




Your Financial Revolution:
The Power of Rest, Armenian
Copyright © 2021 by Gary Keesee

Originally published in English
Copyright © 2015 by Gary Keesee
ISBN: 978-1-945930-03-4

Gary Keesee Ministries,
P. O. Box 779, New Albany,
OH 43054, USA

GaryKeesee.com

This book is a FREE GIFT from Gary Keesee Ministries and is
NOT FOR SALE 

Ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը. Հանգստի զորությունը, հայերեն
© 2021 Գարի Կիսի

Սկզբնապես հրատարակված է անգլերենով
© 2015 Գարի Կիսի
ISBN: 978-1-945930-03-4

Գարի Կիսիի ծառայություն,
Փ/Ա 779, Նյու Ալբանի,
Օհայո 43054, ԱՄՆ

GaryKeesee.com

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

Այս գրքում Գարի Կիսին խոսում է այն մասին, որ բոլորս, զինված Աստծո 
Խոսքով և գործնական գիտելիքներով, կարող ենք հաղթել աղքատությունը և 
մուտք գործել այն հանգստի մեջ, որը Տերը խոստացել է յուրաքանչյուրիս։

Աստվածաշնչյան մեջբերումները հայերեն Աստվածաշունչ մատյան 
«Արարատ» թարգմանությունից են, հատուկ նշումների դեպքում՝ անգլերեն 
«Նոր միջազգային թարգմանությունից» (NIV)։



Այս գիրքը նվի րում եմ կնո ջս՝ Դ րեն դա յին: Տարի
ներ շա րու նակ ես ո գեշնչ վել եմ նրա խրա խու
սան քով, աստ վա ծա յին ի րո ղութ յուն նե րի հան
դեպ ձգտու մով, նաև իր ըն տա նի քի և  իմ հան
դեպ սի րով։ Միա սին մենք ա պա ցու ցե ցինք, որ 
ե րա զանք ներն իս կա պես ի րա կա նա նում են։ 

Գա րի Կի սի
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Այն օ րը, երբ հե ռա ցանք մեր գյու ղա կան տնից, միա ժա մա նակ և՛ 

տխուր էր, և՛ ու րախ։ Մենք ապ րել էինք այդ հին, փոք րիկ, խարխլ
ված գյու ղա կան տա նը մո տա վո րա պես ի նը տա րի, և  այժմ ես տա
նում էի վեր ջին արկ ղե րը։ Մենք ուղ ևոր վում էինք մեր նոր տու նը, 
որն ինք ներս էինք կա ռու ցել։ Այն 710 քա ռա կու սի մետր տա րած քով 
Գեոր գիա կան ո ճով ա ռանձ նա տուն է 24 հեկ տար գե ղե ցիկ հո ղա
տա րած քի վրա, ո րը  բաղ կա ցած է ան տա ռից և ճահ ճու տից։ Դա 
ե րա զանք էր, որն ըն դա մե նը մի քա նի տա րի ա ռաջ դժվար կլի ներ 
պատ կե րաց նել։ 

Թեև մենք հե ռա նում էինք այդ գյու ղա կան տնից, ես սի րում էի այդ 
հին տու նը։ Ա յո՛, նույ նիսկ պա տու հան նե րի կոտր ված ա պա կի նե րը, 
կեղ տոտ նկու ղը և մե ղու նե րի մշտա կան հար ձա կում նե րը, ո րոնց դի
մա նում էինք ապ րե լու ըն թաց քում։ Այն քա՜ն հի շո ղութ յուն ներ ու նեի։ 
Մեր հինգ ե րե խա նե րից եր կու սը ծնվել են այդ տան հյու րա սեն յա
կում։ 

Մենք վե րապ րել էինք շատ լավ պա հեր այդ տա նը, բայց շատ ան
գամ ներ ֆի նան սա կան սթրես և հիաս թա փութ յուն էինք զգա ցել։ Մենք 
այն քա՜ն բան էինք սո վո րել այդ տեղ։ Թեև այժմ դժվար էր դա պատ
կե րաց նել, ութ տա րի ա ռաջ, երբ տե ղա փոխ վե ցինք այդ հին գյու ղա
կան տու նը, մենք հա զիվ էինք կա րո ղա նում մա րել մեր ամ սա կան 
վար ձավ ճա րը, ո րը կազ մում էր 300 դո լար։ Եր կու սիս մե քե նա ներն 
էլ շատ հին էին, դրանց վազ քը հաս նում էր մի քա նի հար յուր հա զար 
կի լո մետ րի, բայց մենք դեռ վճա րում էինք դրանց հա մար։ Այդ ժա մա
նակ թվում էր՝ մենք պարտք էինք բո լո րին։ Մենք տա սը սպառ ված և  
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ար գե լա փակ ված վար կա յին քարտ ու նեինք, եր կու վարկ ֆի նան սա
կան ըն կե րութ յուն նե րում, ի հար կե, վճա րում ներ եր կու մե քե նա նե րի 
հա մար, պարտ քեր Հար կա յին տես չութ յա նը, տասն յակ հա զա րա վոր 
դո լար նե րի պարտ քեր մեր ազ գա կան նե րին, և  այս պես շա րու նակ։ 
Մենք ապ րում էինք ֆի նան սա կան գո յատև ման կյան քով. գրավ էինք 
դնում գրե թե այն, ինչ ու նեինք՝ հա ճախ պար զա պես մթերք գնե լու 
հա մար։ Այն ի րե րը, ո րոնք պատ կա նում էին մեզ, հին և  ան սարք էին, 
քա նի որ մենք գնել էինք դրան ք ար դեն օգ տա գործ ված վի ճա կում։ 

Այդ ժա մա նակ վա մեր ծայ րա հեղ ֆի նան սա կան վի ճա կը գրե թե 
փայ լուն ա պա գա յի հույս չէր ներշն չում։ Ան կեղծ ա սած, ես գրե թե 
հույս չու նեի, որ իմ կյան քը կա րող էր փոխ վել։ Ես սի րում էի իմ ըն
տա նի քը, ես գե ղե ցիկ կին ու նեի, բայց նրան ց անց կաց նում էի ֆի
նան սա կան դժոխ քով։ 

Ես հա կա դեպ րե սանտ դե ղա մի ջոց ներ էի ըն դու նում, պայ քա րում 
էի խու ճա պի նո պա նե րի դեմ, և վա խը կլա նում էր իմ ա ռօր յան։ Թույլ 
տվեք ա սել, որ ես ա մե նաու րախ մար դը չէի, ում հետ դուք կա րող 
էիք շփվել։ Ես վա ճա ռում էի կյան քի ա պա հո վագ րութ յան փա թեթ
ներ, ապ րում էի վա ճառ քից ստաց վող միջ նոր դավ ճար նե րով և  ա րա
գո րեն սլա նում էի դե պի ֆի նան սա կան դժոխ քը։ Մենք դան դա ղո րեն 
հայտն վում էինք ա վե լի մեծ պարտ քե րի մեջ, մինչև որ այլևս չկար 
պարտք վերց նե լու ոչ մի հնա րա վո րութ յուն։ Այդ ժա մա նակ էր, որ 
ես զգաց մուն քո րեն կոտր վե ցի։ Միտքս հա մակ վեց խու ճա պով և վա
խով։ Ես նույ նիսկ վա խե նում էի դուրս գալ տնից, ին չը, ի դեպ, այդ
քան էլ լավ չէր անդ րա դառ նում իմ աշ խա տան քի վրա։ 

Կինս կար ծում էր, որ կկորց նի իր ա մուս նուն, և ն րան հե տապն
դում էր մեր չորս ե րե խա նե րին միայ նակ մե ծաց նե լու վա խը (այդ ժա
մա նակ մենք դեռ չորս ե րե խա ու նեինք)։ Բայց նա հաս տա տա կա մո
րեն հա վա տում էր ա ղոթ քի զո րութ յա նը և չէր հիաս թափ վում ինձ նից։ 
Մենք սկսե ցինք միա սին ա ղո թել, իսկ հե տո ո րո շում կա յաց րինք բա
ցա հայ տել Աստ ծո Թա գա վո րութ յան սկզբունք նե րը։ Երբ սկսե ցինք 
փնտրել Աստ ծուն՝ Ն րա Թա գա վո րութ յան պա տաս խան նե րը և սկզ
բունք նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար, մեր սրտե րում հույս ծնվեց, քա
նի որ մենք սկսե ցինք տես նել միմ յանց հա ջոր դող հրաշք ներ, երբ կի
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րա ռում էինք այն, ինչ Աստ ված ցույց էր տա լիս։ 

Իմ կյան քի վճռո րոշ պա հե րից մե կը տե ղի ու նե ցավ մի գի շեր, 
երբ Աստ ված ցույց տվեց ինձ, որ պետք է ֆի նան սա կան ըն կե րութ
յուն հիմ նադ րեի, որ պես զի օգ նեի մարդ կանց ա զատ վել պարտ քե
րից և սո վո րեց նեի այն սկզբունք նե րը, ո րոնք Նա ցույց էր տա լիս։ 
Այդ ժա մա նակ գա ղա փարն այն մա սին, որ ես պետք է ըն կե րութ յուն 
հիմ նադ րեի՝ ցույց տա լու հա մար մարդ կանց, թե ինչ պես ա զատ վեն 
պարտ քե րից, տա րօ րի նակ էր թվում, քա նի որ մենք ինք ներս դեռ 
շատ պարտ քեր ու նեինք։ Մենք ա ղո թե ցինք դրա հա մար, բայց Տերն 
ա սաց, որ երբ մենք քայլ ա նենք և սկ սենք սո վո րեց նել Իր սկզբունք
նե րը, ինք ներս կա զատ վենք պարտ քե րից։ Ըն կե րութ յուն հիմ նադ րե
լը հա վատ քի քայլ էր, քա նի որ մենք  նույ նիսկ գա ղա փար չու նեինք, 
թե ինչ պես ա նեինք դա, բայց հաս տա տա կա մութ յուն ցու ցա բե րե ցինք 
այդ հար ցում։ Մեր ըն կե րութ յունն ա ճեց, և դ րա նից ստաց վող շա
հույ թը լիո վին ա զա տեց մեր ըն տա նի քը պարտ քե րից եր կու սու կես 
տա րում։ Հա ջորդ գլխում ես կպատ մեմ մի փոքր ա վե լին մեր ըն կե
րութ յան մա սին, իսկ այժմ պար զա պես ի մա ցեք, որ մեր կյան քը հիմ
նո վին փոխ վեց։ Ես չեմ կա րող բա ցատ րել այն ա զա տութ յան զգա
ցու մը, ո րը մենք ու նեինք, թե ինչ պի սի զգա ցո ղութ յուն եք ու նե նում, 
երբ գնում եք մե քե նա նե րի վա ճառ քի կենտ րոն և կան խիկ գու մա րով 
վճա րում եք նոր մե քե նա յի հա մար։ Կամ ինչ պի սի զգա ցո ղութ յուն 
ունեինք, երբ նա խագ ծում և կա ռու ցում էինք մեր սե փա կան տու նը և 
վ ճա րում էինք դրա հա մար։ Այն, ինչ մենք վա յե լում էինք, գե րա զան
ցում էր այն ա մե նը, ին չը կա րող էինք պատ կե րաց նել։

Ա յո՛, մենք շատ հի շո ղութ յուն ներ ու նեինք այդ գյու ղա կան տնից։ 
Երբ ներս մտա՝ վեր ջին արկ ղը վերց նե լու, ես ան ցա կնոջս կող
քով։ Նա կանգ նած էր այդ տան փոքր ճա շա սեն յա կում։ Նա նա յեց 
ինձ՝ ար ցունքն աչ քե րին։ Դ րանք տխրութ յան ար ցունք ներ չէին, այլ՝ 
ուրա խութ յան և ն րան հա մա կող զգաց մունք նե րի, քա նի որ նա հի
շում էր այն, ինչ Աստ ված սո վո րեց րել էր մեզ այդ տեղ։ Ես նույն պես 
զսպում էի ար ցունք ներս՝ վեր ջին ան գամ նա յե լով այդ սեն յակ նե րին, 
խա ռը զգաց մունք նե րով հի շե լով այն, ինչ տե ղի էր ու նե ցել այդ տեղ։ 
Մենք ա վար տում էինք մի փուլ մեր կյան քում և  ան ցում էինք կա տա
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րում նոր տա րածք։ Ի՞նչ էր սպաս վում մեզ. մենք դուրս էինք ե կել 
ընկճ վա ծութ յու նից և  ան հու սութ յու նից դե պի հույ սով լի ա պա գա։ Երբ 
վեր ջին արկ ղը ձեռ քիս դուրս ե կա այդ տնից, կանգ ա ռա և ժ պի տով 
ետ նա յե ցի. «Ո՛չ, ես չեմ կա րո տե լու քեզ։ Հի մա ես ա վե լի լավ տուն 
ու նեմ»։ 

Ան կաս կած, մեր նոր տուն տե ղա փոխ վե լը ան չափ ոգ ևո րիչ էր։ 
Բայց լա վա գույնն այն էր, որ վեր
ջա պես մենք հան գիստ ու նեինք։ Ես 
կա րող էի մտա ծել իմ ա պա գա յի մա
սին, ոչ թե միայն հա շիվ ներ փա կե լու։ 
Տա րի ներ շա րու նակ Ն րա հանգս տի 
մեջ ապ րե լը նման է ե րա զան քի։ Մեր 
մե քե նա նե րի հա մար ֆի նան սա կան 
պար տա վո րութ յուն ներ չու նե նա լը 
հան գիստ է։ Պարտ քեր չու նե նա լը 
հան գիստ է։ Ք սան չորս հեկ տար հո
ղա տա րած քի վրա գտնվող մեր ե րա
զան քի տան հա մար ֆի նան սա կան 
պար տա վո րութ յուն ներ չու նե նա լը 
հան գիստ է։ Ժ պիտն իմ կնոջ դեմ քին, 
երբ նա գնում է գնում ներ կա տա րե
լու և ս տիպ ված չէ ան հանգս տա նալ 
փո ղի մա սին, հան գիստ է։ Մեզ անհ
րա ժեշտ ա մեն ինչ ու նե նա լուց բա ցի, 
այն, որ մենք ու նենք բա վա կա նա
չափ մի ջոց ներ, որ պես զի տրա մադ

րենք հար յուր հա զա րա վոր դո լար ներ մարդ կանց կա րիք նե րը հո
գա լուն և Ա վե տա րա նը տա րա ծե լուն, հան գիստ է։ Բայց, հա վա նա
բար, մե ծա գույն փո փո խութ յունն իմ կյան քում այն էր, որ ես ա մեն 
օր ճնշում և վախ չէի զգում, ինչ պես մեր ա մուս նութ յան սկզբնա կան 
տա րի նե րին։ Երբ կա րո ղա նում եք ե րա զել բա րի բա նե րի մա սին, ոչ 
թե պար զա պես ևս մեկ շա բաթ գո յատ ևե լու, դա հան գիստ է։ 

Ա յո՛, այն օ րը, երբ ես դնում էի վեր ջին արկ ղե րը մեր մե քե նա յի 

ԵՐԲ ՍԿՍԵՑԻՆՔ 
ՓՆՏՐԵԼ ԱՍՏԾՈՒՆ՝ 
ՆՐԱ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ 
ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼՈՒ 
ՀԱՄԱՐ, ՄԵՐ 
ՍՐՏԵՐՈՒՄ ՀՈՒՅՍ 
ԾՆՎԵՑ, ՔԱՆԻ ՈՐ 
ՄԵՆՔ ՍԿՍԵՑԻՆՔ 
ՏԵՍՆԵԼ ՄԻՄՅԱՆՑ 
ՀԱՋՈՐԴՈՂ ՀՐԱՇՔՆԵՐ, 
ԵՐԲ ԿԻՐԱՌՈՒՄ ԷԻՆՔ 
ԱՅՆ, ԻՆՉ ԱՍՏՎԱԾ 
ՑՈՒՅՑ ԷՐ ՏԱԼԻՍ։ 
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մեջ՝ մեր նոր տուն տե ղա փոխ վե լու հա մար, միա ժա մա նակ և՛ տխուր 
էր, և՛ ու րախ։ Բայց վստա հե՛ք ինձ, այն հանգս տի քաղց րութ յու նը, 
ո րը Դ րեն դան և  ես բա ցա հայ տե ցինք, այն քան էր գե րա զան ցում մեր 
անց յա լի հի շո ղութ յուն նե րը թող նե լու դա ռը մտքե րը, որ մենք ա սես 
կրկին եր կու դպրո ցա կան ե րե խա ներ լի նեինք. մենք միա սին ծի ծա
ղում և  ե րա զում էինք։ 

Ես գի տեմ, թե ինչ եք դուք մտա ծում. «Ե րա նի՜ դա տե ղի ու նե
նար ինձ հետ։ Ե րա նի՜ ես վե րապ րեի այդ ա մե նը՝ ծի ծա ղեի, ե րա զեի 
և կա րո ղա նա յի մտա ծել այլ բա նե րի 
մա սին՝ բա ցի հա շիվ ներ փա կե լուց»։ 
Թեև այս պա հին, երբ նոր եք սկսել 
կար դալ այս գիր քը, մի գու ցե ձեզ հա
մար դժվար լի նի հա վա տալ, բայց 
ես հա վաս տիաց նում եմ, որ այն, ինչ 
Դ րեն դան և  ես բա ցա հայ տե ցինք, 
նույն քան հա սա նե լի է ձեզ։ Ես ա ղո
թում եմ, որ կար դա լով մեր պատ մութ յու նը, դուք խրա խուս վեք և կի
րա ռեք Աստ ծո օ րենք ներն ու սկզբունք նե րը նաև ձեր կյան քում։

Ի րա կա նում, դա այդ քան էլ դժվար չէ. դուք պար զա պես պետք է 
բա ցա հայ տեք հանգս տի զո րութ յու նը։ 

«Ինձ մոտ ե կե՛ք, բո լոր վաս տա կած նե՛ր և բեռ նա վոր ված
նե՛ր, և Ես հան գիստ կտամ ձեզ։ Ձեզ վրա ա ռե՛ք Իմ լու ծը և 
Ինձ նից սո վո րե՛ք, 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 11.2830

ԱՅՆ, ԻՆՉ 
ԴՐԵՆԴԱՆ ԵՎ ԵՍ 
ԲԱՑԱՀԱՅՏԵՑԻՆՔ, 
ՆՈՒՅՆՔԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ 
Է ՁԵԶ։ 
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ԳԼՈՒԽ 1

ՀԱՆԳՍՏԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀԱՆԳԻՍՏ. դրված կամ պահ ված՝ ո րո շա կի դիր քում մնա լու հա
մար. հանգս տա նա լու, նաև ե ռան դուն կամ լար ված գոր ծու նեութ յու
նը դա դա րեց նե լու պահ կամ ժա մա նա կա հատ ված («Google»)։ 

Դուք հոգ նա՞ծ եք։ Արդ յո՞ք չա փա զանց զբաղ ված եք գրե թե ա մեն 
օր և թ վում է՝ եր բեք ո չինչ չեք հասց նում։ Արդ յո՞ք փո ղի կա րիքն է 
դրդում ձեզ ո րո շել, թե որ տեղ աշ խա տեք, ինչ պես աշ խա տեք և  որ
քան ժա մա նակ աշ խա տեք։ Արդ յո՞ք թվում է, թե դուք եր բեք չեք 
ա զատ վի պարտ քե րից։ Կամ՝ որ դուք ապ րում եք այ լա բա նա կան 
առ նե տա վազ քի մեջ։ Ե թե ա յո, դուք միայ նակ չեք։ 

Դուք երբ ևէ տե սե՞լ եք մկան ա նիվ։ Հա մոզ ված եմ, որ ա յո, բայց 
ե թե ոչ, դա ա նիվ է, ո րը դրվում է մկան վան դա կի մեջ։ Կեն դա նին 
կա րող է մտնել այդ ա նի վի մեջ և վա զել ու վա զել, մինչև հյուծ վե լը։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ ա նի վը մեկ խնդիր ու նի. որ քան ա րագ էլ այդ 
մու կը վա զի, երբ նա ա վար տի իր գոր ծը և հոգ նած ցած իջ նի, կլի նի 
ճիշտ նույն տե ղում, որ տե ղից սկսել է։ Ոչ մի փո փո խութ յուն տե ղի 
չի ու նե նա։ Նա գոհգոհ կա րող է սրբել իր փոք րիկ մորթ յա դնչի կը, 
բայց  չի կա տա րել ո չինչ՝ կյան քում իր դիր քը բա րե լա վե լու հա մար. 
նա դեռ փակ ված է վան դա կում և  ա զատ չէ։ Այս վի ճա կը գրե թե 
ճշտո րեն նկա րագ րում է շա տե րին, ե թե ոչ՝ մարդ կանց մեծ  մա սին, 
և ն րանց ֆի նան սա կան կյան քը։ Ն րանք քրտնա ջան աշ խա տում են 
ամ բողջ շա բաթ և ս պառ ված տրվում են կար ճատև զվար ճութ յուն նե
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րի շաբա թա վեր ջին, բայց եր կու շաբ թի ա ռա վոտ յան հայտ նա բե րում 
են, որ գտնվում են ճիշտ նույն տե ղում, ինչ մեկ շա բաթ ա ռաջ էր. 
նրանք ըն դա մե նը գո յատ ևե ցին ևս մեկ շա բաթ։ 

Իմ կյանքն այս պի սին էր ի նը տա րի շա րու նակ։ Ես տրա մադ րում 
էի աշ խա տան քին օ րա կան 1518 ժամ։ Ես աշ խա տա սեր էի և քրտ
նա ջան աշ խա տում էի, բայց այն բա նից հե տո, երբ տա սա նորդ էի 
տա լիս, փա կում էի հա շիվ ներս և հար կերս, այլևս ո չինչ չէր մնում։ Ես 
չէի կա րո ղա նում հո գալ իմ կա րիք նե րը, և աս տի ճա նա բար, պարտ
քով գու մար վերց նե լու սո վո րութ յուն ձեռք բե րե ցի՝ պար զա պես գո
յատ ևե լու հա մար։ Երբ ֆի նան սա կան ճնշումն ու ժե ղա նում էր, ես 
ա վե լի ջա նա սի րա բար էի վա զում, բայց ա մեն ինչ ա նօ գուտ էր։ Երբ 
կանգ էի առ նում, որ գնա հա տեի իմ ա ռա ջըն թա ցը, պարզ վում էր, որ 
ես ըն դա մե նը ե տըն թաց էի ապ րում։ 

Ի հար կե, այդ վի ճա կը հան գեց րեց ծանր  հու զա կան հետ ևանք
նե րի։ Այն հու սալ քութ յու նը և վա խը, ո րոնց հետ ես պայ քա րում էի 
ա մեն օր, սկսե ցին դան դա ղո րեն ազ դել իմ մտքի և մարմ նի վրա։ Ես 
խու ճա պի նո պա ներ էի ու նե նում և սաս տիկ վախ էի զգում. մար մինս 
դան դա ղո րեն կաթ վա ծա հար էր լի նում։ Բ ժիշկ նե րը չէին հաս կա նում, 
թե ինչ էր կա տար վում ինձ հետ։ Վախն այն աս տի ճան էր կլա նել 
մտքերս, որ չգի տեի՝ ու զում եմ ապ րե՞լ, թե՞ մա հա նալ։ Մի գրա վատ
նից մյու սը գնա լը և  ազ գա կան նե րից պարտ քով գու մար վերց նե լը 
տևեց գրե թե ի նը տա րի։ Մենք այլևս ո չինչ չու նեինք գրա վա տուն 
տա նե լու. իմ ինք նագ նա հա տա կա նից նույն պես գրե թե ո չինչ չէր 
մնա ցել։ Ես սպառ ված էի։ Գ րե թե կորց րել էի ու րա խութ յունս, նաև՝ 
հար գանքն իմ հան դեպ։ 

Պար տա տե րե րը հեր թով հայ ցեր էին ներ կա յաց նում իմ դեմ, և 
հենց այդ ժա մա նակ տե ղի ու նե ցավ հետև յա լը։ Ինչ պես միշտ, ան
հու սա լի դրութ յան մեջ էի, երբ ստա ցա այդ զան գը։ Այն նման էր իմ 
մշտա կան ա ռա վոտ յան զան գե րին. « Պա րո՛ն Կի սի, ինչ պես գի տեք, 
դուք պարտք եք մեր հա ճա խոր դին։ Ե՞րբ եք պատ րաստ վում վճա
րել այդ գու մա րը։ Պա րո՛ն Կի սի, վեր ջին մի քա նի ան գա մը, երբ զան
գե ցի ձեզ, դուք ա սա ցիք, որ... Ե թե դուք չվճա րեք այդ գու մա րը ե րեք 
օ րից, իմ հա ճա խոր դը դա տա կան հայց կներ կա յաց նի ձեր դեմ՝ այս 
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պարտ քի պատ ճա ռով։ Դուք հաս կա նո՞ւմ եք, պա րո՛ն Կի սի։ Ե րեք 
օր... Հա ջո ղութ յո՛ւն»։ 

Այդ զան գը նման էր ծանր հար վա ծի։ Այն պես չէր, որ ես չգի տեի, 
թե որ քան սոս կա լի էր իմ ֆի նան սա կան վի ճա կը։ Ես փող չու նեի։ 
Այն, ինչ պատ կա նում էր ինձ, ան սարք էր։ Իմ սառ նա րա նը դա տարկ 
էր։ Իմ գե ղե ցիկ կի նը քնում էր վա ռա րա նի կող քին, որ պես զի չմրսեր, 
քա նի որ ես փող չու նեի վա ռե լի քի յուղ գնե լու հա մար։ Ես չէի կա րող 
դի մել ոչ ո քի։ Ըն կեր ներս և  ըն տա նի քիս ան դամ նե րը հոգ նել էին իմ 
փո խա րեն շա րու նակ վճա րե լուց։ Շ փոթ ված՝ դան դա ղո րեն բարձ
րա ցա աս տի ճան նե րով իմ ննջա սեն յա կը և  ըն կա մահ ճա կա լիս վրա։ 
Սկ սե ցի լաց լի նել և  ա ղա ղա կել Աստ ծուն՝ օգ նութ յուն խնդրե լով։ 

Ես զար մա ցա, թե որ քան ա րագ Տե րը խո սեց ինձ հետ։ Դա լսե
լի ձայն չէր, այլ այն պի սի ձայն, ո րը հան կարծ զո րութ յամբ բարձ րա
ցավ իմ հո գուց դե պի իմ միտ քը։ Ա ռա ջին հեր թին Տերն ա սաց ինձ, 
որ ոչ մի կապ չու ներ այն խառ նաշ փո թի հետ, ո րի մեջ ես գտնվում 
էի։ Կար ծում եմ՝ Նա ա սաց դա, ո րով հետև ես մի փոքր շփոթ ված էի, 
թե ին չու Նա, իմ տե սանկ յու նից, չէր օգ նել մեզ։ Մենք հրա շա լի ե կե
ղե ցի էինք հա ճա խում, ա ռա տա ձեռն էինք, երբ կա րո ղա նում էինք, և 
գ րե թե միշտ տա սա նորդ էինք տա լիս։ Փո խա րե նը, Նա ա սաց, որ ես 
խառ նաշ փո թի մեջ եմ, քա նի որ այդ պես էլ չեմ սո վո րել, թե ինչ պես 
է գոր ծում Իր Թա գա վո րութ յու նը։ Նա ա սաց, որ, ինչ վե րա բե րում է 
փո ղին, Իր Թա գա վո րութ յու նը չի գոր ծում այն պես, ինչ պես այս երկ
րա յին տի րույ թը, և  ես պետք է սո վո րեի ֆի նանս ներ տնօ րի նե լու Իր 
Թա գա վո րութ յան հա մա կար գը, ե թե ցան կա նում էի ա զատ լի նել։ 

Հի շում եմ, որ ներքև վա զե ցի, բռնե ցի Դ րեն դա յի ու սե րից և պատ
մե ցի նրան, որ Տե րը հենց նոր խո սել է ինձ հետ, և  որ Ն րա պա տաս
խա նը Իր Թա գա վո րութ յունն էր։ Ի հար կե, մենք մի փոքր շփոթ ված 
էինք. մեր կար ծի քով՝ մենք հաս կա նում էինք, թե ինչ է Ն րա Թա գա
վո րութ յու նը։ Ի վեր ջո, ինչ պես ա սա ցի, մենք հրա շա լի ե կե ղե ցի էինք 
հա ճա խում, եր կուսս էլ սի րում էինք Աստ ծուն և գի տեինք, որ Եր կինք 
ենք գնում։ Բայց շու տով մենք բա ցա հայ տե լու էինք, որ գրե թե ո չինչ 
չգի տեինք Ն րա Թա գա վո րութ յան և դ րա օ րենք նե րի մա սին։ 
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Ես ո գեշնչ ված էի, որ Աստ ված խո սեց ինձ հետ, և  որ Նա հայտ
նեց ինձ պա տաս խա նը՝ Իր Թա գա վո րութ յու նը։ Ես դեռ պետք է 
հաս կա նա յի, թե ինչ էր դա նշա նա կում, բայց դա խրա խու սեց ինձ։ 
Ի րա կա նում, ես նույ նիսկ գա ղա փար չու նեի, թե ինչ Աստ ված նկա տի 
ուներ «թա գա վո րութ յուն» բա ռով։ Ես դեռ պետք է բա ցա հայ տեի, որ 
այդ մեկ բառն իս կա պես այն պա տաս խանն էր, ո րը Դ րեն դան և  ես 
փնտրում էինք, և  ո րին ձգտում էինք։ 

Այդ օ րը Դ րեն դան և  ես ի րար ձեռք բռնե ցինք և  ա ղո թե ցինք։ Ա ռա
ջին հեր թին մենք ա պաշ խա րե ցինք Աստ ծո առջև, որ ժա մա նակ 
չէինք հատ կաց րել, որ պես զի լրջո րեն ու սում նա սի րեինք Իր Խոս քը, 
և  այն, թե ինչ պես է գոր ծում Իր Թա գա վո րութ յու նը ֆի նան սա կան 
բնա գա վա ռում։ Երկ րոր դը, ես ա պաշ խա րե ցի նրա առջև՝ որ պես ըն
տա նի քի գլուխ, մեզ այդ խառ նաշ փոթ վի ճա կին հասց նե լու հա մար։ 
Եր կուսս էլ ա ղո թե ցինք և հա մա ձայ նե ցինք, որ մենք ո րո շում ենք կա
յաց նում սո վո րել, թե ինչ պես է գոր ծում Թա գա վո րութ յու նը, և  ապ րել 
այլ կեր պով՝ ոչ այն պես, ինչ պես ապ րում էինք վեր ջին ի նը տա րում։

Լա վա գույն օ րի նա կը, ո րով կա րող եմ նկա րագ րել, թե ինչ տե ղի 
ու նե ցավ դրա նից հե տո, լույ սի ան ջա տի չը միաց նելն է։ Երբ մտնում 
եք մութ սեն յակ և պար զա պես միաց նում եք ան ջա տի չը, սեն յա կը լու
սա վոր վում է, և դուք կա րող եք տես նել։ Ա հա թե ին չի էր նման, երբ 
Աստ ված սկսեց սո վո րեց նել մեզ Իր Թա գա վո րութ յան մա սին։ Ա սես 
ինչոր մե կը միաց րեց ան ջա տի չը, և մենք տե սանք այն, ինչ նախ կի
նում եր բեք չէինք նկա տել։ Մենք սկսե ցինք հաս կա նալ, որ Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յու նը կա ռա վար ման հա մա կարգ է, ո րի օ րենք նե րը եր
բեք չեն փոխ վում։ Մենք հաս կա ցանք, որ կա րող ենք սո վո րել այդ 
օ րենք նե րը և  օգտ վել Աստ ծո զո րութ յու նից և  ի մաս տութ յու նից, որ
պես զի կա ռու ցեինք այն հարս տութ յու նը, որն անհ րա ժեշտ էր մեզ։ 

Մենք խիստ ո գեշնչ ված էինք, բայց դեռ շատ շփոթ ված էինք։ 
Երբ Աստ ված սկսեց սո վո րեց նել մեզ, թե ինչ պես է գոր ծում Իր Թա
գա վո րութ յու նը, մեզ հետ տե ղի ու նե ցան մի շարք խիստ զար մա
նա լի պատ մութ յուն ներ։ Ես չեմ պատ մե լու այդ պատ մութ յուն նե րի 
մեծ մասն այս գրքում, քա նի որ պատ մել եմ դրանք այս գրքա շա րի 
ա ռա ջին գրքում, ո րը կոչ վում է « Ձեր ֆի նան սա կան հե ղա փո խութ
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յու նը. Հա մա ձայ նութ յան զո րութ յու նը»։ Դուք կա րող եք գնել այն 
«garykeesee.com» կամ «Amazon.com» կայ քե րից։ Դուք նույն պես 
պետք է գնեք իմ « Հա վատ քի որ սոր դութ յուն» գիր քը, ո րում պատ
մում եմ, թե ինչ պես Աստ ված սո վո րեց րեց ինձ հնձել իմ մա տա
կա րա րու մը՝ եղ նի կի որ սի օ րի նա կով։ Բայց եր կար պատ մութ յու նը 
կարճ դարձ նե լու հա մար, թույլ տվեք մի օ րի նակ բե րել։ 

Ինչ պես ար դեն ա սա ցի, մենք շատ մեծ պարտ քեր ու նեինք և չ գի
տեինք, թե ինչ պես ա զատ վեինք։ Հար կա յին տես չութ յան ար գե լանք
ներ, գրա վատ ներ, 10 սպառ ված և  ար գե լա փակ ված վար կա յին քար
տեր և  ե րեք վարկ ֆի նան սա կան ըն կե րութ յուն նե րին՝ տա րե կան 28 
տո կո սով։ Մենք պարտք էինք մեր ա տամ նա բույ ժին, չոր մաքր ման 
ծա ռա յութ յա նը, մեր ծնող նե րին և մեր ըն կեր նե րին։ Մենք պարտք 
էինք նրանց, ով քեր կա րող են անց նել ձեր մտքով։ Բ նա կա նո րեն 
չկար ոչ մի հույս։ Իմ ա պա հո վագ րա կան փա թեթ նե րի վա ճառ քը 
լավ չէր ըն թա նում, թեև ես շատ էի աշ խա տում։ Սա կայն, տես նե լով 
Թա գա վո րութ յան ան հա վա տա լի գոր ծե րը (կրկին, կար դա ցե՛ք վե
րոնշ յալ եր կու գրքե րի պատ մութ յուն նե րը), մենք խրա խուս վե ցինք՝ 
գի տակ ցե լով, որ Թա գա վո րութ յու նը մեր պա տաս խանն է։ Մենք նույ
նիսկ գա ղա փար չու նեինք, թե ինչ պես էր դա տե ղի ու նե նա լու, բայց 
վստահ էինք, որ ճիշտ ճա նա պար հին էինք։ 

Մի գի շեր Աստ ված ե րազ ցույց տվեց, որ ես պետք է թող նեի 
այն ըն կե րութ յու նը, որ տեղ ար դեն ի նը տա րի աշ խա տում էի, և հիմ
նադ րեի իմ սե փա կան ըն կե րութ յու նը, որ պես զի օգ նեի մարդ կանց 
ա զատ վել պարտ քե րից։ Կա րո՞ղ եք նման բան պատ կե րաց նել. սա 
խեն թութ յուն է, այն պես չէ՞։ Ե թե ես ի մա նա յի, թե ինչ պես ա զատ վեի 
պարտ քե րից, ինքս կա նեի դա տա րի ներ ա ռաջ։ Բայց Աստ ված հենց 
դա ա սաց ինձ։ Ես մի փոքր ցնցված էի։ Ըն կե րութ յուն, որն օգ նում 
է մարդ կանց ա զատ վել պարտ քե րի՞ց։ Ես ինքս կու զեի սո վո րել դա 
ինչոր մե կից։ 

Սկ սե ցի ա ղո թել դրա հա մար, և տե ղի ու նե ցավ մի դեպք, ո րը փո
խեց իմ կյան քը. Սուրբ Հո գին ցույց տվեց ինձ, թե ինչ պես կա րող էի 
ա նել դա։ Ես այ ցե լե ցի իմ հնա րա վոր հա ճա խորդ նե րից մե կին՝ ա պա
հո վագ րա կան պայ մա նա գիր կնքե լու հա մար։ Մո ռա ցա ա սել ձեզ, որ 
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ամ բողջ այդ ըն թաց քում աշ խա տում էի ֆի նան սա կան ծա ռա յութ յուն
նե րի ո լոր տում՝ որ պես ա պա հո վագ րա կան փա թեթ նե րի և  ար ժեթղ
թե րի վա ճառ քի մաս նա գետ։ Ես գի տեմ, որ նման էի ջրմու ղա գոր ծի, 
ում  տա նը ծո րա կը կա թում է ՝ այն պի սի մար դու, ով  լու ծում է բո լո րի 
խնդիր նե րը՝ ան տե սե լով ի րե նը։ Թեև աս տի ճա նա բար կորց նում էի 
իմ դիր քը ֆի նան սա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում, այն փոր ձա
ռութ յու նը, ո րը ձեռք էի բե րել վեր ջին ի նը տա րում՝ այդ ո լորտն ընդ
հա նուր առ մամբ ճա նա չե լով, շատ կար ևոր էր այն բա նում, ինչ Աստ
ված պատ րաստ վում էր ցույց տալ ինձ։ 

Իմ հա ճա խոր դի և ն րա կնոջ հետ նստած էինք նրանց խո հա նո ցի 
սե ղա նի շուրջ և սո վո րա կա նի պես ներ կա յաց նում էի իմ ա ռա ջար
կը, ո րի ըն թաց քում  պետք է պար զեի նրանց ֆի նան սա կան վի ճա
կը՝ տա լով տար բեր հար ցեր և լ րաց նե լով այն, ինչ մենք տվյալ նե րի 
թեր թիկ էինք ան վա նում։ Այդ տվյալ նե րը հիմ նա կա նում օգ տա գործ
վում էին՝ ո րո շե լու հա մար, թե որ քան պետք է լի ներ հա ճա խոր դի 
կյան քի ա պա հո վագ րութ յան գու մա րը։ Երբ լրաց նում էինք նրանց 
պարտ քե րի ցու ցա կը, նրանք վհատ վե ցին. կի նը սկսեց լաց լի նել, 
երբ պատ մում էին, թե ինչ պի սի ան հու սութ յուն էին զգում։ Եր կուսն 
էլ լրիվ դրույ քով աշ խա տանք ներ ու նեին, սա կայն ոչ մի ա միս չէին 
կա րո ղա նում լիար ժեք հո գալ ի րենց ծախ սե րը։ 

Քա նի որ ի նը տա րի շա րու նակ ինքս էի այդ պես ապ րում, և քա նի 
որ Աստ ված սկսել էր սո վո րեց նել Դ րեն դա յին և  ինձ Թա գա վո րութ յան 
մա սին, կա րող եք պատ կե րաց նել, թե ինչ պի սի կա րեկ ցանք զգա ցի 
նրանց հան դեպ։ Ինչ պես Դ րեն դան և  ես, նրանք նույնպես քրիս տոն
յա էին, բայց չգի տեին, թե ինչ պես է գոր ծում Թա գա վո րութ յու նը։ Այդ 
ժա մա նակ ես իս կա պես չէի կա րող շատ բան բա ցատ րել Թա գա վո
րութ յան մա սին՝ բա ցի այն սկզբնա կան բա նե րից, ո րոնք Աստ ված 
ար դեն ցույց էր տվել մեզ։ Ես պատ մե ցի նրանց այդ մա սին, ինչ պես 
նաև մի քա նիսն այն զար մա նա լի պատ մութ յուն նե րից, ո րոնք տե ղի 
էին ու նե ցել մեր կյան քում։ 

Ակն հայտ էր, որ այդ մարդ կանց գլխա վոր խնդի րը կյան քի ա պա
հո վագ րութ յու նը չէր։ Ես ո րոշ ժա մա նակ տրա մադ րե ցի, որ պես զի 
բա ցատ րեի այն, ինչ Աստ ված սո վո րեց նում էր ինձ Թա գա վո րութ յան 
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մա սին, բայց մեծ ցան կութ յուն ու նե ցա այն պի սի բան ա նել, ինչն ի րա
կան ֆի նան սա կան պա տաս խան ներ կտար նրանց։ 

Այդ ե րե կո, գրա սեն յա կում, երբ ա վար տում էի օրս և տե սա կա
վո րում իմ սո վո րա կան փաս տաթղ թե րը և հա ղոր դագ րութ յուն նե րը, 
ո րոնց դեռ պետք է վե րա դառ նա յի, հան կարծ մի միտք ծա գեց։ Ի՞նչ, 
ե թե ես նա յեի ա վե լի հե ռուն, քան նրանց կյան քի ա պա հո վագ րութ
յունն էր, և կա տա րեի ընդ հա նուր ֆի նան սա կան պատ կե րի եր կա
րա ժամ կետ վեր լու ծութ յուն։ Կա րո՞ղ էի ես ինչոր բան ա նել։ Ի՞նչ, 
ե թե սկսեի փող փնտրել։ Ես նկա տի ու նեմ, որ մի գու ցե կա րո ղա նա յի 
գտնել ա վե լի մատ չե լի մի ջոց ներ այն ֆի նան սա կան ծա ռա յութ յուն
նե րի հա մար, ո րոն ցից նրանք ար դեն օգտ վում էին։ Ես ու նեի պարզ 
նպա տակ՝ գտնել ա վե լի մատ չե լի  ֆի նան սա կան ծա ռա յութ յուն ներ 
նրանց հա մար և  օգ տա գոր ծել դրա արդ յուն քում ա վե լա ցած ամ բողջ 
գու մա րը՝ նրանց դրա մա կան  հոս քի և պարտ քե րը մա րե լու հա մար։ 
Թ վում էր՝ դա պարզ ա ռա ջադ րանք էր, բայց ի րա կա նում ես շատ 
բան չգի տեի այլ ֆի նան սա կան ո լորտ նե րի մա սին՝ բա ցի կյան քի 
ա պա հո վագ րութ յու նից։ Եվ պետք է ա սեմ ձեզ, որ դա ին տեր նե տի 
ժա մա նա կաշր ջա նից ա ռաջ էր։ Ամ բողջ ու սում նա սի րութ յու նը, որն 
անհ րա ժեշտ էր ինձ, կա տար վե լու էր հին ձևով՝ հե ռա խո սով և « Դե
ղին է ջեր» տե ղե կագր քի օգ նութ յամբ։

Ես մի ամ բողջ շա բաթ աշ խա տե ցի դրա վրա, քա նի որ պետք է 
հան դի պեի այդ հա ճա խոր դին հա ջորդ շա բաթ։ Ես զար մա ցա, երբ 
պար զե ցի, թե ամ սա կան որ քան գու մար էր հնա րա վոր խ նա յել, երբ 
ժա մա նակ հատ կաց րի այդ ըն տա նի քի ֆի նանս նե րի  հա մա կող մա
նի ու սում նա սի րութ յա նը։ Երբ ա վար տե ցի, պարզ վեց, որ ա մեն ա միս 
նրանք կա րող էին մի քա նի հար յուր դո լար խ նա յել։ Իմ ֆի նան սա
կան հաշ վի չով մուտ քագ րե ցի նրանց ամ բողջ պարտ քը, իսկ հե տո 
ա վե լաց րի խ նա յած գու մա րի չա փը նրանց սո վո րա կան ամ սա կան 
մա րում նե րին։ Երբ սեղ մե ցի հաշ վե լու կո ճա կը, ես զար ման քով նա
յե ցի էկ րա նին. 6.2 տա րի։ Ըստ այդ պա տաս խա նի՝ իմ հա ճա խոր դին 
անհ րա ժեշտ էր ընդ հա նուր առ մամբ 6.2 տա րի՝ մա րե լու հա մար իր 
բո լոր պարտ քե րը, նե րառ յալ՝ հի փո թե քա յին վար կը՝ ա ռանց ե կամ
տի փո փո խութ յան։ Ա յո՛, դուք ճիշտ կար դա ցիք՝ ա ռանց նրա ամ սա
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կան ե կամ տի փո փո խութ յան։ Ես ապ շել էի և հա մոզ ված էի, որ սխալ 
էի թույլ տվել։ Այն պես որ, կրկին ու կրկին կա տա րե ցի նույն հաշ վար
կը, մինչև հա մոզ վե ցի, որ պա տաս խա նը ճիշտ էր։ Մի՞ թե դա հնա րա
վոր էր։ Ին չո՞ւ մար դիկ չգի տեն այդ մա սին։ 

Ես ա րա գո րեն վերց րի ևս մի քա նի հա ճա խորդ նե րի ֆայ լեր, 
ո րոնք ձեռ քիս տակ էին, հաշ վարկ ներ կա տա րե ցի և ս տա ցա միև
նույն արդ յունք նե րը։ Ն րան ցից յու րա քանչ յու րը կա րող էր ա զատ վել 
պարտ քե րից, նե րառ յալ՝ հի փո թե քա յին վար կը, 57 տա րում՝ ա ռանց 
ամ սա կան ե կամ տի փո փո խութ յան։ Ար դեն ուշ էր, երբ ա վար տե ցի 
իմ հաշ վարկ նե րը գրա սեն յա կում, բայց տուն գնա լիս ես ո գեշնչ ված 
էի։ Ե թե այն, ինչ բա ցա հայ տե ցի, ճիշտ էր, իսկ իմ բո լոր հաշ վարկ
նե րը ցույց էին տա լիս, որ այդ պես էր, դա իս կա պես լուրջ բա ցա հայ
տում էր։

Ինձ հե տաքրք րում էր, թե ինչ պես իմ հա ճա խոր դը կար ձա գան
քեր այդ տե ղե կութ յա նը։ Պատ րաստ վե լով այդ հան դիպ մա նը՝ ո րո շե
ցի տպել այդ թվե րը՝ մեկ է ջից բաղ կա ցած կարճ զե կույց պատ րաս
տե լով։ Իմ նպա տա կը պար զա պես այդ ըն տա նի քին հույս ներշն չելն 
էր։ Ես ո չինչ չէի վաս տա կե լու դրա նից, քա նի որ գի տեի՝ ա մե նայն 
հա վա նա կա նութ յամբ, չէի կա րո ղա նա լու կյան քի ա պա հո վագ րութ
յան փա թեթ վա ճա ռել նրանց։ Հա ջորդ շա բաթ ես կրկին ստու գե ցի իմ 
հաշ վարկ նե րը և հա մոզ վե ցի, որ դրանք ճիշտ են։

Սեղ մե լով նրանց դռան կո ճա կը՝ ես ան հան գիստ սպա սո ղա կա
նութ յան մեջ էի։ Նս տե ցի նրանց խո հա նո ցի սե ղա նի մոտ և պատ
մե ցի, թե ինչ աշ խա տանք էի կա տա րել նրանց տվյալ նե րի հետ ամ
բողջ շա բաթ վա ըն թաց քում։ Ես դան դա ղո րեն ծա նո թաց րի նրանց 
այն թվե րին, ո րոնք տպել էի՝ բա ցատ րե լով, թե ինչ պես էի կա րո ղա
ցել գու մար խնա յել, և ն շե լով այ ն ըն կե րութ յուն նե րի ան վա նում նե րը 
և հե ռա խո սա հա մար նե րը, ո րոնց անհ րա ժեշտ էր դի մել։ Կա րող եմ 
ա սել, որ նրանք ո գեշնչ վե ցին՝ տես նե լով, թե ինչ պես էր խնայ ված 
կան խիկ գու մա րի չափն ա վե լա նում։ Բայց երբ ե կա այն եզ րա հանգ
ման, որ նրանք լիո վին ա զատ վե լու էին պարտ քե րից (նե րառ յալ 
ի րենց հի փո թե քա յին վար կը) 6.2 տա րում, նրանք սկսե ցին լաց լի
նել, այս ան գամ՝ ու րա խութ յու նից։ Ար ցունք նե րը հո սում էին նրանց 
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այ տերով, մինչ նստած էին և շա րու նակ ա սում էին ինձ, թե որ քան 
ցնցված էին այդ արդ յունք նե րից։ Ն րանք մո տե ցան և գր կե ցին ինձ։ 
Այդ ե րե կոն պար զա պես հրա շա լի էր։ 

Ե կեք ան կեղծ լի նենք. մի՞ թե Հար կա յին տես չութ յունն ա սե լու է 
ձեզ, թե ինչ պես ա վե լի քիչ հար կեր վճա րել։ Մի՞ թե բան կի կա ռա վա
րիչն ա սե լու է ձեզ, թե ինչ պես խու սա փել բարձր տո կո սա գու մար ներ 
վճա րե լուց։ Ո՛չ, ամ բողջ այդ հա մա կարգն այն պես է կա ռուց ված, որ 
խլի ձեր փո ղը, ոչ թե պաշտ պա նի այն։ Ես գի տեի, որ այն, ինչ ես 
բա ցա հայ տել էի, պետք էր սո վո րեց նել յու րա քանչ յուր ըն տա նի քի 
Ա մե րի կա յում։ Այդ ե րե կոն շրջա դար ձա յին ազ դե ցութ յուն թո ղեց իմ 
կյան քում, և  ես ու զում էի ա նել նույ նը իմ հա ճա խորդ նե րից յու րա
քանչ յու րի հա մար։ 

Այս պի սով, զին ված այդ տե ղե կութ յամբ և Աստ ծուց ինձ տրված 
ե րա զի հաս տատ մամբ՝ Դ րեն դան և  ես հե ռա ցանք կյան քի ա պա հո
վագ րութ յամբ զբաղ վող ըն կե րութ յու նից, որ տեղ ես աշ խա տում էի, 
և հիմ նադ րե ցինք մեր ըն կե րութ յու նը՝ սկսե լով ա նել այն, ինչ ա րե ցի 
այդ հա ճա խոր դի հա մար։ Այդ վաղ տա րի նե րին մենք ան վա նե ցինք 
մեր ձեռ նար կութ յու նը « Հա վատ քով լե ցուն ըն տա նե կան ֆի նանս
ներ»։ Այդ ան վա նու մը հստակ ցույց էր տա լիս, թե ինչ մենք նկա
տի ու նեինք. ե թե դուք հաս կա նաք, թե ինչ պի սին է Աստ ծո  Թա գա
վո րութ յու նը և  ինչ է հա վատ քը, դուք լե ցուն ֆի նանս ներ  կու նե նաք։ 
Ես հա մա ձայն եմ, որ դա հա ջող ան վա նում չէր ըն կե րութ յան հա մար 
(փոր ձեք կրկնել այն տասն ան գամ՝ ա ռանց դա դա րի), բայց այն դուր 
ե կավ մարդ կանց։ Ա վե լի ուշ մենք փո խե ցինք այն « Ֆոր վարդ Ֆայ
նենշլ Գ րուպ»ի (« Դե պի ա ռաջ» ֆի նան սա կան խումբ), ո րը պահ
պան վել է մինչև օրս։ 

Ան կեղծ ա սած, մեր անձ նա կան ֆի նանս նե րը դեռ չէին 
բավարարում։ Մենք դեռ պետք է մա րեինք մեր բո լոր պարտ քե րը, 
բայց գի տեինք, որ գտել էինք այն ու ղին, ո րով պետք է գնա յինք։ Սկ
սե լով մեր նոր ըն կե րութ յու նը՝ մենք ո գեշնչ ված էինք և միա ժա մա նակ 
մի փոքր մտա հոգ ված։ Մենք պետք է շատ բան սո վո րեինք ըն կե
րութ յուն հիմ նադ րե լու և կա ռա վա րե լու մա սին, բայց մե ծա գույն խո
չըն դո տը, ո րին բախ վել էինք, այն էր, թե ինչ պես գու մար վաս տա կել՝ 
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կա տա րե լով այդ աշ խա տան քը։ Խն դիրն այն էր, որ մենք գի տակ ցում 
էինք, որ չէինք կա րող և չէինք էլ ցան կա նում գու մար վերց նել մարդ
կան ցից, որ պես զի օգ նեինք նրանց ա զատ վել պարտ քե րից։ Սա մեծ 
խո չըն դոտ էր, և մենք բա վա կա նին ժա մա նակ տրա մադ րե ցինք, որ
պես զի ա ղո թեինք դրա հա մար և լու ծում ներ գտնեինք։ Ա ռանց ման
րա մաս նե լու՝ Տե րը ցույց տվեց մեզ զար մա նա լի մար տա վա րութ
յուն, հա մա ձայն ո րի՝ մեր ըն կե րութ յու նը սկսեց գու մար վաս տա կել՝ 
ա ռանց հա ճա խոր դից գումար ստա նա լու։ 

Հա ջոր դը, մենք պետք է ինչոր մի ջոց գտնեինք, որ պես զի ա րա
գաց նեինք այն տևա կան հաշ վարկ նե րը, ո րոնք ես կա տա րում էի իմ 
հա ճա խորդ նե րի տվյալ նե րի հետ։ Գի տեի, որ ինձ անհ րա ժեշտ էր 
հա մա կարգ չա յին ծրա գիր ստեղ ծել՝ այդ աշ խա տան քը կա տա րե լու 
հա մար, բայց ես ո չինչ չգի տեի հա մա կար գիչ նե րի մա սին, և  ո՛չ էլ գի
տեի, թե ինչ պես գտնել ինչոր մե կին, ով կա րող էր ա նել դա։ Կր կին, 
Աստ ված գոր ծեց զար մա նա լի կեր պով։ Ինձ զան գեց մի մարդ, ով 
ապ րում էր շատ հե ռու մեր տնից և լ սել էր մեր մա սին։ Նա ցան կա
նում էր ծա նո թա նալ մեր աշ խա տան քին՝ որ պես հա ճա խորդ։ Ն րան 
դուր ե կավ այն, և մինչ զրու ցում էինք, ես ի մա ցա, որ նա հա մա կարգ
չա յին ծրագ րա վո րող է և  ու նի իր սե փա կան ըն կե րութ յու նը՝ մաս նա
կի զբաղ վա ծութ յան հի մուն քով։ Ես բա ցատ րե ցի, թե ինչ է հար կա
վոր մեզ, և նա մեծ խան դա վա ռութ յամբ ա սաց, որ ու զում է օգ նել 
մեր գոր ծի մեջ։ Ես ա սա ցի նրան, որ մենք նոր ենք հիմ նադ րել մեր 
ըն կե րութ յու նը և դեռ չու նենք մի ջոց ներ, որ պես զի վճա րենք նրա աշ
խա տան քի հա մար, թեև նա ա ռա ջար կեց իր ծա ռա յութ յուն նե րը շատ 
մեծ զեղ չով։ Նա ա սաց, որ, միև նույն է, ցան կա նում է կա տա րել այդ 
աշ խա տան քը, և  որ մենք կա րող ենք վճա րել ի րեն, երբ մի ջոց ներ 
ունե նանք։ Եվ մենք այդ պես էլ վար վե ցինք։ 

Մարդ կանց դուր ե կավ մեր գոր ծը։ Իսկ ին չո՞ւ ոչ։ Այն անվ ճար էր, 
իսկ նրանք հա վել յալ գու մար էին ստա նում և  ա զատ վում էին պարտ
քե րից։ Մեր գոր ծը ընդ լայն վեց, և  եր կու սու կես տար վա ըն թաց քում 
կա րո ղա ցանք ա զատ վել պարտ քե րից։ Շու տով մենք ու նեինք ա վե
լի քան 300 ներ կա յա ցու ցիչ, ո րոնք ներ կա յաց նում էին մեր ֆի նան
սա կան ծրա գի րը ամ բողջ ԱՄՆով։ Բա ցի այն, որ կա րո ղա ցանք 
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կան խիկ գու մա րով գնել մեր մե քե նա նե րը, կա ռու ցե ցինք նաև մեր 
ե րա զան քի տու նը՝ ամ բող ջութ յամբ վճա րե լով դրա հա մար։ Մեր ըն
կե րութ յունն ա ճեց և տա րի նե րի ըն թաց քում թույլ տվեց մեզ նվի րա
բե րել հար յուր հա զա րա վոր դո լար ներ՝ ա ջակ ցե լու հա մար կա րի քա
վոր մարդ կանց և Ա վե տա րա նի տա րած մա նը։ 

« Պարտ քե րից ա զատ վե լու պլա նը», ինչ պես որ մենք ան վա
նում ենք այն, անվ ճար տրա մադր վում է մինչև օրս՝ ար դեն 30 տա
րի անց։ Տա րի նե րի ըն թաց քում մեր ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յունն 
ընդ լայն վեց։ Մենք սկսե ցինք զբաղ վել կեն սա թո շա կա յին ներդ րում
նե րով այն բա նից հե տո, երբ 2001 և 2008 թվա կան նե րի ֆի նան սա
կան ճգնա ժա մի արդ յուն քում մի լիո նա վոր մար դիկ կորց րին ի րենց 
կեն սա թո շա կա յին խնա յո ղութ յուն նե րի 5080 տո կո սը։ Մենք գտանք 
ա պա հով ներդ րու մա յին տար բե րակ ներ և սկ սե ցինք մեր գոր ծի այդ 
ճյու ղը 2001 թվա կա նին։ Ու րախ եմ ա սել, որ այ սօր մեր հա ճա խորդ
նե րի հա մար տնտե սում ենք ա վե լի քան հար յուր մի լիոն դո լար, և 
ն րան ցից ոչ ոք չի կորց րել նույ նիսկ մեկ ցեն տ ի րենց ներդ րում նե
րից՝ մեր երկ րում և  ամ բողջ աշ խար հում ա վե լի քան 16 տա րի տևող 
ֆի նան սա կան քաո սի ըն թաց քում։ Եվ, նման մեր պլա նին, չկա ոչ մի 
սկզբնա կան կամ տա րե կան վճա րում, ոչ մի վար չա րա րա կան մու
ծում կամ միջ նոր դավ ճար մեր օգ նութ յամբ ներդ րում կա տա րող հա
ճա խորդ նե րի հա մար։ Ե թե հոգ նել եք ձեր կեն սա թո շա կա յին խնա
յո ղութ յուն նե րով խա ղադ րույք ներ կա տա րե լուց, կա րող եք կապ 
հաս տա տել « Ֆոր վարդ Ֆայ նենշլ Գ րուպ»ի հետ 1(800)8150818 
հե ռա խո սա հա մա րով կամ այ ցե լել Forwardfinancialgroup.com կայ քը՝ 
ա վե լին ի մա նա լու հա մար։

Զար մա նա լի է, այն պես չէ՞։ Մի հա սա րակ գա ղա փար Սուրբ Հո
գուց հա վիտ յան փո խեց մեր կյան քը։ Ա յո՛, մենք պետք է գոր ծեինք, 
բայց Աստ ված ցույց տվեց մեզ, թե ինչ ա նենք։ «Ինչ պի սի՞ զգա ցո
ղութ յուն է պարտ քե րից ա զատ լի նե լը, Գա՛ րի»։ Խա ղա ղութ յո՜ւն։ 
Հան գի՜ստ։ Մ տա ծե՛ք այս մա սին։ Մենք ան ցում կա տա րե ցինք խիստ 
ծանր ան բա րեն պաստ ֆի նան սա կան դրութ յու նից դե պի լիար ժեք 
ա զա տութ յուն պարտ քե րից, դե պի կան խիկ գու մա րով մե քե նա ներ 
և տուն գնե լը և մեր բո լոր կա րիք նե րը հո գա լը։ Ի նը տա րի շա րու
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նակ ես ապ րում էի սաս տիկ ճնշման ներ քո՝ ա մեն օր, ա մեն րո պե։ 
Ես հան գիստ չու նեի։ Շա բաթ վա որ օրն էլ լի ներ, և նույ նիսկ տո նե րի 
ըն թաց քում ես խա ղա ղութ յուն չու նեի։ Իմ ֆի նան սա կան խնդիր նե րը 
հետ ևում էին ինձ ա մե նուր։ Ես մշտա պես շփոթ ված և ն վաս տա ցած 
էի զգում ինձ մեր ֆի նան սա կան դրութ յան պատ ճա ռով։ Վախն իմ 
մշտա կան ու ղե կիցն էր։ Խու ճա պի նո պա նե րը և հա կա դեպ րե սանտ 
դե ղա մի ջոց ներն իմ կյան քի ոճն էին իմ հու սա հա տութ յան ա մե նա
սաս տիկ պա հե րին։ 

Հաշ վի առ նե լով բո լոր ֆի նան սա կան փո փո խութ յուն նե րը և  
ի հար կե այն, որ մեր բո լոր կա րիք նե րը լրաց ված էին, մի գու ցե դուք 
գայ թակղ ված լի նեք մտա ծե լու, որ մեր հաղ թա նա կը հենց մեր անձ
նա կան ֆի նանս ներն էին։ Ա յո՛, վեր ջա պես մեզ անհ րա ժեշտ ա մեն 
ինչ ու նե նա լը մեծ հաղ թա նակ էր, բայց մեր ի րա կան ոգ ևո րութ յան 
պատ ճառն այն էր, որ մենք տես նում էինք, թե ինչ պես էր գոր ծում 
Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը։ Երբ Դ րեն դան և  ես կրկին ու կրկին տես
նում էինք Թա գա վո րութ յան գոր ծե րը, մենք հա ճախ ա սում էինք. 
« Դու տե սա՞ր դա»։

Դա նման էր լույ սի ան ջա տի
չը միաց նե լուն. լույ սի մեջ ա մեն ինչ 
պար զո րեն եր ևում է, և դուք տես նում 
եք։ Հ րա շա լի է, երբ կա րո ղա նում եք 
տես նել այն բա նից հե տո, երբ կույր 
եք ե ղել և  ապ րել եք ա ռանց պա
տաս խան նե րի։ Մեր ի րա կան գան ձը՝ 
Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը գտնե լը 
պար զա պես զար մա նա լի էր։ Որ
պես զի փոր ձեմ հստակ ցույց տալ, 
թե ինչ պես էի զգում ինձ, ես կա սեմ 
հետև յա լը. ա ռա ջին ան գամ իմ կյան

քում հանգս տութ յուն կար։ 

Ող բեր գութ յու նը դա դա րե՜ց։ Անց յա լում, ե թե մեր ան վա դո ղը 
վնաս վում էր, դա վե րած վում էր խո շոր զգաց մուն քա յին ճգնա ժա մի. 
«Որ տե ղի՞ց փող գտնենք։ Դեռ հնա րա վո՞ր է ինչոր բան վերց նել 

ՄԻ ՀԱՍԱՐԱԿ 
ԳԱՂԱՓԱՐ ՍՈՒՐԲ 
ՀՈԳՈՒՑ ՀԱՎԻՏՅԱՆ 
ՓՈԽԵՑ ՄԵՐ ԿՅԱՆՔԸ։ 
ԱՅՈ՛, ՄԵՆՔ ՊԵՏՔ Է 
ԳՈՐԾԵԻՆՔ, ԲԱՅՑ 
ԱՍՏՎԱԾ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՑ 
ՄԵԶ, ԹԵ ԻՆՉ ԱՆԵՆՔ։ 
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մեր վար կա յին քար տե րից»։ Բայց այ սօր, ե թե ինչինչ պատ ճա ռով 
մեր մե քե նան է ան սար քա նում, ես պար զա պես հարց նում եմ կնոջս. 
«Այս ան գամ ի՞նչ գույ նի ես ու զում»։ Չ կա ող բեր գութ յուն, խու ճապ, 
պարտք. միայն հան գիստ։ Մենք շա րու նա կում ենք կա տա րել մեր 
գոր ծը և հետ ևել մեր նպա տա կին։ Մենք այլևս չենք ապ րում գո յատև
ման հա մար. այժմ մենք կա րող ենք ՎԱՅԵԼԵԼ ԿՅԱՆՔԸ։ 

«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»։

– Մատ թեոս 6.25,26

Վեր ջին 36 տա րում հա զա րա վոր մարդ կանց հետ նստել եմ 
նրանց խո հա նո ցի սե ղա նի շուրջ և քն նար կել նրանց ֆի նանս նե րը 
շատ անձ նա կան մա կար դա կի վրա։ Աշ խար հով մեկ քա րո զել եմ հա
զա րա վոր մարդ կան ցից բաղ կա ցած լսա րան նե րի, և կա մեկ բան, 
ո րը հայտ նա բե րել եմ ա մե նուր. յու րա քանչ յու րը հան գիստ է ցան կա
նում։ Յու րա քանչ յու րը սպա սում է շա բա թա վեր ջին, ար ձա կուր դին 
կամ թո շա կին, որ պես զի կանգ առ նի և հանգս տա նա։ 

Վեր ջերս կար դա ցի այն մա սին, որ անց կաց րած մի քա նի ու սում
նա սի րութ յուն ներ  պար զել են, որ ա մե րի կա ցի նե րի 70 տո կո սը չի 
սի րում ի րենց աշ խա տան քը, և  այդ 7020 տո կո սը ներ քուստ ներգ
րավ ված չէ իր գոր ծի մեջ և, կա րե լի է ա սել, ա տում է այն։ Ին չո՞ւ 
են մար դիկ գնում մի տեղ, որն ա տում են։ Ինչ պի սի՜ սթրե սի մեջ են 
նրանք ապ րում՝ ստիպ ված լի նե լով ա մեն օր դի մա նալ նման զգաց
մուն քա յին տա ռա պան քի։ Կո պիտ ա սած, նրանք ստրուկ ներ են ( Բո
լորս էլ ստրուկ ներ էինք։ Մենք մե ծա ցել ենք այն պի սի աշ խար հում, 
որ տեղ հա ջո ղութ յան հաս նե լու միակ մի ջո ցը բա վա կա նա չափ փող 
ու նե նալն է, որ պես զի ինք ներս կա ռու ցենք մեր կյան քը։ Բայց մարդ
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կանց մեծ մա սը զուրկ է դրա նից)։ Հա ջո ղութ յան հաս նե լու ե րա զանք
նե րը դան դա ղո րեն մա րում են՝ վե րած վե լով գո յատև ման, երբ ի րենց 
եր րորդ, չոր րորդ և հին գե րորդ տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում մար
դիկ հաս կա նում են, որ ի րենց աշ խա տան քը նման է փա կու ղու։ 

Ըստ վեր ջին վի ճա կագ րութ յուն
նե րից մե կի՝ Ա մե րի կա յի բնակ չութ
յան 69 տո կո սի խնա յո ղութ յուն նե րը 
չեն կազ մում նույ նիսկ 1.000 դո լար1։ 
Այն ճնշու մը և հո գե կան ցնցու մը, ո րի 
մեջ ապ րում են մար դիկ, խե ղաթ յու
րում է նրանց ինք նագ նա հա տա կա նը 
և  ար ժա նա պատ վութ յան զգա ցու մը։ 
Ե րա զանք նե րը հե տաձգ վում են՝ ան
հե տաձ գե լի կա րիք նե րի պատ ճա
ռով։ Մար դիկ պարտ վում են հիաս

թա փութ յա նը և զրկ վում են ու րա խութ յու նից։ 

Հի շում եմ՝ մեկ ան գամ մի հով վի հետ զրու ցում էի ֆի նանս նե րից։ 
Նա ա սաց, որ սի րում է իր ծա ռա յութ յու նը և սի րում է մարդ կանց, և  ա մեն 
օր արթ նա նում է ո գեշնչ մամբ, քա նի դեռ չի հի շել իր ֆի նան սա կան վի
ճա կի մա սին։ Նա ա սաց ինձ, որ, ինչ պես ար ևի լույ սը փա կող մեծ սև  
ամ պը, այն պես էլ հիաս թա փութ յուն բե րող մտքե րը կու տակ վում են 
նրա ներ սում և ստր կաց ված են պա հում գո յատև ման մտա ծե լա կեր
պին, ֆի նան սա կան ան հու սութ յա նը և տե սիլ քից զուրկ ստրկութ յա նը։ 

Մար դու անձ նա կան կյան քը փո խա րին վել է դի տե լով, թե ինչ
պես են հաղ թում ու րիշ նե րը։ Հո լի վու դը մի լիար դա վոր դո լար նե րի 
ե կա մուտ է ստա ցել՝ ցույց տա լով բազ մութ յուն նե րին, թե ինչ պես են 
այլ մար դիկ հաղ թում մեծ էկ րա նին։ Մար դիկ, ով քեր  չեն հա վա տում 
ի րենց հաղ թա նա կին, մի քա նի րո պե են հատ կաց նում, որ փախ չեն 
ի րենց ձանձ րա լի կյան քից և տես նեն ի րենց ե րա զանք նե րի ի րա կա

1     Նայլ ՄակԿարթի. «Հարցում. ամերիկացիների 69 տոկոսի խնայողությունները 
կազմում են 1.000 դոլարից պակաս գումար», «Ֆորբս», սեպտեմբերի 23, 2016, https://
www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2016/09/23/survey69of americanshavelessthan
1000in savingsinfographic/#30d27351ae67. 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՍԹՐԵՍԻ ՄԵՋ 
ԱՊՐԵԼԸ... ԱՍՏԾՈ 
ԾՐԱԳԻՐԸ ՉԷՐ ՀԵՆՑ 
ՍԿԶԲԻՑ, ԵՎ ԱՅՍՕՐ ԷԼ 
ԴԱ ԱՍՏԾՈ ԾՐԱԳԻՐԸ 
ՉԷ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ։ 
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նա ցու մը՝ դի տե լով այլ մարդ կանց կա տար յալ կյան քը մեծ էկ րա նին։ 

Ս պոր տա յին մի ջո ցա ռում նե րը ներ կա յումս մի լիար դա վոր դո
լար նե րի ե կա մուտ ու նեն աշ խար հով մեկ գտնվող դի տող նե րից։ 
2017 թվա կա նին Ա մե րի կա յի Ազ գա յին ֆուտ բո լա յին լի գա յի ե կա
մու տը կազ մեց ա վե լի քան 7.8 մի լիարդ դո լար։ Սու պեր գա վա թը 
գնա հատ վում է 15.5 մի լիարդ դո լար, և խոսքն ըն դա մե նը մեկ խա
ղի մա սին է2,3։ Մարդ կանց դուր է գա լիս տես նել ի րենց սի րե լի թի մի 
հաղ թա նա կը։ 

Սա կայն մենք պետք է հաս կա նանք, որ բո լորս ենք ստեղծ ված, 
որ պես զի հաղ թենք՝ լի նենք պայ քա րի մեջ, լի նենք խա ղի մեջ և, ի 
վեր ջո, հաղ թենք։ Ֆի նան սա կան ան հու սութ յու նը սո վո րա կան եր
ևույթ է, ոչ թե բա ցա ռութ յուն։ Մարդ կանց մեծ  մա սի հա մար միակ 
փա խուս տի մի ջո ցը հետև յալն է՝ այն կյան քը, ո րի մա սին բո լորս 
ե րա զում ենք, ապ րել այլ մարդ կանց կյան քե րի մի ջո ցով։ Ո՞րն է 
վի ճա կա խա ղում հաղ թե լու գրավ չութ յու նը։ Ին չո՞ւ է «Ո՞վ է ու զում 
դառ նալ մի լիո նա տեր» հե ռուս տա հա ղոր դու մը հան րա հայտ։ Ին չո՞ւ 
են ա րագ հարս տաց ման սխե մա նե րը դեռևս գայ թակ ղեց նում մարդ
կանց այ սօր։ Պա տաս խանն է՝ ՀԱՆԳԻՍՏԸ։ Յու րա քանչ յու րը հոգ նել 
է վա զե լուց, յու րա քանչ յու րը հոգ նել է այն բա նից, որ ա մեն ա ռա վոտ 
մի ջոց ներ հայ թայ թե լու բե ռը գո ղա նում է իր ե րա զանք նե րը։ Բայց ֆի
նան սա կան սթրե սի մեջ ապ րե լը նոր եր ևույթ չէ. ի րա կա նում, այդ պես 
է ե ղել գրե թե այն քան ժա մա նակ, որ քան մարդն այս երկ րի վրա է։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, դա Աստ ծո ծրա գի րը չէր հենց սկզբից, և  այ սօր էլ 
դա Աստ ծո ծրա գի րը չէ ձեզ հա մար։ 

2     Մայքլ Դեյվիդ Սմիթ. «Packers»ի տվյալները ցույց են տալիս, որ ԱՖԼի թիմերի 
ընդհանուր եկամուտը կազմում է 7.8 միլիարդ դոլար», «NBC Sports», http://
profootballtalk.nbcsports.com/2017/07/12/packersbooksshownflteamssplit78billion
innationalrevenue/. 

3     Ջո Դ՛Ալլեգրո. «Սուպերգավաթի միլիարդները. մեծ բիզնես՝ տարվա ամենամեծ 
խաղի ետևում», «CNBC», 22 հունվարի 2017, թարմացված՝ 2 փետրվարի 2017, 
https://www.cnbc.com/2017/01/20/superbowlbillionsthebigbusinessbehindthebig
game.html. 
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ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

Ան հու սութ յուն. ա հա թե ինչ պես կնկա րագ րեի մեր կյան քը, մինչև 
որ հաս կա ցա, թե ինչ պես հան գիստ ու նե նալ։ Ի նը տա րին եր կար 
ժա մա նակ է ֆի նան սա կան քաո սի և սթ րե սի մեջ ապ րե լու հա մար։ 
Հի շում եմ, որ շատ ան գամ ներ, նա յե լով 35 հեկ տար տա րած քի այն 
գյու ղա կան տա նը, ո րը մենք վար ձում էինք 300 դո լա րով և հա զիվ 
էինք կա րո ղա նում վճա րել վար ձա կա լութ յան գու մա րը, թեև այն ան
չափ ցածր էր, ես մտա ծում էի, թե երբ ևէ կկա րո ղա նա՞մ նման հո ղա
տա րածք ու նե նալ։ 

Այդ հո ղա տա րած քի սե փա կա նա տե րը նա խա տե սում էր գոլ ֆի 
դաշտ կա ռու ցել այդ տեղ ե րե քից հինգ տա րի անց և  ու զում էր, որ 
ինչոր մե կը պար զա պես ապ րեր այդ տա նը և հս կեր տա րած քը։ Այդ 
հին գյու ղա կան տու նը տրվեց մեզ նախ կին  վի ճա կով՝ բո լո րո վին 
ա ռանց վե րա նո րոգ ման։ Ներկ ման ու մաքր ման ծա վա լուն աշ խա
տանք նե րից հե տո այդ հին տու նը յու րա հա տուկ գրավ չութ յուն ստա
ցավ։ Մենք ծրագ րում էինք մնալ այդ տա նը ե րեք տա րի, իսկ հե տո 
տե ղա փոխ վել, բայց ութ տա րի ապ րե լուց հե տո դեռ չու նեինք տուն 
գնե լու ոչ մի հնա րա վո րութ յուն։ 

Այն բա նից հե տո, երբ Աստ ված խո սեց ինձ հետ Թա գա վո րութ յան 
մա սին, և մենք սկսե ցինք ու սում նա սի րել Թա գա վո րութ յան սկզբունք
ներն ու օ րենք նե րը և կի րա ռել դրանք, ա մեն ինչ փոխ վեց։ Սկզ բում, 
երբ մեր ֆի նան սա կան վի ճա կը բա րե լավ վեց, մենք ան չափ ոգ ևոր
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վում էինք ա մե նա փոքր հաղ թա նակ նե րից։ Ես հի շում եմ, որ սպասք 
լվա ցող մե քե նա գնե ցինք այդ հին գյու ղա կան տան հա մար: Դ րեն
դան ու ես այն քա՜ն եր ջա նիկ էինք, հատ կա պես՝ նա։ Թեև եր բեմն 
օգ նում էի լվա նալ ափ սե նե րը, ես զբաղ ված էի իմ աշ խա տան քով։ 
Այդ ժա մա նակ մենք չորս ե րե խա ու նեինք, և Դ րեն դան միշտ ափ սե
ներ էր լվա նում։ Երբ մենք գնե ցինք այդ սպասք լվա ցող մե քե նան, 
հի շում եմ, որ ա սա ցի. « Կա րո՞ղ ես հա վա տալ, որ մենք հենց նոր 
կան խիկ գու մա րով սպասք լվա ցող մե քե նա գնե ցինք»։ Ես գի տեմ՝ 
դուք մտա ծում եք. « Մի՞ թե սպասք լվա ցող մե քե նա գնելն այդ քան 
կար ևոր ի րա դար ձութ յուն է»։ Դա հաս կա նա լու հա մար, դուք պետք 
է ի մա նաք, թե ինչ կեն ցա ղա յին սար քեր կա յին մեր խո հա նա ցում։ 
Մեր գա զօ ջա խը և սառ նա րա նը ա վո կա դո յի գույ նի էին և 25 տար վա 
հնութ յուն ու նեին։ Այն պես որ, որ պես հա մե մա տութ յուն, նոր սպասք 
լվա ցող մե քե նա գնե լը մեծ հաղ թա նակ էր մեզ հա մար։ 

Նա խորդ գլխում ես պատ մե ցի, թե ինչ պես Աստ ված ե րազ և 
ծ րա գիր տվեց ինձ նոր գործ սկսե լու մա սին, ո րը դառ նա լու էր մեր 
ֆի նան սա կան քաո սի պա տաս խա նը։ Մի գու ցե մտա ծեք. «Ե րա նի՜ 
Աստ ված ինձ էլ նման բան ա սեր»։ Բա րի լուրն այն է, որ Նա ցան կա
նում է ա նել դա, սա կայն դուք պետք է ո րո շա կի գի տե լիք ու նե նա ք 
այն մա սին, թե ինչ պես է գոր ծում Թա գա վո րութ յու նը, մինչև որ կա
րո ղա նաք օգտ վել այդ պի սի օգ նութ յու նից։ Այն ա ռաջ նոր դութ յու նը, 
ո րը ստա ցա այդ օ րը իմ ե րա զի մեջ, տե ղի ու նե ցավ միայն շնոր հիվ 
այն ա մե նի, ինչ Աստ ված ցույց էր տա լիս մեզ Իր Թա գա վո րութ յան 
մա սին, և Ն րա սո վո րեց րա ծը կի րա ռե լու ան մի ջա կան հետ ևանքն 
էր։ Թեև ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց րել եմ Թա գա վո րութ յու նը իմ 
նա խորդ գրքում, ես պետք է կրկին խո սեմ այս մա սին այս գրքում, 
որ պես զի մենք ե լա կետ ու նե նանք՝ մեր աշ խա տան քը կա տա րե լու 
հա մար։ 

Մար դիկ հարց նում են ինձ, թե ինչ նկա տի ու նեմ՝ խո սե լով Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յան մա սին։ Ես ո չինչ չգի տեի Աստ ծո Թա գա վո րութ յան 
մա սին, թեև քրիս տոն յա էի։ Ես գի տեի, որ Եր կինք էի գնա լու, երբ 
մա հա նա յի, բայց  նույ նիսկ պատ կե րա ցում  չու նեի, թե ինչ է Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յու նը և  ինչ պես է այն գոր ծում։ Այս հաս կա ցութ յունն ըն
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կա լե լու հա մար, դուք պետք է հաս կա նաք, թե ինչ է նշա նա կում «թա
գա վո րութ յուն» բա ռը։ Բա ռա ցիո րեն այն նշա նա կում է թա գա վո րի 
տի րույթ։ Թա գա վո րի թա գա վո րութ յու նը հնա զանդ վում է թա գա վո րի 
խոս քին։ Ն րա խոս քը դառ նում է այն օ րեն քը, ո րը կա ռա վա րում է 
իր տի րույ թը և  իր քա ղա քա ցի նե րին։ Թա գա վո րութ յան ևս մեկ բա
ցատ րութ յունն այն է, որ մեկ մի լիոն մար դուց բաղ կա ցած ամ բո խը 
թա գա վո րութ յուն չէ։ Թա գա վո րութ յու նը են թադ րում է օ րի նա կան կա
ռա վա րում, ո րը հար կադ րում է թա գա վո րի օ րենք նե րը այդ թա գա վո
րութ յան յու րա քանչ յուր օ րի նա կան քա ղա քա ցուն։ Թ վում է՝ հաս կա
ցութ յունն այն մա սին, որ Աստ ված ու նի թա գա վո րութ յուն՝ հաս տատ
ված օ րենք նե րով, ո րոնք հա սա նե լի են իր Թա գա վո րութ յան յու րա
քանչ յուր քա ղա քա ցուն, հայտ նի չէ գրե թե ամ բողջ քրիս տո նեութ յա
նը։ Ք րիս տոն յա նե րի մեծ մա սը հա վա տում է, որ Աստ ված ո րո շում 
է պա տաս խա նել ո րոշ ա ղոթք նե րի կամ ա չա ռութ յուն  ցու ցա բե րել 
ո մանց հան դեպ։ Ն րանք հա վա տում են, որ կշա հեն Աստ ծո բա րե
հա ճութ յու նը, ե թե տևա կան ծո մեր պա հեն կամ ա վե լի շատ հոգ ևոր 
գոր ծեր ա նեն Ն րա հա մար։ Իմ ըն կե՛ր, դուք ար դեն իսկ ստա ցել եք 
Ն րա բա րե հա ճութ յու նը։ 

« 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

Դուք ոչ միայն Ն րա Թա գա վո րութ յան քա ղա քա ցին եք, այլև Ն րա 
ըն տա նի քի ան դա մը՝ Թա գա վո րի որ դի կամ դուստր։ Գա ղա տա ցի
նե րի 4րդ գ լու խը հստակ ցույց է տա լիս, թե ինչ է դա նշա նա կում ձեզ 
և  ինձ հա մար։ 

«Ես նկա տի ու նեմ, որ քա նի դեռ ժա ռան գը ե րե խա է, նա չի 
տար բեր վում ստրու կից, թեև նրան է պատ կա նում ամ բողջ 
կալ ված քը։ Նա են թա կա է խնա մա կալ նե րի և հո գա բար
ձու նե րի, մինչև իր հոր կող մից հաս տատ ված ժա մա նա կը։ 



ՁԵՐ ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ ՀԵ ՂԱ ՓՈ ԽՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ. Հանգս տի զո րութ յու նը

32

Նույն կեր պով, երբ մենք ե րե խա ներ էինք, գտնվում էինք 
այս աշ խար հի հիմ նա կան սկզբունք նե րի ստրկութ յան ներ
քո։ Բայց երբ ե կավ ժա մա նա կի լրու մը, Աստ ված ու ղար
կեց Իր Որ դուն՝ ծնված կնո ջից, ծնված օ րեն քի ներ քո՝ 
փրկագ նե լու օ րեն քի ներ քո գտնվող նե րին, որ պես զի մենք 
ստա նանք որ դի նե րի լիա կա տար ի րա վունք նե րը։ Քա նի 
որ դուք որ դի ներ եք, Աստ ված ու ղար կեց Իր Որ դու Հո գուն 
մեր սրտե րի մեջ՝ այն Հո գուն, Ով կան չում է «Աբ բա, Հայր»։ 
Այն պես որ, դուք այլևս ստրուկ չեք, և քա նի որ դուք որ դի 
եք, Աստ ված նույն պես ժա ռանգ է դարձ րել ձեզ»։ 

– Գա ղա տա ցի նե րի 4.17, NIV

Դուք ամ բողջ կալ ված քի ժա ռանգն եք՝ որ պես որ դի կամ դուստր, 
և դուք ու նեք օ րի նա կան ի րա վունք ներ՝ որ պես Աստ ծո Թա գա վո րութ
յան քա ղա քա ցի ներ։ Թույլ տվեք, որ մի պահ սա հաս տատ վի ձեր ներ
սում. ա մեն ինչ ար դեն իսկ պատ կա նում է ձեզ։ Չ կա այն պի սի բան, ինչն 
անհ րա ժեշտ է ձեզ և  ար դեն իսկ չի պատ կա նում ձեզ։ Այն պես որ, դա
դա րե՛ք ա ղա չել և լաց լի նել։ Դուք չեք կա րող խնդրել այն, ինչ ար դեն 
ու նեք։ Աստ ված չի կա յաց նում ո րո շում ներ այն մա սին, թե ում է Նա օգ
նե լու և  ում չի օգ նե լու՝ ան հա տա կան սկզբուն քով։ Յու րա քանչ յու րը, ով 
Աստ ծո որ դի կամ դուստր է, ար դեն իսկ օգ նութ յուն է ստա ցել Ն րա նից։ 

Թույլ տվեք հա մե մա տել սա 
Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե
րի քա ղա քա ցի լի նե լու հետ։ Ե թե 
դուք քա ղա քա ցի եք, ար դեն իսկ 
ու նեք Միաց յալ Նա հանգ նե րի 
կա ռա վա րութ յան ա ջակ ցութ յու
նը, ին չը կա պա հո վի, որ այդ կա
ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ
ված օ րենսդ րութ յու նը գոր ծի ձեր 
կյան քում։ Այս ա ռա վե լութ յու նը 
տրվում է ձեզ քա ղա քա ցիութ յան 
հետ։ Այն պես որ, դուք չեք կա րող 

ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՀԱՃԵԼԻ ԵՆ, ԵՎ ԻՆՁ ԴՈՒՐ 
Է ԳԱԼԻՍ ԶԳԱԼ ԱՍՏԾՈ 
ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲԱՅՑ 
ԵՐԲ ԽՈՍՔՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ Է, 
ԿԱՐԻՔ ՉԿԱ, ՈՐ ԶԳԱՄ, 
ՈՐ ՓՐԿՎԱԾ ԵՄ՝ ՓՐԿՎԱԾ 
ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ։ ԴԱ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑ Է։ 
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բա վա կա նա չափ ա ղո թել և ծոմ պա հել՝ Աստ ծո օգ նութ յու նը վաս տա
կե լու հա մար. Նա ձրիա բար տվել է ձեզ Իր օգ նութ յու նը այն ա մե նի 
մի ջո ցով, ինչ ա րել է Հի սու սը։ Վա յե լե՜ք այն. այն ձե՛րն է։ 

«Եվ Աստ ված հա րութ յուն տվեց մեզ Ք րիս տո սի հետ և նս
տեց րեց Ն րա հետ երկ նա յին տի րույթ նե րում՝ Ք րիս տոս Հի
սու սում, որ պես զի գա լիք դա րե րում ցույց տա Իր շնորհ քի 
ան զու գա կան հարս տութ յուն նե րը, ո րոնք ար տա հայտ վում 
են Ն րա բա րութ յամբ մեր հան դեպ՝ Ք րիս տոս Հի սու սում»։ 

– Ե փե սա ցի նե րի 2.6,7, NIV

«Նս տեց րեց մեզ Ն րա հետ երկ նա յին տի րույթ նե րում» պնդու մը 
նկա րագ րում է ձեր օ րի նա կան դիրքն Աստ ծո թա գա վո րութ յան մեջ։ 
Հի սու սը Նս տած է Հոր աջ կող մում, և դուք՝ նույն պես, քա նի որ դուք 
Ք րիս տո սի մար մինն եք։ Այն պես որ, Հի սու սի հետ միա սին դուք այն 
ա մե նի ժա ռան գա կիցն եք, ինչ պատ կա նում է Աստ ծուն։ Ես գի տեմ, 
որ այս միտքն ան հա վա տա լի է, բայց այն ճիշտ է։ Ա մեն ինչ պատ կա
նում է ձեզ. դուք ըն տա նի քի ան դամ եք և  ըն տա նե կան գոր ծի մեջ եք։ 
Բայց քա նի որ սա տա նան փոր ձել է թաքց նել ա մեն ինչ այն մա սին, 
թե ով եք դուք և  ինչ ու նեք, մարդ կանց և նույ նիսկ քրիս տոն յա նե րի 
մեծ  մասն ապ րում է այն պես, ա սես դեռ ստրկաց ված են այս աշ խար
հի գո յատև ման ա նեծ քի հա մա կար գին։ 

Իմ կյան քը փոխ վեց, երբ հաս կա ցա, որ Աստ ծո Թա գա վո րութ յու
նը կա ռա վար ման հա մա կարգ է՝ իր օ րենք նե րով, և  ես՝ որ պես քա
ղա քա ցի, ու նեմ օ րի նա կան ի րա վունք ներ և  ար տո նութ յուն ներ այդ 
Թա գա վո րութ յան մեջ։ Զ գա ցո ղութ յուն նե րը հա ճե լի են, և  ինձ դուր 
է գա լիս զգալ Աստ ծո ներ կա յութ յու նը, բայց երբ խոսքն ի րա վա կան 
հար ցե րի մա սին է, կա րիք չկա, որ զգամ, որ փրկված եմ՝ փրկված 
լի նե լու հա մար։ Դա ի րա վա կան հարց է։ Կա րիք չկա, որ զգամ, որ 
ես Միաց յալ Նա հանգ նե րի քա ղա քա ցի եմ՝ այդ պի սին լի նե լու հա
մար։ Ես ար դեն գի տեմ, որ դա ի րա վա կան հարց է, ո րը լուծ ված է 
այն փաս տով, որ ես ծնվել եմ այդ երկ րում։ Ե թե դուք ճիշտ դիրք 
ունեք Աստ ծո առջև, և ձեր կյան քը հիմն ված է օ րեն քի վրա, ոչ թե ձեր 
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զգաց մունք նե րի, ձեր կյան քում փո փո խութ յուն ներ տե ղի կու նե նան։ 

«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 Ն րա նից»։ 

– Ա Հով հան նես 5.14,15

Մի պահ մտա ծեք այս հատ վա ծի  վե րա բեր յալ. այն իմ ա մե նա
սի րե լի աստ վա ծաշնչ յան հատ ված նե րից է։ Երբ ես ինչոր բան եմ 
խնդրում՝ ըստ Ն րա կամ քի, գի տե՛մ, որ Նա լսում է։ Խոսքն այս
տեղ սոսկ մեր ձայ նը կամ բա ռե րը լսե լու մա սին չէ. սա ի րա վա կան 
պնդում է։ Պատ կե րաց րեք դա տա վո րի՝ դա տա կան ատ յա նում։ Ե թե 
դա տա վո րը ո րո շում է որ ևէ գործ լսել, նշա նա կում է՝ նա հա մա ձայ նել 
է կար գա վո րե լ այն օ րեն քի հի ման վրա։ Մեր դեպ քում, քա նի որ մենք 
խնդրել ենք հա մա ձայն Թա գա վո րի օ րենք նե րի, ար դեն գի տենք, որ 
Նա կկի րա ռի Իր օ րենսդ րութ յու նը։ Այս պի սով, մենք վստահ ենք պա
տաս խա նի մեջ . այն գու շա կե լու կա րիք չկա։ 

Օ րի նակ, Միաց յալ Նա հանգ նե րը թա գա վո րութ յուն չէ, քա նի որ 
այն չու նի թա գա վոր, բայց այն գոր ծում է ըստ օ րենք նե րի, ո րոնք 
հա վա սար են յու րա քանչ յուր օ րի նա կան քա ղա քա ցու հա մար և հա
սա նե լի են նրան ցից յու րա քանչ յու րին։ Ն մա նա պես, Աստ ծո Թա
գա վո րութ յու նը կա ռա վար վում է օ րենք նե րով, ո րոնք հա սա նե լի են 
յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու՝ ա ռանց կողմ նա կա լութ յան։ Այն պատ
մութ յուն նե րը, ո րոնք կար դում ենք Աստ վա ծաշն չում, գրված չեն մեզ 
զբա ղեց նե լու հա մար, այլ ՝ այդ օ րենք նե րը նկա րագ րե լու, որ պես զի 
մենք ի մա նանք դրանց մա սին և  օգ տա գոր ծենք։ Հի սու սը շատ ան
գամ ներ էր օգ տա գոր ծում «Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը նման է...» 
ար տա հայ տութ յու նը, որ պես զի բա ցատ րեր մարդ կանց, թե ինչ պես 
է Թա գա վո րութ յու նը գոր ծում։ Հի սու սը խո սում էր Թա գա վո րութ յան 
օ րենք նե րի մա սին, երբ պատ մում էր Իր ա ռակ նե րը. Նա պատ կե
րում էր, թե ինչ պես են գոր ծում այդ օ րենք նե րը, կամ բա ցատ րում 
էր ո րո շա կի ի րա դար ձութ յուն նե րի պատ ճա ռը։ Կր կին, ինչինչ պատ
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ճա ռով, մար դիկ չու նեն ոչ մի պատ կե րա ցում այն մա սին, որ Աստ ծո 
թա գա վո րութ յու նը գոր ծում է հա մա ձայն օ րենք նե րի։ Շա տե րը մտա
ծում են, որ Աստ ված կա րող է ա նել այն, ինչ կա մե նա, և  երբ կա մե նա, 
քա նի որ Նա Աստ ված է։ Ես կհա մա ձայ նեմ, որ Աստ ված կա րող է 
ա նել այն, ինչ կա մե նա, և  երբ կա մե նա. այ նո ւա մե նայ նիվ, Նա սահ
մա նա փակ ված է Իր իսկ օ րենք նե րով։ Ես գի տեմ, որ սա կա րող է 
տա րօ րի նակ թվալ ձեզ, բայց իմ պնդու մը հաս տա տե լու հա մար կար
դանք մի հատ ված Մար կո սի 6րդ գլ խից։ 

« Հի սուսն ա սաց նրանց. « Միայն իր հայ րե նի քա ղա քում, 
իր ազ գա կան նե րի մեջ և  իր տանն է, որ մար գա րեն պա
տիվ չու նի»։ Նա չկա րո ղա ցավ որ ևէ հրաշք գոր ծել այդ
տեղ, բա ցի մի քա նի հի վանդ մարդ կանց վրա ձեռք դնե
լուց և ն րանց բժշկե լուց։ Եվ նա զար մա ցած էր նրանց ան
հա վա տութ յան վրա»։

Մար կոս 646, NIV

Կար դա լով այս խոս քե րը՝ դուք պետք է ա ռանձ նաց նեք հետև յալ 
պնդու մը, որ պես զի ո րո շա կի պատ կե րա ցում կազ մեք Թա գա վո րութ
յան գոր ծու նեութ յան մա սին։ 

« Նա չկա րո ղա ցավ որ ևէ հրաշք գոր ծել...»։

Ա ռա ջին հեր թին, շատ քրիս տոն յա ներ նույ նիսկ չգի տեն այս հատ
վա ծի մա սին։ Ն րանք ան մի ջա պես կվի ճեն ձեզ հետ, ե թե ա սեք, 
որ Աստ վա ծաշն չում կան դեպ քեր, երբ Հի սու սը չէր կա րո ղա նում 
բժշկել՝ պնդե լով, որ դուք սխալ եք։ Բայց, ինչ պես տես նում եք, Նա 
չկա րո ղա ցավ։ Երբ դուք հաս կա նաք, որ Թա գա վո րութ յու նը գոր ծում 
է հա մա ձայն օ րենք նե րի, ա վե լի խո րը կդի տար կեք այս պատ մութ
յու նը։ Ք րիս տոն յա նե րի մեծ  մա սը կըն կա լի սա այն պես, որ Հի սու սը 
ո րո շեց չբժշկել նրանց։ Տ րա մա բա նո րեն դա ճիշտ կթվա, ե թե դուք 
չու նե նաք որ ևէ պատ կե րա ցում Թա գա վո րութ յան օ րի նա կան կա
ռուց ված քի մա սին։ Ի մա նա լով, որ Հի սուսն ի զո րու էր բժշկել, բայց 
չա րեց դա, և չու նե նա լով պատ կե րա ցում օ րի նա կան ի րա վա սութ յան 
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մա սին, դուք բնա կա նո րեն կհան գեք այն հետ ևութ յա նը, որ Նա ո րո
շեց չբժշկել։ Ու րիշ ի՞նչ պատ ճառ կա րող է լի նել։ 

Մի գու ցե լսել եք, որ ինչոր մեկն ա սում է. «Աստ ված թույլ տվեց, 
որ դա տե ղի ու նե նար», «Աստ ված գի տի, թե ինչն է ա վե լի լավ», 
«Աստ ված մշտա պես վե րահս կում է ա մեն ինչ», կամ նմա նօ րի նակ 
բա ներ, երբ որ ևէ մե կը խո սում է իր կամ այլ մար դու խնդրի կամ 
դժվա րութ յան մա սին։ Սո վո րա կան քրիս տոն յան եզ րա փա կում է 
ա մեն ինչ այս պի սի պնդու մով։ Չի մա նա լով Թա գա վո րութ յան օ րենք
նե րը և թե ի րա կա նում ին չը խո չըն դո տեց Հի սու սին, նրա միակ եզ րա
կա ցութ յունն այն է, որ Աստ ված, հա վա նա բար, չէր կա մե նում բժշկել 
այդ մարդ կանց։ Իմ ըն կե՛ր, Աստ վա ծաշն չում գրված չէ, որ Նա ո րո
շեց չբժշկել։ Գր ված է, որ Նա չկա րո ղա ցավ բժշկել այդ մարդ կանց՝ 
նրանց ան հա վա տութ յան պատ ճա ռով։ Հենց որ դուք հաս կա նաք 
սա, ձեզ հա մար պարզ կդառ նա, որ բժշկե լու խո չըն դոտն այս պատ
մութ յան մեջ այն չէր, որ Աստ ված չէր ցան կա նում բժշկել, այլ որ 
գոյութ յուն ու նեն Աստ ծո օ րի նա կան ի րա վա սութ յու նը կար գա վո րող  
հոգ ևոր օ րենք ներ, ո րոնք կանգ նեց րին Ն րա զո րութ յու նը։ 

Կար դա լով այլ պատ մութ յուն ներ՝ դուք կգի տակ ցեք, որ կա յին 
օ րի նա կան պատ ճառ ներ, թե ին չու Աստ ծո զո րութ յունն ի րա վա սութ
յուն ուներ գոր ծադ րե լու Ն րա կամ քը և ցան կութ յու նը ո րոշ ի րա վի
ճակ նե րում և  ի րա վա սութ յուն չու ներ այլ ի րա վի ճակ նե րում, ինչ պես 
այս պատ մութ յան մեջ։ Այն պես որ, ան չափ կար ևոր է, որ բա ցա հայ
տեք, թե ինչ պես են գոր ծում Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րը։ Երբ ձեզ 
անհ րա ժեշտ լի նի հպում Երկն քից, հա զիվ թե ցան կա նաք, որ Երկն
քի զո րութ յու նը խո չըն դոտ վի. դուք կցան կա նաք, որ այն ա զա տո րեն 
գոր ծադ րի Աստ ծո կամ քը ձեր կյան քում։ Եվ հենց այս պատ ճա ռով է, 
որ ես գրե ցի այս գիր քը։ 

Այս թե ման լրջո րեն ու սում նա սի րե լու հա մար ա ռա ջար կում եմ, 
որ ա նեք դա «մա քուր է ջից» ձեր մտքում և գի տակ ցեք, որ պետք 
է մեր ժեք հին կրո նա կան պա տաս խան նե րը, ո րոնք լսել եք ամ բողջ 
կյան քում, թե ին չու է Աստ ված ա նում կամ ին չու Նա չի ա նում ո րոշ 
բա ներ։ Հու սով եմ՝ այժմ դուք գի տեք, որ չպետք է ըն դու նեք սո վո րա
բար տրվող բա ցատ րութ յուն ներն այն մա սին, թե ին չու, օ րի նակ, Ջո
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նին մա հա ցավ ե րի տա սարդ տա րի քում. «Աստ ված գի տի, թե ինչն է 
ա վե լի լավ»,« Նա վե րահս կում է ա մեն ինչ», և  այլն։ Ո՛չ, դուք պետք 
է ԻՄԱՆԱՔ, թե ին չու Հի սու սը չկա րո ղա ցավ բժշկել, և  այն օ րենք նե
րը, ո րոնք կար գա վո րում են Աստ ծո զո րութ յան հոս քը դե պի այս երկ
րա յին տի րույ թը։ Դուք պետք է ի մա նաք հետև յալ հար ցի պա տաս
խա նը. «Ին չո՞ւ Հի սու սը չկա րո ղա ցավ բժշկել»։ Շա տե րի հա մար այն 
փաս տը, որ ես նույ նիսկ ա սում եմ, որ այս հար ցը պա տաս խան ու նի, 
վի րա վո րա կան է։ Բայց ես միայն պատ մում եմ ձեզ այն, ինչ սո վո
րեց նում է Աստ վա ծա շուն չը, և թույլ տվեք կրկնել. դուք ան պայ ման 
ՊԵՏՔ Է ի մա նաք այս հար ցի պա տաս խա նը։ 

Գո յութ յուն ու նի պարզ և հա կիրճ պա տաս խան այն հար ցին, թե ին չու 
Հի սու սը չկա րո ղա ցավ բժշկել այս պատ մութ յան մեջ. Եր կին քը չու ներ 
ի րա վա սութ յուն դրա հա մար։ Այդ ի րա
վա սութ յու նը շնորհ վում է երկ րա յին 
տի րույ թում գտնվող որ ևէ տղա մար
դու կամ կնոջ հա վատ քի շնորհիվ, ով  
լիո վին հա մոզ ված է Երկն քի խոս քե
րի մեջ։ Թեև մենք կհա մա ձայ նենք, որ 
Հի սուսն ու ներ այդ մարդ կանց բժշկե
լու և՛ զո րութ յուն, և՛ ցան կութ յուն, Նա 
չկա րո ղա ցավ բժշկել։ Հի սուսն ա սաց, 
որ բժշկութ յու նը տե ղի չու նե ցա վ ոչ 
թե ՝ որ Ին քը տկար էր, այլ ՝ որ մար դիկ 
հա վատք չու նեին։ Գ րի՛ ա ռեք սա։ Գո
յութ յուն ու նի մի կար ևոր բա նա լի, ո րը 
հա վատքն է։ 

Իմ նա խորդ գրքում շատ ժա մա
նակ տրա մադ րե ցի՝ բա ցատ րե լով, թե ինչ է հա վատ քը, ինչ պես է այն 
գոր ծում, ին չու է հա վատքն անհ րա ժեշտ մեզ, ին չու է Աստ ված հա
վատք պա հան ջում, ինչ պես ենք մենք հա վատք ստա նում և  ինչ պես 
ի մա նալ, որ մենք հա վատ քի մեջ ենք։ Պար զա պես ա սե լը, որ Թա գա
վո րութ յան այս հիմ քա յին օ րեն քը հաս կա նա լը կար ևոր է, նշա նա կում 
է ո չինչ չա սել։ Դա կյան քի ու մահ վան հարց է։ 

ՆՐԱ ԽՈՍՏՈՒՄՆԵՐՆ 
ԸՆԴԳՐԿՈՒՄ ԵՆ 
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ, 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱՌԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԱՏ 
ԱՎԵԼԻՆ, ՈՉ ԹԵ ՄԻԱՅՆ 
ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 
ԵՎ ԱՂԵՏՆԵՐԻՆ 
ԴԻՄԱՆԱԼՈՒ 
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ։ 
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Վեր ջերս ես ստա ցա մի շատ հայտ նի քրիս տո նեա կան ծա ռա յութ
յան հեր թա կան տե ղե կա գի րը։ Դժ բախ տա բար, դրա բո վան դա կութ
յունն ար տա ցո լում էր այն, ին չին հա վա տում է քրիս տոն յա նե րի մեծ  
մա սը։ 

Այն սկսվում է մի հրա շա լի խոս քով՝ Երկ րորդ Օ րի նաց 31.6ով. 

«Ու ժո վա ցե՛ք և քա՛ջ ե ղեք, մի՛ վա խե ցեք և ն րանց ե րե սից 
մի՛ զար հու րեք, ո րով հետև քո Տեր Աստ ված Ինքն է քեզ 
հետ գնում. Նա քեզ չի թող նի և քեզ չի ձգի»։ 

Դ րա նից հե տո գրված է...

«Ին չո՞ւ Աստ ված չի դա դա րեց նում ա հա բեկ չութ յու նը և 
տա ռա պանք նե րը։ Ին չո՞ւ է Նա թույլ տա լիս, որ մար դիկ 
մա հա նան։ Հար ցե րը շատ են, և ճշ մար տութ յունն այն է, 
որ մենք պար զա պես չգի տենք բո լոր պա տաս խան նե րը։ 
Մենք չգի տենք, թե ին չու է Աստ ված թույլ տա լիս ո րո շա կի 
ի րա դար ձութ յուն ներ։ Բայց հաս տատ գի տենք, որ Աստ ծո 
սե րը կա տար յալ է։ Ն րա ճա նա պարհ նե րը վեր են մեր ճա
նա պարհ նե րից։ Մենք պետք է վստա հենք Ն րա խոս տում
նե րին, ո րոնք ա սում են մեզ, որ Նա չի տա մեզ ա վե լին, 
քան մենք կա րող ենք կրել, բայց ինչ էլ, որ տա, Նա կլի նի 
մեզ հետ՝ մեր ըն թաց քի ա մեն քայ լա փո խին»։ 

Սա ՍԽԱ՛Լ է, ՍԽԱ՛Լ է, ՍԽԱ՛Լ է։ Ի րա կա նում, Աստ վա ծա շունչն 
ա սում է մեզ ճիշտ հա կա ռա կը։ 

« Ձեզ ու րիշ փոր ձութ յուն չի պա տա հել՝ բա ցի մարդ կա յին 
փոր ձութ յու նից, բայց Աստ ված հա վա տա րիմ է, որ չի թող նի 
ձեզ ձեր կա րո ղութ յու նից վեր փորձ վե լու, այլ փոր ձութ յան 
հետ ելքն էլ կպատ րաս տի, որ կա րո ղա նաք համ բե րել»։ 

– Ա Կորն թա ցի նե րի 10.13
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Ն րա խոս տում ներն ընդգր կում են բժշկութ յուն, վե րա կանգ նում, 
ֆի նան սա կան ա ռա տութ յուն և շատ ա վե լին, ոչ թե միայն դժվա րութ
յուն նե րին և  ա ղետ նե րին դի մա նա լու կա րո ղութ յուն։ Կա տար յալ սե րը 
լու ծում ներ է ա ռա ջար կում։ Ես կա րող եմ շա րու նա կել, բայց, դժբախ
տա բար, մարդ կանց մեծ  մա սը հենց այս պի սի կար ծիք ու նի Աստ
ծո մա սին։ Չեմ հաս կա նում՝ ինչ պե՞ս ինչոր մե կը կա րող է մտա ծել, 
որ կա տար յալ սեր ու նե ցող Աստ ված քաղց կեղ է տա լիս մար դուն և 
հ րա ժար վում է բժշկել, թեև Նա կա րող է։ Երբ հարց նում եմ այդ մա
սին, մարդ կանց սո վո րա կան պա տաս խանն է, որ Ն րա ճա նա պարհ
նե րը մեր ճա նա պարհ նե րը չեն։ Դուք կա տա կո՞ւմ եք։ Մենք չու նենք 
կա տար յալ սեր, բայց եր բեք այդ պես չէինք վար վի մեր ե րե խա նե րի 
հետ։ Ո՛չ, Նա հստակ հայտ նում է Իր ճա նա պարհ ներն Իր Խոս քում։ 

Այդ տե ղե կագ րի հոդ վա ծի ա սե լիքն այն էր, որ ինչ էլ Աստ ված 
տա մեզ, Նա մեզ հետ կլի նի մեր տա ռա պան քի ա մեն քայ լա փո խին։ 
Արդ յո՞ք Աստ ված վատ բա ներ է տա լու մեզ։ Ո՛չ։ Աստ վա ծաշն չի 
խոս քերն այն մա սին, որ Նա մեզ հետ է և  եր բեք չի թող նի, նշա նա
կում է, որ Աստ ված մեր կող քին է, որ սա տա րի Իր խոս տում նե րը։ Իմ 
ըն կե՛ր, վար դա պե տութ յունն այն մա սին, որ Աստ ված մեր թշնա մին 
է, Աստ ծուց չէ։ Այդ վար դա պե տութ յու նը չի պատ կե րում այն Աստ
ծուն, Ում ես ծա ռա յում եմ, և հու սով եմ՝ դուք չեք հան դուր ժի դա։ Ե թե 
ձեր ե կե ղե ցին նման աղբ է սո վո րեց նում, դուք պետք է ան մի ջա պես 
հե ռա նաք այդ տե ղից։

Աստ ված սեր է, և Աստ ծո սերն ան սահ ման է։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
սահ մա նա փակ է Աստ ծո ի րա վա սութ յու նը՝ երկ րա յին տի րույ թում մի
ջամ տե լու Ն րա կա րո ղութ յու նը, ո րը հնա րա վոր է դառ նում մեր հա
վատ քի մի ջո ցով։ Կր կին, սա ի րա վա կան հարց է, ոչ թե զգա յա կան, 
զգաց մուն քա յին կամ այլ բնույ թի։ Սա պար զա պես ի րա վա կան հարց 
է, ո րի մա սին դուք պետք է տեղ յակ լի նեք։ Քա նի որ ի րա վա սութ յու նը 
երկ րա յին տի րույ թում պատ կա նում է մար դուն, Աստ ված չի կա րող 
պար զա պես ա նել՝ ինչ ցան կա նում է, ինչ պես ար դեն նշե ցի։ Ձեր հա
մա ձայ նութ յու նը Երկն քի հետ, այ սինքն՝ ձեր հա վատ քը, անհ րա ժեշտ 
է, որ պես զի Եր կին քը ստա նա ի րա վա սութ յուն՝ որ ևէ ի րա վի ճա կում 
Աստ ծո զո րութ յու նը գոր ծադ րե լու և  ար դա րութ յուն հաս տա տե լու 
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հա մար։ Ըն կե՛ր, դուք պետք է ի մա նաք, թե ինչ է հա վատ քը և  ին չու 
է այն անհ րա ժեշտ՝ Աստ ծուց պա տաս խան ներ ստա նա լու հա մար։

Ե թե դուք չեք կար դա ցել իմ նա խորդ գիր քը (« Ձեր ֆի նան սա կան 
հե ղա փո խութ յու նը. Հա մա ձայ նութ յան զո րութ յու նը»), թույլ տվեք 
կարճ կրկնել, թե ինչ է հա վատ քը։ Թեև դուք կա րող եք են թադ րել, որ 
գրե թե յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա, ով օգ տա գոր ծում է «հա վատք» 
բա ռը, գի տի, թե ինչ է այն նշա նա կում, սխալ վում եք։ Մենք պետք է 
պատ մութ յան կարճ դաս անց նենք, որ պես զի հաս կա նանք Թա գա վո
րութ յան այս ան չափ կար ևոր սկզբուն քը, ո րը կար գա վո րու մ է Երկն
քի օ րի նա կան ի րա վա սութ յու նը։ 

Կար դանք Հ ռո մեա ցի նե րի 4.1821ը. 

« 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 հայտ նի է որ պես մեր հա վատ քի հայր։ Նա լիո վին հա
մոզ ված էր, որ Աստ ված ի զո րու է կա տա րել Իր խոս տու մը։ Լիո վին 
հա մոզ ված լի նե լը, այ սինքն՝ Աստ ծո հետ հա մա ձայ նութ յուն ու նե նա
լը, կոչ վում է հա վատք։ Ա ռանց նման հա մա ձայ նութ յան, Աստ ված չի 
կա րող գոր ծել այս երկ րա յին տի րույ թում։ Մի գու ցե հարց նեք. « Մի՞ թե 
մար դիկ կա րող են թույլ տալ, որ Աստ ված գոր ծի, կամ խան գա րել Ն րա 
ո րո շում նե րին։ Չէ՞ որ Նա Աստ ված է»։ Այս հար ցին պա տաս խա նե լու 
հա մար պետք է ա րագ վե րա դառ նանք սկիզբ՝ Ա դա մի ժա մա նակ նե րը. 
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«« Մի քիչ ցած 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 2.7,8

Այս խոսքն Ա դա մի ու Ե վա յի մա սին է՝ ա րար չա գոր ծութ յան ժա
մա նակ։ Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ երկ րի վրա չկար մի բան, ին
չը չէր գտնվում նրանց օ րի նա կան ի րա վա սութ յան ներ քո։ Ա դա մը 
դրվեց այս երկ րի վրա, որ իշ խեր Աստ ծո Թա գա վո րութ յան լիա զո
րած իշ խա նութ յամբ։ Նա իշ խում էր ամ բողջ երկ րի վրա։ 

«Եվ Աստ ված ա սաց. « Մեր պատ կե րով և մեր նմա նութ յան 
պես մարդ շի նենք, որ իշ խի ծո վի ձկնե րի և  երկն քի թռչուն
նե րի, 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

Կր կին, մենք տես նում ենք, որ Ա դամն իշ խում էր ամ բողջ երկ
րի վրա՝ ի րեն լիա զո րած իշ խա նութ յամբ, և պ սակ ված էր փառ քով 
(օ ծութ յամբ և զո րութ յամբ) և պատ վով (դիր քով և  իշ խա նութ յամբ)։ 
Չ կար մի բան, ին չը չէր գտնվում նրա տի րա պե տութ յան ներ քո։ 
Ի րա կա նում, ե թե կար դաք ա րար չա գոր ծութ յան պատ մութ յու նը, 
կտես նեք, որ Ա դամն ան վա նեց բո լոր կեն դա նի նե րին, քա նի որ նա 
կարգ ված էր ամ բողջ մո լո րա կի վրա։ Ինչ պես բո լորս գի տենք, Ա դա
մը կորց րեց իր իշ խա նա կան  դիր քը՝ զի ջե լով այն սա տա նա յին, ո րը 
խա բեց Ե վա յին և գայ թակ ղեց րեց Ա դա մին՝ դրդե լով դա վա ճա նութ
յուն գոր ծել Աստ ծո կա ռա վար ման դեմ, և Ա դամն այդ պես էլ վար վեց։ 
Երկ րորդ Կորն թա ցի նե րի 4.4ում Պո ղո սը գրում է, որ Ա դա մի դա վա
ճա նութ յան մի ջո ցով սա տա նան դար ձավ այս աշ խար հի աստ վա ծը։ 
Նա նկա տի չու նի, որ սա տա նան աստ ված է, այլ՝ որ նա այս աշ խար
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հի աստ վածն է, ին չը նշա նա կում է, որ նա օ րի նա կան հոգ ևոր իշ
խա նութ յուն ստա ցավ այս աշ խար հում։ Թեև մար դը դեռ ապ րում էր 
երկ րի վրա, հոգ ևոր ա ռու մով նա մա հա ցավ Աստ ծո հա մար։ Մար դու 
հո գին, ո րը ստեղծ ված էր Աստ ծո հետ միաս նա կան լի նե լու հա մար, 
բա ժան վեց Ն րա նից։ Մար դը սկսեց ապ րել ըստ իր զգա յա րան նե րի, 
մտքի, կամ քի և զ գաց մունք նե րի։

«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

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ սա տա նա յի խոս քե րով, իր դիրքն 
այս երկ րա յին տի րույ թում «տրված» է ի րեն։ Ի հար կե, մենք գի տենք, 
որ սա տա նան ստա ցավ այդ դիր քը նրա նից, ում այն ի րա վա բա նո
րեն պատ կա նում էր հենց սկզբում, այ սինքն՝ Ա դա մից։ Սա կար ևոր 
է։ Ի րա կա նում, ե թե սա տա նան փոր ձեր ա պօ րի նա բար ներ խու ժել 
երկ րա յին տի րույթ, նա ան մի ջա պես կվռնդվեր ու ժի կի րառ մամբ։ 
Ե թե պատ կե րաց նեք ոս տի կա նա կան սպա յի, ո վ օգ նա կան ու ժե րի 
է կան չում, դուք կհաս կա նաք, թե ին չու եմ ա սում, որ սա տա նան 
ուժով կվռնդվեր։ Ս պա յի կրծքան շա նը են թադ րում է, որ Միաց յալ 
Նա հանգ նե րի կա ռա վա րութ յան ամ բողջ ու ժը և  իշ խա նութ յու նը սա
տա րե լու է նրա խոս քե րին։

Շ նոր հիվ այն պսա կի կամ թա գի, որն Ա դա մը կրում էր (նրա ունե
ցած դիր քի), երբ իշ խում էր որ պես Աստ ծո կա ռա վար ման դրա ծո, 
Աստ ծո ամ բողջ զո րութ յու նը սա տա րում էր նրան։ Երկ րի վրա Ա դա
մի ու նե ցած դիր քի պատ ճա ռով սա տա նան չու ներ ոչ մի ի րա վա
սութ յուն երկ րա յին տի րույ թում։ Նա գտնվում էր Ա դա մի և Ե վա յի 
իշ խա նութ յան ներ քո։ Միակ օ րի նա կան մի ջո ցը, ո րով սա տա նան 
կա րող էր ի րա վա սութ յուն ստա նալ այս աշ խար հում, Ա դա մի թա գը 
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հա նելն էր, սա կայն սա տա նան չու ներ իշ խա նութ յուն՝ նրան հար
կադ րե լու հա մար։ Սա տա նան գի տեր, որ միակ անձ նա վո րութ յու
նը, ո րը կա րող էր հա նել թագն Ա դա մի գլխից, հենց Ա դամն էր։ Ա հա 
թե ին չու նա պետք է դի մեր խա բեութ յան։ Ո՞րն էր նրա խա բեութ
յու նը։ Սա տա նան ակ նար կեց, որ Աստ ծուն չար ժեր վստա հել, և  որ 
Նա սրտանց չէր ձգտում ի րենց շա հե րին։ Նա հա մո զեց Ե վա յին, որ 
Աստ ծուն չհնա զանդ վե լու մեջ օ գուտ կար, և  որ Աստ ծո օ րենք նե րը 
զրկում էին ի րեն և Ա դա մին մի շարք ա ռա վե լութ յուն նե րից։ 

Սա տա նան պետք է հա մո զեր Ա դա մին և Ե վա յին հա վա տալ կամ 
միա նալ ի րեն՝ Աստ ծո փո խա րեն։ 

Պարզ ա սած, սա հա վատք է։ Հա վատ քը կա րե լի է սահ մա նել 
որ պես «լիար ժեք հա մոզ վա ծութ յուն» Աստ ծո խոս քե րի մեջ։ Ա դամն 
ու Ե վան դա դա րե ցին հու սա լի հա մա րել Աստ ծո Խոս քը, փո խա րե
նը հա մա ձայ նութ յան ե կան սա տա նա յի խոս քի հետ։ Դ րա նից հե տո 
նրանք գոր ծե ցին ի րենց հա վատ քի հի ման վրա, ին չը չեղ յալ դարձ
րեց ի րենց ար դար դիրքն Աստ ծո թա գա վո րութ յան մեջ և մարդ կութ
յան գոր ծե րի մեջ մի ջամ տե լու օ րի նա կան ի րա վունք տվեց սա տա
նա յին։ Ի՞նչ տե ղի ու նե ցավ արդ յուն քում։ Ա դա մը, ով իշ խա նութ յուն 
ու ներ երկ րա յին տի րույ թում, հոգ ևոր ա ռու մով հե ռաց րեց Աստ ծուն՝ 
միա նա լով սա տա նա յին։ Ա դա մը թո ղեց իր թա գը և  իր իշ խա նա կան 
դիր քը՝ սա տա նա յին հետ ևե լու հա մար։ Այդ պես վար վե լով, նա, ըստ 
էութ յան, վտա րեց Աստ ծուն իր կյան քից։ Շա տերն ա սում են. «Ո՛չ, 
դա անհ նար է. Ա դա մը չէր կա րող վտա րել Աստ ծուն այս երկ րա յին 
տի րույ թից»։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, մարդ կութ յա նը վե րա բե րող  հար ցե
րում նա, ան կաս կած, կա րող էր ա նել դա։ Թույլ տվեք ա պա ցու ցել 
այս պնդու մը։ Կար դանք Ծնն դոց 3.1719ը։ Այն բա նից հե տո, երբ 
Ա դա մը մե ղան չեց, Աստ ված ե կավ նրա մոտ և  ա սաց. 

«Ա նիծ յա՛լ 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 
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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

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ գրված է. «Ա նիծ յա՛լ լի նի եր կի րը  քո 
պատ ճա ռով»։

Ա նիծ ված լի նե լը պար զա պես նշա նա կում է Աստ ծո ներ կա յութ
յան և  օրհ նութ յան բա ցա կա յութ յուն։ Հենց Ա դամն էր, ով իշ խա նութ
յուն ու ներ ամ բողջ երկ րի վրա, որ վերջ դրեց Աստ ծո օ րի նա կան 
ի րա վա սութ յա նը երկ րա յին տի րույ թում։ Ըստ էութ յան, Աստ ված 
նկա տի ու ներ. «Ա դա՛մ, քո պատ ճա ռով Իմ ձեռ քե րը կապ ված են։ 
Ես չեմ կա րող օգ նել քեզ»։ Դ րա նից հե տո Աստ ված ա սաց Ա դա մին, 
որ նա ար դեն ստիպ ված էր լի նե լո ւ ան ձամբ հո գալ իր գո յատև ման 
մա սին՝ ծանր և տան ջա լի աշ խա տան քով։ Ես ան վա նում եմ սա 
«երկ րա յին գո յատև ման ա նեծ քի հա մա կարգ»։ Ա հա թե որ տեղ ենք 
բո լորս մե ծա ցել՝ գո յատև ման և վա խի թա գա վո րութ յան մեջ։ Մենք 
սո վո րել ենք ան հանգս տա նալ, և վախն իշ խել է մեր մտքե րում մեր 
ծնվե լու պա հից ի վեր։ Ես դեռ կվե րա դառ նամ այս հատ վա ծին, որ
պես զի շա րու նա կեմ խո սել այս աշ խար հի ա նեծ քի հա մա կար գի 
մա սին, բայց այս պա հին ու զում եմ հա մոզ ված լի նել, որ դուք հաս
կա նում եք, թե ինչ կեր պով սա տա նան մուտք ստա ցավ դե պի այս 
երկ րա յին տի րույ թը։ Կր կին, նա պետք է գտներ որ ևէ տղա մար դու 
կամ կնոջ այս երկ րում, ով ու ներ Աստ ծուց տրված օ րի նա կան ի րա
վա սութ յուն, որ պես զի դուռ բա ցեր իր հա մար։ Այդ բա նա լին Ա դամն 
էր, և սա տա նա յին հա ջող վեց խա բել Ա դա մին՝ հա մո զե լով բա ցել 
այդ դու ռը։ Այժմ, կրկին կար դանք Եբ րա յե ցի նե րի 2.7,8ը. 

«« Մի քիչ ցած 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, 



ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

45

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 2.7,8

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ, հա մա ձայն այս հատ վա ծի, Աստ
ված «ո չինչ չթո ղեց, որ հնա զանդ ՉԼԻՆԻ նրան»։ Թեև Սուրբ գիր քը 
խո սում է շատ վա ղուց տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յան մա սին, «չլի
նի» բառն այս խոս քում ներ կա ժա մա նա կով է՝ ցույց տա լու հա մար 
մար դու ներ կա կար գա վի ճակն այս երկ րի վրա։ Թեև Ա դա մի մեղ քի 
պատ ճա ռով մար դը կորց րեց իր հոգ ևոր իշ խա նութ յու նը երկ րա յին 
տի րույ թում, նա չդա դա րեց լի նել այս աշ խար հի օ րի նա կան տե րը. 
ա հա թե ին չու է այս հատ վա ծու մ օգ տա գործ վում ներ կա ժա մա նակ։ 
Այն օ րի նա կան կար գա վի ճա կի պատ ճա ռով, ո րը մարդն ու նի այս 
աշ խար հում, և  այն օ րի նա կան հոգ ևոր իշ խա նութ յան պատ ճա ռով, 
ո րը սա տա նան ու նի մարդ կանց կյան քե րում, Աստ ված չի կա րող 
պար զա պես ներ խու ժել այս երկ րա յին տի րույթ ՝ ըստ էութ յան, խախ
տե լով Իր իսկ Խոս քը, քա նի որ սա տա նան խար դա խութ յուն կան
վա նի դա։ 

Աստ ված պետք է գտնի որ ևէ տղա մար դու կամ կնոջ այս երկ
րա յին տի րույ թում, ով հա մա ձայ նութ յան կգա Իր հետ, ին չի պատ
ճա ռով հոգ ևոր դուռ կբաց վի, որ պես զի Աստ ծո Թա գա վո րութ յունն 
օ րի նա կան ի րա վա սութ յուն ու նե նա այս տեղ։ Ինչ պես որ սա տա նան 
պետք է գոր ծեր դռնա պա նի՝ Ա դա մի մի ջո ցով, այժմ Աստ ված պետք 
է գոր ծի տղա մարդ կանց և կա նանց՝ այս երկ րի դռնա պան նե րի մի
ջո ցով, ո րոնք պետք է ի րա վա սութ յուն տան Իր Թա գա վո րութ յա նը 
այս աշ խար հում։ Ձեր սրտով և մտ քով Երկն քի խոս քե րի մեջ լիո վին 
հա մոզ ված լի նե լը կոչ վում է հա վատք։ Հա վատ քը պետք է ներ կա 
լի նի, որ պես զի Աստ ծո Թա գա վո րութ յունն ի րա վա սութ յուն ու նե նա 
այս տեղ։ Այս գրքում ես ժա մա նակ չեմ տրա մադ րե լու, որ պես զի բա
ցատ րեմ, թե ինչ պես հա վատք ստա նալ կամ ինչ պես ի մա նալ, որ 
հա վատ քի մեջ եք։ Ես ներ կա յաց րել եմ այս ա մե նը այս գրքա շա րի 
ա ռա ջին գրքում։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս գրքի նյու թի քննարկ ման հա
մար պար զա պես ցան կա նում եմ հա մոզ ված լի նել, որ դուք գի տեք, 
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թե ինչ է հա վատ քը և  ին չու է Եր կին քը պա հան ջում այն՝ այս երկ րա
յին տի րույ թում գոր ծե լու հա մար։ 

Հու սով եմ՝ այժմ դուք ա վե լի լավ եք հաս կա նում, թե ին չու Հի սու սը 
«չկա րո ղա ցավ» շատ հրաշք ներ գոր ծել Իր հայ րե նի քա ղա քում. այդ
տե ղի մար դիկ հա վատք չու նեին։ Ն շա նա կում է՝ Եր կին քը չու ներ օ րի
նա կան ի րա վա սութ յուն։ Թույլ տվեք ա վար տին հասց նել այս քննար
կու մը մի հրա շա լի խոս քով, ո րը կնկա րագ րի այն, ինչ նկա տի ու նեմ։ 

Յու րա քանչ յու րը լսել է Հ ռո մեա ցի նե րի 10.10ը. 

« Քա նի որ սրտովդ է, որ հա վա տում ես և  ար դա րա նում ես, 
և բե րա նովդ է, որ դա վա նում ես քո հա վատ քը և փրկ վում 
ես» (NIV)։ 

Այս աստ վա ծաշնչ յան խոսքն, այս պես կոչ ված, Հ ռո մեա կան ճա
նա պար հի մասն է՝ չորս աստ վա ծաշնչ յան խոս քե րի, ո րոնք ցույց են 
տա լիս, թե ինչ պես փրկվել։ Սա կայն արդ յո՞ք դուք կանգ եք ա ռել և 
լր ջո րեն մտա ծել եք այն գոր ծըն թա ցի մա սին, ո րը Հ ռո մեա ցի նե րի 
10.10ը հայտ նում է ձեզ։ Դուք հա վա տում եք կամ հա մա ձայ նութ յան 
եք գա լիս Երկն քի հետ ձեր սրտով։ Այն փաս տը, որ ձեր սիր տը հա
մա ձայ նում է Երկն քի հետ, թույլ է տա լիս Երկն քին օ րի նա վոր կեր
պով ներ խու ժել այս եր կիր։ Այս խոս քում գրված է, որ երբ դուք հա վա
տում եք Երկն քին, դուք ար դա րա ցած եք։ Ար դա րութ յու նը նշա նա կում 
է օ րեն քի կի րա ռում։ Այն պես որ, ձեր սրտով հա վա տա լը օ րի նա կան 
ի րա վունք է տա լիս ձեզ երկն քի և  երկ րի առջև՝ ստա նա լու այն, ինչ 
ա սում է Եր կին քը, քա նի որ այն օ րի նա կա նութ յուն է տա լիս Երկն քին 
այս երկ րա յին տի րույ թում։ Բայց ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ դեռևս 
ո չինչ տե ղի չի ու նե նում։ Այս խոսքն ու նի նաև երկ րորդ մաս. «... և բե
րա նովդ է, որ դա վա նում ես քո հա վատ քը և փրկ վում ես»։ Թեև ձեր 
սիր տը կա րող է հա մա ձայ նութ յան մեջ լի նել Երկն քի հետ, ո չինչ տե
ղի չի ու նե նա, քա նի դեռ դուք՝ որ պես երկ րա յին տի րույ թում ապ րող 
տղա մարդ կամ կին, ով ի րա վա սութ յուն ու նի այս տեղ, չեք ար ձա կել 
դա երկ րա յին տի րույ թում։ Ին չո՞ւ։ Ո րով հետև դուք եք, որ ի րա վա
սութ յուն ու նեք այս տեղ. եր կին քը չու նի այն՝ ա ռանց ձեզ։ 
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«Ճշ մա րի՛տ 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

Ըստ էութ յան, այս խոս քը նկա տի ու նի այն, ին չի մա սին ես խո
սում էի։ Եր կին քը կսա տա րի ձեզ այն ա մե նում, ինչ դուք կա պեք այս 
երկ րի վրա, և  այն ա մե նում, ինչ դուք ար ձա կեք այս երկ րի վրա։ Եր
կին քը չի կա րող ա նել դա՝ ա ռանց ձեզ։ Եր կին քը սպա սում է ձեզ և 
չի կա րող գոր ծել, քա նի որ դեռ որ ևէ տղա մարդ կամ կին, ով ու նի 
հա վատք կամ հա մա ձայ նութ յուն Երկն քի հետ, չի ար ձա կել այդ իշ
խա նութ յունն այս երկ րա յին տի րույ թում։ 

Երբ հաս կա նում եք, թե ինչ պես ար ձա կել երկն քի իշ խա նութ յու նը և 
զո րութ յունն այս երկ րա յին տի րույ թում, ա մեն ինչ փոխ վում է։ Դա տե
ղի ու նե ցավ իմ կյան քում, և դա տե ղի ու նե ցավ այն անձ նա վո րութ յան 
կյան քում, ով ու ղար կեց ինձ հետև յալ է լեկտ րո նա յին նա մա կը. 

«Ող ջո՛ւյն։ Իմ ա մու սի նը և  ես ցան կա նում ենք պատ մել ձեզ մեր 
զար մա նա լի «հա վատ քի որ սի» պատ մութ յու նը։ 2011 թվա կա նին 
մենք ապ րու մ էինք մեր «ե րա զան քի տա նը», բայց մենք ապ րում 
էինք աշ խա տա վար ձից՝ աշ խա տա վարձ, և  եր բեմն ստիպ ված էինք 
օգ տա գոր ծել մեր վար կա յին քար տե րը, որ պես զի մթերք գնեինք և 
վ ճա րեինք մեր տան ջե ռուց ման հա մար։ Մենք գո յատ ևում էինք, ոչ թե 
բար գա վա ճում։ Ես մեր ե կե ղե ցու երկր պա գութ յան ա վագն եմ, բայց 
մեր հա վատ քը չէր տա րած վում մեր ֆի նանս նե րի վրա։ Ես դի տե ցի 
ձեր « Ֆի նանս նե րի կար գա վո րում» հա ղոր դու մը « Դեյս թար» (Daystar) 
հե ռուս տաա լի քով, և  այն գրա վե ց իմ ու շադ րութ յու նը։ Ես պատ վի րե ցի 
ձեր՝« Ֆի նանս նե րի կար գա վո րում» գիր քը՝ « Ֆի նան սա կան հե ղա փո
խութ յուն» լսաս կա վա ռակ նե րի հետ։ Մենք շա րու նակ լսում էինք այդ 
լ սաս կա վա ռակ նե րը և կար դում էինք ձեր գիր քը մեկս մյու սի հա մար։ 

Մենք նույ նիսկ գա ղա փար չու նեինք, որ հա վատ քի մեջ չէինք։ Գի
տեինք, որ այդ ե րա զան քի տու նը պահ պա նե լու հա մար մեզ պետք 
էին պա տաս խան ներ այն մա սին, թե ինչ պես են գոր ծում ֆի նանս
նե րը Թա գա վո րութ յան մեջ։ Մենք ցա նե ցինք 200 դո լար « Հա վատ
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քի կյանք» ծա ռա յութ յան մեջ (ո րը կա րե լի է հա մա րել 2.000 դո լար, 
քա նի որ այդ ժա մա նակ դա խո շոր գու մար էր մեզ հա մար) և հա մա
ձայ նութ յան ե կանք, որ Աստ ված ցույց տա մեզ որ ևէ գործ, ո րը մենք 
կա րող էինք սկսել մեր տա նը։

«Աստ ված գոր ծա րար գա ղա փար տվեց մեզ՝ բու ծել ոս կե դուդ
լի (ոս կե ռետ րիե րի և պու դե լի խա չաձև տե սակ) քո թոթ նե րի։ Մենք 
գնե ցինք ոս կե դուդ լի եր կու քո թոթ նե րի՝ Բել լա յին և Գ րեյ սիին, մե
ծաց րինք նրանց՝ ոս կե դուդ լի քո թոթ ներ բու ծե լու հա մար, և սկ սե
ցինք հա մա գոր ծակ ցել Աստ ծո հետ։ Մենք գի տեինք, որ ինք ներս 
չէինք կա րող քո թոթ ներ ու նե նալ։ Մե ծաց րինք մեր եր կու դուդլ նե րին, 
և 2014 թվա կա նին ու նեինք 13 քո թոթ, ո րոնց կա րող էինք վա ճա ռել՝ 
յու րա քանչ յու րը 1.200 դո լա րով։ Այս տա րի՝ 2015թ. ին, մենք ու նե
ցանք 63 քո թոթ, ԲՈԼՈՐԸ ա ռողջ։ Մեր քո թոթ նե րի վա ճառ քի շնոր հիվ 
մենք ա զատ վե ցինք մեր բո լոր պարտ քե րից՝ բա ցի մեր հի փո թե քա
յին վար կից։ Մենք նույն պես ստեղ ծե ցինք ար տա կարգ ի րա վի ճակ
նե րի հա մար նա խա տես ված բա վա կա նին մեծ դրա մա յին պա շար։ 

Ի զար մանս մեզ, մայրս հարց րեց, թե արդ յո՞ք ցան կա նում ենք 
վերց նել նրա եր կու ոս կե դուդլ նե րին՝ բու ծե լու հա մար, քա նի որ նա 
թո շա կի էր անց նում։ Աստ ված անվ ճար օրհ նեց մեզ ևս  եր կու դուդ
լով։ Իսկ հու լի սին իմ ա մուս նու պաշ տո նը բարձ րաց րին՝ նշա նա
կե լով ա վագ դպրո ցի տե սուչ մեր տե ղա կան դպրո ցում։ Մեկ տա
րում մեր ե կա մու տը բազ մա պատկ վե՜ց վեց ան գամ։ ՀԱՎԱՏՔԻ 
ՈՐՍՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՈՐԾՈ՜ՒՄ Է։ Մենք օգտ վե ցինք Աստ ծո թա
գա վո րութ յան օ րենք նե րից։ Այժմ մենք ցա նում ենք Թա գա վո րութ յան 
տա րա տե սակ գոր ծե րի մեջ և  առ ցանց մաս նակ ցում ձեր ե կե ղե ցու 
հա վա քույթ նե րին ա մեն կի րա կի ա ռա վոտ յան, մինչև մեր տե ղա կան 
ե կե ղե ցու մ երկր պա գութ յուն անց կաց նե լը։ Շ նոր հա կա լութ յո՛ւն, որ 
սո վո րեց նում եք մեզ, թե ինչ պես է գոր ծում Թա գա վո րութ յու նը»։

– Կառ լա

Նույն զույգն ու ղար կեց ինձ ևս մեկ է լեկտ րո նա յին նա մակ այս 
շա բաթ։ 

«Ու րախ Զա տի՜կ։ Նա հա րութ յո՜ւն է ա ռել։ Մենք ցան կա նում ենք 
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նո րութ յուն ներ պատ մել մեր մա սին մեր առ ցանց հո վիվ Գա րիին։ 
Խնդ րում ենք փո խան ցել նրան, որ այս տա րի տո նե ցինք Հի սու սի 
ծնուն դը Ե րու սա ղե մում (կան խիկ վճա րե լով այդ ճա նա պար հոր դութ
յան հա մար)։ Մենք նույն պես օրհն ված էինք, քա նի որ մեր դե ռա հաս 
որ դին՝ Կար տե րը, մկրտվեց Հոր դա նան գե տում և  երկր պա գում էր 
« Հիլ սոնգ Ավստ րա լիա յի» հետ Գա լի լեա յի ծո վի մոտ այդ ե րե կո։ Ան
հա վա տա լի՜ է։ Մենք այն քա՜ն շնոր հա կալ ենք, որ կար գա վո րե ցինք 
մեր ֆի նանս նե րը։ 

Մենք ար դեն 121 քո թոթ ու նենք։ Մենք ստիպ ված էինք բարձ րաց
նել մեկ քո թո թի գի նը 2.300 դո լա րի, քա նի որ մեր քո թոթ նե րին սպա
սող նե րի ցու ցա կը չա փա զանց մեծ է։ Փա՜ռք Աստ ծուն»։ 

– Կառ լա 

Սա գե րա զանց օ րի նակ է այն մա սին, թե ինչ կա րող է ա նել Թա
գա վո րութ յու նը ձեր կյան քում։ Այս շա բաթ՝ այս է լեկտ րո նա յին նա
մա կը ստա նա լուց հե տո, ես զան գե ցի Կառ լա յին, և նա ԱՅՆՔԱ՜Ն 
ուրախ էր։ Նա ա սաց, որ այս տա րի նրանք ամ բող ջութ յամբ մա րե
լու են ի րենց հի փո թե քա յին վար կը։ Ե թե կար դաք նրանց ու ղար կած 
ա ռա ջին է լեկտ րո նա յին նա մա կը, նա գրում էր. 

« Մենք ապ րում էինք աշ խա տա վար ձից՝ աշ խա տա վարձ, և  եր
բեմն ստիպ ված էինք օգ տա գոր ծել մեր վար կա յին քար տե րը, որ
պես զի մթերք գնեինք և վ ճա րեինք մեր տան ջե ռուց ման հա մար։ 
Մենք գո յատ ևում էինք, ոչ թե բար գա վա ճում»։

Այժմ՝ ըն դա մե նը եր կու տա րի անց, նրանք մա րում են այդ տան 
ամ բողջ պարտ քը։ Սա Թա գա վո րութ յո՜ւնն է։ 
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ԳԼՈՒԽ 3

ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵՐ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆ Է

Այժմ, երբ դուք հիմ քա յին պատ կե րա ցում ու նեք այն մա սին, որ 
Թա գա վո րութ յու նը գոր ծում է ան փո փոխ օ րենք նե րով և սկզ բունք
նե րով, ես ցան կա նում եմ կենտ րո նա նա լ այն օ րենք նե րի վրա, ո րոնք 
փաս տա ցի կա րող են փո խել ձեր ֆի նան սա կան վի ճա կը և, ի վեր ջո, 
հան գիստ տալ ձեզ։

Բայց, մինչև սկսե լը, ցան կա նում եմ բա ցատ րել, թե ին չու եմ այս 
գիրքն ան վա նել « Հանգս տի զո րութ յու նը», և  ինչ նկա տի ու նեմ՝ օգ
տա գոր ծե լով «հան գիստ» բա ռը ֆի նանս նե րի և Թա գա վո րութ յան 
հա մա տեքս տում։ Զար մա նա լիո րեն, ես չեմ, որ կա պակ ցել եմ այս 
հաս կա ցութ յու նը ֆի նանս նե րի հետ. Աստ ված է ա րել դա։ 

«Եվ կա տար վե ցին եր կինքն ու եր կի րը և ն րանց բո լոր 
զար դե րը։ Եվ Աստ ված կա տա րեց յո թե րորդ օ րում Իր գոր
ծե րը, որ ա րեց, և յո թե րորդ օ րը հանգս տա ցավ Իր բո լոր 
գոր ծե րից, որ ա րեց։ Եվ Աստ ված օրհ նեց յո թե րորդ օ րը և 
սր բեց այն, ո րով հետև նրա նում հանգս տա ցավ Իր բո լոր 
գոր ծե րից, որ Աստ ված ստեղ ծեց և  ա րեց»։

– Ծնն դոց 2.13
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Ա ռա ջի նը, թույլ տվեք պար զո րեն ա սել հետև յա լը. Աստ ված 
հանգս տա ցավ յո թե րորդ օ րը ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ հոգ նել էր։ 
Աստ ված չի հոգ նում։ Նա հանգս տա ցավ, քա նի որ վեց օ րում ա մեն 
ինչ կա տար ված էր, և Նա ա վար տել էր Իր գոր ծը։ Նա ստեղ ծեց մար
դուն վե ցօր յա ա րար չա գոր ծութ յան վեր ջում, որ պես զի մարդն ապ րեր 
յո թե րորդ օր վա մեջ։ Այդ յո թե րորդ օր վա մեջ չկար ոչ մի միտք վա խի 
կամ գո յատև ման մա սին, չկար ոչ մի հի վան դութ յուն, չկար տան ջան
քով և քր տին քով կա տար վող աշ խա տանք՝ մա տա կա րա րում ստա
նա լու հա մար։ Ա դա մը միայն պետք է մտա ծեր Աստ ծո, իր կնոջ, իր 
ա ռա ջադ րան քի և  իր նպա տա կի մա սին։ Այն ա մե նը, ին չի կա րի քը 
նա ու ներ՝ իր ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լու և  իր կյանքն ա պա հո վե լու 
հա մար, ար դեն պատ րաստ և հա սա նե լի էր, քա նի որ Աստ ծո ծրա գի
րը  լիա վար տ էր։ Այ սօր մար դիկ ե րա զում են ու նե նալ այն, ինչ ու ներ 
Ա դա մը՝ հոգ սե րից ա զատ կյանք և  ի րենց ձգտում ներն ի րա կա նաց
նե լու և փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը զար գաց նե լու հնա րա վո րութ յուն՝ 
ա ռանց մա տա կա րար ման մա սին մտա հոգ վե լու։ Դժ բախ տա բար, 
երբ Ա դամն ապս տամ բեց, նա կորց րեց Աստ ծո մա տա կա րա րու մը, և 
մար դը մինչև օրս հար կադր ված է վա զել (տան ջան քով և քր տին քով 
աշ խա տել)՝ մա տա կա րար ման հա մար։ 

«Ո րով հետև հե թա նոս նե րը վա զում են բո լոր այս բա նե րի 
ետ ևից, իսկ ձեր երկ նա յին Հայ րը գի տի, որ դրանք պետք 
են ձեզ։ Բայց, նախ, փնտրե՛ք Ն րա թա գա վո րութ յու նը 
և Ն րա ար դա րութ յու նը, և բո լոր այս բա նե րը նույն պես 
կտրվեն ձեզ»։ 

– Մատ թեոս 6.2434, NIV

Մա տա կա րա րում հայ թայ թե լը ծանր բեռ է, և  այն խե ղաթ յու րում է 
մար դու կյան քի ըն կա լու մը։ Հարս տութ յան գրավ չութ յունն այն է, որ 
կա րե լի է ա զատ լի նել տան ջան քով և քրտին քով կա տար վող աշ
խա տան քից, և մար դիկ ե րա զում են այդ մա սին։ Մի լիո նա տեր լի նելն 
ու նի միայն մեկ ի մաստ՝ այն, որ դա են թադ րա բար կմեղ մաց նի մա
տա կա րա րում գտնե լու ճնշու մը և ծան րութ յու նը, թույլ տա լով մեզ 
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կենտ րո նա նալ մեր ա ռա ջադ րան քի 
և ն պա տա կի վրա։ Վի ճա կա խա ղե րը 
մեծ ժո ղովր դա կա նութ յուն են վա յե
լում, քա նի որ դրանք ա ռա ջար կում 
են մա տա կա րա րում՝ ա ռանց ծանր 
աշ խա տան քի, և փա խուստ այս 
երկ րա յին ա նեծ քի ֆի նան սա կան 
հա մա կար գից։ Ա րագ հարս տա նա
լու ֆի նան սա կան խար դա խութ յան 
սխե մա նե րը բազ մա թիվ և տա րա
տե սակ են և մշ տա պես ռմբա կո ծում 
են մեր է լեկտ րո նա յին հաս ցե նե րը և 
ֆեյս բուք յան գրա ռում նե րը։ Այն պես 
որ, ինչ վե րա բե րում է մեր ֆի նանս
նե րին, մենք պետք է պա տաս խա
նենք մեկ հար ցի. հնա րա վո՞ր է վե րա դառ նալ այդ յո թե րորդ օր վան, 
ո րում ա մեն ինչ լիար ժեք, ա նա ղարտ և հա սա նե լի էր։ Պա տաս խանն 
է՝ միան շա նակ ԱՅՈ՛։ Այս գրքի նպա տակն է ցույց տալ, թե ինչ պես 
է դա տե ղի ու նե նում, և բա ցատ րել Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րը, 
ո րոնք ա ռա ջաց նում են այդ արդ յուն քը։ Ես գի տեմ՝ ձեր կյան քի փոր
ձա ռութ յու նը, նույ նիսկ ե կե ղե ցին և  այլ քրիս տոն յա ներ կա րող են 
կաս կա ծի են թար կել իմ խոս քե րի ճշմա րիտ լի նե լը, ո րով հետև շատ 
քրիս տոն յա ներ ըն դու նել են «սուրբ աղ քա տութ յան» աստ վա ծա բա
նութ յու նը։ Բայց ես հա վաս տիաց նում եմ ձեզ՝ բո լոր պա տաս խան նե
րը, ո րոնց կա րի քը դուք ու նեք՝ բար գա վա ճե լու, բա ցա հայ տե լու ձեր 
կյան քի նպա տա կը և կա տա րե լու  ձեր ա ռա ջադ րան քը, գտնվում են 
Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մեջ։ 

«Օրհն ված եք դուք, որ աղ քատ եք, ո րով հետև ձերն է 
Աստ ծո թա գա վո րութ յու նը»։ 

– Ղու կաս 6.20, NIV

Աղ քա տութ յան պա տաս խա նը Թա գա վո րութ յո՜ւնն է։ Սա ա ռա

ԲՈԼՈՐ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, 
ՈՐՈՆՑ ԿԱՐԻՔԸ 
ԴՈՒՔ ՈՒՆԵՔ՝ 
ԲԱՐԳԱՎԱՃԵԼՈՒ, 
ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼՈՒ ՁԵՐ 
ԿՅԱՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 
ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԸ, 
ԳՏՆՎՈՒՄ ԵՆ ԱՍՏԾՈ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵՋ։ 
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ջին աստ վա ծաշնչ յան խոսքն էր, որն Աստ ված ցույց տվեց ինձ, 
երբ սկսեց սո վո րեց նել Թա գա վո րութ յան ֆի նան սա կան օ րենք նե րը։ 
Ի հար կե, այս հաս կա ցութ յունն ըն կա լե լու հա մար դուք պետք է ի մա
նաք, թե ինչ է նշա նա կում Թա գա վո րութ յու նը, և  ես ար դեն խո սե ցի 
այդ մա սին։ Եվ կար ծում եմ՝ դուք պետք է հստակ հաս կա նաք, թե 
ի րա կա նում ինչ կա տար վեց Ե դե մի պար տե զում, երբ Ա դա մը մե ղան
չեց։ Այն պես որ, թույլ տվեք հա կիրճ վե րա նա յել դա։ 

Սկզ բում Ա դամն ու Ե վան չէին ան հանգս տա նում ոչն չի մա սին. 
նրանց միտքն ա մեն օր կլան ված չէր հի վան դութ յուն նե րի կամ մա
տա կա րար ման հետ կապ ված խնդիր նե րով։ Ա մեն օր նրանք միայն 
պետք է մտա ծեին ի րենց ա ռա ջադ րան քի մա սին՝ սի րել Աստ ծուն, 
սի րել միմ յանց, նաև խնա մել եր կի րը և  այն Պար տե զը, որն Աստ
ված տվել էր ի րենց։ Վախն իս պառ բա ցա կա յում էր նրանց կյան
քից։ Բայց երբ Ա դա մը դա վա ճա նութ յուն գոր ծեց, ա մեն ինչ, ի հար կե, 
փոխ վեց։ Ինչ պես ա սա ցի, սա տա նան դար ձավ այս աշ խար հի աստ
վա ծը, մարդն ա ռանձ նա ցավ Աստ ծուց, և Աստ ված զրկվեց օ րի նա
կան ի րա վա սութ յու նից մարդ կութ յան կյան քում։ Ա դա մը ցնցված էր 
այն բա նից, թե ինչ պի սին էր կյանքն այդ նոր ի րո ղութ յան մեջ։ Կր կին, 
ա հա թե ինչ Աստ ված ա սաց Ա դա մին նրա մե ղան չե լուց հե տո։ 

«Ա նիծ յա՛լ լի նի եր կի րը քո պատ ճա ռով, նե ղութ յու նով 
ուտես 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»։ 

– Ծնն դոց 3.1719

Տան ջան քով և քր տին քով կա տար վող աշ խա տան քը, վա խը, ան
հանգս տութ յու նը և գո յատև ման մտա ծե լա կերպն այժմ կլա նում էին 
Ա դա մի և Ե վա յի մտած մունք նե րը։ Ն րանց նպա տա կը, որն Աստ ծո 
ծրա գիրն էր ի րենց կյան քի հա մար, այժմ կորս վել էր գո յատև ման 
վազ քի և պայ քա րի պատ ճա ռով։ Ա դա մի զար մա նա լի ա ռա ջադ րան
քը կամ նպա տա կը խա փան վեց այս կյան քի հոգ սե րով և մա տա կա
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րար ման անհ րա ժեշ տութ յամբ։ Նա մո ռա ցավ, թե ով էր ին քը։ Միակ 
նպա տա կը, ո րը նա այժմ տես նում էր, գո յատ ևումն էր, ին չը պա հան
ջում էր տան ջան քով և քր տին քով կա տար վող մշտա կան աշ խա
տանք։ Այդ օ րե րից մինչև մեր օ րե րը շատ բան չի փոխ վել։ 

Այ սօր, որ պես հո վիվ, ա մե նից հա ճախ մար դիկ հարց նում են ինձ 
հետև յա լը. «Ի՞նչ պետք է ա նեմ կյան քում»։ Ն րանք տա լիս են այս 
հար ցը, քա նի որ Ա դա մից հե տո մա տա կա րա րում հայ թայ թե լը այն 
նպա տակն է, ո րով չափ վում է մնա ցած ա մեն ինչ։ Ո րո շում նե րը սո
վո րա բար կա յաց վում են՝ հիմն վե լով փո ղի վրա, ոչ թե նպա տա կի։ 
Փո ղը և դ րա կա րի քը կա րող են հար կադ րել մարդ կանց ըն դուն վել 
այն պի սի աշ խա տանք նե րի, ո րոնք նրանք ա տում են։ Ի րա կա նում, 
մարդ կանց մեծ  մա սը  նույ նիսկ գա ղա փար չու նի սե փա կան ինք նութ
յան մա սին։ Հի շե՛ք այս պնդու մը. « Քա նի դեռ դուք չեք ճա նա չում 
Աստ ծուն, եր բեք չեք ի մա նա Ն րա ծրա գի րը ձեր կյան քի հա մար, քա
նի որ Նա է ստեղ ծել ձեզ»։ 

Մար դիկ մեծ ձգտում ու նեն ի մա նա լու, թե ով են ի րենք։ Այս աշ
խար հում նրանք, թվում է, պար զա պես թիվ են, բայց Աստ ծո հա մար 
հա տուկ ու ե զա կի ստեղ ծա գոր ծութ յուն են՝ այն պի սի հմտութ յուն նե
րով և նե րու ժով, ո րոնք այլևս ոչ ոք չու նի։ Բայց քա նի որ նրանք չեն 
ճա նա չում Աստ ծուն և, հետ ևա բար, նաև ի րենց, նրանք փնտրում են 
ի րենց ար ժե քը սխալ տե ղում։ Թույլ են տա լիս, որ ներ կա մշա կույ
թը թե լադ րի ի րենց ար ժե քը՝ ըն դու նե լով դրա չա փա նիշ նե րը։ Բայց 
մե դիա յի և մ շա կույ թի կող մից պատ կեր վող օ րի նակ նե րը նման են 
փո փոխ վող ստվեր նե րի։ Դուք կար ծում եք, թե հա մըն թաց եք այն 
ա մե նին, ինչ մշա կույթն ըն դու նե լի է հա մա րում, սա կայն հան կարծ 
պար զում եք, որ այն փոխ վել է, և դուք ար դեն ետ եք մնա ցել։

Հի շում եմ, որ Փա րի զում էի Դ րեն դա յի հետ, և մենք քայ լում էինք 
այդ քա ղա քի փո ղոց նե րով։ Փա րի զը, ի հար կե, հայտ նի է նո րաձ
ևութ յամբ, և  այդ տա րի նո րաձև էին գորշ և սև գույ նե րը։ Նա յե լով 
շուրջս՝ տես նում էի մեր կող քով անց նող  հար յու րա վոր մարդ կանց։ 
Ես ցնցված էի, քա նի որ չէի նկա տում ոչ մի գույն։ Յու րա քանչ յու րը՝ 
ա ռանց բա ցա ռութ յան, գորշ կամ սև հա գուստ էր կրում։ Հար յու րա
վոր մար դիկ նույն տեսքն ու նեին։ Ե՞րբ է վեր ջին ան գամ ինչոր մեկն 
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ա սել ձեզ, որ նրա սի րե լի գույ նը գորշն է։ Բայց այդ օ րը այդ մարդ
կանց բազ մութ յու նը վստահ էր, որ ի րենց սի րե լի գույ նը գորշն է կամ 
սևը։

Մա տա կա րա րում գտնե լու ճնշու մը խիստ մեծ է, և  այն խե ղաթ
յու րում է մեր ինք նութ յու նը։  Մենք այն պի սի կեց վածք ենք ըն դու նում, 
ո րը, մեր կար ծի քով, կօգ նի մեզ մա տա կա րա րում գտնել և  ըն դուն
ված լի նել։ Դ րեն դան և  ես մի պնդում ու նենք, ո րը քա րո զում ենք 
տա րի ներ շա րու նակ. «Ե թե դուք չկար գա վո րեք ձեր ֆի նանս նե րը, 
եր բեք չեք բա ցա հայ տի ձեր կո չու մը»։ Գո յատև մա նը ստրկաց ված 
մար դը գրե թե ժա մա նակ չու նի բա ցա հայ տե լու կամ կա ռու ցե լու ճա
նա պարհ ներ կյան քում։ Ճշ մար տութ յունն այն է, որ, ինչ պես ա սա
ցի, մարդ կանց մեծ  մա սը հիմ նա կա նում ո րո շում ներ է կա յաց նում՝ 
ա ռաջ նորդ վե լով կա՛մ մա տա կա րա րում հայ թայ թե լու, կա՛մ այն կու
տա կե լու նպա տա կով։ Ի րա կա նում, տան ջա լի աշ խա տան քով և քր
տին քով գո յատ ևե լու մտա ծե լա կերպն այն պի սի ճնշման է են թար կել 
մեզ, որ մենք դա դա րել ենք ե րա զել։ Վա խը ստրկութ յան մեջ է պա
հում մեր ե րա զանք նե րը, իսկ մա տա կա րար ման պա կա սը բան տար
կում է դրանք՝ դարձ նե լով անհ նա րին։ 

Ես հի շում եմ այն ժա մա նակ նե րը, երբ ե րա զում էի պար զա պես 
բա վա կա նա չափ վա ռե լիք ու նե նալ մե քե նա յիս մեջ՝ տուն հաս նե լու 
հա մար, էլ ի՞նչ խոսք իմ կյան քը փո խե լու և  ակ նա ռու դառ նա լու մա
սին։ Այդ օ րե րին իմ մտքում չկա յին մեծ տե սիլք ներ։ Ա մե նա շա տը, 
ինչ ես կա րող էի պատ կե րաց նել, մեր տան ամ սա կան վար ձավ ճա
րը տալն էր։ Ես կխոս տո վա նեմ, որ գո յատ ևու մից այն կողմ նա յե լը 
դժվար է, երբ դուք ճնշված եք սննդի գու մար հայ թայ թե լով կամ այլ 
հրա տապ ֆի նան սա կան խնդիր նե րով։ 

Երբ Ա դա մը կորց րեց Թա գա վո րութ յու նը, նա հայտն վեց բո լո րո
վին նոր աշ խար հում, ո րը բաղ կա ցած էր մա հից, վա խից, գո յատևու
մից և խու ճա պից։ Հա մոզ ված եմ, որ բո լորս ենք ծա նոթ վա խին։ Ես 
կա րող եմ հի շել ան թիվ պատ մութ յուն ներ իմ կյան քից, երբ խու ճապ, 
ա մոթ և վախ էի զգում՝ տա ռա պե լով ի նը տա րի տևող ֆի նան սա կան 
խառ նաշ փո թի մեջ։ Ի վեր ջո, ինձ մոտ խու ճա պի նո պա ներ սկսվե
ցին, և  ես սկսե ցի հա կա դեպ րե սանտ  դե ղեր օգ տա գոր ծել։ Այս աշ
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խար հի գո յատև ման ա նեծ քի հա մա կար գու մ ապ րե լը բո լո րիս մեջ 
սեր մա նել է բա ցա սա կան պատ կե րա ցում կյան քի մա սին։ Ո մանք 
ա վե լի հեշտ են դի մա նում դրան, քան մյուս նե րը, բայց, ա ռանց Ք րիս
տո սի, այս բա ցա սա կան մտա ծե լա կեր պը շա րու նակ ա սում է մեզ, որ 
մենք ար ժե քա վոր չենք։ 

Ձեզ երբ ևէ ա սե՞լ են. « Շատ մեծ հույ սեր մի՛ ու նե ցիր»։ Իմ մե ծա
նա լու տա րի նե րին, ա մեն ան գամ, երբ ոգ ևոր վում էի ինչոր բա նի 
պատ ճա ռով, ինչն իմ հայրն անմ տութ յուն էր հա մա րում, նա ա սում 
էր. « Մեկ օր դու կմե ծա նաս»։ Այդ պատ ճա ռով ես սո վո րա բար թույլ 
չէի տա լիս ինձ ե րա զել ինչ որ  բա նի մա սին՝ բա ցի այն բա նե րից, 
ո րոնք հայրս անհ րա ժեշտ էր հա մա րում։ Ես հա մոզ ված եմ, որ հայրս 
զգաց մուն քո րեն խոց ված էր՝ ալ կո հո լա յին կախ վա ծութ յուն ու նե ցող 
ըն տա նի քում մե ծա նա լու պատ ճա ռով, և նա նույն պես ստիպ ված էր 
այդ պես վար վել, երբ մե ծա նում էր։

Ան կեղծ ա սած, բո լորս մաս նա գի տա ցած ենք ե ղել ան հանգս տութ
յան մեջ՝ մեր ծնվե լու պա հից ի վեր։ Վախն այս երկ րա յին տի րույ թի 
հա մընդ հա նուր լե զուն է։ Ե թե մի պահ մտա ծեք, «ոչ» բա ռը խո րը 
ար մա տա ցած է մեր ներ սում՝ սկսած մեր ծնված ժա մա նա կից. «Ո՛չ, 
մի՛ վերց րու սա»։ «Ո՛չ, տե՛ ղը դիր դա»։ «Ո՛չ, մի՛ գնա այդ տեղ»։ «Ո՛չ, 
դու չե՛ս կա րող թույլ տալ դա քեզ»։ Արդ յուն քում մենք դա դա րում ենք 
«ա յո» ա սել ցան կա ցած բա նի, միայն երբեմն թույլ ենք տալիս մեզ 
այն, ինչը թմրեց նում է մեր միտ քը մեր հան գա մանք նե րի հան դեպ, 
օ րի նակ՝ չարաշահում ենք մեր սիրելի կերակրատեսակները։ 

Ըստ մի հե տա զո տութ յան գնա հատ ման, մե ծա նա լու ըն թաց քում 
սո վո րա կան ե րե խան լսում է «ոչ» կամ «չի կա րե լի» բառն ա վե լի քան 
148.000 ան գամ՝ ըն դա մե նը մի քա նի հա զար «ա յո»ի հա մե մատ4։ 

Վեր ջերս անց կաց նում էի մեր ա մե նամ յա Մա տա կա րար ման հա
մա ժո ղո վը, և բեմ  բե րե ցի 2017 թվա կա նի « Ֆեր րա րի» մե քե նա, որն 
ան կաս կած հիաց մունք է ա ռա ջաց նում։ Այդ մե քե նա յի տե րը հա ճա
խում է իմ ե կե ղե ցի, և նա գնել է այդ մո տա վո րա պես 400.000 դո լար 
ար ժեք ու նե ցող մե քե նան կան խիկ գու մա րով։ Հա մա ժո ղո վի մաս նա

4   «Դառնալ «այո» ասող մայրիկ», http://www.babyzone. com։
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կից նե րը ներս մտնե լիս հիաց մուն քով հա ռում էին հա յացք ներն այդ 
մե քե նա յին, ցան կա նա լով ա վե լի մո տի կից տես նել։ Բայց թեև բո լո
րը հիաց մուն քով էին նա յում մե քե նա յին, ես չէի բե րել այն, որ պես զի 
նյու թա կան նպա տակ ներ հե տապն դող կեն սաոճ խրա խու սեի, այլ 
որ պես զի ինչոր բան սո վո րեց նեի մարդ կանց։ Բո լո րը հա վաք վե ցին 
այդ մե քե նա յի շուր ջը, սկսե ցին զննել և  ա սել, որ մեծ սի րով կվա րեին։ 

Ես գի տեի, որ «ոչ»ե րով դաս տիա րա կութ յու նը, ո րը նրանք 
ստա ցել էին այս աշ խար հի ա նեծ քի՝  տան ջա լի աշ խա տան քով և 
քր տին քով գո յատ ևե լու  հա մա կար գում, են թա գի տակ ցա բար գո
չում էր. «Ո՛Չ, դու եր բեք նման մե քե նա չես ու նե նա։ Ո՛չ, դու եր բեք 
չես կա րող թույլ տալ դա քեզ. նույ նիսկ դրա մա սին մի՛ մտա ծիր»։ 
Քա նի որ նրանք սո վո րել էին «ՈՉ»ին, նրան ցից շա տե րը նույ նիսկ 
չէին էլ մտա ծում « Ֆեր րա րի» ու նե նա լու մա սին, քա նի որ ար գել քի 
վրա հիմն ված մտա ծե լա կեր պը չի կա րող տես նել կամ ըն դու նել դա։ 
Ե թե ես ժա մը մեկ նոր մե քե նա բե րեի՝ ա մե նա թանկ  մե քե նա նե րից 
ա մե նաէ ժան նե րը, ի վեր ջո, բե մի վրա կհայտն վեր մի մե քե նա, ո րի 
վերաբերյալ մար դիկ կմտա ծեին և կա սեին. «Ինձ դուր է գա լիս այս 
մե քե նան. ես այս պի սի մե քե նա կգնեմ»։ 

Ո՞րն է տար բե րութ յու նը։ Ա մեն ինչ կախ ված է այն բա նից, թե ինչ
պես էին նրանք դի տար կում ի րենց, ի րենց նե րու ժը և  այդ մե քե նա յի 
ար ժե քը։ Ա յո՛, մի գու ցե ո մանք մտքում ա սեին. « Մեկ օր ես կու նե նամ 
այդ մե քե նան», կամ, մի գու ցե, այն տեղ լի նեին մար դիկ, ո րոնք այդ
քան գու մար ու նեին և  այլ կերպ էին նա յում այդ մե քե նա յին։ Բայց, 
հա մոզ ված եմ, որ գրե թե բո լո րի հա մար նման մե քե նա ու նե նալն 
ընդ հան րա պես վեր էր ի րենց մտա ծե լա կեր պից։ Այն մի լիո նա տե րը, 
ո րը կան խիկ գնել է այդ մե քե նան, վեց Ֆեր րա րի ու նի։ Ն րա հա մար 
դա պար զա պես հրա շա լի մե քե նա է։ Երբ նա տե սավ այդ մե քե նան, 
նա իր մտքում էլ տե սավ, որ այն պատ կա նում է ի րեն, պատ վի րեց 
այն Ի տա լիա յից և բեր վեց ԱՄՆ, որտեղ ապրում էր։ Ն րա հա մար 
դժվար չէր ի րա կա նաց նել իր տե սիլ քը, քա նի որ նա բա վա կա նա
չափ մա տա կա րա րում ու ներ։ Հանգս տի կար ևոր բա նա լի սկզբունք
նե րից մե կը հետև յալն է. նյու թա պես մա տա կա րա րված լինելը օգ
նում է մեզ ի րա կա նաց նել մեր տե սիլ քը։ 
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Կար ևոր բա նա լի սկզբունք. 

Նյութապես մատակարարված լինելը օգ նում է մեզ ի րա կա նաց
նել մեր տե սիլ քը

Ա ռանց մա տա կա րար ման չկա տե սիլք. կա միայն գո յատ ևում։ Այս 
աշ խար հի աղ քա տութ յան ա նեծ քի հա մա կար գը գո ղա ցել է մեր ե րա
զանք նե րը և մեր ա պա գան։ Ես գի տեմ, որ « Ֆեր րա րին» ծայ րա հեղ 
օ րի նակ էր, բայց կա րո ղա ցա բա ցատ րել, թե ինչ նկա տի ու նեմ։ Այն
տեղ գտնվող մար դիկ նույ նիսկ թույլ չէին տա լիս ի րենց ե րա զել նման 
մե քե նա ու նե նա լու մա սին, ո րով հետև նրանք ան հա սա նե լի էին հա
մա րում այն։ Ե թե նրանք նույ նիսկ մեկ վայրկ յան թույլ տա յին ի րենց 
ե րա զել այն ու նե նա լու մա սին, այս աշ խար հի ա նեծ քի հա մա կար գի 
դաս տիա րա կութ յու նը կբղա վեր ի պա տաս խան. «Ինչ պի սի՜ վատ
նում»։ Բայց պատ կե րաց րեք, որ դուք 25 մի լիոն դո լա ր ու նեք ձեր 
հաշ վին (ես պար զա պես օ րի նակ եմ բե րում)։ Այդ մե քե նան այն քա՜ն 
է ժան կթվար, որ դուք այն կգնեիք՝ պար զա պես շա բաթ և կի րա կի 
օ րե րին վա րե լու հա մար։ Ա մեն ինչ կախ ված է տե սանկ յու նից, ու թեև 
Աստ ծո Խոս քում գրված է, որ Աստ ծո յու րա քանչ յուր խոս տում «Ա յո» 
և «Ա մեն» (« Թող այդ պես լի նի») է, ձեր տե սանկ յու նը պետք է փոխ վի, 
որ պես զի դուք մտա ծեք այն պես, ինչ պես Աստ ված է մտա ծում։ 

«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 

« Տե սանկ յուն» բա ռի բա ռա րա նա յին սահ մա նումն է. «ո րո շա կի 
կար ծիք ինչոր բա նի վե րա բեր յալ. տե սա կետ, վե րա բեր մունք կամ 
մեկ նա բա նութ յուն»։ Ըստ էութ յան, տե սանկ յու նը ձեր պատ կե րա
ցումն է ինչոր բա նի մա սին։ 

Ու զում եմ, որ մտա ծեք հետև յա լը։ Ա դամն ար քա յազն էր, մինչև որ 
տե ղի տվեց սա տա նա յին։ Ե թե դուք տես նեիք նրան մե ղան չու մից հե
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տո, ձեր առջև կանգ նած կլի ներ աղ քա տա ցած մարդ՝ ըն տա նե կան 
խնդիր նե րով ( Կա յե նը՝ նրա որ դին, սպա նեց իր եղ բայր Հա բե լին), և 
դուք կար ևոր անձ նա վո րութ յուն չէիք հա մա րի նրան։ Բայց դուք չէիք 
տես նի, որ նրա ե րակ նե րով  թա գա վո րա կան ար յուն էր հո սում։ Թեև 
դուք չէիք դի տար կի նրան այդ կեր պով, ի րա կա նում նա ստեղծ վել 
էր՝ կյան քում իշ խե լու և թա գա վո րե լու հա մար։ Նույն ճշմար տութ յու
նը վե րա բե րում է նաև ձեզ։ Դուք չեք կա րող պար զա պես դի տար կել 
ձեզ՝ ձեր բնա կա վայ րի, ու նեց ված քի կամ ներ կա հան գա մանք նե րի 
տե սանկ յու նից, և դ րա նով ո րո շել ձեր նե րու ժը։ Դուք պետք է դի
տար կեք ձեզ այն նե րու ժով, ո րով ստեղծ վել եք։

Ես հի շում եմ մի դեպք, երբ անց
նում էի ծանր հան գա մանք նե րով և 
բախ վել էի լուրջ խնդիր նե րի, ո րոնք, 
թվում էր, ա վե լի մեծ էին, քան իմ կա
րո ղութ յու նը։ Ես պետք է այն պի սի 
ո րո շում ներ կա յաց նեի, ո րոնք պա
հան ջում էին շատ ա վե լի մեծ մի ջոց
ներ, քան ես ու նեի։ Կար ծես գի տեի, 
թե ինչ էր Աստ ված ա սում ինձ, բայց 
դեռ մի փոքր երկ չո տութ յուն էի զգում 

քայլ ա նե լու հա մար։ Այդ ժա մա նակ Տե րը մի ե րազ ցույց տվեց։ Ես մի 
բլրի գա գա թին էի՝ ձիու վրա նստած։ Իմ ձեռ քում թուր կար։ Իմ ներք
ևում՝ բլրի ստո րո տում, հար յու րա վոր, ե թե ոչ հա զա րա վոր թշնա մի 
զին վոր ներ կա յին՝ ձիե րով և  իմ ուղ ղութ յամբ պար զած թրե րով։ Ես 
լիո վին մե նակ էի այդ բլրի գա գա թին և, ան կաս կած, բախ վել էի ինձ 
մե ծա պես գե րա զան ցող զոր քի։ Իմ ե րա զի մեջ մի ձայն ա սաց հետև
յա լը. « Մի՛ թե րագ նա հա տիր քեզ, Գա՛ րի»։ Այդ պա հին ես բարձ րաց
րի իմ թու րը և ձիա վա րե ցի ներքև՝ դե պի թշնա մին, ո րը, տես նե լով 
իմ հար ձա կու մը, նույն պես հար ձակ վեց ինձ վրա՝ բարձ րաց րած թ րե
րով գա լով դե պի բլրի գա գա թը։ Ձիա վա րե լով նրանց ուղ ղութ յամբ՝ 
ես բարձ րա ձայն գո չե ցի. «ԹՈ՛Ր»։ 

Երբ արթ նա ցա, հաս կա ցա, որ Տե րը խո սում էր ինձ հետ և խ րա
խու սում էր ինձ, բայց ես չգի տեի, թե ինչ էր նշա նա կում « Թոր» բա ռը։ 

ՁԵՐ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԸ 
ՊԵՏՔ Է ՓՈԽՎԻ, 
ՈՐՊԵՍԶԻ ԴՈՒՔ 
ՄՏԱԾԵՔ ԱՅՆՊԵՍ, 
ԻՆՉՊԵՍ ԱՍՏՎԱԾ Է 
ՄՏԱԾՈՒՄ։ 
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Իմ ե կե ղե ցում կա մի մարդ, ով 30 տա րի հո վիվ է ե ղել և  ու սում նա սի
րել է տար բեր լե զու ներ։ Ես հարց րի նրան՝ արդ յո՞ք գի տի այդ բա ռի 
ի մաս տը, և նա խոս տա ցավ ստու գել այն։ Հա ջորդ օ րը զան գեց ինձ և  
ա սաց, որ « Թոր»ը նշա նա կում է «ամպ րո պի որ դի»։ Ես շնոր հա կա
լութ յուն հայտ նե ցի նրան։ Տի րոջ ու ղեր ձը զար մաց րեց ինձ։ Թշ նա մու 
հա մար ես նման եմ ամպ րո պի։ Ե թե ես չեմ ա սում սա տա նա յին, թե 
որ քան թույլ եմ՝ երբ խո սում եմ, իմ ձայ նը նրա հա մար ամպ րո պի (զո
րութ յան) է նման։ 

Ես քա րո զում էի մեր ա ռա ջին Մա տա կա րար ման հա մա ժո ղո
վին 2010 թվա կա նին և պատ մում էի այս պատ մութ յու նը։ Ա վար տե
լով՝ ամ փո փե ցի այն, ինչ Տերն ա սում էր ինձ այդ ե րա զի մի ջո ցով. 
«Երբ թշնա մին տես նում է քո գա լը, Գա՛ րի, դու ամպ րո պի պես ես 
նրա հա մար»։ Երբ ես ա սա ցի՝ դու ամպ րո պի պես ես, ամպ րո պի 
բարձր ճայթ յուն լսվեց։ Այդ օ րը անձրև չէր գա լիս և  ամպ րոպ չէր 
ե ղել. դա ամպ րո պի միակ ճայթ յունն էր, ո րը լսվեց ամ բողջ ե րե կո
յի ըն թաց քում։ Այդ ե րե կո այդ տեղ գտնվող մար դիկ ցնցված էին, 
բայց ոչ ոք ինձ նից ա վե լի ու րախ չէր, ո րով հետև ես գի տեի, որ Տերն 
ա սաց Իր «Ա մեն»ը իմ խոս քե րին, և  որ դա վե րա բե րում էր Իր բո
լոր զա վակ նե րին։ Ի դեպ, այդ օր վա հա վա քույ թը նկա րա հան վում 
էր, և  ե թե ցան կա նում եք տես նել այդ պա հը, ան ցե՛ք այս հղու մով. 
https://youtu.be/rtx1XYJGIAg։ 

Ու զում եմ, որ հաս կա նաք հետև յա լը. 

Ստ րուկ նե րը չու նեն մեծ ե րա զանք ներ։ 

Ին չի՞ մա սին են ե րա զում ստրուկ նե րը։ Կանգ առ նե լու։ Ն րանք 
ե րա զում են ժա մը 17։00ի մա սին՝ օր վա երկ րորդ կե սին շա րու նակ 
նա յե լով ի րենց ժա մա ցույ ցին, որ պես զի դա դա րեն աշ խա տե լուց և 
գ նան աշ խա տան քի վայ րից։ Ն րանք ե րա զում են ար ձա կուր դի մա
սին, թո շա կի անց նե լու մա սին, փող ու նե նա լու մա սին, որ կա րո ղա
նան կանգ առ նել։ Ստ րուկ նե րը ե րա զում են կանգ առ նե լու մա սին, ոչ 
թե ա վե լի շատ աշ խա տանք ստեղ ծե լու։ Ստր կա կան մտա ծե լա կեր
պը կամ տե սանկ յու նը աշ խա տանք չի հո րի նում կամ ստեղ ծում. այն 
փնտրում է չաշ խա տե լու ճա նա պարհ ներ։ Ստ րուկն ար դեն իսկ բեռ
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նա վոր ված է և պար զա պես չի տես նում այն հնա րա վո րութ յուն նե րը, 
ո րոնք ա մեն օր անց նում են իր կող քով։ 

Որ պես զի լի նեք գլուխ, և  ոչ թե պոչ, ձեր մտա ծե լա կեր պը պետք է 
փոխ վի ստրկա կա նից՝ սե փա կա նա տի րոջ և ս տեղ ծո ղի։ Դուք պետք 
է կրկին սկսեք ե րա զել։ Դուք պետք է տես նեք ա վե լին, քան այն կար
ծի քը, որն ու նեք ձեր մա սին, ո րով հետև նույ նիսկ ե թե դուք թույլ եք 
հա մա րում ինք ներդ ձեզ, սա տա նա յի հա մար դուք նման եք ամպ րո
պի։ Ձեր ե րակ նե րի մեջ թա գա վո րա կան ար յուն կա, և դուք պար զա
պես պետք է մտա ծեք և գոր ծեք՝ դրան հա մա պա տաս խան։ 

Ես մի ըն կեր ու նեմ, ով  մուլ տի մի լիո նա տեր է։ Նա ու նի շատ գե
ղե ցիկ տներ, բո լո րը՝ օվ կիա նո սի կամ լճե րի մոտ։ Մեկ ան գամ, երբ 
այ ցե լե ցի նրան, մենք զբոս նում էինք նա վա հանգս տի եր կայն քով, 
որ տեղ շատ նա վեր էին կանգ նած։ Երբ անց նում էինք դրանց կող
քով, նա ա սում էր ինձ, թե ով քեր էին այդ նա վե րի տե րե րը։ Ես օ րի
նակ կբե րեմ, թե ինչ պես էր դա հնչում, բայց հո րի նում եմ ա նուն նե րը, 
քա նի որ չեմ հի շում դրանք։ Իմ ըն կերն ա սում էր մո տա վո րա պես 
հետև յա լը. «Այս նա վը պատ կա նում է Բիլ լի Ս մի թին, ով հի վան դա
նոց նե րի ցանց ու նի Օ հա յո նա հան գում։ Հա ջորդ նա վը պատ կա նում 
է Ջոն Ռո ջեր սին, ով ի րա վա բա նա կան ըն կե րութ յուն ու նի։ Իսկ այս 
նա վը պատ կա նում է Ռալֆ Թայդ վո լին, ով կո շիկ նե րի գե ղե ցիկ խա
նութ ու նի Հայ Սթ րիթ կոչ վող փո ղո ցի վրա»։ 

Մինչ զբոս նում էինք այդ նա վե րի կող քով և  ան ցանք մո տա վո րա
պես 20 նա վի մո տով, ես հաս կա ցա, որ նա վեր ու նե ցող բո լոր մար
դիկ գոր ծա րար ներ էին։ Չ կար նույ նիսկ մեկ նա վակ, ո րի տե րը ժա մը 
ին նից հին գը աշ խա տող հա սա րակ մարդ էր, ով, օ րի նակ, պաղ պա
ղակ է վա ճա ռում։ Ես դեմ չեմ պաղ պա ղակ վա ճա ռե լուն և դեմ չեմ 
ինչոր մե կի մոտ աշ խա տե լուն։ Ես պար զա պես ցույց եմ տա լիս ձեզ, 
թե ինչ տե սա կի մար դիկ հարս տութ յուն ու նեն։ 

Խնդ րում եմ, ու շադ րութ յուն դարձ րեք այն բա նին, ինչ ա սում եմ. 
պատ ճա ռը նրանց մտա ծե լա կերպն է։ Մի՛ փոր ձեք կառ քը ձիուց 
ա ռաջ դնել։ Մարդ կանց մեծ  մասն ա սում է. «Ե րա նի՜ ես այդ քան փող 
ու նե նա յի»։ Ի րա կա նում, նրանք պետք է ա սեն. «Ե րա նի՜ մտա ծեի 
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այն պես, ինչ պես նրանք»։ Այդ մար դիկ այլ կերպ են տես նում կյան քը 
և  ի րենց։ 

Ըն տա նիք նե րի մեծ  մա սը եր բեք չի հաս նում այն պի սի ե կամ տի, 
ո րը կա րե լի է բարձր հա մա րել։ Ներ կա հե տա զո տութ յուն նե րից մե
կը ցույց է տա լիս, որ ա մե րի կա յի աշ խա տող մարդ կանց 51 տո կո սը 
վաս տա կում է տա րե կան 30.000 դո լա րից պա կաս գու մար5։ Ինչ
պե՞ս թե մեր երկ րի բնակ չութ յան կե սից ա վե լին  վաս տա կու մ է տա
րե կան 30.000ից պա կաս գու մար։ Ե թե դուք քսանն անց եք կամ նոր 
եք սկսում աշ խա տել, կա րող եք նման ե կա մուտ ու նե նալ, քա նի որ 
փո ղը դեռ ա ռաջ նա հերթ չէ ձեզ հա մար։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ես գի տեմ, 
որ սա չի վե րա բե րում մեր երկ րի բնակ չութ յան կե սից ա վե լիին։ Ես 
գի տեմ, որ մար դիկ ա վե լի շատ փո ղի կա րիք ու նեն։ Վս տա հե՛ք ինձ. 
 ֆի նան սա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում աշ խա տե լու ա վե լի քան 
36 տար վա ըն թաց քում ե ղել եմ հա զա րա վոր տնե րում և  ան ձամբ եմ 
տե սել դա։ 

Այդ դեպ քում, ին չո՞ւ նրանց ե կա մուտն ա վե լի բարձր չէ։ Մինչև 
կսկսեք բղա վել, որ կյանքն ա նար դար է, որ դուք զոհ եք, կամ այլ 
ան միտ բա ներ, ես կա սեմ ձեզ, որ դա տե ղի է ու նե նում եր կու պատ
ճա ռով։ Ա ռա ջի նը՝ նրանք գտնվում են այս աշ խար հի աղ քա տութ
յան ա նեծ քի հա մա կար գի ծու ղա կում և չ գի տեն Աստ ծո Թա գա վո
րութ յան և Ն րա մա տա կա րար ման սկզբունք նե րի մա սին։ Երկ րոր
դը՝ նրանք ան տա նե լի բա ցա սա կան մտա ծե լա կերպ ու նեն, կրկին՝ 
այս աշ խար հի ա նեծ քի դաս տիա րա կութ յան պատ ճա ռով, ո րը 
նրանք ստա ցել են, և քա նի որ ելք չեն տես նում ի րենց ի րա վի ճա
կից, թեև ել քը կա րող է լի նել ան մի ջա պես նրանց առջ ևում։ Ըստ 
էութ յան, ստրուկ նե րը ստրկա կան մտա ծե լա կերպ ու նեն, ինչ պես 
որ ա սում էի։ Ձգ տե լով հանգս տի՝ նրանք չեն տես նում հնա րա վո
րութ յուն ներ։ Ե կեք ան կեղծ լի նենք. չու նե նա լով ի րա կան պա տաս
խան ներ՝ մար դիկ վհատ վում են։ 

5    Մայքլ Սնայդեր. «Հրաժեշտ միջին խավին. ամերիկացի աշխատողների 
51 տոկոսը վաստակում է տարեկան 30.000 դոլարից պակաս գումար», 
«Ամերիկյան երազանքի վերջը», «Վաշինգտոն» բլոգ, 21 հոկտեմբերի 2015, 
https://www.washingtonsblog.com/2015/10/goodbyemiddleclass51percentof
all-american-workers-make-less-than-30000-dollars-a-year.html. 
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Թույլ տվեք մի օ րի նակ բե րել, որն օգ տա գոր ծում եմ իմ սե մի նար
նե րի ըն թաց քում։ Պատ կե րաց րեք, որ ա սեի ձեզ, որ կա րող եմ լու ծել 
ձեր բո լոր ֆի նան սա կան խնդիր նե րը մեկ հա սա րակ նա խա դա սութ
յան մի ջո ցով։ Թուղթ և մա տիտ վերց րեք, ո րով հետև ես ե րաշ խա
վո րում եմ, որ սա կլի նի ձեր պա տաս խա նը։ Պատ րա՞ստ եք։ Ա հա՛ 
այն. ստա ցե՛ք հինգ մի լիոն դո լա րի զուտ շա հույթ այս տա րի։ Երբ 
ես ա սում եմ սա բե մից, բո լո րը սկսում են ծի ծա ղել։ Բայց ին չո՞ւ են 
մար դիկ ծի ծա ղում. ո րով հետև նրանք չեն տես նում ի րենց այդ քան 
գու մար վաս տա կե լիս, և  ո՛չ էլ մտա ծում են, որ կա րող են տա րե կան 
հինգ մի լիոն դո լա րի զուտ շա հույթ ստա նալ։ 

Դ րա նից հե տո ես ա սում եմ, որ նրանք չեն կա րող ու նե նալ այն, 
ինչ չեն տես նում։ Ես կրկնում եմ այդ վար ժութ յու նը, բայց շա րու նա
կա բար ի ջեց նում եմ թի վը՝ տա րե կան 200.000, 100.000, 70.000 և 
40.000 դո լար։ Ի վեր ջո, ա սում եմ. «Ես կհաս նեմ այն պի սի  գու մա րի, 
ո րի դեպ քում դուք կա սեք. « Սա հե՛շտ է. ես կա րո՛ղ եմ սա»»։ 

Դ րա նից հե տո ևս մեկ օ րի նակ եմ բե րում։ Պատ կե րաց րեք, որ 
ես հա րուստ գոր ծա րար եմ, ով զբաղ վում է ար տա հան մամբ։ Ես 
ցան կա նում եմ գնդակ ներ ու ղար կել Չի նաս տան, և  ինձ օգ նութ յուն 
է պետք՝ դրանք փա թե թա վո րե լու հա մար։ Մարդ կանց ա սում եմ, որ 
վճա րե լու եմ 500 դո լար յու րա քանչ յուր գնդա կի հա մար, ո րը նրանք 
փա թե թա վո րե լու են։ Ե թե հա մա րենք, որ նրանք կա րող են փա թե թա
վո րել օ րա կան 200 գնդակ, նրանք կվաս տա կեն օ րա կան 100.000 
դո լար։ Ես նույն պես ա ռա ջար կում եմ նրանց գնդակ ներ փա թե թա վո
րե լու մեկ տար վա պայ մա նա գիր՝ նույն վար ձատ րութ յամբ։ Այժմ, ե թե 
ես ա սեի, որ նրանք պետք է 5 մի լիոն դո լա րի զուտ շա հույթ ստա նան 
12 ամ սում, ինչ պի սի՞ն կլի ներ նրանց պա տաս խա նը։ «Ո՛չ մի խնդիր. 
նման վար ձատ րութ յամբ հեշ տո րեն կա րե լի է 5 մի լիոն դո լար վաս
տա կել»։ 

Ո՞րն էր տար բե րութ յու նը։ Այն, որ կա ծրա գիր։ Ծ րա գի րը փո խում 
է ա մեն ինչ։ Այն Աստ ված, Ով ստեղ ծել է ձեզ, գի տի ձեզ անհ րա
ժեշտ ծրա գի րը, և դուք միայն պետք է լսեք այն Ն րա նից։ Աստ ծո Թա
գա վո րութ յունն այս պես է գոր ծում։ Երբ Աստ ված ե րազ տվեց ինձ՝ 
պատ վի րե լով գործ սկսել, իսկ հե տո ցույց տվեց, թե ինչ պես ա նել 



ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆ Է

65

դա, իմ ե կա մու տը դեռ չէր փոխ վել, բայց ներ սումս ես գո չում էի. « Դա 
հե՜շտ է։ Իմ ֆի նան սա կան խնդիր ներն ա վարտ վա՜ծ են։ Ես ծրա գի՜ր 
ունեմ»։ 

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

– Ե րե միա 29.11

Աստ ված ծրագ րեր ու նի՝ ձեզ բար գա վա ճում տա լու հա մար։ Հենց 
որ դուք բա ցա հայ տեք, որ Աստ ված ծրա գիր ու նի ձեր բար գա վաճ
ման հա մար, ձեր պայ քա րը կի սով չափ ա վարտ ված կլի նի։ Լ սե՛ք, 
ֆի նանս նե րի կար գա վո րումն այդ քան էլ բարդ բան չէ։ Մեր մա տա
կա րա րու մը բխում է մեր տե սիլ քից։ Ա հա թե որ քան պարզ է ա մեն 
ինչ։ Կե րա կուր չու նե նա լու լու ծու մը՝  կե րա կուր ու նե նալն է։ Ա վե լի 
մեծ տուն չու նե նա լու լու ծումը՝ ա վե լի մեծ տունն է։ Հու սա լի մե քե նա 
չու նե նա լու լու ծու մը՝ հու սա լի մե քե նան է։ 

Ես գի տեմ, որ չա փա զանց պարզ եմ ներ կա յաց նում ա մեն ինչ, 
բայց տա րի ներ շա րու նակ ես ան սարք մե քե նա եմ վա րել։ Դուք կա
րող էիք տես նել իմ մե քե նան մե կու կես կի լո մետ րից, քա նի որ այն 
ծխի հետք էր թող նում ա մե նուր։ Ես գի տեմ, թե որ քան ճնշում կա
րող են բե րել խնդիր նե րը մե քե նա յի հետ այն ժա մա նակ, երբ պետք է 
ինչոր տեղ գնաք։ Ես նույն պես գի տեմ, թե ինչ պի սի զգա ցո ղութ յուն 
եք ու նե նում, երբ գնում եք մե քե նա նե րի վա ճառ քի կենտ րոն և կան
խիկ գու մա րով վճա րում եք նոր մե քե նա յի հա մար։ Գի տե՞ք ինչ պի
սի։ Այլևս ոչ մի ճնշում և  ան հանգս տութ յուն։ Ին չո՞ւ։ Ո րով հետև իմ 
կա րի քը լրաց ված է, և  ես խա ղա ղութ յուն ու նեմ։ Ես կա րող եմ կենտ
րո նա նալ իմ գոր ծու նեութ յան վրա՝ ան սարք մե քե նա յով զբաղ վե լու 
փո խա րեն։ 

Ի րա կա նութ յունն այն է, որ մարդ կանց մեծ  մա սը հար կադր ված է 
պայ քա րել ֆի նան սա կան խնդիր նե րի հետ այն աս տի ճան, որ ի րենց 
կյան քի մեծ մա սը գտնվում են ճնշում նե րի ներ քո։ Ն րանք կա րող են 
այն քան շատ ժա մա նակ տրա մադ րել աշ խա տան քին՝ ըն դա մե նը գո
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յատ ևե լու հա մար, որ, ըստ էութ յան, 
չու նե նան կյանք։ Ըն կե՛ր, սա Աստ ծո 
կամ քը չէ ձեզ հա մար։ 

Ինչ պես ար դեն ա սա ցի, մար դիկ 
թող նում են ի րենց ե րա զանք նե րը և 
ձգ տում նե րը հա նուն վար ձատ րութ
յան և կա տա րում են այն պի սի աշ խա
տանք, որն ի րենք ա տում են։ Սո վո
րա բար ստրուկ նե րը եր ջա նիկ մար
դիկ չեն։ Դժ բախ տա բար, մարդ կանց 
կյան քը հենց այս պի սին է. նրանք գոհ 

չեն կյան քում ու նե ցած ի րենց դիր քից, ա տում են ի րենց աշ խա տան
քը և  ան հույս են։ Բայց, ի րա կա նում, որ պես զի նրանք ա զա տութ յուն 
ստա նան, անհ րա ժեշտ է միայն տե սանկ յան փո փո խութ յուն կամ, 
ինչ պես ա սա ցի, ծրա գիր։ 

Թույլ տվեք մի անձ նա կան օ րի նակ բե րել։ Ձեզ նից շա տե րը գի
տեն, որ ես սի րում եմ որ սոր դութ յուն և ձկ նոր սութ յուն, մո տո ցիկ լետ 
և հե ծա նիվ վա րել և ցան կա ցած բա ցօթ յա գոր ծու նեութ յուն։ Ես մե
ծա ցել եմ Օ հա յո նա հան գում գտնվող մի փոք րիկ գյու ղատն տե սա
կան հա մայն քում, ո րը հայտ նի է Հար թա վայ րա յին հա մայնք ան վա
նու մով։ Այն Հար թա վայ րա յին հա մայնք է կոչ վում, քա նի որ, ինչ պես 
հաս կա ցաք, գտնվում է հարթ տա րած քի վրա։ Ի հար կե, դա լավ է 
գյու ղա ցի նե րի հա մար, բայց այդ տա րած քը չու նի հրա պու րիչ տե
սա րան։ Ես բա ժա նոր դագր վում էի գրե թե բո լոր որ սոր դա կան և ձկ
նոր սա կան ամ սագ րե րին՝ « Բա ցօթ յա կյանք», « Դաշ տե րում», « Դաշ
տեր և  աղբ յուր ներ» և  այլն։ Ես կար դում էի հրա շա լի պատ մութ յուն
ներ ձկնոր սութ յան և  որ սոր դութ յան մա սին, ո րոնք նկա րագ րում էին 
ԱՄՆի Արև մուտ քի վայ րի բնութ յու նը և գե ղե ցիկ սա րե րը, ինչ պես 
նաև Մեծ հար թա վայ րի սա ղար թա խիտ ան տառ նե րը, ո րոնք մեր 
բնա կա վայ րից մե քե նա յով դե պի ար ևելք գնա լու դեպ քում ըն դա մե նը 
մեկ ժամ վա հե ռա վո րութ յան վրա էին։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ես եր բեք 
չէի ե ղել այդ վայ րե րում։ Ես 40 տա րե կան էի, երբ ա ռա ջին ան գամ 
սա րեր տե սա։ 

ՈՐՊԵՍ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻ՝ ԴՈՒՔ 
ՈՒՆԵՔ ՕՐԻՆԱԿԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ, ԵՎ 
ԱՅԺՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ 
ՕՐԵՆՔ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔ 
ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է ՁԵԶ։
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Ին չո՞ւ։ Ես ու նեի բա վա կա նա չափ գու մար՝ ճա նա պար հոր դե լու 
հա մար, ու նեի սե փա կան մե քե նա, միջ նա հան գա յին «I70» մայ րու
ղին անց նում է ան մի ջա պես իմ հա րա զատ քա ղա քի մի ջով, և  ե թե 
դրա նով գնաք դե պի արև մուտք, այն անց նում է ան մի ջա պես Ժայ
ռոտ լեռ նե րի մի ջով։ Բայց ճշմար տութ յունն այն է, որ ես նույ նիսկ մեկ 
ան գամ չէի մտա ծել այն տեղ գնա լու մա սին, և  ո՛չ էլ թույլ էի տվել 
ինձ մտա ծել. « Մեկ օր ես այն տեղ կգնամ»։ Ես հիա նում էի այդ վայ
րե րով՝ նա յե լով ամ սագ րե րի փայ լուն լու սան կար նե րին, բայց եր բեք 
չէի մտա ծում այ ցե լե լու մա սին։ Ինձ հե տաքր քիր չէր, թե որ տեղ էին 
դրանք գտնվում. իմ մտքում պար զա պես չկար նման տար բե րակ։ 
Երբ 40 տա րե կան էի, ես վեր ջա պես մե քե նա յով արև մուտք գնա ցի և  
ան հա վա տա լի էր, թե ինչ էի բաց թո ղել իմ ամ բողջ կյան քում։ Ըն կե՛ր, 
կա ա վե լին, քան այն, ինչ դուք տես նում եք հենց հի մա։ Դուք ա վե լին 
եք, քան այն, ինչ դուք տես նում եք հենց հի մա։ Գո յութ յուն ու նի կյան
քի այլ տե սանկ յուն, ո րը դուք պետք է ի մա նաք և վե րապ րեք։

Երբ սկսեք հաս կա նալ և սո վո րել, թե ինչ պես է գոր ծում Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յու նը և  ինչ դուք ար դեն ու նեք Աստ ծո Թա գա վո րութ
յան մեջ, ձեր տե սանկ յու նը կփոխ վի։ 

« 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 Աստ ծո ըն տա նի քի ան դամ ներ»։ 

– Ե փե սա ցի նե րի 2.19, NIV

Որ պես Թա գա վո րութ յան քա ղա քա ցի՝ դուք ու նեք օ րի նա կան 
ի րա վունք ներ, և  այժմ յու րա քանչ յուր օ րենք և սկզ բունք հա սա նե լի է 
ձեզ։ Դ րեն դա յի և  իմ խնդի րը հենց սրա նում էր։ Թեև մենք քրիս տոն
յա էինք և սի րում էինք Աստ ծուն, թեև մենք Աստ ծո Թա գա վո րութ յան 
քա ղա քա ցի ներ էինք, մենք չգի տեինք այդ Թա գա վո րութ յան օ րենք
նե րը և սկզ բունք նե րը։ Մեր սահ մա նա փակ տե սանկ յան պատ ճա ռով 
մենք չու նեինք ե րա զանք ներ։ Բայց գի տե լիքն ուժ է։ 

Օ րի նակ, ստո րագր ված սե փա կա նութ յան վկա յա կա նը դա տա
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րա նում ա պա ցու ցում է, որ դուք ձեր տա նը բնակ վե լու օ րի նա կան 
ի րա վունք ու նեք։ Գի տե լիքն այն մա սին, որ գո յութ յուն ու նի գրանց
ված փաս տա թուղթ, և ձեզ հա սա նե լի է ար դա րա դա տութ յու նը, ո րը 
ե րաշ խա վո րում է այդ տա նը ապ րե լու ձեր օ րի նա կան ի րա վուն քը, 
խա ղա ղութ յուն և մ խի թա րութ յուն է հա ղոր դում ձեզ։ Նույն կեր պով, 
գի տե լիքն այն մա սին, թե ինչ է ա սում Աստ ված, և  ինչ ու նի Թա գա վո
րութ յու նը ձեզ հա մար, վստա հութ յուն է ներշն չում, որ տի րա նաք այն 
ա մե նին, ինչն, ըստ օ րեն քի, ձերն է։ Օ րի նակ, ին չո՞ւմ է հո ղա գոր ծի 
բար գա վա ճու մը. փո ղի՞ մեջ։ Ո՛չ։ Այն սեր մի, ո րը նա ցա նո՞ւմ է։ Ո՛չ։ 
Այն նրա ու նե ցած գի տե լի քի մեջ է՝ ցան քի և հունձ քի մա սին։ Որ քան 
էլ նա աղ քատ լի նի, գի տի, թե ինչ պես հարս տա նալ։ Նա պար զա պես 
օգ տա գոր ծում է այս երկ րա յին տի րույ թի օ րենք նե րը, ո րոնք Աստ
ված հաս տա տել է։ Ցան քի և հունձ քի գոր ծըն թա ցը կրկին ու կրկին 
կա րող է արդ յունք տալ նրա հա մար։ 

Նա հաս կա նում է հունձ քի օ րենք նե րը և լիո վին վստահ է դրան
ցում։ Նա ցա նում է հա զա րա վոր դո լար նե րի ար ժեք ու նե ցող սերմ 
հո ղի մեջ, սա կայն չի վա խե նում։ Դուք չեք գտնի ոչ մի հո ղա գոր ծի, 
ով նստած է իր տրակ տո րի կող քին իր սեր մը ցա նե լուց հե տո և լաց 
է լի նում ամ բողջ այն գու մա րի պատ ճա ռով, ո րը գցել է հո ղի մեջ։ Ո՛չ, 
նա լաց չի լի նի այդ սեր մի ար ժե քի պատ ճա ռով։ Նա վստահ է այս 
բնա կան երկ րա յին տի րույ թը վե րահս կող օ րենք նե րի մեջ։ Կա րո՞ղ է 
նա պատ մել ձեզ, թե ինչ պես է սերմն ա ճում։ Հա մոզ ված չեմ, բայց 
նա կա րող է ա սել ձեզ, որ ցան կա նում է ա վե լի շատ հող ու նե նալ՝ 
մշա կե լու հա մար։ Նույ նը ճշմա րիտ է ձեր և  իմ  դեպ քում։ Քա նի դեռ 
մենք չ գի տենք Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րը և չու նենք վստա հութ
յուն դրան ցում, չենք կա րող վա յե լել այն կյան քը, որն Աստ ված պատ
րաս տել է մեզ հա մար։ 

Ա հա ա մե նից ո գեշն չող պատ մութ յուն նե րից մե կը, ո րոնց ա կա նա
տես ե ղանք մեր ըն կե րութ յան սկզբնա կան օ րե րին։ Ես հե ռա խո սա
զանգ ստա ցա մի մար դուց, ում կան վա նեմ Դոն, ով ծանր ֆի նան
սա կան խնդիր ներ ու ներ։ Նա լսել էր, որ ես օգ նում էի մարդ կանց, 
ով քեր ֆի նան սա կան խնդիր ներ ու նեին։ 

Երբ ա ռա ջին ան գամ հան դի պե ցի Դո նին իմ գրա սեն յա կում, նա 
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խիստ հիաս թափ ված էր և պարտ քե րի մեջ էր։ Այդ պա հին թվում էր, 
որ նրա կյան քում ա մեն ինչ վատ էր։ Զ րու ցե լով նրա հետ՝ ի մա ցա, որ 
նա ե րեքչորս ա միս չէր վճա րել իր բնա կա րա նի վար ձավ ճա րը, ինչ
պես նաև գրե թե իր բո լոր հա շիվ նե րը։ Ն րա ըն տա նի քում 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 
հա մար էլ։ 

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 գոր ծըն կեր նե րից մե կի կող մից, և  ես 
զգա ցի, որ դա փայ լուն հնա րա վո րութ յուն էր, որ  պատ մեի Դո նին 
Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մա սին։ Թեև Դո նը քրիս տոն յա էր, նա չու
ներ նույն ըն կա լու մը, ինչ ես։ Ու թեև ես 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, թվում էր, որ նա 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։ 
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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, 
ոգևոր ված ա սաց Դո նը։ Ես միշտ ու զե 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, 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։ Ես մեջ
բե րե ցի Մար կո սի 11.24ը, որ տեղ գրված է. «Ս րա հա մար ա սում եմ 
ձեզ, թե՝ այն, ինչ ա ղոթք ա նե լով խնդրեք, հա վա տա ցե՛ք, թե կառ նեք, 
և կ լի նի ձեզ»։ Դո նի հա մար դա չա փա զանց լավ էր, որ պես զի հա վա
տար։ Ես ո րոշ ժա մա նակ տրա մադ րե ցի, որ օգ նեի նրան հաս կա նալ 
Թա գա վո րութ յան սկզբունք նե րը և  այն, թե ինչ պես գոր ծադ րի հա
վատ քը։ Եվ մինչև մեր ճա նա պար հոր դութ յու նը, նա և կի նը միա սին 
ա ղո թե ցին և հա վա տա ցին, որ կա պույտ մար լին են ստա ցել։ Ն րանք 
նույն պես ֆի նան սա կան սերմ ցա նե ցին Աստ ծո Թա գա վո րութ յան 
մեջ՝ ի րենց հունձ քի հա մար։ Սուրբ Հո գին սո վո րեց րել էր ինձ այս պես 
վար վել, երբ հա վա տում էի այն բա նի հա մար, ին չի կա րիքն ու նեի։ 

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, ով  դուր ե կավ նրան։ 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։ 
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Ե կավ նա վար կութ յան օ րը, և մենք, նա վը բարձ րա նա լով, 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 մեզ, 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՝ հար գա լից ա սա ցինք նրան, որ 
մենք 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 դա կա րող էր թու լաց նել Դո նի հա վատ քը։ Մ տա հոգ վե լով՝ հարց
րի նրան. 

 Դո՛ն, գո չե ցի ես իմ դիր քից, ո րը գտնվում էր կամր ջա կի վրա՝ 
նրա գլխա վեր ևում, ու զում եմ հարց նել. 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 յու նով լցվե ցի՝ լսե լով նրա պա տաս
խա նը։ Այդ պա հին էր, որ հաս կա ցա, որ Դո նը լրջո րեն էր ըն դու նել իմ 
հրա հանգ նե րը և վճ ռել էր 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 սին և մեծ թռիչք ներ են 
ա նում ջրի վրա, իսկ այս ձու կը խոր քում է։ 
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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 րես՝ 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 լին ձկա նը, բայց բո լորն այդ նա վի վրա ապ շել էին։ 

Դո նի և ն րա ձկան լու սան կա րը մինչև 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 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։ 

Ինձ դուր է գա լիս այս պատ մութ յու նը, նաև այն, երբ մար դիկ ի րա
պես վե րապ րում են Աստ ծո Թա գա վո րութ յան ազ դե ցութ յու նը։ Ես 
ցան կա նում եմ նույ նը նաև ձեզ հա մար։ 
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ԳԼՈՒԽ 4

ԵՍ ԳՏԱ  ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՐԵՎՈՐ ԲԱՆԱԼԻՆԵՐԻՑ 

ՄԵԿԸ

Բո լորս ու նենք տար բեր բա նա լի ներ՝ տնե րի, մե քե նա նե րի և ցան
կա ցած բա նի, ին չը ու զում ենք պաշտ պա նել։ Բա նա լին թույլ է տա
լիս մեզ որ ևէ պաշտ պան ված վայր մտնել կամ ինչոր բան (օ րի նակ՝ 
մե քե նա) օգ տա գոր ծե լու իշ խա նութ յուն է տա լիս։ Լի նե լով քրիս տոն
յա և  ի նը տա րի շա րու նակ ապ րե լով ֆի նան սա կան խառ նաշ փո թի և  
ան հու սութ յան մեջ, ես գի տեի, որ ինչոր բան պա կա սում էր, ինչոր 
բան սխալ էր։ Կա րիք չկար, որ որ ևէ մեկն ա սեր ինձ այդ մա սին։ Ինձ 
պետք էր ի մա նալ, թե ինչն էր սխալ և  ինչ պես շտկել դա։ 

Տե րը խո սեց ինձ հետ, երբ ես ա ղա ղա կում էի Ն րան՝ օգ նութ յուն 
խնդրե լով, պառ կած իմ մահ ճա կա լին այդ կի սա խարխլ ված գյու ղա
կան տա նը, ա սե լով, որ իմ խնդիրն այն էր, որ ես եր բեք չէի սո վո
րել, թե ինչ պես է գոր ծում Իր Թա գա վո րութ յու նը։ Այդ մեկ նա խա դա
սութ յան մեջ ես լսե ցի ինձ անհ րա ժեշտ բա նա լիի մա սին, կամ, ա վե լի 
ճիշտ, ինձ անհ րա ժեշտ բա նա լի նե րի աղբ յու րի մա սին, ո րը Թա գա
վո րութ յունն է։ Ես եր բեք ժա մա նակ չէի հատ կաց րել, որ պես զի սո վո
րեի, թե ինչ պես էր գոր ծում Ն րա Թա գա վո րութ յու նը. ե թե ա նեի դա, 
ես կգտնեի իմ պա տաս խա նը։ Երբ Աստ ված խո սեց ինձ հետ Աստ ծո 
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Թա գա վո րութ յու նը չհաս կա նա լու մա սին, ես իս կա պես գա ղա փար 
չու նեի, թե ինչ նկա տի ու ներ՝ Թա գա վո րութ յուն ա սե լով։ Բայց պարզ 
և հաս կա նա լի կեր պով լսե ցի, որ ե թե ես սո վո րեի, թե ինչ պես էր գոր
ծում Ն րա Թա գա վո րութ յու նը, կգտնեի այն պա տաս խան նե րը, ո րոնք 
փնտրում էի։ Այն պես որ, իմ կար ևոր բա նա լին հետև յալ պնդումն էր. 
« Դու եր բեք ժա մա նակ չես հատ կաց րել սո վո րե լու հա մար, թե ինչ
պես է գոր ծում Իմ Թա գա վո րութ յու նը»։ Այս պնդումն ինք նին շատ 
նշա նա կա լի էր, և  այն դար ձավ իմ ա ռա ջին կար ևոր բա նա լին իմ 
կյան քի վե րա փոխ ման հա մար։ 

«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»։ 

– Ե սա յի 9.6,7

Երբ ես հաս կա ցա, որ Աստ ծո Թա գա վո րութ յունն ի րա կան թա գա
վո րութ յուն է, ո րը ղե կա վար վում է կա ռա վար ման հա մա կար գով և  
օ րենք նե րով, ես տե սա Թա գա վո րութ յունն այն պի սի լույ սի ներ քո, որ 
եր բեք չէի տե սել։ Գի տե լիքն այն մա սին, որ Աստ ծո Թա գա վո րութ յու
նը հաս տատ ված է և պահ վում է ի րա վուն քով (օ րեն քի կի րառ մամբ), 
ցույց տվեց ինձ, որ այն, ինչ տե ղի է ու նե նում Թա գա վո րութ յան մեջ, 
կա տար վում է այդ Թա գա վո րութ յան որ ևէ օ րեն քի կամ սկզբուն քի 
արդ յուն քում։ Մի գու ցե ես ա մե նա խե լա ցին չեմ, բայց բա վա կա նին 
ու շիմ էի՝ հաս կա նա լու հա մար, որ ե թե Թա գա վո րութ յու նը գոր ծում 
է օ րենք նե րի հի ման վրա, ես կա րող էի սո վո րել այդ օ րենք նե րը և 
կի րա ռել կյան քում։ Երբ Աստ ված սկսեց հայտ նել և սո վո րեց նել 
Դ րեն դա յին և  ինձ Իր օ րենք նե րը, ես գի տակ ցե ցի, որ Աստ վա ծաշն չի 



ԵՍ ԳՏԱ  ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԲԱՆԱԼԻՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ

75

յու րա քանչ յուր պատ մութ յան մեջ կա յին բա նա լի ներ Աստ ծո Թա գա
վո րութ յան գոր ծու նեութ յան մա սին, ո րոնք ես պետք է տես նեի։ Ես 
սկսե ցի կար դալ յու րա քանչ յուր պատ մութ յունն Աստ վա ծաշն չում այլ 
կեր պով. «Ին չո՞ւ դա տե ղի ու նե ցավ»։ «Ին չո՞ւ դա տե ղի չու նե ցավ»։ 
Ես կար դում էի յու րա քանչ յուր պատ մութ յու նը հետև յալ դիր քո րոշ
մամբ. «Ինչ պի սի՞ սկզբունք ներ են հայտն վում այս պատ մութ յան 
մեջ»։ «Ինչ պե՞ս այդ ա մե նը տե ղի ու նե ցավ»։ 

Ես սկսե ցի հոգ ևոր գիտ նա կան ան վա նել ինձ և  ո գեշն չու մով սո վո
րել այն օ րենք նե րը, ո րոնք Սուրբ Հո գին հայտ նում էր ինձ՝ մե կը մյու
սի ետ ևից։ Ես ա վե լի էի ո գեշնչ վում՝ պար զե լով, որ այն օ րենք նե րը, 
ո րոնք բա ցա հայ տում էի, կա րող էին գոր ծել իմ կյան քում, ինչ պես որ 
գոր ծում էին Աստ վա ծաշն չում։ Մար դիկ հարց նում են ինձ. « Գա՛ րի, 
ի՞նչ նկա տի ու նես Թա գա վո րութ յան օ րենք ներ ա սե լով»։ Ես սո վո րա
բար հի շեց նում եմ նրանց բո լոր օ րենք նե րի մա սին, ո րոն ցից մար դիկ 
օգտ վում են այս երկ րա յին տի րույ թում՝ ձգո ղութ յան օ րեն քը, ֆի զի կա
յի այլ օ րենք ներ և բ նութ յու նը կա ռա
վա րող բո լոր օ րենք նե րը։ 

Հո ղա գործն օգ տա գոր ծում է 
այդ օ րենք նե րը՝ երբ ցան կա նում է. 
նա կա րիք չու նի ա ղո թել, որ դրանք 
գոր ծեն։ Դ րանք գոր ծում են ա մեն 
ան գամ, երբ նա ո րո շում է օգ տա
գոր ծել։ Դ րանք հա սա նե լի են նրան, 
ով կա մե նում է օգ տա գոր ծել։ Նույն 
կեր պով, Աստ ծո Թա գա վո րութ յու
նը գոր ծում է այն պի սի օ րենք նե րով, 
ո րոնք մենք կա րող ենք սո վո րել։ Քա
նի որ դրանք օ րենք ներ են, եր բեք չեն 
փոխ վում, և  որ պես Թա գա վո րութ յան 
քա ղա քա ցի ներ՝դ րանք կա րե լի է սո
վո րել ու կի րա ռել կյան քում։ 

Ի դեպ, երբ ըն դու նում եք Ք րիս
տո սին, դուք Ն րա Թա գա վո րութ յան 
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քա ղա քա ցին եք, և  ամ բողջ Թա գա վո րութ յու նը ձերն է։ Դուք նույն պես 
կա րող եք սո վո րել և  օգ տա գոր ծել Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րը։ 

Ինչոր մե կը կա րող է ա սել. « Լա՛վ, ես մա սամբ հաս կա նում եմ դա, 
բայց կա րո՞ղ եք բե րել որ ևէ օ րի նակ Թա գա վո րութ յան որ ևէ օ րեն քի 
մա սին։ Կան շատ, շատ օ րենք ներ։ Ի րա կա նում, նա խորդ գլուխ նե
րում ես ար դեն գրել եմ դրան ցից մի քա նի սի մա սին, օ րի նակ՝ ի րա
վա սութ յան օ րեն քը, հա վատ քի օ րեն քը, հա մա ձայ նութ յան օ րեն քը, 
թեև հստա կո րեն չեմ ան վա նել դրանք։ Կր կին, կան շատ օ րենք ներ, և 
բո լոր օ րենք նե րը կա րե լի է բա ժա նել գոր ծա ռույ թա յին և կի րա ռա կան 
օ րենք նե րի, և մենք խո սե լու ենք դրանց մա սին։ Թույլ տվեք մի պատ
մութ յուն պատ մել՝ նկա րագ րե լու հա մար այն, ինչ նկա տի ունեմ։ 

Ես « Փայ փեր Մի րաժ» ինք նա թիռ ու նեմ, ո րով թռչում եմ հա վա
քույթ նե րի, հան դի պում եմ հա ճա խորդ նե րի և գործ նա կան ճա նա
պար հոր դութ յուն ներ եմ կա տա րում։ Ես պետք է Կո լո րա դո թռչեի՝ 
մի հա մա ժո ղո վի մաս նակ ցե լու հա մար, և  այդ ճա նա պար հոր դութ
յու նից ա ռաջ հանձ նել էի ինք նա թիռն ա մե նամ յա տեխզնն ման, ո րը 
պա հանջ վում է ըստ օ րեն քի։ Ե թե չգի տեք, յու րա քանչ յուր ինք նա
թիռ, ո րը թռչում է ԱՄՆում, պետք է տա րին մեկ ան գամ պար տա դիր 
տեխզն նում անց նի։ Իմ օ դա չուն պետք է վերց ներ իմ « Մի րա ժը» և 
տա ներ մեզ այդ հա վա քույ թին։ Բայց դրա նից մեկ օր ա ռաջ ինձ զան
գե ցին տեխզնն ման կենտ րո նից և  ա սա ցին, որ ի րենք պա տա հա բար 
կոտ րել էին երկ րորդ օ դա չո ւի կող մի առջ ևի դի մա պա կին։ Ն րանք 
անվ ճար փո խա րի նե լու էին այն, բայց անհ րա ժեշտ կլի ներ ևս  ե րեք 
օր, մինչև ինք նա թի ռը կա րո ղա նար թռչել։ Ն շա նա կում է՝ Դ րեն դան 
և  ես պետք է կո մեր ցիոն չվեր թի տոմ սեր գնեինք՝ Կո լո րա դո թռչե լու 
հա մար։ Ես չեմ բո ղո քում, բայց մենք միշտ գե րա դա սում ենք թռչել 
մեր ինք նա թի ռով։ Մենք մի փոքր վհատ վե ցինք, բայց ուղ ևոր վե ցինք 
այդ հա մա ժո ղո վին։ Մենք պայ մա նա վոր վե ցինք, որ մեր օ դա չուն 
Օ հա յո էր վե րա դարձ նե լու մեզ մեր ինք նա թի ռով։

Մեր հա մա ժո ղո վի երկ րորդ օ րը հան կար ծա կի կար կուտ տե
ղաց։ Կարկ տա հա տերն այն քան մեծ էին, որ վնա սե ցին ամ բողջ այդ 
տա րած քը։ Ո րոշ հատ ված նե րում խո շոր սառ ցա բե կոր նե րը նույ
նիսկ տա նիք ներ էին կոտ րել։ Հար յու րա վոր մե քե նա ներ այն պես էին 
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վնաս վել, որ ան կա րե լի էր վե րա նո րո գել։ Վ նաս վել էին շեն քե րը և 
տա նիք նե րը։ Հա մա ժո ղո վից հե տո, երբ իմ օ դա չուն ե կավ մեզ տա
նե լու, նա կա յա նեց ինք նա թի ռը այն օ դա նա վա րա նում, որ տեղ մենք 
թող նե լու էինք այն, ե թե հա մա ժո ղո վի գա յինք դրա նով։ Աչ քե րիս 
առջև զար մա նա լի տե սա րան բաց վեց։ Բո լոր ինք նա թիռ նե րը, ո րոնք 
կա յան ված էին ճիշտ այն տեղ, որ տեղ կա յան վե լու էր իմ ինք նա թի
ռը (ե թե մենք թռչեինք դրա նով), խիստ վնաս վել էին։ Իմ ինք նա թի
ռը, Աստ ծո շնորհ քով, այդ տեղ չէր, և  այդ պատ ճա ռով չէր վնաս վել։ 
Այս պատ մութ յու նը զար մա նա լի է, բայց ինչ պե՞ս դա տե ղի ու նե ցավ։ 
Ես նկա տի ու նեմ՝ մի՞ թե դա զու գա դի պութ յուն էր, թե՞ իմ ինք նա թիռն 
այդ տեղ չէր որ ևէ հոգ ևոր օ րեն քի արդ յուն քում, ո րից ես օգտ վե ցի։ 

Ես հա մոզ ված եմ, որ դա տե ղի ու նե ցավ մի հոգ ևոր օ րեն քի արդ
յուն քում, ո րը գոր ծի էի դրել, ես մի փոքր կպատ մեմ ձեզ այդ մա
սին։ Որ ևէ օ րենք հաս կա նա լը թույլ է տա լիս ձեզ կրկնօ րի նա կել դրա 
արդ յունք նե րը ա մեն ան գամ, երբ դա պետք է ձեզ։ Ես կի րա ռե ցի մի 
օ րենք, որն Աստ ված սո վո րեց րել էր ինձ դեռ այն ժա մա նակ, երբ նոր 
էր սո վո րեց նում ինձ Իր Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րը, և թե ինչ պես 
են դրանք գոր ծում։ 

Ես կպատ մեմ ձեզ, թե որ օ րենքն Աստ ված ցույց տվեց ինձ, իսկ 
հե տո ցույց կտամ, թե ինչ պես կի րա ռե ցի այն։ Հի շեք՝ յու րա քանչ յուր 
պատ մութ յուն Աստ վա ծաշն չում ինչոր բան ցույց է տա լիս Թա գա վո
րութ յան և դ րա գոր ծու նեութ յան մա սին։ Ես հոգ ևոր գիտ նա կան եմ 
ան վա նում ինձ։ Կար դա լով Աստ վա ծա շուն չը՝ մշտա պես փնտրում 
եմ օ րենք ներ, ո րոնք ինչոր բան են ա ռա ջաց նում, կամ օ րենք ներ, 
ո րոնք թույլ չեն տա լիս, որ ինչոր բան տե ղի ու նե նա։ Մար կո սի 6րդ 
գլ խում մենք գտնում ենք այն պատ մութ յու նը, ո րը վե րա բե րում է այն 
օ րեն քին, որն ու զում եմ ցույց տալ ձեզ։ 

«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»։ 
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Նա էլ պա տաս խա նեց և ն րանց ա սաց. « Դուք տվեք դրանց 
ու տել»։ Ն րանք էլ ա սա ցին Ն րան. «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, 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 առջ ևը, և  այն եր կու ձու
կը բա ժա նեց ա մե նին։ Եվ ա մե նը կե րան և կշ տա ցան 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

Սա հրա շա լի պատ մութ յուն է, ո րը պատ կե րում է, թե ինչ պես է 
գոր ծում Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը։ Հինգ հա ցը և  եր կու ձու կը կե
րակ րե ցին 20.000 մար դու։ Բայց դուք կա սեք. « Գա՛ րի, Աստ վա ծաշն
չում գրված է, որ այնտեղ միայն 5.000 մարդ կար, այ սինքն՝ հինգ 
հա զար տղա մարդ»։ Ա յո՛, բայց ես են թադ րում եմ, որ կլինեին նաև 
կա նայք և  ե րե խա ներ։ Այն պես որ, կար ծում եմ ՝ այն տեղ կա րող էր 
լի նել շուրջ 20.000 մարդ։ 

Երբ ա շա կերտ նե րը ե կան Հի սու սի մոտ՝ պատ մե լու սննդի խնդրի 
մա սին, Հի սու սը ցան կա ցավ նոր բան սո վո րեց նել նրանց Թա գա վո
րութ յան մա սին, Նա ա սաց. « Դո՛ւք տվեք դրանց ու տել»։ Այդ պա
տաս խա նը խիստ զար մաց րեց նրանց։ Որ տե ղի՞ց էին այդ քան կե
րա կուր գտնե լու։ Ն րանք պա տաս խա նե ցին՝ մտա ծե լով ի րենց ծա
նոթ մա տա կա րար ման միակ աղբ յու րի մա սին՝ աշ խա տան քի. «Դ րա 
հա մար ութ ամս վա աշ խա տա վարձ է հար կա վոր»։ Ն րանց ժա մավ
ճա րա յին տե սանկ յու նից, ո րը վե րա բե րում է այս աշ խար հի ա նեծ քի 
հա մա կար գին՝ տան ջան քով և քր տին քով աշ խա տե լուն, այդ բազ
մութ յա նը կե րակ րելն անհ նա րին կլի ներ։ 
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Այ նո ւա մե նայ նիվ, Թա գա վո րութ յան մեջ կան տար բեր օ րենք ներ, 
ո րոնք հնա րա վոր են դարձ նում ա մեն ինչ։ Հի սու սը ցան կա նում էր 
օգ նել նրանց տես նել ա վե լին, քան այս աշ խար հի ա նեծ քի հա մա
կար գը, և  ի մա նալ նոր հնա րա վո րութ յուն նե րի մա սին Աստ ծո Թա
գա վո րութ յու նից։ Դ րա նից հե տո Հի սու սը հարց րեց նրանց, թե ինչ 
ու նեին այդ բազ մութ յա նը կե րակ րե լու հա մար։ Ն րանք գնա ցին ո րո
նե լու, իսկ հե տո պա տաս խա նե ցին, որ գտել էին հինգ հաց և  եր կու 
ձուկ, թեև հաս կա նում էին, որ դա չի բա վա կա նաց նի և  որ ևէ օ գուտ 
չի տա։ Հի սու սը խնդրեց նրանց տալ Ի րեն այդ հացն ու ձու կը։ Պա
հե լով դրանք Իր ձեռ քե րում՝ Նա ա ղո թեց և  օրհ նեց, ին չից հե տո վե
րա դարձ րեց Իր ա շա կերտ նե րին՝ մարդ կանց բա ժա նե լու հա մար։ 
Ի հար կե, դուք գի տեք, թե ինչ տե ղի ու նե ցավ . այն տեղ գտնվող 
20.000 մար դիկ այն քան կե րան, մինչև որ կշտա ցան, և դեռ 12 զամբ
յուղ կե րա կուր ա վե լա ցավ։ 

Ես մի քա նի հարց ու նեմ. «Ին չո՞ւ Հի սու սը խնդրեց տալ Ի րեն այդ 
հացն ու ձու կը, մինչև որ պատ վի րեց ա շա կերտ նե րին բա ժա նել այն։ 
Ին չո՞ւ Հի սու սը պար զա պես չխնդրեց ա շա կերտ նե րին բա ժա նել այդ 
կե րա կու րը՝ այն գտնե լուն պես։ Արդ յո՞ք անհ րա ժեշտ էր, որ Հի սու սը, 
նախ, օրհ ներ այդ կե րա կու րը»։ Ճիշտ պա տաս խանն այն է, որ Հի
սու սը, նախ, պետք է օրհ ներ այդ հացն ու ձու կը։ Այդ հացն ու ձու կը 
գտնվում էին այս երկ րա յին տի րույ թում՝ մարդ կա յին իշ խա նութ յան և  
ի րա վա սութ յան ներ քո, երբ Ն րա ա շա կերտ նե րը գտան դրանք։ Այդ 
վի ճա կում Հի սու սը չու ներ ի րա վա սութ յուն դրանց հան դեպ։ Բայց 
երբ այդ հացն ու ձու կը հո ժա րա բար բեր վե ցին Իր մոտ, Նա կա
րո ղա ցավ օրհ նել դրանք։ «Օրհ նել» բա ռը նշա նա կում է սրբաց նել 
կամ ա ռանձ նաց նել։ Այս պի սով, մենք տես նում ենք Թա գա վո րութ յան 
օ րենք նե րից մե կը։ 

Երբ Հի սուսն օրհ նեց այդ հացն ու ձու կը, դրանք ան ցում կա տա
րե ցին մի թա գա վո րութ յու նից մյու սը։ 

Ըստ էութ յան, այդ հացն ու ձու կը հայտն վե ցին այլ թա գա վո րութ
յան ի րա վա սութ յան ներ քո։ Այժմ Աստ ված օ րի նա կան ի րա վունք 
ուներ բազ մա պատ կե լու այդ հացն ու ձուկն այդ մարդ կանց հա մար։ 
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Ե թե Հի սու սը չվերց ներ այդ հացն ու ձու կը և չօրհ ներ, դրանք 
չէին բազ մա պատկ վի։ 

Մենք օգ տա գոր ծում ենք միև նույն օ րեն քը, երբ օրհ նում ենք մեր 
կե րա կու րը, թեև կար ծում եմ՝ մարդ կանց մեծ մա սը չի գի տակ ցում, 
թե ինչ է ա նում, երբ ա ղո թում են ի րենց կե րա կու րի հա մար։ Բայց, 
պարզ ա սած, երբ մենք ա ղո թում ենք մեր կե րա կու րի հա մար, այն 
ան ցում է կա տա րում այլ թա գա վո րութ յան մեջ՝ թույլ տա լով Աստ ծուն 
պաշտ պա նել մեզ ցան կա ցած վնա սա կար բա նից։ Այս պա հին պետք 
է մի կողմ նա կի նշում ա նեմ։ Ե թե մենք հո ժա րա բար շա րու նա կում 
ենք սնվել ա նո րակ կե րա կու րով և  ու տել այն պի սի բա ներ, ո րոնք, 
ինչ պես  գի տենք, վնա սա կար են մեզ, մենք կհնձենք այն, ինչ ցա նում 
ենք։ Բայց ե թե ու տենք վնա սա կար մի բան՝ ա ռանց գի տակ ցե լու, 
որ դա կա րող է վնաս հասց նել մեզ, Աստ ծո Խոս քը կպաշտ պա նի 
մեզ, ինչ պես որ այն պաշտ պա նեց իմ ինք նա թի ռը։ Ես չեմ խո սում 
կե րա կու րի հա մար ար վող ծի սա կան ոճ ու նե ցող ա ղոթք նե րի մա սին, 
ո րոնք դուք լսել եք շա տե րից։ Սա կայն, հա վատ քով ա ղոթ քը, երբ 
մենք գո հա նում ենք Աստ ծուց, որ Նա հե ռաց նի հի վան դութ յու նը մեր 
մի ջից, թույլ է տա լիս Իր մեծ Թա գա վո րութ յան քա ղա քա ցի նե րին վա
յե լել Իր խոս տում նե րը։ 

«Եվ երբ նրանք մա հա ցու թույն խմեն, այն բո լո րո վին չի 
վնա սի նրանց»։ 

– Մար կոս 16.18

Ժա մա նա կա կից աշ խար հում մեզ անհ րա ժեշտ է, որ վստա հութ
յունն Աստ ծո պաշտ պա նութ յան հան դեպ հանգս տութ յուն տա մեզ։ 
Կան այն քա՜ն բա ներ, ո րոնք կա րող են գո ղա նալ մեր խա ղա ղութ
յունն ա մեն կող մից, նե րառ յալ այն կե րա կու րը, որն ու տում ենք։ Վս
տա հե՛ք ինձ, կա րող եք հա մոզ ված լի նել, որ սա տա նան դա վեր է 
նյու թում, որ գո ղա նա ձեր ա ռող ջութ յու նը և  այս աշ խար հում իր դեմ 
արդ յու նա վետ գոր ծե լու կա րո ղութ յու նը՝ կե րա կու րի մի ջո ցով։ 

Փի լի պե ցի նե րի 6.6,7ում տես նում ենք ևս մեկ օ րի նակ այն մա
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սին, որ մեր կյան քում ա մեն ինչ՝ մեր խնդիր նե րը, դժվա րութ յուն նե րը, 
մեր մտքի հանգս տութ յու նը կա րող ենք բե րել Թա գա վո րութ յան ի րա
վա սութ յան ներ քո։ 

«Ո չինչ հոգս մի՛ ա րեք, այլ ա մեն բա նում ա ղոթ քով և  ա ղա
չան քով և գո հութ յու նով ձեր խնդրանք նե րը թող հայտ
նի լի նեն Աստ ծուն։ Եվ Աստ ծո խա ղա ղութ յու նը, որ ա մեն 
մտքից վեր է, կպահ պա նի ձեր սրտերն ու մտքե րը Ք րիս
տոս Հի սու սում»։ 

– Փի լի պե ցի նե րի 4.6,7

Երբ մենք ա ղո թում ենք ինչոր բա նի հա մար, մեր խնդի րը կամ 
դժվա րութ յու նը հայտն վում է Աստ ծո ի րա վա սութ յան ներ քո։ Ե թե 
չենք ա ղո թում, Աստ ծո ձեռ քե րը կապ ված են։ Ա հա թե ին չու է Աստ
վա ծա շուն չը պատ վի րում ան դա դար ա ղո թել (տե՛ս Ա Թե սա ղո նի կե
ցի նե րի 5.17) և  ա սում, որ դուք չու նեք, ո րով հետև չեք խնդրում Աստ
ծուն (տե՛ս Հա կո բոս 4.2)։ 

Երբ գնե ցի իմ ինք նա թի ռը, նույն պես և ցան կա ցած բան, որ գնում 
եմ, ես ա ղո թում եմ դրա հա մար, դնում եմ ձեռ քերս դրա վրա և տե
ղա փո խում եմ դա Աստ ծո Թա գա վո րութ յան ի րա վա սութ յան ներ քո, 
որ պես զի այդ ի րը կա տա րի այն, ին չի հա մար նա խա տես ված է, և  
որ պես զի այն ծա ռա յի Աստ ծո Թա գա վո րութ յա նը և  իմ ա ռա ջադ րան
քին։ Այն պես որ, իմ ինք նա թիռն ան հա սա նե լի է սա տա նա յի և ն րա 
կա մա կա տար նե րի հա մար։ Ինձ ոչ մի չար բան չի պա տա հի, երբ ես 
այդ ինք նա թի ռի մեջ եմ։ 

Մո տա վո րա պես մեկ ա միս ա ռաջ, իմ « Մի րա ժով», Հ յուս թո նից 
թռչում էի Օ հա յո՝ մի հա մա ժո ղո վից հե տո։ Ար դեն ուշ էր, երբ մենք 
անց նում էինք քա ղա քի խա վար ծայ րա մա սա յին հատ վա ծով։ Մեր 
աջ և ձախ կող մե րում կայ ծակ փայ լա տա կեց. փո թո րիկ էր մո տե նում։ 
Մենք ո րո շե ցինք փո խել մեր եր թու ղին՝ փո թո րի կը շրջան ցե լու հա
մար, և  օգ տա գոր ծե ցինք ա վե լի շատ վա ռե լիք, քան ծրագ րել էինք։ 
Այս պի սով, վստահ լի նե լու հա մար, որ ա պա հով տուն կհաս նեինք, 
և հա մա պա տաս խա նե լու հա մար Դաշ նա յին ա վիա ցիոն գոր ծա կա
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լութ յան կա նո նա կար գե րին՝ օ դա նա վում առ կա վա ռե լի քի պա շա րի 
վե րա բեր յալ, մենք ո րո շե ցինք վայ րէջք կա տա րել Կեն տու կի նա
հան գի Լո ւիս վիլ քա ղա քում՝ ինք նա թի ռը վա ռե լի քով լից քա վո րե լու 
հա մար։ Մենք վայ րէջք կա տա րե ցինք 120 լիտր վա ռե լի քով, բայց 
պետք է թռչեինք ևս մեկ ժամ և չէինք ու զում վա ռե լի քի պա կաս ու նե
նալ։ Մենք խնդրե ցինք օ դա նա վա րա նի աշ խա տա կից նե րին լից քա
վո րել 80 լիտր յու րա քանչ յուր թևի բա քի մեջ։ Այդ պես մենք կու նե նա
յինք մո տա վո րա պես 280 լիտր վա ռե լիք, ինչն ա վե լի քան բա վա կան 
էր Օ հա յո հաս նե լու հա մար, քա նի որ « Մի րա ժը» ժա մում մո տա վո
րա պես 88 լիտր վա ռե լիք է սպա ռում։ 

Մինչ սպա սում էինք օ դա նա վա րա նում, ըն դու նա րա նում գտնվող 
աղ ջիկն ա սաց, որ նա կա րող է տալ ինձ 160 լիտր վա ռե լի քի ստա
ցա կա նը։ Նույն պա հին ներս մտավ ու ղե պա հը՝ վա ռե լի քի լից քա վոր
ման փաս տաթղ թե րը ձեռ քին։ Այդ աղ ջի կը վերց րեց փաս տաթղ թե րը 
նրա ձեռ քից, ու շա դիր նա յեց և  ա սաց. 

 Ինչոր բան սխալ է նշված։ Թ վե րը չեն հա մա պա տաս խա նում։ 

Ու ղե պահն ա սաց, որ նա լից քա վո րել է ինք նա թի ռը և  ա վե լի ուշ 
կա րող է շտկել թվե րը։ Այդ աղ ջի կը հա մա ձայ նեց, սա կայն, մինչև 
թվե րը շտկե լը, նա չէր կա րող ստա ցա կան տալ  մեզ, միայն կա րող 
էր ա վե լի ուշ ու ղար կել այն է լեկտ րո նա յին փոս տով։ Մենք հա մա ձայ
նե ցինք և գ նա ցինք ու ղե պա հի հետ դե պի ինք նա թի ռը։ Իմ օ դա չուն 
խնդրեց ու ղե պա հին հաս տա տել, որ նա իս կա պես լից քա վո րել էր 
յու րա քանչ յուր թևի բաքն 80 լիտ րով, և ա սաց. 

 Ա յո՛, ես լից քա վո րել եմ յու րա քանչ յուր բա քը 80 լիտ րով։ 

Մենք ուղ ևոր վե ցինք Օ հա յո, և թ ռիչ քից գրե թե 40 րո պե անց հան
կարծ ձախ բա քի պա րու նա կութ յու նը ս պառ վեց։ Մենք ապ շած էինք. 
ինչ պե՞ս նման բան կա րող է տե ղի ու նե նալ։ Մեկ րո պե անց աջ բա
քի նը նույն պես սպառ վեց։ Ար դեն կես գի շեր էր. դր սում խա վար էր, և 
մենք 4.5 կի լո մետր բարձ րութ յան վրա էինք՝ ա ռանց վա ռե լի քի։ Ի՞նչ 
տե ղի ու նե ցավ։ Քիչ ա ռաջ մենք լից քա վո րել էինք մեր ինք նա թի ռը։ 
Ինչոր մե կը կա րող է հարց նել. « Մի՞ թե ձեր ինք նա թի ռը վա ռե լի քի 
չա փիչ չու նի»։ Ի հար կե՝ ու նի, բայց մեր ինք նա թի ռի վա ռե լի քի չա
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փի չը դան դաղ է շարժ վում լից քա վոր ման ժա մա նակ։ Ե թե երբ ևէ հին 
քա ղա քա ցիա կան ինք նա թիռ եք վա րել, հա վա նա բար, դուք հաս կա
նում եք, թե ինչ նկա տի ու նեմ։ Դ րանց վա ռե լի քի չա փիչն ան մի ջա
պես ցույց չի տա լիս ա վե լաց րած վա ռե լի քի չա փը։ 

Մեր դեպ քում, իմ օ դա չուն հարց րել էր ու ղե պա հին՝ նա յե լով ու ղիղ 
նրա աչ քե րին, թե արդ յո՞ք նա լից քա վո րել էր ինք նա թի ռը, և թե որ
քան վա ռե լիք էր լից քա վո րել։ Մենք 
ինք ներս էինք տե սել, որ նա ինք նա
թի ռի մոտ էր վա ռե լի քի բեռ նա տա
րով և վա ռե լիք էր լցնում բա քե րի 
մեջ։ Իմ օ դա չուն վար վել էր շրջա
հա յաց կեր պով. նա տե սել էր ինք նա
թի ռը լից քա վո րող վա ռե լի քի բեռ նա
տա րը և բա նա վոր կեր պով կրկնա կի 
հա վաս տիա ցել, որ ինք նա թի ռը լից
քա վոր վել է 160 լիտր վա ռե լի քով։ 
Որ պես կա նոն, ստու գե լով վա ռե լի քի 
չա փը, մենք միաց նում ենք վա ռե լի
քի թվա յին չա փիչ, ո րը ցույց է տա
լիս փաս տա ցի վա ռե լի քի սպա ռու մը՝ 
մինչև լիտ րի մեկ տաս նոր դա կա նը։ 
Մենք մտա ծում էինք, որ մեր ա պա
հով լի նե լու հա մար, ա րել էինք այն, ինչ անհ րա ժեշտ էր։

Մենք ար տա կարգ ի րա վի ճակ հայ տա րա րե ցինք և հար կադր
ված հրա տապ վայ րէջք կա տա րե ցինք Մեծ Ցին ցի նա տիի օ դա նա
վա կա յա նում, ինչն ի րա կա նում խնդիր չէր, քա նի որ մենք ան մի ջա
պես դրա վեր ևում էինք, երբ մեր ինք նա թի ռի բա քե րը սպառ վե ցին։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ վայ րէջքն, ան կաս կած, մի փոքր հու զում նա լի 
ստաց վեց։ Ինչ պես  հե տա գա յում ի մա ցանք, մեր ինք նա թիռն ա ռա
ջինն էր, որն այդ ու ղե պա հը լից քա վո րել էր։ Նա լցրել էր 8 լիտր վա
ռե լիք յու րա քանչ յուր բա քի մեջ՝ 80 լիտ րի փո խա րեն։ Նա չգի տեր, 
թե ինչ պես հետ ևեր վա ռե լի քի չա փի չի ցու ցում նե րին։ Եվ միակ բա
նը, ո րով զբաղ վում էր այն հա մազ գա յին ըն կե րութ յու նը, որ տեղ նա 
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ՈՒՆԵՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ 
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ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է 
ԻՄԱՆԱՔ, ՈՐՊԵՍԶԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԵՎ 
ԱՊԱՀՈՎ ԼԻՆԵՔ ԵՎ 
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ 
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աշ խա տում է, ինք նա թիռ ներ լից քա վո րելն է. ան հա վա տա լի՜ է։ 

Այն, ին չով թշնա մին ցան կա նում էր վնա սել մեզ, չգոր ծեց, բայց 
դա կա րող էր վե րած վել մեծ պա տու հա սի, ե թե մեր վա ռե լի քը սպառ
վեր ցան կա ցած վայ րում՝ 4.5 կի լո մետր բարձ րութ յան վրա։ Բայց 
կրկին, թշնա մին չէր կա րող վնա սել ինձ, և  ո՛չ էլ իմ ինք նա թի ռը։ Թշ
նա մու հեր թա կան փոր ձե րը խո չըն դո տե լու հա մար, այդ դեպ քից հե
տո մենք սկսե ցինք այլ կերպ վար վել մեր ինք նա թի ռը լից քա վո րե լիս։ 
Մենք ար դեն չենք հե ռա նում ինք նա թի ռից և թույլ չենք տա լի ս ու ղե
պահ նե րին լից քա վո րել այն ա ռանց մեզ։ Մենք մնում ենք նրանց հետ 
և հս կում ենք, մինչև որ նրանք լիո վին ա վար տում են  լից քա վո րու մը։ 
Այդ ի րա դար ձութ յու նը կա րող էր ա ղե տա լի հետ ևանք ներ ու նե նալ, 
ե թե մենք ա րագ չար ձա գան քեինք կամ, ե թե, ե ղա նա կա յին պայ ման
ներ ն ան բա րեն պաստ լի նեին, բայց, ի հար կե, այդ ա մե նը տե ղի չու
նե ցավ, ո րով հետև ես պաշտ պա նութ յան ուխտ ու նեմ։ 

Այս եր կու պատ մութ յուն նե րը իմ ինք նա թի ռի, ինչ պես նաև իմ 
ա պա հո վութ յան մա սին՝ իմ ուխ տի արդ յունքն են, որն իմ օ րի նա
կան ի րա վունքն է Թա գա վո րութ յան մեջ։ Ի հար կե, ես կա րող էի նաև 
պատ մել, թե ինչ պես ձեռք բե րե ցի այդ ինք նա թի ռը, բայց այս պա հին 
չեմ ա նի դա։ Կար ծում եմ՝ դուք հաս կա ցաք, թե ինչ նկա տի ու նեմ. 
Աստ ված զար մա նա լի՜ է։ 

Գո յութ յուն ու նեն օ րենք ներ Թա գա վո րութ յան մեջ, ո րոնք դուք 
պետք է ի մա նաք, որ պես զի արդ յու նա վետ և  ա պա հով լի նեք և մա
տա կա րա րում ու նե նաք այս երկ րա յին տի րույ թում։ Սա տա նան 
ա տում է մեզ, բայց, փա՜ռք Աստ ծուն, նա չի կա րող կանգ նեց նել մեզ։ 
Պաշտ պա նութ յու նը նույն պես հան գիստ է, երբ չկա ան հանգս տութ
յուն և վախ։ Այն ձեր օ րի նա կան ի րա վունքն է։ 

Ի դեպ, այն օ րեն քը, ո րը նկա րագ րե ցի, և  ո րի կի րա ռու մը ցույց 
տվե ցի, ես ան վա նում եմ լիա զո րութ յան օ րենք, ե թե դուք մտա ծում 
էիք դրա ան վան մա սին։ 

Եվս մեկ խոսք, որն Աստ ված տվեց ինձ հենց սկզբում՝ Իր Թա գա
վո րութ յան վե րա բեր յալ, Ղու կաս 6.20ն  է. 
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«Օրհն ված եք դուք, որ աղ քատ եք, ո րով հետև ձերն է 
Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը» (NIV)։ 

Երբ Տերն ա ռա ջին ան գամ ցույց տվեց մեզ այս խոս քը, Դ րեն դան 
և  ես սկսե ցինք ու սում նա սի րել, թե ինչ նկա տի ու ներ Աստ ված «Աստ
ծո Թա գա վո րութ յու նը» ա սե լով։ Կր կին, Նա ցույց տվեց, որ Ին քը թա
գա վոր է այն պի սի թա գա վո րութ յան մեջ, ո րը կա ռա վար վում է հա
մա ձայն օ րենք նե րի։ Որ պես օ րի նակ, ա մեն տա րի հա զա րա վոր մար
դիկ փոր ձում են ա պօ րի նա բար մուտք գոր ծել Միաց յալ Նա հանգ ներ 
մեր երկ րի հա րա վա յին սահ մա նից։ Ին չո՞ւ։ Մի՞ թե պատ ճառն այն է, 
որ նրանց երկ րում չկան գե ղե ցիկ բնա տե սա րան ներ։ Ի հար կե՝ ոչ։ 
Ն րանք փոր ձում են մուտք գոր ծել Միաց յալ Նա հանգ ներ՝ այս երկ րի 
կա ռա վար ման հա մա կար գի պատ ճա ռով։ Մեր եր կիրն ու նի օ րենք
ներ, ո րոնք պաշտ պա նում են մարդ կանց ի րա վունք նե րը և տա լիս 
են բազ մա թիվ ա զա տութ յուն ներ, ո րոնք չկան այլ երկր նե րում՝ սե
փա կա նութ յան ի րա վունք, սե փա կան գործն ու նե նա լու ի րա վունք, 
երկր պա գութ յան ա զա տութ յուն և խոս քի ա զա տութ յուն։ Այս ա մե նը 
հա սա նե լի չէ շատ երկր նե րում։

Մենք ար դեն բա վա կա նին խո սել ենք Աստ ծո Թա գա վո րութ յան 
մա սին, ո րը բո լոր բա նա լի նե րի, սկզբունք նե րի և  օ րենք նե րի հիմքն 
է, ո րոնք Աստ ված տվել է մեզ՝ այդ Թա գա վո րութ յան քա ղա քա ցի նե
րին։ Այս օ րենք ներն ի մա նա լը կամ չի մա նա լը կա րող է հան գեց նել 
կյան քի կամ մահ վան, հաղ թա նա կի կամ պար տութ յան։ Ի նը տա
րի շա րու նակ տա ռա պե լով հյու ծող ֆի նան սա կան վա խից և  այժմ 
ա զատ լի նե լուց հե տո, ես չեմ կա րող չա փից ա վե լի շեշ տադ րել, թե 
որ քան կար ևոր է ի մա նալ, թե ինչ է նշա նա կում լի նել Աստ ծո Թա գա
վո րութ յան քա ղա քա ցի, և  որ քան կար ևոր են բո լոր օ րենք նե րը և սկզ
բունք նե րը, ո րոն ցից բաղ կա ցած է այդ Թա գա վո րութ յու նը։ 

Այս եր կի րը գո յութ յուն ու նի ար դեն հա զա րա վոր տա րի ներ, սա
կայն շատ բա ներ, ո րոն ցից մենք այ սօր օգտ վում ենք, ան հայտ են 
ե ղել մարդ կանց հա մար։ Օ րի նակ, ու զում եմ, որ պատ կե րաց նեք 
1906 թվա կա նի Սուրբ ծննդյան նա խօ րեն Օու շեն Բ լաֆԲ րանտ Ռո
քում, Մա սա չու սեթս նա հան գում։ Այդ օ րը տե ղի ու նե ցավ մի դեպք, 
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ո րը փո խեց ամ բողջ աշ խար հը։ Ռե ջի նալդ Ֆե սեն դե նը նվա գար կեց 
« Սուրբ գի շեր» եր գը բաց ծո վում գտնվող նա վե րի հա մար՝ ռա դիոա
լիք նե րի մի ջո ցով, և կար դաց Ղու կա սի Ա վե տա րա նի երկ րորդ գլու
խը։ Դա աշ խար հում ա ռա ջին հե ռար ձա կումն էր ռա դիո յով։ Այժմ 
մենք բջջա յին հե ռա խոս ենք վերց նում և կա րող ենք խո սել ցան կա
ցած մար դու հետ մեր մո լո րա կի ցան կա ցած մա սում՝ ա ռանց մտա
ծե լու։ 

Պատ կե րաց րեք 1879 թվա կա նի հուն վա րը։ Թո մաս Է դի սո նը բա
րե հա ջող կեր պով ա րեց է լեկտ րա կան լամ պի գյու տը։ Այժմ յու րա
քանչ յուր եր կիր այս աշ խար հում օգ տա գոր ծում է է լեկտ րա կա նութ
յան օ րենք նե րը և ֆի զի կա յի օ րենք նե րը՝ գի շեր վա ըն թաց քում տես
նե լու հա մար։ 

Պատ կե րաց րեք 1903 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17ը։ Ռայթ եղ բայր
նե րը բա րե հա ջող կա տա րե ցին ա ռա ջին թռիչքն ինք նա թի ռով։ Այժմ 
մենք կա րող ենք ժա մա նա կա կից օ դա նավ նստել և թռ չել աշ խար
հի մյուս ծայ րը ժա մե րի ըն թաց քում։ Ա մե նա մեծ մար դա տար ինք նա
թիռն այ սօր «A380»ն  է։ Դ րա քա շը 545.000 կի լոգ րամ է, այն կա րող 
է տե ղա վո րել ա վե լի քան 800 մար դու և թռ չել ա վե լի քան 9 ժամ՝ 
մո տա վո րա պես 900 կի լո մետր/ժամ ա րա գութ յամբ։ Ե թե 1800ա կան 
թվա կան նե րին ապ րող մար դիկ նման բան տես նեին, նրանք ու շագ
նաց կլի նեին։ Բայց այժմ դա այն քան սո վո րա կան է մեզ հա մար, որ
քան ան ջա տի չը միաց նե լը և լույ սը վա ռե լը։ 

Ես նկա տի ու նեմ, որ բո լոր այդ օ րենք ներն ար դեն իսկ գո յութ
յուն ու նեին և միշտ գո յութ յուն են ու նե ցել այս երկ րա յին տի րույ թում՝ 
սկսած այն ժա մա նակ վա նից, երբ ստեղծ վեց մար դը։ Դ րանք մշտա
պես հա սա նե լի են ե ղել մար դուն. մար դը պար զա պես չի ի մա ցել 
դրանց մա սին։ Նա տե սել է, որ թռչուն նե րը սա վառ նում են, նա տե
սել է կայ ծա կը, բայց չի հաս կա ցել այդ օ րենք նե րը։ 

Նույ նը ճշմա րիտ է Աստ վա ծաշն չի վե րա բեր յալ։ Կ րո նը սահ մա
նա փա կել է այն, թե ինչ պես կա րե լի է մեկ նել Աստ ծո Խոս քը։ Տա
րի ներ շա րու նակ մենք լսել ենք, որ այդ ա մենն ար դեն ան ցել է, և  
որ Աստ ված այլևս հրաշք ներ չի գոր ծում։ Հո գու պարգև նե րը միայն 
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ա ռաք յալ նե րի հա մար էին, և Պո ղո սի մարմ նի խայ թը հի վան դութ յուն 
էր։ Ի րա կա նում, Խոս քը շատ պարզ է։ Այն նկա տի ու նի ճիշտ այն, 
ինչ գրված է։ Բայց Թա գա վո րութ յու նը՝ որ պես հիմք, ա ռա ջին կար
ևոր բա նա լին է, ո րը դուք պետք է ու նե նաք՝ մնա ցած բո լոր դռնե րը 
բա ցե լու հա մար։ 

Ա հա ևս մեկ կար ևոր բա նա լի սկզբունք. 

Օ րենք նե րը չե՛ն փոխ վում։ 

Բա՛ց թո ղեք քա րը, և  այն կընկ նի։ Քա նի՞ ան գամ այն կընկ նի։ 
Ա մեն ան գամ։ Ձ գո ղութ յան օ րեն քը ե րաշ խա վո րում է, որ դուք կստա
նաք նույն պա տաս խա նը ա մեն ան գամ։ Նույ նը ճշմա րիտ է Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յան վե րա բեր յալ։ 
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Թռ չե լը քայ լե լուց լա՜վ է։ Երբ գրում էի այս գլու խը, ես տուն էի 
թռչում Կա նա դա յում գտնվող մեր ա մա ռա յին տնից իմ ինք նա թի ռով՝ 
ժա մում 400 կի լո մետր ա րա գութ յամբ, 7.000 կի լո մետր բարձ րութ
յան վրա։ Տա րի ներ շա րու նակ մե քե նա յով էինք Կա նա դա գնում մեր 
տնից։ Մենք պետք է 31 ժամ տևող եր կար և հոգ նե ցու ցիչ ճա նա
պարհ անց նեինք՝ տեղ հաս նե լու հա մար։ Ես ստիպ ված էի լի նում 
մե քե նա վա րել ամ բողջ գի շեր և տեղ էի հաս նում միայն հա ջորդ օ րը։ 
Ա յո՛, մի քա նի ան գամ մենք կի սե ցինք ճա նա պար հը՝ դարձնելով այն 
եր կու օր վա, բայց երբ եր կու շա բաթ տևող ար ձա կուրդ ու նեք և չորս 
օ րը անց կաց նում եք ղե կի առջև, դուք չա փա զանց շատ ժա մա նակ 
եք կորց նում։ Ես հոգ նած էի լի նում, երբ տեղ էինք հաս նում, իսկ հե
տո պետք է կրկին 31 ժամ մե քե նա վա րեի՝ Օ հա յո վե րա դառ նա լու 
հա մար։

Ես միշտ սի րել եմ ինք նա թիռ ներ և 19 տա րե կա նից օ դա չո ւի վկա
յա կան եմ ու նե ցել, բայց եր բեք չէի մտա ծում ինք նա թիռ ու նե նա լու 
մա սին։ Դուք երբ ևէ նա յե՞լ եք, թե որ քան ար ժեն ինք նա թիռ նե րը։ 
Բայց որ քան ա վե լի էի սո վո րում Թա գա վո րութ յան մա սին, այն քան 
ա վե լի էի հաս կա նում, որ ինքս էի ետ պա հում իմ ինք նա թի ռը՝ «ոչ»
ե րով դաս տիա րակ ված լի նե լու և  աղ քա տութ յան մտա ծե լա կեր պի 
պատ ճա ռով։ Այժմ ես եր կու ինք նա թիռ ու նեմ. ես օգ տա գոր ծում եմ 
իմ ա ռա ջին ինք նա թի ռը հա ճե լի ժա մա նակ անց կաց նե լու հա մար, 
իսկ երկ րոր դը՝ ճա նա պար հոր դութ յուն նե րի հա մար։ Ինչ պես նշե ցի 
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նա խորդ գլուխ նե րից մե կում, «ոչ»ե րով դաս տիա րակ ված լի նե լը 
թույլ չի տա լիս ե րա զել և հ նա րա վո րութ յուն ներ տես նել։ Մենք մեր
ժում ենք դրանք, մինչև որ դրանք կա րո ղա նում են սկիզբ առ նել։ 

Նախ կի նում եր բեք չէի մտա ծում ինք նա թիռ ու նե նա լու մա սին։ 
Ես պար զա պես չէի տես նում, թե ինչ պես դա կա րող էր տե ղի ու նե
նալ։ Տա րի ներ շա րու նակ վար ձում էի այն ինք նա թիռ նե րը, ո րոն ցով 
թռչում էի։ Բայց այն բա նից հե տո, երբ ու սում նա սի րե ցի Թա գա վո
րութ յան օ րենք նե րը և  ա կա նա տես ե ղա իմ կյան քում միմ յանց հա
ջոր դող պատ մութ յուն նե րին, ո րոնք դրսևո րում էին Թա գա վո րութ յու
նը, ես ո րո շե ցի, որ հա վա տա լու եմ Աստ ծուն իմ ինք նա թի ռի հա մար։ 
Այդ ժա մա նակ ես գու մար չու նեի ինք նա թիռ գնե լու հա մար, բայց մի 
չեկ վերց րի և գ րե ցի հա վել յալ նշում նե րի բաժ նում. «Իմ ինք նա թի
ռի հա մար»։ Ես նկա րագ րե ցի ճիշտ այն ինք նա թի ռը, ո րը ստա նա լու 
էի։ Կինս և  ես ցա նե ցինք այդ չե կը Թա գա վո րութ յան մեջ՝ հա մա ձայն 
Մար կոս 11.24ի՝ հա վա տա լով, որ ես ստա ցել եմ այն ա ղո թե լու պա
հին։ Տե րը ցույց էր տվել ինձ Թա գա վո րութ յան այս սկզբուն քը հենց 
սկզբից։ Ես այս պես եմ վար վել և  արդ յունք եմ ստա ցել շա՜տ, շա՜տ 
ան գամ ներ իմ կյան քում։ 

Մի քա նի շա բաթ անց հեր թա կան բժշկա կան ստու գում էի անց
նում և մինչ զրու ցում էի բժշկիս հետ, նա ա սաց. 

 Դուք ճա նա չո՞ւմ մեկին, ով ցան կա նում է ինք նա թիռ գնել։ 

Ես զար մա ցա, քա նի որ նախ կի նում ոչ ոք նման հարց չէր տվել։ 

 Ի՞նչ տե սա կի ինք նա թիռ, հարց րի ես։ 

Նա նկա րագ րեց այդ ինք նա թի ռը և  ա սաց, որ այն տե ղա կան օ դա
նա վա կա յա նում է, ե թե ես ցան կա նամ տես նել։ Զար մա նա լի է, որ այդ 
ինք նա թի ռը ճիշտ այն  էր, ին չի հա մար ցա նել էի։ Ես օ դա նա վա կա
յան գնա ցի և տե սա այդ ինք նա թի ռը. այն գե րա զանց վի ճա կում էր։ 
Գի տեի, որ այդ ինք նա թիռն իմն էր, բայց կար մի խնդիր. փող չու նեի՝ 
այն գնե լու հա մար։ Ես ա սա ցի այդ բժշկին, որ իս կա պես հե տաքրքր
ված եմ այդ ինք նա թի ռով և կզան գեմ նրան։ 

Ան ցավ եր կու շա բաթ, և  ինձ զան գեց եղ բայրս:  Նա աշ խա տում 
էր հորս ռես տո րա նում, ո րի կող քին գտնվող շենքն ինձ էր պատ կա
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նում։ Այն իմն էր դար ձել վեր ջերս՝ մի քա նի ա միս ա ռաջ, ուշ աշ նա նը։ 
Ես ծրագ րում էի վե րա ծել այն ֆի նան սա կան ըն կե րութ յան գլխա վոր 
գրա սեն յա կի։ Այդ շեն քի վի ճա կը չէր հա մա պա տաս խա նում գրա սեն
յա կա յին շեն քե րի չա փա նիշ նե րին և չէր կա րող ծա ռա յել իմ ցան կա լի 
նպա տակ նե րին. այն պես որ, ես գի տեի, որ պետք է վե րա նո րո գեի 
այն։ Ես կապ էի հաս տա տել մի շի նա րա րա կան ըն կե րութ յան հետ, 
ո րը վե րա նո րոգ ման նա խա գիծ էր կազ մել, և մենք պայ մա նա գիր 
էինք ստո րագ րել։ Սա կայն, ե ղա նա կա յին խնդիր նե րի պատ ճա ռով, 
ո րո շե ցինք սպա սել գար նա նը՝ այդ նա խա գի ծը սկսե լու հա մար, քա
նի որ շեն քը պետք է հիմ նո վին վե րա նո րոգ վեր։ 

Այդ շեն քի նախ կին սե փա կա նա տերն ա սել էր ինձ, որ ան ջա
տել էր ջու րը՝ ձմեռ վա պատ ճա ռով, և  ես նույ նիսկ չէի ստու գել դա։ 
Երբ եղ բայրս զան գեց ինձ, ար դեն փետր վա րի վերջն էր . ե ղա նա կը 
տա քա նացել էր, և ձյու նը սկսել էր հալ չել։ Նա ա սաց, որ իմ շեն քը 
խիստ վնաս վել է, և  որ շեն քից ջուր է հո սում դե պի փո ղոց։ Մենք 
գի տեինք, թե ինչ էր դա նշա նա կում. ջուրն ան ջատ ված չէր, ինչ պես 
որ շեն քի նախ կին սե փա կա նա տերն ա սել էր ինձ։ Ես ստու գե ցի ջրի 
խո ղո վակ նե րը, և պարզ վեց, որ երկ րորդ հար կի լո գա րա նի խո ղո
վակ նե րը, ինչ պես նաև ա ռա ջին հար կի խո հա նո ցի և լո գա րա նի խո
ղո վակ նե րը պայ թել էին, և ջու րը լցվել էր ամ բողջ շեն քը։ Պա տե րի և  
ա ռաս տաղ նե րի ծեփն ամ բող ջութ յամբ թափ վել էր։ 

Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, թե դա լուրջ խնդիր էր։ Այ նո ւա
մե նայ նիվ, հա մա ձայն իմ վե րա նո րոգ ման ծրագ րե րի, ամ բողջ ծե փը, 
միև նույն է, պետք է հե ռաց վեր պա տե րից, և շեն քի սեն յակ նե րը պետք 
է ձևա փոխ վեին։ Դր սի ե րես պա տու մը նույն պես պետք է փոխ վեր։ 
Այն պես որ, ըստ էութ յան, ջու րը բո լո րո վին չէր վնա սել շեն քը։ Բոլոր 
վնասված տեղերը այն հատվածներն էին, ո րոնք, միև նույն է, պետք 
է լիո վին վե րա կա ռուց վեին։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, գնե լով այդ շեն քը, ես 
ա պա հո վագ րել էի այն։ Իմ ա պա հո վագ րութ յունն ընդգր կում էր նաև 
շեն քի վնաս վածքը, և  այդ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յու նը փոխ
հա տու ցում կա տա րեց, ո րը, ինչ պես ար դեն կռահեցիք, թույլ տվեց 
վճա րել իմ ինք նա թի ռի հա մար։ Այդ ինք նա թի ռը՝ « Փայ փեր Վո րիո րը», 
հեշտ է վա րել, և  ես հա ճախ եմ վա րում այն՝ թռիչ քը վա յե լե լու հա
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մար։ Ա մեն ան գամ, երբ վա րում եմ, ես հիա նում եմ այն բա նով, թե 
որ քան հրա շա լի է թռչել իմ սե փա կան ինք նա թի ռով, ո րի հա մար ես 
ո չինչ պարտք չեմ։ Այդ ինք նա թի ռը դեռ պատ կա նում է ինձ, և  ար դեն 
20 տա րի անց այն դեռ սար քին է։

Թեև այս պատ մութ յան մեջ ի րա դար ձութ յուն նե րը հա ջոր դե ցին 
միմ յանց զար մա նա լի կեր պով, ես չեմ ցան կա նում, որ սխալ պատ կե
րա ցում կազ մեք Թա գա վո րութ յան գոր ծե լա կեր պի մա սին։ Միշտ չէ, 
որ ա մեն ինչ տե ղի է ու նե նում հան կար ծա կի, ինչ պես այս պատ մութ
յան մեջ։ Մի գու ցե Աստ ված հնա րա վո րութ յուն տա ձեզ, որ գու մար 
վաս տա կեք և վ ճա րեք ձեր ինք նա թի ռի հա մար, կամ, մի գու ցե, հար
մար գնով ինք նա թիռ գնեք։ Դուք պետք է մտա ծեք հետև յալ կեր պով. 
երբ սերմ ցա նեք Թա գա վո րութ յան մեջ, Աստ ված ցույց կտա ձեզ 
հունձ քը և ծ րա գիր կտա՝ այն ստա նա լու հա մար։ Երկ րոր դը՝ դուք 
պետք է մնաք ձեր կյան քում ձևա վոր ված հա վատ քի և կա րո ղութ յան 
սահ ման նե րում։ Ես խո սել եմ մարդ կանց հետ, ո րոնք կար ծում են, որ 
ե թե Աստ ված կա րող է ցույց տալ ի րենց, թե ինչ պես մա րեն մե քե նա յի 
վար կը, նշա նա կում է՝ նրանք կա րող են հա մար ձակ սերմ ցա նել մեկ 
տրի լիոն դո լա րի հա մար։ Դուք չու նեք հա վատք մեկ տրի լիոն դո լա
րի հա մար։ Սկ սե՛ք այն տե ղից, որ տեղ գտնվում եք։ Սկ սե՛ք կի րա ռել 
Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րը, կա ռու ցե՛ք ձեր վստա հութ յու նը դրանց 
հան դեպ և ձեր կա րո ղութ յու նը՝ վերց նե լու այն, ինչ Աստ ված ցույց է 
տա լիս։ 

Բայց ցան կա նում եմ, որ գի տակ ցեք հետև յա լը . ես ա վե լի քան 20 
տա րի օ դա չու էի, մինչև որ գնե ցի այդ ինք նա թի ռը։ Կար ծում եք՝ Թա
գա վո րութ յան օ րենք նե րը կգոր ծեի՞ն 20 տա րի ա ռաջ։ Ի հա՛ր կե։ Իմ 
հաս կա ցո ղութ յու նը, կամ, ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել՝ հաս կա ցո ղութ յան 
բա ցա կա յութ յու նը թույլ չտվեց ինձ տես նել, թե ինչ պես ես կա րող էի 
ինք նա թիռ ու նե նալ։ 

Հա զա րա վոր տա րի ներ մար դը տե սել է, թե ինչ պես են թռչուն
նե րը սա վառ նում . ամ բար ձիչ ու ժի օ րեն քը բա ցա հայտ գոր ծում էր 
օ րը ցե րե կով, սա կայն ոչ ոք չէր տես նում դա։ Ի՞նչ եք դուք տես նում։ 
Մ տա ծե՛ք այդ մա սին։ 



ԹՌՉԵԼԸ ՔԱՅԼԵԼՈՒՑ ԼԱՎ Է

93

Այն խոս քե րից մե կը, ո րոնք Աստ ված սո վո րեց րեց ինձ սկզբնա
կան շրջա նում, Ա ռա կաց 10.22ն  էր, ո րը վե րա բե րում էր Թա գա վո
րութ յան մա տա կա րար ման մեջ հան գիստ ու նե նա լուն։

« 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

Այս աստ վա ծաշնչ յան խոս քը վե րա բե րում է այլ հատ վա ծի և սկզ
բուն քի Ծնն դոց 3.1719ում, որն ար դեն մեջ բե րել եմ. 

«Ա նիծ յա՛լ 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

Երբ Ա դա մը կորց րեց Թա գա վո րութ յու նը, նա կորց րեց Թա գա
վո րութ յան մա տա կա րա րու մը և ս տիպ ված էր ա պա վի նել իր ջան
քե րին՝ գո յատ ևե լու հա մար։ Բայց, ինչ պես պար զե ցինք, մենք չենք 
կա րող բա վա կա նա չափ ա րագ վա զել տան ջան քով և քր տին քով 
կա տար վող աշ խա տան քի մի ջո ցով, որ պես զի հաս նենք այն ա զա
տութ յա նը, ո րին ի սրտե ձգտում ենք։ Բայց այժմ բա րի լո՜ւր ու նենք։ 
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

Հի սուսն ու ղարկ վեց՝  քա րո զե լու Բա րի լու րը աղ քատ նե րին։ 
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Ո՞րն է բա րի լուրն աղ քա տի հա մար։ Ի հար կե, այն, որ նա կա րող է 
ստրկաց ված չլի նել պա կա սութ յանն ու աղ քա տութ յա նը այս աշ խար
հի մա տա կա րար ման ա նիծ ված հա մա կար գում։ Վս տա հե՛ք ինձ, ի նը 
տա րի շա րու նակ ապ րե լով, կամ ա վե լի ճիշտ է ա սել՝  գո յատ ևե լով 
պարտ քե րի և ճնշ վա ծութ յան մեջ, այս խոս քը բա րի լուր էր, բայց այն 
տա րա կու սանք էր ա ռա ջաց նում։ Արդ յո՞ք այս խոս քը նկա տի ու նի 
այն, ինչ ա սում է։ Մի՞ թե հրա շա լի չէր լի նի, որ այն իս կա պես նկա
տի ու նե նար այն, ինչ ա սում է, որ ինչոր կեր պով Աստ ծո օրհ նութ
յունն իս կա պես հարս տութ յուն կբե րի մեր կյան քում։ Ես իս կա պես 
պետք է ի մա նա յի, թե արդ յոք այդ խոս տու մը ճշմա րիտ է, և հա ջոր
դը՝ թե ինչ պես կի րա ռել այն։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, կար մեկ բան, ին չը 
ես հաս տատ գի տեի՝ այն, որ տան ջան քով և քր տին քով աշ խա տե լու 
ա նեծ քը  մա տա կա րա րում է միայն գո յատև ման մա կար դա կով, իսկ 
գո յատ ևու մը բա վա կան չէ ոչն չի հա մար։ Ես ցան կա նում էի ա զատ
վել այդ ա նեծ քից, սա կայն, նույ նիսկ գա ղա փար չու նեի, թե ինչ պես 
կի րա ռեի այդ խոս տումն իմ կյան քում։ Կար ծում եմ, շատ քրիս տոն
յա ներ հենց այս պես են ապ րում. նրանք կար դում են Աստ ծո խոս
տում նե րը, սա կայն գա ղա փար չու նեն, թե ինչ պես վերց նեն դրանք և 
փաս տա ցի կի րա ռեն կյան քում։ 

Երբ սկսե ցի իմ ու սում նա սի րութ յու նը, և  երբ Տե րը բա ցա հայ տում 
էր ինձ հա մար Թա գա վո րութ յան սկզբունք նե րը, ես կար դա ցի, որ Աբ
րա հա մը շատ հա րուստ էր։ Ս պա սե՛ք։ Իսկ այս երկ րի ա նեծ քի հա
մա կա՞ր գը։ Ինչ պե՞ս նա հաղ թա հա րեց այն։ 

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

– Ծնն դոց 13.2, NIV

Նա դար ձավ հա րուստ. ո՛չ, Աստ վա ծա շունչն ա սում է՝ շա՜տ հա
րուստ, բայց ինչ պե՞ս։ Դուք կա սեք. « Պատ ճառն այն է, որ նա Աբ րա
համն էր»։ Ո՛չ, դա չէր պատ ճա ռը, և հենց այս հար ցում է, որ պետք է 
ճիշտ պատ կե րա ցում ու նե նաք Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րի մա սին։ 
Օ րենք ներն ու շադ րութ յուն չեն դարձ նում այն բա նին, թե ով ենք մենք։ 
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Դ րանք կողմ նա կալ չեն։ Ե թե ինչոր մե կը ցած թռչեր Էմ փայր Ս թեյթ 
Բիլ դին գից (102 հար կա նի երկ նա քեր Ն յու Յոր քի Ման հեթն կղզում)՝ 
ա ռանց օ դա պա րի կի, որ քան էլ հայտ նի կամ ան հայտ լի ներ, բո լո րի 
հա մար պարզ է, թե ինչ տե ղի կու նե նար արդ յուն քում։ Ձ գո ղութ յան 
օ րեն քը մշտա պես գոր ծում է։ Այս պի սով, ինչ պե՞ս Աբ րա հա մը բար
գա վա ճեց՝ ան կախ այս երկ րա յին ա նեծ քից։ Կա րո՞ղ ենք արդ յոք 
բա նա լի ներ գտնել նրա պատ մութ յան մեջ։ Մեր հար ցի պա տաս խա
նը մա սամբ գտնվում է Ծնն դոց 12րդ գլ խում։ Այս գլխում Աստ ված 
խոս տում տվեց Աբ րա մին (ով հե տա գա յում Աբ րա համ դար ձավ) նրա 
կյան քի և սե րունդ նե րի վե րա բեր յալ։ 

«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

Այս խոստ ման պայ մանն այն էր, որ Աբ րա հա մը պետք է հա վա
տար Աստ ծուն և հ նա զանդ վեր։ Աբ րա հա մից պա հանջ վեց մեծ հա
վատք՝ թող նե լու հա մար այն, ին չ ծա նոթ էր ի րեն, թեև ին քը չգի տեր, 
թե ուր էր գնում։ 

« Հա վատ քով՝ Աբ րա հա մը, երբ կանչ վեց մի վայր, ո րը հե
տա գա յում ստա նա լու էր՝ որ պես իր ժա ռան գութ յուն, հնա
զանդ վեց և գ նաց, թեև չգի տեր, թե ուր էր գնում»։ 

– Եբ րա յե ցի նե րի 11.8, NIV

Ն շա նա կում է՝ Աստ ված ստա ցավ օ րի նա կան մուտք դե պի այս 
երկ րա յին տի րույ թը մի մար դու մի ջո ցով, ով հա վա տում էր Ն րան, 
նույ նիսկ երբ Ն րա պատ վեր ներն ա նի մաստ էին թվում։ Աբ րա հա մի 
հա վատ քը թույլ տվեց Աստ ծուն օրհ նել նրա կյան քը։ Բայց ա վե լի 
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ուշ, Աբ րա հա մի հա վատ քի շնոր հիվ, Աստ ված նաև ուխտ կնքեց նրա 
հետ՝ նրա սե րունդ նե րի վե րա բեր յալ։ Մի՛ մտա ծեք, որ սա տա րօ րի
նակ է։ Հի շեք՝ սկզբում սա տա նան նույն կեր պով մուտք ստա ցավ դե
պի այս երկ րա յին տի րույ թը։ Ա դա մը, որն օ րի նա կան ի րա վա սութ յուն 
ու ներ այս աշ խար հում, ինչ պես որ գրված է Եբ րա յե ցի նե րի 2.7,8ում, 
ո րո շեց հա վա տալ սա տա նա յին, ոչ թե Աստ ծուն։ 

Աբ րա հա մի հա վատ քը, որն օ րի նա կան դուռ բա ցեց, որ պես զի 
եր կինքն ազ դե ցութ յուն ու նե նար իր կյան քում, թույլ տվեց ի րեն մե
ծա պես բար գա վա ճել։ Այս բար գա վա ճու մը փո խանց վեց Աբ րա հա
մի բո լոր ժա ռանգ նե րին։ Շա րու նա կե լով ու սում նա սի րել՝ ես հա սա 
Հով սե փի պատ մութ յա նը, որն Աբ րա հա մի ծոռն էր։ Հով սե փի պատ
մութ յու նը հրա շա լի օ րի նակ է, ո րի շնոր հիվ ես հաս կա ցա Թա գա վո
րութ յու նը և դ րա գոր ծե լա կեր պը, հատ կա պես՝ թե ինչ է նշա նա կում 
Ա ռա կաց 10.22ը։ 

Այս պատ մութ յու նը սկսվեց, երբ Հով սե փի եղ բայր նե րը, ո րոնք 
ա տում էին նրան, վա ճա ռե ցին նրան ստրկա վա ճառ նե րի, ո րոնք հա
ճախ էին անց նում ի րենց կող մե րով։ Ն րանք Ե գիպ տոս տա րան Հով
սե փին, որ տեղ նա վա ճառ վեց Պե տափ րե սին, ո րը հրա մա նա տար էր 
Ե գիպ տո սի բա նա կում։ Հա ջորդ խոս քե րում գտա կար ևոր պա տաս
խան իմ հար ցին այն մա սին, թե ինչ պես Աբ րա հա մը կա րո ղա ցավ մե
ծա պես բար գա վա ճել։ 

«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 
Աստված նրա հետ էր, և  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 
նրան և  իր ամբողջ ու նե ցա ծը նրա ձեռ քը հանձ նեց։ 

Եվ ե ղավ, որ նրան իր տան և  իր ամ բողջ ու նե ցա ծի 
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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 շնոր հիվ։ ԵՎ ՏԻՐՈՋ 
ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԻՆՈՒՄ ԷՐ ԹԵ՛ ՏԱՆԸ, ԵՎ ԹԵ՛ 
ԴԱՇՏՈՒՄ՝ ՆՐԱ ԱՄԲՈՂՋ ՈՒՆԵՑԱԾԻ 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

Այս հատ վա ծում հստակ գրված է, որ Տի րոջ օրհ նութ յունն էր, որ 
բար գա վա ճում բե րեց Հով սե փի կյան քում։ Բայց ո՞րն էր կամ ո՞րն է 
Տի րոջ օրհ նութ յու նը։ Ես նկա տե ցի, որ խոսքն այս տեղ « Տի րոջ օրհ
նութ յան» մա սին էր, ոչ թե Տի րոջ օրհ նութ յուն նե րից որ ևէ մե կի։ Ինչ
որ հրա շա լի բա նի վե րա բեր յալ բո լորս կա սենք՝ դա օրհ նութ յուն է։ 
Բայց այս հատ ված ն ընդ հա նուր առ մամբ որ ևէ լավ  բա նի մա սին չէ։ 
Այն «Օրհ նութ յան» մա սին է։ 

Ես հաս կա ցա, որ Տի րոջ օրհ նութ յու նը այն ուխտն էր, որն Աստ
ված կնքեց Աբ րա հա մի և ն րա ժա ռանգ նե րի հետ։ Ա վե լի հստակ ՝ 
օրհ նութ յու նը այդ ուխ տի մեջ Աբ րա հա մին տրված խոս տում ներն 
էին։ Օ րի նա կան պայ մա նա գիրն ընդգր կում է եր կու ներգ րավ ված 
կող մե րի պար տա վո րութ յուն նե րը, բայց դրա նում նույն պես գրված է 
յու րա քանչ յուր կող մի ա ռա վե լութ յուն նե րի մա սին։ Ա ռա վե լութ յուն նե
րը ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է կա տա րել պար տա վո րութ յուն
նե րը, այ սինքն՝ պա հել Տի րոջ կա նոն նե րը և  օ րենք նե րը։ Բա ցի այդ, 
ես հստակ տե սա, որ այն, ինչ հայտն վում էր Հով սե փի օ րի նա կան 
ի րա վա սութ յան ներ քո, նույն պես են թա կա էր դառ նում այդ խոս տում
նե րին և  ա ռա վե լութ յուն նե րին կամ ըն դու նում էր դրանք։

Այդ ժա մա նակ ես հաս կա ցա Ա ռա կաց 10.22ը։ Աստ ծո խոս տում
նե րը, ո րոնք Նա տվել էր Աբ րա հա մին՝ նրա հետ կնքած օ րի նա
կան պայ մա նագ րի շրջա նակ նե րում, հաղ թա հա րե ցին այս աշ խար
հի ա նեծ քի և  աղ քա տութ յան հա մա կար գը։ Աբ րա հա մին տրված 
օրհ նութ յու նը թույլ տվեց Աստ ծուն օ րի նա պես օրհ նել նրան և ն րա 
սե րունդ նե րին այն բար գա վաճ մամբ, ո րոնք Աստ ված ցան կա նում 
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էր տալ մար դուն։ Այժմ կրկին կար դանք Ա ռա կաց 10.22ը՝ նշե լով 
քառա կու սի փա կագ ծե րի մեջ այն, ինչ հաս կա ցանք։

Կար ևոր բա նա լի սկզբունք. 

« Տի րոջ օրհ նութ յու նը [Աբ րա հա մին տրված խոս տում նե րը] 
հարս տութ յուն է բե րում, և Նա նե ղութ յուն չի ա վե լաց նում 
դրան»։

« Նա նե ղութ յուն չի ա վե լաց նում դրան» պնդու մը վե րա բե րում է Ծնն
դոց 3.17ի երկ րա յին ա նեծ քի հա մա կար գին՝ տան ջան քով և քր տին քով 
կա տար վող աշ խա տան քին։ Եբ րա յե րե նում օգ տա գործ ված բա ռը, ո րը 
թարգ ման ված է «նե ղութ յուն» բա ռով, նշա նա կում է ծանր աշ խա տանք։ 
Դուք հաս կա նո՞ւմ եք։ Մար դը կա րող է խու սա փել այս երկ րա յին ա նեծ
քի սահ մա նա փա կում նե րից՝ տան ջան քով և քր տին քով կա տար վող 
աշ խա տան քից, Աբ րա հա մին տրված խոս տում նե րի մի ջո ցով։ Ես գի
տեմ, թե ինչ եք մտա ծում. «Այդ խոս տում նե րը տրվե ցին միայն Աբ րա
հա մին և ն րա սե րունդ նե րին»։ Ա յո՛, բայց ես պետք է ցույց տամ ձեզ ևս 
մեկ աստ վա ծաշնչ յան հատ ված՝ Գա ղա տա ցի նե րի 3.13,14ը. 

«Ք րիս տո սը փրկագ նեց մեզ օ րեն քի ա նեծ քից՝ ա նեծք 
դառ նա լով մեզ հա մար, ո րով հետև գրված է. «Ա նիծ ված 
է նա, որ կախ ված է փայ տից»։ Նա փրկագ նեց մեզ, որ
պես զի Աբ րա հա մին տրված օրհ նութ յու նը [խոս տում նե րը] 
հաս նի հե թա նոս նե րին Ք րիս տոս Հի սու սով, որ պես զի հա
վատ քով մենք ստա նանք Հո գու խոս տու մը»։ 

– Գա ղա տա ցի նե րի 3.13,14, NIV

Հի մա հա վատ քի մի ջո ցով է, որ մենք՝ որ պես Հի սուս Ք րիս տո
սին հա վա տա ցող մար դիկ, մաս նա կից ենք դառ նում Աբ րա հա մին 
տրված օրհ նութ յուն նե րին։ Այս պի սով, ո՞րն է Աբ րա հա մին տրված 
օրհ նութ յու նը։ Մենք կա րող գտնել այս խոս տում նե րի ցու ցա կը Երկ
րորդ Օ րի նաց 28րդ գլ խում։ 
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«Ե թե քո Տեր Աստ ծո ձայ նին ու շադ րութ յամբ լսես, որ 
զգու շութ յամբ կա տա րես Ն րա բո լոր պատ վի րան նե րը, 
ո րոնք Ես այ սօր քեզ պատ վի րում եմ, քո Տեր Աստ ված էլ 
քեզ երկ րի բո լոր ազ գե րից գե րա զանց կա նի։ Եվ այս բո
լոր օրհ նութ յուն նե րը քեզ վրա կգան, քեզ կհաս նեն, ե թե 
քո Տեր Աստ ծո ձայ նին լսես։ Դու քա ղա քի մեջ օրհն յալ և 
դաշ տի մեջ օրհն յալ կլի նես։ Օրհն յալ կլի նի քո ո րո վայ նի 
պտու ղը և քո երկ րի պտու ղը և քո ա նա սուն նե րի պտու ղը, 
կո վե րիդ ծնուն դը և  ոչ խար նե րիդ հո տե րը։ Օրհն յալ կլի նի 
քո կո ղո վը և քո տաշ տը։ Դու օրհն յալ կլի նես մտնե լիս և  
օրհն յալ կլի նես դուրս գա լիս։ Տե րը քո առջև ջար դել կտա 
քեզ վրա վեր կե ցող թշնա մի նե րիդ. նրանք քեզ դեմ մեկ 
ճա նա պար հով դուրս կգան, բայց քո առջ ևից յոթ ճա նա
պար հով կփախ չեն։ 

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 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 ցա ծում 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։ Եվ չխո տոր վես այն 
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բո լոր խոս քե րից, ո րոնք Ես այ սօր քեզ պատ վի րում եմ, աջ 
կամ ձախ, օ տար աստ ված նե րի ետևից գնա լու հա մար, որ 
նրանց ծա ռա յութ յուն ա նես»։

– Երկ րորդ Օ րի նաց 28.114

Թեև բո լոր այս օրհ նութ յուն նե րը Հին կտա կա րա նում են, այժմ 
պատ կա նում են ձեզ, և դուք կա րող եք վա յե լել դրանք։ Տար բե րութ
յունն այն է, որ Հին կտա կա րա նում մար դիկ ստա նում էին դրանք 
ի րենց գոր ծե րով, իսկ Նոր կտա կա րա նում մենք ստա նում ենք Հի
սուս Ք րիս տո սի հան դեպ մեր հա վատ քով։ Դուք և  ես՝ որ պես հե
թա նոս ներ, պատ վաստ վել ենք, և  այժմ Հի սուս Ք րիս տո սի մի ջո ցով 
բաժ նեկ ցում ենք Աբ րա հա մի օրհ նութ յա նը։ Բայց մեզ պատ կա նում 
է ա վե լին, քան Աբ րա հա մի նյու թա կան օրհ նութ յու նը. մեզ պատ կա
նում է վերս տին ծնուն դի հոգ ևոր օրհ նութ յու նը։ Այժմ մենք ու նենք 
Աբ րա հա մի նյու թա կան կամ երկ րա յին օրհ նութ յու նը, բայց նույն պես՝ 
երկնային հա վի տե նա կան օրհ նութ յու նը և Սուրբ Հո գու ի րա կան 
ներբ նա կութ յու նը մե զա նում, քա նի որ այժմ մենք Աստ ծո որ դի ներ 
և դուստ րեր ենք։ Հի շեք՝ միայն որ դի ներն ու դուստ րերն են ժա ռան
գութ յուն ստա նում. ստրուկ նե րը չեն կա րող ստա նալ այն։ Թեև Աբ րա
հա մը սի րում էր Աստ ծուն, ա ռանց վերս տին ծնուն դի, Սուրբ Հո գին 
չէր բնակ վում նրա նում, և  ո՛չ էլ նա կա րող էր Եր կինք գնալ։ Ի հար կե, 
նա ժա ռան գեց եր կինքն այն բա նից հե տո, երբ Հի սու սը վճա րեց մեղ
քի պարտ քը։

Այն պես որ, ես հաս կա ցա, թե ի րա կա նում ինչ նկա տի ու նի Ա ռա
կաց 10.22ը՝ ա սե լով, որ Աստ ված հարս տութ յուն է տա լիս և նե ղութ
յուն չի ա վե լաց նում դրան։ « Նե ղութ յուն» բա ռը եբ րա յե րե նում նշա
նա կում է ծանր աշ խա տանք, ին չը, իմ ըն կալ մամբ, վե րա բե րում է 
այս աշ խար հի ա նեծ քի հա մա կար գին՝ տան ջան քով և քր տին քով 
կա տար վող աշ խա տան քին։ Ես հաս կա ցա, որ այս ուխ տը՝ այն, որ 
Աստ ված խոս տա ցավ օգ նել և  ա ռա վե լութ յուն ներ տալ Աբ րա հա մին, 
այ սինքն՝ տալ Իր օրհ նութ յու նը, բարձ րաց րեց Աբ րա հա մին այս երկ
րա յին ա նեծ քից և բար գա վա ճում բե րեց նրա կյան քում։ Ես հաս կա
ցա, որ այդ օրհ նութ յան ա ռա վե լութ յուն նե րը, ո րոնք նկա րագր ված 
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են Երկ րորդ Օ րի նաց 28րդ գլ խում, հստակ ցույց են տա լիս ինձ, որ 
ես պետք է բար գա վա ճեմ։ Այս խոս տում նե րի արդ յունքն այն է լի նե
լու, որ ինձ վի ճակ ված է լի նել գլուխ, և  ոչ թե պոչ, պար տա տեր, և  ոչ 
թե փո խա ռու։ Սա Աստ ծո յու րա քանչ յուր զա վա կի օ րի նա կան ի րա
վունքն է։ Ն ման Հով սե փին, ես ու նեմ Աստ ծո օրհ նութ յու նը և պետք 
է բար գա վա ճեմ։ Ես նույն պես ստա ցել եմ Աստ ծո ամ բողջ Թա գա վո
րութ յու նը՝ որ պես ժա ռան գութ յուն։ Որ պես որ դի՝ այդ ա մե նը ար դեն 
ի րա վամբ իմն է։ 

Կր կին անդ րա դառ նա լով Հով սե փի պատ մութ յա նը Ծնն դոց 39րդ 
գլ խում՝ պար զո րեն տե սա, որ Հով սե փի հա ջո ղութ յունն էր, որ գրա
վեց Պե տափ րե սի ու շադ րութ յու նը։ Նույն կեր պով, տե սա նե լի հա ջո
ղութ յունն է, որ գրա վե լու է այս աշ խար հի ազ գե րի ու շադ րութ յու նը և 
ցույց է տա լու նրանց Աստ ծո ժո ղովր դի տար բե րութ յու նը։ 

«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»։ 

– Երկ րորդ Օ րի նաց 28.10,11

Ծնն դոց 39.6ում կա ևս մեկ շատ կար ևոր բա նա լի, ո րը ես նույն
պես նկա տե ցի և  ու զում եմ, որ տես նեք։ Այն վե րա բե րում է Պե տափ
րե սին. «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»։ Ես հաս կա ցա՜։ Ա հա այն հանգս տի օ րի նա կը, ո րի մա սին մենք 
խո սում ենք։ Պե տափ րե սը կա րող էր չան հանգս տա նալ ոչն չի մա սին՝ 
բա ցի այն կե րա կու րից, որն ինքն ու տում էր։ Ն շա նա կում է՝ այն հա
ջո ղութ յու նը, ո րը Հով սե փը բե րեց նրա տուն՝ Տի րոջ օրհ նութ յու նը, 
տա լիս էր այն պի սի արդ յունք ներ, ո րոնք թույլ տվե ցին Պե տափ րե
սին կենտ րո նա նալ իր ա ռա ջադ րան քի վրա, ոչ թե գո յատև ման։ 

Դ րեն դան և  ես տա րի ներ շա րու նակ ա սել ենք. «Ե թե դուք չլու ծեք 
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ձեր ֆի նան սա կան խնդիր նե րը, եր բեք չեք բա ցա հայ տի այն նպա
տա կը, ո րի հա մար ստեղծ ված եք», և  եր բեք չեք բա ցա հայ տի, թե 
ով եք դուք։ Դուք եր բեք չեք գտնի ձեր տե ղը կյան քում՝ այն, ինչն 
ա ռանձ նա հա տուկ կդարձ նի ձեզ, և  եր բեք ճշմար տա պես գոհ չեք լի
նի։ Ձեր բո լոր ո րո շում նե րը կկա յաց նեք գո յատև ման, այ սինքն՝ փող 
հայ թայ թե լու կամ կու տա կե լու հիման վրա, և կ լի նեք այն պի սի պայ
ման նե րում, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում ձեզ՝ ըն դա մե նը աշ
խա տա վարձ ստա նա լու հա մար։ Այս հատ վա ծում մենք տես նում 
ենք Տի րոջ օրհ նութ յան ազ դե ցութ յու նը Պե տափ րե սի կյան քում, ո րը 
ո չինչ չգի տեր Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մա սին։ Երբ նա հանձ նեց իր 
ամ բողջ ու նեց ված քը Հով սե փի հո գա տա րութ յա նը, նրա բո լոր ան
հանգս տութ յուն ներն ան ցում կա տա րե ցին այն ուխ տի ներ քո, ո րում 
գտնվում էր Հով սե փը։ Կա րե լի է հստակ տես նել այն պա հը, երբ այս 
ան ցու մը տե ղի ու նե ցավ 39րդ գլ խի 5րդ խոս քում. 

«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 շնոր հիվ։ Եվ Տի րոջ օրհ նութ յու նը 
լի նում էր թե՛ տա նը, և թե՛ դաշ տում նրա ամ բողջ ու նե ցա
ծի վրա»։

– Ծնն դոց 39.5

Կր կին տես նում ենք, որ այն ա մե նը, ին չը են թա կա էր այս երկ
րա յին տի րույ թին՝ այս աշ խար հի ա նեծ քի հա մա կար գին, ան ցում 
կա տա րեց՝ հայտն վե լով Աստ ծո Թա գա վո րութ յան ի րա վա սութ յան 
ներ քո, և դ րա նում կտրուկ փո փո խութ յուն ներ տե ղի ու նե ցան։ Ե կեք 
խոս տո վա նենք. ե թե Աստ ված օգ նում է ձեզ Իր ի մաս տութ յամբ՝ 
ա ռաջ նոր դե լով դե պի ճիշտ ո րո շում ներ և զ գու շաց նե լով հնա րա վոր 
վտանգ նե րից, յու րա քանչ յու րը կա րող է բար գա վա ճել։ Դուք հաս կա
նո՞ւմ եք։ Տի րոջ օրհ նութ յու նը պատ կա նում է ձե՜զ։ 

Երբ ու սում նա սի րում էի սա, և  երբ Տե րը սո վո րեց նում էր ինձ Թա
գա վո րութ յան մա սին, ես շփոթ վե ցի՝ մտա ծե լով, թե ին չու Հով սե
փը նման ահ ռե լի հա ջո ղութ յուն ու նե ցավ այս օրհ նութ յան շնոր հիվ, 
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այ նինչ, քրիս տոն յա նե րի մեծ  մա սը, ո րոնց ես ճա նա չում եմ այ սօր, 
հա զիվ են փա կում ի րենց հա շիվ նե րը։ Մեծ մա սամբ նրանք չեն էլ 
մտա ծում, որ հնա րա վոր է ֆի նան սա պես լիո վին ա զատ լի նել։ Այ
նո ւա մե նայ նիվ, մենք ու նենք ա վե լի լավ ուխտ՝ հիմն ված ա վե լի լավ 
խոս տում նե րի վրա, քան Հին կտա կա րա նում էր։ Թեև ես պար զո րեն 
հաս կա ցա Տի րոջ օրհ նութ յու նը, բայց դեռ չէի հաս կա նում, թե ի րա
կա նում ինչ պես է այն տա լիս ինձ անհ րա ժեշտ պա տաս խան նե րը։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, ես ա վե լի ու ա վե լի ա զա տութ յուն էի զգում, երբ 
սկսում էի կի րա ռել և փոր ձար կել այն, ինչ Աստ ված սո վո րեց նում էր 
ինձ։ 

Ես շա րու նա կե ցի՝ ու սում նա սի րե լով Հի սու սի կյան քը և ծա ռա յութ
յու նը Նոր կտա կա րա նում, որ պես զի ա վե լին ի մա նա յի այն մա սին, 
թե ինչ պես էր Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը փո խում ի րա վի ճակ նե րը և 
հան գա մանք ներն այս աշ խար հում։ 

«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 գցե՛ք որ սի»։ 

Եվ Սի մո նը պա տաս խա նեց և  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։
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Սի մոն Պետ րոսն էլ, տես նե լով, ըն կավ  Հի սու սի ծնկնե րի 
առջև և ա սաց. «Ինձ նից դո՛ւրս գնա, որ ես մե ղա վոր մարդ 
եմ, Տե՛ր»։ Ո րով հետև ահ պա տեց նրան և  ա մեն քին էլ, որ 
նրա հետ էին՝ այն ձկնե րի որ սի հա մար, որ բռնե ցին։ Այն
պես էլ Զե բե դեա յի որ դի նե րին՝ Հա կո բո սին և  Հով հան նե
սին, որ Սի մո նի ըն կեր ներն էին, և  Հի սու սը Սի մո նին ա սաց. 
« Մի՛ վա խե ցիր, այ սու հետև մար դիկ որ սող կլի նես»։ Եվ 
նա վե րը հա նե ցին ցա մա քը, բո լոր բա նե րը թո ղե ցին և Ն րա 
ետ ևից գնա ցին»։

– Ղու կաս 5.111

Ա հա ևս մեկ պատ մութ յուն այն մա սին, թե ինչ պես մի ա ռա վոտ 
Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը հաղ թա հա րեց այս աշ խար հի ա նեծ քի հա
մա կար գը ե րեք ձկնորս նե րի հա մար։ Ե թե կար դաք այս հատ վա ծը, 
կտես նեք, որ Պետ րո սը, Հա կո բո սը և Հով հան նե սը ամ բողջ գի շեր ձուկ 
էին որ սա ցել, բայց ո չինչ չէին բռնել՝ ո չի՛նչ։ Ինչ պես հա տուկ է տան
ջա լի աշ խա տան քով և քր տին քով գո յատ ևե լու այս աշ խար հի ա նեծ քի 
հա մա կար գին, նրանք ձեռ նու նայն մնա ցին ամ բողջ գի շեր աշ խա տե
լուց հե տո և չս տա ցան ոչ մի արդ յունք ի րենց աշ խա տան քից։ Բայց երբ 
Հի սուսն օգտ վեց Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նից, նույն ձկնորս ներն այն
քան ձուկ որ սա ցին, որ նրանց նա վակ նե րը գրե թե խոր տակ վում էին։ 

Ս պա սե՛ք։ Ե կեք մտա ծենք այն մա սին, ինչ հենց նոր կար դա
ցինք։ Բո լո րո վին ձուկ չոր սա լը՝ դա տար կութ յու նը, վե րած վեց հունձ
քի, ո րը գրե թե եր կու նա վակ խոր տա կեց։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, մար դիկ 
կար դում են այս պատ մութ յու նը և կար դա ցել են հար յու րա վոր տա
րի ներ՝ ա ռանց հաս կա նա լու և նույ նիսկ մտա ծե լու, որ նույ նը կա րող 
է տե ղի ու նե նալ նաև ի րենց հա մար։ Ին չո՞ւ։ Սո վո րա կան պա տաս
խանն է, որ այդ տեղ Հի սուսն էր, և Նա՛ ա րեց դա։ Հի շո՞ւմ եք Մար
կո սի 6րդ գլ խի  պատ մութ յու նը, ո ր Հի սու սը չէր կա րո ղա նում բժշկել 
մարդ կանց, քա նի որ նրանք հա վատ քի մեջ չէին, ին չի պատ ճա ռով 
Թա գա վո րութ յու նը ոչ մի ի րա վա սութ յուն չու ներ։ Ինչոր մե կը պետք 
է ի րա վա սութ յուն տար Երկն քին, որ պես զի այն կա րո ղա նար գոր ծել 
այդ ի րա վի ճա կում։ 
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«Եվ Սի մո նը պա տաս խա նեց և  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»»։ 

Պետ րո սը հա մա ձայ նութ յան ե կավ Երկն քի հետ, և Եր կինքն օ րի նա
կան մուտք ստա ցավ այս պատ մութ յան մեջ։ Կր կին, երկ րա յին տի րույ
թը վե րա փոխ վեց Աստ ծո թա գա վո րութ յան կող մից։ Սա խե լա հե ղութ
յուն է, ինչ պես և  այն, որ հա զա րա վոր տա րի ներ մար դիկ տես նում էին 
սա վառ նող թռչուն նե րի, սա կայն չէին հաս կա նում, որ ի րենք նույն պես 
կա րող էին թռչել, և չէին ձգտում դրան։ Այդ պե ս էլ այ սօր վա քրիս տոն
յա նե րը. նրանք չեն գի տակ ցում, որ ի րենք ստիպ ված չեն հա մա կերպ
վել դա տարկ ցան ցե րի հետ, և  որ ի րենք կա րող են ստա նալ Երկն քի 
զո րութ յու նը, ո րը կօգ նի բար գա վա ճել կյան քում։ Ու զում եմ, որ հաս կա
նաք, որ այն մար դիկ, ով քեր ձեռ նու նայն էին վե րա դար ձել, նույն մար
դիկ էին, ո րոնց նա վակ ներն այն պես լցվե ցին, որ խոր տակ վում էին։ 

Իմ ըն կե՛ր, սա տե ղի ու նե ցավ Թա գա վո րութ յան շնոր հիվ, ոչ թե 
մարդ կանց։ Մի գու ցե մտա ծեք, որ դուք ա պա գա չու նեք, որ դուք ձեռ
նու նայն եք մնա ցել, և  որ ձեզ մոտ ո չինչ չի ստաց վում։ Բայց, ի րա կա
նում, ձեզ միայն պետք է, որ Թա գա վո րութ յու նը հա ջո ղակ դարձ նի 
ձեր կյան քը։ Ա յո՛, դուք նույն պես պետք է ինչոր բան ա նեք։ Ն րանք 
պետք է գնա յին ձու կ որ սա լու. նրանք պետք է մաք րեին ի րենց ցան
ցե րը և պատ րաս տեին դրանք որ սի հա մար, բայց յու րա քանչ յու րը 
կա րող է ձուկ որ սալ, ե թե Աստ ված ցույց տա դրա տե ղը։ 

Լ սե՛ք, այս երկ րա յին ա նեծ քի հա մա կար գը՝ վա զե լը և քրտ նե լը, չի 
կա րող այս պի սի արդ յունք ներ տալ։ Դուք չեք կա րող այն քան ա րագ 
և  այն քան եր կար վա զել, որ հաս նեք ձեր ե րա զանք նե րին։ Աստ ված 
եր բեք չէր նա խա տե սել, որ դուք, սեղ մե լով ձեր ա տամ նե րը, փոր ձեք 
կա տա րել այն, ինչ անհ րա ժեշտ է ձեզ։ 

Օգ տա գոր ծե լով Աստ ծո Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րը և խոս
տում նե րը՝ մենք կա րող ենք թռչել՝ քայ լե լու փո խա րեն։ Թույլ տվեք 
այլ կերպ ար տա հայ տել այս միտ քը։ Թեև ձգո ղութ յան օ րեն քը դեռ 
գոր ծում է, մենք կա րող ենք թռչել՝ օգտ վե լով մեկ այլ օ րեն քից՝ ամ
բար ձիչ ու ժի օ րեն քից, և վա յե լել լիո վին նոր կյանք։ 
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Հի շեք՝ ըն դու նե լով Ք րիս տո սին, դուք Աստ ծո Թա գա վո րութ յան 
ան դամ դար ձաք։ Որ պես քա ղա քա ցի՝ դուք օ րի նա կան ի րա վունք
ներ ու նեք, և, որ պես որ դի կամ դուստր, դուք ժա ռան գութ յան ի րա
վունք ու նեք։ Ձեր օ րի նա կան ի րա վունք նե րը և  ար տո նութ յուն նե րը 
վեր են բարձ րաց րել ձեզ այս աշ խար հի ա նեծ քի հա մա կար գից, հի
վան դութ յու նից և ձա խո ղու մից։

Պատ կե րաց րեք, թե ինչ պես էր ըն կա լե լու հետև յալ խոս քե րը որ ևէ 
իս րա յել ցի, ո վ ամ բողջ կյան քում ստրուկ է ե ղել։ Ի րա կա նում, ի րենց 
ամ բողջ կյան քում իս րա յել ցի նե րը միայն ստրկութ յուն էին տե սել։ 
Ա հա թե ինչ ա սաց Մով սեսն Իս րա յե լի ժո ղովր դին, երբ նրանք գնում 
էին ի րենց խոստ ման եր կիր մուտք գոր ծե լու հա մար. 

«Եվ երբ որ քո Տեր Աստ ված քեզ տա նի այն եր կի րը, ո րի 
հա մար քո հայ րե րին՝ Աբ րա հա մին, Ի սա հա կին և Հա կո
բին եր դում ա րեց, որ քեզ տա՝ մեծ և գե ղե ցիկ քա ղաք ներ, 
ո րոնք ԴՈՒ ՉԵՍ ՇԻՆԵԼ, և բո լոր բա րիք նե րով լի քը տներ, 
ո րոնք դու չես լցրել, և փո րած ջրհոր ներ, ո րոնք դու չես 
փո րել, այ գի ներ և ձի թե նի ներ, ո րոնք դու չես տնկել, և  երբ 
որ ու տես և կշ տա նաս, զգո՛ւյշ կաց, որ մի գու ցե մո ռա նաս 
Տի րո ջը, որ քեզ Ե գիպ տո սի երկ րից [մյուս թա գա վո րութ
յու նից]՝ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ տնից [ՍՏՐԿՈՒԹՅԱՆ թա գա վո
րութ յու նից] հա նեց»։

– Երկ րորդ Օ րի նաց 6.1012

Նախ կին ստրուկ ներ լի նե լով՝ միակ գոր ծե լա կեր պը, ո րը ծա նոթ 
էր նրանց, տան ջան քով և քր տին քով կա տար վող աշ խա տանքն 
էր։ Բայց Աստ ված ա սում էր նրանց, որ ի րենց աշ խա տան քը չէ, որ 
լրաց նե լու է ր ի րենց կա րիք նե րը։ Նա նկա տի չու ներ, որ նրանք այլևս 
չէին աշ խա տե լու, այլ՝ որ նրանք այլևս չէին լի նե լու այն հա մա կար գի 
ստրկութ յան մեջ, ո րը պա հան ջում է ծանր աշ խա տանք՝ պար զա պես 
գո յատ ևե լու հա մար։ Աստ ված ա սում էր, որ նրանք բար գա վա ճե լու 
էին այն երկ րում, որ տեղ Նա ա ռաջ նոր դում էր նրանց։ 

Թույլ տվեք ա վար տել այս գլու խը ևս մեկ պատ մութ յամբ, որն 
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ա վե լի կբա ցատ րի ձեզ, թե ինչ նկա տի ու նեմ։ Դ րեն դան և  ես եր բեք 
մե քե նա նե րի սի րա հար չենք ե ղել։ Ո րոշ մար դիկ այդ պի սին են, և 
ն րանք կա րող են ան վա նել ձեզ բո լոր այն մե քե նա նե րը, ո րոնք ի րենց 
դուր են գա լիս։ Ինչ ևէ, դա մեզ չի վե րա բե րում։ Ս խալ մի՛ հաս կա ցեք 
ինձ. մենք սի րում ենք գե ղե ցիկ մե քե նա ներ, բայց եր բեք չենք մտա
ծել, որ ան պայ ման պետք է ինչոր մո դե լի մե քե նա ու նե նանք։ Սո վո
րա բար, մենք մե քե նա ենք ձեռք բե րում և վա րում ենք այն մո տա վո
րա պես 10 տա րի։ Ի հար կե, պատ շաճ կեր պով հոգ ենք տա նում մեր 
մե քե նա նե րի մա սին, և դ րանք եր բեք հին մե քե նա յի տպա վո րութ յուն 
չեն թող նում, բայց, քա նի դեռ դրանք լավ տես ք ու նեն և սար քին են, 
մենք գոհ ենք դրան ցից։ 

Բայց մի քա նի տա րի ա ռաջ մեր ե կե ղե ցին եր կու «Էս կա լադ» վար
ձեց՝ մեզ մոտ անց կաց վող մի հա մա ժո ղո վի կա պակ ցութ յամբ։ Մենք 
վար ձել էինք դրանք մեր հյու րե րի հա մար, քա նի որ ու զում էինք, որ 
նրանք հար մա րա վետ մե քե նա ներ ու նե նա յին։ Այն պես չէր, որ մենք 
ա ռա ջին ան գամ էինք ա նում դա։ Մենք միշտ էինք այդ պի սի մե քե նա
ներ վար ձում։ Բայց ա ռա ջին ան գամ էր, որ մենք ինք ներս վա րե ցինք 
դրան ցից մե կը, երբ դրանք մեր ե կե ղե ցու տա րած քու մ էին մի հա վա
քույ թի ժա մա նակ։ Չեմ հի շում, թե ին չու վերց րինք այդ մե քե նան այդ 
հա վա քույ թից հե տո, բայց մենք տուն գնա ցինք դրա նով։ Եվ գի տեք, 
այն մեզ դուր ե կավ։ Դ րեն դա յին և  ինձ դուր ե կավ այդ մե քե նա յի հար
մա րա վե տութ յու նը և տես քը։ 

Այդ ժա մա նակ մենք մի գե ղե ցիկ « Հոն դա Պի լոտ» ու նեինք, բայց 
«Էս կա լադն», ան կաս կած, ա վե լի բարձր մա կար դա կի մե քե նա էր, 
քան « Պի լո տը»։ Այն պլա տի նե մար գար տե սպի տակ գույ նի էր և 
կարճ մո դելն էր։ Ե թե տեղ յակ եք «Էս կա լադ նե րից», դրանք ու նեն եր
կար և կարճ մո դել ներ։ Մեզ ա վե լի դուր ե կավ կարճ մո դե լը, քա նի 
որ այն ա վե լի հեշտ էր կա ռա վա րե լը և մի փոքր ա վե լի ճկուն էր։ Ես 
Դ րեն դա յի հետ էի, երբ վա րում էի այդ «Էս կա լա դը», և նա ա սաց. 

 Գի տես, այն ինձ  դուր է գա լիս. կար ծում եմ՝ մենք պետք է այս
պի սի մե քե նա գնենք։ 

Ես հա մա ձայ նե ցի. 
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 Մեր մե քե նան պետք է լի նի հենց այս պի սին՝ կարճ մո դե լը և մար
գար տե սպի տակ գույ նի։ 

Եր կուսս էլ հա մա ձայ նե ցինք։ 

Թեև մենք չա սա ցինք ոչ ո քի մեր զրույ ցի մա սին, սա կայն մեկ 
ա միս անց, երբ ես դուրս ե կա տնից՝ իմ օ րա թեր թը վերց նե լու, բջջա
յին հե ռա խոսս  զան գեց։ Ես ճա նա չե ցի ինձ զան գո ղի ձայ նը. այդ մար
դը մեր ե կե ղե ցի էր հա ճա խում։ Նա ող ջու նեց ինձ և  ա սաց, որ ուզում 
է «Էս կա լադ» գնել ինձ հա մար։ Մի պահ ես հան կար ծա կիի ե կա, 
բայց պա տաս խա նե ցի. «Հ րա շա լի՜ է»։ Դ րա նից հե տո նա հարց րեց, 
թե ինչ գույ նի կցան կա նա յի, և  ես պա տաս խա նե ցի, որ մեզ դուր է գա
լիս մար գար տե սպի տակ գույ նը։ Նա ա սաց. 

 Ես կզան գեմ ձեզ, երբ այն գնեմ ձեզ հա մար։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, նա չհարց րեց՝ արդ յոք կնա խընտ րեմ եր կա՞ր 
մո դե լը, թե՞ կար ճը։ Ան ցավ գրե թե մեկ ա միս, և  ես մտա ծե ցի, որ մի
գու ցե նա մո ռա ցել է այդ մե քե նա յի մա սին, սա կայն նա զան գեց մեզ 
և հան դի պում նշա նա կեց՝ ա սե լով, որ մեր «Էս կա լա դը» պատ րաստ 
է, և մենք կա րող ենք վերց նել այն։ 

Հան դի պե լով նրան՝ մենք տե սանք գե ղե ցիկ մար գար տե սպի տակ 
«Էս կա լադ»՝ կարճ մո դե լը։ Այն գե րա զանց էր ա մեն ա ռու մով. չու ներ 
ոչ մի քերծ վածք։ Այն բա ռա ցիո րեն գե րա զանց էր։ Մենք ա սա ցինք 
նրան, որ մեզ շատ է դուր գա լիս։ Նա նե րո ղութ յուն խնդրեց՝ ա սե լով, 
որ ցա վում է, որ այդ քան եր կար ժա մա նակ պա հանջ վեց, բայց, թեև 
նա փոր ձում էր գտնել եր կար մո դե լը, սա կայն գ տել է միայն կար ճը։ 
Մենք ծի ծա ղե ցինք և  ա սա ցինք. 

 Մենք ու զում էինք հենց կարճ մո դե լը։ 

Մենք տուն ե կանք այդ մե քե նա յով, և թվում էր, թե  մենք ա մե նա
հա րուստ մար դիկ էինք աշ խար հում, քա նի որ վա րում էինք այդ մե
քե նան։ Բայց գի տե՞ք, որ այդ «Էս կա լադ նե րը» եղել են շատ վա ղուց։ 
Ես պար զա պես եր բեք չէի մտա ծել այդ պի սի մե քե նա ու նե նա լու մա
սին։ Որ պես զի ճիշտ հաս կա նաք այս պատ մութ յու նը, դուք պետք է 
ի մա նաք, որ անց յա լում ես ութ մե քե նա էի նվի րել. այն պես որ, ինչ 
վե րա բե րում էր մե քե նա նե րին, ես ար դեն իսկ սերմ էի ցա նել։ Պար
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զա պես եր բեք չէի ա սել, թե ինչ մե քե նա էի ցան կա նում։ 

Հ. Գ. Գի տեմ՝ դուք մտա ծում եք, որ նման բա նե րը միայն տե ղի 
են ու նե նում քա րո զիչ նե րի հետ։ Կա րող եմ ա սել, որ, լի նե լով ֆի նան
սա կան ո լոր տում 36 տա րի, ես զրու ցել եմ շատ քա րո զիչ նե րի հետ։ 
Ճիշտն ա սած, նրանք մեծ մա սամբ հա զիվ են հո գում ի րենց կա րիք
նե րը։ Ո՛չ, նման բա նե րը տե ղի չեն ու նե ցել և տե ղի չեն ու նե նում մեզ 
հետ այն պատ ճա ռով, որ մենք քա րո զում ենք Թա գա վո րութ յան մա
սին, այլ ՝ որ  մենք ապ րում ենք Թա գա վո րութ յան մեջ և կի րա ռում ենք 
Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րը մեր կյան քում։ Ի րա կա նում, ես ա զատ
վե ցի իմ պարտ քե րից մինչև իմ ե կե ղե ցին հիմ նե լը։ Ես կա րիք չու
նեի ե կե ղե ցի հիմ նել, որ պես զի աշ խա տանք ու նե նա յի՝ իմ հա շիվ նե
րը փա կե լու  հա մար. պար զա պես ու զում եմ նշել սա։ Ես հիմ նե ցի իմ 
ե կե ղե ցին, որ պես զի պատ մեմ մարդ կանց այն, ինչ Դ րեն դան և  ես 
բա ցա հայ տե ցինք՝ Թա գա վո րութ յան բա րի լու րը։ 
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Այդ օ րը ես ա սես օա զի սում լի նեի՝ չնա յա ծ իմ կյան քի մշտա տև 
փո թո րիկ նե րին։ Մենք հրա վի րել էինք շուրջ 50 հյու րի մեր հին գյու
ղա կան տա նը կե սօ րից հե տո՝ խա րույ կի, հոթդո գե րի և շփ ման հա
մար։ Սա այն տա րի նե րի ըն թաց քում էր, երբ մենք են թարկ վում էինք 
ծայ րա գույն ճնշվա ծութ յան՝ փող չու նե նա լու պատ ճա ռով, և պար զա
պես պայ քա րում էինք՝ ևս մեկ շա բաթ գո յատ ևե լու հա մար։ Ես ակն
կա լում էի այդ ի րա դար ձութ յու նը, քա նի որ զգաց մուն քո րեն հոգ նած 
էի և  ինչոր դրա կան բա նի վրա կենտ րո նա նա լու կա րիք ու նեի։ Ե րե
կոն շատ լավ ըն թա ցավ. կե րա կու րը շատ հա մեղ էր, մեր ըն կեր նե
րից շա տե րը ե կել էին ի րենց ե րե խա նե րի հետ, և բո լո րը ու րախ էին։ 
Տու նը լի էր մարդ կան ցով, երբ դռան թա կոց լսվեց։ Ես մտա ծե ցի, որ 
թա կո ղը մեր ու շա ցած հյու րե րից մեկն է, բայց, երբ բա ցե ցի դու ռը, 
ինձ ող ջու նեց է լեկտ րաէ ներ գիա մա տա կա րա րող ըն կե րութ յան աշ
խա տա կի ցը։ Նա քա ղա քա վա րիո րեն ա սաց, որ ե կել էր, որ պես զի 
ան ջա տեր իմ հո սան քը՝ չվճար ված գումարի հա մար։ Ես զար հու րե
ցի։ Իմ տա նը շատ հյու րեր կա յին, և բա ցի այդ ան հար մար դրութ յու
նից, որ ես կհայտն վեի, ինձ պետք էր է լեկտ րա կա նութ յու նը։ 

Ես ա րա գո րեն խնդրե ցի նրան մեկ րո պեով գնալ տան ետ նա մա
սը։ Հարց րի, թե որ քան պետք է վճա րեմ ան ջա տու մից խու սա փե լու 
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հա մար, և նա ա սաց գու մա րի չա փը։ « Չա փա զանց շատ է», մտա
ծե ցի ես։ 

 Կա րո՞ղ եք փոքր գու մար ա սել։ 

Նա մի քիչ մտա ծեց և  ա ռա ջար կեց ա վե լի փոքր գու մար։ 

 Կա րո՞ղ եք մուտ քագ րել այս չե կը ե րեք շաբ թի օ րը, խնդրե ցի ես։ 

 Խն դիր չկա, պա տաս խա նեց նա։ 

Ես չեկ գրե ցի։ Այդ օ րը ուր բաթ էր, իմ հաշ վին գու մար չկար, և  ես 
չգի տեի, թե ինչ պես էր այդ տեղ գու մար հայտն վե լու մինչև ե րեք շաբ
թի, բայց մենք գո նե է լեկտ րա կա նութ յուն կու նե նա յինք  մինչև շա բա
թա վերջ։ Չեմ հի շում, թե ինչ ա րե ցի ե րեք շաբ թի օ րը, բայց, հա վա նա
բար, ես ինչոր բան գտա՝ գրա վա տուն տա նե լու հա մար։

Ա հա ըն դա մե նը մեկ օր մեր խարխլ ված ֆի նան սա կան կյան
քից։ Պատ կե րաց րեք այդ պի սի կյանք՝ ի նը տա րի շա րու նակ։ Ն ման 
ճնշվա ծութ յու նը խեղ դում է ցան կա ցած տե սիլք և ս պա ռում է ա ռօր յա 
կյան քի ու րա խութ յու նը։ Յու րա քանչ յուր միտք կենտ րո նա ցած է գո
յատև ման վրա. «Որ տե ղի՞ց փող գտնել հա ջորդ վճար ման հա մար», 
« Մի գու ցե ես չա փից շա՞տ ծախ սեր ա րե ցի անց յալ շա բաթ», « Վերց
նե՞մ իմ մթեր քի գնման հաշ վի չը, որ պես զի ոչ մի դեպ քում չգե րա
զան ցեմ իմ սահ մա նա չա փը»։ Մենք մշտա պես մտա ծում էինք, թե 
ինչ պես ա մեն բան ա նենք հնա րա վո րինս ցածր գնով։ Իմ ըն կե՛ր, դա 
կյանք չէ։ Ա հա թե ինչ է գրված Մատ թեո սի 6.25ում. 

«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»։

– Մատ թեոս 6.25

Հի սուսն ա սում է, որ այն ա մե նը, ինչ կա այս կյան քում, ինք նին 
կյան քը չէ։ Ա մեն ինչ այս կյան քում պետք է օ ժան դա կի կյան քին և մեր 
նպա տա կին։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, քա նի որ Ա դա մը կորց րեց Թա գա վո
րութ յան մա տա կա րա րու մը, կյան քը գլխի վայր շրջվեց, և  այժմ այն 
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ա մե նը, ինչն օ ժան դա կում է կյան քին, դար ձել է ա վե լի կար ևոր, քան 
հենց կյան քը։ Մար դիկ նույ նիսկ գա ղա փար չու նեն այն մա սին, թե ինչ 
է ի րա կան կյան քը, և, ան կաս կած, նրանք չգի տեն, թե ով են ի րենք։ 
Հարց րեք մարդ կանց, թե ով են ի րենք, և ն րանք ի պա տաս խան կան
վա նեն ի րենց մաս նա գի տութ յու նը. «Ես բժիշկ եմ», «Ես ան շարժ գույ
քի գոր ծա կալ եմ», և  այլն։ Ո՛չ, դա ըն դա մե նը ձեր զբաղ վա ծութ յունն 
է։ Մար դը կորց րել է իր ե րա զանք նե րը. այժմ նա ե րա զում է, թե ինչ
պես ա վե լի շատ գու մար վաս տա կի, բայց կորց րել է ե րա զանքն իր 
նպա տա կի մա սին։ Այլ կերպ ա սած, նրա ե րա զան քը դար ձել է այն, 
ին չից նա կա րող է ա վե լի շատ գու մար վաս տա կել։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
քա նի որ յու րա քանչ յու րը ստեղծ ված է ե զա կի՝ տար բեր տա ղանդ նե
րով և կա րո ղութ յուն նե րով, այն զբաղ մուն քը կամ աշ խա տան քը, ո րը 
մար դիկ գտնում են, հա ճախ այն չէ, ին չին ի րենք ձգտում են։ Կ յան քը 
վե րած վում է եր կար, ձգձգվող շա բաթ նե րի, ո րոնց ըն թաց քում մար
դիկ սպա սում են շա բա թա վեր ջին, կամ եր կար, ձգձգվող տա րի նե րի, 
ո րոնց ըն թաց քում նրանք սպա սում են թո շա կի գնա լուն։ 

Թույլ տվեք մի հարց տալ։ Ե թե դուք փո ղի կա րիք չու նե նա յիք, ե թե 
ու նե նա յիք ա վե լի շատ փող, քան կա րող էիք ծախ սել ձեր ամ բողջ 
կյան քում, ին չո՞վ կզբաղ վեիք։ Հա վա նա բար, ձեր պա տաս խանն այն 
չէ, ին չով դուք զբաղ ված եք հի մա։ Ինչ պես ար դեն նշե ցի, ես գի տեմ 
վի ճա կագ րութ յու նից, որ ա մե րի կա ցի նե րի առն վազն 70 տո կո սը այն 
հար ցին, թե արդ յո՞ք ի րենք սի րում են ի րենց աշ խա տան քը, պա
տաս խա նում են, որ զբաղ ված չեն այն բա նով, ինչ ի րենց դուր է գա
լիս։ Ու զում եմ, որ հաս կա նաք՝ վազ քը հարս տութ յան ետ ևից, ինչոր 
բա ներ հասց նե լու ճնշու մը և մշ տա կան ան հանգս տութ յու նը վաղ վա 
համար, ի սկզբա նե չի ե ղել Աստ ծո ծրա գի րը։ 

«Եվ Աստ ված ստեղ ծեց մար դուն Իր պատ կե րով։ Աստ ծո 
պատ կե րով ստեղ ծեց նրան, ա րու և  էգ ստեղ ծեց նրանց։ 
Եվ Աստ ված օրհ նեց նրանց, և Աստ ված ա սաց նրանց. 
«Ա ճե՛ք և շա տա ցե՛ք և լց րե՛ք եր կի րը և տի րե՛ք նրան և  իշ
խե՛ք ծո վի ձկնե րի և  երկն քի թռչուն նե րի վրա և  երկ րի վրա 
սո ղա ցող բո լոր կեն դա նի նե րի վրա»։ 
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Եվ Աստ ված ա սաց. «Ա հա ա մեն խոտ, որ սերմ ու նի ամ
բողջ երկ րի վրա, և  ա մեն ծառ, ո րի մեջ կա սերմ տվող ծա
ռի պտուղ, ձեզ տվի, որ ձեզ հա մար կե րա կուր լի նի։ Եվ 
երկ րի բո լոր կեն դա նի նե րի և  երկն քի բո լոր թռչուն նե րի և  
երկ րի վրա բո լոր սո ղուն նե րի հա մար, ո րոնց մեջ կեն դա
նութ յան շունչ կա, ա մեն կա նաչ խո տը կե րա կուր լի նի»։ 
Եվ այն պես ե ղավ։ 
Եվ Աստ ված տե սավ բո լորն, ինչ որ ա րել էր, և  ա հա շատ 
բա րի էր։ Եվ ի րի կուն և  ա ռա վոտ ե ղավ  վե ցե րորդ օ րը»։ 

– Ծնն դոց 1.2731

Մար դը ստեղծ վեց ա րար չա գոր ծութ յան վե ցե րորդ օ րը, իսկ ա վե
լի ճիշտ՝ վե ցե րորդ օր վա վեր ջում։ Նա ստեղծ վեց վե ցե րորդ օր վա 
վեր ջում, քա նի որ նա ստեղծ ված էր, որ պես զի բնակ վեր Աստ ծո 
հետ յո թե րորդ օ րը՝ այն օ րը, ո րը հայտ նի է մեզ որ պես հանգս տի օր։ 

«Եվ կա տար վե ցին եր կինքն ու եր կի րը և ն րանց բո լոր 
զար դե րը։ Եվ Աստ ված կա տա րեց յո թե րորդ օ րը Իր գոր
ծե րը, որ ա րեց։ Եվ յո թե րորդ օ րը հանգս տա ցավ Իր բո լոր 
գոր ծե րից, որ ա րեց։ Եվ Աստ ված օրհ նեց յո թե րորդ օ րը և 
սր բեց այն, ո րով հետև նրա նում հանգս տա ցավ Իր բո լոր 
գոր ծե րից, որ Աստ ված ստեղ ծեց և  ա րեց»։ 

– Ծնն դոց 2.13

Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ Աստ ված հանգս տա ցավ յո թե
րորդ օ րը։ Ոչ թե որ Նա հոգ նած էր, այլ՝ որ ա մեն ինչ կա տար ված և  
ա վարտ ված էր։ Այն, ինչ երբ ևէ անհ րա ժեշտ կլի ներ մար դուն, ար դեն 
իսկ կար այս երկ րի վրա, երբ նա հայտն վեց։ Ա մե նուր խա ղա ղութ յուն 
էր։  Մարդն ու ներ ամ բողջ մա տա կա րա րու մը, ո րը նրան երբ ևէ անհ
րա ժեշտ էր լի նե լու։ Նա չէր մտա հոգ վում հա շիվ ներ փա կե լու կամ 
հի վան դա նա լու  մա սին։ Նա ու ներ կա տար յալ մար մին և կա տար
յալ կին։ Ն րանք միայն մտա ծում էին միմ յանց մա սին, Աստ ծո մա սին 
և  ի րենց ա ռա ջադ րան քի կամ նպա տա կի մա սին։ Ա դամն այս երկ
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րի տի րա կալն էր. նա իշ խում էր ամ բողջ աշ խար հում՝ Աստ ծո Թա
գա վո րութ յան իշ խա նութ յամբ և զո րութ յամբ։ Բայց մենք ար դեն գի
տենք, թե ինչ պես ա վարտ վեց այս պատ մութ յու նը։ Ա դամն ու Ե վան 
դա վա ճա նութ յուն գոր ծե ցին Աստ ծո Թա գա վո րութ յան դեմ և կորց րին 
ի րենց դիր քը, մա տա կա րա րու մը և ն պա տա կը։ Ն րանց նպա տա կը 
դար ձավ գո յատ ևու մը։ Ան հանգս տութ յու նը, վա խը և գո յատև ման 
պայ քա րը կլա նե ցին նրանց միտ քը։ Ինչ պես որ գրված է Ծնն դոց 
3.17ում, գո յատև ման հա մար տան ջան քով և քր տին քով կա տար վող 
աշ խա տանք էր պա հանջ վում։ 

Ա դա մը կորց րե՜ց յո թե րորդ օ րը։ 

Այլևս չկար հան գիստ և խա ղա
ղութ յուն։ Ա դա մի կյան քը պա րուր վեց 
խա վար ա նա վար տութ յամբ, և նա 
ստիպ ված էր վա զել, որ պես զի դա
տար կութ յու նը վրա չհաս ներ։ Մար դը 
մինչև օրս ապ րում է նման ա նա վարտ 
վի ճա կում։ Բայց կար հույս։ Երբ մար
դը մե ղան չեց, Աստ ված տվեց նրան 
մի հի շե ցում այն մա սին, որ կգա ժա
մա նակ, երբ Նա կվե րա կանգ նի Իր 
ա րար չա գոր ծութ յու նը։ Այն կոչ վում է 
շա բաթ։ « Շա բաթ» բա ռը բա ռա ցիո
րեն նշա նա կում է հան գիստ։ Շա բաթ
վա յո թե րորդ օ րը տրվեց մար դուն՝ 
որ պես հանգս տի օր։ Ինչ պես կա րող 
եք եզ րա կաց նել, շա բա թ օր վա  պա
հան ջը չաշ խա տելն էր.  տան ջան քով 
և քր տին քով կա տար վող ցան կա ցած 
աշ խա տանք ար գել ված էր։ Այդ օ րը մար դը պետք է կանգ առ ներ, 
վա յե լեր շփումն իր ըն տա նի քի հետ և  երկր պա գեր Աստ ծուն։ Շա բաթ 
օր վա բո լոր պատ րաս տութ յուն նե րը պետք է ա վարտ ված լի նեին 
մինչև այդ օր վա սկիզ բը։ Նույ նիսկ շա բաթ օր վա կե րա կու րը պետք 
է պատ րաստ վեր նա խորդ ե րե կո յան։ Այն հանգս տի օր էր, ո րը լիար

ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԳՐԱՎՈՒՄ Է ՄԵԶ 
ՈՐՊԵՍ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 
ՓԱԽՈՒՍՏ ԴԵՊԻ 
ՀԱՆԳՍՏԻ ՎԱՅՐ, 
ՈՐՏԵՂ ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂ 
ԵՆՔ ԿԵՆՏՐՈՆԱՆԱԼ 
ԱՅՆ ԲԱՆԻ ՎՐԱ, 
ԻՆՉՈՎ ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ 
ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՆՔ 
ԶԲԱՂՎԵԼ, ԵՎ ԱՊՐԵԼ 
ՆՊԱՏԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ԼԻԱՐԺԵՔ ԿՅԱՆՔՈՎ՝ 
ԳՈՅԱՏԵՎԵԼՈՒ 
ՓՈԽԱՐԵՆ։
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ժեք մա տա կա րա րում ու ներ, և ցան կա ցած կա րիք, ո րը մար դը կա
րող էր ու նե նալ այդ օ րը, ար դեն լրաց ված էր։ Մար դը կա րող էր կանգ 
առ նել և մ տա ծել այլ բա նի մա սին՝ գո յատ ևու մից բա ցի։ 

Շա բա թը միայն օր էր, սա կայն մար դը միշտ ե րա զել է հանգս
տի կյան քի մա սին։ Մար դու ձգտու մը հարս տութ յա նը՝ ախ տան շան 
է, ո րը ցույց է տա լիս, որ նա ցան կա նում է ա զատ լի նել տան ջա լի 
աշ խա տան քով և քր տին քով գո յատ ևե լուց, ին չը ստրկաց րել է նրա 
ամ բողջ կյան քը։ Հարս տութ յու նը գրա վում է մեզ որ պես հնա րա վոր 
փա խուստ դե պի հանգս տի վայր, որ տեղ մենք կա րող ենք կենտ րո
նա նալ այն բա նի վրա, ին չով ի րա կա նում ցան կա նում ենք զբաղ վել, 
և  ապ րել նպա տակ ու նե ցող լիար ժեք կյան քով՝ գո յատ ևե լու փո խա
րեն։ 

Այ սօր շա բա թը կամ յո թե րորդ օ րը, ան կախ այն բա նից՝  ձեզ հա
մար դա շա բա՞թն է, թե՞ կի րա կի օ րը, չու նի բարձր պա տիվ մեր մշա
կույ թում։ Ա յո՛, ե կե ղե ցի հա ճա խող մարդ կանց մեծ մա սը հա վաք վում 
է կի րա կի ա ռա վոտ յան։ Սա կայն, նա յե լով մեր մշա կույ թին, ընդ հա
նուր առ մամբ դուք չեք կա րո ղա նա տար բե րել այն սո վո րա կան աշ
խա տան քա յին օ րից։ Երբ ես ե րե խա էի, հի շում եմ, որ կի րա կի օ րը 
ա մեն ինչ փակ էր։ Կի րա կի օ րը դուք չէիք կա րո ղա նա գնում ներ կա
տա րել, դուք նույ նիսկ չէիք կա րո ղա նա վա ռե լիք լցնել ձեր մե քե նա յի 
մեջ։ Հայրս մշտա պես վա ռե լիք էր լցնում մե քե նա յի մեջ շա բաթ օ րը, 
որ պես զի չու նե նար դրա կա րի քը կի րա կի օ րը։ Ե թե դուք ճա նա չում 
եք ինձ, գի տեք, որ ես սի րում եմ որս ա նել, բայց կի րա կի օ րը ես նույ
նիսկ որ սի գնալ չէի կա րող, քա նի որ դա ա նօ րի նա կան էր։ Կի րա
կի օ րե րին մար դիկ հագ նում էին ի րենց ա մե նա գե ղե ցիկ հա գուս տը 
և մեծ ըն տա նե կան ճաշ կե րույթ ներ էին կազ մա կեր պում։ Ի հար կե, 
այ սօր այդ ա մե նը փոխ վել է։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, շա բաթ վա ի րա կան 
ի մաս տը չի փոխ վել։ 

Բայց որ քան էլ մար դիկ լավ պատ րաստ վեին հանգս տի օր վան, 
որ քան էլ հա մեղ լի ներ ըն տա նե կան ճա շը, հա ջորդ օ րը եր կու շաբ թի 
էր։ Որ քան հի շում եմ, «եր կու շաբ թի ա ռա վոտ յան բլ յուզ» ար տա հայ
տութ յու նը հա մար ժեք է ե ղել «զար հու րանք» բա ռին։ Մար դիկ ա սում 
էին եր կու շաբ թի ա ռա վոտ վա մա սին. «Ես ստիպ ված եմ գնալ աշ
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խա տան քի՝ դե պի իմ հին ձեռ նա ղա ցը»։ Եվ ե թե մի պահ մտա ծեք 
այդ մա սին, դա գրե թե նման է ստրկութ յան։ Բայց փա՜ռք Աստ ծուն, 
ար դեն ուր բա՜թ է։ Նույ նիսկ այ սօր շա բա թա վեր ջը կարճ հան գիստ 
է ա ռա ջար կում շա տե րին։ Բայց այն 
կար ճատև է, և  եր կու շաբ թի ա ռա
վոտ յան խցա նում նե րը սպա սում են 
բո լո րին։ 

Իսկ ի՞նչ, ե թե իս կա պես հնա րա
վոր լի ներ ապ րել մշտա կան շա բաթ
վա մեջ։ Որ քա՜ն զար մա նա լի կլի ներ, 
ե թե իս կա պես հնա րա վոր լի ներ վա
խից ա զատ, ա ռատ մա տա կա րար
մամբ, նպա տա կաուղղ ված և հան
դարտ կյանք վա րել։ Դ րեն դան և  ես 
ապ րում էինք տա ռա պան քի, վա խի, 
հի վան դութ յան և  ա նա պա հո վութ յան 
մեջ ի նը տա րի շա րու նակ, մինչև բա ցա հայ տե ցինք, որ կա րող էինք 
ընտ րել շա բաթ վա հան գիս տը։ Ես չեմ կա տա կում։ 

«Ու րեմն, մնում է շա բաթ վա հան գիստ Աստ ծո ժո ղովր
դի հա մար, ո րով հետև յու րա քանչ յու րը, ով մուտք է գոր
ծում Աստ ծո հանգս տի մեջ, նույն պես հանգս տա նում է իր 
գոր ծից, ինչ պես որ Աստ ված հանգս տա ցավ Ի րե նից։ Այս
պի սով, ե կեք ա մեն ջանք ա նենք, որ մուտք գոր ծենք այդ 
հանգս տի մեջ, որ պես զի ոչ ոք չընկ նի՝ հետ ևե լով նրանց 
անհ նա զան դութ յան օ րի նա կին»։ 

– Եբ րա յե ցի նե րի 4.911, NIV

Ըն կե՛ր, սա Նոր կտա կա րանն է։ Գո յութ յուն ու նի շա բաթ վա 
հան գիստ, ո րը հա սա նե լի է Աստ ծո ժո ղովր դին այ սօր։ Այս աստ
վա ծաշնչ յան հատ վա ծը նշա նա կում է, որ մենք կա րող ենք մուտք 
գոր ծել Աստ ծո հանգս տի մեջ և հանգս տա նալ մեր աշ խա տան քից։ 
Հի շե՛ք այն, ինչ քիչ ա ռաջ սո վո րե ցինք. Աստ ծո հանգս տի մեջ ա մեն 

ՈՐՔԱ՜Ն ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ 
ԿԼԻՆԵՐ, ԵԹԵ 
ԻՍԿԱՊԵՍ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 
ԼԻՆԵՐ ՎԱԽԻՑ 
ԱԶԱՏ, ԱՌԱՏ 
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՄԲ, 
ՆՊԱՏԱԿԱՈՒՂՂՎԱԾ 
ԵՎ ՀԱՆԴԱՐՏ ԿՅԱՆՔ 
ՎԱՐԵԼ։
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ինչ լիար ժեք է, ա վար տուն է, և դ րա նում կա ամ բող ջա կան մա տա
կա րա րում։ Դ րա նում կա ա զա տութ յուն գո յատև ման մտա ծե լա կեր
պից, ա զա տութ յուն աղ քա տութ յան ստրկութ յու նից և  ա զա տութ յուն 
հի վան դութ յուն նե րից և տ կա րութ յուն նե րից։ Կան նոր հնա րա վո րութ
յուն ներ։ Շա բա թը ըն դա մե նը հինկ տա կա րան յան տե ղե կութ յուն չէ. 
այն նա խա տես ված է նաև մեզ հա մար։ Քա նի դեռ դուք չեք մտա ծել, 
որ ես նկա տի ու նեմ վե րա դար ձը Հին կտա կա րա նի օ րի նա կա նութ յա
նը և ծե սե րին, ես կա սեմ, որ նկա տի չու նեմ դա։ Փո խա րե նը, ցան կա
նում եմ ու սում նա սի րել շա բաթ վա հան գիս տը, ո րի մա սին գրված է 
Եբ րա յե ցի նե րի թղթում։ Ինչ պես որ Դ րեն դան և  ես բա ցա հայ տե ցինք, 
այս հան գիս տը կար ևոր բա նա լի է, ո րով Աստ ծո թա գա վո րութ յու նը 
գոր ծում է մեր կյան քում և մա տա կա րա րում է մեզ այն պես, ինչ պես 
որ Աստ ված նա խա տե սել է։

ԶԱՐՄԱՆԱԼԻՆ ԱՅՆ Է, ՈՐ ՇԱԲԱԹՆ ԱՅԼԵՎՍ ՕՐ ՉԷ։ 

Հու սով եմ՝ այս պնդու մը գրա վեց ձեր ու շադ րութ յու նը։ Ք րիս տո
սի մարմ նում ե ղել են բազ մա թիվ քննար կում ներ այն մա սին, թե երբ 
պետք է պա հել շա բա թը՝ շա բա՞թ օ րը, կի րա կի՞ օ րը, թե՞ ուր բաթ 
ար ևա մու տից մինչև շա բաթ ար ևա մու տը։ Շա բա թը մեկ նա բա նե լու 
շուրջ կա ռուց վել են ամ բողջ հա րան վա նութ յուն ներ։ Մինչև բար կութ
յամբ այս գիր քը սեն յա կի մյուս կող մը կնե տեք, մինչև կմտա ծեք, որ 
ես հերձ վա ծող եմ, խնդրում եմ, որ ևս մի փոքր համ բե րեք ինձ, և 
կար դանք Կո ղո սա ցի նե րի 2.16,17ը. 

«Ու րեմն, թույլ մի՛ տվեք ոչ ո քի դա տել ձեզ այն բա նով, թե 
ինչ եք դուք ու տում կամ խմում, կամ որ ևէ կրո նա կան տո
նա կա տա րութ յան, նո րա լուս նի կամ շա բաթ օր վա վե րա
բեր յալ։ Ս րանք այն բա նե րի շուքն են, որ պետք է գա յին. 
ի րա կա նութ յու նը, սա կայն, գտնվում է Ք րիս տո սում»։ 

– Կո ղո սա ցի նե րի 2.16,17, NIV

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք Պո ղո սի խոս քե րին։ Շա բաթ օ րը գա լիք 
բա նե րի շուքն է, սա կայն դրանց ի րա կա նութ յու նը գտնվում է Ք րիս
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տո սում։ Շա բաթ օ րը շուք է. այն ի րա կա նութ յու նը չէ։ Ե թե ի րա կա
նութ յու նը Ք րիս տո սում է, նշա նա կում է՝ շա բաթ օ րը Ն րա Ան ձի և գոր
ծե րի խորհր դա պատ կերն է։ Թույլ տվեք ար տա հայ տել այս միտ քը 
հետև յալ կեր պով. շա բաթ օրն ան զոր է հե ռաց նե լու կամ փո խե լու 
տան ջա լի աշ խա տան քով և քր տին քով գո յատև ման ա նեծ քի հա
մա կար գը, որն Ա դամն այս աշ խարհ բե րեց։ Ե թե դուք պար զա պես 
ինք նան պա տակ պատ վում եք այ ն որ պես կրո նա կան սո վո րույթ, այն 
չու նի զո րութ յուն՝ ձեզ ա զա տութ յուն տա լու հա մար։ Շա բաթն այն 
ի րա կա նութ յան շուքն է կամ օ րի նա կը, ո րը գտնվում է Ք րիս տո սում։ 

Երբ ա ռա ջին դա սա րա նում էի, իմ ու սուց չու հին հանձ նա րա րեց 
մեզ պատ րաս տել մեր գլուխ նե րի կի սա դեմք ուր վագ ծա յին նկար
ներ։ Նա նստեց րեց մեզ պրո յեկ տո րի առջև, և մեր գլուխ նե րի ստվե
րը  հայտն վեց սպի տակ թղթի վրա։ Նա ուր վագ ծեց մեր ստվեր նե րը, 
մենք կտրե ցինք դրանք և տուն տա րանք մեր մայ րիկ նե րին՝ որ պես 
նվեր Մայ րութ յան տո նի առ թիվ։ Այդ ստվե րը ո րոշ չա փով կրում էր 
իմ նմա նութ յու նը, սա կայն չէր ար տա հայ տում իմ էութ յու նը, բնա վո
րութ յու նը և  ան հա տա կա նութ յու նը։ Բայց այն ո րոշ տե ղե կութ յուն էր 
հա ղոր դում իմ մա սին։ 

Նույ նը վե րա բե րում է շա բա թին։ Որ պես շուք՝ այն ար գե լում էր 
աշ խա տել, այ սինքն՝ տան ջան քով և քր տին քով աշ խա տանք կա
տա րել։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, շա բաթն ըն դա մե նը շուք էր, ոչ թե ի րա
կա նութ յուն։ Բայց այն մատ նա ցույց էր ա նում Հի սուս Ք րիս տո սին, 
որն ի րա պես ա զատ է ար ձա կել մեզ օ րեն քի ա նեծ քից և  այս աշ
խար հի ա նեծ քի հա մա կար գից և կր կին հաս տա տել է մեզ՝ որ պես 
Աստ ծո որ դի ներ ու դուստ րեր և Աստ ծո մեծ Թա գա վո րութ յան քա
ղա քա ցի ներ։ Կր կին, շա բաթն այն բա նի օ րի նակն էր, ո րը մեկ օր 
Հի սու սը վե րա դարձ նե լու էր մեզ։ Այն ա վարտ ված աշ խա տանք է, 
ո րում այն, ինչ անհ րա ժեշտ է մեզ կյան քի հա մար, կրկին տրվել 
է մեզ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ պես գրված է Եբ րա յե ցի նե րի թղթում, 
մենք մուտք ենք գոր ծում այս հանգս տի մեջ հա վատ քով։ Հի շեք՝ 
անհ րա ժեշտ է հա վատք, որ պես զի եր կինքն օ րի նա կան ի րա վա
սութ յուն ու նե նա այս երկ րա յին տի րույ թում։ Խա չի վրա Հի սու սը բա
ցա կան չեց. « Կա տար վա՜ծ է», ինչ պես որ Աստ ված հայ տա րա րեց, 
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որ ա վար տեց Իր գոր ծը վե ցե րորդ օր վա վեր ջում։

Այ սօր շա տե րի հա մար շա բա թը կրո նա կա ն օր է։ Մար դիկ դի
տար կում են շա բա թը՝ որ պես Աստ ծո օր, ո րում մենք պար տա կա
նութ յուն ներ ու նենք Աստ ծո հան դեպ՝ ե կե ղե ցի հա ճա խել, ծա ռա յել 
Ն րան կամ կա տա րել այլ կրո նա կան գոր ծեր։ Հի սու սը ստիպ ված էր 
ուղ ղել Իր ա շա կերտ նե րին, ո րոնք նույն մտա ծե լա կերպն ու նեին. 

« Շա բա թը ս տեղծ վեց մար դու հա մար, ոչ թե մար դը շա
բաթ վա հա մար»։ 

– Մար կոս 2.27, NIV

Շա բա թը ստեղծ վեց մար դու հա մար, ոչ թե մար դը շա բաթ վա հա
մար։ Դուք գի տե՞ք, որ շա տե րը մեղ քի զգա ցում են ու նե նում, երբ 
բաց են թող նում ե կե ղե ցա կան հա վա քույ թը։ Ին չո՞ւ նրանք պետք 
է մեղ քի զգա ցում ու նե նան՝ ե կե ղե ցա կան հա վա քույ թը բաց թող նե
լու հա մար, երբ, ի րա կա նում, հենց ի րենք են ե կե ղե ցին։ Ես նկա տի 
չու նեմ, որ մենք պետք է բո լո րո վին դա դա րենք միա սին հա վաք վել 
և  երկր պա գել, բայց այս մտա ծե լա կեր պը ցույց է տա լիս, որ նրանք 
ունեն սխալ պատ կե րա ցում շա բաթ վա մա սին։ 

Ես գի տեմ, որ մի գու ցե սա դեռ շփո թեց նում է ձեզ. այն պես որ, 
թույլ տվեք մի փոքր ա վե լի ման րա մաս նել՝ դի տար կե լով Հի սու սի 
խոս քե րը Հով հան նե սի 11րդ գլ խում. 

« Հի սուսն էլ ե կավ, նրան ար դեն չորս օր գե րեզ մա նի 
մեջ դրված գտավ։ Եվ Բե թա նիան մոտ էր Ե րու սա ղե մին 
տասն հինգ աս պա րե զի չա փով։ Եվ Հ րեա նե րից շա տե րը 
ե կել էին Մար թա յի և Մա րիա մի մոտ, որ մխի թա րեն նրանց 
ի րենց եղ բոր հա մար։ Արդ երբ որ Մար թան լսեց, թե Հի
սու սը գա լիս է, գնաց Ն րան դի մա վո րե լու, բայց Մա րիա մը 
տա նը նստած էր։ 

Եվ Մար թան ա սաց Հի սու սին. « Տե՛ր, ե թե այս տեղ լի նեիր, 
իմ եղ բայ րը չէր մեռ նի։ Բայց հի մա էլ գի տեմ, թե ինչ որ 
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Աստ ծուց խնդրես, Աստ ված կտա Քեզ»։ 

Հի սու սը նրան ա սաց. « Քո եղ բայ րը հա րութ յուն կառ նի»։ 

Մար թան Ն րան ա սաց. « Գի տեմ, որ հա րութ յուն կառ նի 
հա րութ յու նում՝ հե տին օ րը»։ 

Հի սու սը նրան ա սաց. «Ես եմ հա րութ յու նը և կ յան քը. Ինձ 
հա վա տա ցո ղը թեև մեռ նի էլ, կապ րի։ Եվ ա մեն, ով որ կեն
դա նի է և Ինձ հա վա տում է, հա վիտ յան չի մեռ նի։ Հա վա
տո՞ւմ ես սրան»։ 

Ն րան ա սաց. «Ա յո՛, Տե՛ր, ես հա վա տա ցել եմ, թե Դու ես 
Ք րիս տո սը՝ Աստ ծո Որ դին, որ պետք է աշ խարհ գա յիր»»։ 

– Հով հան նես 11.1727

Հի սուսն ա սաց, որ Ինքն է հա րութ յու նը. դա պար զա պես օր չէ։ 
Ն մա նա պես, շա բաթ օրն այն աշ խա տան քի շուքն է, ո րը Հի սու սը 
կա տա րեց մեզ հա մար խա չի վրա։ Հի սուսն է ճշմա րիտ Շա բա թը, և 
Ն րա նում մենք մուտք ու նենք դե պի Աստ ծո Թա գա վո րութ յուն, և դե
պի այն, ինչ այդ Թա գա վո րութ յան մեջ է։ Ա հա թե ինչ պես մենք կա րող 
ենք հան գիստ ու նե նալ։ 

Վե րա դառ նանք մեր նորկ տա կա րան յան հատ վա ծին Եբ րա յե ցի
նե րի թղթից. 

«Ու րեմն, մնում է շա բաթ վա հան գիստ Աստ ծո ժո ղովր
դի հա մար, ո րով հետև յու րա քանչ յու րը, ով մուտք է գոր
ծում Աստ ծո հանգս տի մեջ, նույն պես հանգս տա նում է իր 
գոր ծից, ինչ պես որ Աստ ված հանգս տա ցավ Ի րե նից։ Այս
պի սով, ե կեք ա մեն ջանք ա նենք, որ մուտք գոր ծենք այդ 
հանգս տի մեջ, որ պես զի ոչ ոք չընկ նի՝ հետ ևե լով նրանց 
անհ նա զան դութ յան օ րի նա կին»։ 

– Եբ րա յե ցի նե րի 4.911, NIV

Շա բա թը՝ որ պես շուք, հայ տա րա րում է, որ շա բաթ օր վա ըն թաց
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քում ար գել ված է տան ջա լի և քրտ նա ջան աշ խա տանք կա տա րել՝ 
ձեր կա րիք նե րը հո գա լու հա մար, բայց այն ըն դա մե նը ակ նար կում է 
Հի սու սի կա տա րած աշ խա տան քը, որն ա զա տեց մեզ այս աշ խար հի 
ա նեծ քից՝ տան ջա լի աշ խա տան քով և քր տին քով գո յատ ևե լուց։ Այլ 
կերպ ա սած, այն, ին չը պատ կեր վում էր, ի րա կա նութ յուն դար ձավ 
Ք րիս տո սում։ Ի րա կա նում, ա ռա ջին ու ղեր ձը, ո րը քա րո զեց Հի սու սը, 
վե րա բե րում էր շա բաթ օր վան։ Ե սա յի 61րդ գլ խում գրված է այն, 
ին չը Նա հի շա տա կեց Իր ա ռա ջին քա րո զի մեջ Ղու կա սի 4րդ գլ
խում։ 

« 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

Ա սե լով, որ հնա րա վոր է ա զատ վել աղ քա տութ յու նից, Նա նկա տի 
ու ներ, որ կա ելք այս աշ խար հի ա նեծ քի հա մա կար գից՝ տան ջան
քով և քր տին քով կա տար վող աշ խա տան քից։ Ստր կաց ված լի նե լով 
մա տա կա րա րում գտնե լու անհ րա ժեշ տութ յա նը՝ մար դիկ գե րութ յան 
մեջ էին և ան կա րող էին հան գիստ գտնել։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, շա բաթ 
օ րը միակ օ րի նա կը չէ, որն Աստ ված տվեց Իր ժո ղովր դին այն մա
սին, ին չը մեկ օր  վե րա կանգն վե լու է։ Կար նաև  շա բա թա կան տա րի։

« Յոթ տար վա վեր ջին թո ղութ յուն ա նես։ Եվ թո ղութ յան 
կա նո նը այս է։ Ա մեն պար տա տեր թող ինչ որ իր դրա ցուն 
փոխ է տվել, չպա հան ջի իր դրա ցուց կամ եղ բո րից, ո րով
հետև թո ղութ յուն են քա րո զել Տի րոջ հա մար։ Օ տա րազ
գիից պա հան ջես, բայց ինչ որ ու նե նաս քո եղ բոր մոտ, պի
տի թող նես. 
Բա ցի՝ երբ որ քեզ մոտ աղ քատ չգտնվի (կամ՝ այ նո ւա մե
նայ նիվ, ձեր միջև պետք է ոչ մի աղ քատ չլի նի)։ Ո րով հետև 
Տերն ան պատ ճառ քեզ պի տի օրհ նի այն երկ րում, որ քո 
Տեր Աստ ված քեզ ժա ռան գութ յուն կտա, որ նրան տի րես։ 
Միայն ե թե քո Տեր Աստ ծո Խոս քին ա մեն կեր պով լսես և  
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այս բո լոր պատ վի րան նե րը, որ Ես այ սօր քեզ պատ վի րում 
եմ, զգու շութ յամբ կա տա րես, ո րով հետև քո Տեր Աստ ված 
քեզ պի տի օրհ նի, ինչ պես որ քեզ ա սել է, և դու շատ ազ գե
րի փոխ կտաս, բայց դու փոխ չես առ նի, և դու շատ ազ գե
րի վրա կտի րես, բայց նրանք քեզ վրա չեն տի րի»։

– Երկ րորդ Օ րի նաց 15.16

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ նրանք պետք է նե րեին բո լոր պարտ
քե րը ա մեն յո թե րորդ տա րում։ Կր կին, մենք տես նում ենք, որ Աստ
ված օգ տա գոր ծում է յոթ թի վը՝ ա վար տուն պատ կեր փո խան ցե լու 
հա մար։ Չ կա ոչ մի պա կա սութ յուն. Նա մա տա կա րա րում է այն, ինչ 
անհ րա ժեշտ է մար դուն։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, այն մարդ կանց հա մար, 
ո րոնք կա րող էին վի ճար կել Ն րա ի մաս տութ յու նը, երբ Նա պատ
վի րում էր նրանց նե րել ի րենց պարտ քե րը, Նա ա վե լաց րեց. «Այ
նուամե նայ նիվ, ձեր միջև պետք է ոչ մի աղ քատ չլի նի, ո րով հետև 
այն երկ րում, որ քո Տեր Աստ ված տա լիս է քեզ, ո րին պետք է տի
րես՝ որ պես քո ժա ռան գութ յուն, Նա ա ռա տո րեն կօրհ նի քեզ» (NIV)։ 
Նա շա րու նա կեց՝ ա սե լով, որ նրանք այն քա՜ն օրհն ված էին լի նե լու, 
որ դառ նա լու էին պար տա տե րեր, ոչ թե փո խա ռու ներ։ Կր կին, մենք 
տես նում ենք, որ այս աշ խար հի տան ջա լի աշ խա տան քով և քր տին
քով գո յատ ևե լու ա նեծ քը չեղ յալ է դարձ վում կյան քի նոր օ րեն քով, 
ո րը վեր բարձ րաց րեց մեզ՝ ա զա տե լով մեղ քի և մահ վան օ րեն քի 
ա նեծ քից։

Ն ման շա բաթ օր վան, նրանք չպետք է աշ խա տեին տան ջան քով 
և քր տին քով ամ բողջ տար վա ըն թաց քում, այ սինքն՝ նրանց թույ
լատր ված չէր ցանք ա նել։ Սա մի փոքր ա վե լի էր բար դաց նում ի րա
վի ճա կը։ Բա ցի այն, որ նրանք պետք է նե րեին ցան կա ցած պարտք, 
որ տվել էին մարդ կանց, նրանց նույն պես չէր թույ լատր վում սերմ 
ցա նել։ Ինչոր մե կը կա րող էր ա սել. «Ես կա րող եմ ապ րել մեկ օր՝ 
իմ սառ նա րա նի պա րու նա կութ յամբ, բայց ամ բողջ տա րին այդ պես 
ապ րե լը մի փոքր ա վե լի բարդ կլի նի»։ 

Այն պես որ, կրկին, շու քը պատ վի րում է մեզ նե րել այն, ինչ մար
դիկ պարտք են մեզ։ Աստ ված ա սաց նրանց, որ նրանք պարտք 
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վերց նե լու կա րիք չէին ու նե նա, քա նի որ այն քան էին ու նե նա լու, որ 
կլի նեին պարտք տվող, ոչ թե վերց նող։ Պարտ քը՝ որ պես հա մա
կարգ, հիմն ված է պա կա սութ յան վրա, բայց Աստ ված լիո վին մա
տա կա րա րե լու էր նրանց, և ն րանք այլևս պարտք վերց նե լու կա րիք 
չէին ու նե նա։ Շու քը նաև պատ վի րում է. « Ցանք մի՛ ա րեք»։ Խոս քը 
նոր կյան քի մա սին է՝ այս աշ խար հի ա նեծ քի հա մա կար գից դուրս։ 
Այժմ այս ա մե նը գտնվում է Հի սուս Ք րիս տո սում։ 

Բայց սպա սե՛ք, ո րով հետև կա ա վե լին՝ մե ծա գույն օ րի նա կը, ո րը 
Աստ ծո ժո ղովր դին ցույց էր տա լիս այն, ինչ տե ղի էր ու նե նա լու։ 
Խոս քը Հո բել յա նա կան տար վա մա սին է։ 
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Այն, ինչ դուք կար դա լու եք, զար մա նա լի է։ Ո՛չ, թույլ տվեք այլ 
կերպ ա սել. դուք կմտա ծեք, որ դա բո լո րո վին անհ նար է։ Ես նկա տի 
ու նեմ Հո բել յա նա կան տա րին՝ մե ծա գույն հինկ տա կա րան յան օ րի
նակն այն մա սին, թե ինչ է Հի սու սը ցան կա նում ա նել ձեր ֆի նան սա
կան կյան քում։ Մենք ար դեն խո սել ենք շա բաթ օր վա և շա բա թա կան 
տար վա մա սին. եր կուսն էլ այն ա մե նի շուքն են, ինչ մենք ու նենք 
Ք րիս տո սում։ Բայց այժմ խո սե լու ենք մե ծա գույն ի րա դար ձութ յան՝ 
Հո բել յա նա կան տար վա մա սին։ 

Միայն այս ան վա նու մը տոն է հի շեց նում, այն պես չէ՞։ Այ նո ւա
մե նայ նիվ, ֆի նան սա կան ո լոր տում մարդ կանց մեծ մա սը (խո սե լով 
մե ծա մաս նութ յան մա սին՝ ցա վոք, նկա տի ու նեմ նաև քրիս տոն յա
նե րին) չու նի շատ բան՝ տո նե լու հա մար։ Ինչ պես ար դեն նշել եմ, 
ես ֆի նան սա կան ո լոր տում եմ ար դեն ա վե լի քան 36 տա րի։ Այդ ըն
թաց քում ու նե ցել եմ բազ մա թիվ ըն կե րութ յուն ներ, ինչ պես նաև աշ
խա տել եմ տասն յակ, ե թե ոչ հար յուր հա զա րա վոր մարդ կանց հետ՝ 
նրանց անձ նա կան ֆի նանս նե րը կար գա վո րե լու հա մար։ Այն պես որ, 
ես գի տեմ, թե ին չի մա սին եմ խո սում։ Եվ գի տեմ, թե սո վո րա բար 
ինչ է թաքն ված փայ լուն նոր մե քե նա յի և գե ղե ցիկ մեծ տան ետ ևում։ 
Որ պես կա նոն՝ մեծ պարտ քեր և ճնշ վա ծութ յուն։ Ի հար կե, ես դեմ չեմ 
գե ղե ցիկ մե քե նա կամ մեծ տուն ու նե նա լուն։ Պար զա պես կեն սաա
պա հով ման ար ժեքն այ սօր շատ բարձր է։ 
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Եվ այս աշ խար հի ա նեծ քի հա մա կար գը, ո րը գո յատև ման հա մա
կարգ է, որ պես կա նոն, ան կա րող է ա զա տութ յուն տալ մարդ կանց։ 
Վս տա հե՛ք ինձ, մեծ մա սը այն հա զա րա վոր մարդ կան ցից, ո րոնց ես 
հան դի պել եմ, վատ մար դիկ չէին։ Ն րանք լա րում էին ի րենց բո լոր 
ու ժե րը, սա կայն չգի տեին Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մա սին և  այն մա
սին, ին չով կիս վում եմ այս գրքում։ Ի հար կե, դուք գի տեք, որ Դ րեն
դան և  ես ինք ներս ենք ապ րել ֆի նան սա կան ճնշվա ծութ յան մեջ ի նը 
եր կար և ծանր տա րի ներ, մինչև շա բաթ վա հանգս տի մա սին ի մա
նա լը։ Այդ քան եր կար ժա մա նակ նման կեր պով ապ րե լուց հե տո դուք 
չեք գի տակ ցում, թե որ քան սահ մա նա փա կում ներ եք հան դուր ժում՝ 
դրանք սո վո րա կան հա մա րե լով։ 

Մի քա նի տա րի ա ռաջ Աստ ված խո սեց ինձ հետ իմ սահ մա նա
փակ մտա ծե լա կեր պի մա սին և հայտ նեց, որ ես պետք է վա յե լեի 
Հո բել յա նը՝ տո նա կա տա րութ յու նը, սա կայն չէի վա յե լում։ Ա յո՛, ես 
ա զատ էի պարտ քե րից. ա յո՛, ես մի շարք զար մա նա լի ի րա դար ձութ
յուն նե րի ա կա նա տես էի դար ձել. ա յո՛, ես եր ջա նիկ ու գոհ էի։ Բայց 
դա դա րել էի ե րա զել, և Աստ ված գի տեր այդ մա սին։ Նա ցան կա նում 
էր, որ ես կրկին ըն դար ձակ վեի, որ շա րու նա կեի ստեղ ծա գոր ծել և  
ե րա զել։ Ես մի փոքր լճա ցած էի դար ձել. եր ջա նիկ, բայց՝ լճա ցած։ 

Ինչ պես ա սա ցի, ես ֆի նան սա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող 
ըն կե րութ յուն ու նեմ, և  ա մեն տա րի մի ըն կե րութ յուն, ո րի հետ մենք 
հա մա գոր ծակ ցում ենք, հրա վի րում է ինձ մի ջո ցառ ման՝ իր նա խորդ 
տար վա ձեռք բե րում նե րը տո նե լու հա մար։ Այդ մի ջո ցառ մա նը սո վո
րա բար հա ճա խում է շուրջ 250 մարդ՝ ըն կե րութ յուն նե րի ղե կա վար
ներ և ն րանց օգ նա կան նե րը։ Այդ մի ջո ցա ռում նե րի բո լոր ճա նա պար
հոր դա կան ծախ սե րը վճար ված են, և դ րանք տե ղի են ու նե նում հրա
շա լի վայ րե րում։ Բա ցի այդ, մի քա նի ա ռա ջա տար ըն կե րութ յուն նե րի 
ղե կա վար նե ր ար ժա նա նում են հա տուկ ճա նաչ ման և բո նու սա յին 
չե կեր են ստա նում։ Քա նի որ ես շատ զբաղ ված եմ՝ մեծ ե կե ղե ցի եմ 
հով վում, հե ռուս տա տե սա յին հա ղոր դում ներ եմ պատ րաս տում և ղե
կա վա րում եմ իմ ըն կե րութ յու նը, ինձ միշտ թվում էր, թե ես ժա մա նակ 
չու նեի, որ հաս նեի անհ րա ժեշտ արդ յունք նե րի ՝ այդ հա տուկ ճա նաչ
մանն ար ժա նա ցող գոր ծա րար նե րի թվում լի նե լու հա մար։ 
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Բայց մի տա րի, երբ նստած էի այդ հան դիպ մա նը և նա յում էի, 
թե ինչ պես էին 10 ըն կե րութ յուն նե րի ղե կա վար ներ հա տուկ ճա նաչ
ման ար ժա նա նում և 100.000 դո լա րի բո նու սա յին չե կեր ստա նում, 
ես հան դի մա նութ յուն զգա ցի և մ տա ծե ցի. «Ս պա սի՛ր։ Ես նույն պես 
պետք է լի նեմ այդ տեղ՝ այդ բե մի վրա, և հա տուկ ճա նաչ ման ար ժա
նա նամ։ Ես Աստ ծո զա վակ եմ, և Սուրբ Հո գին իմ Խորհր դա կանն է։ 
Ես պետք է այդ տեղ լի նեմ, որ ցույց տամ Աստ ծո բա րութ յու նը»։ Այս
պի սով, Դ րեն դան և  ես ան մի ջա պես ո րո շում կա յաց րինք, որ հա ջորդ 
տա րի լի նե լու էինք այդ բե մի վրա։ Ինչ պե՞ս։ Մենք նույ նիսկ գա ղա
փար չու նեինք։

Նա խորդ տա սը տար վա ըն թաց քում ես կնքում էի տա րե կան 34 
մի լիոն դո լա րի գոր ծարք ներ այդ ըն կե րութ յան հետ, բայց այդ ըն
կե րութ յան գոր ծըն կեր նե րի ա ռա ջին տասն յա կում հայտն վե լու հա
մար անհ րա ժեշտ էր հասց նել գոր ծարք նե րի ծա վա լը  տա րե կան 11 
մի լիոն դո լա րի։ Ես գա ղա փար չու նեի, թե ինչ պես էի հաս նե լու այդ 
մա կար դա կին, և նույ նիսկ հա մոզ ված չէի, որ դա հնա րա վոր էր՝ իմ 
զբաղ վա ծութ յան պատ ճա ռով։ Ես գի տեի մեկ բան՝ այն, որ չեմ կա
րո ղա նա հաս նել դրան իմ ու ժե րով։ Այն պես որ, Դ րեն դան և  ես ա ղո
թե ցինք, ո րո շե ցինք մեր նպա տա կը, ֆի նան սա կան սերմ ցա նե ցինք, 
ար ձա կե ցինք մեր հա վատ քը և  ա սա ցինք, որ դա կա տար ված է։ 

Կարճ ա սած, հա ջորդ տար վա հուն վա րին՝ ան մի ջա պես նոր 
տար վա սկզբում, Աստ ված ե րա զի 
մի ջո ցով ցույց տվեց ինձ, թե ինչ
պես հաս նեմ իմ նպա տա կին։ Նա 
ճշտո րեն ցույց տվեց, թե ինչ պետք է 
ա նեի, և  ե թե կա տա րեի այն, ինչ Նա 
ցույց էր տվել, ես կհաս նեի իմ նպա
տա կին։ Հա ջորդ տա րի մենք 11 մի
լիոն դո լա րի գոր ծարք ներ կնքե ցինք 
այդ ըն կե րութ յան հետ։ Ինչ պի սի՜ 
ո գեշն չում էր հա ջորդ հան դիպ մա նը 
կանգ նել այդ բե մի վրա ըն կե րութ յուն նե րի ա ռա ջին տասն յա կում և 
100.000 դո լա րի բո նու սա յին չեկ ստա նալ։ Ու զո՞ւմ եք ի մա նալ, թե 

ԴՈՒՔ ՉԵՔ ԳԻՏԱԿՑՈՒՄ, 
ԹԵ ՈՐՔԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ 
ԵՔ ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՒՄ՝ 
ԴՐԱՆՔ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՐԵԼՈՎ։
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ինչ պի սի զգա ցո ղութ յուն է դա։ Դա նման է մեծ խնջույ քի։ Բա ցի այն, 
որ մենք հա սանք մեր նպա տա կին և բո նու սա յին մրցա նակ ստա
ցանք, մեր ե կա մու տը այդ տա րի ա ճեց հար յուր հա զա րա վոր դո լա
նե րով։ Ինձ հա մար դա նման է մեծ խնջույ քի։

Այն պես որ, երբ սկսեմ խո սել Հո բել յա նա կան տար վա մա սին, ո րը 
հինկ տա կա րան յան ի րա դար ձութ յուն է, մի՛ քնեք՝ մտա ծե լով, որ դա 
ձանձ րա լի է, քա նի որ այդ պես չէ։ Հի շեք՝ կյանքն ա վե լի ու րախ է, 
երբ խնջույ քի մեջ եք. այն պես որ, ե կեք ու սում նա սի րենք  մե ծա գույն 
ի րա դար ձութ յու նը կամ խնջույքն Իս րա յե լի կյան քում և սո վո րենք, թե 
ինչ պես ինք ներդ խնջույք ու նե նաք։ 

Հո բել յա նա կան տա րի

« Հաշ վե՛ք տա րի նե րի յոթ շա բաթ՝ յոթ ան գամ յոթ տա րի, 
որ պես զի տա րի նե րի յոթ շա բաթ նե րի ժա մա նա կը լի նի քա
ռա սու նի նը տա րի։ Այդ ժա մա նակ ա մե նուր փող փչել տվեք 
յո թե րորդ ամս վա տաս նե րորդ օ րը։ Քա վութ յան օ րը փող 
հնչեց րե՛ք ձեր ամ բողջ երկ րով։ Ա ռանձ նաց րե՛ք հի սու նե
րորդ տա րին և  ա զա տութ յուն հրա տա րա կե՛ ք ամ բողջ երկ
րում՝ դրա բո լոր բնա կիչ նե րին։ Այն պետք է հո բել յան լի նի 
ձեզ հա մար.  ձեզ նից յու րա քանչ յու րը պետք է վե րա դառ նա 
իր ըն տա նե կան կալ ված քին, և յու րա քանչ յու րը՝ իր ցե ղը։ 
Հի սու նե րորդ տա րին պետք է հո բել յան լի նի ձեզ հա մար. 
մի՛ ցա նեք և մի՛ հնձեք այն, ինչն ի րե նով է ա ճում, և բերք 
մի՛ հա վա քեք չմշակ ված որ թե րից։ Ո րով հետև հո բել յան 
է, և  այն պետք է սուրբ լի նի ձեզ հա մար. կե րե՛ք միայն՝ 
ինչ որ ան մի ջա պես վերց ված է դաշ տե րից։ Այդ Հո բել յա
նա կան տա րում յու րա քանչ յու րը պետք է վե րա դառ նա իր 
կալ ված քին»։

– Ղև տա ցի նե րի 25.813, NIV

Խո սե լով Հո բել յա նա կան տար վա մա սին՝ թույլ տվեք անդ րա դառ
նալ  մի բա նի, ին չը դուք ար դեն պետք է նկա տած լի նեք։ Հո բել յա
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նա կան տա րին տե ղի էր ու նե նում 50 տա րին մեկ ան գամ, և  այն ան
մի ջա պես շա բա թա կան տա րուց, այ սինքն՝ 49րդ տա րուց հե տո էր։ 
Կար ծում եմ՝ դուք ար դեն իսկ լուրջ խնդիր եք տես նում, այն պես չէ՞։ 
Շա բա թա կան տար վա ըն թաց քում իս րա յել ցի նե րին թույ լատր ված 
չէր ցանք ա նել։ Հո բել յա նա կան տա րին, ո րը հա ջոր դում էր այդ տա
րուն, ու ներ նույն պա հան ջը՝ ցանք չա նել։ Այն պես որ, ըստ էութ յան, 
Իս րա յե լը հունձք չէր ու նե նում եր կու տա րի շա րու նակ, և պետք է 
սպա սեր եր րորդ տար վա հունձ քին՝ ի րենց կե րա կու րի պա շար նե րը 
լրաց նե լու հա մար։ Սա կա րող էր լուրջ խնդիր լի նել ցան կա ցած մար
դու հա մար, ով սի րում էր հա մեղ կե րա կուր ներ ու տել կամ ե կա մուտ 
էր ստա նում՝ հա ցա հա տիկ վա ճա ռե լով։ Երբ Մով սե սը ներ կա յաց րեց 
ցու ցում նե րը Հո բել յա նա կան տար վա վե րա բեր յալ, կա րող եք պատ
կե րաց նել այն շփո թութ յու նը, ո րը այն ա ռա ջաց րեց։ Ի հար կե, ե րեք 
տա րի ար ձա կուրդ ու նե նա լը հա ճե լի գա ղա փար է, բայց ինչոր մե կը 
պետք է վճա րի դրա հա մար։ Ա ռա ջի նը, ինչ նրանք հարց րին Մով սե
սին, երբ լսե ցին դա, հետև յալն էր. « Մի՞ թե դա հնա րա վոր է»։ 

«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 ու թե
րորդ տա րին վար կա նեք և հին արդ յուն քից կու տեք մինչև 
ին նե րորդ տա րին։ Մինչև նրա արդ յուն քին հաս նե լը հնից 
կու տեք»։ 

– Ղև տա ցի նե րի 25.2022

Աստ ված զար մա նա լի պա տաս խան տվեց նրանց, և մինչև այս 
գրքի ա վար տը մենք բա վա կա նին ժա մա նակ ենք տրա մադ րե լու, 
որ պես զի ու սում նա սի րենք այն։ Նա ա սաց, որ այն պի սի օրհ նութ յուն 
էր ու ղար կե լու վե ցե րորդ տա րում, որ այն կտար բա վա կա նա չափ 
արդ յունք հա ջորդ ե րեք տար վա հա մար՝ մինչև նոր հունձ քը Հո բել
յա նա կան տար վա հա ջորդ տա րում։ Կա րե լի է զու գա հեռ անց կաց
նել ա րար չա գոր ծութ յան օ րե րի հետ։ Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ 
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Աստ ված ա վար տեց ա րար չա գոր ծութ յան վե ցե րորդ օ րը և հանգս
տա ցավ։ Նա չհանգս տա ցավ, ո րով հետև հոգ նել էր, այլ ո րով հետև 
ա վար տել էր Իր աշ խա տան քը։ Այն ա մե նը, ին չի կա րի քը մարդն 
ուներ, ար դեն ստեղծ վել էր և հա սա նե լի էր նրան։ 

Աստ ված ցույց էր տա լիս Իս րա յե լին, թե ինչ է նշա նա կում ու նե նալ 
ա վե լին, քան բա վա կան է, ին չը կտրուկ հա կադր վում է այս աշ խար
հի տան ջա լի աշ խա տան քով և քր տին քով գո յատ ևե լու հա մա կար
գին։ Աստ ված ցան կա նում էր, որ իս րա յել ցի նե րը դի տար կեին Ի րեն 
որ պես ի րենց Մա տա կա րա րի և հաս կա նա յին, թե որ քան ա ռատ է 
Իր մա տա կա րա րու մը։ Կր կին, թեև դա Աստ ծո մա տա կա րար ման 
օ րի նակն էր ի րենց ժա մա նակ վա հա մար, մինչև Հի սու սի գա լը մենք 
չէինք հաս կա նում, թե ինչ էր այդ շու քը հայտ նում մեզ։ Բ նա կան տե
սանկ յու նից ան կա րե լի էր այդ ե րեք տա րում ապ րել ա ռանց ցան քի։ 
Ն մա նա պես, բնա կան տե սանկ յու նից ան կա րե լի է փող ու նե նալ՝ 
ա ռանց ցե րեկ ու գի շեր քրտին քով փող վաս տա կե լու։ Դուք պար
զա պես չեք կա րող այն քան ա րագ վա զել, որ հո գաք ձեր բո լոր կա
րիք նե րը։ Փոր ձե՛ք ե րեք տա րի չկա տա րել ձեր ներ կա աշ խա տան քը, 
և հաշ վի առ նե լով ձեր ֆի նան սա կան պար տա վո րութ յուն նե րը՝ դուք, 
ան կաս կած, կսնան կա նաք։ Բայց Աստ ված փոր ձում էր ցույց տալ 
նրանց նոր կյան քի օ րի նակ, ո րում Նա մա տա կա րա րում էր Իր ժո
ղովր դին, ինչ պես ա րար չա գոր ծութ յան ըն թաց քում, երբ ա մեն բան 
մա տա կա րա րել էր Ա դա մին։ 

Հո բել յա նա կան տա րին ցույց է տա լիս մեզ ևս  եր կու բան, որ մենք 
պետք է տես նենք։ Հա ջոր դը՝ մենք տես նում ենք, որ հի սու նե րորդ 
տա րում հո ղը հանգս տա նում էր՝ ա ռանց տան ջան քով և քր տին
քով կա տար վող աշ խա տան քի։ Դուք նույն պես կնկա տեք, որ հողն 
ամ բող ջութ յամբ պետք է վե րա դարձ վեր իր սկզբնա կան տե րե րին։ 
Երբ Իս րա յելն ան ցավ Հոր դա նան գե տը, յու րա քանչ յուր ցեղ և յու րա
քանչ յուր ըն տա նիք ստա ցավ տա րածք ներ, ո րոնք պատ կա նե լու էին 
ի րենց, և  ո րոնց մի ջո ցով ի րենք ստա նա լու էին ի րենց կե րա կու րը և 
շա հույ թը՝ կյան քի հա մար։ Ըստ էութ յան, հո ղա տա րածք նե րը նրանց 
հարս տութ յունն էին։ Դ րանց վրա նրանք ա ճեց նում էին ի րենց ցան
քե րը և  ա րա ծեց նում էին ի րենց ա նա սուն նե րին։ Այն պես որ, հողն ամ
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բող ջութ յամբ իր սկզբնա կան տե րե րին վե րա դարձ նե լը նշա նա կում 
էր վե րա դարձ նել նրանց բար գա վա ճե լու կա րո ղութ յու նը։ 

Կր կին, սա շուք է, ո րը ցույց է տա լիս, թե ինչ ա րեց Հի սու սը մեզ 
հա մար։ Այս շու քը հայտ նում է, որ բար գա վա ճու մը պետք է վե րա
դարձ վեր Իս րա յե լի ժո ղովր դի քա ղա քա ցի նե րին։ Դ րա նում պատ
կեր ված ի րո ղութ յունն ա սում է մեզ նույ նը՝ այն, որ մեր բար գա վա
ճու մը կրկին վե րա դարձ վել է մեզ, և Աստ ծո Թա գա վո րութ յան ժա
ռան գութ յու նը կրկին պատ կա նում է մեզ։ 

Եր րոր դը, ինչ Հո բել յա նա կան տա
րին ցույց է տա լիս մեզ, այն է, որ բո
լոր ստրուկ նե րը պետք է ա զա տութ
յուն ստա նա յին և վե րա դառ նա յին 
ի րենց ըն տա նիք նե րը։ Սա ա ներևա
կա յե լի է։ Կր կին, այս շու քը հայտ
նում է, որ դուք այլևս ստրուկ չեք, 
այլ՝ որ դի կամ դուստր։ Ն մա նա պես, 
մեր ի րա կա նութ յու նը Ք րիս տո սի մեջ 
հայտ նում է, որ դուք այլևս ստրուկ 
չեք, այլ որ դի կամ դուստր եք Աստ ծո 
տա նը՝ այդ տան ժա ռան գութ յու նը և 
բար գա վա ճու մը ստա նա լու լիա կա
տար ի րա վունք նե րով։ 

Այն պես որ, մտա ծե՛ք այն ա մե նի մա սին, ինչ հենց նոր սո վո րե
ցիք։ Հի սու սը վե րա դարձ րեց մեզ այն, ինչ կորց րեց Ա դա մը։ Հի սուսն 
ա զա տեց մեզ ստրկութ յու նից՝ դարձ նե լով Աստ ծո որ դի ներ և դուստ
րեր։ Նա ա զա տեց մեզ այս աշ խար հի տան ջա լի աշ խա տան քով և քր
տին քով գո յատ ևե լու հա մա կար գից՝ թույլ տա լով Աստ ծուն զո րա վոր 
կեր պով օրհ նել մեր ձեռ քի գոր ծը։ Թեև Հի սու սը վճա րեց այս ա մե նի 
հա մար, մենք, միև նույն է, պետք է ի մա նանք, թե ինչ պես տի րա նալ 
այս ա ռա վե լութ յուն նե րին այս երկ րա յին տի րույ թում։ Ա հա թե ին չը 
չեն հաս կա նում շատ քրիս տոն յա ներ։ Չ հաս կա նա լով, որ Թա գա վո
րութ յու նը գոր ծում է ըստ օ րենք նե րի, չի մա նա լով ի րենց օ րի նա կան 
ի րա վունք նե րը՝ որ պես որ դի ներ և դուստ րեր և  որ պես քա ղա քա ցի

ՀԵՆՑ ՈՐ ԴՈՒՔ 
ՀԱՍԿԱՆԱՔ, ԹԵ 
ԻՆՉ Է ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ 
ԽՈՐՀՐԴԱՆՇՈՒՄ 
ՇԱԲԱԹԸ, ՁԵՐ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԿՅԱՆՔՈՒՄ ԿԱՐՈՂ 
ԵՆ ԱՆԱՍԵԼԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՆԱԼ։
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ներ, նրանք հա վա տում են, որ Աստ ված կա մա յա կա նո րեն ո րո շում է, 
թե ում է Ին քը ցան կա նում օրհ նել։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, նրանք չեն 
ուսում նա սի րում Թա գա վո րութ յան օ րենք նե րը, ո րոնք ցույց են տա
լիս, թե ինչ պես փաս տա ցի օգտ վել այն ա մե նից, ին չը, հա մա ձայն 
Աստ վա ծաշն չի, ի րենցն է։ Ա սում եմ ձեզ, հենց որ դուք հաս կա նաք, 
թե ինչ է ի րա կա նում խորհր դան շում շա բա թը, ձեր ֆի նան սա կան 
կյան քում կա րող են ա նա սե լի փո փո խութ յուն ներ տե ղի ու նե նալ։ 

Մի մարդ իմ ե կե ղե ցում սկսեց լսել իմ ուս մունք նե րը հա վատ քի 
մա սին և  այն մա սին, թե ինչ պես է գոր ծում Աստ ծո Թա գա վո րութ յու
նը։ Ն րա ըն տա նի քը՝ կի նը և  ե րե խա նե րը, միա սին էին ու սում նա սի
րում այս օ րենք նե րը։ Նոր տա րին մո տե նում էր, և ն րանք ո րո շե ցին, 
որ գոր ծադ րե լու էին ի րենց օ րի նա կան ի րա վունք նե րը և հա վա
տա լու էին, որ լիո վին վճա րե լու էին եր կու տնե րի հա մար, ո րոնք 
գնել էին այդ տա րի վար ձա կա լութ յան հանձ նե լու նպա տա կով։ Ե թե 
ճիշտ եմ հի շում, այդ եր կու տնե րի ընդ հա նուր ար ժե քը մո տա վո րա
պես 400.000 դո լար էր։ Այն պես որ, նրանք ա ղո թե ցին և մեծ ֆի նան
սա կան սերմ ցա նե ցին, որ պես զի լիո վին վճա րեին այդ եր կու տնե րի 
հա մար գա լիք տար վա ըն թաց քում։ Ն րանց հա մար դա բա վա կա նին 
մեծ քայ լ էր, բայց այդ մարդն աշ խա տում էր մի ո լոր տում, որ տեղ 
հնա րա վոր էր բա վա կա նա չափ հա ճա խորդ ներ գտ նել կամ խո շոր 
պայ մա նագ րեր կնքել՝ այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար։ Ն րանց 
ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րը միա սին ա ղո թե ցին և հա մա ձայ նե ցին, 
որ դա տե ղի է ու նե նա լու։ Ա մեն շա բաթ նրանց ամ բողջ ըն տա նի քը 
վեր հի շում էր ի րենց նպա տա կը և կրկ նում էր այն աստ վա ծաշնչ յան 
հատ ված նե րը, ո րոնք նման հունձ քի սպա սե լու օ րի նա կան ի րա
վունք էին տա լիս ի րենց։ Ի հար կե, այդ մար դը գի տեր, որ պետք է 
կա տա րեր իր մա սը։

Այդ տար վա ըն թաց քում նրան հա ջող վեց մի քա նի խո շոր պայ
մա նագ րեր կնքել։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ պես և բո լոր խո շոր ըն կե
րութ յուն նե րում, բազ մա մի լիո նա նոց գոր ծարք նե րի արդ յունքն ա րա
գո րեն չի եր ևում։ Մո տա վո րա պես այդ տար վա կե սին այդ մար դը 
խո շոր վա ճառք ի րա կա նաց րեց իր ըն կե րութ յան հա մար՝ այն պի սին, 
ո րը հա վա սար էր իր ըն կե րութ յան տա րե կան ե կամ տի 40 տո կո սին։ 
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Այդ գոր ծար քի կո մի սիոն վճա րով նա կա րող էր լիո վին մա րե լ ի րենց 
վար ձա կա լութ յան հա մար նա խա տես ված տնե րից մե կի պարտ քը։ 
Տա րին մո տե նում էր ա վար տին, երբ ևս մեկ խո շոր ըն կե րութ յուն հա
մա ձայ նեց բազ մա մի լիո նա նոց պայ մա նա գիր ստո րագ րել իմ ըն կե
րոջ հետ։ Բայց գոր ծար քը կնքե լու ամ սա թի վը շա րու նակ հե տաձգ
վում էր։ Փաս տաթղ թե րը պատ րաստ վում էին, բայց ամ սա թի վը 
փոխ վում էր, և կա րիք էր լի նում փո փո խել փաս տաթղ թե րը, սա կայն 
ամ սա թի վը կրկին հե տաձգ վում էր։ Ա շունն ար դեն ա վարտ վում էր, 
երբ իմ ըն կե րո ջը տե ղե կաց րին, որ այն ղե կա վա րող թի մը, ո րի հետ 
նա աշ խա տում էր, փոխ վել էր, և  այժմ նոր թիմ էր զ բաղ վե լու նրանց 
գոր ծե րով։

Իմ ըն կե րը հան կար ծա կիի ե կավ. նա գի տեր, թե ինչ էր դա նշա
նա կում։ Նո րան շա նակ ղե կա վար նե րի թի մը տեղ յակ չէր նա խա
տես ված պայ մա նագ րից, որն այդ պատ ճա ռով կորց նում էր իր ու ժը։ 
Նա պետք է զրո յից սկսեր ամ բողջ գոր ծըն թա ցը այդ նոր թի մի հետ։ 
Նա հան դի պեց նոր ղե կա վա րող թի մին: Թվում էր՝ նրանք պատ
րաստ էին դի տար կել իր ըն կե րութ յան ա ռա ջարկ նե րը։ Վե րա նա յե
լով դրանք նո յեմ բե րի վեր ջում՝ նրանք ա սա ցին, որ ցան կա նում են 
պայ մա նա գիր կնքել։ Բայց կրկին, պայ մա նագ րի կնքու մը հե տաձգ
վում էր, և փաս տաթղ թե րը կրկին փո փոխ վում էին, մինչև որ մնաց 
եր կու օր հա ջորդ նոր տար վան։ Իմ ըն կե րը զանգ ստա ցավ. նրան 
տե ղե կաց րին, որ այդ թի մը ցան կա նում էր հան դի պել և պայ մա նա
գիր ստո րագ րել, և ն րանք վճա րե լու էին կան խիկ գու մա րով, ե թե նա 
կա րո ղա նար հան դի պել և կն քել պայ մա նա գի րը հենց այդ օ րը։ Իմ 
ըն կե րոջ միջ նոր դավ ճարն այդ գոր ծար քից բա վա կան էր իր ըն տա
նի քի նպա տակն ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Ն րանք մա րե ցին ի րենց 
գնած եր կու տնե րի պարտ քը մինչև այդ տար վա ա վար տը, ինչ պես 
որ ի րենք հա վա տում էին։ 

Միայն Թա գա վո րութ յան սկզբունք ներն ու սում նա սի րե լը թույլ 
տվեց կամ դրդեց այդ մար դուն նման բարձր նպա տակ ո րո շել։ 
Նախ կի նում նա եր բեք նման  խո շոր գոր ծարք ներ չէր կնքել և  ոչ մի 
տա րի այդ քան մեծ գու մար չէր վաս տա կել։ Այն պես որ, նա չէր կա
րող  հա վա նա կան հա մա րել իր նպա տա կը՝ ել նե լով իր փոր ձա ռութ
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յու նից։ Նա ա սաց ինձ, որ ի րենք մեծ խնջույք կազ մա կեր պե ցին՝ այդ 
հաղ թա նա կը տո նե լու հա մար։ 

Եվս մեկ «ի րա կան և  ան հա վա տա լի» պատ մութ յուն տե ղի ու
նե ցավ իմ ե րե խա նե րից մե կի հետ։ Ի հար կե, իմ բո լոր ե րե խա ներ ն 
ի րենց ամ բողջ կյան քում տե սել են, թե ինչ պես է գոր ծում Թա գա վո
րութ յու նը։ Բո լորն էլ կի րա ռել են այն սկզբունք նե րը, ո րոնք ես սո վո
րեց նում եմ, և տե սել են Աստ ծո զար մա նա լի գոր ծե րը։ Թեև նրանք 
դեռ քսանն անց են, բո լորն ար դեն մե քե նա ներ ու նեն՝ ա ռանց որ ևէ 
պարտ քի, և ն րան ցից շա տերն ար դեն տներ ու նեն՝ լիո վին կամ գրե
թե լիո վին վճար ված։ Իմ ա վագ որ դին՝ Թի մը, ու զում էր տուն գնել 
կան խիկ գու մա րով։ Նա սերմ ցա նեց, հա վա տա լով Աստ ծուն հա
ջող գոր ծար քի հա մար՝ իր ու նե ցած մի ջոց նե րի սահ ման նե րում։ Նա 
նույն պես հաս կա նում է շի նա րա րութ յու նից. այն պես որ, նա չէր վա
խե նում վե րա նո րո գում պա հան ջող տուն գնել։ 

Նա տներ էր փնտրում, սա կայն հար մար տար բե րակ չէր գտնում։ 
Բայց մեկ օր, երբ շրջում էր մե քե նա յով, նկա տեց  վա ճառ քի հա նած 
մի տուն, որն ին քը նախ կի նում չէր տե սել։ Այդ տու նը բռնա գանձ ված 
էր, ու թեև նա տե սավ, որ այն ո րո շա կի վե րա նո րո գում էր պա հան
ջում, միև նույն է, գե րա զանց էր իր հա մար։ Նա զան գեց մեր ան շարժ 
գույ քի գոր ծա կա լին և խնդ րեց նրան ի մա նալ այդ տան գի նը։ Նա հա
զիվ հա վա տաց իր լսա ծին՝ 37.000 դո լար։ «Ինչ պե՞ս դա կա րող է 
լի նել», մտա ծեց նա։ 

Վա ճառ քի գոր ծա կա լը ստու գեց այդ տան տվյալ նե րը և զար մա
նա լի պատ մութ յուն պատ մեց։ Այդ տունն իս կա պես բռնա գանձ վել էր 
և վա ճառ քի էր հան վել 110.000 դո լա րով գրե թե վեց ա միս ա ռաջ։ Դա 
բռնա գանձ ման գինն էր, բայց, ի րա կա նում, մի քա նի տա րի ա ռաջ 
այդ տու նը վա ճառ վել էր 160.000 դո լա րով։ Ակն հայտ է, որ ոչ ոք չէր 
հե տաքրքր վել այդ տնով վեր ջին վեց ամ սում, երբ այն վա ճառ քի էր 
հան ված։ Բան կը շա րու նակ ի ջեց րել էր գի նը՝ չհաս կա նա լով, թե ին
չու ոչ ոք չէր հե տաքրքր վում այդ տնով։ Բայց երբ Թի մը և ն րա ան
շարժ գույ քի գոր ծա կալն ա վե լի շատ տե ղե կութ յուն ներ հա վա քե ցին 
այդ տան վե րա բեր յալ, հաս կա ցան, թե ին չու ոչ ոք չէր հե տաքրքր վել 
դրա նով։ Այդ տու նը գրանց ված էր այլ քա ղա քում և  այլ հաս ցեով, 
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և նույ նիսկ նշված հե ռա խո սա հա մա րը սխալ էր։ Այն պես որ, ոչ ոք 
չգի տեր այդ տան մա սին։ Քա նի որ այդ տու նը գտնվում էր քա ղա
քից դուրս՝ մի փոք րիկ ճա նա պար հի վեր ջնամասում, դրա կող քով 
մե քե նա ներ չէին անց նում։ Գի նը շա րու նակ ի ջեց վում էր մինչև այն 
օ րը, երբ Թի մը նկա տեց այն։ Զար մա նա լի՜ է։ Ես ա սա ցի Թի մին, որ 
այդ տու նը պահ ված էր հենց իր հա մար։ Նա ներ կեց տու նը, մի քի չ 
աշ խա տանք կա տա րեց և վա ճա ռեց 160.000 դո լա րով։ 

Իմ դուստր Է մին մեր « Հա վատ քի կյանք» ե կե ղե ցու փա ռա բա նութ
յան ա վագն է։ Նա և Ջեյ սոնն ա վե լի մեծ տան կա րիք ու նեին, քա նի որ 
նրանց ըն տա նի քը մե ծա նում էր՝ չոր սից հինգ ան դա մի հաս նե լով։ Մեզ 
մոտ՝ Օ հա յո նա հան գում, 2017 թվա կա նի ամ ռա նը գնե րը շատ բարձր 
էին, և բո լոր վա ճառ քի հան ված տնե րը սո վո րա բար վա ճառ վում էին 
մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում։ Ն րանք հույս ու նեին գտնել բա վա կա նին 
մեծ տուն՝ 250.000 300.000 դո լա րի սահ ման նե րում, եր կու սից չորս 
հեկ տար հո ղա տա րած քով և, հնա րա վո րութ յան դեպ քում, լիճ ու նե
նալ այդ հո ղա տա րած քի վրա, սա կայն այդ պի սի տուն չէր գտնվում։ 
Այդ ամ ռա նը կես հեկ տար հո ղա տա րածք ու նե ցող տնե րը վա ճառ վում 
էին 200.000 դո լա րից ա վե լի բարձր գնով։ Տ ևա կան ժա մա նակ տներ 
ո րո նե լուց հե տո նրանք դա դա րե ցին ո րո նում նե րը և սկ սե ցին ա ղո թել։ 
Ն րանք սերմ ցա նե ցին՝ ա ռաջ նոր դութ յուն ստա նա լու հա մար, և  ա սա
ցին Տի րո ջը. « Մենք չա փա զանց զբաղ ված ենք՝ նման ո րո նում նե րի 
հա մար։ Դու գի տես, թե որ տեղ է մեր տու նը, և մենք խնդրում ենք, 
որ ցույց տաս այն մեզ ճիշտ ժա մա նա կին։ Մենք առ ցանց ո րո նում ներ 
չենք կա տա րե լու և  այլևս չենք խո սե լու մեր ան շարժ գույ քի գոր ծա կա
լի հետ մեր տան վե րա բեր յալ»։ 

Մի ե րե կո հե տաքր քիր բան տե ղի ու նե ցավ։ Ն րանց աղ ջի կը, որն 
այդ ժա մա նակ չորս տա րե կան էր, ա սաց. 

 Մայ րի՛կ, տե ղա փոխ վե լու ժա մա նա՛կն է։ 

 Ի՞նչ նկա տի ու նես, հարց րեց Է մին։ 

 Ժա մա նակն է տե ղա փոխ վել այն տու նը, որ տեղ կա մեծ աս տի
ճան, ո րը բարձ րա նում է դե պի իմ սեն յա կը, ա սաց նրանց չոր սամ յա 
դուստ րը։ 
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 Ի՞նչ տուն։ Դու ե րա՞զ ես տե սել, հարց րեց Է մին։ 

Աղ ջի կը պա տաս խա նեց, որ ե րազ է տե սել։ Այդ ե րե կո, երբ նրանք 
քնեց րին ի րենց եր կու ե րե խա նե րին, Է մին չէր կա րո ղա նում մո ռա նալ 
այդ զրույ ցը։ Նա ա սաց Ջեյ սո նին, որ մի գու ցե ար ժեր առ ցանց ո րո
նում կա տա րել։ 

Ն րանք գտան մի բռնա գանձ ված տուն, ո րը կարճ ժա մա նակ 
ա ռաջ էր վա ճառ քի դրվել՝ չորս հեկ տար հո ղա տա րած քով և լ ճով՝ 
տան առջ ևում։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, դրա գի նը 26.000 դո լա րով բարձր 
էր 300.000 դո լա րի սահ մա նից, ո րի հա մար ցա նել էին։ Ն րանք մտա
ծե ցին, որ միշտ հնա րա վոր է ի ջեց նել գի նը, և զան գե ցին ի րենց ան
շարժ գույ քի գոր ծա կա լին։ Ի րենց գոր ծա կա լը Ֆ լո րի դա էր մեկ նե լու 
հա ջորդ օ րը, բայց ա սաց, որ կա րող է ցույց տալ այդ տու նը, ե թե 
ի րենք ա ռա վոտ յան ժա մը 9։00ին լինեն այն տեղ։ Ջեյ սո նը և Է մին 
ա սա ցին, որ կհան դի պեն նրան այդ տան մոտ։ 

Ն րանց գոր ծա կա լը մի փոքր ուշ տեղ հա սավ, բայց այդ տու նը գե
րա զանց էր.  տան մա կե րե սը, չորս հեկ տար հո ղա տա րած քը և լի ճը՝ 
տան առջ ևում, ա մեն ինչ գե րա զանց տեսք ու ներ։ Բա ցի այդ՝ ամ բողջ 
տա րած քը շրջա պատ ված էր ան տառ նե րով, ինչն ա ներ ևա կա յե լի 
էր։ Երբ նրանք տուն մտան, նրանց աղ ջիկն ու րա խութ յու նից սկսեց 
ճչալ՝ վեր բարձ րա նա լով մեծ զսպա նա կաձև աս տի ճա նով դե պի իր 
սեն յա կը։ Կարճ ա սած, Ջեյ սո նը և Է մին ա սա ցին, որ ցան կա նում են 
հայտ ներ կա յաց նել այդ տան հա մար։ Ս տու գե լով տան տվյալ նե րը՝ 
գոր ծա կա լը պար զեց, որ հայ տերն ըն դուն վում էին մինչև այդ օր վա 
կե սօ րը, այ սինքն՝ մնա ցել էր մեկ ժա մից պա կաս ժա մա նակ։ Ե թե 
նրանց չոր սամ յա աղ ջի կը չպատ մեր այդ ե րա զը, և  ե թե նրանք առ
ցանց ո րո նում չկա տա րեին այդ գի շեր, չէին գտնի այդ տու նը։ 

Ն րանք հայտ ներ կա յաց րին ա ռա ջարկ վող գնի՝ 326.000 դո լա րի 
հա մար, և հայտն ըն դուն վեց։ Ն րանք ո գեշնչ ված էին։ Ս տուգ ման ըն
թաց քում, թեև տա նի քը լավ վի ճա կում էր, նրանց տե ղե կաց րին, որ 
այն պետք է փո խա րին վեր մո տա վո րա պես հինգ տա րուց։ Ջեյ սո նի 
մոտ մի միտք ծա գեց։ Նա ո րո շեց խնդրել բան կին ի ջեց նել գի նը այն 
պատ ճա ռով, որ մոտ ա պա գա յում տա նի քը վե րա նո րոգ ման կա րիք 
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էր ու նե նա լու։ Ն րանց գոր ծա կալն ա սաց, որ չար ժե նույ նիսկ փոր ձել. 
այդ տու նը վա ճառ վում էր՝ ինչ պես որ կար, և նա եր բեք չէր տե սել, 
որ բան կե րը ի ջեց նեին բռնա գանձ ված տան գի նը՝ վե րա նո րոգ ման 
են թա կա թե րութ յուն նե րի պատ ճա ռով։ Բայց Ջեյ սո նը և Է մին զգա ցին 
ի րենց հո գում, որ պետք էր նա մակ գրել և խնդ րել բան կին գնի ի ջեց
ման մա սին։ Ինչ պես կռահեցիք, բան կը վա ճա ռեց նրանց այդ տու նը 
296.000 դո լա րով՝ ա վե լի պա կաս, քան 300.000 դո լա րը, ո րի սահ
ման նե րում նրանք հա վա տում էին Աստ ծուն։ Աստ ված տվեց նրանց 
ճիշտ այն պի սի տուն, ինչ պի սին խնդրում էին։ Երբ նրանք հարց րին 
գնա հա տո ղին, թե որ քան ար ժե ք ու ներ այդ տու նը նրա կար ծի քով, 
նրա պա տաս խանն էր՝ 500.000 դո լար։ Իմ ըն կե՛ր, դա կրկնա կի 
չա՜փ է։ 

Ինչ պես տես նում եք, իմ բո լոր ե րե խա նե րը վա յե լում են կյան քը 
Թա գա վո րութ յան մեջ։ Բո լո րո վին վեր ջերս իմ կրտսե րը՝ Կիրս տե նը, 
կան խիկ գու մա րով գնեց իր ա ռա ջին տու նը 20 տա րե կան հա սա
կում։ Ինչ պե՞ս։ Ն րանք գի տեն, թե ինչ պես վար վեն Թա գա վո րութ յան 
ճա նա պարհ նե րում։ 
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ԿՐԿՆԱԿԻ ՉԱՓ

Այս գլխում ցան կա նում եմ ա վե լի խո րը դի տար կել շա բաթ վա 
հան գիս տը և  այն, թե ինչ պես է հնա րա վոր օգտ վել դրա նից։ Ու զում 
եմ վե րա դառ նալ մեր պատ մութ յա նը Հո բել յա նա կան տար վա մա սին 
և  ու սում նա սի րել մի հատ ված, որն ար դեն կար դա ցինք։ Այն Աստ ծո 
պա տաս խանն է ժո ղովր դին, ո րոնք հարց րին, թե ինչ պես էին ի րենք 
ապ րե լու ե րեք տա րի՝ ա ռանց հունձ քի։ Լա՛վ հարց է։

«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 ու թե
րորդ տա րին վար կա նեք և հին արդ յուն քից կու տեք մինչև 
ին նե րորդ տա րին։ Մինչև նրա արդ յուն քին հաս նե լը հնից 
կու տեք»։ 

– Ղև տա ցի նե րի 25.2022

Այս հատ վա ծում տես նում ենք, որ Հո բել յա նա կան տա րում, ինչ
պես և դ րան նա խոր դող շա բա թա կան տա րում հնա րա վոր էր ապ
րել այն մեծ հունձ քի շնոր հիվ, ո րը մար դիկ հա վա քում էին վե ցե րորդ 
տա րում, այս դեպ քում՝ 48րդ տա րում (ե թե հաշ վենք նա խորդ Հո բել
յա նա կան տա րուց)։ Ա ռանց այդ մեծ հունձ քի, շա բաթ վա հան գիս տը 
հնա րա վոր չէր լի նի։ Կար դանք ևս մեկ հատ ված, ո րը, հա մոզ ված 
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եմ, ա վե լի պարզ կդարձ նի այս ի րո ղութ յու նը։ 

«Եվ ա մեն ա ռա վոտ ժո ղո վում էին նրա նից ա մեն մեկն իր 
կե րա ծի չափ, ու ար ևը տա քա նա լիս հա լում էր։ Եվ ե ղավ, 
որ վե ցե րորդ օ րը կրկնա պա տիկ ու տե լիք, այ սինքն՝ ա մեն 
մե կի հա մար եր կու օ մեր ժո ղո վե ցին, և ժո ղովր դի բո լոր 
իշ խան նե րը ե կան և պատ մե ցին Մով սե սին։ Եվ նա ա սաց 
նրանց. «Այս է Տի րոջ ա սա ծը.  վա ղը հանգս տութ յան սուրբ 
շա բաթն է Տի րոջ հա մար. ինչ որ ե փե լու եք, ե փեք, և  ինչ որ 
ե ռաց նե լու եք, ե ռաց րեք, և  ինչ որ կա վե լա նա, ձեզ հա մար 
ա ռա վոտ վա պահ վե լու թո ղեք»։ 

Եվ այն ա ռա վոտ վան թո ղե ցին Մով սե սի հրա մա յա ծի պես, 
և չ հո տեց, ոչ էլ մե ջը որդ ե ղավ։ Եվ Մով սեսն ա սաց. «Այ
սօր կե րեք, ո րով հետև այ սօր շա բաթ է Տի րոջ հա մար։ Այ
սօր դաշ տի մեջ նրա նից չեք գտնի։ Վեց օր պի տի ժո ղո վեք 
այն, բայց յո թե րորդ օ րը, որ շա բաթ է, չպի տի գտնվի»։ 

Եվ ե ղավ, որ յո թե րորդ օ րը ժո ղովր դից ո մանք ժո ղո վե լու 
գնա ցին, բայց չգտան։ Եվ Տերն ա սաց Մով սե սին. « Մինչև 
ե՞րբ չեք ու զում պա հել Իմ պատ վի րան ներն ու օ րենք
նե րը։ Տե սե՛ք, որ Տե րը տվեց ձեզ շա բա թը, նրա հա մար 
վե ցե րորդ օ րը Ին քը ձեզ եր կու օր վա հաց է տա լիս։ Ա մեն 
մեկն իր տե ղը թող նստի, ոչ մեկն իր տե ղից դուրս չգնա 
յո թե րորդ օ րը»։ Եվ Ժո ղո վուր դը հանգս տա ցավ յո թե րորդ 
օ րը»»։ 

– Ե լից 16.2130 (մա նա նա)

Այս հատ վածն, ի հար կե, պատ մում է մա նա նա յի վե րա բեր յալ, ո րը 
թափ վում էր երկն քից ա մեն օր՝ ժո ղովր դին կե րակ րե լու հա մար, և 
բա ցատ րում է, որ այն չէր թափ վե լու յո թե րորդ օրը, այսինքն՝ շա բաթ 
օ րը։ Ն րանք չէին կա րող պա հել  մի քա նի օր, քա նի որ այն ան մի ջա
պես կփ չա նար։ Միայն վե ցե րորդ օ րը նրանք կա րող էին հա վա քել և 
պա հել ամ բողջ գի շեր, և  այն չէր փչա նա։ Երկ րորդ Օ րի նաց 8.16ում 
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կա մի հե տաքր քիր նշում այն մա սին, թե ին չու էր մա նա նան շատ 
ա րագ փչա նում ա մեն օր։ 

«Որ ա նա պա տում քեզ մա նա նա ու տեց րեց, որ քո հայ րե րը 
չէին ճա նա չում, որ քեզ խո նար հեց նի՝ քեզ փոր ձե լու հա
մար, և վեր ջում քեզ բա րիք ա նի»։ 

Աստ ված սո վո րեց նում էր ամ բողջ ազ գին, որ ա մեն օր սպա
սում ու նե նան Ի րե նից՝ ստա նա լու հա մար թե՛ կե րա կուր, թե՛ ա մեն 
բան ի րենց կյան քում։ Աստ ված գի տեր, որ նրանց առջ ևում ա վե լին 
էր, քան պար զա պես կե րա կուր ու նե նա լու կա րի քը. շու տով նրանք 
բախ վե լու էին պարս պա պատ քա ղաք նե րի և հս կա նե րի։ Ն րանց 
հաս տա տա կամ վստա հութ յունն Իր հան դեպ նման ի րա վի ճակ նե
րում կյան քի ու մահ վան հարց էր լի նե լու։ 

Վե րա դառ նանք Ե լից 16.29ին։ Այս տեղ մենք հստակ տես նում 
ենք, որ շա բաթ վա հան գիս տը միայն հնա րա վոր էր վե ցե րորդ օ րը 
տրվող կրկնա կի չա փի դեպ քում։ 

« Տե սե՛ք, որ Տե րը տվեց ձեզ շա բա թը, նրա հա մար վե ցե
րորդ օ րը Ին քը ձեզ եր կու օր վա հաց է տա լիս։ Ա մեն մեկն 
իր տե ղը թող նստի, ոչ մեկ իր տե ղից դուրս չգնա յո թե րորդ 
օ րը»։

Դուք հաս կա նո՞ւմ եք։ Շա բաթ վա հան գիս տը հնա րա վոր է միայն 
կրկնա կի չա փի դեպ քում։ Սա այն քան կար ևոր է, որ ես խնդրե լու եմ, 
որ գրի առ նեք։ 

ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՆԳԻՍՏՆ ԱՆՀՆԱՐ Է ԱՌԱՆՑ ԿՐԿՆԱԿԻ ՉԱՓԻ։ 

Թույլ տվեք այլ կերպ բա ցատ րել այս գա ղա փա րը։ Քա նի դեռ 
դուք չու նեք ա վե լին, քան բա վա կան է, ոչ մի դեպ քում չեք կա րո
ղա նա հանգս տա նալ այն  վազ քից և քր տն աջան աշխատանքից, որն 
այս աշ խար հի ա նեծ քի հա մա կար գում է։ Ինչ պես որ Դ րեն դան և  ես 
ա մե նուր ա սում ենք մարդ կանց. «Ե թե դուք չկար գա վո րեք ձեր ֆի
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նանս նե րը, եր բեք չեք բա ցա հայ տի ձեր կո չու մը»։ Ին չո՞ւ։ Քա նի որ, 
չու նե նա լով ա վե լին, քան բա վա կան է, դուք չեք ու նե նա ընտ րութ
յան հնա րա վո րութ յուն և ձեր ամ բողջ կյան քում ստրկաց ված կմնաք 
գո յատև մա նը։ Հի շո՞ւմ եք, որ նա խորդ գլուխ նե րից մե կում կար դում 
էինք Աբ րա հա մի օրհ նութ յան ա ռա վե լութ յուն նե րի մա սին Երկ րորդ 
Օ րի նաց 28.1113ում։ Այդ հատ վա ծում հստակ տե սանք, որ դուք 
կանչ ված չեք պար զա պես գո յատ ևե լու հա մար։ Ե թե մո ռա ցել եք այս 
հատ վա ծը, կրկին կար դանք. 

«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 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։ Եվ 
չխո տոր վես այն բո լոր խոս քե րից, ո րոնք այ սօր քեզ պատ
վի րում եմ, աջ կամ ձախ, օ տար աստ ված նե րի ետ ևից 
գնա լու հա մար, որ նրանց ծա ռա յութ յուն ա նես»։

– Երկ րորդ Օ րի նաց 28.114

Դուք կանչ ված չեք աղ քա տութ յան, գո յատև ման և ս նան կութ յան 
հա մար։ Դուք պետք է լի նեք պար տա տեր, ոչ թե փո խա ռու, և գ լուխ, 
ոչ թե պոչ։ Այս ա ռա տութ յունն ար տա ցո լում է Աստ ծո Թա գա վո րութ
յու նը։ Սա շա բաթ վա հան գիստն է, որն ա վե լի, քան բա վա կան է՝ 
կրկնա կի չա՜ փը։

Ես գի տեմ, թե ինչ եք դուք մտա ծում. «Ի հա՛ր կե, դա հրա շա լի կլի
ներ, Գա՛ րի, բայց հենց հի մա իմ կյանքն ընդ հան րա պես այդ պի սին 
չէ»։ Ո չի՛նչ, մենք ետ չենք նա յում. մենք հետ ևում ենք Աստ ծո խոս
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քե րին և ս պա սում ենք այն ա մե նին, ինչ Թա գա վո րութ յունն է ա սում 
մեր մա սին։ Ա ռանց պատ շաճ պատ կե րաց ման՝ ա ռանց տես նե լու, 
թե ինչ պի սին պետք է լի նի մեր կյան
քը, մենք կդառ նանք այս աշ խար հի 
ա նեծ քի հա մա կար գի խա բեութ յան, 
ծու ղակ նե րի և խե ղաթ յուր ված մտա
ծե լա կեր պի զո հե րը։ Հա վատք՝ նշա
նա կում է հա մա ձայ նութ յուն Աստ ծո 
Խոս քի հետ, ոչ թե մեր հան գա մանք
նե րի։

Մինչև կպատ մեմ, թե ինչ պես Աստ ված սո վո րեց րեց Դ րեն դա
յին և  ինձ կրկնա կի չա փի մա սին, ու զում կիս վել մի պատ մութ յամբ, 
ո րը, հա մոզ ված եմ, մե ծա գույն պատ մութ յունն է Նոր կտա կա րա նում 
կրկնա կի չա փի մա սին։ 

Նախ կի նում դուք շատ ան գամ ներ եք լսել այս պատ մութ յու նը, 
բայց, հա վա նա բար, ոչ թե կրկնա կի չա փի տե սանկ յու նից կամ Աստ
ծո Թա գա վո րութ յան մա սին այն պատ կե րա ցու մից, որն այժմ ու նեք։ 
Այս պատ մութ յու նը՝ «Ա նա ռակ որ դու վե րա դար ձը», գրված է Ղու կա
սի 15րդ գլ խում։ Կր կին, հետ ևե՛ք ինձ։ Ես գի տեմ, որ դուք ար դեն 
կար դա ցել եք այն, բայց ե կեք միա սին նո րո վի կար դանք։ 

« Մի մարդ եր կու որ դի ու ներ, և ն րան ցից փոքրն ա սաց հո
րը. « Հա՛յր, տո՛ւր ինձ՝ ինչ որ բա ժին կհաս նի ինձ ստաց
ված քիցդ», և նա ապ րան քը բա ժա նեց նրանց։ Եվ շատ օր 
չան ցած, փոքր որ դին բո լոր  բա նե րը ժո ղո վեց, հե ռու եր
կիր գնաց և  այն տեղ իր ստաց ված քը վատ նեց՝ ա նա ռակ 
ապ րե լով։ Եվ եր բոր բո լո րը հատց րեց, սաս տիկ սով ե ղավ 
այն երկ րում, և  ին քը սկսեց չքա վո րել։ Եվ գնաց այն երկ
րի քա ղա քա ցի նե րից մե կի մոտ մտավ, և նա նրան ու ղար
կեց իր հան դը, որ խոզ ա րա ծեց նի։ Եվ նա ցան կա նում էր 
իր փո րը լցնել այն եղջ յուր նե րով, որ խո զերն ու տում էին, 
բայց ոչ ոք չէր տա լիս նրան։ 

ՀԱՎԱՏՔ՝ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ 
Է ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԻ 
ՀԵՏ, ՈՉ ԹԵ ՄԵՐ 
ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ։
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Եվ ինքն ի րեն գա լով՝ ա սաց. « Քա նի՜ վարձ կան ներ ու նի 
իմ հայ րը՝ հա ցով լցված, և  ես այս տեղ սո վա մահ կոր չում 
եմ։ Վեր կե նամ, գնամ իմ հոր մոտ և ն րան ա սեմ. « Հա՛յր, 
մե ղան չե ցի երկն քի դեմ և քո առջև և  այլևս ար ժա նի չեմ քո 
որ դին կոչ վե լու։ Ինձ քո վարձ կան նե րից մե կի պես ա րա»»։ 
Եվ վեր  կա ցավ, ե կավ իր հոր մոտ։

Եվ դեռ որ նա հե ռու էր, հայ րը տե սավ նրան և գու թը շար
ժեց։ Եվ  վա զեց, նրա վզով ըն կավ և համ բու րեց։ Եվ որ դին 
ա սաց նրան. « Հա՛յր, մե ղան չե ցի երկն քի դեմ և քո առջև և 
այլևս ար ժա նի չեմ քո որ դին կոչ վե լու»։ 

Հայրն էլ ա սաց իր ծա ռա նե րին. «Ա ռա ջին պատ մու ճա նը 
հա նե՛ք և հագց րե՛ք նրան և մա տա նի դրե՛ք նրա ձեռ քին 
և կո շիկ ներ՝ նրա ոտ քե րին։ Եվ մսա ցու ե զը բե րե՛ք, մոր
թե՛ք, և  ու տենք, ու րախ լի նենք, որ այս իմ որ դին մե ռած 
էր և կեն դա նա ցավ, և կո րած էր և գտն վեց»։ Եվ սկսե ցին 
զվար ճա նալ։ 

Եվ նրա մեծ որ դին հան դում էր։ Եր բոր ե կավ, տա նը մո
տե ցավ, եր գե րի և պար գա լու ձայ նը լսեց։ Եվ ծա ռա նե րից 
մե կին կան չեց իր մոտ, հարց նում էր, թե այդ ի՞նչ է։ Նա էլ 
ա սաց նրան, թե ՝ եղ բայրդ ե կել է, և քո հայ րը մսա ցու ե զը 
մոր թեց, ո րով հետև ողջ և  ա ռողջ ըն դու նեց նրան։ 

Եվ նա բար կա ցավ և չէր ու զում ներս մտնել, բայց հայ րը 
դուրս ե կավ, ա ղա չում էր նրան։ Նա էլ պա տաս խա նեց ու 
ա սաց հո րը. «Ա հա՛ այս քան տա րի է, որ քեզ ծա ռա յում եմ 
և քո պատ վե րից եր բեք դուրս չեմ ե կել, բայց ինձ եր բեք մի 
ուլ չտվե ցիր, որ իմ բա րե կամ նե րի հետ ու րախ լի նեի։ Իսկ 
եր բ որ այդ քո որ դին ե կավ, որ քո ստաց ված քը պոռ նիկ
նե րի հետ կե րավ, մսա ցու ե զը մոր թե ցիր դրա հա մար»։ 

Նա էլ ա սաց նրան. «Որդ յա՛կ, դու ա մեն ժա մա նակ ինձ 
հետ ես, և  ա մեն ինչ, որ իմն է, քոնն է։ Բայց ու րախ լի նել և 
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խն դալ պետք էր, որ այս քո եղ բայ րը մե ռած էր և կեն դա
նա ցավ, կո րած էր և գտն վեց»»։

– Ղու կաս 15.1132

Այս պատ մութ յան մեջ տես նում ենք, որ կրտսեր որ դին հե ռա նում 
է տնից հոր ու նեց ված քի իր բաժ նի հետ։ Սա կար ևոր դրվագ է այս 
պատ մութ յան մեջ, քա նի որ խոս քը նրա ժա ռան գութ յան մա սին է։ 
Այն պես որ, մտա պա հե՛ք, որ կրտսեր որ դին ար դեն իսկ ստա ցավ 
իր ժա ռան գութ յու նը. նա այլևս չու նի ոչ մի հա վակ նութ յուն իր հոր 
ու նեց ված քին։

« Փոքրն ա սաց հո րը. « Հա՛յր, տո՛ւր ինձ՝ ինչ որ բա ժին 
կհաս նի ինձ ստաց ված քիցդ», և նա ապ րան քը բա ժա նեց 
նրանց»։

Մենք տես նում ենք, թե ուր գնաց կրտսեր որ դին՝ մի հե ռա վոր 
եր կիր։ Կար ևոր է, որ հաս կա նաք, որ կրտսեր որ դին հե ռա ցավ իր 
հոր տնից, ին չը են թադ րում է, որ նա թո ղեց իր մա տա կա րա րու մը, 
իր պաշտ պա նութ յու նը և  այն երկ րի օ րենք նե րը, ո րում գտնվում էր 
իր հոր տու նը։ Նա գնաց մի հե ռա վոր եր կիր, որ տեղ այլ օ րենք ներ 
էին և  այլ կյանք էր։ Հա մոզ ված եմ, որ կրտսեր որ դին ի րա կա նում 
նույ նիսկ պատ կե րա ցում չու ներ, թե ինչ էր ա նում։ Նա վա յե լում էր 
որ դի լի նե լու ա ռա վե լութ յուն նե րը՝ ապ րե լով իր հոր տա նը։ Իր հոր 
ամ բողջ ու նեց ված քը հա սա նե լի էր ի րեն, քա նի դեռ նա այդ տեղ էր։ 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչինչ պատ ճա ռով, նրան թվում էր, թե զուրկ էր 
մնում ինչոր հնա րա վո րութ յու նից, ո րը գտնվում էր մեկ այլ տեղում։ 

Ե թե դուք դեռ չեք հաս կա ցել, ի րա կա նում, Հի սու սը պատ մում է 
մարդ կութ յան պատ մութ յու նը՝ Ա դա մի պատ մութ յու նը։ Այս պատ
մութ յան մեջ կրտսեր որ դին, ով հե ռա ցավ հոր տնից, Ա դամն է։ 
Ա դամն էր, որ կար ծեց, թե կու նե նա ա վե լի լավ ա պա գա այ լուր, քան՝ 
ե թե շա րու նա կի ծա ռա յել Աստ ծուն՝ իր Հո րը։ Ես գի տեմ, թե ինչ եք 
մտա ծում. «Ե թե Ա դա մը կրտսեր որ դին է այս պատ մութ յան մեջ, ո՞վ 
է ա վագ որ դին, որ մնաց հոր տա նը»։ Ես կպա տաս խա նեմ այս հար
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ցին այս ա ռա կի մեկ նութ յան վեր ջում, բայց այս պա հին պար զա պես 
հի շեք, որ կրտսեր որ դին, ով հե ռա ցավ, Ա դամն է։ 

Թեև Ա դամն ու Ե վան ու նեին ա մեն ինչ, նրանք խաբ վե ցին՝ հա վա
տա լով, որ ինչոր տե ղում՝ Հոր տնից հե ռու, կար ա վե լին։ Երբ Ա դամն 
ապս տամ բեց իր Հոր տան դեմ և  ո րո շեց հե ռա նալ, նա հայտն վեց նոր 
իշ խա նութ յան ներ քո՝ նոր թա գա վո րութ յան մեջ, որ տեղ նոր օ րենք ներ 
էին։ Աստ վա ծա շունչն ան վա նում է այն խա վա րի թա գա վո րութ յուն, 
ո րի իշ խա նը սա տա նան էր։ Հա մոզ ված եմ, որ Ա դա մը ցնցված էր այս 
նոր թա գա վո րութ յան աղ քա տութ յան և հու սա հա տութ յան պատ ճա
ռով։ Ինչ վե րա բե րում է կրտսեր որ դուն, սկզբում ա մեն ինչ հրա շա լի 
էր թվում. քա նի դեռ նրա փո ղը բա վա կա նաց նում էր, կյան քը նման էր 
մեծ խնջույ քի։ Բայց երբ հաս կա ցավ, որ սխալ է գոր ծել, չա փա զանց 
ուշ էր։ Վատ նե լով իր ժա ռան գութ յու նը՝ նա հաս կա ցավ, որ կորս ված 
է։ Իր միտ քը, ո րը հա գե ցած էր տե սիլ քով, այժմ կենտ րո նա ցած էր իր 
գո յութ յու նը պահ պա նե լու վրա. վա ղը այլևս չէր լի նե լու. միշտ այ սօր էր 
լի նե լու, իսկ այ սօ րը չու նի խոս տում ներ։ 

«Եվ շատ օր չան ցած, փոքր որ դին բո լոր բա նե րը ժո ղո
վեց, հե ռու եր կիր գնաց և  այն տեղ իր ստաց ված քը վատ
նեց՝ ա նա ռակ ապ րե լով»։

Կրտ սեր որ դին հայտն վեց այն պի սի թա գա վո րութ յան մեջ, որը 
լիո վին սնանկ է, ո րը մշտապես գո յատ ևում է սաս տիկ սո վի մեջ։ Նա 
փոր ձում էր ըն կա լել իր տե սա ծը՝ այն, որ մար դիկ սո վա մահ էին լի
նում։ Քա նի որ նա մեծ ա ռա տութ յուն ու նե ցող ըն տա նի քից էր, նրա 
միտ քը դժվա րութ յամբ էր յու րաց նում այն, ինչ տես նում էր։ Բայց 
քաղ ցի ծա կոց ներն իր ստա մոք սում հի շեց նում էին, որ իր տե սածն 
ի րա կան էր։ Այժմ, իր գո յութ յու նը պահ պա նե լու հա մար, նա հար կադ
րեց ի րեն ո ղոր մութ յուն խնդրել փո ղոց նե րում։ Այս խա վար թա գա վո
րութ յան մեջ հո ղը միայն փուշ ու տա տասկ է տա լիս, և  որ պես զի այն 
ընդ հան րա պես հունձք տա, անհ րա ժեշտ է տան ջան քով և քր տին
քով կա տար վող աշ խա տանք։ Հայտն վե լով սաս տիկ կա րի քի մեջ, 
նա խնդրում էր մարդ կանց օգ նել ի րեն։ Բայց յու րա քանչ յու րը նույն 
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վի ճա կում էր։ Ոչ ոք շատ բան չէր տա լու նրան, քա նի որ բո լորն էլ 
նրա պես միև նույն սաս տիկ սո վի պայ ման նե րում էին։ 

Մի ակնթարթ կրտսեր որ դու կյան քում ո րո շիչ պահ ե կավ. տե ղի 
ու նե ցավ այն պի սի փո փո խութ յուն, որն ազ դեց ձեզ վրա, ինձ վրա և 
ամ բողջ մարդ կութ յան վրա։ Ա ռա ջին ան գամ իր գո յութ յան ըն թաց
քում կրտսեր որ դին խնդրեց, որ ի րեն վճա րեն որ պես ծա ռա յի՝ վարձ
կա նի, ով ֆի զի կա կան աշ խա տանք է կա տա րում։ Սա նրա ճշմա րիտ 
ինք նութ յան բա ցար ձակ ա ղա վա ղումն էր։ Նա այլևս ան վա նի, պատ
վա վոր և հա րուստ մար դու որ դի չէր. նա դռնա պան էր, մսա գործ, 
ան շարժ գույ քի գոր ծա կալ, փոս տա տար... Այժմ նա հայտ նի է ր իր 
զբաղ վա ծութ յամբ, ոչ թե ինք նութ յամբ։ Նա կորց րեց իր ինք նութ յու
նը։ Ա ռա վել ընդգ ծե լու հա մար նրա ինք նութ յան կո րուս տը, Հի սուսն 
ա սաց, որ նա այն աս տի ճան հու սա հատ վեց, որ հա մա ձայ նեց խո
զա պա նի աշ խա տանք կա տա րել։ Խո զերն ան մա քուր էին հրեա նե րի 
հա մար, և Հի սու սը ցույց էր տա լիս բազ մութ յա նը, որ կրտսեր որ դին 
այն աս տի ճան էր հու սա հատ վել, որ կորց րել էր ցան կա ցած նպա
տակ կյան քում, որ մինչ այդ ու ներ։ Այժմ նա ապ րում էր ա մո թի և 
խայ տա ռա կութ յան մեջ։ Թա գա վո րա կան կյան քը, ո րը մի ժա մա նակ 
վա յե լում էր, վե րած վել էր հե ռա վոր հու շի։ 

«Եվ երբ որ բո լո րը հատց րեց, սաս տիկ սով ե ղավ այն երկ
րում, և  ին քը սկսեց չքա վո րել։ Եվ գնաց այն երկ րի քա
ղա քա ցի նե րից մե կի մոտ մտավ, և նա նրան ու ղար կեց իր 
հան դը, որ խոզ ա րա ծեց նի։ Եվ նա ցան կա նում էր իր փո րը 
լցնել այն եղջ յուր նե րով, որ խո զերն ու տում էին, բայց ոչ ոք 
չէր տա լիս նրան»։

Հու սով եմ՝ դուք տես նում եք զու գա հեռն այս պատ մութ յան և 
մարդ կութ յան այ սօր վա դրութ յան միջև։ Երբ մար դիկ ծա նո թա նում 
են, ի՞նչ են հարց նում. «Ին չո՞վ եք զբաղ վում», «Որ տե՞ղ եք աշ խա
տում» կամ «Ի՞նչ մաս նա գի տութ յուն ու նեք»։ Երբ հարց նում եք ինչ
որ մե կին, թե ով է նա, սո վո րա բար մար դիկ նշում են ի րենց զբաղ
վա ծութ յու նը։ Ին չո՞ւ է այդ պես։ Քա նի որ այս աշ խար հի ա նեծ քի հա
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մա կար գում բո լորս կորց րել ենք մեր ինք նութ յու նը և հու սա հա տո րեն 
փոր ձում ենք գտնել այն։ Մենք պատ ճե նում ենք ցան կա ցած մար դու, 
ով գրա վում է մեր ու շադ րութ յու նը, և, թվում է, թե կար ևոր է։ Այս ա մե
նը տե ղի ու նե ցավ իր Հոր տու նը թող նե լու Ա դա մի ո րո շու մից հե տո։ 
Մեր գո յատև ման մտա ծե լա կեր պի պատ ճա ռով ան կա րող ենք տես
նել մեր ինք նութ յու նը։ Բայց քա ջա լեր վե՛ք, քա նի որ մեր պատ մութ
յան կրտսեր որ դին չմնաց խո զա նո ցում։ Եվ, հետ ևե լով այս պատ
մութ յա նը, հու սով եմ՝ դուք կբա ցա հայ տեք, որ կա րիք չկա, որ ինք
ներդ մնաք այդ տեղ։ 

Աստ վա ծա շուն չը շա րու նա կում է՝ ա սե լով, որ մեկ օր կրտսեր որ
դին ուշ քի ե կավ և հի շեց իր հոր տու նը, որ տեղ նույ նիսկ ծա ռա ներն 
ու նեին ա վե լին, քան կա րող էին ու տել։ Ես պատ կե րաց նում եմ, որ 
սաս տիկ սո վի մեջ նա հի շում էր այն հա մեղ կե րա կուր նե րը, ո րոնք 
մի ժա մա նակ վա յե լում էր։ Իմ հո րեղ բայր Հա րոլ դը « Բոինգ17»ի 
ղե կա պետ էր Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ժա մա նակ։ 
Նա մե ծա ցել էր գյու ղա կան հա մայն քում և գ յու ղա կան ըն տա նի քում։ 
Յու րա քանչ յուր կի րա կի նրա մայ րը մեծ ճաշ կե րույթ էր պատ րաս
տում՝ տա պա կած հա վով, կար տո ֆի լի խյու սով, տնա կան հա ցով, 
կա նաչ ո լո ռով և  այլ հա մեղ բան ջա րե ղեն նե րով։ Ի հար կե, դրան 
միշտ հետևում էր տնա կան թխված քը կամ տոր թը՝ որ պես դե սերտ։ 
Ես ան ձամբ գի տեմ, թե որ քան հա մե ղ էին այդ կե րա կուր նե րը, քա նի 
որ նրա մայրն իմ տա տիկն էր։ 

Պա տե րազ մի ժա մա նակ իմ հո րեղ բոր ինք նա թի ռը խոց վեց Գեր
մա նիա յի տա րած քում, և նա անց կաց րեց շատ ա միս ներ գեր մա նա
կան բան տա յին ճամ բար նե րից մե կում։ Այն տեղ գրե թե կե րա կուր 
չկար։ Մեկ ան գամ, երբ հարց րի հո րեղ բորս, թե ինչ պես նա ողջ մնաց 
այդ ըն թաց քում, նա պատ մեց, որ միայն մտա ծում էր տուն վե րա
դառ նա լու մա սին՝ իր մոր տա պա կած հա վի և կար տո ֆի լի խյու սի 
մոտ։ Հա մոզ ված եմ, որ կրտսեր որ դին նման վե րապ րում ու ներ. նա 
հաս կա ցավ, թե ին չից էր զրկվել։ Բայց այլևս չէր կա րող հա վակ նել 
որ ևէ ու նեց ված քի, քա նի որ իր հոր ու նեց ված քից ար դեն իսկ ստա
ցել էր այն ա մե նը, ինչն ի րենն էր։ Այն պես որ, նրա մոտ մի միտք ծա
գեց, որ տուն կգնար և կա ղա չեր հո րը վար ձել ի րեն՝ որ պես ծա ռա։ 



ԿՐԿՆԱԿԻ ՉԱՓ

149

Ն րա պատ կե րաց մամբ, որ պես վարձ կան աշ խա տե լը միակ տար բե
րակն էր իր հա մար։ 

«Եվ ինքն ի րեն գա լով՝ ա սաց. « Քա նի՜ վարձ կան ներ ու նի 
իմ հայ րը՝ հա ցով լցված, և  ես այս տեղ սո վա մահ կոր չում 
եմ։ Վեր կե նամ, գնամ իմ հոր մոտ և ն րան ա սեմ. « Հա՛յր, 
մե ղան չե ցի երկն քի դեմ և քո առջև և  այլևս ար ժա նի չեմ քո 
որ դին կոչ վե լու։ Ինձ քո վարձ կան նե րից մե կի պես ա րա»»։ 
Եվ վեր կա ցավ, ե կավ իր հոր մոտ»։ 

Այս պի սով, նա տուն վե րա դար ձավ այն մտքով, որ կա ղա չեր իր 
հո րը գո նե աշ խա տանք տալ ի րեն՝ օթ ևա նի և կե րա կու րի դի մաց։ 
Բայց Աստ վա ծա շուն չը ներ կա յաց նում է մեզ այս պատ մութ յան զար
մա նա լի ա վար տը։ Երբ նա ար դեն մո տե ցել էր տա նը, նրա հայ րը 
հեռ վից տե սավ նրան, վա զեց դի մա վո րե լու և  ա մուր գրկեց։ Այս պա
հից այս պատ մութ յու նը պետք է կոչ վի Հոր սի րո պատ մութ յու նը, քա
նի որ նրա հայ րը գրկեց նրան, թեև նա պատ ված էր խո զի աղ բով։ 
Հի սու սի հրեա ունկն դիր նե րը հաս կա նում էին, որ այդ գրկա խառ նութ
յու նը հոգ ևո րա պես ան մա քուր էր դարձ նում հո րը։ Բայց հայ րը հո
ժա րա բար ան մա քուր դար ձավ՝ իր որ դու փո խա րեն։ Դ րա նից հե տո 
նա հրա մա յեց բե րել իր ու նե ցած լա վա գույն հան դեր ձը և հագց րեց 
որ դուն՝ նրա կեղ տը ծած կե լու հա մար։ Նա վերց րեց իր կնքա մա տա
նին, ո րը խորհր դան շում էր իր իշ խա նութ յու նը, և դ րեց որ դու մա տին։ 
Նա տվեց նրան սան դալ ներ՝ հագ նե լու հա մար, ին չը նշա նա կում էր, 
որ նա կրկին ստա ցավ իր ամ բողջ ու նեց ված քը։ Բայց այն, ինչ նա 
տվեց կրտսեր որ դուն դրա նից հե տո, բոր բո քեց ա վագ որ դու զայ
րույ թը։ Հայ րը պատ վի րեց մոր թել մսա ցու հոր թը որ դու վե րա դար ձի 
առ թիվ։ Թեև կրտսեր որ դին ար ժա նի չէր դրան, նա ետ ստա ցավ որ
դի լի նե լու իր դիր քը և  ա ռա վե լութ յուն նե րը. նա բա ցա հայտ և  ա զա
տո րեն որ դիա կան պատ վի ար ժա նա ցավ և լիո վին վե րա կանգն վեց 
իր նախ կին որ դիա կան դիր քին իր տա նը։ 

Լա՛վ, ի՞նչ կապ ու նի այս ա մե նը կրկնա կի չա փի հետ։ Այս կապն 
ան մի ջա կան է։ Հի սու սը պատ մեց մի պատ մութ յուն կրտսեր որ դու 
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հե ռա նա լու և կր կին վե րա դառ նա լու մա սին, քա նի որ Ն րա լսա րա
նը՝ հրեա կան մշա կույ թի  մար դիկ, կհաս կա նա յին այն, ինչ ես պատ
րաստ վում եմ ա սել ձեզ հի մա։ Հ րեա կան մշա կույ թում ա վագ որ դին 
ինք նա բե րա բար կրկնա կի չափ էր ստա նում։ Ե թե հի շում եք, ա վագ 
որ դին չհե ռա ցավ. կրտսեր որ դին էր, որ հե ռա ցավ և վե րա դար ձավ։ 
Դուք նույն պես կհի շեք, որ երբ նա հե ռա ցավ, իր հետ տա րավ հոր 
ու նեց ված քի ի րեն հա սա նե լի մա սը՝ իր օ րի նա կան բա ժի նը։ Այժմ նա 
չէր կա րող հա վակ նել հոր ու նեց ված քին կամ որ ևէ այլ բա նի։ Բայց 
երբ վե րա դար ձավ, և հայ րը վե րա կանգ նեց նրա որ դիա կան դիր քը և 
հատ կա պես մոր թեց մսա ցու հոր թը՝ նրա վե րա դար ձը տո նե լու հա
մար, ա վագ որ դին սաս տիկ բար կա ցավ։ Ա վագ որ դու պատ կե րաց
մամբ, այդ հոր թը պատ կա նում էր ի րեն, քա նի որ այն հոր ու նեց ված
քի իր բաժ նի մասն էր։ 

Այս պատ մութ յան ի մաս տը հետև յալն է։ Թեև կրտսեր որ դին ստա
ցել էր ու նեց ված քի իր չա փը, նա վե րա կանգն վեց իր որ դիա կան դիր
քում և սկ սեց վա յե լել երկ րորդ չա փը։ Ն շա նա կում է, որ նա կրկնա կի 
չափ ստա ցավ հոր ու նեց ված քից։ Ա վագ որ դու տե սանկ յու նից, դա 
ար դար չէր, և նա բար կա ցած ա սաց այդ մա սին իր հո րը։ Նա պնդեց, 
որ հա վա տա րիմ է ե ղել՝ տա րի ներ շա րու նակ աշ խա տե լով նրա մոտ, 
իսկ կրտսեր որ դին միայն խայ տա ռա կութ յուն է բե րել ի րենց ըն տա
նի քի վրա։ Ին չո՞ւ էր նա կրկնա կի չափ ստա նում։ 

Այս պի սով, արդ յո՞ք դա ար դար է։ Այս աշ խար հի ա նիծ ված հա մա
կար գի տե սանկ յու նից, ո րի հիմ քում տան ջան քով և քր տին քով կա
տար վող աշ խա տանքն է, մենք կա սեինք, որ դա ար դար չէ։ Հա վա
նա բար, մենք կսա տա րեինք ա վագ եղ բո րը, ո րը հա վա տար մո րեն 
աշ խա տել էր և կա րող էր ա նար դա րութ յուն ան վա նել դա՝ այն ա մե նի 
հի ման վրա, ինչ ինքն ա րել էր իր հոր հա մար։ 

Բայց ին չի՞ հի ման վրա ենք մենք դա տում, թե ինչն է ար դար։ Մի՞
թե հայ րը չէ, որ դա տում և  ո րո շում է, թե ում հան դեպ բա րե հա ճութ
յուն ցու ցա բե րի։ Այս աշ խար հի ա նեծ քի հա մա կար գի դաս տիա րա
կութ յու նը, ո րը բո լորս ենք ստա ցել, են թադ րում է, որ ե թե հայ րը տվեց 
կրտսեր որ դուն ու նեց ված քի ևս մեկ չափ, ա վագ որ դու ժա ռան գութ
յու նը պա կա սե լու էր։ Բայց ի րա կա նում այդ պես չէ։ Հայրն այն քան հա
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րուստ էր, որ նույ նիսկ նրա ծա ռա ներն ու նեին ա վե լին, քան բա վա
կան է։ Որ քա՜ն ա վե լին պետք է ու նե նա յին նրա որ դի նե րը։ 

Սա տա նան չի ու զում, որ ի մա նաք, թե որ քան մեծ է մեր Աստ ված, 
և թե ի րա կա նում ով եք դուք։ Նա հենց սկզբից ստեր է տա րա ծում մեր 
Հոր մա սին։ Ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յուն նե րը պնդում են, որ երբ 
ա ղետ ներ են լի նում, դրանք Աստ ծո ձեռ քի գործն են։ Կ րո նա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րը պնդում են, որ Աստ ծուն հա ճե լի է աղ քա տութ յան 
եր դու մը։ Մար դիկ պնդում են, որ Աստ ված վատ բա ներ է ա նում լավ 
մարդ կանց կյան քե րում։ Սա տա նան ու զում է, որ չտես նեք, թե ով եք 
դուք, և թե որ քան մեծ է ձեր Աստ ված, որ պես զի ուշ քի չգաք և  ամ բողջ 
սրտով չվե րա դառ նաք Ն րա մոտ։ Հա վաս տիաց նում եմ ձեզ, որ երբ ի 
սրտե դի մեք Ն րան, դուք կգտնեք նույն ըն դու նե լութ յու նը, ո րը ստա
ցավ կրտսեր որ դին այս պատ մութ յան մեջ։ 

Դուք կհարց նեք. «Իսկ ո՞վ է ա վագ որ դին»։ Տես նենք՝ կա րո՞ղ եք 
արդ յոք հաս կա նալ դա։ 

«Եվ նրա մեծ որ դին հան դում էր։ Եվ երբ որ ե կավ, տա նը 
մո տե ցավ, եր գե րի և պար գա լու ձայ նը լսեց։ Եվ ծա ռա նե
րից մե կին կան չեց իր մոտ, հարց նում էր, թե այդ ի՞նչ է։ Նա 
էլ ա սաց նրան, թե ՝ եղ բայրդ ե կել է, և քո հայ րը մսա ցու ե զը 
մոր թեց, ո րով հետև ողջ և  ա ռողջ ըն դու նեց նրան։ 

Եվ նա բար կա ցավ և չէր ու զում ներս մտնել, բայց հայ րը 
դուրս ե կավ, ա ղա չում էր նրան։ Նա էլ պա տաս խա նեց 
հո րը. «Ա հա այս քան տա րի է, որ քեզ ծա ռա յում եմ, և քո 
պատ վե րից եր բեք դուրս չեմ ե կել, բայց ինձ եր բեք մի ուլ 
չտվե ցիր, որ իմ բա րե կամ նե րի հետ ու րախ լի նեի։ Իսկ երբ 
այդ քո որ դին ե կավ, որ քո ստաց ված քը պոռ նիկ նե րի հետ 
կե րավ, մսա ցու ե զը մոր թե ցիր դրա հա մար»։ 

Նա էլ ա սաց նրան. «Որդ յա՛կ, դու ա մեն ժա մա նակ ինձ 
հետ ես, և  ա մեն ինչ, որ իմն է, քոնն է։ Բայց ու րախ լի նել և 
խն դալ պետք էր, որ այս քո եղ բայ րը մե ռած էր և կեն դա
նա ցավ, կո րած էր և գտն վեց»»։
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Ա վագ որ դին ա սաց, որ տա րի ներ շա րու նակ ստրկա բար ծա ռա
յել էր իր հո րը, սա կայն ամ բողջ այդ ըն թաց քում հայ րը նույ նիսկ մեկ 
ան գամ մի ուլ չէր տվել նրան՝ իր ըն կեր նե րի հետ խնջույք ա նե լու 
հա մար։ Թույլ տվեք մեկ նել նրա խոս քե րը. « Հա՛յր, դու ա նար դա՛ր 
ես»։ Բայց ու շադ րութ յուն դարձ րեք Հոր պա տաս խա նին. « Դու ա մեն 
ժա մա նակ ինձ հետ ես, և ԱՄԵՆ ԻՆՉ, ՈՐ ԻՄՆ Է, քոնն է»։

Ս պա սե՛ք։ 

Այժմ հաս կա ցա՞ք, թե ով է ա վագ որ դին։ Ա վագ որ դին այն քա՜ն 
զբաղ ված էր իր հո րը ստրկա բար ծա ռա յե լով, որ իր սե փա կան ար
դա րութ յան մա սին սխալ պատ կե րա ցում ու նե նա լու պատ ճա ռով 
չէր վա յե լում իր հոր բա րութ յու նը։ Այն, ինչ պատ կա նում էր իր հո րը, 
ի րենն էր ամ բողջ այդ ըն թաց քում։

Դուք ճիշտ եք. ա վագ որ դին խորհր դան շում է ա ռա ջին ուխ տի 
օ րեն քը։ Ա վագ որ դին եր բեք չէր կա րող վա յե լել իր հոր տան ա ռա
վե լութ յուն նե րը, քա նի որ նա մշտա պես զբաղ ված էր իր հոր հա վա

նութ յու նը վաս տա կե լով։ Թեև ա վագ 
որ դին կրկնա կի չա փի ի րա վունք ու
ներ, միայն կրտսեր որ դին էր, որ ստա
ցավ այն։ 

Դուք կրտսեր որ դի՜ն եք։ 

Կրկ նա կի չա փը պատ կա նում է 
ձե՜զ։ Դուք եք այն որ դին, որն ըն դուն
վել է ոչ թե իր գոր ծե րի հի ման վրա, այլ 
Ք րիս տո սում ու նե ցած իր ինք նութ յան։ 

Դուք Աստ ծո որ դի կամ դուստր եք, և դուք վա յե լում եք այն պի սի ժա
ռան գութ յուն, ո րը վաս տա կե լու կա րիք չու նեք. դուք ձրիա բար ստա
նում եք այն Հո րից։ 

ՍԱՏԱՆԱՆ ՉԻ 
ՈՒԶՈՒՄ, ՈՐ ԻՄԱՆԱՔ, 
ԹԵ ՈՐՔԱՆ ՄԵԾ Է 
ՄԵՐ ԱՍՏՎԱԾ, ԵՎ ԹԵ 
ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ՈՎ ԵՔ 
ԴՈՒՔ։
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ԳԼՈՒԽ 9

ԱՎԵԼԻՆ, ՔԱՆ ԲԱՎԱԿԱՆ Է

Ես հաս կա նում եմ, որ կա րող եք թե րա հա վա տո րեն վե րա բեր վել 
այս գլխի վեր նագ րին, բայց դուք գնում եք հենց այդ տեղ՝ դե պի ա վե
լին, քան բա վա կան է։ Ոչ թե՝ որ ես ցույց եմ տա լիս ձեզ ա մե նա թարմ, 
ա մե նաե կամ տա բեր ֆի նան սա կան սխե ման, այլ՝ որ որ պես Աստ ծո 
զա վակ, դուք օ րի նա կան ի րա վունք ու նեք վա յե լե լու ձեր Հոր տան 
բա րութ յու նը և բար գա վա ճու մը։ Գա ղա փարն այն մա սին, որ դուք 
կա րող եք վա յե լել կրկնա կի չա փը կամ ու նե նալ ա վե լին, քան բա
վա կան է, կա րող է ան կա րե լի թվալ ձեր մտքում այն պատ ճա ռով, 
թե ինչ պես եք տես նում ձեզ ձեր կյան քի ներ կա պա հին։ Եվ հենց ձեր 
միտքն է այն սկզբնա կե տը, ո րից պետք է սկսեք ձեր ճա նա պար հը 
դե պի ա զա տութ յու նը։ Քա նի դեռ ձեր միտ քը հա մա ձայն չէ Աստ ծո 
Խոս քի հետ, դուք եր բեք չեք վա յե լի այն ա ռա վե լութ յուն նե րը, ո րոնք 
Նա տա լիս է ձեզ։ Այն պես որ, բարձ րաց րե՛ք ձեր աչ քե րը այն ա մե
նից, ինչ տես նում եք ձեր շուր ջը, և  ուղ ղե՛ք ձեր հա յացքն այն ա մե
նին, ինչ Աստ ված ձերն է ան վա նում Իր Թա գա վո րութ յան մեջ։ Դա
դա րե՛ք վի ճել Աստ ծո Խոս քի հետ այն պատ ճա ռով, որ չեք տես նում 
դրա արդ յունք նե րը ձեր կյան քում։ Փո խա րե նը, սկսեք վի ճել ձեր 
հան գա մանք նե րի հետ՝ Աստ ծո Խոս քի օգ նութ յամբ, հա վա տա լով, 
որ դրանք պետք է հա մա պա տաս խա նեն այն ա մե նին, ինչ Աստ ված 
ձերն է ան վա նում։ Ես ձեզ պես մարդ եմ և պար զա պես ա րել եմ այն, 
ինչ ա սում եմ։ Հա վա տա ցե՜ք Աստ ծո Խոս քին։ Աստ ծո Խոս քը չի ձա
խող վում, և  այն փո փո խութ յուն կբե րի ցան կա ցած հան գա մանք ում։ 
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Օ րի նակ, ա հա մի է լեկտ րո նա յին նա մակ, ո րը ստա ցել եմ մի կնո ջից, 
ով թե րա հա վա տո րեն էր տրա մադր ված և հա մա րում էր, որ ար դեն 
լսել էր ա մեն ինչ այս մա սին։ Արդ յո՞ք նա ի րա վա ցի էր։

«Ես կփոր ձեմ ներ կա յաց նել 22 
տա րի տևող իմ դժվա րութ յուն ներն 
այն քան սեղմ, որ քան կա րող եմ։ 
Ա մու սինս և  ես մե ծա ցել ենք քրիս
տո նեա կան ըն տա նիք նե րում և միշտ 
ե կե ղե ցի ենք հա ճա խել։ Մենք ծա ռա
յել ենք ե րի տա սար դա կան ծա ռա յութ
յան մեջ, Կի րակ նօր յա դպրո ցում… 
Երբ ա մուս նա ցանք, մեր ա ռա ջին 
տա րին ֆի նան սա պես ա պա հով էր:  
Դա ա վե լի քան 22 տա րի ա ռաջ էր։ 
Այ նու հետև  փո ղը դար ձավ մշտա կան 
տրտմութ յան և խն դիր նե րի աղբ յուր, 
և  հա վատ քս մշտա պես տա տան վում 
էր, ո րով հետև ես չէի հաս կա նում, թե 
ին չու այն, ին չը, հա մա ձայն Խոս քի, 
պետք է տե ղի ու նե նար, տե ղի չէր ու
նե նում։ Ե թե Աստ ծո Խոս քը հա վի տե
նա կան և  ան խախտ է, և Նա նույնն է 
ե րեկ, այ սօր և հա վիտ յան, ին չո՞ւ էր 
մեր կյանքն այդ պի սին։ Ն շա նա կում 
է՝ Հի սու սը կա՛մ նա հա տակ էր, կա՛մ 
ստա խոս, կա՛մ խե լա գար։ 

Այդ ա մե նը շա րու նակ վեց մինչև 2013 թվա կա նի հուն վա րի 28ը, 
երբ ա սա ցի ա մուս նուս. « Կա՛մ Աստ ված կգոր ծի իմ կյան քում, կա՛մ 
ես թող նում եմ ա մեն ինչ»։ Իմ ըն թաց քը ե կե ղե ցու և Աստ ծո հետ 
ա վարտ ված էր։ 

Երբ դուրս ե կա տ նից ո րո շա կի գոր ծե րով, ա մու սինս վեր ջա պես 
լսեց Սուրբ Հո գու հոր դո րը և զան գեց մեր մտե րիմ ըն կեր նե րից մե
կին՝ զրու ցե լու հա մար։ Զ րույ ցից հե տո այդ կինն ա սաց, որ ցան կա

ԳԱՂԱՓԱՐՆ ԱՅՆ 
ՄԱՍԻՆ, ՈՐ ԴՈՒՔ 
ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՎԱՅԵԼԵԼ 
ԿՐԿՆԱԿԻ ՉԱՓԸ ԿԱՄ 
ՈՒՆԵՆԱԼ ԱՎԵԼԻՆ, 
ՔԱՆ ԲԱՎԱԿԱՆ Է, 
ԿԱՐՈՂ Է ԱՆԿԱՐԵԼԻ 
ԹՎԱԼ ՁԵՐ ՄՏՔՈՒՄ 
ԱՅՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ, ԹԵ 
ԻՆՉՊԵՍ ԵՔ ՏԵՍՆՈՒՄ 
ՁԵԶ ՁԵՐ ԿՅԱՆՔԻ 
ՆԵՐԿԱ ՊԱՀԻՆ։ ԲԱՅՑ 
ՀԵՆՑ ՁԵՐ ՄԻՏՔՆ Է 
ԱՅՆ ՍԿԶԲՆԱԿԵՏԸ, 
ՈՐԻՑ ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ 
Է ՍԿՍԵՔ ՁԵՐ 
ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԴԵՊԻ 
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ։
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նում է ո րոշ նյու թեր տալ մեզ՝ լսե լու հա մար, ո րոնց հե ղի նա կը Գա
րի Կի սին է։ Նա վկա յում էր, թե ինչ էր կա տար վել իր կյան քում այդ 
նյու թե րի շնոր հիվ։ Այն պես որ, երբ տուն ե կա, ա մու սինս պատ մեց 
ինձ այդ զրույ ցի մա սին և  ա սաց, որ հա ջորդ օ րը պետք է վերց նի այդ 
նյու թե րը։ 

Չ գի տեմ, թե ինչ կա տար վեց ինձ հետ (քա նի որ ես բա վա կա նին 
շատ ու ղերձ ներ էի լսել «հոգ ևոր թե մա նե րով» հո վիվ նե րից և  ու սու
ցիչ նե րից), բայց ես զան գե ցի այդ կնո ջը և հարց րի՝ կա րե լի ՞ է այ ցե լել 
նրան այդ ե րե կո։ Ե րե կո յան ու ժեղ ձյուն էր գա լիս, բայց ես հա սա 
նրանց տուն։ Մինչ մե քե նա յի մեջ էի, ա սա ցի Աստ ծուն. « Լավ կլի նի, 
որ սա լի նի հենց այն, ինչ պետք է ինձ»։

Հա ջորդ օ րը մենք կլան ված լսում էինք այդ նյու թե րը։ Մենք սկսե
ցինք հաս կա նալ բո լոր խոս քե րը հա վատ քի և դա վա նութ յու նը պա հե
լու մա սին։ Մեծ խճան կա րի բո լոր կտոր նե րը վեր ջա պես ի մի ե կան։ 
Թա գա վո րութ յան մա սին մենք լսել էինք մի քա նի տա րի ա ռաջ, 
ՍԱԿԱՅՆ ոչ ոք չէր բա րե հա ճել սո վո րեց նել մեզ դրա ԸՆԹԱՑՔԻ մա
սին՝ թե ինչ պես հաս նել ԴՐԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ։ Իսկ դուք ա րե ցի՛ք 
դա։ 

Այն պես որ, մենք ան մի ջա պես սկսե ցինք կի րա ռել այն, ինչ սո վո
րե ցինք:  Մեզ գու մար էր անհ րա ժեշտ մեր հի փո թե քա յին վճար ման 
հա մար։ Հինգ շաբ թի էր, և  ա մու սինս ո րոշ աշ խա տանք ներ էր կա տա
րում իմ ծնող նե րի տա նը։ Ն րանք շա րու նակ հարց նում էին ինձ, թե 
որ քան պետք է վճա րեն նրան (նրանք գի տեին, որ մենք ծանր ֆի
նան սա կան վի ճա կում էինք)։ Ես ա սա ցի, որ ի րենք կա րող են վճա
րել՝ որ քան ու զում են. միև նույն է, դա բա վա կան չէր լի նի մեր հի փո
թե քա յին վճա րու մը կա տա րե լու հա մար։ ԲԱՅՑ դեռ հինգ շաբ թի էր։ 

Ուր բաթ օ րը պետք է հան դի պեինք այն կնո ջը, ով տվեց մեզ այդ 
լսաս կա վա ռակ նե րը։ Ուժ գին ձյու նա բուք էր, բայց թե՛ ա մու սինս, թե՛ 
ես ցան կա նում էինք զրու ցել նրա հետ Թա գա վո րութ յան մա սին և  այն 
մա սին, թե ինչ պես է Թա գա վո րութ յու նը գոր ծում։ 

Երբ մենք պատ րաստ վում էինք տուն վե րա դառ նալ, նա ցան կա
ցավ, որ ա ղո թեինք, և մի չեկ տվեց. Տե րը դրդել էր նրան ֆի նան սա
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կան սերմ ցա նել մեր կյան քում։ Դա լիո վին անս պա սե լի էր։ Մենք բա
ցե ցինք այդ  չե կը. այն ԱՎԵԼԻ, ՔԱՆ ԲԱՎԱԿԱՆ ԷՐ, որ կա տա րեինք 
մեր հի փո թե քա յին վճա րու մը և փա կեինք այլ մանր հա շիվ ներ։ 

Ես ա սա ցի ա մուս նուս, որ դա այն ա մենն էր, ինչ անհ րա ժեշտ էր 
ինձ։ Ես լու սան կա րե ցի այդ չե կը՝ որ պես հի շե ցում Ն րա հա վա տար
մութ յան մա սին։ Թշ նա մուն դուր չե կավ այն, ինչ նա տե սավ, և նա 
ան մի ջա պես (ես հենց դա նկա տի ու նեմ՝ ան մի ջա պե՛ս) փոր ձեց գո
ղա նալ մեզ նից այդ սեր մը։ Մենք ո րո շե ցինք, որ այդ ա մե նը ճշմար
տութ յուն է, և  մենք չպետք է խո սե ինք այն պի սի բան, ին չը կկոր ծա
ներ մեր ա պա գան։ Նա ան նա հանջ էր... բայց մենք հաս տատ կանգ
նած էինք և  ա մուր պա հում էինք մեր վա հան նե րը։ 

( Մինչ կշա րու նա կեմ, դուք պետք է հաս կա նաք, որ ես հա մառ 
ի տա լու հի եմ, ով հոգ նել էր իր լսած «բար գա վաճ ման ուս մունք նե
րից»։ Եվ ա մու սինս գի տեր այդ մա սին։ Այն, որ ես լիո վին ըն կա լե ցի 
այս ուս մուն քը և սկ սե ցի կի րա ռել, ի րա կան հրաշք էր։ Եր բեմն ա մու
սինս նա յում է ինձ և մ տա ծում, թե ինչ տե ղի ու նե ցավ)։ 

Մենք ար ձա կե ցինք մեր հա վատ քը և սերմ ցա նե ցինք մար տի 
13ին, որ պես զի մեր շի նա րա րա կան ըն կե րութ յու նը հնա րա վո րինս 
ա րագ 150.000 դո լա րի պայ մա նա գիր ստա նար, և մենք կա րո ղա նա
յինք փա կել մեր ու շաց րած հա շիվ նե րը, հար կե րը և  այլ բա ներ։ Ապ
րի լի 5ին կնքե ցինք եր կու պայ մա նա գիր, ո րոնց ընդ հա նուր ար ժե քը 
կազ մեց 450.000 դո լար՝ ՄԵԿ ՕՐՈՒՄ։ Դա տե ղի ու նե ցավ ըն դա մե նը 
եր կու ա միս անց այն բա նից հե տո, երբ մենք սկսե ցինք կի րա ռել Թա
գա վո րութ յան սկզբունք նե րը։ 

Մենք ներգ րա վե ցինք մեր ե րե խա նե րին, և ն րանք նույն պես հաս
կա ցան այս սկզբունք նե րը։ Այժմ նրանք կազ մել են ի րենց սե փա կան 
ցու ցակ նե րը և ֆի նան սա կան սերմ են ցա նում ի րենց հա վա քած գու
մար նե րից՝ ստա նա լու հա մար այն, ինչ ի րենք ցան կա նում են։ Մենք 
աստ վա ծաշնչ յան խոս քեր ենք փակց րել մեր տան բո լոր սեն յակ նե
րում, և մեր հնգամ յա  փոք րի կը  մո տե նում է այդ խոս քե րին և  ա սում. 
«Ես հա վա տո՛ւմ եմ, որ ար դեն ստա ցել եմ»։ 

Մենք այն քա՜ն շնոր հա կալ ենք, որ այժմ ու նենք ա վե լի շատ ֆի
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նանս ներ՝ նվի րա բե րե լու հա մար, և  որ ևս մեկ քայլ մո տե ցել ենք 
պարտ քե րից լիո վին ա զատ վե լու և մեր ա ռա ջադ րանք նե րը կա տա
րե լու շե մին։ 

Շ նոր հա կա լութ յո՛ւն, հո վիվ Գա՛ րի, որ ժա մա նակ հատ կաց րիք 
և պա տաս խա նե ցիք այն է լեկտ րո նա յին նա մակ նե րին, ո րոնք ես 
ուղար կել էի ձեզ։ Մենք հաս կա նում ենք, որ դուք շատ ժա մա նակ 
չու նեք, և  այն, որ հատ կաց րիք ձեր ժամանակը դա ա նե լու հա մար, 
ցույց է տա լիս, թե որ քան եք ցան կա նում պատ մել Աստ ծո մեծ Թա
գա վո րութ յան ա ներ ևա կա յե լի ու ղեր ձը»։ 

Ես նման է լեկտ րո նա յին նա մակ ներ եմ ստա նում ա մեն օր։ Մար
դիկ՝ ձեզ և  ինձ նման, բա ցա հայ տում են ճշմար տութ յունն այն մա
սին, թե ով են ի րենք Ք րիս տո սում, սո վո րում են, թե ինչ պես է գոր
ծում Աստ ծո Թա գա վո րութ յու նը, և վա յե լում են դրա ա ռա վե լութ յուն
նե րը։ Իսկ ինչ պե՞ս Դ րեն դան և  ես բա ցա հայ տե ցինք կրկնա կի չա փի 
սկզբունք նե րը։ Այս գլխում կպատ մեմ այս մա սին։ Ես գի տեմ, որ մեր 
պատ մութ յուն նե րը կխրա խու սեն ձեզ։ 

Երբ Դ րեն դան և  ես սկսե ցինք սո վո րել Աստ ծո Թա գա վո րութ յան 
օ րենք նե րը և սկզ բունք նե րը, մեր կյան քը շրջա դար ձա յին փոխ վեց, 
ինչ պես ար դեն պատ մե ցի ձեզ այս գրքի ա ռա ջին մա սում (հա զիվ 
ծայ րը ծայ րին հասց նե լուց, խու ճա պի նո պա ներ ու նե նա լուց, հա
կա դեպ րե սանտ դե ղա մի ջոց նե րից և սաս տիկ ան հու սութ յու նից դե
պի նպա տակ և մա տա կա րա րում ու նե ցող կյանք)։ Կր կին ու կրկին 
տես նե լով Թա գա վո րութ յան գոր ծե րը մեր կյան քում՝ Դ րեն դան և  ես 
ա սում էինք. « Դու տե սա՞ր դա։ Զար մա նա լի՜ է»։ Մենք շա րու նակ 
ա կա նա տես էինք լի նում Աստ ծո Թա գա վո րութ յան գոր ծե րին և հար
ցեր էինք տա լիս. «Ինչ պե՞ս կամ ին չո՞ւ դա տե ղի ու նե ցավ», կամ՝ 
«Ո՞ր սկզբուն քից մենք օգտ վե ցինք»։ Թեև մենք ստա նում էինք ա վե
լին, քան բա վա կան է, ի րա կա նում չու նեինք կրկնա կի չա փը՝ նույն
քան ակն հայ տո րեն, որ քան այն պատ մութ յուն նե րի  մեջ, ո րոնք ես 
կպատ մեմ ձեզ։ Երբ սկսե ցինք վա յե լել կրկնա կի չա փը, մենք չգի
տեինք, թե ինչ պես ան վա նենք այն, ինչ կա տար վում էր մեզ հետ, 
մինչև որ Աստ ված սո վո րեց րեց մեզ ա վե լին այդ մա սին։ Նախ քան 
բա ցատ րե լը, թե ինչ պես Աստ ված օգ նեց ընդ լայ նել մեր պատ կե րա
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ցու մը կրկնա կի չա փի մա սին, ու զում եմ ևս մեկ ան գամ վե րա նա յել 
մեր բա նա լի աստ վա ծաշնչ յան հատ վա ծը (փա կագ ծե րի բա ռերն իմ 
նշում ներն են. դրանք այդ հատ վա ծի մա սը չեն)։

«Ու րեմն, մնում է շա բաթ վա հան գիստ Աստ ծո ժո ղովր դի 
հա մար, ո րով հետև յու րա քանչ յու րը, ով մուտք է գոր ծում 
Աստ ծո հանգս տի (հա վատ քի) մեջ, նույն պես հանգս տա
նում է իր գոր ծից (այս աշ խար հի ա նեծ քի՝ տան ջա լի աշ
խա տան քի, քրտին քի և գո յատև ման հա մա կար գից), ինչ
պես որ Աստ ված հանգս տա ցավ Ի րե նից (քա նի որ Նա 
ա վար տեց այն)»։ 

– Եբ րա յե ցի նե րի 4.9,10, NIV

Դուք ար դեն գի տեք, որ շա բաթ վա հան գիս տը խոս տում է Ք րիս
տո սին հա վա տա ցող յու րա քանչ յուր նորկ տա կա րան յան հա վա տաց
յա լի հա մար, ոչ թե պար զա պես Հին ուխ տին վե րա բե րող մի ի րո ղութ
յուն։ Դուք նույն պես գի տեք, որ շա բաթն անհ նա րին է՝ ա ռանց ու նե
նա լու ա վե լին, քան բա վա կան է, կամ, ինչ պես տե սանք Ե լից 16րդ 
գլ խում, ա ռանց կրկնա կի չա փի։ Մի՛ պատ կե րաց րեք, որ կրկնա կի 
չա փը նշա նա կում է ա վե լիով կան խիկ գու մար ու նե նալ ա մեն ան
գամ, երբ Աստ ված խնդրում է ձեզ որ ևէ նա խա գիծ սկսել։ 

Իմ կյան քում ե ղել են դեպ քեր, երբ Հի սու սը պատ վի րում էր ինձ 
որ ևէ նա խա գիծ սկսել, իսկ ես բան կում չու նեի դրա հա մար անհ րա
ժեշտ գու մար։ Հե տա գա յում հաս կա ցա, որ Աստ ված եր բեք չի ան
հանգս տա նում փո ղի մա սին, և Նա գի տի, թե որ տե ղից է այն գա լու։ 
Բայց Նա թույլ չէր տա լիս, որ փո ղը հայտն վեր, որ պես զի թշնա մին 
չփոր ձեր գո ղա նալ, մինչև որ այ ն իս կա պե ս անհ րա ժեշտ կ լի ներ։ 
Թույլ տվեք զգու շաց նել ձեզ. երբ այդ պի սի վի ճա կում եք, քա՛յլ ա րեք 
միայն այն դեպ քում, ե թե հա մոզ ված եք, որ լսել եք Սուրբ Հո գուց։ Կր
կին, քա նի դեռ Հի սու սը չի պատ վի րել ձեզ որ ևէ գործ սկսել՝ ա ռանց 
մի ջոց նե րի, քայլ մի՛ ա րեք։ Ս պա սե՛ք, մինչև որ գա Աստ ծո ժա մա նա
կը, և մի ջոց նե րը հա սա նե լի լի նեն։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, մենք՝ հա վա տաց յալ ներս, կանչ ված ենք 



ԱՎԵԼԻՆ, ՔԱՆ ԲԱՎԱԿԱՆ Է

159

ապ րե լու ֆի նան սա կան ա ռա տութ յան մեջ։ Մենք չքա վոր ներ չենք. 
մենք կա րող ենք ա ռա տա ձեռն լի նել ա մեն ի րա վի ճա կում, ինչ պես 
և մեր Հայ րը։ Ես գրում եմ այս մա սին, միայն ո րով հետև ստա ցել եմ 
բազ մա թիվ է լեկտ րո նա յին նա մակ ներ, ո րոն ցում մար դիկ պատ մում 
են, որ շտա պել են և չեն գոր ծել Աստ ծո ո րո շած ժա մա նա կի մեջ։ 
Լ սե՛ք, այն, որ Աստ ված ինչոր բան է ցույց տա լիս ձեզ, դեռ չի նշա
նա կում, ե կել է դա սկսե լու ժա մա նա կը։ Հա ճախ Նա ինչոր բան է 
ցույց տա լիս, որ պես զի տա ձեզ ա ռաջ նոր դութ յուն և ժա մա նակ՝ 
պատ րաստ վե լու հա մար։ Ել նե լով իմ փոր ձա ռութ յու նից՝ ժա մա նա կը 
նույն քան կար ևոր է, որ քան Աստ ծուց ա ռաջ նոր դութ յուն ստա նա լը։ 

Երբ Հի սու սը սկսեց Իր ծա ռա յութ յունը հայ րե նի քա ղա քում՝ այն 
բա նից հե տո, երբ մկրտվեց Հոր դա նան գե տում Հով հան նես Մկրտ
չի կող մից և 40 օր ու գի շեր ծոմ պա հեց ա նա պա տում, Նա գնաց 
Իր տե ղա կան ժո ղո վա րա նը, վերց րեց Ե սա յու մա գա ղա թը, բա ցեց 
վաթ սուն մե կե րորդ գլու խը և կար դաց։ Այս մա սին գրված է Ղու կա սի 
4.1821ում.

«« Տի րոջ Հո գին Ինձ վրա է, ո րի հա մար էլ օ ծեց Ինձ. Նա 
Ինձ ու ղար կել է աղ քատ նե րին ա վե տա րա նե լու, սրտով 
կոտր ված նե րին բժշկե լու, գե րի նե րին թո ղութ յուն քա րո զե
լու և կույ րե րին՝ տե սո ղութ յուն, խոց ված նե րին ար ձա կե լու՝ 
ա զա տե լով, Տի րոջ ըն դու նե լի տա րին (կամ՝ Տի րոջ բա րե
հա ճութ յան տա րին) քա րո զե լու»։ 
Եվ գիր քը փա կեց, պաշ տոն յա յին տվեց, նստեց, և ժո ղո
վա րա նի մեջ ա մեն քի աչ քե րը Ն րան էին մտիկ տա լիս։ Եվ 
Նա ա սաց նրանց, թե ՝ այ սօր այս գիր քը կա տար վեց ձեր 
ա կանջ նե րում»։

Ի հա՛ր կե, նրանք խիստ բար կա ցան Հի սու սի վրա, քա նի որ Նա 
նկա տի ու ներ, որ այդ հատ վածն Իր մա սին էր։ Բայց ու շադ րութ յուն 
դարձ րեք, թե որ տե ղից Հի սու սը դա դա րեց կար դալ։ Ե սա յի 61րդ գլ
խի ա ռա ջին և  երկ րորդ խոս քե րում գրված է հետև յա լը. 
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« Նա ու ղար կել է Ինձ աղ քատ նե րին ա վե տիք տա լու, կոտ
րած սիրտ ու նե ցող նե րին բժշկե լու, գե րի նե րին ա զա տութ
յուն հրա տա րա կե լու և կապ յալ նե րին՝ ար ձա կե լու, Տի րոջ 
հա մար հրա տա րա կե լու տա րին (կամ՝ Տի րոջ բա րե հա
ճութ յան տա րին հրա տա րա կե լու), և վ րեժխնդ րութ յան 
օ րը՝ մեր Աստ ծո հա մար»։ 

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ Հի սու սը դա դա րեց կար դալ նա
խա դա սութ յան կե սից։ Նա չկար դաց. «Եվ վրեժխնդ րութ յան օ րը՝ 
մեր Աստ ծո հա մար» խոս քե րը։ Ին չո՞ւ։ Քա նի որ Նա ցան կա նում էր 
կանգ առ նել այդ նա խա դա սութ յան ա ռա ջին մա սի՝ « Տի րոջ բա րե
հա ճութ յան տար վա» վրա։ Ի՞նչ է Տի րոջ բա րե հա ճութ յան տա րին։ 
Հո բել յա նա կան տա րի՜ն։ Հի սու սը, ըստ էութ յան, հայ տա րա րեց, որ 
այն ա մե նը, ին չի շուքն էին շա բաթ օ րը, շա բա թա կան տա րին և Հո
բել յա նա կան տա րին, կա տար վե ցին այս տեղ և հի մա, քա նի որ Ին քը 
ե կել է։ Ե սա յի 61րդ գ լուխն ամ բող ջութ յամբ տե ղե կաց նում է մեզ, թե 
ինչ ա րեց Հի սու սը մեզ հա մար։ Ինչ վե րա բե րում է կրկնա կի չա փին, 
կար դանք 79րդ խոս քե րը. 

« Ձեր ա մո թի փո խա րեն՝ կրկնա պա տիկ ու րա խութ յուն, և  
ա նար գան քի փո խա րեն պի տի ցնծան ի րենց բաժ նի վրա, 
սրա հա մար կրկնա պա տի կը պի տի ժա ռան գեն ի րենց երկ
րում, հա վի տե նա կան ու րա խութ յուն են ու նե նա լու նրանք։ 
Ո րով հետև Ես՝ Տերս, սի րում եմ ի րա վուն քը, ա տում եմ 
ա նի րա վութ յու նը և հափշ տա կութ յու նը, և պի տի տամ 
նրանց գոր ծե րի վարձ քը հա վա տար մութ յամբ, և ն րանց 
հետ հա վի տե նա կան ուխտ պի տի դնեմ։ Եվ պի տի ճա նաչ
վի ազ գե րի մեջ նրանց սե րուն դը, և ն րանց զա վակ նե րը՝ 
ժո ղո վուրդ նե րի մեջ։ Բո լոր նրանց տես նող նե րը պի տի գի
տե նան, թե նրանք Տի րոջ օրհ նած սե րունդն են»։

– Ե սա յի 61.79

Ան կաս կած, ես հաս կա նում եմ, թե ինչ է նշա նա կում ա մոթ զգալ 
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սահ մա նա փա կող ֆի նան սա կան 
խնդիր նե րի պատ ճա ռով։ Ան թիվ ան
գամ ներ եմ նվաս տա ցում և շ փոթ
մունք զգա ցել մեր ֆի նան սա կան 
վի ճա կի պատ ճա ռով։ Հի շում եմ՝ 
մեկ ան գամ ճա շի էի հրա վի րել իմ 
ըն կեր նե րից մո տա վո րա պես 20 հո
գու, մեր տե ղա կան ռես տո րան նե րից 
մե կում։ Չեմ հի շում, թե ինչ ա ռի թով 
էինք գնա ցել, բայց խոս տա ցել էի, 
որ այդ օ րը ես էի վճա րե լու։ Հի շում 
եմ, որ լար վա ծութ յան մեջ էի ամ բողջ 
ճա շի ըն թաց քում, ո րով հետև չու նեի 
այն քան գու մար, որ վճա րեի այդ ե րե
կո յի հա մար։ Այն վճա րու մը, ո րին ես 
սպա սում էի մի ըն թա ցիկ գոր ծար
քից, հե տաձգ վել էր։ Իմ ու նե ցած 
միակ վար կա յին քար տը, որն ար գե լա փակ ված չէր, սահ մա նա չա
փի գե րա զան ցում ու ներ, և  ես հա մոզ ված չէի՝ արդ յո՞ք կա րող էի ևս 
մեկ ան գամ օգտ վել դրա նից։ Ի հա՛ր կե, ճա շի վեր ջում քար տը մերժ
վեց, և  ես ստիպ ված էի խո նար հա բար և մեծ նվաս տա ցում զգա լով 
խնդրել իմ հյու րե րից մե կին վճա րել այդ ե րե կո յի հա մար։ 

Իմ կյան քում բազ մա թիվ նման պատ մութ յուն ներ են ե ղել, բայց 
հա մոզ ված չեմ, որ ձեզ մոտ այդ քան թաշ կի նակ ներ կան, որ սկսեմ 
թվար կել։ Բայց փա՜ռք Աստ ծուն, Հի սու սի շնոր հիվ, ով քեր տես նում 
են մեզ, խոս տո վա նում են, որ մենք Տի րո ջից օրհն ված մար դիկ ենք։

Կրկ նա կի չա փը պատ կա նում է ձեզ. Հի սու սը ձեր շա բաթ վա հան
գիստն է, և Նա՜ է ձեր կրկնա կի չա փը։ Ե թե դուք կար դա ցել եք իմ 
նա խորդ գրքե րից որ ևէ մե կը, գի տեք, որ Տե րը շատ բա ներ է սո վո
րեց րել ինձ Թա գա վո րութ յան մա սին եղ նի կի որ սի մի ջո ցով։ Ի րա կա
նում, եղ նի կի որսն այն մի ջոցն էր, որն Աստ ված օգ տա գոր ծեց հենց 
սկզբում, որ պես զի գրա վեր իմ ու շադ րութ յու նը Աստ ծո Թա գա վո
րութ յան հան դեպ։ Տա րի ներ շա րու նակ ես ձեռ նու նայն էի վե րա դառ

ԱՅՆ, ՈՐ ԱՍՏՎԱԾ 
ԻՆՉՈՐ ԲԱՆ Է ՑՈՒՅՑ 
ՏԱԼԻՍ ՁԵԶ, ԴԵՌ 
ՉԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ, 
ԵԿԵԼ Է ԴԱ ՍԿՍԵԼՈՒ 
ԺԱՄԱՆԱԿԸ։ ՀԱՃԱԽ 
ՆԱ ԻՆՉՈՐ ԲԱՆ 
Է ՑՈՒՅՑ ՏԱԼԻՍ, 
ՈՐՊԵՍԶԻ ՏԱ ՁԵԶ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿ՝ 
ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼՈՒ 
ՀԱՄԱՐ։
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նում եղ նի կի որ սից։ Թեև ժա մա նակ և գու մար էի ներդ նում, ես չու նեի 
ոչ մի արդ յունք և չէի կա րո ղա նում եղ նի կի միս տուն բե րել։ Ե թե իս
կա պես ան կեղծ լի նեմ, ես նույ նիսկ մեկ կրա կոց չէի ար ձա կում։ Մի 
տա րի, երբ մտա ծում էի հա ջորդ տար վա եղ նի կի որ սաշր ջա նի մա
սին, Աստ ված խո սեց ինձ հետ. «Ին չո՞ւ թույլ չես տա լիս, որ օգ նեմ 
քեզ եղ ջե րու որ սալ այս տա րի»։ Ի հա՛ր կե, ես նույ նիսկ գա ղա փար 
չու նեի, թե ինչ էր դա նշա նա կում, բայց Նա պատ վի րեց ինձ մի չեկ 
վերց նել և գ րել հա վել յալ նշում նե րի բաժ նում. «Իմ 1987 թվա կա նի 
եղ ջե րո ւի հա մար», նշել ո րո շա կի գու մար և  ու ղար կել մի ծա ռա յութ
յան, ո րին Նա ա ռաջ նոր դեց ինձ։ Նա նույն պես պատ վի րեց ինձ, որ 
Դ րեն դան և  ես դնենք մեր ձեռ քերն այդ չե կի վրա և  ա ղո թենք՝ հռչա
կե լով Մար կո սի 11.24ը. 

«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»։ 

Կարճ ա սած, այդ տա րի ես գնա ցի մի տա րածք, ո րը լիո վին ան
ծա նոթ էր ինձ, և  որ սա ցի իմ եղ ջե րո ւին գրե թե 40 րո պեում։ Դ րեն
դան և  ես վար վել ենք նույն կեր պով վեր ջին 30 տա րում, և  ես միշտ 
հնձել եմ իմ եղ նիկ նե րին 3040 րո պեում։ Տա րի նե ր շարունակ տե սել 
եմ Աստ ծո զար մա նա լի գոր ծե րը որ սի ըն թաց քում, ինչ պես նաև շատ 
դա սեր եմ քա ղել Թա գա վո րութ յան մա սին դրա մի ջո ցով (իմ վաղ 
շրջա նի բո լոր որ սոր դա կան պատ մութ յուն նե րը գրված են իմ՝ « Հա
վատ քի որս» գրքում)։

Օ հա յո նա հան գում ես սո վո րա բար գե րա դա սում եմ որ սոր դութ
յու նը նե տով և  ա ղե ղով կամ ար բա լե տով` ջերմ աշ նա նա յին գույ նե
րի մեջ, իսկ ձմե ռա յին որ սը՝ հրա ցա նով։ Եղ նիկ ներ որ սա լու սահ մա
նա չափն Օ հա յո նա հան գում շատ շռայլ է՝ տա րե կան վեց եղ նիկ։ Ես 
եր բեք ստիպ ված չեմ ե ղել այդ քան շատ եղ նիկ և  եղ ջե րու որ սալ՝ իմ 
ըն տա նի քը կե րակ րե լու հա մար։ Իմ սառ ցա րա նը սո վո րա բար լցված 
է լի նում տա րե կան եր կուե րեք եղ նի կի մսով։ Գնահատելու համար 
այն, ինչ պատ րաստ վում եմ պատ մել, դուք պետք է ի մա նաք, որ իմ 
որ սոր դութ յան բո լոր տա րի նե րի ըն թաց քում ես եր բեք չեմ որ սա ցել 
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եր կու եղ նիկ նույն ծա ռից, նույն ա ռա վոտ յան կամ ե րե կո յան։ Ի դեպ, 
ե թե դուք որ սորդ եք, ես կա սեմ, որ ա յո՛, մենք որս ենք ա նում նե տով 
և  ա ղե ղով կամ ար բա լե տով՝ ծա ռի վրա գտնվող դի տա նո ցից։ Սո վո
րա բար, երբ մեկ եղ ջե րու եմ որ սում, ես տուն եմ գա լիս և վե րա դառ
նում եմ ան տառ հա ջորդ օ րը՝ ևս մե կին որ սա լու հա մար։ Բայց մի 
ե րե կո, երբ որս էի ա նում, Տե րը ցան կա ցավ ինչոր բան սո վո րեց նել։

Որ սաշր ջա նի աշ նա նա յին օ րե րից մեկն էր։ Ե ղա նա կը մի փոքր 
ամ պա մած էր, և ժա մա նակ առ ժա մա նակ ման րա մաղ անձր ևը թեթև 
թրջում էր գե տի նը։ Կի րա կի ե րե կո էր, ես մի փոքր հոգ նած էի ա ռա
վոտ յան մի քա նի ե կե ղե ցա կան ծա ռա յութ յուն անց կաց նե լուց հե տո 
և  ան համ բեր սպա սում էի մեր ան տառ գնա լուն։ Դ րեն դան գնում էր 
գնում ներ կա տա րե լու, և մենք ո րո շե ցինք, որ ար ժեր այդ ե րե կո եղ
նի կի միս ա վե լաց նել մեր սառ ցա րա նում։ Ես հագ նում էի իմ քո ղա
ծած կող հա գուս տը և հա վա քում էի այլ պա րա գա ներ, մինչ նա դուրս 
ե կավ տնից և գ նաց իր մե քե նա յի մոտ։ Միաց նե լով մե քե նա յի շար ժի
չը՝ նա ի ջեց րեց պա տու հա նը և  ա սաց. 

 Կրկ նա կի չա՛փ։ 

Ես չգի տեի, թե ին չու նա ա սաց դա, թեև հե տո պատ մեց, որ այդ 
պա հին լսեց այդ խոս քը Տի րո ջից և  ա ռաջ նոր դութ յուն զգաց, որ ա սեր 
դա ինձ։ 

Այդ տա րի մենք ցա նել էինք ե րեք եղ նի կի հա մար, և դա իմ որ սի 
ա ռա ջին օրն էր այդ որ սաշր ջա նի ըն թաց քում։ Ես ա րագ համ բու րե ցի 
նրան, ա սա ցի, որ հա մա ձայն եմ, և գ նա ցի դե պի մեր ան տա ռը։ Ես որս 
եմ ա նում իմ հո ղա տա րած քում. այն պես որ, ծա նոթ էի այդ տա րած
քին: Բարձ րա նա լով ծա ռի վրա յի իմ դի տա նո ցը՝ ես մի քա նի ան գամ 
փչե ցի փռթկաց նող սու լի չը։ Տասն հինգ րո պեի ըն թաց քում մի խո շոր 
ութճ յու ղա նի եղ ջե րու վա զե լով մո տե ցավ իմ ծա ռին։ Ես նետ ար ձա կե
ցի գրե թե 35 մետ րից, և  իմ եղ ջե րուն վայր ըն կավ։ Զար մա նա լի՜ էր։ Ես 
ի ջա ծա ռից և մո տե ցա եղ ջե րո ւին, բայց հե տո հի շե ցի, թե ինչ էր ա սել 
Դ րեն դան՝ կրկնա կի չա՛փ. այն պես որ, ես թո ղե ցի եղ ջե րո ւին այն տեղ, 
որ տեղ ըն կած էր, և կր կին բարձ րա ցա ծա ռի վրա յի իմ դի տա նո ցը։

Ըստ օ րեն քի՝ եղ նի կի որ սը թույ լատր վում է միայն օր վա ո րո շա կի 
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ժա մե րին։ Ես մտա ծե ցի, որ այն աղ մու կի պատ ճա ռով, ո րը բարձ
րաց րի, երբ ի ջա ծա ռից, քայ լե ցի այն տեղ, իսկ հե տո կրկին բարձ
րա ցա իմ դի տա նո ցը։ Էլ չեմ խո սում այն մա սին, որ եղ ջե րու նե րը, 
հա վա նա բար, ար դեն կա րող էին զգալ իմ հո տը մեծ տա րա ծութ յու
նից, բնա կան տե սանկ յու նից գրե թե հնա րա վոր չէր լի նի որ սալ ևս 
մեկ եղ ջե րո ւի այն կարճ ժա մա նա կում, ո րը մնա ցել էր մինչև ե րե կո՝ 
օ րեն քով սահ ման ված որ սա ժա մե րի ա վար տը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ծա ռի վրա մո տա վո րա պես 15 րո պե սպա սե լուց հե տո ան մի ջա պես 
իմ ծա ռի տակ մի վեց ամ սե կան եղ ջե րու կանգ նեց, և  ես դի պուկ հար
վա ծով գետ նին տա պա լե ցի նրան։ Զար մա նա լի՜ է. եր կու հար ված և  
եր կու եղ ջե րու՝ նույն ծա ռից։ Նախ կի նում ինձ հետ այդ պի սի բան չէր 
պա տա հել։ Դա գրա վեց իմ ու շադ րութ յու նը, և  ես գի տեի, որ տե ղի 
ու նե ցածն այն կրկնա կի չափն էր, ո րի մա սին ա սաց Դ րեն դան։

Հա ջորդ հինգ տա րում ես ու նե ցա նույն պի սի փոր ձա ռութ յուն։ Ա մեն 
ան գամ, երբ որ սի էի գնում նե տով և  ա ղե ղով, ես որ սում էի եր կու եղ նիկ 
նույն ծա ռից՝ րո պե նե րի տար բե րութ յամբ։ Գի տեի, որ դա սո վո րա կան 
չէր, և  որ ես կրկնա կի չափ էի ստա նում։ Ես հաս կա ցա, որ Աստ ված ևս 
մեկ դաս էր սո վո րեց նում ինձ Իր Թա գա վո րութ յան մա սին։ 

Ես միշտ ե ղել եմ հրա ցան նե րի և, ի հար կե, որ սոր դութ յան սի րա
հար։ Ու նեմ ինձ պատ կա նող բազ մա թիվ հրա ցան ներ, ո րոնք օգ տա
գոր ծում եմ որ սի ժա մա նակ, և  ինձ միշտ դուր են ե կել իմ ու նե ցած 
զեն քե րը։ Դ րեն դան և  ես ու նենք 24 հեկ տար հո ղա տա րածք, ո րի 
գրե թե 7.5 հեկ տա րը բաղ կա ցած է ան տա ռից, և մո տա վո րա պես 4ը՝ 
ճահ ճու տից։ Աշ նա նը ճահ ճու տը կա րող է չոր լի նել կամ ջրով լցվել՝ 
կախ ված այն բա նից, թե որ քան անձր ևոտ է ե ղել ա մա ռը։

Մի տա րի ամ ռա նը շատ տե ղում ներ ե ղան, և  երբ ե կավ բա դե
րի աշ նա նա յին որ սաշր ջա նը, մեր ճահ ճու տում շատ ջուր կար։ Ա մեն 
տա րի, երբ մեր ճահ ճու տում ջուր էր լի նում, այն տեղ բա դեր էին 
գա լիս, բայց ես մեծ ու շադ րութ յուն չէի դարձ նում դրանց։ Բայց այդ 
տա րի ջրի մա կար դա կը շատ բարձր էր, և մեզ մոտ այն քան խո շոր 
ե րամ ներ ե կան, որ ես չկա րո ղա ցա դի մադ րել դրանց որ սա լու ցան
կութ յա նը։ Թեև նախ կի նում եր բեք նպա տա կաուղղ ված բա դեր չէի 
որ սա ցել, ես մտա ծե ցի, որ կա րող էի գնալ ճահ ճու տը և փոր ձել բա
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դի որս ա նել։ Որ սը հրա շա լի ստաց վեց։ Այն տեղ շատ բա դեր կա յին, 
և  այդ տա րի մենք մի քա նի ան գամ ընթ րե ցինք բա դի մսով։ 

Այդ տա րի բա դեր որ սա լիս նկա տե ցի, որ հա ճախ բա դե րը դուրս 
էին գա լիս իմ հրա ցա նի հա սա նե լիութ յան գո տուց։ Ես օգ տա գոր ծում 
էի իմ մշտա կան հրա ցա նը, ո րով որ սում էի ա մեն ինչ՝ սկսած նա
պաս տակ նե րից մինչև փա սիան ներ։ Սա կայն, երբ բա դե րը թռչում 
էին՝ ան հա սա նե լի դառ նա լով իմ հրա ցա նի հա մար, ես հի շե ցի, որ 
լսել էի բա դի որ սի հա մար նա խա տես ված նոր տե սա կի հրա ցան
նե րի մա սին։ Դ րանք քո ղա ծածկ ված են և կ րա կում են ա վե լի մեծ 
փամ փուշտ նե րով, ո րոն ցում կո տո րա կի լիցքն ա վե լի շատ է, ին չը 
թույլ է տա լիս ա վե լի հե ռու կրա կել։ Ես ո րո շե ցի ան պայ ման տես նել 
այդ հրա ցան նե րը։

Այն պես ստաց վեց, որ բա դի որ սաշր ջա նից մեկ ա միս անց ես 
տե ղա կան սպոր տա յին խա նու թում էի և ջ րա յին թռչուն նե րի հա
մար նա խա տես ված հրա ցան նե րի ցու ցադ րա փեղկ նկա տե ցի։ Մի 
փոքր նա յե ցի այդ հրա ցան նե րին, սա կայն, քա նի որ դրանք ար ժեին 
2.000 դո լար, և  ես չէի ու նե նա նման հրա ցա նի կա րիք հա ջորդ 10 
ամ սում՝ մինչև բա դի հա ջորդ որ սաշր ջա նի սկիզ բը, ես ո րո շե ցի դեռ 
չգնել այն։ Բայց, ա ռանց մտա ծե լու, բարձ րա ձայն ա սա ցի. « Տե՛ր, ես 
կու զեի այս պի սի հրա ցան ու նե նալ»։ Ես շատ չմտա ծե ցի այդ մա սին 
խա նու թից հե ռա նա լուց հե տո, բայց մի քա նի շա բաթ անց քա րո զում 
էի կոր պո րա տիվ վա ճառ քի մաս նա գետ նե րի. դա ոչ թե ե կե ղե ցա կան 
հա վա քույթ էր, այլ հան դի պում կոր պո րա տիվ վա ճառ քի մաս նա
գետ նե րի հետ։ Երբ ա վար տե ցի, այդ ըն կե րութ յան գոր ծա դիր տնօ
րե նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց ինձ իմ խոս քի հա մար և  ա սաց. 

 Այս ե րե կո մենք ցան կա նում ենք ար տա հայ տել մեր ե րախ տա
գի տութ յու նը ձեր խոս քի հա մար մի նվե րով։ 

Ես ցնցված էի, ո րով հետև նա նվի րեց ինձ ճիշտ այն պի սի հրա ցան, 
ո րը տե սել էի այդ սպոր տա յին խա նու թում մի քա նի շա բաթ ա ռաջ։ 
Իմ խոս քե րը՝ « Տե՛ր, ես կու նե նամ այս հրա ցա նից», և  այն փաս տը, որ 
անց յա լում ես հրա ցան ներ էի նվի րել, բե րե ցին այդ հունձ քը։ 

Այս գրքա շա րի ա ռա ջին գլխում, ո րը կոչ վում է « Ձեր ֆի նան սա
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կան հե ղա փո խութ յու նը. Հա մա ձայ նութ յան զո րութ յու նը», ես խո սում 
եմ այն սկզբուն քի մա սին, ո րի շնոր հիվ ստա ցա այդ հրա ցա նը։ Ես 
ան վա նում եմ այն «ման գա ղի սկզբունք». այս մա սին գրված է Մար
կո սի 4.2629ում։ Ա ռա ջար կում եմ ձեզ ձեռք բե րել այդ գիր քը, ե թե 
դեռ չեք կար դա ցել։ Այդ հրա ցա նը ստա նա լը, ան կաս կած, զար մա
նա լի էր, սա կայն սա այն պատ մութ յու նը չէ, ո րին ցան կա նում էի 
գրա վել ձեր ու շադ րութ յու նը։ Բայց այն, ինչ ու զում եմ պատ մել, տե ղի 
ու նե ցավ այս պատ մութ յան պատ ճա ռով։ 

Այն բա նից հե տո, երբ ստա ցա այդ հրա ցա նը և հաս կա ցա, թե 
ինչ պես գոր ծի դրե ցի այդ հունձ քը, մեկ օր մտա ծե ցի, թե ու րիշ ի՞նչ 
հրա ցան ներ եմ ցան կա նում ու նե նալ, չէ՞ որ ես մի քա նի տասն յակ 
հրա ցան էի ցա նել, և  ո րո շե ցի փոր ձար կել Թա գա վո րութ յան օ րենք
նե րը։ Միակ տե սա կի հրա ցա նը, ո րը չու նեի իմ հա վա քա ծո ւի մեջ, 
հո րի զո նա կան փո ղե րով երկ փո ղա նի հրա ցանն էր։ Այդ հրա ցան նե
րը գե ղե ցիկ են և սո վո րա բար է ժան էլ չեն։ Այն պես որ, ես ա սա ցի. 
« Տե՛ր, ու զում եմ ու նե նալ այդ գե ղե ցիկ հո րի զո նա կան փո ղե րով երկ
փո ղա նի հրա ցան նե րից»։ 

Մո տա վո րա պես մեկ ա միս անց ես զանգ ստա ցա իմ ծա ռա յութ
յան մի գոր ծըն կե րո ջից, և նա ա սաց, որ ու զում է երկ փո ղա նի հրա
ցան գնել ինձ հա մար։ Ես ոգ ևոր վե ցի։ Նա ա սաց, որ փոս տով կու
ղար կի այն։ Մի քա նի օր անց ես փոս տով ստա ցա եր կու գե ղե ցիկ  և 
շքեղ երկ փո ղա նի հրա ցան։ Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ ես ստա ցա 
եր կու հրա ցան։ « Զար մա նա լի՜ է», մտա ծե ցի։ Ես զան գե ցի այդ մար
դուն և շ նոր հա կա լութ յուն հայտ նե ցի։ Մի քա նի օ րից նա ու ղար կեց 
ինձ ևս  եր կու հրա ցան։ Երբ ես զան գե ցի, որ կրկին շնոր հա կա լութ
յուն հայտ նեմ, նա ա սաց. 

 Ես այն քա՜ն տպա վոր ված էի, որ դուք ան ձամբ զան գե ցիք ինձ 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լու հա մար, որ ցան կա ցա ևս  եր կու հրա
ցան ու ղար կել ձեզ։ 

Ես տպա վոր ված էի այդ նվեր նե րով, բայց սկսե ցի ո րո շա կի հա
ջոր դա կա նութ յուն նկա տել։ Եր կու հրա ցան՝ ա մեն ան գա՞մ։ Ն ման է 
կրկնա կի չա փի։ 
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Գ րե թե եր կու ա միս ա ռաջ ես սո վո րեց նում էի ա ռա վոտ յան և  ե րե
կո յան եր կու տար բեր ե կե ղե ցի նե րում, ո րոնք գտնվում էին նույն քա
ղա քում։ Ա ռա վոտ յան ծա ռա յութ յու նից հե տո մի մարդ մո տե ցավ ինձ 
և  ա սաց. 

 Ես կու ղար կեմ ձեզ իմ գե ղե ցիկ «Բ րաու նինգ» կի սաավ տո մատ 
հրա ցա նը։ 

Կր կին, ես ոգ ևոր վե ցի։ Տա րօ րի նակ է, որ ե րե կո յան հա վա քույ թին 
էլ, մյուս ե կե ղե ցում, մի մարդ մո տե ցավ ինձ և  ա սաց. 

 Ես մի նոր հրա ցան եմ գնել, ո րը դեռ տու փի մեջ է, և  ու զում եմ 
նվի րել ձեզ։ 

Այն օպ տի կա կան նշա նա ռութ յամբ գե ղե ցիկ Մար լին 30/30 էր՝ մի 
հրա ցան, ո րը միշտ ինձ դուր էր ե կել, բայց ո րը ես եր բեք չէի ու նե ցել։ 
Կր կին, ես զար մա ցա, բայց նաև հաս կա ցա, որ դա կրկնա կի չափն 
էր։ 

Այդ ի րա դար ձութ յու նից շա բաթ ներ անց կա տար վեց նույն բա
նը. մեկ օ րում ինձ եր կու հրա ցան նվի րե ցին։ Ան կաս կած, ես կա րող 
եմ ա սել, որ օրհն ված եմ հրա շա լի հրա ցան նե րով։ Բայց, ինչ պես և 
յու րա քանչ յուր պատ մութ յան մեջ, ո րը պատ մում եմ, ես միշտ հարց 
եմ տա լիս. «Ինչ պե՞ս դա տե ղի ու նե ցավ»։ Ի հար կե, ար դեն պատ
մել եմ, որ ես շատ հրա ցան ներ էի ցա նել անց յա լում, սա կայն եր բեք 
չէի ա սել՝  Տե՛ր, ես վերց նում եմ սա, մինչև այդ ժա մա նա կը։ Սա կայն, 
բա ցի ման գա ղի սկզբուն քից, ես հստակ և  ակն հայտ օգտ վում էի 
կրկնա կի չա փի սկզբուն քից և  ու զում էի հաս կա նալ, թե ինչ պես էի 
ա նում դա։ Ես հա վա տում եմ, որ Տե րը ցույց էր տա լիս ինձ, որ շա
տերս բաց ենք թո ղել Թա գա վո րութ յան հունձ քի այս կար ևոր կող մը, 
և  ես ո րոշ ժա մա նակ կանց կաց նեմ հա ջորդ գլխում՝ խո սե լով այս մա
սին։ Բայց, մինչ դա ա նե լը, պար զա պես պետք է պատ մեմ ձեզ, թե 
ինչ տե ղի ու նե ցավ ինձ հետ մինչև այդ տար վա ա վար տը։ 

Այն բա նից հե տո, երբ փոս տով ստա ցա այդ հրա ցան նե րը, կա
տար վեց ևս մեկ բան՝ ինձ հետ տե ղի ու նե ցած ա մե նա զար մա նա լի 
պատ մութ յուն նե րից մե կը, ո րում կրկնա կի չափն ար տա հայտ վեց 
ակն հայտ և բա ցա հայտ, և չ կար ոչ մի կաս կած, որ դա կրկնա կի չա
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փի օ րի նակ էր։ Այս պատ մութ յունն իմ մե քե նա նե րի մա սին է, մաս
նա վո րա պես՝ իմ մար գար տե սպի տակ « Կա դի լակ Էս կա լա դի», որն 
ինձ նվի րել են, և  ո րի մա սին պատ մե ցի ձեզ մի քա նի գլուխ ա ռաջ։ 
Ինչ պես ար դեն նշե ցի, Դ րեն դան և  ես մե քե նա նե րի սի րա հար չենք։ 
Սո վո րա բար մենք այն քան ենք վա րում մեր մե քե նա նե րը, մինչև որ 
դրանք այլևս չեն աշ խա տում կամ կորց նում են ի րենց տես քը։ 

Կր կին, ես պետք է նշեմ, որ Դ րեն դան և  ես մի քա նի մե քե նա ենք 
նվի րել, սա կայն նախ կի նում եր բեք հա վատ քով պա հանջ չենք ներ
կա յաց րել, որ ցան կա նում ենք հնձել այդ նվի րատ վութ յուն նե րից։ 
Բայց ե թե հի շում եք այդ պատ մութ յու նը, երբ մենք վա րե ցինք մեր 
կող մից վար ձած «Էս կա լա դը» մեր հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում և  ա սա
ցինք. « Մեզ դուր է գա լիս այս մե քե նան. մենք պետք է այս պի սի մե քե
նա գնենք», մենք չէինք սպա սում, որ ինչոր մե կը պար զա պես կզան
գեր և կա սեր, որ ցան կա նում է այդ պի սի մե քե նա գնել մեզ հա մար։ 
Սա կայն հենց դա էլ տե ղի ու նե ցավ։ Եվ, ի հար կե, մենք չէինք ա սել 
ոչ ո քի, որ այդ պի սի մե քե նա էինք ցան կա նում։ Եվ, ինչ պես ար դեն 
պատ մե ցի, մենք մար գար տե սպի տակ կարճ «Էս կա լադ» ստա ցանք, 
և  այն պար զա պես հրա շա լի է։ Ինձ դուր է գա լիս այդ մե քե նան։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս պատ մութ յունն ու նի ա ռա վել զար մա նա լի 
շա րու նա կութ յուն, ո րը տե ղի ու նե ցավ ան ցած ամ ռա նը։ Մենք ար դեն 
շուրջ մե կու կես տա րի վա րում էինք այդ «էս կա լա դը», և մեկ ան գամ 
նկա տե ցի, որ շար ժի չի ան սար քութ յան ցու ցի չի լույ սը միա ցավ։ «Խն
դիր չկա», մտա ծե ցի ես, բայց ո րո շե ցի պար զել պատ ճա ռը։ Ես տա
րա այն ստուգ ման, և  ինձ ա սա ցին, որ մե քե նան սար քին է։ Այդ ցու ցի
չը պար զա պես մի փոքր յուղ էր գրան ցել ար տափք ման խո ղո վա կի 
մեջ, և  ի րա կա նում դա որ ևէ խնդիր չի ստեղ ծի։ Ն րանք ա սա ցին, որ 
շար ժի չը կաշ խա տի այն քան ժա մա նակ, որ քան ցան կա նամ վա րել 
այդ մե քե նան։ Ես հարց րի՝ ին չու էր այն յուղ գրան ցել։ Իմ «Էս կա լա
դի» վրա դրված էր ոչ գոր ծա րա նա յին ար տափք ման խո ղո վակ, և 
ն րանք մտա ծե ցին, որ դա էլ կա րող էր լի նել յու ղի անն շան առ կա
յութ յան պատ ճա ռը։ Կր կին, ինձ ա սա ցին, որ շար ժի չը շատ լավ վի
ճա կում է, և  ես կա րող եմ ակն կա լել, որ այն շատ եր կար կաշ խա տի։

Մեկ ան գամ, երբ պար զա պես զրու ցում էի այն մար դու հետ, ով 
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նվի րել էր ինձ այդ մե քե նան, ես նշե ցի ցու ցի չի լույ սի հետ կապ ված 
խնդի րը։ Նա ա սաց. 

 Ճիշտ է, ես տե սել եմ նման խնդիր « Ջե նե րալ Մո թորս»ի այլ մե
քե նա նե րի մոտ։ Ի րա կա նում, ա սաց նա, դա բա վա կա նին տա րած
ված է ա վե լի հին մո դել նե րում։

Նա բա ցատ րեց, որ դա որ ևէ 
կեր պով չի ազ դի մե քե նա յի վրա, և  
որ ես վա րե լու եմ այն հա ջորդ տա
սը կամ ա վե լի տա րի նե րի ըն թաց
քում՝ ա ռանց որ ևէ խնդրի։ 

Նա գի տեր, որ Դ րեն դան և  ես 
տուն ու նեինք Ֆ լո րի դա յում, ո րը 
նոր էի գնել։ Ես ցնցված էի այն բա
նից, ինչ նա ա սաց դրա նից հե տո. 

 Ա հա թե ինչ կա սեմ։ Գ նա ցե՛ք 
այս մե քե նա յով Ֆ լո րի դա և  օգ տա
գոր ծե՛ք այն տեղ, իսկ ես կգնեմ ձեզ հա մար ևս մե կը, ո րով կվե րա
դառ նաք այս տեղ՝ Օ հա յո։ 

Ա յո՛, այժմ ես ու նեմ եր կու մար գար տե սպի տակ կարճ «Էս կա լադ
ներ», ո րոնք գե րա զանց են ա մեն ա ռու մով՝ բա ցի այն, որ ա ռա ջի նի 
շար ժի չի ցու ցի չի լույ սը ժա մա նակ առ ժա մա նակ միա նում է։ Եր կուսն 
էլ գե րա զանց են ա մեն ա ռու մով։ Կր կին, դա այն պա հե րից մեկն էր, 
երբ ու զում ես ա սել. « Դու տե սա՞ր դա»։ Դ րեն դան և  ես կսմթում ենք 
մեզ, երբ վա րում ենք այդ գե ղե ցիկ մե քե նա նե րը։ Մենք չենք վճա
րել ոչ մե կի հա մար, բայց երկ րոր դի դեպ քում գի տեինք, որ կրկնա կի 
չափ ստա ցանք։ 

Ես չեմ պատ մում ձեզ այս պատ մութ յուն նե րը՝ պար ծե նա լու հա
մար, բայց, իմ ըն կե՛ր, ես օրհն վա՜ծ եմ։ Ես վա յե լում եմ կրկնա կի չա
փը, ո րը, ինչ պես գի տեք, նշա նա կում է ու նե նալ ա վե լին, քան բա վա
կան է։ Ես ու նեմ հրա ցան նե րի պա հա րան՝ հրա ցան նե րի հա վա քա
ծո ւով, ո րոնք ա վե լին են, քան բա վա կան է։ Ես ու նեմ եր կու նույ նա
տե սակ «Էս կա լադ ներ», ո րոնց հա մար ո չինչ չեմ վճա րել։ Կար ծում 

ԵՍ ՁԳՏՈՒՄ ԵՄ 
ԹԱԳԱՎՈՐԻՆ ԵՎ ՆՐԱ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԸ, 
ԲԱՅՑ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵՋ ԳՏՆՈՒՄ ԵՄ 
ԱՎԵԼԻՆ, ՔԱՆ ԲԱՎԱԿԱՆ 
Է՝ ԿՐԿՆԱԿԻ ՉԱՓԸ։
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եմ՝ դուք կհա մա ձայ նեք, որ դա ա վե լի, քան բա վա կան է։ Եվ այն պես 
չէ, որ խրա խու սում եմ ձգտել նյու թա կան ի րե րի. ո՛չ։ Ես չեմ կառ չում 
ի րե րից, չեմ երկր պա գում ի րե րին և չեմ ձգտում դրանց։ Ես ձգտում 
եմ Թա գա վո րին և Ն րա Թա գա վո րութ յա նը, բայց Թա գա վո րութ յան 
մեջ գտնում եմ ա վե լին, քան բա վա կան է՝ կրկնա կի չա փը։ 

Ս պա սե՛ք, ես դեռ չեմ ա վար տել վկա յութ յուն նե րը Տի րոջ բա րութ
յան և կրկ նա կի չա փի մա սին։ 

Վեր ջին 20 տա րում կինս և  ես ցան կա նում էինք տուն ու նե նալ լո
ղա փի մոտ։ Ո՛չ, թույլ տվեք այլ կերպ ա սել. կինս միշտ էր ցան կա ցել 
դա։ Նա սի րում է օվ կիա նո սը։ Տա րի ներ շա րու նակ նա դի տում էր 
տներ օվ կիա նո սի մոտ։ Անց յա լում, երբ մենք հար մար գնով տներ 
էինք տես նում, ո րոնք նրան դուր էին գա լիս, մեր ֆի նանս ներն ար
դեն ներդր ված էին լի նում ծա ռա յո ղա կան նա խագ ծե րի մեջ, և մենք 
սպա սում էինք։ Այս տա րի ես ա ղո թում էի մեր տան նկու ղում, երբ 
մարզ վում էի իմ հե ծան վա յին մար զա սար քով։ Հան կարծ Տերն ուժ
գին հպվեց ինձ՝ ա սե լով. «Ա սա՛ Դ րեն դա յին, որ գնա Ֆ լո րի դա՝ այն 
քա ղա քը, որ տեղ ցան կա նում է տուն ու նե նալ, և  ա սա՛ նրան, որ գնի 
իր տունն օվ կիա նո սի ա փին այս շա բաթ»։ Այս շա բա՞թ։ Լ սե լով դա՝ 
հո գումս զգա ցի, որ շատ հրա տապ է։ Ես ա սա ցի Դ րեն դա յին այն, 
ինչ Տերն ա սաց ինձ, և մենք զան գե ցինք այդ քա ղա քում ապ րող մեր 
ըն կե րու հի նե րից մե կին, որ պես զի հարց նեինք՝ արդ յո՞ք կցան կա
նար ու ղեկ ցել Դ րեն դա յին մի քա նի օ րով՝ տուն ո րո նե լու հա մար։ Նա 
ա սաց, որ մեծ սի րով կա նի դա։

Դ րեն դան առ ցանց ո րո նում ներ ա րեց և կազ մեց շուրջ 25 տնե
րի ցու ցակ, ո րոնք ցան կա նում էր տես նել։ Ար դեն Ֆ լո րի դա յում նա 
կրճա տեց 25 տնե րից բաղ կա ցած այդ ցու ցա կը՝ դարձ նե լով հինգ 
հնա րա վոր տար բե րակ, նաև մեկ տար բե րակ ևս, ո րը, նրա ա սե լով, 
ի րեն շատ էր դուր ե կել։ Այդ պա հին ես վազեցի այն տեղ և միա ցա 
նրան, և նա ցույց տվեց ինձ այդ հինգ տնե րը, նույն պես և  ի րեն դուր 
ե կած տու նը։ Մենք կրճա տե ցինք այդ հինգ տնե րի ցու ցա կը եր կու
սի՝ թող նե լով այն տու նը, ո րը նրան դուր էր ե կել, և մեկ այլ տուն, ո րը 
լավն էր, բայց ոչ այն քան, որ քան նրան դուր ե կած տու նը։ Պետք է 
խոս տո վա նեմ, որ, երբ տե սա այդ տու նը, ես գի տեի, որ այն Դ րեն
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դա յինն է, և մենք հայտ ներ կա յաց րինք այդ տան հա մար։ Տան տերն 
ըն դու նեց մեր հայ տը, և մենք պայ մա նա գիր կնքե ցինք՝ մեր նոր տու
նը գնե լու հա մար։ 

Մի քա նի շա բաթ անց, երբ մեր տանն էինք՝ Օ հա յո յում, և պար զա
պես հանգս տա նում էինք, Դ րեն դան հո գոց հա նեց և  ա սաց. 

 Այդ տունն ի՛մն է։ 

 Ես գի տեմ, ա սա ցի։ Այդ տու նը քո՛նն է։ Աստ ված ա սաց ինձ, որ 
ես պետք է գնեմ քո տունն օվ կիա նո սի մոտ այն շա բաթ վա ըն թաց
քում, երբ ու ղար կե ցի քեզ այդ տեղ։ 

 Ո՛չ, ա սաց նա։ Դու չհաս կա ցար։ Այդ տունն ի՛մն է։ 

Նա պատ մեց, որ տա րի ներ շա րու նակ տներ էր դի տում այդ տա
րած քում, և մեկ ան գամ տե սավ մի տան լու սան կար, ո րը գո վազդ
վում էր ան շարժ գույ քի կայ քե րից մե կում։ Այդ տու նը միան գա մից 
դուր ե կավ նրան։ Ն րան դուր ե կավ այդ տա նը վե րա բե րող ա մեն ինչ՝ 
իս պա նա կան մի ջերկ րա ծով յան ճար տա րա պե տա կան ո ճը, հա տա
կա գի ծը, գտնվե լու վայ րը, մի խոս քով՝ ա մեն ինչ։ Նա հի շեց, որ դրեց 
իր մատն այդ լու սան կա րի վրա և  ա սաց. « Տե՛ր, ես ու զում եմ ու նե նալ 
այս տու նը»։ Բայց նա գի տեր, որ այն չա փա զանց թանկ ար ժեր, և  որ 
մենք ար դեն պար տա վոր վել էինք ֆի նանս ներ տրա մադ րել այլ նա
խագ ծե րի հա մար։ Այն պես որ, նա շա րու նա կեց դի տել այլ տներ մեր 
գնա յին սահ մա նում։ Բայց ոչ մի այլ տուն չգրա վեց նրան, և մենք այդ
պես էլ հայտ չներ կա յաց րինք ոչ մի տան հա մար։ Մենք պար զա պես 
խա ղա ղութ յուն չու նեինք մեր ներ սում այլ տան վե րա բեր յալ։ 

Դուք նույն պես պետք է ի մա նաք, որ ա վե լի քան եր կու տա րի 
ա ռաջ մենք սերմ ցա նե ցինք Ֆ լո րի դա յի քա ղաք նե րից մե կում՝ օվ
կիա նո սի ա փի մոտ տուն ու նե նա լու հա մար։ Մենք սերմ ցա նե ցինք՝ 
դա վա նե լով, որ ու նենք լո ղա փի մոտ գտնվող տուն այդ քա ղա քում, 
մենք ար դեն ու նենք այն, և մենք այն վերց րինք հենց մեր սեր մը ցա նե
լու օ րը։ Ես հի շում եմ այն տե ղը և  այն պա հը, երբ բռնե ցինք մեկս մյու
սի ձեռ քը և հա մա ձայ նե ցինք Դ րեն դա յի՝ օվ կիա նո սի ա փին գտնվող 
տան հա մար։ Բայց այժմ, երբ պայ մա նա գիր էինք կնքել, Դ րեն դան 
հան կարծ հի շեց այն լու սան կա րը, ո րը տե սել էր եր կու տա րի ա ռաջ, 
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և հաս կա ցավ, որ դա նույն տունն է՝ ի՛ր տու նը։ 

Այդ տան տվյալ նե րը ստու գե լուց հե տո պար զե ցինք, որ տան 
տերն իս կա պես մի քա նի տա րի ա ռաջ փոր ձել էր վա ճա ռել, բայց չէր 
վա ճառ վել, և նա հե ռաց րել էր իր հայ տա րա րութ յու նը։ Այդ ժա մա նակ 
էր, որ Դ րեն դան տե սել էր այդ տան լու սան կա րը վա ճառ վող տնե
րի ցու ցա կում։ Տան տե րը ո րո շել էր կրկին վա ճառ քի հա նել այն, և  
ես հաս կա ցա, թե ին չու հան կար ծա կի հրա տապ զգա ցում ու նե ցա և  
ո րո շե ցի ու ղար կել Դ րեն դա յին օվ կիա նո սի ա փը՝ ա սե լով. « Դու պետք 
է տուն գնես այս շա բաթ վա ըն թաց քում»։ Նա կա րող է հաս տա տել, 
որ սո վո րա բար ես այդ կեր պով փող չեմ ծախ սում։ Ժա մա նա կը շատ 
կար ևոր է։ Այս ան գամ իմ ֆի նանս նե րը ներգ րավ ված չէին տար բեր 
նա խագ ծե րում, և  ես կա րող էի տրա մադ րել դրանք տուն գնե լու հա
մար։ Հա մոզ ված եմ, որ շա տերն էին ցան կա նում ձեռք բե րել այդ տու
նը, և  այդ պատ ճա ռով է, որ ես հրա տա պութ յուն զգա ցի։ Զար մա նա լին 
այն է, որ այդ տան գի նը մնա ցել էր նույ նը, ինչ մի քա նի տա րի ա ռաջ, 
երբ այն վա ճառ քի էր հան վել, և Դ րեն դան տե սել էր այն։ Ես հա վա
տում եմ, որ Աստ ված պա հել էր այդ տու նը նրա հա մար։ 

Այս պատ մութ յան մեջ նույն պես կրկնա կի չափ կա։ Մինչ մենք 
սպա սում էինք, որ այդ տան պայ մա նա գիրն ու ժի մեջ մտներ, մի հե
ռա խո սա զանգ ստա ցանք Դ րեն դա յի մո րից։ Ն րանք 32 տա րի է, որ 
տուն ու նեին Կա նա դա յում։ Մենք գնա ցել էինք այն տեղ մի քա նի ան
գամ, և մեզ դուր էր ե կել այդ տու նը և  այդ վայ րը։ Այն մի կղզու վրա 
է՝ ան մի ջա պես ջրի վրա։ Օվ կիա նոսն ըն դա մե նը 10 մետ րով է հե ռու 
նրանց տնից։ Քա նի որ Դ րեն դա յի ծնող նե րը ծե րա նում էին, ո րո շե
ցին, որ այլևս չեն ցան կա նում հո գալ այդ քան հե ռու գտնվող տան 
պահ պա նութ յան և ծախ սե րի մա սին։ Ն րանք հարց րին՝ արդ յո՞ք մենք 
չենք ցան կա նա գնել այն, բայց ես հրա ժար վե ցի։ Օ հա յո յից այդ տեղ 
հաս նե լու հա մար պետք էր 31 ժամ վա ճա նա պարհ անց նել, ու թեև 
ինձ դուր էր ե կել այդ վայ րը, ես չէի կա րող հա ճախ լի նել այն տեղ՝ 
իմ ճա նա պար հոր դութ յուն նե րի պատ ճա ռով։ Այն պես որ, նրանք վա
ճառ քի հա նե ցին այդ տու նը մի ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լի մի ջո ցով, 
բայց եր կու տա րում ոչ մի գնորդ հե տաքրք րութ յուն չցու ցա բե րեց։ 

Եվ մինչ սպա սում էինք, որ մեր օվ կիա նո սի ա փի մոտ գտնվող 
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տան գոր ծարքն ա վարտ վեր, Դ րեն դա յի ծնող նե րը զան գե ցին և  ա սա
ցին, որ նրանք փոր ձե ցին վա ճա ռել այդ տու նը, սա կայն ա պարդ յուն, և 
պատ րաստ են վա ճա ռել այն կես գնով, ե թե մենք ցան կա նա յինք գնել և 
պահ պա նել՝ որ պես ըն տա նե կան սե փա կա նութ յուն։ Ես մտա ծե ցի, որ 
ե րե խա ներս ար դեն մե ծա ցել են, և ն րանք կցան կա նան հանգս տա նալ 
այն տեղ, քա նի որ այն գտնվում է հրա շա լի վայ րում։ Դ րեն դան և  ես 
ա ղո թե ցինք և պա տաս խա նե ցինք, որ կգնենք այն։ Մեզ մոտ մնա ցած 
գու մա րը բա վա կան էր այդ գնու մը կա տա րե լու հա մար։ Բա ցի այդ, 
նա խորդ տա րում մենք ինք նա թիռ էինք գնել իմ ըն կե րութ յան հա մար, 
ին չը թույլ էր տա լիս հաս նել այն տեղ 5 ժա մում, ոչ թե 31 ժա մում՝ մե քե
նա յով գնա լու դեպ քում։ Այդ կեր պով այդ տուն գնալն ա վե լի հա վա նա
կան էր դառ նում։ 

Երբ ար դեն ա վար տել էինք այդ 
եր կու տնե րի գոր ծարք նե րը, մեկ օր 
իմ գրա սեն յա կում էի, երբ հան կարծ 
հաս կա ցա. «Ս պա սի՛ր, սա կրկնա կի 
չա՜փ է»։ Կինս տա րի ներ շա րու նակ 
ե րա զում էր տուն ու նե նալ օվ կիա նո
սի մոտ։ Այժմ եր կու ամս վա ըն թաց
քում նա ձեռք բե րեց մի տուն, ո րը 
գտնվում է Միաց յալ Նա հանգ նե րի 
հա րա վա յին մա սում, որ տեղ տաք է 
ձմռա նը, բայց չա փա զանց շոգ է ամ
ռա նը՝ եր կար ժա մա նա կով ապ րե լու 
հա մար։ Իսկ Կա նա դա յում գտնվող 
տու նը գե րա զանց ե ղա նա կա յին պայ
ման ներ ու նի ամ ռա նը, բայց չա փա
զանց ցուրտ է ձմռա նը։ Մենք հաս
կա ցանք, որ այժմ նա ու նի տուն օվ կիա նո սի մոտ՝ տար վա բո լոր 
ե ղա նակ նե րի հա մար։ Ան հա վա տա լի՜ է։ Երբ այդ եր կու գոր ծարք
ներն ա վարտ վե ցին, մենք, ան կաս կած, ա սա ցինք միմ յանց. « Դու 
տե սա՞ր դա»։ Կար ծում եմ՝ կհա մա ձայ նեք, որ այս պատ մութ յունն 
իս կա պես վե րա բե րում է կրկնա կի չա փին։ Զար մա նա լի՜ է։ 

ՄԻ՛ ՄՏԱԾԵՔ, 
ՈՐ ԿՐԿՆԱԿԻ 
ՉԱՓԸ ՄԻԱՅՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎՈՒՄ Է 
ԻՆՉՈՐ ԲԱՆԻՑ ԵՐԿՈՒ 
ՀԱՏ ՈՒՆԵՆԱԼՈՎ։ 
ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ, 
ԿՐԿՆԱԿԻ ՉԱՓԸ 
ՊԱՐԶԱՊԵՍ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է 
ՈՒՆԵՆԱԼ ԱՎԵԼԻՆ, ՔԱՆ 
ԲԱՎԱԿԱՆ Է։
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Ես բե րե ցի մի քա նի օ րի նակ այն մա սին, թե ինչ պես Աստ ված եր
կո ւա կան ա ռար կա ներ տվեց Դ րեն դա յին և  ինձ։ Ես հա վա տում եմ, 
որ Աստ ված այդ պես վար վեց, որ պես զի ցույց տար մեզ կրկնա կի չա
փի սկզբուն քը՝ գոր ծո ղութ յան մեջ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, մի՛ մտա ծեք, որ 
կրկնա կի չա փը միայն սահ մա նա փակ վում է ինչոր բա նից եր կու հատ 
ու նե նա լով։ Ի րա կա նում, կրկնա կի չա փը պար զա պես նշա նա կում է 
ու նե նալ ա վե լին, քան բա վա կան է։ Աստ ված օգ տա գոր ծեց այս շատ 
հստակ օ րի նակ նե րը՝ եր կո ւա կան ա ռար կա նե րով, որ պես զի գրա վեր իմ 
ու շադ րութ յու նը կրկնա կի չա փի սկզբուն քի հան դեպ։ Այն պես որ, ցան
կա ցած ո լոր տում ա ռատ մա տա կա րա րում ու նե նա լը կրկնա կի չափ 
է։ Հու սով եմ՝ դուք հաս կա ցաք կրկնա կի չա փի և շա բաթ վա հանգս տի 
սկզբունք նե րը։ Կ յանքն այն քա՜ն զար մա նա լի է Աստ ծո Թա գա վո րութ
յան մեջ։ Ես գրում եմ այս գլու խը Կա նա դա յում գտնվող իմ տա նը և պա
տու հա նից օվ կիա նո սին եմ նա յում։ Ես տես նում եմ ճա յեր և բա դեր՝ իմ 
տնից ըն դա մե նը 20 մետր հե ռա վո րութ յան վրա։ Ես խա ղաղ եմ և չեմ 
զգում ոչ մի ճնշում։ Լիո վին վճա րել եմ այդ տան հա մար, և  ես օրհն
վա՜ծ եմ։ Ես կա տա րում եմ իմ ա ռա ջադ րան քը` ես պատ մում եմ իմ Հոր 
Թա գա վո րութ յան բա րի լու րը: Ես որ դի եմ Ն րա տա նը և քա ղա քա ցի եմ 
Ն րա Թա գա վո րութ յան մեջ, և  ես վա յե լում եմ կրկնա կի չա փը։ 

Դ րեն դան և  ես կա րող ենք բազ մա թիվ պատ մութ յուն ներ գրել այն 
մա սին, թե ինչ պի սի ազ դե ցութ յուն են թո ղել Աստ ծո Թա գա վո րութ
յու նը և դ րա օ րենք նե րը մեր կյան քի վրա, ինչ պես նաև հա զա րա վոր 
մարդ կանց կյան քե րի վրա, ո րոնք ու ղար կում են մեզ ի րենց պատ
մութ յուն նե րը։ Ինչ պես ա սա ցի, դուք կա րող եք կար դալ այս ա մե նի 
մա սին Աստ վա ծաշն չում, բայց այն քա՜ն ո գեշն չող է, երբ Աստ վա ծա
շուն չը կեն դա նա նում է ձեր աչ քե րի առջև։ 

Այս պա հին ու զում եմ մի նշում ա նել։ Ի րա կա նում, ես մեծ ռիս կի 
եմ դի մում՝ պատ մե լով մարդ կանց այն մա սին, թե ինչ պես է Աստ
ված օրհ նել Դ րեն դա յին և  ինձ, և  այն ըն թաց քի մա սին, որն ան ցել 
ենք։ Շատ հա ճախ մար դիկ սխալ են հաս կա նում սա։ Եր բեմն նրանք 
կա րող են մտա ծել, որ մենք հպար տա նում և պար ծե նում ենք։ Կամ 
էլ  մտա ծում են, որ մենք վերց րել ենք ի րենց տա սա նորդ նե րի գու
մար նե րը կամ զո հա բե րութ յուն նե րը և  օգ տա գոր ծել մեզ հա մար։ Ու



ԱՎԵԼԻՆ, ՔԱՆ ԲԱՎԱԿԱՆ Է

175

զում եմ ա սել, որ Դ րեն դան և  ես չենք վերց նում ոչ մի գու մար մեր 
հե ռուս տա տե սա յին հա ղոր դում նե րից և մեր նյու թե րի վա ճառ քից։ 
Ա յո՛, ի հա՛ր կե, մենք ստա նում ենք աշ խա տա վարձ մեր ե կե ղե ցուց, 
ո րը հով վում ենք։ Բայց մենք ու նենք և միշտ ու նե ցել ենք ձեռ նար
կութ յուն ներ, և Աստ ված օրհ նում է դրանք։ Պար զա պես ու զում եմ, որ 
ի մա նաք, թե ինչ պի սի սրտով ենք պատ մում մեր կյան քի պատ մութ
յուն նե րը։ Ես զգա ցի, որ պետք է պատ մեմ ձեզ, թե ինչ է կա տար վել 
մեր կյան քում, և  ինչ է Աստ ված սո վո րեց րել մեզ այդ ի րա դար ձութ
յուն նե րի մի ջո ցով։ Այն արդ յունք նե րը, ո րոնց մա սին մենք պատ մում 
ենք, Գա րի և Դ րեն դա Կի սի նե րի արդ յունք նե րը չեն. մենք այդ քան 
լա վը չենք։ Ո՛չ, այն, ինչ մենք տե սել ենք, և  այն, ինչ մենք վա յե լում 
ենք, մեր Հոր և Ն րա Թա գա վո րութ յան ազ դե ցութ յան արդ յունք ներն 
են։ Մենք պատ մում ենք այս պատ մութ յուն նե րը, ո րով հետև ու զում 
ենք, որ դուք հաս կա նաք այս սկզբունք նե րը։ Մի ժա մա նակ մենք 
ինք ներս ո չինչ չու նեինք, և  ես գրում եմ այս գիր քը միայն մեկ պատ
ճա ռով՝ ձեզ հա մար։ Ես ու զում եմ, որ ի մա նաք, թե ինչ պես են գոր
ծում այս սկզբունք նե րը, որ պես զի հաս կա նաք և  ըն դու նեք այն, ինչ 
Աստ ված պատ րաս տել է նաև ձե՛զ հա մար։

Հաս կա ցե՛ք, որ ես սաս տիկ ա տում եմ աղ քա տութ յու նը։ Այն ի նը 
տա րի նե րը, ո րոնց ըն թաց քում ես ապ րում էի մշտա կան ճնշվա ծութ
յան և վա խի մեջ, բա ռա ցիո րեն նման էին դժոխ քի՝ այս երկ րի վրա։ 
Հու սով եմ՝ դուք կհի շեք, որ շա բաթ վա հան գիս տը պատ կա նում է 
ձեզ և  ինձ։ Հա ջորդ գլխում ես կօգ նեմ ձեզ հաս կա նալ, թե ինչ պես 
օգտ վեք շա բաթ վա հանգս տից։ 

Եվս մեկ նշում այս գլխի վե րա բեր յալ. երբ ա վար տե ցի նա խորդ 
նա խա դա սութ յու նը, քար տու ղա րս ե կավ իմ գրա սեն յակ և  ա սաց, որ 
ինձ ծան րոց են ու ղար կել։ Ես զար մա ցա, երբ, բա ցե լով այն, գտա 
եր կու շատ գե ղե ցիկ հրա ցան։ Դա այն քա՜ն խրա խու սա կան է։ Ա սես 
Աստ ված «Ա մեն» ա սաց այն ա մե նին, ինչ գրում էի։ 

Այն բա նից հե տո, երբ այս գիր քը տպագր վեց, և ս տա ցա գրքե րի 
ա ռա ջին խմբա քա նա կը բեռ նա տար մե քե նա յով, ես ո գեշնչ ված էի, 
որ ա ռա ջին ան գամ կա րող էի սո վո րեց նել այս սկզբունք նե րը Ատ
լան տա յում անց կաց վող մեր « Հե ղա փո խութ յուն» հա մա ժո ղո վին։ Ես 
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այն քա՜ն ոգ ևոր ված էի, որ կա րող էի ա ռա ջար կել մարդ կանց իմ նոր 
գիր քը։ Երբ պատ րաստ վում էի դահ լիճ գնալ՝ քա րո զե լու, իմ քար
տու ղա րու հին զան գեց և  ա սաց, որ ինձ զան գել է այն մար դը, ով 
եր կու հրա ցան էր ու ղար կել ինձ, և ցան կա նում է զրու ցել ինձ հետ 
հենց հի մա։ Ես զան գե ցի նրան։ Նա մեծ ոգ ևո րութ յամբ ա սաց, որ քիչ 
ա ռաջ « Յու ՓիԷս»ի գրա սեն յա կում էր և  ու ղար կել էր ինձ ևս  եր կու 
հրա ցան։ Բա ցի այդ, նա ու ղար կել էր ևս մեկ հրա ցան Դ րեն դա յի հա
մար, և քա նի որ նա գի տեր, որ Դ րեն դան չի զբաղ վում որ սոր դութ
յամբ, ու ղար կել էր նրան 1.500 դո լար՝ հար յուր դո լա րա նոց թղթադ
րամ նե րով։ Ես ցնցված էի։ Հաս կա ցա, որ Աստ ված կրկին հաս տա
տում էր այն, ինչ ես ա նում էի, և  ինչոր ի մաս տով պատ վի րում էր ինձ 
շա րու նա կել իմ աշ խա տան քը։ Մար դիկ պետք է ի մա նան այս մա սին. 
Աստ ված ցան կա նում է, որ դուք ի մա նա՜ք սա։ Դ րեն դան և  ես ստա
ցանք ա մե նա գե ղե ցիկ նույ նան ման երկ փո ղա նի «Բ րաու նինգ» հրա
ցան նե րը, ո րոնք երբ ևէ տե սել էի։ Եր կուսն էլ նոր էին։ Ես նույն պես 
ստա ցա «Բ րաու նինգ» ոս կե գույն կի սաավ տո մատ 20 տրա մա չա փի 
հրա ցան, իսկ Դ րեն դան, ի հար կե, 1.500 դո լար։ Սա կրկնա կի չա՜փ է։ 

Մի գու ցե հարց նեք՝ ին չո՞ւ են հար կա վոր այդ քան շատ հրա ցան
ներ։ Պետք է խոս տո վա նեմ, որ այժմ ես ու նեմ բազ մա թիվ ան չափ 
գե ղե ցիկ հրա ցան ներ, և  ոչ է ժա նա գին, և  ես տվե ցի միևնույն հար
ցը։ Աստ ված ցույց տվեց ինձ, որ Նա ու ղար կեց այդ քան շատ թան
կար ժեք և գե ղե ցիկ հրա ցան ներ, որ պես զի հաս կա նամ, թե որ քան 
ըն դար ձակ են Իր մի ջոց նե րը, որ Իր մա տա կա րա րումն ա վե լին է 
այն ա մե նից, ինչ ես սպա սում էի, և շատ ա վե լին, քան անհ րա ժեշտ է 
պար զա պես գո յատ ևե լու հա մար։ Այժմ ես հաս կա նո՜ւմ եմ։ 
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Ես խո սե ցի այն մա սին, թե ինչ է շա բաթ վա հան գիս տը, և  որ այն 
հնա րա վոր է կրկնա կի չա փի դեպ քում։ Ձեր մտքում պետք է որ լի նի 
հետև յալ հար ցը. «Ինչ պե՞ս ստա նալ կրկնա կի չա փը»։ Ու րախ եմ, 
որ տվե ցիք այս հար ցը։ Այս հար ցի պա տաս խա նը ստա նա լու հա
մար վե րա դառ նանք այն պատ մութ յա նը, որ տեղ Հի սու սը կե րակ րեց 
5.000 մար դու հինգ հա ցով և  եր կու ձկով։ 

««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 Ն րան. «Գ նա՞նք եր կու հար յուր 
դա հե կա նի հաց առ նենք և դ րանց տանք, որ ուտեն»։ 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, 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
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կերտ նե րին տվեց, որ գցեն նրանց առջ ևը, և  այն եր կու ձու
կը բա ժա նեց ա մե նին։ Եվ ա մե նը կե րան և կշ տա ցան 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

Ա վե լի վաղ մենք խո սել ենք այս 
պատ մութ յան մա սին, բայց այն պա
րու նա կում է իս կա պես կար ևոր բա
նա լի ներ կրկնա կի չա փի մա սին։ 
Հի սու սը գերբ նա կա նո րեն բազ մա
պատ կեց հա ցը և ձու կը, և բո լո րը 
կե րան, մինչև որ կշտա ցան։ Ես են
թադ րում եմ, որ այն տեղ կար մո տա
վո րա պես 20.000 մարդ՝ նե րառ յալ 
կա նայք և  ե րե խա նե րը։ Այն, որ բո լոր 
մար դիկ կե րակր վե ցին հինգ հա ցով 
և  եր կու ձկով, մինչև որ կշտա ցան, 
ան կաս կած, Աստ ծո գործն էր։ Մենք 
կա րող ենք տես նել Թա գա վո րութ
յան մե ծութ յու նը, և թե ինչ պես էր այն 
գոր ծում։ Բայց պար զա պես կե րակր
վե լը լիար ժե քո րեն չի պատ կե րում 
այն, ինչ տե ղի ու նե ցավ, և  ե թե կանգ 
առ նեք այդ տեղ, դուք չեք նկա տի 

կրկնա կի չա փը։ Ե կեք ա վե լի խո րը ու սում նա սի րենք այս պատ մութ
յու նը։ 

«Եվ ա մե նը կե րան և կշ տա ցան և [ա շա կերտ նե րը] 
փշրանք 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»։

Ո՛Չ, ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԻ 
ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ԿՅԱՆՔ, 
ՔԱՆ ՊԱՐԶԱՊԵՍ 
ՀԱԳԵՆԱԼՈՒ 
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՊՐԵԼԸ։ 
ԴՈՒՔ ՉԵՔ ԿԱՐՈՂ ՄԵԾ 
ԲԱՆԵՐ ԿԱՌՈՒՑԵԼ՝ 
ՈՒՆԵՆԱԼՈՎ 
ՀԱԳԵՆԱԼՈՒ 
ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊ։ 
ՁԵՐ ՏԵՍԻԼՔԸ 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ 
ԿԼԻՆԻ ՀԱԳԵՆԱԼՈՎ՝ 
ՄԻԱՅՆ ԱՅՍՕՐՎԱ 
ՕՐՈՎ։
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Ի՞նչ է ցույց տա լիս այս հատ վա ծը։ Որ այն բա նից հե տո, երբ բո
լո րը կշտա ցան, հա ցի և ձ կան կտոր նե րի 12 լի քը կո ղով հա վաք վեց։ 
Կրկ նա կի չա փի սահ մա նումն է՝ ու նե նալ ա վե լին, քան բա վա կան է։ 
Բա վա կա նը կշտա նալն է, բայց մարդ կանց կշտա նա լուց հե տո մնա
ցած 12 զամբ յու ղը կրկնա կի չափն է, որն ա վե լի, քան բա վա կան է։ 
Թույլ տվեք, որ մի պահ ձեր միտ քը յու րաց նի այս տար բե րութ յու նը։ 
Ու զում եմ, որ հստակ տար բե րեք կշտա ցած կամ հա գե ցած լի նե լը 
կրկնա կի չա փից։ Ժա մա նակս չի բա վա կա նաց նում, որ ա վե լի խո
րը բա ցատ րեմ, թե ինչ պես Հի սու սը բե րեց Թա գա վո րութ յան զո րութ
յունն այդ ի րա վի ճա կում՝ այս պատ մութ յան ա ռա ջին մա սը կա տա րե
լու, այ սինքն՝ 5.000 մար դու կշտաց նե լու հա մար։ Բայց դուք կա րող 
եք գտնել այս հատ վա ծի ամ բող ջա կան բա ցատ րութ յու նը այս գրքա
շա րի ա ռա ջին գրքում, ո րը կոչ վում է « Ձեր ֆի նան սա կան հե ղա փո
խութ յու նը. Հա մա ձայ նութ յան զո րութ յու նը»։ 

Փո խա րե նը, ես ցան կա նում եմ կենտ րո նա նալ կրկնա կի չա փի 
կամ ա վել ցու կի վրա, և թե ինչ պես այն ար տա հայտ վեց այս պատ
մութ յան մեջ։ Ա յո՛, այս պատ մութ յու նը զար մա նա լի է։ Բո լոր 20.000 
ներ կա նե րը կշտա ցան. սա հրաշք է։ Բայց Աստ ծո Թա գա վո րութ յան 
մեջ կա ա վե լին, քան պար զա պես կշտա նա լը կամ հա գե նա լը, թեև 
դուք, ան կաս կած, պետք է հա գե նաք, մինչև ա վել ցու կին անց նե լը։ 
Հա գե նա լը հրա շա լի է, բայց ի՞նչ կլի նի վա ղը։ Ես փոր ձում եմ բա
ցատ րել, որ ե թե ձեր նպա տա կը միայն կշտա նա լն է կամ հա գե նալը, 
ի՞նչ կլի նի, երբ դուք կրկին քաղց զգաք։ Շատ քրիս տոն յա ներ հա գե
ցած վի ճա կում են, բայց չու նեն կրկնա կի չա փը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
կրկնա կի չափն է, որ տա լիս է Աստ ծո շա բաթ վա հան գիս տը։ Հա
գե ցած լի նե լը միայն ժա մա նա կա վոր մի ջոց է։ Այն չի լու ծում մա տա
կա րար ման խնդի րը։ Գի տե լիքն այն մա սին, որ դուք կրկին քաղց եք 
զգա լու, նույ նիսկ ե թե ներ կա պա հին քաղ ցած չեք, միև նույն է՝ դուռ է 
բա ցում վա խի հա մար, և դուք շա րու նա կում եք ձեր վազ քը՝ գո յատև
ման մտա ծե լա կեր պով։ Ո՛չ, գո յութ յուն ու նի ա վե լի լավ կյանք, քան 
պար զա պես հա գե նա լու նպա տա կով ապ րե լը։ Դուք չեք կա րող մեծ 
բա ներ կա ռու ցել՝ ու նե նա լով հա գե նա լու մտա ծե լա կերպ։ Ձեր տե
սիլ քը սահ մա նա փակ ված կլի նի հա գե նա լով՝ միայն այ սօր վա օ րով։ 
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Ե թե ձեր նպա տա կը միայն հա գե նալն է, այն դեռ գո յատև ման նպա
տակ է և գտն վում է այս աշ խար հի տան ջան քով և քր տին քով աշ խա
տան քի հա մա կար գում։

Հա գե նա լու ձգտումն ուղղ ված է ներ կա յին. կրկնա կի չա փը կա
ռու ցում է ա պա գան։ 

Թույլ տվեք մի օ րի նակ բե րել այն մա սին, թե ինչ պես է մտա ծում 
մեր մշա կույ թը և  ե կե ղե ցու մեծ մա սը։ Հարց րե՛ք ցան կա ցած մար դու 
ֆի նան սա կան վի ճա կը, և դուք բազ մա թիվ պա տաս խան ներ կստա
նաք, ո րոն ցից շա տե րը, հա վա նա բար, դրա կան չեն լի նի։ Բայց ե թե 
դրա կան պա տաս խան ստա նաք, ե թե ինչոր մեկն ա սի. « Մեր գոր
ծե րը լավ են», հարց րե՛ք այդ մար դուն. «Որ քա՞ն ժա մա նակ է, որ 
մա րել եք ձեր տան պարտ քը»։ Այդ մար դը, հա վա նա բար, կհա ռի իր 
աչ քե րը ձեզ վրա և կա սի. «Իմ տան պարտ քը լիո վին մար ված չէ. 
ես պար զա պես նկա տի ու նեի, որ մենք փա կում ենք մեր բո լոր հա
շիվ նե րը և  ո րոշ գու մար ու նենք բան կում»։ «Հ րա շա լի՛ է, կպա տաս
խա նեք դուք, նշա նա կում է՝ ձեր գոր ծերն իս կա պես լավ են։ Ա սե՛ք 
ինձ, ձեր գու մա րը բան կում 10.000 դո լա րից ա վե լի՞ է»։ Ի հա՛ր կե, 
կա րող եմ են թադ րել, որ ոչ ոք նման հարց չի տա, բայց պատ կե րաց
րեք, որ տա լիս եք այդ հար ցը, և  այդ մար դը պա տաս խա նում է. «Ո՛չ, 
մենք 800 դո լար ու նենք բան կում»։ Մար դիկ լրջո րեն մտա ծում են, 
որ ի րենց ֆի նանս նե րը լավ վի ճա կում են, ե թե ի րենք ու նեն գե ղե ցիկ 
մե քե նա, գե ղե ցիկ տուն և մի փոքր գու մար բան կում։ Ն րանց կյան քը 
հա գե ցած է։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա ա վե լին։ Ի՞նչ կա սեք, ե թե ու նե
նաք տուն՝ ա ռանց որ ևէ պարտ քի, և 100.000 կամ 500.000 դո լար 
բան կում։ Ա հա և  ա վել ցու կով կյան քի պատ կե րը շա տե րի հա մար։ 
Հա գե ցած լի նե լը լավ է և  անհ րա ժեշտ, բայց ձեր սննդի մա ռա նում 
12 կո ղով հաց և ձուկ ու նե նա լը ա վե լի, քան բա վա կան է, և դա խա
ղա ղութ յուն է հա ղոր դում ձեզ։

Մեկ ան գամ քննար կում էի իմ հա ճա խորդ նե րից մե կի ֆի նանս նե
րը։ Ս տու գե լով նրա պարտ քե րը՝ տե սա, որ նա գրե թե 40.000 դո լար 
պարտք ու նի՝ իր վար կա յին քար տե րով։ Տե սա նաև, որ մո տա վո րա
պես 40.000 դո լար կան խիկ գու մար ու նի իր չե կա յին հաշ վին։ 
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 Ջո՛, ա սա ցի ես, այս տեղ նույ նիսկ մտա ծե լու կա րիք չկա։ Դու 
այն քան կան խիկ գու մար ու նես, որ կա րող ես լիո վին մա րել քո ե րեք 
վար կա յին քար տե րի պարտ քը։ Քո վար կա յին քար տե րի պարտ քի 
տո կո սադ րույ քը 18 տո կոս է, իսկ քո չե կա յին հաշ վի տո կո սադ րույ
քը՝ մեկ տո կոս։ Մա րի՛ր քո վար կա յին քար տե րի պարտ քը քո կան
խիկ գու մա րով։ 

Բայց գի տեք՝ ինչ։ Ջոն ա սաց, որ չի ցան կա նում ա նել դա։ Ես զար
մա ցած հարց րի նրան պատ ճա ռը։ Նա ա սաց, որ իր չե կա յին հաշ վին 
կան խիկ գու մար ու նե նա լու շնոր հիվ նա ա պա հով և  ա վե լի հա րուստ 
է զգում ի րեն։ Ես նա յե ցի նրան. 

 Ի՞նչ նկա տի ու նես՝ ա սե լով, որ հա րուստ ես զգում քեզ։ Դա պատ
րանք է։ Թեև քո չե կա յին հաշ վի 40.000 դո լա րը քոնն է, ի րա կա նում, 
դու չու նես 40.000 դո լար, քա նի որ դու պարտք ես 40.000 դո լար քո 
վար կա յին քար տե րի ըն կե րութ յուն նե րին։ Դու թյուր ըն կա լում ու նես և 
շատ փող ես վճա րում՝ այդ խա բեութ յա նը հա վա տա լու հա մար։ 

Մենք գրե թե մեկ ժամ զրու ցե ցինք, և նա այդ պես էլ չհաս կա ցավ, 
թե ին չու պետք է օգ տա գոր ծեր գո նե իր չե կա յին հաշ վի գու մա րի 
մեծ մա սը՝ իր պարտ քը մա րե լու հա մար։ Նա հի շեց րեց ինձ, որ շատ 
է աշ խա տել՝ այդ գու մա րը կու տա կե լու հա մար։ Եվս մեկ ժամ անց 
ես տե ղի տվե ցի և տուն գնա ցի։ Նա խաբ ված էր. պա հե լով այդ գու
մարն իր չե կա յին հաշ վին՝ նա չէր ստա նում ոչ մի ա պա հո վութ յուն։ 
Ես գի տեմ, որ նա լավ զգա ցո ղութ յուն ու ներ, երբ փոս տով ստա նում 
էր իր բան կա յին քաղ ված քը, ո րում նշված էր, որ բանկում ինքն ու նի 
40.000 դո լար։ Բայց որ պես զի նա հաս կա նար իր ի րա կան վի ճա կը, 
պետք է նաև բա ցեր իր վար կա յին քար տե րի քաղ վածք նե րը։ 

Հա գե ցած լի նե լը հրա շա լի է, բայց այն կա րող է ա պա հո վութ յան 
կեղծ զգա ցում հա ղոր դել ձեզ։ Դուք պետք է մի փոքր ա ռաջ նա յեք և 
գի տակ ցեք, որ այն, ինչ հենց նոր սպա ռե ցիք, չի կա րող հո գալ ձեր 
կա րիք նե րը մի քա նի ժամ անց։ Դուք կրկին քաղց կզգաք։ Ե թե դուք 
փնտրում եք միայն ա րագ լու ծում ներ և ձեր կա րիք նե րը լրաց նե լու 
ա րագ ձևեր, բաց կթող նեք միակ բա նը, որն ի րա կա նում կա րող է փո
խել ձեր կյան քը՝ կրկնա կի չա փը։
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Մե ծա նա լով այս աշ խար հի տան ջան քով և քր տին քով աշ խա
տան քի ա նիծ ված ֆի նան սա կան հա մա կար գում՝ մենք ե րա զում էինք 
մեկ բան՝ կանգ առ նել։ Ես խո սել եմ այս մա սին նա խորդ գլուխ նե րից 
մե կում։ Մենք չէինք ե րա զում ա վե լի շատ աշ խա տե լու կամ ևս մեկ 
աշ խա տան քա յին հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լու մա սին, քա նի որ, ան
կեղծ ա սած, մենք ար դեն իսկ ծան րա բեռն ված էինք զգում մեզ և պար
զա պես դի մա նում էինք մինչև հա ջորդ ար ձա կուր դը։ Ստ րուկ նե րը 
չեն ե րա զում ա վե լի շատ աշ խա տե լու մա սին։ Ստ րուկ նե րը ե րա զում 
են ուր բաթ ե րե կո յի, ոչ թե եր կու շաբ թի ա ռա վոտ վա մա սին։ Ին չո՞ւ։ 
Ո րով հետև ստրուկ նե րը ե րա զում են միայն մեկ բան՝ կանգ առ նել։ 
Լ սե՛ք, ծան րա բեռն ված և  ան համ բեր կանգ առ նե լուն սպա սող մտա
ծե լա կերպն ա ռա ջըն թաց չի տա ձեզ։ Նույ նիսկ ե թե մի հրեշ տակ գա 
ձեր ննջա սեն յակ և Աստ ծուց տրված որ ևէ գա ղա փար տա, ձեր միտ քը 
կխո չըն դո տի, որ ա նեք դա։ Գ րի՛ ա ռեք հետև յա լը. 

ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ՁԳՏԵՔ ԱՎԵԼԻԻՆ, ՔԱՆ ՀԱԳԵՑԱԾ ԼԻՆԵԼՆ Է, 
ՈՐՊԵՍԶԻ ՎԵՐՑՆԵՔ ԿՐԿՆԱԿԻ ՉԱՓԸ։ 

Այս պնդու մը կրկնա կի չա փը ստա նա լու բա նա լին է։ Ես գի տեմ, 
որ այս պա հին այն շատ բան չի ա սում ձեզ, բայց դա կփոխ վի։ Ցույց 
տա լու հա մար, թե ինչ նկա տի ու նեմ, ու զում եմ ևս մեկ նշում ա նել 
5.000 մար դուն կե րակ րե լու պատ մութ յան մա սին, այս ան գամ՝ Հով
հան նե սի Ա վե տա րա նից, ոչ թե Մար կո սի։ Մենք գտնում ենք ո րոշ 
ման րա մաս ներ Հով հան նե սի պատ մութ յան մեջ, ո րոնք չկան Մար կո
սի Ա վե տա րա նում։ 

«Եվ Հի սու սը հա ցերն ա ռավ, գո հա ցավ և բա ժա նեց ա շա
կերտ նե րին, և  ա շա կերտ ներն էլ նստող նե րին, նույն պես 
էլ ձկնե րից, որ չափ որ կա մե ցան։ Եվ երբ որ կշտա ցան, 
ա սաց Իր ա շա կերտ նե րին. « Ժո ղո վե՛ք ա վե լա ցած կտոր
նե րը, որ բան չկոր չի»»։ 

– Հով հան նես 6.11,12

Այս պատ մութ յան մեջ Հով հան նե սի տար բե րա կում տես նում ենք, 
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որ հենց Հի սու սը պատ վի րեց նրանց հա վա քել ա վե լա ցած կտոր նե
րը, որ ո չինչ չվատն վեր։ Ու զում եմ, որ հաս կա նաք սա։ Նա ստիպ
ված էր պատ վի րել, որ նրանք ա նեին դա, քա նի որ նրանք չէին տես
նում այդ հնա րա վո րութ յու նը։ Պատ կե րաց րեք ձեզ նրանց փո խա րեն։ 
Դուք կուշտ և հա գե ցած եք, և միայն ցան կա նում եք պառ կել ու մի քիչ 
քնել։ Այս աշ խար հի ա նեծ քի դաս տիա րա կութ յան և ձեր ստրկա կան 
մտա ծե լա կեր պի պատ ճա ռով, երբ դուք հա գե նում եք, ժա մա նակն է, 
որ կանգ առ նեք։ Ստր կա կան մտա ծե լա կերպն աշ խա տում է միայն՝ 
երբ այն հար կադր ված է, իսկ երբ հար կադր ված չէ, երբ այն հա գե
ցած է, կանգ է առ նում։ Հի սու սը ստիպ ված էր պատ վի րել նրանց հա
վա քել այն, ինչն ան մի ջա պես նրանց աչ քի առջև էր։ Այդ կտոր ներն 
ա մե նուր նրանց շուրջն էին՝ գետ նի վրա, սա կայն նրանք ջանք չէին 
ա նում, որ վերց նեին։ Եվ կրկին, նրանց կար ծի քով, ին չի՞ էին պետք 
այդ կտոր նե րը՝ բա ցի թռչուն նե րին կե րա կուր դառ նա լուց։

Հի սու սը փոր ձում էր ինչոր բան սո վո րեց նել նրանց՝ մի շատ 
կար ևոր բան։ Նա ճշտում մտցրեց այն բա նից հե տո, երբ պատ վի
րեց նրանց հա վա քել բո լոր կտոր նե րը. «որ բան չկոր չի»։ Բայց ի՞նչ է 
դա նշա նա կում։ Յու րա քանչ յու րը կուշտ է, յու րա քանչ յու րը հա գե ցած 
է, և  ոչ ոք այլևս հաց և ձուկ չի ցան կա նում, ա մեն դեպ քում՝ ոչ հի
մա։ Բայց խնդի րը հետև յալն է. ա ռանց հա վա քե լու ա վե լին, քան ձեզ 
անհ րա ժեշտ է, դուք չեք վա յե լի շա բաթ վա հան գիս տը։ Երբ իս րա յել
ցի նե րը հա վա քում էին մա նա նան վե ցե րորդ օ րը, նրանք պատ վեր 
ու նեին՝ հա վա քել ա վե լին, քան անհ րա ժեշտ էր ի րենց։ Այն ա վել ցու
կը, ո րը նրանք հա վա քում էին այդ օ րը, դառ նում էր նրանց մա տա
կա րա րու մը յո թե րորդ՝ հանգս տի օր վա մեջ։ Հի սու սը սո վո րեց նում 
էր Իր ա շա կերտ նե րին ձգտել ա վե լիին, քան հա գե ցած լի նե լն է, և 
ձգ տել Թա գա վո րութ յան ամ բող ջա կան մա տա կա րար մա նը։ Կր կին, 
հա գե ցած մար դը չի կա րող կա ռու ցել, բայց կրկնա կի չափ ու նե ցո ղը 
կա րող է։ Հա գե ցած մար դը կլա նել է այ սօր վա հա ցը, բայց ա վե լա
ցած 12 կո ղով նե րը հնա րա վո րութ յուն ներ են ըն ձե ռում ձեզ վաղ վա 
օր վա հա մար։ 

Ա հա այն բա նա լի սկզբուն քը, որն ու զում եմ, որ հաս կա նաք։ 

Թեև ա շա կերտ նե րը չէին տես նում այդ կտոր նե րը, մինչև որ Հի
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սու սը մատ նա ցույց ա րեց, Աստ ված ար դեն տվել էր նրանց շա բաթ
վա հան գիս տը՝ կրկնա կի չա փը։ Ն րանք պար զա պես չէին տես նում 
դա։ Թա գա վո րութ յունն ար դեն մա տա կա րա րել էր կե րա կու րը՝ բազ
մա պատ կել էր հա ցը և ձու կը և կե րակ րել էր բո լոր մարդ կանց, սա
կայն Թա գա վո րութ յու նը միշտ կրկնա կի չա փով է մա տա կա րա րում։ 
Աստ ված եր բեք չի մա տա կա րա րում միայն հա գեց նե լու հա մար. Նա 
մշտա պես մա տա կա րա րում է ա վե լին, քան բա վա կան է։ Խն դիրն 
այն է, որ մի գու ցե դուք չեք տես նում դա։ 

«Տ վե՛ք, և կտր վի ձեզ, լավ չա փով՝ թափ տրված, շարժ
ված, լիփլի քը կտան ձեր գո գը, ո րով հետև այն չա փով, որ 
չա փեք, նրա նով կչափ վի ձեզ»։ 

– Ղու կաս 6.38

Տ վե՛ք, և կտր վի ձեզ, լավ չա փով՝ թափ տրված, շարժ ված։ 
Բայց այս խոս քը չի ա վարտ վում սրա նով։ Ձեր չա փը՝ թափ տրված 
և շարժ ված, ձեր մա տա կա րա րումն է այ սօր վա հա մար։ Բայց այս 
խոս քը շա րու նակ վում է. «լիփլի՜ քը»։ « Լիփլի քը»՝ կրկնա կի չափն է։ 
Աստ ված մշտա պես կրկնա կի չա փով է մա տա կա րա րում, Նա եր բեք 
չի մա տա կա րա րում այն քան, որ պար զա պես բա վա կան լի նի։ Բայց 
ե թե դուք չի մա նաք այդ մա սին, և լիփլի քը ցո րե նը թափ վի, մի գու ցե 
թող նեք այն գետ նին, քա նի որ դուք լիո վին կենտ րո նա ցած կլի նեք 
ձեզ հա գեց նող չա փի վրա և չեք պատ րաստ վի վերց նել ա վե լին, քան 
բա վա կան է։ Ե թե այդ պես վար վեք, դուք չեք վերց նի և չեք վա յե լի 
կրկնա կի չա փը։ Բայց ե թե հաս կա նաք, թե ինչ պես է գոր ծում Թա
գա վո րութ յու նը, ե թե ի մա նաք լիա կա տար մա տա կա րար ման մա սին 
և ս պա սեք դրան, դուք պատ րաստ կլի նեք գոր ծի անց նել և վերց նել 
այն, ինչ Աստ ված տա լիս է ձեզ։

Թույլ տվեք ևս մեկ օ րի նակ բե րել։ 

«Եվ Սի մո նը պա տաս խա նեց և  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 
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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։ Սի մոն Պետ րոսն էլ, տես նե լով, ըն
կավ Հի սու սի ծնկնե րի առջև և  ա սաց. «Ինձ նից դո՛ւրս գնա, 
որ ես մե ղա վոր մարդ եմ, Տե՛ր»։ Ո րով հետև ահ պա տեց 
նրան և  ա մեն քին էլ, որ նրա հետ էին՝ այն ձկնե րի որ սի 
հա մար, որ բռնե ցին։ Այն պես էլ Զե բե դեա յի որ դի նե րին՝ 
Հա կո բո սին և Հով հան նե սին, որ Սի մո նի ըն կեր ներն էին»։ 

– Ղու կաս 5.111

Սա հատ ված է մի պատ մութ յու նից, ո րն ա վե լի վաղ կար դա ցինք։ 
Պետ րո սի տրա մադ րութ յան տակ ե ղած եր կու նա վե րը գրե թե խոր
տակ վում էին ձկնե րի շա տութ յու նից՝ Թա գա վո րութ յան մի ջամ տութ
յան շնոր հիվ։ Դա հա կա ռակ էր նրա պատ կե րաց մա նը ձկնոր սութ
յան մա սին, և դա ցնցեց նրան։ Բայց ի՞նչ տե ղի կու նե նար հա ջորդ 
ան գամ, երբ Հի սուսն ա սեր նրան. « Պետ րո՛ս, գնա՛ խո րը ջրե րը և 
կոր սաս այն քան ձուկ, որ քան ցան կա նաս»։ Կար ծում եք, նա կգնար 
եր կո՞ւ նա վով։ Չեմ կար ծում։ Նա կհա վա քեր այն քան նա վեր, որ քան 
կկա րո ղա նար վերց նել իր ըն կեր նե րից։ Ին չո՞ւ։ Քա նի որ նա կու նե
նար այլ սպա սում և գի տե լիք այն մա սին, թե ինչ պես է գոր ծում Թա
գա վո րութ յու նը։ 

Այս քննարկ ման նպա տակն է ցույց տալ ձեզ, որ դուք չեք տես
նում ամ բողջ մա տա կա րա րու մը, որն Աստ ված ու ղար կում է։ Ի հար
կե, հիմ նա կա նում այդ մա տա կա րա րու մը չի լի նի թղթադ րամ նե րի 
տես քով, բայց կլի նի գա ղա փար նե րի, Աստ ծո կող մից նա խո րոշ ված 
հան դի պում նե րի և Սուրբ Հո գու ա ռաջ նոր դութ յան տես քով։ Ե թե 
մենք պատ րաստ ված չլի նենք, այ սինքն՝ չու նե նանք ճիշտ պատ կե
րա ցում կրկնա կի չա փի մա սին, մենք կանց նենք այդ ա մե նի կող քով՝ 
այս աշ խար հի գո յատև ման դաս տիա րա կութ յան պատ ճա ռով։ 

Հա ցի բազ մա պատկ ման պատ մութ յան մեջ Հի սու սը փոր ձում էր 
սո վո րեց նել Իր ա շա կերտ նե րին, թե ինչ պես է գոր ծում Թա գա վո րութ
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յու նը, թե ինչ կա րող էին սպա սել և  ակն կա լել Թա գա վո րութ յու նից։ 
Քա նի որ նրանց ստրկա կան մտա ծե լա կեր պը չէր տես նում ի րենց 
շուր ջը գտնվող հա ցի նե րուժն ամ բող ջութ յամբ, Նա ստիպ ված էր 
սո վո րեց նել նրանց, որ տես նեին այն. «Ի՞նչ եք տես նում։ Նա յե՛ք։ 
Դուք չեք տես նում այն, ինչ Աստ ված պատ րաս տել է ձեզ հա մար»։ 

Ու զում եմ մի պահ հի շեց նել ձեզ Ե լից 16րդ գ լու խը, քա նի որ 
ցան կա նում եմ նշել ևս մեկ բան։ 

«Եվ ա մեն ա ռա վոտ ժո ղո վում էին նրա նից ա մեն մեկն իր 
կե րա ծի չափ, ու ար ևը տա քա նա լիս հա լում էր։ Եվ ե ղավ, 
որ վե ցե րորդ օ րը կրկնա պա տիկ ու տե լիք, այ սինքն՝ ա մեն 
մե կի հա մար եր կու օ մեր ժո ղո վե ցին, և ժո ղովր դի բո լոր 
իշ խան նե րը ե կան և պատ մե ցին Մով սե սին։ Եվ նա ա սաց 
նրանց. «Այս է Տի րոջ ա սա ծը. վա ղը հանգս տութ յան սուրբ 
շա բաթն է Տի րոջ հա մար. ինչ որ ե փե լու եք, ե փե՛ք, և  ինչ 
որ ե ռաց նե լու եք, ե ռաց րե՛ք, և  ինչ որ կա վե լա նա, ձեզ հա
մար ա ռա վոտ վա պահ վե լու թո ղեք»։ 

Եվ նրան ա ռա վոտ վա թո ղե ցին Մով սե սի հրա մա յա ծի պես, 
և չ հո տեց, ոչ էլ մե ջը որդ ե ղավ։ Եվ Մով սեսն ա սաց. «Այ
սօր կե րե՛ք, ո րով հետև այ սօր շա բաթ է Տի րոջ հա մար։ Այ
սօր դաշ տի մեջ նրա նից չեք գտնի։ Վեց օր պի տի ժո ղո վեք 
նրան, բայց յո թե րորդ օ րը, որ շա բաթ է, պի տի չգտնվի»։ 

Եվ ե ղավ, որ յո թե րորդ օ րը ժո ղովր դից ո մանք ժո ղո վե լու 
գնա ցին, բայց չգտան։ Եվ Տերն ա սաց Մով սե սին. « Մինչև 
ե՞րբ չեք ու զում պա հել Իմ պատ վի րան ներն ու օ րենք նե րը։ 
Տե սե՛ք, որ Տե րը տվեց ձեզ շա բա թը, նրա հա մար վե ցե րորդ 
օ րը Ին քը ձեզ եր կու օր վա հաց է տա լիս։ Ա մեն մեկն իր տե
ղը թող նստի, ոչ մեկն իր տե ղից դուրս չգնա յո թե րորդ օ րը»։ 
Եվ Ժո ղո վուր դը հանգս տա ցավ յո թե րորդ օ րը»։ 

– Ե լից 16.2130 (մա նա նան)

Ինչ պես ա սա ցինք, կրկնա կի չափն այն է, ին չը հնա րա վոր դարձ
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րեց շա բաթ վա հան գիս տը։ Բայց զար մա նա լին այն է, որ թեև Աստ ված 
ար դեն մա տա կա րա րել էր կրկնա կի չա փը վե ցե րորդ օ րը, շա տե րը 
գնա ցին փնտրե լու այն շա բաթ օ րը և չգ տան։ Այն պես չէր, որ Աստ ված 
հա վա տա րիմ չէր և չէր մա տա կա րա րել։ Ն րանք պար զա պես չէին տե
սել այն, ո րով հետև չու նեին ճիշտ պատ կե րա ցում կրկնա կի չա փի մա
սին, որն ար դեն տրվել էր վե ցե րորդ օ րը։ Ն րանք միայն հա վա քել էին 
այն քան, որ քան բա վա կան էր մեկ օր վա հա մար, ինչ պես սո վո րա բար 
էին ա նում։ Այժմ, երբ յո թե րորդ օրն էր, նրանք քաղ ցած էին և  ո չինչ 
չէին գտնում։ Մի գու ցե, նրանց տե սանկ յու նից, Աստ ված չէր կա տա
րել Իր խոս տու մը։ Բայց Աստ ված կա տա րե՛լ էր Իր խոս տու մը. նրանք 
պար զա պես տեղ յակ չէին կրկնա կի չա փի սկզբուն քից։ Ե թե ի մա նա
յին դա, ա պա այլ կերպ կծրագ րեին ա մեն ինչ։ 

Որ քա՜ն մար դիկ են այ սօր թա փա ռում՝ փոր ձե լով գտնել այն, ին
չի կա րիքն ու նեն, և չեն հաս կա նում, որ Աստ ված ար դեն ու ղար կել է 
դա։ Կար ծում եմ՝ այս հատ վա ծում հե տաքր քիր է այն, որ Աստ ված 
բար կա ցավ նրանց վրա՝ բա վա կա նա չափ չհա վա քե լու հա մար։ Հե
տաքր քիր է, ինչ պե՞ս կհնչեին Ն րա խոս քե րը, ե թե քա րոզ վեին մեր 
ե կե ղե ցի նե րում։ 

« Նա, Ով սերմ է մա տա կա րա րում ցա նո ղին և հաց՝ կե րա
կու րի հա մար, նույն պես կմա տա կա րա րի և կա վե լաց նի 
ձեր սեր մի պա շա րը և կ մե ծաց նի ձեր ար դա րութ յան հունձ
քը։ Դուք կհարս տա նաք ա մեն ա ռու մով, որ պես զի կա րո
ղա նաք ա ռա տա ձեռն լի նել ա մեն ի րա վի ճա կում»։ 

– Բ Կորն թա ցի նե րի 9.10,11, NLT

Պո ղո սը շատ պարզ է խո սում այս տեղ՝ բա ցատ րե լով Աստ ծո Թա
գա վո րութ յան ազ դե ցութ յու նը. դուք կհարս տա նաք ա մեն բա նում, 
որ պես զի լիութ յուն ու նե նաք կամ ա ռա տա ձեռն լի նեք ա մեն ի րա
վի ճա կում։ Իմ ըն կե՛ր, դրա հա մար անհ րա ժեշտ է կրկնա կի չա փը։ 
Դուք չեք կա րող ա ռա տա ձեռն լի նել ա մեն ի րա վի ճա կում՝ ա ռանց 
ունե նա լու ա վե լին, քան բա վա կան է։ 

Նա խորդ գլուխ նե րից մե կում պատ մե ցի ձեզ, թե ինչ պես իմ ձեռ



ՁԵՐ ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ ՀԵ ՂԱ ՓՈ ԽՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ. Հանգս տի զո րութ յու նը

188

նար կութ յան գոր ծարք նե րի ծա վալն իմ գոր ծըն կեր նե րից մե կի հետ 
բարձ րա ցավ տա րե կան 34 մի լիոն դո լա րից և հա սավ տա րե կան 
11 մի լիոն դո լա րի։ Այդ ա ճը տե ղի ու նե ցավ ըն դա մե նը մեկ տա րում։ 
Ես նույն պես պատ մե ցի, թե ինչ պես դա տե ղի ու նե ցավ. մի գի շեր 
Աստ ված ե րազ ցույց տվեց, թե ինչ պետք է ա նեի։ Բայց այժմ պետք 
է ա սեմ, թե ինչ ա սաց ինձ, քա նի որ հի մա դուք կհաս կա նաք դա։ 
Իմ ե րա զում Նա պար զա պես եր կու բառ ա սաց։ Ա յո՛, ըն դա մե նը եր
կու բառ։ Այդ եր կու բա ռե րը փո խե ցին իմ ե կա մու տը՝ այդ տար վա 
ըն թաց քում բարձ րաց նե լով այն հար յուր հա զա րա վոր դո լար նե րով՝ 
ա ռանց հա վել յալ շու կա յա կան մար տա վա րութ յուն նե րի և գո վազ դի։ 
Ես ո չինչ չփո խե ցի իմ ըն կե րութ յան աշ խա տան քի մեջ. ես փոխեցի 
ինձ ։ Այդ եր կու բա ռե րը ցու ցում էին, ըստ ո րի ես պետք է փո խեի իմ 
գոր ծե լա կեր պը, և  այդ փո փո խութ յունն ա վե լի քան քա ռա պատ կեց 
մեր գոր ծը և  իմ ե կա մու տը։ «Ո րո՞նք են այդ բա ռե րը»,  կհարց նեք 
դուք։ Պար զա պես հետև յա լը. «Որ սա՛ պա հը»։ 

Ա յո՛, «որ սա՛ պա հը»։ «Եվ վե՞րջ։ Այդ ա մե նը կա տար վեց շնոր հիվ 
այդ եր կու բա ռե րի՞»։ Ա յո՛։ Հենց դուք հաս կա նաք, որ Աստ ված ՄԻՇՏ 
կրկնա կի չափ է ու ղար կում՝ մա տա կա րա րե լով մեզ, կհաս կա նաք, թե 
ինչ էր Նա ա սում ինձ։ 

Իմ ըն կե րութ յու նը, ինչ պես և վա ճառ քով զբաղ վող բո լոր ըն կե
րութ յուն նե րը, ե կա մուտ է ստա նում՝ օգ նե լով մարդ կանց։ Որ քան 
ա վե լի արդ յու նա վետ է որ ևէ ըն կե րութ յունն օգ նում մարդ կանց, 
այն քան ա վե լի բարձր ե կա մուտ է այն ստա նում։ Թեև սա ճիշտ է, 
նույն պես ճիշտ է այն փաս տը, որ վա ճառ քով զբաղ վող բազ մա թիվ 
ըն կե րութ յուն ներ չեն կա րո ղա նում հո գալ ի րենց հա ճա խորդ նե րի 
կա րիք նե րը՝ կա՛մ ներ կա հա ճա խորդ նե րի ոչ հետ ևո ղա կան և վատ 
սպա սարկ ման, կա՛մ ի րենց ըն կե րութ յան հա մար նոր հա ճա խորդ ներ 
չգրա վե լու և չ պահ պա նե լու պատ ճա ռով։

Մեր պարագայում, մենք ան չափ զբաղ ված էինք, ու թեև դա վատ 
չէ, եր բեմն մենք չէինք ար ձա գան քում մեր հա ճա խորդ նե րին այն քան 
ա րագ, որ քան ցան կա նում էի։ Ան ձամբ ես աշ խա տում եմ ներդ րում
ներ կա տա րող հա ճա խորդ նե րի հետ, և  ինձ դա դուր է գա լիս։ Բայց 
իմ զբաղ վա ծութ յան պատ ճա ռով, երբ ինձ տրա մադ րում են որ ևէ հա
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ճա խոր դի տվյալ ներ, ով ցան կա նում է ներդ րում կա տա րել, եր բեմն 
ես պա տաս խան զանգ չեմ ա նում ա ռա ջին 24 ժամ վա ըն թաց քում։ 
Ես դրա կան շար ժա ռիթ ներ ու նեմ, բայց փաստ է, որ չեմ ա նում դա։ 

Ինչ պես գի տեք, երբ մար դիկ հար ցեր են տա լիս, նրանց գոր ծե
րով զբաղ վում է այն ըն կե րութ յու նը, ո րը պա տաս խա նում է նրանց 
հար ցե րին։ Եր բեմն, ու շաց նե լով հնա րա վոր հա ճա խոր դին զան գե լը՝ 
նրա անձ նա կան ներդ րու մա յին կա րիք նե րը քննար կե լու հա մար, կա
րե լի է կորց նել նրան։ Նա կա րող է զան գել այլ մար դու, ով ա վե լի հա
սա նե լի է և կա րող է պա տաս խա նել իր հար ցե րին։ Թեև շատ բա ներ 
կա րող են չստաց վել, լու ծումն այն է, որ երբ մար դիկ հար ցեր ու նեն, 
մենք պետք է հա սա նե լի լի նենք նրանց՝ պատ րաս տի պա տաս խան
նե րով։ 

Այն պես որ, երբ Տե րը տվեց ինձ այդ եր կու բա ռը, ես գի տեի, 
թե ինչ էր դա նշա նա կում։ Ես պետք է փո խեի իմ վե րա բեր մուն քը, 
ե թե իս կա պես ցան կա նում էի բեմ բարձ րա նալ այդ ըն կե րութ յան 10 
գլխա վոր գոր ծըն կեր նե րի կազ մում և 100.000 դո լա րի բո նու սա յին 
չեկ ստա նալ։ Ես պետք է որ սա յի պա հը։ Ես փո խե ցի իմ աշ խա տան
քա յին ո ճը։ Նոր կա նոն սահ մա նե ցի. երբ ինչոր մե կը ներդ րու մա յին 
խորհր դատ վութ յուն ստա նա լու հայտ ներ կա յաց ներ, ես, հնա րա վո
րութ յան դեպ քում, կզան գեի նրան մի քա նի րո պեում և  ան մի ջա պես 
կայ ցե լեի։ Մեզ դի մում են ԱՄՆի ամ բողջ տա րած քից, և  այդ ո րո
շու մը պա հե լը հեշտ չէր լի նե լու։ Բայց ո րո շե ցի այդ պես վար վել։ Ես 
զան գե ցի իմ ըն կե րութ յան տնօ րե նին և պատ մե ցի այն, ինչ Աստ ված 
ա սել էր ինձ։ Պատ վի րե ցի նրան, որ իմ բո լոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րին 
փո խան ցի, որ նրանք աշ խա տեն նույն վե րա բեր մուն քով՝ որ սան 
ցան կա ցած հնա րա վո րութ յուն։ Երբ այդ տա րին ա վարտ վեց, մեր 
գոր ծարք նե րի ընդ հա նուր ծա վալն այդ ըն կե րութ յան հետ կազ մեց 
11 մի լիոն դո լար, ին չը պա հանջ վում էր նրանց գոր ծըն կեր նե րի լա
վա գույն տասն յա կում լի նե լու հա մար։ Եվ, բա ցի այդ, մենք նույն պես 
մի լիո նա վոր դո լար նե րի շա հույթ ստա ցանք՝ հա մա գոր ծակ ցե լով այլ 
ըն կե րութ յուն նե րի հետ։

Իմ բա ցա հայ տու մը հետև յալն էր. մենք չփո խե ցինք ո չինչ մեր 
աշ խա տան քի մեջ, պար զա պես սկսե ցինք ա րագ ար ձա գան քել, երբ 
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հնա րա վոր հա ճա խորդ նե րը ցան
կա նում էին խո սել մեզ հետ։ Հաս
կա նո՞ւմ եք, Տերն ա սում էր ինձ, որ 
ա վել ցու կը՝ շա բաթ վա հան գիս տը, 
ար դեն տրված էր. Նա ար դեն տվել 
էր։ Պար զա պես ես չէի տես նում այն։

Այն պես որ, գո յութ յուն չու նի Թա
գա վո րութ յան օ րենք կրկնա կի չա
փի մա սին, որն օգ նում է ստա նալ 
կրկնա կի չա փը։ Կրկ նա կի չա փը 

մշտա պես տրված է։ Աստ ված մշտա պես կրկնա կի չա փով է մա տա
կա րա րում։ 

ԱՍՏՎԱԾ ԵՐԲԵՔ ՉԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ՄԻԱՅՆ ԱՅՍՕՐՎԱ 
ՀԱՄԱՐ։ ՆԱ ՄՇՏԱՊԵՍ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ Է ԿՐԿՆԱԿԻ ՉԱՓՈՎ։ 

Կր կին, մեր խնդիրն այն է, որ մենք չենք տես նում կրկնա կի չա փը։ 

Բայց կա ա վե լի մեծ խնդիր. մենք նույ նիսկ չգի տենք կրկնա կի 
չա փի մա սին, այդ պատ ճա ռով, չենք էլ փնտրում այն։ 

Ինձ դուր է գա լիս այն, ինչ ա սաց Հի սու սը. «... որ բան չկոր չի»։ 
Աստ ված ու ղար կել է ա մե նը, և Նա ցան կա նում է, որ դուք ու նե նաք 
դա։ Նա բար կա ցած էր, որ մար դիկ մա նա նա էին փնտրում յո թե րորդ 
օ րը, այ նինչ, Նա ար դեն ու ղար կել էր այն։ Նա հի շեց րեց Մով սե սին, 
որ Ինքն ար դեն ու ղար կել էր այն վե ցե րորդ օ րը, որ պես զի նրանք 
հա վա քեին և վա յե լեին շա բաթ վա հան գիս տը։ Ըստ էութ յան, Նա 
ա սում էր նրանց. « Շա բաթն Ինձ հա մար չէ. այն ձե՛զ հա մար է։ Ա հա 
թե ին չու եմ Ես կրկնա կի չափ ու ղար կում ձեզ»։ Կա րե լի է գրե թե լսել 
նույ նը Հի սու սի խոս քե րում. «Տ ղա նե՛ր, վերց րե՛ք այս կտոր նե րը և 
պա հե՛ք բո լո րը։ Աստ ված ու ղար կեց սա, որ դուք հա վա քեք, վա յե լեք 
կրկնա կի չա փը և հան գիստ գտնեք»։ 

Երբ Հի սու սը կե րակ րեց 5.000 մար դու հինգ հա ցով և  եր կու ձկով, 
ա շա կերտ նե րը չտե սան կե րա կու րի կտոր նե րը։ Ն րանք նույ նիսկ 

ՏԵՐՆ ԱՍՈՒՄ ԷՐ 
ԻՆՁ, ՈՐ ԱՎԵԼՑՈՒԿԸ՝ 
ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՆԳԻՍՏԸ, 
ԱՐԴԵՆ ՏՐՎԱԾ ԷՐ. 
ՆԱ ԱՐԴԵՆ ՏՎԵԼ ԷՐ։ 
ԵՍ ՊԱՐԶԱՊԵՍ ՉԷԻ 
ՏԵՍՆՈՒՄ ԱՅՆ։
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չէին փնտրում դրանք։ Բայց Հի սու սը պատ վի րեց նրանց հա վա քել 
այդ կտոր նե րը, որ պես զի այդ հունձ քը չկոր չեր։ Այ սօր մեզ անհ րա
ժեշտ է Սուրբ Հո գու օգ նութ յու նը, որ պես զի դա դա րենք մտա ծել 
միայն հա գե նա լու մա սին և վերց նենք կրկնա կի չա փը։ Ե թե հարց
նենք Ն րան, Նա ցույց կտա այն, ին չը մենք չենք տես նում։ Հու սով 
եմ՝ հաս կա ցաք, որ կրկնա կի չափն ար դեն իսկ տրված է ձեզ. դուք 
պար զա պես պետք է վերց նեք այն։ 

Քա նի որ կրկնա կի չա փը ՄԻԱԿ փա խուստն է այս աշ խար հի 
տան ջա լի աշ խա տան քով և քր տին քով գո յատ ևե լու ա նեծ քից, սա
տա նան ա տում է այն։ Նա կա րող է փոր ձել հա մո զել քրիս տոն յա նե
րին, որ ե թե նրանք եր կու աշ խա տանք ու նեն և հա զիվ են փա կում 
ի րենց հա շիվ նե րը, նրանք լավ ֆի նան սա կան վի ճա կում են։ Բայց նա 
ու զում է կանգ նեց նել այն քրիս տոն յա յին, ով ու նի մի ջոց ներ Աստ ծո 
Թա գա վո րութ յա նը ա ջակ ցե լու հա մար, և  ա զատ է ֆի նան սա կան վա
խից ու ան հանգս տութ յու նից։ Սա տա նա յի նպա տակն է պա հել ձեզ 
սնանկ վի ճա կում՝ ստրկաց ված խղճուկ գո յատև մա նը ձեր կյան քի 
բո լոր օ րե րում, որ ոչ մի ազ դե ցութ յուն չու նե նաք։ Փողն ազ դե ցութ
յո՜ւն է։ Ան կաս կած, սա տա նան ցան կա նում է կանգ նեց նել Աստ ծո 
օրհ նութ յու նը։ Ա հա թե ին չու է ան չափ կար ևոր, որ հաս կա նաք այն, 
ինչ ա սե լու եմ ձեզ։ 

Կրկ նա կի չա փը թաքն վա՜ծ է։ 

Լա՛վ, ժա մա նակն է, որ հան գիստ թող նենք ա շա կերտ նե րին։ Կար 
պատ ճառ, թե ին չու նրանք չէին տես նում այդ ա վել ցու կը։ Ի հար կե, 
ինչ պես ա սա ցինք, նրանք չէին փնտրում այն, բայց, ի րա կա նում, 
կար ևս մեկ գոր ծոն։ Սո վո րա բար դուք չեք հա վա քում մնա ցորդ նե
րը։ Ես նկա տի ու նեմ, որ, նրանց կար ծի քով, այդ հա ցի և ձ կան կտոր
նե րը պար զա պես մնա ցորդ ներ էին։ 

Ին չո՞ւ էր այն մե տա ղադ րա մը, ո րով Պետ րո սը պետք է վճա րեր իր 
հար կե րը, թաքն ված ձկան բե րա նում։ Ո՞ւմ մտքով կանց ներ փնտրել 
այն այն տեղ։ Ո՞վ կմտա ծեր, որ եր կու նա վում գտնվող մաս նա գի
տա ցած ձկնորս նե րը, ո րոնք ձուկ էին որ սա ցել ամ բողջ գի շեր և  ո չինչ 
չէին բռնել, կու նե նա յին ա մե նա մեծ որսն ի րենց կյան քում մի ռա բու
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նու ցուց ման պատ ճա ռով։ Ո՞վ կմտա ծեր, որ այն կի նը, Դ Թա գա
վո րաց 4րդ գլ խում, ով ո չինչ չու ներ իր տա նը՝ բա ցի մի շիշ յու ղից, 
և  ար դեն պետք է սնանկ հայ տա րար վեր, ինչոր կեր պով այն քան 
յուղ կու նե նար, որ դա թույլ կտար նրան վճա րել բո լոր պարտ քե րը և  
ա զատ լի նել։ Ոչ ո՛ք։ Ո՞վ կմտա ծեր, որ Գա րի Կի սին, ով նա խա վեր
ջին ա շա կերտն էր իր դա սա րա նում՝ ըստ ա ռա ջա դի մութ յան, այ սօր 
մի լիո նա տեր կլի ներ և  ա մեն օր կքա րո զեր հա զա րա վոր մարդ կանց 

աշ խար հով մեկ։ Ոչ ո՛ք։ Բո լոր այս 
պատ մութ յուն նե րում Աստ ված օգ
տա գոր ծեց անս պա սե լին՝ ի րա վի ճա
կը փո խե լու հա մար։

Ե թե ա ռա տութ յու նը՝ կրկնա կի չա
փը, ակն հայտ լի ներ և պար զա պես 
գտնվեր ինչոր տե ղում, սա տա նան 
կտես ներ այն և կ փոր ձեր խլել կամ 
գո ղա նալ։ Ա հա թե ին չու Աստ ված ի 
ցույց չի հա նում Իր գան ձե րը։ Դ րանք 
թաքն ված են։ Սա տա նան ա տում է, 
երբ դուք հա գե ցած եք և մա տա կա
րար վում եք, բայց ա մե նից ա տե լին 
նրա հա մար այն է, երբ դուք մուտք 

եք գոր ծում ա ռա տութ յան և շա բաթ վա հանգս տի մեջ։ 

Թույլ տվեք մի բան ցույց տալ այն մա սին, թե ինչ պես է Աստ ված 
գոր ծում այս աշ խար հում, ին չը դուք պետք է հաս կա նաք։ 

«Այլ, Աստ ծո ծա ծուկ ի մաս տութ յունն ենք խո սում խորհր
դով, որ Աստ ված հա վի տե նից ա ռաջ սահ մա նեց նրան մեր 
փառ քի հա մար։ Որն այս աշ խար հի իշ խան նե րից ոչ ոք 
չճա նա չեց, քա նի որ ե թե ճա նա չած լի նեին, փառ քի Տի րո
ջը խա չը չէին հա նի»։ 

– Ա Կորն թա ցի նե րի 2.7,8

Այս հատ վա ծը հստակ ցույց է տա լիս, որ ե թե սա տա նան ի մա նար 

ՍԱՏԱՆԱՅԻ ՆՊԱՏԱԿՆ 
Է ՊԱՀԵԼ ՁԵԶ 
ՍՆԱՆԿ ՎԻՃԱԿՈՒՄ՝ 
ՍՏՐԿԱՑՎԱԾ ԽՂՃՈՒԿ 
ԳՈՅԱՏԵՎՄԱՆԸ 
ՁԵՐ ԿՅԱՆՔԻ 
ԲՈԼՈՐ ՕՐԵՐՈՒՄ, 
ՈՐՊԵՍԶԻ ԴՈՒՔ ՈՉ 
ՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ՉՈՒՆԵՆԱՔ։
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Աստ ծո ծրա գի րը, նա կփո խեր իր մար տա վա րութ յու նը։ Ա հա թե ին
չու Աստ ված պետք է ծա ծուկ գոր ծեր։ Ցան կա ցած ակն հայտ գոր ծու
նեութ յան դեպ քում սա տա նան պա տաս խան քայ լեր կձեռ նար կեր։ 
Ձեր ա ռատ մա տա կա րա րու մը չի կա րող ակն հայտ դառ նալ մինչև 
այն վերց նե լու կամ հնձե լու պա հը՝ նույն պատ ճա ռով։ Կա մի խոսք, 
ո րը ես օգ տա գոր ծում եմ տա րի ներ շա րու նակ։ Աստ ծո գան ձե րը 
թաքն ված են ոչ թե ձեզ նից, այլ՝ ձեզ հա մար։ 

Թաքն ված ձեզ նից՝ ձեզ հա մար։
Շա տերն ա սում են ինձ, որ ե րա նի՜ Աստ ված չսպա սեր մինչև վեր

ջին պա հը՝ Իր պա տաս խան նե րը տա լու հա մար։ Բայց, իմ ըն կե՛ր, 
Աստ ված չի ան հանգս տա նում։ Նա գի տի, թե երբ դուք պետք է փա
կեք ձեր հա շիվ նե րը, և ձեր օգ տի հա մար է, որ չա փա զանց վաղ չի 
հայտ նում Իր ձեռ քը, որ պես զի սա տա նան չկա րո ղա նա խլել այդ 
պա տաս խան նե րը։

«Եվ քեզ պի տի տամ խա վա րի մի ջի գան ձե րը և ծա ծուկ 
տե ղե րում պահ ված հարս տութ յուն նե րը, որ պես զի ի մա
նաս, թե Ես եմ Տե րը, որ կան չե ցի քեզ քո ա նու նով՝ Իս րա
յե լի Աստ վա ծը»։ 

– Ե սա յի 45.3

Ծա ծուկ տե ղե րում պահ ված հարս տութ յուն նե՞ր։ Սա շատ ա վե լի 
հե տաքր քիր է, քան լա վա գույն հո լի վուդ յան ֆիլ մի սցե նա րը։ Թույլ 
տվեք մի օ րի նակ բե րել այն մա սին, թե ինչ պես Աստ ված օգ նեց ինձ 
վերց նել կրկնա կի չափն իմ գոր ծա րար կյան քում։ Տա րի ներ ա ռաջ 
ու սում նա սի րում էի իմ ֆի նան սա կան ըն կե րութ յան տա րե կան հաշ
վետ վութ յու նը։ Թեև ես գոհ էի, որ ա զատ վել էի պարտ քե րից և  ար
դեն ո րոշ գու մար ու նեի բան կում, սա կայն գի տեի, որ կար ա վե լին։ 
Ես տես նում էի այն քա՜ն նա խագ ծեր Աստ ծո Թա գա վո րութ յան մեջ, 
ո րոնք ցան կա նում էի ֆի նան սա վո րել. այն քա՜ն շատ գործ կար, և  
այդ ա մե նի հա մար փող էր անհ րա ժեշտ։ 

Երբ ա ղո թում էի դրա հա մար, Տե րը սկսեց բա ցատ րել ինձ, թե ինչ 
են նշա նա կում «կտոր նե րը»։ Սկզ բում չէի հաս կա նում, թե ինչ Նա 
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նկա տի ու ներ, սա կայն, շա րու նա կե լով ա ղո թել և լ սել Ն րան, ես հաս
կա ցա։ Կ տոր նե րը, ինչ պես և  այն պատ մութ յան մեջ, ո րը կար դա ցինք, 
ան տես ված էին։ Դ րանք չէին արժ ևոր վում և  ան պետք էին հա մար
վում՝ կա՛մ այն ջան քե րի պատ ճա ռով, ո րոնք անհ րա ժեշտ էին՝ ան
պետք թվա ցող բա նը հա վա քե լու հա մար, կա՛մ ո րով հետև դրանց ար
ժե քը գնա հատ վում էր հնա ցած մե թոդ նե րով։ Իսկ մի գու ցե մարդ կանց 
սխալ կամ սահ մա նա փակ պատ կե րա ցու մը դրանց հնա րա վոր գոր
ծա ծութ յան մա սին թույլ չէր տա լիս տես նել, թե որ քա նով դրանց ար
ժե քը կա րող է ա վե լա նալ՝ ի րենց ներ կա պատ կե րաց ման հա մե մատ։ 

Հա մոզ ված եմ՝ դուք հա ճախ եք լսել հետև յա լը. « Մենք միշտ այս
պես ենք ա րել»։ Կա րող եմ ա սել, որ այդ պես խո սող մար դիկ, ա մե
նայն հա վա նա կա նութ յամբ, չեն ստա նա կրկնա կի չա փը։ 

Երբ ու սում նա սի րում էի իմ ըն կե րութ յան տա րե կան հաշ վետ վութ
յու նը, Աստ ված բա ցեց իմ աչ քե րը՝ ցույց տա լով շատ կտոր ներ, ո րոնք 
ես թող նում էի սե ղա նին, թեև պետք է հա վա քեի։ Մեր ա ռաջ նա հերթ 
գոր ծե րից մեկն է՝ կազ մել յու րա քանչ յուր հա ճա խոր դի ամ բող ջա կան 
ֆի նան սա կան բնու թա գի րը՝ տես նե լու հա մար նրա ակ տիվ նե րը և 
պարտ քե րը։ Դ րա նից հե տո վեր լու ծութ յուն ենք կա տա րում՝ փնտրե
լով այն ֆի նանս նե րը, ո րոնք կա րող ենք ուղ ղել պարտ քե րը մա րե լուն։ 
Ի հար կե, այդ բնու թագ րում մենք ընդգր կում ենք հա ճա խոր դի ներ կա 
հի փո թե քա յին կար գա վի ճա կը և տո կո սադ րույ քը՝ այլ վար կա յին պայ
ման նե րի հետ։ Այդ ժա մա նակ մենք նույն պես խոր հուրդ էինք տա լիս 
մեր հա ճա խորդ նե րին վար կա յին գիծ վերց նել՝  սե փա կան մի ջոց նե
րի գրա վադր մամբ, ին չի շնոր հիվ նրանց վար կա յին քար տե րի տո
կո սադ րույ քը ցած րա նում էր՝ հաս նե լով սո վո րա կան 21 տո կո սից՝ 6 
տո կո սի։ Միայն այդ հնար քի շնոր հիվ, մի ջին ըն տա նի քի խնա յո ղութ
յուն նե րը կազ մում էին ամ սա կան 500600 դո լար։ Երբ հնա րա վոր էր 
նման բան ա նել, մենք ու ղար կում էինք մեր հա ճա խորդ նե րին ի րենց 
բան կեր՝ միաց յալ վարկ ստա նա լու հա մար։

Երբ ու սում նա սի րում էի իմ ըն կե րութ յան տվյալ նե րը, Սուրբ Հո
գին մատ նա ցույց ա րեց այդ հի փո թե քա յին վե րա ֆի նան սա վոր ման 
մի ջո ցը և  ա սաց. «Ին չո՞ւ ինքդ չես ստանձ նում այս աշ խա տան քը»։ 
Մ տա ծե լով այդ մա սին՝ ես հաս կա ցա։ Մենք ար դեն իսկ շա հել ենք 
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հա ճա խոր դի վստա հութ յու նը. մենք ար դեն ու նենք նրա տվյալ նե րը։ 
Ի վեր ջո, չէ՞ որ հենց մենք ենք ա ռա ջար կել նրան վե րա ֆի նան սա վո
րել իր պարտ քը։ 

Այդ աշ խա տան քը կազ մա կեր պե լու հա մար ես պետք է բո լո րո
վին նոր ձեռ նար կա տի րա կան ճյուղ ու սում նա սի րեի, լի ցեն զա վո
րում ստա նա յի, դա սե րի մաս նակ ցեի, և շատ ա վե լին։ Ես պար զա
պես ժա մա նակ չու նեի այդ ա մե նի հա մար։ Բայց երբ շա րու նա կում 
էի ա ղո թել, Տե րը ցույց տվեց, որ վար ձեմ մեկ այլ անձ նա վո րութ յան, 
ո րը կհիմ նադ րի և կ ղե կա վա րի իմ հի փո թե քա յին ըն կե րութ յու նը, և  
ես այդ պես էլ վար վե ցի։ Միայն ա ռա ջին տա րում սե փա կան հի փո
թե քա յին ըն կե րութ յուն ստեղ ծե լը բե րեց մեզ 160.000 դո լա րի զուտ 
շա հույթ։ Ես եր բեք չէի ստա նա այդ գու մա րը, ե թե թույլ չտա յի Սուրբ 
Հո գուն մատ նա ցույց ա նել այն կտո րը, որն ու ղիղ իմ աչ քի առջև էր, 
բայց ո րը ես չէի նկա տում։ 

Ես սկսե ցի հա վա քել ա վե լի շատ կտոր ներ, ո րոնք Սուրբ Հո գին 
ցույց էր տա լիս ինձ։ Մի կտոր կամ ո լորտ, ո րը ես ան տե սում էի իմ 
կան խա կալ գա ղա փար նե րի պատ ճա ռով, ո րոնք ի մա ցել և լ սել էի այլ 
մարդ կան ցից (ո րոնց կար ծի քով՝ չար ժեր մուտք գոր ծել այդ ո լորտ), 
մեծ հա ջո ղութ յուն բե րեց մեզ։ Երբ վեր ջա պես ան ձամբ ու սում նա սի
րե ցի այն, հաս կա ցա, որ ամ բողջ տե ղե կութ յու նը, ո րը ստա ցել էի այդ 
ո լոր տի մա սին, սխալ էր, և  ի րա կա նում այդ ճյու ղը գե րա զանց կեր պով 
հա մա պա տաս խա նում էր մեր ըն կե րութ յա նը։ Այդ կտորն ա վե լի մեծ 
ե կա մուտ բե րեց, քան իմ հիմ նա կան գոր ծա րար մո դե լը՝ բե րե լով մի
լիո նա վոր դո լար ներ։ Դա բա ռա ցիո րեն բազ մա մի լիո նա նոց կտոր էր։ 

Այն պես որ, թույլ տվեք պար զո րեն բա ցատ րել սա։ Կրկ նա կի չա
փը ստաց վում է հայտ նութ յան մի ջո ցով։ Հայտ նութ յու նը պար զա պես 
այն է, ինչ Սուրբ Հո գին սո վո րեց նում է ձեզ, ին չը դուք ինք ներդ չէիք 
ի մա նա։ Այն պես որ, Սուրբ Հո գին հայտ նում է կամ բա ցում է ձեր աչ
քե րը, որ տես նեք այն, ինչ դուք չգի տեիք։ Սա կոչ վում է հայտն ված 
գի տե լիք։ 

Հայտ նութ յու նը կրկնա կի չա փի բա նա լի՜ն է։ 

Երբ ա սում եմ սա, մար դիկ հարց նում են. «Ինչ պե՞ս կա րող եմ 
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լսել Սուրբ Հո գուն։ Ինչ պե՞ս ի մա նամ այդ ծա ծուկ գա ղա փար նե րը 
և հ նա րա վո րութ յուն նե րը ստա նա լու մի ջոց նե րը»։ Հ րա շա լի հարց է։ 
Այս գրքում ժա մա նակս չի բա վա կա նաց նի, որ խո րա պես անդ րա
դառ նամ Աստ ծո ձայ նը լսե լուն։ Այն պես որ, կա ռա ջար կեմ իմ գրած 
գրքե րից մեկ ու րի շը, ո րը կոչ վում է «Մկր տութ յուն Սուրբ Հո գով»։ 
Դուք կա րող եք գնել այն «Ա մա զոն»ից կամ մեր կայ քից։ Այդ գրքում 
կի մա նաք ա վե լին այն մա սին, թե ինչ պես է Սուրբ Հո գին գոր ծում, որ
պես զի հայտ նի մեզ Աստ ծո ծա ծուկ ծրագ րե րը, որ պես զի մենք բար
գա վա ճենք այս երկ րա յին տի րույ թում՝ ու ղիղ սա տա նա յի քթի տակ, և 
նա ո չինչ չկա րո ղա նա ա նել դրա դեմ։ Բայց որ պես զի ճիշտ կեր պով 
ուղ ղոր դեմ ձեզ, կար դանք Ա Կորն թա ցի նե րի 14.2ը. 

«Ո րով հետև յու րա քանչ յու րը, ով խո սում է լեզ վով, չի խո
սում մարդ կանց, այլ՝ Աստ ծուն։ Ի րա կա նում, ոչ ոք չի հաս
կա նում նրան. նա խոր հուրդ ներ է խո սում իր հո գով» (NIV)։ 

Չոր րորդ խոս քում գրված է. 

« Նա, ով խո սում է լեզ վով, կա ռու ցում է ի րեն» (NIV)։ 

« Կա ռու ցել» բա ռը նշա նա կում է խրատ կամ գի տե լիք փո խան ցել։ 
Ես ու նեմ դրա կա րի քը, և դուք՝ նույն պես։ Աստ վա ծա շուն չը խո սում 
է «լեզ վով խո սե լու» մա սին, ինչ պես որ Պո ղո սը նկա րագ րում է Հո
գով ա ղո թե լը։ Ես ու զում եմ խրա խու սել ձեզ. ան կախ այն բա նից, թե 
ինչ եք դուք լսել Սուրբ Հո գու այս պարգ ևի մա սին՝ որ այն ան ցել է 
ա ռաք յալ նե րի ժա մա նակ վա հետ, կամ՝ որ այն սա տա նա յից է, կար
դա ցե՛ք ձեր Աստ վա ծա շո՜ւն չը։ Հո գով ա ղո թե լը պար զա պես այն է, 
երբ Սուրբ Հո գին ա ղո թում է ձեր մի ջո ցով այս երկ րա յին տի րույ թում, 
որ պես զի Ն րա կամ քը կա տար վի, և սա տա նան չհաս կա նա, թե ինչ 
է տե ղի ու նե նում։ Հո գով ա ղո թե լը կար ևոր բա նա լի է՝ երկն քից լսե
լու հա մար, և  ես խրա խու սում եմ ձեզ, որ ու սում նա սի րեք այն, ինչ 
ա սա ցի։ Եվ ե թե հար ցեր ու նեք, ձեռք բե րեք իմ գիր քը, ես գի տեմ, որ 
այն կօգ նի ձեզ ա վե լի լավ հաս կա նալ Սուրբ Հո գու այս զար մա նա լի 
պարգ ևը, ո րը պատ կա նում է մեզ։ 
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Ու զում եմ ա վար տել այս գիր քը եր կու աստ վա ծաշնչ յան հատ
ված նե րով, ո րոնք, ըստ էութ յան, ամ փո փում են այս գլու խը։ 

« Բայց Ն րան, որ կա րող է ա ռա տութ յամբ ա նել բո լոր բա
նե րից ա վե լի, քան որ խնդրում ենք և  ի մա նում, այն զո
րութ յան չա փով, որ մե զա նում ներ գոր ծում է, Ն րան փառք 
լի նի ե կե ղե ցում, որ Ք րիս տոս Հի սու սում է, բո լոր դա րե
րում, հա վիտ յանս հա վի տե նից։ Ա մե՛ն»։

– Ե փե սա ցի նե րի 3.20,21

Դուք չեք կա րող խնդրել այն, ին չի մա սին չեք մտա ծել։ Ներ կա
յումս ես եր կու ինք նա թիռ ու նեմ՝ փոքր ինք նա թիռ, ո րը վա րում եմ 
թռիչ քը վա յե լե լու հա մար, և  իմ աշ խա տան քա յին ինք նա թի ռը, ո րով 
թռչում եմ ամ բողջ ԱՄՆով։ Երբ մտա ծում էի իմ գոր ծի հա մար ինք
նա թիռ գնե լու մա սին, ես ցնցվե ցի գնե րից։ Ինք նա թիռ ներն է ժան 
չեն։ Դա կար ծես տար հա մո զեց ինձ, և  մտա ծե ցի. «Ես կա րող եմ աշ
խա տել ա ռանց ինք նա թի ռի։ Ի վեր ջո, այն շատ թանկ ար ժե»։ Բայց 
ա մեն շա բաթ օգտ վում էի կո մեր ցիոն չվերթ նե րից, իսկ մի ա միս ես 
կա տա րե ցի 23 թռիչք։ Դա հոգ նե ցու ցիչ էր։ Ա յո՛, ես կա րող էի ա սել, 
որ մա տա կա րար ված էի։ Իմ բո լոր թռիչք նե րը վճար ված էին. ես 
կա րիք չու նեի ան ձամբ վճա րել դրանց հա մար։ Բայց այդ թռիչք նե
րի պատ ճա ռով կորց նում էի իմ հան գիս տը. թռիչք նե րը չե ղարկ վում 
կամ ու շա նում են, և  ա մեն ինչ խառ նաշ փո թի է վե րած վում։ Դա այն 
շա բաթ վա հան գիս տը չէր, ո րի կա րի քն ու նեի։ 

Ի վեր ջո, ես խոս տո վա նե ցի, որ սահ մա նա փա կում էի Աստ ծուն 
այդ ո լոր տում։ Նա կրկնա կի չա փի Աստ ված է։ Դ րեն դան և  ես շուրջ 
մեկ տա րի շա րու նակ տա տան վում էինք ինք նա թիռ գնե լու հար ցում, 
և  ես զղջու մով եմ ա սում այս մա սին։ Վեր ջա պես, Աստ ված ուղ ղեց 
մեր ու շադ րութ յու նը մի ինք նա թի ռի վրա՝ ա սե լով, որ ար դեն եր կու 
տա րի է՝ փոր ձում էր տալ այն մեզ։ Մենք ա պաշ խա րե ցինք և  ո րո
շում կա յաց րինք։ Մենք ցա նե ցինք մեր սեր մը հենց այդ ինք նա թի ռի 
հա մար, ո րը ցան կա նում էինք, և  ո րը մեզ պետք էր: Ա նե լով դա՝ մենք 
ստա ցանք այն եր կու ա միս անց։ Այդ ըն թաց քում Աստ ված տվեց ինձ 
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ի մաս տութ յուն և բա րե հա ճութ յուն մի քա նի գոր ծարք նե րում, և ճիշտ 
պա հին ես ու նե ցա ինձ անհ րա ժեշտ գու մա րը։ 

Ա յո՛, Աստ ված կրկնա կի չա փի Աստ ված է։ Կա րե լի՞ է ա սել, որ ես 
տար բե րութ յուն զգա ցի։ Ան ձամբ ինձ հա մար՝ տար բե րութ յու նը սե
փա կան ինք նա թիռն ու նե նա լու և կո մեր ցիոն չվերթ նե րից օգտ վե լու 
միջև, նման է 70 կի լո մետր հե ռա վո րութ յամբ գտնվող մի վայր հե
ծան վով կամ մե քե նա յով գնա լուն։ Ա յո՛։ Եվ Աստ ված եր կու տա րի 
փոր ձում էր տալ ինձ այդ ինք նա թի ռը, մինչ ես նա յում էի իմ հա գե ցած 
վի ճա կին և կու րո րեն չէի տես նում այն կրկնա կի չա փը, որն Աստ ված 
ար դեն մա տա կա րա րել էր։ Ես հստակ պետք է տես նեի այն։ 

Մի գու ցե դուք վա րում եք մի մե քե նա, որն այն քան ան սարք է, որ, 
պտտե լով բա նա լին, ա ղո թում եք, որ շար ժի չը միա նա։ Դա դա րե՛ք 
նա յել ձեր դա տարկ բան կա յին հաշ վին և  ո րո շում ներ կա յաց նել գո
յատ ևե լու մա սին՝ հիմն վե լով դրա վրա։ Փո խա րե նը, թույլ տվեք, որ 
կրկնա կի չա փի Աստ ված ցույց տա ձեզ այն կտոր նե րը՝ թաքն ված 
բա նե րը, ո րոնք պետք է տես նեք, որ պես զի ա զա տութ յուն ստա նաք և 
վա յե լեք շա բաթ վա խա ղա ղութ յու նը և հան գիս տը։ Նա ծրա գիր կտա 
ձեզ և ցույց կտա, թե ինչ պես կա տա րեք այն, ե թե դուք միայն խնդրեք 
Ն րան։ Ինչ պես ա սաց Հի սու սը. «... որ բան չկոր չի»։ Կրկ նա կի չափն 
ար դեն իսկ տրվա՜ծ է ձեզ։ 

«Ու րեմն, մնում է շա բաթ վա հան գիստ Աստ ծո ժո ղովր դի 
հա մար, ո րով հետև յու րա քանչ յու րը, ով մուտք է գոր ծում 
Աստ ծո հանգս տի մեջ, նույն պես հանգս տա նում է իր գոր
ծից, ինչ պես որ Աստ ված հանգս տա ցավ Ի րե նից»։ 

– Եբ րա յե ցի նե րի 4.9,10, NIV



Հա մոզ ված եմ, որ այս գիրքն օրհ նութ յուն էր թե՛ ձեզ համար, և  
թե՛ Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի հետ ձեր ըն թաց քի հա մար։ Ինչ պես նշե
ցի, այն երկ րորդն է « Ձեր ֆի նան սա կան հե ղա փո խութ յու նը» գրքա
շա րում։ Այս գրքա շա րը բաղ կա ցած է հինգ գրքից. սպա սե՛ք հա ջորդ 
գրքին մեր կայ քում։ Նույն պես կա րող եք ընկգրկ վել մեր ու սու ցո ղա
կան ծրագ րում, ո րը կոչ վում է « Հե ղա փո խա կան թիմ»։ Կա րող եք 
ի մա նալ ա վե լին « Հե ղա փո խա կան թի մի» մա սին մեր կայ քում։ 

Գա րի և Դ րեն դա Կի սի նե րը « Ֆոր վարդ Ֆայ նենշլ Գ րուպ» 
(Forward Financial Group) ըն կե րութ յան հիմ նա դիր ներն ու տնօ րեն
ներն են։ Այն գտնվում է Օ հա յո նա հան գի Ն յու Ալ բա նի քա ղա քում, 
հե ռա խո սա հա մա րը՝ 1(800)8150818։ 

Գա րի և Դ րեն դա Կի սի նե րը հով վում են « Հա վատ քի կյանք» ե կե
ղե ցին Օ հա յո նա հան գի Ն յու Ալ բա նի քա ղա քում։ 

Գա րի և Դ րեն դա Կի սի նե րի այլ նյու թե րի հա մար այ ցե լե՛ք 
FaithLifeNow.com, GaryKeesee.com և Drenda.com կայ քե րը։ 



Գարի Կիսիի

«Ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը»
գրքաշարի մյուս գրքերը

Համաձայնության զորությունը

Մարտավարության զորությունը

Մատակարարման զորությունը

Առատաձեռնության զորությունը




