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Այս գիրքն ԱՆՎՃԱՐ ՆՎԵՐ է Գարի Կիսիի ծառայությունից  
և ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՆԹԱԿԱ ՉԷ

Այս գրքում Գարի Կիսին խոսում է այն մասին, թե ինչպես շրջադարձորեն 
փոխվեց իր կյանքը, երբ ինքը գտնվում էր ֆինանսապես փլուզված վիճակում։ 
Հեղինակն այս գրքում անկեղծորեն ներկայացնում է իր ծայրահեղ վիճակը, 
ապա առաջնորդում է դեպի աստվածաշնչյան հրաշագործ սկզբունքները։ Հենց 
այս սկզբունքները նրան վեր բարձրացրին դեպի հաջողակ և օրհնված կյանք։

Աստվածաշնչյան մեջբերումները հայերեն Աստվածաշունչ մատյան 
«Արարատ» թարգմանությունից են, հատուկ նշումների դեպքում՝ անգլերեն 
«Նոր միջազգային թարգմանությունից» (NIV)։
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ՆԱԽԱԲԱՆ
Ար դեն մի քա նի տա րի է՝ ես ցան կա նում եմ գրի առ նել այն 

ըն թաց քը, ո րով Աստ ված անց կաց րել է Դ րեն դա յին և  ինձ։ Մեր 
կյանքն այն քա՜ն է փոխ վել։ Տա րի ներ շա րու նակ մեր աչ քե րով 
տե սել ենք բո լոր հրաշք նե րը, ո րոնք Հի սու սը գոր ծում էր Աստ
վա ծաշն չում. մա հա ցած նե րը հա րութ յուն են ա ռել, ան դա մա
լույծ նե րը ոտ քի են կանգ նել, քայ լել են և հա ջորդ օ րը վե րա
դար ձել են ի րենց աշ խա տան քին, ան թիվ մար դիկ բժշկվել են, 
և հար յուր հա զա րա վոր մարդ կանց ֆի նանս նե րը վե րա կանգն
վել են։ Բայց մե ծա գույն հրաշ քը, ո րը տե սել ենք, տե ղի է ու նե
ցել մեր ըն տա նի քում և մեր կյան քում։ 

Իմ նպա տակն է անց կաց նել ձեզ այս ըն թաց քով՝ բա ցա
հայտ ման ըն թաց քով, ո րը, հու սով եմ, կփո խի ձեր կյանքն այն
պես, ինչ պես որ փո խեց ի մը։ Ես չեմ կա րող ամ բող ջութ յամբ 
պատ մել այս պատ մութ յու նը մեկ գրքում։ Այս գիրքն ա ռա ջինն 
է իմ գրքա շա րում, ո րը կա ռաջ նոր դի ձեզ դե պի անձ նա կան 
ֆի նան սա կան հե ղա փո խութ յու նը և կ հայտ նի Աստ ծո թա գա
վո րութ յան խոր հուրդ նե րը, ո րոնք փո խե ցին իմ կյան քը։ Ինձ 
հա մար սա ո գեշն չող ըն թացք է, ո րը եր բեք չի ա վարտ վի։ Բո
լորս էլ մշտա պես սո վո րում ենք։ Աստ ծո թա գա վո րութ յան գի
տե լիքն անս պառ է։ 

Ես այն քա՜ն շնոր հա կալ եմ Աստ ծուց։ Ն րա ո ղոր մութ յու նը 
նո րոգ վում է ա մեն օր, և Նա ա ռաջ նոր դում է մեզ փրկութ յան 
ճա նա պար հով՝ համ բե րութ յամբ և նե րո ղամ տութ յամբ։ Հ րա վի
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րե լով ձեզ այս ըն թաց քի մեջ՝ չեմ կա րող չհի շա տա կել իմ հրա
շա լի կնո ջը՝ Դ րեն դա յին։ Ն րա սրտանց նվի րումն Աստ ծուն 
և համ բե րութ յունն իմ հան դեպ՝ տվե ցին ինձ խի զա խութ յուն՝ 
բախ վե լու իմ տկա րութ յուն նե րին և փնտ րե լու Աստ ծուն այն 
պա տաս խան նե րի հա մար, ո րոնք խիստ անհ րա ժեշտ էին ինձ։ 

Ձեր ֆի նան սա կան հե ղա փո խութ յու նը

Հա մա ձայ նութ յան զո րութ յու նը



ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

«Ես զրկվել եմ խա ղա ղութ յու նից. ես մո ռա ցել եմ, թե ինչ է 
բար գա վա ճու մը»:

– Ողբ Ե րե միա յի 3.17, NIV

Ես արթ նա ցա՝ գի տակ ցե լով, որ ինչոր բան լիո վին սխալ էր։ Իմ 
միտ քը հա մակ վեց մեծ վա խով։ Ես չէի զգում իմ լե զուն։ Իմ ձեռ քե րը, 
ոտ քե րը և  ե րե սիս մի կող մը թմրած էին։ Արթ նաց րի Դ րեն դա յին և մեծ 
դժվա րութ յամբ ա սա ցի, թե ինչ էր կա տար վում ինձ հետ, քա նի որ իմ 
ամ բողջ ե րե սը և լե զուն չէին են թարկ վում ինձ։ Հան կարծ ու շադ րութ
յուն դարձ րի, որ սիրտս շատ ա րագ է բա բա խում, իսկ շնչա ռութ յունս 
ծան րա ցել է, մինչ պատ մում էի նրան իմ վի ճա կը։ Նա արթ նա ցավ 
և  ան մի ջա պես սկսեց ա ղո թել ինձ հա մար։ Տա րօ րի նակ և վա խով լի 
զգաց մունք նե րը դան դա ղո րեն, բայց մի փոքր թու լա ցան։ Ես նո րից 
պառ կե ցի մահ ճա կա լին, իսկ Դ րեն դան ա ռա ջար կեց ու տե լիք բե րել։ 
Ես պառ կած ա ղո թում էի. շփոթ ված ու վա խե ցած էի այն պատ ճա
ռով, ինչ տե ղի էր ու նե նում իմ մարմ նի հետ։ Վ րա յովս ա սես տագ նա
պի ա լիք ներ անց նեին։ Իմ միտ քը են թարկ վում էր վա խե րի այն պի սի 
հար ձակ ման, ո րոնք նախ կի նում եր բեք չէի զգա ցել։ 

Իմ պարտ քե րի և փո ղի մշտա կան կա րի քի պատ ճա ռով վա
խը դար ձել էր իմ ա ռօր յա կյան քի սո վո րա կան մա սը։ Ես ա նա սե լի 
ճնշվա ծութ յուն էի զգում վեր ջին մի քա նի տար վա ըն թաց քում իմ՝ 
շա րու նակ վատ թա րա ցող ֆի նան սա կան վի ճա կի պատ ճա ռով։ Ես 



ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ. Համաձայնության զորությունը

8

աշ խա տում էի որ պես վա ճառ քի գոր ծա կալ և լուրջ ֆի նան սա կան 
խնդիր ներ ու նեի։ Մենք վար ձով էինք ապ րում 1800ա կան թվա կան
նե րին կա ռու ցած մի գյու ղա կան տա նը, ո րը, թվում էր, կա ռուց վե լուց 
հե տո եր բեք չէր վե րա նո րոգ վել։ Կար ծում եմ՝ ես մի փոքր չա փա
զանց նում եմ, բայց այդ տու նը լավ վի ճա կում չէր։ Պա տու հան նե րի 
շրջա նակ նե րը բաց վածք ներ ու նեին, և բույ սե րը թա փան ցում էին մեր 
հյու րա սեն յակ։ Ա պա կի նե րից շա տե րը կոտր ված էին, և մենք կպչուն 
ժա պա վե նով ստվա րա թուղթ էինք փակց նում պա տու հան նե րի 
շրջա նակ նե րի վրա։ Թեև Դ րեն դան շատ էր հոգ նում, նա կա րո ղա
նում էր հար մա րա վե տութ յուն ստեղ ծել, բայց նույ նիսկ նրա զար մա
նա լի հմտութ յուն նե րի դեպ քում, միև նույն է, եր ևում էր, որ այդ տու նը 
բազ մա թիվ լուրջ թե րութ յուն ներ ու ներ։ 

Այն ա մե նը, ինչ մենք ու նեինք, ան սարք վի ճա կում էր։ Մեր եր կու 
մե քե նա ներն էլ հին էին. դրանց վազքն ա վե լի քան 350.000 կի լո մետր 
էր, և շար ժիչ նե րը հա զիվ էին միա նում։ Մեր եր կու տղա նե րը քնում 
էին մի ծե րա նո ցի կող մից դեն նե տած ներք նակ նե րի վրա. նրանց 
ննջա սեն յա կի հա տա կի խա լին բեր ված էր աղ բա նո ցից։ Գ րա վատ
նե րը դար ձել էին մեր կեն սաո ճը, և մենք պարտք էինք վերց նում 
նրան ցից, ով քեր, մեր կար ծի քով, կա րող էին օգ նել մեզ։ Մենք հա զիվ 
էինք հո գում մեր կա րիք նե րը, գտնում էինք վա ճառ քի են թա կա բա
ներ, փոր ձում էինք գո յատ ևել և հույս ու նեինք, որ հա ջորդ օ րը ինչոր 
բան կփոխ վեր դե պի լա վը։ 

Իմ տա սը սպառ ված վար կա յին քար տերն ար գե լա փակ վել էին 
ա միս ներ ա ռաջ, և ֆի նան սա կան ըն կե րութ յուն նե րում իմ ու նե ցած 
տա րե կան 28 տո կո սով ե րեք վար կե րը ներ կա յաց ված էին բռնա
գանձ ման։ Մեր մե քե նա նե րի վճա րում նե րը (ա յո, ես դեռ պարտք էի 
իմ եր կու ան չափ հին մե քե նա նե րի հա մար) ու շա ցել էին 120 օ րով, և 
մենք մե քե նա նե րի առգ րավ ման եզ րին էինք։ Իմ բո լոր վճա րում ներն 
ու շա ցած էին։ Իմ դեմ ար վում էին դա տա կան հայ ցեր և  ար գե լանք
ներ, և գան ձում նե րի մա սին ծա նու ցող հե ռա խո սա զան գերն արթ
նաց նում էին ինձ ա մեն ա ռա վոտ։ Ես պարտք էի Հար կա յին տես չութ
յա նը, և ն րանք ար գե լանք էին դրել իմ ե կա մուտ նե րի վրա՝ հար կա յին 
պար տա վո րութ յուն նե րի պատ ճա ռով։ Դ րեն դան և  ես պարտք էինք 
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մեր ծնող նե րին 26.000 դո լար, և ն րանք հոգ նել էին մեզ օգ նե լուց։ 
Մեր սառ նա րա նը հազ վա դեպ էր լցված մթերք նե րով։ Է լեկտ րաէ ներ
գիա մա տա կա րա րող ըն կե րութ յու նը մշտա պես սպառ նում էր ան ջա
տել մեր հո սան քը, եր բեմն՝ ա մեն ա միս։ Եվ զգաց մուն քո րեն ես ար
դեն ան կա րող էի դի մա նալ այդ վի ճա կին։ 

Այդ ճնշվա ծութ յու նը վնա սում էր իմ մար մի նը, թեև ես չէի հաս
կա նում դա։ Մի քա նի բժշկի այ ցե լե լուց հե տո ինձ ա սա ցին, որ ես 
խու ճա պի նո պա եմ ու նե ցել, և հա կա դեպ րե սանտ դե ղա մի ջոց ներ 
նշա նա կե ցին։ Դժ բախ տա բար, խու ճա պի նո պա նե րը շա րու նակ վե
ցին և դար ձան հա ճա խա կի՝ այն աս տի ճան, որ վա խե նում էի դուրս 
գալ տնից։ Այդ վա խով լի մշու շոտ օ րե րի ըն թաց քում, երբ ես պա
տաս խան ներ էի ո րո նում, նկա տե ցի, որ շա քար, օս լա կամ կա ֆեին 
պա րու նա կող ո րոշ կե րակ րա տե սակ ներ ի րենց հեր թին խու ճա պի 
նո պա ներ էին ա ռա ջաց նում ինձ մոտ։ Այժմ ես վա խե նում էի կե րա
կուր օգ տա գոր ծե լուց և զ գու շո րեն էի ընտ րում այն, ինչ ու տում էի։ 
Իմ կյան քը վե րած վեց գե րութ յան՝ այն աս տի ճան, որ ես չէի կա րո
ղա նում աշ խա տել, ին չը, ի հար կե, է՛լ ա վե լի վատ թա րաց րեց մեր ֆի
նան սա կան վի ճա կը։ 

Կինս մտա ծում էր, որ կորց նե լու էր իր ա մուս նուն. հե տա գա յում, 
երբ բժշկվե ցի, նա ա սաց, որ բա ռա ցիո րեն ծրագ րում էր, թե ինչ էր 
ա նե լու, որ պես զի հո գար մեր ե րե խա նե րի մա սին։ Ես ա ղա ղա կում էի 
Աստ ծուն՝ պա տաս խան ներ ստա նա լու հա մար, բայց չու նեի փոր ձա
ռութ յուն և գի տե լիք այն մա սին, թե ին չի հետ էի պայ քա րում։ Բ ժիշկ
ներն օգ տա գոր ծում էին վախ ա ռա ջաց նող հի վան դութ յուն նե րի 
ա նուն ներ՝ նկա րագ րե լով իմ ա ռող ջա կան վի ճա կը, և  ա սում էին, որ 
այն ան բու ժե լի է, և  որ ես մշտա պես դե ղա մի ջոց ներ եմ ըն դու նե լու։ Այլ 
բժիշկ ներ ա սում էին, որ ես շա քա րախ տով հի վան դա նա լու եզ րին եմ՝ 
պնդե լով, որ ես հար մար հի վանդ էի, ո րին նրանք կա րող էին հետ ևել, 
քա նի որ տա րի քի հետ այդ հի վան դութ յու նը զար գա նա լու էր։ 

Թեև ես քրիս տոն յա էի, սա կայն չու նեի հոգ ևոր պա տե րազմ վա
րե լու և թշ նա մուն հա կա ռակ վե լու փոր ձա ռութ յուն։ Ի րա կա նում, 
մինչև այդ պա հը ես չէի հաս կա ցել, որ պայ քա րում էի դի վա յին հո
գու հետ։ Ես մտա ծում էի, որ պար զա պես խնդիր ու նեի իմ մարմ նում 
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և խնդ րում էի Աստ ծուն բժշկել ինձ։ Որ պես քրիս տոն յա, գի տեի, որ 
Աստ ված էր իմ պա տաս խա նը, բայց այդ ժա մա նակ թվում էր՝ Աստ
ված այն քա՜ն հե ռու էր։ Բ ժիշկ նե րը տար բեր ախ տո րո շում ներ էին 
ա նում իմ ա ռող ջա կան վի ճա կի հա մար, ո րոնք կապ ված էին մտա վոր 
խնդիր նե րի հետ, և բո լոր դեպ քե րում անհ րա ժեշտ էր տա րա տե սակ 
դե ղեր ըն դու նել։ Ինչ պես ար դեն ա սա ցի, իմ վի ճակն ան բու ժե լի էր հա
մար վում, և բուժ ման մի ջոց նե րը պար զա պես պետք է օգ նեին զսպել 
իմ մտա վոր վի ճա կը։ Սա կայն այդ դե ղե րը բո լո րո վին չէին օգ նում, և  
ես կողմ նա կի բար դութ յուն ներ էի ու նե նում։ Ի րա կա նում, կար ծում եմ՝ 
դրանք ա վե լաց նում էին իմ ախ տան շան նե րը։ Թ վում էր՝ ես ապ րում 
էի մշու շում և չար չար վում էի վա խով լի մտքե րից, ո րոնք չէի կա րո
ղա նում վե րահս կել։ Ես չու նեի պա տաս խան ներ, և  ո չինչ չէր օգ նում 
ինձ։ Այս պես շա րու նակ վեց մի քա նի շա բաթ, և  իմ հու սա հա տութ յունն 
ա վե լա ցավ, քա նի որ թվում էր՝ վա խը խլե լու էր իմ կյան քը։ 

Բայց մի ե րե կո, երբ փնտրում էի Աստ ծուն՝ պա տաս խան ներ ստա
նա լու հա մար, ես մեծ ճեղ քում ու նե ցա։ Բա ցա հայ տե ցի մի կար ևոր 
բա նա լի՝ ա զա տութ յուն ստա նա լու հա մար։ Ես ե կե ղե ցում էի չո րեք
շաբ թի ե րե կո յան ծա ռա յութ յա նը։ Փա ռա բա նութ յան և  երկր պա գութ յան 
ժա մա նակ ինձ մոտ խու ճա պի ուժ գին նո պա սկսվեց։ Ես չգի տեի ինչ 
ա նել։ Ան հույս վի ճա կում էի և գի տեի, որ ա ղոթ քի կա րիք ու նեի. այն
պես որ, ա ռաջ գնա ցի։ Ինձ չէր հե տաքրք րում, որ ես ընդ հա տում էի 
ծա ռա յութ յու նը։ Ես հա ճա խում էի մի շատ մեծ ե կե ղե ցի, և հո վիվն ան
ձամբ չէր ճա նա չում ինձ, բայց փա ռա բա նութ յան և  երկր պա գութ յան 
թի մի ան դամ նե րից մե կը, որն աշ խա տում էր ե կե ղե ցում, ճա նա չում էր 
ինձ։ Ես հու սա հա տութ յու նից գրե թե մագլ ցե ցի բե մի վրա. ա մեն ինչ 
կանգ ա ռավ, և բո լո րը նա յե ցին ինձ։ Ե կե ղե ցու աշ խա տա կի ցը, ո րը 
ճա նա չում էր ինձ, ա րա գո րեն ար ձա գան քեց՝ տես նե լով, որ կար գու
կա նո նի ծա ռա յող ներն ա ռաջ էին գա լիս՝ ինձ հե ռաց նե լու հա մար։ 

Երբ նա պատ մեց հով վին իմ վի ճա կը, ես տե սա, որ հով վի դեմ քի 
ար տա հայ տութ յու նը մեղ մա ցավ։ Նա մո տե ցավ և  ա ղո թեց ինձ հա
մար։ Իմ ըն կերն ա սում էր հով վին, որ ես հի վանդ եմ։ Հո վի վը նա յեց 
ինձ և  ա սաց. 

– Նա տկա րութ յան հո գի ու նի։ 
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Այդ խոս քե րով նա դրեց իր ձեռ քերն իմ գլխին և հ րա մա յեց այդ հո
գուն հե ռա նալ։ Այդ պա հին կա տար վեց ան հա վա նա կան մի բան. ես 
ա զա տութ յուն ստա ցա։ Ա ռա ջին ան գամ մի քա նի ամս վա ըն թաց քում 
ես լավ էի զգում ինձ՝ ա ռանց տան ջող մտքե րի և վա խի. ես պար զա պես 
խա ղաղ էի։ Ա սե լը, որ շնոր հա կալ էի, նշա նա կում էր ո չինչ չա սել։ Այն, 
ինչ զգում էի, շատ ա վե լին էր ո գեշն չու մից։ Գ լուխս ա սես պտտվեր. ես 
փե տու րի պես թեթև էի զգում ինձ և լց ված էի ու րա խութ յամբ։ 

Հա վա քույ թից հե տո Դ րեն դան և  ես գնա ցինք « Պից ցա Հաթ» մեր 
ըն կեր նե րից մի քա նի սի հետ՝ տե ղի ու նե ցա ծը նշե լու հա մար։ Մինչ 
նստած պից ցա էի ու տում, հի շում եմ, որ ռա դիո յով մի երգ միա ցավ, 
և հան կարծ զգա ցի վա խի նույն տհաճ զգա ցու մը, ո րը ե կավ ինձ վրա 
ծած կո ցի պես. այն վե րա դար ձավ։ Կր կին, այդ ժա մա նակ ես հաս
կա ցա, որ դա հո գի էր։ Հո վիվն ա սել էր, որ դա տկա րութ յան հո գի 
էր, բայց ես չգի տեի, թե ինչ էր դա ի րա կա նում նշա նա կում, և  ես մի 
փոքր շփոթ ված էի։ Մ տա ծե ցի, որ բժշկվել եմ այդ հա վա քույ թին, բայց 
պարզ վում էր՝ ո՛չ։ Հա ջորդ օ րը ես կրկին պայ քա րում էի խու ճա պի 
նո պա նե րի հետ, բայց շա րու նակ մտա ծում էի այն մա սին, թե ինչ կա
տար վեց ե կե ղե ցում նա խորդ ե րե կո յան։ Երբ հո վիվն ա ղո թեց ինձ հա
մար, նա չա ղո թեց, որ ես բժշկվեմ։ Նա իշ խա նութ յուն վերց րեց այդ հո
գու վրա։ Այն, որ ես այդ կեր պով ար ձա գան քե ցի իմ հով վին, կար ծես 
թե ցույց էր տա լիս, որ մի գու ցե իմ վի ճա կի վատ լինելու պատ ճա ռը 
հո գի էր, ոչ թե հի վան դութ յուն (կրկին, դուք կա րող եք հաս կա նալ, թե 
որ քան ոչ հա սուն էի ես Ք րիս տո սի մեջ, քա նի որ չէի հաս կա նում դա)։ 
Այդ պա հին ես շատ քիչ տե ղե կութ յուն ու նեի հոգ ևոր պա տե րազմի 
մա սին, բայց հաս տատ գի տեի, որ դևերն ի րա կան են։ Մեկ ան գամ 
տե սել էի մի դևի։ 

Երբ ե րի տա սարդ էի, ես ղե կա վա րում էի ծնող նե րիս պատ կա նող 
եր կու պից ցա յի սրահ նե րից մե կը։ Մի ե րե կո ներս մտավ մի մարդ և  
ա սաց, որ ինքն արթ նութ յան հա վա քույթ ներ է անց կաց նե լու մեր փո
ղո ցում գտնվող տե ղա կան Մե թո դիս տա կան ե կե ղե ցում։ Նա ա ռա
ջար կեց ինձ մաս նակ ցել այդ հա վա քույթ նե րին և  ա վար տեց իր հրա
վե րը հետև յալ խոս քե րով. 

– Հի սու սը դեռ ա նում է նույն բա նե րը, ինչ որ ա նում էր Աստ վա
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ծաշն չում։ 
Դա գրա վեց իմ ու շադ րութ յու նը։ Ես մե ծա ցել էի ե կե ղե ցում։ Ես 

հանձ նել էի իմ սիր տը Տի րո ջը 5րդ դա սա րա նում՝ Ար ձա կուր դա յին 
աստ վա ծաշնչ յան դպրո ցում սո վո րե լիս։ Բայց դրա նից հե տո տա
րի ներ շա րու նակ ոչ մի ան գամ չէի տե սել, որ Աստ ծո զո րութ յու նը 
բժշկեր ինչոր մե կին։ Չ կար մի բան՝ կապ ված Աստ ծո հետ, ինչն իս
կա պես գրա վեր իմ ու շադ րութ յու նը։ Այն պես որ, ես հե ռա ցա Տի րո ջից 
դպրո ցա կան տա րի նե րին։ Ժա մա նակ առ ժա մա նակ կրկին ե կե ղե
ցի հա ճա խե լու ո րո շում էի կա յաց նում, բայց թվում էր՝ իմ հե տաքրք
րութ յու նը եր կար չէր տևում։ Իսկ այդ մարդն այլ կերպ էր խո սում։ 
Մի՞ թե Հի սու սը դեռ ա նում էր նույն բա նե րը, ո րոնք ա նում էր Աստ վա
ծաշն չում։ Իմ աշ խա տող նե րից մի քա նի սը հա ճա խում էին այդ ե կե
ղե ցի. նրանք խրա խու սե ցին ինձ մաս նակ ցել այդ հա վա քույթ նե րին, 
և  ես ո րո շե ցի գնալ։ 

Ա ռա ջին օ րը՝ ե րե կո յան, երբ այն տեղ էի, ես այն պես զգա ցի Աստ
ծո ներ կա յութ յու նը, ինչ պես նախ կի նում եր բեք չէի զգա ցել։ Թ վում էր՝ 
կա րող էի ի րա կա նում զգալ Աստ ծո ներ կա յութ յու նը. այն շո շա փե լի էր։ 
Այն ու ղեր ձը, որն այդ մար դը քա րո զեց, ազ դե ցիկ էր, և  երբ նա հարց
րեց՝ արդ յո՞ք ինչոր մե կը ցան կա նում է նվի րել կամ կրկին նվի րել իր 
կյան քը Հի սու սին, ես բարձ րաց րի ձեռքս։ Ինչ պի սի՜ ե րե կո։ Ես ո գեշնչ
ված էի։ Ես ու զում էի պատ մել բո լո րին, թե որ քա՜ն մեծ է Աստ ված։ 

Այդ ժա մա նակ չկար ին տեր նետ, լսաս կա վա ռակ ներ և լ սա ժա
պա վեն ներ, և մեր հե ռուս տա ցույ ցը ե րեք ա լիք ու ներ։ Մեր քա ղա
քը փոքր էր, և  աշ խա տան քա յին ժա մե րից հե տո գրե թե ոչ մի զբաղ
մունք չկար։ Այն պես որ, ե րի տա սարդ նե րը սո վո րա բար նստում էին 
պից ցա յի սրա հում մինչև ուշ գի շեր՝ ժա մա նակ անց կաց նե լու հա մար։ 
Սո վո րա բար մենք այն տեղ էինք լի նում ուր բաթ և շա բաթ ե րե կո նե
րը՝ գի շեր վա ժա մը 1։00ին, իսկ մեր ավ տո կա յա նա տե ղին ամ բող
ջո վին զբա ղեց ված էր լի նում ե րի տա սարդ նե րի մե քե նա նե րով։ Շատ 
հա ճախ ես ստիպ ված էի լի նում վռնդել նրանց, քա նի որ նրանց 
պատ ճա ռով իմ հա ճա խորդ նե րը մե քե նա նե րը կա յա նե լու տեղ չէին 
գտնում։ Այն տեղ կռիվ ներ էին սկսվում, և  ոս տի կա նութ յու նը ստիպ
ված էր լի նում վերջ տալ դրանց և տուն ու ղար կել ե րի տա սարդ նե
րին։ Եվ մի միտք ծա գեց. այդ ե րի տա սարդ նե րը պետք է լսեին Հի
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սու սի մա սին։ Ես մո տե ցա նրանց և  ա սա ցի, որ ե թե նրանք ու զում են 
մնալ պից ցա յի սրա հում, ես Աստ վա ծաշն չի ու սում նա սի րութ յուն եմ 
անց կաց նե լու։ Ու զում եմ, որ հաշ վի առ նեք, որ դա տե ղի էր ու նե նա
լու մո տա վո րա պես գի շեր վա 01։30ին, քա նի որ ես պետք է մաք րեի 
ա մեն ինչ և փա կեի սրա հը 1։00  1։30ը։ Ես չգի տեի՝ արդ յո՞ք նրան
ցից որ ևէ մե կը կգար, բայց մի քա նի սը ե կան, և  իմ աշ խա տող նե րից 
մի քա նի սը նույն պես մնա ցին։ Ա ռա ջին հան դիպ ման գի շե րը ե րի տա
սարդ նե րից մեկն ա սաց, որ ու զում է ծա ռա յել Ք րիս տո սին, և հարց
րեց ինձ, թե ինչ պետք է ա նի։ Այս հար ցը խնդիր ա ռա ջաց րեց ինձ 
հա մար, քա նի որ ես դեռ չէի մտա ծել այդ մա սին։ Հի շեք՝ ըստ էութ
յան, ես դեռ ո չինչ չգի տեի Աստ վա ծաշն չի մա սին, բայց կար դա ցել 
էի մի խոսք, ո րը, իմ կար ծի քով, պա տաս խան էր այդ ի րա վի ճա կում. 

«Եվ... նա, ով որ Տի րոջ ա նու նը կան չի, կփրկվի»։ 
– Գործք 2.21

Դա բա վա կա նին պարզ էր թվում, և  ես ո րո շե ցի, որ մենք այդ պես 
էլ կա նենք։ Խումբն ար դեն գնա ցել էր, երբ այդ ե րի տա սար դը մո տե
ցավ ինձ այդ հար ցով, և  ես ա ռա ջար կե ցի նրան նստել ա թո ռին ու 
ա սել Հի սու սի ա նու նը։ Ես կար ծում էի, որ դա շատ հեշտ էր, բայց 
նստե ցի նրա կող քին ա վե լի քան եր կու րո պե, և նա ո չինչ չա սաց։ Ես 
կրկնե ցի իմ հրա հան գը՝ մտա ծե լով, որ նա չի լսել ինձ։ Կր կին՝ ո չինչ։ 
Հան կարծ նկա տե ցի, որ նա ցնցվում է։ Ն րա դեմ քի ար տա հայ տութ
յու նից հաս կա ցա, որ չի կա րո ղա նում ար տա բե րել այդ ա նու նը։ Հան
կարծ, պայ թող ամ բար տա կի պես, նա ա սաց Հի սու սի ա նու նը, և ն րա 
դեմ քը խա ղաղ վեց։ Ա մեն ինչ ստաց վե՜ց։ Եվ ես այդ պես էի վար վում 
ա մեն ան գամ, երբ ինչոր մե կը ցան կա նում էր նվի րել իր սիր տը Տի
րո ջը։ Ես խնդրում էի ե րի տա սարդ նե րին նստել ա թո ռին և  ա սել Հի
սու սի ա նու նը։ Գ րե թե ա ռանց բա ցա ռութ յան, նրանք չէին կա րո ղա
նում ան մի ջա պես ար տա բե րել այն։ Ն րանք սկսում էին ցնցվել, իսկ 
հե տո, կար ծես դժվա րութ յամբ, հան կարծ ա սում էին Հի սու սի ա նու նը 
և խա ղաղ վում էին։ 

Մեկ ան գամ, երբ խմոր էի պատ րաս տում պից ցա յի սրա հի խո հա
նո ցում, ես լսե ցի դռան թա կոց։ Բա ցե լով՝ տե սա եր կու ե րի տա սար
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դի, ո րոնց հետ նախ կի նում խո սել էի Ք րիս տո սի մա սին։ Ներս հրա
վի րե ցի նրանց, և մեկն ա սաց, որ ու զում է նվի րել իր սիրտն Աստ
ծուն։ Ես նստեց րի նրան ա թո ռին և, ինչ պես միշտ, նա սկսեց ցնցվել և 
վեր ջա պես ա սաց Հի սու սի ա նու նը։ Վեր նա յե լով՝ ես տե սա, որ մյուս 
ե րի տա սար դը ետ էր գնա ցել և վան դա կի մեջ փակ ված կեն դա նու 
նման սեղմ վել խո հա նո ցի անկ յու նում։ Նա ա սես փոր ձում էր մտնել 
պա տի մեջ և  է՛լ ա վե լի հեռ վա նալ ինձ նից։ Դա շատ տա րօ րի նակ էր, 
և  ես չէի կա րող բա ցատ րել։ 

Ես նա յում էի նրան, և հան կարծ մի միտք ծա գեց. « Գու ցե նրա մեջ 
դև՞ կա»։ Ես չու նեի ոչ մի փոր ձա ռութ յուն դևե րի հետ, բայց կար դա
ցել էի դրանց մա սին Աստ վա ծաշն չում։ Ես իս կա պես չէի կա րող այլ 
կերպ բա ցատ րել նրա տա րօ րի նակ վար քը։ Եվ ա սա ցի. « Հի սո՛ւս, 
նրա մեջ դև՞ կա»։ Հան կարծ, ա սես մի քող հե ռաց վեց, և  ես տե սա 
դևի, ո րը կախ ված էր այդ տղա յի կող քից։ Դ ևը մեկ մետ րից մի փոքր 
բարձր հա սակ ու ներ, նա բռնվել էր այդ տղա յից՝ ոտ քե րով փա թաթ
վե լով նրան։ Մար դիկ միշտ հարց նում են ինձ. «Ինչ պի սի՞ն էր նա»։ 
Նա նման էր կապ կի, բայց այլ տե սա կի էր։ Նա մա զոտ էր՝ կապ կի 
պես, նրա ձեռ քե րը եր կար էին՝ կապ կի պես, բայց նա ու ներ վառ 
կար միր աչ քեր և տձև կազմ վածք։ Այն պա հին, երբ տե սա այդ աչ
քե րը, ճչա ցի։ Այն ա տե լութ յու նը, ո րը ես տե սա այդ դևի աչ քե րում, 
ա վե լին էր, քան կա րող էի կրել։ Այն, ինչ ես տե սա այդ աչ քե րում, 
լա վա գույնս կա րե լի է ան վա նել հե ղուկ ա տե լութ յուն, ներ թա փան ցող 
ա տե լութ յուն, ո րը գրե թե շո շա փե լի էր։ Ես ան մի ջա պես հաս կա ցա, 
որ նա ոչ միայն ա տում էր ինձ, այլև խիստ բար կա ցած էր ինձ վրա։ 

Եվ ի՞նչ։ Ես չգի տեի ինչ ա նել, երբ տե սա այդ դևին։ Բայց մտա
ծե ցի, որ ե թե Հի սու սի ա նու նը բե րում է մեզ Աստ ծո թա գա վո րութ յան 
մեջ, այն պետք է որ նաև իշ խա նութ յուն ու նե նա այդ դևի վրա, և  ես 
բարձ րա ձայն ա սա ցի. 

– Հի սու սի ա նու նո՛վ։ 
Քողն ակն թար թո րեն փակ վեց։ Ե թե հի շում եք հին սևս պի տակ հե

ռուս տա ցույց նե րը, երբ ան ջա տում էիք, վեր ջին պատ կե րը դան դա ղո
րեն մա րում էր էկ րա նից։ Ա հա թե ինչ պես դա ե ղավ։ Ես չէի տես նում 
այդ դևին, բայց տես նում էի մա րող պատ կե րը։ Երբ քո ղը փակ վեց, 
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այդ ե րի տա սարդն ան մի ջա պես դուրս վա զեց խո հա նո ցից։ 

Այն պես որ, ես գի տեի, որ դևերն ի րա կան են։ Ե րա նի՜ կա րո ղա
նա յի ա սել, որ այն պահից, երբ հասկացա, որ գործ ու նեի դի վա յին 
հո գու հետ, ես ան մի ջա պես հե ռաց րի այդ միտքն ինձ նից և  այդ պա
հից սկսե ցի ապ րել ա զա տութ յան մեջ։ Բայց դա ան մի ջա պես տե ղի 
չու նե ցավ։ Ցա վա լի է, որ, տա րի ներ շա րու նակ ե կե ղե ցում լի նե լով, ես 
այդ պես էլ ժա մա նակ չէի հատ կաց րել, որ պես զի ի մա նա յի, թե ով էի 
ես Ք րիս տո սում, և սո վո րեի կի րա ռել իմ օ րի նա կան ի րա վունք ներն 
ընդ դեմ թշնա մու։ Բայց այժմ, երբ հաս կա ցա կամ, առն վազն, կաս կա
ծե ցի, որ մի գու ցե գործ ու նեի դի վա յին հո գու հետ, ես խրա խուս վե ցի՝ 
ի մա նա լով, որ կա րող էի սո վո րել, թե ինչ պես պար տութ յան մատ նել 
այն։ Ես բա վա կա նա չափ գի տե լիք ու նեի՝ հաս կա նա լու հա մար, որ 
դևը պետք է հնա զանդ վեր իմ իշ խա նութ յա նը, բայց ես շփոթ ված էի, 
քա նի որ դա տե ղի չէր ունե նում։ Մի քա նի օր անց ես ու նե ցա ևս մեկ 
դրա կան փոր ձա ռութ յուն, ո րը հաս տա տեց, որ ես գործ ու նեի դի վա
յին հո գու հետ։ 

Ես ա ղո թում էի Սուրբ Հո գով իմ ննջա սեն յա կում և վճ ռել էի այն
քան ա ղո թել, մինչև որ հաս կա նա յի, թե ինչ էր կա տար վում։ Այդ ա ղոթ
քի ըն թաց քում հան կարծ թեթ ևութ յուն զգա ցի և կր կին ա զա տութ յուն 
վե րապ րե ցի, ինչ պես այն ժա մա նակ, երբ հո վիվն ա ղո թեց ինձ հա
մար։ Այդ գի շեր ես մնա ցի ա զա տութ յան մեջ գրե թե եր կու ժամ, մինչև 
որ այդ դևը վե րա դար ձավ, բայց ես ար դեն լիո վին հա մոզ ված էի, 
որ գործ ու նեի դի վա յին հո գու հետ, և  որ այն հնա զանդ վեց ա ղոթ
քին։ Ես կրկին փոր ձե ցի ա ղո թել, բայց ո չինչ չկա տար վեց։ Այն պես 
որ, սկսե ցի հոգ ևոր պա տե րազ մի մա սին կար դալ և ժա մա նակ տրա
մադ րե ցի՝ սո վո րե լու, թե ով եմ ես Ք րիս տո սում։ Բայց այդ դևը, միև
նույն է, չէր հե ռա նում։ Այն հնա զանդ վել էր իմ իշ խա նութ յա նը միայն 
մեկ ան գամ՝ ա ղոթ քի ժա մա նակ։ Ես շփոթ ված էի և ջերմեռանդորեն 
հարցրի Տիրոջը, թե ինչ պետք է անեմ։ Թեև չէի կարողանում լիարժեք 
ազատություն ստանալ, ես այլևս խուճապի նոպաներ չէի ունենում, և 
մարմնիս թմրածությունը լիովին անցել էր։ Այնպես որ, արդեն իսկ մեծ 
հաղթանակներ էի տարել։ Ես դեռ պայքարում էի տանջող մտքերի և 
ընկճվածության հետ, բայց վստահ էի, որ ավելի էի ուժեղանում։ Ես 
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ամեն օր ժամանակ էի տրամադրում՝ վերանայելու համար այն, ինչ 
Աստվածաշունչն ասում է Քրիստոսի մեջ մեր իշխանության մասին։ 

Մեկ անգամ ես պայքարում էի արդեն ծանոթ սարսափի և վախի 
մտքերի հետ, մինչ աշխատում էի իմ գրասենյակում։ Ես փորձեցի 
աղոթել և հրամայել վախի հոգուն հեռանալ, բայց, ինչպես միշտ, 
դա ոչ մի արդյունք չտվեց։ Հանկարծ լսեցի Տիրոջ ձայնը։ Նա 
պատվիրեց, որ բարձրաձայն՝ իշխանությամբ, հրամայեմ այդ հոգուն 
հեռանալ։ Դրանից հետո Նա ասաց ևս մեկ բան, ինչը փոխեց այն, թե 
ինչպես էի ես դիտարկում հոգևոր իշխանությունը։ Նա պատվիրեց 
ուշադրություն չդարձնել իմ զգացմունքներին, երբ հրամայում եմ 
նրան հեռանալ, այլ հենվել Իր Խոսքի վրա, ոչ թե այն բանի, թե ինչ 
էի ես տեսնում և զգում։ Ես աշխատում էի իմ գրասենյակում և չէի 
կարող պարզապես կանգնել և բղավել սատանայի վրա, քանի որ 
իմ աշխատողները նույնպես այդտեղ էին։ Այնպես որ, ես վեր կացա, 
գնացի զուգարան և բարձրաձայն ասացի. 

– Հիսուսի անունո՛վ, ես կապո՛ւմ եմ քեզ, վախի՛ հոգի։ Այն, ինչ դու 
անում ես, անօրինական է, և ես հրամայում եմ քեզ հեռանալ հենց 
հիմա՝ Հիսուսի անունով։ 

Ո չի՛նչ. ես չզգա ցի ոչ մի փո փո խութ յուն։ Բայց հի շե ցի այն, ինչ 
Տերն ա սաց ինձ. «Ու շադ րութ յուն մի՛ դարձ րու քո զգաց մունք նե րին»։ 
Ես գո հա ցա Տի րո ջից այն իշ խա նութ յան հա մար, ո րը Նա տվել էր ինձ, 
և սկ սե ցի փա ռա բա նել Աստ ծուն, որ ես ա զատ եմ։ Ես վե րա դար ձա իմ 
գրա սեն յակ և կր կին ան ցա աշ խա տան քի։ Ես նստած էի իմ սե ղա նի 
մոտ ու թեև չէի զգում ոչ մի փո փո խութ յուն, ես պար զա պես գո հա նում 
էի Տի րո ջից, որ ա զատ էի, ա մեն ան գամ, երբ վա խը հար ձակ վում էր 
իմ մտքի վրա։ Մինչ աշ խա տում էի հա ճա խորդ նե րից մե կի թղթա պա
նա կի հետ, հան կարծ զգա ցի, որ Աստ ծո ներկայությունն իջավ ինձ 
վրա, և ես տեսա սև թեթև ամպ, որը հեռացավ ինձնից, և արագորեն 
անհետացավ՝ անցնելով իմ գրասենյակի առաստաղի միջով։ 

Ես ազա՜տ էի։ 

Վախի դիվային հոգին հեռացավ, և եթե նա վերադառնար, ես 
գիտեի, թե ինչպես պարտության մատնեի։ Ես այնքա՜ն ոգեշնչված 
էի։ Զանգեցի Դրենդային և պատմեցի այն, ինչ քիչ առաջ տեղի 
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էր ունեցել։ Նա ասաց, որ կգա ինձ մոտ, և մենք կտոնենք դա մի 
չինական ռեստորանում (որն իմ նախընտրելի վայրն էր)։ Ես 
ստիպված էի այդ օրվանից հետո, վախի հոգու դեմ իմ դիրքորոշումը 
կրկնել շատ անգամներ, քանի որ դևերը հեշտորեն չեն հանձնվում։ 
Ու թեև այդ դևը հեռացավ, իմ կյանքում դեռ ֆինանսական քաոս 
էր։ Եվ վախը շարունակ փորձում էր կրկին հիշեցնել իր մասին իմ 
մտքում՝ իմ ֆինանսների վերաբերյալ, և ես պետք է սովորեի, թե 
ինչպես վերահսկեի իմ միտքը և պահեի այն խաղաղության մեջ։ 

Կային այլ մարտեր, որ ես պետք է մասնակցեի և սովորեի իմ 
կյանքի ընթացքում, ինչպես նաև շատ այլ հոգևոր դասեր Աստծո 
Թագավորության մասին, որոնք դեռ պետք է սովորեմ, բայց ես 
ուզում էի պատմել ձեզ այս պատմությունը, որպեսզի ցույց տայի, 
որ ես հասկանում եմ, թե ինչպես է ֆինանսական ճնշվածությունն 
ազդում մարդկանց վրա և դուռ բացում տանջող վախերի համար։ 

Ուզում եմ, որ վստահաբար իմանաք, որ ես եղել եմ այդ վիճակում։ 

Այսպիսով, անկախ այն բանից, թե ինչպիսի խառնաշփոթ 
վիճակում եք դուք այսօր, կա հույս։ Երանի՜ ես ավելի շուտ իմանայի 
Աստծո Թագավորության մասին։ Ցավալի է մտածելը, որ Դրենդան 
և ես ապրում էինք ֆինանսական քաոսի մեջ ինը տարի, այնինչ 
այդպես չպետք է լիներ։ 

Դժ բախ տա բար, մեր ֆի նան սա կան խառ նաշ փո թը մեր կյան քի 
անն շան մաս նի կը չէր. այն զբա ղեց նում էր մեր ամ բողջ կյան քը։ Այն 
մեր կեն սաոճն էր։ Ի նը տա րի, ո րոնց ըն թաց քում մենք շա րու նակ 
փող էինք խնդրում. հի շո ղութ յուն ներ նվաս տա ցու ցիչ ի րա դար ձութ
յուն նե րի և հան գա մանք նե րի մա սին։ Ես կգե րա դա սեի իս պառ մո ռա
նալ այդ ա մե նը։ Օրհն յա՜լ լի նի իմ կի նը։ Այդ տա րի նե րի ըն թաց քում 
նա այն քա՜ն բա նե րի դի մա ցավ։ Եվ այդ պատ ճա ռով էլ ա մեն ան գամ 
ես փոր ձում եմ օրհ նել նրան։ 

Ինչ պես որ Տե րը սո վո րեց րեց ինձ պար տութ յան մատ նել վա խի 
դի վա յին հո գուն, այն պես էլ Նա սկսեց սո վո րեց նել ինձ վար վել իմ 
ֆի նանս նե րի հետ՝ հոգ ևոր տե սանկ յու նից։ Այն ա մե նը, ինչ Աստ ված 
սո վո րեց րեց Դ րեն դա յին և  ինձ, և  ինչ Նա ցույց տվեց մեզ մեր ֆի նանս
նե րի վե րա բեր յալ, այն աս տի ճան փո խեց մեր կյան քը և  այն քան շրջա
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դար ձա յին էր, որ մենք ո րո շում կա յաց րինք նվի րել մեր կյան քի մնա
ցած մա սը՝ օգ նե լով մարդ կանց բա ցա հայ տել նույն սկզբունք նե րը։ 

Դ րեն դան և  ես ան ցում կա տա րե ցինք ան հու սո րեն սնանկ վի ճա
կից և մեր մե քե նա նե րը գնե ցինք կան խիկ գու մա րով, մեր ե րա զան քի 
տու նը կա ռու ցե ցինք ա ռանց որ ևէ պարտ քի, բազ մա թիվ ըն կե րութ
յուն ներ հիմ նադ րե ցինք և հե ռար ձա կե ցինք « Ֆի նանս նե րի կար գա
վո րում» ա մե նօր յա հե ռուս տա հա ղոր դու մը աշ խար հի բո լոր ժա մա
յին գո տի նե րում։ Դ րեն դան նույն պես սկսեց «Դ րեն դա» շա բա թա կան 
հե ռուս տա հա ղոր դու մը, ո րը հե ռար ձակ վում է «Էյ Բի Սի Ըն տա նիք» 
հե ռուս տա տե սա յին ցան ցում, որ պես զի օգ նի ըն տա նիք նե րին ճիշտ 
կյանք կա ռու ցել և խ րա խու սի կա նանց։ Մենք զգա ցինք, որ Աստ ված 
ա ռաջ նոր դում է մեզ հիմ նադ րել « Հա վատ քի կյանք» ե կե ղե ցին, որ տեղ 
մենք ա մեն շա բաթ հա զա րա վոր մարդ կանց սո վո րեց նում ենք Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յան մա սին։ Այժմ տա րե կան մի լիո նա վոր դո լար ներ ենք 
ծախ սում մեր ամ բողջ գոր ծու նեութ յան հա մար. այս գիր քը գրե լու պա
հին ծախ սում ենք ա վե լի քան 200.000 դո լար ա մեն ա միս՝ միայն մեր 
հե ռուս տա հա ղոր դում նե րը պատ րաս տե լու և հե ռար ձա կե լու հա մար։ 
Ի հար կե, այս ա մենն անհ նա րին կլի ներ, ե թե Աստ ված չսո վո րեց ներ 
մեզ այն, ինչ մենք ցան կա նում ենք սո վո րեց նել ձեզ այս գրքա շա րում։ 
Ես չեմ ու զում, որ դի տար կեք այս գիր քը որ պես հեր թա կան ձեռ նարկ 
ֆի նանս նե րի մա սին։ Սա հեր թա կան ձեռ նար կը չէ այն մա սին, թե ինչ
պես բյու ջե կազ մել, թեև դա, հա վա նա բար, անհ րա ժեշտ է և խ րա խու
սե լի։ Սա հեր թա կան ձեռ նար կը չէ այն մա սին, որ ե թե ձեր ե կա մու տը 
չի բա վա կա նաց նում, դուք պետք է կրճա տեք ձեր ծախ սե րը։ 

Ո՛չ, այս գիր քը հե ղա փո խութ յան՝ խա վա րի թա գա վո րութ յան և 
դ րա խեղ դող աղ քա տութ յան դեմ ապս տամ բե լու մա սին է։ Այս գիր քը 
խե ղաթ յուր ված իշ խա նութ յան սահ մա նա փա կում նե րից ա զատ վե լու 
և կ յան քի նոր ըն թացք սկսե լու մա սին է։ Իմ պա տաս խա նը ընդ հա
նուր ֆի նան սա կան խոր հուրդ ներ չեն։ Ես հաս կա ցա, որ ինձ անհ րա
ժեշտ էր ամ բող ջա կան ֆի նան սա կան հիմ նա նո րո գում. 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈ՛ՒՆ։ 
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ԳԼՈՒԽ 1

ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Նե րա ծութ յան մեջ պատ մե ցի ձեզ, որ իմ կյան քը հա մակ ված էր 
տան ջա լի վա խով։ Այն պես որ, կար ծում եմ՝ կար ևոր է, որ սկսենք մեր 
ըն թաց քը հետև յալ պնդու մով, ո րը դուք պետք է ի րա կա նում հաս կա
նաք. ՄԻ՛ ՍՈՎՈՐԵՔ ԱՊՐԵԼ ՎԱԽՈՎ։ Վա խը դուռ է բա ցում ա մեն 
տե սա կի դի վա յին ազ դե ցութ յուն նե րի, շփո թութ յան և  ընկճ վա ծութ
յան հա մար, ինչ պես որ մենք տե սանք դա իմ կյան քում, և  ինչ պես որ 
դա տե ղի է ու նե նում մի լիո նա վոր մարդ կանց կյան քե րում։ Ես հա
մոզ ված եմ, որ ֆի նան սա կան խնդիր ներն այն հիմ նա կան գոր ծոն նե
րից են, ո րոնք դուռ են բա ցում վա խի հա մար։ Ար դեն 34 տա րի է՝ իմ 
ֆի նան սա կան պլա նա վոր ման ըն կե րութ յան մի ջո ցով ես օգ նում եմ 
մարդ կանց ֆի նան սա կան հար ցե րում, և պար զե ցի, որ միակ մար դը 
չեմ, ով կյան քում բախ վում է ֆի նան սա կան խնդիր նե րի։ 

Ի րա կա նում, իմ կող մից ար ված հե տա զո տութ յան արդ յուն քում 
ես պար զե ցի, որ Ա մե րի կա յի բնակ չութ յան 23 տո կո սը նույ նիսկ չի 
կա րո ղա նում կա տա րել պարտ քե րի նվա զա գույն վճա րում նե րը և 
դան դա ղո րեն սա հում է դե պի ֆի նան սա կան մո ռա ցութ յուն1։ Խոս քը 
մի ամ բողջ երկ րի մեկ չոր րոր դի մա սին է։ Մեր երկ րի բնակ չութ յան 
մեկ վե ցե րոր դը՝ 47 մի լիոն մարդ, ապ րում է սննդի կտրոն նե րով, և 
տա սը ըն տա նի քից ութն ապ րում է աշ խա տա վար ձից՝ աշ խա տա

1  Թրեյսի Թըրներ. «Պարտքը մարդկանց մեծագույն հոգսն է... Ֆինանսական 
խնդիրների սպառնալիքն ավելին է, քան ահաբեկչության և տարերային 
աղետների սպառնալիքը»։ «The Columbus Dispatch», 2006թ.։ 
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վարձ2։ Ես նույ նիսկ չեմ խո սի այն 18 տրի լիոն ար տա քին պարտ քի 
մա սին, որն ու նի մեր եր կի րը, և  ո րը եր բեք չի կա րո ղա նա վճա րել։ 
Ես նույն պես չեմ հի շեց նի 120 տրի լիոն ֆի նան սա կան պար տա վո
րութ յուն նե րի մա սին, ո րոնք մեր եր կի րը հանձն է ա ռել կա տա րել՝ 
չու նե նա լով ոչ մի ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ, ո րը կհո գար այդ 
ծախ սե րը3։ Մենք ապ րում ենք լուրջ ֆի նան սա կան խնդիր ներ ու նե
ցող երկ րում։ Ես հաս կա ցա իմ իսկ օ րի նա կով, որ չլուծ ված ֆի նան
սա կան խնդիր նե րի և ֆի նան սա կան ճնշման պատ ճա ռով վա խի մեջ 
ապ րե լը կեն սաոճ է դառ նում։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, կան պա տաս խան ներ. դուք կա րող եք ա զա՛տ 
լի նել։ Աստ վա ծա շուն չը պար զո րեն հայտ նում է իր տե սանկ յունն այս 
մա սին. Հի սու սը ե կավ քա րո զե լու բա րի լու րը աղ քատ նե րին։ 

« Գե րիշ խան Տի րոջ Հո գին Ինձ վրա է, ո րով հետև Տերն 
օ ծել է Ինձ՝ ազ դա րա րե լու բա րի լու րը աղ քատ նե րին»։ 

– Ե սա յի 61.1, NIV

Ի՞նչն է բա րի լու րը աղ քատ մար դու հա մար։ Այն, որ նա կա րող 
է ա զատ լի նել։ Այ սօր մի գու ցե դուք նույ նիսկ գա ղա փար չու նեք, թե 
ինչ պես դա կա րող է տե ղի ու նե նալ։ Մի ժա մա նակ իմ կյան քում ես 
լիո վին ա նօգ նա կան էի զգում ինձ։ Միտքն այն մա սին, որ ես կա
րող էի ու նե նալ ըն դա մե նը 100 դո լար՝ ա ռանց որ ևէ մե կից պարտք 
վերց նե լու, այն քան խորթ էր ինձ հա մար, որ ես կծի ծա ղեի դրա վրա, 
ե թե այդ միտքն այդ քան զար հու րե լի և ցա վա լի չլի ներ։ Ի նը տա րի 
շա րու նակ գո յատ ևե լը զգաց մուն քո րեն ծանր ազ դե ցութ յուն էր թո ղել 
ինձ վրա։ Ֆի նան սա կան ճնշվա ծութ յու նը զրկում է մեզ ա մեն բա րի 
բա նից։ Երբ ես նա յում եմ այդ տա րի նե րի մեր ըն տա նե կան տե սան
յու թե րը, այն քա՜ն եմ ա մա չում։ Տե սան յու թում ես դուրս եմ գա լիս մե
քե նա յից, և  իմ հրա շա լի ե րե խա նե րը վա զում են ինձ մոտ, որ պես զի 

2  Բրեդ Փլամեր. «Ինչո՞ւ են 47 միլիոն ամերիկացիներ ապրում սննդի 
կտրոններով։ Պատճառը, հիմնականում, տնտեսության անկումն է»։ «The 
Washington Post», 2013թ.։ 
3  Գլեն Կեսլեր. «Մեր ազգն ունի՞ 128 տրիլիոն չվճարված 
պարտավորություններ»։ «The Washington Post», 2013թ.։ 
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տես նեն ինձ գրա սեն յա կում անց
կաց րած եր կար աշ խա տան քա յին 
օր վա նից հե տո։ Ն րանք վա զե լով մո
տե նում են և  ա մուր գրկում են ոտքս՝ 
գո չե լով. « Բա՛րև, Հայ րի՛կ»։ Այդ տե
սան յու թում ես չեմ պա տաս խա նում 
նրանց և նույ նիսկ չեմ նա յում նրանց։ 
Ես այն քա՜ն ճնշված և հու սալք ված 
էի, որ ու շադ րութ յուն չէի դարձ նում 
նույ նիսկ կար ևոր բա նե րին։ 

Իմ այդ ժա մա նակ վա մտա ծե լա կեր պը հի շեց նում է ինձ մի բան, 
ին չը ես մեկ ան գամ սո վո րե ցի լո ղի դա սի ժա մա նակ։ Ե թե ինչոր մե
կը խեղդ վում է ջրի մեջ և  օգ նութ յան է կան չում, զգո՛ւյշ ե ղեք, երբ 
գնաք օգ նե լու նրան։ Ին չո՞ւ։ Քա նի որ նա այն աս տի ճան կլան ված 
է իր փրկութ յամբ, որ կա րող է ա կա մա քա շել ձեզ ջրի տակ։ Ա հա 
թե ինչ պի սին էի ես. նման զոմ բիի, ես կտրված էի կյան քից և պար
զա պես շար ժում ներ էի կա տա րում՝ ա ռանց զգաց մունք նե րի։ Ես ձա
խող ված էի՝ որ պես ա մու սին։ Ես ձա խող ված էի՝ որ պես հայր։ Ես 
ձա խող ված էի՝ որ պես կե րակ րող։ Իմ կյան քը զուրկ էր զգաց մունք
նե րից և տե սիլ քից. ես ընկճ ված էի։ 

Այդ տա րի նե րին Օ հա յո նա հան գի Կո լամ բուս քա ղա քում բնա
կա րա նա յին բում էր։ Մար դիկ ա մե նուր տներ էին կա ռու ցում, և  այդ 
պատ ճա ռով մեր քա ղա քը տա րի ներ շա րու նակ Տ նե րի շքերթ էր 
կազ մա կեր պում։ Ե թե չգի տեք, թե ինչ է դա, ես կբա ցատ րեմ։ Տ նե
րի շքեր թը բաղ կա ցած էր մի խումբ տնե րից, ո րոնք կա ռու ցում էին 
տար բեր շի նա րար ներ՝ ցու ցադ րե լու հա մար ի րենց ե զա կի ո ճե րը 
և կա րո ղութ յուն նե րը, ինչ պես նաև տա րա տե սակ նոր կեն ցա ղա յին 
սար քեր և  ե րես պատ վածք ներ։ Այդ մի ջո ցա ռու մը շատ սպաս ված էր, 
և հա զա րա վոր մար դիկ հա ճույ քով մաս նակ ցում էին։ Իսկ ես զար
հու րում էի Տ նե րի շքեր թից։ Քա նի որ մենք ապ րում էինք սաս տիկ 
աղ քա տութ յան մեջ, ես չէի ցան կա նում, որ Դ րեն դան գնար այդ տնե
րը տես նե լու։ Ես ար դեն իսկ վատ էի զգում ինձ իմ ֆի նան սա կան 
ձա խո ղում նե րի պատ ճա ռով, և չէի ցան կա նում, որ կինս ի մա նար, 

«ԳԵՐԻՇԽԱՆ ՏԻՐՈՋ 
ՀՈԳԻՆ ԻՆՁ ՎՐԱ 
Է, ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ 
ՏԵՐՆ ՕԾԵԼ Է ԻՆՁ՝ 
ԱԶԴԱՐԱՐԵԼՈՒ ԲԱՐԻ 
ԼՈՒՐԸ ԱՂՔԱՏՆԵՐԻՆ»։ 

– ԵՍԱՅԻ 61.1, NIV
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թե ի րա կա նում որ քան վատ էր իր կյան քը։ Այժմ գի տեմ, որ դա անմ
տութ յուն է, բայց այդ ժա մա նակ ես այդ պես էի մտա ծում։ Ես գի տեի, 
որ ե թե նա գնար այն տեղ, ցան կա նա լու էր այդ տնե րից մե կը։ Եվ 
ա մեն տա րի ես ար գե լում էի նրան գնալ։ Բայց, ի վեր ջո, մեկ ան գամ 
ես տե ղի տվե ցի և  ո րո շում կա յաց րի, որ մենք կգնանք։ 

Այդ տնե րը, ինչ պես որ կա րող եք պատ կե րաց նել, ուղ ղա կի 
ա ներևա կա յե լի էին։ Դ րանք տես նե լուց հե տո մեր 1800ա կան թվա
կան նե րի գյու ղա կան տու նը քանդ ման են թա կա շի նութ յուն էր թվում։ 
Ա ռա ջին մի քա նի տնե րը տես նե լուց հե տո մենք քայ լում էինք մայ
թով, երբ հան կարծ նկա տե ցի, որ Դ րեն դան կող քիս չէ։ Ես շրջվե
ցի՝ նրան գտնե լու հա մար, և ցա վով տե սա, որ նա կանգ նած էր այն 
տան դի մա ցը, որ տե ղից մենք քիչ ա ռաջ դուրս ե կանք։ Ն րա աչ քե
րից արցունք ներ էին հո սում։ Ես վե րա դար ձա նրա մոտ և մի հի մար 
հարց տվե ցի. 

– Ի՞նչ է պա տա հել։ 

Իբրև թե չգի տեի պա տաս խա նը։ Նա պար զա պես նա յեց ինձ և 
հարց րեց. 

– Ե՞րբ ես տուն կու նե նամ։ 

Իմ մտքում շրջապ տույտ սկսվեց. « Տո՞ւն։ Այս պի սի՞։ Այս տներն 
ար ժեն 500.000700.000 դո լար»։ Ես փոր ձում էի գտնել 300 դո լար, 
որ պես զի մա րեի մեր հին գյու ղա կան տան ամ սա կան վար ձավ ճա րը։ 
Ես գի տեմ, որ դա ցա վա լի է, բայց չէի տես նում ոչ մի ելք, և  ես որ ևէ 
կեր պով չհու սադ րե ցի իմ գե ղե ցիկ և թանկ կնո ջը։ Վա խը և ձա խո
ղումն ա ղա վա ղել էին իմ մտա հո րի զո նը։ Ես այդ պի սին չէի. որ տե՞ղ 
էին իմ ու րա խութ յու նը և  եր ջան կութ յու նը։ Ես պար զա պես չէի կա րո
ղա նում տես նել ֆի նան սա կան ճնշվա ծութ յու նից այն կողմ։ 

Գի շեր վա ժա մը 2։00ն  էր կամ 3։00ը, և  ես չէի կա րո ղա նում քնել։ 
Ծ նոտս և դեմքս ցա վում էին, ա սես ա սեղ նե րով ծակծ կեին։ Ե րե սուն
վեց ժամ ա ռաջ ես ա տամ նա խո ռո չի վի րա հա տութ յան էի են թարկ
վել՝ դա դա րեց նե լու հա մար մի վա րակ, ո րի պատ ճա ռով իմ դեմքն 
ուռ չում էր փու չի կի պես։ Ան հա վա տա լի ցավ և  ան հար մա րութ յուն էի 
զգում։ Ես « Թայ լե նոլ» էի ըն դու նում չորս ժա մը մեկ՝ ցա վը թու լաց նե
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լու հա մար, բայց այն կար ծես շատ չէր օգ նում։ Նս տած էի հյու րա սեն
յա կում և չէի կա րո ղա նում քնել։ Ես ըն դու նե ցի ևս մեկ չա փա բա ժին 
և պար զա պես նա յե ցի « Թայ լե նո լի» տու փին ու սկսե ցի կար դալ ցու
ցում նե րը։ Ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ չգի տեի, թե ինչ պես ըն դու նել 
« Թայ լե նո լը», այլ հա սա րակ ձանձ րույ թից, ինչ պես որ բո լորս կար
դում ենք տե ղե կութ յու նը շի լա յի տու փի վրա՝ ա ռա վոտ յան շի լա ու
տե լիս։ Ոչ թե, որ դա հե տաքրք րում է մեզ, այլ՝ որ այն մեր աչ քի առջև 
է։ Ա յո՛, եր կու հաբ չորս ժա մը մեկ, բայց ի՞նչ է գրված։ Ոչ ա վե լի, քան 
10 հաբ 24 ժա մում։ Ես սկսե ցի ա րա գո րեն հաշ վել, թե որ քան հաբ է 
ըն դու նում մար դը՝ յու րա քանչ յուր չորս ժա մում եր կու հաբ ըն դու նե
լու դեպ քում, ինչ պես որ ես էի օգ տա գոր ծում դա վեր ջին եր կու օր վա 
ըն թաց քում։ Ս տաց վեց օ րը 12 հաբ՝ ա ռա վե լա գույն չա փա բաժ նից 
եր կու հա բով ա վե լի։ Հան կարծ իմ ստա մոք սը կծկվեց, և վա խը պա
տեց ինձ։ 

Ի նը տա րի շա րու նակ իմ ըն տա նի քի կա րիք նե րը մի կերպ հո գա լը, 
իմ ձա խո ղու մը՝ որ պես ա մու սին, որ պես հայր և  որ պես կե րակ րող, ըստ 
էութ յան, զգաց մուն քո րեն քայ քա յել էին ինձ։ Բ ժիշկ նե րը հա կա դեպ րե
սանտ դե ղա մի ջոց ներ էին նշա նա կել ինձ՝ փոր ձե լով օգ նել, բայց ո չինչ 
չէր օգ նում։ Այդ գի շեր ես նստած էի ա տա մնացավով։ Ար դեն եր կու օր 
էր՝ չէի քնել, և ցավն այն քան ուժ գին էր, որ դեռ չէի կա րո ղա նում քնել։ 
Եվ կար դա լով « Թայ լե նո լի» ցու ցում նե րը՝ հաս կա ցա, որ ու նեմ ան
հանգս տութ յան ևս մեկ պատ ճառ՝ « Թայ լե նո լի» չա փա քա նա կի հնա
րա վոր գե րա զան ցում։ Ես չգի տեի, թե ինչ կա րող էր ա նել ինձ « Թայ
լե նո լի» չա փա քա նա կի գե րա զան ցու մը, բայց հա մոզ ված էի, որ այդ 
դե ղը բա վա կա նին անվ տանգ էր, քա նի որ յու րա քանչ յու րը կա րող էր 
գնել այն ա ռանց դե ղա տոմ սի։ Ես մտա ծե ցի, որ նրանք պար զա պես 
զգու շա ցում ներ են ա վե լաց րել տու փի վրա՝ ի րենց ի րա վա բան նե րին 
խա ղա ղեց նե լու և  օ րի նա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու 
հա մար։ Իմ մտքով չէր էլ անց նի, որ այդ դե ղը եր կու հա բով ա վե լի 
օգ տա գոր ծե լը կա րող էր լուրջ խնդիր ա ռա ջաց նել։ Բայց վա խի հո
գին գրա վեց իմ ու շադ րութ յու նը, վերց րեց այդ փաս տը և սկ սեց գրո հել 
մտքիս վրա «իսկ ի՞նչ, ե թե...» հար ցե րով։ Այն պես որ, ես պար զա պես 
հան դարտ վե ցի և  ո րո շե ցի զան գել Թու նա վոր ման վե րահս կո ղութ յան 
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կենտ րոն՝ տե ղե կութ յուն ստա նա լու հա մար։ Ես հա մոզ ված էի, որ 
նրանք պար զա պես կա սեին, որ դա լուրջ խնդիր չէ։ 

Ինձ պա տաս խա նող կի նը մաս նա գե տի տպա վո րութ յուն թո ղեց 
ինձ վրա։ Նա հարց րեց, թե ին չով կա րող էր օգ նել, և  ես բա ցատ րե ցի 
նրան, որ « Թայ լե նոլ» էի ըն դու նել չորս ժա մը մեկ 36 ժամ վա ըն թաց
քում, այ սինքն՝ ըն դու նել էի օ րա կան 12 հաբ, թեև ցու ցում նե րի մեջ 
նշվում է, որ չի կա րե լի գե րա զան ցել 10 հա բը։ Ես ա սա ցի նրան, որ 
պար զա պես զան գում էի, որ պես զի նա ա սեր ինձ, որ այդ եր կու ա վե լ 
հա բը լուրջ վնաս չէր հասց նի ինձ։ Մի պահ նա լռեց, և  ես հա մա
կարգ չի ստեղ նե րի ձայն լսե ցի։ Հան կարծ լսե ցի հետև յա լը, և հի մա 
բա ռա ցիո րեն մեջ բե րում եմ նրա ա սա ծը. 

– Պա րո՛ն, նման չա փա բա ժինն ան հա մա տե ղե լի է կյան քի հետ։ 

Ես ճի՞շտ հաս կա ցա նրան։ Եր ևի թե, ո՛չ։ Կր կին բա ցատ րե ցի 
նրան, որ պար զա պես եր կու ա վել հաբ էի ըն դու նել 24 ժամ վա ըն
թաց քում, և դա տևել էր ըն դա մե նը եր կու օր։ 

Այս ան գամ նա պա տաս խա նեց ա վե լի խիստ ձայ նով. 

– Պա րո՛ն, ինչ պես ար դեն ա սա ցի, նման չա փա բա ժինն ան հա
մա տե ղե լի է կյան քի հետ։ Դուք պետք է գաք վե րա կեն դա նաց ման 
բա ժին ՀԵՆՑ ՀԻՄԱ։ 

Երբ կրկին փոր ձե ցի բա ցատ րել նրան, թե ինչ էր տե ղի ու նե նում, 
քա նի որ ես հա մոզ ված էի, որ նա ինչոր բան սխալ էր լսել, նա ընդ
հա տեց ինձ և  ա սաց. 

– Կա՛մ դուք ինք ներդ հի վան դա նոց կգաք, կա՛մ ես շտապ օգ
նութ յուն կու ղար կեմ։ 

Ես ցնցվա՛ծ էի։ 

– Ես ինքս կգամ, կար կա մե ցի։ 

– Ո՞ր հի վան դա նոցն եք գնա լու, հարց րեց նա։ 

Ես պա տաս խա նե ցի, և նա ցած դրեց խո սա փո ղը։ 

Ապ շած կանգ նել էի սեն յա կում։ Շատ կար ևոր հան դի պում ու նեի 
ա ռա վոտ յան ժա մը 9։00ին, իսկ այդ պա հին գի շեր վա 3։30ն  էր։ 
Ոտ քերս քստքստաց նե լով հա սա ննջա սեն յակ, արթ նաց րի Դ րեն
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դա յին և պատ մե ցի տե ղի ու նե ցա ծը։ Նա նա յեց ինձ խղճա հա րութ
յուն և վ հա տութ յուն ար տա հայ տող հա յաց քով։ Ն րա ա մուս նու 
վարքն ար դեն մի քա նի ա միս էր՝ տա րօ րի նակ էր, և նա հոգ նել էր 
ա մեն ին չի մա սին ինք նու րույն հո գա լուց, իսկ հի մա ա՞յս խնդի րը։ 

– Գա՛ րի, դու ըն դա մե նը եր կու ա վել հաբ ես օգ տա գոր ծել։ Մի՞
թե չես հաս կա նում, որ դա չի կա րող սպա նել քեզ։ Կր կի՛ն զան գիր 
նրանց, ա սաց նա։ 

Բայց վախն անտ րա մա բա նա կան և տան ջող է։ 

– Այդ կինն ա սաց, որ դա կա րող է սպա նել ինձ. ես պետք է հի
վան դա նոց գնամ։ 

Իմ կնոջ հա յացքն ա սում էր. «Եր ևի, դու կա տա կում ես», ես շրջվե
ցի և դուրս ե կա ննջա սեն յա կից։ 

Երբ մե քե նա յով մո տե ցա հի վան դա նո ցին, եր կու աշ խա տա կից 
սպի տակ խա լաթ նե րով սպա սում էին ինձ վե րա կեն դա նաց ման բա
ժան մուն քի մուտ քի դռան մոտ։ Երբ կա յա նե ցի մե քե նան, նրանք մո
տե ցան ինձ և հարց րին. 

– Դուք Գա րի Կի սի՞ն եք։ 

Ն րանք ա րագ տա րան ինձ ու ղիղ բուժ ման սեն յակ։ Անց նե լով 
վե րա կեն դա նաց ման բաժ նի գրա տախ տա կի կող քով, ես տե սա իմ 
ա նու նը։ Այն տեղ գրված էր. « Գա րի Կի սի. դե ղա քա նա կի գե րա զան
ցում»։ Հա վատս չէր գա լիս։ Սա կայն երբ բժիշկն ար յուն վերց րեց 
ինձ նից, նա վե րա դար ձավ բուժ ման սեն յակ և  ա սաց. 

– Ին չո՞ւ եք այս տեղ։ « Թայ լե նո լի» քա նա կը ձեր ար յան մեջ նույ
նիսկ բա վա կան չէ՝ գլխա ցավն անց կաց նե լու հա մար։ 

Երբ ես պատ մե ցի նրան պատ մութ յու նը Թու նա վոր ման վե րահս
կո ղութ յան կենտ րո նի մա սին, նա սկսեց ծի ծա ղել։ Ես չկար ծե ցի, որ 
դա զվար ճա լի էր, և  ա ռա վել ևս  այդ պես չկար ծե ցի, երբ փոս տով 
2.000 դո լա րի հա շիվ ստա ցա այդ այ ցի հա մար։ Սա տա նան կրկին 
խա բեց և թա լա նեց ինձ։ 

Ես պատ մում եմ այս պատ մութ յուն նե րը՝ նե րա ծութ յան հետ մեկ
տեղ, որ պես զի օգ նեմ ձեզ հաս կա նալ, թե ինչ պի սին էր իմ կյան քը, 
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մինչև որ բա ցա հայ տե ցի Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը։ Ա յո՛, ես քրիս
տոն յա էի։ Ա յո՛, ես տա սա նորդ էի տա լիս։ Ա յո՛, ես ո րոշ ժա մա նակ 
փա ռա բա նութ յան թի մի ա վագ էի մի ե կե ղե ցում։ Ա յո՛, ես սի րում էի 
Աստ ծուն։ Բայց ինչոր բան սխալ էր, սար սա փե լիո րեն սխալ էր։ Ես 
պատ մե ցի ձեզ, թե ինչ պես Աստ ված սո վո րեց րեց ինձ պայ քա րել վա
խի հո գու դեմ, և  ինչ պես ես ա զատ վե ցի հա կա դեպ րե սանտ դե ղա
մի ջոց նե րից և խու ճա պի նո պա նե րից։ Բայց ես դեռ ա զատ չէի այն 
հան գա ման քից, ո րի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցավ պայ քա րը վա խի հետ, 
այ սինքն՝ իմ ան հույս ֆի նան սա կան դրութ յու նից։ Ես դեռ ա նա սե լի 
ճնշում էի զգում ա մեն օր, որ պես զի փող հայ թայ թեի և փա կեի իմ հա
շիվ նե րը, և բա ցի այդ՝ ու նեի տասն սպառ ված և  ար գե լա փակ ված 
վար կա յին քարտ, ե րեք վարկ ֆի նան սա կան ըն կե րութ յուն նե րում, 
պարտ քեր Հար կա յին տես չութ յա նը, պարտ քեր մեր ազ գա կան նե
րին, նաև բազ մա թիվ դա տեր և  ար գե լանք ներ։ 

Ինչ պես ար դեն ա սա ցի, մենք ֆի նան սա կան խառ նաշ փո թի մեջ 
էինք։ Ճնշ վա ծութ յու նը և զ գաց մուն քա յին շփո թութ յունն իմ սո վո րա
կան վի ճակն էր։ Թեև ես քրիս տոն յա էի, մենք մոտ էինք ֆի նան սա
կան մահ վան, և  իմ վար կա յին քար տե րը մեկ առ մեկ ար գե լա փակ
վում էին։ Ինձ ու ղարկ վում էին ծա նու ցում ներ ար գե լանք նե րի մա
սին, իմ վար կա յին քար տերն ար գե լա փակ վում էին, իսկ վար կա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը զան գում էին։ Մեր ֆի նան սա կան կա ցութ
յան ա մե նա ծանր պա հե րին, երբ իմ աշ խա տան քը մեծ ե կա մուտ չէր 
բե րում, մենք նույ նիսկ չէինք կա րո ղա նում կե րա կուր գնել։ Ամ բողջ 
ըն տա նի քով սեղմ վում և կուչ էինք գալիս փայ տի վա ռա րա նի մոտ, 
քա նի որ չէինք կա րո ղա նում վա ռե լի քի յուղ գնել։ Մենք զննում էինք 
ա թոռ նե րի և բազ մոց նե րի եզ րե րի ծալ քե րը՝ հուսալով գտնել դրանց 
մեջ պա տա հա բար ըն կած մե տա ղադ րամ ներ, որ կա րո ղա նա յինք 
գնել մեկ «Ու րախ ճաշ» « Մակ Դո նալդս»ից՝ մեր եր կու ե րե խա նե րի 
միջև կի սե լու հա մար։ 

Ինձ հա ջող վում էր ա զատ վել վար կա յին կազ մա կեր պութ յուն նե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից, երբ նրանք զան գում էին, բայց մեկ ան գամ 
այդ կազ մա կեր պութ յուն նե րից մեկն ի րա վա բան վար ձեց՝ իր պարտ
քը ետ վերց նե լու հա մար։ Նա զան գեց ինձ և  ա ռանց ներ կա յա նա լու՝ 
ուղ ղա կի ա սաց.



ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

27

– Ինձ պետք է այդ գու մա րը 
ե րեք օ րում։ Հա կա ռակ դեպ քում, 
ես դա տա կան հայց կներ կա յաց
նեմ իմ հա ճա խոր դի ա նու նից։ 

Ես ա նե լա նե լի դրութ յան մեջ 
էի։ Չու նեի ոչ մի տար բե րակ և չէի 
կա րող ևս մեկ վարկ վերց նել։ Ես 
ար դեն պարտ քեր էի վերց րել իմ 
բո լոր ըն կեր նե րից և հա սել էի այն
պի սի կե տի, որ չու նեի ոչ մի ելք։ Ես մի կերպ հա սա ննջա սեն յակ, 
ըն կա մահ ճա կա լիս վրա և  ա ղա ղա կե ցի Աստ ծուն։ Շատ ա րագ ես 
լսե ցի Տի րոջ ձայ նը։ Մի խոսք, ո րը շատ ան գամ ներ էի լսել, բարձ րա
ցավ իմ մտքում. 

«Եվ իմ Աստ ված կհո գա ձեր բո լոր կա րիք նե րը՝ հա մա ձայն 
Իր փա ռա վոր հարս տութ յան՝ Ք րիս տոս Հի սու սում»։ 

– Փի լի պե ցի նե րի 4.19, NIV

Ես պա տաս խա նե ցի Տի րո ջը՝ ա սե լով, որ գի տեի այդ խոս քը, բայց 
իմ կա րիք նե րը չէին լրաց վում։ Նա ան մի ջա պես պա տաս խա նեց իմ 
հար ցին. «Ա յո՛, բայց դա Իմ մե ղա վո րութ յու նը չէ։ Դու եր բեք ժա մա
նակ չես տրա մադ րել՝ սո վո րե լու հա մար, թե ինչ պես է գոր ծում Իմ 
Թա գա վո րութ յու նը։ Ի րա կա նում, Իմ ե կե ղե ցու մեծ մասն ապ րում 
է՝ ինչ պես Իս րա յե լը Հին կտա կա րա նում՝ ստրկութ յան մեջ։ Ն րանք 
ապ րում են պարտ քի և ֆի նան սա կան գե րութ յան մեջ։ Ես ու զում եմ, 
որ Իմ ժո ղո վուրդն ա զատ լի նի»։ 

Ես ա րա գո րեն վա զե ցի ա ռա ջին հարկ, բռնե ցի Դ րեն դա յի ու սե
րից և պատ մե ցի նրան այն, ինչ Տերն ա սաց ինձ։ Ես ա պաշ խա րե ցի 
իմ կնոջ առջև, որ չէի փնտրել Աստ ծուն և չէի սո վո րել, թե ինչ պես 
է գոր ծում Ն րա Թա գա վո րութ յու նը։ Ի վեր ջո, մենք ե կե ղե ցում էինք, 
գրե թե միշտ տա սա նորդ էինք տա լիս մեր ե կա մուտ նե րից և սի րում 
էինք Աստ ծուն։ Մենք մտա ծում էինք, որ ար դեն իսկ ճա նա չում էինք 
Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ պես պար զե լու էի, 

«ԵՎ ԻՄ ԱՍՏՎԱԾ ԿՀՈԳԱ 
ՁԵՐ ԲՈԼՈՐ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ՝ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԻՐ ՓԱՌԱՎՈՐ 
ՀԱՐՍՏՈՒԹՅԱՆ՝ ՔՐԻՍՏՈՍ 
ՀԻՍՈՒՍՈՒՄ»։ 

– ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐԻ 4.19, NIV
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խնդի րը հետև յալն էր. ա յո՛, ես Եր կինք էի գնում, բայց նույ նիսկ գա
ղա փար չու նեի, թե ինչ պես բե րեի Երկն քի զո րութ յու նը և  իշ խա նութ
յունն իմ կյան քի մեջ և  ազ դեի իմ բնա կան հան գա մանք նե րի վրա։ 
Այն պես որ, մենք սկսե ցինք ու սում նա սի րել Աստ վա ծա շուն չը, և Աստ
ված սկսեց խո սել մեզ հետ և  օգ նեց հաս կա նալ, թե ինչ Նա նկա տի 
ու նի՝ Թա գա վո րութ յուն ա սե լով։ Այն, ինչ ի մա ցանք, իս կա պես զար
մա նա լի էր։ Մենք ա սես լույս վա ռե ցինք մութ սեն յա կում։ Ա ռա ջին ան
գամ մեր կյան քում մենք պա տաս խան ներ գտանք մեր ֆի նան սա կան 
կյան քի վե րա բեր յալ։ 

Աստ վա՛ծ, ի՞նչ նկա տի ու նես՝ Թա գա վո րութ յուն ա սե լով 

Երբ Աստ ված ա սաց, որ ես եր բեք չեմ սո վո րել, թե ինչ պես է 
գոր ծում Իր Թա գա վո րութ յու նը, ես առն վազն շփոթ ված էի։ Թա գա
վո րութ յո՞ւն։ Դ րեն դան և  ես նույ նիսկ գա ղա փար չու նեինք այդ մա
սին։ Մենք ա ղո թե ցինք և խնդ րե ցինք Աստ ծուն սո վո րեց նել մեզ, թե 
ինչ Նա նկա տի ու նի. « Տե՛ր, սո վո րեց րո՛ւ մեզ, թե ինչ նկա տի ու նես 
Թա գա վո րութ յուն ա սե լով»։ Այն պես որ, ա ռա ջին հեր թին ես պետք 
է ի մա նա յի, թե ինչ էր Թա գա վո րութ յու նը։ Կար ծում եմ՝ Արև մուտ քի 
բնա կիչ նե րը, ո րոնք ու նեն ժո ղովր դա վա րութ յան և  ա զատ ինք նաար
տա հայտ ման մտա ծե լա կերպ, դժվա րա նում են ըն կա լել այս հաս կա
ցութ յու նը։ Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը ժո ղովր դա վա րութ յուն չէ. այն 
Թա գա վո րութ յուն է, որ տեղ կա Թա գա վոր։ Թա գա վո րի իշ խա նութ յու
նը տա րած վում է Թա գա վո րութ յան մեջ՝ բազ մա թիվ լիա զոր ված պե
տա կան պաշ տոն նե րի և մարդ կանց մի ջո ցով, ո րոնք հպա տակ վում 
են այդ իշ խա նութ յա նը։ Ամ բո խը դեռ թա գա վո րութ յուն չէ։ Նույ նիսկ 
մեկ մի լիոն մար դուց բաղ կա ցած ամ բո խը թա գա վո րութ յուն չէ։ Թա
գա վո րութ յու նը մարդ կանց խումբ է, ո րոնք միա վոր ված են օ րեն քով 
կամ կա ռա վար ման հա մա կար գով։ Թա գա վո րութ յան սահ մա նու մը 
բա ռա րա նում հետև յալն է. «թա գա վո րութ յուն. պե տութ յուն կամ կա
ռա վար ման հա մա կարգ, ո րը ղե կա վար վում է թա գա վո րի կամ թա
գու հու կող մից»։ 

Թեև մենք տո նում ենք Սուրբ ծնուն դը՝ Հի սու սի գա լուստն այս եր
կիր, մենք, որ պես կա նոն, չենք գի տակ ցում, որ Նա բե րեց Իր հետ 
կա ռա վար ման հա մա կարգ։ Աստ վա ծա շուն չը խո սում է այս կա ռա
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վար ման հա մա կար գի կամ իշ խա նութ յան մա սին Ե սա յի 9.6,7ում. 

«Ո րով հետև մեզ հա մար մի Մա նուկ ծնվեց, մեզ մի Որ
դի տրվեց, և  իշ խա նութ յու նը կլի նի Ն րա ու սի վրա, և Ն րա 
ա նու նը կկոչ վի Ս քան չե լի, Խորհր դա կան, Հ զոր Աստ ված, 
Հա վի տե նութ յան Հայր, Խա ղա ղութ յան Իշ խան։ Իշ խա
նութ յու նը շա տաց նե լուն և խա ղա ղութ յա նը վերջ չկա Դավ
թի ա թո ռի վրա և ն րա Թա գա վո րութ յան վրա, որ նրան 
հաս տա տի և պն դաց նի ի րա վուն քով և  ար դա րութ յամբ՝ 
հի միկ վա նից մինչև հա վիտ յան։ Զո րաց Տի րոջ նա խան ձը 
պի տի ա նի այս»։ 

Հի սուսն այս կա ռա վար ման հա մա կար գի գլուխն է, և  ըն դու նե լով 
Հի սու սին՝ որ պես մեր Փրկ չի, մենք դառ նում ենք այս կա ռա վար ման 
հա մա կար գի մա սը. մենք դառ նում ենք քա ղա քա ցի ներ։ Եվ ոչ միայն 
դառ նում ենք քա ղա քա ցի ներ, այլև դառ նում ենք Աստ ծո ըն տա նի քի 
ան դամ ներ՝ Ն րա որ դի նե րը և դուստ րե րը։ 

« Բայց ո րոնք որ Ն րան ըն դու նե ցին, իշ խա նութ յուն (կամ՝ 
ի րա վունք) տվեց նրանց Աստ ծո որ դի ներ լի նե լու՝ նրանց, 
որ Ն րա ան վա նը հա վա տում են, ո րոնք ո՛չ ար յու նից, և  
ո՛չ մարմ նի կամ քից, և  ո՛չ մար դու կամ քից, այլ՝ Աստ ծուց 
ծնվե ցին»։ 

– Հով հան նես 1.12,13

« Հետ ևա բար, դուք այլևս օ տա րա կան ներ և պան դուխտ
ներ չեք, այլ Աստ ծո ժո ղովր դի հա մա քա ղա քա ցի ներ և 
նույն պես Ն րա ըն տա նի քի ան դամ ներ»։ 

– Ե փե սա ցի նե րի 2.19, NIV

Մենք դառ նում ենք Ն րա ըն տա նի քի մա սը, ին չը նշա նա կում է, որ 
այն ա մե նը, ինչն Աստ ծունն է, պատ կա նում է մեզ, իսկ մենք պատ
կա նում ենք Ն րան։ Բայց մենք նույն պես դառ նում ենք Ն րա մեծ Թա
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գա վո րութ յան քա ղա քա ցի նե րը։ Սա նշա նա կում է, որ մենք ու նենք 
օ րի նա կան ի րա վունք ներ և  ար տո նութ յուն ներ այդ Թա գա վո րութ յան 
մեջ։ Որ պես զի ա վե լի լավ հաս կա նաք այն, ինչ ա սում եմ, ես կխո սեմ 
Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի քա ղա քա ցի լի նե լու մա սին։ Որ
պես Միաց յալ Նա հանգ նե րի քա ղա քա ցի՝ դուք ու նեք օ րի նա կան ի րա
վունք ներ։ Ձեր օ րի նա կան ի րա վունք նե րը գրված են մեր սահ մա նադ
րութ յան մեջ և  այն օ րենք նե րի մեջ, ո րոնք ըն դուն վել են մեր կա ռա վա
րութ յան կող մից։ Այդ օ րենք նե րը և  ար տո նութ յուն նե րը վե րա բե րում են 
յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու՝ ան կախ այն բա նից, թե ով է նա։ Այդ ի րա
վունք նե րը հիմն ված չեն մեր զգաց մունք նե րի կամ կա րո ղութ յուն նե րի 
վրա։ Ո՛չ, դրանք սահ ման ված են օ րեն քով և  ի րա վա բա նո րեն հա սա
նե լի են յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու, ո րը հա մա րում է Ա մե րի կան իր 
տու նը։ Հ նա րա վոր է, որ քա ղա քա ցին նույ նիսկ չի մա նա իր օ րի նա կան 
ի րա վունք նե րը, բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, նա ու նի այդ ի րա վունք նե րը՝ 
պար զա պես Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի քա ղա քա ցի լի նե լով։

Սա մտա ծե լու ա ռիթ է տա լիս, և հու սով եմ, որ սա կփո խի ձեր 
ամ բողջ պատ կե րա ցումն Աստ ծո մա սին և  այն մա սին, թե ինչ պես եք 
դուք ինչոր բան ստա նում Աստ ծուց։ Միաց յալ Նա հանգ նե րում, ե թե 
մենք պար զենք, որ ինչոր մե կը փոր ձում է զրկել մեզ մեր օ րի նա
կան ի րա վունք նե րից, կամ որ մեզ հետ ա նար դա րա ցի են վար վում, 
գո յութ յուն ու նի ար դա րա դա տութ յան հա սա նե լիութ յուն (ար դա րա
դա տութ յու նը նշա նա կում է օ րեն քի կի րա ռում կամ օ րի նա կա նութ
յան ա պա հո վում)՝ մի գոր ծըն թաց, որն ա պա հո վում է մեր օ րի նա կան 
ի րա վունք նե րը։ Մենք դի մում ենք դա տա րան, և դա տա վորն ու շադ
րութ յուն չի դարձ նում մեր տես քին և հա րուստ կամ աղ քատ լի նե
լուն։ Նա հետ ևում է օ րեն քին։ Յու րա քանչ յուր դեպ քում նա պետք 
է ո րո շում կա յաց նի հօ գուտ օ րեն քի։ Սա մեր ա պա հո վութ յունն է՝ 
այն, որ մենք ու նենք օ րի նա կան ի րա վունք ներ, և  որ մեր կա ռա վա
րութ յու նը կա պա հո վի մեր օ րի նա կան ի րա վունք նե րը՝ Միաց յալ Նա
հանգ նե րում գոր ծող ար դա րա դա տութ յան ըն թա ցա կար գե րից մե կի 
մի ջո ցով։ Մ տա պա հե լով սա՝ ա վե լի ու շադ րութ յամբ կար դանք, թե 
ինչ պես է Ե սա յի 9րդ գ լու խը ներ կա յաց նում այն նոր կա ռա վար ման 
հա մա կար գը, ո րը Հի սու սը բե րում է այս եր կիր։ 
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«( Հի սու սը կիշ խի) Դավ թի ա թո ռի վրա և ն րա թա գա վո
րութ յան վրա, որ նրան հաս տա տի և պն դաց նի ի րա վուն
քով և  ար դա րութ յամբ...»։

– Ե սա յի 9.7բ

Այս խոս քը հայտ նում է, որ Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը հաս տատ
ված է և պահ վում է ի րա վուն քով՝ Աստ ծո օ րեն քի կի րառ մամբ։ Խոս
քը ձեր օ րի նա կան ի րա վունք նե րի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցի մա սին 
է։ Ձեր օ րի նա կան ի րա վունք ներն այն են, ինչ Աստ ված ան վա նում է 
ար դա րութ յուն կամ ին չը ար դար է կո չում Իր օ րեն քում։ Եվ հա վաս
տիա նա լու հա մար, որ դուք կու նե նաք այն, ին չը Նա ար դա րութ յուն է 
հա մա րում Իր Թա գա վո րութ յան մեջ, և  ինչն ի րա վա բա նո րեն պատ
կա նում է ձեզ՝ որ պես այդ Թա գա վո րութ յան քա ղա քա ցու, Աստ ված 
հա սա նե լի է դարձ րել ձեզ հա մար ար դա րա դա տութ յու նը՝ այն գոր ծըն
թա ցը, ո րը ե րաշ խա վո րում է, որ դուք կու նե նաք այն, ինչ խոս տա ցել 
է ձեզ։ Աստ ված հայտ նել է մեզ Իր կամքն Իր Խոս քի՝ Աստ վա ծաշն չի 
մի ջո ցով, որ պես զի մենք ի մա նանք մեր ի րա վունք ներն Իր Թա գա վո
րութ յան մեջ։ Սա բա րի լո՜ւր է։ Աստ ծուց ձեզ տրված բո լոր խոս տում
նե րը, ո րոնց մա սին դուք կար դում եք Աստ վա ծաշն չում, ի րա վա բա նո
րեն պատ կա նում են ձեզ՝ որ պես Ն րա Թա գա վո րութ յան քա ղա քա ցու։ 

Երկ րորդ Կորն թա ցի նե րի 1.20ում պար զո րեն գրված է, որ յու րա
քանչ յուր խոս տում՝ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԽՈՍՏՈՒՄ «Ա յո» և «Ա մեն» 
է։ Սա ար դեն ո րոշ ված է, և  այդ խոս տում ներն ար դեն ձերն են ըստ 
օ րեն քի։ 

«Ո րով հետև որ քան Աստ ծո խոս տում ներ որ կան, Ն րա
նում է «ա յո»ն և Ն րա նում է «ա մեն»ը Աստ ծո փառ քի հա
մար մե զա նով»։

– Բ Կորն թա ցի նե րի 1.20 

Աստ ծո Թա գա վո րութ յան հիմ քը՝ ար դա րութ յունն ու ի րա վունքն 
է, և  այն չի կա րող սա սան վել։ Ու րեմն, մտա ծե՛ք այս պես. «Ե թե ես 
գի տեմ Աստ ծո Թա գա վո րութ յան օ րեն քը (Ն րա կամ քը), և գի տեմ, 
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որ ինձ հա մար հա սա նե լի է ար դա րա դա տութ յու նը՝ իմ ի րա վունք նե
րի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցը, ո րը ե րաշ խա վո րում է ինձ այն, ինչ 
գրված է օ րեն քում, ես վստահ կլի նեմ և չեմ վա խե նա»։ 

«Եվ սա է այն հա մար ձա կութ յու նը, որ ու նենք դե պի Նա, թե 
ինչ որ Ն րա կամ քի պես խնդրում ենք, լսում է մեզ։ Եվ ե թե 
գի տենք, թե լսում է մեզ, ինչ որ խնդրում ենք, գի տենք, որ 
առ նում ենք մեր խնդրանք նե րը, որ խնդրե ցինք Նրա նից»։ 

– Ա Հով հան նես 5.14,15

Ա սե լով, որ Նա լսում է մեզ, այս խոս քը նկա տի չու նի սոսկ մեր 
ձայ նը կամ բա ռե րը լսե լը. այն նկա տի ու նի, որ Նա ըն դու նում է մեր 
հայ ցը։ Պատ կե րաց րեք դա տա վո րի, ո րը դա տա կան գործ է լսում՝ 
ար դա րա դա տութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Դա տա կան ատ յա նի 
և դա տա վո րի նպա տակն է ե րաշ խա վո րել, որ ար դա րա դա տութ յու
նը հա սա նե լի լի նի յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու։ Դա տա վո րի ո րո շու
մը հիմն ված չէ իր զգաց մունք նե րի վրա, այլ՝ օ րեն քի, և նա նա խա
գա հում է դա տա րա նում, որ պես զի ա պա հո վի օ րեն քի կի րա ռու մը 
յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու հա մար։ Դա տա վո րը պետք է ե րաշ խա

վո րի, որ ար դա րա դա տութ յու նը 
(օ րեն քի կի րա ռու մը) ի րա կա նաց
վե լու է հա մա ձայն գրված օ րեն
քի։ Ինչ վե րա բե րում է Աստ ծուն, 
Ն րա գա հը (իշ խա նութ յան վայ րը) 
և Ն րա զո րութ յու նը պատ րաստ 
են ա պա հո վել ար դա րա դա տութ
յու նը (Իր կամ քի կի րա ռու մը) այն 

մարդ կանց հա մար, ով քեր ըն դու նում են Հի սու սին և մուտք են գոր
ծում Նրա Թա գա վո րութ յան մեջ։ 

Խնդ րո՛ւմ եմ, որ շատ դան դաղ կար դաք այս վեր ջին նա խա դա
սութ յու նը և թույլ տաք, որ այն ա ռանձ նա նա Աստ ծո մա սին ձեր ներ
կա պատ կե րա ցու մից։ Մարդ կանց մե ծա մաս նութ յա նը թվում է, թե 
Աստ ված ո րո շում ներ է կա յաց նում ան հա տա կան սկզբուն քով, բայց 

ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՒՄ ԵՆ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ, 
ԵՎ ԱՅԴ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
ՉԵՆ ՓՈԽՎՈՒՄ։
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դա ճիշտ չէ։ Նա Թա գա վոր է մի Թա գա վո րութ յան մեջ, ո րի օ րենք
նե րը չեն փոխ վում։ Նա չի կա յաց նում և չի կա յաց նի այն պի սի ո րո
շում ներ, ո րոնք դուրս են Իր օ րեն քից։ Այս պի սով, մենք կա րող ենք 
ի մա նալ, թե ինչ Նա կպա տաս խա նի, մինչև Ն րա նից խնդրե լը, և մենք 
կա րող ենք վստահ լի նել, որ ու նենք այն, ինչ գրված է Իր օ րեն քում, 
մինչև դա տես նե լը, քա նի որ Նա կա րող է ա պա հո վել Իր օ րեն քի կի
րա ռու մը։ 

Երբ Դ րեն դան և  ես ի մա ցանք Թա գա վո րութ յան մեջ մեր ու նե ցած 
օ րի նա կան ի րա վունք նե րը, դա շրջա դար ձո րեն փո խեց մեր պատ կե
րա ցումն Աստ ծո և Աստ վա ծաշն չի մա սին։ Մեր նոր ըմբռն ման արդ
յուն քում մեր կյան քե րը փոխ վե ցին։ Մենք այլևս չէինք մու րում և չէինք 
ա ղա չում։ Մենք ի մա ցանք, որ այն, ինչ Աստ ված ա սում է, ար դեն իսկ 
ի րա վա բա նո րեն տրված է մեզ՝ որ պես Ն րա Թա գա վո րութ յան քա
ղա քա ցի նե րի։ Մենք պար զա պես պետք է շա րու նա կեինք սո վո րել, 
թե ինչ պես օ րի նա կան հայց ներ կա յաց նել այն ա մե նի հան դեպ, ինչն 
ի րա վա բա նո րեն մերն է, և  ար ձա կել այդ ա մե նը այս երկ րա յին տի
րույ թում։ Օ րի նակ, ինչ պե՞ս է տե ղի ու նե նում բան կա յին չե կի կան
խի կա ցու մը։ Թե կուզև դուք մեծ գու մար ու նե նաք ձեր չե կա յին հաշ վի 
վրա, գո յութ յուն ու նի ի րա վա բա նա կան գոր ծըն թաց, ո րով դուք հայց 
եք ներ կա յաց նում այդ գու մա րի հան դեպ և կան խի կաց նում եք ձեր 
չե կը։ Ցան կա ցած հա մա կար գում գո յութ յուն ու նի գոր ծըն թաց, ո րով 
մենք հայց ենք ներ կա յաց նում ինչոր բա նի հան դեպ, նույ նիսկ ե թե 
դա ար դեն պատ կա նում է մեզ։ 

«Ն րա աստ վա ծա յին զո րութ յու նը տվեց մեզ այն ա մե նը, 
ին չի կա րի քը մենք ու նենք կյան քի և  աստ վա ծա պաշ տութ
յան հա մար՝ Ն րա մա սին ի մա նա լու մի ջո ցով, Ով կան չեց 
մեզ Իր փառ քով և բա րութ յամբ»։

– Բ Պետ րոս 1.3, NIV

Մենք գտնվում ենք Թա գա վո րութ յան մեջ։ Եվ Աստ ծո Թա գա
վո րութ յան յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի ու նի նույն ի րա վունք նե րը։ 
Կարևոր է, որ հաս կա նանք հետև յա լը. թա գա վո րութ յուն նե րը կա
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ռա վար վում են հա մա ձայն օ րենք նե րի, և  այդ օ րենք նե րը չեն փոխ
վում։ Ին չո՞ւ է սա կար ևոր։ Սա կար ևոր է, քա նի որ ե թե այս Թա գա
վո րութ յու նը հիմն ված է ան փո փոխ օ րենք նե րի վրա, նշա նա կում է՝ 
այս Թա գա վո րութ յան մեջ չկա ա չա ռութ յուն։ Փո խա րե նը, յու րա քանչ
յուրն այս Թա գա վո րութ յան մեջ կա րող է կի րա ռել Թա գա վո րութ յան 
օ րենք ներն իր օգ տի հա մար՝ ա ռանց որ ևէ խտրութ յան։ 

Այս փաս տը մի փոքր շփո թութ յուն է ա ռա ջաց նում ե կե ղե ցա կան 
մի ջա վայ րում։ Ք րիս տոն յա նե րի մե ծա մաս նութ յու նը կար ծում է, որ 
Աստ ված կա մա յա կա նո րեն է ո րո շում այն, ինչ ցան կա նում է ա նել 
ա ռան ձին ան հատ նե րի կյան քում։ Այլ կերպ ա սած, նրանք կար ծում 
են, որ Աստ ված ո րո շում է օրհ նել մե կին և չօրհ նել մյու սին։ Ն րանք 
մտա ծում են, որ Նա բժշկում է մե կին և չի բժշկում մյու սին։ Ք րիս
տոն յա նե րի մե ծա մաս նութ յունն ա ղա չում է Աստ ծուն օգ նել ի րենց, 
այ նինչ Նա ար դեն իսկ ա րել է այն ա մե նը, ինչ կա րող է, որ պես զի 
օգ նի նրանց։ Նա տվել է նրանց Թա գա վո րութ յու նը՝ ամ բողջ Թա գա
վո րութ յու նը։ 

Երբ Աստ ված սկսեց խո սել ինձ հետ իմ ֆի նանս նե րի մա սին՝ ա սե
լով, որ ես պետք է ա վե լին ի մա նա յի Իր Թա գա վո րութ յան մա սին, Նա 
տվեց ինձ այս խոս քը. 

«Ե րա նի՜ աղ քատ նե րիդ, որ ձերն է Աստ ծո ար քա յութ յու նը»։ 
– Ղու կաս 6.20բ 

Աստ ված ա սում էր ինձ, որ իմ ֆի նան սա կան խնդիր նե րի պա տաս
խանն Իր Թա գա վո րութ յունն է։ Մենք պետք է ի մա նանք, թե ինչ պես 
օգտ վենք Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րից այս երկ րի վրա այն պես, ինչ
պես դա ա նում էր Հի սու սը։ Ես խոս տո վա նում եմ, որ հենց սկզբում 
ես նույ նիսկ գա ղա փար չու նեի՝ ինչ էր այդ ա մե նը նշա նա կում։ Բայց 
մտա ծե լով այն մա սին, ինչ Աստ ված ա սաց, ես հաս կա ցա, որ իս կա
պես, թա գա վո րութ յուն նե րը կա ռա վար վում են ըստ օ րեն քի։ Այն պես 
որ, կա րե լի է ճա նա չել ցան կա ցած օ րեն քի գոր ծա ռույ թը և  ազ դե ցութ
յու նը, և կա րե լի է վստահ լի նել, որ այդ օ րեն քը կգոր ծի նույն կեր պով 
ա մեն ան գամ, քա նի որ օ րենք նե րը չեն փոխ վում։ Նախ կի նում ես 
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եր բեք չէի մտա ծել այդ մա սին հոգ ևոր տե սանկ յու նից։ Այ նո ւա մե նայ
նիվ, ե թե այդ պես է, և  ե թե Աստ ծո Թա գա վո րութ յունն ի րա կա նում կա
ռա վար վում է այդ կեր պով, ես հաս կա ցա, որ կա րող էի սո վո րել այդ 
օ րենք նե րը, կի րա ռել դրանք և  օգտ վել դրանց արդ յուն քից։ 

Ես հաս կա ցա, որ այս աշ խար հը կա ռա վա րող օ րենք նե րը նույն
պես չեն փոխ վում։ Ի րա կա նում, մենք կա րող ենք հեն վել դրանց 
մշտա կան և  ան փո փոխ բնույ թի վրա։ Դ րանց շնոր հիվ մենք կա րող 
ենք մարդ ու ղար կել դե պի Լու սին կամ ինք նա թիռ ներ օդ բարձ րաց
նել։ Բայց քրիս տոն յա նե րի մե ծա մաս նութ յու նը չի մո տե նում Աստ
ծուն այս ըն կալ մամբ։ Փո խա րե նը, նրանք ա ղա չում են և լաց լի նում, 
երբ ինչոր բա նի կա րիք են ու նե նում՝ փոր ձե լով հա մո զել Աստ ծուն 
տալ այն, ինչ պետք է ի րենց, ա սես թե Աստ ված ո րո շում է՝ հոգ տա
նե՞լ նրանց մա սին, թե՞ ոչ։ 

Օ րի նակ, ե թե ես գնա յի քա րո զե լու մի ե կե ղե ցա կան հա մա ժո ղո վի, 
մի՞ թե այդ ե կե ղե ցու բո լոր ան դամ նե րը կսկսեին ա ղո թել, որ լույ սե րը 
միա նա յին այդ մի ջո ցառ ման ժա մա նակ։ Մի՞ թե նրանք ծոմ կպա հեին 
և կա ղո թեին՝ լաց լի նե լով և  ա ղա չե լով Աստ ծուն. «Աստ վա՛ծ, Դու գի
տես, թե որ քան կար ևոր է այս հա վա քույ թը, և  որ քան է մեզ պետք, 
որ լույ սե րը միա նան»։ Չեմ կար ծում։ Ի րա կա նում, ես կաս կա ծում եմ, 
որ ինչոր մե կի մտքով նույ նիսկ անց ներ մտա հոգ վել լույ սե րի մա սին, 
երբ նրանք ծրագ րեին այդ հա վա քույթ նե րը։ Ե թե ինչինչ պատ ճա
ռով նրանք գա յին այդ հա մա ժո ղո վին ե րե կո յան, և լույ սե րը միաց րած 
չլի նեին, մի՞ թե կար ծում եք, որ նրանք կզան գեին է լեկտ րաէ ներ գիա 
մա տա կա րա րող ըն կե րութ յա նը և կա ղա չեին միաց նել լույ սե րը։ Ո՛չ։ 
Ե թե նրանք այդ պես վար վեին, հա մոզ ված եմ, որ այդ ըն կե րութ յան 
ներ կա յա ցու ցի չը մի պահ կլսեր, կնա յեր մեկ այլ աշ խա տակ ցի և կա
սեր՝ մի խե լա գար է զան գել, իսկ հե տո կպա տաս խա ներ՝ տի կի՛ն, 
լույ սե րը միաց ված են. խնդի րը ձեզ մո տ է»։ 

Երբ ես բե րում եմ այս օ րի նակն իմ հա մա ժո ղով նե րին, բո լո րը 
ծի ծա ղում են։ Գի տե՞ք ին չու։ Ո րով հետև մար դիկ գի տեն, որ անմ
տութ յուն է զան գել է լեկտ րաէ ներ գիա մա տա կա րա րող ըն կե րութ յա
նը և լա լա գին ձայ նով խնդրել նրանց միաց նել լույ սե րը. բո լո րը գի
տեն, թե ինչ է պետք ա նել այդ ի րա վի ճա կում։ Պետք է պար զա պես 
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միաց նել ան ջա տի չը։ Դա այն քա՜ն հեշտ է։ Պետք չեն զգաց մուն քա
յին ջան քեր և լար վա ծութ յուն. պետք է պար զա պես միաց նել ան ջա
տի չը։ Գի տե՞ք, թե ին չու մար դիկ լար վա ծութ յուն չեն զգում լույ սե րը 
միաց նե լիս։ Քա նի որ նրանք ԱԿՆԿԱԼՈՒՄ ԵՆ, որ լույ սե րը կմիա նան։ 
Ն րանք ակն կա լում են, որ լույ սե րը կմիա նան, քա նի որ գի տեն, թե 
ինչ պես է գոր ծում է լեկտ րա կա նութ յու նը։ Ն րանք հաս կա նում են այն 
ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ, ո րոն ցով է լեկտ րա կա նութ յու նը գոր ծում է, և ն րանք 
գի տեն, որ այդ օ րենք նե րը եր բեք չեն փոխ վում։ 

Բայց ե թե դուք ետ գնա յիք հա զար տա րով և  ա սեիք ինչոր մե կին, 
որ կա րե լի է լու սա վո րել մի ամ բողջ քա ղաք փոք րիկ ա պա կե լամ
պե րով, նրանք կմտա ծեին, որ դուք խե լա գար եք։ Եվ ե թե տես նեին 
մի թա ղա մաս՝ լու սա վոր ված փոք րիկ ա պա կե լամ պե րով, նրանք 
հրաշք կան վա նեին դա։ Բայց դա հրաշք չէ. պար զա պես է լեկտ րա
կա նութ յան օ րեն քը գոր ծում է, ինչ պես որ այն կգոր ծի յու րա քանչ յու
րի հա մար, ով ժա մա նակ կտրա մադ րի, որ պես զի սո վո րի է լեկտ րա
կա նութ յան օ րենք նե րը։ 

Մենք ի մա ցանք, թե ինչ պես է գոր ծում է լեկտ րա կա նութ յու նը, 
կամ, կա րե լի է ա սել՝ նո րո գե ցինք մեր միտ քը է լեկտ րա կա նութ յու
նը կա ռա վա րող օ րենք նե րի վե րա բեր յալ։ Այն պես որ, մենք ակն կա
լում ենք, որ այն կգոր ծի, և չենք զար մա նում, երբ տես նում ենք դրա 
ազ դե ցութ յու նը։ Ի րա կա նում, մենք ա վե լի շատ զար մա նում ենք, երբ 
այն չի գոր ծում։ Հաս կա նա լով և գ րի առ նե լով է լեկտ րա կա նութ յան 
օ րենք նե րը՝ մենք կա րող ենք տա րա ծել լու սա վո րութ յու նը աշ խար
հով մեկ։ Ինչ պե՞ս։ Սո վո րեց նե լով մարդ կանց այն մա սին, թե ինչ պես 
են գոր ծում այդ օ րենք նե րը և թույլ տա լով նրանց վա յե լել լու սա վո
րութ յուն ու նե նա լու ա ռա վե լութ յուն նե րը։ Այս ա մե նը հնա րա վոր է 
դառ նում, երբ մենք հաս կա նում ենք է լեկտ րա կա նութ յան օ րենք նե րը։ 
Նույ նը ճշմա րիտ է նաև հոգ ևոր օ րենք նե րի դեպ քում։ Ե թե չհաս կա
նանք դրանք, մենք չենք կա րո ղա նա օգտ վել դրանց ա ռա վե լութ յուն
նե րից այն ժա մա նակ, երբ ու նե նանք դրանց կա րի քը, և չենք կա րո
ղա նա տա րա ծել դրանք։ 

Երբ ինք նա թիռ ենք տես նում օ դում, չենք ա սում՝ սա հրա՜շք է։ Ո՛չ, 
մենք ակն կա լում ենք, որ ինք նա թի ռը պետք է թռչի, քա նի որ հաս
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կա նում ենք, թե ինչ պես է ինք նա թի ռը թռչում, և  ին չու է այն թռչում։ 
Եվ կրկին, ե թե մենք ետ գնա յինք 1000 տա րով, և մի նոր երկ հար
կա նի «Էյր բաս 380» թռչեր ծա ռե րի կա տար նե րի վրա յով, ի՞նչ կա
սեին մար դիկ։ Ն րանք կա սեին, որ դա հրաշք է։ Ես հա մա ձայն եմ, որ 
380րդ մո դե լը խիստ տպա վո րիչ է. այդ ինք նա թի ռի քա շը 545.000 
կի լոգ րամ է, և  այն կա րող է տե ղա վո րել ա վե լի քան 800 մար դու և  
անց նել մինչև 14.000 կի լո մետր՝ 900 կի լո մետր/ժամ ա րա գութ յամբ։ 
Այդ ինք նա թիռն այն աս տի ճան զար մա նա լի է, որ մի գու ցե դուք գայ
թակ ղութ յուն ու նե նաք մտա ծե լու, որ այն հրաշք է։ Բայց այն հրաշք 
չէ։ Մենք կա րող ենք հարց նել 380րդ մո դե լը նա խագ ծող ին ժե ներ նե
րին, թե ինչ պես է այն թռչում, և ն րանք կպատ մեն մեզ ֆի զի կա յի յու
րա քանչ յուր օ րեն քի մա սին, ո րը օգ տա գոր ծել են՝ այդ ինք նա թիռն օդ 
բարձ րաց նե լու հա մար, կպատ մեն նաև յու րա քանչ յուր օգ տա գործ
ված պտու տա կի և դե տա լի մա սին։ Այդ ինք նա թի ռի ա ռա ջին թռիչ քի 
ժա մա նակ ին ժե ներ նե րը զար ման քով չէին ա սում՝ նա յե՜ք, նույ նիսկ 
հա վա տալ չենք կա րող, որ այն թռչում է։ Կր կին, մենք վստա հա բար 
ինք նա թիռ ենք նստում, քա նի որ գի տենք, որ դրա թռչե լու կա րո ղութ
յու նը հիմն ված է ֆի զի կա յի օ րենք նե րի վրա, ո րոնք չեն փոխ վում. 
քա նի դեռ մենք մնում ենք այդ օ րենք նե րի սահ ման նե րում, մեր ինք
նա թի ռը թռչե լու է։ Հի շեք՝ օ րենք նե րը չե՛ն փոխ վում։ 

Մենք եր բեք ինք նա թիռ չէինք նստի, ե թե բնութ յան օ րենք ներն 
ան փո փոխ չլի նեին։ Պատ կե րաց րեք, որ մեր գնած ինք նա թի ռի տոմ
սի վրա գրված լի ներ մո տա վո րա պես հետև յա լը. « Դուք կա րող եք 
վտան գել ձեր կյան քը, ե թե թռչեք այս ինք նա թի ռով, քա նի որ ամ
բար ձիչ ու ժի օ րենքն ան կա նոն է գոր ծում։ Մեկ օր այն գոր ծում է, իսկ 
մյուս օ րը՝ ոչ։ Ոչ ոք հաս տատ չգի տի։ Ե թե զգում եք, որ ձեր բախ տը 
կբե րի, հա ճե լի թռիչք ենք մաղ թում»։ Ե՞րբ եք վեր ջին ան գամ վա խե
ցել, որ վեր եք թռչե լու ձեր նստա րա նից։ Եր բե՛ք։ Իսկ ին չո՞ւ։ Ո րով
հետև դուք գի տեք, որ ձգո ղութ յան օ րեն քը եր բեք չի՛ փոխ վում։ 

Ես խո սե ցի երկ րա յին տի րույ թին պատ կա նող օ րենք նե րի մա սին, 
ո րոնք ստեղ ծել է Աստ ված։ Բայց գի տե՞ք, որ Ն րա Թա գա վո րութ
յան հոգ ևոր օ րենք նե րը գոր ծում են նույն կեր պով. դրանք ան փո փոխ 
են։ Մինչև որ Աստ ված սկսեց խո սել ինձ հետ Իր Թա գա վո րութ յան 
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մա սին, ես շատ լավ տեղ յակ էի, թե ինչ պես էին գոր ծում այս աշ
խար հի ֆի զի կա կան օ րենք նե րը, բայց կար ծում էի, որ Աստ ծո Թա
գա վո րութ յունն այլ է։ Ինձ թվում էր, թե Աստ ված պար զա պես ա նում 
է՝ ինչ ու զում է, և  երբ ու զում է։ Բայց հայտ նա բե րե ցի, որ դա ճիշտ 
չէ։ Երբ հաս կա ցա, որ Աստ ծո հոգ ևոր Թա գա վո րութ յան օ րենք ներն 
ան փո փոխ են, և  որ դրանք հնա րա վոր է սո վո րել, հաս կա նալ և կի
րա ռել, ես հաս կա ցա, թե ին չու է Հի սու սը շա րու նակ ա սում. «Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յու նը նման է այ սինչ բա նի», և հա մե մա տում է այն որ ևէ 
բնա կան եր ևույ թի հետ, որ պես զի մենք՝ մար դիկս, հաս կա նանք, թե 
ինչ պես է այն գոր ծում։ Հան կարծ մտքումս ա սես մի լամպ վառ վեց։ 
Ես մտա ծե ցի. «Ե թե Աստ ված տվել է մեզ Թա գա վո րութ յու նը, իսկ 
Նա տվել է մեզ այն, և Թա գա վո րութ յու նը կա ռա վար վում է ան փո
փոխ օ րենք նե րով, նշա նա կում է՝ ես կա րող եմ սո վո րել այդ օ րենք
նե րը և կի րա ռել իմ կյան քում»։ 

« Մի՛ վա խե ցիր, փոքր հոտ, ո րով հետև ձեր Հայ րը հա ճեց, 
որ Ար քա յութ յու նը տա ձեզ»։ 

– Ղու կաս 12.32

Այդ օր վա նից ես դար ձա հոգ ևոր գիտ նա կան։ Ես սկսե ցի դի տար
կել Աստ վա ծա շուն չը բո լո րո վին այլ կերպ։ Սկ սե ցի հար ցեր տալ, 
երբ կար դում էի Աստ վա ծա շուն չը. «Ին չո՞ւ ձկնե րը բազ մա պատկ
վե ցին»։ «Ին չո՞ւ այդ մար դը բժշկվեց»։ «Ին չո՞ւ հա ցը բազ մա պատկ
վեց» և  այլն։ Երբ սկսե ցի մո տե նալ Աստ վա ծաշն չին այդ կեր պով՝ 
խնդրե լով Աստ ծուն ցույց տալ ինձ դրա նում գտնվող օ րենք նե րը, ես 
հա սա ԱՆՀԱՎԱՏԱԼԻ արդ յունք նե րի։ 

Երբ Տե րը խո սեց ինձ հետ այդ ի րա վա բա նի զան գե լու օ րը և  
ա սաց, որ իմ խնդիրն այն էր, որ ես եր բեք ժա մա նակ չէի տրա մադ
րել՝ սո վո րե լու հա մար, թե ինչ պես է գոր ծում Իր Թա գա վո րութ յու նը, 
ես ան մի ջա պես ի ջա ա ռա ջին հարկ և  ա պաշ խա րե ցի իմ կնոջ առջև, 
որ չէի փնտրել Տի րո ջը և թույլ էի տվել մեր ըն տա նի քին հայտն վել 
նման խառ նաշ փոթ վի ճա կում, ինչ պես որ ար դեն գրե ցի։ Բայց մենք 
չգի տեինք, թե ինչ էր ի րա կա նում նշա նա կում վստա հել Թա գա վո
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րութ յա նը՝ մեր պա տաս խան նե րը ստա նա լու հա մար։ Կր կին, մենք 
ե կե ղե ցում էինք, մենք Եր կինք էինք գնում, և մենք սի րում էինք Աստ
ծուն։ Այդ ժա մա նակ չէինք պատ կե րաց նում, թե ինչ նկա տի ու ներ 
Աստ ված՝ խո սե լով Թա գա վո րութ յան մա սին։ Մենք լուրջ խնդիր 
ունեինք և չ գի տեինք, թե ինչ պես գտնել այն գու մա րը, որն այդ ի րա
վա բա նը պատ վի րեց վճա րել ե րեք օ րում, կամ ինչ ա նել այն դեպ
քում, ե թե չկա րո ղա նա յինք վճա րել այդ գու մա րը ե րեք օ րում, և մեր 
դեմ դա տա կան հայց ներ կա յաց վեր։ 

Այն պես որ, դա լավ ստու գում էր։ Դա Աստ ծո հետ ֆի նան սա կան 
խնդիր լու ծե լու իմ ա ռա ջին փոր ձա ռութ յունն էր, և  ես ու զում էի, որ 
Տե րը ցույց տար ինձ, թե ինչ նկա տի ու ներ « Թա գա վո րութ յուն» ա սե
լով։ Թույլ տվեք պատ մել, թե ինչ տե ղի ու նե ցավ։ Հի շեք՝ ինձ զան գող 
ի րա վա բա նը ե րեք օր ժա մա նակ էր տվել ինձ՝ պարտքս վե րա դարձ
նե լու հա մար, բայց ես փող չու նեի։ Այդ հու սա հա տութ յունն էր, որ 
դրդեց ինձ իմ ննջա սեն յակ գնալ և  ա ղա ղա կել Տի րո ջը. ես փոր ձան քի 
մե՜ջ էի։ Ի հա՛ր կե, այդ ժա մա նակ էր, երբ Նա ա սաց ինձ, որ իմ պա
տաս խա նը Թա գա վո րութ յունն էր, և կր կին, ես գա ղա փար չու նեի, թե 
ինչ Նա նկա տի ու ներ, բայց, ան շուշտ, ցան կա նում էի ի մա նալ։ 

Եր կու օր անց ես գնա ցի հան դի պե լու մի հա ճա խոր դի՝ կյան քի 
ա պա հո վագ րութ յան պայ մա նագ րի կնքման հա մար։ Ի դեպ, այդ 
օ րե րին ես միշտ կա յա նում էի իմ մե քե նան իմ հա ճա խորդ նե րի 
տնե րի կող քի հատ վա ծում, և  եր բեք՝ առջ ևի մա սում։ Իմ մե քե նան 
մի փոքր խնդիր ու ներ։ Շար ժի չը միա նա լու ժա մա նակ այն, ա ռանց 
չա փա զան ցութ յան, պա տում էր ամ բողջ ճա նա պար հը կամ փո ղո ցը 
սպի տակ ծխով։ Ինձ միշտ թվում էր, թե իմ գոր ծի հա մար օգ տա կար 
չէր լի նի, ե թե ես կա յա նեի իմ մե քե նան հա ճա խոր դի տան մուտ քի 
ճա նա պար հին և հե ռա նա լիս ամ բող ջո վին պա տեի այն ծխով։ Ես 
են թադ րում էի, որ մի գու ցե վստա հե լի չթվա յի ֆի նան սա կան բնա
գա վա ռում, ե թե դա տե ղի ու նե նար, քա նի որ ես ա ռա ջար կում էի 
մարդ կանց մինչև մի քա նի հար յուր հա զար դո լա րի ներդ րում կա
տա րել։ Եվ ե թե ես այդ քան լավ էի տնօ րի նում ֆի նանս նե րը, ին չո՞ւ 
էր իմ մե քե նան ան սարք։ Այդ ե րե կո ես ա րե ցի նույ նը։ 

Երբ դուրս ե կա հա ճա խոր դի տնից, ես սար սա փե ցի՝ հաս կա նա
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լով, որ նա ու ղեկ ցում էր ինձ դե պի իմ մե քե նան։ Նա ո չինչ չգի տեր. 
մենք պար զա պես զրու ցում էինք։ Բայց ես մի փոքր մտա հոգ ված էի, 
որ մի գու ցե նա մնար այն քան, մինչև որ միաց նեի մե քե նա յի շար ժի
չը։ Մենք շա րու նա կե ցինք զրույ ցը, մինչև որ ես նստե ցի իմ մե քե նան։ 
Պա տու հանն ի ջեց ված էր, և  ես շա րու նա կում էի խո սել՝ հու սա լով, 
որ նա բա րի գի շեր կմաղ թեր ինձ, իսկ ես կձևաց նեի, թե մեկ րո պեով 
ինչոր բան էի ա նում, մինչ նա տուն կգնար, բայց նա չէր գնում։ Ի 
վեր ջո, նա բա րի գի շեր մաղ թեց, բայց պար զա պես ետ գնաց մե քե
նա յից և կանգ նեց։ Ես գի տեի, որ այլ ելք չու նեի։ Միաց րի շար ժի չը՝ 
հույս ու նե նա լով, որ գու ցե այն գո նե մեկ ան գամ ծուխ չէր ժայթ քե լու, 
սա կայն իմ ցան կութ յու նը չկա տար վեց։ Օդն ան մի ջա պես լցվեց այն
պի սի ծխով, ո րը ցա վեց րեց աչ քերս։ 

Նա ա րագ ձեռ քով ա րեց, որ պես զի ես ան ջա տեի շար ժի չը։ Մո
տե ցավ պա տու հա նին և խնդ րեց ինձ բարձ րաց նել առջ ևի ծած կը։ 
Նա ա սաց ինձ, որ կես դրույ քով մե խա նիկ է աշ խա տում և  ու զում է 
ինչոր բան ստու գել։ Մեկ րո պե անց վե րա դար ձավ և  ա սաց.

– Ճիշտ այն, ինչ ես կաս կա ծում էի. յու ղի խո ղո վա կի մի ջա դի րը 
վնաս ված է։ Տուն գնա ցե՛ք և  ան մի ջա պես նո րո գե՛ք։ 

Ես շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե ցի և գ նա ցի, բայց նրա ախ տո րո
շու մը ո չինչ չէր նշա նա կում ինձ հա մար։ Ես փող չու նեի, որ նո րո գեի 
այդ մե քե նան։ 

Իմ գրա սեն յա կը գրե թե տա սը կի լո մետ րով հե ռու էր իմ հա ճա
խոր դի տնից, և գ րա սեն յակ գնա լու ճա նա պար հին ընկճ վա ծութ յան 
ծա նոթ ծած կո ցը ի ջավ ինձ վրա։ Բայց մե քե նան վա րե լու ըն թաց
քում ես հի շե ցի, թե ինչ էր Տերն ա սել ինձ, և սկ սե ցի խո սել Ն րա հետ 
իմ մե քե նա յի մա սին. « Տե՛ր, ա սա ցի, ես փող չու նեմ, որ նո րո գեմ 
այս մե քե նան։ Ես դեռ լիո վին չեմ վճա րել այս մե քե նա յի հա մար և 
չեմ կա րող վա ճա ռել այն վնաս ված վի ճա կում։ Ես պար զա պես չգի
տեմ, թե ինչ ա նեմ։ Մի գու ցե ա վե լի լավ կլի ներ, ե թե այս մե քե նան 
այր վեր։ Այդ դեպ քում, ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յու նը կվճա րեր 
մե քե նա յի մնա ցած պարտ քը, իսկ ես կա զատ վեի սրա նից»։ 

Իմ գրա սեն յա կին մո տա վո րա պես հինգ կի լո մետր էր մնա ցել, 
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երբ նկա տե ցի մի պղպջակ առջևի ծած կի վրա, ո րը մինչ այդ չէի 
տե սել։ Մինչ նա յում էի դրան, այն ա վե լի ու ա վե լի էր մե ծա նում, և  
երբ կա յա նե ցի մե քե նան իմ գրա
սեն յա կի կա յա նա տե ղիում, այն 
պայ թեց՝ վե րած վե լով կրա կե 
գնդի։ Ես ցնցված էի. մե քե նա
յիս առջ ևի մասն ամ բող ջութ յամբ 
բռնկվեց մո տա վո րա պես եր կու 
մետր բարձ րութ յուն ու նե ցող կրա
կով։ Ես ա րա գո րեն վա զե ցի գրա
սեն յակ և զան գե ցի հրշեջ բա ժան
մունք։ Հա ջորդ օ րը ա պա հո վագ
րա կան ըն կե րութ յու նը վճա րում 
կա տա րեց մե քե նա յի հա մար։ 
Ն րանց կող մից տրված չե կով 
մենք ամ բող ջութ յամբ վճա րե ցինք 
մե քե նա յի պարտ քը, իսկ մնա ցած մա սը բա վա կան էր՝ վճա րե լու հա
մար այն ի րա վա բա նին, ո րը զան գել էր ինձ ե րեք օր ա ռաջ։ Մենք 
չգի տեինք՝ ինչ մտա ծել։ Բայց Թա գա վո րութ յան սկզբունք նե րով ապ
րե լու մեր ո րո շու մը նո րո վի էր փորձ վե լու, և դա ո րո շե լու էր մեր ըն
թաց քը հե տա գա տա րի նե րի հա մար։ 

Այն բա նից հե տո, երբ իմ մե քե նան այր վեց, մենք, ի հար կե, ո գեշնչ
վե ցինք, բայց հան կարծ հաս կա ցանք, որ մեզ մե քե նա է պետք։ Թեև 
այդ մե քե նա յի պարտքն ամ բող ջո վին վճար վեց, և  ինձ զան գող ի րա
վա բա նը նույն պես ստա ցավ իր գու մա րը, մենք չու նեինք փող՝ նոր 
մե քե նա գնե լու հա մար։ Լ սե լով իմ մե քե նա յի կորս տի մա սին, հայրս 
զան գեց մեզ՝ ա սե լով, որ ու զում է օգ նել նոր մե քե նա գնե լու հար ցում։ 
Մենք ո գեշնչ վե ցինք։ Հայրս և  ես գնա ցինք տե ղա կան օգ տա գործ
ված մե քե նա նե րի վա ճառ քի կետ և գ տանք մի մե քե նա, ո րը դուր 
ե կավ ինձ և Դ րեն դա յին։ Հայրս խոս տա ցավ տալ մեզ 5000 դո լար՝ 
այդ մե քե նան գնե լու հա մար։ Այն ար ժեր 17.000 դո լար, և մենք պետք 
է վճա րեինք մնա ցած 12.000ը։ Ես դժկա մո րեն լրաց րի վար կա յին 
դի մու մը, իսկ հայրս ստո րագ րեց՝ որ պես ե րաշ խա վոր։ Հա ջորդ ա ռա

ՄԵՆՔ ՀԱՄՈԶՎԵՑԻՆՔ, 
ՈՐ ԱՍՏԾՈ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
ԳՈՐԾՈՒՄ Է, ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄ 
ԿԱՅԱՑՐԻՆՔ, ՈՐ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ ԵՆՔ 
ԾԱՆՈԹԱՆԱԼ ԱՍՏԾՈ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ԵՎ 
ՕԳՏՎԵԼ ԴՐԱՆԻՑ՝ 
ՍԿՍԱԾ ԱՅԴ ՊԱՀԻՑ։
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վոտ յան վա ճա ռո ղը պետք է զան գեր ինձ և տե ղե կաց ներ դիմումի 
պա տաս խա նը։  

Այդ գի շեր մենք չկա րո ղա ցանք քնել։ Գի տեինք, որ չէինք կա րող 
նման վարկ վերց նել։ Տե րը հենց նոր էր խո սել ինձ հետ այլ կերպ 
ապ րե լու մա սին։ Բայց քա նի որ ես չու նեի մե քե նա, տե ղի տվե ցի 
ճնշմա նը։ Շատ ծանր գի շեր վա նից հե տո Դ րեն դան և  ես հա մա ձայ
նե ցինք, որ չենք կա րող ստո րագ րել այդ վար կի փաս տաթղ թե րը։ Ես 
զան գե ցի հորս և շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե ցի նրա ա ռա տա ձեռն 
ա ռա ջար կի հա մար, բայց ա սա ցի, որ մենք մեր ժե լու ենք այն։ Դ րա
նից հե տո զան գե ցի մե քե նա նե րի վա ճառ քի կետ և  ա սա ցի նրանց 
նույ նը։ Վա ճա ռո ղը վհատ վեց, քա նի որ ա ռա վոտ յան վար կա յին դի
մու մը հաս տատ վել էր, և մե քե նան պատ րաստ էր՝ վերց նե լու հա
մար։ Թեև մենք չգի տեինք, թե ինչ պես էր Աստ ված օգ նե լու մեզ նոր 
մե քե նա ձեռք բե րել, մենք խա ղա ղութ յուն զգա ցինք։ 

Այդ ըն թաց քում Դ րեն դան զբաղ վում էր հնաոճ ի րե րի վա ճառ քով, 
ո րոնք ձեռք էր բե րում ի րենց իսկ օգ տա գոր ծած ի րե րը վա ճա ռող 
մարդ կան ցից։ Նա հա ղոր դագ րութ յուն էր թո ղել մի մար դու մի քա նի 
սեն յակ զբա ղեց նող կա հույք գնե լու մա սին։ Այդ մար դը վա ճա ռում էր 
իր կա հույ քը մեր մե քե նա յի այր վե լուց գրե թե մեկ ա միս ա ռաջ, բայց 
Դ րեն դան այդ պես էլ չէր կա րո ղա ցել կապ հաս տա տել նրա հետ։ 
Մի քա նի օր անց այն բա նից հե տո, երբ մեր մե քե նան այր վեց, այդ 
մար դը զան գեց և հա մա ձայ նեց վա ճա ռել ե րեք սեն յակ զբա ղեց նող 
կա հույ քը 1000 դո լա րից պա կաս գնով։ Դ րեն դան փո խան ցեց այդ 
կա հույ քը մի ա ճուր դա յին ըն կե րութ յան՝ իր փո խա րեն վա ճա ռե լու 
հա մար, և  այն պես պայ մա նա վոր վեց նրանց հետ, որ իր կո մի սիոն 
վճա րի փո խա րեն վերց րեց լավ վի ճա կում գտնվող մի օգ տա գործ
ված մե քե նա, ո րը պատ կա նում էր այդ ա ճուր դա յին ըն կե րութ յա նը։ 
Այն պես որ, արդ յուն քում մենք ու նե ցանք լավ վի ճա կում գտնվող մե
քե նա, ո րի հա մար ո չինչ պարտք չէինք, լիո վին մար ված վար կա յին 
քարտ և լիո վին վճար ված ավ տո մե քե նա յի վարկ։ 

Զար մա նա լի՜ է։ Ա հա թե ինչ պես է գոր ծում Թա գա վո րութ յու նը։ 
Մենք հա մոզ վե ցինք, որ Աստ ծո հա մա կար գը գոր ծում է, և  ո րո շում 
կա յաց րինք, որ շա րու նա կե լու ենք ծա նո թա նալ Աստ ծո Թա գա վո
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րութ յան հա մա կար գին և  օգտ վել դրա նից՝ սկսած այդ պա հից։ Մի
գու ցե հարց նեք. «Ո՞ր սկզբուն քը դուք օգ տա գոր ծե ցիք»։ Ա մե նա
կար ևոր սկզբունքն էր՝ հույս չդնել պարտ քի վրա, այլ խնդրել Աստ
ծուց այն, ին չի կա րի քը ու նենք, և թույլ տալ, որ Նա ցույց տա, թե 
ինչ պես հնձել։ 

Իմ մե քե նա յի հետ տե ղի ու նե ցա ծը հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց
րեց և հաս տա տեց ևս մեկ ի րա դար ձութ յուն, ո րը տե ղի էր ու նե ցել մի 
քա նի ա միս ա ռաջ, բայց այն ժա մա նակ ես չէի հաս կա նում, թե ինչ էր 
Աստ ված ցույց տա լիս ինձ։ Իմ մտքում ես դեռ չէի ըն կա լում այն որ
պես Թա գա վո րութ յան սկզբունք։ 

Ես եղ նի կի որ սի սի րա հար եմ, բայց տա րի ներ շա րու նակ ձեռ
նու նայն էի տուն վե րա դառ նում։ Գ նում էի ան տառ ցուրտ ե ղա նա
կին և մի քա նի օր շա րու նակ ո չինչ չէի որ սում։ Այն պես չէր, որ ես 
պար զա պես սի րում էի որ սոր դութ յու նը. ես ե րե խա ներ ու նեի, ո րոնց 
պետք էր կե րակ րել, և  ի հար կե, կա րող էի օգ տա գոր ծել որ սի մի սը։ 
Թեև անց յա լում ու նե նում էի հա ջո ղութ յուն ներ, ար դեն տա րի ներ էին 
ան ցել իմ վեր ջին հա ջո ղակ եղ նիկ նե րի որ սաշր ջա նից, երբ ես որ սի 
միս էի բե րում տուն։ Մեկ ան գամ, երբ մտա ծում էի եղ նիկ նե րի ա ռա
ջի կա որ սաշր ջա նի մա սին, ես լսե ցի Տի րոջ ձայ նը. «Ին չո՞ւ թույլ չես 
տա լիս, որ ցույց տամ քեզ, թե ինչ պես եղ ջե րու որ սաս այս տա րի»։ 
Ես հան կար ծա կիի ե կա։ Ցույց տալ ինձ, թե ինչ պես եղ ջե րո՞ւ որ սամ 
այս տա րի։ Ի՞նչ է դա նշա նա կում։ Ա ղո թե լով այդ խոս քե րի վե րա
բեր յալ, ես զգա ցի, որ պետք է ֆի նան սա կան սերմ կամ նվեր ցա նեմ 
հենց եղ ջե րու հնձե լու նպա տա կի հա մար։ Ես զգա ցի, որ Տերն ա սում 
է ինձ, որ երբ ցա նեմ իմ եղ ջե րո ւի հա մար, ես պետք է հա վա տամ, որ 
ար դեն ստա ցել եմ, մինչև այն որ սա լը՝ հա մա ձայն Մար կոս 11.24ի։ 

«Ս րա հա մար ա սում եմ ձեզ, թե ա մեն ինչ, որ ա ղոթք ա նե
լով խնդրեք, հա վա տա ցե՛ք, թե կառ նեք, և կ լի նի ձեզ»։ 

Թեև ես՝ որ պես քրիս տոն յա, մշտա պես նվի րատ վութ յուն ներ էի 
կա տա րում և  ա ջակ ցում էի իմ ե կե ղե ցուն, նպա տա կաուղղ ված կեր
պով ցա նե լը և հա վա տա լը, որ ստա նում եմ ա ղո թե լու պա հին, նոր էր 
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ինձ հա մար։ Ես մի չեկ վերց րի և գ րե ցի հա վել յալ նշում նե րի բաժ նում. 
«Իմ 1987 թվա կա նի եղ ջե րո ւի հա մար»։ Ես դրե ցի ձեռ քերս դրա վրա, 
իսկ հե տո փոս տով ու ղար կե ցի մի ծա ռա յութ յան, ո րին վստա հում էի, 
և հռ չա կե ցի, որ ստա ցա իմ եղ ջե րո ւին այն պա հին, երբ ու ղար կե ցի 
այդ չե կը։ Այդ ժա մա նակ ես ապ րում էի Օկ լա հո մա նա հան գի Տալ սա 
քա ղա քում, որ տեղ որս ա նե լու տեղ չկար, բայց իմ ըն կեր նե րից մե կը, 
ով մեր ե կե ղե ցուց էր, Գո հութ յան տո նի կա պակ ցութ յամբ հրա վի րեց 
ինձ իր տա տի կի տուն, ո րը քա ղա քից դուրս էր։ Նա ա սաց, որ նրանց 
ա գա րա կի տա րած քում եղ նիկ ներ են լի նում։ Այս պի սով, իմ ըն տա
նիքն ուղ ևոր վեց Գո հութ յան օր վա ա ռա վոտ յան՝ հա մեղ կե րա կուր նե
րով հա գե ցած օր անց կաց նե լու և  եղ ջե րու տուն բե րե լու հա մար։ 

Ըն կերս այդ քան էլ լավ չգի տեր, թե որ տեղ տա ներ ինձ, բայց այդ
տեղ ան տա ռին սահ մա նա կից մի ա րո տա վայր կար, և նա ա ռա ջար
կեց գնալ այդ ա րո տա վայ րը և նս տել մի մեծ ծա ռի տակ։ Ու զում եմ, 
որ պատ կե րաց նեք դա. ես նստած էի հնձած ա րո տա վայ րի մեջ տե
ղում գտնվող մի մեծ ծա ռի տակ՝ մեջ քով հեն ված այդ ծա ռին և դեմ
քով դե պի ան տա ռը, ո րը գրե թե 120 մետ րով հե ռու էր ինձ նից։ Այժմ, 
երբ հի շում եմ այդ օ րը, ես պար զա պես նստած էի բաց դաշ տում՝ 
հեն ված ծա ռին, ին չը հա զիվ թե կա րե լի է գե րա զանց դիրք ան վա նել։ 

Մո տա վո րա պես 3040 րո պե անց, երբ ա ռա վո տը մո տե նում էր, 
մի եղ ջե րու իմ ետ ևում, լիո վին անն կատ վա զում էր դաշ տով դե պի 
ան տա ռ։ Ծառն իմ և  եղ ջե րո ւի միջև էր. նա չտե սավ ինձ։ Եղ ջե րուն 
վա զեց ու ղիղ դե պի ծա ռը՝ ան տառ գնա լու ճա նա պար հին, և չ տե
սավ, որ ես հեն ված էի դրան։ Մո տե նա լով ծա ռին՝ նա որ սաց իմ հո
տը և կանգ ա ռավ՝ փոր ձե լով հաս կա նալ, թե որ տեղ էի։ Նա շրջվեց, 
նա յեց ծա ռին, և մեր հա յացք նե րը հան դի պե ցին՝ ըն դա մե նը 5 մետր 
հե ռա վո րութ յան վրա։ Չ գի տեմ, թե ով էր ա վե լի զար մա ցած, բայց 
եղ ջե րուն ժա մա նակ չկորց րեց. բարձր փնչաց նե լով՝ պոկ վեց տե ղից 
և  ա րա գութ յամբ սլա ցավ դե պի ան տառ։ Ես նստած էի, և մինչ եղ
ջե րուն ա րա գութ յամբ փախ չում էր ինձ նից, փոր ձում էի ուղ ղել հրա
ցանս և ն շա նա ռութ յան տակ վերց նել նրան։ 

Այդ հզոր ա րա գութ յամբ վա զող սպի տա կա պոչ եղ ջե րո ւին նշա
նա ռութ յան տակ պա հե լը և  անս պա սե լի գնդակ հասց նե լը ա մե նա
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հեշտ բա նը չէր։ Ճիշտն ա սած, նախ կի նում ես եր բեք չէի կրա կել վա
զող եղ ջե րո ւի։ Ես հի շում եմ, որ հա զիվ էի պա հում եղ ջե րո ւին նշա
նա ռութ յան տակ, քա նի որ նա բարձր ցատ կում էր, ինչ պես որ վար
վում են սպի տա կա պոչ եղ ջե րու նե րը ամ բողջ թա փով փախ չե լիս։ 
Բայց երբ քա շե ցի ձգա նը, նա ըն կավ և  ան շար ժա ցավ։ Ես ցնցվա՜ծ 
էի։ Այդ ա մե նը կա տար վեց մեկ վայրկ յա նում։ Կ րա կոցն ար վեց հար
յուր մետ րից. ես քայ լե րով չա փե ցի հե ռա վո րութ յու նը։ 

Լ սե լով հրա ցա նի ձայ նը, ըն կերս ե կավ և շ նոր հա վո րեց ինձ, քա նի 
որ տե սավ ըն կած եղ ջե րո ւին։ Ես չէի պատ մել նրան, որ Տերն ա սել 
էր ինձ, թե ինչ պես պետք է ստա նա յի իմ եղ ջե րո ւին, բայց այդ պա հին 
նա յե ցի նրան և  ա սա ցի.  

– Չեմ կար ծում, որ ե՛ս որ սա ցի այս եղ ջե րո ւին իմ որ սոր դա կան 
մեծ հմտութ յուն նե րի շնոր հիվ։ 

Ես հա նե ցի մի թուղթ իմ որ սոր դա կան բաճ կո նի գրպա նից, ո րի 
վրա նշված էր այդ չեկն ու ղար կե լու օ րը։ Դ րա վրա գրված էր. «Ես 
հա վա տում եմ, որ ստա նում եմ իմ 1987 թվա կա նի եղ ջե րո ւին, Հի սու
սի ա նու նով»։ Դ րա վրա գրել էի նաև իմ ա ղոթ քի ամ սա թի վը և ժա մը։ 
Ես պա հե ցի այդ թուղ թը այն պես, որ ըն կերս տես ներ, և պատ մե ցի 
նրան, թե ինչ էր ա սել Տե րը։ 

Այդ դեպ քը գրա վեց իմ ու շադ րութ յու նը։ Ես նույ նիսկ կաս կած չու
նեմ, որ այն Աստ ծուց էր։ Սա կայն, ինչինչ պատ ճա ռով, չհաս կա ցա, 
որ օգ տա գոր ծում էի Երկն քի Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րից մե կը։ 
Ի րա կա նում, ես նույ նիսկ չէի մտա ծում « Թա գա վո րութ յուն» հաս կա
ցութ յան մա սին։ Այդ եղ ջե րո ւին որ սա լը զար մա նա լի էր, բայց արդ
յո՞ք դա կրկին տե ղի կու նե նար։ Քա նի որ ես չու նեի պատ կե րա ցում 
Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րի մա սին, չգի տեի, թե ինչ կեր պով այդ 
եղ ջե րուն ե կավ այդ տեղ, կամ ինչ օ րենք ներ բե րե ցին նրան։ Այն
պես որ, ես վե րագ րե ցի դա Աստ ծուն և սկ սե ցի ան համ բեր սպա սել 
եղ նիկ նե րի հա ջորդ որ սաշր ջա նին՝ այդ սկզբուն քը կրկին փոր ձար
կե լու հա մար։ Բայց մինչև հա ջորդ որ սաշր ջա նը, իմ մե քե նան այր
վեց։ Երբ այն այր վեց, ա ռանց պարտ քի ես ու նե ցա մեկ այլ մե քե
նա դրա փո խա րեն, Աստ ված լիո վին գրա վեց իմ ու շադ րութ յու նը։ 
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Այժմ ես ո գեշնչ ված էի հա ջորդ որ սաշր ջա նին ևս մեկ եղ ջե րու որ
սա լու մտքով։ Ես ցան կա նում էի ստու գել իմ տե սութ յու նը և  ա վե լին 
ի մա նալ Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մա սին։ Եղ նիկ նե րի որ սաշր ջա նին 
շատ ժա մա նակ չէր մնա ցել։ 

Ես որ սա ցի այդ եղ ջե րո ւին Օկ լա հո մա յում 1987 թվա կա նի աշ
նա նը։ Իսկ 1988 թվա կա նի հու լի սին մենք տե ղա փոխ վե ցինք Օ հա
յո, որ տեղ մե ծա ցել էի։ Թեև ես մե ծա ցել էի այդ տեղ, սա կայն վեր ջին 
12 տա րում այդ տեղ չէի ապ րել։ Եվ ինձ ոչ մի ան գամ չէր հա ջող վել 
եղ ջե րու որ սալ Օ հա յո յում։ Ես փոր ձել էի մի քա նի ան գամ, բայց նույ
նիսկ չէի կրա կել որ ևէ եղ ջե րո ւի։ Հենց որ տե ղա վոր վե ցինք մեր վար
ձա կա լած քա ղա քա յին տա նը Օ հա յո յում, ես հաս կա ցա, որ չգի տեմ, 
թե որ տեղ որս ա նեմ։ Երբ ե րե խա էի, ես նա պաս տակ էի որ սում իմ 
հոր տան փո ղո ցի մյուս կող մում գտնվող առ վա կի մոտ։ Երբ դե ռա
հաս էի, մի քա նի տա րի շա րու նակ թա կարդ էի դնում այդ տեղ, բայց 
նույ նիսկ մեկ ան գամ չէի տե սել եղ ջե րու կամ եղ ջե րո ւի որ ևէ նշան 
ամ բողջ այդ տե ղան քում։ Մեկ ան գամ, երբ սո վո րում էի հա մալ սա
րա նում, եղ բայրս զան գեց ինձ։ Նա մեծ ոգ ևո րութ յամբ պատ մեց, որ 
եղ նիկ է տե սել հորս տան մոտ գտնվող առ վա կի մո տա կայ քում։ Եր
կուսս էլ զար մա ցել էինք։ 

Հի շե լով այդ խո սակ ցութ յու նը՝ ես ո րո շե ցի, որ եղ նիկ նե րի որ սաշր
ջա նի բաց ման օ րը քայ լե լով կգնամ այդ առ վա կի հու նի ուղ ղութ յամբ։ 
Ես զան գե ցի եղ բորս և խոր հուրդ հարց րի, թե առ վա կի որ հատ վածն 
ար ժեր գնալ։ Թեև նա ար դեն մի քա նի տա րի չէր ե ղել այդ տեղ, նա 
հի շեց մի մեծ թխկու մա սին, ո րը այդ առ վա կի ան տա ռա յին հատ վա
ծում էր և կա րող էր հար մար տեղ լի նել։ Քա նի որ ման կութ յանս տա
րի նե րից ես վե րու վար էի ա նում այդ առ վա կով, ծա նոթ էի դրա ա մեն 
մի ո լո րա նին և հս տակ գի տեի, թե որ տեղ էր նա ուղ ղոր դում ինձ։ 

Դ րեն դան և  ես կրկնե ցինք այն, ինչ Տե րը ցույց էր տվել մեզ նա
խորդ տա րի Օկ լա հո մա յում. մենք սերմ ցա նե ցինք, գրի ա ռանք մեր 
խնդրան քը և հա վա տա ցինք, որ ստա նում ենք ա ղո թե լու ժա մա նակ՝ 
հա մա ձայն Մար կոս 11.24ի։ Այդ ժա մա նակ Օկ լա հո մա յում կար եր
կու եղ նի կի սահ մա նա փա կում՝ ա րու կամ էգ, բայց մենք մտա ծե ցինք, 
որ կցա նենք մեկ եղ նի կի հա մար, իսկ ո րոշ ժա մա նակ անց կոր սանք 
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երկ րոր դին։ Դ րեն դան և  ես սերմ ցա նե ցինք եղ նի կի հա մար և հա վա
տա ցինք, որ ստա նում ենք այն ա ղոթ քի ժա մա նակ։ Զար մա նա լի էր, 
բայց եղ նիկ նե րի որ սաշր ջա նի բաց ման ա ռա վոտ յան ես 40 րո պեի 
ըն թաց քում որ սա ցի ոչ թե մեկ, այլ եր կու եղ նիկ։ Մենք հաս տատ ինչ
որ բան էինք հայտ նա բե րել։ 

Մեկ ա միս անց ես մի ե րազ տե սա մի գոր ծա րար գա ղա փա րի վե
րա բեր յալ։ Այդ գոր ծի հա մար պա հանջ վում էր ամ բողջ ֆի նան սա կան 
գի տե լի քը, ո րը ես ձեռք էի բե րել ա պա հո վագ րութ յան ո լոր տում, բայց 
իմ ե րա զի մեջ այն օգ տա գործ վե լու էր այլ նպա տա կով։ Ես լիո վին 
չհաս կա ցա այն, բայց հա մոզ ված էի, որ Աստ ված ա ռաջ նոր դում էր 
ինձ, որ սկսեի իմ գոր ծը և դուրս գա յի այն ըն կե րութ յու նից, որ տեղ աշ
խա տում էի ար դեն ութ տա րի։ Այդ ե րա զը տես նե լու ժա մա նակ ես դեռ 
կյան քի ա պա հո վագ րութ յան փա թեթ ներ և  ար ժեթղ թեր էի վա ճա ռում։ 

Այն շա բաթ, երբ տե սա այդ ե րա զը, ես պայ մա նա վոր ված այց 
ունեի մի ըն տա նիք՝ ա պա հո վագ րա կան փա թե թի վա ճառ քի վե րա
բեր յալ, ու թեև մենք քննար կում էինք նրանց կյան քի ա պա հո վագ րութ
յու նը, ես գի տեի, որ այդ ըն տա նի քի ի րա կան կա րի քը կամ խնդի րը 
կյան քի ա պա հո վագ րութ յուն ու նե նա լը չէր։ Ն րանց ամ սա կան բյու ջեն 
ան կա ռա վա րե լի էր, և ն րանք պարտ քե րի մեջ էին։ Իմ հա ճա խորդ նե
րի ֆի նան սա կան պլա նա վոր ման մեջ էր մտնում տվյալ նե րի թեր թիկ 
լրաց նե լը, ո րում նրանք ընդգր կում էին ի րենց բո լոր ֆի նան սա կան 
տվյալ նե րը։ Դա թույլ էր տա լիս ինձ հաս կա նալ, թե ինչ ար ժո ղութ յան 
կյան քի ա պա հո վագ րութ յան փա թեթ էր նրանց անհ րա ժեշտ։ Այդ ե րե
կո ես ան հանգս տութ յուն էի զգում այդ ըն տա նի քի հա մար։ Ես ու զում 
էի օգ նել նրանց, բայց չգի տեի, թե ինչ պես։ Վերց րի նրանց տվյալ նե
րի թեր թի կը և սկ սե ցի ո րոշ տար բե րակ ներ մշա կել։ Աշ խա տե լով իմ 
ֆի նան սա կան հաշ վի չով՝ ես շեղ վե ցի կյան քի ա պա հո վագ րութ յու նից 
և սկ սե ցի ստու գել, թե արդ յո՞ք նրանք կա րող էին ո րո շա կի գու մար 
խնա յել ի րենց ամ սա կան բյու ջեից։ Մի քա նի բան վե րա դա սա վո րե լուց 
և հաշ վի չով ո րոշ գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լուց հե տո ես ցնցվե
ցի՝ հաս կա նա լով, որ այդ ըն տա նի քը կա րող էր ա զատ վել ամ բողջ 
պարտ քից 7 տա րուց պա կաս ժա մա նա կա հատ վա ծում, նե րառ յալ 
նրանց հի փո թե քը՝ ա ռանց ե կա մու տի ա վե լաց ման։ 
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Այդ ժա մա նակ ես ար դեն 8 տա րի ֆի նան սա կան ո լոր տում էի 
և  եր բեք չէի լսել, որ նման բան հնա րա վոր է։ Ես կրկին ու կրկին 
աշ խա տե ցի այդ տար բե րա կի վրա և ս տա ցա նույն պա տաս խա նը. 

6.2 տա րի անց նրանք կա զատ
վեին ամ բողջ պարտ քից։ Դ րա
նից հե տո ես բա ցե ցի իմ թղթա
պա նակ նե րի դա րա կը և վերց րի 
այլ հա ճա խորդ նե րի տվյալ նե րի 
թեր թիկ ներ։ Ես կա տա րե ցի նույն 
հաշ վարկ նե րը և ս տա ցա նույն 
պա տաս խա նը՝ պարտ քե րի մա
րում 7 տա րուց պա կաս ժա մա նա
կա հատ վա ծում։ Ան կեղծ ա սած՝ 
ես ցնցված էի։ 

Ես մտա ծե ցի, որ իմ հա ճա
խոր դը կխրա խուս վեր՝ ի մա նա լով 

այդ մա սին, և  ո րո շե ցի գե ղե ցիկ զե կույց պատ րաս տել և մեր հա ջորդ 
հան դիպ մա նը ներ կա յաց նել այն, ինչ հայտ նա բե րել էի։ Ես իս կա պես 
մտա հոգ ված էի այդ ըն տա նի քի հա մար։ Գի տեի, որ ֆի նան սա կան 
ճնշումն ազ դել էր նրանց կյան քի յու րա քանչ յուր բնա գա վա ռի վրա, և  
ու զում էի, որ նրանք ի մա նա յին, որ ի րենց վի ճակն ան հույս չէր։ Ես 
ներ կա յաց րի իմ պատ րաս տած փոք րիկ տպա գիր զե կույցն իմ հա ճա
խոր դին, և  երբ քայլ առ քայլ ցույց տվե ցի իմ նշած թվե րը, նրանք ապ
շել էին։ Այն բա նից հե տո, երբ ցույց տվե ցի, թե որ քան ա րագ նրանք 
կա րող էին ա զատ վել պարտ քե րից, ա մու սինն ար ցունքն աչ քե րին 
ոտ քի ե լավ և շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նեց։ Դա նման էր այն հե ռուս
տա տե սա յին տե սա րան նե րին, ո րոն ցում որ ևէ ըն տա նիք հաղ թում է 
վի ճա կա խա ղում կամ շա հում է որ ևէ խա ղա յին հա ղորդ ման գլխա վոր 
մրցա նա կը։ Ն րանք ա սես չհա վա տա յին իմ ա սա ծին։ Այդ պահն իս
կա պես զգաց մուն քա յին էր նրանց հա մար, ինչ պես նաև ինձ հա մար։ 

Մ տա ծե լով այդ ե րե կո յի մա սին, չէի կա րո ղա նում հե ռաց նել իմ 
մտքից այն փաս տը, որ պար զա պես վե րա դա սա վո րե լով այդ հա ճա
խոր դի ակ տիվ նե րը և թ վե րը՝ ես կա րո ղա ցա ցույց տալ նրան, թե ինչ

ԵՍ ՑՆՑՎԵՑԻ՝ 
ՀԱՍԿԱՆԱԼՈՎ, ՈՐ 
ԱՅԴ ԸՆՏԱՆԻՔԸ 
ԿԱՐՈՂ ԷՐ ԱԶԱՏՎԵԼ 
ԱՄԲՈՂՋ ՊԱՐՏՔԻՑ 
7 ՏԱՐՈՒՑ ՊԱԿԱՍ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ, 
ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆՐԱՆՑ 
ՀԻՓՈԹԵՔԸ՝ ԱՌԱՆՑ 
ԵԿԱՄՈՒՏԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ։
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պես մա րել բո լոր պարտ քե րը 7 տա րուց պա կաս ժա մա նա կա հատ
վա ծում։ Ես տե սա, թե ինչ պես դա ազ դեց նրանց վրա. այդ մար դիկ 
հույ սով լցվե ցին։ Ես սկսե ցի ու սում նա սի րել իմ հա ճա խորդ նե րի մեծ 
մա սի տվյալ նե րը՝ ստու գե լու հա մար, թե քա նիսն էին հա մա պա տաս
խա նում «7 տա րուց պա կաս ժա մա նա կա հատ վա ծում պարտ քե րից 
ա զատ վե լու» ծրագ րին, և զար մա ցա՝ պար զե լով, որ դա վե րա բե րում 
էր 85 տո կո սին։ Բայց ո՞վ էր ա սե լու նրանց այդ մա սին։ Այն ե րե կո յից 
հե տո, երբ ես խո սե ցի այդ հա ճա խոր դի հետ, և  այն բա նից հե տո, երբ 
ու սում նա սի րե ցի իմ հին հա ճա խորդ նե րի բազ մա թիվ տվյալ նե րը, ես 
հաս կա ցա, որ մի գու ցե կա րող էի սկսել իմ սե փա կան գոր ծը և  օգ նել 
մարդ կանց ա զատ վել պարտ քե րից՝ հետ ևե լով իմ ծրագ րին։ 

Այդ ժա մա նակ ինքս դեռ չէի ա զատ վել պարտ քե րից, բայց ան
կաս կած, կա րեկ ցանք էի զգում ֆի նան սա պես ճնշված մարդ կանց 
հան դեպ, և  այդ ա ռա քե լութ յու նը շատ ա վե լի գրա վիչ էր ինձ հա մար, 
քան կյան քի ա պա հո վագ րութ յան փա թեթ ներ վա ճա ռե լը։ Սկ սե ցի 
ցույց տալ իմ բո լոր հա ճա խորդ նե րին նույն տե սա կի տպա գիր զե
կույց ներ, և բո լո րը, ա ռանց բա ցա ռութ յան, ցնցված էին։ 

Իմ սե փա կան գոր ծը սկսե լու հա մար, ես պետք է լու ծեի եր կու 
խնդիր։ Ա ռա ջինն այն էր, որ հաշ վարկ նե րը ձեռ քով կա տա րե լը և հե
տո դրանք հա ճա խոր դին ներ կա յաց վող զե կույ ցի ձևի մեջ ձեռ քով 
մուտ քագ րե լը չա փա զանց շատ ժա մա նակ էր պա հան ջում։ Եվ երկ
րոր դը՝ ինչ պե՞ս էի ես գու մար աշ խա տե լու դրա նից։ Ի վեր ջո, պայ
մա նա վոր վե ցի մի ծրագ րա վո րո ղի հետ, և նա մի հա մա կարգ չա յին 
ծրա գիր ստեղ ծեց, ո րով կա րող էի ա վե լի ա րագ կազ մել իմ ֆի նան
սա կան ծրա գի րը։ Ինչ վե րա բե րում էր իմ երկ րորդ խնդրին, ես գի
տեի, որ չէի կա րող փող վերց նել մարդ կան ցից՝ նրանց պարտ քե րից 
ա զա տե լու հա մար, նախ ևա ռաջ այն պատ ճա ռով, որ նրանք փող 
չու նեին։ Ես սկսե ցի ա ղո թել դրա վե րա բեր յալ։ 

Մեկ օր մի փայ լուն գա ղա փար ստա ցա։ Ես իս կա պես զգա ցի, որ 
Աստ ված գա ղա փար տվեց ինձ այն մա սին, թե ինչ պես օգ նեմ մարդ
կանց՝ ա ռանց նրան ցից գու մար ստա նա լու, և միև նույն ժա մա նակ 
ե կա մուտ ու նե նալ։ Ըստ իմ ծրագ րի, ես փնտրե լու էի այն, ին չը ան
վա նե ցի կո րած փող՝ այն մի ջոց նե րը, ո րոնք հա ճա խորդն ար դեն 
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ու ներ, բայց ո րոնց մա սին չգի տեր։ Օ րի նակ՝ ես հա մե մա տե լու էի 
մե քե նա յի, տան, կյան քի և  ա ռող ջութ յան ա պա հո վագ րութ յան վճա
րում նե րի չա փե րը՝ խնա յո ղութ յուն ներ փնտրե լով։ Ես հա մե մա տե
լու էի հի փո թե քա յին վճա րում նե րի չա փե րը՝ պար զե լու հա մար, թե 
արդ յո՞ք վե րա ֆի նան սա վո րումն օգ տա կար կլի ներ։ Ես ստու գե լու էի 
բազ մա թիվ նման ո լորտ ներ, թեև ան ձամբ չէի աշ խա տել այդ ո լորտ
նե րում։ Իմ հա ճա խոր դի տա նը ցույց էի տա լու նրան իր հնա րա վոր 
խնա յո ղութ յուն նե րը և  ա ռա ջար կե լու էի գտնել այն պի սի ֆի նան սա
կան կազ մա կեր պութ յուն, ո րը կխնա յեր իր մի ջոց նե րը, կամ էլ պետք 
է դի մեր իմ ա ռա ջար կած կազ մա կեր պութ յուն նե րին։ Հան կարծ ես 
հաս կա ցա, որ կա րող էի պարգ ևավ ճար ստա նալ ֆի նան սա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րից՝ իմ հա ճա խորդ նե րին նրանց մոտ ուղ ղոր
դե լու հա մար։ 

Ըստ էութ յան, ես ար դեն իսկ կա տա րում էի ամ բողջ աշ խա տան
քը. ես վա ճա ռում էի իմ հա ճա խոր դին տար բեր կազ մա կեր պութ յուն
նե րի ֆի նան սա կան պրո դուկտ, իսկ այդ կազ մա կեր պութ յուն նե րը 
պար զա պես գրան ցում էին նրանց։ Այն պես որ, սկսե ցի կապ հաս
տա տել այն ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծա կալ նե րի 
և ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, ո րոնք ա ռա ջար կում էի իմ հա ճա խորդ
նե րին, և հարց նում էի՝ արդ յո՞ք նրանք պատ րաստ էին պարգ ևավ
ճար տալ ինձ ուղ ղոր դում նե րի հա մար։ Բո լո րի պա տաս խանն «ա յո» 
էր։ Եվ ես սկսե ցի զբաղ վել դրա նով։ Ես դուրս ե կա իմ աշ խա տան քից 
և հիմ նադ րե ցի իմ ըն կե րութ յու նը, որն օգ նում է մարդ կանց ա զատ վել 
պարտ քե րից։ Իմ գործն ա ռաջ գնաց և տ վեց մեզ բա վա կա նա չափ 
ե կա մուտ, ին չը թույլ տվեց Դ րեն դա յին և  ինձ ա զատ վել պարտ քե
րից եր կուս ու կես տա րում։ Մենք այն քա՜ն ո գեշնչ ված էինք (Եվ ե թե 
դուք ցան կա նում եք անվ ճար ֆի նան սա կան ծրա գիր ստա նալ, զան
գե՛ք 18008150818 հե ռա խո սա հա մա րով։ Մենք կազ մում ենք այդ 
ծրագ րե րը մինչև օրս՝ 28 տա րի անց):

Ա մեն օ րը նոր էր, քա նի որ Աստ ված շա րու նա կում էր ա վե լի ու 
ա վե լի բա ցա հայ տել, թե ինչ պես էր գոր ծում Իր Թա գա վո րութ յու նը։ 
Իմ հա ճա խորդ նե րից մե կին այ ցե լե լու ըն թաց քում Աստ ված խո սեց 
ինձ հետ այն մա սին, որ վար ձեի աշ խա տող ներ և վե րա ծեի իմ փոք
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րիկ գործն իս կա կան ըն կե րութ յան։ Ես աշ խա տող ներ վար ձե ցի, և 
մեր գոր ծը սկսեց բար գա վա ճել՝ հաս նե լով նո րա նոր բար ձունք նե րի։ 
Նե րա ծութ յան մեջ ես պատ մե ցի, որ մենք սկսե ցինք կան խիկ գու մա
րով մե քե նա ներ գնել և կա ռու ցե ցինք մեր ե րա զան քի տու նը։ Իմ նոր 
աշ խա տող նե րի հետ ա մե նամս յա աշ խա տան քա յին հան դի պում նե րի 
ժա մա նակ ես պատ մում էի Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մա սին։ Մար
դիկ ձգտում էին աշ խա տել մեր ըն կե րութ յու նում, քա նի որ ցան կա
նում էին ա վե լին ի մա նալ Թա գա վո րութ յան մա սին և սո վո րել, թե ինչ
պես կի րա ռեն դրա սկզբունք ներն ի րենց կյան քում նույն քան, որ քան 
որ ցան կա նում էին աշ խա տանք ստա նալ։  

Այն դա սե րը, ո րոնք Աստ ված ցույց էր տա լիս ինձ, զար մա նա լի 
էին և, ի հար կե, մեծ մա սը ես սո վո րել եմ իմ ա մե նամ յա որ սոր դութ
յան ժա մա նակ։ Այն պատ մութ յուն նե րը, ո րոնց ես ա կա նա տես ե ղա 
որ սոր դութ յան ժա մա նակ, ա մե նա քի չը կա րե լի է ցնցող ան վա նել։ 
Ես չէի հա վա տա դրանց, ե թե չտես նեի իմ աչ քե րով։ Յու րա քանչ յուր 
պատ մութ յուն ինչոր նոր բան սո վո րեց րեց ինձ Թա գա վո րութ յան 
մա սին, ին չը նախ կի նում չգի տեի։ Կար ծում եմ՝ ես կկիս վեմ դրան ցից 
մի քա նի սով այս գրքում, բայց ե թե դուք իս կա պես ցան կա նում եք 
կար դալ իմ որ սոր դա կան պատ մութ յուն նե րը, կա րող եք ձեռք բե րել 
իմ « Հա վատ քի որ սոր դութ յուն» գիրքն իմ ին տեր նե տա յին կայ քից։ 

Հետև յալ պատ մութ յու նը տե ղի ու նե ցավ մի քա նի տա րի անց այն 
բա նից հե տո, երբ ես որ սա ցի իմ ա ռա ջին եղ ջե րո ւին՝ օգ տա գոր ծե
լով իմ նո րագ յուտ գի տե լի քը Թա գա վո րութ յան մա սին։ Ինչ պես ար
դեն պատ մե ցի, Աստ ված սո վո րեց րեց ինձ, թե ինչ պես ցա նեմ իմ եղ
ջե րուի հա մար և ս տա նամ այն ա ղո թե լու պա հին։ Եվ ա ռանց բա ցա
ռութ յան ես եղ ջե րու եմ հնձել 3045 րո պեում ա մեն տա րի։ Ի դեպ, 
դա շա րու նակ վում է ար դեն 28 տա րի։ Ինչ ևէ, այդ տա րի ես գնա ցի, 
ինչ պես միշտ, ար դեն լիո վին վստահ, որ եղ ջե րուն հայտն վե լու է։ Եվ 
ի հար կե, մի քա նի րո պեից տե սա մի եղ ջե րու, ո րը հե ռա նում էր ինձ
նից և պատ րաստ վում էր մտնել իմ հար ևա նի հո ղա տա րած քը, ո րը 
գրե թե 200 մետ րով հե ռու էր ինձ նից։ Ես գի տեի՝ հենց որ եղ ջե րուն 
ան տառ մտներ, ես բաց կթող նեի նրան, սա կայն հա մոզ ված էի, որ 
այդ եղ ջե րուն իմն էր։ Սա դեռ այն ժա մա նակ էր, երբ ես ո չինչ չգի տեի 
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ար բա լե տով որ սի, փռթկաց նող սու լիչ նե րի և  եղ ջե րու նե րին թրխկոց
նե րով գրա վե լու մա սին։ Ես գի տեի, որ այդ եղ ջե րուն իմ հունձքն 
էր, բայց ա նօգ նա կան կեր պով դի տում էի, թե ինչ պես էր նա պատ
րաստ վում մտնել իմ հար ևա նի ան տա ռա յին տա րած քը։ Բայց հան
կարծ լսե ցի իմ հո գում. «Հ րա մա յի՛ր այդ եղ ջե րո ւին գալ քեզ մոտ»։ 
Ի՞նչ։ Ի՞նչ է նշա նա կում հրա մա յել եղ ջե րո ւին գալ ինձ մոտ։ Ես հա
մոզ ված չէի, և  այդ պատ ճա ռով ա սա ցի դա բարձ րա ձայն, բայց ոչ 
այն քան բարձր, որ եղ ջե րուն լսեր ինձ. 

– Եղ ջե րո՛ւ, ես հրա մա յում եմ քեզ կանգ առ նել, շրջվել, գալ և 
կանգ նել իմ ծա ռի տակ։ 

Ես որս էի ա նում նե տով ու ա ղե ղով, և  ա վե լաց րի, որ եղ ջե րուն 
կանգ ներ այն ծա ռի տակ, ո րի վրա իմ որ սոր դա կան դի տա նոցն էր, 
քա նի որ ու զում էի, որ իմ եղ ջե րուն իս կա պես շատ մո տիկ լի ներ։ Ես 
մտա ծե ցի, որ ե թե հա վատ քը բե րե լու է այդ եղ ջե րո ւին ինձ մոտ, նշա
նա կում է՝ հա վատ քը կա րող է նաև կանգ նեց նել նրան իմ ծա ռի տակ, 
որ տե ղից ես կա րող էի դի պուկ հար ված հասց նել։ 

Զար մա նա լիո րեն, երբ ես ա սա ցի դա, եղ ջե րուն մի ակն թար թում 
կանգ ա ռավ, շրջվեց և  ե կավ ու ղիղ դե պի իմ ծա ռը։ Ես ցնցված էի, որ 
նա ետ ե կավ այդ 180 մետ րը և կանգ նեց ու ղիղ իմ ծա ռի տակ, և  ա յո՛, 
ու ղիղ իմ դի տա նո ցի տակ, որն ըն դա մե նը 3.5 մետր բարձր էր նրա
նից։ Ես չու նեի քո ղա ծած կող հա գուստ, բու րան յութ կամ փռթկաց նող 
սու լիչ. միայն ես էի և Աստ ված, սա կայն այդ եղ ջե րուն կանգ նած էր 
ու ղիղ իմ ներք ևում։ Ես տուն տա րա եղ ջե րո ւին մեծ ու րա խութ յամբ, 
բայց չէի կա րող մո ռա նալ այն, ինչ տե սա։ Մի՞ թե եղ ջե րուն ե կավ ինձ 
մոտ, ո րով հետև ես խո սե ցի և հ րա մա յե ցի նրան։ Ան շո՛ւշտ, այդ պի սի 
տպա վո րութ յուն էր։ 

Այն ա գա րա կը, ո րը մենք վար ձում էինք Օ հա յո յում, 36 հեկ տար 
տա րածք էր զբա ղեց նում։ Այն ընդգր կում էր ան տա ռի մի մա սը, մա
ցա ռուտ նե րով ծածկ ված առ վակ նե րը և դաշ տե րը։ Ձ մե ռա յին ա միս
նե րին, և հատ կա պես երբ գետ նի վրա ձյուն էր նստած, մենք սի րում 
էինք նա պաս տակ որ սալ։ Օ հա յո յում նախ շա վոր վզե րով փա սիան
նե րի որ սաշր ջա նը սկսվում էր նա պաս տակ նե րի որ սաշր ջա նի հետ, 
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բայց մեր ա գա րա կում մենք հազ վա դեպ էինք փա սիան տես նում։ 

Մեկ օր մենք գնա ցինք առ վա կի մոտ՝ նա պաս տակ որ սա լու, երբ 
հան կարծ մի ա րու փա սիան հայտն վեց։ Ես ա րա գո րեն ուղ ղե ցի հրա
ցանս այդ թռչնի վրա և կ րա կե ցի։ Երբ քա շե ցի ձգա նը, գի տեի, որ 
վրի պել եմ, և միայն վնա սե ցի թռչնի թևը։ Փա սիանն ըն կավ. այ նո ւա
մե նայ նիվ, գետ նին բախ վե լուն պես, այդ թռչու նը սկսեց փախ չել ամ
բողջ ու ժով։ Փա սիա նը կա րող է վա զել ժա մում մինչև 55 կի լո մետր 
ա րա գութ յամբ, և  այս թռչունն ա նում էր այն, ինչ կա րող էր՝ դա ա պա
ցու ցե լու հա մար։ Գե տի նը ծածկ ված էր նոր ե կած ձյու նով, և թռ չու նը 
վա զում էր մի փոքր թե քութ յուն ու նե ցող բաց ա րո տա վայ րով. այն
պես որ, ես հե շե տո րեն տես նում էի նրա փա խուս տի ա մեն մի քայ լը։ 

Մի պահ ես ա նօգ նա կան կանգ նած էի՝ մտա ծե լով, որ այդ թռչունն 
ա զատ վե լու էր ինձ նից, բայց իմ հո գում հան կարծ օ ծութ յուն զգա
ցի։ Ես գի տեի, թե ինչ էր կա տար վե լու, երբ հրա մա յե ցի եղ ջե րո ւին 
կանգ նել և գալ ինձ մոտ։ Ես զգա ցի, որ պետք է ա նեի նույ նը, և բարձ
րա ձայն բղա վե ցի. 

– Փա սիա՛ն, Հի սու սի ա նու նո՛վ, ԿԱՆԳՆԻ՛Ր։ 

Նույն ակն թար թին տե սա, որ թռչու նը դա դա րեց ա ռաջ շարժ
վել։ Ես պար զո րեն տես նում էի ամ բողջ դաշ տը, և փա սիա նը կանգ 
ա ռավ հենց այն պա հին, երբ բղա վե ցի։ Թի մը՝ իմ որ դին, ինձ հետ էր, 
և նա ա սաց. 

– Հայ րի՛կ, փա սիա նը կանգ ա ռավ այն պա հին, երբ դու բղա վե ցիր։ 

Բայց որ տե՞ղ էր նա։ Թի մը և  ես գնա ցինք դաշտ՝ նրա հետ քե րով, և 
թռ չունն այդ տեղ էր՝ պար զա պես նստած ձյան վրա։ Նա գլու խը կի սով 
չափ ձյան մեջ էր մտցրել, բայց ամ բողջ մարմ նով պար զա պես նստած էր 
ձյու նոտ գետ նին։ Նա հայտն վել էր խո տե րի ա րան քում, և դա էր պատ
ճա ռը, որ մենք չէինք տես նում նրան։ Մի՞ թե նա սատ կել էր։ Ես բարձ
րաց րի թռչնին, և նա ան մի ջա պես սկսեց ուժգ նո րեն թա փա հա րել թևե րը 
ու սուր ճի չեր ար ձա կել։ Այդ թռչու նը լիո վին ողջ էր։ Երբ մենք կտրե ցինք 
նրա վի զը, տե սա, որ ըն դա մե նը մի թեթև քեր ծել էի թևը։ Թի մը և  ես զար
մա ցած նա յե ցինք ի րար. ոչ ոք չէր հա վա տա մեր տե սա ծին, ո՛չ ոք։ 

Օ հա յո յում, ինչ պես և Օկ լա հո մա յում, կար եր կու եղ նի կի սահ մա
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նա փա կում՝ ա րու կամ էգ, սա կայն ա մեն տա րի կա րե լի էր որ սալ 
միայն մեկ եղ ջե րո ւի։ Օ հա յոն փոր ձում էր ցածր պա հել եղ նիկ նե րի 
գլխա քա նա կը նա հան գում՝ թի րա խա վո րե լով է գե րին։ Այն պես որ, ես 
սերմ էի ցա նում եղ ջե րո ւի և  եղ նի կի հա մար, և ժա մա ցույ ցի աշ խա
տան քի պես եղ ջե րուն հայտն վում էր ա ռա ջին իսկ օ րը՝ 30 կամ 40 
րո պե անց, իսկ եղ նի կը հայտն վում էր դրա նից հե տո։ Մեկ ան գամ 
ես հաս կա ցա. « Չէ՞ որ եղ նիկ նե րը գա լիս են այն հեր թա կա նութ յամբ, 
ո րով ես գրի եմ առ նում դրանք, երբ ցա նում եմ իմ սեր մը»։ Մի՞ թե դա 
ճիշտ էր։ Իսկ ի՞նչ կլի ներ, ե թե ես փո խեի հեր թա կա նութ յու նը։ Սո վո
րա բար ես ցա նում էի եղ ջե րո ւի և  եղ նի կի հա մար, և ն րանք հայտն
վում էին ճիշտ այդ հեր թա կա նութ յամբ։ Հա ջորդ ան գամ ես ցա նե ցի 
եղ նի կի և  եղ ջե րո ւի հա մար, ոչ թե եղ ջե րո ւի և  եղ նի կի, և կեն դա նի
նե րը կրկին հայտն վե ցին, բայց այս ան գամ ա ռա ջի նը եղ նիկն էր, 
իսկ հե տո՝ եղ ջե րուն։ Ես փո խում էի այս հեր թա կա նութ յու նը մի քա
նի տա րի շա րու նակ՝ ստու գե լով իմ տե սութ յու նը, և  այն գոր ծում էր 
ա մեն ան գամ։ Երբ հաս կա ցա այս ա մե նը, ես այն քա՜ն զար մա ցա և 
հիա ցա Աստ ծո Թա գա վո րութ յամբ, նաև՝ թե որ քան քիչ գի տեմ դրա 
մա սին։ Մեկ բան հաս տատ էր. Տե րը ցույց էր տա լիս, որ ես շատ 
ա վե լի մեծ իշ խա նութ յուն ու նեի իմ կյան քի ըն թաց քի վրա, քան երբ ևէ 
մտա ծել էի։ 

Որ պես կողմ նա կի նշում՝ այժմ 2015 թվա կա նի եղ նիկ նե րի որ
սաշր ջանն է։ Ես ցա նել եմ մեկ չորսճ յու ղա նի կամ ա վե լի մեծ կո տոշ
նե րով եղ ջե րո ւի հա մար, մեկ մե կամ յա եղ նի կի հա մար և մեկ վե ցամ
սե կան եղ ջե րո ւի հա մար՝ որ պես կե րա կուր։ Ն ման ժա մա ցույ ցի աշ
խա տան քին, մի վեցճ յու ղա նի կո տոշ նե րով եղ ջե րու ե կավ ան մի ջա
պես իմ ծա ռի մոտ։ Հա ջորդ ան գամ ես որ սա ցի մեկ մե կամ յա եղ նի կի, 
ո րը միակն էր, որ մո տե ցավ իմ ծա ռին։ Ես գի տեմ, որ իմ հա ջորդ 
որ սի ժա մա նակ հայտն վե լու է վե ցամ սե կան եղ ջե րուն։ Ես գի տեմ, 
որ սա անմ տութ յուն է թվում. ես ուղ ղա կի պատ մում եմ այն, ինչ կա
տար վում է իմ կյան քում։ 

Բայց կար եղ նի կի որ սի մի դեպք, որն այն քա՜ն պարզ դարձ րեց 
այդ ա մենն ինձ հա մար, որ նույ նիսկ վա խե ցա։ Ես ցա նել էի իմ սեր
մը մեկ չորսճ յու ղա նի կամ ա վե լի մեծ կո տոշ նե րով եղ ջե րո ւի հա մար 
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և մեկ վե ցամ սե կան եղ ջե րո ւի հա մար (վե ցամ սե կան եղ ջե րուն հա
մար վում է եղ նի կի պես, քա նի որ նրա կո տոշ նե րը մոր թից ցածր են 
և  ըն դա մե նը նման են փոք րիկ կո ճակ նե րի)։ Ա ղե ղով որ սաշր ջա նի 
սկզբում ես սո վո րա կա նի պես որ սի գնա ցի և  որ սա ցի մի ութճ յու ղա
նի կո տոշ նե րով եղ ջե րու 15 րո պեում։ Ես հա մոզ ված էի, որ հա ջորդ 
ան գամ վե ցամ սե կան եղ ջե րու էի որ սա լու։ 

Եր կու շա բաթ անց ես կրկին գնա ցի որ սի և, մինչ նստած էի ծա
ռի վրա գտնվող իմ դի տա նո ցում, տե սա մի գե ղե ցիկ ութճ յու ղա նի 
կո տոշ նե րով եղ ջե րու, որն անց նում էր ար ոտա վայ րով՝ ինձ նից մո
տա վո րա պես 270 մետր հե ռա վո րութ յան վրա։ Նա գա լիս էր ու ղիղ իմ 
ծա ռի մոտ։ Չ շեղ վե լով իր ճա նա պար հից, նա կտրեցան ցավ ամ բողջ 
դաշ տը, հա սավ իմ ծա ռի տակ և կանգ նեց գրե թե 20 վայրկ յան։ Դ րա
նից հե տո նա շրջվեց և  ետ գնաց այդ ա րո տա վայ րով՝ նույն շա վի ղով, 
ո րով ե կել էր։ Հի շեք՝ Օ հա յո յում օ րի նա կան էր որ սալ միայն մեկ եղ ջե
րու, իսկ ես ար դեն որ սա ցել էի ութճ յու ղա նի կո տոշ նե րով մի եղ ջե րու։ 
Այն պես որ, ես պար զա պես պետք է նստեի և հետ ևեի այդ եղ ջե րո ւին, 
բայց չէի կա րող կրա կել։ Ես լիո վին շփոթ վե ցի։ Սա ա ռա ջին ան գամն 
էր, երբ որ սի էի գնա ցել, և  ինձ մո տե ցած եղ նիկն այն չէր, ին չի հա մար 
ես սերմ էի ցա նել։ Ա հա, թե ինչ պես վար վեց այդ եղ ջե րուն. նա ան ցավ 
ամ բողջ դաշ տը և կանգ նեց ու ղիղ իմ ծա ռի տակ, իսկ հե տո վե րա
դար ձավ նույն շավ ղով, ո րով ե կել էր, պար զա պես տա րօ րի նակ էր։ 
Այն ա սես նշված լի ներ իմ ցու ցա կում։ Ես սպա սե ցի ամ բողջ ա ռա վոտ, 
բայց ոչ մի վե ցամ սե կան եղ ջե րու այդ պես էլ չհայտն վեց։ 

Այդ ե րե կո ես իմ գրա սեն յա կում էի և  ան հանգս տա ցած էի այդ 
ա մե նով։ Ինչոր բան սխալ էր. պետք է գար իմ նշած վե ցամ սե կան 
եղ ջե րուն։ Եվ ին չո՞ւ այդ ութճ յու ղա նի կո տոշ նե րով եղ ջե րուն ե կավ 
այդ կեր պով։ Իմ գրա սեն յա կում նստած՝ ես սկսե ցի ա ղո թել Հո գով՝ 
խնդրե լով Աստ ծուն ցույց տալ, թե ինչ էր տե ղի ու նե ցել։ Ես լսե ցի, 
թե ինչ պես Նա ա սաց. « Նա յի՛ր քո սեր մին»։ Նա յեմ իմ սեր մի՞ն։ Ես 
գի տեի, թե ին չի հա մար էի ցա նել։ Իմ բան կը տա լիս է ինձ իմ չե կե րի 
պատ ճեն նե րը. այն պես որ, ես հա նե ցի իմ քաղ ված քը և ս տու գե ցի 
այն չե կը, ո րը գրել էի, երբ ցա նել էի իմ եղ նիկ նե րի հա մար։ Ես մտա
ծում էի, որ ցա նել էի իմ սեր մը եր կու եղ ջե րո ւի հա մար, ո րոն ցից մե կը 
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չորսճ յու ղա նի կամ ա վե լի մեծ կո տոշ նե րով եղ ջե րու է, իսկ մյու սը՝ 
վեց ամ սա կան եղ ջե րու, ո րը հա մար վում է եղ նի կի պես, ինչ պես ար
դեն ա սա ցի։ Բայց ա հա թե ինչ էր գրված այդ չե կի վրա. «Եր կու եղ ջե
րու՝ չորսճ յու ղա նի կամ ա վե լի մեծ կո տոշ նե րով, մեկ վեց ամ սա կան 
եղ ջե րու»։ Թեև ես նկա տի ու նեի եր կու եղ ջե րո ւի, մե կը՝ չորսճ յու ղա նի 
կամ ա վե լի մեծ կո տոշ նե րով, իսկ մյու սը՝ վեց ամ սա կան, ես այդ պես 
չէի գրել։ Չե կի վրա գրված էր. «Եր կու եղ ջե րու՝ չորսճ յու ղա նի կամ 
ա վե լի մեծ կո տոշ նե րով, և մեկ վեց ամ սա կան եղ ջե րու»։ Քա նի՞ կեն
դա նի է ստաց վում։ Ե րեք, և  երկ րոր դը չորսճ յու ղա նի կամ ա վե լի մեծ 
կո տոշ նե րով էր, ինչ պես և  ա ռա ջի նը։ Երբ տե սա դա, ես ցնցված էի։ 
Երկ րորդ ութճ յու ղա նի կո տոշ նե րով եղ ջե րուն նույն պես նշված էր։ 
Նա պետք է լի ներ այդ տեղ՝ Թա գա վո րութ յան օ րեն քի շնոր հիվ։ Ես 
վեր ցատ կե ցի, սկսե ցի գո չել և վա զել տնով մեկ։ ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ՜ Է։ 

Միև նույն ժա մա նակ այն, ինչ ես հաս կա ցա, վա խեց րեց ինձ։ Ե թե 
այն, ինչ նոր հաս կա ցա, ցույց է տա լիս, թե որ քան ճշգրիտ է Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յու նը, այդ դեպ քում, ես պետք է ա վե լի զգույշ լի նեի։ Ես 
ա կա մա սկիզբ էի դրել ինձ հա մար ան ցան կա լի ի րա դար ձութ յուն նե
րի։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանք տե ղի ու նե ցան, քա նի որ ես ա րել էի 
դա հա մա ձայն հոգ ևոր օ րեն քի։ Հան կարծ գի տակ ցե ցի, որ բազ մա
թիվ մար դիկ, ո րոնց թվում նաև ես եմ, գտնվում են ի րենց հա մար 
ան ցան կա լի ի րա վի ճակ նե րում, քա նի որ հենց ի րենք են սկիզբ դրել 
այդ ի րա վի ճակ նե րին։ Հի շե՛ք. Իր խոս քե րով Հի սու սը չո րաց րեց թզե
նին և հա րութ յուն տվեց Ղա զա րո սին գե րեզ մա նից։ Եր կու դեպ քում էլ 
օգ տա գործ վեց միև նույն օ րեն քը՝ տար բեր նպա տակ նե րով։ Հա ջորդ 
ան գամ, երբ ես գնա ցի որ սի, ե կավ վե ցամ սե կան եղ ջե րուն՝ հա մա
ձայն իմ ցան քի։ 

Այդ ի րա դար ձութ յուն նե րի շար քը զար մաց րեց ինձ և  ա նա սե լի 
ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ Թա գա վո րութ յան մա սին իմ պատ կե րաց ման 
վրա։ Այժմ ես ան շե ղո րեն հա մոզ ված էի, որ Թա գա վո րութ յունն ի րա
պես ճշգրիտ է։ Բայց մի՞ թե դա պետք է զար մաց նի մեզ։ Բ նութ յան 
յու րա քանչ յուր օ րենք այս երկ րի վրա նույն քան ճշգրիտ է։ Կար ծում 
եմ՝ ես եր բեք չէի հաս կա ցել, որ հոգ ևոր օ րենք նե րը գոր ծում են ֆի
զի կա կան օ րենք նե րի պես, ո րոնք կյան քի են կոչ վել հոգ ևոր ի րա կա
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նութ յու նից։ Ես պետք է որ կռա հեի դա, բայց չէի կռա հել։ Բայց այժմ 
գի տեմ, որ Թա գա վո րութ յու նը ճշգրիտ է, շատ ճշգրիտ։ 

Լավ, քա նի որ դուք խնդրում եք, ես կպատ մեմ ևս մեկ որ սոր դա
կան պատ մութ յուն (ես սի րում եմ այն դա սե րը, ո րոնք սո վո րել եմ որս 
ա նե լիս. այն պես որ, դուք պետք է համ բե րա տար լի նեք ինձ հետ)։ 
Երբ հաս կա ցա, թե որ քան ճշգրիտ է Թա գա վո րութ յու նը, ես ո րո շե ցի 
է՛լ ա վե լի ճշգրիտ փորձ կա տա րել։ Մի տա րի ո րո շե ցի ցա նել յոթճյու
ղա նի կո տոշ նե րով եղ ջե րո ւի հա մար։ Սո վո րա բար եղ ջե րուն ու նե
նում է ճյու ղե րի նույն թի վը կո տոշ նե րի եր կու կող մե րում։ Չորսճյու
ղա նի կո տոշ նե րով եղ ջե րուն ու նի եր կու ճյուղ ա մեն կո տո շի վրա, 
իսկ ութճ յու ղա նի կո տոշ նե րով եղ ջե րուն ու նի չորս ճյուղ ա մեն կո տո
շի վրա։ Սո վո րա բար, եղ ջե րո ւի եր կու կո տոշ նե րի վրա նույն թվով 
ճյու ղեր են լի նում։ Բայց շատ ան գամ ներ եղ ջե րո ւի կո տոշ նե րի եր կու 
կող մե րի ճյու ղե րը հա վա սար չեն լի նում՝ տար բեր պատ ճառ նե րով։ 
Սա կայն, ինչ պես ա սա ցի, սո վո րա բար եր կու կո տոշ նե րի ճյու ղե րի 
թի վը նույնն է լի նում։ 

Ես ցան կա նում էի կի րա ռել իմ հա վատ քը ո րո շա կի և  ոչ սո վո րա
կան մի բա նի հա մար և, կա րե լի է ա սել, որ ես փորձ էի կա տա րում։ 
Ես ար դեն գի տեի, որ որ քան ճշգրիտ եք լի նում, այն քան ստիպ ված 
եք լի նում եր կար սպա սել և հս տակ ցու ցում ներ ստա նալ Սուրբ Հո
գուց ձեր խնդրան քի ի րա կա նաց ման հա մար։ Այն պես որ, ես գի տեի, 
որ չպետք է որ սի գնա յի որ սաշր ջա նի բաց ման օ րը։ Ի րա կա նում, ես 
սպա սե ցի ամ բողջ հոկ տեմ բեր ա մի սը և  իմ հո գում գի տեի. «Ո՛չ, նա 
դեռ այս տեղ չէ»։ Դա հիաս թա փեց նող էր. աշ նան գույ նե րը պա տել 
էին ան տա ռը, և  ես շատ էի ու զում որ սի գնալ, բայց դեռ սպա սում էի։ 

Եվ հան կարծ դա տե ղի ու նե ցավ։ Մի ե րե կո, երբ նստած էի հյու
րա սեն յա կում և խո սում էի կնոջս ծնող նե րի հետ, ո րոնք այ ցե լել էին 
մեզ Ջոր ջիա նա հան գից, ես լսե ցի հետև յա լը. իմ որ սի օ րը հա ջորդ 
ա ռա վոտ յան էր։ Յոթճ յու ղա նի կո տոշ նե րով եղ ջե րուն գա լո՜ւ էր։ Ես 
ա սա ցի ըն տա նի քիս, որ հա ջորդ օ րը որ սա լու էի իմ եղ ջե րո ւին։ Երբ 
դեռ չէր լու սա ցել, ես խիստ ո գեշնչ ված արթ նա ցա և  ան տառ գնա
ցի։ Ես որս էի ա նե լու ար բա լե տով, ծա ռի վրա գտնվող իմ որ սոր դա
կան դի տա նո ցից, ո րից տես նում էի իմ ան տա ռին սահ մա նա կից չորս 
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հեկ տար զբա ղեց նող ճահ ճու տը։ Դա հրա շա լի դի տա նոց է։ Նս տած 
այդ տեղ, կա րե լի է տես նել թռչող բա դե րի, իսկ ճահ ճու տի եզ րե րում 
նշմար վում են մշկամկ ներ և նույ նիսկ ջրա քիս ներ։ Ճահ ճու տի եզ րե
րին թփուտ ներ են, և դա այն հիմ նա կան վայրն է իմ հո ղա տա րած
քում, որ տեղ կա րե լի է եղ նիկ ներ տես նել։ Ես սպա սե ցի իմ դի տա նո
ցում, բայց ո չինչ տե ղի չու նե ցավ։ Ս պա սե ցի 45 րո պե, իսկ հե տո՝ մեկ 
ժամ, և  ո չինչ։ 

Ես լսե ցի մե քե նա յի դռնե րի բաց
վե լու և փակ վե լու ձայ ներ դաշ տի 
մյուս կող մում՝ իմ տան մոտ. ես 
գի տեի՝ Դ րեն դա յի ծնող ներն էին, 
ո րոնք պատ րաստ վում էին Ջոր
ջիա վե րա դառ նալ։ Ես խոս տա ցել 
էի նա խա ճա շել նրանց հետ մինչև 

նրանց մեկ նե լը, և  ես էի նա խա ճա շը պատ րաս տո ղը։ Իմ սկզբնա
կան ծրա գիրն այս պի սին էր. վաղ ա ռա վոտ յան ես որ սա լու էի իմ եղ
ջե րուին, իսկ հե տո վե րա դառ նա լու էի տուն՝ նա խա ճա շե լու։ Բայց 
եղ ջե րուն դեռ չկար, և  ես դժկա մո րեն ի ջա ծա ռի վրա յի իմ դի տա
նո ցից ու քայ լե ցի դե պի տուն։ Ճա նա չե լով իմ հո ղա տա րած քը, ես 
գի տեի, որ եղ ջե րուն կա րող էր գալ ճահ ճու տի տա րածք ա վե լի ուշ 
ա ռա վոտ յան, քա նի որ, ինչ պես ար դեն նշե ցի, դա հիմ նա կան վայրն 
էր, որ տեղ նրանք հան դի պում էին։ Ի հար կե, ես հաս կա նում էի, որ 
եղ ջե րուն կա րող էր գալ ա մեն րո պե, բայց այլևս չէի կա րող սպա սել։ 
Ես ուղ ղա կի ստիպ ված կլի նեի գալ այդ տեղ մեկ այլ ա ռա վոտ։ 

Ես ող ջու նե ցի բո լո րին և սկ սե ցի նա խա ճաշ պատ րաս տել։ Իմ 
տա նը ես միշտ ինքս եմ նա խա ճաշ պատ րաս տում, որ քան հի շում 
եմ՝ այդ պես եմ ա րել։ Ես ու նեմ ամ բող ջա կան հաս կե րից վաֆ լի ներ 
պատ րաս տե լու իմ բա ղադ րա տոմ սը և, իմ կար ծի քով, դրանք շատ 
հա մեղ են ստաց վում։ Ձուն, նրբեր շի կը և պան րով վար սա կա ձա վա
րի շի լան լրաց նում են ճա շա ցան կը, բայց գլխա վոր ու տես տը, ո րը 
գե րա զանց է դարձ նում իմ պատ րաս տած նա խա ճա շը, թխկու իս կա
կան օ շա րակն է։ Օ հա յոն թխկու օ շա րա կի նա հանգ է, և բո լո րը այս 
տա րած քում պատ րաս տում են թխկու օ շա րակ և վա ճա ռում են։ Ես 

ԱՅԺՄ ԵՍ ԱՆՇԵՂՈՐԵՆ 
ՀԱՄՈԶՎԱԾ ԷԻ, ՈՐ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ 
ԻՐԱՊԵՍ ՃՇԳՐԻՏ Է։
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թույլ չեմ տա լիս կեղծ օ շա րակ ներ իմ տա նը, միայն իս կա կա նը։ Եվ 
այս պես, ես նա խա ճաշ էի պատ րաս տում, իսկ մեր խո հա նո ցի պա
տու հա նը բաց վում է դե պի մեր ան տա ռը և ճահ ճու տը։ Հան կարծ տե
սա մի եղ ջե րո ւի, որն անց նում էր դաշ տը՝ գնա լով դե պի ճահ ճու տը։ 

– Սա իմ եղ ջե րո՜ւն է, բղա վե ցի։ Ես պատ վի րե ցի մյուս նե րին շա
րու նա կել նա խա ճա շի պատ րաս տու մը, ո րով հետև ես գնում էի՝ այն 
որ սա լու։ 

Հետ ևե լով այլ եղ ջե րու նե րի, ո րոնք անց նում էին իմ դաշ տով, ես 
գի տեի, թե ուր էր գնում այդ եղ ջե րուն, և  այդ տեղ հաս նե լու հա մար 
նա պետք է անց ներ ու ղիղ իմ դի տա նո ցի ներք ևով։ Ես հաս կա ցա, որ 
ե թե հաս նեի իմ դի տա նո ցին ճահ ճու տի կող մից և կա րո ղա նա յի ծառը 
բարձ րա նալ, մինչև որ եղ ջե րուն հաս ներ այդ տեղ, կկա րո ղա նա յի 
կրա կել նրա վրա։ Այդ տեղ հաս նե լը և ծա ռը բարձ րա նա լը, մինչև եղ
ջե րո ւի գա լը, դժվար կլի ներ, և  ես պետք է դուրս գա յի ՀԵՆՑ ՀԻՄԱ։ 
Ես դուրս վա զե ցի՝ վերց նե լով իմ ար բա լե տը։ Վա զե ցի դաշ տի եզ րով 
այն քան ա նաղ մուկ, որ քան կա րող էի, հա սա իմ դի տա նո ցի մոտ և 
սկ սե ցի դան դա ղո րեն բարձ րա նալ։ Մինչև այդ պա հը ա մեն ինչ բա
րե հա ջող էր ըն թա նում, և  ես դեռ չէի տես նում եղ ջե րո ւին։ 

Երբ տե սա, որ եղ ջե րուն անց նում էր ճահ ճու տով և գա լիս էր ու
ղիղ դե պի իմ դի տա նո ցը, ես հա սա իմ դի տա նո ցին և նս տե ցի։ Եղ
ջե րուն ու շադ րութ յուն չէր դարձ նում ոչն չի՝ բա ցի այն եղ նի կից, ո րի 
հետ քե րով գնում էր. նա ո՛չ տես նում էր ինձ, ո՛չ զգում էր իմ հո տը։ 
Եղ նիկն ան ցել էր իմ դի տա նո ցի ներք ևով և գ նա ցել էր դե պի ճահ ճու
տը, և  եղ ջե րուն գնում էր նույն շավ ղով։ Հա զիվ թե կա րո ղա նա յի ա վե լի 
կա տար յալ դա րան խնդրել։ Նա գրե թե 20 մետր հե ռու էր ինձ նից. ես 
ու շադ րութ յամբ նշան բռնե ցի իմ ար բա լե տով և բաց թո ղե ցի նե տը։ 
Այն պա հին, երբ նե տը դուրս թռավ, հաս կա ցա, որ վրի պել եմ. չէ՞ որ 
ես գրե թե շնչա հեղձ էի լի նում դաշ տը ճահ ճու տի եզ րով շրջան ցե լու 
պատ ճա ռով, քա նի որ փոր ձում էի եղ ջե րո ւից շուտ տեղ հաս նել։ 

Ես վհատ վե ցի՝ տես նե լով, որ նե տը շատ ցածր էր դիպ չել կեն դա
նուն, և հաս կա ցա, որ մա հա ցու չէի խո ցել նրան։ Հար ված ստա նա
լով՝ եղ ջե րուն ցատ կեց ճահ ճու տի եզ րին գտնվող խիտ թփուտ նե րի 
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մեջ և դան դա ղո րեն հե ռա ցավ իմ տե սա դաշ տից։ Նա խորդ որ սե րի 
ժա մա նակ ես տե սել էի, որ նե տով խոց վե լու դեպ քում եր բեմն եղ նիկ
նե րը չեն հաս կա նում, թե ինչ է տե ղի ու նենում։ Հա ճախ նրանք պար
զա պես հե ռա նում են, ե թե չեն տե սել ձեզ կամ չեն զգա ցել ձեր հո տը։ 
Ես նույն պես գի տեի, որ սո վո րա բար վի րա վոր եղ նիկ նե րը պառ կում 
են թփուտ նե րի մեջ և շատ հե ռու չեն գնում։ Քա նի որ եղ ջե րուն չէր 
տե սել ինձ, նա հենց այդ պես էր վար վում։ Ես անն կատ ի ջա իմ ծա ռի 
վրա յի դի տա նո ցից և գ նա ցի տուն այն ճա նա պար հով, ո րով ե կել էի՝ 
մեծ կի սաշր ջան գծե լով, որ պես զի չխրտնեց նեի նրան։ 

Երբ տուն հա սա, բո լո րը հարց րին, թե ինչ է կա տար վել, և թե 
արդ յո՞ք ես որ սա ցել եմ եղ ջե րո ւին։ Ես պատ մե ցի կա տար վա ծը և 
խնդ րե ցի որ դի նե րիս օգ նել ինձ դուրս բե րել եղ ջե րո ւին թփուտ նե րից, 
որ պես զի կա րո ղա նա յի ևս մեկ ան գամ կրա կել նրան։ Մենք շրջա պա
տե ցինք թփուտ նե րը և սկ սե ցինք դան դա ղո րեն քայ լել դրանց մի ջով։ 
Հան կարծ տե սա, որ որ դի նե րիցս մե կը խրտնեց րեց եղ ջե րո ւին, և նա 
սկսեց ցատ կել բարձր թփուտ նե րի մեջ։ Նա իմ դի մացն էր՝ գրե թե 60 
մետր հե ռա վո րութ յամբ, և  անց նում էր իմ աջ կող մից դե պի ձա խը։ 

Հան կարծ եղ ջե րուն տե սավ իմ մյուս որ դուն դաշ տի եզ րին։ Հաս
կա նա լով, որ դա ի րեն խրտնեց նող մար դը չէր, և չի մա նա լով, թե որ 
կողմ վա զելն էր ա պա հով, նա մի պահ կանգ ա ռավ՝ ա րա գո րեն ի րա
վի ճա կը գնա հա տե լու հա մար։ Ես գի տեի, որ դա իմ միակ հնա րա վո
րութ յունն էր՝ նրան որ սա լու հա մար։ Նա դեռ չէր տե սել ինձ։ Այժմ նա 
կանգ նած էր ու ղիղ իմ դի մա ցը՝ 60 մետր հե ռա վո րութ յան վրա, և նա
յում էր որ դուս։ Ար բա լե տի ու ժը բա վա կան էր՝ եղ ջե րո ւին այդ հե ռա
վո րութ յու նից սպա նե լու հա մար, բայց նե տը կա րող էր իջ նել մինչև 
50 սան տի մետր՝ հե ռա վո րութ յան պատ ճա ռով։ Նախ կի նում ես եր
բեք նետ չէի ար ձա կել այդ հե ռա վո րութ յու նից, և  իմ ար բա լե տը նոր 
80 կի լոգ րամ հար վա ծա յին ու ժով ար բա լետ նե րից չէր, ո րը կա րող է 
նետ ար ձա կել վայրկ յա նում 120 մետր ա րա գութ յամբ։ Իմ ար բա լե տի 
ճշգրտութ յու նը սահ մա նա փակ վում էր 3035 մետ րով։ 

Քա նի որ եղ ջե րուն կանգ նած էր ու ղիղ իմ առջ ևում, ես ո րո շե ցի 
կրա կել։ 
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Բարձ րաց րի իմ ար բա լե տը, մո տա վո րա պես նշան բռնե ցի և  ար
ձա կե ցի նե տը։ Ես տե սա, թե ինչ պես նե տը թռավ դե պի եղ ջե րուն 
և, ի զար ման ինձ, խո ցեց նրա վի զը։ Անց նե լով եղ ջե րո ւի վզի մի ջով 
(նե րո ղութ յուն բո լոր ման րա մաս նե րի հա մար), նե տը դուրս ե կավ 
նրա վզի մյուս կող մից, մինչ նա փա խուս տի էր դի մում։ Նա փա խավ 
թփուտ նե րի մեջ, և  ես չտե սա, թե որ կողմ գնաց։ Ես սկսե ցի դան
դա ղո րեն քայ լել դե պի թփուտ նե րի այն մա սը, ո րում եղ ջե րուն ան
հայ տա ցավ։ Նա այդ տե՜ղ էր։ Նե տը խո ցել էր նպա տա կա կե տը, և  
եղ ջե րուն իմն էր։ 

Երբ որ դիս՝ Թի մը, միա ցավ ինձ, ինձ ա վե լի շատ հե տաքրք րում 
էին եղ ջե րո ւի կո տոշ նե րը, քան ցան կա ցած այլ բան։ Ես դեռ չէի 
հասց րել հաշ վել դրանց ճյու ղե րը, բայց հաշ վե լով, մենք տե սանք, որ 
դրանք յոթ ճյուղ ու նեին։ Ա վե լի ու շա դիր նա յե լով՝ տե սանք, որ այդ 
եղ ջե րուն ի րա կա նում ութճ յու ղա նի կո տոշ ներ ու ներ, բայց ճյու ղե րից 
մե կը կոտր վել էր, և  այն յոթճ յու ղա նի էր դար ձել։ Թի մը և  ես երկ յու
ղա ծութ յամբ կանգնե ցինք և փառք տվե ցինք Տի րո ջը։ Թա գա վո րութ
յու նը լիո վին զար մա նա լի՜ էր։ Այդ տեղ կանգ նած՝ Թի մը և  ես մտա ծե
ցինք. «Ո՞վ կհա վա տա մեզ։ Մի՞ թե կան մար դիկ, ո րոնք գի տեն, որ 
Թա գա վո րութ յու նը գոր ծում է այս կեր պով»։ 

Կար ծում եմ՝ դուք ա մեն ինչ հաս կա ցաք։ Թա գա վո րութ յու նը գոր
ծում է խիստ ճշգրիտ օ րենք նե րով, ո րոնք ո րոշ ված են, և կա րե լի է 
վստահ լի նել, որ դրանք կգոր ծեն նույն կեր պով ա մեն ան գամ։ Սկզ
բում ես ան չափ ո գեշնչ վե ցի՝ հաս կա նա լով, որ այդ օ րենք նե րը գոր
ծում են ցան կա ցած բնա գա վա ռում, նե րառ յալ ֆի նան սա կա նը։ Ես 
կա րող էի սո վո րել այդ օ րենք նե րը։ Ես կդառ նա յի հոգ ևոր գիտ նա
կան և կ հաս կա նա յի, թե ինչ պես էր գոր ծում Թա գա վո րութ յու նը։ Եվ 
Աստ ված կօգ ներ ինձ դրա նում։ 
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Երբ Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը սկսեց գոր ծել Դ րեն դա յի և  իմ 
կյան քում, մենք լիո վին ա զատ վե ցինք պարտ քե րից և  ու զում էինք 
պատ մել բո լո րին այն, ինչ սո վո րել էինք։ Այն ըն թաց քում, երբ հիմ նե
ցինք մեր ե կե ղե ցին, և  ես ղե կա վա րում էի մեր ձեռ նար կութ յուն նե րը, 
մենք պատ մում էինք այդ մա սին նրանց, ով քեր ցան կա նում էին լսել։ 
Իմ հո գում զգում էի, որ կար մեկ այլ բան, բայց չգի տեի՝ ինչ, սա կայն 
գի տեի, որ կար ա վե լին, որ Աստ ված դրդում էր ինձ ա նել. ներ կա յաց
նել մարդ կանց Թա գա վո րութ յու նը։ 

Ամ բողջ 2005 թվա կա նին հո գումս մղում էի զգում անց կաց նել մի 
բան, ին չը ես ան վա նե լու էի ֆի նան սա կան հե ղա փո խութ յան հա մա
ժո ղով՝ հինգ հա վա քույ թից բաղ կա ցած մի շարք, ո րոնց ըն թաց քում, 
ինչ պես կար ծում էի, ժա մա նակ կու նե նա յի ներ կա յաց նել Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յան ֆի նան սա կան սկզբունք նե րը, ո րոնք փո խե ցին իմ 
կյան քը։ Ես մե ծա ցել եմ Մե թո դիս տա կան ե կե ղե ցում, որ տեղ մենք 
եր բեմն մեկ շա բաթ տևո ղութ յամբ արթ նութ յան հա վա քույթ ներ էինք 
անց կաց նում։ Ես հենց այդ ձևա չա փի հա վա քույթ ներ էի տես նում իմ 
հո գում. հինգ դաս, ո րոնց ըն թաց քում ես ժա մա նակ կու նե նա յի ծա
նո թաց նել մարդ կանց այն հաս կա ցութ յուն նե րին և սկզ բունք նե րին, 
ո րոնք Աստ ված սո վո րեց րեց ինձ ֆի նան սա կան ո լոր տում։ Մինչև 
այդ պա հը ես եր բեք չէի հա մա կար գել այդ սկզբունք նե րը։ Բայց իմ 
հո գում շա րու նակ տես նում էի ինձ ֆի նանս նե րի մա սին հինգ դա սից 
բաղ կա ցած հա վա քույթ ներ անց կաց նե լիս։ 
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Մինչ ա ղո թում էի դրա վե րա բեր յալ, հան դի պե ցի Լա րիին՝ իմ ըն
կեր նե րից մե կին, ո րին եր կար ժա մա նակ չէի տե սել։ Նա պատ մեց 
ինձ Ալ բա նիա յում կա յա նա լիք մի հա մա ժո ղո վի մա սին, որն ինքն էր 
կազ մա կեր պում, և հ րա վի րեց ինձ քա րո զել այն տեղ։ Լա րին գրե թե 
12 տա րի մի սիո ներ էր Ալ բա նիա յում և մեծ ազ դե ցութ յուն էր թող նում 
այդ երկ րում։ Այդ քան հե ռու գնա լու միտ քը նոր էր ինձ հա մար։ Ես 
ընդ հան րա պես շատ չէի ճա նա պար հոր դել. ոչ մի ան գամ չէի ե ղել Ալ
բա նիա յում և նույ նիսկ չգի տեի, թե որ տեղ էր գտնվում։ Լա րին խրա
խու սեց ինձ՝ ա սե լով, որ հա մազ գա յին հա մա ժո ղով է կազ մա կեր պել, 
որ տեղ լի նե լու են այդ երկ րի հո վիվ նե րից շա տե րը: Նա կար ծում էր, 
որ իմ գի տե լիքն Աստ ծո Թա գա վո րութ յան ֆի նանս նե րի վե րա բեր յալ 
օգ տա կար կլի ներ նրանց։ Լա րին ա սաց, որ կտրա մադ րի ինձ եր կու
ե րեք հա վա քույթ հա մա ժո ղո վին կիս վե լու հա մար։ Թեև դա հինգ դաս 
չէր, ես, միև նույն է, ան համ բեր սպա սում էի, որ սո վո րեց նե լու էի այդ 
մա սին ինձ տրված մի քա նի հա վա քույ թի ըն թաց քում։ Ես պա տաս
խա նե ցի, որ կցան կա նա յի գալ։ 

Երբ հա սա Ալ բա նիա և  ի ջա ինք նա թի ռից, Լա րին ող ջու նեց ինձ 
զար մա նա լի կեր պով. 

– Գա՛ րի, ա սաց նա, քա րո զիչ նե րից մե կը չե ղար կել է իր հրա վե
րը վեր ջին պա հին, և դու հինգ հա վա քույթ ես անց կաց նե լու։ 

Իմ սիր տը թրթռաց։ Ա յո՛, դա Աստ ծուց էր, և  այժմ ես տես նե լու էի, 
թե ինչ պես էր ստաց վե լու այն, ինչ տե սել էի իմ հո գում։ Ես վերց րել 
էի ինձ հետ իմ նշում նե րը, բայց չէի հա մա կար գել դրանք հինգ դա սի 
ձևա չա փով։ Այն պես որ, ա մեն օր ես սո վո րեց նում էի, իսկ հե տո Հո
գով ա ղո թում էի և կազ մում հա ջորդ դա սի նշում նե րը։ Ա մեն հա վա
քույ թին օ ծութ յու նը պար զա պես ա ներ ևա կա յե լի էր։ 

Մինչև ա ռաջ անց նե լը, պետք է ա սեմ, որ Ալ բա նիան ան չափ 
աղ քատ եր կիր էր այն ժա մա նակ, երբ ես գնա ցի այն տեղ։ Մի ջին 
ամ սա կան աշ խա տա վար ձը մո տա վո րա պես 500 դո լար էր, և կա
շա ռա կե րութ յունն այդ երկ րի կեն սաոճն էր։ Ես չգի տեի, թե ինչ պես 
նրանք կըն դու նեին, երբ սո վո րեց նեի ֆի նանս նե րի մա սին։ Ես գի
տեի, որ Խոս քը գոր ծում է բո լո րի հա մար, բայց ինձ հա մար դա նոր 
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փոր ձա ռութ յուն էր։ Ա ռա ջին հա վա քույ թին սո վո րեց նե լիս ես հա կա
ռա կութ յան պատ նեշ էի զգում։ Ար դեն երկ րորդ հա վա քույ թին զգում 
էի մարդ կանց հոգ ևոր քաղ ցը և տես նում էի նրանց դեմ քե րից, թե 
ինչ պես էր հա վատքն ա ճում, երբ լսում էին Թա գա վո րութ յան բա
րի լու րը։ Ա մեն օր հա վա քույ թի ըն թաց քում մար դիկ ա վե լի ու ա վե լի 
ու րախ էին դառ նում, և կա րող եմ ա սել, որ նրանք ո գեշնչ ված էին 
Աստ ծո Թա գա վո րութ յամբ։ 

Վեր ջին ե րե կո յան հա վա քույ թից ա ռաջ, ո րին ես պետք է սո վո
րեց նեի, Տե րը խո սեց ինձ հետ, որ ես պետք է զո հա բե րութ յուն հա
վա քեմ տե ղա կան ե կե ղե ցի նե րի հա մար։ Ես վստահ չէի դրա նում, 
քա նի որ, նախ ևա ռաջ, ե՛ս չէի այդ հա մա ժո ղո վի կազ մա կեր պի չը, և  
երկ րոր դը՝ չգի տեի, թե ինչ պես մար դիկ կար ձա գան քեին։ Լա րին և  ես 
ստիպ ված էինք վճա րել տե ղա կան հո վիվ նե րի ճա նա պար հի և կա
ցութ յան ծախ սե րի մեծ մա սը, միայն որ պես զի նրանք մաս նակ ցեին 
այդ հա մա ժո ղո վին։ Ես խո սե ցի Լա րիի հետ այդ մա սին, և նա ա սաց, 
որ ես կա րող եմ զո հա բե րութ յուն հա վա քել։ 

Այն պես որ, վեր ջին հա վա քույ թի ժա մա նակ ես զո հա բե րութ յուն 
հա վա քե ցի հա մա ժո ղո վի ծախ սե րի հա մար, և  օ ծութ յունն այն քա՜ն 
ուժ գին էր, որ հա զիվ էի կանգ նած մնում։ Բո լո րը դահ լի ճում պա րում 
և գո չում էին՝ բե րե լով ի րենց զո հա բե րութ յուն նե րը։ Կար գու կա նո նի 
ծա ռա յող նե րը, ո րոնք պա հում էին այն պար կե րը, ո րոնց մեջ մար
դիկ գցում էին ի րենց գու մա րը, լաց էին լի նում և հա զիվ էին կանգ նած 
մնում։ Նախ կի նում ես եր բեք նման բան չէի տե սել. ա մեն դեպ քում, 
ո՛չ զո հա բե րութ յուն հա վա քե լիս։ Տես նե լով, թե ինչ պես էին մար դիկ 
պա րում և բա ցա կան չում ու րա խութ յու նից՝ տա լով ի րենց զո հա բե
րութ յուն նե րը, ես հուզ վում էի՝ և՛ դահ լի ճում ներ կա օ ծութ յան, և՛ այդ 
թան կա գին սեր մը տվող մարդ կանց ան կեղծ հա վատ քի պատ ճա ռով։ 

Այդ հա վա քույ թից հե տո Լա րին ակն հայ տո րեն ազդ վել էր իր տե
սա ծից։ Նա նույն պես զար մա ցած էր եր կու լիփլի քը զո հա բե րութ յան 
պար կե րի հա մար, ո րոնք մենք տա նե լու էինք իր բնա կա րան ե րե կո
յան հա վա քույ թից հե տո։ Լա րին ա սաց, որ նախ կի նում իր հա վա քած 
զո հա բե րութ յուն նե րի ժա մա նակ սո վո րա բար լցվում էր միայն մեկ 
պար կը, այն էլ՝ մա սամբ։ Մենք թաքց րինք փո ղի պար կե րը և  ա րագ 
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քայ լե ցինք դե պի Լա րիի փոք րիկ բնա կա րա նը՝ անց նե լով մար դա
շատ փո ղո ցով։ 

Հաս նե լով Լա րիի բնա կա րա նը, մենք նստե ցինք նրա հյու րա սեն
յա կում և բա ցե ցինք զո հա բե րութ յան պար կե րը, որ պես զի հաշ վենք 
փո ղը։ Երբ Լա րին դա տար կեց պար կե րի պա րու նա կութ յու նը սե ղա
նի վրա, կա տար վեց այն պի սի բան, ին չը մինչև օրս դժվար է բա
ցատ րել։ Հան կարծ սեն յա կը պա րուր վեց բաց կապ տա վուն մշու շով, 
և Աստ ծո օ ծութ յու նը ի ջավ մեզ վրա։ Մենք ետ նստե ցինք այդ սեն
յա կը պա տած օ ծութ յան ներ քո։ Այն նման չէր այն օ ծութ յա նը, ո րը 
երբ ևէ զգա ցել էի քա րո զե լիս կամ մարդ կանց հա մար ա ղո թե լիս։ Այդ 
օ ծութ յան հետ ներ կա յութ յուն կար։ Այն սուրբ էր, և  այդ պատ ճա
ռով ինձ թվում էր, թե ես գտնվում էի ան ձամբ Աստ ծո ներ կա յութ
յան մեջ։ Մինչ մենք նստած էինք, այն ա վե լի ու ա վե լի ուժգ նա ցավ։ 
Մենք միայն կա րող էինք նստած մնալ և լաց լի նել։ Հան կարծ, այդ 
փոքր սե ղա նի վրա թափ ված փո ղի կույ տի մեջ, տե սա մի տղա մար
դու ա մուս նա կան մա տա նի։ Ես հան կար ծա կիի ե կա այն փաս տից, 
որ այդ ե րե կո ինչոր մե կը, ով փող չի ու նե ցել, զո հա բե րել է իր միակ, 
թանկ բա նը։ Այդ պա հին Տե րը խո սեց ինձ հետ. 

«Ես կան չում եմ քեզ դե պի ազ գե րը, որ պես զի սո վո րեց նես 
նրանց այն սկզբունք նե րը Թա գա վո րութ յան և ֆի նանս նե րի 
մա սին, ո րոնք Ես սո վո րեց րի քեզ։ Այս ե րե կո այս մա տա
նին զո հա բեր վել է մեծ հա վատ քով։ Բայց Ես ու զում եմ, որ 
դու վերց նես այն և պա հես՝ որ պես հուշ այս ե րե կո յից։ Նույն
պես ի մա ցիր՝ ինչ պես որ ա մուս նա կան մա տա նին ուխտ է 
խորհր դան շում, դու ազ դա րա րում ես Իմ մա տա կա րար ման 
ուխտն Իմ ժո ղովր դին։ Եվ ի մա ցիր՝ որ տեղ էլ ու ղար կեմ 
քեզ, Ես մի ջոց ներ կտամ դրանք վճա րե լու հա մար»։ 

Ես չկա րո ղա ցա քնել ամ բողջ գի շեր։ Այդ գի շեր մնա ցի Լա րիի 
բնա կա րա նում, և  օ ծութ յու նը նույն պես մնաց այդ տեղ։ Ես չկա րո ղա
ցա քնել Ատ լանտ յան օվ կիա նո սի վրա յով տուն թռչե լու ճա նա պար
հին։ Միայն կա րող էի հա ռել հա յացքս պա տու հա նին և լաց լի նել այդ 
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ութ ժա մա նոց թռիչ քի ըն թաց քում։ Ես չկա րո ղա ցա քնել 46 ժամ այն 
բա նից հե տո, երբ Տե րը խո սեց ինձ հետ այդ ե րե կո։ Այդ ե րե կո յից հե
տո ա միս ներ շա րու նակ ես զգում էի միև նույն ներ կա յութ յու նը և լաց 
էի լի նում ա մեն ան գամ, երբ մտա ծում էի այդ մա սին։ 

Ես չա սա ցի Լա րիին այն, ինչ Տերն ա սել էր ինձ այդ մա տա նու 
մա սին։ Այդ զո հա բե րութ յան գու մա րը պատ կա նում էր Ալ բա նիա յի 
ե կե ղե ցի նե րին, և  ես հաս կա նում էի, որ այդ մա տա նին կա րող էր վա
ճառ վել՝ հա վել յալ գու մար ստա նա լու հա մար, բայց ես գի տեի, թե 
ինչ էր Տերն ա սել ինձ այդ մա սին։ Եվ ես այն պե՜ս ու րա խա ցա, երբ 
Լա րին զան գեց ինձ և  ա սաց, որ Տե րը խո սել է իր հետ՝ պատ վի րե լով 
տալ այդ մա տա նին ինձ։ Այժմ այդ մա տա նին պահ ված է իմ գրա սեն
յա կում։ Տա րի նե րի ըն թաց քում, բախ վե լով դժվա րին ֆի նան սա կան 
մար տահ րա վեր նե րի, ես շատ ան գամ ներ եմ նա յել այդ մա տա նուն և 
հի շել այն, ինչ Տերն ա սել էր ինձ այդ ե րե կո։ Այդ ե րե կոն Ալ բա նիա յում 
փո խեց իմ կյան քը, բայց Աստ ված ա վե լին էր պատ րաստ վում ցույց 
տալ ինձ ա պա գա յում։ 

Երբ տուն վե րա դար ձա Ալ բա նիա յից, ուժ գին մղում զգա ցի՝ հասց
նե լու Թա գա վո րութ յան մա սին այս ու ղերձն ա մե նուր։ Իմ ներ սում այս 
տե ղե կութ յու նը տա րա ծե լու խիստ մեծ ձգտում կար. ես ցան կա նում 
էի կրկին սո վո րեց նել այս հինգ դա սե րը՝ տես նե լու հա մար՝ արդ յո՞ք 
արդ յուն քը նույ նը կլի ներ։ Ես ստիպ ված չէի եր կար սպա սել։ Ինձ 
հրա վի րեց մի հո վիվ Յու տա նա հան գից՝ նույն հինգ դա սե րը սո վո
րեց նե լու հա մար։ Նա լսել էր Լա րիից, որ դա կյան քեր փո խող ուս
մունք է, և նա ցան կա նում էր, որ այ ցե լեի ի րենց։ Նա մի փոքր և շատ 
աղ քատ հնդկա ցիա կան ե կե ղե ցու հո վիվ էր։ Այդ մար դիկ ֆի նան սա
կան օգ նութ յան կա րիք ու նեին, և  ե թե այն, ինչ նա լսել էր Լա րիից, 
ճիշտ էր, նա կար ծում էր, որ ես կա րող էի օգ նել ի րենց։ 

Ես թռա այն տեղ և հա վա քույթ ներ անց կաց րի կի րա կի ա ռա վոտ
յան և  ե րե կո յան, մինչև չո րեք շաբ թի ե րե կո։ Ես անց կաց րի հինգ դաս, 
ինչ պես Ալ բա նիա յում, և ս տա ցա միև նույն ար ձա գան քը։ Մար դիկ գո
չում և պա րում էին հա մա ժո ղո վի վեր ջին ե րե կո յին ան չափ ուժ գին 
օ ծութ յան ներ քո՝ տա լով ի րենց զո հա բե րութ յուն նե րը։ Այս ան գամ ես 
չտե սա նույն կա պույտ մշու շը, բայց ուժ գին օ ծութ յուն էի զգում բո լոր 
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հինգ հա վա քույթ նե րի ըն թաց քում։ Վեր ջին հա վա քույ թից հե տո ես 
ցնցված էի, ինչ պես Լա րին՝ Ալ բա նիա յում, այն մեծ գու մա րի պատ
ճա ռով, ո րը հա վաք վեց ըն դա մե նը 17 զույ գի զո հա բե րութ յու նից։ Ես 
դրե ցի այդ գու մա րը զո հա բե րութ յուն նե րի հա մար նա խա տես ված 
փա կա նով պա յու սա կի մեջ և հա ջորդ ա ռա վոտ յան տա րա իմ գրա
սեն յակ՝ իմ ծա ռա յութ յան հաշ վե հա մա րին փո խան ցե լու հա մար։ 

Ա վե լի ուշ այդ ա ռա վոտ ես հե ռա խո սա զանգ ստա ցա իմ գրա
սեն յա կից։ Ինձ զան գում էր իմ քար տու ղա րու հին, և  ես հաս կա ցա, 
որ ինչոր բան էր տե ղի ու նե ցել։ Ն րա ձայ նը դո ղում էր, և  այն պի սի 
տպա վո րութ յուն էր, որ նա լաց էր ե ղել։ Նա ա սաց. 

– Հո վի՛վ, ձեր բե րած փո ղի հետ ինչոր բան է կա տար վում։ 

– Ի՞նչ նկա տի ու նես, Թ րե՛յ սի, հարց րի ես։ 

Նա պատ մեց ինձ, որ բա ցել էր այդ պա յու սա կը՝ փո ղը հաշ վե լու և 
ծա ռա յութ յան հաշ վե հա մա րին փո խան ցե լու հա մար, բայց նույն րո
պեին նրա վրա ուժ գին օ ծութ յուն էր ի ջել գրա սեն յա կում, և նա ըն կել 
էր հա տա կին։ Իմ մյուս քար տու ղա րու հին, լսե լով այդ ի րա րան ցումը, 
մո տե ցել էր սեն յա կի այդ անկ յու նին և նույն պես սկսել էր ցնցվել 
օ ծութ յան ներ քո։ 

– Ի՞նչ էր կա տար վել Յու տա յում հա վաք ված այդ փո ղի հետ, 
հարց րեց Թ րեյ սին։ 

Ես պա տաս խա նե ցի նրան, որ չգի տեմ։ 

Եր կու շա բաթ անց սո վո րեց նում էի նույն այս սկզբունք նե րը Օ հա
յո նա հան գի հա րա վում գտնվող մի փոք րիկ ե կե ղե ցում։ Մենք ու ղար
կել էինք այդ ե կե ղե ցուն ա ռա ջին չորս դա սե րը տե սաս կա վա ռակ
նե րով, և ն րանք դի տել էին դրանք նա խորդ չորս շա բաթ նե րի ըն
թաց քում։ Գ նա ցի այն տեղ կի րա կի ե րե կո յան՝ անց կաց նե լու հա մար 
վեր ջին հին գե րորդ դա սը։ Կր կին, մենք հա զիվ էինք կանգ նած մնում 
օ ծութ յան ներ քո։ Երբ զո հա բե րութ յուն հա վա քե ցի այդ ե րե կո, ես 
ունե ցա նույն ար ձա գան քը, ո րը տե սել էի այլ հա վա քույթ նե րի ժա մա
նակ։ Մար դիկ զո հա բե րում էին մեծ ո գեշն չու մով։ Զո հա բե րութ յան 
ըն թաց քում ե կե ղե ցին մի զամբ յուղ էր դրել դահ լի ճի առջ ևի մա սում, 
որ պես զի մար դիկ այն տեղ դնեին ի րենց նվի րատ վութ յուն նե րը։ Այս 
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ան գամ կա պույտ մշու շը նո րից 
հայտն վեց։ Այն գրե թե մե կու կես 
մետր տրա մագ ծով գնդի տեսք 
ու ներ, ո րը շրջա պա տում էր 
զո հա բե րութ յուն նե րի զամբ յու
ղը, մինչ մար դիկ զո հա բե րում 
էին։ Օ ծութ յունն այն քա՜ն ուժ
գին էր, որ հա վա քույ թից հե տո 
ինձ ստիպ ված էին տա նել մե
քե նա յիս մոտ, քա նի որ ես չէի 
կա րո ղա նում քայ լել։ 

Երբ այդ պի սի բա ներ էին 
տե ղի ու նե նում, ես ի րա կա նում 
չգի տեի, թե ինչ էր կա տար
վում, և չէի լսել, որ նման բան կա տար վեր այլ վայ րում։ Ես շա րու
նա կում էի հա մա ժո ղով ներ անց կաց նել, և  օ ծութ յու նը կրկին շատ 
ուժ գին էր լի նում։ Ա յո՛, կա պույտ մշու շը կրկին եր ևա ցել էր մի քա նի 
հա մա ժո ղով նե րի ըն թաց քում։ Բայց ա մե նա զար մա նա լի փաստն ինձ 
հա մար այն էր, որ օ ծութ յու նը հենց փո ղի վրա էր։ Հա մա ժո ղո վից հե
տո իմ աշ խա տա կից նե րը մեծ դժվա րութ յամբ էին հաշ վում զո հա բե
րութ յուն նե րը։ Հի շո՞ւմ եք, որ օ ծութ յու նը ե կավ Ալ բա նիա յում գտնվող 
այն բնա կա րա նում, երբ Լա րին դա տար կեց զո հա բե րութ յու նը սե ղա
նին։ Ե թե վերց նեիք մի թղթադ րամ այդ զո հա բեր ված գու մա րից, դուք 
ան մի ջա պես կզգա յիք այդ օ ծութ յու նը և կսկ սեիք ցնցվել։ Գի տեմ, որ 
դա խեն թութ յուն է թվում, բայց պար զա պես ես պատ մում եմ այն, ինչ 
ինքս եմ տե սել։  

Որ պես հոգ ևոր գիտ նա կան՝ դա շփո թեց նում էր ինձ, և  ես հարց րի 
Տի րոջն այդ մա սին։ Նա խո սեց ինձ հետ և բա ցատ րեց, թե ին չու էր 
նման ուժ գին օ ծութ յուն գա լիս զո հա բե րութ յան վրա։ Նա ա սաց, որ 
մարդ կանց մե ծա մաս նութ յու նը զո հա բե րում է՝ ել նե լով պար տա վո
րութ յու նից կամ օ րի նա պաշ տութ յու նից։ Ո մանք տա լիս են՝ ել նե լով 
ինչոր բա նաձ ևից, բայց նրանք չեն տա լիս ճշմա րիտ հա վատ քով։ 
Շա տե րը տա լիս են, քա նի որ կար ծում են, որ Աստ ված կբար կա նա, 

ԲԱՅՑ ՀԻՍՈՒՍԸ ՈՉ 
ՄԻԱՅՆ ՎՃԱՐԵՑ ՄԵՐ 
ԵՐԿԻՆՔ ԳՆԱԼՈՒ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ, 
ԱՅԼԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՏՎԵՑ ՄԵԶ ԱՊՐԵԼՈՒ 
ՈՐՊԵՍ ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻ ԿԱՄ 
ԴՈՒՍՏՐ ԵՎ ՎԱՅԵԼԵԼՈՒ 
ԱՍՏԾՈ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՅՍ 
ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ։
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ե թե ի րենք չզո հա բե րեն։ Ո մանք տա լիս են՝ պարտք վե րա դարձ նե լու 
պես։ Նա ա սաց ինձ, որ երբ ես սո վո րեց նում եմ Աստ ծո Թա գա վո
րութ յան մա սին և հայտ նում եմ Թա գա վո րութ յան թաքն ված ֆի նան
սա կան սկզբունք նե րը, հա վատ քը բարձ րա նում է մարդ կանց սրտե
րում։ Եվ երբ նրանք տա լիս են, ա նում են դա ճշմա րիտ հա վատ քով։ 
Ն րանք կապ են հաս տա տում Թա գա վո րութ յան հետ, և դա է օ ծութ
յան այդ պի սի հոս քի պատ ճա ռը։ 

2005 թվա կա նին Ալ բա նիա կա տա րած ճա նա պար հոր դութ յու
նից հե տո իմ կյան քը շատ է փոխ վել։ Թա գա վո րութ յան բա րի լու րը 
հայտ նե լու իմ ցան կութ յու նը դրդել է Դ րեն դա յին և  ինձ օգ տա գոր
ծել հե ռուս տա տե սութ յու նը՝ այս բա րի լու րով ազ գե րին հաս նե լու 
հա մար։ Մենք բա ռա ցիո րեն տա րե կան մի լիո նա վոր դո լար ներ ենք 
ծախ սում, որ պես զի պատ մենք մարդ կանց այս Թա գա վո րութ յան մա
սին, ո րը հայտ նա գոր ծել էինք տա րի ներ ա ռաջ։ Բայց մի գու ցե դուք 
դեռ չեք լսել Աստ ծո Թա գա վո րութ յան բա րի լու րը։ Մենք այդ պի սին 
էինք՝ հա վա տաց յալ ներ, ո րոնք Եր կինք են գնում, բայց չգի տեն, թե 
ինչ պես ի ջեց նեն Եր կինքն այս եր կիր։ Բայց Հի սու սը ոչ միայն վճա
րեց մեր Եր կինք գնա լու ի րա վուն քի հա մար, այլև հնա րա վո րութ յուն 
տվեց ապ րե լու որ պես Աստ ծո որ դի կամ դուստր և վա յե լե լու Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յան ա ռա վե լութ յուն ներն այս երկ րի վրա։ Բայց ա մե նա
կար ևորն այն է, որ կան մի լիո նա վոր մար դիկ, ո րոնց մենք պետք է 
հաս նենք Ա վե տա րա նի բա րի լու րով, և դ րա հա մար անհ րա ժեշտ են 
մի ջոց ներ։ Մար դիկ նա յում են մեզ։ Մենք պետք է այլ կեր պով ապ
րենք։ 

Ի՞նչ էի ես սո վո րեց նում Ալ բա նիա յում, և  ի՞ն չը նման օ ծութ յան 
պատ ճառ դար ձավ։ Ի՞նչ Աստ ված պատ վի րեց ինձ քա րո զել ազ գե
րին։ Այս գիր քը սո վո րեց նում է հենց այդ մա սին, և  ես հա մոզ ված եմ, 
որ այն կփո խի ձեր կյան քը, ինչ պես որ փո խեց իմ կյան քը։ 



71

ԳԼՈՒԽ 3

ԽՆԴՐՈ՛ՒՄ ԵՄ, ԱՍՏՎԱ՛Ծ, 
ՈՂՈՐՄԻ՜Ր

Ջե րին զան գեց իմ գրա սեն յակ և հարց րեց, թե արդ յո՞ք կա րող է 
հան դի պել ինձ և ճա շել, քա նի դեռ ես գտնվում էի այն շրջա նում, որ
տեղ նա էր ապ րում։ Ես հար ցազ րույց էի տա լիս մի հե ռուս տա կա
յա նում, ո րը նրա հար ևան քա ղա քում էր, և նա ու զում էր պատ մել, 
թե ինչ պես էր իր կյան քը փոխ վել իմ նյու թե րի և հե ռուս տա տե սա յին 
հա ղոր դում նե րի շնոր հիվ։ Ես եր բեք չէի հան դի պել Ջե րիին, բայց մեկ 
կամ եր կու ան գամ հե ռա խո սով զրու ցել էի նրա հետ։ Ի հար կե, հա
մա ձայ նե ցի։ Միև նույն է, մենք պետք է ճա շեինք, և  ես մտա ծե ցի, որ 
քա նի դեռ այդ տեղ էի, սի րով կհան դի պեի նրան և կլ սեի նրա պատ
մութ յու նը։ 

Ճա շի ժա մա նակ ես ծա նո թա ցա Ջե րիի և ն րա որ դու հետ, և Ջե
րին պատ մեց ինձ իր պատ մութ յու նը։ Նա 30 տա րի հո վիվ է ե ղել, 
բայց ստիպ ված էր թող նել իր ծա ռա յութ յու նը սրտի կաթ վա ծի պատ
ճա ռով, ո րը հաշ ման դամ էր դարձ րել նրան։ Կաթ վա ծից հե տո նրա 
կյան քը սկսել էր քայ քայ վել։ Քա նի որ նա չէր կա րող աշ խա տել և գու
մար վաս տա կել, նրա ըն տա նե կան տան և հո ղա տա րած քի վրա ար
գե լանք էր դրվել, և դ րանք հայտն վել էին շե րի ֆի վա ճառ քի (ար գե
լան քի տակ գտնվող ան շարժ գույ քի վա ճառ քի) ցու ցա կում։ Ն րանք 
հա զիվ էին կա րո ղա նում վճա րել տնա յին ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար 
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և կե րա կուր գնել։ Ջե րին պատ մեց, որ ա մեն ինչ այն աս տի ճան էր 
վա տա ցել, որ մեկ ան գամ նա լից քա վոր ված 45 մի լի մետ րա նոց 
ատր ճա նա կը մի ձեռ քում պա հած և Աստ վա ծա շուն չը՝ մյուս, մտա
ծում էր կյան քին վերջ տա լու մա սին։ 

Այդ ան հու սութ յան մեջ Ջե րին սկսել է դի տել մեր հե ռուս տա տե
սա յին հա ղոր դում նե րը և  ո րոշ բա ներ պատ վի րել իմ նյու թե րից։ Նա 
ա սաց, որ երբ նոր էր ստա ցել այդ նյու թե րը, նրան խիստ անհ րա
ժեշտ էր 2.000 դո լար՝ մի շարք հիմ նա կան վճա րում ներ կա տա րե լու 
և ս նունդ գնե լու հա մար։ Նա կրկին ու կրկին լսել էր այդ նյու թե րը, 
մինչև որ հա վատ քն աճել էր սրտում։ Նա ո րո շել էր հա վա տալ Աստ
ծուն 2.000 դո լա րի հա մար, ո րի կա րի քը ու ներ։ Եվ ա րել էր այն, ինչ 
ա րե ցինք Դ րեն դան և  ես՝ մեր ա ռա ջին եղ ջե րո ւին ստա նա լու հա մար։ 
Նա սերմ էր ցա նել այդ 2.000 դո լա րի հա մար։ Գ րել էր մի թղթի վրա 
այն ամ սա թի վը և ժա մա նա կը, երբ պետք է հա վա տար, որ ստա նա
լու էր այդ փո ղը՝ հա մա ձայն Մար կոս 11.24ի, և  ու ղար կել էր իր չե կը 
մեր ծա ռա յութ յա նը։ 

Ես չգի տեի այդ մա սին, քա նի որ չէի խո սել Ջե րիի հետ։ Նա ա սաց, 
որ գրե թե մե կու կես շա բաթ անց մի մարդ է մո տե ցել ի րենց տա նը և 
ցան կա ցել խո սել իր հետ։ Ջե րին ճա նա չում էր այդ մար դուն, բայց 
նա ա սաց, որ նրանք եր կար ժա մա նակ չէին շփվել։ Ն րանք մի փոքր 
զրու ցե լ են, և  այդ մարդն ա սել է, որ ի րա կա նում նրա տուն էր ե կել, 
որ պես զի 2.000 դո լա րի չեկ տար նրան։ Նա պատ մեց, որ մե կու կես 
շա բաթ ա ռաջ՝ այ սինչ օ րը և ժա մին Սուրբ Հո գին դրդել է ի րեն 2.000 
դո լար տալ Ջե րիին։ 

Ջե րին ապ շա հար կանգ նած էր։ Նա ա րա գո րեն բա ցել է իր դրա
մա պա նա կը, ո րում դրել էր թղթի մի փոք րիկ կտոր։ Այդ թղթի վրա 
գրված էր այն օ րը և ժա մը, երբ ին քը հա վա տում էր, որ ստա նա լու 
էր ի րեն անհ րա ժեշտ 2.000 դո լա րը։ Ջե րիի թղթի վրա գրված օ րը և 
ժա մը ճիշտ այն պահն էր, երբ, ինչ պես այդ մարդն ա սաց, Աստ ված 
դրդել է ի րեն տալ Ջե րիին այդ 2.000 դո լա րը։ Ջե րին գի տեր, որ դա 
պա տա հա կա նութ յուն չէր. նա գի տեր, որ դա Աստ ծո Թա գա վո րութ
յան ու ղիղ պա տաս խանն էր՝ Աստ ծո Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րի 
պա տաս խա նը։ 
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Նա շա րու նա կեց՝ պատ մե լով, որ յոթ ե րե խա ու ներ, և բո լորն 
ա մուս նա ցած էին՝ բա ցի իր տասն վե ցամ յա որ դուց (ո րը նրա հետ 
ճա շի էր ե կել)։ Ն րա որ դին, ըստ էութ յան, հե ռա ցել էր Աստ ծուց՝ տես
նե լով այն ա մե նը, ին չով ան ցել էր իր հայ րը։ Նա խիստ բար կա ցած 
էր Աստ ծո վրա այն պատ ճա ռով, որ, իր կար ծի քով, Աստ ված թո ղել 
էր իր հո րը 30 տա րի հա վա տա րիմ ծա ռա յելուց հե տո։ 

Ջե րին ցան կա նում էր ինչոր կեր պով հաս նել իր որ դուն, և ն րա 
մոտ մի գա ղա փար ծնվեց։ Իմ նյու թե րում ես շատ եմ խո սում եղ նիկ
նե րի որ սի մա սին և պատ մում եմ, թե ինչ պես Աստ ված սո վո րեց րեց 
ինձ հա վատ քով որս ա նել։ Ն րա որ դին եղ նիկ նե րի որ սի սի րա հար 
էր, և Ջե րին բա ցատ րեց իր որ դուն, թե ինչ պես նա կա րող էր եղ
ջե րու որ սալ՝ Աստ ծո Թա գա վո րութ յան ձևով։ Ն րա որ դին մտա ծեց 
այդ մա սին և  ի վեր ջո հա մա ձայ նեց։ Նա և հայ րը կի րա ռե ցին ի րենց 
հա վատ քը, ինչ պես որ Ջե րին՝ իր 2.000 դո լա րի հա մար։ Այդ տղան 
մի գե ղե ցիկ եղ ջե րու որ սաց ութ րո պեում։ Երբ Ջե րին և ն րա որ դին 
տա նում էին այդ եղ ջե րո ւին մսա գոր ծի մոտ, Ջե րին միաց րել էր իմ 
լսաս կա վա ռակ նե րից մե կը։ Երբ նա տա նում էր այդ եղ ջե րո ւին, նրա 
որ դին ա սաց, որ ու զում է մնալ մե քե նա յի մեջ և մի փոքր ա վե լի լսել։ 
Երբ Ջե րին վե րա դար ձավ, նրա որ դին ա սաց. 

– Հայ րի՛կ, կար ծում եմ՝ մենք տա րի ներ շա րու նակ ինչոր բան 
չէինք հաս կա նում։ Ես գի տեմ, որ որ սա ցի այս եղ ջե րո ւին Աստ ծո Թա
գա վո րութ յան շնոր հիվ։ 

Ն րա որ դին կրկին նվի րեց իր կյան քը Տի րո ջը և  ա սաց հո րը, որ 
ե թե Աստ ված կա րող էր տալ ի րենց 2.000 դո լար և  այդ եղ ջե րո ւին, 
Նա նաև կա րող էր տալ 17.000 դո լար, որն անհ րա ժեշտ էր՝ ի րենց 
ար գե լան քի տակ գտնվող տունն ա զա տե լու հա մար։ Այդ ժա մա նակ 
էր, որ ես ա ռա ջին ան գամ ի մա ցա Ջե րիի մա սին։ Ես հի շում եմ Ջե րիի 
նա մա կը, ո րում Ջե րիի և ն րա որ դու սերմն էր՝ ի րենց տու նը ար գե
լան քից ա զա տե լու հա մար։ Ես հի շում եմ՝ այդ նա մա կը կարճ էր, և 
դ րա նում պար զա պես գրված էր այն, ին չի կա րի քը նրանք ու նեին։ 
Այդ տեղ այլևս ո չինչ նշված չէր, միայն տու նը ար գե լան քից ա զա տե
լը։ Ես նույն պես հի շում եմ, որ դրե ցի ձեռքս այդ նա մա կի վրա՝ հա
մա ձայ նե լով նրանց հետ։ Ես հի շում եմ այն պա հը, երբ ա րե ցի դա։ 
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Եվ Ջե րին պատ մեց ինձ, որ մո տա վո րա պես եր կու շա բաթ անց 
ևս մեկ մարդ մո տե ցավ ի րենց տա նը։ Կր կին, Ջե րին ճա նա չում էր 
այդ մար դուն։ Նա ա սաց, որ տե սել էր Ջե րիի տու նը շե րի ֆի վա ճառ
քի ցու ցա կում, և հարց րեց նրան, թե որ քան գու մար էր անհ րա ժեշտ՝ 
այն ար գե լան քից ա զա տե լու հա մար։ Ջե րին ան վա նեց այդ գու մա րը՝ 
ա վե լի, քան 17.000 դո լար։ Այդ մար դը չեկ գրեց ամ բողջ գու մա րի 
հա մար և հե ռա ցավ։ Ջե րին նա յում էր այդ չե կին։ Պատ մութ յան այդ 
մա սից սկսած, նա լաց էր լի նում՝ նստած իմ դի մա ցը ռես տո րա նում, 
և շ նոր հա կա լութ յուն էր հայտ նում ինձ Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մա
սին սո վո րեց նե լու հա մար։ Ջե րին ա սաց, որ այն քան ու րախ է, որ 
իր բո լոր ե րե խա նե րը տե սան Աստ ծո ձեռ քը, և նա հնա րա վո րութ յուն 
ունե ցավ պատ մե լու նրանց Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մա սին։ Ինձ 
սա դուր է գա լիս։ Սա Աստ ծո Թա գա վո րութ յան ի րա կա նութ յունն է, և  
ես այն քա՜ն օրհն ված եմ, որ կա րող եմ պատ մել մարդ կանց այս մա
սին, իսկ հե տո լսել նրանց պատ մութ յուն նե րը։ Ի րա կա նում, Ջե րիին 
պետք չէր խղճա հա րութ յուն։ Ն րան պետք էին պա տաս խան ներ, և 
նա գտավ պա տաս խան ներ Թա գա վո րութ յան մեջ։ 

Ես զգում եմ, որ պետք է մի լրա ցում ա նեմ Ջե րիի պատ մութ յան 
վե րա բեր յալ։ Թեև կա րող է թվալ, թե մար դիկ պար զա պես թա կում 
էին Ջե րիի դու ռը և փող էին տա լիս նրան, ես չեմ ցան կա նում, որ 

դուք սխալ պատ կե րա ցում կազ
մեք, որ ձեր ֆի նան սա կան պա
տաս խա նը պար զա պես հայտն
վե լու է, մինչ դուք տա նը նստած 
գա զա վոր ված ըմ պե լիք եք խմե
լու։ Ո՛չ, դուք պետք է կա տա րեք 
ձեր մա սը՝ ձեր հունձ քը ստա նա
լու և ձեր կա րի քը լրաց նե լու հա
մար։ Ջե րիի դեպ քում, նա 30 տա
րի հո վիվ է ե ղել։ Նա ցա նել է այդ 
մարդ կանց կյան քե րում տա րի ներ 
շա րու նակ։ Եվ երկ րոր դը՝ Ջե րին 
չէր կա րող դուրս գալ տնից կաթ

«ՃՇՄԱՐԻՏ ԱՍՈՒՄ ԵՄ 
ՁԵԶ՝ ԵԹԵ ՄԱՆԱՆԵԽԻ 
ՀԱՏԻ ՉԱՓ ՀԱՎԱՏՔ 
ՈՒՆԵՆԱՔ, ԱՅՍ ՍԱՐԻՆ 
ԿԱՍԵՔ՝ ՓՈԽԱԴՐՎԻՐ 
ԱՅՍՏԵՂԻՑ ԱՅՆՏԵՂ, ԵՎ 
ԱՅՆ ԿՓՈԽԱԴՐՎԻ։ ԵՎ 
ՈՉԻՆՉ ԱՆԿԱՐԵԼԻ ՉԻ 
ԼԻՆԻ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ»։ 

– ՄԱՏԹԵՈՍ 17.20բ
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վա ծի պատ ճա ռով։ Ջե րին հնձեց այն տե ղից, որ տեղ ցա նել էր՝ իր 
ե կե ղե ցու ան դամ նե րից, ո րոնց կյան քե րում նա ցա նել էր տա րի ներ 
շա րու նակ։ 

Եվ պետք է ա սեմ ձեզ, որ Ջե րին նաև կա տա րե լա պես բժշկվեց 
կաթ վա ծից։ Նա կորց րել էր ա վե լի քան 30 կի լոգ րամ, երբ հան դի
պե ցի նրան այդ օ րը ճա շի ժա մա նակ։ Փա՜ռք Աստ ծուն, նա հեն վեց 
Թա գա վո րութ յան վրա։ Մի գու ցե ա սեք. « Չէ՞ որ Ջե րին հո վիվ էր։ Ան
կաս կած, նա գի տեր ա մեն ինչ Թա գա վո րութ յան մա սին»։ Ակն հայտ 
է, որ ոչ, և  իմ փոր ձա ռութ յու նից ես հա մոզ ված եմ, որ նա միայ նակ չէ 
դրա նում։ Դժ բախ տա բար, ե կե ղե ցի ներ հա ճա խող բազ մա թիվ մար
դիկ նույն պես չգի տեն, թե ինչ պես ստա նան ի րենց պա տաս խան ներն 
Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նից։ Մատ թեո սի Ա վե տա րա նում գտնվող մի 
պատ մութ յուն նկա րագ րում է, թե ինչ պես են շա տե րը մտա ծում. 

«Եվ երբ որ նրանք ժո ղովր դի մոտ ե կան, մի մարդ մո տե
ցավ Նրան և  ա ռա ջը ծունկ դնե լով՝ ա սում էր. « Տե՛ր, իմ 
որ դուն ո ղոր մի՛ր, որ լուս նո տում է և չա րա չար տանջ վում, 
ո րով հետև շատ ան գամ կրակն է ընկ նում, և շատ ան գամ՝ 
ջու րը։ Եվ ես նրան Քո ա շա կերտ նե րի մոտ բե րի, և չ կա րո
ղա ցան նրան բժշկել»։ 

Հի սուսն էլ պա տաս խա նեց և  ա սաց. «Ո՛վ ան հա վատ և 
խո տոր յալ ազգ, մինչև ե՞րբ պի տի ձեզ հետ լի նեմ, մինչև 
ե՞րբ պի տի ձեզ համ բե րեմ։ Ն րան Ինձ մոտ բե րեք այս
տեղ»։ Եվ Հի սու սը նրան սաս տեց, և դ ևը նրա նից դուրս 
ե կավ, և տ ղան նույն ժա մից բժշկվեց։ 

Այն ժա մա նակ ա շա կերտ ներն ա ռան ձին Հի սու սի մոտ 
ե կան և  ա սա ցին. « Մենք ին չո՞ւ չկա րո ղա ցանք հա նել 
նրան»։ Հի սուսն էլ ա սաց նրանց. « Ձեր թե րա հա վա տութ
յան հա մար։ Ո րով հետև ճշմա րիտ ա սում եմ ձեզ՝ ե թե մա
նա նե խի հա տի չափ հա վատք ու նե նաք, այս սա րին կա
սեք՝ փո խադր վի՛ր այս տե ղից այն տեղ, և  այն կփո խադր վի։ 
Եվ ո չինչ ան կա րե լի չի լի նի ձեզ հա մար»»։ 

– Մատ թեոս 17.1420
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Այս պատ մութ յան մեջ տես նում ենք մի հու սա հատ մար դու. նրա 
որ դին տանջ վում էր չար հո գի նե րից, գրե թե մահ վան աս տի ճան։ 
Լ սե լով Հի սու սի ծա ռա յութ յան մա սին, նաև՝ որ Հի սու սը դևեր հա նե լու 
զո րութ յուն ու ներ, նա ո րո շեց տա նել իր որ դուն Ն րա մոտ, որ պես զի 
բժշկեր։ Բայց տեղ հաս նե լով՝ ի մա ցավ, որ Հի սուսն այդ տեղ չէ, այլ 
սար է բարձ րա ցել Իր ե րեք ա շա կերտ նե րի հետ՝ ա ղո թե լու։ Այդ տեղ 
գտնվող մյուս ա շա կերտ ներն ա սա ցին, որ դա խնդիր չէր. ի րենք դևեր 
էին հա նում սկսած այն ժա մա նակ վա նից, երբ Հի սուսն Իր ա նու նով 
դևեր հա նե լու իշ խա նութ յուն էր տվել, և  ի րենք կա րող էին հո գալ այդ 
տղա յի մա սին։ Սա կայն երբ նրանք ա ղո թե ցին այդ տղա յի հա մար, 
դևը չհե ռա ցավ։ Թեև նրանք փոր ձե ցին, բայց դևը չհե ռա ցավ։ Տ ղա
յի հայ րը սրտնե ղեց, իսկ Հի սու սին հետ ևող բազ մութ յու նը շփոթ վեց։ 

Բայց հենց այդ պա հին հայտն վեց Հի սու սը՝ Իր ե րեք ա շա կերտ
նե րի հետ։ Ն րանք ցած ի ջան սա րից, և Հի սու սը, տես նե լով այդ ի րա
րան ցու մը, հարց րեց, թե ինչ է տե ղի ու նե նում։ Տ ղա յի հայ րը պատ
մեց, որ ին քը բե րել էր իր որ դուն ա շա կերտ նե րի մոտ, բայց նրանք 
չէին կա րո ղա ցել հա նել նրա մի ջի դևին։ Դ րա նից հե տո հայրն ա րեց 
այն, ին չը ճիշտ կթվա շա տե րին, ե թե ոչ մարդ կանց մե ծա մաս նութ
յա նը, ո րոնք բախ վել են այն պի սի ճգնա ժա մի, ո րը, թվում է, չու նի 
պա տաս խան։ Նա խնդրեց Հի սու սին ո ղոր մել ի րեն։ Թեև ո ղոր մութ
յուն խնդրե լը լավ միտք է թվում, երբ դուք հու սա հատ վի ճա կում եք, 
դա այդ մար դու պա տաս խա նը չէր, և  ո՛չ էլ ձերն է։ Այդ հայ րը, ցան
կա նա լով շար ժել Հի սու սի գութն իր ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ, պատ
մեց, թե ինչ պես էր դևը տան ջում իր որ դուն՝ գցե լով կրա կի մեջ կամ 
փոր ձե լով սպա նել։ Հի սու սը թույլ չտվեց նրան շա րու նա կել։ Կա րիք 
չկար, որ Նա լսեր ա վե լին այդ մար դու որ դու չար չա րանք նե րի մա
սին։ Հու սա հա տութ յու նից Հի սուսն ա ղա ղա կեց. «Ո՛վ ան հա վատ և 
խո տոր յալ ազգ, մինչև ե՞րբ պի տի ձեզ հետ լի նեմ, մինչև ե՞րբ պի տի 
ձեզ համ բե րեմ։ Ն րան (տղա յին) Ինձ մոտ բե րեք այս տեղ»։ Այս նա
խա դա սութ յան մեջ Հի սու սը լիո վին բա ցատ րում է, թե ին չու այդ դևը 
դուրս չե կավ։ 

Բայց մինչ Հի սու սի խոս քերն ու սում նա սի րե լը, մենք պետք է վե
րա հաս տա տենք այն հիմ քը, ո րի վրա հեն վում ենք՝ այն, որ Աստ
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ված չի ստում և չի կա րող ստել։ Այն, ինչ Նա ա սում է, ճշմա րիտ է։ 
Հաս տա տե լով սա՝ մենք կա րող ենք գնա հա տել տվյալ ի րա վի ճա կը 
հետև յալ պնդու մով. «Դ ևե րը ՊԵՏՔ Է դուրս գան»։ Ե թե նրանք դուրս 
չեն գա լիս, ինչոր բան սխալ է, և  այդ սխա լը ոչ թե Աստ ծուց է, այլ 
մեզ նից։ Հի սու սը պարզ ա սում է, որ դևե րը դուրս չե կան խո տոր ված 
մտա ծե լա կեր պի և  ան հա վա տութ յան պատ ճա ռով։ Շու տով կխո
սենք այս եր կու պատ ճառ նե րի մա սին։ Բայց մեր քննարկ ման պա հին 
ու զում եմ կենտ րո նա նալ այս պատ մութ յան հոր և  որ դու վրա։ 

Հայրն ակն հայ տո րեն հու սա հա տութ յուն էր զգում իր որ դու պատ
ճա ռով։ Երբ ա շա կերտ նե րի ա ղոթ քից հե տո, թվում է, ո չինչ չկա
տար վեց, նա այլևս հույս չու ներ։ Չ կար ոչ մի հստակ պա տաս խան։ 
Միակ պա տաս խա նը, ո րը, նրա կար ծի քով, կա րող էր օգ նել, ոչ մի 
օ գուտ չտվեց։ Մ նում էր միայն մեկ բան, և դա ո ղոր մութ յուն խնդրելն 
էր։ «Ո ղոր մութ յուն խնդրել» ար տա հայ տութ յու նը են թադ րում է, որ 
ինչոր մեկն ու նի ուժ, իշ խա նութ յուն՝ օգ նե լու հա մար, բայց ո րո շում 
է չա նել դա։ Եվ միակ բա նը, ո րը հայ րը կա րող էր ա նել, ման րա մասն 
նկա րագ րելն էր այն զար հու րե լի տան ջանք նե րը, ո րոնք իր որ դին 
կրում էր՝ փոր ձե լով շար ժել Հի սու սի գութն իր ի րա վի ճա կի վե րա
բեր յալ։ 

Ան կեղծ ա սած, մարդ կանց մե ծա մաս նութ յու նը հենց այս պես է 
ա ղո թում։ Ի մա նա լով, որ Աստ ված կա րող է օգ նել, բայց հա մոզ ված 
չլի նե լով, թե ինչ պի սին կլի նի Ն րա ար ձա գան քը, նրանք խնդրում են 
Ն րա ո ղոր մութ յու նը։ Եվ այս պի սով, եր կար ա ղոթք նե րով և բազ մա
թիվ բա ռե րով, նրանք ման րա մասն ներ կա յաց նում են ի րենց խնդիր
նե րը և հան գա մանք նե րը. « Հա՛յր, Դու գի տես, որ ինձ պետք է այդ 
գու մա րը մինչև ուր բաթ օ րը. Աստ վա՛ծ, խնդրո՛ւմ եմ, օգ նի՛ր ինձ», 
կամ «Աստ վա՛ծ, խնդրո՛ւմ եմ, ե թե բժշկես իմ ե րե խա յին, ես կծա
ռա յեմ Քեզ մինչև իմ կյան քի ա վար տը։ Խնդ րո՛ւմ եմ, Աստ վա՛ծ»։ Ես 
թեթ ևո րեն չեմ նա յում այն ի րա վի ճակ նե րին, ո րոնց մար դիկ բախ վում 
են, բայց խնդրում եմ, ու շադ րութ յուն դարձ րեք, թե որ քան ա րագ Հի
սու սը գոր ծադ րեց Աստ ծո զո րութ յունն այդ ի րա վի ճա կում և  ա զա
տութ յուն տվեց այդ տղա յին։ Ա հա թե ինչ պի սին է Աստ ծո սիր տը, 
և  ա հա թե որն է Ն րա ցան կութ յու նը։ Աստ ծո մոտ չկա գթասր տութ
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յան, զո րութ յան և  իշ խա նութ յան պա կաս։ Ն ման խնդիր չկար նաև 
այս պատ մութ յան մեջ։ Հի սու սը ցույց տվեց, որ խնդի րը խո տոր յալ 
մտա ծե լա կերպն ու ան հա վա տութ յունն էին։ Այլ կերպ ա սած, սխալ 
մտա ծե լա կեր պը և հա վատ քի պա կա սը սահ մա նա փա կե ցին Թա գա
վո րութ յան ի րա վա սութ յունն այս պատ մութ յան մեջ։ 

Կան շատ բա ներ՝ կապ ված այս պատ մութ յան հետ, ո րոնք մենք 
պետք է դի տար կենք՝ Թա գա վո րութ յան բազ մա թիվ բա նա լի ներ և  
օ րենք ներ։ Այս պա հին չեմ ու զում ման րա մաս նո րեն քննար կել ո րոշ 
բա ներ այս պատ մութ յան մեջ, ո րոնց մա սին դուք պետք է ի մա նաք, 
բայց գո նե կնշեմ դրանք, և մենք կու սում նա սի րենք ո րոշ ժա մա նակ 
անց։ 

Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մա սին տար րա կան գի տե լիք ստա նա
լու հա մար մենք պետք է հաս կա նանք հետև յալ գլխա վոր և հիմ նա
րար ճշմար տութ յու նը. Աստ ված տվեց Ա դա մին լիա կա տար ի րա վա
սութ յուն այս երկ րի վրա։ Ա դա մը պետք է իշ խեր այս երկ րում. 

«Եվ Աստ ված ա սաց. « Մեր պատ կե րով և մեր նմա նութ
յան պես մարդ շի նենք, որ իշ խեն ծո վի ձկնե րի և  երկն քի 
թռչուն նե րի և  ա նա սուն նե րի և  ամ բողջ երկ րի վրա և  երկ րի 
վրա սո ղա ցող բո լոր սո ղուն նե րի վրա»»։ 

– Ծնն դոց 1.26

Կար ծում եմ՝ Եբ րա յե ցի նե րի 2.7,8 խոս քե րը շատ պարզ են ներ
կա յաց նում այս փաս տը. 

« Մի քիչ ցած ա րե ցիր նրան հրեշ տակ նե րից, փառ քով և 
պատ վով պսա կե ցիր նրան... ա մեն բան հնա զանդ ա րիր 
նրա ոտ քե րի տակ. ո րով հետև ա մե նը, որ հնա զան դեց րեց 
նրան, ո չինչ չթո ղեց, որ հնա զանդ չլի նի նրան»։ 

Այս պա հին դուք պետք է առն վազն հաս կա նաք, որ Աստ ված չի 
կա րող կի րա ռել Իր իշ խա նութ յու նը այս երկ րի վրա (մարդ կանց թա
գա վո րութ յան մեջ), քա նի դեռ որ ևէ տղա մարդ կամ կին, որն օ րի նա
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կան ի րա վա սութ յուն ու նի այս երկ րի վրա, չի կի րա ռել Երկն քի իշ
խա նութ յու նը։ 

Ա հա թե ին չու Հի սուսն ա սաց Իր ա շա կերտ նե րին Մատ թեոս 
18.18ում. 

«Ճշ մա րիտ ա սում եմ ձեզ, ինչ որ երկ րի վրա կա պեք, երկն
քում էլ կապ ված կլի նի, և  ինչ որ երկ րի վրա ար ձա կեք, 
երկն քում էլ ար ձակ ված կլի նի»։ 

Կր կին, Եր կին քը չու նի ի րա
վա սութ յուն երկ րի վրա, քա նի 
դեռ որ ևէ տղա մարդ կամ կին չի 
ար ձա կել Երկն քի իշ խա նութ յունն 
այս տեղ։ Ա հա թե ին չու է Հի սուսն 
ա սում այս հատ վա ծում, որ ե թե 
որ ևէ տղա մարդ կամ կին ար ձա
կի Երկն քի իշ խա նութ յու նը երկ
րի վրա, Եր կին քը կսա տա րի դա։ 
Հա կա ռակ դեպ քում, Եր կին քը չի 
կա րող ա նել դա։ Ե թե սա տա րօ րի նակ է թվում, խնդրում եմ, կանգ 
մի՛ ա ռեք այս տեղ։ Ա վե լի ուշ ման րա մաս նո րեն կներ կա յաց նեմ այս 
թե ման։ Բայց այս պա հին ըն դու նեք այս ճշմար տութ յու նը որ պես 
պատ ճառ, թե ին չու այդ դևը չհե ռա ցավ տղա յից. նա ստիպ ված չէր 
հե ռա նալ։ Այդ դևն  այդ տեղ մնա լու օ րի նա կան ի րա վունք ու ներ։ Կր
կին, Հի սուսն ա սաց, որ դևի չհե ռա նա լու պատ ճա ռը հա վատ քի կամ 
ի րա վա սութ յան բա ցա կա յութ յունն էր։ Աստ ված կորց րեց Իր ի րա վա
սութ յու նը մարդ կանց կյան քում, երբ Ա դամն, ըստ էութ յան, հե ռաց րեց 
Աստ ծուն իր ապս տամ բութ յամբ։ Այդ պա հին սա տա նան նաև ի րա
վա սութ յուն ստա ցավ ամ բողջ մարդ կութ յան վրա։ 

«Եվ սա տա նան Ն րան ( Հի սու սին) մի բարձր սար հա նեց և  
աշ խար հի բո լոր թա գա վո րութ յուն նե րը ցույց տվեց Ն րան 
մի վայրկ յա նի մեջ։ Եվ սա տա նան ա սաց Ն րան. «Այս ամ

ԲԱՅՑ ՍԱ ՉԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ ՁԵԶ, 
ԻՄ ԸՆԿԵ՛Ր. ԱՍՏԾՈ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է ՁԵԶ։ ԿԱՆ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ՁԵՐ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ։  
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բողջ իշ խա նութ յու նը և ս րանց փառ քը Քեզ կտամ, որ ինձ 
է տրված (Ա դա մի կող մից), և  ում որ կա մե նում եմ, տա լիս 
եմ։ Արդ Դու, ե թե իմ առջևն ըն կած երկր պա գութ յուն ա նես, 
բո լո րը Քո նը կլի նի»»։ 

– Ղու կաս 4.57

Հետ ևա բար, Աստ ված կորց րեց Իր ի րա վա սութ յու նը երկ րա յին 
տի րույ թում, ինչ պես որ կորց րեց այդ ի րա վա սութ յունն ու նե ցող մար
դուն՝ Ա դա մին։ Հե տա գա յում ա վե լի շատ կխո սեմ այս օ րենք նե րի մա
սին, բայց ես օգ տա գոր ծե ցի այս պատ մութ յու նը, հիմ նա կա նում ցույց 
տա լու հա մար այդ տղա յի հոր վե րա բեր մուն քը և հու սա հա տութ յու
նը, և թե ինչ պես նա դի մեց ո ղոր մութ յուն խնդրե լուն։ Խնդ րում եմ, մեծ 
ու շադ րութ յամբ կար դա ցեք հետև յալ մի քա նի նա խա դա սութ յու նը։ 

Ե թե գո յութ յուն չու նի որ ևէ իշ խա նութ յուն կամ օ րենք և  որ ևէ հա մա
կարգ՝ ար դա րա դա տութ յուն ի րա կա նաց նե լու և կա րիք ու նե ցող մար
դուն լու ծում ներ տրա մադ րե լու հա մար, ո ղոր մութ յուն խնդրե լը միակ 
տար բե րակն է։ Թույլ տվեք այլ կերպ ա սել սա. ե թե մար դը չու նի օ րի
նա կան լու ծում որ ևէ խնդրի հա մար, և  ե թե նրան հա սա նե լի չէ որ ևէ 
գոր ծըն թաց, ո րի մի ջո ցով ի րա կա նաց վում է ար դա րա դա տութ յու նը, 
նշա նա կում է՝ նա չու նի հա վաս տիա ցում, որ պա տաս խան կստա նա։ 
Եվ միակ տար բե րա կը, ո րը մնում է, ո ղոր մութ յուն խնդրելն է։ 

Բայց սա չի վե րա բե րում ձեզ, իմ ըն կե՛ր. Աստ ծո Թա գա վո րութ յան 
մեջ ար դա րա դա տութ յու նը հա սա նե լի է ձեզ։ Կան պա տաս խան ներ 
ձեր խնդիր նե րին։ Հի շեք՝ թա գա վո րութ յու նը կա ռա վար ման ձև  է, ո րի 
օ րենք ներն ան կողմ նա կալ են և հա սա նե լի յու րա քանչ յուր քա ղա քա
ցու, որն ապ րում է այդ թա գա վո րութ յան ի րա վա սութ յան ներ քո։ Ինչ
պես որ ա վե լի վաղ ա սա ցի այս գրքում, Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը 
կա ռուց ված է ի րա վուն քի (ի րա վա բա նա կան գոր ծըն թա ցի, ո րի մի ջո
ցով Աստ ծո իշ խա նութ յու նը ա պա հո վում է այն, ին չը ճիշտ է ըստ Իր 
օ րեն քի) և  ար դա րութ յան վրա։ Կար պատ ճառ, թե ին չու այդ դևը դուրս 
չե կավ, և դա ո՛չ Աստ ծո տկա րութ յունն էր, ո՛չ էլ այն, որ Նա փո խել էր 
Իր կամ քը։ Հի սու սը ցույց տվեց դա այն բա նով, թե որ քան ա րագ Նա 
հան դի մա նեց ա շա կերտ նե րին, իսկ հե տո հա նեց այդ դևին։ 
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Ք րիս տոն յա նե րի մեծ մա սը, չտես նե լով Թա գա վո րութ յան դրսևո
րումն ինչոր ի րա վի ճա կում, փո խում է իր վար դա պե տութ յու նը՝ 
ա սե լով. « Բո լոր դևե րը չէ, որ դուրս են գա լիս»։ Ն րանք գի տեն, որ 
իշ խա նութ յունն ամ բող ջութ յամբ պատ կա նում է Աստ ծուն, և  են թադ
րում են, որ Աստ ված երկ րա յին տի րույ թում կա րող է ա նել այն, ինչ 
ցան կա նում է։ Եվ ե թե դևը դուրս չե կավ, նշա նա կում է՝ Աստ ված, հա
վա նա բար, ո րո շել է չհար կադ րել նրան դուրս գալ։ Իմ ըն կե՛ր, այս 
պատ կե րա ցու մը լիո վին սխալ է։ Հի սուսն ա սաց, որ տվյալ դեպ քում 
ՆՐԱՆՑ խո տոր ված մտա ծե լա կերպն ու ան հա վա տութ յունն էին 
խա փա նել Երկն քի ի րա վա սութ յու նը։ Թույլ տվեք այս պես ա սել. այդ 
դևի դուրս չգալն ի րա վա կան 
հարց էր, և վերջ։ Նա ստիպ
ված չէր հե ռա նալ, քա նի որ ոչ 
ոք չբե րեց Երկն քի իշ խա նութ
յու նը և  օ րի նա կան ի րա վա
սութ յու նը այդ ի րա վի ճա կում։ 
« Բայց Գա՛ րի, նրանք փոր ձում 
էին հա նել նրան»։ Ա յո՛, բայց, 
ինչ պես ա սա ցի, նա ստիպ ված 
չէր դուրս գալ։ Ին չո՞ւ։ Կր կին, 
Եր կին քը չու ներ ի րա վա սութ
յուն՝ այդ դևին հա նե լու հա մար։ 

Թույլ տվեք այլ կերպ ար
տա հայ տել իմ միտ քը։ Ն րանք 
խո տոր ված մտա ծե լա կերպ 
ու նեին, ին չը նշա նա կում է, որ 
նրանք բա րի և  ըն դու նե լի էին 
ան վա նում այն, ին չը, Աստ ծո 
կար ծի քով, սխալ կամ խե ղաթ յուր ված մտա ծե լա կեր պի արդ յունք էր։ 
Ան հա վա տութ յու նը նույն պես լուրջ խնդիր էր, քա նի որ անհ րա ժեշտ 
է հա վատք, որ պես զի Եր կինքն ի րա վա սութ յուն ու նե նա երկ րա յին 
տի րույ թում։ Ա շա կերտ նե րը վստահ չէին և լիո վին հա մոզ ված չէին, 
որ այդ դևը դուրս կգար։ Ն րանք վա խե ցած էին։ 

ՔԱՆԻ ՈՐ ՕՐԻՆԱԿԱՆ 
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅՍ 
ԵՐԿՐՈՒՄ ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ 
Է ՄԱՐԴՈՒՆ, ԱՍՏԾՈ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ և 
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԵՆ 
ԿԱՐՈՂ ԳՈՐԾԵԼ, ՔԱՆԻ ԴԵՌ 
ՈՐԵՎԷ ՏՂԱՄԱՐԴ ԿԱՄ ԿԻՆ, 
ՈՐՆ ՈՒՆԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՅՍ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ, ԼԻՈՎԻՆ 
ՀԱՄՈԶՎԱԾ ՉԷ ԵՐԿՆԱՅԻՆ 
ԽՈՍՔԵՐԻ ՄԵՋ ԵՎ ՉԻ 
ԱՐՁԱԿՈՒՄ ԵՐԿՆԱՅԻՆ 
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅՍՏԵՂ։  



ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ. Համաձայնության զորությունը

82

Քա նի որ օ րի նա կան իշ խա նութ յունն այս երկ րում պատ կա նում է 
մար դուն, Աստ ծո կա ռա վա րու մը և  իշ խա նութ յու նը չեն կա րող գոր
ծել, քա նի դեռ որ ևէ տղա մարդ կամ կին, որն ու նի ի րա վա սութ յուն 
այս երկ րի վրա, լիո վին հա մոզ ված չէ երկ նա յին խոս քե րի մեջ և չի 
ար ձա կում երկ նա յին իշ խա նութ յունն այս տեղ։ Ի դեպ, հա վատքն այն 
է, որ մենք լիո վին հա մոզ ված ենք մեր սրտում երկ նա յին խոս քե րի 
ճշմար տա ցիութ յան մեջ, իսկ այդ օ րը ոչ ոք հա վատք չու ներ։ Ն րանք 
երկ միտ էին և լց ված էին ան հա վա տութ յամբ և  այդ պատ ճա ռով խա
փա նե ցին Երկն քի ի րա վա սութ յունն այդ ի րա վի ճա կում։ Բայց Հի սու
սը հա վատք ու ներ և գի տեր, որ այդ դևը դո՛ւրս էր գա լու։ Հի սուսն 
Իր վրա վերց րեց այդ ի րա վի ճա կի վե րահս կո ղութ յու նը, և  այդ դևը 
հե ռա ցավ։ « Բայց Գա՛ րի, երբ Հի սու սը հան դի մա նեց դևին, այն դուրս 
ե կավ, քա նի որ հան դի մա նո ղը Հի սուսն էր»։ Իս կա պե՞ս։ Կար դանք 
Մար կոս 6.5ը, երբ Հի սու սը ծա ռա յում էր Իր հայ րե նի քա ղա քում։  

«Եվ ( Հի սու սը) չէր կա րո ղա նում այն տեղ ոչ մի զո րութ յուն 
(կամ՝ հրաշք) ա նել, բայց միայն մի քա նի հի վանդ նե րի 
վրա ձեռք դրեց և բժշ կեց»։ 

Դուք պետք է հա մա ձայ նեք, որ Հի սուսն ու ներ բժշկե լու զո րութ
յուն, ճի՞շտ է։ Այդ դեպ քում, պետք է բա ցատ րեք, թե ին չու Նա չկա
րո ղա ցավ ա նել այն, ինչ ցան կա նում էր ա նել այս պատ մութ յան մեջ։ 
Թեև գո յութ յուն ու ներ կա րիք, ինչոր բան խո չըն դո տեց Ն րան։ Պա
տաս խա նը 6րդ խոս քում է. «Եվ նրանց ան հա վա տութ յան հա մար 
զար մա նում էր»։ Հա վատ քը (հա մա ձայ նութ յու նը Երկն քի հետ) օ րի
նա կան իշ խա նութ յուն է տա լիս Երկն քին այս երկ րա յին տի րույ թում։ 
Դուք կա րող եք հեշ տութ յամբ տես նել այս սկզբունքն այն բա նում, թե 
ինչ պես փրկվե ցիք և  ըն դու նե ցիք Ք րիս տո սին։ 

« Քա նի որ՝ սրտով հա վա տում ենք ար դա րա նա լու հա մար, 
և բե րա նով դա վա նում ենք փրկվե լու հա մար»։ 

– Հ ռո մեա ցի նե րի 10.10
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Դուք հա վա տում եք ձեր սրտով (Երկն քի խոս քե րին) և  ար դա րա
նում եք։ Դա ի րա վա կան տեր մին է, ո րը նշա նա կում է օ րեն քի կի
րա ռում և  են թադ րում է, որ այժմ Եր կինքն օ րի նա կան իշ խա նութ յուն 
ու նի երկ րա յին տի րույ թում։ Այս սկզբուն քը պար զո րեն դի տար կե լու 
հա մար հի շենք, որ Ա դամն այս երկ րի օ րի նա կան կա ռա վա րիչն է, և  
այս դիր քը դեռ պատ կա նում է մար դուն։ Սա չպետք է շփո թել այն 
բա նի հետ, որ մար դը կորց րեց իր հոգ ևոր իշ խա նութ յու նը՝ տա նուլ 
տա լով այն սա տա նա յին Ե դե մի պար տե զում։ Աստ ված չի կա րող 
խախ տել այն օ րի նա կան դիր քը, ո րը մար դը ներ կա յումս զբա ղեց
նում է այս աշ խար հում։ Այն պես որ, Աստ ված պետք է գտնի այն պի սի 
մար դու, ո րը կտա իր հա մա ձայ նութ յու նը, որ պես զի Եր կինքն օ րի նա
պես մուտք գոր ծի երկ րա յին տի րույթ և գոր ծի դրա նում։ 

Դուք կնկա տեք, որ Հ ռո մեա ցի նե րի 10.10ում պետք է տե ղի ունե
նա եր կու բան, մինչև որ Երկն քի իշ խա նութ յու նը և զո րութ յունն ար
ձակ վեն այս երկ րում։ Ես ար դեն խո սե ցի ա ռա ջի նի մա սին. մենք 
պետք է լիո վին հա մոզ ված լի նենք և հա մա ձայ նենք մեր սրտե րում 
այն ա մե նի հետ, ինչ ա սում է Եր կին քը, և դա կոչ վում է հա վատք։ 
Երկ րոր դը՝ մենք պետք է հաս կա նանք, որ հա վատքն ինք նին չի ար
ձա կի Երկն քի զո րութ յունն այս երկ րի վրա։ Դա զար մաց նո՞ւմ է ձեզ։ 
Թույլ տվեք բա ցատ րել։ Լամպն ու նի ան ջա տիչ։ Է լեկտ րա կա նութ
յունը միաց ված է, բայց դուք, միև նույն է, պետք է միաց նեք ան ջա տի
չը, որ պես զի լամ պը լույս տա։ Երբ մենք հա վա տում ենք մեր սրտում 
Երկն քի խոս քե րին, մեր կա պը Երկն քի հետ օ րի նա կան և  ար դա րաց
ված է դառ նում։ Բայց դրա նից հե տո պետք է ար ձա կենք այդ իշ խա
նութ յունն այս տեղ։ Ն ման իմ օ րի նա կին, մենք պետք է միաց նենք ան
ջա տի չը։ Մենք ա նում ենք դա, երբ դա վա նում ենք Թա գա վո րութ յան 
իշ խա նութ յու նը և վար վում ենք դրա հի ման վրա։ 

Ես գի տեմ, որ կրկնում եմ, բայց Թա գա վո րութ յան այս օ րեն քը 
հաս կա նա լը ԿԵՆՍԱԿԱՆՈՐԵՆ ԿԱՐԵՎՈՐ Է, որ պես զի դուք կա րո
ղա նաք ստա նալ այն, ինչ Եր կինքն ու նի ձեզ հա մար։ Այն ա մե նը, ինչ 
կստա նաք Երկն քից, լի նե լու է նույն կեր պով, ինչ պես որ դուք փրկվե
ցիք՝ սրտով հա վա տա լով երկ նա յին խոս քե րին, իսկ հե տո դա վա նե
լով երկ նա յին խոս քե րը կամ վար վե լով դրանց հա մա ձայն։ 



ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ. Համաձայնության զորությունը

84

Թա գա վո րութ յու նը, ինչ պես որ Հի սուսն էր սո վո րեց նում և ցու
ցադ րում, լիո վին խորթ էր ա շա կերտ նե րի հա մար։ Մենք հա ճախ ենք 
տես նում, որ ա շա կերտ նե րը շփոթ վում էին ի րենց տե սա ծի պատ ճա
ռով։ Ես հա մոզ ված եմ, որ մեր կար դա ցած նա խորդ աստ վա ծաշնչ
յան հատ վա ծում ա շա կերտ նե րը վա խե ցան դևի դրսևո րու մից և սկ
սե ցին կաս կա ծել, ին չը զրո յաց րեց նրանց հա վատ քը։ Ես են թադ
րում եմ, որ երբ նրանք մո տե ցան, որ պես զի հա նեին այդ դևին, նա 
դրսևոր վեց՝ հա վա նա բար, այդ տղա յին գե տին գցե լով և  ազ դե ցիկ 
տե սա րան սար քե լով։ Դա կա րող էր վախ ա ռա ջաց նել։ Սա պար զա
պես իմ են թադ րութ յունն է, բայց հա մոզ ված եմ՝ տե ղի ու նե ցավ ինչ
որ բան, ին չի պատ ճա ռով նրանց սրտե րը խախ տե ցին հա մա ձայ
նութ յու նը Երկն քի հետ և հայտն վե ցին ան հա վա տութ յան մեջ։ 

Ինչ վե րա բե րում է Հի սու սին, Նա լիո վին հա մոզ ված էր այն բա
նում, թե ինչ էր Եր կինքն ա սում նման ի րա վի ճա կում, և Նա հրա մա
յեց այդ դևին դուրս գալ։ Այս պի սով, մենք տես նում ենք, որ խնդի րը, 
թե ին չու այդ դևը դուրս չէր գա լիս, երկ րա յին տի րույ թում էր, ոչ թե 
երկ նա յի նում։ 

Ե թե կա րիք լի ներ ընտ րել ըն դա
մե նը մեկ աստ վա ծաշնչ յան հատ
ված, ո րը լա վա գույնս կնկա րագ րեր 
Թա գա վո րութ յան գոր ծու նեութ յունն 
այս երկ րի վրա, իմ կար ծի քով, այդ 
հատ վա ծը կլի ներ Մար կոս 11.22
24ը։ Այն ա վե լի լավ հաս կա նա լու 
հա մար մենք պետք է կար դանք 
նա խորդ եր կու խոս քե րը, ո րոն ցում 
Հի սու սը խոսք ա սաց թզե նուն, և  
այն չո րա ցավ։ Թ զե նու վրա պտուղ 
չգտնե լուց հե տո Հի սուսն ա նի ծեց 

այն։ Հա ջորդ օ րը, երբ ա շա կերտ ներն անց նում էին նույն տե ղով, 
նկա տե ցին, որ այն չո րա ցել էր։ Պետ րոսն ապ շեց իր տե սա ծի պատ
ճա ռով և զար մա ցած դի մեց Հի սու սին։ 

«ՍՐԱ ՀԱՄԱՐ ԱՍՈՒՄ ԵՄ 
ՁԵԶ, ԹԵ ԱՄԵՆ ԻՆՉ, 
ՈՐ ԱՂՈԹՔ ԱՆԵԼՈՎ 
ԽՆԴՐԵՔ, ՀԱՎԱՏԱՑԵՔ, 
ԹԵ ԿԱՌՆԵՔ (ԿԱՄ՝ 
«ՈՐ ՍՏԱՑԵԼ ԵՔ»), ԵՎ 
ԿԼԻՆԻ ՁԵԶ»։ 

– ՄԱՐԿՈՍ 11.24
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«Եվ Հի սու սը պա տաս խա նեց և  ա սաց նրանց. «Աստ ծո 
հա վատքն ու նե ցե՛ք։ Ո րով հետև ճշմա րիտ ա սում եմ ձեզ, 
թե ով որ այս սա րին ա սի՝ վե՛ր կաց և ծովն ըն կի՛ր, և  իր 
սրտում չերկմ տի, բայց հա վա տա, թե ինչ որ ա սում է, կլի
նի նրան, կլի նի՝ ինչ որ ա սի։ Ս րա հա մար ա սում եմ ձեզ, թե 
ա մեն ինչ, որ ա ղոթք ա նե լով խնդրեք, հա վա տա ցե՛ք, թե 
կառ նեք (կամ՝ «որ ստա ցել եք»), և կ լի նի ձեզ»»։ 

– Մար կոս 11.2224

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ Պետ րո սը զար մա ցած էր տե ղի ու նե
ցա ծից։ Ինչ պե՞ս դա կա տար վեց։ Հի սու սը պար զա պես խոսք ա սաց 
այդ ծա ռին։ Սա կայն, ան կաս կած, այդ ծառն ար ձա գան քեց Հի սու սի 
խոս քե րին և չո րա ցավ։ Հի սու սը պա տաս խա նեց՝ հայտ նե լով Պետ
րո սին մի «ճշմար տութ յուն» կամ Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մի օ րենք։ 
Հի սու սի բա ցատ րութ յան շնոր հիվ մենք է՛լ ա վե լի ենք հաս կա նում, 
թե ինչ պես է Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը փոխ գոր ծակ ցում երկ րա յին 
տի րույ թում։ Կր կին, այս օ րի նա կում տես նում ենք նույն օ րեն քի կի
րա ռու մը, ո րի մա սին մենք խո սել ենք. որ ևէ տղա մարդ կամ կին այս 
երկ րի վրա, ո րը լիո վին հա մոզ ված է երկ նա յին խոս քե րի մեջ (և դ րա
նով ար դա րաց ված է), խո սում է կամ ար ձա կում է երկ նա յին իշ խա
նութ յու նը։ Ի հար կե, այս պատ մութ յան մեջ այդ մարդն Ին քը Հի սուսն 
էր, բայց Հի սու սը շատ պարզ բա ցատ րեց Իր ա շա կերտ նե րին, որ 
ցան կա ցած մարդ կա րող է ա նել այն, ինչ ա րեց Ին քը։ 

Հա մոզ ված եմ՝ դուք կհա մա ձայ նեք, որ ե թե մար դիկ ի րա կա նում 
ի մա նա յին այս մա սին և հաս կա նա յին այն օ րեն քը, ո րը Հի սու սը սո վո
րեց րեց Իր ա շա կերտ նե րին, այն շրջա դար ձա յին ազ դե ցութ յուն կու
նե նար նրանց կյան քում։ Ես տե սա Թա գա վո րութ յան ազ դե ցութ յունն 
իմ ըն տա նի քում, բայց նույն պես զար մա նա լի էր տես նել Թա գա վո
րութ յան ազ դե ցութ յունն այն ըն տա նիք նե րում, ո րոնց մենք սո վո րեց
նում էինք այն, ինչ ինք ներս էինք սո վո րել։ Թույլ տվեք մի պատ մութ
յուն պատ մել իմ ե կե ղե ցու ան դամ նե րից մե կի մա սին, ո րի կյան քում 
գոր ծեց այս օ րեն քը։ Շատ հա ճախ գի տե լիքն այն մա սին, թե ինչ պի
սին է Թա գա վո րութ յու նը և  ինչ պես է այն գոր ծում, կա րող է կյան քի և 
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մա հու հարց լի նել։ Այս պատ մութ յունն այդ պի սին էր։ 

Ջե նի ֆե րը սկսեց հա ճա խել մեր ե կե ղե ցի և լ սել հա վատ քի ու 
Թա գա վո րութ յան մա սին։ Նա խան դա վառ վեց՝ ի մա նա լով Թա գա վո
րութ յան մեջ իր իշ խա նութ յան և  ի րա վունք նե րի մա սին, քա նի որ նա 
հղի էր իր երկ րորդ ե րե խա յով և ցան կա նում էր ծննդա բե րել տա նը։ 
Նա սկսեց ու սում նա սի րել այն, ինչ Աստ ծո Խոսքն ա սում էր ծննդա
բե րութ յան մա սին, նաև Աստ ծո Թա գա վո րութ յան խոս տում նե րը, 
ո րոնք կա րե լի էր վե րագ րել իր ե րե խա յին։ Նա հա մոզ ված էր, որ կա
րող էր ա ռողջ տնա յին ծննդա բե րութ յուն ու նե նալ։ Նա ընտ րեց դա յա
կի և խնդ րեց մեր ե կե ղե ցու կա նան ցից մե կին, ո րը մի քա նի տնա յին 
ծննդա բե րութ յուն էր ու նե ցել, ըն դու նել իր ծնուն դը։ 

Մինչև իր ծննդա բե րութ յու նը նա մաս նակ ցում էր յու րա քանչ յուր 
հա վա քույ թի և յու րաց նում էր Թա գա վո րութ յան սկզբունք նե րը։ Այս 
հաս կա ցութ յուն նե րը նոր էին Ջե նի ֆե րի հա մար, և նա սի րով էր սո
վո րում, որ Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մեջ կան ի րա կան պա տաս
խան ներ։ Դժ բախ տա բար, այդ ըն թաց քում նրա ա մու սի նը ստիպ ված 
էր աշ խա տել կի րա կի օ րե րին և հիմ նա կա նում չէր կա րո ղա նում ե կե
ղե ցի հա ճա խել նրա հետ։ Ի վեր ջո, ե կավ նրա ծննդա բե րե լու ժա մա
նա կը։ Նա կան չեց դա յա կին և  իր ծնունդն ըն դու նող կնո ջը։ 

Գի շեր վա ժա մը 2։00ին, թե 3։00ին իմ հե ռա խո սը զան գեց։ Ես 
լսե ցի Ջե նի ֆե րի ծնունդն ըն դու նող կնոջ բղա վո ցը. 

– Հո վի՛վ, ա ղո թե՛ք, խնդրո՛ւմ եմ. ե րե խան մա հա ցա՜ծ է ծնվել։ 

Այդ լու րը լիո վին արթ նաց րեց ինձ։ Նա շա րու նա կեց՝ ա սե լով, որ 
քիչ ա ռաջ ե րե խա յին շտապ օգ նութ յամբ հի վան դա նոց են տա րել, և 
բ ժիշկ նե րը գրան ցել են նրան որ պես մե ռե լա ծին։ 

Դ րեն դան և  ես ոտ քի ե լանք և հագն վե ցինք։ Ես սկսե ցի ա ղո թել 
Հո գով՝ սպա սե լով ցու ցում նե րի։ Գի տեի, որ սա տա նան բաց չէր թող
նի մեր ե կե ղե ցին չա րա խո սե լու հնա րա վո րութ յու նը՝ այդ ի րա դար
ձութ յան պատ ճա ռով։ Ես ար դեն պատ կե րաց նում էի վեր նագ րե րը. 
«Տ նա յին ծննդա բե րութ յուն ներ խրա խու սող ե կե ղե ցու ան դա մի նո
րա ծի նը մա հա նում է»։ Ի րա կա նում մենք չու նենք ոչ մի դիր քո րո շում 
այն մա սին՝ արդ յո՞ք պետք է ծննդա բե րել տա նը, սա կայն ճիշտ է, որ 
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մեր ե կե ղե ցու կա նան ցից շա տե րը ո րո շում են ծննդա բե րել տա նը։ 
Մեր տնից մինչև հի վան դա նոց գրե թե 20 րո պեի ճա նա պարհ էր մե
քե նա յով, և Դ րեն դան ու ես մե քե նա յի մեջ շա րու նա կում էինք ա ղո թել 
Հո գով։ Մո տա վո րա պես ճա նա պար հի կե սին ես հան կարծ զգա ցի, 
որ Աստ ծո Հո գին ի ջավ ինձ վրա, և գի տեի, որ ե րե խա յի հետ ա մեն 
ինչ լավ է լի նե լու։ Նույն պա հին կինս շրջվեց և  ա սաց, որ Տե րը հենց 
նոր հայտ նեց իրեն, որ ե րե խա յի հետ ա մեն ինչ լավ է լի նե լու։ 

Ես գի տեի, թե ինչ ա սաց Տե րը կնոջս և  ինձ։ Մտ նե լով վե րա կեն
դա նաց ման բա ժան մունք, ինձ հե տաքրք րում էր՝ ինչ էի ես տես նե լու։ 
Այդ բա ժան մուն քում ես տե սա յոթութ բուժք րո ջից բաղ կա ցած մի 
խումբ, ո րոնք կանգ նած էին լիո վին սո վո րա կան, վար դա գույն և լաց 
լի նող ե րե խա յի շուրջ։ Ես ու շա դիր նա յե ցի նրանց դեմ քե րին։ Որ պես 
կա նոն, երբ մի խումբ կա նայք նա յում են նո րած նին, նրանք ժպտում 
են։ Բայց այս դեպ քում ոչ ոք չէր ժպտում։ Փո խա րե նը, նրանց դեմ քե
րին զար մանք էր նկատ վում։ 

Մենք հան դի պե ցինք այն կնո ջը, ո րը զան գել էր մեզ։ Նա կրկին 
ա սաց, որ ե րե խան մե ռե լա ծին է ճա նաչ վել տա նը և 20 րո պե անց 
հի վան դա նոց է հասց վել։ Հի վան դա նո ցը նույն պես գրան ցել էր ե րե
խա յին որ պես մե ռե լա ծին, երբ նրան նոր էին բե րել, բայց հան կարծ, 
ա ռանց որ ևէ մի ջամ տութ յան, նա արթ նա ցել էր։ Փա՜ռք Աստ ծուն։ 
Դ րեն դան և  ես հուզ վե ցինք՝ տես նե լով, որ ե րե խան ողջ և  ա ռողջ է, 
ինչ պես որ Սուրբ Հո գին ա սել էր մեզ։ 

Միև նույն ժա մա նակ, մեկ այլ շտապ օգ նութ յան մե քե նա ծննդա
տան բա ժան մունք էր բե րել նո րած նի մո րը՝ Ջե նի ֆե րին։ Կինս՝ 
Դ րեն դան, բարձ րա ցավ ծննդա տան այն հար կը, որ տեղ Ջե նի ֆե րը 
հանգս տա նում էր, և  ա սաց. 

– Ջե՛ նի ֆեր, քո ե րե խան ողջ է, նա այն քա՜ն լա վիկն է։ 

Ջե նի ֆե րի կող քին կանգ նած բուժ քույ րը մի ջամ տեց և կտ րուկ 
ա սաց.

– Ո՛չ, այդ ե րե խան թաղ ման պար կի մեջ է։ 

Կինս մեծ վճռա կա նութ յամբ հան դի մա նեց այդ բուժք րոջ սխալ 
վար քը։ 
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Այ սօր, փա՜ռք Աստ ծուն, այդ նո րա ծին աղ ջի կը, ո րին ան վա նե
ցին Հեյ լի, գե ղե ցիկ ե րի տա սարդ աղ ջիկ է, ով չու նի ո՛չ ու ղե ղի վնաս
վածք, ո՛չ էլ որ ևէ կողմ նա կի ա ռող ջա կան խնդիր։ Հաս կա նա լով, 
որ Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը գոր ծում է հոգ ևոր օ րենք նե րի հի ման 
վրա, ես գի տեի, որ այդ արդ յուն քը պա տա հա կան չէր։ Այն պես որ, 
որ պես հոգ ևոր գիտ նա կան (ոչ թե «Ք րիս տո նեա կան գի տութ յան» 
հետ ևորդ, այլ մարդ, որն ու սում նա սի րում է Աստ ծո Թա գա վո րութ
յու նը), ես ուզում էի հաս կա նալ, թե ի րա կա նում ինչ էր տե ղի ու նե ցել։ 

Ես գի տեի, որ նո րա ծին Հեյ լին պաշ տո նա պես մե ռե լա ծին էր ճա
նաչ վել տուն ժա մա նած շտապ օգ նութ յան աշ խա տա կազ մի կող մից։ 
Նույն պես գի տեի, որ ե րե խան մե ռե լա ծին էր ճա նաչ վել հի վան դա նո
ցի կող մից։ Այդ դեպ քում, ի՞նչ էր կա տար վել։ Ես խո սե ցի Ջե նի ֆե րի 
ծնունդն ըն դու նող կնոջ հետ, ո րը ներ կա էր ծննդա բե րութ յա նը, և խնդ
րե ցի ման րա մաս նո րեն պատ մել այն, ինչ տե ղի էր ու նե ցել։ Ես փոր
ձում էի բա նա լի ներ գտնել։ Նա ա սաց, որ ծննդա բե րութ յու նը լավ է 
ըն թա նում, մինչև որ ե րե խան ծնվեց։ Նա չու ներ կեն դա նութ յան նշան
ներ և մուգ կա պույտ գույ նի էր։ Ին քը փոր ձեց կյան քի վե րա դարձ նել 
ե րե խա յին, բայց չկա րո ղա ցավ։ Նա շա րու նա կեց՝ ա սե լով, որ Ջե նի
ֆե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րից շա տերն այդ տեղ էին, և խու ճա պի էին 
մատն վե լ։ Բայց Ջե նի ֆե րը հան դար տո րեն պատ վի րեց նրանց լռել, 
իսկ հե տո ուղ ղեց մատն իր ա մուս նու ե րե սին՝ ա սե լով. « Նույ նիսկ մեկ 
բառ չա սես. այս ե րե խա յի հետ ա մեն ինչ լավ է լի նե լու»։ 

Ես ան մի ջա պես ընդ հա տե ցի նրան և խնդ րե ցի կրկնել, թե ինչ է 
Ջե նի ֆերն ա սել իր ա մուս նուն։ Նա ա սաց ինձ նույն բա նը, ինչ ար
դեն ա սել էր՝ այն, որ Ջե նի ֆերն ուղ ղել էր մատն ա մուս նու ե րե սին՝ 
ա սե լով, որ նույ նիսկ մեկ բառ չա սի, և  որ ե րե խա յի հետ ա մեն ինչ 
լավ է լի նե լու։ Զար մա նա լի՜ է։ Ա հա և բա նա լին։ Հենց այդ պա հը, այդ 
հռչա կումն էր, որ փրկեց նո րա ծին Հեյ լիի կյան քը։ Ես զգում էի ինձ 
ինչ պես քննիչ, ո րը մեծ գործ էր բա ցա հայ տել։ Ես հիա ցած էի։ Ա մեն 
ինչ այն քա՜ն պարզ էր, բայց և  այն քա՜ն խո րը։ Ջե նի ֆե րը պար զա
պես հոգ ևոր օ րենք էր կի րա ռել այդ ի րա վի ճա կում, և  այն փրկել էր 
իր նո րած նի կյան քը։ Մ տո րե լով այն մա սին, ինչ ես քիչ ա ռաջ լսե ցի, 
այդ ա մենն ի մաս տա վոր վեց իմ մտքում։ 
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Ջե նի ֆե րը գի տեր, որ իր աշ խա տան քա յին գրա ֆի կի պատ ճա
ռով, նա խորդ ա միս նե րի ըն թաց քում իր ա մու սի նը չէր կա ռու ցել իր 
հա վատքն այն պես, ինչ պես ին քը։ Նա նույն պես գի տեր, որ ե թե իր 
ա մու սի նը՝ որ պես ըն տա նի քի գլուխ, հա մա ձայ ներ ծննդա բե րութ յան 
պա հին տե ղի ու նե ցած այդ զար հու րե լի տե սա րա նին, ե րե խան ոչ 
մի դեպ քում չէր ապ րի։ Ա հա թե ին չու նա ա ռա ջին հեր թին դի մեց իր 
ա մուս նուն և թույլ չտվեց նրան հա մա ձայ նել ի րենց ե րե խա յի մահ վա
նը։ Փո խա րե նը, Ջե նի ֆե րը հա մոզ ված էր, որ ե րե խան ապ րե լու է, և 
ն րա հետ ա մեն ինչ լավ է լի նե լու, և նա հռչա կեց դա հա մար ձա կութ
յամբ ու հա վատ քով։ 

Հենց որ Ջե նի ֆե րը դուրս գրվեց հի վան դա նո ցից, նա այ ցե լեց 
իր տուն ե կած շտապ օգ նութ յան անձ նա կազ մին և հարց րեց, թե ինչ 
էին ա րել ե րե խա յի հա մար այդ գի շեր հի վան դա նո ցի ճա նա պար հին։ 
Ն րանք նա յե ցին նրան երկ չոտ հա յաց քով. 

– Ո չի՛նչ, ի վեր ջո ա սաց նրան ցից մե կը։ 

– Ի՞նչ նկա տի ու նեք, հարց րեց Ջե նի ֆե րը։ – Դուք կա տա րե՞լ եք 
սիրտ–թո քա յին վե րա կեն դա նա ցում։ 

– Ո՛չ, ա սա ցին նրանք։ 

– Դուք ինչոր բան ա րե՞լ եք ե րե խա յի հա մար։ 

– Ո՛չ, կրկին պա տաս խա նե ցին նրանք։ 

Բ ժիշկ ներն ա սա ցին Ջե նի ֆե րին, որ ե րե խան պար զա պես մա
հա ցած է, և ն րանք հույս չու նեին, որ նա կապ րի։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
հի վան դա նոց հաս նե լուց հե տո ե րե խան պար զա պես «արթ նա ցավ»։ 
Այդ շտապ օգ նութ յան անձ նա կազմն ար ժա նա ցավ գո վես տի քա ղա
քի հի վան դա նո ցի և հր շեջ ծա ռա յութ յան կող մից։ Ն րանց շնորհ վեց 
« Տար վա ար ձա գան քը» կոչ վող ա մե նամ յա մրցա նակ, ո րը տրվում 
էր բարդ ի րա վի ճակ նե րի արդ յունք նե րի հի ման վրա։ Այ նո ւա մե նայ
նիվ, նրանք խոս տո վա նե ցին, որ ո չինչ չէին ա րել։ 

Վեր ջերս մենք հրա վի րե ցինք Հեյ լիին մեր հե ռուս տա տե սա յին հա
ղորդ մա նը իր մոր՝ Ջե նի ֆե րի հետ։ Բո լորս, ար ցունք նե րը մեր աչ քե
րին, կրկին ցնծա ցինք Աստ ծո Թա գա վո րութ յան հա մար։ Մենք ուրախ 
էինք, որ այդ ի րա վի ճա կում կար ինչոր մե կը, ով գի տեր, թե ինչ պես 
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օգ տա գոր ծել Թա գա վո րութ յան հոգ ևոր օ րենք նե րը և  իշ խա նութ յու նը։ 

Այս պատ մութ յան մեջ Ջե նի ֆե րը լիո վին հա մոզ ված էր այն բա նում, 
ինչ ա սում է Եր կին քը, և նա կի րա ռեց Երկն քի իշ խա նութ յունն իր ի րա
վի ճա կում՝ իր խոս քի մի ջո ցով. Թա գա վո րութ յան օ րեն քը գոր ծո՜ւմ է։ 

Եվս մեկ ըն տա նիք իմ ե կե ղե ցում ու նե ցավ հետև յալ փոր ձա ռութ
յու նը Աստ ծո Թա գա վո րութ յան նույն օ րեն քի հետ։ Եր կու քույր ո րո
շե ցին միա սին ճա շել, ին չը հեշտ գործ չէր, քա նի որ նրանք եր կու սով 
12 կամ 13 ե րե խա ու նեին։ Մինչ նրանք ճա շում էին, նկա տե ցին, որ 
չոր սամ յա Ջոե լը չկա։ Փնտ րե ցին ե րե խա յին տնով մեկ, բայց չգտան։ 
Ն րանք մտա ծե ցին, որ մի գու ցե թաքն վել է, բայց կրկին, ա մե նուր 
փնտրե լուց հե տո չգտան ե րե խա յին։ Հան կարծ Թի նան՝ նրա մայ րը, 
մի սար սա փե լի բան մտա բե րեց։ Տան ետ նա մա սի լո ղա վա զա՜ նը։ Նա 
դուրս վա զեց տան ետ նա մա սի դռնից իր զար մու հու՝ տաս նե րե քամ յա 
Կորտ նիի հետ։ Տես նե լով ան շարժ Ջոե լին լո ղա վա զա նի հա տա կին՝ 
Թի նան վա խից կորց րեց ի րեն։ Ոչ ոք չգի տեր, թե որ քան ժա մա նակ էր 
նա մնա ցել ջրի տակ։ Թի նան բղա վեց՝ խնդրե լով ինչոր մե կին զան
գել 911, և սուզ վեց լո ղա վա զա նի մեջ՝ Ջոե լին դուրս բե րե լու հա մար։ 
Ե րե խան չէր շնչում. նա մոխ րա գույն էր դար ձել և  ան շարժ էր։ 

Այդ տաս նե րե քամ յա աղ ջի կը, ո րը մե ծա ցել էր մեր ե կե ղե ցու ման
կա կան ծա ռա յութ յու նում, ա սաց իր մո րաք րո ջը. 

– Ո՛չ, Թի՛ նա մո րա քույր, պետք չէ զան գա հա րել 911։ Մենք իշ խա
նութ յուն ու նենք։ Մենք պետք է ա ղո թենք։ 

Ն րանք սկսե ցին ա ղո թել, բայց ո չինչ տե ղի չու նե ցավ։ Թի նան 
կրկին բղա վեց. 

– Զան գե՛ք 911։ 

Կորտ նին ա սաց իր մո րաք րո ջը. 

– Թի՛ նա, մո րա քո՛ւյր, մենք պետք է կյանք խո սենք նրան։ – Եվ 
ա սաց. – Ջո ՛ել, Հի սու սի ա նու նո՛վ, արթ նա ցի՛ր։ 

Հան կարծ Ջոե լը սկսեց ծանր շնչել, ջուր թքեց և կր կին գի տակ
ցութ յան ե կավ՝ լիո վին կազ դուր վե լով։ 

Մ տա բերելով այդ պատ մութ յունը՝ ես միշտ զար մա նում եմ, բայց 



ԽՆԴՐՈ՛ՒՄ ԵՄ, ԱՍՏՎԱ՛Ծ, ՈՂՈՐՄԻ՜Ր

91

ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ այդ տղան անվ նաս էր, այլ այդ տաս նե
րե քամ յա աղջ կա և  այդ պա հին նրա ինք նա տի րա պետ ման համար։ 
Կ յան քի ու մահ վան հետ կապ ված խիստ ճնշող ի րա վի ճա կում նա 
կա րո ղա ցավ գնա հա տել, թե ինչ է պետք ա նել՝ ա ռանց տե ղի տա լու 
վա խին։ Կորտ նին ցույց տվեց, որ գի տե լիքն այն մա սին, թե ինչ պես է 
գոր ծում Թա գա վո րութ յու նը, հա ճե լի քա րո զից ա վե լին է. այն կյան քի 
ու մահ վան հարց է։ 

Կր կին, ու շադ րութ յուն դարձ րեք, թե ինչ պես է գոր ծում Թա գա վո
րութ յան օ րեն քը։ Սկզ բում Կորտ նին ա սաց, որ ի րենք պետք է ա ղո
թեն, և ն րանք այդ պես էլ վար վե ցին, բայց ո չինչ տե ղի չու նե ցավ։ 
Պատ ճառն այն էր, որ ա ղո թե լիս մենք չենք կի րա ռում Աստ ծո իշ
խա նութ յու նը և զո րութ յու նը։ Մենք ա ղո թում ենք՝ ա ռաջ նոր դութ յուն 
ստա նա լու հա մար։ Այդ պա հին նրանց հենց դա էր պետք։ Դուք կա
րող եք տես նել այս պատ մութ յան մեջ, որ ա ղոթ քից հե տո Կորտ նին 
ա սաց, որ ի րենք պետք է կյանք խո սեին Ջոե լին։ Երբ նրանք ա րե
ցին դա, ե րե խան արթ նա ցավ լիո վին ա ռողջ վի ճա կում և  այդ պի սին 
է մինչև օրս։ Կր կին, մենք տես նում ենք այն պի սի սիրտ, ո րը լիո վին 
հա մոզ ված է այն բա նում, ինչ Եր կինքն ա սում է, սա կայն ո չինչ տե ղի 
չի ու նե նում, քա նի դեռ Թա գա վո րութ յան իշ խա նութ յու նը չի ար ձակ
վում այս երկ րա յին տի րույ թում հա վատք ու նե ցող տղա մար դու կամ 
կնոջ կող մից։ 

Թույլ տվեք պատ մել ևս մեկ պատ մութ յուն, ո րը մեր մտե րիմ ազ
գա կան նե րի մա սին է։ Դ րեն դա յի եղ բայ րը հի վան դա նոց էր տա րել իր 
կնո ջը՝ Քեն դիին, ի րենց հին գե րորդ ե րե խա յին ծննդա բե րե լու հա մար։ 
Դ րեն դան և  ես հա սանք հի վան դա նոց ա ռա վոտ յան, որ պես զի տես
նեինք ըն տա նի քի նոր ան դա մին։ Մենք մտա ծում էինք, որ նա ար դեն 
իսկ ծննդա բե րել է՝ մեր գա լուց շատ ա ռաջ։ Սա կայն ի մա ցանք, որ 
ծննդա բե րութ յու նը մի քա նի ան գամ ձգձգվել է, և  ե րե խան հենց նոր 
է ծնվել։ Երբ ծննդա տուն մտանք, փոք րիկ Հո լան դին բե րում էին նո
րա ծին նե րի սեն յակ։ Դուք եր ևի տե սած կլի նեք, որ հի վան դա նոց նե րի 
ծննդատ նե րում նո րա ծին նե րի սեն յա կը սո վո րա բար շրջա պատ ված 
է պա տու հան նե րով, ին չը թույլ է տա լիս տես նել նո րա ծին նե րին, երբ 
նրանց բե րում են։ 
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Երբ նրանք ներս էին տա նում փոք րիկ Հո լան դին, ես նկա տե ցի, 
որ աղ ջի կը գրե թե սպի տակ է։ Ջո նիի բո լոր ե րե խա ներն էլ գրե թե 
սպի տակ էին, խարտ յաշ մա զե րով, և սկզ բում մտա ծե ցի, որ նո րած
նի գու նա տութ յու նը, եր ևի, նրա ե րե խա նե րին բնո րոշ տեսքն էր։ Բայց 
նա ա ռողջ տեսք չու ներ։ Հան կարծ բո լոր բժիշկ նե րի մոտ ի րա րան
ցում սկսվեց։ Բուժ քույ րերն ան մի ջա պես ի ջեց րին վա րա գույր նե րը, 
որ պես զի ես չտես նեի նո րա ծին նե րի սեն յա կը, և  ես գի տեի, որ դա 
լավ նշան չէր։ Թեև վա րա գույ րներն ի ջեց րած էին, կար մի բաց վածք, 
ո րից ես տես նում էի ա մեն ինչ։ Բուժ քույ րե րը բա ցե ցին սար քա վո
րում նե րը, և մի բժիշկ սկսեց սիրտթո քա յին վե րա կեն դա նա ցում ա նել 
փոք րիկ Հո լան դի վրա։ Ես գնա ցի մյուս դռան մոտ, որ տե ղից պարզ 
լսում էի բժիշկ նե րի խո սակ ցութ յու նը։ Ես ցնցվե ցի. նրանք ա սում էին, 
որ ե րե խա յի սիր տը չի բա բա խում, և  որ նրանք չեն կա րո ղա նում վե
րա կանգ նել նրա սրտի աշ խա տան քը։ Ես շա րու նա կե ցի լսել և հաս
կա ցա, որ սրտի աշ խա տան քը վե րա կանգ նող սար քը չա փից շատ 
էր աշ խա տում։ Ես լսում էի նոր զարկ ա մեն 1520 վայրկ յա նը մեկ, 
բայց Հո լան դի սիր տը չէ՜ր բա բա խում։ 

Բ ժիշ կը դուրս ե կավ սեն յա կից 
և մո տե ցավ Ջո նիին. 

– Վի ճա կը լավ չէ, Ջո՛ նի. ցա
վում եմ, բայց մենք դեռ փոր ձում 
ենք։ 

Մեզ թույլ չտվե ցին մտնել նո
րա ծին նե րի սեն յակ. այն պես որ, 

Դ րեն դան և Ջո նին դրե ցին ի րենց ձեռ քե րը սեն յա կի մի կող մի դռան 
վրա, իսկ ես դրե ցի ձեռքս սեն յա կի մյուս կող մի դռան վրա։ Մենք 
սկսե ցինք ա ղո թել և հռ չա կել, որ Հո լան դը կապ րի և չի մա հա նա, և  որ 
նրա հետ ա մեն ինչ լավ կլի նի։ Մենք հրա մա յե ցինք նրա սրտին բա
բա խել՝ Հի սու սի ա նու նով։ 

Հան կարծ Ջո նիի հետ խո սող բժիշ կը շատ հապ ճեպ դուրս ե կավ 
նո րա ծին նե րի սեն յա կից։ Նա ա րագ ան ցավ մեր կող քով՝ ա ռանց մեկ 
բառ ա սե լու։ Մի քա նի րո պեից շտա պե լով վե րա դար ձավ, և մի բուժ

ՀԻՇԵՔ՝ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ ԳՈՐԾՈՒՄ 
ԵՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 
ԴԵՊՔՈՒՄ ԵՎ 
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԻ ՀԱՄԱՐ։ 
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քույր գա լիս էր նրա ետ ևից՝ բարձ րա ձայն ա ղա ղա կե լով. 

– Բ ժի՛շկ, մենք չե՛նք կա րող ա նել դա։ Մենք չու նենք այդ պրո ցե
դու րան ա նե լու լիա զո րութ յուն այս հի վան դա նո ցում։ Ես չե՛մ կա րող 
թույլ տալ ձեզ վերց նել այդ ար յու նը։  

Նա ու շադ րութ յուն չդարձ րեց նրան և վե րա դար ձավ նո րա ծին նե
րի սեն յակ։ Մի ձեռ նարկ վերց րեց, և  ես տես նում էի, որ նա ու շադ
րութ յամբ ու սում նա սի րում էր այն՝ հաս կա նա լու հա մար, թե ինչ պես 
ինչոր պրո ցե դու րա կա տա րեր։ Ես հետ ևում էի վա րա գույ րի բաց
ված քից, թե ինչ պես նա սկսեց մի եր կար խո ղո վակ մտցնել նո րած նի 
մեջ։ Ես հաս կա ցա, որ նա ար յուն էր տա լիս ե րե խա յին։ 

Հան կարծ լսե ցի սրտի զար կե րի ձայ նը։ Այն սկսեց ա րա գա նալ 
և հա սավ նո րած նի սո վո րա կան ա րագ զար կե րի տեմ պին։ Մեկ րո
պեից բժիշ կը դուրս ե կավ և  ա սաց.

– Այն տեղ հրեշ տակ ներ կա յին. Աստ ված օգ նեց ինձ փրկել այս 
ե րե խա յին։ 

Եր ևում էր, որ նա ցնցված էր։ Հե տա գա յում ի մա ցանք, որ այդ 
բժիշ կը հեր թա պա հութ յան չէր այդ օ րը, և նա չէր ըն դու նել Քեն դիի 
ծնուն դը։ Նա պար զա պես հի վան դա նոց էր ե կել՝ ստու գե լու մեկ այլ 
հի վան դի, երբ այդ ա մե նը տե ղի էր ու նե ցել։ Ես տես նում էի, որ այդ 
բժիշ կը դեռ զար մա ցած էր կա տար վա ծով. նա ա սաց, որ Հո լան դի 
սիր տը 36 րո պե չի բա բա խել։ 

Այ սօր Հո լան դը չոր սամ յա գե ղե ցիկ, ա ռողջ ե րե խա է։ Ես հա վա
տում եմ, որ մեր գի տե լիքն Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մա սին պա
տաս խան ներ բե րեց այդ ի րա վի ճա կում։ Ես դեռ հի շում եմ, որ դնե լով 
ձեռքս այդ նո րա ծին նե րի սեն յա կի դռան վրա՝ ա սում էի մտքումս. 
« Մենք թա ղում չե՛նք ա նի Դ րեն դա յի փոք րիկ զար մու հու հա մար։ 
Մենք չե՛նք տես նի այդ բա նը»։ 

Մի պահ մտո րենք այն մա սին, թե ինչ պես Թա գա վո րութ յունն ազ
դեց յու րա քանչ յուր ի րա վի ճա կի վրա, ո րի մա սին ես պատ մե ցի։ Ու
զում եմ, որ հի շեք, որ Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րը գոր ծում են յու
րա քանչ յուր դեպ քում և յու րա քանչ յու րի հա մար։ Ինչ պես ա սա ցի այս 
գրքի սկզբում, այս երկ րա յին տի րույ թի բնա կան օ րենք նե րը գոր ծում 
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են՝ տա լով միև նույն արդ յունք ներն ա մեն ան գամ։ Դ րանք ան կողմ
նա կալ են և գոր ծում են յու րա քանչ յու րի հա մար, ով ժա մա նակ է 
հատ կաց նում, որ պես զի ու սում նա սի րի և կի րա ռի դրանք։ Է լեկտրա
կա նութ յու նը գոր ծում է ԱՄՆում նույն կեր պով, ինչ Աֆ րի կա յում. 
տար բե րութ յուն չկա։  

Երբ սկսե ցի գի տակ ցել, որ Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մեջ գոր ծում 
են շատ հստակ, թե կուզև թաքն ված կա նոն ներ, հաս կա ցա, որ գտել 
եմ իմ խնդիր նե րի լու ծու մը։ Ես գի տակ ցե ցի, որ Աստ ված եր բեք չէր 
զրկել ինձ և  եր բեք չէր ո րո շել չօրհ նել կամ չօգ նել կա րի քի ժա մա
նակ։ Ո՛չ, ես հաս կա ցա, որ Աստ ված տվել է ինձ այն, ին չի կա րի քը ես 
երբ ևէ կու նե նամ կյան քում՝ Հի սուս Ք րիս տո սի մի ջո ցով, Ով Իր զո հի 
շնոր հիվ հա սա նե լի է դարձ րել ինձ այն, ինչ Եր կինքն ու նի։ Այժմ հաս
կա ցա, որ Թա գա վո րութ յու նը գոր ծում է սահ ման ված օ րենք նե րով, 
ո րոնք կա րող եմ սո վո րել և կի րա ռել իմ կյան քում։ 

Ես սկսե ցի կար դալ յու րա քանչ յուր պատ մութ յուն Աստ վա ծաշն
չում այլ վե րա բեր մուն քով՝ փնտրե լով բա նա լի ներ, ո րոնք հայտ նում 
են Թա գա վո րութ յան նո րա նոր օ րենք ներ։ Ես հանձն ա ռա հոգ ևոր 
գիտ նա կան դառ նալ, որ պես զի հաս կա նամ, թե ինչ են սո վո րեց նում 
այն աստ վա ծաշնչ յան պատ մութ յուն նե րը, ո րոնք ես այդ քան հա ճախ 
կար դում էի։ Հով հան նե սի ա ռա ջին թղթում գրված այս խոս քը տա րօ
րի նակ և  ան հաս կա նա լի է շա տե րի հա մար։ Ես գի տեմ, մենք ար դեն 
կար դա ցել ենք այս խոս քը, բայց կրկին կար դանք, քա նի որ այն ներ
կա յաց նում է մի ճշմար տութ յուն, ո րը ձեր պա տաս խանն է։ 

«Եվ սա է այն հա մար ձա կութ յու նը, որ ու նենք դե պի Նա, 
թե ինչ որ Ն րա կամ քի պես խնդրում ենք, լսում է մեզ։ Եվ 
ե թե գի տենք, թե լսում է մեզ (ըն դու նում է մեր հայ ցը), ինչ 
որ խնդրում ենք, ԳԻՏԵՆՔ, որ առ նում ենք մեր խնդրանք
նե րը, որ խնդրե ցինք Ն րա նից»։ 

– Ա Հով հան նես 5.14,15

Ես սի րում եմ այս խոս քը, քա նի որ այն վե րա բե րում է օ րեն քին, 
իսկ օ րեն քը վստա հութ յուն է հա ղոր դում մեզ, որ մենք ար դա րա դա



ԽՆԴՐՈ՛ՒՄ ԵՄ, ԱՍՏՎԱ՛Ծ, ՈՂՈՐՄԻ՜Ր

95

տութ յուն կստա նանք։ Սա է մեր հա մար ձա կութ յու նը. ե թե խնդրում 
ենք ինչոր բան ըստ Աստ ծո կամ քի (օ րեն քի՝ այն բա նի, ինչ Աստ
ված ճիշտ է հա մա րում), Նա լսում է մեզ։ Կր կին, «լսում է մեզ» ար
տա հայ տութ յու նը չի նշա նա կում, որ Աստ ված պար զա պես լսում է 
մեր ձայ նը կամ բա ռե րը, այլ՝ որ Նա ըն դու նում է մեր հայ ցը։ Պատ կե
րաց րեք դա տա վո րի, որն ըն դու նում է որ ևէ հայց և քն նում է այն ըստ 
օ րեն քի, ոչ թե ըստ իր զգաց մունք նե րի (հա մե նայն դեպս, պետք է 
այդ պես լի նի), և կ հաս կա նաք այս խոս քը։ Նա լսում է մեզ. նա ըն դու
նում է մեր հայ ցը կամ լսում է այն, և մենք կա րող ենք վստահ լի նել, 
որ ար դա րա դա տութ յուն կստա նանք, այ սինքն՝ կու նե նանք այն, ինչն 
ըստ օ րեն քի պատ կա նում է մեզ։ 

Իմ ըն կե՛ր, ես իս կա պես կար ծում եմ, որ դուք պետք է կանգ առ
նեք և կր կին կար դաք սա ա վե լի դան դաղ։ Ե թե այն, ինչ դուք կար
դա ցիք, ճիշտ է (իսկ դա ճիշտ է), ձեր կյան քը կլցվի մեծ ու րա խութ
յամբ։ Այն մար դիկ, ո րոնք ա ղո թում են ա ռանց այս գի տե լի քի, չու նեն 
վստա հութ յուն. նրանք պար զա պես մրթմրթում են ա ղոթ քի ժա մա
նակ։ Հի սուսն ա սաց Մատ թեոս 6.713ում.

«Եվ երբ ա ղո թում եք, մի՛ մրթմրթա ցեք հե թա նոս նե րի 
նման, ո րով հետև նրանք մտա ծում են, որ կլսվեն ի րենց 
շատ խոս քե րի պատ ճա ռով»։ 

– Մատ թեոս 6.7, NIV

«Մրթմր թալ» բա ռը նշա նա կում է ար տա բե րել ա նի մաստ խառ
նաշ փոթ բա ռեր և հնչ յուն ներ։ Ա հա թե ինչ պես է ա ղո թում մարդ կանց 
մեծ մա սը։ Ն րանք չու նեն պատ կե րա ցում այն մա սին, որ ի րենք ու նեն 
ար դա րա դա տութ յուն ստա նա լու ի րա վունք, և  ո՛չ էլ պատ կե րաց նում 
են, որ Աստ ված ար դեն ի րա վա բա նո րեն տվել է ի րենց ա մեն ինչ Իր 
Թա գա վո րութ յան մեջ։ Կա րիք չկա, որ դուք ա ղա չեք կամ լաց լի նեք 
այն բա նի հա մար, ինչն ար դեն ձերն է։ 

Պատ կե րաց րեք ճա նա պար հին կանգ նած մի ոս տի կա նի, ո րը 
մի բեռ նա տար է կանգ նեց նում, և նա սկսում է լաց լի նել ու ա ղա
չել բեռ նա տա րին կանգ նել. «Խնդ րո՛ւմ եմ, բեռ նա տա՛ր, կանգ նի՛ր։ 
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Ո ղոր մի՜ր ինձ։ Խնդ րո՛ւմ եմ, շա՜տ եմ խնդրում, կանգ նի՛ր»։ Դա կլի
նի ա մե նախղ ճա լի և խայ տա ռակ վի րա վո րան քը Միաց յալ Նա հանգ
նե րին և դ րա ի րա վա կան հա մա կար գին։ Ո՛չ, ոս տի կա նը կանգ նում 
է բարձր գլխով և պար զո րեն հրա մա յում է բեռ նա տա րին կանգ նել, 
և  այն կանգ նում է՝ հա մա ձայն այդ երկ րի օ րեն քի և ն րա սպա յա կան 
պաշ տո նի, ո րը ներ կա յաց նում է իր երկ րի կա ռա վա րութ յու նը։ 

Այն մար դիկ, ով քեր ա ղա չում են Աստ ծուն, չու նեն պատ կե րա ցում 
ի րենց երկ րի օ րեն քի և  ի րենց դիր քի մա սին։ Ե թե ոս տի կանն ա ղա
չում է բեռ նա տա րին կանգ առ նել, դա վի րա վո րանք է իր երկ րի հա
մար, քա նի որ դա նշա նա կում է, որ այդ երկ րում չկա օ րենք և  իշ խա
նութ յուն։ Ն ման երկ րում կա րող է միայն ա նիշ խա նութ յուն լի նել։ Երբ 
քրիս տոն յա նե րը մշտա պես ա ղա չում են, դա պատ կե րում է Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յու նը որ պես թույլ տի րույթ, ո րը չու նի պա տաս խան ներ։ 
Մար դիկ սկսում են կաս կա ծել՝ արդ յո՞ք Աստ ված ցան կա նում է և կա
րող է օգ նել ի րենց, այ նինչ նրանք ար դեն իսկ ի րա վունք ու նեն ստա
նա լու այն, ինչ խնդրում են։ Հի սու սը պարզ պա տաս խան է տա լիս 
այդ ան զոր և թա խան ձող ա ղոթք նե րին. «ՀԵՐԻ՛Ք Է»։  

«Եվ ա ղոթք ա նե լիս շա տա խոս մի՛ ե ղեք ինչ պես հե թա նոս
նե րը, ո րով հետև նրանք կար ծում են, թե ի րենց շատ խո
սե լու հա մար կլսվեն։ Արդ նրանց մի՛ նման վեք, ո րով հետև 
ձեր Հայ րը գի տի, թե ինչ բա ներ են պետք ձեզ, Ն րա նից 
խնդրե լուց ա ռաջ։ Արդ դուք այս պես ա ղոթք ա րեք.

Մեր Հա՛յր, որ Երկն քում ես, սուրբ լի նի Քո ա նու նը։ Գա 
Քո ար քա յութ յու նը, լի նի Քո կամ քը, ինչ պես Երկն քում, այն
պես էլ երկ րի վրա։ Մեր ա մեն օր վա հա ցը տուր մեզ այ սօր։ 
Եվ թող մեզ մեր պարտ քե րը, ինչ պես մենք էլ թող նում ենք 
մեր պար տա կան նե րին։ Եվ մի՛ տար մեզ փոր ձութ յան մեջ, 
այլ ա զա տի՛ր մեզ չա րից»։ 

– Մատ թեոս 6.713

Հի շեք՝ այս հատ վա ծում Հի սու սը սո վո րեց նում է մեզ ա ղո թել։ Դժ
բախ տա բար, շա տե րը դրել են այս խոս քե րը գե ղե ցիկ շրջա նակ նե րի 
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մեջ ի րենց տնե րում, սա կայն չեն հաս կա նում դրանց ի մաս տը։ Այս 
հատ վա ծը կոչ վում է « Տե րու նա կան ա ղոթք», բայց այս տեղ Հի սու
սը սո վո րեց նում էր Իր ա շա կերտ նե րին ա ղո թել։ Նա բա ռա ցիո րեն 
չէր ա ղո թում նրանց հետ այս խոս քե րը, ինչ պես որ մենք ենք ա նում 
մեր ե կե ղե ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րին։ Այս հատ վա ծը ձեռ նարկ է այն 
մա սին, թե ինչ պես ա ղո թել և  արդ յունք ստա նալ. այն պար զա պես 
ան գիր սո վո րե լու հա մար չէ։ 

« Գա Քո ար քա յութ յու նը, լի նի Քո կամ քը, ինչ պես Երկն քում, այն
պես էլ երկ րի վրա». այս խոս քը հրա հանգ է այն մա սին, թե ինչ պես 
ա ղո թել։ Մենք պետք է ա ղո թենք՝ բե րե լով Աստ ծո կամ քը, ո րը Երկն
քում է, այս երկ րա յին տի րույ թի և մեր ի րա վի ճակ նե րի մեջ։ Այս պի
սով, ո՞րն է ձեր պա տաս խա նը։ Հա վա տա ցե՛ք, որ այն, ինչ Աստ ված 
ա սում է, ձերն է, և  օգ տա գոր ծեք Երկն քի Թա գա վո րութ յան մեջ ունե
ցած ձեր իշ խա նութ յու նը, որ պես զի եր կիր ի ջեց նեք Եր կին քը և հո
գաք թե՛ ձեր, թե՛ ձեզ շրջա պա տող մարդ կանց կա րիք նե րը։ 

Այն պես որ, մի պահ կանգ ա ռեք և մ տա ծեք այս մա սին։ Ե թե դուք 
ի մա նա յիք՝ ա ռանց կաս կա ծի նշույ լի, որ ձեր ա ղոթ քը գոր ծում է, և  որ 
ամ բողջ Եր կին քը սա տա րում է այն, արդ յո՞ք դա վստա հութ յուն կհա
ղոր դեր ձեզ ա ղո թե լու ժա մա նակ։ ԱՅՈ՛։ Ի մա նա լով ձեր հստակ օ րի
նա կան ի րա վունք նե րը՝ որ պես երկ նա յին քա ղա քա ցի, ի մա նա լով, թե 
ինչ է ար դեն ձրիա բար տրվել ձեզ, հաս կա նա լով այդ ա մե նը ստա
նա լու գոր ծըն թա ցը և վա յե լե լով այդ օ րենք նե րի ա ռա վե լութ յուն նե րը, 
դուք կա րող եք ապ րել լիո վին նոր կյան քով՝ Թա գա վո րութ յան կյան
քով։ Ի՞նչ տե ղի կու նե նար վա խի հետ։ Ի՞նչ տե ղի կու նե նար ա նո րո
շութ յան հետ։ Ի՞նչ կեր պով այդ գի տե լի քը վստա հութ յուն կհա ղոր դեր 
ձեր ա պա գա յի հան դեպ. ի՞նչ կեր պով այն վստա հութ յուն կհա ղոր դեր 
ձեզ ցան կա ցած փո թոր կի ժա մա նակ։ Ա հա թե ինչ պես Թա գա վո րութ
յունն ազ դեց Դ րեն դա յի և  ինձ վրա, երբ մենք սկսե ցինք բա ցա հայ տել 
այն։ Մենք մշտա պես զար մա նում էինք մեր տե սա ծով։ Ո՛չ, թույլ տվեք 
այլ կերպ ա սել. մենք մշտա պես զար մա նում և  ապ շում էինք։ Ա վե լին՝ 
մենք զար մա նում էինք՝ գի տակ ցե լով, թե ինչ պի սի իշ խա նութ յուն է 
Աստ ված տվել ե կե ղե ցուն, որ պես զի ե կե ղե ցին՝ որ պես երկ նա յին կա
ռա վար ման ներ կա յա ցու ցիչ, կի րա ռի այն այս երկ րի վրա։
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«Ո րով հետև կյան քի Հո գու ՕՐԵՆՔԸ Հի սուս Ք րիս տո սում 
ա զա տեց ինձ մեղ քի և մա հի ՕՐԵՆՔԻՑ»։ 

– Հ ռո մեա ցի նե րի 8.2

Ա ներ ևա կա յե լի էր ի մա նա լը, որ մենք ա զատ ված ենք «մեղ քի և 
մա հի օ րեն քից», և  որ մենք ստա ցել ենք Թա գա վո րութ յու նը և կա
րող ենք ապ րել «կյան քի հո գու օ րեն քի» ներ քո։ Կր կին, շատ ա վե լի 
ա ներ ևա կա յե լի էր տես նե լը, թե ինչ պես էր այդ օ րեն քը բե րում Աստ
ծո Թա գա վո րութ յան ար դա րութ յան պտուղ նե րը մեր կյան քում։ 

Թա գա վո րութ յան շնոր հիվ ես վե րապ րե ցի բժշկութ յուն իմ մարմ
նում, ինչ պես և զ գաց մուն քա յին բժշկութ յուն՝ ստա նա լով նոր հույս 
և  ա զատ վե լով հա կա դեպ րե սանտ դե ղա մի ջոց նե րից։ Թա գա վո րութ
յան շնոր հիվ ես ա զատ վե ցի աղ քա տութ յու նից, երբ հա զիվ էի ամ
սա կան 300 դո լար վճա րում 1800ա կան թվա կան նե րից կա ռուց ված 
մի գյու ղա կան տան հա մար, և կա ռու ցե ցի 710 քա ռա կու սի մետր 
տա րած քով սե փա կան տուն 24 հեկ տար գե ղե ցիկ հո ղա տա րած քի 
վրա։ Իմ կնո ջը սա շատ ա վե լի է դուր գա լիս։ Անգ նա հա տե լի է ո րակ
յալ մե քե նա ներ վա րե լը, ո րոնք ա մեն օր չեն փչա նում։ Այն, որ ես 
կա րող էի տա րե կան հար յուր հա զա րա վոր դո լար ներ տրա մադ րել 
Ա վե տա րա նի հա մար, անհ նա րին միտք էր թվում ըն դա մե նը մի քա
նի կարճ տա րի ներ ա ռաջ։ Կ յան քը՝ Թա գա վո րութ յան ազ դե ցութ յան 
լույ սը, կլա նում էր խա վա րը։ Եվ ինչ պես որ Ծնն դոց գրքում Աստ ված 
ա սաց. « Բա րի է»՝ նա յե լով Իր ա վար տած ա րար չա գոր ծութ յա նը, ես 
նույն պես զար ման քով նա յում էի այդ ա մե նին և  ա սում. «Այս ա մե նը 
բա րի է, շա՜տ բա րի է»։ 

Դ րեն դան և  ես այն քա՜ն ո գեշնչ ված էինք, որ Աստ ծո Թա գա վո
րութ յան և մեր կյան քի վկա յութ յան մա սին պատ մում էինք նրանց, 
ով քեր ցան կա նում էին լսել մեզ։ Մար դիկ մեր ե կե ղե ցում որ սում էին 
դա և ս տա նում նույն արդ յունք նե րը, և ն րան ցից մե կը մեր տաս ներ
կո ւամ յա դուստրն էր։ Նա տե սել էր շատ բա ներ, ո րոնք Աստ ված 
ա րել էր, և կր կին ու կրկին ա կա նա տես էր ե ղել Թա գա վո րութ յան 
հաս տա տուն օ րենք նե րի արդ յուն քին մեր կյան քում։ Ես գի տեի, որ 
նա հետ ևում էր մեզ և սո վո րում էր այդ օ րենք նե րը, բայց մի պատ
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մութ յուն ցույց տվեց ինձ, թե որ քան բան էր նա ի րա կա նում սո վո րել։ 

Մեկ ան գամ ես գնա ցի նրա ննջա սեն յակ՝ բա րի գի շեր մաղ թե լու, 
և  այն տեղ ինչոր բան փոխ վել էր։ Ն րա պա տի վրա պո մե րան յան 
շպի ցի լու սան կար էր փակց ված։ Յու րա քանչ յուր փոր ձա ռու ծնո ղի 
հա մար նման լու սան կարն անս խա լա կան նշան է, որ շու տով ի րե նից 
շուն են խնդրե լու։ Ես ո րո շե ցի թույլ չտալ դա, քա նի որ չէի ցան կա
նում ևս մեկ տնա յին շուն ու նե նալ։ Կիրս տե նի քույր Պո լին ար դեն 
ուներ տնա յին շուն, և ն րանք քնում էին նույն ննջա սեն յա կում. այն
պես որ, Պո լիի շու նը մշտա պես Պո լիի և Կիրս տե նի հետ էր։ 

Ես մեղ մո րեն ա սա ցի Կիրս տե նին, որ ինձ շատ դուր ե կավ այդ 
լու սան կա րը, բայց չէի ցան կա նում ևս մեկ տնա յին շուն ու նե նալ։ 
Ե թե նա ցան կա նում էր շուն ու նե նալ, պետք է ա վե լի շատ ժա մա
նակ տրա մադ րեր իր քրոջ գոր շու կա շա նը։ Կիրս տե նը ո չինչ չա սաց 
ինձ այդ գի շեր, այլ պար զա պես ըն դու նեց իմ ա սա ծը։ Ես մտա ծե ցի, 
որ ա մեն ինչ ա վարտ ված է, բայց դրա նից հե տո նա մի քա նի ան
գամ հի շա տա կեց պո մե րան յան շպի ցի մա սին. « Մի՞ թե հրա շա լի չէր 
լի նի պո մե րան յան շպից ու նե նա լը», կամ «Ն րանք այն քա՜ն հա ճե լի 
և փափ կա մա զիկ շնիկ ներ են»։ Ի հար կե, նման մի բան ա սե լուց հե
տո Կիրս տենն ա րա գո րեն ցույց էր տա լիս պո մե րան յան շպի ցի մի 
լու սան կար, ո րը նա գտել էր ին տեր նե տում։ Կր կին, ես պար զա պես 
ա սում էի՝ ո՛չ։ Ես էի մեր տան ղե կա վա րը, և մենք չէինք ու նե նա լու ևս 
մեկ շուն մեր տա նը։ 

Կր կին, ես մտա ծե ցի, որ ա մեն ինչ ա վարտ ված է, մինչև որ գրե թե 
մեկ ա միս անց, երբ մենք տուն վե րա դար ձանք ե կե ղե ցուց, Կիրս տե
նը վստա հա բար մո տե ցավ ինձ և ժ պի տը դեմ քին ա սաց. 

– Հայ րի՛կ, այ սօր ես հա վատ քով ստա ցա պո մե րան յան շպի ցի, 
ինչ պես որ դու սո վո րեց նում ես։ 

Ես կրկին հի շեց րի նրան, թե ինչ էի ա սել նախ կի նում ևս մեկ շուն 
ու նե նա լու մա սին։ Շա րու նա կե լով ժպտալ՝ նա պնդեց. 

– Բայց, հայ րի՛կ, մայ րիկն ա սում է, որ Աստ ված կա րող է փո խել 
թա գա վո րի սիր տը։ 

Ն րա խոս քե րը լցված չէին ապս տամ բութ յամբ։ Նա պար զա պես 
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հա մա ձայ նել էր իր մոր հետ և  ա ղո թել, որ Աստ ված փո խեր իմ սիր
տը։ Ես այլևս ո չինչ չէի կա րող ա նել։ Ես հաս կա ցա, որ նա խո սել էր 
իր մոր հետ, և մայ րը խրա խու սել էր նրան, որ Աստ ված իս կա պես 
կա րող էր փո խել իմ սիր տը։ 

Այդ խրա խու սան քի հի ման վրա, այդ ա ռա վոտ նա կի րա ռել էր իր 
հա վատ քը ե կե ղե ցում՝ ցա նե լով և դա վա նե լով, որ ին քը հա վատ քով 
ստա ցել է այդ շա նը։ Հա վաս տիաց նե լով նրան իմ սի րո մեջ, ես կրկին 
հայտ նե ցի իմ դիր քո րո շու մը. 

– Մենք չենք ու նե նա ևս մեկ շուն մեր տա նը։ 

Ես ա սա ցի, որ ցա վում եմ, բայց դա տե ղի չի ու նե նա լու։ Թ վում էր՝ 
իմ խոս քե րը չմտա հո գե ցին նրան, և նա ժպտա լով հե ռա ցավ։ Կր կին, 
ես մտա ծե ցի, որ վեր ջա պես ա մեն ինչ ա վարտ ված է։ 

Բայց մո տա վո րա պես մեկ ա միս անց ինձ հրա վի րե ցին սո վո րեց
նե լու Միս սի սի պիում գտնվող մի փոքր ե կե ղե ցում։ Դա շատ փոքր 
գյու ղա կան ե կե ղե ցի էր՝ շրջա պատ ված կի լո մետ րե րով ձգվող բաց 
դաշ տե րով։ Ա ռա ջին ե րե կո յի ա վար տին հո վի վը մո տե ցավ ինձ՝ ա սե
լով, որ Տե րը խո սել է իր հետ ծա ռա յութ յան ըն թաց քում։ Նա ա սաց. 

– Չ գի տեմ՝ դուք տեղ յա՞կ եք, թե՞ ոչ, բայց ես նաև զբաղ վում եմ 
պո մե րան յան շպի ցեր բու ծե լով, և Տե րը պատ վի րեց ինձ նվի րել ձեզ 
իմ քո թոթ նե րից մե կը, ո րոնք ար դեն վեց շա բա թա կան են և պատ
րաստ են նոր տուն ու նե նալ։ 

Իմ բե րա նը զար ման քից բաց վեց։ Ես դեռ վճռա կա նո րեն էի տրա
մադր ված, որ չէի վերց նե լու ևս մեկ շուն. այն պես որ, ա սա ցի. 

– Ես տեղ յակ կպա հեմ ձեզ։ 

Ես չգի տեի, որ այդ մար դը շներ էր բու ծում, և  ի հար կե, նախ կի
նում ես ո չինչ չէի ա սել նրան այն մա սին, որ Կիրս տե նը ցան կա նում 
է այդ ցե ղա տե սա կի քո թոթ ու նե նալ։ 

Ի վեր ջո, չդի մա ցա և պատ մե ցի Դ րեն դա յին տե ղի ու նե ցա ծը, և  
որ չէի ցան կա նում տուն տա նել այդ շա նը։ Նա նա յեց ինձ և  ա սաց. 

– Դու մեր ժե լո՞ւ ես քո դստեր հա վատ քը։ 

Դ րեն դան նույն պես չէր ցան կա նում, որ տա նը երկ րորդ շուն լի
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ներ, բայց նա սի րում էր Կիրս տե նին ա վե լի շատ, քան ցան կա ցած 
ան հար մա րա վե տութ յուն, ո րը կպատ ճա ռեր մեզ ևս մեկ շու նը։ Եվ 
հի մա, երբ Կիրս տե նի հա վատ քի արդ յուն քում Աստ ված բե րել էր այդ 
շնի կին, ինչ պե՞ս մենք կա րող էինք մեր ժել նրան։ Ի վեր ջո, ես ա սա ցի 
այդ հով վին, որ կվերց նեմ այդ քո թո թին։ 

Մենք չէինք ա սել այդ մա սին Կիրս տե նին, բայց ա սել էինք նրա 
քրո ջը, որ ան պայ ման օ դա նա վա կա յան բե րեր այն, երբ գար մեզ տուն 
տա նե լու։ Կիրս տե նը ե կավ օ դա նա վա կա յան, և մենք մո տե ցանք 
նրան՝ փո խան ցե լով փոք րիկ ճա նա պար հոր դա կան պա յու սա կը, ո րը 
գնել էինք այդ շնի կի հա մար։ Երբ Կիրս տե նը տե սավ փոք րիկ պո մե
րան յան շպի ցին, չկա րո ղա ցավ զսպել ար ցունք նե րը։ Ա մեն ինչ կանգ 
ա ռավ։ Մեզ շրջա պա տող մար դիկ կանգ ա ռան, որ պես զի դի տեն այդ 
տե սա րա նը։ Կարճ ժա մա նակ անց մեր շուր ջը գո յա ցել էր մարդ կանց 
բազ մութ յուն, ո րոնք նա յում էին լաց ե ղող Կիրս տե նին, ո րը գրկել էր 
այդ շնի կին։ Դ րեն դան պատ մում էր բո լո րին, թե ինչ պես էին մեզ տվել 
այդ քո թո թին, և  որ Կիրս տե նը հա վա տում էր Աստ ծուն դրա հա մար։ 

Այդ պա հին ես հաս կա ցա, որ կա րե լի է արթ նութ յուն սկսել օ դա
նա վա կա յա նում՝ պար զա պես ձեր ձեռ քում քո թոթ պա հե լով։ Բո լո
րը ցան կա նում էին տես նել այդ քո թո թին, և մար դիկ օ դա նա վա կա
յա նում լաց էին լի նում Կիրս տե նի հետ, նույ նիսկ Տ րանս պոր տա յին 
անվ տան գութ յան կա ռա վար ման աշ խա տա կից նե րը։ Այդ ժա մա նակ 
ինձ թվաց, թե ես սար սա փե լի հայր էի։ Տես նե լով այն ու րա խութ յու
նը, որն այդ քո թո թը պարգ ևեց իմ դստե րը, և թե ինչ պես Աստ ված 
բե րեց այդ շնի կին՝ իմ դստեր հա վատ քի արդ յուն քում, ես մտա ծում 
էի, թե ին չու էի ընդ դի մա նում մի բա նի, ինչն այդ քան թանկ էր նրա 
հա մար։ Շեքս պի րը, ինչ պես որ Կիրս տենն ան վա նեց նրան, պար զա
պես սքան չե լի էր։ Նա իս կա պես դար ձավ մեր ըն տա նի քի մաս նի կը։ 
Թեև նա ան կախ բնա վո րութ յուն ու ներ, նա հետ ևում էր Կիրս տե նին 
ա մե նուր ցե րեկ ու գի շեր։ 

Թեև սա հու զիչ պատ մութ յուն է, ես պետք է տամ մի հարց, ո րին 
անհ րա ժեշտ է պա տաս խա նել, և  որն իս կա պես այս գրքի նպա տակն 
է։ Ինչ պե՞ս հայտն վեց այդ շնի կը։ Ինձ եր բեք շուն չէին ա ռա ջար կել։ 
Եվ ինչ պե՞ս ստաց վեց, որ այդ շնի կը հենց այն ցե ղա տե սակն էր, ո րի 
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հա մար իմ դուստ րը հա վա տա ցել էր։ Մի՞ թե դա եր ջա նիկ պա տա
հա կա նութ յուն էր։ Ակն հայտ է, որ ո՛չ։ Դա Աստ ծո Թա գա վո րութ յան 
և  այն կա ռա վա րող օ րենք նե րի ան մի ջա կան արդ յունքն էր իմ ըն տա
նի քում։ Թա գա վո րութ յունն արդ յունք տվեց, և  այն կա նի դա ա մեն 
ան գամ յու րա քանչ յու րի հա մար, ով հա վատք ու նի և  ար ձա կում է 
Թա գա վո րութ յան իշ խա նութ յունն այս երկ րի վրա։ Մենք կա րող ենք 
ըն դու նել, որ այդ շնիկն Աստ ծո Թա գա վո րութ յան արդ յունքն էր։ Բայց 
ինչ պե՞ս դա տե ղի ու նե ցավ։ Ինչ պի սի՞ օ րենք ներ գոր ծե ցին, որ պես
զի դա կա տար վեր։ Հու սով եմ՝ այս գիրքն ըն թեր ցե լիս մենք կստա
նանք պարզ պա տաս խան ներ, ո րոնք կօգ նեն ձեզ հաս կա նալ, թե 
ինչ պես վա յե լեք Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը։ Չէ՞ որ դուք այդ Թա գա
վո րութ յան քա ղա քա ցի եք, և ձեզ պատ կա նում են դրա օ րի նա կան 
ի րա վունք նե րը և  ար տո նութ յուն նե րը։ Բայց, նախ, թույլ տվեք բե րել 
ևս մեկ օ րի նակ Թա գա վո րութ յան մա սին մեր ըն տա նե կան կյան քից։ 
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Որ քան Դ րեն դան և  ես ա վե լի էինք սո վո րում Աստ ծո Թա գա վո
րութ յան մա սին և  այն իշ խա նութ յան մա սին, որն ու նենք այս երկ րում, 
այն քան ա վե լի ու ա վե լի էինք հաս կա նում այն փաս տը, որ ի րա կա
նում մենք ենք ո րո շում, թե ինչ պի սին է մեր կյան քը։ Աստ ծո Թա գա
վո րութ յունն ազ դեց մեր կյան քի յու րա քանչ յուր բնա գա վա ռի վրա, 
բայց մենք ինք ներս պետք է ար ձա կեինք այն մա տա կա րա րու մը, ո րի 
կա րիքն ու նեինք, կամ՝ ո րը մենք ցան կա նում էինք։ Դա հենց այն պես 
տե ղի չու նե ցավ։ Մեր դստեր շնի կի նման, չկար այն պի սի բան, ին չը 
չա փա զանց փոքր կամ ան կար ևոր լի ներ Աստ ծո Թա գա վո րութ յան 
իշ խա նութ յան ներ քո բե րե լու հա մար։ Երբ մենք հաս կա ցանք դա, 
այլևս չկար մի բան, ինչն անհ նա րին կլի ներ մեզ հա մար։ Գ րե թե իմ 
ամ բողջ կյան քում ես այդ պես էլ չէի հաս կա ցել, որ Աստ ված տվել է 
մեզ Թա գա վո րութ յու նը՝ ԱՄԲՈՂՋ Թա գա վո րութ յու նը՝ վա յե լե լու հա
մար։ Այն պես որ, զար մա նա լի էր տես նե լը, թե ինչ պես էր Թա գա վո
րութ յունն ազ դե ցութ յուն թող նում մեր կյան քի ա մեն բնա գա վա ռում, 
նույ նիսկ փոք րիկ և  ոչ էա կան բնա գա վառ նե րում։ Դ րա օ րի նա կը 
կա րե լի է տես նել հետև յալ պատ մութ յան մեջ, ո րը ես ան վա նում եմ 
պատ մութ յուն հսկա ձկան մա սին։ 

Այն տե ղի ու նե ցավ, երբ մեր ըն տա նիքն ար ձա կուր դի էր Ալ յաս
կա յում։ Նույ նիսկ այն, որ մենք այն տեղ էինք, ար դեն իսկ ե րա զանք 
էր ինձ հա մար։ Մենք թռանք Ան քո րեջ, ե րեք շա բա թով վար ձե ցինք 
տուն ա նիվ նե րի վրա և շր ջե ցինք արևմտ յան ա փի մեծ մա սով։ Ա մեն 
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ինչ այն քա՜ն գե ղե ցիկ էր։ Մեկ ան գամ, երբ մե քե նա յով շրջում էինք 
Կե նայ թե րակղ զով, նկա տե ցինք մի մեծ ձկան՝ կախ ված մի նա վի դի
մա ցը գտնվող կա խա ղա նից։ Բազ մա թիվ նա վեր քիչ ա ռաջ ափ էին 
հա սել, և նա վա հանգս տի ամ բողջ եր կայն քով այդ պի սի մեծ ձկներ 
էին կախ ված։ Ես նմա նեց րի դրանք հսկա տա փա կաձկ նե րի։ Նախ
կի նում եր բեք վա հա նա ձուկ չէի տե սել. ես չգի տեի, թե ինչ տե սա կի 
ձկներ էին դրանք, բայց շատ մեծ էին։ Մենք զար մա ցանք՝ անց նե լով 
վար ձույ թով նա վեր տվող մի գրա սեն յա կից մյու սը, և բո լո րը գո վազ
դում էին ուղ ևո րութ յուն՝ վա հա նաձ կան որ սով։ Հան կարծ կինս նա յեց 
ինձ և  ա սաց.  

– Ես ու զում եմ վա հա նա ձուկ որ սալ այն տե ղի նա վա պե տի հետ, 
նա մատ նա ցույց ա րեց մի վա հա նա ձուկ որ սա ցող նա վի գո վազ դա
յին ցու ցա նակ, ո րի վեր ևում ձկան քրիս տո նեա կան նշան կար։ 

Նախ ևա ռաջ, ես ցնցվա՜ծ էի. 

– Դու ու զում ես վա հա նա ձո՞ւկ որ սալ։ 

Նախ կի նում նա եր բեք չէր ցան կա ցել ձկնոր սութ յամբ զբաղ վել։ 
Բայց հա մա ռեց, և մենք կա յա նե ցինք մե քե նան և մո տե ցանք այդ 
գրա սեն յա կին։ Անձ նա կազ մը զբաղ ված էր մեկ այլ հա ճա խոր դով. 
այն պես որ, մենք մի փոքր զննե ցինք ա մեն ինչ և սկ սե ցինք կար դալ 
այն, ինչ փակց ված էր հայ տա րա րութ յուն նե րի տախ տա կին։ Մենք 
տե սանք մի հայ տա րա րութ յուն, որ տեղ գրված էր, որ Վա հա նաձկ նե
րի մրցույթն ըն թաց քի մեջ է, բայց շու տով ա վարտ վե լու է։ Մենք չգի
տեինք, թե ինչ էր դա, հնա րա վոր է, որ դուք նույն պես չի մա նաք, այն
պես որ, թույլ տվեք բա ցատ րել։ Վա հա նաձկ նե րի մրցույ թը թե՛ այդ 
ժա մա նակ, թե՛ այ սօր, պայ քար է վար ձույ թով տրվող նա վե րի նա վա
պետ նե րի միջև՝ մեկ ամս վա ըն թաց քում ա մե նա մեծ վա հա նա ձու կը 
որ սա լու հա մար։ Հաղ թո ղի լու սան կա րը տե ղադ րում էին տե ղա կան 
թեր թում, և նա պարգ ևատր վում էր դրա մա կան մրցա նա կով։ Անհ րա
ժեշտ էր մու ծել ըն դա մե նը մի քա նի դո լար՝ մրցույ թին մաս նակ ցե լու 
հա մար, և  այդ պա հին այն ըն թաց քի մեջ էր։ 

Դ րեն դան՝ իմ շատ նուրբ և կա նա ցի կի նը, նա յեց ինձ և  ա սաց, որ 
ո րո շել է հաղ թել այդ մրցույ թում, որ պես զի այդ նա վա պե տի գոր ծը 
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ճա նա չում ստա նա մյուս բո լոր նա վա պետ նե րի միջև, և քա նի որ նա 
քրիս տոն յա էր, Աստ ված փառք կստա նար դրա հա մար։ Դ րեն դան 
հա մար ձա կութ յամբ հռչա կեց, որ ին քը հաղ թե լու է Վա հա նաձկ նե րի 
մրցույ թը, որ պես զի Աստ ված փա ռա վոր վի, և  այդ մարդ կանց գոր ծը 
ճա նա չում ստա նա, քա նի որ նրանք քրիս տոն յա ըն կե րութ յուն էին։ 
Ի հար կե, կա րե լի էր պատ կե րաց նել, թե ինչ էր մտա ծում այդ նա
վա պե տը։ Չէ՞ որ յու րա քանչ յու րը կու զեր հաղ թել Վա հա նաձկ նե րի 
մրցույ թում, և հա մոզ ված եմ, որ նա լսել էր այդ մա սին բազ մա թիվ 
զբո սաշր ջիկ նե րից, ո րոնց ին քը ծով էր տա րել, ե թե ոչ՝ մե ծա մաս
նութ յու նից։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա մոզ ված չեմ, որ շա տե րը հռչա կել 
էին, որ ի րենք այն հաղ թե լու են Աստ ծո փառ քի հա մար։

Ինչ ևէ, նա գրե թե չմեկ նա բա նեց Դ րեն դա յի խոս քերն այդ մրցույ թի 
վե րա բեր յալ։ Մենք դուրս ե կանք ծով և սկ սե ցինք ձկնոր սութ յու նը, 
և Դ րեն դան շա րու նակ հարց նում էր նա վա պե տին (ով նաև այդ նա
վի տերն էր), թե ինչ չա փի պետք է լի նի վա հա նա ձու կը՝ այդ մրցույ
թում հաղ թե լու հա մար։ Նա պար զա պես պա տաս խա նում էր, որ այն 
պետք է լի նի ա վե լի մեծ, քան Դ րեն դա յի որ սած վեր ջին ձու կը, և  այդ 
պատ ճա ռով Դ րեն դան տա լիս էր այդ հարցն ա մեն ան գամ, երբ ձուկ 
էր որ սում։ Նա որ սաց 20 կի լոգ րա մա նոց ձուկ, բայց նա վա պետն 
ա սաց, որ այն այդ քան էլ մեծ չէ։ Նա որ սաց 30 կի լոգ րա մա նո ցը, 
բայց այն նույն պես շատ մեծ չէր։ Ի հար կե, յու րա քանչ յու րը գի տի, որ 
վա հա նաձկ նե րը շատ հա մեղ են, և մենք ո րո շե ցինք տուն ու ղար կել 
մեր որ սած ձկնե րը։ Սահ մա նա փա կու մը եր կուսն էր մեկ մար դու հա
մար, և մենք պա հե ցինք Դ րեն դա յի որ սած 30 կի լոգ րա մա նոց ձու կը։  

Ար դեն մթնում էր։ Իմ որ դին՝ Թո մը, դուստրս՝ Պո լին, և  ես, որ սա
ցել էինք մեր եր կու վա հա նաձկ նե րի սահ մա նա չա փը։ Մեր մյուս ե րե
խա նե րը՝ Է մին և Թի մը, պետք է ա վե լի վաղ տուն թռչեին՝ մի հա
մա ժո ղո վի մաս նակ ցե լու հա մար, և ն րանք մեզ հետ չէին։ Ի հար կե, 
Դ րեն դան մեկ 30 կի լոգ րա մա նոց ձուկ էր որ սա ցել, բայց մեր որ սած 
ձկնե րից ոչ մե կը չէր հաղ թի այդ մրցույ թում։ Սա կայն Դ րեն դան դեռ 
վստահ էր, որ մեծ ձուկ է որ սա լու։ Մութն ա րագ ընկ նում էր, և նա
վա պե տը պատ վի րեց բո լո րիս հա վա քել մեր ձկնոր սա կան լա րե րը 
կար թա ձո ղե րի վրա, քա նի որ նա վա հան գիստ գնա լու ժա մա նակն 
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էր։ Դ րեն դան ան տե սեց այդ պատ վե րը, մինչ նա վա պետն օգ նում էր 
բո լո րիս վեր բարձ րաց նել մեր կար թա ձո ղե րը և դա սա վո րել սար քա
վո րան քը։ Դ րեն դան խնդրեց ըն դա մե նը մի քա նի րո պե՝ կրկին հռչա
կե լով, որ նա որ սա լու է Վա հա նաձկ նե րի մրցույ թի հաղ թող ձկա նը։ 
Նա վա պե տը սպա սեց ևս մի քա նի րո պե և վեր ջա պես մո տե ցավ 
նրան՝ ա սե լով. 

– Ցա վո՛ւմ եմ, բայց մենք իս կա պես պետք է վե րա դառ նանք։ 

Մինչ նա կհասց ներ բռնել Դ րեն դա յի կար թա ձո ղը, այն հան կար
ծա կի ցած ի ջավ։ Ակն հայտ է, որ մեծ ձուկ էր բռնվել, քա նի որ ձո ղը 
թեք վեց, և կո ճը ճռռոց ար ձա կեց։ Նա վա պե տը բարձ րաց րեց ձո ղը՝ 
զգա լու հա մար, թե որ քան մեծ է ձու կը, և հա մա ձայ նեց, որ դա մեծ 
ձուկ էր, բայց ա սաց, որ դա շնա ձուկ է։ Բա վա կա նին ժա մա նակ պա
հանջ վեց, մինչև Դ րեն դան վեր բարձ րաց րեց այն։ Պա հանջ վե ցին 
նրա բո լոր ու ժե րը, որ պես զի նա, պտտե լով ձկնոր սա կան կո ճը, հա
ներ այդ ձկա նը ծո վի հա տա կից, ո րը մո տա վո րա պես 90 մետր խո
րութ յուն ու ներ։ Երբ ձու կը եր ևաց ջրի մա կե րե սին, բո լո րը տե սան, որ 
դա իս կա պես մեծ վա հա նա ձուկ էր՝ ա վե լի մեծ, քան Դ րեն դան։ 

Երբ ձուկն ար դեն մոտ էր նա վին, նա վա պետն ա սաց, որ այն 
չա փա զանց մեծ է՝ ձկնոր սա կան ե ռա ժա նիով խո ցե լու և նա վի մեջ 
քա շե լու հա մար, քա նի որ այն թփրտա լու էր, և  իր մե ծութ յան պատ
ճա ռով կա րող էր վնա սել նա վի վրա գտնվող նե րից որ ևէ մե կին։ Նա 
հա տուկ խթան ու ներ՝ նա խա տես ված նման մեծ ձկնե րի հա մար։ 
Դ րա եզ րին փոք րիկ պայ թու ցիկ գլխիկ կար, ո րը, սեղմ վե լով ձկան 
գլխին, կպայ թեր և կս պա ներ ձկա նը։ Նա վա պե տը մո տեց րեց այդ 
խթա նը մեծ ձկան գլխին. պայ թու ցիկ գլխի կը պայ թեց, բայց ձու կը 
խույս տվեց, և հար վա ծը վրի պեց։ 

Պայթ յու նի ձայ նից ձու կը կրկին ամ բողջ ու ժով ի ջավ ծո վի հա
տա կը։ Այդ ամ բողջ 90 մետր անկ ման ըն թաց քում, կար թա ձո ղի կո ճը 
ճռռում էր։ Մենք վա խե նում էինք, որ կա՛մ ձկնոր սա կան լա րը չէր 
պա հի ձկա նը, կա՛մ կե ռը դուրս կգար նրա բե րա նից ա րա գո րեն ջրի 
հա տակ իջ նե լու ըն թաց քում։ Կր կին, Դ րեն դան վեր բարձ րաց րեց 
այդ մեծ ձկա նը։ Նա մեծ դժվա րութ յամբ էր ա նում դա, քա նի որ ար
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դեն մեկ ան գամ պայ քա րել էր այդ ձկան հետ։ Այն պես որ, ես մո տե
ցա նրան, նրա հետ միա սին բռնե ցի կո ճի բռնա կը, և  եր կուսս կրկին 
դան դա ղո րեն բարձ րաց րինք այդ ձկա նը մինչև ջրի մա կե րե սը։ Այս 
ան գամ նա վա պե տը կա րո ղա ցավ նա վը գցել այն։ Բո լորս զար մա ցել 
էինք այդ ձկան մե ծութ յու նից: 

Մենք տա րանք այդ վա հա նաձ կա նը քա ղա քի հրա պա րա կը, որ
տեղ բա վա կա նին մեծ կշեռք կար։ Այդ ձկան քա շը 55 կի լոգ րամ 
էր, և  այն Դ րեն դա յից ա վե լի եր կար էր։ Այն կշռող մարդն ա սաց, որ 
այդ պա հին դա մրցույ թին մաս նակ ցող ա մե նա մեծ ձուկն էր։ Սա
կայն մրցույ թը տևե լու է ևս  եր կու շա բաթ, և մենք դեռ չէինք կա րող 
վստահաբար ա սել, թե արդ յո՞ք այդ ձու կը կհաղ թեր։ Այ նո ւա մե նայ
նիվ, եր կու շա բաթ անց մենք չեկ ստա ցանք Դ րեն դա յի ա նու նով՝ տե
ղա կան թեր թի հոդ վա ծի հետ միա սին, որ տեղ նրա լու սան կարն էր։ 
Մենք ոգևոր վել էինք։ 

Թա գա վո րութ յու նը կրկի՜ն գոր ծեց։ Կր կին ես պետք է հարց նեմ. 
«Ինչ պե՞ս նա բռնեց այդ ձկա նը»։ Մեր ամ բողջ ա մուս նա կան կյան
քի ըն թաց քում նա ձկնոր սութ յան էր ե ղել ըն դա մե նը եր կու ան գամ, և 
ձկ նոր սութ յու նը նրա տա րեր քը չէր։ Ա ռա ջին հեր թին, ես զար մա ցել 
էի, որ նա ցան կա ցավ վա հա նա ձուկ որ սալ։ Բայց նա լուրջ պատ ճառ 
ուներ. նա ցան կա նում էր որ սալ այդ մրցույ թը հաղ թո ղի՜ն։ Եվ նրա 
մոտ ստաց վեց։ Երբ վճա րե ցինք մեր ուղ ևո րութ յան հա մար, մենք 
պատ մե ցինք մեր նա վա պե տին Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մա սին և  
այն մա սին, թե ինչ պես Դ րեն դան որ սաց այդ ձկա նը։ Թեև այն օ րը, 
երբ մենք ցտե սութ յուն ա սա ցինք այդ նա վա պե տին, այդ ձու կը դեռ 
պաշ տո նա կան հաղ թո ղը չէր, այն բա վա կա նին մեծ էր՝ նրա ու շադ
րութ յու նը գրա վե լու հա մար։ Եվ, ի հար կե, ի վեր ջո այն հաղ թող ճա
նաչ վեց։ 

Մի գու ցե մտա ծեք, որ սրա նով մեր կամ Դ րեն դա յի պատ մութ յու
նը մեծ ձկան մա սին ա վարտ վեց։ Ես գի տեմ՝ մար դիկ կմտա ծեն, որ 
նրա բախ տը պար զա պես բե րել էր, սա կայն ի՞նչ կա սեք երկ րորդ 
ան գամ վա մա սին։ Գ րե թե հինգ տա րի անց, Դ րեն դան և  ես հրա վի
րե ցինք մեր ըն կե րո ջը, ո րը հո վիվ է, սաղ մոն որ սա լու Ալ յաս կա յում։ 
Մենք չէինք ե ղել այն տեղ մեր ըն տա նե կան ճա նա պար հոր դութ յու նից 
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հե տո, բայց շա րու նակ փոր ձում էինք որ ևէ պատ ճառ գտնել՝ այն տեղ 
վե րա դառ նա լու հա մար։ Մենք կրկին վար ձե ցինք տուն ա նիվ նե րի 
վրա և  ո րո շե ցինք գնալ սաղ մոն որ սա լու, քա նի որ խա ղա ղօվ կիա
նոս յան սաղ մո նի որ սաշր ջանն ըն թաց քի մեջ էր։ Մինչ մենք սաղ մոն 
էինք որ սում, հի շե ցինք վա հա նաձ կան որ սի և Դ րեն դա յի ձկան մա
սին։ Մեր ըն կե րը նախ կի նում վա հա նա ձուկ չէր որ սա ցել, և  ա ռա ջար
կե ցինք նրան միա սին վա հա նաձ կան որ սի գնալ։ Մենք ո րո շե ցինք, 
որ կվե րա դառ նանք նույն վայ րը և նույն նա վա պե տի մոտ, ե թե նա 
դեռ զբաղ վում էր այդ գոր ծով։ 

Հաս նե լով այն վայ րը, որ տեղ նրա ըն կե րութ յունն էր, մենք տե
սանք, որ նա այլևս այն տեղ չէր, և մ տա ծե ցինք, որ մի գու ցե ծով 
դուրս գանք այլ նա վա պե տի հետ։ Սա կայն ո րո շե ցինք, նախ, ո րո նել 
նրան ին տեր նե տում, քա նի որ մենք չէինք հի շում նրա նա վի և  ըն կե
րութ յան ան վա նում նե րը։ Կար ճատև ո րո նու մից հե տո գտանք հինգ 
տա րի ա ռաջ տպագր ված թեր թի հոդ վա ծը Դ րեն դա յի ձկան մա սին, 
ո րում նրա լու սան կարն էր։ Այդ հոդ վա ծում նշված էին այդ նա վա պե
տի նա վի և  ըն կե րութ յան ան վա նում նե րը, և մեկ հե ռա խո սա զան գով 
կա րո ղա ցանք պար զել ա մեն ինչ։ Ն րանց ըն կե րութ յու նը դեռ գոր
ծում էր, բայց այն մո տա վո րա պես 8 կի լո մետ րով տե ղա փո խել էին 
ի րենց ա ռաջ վա վայ րից։ 

Երբ մտանք նրանց գրա սեն յա կը, ըն դու նա րա նի սե ղա նին նստած 
կի նը, ո րը նա վա պե տի և  այդ ըն կե րութ յան սե փա կա նա տի րոջ կինն 
էր, վեր նա յեց և  ա սաց. 

– Վա հա նաձ կան մրցույ թի հաղ թո՜ ղը։

Մի քա նի րո պե մենք հա ճույ քով զրու ցե ցինք նրա հետ մեր մեծ 
վա հա նաձ կան մա սին և  այն մա սին, թե ինչ էր կա տար վել վեր ջին 
հինգ տա րում։ Դա տնտե սա կան անկ ման ժա մա նակ էր, և ն րանց 
գոր ծը լավ չէր ըն թա նում։ Նա ա սաց, որ մար դիկ այլևս չէին ճա նա
պար հոր դում և գու մար չէին ծախ սում ձկնոր սութ յան վրա այն քան, 
որ քան անց յա լում, և ն րա ա մու սի նը հու սալք ված էր։ Մենք հի շեց
րինք այդ կնո ջը Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մա սին։ Նա ա սաց, որ իր 
ա մու սի նը հե տաքրքր ված չէր Աստ ծուն ծա ռա յե լով։ 
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Երբ նստե ցինք նա վը, նա վա պե տը նույն պես հի շեց Դ րեն դա յին և 
մեծ ձկա նը։ Դ րեն դան հարց րեց, թե ինչ պես է ձկնոր սութ յան գոր ծը, 
նա պա տաս խա նեց, որ որ սում է փոքր ձկներ՝ այն ձկան հա մե մատ, 
ո րին Դ րեն դան որ սա ցել էր մրցույ թի հա մար։ Նա նույն պես ա սաց, որ 
այդ նոր վայ րում չկա յին մեծ ձկներ, քա նի որ ջու րը ծան ծաղ էր։ Նա 
բա ցատ րեց, որ տե ղա փո խել է իր գործն այդ տեղ, քա նի որ նա խորդ 
վայ րում, որ տեղ Դ րեն դան որ սաց մրցույ թի հաղ թող ձկա նը, ջու րը 
շատ ա վե լի խորն էր և լի էր շնաձկ նե րով։ Շ նաձկ նե րը գո ղա նում էին 
խայ ծե րը, մինչև որ դրանք հաս նում էին ջրի հա տա կը, և նա չա փա
զանց շատ ծախս էր ա նում խայ ծե րի հա մար ու չա փա զանց շատ 
ժա մա նակ էր կորց նում։ 

Մենք հարց րինք նրան, թե ինչ չա փի ձկներ էին որ սում այս վայ
րում, և նա պա տաս խա նեց, որ չէր տե սել 1014 կի լոգ րա մից մեծ 
ձուկ վեր ջին ամ սում։ Դ րեն դան նա յեց նրան և  ա սաց. 

– Այ սօր ես մեծ ձուկ եմ որ սա լու՝ ա մե նա մեծ ձու կը, ո րին դուք 
տե սել եք վեր ջին շրջա նում, որ պես զի ի մա նաք, որ Աստ ված հա վա
տա րիմ է։ 

Բայց նա վա պե տը պար զա պես քմծի ծաղ տվեց։ Ամ բողջ օ րը մենք 
որ սա ցինք 10 կի լոգ րա մա նոց ձկներ, ինչ պես որ ա սում էր նա վա պե
տը, և  ամ բողջ օ րը նա քմծի ծա ղով խո սում էր այն «մեծ ձկան» մա
սին, ո րին Դ րեն դան որ սա լու էր։ Այդ ա մե նը նա խորդ ձկնոր սութ յան 
կրկնութ յունն էր։ 

Օր վա վեր ջում նա վա պե տը պատ վի րեց մեզ հա վա քել մեր 
ձկնոր սա կան լա րե րը կար թա ձո ղե րի վրա, և Դ րեն դան ու շադ րութ
յուն չդարձ րեց դրան՝ ա սե լով, որ ի րեն պետք էր ըն դա մե նը մեկ կամ 
եր կու րո պե՝ իր մեծ ձկա նը որ սա լու հա մար։ Կր կին, նա վա պե տը 
սպա սեց մեկ կամ եր կու րո պե, բայց հե տո ա սաց, որ ստիպ ված էր 
վե րա դառ նալ։ Հենց այդ պա հին Դ րեն դա յի կար թա ձո ղը ցած ի ջավ և, 
կարճ ա սած, նա 30 կի լոգ րա մա նոց ձուկ որ սաց։ Նա վա պե տը կրկին 
զար մա ցած էր։ 

Մենք ռես տո րան գնա ցինք ձկնոր սութ յու նից հե տո և զ րու ցե ցինք 
մի նա վա պե տի հետ, ո րը նույն պես ընթ րում էր։ Երբ նա լսեց, որ 
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Դ րեն դան 30 կի լոգ րա մա նոց ձուկ էր որ սա ցել այդ վայ րում, նրա հա
վա տը չէր գա լիս։ Նա հարց րեց, թե որ տեղ էինք մենք ձկնոր սութ յան 
և  ինչ հե ռա վո րութ յան վրա։ Նա ու զում էր ի մա նալ, թե որ տեղ էինք 
մենք այդ քան մեծ ձուկ որ սա ցել։ Ռես տո րա նից դուրս գա լուց հե տո 
պետք է ևս մեկ ան գամ գնա յինք այդ նա վի վար ձույ թի գրա սեն յա կը, 
որ պես զի տե ղե կանք ստո րագ րեինք այդ ձու կը մեր տուն ու ղար կե լու 
մա սին։ 

Մինչև այդ նա վա պե տին հրա ժեշտ տա լը, մենք կրկին պատ մե
ցինք նրան Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մա սին։ Ես ա սա ցի. 

– Դուք իս կա պես պետք է պար զեք, թե ինչ պես նա բռնեց այդ եր
կու ձկնե րին։ Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րը գոր ծում են նաև ֆի նանս
նե րի դեպ քում։ 

Այս ան գամ մենք գրա վե ցինք նրա ու շադ րութ յու նը, և նա առն
վազն հե տաքրքր վեց։ Մենք նվի րե ցինք նրան իմ « Ֆի նանս նե րի 
կար գա վո րում» գիր քը և գ նա ցինք։ 

Այդ եր կու ձկնե րը պա տա հա կա նութ յո՞ւն էին, թե՞ Թա գա վո րութ
յան օ րեն քի արդ յունք։ Մ տա ծեք՝ ինչ պես ու զում եք, բայց Դ րեն դան 
և  ես ար դեն վա ղուց պա տաս խա նել ենք այս հար ցին։ Ե՛վ ձկնոր սա
կան ճա նա պար հոր դութ յուն նե րի, և՛ պարտ քե րից ա զատ վե լու, և՛ 
բժշկվե լու դեպ քում մեր փոր ձա ռութ յուն ներն Աստ ծո Թա գա վո րութ
յան հետ ո գեշն չող և շր ջա դար ձա յին էին։ Թա գա վո րութ յու նը գոր ծում 
է շա տե րի կյան քում։ Ա հա մի նա մակ մի կնո ջից, ով լսել էր Դ րեն դա յի 
պատ մութ յու նը. 

«Ող ջո՛ւյն Գա րի և Դ րեն դա, 

Ես կար դա ցել եմ ձեր գիր քը, ո րում Դ րեն դան վա հա նա ձուկ 
է որ սում, ո րը հաղ թում է մրցույ թում, և  ես մտա ծե ցի, որ նույն
պես պետք է պատ մեմ ձեզ իմ ձկնոր սա կան պատ մութ յու նը։ 
Վեր ջերս մենք ըն տա նե կան ար ձա կուր դի էինք գնա ցել Ֆ լո
րի դա նա հան գի Կո կո լո ղափ և Կա նա վե րա լի հրվան դան։ Իմ 
ա մու սի նը՝ Ռո բեր տը, ցան կա նում էր բաց ծով դուրս գալ ձկնոր
սութ յան հա մար և հույս ու ներ, որ մենք ձուկ կոր սա յինք և Կո
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լո րա դո կտա նեինք մեզ հետ։ Մի քա նի ա միս ծրագ րում էինք 
այդ ճա նա պար հոր դութ յու նը։ Երբ նա ա սաց, որ ցան կա նում է 
ձկնոր սութ յան գնալ, ես ոգ ևոր վե ցի և  ա սա ցի. « Մենք կա նե՛նք 
դա։ Եվ ե՛կ հա վա տանք Աստ ծուն մեծ որ սի հա մար»։ Ես հարց
րի Ռո բեր տին, թե ինչ տե սա կի ձկներ կան Ֆ լո րի դա յում, որ տեղ 
մենք ձուկ էինք որ սա լու։ Բո լոր ձկնա տե սակ նե րից, ո րոնք նա 
ա րա գո րեն թվար կեց, ես ո րո շե ցի ա ղո թել և հա վա տալ հսկա 
կար միր լու ցիա նի հա մար։ 

Այդ օ րը ե կավ, և մենք սպա սում էինք հրա հանգ նե րի նա վա
պե տից և  անձ նա կազ մից։ Ես դա վա նում էի, որ հսկա կար միր 
լու ցիան էի որ սա լու, և  իմ ո գեշն չումն ա վե լա նում էր, մինչ նա
վա պե տը խո սում էր։ Ես հու սա հա տութ յուն զգա ցի, երբ նա վա
պետն ա սաց, որ այդ ժա մա նակ մենք չենք կա րող որ սալ միայն 
պեր կես ներ, տա փա կաձկ ներ և կար միր լու ցիան ներ։ Ես մտա
ծե ցի. «Ու րիշ ին չի՞ հա մար կա րե լի է հա վա տալ»։ 

Բայց ես չէի պատ րաստ վում բաց թող նել իմ հա վատ քը գոր
ծադ րե լու այդ հնա րա վո րութ յու նը և  ա սա ցի. « Տե՛ր, ես հա վա
տա ցել եմ հսկա կար միր լու ցիա նի հա մար, և թող այդ պես լի նի. 
ես կար միր լու ցիան եմ որ սա լու և նույն պես այլ ձկներ եմ տուն 
տա նե լու»։ 

Մինչ մենք այդ նա վի մեջ էինք, ես ա սա ցի իմ ու թամ յա դստե
րը՝ Ռեյ չե լին. 

– Հի շի՛ր, որ դու կա րող ես ա ղո թել և հա վա տալ Աստ ծուն, որ 
այ սօր ձուկ կոր սաս։ Դու հա վա տո՞ւմ ես։ 

Նա ժպտաց և գլ խով ա րեց՝ ի նշան հա մա ձայ նութ յան։ Ես 
ա սա ցի նույն խրա խու սա կան խոս քերն իմ քսան մե կամ յա 
դստե րը՝ Ջոր դա նին։ Նա զար մա ցած հա յացք ձգեց ինձ վրա, 
բայց հե տո հա մա ձայ նեց։ Ես նա յե ցի Ռո բեր տին և  ա սա ցի. 

– Ե՛կ հա վա տանք, որ ա ռատ որս կու նե նանք։ 

Մի քա նի ժամ ան ցավ, իսկ մեր ձկնոր սա կան լա րե րը ո չինչ 
չէին որ սա ցել։ Եվ հան կարծ Ռեյ չե լի լա րը ձգվեց, և նա ան չափ 
ո գեշնչ վեց։ Կան չեց իր հայ րի կին՝ ի րեն օգ նե լու հա մար։ Մի քա
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նի րո պե անց նրանք մի ատ լանտ յան շնա ձուկ հա նե ցին ջրից։ 
Ռեյ չե լը հաս կա ցել էր, թե ինչ պես հա վա տալ։ Եվ մենք գո վե
ցինք նրան։ Նա իս կա կան թի մա կից է։ 

Ես հի շում էի, որ սկսե ցի մտա ծել, որ ո չինչ չէի որ սա լու, բայց 
լռեց րի այդ միտ քը և դա վա նե ցի, որ ես ար դեն իսկ ձուկ ու նեմ։ 
Ես նստե ցի, հան դարտ վե ցի և հան կարծ լսե ցի Աստ ծո ձայ նը. 
«Ե թե պար զա պես հան դարտ վես և թույլ տաս, որ Ես բե րեմ քեզ 
այդ ձու կը, դու կստա նաս այն»։ Ես գի տեի, որ ընդ հան րա պես 
ձկնորս չէի. այն պես որ, ո րո շե ցի չհու սալ իմ հմտութ յուն նե րին։ 
Նս տե ցի, խո րը շունչ քա շե ցի և ս պա սե ցի՝ վստա հե լով Աստ
ծուն։ Մո տա վո րա պես 20–30 րո պե անց իմ լա րը ձգվեց, մի գու
ցե ինձ այդ պես թվաց, բայց պարզ վեց, որ ես իս կա պես ձուկ էի 
որ սա ցել։ 

Ա մու սինս սկսեց հրա հան գել ինձ, իսկ հե տո մո տե ցավ նա
վա պե տը և  ա րեց նույ նը։ Նա ա սաց, որ ես մեծ ձուկ եմ բռնել, 
և հա վա նա բար իմ լա րի մյուս կող մում հսկա կար միր լու ցիան 
է։ Ես այն քա՜ն զար մա ցած էի, որ նա գի տեր, թե ինչ տե սա կի 
ձուկ էր բռնվել, մինչև այն տես նե լը։ Ի հար կե, ես շա րու նա կե ցի 
պտտե լով վեր քա շել լա րը, և  իմ 10 կի լոգ րա մա նոց հսկա կար
միր լու ցիա նը հայտն վեց ջրի ե րե սին։ Ես գո հա նում էի Աստ ծուց 
մեծ ու րա խութ յամբ և  ո գեշնչ մամբ։ Ես գի տեի, որ ճեղ քում ունե
ցա իմ հա վատ քի հա մա կար գում։ Ես պար զա պես շա րու նակ 
հի շում էի Դ րեն դա յի վստա հութ յու նը և մ տա ծում էի, որ կա րող 
էի ու նե նալ նույն հա վատ քը և վս տա հութ յու նը։ Ես հա րատ ևե ցի, 
և  արդ յունքն ար ժեր դրան։ 

Շ նոր հա կա լութ յուն ձեր ծա ռա յութ յան և ձեր գրքե րը գրե լու 
հա մար, նե րառ յալ « Հա վատ քի որ սոր դութ յուն» կոչ վող գիր
քը։ Ես շնոր հա կալ եմ Աստ ծուն և ձեր ծա ռա յութ յա նը, որն օգ
նեց ինձ քայ լել դե պի ա վե լի մեծ օրհ նութ յուն ներ։ Ես նա յում եմ 
ա պա գա յին ա վե լի մեծ հա վատ քով և  ո գեշնչ մամբ։ Ես գի տեմ, 
թե որ քան այս փոր ձա ռութ յու նը ծա ռա յեց մեր ըն տա նի քին։ 

Ան կեղ ծո րեն՝ Ս.Թ.»։ 
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ԳԼՈՒԽ 5 

Ո՞Վ ԸՆՏՐԵՑ ԴԱ

Նա խորդ պատ մութ յուն նե րում տե սանք, թե ինչ արդ յունք տվեց 
Աստ ծո Թա գա վո րութ յունն այս երկ րի վրա՝ շնիկ, ձուկ, փող՝ ա զա
տե լու հա մար գրա վադր ված գույ քը, գնե լու հա մար մե քե նա ներ և 
տ ներ, ո րոնց կա րի քը մենք ու նեինք, ե րեք ե րե խա յի կյան քի փրկութ
յուն և  ա վե լին։ Բո լոր այս պատ մութ յուն նե րը տե ղի ու նե ցան շնոր հիվ 
Աստ ծո Թա գա վո րութ յան, կամ, թույլ տվեք ա վե լի անձ նա կան ձևով 
ա սել՝ ՄԵՐ Աստ ծո Թա գա վո րութ յան։ Մենք չպետք է զար մա նանք, 
քա նի որ Ն րա Թա գա վո րութ յունն ան սահ մա նո րեն մեծ է։

Պետ րո սի երկ րորդ թղթի 1.3ում (NIV) գրված է. 

«Ն րա աստ վա ծա յին զո րութ յու նը տվել է մեզ այն ա մե նը, 
ին չի կա րի քը մենք ու նենք կյան քի և  աստ վա ծա պաշ տութ
յան հա մար»։ 

Ես ցան կա նում եմ մի շատ կար ևոր հարց տալ ձեզ մեր դի տար
կած բո լոր պատ մութ յուն նե րի վե րա բեր յալ. «Ո՞վ ընտ րեց դա»։ Ես 
նկա տի ու նեմ հետև յա լը. մի՞ թե Աստ ված հան կար ծա կի ո րո շեց նվի
րել Կիրս տե նին այդ շնի կը, կամ տալ իմ կին Դ րեն դա յին այդ ձու կը։ 
Մի՞ թե Աստ ված պար զա պես ո րո շեց ա նել այդ բա նե րը մեզ հա մար՝ 
Իր գե րիշ խան կամ քով. թե՞ այդ ի րա դար ձութ յուն նե րը տե ղի ու նե
ցան այլ պատ ճա ռով։ Կար ծում եմ՝ պա տաս խա նը կցնցի մարդ կանց 
մեծ մա սին։ Ես գի տեմ դա, քա նի որ այն ցնցեց ինձ։ 
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Այս հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար դի տար կենք մի պատ մութ
յուն Աստ վա ծաշն չից՝ Ղու կաս 8րդ գլ խից. 

«Եվ Ն րա ( Հի սու սի) գա լու ժա մա նակ ժո ղո վուրդ նե րը նե
ղում էին Ն րան։ Եվ մի կին կար տաս ներ կու տա րի շա րու
նակ տե ռա տե սութ յան (ար յու նա հո սութ յան) մեջ, որ իր ամ
բողջ ինչ քը բժիշկ նե րի ծախ սե լով չէր կա րո ղա ցել ոչ մե կից 
բժշկվել։ Սա մոտ ե կավ ետ ևից, Ն րա հան դեր ձի ծայ րին 
դի պավ, և  իս կույն նրա ար յան վա զե լը կանգ նեց։ 

Եվ Հի սուսն ա սաց. «Ո՞վ է, որ Ինձ դի պավ»։ Եվ երբ որ 
ա մենքն ու րա նում էին, ա սաց Պետ րո սը և ն րա հետ լի նող
նե րը. « Վար դա պե՛տ, ժո ղո վուրդ նե րը սեղ մում են Քեզ և 
նե ղում, և Դու ա սում ես՝ ո՞վ է, որ Ինձ դի պավ»։ Եվ Հի սու
սը ա սաց. « Մե կը դի պավ Ինձ, ո րով հետև Ես ի մա ցա, որ 
զո րութ յուն դուրս ե կավ Ինձ նից»։ 

Եվ երբ որ տե սավ կի նը, որ ծա ծուկ չմնաց, դո ղա լով ե կավ, 
Ն րա ա ռաջն ըն կավ և  ամ բողջ ժո ղովր դի առջև պատ մեց 
Ն րան, թե ինչ պատ ճա ռով Ն րան դի պավ, և թե ինչ պես իս
կույն բժշկվեց։ 

Նա էլ ա սաց նրան. « Քա ջա ցի՛ր, դո՛ւստր, քո հա վա՛տ քը 
բժշկեց քեզ, գնա՛ խա ղա ղութ յու նով»»։ 

– Ղու կաս 8.4248

Աստ վա ծա շուն չը շատ պարզ ա սում է, որ Հի սու սին սեղ մում էին 
բո լոր կող մե րից, և նույ նիսկ Պետ րո սը զար մա ցավ Հի սու սի՝ «ո՞վ դի
պավ ինձ» հար ցից։ Որ պես հոգ ևոր գիտ նա կան, ու զում եմ ի մա նալ, և  
ես պետք է ի մա նամ, թե ին չո՞ւ բժշկվեց ա՛յդ կի նը, և  ու րիշ ոչ ոք։ Ին
չո՞ւ օ ծութ յու նը հո սեց դե պի նա և չ հո սեց դե պի մյուս նե րը, ով քեր այդ 
պա հին հպվում էին Հի սու սին։ Պա տաս խանն այս հատ վա ծում է, բայց 
մինչ ես կպա տաս խա նեմ այս հար ցին, ևս մեկ հարց տանք։ Հի սուսն 
Ի՞ն քը ո րո շեց ծա ռա յել այդ կնո ջը։ Նա՞ էր, որ դրեց Իր ձեռ քերն այդ 
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կնոջ վրա։ Պա տաս խանն է՝ ո՛չ. ի րա կա նում, Հի սու սը նույ նիսկ չգի
տեր նրա մա սին։ Նա ստիպ ված էր հարց նել, թե ով վերց րեց Իր վրա 
ե ղած օ ծութ յու նից, քա նի որ Նա չէր տե սել այդ կնո ջը։ Այն պես որ, ո՞վ 
ո րո շում կա յաց րեց, որ այդ կի նը բժշկված է լի նե լու այդ օ րը։ 

Թույլ տվեք այլ կերպ տալ այս հար ցը։ Հի սո՞ւսն էր, որ այդ պա
հին ո րո շեց բժշկել այդ կնո ջը, թե՞ այդ կի նը ո րո շեց ստա նալ Աստ
ծուց։ Սա կար ևոր հարց է, քա նի որ այն քա՜ն մար դիկ են «սպա սում», 
որ Աստ ված ինչոր բան ա նի ի րենց կյան քում։ Ես հա վա տում եմ՝ 
այն, որ Հի սու սը նույ նիսկ չգի տեր այդ կնո ջը, ա պա ցու ցում է, որ հենց 
այդ կի նը ո րո շեց ստա նալ իր պա տաս խա նը, ոչ թե Հի սու սը ո րո շեց 
բժշկել նրան։ 

Այս փաս տը տա լիս է մեզ մի ա ներ ևա կա յե լի կար ևոր հայտ նութ
յուն. Աստ ված չի ո րո շում բժշկել մե կին և չբժշ կել մյու սին՝ պա տա հա
կա նութ յան սկզբուն քով։ Նա ար դեն իսկ տվել է բո լո րիս բժշկութ յուն 
ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն՝ Իր Թա գա վո րութ յան մեջ ու նե ցած մեր 
օ րի նա կան դիր քի մի ջո ցով։ Այն պես որ, ի րա կա նում, մե՛նք ենք ընտ
րում դա։ Բայց ես ու զում եմ ի մա նալ, թե ինչ պես նա վերց րեց այդ 
զո րութ յու նից։ Ինչ պե՞ս նա «ո րո շեց» ստա նալ։ Հի սուսն ա սում է մեզ, 
թե ինչ պես այդ կի նը վերց րեց Թա գա վո րութ յան իշ խա նութ յու նից 
և զո րութ յու նից։ Նա ա սաց. « Դո՛ւստր, քո հա վա՛տ քը բժշկեց քեզ, 
գնա՛ խա ղա ղութ յամբ»։ Այս նա խա դա սութ յու նը հայտ նում է այն ա մե
նը, ինչ պետք է ի մա նանք, և պա տաս խա նում է մեր հար ցե րին այն 
մա սին, թե ին չու այդ օ րը բժշկութ յուն ստա ցավ ա՛յդ կի նը, և  ու րիշ ոչ 
ոք։ Որ պես հոգ ևոր գիտ նա կան ներ, ա վե լի ու շա դիր դի տար կենք այս 
պատ մութ յու նը և տես նենք՝ կա րո՞ղ ենք արդ յոք գտնել բա նա լի ներ, 
ո րոնք ցույց են տա լիս, թե ին չու նա ստա ցավ իր պա տաս խա նը։ 

Ա ռա ջին հեր թին, Հի սուսն ան վա նում է նրան «դուստր», ին չը նշա
նա կում է, որ նա Իս րա յե լի ժո ղովր դից էր։ Ն շա նա կում է՝ նա ուխտ 
ու ներ Աստ ծո հետ։ Կամ, կա րե լի է ա սել, որ նա, լի նե լով Իս րա յե լի 
ժո ղովր դի քա ղա քա ցի, օ րի նա կան դիրք ու ներ երկն քի առջև՝ Աստ
ծուց ինչոր բան ստա նա լու հա մար։ Այս փաս տը չի կա րող լի նել այդ 
կնոջ պա տաս խա նի միակ պատ ճա ռը, քա նի որ այդ օ րը և  այդ վայ
րում գտնվող մար դիկ, ո րոնք բո լոր կող մե րից սեղ մում էին Հի սու սին, 
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ու նեին միև նույն օ րի նա կան դիր քը։ Պետք է որ լի ներ այլ պատ ճառ, 
թե ին չու զո րութ յու նը հո սեց։ Հի սուսն ան վա նում է ևս մեկ պատ ճառ, 
թե ին չու այդ կի նը ստա ցավ իր պա տաս խա նը։ Ի րա կա նում, Հի սուսն 
ա սաց, որ հենց այս պատ ճա ռով էր, որ այդ կինն ինչոր բան ստա
ցավ ան ձամբ իր հա մար։ Նա ա սաց, որ այդ կի նը բժշկվեց իր հա
վատ քով։ 

Այժմ մենք գի տենք, թե ինչ պես նա կա րո ղա ցավ ստա նալ իր պա
տաս խա նը։ Ա ռա ջի նը՝ նա ստա նա լու օ րի նա կան ի րա վունք ու ներ, 
քա նի որ Աբ րա հա մի դուստր էր, և  երկ րոր դը՝ նրա հա վատքն այն 
ան ջա տիչն էր, ո րի շնոր հիվ զո րութ յու նը հո սեց ան ձամբ իր մարմ նի 
մեջ հենց այդ պա հին։ Այն, որ նա Աբ րա հա մի դուստր էր, ին չը նշա
նա կում է, որ Երկն քի առջև նա գտնվում էր այն ուխ տի ներ քո, որն 
Աստ ված կնքել էր Աբ րա հա մի հետ, կա րե լի է հա մե մա տել այն բա նի 
հետ, որ է լեկտ րաէ ներ գիա մա տա կա րա րող ըն կե րութ յու նը լա րեր է 
հասց րել ձեր տուն և միաց րել է հո սան քը։ Բայց դա չի նշա նա կում, 
որ ձեր տան լույ սե րը կմիա նան։ Որ պես զի լույ սե րը միա նան, դուք 
պետք է նաև միաց նեք ան ջա տի չը։ Եվ այժմ մենք պետք է հաս կա
նանք, թե որ տեղ է, կամ որն է այդ ան ջա տի չը։ Հի սուսն ա սաց, որ 
այդ ան ջա տի չը նրա հա վատքն էր, բայց ի՞նչ է հա վատ քը, և  ինչ պե՞ս 
կա րող եմ միաց նել այն։ Սա ան չափ կար ևոր հարց է, ո րին պետք է 
պա տաս խա նել։ 

Ի՞նչ է հա վատ քը 
Հա վատ քը մի հաս կա ցութ յուն է, ո րը քրիս տոն յա ներն ան փու թո

րեն են գոր ծա ծում։ Եվ ես հա մոզ ված եմ, որ նրան ցից շա տե րը, ե թե 
ոչ մեծ մա սը, չգի տեն, թե ինչ է հա վատ քը, ին չու է այն անհ րա ժեշտ, 
ինչ պես ի մա նալ, թե արդ յոք ի րենք հա վատ քի մեջ են, և  ինչ պես կա
րե լի է հա վատք ստա նալ։ Ե թե հա վատքն այն ան ջա տիչն է, ո րը 
բժշկեց այդ կնո ջը, ու րեմն մենք պետք է մեծ ու շադ րութ յուն դարձ
նենք հա վատ քին։ Մենք գտնում ենք հա վատ քի սահ մա նու մը Հ ռո
մեա ցի նե րի 4.1821ում։ Ես գի տեմ, թե ինչ դուք մտա ծե ցիք. «Ո՛չ, 
Գա՛ րի, հա վատ քի սահ մա նու մը գրված է Եբ րա յե ցի նե րի 11.1ում»։ 
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« Հա վատ քը նշա նա կում է հա մոզ ված լի նել այն բա նում, 
ին չի հան դեպ մենք հույս ու նենք, և վս տահ լի նել այն բա
նում, ին չը մենք չենք տես նում»։

– Եբ րա յե ցի նե րի 11.1, NIV

Ա յո՛, սա ա վան դա կան պա տաս խանն է, բայց կար դա լով Եբ րա
յե ցի նե րի 11րդ գ լու խը՝ կտես նեք, որ այն ներ կա յաց նում է մեզ հա
վատ քի ա ռա վե լութ յուն նե րը, ոչ թե հա վատ քի սահ մա նու մը։ Ես հա
վա տում եմ, որ մեր հատ վա ծը Հ ռո մեա ցի նե րի թղթից, կտա շատ 
պարզ պատ կե րա ցում այն մա սին, թե ի րա կա նում ինչ է հա վատ քը։ 

«Որ ա ռանց հույ սի՝ հույ սով հա վա տաց, թե շատ ազ գե րի 
հայր կլի նի. ինչ պես աս վեց, թե՝ «այն պես պի տի լի նի քո 
զա վա կը»։ Եվ չտկա րա ցավ հա վատ քով, այ սինքն՝ մտիկ 
չա րեց իր մարմ նին, որ ար դեն մե ռած էր, ին քը իբրև հար
յու րամ յա լի նե լով, և  ո՛չ էլ՝ Սա ռա յի ար գան դի մե ռած լի նե
լուն։ Եվ Աստ ծո խոստ ման հա մար չերկմ տեց ան հա վա
տութ յամբ այլ զո րա ցավ հա վատ քով և Աստ ծուն փառք 
տվեց։ Եվ իր մտքում հա մոզ ված էր (կամ՝ «լիո վին հա մոզ
ված լի նե լով»), թե Նա, որ խոս տա ցավ, կա րող է և  ա նել»։

– Հ ռո մեա ցի նե րի 4.1821

Ներ կա յաց նենք այս հատ վա ծի 
նա խա պատ մութ յու նը։ Աբ րա հա մը 
և Սա ռան չէին կա րո ղա նում ե րե
խա ներ ու նե նալ։ Ես նկա տի չու
նեմ, որ նրա կի նը չէր հղիա նում, 
և ն րանք պետք է շա րու նա կեին 
ի րենց փոր ձե րը։ Այլ՝ որ նրանք 
գրե թե 100 տա րե կան էին, և  այլևս 
ոչ մի հույս չկար։ Ն րանց մար մին
ներն ան կա րող էին ե րե խա ներ 
ու նե նալ. դա անհ նա՜ր էր։ Այ նո ւա

«ՀԱՎԱՏՔԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ 
Է ՀԱՄՈԶՎԱԾ ԼԻՆԵԼ ԱՅՆ 
ԲԱՆՈՒՄ, ԻՆՉԻ ՀԱՆԴԵՊ 
ՄԵՆՔ ՀՈՒՅՍ ՈՒՆԵՆՔ, 
ԵՎ ՎՍՏԱՀ ԼԻՆԵԼ ԱՅՆ 
ԲԱՆՈՒՄ, ԻՆՉԸ ՄԵՆՔ 
ՉԵՆՔ ՏԵՍՆՈՒՄ»։  

– ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻ 11.1, NIV
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մե նայ նիվ, Աստ ված ե րե խա խոս տա ցավ Աբ րա հա մին, թեև բնա կա
նո րեն դա լիո վին անհ նար էր։ Աստ վա ծաշն չում գրված է, որ Աբ րա
հա մը լիո վին հա մոզ ված էր, որ Աստ ված կա րող էր ա նել այն, ինչ 
խոս տա ցել էր՝ չնա յե լով իր բնա կան ի րա վի ճա կին, որն այլ բան էր 
ա սում։ Այս պի սով, ա հա մեր հա վատ քի սահ մա նու մը. «լիո վին հա
մոզ ված լի նել, որ Աստ ված կա րող է ա նել այն, ինչ խոս տա ցել է»։ Ես 
կա սեմ սա հետև յալ կերպ. «Ու նե նալ հա մա ձայ նութ յուն Երկն քի հետ, 
ու նե նալ ոչ միայն մտա վոր, այլև լիար ժեք հա մոզ վա ծութ յուն, սրտով 
հաս տատ և վս տահ լի նել այն բա նում, ինչ Աստ ված ա սել է՝ չնա յե լով 
բնա կան ի րա կա նութ յա նը, որն այլ բան է ցույց տա լիս»։ 

Հա վատ քի մեր սահ մա նու մը հետև յալն է.

Հա վատ քը նշա նա կում է լիո վին հա մոզ ված լի նել Աստ ծո խոս
քե րի մեջ, ու նե նալ հա մա ձայ նութ յուն Երկն քի հետ մեր սրտով և մտ
քով, լիո վին հա մոզ ված, վստահ և հան դարտ լի նել մեր սրտում։ 

Ին չո՞ւ է հա վատքն անհ րա ժեշտ
Ին չո՞ւ Աստ ված պար զա պես չի կա րող բժշկել հի վան դա նոց նե

րում գտնվող մարդ կանց, երբ կա մե նա։ Ին չո՞ւ Նա չի կա րող դա դա
րեց նել պա տե րազմ նե րը։ Ին չո՞ւ Նա չի կա րող հրեշ տակ ներ ու ղար
կել՝ Ա վե տա րա նը մեզ քա րո զե լու հա մար։ Հա մոզ ված եմ, որ նախ
կի նում դուք լսել եք բո լոր այս հար ցե րը։ Պա տաս խա նը հետև յալն 
է. Նա չի կա րող ա նել այդ բա նե րը։ Եվ այն պես չէ, որ Աստ ված չու
նի կա րո ղութ յուն. Նա չու նի ի րա վա սութ յուն կամ իշ խա նութ յուն, որ 
ա նի դա։ « Գա՛ րի, դուք ա սում եք, որ Աստ ված չի՞ կա րող ա նել այն, 
ինչ ցան կա նում է ա նել»։ Ես գի տեմ, որ դա իս կա պես տա րօ րի նակ է 
հնչում, բայց կար դանք Աստ վա ծա շուն չը՝ այս հար ցի պա տաս խա նը 
գտնե լու հա մար։ 

« Մե կը վկա յեց մեկ տեղ՝ ա սե լով. 

« Մարդն ի՞նչ է, որ Դու հի շես նրան, կամ մար դու որ դին, 
որ այ ցե լես նրան։ Մի քիչ ցած ա րիր նրան հրեշ տակ նե րից, 
փառ քով և պատ վով պսա կե ցիր նրան, և Քո ձեռ քի գոր
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ծե րի վրա կանգ նեց րիր նրան։ Ա մեն բան հնա զանդ ա րիր 
նրա ոտ քե րի տակ»։ 

Ո րով հետև ա մե նը, որ հնա զան դեց րեց նրան, ո չինչ չթո
ղեց, որ հնա զանդ չլի նի նրան. բայց հի մա տա կա վին չենք 
տես նում, թե ա մեն բան հնա զանդ ված է նրան»։ 

– Եբ րա յե ցի նե րի 2.6–8

Այս հատ վա ծից կա րող ենք տես նել, որ Աստ ված տվեց մար դուն 
լիար ժեք օ րի նա կան ի րա վա սութ յուն ամ բողջ երկ րա յին տի րույ թում։ 
Չ կար մի բան, ին չը չէր գտնվում նրա ի րա վա սութ յան ներ քո։ Նա 
տի րում էր այս երկ րում բա ցար ձակ ի րա վա սութ յամբ և  իշ խա նութ
յամբ։ Նա ու ներ այս եր կի րը կա ռա վա րե լու իշ խա նութ յուն՝ շնոր հիվ 
ի րեն հաս տա տող իշ խա նութ յան։ Ըստ էութ յան, նա իշ խում էր Աստ
ծո Թա գա վո րութ յան լիա զո րած իշ խա նութ յամբ։ Մար դը կրում էր այդ 
իշ խա նութ յան պսա կը, ո րը ներ կա յաց նում էր Աստ ծո փառ քը, նաև 
այն օ ծութ յու նը և պատ վա վոր դիր քը, ո րոնք նրա վրա էին։ 

Այս մա սին պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար, մտա ծե՛ք որ ևէ երկ
րա յին թա գա վո րի մա սին։ Թեև նա բնա կան մարդ է, ո րը չու նի ի րա կան 
իշ խա նութ յուն, նա թագ է կրում, ին չը ցույց է տա լիս, որ նա ներ կա
յաց նում է մի ամ բողջ թա գա վո րութ յուն կամ պե տութ յուն։ Ն րա խոսքն 
իշ խա նութ յուն ու նի, քա նի որ այն սա տար վում է իր պե տութ յան կամ 
թա գա վո րութ յան բո լոր ու ժե րի և բ նա կան ռե սուրս նե րի կող մից։ 

Մ տա ծե՛ք փո ղո ցա յին շար ժումն ուղ ղոր դող ոս տի կա նի մա սին. 
նա կանգ նեց նում է մի հսկա յա կան կցոր դով բեռ նա տար՝ հրա մա
յե լով. « Կա՛նգ առ՝ օ րեն քի ա նու նով»։ Ա յո՛, այդ բեռ նա տա րը շատ 
ա վե լի մեծ է, քան նա, և նա ինք նին չի կա րող հա մե մատ վել այդ 
բեռ նա տա րի հետ, բայց բեռ նա տա րը կանգ է առ նում։ Այն կանգ է 
առ նում ոչ թե այդ մար դու պատ ճա ռով, այլ նրա կրծքան շա նի, ո րը 
ներ կա յաց նում է այդ երկ րի կա ռա վա րութ յու նը։ Այդ դեպ քում, կա
ռա վա րութ յու նը շատ ա վե լին է, քան այդ կրծքան շա նը կրող մար դը։ 
Բեռ նա տա րի վա րոր դը չի վա խե նում այդ մար դուց, բայց նա վա խե
նում է այն կա ռա վա րութ յու նից, որն այդ մար դը ներ կա յաց նում է. այն
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պես որ, նա կանգ նեց նում է իր բեռ նա տա րը։ Նույ նը ճշմա րիտ է այս 
դեպ քում։ Ա դամն իշ խում էր երկ րա յին տի րույ թում գտնվող ամ բողջ 
ա րար չա գոր ծութ յան վրա։ Աստ ծո իշ խա նութ յու նը և կա ռա վա րու մը՝ 
ներ կա յաց ված նրա փառ քի և պատ վի պսա կով, վստա հութ յուն էին 
հա ղոր դում մար դուն, որ իր խոս քերն իշ խում էին Աստ ծո Թա գա վո
րութ յան ա նու նից։ 

Շատ կար ևոր է նշել հետև յա լը. երբ Ա դա մը կորց րեց երկ րի վրա 
իշ խե լու կա րո ղութ յու նը՝ Աստ ծո կա ռա վար ման դեմ դա վա ճա նութ յուն 
գոր ծե լու պատ ճա ռով, նա կորց րեց իր պսա կը։ Երկ րա յին տի րույթն 
ա րա տա վոր վեց և փոխ վեց։ Մա հը մուտք գոր ծեց այս աշ խարհ, և  
այժմ մարդ կանց կյան քե րում իշ խա նութ յուն և  ազ դե ցութ յուն ու նե նա լու 
օ րի նա կան ի րա վուն քը սա տա նա յինն էր։ Ան չափ կար ևոր է, որ դուք 
նաև հաս կա նաք, որ մար դը դեռևս այս երկ րի օ րի նա կան իշ խանն է, 
քա նի որ Աստ ված է կար գել նրան, սա կայն այժմ չու նի հոգ ևոր իշ խա
նութ յուն, ո րը մի ժա մա նակ ու ներ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, նույ նիսկ իր ան
կում ապ րած վի ճա կում նա դեռ այս երկ րի տերն է։ Ա յո՛, նա այլևս 
չու նի Աստ ծո իշ խա նութ յան պսա կը, ո րը սա տա րում էր նրան։ Նա չի 
կա րող իշ խել Աստ ծո զո րութ յամբ և փառ քով. նա կորց րել է իր պատ
վա վոր դիր քը։ Բայց, միև նույն է, նա միակ օ րի նա կան դուռն է դե պի 
այս երկ րա յին տի րույ թը։ Ա հա թե ին չու Աստ ված պետք է գոր ծա ծի Հո
գով լցված քրիս տոն յա նե րին՝ մարդ կանց կյան քե րում Իր կամ քը կա
տա րե լու հա մար։ Նույն կեր պով, սա տա նան օգ տա գոր ծում է դևե րով 
ո գեշնչ ված մարդ կանց, որ պես զի ազ դի այս երկ րի վրա և  ի րա գոր
ծի իր ծրա գի րը մարդ կութ յան հա մար։ Երկ րի վրա մար դու ի րա վա

սութ յան այս սկզբուն քը կեն սա կան 
նշա նա կութ յուն ու նի Թա գա վո րութ
յան օ րեն քը հաս կա նա լու հա մար, 
և հենց որ հաս կա նաք, այն կպա
տաս խա նի հե տա գա յում ծա գող 
շատ հար ցե րի այն մա սին, թե ին չու 
են կա տար վում ո րոշ բա ներ, իսկ 
ո րոշ բա ներ չկա տար վե ցին և չեն 
կա տար վում՝ հոգ ևոր ա ռու մով։ 

ԱՀԱ ԹԵ ԻՆՉՈՒ ԱՍՏՎԱԾ 
ՊԵՏՔ Է ԳՈՐԾԱԾԻ 
ՀՈԳՈՎ ԼՑՎԱԾ 
ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԻՆ՝ 
ՄԱՐԴԿԱՆՑ 
ԿՅԱՆՔԵՐՈՒՄ ԻՐ ԿԱՄՔԸ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ։  
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Մի գու ցե ա սեք. « Բայց ես կար ծում էի, որ Տի րոջն է եր կի րը և դ րա 
լիութ յու նը»։ Ա յո՛, այդ պես է։ Հու սով եմ՝ հետև յալ օ րի նա կը կօգ նի ձեզ 
հաս կա նալ, թե ինչ նկա տի ու նեմ։ Ե թե ես վար ձա կա լութ յան հանձ
նեի ձեզ իմ տու նը, թեև ի րա վա բա նո րեն այն պատ կա նում է ինձ, 
ես կհրա ժար վեի ցան կա ցած պա հին այդ տեղ գա լու իմ օ րի նա կան 
ի րա վուն քից։ Վար ձա կա լա կան պայ մա նագ րե րի մե ծա մաս նութ յան 
մեջ կա պար բե րութ յուն, ո րը հստա կեց նում է, թե երբ սե փա կա նա
տե րե րը կա րող են օ րի նա կան կեր պով մուտք գոր ծել վար ձա կալ
վող տա րածք նե րը, օ րի նակ՝ ար տա կարգ պա տա հար կար գա վո րե
լու կամ վե րա նո րո գում կա տա րե լու նպա տա կով, ինչ պես նաև այդ 
մա սին նա խա պես ծա նու ցե լու պայ ման նե րը։ Ե թե ես փոր ձեի մտնել 
իմ տուն՝ խախ տե լով այդ պայ մա նա գի րը, իմ ա րար քը կոտ րանք 
կհա մար վեր, թեև այդ գույ քը պատ կա նում է ինձ։ Ե թե ես խախ տեի 
վար ձա կա լա կան պայ մա նագ րում հստա կեց ված օ րեն քը, ինձ կա րե
լի էր օ րեն քի հա մա ձայն հար կադ րա բար հե ռաց նել այդ տե ղից, թեև 
դա իմ սե փա կա նութ յունն է։ Սա բա ցատ րում է, թե ին չու էր սա տա
նան ստիպ ված օգ տա գոր ծել Ա դա մին՝ երկ րա յին տի րույ թում իշ
խա նութ յուն ստա նա լու հա մար։ Ա դա մը միակ բա նա լի՜ն էր։ Սա տա
նան պետք է մտներ դռնով, և  այդ դուռն Ա դամն էր։ Ե թե սա տա նան 
փոր ձեր շրջան ցել Ա դա մին, հնա րա վոր կլի ներ օ րի նա կան կեր պով 
վտա րել նրան։ 

«Եվ սա տա նան Ն րան մի բարձր սար հա նեց և  աշ խար հի 
բո լոր թա գա վո րութ յուն նե րը ցույց տվեց Ն րան մի վայրկ
յա նի մեջ։ Եվ սա տա նան ա սաց Ն րան. «Այս ամ բողջ իշ խա
նութ յու նը և ս րանց փառ քը Քեզ կտամ, որ ինձ է տրված, և  
ում որ կա մե նում եմ, տա լիս եմ։ Արդ Դու, ե թե իմ առջևն 
ըն կած երկր պա գութ յուն ա նես, բո լո րը Քո նը կլի նի»»։ 

– Ղու կաս 4.57

Ինչ պես տես նում եք այս հատ վա ծում, սա տա նան պնդում էր, որ 
մարդ կանց թա գա վո րութ յուն նե րի իշ խա նութ յու նը և փառ քը (հարս
տութ յու նը) տրվել էր ի րեն։ Ո՞վ էր տվել այդ իշ խա նութ յու նը։ Նա, 
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ում այն պատ կա նում էր՝ Ա դա մը։ Այս պի սով, Աստ ված չէր կա րող 
պար զա պես մի ջամ տել մարդ կանց գոր ծե րի մեջ՝ ա ռանց օ րի նա կան 
դռնով մտնե լու։ Ե թե Նա այդ պես վար վեր, սա տա նան խար դա խութ
յուն կան վա ներ դա։ Ո՛չ, Աստ ված պետք է մտներ նույն դռնով, ո րով 
մտավ սա տա նան, որ պես զի բե րեր Իր կա ռա վա րու մը և  իշ խա նութ
յունն այս եր կիր, և  այդ դու ռը մարդն էր։ Բայց ո՞վ էր լի նե լու այդ 
մար դը։ 

«Եվ Տերն ա սաց Աբ րա մին. «Գ նա՛ քո երկ րից և քո ազ գա
կան նե րից և քո հոր տնից այն եր կի րը, որ Ես քեզ ցույց 
կտամ։ Եվ Ես քեզ մեծ ազգ պի տի շի նեմ և քեզ օրհ նեմ և 
քո ա նու նը մե ծաց նեմ, և դու օրհն յալ կլի նես։ Եվ քեզ օրհ
նող նե րին կօրհ նեմ, և քեզ ա նի ծող նե րին կա նի ծեմ, և  երկ
րի բո լոր ազ գե րը քեզ նով կօրհն վեն»»։ 

– Ծնն դոց 12.13

Աբ րա հա մը կոչ վում է մեր հա վատ քի հայ րը, քա նի որ նա դուռ 
բա ցեց Աստ ծո հա մար երկ րա յին տի րույ թում, ո րով երկ րի բո լոր ազ
գերն օրհն ված էին լի նե լու։ Ի հար կե, ա սե լով, որ ազ գերն օրհն ված 
էին լի նե լու, այս խոս քը նկա տի ու նի, որ Հի սուս Ք րիս տո սը հե տա գա
յում ճա նա պարհ էր բա ցե լու, որ պես զի Աստ ծո կա ռա վա րու մը ևս մեկ 
ան գամ օ րի նա կան մուտք ու նե նար այս եր կիր՝ Աբ րա հա մի հա վատ
քի մի ջո ցով։ Աբ րա հա մի հա վատքն օ րի նա կան դուռ բա ցեց Երկն քի 
հա մար, և Աստ ված հա վիտ յան բաց պա հեց այն՝ օ րի նա կան ուխտ 

(պայ մա նա գիր) կնքե լով Աբ րա հա
մի և ն րա սերն դի կամ ժա ռանգ նե
րի հետ։  

Թույլ տվեք այլ կերպ ար տա
հայ տել իմ միտ քը։ Երկն քի կա ռա
վա րու մը կա րող է մուտք գոր ծել 
այս եր կիր միայն որ ևէ տղա մար
դու կամ կնոջ մի ջո ցով, քա նի որ 
մար դիկ օ րի նա կան լիա զո րութ յուն 

«ՀԵՏԵՎԱԲԱՐ, ՀԱՎԱՏՔԸ 
ԳԱԼԻՍ Է ՈՒՂԵՐՁԸ 
ԼՍԵԼՈՒՑ, ԻՍԿ ՈՒՂԵՐՁԸ 
ԼՍՎՈՒՄ Է ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
ՄԱՍԻՆ ԽՈՍՔԻ 
ՄԻՋՈՑՈՎ»։  

– ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 10.17, NIV
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ու նեն այս երկ րում։ Եվ երկն քի կա ռա վա րումն օ րի նա կան է միայն, 
երբ որ ևէ տղա մարդ կամ կին լիո վին հա մոզ ված է իր սրտում, որ 
այն, ինչ ա սում է Աստ ված, ճշմա րիտ է (հա վատք)։ 

Կա րե լի է ա սել նաև, որ Եր կին քը կա րող է օ րի նա պես ազ դե ցութ
յուն թող նել երկ րա յին տի րույ թում ապ րող որ ևէ տղա մար դու կամ 
կնոջ կյան քում, միայն ե թե նա ցան կա նում է կամ ո րո շում է կա յաց
նում ըն դու նել Աստ ծո կա ռա վա րու մը և  իշ խա նութ յու նը։ Այս դեպ քում 
գոր ծում է նույն սկզբուն քը, որն օգ տա գոր ծեց սա տա նան՝ Ա դա մի 
մի ջո ցով այս եր կիր մուտք գոր ծե լու հա մար։ Նա հա մո զեց Ա դա մին, 
որ Աստ ված վստա հե լի չէր, և հե ռաց րեց Ա դա մի սիրտն Աստ ծո հետ 
ու նե ցած հա մա ձայ նութ յու նից։ Արդ յուն քում Ա դա մը ո րո շեց հա վա
տալ սա տա նա յին և մեր ժեց Աստ ծո իշ խա նութ յու նը։ 

Աստ ված օգ տա գոր ծեց նույն այս սկզբուն քը՝ վե րա դարձ նե լու 
հա մար Իր կա ռա վա րու մը և  իշ խա նութ յունն այս եր կիր Աբ րա հա մի 
մի ջո ցով։ Աբ րա հա մը հա վա տաց Աստ ծուն, և ն րա հա մա ձայ նութ
յունն ար դա րութ յուն հա մար վեց Աստ ծո կող մից, ին չը նշա նա կում է, 
որ անհ րա ժեշտ օ րի նա կան հա մա ձայ նութ յու նը կա յա ցել էր։ Այս երկ
կողմ (Աստ ծո և Աբ րա հա մի) հա մա ձայ նութ յու նը թույլ տվեց Աստ ծուն 
օ րի նա կան պայ մա նա գիր (ուխտ) կնքել, որն ա պա հո վում էր Երկն
քի մուտ քը երկ րա յին տի րույթ, ՍԱԿԱՅՆ ան չափ կար ևոր է նշել, որ 
այս պայ մա նա գիրն ազ դեց միայն Աբ րա հա մի և ն րա ժա ռանգ նե րի 
վրա։ Այս ուխ տի նշա նը՝ թլփա տութ յու նը, տրվեց Աբ րա հա մի բո լոր 
ժա ռանգ նե րին։ Թլ փա տութ յու նը տղա մար դու առ նան դա մի թլի փի 
կտրումն էր։ Երբ տղա մար դը ցա նում էր իր սեր մը կնոջ մեջ, նրա 
սերմն անց նում էր թլփատ ված առ նան դա մով, ին չը հայ տա րա րում 
էր սա տա նա յին և հենց ա պա գա ե րե խա յի հո րը և մո րը, որ նա Աստ ծո 
և Աբ րա հա մի օ րի նա կան ուխ տի ժա ռանգն էր Երկն քի առջև։ 

Ինչ պես ար դեն կար դա ցինք, յու րա քանչ յուր տղա մարդ և կին, 
ո րին հա սա նե լի էր այդ օ րի նա կան ուխ տը, պետք է կա տա րեր նաև 
դրա ի րա վա կան պա հան ջը՝ նրա սիր տը պետք է լիո վին հա մոզ ված 
լի ներ Աստ ծո խոս քե րի մեջ, որ պես զի նա վա յե լեր Աստ ծո և Աբ րա
հա մի կնքած պայ մա նագ րի ա ռա վե լութ յուն ներն իր կյան քում։ Ըստ 
էութ յան, այդ ուխ տը լա րե րով միա ցած էր Աստ ծո ժո ղովր դի տնե րին, 



ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ. Համաձայնության զորությունը

124

բայց նրանք, միև նույն է, պետք է միաց նեին ան ջա տի չը՝ ան ձամբ 
հա վա տա լով Աստ ծո Խոս քին և գոր ծե լով դրա հի ման վրա։ 

Այժմ մենք գի տենք, թե ինչ է հա վատ քը և  ին չու է հա վատքն ի րա
վա բա նո րեն անհ րա ժեշտ։ Եվ հի մա ան չափ կար ևոր է, որ ի մա նանք, 
թե ինչ պես հա վատք ստա նանք և  ինչ պես ի մա նանք, որ մենք հա
վատ քի մեջ ենք։ 

Ինչ պե՞ս հա վատք ստա նալ 
Ես մի հու շում կա նեմ. դուք չեք կա րող ա ղո թել հա վատ քի հա մար։ 

Սա զար մաց րե՞ց ձեզ։ Ես այդ պես էլ գի տեի։ 

« Հետ ևա բար, հա վատ քը գա լիս է ու ղեր ձը լսե լուց, իսկ 
ուղեր ձը լսվում է Ք րիս տո սի մա սին խոս քի մի ջո ցով»։ 

– Հ ռո մեա ցի նե րի 10.17, NIV

Ինչ պե՞ս է հա վատ քը գա լիս՝ երբ լսում ենք Աստ ծո Խոս քը։ Մի՞ թե 
լսե լը միակ անհ րա ժեշտ պայ մանն է։ Ի՞նչ գոր ծըն թաց է տե ղի ու նե
նում։ Արդ յո՞ք Խոս քը լսե լը միակ պա հանջն է, որ հա վատ քը զար
գա նա մար դու հո գում։ Որ պես զի հաս կա նանք, թե ինչ պես է գա լիս 
հա վատ քը և  ինչ նկա տի ու նի Հ ռո մեա ցի նե րի 10.17ը, մենք կկար
դանք Մար կո սի 4րդ գ լու խը։ Ե թե վեր գցեք ձեր Աստ վա ծա շուն չը, 
այն պետք է որ վայր ընկ նի՝ բաց ված Մար կո սի 4րդ գլ խի վրա. ա հա 
թե որ քան կար ևոր է այս գլու խը։ Հի սուսն ա սաց Մար կոս 4.13ում, որ 
ե թե չեք հաս կա նում այն, ին չի մա սին Նա սո վո րեց նում է այս գլխում, 
դուք չեք կա րո ղա նա հաս կա նալ Աստ վա ծաշն չի ցան կա ցած այլ 
ա ռակ։ Ես կա սեի, որ այս գլու խը չա փա զանց կար ևոր է։

Ին չո՞ւ է այս գլուխն այդ քան կար ևոր։ Քա նի որ այն պատ մում է 
մեզ, թե ինչ պես է Եր կին քը փոխ գոր ծակ ցում երկ րի հետ, ինչ պես է 
այն օ րի նա կան իշ խա նութ յուն ստա նում, և  որ տեղ է դա տե ղի ու նե
նում։ Չ կա ա վե լի կար ևոր բան ձեր կյան քում, քան այն, ինչ սո վո
րեց նում է ամ բողջ այս գլու խը։ Դուք կա րող եք հարց նել. «Ինչ պե՞ս է 
գոր ծում Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը»։ Այս գլխում Հի սու սը պատ մում 
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է ե րեք ա ռակ այն մա սին, թե ինչ պես է հա վատ քը ծնվում մար դու հո
գում և, ինչ պես գի տեք, դա անհ րա ժեշտ է, որ պես զի Եր կին քը օ րի
նա պես ներ խու ժի այս եր կիր։ 

Այս գլխի ե րեք պատ մութ յուն ներն են սերմ նա ցա նի ա ռա կը, սերմ 
գցող մար դու ա ռա կը և մա նա նե խի սեր մի ա ռա կը։ 

Սկ սենք Մար կո սի 4րդ գլ խի Հի սու սի պատ մած երկ րորդ պատ
մութ յու նից, ո րը սերմ գցող մար դու մա սին է։ 

«Եվ ա սում էր. «Այս պես է Աստ ծո ար քա յութ յու նը, որ պես 
թե մի մարդ սերմ գցեր հո ղի մեջ։ Եվ գի շերցե րեկ քնի և 
վեր կե նա, և սեր մը բուս նի և  ա ճի այն պես, որ նա չգի տի։ 
Ո րով հետև եր կիրն ինքն ի րեն պտուղ է բե րում՝ ա ռաջ խո
տը, հե տո հաս կը, և ն րա նից հե տո լցված ցո րեն հաս կի 
մեջ։ Բայց երբ որ պտու ղը կտա, շու տով կու ղար կի ման
գա ղը, ո րով հետև հունձ քը հա սել է»»։ 

– Մար կոս 4.2629

Մինչև այս հատ վա ծին անց նե լը, նախ սահ մա նենք ո րոշ հաս կա
ցութ յուն ներ։ Ո՞րն է այն սեր մը, ո րի մա սին խո սում է Հի սու սը, և  ո՞րն 
է հո ղը։ Ի րա կա նում, Հի սու սը սահ մա նում է այս հաս կա ցութ յուն նե
րը նույն գլխի նա խորդ ա ռա կում, ո րը սերմ նա ցա նի մա սին է։ Սերմն 
Աստ ծո Խոսքն է, իսկ հո ղը՝ մար դու սիր տը կամ հո գին։ Այն պես որ, 
օգ տա գոր ծե լով այս եր կու բա ռի Հի սու սի սահ մա նու մը, մենք կա րող 
ենք ա սել, որ այս ա ռա կում Հի սու սը պատ մում է մի մար դու մա սին, 
ո րը ցա նում է Աստ ծո Խոսքն իր սրտում։ Եվ այդ հո ղը կամ մար դու 
սիրտն ինքն ի րե նով սկսում է ա ռա ջաց նել հա վատք (հա մա ձայ նութ
յուն Երկն քի հետ) այս երկ րա յին տի րույ թում։ 

Մինչև ա ռաջ անց նե լը, ան չափ կար ևոր է, որ հի շեք, թե որն է հա
վատ քի մեր սահ մա նու մը. երբ որ ևէ տղա մար դու կամ կնոջ սիր տը 
հաս տատ հա մոզ ված է այն բա նում, ինչ ա սում է Եր կին քը։ Այս հատ
վա ծում գրված է, որ թեև մար դը չգի տի, թե ինչ պես է դա տե ղի ու նե
նում, այն Խոս քը, ո րը ցան ված է նրա սրտում, ինքն ի րե նով սկսում 
է ա ճել և հա մա ձայ նութ յուն ա ռա ջաց նել։ Սա տե ղի է ու նե նում թե՛ 
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քնած, թե՛ ար թուն ժա մա նակ. այս գոր ծըն թա ցը կանգ չի առ նում։ 
Երբ մար դը պա հում է Խոսքն իր սրտում, նրա սիրտն աս տի ճա նա
բար հա մա ձայ նում է Երկն քի ա սա ծի հետ, և հա վատք է ծնվում։ 

Մեր սուրբգ րա յին հատ վա ծը Մար կո սի 4րդ գլ խում ցույց է տա
լիս, որ սիր տը հա մա ձայ նութ յուն է ա ռա ջաց նում ո րո շա կի գոր ծըն
թա ցի մի ջո ցով։ Այս տեղ գրված է, որ սկզբում, երբ մեր սիրտն ըն
դու նում է Խոս քը, սկսում է ձևա վոր վել հա վատ քը։ Հի սու սը հա մե մա
տում է այդ փու լը ծիլ տա լու հետ։ Բու սած ծի լը շա րու նա կում է ա ճել 
և խոտ կամ ցո ղուն է դառ նում։ Ի վեր ջո, ցո ղու նի վրա ձևա վոր վում է 
հաս կը, և նույ նիսկ այս ուշ փու լում դեռևս չկա պտուղ, չկա հա մա ձայ
նութ յուն և չ կա փո փո խութ յուն բնա կան աշ խար հում։ Հի սուսն ա սում 
է, որ այս ըն թաց քը շա րու նակ վում է, մինչև որ հաս կը հա սու նա նում 
է և լց վում ցո րե նով։ Երբ գոր ծըն թա ցը հաս նում է այս փու լին՝ երբ 
հաս կը լիքն է հա սած ցո րե նով, ա ռա ջա նում է հա մա ձայ նութ յուն՝ հա
վատք, ո րը թույլ է տա լիս մար դուն հնձել այս աշ խար հում այն, ինչ 
Եր կին քը ցա նել է նրա սրտում։ 

Այժմ ու շադ րութ յուն դարձ րեք. ե կեք վե րա նա յենք, թե ի րա կա
նում ինչ է կա տար վում։ Եր կին քը ցա նում է Աստ ծո Խոս քը երկ րա
յին տի րույ թում՝ որ ևէ տղա մար դու կամ կնոջ սրտի մեջ, ո րը պետք է 
հա մա ձայ նի Խոս քի հետ։ Այդ պա հին մար դու սիր տը դեռ չու նի հա
մա ձայ նութ յուն Երկն քի հետ, բայց նրա սրտում սկսվում է մի գոր
ծըն թաց, որն ինքն ի րե նով նրա սիր տը հա մա ձայ նութ յան է բե րում 
ի րե նում ցան վա ծի հետ։ Հի սու սը հրա շա լի օ րի նակ է օգ տա գոր ծում՝ 
այս գոր ծըն թա ցը նկա րագ րե լու հա մար։ Հա մե մա տե լով այս գոր ծըն
թա ցը գյու ղա ցու կող մից սերմ ցա նե լու և  այդ սեր մի հա սու նա նա լու 
հետ, Հի սու սը պատ կե րա ցում է տա լիս այն մա սին, թե ինչ պի սին է 
հա վատ քը։ Բ նա կան աշ խար հում, երբ սեր մը հա սու նա նում է հաս կի 
մեջ, այն ու նի ՃԻՇՏ նույն տես քը, ինչ հո ղի մեջ ցան ված սեր մը։ Թույլ 
տվեք կրկին ա սել սա։ 

Երբ սեր մը հա սու նա նում է հաս կի մեջ, այն ու նի ՃԻՇՏ նույն տես
քը, ինչ հո ղի մեջ ցան ված սեր մը։

Ե թե ե գիպ տա ցո րեն ցա նեք, հաս կի մի ջի հա սուն սեր մը ճշտո
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րեն նման կլի նի ձեր ցա նած սեր մին։ Դ րանք նույնն են և  ու նեն նույն 
տեսքն ու հա մը։ Այդ եր կուսն ան կա րե լի կլի նի տար բե րել. դրանք 
նույ նա կան են։ 

Թույլ տվեք շրջա սութ յան են թար կել այն, ինչ նկա տի ու նի Հի սու
սը։ Երբ մենք լսում ենք Խոս քը (տե՛ս Հ ռոմ. 10.17), ի րա կա նում ցա
նում ենք Աստ ծո Խոս քը մեր հոգ ևոր մար դու կամ մեր սրտի մեջ։ Ե թե 
մենք պա հենք Խոս քը մեր սրտե րում, այն կհա սու նա նա, և  երբ հա սու
նա նա, մեր սրտի պատ կե րա ցում նե րը (այս երկ րա յին տի րույ թի մա
սին) կհա մա պա տաս խա նեն Երկն քի խոս քե րին։ Այ սինքն, կա րե լի է 
ա սել, որ ե թե դուք շա րու նա կեք ցա նել Երկն քից ե կած որ ևէ խոս տում 
ձեր սրտում, այն աս տի ճա նա բար և  ինք նա բե րա բար վստա հութ յուն 
կա ռա ջաց նի Աստ ծո ա սա ծի վե րա բեր յալ։ Արդ յուն քում, ձեր սրտե րը 
լիո վին հա մոզ ված կլի նեն այն բա նում, ինչ ա սում է Եր կին քը, և դուք 
կհա մա ձայ նեք Երկն քի խոս քե րի հետ։ Օ րի նակ, ե թե դուք բախ վել եք 
հի վան դութ յան, ձեր մարմ նի վի ճակն ա սում է, որ դուք հի վանդ եք։ 
Սա կայն ե թե սկսեք ցա նել ձեր սրտում Աստ ծո Խոսքն այն մա սին, որ 
Աստ ված գին է վճա րել ձեր բժշկութ յան հա մար՝ Հի սու սի կա տա րած 
աշ խա տան քի մի ջո ցով, ձեր սրտում աս տի ճա նա բար և  ինք նա բե րա
բար կա ռա ջա նա հա մոզ վա ծութ յուն Աստ ծո ա սա ծի մեջ։ 

Երբ բժշկութ յան մա սին խոս քը հա սու նա նա ձեր սրտում, ձեր 
ներ սում վստա հութ յուն կա ռա ջա նա, որ դուք բժշկված եք, և դուք 
կսկսեք հա վա տալ դրան և խո սել դա։ Դուք ար դեն պար զա պես չեք 
կրկնի Երկն քի խոս քե րը. ձեր սիր տը հաս տատ հա մոզ ված կլի նի։ 
Երբ ա սեք՝ ես բժշկված եմ, դուք պար զա պես չեք կրկնի ինչոր բա
նաձև, այլ կհա վա տաք և վս տահ կլի նեք, որ դա փաստ է։ Այն, ինչ 
ա սում է Եր կին քը, կդառ նա ի րա կա նութ յան ձեր ըն կա լու մը։ 

Ա հա թե ին չու է Եբ րա յե ցի նե րի 11.1ում գրված. 

« Հա վատ քը նշա նա կում է հա մոզ ված լի նել այն բա նում, 
ին չի հան դեպ մենք հույս ու նենք, և վս տահ լի նել այն բա
նում, ին չը մենք չենք տես նում» (NIV)։

Որ տեղ կա հա վատք, կա նաև գերբ նա կան հա մոզ վա ծութ յուն այն 
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բա նում, ինչ ա սում է Եր կին քը. այ նո ւա մե նայ նիվ, այս գոր ծըն թացն 
ու նի ևս մեկ քայլ։ 

Այժմ մարդն ու ղար կում է կամ մո տեց նում է իր ման գա ղը՝ հնձե
լու հա մար, որ պես զի բե րի իր ի րա կա նութ յան մեջ այն, ին չում ին քը 
սրտանց հա մոզ ված է։ 

« Հենց որ հաս կը հա սու նա նում է, նա մո տեց նում է իր ման
գա ղը, ո րով հետև հունձ քը հա սել է»։ 

– Մար կոս 4.29, NIV 

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ թեև սիրտն ու նի հա մա ձայ նութ յուն 
Երկն քի հետ, և  երկ նա յին ի րա կա նութ յու նը դար ձել է փաստ այդ 
տղա մար դու կամ կնոջ հա մար, ոչ մի ի րա կան փո փո խութ յուն դեռևս 
տե ղի չի ու նե ցել այս երկ րում։ Քա նի որ հենց մարդն ի րա վա սութ յուն 
ու նի այս նյու թա կան աշ խար հում, նա պետք է ար ձա կի Երկն քի իշ
խա նութ յունն այս երկ րում։ Աստ ված չի կա րող ա նել դա ա ռանց նրա։ 
Ես կա րող եմ ցույց տալ սա մի շատ հայտ նի աստ վա ծաշնչ յան հատ
վա ծից, ո րը դի տար կե ցինք քիչ ա ռաջ։ 

 « Քա նի որ սրտով հա վա տում ենք ար դա րա նա լու հա մար 
և բե րա նով դա վա նում ենք փրկվե լու հա մար»։ 

– Հ ռո մեա ցի նե րի 10.10

Մար դը սրտով հա վա տում է այն Խոս քին, ո րը հա վատք է ա ռա
ջաց րել ի րե նում, և  ար դա րա նում է։ Ար դա րա ցումն ի րա վա բա նա կան 
տեր մին է, ո րը նշա նա կում է օ րեն քի կի րա ռում։ Երբ մար դու սիր տը 
հա մա ձայ նութ յուն ու նի Երկն քի հետ և լիո վին հա մոզ ված է այն բա
նում, ինչ ա սում է Եր կին քը, նա ար դա րա նում է։ Այն պես որ, Եր կինքն 
օ րի նա պես կա րող է գալ նրա կյան քի մեջ՝ այս երկ րա յին տի րույթ։ 
Բայց ար դա րա ցումն ինք նին չի ար ձա կում Աստ ծո զո րութ յու նը։ Ինչ
պես տու նը, որ տեղ է լեկտ րա կա նութ յուն է միաց րած՝ այն հո սան քով 
ա պա հո վե լու հա մար, կա ևս մեկ քայլ՝ միաց նել ան ջա տի չը և թույլ 
տալ, որ հո սան քը ներս մտնի, և լույ սե րը միա նան։ Ին չո՞ւ։ Քա նի որ 
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Հ ռո մեա ցի նե րի 10.10ը պնդում է, որ կա ևս մեկ քայլ ար դա րա ցում 
ստա նա լուց հե տո։ 

Այն տղա մար դը կամ կի նը, որն ար դա րաց ված է երկն քի և  երկ րի 
առջև, պետք է դա վա նի կամ քայլ ա նի իր հա մա ձայ նութ յան հի ման 
վրա, որ պես զի ար ձա կի Աստ ծո զո րութ յու նը և  օ ծութ յունն այս երկ
րում։ Կր կին ու կրկին կար դա ցե՛ք Հ ռո մեա ցի նե րի 10.10ը, մինչև լիո
վին հաս կա նաք, թե ինչ նկա տի ու նեմ։ Ա հա թե ինչ պես է սա գոր ծում։ 
Ա հա թե ինչ պես է Եր կինքն օ րի նա կան ի րա վունք ստա նում այս երկ
րում. սիր տը կրում է երկն քի փո խազ դե ցութ յունն այս երկ րա յին տի
րույ թում, իսկ հե տո մեր խոս քե րը և գոր ծե րը՝ ան ջա տի չի նման, ար
ձա կում են երկնային զո րութ յու նը։ Կր կին ու շա դիր կար դա ցե՛ք այս 
խոս քի երկ րորդ մա սը. մենք ենք, որ պետք է ար ձա կենք երկնային 
իշ խա նութ յունն այս տեղ։ 

Գա ղա փարն այն մա սին, որ Եր կին քը սպա սում է, որ պես զի մարդն 
ա ռա ջին հեր թին ա պա հո վի օ րի նա կան ի րա վունք, իսկ երկ րորդ հեր
թին՝ ի րա վա սութ յուն այս երկ րի վրա, կա րե լի է տես նել Մատ թեո սի 
16 և 18 գլուխ նե րում՝ Հի սու սի ու սու ցում նե րում։ 

«Ճշ մա րիտ ա սում եմ ձեզ, ինչ որ երկ րի վրա կա պեք, երկն
քում էլ կապ ված կլի նի, և  ինչ որ երկ րի վրա ար ձա կեք, 
երկն քում էլ ար ձակ ված կլի նի»։ 

– Մատ թեոս 18.18

Այս խոս քում Հի սու սը պնդում է, որ Ին քը տա լու է ե կե ղե ցուն Թա
գա վո րութ յան բա նա լի նե րը (իշ խա նութ յու նը) երկ րա յին տի րույ թում։ Նա 
ա սում է, որ Եր կին քը կսա տա րի ձեզ, երբ որ ևէ բան կա պեք այս երկ րի 
վրա, և Եր կին քը կսա տա րի ձեզ, երբ որ ևէ բան ար ձա կեք այս երկ րի 
վրա։ Կր կին, հի շեք ոս տի կա նի օ րի նա կը. նա ու նի իշ խա նութ յուն, բայց 
զո րութ յու նը պատ կա նում է պե տութ յա նը։ Ոս տի կա նը կրում է պե տութ
յան բա նա լին կամ իշ խա նութ յու նը, քա նի որ նա երդ վել է լի նել այդ պե
տութ յան գոր ծա կա լը։ Իշ խա նութ յու նը սա տա րում է այն, ինչ նա ա սում 
է։ Հի շեք՝ միայն մարդն ու նի ի րա վա սութ յուն այս երկ րում, այ սինքն՝ 
միայն մար դը կա րող է ի րա վա սութ յուն տրա մադ րել այս երկ րում։ 
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Կա ևս մեկ կար ևոր փաստ հա վատ քի մա սին, ո րը դուք պետք է 
ի մա նաք։ Թույլ տվեք կրկին մեջ բե րել Մար կո սի 4րդ գլ խում գտնվող 
մեր հատ վա ծից. 

«Ո րով հետև եր կիրն ինքն ի րեն պտուղ է բե րում՝ ա ռաջ խո
տը, հե տո հաս կը, և ն րա նից հե տո լցված ցո րեն հաս կի մեջ»։ 

– Մար կոս 4.28

Հի շեք՝ Հի սու սը սահ մա նեց եր կի րը կամ հո ղը, ո րը հի շա տակ ված 
է այս ա ռա կում, որ պես մար
դու սիր տը կամ հո գին, ինչ պես 
ար դեն նշե ցի։ Ու շադ րութ յուն 
դարձ րեք, թե որ տեղ է ա ռա
ջա նում հա վատ քը. սա զար
մաց նո՞ւմ է ձեզ։ Այն չի ա ռա
ջա նում երկն քում, ինչ պես որ 
հա վա տում է մարդ կանց մեծ 
մա սը. այն զար գա նում է այս
տեղ՝ երկ րի վրա, և  ա ռա ջա նում 
է ձեր սրտում։ Դուք չեք կա րող 
ա ղո թել հա վատ քի հա մար կամ 
խնդրել հա վատք Աստ ծուց։ 
Երկն քում հա վատ քի կա րիք չի 
լի նի։ Երկն քում մենք հա մա ձայ

նութ յան գա լու կա րիք չենք ու նե նա։ Ո՛չ, հա վատքն անհ րա ժեշտ է 
միայն այս տեղ՝ երկ րա յին տի րույ թում, և  այն կա րող է ա ռա ջա նալ 
միայն երկ րի վրա գտնվող մարդ կանց սրտե րում։ Ինչ պես որ սո վո
րեց նում է Մար կո սի 4րդ գլ խի այս ա ռա կը, գո յութ յուն ու նի հա վատք 
ստա նա լու միայն մեկ մի ջոց՝ ցա նել Աստ ծո Խոս քը ձեր սրտում և 
թույլ տալ, որ հա մա ձայ նութ յան գոր ծըն թա ցը տե ղի ու նե նա։ Այն պես 
որ, ե թե ես հա վատ քի կա րիք ու նեմ, ի՞նչ պետք է ա նեմ։ Ես պետք է 
ցա նեմ Աստ ծո Խոսքն իմ սրտում և թույլ տամ, որ այն ա ճի, մինչև որ 
իմ սրտում հա վատք լի նի։ Սա հա վատք ու նե նա լու միակ մի ջոցն է։ 

ԱՀԱ ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ Է 
ԵՐԿԻՆՔՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՍՏԱՆՈՒՄ 
ԱՅՍ ԵՐԿՐՈՒՄ. ՍԻՐՏԸ 
ԿՐՈՒՄ Է ԵՐԿՆՔԻ 
ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅՍ 
ԵՐԿՐԱՅԻՆ ՏԻՐՈՒՅԹՈՒՄ, 
ԻՍԿ ՀԵՏՈ ՄԵՐ ԽՈՍՔԵՐԸ 
ԵՎ ԳՈՐԾԵՐԸ ԱՆՋԱՏԻՉԻ 
ՆՄԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՄ ԵՆ 
ԵՐԿՆՔԻ ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։ 
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Մինչև Մար կո սի 4րդ գլ խի այս պատ մութ յունն ա վար տե լը, ուզում 
եմ կրկին խո սել այս տեղ նշված ման գա ղի մա սին։ 

« Հենց որ հաս կը հա սու նա նում է, նա մո տեց նում է իր ման
գա ղը, ո րով հետև հունձ քը հա սել է»։ 

– Մար կոս 4.29, NIV

Ես հա վա տում եմ, որ ե կե ղե ցա կան աշ խար հի մեծ մա սին չեն սո
վո րեց րել, թե ինչ պես գոր ծա ծել ման գա ղը, այ սինքն՝ նրանց չեն սո
վո րեց րել, թե ինչ պես հնձել այն, ին չի կա րիքն ի րենք ու նեն։ Ե կե ղե
ցին մեծ մա սամբ սո վո րել է տալ, բայց ոչ՝ ա ճեց նել իր ցա նած սեր մը 
և հն ձել։ Այս խոս քում Հի սու սը շատ պարզ բա ցատ րում է, որ երբ մեր 
հա վատ քի հունձ քը պատ րաստ է, ՄԵՆՔ պետք է մո տեց նենք ման
գա ղը։ Նույ նիսկ ե թե հա վատ քով ցա նենք մեր սեր մը, չնա յած դեռ 
չգի տենք, թե ինչ պես մո տեց նել ման գա ղը, հունձք չի լի նի։ Ան կեղծ 
ա սած, ես ո չինչ չգի տեի այս մա սին, մինչև որ Տե րը չսո վո րեց րեց ինձ 
Թա գա վո րութ յան գոր ծե լա կեր պը։ Թույլ տվեք մի քա նի օ րի նակ բե
րել այն մա սին, թե ինչ պես է սա տե ղի ու նե նում։ 

Ինձ հրա վի րել էին քա րո զե լու Ատ լան տա յում գտնվող մի ե կե ղե
ցում, չո րեք շաբ թի ե րե կո յան հա վա քույ թին։ Այդ ե կե ղե ցին այն քան էլ 
մեծ չէր, բայց ինձ հա մար դա խնդիր չէր։ Ես սի րում էի սո վո րեց նել 
մարդ կանց Թա գա վո րութ յան մա սին։ Երբ ե կե ղե ցի հա սա, ինձ հա
մար տա րօ րի նակ էր, որ դռնե րը փակ էին, և  ոչ ոք չկար։ Ես տեղ 
էի հա սել ծա ռա յութ յու նից տա սը րո պե ա ռաջ։ Հան կարծ լսե ցի բաց 
թափ քով մե քե նա յի շատ ուժ գին ձայն իմ ետ ևում։ Ձայնն այն քան ուժ
գին էր, ա սես այդ մե քե նան ընդ հան րա պես խլա ցու ցիչ չու ներ։ Ետ 
նա յե լով՝ տե սա մի հին, մաշ ված և վ նաս ված բաց թափ քով մե քե նա, 
ո րը մո տե նում էր ե կե ղե ցու շեն քին՝ ետ նա մա սում գտնվող ծա ռու
ղով։ Ես ո չինչ չմտա ծե ցի այդ մա սին. թեև քա ղա քի կենտ րո նում էի, 
դա այն քան էլ ան սո վոր չէր Ատ լան տա յի հա մար։ Մինչ սպա սում էի, 
շեն քի ետ նա մա սից մո տե ցավ մի մարդ և ներ կա յա ցավ որ պես այդ 
ե կե ղե ցու հո վիվ: Նա ա սաց, որ ցա վում է ու շա նա լու հա մար, պար
զա պես նրա հին մե քե նա յի շար ժի չը չէր միա նում, և նա ստիպ ված 
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է ե ղել ի ջեց նել իր մե քե նան թե քութ յուն ու նե ցող ճա նա պար հով և մի 
փոքր ա րա գութ յուն հա վա քե լուց հե տո, շա րու նակ սեղ մել է կցոր դի
չի ոտ նա կը, քա նի որ ըն թա ցա շար ժիչն ան սարք էր։ Նա ա սաց, որ 
հա ճախ շար ժիչն ընդ հան րա պես չի միա ցել, և նա ստիպ ված է ե ղել 
ութ կի լո մետր ոտ քով քայ լել՝ ե կե ղե ցի հաս նե լու հա մար։ 

Նա պատ մեց իր ե կե ղե ցու մա սին և  ա սաց, որ ե կե ղե ցու հիմ նա
կան գոր ծու նեութ յու նը քա ղա քի կենտ րո նա կան շրջա նի ա նա պա
հով մարդ կանց կե րակ րելն է։ Ե կե ղե ցին բա ժա նում էր ամ սա կան 
մո տա վո րա պես 10.000 ճաշ այդ տա րած քում։ Մինչ այդ հո վի վը խո
սում էր, ես բար կա նում էի։ Նա Աստ ծո մարդ էր, ո րը կե րակ րում էր 
10.000 մար դու ա մեն ա միս, բայց նույ նիսկ հու սա լի մե քե նա չու ներ։ 
Նա Աստ ծո միակ պատ կերն էր, ո րը երբ ևէ տես նե լու էին այն մար
դիկ, ո րոնց նա կե րակ րում էր։ Ե թե նրանք տես նեին, որ նա հա զիվ էր 
հո գում իր կա րիք նե րը և ս տիպ ված էր ոտ քով անց նել ութ կի լո մետր 
38 աս տի ճան շո գին՝ ե կե ղե ցի հաս նե լու հա մար, ի՞նչ վստա հութ յուն 
կու նե նա յին, որ Աստ ված օգ նե լու էր ի րենց։ Ես կա րող էի լու ծել այդ 
խնդի րը։ Ես շատ լավ վի ճա կում գտնվող մի մե քե նա ու նեի տա նը, 
ո րի վազ քը 32.000 կի լո մետր էր, ո րը կա րող էի նվի րել նրան։ Ես 
պատ մե ցի նրան իմ ո րոշ ման մա սին և  ա սա ցի, որ իմ աշ խա տա կից
նե րից մե կի հետ այդ մե քե նան ու ղար կե լու եմ Ատ լան տա։ Ի հար կե, 
նա ո գեշնչ վեց։ Այդ ե րե կո յի ամ բողջ ըն թաց քում ես սո վո րեց նում էի 
նրան և ն րա փոքր ե կե ղե ցուն Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մա սին և  այն 
մա սին, թե ինչ պես է այն գոր ծում ֆի նան սա կան ո լոր տում։ 

Երբ տուն գնա ցի, ես կար գադ րե ցի Ատ լան տա տա նել այդ մե քե
նան։ Երբ իմ աշ խա տա կազ մի ան դամ նե րից մե կը ե կավ մեր տուն՝ 
այդ մե քե նան տա նե լու հա մար, ես գի տեի, որ հոգ ևոր գոր ծարք էի 
կա տա րում Երկն քում։ Գի տեի՝ քա նի որ ես տա լիս էի այդ մե քե նան 
Աստ ծո Թա գա վո րութ յա նը, ես կա րող էի հա վա տալ Աստ ծուն այլ մե
քե նա յի հա մար։ Ես մե քե նա նե րի սի րա հար չեմ, այ սինքն՝ մե քե նա նե
րը չեն տպա վո րում ինձ։ Ո րոշ մար դիկ այդ պի սին են, բայց ես՝ ոչ։ Ինձ 
հա մար մե քե նան պար զա պես գոր ծիք է։ Ի հար կե, ինձ դուր է գա լիս 
լավ մե քե նա ու նե նա լը, բայց սո վո րա բար ես վա րում եմ մե քե նա ներն 
այն քան ժա մա նակ, մինչև որ դրանք փո խա րի նե լու կա րիք է լի նում։ 
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Երբ իմ աշ խա տա կազ մի ան դա մը կա յա նեց իր մե քե նան մեր 
տան մոտ, ես գնա ցի իմ ավ տոտ նակ, դրե ցի ձեռ քերս այդ մե քե նա յի 
վրա և  ա սա ցի. 

– Հա՛յր, ես տա լիս եմ այս մե քե նան Քո ծա ռա յութ յան գոր ծի հա
մար, և տա լով այս մե քե նան՝ ես ըն դու նում եմ մեկ այլ մե քե նա...

Ես վա րա նե ցի. գի տեի, թե որ քան ճշգրիտ է Աստ ծո Թա գա վո
րութ յու նը, ես գի տեի, որ պար զա պես «մե քե նա» բա ռը բա վա կան 
չէր։ Ես նույն պես գի տեի, որ պետք է ճշգրտո րեն խո սեի, և  որ Դ րեն
դան և  ես պետք է հստակ հա մա ձայ նութ յուն ու նե նա յինք այն մա սին, 
թե ինչ էինք մենք ստա նա լու։ Կանգ առ նե լով նա խա դա սութ յան կե
սից՝ ես նույն պես հաս կա ցա, որ չգի տեի, թե ինչ մե քե նա էի ու զում։ 
Այն պես որ, կրկին սկսե ցի. 

– Տե՛ր, ես այ սօր տա լիս եմ այս մե քե նան Քո ծա ռա յութ յան հա մար 
և հա վա տում եմ, որ ստա նա լու եմ շատ լավ մե քե նա՝ այս ցան քի 
շնոր հիվ, բայց ես դեռ պետք է ա սեմ Քեզ այդ մե քե նա յի մո դե լը և տե
սա կը, երբ ո րո շեմ։ 

Դ րա նով ա վար տե ցի, և  իմ աշ խա տա կազ մի ան դա մը տա րավ այդ 
մե քե նան։ Իմ մտքում իս կա պես չկար որ ևէ մե քե նա, ո րի վե րա բեր յալ 
կա րող էի ա սել. «Ա յո՛, ես ցան կա նում եմ ու նե նալ ԱՅԴ մե քե նան»։ 

Ան ցավ մի քա նի ա միս։ Ի հար կե, Դ րեն դան և  ես հա մա ձայ նութ
յուն ու նեինք այդ մե քե նան նվի րե լու հար ցում, և, ինչ պես ես, նա չէր 
պատ կե րաց նում, թե ինչ տե սա կի մե քե նա էր ցան կա նում ու նե նալ։ 
Ա վե լի քան եր կու ա միս մենք խո սում էինք մե քե նա նե րի մա սին, և 
վեր ջա պես մեկ ան գամ նա ա սաց. 

– Գի տես, կար ծում եմ՝ ես կու զեի ծալ վող տա նի քով մե քե նա 
ունե նալ։ 

Ես ա սա ցի նրան, որ հա մա ձայն եմ, և  որ իմ կար ծի քով դա հե
տաքր քիր կլի նի, բայց ի՞նչ տե սա կի։ Կր կին, մենք նույ նիսկ չգի
տեինք, թե ինչ տե սա կի ծալ վող տա նի քով մե քե նա ներ կա յին։ Բայց 
մեկ ան գամ, երբ մենք գնում էինք ճա շե լու, կինս հան կարծ ա սաց. 

– Ա հա՛ այն։ 
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– Ի՞ն չը, ա սա ցի ես։ 

– Ա հա՛ այն, ա սաց նա՝ մատ նա ցույց ա նե լով այն ռես տո րա նի 
ավ տո կա յա նա տե ղիի մյուս կող մը, որ մենք ե կել էինք։ 

– Ի՞ն չը, հարց րի ես։ 

– Այդ մե քե նան, ես ցան կա նում եմ այդ պի սի մե քե նա ու նե նալ։ 

Ես տե սա մի շատ գե ղե ցիկ, ծալ վող տա նի քով մե քե նա ավ տո կա
յա նա տե ղիի մյուս կող մում։ 

– Ե՛կ գնանք և տես նենք, թե ինչ մե քե նա է դա, ա սա ցի ես։ 

Մենք մո տե ցանք այդ մե քե նա յին և կա յա նե ցինք մեր մե քե նան 
դրա ետ ևում։ 

Զար մա նա լի չէ, որ այն Դ րեն դա յին դուր էր ե կել։ Դա «BMW 
645Ci» էր՝ ան կաս կած, շատ լավ ծալ վող տա նի քով մե քե նա, ո րը 
նույն պես շատ թանկ ար ժեր։ Ես ան կեղծ կլի նեմ ձեզ հետ. երբ տե սա 
այդ մե քե նան, մտա ծե ցի. 

– Լավ, Տե՛ր, ցույց տուր մեզ, թե ինչ ա նենք։ 

Ես գի տեի, որ չէի պատ րաստ վում 115.000 դո լար վճա րել 
«BMW»ի այդ նոր մո դե լի հա մար, բայց նույն պես գի տեի, որ Աստ
ված կա րող է զար մա նա լի բա ներ ա նել։ Դ րեն դան և  ես չպատ մե ցինք 
ոչ ո քի այդ մե քե նա յի մա սին, և  ո՛չ էլ ա սա ցինք որ ևէ մե կին, որ մե քե
նա էինք փնտրում։ 

Գ րե թե եր կու շա բաթ անց Դ րեն դա յի եղ բայ րը զան գեց մեզ և  
ա սաց. 

– Ես գտե՛լ եմ Դ րեն դա յի մե քե նան։ 

– Ի՞նչ նկա տի ու նես՝ ա սե լով, որ գտել ես Դ րեն դա յի մե քե նան, 
հարց րի նրան։ 

– Ես տե սա, որ այդ մե քե նան վա ճառ վում է, և հան կարծ պար զա
պես զգա ցի, որ դա պետք է Դ րեն դա յի մե քե նան լի նի, և  որ ես պետք 
է ա սեմ ձեզ այդ մա սին։ 

– Ի՞նչ մե քե նա է դա, հարց րի ես։ 

– Դա «BMW 645Ci» է, և  այն գե րա զանց վի ճա կում է։ Ի րա կա
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նում՝ գե րա զանց վի ճա կում։ Այն մի քա նի տար վա է, ցածր վազ քով, 
և նույ նիսկ մեկ քերծ վածք չու նի։ Այն գե րա զանց է։ Բա ցի այդ, դուք 
ճա նա չում եք այն վա ճա ռող մար դուն։ 

– Իս կա պե՞ս, հարց րի ես։ 

– Ա յո՛, ա սաց նա, դուք պետք է զան գեք նրան և խո սեք։ 

Երբ նա ան վա նեց այդ մե քե նա յի մո դե լը և  ա սաց ինձ դրա վի ճա
կի մա սին, ես հաս կա ցա, որ Աստ ված պատ րաստ վում էր ինչոր բան 
ա նել, քա նի որ դա հենց այն մե քե նան էր, ո րի վե րա բեր յալ Դ րեն դան 
և  ես հա մա ձայ նե ցինք եր կու շա բաթ ա ռաջ։ 

Ես զան գե ցի այն մար դուն, ում պատ կա նում էր այդ մե քե նան։ 
Ա յո՛, ես ճա նա չում էի նրան։ Մենք մի փոքր զրու ցե ցինք մե քե նա յի 
մա սին, և նա նկա րագ րեց, թե ինչ գե րա զանց վի ճա կում էր այն։ Դ րա
նից հե տո նա ա սաց ինձ հետև յա լը. 

– Գի տես, այն պա հից, երբ մենք սկսե ցինք խո սել այս մե քե նա յի 
մա սին, ես իս կա պես զգում եմ, որ այս մե քե նան պետք է Դ րեն դա յի
նը լի նի։ 

Ես ո չինչ չէի ա սել այն մա սին, որ ցան կա նում էի գնել այդ մե քե
նան Դ րեն դա յի հա մար։ Նա շա րու նա կեց. 

– Ա հա թե ինչ կա նեմ. ես կվա ճա ռեմ այն ձեզ 28.000 դո լա րով։ 

Ես հա զիվ էի հա վա տում ա կանջ նե րիս։ Այդ մե քե նան ար ժեր շատ 
ա վե լին։ Երբ ես ա սա ցի Դ րեն դա յին այդ մա սին, նա, մեղմ ա սած, 
խիստ ոգ ևոր վեց։ Մենք գնե ցինք այդ մե քե նան կան խիկ գու մա րով 
և մինչև օրս վա րում ենք։ Դ րա վրա մինչև հի մա նույ նիսկ մեկ քերծ
վածք չկա, և մենք շատ ուղ ևո րութ յուն ներ ենք կա տա րել այդ մե քե
նա յով՝ ի ջեց րած տա նի քով, բարձր միաց րած ստե րեո հա մա կար գով 
և  ար ևի կե նա րար ճա ռա գայթ նե րի ներ քո։ 

Մեր ա մե նա սի րե լի ճա նա պար հոր դութ յունն այդ մե քե նա յով Կո լո
րա դո յի սա րե րի մի ջով էր, ո րի ըն թաց քում մեր ճամ բա րե լու հար մա
րանք նե րը դրված էին բա գա ժա տե ղի մեջ։ Մեր դուստր Կիրս տե նը 
մեզ հետ էր այդ ճա նա պար հոր դութ յան ժա մա նակ, և  ես հի շում եմ, 
որ վա րում էի այդ մե քե նան Կան զաս նա հան գի Այ70 մայ րու ղով, գի
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շե րով, ի ջեց րած տա նի քով։ Կիրս տե նը քնել էր ետ ևի նստա րա նին, 
մինչ մենք ճա նա պար հին էինք։ Աստ ղերն այն քա՜ն վառ էին շո ղում 
մեր գլխա վեր ևում, և ճա նա պար հը դա տարկ էր՝ բա ցա ռութ յամբ հազ
վա դեպ հան դի պող մեկեր կու բեռ նա տար նե րի։ Դա այն գե րա զանց 
գի շեր նե րից մեկն էր, երբ ե ղա նակն ար տա կարգ է, և  ա մեն ինչ այս 
աշ խար հում հրա շա լի է։ Հա ջորդ եր կու շա բաթ վա ըն թաց քում մենք 
ան ցանք Ժայ ռոտ Լեռ նե րով, և  ես բա ցա հայ տե ցի, թե որ քան հա ճե լի 
էր այդ մե քե նա յով ճա նա պար հոր դե լը։ Ես կա րող եմ նկա րագ րել մեկ 
բա ռով. դա հիաս քանչ էր։ 

Բայց ու զում եմ «մեկ մի լիոն դո լա րի» հարց տալ։ Ինչ պե՞ս այդ մե
քե նան հայտն վեց մեզ մոտ։ Ին չո՞ւ հայտն վեց հենց այն մե քե նան, ո րի 
մա սին Դ րեն դան ա սաց՝ ա հա՛ այն։ Ես գի տեի, որ Աստ ծո Թա գա վո
րութ յունն էր բե րել այդ մե քե նան մեզ։ Ես գի տեի, որ երբ ցա նե ցի իմ 
մե քե նան՝ տա լով այդ հով վին, ես կի րա ռե ցի հոգ ևոր օ րենք։ Հի շում 
եմ՝ ես ա սա ցի, որ ստա նա լու եմ սե դան, ոչ թե ու նի վեր սալ ավ տո մե
քե նա, ոչ թե ջիպ, այլ սե դան. հի շում եմ, որ ա սա ցի՝ շատ լավ մե քե նա։ 
Թեև ես տվե ցի այդ մե քե նան հա վատ քով, սա կայն մենք չէինք մո տեց
րել ման գա ղը, քա նի դեռ Դ րեն դան չէր ա սել. «Ա հա՛ այն»։ 

Տե ղի ու նե ցավ ևս մեկ ի րա դար ձութ յուն, որն ի հայտ բե րեց այս 
սկզբունքն է՛լ ա վե լի տպա վո րիչ ձևով։ Ինչ պես գի տեք, ես որ սոր
դութ յան սի րա հար եմ։ Ապ րում եմ որ սոր դութ յան հա մար հրա շա լի 
երկ րում և  օրհն ված եմ այն բա նով, որ ու նեմ իմ սե փա կան որ սոր
դա կան տա րած քը։ Իմ սե փա կան 24 հեկ տար տա րած քի գրե թե 7.5 
հեկ տա րը բաղ կա ցած է ան տա ռից, և մո տա վո րա պես 4ը՝ ճահ ճու
տից։ Ա մեն տա րի ես մեծ հա ջո ղութ յամբ եղ նիկ ներ և սկ յու ռեր եմ որ
սում։ Իմ տա րած քով մշտա պես բա դեր և սա գեր են թռչում, բայց, 
ինչինչ պատ ճա ռով, ես եր բեք չէի մտա ծել նրանց որ սա լու մա սին։ 
Այն տեղ ապ րե լու տա րի նե րին որ դի ներս և  ես մեկ կամ եր կու ան գամ 
հան կար ծա կի որ սա ցել էինք մի քա նի սագ՝ ընթ րի քի հա մար։ Բայց 
մենք եր բեք բա դի որս չէինք ա րել։ 

Մի քա նի տա րի ա ռաջ, տես նե լով, թե ինչ պես էին տասն յակ բա
դեր շա րու նակ թռչում դե պի իմ ճահ ճու տը, ես մտա ծե ցի, որ կա րող եմ 
փոր ձել բա դեր որ սալ։ Դա այն քա՜ն ո գեշն չող էր։ Ես կլան վե ցի դրա
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նով։ Աշ նա նա յին բա դի որ սի ըն թաց քում հաս կա ցա, որ պետք է լրջո րեն 
վարժ վեմ բա դեր կրա կե լու մեջ։ Ես կա րո ղա ցա որ սալ մի քա նի սին և 
պար զե ցի, որ դրանք նաև շատ հա մեղ են։ Ես նկա տե ցի, որ հա ճախ 
բա դե րը դուրս են իմ հրա ցա նի հա սա նե լիութ յու նից կամ հա զիվ հա սա
նե լի են, ին չը, կար ծում եմ, իմ վրի պում նե րից մի քա նի սի պատ ճառն 
էր։ Ես փոր ձում էի որ սալ նրանց իմ հրա ցա նով, ո րը օգ տա գոր ծում էի 
ա մեն տե սա կի որ սի հա մար՝ սկսած նա պաս տակ նե րից մինչև եղ նիկ
նե րը. այն « Ռե մինգ տոն 1187» էր։ Ս խալ մի՛ հաս կա ցեք. ինձ դուր է 
գա լիս այդ հրա ցա նը, և  այն շատ լավն է։ Բայց ես լսել էի, որ կա յին 
հրա ցան նե րի նոր մո դել ներ, ո րոնք պատ րաստ ված էին հա տուկ բա դի 
որ սի հա մար։ Դ րանք քո ղա ծածկ ված էին և նա խա տես ված էին ե րեք ու 
կես դյույ մա նոց փամ փուշտ նե րի հա մար, ին չը, ինչ պես ես գի տեի, կօգ
ներ խո ցել հեռ վում գտնվող թի րախ նե րը։ Ես ծրագ րում էի գնել այդ պի
սի մի հրա ցան մինչև բա դե րի հա ջորդ որ սաշր ջա նի սկիզ բը։ 

Բա դե րի որ սաշր ջանն ա վարտ վեց, ար դեն հուն վարն էր։ Ես 
« Կա բե լաս» կոչ վող հայտ նի որ սոր դա կան խա նութ նե րից մե կում 
էի և  ո րո շե ցի գնալ հրա ցան նե րի բա ժին՝ տես նե լու հա մար, թե ինչ
պի սին էին այդ հրա ցան նե րը։ Հաս նե լով այդ բա ժին՝ տե սա մի ամ
բողջ են թա բա ժին՝ նա խա տես ված միայն բա դի որ սի հրա ցան նե րի 
հա մար։ Ես նա յե ցի դրան ցից մի քա նի սը և ցան կա ցա գնել մի հրա
ցան, որն ինձ դուր ե կավ, բայց ար ժեր 2.000 դո լար, իսկ որ սաշր ջա
նը սկսվե լու էր միայն մի քա նի ամ սից։ «Ես կսպա սեմ», մտա ծե ցի։ 
Բայց անմ տած ված ու ան սո վոր մի բան ա րե ցի, երբ հե ռա նում էի։ 
Ես մատ նա ցույց ա րե ցի այն հրա ցա նը, ո րը ցան կա նում էի ու նե նալ, 
և բարձ րա ձայն ա սա ցի. 

– Ես կու նե նամ այս հրա ցա նը, Հի սու սի ա նու նո՛վ։ 

Կր կին, ես շատ չմտա ծե ցի դրա վե րա բեր յալ. պար զա պես հռչա
կե ցի, որ ու նե նա լու էի այդ հրա ցա նը։ Իմ սրտում կար պարզ պատ
կեր այն բա դի որ սի հրա ցա նի մա սին, ո րը ցան կա նում էի։ 

Մի քա նի շա բաթ անց ինձ հրա վի րե ցին քա րո զե լու մի գոր ծա րար 
հա մա ժո ղո վի, և  այն տեղ տե ղի ու նե ցավ մի բան, ին չը գրա վեց իմ 
ու շադ րութ յու նը։ Իմ խոս քից հե տո այն կազ մա կեր պած ըն կե րութ յան 
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տնօ րե նը մո տե ցավ ինձ և  ա սաց, որ ի րենք ու զում էին շնոր հա կա լա
կան նվեր տալ ինձ՝ ի րենց հրա վերն ըն դու նե լու հա մար։ Նա ա սաց. 

– Գի տենք, որ դուք որ սոր դութ յան սի րա հար եք. այն պես որ, մենք 
գնե ցինք ձեզ հա մար այս հրա ցա նը։ 

Ես ցնցված էի, քա նի որ նրանք գնել էին նոր « Բե նել լի»՝ կի սաավ
տո մատ բա դի որ սի հրա ցան, ճիշտ այն մո դե լը, ո րը ես տե սել էի այդ 
խա նու թում, և  ո րը մատ նա ցույց էի ա րել։ Դուք հաս կա նո՞ւմ եք։ Ինչ
պե՞ս այդ հրա ցա նը ե կավ ինձ մոտ։ Տա րի ներ շա րու նակ ես տասն
յակ հրա ցան ներ էի նվի րել, բայց ոչ մի ան գամ չէի մո տեց րել ման
գա ղը։ Այլ կերպ ա սած, ես ցա նել էի այդ հրա ցան նե րը՝ հա վատ քով 
և  ա ռա տա ձեռ նութ յամբ, բայց այդ պես էլ չէի մո տեց րել ման գա ղը։ Ես 
եր բեք չէի ա սել. « Տե՛ր, ա հա՛ այն։ Ես ցան կա նում եմ ու նե նալ այս 
հրա ցա նը»։ Բայց այն պա հին, երբ ա րե ցի դա, հունձ քը ե կա՜վ։ 

Ես պատ մում էի այդ հրա ցա նի պատ մութ յու նը մեկ այլ ծա ռա յո ղի, 
որն իմ ըն կերն է։ Նա ա սաց.

– Ա յո՛, կար ծում եմ՝ եր բեմն Աստ ված վար վում է այդ պես։ Նա 
պար զա պես օրհ նում է քեզ որ ևէ 
հա տուկ փոքր նվե րով, որ պես զի 
ցույց տա, որ սի րում է քեզ։ 

Մ տա ծե լով այդ մա սին՝ ես 
հաս կա ցա. «Ո՛չ, այդ պես չէ։ 
Ա յո՛, Աստ ված սի րում է ինձ, 
բայց Նա չէր ու զում պար զա
պես զար մաց նել ինձ մի փոքր 
նվե րով»։ Շ նի կը, մեծ ձու կը, եղ
ջե րու նե րը և  եղ նիկ նե րը, ո րոնք 

գա լիս էին ճիշտ հեր թա կա նութ յամբ, մե քե նա նե րը՝ այդ ա մե նը չե կավ 
պար զա պես այն պատ ճա ռով, որ Աստ ված ու զում էր ցույց տալ, որ 
սի րում է ինձ։ Նա ցույց տվեց, որ սի րում է ինձ, երբ ու ղար կեց Հի սու
սին ինձ հա մար և տ վեց ինձ Իր Թա գա վո րութ յու նը։ 

Ու զում եմ պատ մել ձեզ ևս մեկ պատ մութ յուն հունձ քի մա սին։ 
Ինչ պես ար դեն ա սա ցի, ես մե քե նա նե րի սի րա հար չեմ։ Մենք վա րում 

...ԱՍՏՎԱԾ ՈՒԶՈՒՄ ԷՐ 
ՑՈՒՅՑ ՏԱԼ, ՈՐ ՍԻՐՈՒՄ 
Է ԻՆՁ։ ՆԱ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՑ, 
ՈՐ ՍԻՐՈՒՄ Է ԻՆՁ, ԵՐԲ 
ՈՒՂԱՐԿԵՑ ՀԻՍՈՒՍԻՆ ԻՆՁ 
ՀԱՄԱՐ ԵՎ ՏՎԵՑ ԻՆՁ ԻՐ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։
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ենք մե քե նա ներն այն քան ժա մա նակ, մինչև որ դրանք փո խա րի նե լու 
կա րիք է լի նում։ Դ րա օ րի նա կը մեր ութ տար վա « Հոն դա Պի լոտն» 
է։ Այդ մե քե նան մեզ դուր է գա լիս. այն ո րակ յալ է, ան խա փան է աշ
խա տում, նոր տեսք ու նի, և  այդ պատ ճա ռով պա հում ենք այն։ Բայց 
մենք հա ճախ էինք մտա ծում ա վե լի մեծ, ու նի վեր սալ մե քե նա ու նե
նա լու մա սին՝ ուղ ևոր նե րի և հ յու րե րի հա մար։ Ո րոշ ժա մա նակ ա ռաջ 
« Կա դի լակ Էս կա լադ» էինք վար ձել մեր « Նաու Սենթր» կենտ րո նում 
անց կաց վող մի ջո ցա ռում նե րից մե կի հա մար։ Դ րեն դան ու ես վա րե
ցինք, և  այն մեզ դուր ե կավ։ Մեզ դուր ե կավ դրա մար գար տե սպի
տակ գույ նը, նաև՝ կարճ մո դե լը, ո րը վա րում էինք՝ ի տար բե րութ յուն 
«Էս կա լա դի» սո վո րա կան եր կար մո դե լի։ Մենք ա սա ցինք. « Մենք 
ցան կա նում ենք ու նե նալ այս մե քե նա յից՝ « Կա դի լակ Էս կա լադ», 
մար գար տե սպի տակ գույ նի, կարճ մո դե լը։ Մենք պետք է այս պի սի 
մե քե նա գնենք»։ Մենք շատ զբաղ ված էինք և ժա մա նակ չու նեինք 
այդ պի սի մե քե նա փնտրե լու և գ նե լու հա մար։

Մո տա վո րա պես մեկ ա միս անց ես բա ցե ցի մեր տան դու ռը՝ ա ռա
վոտ յան օ րա թեր թը վերց նե լու հա մար, երբ իմ բջջա յին հե ռա խո սը 
զան գեց։ Մի տղա մարդ ա սաց. 

– Ող ջո՛ւյն հո վիվ, ես ու զում եմ « Կա դի լակ Էս կա լադ» գնել ձեզ 
հա մար։ Ո՞ր գույնն եք նա խընտ րում։ 

Հան կար ծա կիի ե կած՝ ա սա ցի. 

– Հ րա շա լի՜ է։ Դ րեն դան և  ես նա խընտ րում ենք մար գար տե սպի
տակ գույ նը։ 

– Լա՛վ, ա սաց նա, ես կփնտրեմ և կ տես նեմ, թե ինչ կա րող եմ 
գտնել։ 

Ես այն պես ոգ ևոր վե ցի, որ մո ռա ցա ա սել, որ մենք ցան կա նում 
էինք ու նե նալ կարճ մո դե լը։ Նա ո րո շել էր գտնել մեկ կամ եր կու 
տար վա մե քե նա՝ գե րա զանց վի ճա կում և ցածր վազ քով։ 

Գ րե թե մեկ ա միս մենք ոչ մի լուր չստա ցանք նրա նից։ Ի վեր ջո, 
նա զան գեց և  ա սաց. 

– Ձեր «Էս կա լադն» ինձ մոտ է։ Ե կեք այ սինչ վայ րը, այ սինչ ժա
մին, և կա րող եք տուն տա նել այն։ Մենք հան դի պե ցինք նրան, և ն րա 
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մոտ մար գար տե սպի տակ գույ նի « Կա դի լակ» էր՝ կարճ մո դե լը։ Այն 
շատ գե ղե ցիկ էր։ 

– Նե րո ղութ յուն, որ այդ քան եր կար ժա մա նակ ան ցավ, մինչև ձեզ 
զան գե լը, ա սաց նա։ Ես շատ էի փոր ձում գտնել եր կար մո դե լը, 
բայց դրանց պա հան ջարկն այն քա՜ն մեծ է, որ ոչ մի հատ չկար։ Ես 
կա րո ղա ցա գտնել միայն կարճ մո դե լը։ Հու սով եմ՝ դա խնդիր չէ։ 

Դա խնդի՞ր չէ։ Մենք ցան կա նում էինք ու նե նալ ճիշտ այդ մե քե
նան և  ա սա ցինք նրան այդ մա սին։ 

Կր կին, ու զում եմ հարց նել. ինչ պե՞ս մեզ մոտ ե կավ ճիշտ այն 
«Էս կա լա դը», ո րը ցան կա նում էինք ու նե նալ։ Ա ռա ջին հեր թին, ես 
նվի րել էի ութ մե քե նա՝ բա ցի այն մե քե նա յից, ո րը նվի րե ցի այն հով
վին, ում մա սին ա վե լի վաղ պատ մե ցի ձեզ։ Բայց ես եր բեք չէի ա սել. 
«Ա հա՛ այն»՝ նկա տի ու նե նա լով որ ևէ մե քե նա, մինչև որ Դ րեն դան 
չա սաց դա՝ իր «BMW»ն ս տա նա լու հա մար։ Այս ան գամ Դ րեն դան 
և  ես կրկին հա մա ձայ նե ցինք և բարձ րա ձայն ա սա ցինք. «Ա հա՛ այն»։ 
Տա րի ներ շա րու նակ ես ա սել եմ, որ ե կե ղե ցին փայ լուն կեր պով սո
վո րեց րել է տա լու մա սին, բայց գրե թե ո չինչ չի սո վո րեց րել այն մա
սին, թե ինչ պես հնձել։ Այս պի սով, կա րո՞ղ եք ա սել՝ հիմն վե լով նա
խորդ պատ մութ յուն նե րի վրա, թե ո՞րն է ման գա ղը։ Հու սով եմ՝ պա
տաս խանն ակն հայտ է։ Ես ցա նել էի շատ մե քե նա ներ՝ հա վա տա լով 
հունձ քի, բայց Դ րեն դան և  ես եր բեք հա մա ձայ նութ յան չէինք ե կել 
նոր մե քե նա յի հա մար։ Կր կին, ո րոշ ժա մա նակ մենք դեռ վա րում 
էինք մեր ու նե ցած մե քե նա նե րը։ Բայց այն պա հին, երբ ա սա ցինք. 
«Ա հա՛ այն», այն հայտն վեց. ման գա ղը մեր խոս քե՜րն են։ 

« Մահն ու կյան քը լեզ վի ձեռ քին է, և ն րան սի րո ղը կու տի 
նրա պտու ղը»։ 

– Ա ռա կաց 18.21

Կար ժա մա նակ, երբ ե կե ղե ցին, թվում է, շատ էր սո վո րեց նում մեր 
դա վա նութ յան մա սին։ Ես շփվել եմ այն պի սի մարդ կանց հետ, մի գու
ցե, դուք նույն պես, ո րոնք ինչոր բան էին ա սում, իսկ հե տո դնում էին 
ձեռքն ի րենց բե րա նին՝ ա սե լով. «Ես պետք է հետ ևեմ իմ դա վա նութ



Ո՞Վ ԸՆՏՐԵՑ ԴԱ

141

յա նը»։ Դա պատ վա վոր ձգտում է, և  ես հա մա ձայն եմ, որ դա կօգ նի 
պա հել Խոս քը ձեր սրտում։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ձեր դա վա նութ յա նը 
հետ ևելն ի րա կա նում ոչ մի կապ չու նի ման գա ղի հետ։ «Ի՞նչ։ Իսկ 
ես կար ծում էի, որ ման գա ղը մեր խոս քերն են»։ Ա յո՛, ես ա սա ցի դա, 
բայց ճիշտ խո սե լու բա նաձ ևին տի րա պե տե լը ինք նին բա նա լի չէ։ 

«Ո րով հետև ճշմա րիտ ա սում եմ ձեզ, թե ով որ այս սա րին 
ա սի՝ « Վե՛ր կաց և ծո՛վն ըն կիր», և  իր սրտում չերկմ տի, 
բայց հա վա տա, թե ինչ որ ա սում է՝ կլի նի նրան, կլի նի, ինչ 
որ ա սի»։ 

– Մար կոս 11.23

Կր կին, Մար կոս 4րդ գլ խի ման գա ղը ձեր խոս քերն են։ Մինչև 
ման գա ղի մա սին խո սե լը, Մար կոս 4րդ գլ խում ար դեն ներ կա յաց
վում է հա վատ քի գոր ծըն թա ցը, և թե ինչ պես հա վատք ստա նալ։ 
Գր ված է, որ երբ սեր մը հա սու նա նում է, դուք մո տեց նում եք ման
գա ղը, քա նի որ հունձ քը հա սել է։ Հունձ քը հա սել է, քա նի որ դուք հա
վատ քի մեջ եք, այ սինքն՝ հա մա ձայ նութ յուն ու նեք Երկն քի հետ ձեր 
սրտում։ Վեր ևում բեր ված խոս քը Մար կոս 11րդ գլ խից նկա րագ րում 
է նույն սկզբուն քը։ Ձեր սիր տը հա վա տում է Խոս քին, և հե տո դուք 
խո սում եք՝ ար ձա կե լով Երկն քի իշ խա նութ յու նը։ Բայց ու շադ րութ
յուն դարձ րեք հետև յալ ար տա հայ տութ յա նը. «հա վա տա, թե ինչ որ 
ա սում է՝ կլի նի նրան»։ Հա վատ քի ստու գումն այն է, թե արդ յո՞ք դուք 
հա մոզ ված եք ձեր ա սա ծի մեջ։ Խոս քը դա վա նելն ինք նին հա վատք 
չէ։ Ե թե ձեր սիր տը չու նի հա մա ձայ նութ յուն Երկն քի հետ, դուք կա
րող եք դա վա նել մինչև վեր ջին շուն չը, և  ո չինչ տե ղի չի ու նե նա։ Այս
պի սով, մենք պետք է հսկենք մեր դա վա նութ յո՞ւ նը, թե՞ մեր սիր տը։ 

« Բա րի մար դը դուրս է բե րում բա րի բա ներ այն բա րուց, ո րը 
պահ ված է իր սրտում, և չար մար դը դուրս է բե րում չար 
բա ներ այն չա րից, ո րը պահ ված է իր սրտում։ Ո րով հետև 
մար դու սրտի ա ռա տութ յու նից է խո սում նրա բե րա նը»։  

– Ղու կաս 6.45, NIV
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«Ա մեն ին չից ա ռա վել հսկի՛ր քո սիր տը, ո րով հետև այն կյան
քի աղբ յուրն է։ Հե ռաց րո՛ւ ա րա տա վո րութ յու նը քո բե րա նից. 
հե ռո՛ւ պա հիր ան բա րո խո սակ ցութ յու նը քո շուր թե րից»։ 

– Ա ռա կաց 4.23,24, NIV

Հաս կա նա լի է, որ այն, ինչ մենք խո սում ենք, բխում է մեր սրտից 
և  այն ա մե նից, ին չին մեր սիր տը հա վա տում է։ Հա մա ձայն Մար կոս 
4րդ գլ խում նկա րագր ված գոր ծըն թա ցի, մենք գի տենք, թե ինչ պես 
փո խենք մեր սրտի հա մոզ մունք նե րը, ինչ պես բե րենք մեր սիր տը 
հա մա ձայ նութ յան Երկն քի հետ, և  ինչ պես հա վատք ու նե նանք։ Եվ 
երբ լիո վին հա մոզ ված լի նենք, մենք կմո տեց նենք ման գա ղը՝ մեր 
խոս քե րով և գոր ծե րով։ Դուք հաս կա ցա՞ք սա։ Շա՛տ լավ, ա ռաջ 
գնանք։ 

Շա րու նա կե լով խո սել հա վատ քի մա սին՝ ցան կա նում եմ տալ մի 
հարց, ո րին դուք պետք է կա րո ղա նաք պա տաս խա նել։ 

Ինչ պե՞ս ի մա նամ, որ ես ի րա կա նում  
հա վա տում եմ 

Սա կար ևոր հարց է, ո րի պա տաս խա նը պետք է ի մա նաք, քա
նի որ անհ նար է հա վատ քի ա ղոթք ա նել՝ ա ռանց հա վատ քի մեջ լի
նե լու։ Կան շատ ձևեր՝ ի մա նալու համար՝ արդ յո՞ք դուք հա վատ քի 
մեջ եք, կան շատ նշան ներ, ո րոնց մա սին դուք պետք է ի մա նաք և  
ո րոնք պետք է փնտրեք։ Երբ հա վատ քի մեջ չեք, դուք կա րող եք 
բազ մա թիվ վատ և վա խի վրա հիմն ված ո րո շում ներ կա յաց նել։ Վա
խի վրա հիմն ված ո րո շում նե րը մշտա պես ստրկաց նում են ձեզ այս 
երկ րի ա նեծ քին և պատ ճառ դառ նում, որ բաց թող նեք այն, ինչ Աստ
ված ցան կա նում է տալ ձեզ։ Այս պի սով, ո՞րն է հա վատ քի մեջ լի նե լու 
ա պա ցույ ցը։ Ա ռա ջին նշա նը հեշտ է ո րո շե լը. դուք կա րող եք կրկին 
կար դալ հա վատ քի մեր սահ մա նու մը և հաս կա նալ, որ ի րա կան բա
նա լին՝ ձեր սրտում լիո վին հա մոզ ված լի նելն է։ Սա կայն հա ճախ 
մտա ծում ենք, որ հա մոզ ված ենք, այ նինչ մենք միայն հա մա ձայ նում 
ենք Խոս քի հետ մեր մտքով, ոչ թե սրտով։ Դուք պետք է կա րո ղա



Ո՞Վ ԸՆՏՐԵՑ ԴԱ

143

նաք տար բե րել այս վի ճակ նե րը։ Երբ լիո վին հա մոզ ված եք, ի հար
կե, դուք ու նեք մտա վոր հա մա ձայ նութ յուն Աստ ծո Խոս քի հետ, բայց 
ձե զա նում կա նաև վստա հութ յուն՝ հա մոզ վա ծութ յուն, ո րը խա ղա
ղութ յուն և ս պա սում է բե րում։ 

« Հա վատ ք՝ նշա նա կում է հա մոզ ված լի նել այն բա նում, ին
չի հան դեպ մենք հույս ու նենք, և վս տահ լի նել այն բա նում, 
ին չը մենք չենք տես նում»։

– Եբ րա յե ցի նե րի 11.1, NIV

Ե թե դուք ու նեք ա պա ցույց, որ ինչոր բան պատ կա նում է ձեզ, 
մի՞ թե ձեզ պետք է հա մո զել դրա նում։ Ի հար կե՝ ո՛չ։ Կր կին, երբ դուք 
հա վատ քի մեջ եք, ձե զա նում կա գի տե լիք, խա ղա ղութ յուն և վս տա
հութ յուն, որ դուք ու նեք այն, ինչ Աստ ծո Խոսքն ա սում է, թեև դեռ 
չեք տես նում։ Շա տերն այս պես են ձևա կեր պում այս վստա հութ յու նը. 
«Ես գի տեմ, որ ես գի տեմ, որ ես գի տեմ, որ ես գի տեմ, որ ես ու նեմ 
դա»։ Այս գի տե լի քը բխում է ներ սից, ոչ թե ձեր հան գա մանք նե րից։ 
Այն ձեր հոգ ևոր մար դու կամ սրտի մեջ է։ Վա խը հե ռա նում է, և  ան
հանգս տութ յան կպչուն մտքերն այլևս չեն ռմբա կո ծում ձեր միտ քը. 
դուք գի տեք, որ դա կա տար ված է։

Հա վատ քի մեջ լի նե լու ևս մեկ կողմ՝ ու րա խութ յուն և ս պա սում։ 
Դուք ստա ցել եք ձեր պա տաս խա նը։ Այն ձե՜րն է։ Հա վատքն ա վե
լին է, քան խա ղա ղութ յան կամ վստա հութ յան զգա ցու մը, թեև դուք 
կու նե նաք դա։ Դուք նույն պես պետք է կա րո ղա նաք հոգ ևո րա պես 
պաշտ պա նել ձեր դիր քը։ Որ պես զի հաս կա նաք, թե ինչ նկա տի 
ունեմ, պատ կե րաց րեք դա տա վա րութ յուն, ո րում դուք՝ որ պես վկա, 
մաս նակ ցում եք խա չաձև հար ցաքն նութ յան։ Ո՞րն է ձեր հա վատ քի և 
հա մոզ մունք նե րի հիմ քը։ Ինչ պե՞ս կպաշտ պա նեք ձեր դիր քո րո շու
մը։ Կա միայն մեկ պա տաս խան՝ Աստ ծո Խոս քով։ 

Օ րի նակ, ե թե ինչոր մե կը ձեր տուն գար և  ա սեր. « Դո՛ւրս իմ 
տնից», մի՞ թե դուք կա սեիք. « Նե րո ղութ յուն, մեզ մեկ օր ժա մա նակ 
տվե՛ք, և մենք կհե ռա նանք այս տե ղից»։ Ո՛չ, դուք այդ պես չէիք վար
վի։ Հա վա նա բար, կծի ծա ղեիք։ Ե թե այդ մարդն ա սեր. «Ո՛չ, սա ի՛մ 



ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ. Համաձայնության զորությունը

144

տունն է. դո՛ւրս այս տե ղից, այ լա պես ես կհան դի պեմ ձեզ դա տա րա
նում», դուք կպա տաս խա նեիք. «Ես ու րախ կլի նեմ տես նել ձեզ դա
տա րա նում»։ Լս ման ժա մա նակ դուք հան դար տո րեն ցույց կտա յիք 
դա տա վո րին ձեր սե փա կա նութ յան վկա յա կա նը։ Նա ըն դա մե նը մեկ 
ան գամ աչ քի կանց կաց ներ այն և կ ձեր բա կա լեր այդ մար դուն ոտնձ
գութ յան հա մար՝ հար կադ րե լով վճա րել դա տա վա րութ յան հետ 
առնչ վող բո լոր ծախ սե րի հա մար։ Ձեր վստա հութ յու նը հաս տատ
ված էր ոչ թե ձեր զգաց մունք նե րի, այլ օ րեն քի վրա և  այն փաս տի, 
որ այդ տունն օ րեն քով պատ կա նում է ձեզ։ 

Երբ խոս քը հա վատ քի մա սին է, ես պար զել եմ, որ հա ճախ մար
դիկ, ո րոնք չեն հաս կա նում, թե ինչ է հա վատ քը, հեշ տո րեն շփոթ
վում են՝ վստա հե լով ի րենց գոր ծե րին, ոչ թե ի րենց հա վատ քի միակ 
աղբ յու րին, որն Աստ ծո Խոսքն է։ Հեշտ է շփո թել գոր ծո ղութ յու նը 
կամ Աստ ծո Խոս քի հի ման վրա գոր ծե լու բա նաձ ևը Թա գա վո րութ
յան ի րա կան զո րութ յան հետ, ո րը բխում է սրտից և մեծ վստա հութ

յուն ու նի։ Օ րի նակ, ե թե դուք 
ֆի նանս ներ ցա նեիք Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յան մեջ, և  ես 
հարց նեի ձեզ, թե ին չու եք հա
վա տում, որ հունձք կստա նաք 
այդ ցան քի պատ ճա ռով, ձեր 
պա տաս խա նը չպետք է լի ներ. 
«Ո րով հետև այ սինչ ամ սաթ վին 
ես այս քան գու մար եմ ցա նել»։ 
Այդ դա վա նութ յու նը կենտ րո նա
ցած է միայն ձեր գոր ծո ղութ յան 
վրա, այ սինքն՝ բա նաձ ևի վրա, և 
չու նի վստա հութ յան խա րիսխ։ 

Ձեր վստա հութ յու նը կա րող է բխել միայն Աստ ծո Խոս քից։ 

Ես կորց րել եմ այն մարդ կանց հա շի վը, ո րոնց հա մար ա ղո թե լուց 
հե տո հարց նում էի, թե ին չու էին նրանք հա վա տում, որ պա տաս
խան էին ստա նա լու իմ ա ղոթ քի շնոր հիվ, և ն րանք ապ շա հար ինձ 
էին նա յում՝ ա ռանց պա տաս խա նի։ Ես հարց նում էի, որ հաս կա նա

«ՀԱՎԱՏՔ՝ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է 
ՀԱՄՈԶՎԱԾ ԼԻՆԵԼ ԱՅՆ 
ԲԱՆՈՒՄ, ԻՆՉԻ ՀԱՆԴԵՊ 
ՄԵՆՔ ՀՈՒՅՍ ՈՒՆԵՆՔ, 
ԵՎ ՎՍՏԱՀ ԼԻՆԵԼ ԱՅՆ 
ԲԱՆՈՒՄ, ԻՆՉԸ ՄԵՆՔ 
ՉԵՆՔ ՏԵՍՆՈՒՄ»։  

– ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻ 11.1, NIV
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յի, թե արդ յո՞ք նրանք ու նեին հա վատք, այ սինքն՝ հա մա ձայ նութ յուն 
Երկն քի հետ։ Ես ցան կա նում էի լսել նրան ցից. «Ես գի տեմ, որ ստա
նա լու եմ, քա նի որ Աստ ված խոս տա ցել է ինձ այ սինչ գրքի, այ սինչ 
խոս քի հի ման վրա, որ դա իմն է»։ Ե թե մար դիկ չեն կա րո ղա նում 
որ ևէ սուրբգ րա յին հատ ված ներ կա յաց նել այդ պա հին, հա վա նա կան 
է, որ նրանք խարսխ ված չեն և  ի րա կա նում նույ նիսկ գա ղա փար չու
նեն, թե ուր է լո ղում ի րենց նա վը։ 

Հի շեք՝ հա վատ քը կա րող է գո յութ յուն ու նե նալ միայն՝ երբ դուք 
գի տեք Աստ ծո կամ քը։ Ին չո՞ւ։ Քա նի որ հա վատ քը կա րող է գո յութ
յուն ու նե նալ միայն՝ երբ ձեր սիրտն ու նի հա մա ձայ նութ յուն Աստ ծո 
Խոս քի հետ։ Ես հա մոզ ված եմ, որ շա տե րը մտա ծում են, որ ի րենք 
հա վատ քի մեջ են, այ նինչ այդ պես չէ։ Կր կին, մի գու ցե նրանց միտ
քը հա մա ձայն է, որ Աստ ծո Խոս քը ճշմա րիտ և բա րի է, բայց մարդն 
ու նի հա վատք, միայն՝ երբ իր սիր տը լիո վին հա մոզ ված է։ Շա տե րը 
մտո վի հա մա ձայն են Աստ ծո Խոս քի հետ, բայց նրանց սրտե րը հաս
տատ ված չեն։ 

Ա հա մի լավ օ րի նակ այն մա սին, թե ինչ նկա տի ու նեմ, և հա մոզ
ված եմ, որ այս օ րի նա կը ցույց կտա, որ շա տե րը հա վատ քի մեջ 
չեն, թեև, ի րենց կար ծի քով, հա վա տում են։ Ի՞նչ կլի ներ, ե թե ես վեր
ջերս բա ցա հայ տել եմ, որ եր կին քը կա պույտ չէ, ինչ պես որ մար դիկ 
ա սում են, այլ՝ որ այն գույ նը, ո րը մենք կա պույտ ենք ան վա նում, 
ի րա կա նում դե ղին է։ Ի՞նչ կա նեիք։ Մի՞ թե դուք զար ման քից հո գոց 
կհա նեիք, ա րա գո րեն կվերց նեիք ձեր բջջա յին հե ռա խո սը, կզան
գեիք ձեր ա ռա ջին դա սա րա նի ու սուց չու հուն և կբ ղա վեիք նրա վրա՝ 
մե ղադ րե լով, որ նա խառ նաշ փո թի է վե րա ծել ձեր կյան քը, քա նի որ 
սխալ է սո վո րեց րել ձեզ բո լոր գույ նե րը։ Չեմ կար ծում։ Դուք զգաց
մուն քո րեն չէիք ար ձա գան քի, չէիք վա խե նա և տե սա րան չէիք սար
քի։ Դուք պար զա պես կմտա ծեիք, որ ես ան միտ մարդ եմ, կան տե
սեիք իմ խոս քե րը՝ դրանք անտ րա մա բա նա կան հա մա րե լով, և կ շա
րու նա կեիք զբաղ վել ձեր գոր ծե րով։ Ին չո՞ւ։ Քա նի որ դուք լիո վին 
հա մոզ ված եք, որ կա պույտ գույ նը կա պույտ է։ 

Հա մե մա տենք այս օ րի նա կը հա վատ քի հետ։ Ի՞նչ կլի ներ, 
ե թե լիո վին հա մոզ ված լի նեիք այն բա նում, ինչ Աստ ված ա սում է 
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բժշկութ յան մա սին, և մի բժիշկ ա սեր ձեզ, որ դուք մա հա նա լու եք 
քաղց կե ղից։ Դուք կնա յեիք այդ բժշկին և կմ տա ծեիք, որ նա ան միտ 
է, քա նի որ դուք գի տեք, որ նման բան չի կա րող տե ղի ու նե նալ։ Ին
չո՞ւ։ Քա նի որ լիո վին հա մոզ ված եք այն բժշկութ յան մեջ, ո րի հա
մար Հի սու սը վճա րել է։ Դուք հաս կա նո՞ւմ եք։ Ի հար կե, շա տերն են 
ա ղո թում, բայց քննե լով նրանց ա ղոթք նե րը՝ տես նում եմ, որ դրանք 
ոչ թե հա վատ քի ա ղոթք ներ են, այլ հույ սի, և  այդ մար դիկ չու նեն հա
մոզ վա ծութ յուն ի րենց ա ղոթք նե րի արդ յուն քի մեջ։ Իմ ըն կե՛ր, ա հա 
թե ին չու է ան չափ կար ևոր, որ մենք կա ռու ցենք մեր ան ձերն Աստ ծո 
Խոս քով։ Մենք պետք է ի մա նանք Աստ ծո կամ քը, որ պես զի վստահ 
լի նենք Ն րա Խոս քի մեջ և նույն պես կա րո ղա նանք մեր ժել այն, ին չը 
Ն րա կամ քը չէ։ Թույլ տվեք մի օ րի նակ բե րել իմ կյան քից, ո րը պատ
կե րում է, թե որ քան կար ևոր է սնվել այն ա մե նով, ինչ Աստ ված է 
ա սում այս կյան քի մա սին։ 

Ես հոգ նած էի իմ ձեռ նար կութ յու նում մի քա նի ծանր աշ խա տան
քա յին շա բա թից հե տո (այդ ժա մա նակ դեռ ե կե ղե ցու հո վիվ չէի)։ Իմ 
օ րե րը ծան րա բեռն ված էին վա ճառ քի վե րա բեր յալ հե ռա խո սա զան
գե րով և, ի հար կե, կո մի սիոն վճար նե րով ապ րե լու ֆի նան սա կան 
ճնշմամբ։ Ես գնա ցի ա տամ նա բույ ժի մոտ հա սա րակ ա տամ նա լից քի 
հա մար։ Ա մեն ինչ լավ էր, քա նի դեռ ա տամ նա բույ ժը չէր նե րար կել 
նո վո կաի նը։ Երբ նա մտցրեց ա սե ղը, ես հան կար ծա կի ցնցվե ցի, և 
ծ նոտս ան մի ջա պես թմրեց՝ դան դաղ թմրե լու փո խա րեն։ Ես զար մա
ցա, ա սա ցի ա տամ նա բույ ժին այդ մա սին, և նա ա սաց. 

– Ո՜չ, եր ևի թե ես դի պա նյար դին։ 

– Դա խնդի՞ր չէ, ա րա գո րեն հարց րի նրան։ 

– Սո վո րա բար դա լա վա նում է։ 

Ի՞նչ։ Ես ճի՞շտ լսե ցի։ 

– Բ ժի՛շկ, ի՞նչ նկա տի ու նեք՝ ա սե լով, որ սո վո րա բար դա լա վա նում 
է։ 

– Այն, որ 8085 տո կո սի դեպ քում դա լիո վին անց նում է՝ ա ռանց 
տևա կան բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի։ 

Ի՞նչ։ Հան կարծ ներ սումս վախ բարձ րա ցավ։ Ի՞նչ է լի նե լու: Դա 
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անց նե լո՞ւ է։ Միտքս սկսեց հա մակ վել վա խով։ Այդ այ ցից հե տո իմ 
դեմ քը դեռ թմրած էր՝ ի տար բե րութ յուն սո վո րա կան այ ցե րի, ո րոն
ցից հե տո թմրա ծութ յունն աս տի ճա նա բար անց նում է։ Ա տամ նա բույ
ժին այ ցե լե լուց գրե թե մեկ ժամ անց ես հան դի պում ու նեի հա ճա խոր
դի հետ. այն պես որ, շատ ժա մա նակ ու նեի, որ պես զի մտա ծեի այն 
մա սին, ինչ քիչ ա ռաջ տե ղի ու նե ցավ։ Այդ հան դիպ մա նը գնա լու ճա
նա պար հին սաս տիկ տագ նապ էի զգում՝ ոչ թե ցա վից, այլ խա ղա
ղութ յան բա ցա կա յութ յու նից և մտ քումս պտտվող վա խե րից։ 

Ա վե լի ուշ այդ օ րը, երբ տուն էի վե րա դառ նում այդ հան դի պու
մից հե տո, ո րո շե ցի այ ցե լել իմ ըն կեր նե րից մե կին։ Դեմքս դեռ թմրած 
էր, և  ես ցան կա նում էի, որ ինչոր մե կը հա վաս տիաց ներ ինձ, որ դա 
անց նե լու էր։ Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, թե ինչ պի սի սխալ գոր ծե ցի. ես 
չդի մե ցի Աստ ծո Խոս քին՝ վստա հութ յուն ստա նա լու հա մար, այլ մի 
մար դու, ո րը նույ նիսկ հաս տա տուն հա վա տաց յալ չէր։ Ես պատ մե ցի 
նրան կա տար վա ծի մա սին, և սպա սում էի, որ նա կա սեր ինձ. « Դա 
խնդիր չէ, Գա՛ րի։ Ա մեն ինչ կանց նի»։ Փո խա րե նը, լսե ցի հետև յա լը. 

– Ո՜չ։ Ես մի ըն կեր ու նեմ, ո րի հետ նման բան տե ղի ու նե ցավ, և 
ն րա դեմքն այդ պես էլ չբուժ վեց. այն կաթ վա ծա հար է մինչև օրս։ 

Ես չէի հա վա տում ա կանջ նե րիս։ Վա խը լիո վին տի րեց իմ մտքին։ 
Ես ձևաց րի, թե հա մոզ ված էի, որ ա մեն ինչ կանց ներ, և շ նոր հա կա
լութ յուն հայտ նե ցի նրան ինձ ժա մա նակ տրա մադ րե լու հա մար։ Հու
սա հա տութ յան մեջ այ ցե լե ցի ևս մեկ ըն կե րոջ։ Ես տվե ցի նրան նույն 
հար ցը և  ա նակն կա լի ե կա՝ լսե լով նույն պա տաս խա նը. 

– Ո՜չ, այդ պի սի բան կա տար վեց նաև իմ ըն կեր նե րից մե կի հետ, 
և ն րա դեմքն այդ պես էլ չլա վա ցավ. նա մինչև օրս կաթ վա ծա հար է։ 

Այդ այ ցե լութ յու նից հե տո ես լիո վին հու սալք վե ցի։ Գի տեի, որ 
Աստ ված բժշկում է (իմ մտքում), բայց չէի կա րո ղա նում ա զատ վել 
այդ վա խից։ Իմ սրտում չկար հա մոզ վա ծութ յուն։ Այդ գի շեր ես սաս
տիկ տագ նա պի մեջ էի. միտքս լի էր վա խով, իսկ ե րեսս դեռ թմրած 
էր, ինչ պես որ ա տամ նա բույ ժի սեն յա կում էր։ Ես փոր ձում էի քնել, 
բայց հան կարծ սկսե ցի մի փոքր ցավ զգալ աջ ա կան ջիս ներք ևի 
հատ վա ծում։ Մի՞ թե ես զգում էի այն, ին չի մա սին մտա ծում էի։ Հայրս 
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պայ քա րում էր դի մա յին կաթ
վա ծի հետ դրա նից մեկ, եր կու 
տա րի ա ռաջ, և դա սկսվել էր մի 
փոքր ցա վից ա կան ջի ներք ևի 
հատ վա ծում։ Դի մա յին կաթ վա

ծը տե ղի է ու նե նում, երբ դի մա յին մկան նե րը վե րահս կող նյար դը, 
որն անց նում է ան մի ջա պես ա կան ջի ներք ևում գտնվող ոսկ րի մի 
փոքր անց քով, վնաս վում է վա րա կի կամ բոր բոք ման պատ ճա ռով։ 

Ես պառ կած էի և փոր ձում էի քնել, բայց մտքումս պտտվում էին 
հետև յալ բա ռե րը. « Դու դի մա յին կաթ ված ես ստա նա լու, ինչ պես և 
հայրդ»։ Ա ռա վոտ յան, երբ արթ նա ցա, ես դի մա յին կաթ վա ծի ցայ
տուն ախ տան շան ներ ու նեի։ Այժմ թմրած էր ոչ միայն ծնոտս, այլև 
դեմ քիս աջ կողմն ամ բող ջութ յամբ, չէի կա րո ղա նում փա կել աչ քերս 
և բե րանս. ես շատ վատ վի ճա կում էի։ 

Գ նա ցի տե ղա կան բժշկի մոտ՝ իմ կաս կած նե րը հաս տա տե լու 
հա մար։ Զն նու մից հե տո նա նա յեց ինձ և  ա սաց, որ ինձ մոտ իս կա
պես դի մա յին կաթ վա ծի լիար ժեք դեպք է։ 

– Ի՞նչ կկա տար վի ինձ հետ, հարց րի ես։ 

– 8085 տո կո սի դեպ քում դա անց նում է՝ ա ռանց մշտա կան կաթ
վա ծի։ 

Մի՞ թե նա ա սաց այն, ինչ ես լսե ցի։ 

Ես հաս կա ցա, որ լուրջ խնդրի մեջ եմ։ Գի տեի, որ սա տա նան 
կանգ չէր առ նե լու դրա նով, և չէի ցան կա նում տես նել, թե ինչ էր կա
տար վե լու դրա նից հե տո։ Իմ գի տե լի քը հոգ ևոր պա տե րազ մի մա
սին բա վա կան էր՝ հաս կա նա լու հա մար, որ ես սխալ ուղ ղութ յամբ էի 
գնում։ Հի շեք՝ դա տա րի ներ ա ռաջ էր այն ժա մա նակ վա նից, երբ ես 
սպա ռիչ գի տե լիք ձեռք բե րե ցի նման բա նե րի մա սին։ Բայց իմ գի
տե լի քը բա վա կան էր՝ հաս կա նա լու հա մար, որ ես պետք է պայ քա
րեի այդ խնդրի հետ հոգ ևո րա պես, ե թե ցան կա նում էի պար տութ յան 
մատ նել այն։ Ես նույն պես հաս կա ցա, որ դա դի վա յին հար ձա կում 
էր, ո րը հան կար ծա կիի բե րեց ինձ, երբ հոգ նած էի և չէի սպա սում ոչ 
մի վտան գի։ 

ԱՅԴ ՊԱՀԻՆ ԵՍ ՀԱՍԿԱՑԱ, 
ՈՐ ԻՄ ՄԻԱԿ ՀՈՒՅՍՆ 
ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔՆ ԷՐ։ 
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Այդ պա հին ես հաս կա ցա, որ իմ միակ հույսն Աստ ծո Խոսքն է։ Ես 
լիո վին ան կա րող էի ինք նու րույն կանգ նեց նել այն վա խը, ո րը տան
ջում էր իմ միտ քը։ Այն պես որ, գրե ցի բժշկութ յան խոս քեր 7x12սմ. 
չա փի քար տե րի վրա և փակց րի դրանք ամ բողջ տնով։ Ես ա պաշ
խա րե ցի Տի րոջ առջև և սկ սե ցի իմ սրտում հա վատ քը զար գաց նե
լու գոր ծըն թա ցը։ Գի տեի, որ պետք է ցա նեի Խոսքն իմ սրտում, որ
պես զի ին ձա նում հա վատք զար գա նար։ Այն պես որ, սկսե ցի մտո րել 
Աստ ծո Խոս քի շուրջ ամ բողջ օր վա ըն թաց քում։ 

Սկզ բում ո չինչ չփոխ վեց։ Իմ դեմ քը դեռ թմրած էր, և  ես շա րու նակ 
պայ քա րում էի վա խի հո գու դեմ։ Մո տա վո րա պես մեկ շա բաթ անց, 
երբ դեմքս դեռ նույն վի ճա կում էր, դա տե ղի՜ ու նե ցավ։ Ն ման այն 
գոր ծըն թա ցին, ո րի մա սին սո վո րեց նում է Մար կոս 4.26ում գտնվող 
մեր հատ վա ծը, մինչ ես ցա նում էի Խոսքն իմ սրտում, հա վատ քը 
սկսեց ա ճել՝ սկզբում ծի լը, հե տո ցո ղու նը, հե տո հաս կը, և վեր ջա
պես հա սած ցո րե նը հաս կի մեջ։ 

Ամ բողջ այդ ըն թաց քում չկար հա մա ձայ նութ յուն, այ սինքն՝ չկար 
հա վատք։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, թեև ես փո փո խութ յուն չէի տես նում 
և չ գի տեի այդ գոր ծըն թա ցի մա սին, հա մա ձայն Մար կոս 4.26ում 
գտնվող մեր հատ վա ծի, ա մեն ինչ փոխ վում էր։ Այդ փո փո խութ յու նը, 
ո րը նկա տի ու նեմ, դեռ հայտն ված բնա կան տի րույ թում չէ. այն տե
ղի է ու նե նում մեր սրտում։ Ե թե մենք հեն վենք Խոս քի վրա, Խոս քը 
դան դա ղո րեն կփո խի մեր սրտի հա մոզ մունք նե րը՝ լիո վին ինք նա բե
րա բար փո խա րի նե լով ան հա վա տութ յու նը Երկն քի հետ հա մա ձայ
նութ յամբ։ Այս դեպ քում ես հեն վե ցի Խոս քի վրա՝ հաս կա նա լով, որ 
այն իմ միակ պա տաս խանն էր։ 

Հան կարծ, մեկ ան գամ, երբ քայ լում էի մեր տան մեջ, որ տեղ ա մե
նուր փակց ված էին բժշկութ յան խոս քեր 7x12սմ. չա փի քար տե րի 
վրա, ես պար զա պես նա յե ցի մի խոս քի, ո րը հար յուր ան գամ տե
սել էի։ Բայց այս ան գամ, երբ նա յե ցի դրան, ա սես ՊԱՅԹՅՈՒՆ տե ղի 
ու նե ցավ։ Հան կարծ ինձ վրա օ ծութ յուն ե կավ, վախն ան մի ջա պես 
հե ռա ցավ, և  ես ԳԻՏԵԻ, որ բժշկված էի։ Ա յո՛, իմ դեմ քը դեռ թմրած 
էր։ Փո փո խութ յուն չկար, բայց ես գի տեի, որ բժշկված էի։ Մի քա նի 
ժամ վա ըն թաց քում դեմքս լիո վին վե րա կանգն վեց, և թմրա ծութ յու նը 
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լիո վին հե ռա ցավ։ Փա՜ռք Աստ ծուն։ Խոս քը գոր ծո՜ւմ է։ 

Թեև ես թույլ էի տվել, որ իմ հոգ ևոր կյան քը տկա րա նար իմ ան
փու թութ յան և զ բաղ վա ծութ յան պատ ճա ռով, ի վեր ջո հաս կա ցա իմ 
սխա լը և  ա պաշ խա րե ցի իմ անմ տութ յու նից։ Սա այն ժա մա նակ էր, 
երբ նոր էի սո վո րում, թե ինչ պես էր գոր ծում հա վատ քը, և դեռ չու
նեի շատ փոր ձա ռութ յուն այս բնա գա վա ռում։ Ետ նա յե լով՝ կա րող 
եմ ա սել հետև յա լը. այն, որ գտնվե լով նե ղութ յան մեջ՝ ես հարց րի 
իմ ա պա գա յի մա սին մարդ կանց՝ Աստ ծուն հարց նե լու փո խա րեն, 
անմտութ յուն էր։ Հենց որ հաս կա ցա, թե ինչ էր տե ղի ու նե նում, ես 
վստա հա բար դի մե ցի Աստ ծո Խոս քին։ Դժ բախ տա բար, շա տե րը 
չու նեն վստա հութ յուն այս գոր ծըն թա ցի մեջ, քա նի որ նրանց եր բեք 
չեն սո վո րեց րել, թե ինչ է հա վատ քը և  ինչ պես է այն ա ռա ջա նում։ 
Ն րանք տեղ յակ չեն այս գոր ծըն թա ցից, ճնշման ներ քո նրանք դա դա
րում են հեն վել Խոս քի վրա՝ մտա ծե լով, որ այն չի գոր ծում։  

Հաս կա նալ սա տա նա յի հա կա հար ձա կու մը 
Ք րիս տի նը շատ բան չգի տեր Աստ ծո մա սին, երբ ե կավ մեր ե կե

ղե ցի։ Նա վերս տին ծնվեց մեր կի րակ նօր յա ծա ռա յութ յուն նե րից 
մե կի ժա մա նակ, և ն րա կյան քը շրջա դար ձա յին փոխ վեց։ Մեր ե կե
ղե ցում մենք ու նենք « Թա գա վո րութ յան կողմ նո րո շում» կոչ վող դա
սըն թաց։ Այն բնա գա վառ նե րից մե կը, ո րի մա սին մենք խո սում ենք և 
սո վո րեց նում, բժշկութ յուն ստա նա լու ի րա վա բա նա կան ի րա վունքն 
է։ Ք րիս տի նը տա րի ներ շա րու նակ խնդիր ներ ու ներ լսո ղութ յան հետ։ 
Նա 40 տա րի լսո ղա կան սարք էր կրում և  ար դեն իսկ կորց րել էր իր 
լսո ղութ յան 50 տո կո սից ա վե լին։ Ն րա մայ րը խուլ էր, և ն րա եղ բայ րը 
նույն պես լսո ղութ յան խնդիր ու ներ։ Երբ Ք րիս տինն ի մա ցավ, որ որ
պես քրիս տոն յա՝ նա բժշկվե լու օ րի նա կան ի րա վունք ու նի, այն պե՜ս 
ո գեշնչ վեց։ 

Դա սի ժա մա նակ կինս դրեց իր ձեռ քե րը նրա վրա և  ա ղո թեց, որ 
լսո ղութ յու նը բաց վի, և նույն պա հին նա սկսեց գե րա զանց լսել։ Ք րիս
տի նը սկսեց ճչալ, լաց լի նել և փա ռա բա նել Աստ ծուն։ Երբ կինս՝ 
Դ րեն դան, և Ք րիս տի նը ե կան և պատ մե ցին ինձ այդ բա րի լու րը, ես 
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զգա ցի, որ պետք է զգու շաց նեմ նրան սա տա նա յի հա կա հար ձակ ման 
մա սին։ Ես խնդրե ցի Դ րեն դա յին սո վո րեց նել Ք րիս տի նին, որ ե թե նրա 
ախ տան շան նե րը վե րա դառ նան, նա պետք է հա մար ձակ խո սի այդ 
խնդրին, հռչա կի, որ ին քը բժշկված է, և հ րա մա յի սա տա նա յին հե ռա
նալ։ Ն րա փոր ձութ յու նը սկսվեց հա ջորդ ա ռա վոտ յան։ Ն րա լսո ղութ
յու նը վա տա ցավ։ Եվ նա ա րեց ճիշտ այն, ինչ ես ա սա ցի.

– Ո՛չ, սա տա նա՛, ես չե՛մ ըն դու նում սա։ Ես բժշկվա՛ծ եմ, և  ես 
բժշկվե՛լ եմ, Հի սու սի ա նու նո՛վ։ 

Հան կարծ նրա ա կանջ նե րը կրկին բաց վե ցին և բաց են մինչև օրս։ 

Հի շեք, որ սա տա նան հա կա հար ձա կում կձեռ նար կի՝ փոր ձե լով 
ետ վերց նել տա րած քը։ Թույլ մի՛ տվեք, որ նա ա նի դա։ Հեն վե՛ք 
Աստ ծո Խոս քի վրա։ 

Այս գլխում ես ո րոշ ժա մա նակ հատ կաց րի՝ տա լով ձեզ հիմ քա
յին պատ կե րա ցում այն մա սին, թե ինչ է հա վատ քը, ինչ պես է այն 
գոր ծում, ինչ պես ի մա նալ, որ դուք հա վատ քի մեջ եք, և  ինչ պես հա
վատք ստա նալ։ Դուք պետք է ի մա նաք այս մա սին, որ պես զի Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յու նը գոր ծի ձեր կյան քում։ Հի շեք՝ Հի սուսն ա սաց ար
յու նա հո սութ յուն ու նե ցող կնո ջը. « Քո հա վա՛տ քը բժշկեց քեզ»։ Թող 
որ նույ նը կա տար վի ձեզ հետ. թող որ ձեր հա վատ քը, ձեր սիր տը, 
ո րը լիո վին հա մոզ ված կլի նի երկ նա յին խոս քե րում, նաև ման գա ղը 
մո տեց նե լը լի նեն ձեր պա տաս խա նը ցան կա ցած խնդրի և կա րի քի 
հա մար, ո րին դուք կբախ վեք կյան քում։ 
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ԳԼՈՒԽ 6

ՏԻՐՈՋ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ես ռես տո րա նում էի իմ կնոջ և  մի կին քա րոզ չի հետ, ո րը հյուր էր 
մեր ե կե ղե ցում։ Ե րե կո յան ժա մը 22։00ն  էր, և  մենք նոր էինք ա վար
տել մեր ազ դե ցիկ ե րե կո յան ծա ռա յութ յու նը։  Մա տու ցո ղը մո տե
ցավ մեր պատ վե րը վերց նե լու, և  մենք սկսե ցինք զրու ցել։ Իմ հյու րը 
պատ մում էր մեր ե կե ղե ցու մա սին, նաև՝ թե որ քան հրա շա լի ծա ռա
յութ յուն անց կաց րինք։ Այ նու հետև նա հարց րեց մա տու ցո ղին. 

  Դուք սի րո՞ւմ եք որ սոր դութ յուն։ 

 Նա պա տաս խա նեց, որ սի րում է։ Իմ հյու րը միշտ ո գեշն չու մով 
էր լսում իմ որ սոր դա կան պատ մութ յուն նե րը, և  այդ ե րե կո նվի րել էի 
նրան իմ « Հա վատ քի որ սոր դութ յուն» գրքի մի օ րի նակ՝ նրա ըն կե րու
հի նե րից մե կի հա մար։ Ն վի րածս գիր քը դրված էր կող քիս՝ հա տա կին։ 

 Մա տու ցո ղը շա րու նա կեց՝ ա սե լով, որ եր կար ժա մա նակ է՝ փոր
ձում է եղ նիկ որ սալ, բայց չի կա րո ղա նում։ Իմ հյու րը և  ես սկսե ցինք 
բա ցատ րել նրան, թե ինչ պես է գոր ծում Աստ ծո  Թա գա վո րութ յու նը, 
և  որ ին քը կա րող է ակն կա լել, որ եղ նիկ է որ սա լու ա մեն ան գամ, երբ 
որ սի գնա։  Նա իս կա պես չգի տեր, թե ինչ մտա ծեր մեր մա սին։  Բայց 
ես հի շե ցի այդ գիր քը  և  ա ռա ջար կե ցի նվի րել այն նրան։ Ես խոս տա
ցա իմ հյու րին գրքի մեկ այլ օ րի նակ, և  նա հա մա ձայ նեց։  Մա տու ցո
ղը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ինձ և  խոս տա ցավ կար դալ, բայց ես 
մտա ծե ցի, որ մի գու ցե վեր ջին ան գամ էի հան դի պում նրան։  Սա կայն 
դա վեր ջին ան գա մը չէր։  
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 Մեկ տա րի անց նույն կին քա րո զի չը հյու րըն կալ վեց մեր ե կե ղե
ցում։  Նա ա սաց, որ ի րեն դուր էր ե կել այն ռես տո րա նը, որ տեղ ե ղել 
էինք մեկ տա րի ա ռաջ, և  հարց րեց, թե կա րո՞ղ էինք կրկին գնալ այն
տեղ։  Մենք այդ պես էլ ա րե ցինք։ Երբ նստե ցինք, զար մա ցանք, որ 
մեզ սպա սար կե լու էր նույն մա տու ցո ղը, որ սպա սար կել էր մեկ տա
րի ա ռաջ։ Երբ նա մո տե ցավ, նա յեց մեզ և  ա սաց. 

  Բարև ձե՛զ, դուք այս տեղ էիք մեկ տա րի ա ռաջ, և  մենք խո սում 
էինք որ սոր դութ յան մա սին։ 

 Ա յո՛, հի շում ենք,  պա տաս խա նե ցինք մենք։ 

 Ես կար դա ցի ձեր նվի րած գիր քը և  վար վե ցի այն պես, ինչ պես 
գրված էր։ Ես եր կու եղ նիկ որ սա ցի անց յալ տա րի, և  այս տա րի ևս 
ս պա սում եմ իմ որ սին։ 

 Մենք ոգ ևոր վե ցինք՝ լսե լով նրա պատ մութ յու նը, բայց չզար մա
ցանք։  Թա գա վո րութ յու նը գոր ծում է ա մեն ան գամ։ 

Ես հա վա քույթ էի անց կաց նում մո տա վո րա պես 25 հով վի հա
մար։  Սո վո րեց նում էի Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան մա սին և  բա ցատ
րում էի, թե ինչ պես է այն գոր ծում։ Ա մեն ինչ հրա շա լի ստաց վեց։ 
Երբ պատ րաստ վում էի հե ռա նալ հա վա քույ թի սրա հից, և  իմ աշ խա
տա կազ մը մաք րում էր տա րած քը, հո վիվ նե րից մե կը վե րա դար ձավ։ 
 Նա կնոջ հետ մո տե ցավ իմ կնո ջը, և խնդ րե ցին խո սել մեզ հետ։ Այդ 
հո վի վը պատ մեց մեզ, որ մինչև շա բաթ վա վերջ նրա տունն ար գե
լան քի տակ էր դրվե լու, ե թե չվճա րեր մո տա վո րա պես 6.900 դո լար։ 
 Նա ա սաց, որ փող չու նի, ու նի ըն դա մե նը 100 դո լար։   

  Սա իմ ամ բողջ գու մարն է,  ա սաց նա,  բայց ես ու զում եմ ցա
նել սա, ինչ պես սո վո րեց րիք այս ե րե կո, և խնդ րում եմ, որ դուք և  ձեր 
կի նը հա մա ձայ նութ յան գաք մեզ հետ այն գու մա րի հա մար, ո րի կա
րի քը մենք ու նենք այս շա բաթ։ 

 Բո լորս ձեռք ձեռ քի տվե ցինք, ա ղո թե ցինք և  գո հա ցանք Աստ ծուց 
այդ գու մա րի հա մար։ 

Գ րե թե մեկ ա միս անց ես տե սա այդ հով վին մեկ այլ մի ջո ցառ ման 
ժա մա նակ։  Նա խիստ ոգ ևոր ված շտա պեց ինձ մոտ։ 
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 Ես պետք է պատ մեմ ձեզ, թե ինչ տե ղի ու նե ցավ,  ա սաց նա։ 
 Ես չէի ա սել ձեզ այն ժա մա նակ, որ կինս և  ես շա պիկ նե րի վրա մե
տաք սա գիր տպագ րութ յան փոք րիկ մաս նա կի գործ ենք ա նում մեր 
ավ տոտ նա կում։  Մենք մեծ գու մար չենք աշ խա տում, բայց ժա մա
նակ առ ժա մա նակ պատ վեր ներ ենք ստա նում։  Մեր միաց յալ ա ղոթ
քի հա ջորդ օ րը  մի քա նի պատ վեր ստա ցանք, ո րոնց ընդ հա նուր 
գու մա րը կազ մեց 8.900 դո լար։ Այդ շա բաթ մենք ստիպ ված էինք 
շատ աշ խա տել, բայց մինչև ուր բաթ օ րը մենք ու նեինք անհ րա ժեշտ 
6.900 դո լա րը՝ մեր տու նը պահ պա նե լու հա մար։ Շ նոր հա կա՜լ եմ։ 

Ես ներ կա էի մի հով վա կան հա մա ժո ղո վի Հ յու սի սա յին  Կա րո լի
նա յում, որ տեղ կար գրե թե 500 հո վիվ։ Ես չէի քա րո զում այն տեղ, այլ 
պար զա պես մաս նակ ցում էի։  Մի մարդ մո տե ցավ ինձ ու ա սաց. 

 Ես պետք է խո սեմ ձեզ հետ։ 

 Նա հո վիվ էր  Գեր մա նիա յից և  ա սաց, որ ցան կա նում է մի հե
տաքր քիր պատ մութ յուն պատ մել ինձ։ 

Ն րա որ դին, ով դե ռա հաս էր, ինչոր ձևով ձեռք էր բե րել իմ 
լսաս կա վա ռակ նե րը։ Դ րանք լսե լուց հե տո ո րո շել էր, որ հա վատ
քով ստա նա լու է «PlayStation 3», քա նի որ փող չու ներ դրա հա մար։ 
 Կար ծում եմ՝ յու րա քանչ յու րը գի տի, թե ինչ է «PlayStation 3»ը, բայց 
ե թե չգի տեք, դա կոմպ յու տե րա յին խա ղա յին հա մա կարգ է։ Այդ հո
վի վը պատ մեց, որ մի ան գամ նրա որ դին ե կավ իր գրա սեն յակ և 
 հարց րեց, թե հա մա ձայ նութ յան կգա՞ իր հետ «PlayStation 3» ստա
նա լու հա մար։  Նա պատ մեց իր հորն այն, ինչ ի մա ցել էր իմ լսասկա
վա ռակ նե րից, և  ա սաց, որ ցան կա նում է սերմ ցա նել և  ա ղո թել իր 
հոր հետ դրա հա մար։ Այդ հո վիվն ա սաց, որ մեծ կար ևո րութ յուն 
չի տվել դրան, բայց, որ պես ե կե ղե ցու հո վիվ, ըն դու նել է իր որ դու 
ցան քը՝ նրա տված ֆի նան սա կան զո հա բե րութ յու նը ե կե ղե ցու հա
մար։  Նա ա ղո թել է որ դու հետ՝ հա մա ձայ նե լով, որ որ դին ար դեն ու նի 
«PlayStation 3», և մ տա ծել է, որ դրա նով ա մեն ինչ ա վարտ ված է։ 

 Հա ջորդ օ րը մի մարդ այդ հով վի ե կե ղե ցուց զան գում է նրան և 
 հարց նում, թե որ դին դեմ չի՞ լի նի մի քիչ ա վել գու մար վաս տա կել, 
քա նի որ ին քը մի կար ճա ժամ կետ նա խա գիծ ու ներ, որ տեղ ի րեն օգ



ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ. Համաձայնության զորությունը

156

նութ յուն էր պետք։ Ն րա որ դին հիաց մուն քով ըն դու նում է այդ ա ռա
ջար կը։ Աշ խա տե լով այդ եր կօր յա նա խագ ծում՝ նա այն քան գու մար 
է վաս տա կում, որ կա րո ղա նում է «PlayStation 3» գնել։ 

Այդ դեպ քը գրա վեց նրա որ դու ու շադ րութ յու նը։ Այդ հո վի վը 
պատ մեց, որ մի քա նի շա բաթ անց նա կրկին ե կավ իր հոր գրա սեն
յակ և խնդ րեց հա մա ձայ նութ յան գալ իր հետ մեկ այլ հար ցի հա մար։ 
Այդ հո վիվն, ի հար կե, պատ րաստ էր, բայց նա մի փոքր զար մա ցավ, 
երբ որ դին խնդրեց ա ղո թել իր հետ, որ Աստ ված ա վե լի մեծ մկան ներ 
տա ի րեն։  Նա ա սաց ինձ, որ չգի տեր՝ ինչ պա տաս խա նել որ դուն։ 
 Բայց, ի վեր ջո, ա սում է  նրան, որ ե թե խնդրում ենք Աստ ծուց ա վե լի 
մեծ մկան ներ, որ դին նույն պես պետք է ինչոր բան ա նի իր կող մից, 
և  որ ին քը հա մա ձայ նութ յան կգա որ դու հետ, ե թե նա հաս կա նա  դա։ 
Ն րա որ դին ըն դու նում է դա և կր կին ֆի նան սա կան սերմ ցա նում՝ 
ա վե լի մեծ մկան ներ ու նե նա լու հա մար, և ն րանք հա մա ձայ նութ յան 
ա ղոթք են ա նում։ 

 Հա ջորդ օ րը մի մե քե նա կանգ նում է այդ հով վի տան դի մա ցը։ Այ
ցե լու նե րը մի ըն տա նիք էին նրա ե կե ղե ցուց։  Հո վի վը դուրս է գնում՝ 
նրանց հետ զրու ցե լու։ Եվ նրանք ա սում են, որ ի րենց ավ տոտ նա կը 
մաք րե լիս գտել են սկա վա ռա կա ձո ղե րի հա վա քա ծու և մ տա ծել են, 
որ մի գու ցե հով վի որ դին ցան կա նա դրանք, իսկ ե թե ոչ, մտա ծել են, 
որ հո վի վը գո նե կճա նա չի ինչոր մե կին ե կե ղե ցում, ով կցան կա նա 
վերց նել դրանք։ Այդ հո վիվն ա սաց ինձ, որ ոչ ոք չգի տեր այն մա
սին, որ իր որ դին ցան կա նում էր մեծ մկան ներ ու նե նալ, և  որ ի րենք 
ա ղո թել էին դրա հա մար ըն դա մե նը նա խորդ ե րե կո յան։ Այդ հո վի վը 
ցնցվա՜ծ էր։  Նա տուն է վե րա դառ նում և  հարց նում որ դուն. 

 Որ տե՞ղ են այդ լսաս կա վա ռակ նե րը։ 

Ն ման պատ մութ յուն նե րը սո վո րա կան են ինձ հա մար։ Ես մշտա
պես լսում եմ դրանք և  ու զում եմ, որ ձեր կյան քում նույն պես սո վո
րա կան բան լի նեն։  Մինչև այս պա հը, մենք ար դեն ներ կա յաց րինք և 
քն նար կե ցինք մի քա նի բա նա լի սկզբունք ներ այն մա սին, թե ինչ պես 
է գոր ծում Աստ ծո  Թա գա վո րութ յու նը։  Խո սե ցինք նաև այն մա սին, որ 
հա մա ձայ նութ յու նը կամ հա վատքն անհ րա ժեշտ են, որ պես զի Եր
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կինքն օ րի նա կան իշ խա նութ յուն կամ ի րա վա սութ յուն ստա նա այս 
երկ րա յին տի րույ թում։ Այժմ մի փոքր ա վե լի խո րը ու սում նա սի րենք 
այն, թե ինչ պես  Թա գա վո րութ յան այս օ րենք նե րը կա րող են օգ նել 
մեզ մեր ֆի նան սա կան կա րիք նե րի դեպ քում։

« Տի րոջ օրհ նութ յու նը հարս տութ յուն է բե րում, և  Նա նե
ղութ յուն չի ա վե լաց նում դրան»։ 

– Ա ռա կաց 10.22, NIV

 Կար դա լով այս խոսքն ա ռա ջին ան գամ՝ ես մտա ծե ցի. «Այս խոս
քը չի նշա նա կում այն, ինչ ա սում է, այն պես չէ՞»։  Բայց ես պար զե ցի, 
որ այն նշա նա կում է ճիշտ այն, ինչ ա սում է։  Հաս կա նա լու հա մար, 
թե ին չի մա սին է այս հատ վա ծը, մենք պետք է անդ րա դառ նանք 
սկզբին, երբ մար դը նոր ստեղծ վում է։ 

« Մե կը վկա յեց մեկ տեղ՝ ա սե լով. 

« Մարդն ի՞նչ է, որ  Դու հի շես նրան, կամ մար դու որ դին, որ 
այ ցե լես նրան։  Մի քիչ ցածր ա րիր նրան հրեշ տակ նե րից, 
փառ քով և  պատ վով պսա կե ցիր նրան և  Քո ձեռ քի գոր
ծե րի վրա կանգ նեց րիր նրան։ Ա մեն բան հնա զանդ ա րիր 
նրա ոտ քե րի տակ»։ 

Ո րով հետև ա մե նը, որ հնա զան դեց րեց նրան, ո չինչ չթո
ղեց, որ հնա զանդ չլի նի նրան. բայց հի մա տա կա վին չենք 
տես նում, թե ա մեն բան հնա զանդ ված է նրան»։ 

– Եբ րա յե ցի նե րի 2.68

 Մենք ար դեն կար դա ցել ենք այս հատ վա ծը, բայց այս պա հին այն 
շատ կար ևոր է մեր քննարկ ման հա մար։ Ըստ այս հատ վա ծի, երբ 
մար դը ստեղծ վեց, ա մեն ինչ այս երկ րի վրա դրվեց նրա իշ խա նութ
յան ներ քո։ Չ կար նույ նիսկ մեկ բան, ին չը են թա կա չէր նրան։  Նա տի
րում էր այս երկ րում ի րեն լիա զո րած իշ խա նութ յան դիր քից և կ րում 
էր այդ իշ խա նութ յան պսա կը՝ որ պես դրա ներ կա յա ցու ցիչ։  Նա կրում 
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էր այդ դիր քի օ ծութ յու նը և  վա յե լում էր դրա պա տի վը։  Սա տա նան, 
որն ապս տամ բել էր Աստ ծո դեմ, ար դեն իսկ գցվել էր եր կիր մինչև 
Ա դա մի ստեղծ վե լը։  Սա տա նան ա տում էր Աստ ծո իշ խա նութ յան 
պսա կը կրող մար դուն, քա նի որ ին քը հայտն վել էր նրա իշ խա նութ
յան ներ քո։ Այժմ սա տա նան ստիպ ված էր հպա տակ վել այդ ա րա րա
ծին, որն իր ստեղծ ված բնա կան, նյու թա կան վի ճա կում շատ ա վե լի 
թույլ էր ի րե նից։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, հոգ ևոր ա ռու մով, ա մեն մի բառ, 
որն Ա դամն ա սում էր, ու ներ նույն իշ խա նութ յու նը, ինչ՝ ե թե ան ձամբ 
Աստ ված ա սեր դա։ Ա դա մը՝ Աստ ծո որ դին, տի րում էր այս երկ րի 
վրա իշ խա նութ յան և  վե հութ յան զար մա նա լի դիր քից։  

Այն պես որ, սա տա նան 
ա տում էր մար դուն և  սաս տիկ 
ցան կա նում էր ստա նալ նրա 
իշ խա նութ յունն այս երկ րի վրա։ 
 Նա ու ներ միայն մեկ տար բե
րակ. ինչոր կեր պով խլել մար
դուց նրա պսա կը կամ այն դիր
քը, ո րը նա զբա ղեց նում էր։ Այ
նո ւա մե նայ նիվ, կար մի փոքր 

խնդիր. սա տա նան չու ներ զո րութ յուն՝ այդ պսակն Ա դա մից խլե լու 
հա մար. նրա միակ հույ սը մար դուն ինչոր կեր պով խա բելն էր, որ
պես զի Ա դամն ին քը հա ներ իր վրա յից այդ պսա կը։  Նա հա մո զեց 
Ե վա յին, որ Աստ ծուն չէր կա րե լի վստա հել, և  որ կյան քը կա րող էր 
ա ռա ջար կել նրանց շատ ա վե լին, քան այն, ինչ Աստ ված էր թույլ 
տա լիս։ Ա դամն ու Ե վան ո րո շե ցին հա վա տալ սա տա նա յին ա վե լի, 
քան Աստ ծուն, և  դա վա ճա նութ յուն գոր ծե ցին Աստ ծո դեմ։ Արդ յուն
քում նրանք կորց րին ի րենց օ րի նա կան իշ խա նութ յունն Աստ ծո  Թա
գա վո րութ յան մեջ, իսկ սա տա նան դար ձավ այս աշ խար հի աստ վա
ծը, ինչ պես որ  Պո ղոսն ան վա նում է նրան Բ  Կորն թա ցի նե րի հետև յալ 
խոս քում. 

«Ո րոն ցում այս աշ խար հի աստ վածն այն ան հա վատ նե րի 
սրտե րը կու րաց րեց, որ Ք րիս տո սի փա ռա վոր Ա վե տա

«ՏԻՐՈՋ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ Է ԲԵՐՈՒՄ, 
ԵՎ ՆԱ ՆԵՂՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ 
ԱՎԵԼԱՑՆՈՒՄ ԴՐԱՆ»։  

– ԱՌԱԿԱՑ 10.22, NIV
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րա նի լու սա վո րութ յու նը չծա գի նրանց վրա, որ ա ներ ևույթ 
Աստ ծո պատ կերն է»։

– Բ  Կորն թա ցի նե րի 4.4

 Մինչև իր ապս տամ բութ յու նը, Ա դա մը վա յե լում էր որ դիութ յան 
ա ռա վե լութ յուն նե րը։  Նա վա յե լում էր այն ա մե նը, ին չը պատ կա նում 
էր Աստ ծուն. նա նույ նիսկ մեկ օր չէր ապ րել կա րի քի մեջ և  չէր ու նե
ցել նույ նիսկ վա խի նշույլ։ Այն, ինչ անհ րա ժեշտ էր եր կիր մո լո րա կի 
վրա ապ րե լու հա մար, ար դեն իսկ տրվել էր իր ստեղծ վե լուց ա ռաջ։ 

Մ տո րե լով Ծնն դոց գրքում նկա րագր ված աշ խար հի ա րար ման 
վեց օր վա շուրջ,  կտես նենք, որ մար դը ստեղծ վեց ա րար չա գոր
ծութ յան վե ցե րորդ օր վա վեր ջում, և  նա Աստ ծո ա րար չա գոր ծութ
յան ծրագ րի վեր ջին մասն էր։  Նա նա խա սահ ման ված էր ապ րե լու 
յո թե րորդ օր վա մեջ, որն Աստ ված հռչա կեց հանգս տի օր։ Աստ ված 
չա րեց դա, ո րով հետև Ին քը հոգ նել էր, այլ՝ ո րով հետև Ինքն ա վար
տել էր Իր գոր ծը, և  ա մեն ինչ լիար ժեք էր։  Մի պահ մտա ծեք Աստ ծո 
ա վարտ ված աշ խա տան քի մա սին և  այն փա ռա վոր ծրագ րի մա սին, 
ո րը  Նա ո րո շել էր մար դու հա մար։  Ցա վոք, Ա դա մը թո ղեց այդ ա մե նը 
և  արդ յուն քում կորց րեց իր օ րի նա կան դիրքն Աստ ծո  Թա գա վո րութ
յան մեջ։  

  Մո տե նա լով Ա դա մին այն բա նից հե տո, երբ նա ո րո շեց անհ նա
զանդ լի նել, Աստ ված ա սաց նրան. 

«Ա նիծ յալ լի նի եր կի րը քո պատ ճա ռով, նե ղութ յու նով (կամ՝ 
«տան ջա լի աշ խա տան քով») ու տես նրա նից կյան քիդ բո լոր 
օ րե րում։ Եվ նա փուշ ու տա տասկ բուսց նի քեզ հա մար, և 
 դաշ տի խոտն ու տես։ Ե րե սիդ քրտին քով հաց ու տես, մինչև 
որ ետ դառ նաս դե պի եր կի րը, ո րով հետև նրա նից առն վե
ցիր, նրա հա մար, որ հող էիր դու, և  դե պի հո ղը դառ նաս»։ 

– Ծնն դոց 3.1719

Ա ռա ջին բա նը, ին չը ու զում եմ, որ հաս կա նաք, հետև յալն է. Աստ
ված չա նի ծեց եր կի րը. Ա դամն ա նի ծեց այն։  Նա ու ներ կա տար յալ իշ
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խա նութ յուն երկ րի վրա։ Եր կի րը հանձն ված էր նրա խնամ քին։ Ունե
նա լով լիար ժեք և  բա ցար ձակ իշ խա նութ յուն երկ րի վրա՝ Ա դա մը 
դա վա ճա նութ յուն գոր ծեց Աստ ծո իշ խա նութ յան դեմ և, ըստ էութ յան, 
հե ռաց րեց Աստ ծուն։ Այդ ո րո շումն ա նա սե լի հետ ևանք ներ ու նե ցավ 
ոչ միայն Ա դա մի հա մար, այլև ամ բողջ երկ րի հա մար, յու րա քանչ յուր 
տղա մար դու և կ նոջ հա մար, ո րոնք ապ րե ցին այս երկ րի վրա դրա նից 
հե տո։  Թեև նա դեռ պահ պա նում էր իր ի րա վա սութ յու նը Աստ ծո կող մից 
ի րեն տրված երկ րա յին տի րույ թում, նա ար դեն ան կա րող էր իշ խել՝ իր 
պսա կի և  կա ռա վար ման դիր քից, որն ին քը մի ժա մա նակ ներ կա յաց
նում էր, և  ո րը սա տա րում էր իր իշ խա նութ յա նը։  Քա նի որ Ա դա մը բա
ժան վեց կյան քից, մա հը, որն օ տար էր նրա հա մար, սկսեց իշ խել։ 

Աստ ված հան դի մա նեց Ա դա մին՝ ցույց տա լով, թե ինչ նա ա րեց, 
և  ա սաց նրան, որ ա ռա ջի նը՝ իր մեղ քի պատ ճա ռով նա կորց րեց իր 
օ րի նա կան դիրքն Աստ ծո կա ռա վար ման մեջ։ Եվ քա նի որ Ա դամն 
այդ կա ռա վար ման ներ կա յա ցու ցիչն էր եր կիր մո լո րա կի վրա, Եր
կին քը կորց րեց իր օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չութ յու նը, ո րի մի ջո ցով 
այն ի րա վա սութ յուն ու ներ երկ րի վրա։ Երկ րոր դը՝ եր կիրն ինքն ազ
դե ցութ յուն կրեց դրա նից, և  այն այլևս չէր մա տա կա րա րե լու այն պես, 
ինչ պես նախ կի նում՝ Ե դե մի պար տե զի ժա մա նակ։ Այժմ անհ րա ժեշտ 
էր լի նե լու Ա դա մի տան ջա լի աշ խա տան քը և  ե րե սի քրտին քը, որ
պես զի եր կի րը տար այն, ինչ անհ րա ժեշտ էր նրան՝ իր գո յութ յան 
հա մար։ Այժմ փշե րը և  տա տասկ նե րը ծած կե լու էին դաշ տե րը, և 
կ յան քը դժվա րա նա լու էր. կյան քը վե րած վե լու էր գո յատև ման։ 

Ես ան վա նում եմ այս դժվա րին կյան քը և  գո յատև ման մտա ծե լա
կեր պը՝ ներծծ ված վա խի և  մահ վան գար շա հո տութ յամբ, ո րը ծան
րա նում է Ա դա մից հե տո ծնված յու րա քանչ յուր մար դու վրա, «այս 
երկ րի ա նեծ քի հա մա կար գը»։  Մենք մե ծա ցել ենք հենց այդ մի ջա
վայ րում և  քաջ ծա նոթ ենք այս գո յատև ման հա մա կար գին։  Դա վիթն 
ան վա նում է այն մահ վան շու քի ձոր 23րդ  Սաղ մո սում։ 

« 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
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 Մեր երկ րա յին մթնո լոր տը հա մակ ված է մահ վան վա խով։  Բայց 
կա ևս  մեկ բա ցա սա կան հետ ևանք։  Մար դը կորց նում է իր շփումն 
Աստ ծո հետ և, հետ ևա բար, չի ճա նա չում ինքն ի րեն, այ սինքն՝ չի 
գի տակ ցում իր նպա տա կը և  ինք նութ յու նը։ Երբ ստեղծ վեց մար դը, 
նա ստա ցավ նպա տակ և  ա ռա ջադ րանք։  Նա պետք է տի րեր երկ
րում Աստ ծո ա նու նից։ Այլ կերպ ա սած, Աստ ված ա ռա ջադ րանք և 
ն պա տակ էր տվել նրա կյան քի հա մար։  Բայց այժմ մար դու մտա
ծե լա կերպն ամ բող ջութ յամբ ան ցում է կա տա րել գո յատև մա նը։  Գո
յատևու մը դար ձել է նրա նպա տա կը և  նոր ա ռա ջադ րան քը։ 

Այժմ յու րա քանչ յուր ո րո շում, ո րը 
մար դը կա յաց նում է, զտվում է այս 
գո յատև ման ա նեծ քով. նրա նպա տա
կը կա՛մ մի ջոց ներ հայ թայ թելն է, կա՛մ 
դրանք կու տա կե լը։  Խա ղա ղութ յուն 
չկա. ա մեն օ րը լի է տան ջա լի աշ խա
տան քով և քր տին քով։  Միակ հնա րա
վոր փա խուստն այս գո յատ ևու մից՝ 
այս առ նե տա վազ քից, ինչ պես որ այն ան վա նում են այ սօր, այն է, որ 
մենք ինչոր կեր պով կա րո ղա նանք կու տա կել բա վա կա նա չափ մի ջոց
ներ, որ պես զի վեր ջա պես դա դա րենք վա զել։  Սա յու րա քանչ յուր տղա
մար դու և կ նոջ ե րա զանքն է մար դու ան կու մից ի վեր։ Ն րանց գլխա վոր 
նպա տակն ի րենց վազ քը դա դա րեց նելն է։ Այն մար դը, ով այն քան հա
ջո ղակ է գտնվում, որ կա րո ղա նում է հա վել յալ մի ջոց ներ ձեռք բե րել, 
սկսում է կու տա կել և  մեծ զգու շա վո րութ յամբ պահ պա նել դրանք։ Այդ 
մար դիկ կառ չում են ի րենց մի ջոց նե րից՝ դրանք կորց նե լու մեծ վա խով, 
քա նի որ ե թե դա տե ղի ու նե նա, նրանք կրկին ստիպ ված կլի նեն վե րա
դառ նալ տան ջա լի աշ խա տան քով և քր տին քով լի վազ քին։ 

 Մար դու ե րա զան քը՝ նրա գո յատև ման նպա տա կը, ինչ պես ար դեն 
ա սա ցի, հետև յալն է. հայ թայ թել բա վա կա նա չափ մի ջոց ներ, որ պես
զի նա դա դա րեց նի ստրկա կան վազ քը գո յատև ման հա մար և  հան
գիստ գտնի։ Ես ու զում եմ վստահ լի նել, որ դուք հստակ գի տակ ցում 
եք այս փաս տը. այս երկ րա յին գո յատև ման ա նեծ քի հա մա կար գում 
յու րա քանչ յու րը հոգ նել է վազ քից։ 

ԱՅՍ ԵՐԿՐԱՅԻՆ 
ԳՈՅԱՏԵՎՄԱՆ ԱՆԵԾՔԻ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԸ 
ՀՈԳՆԵԼ Է ՎԱԶՔԻՑ։
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 Հի շում եմ, որ մի ա ռա վոտ նստած զրու ցում էի մի հով վի հետ։ 
Ա մեն ա ռա վոտ՝ արթ նա նա լով, նա ա սում էր, որ սի րում էր իր ծա ռա
յութ յու նը, քա նի դեռ չէր հի շում իր ֆի նան սա կան վի ճա կը, պարտ քե րը 
և  մի ջոց նե րի սղութ յու նը։  Նա պատ մում էր, որ ֆի նան սա կան խնդիր
նե րը նման են թաց ծած կո ցի. դրանք փոր ձում են խեղ դել կյան քը և 
զր կել ու րա խութ յամբ ծա ռա յե լուց։ Այն պես չէ, որ միայն հո վիվ ներն են 
նման նե ղութ յուն ներ կրում. այս պես է ապ րում ըն տա նիք նե րի մեծ մա
սը՝ պարտ քե րի մեջ և  աշ խա տա վար ձից՝ աշ խա տա վարձ։ 

 Յու րա քանչ յու րը ելք է փնտրում, և  միակ ել քը հարս տութ յունն է՝ 
երբ մարդն ու նի ա վե լին, քան բա վա կան է։ Այս երկ րա յին ա նեծ քի 
հա մա կար գում ինք նութ յու նը ո րոշ վում է այն բա նով, թե ինչ ու նեք և  
որ քան կա րող եք վաս տա կել։ Ա ռա ջին հեր թին, մար դը հու սա հա տո
րեն փոր ձում է ծած կել իր մեր կութ յու նը՝ Աստ ծուց ի րեն տրված նպա
տա կը և  ինք նութ յան կո րուս տը, և  կեղ ծիք է ընտ րում։  Նա փոր ձում է 
փո խա րի նել Աստ ծո օ ծութ յու նը, ո րը մի ժա մա նակ ծած կում էր ի րեն 
ա ներ ևա կա յե լի փառ քով և  հարս տութ յամբ։ Երկ րոր դը՝ նա նույն պես 
փոր ձում է փո խա րի նել իր պատ վա վոր թա գա վո րա կան դիր քը (ո րով 
նա իշ խում էր Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան մեջ)՝ այս կյան քի հպար տութ
յամբ և  այլ մարդ կանց իշ խե լով։ Այժմ մար դը կլան ված է մեկ բա նով՝ 
հարս տութ յուն գտնե լով և  կու տա կե լով։  Մար դու ինք նութ յու նը ո րոշ
վում է այն բա նով, թե որ քան հարս տութ յուն ու նի և  որ քան իշ խա նութ
յուն կա րող է գոր ծադ րել այլ մարդ կանց վրա։  Հա սա րա կա կան կար
գա վի ճա կը և  դիր քը շատ կար ևոր են ան կում ապ րած մար դու ինք
նագ նա հա տա կա նի հա մար։ 

Մ տա ծե՛ք այս մա սին։ Որ պես կա նոն, ի՞նչ են տղա մար դիկ հարց
նում միմ յան ցից ա ռա ջին հեր թին։ «Ին չո՞վ եք դուք զբաղ վում»։ Ին
չո՞ւ։  Մի՞ թե մեզ ի րա կա նում հե տաքրք րում է դա։ Ոչ այն քան, բայց այդ 
հար ցը ո րո շում է մեր հար գան քի մա կար դակն այդ մար դու հան դեպ։ 
Այլ կերպ ա սած, մենք հարց նում ենք ինք ներս մեզ. «Ո՞վ է այս մար
դը։ Ի՞նչ դիրք կամ աս տի ճան նա ու նի այս աշ խար հում։ Որ քա՞ն հար
գանք պետք է ցու ցա բե րեմ նրա հան դեպ»։  Կա նա՛յք, ես ա սում եմ այս 
ա մե նը տղա մարդ կանց տե սանկ յու նից։ Ես հաս կա նում եմ, որ դուք 
բո լո րո վին այլ կերպ եք դի տար կում մար դու ինք նութ յու նը։ 
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Այ սօր այս երկ րի ա նեծ քի հա մա կար գը դեռևս գոր ծում է։  Մար դիկ 
անց կաց նում են ի րենց բո լոր ո րո շում նե րը փող հայ թայ թե լու և  կու տա
կե լու զտի չով։  Մար դիկ տե ղա փոխ վում են ի րենց երկ րից՝ ա վե լի լավ 
վճար վող աշ խա տանք գտնե լու հա մար, և  նույ նիսկ չեն մտա ծում այն 
մա սին, թե որն է ի րենց նպա տա կը։  Յու րա քանչ յուրն ու զում է ռոք աստղ 
լի նել։ Ին չո՞ւ։ Ինք նութ յուն (դիրք) և  հարս տութ յուն ստա նա լու հա մար։ 

 Հա զա րա վոր մի ջին դպրո ցա կան նե րի միջև հար ցում էր անց կաց
վել այն մա սին, թե ին չով  նրանք կցան կա նան զբաղ վել, երբ մե ծա
նան։ Ն րան ցից 65 տո կոսն ա սել է, որ ի րենց զբաղ վա ծութ յան նպա
տա կը հայտ նի լի նելն է։  Հայտ նի՞։ Որ քա նով տեղ յակ եմ, հայտ նի լի
նելն ինք նին զբաղ վա ծութ յուն չէ։ 

Եվս մեկ հար ցում ցույց է տվել, որ աշ խա տող մարդ կանց գրե թե 
30 տո կոսն ա տում է ի րենց աշ խա տան քը, իսկ այլ հար ցում պար զել 
է, որ մարդ կանց 40 տո կո սը չի սի րում ի րենց աշ խա տան քը։ Այն պես 
որ, ԱՄՆում աշ խա տող մարդ կանց 70 տո կո սին դուր չի գա լիս այն, 
ին չով ի րենք զբաղ վում են։ Այդ դեպ քում, ին չո՞ւ են նրանք շա րու
նա կում կա տա րել այդ աշ խա տան քը։  Պատ ճառն այն է, որ նրանք 
գո յատև ման ստրուկ ներ են, ո րոնք գտնվում են տան ջա լի աշ խա
տան քով և քր տին քով վազ քի մեջ՝ պար զա պես գո յատ ևե լու հա մար։ 
Այս աշ խա տող մարդ կան ցից շա տե րի կյան քում բա ցա կա յում է որևէ 
նպա տակ և ձգ տում. նրանց դրդա պատ ճառն ի րենց հա շիվ նե րը 
փակելն է։  Փող հայ թայ թե լու նպա տա կին ստրկաց ված լի նե լը գրե թե 
տեղ չի թող նում այլ տար բե րակ նե րի հա մար։  Նա, ով ա մե նա շատն 
է վճա րում, հաղ թում է ա մեն ան գամ։  Սա կոչ վում է առ նե տա վազք։ 
Ա հա թե որ տեղ ենք մենք ապ րում։ Մ տո վի պատ կե րաց րեք փայ տե 
ա նի վի մեջ գտնվող մկան, ո րը վա զում է՝ լա րե լով ու ժե րը, սա կայն ոչ 
մի տեղ չի գնում։  Մենք ծի ծա ղում ենք և  կար ծում ենք, թե դա զվար
ճա լի է։  Բայց ի րա կան կյան քում դա զվար ճա լի չէ, բո լո րո վին զվար
ճա լի չէ։  Մար դիկ մա հա նում են այդ ա նի վի մեջ և  այդ պես էլ չեն հաս
նում այն տեղ, որ տեղ հաս նե լու հույս ու նեին։ 

«Եվ մի՛ փնտրեք այն, թե ինչ եք ու տե լու կամ խմե լու. մի՛ 
ան հանգս տա ցեք այդ մա սին։ Ո րով հետև հե թա նոս աշ
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խարհն է վա զում այդ ա մե նի ետ ևից, իսկ ձեր  Հայ րը գի տի, 
որ դրանք պետք են ձեզ։  Բայց փնտրե՛ք Ն րա  Թա գա վո
րութ յու նը, և  այդ բա նե րը ձեզ նույն պես կտրվեն»։ 

–  Ղու կաս 12.2931, NIV

 Տան ջա լի աշ խա տան քով և քր տին քով վա զե լը միակ հա մա
կարգն է, ո րը մենք ճա նա չում ենք։ Ե թե ա սեի ձեզ, որ դուք պետք 
է ա զատ վեք պարտ քից, այ սինքն՝ դուք ՊԵՏՔ Է լիո վին ա զատ վեք 
ձեր պարտ քից 12 ամ սում, հա կա ռակ դեպ քում, ձեր ըն տա նի քին հա
վիտ յան ար տաք սե լու են Հյ ու սի սա յին բևեռ (ես բե րում եմ ծայ րա հեղ 
օ րի նակ՝ իմ ա սե լի քը հաս կա նա լի դարձ նե լու հա մար), ի՞նչ կա նեիք։ 
 Կա սեմ ձեզ, թե ինչ կա նեիք։  Դուք ան մի ջա պես ծրա գիր կկազ մեիք 
ա վե լի ա րագ քրտնե լու և  վա զե լու հա մար։  Դուք կա սեիք. «Ես կա րող 
եմ ըն դուն վել ևս  եր կու կես դրույ քով աշ խա տան քի։  Կինս նույն պես 
կա րող է ըն դուն վել եր կու կես դրույ քով աշ խա տան քի, ե րե խա ներս 
նույն պես կա րող են օգ նել մեզ»։  Պատ ճառն այն է, որ տան ջա լի աշ
խա տան քի և քր տին քի հա մա կար գը մա տա կա րար ման միակ հա մա
կարգն է, ո րի մա սին դուք գի տեք։  Թույլ տվեք բե րել ևս  մեկ օ րի նակ 
այս հա մա կար գի մա սին։ 

 Պատ կե րաց րեք, որ ես վա զում եմ ձեր փո ղո ցով և գտ նում եմ մի 
դարչ նա գույն թղթե տոպ րակ ձեր տան հա կա ռակ կող մում, ո րի մեջ 
տա սը մի լիոն դո լար կա։ Ես այն պե՜ս եմ ո գեշնչ վում, բայց այդ մա
սին պետք է զե կու ցեմ ոս տի կա նութ յա նը։ Եվ քա նի որ ես ճա նա չում 
եմ ձեզ, գա լիս եմ ձեր տուն և  ձեր տնից զան գե լու թույլտ վութ յուն եմ 
խնդրում։ Ես զան գում եմ ոս տի կա նա կան բա ժան մունք, մինչ դուք 
կանգ նած լսում եք ինձ։ Ես պատ մում եմ նրանց, թե ինչ եմ գտել, և 
 կարճ լռութ յու նից հե տո, երբ նրանք ստու գում են ի րենց տվյալ նե րը, 
ա սում են ինձ, որ ոչ ոք չի ա հա զան գել նրանց կո րած փո ղի մա սին, 
և  ես կա րող եմ ինձ պա հել այդ գու մա րը (չեմ կար ծում, որ նրանք 
այդ պես կա սեին, բայց իմ օ րի նա կի հա մար այդ պես է պետք)։ Երբ 
նրանք ա սում են դա, ես ցատ կում եմ և  գո չում ու րա խութ յու նից։ Ա պա 
փո խան ցում եմ ձեզ նրանց խոս քե րը և  չեմ կա րո ղա նում զսպել իմ 
ու րա խութ յու նը։ 
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 Դուք քա ղա քա վա րիո րեն ժպտում եք, մինչ ես, ու րա խութ յամբ 
լցված, բա ցատ րում եմ ձեզ այդ ա մե նը։  Բայց ի՞նչ կա նեք այդ օր
վա ընթ րի քի սե ղա նին, երբ պատ մեք այդ պատ մութ յու նը ձեր կնո ջը։ 
Կժպ տա՞ք։  Չեմ կար ծում։  Դուք կա սեք. «ԴԱ __________ ՉԷ՛»։  Դուք 
գու շա կե ցիք այս բա ռը, այն պես չէ՞։ Ի՞նչ ի մա ցաք, որ ճիշտ պա տաս
խանն «ԱՐԴԱՐ» բառն է։  Քա նի որ դուք այդ պես եք դաս տիա րակ
վել, դուք մե ծա ցել եք այդ հա մա կար գում, ըստ ո րի ա մեն ինչ ար վում 
է տան ջա լի աշ խա տան քով և քր տին քով։ 

Իմ օ րի նա կում ես փող գտա ա ռանց որ ևէ ջան քի, ին չը հա կա ռակ 
է այդ հա մա կար գին։  Դա ար դար չէ։  Դա ար դար չէ, քա նի որ ես չէի 
աշ խա տել՝ այդ փո ղը վաս տա կե լու հա մար. ես պար զա պես գտել էի 
այն։  Գի տակ ցե լով, որ ձեզ, հա վա նա բար, բախ տը եր բեք այդ պես չի 
ժպտա, դուք լցվում եք նա խան ձով և  դառ նութ յամբ, քա նի որ շա
րու նա կե լու եք ապ րել հար կադր ված ստրկութ յան մեջ, որ պես զի գո
յատ ևեք։ 

Ի տար բե րութ յուն դրա, ե թե մեկ օր ես ե կե ղե ցի գա յի կեղ տոտ և 
 պատռ ված հա գուս տով, բարձ րա նա յի ամ բիո նի մոտ և  ա սեի. « Մեզ 
մոտ դա ստաց վե՜ց։  Վեր ջին տա սը տա րում Դ րեն դան և  ես աշ խա
տում էինք օ րը 22 ժամ, և  վեր ջա պես վճա րե ցին՜ք մեր տան հա մար», 
դահ լի ճը կպայ թեր ցնծութ յան ձայ նե րից և  ծա փա հա րութ յուն նե րից։ 
Ին չո՞ւ։  Քա նի որ ինչոր մե կի մոտ դա ստաց վեց, և  դուք խրա խու սա
կան հա մա րե ցիք դա։ Ինչոր մե կին դա հա ջող վեց. նշա նա կում է՝ կա 
ելք։  Մի գու ցե մենք կա րող ենք սեղ մել մեր ա տամ նե րը, քշտել մեր 
թևքե րը, գին վճա րել և  նույն պես ա զատ լի նել։  Բայց ին չո՞ւ ոչ ոք չէր 
գո չի և  չէր ծա փա հա րի այն դեպ քում, ե թե ես գտնեի մայ թին գցված 
փո ղը։ Եվ ին չո՞ւ դուք այդ քան հեշ տութ յամբ գու շա կե ցիք այդ բաց 
թողն ված բա ռը։  Պատ ճառն այն է, որ դուք այդ պես եք մտա ծում, և  
այդ պես էլ ե րա զում եք։  Մեզ սո վո րեց րել են, որ ինչոր բան ար դար 
է միայն տան ջա լի աշ խա տան քի և քր տին քի դեպ քում։  Փողն ա ռանց 
ծանր աշ խա տան քի ար դար չէ։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, յու րա քանչ յու րը ե րա զում է ա զատ վել այդ տան
ջա լի աշ խա տան քի և քր տին քի հա մա կար գից։  Հա րուստ դառ նա լը, 
մի լիո նա տեր լի նե լը այն միտքն է, ո րը տան ջում է մե ծա մաս նութ յա
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նը։ Այ սօր մի լիոն դո լարն այն չէ, ինչ անց յա լում, բայց միայն որ պես 
թիվ՝ այն դեռ հարս տութ յուն է խորհր դան շում։  Հարս տութ յունն ըն ձե
ռում է ա զատ լի նե լու հնա րա վո րութ յուն՝ ի հա կադ րութ յուն այն ա մե
նօր յա կյան քի, ո րով ապ րում է մարդ կանց մեծ մա սը։  Բո լորն են հոգ
նել վազ քից, և  մի լիոն դո լար ու նե նա լը կնշա նա կեր, որ նրանք կանգ 
կառ նեին և  վեր ջա պես կզբաղ վեին այն բա նով, ինչ ի րենք են ցան
կա նում։ Մ տա ծե՛ք այս մա սին. ո՞րն է վի ճա կա խա ղի հրա պու րան քը։ 
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈ՜ՒՆԸ։ Ա զա տութ յուն, ո րը թույլ կտա ձեզ ընտ րել այն, 
ինչ ցան կա նում եք, կա յաց նել ո րո շում ներ, ո րոնք չեն պտտվում հա
շիվ ներ փակելու և  ապ րուստ վաս տա կե լու շուրջ։  

«Ո՞վ է ցան կա նում դառ նալ մի լիո նա տեր» հա ղոր դու մը մեծ համ
բավ է վա յե լում։ Այն գրա վիչ է, քա նի որ յու րա քանչ յու րը ե րա զում է 
այդ ա զա տութ յան մա սին։  Դի տե լով այդ հա ղոր դու մը՝ մար դիկ զգաց
մուն քո րեն ներգ րավ վում են՝ ու րա խա նա լով մաս նակ ցի հա մար և 
 հու սա լով, որ նրան կհա ջող վի հաղ թել։ 

 Մի պահ փո խենք մեր թե ման. գո ղութ յան ա մե նա պարզ սահ մա
նու մը նույն պես ա ռանց աշ խա տե լու մա տա կա րա րում ստա նալն է։ 
Ինչոր ի մաս տով, թեև խե ղաթ յուր ված, այն նույն պես ա ռա ջար կում է 
ա զա տութ յուն այս աշ խար հի ա նեծ քի հա մա կար գից։ Այս պի սով, ե կեք 
պար զա պես հա մա ձայ նենք, որ յու րա քանչ յու րը ցան կա նում է դա դա
րեց նել վազ քը։  Բայց արդ յո՞ք կա ելք։  Գո յութ յուն ու նեն բազ մա թիվ 
ֆի նան սա կան խար դա խութ յան սխե մա ներ։ Ես օ րա կան առն վազն 
տա սը է լեկտ րո նա յին նա մակ եմ ստա նում ար տա սահ մա նում ապ
րող մարդ կանց ող բեր գա կան պատ մութ յուն նե րով։ Ն րանք գրում են, 
որ 20 մի լիոն դո լար են ժա ռան գել, բայց ի րենց պետք է ինչոր մե կը, 
ով կօգ նի պա հել այդ գու մարն ա պա հով վայ րում։ Ն րանք ա ռա ջար
կում են այդ գու մա րի կե սը, միայն թե ես հա մա ձայ նեմ ըն դու նել և 
 պաշտ պա նել այդ մի ջոց նե րը։ Ի հար կե, դրա նից հե տո նրանք ու ղար
կում են ինձ է լեկտ րո նա յին հաս ցե և խնդ րում են ու ղար կել փոքր գու
մար կազ մող հայ տի մշակ ման վճար, փո խանց ման վճար, ա պա հո
վագ րութ յան վճար (կամ՝ ինչ էլ որ նրանք ան վա նեն դա), ին չը պա
հանջ վում է՝ ի րենց ժա ռան գութ յու նը ստա նա լու հա մար։  Դուք լո՞ւրջ 
եք ա սում։  Մի՞ թե ես նման եմ հի մա րի։ 
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Ինձ զան գեց մի հա ճա խորդ, ո րին անհ րա ժեշտ էր խորհր դատ
վութ յուն ներդ րում նե րի հա մար։ Ես տվե ցի նրան իմ սո վո րա կան 
հար ցե րը և  պար զե ցի, որ նա ու ներ մո տա վո րա պես հինգ մի լիոն դո
լար՝ ներդ րում նե րի հա մար։  Նա ա սաց, որ այդ պա հին այդ գու մա րը 
դեռ իր մոտ չէ, բայց ստա նա լու է այն՝ որ պես ժա ռան գութ յուն։ Ես 
հարց րի նրան, թե՝ իր կար ծի քով, որ քա՞ն ժա մա նա կում կկար գա
վոր վի իր ժա ռան գութ յան հար ցը, և  նա ա սաց, որ գրե թե եր կու շա
բաթ վա ըն թաց քում։ Ես զան գե ցի նրան եր կու շա բաթ անց, իսկ նա 
ա սաց, որ անհ րա ժեշտ էր ա վե լի շատ ժա մա նակ։  Նա չէր կա րո ղա
նում վերց նել այդ ժա ռան գութ յու նը մի եվ րո պա կան բան կից, որն ար
գե լանք էր դրել այդ մի ջոց նե րի վրա։  Դա գրա վեց իմ ու շադ րութ յու նը, 
և  ես սկսե ցի հար ցեր տալ նրան։  Նա ա սաց, որ մի մարդ, ո րը, ինչ պես 
են թադր վում է, իր քե ռին էր, մա հա ցել էր Ֆ րան սիա յում և  հինգ մի
լիոն դո լա րի ժա ռան գութ յուն էր թո ղել ի րեն։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա
յին 50.000 դո լա րի հար կա յին պար տա վո րութ յուն ներ, ո րոնք պետք 
էր վճա րել, մինչև որ այդ ժա ռան գութ յու նը կփո խան ցեին ի րեն։  Նա 
ա սաց, որ դեռ փոր ձում է այդ քան գու մար գտնել, և  դի մել է հի փո թե
քա յին վարկ ստա նա լու հա մար։ 

Ես հարց րի, թե ի րա վա բան ու նի՞, և  նա ա սաց. 

 Ա յո՛, այս հար ցով զբաղ վում է այն ի րա վա բա նը, ո րը զան գեց 
ինձ Ֆ րան սիա յից։ 

 Այ սինքն, դուք չու նե՞ք ա մե րիկ յան ի րա վա բան, ո րը զբաղ վում է 
դրա նով։ 

 Ո՛չ,  ա սաց նա,  միայն այն մար դը, ով զան գեց ինձ Ֆ րան սիա
յից։ 

 Նա շա րու նա կեց՝ ա սե լով, որ քա նի որ չի կա րո ղա ցել գտնել այդ 
50.000 դո լա րը, Ֆ րան սիա յում գտնվող այդ ի րա վա բանն ա սել է, 
որ կտա ի րեն այդ գու մա րի կե սը, իսկ ին քը կվե րա դարձ նի դա, երբ 
բան կը փո խան ցի իր ժա ռան գութ յան գու մա րը։ 

 Ո՛չ,  ա սա ցի ես,  դա խար դա խութ յո՛ւն է։ 

 Թեև նախ կի նում նա ոչ մի ան գամ չէր լսել այդ են թադր յալ քե ռու 
մա սին, նա հա մոզ ված էր, որ այդ ա մե նը ճիշտ է։ Ես զան գե ցի նրան 
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ևս  եր կու շա բաթ անց, և  նա ա սաց, որ գտել է գրե թե ամ բողջ գու մա
րը՝ այդ բան կին փո խան ցե լու հա մար։ Կր կին, ես ա սա ցի նրան.  

 Այդ հաշ վին ար դեն հինգ մի լիոն դո լար կա։ Ե թե նրանք իս կա պես 
հար կա յին պա հում նե րի կա րիք ու նե նա յին, պար զա պես կու ղար կեին 
ձեզ մի ձև  է լեկտ րո նա յին փոս տով կամ ա րագ փոս տով, ո րը դուք 
կստո րագ րեիք և  ետ կու ղար կեիք՝ լիա զո րե լով նրանց վերց նել այդ 
50.000 դո լարն այդ հաշ վից։  

 Բայց նա չհա վա տաց ինձ և  հա մոզ ված էր, որ այդ մար դը ճիշտ 
էր խո սում։ 

Ան ցած կի րա կի մեր ե կե ղե ցում տե ղի ու նե ցավ նման մի դեպք։  Մի 
ե րի տա սարդ հարց նում էր ինձ ներդ րում նե րի մա սին՝ մո տա վո րա
պես նույն չա փի գու մա րով, ո րը նա ստա նա լու էր այլ աշ խար հա մա
սում ու նե ցած ժա ռան գութ յու նից։ Ես թույլ չտվե ցի նրան ա վար տել 
իր նա խա դա սութ յու նը՝ ա սե լով. 

  Գի տեմ, գի տեմ, նրանք ու զում են, որ ինչոր վճա րում ա նես, որ
պես զի փո խան ցեն քո գու մա րը, ճի՞շտ է։ 

 Ա յո՛, որ տե ղի՞ց գի տեք։ 

Ես ա սա ցի նրան նույ նը, որ դա խար դա խութ յուն է։  Թեև նա չէր 
ճա նա չում այն մար դուն, ով են թադ րա բար մա հա ցել էր, և  չու ներ 
ի րա վա բան այս տեղ՝ ԱՄՆում, նա դեռ շա րու նա կում էր ընդ դի մա
նալ իմ ա սա ծին, որ այդ գու մարն ի րա կա նում չկար։ Ին չո՞ւ են մար
դիկ հա վա տում նման բա նե րի. քա նի որ նրանք ու զում են ա զա՜տ 
լի նել։ Ն րանք չեն կա րո ղա նում հրա ժար վել այդ գա ղա փա րից, քա նի 
որ, ի րենց մտքում, ե թե նույ նիսկ դրա հա վա նա կա նութ յու նը հա վա
սար է մեկ տաս նոր դա կա նի՝ մեկ մի լիար դից, նրանք ու զում են հա
վա տալ դրան։  

 Թույլ տվեք մեկ այլ օ րի նակ բե րել։ Դ րեն դա յին և  ինձ պատ կա նող 
ֆի նան սա կան ծա ռա յութ յուն նե րով զբաղ վող ըն կե րութ յու նը գոր ծում է 
ամ բողջ  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում։  Դա հրա շա լի՜ ըն կե րութ յուն է։ Այն 
ի րա կան հնա րա վո րութ յուն ներ է ըն ձե ռում. ես ու նեմ աշ խա տա կից
ներ, ո րոնք տա րե կան մի քա նի հար յուր հա զար դո լար են վաս տա կում։ 
 Բայց իմ ըն կե րութ յու նում աշ խա տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է շատ բան 
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սո վո րել։  Մենք զբաղ վում ենք մարդ կանց ֆի նանս նե րով։  Կան օ րենք
ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ է ի մա նալ, և  կան ֆի նան սա կան պլա նա վոր
ման մար տա վա րութ յուն ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ է սո վո րել։ 

Ես ռա դիո գո վազդ ներ էի պատ վի րել Օ հա յո նա հան գի  Կո լամ
բուս քա ղա քում գտնվող մի քրիս տո նեա կան ռա դիոե թե րով, որ պես
զի ռեզ յու մե ներ ստա նա յի մարդ կան ցից, քա նի որ ցան կա նում էի 
մի քա նի հե ռան կա րա յին թեկ նա ծու գտնել իմ ըն կե րութ յան հա մար։ 
 Մեզ դի մեց մո տա վո րա պես 50 մարդ։ Ան մի ջա պես հար ցազ րույց ներ 
կազ մա կեր պե լու փո խա րեն ես ո րո շե ցի նախ նա կան հան դի պում 
կազ մա կեր պել մո տա կա մի հյու րա նո ցում, ին չը կօգ ներ ինձ ա ռանձ
նաց նել հնա րա վոր թեկ նա ծու նե րի։ Այդ հան դիպ ման ըն թաց քում ես 
ներ կա յաց նե լու էի այն մեծ նե րու ժը, ո րը մեր ըն կե րութ յունն ու ներ 
գոր ծա րար ո լոր տում, և  որ մեր դիր քո րո շումն էր ոչ միայն խորհր
դատ վութ յուն տալ այն մա սին, թե ինչ պես են գոր ծում ֆի նանս նե րը, 
այլև ներ կա յաց նել դա քրիս տո նեա կան աշ խար հա յաց քի տե սանկ
յու նից։  Մենք նույն պես ներ կա յաց րինք մեր ըն կե րութ յան գոր ծու
նեութ յու նը՝ ըն թա ցա կար գե րի, փոխ հա տու ցում նե րի, ու սուց ման և  լի
ցեն զա վոր ման պա հանջ նե րի տե սանկ յու նից։ Իմ փոր ձա ռութ յու նից 
ես գի տեի, որ իմ թեկ նա ծու նե րից շա տե րը կհրա ժար վեին՝ հաս կա
նա լով, թե որ քան աշ խա տանք էր պա հանջ վե լու տա րե կան 200.000 
դո լար վաս տա կե լու հա մար։ 

 Հան դի պու մից հե տո դուրս ե կա այդ սրա հից և  տե սա, որ հյու րա
նո ցի գլխա վոր դահ լի ճը լեփլե ցուն է, ա վե լի քան 1000 մարդ կար։ 
 Բո լո րը ե կել էին միև նույն պատ ճա ռով. մի հայտ նի բազ մա շերտ 
մար կե տին գա յին ըն կե րութ յուն շնոր հան դես էր անց կաց նում՝ ա ռա
ջար կե լով միա նալ ի րենց ըն կե րութ յա նը։  Բայց ին չո՞ւ էր այդ տեղ 
այդ քան շատ մարդ՝ իմ սրա հում հա վաք ված 50 մար դու հա մե մատ։ 
 Պա տաս խա նը պարզ է՝ փո՜ ղը։ Դժ բախ տա բար, և  դա, ըստ էութ յան, 
այն չէր, ինչ ա ռա ջար կում էր այդ բազ մա շերտ ըն կե րութ յու նը, մարդ
կանց պատ կե րա ցումն այս պի սին էր. «Ե թե գրանց վեմ, կգտնեմ ե րեք 
մար դու, և  հո՛պ, ես մի լիո նա տեր կդառ նամ»։ Ես ար դեն բա վա կա նին 
ժա մա նակ է՝  հետ ևում եմ գոր ծա րար աշ խար հին՝ հաս կա նա լու հա
մար, որ ցան կա ցած մարդ, ով մեծ գու մար ներ է վաս տա կում բազ
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մա շերտ ըն կե րութ յուն նե րում, մեծ աշ խա տանք է կա տա րում։ Ա յո՛, 
այդ տեղ կա նե րուժ, բայց կրկին, մար դիկ են թադ րում են, որ հեշտ 
փող են վաս տա կե լու, և մ տա ծում են. « Տե՛ս, թե որ քա՜ն մարդ կա 
այս տեղ։ Ե թե ես չգրանց վեմ հի մա, բաց կթող նեմ իմ ամ բողջ կյան
քի հնա րա վո րութ յու նը»։ Խնդ րում եմ, սխալ մի՛ հաս կա ցեք ինձ։ Ես 
ունեմ շատ լավ ըն կեր ներ, ո րոնք մի լիոն ներ են վաս տա կել նման ըն
կե րութ յուն նե րից, և  գո յութ յուն ու նեն շատ լավ բազ մա շերտ մար կե
տին գա յին ըն կե րութ յուն ներ։  Բայց ես պար զա պես նկա րագ րում եմ 
այն մտա ծե լա կեր պը, որն ու նի այն տեղ դի մող մի ջին մար դը։  Հեշտ 
ե կա մուտ ա ռա ջար կե լը մեծ գու մար ներ է բե րում այս երկ րա յին գո
յատև ման ա նեծ քի հա մա կար գում։ 

Ե թե դուք մի պահ կանգ առ նեք և  հարց նեք ձեզ, թե որ քան եք 
մտա ծում փո ղի մա սին՝ թե՛ այն ձեռք բե րե լու, թե՛ ձեր ու նե ցա ծը 
պաշտ պա նե լու հա մար, կզար մա նաք։ Ես կրկին կա սեմ դա, պար
զա պես որ պես զի դուք հաս կա նաք. բո լորն են ցան կա նում դա դա
րեց նել ի րենց վազ քը, և  մար դիկ հոգ նել են ապ րել միայն գո յատև
ման հա մար։  Շա բա թա վեր ջի հրա պու րանքն այն է, որ մենք կա րող 
ենք դա դա րեց նել մեր վազ քը։ Ար ձա կուր դի հրա պու րանքն այն է, որ 
մենք կա րող ենք դա դա րեց նել մեր վազ քը։  Թո շա կի անց նե լու հրա
պու րանքն այն է, որ մենք վեր ջա պես կա րող ենք դա դա րեց նել մեր 
վազ քը և  ա նել այն, ինչ ցան կա նում ենք։ Ս խալ մի՛ հաս կա ցեք ինձ։ 
 Մարդ կանց մեծ մա սը չի ցան կա նում պար զա պես նստել և  ո չինչ չա

նել։ Եվ ես չեմ ա սում, որ դա է 
Աստ ծո կամ քը ձեզ հա մար։ Ո՛չ, 
մենք ստեղծ ված ենք, որ պես զի 
կա տա րենք մեր ա ռա ջադ րան
քը՝ մեզ հա մար պատ րաստ ված 
ե զա կի նպա տա կը։ Դժ բախ տա
բար, մարդ կանց մեծ մա սը այն
քա՜ն է զբաղ ված գո յատևման 
վազ քով, որ ար դեն տա րի ներ 
շա րու նակ հրա ժար վել է իր 
ե րա զանք նե րից։ 

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ՉԼՈՒԾԵՔ 
ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ՄԻՆՉԵՎ 
ՁԵՐ ԿՅԱՆՔԻ ԱՎԱՐՏԸ 
ՀԱՐԿԱԴՐՎԱԾ ԿԼԻՆԵՔ 
ԱՊՐԵԼ ԱՅՍ ԵՐԿՐԱՅԻՆ 
ԳՈՅԱՏԵՎՄԱՆ 
ԱՆԵԾՔԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊՈՎ։ 



ՏԻՐՈՋ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

171

Ես հա մոզ ված եմ, դուք լսել եք, որ մար դիկ ա սում են, կամ, մի
գու ցե, ինք ներդ եք ա սել. «Ես ստիպ ված եմ գնալ աշ խա տան քի այ
սօր»։ Ինչ պես ար դեն հաս կա ցել եք, մար դիկ զգաց մուն քո րեն լավ 
վի ճա կում չեն, ե թե նրանք «ստիպ ված» են գնում աշ խա տան քի։ Այ
նո ւա մե նայ նիվ, նրանք ծաղ կում են, երբ ցան կա նում են և ձգ տում 
են գնալ աշ խա տան քի, և  ե ռան դով ու նվիր մամբ են կա տա րում այն, 
ին չով ի րենք զբաղ վում են։  Սո վո րա բար մարդ կանց մեծ մասն այս
պես չի ապ րում։  Փո խա րե նը, նրանք ա սում են. «Ես ստիպ ված եմ 
գնալ աշ խա տան քի այ սօր»։  Պար զա պես գու մար վաս տա կե լու հա
մար՝ անց կաց նե լով աշ խա տան քի վայ րում ևս  մեկ օր, գո յատ ևե լով և 
 հա զիվ ծայ րը ծայ րին հասց նե լով ևս  մեկ օր։ Սկզ բում շա տե րը լցված 
էին լա վա տե սութ յամբ և  ոգ ևո րութ յամբ։ Այն աշ խա տան քը, ո րը 
նրանք կա տա րում էին՝ ի րենց հա շիվ նե րը փակելու հա մար, ժա մա
նա կա վոր էր, մինչև կո րո շեին, թե ին չով պետք է զբաղ վեն։  Սա կայն 
կյանքն ա վե լի ու ա վե լի ա նո րոշ էր դառ նում, և  ար դեն քա ռա սու նից 
հե տո նրանք հաս կա ցան, որ այլևս ելք չու նեն։  Դա կոչ վում է մի ջին 
տա րի քի ճգնա ժամ, երբ կյան քում ա ռա ջին ան գամ մար դը հաս կա
նում է, որ ծու ղա կի մեջ է։

Իմ ըն կե՛ր, սա այն կյան քը չէ, որն Աստ ված ո րո շել է ձեզ հա մար։ 
 Դուք ար դեն գի տեք այս մա սին։  Բայց հենց այս խղճա լի ա պա գա
յից խու սա փե լու հա մար է, որ Դ րեն դան և  ես տա րի ներ շա րու նակ 
ա սում ենք, որ ե թե դուք չլու ծեք ձեր ֆի նան սա կան խնդիր նե րը,  եր
բեք չեք գտնի ձեր կյան քի ե զա կի նպա տա կը։ Ե թե դուք չլու ծեք ձեր 
ֆի նան սա կան խնդիր նե րը, մինչև ձեր կյան քի ա վար տը հար կադր
ված կլի նեք ապ րել այս երկ րա յին գո յատև ման ա նեծ քի հա մա կար գի 
մտա ծե լա կեր պով։  

Ե թե դուք չլու ծեք ձեր ֆի նան սա կան խնդիր նե րը, դուք եր բեք չեք 
բա ցա հայ տի այն նպա տա կը, ո րի հա մար ստեղծ ված եք։ 

Որ պես հա մե մա տութ յուն, խո սենք այն մա սին, թե ինչ պի սին կա
րող է լի նել ձեր կյան քը։   Խո սենք ձեր նա խա սի րութ յան մա սին։  Պատ
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կե րաց րեք, որ այն գոլֆն է։  Դուք երբ ևէ լսե՞լ եք, որ ինչոր մեկն ա սի. 
«Գ րո՛ ղը տա նի, այ սօր ես պետք է գնամ գոլֆ խա ղա լու»։  Կամ, դուք 
երբ ևէ լսե՞լ եք. «Գ րո՛ ղը տա նի, ար դեն ուր բաթ ե րե կո է. ես ա տում 
եմ ուր բաթ ե րե կո նե րը։ Ե րա նի՜ հի մա եր կու շաբ թի ա ռա վոտ լի ներ, 
որ պես զի ես վե րա դառ նա յի աշ խա տան քի»։  Կամ, պատ կե րաց րեք, 
որ ձեր նա խա սի րութ յու նը ձկնոր սութ յունն է։  Մի՞ թե ես երբ ևէ կլսեի 
ձեզ նից. «Գ րո՛ ղը տա նի, այ սօր ես պետք է ձկնոր սութ յան գնամ»։ 
Ո՛չ, կաս կա ծում եմ, որ երբ ևէ կլսեի դա, քա նի որ դուք ձգտում ունեք 
այդ զբաղ մուն քի հան դեպ։ Ի՞նչ տե ղի կու նե նար, ե թե ապ րեիք նույն 
ե ռան դով ու նվի րու մով ձեր գոր ծի հան դեպ, ե թե կա րո ղա նա յիք ի րա
կա նաց նել ձեր ձգտում նե րը և գտ նեիք ոչ թե տան ջա լի աշ խա տան քի 
տե ղը, այլ ձեր ա մե նից արդ յու նա վետ տե ղը կյան քում։ Ի՞նչ տե ղի 
կու նե նար, ե թե դուք ու նե նա յիք անհ րա ժեշտ գու մար՝ հո գա լու ձեր 
ըն տա նի քի մա սին և  ապ րե լու ֆի նան սա կան ճնշում նե րից ա զատ։ 
Արդ յո՞ք ի րա կա նում հնա րա վոր է ա նել դա։ Դ րեն դան և  ես պար զե
ցինք, որ դա հնա րա վո՜ր է։ 

« Տի րոջ օրհ նութ յու նը հարս տութ յուն է բե րում, և  Նա նե
ղութ յուն չի ա վե լաց նում դրան»։ 

– Ա ռա կաց 10.22, NIV

 Ժա մա նակ տրա մադ րե՛ք և  դան դա ղո րեն կար դա ցե՛ք այս խոս
քը։ Եբ րա յե րե նը բա ռա ցիո րեն նկա տի ու նի հարս տութ յուն՝ ա ռանց 
տան ջա լի աշ խա տան քի։  Դուք հաս կա նո՞ւմ եք։ Աստ ծո  Թա գա վո
րութ յու նը ելք է ա ռա ջար կում այն տան ջա լի աշ խա տան քի և քր տին
քի հա մա կար գից, ո րը մենք ստա ցանք Ա դա մի պատ ճա ռով։ Հ նա
րա վո՞ր է արդ յոք, որ այս խոս քը նշա նա կի՝ ինչ որ այն նկա տի ու նի։ 
 Դուք կհա մա ձայ նեք, որ ե թե այդ պես է, նշա նա կում է՝ դուք հենց նոր 
կար դա ցիք եր կար ժա մա նակ վա ըն թաց քում ձեր լսած լա վա գույն 
բա րի լու րը։ Եվ այդ պես էլ կա՛։ Ա հա թե ին չու Ե սա յի 61ը, ո րը մար
գա րեա բար ներ կա յաց նում է  Հի սու սին, և  այն, ինչ  Նա ա նե լու է Իր 
ծա ռա յութ յան մեջ, հայ տա րա րում է. 
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« Գե րիշ խան  Տի րոջ  Հո գին Ինձ վրա է, ո րով հետև  Տերն 
օ ծել է Ինձ՝ ազ դա րա րե լու բա րի լու րը աղ քատ նե րին»։ 

– Ե սա յի 61.1, NIV

Ո՞րն է բա րի լու րը այն մար դու հա մար, ով գտնվում է այս երկ
րի ա նեծ քի հա մա կար գի գո յատև ման ծու ղա կում։ Ի հար կե՝ ֆի նան
սա կան ա զա տութ յո՜ւ նը։  Հի սու սը բա ռա ցիո րեն ա սում է, որ Աստ ծո 
 Թա գա վո րութ յու նը մա տա կա րա րում է ա վե լին, քան այս երկ րա յին 
ա նեծ քի հա մա կար գի սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոն ցում մար դիկ 
գտնվում են վազ քի մեջ՝ տան ջա լի աշ խա տան քով և քր տին քով։ 
Ե կեք խոս տո վա նենք. դուք կա րող եք վա զել այն քան ա րագ, որ
քան կա րող եք, և  վերջ։ Եվ շա տե րը վա զում են մեծ ջան քով, բայց 
նրանց ա րա գութ յու նը բա վա կան չէ՝ ա զատ վե լու հա մար։ Ես վա զում 
էի այն քան ա րագ, որ քան կա րող էի, այն ի նը տար վա ըն թաց քում, 
երբ Դ րեն դան և  ես ծանր պարտ քե րի տակ էինք։ Այն հար յուր հա զա
րա վոր հա ճա խորդ նե րը, ո րոնց մեր ըն կե րութ յու նը հան դի պել է վեր
ջին 27 տա րում, նույն պես վա զում էին այն քան ա րագ, որ քան կա րող 
էին։ Չ նա յած դրան, ան կախ նրանց աշ խա տա սի րութ յու նից, նրանք 
դեռ ֆի նան սա կան ստրկութ յան ծու ղա կի մեջ էին։  Բո լոր այդ մար դիկ 
զան գում էին մեզ, ո րով հետև ե կել էին այն զար հու րե լի գի տակ ցութ
յան, որ ի րենք ան հու սա լի ֆի նան սա կան վի ճա կում էին, որ ի րենց 
ե րա զանք նե րը ֆի նան սա կան ա զա տութ յան մա սին ա վե լի ու ա վե
լի ան հա սա նե լի էին թվում, և  ի րենց տե սիլ քը փո խա րին վել էր գո
յատևմամբ։  Մի պահ մտա ծենք նյու թա կան ա պա հո վութ յան մա սին։  

Ն յու թա կան ա պա հո վութ յունն օգ նում է մեզ ի րա կա նաց նել մեր 
տե սիլ քը։ 

Ա ռանց նյու թա կան ա պա հո վութ յան տե սիլք չի կա րող լի նել, քա նի 
որ այդ դեպ քում ձեր միակ տե սիլ քը լի նե լու է նյու թա կան ա պա հո
վութ յուն ձեռք բե րե լը։ Կր կին, մարդ կանց մեծ մասն ապ րում է հենց 
այս պես՝ ա ռանց տե սիլ քի։  Սա ստրկութ յան ա մե նա խա բու սիկ ձևն  է։ 
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Ե կեք մի պահ կրկնենք այն, ինչ սո վո րե ցինք Աստ ծո  Թա գա վո
րութ յան մա սին։ Ա ռա ջի նը՝ մենք սո վո րե ցինք, որ մար դը դրվեց այս 
երկ րի վրա որ պես իշ խան։  Մենք տե սանք Եբ րա յե ցի նե րի 2.7,8ում, 
որ երկ րի վրա չկար մի բան, ին չը են թա կա չէր մար դուն։ Այս պի սով, 
մենք բա ցա հայ տե ցինք, որ մար դը երկ րա յին տի րույ թի դուռն էր կամ 
բա նա լին։  Սա տա նան գի տեր այդ մա սին, այդ պատ ճա ռով նա թի
րա խա վո րեց Ա դա մին և Ե վա յին՝ ծրագ րե լով իշ խա նութ յուն ձեռք բե
րել այս երկ րի վրա։ Երբ Ա դամն ու Ե վան տե ղի տվե ցին նրա խա
բեութ յա նը, նրանք մե ղան չե ցին և կտր վե ցին Աստ ծո օ րի նա կան իշ
խա նութ յու նից, ո րով կա ռա վա րում էին այս եր կի րը։ Աստ ծո  Հո գին, 
ո րը ծած կում էր նրանց ա րար չա գոր ծութ յան մեջ, այժմ ստիպ ված էր 
հե ռա նալ։ Ն րանք մեր կա ցան ոչ միայն ֆի զի կա պես, այլև հոգ ևո րա
պես։  Կա րող եմ պատ կե րաց նել այն ցնցու մը, ո րը նրանք վե րապ րե
ցին, երբ Աստ ծո  Հո գին գնաց նրան ցից։ Աստ վա ծա շունչն ա սում է, 
որ նրանք ան մի ջա պես սկսե ցին թզե նու ճյու ղեր գոր ծել՝ ի րենց ծած
կե լու հա մար, քա նի որ ի րենց մերկ զգա ցին։ 

 Թեև մար դը դեռ պահ պա նում էր այս երկ րի իշ խա նի դիր քը, քա նի 
որ ա րար չա գոր ծութ յան ժա մա նակ այն տրվել էր ի րեն, նա կորց րեց 
այս եր կի րը հոգ ևո րա պես կա ռա վա րե լու իշ խա նութ յու նը և  զո րութ
յու նը։ Ո րո շե լով ապս տամ բել Աստ ծո դեմ, նաև հա վա տալ և  միա նալ 
սա տա նա յին, ոչ թե Աստ ծուն, մար դը հայտն վեց սա տա նա յի իշ խա
նութ յան ներ քո և, հետ ևա բար, են թա կա դար ձավ նույն դա տաս տա
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նին, որն իր վրա բե րեց սա տա նան (ա րուս յա կը), երբ վայր գցվեց 
երկն քից։ Այդ դա տաս տա նը դժոխք կոչ վող մի վայր է՝ չար չա րան
քի վայր, ո րում հայտն վող նե րը հա վիտ յան ար տաքս ված են Աստ ծո 
ներ կա յութ յու նից։ Անհ րա ժեշտ է նշել, որ դժոխ քը ոչ մի դեպ քում չի 
ստեղծ վել և  նա խա տես ված չի ե ղել մար դու հա մար։ Աստ ված եր բեք 
մտադր ված չի ե ղել, որ որ ևէ մարդ գնա այն տեղ։ 

«Այն ժա մա նակ կա սի ձախ կող մին նե րին էլ. «Ինձ նից դե՛ն 
գնա ցեք, ո՛վ ա նիծ յալ ներ, հա վի տե նա կան կրա կի մեջ, որ 
պատ րաստ ված է սա տա նա յի և ն րա հրեշ տակ նե րի հա
մար»։ 

–  Մատ թեոս 25.41 

 Մար դուն այս ար հա վիր քից ա զա տե լու հա մար Աստ ված պետք 
է վե րա հաս տա տեր Իր իշ խա նութ յունն այս երկ րի վրա։  Նա պետք 
է գտներ ինչոր մի ջոց՝ ետ վերց նե լու այն իշ խա նութ յու նը, որն այժմ 
սա տա նա յի ձեռ քում էր։  Դա կա րող էր տե ղի ու նե նալ միայն մեկ ճա
նա պար հով։ Ինչոր մե կը, ով հան ցա վոր չէր մեղ քի մեջ, պետք է 
ինք նա կամ գրա վեր Ա դա մի դիր քը և  իր վրա վերց ներ մահ վան պա
տի ժը։  Սա կայն կար մի խո չըն դոտ, որն անհ նա րին էր դարձ նում այս 
ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը։ Երկ րի վրա գտնվող յու րա քանչ յուր մարդ 
ա պա կան ված էր մեղ քով և  ան կա րող էր կրել Աստ ծո  Հո գուն ու Ն րա 
իշ խա նութ յու նը։  Բայց Աստ ված ծրա գիր ու ներ՝ այդ խո չըն դո տը հաղ
թա հա րե լու հա մար։ Ն րա ծրագ րի հա մար անհ րա ժեշտ էր, որ Իր ար
դար պա հանջ նե րը (Իր օ րեն քը) հաս տատ վեին և գր վեին այս երկ րի 
վրա, որ պես զի ինչոր մե կը երկ րա յին տի րույ թում ան մեղ հա մար վեր 
ըստ այդ օ րեն քի, ե թե դա հնա րա վոր լի ներ։  Միայն այդ դեպ քում այդ 
մար դը կկա րո ղա նար օ րի նա վոր կեր պով ինք նա կամ գրա վել Ա դա մի 
դիր քը՝ վերց նե լով իր վրա Ա դա մին հա սա նե լի տու գան քը և  պա տի ժը։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս գա ղա փարն ու ներ լուրջ խնդիր. այն մար
դը, ո րին կհա ջող վեր ի րա կա նաց նել այս անձ նա զոհ ծրա գի րը, չէր 
կա րող լի նել Ա դա մի ժա ռան գը, քա նի որ Ա դա մի սե րունդն ա պա կան
ված և կտր ված էր Աստ ծո ներ կա յութ յու նից։ Այդ դեպ քում, ինչ պե՞ս 



ԴՈՒՌԸ

177

այդ ծրա գի րը կա րող էր ի րա կա նա նալ։ Որ պես զի այն հնա րա վոր 
դառ նար, Աստ ված պետք է բե րեր այս եր կիր այն պի սի մար դու, որն 
Ա դա մի սերն դից չէր, և  ո րը պատ րաստ կլի ներ զո հա բե րել իր ան ձը 
մարդ կութ յան հա մար։  Սա կայն երկ րա յին տի րույ թը տրվել էր Ա դա
մին և ն րա սե րունդ նե րին. այն պես որ, այդ ի րա վա բա նա կան կար
գա վի ճա կի ներ քո, սա նաև ա պօ րի նի կլի ներ։  Կար միայն մեկ մի ջոց՝ 
այս ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լու հա մար, և  միայն մեկ թեկ նա ծու. այդ 
մար դը պետք է ծնվեր այս երկ րի վրա, բայց չլի ներ Ա դա մի սերն դից։ 

Ա ռա ջին հա յաց քից, դուք կհա մա ձայ նեք, որ սա կրկին անհ նար 
կլի ներ։  Բայց տեխ նի կա պես կար մի հնա րա վոր տար բե րակ։ Աստ
ված օ րի նա պես կա րող էր ա րու զա վա կի սերմ դնել այս երկ րում 
ապ րող մի կնոջ մեջ, ե թե գտներ այն պի սի տղա մար դու, ո րը կհա
վա տար Ի րեն դրա հա մար՝ դրա նով իսկ տա լով Ի րեն դա ա նե լու 
օ րի նա կան ի րա վա սութ յուն։  Հի շեք՝ այս երկ րա յին տի րույ թի բա նա
լին մար դու ձեռ քում է։  Սա տա նան օգ տա գոր ծեց այդ բա նա լին, որ
պես զի մուտք գոր ծեր այս երկ րա յին տի րույթ և  գո ղա նար այն հոգ ևոր 
իշ խա նութ յան դիր քը, ո րը տրվել էր Ա դա մին այս երկ րի վրա։ Որ պես
զի Աստ ծո ծրա գի րը հա ջող վեր, և  որ պես զի սա տա նան ստիպ ված 
լի ներ ըն դու նել, որ այն օ րի նա կան է, քա նի որ հա կա ռակ դեպ քում 
նա ան պայ ման կբարձ րա ձայ ներ խար դա խութ յան մա սին, Աստ ված 
պետք է գտներ այն պի սի տղա մար դու և կ նոջ, ո րոնք կհա վա տա յին 
Ի րեն ե րե խա յի հա մար՝ այն դեպ քում, երբ ե րե խա ու նե նա լը նրանց 
կյան քում լիո վին և մշ տա պես անհ նար էր։ Ն րանք պետք է հա վա
տա յին, որ Աստ ված կա ներ անհ նա րի նը։  

Այդ ե րե խա յի ծնուն դը նույն պես նշա նա կում էր, որ իր՝ ե րե խա յի 
կյան քում խոս տում էր լի նե լու. նա ստա նա լու էր կո չում, ըստ ո րի 
նրա սերն դի մի ջո ցով բո լոր ազ գերն օրհն վե լու էին, և ն րա սերն դի 
մի ջո ցով Աստ ված ստա նա լու էր օ րի նա կա նութ յուն և  ի րա վա սութ
յուն՝ բե րե լու այս աշ խարհ  Հի սու սին։ Ե թե լի ներ այն պի սի զույգ, ո րը 
կհա վա տար, որ Աստ ված ի զո րու էր ա նել դա, կհղա նար մա հա ցած 
ո րո վայ նում և կ հա վա տար, որ ի րենց ե րե խա յի մի ջո ցով բո լոր ազ
գերն օրհն ված էին լի նե լու, և  որ նրա մի ջո ցով ա ռա ջա ցած սե րուն դը 
լի նե լու էր ա վե լին, քան ծո վա փի ա վա զը, Աստ ված կստա նար այն 
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օ րի նա կան թույլտ վութ յու նը, որն անհ րա ժեշտ կլի ներ Ի րեն հե տա
գա յում՝ Իր սեր մը  Հի սու սի մայր  Մա րիա մի մեջ դնե լու հա մար։  Բայց 
կա րո՞ղ էր արդ յոք Աստ ված նման տղա մարդ գտնել. նրա ա նունն 
Աբ րա համ է, և  նա մեր հա վատ քի հայրն է։ 

« Հա կա ռակ ա մեն հույ սի՝ Աբ րա հա մը հույ սով հա վա տաց, 
և  այդ կեր պով դար ձավ շատ ազ գե րի հայր, ինչ պես որ 
աս վեց նրան. «Այն պես պի տի լի նի քո զա վա կը»։ Չտ կա
րա նա լով իր հա վատ քի մեջ՝ նա ըն դու նեց այն փաս տը, 
որ իր մար մի նը մա հա ցա ծի պես էր, քա նի որ ին քը մո տա
վո րա պես հար յուր տա րե կան էր, և  որ  Սա ռա յի ար գան դը 
նույն պես մա հա ցած էր։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, նա չերկմ տեց 
ան հա վա տութ յամբ Աստ ծո խոստ ման վե րա բեր յալ, այլ 
զո րա ցավ իր հա վատ քով և  փառք տվեց Աստ ծուն՝ լիո վին 
հա մոզ ված լի նե լով, որ Աստ ված ի զո րու էր կա տա րել այն, 
ինչ խոս տա ցել էր»։

– Հ ռո մեա ցի նե րի 4.1821, NIV

Աբ րա հա մը և  Սա ռան հա վա տա ցին Աստ ծուն և ծ նունդ տվե ցին 
Ի սա հա կին, երբ նրանք շատ ծեր էին և  ան կա րող էին ե րե խա ներ 
ու նե նալ։  Քա նի որ Աբ րա համն էր հա վա տա ցել Աստ ծուն, խոս տու
մը կա րող էր գալ միայն այն դռնով, ո րը բա ցեց Աբ րա հա մը։  Հի սու
սը ստիպ ված էր լի նե լու գալ Աբ րա հա մի սերն դից։  Թույլ տվեք շատ 
պարզ կեր պով բա ցատ րել։  Նա չէր կա րող գալ այլ ճա նա պար հով։ 
Աբ րա հա մի մի ջո ցով գա լը միակ օ րի նա կան ճա նա պարհն էր։  Սա է 
պատ ճա ռը, որ բա ցե լով  Մատ թեո սի Ա վե տա րա նի ա ռա ջին գլու խը, 
դուք տես նում եք ձանձ րա լի ցու ցակ այն մա սին, որ այ սին չը ծնեց 
այ նին չին։ Այս ա մե նը հենց այն պես գրված չէ ա ռա ջին գլխում։ Այս 
ցու ցա կը հաս տա տում է այն փաս տը, որ այս երկ րա յին տի րույ թում 
 Հի սուսն Աբ րա հա մի ժա ռանգն էր։  Սա պետք է ար ձա նագր վեր այս 
երկ րի վրա, որ տեղ սա տա նան հայ տա րա րում է իր օ րի նա կան տի
րա պե տութ յան և  իշ խա նութ յան մա սին։ Ե թե այս ցու ցա կը ճշգրիտ 
չլի ներ, կամ՝ ե թե  Հի սուսն ի րա կա նում ե կած չլի ներ Աբ րա հա մի սերն
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դից, սա տա նան կկա րո ղա նար հայ տա րա րել, որ  Հի սու սի ծնուն դը և 
կ յան քը հիմն ված էին խար դա խութ յան վրա, և  որ  Նա ի րա վա սու չէր 
մեր մեղ քի գի նը վճա րե լու հա մար։ 

Ե թե հի շում եք, Իս րա
յե լում կա յին շատ օ րենք
ներ, ո րոնք ար գե լում էին 
ա մուս նա նալ սե փա կան 
ազ գից դուրս։  Սե փա կան 
ազ գից դուրս ա մուս նութ
յունն ար ժա նա նում էր մա հա պատ ժի։ Այժմ հաս կա նում եք, թե ին
չու այդ սե րուն դը պետք է մա քուր մնար, և  ին չու էին նրանք խստո
րեն հետ ևում այդ օ րենք նե րին։ Ա յո, դուք կգտնեք բա ցա ռութ յուն ներ, 
երբ ո րոշ կա նայք, ո րոնք չէին պատ կա նում Իս րա յե լի ժո ղովր դին, 
ա մուս նա ցան իս րա յել ցի նե րի հետ։ Ն րան ցից մե կը  Ռա խաբն էր, ով 
ապ րում էր Ե րի քով քա ղա քում և  թաքց րեց այն լրտես նե րին, ո րոնք 
ու ղարկ վել էին՝ այդ եր կի րը լրտե սե լու հա մար։ Ա յո, նա թվարկ ված 
է  Մատ թեո սի Ա վե տա րա նի ա ռա ջին գլխում, քա նի որ նա ա մուս նա
ցել էր իս րա յել ցու հետ։  Բայց դուք պետք է հաս կա նաք, որ հրեա կան 
մշա կույ թում սե րուն դը շա րու նա կո ղը տղա մարդն էր։  

 Թույլ տվեք հպան ցիկ մի կողմ նա կի միտք ար տա հայ տել։  Մար
դիկ շատ են խո սում այն մա սին, թե որ քան ժա մա նակ է, որ մարդն 
այս երկ րի վրա է։ Արդ յո՞ք հնա րա վոր է պա տաս խա նել այս հար ցին։ 
Ա յո՛։  Կա րող եմ հա վաս տիաց նել ձեզ, որ  Մատ թեո սի Ա վե տա րա նի 
ա ռա ջին գլխի ցու ցա կը ճշգրիտ է։ Այդ տեղ չի կա րող լի նել որ ևէ բաց
թո ղում. հա կա ռակ դեպ քում, դուք և  ես չէինք վա յե լի այն փրկութ յու
նը, ո րը ներ կա յումս պատ կա նում է մեզ։  Սա տա նան խար դա խութ
յուն կան վա ներ այն։ Այդ ցու ցա կը պետք է կա տար յալ լի նի։ Այն պես 
որ, հիմն վե լով այդ ցու ցա կի վրա, դուք կա րող եք մո տա վո րա պես 
հաշ վար կել, թե որ քան ժա մա նակ է, ինչ մար դը գտնվում է այս երկ
րի վրա։  Պար զա պես մտա ծե ցի, որ կա րող էի մեջ բե րել այս միտ քը։ 

«Ես կդարձ նեմ քեզ մեծ ազգ, և Ես քեզ կօրհ նեմ։ Ես մեծ 
կդարձ նեմ քո ա նու նը, և  դու օրհ նութ յուն կլի նես։ Ես կօրհ

ՆՐԱՆՔ ԱՐԴԵՆ ԻՍԿ ՎԵՐ ԷԻՆ 
ՏԱՆՋԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՎ ԵՎ 
ՔՐՏԻՆՔՈՎ ԳՈՅԱՏԵՎԵԼՈՒ 
ԱՆԵԾՔԻՑ։
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նեմ նրանց, ով քեր օրհ նում են քեզ. նրան, ով ա նի ծի քեզ, 
Ես կա նի ծեմ, և  երկ րի բո լոր ժո ղո վուրդ ներն օրհն ված կլի
նեն քո մի ջո ցով»։ 

– Ծնն դոց 12.13, NIV

Ինչ պես տես նում եք այս խոս քում, Աբ րա հա մի կող մից բաց ված 
դու ռը դե պի այս երկ րա յին տի րույթ այն օ րի նա կան մուտքն է, ո րով 
 Հի սուս Ք րիս տո սը հե տա գա յում գա լու էր և  օրհ նե լու էր այս աշ խար
հում ապ րող մարդ կանց։  Թեև Աբ րա հա մը և ն րա սե րունդ նե րը տրա
մադ րե ցին Աստ ծուն օ րի նա կան ի րա վունք և  ի րա վա սութ յուն, ո րոնք 
անհ րա ժեշտ էին՝ Ն րա կա ռա վար ման զո րութ յու նը և  ազ դե ցութ յունն 
այս եր կիր բե րե լու հա մար, այ նո ւա մե նայ նիվ, մար դը դեռ ապ րում 
էր մեղ քի և  հոգ ևոր մահ վան ճնշման ծու ղա կում, մինչև որ Աստ
ված չու ղար կեց  Հի սու սին այս աշ խարհ՝ վճա րե լու հա մար Ա դա մի 
մեղ քի գի նը։  Սա կայն, ինչ վե րա բե րում է մա տա կա րար մա նը, մենք 
տես նում ենք, որ Աբ րա հա մը և ն րա ժա ռանգ նե րը, ո րոնք կրում էին 
թլփա տութ յան նշա նը, բար գա վա ճում էին։ Ն րանք ար դեն իսկ վեր 
էին տան ջա լի աշ խա տան քով և քր տին քով գո յատ ևե լու ա նեծ քից։ 

«Աբ րա մը դար ձավ շատ հա րուստ՝ ա նա սուն նե րով և  ար
ծա թով և  ոս կով»։ 

– Ծնն դոց 13.2, NIV

Այս խոս քում տես նում ենք խո շոր փո փո խութ յուն, որն այս ուխտն 
ա ռա ջաց րեց մա տա կա րար ման վե րա բեր յալ։  Դուք նկա տո՞ւմ եք 
տար բե րութ յունն այն խոս քե րի մեջ, ո րոնք Աստ ված ա սաց Աբ րա
հա մին, և  այն խոս քե րի, ո րոնք  Նա ա սաց Ա դա մին Ծնն դոց 3.17ում։ 
 Հի շեք՝ այն բա նից հե տո, երբ Ա դա մը մե ղան չեց, Աստ ված ա սաց 
նրան, որ գո յատ ևե լու էր իր տան ջա լի աշ խա տան քով և քր տին քով։ 
 Սա կայն մենք այլ բան ենք տես նում Աբ րա հա մի կյան քում։ Աստ ված 
ա սում է. «Ես կդարձ նեմ քեզ»։ Գր ված չէ, որ Աբ րա հա մը թողն վեց 
իր կա րո ղութ յա նը՝ վա զե լու իր քրտին քով և  տան ջա լի աշ խա տան
քով։ Գր ված է, որ Աստ ված ներգ րավ վեց նրա կյան քում։ Աստ ված 
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ա սաց. «Ես կդարձ նեմ քեզ»։ Արդ յո՞ք այս ի րա դար ձութ յու նից հե տո 
մենք տես նում ենք Աբ րա հա մին իր գո յութ յու նը մի կերպ պաշտ պա
նե լիս։  Հա զիվ թե։ 

Աբ րա հա մը հա րո՜ւստ էր։ Ն րա ե րե խա նե րը հա րուստ էին։ Աբ րա
հա մի կյան քը այս երկ րի ա նեծ քի հա մա կար գի մեջ չէր։  Նա ու ներ 
ա վե լին, քան բա վա կան էր։  Շատ ժա մա նակ չան ցավ, մինչև որ մար
դիկ տե սան այս տար բե րութ յու նը։ Այս տար բե րութ յու նը շա րու նա կեց 
եր ևալ նրա սե րունդ նե րի կյան քում։ Որ պես օ րի նակ, Աբ րա հա մից մի 
քա նի սե րունդ հե տո նրա թոռ  Հա կոբն աշ խա տում էր  Լա բա նի՝ իր 
ա նե րոջ մոտ, և  Լա բա նը, տես նե լով  Հա կո բի վրա ե ղող օրհ նութ յու նը, 
փոր ձեց խա բեութ յամբ խլել նրա բար գա վաճ ման արդ յուն քը։  Սա
կայն Աստ ված  Հա կո բի օրհ նութ յու նը գո ղա նա լու ծրագ րե րը պտտեց 
ի վնաս  Լա բա նի և, միև նույն է, օրհ նեց  Հա կո բին մեծ հարս տութ յամբ։ 
Ես նկա տի ու նեմ, որ թեև մար դիկ փոր ձում էին կանգ նեց նել այս օրհ
նութ յու նը, նրանց մոտ ո չինչ չէր ստաց վում։  Քա նի դեռ ժա ռանգ նե րը 
հա վա տա րիմ էին ի րենց ուխ տին և  երկր պա գում էին Աստ ծուն, Աստ
ված բար գա վա ճում էր տա լիս նրանց։  

Մ տա ծե՛ք վեր ևում աս
վա ծից բխող հետ ևութ յուն
նե րի մա սին։ Ես ստա նում 
եմ բազ մա թիվ նա մակ ներ 
և  է լեկտ րո նա յին նա մակ
ներ, ո րոն ցում մար դիկ 
գրում են, որ ես չա փա զանց 
շատ եմ խո սում փո ղի մա
սին։ Ն րանք ա սում են ինձ, 
որ բար գա վա ճումն Աստ ծո 
կամ քը չէ։ Ն րանք շեշ տում են, որ մենք պետք է տա ռա պենք այս 
կյան քում և  ծա ռա յենք Աստ ծուն մեր կյան քի գնով։ Ես կա րող եմ հա
մա ձայ նել նրանց պնդման մի մա սի հետ։  Հի սուսն ի րա կա նում ա սաց 
 Մար կոս 10.30ում, որ մենք հա լա ծանք ներ կկրենք՝ մեր բար գա
վաճ ման պատ ճա ռով։ Դժ բախ տա բար, բազ մա թիվ քրիս տոն յա ներ 
հա վա տում են, որ Աստ ված խիստ վե րա կա ցու է, և  մենք պետք է 

«ԵՀՈՎԱՆ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿՈՒՂԱՐԿԻ ՔԵԶ ՔՈ 
ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ 
ՔՈ ԲՈԼՈՐ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼՈՒ 
ԲԱՆԵՐՈՒՄ...»։

– ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՐԻՆԱՑ 28.8ա
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մի կերպ գո յատ ևենք՝ աղ քա տութ յան եր դում ա նե լով և  տա ռա պե լով 
հի վան դութ յուն նե րից ու տկա րութ յու նից։ Ո՛չ, դա այս երկ րի ա նեծքն 
է, ոչ թե օրհ նութ յու նը։ Աստ ված ցան կա նում է ֆի նան սա պես հաս
տա տել ձեզ։ 

Աստ ված ցան կա նում է հաս տա տել ձեզ
 Չու նե նա լով ա պա հով և  հաս տատ ված ֆի նան սա կան կյանք, 

դուք հար կադր ված կլի նեք մնալ գո յատև ման վազ քի մեջ ձեր ամ
բողջ կյան քում և  չեք կա րո ղա նա կա տա րել ձեր հոգ ևոր ա ռա ջադ
րան քը՝ ապ րե լով, ըստ էութ յան, ստրկութ յան մեջ։  Կար դա ցե՛ք Երկ
րորդ Օ րի նաց 28.813ում գրվա ծը, թե ինչ Աստ ված ա սաց Աբ րա հա
մի ժա ռանգ նե րին. 

« Տերն օրհ նութ յու նը կու ղար կի քեզ քո շտե մա րան նե րում 
և  քո բո լոր ձեռ նար կե լու բա նե րում։ Եվ քեզ կօրհ նի քո  Տեր 
Աստ ծո քեզ տված երկ րում։ Ինչ պես որ քեզ եր դում է ա րել, 
ե թե քո  Տեր Աստ ծո հրա ման նե րը պա հես և Ն րա ճա նա
պարհ նե րով գնաս,  Տե րը քեզ Իր հա մար սուրբ ժո ղո վուրդ 
կհաս տա տի։ Եվ երկ րի բո լոր ժո ղո վուրդ նե րը կտես նեն, 
որ  Տի րոջ ա նու նը կոչ ված է քեզ վրա, և  քեզ նից կվա խե
նան։ Եվ  Տե րը քեզ ա ռա տութ յուն կտա քո բա րութ յան հա
մար՝ քո ո րո վայ նի պտու ղը, քո ա նա սուն նե րի պտու ղը և 
 քո երկ րի պտու ղը շա տաց նե լով այն երկ րի վրա, որ  Տե րը 
քո հայ րե րին եր դում ա րեց քեզ տա լու հա մար։ 

 Տե րը Իր բա րութ յան գան ձը, այ սինքն՝ Եր կին քը քեզ հա
մար կբա ցի, որ քո երկ րի անձր ևը տա իր ժա մա նա կին և 
 քո ձեռ քի ա մեն գոր ծը օրհ նի։ Եվ դու շատ ազ գե րի փոխ 
կտաս, բայց դու փոխ չես առ նի։ Եվ  Տե րը գլուխ կա նի քեզ, 
և  ոչ թե ա գի։  Դու միշտ բարձ րում կլի նես, և  ցած րում չես 
լի նի, ե թե քո  Տեր Աստ ծո պատ վի րան նե րը լսես, ո րոնք ես 
այ սօր քեզ պատ վի րում եմ, որ պա հես և  կա տա րես»։
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Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ նրանք դեռ հաս տատ ված չէին այդ 
նոր երկ րում, թեև ու նեին խոս տում այդ մա սին։  Բայց  Մով սեսն ա սում 
է նրանց, որ Աստ ված կհաս տա տի նրանց։  Հաս կա նա լու հա մար, թե 
ինչ է սա նշա նա կում, և  ինչ է Աստ ված փոր ձում ա սել նրանց, պատ
կե րաց րեք մի կաղ նի։ Երբ այն դեռ տնկի է, այն հաս տատ ված չէ։ 
 Յու րա քանչ յու րը կա րող է տա նել այն՝ ՈՐՏԵՂ ՑԱՆԿԱՆԱ։  Բայց երբ 
կաղ նին ա ճում և  մե ծա նում է, ոչ ոք չի կա րող տե ղա շար ժել։ Այն հաս
տատ ված է։ 

« Տե րը կու ղար կի օրհ նութ յուն քո շտե մա րան նե րում և  այն 
ա մե նում, ին չին դիպ չի քո ձեռ քը։  Քո  Տեր Աստ ված կօրհ
նի քեզ այն երկ րում, ո րը տա լիս է քեզ։  Տե րը կհաս տա տի 
քեզ...»։

– Երկ րորդ Օ րի նաց 28.8,9ա, NIV

Այս պի սով, ի՞նչ է նշա նա կում ֆի նան սա պես հաս տատ ված լի նե
լը։ Աստ ված խո սում է այս մա սին հենց այս հատ վա ծում՝ 12բ  խոս
քում (NIV). 

« Դու պարտք կտաս շատ ազ գե րի, բայց պարտք չես 
վերց նի ոչ ո քից։  Տե րը կդարձ նի քեզ գլուխ, ոչ թե պոչ»։

Աստ ված ա սում էր, որ այն քա՜ն է օրհ նե լու նրանց, որ նրանք 
պարտք տվող ներ են լի նե լու և  այլևս պարտք չեն վերց նե լու։ Ն րանք 
լի նե լու են գլուխ, և  ոչ թե պոչ։  Պո չը խոսք չու նի իր ըն թաց քի մեջ. այն 
գնում է միայն՝ որ տեղ գլուխն ա ռաջ նոր դում է։ 

« Հա րուստն իշ խում է աղ քա տի վրա, և  փո խա ռուն պար
տա տի րոջ ստրուկն է»։ 

– Ա ռա կաց 22.7, NIV

 Փո խա ռուն հաս տատ ված չէ։  Նա գտնվում է պար տա տի րոջ 
ո ղոր մութ յան ներ քո և  աշ խա տում է որ պես ստրուկ՝ չու նե նա լով 
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ա զա տութ յուն։  Բայց Աստ ված ա սում է. «Ո՛չ, Ես հաս տա տե լո՛ւ եմ 
քեզ։ Ոչ ոք չի կա րո ղա նա պար տադ րել քեզ հե ռա նալ քո տնից, 
ո րով հետև դու պարտք չես լի նի դրա հա մար։ Ոչ ոք չի կա րո ղա նա 
վերց նել քո մե քե նան, ո րով հետև դու պարտք չես լի նի դրա հա մար։ 
 Քո խո հա նո ցում լի քը մթերք կլի նի, և  դու կքայ լես քո կող մից ձեռք 
բեր ված հո ղի վրա և կ կա տա րես Աստ ծուց քեզ տրված ա ռա ջադ
րանք նե րը՝ կա տար յալ ֆի նան սա կան խա ղա ղութ յան մեջ։  Դու հաս
տատ վա՜ծ կլի նես»։ 

Աստ ված ցան կա նում է, որ դուք բար գա վա ճե՜ք։ 
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ԳԼՈՒԽ 8

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ 
ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Այն, ին չի մա սին դուք կար դա լու եք,  Թա գա վո րութ յան զո րա վոր 
սկզբունք նե րից մեկն է՝ այն քան զո րա վոր, որ ես հա մա րե ցի, որ այն 
ար ժե դարձ նել այս գրքի են թա վեր նա գի րը։  Մենք գտնում ենք այս 
սկզբունքն Աբ րա հա մի ծոռ  Հով սե փի կյան քի պատ մութ յան մեջ։ Որ
պես կարճ նա խա պատ մութ յուն,  Հով սե փի եղ բայր ներն ա տում էին 
նրան և  ցան կա նում ա զատ վել նրա նից։ Ի րա կա նում, նրանք ու զում 
էին սպա նել  Հով սե փին, բայց եղ բայր նե րից մե կը չու զեց այդ քան հե
ռու գնալ. այն պես որ, փո խա րե նը նրանք վա ճա ռե ցին  Հով սե փին 
ճա նա պար հոր դող առևտ րա կան նե րի։ Այդ մար դիկ տա րան նրան 
Ե գիպ տոս, որ տեղ նա վա ճառ վեց  Փա րա վո նի թիկ նա զո րի հրա մա
նա տար  Պե տափ րե սին։ 

«Եվ  Հով սե փին ի ջեց րին Ե գիպ տոս։ Եվ փա րա վո նի ներ
քի նի ե գիպ տա ցի  Պե տափ րես դահ ճա պե տը ծա խու ա ռավ 
նրան իս մա յել ցի նե րի ձեռ քից, որ նրան այն տեղ էին ի ջեց
րել։ Եվ  Տե րը  Հով սե փի հետ էր, և  նա հա ջո ղակ մարդ էր, և  
իր ե գիպ տա ցի տի րոջ տանն էր։ Եվ նրա տե րը տե սավ, որ 
 Տե րը նրա հետ էր, և  թե ինչ որ ա նում էր,  Տե րը հա ջո ղում 
էր նրա ձեռ քով։ Եվ  Հով սե փը շնորհք գտավ նրա առջև և 
 ծա ռա յում էր նրան, և  նա իր տան վրա վե րա կա ցու ա րեց 
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նրան և  իր ամ բողջ ու նե ցա ծը նրա ձեռ քը հանձ նեց։ 

Եվ ե ղավ, որ նրան իր տան և  իր ամ բողջ ու նե ցա ծի վրա 
վե րա կա ցու ա րած ժա մա նա կից հե տո  Տե րը ե գիպ տա ցու 
տու նը օրհ նեց  Հով սե փի պատ ճա ռով։ Եվ  Տի րոջ օրհ նութ
յու նը լի նում էր թե՛ տա նը, և  թե՛ դաշ տում նրա ամ բողջ 
ունե ցա ծի վրա։ Եվ նա իր ամ բողջ ու նե ցա ծը  Հով սե փի 
ձեռ քին թո ղեց և ն րա մոտ ե ղած մեկ բա նից տե ղե կութ յուն 
չու ներ՝ բա ցի իր կե րած հա ցից»։ 

– Ծնն դոց 39.16

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք 2ա խոս քին. «Եվ  Տե րը  Հով սե փի հետ 
էր, և  նա հա ջո ղակ մարդ էր (կամ՝ և  նա բար գա վա ճում էր)»։ Ի՞նչ է 
սա նշա նա կում։  Մի՞ թե Աստ ված յու րա քանչ յու րի հետ չէ։ Այն ա մե
նի հա մա տեքս տում, ինչ քննար կե ցինք նա խորդ գլուխ նե րում տոհ
մա բա նութ յան վե րա բեր յալ, պա տաս խանն է՝ ո՛չ։  Հի շեք՝ Աբ րա հա մի 
հա վատ քը և դ րան հա ջոր դող ուխ տը թույլ տվե ցին Աստ ծուն օ րի
նա վոր կեր պով գոր ծել Աբ րա հա մի և ն րա ժա ռանգ նե րի կյան քում՝ 
միայն նրանց կյան քում։ Այն պես որ, փաստն այն մա սին, որ Աստ ված 
բո լո րի հետ չէ, չպետք է շփո թել այն բա նի հետ, որ Աստ ված չի սի
րում բո լո րին։  Նա սի րում է բո լո րին, բայց Ն րա ձեռ քե րը կապ ված են 
այն մարդ կանց կյան քե րում, ո րոնք չու նեն ի րա վա բա նա կան դիրք 
Իր առջև։ 

« Հի շեք, որ այն ժա մա նակ դուք ա ռանձ նաց ված էիք Ք րիս
տո սից, ար գել ված էիք քա ղա քա ցիութ յու նից Իս րա յե լում և  
օ տա րա կան ներ էիք խոստ ման ուխ տե րին՝ ա ռանց հույ սի 
և  ա ռանց Աստ ծո այս աշ խար հում։  Բայց այժմ Ք րիս տոս 
 Հի սու սում դուք, որ մի ժա մա նակ հե ռու էիք, մո տեց վել եք 
Ք րիս տո սի ար յամբ»։ 

– Ե փե սա ցի նե րի 2.12,13, NIV

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ Աստ վա ծա շուն չը խո սում է ա ռանց 
ուխ տի լի նե լու մա սին, ին չը նշա նա կում է, որ Աստ ված և Ն րա զո
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րութ յունն ի րա վա բա նո րեն կտրված են այդ մար դուց։ Ին չո՞ւ։  Քա նի 
որ Աստ ված չու նի օ րի նա կան իշ խա նութ յուն կամ ի րա վա սութ յուն 
երկ րա յին տի րույ թում, ե թե չկա օ րի նա կան պայ մա նա գիր՝ հաս տատ
ված ուխտ այս երկ րի վրա գտնվող որ ևէ տղա մար դու կամ կնոջ 
հետ։ Այս հատ վա ծը պար զո րեն ցույց է տա լիս այս ճշմար տութ յու նը. 
գրված է, որ ա ռանց ուխ տի՝ մար դիկ ա ռանց հույ սի և  ա ռանց Աստ
ծո են այս աշ խար հում։  Հի շեք՝ քա նի որ  Հի սու սը հաս տա տեց նոր 
ուխտ մեզ հա մար, այժմ մենք Աստ ծո ըն տա նի քի ան դամ ներ և Ն րա 
հրա շա լի  Թա գա վո րութ յան քա ղա քա ցի ներ ենք (տե՛ս Ե փես. 2.19)։ 
Այն պես որ, ետ նա յե լով Ծնն դոց 39րդ գլ խում գտնվող մեր խոս քին, 
հաս կա նում ենք, որ « Տե րը  Հով սե փի հետ էր» ար տա հայ տութ յու նը 
նշա նա կում է, որ Աստ ված օ րի նա կան ազ դե ցութ յուն ու ներ  Հով սե փի 
կյան քում՝ այն ուխ տի պատ ճա ռով, ո րը կնքել էր նրա պապ Աբ րա
հա մը։ Այս օ րի նա կան ուխ տը, ո րի շնոր հիվ Աստ ծո օրհ նութ յու նը և  
ազ դե ցութ յու նը դրսևոր վում էին, չե ղար կեց այս երկ րա յին տի րույ թի 
տան ջա լի աշ խա տան քի և քր տին քի հա մա կար գը։ Աստ ված կա րող 
էր օ րի նա վոր կեր պով օրհ նել  Հով սե փին։ 

 Հի շեք, թե ինչ Աստ ված 
ա սաց Աբ րա հա մին. «Ես 
կդարձ նեմ քեզ»։  Քա նի որ 
Աստ ված  Հով սե փի հետ էր 
և  օգ նում էր նրան, նա հա
ջող վում էր իր բո լոր գոր
ծե րում՝ այն աս տի ճան, որ 
նույ նիսկ նրա հե թա նոս տեր 
 Պե տափ րե սը տե սավ մեծ 
տար բե րութ յուն  Հով սե փի 
կա րո ղութ յան մեջ՝ շատ այլ 
մարդ կանց հա մե մատ, ո րոնց նա տե սել էր։ Այս տեղ ես պետք է նշեմ, 
որ երբ մենք բար գա վա ճում ենք Աստ ծո օգ նութ յամբ, այն մար դիկ, 
ո րոնք գո յատ ևում են այս երկ րի ա նեծ քի հա մա կար գում, նկա տում 
են տար բե րութ յու նը։  Պե տափ րեսն այն քա՜ն տպա վոր ված էր, որ 
դրեց  Հով սե փին իր ամ բողջ ու նեց ված քի վրա։ 

ԱՍՏՎԱԾ ՉՈՒՆԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆ 
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ 
ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐԱՅԻՆ 
ՏԻՐՈՒՅԹՈՒՄ, ԵԹԵ ՉԿԱ 
ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ 
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՈՒԽՏ ԱՅՍ 
ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ ՈՐԵՎԷ 
ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԿԱՄ ԿՆՈՋ ՀԵՏ։ 
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 Գո յութ յուն ու նեն  Թա գա վո րութ յան բազ մա թիվ սկզբունք ներ, 
ո րոնք հայտն վում են այս սուրբգ րա յին հատ վա ծում, սա կայն բա նա
լի նե րի բա նա լին հայտն ված է այս տեղ։ Ես ան վա նում եմ այն « Հա
մա ձայ նութ յան զո րութ յու նը». այն կա րե լի է ան վա նել նաև « Պե տափ
րե սի սկզբուն քը»։ Այս մա սին գրված է Ծնն դոց 39.5ում. 

«Եվ ե ղավ, որ նրան իր տան և  իր ամ բողջ ու նե ցա ծի վրա 
վե րա կա ցու ա րած ժա մա նա կից հե տո  Տե րը ե գիպ տա ցու 
տու նը օրհ նեց  Հով սե փի պատ ճա ռով։ Եվ  Տի րոջ օրհ նութ
յու նը լի նում էր թե՛ տա նը, և  թե՛ դաշ տում նրա ամ բողջ 
ունե ցա ծի վրա»։ 

Ու զում եմ, որ հստակ պատ կե րաց նեք, թե ինչ էր տե ղի ու նե նում։ 
 Մի ժա մա նակ  Հով սե փը չէր ղե կա վա րում ա մեն ինչ, բայց ե կավ պա
հը, երբ նա սկսեց ղե կա վա րել։ Աստ վա ծա շուն չը պար զո րեն նշում է 
այն պա հը, երբ տե ղի ու նե ցավ այդ փո փո խութ յու նը։  Տի րոջ օրհ նութ
յու նը ե կավ  Պե տափ րե սի ամ բողջ ու նեց ված քի՝ նրա ամ բողջ սե փա
կա նութ յան վրա։  Բայց նա չէր ճա նա չում  Հով սե փի Աստ ծուն և Իս րա
յե լի ժո ղովր դի մա սը չէր։ Ու րեմն, ինչ պե՞ս սա կա րող էր տե ղի ու նե
նալ, և  ի՞նչ է սա նշա նա կում։ Ա հա պա տաս խա նը։ Երբ  Պե տափ րե սը 
հանձ նեց իր ամ բողջ ու նեց ված քը  Հով սե փի իշ խա նութ յա նը, ա ռանց 
հաս կա նա լու, նրա ու նեց ված քը հայտն վեց այն ուխ տի ներ քո, ո րը 
 Հով սեփն ու ներ Աստ ծո հետ։ 

 Պե տափ րե սի ու նեց ված քը, սե փա կա նութ յու նը և  գույ քը հայտն վե
ցին այլ թա գա վո րութ յան ներ քո։ 

Ի րա վա բա նո րեն,  Պե տափ րե սի ու նեց ված քը են թա կա էր այս երկ
րի ա նեծ քի հա մա կար գին, մինչև որ այն հայտն վեց  Հով սե փի խնամ քի 
ներ քո։ Երբ  Պե տափ րե սը հանձ նեց իր ու նեց ված քը  Հով սե փի իշ խա
նութ յան ի րա վա սութ յա նը, նա չհաս կա ցավ, որ նույն պես հանձ նում 
էր այն Աստ ծո օրհ նութ յան ազ դե ցութ յա նը։ Աստ վա ծա շուն չը շա րու
նա կում է՝ ա սե լով, որ երբ  Հով սեփն էր ղե կա վա րում ա մեն ինչ,  Պե
տափ րե սը ոչն չից տեղ յակ չէր, այ սինքն՝ ստիպ ված չէր մտա հոգ վել 
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կամ ան հանգս տա նալ ոչն չի մա սին՝ բա ցի այն հա ցից, որն ու տում 
էր։  Նա չու ներ ոչ մի հոգս։  Չու նե նա լով հոգ սեր՝  Պե տափ րե սը միայն 
կենտ րո նա ցած էր իր ա ռա ջադ րան քի և ն պա տա կի վրա՝ որ պես 
ե գիպ տա կան թիկ նա զո րի հրա մա նա տար։ Այս տեղ կա շատ բան, 
ին չի մա սին կա րե լի է խո սել, բայց այն, ինչ վե րապ րեց  Պե տափ րե սը՝ 
ա ռանց գի տակ ցե լու, Եբ րա յե ցի նե րի 4րդ գլ խում կոչ վում է շա բաթ
վա հան գիստ, և  ա յո, այն հա
սա նե լի է  Նոր կտա կա րա նի 
հա վա տաց յալ նե րին։  

Ե թե ու սում նա սի րեք շա
բա թը, կտես նեք, որ Աստ ված 
թույլ չէր տա լիս իս րա յել ցի
նե րին որ ևէ գործ ա նել այդ 
օ րը, և  այդ օ րը չկար քրտինք 
և  տան ջա լի աշ խա տանք։ 
 Շա բա թը, ի հար կե, շա բաթ
վա յո թե րորդ օրն էր, և  այն հա մա պա տաս խա նում էր ա րար չա գոր
ծութ յան յո թե րորդ օր վան։  Մի գու ցե հի շեք, որ ա րար չա գոր ծութ յան 
յո թե րորդ օրն այն օրն էր, որն Աստ ված հանգս տի օր հռչա կեց։ Եվ 
պատ ճառն այն չէր, որ Աստ ված հոգ նել էր, այլ որ  Նա ա վար տել էր 
Իր գոր ծը, և  ա մեն ինչ լիար ժեք էր։ Ըստ սկզբնա կան ծրագ րի, յո թե
րորդ օրն այն օրն էր, ո րում մար դը պետք է ապ րեր ա ռանց հոգ սե րի, 
ո րում ար դեն իսկ կար այն ա մե նը, ին չը անհ րա ժեշտ էր նրան, մինչև 
որ դա պետք կգար նրան։  Բայց, ի հար կե, մենք գի տենք, որ Ա դա մը 
կորց րեց այդ հան գիս տը, երբ ապս տամ բեց Աստ ծո դեմ։ Ապս տամ
բե լով Աստ ծո դեմ՝ Ա դա մը կտրվեց իր հա մար մա տա կա րա րե լու 
Աստ ծո կա րո ղութ յու նից։  Նա կորց րեց այն մա տա կա րար ման վայ րը, 
որն Աստ ված նա խա պես պատ րաս տել էր։ Այժմ Ա դա մը հար կադր
ված էր ան ձամբ մա տա կա րա րել իր հա մար՝ տրա մադ րե լով իր ամ
բողջ ժա մա նա կը տան ջա լի աշ խա տան քով և քր տին քով գոր ծե լուն՝ 
պար զա պես գո յատ ևե լու հա մար։ 

 Բայց Աստ ված չէր ու զում թող նել մար դուն ան հույս վի ճա կում։ 
 Նա տվեց նրան այդ հանգս տի օ րի նա կը, ո րը մեկ օր վե րա կանգ

ԱՅՆ ԿՈՉՎՈՒՄ ԷՐ ՇԱԲԱԹ՝ 
ԱՅՆ ՕՐՎԱ ՕՐԻՆԱԿԸ, 
ՈՐՈՒՄ ՄԱՐԴԸ ԿԱՐԻՔ ՉԷՐ 
ՈՒՆԵՆԱ ՋԱՆՔ ԹԱՓԵԼ ԻՐ 
ՏԱՆՋԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՎ 
ԵՎ ՔՐՏԻՆՔՈՎ՝ ՊԱՐԶԱՊԵՍ 
ԳՈՅԱՏԵՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ։
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նե լու էր։ Այն կոչ վում էր շա բաթ՝ այն օր վա օ րի նա կը, ո րում մար դը 
կա րիք չէր ու նե նա ջանք թա փել իր տան ջա լի աշ խա տան քով և քր
տին քով՝ պար զա պես գո յատ ևե լու հա մար։ Երբ  Պե տափ րե սը ճա շա
կեց Աստ ծո օրհ նութ յու նը, ո րը  Հով սե փի վրա էր այդ ուխ տի շնոր հիվ, 
նա վե րապ րեց Աստ ծո մա տա կա րար ման կա րո ղութ յու նը  Հով սե փի 
մի ջո ցով և  հան գիստ գտավ։  Բո լոր խնդիր նե րը լուծ ված էին. նա չու
ներ ոչ մի հոգս։ 

«Եվ նա իր ամ բողջ ու նե ցա ծը  Հով սե փի ձեռ քին թո ղեց և 
ն րա մոտ ե ղած մեկ բա նից տե ղե կութ յուն չու ներ՝ բա ցի իր 
կե րած հա ցից»։ 

– Ծնն դոց 39.6

 Հաս կա նա լու հա մար, թե որ քան կար ևոր է շա բա թը, և  թե ինչ էր 
Աստ ված ցույց տա լիս մար դուն, դուք պետք է մի պարզ հարց տաք։ 
Ինչ պե՞ս էր շա բաթ օ րը հնա րա վոր։  Չէ՞ որ այս երկ րի ա նեծ քի հա
մա կար գի ներ քո մար դը վազ քի մեջ էր ա մեն օր՝ պար զա պես գո
յատևե լու հա մար։ Ե թե դա ճիշտ է, ինչ պե՞ս է, որ մար դը կա րող էր 
դա դա րեց նել իր վազ քը շա բաթ օ րը։ Ինչ պե՞ս էր նա հո գա լու իր շա
բաթ օր վա կա րիք նե րը, ե թե նա չէր կա րող աշ խա տել այդ օ րը։  Սա 
լավ հարց է, ո րը պետք է պա տաս խան վի, և  այս պա տաս խա նի մեջ 
մենք գտնում ենք « Տի րոջ օրհ նութ յան» մա սին հայտ նութ յունն ամ
բող ջութ յամբ, ո րում վար վում էր  Հով սե փը։ 

 Կար ծում եմ՝ այս սկզբուն քի հրա շա լի օ րի նակ նե րից մե կը Ղև տա
ցի նե րի 25րդ գլ խում է, ո րում Աստ ված բա ցատ րում էր  Հո բել յա նա
կան տա րին Իս րա յե լի ժո ղովր դին։ Որ պես տե ղե կութ յուն՝  Հո բել յա
նա կան տա րին լի նում էր 50 տա րին մեկ։ Այդ տա րին նշա նա կա լի է 
բազ մա թիվ ա ռում նե րով, ո րոնք ես չեմ ման րա մաս նե լու այս տեղ։ Այ
նո ւա մե նայ նիվ, ու զում եմ, որ հաս կա նաք հետև յա լը. նրանց ար գել
ված էր ցա նել այդ տա րում։ Եվ նրանց նույն պես ար գել ված էր ցա նել 
49րդ  տա րում, քա նի որ այն յո թե րորդ կամ շա բա թա կան տա րի էր։ 
Ու զում եմ, որ պարզ հաս կա նաք, թե ինչ էր տե ղի ու նե նում. Իս րա յե
լին պատ վիր ված էր ո չինչ չցա նել 49րդ և 50րդ  տա րի նե րին։ Դ րա
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նից հե տո նրանք պետք է սպա սեին մինչև 51րդ  տար վա ա վար տը՝ 
մինչև ի րենց նոր ցա նած սեր մե րի հունձ քը։ Այն պես որ, ըստ էութ յան, 
Աստ ված ա սում էր նրանց, որ պետք է ապ րեին ե րեք տա րի՝ ա ռանց 
հունձ քի։ Ե թե ես ա սեի ձեզ, որ դուք ե րեք տա րի աշ խա տա վարձ չեք 
ստա նա լու, դուք մի փոքր կմտա հոգ վեիք։ Իս րա յե լը մտա հոգ ված 
էր։ Բ նա կա նո րեն դա անհ նար էր։  Բայց Աստ ված ինչոր բան էր ցույց 
տա լիս նրանց։ 

«Եվ ե թե ա սեք, թե « Յո թե րորդ տա րին ի՞նչ կու տենք։ Ա հա 
չպի տի վա րենք և  մեր արդ յունք նե րը չպի տի ժո ղո վենք»։ 
 Սա կայն Ես կհրա մա յեմ Իմ օրհ նութ յա նը ձեզ հա մար վե
ցե րորդ տա րին, և  ե րեք տար վա արդ յունք կտա։ Եվ ութե
րորդ տա րին վար կա նեք և  հին արդ յուն քից կու տեք մինչև 
ին նե րորդ տա րին։  Մինչև նրա արդ յուն քի հաս նե լը հնից 
կու տեք»։ 

– Ղև տա ցի նե րի 25.2022

 Շա բա թը հնա րա վոր էր, միայն ո րով հետև Աստ ված օրհ նել էր վե
ցե րորդ օ րը կրկնա կի չա փով կամ ա վե լի, քան բա վա կան է։  Թույլ 
տվեք, որ այս ար տա հայ տութ յու նը ո րոշ ժա մա նակ պտտվի ձեր 
մտքում։  Մի՞ թե սա չէ յու րա քանչ յուր տղա մար դու և կ նոջ ձգտու
մը՝ ա վե լին, քան բա վա կան է։  Տա լով մար դուն կրկնա կի չափ վե
ցե րորդ օ րը՝ Աստ ված հի շեց նում էր, որ  Նա է ի րենց մա տա կա րա
րը, և  Նա մշտա պես մա տա կա րա րում է ա վե լին, քան բա վա կան է։ 
Ե կեք ան կեղծ լի նենք. ե թե մենք ստա նանք ա վե լին, քան բա վա կան 
է, դա կա զա տի մեզ այս կյան քի առ նե տա վազ քից։  Դա կա զա տի 
մեզ ստրկութ յու նից՝ տա լով ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յուն։ Ա մե
նա կարևո րը՝ մենք ա զա տութ յուն կստա նանք, որ պես զի գտնենք 
մեր նպա տա կը և ձգ տու մը և  բար գա վա ճենք դրան ցում։ Ա հա թե ինչ 
էր վա յե լում  Պե տափ րե սը։ Ոչ մի հոգս։ Ա մեն կա րիք լրաց ված էր։ 
 Միակ բա նը, ին չի վրա նա կենտ րո նա նում էր, իր նպա տակն էր։ Կր
կին, ինչ պես Դ րեն դան և  ես ա սում ենք. « Քա նի դեռ չեք լու ծել ձեր 
ֆի նան սա կան խնդիր նե րը, դուք եր բեք չեք գտնի ձեր նպա տա կը»։ 
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 Բայց կա հրա շա լի՜ լուր։  Շա բաթ վա հան գիս տը դեռ հա սա նե լի է այ
սօր. դրա նում մեր բո լոր կա րիք նե րը լրաց ված են, և  մենք կա րող ենք 
բար գա վա ճել՝ բարձ րա նա լով գո յատև ման մա կար դա կից։ 

«Այս պի սով, մնում է շա բաթ վա հան գիստ Աստ ծո ժո ղովր
դի հա մար, ո րով հետև ցան կա ցած մարդ, ո րը մտնում է 
Աստ ծո հան գիս տը, նույն պես հանգս տա նում է իր գոր ծից 
(տան ջա լի աշ խա տան քի և քր տին քի հա մա կար գից, գո
յատ ևու մից), ինչ պես որ Աստ ված հանգս տա ցավ Ի րե նից»։ 

– Եբ րա յե ցի նե րի 4.9, NIV

Աստ ծո  Թա գա վո րութ յու նը գե րա զան ցեց երկ րա յին տի րույ թում 
գո յութ յուն ու նե ցող տան ջա լի աշ խա տան քի և քր տին քի օ րեն քը  Պե
տափ րե սի դեպ քում, և  այն կա նի նույ նը ձեզ հա մար։ Երբ սո վո րենք, 
թե ինչ պես ստա նանք Աստ ծո  Թա գա վո րութ յու նից, մենք կա րող ենք 
բար գա վա ճել և գտ նել մեր նպա տա կը։ Կ յանքն իս կա պես որ կա րող 
է լի նել ար կա ծա յին՝ լի ավ յու նով և  ու րա խութ յամբ։ 

« Տի րոջ օրհ նութ յու նը հարս տութ յուն է բե րում, և  Նա նե
ղութ յուն չի ա վե լաց նում դրան»։ 

– Ա ռա կաց 10.22, NIV

 Տի րոջ օրհ նութ յու նը հարս տութ յուն է բե րում, և Աստ ված տան ջա
լի աշ խա տանք չի ա վե լաց նում դրան։  Մենք կա րող ենք բարձ րա նալ 
Ծնն դոց 3.17ում նկա րագր ված տան ջա լի աշ խա տան քի և քր տին քի 
հա մա կար գից։  Տա րի ներ շա րու նակ ես ապ րել եմ այդ գո յատև ման 
հին հա մա կար գի ներ քո, մինչև որ ի մա ցել եմ, թե ինչ պես է գոր ծում 
Աստ ծո  Թա գա վո րութ յու նը։  Դուք նույն պես կա րող եք ի մա նալ այս 
մա սին։ Աստ ված ձեզ հետ է։  Նա կա րող է օգ նել ձեզ։  Դուք կա րող եք 
բար գա վա ճել։ Ո՛չ, թույլ տվեք այլ կերպ ա սել. դուք պե՛տք է բար գա
վա ճեք։ Այս աշ խար հի  Պե տափ րես նե րը՝ մար դիկ, ո րոնք չեն ճա նա
չում Աստ ծուն և  տա ռա պում են ան հույս և  ծանր աշ խա տան քի ա նեծ
քի ներ քո՝ փոր ձե լով գո յատ ևել, հետ ևում են ձեզ։ Ն րանք տպա վոր
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ված չեն ձեր կրո նով, ձեր ե կե ղե ցա կան շեն քե րով և  ձեր սուրբգ
րային հատ ված նե րով, քա նի որ չեն տես նում ձեր չպա տաս խան ված 
հար ցե րից այն կողմ։  Դուք չեք կա րող ակն կա լել, որ մար դիկ կլսեն 
ձեզ, երբ պատ մեք նրանց, թե որ քան մեծ է Աստ ված, և  միև նույն ժա
մա նակ ապ րեք նույն ֆի նան սա կան ճնշման, պա կա սութ յան և  գո
յատև ման պայ ման նե րում, ինչ նրանք։ Ո՛չ, դուք պետք է ցույց տաք, 
թե ինչ պի սին է  Թա գա վո րութ յու նը, ինչ պես որ  Հով սեփն էր ա նում։ 
Ես չեմ ու զում խիստ լի նել, 
բայց մար դիկ հի մար չեն։ 
Ն րանք պա տաս խան ներ են 
փնտրում։ 

 Տա րի ներ շա րու նակ ես 
չու նեի ոչ մի ազ դե ցութ յուն։ 
Ոչ ոք չէր հրա վի րում ինձ 
հե ռուս տա տե սա յին հա
ղոր դում նե րի, և  ես չու նեի 
հա զա րա վոր մարդ կան ցից 
բաղ կա ցած ե կե ղե ցի։ Ին չո՞ւ։  Քա նի որ չու նեի ա սե լիք, լու ծում ներ, 
պա տաս խան ներ և  ա պա ցույց, որ Աստ ված կեն դա նի է, և  որ  Նա ինձ 
հետ է։ Ես պարտ քեր էի վերց նում, որ պես զի իմ ըն տա նի քը պար
զա պես գո յատ ևեր։ Իմ մե քե նան ան սարք էր, իմ տու նը խարխլ ված 
էր, և  իմ կյան քը նույն պես խարխլ ված էր։ Ին չո՞ւ ինչոր մե կը պետք 
է ցան կա նար լսել, թե որ քան մեծ է իմ Աստ ված։ Ա յո՛, ես Եր կինք էի 
գնում, և Եր կինքն ա մե նահ րա շա լի վայրն է, բայց մար դիկ չեն լսի 
այն մա սին, թե որ քան հրա շա լի է Եր կին քը, քա նի դեռ դուք ցույց չեք 
տվել Եր կինքն այս տեղ՝ երկ րի վրա։ Լ սե՛ք, ես ըն դա մե նը ա սում եմ, 
որ ե թե Աստ ված ի րա կան է, և Ն րա  Խոս քը ճշմա րիտ է, նշա նա կում է՝ 
այն պետք է գոր ծի։  Մեր կյան քը պետք է տար բեր վի. մենք ինք ներս 
պետք է տար բեր վենք։  Մենք պետք է հաս նենք այս սերն դին  Թա գա
վո րութ յան ճշմար տութ յամբ.  Պե տափ րես նե րը հետ ևում են մեզ։ 

Այս պի սով, ին չո՞ւ է այս գրքի են թա վեր նա գի րը « Հա մա ձայ նութ
յան զո րութ յու նը»։  Քա նի որ  Պե տափ րե սը վե րապ րեց Աստ ծո  Թա
գա վո րութ յու նը և  վա յե լեց շա բաթ վա հան գիս տը, ո րում մար դը չի 

ԴԱԴԱՐԵ՛Ք ՀԱՄԱՁԱՅՆԵԼ ՁԵՐ 
ՇՈՒՐՋԸ ԳՏՆՎՈՂ ԿԱՍԿԱԾԻ 
ԵՎ ԱՆՀԱՎԱՏՈՒԹՅԱՆ 
ՀԵՏ։ ՓՈԽԵ՛Ք ԱՅՆ, ԻՆՉԻ 
ՀԵՏ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, 
ԵՎ ՎԱՅԵԼԵՔ ԱՍՏԾՈ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։ 
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ապ րում քրտին քով և  տան ջա լի աշ խա տան քով, ո րում չկա վախ, և 
 թա գա վո րում է խա ղա ղութ յու նը։ Այդ հանգս տի մեջ գո յատ ևու մը փո
խա րին վում է նպա տա կով և  ավ յու նով, և  աղ քա տութ յու նը կլան վում 
է մա տա կա րար մամբ։ Ինչ պե՞ս նա ա րեց դա։  Նա բե րեց իր խնդիր նե
րը և  ան հանգս տութ յուն ներն Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան ի րա վա սութ
յան ներ քո։ Ըստ էութ յան, թեև նա չէր հաս կա նում, թե ինչ էր ա նում, 
նա հա մա ձայ նեց րեց իր կյանքն Աստ ծո հետ։  Նա ե կավ հա մա ձայ
նութ յան Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան հետ և մ տավ դրա ի րա վա սութ յան 
ներ քո։  Պե տափ րե սը բա վա կա նին խե լա ցի գտնվեց՝ հանձ նե լով իր 
բո լոր գոր ծե րը  Հով սե փի խնամ քին, քա նի որ նա տե սավ պա տաս
խան ներ։  Դուք նույն պես կա րող եք ա նել դա. Դ րեն դան և  ես վար
վե ցինք հենց այդ պես։ Ա հա թե ինչ պես հայտն վեց իմ եղ ջե րուն, իմ 
ֆի նանս նե րը, մե քե նա նե րը և  տու նը, ո րոնց կա րի քը մենք ու նեինք։ 
Այն պես որ, թույլ տվեք մի խոր հուրդ տալ. ե թե ցան կա նում եք վա յե
լել այն, ինչ Աստ ված պատ րաս տել է ձեզ հա մար, փո խե՛ք այն, ին չի 
հետ դուք հա մա ձայ նեց նում եք ձեր կյան քը։  Դա դա րե՛ք հա մա ձայ նել 
ձեր շուր ջը գտնվող կաս կա ծի և  ան հա վա տութ յան հետ։  Փո խե՛ք այն, 
ին չի հետ հա մա ձայ նում եք, և  վա յե լե՛ք Աստ ծո  Թա գա վո րութ յու նը։ 
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Երբ ա ռա ջին ան գամ իմ գրա սեն յա կում հան դի պե ցի  Դո նին, նա 
խիստ հիաս թափ ված էր  և  պարտ քե րի մեջ էր։ Այդ պա հին նրա 
կյան քում, թվում էր, ա մեն ինչ վատ էր։ Զ րու ցե լով նրա հետ՝ ի մա ցա, 
որ նա ե րե քից չորս ա միս չէր վճա րել բնա կա րա նի վար ձավ ճա րը, 
ինչ պես նաև չէր փա կել գրե թե բո լոր հա շիվ նե րը։  Կա յին նաև ա մուս
նա կան խնդիր ներ. նրա կի նը հոգ նել էր ի րենց ֆի նան սա կան վի ճա
կից և  կորց րել էր հար գան քը  Դո նի հան դեպ, քա նի որ նա ան կա րող 
էր հո գալ իր և  ի րենց հինգ ե րե խա նե րի մա սին։ Ի րա կա նում,  Դո նը 
ինքն էր կորց րել հար գանքն իր հան դեպ, և  նա շատ հար ցեր ու ներ։ 

 Նա զբաղ վում էր ա ռող ջութ յան ա պա հո վագ րութ յան փա թեթ նե րի 
վա ճառ քով Օ հա յո նա հան գում, բայց հա ջո ղութ յուն չու ներ այդ գոր
ծում, և ն րա ֆի նան սա կան կյանքն ա րա գո րեն կոր ծան վում էր։ 

Չ նա յած այն բա նին, որ ա մեն ինչ  Դո նի դեմ էր, ես տե սա նե րուժ 
նրա նում։  Նա պատ րաստ էր սո վո րել և  աշ խա տել։ Այդ ազ դե ցիկ հա
մադ րութ յունն այն աս տի ճան գրա վեց ինձ, որ ես աշ խա տան քի ըն
դու նե ցի նրան և  ո րո շե ցի ներդ րում կա տա րել նրա ա պա գա բա րե կե
ցութ յան մեջ։ Ի վեր ջո, այդ ներդ րու մը մեծ շա հույթ բե րեց եր կու սիս։ 

Իմ նո րաս տեղծ ըն կե րութ յու նը շա հել էր ճա նա պար հոր դութ յուն 
դե պի  Հա վա յան կղզի ներ մեր մա տա կա րար նե րից մե կից, և  ես զգա
ցի, որ դա փայ լուն հնա րա վո րութ յուն էր, որ պես զի պատ մեի  Դո նին 
Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան մա սին։  Թեև  Դո նը քրիս տոն յա էր, նա չու
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ներ միև նույն ըն կա լու մը, ինչ ես։ Ու թեև մի քա նի ան գամ փոր ձել էի 
պատ մել նրան Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան սկզբունք նե րի մա սին ֆի
նան սա կան բնա գա վա ռում, նա, թվում էր, պար զա պես չէր հա վա
տում իմ խոս քե րին։ 

Ես շա րու նակ մտա ծում էի, թե ին չը կգրա վեր  Դո նի ու շադ րութ յու
նը, որ պես զի նա հաս կա նար, որ ին քը նույն պես կա րող էր հա ջո ղութ
յան հաս նել՝ սո վո րե լով Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան սկզբունք նե րը։ Այ
նո ւա մե նայ նիվ,  Դոնն այն քա՜ն հու սալք ված էր, որ չէր կա րո ղա նում 
հա վա տալ իր ու ժե րին և  այն բա նին, որ իր կյանքն իս կա պես կա րող 
էր փոխ վել։ Ես գի տեի, որ այդ ուղ ևո րութ յու նը դե պի  Հա վա յան կղզի
ներ՝ իմ հնա րա վո րութ յունն էր։ 

 Մի քա նի շա բաթ  Դո նի և  իմ մեկ նե լուց ա ռաջ մենք զրու ցում էինք 
այն մա սին, թե ուր էինք գնա լու և  ինչ էինք ա նե լու այդ ուղ ևո րութ յան 
ըն թաց քում։  Կար մի բան, ին չը խիստ հե տաքրք րում էր  Դո նին։  Նա 
ցան կա նում էր կա պույտ մար լին որ սալ  Խա ղաղ օվ կիա նո սի գե ղե
ցիկ ջրե րում։ 

  Հա վա յան կղզի նե րը կա պույտ մար լի նի մայ րա քա ղաքն է ամ
բողջ աշ խար հում,  ոգ ևոր ված ա սում էր ինձ  Դո նը։  Ես միշտ ցան
կա ցել եմ կա պույտ մար լին որ սալ. դա ե ղել է իմ ե րա զան քը։ 

Ա ռա ջին ան գամ մի քա նի շա բաթ վա ըն թաց քում ես փայլ տե սա 
 Դո նի աչ քե րում։  Վեր ջա պես ինչոր բան ո գեշն չում էր նրան, և  ես 
գի տեի, որ նրա ո գեշն չու մը դուռ կբա ցեր շատ կար ևոր մի դա սի հա
մար։ 

 Դո՛ն,  ա սա ցի ես,  դու գի տե՞ս, որ հնա րա վոր է ի մա նալ՝ ոչ թե 
հու սալ, այլ ի մա նալ, որ դու կա պույտ մար լին կոր սաս  Հա վա յան 
կղզի նե րում՝ Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան շնոր հիվ։ 

 Դո նը շփոթ վեց և  հե տաքրքր վեց. նա ցան կա նում էր ի մա նալ 
ա վե լին, և  ես շա րու նա կե ցի խո սել  Թա գա վո րութ յան մա սին։  Մեջ բե
րե ցի  Մար կոս 11.24ը, որ տեղ գրված է. «Ս րա հա մար ա սում եմ ձեզ, 
թե ա մեն ինչ, որ ա ղոթք ա նե լով խնդրեք, հա վա տա ցեք, թե կառ նեք, 
և կ լի նի ձեզ»։  Դո նի հա մար դա չա փա զանց լավ էր՝ հա վա տա լու հա
մար։ Ես ո րոշ ժա մա նակ տրա մադ րե ցի, որ պես զի օգ նեի նրան հաս
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կա նալ  Թա գա վո րութ յան սկզբունք նե րը և  այն, թե ինչ պես գոր ծադ
րել հա վատ քը։ Եվ մինչև մեր ճա նա պար հոր դութ յու նը, նրա կի նը և 
 նա սերմ ցա նե ցին՝ ճիշտ այն պես, ինչ պես որ ես ցա նե ցի իմ եղ ջե րո
ւի հա մար, միա բան ա ղո թե ցին և  հա վա տա ցին, որ կա պույտ մար լին 
էին ստա ցել։ 

 Միև նույն ժա մա նակ,  Դոնն ա նում էր այն, ինչ կա րող էր՝ հունձ քի 
իր մա սը կա տա րե լու հա մար։  Նա ու սում նա սի րեց հա սա նե լի վար
ձույ թով տրվող նա վե րը և դ րանց գնե րը և  վեր ջա պես վար ձեց մի նա
վա պե տի, ո րը նրան դուր ե կավ։ Ա մեն ինչ կազ մա կերպ ված էր, և 
 բո լորս խիստ ո գեշնչ ված էինք  Հա վա յան կղզի նե րի կա պույտ ջրե րը 
դուրս գա լու պատ ճա ռով։ 

Ե կավ նա վար կութ յան օ րը, և  մենք, բարձ րա նա լով նա վը, խան
դա վա ռութ յամբ ա սա ցինք նա վա պե տին, որ այդ օ րը կա պույտ մար
լին ենք որ սա լու։  Մենք ակն կա լում էինք հա ջո ղակ սպոր տա յին 
ձկնոր սութ յան օր, սա կայն նա վա պե տը հա վաս տիաց րեց, որ այդ 
օ րը կա պույտ մար լին որ սա լու հա վա նա կա նութ յու նը մեծ չէր։ Ն րա 
նա վերն օ րա կան եր կու շրջա գա յութ յուն էին կա տա րում, և  վեր ջին 
չորս ամս վա ըն թաց քում նրա նա վա կազ մե րը որ սա ցել էին ըն դա մե
նը մեկ կա պույտ մար լին։  Հիմ նա կան պատ ճառն այն էր, որ դեռևս 
մար լին նե րի որ սաշր ջա նի ժա մա նա կը չէր, քա նի որ մար լի նը գաղ
թա կան ձուկ է։ Հ րա ժար վե լով հու սալք վել՝ մենք հար գա լից ա սա
ցինք նրան, որ որ սա լու ենք այդ ձկա նը, և  շա րու նա կե ցինք պատ
րաս տել մեր սար քա վո րան քը։ 

 Վեց ժամ օվ կիա նո սում անց կաց նե լուց հե տո մեր կար թե րը նույ
նիսկ մեկ ան գամ չշարժ վե
ցին, և  ես մի փոքր ան հանգս
տա նում էի, որ այդ վի ճա կը 
կա րող էր թու լաց նել  Դո նի 
հա վատ քը։ Իմ մտա հո գութ
յան պատ ճա ռով, հարց րի 
նրան. 

  Դո՛ն,  գո չե ցի ես իմ դիր

«ՍՐԱ ՀԱՄԱՐ ԱՍՈՒՄ ԵՄ 
ՁԵԶ, ԹԵ ԱՄԵՆ ԻՆՉ, ՈՐ 
ԱՂՈԹՔ ԱՆԵԼՈՎ ԽՆԴՐԵՔ, 
ՀԱՎԱՏԱՑԵՔ, ԹԵ ԿԱՌՆԵՔ, ԵՎ 
ԿԼԻՆԻ ՁԵԶ»։ 

– ՄԱՐԿՈՍ 11.24
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քից, ո րը գտնվում էր կամր ջա կի վրա՝ նրա գլխա վեր ևում,  ուզում 
եմ հարց նել քեզ՝ ե՞րբ դու ստա ցար այդ կա պույտ մար լի նը, երբ այն 
հայտն վի՞, թե՞ երբ մենք ա ղո թե ցինք։ 

  Գա՛ րի, դա պարզ է,  վստա հա բար պա տաս խա նեց  Դո նը։  Ես 
ստա ցա այն, երբ ա ղո թե ցի։ 

Ես ո գեշնչ վե ցի և վս տա հութ յուն ա ռա՝ լսե լով նրա պա տաս խա նը։ 
Այդ պա հին էր, որ  հաս կա ցա, որ  Դո նը լրջո րեն է ըն դու նել իմ հրա
հանգ նե րը և վճ ռել է որ սալ իր մար լի նը։ 

 Մի քա նի րո պե անց  Դո նի կար թա ձո ղը սկսեց ձգվել՝ իջ նե լով դե
պի ջու րը, և  ա մու սին նե րը բղա վե ցին. 

  Ձո՜ւկ է։ 

  Չա փից շատ մի՛ ոգ ևոր վեք,  զգու շաց րեց նա վա պե տը։   Ճիշտ 
է, որ սա մեծ ձուկ է, բայց սա կա պույտ մար լին չէ։  Մար լին նե րը լո
ղում են ան մի ջա պես ջրի մա կե րե սի մոտ և  մեծ թռիչք ներ են ա նում 
ջրի վրա, իսկ այս ձու կը խոր քում է։ 

 Րո պե նե րը թռչում էին, մինչ  Դո նը շա րու նա կում էր պայ քա րել այդ 
ձկան հետ, ո րին դեռ պետք էր հա նել մա կե րե ս՝ տես նե լու հա մար։ 
Որ քան էլ  Դո նը հոգ նել էր, այդ ձուկն ա վե լի էր հոգ նել, և  շու տով այն 
հանձն վեց։  Դո նը և  ես չզար մա ցանք, երբ նա վեր հա նեց մեծ, գե ղե
ցիկ մար լի նի, բայց բո լորն այդ նա վի վրա ապ շել էին։ 

 Դո նի և ն րա ձկան լու սան կա րը մինչ օրս իմ գրա սեն յա կում է՝ որ
պես  Թա գա վո րութ յան ի րա
կան լի նե լու վկա յութ յուն այլ 
մարդ կանց հա մար և  հի շե
ցում ինձ հա մար։ Ա ռա ջին 
հա յաց քից դա ըն դա մե նը 
ձուկ էր։  Բայց  Դո նի հա մար 
այդ մար լինն այն քա՜ն բան 
էր նշա նա կում։ Ե թե  Թա գա
վո րութ յու նը գոր ծեց մար լի
նի դեպ քում, այն, ան կաս
կած, կգոր ծի մնա ցած ա մեն 

ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԱՆԿԱՐԵԼԻ Է 
ՏԵՍՆԵԼ ՔԱՄԻՆ, ԲԱՅՑ ԱՅՆ 
ՏԵՍԱՆԵԼԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ, 
ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ԱՍՏԾՈ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ Է. 
ԱՅՆ ԻՐԱԿԱՆ Է, ԵՎ ԱՅՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԻ 
ԲՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ։ 
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ին չի դեպ քում, ին չի կա րի քը նա ու ներ այս կյան քում։  Դո նը դեռ նոր 
էր սկսում գի տակ ցել, թե ինչ պի սի ազ դե ցութ յուն Աստ ծո  Թա գա վո
րութ յու նը կա րող էր ու նե նալ իր կյան քում։ 

Եր կու հա զար տա րի ա ռաջ  Նի կո դե մոս ա նու նով մի մարդ հարց
րեց  Հի սու սին Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան մա սին։  Հով հան նես 3րդ գլ
խում գրված է  Տի րոջ պա տաս խա նը. « Քա մին որ տեղ ու զում է՝ փչում 
է, և ն րա ձայ նը լսում ես, բայց չգի տես, թե որ տե ղից է գա լիս և  ուր 
է գնում։ Այս պես է ա մեն  Հո գուց ծնվա ծը» (խս. 8)։  Դո նի հետ նա վի 
վրա անց կաց րած այդ գե ղե ցիկ օ րը այս խոս քի փայ լուն օ րի նակն է։

 Թեև և՛  Դո նը, և՛ ես չէինք տես նում Աստ ծո  Թա գա վո րութ յու նը այդ 
օ րը, բայց, ան կաս կած, տե սանք և զ գա ցինք դրա արդ յուն քը՝ որ
սա լով այդ մեծ մար լի նին։ Ինչ պես որ ան կա րե լի է տես նել քա մին, 
չնա յած որ այն տե սա նե լի ազ դե ցութ յուն ու նի բնա կան աշ խար հում, 
այն պես էլ Աստ ծո  Թա գա վո րութ յունն է. այն ի րա կան է և  ազ դե ցութ
յուն ու նի բնա կան աշ խար հում։  Սո վո րե լով այն օ րենք նե րը, ո րոն ցով 
կա ռա վար վում է Աստ ծո  Թա գա վո րութ յու նը, մենք կա տա րում ենք 
փո փո խութ յուն ներ մեր կյան քում՝ ճիշտ այն պես, ինչ պես  Դոնն ա րեց 
այդ օ րը։ 

Ես ու զում եմ մի հարց տալ։ Ինչ պե՞ս հայտն վեց այդ մար լի նը։ 
Այս հար ցը պա տաս խան ու նի։  Դուք չեք կա րող պար զա պես ա սել, 
որ Աստ ված ա րեց դա։ Ո՛չ, մենք պետք է ի մա նանք, թե որ տե ղի՞ց 
գի տեինք, որ այն հայտն վե լու էր։  Դուք ի րա կա նում պետք է ի մա նաք 
սա, քա նի որ կա րող է գալ մեկ օր, երբ ձեզ պետք կլի նի կա պույտ 
մար լին, կա պույտ մե քե նա կամ պար զա պես մթերք։  Փաստն այն է, 
որ այս պատ մութ յունն այն քան էլ ձկնոր սութ յան մա սին չէ, ինչ պես 
որ իմ որ սոր դա կան պատ մութ յուն ներն ի րա կա նում եղ նիկ նե րի մա
սին չեն։ Այս պատ մութ յու նը պատ կե րա ցում է տա լիս մեզ  Թա գա վո
րութ յան մա սին և  այն մա սին, թե ինչ պես է այն գոր ծում։  Կար հստակ 
պատ ճառ, թե ին չու այդ մար լի նը հայտն վեց։  Հի սու սը շատ ժա մա
նակ էր տրա մադ րում՝ սո վո րեց նե լով Իր ա շա կերտ նե րին այն մա
սին, թե ինչ պես էր գոր ծում  Թա գա վո րութ յու նը, և  խո սե լու հետ մեկ
տեղ,  Նա նույն պես ցու ցադ րում էր այն։ 
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Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ  Թա գա վո րութ յու նը չի գոր ծում այն
պես, ինչ պես այն երկ րա յին տի րույ թը, որ տեղ մե ծա ցել եք։  Դուք 
ի րա կա նում չեք կա րող լիո վին ըն կա լել այն ձեր մտքով։ Ա յո, այն 
գոր ծում է ո րո շա կի օ րենք նե րի հի ման վրա, պար զա պես այդ օ րենք
ներն այն պի սին չեն, ո րոնց մենք ըն տե լա ցել ենք այս երկ րում։  Բայց 
մենք կա րող ենք սո վո րել այդ օ րենք նե րը։  Հի սու սը շատ ժա մա նակ 
էր տրա մադ րում՝ ցու ցադ րե լով և  սո վո րեց նե լով  Թա գա վո րութ յան 
օ րենք նե րը, ուր էլ որ գնում էր։ Իմ ա մե նա սի րե լի պատ մութ յուն նե
րից մե կը, ո րում  Հի սու սը ցու ցադ րում է  Թա գա վո րութ յու նը,  Մար կոս 
6րդ գլ խում է։  Դա հայտ նի պատ մութ յունն է այն մա սին, որ  Հի սու սը 
կե րակ րեց 5.000 տղա մար դու՝ հինգ հա ցով և  եր կու ձկով։  Թեև, մե
ծա նա լով ե կե ղե ցում, ես լսել էի այս պատ մութ յու նը մի լիո նա վոր ան
գամ ներ, բայց ոչ ոք երբ ևէ չէր բա ցատ րել ինձ, թե ինչ պես  Հի սուսն 
ա րեց դա։ 

«Եվ երբ որ ար դեն շատ ժա մա նակ էր ան ցել, Ն րա ա շա
կերտ նե րը մոտ ե կան և  ա սա ցին, թե. «Այս տե ղը ա նա պատ 
է, և  ժա մա նակն էլ ար դեն ուշ։ Ար ձա կի՛ր դրանց, որ չորս 
կող մի շե նե րը և գ յու ղե րը գնան, ի րենց հա մար հաց առ նեն, 
ո րով հետև այս տեղ ու տե լու բան չու նեն»։ 

 Նա էլ պա տաս խա նեց և ն րանց ա սաց. « Դո՛ւք տվեք 
դրանց ու տել»։ Ն րանք էլ ա սա ցին. «Գ նա՞նք եր կու հար
յուր դա հե կա նի հաց առ նենք և դ րանց տանք, որ ու տեն»։ 
 Նա էլ նրանց ա սաց. « Քա նի՞ հաց ու նեք։ Գ նա ցե՛ք և  տե
սե՛ք»։ Երբ որ գի տա ցին, Ն րան ա սա ցին. « Հինգ հաց և  եր
կու ձուկ»։ 

Եվ հրա մա յեց նրանց, որ ա մե նը գունդգունդ կա նաչ խո
տի վրա նստեն։ Եվ դասդաս նստե ցին՝ հար յուրհար յուր 
և  հի սունհի սուն։ Եվ այն հինգ հա ցը և  եր կու ձուկն ա ռած 
դե պի եր կին քը նա յեց, օրհ նեց, կտրեց հա ցե րը և Իր ա շա
կերտ նե րին տվեց, որ գցեն նրանց ա ռա ջը, և  այն եր կու 
ձու կը բա ժա նեց ա մե նին։ Եվ ա մե նը կե րան և կշ տա ցան 
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և փշ րանք նե րից տաս ներ կու կո ղով լի քը վեր ա ռան, և ձկ
նե րից էլ։ Եվ հա ցը ու տող նե րը հինգ հա զա րի չափ մար դիկ 
էին»։  

–  Մար կոս 6.3544

« Հի սո՛ւս, մենք խնդիր ու նենք։  Մար դիկ քաղ ցած են, և  ե թե հի
մա նրանք չգնան, շատ ուշ տուն կհաս նեն, և  մենք ան հանգս տա
նում ենք»։ Ի՞նչ ա սաց  Հի սու սը նրանց։ «Աստ վա՜ծ իմ, դուք ճիշտ 
եք։ Ես չէի հետ ևում ժա մա նա կին. ե կեք ա վար տենք այս հա վա քույ թը 
հենց հի մա»։ Ո՛չ,  Նա պար զա պես ա սաց. « Դո՛ւք կե րակ րեք նրանց»։ 
Ի՞նչ։ Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ այն տեղ 5.000 տղա մարդ կար, 
իսկ կա նանց և  ե րե խա նե րին հաշ վե լու դեպ քում հեշ տո րեն կա րող 
էր 20.000 մարդ լի նել։ Այդ քան մարդ կանց կե րակ րե լը, նույ նիսկ ե թե 
դուք մի ջոց ներ ու նե նա յիք, շատ դժվա րին ա ռա ջադ րանք կլի ներ, 
ե թե ոչ՝ անհ նա րին։  Հա մոզ ված եմ, որ ա շա կերտ նե րի հա վա տը չէր 
գա լիս, երբ նրանք լսե ցին  Հի սու սի խոս քե րը։ Ն րանց ար ձա գան քը 
Ն րա լուծ մա նը պար զո րեն ցույց է տա լիս այս երկ րա յին ի րա կա նութ
յան սո վո րա կան մտա ծե լա կեր պը. « Բայց  Հի սո՛ւս, դրա հա մար ութ 
ամս վա աշ խա տա վարձ է հար կա վոր։  Մի՞ թե մենք պետք է գնանք 
և  այդ քան գու մար ծախ սենք կե րա կու րի հա մար»։ Ա ռա ջի նը՝ ու շադ
րութ յուն դարձ րեք, որ նրանք ան մի ջա պես փո խար կե ցին այդ կա
րիքն այս երկ րա յին ա նեծ քի հա մա կար գի տնտե սութ յամբ, տան ջա լի 
աշ խա տան քով և քր տին քով, իսկ ա վե լի ճիշտ՝ դրա ութ ամս վա հա
մար ժե քով։   

 Մեկ ան գամ, երբ ա ղո թում էի, Աստ ված ա սաց, որ ես մարմ նա
վոր մտա ծե լա կերպ ու նեմ։ Ես շփոթ վե ցի. ի՞նչ էր դա նշա նա կում։ 
 Մի գու ցե ես խնդիր ու նեի կրքի՞ հետ։ Ո՛չ,  Նա նկա տի ու ներ, որ իմ 
միտ քը սահ մա նա փակ էր, քա նի որ ես զտում էի իմ ա պա գան այս 
երկ րա յին ա նեծ քի մտա ծե լա կեր պով՝ այն բա նով, թե որ քան ա րագ 
կա րող էի վա զել։  Բո լորս ենք այդ պես վար վում։ Ե թե մեզ նոր տուն է 
հար կա վոր, մենք հե տաքրքր վում ենք, թե որ քան այն ար ժե, և  ան մի
ջա պես հաշ վար կում ենք՝ արդ յո՞ք կա րող ենք թույլ տալ այն մեզ։ Ին
չի՞ հի ման վրա ենք մենք կա տա րում մեր հաշ վար կը։ Այս երկ րա յին 
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ա նեծ քի պատ կե րաց ման վրա. մենք մտա ծում ենք, թե որ քան ա րագ 
կա րող ենք վա զել։ Են թադ րենք, ես աշ խա տում եմ ժա մում 15 դո լար, 
և  շա բա թա կան 40 ժա մը հա վա սար է... պարզ վում է՝ ես եր բեք չեմ 
կա րո ղա նա թույլ տալ ինձ գնել այդ տու նը։ Այն պես որ, դուք մո ռա
նում եք այդ միտ քը՝ հա մա րե լով այն անհ նա րին։ Ե թե մենք զտենք 
յու րա քանչ յուր գա ղա փար այն բա նով, թե որ քան ա րագ կա րող ենք 
վա զել, մենք ԵՐԲԵՔ մուտք չենք գոր ծի  Թա գա վո րութ յան կյան քի 
մեջ, քա նի որ Աստ ված սահ մա նա փակ ված չէ այս երկ րա յին հա մա
կար գով։ Աստ ված ա սում էր ինձ, որ ե թե ես ցան կա նում էի ներգ րա
վել  Թա գա վո րութ յու նը, պետք է ըն դու նեի  Թա գա վո րութ յան մտա ծե
լա կեր պը՝ այն, որ ա մեն ինչ հնա րա վոր է։ 

Ա հա թե ին չու ա շա կերտ ներն ա սա ցին. «Դ րա հա մար անհ րա
ժեշտ է ութ ամս վա աշ խա տա վարձ»։ Ըստ էութ յան, նրանք նկա տի 
ու նեին, որ այդ քան մարդ կանց կե րակ րելն անհ նա րին սխրանք էր։ 

 Թույլ տվեք նկա րագ րել, թե ինչ պի սին թվա ցին ա շա կերտ նե րին 
 Հի սու սի՝ « Դուք տվեք նրանց ու տել» խոս քե րը։  Պատ կե րաց րեք, որ 
ես ձեր հո վիվն եմ, և  դուք չեք կա րո ղա ցել կա տա րել ձեր հի փո թե
քա յին վճա րում նե րը ֆի նան սա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով։  Դուք 
ե րեք ամս վա ժամ կե տանց մա րում ու նեք և  շու տով կորց նե լու եք ձեր 
տու նը։  Գա լիս եք ինձ մոտ և  հարց նում՝ արդ յո՞ք ե կե ղե ցին կա րող է 
օգ նել, որ պես զի կա տա րեք ձեր վճա րում նե րը։ Ես շատ հան գիստ 
ձայ նով պա տաս խա նում եմ ձեզ. «Ես ա վե լի լավ միտք ու նեմ։ Ին
չո՞ւ լիո վին չմա րեք այդ գու մա րը, որ պես զի այլևս ստիպ ված չլի նեք 
վճա րում ներ կա տա րել»։  Ձեր հա յացքն ար տա հայ տում է հետև յա լը. 
« Նա չհաս կա ցավ, թե ինչ նկա տի ու նեմ»։  Դուք ա սում եք. «Ո՛չ, հո
վի՛վ, կար ծում եմ՝ դուք չհաս կա ցաք ինձ։  Մենք ընդ հան րա պես փող 
չու նենք. ա հա թե ին չու եմ ե կել ձեզ մոտ։  Մեզ պար զա պես հար կա
վոր է, որ ե կե ղե ցին օգ նի, որ պես զի կա տա րենք մեր ժամ կե տանց 
վճա րում նե րը»։ Կր կին, ես հան գիստ նա յում եմ ձեզ և  պա տաս խա
նում. «Ո՛չ, ես հաս կա ցա ձեզ։  Դուք պար զա պես պետք է մա րեք ձեր 
հի փո թե քի ամ բողջ գու մա րը և  այլևս չեք ու նե նա վճա րում ներ»։  Դուք 
կմտա ծեք, որ ես ցնոր վել եմ՝ նման ծան րա բեռն ված խա ղա սար քի, 
ո րը շա րու նակ նույն ազ դան շանն է տա լիս։ 
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 Հա վա նա բար, ա շա կերտ նե րը հենց այդ պես էին զգում ի րենց։ 
« Հի սո՛ւս,  Դու ի րա կա նում լուրջ չես խո սում՝ պատ վի րե լով կե րակ րել 
այս 20.000 մար դուն, այն պես չէ՞։  Դա անհ նա՜ր է։  Մենք չու նենք մի
ջոց ներ դրա հա մար։ Եվ ե թե ծրա գիր կազ մեինք, որ պես զի գնա յինք և  
այն քան աշ խա տեինք, մինչև որ վաս տա կեինք այդ գու մա րը, սայ լեր 
գտնեինք և  հանձ նա ժո ղով ներ կազ մեինք՝ հաց գնե լու հա մար, մինչև 
որ վե րա դառ նա յինք այդ հա ցով, բո լոր այս մար դիկ ար դեն մա հա
ցած կլի նեին։  Նույ նիսկ ե թե ու նե նա յինք այդ գու մա րը, ժա մա նա կը 
չէր բա վա կա նաց նի՝ ա մեն ինչ կազ մա կեր պե լու հա մար»։  Մենք հենց 
այս պես ենք ար ձա գան քում անհ նա րին թվա ցող ի րա վի ճակ նե րին 
բնա կան աշ խար հում, երբ չենք տես նում ոչ մի ճա նա պարհ, ո րով 
դրանք կա րող են լուծ վել։ Երբ մենք չենք ու նե նում մա տա կա րա րում, 
մեր տե սիլ քը մա հա նում է։ 

 Հի սուսն ան պա տաս խան չթո ղեց ա շա կերտ նե րին այդ ի րա վի ճա
կում, և  Նա չէր պատ վի րի նրանց կե րակ րել այդ մարդ կանց, ե թե դա 
անհ նա րին լի ներ։  Նա պատ րաստ վում էր ցույց տալ նրանց բո լո րո
վին այլ հա մա կարգ՝  Թա գա վո րութ յու նը՝ գոր ծի մեջ։  Քա նի որ ա շա
կերտ նե րը շփոթ վել էին,  Հի սուսն Ին քը զբաղ վեց այդ հար ցով։ 

«Ի՞նչ ու նեք։ Գ նա ցե՛ք և  տե սե՛ք»,  ա սաց  Հի սու սը։ Ա շա կերտ
նե րը վե րա դար ձան և  ա սա ցին. « Մենք գտել ենք հինգ հաց և  եր
կու ձուկ»։  Հենց որ գտնվե ցին հինգ հա ցը և  եր կու ձու կը,  Հի սու սը 
խնդրեց ա շա կերտ նե րին բե րել դրանք Իր մոտ։  Նա վերց րեց հացն 
ու ձու կը, օրհ նեց և  վե րա դարձ րեց ա շա կերտ նե րին։ Բ նա կա նո րեն 
ո չինչ չփոխ վեց, բայց հոգ ևո րա պես տե ղի ու նե ցավ մի շատ կար ևոր 
բան՝ այն, ին չը  Թա գա վո րութ յու նը հաս կա նա լու բա նա լի նե րից մեկն 
է։  Հի սու սը կար գադ րեց ա շա կերտ նե րին բա ժա նել հա ցը և  ձու կը, և 
ն րանք երկ յու ղա ծութ յամբ հետ ևում էին, թե ինչ պես էր այդ կե րա
կու րը բազ մա պատկ վում ի րենց աչ քե րի առջև և  կե րակ րում բո լոր 
20.000 մարդ կանց։ Ի՞նչ տե ղի ու նե ցավ։ Ինչ պե՞ս դա տե ղի ու նե ցավ։ 

 Սա պար զե լու հա մար պետք է ո րոշ դի տար կում ներ ա նենք 
այս պատ մութ յան մեջ։ «Օրհ նել» բա ռը բա ռա ցիո րեն նշա նա կում է 
ա ռանձ նաց նել կամ ըն ծա յել։ Այն պես որ, կա րե լի է ա սել, որ երբ  Հի
սուսն օրհ նութ յուն խո սեց այդ կե րա կու րի վրա, այդ հացն ու ձուկն 
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ա ռանձ նաց վե ցին՝ ան ցում կա տա րե լով մի թա գա վո րութ յու նից մյու
սը։ Երկ րա յին տի րույ թում հնա րա վոր չէ կե րակ րել 20.000 մար դու 
հինգ հա ցով և  եր կու ձկով։ Եվ նրանց կե րակ րե լը դեռ ա մե նը չէր։ 
Երբ մար դիկ ա վար տե ցին, ա շա կերտ նե րը հա վա քե ցին 12 զամբ
յուղ՝ կե րա կու րի մնա ցած կտոր նե րով։ Ինչ պե՞ս ստաց վեց, որ հինգ 
հա ցը և  եր կու ձու կը, ո րոնք բա վա կան չէին, կշտաց րին 20.000 մար
դու, իսկ վեր ջում մնաց ա վե լի շատ, քան սկզբում էր։ Այս պի սին է 
 Թա գա վո րութ յու նը. այն ա վե լին է, քան բա վա կան է։ 

Որ պես հոգ ևոր գիտ նա
կան, ու շադ րութ յամբ ու
սում նա սի րե լով այս պատ
մութ յու նը, ես տե սա նույն 
բա նաձ ևը, որն Աստ ված 
տվել էր ինձ եղ նիկ նե րի վե
րա բեր յալ։ Եղ նիկ նե րի որ սի 
մի ջո ցով Աստ ված սո վո րեց

րեց ինձ ցա նել Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան մեջ մի փոքր այն բա նից, 
ին չի կա րի քը ես ու նեմ։ Ա հա թե ինչ ա րեց այս պատ մութ յան տղան 
իր մոտ ե ղած հա ցով և ձ կով։  Նա հանձ նեց դրանք Աստ ծո  Թա գա վո
րութ յան իշ խա նութ յա նը, և դ րանք բազ մա պատկ վե ցին. 20.000 մարդ 
կե րակր վեց, և  դեռ 12 կո ղով ա վե լա ցավ։ Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, 
որ հա ցը բազ մա պատկ վեց՝ որ պես հաց, իսկ ձու կը՝ որ պես ձուկ։ 
Ա հա թե ինչ պես է գոր ծում այս սկզբուն քը։ Ես կա րող եմ ձուկ ցա նել 
Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան մեջ, և  այն կբազ մա պատկ վի՝ ձուկ դառ նա
լով։  Բայց ի՞նչ, ե թե ինձ ձուկ է պետք, իսկ ես չու նեմ ձուկ՝ ցա նե լու 
հա մար։  Պա տաս խա նը փողն է։  Հի շեք՝ փո ղը փո խա նակ ման հա մա
կարգ է։  Մենք «ան վա նում» ենք փողն ա մեն օր։  Մենք ան վա նում 
ենք այն կաթ, տուն, հա գուստ, հաց և  ցան կա ցած այլ բան, ինչն անհ
րա ժեշտ է մեզ ա մեն օր։  Փո ղը դառ նում է այն, ին չի կա րի քը մենք 
ու նենք։  Նույ նը տե ղի է ու նե նում, երբ մենք ցա նում ենք. մենք կա րող 
ենք ան վա նել մեր փո ղը։  Փո խա րե նը խա նութ գնանք և  ձուկ առ նենք՝ 
այն ցա նե լու հա մար, մենք կա րող ենք պար զա պես ան վա նել մեր 
փո ղը։  Դուք կա րող եք այդ պես վար վել ձեր նվի րատ վութ յուն նե րի 

ԱՍՏՎԱԾ ՍՈՎՈՐԵՑՐԵՑ 
ԻՆՁ ՑԱՆԵԼ ԱՍՏԾՈ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՄԻ 
ՓՈՔՐ ԱՅՆ ԲԱՆԻՑ, ԻՆՉԻ 
ԿԱՐԻՔԸ ԵՍ ՈՒՆԵՄ։
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հետ, բայց ոչ՝ տա սա նոր դի, քա նի որ Աստ ված ար դեն իսկ ան վա
նել է այն։  Մենք կա րող ենք տես նել նույն բազ մա պատկ ման կա նո նը 
 Ղու կաս 5րդ գլ խում։

«Եվ ե ղավ, երբ որ ժո ղո վուր դը Ն րա վրա կիտ վում էր՝ 
Աստ ծո  Խոս քը լսե լու, և Ին քը  Գեն նե սա րե թի ծո վա կի մոտ 
կանգ նած էր, և  եր կու նավ տե սավ՝ ծո վա կի մոտ կանգ
նած, ձկնորս ներն էլ նրան ցից դուրս էին ե կած և  ուռ կան նե
րը լվա նում էին։ Եվ նա մտավ այն նա վե րից մե կի մեջ, որ 
 Սի մո նինն էր, և խնդ րեց նրան նա վը ցա մա քից մի քիչ ներս 
տա նել, նստեց և  նա վից սո վո րեց նում էր ժո ղո վուրդ նե րին։ 
Եվ երբ որ խո սե լուց դա դա րեց,  Սի մո նին ա սաց. « Նա վը 
դե պի խո րը տար, և  ձեր ուռ կան նե րը գցեք որ սի»։ 

Եվ  Սի մո նը պա տաս խա նեց ու ա սաց Ն րան. « Վար դա
պե՛տ, ամ բողջ գի շեր աշ խա տե ցինք և  ո չինչ չբռնե ցինք, 
բայց  Քո խոս քի հա մար ուռ կա նը կգցեմ»։ Եվ երբ որ այս 
ա րին, ձկնե րի մի մեծ բազ մութ յուն ներս փա կե ցին, և 
ն րանց ուռ կա նը պատռ վում էր։ Եվ նշան էին ա նում մյուս 
նա վի մեջ լի նող ըն կեր նե րին, որ գան ի րենց օգ նեն։ Եվ 
նրանք ե կան և  եր կու նա վը լցրին, մինչև որ թաղ վում (կամ՝ 
«խոր տակ վում») էին»։ 

–  Ղու կաս 5.17

Որ պես հոգ ևոր գիտ նա կան՝ ե կեք ու սում նա սի րենք այս պատ
մութ յու նը։ Ինչ պե՞ս հայտն վեց այդ ձու կը։  Դուք հաս կա նո՞ւմ եք դա։ 
 Հի սու սը քայ լում էր ա փով և գ տավ մի նավ, ո րը ցան կա ցավ օգ
տա գոր ծել՝ բազ մութ յա նը քա րո զե լու հա մար։  Նա հարց րեց  Պետ
րո սին՝ նա վի տի րո ջը՝ արդ յո՞ք կա րող էր օգտ վել դրա նից, և  Պետ
րոսն ա սաց. «Ի հա՛ր կե»։  Չէ՞ որ այդ պա հին նա վը պետք չէր նրանց. 
նրանք ձուկ էին որ սա ցել ամ բողջ գի շեր, բայց ո չինչ չէին բռնել։ 
Այն բա նից հե տո, երբ  Հի սուսն օգտ վեց նա վից, պատ վի րեց  Պետ
րո սին վե րա դառ նալ խոր քը և  ձուկ որ սալ։  Հա մոզ ված եմ, որ Ն րա 
խնդրան քը հան կար ծա կիի բե րեց  Պետ րո սին, քա նի որ նա պա տաս
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խա նեց. « Հի սո՛ւս, մենք ձկնոր սութ յան էինք ամ բողջ գի շեր և  ո չինչ 
չբռնե ցինք»։  Պետ րոսն ար հես տա վարժ ձկնորս էր և  գի տեր, թե ինչ
պես ձուկ որ սալ։ Ըստ իր փոր ձա ռութ յան, այն տեղ պար զա պես ձուկ 
չկար։ Բ նա կան տե սանկ յու նից, այն տեղ վե րա դառ նա լը պար զա պես 
ա նի մաստ էր։ Ն րանք ար դեն հա վա քել էին ի րենց սար քա վո րան քը 
և  մաք րել էին ցան ցե րը։ 

Ես չեմ հա վա տում, որ  Պետ րո սը կա ներ դա, ե թե քիչ ա ռաջ լսած 
չլի ներ  Հի սու սի՝ հա վա նա բար գրե թե մեկ ժամ տևող քա րո զը, ո րից 
նա այն պես էր ազդ վել, ինչ պես երբ ևէ անց յա լում։ Այն պես որ, նա 
ա սաց. « Քա նի որ  Դու ես ա սում դա, ես կգցեմ իմ ցան ցե րը»։  Պետ րո
սը կրկին ծով դուրս ե կավ և  այն քա՜ն ձուկ բռնեց, որ նրա ցան ցե րը 
գրե թե պատռ վում էին, իսկ նա վը գրե թե խոր տակ վում էր։ Աստ վա
ծա շուն չը գրի է առ նում  Պետ րո սի ար ձա գան քը. նա ապ շե՜լ էր։ 

Ինչ պե՞ս դա տե ղի ու նե ցավ։  Դուք ու նե՞ք տար բե րակ ներ։  Կա
րո՞ղ ենք արդ յոք ի մա նալ դա։  Կարճ ամ փո փե լով՝ այս տեղ գոր ծեց 
հա մա ձայ նութ յան զո րութ յան սկզբուն քը, ո րը մենք դի տար կե ցինք 
ա վե լի վաղ։ Երբ  Պետ րո սը թույլ տվեց  Հի սու սին օգ տա գոր ծել իր 
ձկնոր սա կան նա վը, նրա նա վը և  գոր ծը ան ցում կա տա րե ցին այլ 
թա գա վո րութ յան մեջ։ Ն րա գոր ծը դուրս ե կավ երկ րա յին ա նեծ քի 
հա մա կար գի ի րա վա սութ յու նից և  հայտն վեց Աստ ծո  Թա գա վո րութ
յան ի րա վա սութ յան ներ քո։ Եվ քա նի որ այն Աստ ծո  Թա գա վո րութ
յան ի րա վա սութ յան ներ քո էր, Աստ ված օ րի նա պես կա րող էր գի
տութ յան խոսք փո խան ցել  Հի սու սին և  հայտ նել Ն րան ձկան գտնվե
լու ճշգրիտ վայ րը՝ «դե պի խո րը»։  

 Վեր լու ծենք այս պատ մութ յու նը։  Հի սու սը փոխ է վերց նում ձկնոր
սա կան նա վը  Պետ րո սից, ով քիչ ա ռաջ վե րա դար ձել էր ամ բողջ գի
շեր տևող ա նարդ յունք ձկնոր սութ յու նից հե տո։ Այս փո խա նակ ման 
մեջ նրա նա վը հայտն վեց Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան ի րա վա սութ յան 
ներ քո։  Հի սու սը գի տե լիք ստա ցավ ձկան գտնվե լու ճշգրիտ վայ րի 
մա սին՝  Սուրբ  Հո գու մի ջո ցով։  Նա ուղ ղոր դեց  Պետ րո սի նավն ան
մի ջա պես դե պի այդ վայ րը։ Եվ  Պետ րո սի նա վը գրե թե խոր տակ վեց 
ձկնե րի պատ ճա ռով։ Ն րա գոր ծըն կեր նե րի նա վը նույն պես գրե թե 
խոր տակ վեց՝ ա ռատ որ սի պատ ճա ռով։ Այս պի սով, ինչ պե՞ս այդ 



ԴՈ՛ՒՔ ԿԵՐԱԿՐԵՔ ՆՐԱՆՑ

207

ձու կը բռնվեց։  Պարզ ա սած, երկն քից ե կող ան մի ջա կան հրա հան գի 
մի ջո ցով։  Հա մա ձայ նեք, որ յու րա քանչ յու րը կա րող է ձուկ որ սալ, ե թե 
ի մա նա, թե որ տեղ է այն։ Մ տա ծե՛ք այս պնդման մա սին։ Աստ ված 
գի տի ա մեն ինչ։  Նա կա րող է օգ նել ձեզ և  ա սել, թե ինչ ա նեք։ 

Երբ Դ րեն դան և  ես, սնանկ լի նե լով, սկսե ցինք սո վո րել  Թա գա
վո րութ յան մա սին, մի գի շեր Աստ ված ե րազ տվեց ինձ՝ ցույց տա լով 
մի գործ, որն ի րա կա նում չգի տեի՝ ինչ պես սկսեի։ Ար դեն 28 տա րի է 
ան ցել, իսկ այդ գոր ծը դեռ կա, և  այն տա րե կան հար յուր հա զա րա
վոր դո լար նե րի շա հույթ է բերում մեզ։ Այդ 28 տար վա ըն թաց քում 
այն թույլ է տվել մեզ ցա նել մի լիոն ներ ծա ռա յութ յան և  մարդ կանց 
օգ նե լու մեջ։ Ինչ պե՞ս. ես լսե ցի երկն քից, և  նույ նը կա րող է կա տար
վել ձեզ հետ։  Թույլ տվեք մի օ րի նակ բե րել։ 

 Մի քա նի տա րի ա ռաջ ես հնգօր յա հա մա ժո ղով էի անց կաց նում 
Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան մա սին։ Երկ րորդ ե րե կո յից հե տո Ք րիս 
ա նու նով մի տղա մարդ մո տե ցավ ինձ և խնդ րեց ա ղո թել իր հա
մար։ Ես հարց րի, թե ին չի հա մար է ցան կա նում, որ ա ղո թեմ։ Եվ նա 
պատ մեց ինձ իր պատ մութ յու նը։  Նա գործ էր ձեռ նար կել մի մար դու 
հետ, ո րը վատ նել էր ի րենց գու մար նե րը և ս նան կութ յան էր հասց
րել գոր ծը։  Նա ար դեն չորս ան գամ  ա մուս նա ցել էր և  ա մուս նա կան 
խնդիր ներ ու ներ և  ըն դա մե նը 40 տա րե կան էր։  Նա պատ մեց ինձ, 
որ այն քա՜ն էր ընկճ վել, որ մեկ օր լից քա վո րել էր իր ատր ճա նա կը, 
նստել մե քե նան և  ո րոշ ժա մա նակ վա րե լուց հե տո կանգ ա ռել մի 
չաշ խա տող բեն զալ ցա կա յա նի մոտ՝ մտադր վե լով ինք նաս պա նութ
յուն գոր ծել։ 

 Գի շեր վա ժա մը 03։00ն  էր, և  մինչ նա նստած էր լից քա վոր ված 
ատր ճա նա կով, նրա բջջա յին հե ռա խո սը զան գում է։  Նա ան մի ջա
պես ճա նա չում է այդ հա մա րը. իր նախ կին գոր ծըն կերն էր։  Նա ոչ մի 
դեպ քում չէր ու զում զրու ցել նրա հետ և  չի պա տաս խա նում։  Հե ռա
խո սը զան գում էր կրկին ու կրկին։ Երբ ե կավ 11րդ  զան գը, Ք րիսն ի 
վեր ջո ո րո շեց պա տաս խա նել։ Ն րա նախ կին գոր ծըն կե րոջ ա ռա ջին 
բա ռե րը հետև յալն էին. 

 Որ տե՞ղ ես, և  ի՞նչ ես ա նում։ 
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Երբ Ք րի սը պա տաս խա նեց նրան, նա ա սաց. 

 Ո չինչ չա նե՛ս, ես հենց հի մա գա լիս եմ։ 

 Պարզ վեց, որ իր նախ կին գոր ծըն կե րը նվի րել էր իր կյանքն Աստ
ծուն և  ու զում էր պատ մել այդ մա սին Ք րի սին։  Զար մա նա լի է, որ նա 
հրա տա պութ յուն է զգա ցել ա վե տա րա նե լու Ք րի սին գի շեր վա ժա մը 
03։00ին, և  երբ Ք րի սը չի պա տաս խա նել, նա շա րու նա կել է զան գել 
նրան։ 

Երբ Ք րի սի գոր ծըն կե րը ե կավ, նա ա ռաջ նոր դեց նրան դե պի  Տե
րը, և Ք րի սի կյանքն ար մա տա պես փոխ վեց։ Ա մեն ինչ բա րե լավ վեց։ 
 Նա գտավ լավ ե կե ղե ցի, նրա ա մուս նութ յու նը վե րա կանգն վեց։ Ա մեն 
ինչ բա րե լավ վում էր՝ բա ցի ե կամ տից։ Ք րիսն աշ խա տանք չու ներ և 
 հենց դրա հա մար էր խնդրում ինձ ա ղո թել։ Ամ բողջ այդ հա մա ժո ղո
վի ըն թաց քում ես սո վո րեց նում էի ճիշտ այն, ինչ պատ մում եմ ձեզ 
այս գրքի մեջ, որ  Թա գա վո րութ յու նը կա րող է կա տա րել զար մա նա լի 
բա ներ, ո րոնք վեր են մեր կա րո ղութ յու նից։ 

Մ տա ծե լով այն մա սին, որ  Սուրբ  Հո գին կա րող է ա ռաջ նոր դել 
և  օգ նել մեզ՝ տա լով ցու ցում ներ և  գա ղա փար ներ, հան կարծ Ք րի սի 
մտքում մի գա ղա փար ծնվեց։  Նա չու ներ շատ ֆի նան սա կան հնա
րա վո րութ յուն ներ, բայց հա մեղ շո ռաբ լիթ ներ էր պատ րաս տում։  Նա 
մաս նա գի տա ցած էր դիե տիկ շո ռաբ լիթ ներ պատ րաս տե լու մեջ, և 
ն րա պատ րաս տա ծը լա վա գույնն էր իր բո լոր փոր ձած նե րից։ Ի րա
կա նում, Ք րի սի բո լոր ըն կեր նե րը ճա նա չում էին նրան որ պես ա մե
նա հա մեղ շո ռաբ լիթ ներ պատ րաս տող։  Նա շատ ան գամ ներ էր ե ղել 
տե ղա կան ա ռողջ սննդի խա նու թում և  փոր ձել նրանց թխվածք նե րից 
մի քա նի սը, բայց դրան ցից ոչ մե կը նրան դուր չէր ե կել։ Ք րի սը չու
ներ շատ հնա րա վո րութ յուն ներ, բայց նա զգում էր, որ կար մեկ բան, 
ինչ ին քը կա րող էր ա նել՝ շո ռաբ լիթ ներ վա ճա ռե լը։  Նա հա մոզ ված 
էր, որ ե թե տա ներ իր պատ րաս տած շո ռաբ լիթն ի րենց տե ղա կան 
ա ռողջ սննդի խա նութ և  ա ռա ջար կեր համ տե սել, նրանք կցան կա
նա յին վա ճա ռել այն։  Նա հա մոզ ված էր, որ այն կվա ճառ վեր ա վե լի 
լավ, քան նրանց ու նե ցա ծը։ Եվ հենց այդ պես էլ վար վեց։  Շո ռաբ լիթ 
պատ րաս տեց և  տա րավ ա ռողջ սննդի խա նութ՝ ա ռանց նա խա պես 



ԴՈ՛ՒՔ ԿԵՐԱԿՐԵՔ ՆՐԱՆՑ

209

նրանց տե ղե կաց նե լու։ Այն պես ստաց վեց, որ Ք րի սի գնա լու ժա մա
նակ այդ ա ռողջ սննդի ամ բողջ ցան ցի գոր ծա դիր տնօ րենն այ ցե լել 
էր այդ մաս նաճ յուղ։  Գոր ծա դիր տնօ րե նը հա մա ձայ նել էր համ տե սել 
նրա շո ռաբ լի թը և  պա տաս խա նել նրան։ 

Այդ ե րե կո Ք րի սը կրկին ա ռաջ ե կավ հա վա քույ թից հե տո՝ ինձ 
հետ խո սե լու հա մար։  Նա պատ մեց ինձ, թե ինչ էր ա րել, և խնդ րեց 
կրկին միա բան ա ղո թել այդ ա ռողջ սննդի խա նութ նե րի ցան ցի հետ 
պայ մա նա գիր կնքե լու հա մար։  Հա ջորդ օ րը Ք րի սը կրկին ներ կա էր 
հա վա քույ թին և  այն քա՜ն ոգ ևոր ված էր։  Նա ա սաց, որ այդ գոր ծա
դիր տնօ րե նը ցան կա նում է, որ ին քը շո ռաբ լիթ ներ պատ րաս տի ոչ 
միայն մեկ խա նու թի հա մար, այլ նույն պես ի րենց ամ բողջ խա նութ
նե րի ցան ցի հա մար։  Նա նույն պես հարց րել էր, թե ու րիշ ինչ կա րող 
էր պատ րաս տել։ Ք րի սը ցնցվա՜ծ էր։  Զար մա նա լի է, բայց այդ գլխա
վոր տնօ րե նը ե կավ մեր հա մա ժո ղո վին, նվի րեց իր սիր տը  Տի րո ջը 
և մկրտ վեց  Սուրբ  Հո գով։ Եր կու շա բաթ անց ես մի նա մակ ստա ցա 
այդ մար դուց, որ նա ցան կա նում է ցա նել Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան 
մեջ։  Նա նվի րա բե րեց այդ ըն կե րութ յու նում ու նե ցած իր բաժ նե մա
սե րի տա սը տո կո սը մեր « Հա վատ քի կյանք՝ հի մա» ծա ռա յութ յա
նը։ Ան հա վա տա լի՜ է։ Աստ ված կա րող է մի գա ղա փար վերց նել և 
 կարևոր մի բան ա նել ոչն չից։  
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 Դուք երբ ևէ տե սե՞լ եք ձիուն ամ ռա նը՝ եր կար վազ քից հե տո։ 
Ն րա մար մինն ամ բող ջո վին պատ ված է ճեր մակ փրփրոտ քրտին
քով։  Կա րե լի է տես նել, որ նա ծանր աշ խա տանք է կա տա րել։ Ինձ 
մշտա պես հարց նում են. « Գա՛ րի, մի՞ թե դուք նկա տի ու նեք, որ ես 
չպետք է աշ խա տեմ»։ Ո՛չ, ես չա սա ցի դա, և  ո՛չ էլ Աստ ծո  Խոսքն է 
այդ պես ա սում։  Բայց կա մեծ տար բե րութ յուն, թե ինչ պես եք դուք 
աշ խա տում։ Որ պես օ րի նակ, դի տար կենք պատ մութ յու նը  Պետ րո սի 
և ն րա գոր ծըն կեր նե րի մա սին, ո րոնք եր կու նավ ձուկ բռնե ցին՝ այն
քան շատ, որ նա վե րը գրե թե խոր տակ վում էին։ Ն րանք աշ խա տել 
էին ամ բողջ գի շեր՝ փոր ձե լով ձուկ որ սալ, բայց ա պարդ յուն։ Այ նու
հետև ե կավ  Հի սու սը և  գի տութ յան խոս քի մի ջո ցով ցույց տվեց ձկան 
տե ղը։ Այդ ժա մա նակ նրանք նույն պես աշ խա տում էին, բայց այդ աշ
խա տան քը լիո վին այլ բնույ թի էր։ Ի հար կե, նրանք ջանք էին գոր
ծադ րում՝ հա նե լով այդ ձկնե րին։  Բայց արդ յո՞ք նրանք ձուկ էին որ
սում՝ դրա ըն դուն ված ի մաս տով։   Չէ՞ որ նրանք ձուկ չէին ո րո նում։ 

 Մենք կա րող ենք շատ բա ներ ո րո նել։ Օ րի նակ՝ կի նը կա րող է 
հա ճո յա խո սութ յուն ներ ո րո նել։ Ինչոր մե կը կա րող է ձեռ քը տա նել 
գրպա նը՝ բա նա լի ներ ո րո նե լով։ Ձկ նորս նե րը ձուկ էին ո րո նում՝ որ
սա լու հա մար։ Այդ դեպ քում, արդ յո՞ք  Պետ րո սը ձկնոր սութ յուն էր 
ա նում՝ դրա ըն դուն ված ի մաս տով։ Ես պատ մել եմ ձեզ, որ երբ որ սի 
եմ գնում, ես եղ նիկ եմ գտնում մո տա վո րա պես 40 րո պեում։ Արդ յո՞ք 
դա որս ա նել է։ Այլ կերպ ա սած, ե թե  գի տեք, թե որ տեղ է ձու կը, մի՞
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թե դուք ի րա կա նում ձկնոր սութ յուն եք ա նում։ Ե թե ես վստահ եմ, որ 
եղ նիկ կամ եղ ջե րու եմ որ սա լու, մի՞ թե դա որ սոր դութ յուն է։ Ես ա սում 
եմ այս ա մե նը, միայն որ պես զի դուք հաս կա նաք տար բե րութ յու նը։ 
Ա յո, ես աշ խա տում եմ, բայց չեմ աշ խա տում ամ բողջ գի շեր՝ ո չինչ 
չբռնե լով։ Ու նե նա լով անհ րա ժեշտ ա մեն ինչ կյան քում, ես կա րող եմ 
աշ խա տել  Թա գա վո րութ յան մեջ՝ կա տա րե լով իմ  Հոր գոր ծը և  ի րա
կա նաց նե լով իմ նպա տա կը։ 

Ես կան վա նեի դա «վերց նել»
 Մատ թեոս 17.26բ ում, երբ  Պետ րո սը ե կավ  Հի սու սի մոտ՝ հարց

նե լով Ն րան, թե ինչ պես վճա րի ի րենց հար կե րը,  Հի սուսն ա սաց. 

«Գ նա՛ ծո վը և  կար թը գցի՛ր և  ա ռա ջին դուրս ե կող ձուկն 
ա՛ռ, բե րա նը բա ցի՛ր և  մի սա տեր կգտնես. ա՛ռ այն, տո՛ւր 
նրանց՝ Իմ և  քո տե ղը»։ 

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ  Հի սու սը չա սաց. « Լա՛վ,  Պետ րոս, 
մենք պետք է հար կեր վճա րենք։ Ես կա սեմ, թե ինչ ա նես։ Գ նա՛ քա
ղաք, մնա՛ այն տեղ մո տա վո րա պես ե րեք ա միս, աշ խա տանք գտիր, 
փող վաս տա կիր, իսկ հե տո, երբ գու մար վաս տա կես և վ ճա րես մեր 
հար կե րը, կրկին ե՛կ և  միա ցի՛ր մեր թի մին»։ Ո՛չ,  Հի սու սը նման բան 
չա սաց։ Ին չո՞ւ։  Քա նի որ, ե թե  Պետ րո սը վե րա դառ նար այս երկ րա
յին ա նեծ քի հա մա կար գի մտա ծե լա կեր պին, նա ստիպ ված կլի ներ 
թող նել իր ա ռա ջադ րան քը և  վա զել փո ղի ետ ևից։  Փո խա րե նը,  Հի
սու սը ցույց է տա լիս մեզ, թե ինչ պես է գոր ծում  Թա գա վո րութ յու նը, 
և  ինչ պես մենք պետք է վար վենք, քա նի դեռ ապ րում ենք այս աշ
խար հում։  Պետ րո սի պա տաս խա նը նաև ձեր պա տաս խանն է։  Հի
սու սը պար զա պես ցույց տվեց  Պետ րո սին, թե որ տեղ էր մա տա կա
րա րու մը, ինչ մի ջոց էր անհ րա ժեշտ՝ այն վերց նե լու հա մար, և  ինչ 
նա պետք է փնտրեր։  Պետ րո սը միայն պետք է գնար և  վերց ներ դա։ 

 Հետ ևե լով  Հի սու սին և Ն րա ա շա կերտ նե րին՝ մենք կտես նենք, որ 
սո վո րա բար նրանք ապ շած ու ցնցված էին, երբ տես նում էին  Թա
գա վո րութ յան դրսևո րում նե րը։ Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ երբ  Հի
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սու սը չո րաց րեց թզե նին Իր խոս քով  Մար կոս 11րդ գլ խում,  Պետ րո
սը զար մա ցավ։ Երբ  Ղա զա րո սը դուրս ե կավ գե րեզ մա նից չորս օր 
մա հա ցած լի նե լուց հե տո, ա շա կերտ նե րը զար մա ցան։ Երբ  Պետ րո
սը,  Հա կո բո սը և  Հով հան նե սը շատ ձուկ որ սա ցին, նրանք զար մա
ցան։ Դ րեն դան և  ես կրկին ու կրկին  ա սել ենք զար ման քից բաց բե
րան նե րով. « Դու տե սա՞ր, թե ինչ կա տար վեց»՝ տա րի ներ շա րու նակ 
նո րա նոր բա ներ սո վո րե լով այն մա սին, թե ինչ պես է գոր ծում  Թա
գա վո րութ յու նը։  Սուրբ  Հո գու օգ նութ յամբ մենք վերց նում ենք, ե կեք 
կար դանք  Մատ թեոս 6րդ գ լու խը։ Իմ Աստ վա ծաշն չում այս հատ
վածն ու նի « Հոգս մի՛ ա րեք» են թա վեր նա գի րը։ Ինձ դա դուր է գա լիս։  

«Ոչ ոք չի կա րող եր կու տե րե րի ծա ռա յել, ո րով հետև կա՛մ 
մե կին կա տի և մ յու սին կսի րի, կա՛մ մե կին կմե ծա րի և մ յու
սին կար հա մար հի։  Չե՛ք կա րող Աստ ծուն ծա ռա յել և  մա
մո նա յին։ 

Ս րա հա մար ա սում եմ ձեզ՝ հոգս մի՛ ա րեք ձեր կյան քի 
հա մար, թե ինչ պի տի ու տեք, և  ինչ պի տի խմեք, և  ո՛չ 
ձեր մարմ նի հա մար, թե ինչ պի տի հագ նեք։  Չէ՞ որ կյան
քը ա վե լի է կե րա կու րից, և  մար մի նը՝ հա գուս տից։ Մ տի՛կ 
ա րեք երկն քի թռչուն նե րին, որ չեն սեր մում, և  ո՛չ էլ հնձում, 
և  ո՛չ ամ բար նե րի մեջ ժո ղո վում, և  ձեր երկ նա վոր  Հայ րը 
կե րակ րում է նրանց։  Չէ՞ որ դուք նրան ցից ա վե լի լավն եք։ 
 Հի մա ձեզ նից ո՞վ կա րող է հոգս ա նե լով իր հա սա կի վրա 
մեկ կան գուն ա վե լաց նել։ 

Եվ հա գուս տի հա մար ի՞նչ եք հոգս ա նում։ Մ տի՛կ ա րեք 
դաշ տի շու շան նե րին, թե ինչ պես են մե ծա նում։ Ո՛չ ջանք 
են ա նում, և  ո՛չ մա նում։  Բայց ա սում եմ ձեզ, թե  Սո ղո մոնն 
էլ իր ամ բողջ փառ քի մեջ նրան ցից մե կի նման չհա գավ։ 
Իսկ թե որ դաշ տի խո տը, որ այ սօր կա և  վա ղը փուռն է 
գցվում, Աստ ված այն պես է հագց նում, չէ՞ որ շատ ա վե լի 
ձեզ, թե րա հա վատ նե՛ր։ 

Ու րեմն հոգս մի՛ ա րեք՝ ա սե լով, թե ի՛նչ պի տի ու տենք, 
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կամ ի՛նչ պի տի խմենք, կամ ի՛նչ պի տի հագ նենք։ Ո րով
հետև այդ ա մե նը հե թա նոս ներն են խնդրում, ո րով հետև 
ձեր երկ նա վոր  Հայ րը գի տի, որ այդ ա մե նը պետք է ձեզ։ 
 Սա կայն ա ռաջ Աստ ծո ար քա յութ յու նը և Ն րա ար դա րութ
յու նը խնդրեք, և  այդ ա մե նը կտրվի ձեզ։ Ու րեմն վաղ վա 
հա մար հոգս մի՛ ա րեք, ո րով հետև վաղ վա օրն իր հա մար 
հոգս կա նի։ Օր վա հա մար բա վա կան է իր նե ղութ յու նը»։ 

–  Մատ թեոս 6.2434

 Հի սուսն ա սում է, որ դուք չեք կա րող ծա ռա յել եր կու տե րե րի։  Մի
գու ցե մտա ծեք, որ կա րող եք, բայց չեք կա րող։  Դուք կսի րեք մե կին, 
և  միայն մե կին։ Ես կա սեմ ձեզ, թե ո րին։ Ն րան, ո րին դուք վստա
հում եք՝ ձեր կա րիք նե րը լրաց նե լու հա մար։ Երբ  Տե րը ա սաց ինձ մեր 
վար ձա կա լած հին գյու ղա կան տա նը, որ ես եր բեք ժա մա նակ չէի 
հատ կաց րել՝ սո վո րե լու հա մար, թե ինչ պես էր գոր ծում Իր  Թա գա
վո րութ յու նը,  Նա նկա տի ու ներ, որ  Նա ի րա կա նում իմ տե րը չէր։  Նա 
այն անձ նա վո րութ յու նը չէր, ո րի հան դեպ ես լիար ժեք վստա հութ յուն 
ու նեի, և  ո րին ես ծա ռա յում ու վստա հում էի։ Ի հար կե, ես ե կե ղե ցի էի 
հա ճա խում, ես ա ռա տա ձեռն էի, ես սի րում էի Աստ ծուն և  գի տեի, որ 
Եր կինք էի գնում։  Բայց եր բեք ժա մա նակ չէի հատ կաց րել, որ պես զի 
սո վո րեի Աստ ծո ֆի նան սա կան հա մա կար գի մա սին և  ի մա նա յի, թե 
ինչ պես է գոր ծում Ն րա  Թա գա վո րութ յու նը։  

«Ո րով հետև որ տեղ որ ձեր գանձն է, այն տեղ էլ ձեր սրտե
րը կլի նեն»։ 

–  Ղու կաս 12.34

 Դան դա ղո րեն կար դա ցե՛ք այս խոս քը. «Որ տեղ որ ձեր գանձն է, 
այն տեղ էլ ձեր սրտե րը կլի նեն»։  Շա տե րը սի րում են շրջել այս խոս
քը և  ա սել. «Որ տեղ ձեր սիրտն է, այն տեղ էլ ձեր գանձն է»։  Բայց դա 
ճիշտ չէ, քա նի որ այս խոսքն այլ բան է ա սում։  Մար դիկ մտա ծում 
են, որ դա նշա նա կում է, որ նրանք կա րող են սի րել Աստ ծուն կի րա
կի ա ռա վոտ յան, և  այն տեղ կլի նի ի րենց գան ձը։  Դա ՍԽԱ՛Լ է։  Ձեր 
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գանձն այն հա մա կար գի մեջ է, ո րին դուք վստա հում եք՝ ձեր կա րիք
նե րը լրաց նե լու հա մար։ 

 Հի սուսն ա սում է, որ մենք ա մեն ինչ հա կա ռակ ենք ա նում։ 

Աստ ված ցան կա նում է, որ ա ռա ջի նը մեր կյան քում լի նի Ին քը, ոչ 
թե փո ղը։ Ե թե փողն է մեր գան ձը, այն կլի նի ա ռա ջի նը, և  այն կպա
հան ջի մեր ժա մա նա կը, ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը և  սե րը։ Ա հա թե 
ին չու  Պետ րո սը չպետք է թող ներ իր ա ռա ջադ րան քը և գ նար գու
մար վաս տա կե լու՝ հարկ վճա րե լու հա մար։ Ա հա թե ին չու է Աստ ված 
ցան կա նում սո վո րեց նել մեզ վերց նել, ոչ թե քրտնել։  Հի սու սը ցան
կա նում է սո վո րեց նել մեզ  Թա գա վո րութ յան ճա նա պարհ նե րը՝ այն, 
թե ինչ պես վստա հել Աստ ծուն մեր մա տա կա րար ման հա մար, որ
պես զի մեր սրտերն ա զատ լի նեն, և  մենք սի րենք Աստ ծուն մեր ամ
բողջ սրտով։  Հի սուսն ա սաց. « Չէ՞ որ կյան քը ա վե լի է կե րա կու րից, 
և  մար մի նը՝ հա գուս տից»։  Նա նկա տի ու ներ, որ կյան քի նպա տակն 
ի րեր ու նե նա լը չէ։ Կ յան քի նպա տակն է, որ պես զի ու նեց ված քը ծա
ռա յի ձեզ և  ձեր ա ռա ջադ րան քին այս երկ րի վրա։ 

 Սա կայն ի՞նչ ենք մենք տես նում։  Մարդ կանց մեծ մա սը ան դա
դար վազ քի մեջ է՝ ծա ռա յե լով ու նեց ված քին։  Մար դիկ վազ քի մեջ են, 
որ պես զի վճա րեն ի րենց հի փո թե քա յին վար կը, մե քե նա յի վար կը և 
 փա կեն հա շիվ նե րը։  Հի սուսն ա սում է, որ սա չէ կյան քը։  Մի՛ հար ձակ
վեք ինձ վրա՝ ա սե լով. «Ն շա նա կում է՝  Հի սուսն ա սում է, որ ունեց
ված քը վատ բան է»։ Ո՛չ,  Նա նման բան չի ա սում։  Նա ա սաց 33րդ 
 խոս քում, որ ե թե դուք, նախ, փնտրեք Աստ ծո  Թա գա վո րութ յու նը և 
Ն րա ար դա րութ յու նը, այդ ա մե նը կա վե լաց վի ձեզ։ Խն դի րը ոչ թե ու
նեց վածքն է, այլ սիր տը։ Ե թե Աստ ված չու զեր, որ մենք որ ևէ բան 
ու նե նա յինք,  Հի սուսն այդ
պես էլ կա սեր։  Փո խա րե նը 
 Նա ա սում է, որ այն ա մե նը, 
ին չի ետ ևից վա զում է այս 
աշ խար հը, կա վե լաց վի մեզ, 
ե թե ապ րենք Աստ ծո ու զած 
կեր պով։ 

ԵԹԵ ՓՈՂՆ Է ՄԵՐ ԳԱՆՁԸ, ԱՅՆ 
ԿԼԻՆԻ ԱՌԱՋԻՆԸ, ԵՎ ԱՅՆ 
ԿՊԱՀԱՆՋԻ ՄԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ, 
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԵՎ ՍԵՐԸ։ 
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Այլ կերպ ա սած, կյան քի նպա տակն ու նեց ված քին ծա ռա յե լը չէ, 
սա կայն, դժբախ տա բար, մարդ կանց մեծ մա սը հենց այդ պես է վար
վում։ Ն րանք չու նեն ընտ րութ յուն. նրանք ստրուկ են։ Ան կա րե լի է 
ծա ռա յել եր կու տե րե րի, և  ու նեց ված քին ծա ռա յե լը կյանք չէ։  Հի սու սը 
շա րու նա կում է՝ բա ցատ րե լով, որ կա մեկ այլ հա մա կարգ՝ ֆի նան սա
կան խա ղա ղութ յան և  մա տա կա րար ման վայր, ո րը տա լիս է ձեզ ա զա
տութ յուն՝ ապ րե լու հա մար։ Այն կոչ վում է Աստ ծո  Թա գա վո րութ յուն։ 

 Մատ թեոս 6րդ գլ խում Իր ու սուց ման մեջ  Հի սու սը եր կու օ րի նակ 
է բե րում այն մա սին, թե ինչ պի սին է  Թա գա վո րութ յու նը։  Նա ա սում է. 
«Մ տի՛կ ա րեք երկն քի թռչուն նե րին, որ չեն սեր մում, և  ո՛չ էլ հնձում, 
և  ո՛չ ամ բար նե րի մեջ ժո ղո վում, և  ձեր երկ նա վոր  Հայ րը կե րակ րում 
է նրանց» (խս. 26)։ 

Թռ չուն նե րը որ դեր չեն բու ծում։  
Ն րանք ի րենց վրա չեն վերց նում ա ռօր յա կա րիք նե րի հոգ սը։ Ո՛չ, 

 Հայրն է կե րակ րում նրանց։ Ն րանք պար զա պես պետք է վերց նեն 
այն, ին չի կա րիքն ու նեն ա մեն օր։  Դուք հաս կա նո՞ւմ եք։ Ն րանք 
չեն քրտնում՝ տան ջա լի աշ խա տանք կա տա րե լով, որ պահ պա նեն 
ի րենց կյան քը. նրանք վերց նո՜ւմ են։ 

 Ծա ղիկ նե րը ջանք չեն ա նում և  չեն մա նում։ 

«Եվ հա գուս տի հա մար ի՞նչ եք հոգս ա նում։ Մ տի՛կ ա րեք 
դաշ տի շու շան նե րին, թե ինչ պես են մե ծա նում։ Ո՛չ ջանք 
են ա նում, և  ո՛չ մա նում։  Բայց ա սում եմ ձեզ, թե  Սո ղո մոնն 
էլ իր ամ բողջ փառ քի մեջ նրան ցից մե կի նման չհա գավ» 
(խս. 28)։

 Ծա ղիկ նե րը չեն հագն վում տան ջա լի աշ խա տան քով և քր տին
քով։ Ո՛չ,  Հայրն է հագց նում նրանց։  Հի սու սը շա րու նա կում է՝ հայտ
նե լով ձեզ և  ինձ մեր պա տաս խա նը։  Կա կյան քի մեկ այլ ճա նա պարհ՝ 
 Թա գա վո րութ յան ճա նա պար հը։  Հի սուսն ա սում է. «Ա ռաջ Աստ ծո 
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ար քա յութ յու նը և Ն րա ար դա րութ յու նը խնդրեք (կամ՝ փնտրեք), և  
այդ ա մե նը կտրվի ձեզ» (խս. 33)։ Ի՞նչ է նշա նա կում փնտրել Աստ ծո 
 Թա գա վո րութ յու նը։  Դա նշա նա կում է հաս կա նալ, թե ինչ պես է այն 
գոր ծում։ Ու սում նա սի րել այն օ րենք նե րը, ո րոնք կա ռա վա րում են 
այն։  Սո վո րել, թե ինչ պես է գոր ծում Աստ ծո հա մա կար գը։ 

Ե թե ինք նա թի ռով ի ջեց նեի ձեզ մի եր կիր, որ տեղ նախ կի նում 
չէիք ե ղել, ձեր ա ռա ջին գոր ծը լի նե լու էր սո վո րե լը, թե ինչ պի սին է 
այդ թա գա վո րութ յան կյան քը՝ ին չով են նրանք սնվում, ինչ պես են 
գնում և  վա ճա ռում, և  ինչ օ րենք նե րով է կա ռա վար վում նրանց եր
կի րը։  Դուք պետք է սո վո րեք, թե ինչ պես է կա ռա վար վում Աստ ծո 
 Թա գա վո րութ յու նը, որ պես զի կա րո ղա նաք վա յե լել դրա մա սը լի
նե լու ա ռա վե լութ յուն նե րը։ Ես գի տեմ իմ իսկ փոր ձա ռութ յու նից, թե 
որ քան բա նե րից էի զրկված, երբ չգի տեի, թե ինչ պես է այն կա ռա
վար վում։  Ձեր պա տաս խա նը պարզ է։  Ձեզ պետք է ֆի նան սա կան 
հե ղա փո խութ յուն։  Հե ղա փո խութ յան ժա մա նակ մար դիկ ընդվ զում 
են ի րենց կա ռա վա րութ յան դեմ և  նոր կա ռա վա րութ յուն են կար գում։ 
 Դուք պետք է ա նեք նույ նը։  Դուք պետք է դեն նե տեք այս երկ րա յին 
ա նեծ քի հա մա կար գի հին կա ռա վա րու մը՝ իր կա րիք նե րով և  հու սա
հա տութ յամբ, և  վա յե լեք նոր կյանք Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան մեջ՝ 
նոր օ րենք նե րով, ա ռանց կա րիք նե րի և  մեծ ու րա խութ յամբ։ 
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Ե թե ետ գնա յիք ժա մա նա կով և  ու զեիք հաս նել Ն յու  Յոր քից  Սան 
Ֆ րան ցիս կո, դուք պետք է նավ նստեիք։ Ուղ ևո րութ յու նը  Հա րա վա
յին Ա մե րի կան շրջան ցող ճա նա պար հով, ո րը կար մինչև  Պա նա մա յի 
ջրանց քը բա ցե լը, կա րող էր տևել մո տա վո րա պես մեկ տա րի։ Ա վե լի 
ուշ, երբ բաց վեց Օ րե գո նի ճա նա պար հը, դուք կա րող էիք հաս նել 
 Սան Ֆ րան ցիս կո չորս ամ սում։ Այ սօր կա րող եք հաս նել այն տեղ չորս 
ժա մում։ Ինչ պե՞ս։ Օգտ վե լով նոր օ րեն քից՝ ամ բար ձիչ ու ժի օ րեն
քից։ Ամ բար ձիչ ու ժի օ րեն քը միշտ ե ղել է (թռչուն ներն օգ տա գոր ծում 
են այն ա մեն օր), բայց մար դիկ չէին հաս կա նում այն։ Ն ման թռիչ
քի բնա կան օ րենք նե րին, քրիս տոն յա նե րը մեծ մա սամբ պար զա պես 
ան տեղ յակ են  Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րից, թեև նրանք կար դա ցել 
են դրանց մա սին գրե թե ի րենց ամ բողջ կյան քում։ Աստ ծո  Թա գա վո
րութ յունն այս տեղ է, այն ձեր ներ սում է, և  դուք դրա ար տո նութ յուն
նե րը ստա նա լու օ րի նա կան ի րա վունք ու նեք։ Բ նա կան աշ խար հում 
թռիչ քի օ րենք նե րը չեն չե ղար կում ծան րութ յան ու ժի օ րեն քը, այլ գե
րա զան ցում են այն։ Այլ կերպ ա սած, քա նի դեռ դուք կի րա ռում եք 
թռիչ քը վե րահս կող օ րենք նե րը, դուք թռչե լու եք, թեև ծան րութ յան 
ու ժը շա րու նա կում է գոր ծել։  Դուք պետք է հա մա ձայ նեք, որ շատ 
ա վե լի հեշտ է թռչել չորս ժամ, քան ճա նա պար հոր դել նա վով մեկ 
տա րի։ Այդ դեպ քում, սկսեք ա րագ գոր ծել և  թո ղեք ձեր հին դան դա
ղա գործ մե թոդ նե րը։
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 Դուք երբ ևէ տե սե՞լ եք միա պետ թի թե ռի։ Այս տեղ՝ Օ հա յո յում, աշ
նան ըն թաց քում կա րե լի է տես նել հար յու րա վոր միա պետ թի թեռ
նե րի, ո րոնք հա րավ են թռչում՝ ձմե ռե լու հա մար։ Ն րանք թռչում են 
 Մեք սի կա՝ գրե թե 3.000 կի լո մետր ճա նա պարհ անց նե լով։  Բայց հե
տաքր քիր է հետև յա լը. նրանք եր բեք չեն ե ղել այն տեղ։ Որ տե ղի՞ց գի
տեն, թե ինչ պես կամ երբ գնալ այն տեղ։ Ե թե Աստ ված գո յատևման 
մի ջոց է ստեղ ծել միա պետ թի թեռ նե րի հա մար,  Նա ու նի ճա նա պարհ 
նաև ձեզ հա մար։ Ինչ պե՞ս է թի թե ռին հա ջող վում դա։  

 Թի թե ռի կյան քում տե ղի է ու նե նում կեր պա փո խութ յուն (հու նա
րեն «մե տա մոր ֆո զա», ո րի «մորֆ» ար մա տը նշա նա կում է փո փո
խութ յուն)։ Գ րե թե բո լո րը գի տեն, որ սկզբում միա պե տը թի թեռ չէ. 
նա թրթուր է։ Թր թուր լի նե լու փու լում նա ապ րում է մեկ կաթ նա թոռ 
բույ սի վրա և  մե ծա նում է, մինչև որ պատ րաստ է դառ նում խո շոր 
փո փո խութ յան հա մար։ Ո րո շա կի չա փի հաս նե լուց հե տո նա բո ժոժ 
է պատ րաս տում. այն պար կու ճի պես մի բան է, ո րի մեջ թրթու րը 
փակ վում է 715 օ րով։ Դ րա նից հե տո բո ժո ժից դուրս է գա լիս թի
թե ռը, ո րի տես քը և  վար քը կտրուկ տար բեր վում է այն փու լից, երբ 
նա թրթուր էր։  Թի թեռն ապ րում է գո յութ յան լիո վին այլ մա կար դա կի 
վրա։  Նա թռչո՜ւմ է։  Փո խա րե նը մեկ կաթ նա թոռ բույ սով սահ մա նա
փակ վե լը, այժմ նա կա րող է թռչել՝ որ տեղ ցան կա նա։  Նա գե ղե ցիկ է. 
նա ու նի շնորհք և  վա յել չութ յուն, ո րի նմա նը չկա բնութ յան մեջ։ 

 Բայց ա մե նա զար մա նա լի ա ռա վե լութ յու նը, ո րը նա ստա նում է, 
թռչե լով՝ փոր ձան քից փախ չե լու կա րո ղութ յունն է։  Գի տե՞ք, որ միա
պետ թի թե ռը չի կա րող ապ րել սա ռը ձմե ռա յին ա միս նե րին, ո րոնք 
գա լիս են հյու սի սա յին կլի մա յա կան գո տի նե րում։  Նա կմա հա նա։ 
 Բայց Աստ ված այն պես է ա րել, որ այդ ա րա րա ծը կա րո ղա նա թռչե
լով հե ռա նալ փոր ձան քից՝ անց նե լով 3.000 կի լո մետր և գ նա լով մի 
վայր, որ տեղ նախ կի նում եր բեք չի ե ղել։ Ինչ պե՞ս է նրան հա ջող
վում դա։  Կեր պա փոխ ման շնոր հիվ։ Եվ Աստ վա ծա շունչն ա սում է, 
որ նույն գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով դուք նույն պես կա րող եք վեր թռչել 
ձեր խնդիր նե րից՝ նման միա պետ թի թե ռի, նույ նիսկ այն պի սի ի րա վի
ճակ նե րում, ո րոն ցից բո լո րո վին ելք չեք տես նում։  
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Ս թի վը, ով իմ ըն կերն է, մի գի շեր մե քե նա յով տուն վե րա դառ նա
լիս ճա նա պար հին հար վա ծում է մի եղ նի կի, ին չի պատ ճա ռով նրա 
մե քե նան լիո վին փչա նում է։ Դժ բախ տա բար, նրանց միակ մնա
ցած ըն տա նե կան մե քե նա յի շար ժիչն ան սարք է դառ նում մեկ շա
բաթ անց։ Ս թի վի ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յու նը տրա մադ րում է 
նրան անվ ճար երկ շա բաթ յա մե քե նա յի վար ձույթ իր մե քե նա յի կորս
տի հա մար, բայց նրանց ըն տա նե կան մե քե նան են թա կա չի լի նում 
որ ևէ ա պա հո վագ րա կան փոխ հա տուց ման, ին չը կօգ ներ նրան նոր 
մե քե նա գնել։ Ս թի վը և  Կա՛ րե նը չգի տեին ինչ ա նել։ Ս թի վի գոր ծի 
հա մար մե քե նա ու նե նա լը պար տա դիր էր, քա նի որ նա վա ճառ քի 
գոր ծա կալ էր և  ա մեն ե րե կո այ ցե լում էր հա ճա խորդ նե րի։ 

Ն րանք ար դեն եր կար ժա մա նակ ծա նոթ էին  Թա գա վո րութ յան 
ուս մուն քին և  գի տեին, որ Աստ ված էր ի րենց պա տաս խա նը։ Այդ 
ժա մա նակ նրանք չու նեին բա վա կա նա չափ խնա յած գու մար՝ նոր 
մե քե նա ներ գնե լու հա մար։ Այն պես որ, գի տեին, որ ի րենց միակ հույ
սը Աստ ված էր և Ն րա թա գա վո րութ յու նը։ Անվ ճար վար ձույ թի եր կու 
շա բաթն ա րա գո րեն ա վարտ վում էր, և ն րանք դեռ չու նեին պա տաս
խան։  Զար մա նա լիո րեն, վար ձույ թի մե քե նան ետ վե րա դարձ նե լու 
նա խօ րեին Ս թի վին զան գում է մի մարդ՝ ա սե լով, որ ինքն ու նի մի 
մե քե նա, ո րը ցան կա նում է նվի րել, և  քա նի որ նա գի տեր, որ Ս թի վը 
հա ճա խում էր իմ ե կե ղե ցի, նա զան գում է և  հարց նում՝ արդ յո՞ք նա 
ճա նա չում է որ ևէ ըն տա նի քի մեր ե կե ղե ցում, ո րը մե քե նա յի կա րիք 
ու նի։ Ս թիվն ա րա գո րեն բա ցատ րում է իր ի րա վի ճա կը և  ա սում, որ 
ին քը շնոր հա կալ կլի ներ, ե թե կա րո ղա նար վերց նել այդ մե քե նան իր 
և  իր ըն տա նի քի հա մար։  Դա հրա շա լի էր, բայց Ս թի վը վեց ե րե խա 
ու ներ, և  այդ փոքր մե քե նան բա վա կան չէր նրա հա մար։ Այ նո ւա մե
նայ նիվ, այդ մե քե նա յի հայտն վե լը մե ծա պես խրա խու սեց նրանց։ 

 Հա ջորդ կի րա կի Ս թի վը և ն րա կինն ա ռաջ ե կան հա վա քույ թից 
հե տո և խնդ րե ցին ինձ միա բան ա ղո թել ի րենց հա ջորդ մե քե նա յի 
հա մար։  Կա՛ րենն ա սաց. 

  Հո վի՛վ, մենք հա վա տում ենք, որ ստա նում ենք  Հոն դա Օ դի սեյ, և  
ու զում ենք, որ հա մա ձայ նեք մեզ հետ՝ մեր սեր մը ցա նե լու ժա մա նակ։ 
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 Ի հա՛ր կե,  ա սա ցի ես։ 

 Մենք ա ղո թե ցինք։ Ես իս կա պես չեմ կա րո ղա նում հի շել, թե քա
նի շա բաթ ան ցավ, բայց ոչ շատ, մի գու ցե ե րեք կամ չորս, երբ մենք 
այ ցե լե ցինք նրանց։ Երբ նրանց տանն էինք, մենք մտանք խո հա նոց, 
և  սառ նա րա նի վրա փակց ված էր  Հոն դա Օ դի սե յի լու սան կար։  Կա՛-
րենն ա սաց, որ ա մեն օր, երբ բա ցում էր սառ նա րա նը, նա դնում էր 
ձեռքն այդ լու սան կա րի վրա և  գո հա նում էր Աստ ծուց այդ մե քե նա յի 
հա մար։ 

 Մո տա վո րա պես մեկ շա բաթ անց իմ քար տու ղա րու հին զան գեց ինձ. 

  Հո վի՛վ, այ սօր մենք մի հե տաքր քիր զանգ ստա ցանք։   Մի մարդ 
ցան կա նում է մե քե նա նվի րել ե կե ղե ցուն։ Այդ ժա մա նակ ոչ ոք չգի
տեր, որ Ս թի վը և  Կա՛ րե նը հա վա տում էին նոր մե քե նա յի հա մար, և  
ո՛չ էլ՝ թե ինչ պի սի մե քե նա էին ցան կա նում ու նե նալ։  Այդ մե քե նան 
 Հոն դա Օ դի սեյ է,  ա սաց նա։ 

 Ի՞նչ վի ճա կում է այն։ 

 Նա ա սաց, որ այդ մար դու խոս քով՝ մե քե նան գե րա զանց վի ճա
կում էր՝ ա ռանց որ ևէ քերծ ված քի, և  վազքն ըն դա մե նը 110.000 կի
լո մետր էր։ Ես ա սա ցի նրան, որ գի տեմ, թե ում այն պետք է տրվի։ 
 Պատ մե ցի Դ րեն դա յին այդ մա սին և խնդ րե ցի նրան զան գել  Կա՛ րե
նին։ Դ րեն դան զան գեց  Կա՛ րե նին և  հարց րեց, թե ինչ պես էին նրանց 
գոր ծե րը, և  արդ յո՞ք կար որ ևէ նո րութ յուն ի րենց անհ րա ժեշտ մե քե
նա յի վե րա բեր յալ։  Կա՛ րե նը պա տաս խա նեց. 

 Ես ևս  մեկ օ րով մոտ եմ դրան։ 

  Դու շատ ա վե լի մոտ ես դրան, քան մտա ծում ես,  ա սաց Դ րեն
դան։  Ա րի՛ և  վերց րո՛ւ այն։ 

Ես սի րում եմ նման պատ մութ յուն ներ, իսկ դո՞ւք։ Այս պատ մութ
յունն ու նի շա րու նա կութ յուն, քա նի որ Ս թի վի և  Կա՛ րե նի վստա հութ
յու նը  Թա գա վո րութ յան հան դեպ ա վե լա ցավ։ 

 Մո տա վո րա պես այդ ժա մա նակ Ս թի վը և  Կա՛ րե նը ցան կա նում էին 
տուն ու նե նալ։ Ն րանք մի քա նի տա րի շա րու նակ տուն էին վար ձա
կա լում և զ գում էին, որ ժա մա նակն էր, որ ու նե նա յին ի րենց սե փա
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կան տու նը։  Սա կայն կրկին, նրանք չու նեին բա վա կա նա չափ գու մար՝ 
կան խավ ճա րի հա մար։ Ն րանք այ ցե լել էին բազ մա թիվ բան կեր՝ փոր
ձե լով հո ղա տա րածք ձեռք բե րել, բայց բո լոր բան կերն ու նեին նույն 
պա հան ջը՝ 50 տո կոս կան խավ ճար։ Այդ պա հին այդ ե րի տա սարդ 
ըն տա նի քը չու ներ բա վա կա նա չափ գու մար՝ նման պա հանջ կա տա
րե լու  հա մար։  Կա՛ րե նը հու սալք ված էր, և  նա խո սեց ինձ հետ այդ 
մա սին։  Մենք հա մա ձայ նե ցինք, որ Աստ ված ճա նա պարհ կբա ցի։ Եվ 
նրանք սկսե ցին փնտրել այլ հո ղա տա րածք ներ և տ ներ։ 

 Մի հո ղա տա րածք, ո րը նրանք տե սան, գրա վեց նրանց ու շադ
րութ յու նը։ Ն րանք ցան կա նում էին տուն կա ռու ցել հենց այդ վայ րում։ 
Այդ 22 հեկ տար հո ղա տա րած քը վա ճառ վում էր ըն դա մե նը 55.000 
դո լա րով։ Կր կին, նրանք չու նեին անհ րա ժեշտ կան խավ ճա րը։  Սա
կայն ես գի տեի մի փոքր 
տե ղա կան բան կի մա սին 
(որն այդ տա րած քում չէր, 
այլ գտնվում էր մո տա վո րա
պես եր կու ժամ վա հե ռա վո
րութ յան վրա մե քե նա յով), 
որն ըն դու նում էր ձեռք բեր
վող հո ղա տա րած քը որ պես 
կան խավ ճա րի մաս։ Այդ հո
ղա տա րած քը գնա հատ վեց 
100.000 դո լա րով, և  բանկն 
ա սաց, որ նրանք ընդ հան
րա պես կան խավ ճար տա լու 
կա րիք չու նեն։ Այն պես որ, 
նրանք գնե ցին այդ հո ղա տա րած քը՝ ա ռանց կան խավ ճա րի, և  գե
ղե ցիկ տուն կա ռու ցե ցին այդ գե ղե ցիկ վայ րում՝ ա ռանց նա խա պես 
որ ևէ գու մար տա լու։ Ս թիվն ու  Կա՛ րե նը շա րու նա կում են բար գա վա
ճել մինչև օրս, քա նի որ նրանք, ինչ պես Դ րեն դան և  ես, քայ լում են 
 Թա գա վո րութ յան ճա նա պարհ նե րով։ 

Ես նման պատ մութ յուն ներ ու նեմ իմ ե կե ղե ցու ան դամ նե րից շա

ՇԱՏ ՀԱՃԱԽ ՄԵՆՔ 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ԵՆՔ ՄԵԶ՝ 
ԿՇՌԵԼՈՎ ՄԵՐ ԱՊԱԳԱՆ 
ԱՅՆ ԲԱՆՈՎ, ԻՆՉ ԻՆՔՆԵՐՍ 
ԵՆՔ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱՄԱՐՈՒՄ։ 
ԲԱՅՑ ԱՍՏԾՈ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆ 
ԻՆՉ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է, ԵԹԵ 
ՊԱՐԶԱՊԵՍ ԹՈՒՅԼ ՏԱՆՔ, ՈՐ 
ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ ՓՈԽԻ ՄԵՐ 
ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԸ։
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տե րի մա սին և  լիո վին ակն կա լում եմ նույն տե սա կի պատ մութ յուն
ներ ձեր կյան քում։ Աստ ված կա րող է ա նել զար մա նա լի, իսկ եր բեմն 
ան հա վա նա կան բա ներ՝ մեր կա րիք նե րը լրաց նե լու հա մար։  Շատ 
հա ճախ մենք սահ մա նա փա կում ենք մեզ՝ կշռե լով մեր ա պա գան այն 
բա նով, ինչ ինք ներս ենք հնա րա վոր հա մա րում։  Բայց Աստ ծո հա
մար ա մեն ինչ հնա րա վոր է, ե թե  պար զա պես թույլ տանք, որ Աստ ծո 
 Խոս քը փո խի մեր մտա ծե լա կեր պը։ 

« Մի՛ հա մա պա տաս խա նեք այս աշ խար հի օ րի նա կին, այլ 
վե րա փոխ վեք՝ նո րո գե լով ձեր միտ քը։ Այդ դեպ քում դուք 
կկա րո ղա նաք քննել և  հաս տատ ի մա նալ, թե որն է Աստ ծո 
կամ քը՝ Ն րա բա րի, հա ճե լի և  կա տար յալ կամ քը»։ 

– Հ ռո մեա ցի նե րի 12.2, NIV

Որ պես հա վա տաց յալ ներ, մենք չպետք է հա մա պա տաս խա նենք 
այս աշ խար հի օ րի նա կին։  Պո ղո սը նկա տի ու նի այս երկ րի ա նեծ քի 
հա մա կար գը և դ րա կեն սաո ճը, մաս նա վո րա պես այն, թե ինչ պես 
ենք մենք մտա ծում։ Երբ ևէ ե ղե՞լ է, որ զգեստ կա րեք կամ ինչոր 
բան պատ րաս տեք՝ օգտ վե լով ինչոր գծագ րից։ Ե թե ա յո, և  ձեզ դուր 
չի ե կել արդ յուն քը, ի՞նչ կլի նի, ե թե կրկին փոր ձեք՝ նույն գծագ րով։ 
 Դուք կստա նաք միև նույն արդ յուն քը։ Այն պես որ,  Պո ղոսն ա սում է, որ 
մենք պետք է վե րա փոխ վենք՝ նո րո գե լով մեր միտ քը. մենք պետք է 
փո խենք այն, թե ինչ պես ենք ապ րում։  Մեր մտա ծե լա կեր պը պետք է 
տար բեր վի այս աշ խար հի մտա ծե լա կեր պից։ 

« Վե րա փոխ վել» բառն այս խոս քում «մորֆ» բառն է, ո րի մա սին քիչ 
ա ռաջ խո սե ցինք, և  այն նշա նա կում է փո փո խութ յուն։  Մեզ անհ րա ժեշտ 
է կեր պա փո խութ յո՜ւն։  Մենք պետք է մտա ծենք Աստ ծո նման։  Մենք 
պետք է մտա ծենք  Թա գա վո րութ յա նը վա յել կեր պով։  Փո խա րե նը մտա
ծենք՝ ինչ պես մի տգեղ թրթուր, ո րը ծու ղա կի մեջ է ձմռան պատ ճա ռով 
և  դա տա պարտ ված է մահ վան, պետք է վստա հենք Աստ ծուն լիո վին 
նոր կյան քի հա մար։ Այդ դեպ քում, և  միայն այդ դեպ քում մենք կկա րո
ղա նանք թռչե լով վեր բարձ րա նալ մեր խնդիր նե րից և  կի մա նանք, թե 
ո՛րն է Աստ ծո հա ճե լի և  կա տար յալ կամքն ա մեն ի րա վի ճա կում։ Ե թե 
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մենք չըն դու նենք մտա ծե լա կեր պի փո փո խութ յու նը, մեր հին մտա ծե
լա կեր պը մշտա պես ա սե լու է. «Ո՛չ, ո՛չ, ես չե՛մ կա րող ա նել դա։ Ո՛Չ, ես 
չեմ տես նում, թե ինչ պես դա կա րող է լի նել»։ 

Ո՞վ կա րող էր մտա ծել, որ այդ տգեղ թրթու րը երբ ևէ կկա րո ղա նա 
թռչել շնորհ քով և  կա տա րե լութ յամբ։ Ե թե նա յեք թրթու րին և մ տա
ծեք, որ այն պետք է 3.000 կի լո մետր ճա նա պարհ անց նի, դուք պար
զա պես կտա րու բե րեք ձեր գլու խը և  կա սեք. «ԱՆՀՆԱ՛Ր Է»։  Բայց 
Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան մեջ ա մեն ինչ հնա րա վոր է։  Տե սե՛ք։ Երբ 
սկսվում է իմ հե ռուս տա տե սա յին հա ղոր դու մը, ինձ ներ կա յաց նում 
են որ պես ֆի նան սա կան փոր ձա գետ։ Եր բեմն ես հի շում եմ այն օ րե
րը, երբ դեռ թրթուր էի, և մ տա ծում եմ. «Որ քա՜ն զար մա նա լի է»։ 

 Քա նի դեռ մենք խո սում ենք թռչե լու մա սին, հենց որ Դ րեն դան 
և  ես սկսե ցինք սո վո րել, թե ինչ պես է գոր ծում  Թա գա վո րութ յու նը, 
ես ո րո շե ցի, որ ցան կա նում եմ ինք նա թիռ ու նե նալ։ Ես ինք նա թիռ էի 
վա րում 19 տա րե կա նից։ Ես միշտ ինք նա թիռ ներ եմ վար ձել, բայց 
եր բեք չեմ ու նե ցել իմ սե փա կա նը, և  ի հար կե, դուք գի տեք, թե ին
չու. քա նի որ փող չու նեի։ Այն պես որ, մեկ օր ո րո շե ցի, որ այդ պես 
չպետք է լի նի, և  որ ինք նա թի ռը դժվար բան չէ Աստ ծո  Թա գա վո րութ
յան հա մար։ Ին չո՞ւ էի ես սահ մա նա փա կում  Թա գա վո րութ յունն այն 
բա նով, ինչն ինքս էի հնա րա վոր հա մա րում։ Ես մի չեկ դուրս գրե ցի 
և ն շում նե րի բաժ նում գրե ցի. «Իմ ինք նա թի ռի հա մար» (և թ վար կե ցի 
ման րա մաս նե րը)։ Ես դրե ցի իմ ձեռ քերն այդ չե կի վրա և  ու ղար կե ցի 
այն փոս տով՝ հա վա տա լով, որ ստա ցա այդ ինք նա թիռն ա ղո թե լու 
ժա մա նակ՝ հա մա ձայն  Մար կոս 11.24ի։ 

«Ս րա հա մար ա սում եմ ձեզ, թե ա մեն ինչ, որ ա ղոթք ա նե
լով խնդրեք, հա վա տա ցե՛ք, թե կառ նեք (կամ՝ «որ ստա ցել 
եք»), և կ լի նի ձեզ»։ 

 Մեկ ա միս էլ չէր ան ցել, և  ես գնա ցի բժշկի՝ հեր թա կան ստուգ ման։ 
Ես զար մա ցա, երբ հան կարծ բժիշկն ա սաց. 

  Դուք ճա նա չո՞ւմ եք ինչոր մե կի, ով ցան կա նում է ինք նա թիռ 
գնել։ 
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Ես մտա ծե ցի, որ դա տա րօ րի նակ էր։ 

 Ի՞նչ տե սա կի ինք նա թիռ,  հարց րի։ 

Ես զար մա ցա և  ո գեշնչ վե ցի, քա նի որ այդ ինք նա թի ռը ճիշտ այն
պի սին էր, ո րի հա մար ես հա վատ քով ա ղո թել էի։ Այն պես որ, հարց
րի նրան, թե որ տեղ կա րող եմ տես նել այն, և  նա ա սաց, որ այն մեր 
շրջա նի օ դա նա վա կա յա նում է, ո րը գտնվում էր իմ տան կող քին։ 
 Թույլ տվեք բա ցատ րել։ Իմ հո ղա տա րած քը սահ մա նակ ցում է մեր 
շրջա նի օ դա նա վա կա յա նին։  Յու րա քանչ յուր ինք նա թիռ, ո րը վայ
րէջք է կա տա րում այդ տեղ, թռչում է ու ղիղ իմ տան վեր ևով։ Այն, որ 
ես հետ ևում էի, թե ինչ պես էին ինք նա թիռ ներն ամ բողջ օ րը գնում և 
 գա լիս, և  որ օ դա նա վա կա յա նի թռիչ քու ղին ըն դա մե նը մե կու կես կի
լո մետ րով էր հե ռու իմ տան մուտ քի դռնից, նշա նա կում էր, որ ես 
պար զա պես պե՛տք է ինք նա թիռ ու նե նա յի։  

Ես խնդրե ցի իմ ըն կե րո ջը, ով ամ բողջ կյան քում թռչում էր և  նույն
պես թռիչք նե րի հրա հան գիչ էր, գալ ինձ հետ և  տես նել այդ ինք նա
թի ռը։ Երբ մենք զննում էինք այն, ես գի տեի, որ այդ ինք նա թիռն իմն 
էր. այն գե րա զա՜նց վի ճա կում էր։ Այդ ինք նա թի ռը ճիշտ այն էր, ինչ 
ես ցան կա նում էի ու նե նալ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, կար միայն մեկ խնդիր՝ 
նույն խնդի րը, որն ու նեի տա րի ներ շա րու նակ, երբ ցան կա նում էի 
ինք նա թիռ ու նե նալ. ես չու նեի փող դրա հա մար։ Երբ ևէ ու նե ցե՞լ եք 
այս խնդի րը։  Բայց այս ան գամ ես վա խով ետ չէի ընկր կե լու։  Գի տեի, 
որ այդ ինք նա թիռն իմն էր. ես պար զա պես դեռ չգի տեի, թե ինչ պես 
էր Աստ ված մի ջոց ներ տա լու ինձ դրա հա մար։  

Այդ դեպ քից եր կու ա միս ա ռաջ Դ րեն դան և  ես գրա սեն յա կա յին 
տա րածք էինք փնտրում մեր ըն կե րութ յան հա մար։  Մենք գի տեինք, 
թե որ տեղ էինք ու զում, որ այն լի ներ, բայց այդ տա րած քում ո չինչ 
չէր վա ճառ վում։ Այն պես որ, սկսե ցինք տա րածք փնտրել այլ վայ
րե րում։  Մենք գտանք եր կու շենք, ո րոնք հա մար յա գնե ցինք, բայց 
եր կու դեպ քում էլ ար գելք զգա ցինք մեր հո գում։  Մենք շա րու նակ վե
րա դառ նում էինք այն վայ րը, որ տեղ, ինչ պես գի տեինք, պետք է լի
ներ մեր գրա սեն յա կը՝ հու սա լով ինչոր տա րածք գտնել։  Շա րու նակ 
ա ղո թում էինք դրա հա մար, և  մեկ օր հայրս զան գեց ինձ. 
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 Ես գի տեմ՝ դու կա սես, որ սա Աստ ծուց է, բայց մայրդ և  ես խո սե
ցինք և  ու զում ենք նվի րել ձեզ մեր շեն քը՝ ձեր գրա սեն յա կի հա մար։ 

Այն շեն քը, ո րը պատ կա նում էր նրանց, ճիշտ այն վայ րում էր, որ
տեղ ես հույս ու նեի տա րածք գտնել՝ մեր գոր ծը տե ղա փո խե լու հա
մար։ Ես ցնցվա՜ծ էի։ 

Որ պես զի հաս կա նաք, 
թե ինչ տե ղի ու նե ցավ, դուք 
պետք է ի մա նաք, որ այդ 
ժա մա նակ իմ հայ րը հա
վա տաց յալ չէր։  Նա շատ 
ան պար կեշտ ձևով էր ար
ձա գան քում, երբ նրա մոտ 
հի շա տա կում էին Աստ ծուն։ 
Ն րա ար ձա գանքն այն քան 
տհաճ էր, որ ես չէի կա րո
ղա նում խո սել նրա հետ 
Աստ ծո մա սին։ Ես նույ նիսկ 
ա ղո թում էի, որ Աստ ված ու
ղար կեր ինչոր մե կին, ով կկա րո ղա նար քա րո զել նրան Ք րիս տո սի 
մա սին։ Ես գի տեի, որ չէի կա րող փրկութ յան բե րել նրան. նա չէր լսում 
ինձ։  Բայց իմ հայ րը փրկվեց մի քա նի տա րի անց՝ 80 տա րե կա նում։ 
 Զար մա նա լի է, բայց նա փրկվեց՝ դի տե լով մեր հե ռուս տա հա ղոր դում
նե րը և  տես նե լով այն զար մա նա լի գոր ծե րը, ո րոնք Աստ ված ա նում 
էր։ Ն րա կյան քի վեր ջին ե րեք ու կես տա րում նա փոխ ված մարդ էր և  
ե կե ղե ցում էր ա մեն շա բա թա վեր ջին։ 

 Մեկ ան գամ, հա վա քույ թի ա վար տից հե տո, երբ քայ լում էի նստա
րան նե րի կող քով, տե սա, որ հայրս զրու ցում է մեր ե կե ղե ցու ան դամ
նե րից մե կի հետ, ո րին նա ճա նա չում էր տա րի ներ շա րու նակ։ Երբ 
մո տե նում էի նրանց, լսե ցի, որ այդ մար դը հարց նում է  հորս, թե ին
չու է սկսել ե կե ղե ցի հա ճա խել։  Հայրս պա տաս խա նեց, որ ին քը տե
սել էր շատ բա ներ, ո րոնք չէր կա րող բա ցատ րել։  Փա՜ռք Աստ ծուն։ 
 Հենց այդ պես էլ պետք է լի նի։ 

ԻՄ ԿՅԱՆՔԸ, ՈՐԸ 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ԷՐ 
ԳՈՅԱՏԵՎՄԱՄԲ ԵՎ ՎԱԽՈՎ, 
ՎԵՐԱՓՈԽՎԵԼ ԷՐ ԱՍՏԾՈ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ։ 
ՕԳՏՎԵԼՈՎ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔՆԵՐԻՑ՝ ԵՍ 
ԳՏԱ ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԼԻ 
ԿՅԱՆՔ։
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 Բայց մենք պետք է վե րա դառ նանք հորս հե ռա խո սա զան գին այդ 
շեն քի վե րա բեր յալ, երբ նա դեռ փրկված չէր։ Դ րեն դան և  ես ցնցվել 
էինք, երբ նա նվի րեց այդ շեն քը մեզ։ Ի հար կե, գի տեինք, որ դա 
Աստ ծուց էր, և  մենք պա տաս խա նե ցինք հորս այդ ժա մա նակ. 

 Ա յո՛, հայ րիկ, դու ճի՛շտ ես, սա Աստ ծուց է։ 

Այդ շեն քը հիմ նո վին վե րա նո րոգ ման կա րիք ու ներ, որ պես զի հա
մա պա տաս խա ներ կո մեր ցիոն չա փա նիշ նե րին և  ծա ռա յեր մեզ որ պես 
գրա սեն յակ։  Հայրս նվի րեց մեզ այդ շեն քը դեկ տեմ բեր ամ սին, և  ես 
սպա սե լու էի մինչև գա րուն՝ վե րա նո րո գու մը սկսե լու հա մար։  Շեն քը 
փակ ված էր ամ բողջ ձմեռ վա ըն թաց քում։ Ոչ ոք չէր օգ տա գոր ծում 
այն, և  հայրս ա սաց ինձ, որ ան ջա տել է ջու րը։ Ձ մե ռա յին ա միս ներն 
ան ցան, ինչ պես նաև ան ցավ մեկ շա բաթ այն բա նից հե տո, երբ ես 
գնա ցի՝ ինք նա թի ռը տես նե լու հա մար։ Եվ մեկ օր եղ բայրս զան գեց 
ինձ և  ա սաց, որ ա վե լի լավ է՝ գնամ իմ շեն քը, քա նի որ շեն քից ջուր 
էր լցվում փո ղոց։ Ես գնա ցի այն տեղ մե քե նա յով, և  պարզ վեց, որ երկ
րորդ հար կի լո գա րա նի ջու րը բաց էր մի քա նի օր,  մի գու ցե՝ մի քա նի 
շա բաթ։  Ներք ևի հար կի պա տե րի ամ բողջ ծե փը թափ վել էր։ 

Ես գի տեմ, որ ա ռա ջին հա յաց քից դա վատ է թվում, բայց դուք 
չգի տեք, և  եղ բայրս նույն պես չգի տեր, որ ես ար դեն պայ մա նա գիր էի 
ստո րագ րել ամ բողջ շեն քի ներ քին և  ար տա քին հար դա րան քը հե
ռաց նե լու և  շենքն ամ բող ջո վին ձևա փո խե լու մա սին, և  աշ խա տանք
նե րը սկսվե լու էին եր կու շա բա թից։ Այն պես որ, ջրից ա ռա ջա ցած 
վնա սը բո լո րո վին խնդիր չէր, քա նի որ այն, ինչ վնաս վել էր, միև նույն 
է՝ հե ռաց վե լու էր։  Բայց կա տար վեց հետև յա լը. իմ ա պա հո վագ րա
կան ըն կե րութ յու նը փոխ հա տու ցեց վնա սը, և  այդ գու մա րը բա վա
կան էր՝ իմ ինք նա թի ռը գնե լու հա մար։ 

 Մի՞ թե այդ ա մե նը կա տար վեց ինձ հետ։ Ես ստա ցա ինք նա թիռ 
և գ րա սեն յա կա յին շենք՝ ա ռանց պարտ քի։ Որ քա՞ն պետք է ջանք 
թա փեի, որ պես զի ի րա գոր ծեի այդ ա մե նը սո վո րա կան պայ ման նե
րում։ Ա յո, այդ ա մե նը ի՜մն էր։ Այժմ, երբ թռչում եմ այդ ինք նա թի ռով և  
անց նում եմ իմ հո ղա տա րած քի վրա յով, ես հի շում եմ, որ ինք նա թի
ռը կա ռա վա րե լը նման է Աստ ծո  Թա գա վո րութ յա նը, ո րի կա ռա վա
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րու մը և  օ րենք նե րը թույլ են տա լիս մեզ ապ րել այլ հար թութ յան մեջ։ 
Ինչ պես թրթու րի և  թի թե ռի դեպ քում, թրթու րը եր բեք չէր կա րո ղա նա 
 Մեք սի կա հաս նել, որ քան էլ ա րագ վա զեր իր ոտ քե րով։ Իմ կյան քը, 
ո րը սահ մա նա փակ ված էր գո յատև մամբ և  վա խով, վե րա փոխ վել էր 
Աստ ծո  Թա գա վո րութ յամբ։ Օգտ վե լով  Թա գա վո րութ յան օ րենք նե
րից՝ ես գտա ան սահ մա նա փակ հնա րա վո րութ յուն նե րով լի կյանք։ 

Ա վար տե լով այս գիր քը՝ ու զում եմ կիս վել ևս  մեկ սուրբգ րա յին հատ
վա ծով։  Հա մոզ ված եմ, որ դուք լսել եք այն ձեր ամ բողջ կյան քում։  Բայց 
կար ծում եմ՝ այժմ այն լիո վին նոր ի մաստ կստա նա ձեզ հա մար։ 

«Ինձ մոտ ե կե՛ք, բո լոր վաս տա կած ներ և  բեռ նա վոր ված
ներ, և Ես հան գիստ կտամ ձեզ։  Ձեզ վրա ա ռեք Իմ լու ծը և 
Ինձ նից սո վո րեք, ո րով հետև Ես հեզ եմ և սր տով խո նարհ, 
և  ձեր ան ձե րի հա մար հանգս տութ յուն կգտնեք։ Ո րով հետև 
Իմ լու ծը քաղցր է, և Իմ բե ռը՝ թեթև»։ 

–  Մատ թեոս 11.28,29

 Հի սու սը ե կավ՝ վերց նե լու մեզ նից մեր լու ծը՝ այս երկ րի ա նեծ քի 
հա մա կար գի տան ջա լի աշ խա տան քը և քր տին քը։ Այժմ մենք պետք 
է վերց նենք Ն րա լու ծը (այն, ին չը կա տար ված է) և  հանգս տութ յուն 
գտնենք (յո թե րորդ օ րը՝ ճշմա րիտ շա բա թը) մեր ան ձե րի հա մար։ 

 Դուք կա րող եք վե րապ րել զար մա նա լի բա ներ ձեր կյան քում՝ 
պար զա պես ա նե լով այն, ինչ ա րեց  Պե տափ րե սը, այ սինքն՝ ապ րե
լով  Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րով։ Ո րո շո՛ւմ կա յաց րեք այ սօր հա
մա ձայ նեց նել ձեր կյան քը Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րին և 
սկ սեք վա յե լել հա մա ձայ նութ յան զո րութ յու նը։ Սկ սե՛ք ձեր ֆի նան սա
կան հե ղա փո խութ յունն այ սօր, մի կողմ նե տե՛ք հին կյան քի ո ճը, հին 
կա ռա վա րու մը, այս երկ րի ա նեծ քի հա մա կար գը, ո րում կա աղ քա
տութ յուն, հի վան դութ յուն և  ան հու սութ յուն։  Թո ղե՛ք ձեր հին թրթու րա
յին կեն սաո ճը և սկ սեք թռչել՝ կի րա ռե լով  Թա գա վո րութ յան օ րենք նե
րը, ո րոնք  Հի սու սը հա սա նե լի դարձ րեց ձեզ հա մար։  Դուք այդ  Թա
գա վո րութ յան քա ղա քա ցին եք։ 

 Դուք օ րի նա կան ի րա վունք նե՜ր ու նեք։



***

Ե թե այս գիր քը հե տաքրք րեց ձեզ, և  ե թե դուք ո րո շում եք կա յաց
րել դառ նալ  Թա գա վո րութ յան ա շա կերտ, ա ռա ջար կում եմ ձեզ այ
ցե լել GaryKeesee.com կայ քը, որ տեղ կգտնեք տե ղե կութ յուն նե րի 
մի ամ բողջ դա րան, ո րը կօգ նի ձեզ և  կա շա կեր տի  Թա գա վո րութ յան 
մեջ։ Ես նույն պես ցան կա նում եմ խրա խու սել ձեզ, որ դառ նաք « Հե
ղա փո խա կան թի մի գոր ծըն կեր», ին չի շնոր հիվ դուք հնա րա վո րութ
յուն կու նե նաք դի տել հա տուկ մի ջո ցա ռում ներ և  ու սու ցո ղա կան տե
սան յու թեր։ 

 Ֆի նան սա կան բնա գա վա ռում հաղ թող լի նե լու հա մար անհ րա
ժեշտ է և՛ հոգ ևոր, և՛ երկ րա յին՝ բնա կան գի տե լիք։ Ե թե ցան կա նում 
եք ի մա նալ, թե ինչ պես ա զատ վեք պարտ քե րից և ս տա նաք պարտ
քե րից ա զատ վե լու անվ ճար ծրա գիր՝ պատ րաստ ված իմ « Ֆոր վարդ 
 Ֆայ նենշլ Գ րուպ» (Forward Financial Group) ըն կե րութ յան կող մից, 
զան գե՛ք 18008150818 հե ռա խո սա հա մա րով։ 

 Ձեր մեծ ջան քե րով վաս տա կած կեն սա թո շա կա յին մի ջոց նե րը 
պաշտ պա նե լը նույն քան կար ևոր է, որ քան ի մա նա լը, թե ինչ պես 
վաս տա կեք դրանք, հատ կա պես ներ կա ան կա յուն ֆի նան սա կան 
պայ ման նե րում։  Մեր ըն կե րութ յու նը ներդ րել է ա վե լի քան հար յուր 
մի լիոն դո լար մեր հա ճա խորդ նե րի հա մար, և ն րան ցից ոչ ոք չի 
կորց րել նույ նիսկ մեկ ցենտ վեր ջին 15 տա րում՝ մեր երկ րում տի րող 
ֆի նան սա կան խառ նաշ փո թի պայ ման նե րում։ Կր կին, ձեր հե ռա խո
սա զան գը և  մեր խոր հուրդ ներն անվ ճար են։  Զան գե՛ք 1800815
0818 հե ռա խո սա հա մա րով՝ տե ղե կութ յուն ստա նա լու հա մար։ 

Դ րեն դան և  ես ո րո շում ենք կա յաց րել օգ նել ան հատ նե րին 
և  ըն տա նիք նե րին հաղ թել կյան քում։ Ա հա թե ին չու է Դ րեն դան 
հեռարձակում իր «Դ րեն դա» կոչ վող հե ռուս տա տե սա յին հա ղոր դու
մը։ Այս հա ղորդ ման նպա տակն է խո սել ըն տա նե կան կյան քի մա սին 
և խ րա խու սել բո լոր տա րի քի կա նանց։ Այ ցե լե՛ք Drenda.com կայ քը՝ 
ա վե լին ի մա նա լու հա մար։ 

 Վեր ջա պես, Դ րեն դան և  ես կցան կա նա յինք ա ռա ջար կել ձեզ 



ա ջակ ցել աշ խար հով մեկ սփռված ե կե ղե ցի նե րի և  հո վիվ նե րի։  Մեր 
«H3» ա ջակ ցութ յան նա խագ ծի նպա տակն է օգ նել մարդ կանց կյան
քի գործ նա կան հար ցե րում, ին չը մեր սրտի ցան կութ յունն է։ Ա մեն 
տա րի «H3»ը տրա մադ րում է տասն յակ հա զա րա վոր ու սում նա
կան նյու թեր աշ խար հով մեկ գտնվող հո վիվ նե րին։  Մենք նույն պես 
օգ նում ենք կե րակ րել քաղ ցած նե րին, ա ջակ ցում ենք այն պի սի ծա
ռա յութ յուն նե րի, ո րոնց նպա տակն է վերջ տալ սե ռա կան թրա ֆի
քին գին բազ մա թիվ երկր նե րում, ա ջակ ցել ման կատ նե րի, ֆի նան
սա պես ա ջակ ցել հո վիվ նե րի բազ մա թիվ երկր նե րում, ինչ պես նաև 
ա պաս տան տրա մադ րել կա նանց մեզ մոտ՝ Օ հա յո նա հան գում։  Մեր 
նպա տակն է օգ նել ամ բողջ աշ խար հի մարդ կանց ի մա նալ Աստ ծո 
 Թա գա վո րութ յան մա սին և  բա ցա հայ տել այն ա զա տութ յու նը և  բա
վա կա նութ յու նը, ո րոնք Աստ ված ցան կա նում է պարգ ևել բո լո րիս։ 

Ան չափ շնոր հա կա լութ յուն, որ թույլ տվե ցիք ինձ պատ մել մեր 
զար մա նա լի պատ մութ յու նը։ Այժմ սկսեք գրել ձե՛ր կյան քի զար մա
նա լի պատ մութ յու նը՝ Աստ ծո  Թա գա վո րութ յան հետ։ 
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