՆԻ ՁԵԶԱՍՏՎԱԾ ԿՕԳՆԻ ՁԵԶ

« Մի՛ վա խե ցիր, ո րով հետև Ես քեզ հետ եմ։ Մի՛ 
հու սալք վիր, ո րով հետև Ես քո Աստ վածն եմ։ Ես 
կզո րաց նեմ քեզ և կօգ նեմ քեզ։ Ես կա ջակ ցեմ 
քեզ Իմ հաղ թա կան աջ ձեռ քով»։
Ե սա յի 41.10, NLT
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« Թեև գնամ մա հի շու քի ձո րով, չար բա նից չեմ 
վա խե նա, ո րով հետև Դու ինձ հետ ես»։ 
Սաղ մոս 23.4

«Ես խնդրե ցի Տի րո ջը, և Նա պա տաս խան տվեց 
ինձ, և  իմ ա մեն ահ ու վա խից ա զա տեց ինձ»։
Սաղ մոս 34.4

«Երբ որ ջրե րից անց նես, Ես քեզ հետ եմ, և  ե թե գե
տե րով, նրանք քեզ չեն ո ղո ղի. երբ որ գնաս կրա կի 
մի ջով, չես այր վի, և բո ցը քեզ չպի տի վա ռի»։
Ե սա յի 43.2

ԱՍՏՎԱԾ ՁԵՐ ՀՈՒՅՍՆ ԷԱՍՏՎԱԾ ՁԵՐ ՀՈՒՅՍՆ Է

«Ո րով հետև Ես գի տեմ այն խոր հուրդ նե րը, որ 
խոր հում եմ ձեր մա սին, ա սում է Տե րը, խա
ղա ղութ յան խոր հուրդ նե րը, և  ոչ թե չա րութ յան, 
որ ձեզ տամ ա պա գան և հույ սը»։
Ե րե միա 29.11

«...Ո րով հետև Նա [Աստ ված] Ինքն է ա սել՝ Ես 
ոչ մի կեր պով չեմ ձա խո ղի քեզ, ո՛չ էլ կթող նեմ 
քեզ ա ռանց ա ջակ ցութ յան... [Ի հար կե՝ ո՛չ]»։
Եբ րա յե ցի նե րի 13.5, AMPC

«Ո րով հետև Աստ ծո առջև ոչ մի բան ան կա րե լի 
չէ»։
Ղու կաս 1.37
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«Գ ցի՛ր քո բե ռը Տի րոջ վրա [ա զատ վե լով դրա 
ծան րութ յու նից], և Նա հե նա րան կլի նի քեզ»։
Սաղ մոս 55.22, AMPC

«Ինչ պա հի էլ, որ վա խե նամ, ես հա մար ձա
կութ յուն կու նե նամ Քո մեջ և կվս տա հեմ ու կա
պա վի նեմ Քեզ»։
Սաղ մոս 56.3, AMPC

ԱՍՏՎԱԾ ՁԵՐ ՄԽԻԹԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԱՍՏՎԱԾ ՁԵՐ ՄԽԻԹԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ Է 
ԵՎ ՈՒԺԸԵՎ ՈՒԺԸ

« Նա բժշկում է սրտով կոտր ված նե րին և փա
թա թում է նրանց վեր քե րը [բու ժե լով նրանց ցա
վե րը և ն րանց վշտե րը]»։
Սաղ մոս 147.3, AMPC

« Նա է հոգ նա ծին ուժ տվո ղը, և Նա կա րո ղութ
յուն չու նե ցո ղին զո րութ յուն է շա տաց նում... Տի
րոջն ա պա վի նող նե րը կնո րոգ վեն ու ժով, թևե
րով վեր կսլա նան՝ ար ծիվն ե րի պես, կվա զեն և 
չեն վաս տա կի, կգնան և չեն հոգ նի»։
Ե սա յի 40.29,31

«Ինձ մոտ ե կե՛ք, բո լոր վաս տա կած ներ և բեռ
նա վոր ված ներ, և Ես հան գիստ կտամ ձեզ»։
Մատ թեոս 11.28

«Աստ ված մեր ա պաս տանն է և  ու ժը, մշտա պես 
ներ կա օգ նութ յու նը նե ղութ յան մեջ»։
Սաղ մոս 46.1, NIV
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ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՂՈԹՔ
Աստված սիրում է քեզ և Նա ցանկանոևմ է անձնական 

հարաբերություն ունենալ քեզ հետ: Եթե դու Հիսուս 
Քրիստոսին դեռ չես ընդունել որպես քո Փրկիչ, ապա դու 
դա կարող ես անել հենց հիմա: Պարզապես բացի՛ր քո 
սիրտը Նրա առաջ և աղոթի՛ր այս աղոթքը…

«Հայր, ես գիտեմ, որ ես մեղանչել եմ քո դեմ: Խնդրում 
եմ ների՛ր ինձ: Մաքրի՛ր ինձ: Ես խոստանում եմ վստահել 
Հիսուսին՝ Քո Որդուն: Ես հավատում եմ, որ Նա մահացավ 
ինձ համար: Նա իմ մեղքն Իր վրա վերցրեց, երբ Նա 
մահացավ խաչի վրա: Ես հավատում եմ, որ Նա մեռելներից 
հարություն է առել: Հենց հիմա ես իմ կյանքը տալիս եմ 
Հիսուսին:

Հա՛յր, շնորհակա՛լ եմ քո տված ներման պարգևի և 
հավիտենական կյանքի պարգևի համար: Խնդրում եմ 
օգնի՛ր ինձ ապրել Քեզ համար: Հիսուսի անունով, ամե՛ն»:

Եթե դու քո սրտից աղոթեցիր, ապա Աստված ընդունեց 
քեզ, մաքրեց  քեզ և հոգևոր մահվան կապանքից քեզ 
ազատ արձակեց: Ժամանակ վերցրո՛ւ, որպեսզի ընթերցես 
և ուսում ասիրես այս սուրբգրային համարները և խնդրի՛ր 
Աստ ծուն, որ Նա խոսի քեզ հետ, երբ Նրա հետ կատարես 
այս ճանապարհորդությունը քո նոր կյանքում:

Հովհաննես 3.16  Ա Կորնթացիների 15.34
Եփեսացիների 1.4 Եփեսացիների 2.89  
Ա Հովհաննես 1.9 Ա Հովհաննես 4.1415
Ա Հովհաննես 5.1 Ա Հովհաննես 5.1213

Աղոթի՛ր և խնդրի՛ր Նրան, որ Նա օգնի քեզ գտնել լավ 
եկեղեցի, որը հավատում է Աստվածաշնչին, որպեսզի 
կարողանաս ոգեշնչված լինել Քրիստոսի հետ քո հարաբե
րության մեջ աճելու վերաբերյալ: Աստված միշտ քեզ հետ 
է: Մեկ օր Նա քեզ կառաջնորդի ճիշտ ժամանակին և ցույց 
կտա, թե ինչպես կարելի է լիառատ կյանքով ապրել, որը 
Նա պատրաստել է քեզ համար: 
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ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Ջոյս Մա յե րը հան րա ճա նաչ հե ղի նակ է՝ ըստ «Ն յու 
Յորք Թայմս» ամ սագ րի, և  աշ խար հով մեկ հայտ նի 
Աստ վա ծաշն չի ու սու ցիչ։ Ն րա ու սու ցումե րը հա
սա նե լի են « Ջոյս Մա յե րի ծա ռա յութ յան» մի ջո ցով։ 
Նա սո վո րեց նում է գործ նա կա նո րեն և  ան կեղ ծո րեն՝ 
ան թա քույց կիս վե լով իր կյան քից։ Նա օգ նում է մի
լիո նա վոր մարդ կանց կի րա ռել աստ վա ծաշնչ յան 
սկզբունք նե րը կյան քի ի րա վի ճակ նե րում և հույս ու 
վե րա կանգ նում գտնել Հի սուս Ք րիս տո սի մի ջո ցով։ 
Ն րա՝ « Միտ քը կռվի դաշտն է» գիր քը տա րի ներ շա
րու նակ հան րա ճա նաչ գիրք է ե ղել. այն սո վո րեց նում 
է մարդ կանց, թե ինչ պես հաղ թեն պա տե րազմ 
ի րենց մտքում և «մտա ծել այն մա սին, թե ինչ են 
մտա ծում»։ Ջոյ սը հա մա ժո ղովներ է անց կաց րել Ա մե
րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րում և  աշ խար հով մեկ։ 
Ն րա՝ « Վա յե լել ա մե նօր յա կյան քը» հե ռուս տա հա ղոր
դու մը հե ռար ձակ վում է հե ռուս տա տե սութ յամբ, ռա
դիո յով և  առ ցանց մի լիո նա վոր մարդ կանց հա մար՝ 
ա վե լի քան 100 լե զու նե րով։ Նա նույն պես գրել է ա վե
լի քան 130 գիրք, ո րոնք թարգ ման վել են ա վե լի քան 
155 լե զու նե րով։ 



64 

ՋՈՅՍ ՄԱՅԵՐԻ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պատ մում ենք Ք րիս տո սի մա սին  Սի րում ենք 
մարդ կանց

« Ջոյս Մա յե րի ծա ռա յութ յան» կանչն է՝ քա րո
զել Ա վե տա րա նը, ա շա կեր տել ազ գե րը և տա րա ծել 
Ք րիս տո սի սե րը։ 

Մե դիա յի մի ջո ցով մենք սո վո րեց նում ենք մարդ
կանց կի րա ռել աստ վա ծաշնչ յան ճշմար տութ յու նը կյան
քի յու րա քանչ յուր բնա գա վա ռում և խ րա խու սում ենք 
ծա ռա յել ի րենց շրջա պա տող աշ խար հին։ Մեր մի սիո
նե րա կան ճյու ղը հան դի սա ցող « Հույ սի Ձեռք» («Hand 
of Hope») ծա ռա յութ յան մի ջո ցով մենք աշ խար հով մեկ 
մար դա սի րա կան օգ նութ յուն ենք տրա մադ րում, կե րակ
րում ենք քաղ ցած նե րին, հագց նում ենք աղ քատ նե րին, 
ծա ռա յում ենք տա րեց նե րին, այ րի նե րին և  որ բե րին, 
հաս նում ենք նաև կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում 
գտնվող բո լոր տա րի քա յին խմբե րի մարդ կանց։

« Ջոյս Մա յե րի ծա ռա յութ յան» հիմքն է հա վատ քը, 
ան կեղ ծութ յու նը և ն վիր յալ ա ջա կից նե րը, ո րոնք միա
նում են այս կան չին։ 

* * *
« Ջոյս Մա յե րի ծա ռա յութ յու նից» ա վե լի խրա խու

սանք ստա նա լու հա մար այ ցե լե՛ք. 
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