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 Սի րե լի՛ ըն թեր ցող, ինձ հա մար մեծ պա տաս-
խա նատ վութ յուն է՝ անդ րա դառ նալ Աստ ծո ձայ-
նը լսե լու թե մա յին, ո րով հետև իմ ծա ռա յո ղա կան 
կյան քում բազ միցս հան դի պել եմ մարդ կանց, ով-
քեր ա ռաջ նորդ վե լով ե րազ նե րով, տե սիլք նե րով, 
« Տի րոջ ձայ նով»՝ շեղ վել են ճշմա րիտ ճա նա պար-
հից: Ն րանք հա մոզ ված են ե ղել, թե ի րոք լսել 
են Աստ ծո ձայ նը կամ Աստ ծուց մար գա րեա կան 
ու ղերձ պա րու նա կող ե րա զով են ա ռաջ նորդ վել, 
բայց սխալ վել են: 

Ա յո՛,  Տե րը խո սում է մարդ կանց հետ և, հիմնա-
կա նում,  Սուրբ  Հո գու վկա յութ յան մի ջո ցով՝ Իր զա-
վակ նե րի հետ, սա կայն յու րա քանչ յու րը պետք է 
չա փա զանց զգոն լի նի:  Տի րոջ ձայ նը լսե լը և  Սուրբ 
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 Հո գով ա ռաջ նորդ վե լը ան պատ մե լի նուրբ հարց է, 
քա նի որ, ինչ պես գրված է  Կորնթա ցի նե րին ուղղ-
ված երկ րորդ թղթի 11.14-ում, «....սա տա նան ինքն «....սա տա նան ինքն 
էլ լույ սի հրեշ տա կի կեր պա րան քը իր վրա է առ-էլ լույ սի հրեշ տա կի կեր պա րան քը իր վրա է առ-
նում»: նում»:  Մար դը կա րող է խաբ վել սա տա նա յի կող-
մից կամ մո լոր վել` ել նե լով հենց իր ցան կութ յուն-
նե րից:  Յու րա քանչ յուր վերս տին ծնված քրիս տոն-
յա պետք է ու նե նա գի տութ յուն՝ տար բե րե լու Աստ-
ծո ձայ նը թե՛ սա տա նա յի ձայ նից, թե՛ իր իսկ մարմ-
նի ու շնչի ցան կութ յան թե լադ րան քից: 

 Հա մա ձայն Աստ վա ծաշն չի՝  Տե րը տար բեր ժա-
մա նակ նե րում տար բեր ձևե րով է խո սել մարդ-
կանց հետ: Աբ րա հա մի,  Հա կո բի, Ի սա հա կի, 
Ե նո քի հետ  Նա խո սել է ան ձամբ: Օ րեն քի ժա-
մա նա կաշր ջա նում մար գա րե նե րի մի ջո ցով է խո-
սել:  Հի սուս Փրկ չի  Գող գոթ յան խա չի գնով մեզ 
տրված շնորհ քի շնոր հիվ  Նա  Սուրբ  Հո գու մի ջո-
ցով խո սում է Իր զա վակ նե րից յու րա քանչ յու րի 
հետ:  Հով հան նես 14.16-18-ում  Հի սուսն ա սում է. 
«Եվ Ես  Հո րը կա ղա չեմ, և  ու րիշ Մ խի թա րիչ կտա «Եվ Ես  Հո րը կա ղա չեմ, և  ու րիշ Մ խի թա րիչ կտա 
ձեզ, որ մնա ձեզ հետ հա վիտ յան: Ճշ մար տութ յան ձեզ, որ մնա ձեզ հետ հա վիտ յան: Ճշ մար տութ յան 
 Հո գին է, ո րին աշ խար հը չի ըն դու նում, ո րով հետև  Հո գին է, ո րին աշ խար հը չի ըն դու նում, ո րով հետև 
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չի տես նում Ն րան և  ոչ էլ ճա նա չում է Ն րան: չի տես նում Ն րան և  ոչ էլ ճա նա չում է Ն րան: 
 Բայց դուք Ն րան ճա նա չում եք, ո րով հետև ձեզ  Բայց դուք Ն րան ճա նա չում եք, ո րով հետև ձեզ 
մոտ է մնում և  ձեզ հետ կլի նի:  Ձեզ որբ չեմ թող-մոտ է մնում և  ձեզ հետ կլի նի:  Ձեզ որբ չեմ թող-
նի, կգամ ձեզ մոտ»:  նի, կգամ ձեզ մոտ»:  Հի սուս Փրկ չի այս խոս քե րից 
ա ռաջ  Հո վել մար գա րեն նույն պես մար գա րեա ցել 
է խա չի զո րութ յամբ մեզ տրված շնորհ քի մա սին. 
«....Իմ  Հո գին պի տի թա փեմ ա մեն մարմնի վրա, «....Իմ  Հո գին պի տի թա փեմ ա մեն մարմնի վրա, 
և  պի տի մար գա րեա նան ձեր տղա ներն ու աղ ջիկ-և  պի տի մար գա րեա նան ձեր տղա ներն ու աղ ջիկ-
նե րը, ձեր ծե րե րը ե րազ ներ պի տի տես նեն, ձեր նե րը, ձեր ծե րե րը ե րազ ներ պի տի տես նեն, ձեր 
ե րի տա սարդ նե րը տե սիլք ներ պի տի տես նեն: Եվ ե րի տա սարդ նե րը տե սիլք ներ պի տի տես նեն: Եվ 
ծա ռա նե րի ու ա ղա խին նե րի վրա էլ այն օ րե րին ծա ռա նե րի ու ա ղա խին նե րի վրա էլ այն օ րե րին 
պի տի թա փեմ Իմ  Հո գին»պի տի թա փեմ Իմ  Հո գին» ( Հո վել 2.28,29): 

 Տիե զերքն ա րա րող և  հա վի տե նութ յունն Իր 
ա փե րի մեջ պա հող Աստ ված մարդ ա րա րա-
ծին ստեղ ծե լիս հաշ վի է ա ռել այն փաս տը, որ 
մարդն ինք նին չի կա րող բա վա րար ված ու եր-
ջա նիկ կյանք ու նե նալ այս հիաս քանչ եր կիր մո-
լո րա կի վրա՝ ա ռանց Իր հետ շփվե լու, Իր կամ քը 
ճա նա չե լու:  Նա մար դուն տվել է հնա րա վո րութ-
յուն ներ և  ըն դու նա կութ յուն ներ՝ լսե լու Իր ձայ նը: 
 Սա տա նան, որ գող է և «....գա լիս է, որ գո ղա- «....գա լիս է, որ գո ղա-
նա, սպա նի ու կորց նի....» նա, սպա նի ու կորց նի....» ( Հովհ. 10.10), կա րո ղա-
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նում է խա բել Աստ ծո զա վակ նե րին ու հա մո զել, 
որ Աստ ված միշտ չէ, որ խո սում է մար դու հետ, և  
ոչ բո լորն են, որ լսում են Ն րա ձայ նը:  Սա տա նան 
լավ գի տի, թե ինչ տե ղի կու նե նա յու րա քանչ յուր 
մար դու հետ, ով լսի Աստ ծո ձայ նը, և  ինչ փաս տի 
առջև կկանգ նի ին քը, ե թե մարդն այս կամ այն 
կար ևո րա գույն գոր ծը ձեռ նար կե լիս մշտա պես 
հարց նի  Տի րոջ կամ քը: 

 Հիմք ըն դու նե լով Աստ վա ծա շուն չը և Աստ ծո 
 Խոս քի վրա հիմն ված իմ կյան քի փոր ձա ռութ յու-
նը՝ ես ցան կա նում եմ ցույց տալ, որ աստ ված նե-
րի Աստ վա ծը, մեր գո րո վա գութ  Հայ րը, հետ ևում 
է մեր ա մեն քայ լին և  ու զում է շտկել մեր գոր ծո-
ղութ յուն նե րը.  Նա ու զում է, որ ճա նա չենք Իր կա-
տար յալ կամ քը մեր անձ նա կան կյան քի հա մար 
և  ծա ռա յենք Ի րեն՝ հաշ վի առ նե լով մի միայն ԻՐ 
ԿԱՄՔԸ: 
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Աստ ծո ձայ նը լսելն անհ րա ժեշ տութ յուն է: 
 Յու րա քանչ յուր վերս տին ծնված և Աստ ծուն պաշ-
տող մարդ պետք է լսի  Տի րոջ ձայ նը, այ լա պես 
կշեղ վի ճիշտ ճա նա պար հից: Աստ վա ծաշն չում 
գրված է. «Ո րով հետև Իմ խոր հուրդ նե րը ձեր «Ո րով հետև Իմ խոր հուրդ նե րը ձեր 
խոր հուրդ նե րը չեն, և  ձեր ճա նա պարհ նե րը Իմ խոր հուրդ նե րը չեն, և  ձեր ճա նա պարհ նե րը Իմ 
ճա նա պարհ նե րը չեն,- ա սում է  Տե րը: Այլ՝ ինչ պես ճա նա պարհ նե րը չեն,- ա սում է  Տե րը: Այլ՝ ինչ պես 
բարձր է եր կին քը երկ րից, նույն պես էլ բարձր են բարձր է եր կին քը երկ րից, նույն պես էլ բարձր են 
Իմ ճա նա պարհ նե րը ձեր ճա նա պարհ նե րից, և Իմ ճա նա պարհ նե րը ձեր ճա նա պարհ նե րից, և 
Իմ խոր հուրդ նե րը՝ ձեր խոր հուրդ նե րից»Իմ խոր հուրդ նե րը՝ ձեր խոր հուրդ նե րից» (Ե սա յի 
55.8,9):  Մեկ այլ հատ վա ծում գրված է. « Խո րա-« Խո րա-
մանկ է սիրտն ա մե նից ա վե լի և  ա պա կան ված: մանկ է սիրտն ա մե նից ա վե լի և  ա պա կան ված: 
Ն րան ո՞վ կա րող է հաս կա նալ....»Ն րան ո՞վ կա րող է հաս կա նալ....» (Ե րե միա 17.9): 
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Ն շա նա կում է՝ մար դը, ա պա վի նե լով իր սրտին ու 
մտքին, կա մա թե ա կա մա, կգոր ծի այն պես, ինչ-
պես ինքն է հար մար գտնում տվյալ ի րա վի ճա-
կում:  Բո լորս գի տենք, թե մար դու կյան քում ինչ-
պի սի վճռո րոշ պա հեր են լի նում, և  ե թե նա ա պա-
վի նի իր մարդ կա յին մտքին, գու ցեև կոր ծան վի ոչ 
միայն ին քը, այլև ի րեն հետ ևող նե րը:  Կա ևս  մեկ 
պատ ճառ, թե ին չու յու րա քանչ յուր աստ վա ծա-
պաշտ պի տի լսի Աստ ծո ձայ նը. երբ  Տե րը խո սում 
է, մար դու սիր տը լցվում է հա վատ քով, և  նա որ-
քան էլ ա նե լա նե լի ի րա վի ճա կում գտնվի, միև-
նույն է, ստա նում է հա մոզ վա ծութ յուն, որ այդ 
ի րա վի ճա կից դուրս կգա: 

Արդ յո՞ք մար դը  Տի րոջ կամ քը պի տի հարց-
նի ոչ միայն  Տի րոջ գոր ծե րը ա նե լիս, Ն րան 
ծա ռա յե լիս, այլ, ընդ հան րա պես, իր անձ նա-
կան կյան քի հա մար ևս: 

 Կար դանք Աստ ծո  Խոս քը. Երկ րորդ Օ րի-
նաց 28.1-14-ում գրված է. «Ե թե քո Ե հո վա Աստ-. «Ե թե քո Ե հո վա Աստ-
ծո ձայ նին ու շադ րութ յամբ լսես, որ զգու շութ յամբ 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 կա տա րես Ն րա բո լոր պատ վի րան նե րը, ո րոնք 
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Ես այ սօր պատ վի րում եմ, քո Ե հո վա Աստ ված էլ Ես այ սօր պատ վի րում եմ, քո Ե հո վա Աստ ված էլ 
քեզ երկ րի բո լոր ազ գե րից գե րա զանց կա նի: Եվ 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 ու քեզ այս բո լոր օրհ նութ յուն նե րը քեզ վրա կգան ու քեզ 
կհաս նեն, ե թե քո Ե հո վա Աստ ծո ձայ նին լսես, կհաս նեն, ե թե քո Ե հո վա Աստ ծո ձայ նին լսես, 
դու քա ղա քի մեջ օրհն յալ ու դաշ տի մեջ օրհն յալ դու քա ղա քի մեջ օրհն յալ ու դաշ տի մեջ օրհն յալ 
կլի նես....»: կլի նես....»: Ինչ պես տես նում ենք, այս օրհ նութ-
յուն նե րը վե րա բե րում են մար դու անձ նա կան 
կյան քին: Իսկ ինչ կլի նի, ե թե մար դը չլսի  Տի րո-
ջը: Գր ված է. « Բայց ե թե քո Ե հո վա Աստ ծո  Խոս-« Բայց ե թե քո Ե հո վա Աստ ծո  Խոս-
քին չլսես և չ պա հես ու չա նես Ն րա բո լոր պատ-քին չլսես և չ պա հես ու չա նես Ն րա բո լոր պատ-
վի րան նե րը և  կա նոն նե րը, ո րոնք Ես այ սօր քեզ վի րան նե րը և  կա նոն նե րը, ո րոնք Ես այ սօր քեզ 
պատ վի րում եմ, այն ժա մա նակ այս ա նեծք նե րը պատ վի րում եմ, այն ժա մա նակ այս ա նեծք նե րը 
քեզ վրա կգան ու քեզ կհաս նեն....» քեզ վրա կգան ու քեզ կհաս նեն....» (Երկր. Օ րի-
նաց 28.15-57): Ինչ վե րա բե րում է ե կե ղե ցա կան 
հար ցե րում (Աստ ծուն ծա ռա յութ յուն մա տու ցե լիս 
և Ն րա զա վակ նե րին ծա ռա յե լիս) Աստ ծո կամ-
քը հարց նե լուն և  տա ռա ցիո րեն կա տա րե լուն, 
միանշա նակ կա սեմ, որ մենք պի տի հարց նենք 
Ն րա նից և  ա նենք այն պես, ինչ պես  Նա է ու զում: 
Ե կե ղե ցու ծա ռա յող նե րը եր բեմն շփո թութ յան մեջ 
են հայտն վում. նրանք մտա ծում են, թե  Տի րոջ 
գոր ծը կա տա րե լու հա մար ա ռա ջին հեր թին պի տի 
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խորհր դակ ցեն աշ խար հի մաս նա գետ նե րի հետ՝ 
հա ջո ղակ բիզ նես մեն նե րի, պրոդ յու սեր նե րի, շի-
նա րար նե րի և  այ լոց: Ո՛Չ:  Սա ա նար գանք է  Տի-
րոջ հան դեպ:  Տե րը գի տի, թե ԻՐ տա նը, ԻՐ Ե կե-
ղե ցում ինչ է պետք. որ քան էլ որ հո վիվն ու ծա-
ռա յութ յան ղե կա վար նե րը նվիր ված ծա ռա յեն  Տի-
րո ջը, միև նույն է, Ե կե ղե ցու Գ լու խը  Հի սուս Ք րիս-
տոսն է, մեր Փր կի չը, ով խա չե լութ յու նից ա ռաջ 
ա սաց. « Ձեզ որբ չեմ թող նիՁեզ որբ չեմ թող նի....» ( Հովհ. 14.18):  Նա 
մեզ  Սուրբ  Հո գի տվեց, որ  Սուրբ  Հո գով ա ռաջ-
նորդ վե լով՝ ծա ռա յենք Ի րեն:  Կար դանք  Հին Ուխ-
տը:  Տերն էր պատ վի րում, թե ինչ պես  Մով սե սը 
կա ռու ցեր խո րա նը: Ե լից 26-րդ գլ խում ման րա-
մասն ներ կա յաց վում է  Տի րոջ պատ վե րը. «Եվ Եվ 
խո րա նը շի նես տա սը վա րա գույր նե րով՝ մա նած խո րա նը շի նես տա սը վա րա գույր նե րով՝ մա նած 
բա րակ քթա նից և  կա պու տա կից և  ծի րա նա գույ-բա րակ քթա նից և  կա պու տա կից և  ծի րա նա գույ-
նից և կրկ նա կի կար մի րից....»: նից և կրկ նա կի կար մի րից....»: Ե լից 35.30-35-ում 
գրված է, որ  Տե րը կան չեց այն վար պետ նե րին, 
ով քեր պի տի մաս նակ ցեին Իր տան կա ռուց մա նը. 
«Եվ  Մով սեսն ա սաց Իս րա յե լի որ դի նե րին. « Տե-«Եվ  Մով սեսն ա սաց Իս րա յե լի որ դի նե րին. « Տե-
սե՛ք, Ե հո վան Ով րի որ դի Ու րիի որ դի  Բե սե լիե լին սե՛ք, Ե հո վան Ով րի որ դի Ու րիի որ դի  Բե սե լիե լին 
կան չեց  Հու դա յի ցե ղից՝ ա նու նով, և լց րեց նրան կան չեց  Հու դա յի ցե ղից՝ ա նու նով, և լց րեց նրան 
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Աստ ծո  Հո գով՝ ի մաս տութ յու նով, հան ճա րով և Աստ ծո  Հո գով՝ ի մաս տութ յու նով, հան ճա րով և 
 գի տութ յու նով..., որ վար պե տի գոր ծեր հնա րե լով՝  գի տութ յու նով..., որ վար պե տի գոր ծեր հնա րե լով՝ 
ոս կու և  ար ծա թի և պղն ձի վրա գոր ծի»»: ոս կու և  ար ծա թի և պղն ձի վրա գոր ծի»»: 

Իսկ ի՞նչ է տե ղի ու նե նում, երբ  Տի րոջ տա-
ճա րում, ե կե ղե ցում մար դիկ ծա ռա յութ յուն ներ են 
ի րա կա նաց նում՝ ա ռաջ նորդ վե լով ի րենց մտքով և  
ընտ րութ յամբ, ըն դօ րի նա կե լով աշ խար հին, վար-
վե լով մարդ կա յին սո վո րույ թի հա մա ձայն: Օ րի-
նակ՝  Դա վիթ թա գա վո րը գի տեր, որ Աստ ծո ցան-
կութ յունն է կա տա րում՝ տե ղա փո խե լով տա պա-
նա կը, բայց նա  Տի րո ջը չհարց րեց՝ ինչ պես ի րա-
կա նաց նի տե ղա փո խութ յու նը, այլ ի րեն ի րա վունք 
վե րա պա հեց՝ ո րո շե լու, թե ինչ պես տե ղա փո խի 
այն, ինչ Աստ ծուն էր պատ կա նում: «Եվ  Դա վի թը 
խոր հուրդ ա րեց բո լոր հա զա րա պե տե րի ու հար-
յու րա պե տե րի ու բո լոր իշ խան նե րի հետ:....  Մեր 
Աստ ծո տա պա նա կը մեզ մոտ փո խադ րենք:.... և 
Աստ ծո տա պա նա կը դրին մի նոր սայ լի վրա Ա բի-
նա դա բի տնից, և Ո զան ու Ա քիո վը քշում էին սայ-
լը...» (Ա Մ նաց. 13.1-14): Ո զան իր ձեռ քը մեկ նեց, 
որ տա պա նա կը բռնի, ո րով հետև եզ նե րը ծռել 
էին: Եվ  Տի րոջ բար կութ յու նը բոր բոք վեց Ո զա յի 
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դեմ և  զար կեց նրան: Ո զա յի մա հը  Դավ թին սթա-
փեց րեց. նա կանգ ա ռավ: Եվ միայն ո րոշ ժա մա-
նակ անց՝ Աստ ծո կա տար յալ կամ քը ի մա նա լուց 
հե տո, նա Ուխ տի տա պա նա կը տե ղա փո խեց այն-
պես, ինչ պես կարգն էր՝  Տի րոջ կամ քի հա մա ձայն. 
«Այն ժա մա նակ  Դա վիթն ա սաց. «Ոչ ոք վեր չառ-
նի Աստ ծո տա պա նա կը, բա ցի ղևտա ցի նե րից, 
ո րով հետև  Տե րը նրանց ընտ րեց, որ կրեն Աստ-
ծո տա պա նա կը և ն րան ծա ռա յեն հա վիտ յան»: 
... Դա վի թը նրանց ա սաց. « Դուք եք ղևտա ցի նե-
րի տոհ մե րի գլխա վոր նե րը, սրբե՛ք ձեր ան ձե րը 
դուք և  ձեր եղ բայր նե րը, որ Իս րա յե լի  Տեր Աստ ծո 
տա պա նա կը վեր տա նեք նրա հա մար իմ պատ-
րաս տած տե ղը: Ո րով հետև սկզբում ձեր չլի նե-
լու պատ ճա ռով մեր  Տեր Աստ վա ծը մեզ հար ված 
տվեց, ո րով հետև Ն րան չխնդրե ցինք՝ ինչ պես որ 
կարգն է»: ...և ղև տա ցի նե րի որ դի նե րը վեր ա ռան 
Աստ ծո տա պա նա կը՝ ինչ պես որ  Մով սե սը  Տի րոջ 
խոս քի հա մե մատ հրա մա յել էր՝ ի րենց ու սե րի 
վրա, ձո ղե րով նրանց վրա» (Ա Մ նաց. 15.2-15): 
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Աստ ծո բո լոր զա վակ նե րը պի տի լսեն  Տի-
րոջ ձայ նը: Ո մանք վա խե նում են, թե հան կարծ 
կսխալ վեն: Եր բեմն էլ հոգ ևոր ա վագն է վա խե-
նում, երբ իր են թա կա յութ յան տակ գտնվող մար-
դիկ ու զում են լսել  Տի րոջ ձայ նը: Իսկ ե թե հան-
կարծ սխալ վե՞ն ու մո լոր վե՞ն:  Դա նման է նրան, 
որ մայ րը իր ե րե խա յին թույլ չտա քայ լել, ու վա-
խե նա լով մտա ծի, որ նա հան կարծ կընկ նի, ոտ քը 
կկոտ րի և  այլն... Ո՛չ, մայրն իր ե րե խա յին պի տի 
սո վո րեց նի քայ լել և  հետ ևի նրա քայ լե րին:  Նա 
պի տի զգոն լի նի և  մի ջոց ներ ձեռ նար կի, ե թե ե րե-
խան ընկ նե լիս վա խե նում է և  այլևս չի հա մար-
ձակ վում քայ լել:  Նա իր ե րե խա յին պի տի քա ջա լե-
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րի և  սո վո րեց նի կրկին քայլ ա նել, մինչև որ ե րե-
խան հու նի մեջ կմտնի, այ սինքն՝ կհաս տատ վի 
Աստ ծուց ի րեն տրված բնա կան ըն թաց քի մեջ: 

Աստ ծո ձայ նը լսե լու կա րո ղութ յու նը մեզ 
տրված է Աստ ծուց:  Հո վել 2.28,29-ում աս վում է. 
«....Իմ  Հո գին պի տի թա փեմ ա մեն մարմնի վրա, «....Իմ  Հո գին պի տի թա փեմ ա մեն մարմնի վրա, 
և  պի տի մար գա րեա նան ձեր տղա ներն ու աղ ջիկ-և  պի տի մար գա րեա նան ձեր տղա ներն ու աղ ջիկ-
նե րը, ձեր ծե րե րը ե րազ ներ պի տի տես նեն, ձեր նե րը, ձեր ծե րե րը ե րազ ներ պի տի տես նեն, ձեր 
ե րի տա սարդ նե րը տե սիլք ներ պի տի տես նեն: Եվ ե րի տա սարդ նե րը տե սիլք ներ պի տի տես նեն: Եվ 
ծա ռա նե րի ու ա ղա խին նե րի վրա էլ այն օ րե րին ծա ռա նե րի ու ա ղա խին նե րի վրա էլ այն օ րե րին 
պի տի թա փեմ Իմ  Հո գին»: պի տի թա փեմ Իմ  Հո գին»: 

 Բե րեմ մի օ րի նակ, թե ինչ պես են ար ծիվնե րը 
թռչել սո վո րեց նում ի րենց ձա գե րին: Արծ վի ձա-
գե րը քա նի դեռ փոքր են, կե րակր վում են ի րենց 
ծնող նե րի բե րած որ սով, բայց երբ գա լիս է նրանց 
ինք նու րույն դառ նա լու ժա մա նա կը, հայր ար ծի-
վը ուժ գին ցնցում է բույ նը, որ պես զի բնից դուրս 
թռչեն փե տուր նե րից ու բույ սե րից հյուս ված մա-
սե րը, և մնա միայն չոր կար կա սը:  Մայր ար ծի վը՝ 
ձու կը բե րա նին, նստում է բնից չորս-հինգ մետր 
հե ռա վո րութ յան վրա և  սո ված ձա գե րի առջև 
սկսում է ու տել իր որ սը:  Ձա գերն ան հանգս տա-
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նում են: Ն րանք չեն հաս կա նում, թե ին չու հան-
կարծ ի րենց գուր գու րող ու կե րակ րող ծնող ներն 
այդ պի սին դար ձան: Ն րանք սո ղա լով դուրս են 
գա լիս բնից ու ձգվում դե պի մայր ար ծի վը՝ կե-
րակր վե լու հույ սով, սա կայն վայր են ընկ նում: 
 Հայ րը, որ այդ ըն թաց քում ա չա լուրջ հետ ևում է 
ձա գե րին, նետ վում ու իր մեջ քով բարձ րաց նում 
է նրանց՝ դեռ գետ նին չհա սած, ու կրկին դնում 
բնի մեջ:  Ձա գե րը, սո վի զգա ցու մից դրդված, նո-
րից են սո ղա լով դուրս գա լիս բնից:  Դա կրկնվում 
է մի քա նի ան գամ, մինչև ձա գե րը, տես նե լով, որ 
հայր ար ծի վը «ու շա նում է» օգ նութ յան հաս նել և  
իր մեջ քով բարձ րաց նել ի րենց, թա փա հա րում 
են թևերն ու աս տի ճա նա բար սո վո րում թռչել, 
իսկ հե տո՝ սա վառ նել:  Ձա գե րը երբ սո վո րում են 
թռչել, ծնող նե րը նրանց ցույց են տա լիս ձուկ որ-
սա լու տե ղը, որ պես զի նրանք ինք նու րույն որ սան 
և  հո գան ի րենց կա րիք նե րի մա սին: 

 Թե՛ մարդ կութ յան մեջ, թե՛ կեն դա նա կան աշ-
խար հում ա մեն ինչ սո վո րեց նե լու և  սո վո րե լու 
վրա է հիմն ված:  Հի սու սը 3 տա րի սո վո րեց նում 
էր Իր հետ ևորդ նե րին:  Հի սու սից հե տո գրվեց 
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Աստ վա ծա շուն չը, բայց, միև նույն է,  Սուրբ  Հո-
գին մեզ դարձ յալ սո վո րեց նում և  ա ռաջ նոր դում 
է՝ բա ցե լով սուրբ գրութ յուն նե րը և հայտ նութ յուն 
տա լով, թե ինչ պես ի րա կա նաց նենք մեր հայտ-
նութ յուն նե րը: « Բայց Մ խի թա րի չը՝  Սուրբ  Հո գին, « Բայց Մ խի թա րի չը՝  Սուրբ  Հո գին, 
որ  Հայ րը կու ղար կի Իմ ա նու նով,  Նա ա մեն բան որ  Հայ րը կու ղար կի Իմ ա նու նով,  Նա ա մեն բան 
կսո վո րեց նի ձեզ և կ հի շեց նի ա մեն ինչ, որ ձեզ կսո վո րեց նի ձեզ և կ հի շեց նի ա մեն ինչ, որ ձեզ 
ա սա ցի»ա սա ցի» ( Հովհ. 14.26), « Բայց երբ որ  Նա՝ Ճշմար- Նա՝ Ճշմար-
տութ յան  Հո գին կգա,  Նա կա ռաջ նոր դի ձեզ տութ յան  Հո գին կգա,  Նա կա ռաջ նոր դի ձեզ 
ա մեն ճշմար տութ յան մեջ, ո րով հետև Իր ան ձից ա մեն ճշմար տութ յան մեջ, ո րով հետև Իր ան ձից 
չի խո սի, այլ ինչ որ կլսի՝ կխո սի, և  գա լու բա նե րը չի խո սի, այլ ինչ որ կլսի՝ կխո սի, և  գա լու բա նե րը 
կպատ մի ձեզ»կպատ մի ձեզ» ( Հովհ. 16.13): 

Այժմ վե րա դառ նանք այն հար ցին, թե ով քեր 
են լսում Աստ ծո ձայ նը:  Կա՞ ինչ-որ նա խա պայ ման 
Աստ ծո ձայ նը լսե լու հա մար: Ես Աստ ծո ձայ նը 
լսել եմ դեռևս պա տա նե կան տա րի քից:  Սա կայն 
ե կավ մի պահ, երբ վա խե ցա, մտա ծե ցի՝ գու ցե 
դա Աստ ված չէ, գու ցե խե լա գար վել եմ և  տա րօ-
րի նակ ձայ ներ եմ լսում: Այդ մտքե րից հե տո տա-
րի ներ շա րու նակ Աստ ծո ձայ նը չեմ լսել:  Մի օր 
քրոջս հետ խո սում էի մեր ըն կեր նե րից մե կի մա-
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սին ու վրդով ված ա սա ցի. «Ար դեն չափն ան ցավ. 
ինչ ա նում է, ա սում է` Աստ ված ա սաց,  Սուրբ  Հո-
գին ա ռաջ նոր դեց...:  Չեմ հաս կա նում՝ Աստ ված 
էլ գոր ծեր չու նի և  ամ բողջ օ րը իր հե՞տ է խո սում: 
Ին չո՞ւ մի օր այդ Աստ վա ծը ինձ ո չինչ չի ա սում: 
Ես էլ եմ ա ղո թում, ես էլ եմ Աստ վա ծա շունչ կար-
դում»: Ես այն քա՜ն վրդով ված էի և  այն քա՜ն հա-
մոզ ված, որ  Տե րը շատ հազ վա դեպ է խո սում, ու 
միայն ընտր յալ նե րը կա րող են լսել Ն րա ձայ նը: Ի 
զար մանս ինձ՝  Տե րը՝ տիե զեր քը ստեղ ծողն ու կա-
ռա վա րո ղը, հենց այդ օ րը խո սեց ինձ հետ: Ես և՛ 
ցնցված էի, և՛ հուզ ված: 

 Փո ղո ցում էի, երբ  Նա խո սեց ինձ հետ:  Տուն 
գա լով՝ ես վերց րի Աստ վա ծա շուն չը ու սկսե ցի 
փնտրել, թե ով քեր կա րող են լսել  Տի րոջ ձայ նը: 
Ինձ հատ կա պես հե տաքրք րում էր, թե ինչ պի-
տի ա նեմ, որ  Տե րը խո սի ինձ հետ բեր նե բե րան, 
որ լսեմ ոչ միայն Ն րա ձայ նը, այլև ին տո նա ցիան՝ 
այն հնչե րան գը, ո րով  Նա խո սում է: Եվ գտա 
Թ վոց 12.6-8 խոս քե րը. «... .ե թե ձեզ նից մե կը մար-«... .ե թե ձեզ նից մե կը մար-
գա րե լի նի, Ես՝ Ե հո վաս, Ինձ տե սիլ քի մեջ կճա-գա րե լի նի, Ես՝ Ե հո վաս, Ինձ տե սիլ քի մեջ կճա-
նա չեց նեմ նրան կամ ե րա զով կխո սեմ նրա հետ: նա չեց նեմ նրան կամ ե րա զով կխո սեմ նրա հետ: 
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 Բայց այդ պես չէ իմ ծա ռա  Մով սե սը, որ Իմ բո լոր  Բայց այդ պես չէ իմ ծա ռա  Մով սե սը, որ Իմ բո լոր 
տան մեջ հա վա տա րիմ է, նրա հետ բեր նե բե րան տան մեջ հա վա տա րիմ է, նրա հետ բեր նե բե րան 
եմ խո սում և  հայտ նա պես և  ոչ թե ա ռա կով, և  նա եմ խո սում և  հայտ նա պես և  ոչ թե ա ռա կով, և  նա 
Ե հո վա յի կեր պա րան քը տես նում է...»: Ե հո վա յի կեր պա րան քը տես նում է...»: Թ վոց 12.3-
ում էլ գրված է. «Եվ  Մով սես մար դը շատ հեզ էր «Եվ  Մով սես մար դը շատ հեզ էր 
երկ րի վրա ե ղած բո լոր մարդ կան ցից ա վե լի»: երկ րի վրա ե ղած բո լոր մարդ կան ցից ա վե լի»: 
Այ նու հետև կար դա ցի  Մատ թեոս 5.8-ը. «Ե րա նի՜ «Ե րա նի՜ 
նրանց, որ սրտով մա քուր են, որ նրանք Աստ-նրանց, որ սրտով մա քուր են, որ նրանք Աստ-
ծուն կտես նեն»: ծուն կտես նեն»: Ես հաս կա ցա, որ Աստ ծո ձայ նը 
լսե լու հա մար պի տի լի նեմ ան սահ ման հեզ, հա-
վա տա րիմ՝  Տի րոջ տա նը, և սր տով մա քուր: Սկ սե-
ցի ա ղո թել, խնդրել Աստ ծուն, որ օգ նի ինձ՝ լի նե-
լու հենց այդ պի սին՝ ան սահ ման հեզ, հա վա տա-
րիմ՝  Տի րոջ տա նը, և սր տով մա քուր: Ա ռայ սօր ես 
ձգտում եմ՝ ինձ զո րաց նող  Հի սուս Ք րիս տո սով 
պահ պա նել իմ մեջ այդ հատ կա նիշ նե րը, որ քան 
էլ փոր ձութ յուն նե րը կա տա ղի լի նեն: 

Ինձ հա մար մեծ նշա նա կութ յուն ու նի ին տո նա-
ցիան, քա նի որ եր բեմն  Սուրբ  Հո գու ներ քին վկա-
յութ յամբ աս ված խոս քը ինձ ա րագ տե ղից չի շար-
ժում, իսկ հնչե րան գը, ո րով աս վում է խոս քը, հե-
ղաշր ջում է բե րում իմ սո վո րույթ նե րի ու կյան քի մեջ: 
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 Տա րի ներ ա ռաջ, երբ  Տե րը  Սուրբ  Հո գու 
ա ռաջ նոր դութ յամբ չորս ա միս շա րու նակ ինձ 
ա սում էր, որ դուրս գամ  Մա տե նա դա րա նից, 
հրա ժար վեմ իմ կա րիե րա յից և ն վիր վեմ Ի րեն ծա-
ռա յե լուն, ես ող բում էի, լաց լի նե լով բա ցատրում, 
թե ին չու չեմ ու զում հրա ժար վել իմ աշ խա տան-
քից:  Մի օր  Տե րը կրկին խո սեց ինձ հետ դրա մա-
սին և  ա վե լաց րեց. «Ես քեզ չեմ պար տադ րում»: 
Ինձ ցնցեց ոչ այն քան այդ նա խա դա սութ յու նը, 
որ քան հնչե րան գը, ո րով դա աս վեց: Աստ ծո ձայ-
նի մեջ կար ցավ ու ափ սո սանք, որ ես չեմ ուզում 
հրա ժար վել իմ կա րիե րա յից:  Նույն պա հին ես 
պա տաս խա նե ցի. «Ա յո՛,  Տե՛ր, ես կզո հեմ ա մեն 
բան ու կհետ ևեմ  Քեզ»: Իմ աշ խա տան քից դուրս 
գա լուց կարճ ժա մա նակ անց փակ վեց  Մա տե նա-
դա րա նի այն բա ժի նը, որ տեղ ես աշ խա տում էի, 
իսկ իմ կյան քում այն պի սի հրա շա լի փո փո խութ-
յուն ներ ե ղան, որ ես միայն փառք էի տա լիս Աստ-
ծուն, որ հենց այդ ձևն  ընտ րեց ինձ հետ խո սե լու 
հա մար, այ լա պես ես չէի հրա ժար վի ա՛յդ պա հին 
ինձ պայ ծառ ա պա գա խոս տա ցող աշ խա տան քից: 
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 Տե րը կա րող է խո սել՝ ում հետ որ կու զի: Ոչ 
ոք չի կա րող սահ մա նա փա կել ան սահ մա նա-
փակ Աստ ծուն, օ րենք ներ սահ մա նել, թե  Նա ում 
հետ կա րող է խո սել:  Տե րը կա րող է ա ռաջ նոր-
դել բժշկին վի րա հա տութ յան ըն թաց քում, ուղի 
ցույց տալ ու փրկել մե կին, ով վտան գի մեջ է 
հայտնվել: Եր բեմն նա յե լով մեր կյան քի այն ժա-
մա նա կա հատ վա ծին, երբ  Տի րո ջը չէինք ճա նա-
չում՝ մենք տես նում ենք, թե որ քան ո ղոր մած է 
ե ղել  Նա մեր նկատ մամբ:  Տի րոջ ճա նա պարհ ներն 
անքն նե լի են, և  պետք է հի շել, որ  Նա մի՛շտ է բա-
րի՝ ան կախ ի րա վի ճա կի ել քից:  Բա ղաա մին վտան-
գից ետ պա հե լու հա մար Աստ ված խո սեց նրա է շի 
հետ ու դեռ է շին էլ խո սեց րեց. «Եվ Ե հո վան է շի 
բե րա նը բա ցեց, ու նա  Բա ղաա մին ա սաց. «Ես ի՞նչ 
եմ ա րել քեզ, որ այս պես ե րեք ան գամ ինձ ծե ծե-
ցիր»: Եվ  Բա ղաամն ա սաց է շին. «Ինձ ծաղր ա նե-
լուդ հա մար....» (Թ վոց 22.28,29): 
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 Հով հան նես 10.3-5-ում աս վում է, որ ոչ խար-
նե րը ճա նա չում են հով վի ձայ նը: Ի հար կե, միշտ 
էլ լի նում են կաս կած ներ:  Նույ նիսկ ե թե կաս կած-
ներ էլ չլի նեն, մենք պետք է մշտա պես ստու գենք` 
ի րո՞ք,  Տերն էր: Ինչ պես էլ  Տի րոջ  Խոս քը լսենք՝ 
 Սուրբ  Հո գու ներ քին վկա յութ յամբ, բեր նե բե րան, 
տե սիլ քով, ե րա զով, պատ կեր նե րով..., պար տա-
դիր պետք է հա մե մա տենք Աստ վա ծաշն չի հետ: 
Ե թե այդ  Խոս քը հա կա սում է Աստ վա ծաշն չին, 
նշա նա կում է՝  Տե րը չի խո սել: 

 Մի ան գամ մի հար ցի շուրջ ա ղո թում էի, և  Տե-
րը պա տաս խա նեց. « Մի՛ ան հանգս տա ցիր:  Ծա-
ռա յի՛ր Ինձ, Ես էլ քեզ կծա ռա յեմ և  կօգ նեմ կար-
գա վո րե լու այդ հար ցը»: Ես ցնցված էի:  Մինչ այդ 
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նույ նիսկ չգի տեի, որ  Նոր կտա կա րա նում այդ-
պի սի խոսք կա.  Ղու կաս 12.35-37-ում գրված է. 
« Թող ձեր գո տի նե րը պինդ կապ ված լի նեն ձեր « Թող ձեր գո տի նե րը պինդ կապ ված լի նեն ձեր 
մեջ քին, և ճ րագ նե րը՝ վառ ված: Եվ դուք նման մեջ քին, և ճ րագ նե րը՝ վառ ված: Եվ դուք նման 
ե ղեք մարդ կանց, որ սպա սում են ի րենց  Տի րո-ե ղեք մարդ կանց, որ սպա սում են ի րենց  Տի րո-
ջը, թե նա երբ ետ կդառ նա հար սա նի քից, որ երբ ջը, թե նա երբ ետ կդառ նա հար սա նի քից, որ երբ 
գա ու դու ռը թա կի, շու տով բա ցեն նրա հա մար: գա ու դու ռը թա կի, շու տով բա ցեն նրա հա մար: 
Ե րա նի՜ այն ծա ռա նե րին, որ  Տե րը գա լիս՝ ար թուն Ե րա նի՜ այն ծա ռա նե րին, որ  Տե րը գա լիս՝ ար թուն 
կգտնի նրանց: Ճշ մա րիտ ա սում եմ ձեզ, թե գո-կգտնի նրանց: Ճշ մա րիտ ա սում եմ ձեզ, թե գո-
տին մեջ քը կկա պի և ն րանց սե ղան կնստեց նի ու տին մեջ քը կկա պի և ն րանց սե ղան կնստեց նի ու 
ա ռաջ ե կած կծա ռա յի նրանց»:ա ռաջ ե կած կծա ռա յի նրանց»:  Մեկ այլ ան գամ 
ա ղո թում էի մի խնդրի լուծ ման հա մար ու լսե-
ցի  Տի րոջ ձայ նը. « Հույ սիդ խա րիսխ նե րը եր կի՛նք « Հույ սիդ խա րիսխ նե րը եր կի՛նք 
նե տիր...»:նե տիր...»:  Նա նշեց մի անձ նա վո րութ յան ա նուն, 
ում մինչ այդ չէի ճա նա չում, և  ա սաց, որ նա ինձ 
կօգ նի: Ես ստու գե ցի Աստ ծո  Խոս քով ու գտա, որ 
Եբ րա յե ցի նե րին ուղղ ված թղթի 6.18,19-ում խոս-
վում է հույ սի խարս խի մա սին. «.... ան կա րե լի է, «.... ան կա րե լի է, 
որ Աստ ված սուտ խո սի, հաս տա տուն մխի թա-որ Աստ ված սուտ խո սի, հաս տա տուն մխի թա-
րութ յուն ու նե նանք, մենք, որ ա պա վի նե ցինք մեր րութ յուն ու նե նանք, մենք, որ ա պա վի նե ցինք մեր 
առջև դրված հույ սին, որ հաս տատ ու ան շարժ առջև դրված հույ սին, որ հաս տատ ու ան շարժ 
խարս խի պես ու նենք մեր ան ձի հա մար....»:խարս խի պես ու նենք մեր ան ձի հա մար....»:  Մի 
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քա նի ա միս հե տո ծա նո թա ցա այդ անձ նա վո րութ-
յան հետ, ով ինձ ա ջակ ցեց՝ հաղ թա կան ա վար-
տին հասց նե լու այդ գոր ծը: 

Անհ րա ժեշտ է գրի առ նել յու րա քանչ յուր բառ 
կամ նա խա դա սութ յուն, որ կար ծում եք, թե  Տերն է 
ա սել:  Ժա մա նա կը ցույց կտա՝ դա կա տար վե՞ց, թե՞ 
ոչ:  Պետք չէ վա խե նալ, ար դա րա ցումներ փնտրել, 
խե ղաթ յու րել. կա՛մ  Տերն է խո սել, կա՛մ՝ ոչ: Ա վե լի 
լավ է մար դը հա մար ձա կութ յուն ու նե նա և  խոս-
տո վա նի, որ սխալ վել է, քան ինչ-որ բան հո րի նի 
ու փոր ձի հա վա տալ իր հո րի նա ծին:  Սա չա փա-
զանց վտան գա վոր է, և  մար դը սրա նով կա րող է 
դուռ բա ցել սա տա նա յի առջև: 

 Տի րոջ ձայ նը հիմնա կա նում լսում են հոգևոր 
ա կանջ նե րով, ոչ թե ֆի զի կա կան: Այդ ձայ նը 
մեղմ է ու չի ճնշում:  Թա գա վո րաց եր րորդ գրքի 
19.12,13-ում կա մի հրա շա լի օ րի նակ Ե ղիա յի 
կյան քից. «Եվ երկ րա շար ժից հե տո կրակ, բայց «Եվ երկ րա շար ժից հե տո կրակ, բայց 
 Տե րը կրա կի մեջ չէր: Կ րա կից հե տո մի մեղմ ու  Տե րը կրա կի մեջ չէր: Կ րա կից հե տո մի մեղմ ու 
հան գիստ ձայն: Եվ ե ղավ, երբ Ե ղիան լսեց այն, հան գիստ ձայն: Եվ ե ղավ, երբ Ե ղիան լսեց այն, 
ե րե սը ծած կեց...»:ե րե սը ծած կեց...»: Աստ ված չի խո սում գո ռա լով ու 
պար տադ րե լով:  Տի րոջ խոս քից հե տո մար դու հո-
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գին լցվում է խա ղա ղութ յամբ, նրա մեջ հա մոզ վա-
ծութ յուն է ա ռա ջա նում, որ  Տերն էր:  Գու ցե միտ-
քը չհա մա ձայ նի, մար մի նը չցան կա նա են թարկ-
վել, բայց հո գին հո ժար է  Տի րոջ ձայ նին, քա նի որ 
մար դու հո գին  Սուրբ  Հո գու բնա կա րանն է. «Չ գի-«Չ գի-
տե՞ք, որ դուք Աստ ծո տա ճար եք, և Աստ ծո  Հո գին տե՞ք, որ դուք Աստ ծո տա ճար եք, և Աստ ծո  Հո գին 
բնակ վում է ձեր մեջ»բնակ վում է ձեր մեջ» (Ա  Կորնթ. 3.16): 

Երբ  Տե րը խո սում է մե կի հետ, Ն րա  Խոս-
քը կա րող է հաս տատ վել մեկ այլ հոգ ևոր մար-
դու մի ջո ցով: Ի րա վի ճակ նե րը նույն պես կա րող 
են ա պա ցու ցել՝ տվյալ խոս քը  Տի րո ջի՞ց էր, թե՞ ոչ: 
Երբ  Սուրբ  Հո գին  Պետ րո սի հետ խո սում է հե թա-
նոս նե րի մոտ գնա լու և  քա րո զե լու մա սին,  Կոռ նե-
լիո սի հետ էլ է խո սում նույն թե մա յի շուրջ. « Կոռ-« Կոռ-
նե լիո՛ս.... մարդ ու ղար կի՛ր  Հոպ պե և  կան չի՛ր  Սի-նե լիո՛ս.... մարդ ու ղար կի՛ր  Հոպ պե և  կան չի՛ր  Սի-
մո նին, որ  Պետ րոս է կոչ վում: ....Եվ դեռ  Պետ րո-մո նին, որ  Պետ րոս է կոչ վում: ....Եվ դեռ  Պետ րո-
սը այն տե սիլ քի հա մար միտք էր ա նում,  Հո գին սը այն տե սիլ քի հա մար միտք էր ա նում,  Հո գին 
նրան ա սաց. «Գ նա՛ նրանց հետ...., ո րով հետև նրան ա սաց. «Գ նա՛ նրանց հետ...., ո րով հետև 
Ես եմ ու ղար կել նրանց»: ....Եվ ե ղավ, երբ  Պետ-Ես եմ ու ղար կել նրանց»: ....Եվ ե ղավ, երբ  Պետ-
րո սը ներս էր մտնում,  Կոռ նե լիո սը դի մա վո րեց րո սը ներս էր մտնում,  Կոռ նե լիո սը դի մա վո րեց 
նրան....»նրան....» ( Գործք 10.1-33): 
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 Տի րոջ ձայ նը լսե լու և  տար բե րե լու հա մար ժա-
մա նակ է պետք:  Մենք պետք է խո րա նանք Աստ-
ծո մեջ, դառ նանք իս կա կան աստ վա ծա պաշտ, ոչ 
թե՝ մի ոտ քով աշ խար հում լի նենք, մյու սով՝ ե կե-
ղե ցում:  Մար դը, ե թե ու զում է իր անձ նա կան ու 
ծա ռա յո ղա կան կյան քում մի՛շտ Աստ ծո  Հո գով 
ա ռաջ նորդ վել, պի տի նվիր վի Ն րան, սուրբ կյան-
քով ապ րի:  Նա պի տի պաշ տի  Տի րո ջը ոչ միայն 
բա ռե րով, այլև իր ամ բողջ սրտով: Երկ րորդ Օ րի-
նաց 6.5-ում գրված է. « Սի րի՛ր քո Ե հո վա Աստ-« Սի րի՛ր քո Ե հո վա Աստ-
ծուն ամ բողջ սրտով, ամ բողջ հո գով և  ամ բողջ ծուն ամ բողջ սրտով, ամ բողջ հո գով և  ամ բողջ 
զո րութ յու նով»:զո րութ յու նով»:  Նա պի տի հնա զանդ վի  Տի րոջ 
 Խոս քին:  Տե րը չի շա րու նա կի խո սել նրա հետ, ով 
ա նար գում է Իր  Խոս քը, խստաց նում իր պա րա նո-
ցը՝  Տի րոջ ա սած նե րը չկա տա րե լու հա մար, ինք-
նա կամ ընտ րում, թե որ  Խոս քը կա տա րի, և  ո րը՝ 
ոչ:  Տե րը բա ցար ձակ հնա զան դութ յուն է ու զում: 
 Սուրբ  Հո գու ձայ նին ա վե լի զգա յուն լի նե լու հա-
մար անհ րա ժեշտ է շատ ա ղո թել  Սուրբ  Հո գով, լե-
զու նե րով: «Ո րով հետև լե զու նե րով խո սո ղը մարդ-«Ո րով հետև լե զու նե րով խո սո ղը մարդ-
կանց հետ չի խո սում, այլ՝ Աստ ծո հետ, ո րով-կանց հետ չի խո սում, այլ՝ Աստ ծո հետ, ո րով-
հետև ոչ ոք չի լսում, բայց  Հո գով խոր հուրդ ներ հետև ոչ ոք չի լսում, բայց  Հո գով խոր հուրդ ներ 
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է խո սում»է խո սում» (Ա  Կորնթ. 14.2), « Լեզ վով խո սո ղը իր « Լեզ վով խո սո ղը իր 
անձն է շի նում...»անձն է շի նում...» (Ա  Կորնթ. 14.4):  Մենք մեր ան-
ձը պետք է վար ժեց նենք՝ են թարկ վե լու  Սուրբ  Հո-
գու ա սած նե րին:  Տի րոջ այս ցան կութ յու նը մար դու 
օգ տին է: Ե թե մար դը միայն ի մա նար, թե ինչ է 
պահ ված իր հնա զան դութ յան ներ քո...

 Տա րի ներ ա ռաջ էր, 90-ա կան թվա կան ներն 
էին: Ես, հնա զանդ վե լով  Տի րոջ խոս քին, թո ղել էի 
այն աշ խա տան քը, ո րի հա մար տա րի ներ շա րու-
նակ բարձր աշ խա տա վարձ էի ստա ցել, և, դարձ-
յալ հնա զանդ վե լով  Տի րոջ խոս քին, ան ցել էի նոր 
աշ խա տան քի, ո րի հա մար հա մե մա տա բար շատ 
քիչ գու մար էի ստա նում:  Դեռ չէի հասց րել հա-
մա կերպ վել այդ չնչին գու մա րին, երբ ծա նո թա-
ցա 10 տա րե կան մի տղա յի հետ: Տ ղա յի տա տի-
կը, ով այն ժա մա նակ ծե րա նո ցում էր, խնդրում 
էր թոռ նի կին ըն դու նել որ ևէ ման կա տուն, քա նի 
որ նրա մայ րը մա հա ցել էր, իսկ հայ րը ա ռող ջա-
կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով չէր կա րող խնա մել 
ե րե խա յին: Ես մո տա վո րա պես եր կու շա բաթ դե-
գե րում էի ման կատ նե րում, դի մում սո ցապ նա-
խա րա րութ յուն, կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա-
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րա րութ յուն, հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր 
հա վա քում ե րե խա յին ման կա տուն ըն դու նե լու հա-
մար:  Մի օր՝ ա ռա վոտ յան, երբ պատ րաստ վում 
էի տնից դուրս գա լու, ո րո շե ցի լրջո րեն ա ղո թել 
և  ե րե խա յի հոգ սը, որ ար դեն իմ հոգսն էր դար-
ձել, հանձ նել  Տի րո ջը: Ա ղոթ քի ժա մա նակ  Սուրբ 
 Հո գին խո սեց:  Տերն ինձ ա ռա ջար կեց ե րե խա-
յին վերց նել իմ խնամ քի տակ: Այդ ժա մա նակ 
դա ան հա վա նա կան էր ոչ միայն ֆի նան սա կան 
ա ռու մով, այլև փաս տաթղ թա յին: Իմ ստա ցած 
չնչին գու մա րով ինչ պե՞ս պի տի հո գա յի ե րե խա-
յի սննդի, հա գուս տի, կրթութ յան և  այլ կա րիք նե-
րի մա սին:  Փաս տաթղ թե րի ա ռու մով նույն պես 
ո չինչ չէի կա րող ա նել, քա նի որ բա րե կա մա կան 
ոչ մի կապ չու նեի այդ ե րե խա յի հետ: Ե րե խա յի 
հայ րը հա մա ռո րեն պնդում էր՝ վե րա դարձ նել իր 
տղա յին, չնա յած իր ա ռող ջա կան լուրջ խնդիր-
նե րին, բնա կա րա նա յին ոչ նոր մալ պայ ման նե-
րին և  ֆի նան սի բա ցա կա յութ յա նը, ո րոնց պատ-
ճա ռով չէր կա րող հո գալ ե րե խա յի մա սին:  Նա 
ցան կա ցած պա հի կա րող էր և  ի րա վունք ու ներ 
դա տա կան գործ հա րու ցե լու իմ դեմ: Այդ դեպ-
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քում ծե րա նո ցում ապ րող տա տի կը ոչն չով չէր 
կա րող ինձ օգ նել: Ես ար դեն չեմ խո սում, թե այդ 
ա մենն ինչ պես կըն դուն վեր ծնող նե րիս կող մից, 
ո րոն ցից թաքց նում էի իմ նախ կին աշ խա տա-
վայ րից դուրս գա լու փաս տը:  Չէի պատ կե րաց-
նում, թե ինչ կլի ներ, ե թե նրանց ա սեի, որ  Տերն 
է ինձ ա ռա ջար կել նման քայլ ա նել՝ զո հել ինձ 
հա մար կա պույտ ե րազ հան դի սա ցող  Մա տե նա-
դա րա նի աշ խա տանքս...  Ճա նա չե լով իմ կեն դա նի 
Աստ ծո հա վա տար մութ յու նը՝ դարձ յալ խո նարհ-
վե ցի Ն րա առջև և  օգ նութ յուն ու ա ռաջ նոր դութ-
յուն խնդրե ցի:  Փառ քե՜ր, փառ քե՜ր, փառ քե՜ր իմ 
Աստ ծուն՝ տիե զեր քի Ա րար չին:  Նա գերբ նա կան 
ձևով մի ջամտեց բո լոր խնդիր նե րի լուծ մա նը: Այդ 
խնդիր նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ այն պես էին 
սրվում, որ քիչ էր մնում՝ ե րե խա յին թող նեի ծե րա-
նո ցում՝ տա տի կի մոտ, կամ էլ հանձ նեի հի վանդ 
հո րը, որ պես զի բո լորս ա զատ վեինք մեզ տան ջող 
բո լոր հար ցե րից:  Սա կայն ես դա չէի ա նում, ո րով-
հետև գի տեի՝  Տի րոջ խոս քին հնա զանդ վե լը ու նի 
պտուղ, անն ման պտուղ: 
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Իմ հնա զան դութ յան և Աստ ծուն ամ բող ջութ-
յամբ վստա հե լու շնոր հիվ այդ ե րե խան այ սօր 
ոչ միայն  Հի սուս Ք րիս տո սին իր կյան քի միակ 
 Տեր ու Փր կիչ է ըն դու նել, այլև ե րեք ե րե խա նե րի 
հիաս քանչ հայր է, սի րող ա մու սին՝ իր կնոջ հա-
մար:  Ճա նա չե լով մեր Աստ ծուն՝ ես գի տեմ, որ 
հնա զան դութ յան այդ պտու ղը դեռ շատ այլ հիաս-
քանչ պտուղ ներ պարգ ևող ծառ է դառ նա լու: 
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 Տե րը խո սում է ա մե նա տար բեր ձևե րով: Աստ-
ված մար դուն տվել է 5 զգա յա րան՝ տե սո ղութ յան, 
լսո ղութ յան, հո տա ռութ յան, հա մի և  շո շա փե լի քի, 
որ պես զի նա լիար ժեք ապ րի ու հա ղոր դակց վի 
ի րեն շրջա պա տող աշ խար հում:  Մենք գի տենք, 
որ մար դը միայն ֆի զի կա կան անձ չէ. նա ու նի հո-
գի, և  Տե րը ստեղ ծել է մար դուն, որ պես զի մշտա-
պես հա ղոր դակց վի նրա հետ: Դ րա հա մար նրան 
տվել է նաև հոգ ևոր զգա յա րան ներ:  Հոգ ևոր տե-
սո ղութ յան, լսո ղութ յան, հո տա ռութ յան, հա մի և 
 շո շա փե լի քի զգա յա րան նե րը հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս լսե լու և  ճա նա չե լու  Տի րո ջը: 

 Սաղ մոս 34.8-ում գրված է. « Ճա շա կե՛ք և  տե-« Ճա շա կե՛ք և  տե-
սե՛ք, որ  Տե րը քաղցր է. ե րա նե լի՜ է այն մար դը, որ սե՛ք, որ  Տե րը քաղցր է. ե րա նե լի՜ է այն մար դը, որ 
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հու սա ցած է Ն րան»: հու սա ցած է Ն րան»:  Մար դը միայն հա մի հոգ ևոր 
զգա յա րա նով կա րող է ճա շա կել  Տի րո ջը ու հաս-
կա նալ, թե որ քան մեծ բան կորց րած կլի ներ, ե թե 
հոգ ևոր ճա շա կե լի քի այդ զգա յա րա նը չու նե նար: 

Այս պի սով, ինչ պե՞ս է  Տե րը խո սում. 

1. Աստ ված կա րող է խո սել լսե լի ձայ նով: 

 Մատ թեոս 17.1-8-ում նկա րագր ված է այն տե-
սա րա նը, որ տեղ  Հի սու սը, Իր ե րեք ա շա կերտ նե-
րի հետ գտնվե լով սա րի վրա, կեր պա րա նա փոխ-
վում է, և  երկն քից ձայն է լսվում. «....և  ա հա մի «....և  ա հա մի 
ձայն ե ղավ այն ամ պից և  ա սաց. « Դա է Իմ սի-ձայն ե ղավ այն ամ պից և  ա սաց. « Դա է Իմ սի-
րե լի Որ դին, ո րին Ես հա վա նել եմ, Ն րա՛ն լսեք»: րե լի Որ դին, ո րին Ես հա վա նել եմ, Ն րա՛ն լսեք»: 
Եվ ա շա կերտ նե րը լսե լով` ի րենց ե րես նե րի վրա Եվ ա շա կերտ նե րը լսե լով` ի րենց ե րես նե րի վրա 
ըն կան և  շատ վա խե ցան»: ըն կան և  շատ վա խե ցան»: 

 Գործք 9.4,5-ում գրված է, թե ինչ պես էր  Սո-
ղոսն իր ըն կեր նե րի հետ հա լա ծում  Տի րոջ ա շա-
կերտ նե րին: Եվ ա հա,  Դա մաս կո սին մո տե նա լիս 
մի լույս է փայ լում երկն քից:  Սո ղո սը (նույն ին քը՝ 
 Սա վու ղը, ա պա գա յում՝  Պո ղո սը) վայր է ընկ նում 
ձիուց ու մի ձայն է լսում. «« Սա վո՛ւղ,  Սա վո՛ւղ, ին-«« Սա վո՛ւղ,  Սա վո՛ւղ, ին-
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չո՞ւ ես Ինձ հա լա ծում»: ....Բայց այն մար դիկ, որ չո՞ւ ես Ինձ հա լա ծում»: ....Բայց այն մար դիկ, որ 
նրա հետ գնում էին, ա պուշ կանգ նած էին. ձայ նը նրա հետ գնում էին, ա պուշ կանգ նած էին. ձայ նը 
լսում էին, բայց ո չինչ չէին տես նում»:լսում էին, բայց ո չինչ չէին տես նում»: 

 Մեր  Տե րը կա րող է խո սել լսե լի ձայ նով, բայց 
չպետք է մո ռա նանք, որ հա մա ձայն Աստ վա-
ծաշնչի՝  Նա հազ վա դեպ է խո սում բարձր, բո լո-
րին լսե լի ձայ նով: 

2.  Աստ ված խո սում է  Սուրբ  Հո գու 
միջոցով՝ տա լով ներ քին վկա յութ յուն: 

 Սուրբ  Հո գին, ա ռանց որ ևէ բառ ա սե լու, կա-
րող է մար դուն ար գե լել, ետ պա հել որ ևէ գործ 
ձեռ նար կե լուց:  Մար դը ոչ մի ձայն չի լսում, բայց 
հստակ գի տի, որ պետք է կանգ առ նի:  Կա րող 
է լի նել նաև հա կա ռա կը՝  Սուրբ  Հո գին, ա ռանց 
որևէ բառ ա սե լու, մար դուն ա ռաջ նոր դում է որ ևէ 
գործ ձեռ նար կե լու: Ն մա նա տիպ դեպ քե րում  Տե րը 
խո սում է ներ քին վկա յութ յան մի ջո ցով:  Նա ներ-
քին վկա յութ յան մի ջո ցով կա րող է մար դուն ցույց 
տալ իր գոր ծած մեղ քը կամ հի շեց նել տվյալ պա-
հի հա մար անհ րա ժեշտ որ ևէ դեպք կամ խոսք: 
 Սուրբ  Հո գին ներ քին վկա յութ յան մի ջո ցով կա րող 
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է ա ռաջ նոր դել դե պի ճշմար տութ յու նը: « Բայց երբ « Բայց երբ 
որ  Նա՝ Ճշ մար տութ յան  Հո գին, կգա,  Նա կա ռաջ-որ  Նա՝ Ճշ մար տութ յան  Հո գին, կգա,  Նա կա ռաջ-
նոր դի ձեզ ա մեն ճշմար տութ յան մեջ, ո րով հետև նոր դի ձեզ ա մեն ճշմար տութ յան մեջ, ո րով հետև 
Իր ան ձից չի խո սի, այլ ինչ որ կլսի՝ կխո սի, և  գա-Իր ան ձից չի խո սի, այլ ինչ որ կլսի՝ կխո սի, և  գա-
լու բա նե րը կպատ մի ձեզ» լու բա նե րը կպատ մի ձեզ» ( Հովհ. 16.13-15): 

 Մար դը  Սուրբ  Հո գու ձայ նը լսե լու, ներ քին վկա-
յութ յուն ու նե նա լու և  այն ըն կա լե լու հա մար պի տի 
միշտ, ա մեն օր ժա մա նակ հատ կաց նի օ տար լե զու-
նե րով ա ղոթ քին: Ես հա ճախ խնդրում եմ  Տի րո ջը, 
որ իմ հոգ ևոր զգա յա րան ներն ար թուն լի նեն, և  հա-
տուկ դրա հա մար ա ղո թում եմ  Սուրբ  Հո գով՝ օ տար 
լե զու նե րով:  Մեր հոգ ևոր զգա յա րան նե րը ե թե ար-
թուն չլի նեն, մենք չենք տես նի այն, ինչ  Տե րը ու զում 
է, որ տես նենք, և  չենք լսի այն, ինչ  Տե րը ու զում է, 
որ լսենք:  Մենք կեն թարկ վենք մեր մտքին, մինչ-
դեռ միշտ պի տի ու նե նանք բաց հոգևոր աչ քեր և  
ա կանջ ներ, հոգ ևոր հո տա ռութ յուն... 

Աշ խար հահռ չակ քա րո զիչ  Քե նեթ  Հե գինն իր 
«Ինչ պես ա ռաջ նորդ վել  Սուրբ  Հո գով» գրքում 
գրում է. «Եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում ես մի 
ճշմար տութ յուն սո վո րե ցի: Կ յան քի ցան կա ցած 
դժվար ի րա վի ճա կում ես դի մում եմ  Սուրբ  Հո-



37

գուն, ով իմ ներ սում է: Ես սո վո րե ցի ա ղո թել 
օ տար լե զու նե րով: Երբ ա ղո թում եմ օ տար լե զու-
նե րով, իմ ներ սում տես նում եմ, թե ինչ ուղ ղութ-
յամբ պի տի տա նեմ ա ղոթ քը:  Դա նրա նից է, որ 
իմ հո գին ակ տիվ է. ոչ թե՝ մար մինս կամ միտքս, 
այլ՝ հո գիս, ո րի մի ջո ցով  Տե րը պի տի ա ռաջ նոր-
դի ինձ: «Ո րով հետև ե թե ես ա ղո թեմ օ տար լեզ-«Ո րով հետև ե թե ես ա ղո թեմ օ տար լեզ-
վով, իմ հո գին է ա ղո թում, իսկ միտքս մնում է վով, իմ հո գին է ա ղո թում, իսկ միտքս մնում է 
անպտուղ» անպտուղ» (Ա  Կորնթ. 14.13):  Մեծ մա սամբ, երբ 
ա ղո թում եմ լե զու նե րով, տես նում եմ, որ հան-
կարծ ինչ-որ տեղ իմ խոր քում ինչ-որ բան է բարձ-
րա նում:  Հե տո, լե զու նե րով ա ղոթ քը շա րու նա կե-
լիս, այդ ինչ-որ բա նը ձև  ու տեսք է ստա նում: Ես 
հաս կա նում եմ, թե ինչ պի տի ա նեմ: Մ տա վոր մա-
կար դա կով՝ չեմ կա րող բա ցատ րել, թե դա որ տե-
ղից եմ ի մա նում, ո րով հետև իմ միտ քը դրա հետ 
ոչ մի կապ չու նի, բայց իմ ներ սում գի տեմ, թե ինչ 
պի տի ա նեմ: Եվ ես հետ ևում եմ դրան»:  Քե նեթ 
 Հե գի նը կա րո ղա նում էր հետ ևել ա ղոթ քի ըն թաց-
քին և  ճիշտ ուղ ղութ յուն ստա նալ, քա նի որ նրա 
հոգ ևոր տե սո ղութ յու նը, լսո ղութ յու նը, մի խոս քով՝ 
հոգ ևոր բո լոր զգա յա րան ներն ար թուն էին: 
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 3.  Աստ ված մար դու հետ խո սե լու հիմնա-
կան մի ջոց է ընտ րել Աստ վա ծա շուն չը: 

 Սուրբ  Գիր քը թե պետ գրվել է տար բեր ժա-
մա նա կաշր ջան նե րում և  ա մե նա տար բեր մաս նա-
գի տութ յան տեր մարդ կանց կող մից, բայց գրվել 
է Աստ ծո  Հո գու թե լադ րան քով: «Ա մեն  Գիրք «Ա մեն  Գիրք 
աստ վա ծա շունչ է և  օգ տա կար՝ վար դա պե տութ-աստ վա ծա շունչ է և  օգ տա կար՝ վար դա պե տութ-
յան, հան դի մա նութ յան, ուղ ղե լու և  ար դա րութ յան յան, հան դի մա նութ յան, ուղ ղե լու և  ար դա րութ յան 
խրա տե լու հա մարխրա տե լու հա մար» (Բ  Տի մոթ. 3.16): 

(Իմ բլո գում (gayanehakobyan.org) տե ղադ րել 
եմ մի հե տաքր քիր գիրք՝ Մ.  Պո զոգլ յա նի « Սուրբ 
Գր քի բա ռա յին ներշն չու մը գի տա կա նո րեն ա պա-
ցուց ված» վեր նագ րով, ո րը օգ նում է տես նե լու, որ 
տիե զեր քը ստեղ ծո ղը և Աստ վա ծա շուն չը գրո ղը 
նույն Անձն է՝ կեն դա նի Աստ ված): 

Ինչ պես որ կա երթ ևե կութ յան կա նոն նե րի 
ուղե ցույց, ո րը պար տա դիր է բո լոր վա րորդ նե րի 
հա մար՝ ան կախ նրանց ազ գութ յու նից ու սե ռից, 
այն պես էլ կա երկ րի վրա անվ տանգ և  օրհն ված 
կյան քով ապ րե լու ու ղե ցույց՝  Սուրբ  Գիրք, ո րը 
նա խա տես ված է բո լոր մարդ կանց հա մար: Աշ-
խարհն ա ռայժմ սա տա նա յի իշ խա նութ յան ներ-
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քո է, բայց երբ Աստ ծուն պաշ տող նե րը չեն վա-
խե նում ու կա տա րում են  Տի րոջ պատ վի րան նե-
րը,  Տե րը վար ձա հա տույց է լի նում նրանց:  Հե սու 
1.8,9-ում գրված է. «Այս օ րեն քի գիր քը քո բե-«Այս օ րեն քի գիր քը քո բե-
րա նից չհե ռա նա, այլ գի շեր ու ցե րեկ նրա վրա րա նից չհե ռա նա, այլ գի շեր ու ցե րեկ նրա վրա 
մտա ծես, որ պա հես ու կա տա րես ամ բողջ նրա մտա ծես, որ պա հես ու կա տա րես ամ բողջ նրա 
մեջ գրվա ծի պես, ո րով հետև այն ժա մա նակ ճա-մեջ գրվա ծի պես, ո րով հետև այն ժա մա նակ ճա-
նա պարհ նե րը հա ջո ղակ կա նես և  այն ժա մա նակ նա պարհ նե րը հա ջո ղակ կա նես և  այն ժա մա նակ 
խե լա մուտ կլի նես: Ա հա քեզ պատ վի րում եմ, զո-խե լա մուտ կլի նես: Ա հա քեզ պատ վի րում եմ, զո-
րա ցի՛ր և  քա՛ջ ե ղիր. մի՛ վա խե ցիր ու մի՛ զար հու-րա ցի՛ր և  քա՛ջ ե ղիր. մի՛ վա խե ցիր ու մի՛ զար հու-
րիր, ո րով հետև քո  Տեր Աստ վա ծը քեզ հետ է րիր, ո րով հետև քո  Տեր Աստ վա ծը քեզ հետ է 
ա մեն տեղ, ուր որ գնաս»: ա մեն տեղ, ուր որ գնաս»:  Շա տե րը կա րող են 
օ րե րով, նույ նիսկ տա րի նե րով կար դալ Աստ վա-
ծա շուն չը և  ո չինչ չհաս կա նալ: Աստ վա ծաշն չում 
գրվա ծը մար դու հա մար բա ցում է  Սուրբ  Հո գին: 
Երբ  Սուրբ  Գիր քը կար դում ես ա ռանց  Սուրբ  Հո-
գու ա ռաջ նոր դութ յան, կա՛մ ընդ հան րա պես չես 
հաս կա նում, կա՛մ տա ռա ցիո րեն ես հաս կա նում, 
ին չը վտան գա վոր է, ո րով հետև «...գիրն սպա-«...գիրն սպա-
նում է, իսկ  Հո գին կեն դա նաց նում է»նում է, իսկ  Հո գին կեն դա նաց նում է» (Բ  Կորնթ. 
3.6): Աստ վա ծաշն չում քիչ չեն միմ յանց «հա կա-
սող»  Խոս քե րը, և  մար դը պի տի  Սուրբ  Հո գով 
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ա ռաջ նորդ վի՝ հաս կա նա լու հա մար, թե տվյալ 
ի րա վի ճա կում ո՛ր  Խոս քը պի տի կա տա րի:  Հի սու-
սը, ա ռաջ նորդ վե լով  Սուրբ  Հո գուց, գնաց ա նա-
պատ:  Սա տա նան ե կավ Ն րան փոր ձե լու:  Նա 
 Հի սու սին փոր ձում էր՝ հա մա ձայն Աստ ծո  Խոս-
քի:  Հի սու սը նրան պա տաս խա նում էր դարձ յալ 
Աստ ծո  Խոս քով, բայց՝ ա ռաջ նորդ վե լով  Սուրբ 
 Հո գով. «Այն ժա մա նակ  Հի սու սը  Հո գուց ա նա-«Այն ժա մա նակ  Հի սու սը  Հո գուց ա նա-
պատ տար վեց, որ փորձ վի սա տա նա յից: Եվ քա-պատ տար վեց, որ փորձ վի սա տա նա յից: Եվ քա-
ռա սուն օր և  քա ռա սուն գի շեր ծոմ պա հե լուց հե-ռա սուն օր և  քա ռա սուն գի շեր ծոմ պա հե լուց հե-
տո սո վեց. «Ե թե Աստ ծո Որ դի ես, ա սա՛, որ այս տո սո վեց. «Ե թե Աստ ծո Որ դի ես, ա սա՛, որ այս 
քա րե րը հաց լի նեն»:  Նա էլ պա տաս խան տվեց և  քա րե րը հաց լի նեն»:  Նա էլ պա տաս խան տվեց և  
ա սաց. «Գրված է՝ ոչ միայն հա ցով կապ րի մարդ, ա սաց. «Գրված է՝ ոչ միայն հա ցով կապ րի մարդ, 
այլ ա մեն խոս քով, որ դուրս է գա լիս Աստ ծո բե-այլ ա մեն խոս քով, որ դուրս է գա լիս Աստ ծո բե-
րա նից»: Այն ժա մա նակ սա տա նան Ն րան ա ռավ րա նից»: Այն ժա մա նակ սա տա նան Ն րան ա ռավ 
տա րավ սուրբ քա ղա քը և  կանգ նեց րեց տա ճա-տա րավ սուրբ քա ղա քը և  կանգ նեց րեց տա ճա-
րի աշ տա րա կի վրա և  ա սաց Ն րան. «Ե թե Աստ-րի աշ տա րա կի վրա և  ա սաց Ն րան. «Ե թե Աստ-
ծո Որ դի ես,  Քեզ վա՛յր գցիր, ո րով հետև գրված է, ծո Որ դի ես,  Քեզ վա՛յր գցիր, ո րով հետև գրված է, 
թե Իր հրեշ տակ նե րին կհրա մա յի  Քեզ հա մար, և թե Իր հրեշ տակ նե րին կհրա մա յի  Քեզ հա մար, և 
 ձեռ քե րի վրա կբարձ րաց նեն  Քեզ, որ  Քո ոտ քը  ձեռ քե րի վրա կբարձ րաց նեն  Քեզ, որ  Քո ոտ քը 
քա րի չդիպց նես եր բեք»:  Հի սու սը Ն րան ա սաց. քա րի չդիպց նես եր բեք»:  Հի սու սը Ն րան ա սաց. 
« Դարձ յալ գրված է, թե մի՛ փոր ձիր  Տի րո ջը՝  Քո « Դարձ յալ գրված է, թե մի՛ փոր ձիր  Տի րո ջը՝  Քո 
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Աստ ծուն»:  Դարձ յալ ա ռավ տա րավ Ն րան սա-Աստ ծուն»:  Դարձ յալ ա ռավ տա րավ Ն րան սա-
տա նան շատ բարձր սար և  ցույց տվեց աշ խար-տա նան շատ բարձր սար և  ցույց տվեց աշ խար-
հի բո լոր թա գա վո րութ յուն նե րը և ն րանց փառ քը հի բո լոր թա գա վո րութ յուն նե րը և ն րանց փառ քը 
և  ա սաց Ն րան. «Ս րանք ա մե նը  Քեզ կտամ, ե թե և  ա սաց Ն րան. «Ս րանք ա մե նը  Քեզ կտամ, ե թե 
ըն կած երկր պա գես ինձ»: Այն ժա մա նակ ա սաց ըն կած երկր պա գես ինձ»: Այն ժա մա նակ ա սաց 
նրան  Հի սու սը. « Դե՛ն գնա, սա տա նա՛, ո րով հետև նրան  Հի սու սը. « Դե՛ն գնա, սա տա նա՛, ո րով հետև 
գրված է, թե  Տի րո ջը՝  Քո Աստ ծուն երկր պա գի՛ր գրված է, թե  Տի րո ջը՝  Քո Աստ ծուն երկր պա գի՛ր 
և  միայն Ն րա՛ն պաշ տիր»: Այն ժա մա նակ սա տա-և  միայն Ն րա՛ն պաշ տիր»: Այն ժա մա նակ սա տա-
նան թո ղեց Ն րան, և  ա հա հրեշ տակ նե րը մոտ նան թո ղեց Ն րան, և  ա հա հրեշ տակ նե րը մոտ 
ե կան և  ծա ռա յում էին Ն րան»ե կան և  ծա ռա յում էին Ն րան» ( Մատթ. 4.1-11): 

Իմ՝ «Ոտ քի՛ կանգ նիր» վկա յութ յան խոս քում 
(կար դալ բլո գում՝ gayanehakobyan. org), որ տեղ 
անդ րա դար ձել եմ 30 տա րի ձգվող հի վան դութ-
յու նից իմ կա տար յալ բուժ մա նը, նկա րագ րել եմ, 
թե ինչ պայ քար էր գնում իմ ու դի վա յին աշ խար-
հի միջև:  Սա տա նան չէր ու զում, որ իմ կյան քում 
թա գա վո րեր  Գող գոթ յան խա չի և  Հի սուս Փրկ չի 
ար յան զո րութ յու նը: Աստ վա ծաշն չից օ րի նակ էր 
բե րում Ամ բա կում 3.17,18-ը. « Թեև թզե նին չծաղ-« Թեև թզե նին չծաղ-
կի, և  որ թե րի վրա բերք չլի նի, ձի թե նու արդ յուն-կի, և  որ թե րի վրա բերք չլի նի, ձի թե նու արդ յուն-
քը ստի, և  ար տե րը կե րա կուր չտան..., սա կայն ես քը ստի, և  ար տե րը կե րա կուր չտան..., սա կայն ես 
 Տե րով պի տի ցնծամ, պի տի իմ փրկութ յան Աստ- Տե րով պի տի ցնծամ, պի տի իմ փրկութ յան Աստ-



ծոծովվ  ոոււ  րրաա  խխաա  ննամամ»»: :  Նա փոր ձում էր հա մո զել, 
որ ի սեր Աստ ծո՝ ես պետք է պատ րաստ լի նեմ 
մինչև կյան քիս վերջ տա ռա պե լու այդ սար սա փե 
լի գլխա ցա վե րից:  Սա կայն ա ռաջ նորդ վե լով  
Սուրբ  Հո գով՝ ես նրան հա կա հար ված տվե ցի 
աստ վա-ծաշնչ յան մեկ այլ խոս քով՝ Ե սա յի 53.5-
ով. ««  ԲաԲայցյց    ՆՆաա  մեմերր  մեմեղղ  քքեե  րրիի  հհաա  մմարար  վվիի  
րրաա  վվոորր  վվեեցց  ևև    մեմերր  աա  ննօօ  րրիի  նոնութւթյ  ոյունւն  ննեե  րրիի  
հհաա  մմարար  հհարար  վվաածծ  վվեեցց,,  մեմերր  խխաա--ղղաա  ղղուութթյ  այանն  
պպաա  տտիի  ժժըը  ՆՆ  րրաա  վրվրաա  դդրվրվեեցց,,  ևև  ՆՆ  րրաա  վվեերր  
քքեե  րորովվ  մեմենքնք  բժշբժշկվկվեե  ցիցինքնք»»: :   Նույն օ րը ես ստա-
ցա իմ բժշկութ յու նը, ո րով հետև ա ռաջ նորդ վե 
ցի  Սուրբ  Հո գով: 

Աստ վա ծա շուն չը կար դա լու ըն թաց քում 
հան-կարծ ամ բողջ գրքից մի բառ կամ նա խա դա 
սութ-յուն ա ռանձ նա նում ու մխրճվում է մեր հո 
գու մեջ: Այդ  Խոս քը մեր կյան քում լույս է վա 
ռում: Ի զուր չէ, որ գրված է. ««  ՔՔոո  խխոսոս  քքըը  
ճրճրագագ  էէ  իիմմ  ոոտտ  քքեե  րրիի  հհաա  մմարար,,  ևև    լլուույս՝յս՝  իիմմ  
ճճաա  ննաա  պպարար  հհիի  հհաա  մմարար»» ( Սաղմ. 119.105): Աստ 
վա ծաշն չում գրված  Խոս քը կոչ վում է «լո 
գոս» (Logos), իսկ երբ այն լու սա վոր վում է, խո-
սում մեզ հետ, կոչ վում է «ռե մա» (Rema):  Մենք 
պետք է մշտա պես լի նենք  Տի րոջ հետ, որ պես 
զի 
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յու րա քանչ յուր ան գամ Աստ վա ծա շուն չը կար դա-
լիս մեր կյան քը փո խող հայտ նութ յուն ներ՝ «ռե-
մա» ստա նանք: 

4.  Տե րը կա րող է խո սել մտքե րի մի ջո ցով: 

 Նո յը տա պան կա ռու ցե լու պատ վեր ստա ցավ 
Աստ ծուց. «Եվ Աստ ված ա սաց  Նո յին. «Ամ բողջ «Եվ Աստ ված ա սաց  Նո յին. «Ամ բողջ 
մարմնի վեր ջը ե կել է, ո րով հետև եր կի րը նրանց մարմնի վեր ջը ե կել է, ո րով հետև եր կի րը նրանց 
պատ ճա ռով լցվել է ա նի րա վութ յամբ, և  ա հա Ես պատ ճա ռով լցվել է ա նի րա վութ յամբ, և  ա հա Ես 
նրանց պի տի փչաց նեմ երկ րի վրա:  Հի մա դու նրանց պի տի փչաց նեմ երկ րի վրա:  Հի մա դու 
քեզ հա մար խի ժա բեր փայ տից մի տա պան շի նիր, քեզ հա մար խի ժա բեր փայ տից մի տա պան շի նիր, 
և  տա պա նը խոր շե րով լի նի....» և  տա պա նը խոր շե րով լի նի....» (Ծննդ. 6.13-16): 
Աստ ված  Նո յին տա պա նի ար տա քին տես քի հետ 
կապ ված պատ վեր ներ տվեց: Երբ  Նո յը կա ռու-
ցեց տա պա նը,  Տե րը կրկին խո սեց նրա հետ. «Եվ «Եվ 
Ե հո վան ա սաց  Նո յին՝ մտի՛ր դու և  քո ամ բողջ Ե հո վան ա սաց  Նո յին՝ մտի՛ր դու և  քո ամ բողջ 
տու նը տա պա նի մեջ...»տու նը տա պա նի մեջ...» (Ծննդ. 7.1):  Գիտ նա կան-
ներն ա սում են, որ տա պա նը կա ռուց վել է 100 
տար վա ըն թաց քում: Ոչ ոք չի կա րող հեր քել, որ 
այդ տա րի նե րի ըն թաց քում  Նոյն ա ռաջ նորդ վում 
էր  Տի րո ջով: Ե թե Աստ ված  Նո յին չա ռաջ նոր դեր, 
մտքեր չտար, ինչ պե՞ս նա կկա րո ղա նար ստեղ ծել, 
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կա ռու ցել այդ քան հզոր տա պան, ո րը դի մա ցավ 
երկ րա գուն դը քա րու քանդ ա նող ջրհե ղե ղին, այն 
դեպ քում, երբ « Տի տա նիկ» կոչ վող հան րահռ չակ 
նա վը, ո րի վրա խո շոր գիտ նա կան ներ էին աշ-
խա տել, բախ վե լով մի սառ ցա բե կո րի, ա վեր վեց: 
Ան շուշտ,  Նո յը կա ռու ցեց մի տա պան, ո րի նա խօ-
րի նա կը չէր տե սել, ա ռա վել ևս, նա եր բեք անձրև 
չէր տե սել:  Մեր ա ռօր յա յում էլ  Տե րը կա րող է խո-
սել մեր մտքե րի հետ՝ ա ռաջ նոր դե լով մեզ որ ևէ 
գործ ի րա կա նաց նե լու: 

 Մի ան գամ իմ աշ խա տան քա յին ըն կեր նե-
րից մե կը, փոր ձե լով կա տա կել, վերց րել էր ինձ 
հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նե ցող մի իր 
ու պա հել: Աշ խա տանքն ա վար տե լուց հե տո նա 
դուրս էր ե կել աշ խա տա սեն յա կից ու մո ռա ցել իր 
պա հած ի րի մա սին: Ես սկսե ցի փնտրել, բայց ոչ 
մի կերպ չէի գտնում կո րած ի րը: Ն յար դայ նա ցած 
զան գում էի ըն կե րոջս, բայց հե ռա խո սա զան գերն 
ա պարդ յուն էին:  Փոր ձե ցի խա ղաղ վել ու ա ղո-
թել:  Սուրբ  Հո գին ինձ ա ռաջ նոր դեց դե պի սեն յա-
կի անկ յու նում գտնվող պա հա րա նը, այ նու հետև, 
ցույց տա լով պա հա րա նի վրա դրված սա փո րը, 



45

ա սաց, որ այդ ի րը սա փո րի մեջ է: Ես խնդրե ցի 
մեր պա րե տին, որ մի եր կար աս տի ճան բե րի, և  
այդ սա փորն ի ջեց նենք:  Կո րած ի րը, ի րոք, սա փո-
րի մեջ էր:  Կա րո՞ղ եք պատ կե րաց նել, թե ինչ պի-
սին էր ըն կե րոջս դեմ քի ար տա հայ տութ յու նը, երբ 
նա հա ջորդ օ րը սե ղա նիս վրա տե սավ այդ ի րը...

5.   Տե րը կա րող է խո սել ա ռար կա նե րի 
միջո ցով: 

 Վառ վող, բայց չմոխ րա ցող մո րե նուն ուշա-
դրութ յուն դարձ նե լու շնոր հիվ էր, որ  Մով սե սը  Տի-
րո ջից ա ռա ջադ րանք ստա ցավ՝ հրեա ժո ղովրդին 
Ե գիպ տո սի երկ րից հա նե լու: «Եվ  Մով սե սը  Մա-«Եվ  Մով սե սը  Մա-
դիա մի քուր մի՝ իր ա նե րոջ  Հո թո րի հո տը ա րա-դիա մի քուր մի՝ իր ա նե րոջ  Հո թո րի հո տը ա րա-
ծեց նում էր, և  հո տը ա նա պա տի ետ ևը քշե լով ծեց նում էր, և  հո տը ա նա պա տի ետ ևը քշե լով 
Աստ ծո  Քո րեբ սա րը ե կավ: Եվ Ե հո վա յի հրեշ տա-Աստ ծո  Քո րեբ սա րը ե կավ: Եվ Ե հո վա յի հրեշ տա-
կը կրա կի բո ցով եր ևաց նրան մո րե նու մի ջից, և կը կրա կի բո ցով եր ևաց նրան մո րե նու մի ջից, և 
 նա տե սավ, որ ա հա մո րե նին կրա կով վառ վում  նա տե սավ, որ ա հա մո րե նին կրա կով վառ վում 
էր, բայց չէր սպառ վում: Եվ  Մով սեսն ա սաց՝ մեկ էր, բայց չէր սպառ վում: Եվ  Մով սեսն ա սաց՝ մեկ 
դառ նամ ու տես նեմ այս մեծ տե սա րա նը, թե ին չու դառ նամ ու տես նեմ այս մեծ տե սա րա նը, թե ին չու 
հա մար մո րե նին չի այր վում: Եվ Ե հո վան տե սավ, հա մար մո րե նին չի այր վում: Եվ Ե հո վան տե սավ, 
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որ նա դար ձավ տես նե լու, և Աստ ված մո րե նու մի-որ նա դար ձավ տես նե լու, և Աստ ված մո րե նու մի-
ջից կան չեց նրան և  ա սաց. « Մով սե՛ս,  Մով սե՛ս», ջից կան չեց նրան և  ա սաց. « Մով սե՛ս,  Մով սե՛ս», 
և  նա ա սաց. «Ա հա՛ ես»: Եվ ա սաց. «Այս տե ղին և  նա ա սաց. «Ա հա՛ ես»: Եվ ա սաց. «Այս տե ղին 
մի՛ մո տե ցիր. կո շիկ ներդ հա նի՛ր ոտ քե րիցդ, ո րով-մի՛ մո տե ցիր. կո շիկ ներդ հա նի՛ր ոտ քե րիցդ, ո րով-
հետև այն տե ղը, ո րի վրա դու կանգ նել ես, սուրբ հետև այն տե ղը, ո րի վրա դու կանգ նել ես, սուրբ 
եր կիր է»եր կիր է» (Ե լից 3.1-5): Անհ րա ժեշտ է զգոն լի նել: 
 Տե րը շա տե րի հետ կա րող է խո սել այս ե ղա նա-
կով, բայց քչե րը կա րող են հաս կա նալ: Ես նկա-
տի չու նեմ, որ ա մեն թփի տակ աստ վա ծա յին 
նշան պի տի փնտրենք, պար զա պես, երբ զգոն 
ենք և մշ տա պես ա ռաջ նորդ վում ենք  Սուրբ  Հո-
գով, կհաս կա նանք, թե որ պատ կե րը կամ ա ռար-
կան է մար գա րեա կան ու ղերձ պա րու նա կում:  Բա-
ղաա մի նման մար գա րեն այն քան կլան ված էր 
նյու թա կան պարգև ստա նա լու մո լուց քով, որ ոչ 
միայն  Տի րո ջը չէր լսում, այլև չզար մա ցավ, երբ 
է շը մարդ կա յին ձայ նով խո սեց:  Հարս տա նա լու 
մո լուց քը նրան դրդեց՝ զգաս տա նա լու փո խա րեն 
երկ խո սութ յան մեջ մտնել է շի հետ: 
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6.   Տե րը կա րող է խո սել ե րազ նե րով ու 
տեսիլ քով: 

 Մեզ հայտ նի են  Հով սե փի մար գա րեա կան 
ե րազ նե րը. «Եվ  Հով սե փը մի ե րազ տե սավ և  իր «Եվ  Հով սե փը մի ե րազ տե սավ և  իր 
եղ բայր նե րին պատ մեց: Եվ նրանք ա վե լի ա տե-եղ բայր նե րին պատ մեց: Եվ նրանք ա վե լի ա տե-
ցին նրան....»ցին նրան....» (Ծննդ. 37.5-11):  Մար գա րեա կան 
ե րազ ներ էին տես նում նույ նիսկ  Փա րա վո նի ծա-
ռա նե րը՝ մատռ վա կա պետն ու հա ցա գոր ծա պե-
տը, ով քեր  Հով սե փի հետ նույն բան տում էին: 
«Եվ նրանք ա սա ցին նրան. «Ե րազ ենք տե սել «Եվ նրանք ա սա ցին նրան. «Ե րազ ենք տե սել 
և  այն մեկ նող չկա»: Եվ  Հով սեփն ա սաց նրանց. և  այն մեկ նող չկա»: Եվ  Հով սեփն ա սաց նրանց. 
«Ա հա մեկ նութ յուն նե րը Աստ ծուն են վե րա բե-«Ա հա մեկ նութ յուն նե րը Աստ ծուն են վե րա բե-
րում. խնդրեմ, պատ մե՛ք ինձ»: Եվ մատռ վա կա-րում. խնդրեմ, պատ մե՛ք ինձ»: Եվ մատռ վա կա-
պե տը պատ մեց իր ե րա զը  Հով սե փին և  ա սաց պե տը պատ մեց իր ե րա զը  Հով սե փին և  ա սաց 
նրան. «Ե րա զումս տե սա, որ առջևս մի որթ կար, նրան. «Ե րա զումս տե սա, որ առջևս մի որթ կար, 
և  այն որ թի վրա ե րեք ուռ կա յին, և  հենց որ բող-և  այն որ թի վրա ե րեք ուռ կա յին, և  հենց որ բող-
բո ջեց՝ ծա ղիկ տվեց, և ն րա ող կույզ նե րը խա ղող բո ջեց՝ ծա ղիկ տվեց, և ն րա ող կույզ նե րը խա ղող 
հասց րին: Եվ  Փա րա վո նի բա ժա կը իմ ձեռ քին էր, հասց րին: Եվ  Փա րա վո նի բա ժա կը իմ ձեռ քին էր, 
և  խա ղող նե րը ա ռա և  Փա րա վո նի բա ժա կի մեջ և  խա ղող նե րը ա ռա և  Փա րա վո նի բա ժա կի մեջ 
ճմլե ցի և  գա վա թը  Փա րա վո նի ձեռ քը տվի»: Եվ ճմլե ցի և  գա վա թը  Փա րա վո նի ձեռ քը տվի»: Եվ 
 Հով սե փը նրան ա սաց. « Սա է դրա մեկ նութ յու նը.  Հով սե փը նրան ա սաց. « Սա է դրա մեկ նութ յու նը. 
ե րեք ու ռը ե րեք օր է: Ե րեք օր հե տո  Փա րա վո նը ե րեք ու ռը ե րեք օր է: Ե րեք օր հե տո  Փա րա վո նը 
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քո գլու խը կբարձ րաց նի և  քեզ դարձ յալ քո պաշ-քո գլու խը կբարձ րաց նի և  քեզ դարձ յալ քո պաշ-
տո նի վրա կդնի, և  Փա րա վո նի բա ժա կը նրա ձեռ-տո նի վրա կդնի, և  Փա րա վո նի բա ժա կը նրա ձեռ-
քը կտաս այն ա ռաջ վա սո վո րութ յան պես, երբ որ քը կտաս այն ա ռաջ վա սո վո րութ յան պես, երբ որ 
նրա մատռ վակն էիր»նրա մատռ վակն էիր» (Ծննդ. 40.8-13): 

«Եվ հա ցա գոր ծա պե տը տե սավ, որ լավ մեկ-«Եվ հա ցա գոր ծա պե տը տե սավ, որ լավ մեկ-
նեց, ա սաց  Հով սե փին. «Ես էլ ե րա զումս տեսա, նեց, ա սաց  Հով սե փին. «Ես էլ ե րա զումս տեսա, 
որ գլխիս վրա ե րեք նա շի հի սա կառ ու նեի: Եվ որ գլխիս վրա ե րեք նա շի հի սա կառ ու նեի: Եվ 
ա մե նի վրա յի սա կա ռի մեջ կար  Փա րա վո նի ա մե նի վրա յի սա կա ռի մեջ կար  Փա րա վո նի 
բոլոր կե րա կուր նե րից, որ հա ցա գոր ծը շի նում է, և բոլոր կե րա կուր նե րից, որ հա ցա գոր ծը շի նում է, և 
թռչուն նե րը ու տում էին դրանք գլխիս վրա յի սա-թռչուն նե րը ու տում էին դրանք գլխիս վրա յի սա-
կա ռից»: Եվ  Հով սե փը պա տաս խա նեց և  ա սաց. կա ռից»: Եվ  Հով սե փը պա տաս խա նեց և  ա սաց. 
« Սա է դրա մեկ նութ յու նը. ե րեք սա կա ռը ե րեք օր « Սա է դրա մեկ նութ յու նը. ե րեք սա կա ռը ե րեք օր 
է: Ե րեք օր հե տո  Փա րա վո նը քո վրա յից վեր կառ-է: Ե րեք օր հե տո  Փա րա վո նը քո վրա յից վեր կառ-
նի քո գլու խը և  քեզ մի ծա ռից կկա խի, և թռչուն-նի քո գլու խը և  քեզ մի ծա ռից կկա խի, և թռչուն-
նե րը քո վրա յից կու տեն քո մար մի նը» նե րը քո վրա յից կու տեն քո մար մի նը» (Ծննդ. 
40.16-19): 

 Գործք 10.9-16-ում գրված է, թե ինչ պես  Պետ-
րո սը ե րեք ան գամ տե սավ նույն տե սիլ քը՝ եր կին-
քը բաց ված ու կտա վի նման մի ա նոթ երկն քից իջ-
նե լիս, ո րի մեջ կա յին ա մեն տե սա կի չոր քո տա նի 
կեն դա նի ներ, սո ղուն ներ ու թռչուն ներ: Աստ ված 
այս տե սիլ քով  Պետ րո սին ա ռաջ նոր դում էր՝ քա-
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րո զե լու հե թա նոս նե րին: Այս տե սիլ քը հե ղաշր ջում 
բե րեց, սրա շնոր հիվ է, որ մենք այ սօր  Հի սուս 
Ք րիս տո սին ճա նա չում ենք որ պես մեր կյան քի 
 Տեր ու Փր կիչ, ո րով հետև մենք էլ մի ժա մա նակ 
հե թա նոս էինք: 

 Մար դը կա րող է տե սիլք տես նել նաև իր 
կեն ցա ղա յին հար ցե րի վե րա բեր յալ:  Տա րի ներ 
ա ռաջ էր:  Մի ա ռա վոտ, երբ գնում էի ծա ռա յութ-
յան, բաց աչ քե րով մի տե սիլք տե սա. ես նստած 
էի մի սպի տակ մե քե նա յի ղե կի առջև: Այդ պի-
սի տե սիլք ա ռա ջին ան գամ էի տես նում ու մի 
պահ կար կա մե ցի:  Հե տո տե սիլքն ան հե տա ցավ: 
 Նույն օ րը՝ ե րե կո յան, հան դի պե ցի իմ հով վին: 
 Նա ա սաց, որ ա ռա վո տից ինձ է փնտրել՝ ցան-
կա նա լով տե ղե կաց նել, որ ան պայ ման մե քե նա 
վա րել սո վո րեմ և  վա րոր դա կան ի րա վունք ստա-
նա լու հա մար քննութ յուն ներ հանձ նեմ: Ան ցան 
ա միս ներ, ես ար դեն սո վո րել էի մե քե նա վա րել և 
 վա րոր դա կան ի րա վունք էի ստա ցել:  Մի օր ե կե-
ղե ցու ծա ռա յող նե րով հա վաք վել էինք ա ղո թե-
լու: Երբ ա ղոթ քա ծա ռա յութ յունն ա վարտ վեց, հո-
վիվն ա ռա ջար կեց, որ յու րա քանչ յուրս ա ղո թենք 
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մեր անձ նա կան կա րիք նե րի հա մար: Այդ պա հին 
իմ մեջ բուռն ցան կութ յուն ա ռա ջա ցավ՝ ա ղո թե-
լու մե քե նա ու նե նա լու հա մար:  Հի շե լով ա միս ներ 
ա ռաջ իմ տե սած տե սիլ քը՝ ես Աստ ծուն հարց րի. 
« Տե՛ր, մի քա նի ա միս ա ռաջ  Դու տե սիլ քով ցույց 
տվե ցիր, որ ես մե քե նա յի ղե կի առջև նստած եմ: 
 Հի շում եմ, որ այդ մե քե նան սպի տակ գույ նի 
էր, բայց ի՞նչ մակ նի շի էր՝ չգի տեմ: Խնդ րում եմ, 
ա սա ինձ՝ դա ի՞նչ մակ նի շի մե քե նա էր»: Ես ան-
մի ջա պես ստա ցա պա տաս խա նը՝ BMW: Ան կեղծ 
ա սած, մինչ այդ նմա նա տիպ երկ խո սութ յուն չէի 
ու նե ցել տիե զեր քը ստեղ ծող ար քա նե րի Ար քա յի 
հետ: Ես շա րու նա կե ցի իմ ա ղոթ քը. « Տե՛ր, տուր 
ինձ սպի տակ BMW»:  Չորս ա միս հե տո գերբ նա-
կան հրաշ քով ես ու նե ցա BMW մակ նի շի սպի տակ 
մե քե նա:  Մե քե նան ինձ հա մար շքե ղութ յուն չէ, ոչ 
էլ հարս տութ յան ցու ցա նիշ, այլ՝ անհ րա ժեշ տութ-
յուն,  Տի րոջն ու մարդ կանց ա րագ և  ո րա կով ծա-
ռա յե լու մի ջոց:  Տե րը հո գում է մեր բո լոր կա րիք-
նե րի մա սին, պար զա պես, մենք պի տի միշտ զգոն 
լի նենք Ն րա  Խոս քին՝ ինչ ձևով էլ, որ այն ար տա-
հայտ վի: 
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7.   Տե րը կա րող է խո սել մար դու հետ, 
երբ նա պատ րաս տում է իր սիր տը, 
ա ռանձ նա նում ծա ծուկ սեն յա կում և  
ա ղո թում որ ևէ խնդրի շուրջ: 

 Տե րը խո սում է լռութ յան մեջ, մեղմ ձայ նով: 
 Մինչ  Տի րոջ խո սե լը՝ ա ղո թո ղը պի տի հետ ևի 
 Սուրբ  Հո գու ա ռաջ նոր դութ յա նը: Հ նա րա վոր է՝ 
 Սուրբ  Հո գին նրան ա ռաջ նոր դի  Տի րո ջը երկր պա-
գե լու կամ էլ լռութ յան մեջ նստե լու և մ տո րե լու: 
 Մար դը պի տի լի նի կա տար յալ հնա զան դութ յան 
մեջ՝ ա նի այն, ինչ  Սուրբ  Հո գին է ա սում:  Տե րը 
գու ցե խո սի այդ պա հին, գու ցե՝ հա ջորդ օ րը.  Նա 
է ո րո շում, թե երբ խո սի: 

« Հի սուս Ք րիս տո սի խա չի և  ար յան զո րութ յու-
նը» քա րո զում ես խո սում եմ իմ վա հա նաձև գեղ-
ձի բժշկութ յան մա սին: Ամ բողջ օրն անց կաց նե լով 
ծո մի, ա ղոթ քի և  երկր պա գութ յան մեջ՝  Տի րո ջից 
իմ բժշկութ յան հետ կապ ված  Խոսք էի խնդրում: 
 Մինչև ե րե կո յան ժա մը 9-ը  Տե րը չխո սեց: Այդ ամ-
բողջ ըն թաց քում իմ սեն յա կից դուրս չէի ե կել, 
բայց ե րե կո յան ու ղիղ ժա մը 9.00-ին Աստ ված 
ա սաց, որ կա րող եմ ընթ րել: Ես ընթ րե ցի ու կրկին 
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սպա սում էի  Խոս քի:  Հե տո գնա ցի քնե լու:  Գի շե րը՝ 
ժա մը 2-ին,  Սուրբ  Հո գին ինձ մեղ մո րեն արթ նաց-
րեց ու  Խոսք տվեց բժշկութ յանս վե րա բեր յալ: 

 Մեկ այլ ան գամ կրկին ա ղո թում էի մի խնդրի 
շուրջ ու  Տի րո ջից  Խոսք ու զում: Խն դիրն այն էր, 
որ հա գուստ ներս մե կը մյու սի ետ ևից ան հե տա-
նում էին մեր տնից: Սկզ բում ու շադ րութ յուն չէի 
դարձ նում, բայց հե տո, երբ հեր թը հա սավ իմ սի-
րե լի՛ հա գուստ նե րին, լրջո րեն ան հանգս տա ցա: 
Իմ ան հանգս տութ յան պատ ճառն ար դեն ոչ թե 
հա գուստ նե րիս ան հե տա ցումն էր, այլ այն, թե ինչ 
եմ ա րել, որ իմ սի րե լի ի րե րը կոր չում են ան հաս-
կա նա լի ձևով: Ա ռանձ նա ցա սեն յա կումս ու սկսե-
ցի ա ղո թել: Ոչ մի պա տաս խան:  Դա ինձ ա վե լի 
ան հանգս տաց րեց:  Հա ջորդ օ րը ծոմ պա հե ցի ու 
 Տի րոջն ա սա ցի. « Տե՛ր,  Դու սիրտ ու ե րի կա մունք 
քննող Աստ ված ես, ու հի մա տես նում ես, որ իմ 
ան հանգս տութ յան պատ ճա ռը ոչ թե կո րած հա-
գուստ ներս են, այլ այն հար ցը, թե ին չու են իմ 
սի րե լի ի րերն ան հե տա նում»: Այ նու հետև սկսե-
ցի ա ղո թել լե զու նե րով:  Մո տա վո րա պես 15 րո-
պե անց  Տերն սկսեց խո սել:  Նա ինձ ներ կա յաց-
րեց մի քա նի դրվագ՝ ման րա մասն նկա րագ րե լով 
բնա վո րութ յանս գծե րից մի քա նի սը, ո րոնք խան-
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գա րում էին Ի րեն՝ դրսևո րե լու Իր ան սահ մա նա-
փակ բնա վո րութ յունն իմ կյան քի ո րոշ բնա գա-
վառ նե րում: Ես ուխտ ա րե ցի՝ փոխ վել և  իմ սահ-
մա նա փակ բնա վո րութ յամբ այլևս չխո չըն դո տել 
տե րե րի  Տի րո ջը: Իմ ա ղոթ քը և  ուխ տը ան կեղծ 
էին:  Տե րը դա տե սավ ու ա ղոթ քից ան մի ջա պես 
հե տո  Սուրբ  Հո գու ա ռաջ նոր դութ յամբ ինձ ու ղեկ-
ցեց այն պա հա րա նի մոտ, որ տեղ իմ կո րած հա-
գուստ ներն էին. մեկ շա բաթ շա րու նակ ես տակ-
նուվ րա էի ա րել ամ բողջ պա հա րա նը, բայց այդ 
հա գուստ նե րը չէի տե սել:  Հե տաքր քիրն այն էր, 
որ երբ պա հա րա նի դու ռը բա ցե ցի, դրանք կախ-
ված էին ու ղիղ իմ դի մաց: 

 Տի րոջ հա մար նշա նա կութ յուն չու նի, թե ինչ 
հար ցով ենք մո տե նում Ի րեն՝ կեն ցա ղա յին մանր 
խնդիր նե րո՞վ, թե՞ բազ մա թիվ մարդ կանց կյան-
քե րին վե րա բե րող գլո բալ հար ցե րով:  Կար ևո րը 
ճիշտ սրտով, մա քուր շար ժա ռիթ նե րով ու հա-
վատ քով մո տե նալն է: 

Թա գա վո րաց չոր րորդ գրքի 19-րդ գլ խում 
գրված է, թե երբ և  ինչ պես  Տե րը պա տաս խա նեց 
Ե զե կիա թա գա վո րին: Ամ բողջ Իս րա յե լը ա նե-
լա նե լի վի ճա կի մեջ էր, քա նի որ թշնա մին շրջա-
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պա տել էր եր կի րը և  ծաղ րում էր Ե զե կիա յին ու 
նրա Ե հո վա Աստ ծուն: «Եվ երբ Ե զե կիա թա գա-«Եվ երբ Ե զե կիա թա գա-
վո րը լսեց, պա տա ռեց իր հան դերձ նե րը և  քուրձ վո րը լսեց, պա տա ռեց իր հան դերձ նե րը և  քուրձ 
հա գավ ու գնաց  Տի րոջ տու նը»հա գավ ու գնաց  Տի րոջ տու նը» (Դ  Թագ. 19.1): 
 Նույն գլխի 14-19-րդ  խոս քե րում ներ կա յաց ված է, 
թե ինչ պես էր Ե զե կիան ա ղեր սում  Տի րո ջը և  պա-
տաս խա նի սպա սում:  Պա տաս խա նը չու շա ցավ. 
 Տե րը Ե սա յի մար գա րեի շուր թե րով մի փա ռա հեղ 
պա տաս խան ու ղար կեց նրան. «...Ես կպաշտ-«...Ես կպաշտ-
պա նեմ այդ քա ղա քը, որ ա զա տեմ՝ Ինձ հա մար պա նեմ այդ քա ղա քը, որ ա զա տեմ՝ Ինձ հա մար 
և Իմ ծա ռա  Դավ թի հա մար» և Իմ ծա ռա  Դավ թի հա մար» (Դ  Թագ. 19.20-34): 
Գր ված է, որ այդ գի շեր  Տի րոջ հրեշ տա կը դուրս 
ե կավ և  զար կեց թշնա մու բա նա կում հար յուր ութ-
սուն հինգ հա զար մարդ: Եվ երբ որ ա ռա վոտ յան 
վեր կա ցան, շուրջ բո լո րը դիակ ներ էին, ու Ա սո-
րես տա նի թա գա վո րը չվեց գնաց դարձ յալ  Նին վե: 

8.  Տե րը կա րող է խո սել լռե լով: 

 Լի նում են դեպ քեր, երբ մենք եր կար ժա մա-
նակ ա ղո թում ենք որ ևէ խնդրի հա մար, ա ղեր սում 
 Տի րո ջը, որ խո սի:  Պա տաս խա նը՝ լռութ յուն:  Դա 
նույն պես խո սե լու ձև  է:  Տե րը, լուռ մնա լով, մեզ 



55

ուղ ղոր դում է ծա ծուկ սեն յակ:  Ծա ծուկ սեն յա կում 
մենք պետք է հի շենք, թե  Տե րը վեր ջին ան գամ երբ 
է խո սել մեզ հետ և  ինչ է ա սել:  Լի նում են դեպ-
քեր, երբ  Տե րը խո սում է, ա ռա ջար կում, եր բեմն էլ 
պատ վի րում ա նել այս կամ այն գոր ծը, բայց մար-
դը, մո ռա նա լով, զգոն չլի նե լով կամ պար զա պես 
անհ նա զանդ գտնվե լով, չի կա տա րում  Տի րոջ  Խոս-
քը:  Տե րը լռում է: Ն ման դեպ քե րում Ն րա լռութ յու-
նը նշա նա կում է խո սել և  ա սել. « Սի րե լի՛ս, վեր ջին 
ան գամ Ես քեզ ի՞նչ պատ վի րե ցի...»: 

9.   Տե րը կա րող է խո սել՝ մար դուն ցնցող 
փաս տի առջև կանգ նեց նե լու մի ջոցով, 
երբ նա ինչ-որ պատ ճա ռով դուռ է 
բացել սա տա նա յի առջև և  դուրս է ե կել 
 Տի րոջ պաշտ պա նութ յու նից: 

 Մով սե սի մա հից հե տո  Տե րը  Հե սո ւին խոս տա-
նում է միշտ նրա հետ լի նել:  Հե սուն յու րա քանչ-
յուր ան գամ վճռո րոշ քայլ ա նե լիս ա ռաջ նորդ-
վում է  Տի րոջ  Խոս քով:  Տի րոջ  Խոս քով ա ռաջ-
նորդ վելով՝ նրանք անց նում են  Հոր դա նա նը 
(տե՛ս  Հեսու 3.9-17), տես նում Ե րի քո վի պա տե րի 
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քանդ վե լը (տե՛ս  Հե սու 6.1-20): Այ նու հետև  Հե սուն 
լրտես ներ է ու ղար կում դե պի  Գա յի: Լր տես նե-
րը վե րա դառ նում ու տե ղե կաց նում են, որ  Գա-
յին գրա վե լու հա մար հարկ չկա տա նե լու ամ բողջ 
բա նա կը. «...միայն եր կու կամ ե րեք հա զար մար-«...միայն եր կու կամ ե րեք հա զար մար-
դու չափ վեր գնան և  Գա յին կզար կեն. ամ բողջ դու չափ վեր գնան և  Գա յին կզար կեն. ամ բողջ 
ժո ղովրդին մի՛ աշ խա տեց րու այն տեղ տա նե լով, ժո ղովրդին մի՛ աշ խա տեց րու այն տեղ տա նե լով, 
ո րով հետև նրանք քիչ են»ո րով հետև նրանք քիչ են» ( Հե սու 7.3):  Հե սուն 
լսում է լրտես նե րին:  Նա չի ա ղո թում և  Գա յին 
գրա վե լու հա մար  Տի րո ջից խոսք չի ստա նում: Եվ 
ա հա, 3000 զին վոր ներ խու ժում են  Գա յի, բայց 
շու տով փախ չում են այն տե ղի ժո ղովր դի առջ ևից, 
նույ նիսկ զո հեր են ու նե նում: Գր ված է, որ Իս րա-
յե լի ժո ղովր դի սիր տը «հալ վում ու ջուր է դառ-«հալ վում ու ջուր է դառ-
նում»նում» ( Հե սու 7.5):  Հե սուն ցնցող փաս տի առջև 
է կանգ նում:  Նա  Տի րո ջից խոս տում ու ներ՝ միշտ 
հաղ թե լու, բայց մո ռա ցել էր, որ պետք է  Տի րո ջից 
ա ռաջ նոր դութ յուն ստա նար՝ ինչ ա նի, որ հաղ թի: 
 Գա յիի վրա հար ձակ վե լու ծրա գի րը ոչ թե լրտես-
նե րը պի տի տա յին, այլ՝  Տե րը: Լր տես նե րի գործն 
էր՝ պատ մել այն, ինչ տե սել էին, բայց նրանք ոչ 
միայն պատ մե ցին ի րենց տե սա ծը, այլև մարդ կո-
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րեն ա ռա ջար կե ցին  Գա յին գրա վե լու ռազ մա վա-
րութ յու նը: Ե թե  Հե սուն  Տի րո ջի՛ց հարց ներ,  Տե րը 
նրան կտե ղե կաց ներ, որ բա նա կում անհ նա զան-
դութ յուն, գո ղութ յուն և  սուտ կար. Ա քա րը գո ղա-
ցել էր ա վա րը և  թաքց րել, մինչ դեռ  Տե րը պատ վի-
րել էր ձեռք չմեկ նել ա վա րին: Այդ մեղ քի պատ-
ճա ռով էլ Իս րա յե լի բա նա կը խայ տա ռակ պար-
տութ յան էր մատն վել: 

Այս ա մե նից հե տո  Հե սուն ար դեն ա ռաջ նորդ-
վե լով  Տի րոջ խոս քով՝ պատ ժում է մե ղա վո րին ու 
դարձ յալ  Տի րոջ խոս քով հար ձակ վում  Գա յի քա-
ղա քի վրա:  Գա յին գրա վե լու ռազ մա վա րութ յան 
մեջ  Տե րը մեծ փո փո խութ յուն էր մտցրել. լրտես-
ներն ա սում էին՝ 2000-3000 զին վո րը բա վա կան 
է, քա նի որ  Գա յիում շատ մարդ չկա, բայց  Տե րը 
 Հե սո ւին պատ վի րում է վերց նել բո լոր պա տե րազ-
մող մարդ կանց և  տա լիս է դա րան ու դա րա նա-
կալ ներ պատ րաս տե լու ռազ մա վա րութ յու նը, որ 
ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց ված է  Հե սո ւի 8-րդ 
գլ խում:  Սա ի՞նչ է նշա նա կում:  Տե րը ու զում էր խո-
սել,  Նա ո րո շել էր հաղ թա նակ տա լու ճա նա պար-
հը:  Հե սուն թեև  Տի րո ջից ստա ցել էր այն  Խոս քը՝ 
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որ տեղ ի րենց ոտ քե րը դնեն, ի րենցն է՝ « Բո լոր « Բո լոր 
տե ղե րը, որ կո խեն ձեր ոտ քի թա թե րը, ձեզ պի տի տե ղե րը, որ կո խեն ձեր ոտ քի թա թե րը, ձեզ պի տի 
տամ....» տամ....» ( Հե սու 1.3), բայց մո ռա ցել էր, որ  Տե րը 
հաղ թա նակ տա լուց ա ռաջ պի տի հնա րա վո րութ-
յուն ստա նար խո սե լու և  ա սե լու, թե ինչ պես ոտք 
դնեն այս կամ այն տա րածք, որ հաղ թեն: 

Ես մի սո վո րութ յուն ու նեմ. յու րա քանչ յուր նոր 
տար վա սկզբին՝ հուն վա րին, կազ մում եմ ամ-
բողջ տար վա հա մար նա խա տես ված կար ևո րա-
գույն գոր ծե րիս ցու ցա կը, այ նու հետև ո րոշ ված 
ժա մա նա կա հատ ված նե րում ի րա գոր ծում: 2014 
թվա կա նի հուն վա րին, սո վո րութ յան հա մա ձայն, 
կազ մե ցի այդ տար վա հա մար նա խա տես ված 
գոր ծե րիս ցու ցա կը:  Մի օր՝ ե րե կո յան, հա գուստ-
ներս էի պատ րաս տում, որ ա ռա վոտ յան մի երկ-
կող մա նի ծնո ղա զուրկ աղջ կա հետ գնա յի ջրաշ-
խարհ: Այդ պա հին հստակ զգա ցի, որ  Սուրբ  Հո-
գին ինձ ա ռա ջար կում է հա ջորդ օ րը մնալ տա նը 
և  ա ղո թել: Ես հա կա ճա ռե ցի՝ մտա ծե լով. «Ինչ պե՞ս 
մնամ տա նը:  Խեղճ աղջ կան ար դեն խոս տա ցել 
եմ, հո չե՞մ զան գի նրան ու հիաս թա փեց նի»:  Հե-
տո, հաս կա նա լով, որ ինձ հետ խո սո ղը տե րե րի 
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 Տերն է, ա սա ցի. « Լավ, լույ սը կբաց վի, մի բան 
կա նեմ»: Գ նա ցի քնե լու:  Լույ սը բաց վեց: Ես բա-
ցար ձակ չէի հի շում  Սուրբ  Հո գու ա ռա ջար կի մա-
սին: Տ նից դուրս ե կա:  Մենք հիա նա լի ժա մա նակ 
անց կաց րինք ջրաշ խար հում: Ե րե կո յան՝ տուն վե-
րա դառ նա լիս, մե քե նա յով անց նում էինք  Հե րա ցի 
փո ղո ցով, որ տեղ երթ ևե կութ յու նը միշտ ծան րա-
բեռն ված է լի նում: Այդ օ րը կի րա կի էր, և  փո ղո-
ցը դա տարկ էր: Երբ նա յե ցի հա յե լու մեջ, հեռ վից 
հա զիվ նշմար վող մի մե քե նա էր եր ևում: Ես այդ 
աղջ կա հետ զրու ցե լով հան գիստ վա րում էի մե-
քե նան: Երբ ար գե լա կե ցի կար միր լույ սի տակ, 
հան կարծ ետ ևից ե կող մե քե նան ուժ գին բախ վեց 
իմ մե քե նա յին: Ես ապ շե ցի: Ինչ պե՞ս պա տա հեց, 
որ այդ լայն փո ղո ցում, որ տեղ ու րիշ ոչ մի մե քե-
նա չկար, մեր ետ ևից ե կող մե քե նան այդ պես ուժ-
գին բախ վեց իմ մե քե նա յին, այն դեպ քում, երբ 
ա զատ կա րող էր փո խել իր ըն թաց քը: 

Վ թա րի հետ կապ ված հար ցե րը կար գա վո-
րե լուց հե տո գնա ցի տուն: Ան մի ջա պես ա ռանձ-
նա ցա, որ ա ղո թեմ ու  Տի րո ջից հարց նեմ այդ ար-
տա ռոց դեպ քի պատ ճա ռը:  Դեպքն ար տա ռոց էր 
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նրա նով, որ վթա րի ոչ մի հնա րա վո րութ յուն ու 
պատ ճառ չկար: Այդ լայն փո ղո ցում ըն դա մե նը իմ 
մե քե նան էր ու հեռ վից դան դաղ ե կող մյուս մե-
քե նան, որն ա զատ կա րող էր փո խել գծե րը: Ես 
հաս կա նում էի, որ ինչ-որ մի բան սխալ եմ ա րել: 
Ա ռանձ նա ցա իմ սեն յա կում ու հարց րի  Տի րո ջից, 
թե ին չու այդ պի սի դեպք տե ղի ու նե ցավ: Ես այն-
պես կու զեի, որ  Տերն ա սեր. « Դա տե ղի ու նե ցավ, 
ո րով հետև քո ետ ևից ե կող մե քե նա յի վա րոր-
դը խախ տեց օ րեն քը ու չկանգ նեց կար միր լույ սի 
տակ», կամ՝ մեկ այլ բան, որն ինձ կար դա րաց-
ներ:  Տերն ա սաց, որ ինձ զգու շաց րել էր՝ մնամ 
տա նը և  ա ղո թեմ: Սր տիս խոր քից ա պաշ խա րե ցի: 
Ինձ հա մար մեծ ցավ էր, որ  Սուրբ  Հո գուն նա-
խորդ ե րե կո այն պես էի տրտմեց րել իմ անզ գույշ 
ար տա հայ տութ յամբ, երբ ա սել էի. « Լավ, լույ-
սը կբաց վի, մի բան կա նեմ», որ  Նա ա ռա վոտ-
յան ինձ չէր հի շեց րել  Տի րոջ ա ռա ջար կը՝ տա նը 
մնալ և  ա ղո թել: Ա պաշ խա րե լուց հե տո խնդրե ցի, 
որ  Տերն ինձ ա սի, թե ին չու պի տի մնա յի տա նը և  
ին չի հա մար պի տի ա ղո թեի:  Փա՜ռք մեր նե րող ու 
ո ղոր մած  Տի րո ջը, որ պա տաս խա նեց:  Նա ա սաց, 
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որ ա ղոթ քը դեռևս տա րեսկզ բին իմ ո րո շած ծրագ-
րե րին էր վե րա բե րում: Ես վերց րի այն թուղ թը, 
որ տեղ գրառ ված էին այդ ծրագ րե րը: Ա ռա ջին 
7-ը վե րա բե րում էին Աստ ծուն լիար ժեք ծա ռա յե-
լուն:  Տերն ա սաց, որ ա ռա ջին տե ղում պի տի լի նի 
իմ ա ռան ձին բնա կա րան ու նե նա լու հար ցը: Բ նա-
կա րա նի մա սին ես ոչ մի տեղ չէի նշել, քա նի որ 
Եր ևա նի փոքր կենտ րո նում հար մա րա վետ տուն 
ո նեինք, որ տեղ ապ րում էի հորս ու քրոջս հետ, ու 
չէի էլ մտա ծում ա ռանձ նա նա լու մա սին:  Հա ջորդ 
ուղ ղու մը  Տի րո ջից այն էր, որ պի տի փո խեի ցու-
ցա կումս նշված ծրագ րե րի ա ռաջ նա հեր թութ յուն-
նե րը: Այն, ին չը ինձ հա մար կար ևո րա գույնն էր, 
 Տի րոջ հա մար այն քան էլ կար ևոր չէր: Հ նա զանդ-
վե լով  Տի րո ջը՝ ես փո խե ցի ա ռաջ նա հեր թութ յուն-
ներս: Այդ նույն օ րը ա ղո թե ցի ա ռան ձին բնա կա-
րան ու նե նա լու հա մար: Ա ղոթ քից հինգ օր հե տո 
գերբ նա կան հրաշ քով ստա ցա նոր բնա կա րան: 
Այդ տունն ինձ հա մար ան պատ մե լի օրհ նութ յուն 
է:  Նոր բնա կա րան տե ղա փոխ վե լուց հե տո  Տե րը 
խո սեց նոր ծրագ րե րի մա սին, ո րոնք ի րա կա նաց-
նե լու հա մար ա ռա վել շատ ժա մա նակ ու նվի րում 
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էր պա հանջ վում: Ես հաս կա ցա ա ռան ձին բնա-
կա րան ու նե նա լու անհ րա ժեշ տութ յու նը:  Տե րը չի 
մտա ծում միայն Իր ծրագ րերն ի րա կա նաց նե լու 
մա սին:  Նա սի րող ու ո ղոր մած  Հայր է և շտ կում է 
մեր ըն թաց քը, որ պես զի մենք և՛ ծա ռա յենք Ի րեն՝ 
ծա ռա յե լով մարդ կանց, և՛ վա յե լենք կյան քը՝ իր 
հրա շա լիք նե րով հան դերձ: 

 Սի րե լի նե՛րս, ա ռաջ նորդ վե լով  Սուրբ  Հո գով՝ 
ես ա՛յս կտրված քով անդ րա դար ձա  Տի րոջ ձայ նը 
լսե լու թե մա յին: Որ քան հնա զանդ լի նենք Ն րա 
 Խոս քին, որ քան շատ ժա մա նակ հատ կաց նենք 
Ն րան ա վե լի լավ ճա նա չե լուն, այն քան ա րագ 
կփոխ վի մեր կյան քի ըն թաց քը, և  մեր վկա յութ յան 
խոս քով կփա ռա վո րենք տե րե րի  Տի րո ջը՝ միակ 
ճշմա րիտ Աստ ծուն: 



«Աղ քա տութ յու նը մտա ծե լա կե՞րպ «Աղ քա տութ յու նը մտա ծե լա կե՞րպ 
է, թե՞ սո ցիա լա կան վի ճակ»

 

Գա յա նե  Հա կոբ յանն այս 
գրքում խո սում է այն վե րա-
բեր մուն քի մա սին, որն ու նի 
Աստ ված մար դու ֆի նան սա-
կան օրհ նութ յան բնա գա վա ռի 
վե րա բեր յալ, և  ցույց է տա լիս 

օրհ նութ յան այդ բնա գա վառ մտնե լու աստ վա ծաշնչ յան 
բա նա լի նե րը։

« Վախ»« Վախ»

Գր քում ներ կա յաց վում է վախ 
եր ևույ թը, նրա ծնուն դը, զար-
գաց ման պատ ճա ռը և ն րա նից 
ա զատ վե լու ճա նա պար հը՝ հա-
մա ձայն Աստ վա ծաշն չի:
 Հե ղի նակն անդ րա դառ նում է 
այն պի սի հար ցե րի, ո րոնց, շատ 
հա ճախ, մար դիկ բախ վում են։




