03/2015/AM

Վստահել Սուրբ
Հոգու ուժին
Փախստականներ. Եվ ամենուր
տոնվեց Սուրբ Ընթրիքը
Դավանաբանություն.
Փրկության կարիք
ունեցող մարդը և Աստծո
պատվիրանները
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Միասնականություն

Սիրելի եղբայրներ և քույրեր,

■ Միջազգային ՆԱԵ

երբ ես իմ ուղևորություններից հետո տուն եմ վերադառնում,
ապա մի առանձնահատուկ գեղեցիկ տպավորություն եմ ինձ
հետ բերում. ինչ խայտաբղետ ու բազմազան է մեր եկեղեցին;
Սակայն այդ բազմազանությունը ոչ միշտ է հստակ:
Մենք բնակվում ենք աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում,
խոսում ենք հարյուրավոր տարբեր լեզուներով, սերում ենք
տարբեր մշակութային միջավայրից, ունենք մեր սեփական
տեսակետները:
■

Բայց Հիսուս Քրիստոսի համար կարևորն այն է, որ մենք
միասնական լինենք: Դրա համար Նա մի առանձնահատուկ
պահի աղոթել է. իր ձերբակալումից կարճ ժամանակ առաջ:
Բայց դա ինչպե՞ս պետք է գործի; Մեր սեփական ուժերով մենք
դա չենք կարող անել, սակայն Աստծո հետ դա հնարավոր է:
Միասնության ամենալավագույն օրինակը մենք գտնում ենք
Սուրբ Երրորդության մեջ՝ Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու:
■
■
■

■

■

Նրանք նույն բանն են ուզում:
Նրանք կիսում են ամեն ինչ:
Նրանք շատ չեն խոսում իրենցից, այլ վկայություն
են տալիս ուրիշներից:
Նրանք միասին աշխատում են նույն նպատակի
համար:

■

Միասնական լինե՝լ չի նշանակում , որ մենք պետք է
նույնանման լինենք: Մենք չպետք է հրաժարվենք ոչ մեր
անձնականից, ոչ էլ՝ մեր սովորություններից ու մշակույթից:
Մենք տարբեր ենք, սակայն ունենք նույն կամքը. մենք
հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի կամքին

Իսկ մենք՝ մարդիկս, ինչպե՞ս ենք այս ձևով հասնելու
միասնության: Դրա համար առաջին քայլը Հիսուս Քրիստոսն
ինքն արեց. Նա մարդացավ, որպեսզի ամեն ինչ մեզ հետ կիսի:
Նա իր կյանքը նվիրեց մեզ: Սուրբ ջրով մկրտվելու և Սուրբ
Հոգու միջոցով Նա ապրում է մեր մեջ, և Սուրբ Հաղորդության
միջոցով այդ կյանքը կարողանում է բազմանալ:

Սիրելիներս, եկեք միասնական լինենք և ուրախության
և տխրության պահերին; Միասնական լինենք Աստծուն
երկրպագելիս, ոչ թե՝ քննադատենք միմյանց: Եվ, եկեք մեր
ուժերը ի մի բերենք Տիրոջը ծառայելու գործում:

Մնացածը մեր անելիքն է: Մենք պետք է այն բանի համար
հոգանք, որ Աստված իսկապես բնակվի մեր մեջ: Ինչքան
շատ մենք միասնական լինենք Աստծո հետ, այնքան ավելի
հեշտ կլինի միմյանց հետ միասնական լինելը, ուստի, մենք
պետք է այն ուղղությամբ աշխատենք,
■

որ մենք ամեն ինչ Նրա հետ կիսենք; Նրա
մտքերը մեր մտքերը լինեն,Նրա զգացումները
մեր զգացումները լինեն,Նրա ուրախությունը մեր
ուրախությունը լինի,Նրա թշնամին մեր թշնամին
լինի:
որ մենք վկայություն տանք Հիսուս Քրիստոսի
մասին՚: Մենք խոսենք ոչ թե մեր գործերի մասին,
այլ՝ Նրա գործերի մասին, Նրա սիրո մասին և
Նրա զոհաբերության մասին,
որ մենք Նրա նպատակի իրականացման համար
համագործակցենք, մենք պետք է Նրա հետ
միասին մեզ նվիրաբերենք Նրա գործին:

Ձեր՝

որ մենք էլ նույնը կամենանք, ինչ Նա: Նա ուզում
է, որ մենք հավերժ Նրա հետ միասնության մեջ
լինենք,

Ժան – Լյուք Շնայդեր
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■ Լուսանկարում՝ Զամբիայի ՆԱԵ	

Ժամերգության 71 000 մասնակիցներ նստած էին
Լուսակայի Ազգային հերոսների մարզադաշտում,
միլիոնավոր մարդիկ էլ իրենց համայնքներում
հեռարձակմամբ էին դիտում այն

2015
ի Հոգեգալուստը
Աստվածաշնչյան խոսք. Հայտնություն 22: 17

,, Հոգին և հարսնացուն ասում
են ՝արի,,:
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այն ամենը, ինչ մենք խնդրում ենք և մտածում, ըստ այն
զորության, որ գործում է մեր մեջ,- նրան փառք եկեղեցում
Հիսուս Քրիստոսով, բոլոր ժամանակներում, հավիտյանս
հավիտենից: Ամեն,,: / Եփեսացիներին 3: 14-21/

Սիրելի եղբայրներ այստեղ ՝ մարզադաշտում և
հեռարձակմամբ միացված համայնքներում, այս տարվա
Հոգեգալստյանը նախ լսենք մի ընթերցում Հովել մարգարեի
մարգարեությունից, հետո նաև՝ Եփեսացիներին ուղղված
նամակից:

Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, և սիրելի հյուրեր, ինձ համար
մեծ ուրախություն է այս Հոգեգալուստը Զամբիայի Լուսակա
,, Եվ սրանից հետո իմ Հոգուց կհեղեմ ամեն մարմնի
քաղաքում տոնելը: Աֆրիկայի գրեթե բոլոր առաքյալները
վրա, կմարգարեանան ձեր տղաներն ու աղջիկները,
այստեղ են: Արդեն երեկ մենք Աստծուն շնորհակալություն
ձեր ծերերը երազներ կտեսնեն ,և ձեր երիտասարդները
հայտնեցինք
և
նրա
տեսիլքներ կունենան: Այն
ողորմածությունը
օրերին իմ հոգուց կհեղեմ
Քրիստոսով ուրախությունը հիմնված
փառաբանեցինք,
իմ ծառաների վրա, իմ
է Աստծո հանդեպ վստահության վրա; որովհետև Նա իր գործը
աղախինների վրա,, : / Հովել
Զամբիայում,
3,1.2/
Ինչքան ուժեղ է վստահությունը Աստծո այստեղ
և
ընդհանրապես
հանդեպ, այնքան ավելի մեծ է մեր
Աֆրիկայում,
այսպես
,, Ահա թե ինչու ծնկի եմ
օրհնել է: Այս մայրցամաքում
գալիս մեր Տեր Հիսուս
ուրախությունը Քրիստոսով:
մի հրաշալի զարգացում է
Քրիստոսի Հոր առաջ. որից
նկատվում,
հազարավոր
իր անունն է ստանում ամեն
համայնքներ ամբողջ աշխարհից մեզ են միացել, և մեր
ազգատոհմ երկնքում և երկրի վրա, որպեսզի դուք, ըստ իր
ցանկությունն է՝ մեր ուրախությունը նրանց հետ կիսել:
փառքի մեծության, իր Հոգու միջոցով զորությամբ ամրանանք
Երանի նրանք զգան Քրիստոսով ուրախությունը, որը մեր
ներքնապես, այնպես, որ Ձեր հավատի միջոցով. Քրիստոս
սրտերում է այստեղ՝ Զամբիայում:
բնակվի ձեր սրտերում, և դուք սիրո մեջ արմատավորված
ու հաստատված լինեք. և կարողանանք հասկանալ բոլոր
Ես գիտեմ, որ որոշ տեղերում և որոշ սրտերում տխրության
սրբերի հետ, թե ինչ է լայնությունը, երկարությունը,
հետքը կա, երբ նայում են Աֆրիկա մայրցամաքին և տեսնում,
բարձրությունը և խորությունը, այսինքն՝ ճանաչեք
թե ինչքան Աստծո զավակներ կան այստեղ: Շատերը գուցե
Քրիստոսի սերը, որ գերազանց է, քան ամեն գիտություն,
մտածեն. ինչու՞ է Զամբիան այսքան օրհնված, իսկ մենք մի
որպեսզի լցվեք Աստծո լրիվ ամբողջութլամբ: Ուրեմն, նրան,
այսպիսի փոքր խումբ ենք: Իհարկե, Աֆրիկայում էլ կան
որ կարող է ավելին անել, առավել առատությամբ, քան
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պայմաններում պահպանել; Օրինակ, եղբայրների և
քույրերի մեծ թվի պատճառով հնարավոր չէ ամենուր
լավ կառուցված եկեղեցիներ ունենալ: Շատ վայրերում
ընդհանրապես եկեղեցու շենքեր էլ չկան, և համայնքներում
բացակայում է անհրաժեշտը: Երբ եղբայրներն ու քույերը
նայեն Եվրոպային և Հարավային Աֆրիկային , կարող են
ասել. ,, Նրանք այնքան գեղեցիկ եկեղեցիներ ունեն, իսկ մենք
ստիպված ենք այսպիսի դժվար պայմաններում հարմարվել,,
Այնտեղ էր եկեղեցու սկիզբը: Որոշ ժամանակ անց,
: Ես կարող եմ այս մտքերը հասկանալ: Բայց, եղբայրներ ու
անշուշտ, Փոքր Ասիայում քրիստոնյաներն ավելի շատ
քույրեր, հիշեք, որ արտաքին պայմանները վճռական չեն մեր
էին, քան ՝ Երուսաղեմում: Եվ կարելի էր մտածել. ,,Հիսուսը
փրկության համար: Թույլ
տանուլ է՞ տվել պայքարը,
չտանք, որ նման մտքերը
քանզի այլ վայրերում
Նրանք, ովքեր Քրիստոսի
պղտորեն Քրիստոսով մեր
ավելի շատ քրիստոնյաներ
ուրախությունը:
կան,, : Սակայն եկեղեցին
հարսնացուներին են պատկանում,
շարունակում է զարգանալ,
Ք ր ի ս տ ո ս ո վ
և այն էլ՝ Եվրոպայում:
լի են Սուրբ Հոգով: Նրանք ևս ասում
ուրախությունը հիմնված
Այնտեղ
տարածվում
են բոլորին. ,, Արի, ինչպես որ կաս;
է Աստծուն վստահելու
է
քրիստոնեությունը,
և
այնտեղ
էին
Աստված սիրում է քեզ, և ես էլ եմ սիրում վրա; Ինչքան ուժեղ լինի
մեր
վատահությունը
սկզբում
ամենաշատ
քեզ: Աստված ուզում է, որ դու փրկվես,, : Աստծո
հանդեպ,
նորառաքելական
այնքան ավելի մեծ կլինի
քրիստոնյաները:
Ի՞նչն
մեր
ուրախությունը
էր այդտեղ սխալը: Մենք
Քրիստոսով: Պողոս առաքյալը գրել է կորնթացիներին. ,,
իրավունք չունենք մոռանալ, որ երկրները, սահմանները
Բայց հավատարիմ է Աստված, որ ձեզ ավելի փորձության
և ցեղերը Աստծո համար կարևոր չեն: Պողոսն ասում էր.
մեջ չի գցելու, քան կարող եք տանել, այլ՝ փորձության
,, Ուրեմն խտրություն չկա ոչ հրեայի և ոչ հեթանոսի, ոչ
հետ փրկության ելք էլ է ցույց տալու, որպեսզի
ծառայի և ոչ ազատի, ոչ արուի և ոչ էգի, որովհետև դուք
կարողանաք համբերել,,: / 1. Կորինթեր 10,13 / Սա մի
ամենքդ մեկ եք ի Քրիստոս Հիսուսի,,:/ Գաղատացիների
հրաշալի նկարագրություն է Աստծո հավատարմության:
3,28/ Կարևորը Աստծո կողմից կանչված լինելն է, այդ կոչին
Մենք ապավինում ենք Աստծո հավատարմությանը:
հետևելը և մինչև վերջ հավատարիմ մնալը: Մենք չենք
,,Փորձություն,, հասկացությունը այստեղ
հոմանիշն է
ուզում նման մտքերով պղտորել տալ մեր ուրախությունը՝
տառապանքի, որը մենք ստիպված ենք ապրելու: Աստված
Քրիստոսով:
հավատարիմ է և խոստանում է մեզ՝ բոլոր տառապանքներին
վերջ դնել, կամ, այլ թարգմանություններով ասած՝ դրանցից
Աֆրիկայում և ուրիշ այլ երկրներում շատերը ևս տխուր
ելք գտնել: Ինչպե՞ս է երևալու այդ ելքը: Դա շահարկելի
են, որովհետև իրենց հավատը ստիպված են շատ դժվար
շատ այլ երկրներ, որտեղ եկեղեցու անդամների քանակը
էականորեն ավելի քիչ է: Այդպես է նաև Եվրոպայում: Որոշ
շրջաններում էլ անգամ փոքրանում է նրանց թիվը: Դա
տխրեցնում է և մտածելու տեղիք տալիս. ինչը՞ մեզ մոտ այն
չէ: Հիշենք եկեղեցու պատմությունը: Այն իր սկզբնավորումն
ստացավ Երուսաղեմում՝ Սուրբ Հոգով լցվելով:
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2

3

4

1| Ժամերգության սկզբում եղբայրներն ու քույրերը կարդում են Հովելի գրքից և Եփեսացիներին ուղղված նամակից
2-4| երաժշտությունը ոգևորում է երգչախմբին, նվագախմբի մասնակիցներին, գլխավոր առաքյալին և ժամերգության
մասնակիցներին

հրաշք չէ: Տառապանքներից ելքը մեզ տրվում է եկեղեցում՝
Սուրբ Հոգու ներկայությամբ և արարմամբ: Դա այն ելքն
է, որ Աստված ստեղծել է մեզ համար: Իսկ Հոգեգալուստը
ուրախության տոն է եկեղեցում՝ Սուրբ Հոգու ներկայությամբ
և արարմամբ:

Սուրբ Հոգին Քրիստոսի եկեղեցում արարում է Սուրբ
ջրով մկրտվելու միջոցով: Հոգին կանչում է մարդկանց. ,,
Արի դեպի Աստված.. : Եվ ով հավատում է Քրիստոսին,
կարող է ջրով մկրտվել: Սուրբ Հոգին կանչում է Սուրբ ջրով
մկրտվելով. ,, Արի Քրիստոսի եկեղեցի, դարձիր Քրիստոսի
մարմնի մի անդամը,, : Սուրբ ջրով մկրտվելով, Սուրբ Հոգու
արարմամբ Աստված նվիրում է այն ուժը, որի կարիքը մենք
ունենք, որպեսզի պայքարենք մեղքի դեմ:

Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, եկեք վստահենք Սուրբ
Հոգու ուժին: Սուրբ Հոգին ներկա է և արարող Քրիստոսի
եկեղեցում: Որտեղ Քրիստոսի եկեղեցում ավետարանն
է տարածվում, այնտեղ Սուրբ Հոգին ներկա է և արարող:
Եվ մենք վստահում ենք Սուրբ Հոգու ուժին: Ավետարանը
պետք է մինչև վերջ տարածվի: Երբ խաղաղության
թագավորությունը վերջանա, բոլոր մարդիկ լսած են լինելու
ավետարանը՝ ուրախ լուրը:

Դա կայանում է Սուրբ Հոգու ուժի մեջ; Մենք չպետք է լսենք
չարին: Մենք չպետք է այլևս չարի ստրուկներ լինենք: Մենք
ունենք այն ուժը, որով կարող ենք հակադրվել չարին և ասել.
,, Ոչ, ես չեմ ուզում չարի ձեռքին գործիք լինել,, ; Հակոբի
նամակում այսպես է հնչում. ,, Դիմադրեցեք սատանային,
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ու նա կփախչի ձեզանից,, ;/ Հակոբոս 4,7/ Քրիստոսով
այս ուրախությունը կարող է յուրաքանչյուր քրիստոնյա
ապրել, որովհետև նա մկրտության միջոցով ուժ է ստացել՝
սատանայի դեմ պայքարելու և նրան դիմադրելու:

գեղեցիկ եկեղեցիներում: Սուրբ Ընթրիքի ժամանակ զգում
ենք Քրիստոսի ներկայությունը ինչպես Ավստրալիայի
մի փոքր համայնքում, այնպես էլ՝ Զամբիայում կամ
Կապշտադում: Սուրբ Հոգու ուժը կախված չէ մարդկանց
թվաքանակից: Որտեղ էլ տոնվի Սուրբ Ընթրիքը, Հիսուս
Քրիստոսը ներկա է Սուրբ Հոգու միջոցով: Սա մեր
ուրախությունն է՝ Քրիստոսով;

ուղարկել է իր առաքյալներին, որպեսզի կանչի այն
հոգիներին, որոնք ընտրված են, պատկանում են Քրիստոսի
հարսնացուներին, թագավորական քահանայությանը: Եկեք
այս տեսանկյունից ևս վստահենք Սուրբ Հոգու ուժին: Բոլոր
նրանք, ովքեր Աստծո կողմից ընտրված են, պատկանում են
Քրիստոսի հարսնացուներին, կանչված են առաքյալների
կողմից: Նրանք կնքվում են առաքյալների կողմից, և այսպես
նախապատրաստվում է հարսնացուն: Ոչ մի կասկած չի
լինում, մենք վստահում ենք Սուրբ Հոգուն և նրա ուժին:
Ինչը որ ցանկալի է, դա Քրիստոսի հարսնացուն դառնալն
է , առաքյալների կողմից հավաքագրվելը և պատրաստվելը:

,, Հոգին և հարսնացուն ասում են՝արի,, : Հարսնացուական
համայնքի հատկանիշներից մեկն էլ՝ ձեր սերն է Քրիստոսի
հանդեպ: Հավատացայալները պահանջ ունեն Նրա հետ
միասնություն կազմելու: Ձեր ամենամեծ ցանկությունը
Տիրոջ մոտ լինելն է, դրա համար աղոթեք և աղաչեք, որ

Սուրբ Հոգու ուժը մենք կարող ենք զգալ նաև Սուրբ Ընթրիքի
ժամանակ: Սուրբ Հոգին մեզ կանչում է Սուրբ Ընթրիքի. ,,
Արի հարություն առնվածի հետ միանալու,, : Երբ համայնքը
տոնում է Սուրբ Ընթրիքը, Սուրբ Հոգու ուժը ներգործում է
ու Հիսուս Քրիստոսը Ընթրիքի բաղադրիչներով ներկա
է լինում: Անկախ այն բանից, թե քանիսն են տոնում
Սուրբ Ընթրիքը կամ ինչ պայմաններում, կարող ենք զգալ
Քրիստոսի ներկայությունը Սուրբ Ընթրիքի ժամանակ,
ինչպես փախստականների ճամբարներում, այնպես էլ՝
աջում՝ ժամերգության ընթացքում, շրջանային առաքյալներ
Նոել Բարնեսի և Միշայել Էհրիշի կողքին , քարոզում է նաև
շրջանային առաքյալ Չիչի Չիսեկեդին
ներքևում՝ Գլխավոր առաքյալ Ժան–Լյուք Շնայդերը
ժամերգության վերջում աղոթք է ասում

վերևում՝ ձախից աջ՝ շրջանային առաքյալ Միշայել
Դեփները, Միշայել Էհրիշը, Յոզեֆ Էխույան,
Մարկուս Ֆեհլբաումը և Ուրս Հեբայզենը
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Շաբաթ կեսօրին հավաքվել էին Աֆրիկայի բոլոր առաքյալները, բոլոր շրջանային
առաքյալները և շրջանային առաքյալի օգնականը՝ գլխավոր առաքյալի հետ նկարվելու

Նրանը դառնաք:

ինչպես արել էր Հիսուսը: Հարսնացուն կանչում է . ,,Խնդրում
եմ , ետ արի: Հավանաբար ինչ որ մեկը քեզ հիասթափեցրել
է: Դա մեզ ցավ է պատճառում: Խնդրում եմ՝ ներիր և ետ արի
դեպի Հիսուս,,:

Այստեղ այսպես է հնչում. ,, Հոգին և հարսնացուն…,, :
Հարսնացուական համայնքի մի հատկանիշ ևս. հոգիները,
որոնք պատկանում են հարսնացուական համայնքին, լի
են Սուրբ Հոգով: Ձեր մտքերը, խոսքերը և գործերը պետք է
ղեկավարվեն Սուրբ Հոգու կողմից: Դրանով նրանք ասելու
են այն, ինչ ասում է Սուրբ Հոգին:

Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, սրանք որոշ մտքեր են
Հոգեգալստյանը նվիրված:
Թույլ չտանք Քրիստոսով ուրախությունը տխուր մտքերով
պղտորվի: Մենք կարող ենք ապրել Սուրբ Հոգու ուժը, և մենք
վստահում ենք այդ ուժին, որը ներգործում է մինչև վերջ:

Մենք լսում ենք, որ Սուրբ Հոգին բոլորին ասում է. ,,
Արի,Աստված սիրում է քեզ,, : Նրանք, ովքեր պատկանում են
Քրիստոսի հարսնացուներին, լի են Սուրբ Հոգով, և նրանք
էլ են ասում բոլորին. արի, ինչպիսի դու կաս: Աստված
սիրում է քեզ, և ես էլ են սիրում քեզ: Աստված ուզում է, որ
դու փրկվես:

Հիմնական մտքեր

Սուրբ Հոգով լցված հարսնացուական համանյքը ասում է
բոլորին. ,,Եկեք, Աստված ձեզ ներել է և մենք ևս,,: Արդյո՞ք
այս կոչը լսելի է բոլոր համայնքներում:

Սուրբ Հոգու ներկայությունը կարող են զգալ
այնտեղ, որտեղ ավետարանն է տարածվում,
որտեղ Հաղորդությունն է նվիրաբերվում, որտեղ
Քրիստոսի հարսնացուներն են առաքյալների
միջոցով պատրաստվում:

Այնտեղ, որտեղ հոգիները լցված են Սուրբ Հոգով, տեսնում և
լսում են, որ նրանք մերձավորներին ասում են. ,, Արի, ես քեզ
ներել եմ,, : Հարսնացուն կարոտ է միացման և հաշտեցման:
Եվ, քանի որ հարսնացուն ուզում է նմանվել
Հիսուս
Քրիստոսին, գնում է նրանց ետևից, ովքեր թողել են հոտը,
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■ Լուսանկարներում՝ Հայաստանի ՆԱԵ

Աստծո սպասավորը լինել

Գլխավոր առաքյալ Ժան- Լյուք Շնայդերը զոհասեղանի մոտ

Մաղաքիայի մարգարեության 3,18-րդ խոսքը. ,,
Դուք կդառնաք և կտեսնեք այն տարբերությունը,
որ կա արդարի և անօրենի, Աստծուն ծառայածի
և չծառայածի միջև,,:

2015թ, օգոստոսի 29-ին տեղի ունեցավ երկար
սպասված ժամերգությունը մեր գլխավոր առաքյալի
հետ Հայաստանում՝ Վանաձորի մշակույթի
դահլիճում; Գլխավոր առաքյալին ուղեկցում էին
շրջանային առաքյալ Ռայներ Շթորկը, առաքյալներ
Վլադիմիր Լազարևը Մոսկվայից, Սեմիոն
Կազակուն Մոլդովայից, Պավել Գամովը, Վիլհելմ
Հոյերը, Ցիմ Օթենը, Վալթեր Շորը և Վոլֆգանգ
Շուգը Գերմանիայից:
Կիրակի
կեսօրին
Վանաձորի
մշակույթի
դահլիճում
հավաքվեցին
նորառաքելական
եկեղեցու
Հայաստանի բոլոր համայնքների
հավատացյալները՝
ժամերգության:
Ավելի
քան 400 մասնակիցներին ծառայեց գլխավոր
առաքյալ Շնայդերը՝ Աստվածաշնչից ընտրելով

■ Լուսանկարներում՝ Հայաստանի ՆԱԵ

Ժամերգություն
Հայաստանում

Երևանի կենտրոնի եկեղեցու աղջիկների երգչախումբը
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■ Լուսանկարներում՝ Հայաստանի ՆԱԵ

Գլխավոր առաքյալ Ժան-Լյուք Շնայդերն իր ուղեկիցների հետ միասին սպասավորների սենյակում

հավատը տալիս է վստահություն,
համար այլևս չեն վախենում, քանի
Աստված ինձ հետ է , Նա ինձ կօգնի:
ամուր հավատն ունենանք, որ Հիսուս
կարողանա մեզ արդարացնել:

Մեր գլխավոր առաքյալը իր ծառայությամբ
մեզ պարզաբանեց, որ մենք տեսնելու ենք
տարբերությունը արդարի և անաստվածի միջև. ,,
Մենք որպես Աստծո զավակներ կարիք չունենք
սպասելու մինչև Վերջին դատաստանը; Մենք
սպասում ենք Տիրոջ գալստյանը: Այդ ժամանակ
Նա կտա մեծ տարբերությունը. Նրանք, ովքեր
Տիրոջ կողմից կընդունվեն, նրանք կարդարացվեն:
նրանք իրավունք կունենան արպես Քրիստոսի
հարսնացուներ
հավերժ
ապրելու,
նրանք
կարիք չեն ունենա սպասել մ ինչև
Վերջին դատաստանը, արդեն կարող են
Քրիստոսի մոտ ապրել,,: Հետո նա ցիտում
է . ,, Մարդը կարոց է արդարացվել միայն
հավատով/ Հռոմ. 3,28/:

ապագայի
որ գիտեն.
Եկեք այդ
Քրիստոսը

Այս առումով ողջ ծառայության ընթացքում
գլխավոր առաքյալը ունկնդիրներին ցանկացավ
հավատքային ապրումներ և ուրախություն:

■ Լուսանկարներում՝ Հայաստանի ՆԱԵ

Սեմինար գլխավոր առաքյալի հետ

Մ ենք բոլորս կոչված ենք լինելու
Աստծո սպասավորը, մեր հավատքը
խոստովանողը, ով ուրիշի
համար
ճանապարհ է բացում, որ նա էլ կարողանա
գտնել Հիսուսին և նրա առաքյալներին,,
- այսպիսի միտք հնչեցրեց գլխավոր
առաքյալը քարոզում: Սա նշանակում
է նաև, որ աշխարհում պետք է բարին
գործել. ,, Այսպես, Աստված
կարող
է հավատի, ողորմածության
շնորհիվ
մեզ
արդարացնել և հազարամյա խաղաղության
ու նոր արարչագործության շրջանում իր
սպասավորները դարձնել,, :

Շրջանային առաքյալ Շթորկը պարզաբանեց
երեք տղամարդկանց մասին օրինակը, ովքեր
թագավորի պատժով կրակի հորում էին
գտնվում, քանի որ թագավորի չէին երկրպագում,
այլ՝ Աստծուն: Բայց այդ մարդիկ չայրվեցին,
որովհետև Աստված նրանց հետ էր; ,, Եթե մենք

Ապա նա շարունակեց միտքը և ասաց. ,, Ճշմարիտ
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նաև դժվար պահերին Աստծուն երկրպագենք,
կարդարանանք: իսկ դա վերջում կտեսնեն, և
մենք կապրենք Աստծո հետ,, ,- ասաց շրջանային

տվեցին գլխավոր առաքյալին, շրջանային
առաքյալին և ուղեկցող առաքյալներին :

■ Լուսանկարներում՝ Հայաստանի ՆԱԵ

Այս ժամերգությունը երկար կմնա
հայ նորառաքելական եղբայրների և
քույրերի հիշողության մեջ:

Շրջանային առաքյալ Ռ.Շթորկը զոհասեղանի մոտ

առաքյալը:
Բոլոր համայնքների անդամները վայելեցին
իսկապես մի տոնական ժամերգություն գլխավոր
առաքյալի հետ: Ոգևորությունն այնքան մեծ էր,
որ նրանք ծափահարություններով հրաժեշտ

■ Լուսանկարներում՝ Հայաստանի ՆԱԵ

Հայացք Վանաձորի լիովին լցված դահլիճին
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Դանիելը առյուծների
գուբում/Դանիել 6/
Երբ Դարիուսը թագավոր դարձավ,
նշանակեց 120 նոր կուսակալներ,
երեք իշխաններ: Նրանք բոլորը
պետք է Դարիուսին օգնեին երկրի
կառավարման գործում:
Դանիելը շատ խելացի էր, ավելի
խելացի, քան բոլոր կուսակալներն
ու իշխանները:
Դրա համար թագավորն ուզում էր
նրան երկրի ամենաբարձր պաշտոնը
տալ:
Մյուս պաշտոնյաները նախաձեցին
և դավադրեցին Դանիելին:
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Այսպես, այս նախանձ
պաշտոնյաները փորձեցին Դանելին
մի սուտ բան վերագրել կամ նրա
մոտ մի սխալ գտնել, բայց ոչինչ
չգտան:
,, Մենք Դանիելի մոտ ոչ մի սխալ
չգտանք, բացի նրա ժամերգությունից,,
. հաստատեցին նրանք;
Նրանց մոտ մի միտք ծագեց: Նրանք
ներկայացան Դարիուս թագավորին
և ասացին. ,, Մի այնպիսի օրենք
հռչակիր, որ հաջորդ երեսուն օրվա
ընթացքում ոչ ոք իրավունք չունենա
ոչ այլ մարդկանցից , ոչ էլ Աստծուց
որևէ բան խնդրել, այ՝լ միայն
քեզնից: Ով այդ օրենքը չկատարի,
պետք է նետվի առյուծների գուբը,,
; Թագավորը ստորագրում է այդ
օրենքը:
Դանիելը տեղեկանում է այդ օրենքի
մասին, սակայն դա նրան ետ չի
պահում՝ իր Աստծուն գովաբանելու և
նրան շնորհակալ լինելու:
Ինչպես մինչ այդ պահը, այդպես էլ
դրանից հետո շարունակում է օրը
երեք անգամ աղոթել Աստծուն:
Նրա թշնամիները հետևում էին, թե
Դանիելը ինչպես է աղոթում, և նրանք
անմիջապես գնացին թագավորի
մոտ. ,, Թագավոր Դարիուս, դու
պատվիրել ես, որ ոչ մեկը իրավունք

Մանկական անկյուն
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, Ոչ ոք չի կարող
լավագույնս
պաշտպանել, քա
ն՝
ամենակարող Ա
ստվածը:
մտահոգվելու պատճառով չէր
կարողանում ոչ ուտել, ոչ էլ՝ քնել:
Երբ առավոտը բացվեց, Դարիուսը
շտապեց դեպի առյուծների գուբը և
վախվխելով ձայն տվեց Դանիելին. ,,
Դու դեռ ողջ ե՞ս: Քո Աստվածը օգնե՞ց
քեզ,, :
Դանիելը պատասխանեց գուբից.
,, Թագավորն ապրած կենա, իմ
Աստվածը մի հրեշտակ ուղարկեց,
որը փակեց առյուծների երախը և
նրանք ինձ չվնասեցին,, :
Դարիուս թագավորը կրկին
ուրախացավ: Նա Դանիելին դուրս
բերել տվեց գուբից: Դանիելին ոչինչ
չպատահեց, քանի որ նա
վստահում էր Աստծուն:
Որպես պատիժ՝ Դարիուս
թագավորը Դանիելի
թշնամիներին նետեց
գուբը:
Եվ յուրաքանչյուրը
պետք է Դանիելի
Աստուն աղոթեր,
քանի որ նա կենդանի
Աստվածն է, որի
թագավորությունը վերջ
չունի, Աստվածը, ով փրկում
է, կարիքի պահին օգնում է և
հրաշքներ է գործում:
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չունի քեզնից բացի
այլ մարդկանց կամ
Աստծուն որևէ բան
խնդրել,,:
-Այո,- ասում է Դարիուսը,ես ստորագել եմ այդ
օրենքը:
,, Եվ ով չկատարի
այդ օրենքը, նա
պետք է նետվի
առյուծների գուբը,, .
հիշեցրեցին Դանիելի
թշնամիները,, : Նա
համաձայնեց նրանց
հետ:
,, Բայց Դանիելը չի
կատարում այդ օրենքը;
Նա օրը երեք անգամ
աղոթում է իր Աստծուն,, .
ասացին նրանք:
Դարիուս թագավորը տխրեց և
սկսեց մտածել, թե ինչպես օգնի
Դանիելին; Արդեն արևը մայր
էր մտել, բայց նա դեռ ոչինչ
չէր որոշել: Նա ստորագրել էր
օրենքը: Դանիելը խախտել է
օրենքը և ստիպված պետք է
նետվի առյուծների գուբը:
Երբ Դանիելը առյուծների գուբը
նետվեց, Դարիուսը ասաց նրան. ,,
Ես հույս ունեմ, որ քո Աստվածը քեց
կօգնի,, :
Մի քար դրվեց գուբի դռան առաջ,
որը թագավորն ինքը իր մատանիով
կնքեց: Հետո նա գնաց տուն:
Թագավորը Դանիելի մասին

Տեսություն

Փրկության կարիք
ունեցող մարդը
2015 թ. սեպտեմբերին լույս է տեսնելու Նորառաքելական եկեղեցու
դավանաբանությունը ,, Հարցեր և պատասխաններ,, գրքի տեսքով: Շուրջ 750
հարցերից ու պատասխաններից community-ին առանձնացրել է մի քանիսը: Այս
հրատարակության մեջ խոսքը գնում է փրկության կարիք ունեցող մարդու և Աստծո
պատվիրանների մասին:
որովհետև Աստված գիտեր, որ այն օրը, երբ դրանից ուտեք,
կբացվեն ձեր աչքերը, և դուք կլինեք աստվածների նման՝
կիմանաք բարին ու չարը,, ; 1.Մովսես 3,4,5/ Ադամն ու Եվան
ենթարկվեցին մեղքի փորձությանը, նրանք գործեցին Աստծո
դեմ, անտեսեցին Նրա պատվիրանը և կերան ծառի պտուղը:
Աստծո հանդեպ այս անհնազանդությունը բնութագրվում է
որպես մեղսագործություն:

Ինչու՞ համար մարդիկ ունեն փրկության կարիք:
Մեղքի հայտնման պահից ի վեր յուրաքանչյուր մարդ
մեղսագործ է: Նա չարից կողմից ներքաշվում է մեղքի
մեջ; Ոչ մի մարդ չի կարող առանց մեղք գործելու ապրել,
յուրաքանչյուրը խճճվում է մեղքի մեջ: Այս վիճակից
Աստված ուզում է մարդկանց ազատել, նշանակում է՝ փրկել:
Ի՞նչ է նշանակում ,, փրկություն,,:
,,Փրկություն,, բառն իր նախնական իմաստով նշանակում
է՝ արձակել կապերից և շղթաներից: Փրկությունը Հիսուսի
զոհաբերության հետ կապված՝ նշանակում է , որ մեղքի
կապանքների մեջ խճճված մարդը ազատվում է չարի
ճիրաններից:

Ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ մեղսագործությունը մարդու
համար:
Մեղսագործությունը փոխեց մարդու կյանքը, որը մարդը չի
կարող ետ բերել; Մարդը վախեցավ Աստծուց և թաքնվեց
նրանից: Նաև մարդկանց փոխհարաբերությունները
վնասվեցին,
անգամ՝
մարդու
ստեղծագործ
փոխհարաբերությունը; Դրանից ի վեր մարդու կյանքը լի է
տառապանքով և այն սահմանափակ է. ,, Որովհետև հող
էիր և հող կդառնաս,, :/ 1. Մովսես ,3,19/Մեղսագործության
մի այլ հետևանք է մարդու բաժանումը Աստծուց. Աստված
մարդուն վտարեց Եդեմի պարտեզից. ,, Եվ Տեր Աստված
արտաքսեց նրան բերկրության դրախտից, որպեսզի նա
մշակի այն հողը, որից ստեղծվել էր: Աստված դուրս
հանեց Ադամին, բնակեցրեց բերկրության դրախտի դիմաց

Ի՞նչ է հաղորդում Սուրբ գիրքը մեղսագործության մասին:
Աստված Ադամին և Եվային պատվիրել էր չարի և բարու
իմացության ծառից չուտել, որը գտնվում էր Եդեմի
պարտեզում: Աստված ուշադրություն է հրավիրել նաև
հետևանքների մասին, եթե նրանք խախտեն պատվիրանը.
,, Այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք,, ; 1.
Մովսես 2.17/ Սատանան ազդել էր մարդու վրա և կասկած
առաջացրել Աստծո խոսքի հանդեպ. ,, Չեք մահանա,
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Մյուս կողմից՝ նա միջնորդ է փրկության ճանապարհի,
նա առաջնորդում է Աստծու հետ միասնության. ,,
Քանզի մեկ Աստված կա և մեկ միջնորդ՝ Աստծու և
մարդկանց միջև՝ Հիսուս Քրիստոս մարդը, որ տվեց
ինքն իրեն՝ որպես փրկանք բոլորի համար…,, : /1.
Տիմոթեոս 2,5,6/

և հրամայեց քերովբեներին ու բոցեղեն սրին շուրջանակի
հսկել դեպի կենաց ծառը տանող ճանապարհները,, :
1.Մովսես 3, 23,24/
Ինչպե՞ս են տարբերվում մեղքն ու պարտքը:
Մեղքը բացարձակ է, այն չի համեմատվում: Այն բաժանում
է Աստծուց: Սակայն դրան հակառակ, մենք կարող ենք
պարտքից ազատվել, քանի որ Աստված պարտքը, որը մեղքի
պատճառով է լինում Աստծու հանդեպ, իր արդարությամբ
և գթասրտությամբ տարբեր կերպ է արժևորում:

Ինչպե՞ս կարող են այսօր փրկության հասնել:
Ոչ ոք չի կարող ինքնուրույն փրկության հասնել; Մարդը
հասնում է փրկության նրանով, որ հավատում է Հիսուս
Քրիստոսին և այն ամենին, ինչ Հիսուս Քրիստոսը
մարդկանց փրկության համար է արել՝ Հաղորդությանն ու
Աստծո խոսքին;

Ինչու՞մն է կայանում հավատացյալի անելիքը:
Մարդուն հորդորում են, որ ընդունի Աստծու խոսքը, դրան
վստահի և դրա համաձայն գործի: Հիսուս Քրիստոսը
հորդորում է. ,, Հավատացեք Աստծուն և հավատացեք
ինձ,, : / Հովհաննես 14,1 / Նա խոստանում է, ,, որ բոլորը,
ովքեր նրան հավատում են , չեն կորչելու, այլ ունենալու
են հավերժ կյանք,,: / Հովհաննես 3,16/ Նա ցույց է տալիս
անհավատության հետևանքը. ,, Բայց ասացի ձեզ, որ ձեր
մեղքերի մեջ կմեռնեք, արդարև, եթե չհավատաք, որ ես եմ,,:/
Հովհաննես 8,24/

Ի՞նչ փրկության է արժանանալու հարսնացուական
համայնքը Քրիստոսի գալստյան ժամանակ:
Հարսնացուական
համայքը
Քրիստոսի
գալստյան
ժամանակ արդեն երկնքի հարսանիքի միջոցով հասնելու է
Աստծո հետ միասնության:
Ե՞րբ է իրականանալու Աստծո փրկության պլանը:
Ըստ Սուրբ գրքի՝ Աստծո փրկության պլանը իրականանալու
է նոր արարումով:

,,Ապա ուրեմն հավատը լսվածից է , և լսվածը՝
Քրիստոսի խոսքից,,: / Հռոմեացիների 10,17/

Ի՞նչ է նշանակում ընտրություն՝ ըստ ավետարանի:
Ավետարանի տեսանկյունով ընտրությունը Աստծո
սիրո նվերն է: Մարդն ունի այդ նվերը ընդունելու կամ
մերժելու որոշման ազատություն : Աստծով ընտրությունը
չի նշանակում, որ նախօրոք ամրագրվելու էր, թե մարդը
ինչպես պետք է գործի;

Ինչի՞ վրա հիմնված փրկությունը:
Հիսուս Քրիստոսն է հավերժ փրկության հեղինակը. ,, Եվ
կատարյալ դառնալով՝ բոլոր իրեն հնազանդվողներին
հավիտենկան փրկության պատճառ դարձավ,, : /
Եբրայեցիներին 5,9/ Նա միակ միջնորդն է Աստծու և մարդու
միջև: / Տիմոտեոս 2,5/Գործք առաքելոցի 4,12-ում վկայվում
է. ,, Եվ ուրիշ մեկի միջոցով փրկություն չկա, որովհետև
երկնքի տակ չկա մարդկանց տրված այլ անուն, որով կարելի
լինի. որ մենք փրկվենք,, : Հիսուս Քրիստոսը Աստծու կողմից
ուղարկված Փրկիչն է , որը հաղթել է մեղքին: Նրանով
է մարդը գտնում փրկությունը այն վնասներից, որոնք
գալիս են մեղքից: Զոհաբերությունը, որ Հիսուսը խաչի
վրա կատարեց, հնարավոր դարձրեց ազատումը մեղքից և
վերացրեց Աստծուց բաժանվելը:

Ինչի՞ է տանում ընտրության ընդունումը:
Աստված ընտրում է մարդկանց իրենց սեփական
փրկության համար, բայց նաև՝ այլոց փրկության համար:
Երբ Աստված ընտրում է, դրանով առաջադրանքն ու
պատասխանատվությունը կապվում են իրար հետ: Հավատի
տեսանկյունով ընտրության ընդունումը նշանակում
է
հետևողականորեն հետևել Հիսուս Քրիստոսին՝
փրկության հեղինակին, այսինքն ՝իր կյանքը ավետարանի
համաձայն ձևավորել: Սա բերում է աստվածային օրհնանք:
Ընտրությունը վերաբերում է նաև ապագային. երբ Հիսուս
Քրիստոսը իր խաղաղության թագավորությունը հիմնի,
Քրիստոսով փրկության ուրախ լուրը թագավորական
քահանայությունը բոլոր մարդկանց է տեղեկացնելու:
Ընտրված են լինելու նրանք, ովքեր մասնակիցն են առաջին
հարությանը:

,, Միջնորդ,, . Հիսուս Քրիստոսը այս իմաստով միջնորդ
է Աստծու և մարդու միջև: Դա նշանակում է, որ նա
ներկայացնում է մարդկանց Աստծուն, իսկ Աստծուն ՝
մարդկանց: Նա մարդկանց բարեխոսն է Աստծո առաջ
և մարդկանց ծանոթացնում է աստվածային կամքը:

Գլխավոր
Հրատաչակիչ՝ Ժան - Լյուք Շնայդեր. Իուբերլանդսթրասե 243, 8051 Ցյուրիշ, Շվեյցարիա
Ֆրիդրիշ Բիշոֆ հրատարակչություն ՍՊԸ , Թրիֆորում Ա, Ֆրանկֆուրտյան փողոց 233, 63263
Նոյ – Իզենբուրգ Գերմանիա
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Աստծո պատվիրանները
վերաբերվել: Այն սահմանափակում է եսասիրությունը: ,,
Բարի սամարացին ,, առակում Հիսուսը պարզաբանում
է , որ մերձավորին սիրել, նշանակում է գթասիրտ լինել և
նմանապես էլ գործել: Այս մտքից էլ հետևում է այն, որ պետք
է սիրել նաև թշնամուն:

Ինչի՞ն են ծառայում Աստծո պատվիրանները:
Աստված մարդկանց պատվիրաններ է տվել: Դրանցով
նա իր կամքն է արտահայտում հօգուտ մարդկանց:
Պատվիրանները ցույց են տալիս, թե ինչպես պետք
է մարդը ձևավորի հարաբերությունները Աստծո հան
դեպ: Դրանից բացի, պատվիրանները մարդկային լավ
փոխհարաբերությունների հիմքն են:

,, Լսել եք արդարև, թե ինչ ասվեց. ,, Պիտի սիրես
ընկերոջդ և պիտի ատես քո թշնամուն,, : Իսկ ես ձեզ
ասում եմ. սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ
անիծողներին, որպեսզի որդիները լինեք ձեր Հոր, որ
երկնքում է ,,: / Մատթեոս 5, 43-45/

Ի՞նչ պատկերացումով մարդը պետք է հետևի Աստծու
պատվիրաններին:
Այն պատկերացումով, որ հավատա Աստծուն որպես
ամենակարողի, ամենագետի, սիրողի, կատարի նրա կամքը
և ձգտի իր մտքերն ու գործողությունները Աստծո կամքի
համաձայն ձևավորել, այսինքն՝ նրա պատվիարններով
գործել: Այն գիտակցումը, որ Աստված պատվիրանները
մարդու հանդեպ սիրուց ելնելով է տվել, ապա
պատվիրանները կկատարվեն ոչ թե պատժից վախենալու
համար, այլ՝ Աստծուն սիրելու:

Ո՞վ է ,,մերձավորը,,:
Բարի սամարացու օրինակը ցույց է տալիս. մերձավորը նա
է, ով կարիք ունի օգնության: Մերձավորը նա է, ով օգնում է
: Այսինքն՝ մերձավորը կարող է յուրաքանչյուրը լինել, ում
հետ մենք հարաբերություների մեջ ենք:
Ինչպե՞ս պետք է համայնքում ցույց տալ մերձավորին
սիրելը:
Ինչ Հիսուսը իր առաքյալներին է ուսուցանել , դա էլ
վերաբերվում է համայնքին. ,, Նոր պատվիրան եմ տալիս
ձեզ, որ սիրեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ
միմյանց սիրեք: Եթե դուք միմյանց սիրեք, դրանով բոլորը
պիտի իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք,, :/Հովհաննես
13, 34, 35 / Իր աշակերտներին արված այս հորդորները
վերաբերվում են ,, Ոսկե կանոնին,, : Մերձավորին սիրելու
պատվիրանը, մարդուն օժանդակելը և կարիքի դեպքում
օգնելը, պետք է հատկապես համայնքում երևա. ,, Բարին
գործենք բոլորի հանդեպ, մանավանդ հավատի մեջ մեր
հարազատների հանդեպ,, : / Գաղատացիներին 6.10/ Բոլոր
նրանք, ովքեր պատկանում են համայնքին, առաջադրանք
ունեն միմյանց հանդեպ գթասիրտ, ընկերական,
հեզ,բարեհամբույր ու համբերատար լինելու:

Ո՞րն է ամենամեծ պատվիրանը:
Ամենամեծ պատվիրանի վերաբերյալ հարցին Հիսուսը
պատասխանում է մովսիսական օրենքից երկու մեջբերում
անելով. ,, Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով,
քո ամբողջ հոգով ու քո ամբողջ մտքով: Այս է մեծը և առաջին
պատվիրանը և երկրորդը սրա նման է, պիտի սիրես քո
ընկերոջը, ինչպես քո անձը; Այս երկու պատվիրաններից են
կախված ամբողջ Օրենքը և մարգարենները,, : / Մատթեոս
22, 36-40/
Պատվիրանը, որը վերաբերում է Աստծուն և մերձավորին
սիրելուն, կոչվում է կրկնակի սիրո պատվիրան:
Ինչի՞ վրա է հինված մերձավորին սիրելու պատվիրանը;
Պատվիրանը հորդորում է՝ բոլոր մարդկանց սիրով
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արտահայտվում է երկրպագությմաբ, հնազանդությամբ
ր
աստվածավախությամբ;
Աստվածավախությունւ
գալիս է Աստծո հանդեպ սիրուց: Այս ոչ թե վախի
արտահայտում է , այլ՝ հնազանդության: Սիրել և վստահել
Աստծուն; Դա նշանակում է. Աստծուն ընդունել, ինչպես
որ նա աշխարհում հայտնվում է ՝ Հիսուս Քրիստոսով /
Հովհաննես 14,9/: Պատվիրանի խախտում է, երբ մարդը
գերադասում է իշխանությունը, փառքը, փողը, կուռքը, իր
եսը աստվածացնելը, որով նա ստորադասում է բոլորին:;
Առաջին պատվիրանի խախտում է նաև, երբ մարդը
Աստծուն ներկայացնում է իր անձնական ցանկություններով
և տեսակետերով; Պատվիրանի խախտում է նաև, երբ
արձանները, ծառերը, բնության երևույթները կուռքեր են
դարձնում: Առաջին պատվիրանի դեմ գործողություններ
են սատանիզմը, գուշակությունը, պայծառատեսությունը,
կախարդությունը, հոգի կանչելը կամ ոգեհարցությունը:

Ինչպ՞ս են հնչում տասը պատվիրանները:
Առաջին պատվիրանը. ,, Ես եմ Տերը, քո Աստվածը: Դու
չպետք է կուռքերի պաշտես,,:
Երկրորդ պատվիրանը. ,, Դու չպետք է քո Տիրոջ, քո Աստծու
անունը չարահաշես, քանզի Տերը անպատիժ չի թողնում
նրան, ով չարաշահում է իր անունը,, :
Երրորդ պատվիրանը. ,, Դու պետք է սուրբ պահես
տոնական օրը,, :
Չորրորդ պատվիրանը. ,, Դու պետք է պատվես քո հորն ու
մորը, որով դու քեզ լավ կզգաս և ինչքան որ կապրես երկրի
վրա,, :
Հինգերորդ պատվիրանը. ,, Դու չպետք է սպանես,, :
Վեցերորդ պատվիարնը. ,, Դու չպետք է շնանաս,, ;
Յոթերորդ պատվիարնը. ,, Դու չպետք է գողանաս,, :
Ուրերորդ պատվիրանը. ,, Դու չպետք է սուտ վկայություն
տաս քո մերձավորի հանդեպ,, :
Իներորդ պատվիրանը. ,, Դու չպետք է աչք գցես քո
մարձավորի տան վրա,, :
Տասերորդ պատիրանը. ,, Դու չպետք է աչք գցես քո
մերձավորի կնոջ, ծառայի, աղջկա, անասունի կամ այն
ամենի վրա, ինչ նա ունի,, :

,,Գուշակություն,,
հասկացությունը
ծագել
է
հունարենից և թարգմանաբար նշանակում է ,
կախարդություն,: Գուշակաությանն են վերաբերում
որոշակի գործողությամբ ներկայացումները / ծեսերը/
կամ խոսքերը /կախարդական/ , որով կարողանում
են տիրապետել կամ ազդել մարդու, կենդանու, նաև
դեպքերի և առարկաների վրա; Հաճախ գուշակությունը
կապվում է չարի հետ:

,, Տասը պատվիրանների,, նկարագրությունը գալիս
է աստավծաշնչյան ,,տասը խոսք,, ձևակերպումից /
deka –տաս, logoi- խոսք/ Մովսեսի 2-րդ գրքի 34,28ում և Մովսեսի 5-րդ գրքի 10,4 –ում: Աստվածաշունչը
պատվիրանների թիվը նշում է տասը, սակայն դանք
չի համարակալում: Նորառաքելական եկեղեցու
թվարկումը հմնված է Քրիստոսից հետո չորրորդ
դարում կիրառվող ավանդության վրա:

Պայծառատեսները մարդիկ են, ովքեր համոզված
են, որ իրենք տեսնում են ապագան և կարողանում
են կանխատեսել այն: Նրանց կանխատեսումը
հիմնվում է գաղտնի նշանների վրա, որոնք նրանք
համապատասխանորեն մեկնաբանում են: Հին Ուխտի
ժամանակ
պայծառատեսները
թագավորական
պալատներում ակտիվ պրակտիկ գործունեություն էին
ծավալում, սակայն Իսրայելի ժողովրդի մոտ նրանք
խիստ արգելված էին:

Ինչպե”ս են դիտարկվում Աստծո պատվիրանները
պետական օրենքների հետ առնչության տեսանկյունից:
Աստծո պատվիրանները վեր են պետական օրենքներից,
որոշիչ է այն, որ ով Աստծո պատվիրանների դեմ է
մեղանչում, նա դեմ է Աստծո կամքին, ոչ թե՝ օրենսդիր
մարմնին:

Ոգեհարցումը կանխատեսման մի առանձին ձև է .
փորձում են կապ հաստատել մահացածների հետ,
որպեսզի նրանց ապագա երևույթների մասին հարցնեն;
Հմտ, 1. Սամվել 1.28. ,,Օրհնություն առաքեցեք մեր Տեր
Աստծուն ,, ; 5.Մովսես 32,3

Ի՞նչ է նշանակում խախտել Աստծո պատվիանը:
Աստծո պատվիրանի յուրաքանչյուր խախտում մեղք է:
Մեղքը մարդուն Աստծո առաջ մեղավոր է դարձնոմ; Մեղքից
առաջացող պարտքի չափը կարող է տարբեր լինել: Միայն
Աստված է ամրագրում, թե ինչ մեծ է պարտքը: Առանձին
դեպքերում կարող է և այնպես լինել, որ մեղքից հազիվ թե
պարտք առաջանա Աստծո հանդեպ;

Ինչպե՞ս է հնչում երկրորդ պատվիրանը;
,,Դու չպետք է Տիրոջ, քո Աստծու անունը չարաշահես, քանզի
Տերը իր անունը չարաշահողներին անպատիժ չի թողնում,,:

Ինչպե՞ս է իրականանում ողջ օրենքը:
Աստծուն և մերձավորին կատարյալ ձևով սիրելով՝
կբացահայտվի ողջ օրենքի էությունը/ Հռոմեացիներին
13,8,10/: Դա միայն Հիսուս Քրիստոսով է հնարավոր;

Ի՞նչ է նշանակում երկրորդ պատվիրանը այսօր մեզ
համար:
Մենք պետք է այն ամենը, ինչը կապված է Աստծո և նրա
անվան հետ, սուրբ պահենք: Դա վերաբերում է մեր
մտածելակերպին, խոսքերին, կյանքի կազմակերպմանը:
Որպես քրիստոնյաներ՝ մենք առանձնապես պետք է Տեր
Հիսուս Քրիստոսի անվան հանդեպ պարտավորված լինենք;
Որպես Աստծո զավակներ, ովքեր կրում են Հոր և Որդու
անունները, մեծ պատասխանատվություն ենք կրում Աստծո
անունը սուրբ պահելու գործում:

Ինչպե՞ս է հնչում առաջին պատվիրանը:
,,Ես եմ Տերը, քո Աստվածը: Դու չպետք է կուռքերի պաշտես,,;
Ի՞նչ է նշանակում առաջին պատվիրանը այսօր մեզ
համար:
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Իսկ Սուրբ Ընթրիքը
տոնվում է ամենուր

■ Լուսանկարը՝ Բրենդան Բանոնի
https://www.flickr.com/photos/acnurlasamericas/6883520220

Դուք ամեն ինչ կորցրել եք. ձեր ունեցվածքը, հայրենիքը, իսկ ձեզնից շատերը` նաև
սիրելի մարդկանց: Ամբողջ աշխարհում ավելի քան 50 միլիոն մարդ փախստական
է, community-ին հետևում է Արևելյան Աֆրիկայի փախստականների ճամբարին և
տեղեկանում մարդկանցից, որ չնայած կարիքին, նրանք ապրում են հավատով:

Դադաաբ/ Քենիա՝ փախստականների աշխարհում ամենամեծ ճամբարը

Օրական միայն 70 գրամ
եգիպտացորենի շիլա

Ամբողջական քաղաքներ – հաճախ վրաններից ու թիթեղյա
խրճիթնրից կազմված, որոնք 50 քառակուսի կիլոմետր
տարածվում են Քենիայի, Թանզանիայի և Ուգանդայի
դաշտավայրերում: Ըստ Միավորված Ազգերի տվայլների՝
1,5 միլիոն փախստական է ապրում այդ պետություններում:
Նրանք գալիս են Եթովպիայից, Ջիբութիից, Էրիթրեայից,
Ռուանդայից,
Սոմալիից,
Սուդանից
և
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետությունից:
Զինված
բախումները ժողովրդական խմբերի միջև, քաղաքացիական
պատերազմները և սովը մարդկանց հեռացնում է իրենց
հայրենիքից:

Կակումա,
Կատումբա,
Կիակա,
Կյանգվալի,
Նակիվալե, Նիայանգուսու , նաև Դադաաբ, այսպես
են կոչվում աշխարհի փախստականների ամենամեծ
ճամբարները; Անգամ, երբ բազմաթիվ բարեգործական
կազմակերպություններ այնտեղ ակտիվ գործունեություն են
ծավալում, թշվառությունը մեծ է: Այսպես են տեղեկացնում
նորառաքելական եկեղեցու հավատքի
եղբայրնեերն
ու քույրերը: nac.today –ում հարցազրույցի ժամանակ,
առաքյալ Դավիթ Մվանիկին տեղի բնակչության մասին
խոսելիս անենահաճախն է լսում ,, քաղց,, բառը; Հինգ
անձի կտրվածքով, մեկ ամիս շարունակ տրվում է տասը
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3

1-2 | Կիյակա II համայնքի հավատքի եղբայրներն ու քույրերն իրենց եկեղեցու կառուցման
ժամանակ
3 | Կիյակա II համայնքի երեխաները: ,, Օգնեք որբերին և այրիներին, քանի որ նրանցից
այնքան շատ կան այստեղ,, .- այսպիսին է կոչը Կիյակայից:

կիլոգրամ Փոշո, մեկ չափաբաժին եգիպտացորենի շիլա .
մեկ գլխին օրական միայն 70 գրամ:

են տրամադրված քրիստոնեության հանդեպ: Այդտեղի
համայնքը գտնվում է ոչ թե ճամբարում, այլ՝ մոտակա մի
ապահով վայրում; Այցելուները բացառապես ճամբարի
վարչական աշխատակիցներն են ու առևտրականները;

Ճամբարները լի են մարդկանցով, չկան սանիտարական
կառույցներ, հաճախ են բռնկվում հիվանդություններ,
այդ թվում շատ տարածված է մալարիան, նաև
սակավարյունությունը, շնչառական հիվանդությունները:
Շատ մարդիկ ենթարկված են տրավմաների, տառապում են
վախի մթնոլորտից նաիբներից, ովքեր հայրենիքում իրենց
դաժանորեն ծեծել էին. տանջանքներ, սպանություններ,
բռնաբարություններ:
Այս
ամենի
հետ
միասին
ճամբարներում թերի է բժշկական սպասարկումը, քիչ են
բժիշկները, դեղորայքը,հիվանդանոցները:

Այլ ճամբարներում հոգևոր հովիվները, ավետարանիչները,
քարոզիչները և սարկավագնեը կարող են ազատ շարժվել
և իրենց հոգևոր այցերը կատարել համայնքի անդամների
վրաններն ու խճիթները: Իսկ Նվարուգուսում նրանց երբեմն
խնդրում են, որ ժամերգություններ անցկացնեն նաև այն
մարդկանց համար, ովքեր նորառաքելական եկեղեցուն չեն
պատկանում:

Շնորհակալություն և ուրախություն
կարիքի մեջ

Ժամերգություն ծառի տակ
Այնուամենայնիվ, նման վատ պայմաններում ապրում է
հավատը: Շրջանային առաքյալ Յոզեֆ Օպեմբա Էքույան
հաշվում է 15 համայնքներ իր աշխատանքային տարածքի
ճամբարներում, միայն Նյարունգուսույի ճամբարում՝
Տանզանիայի հյուսիս արևմուտքում, կա վեց համայնք:
Ժամերգությունները տեղի են ունենում կանոնավոր ոչ
միայն կիրակի օրերին,այլ նաև՝ չորեքշաբթի օրերին , և
ամենուրեք տոնվում է Սուրբ Ընթրիքը:

Հավատը ուժ է տալիս. ,,Եղբայրներն ու քույրերը, անտեսելով
իրենց տրավմատիկ վիճակը, շնորհակալ են Աստծուն և
ուրախություն են ապրում Քրիստոսով,, , - այսպես են ասում
Տանզանիայի հյուսիս արևմտյան ճամբարում, դա գիտեն
նաև ավելի շատ կոնգոյական փախստականները:
Այնուամենայնիվ, փախստականներն իրենց ամենօրյա
հոգսերից դուրս ցանկություններ ունեն՝ ուղղված աշխարհի
հավատացյալ եղբայրներին և քույրերին. ,, Օգնեք որբերին,
այրիներին, քանի որ նրանցից այստեղ այնքան շատ կան,,
,- այսպես է հնչում կոչը Կիյակայից: Եվ ներկայացնելով
մնացած բոլորին՝ նրանք այսպես են խնդրում
Կակաումայում. ,, Խորապես աղոթեք խաղաղության
համար, որ փախստականները կրկին կարողանան տուն
վերադառնալ,,:

Հոգևոր սպասարկում ոչ միայն
եկեղեցու անդամների համար
Իրենց հավատը խոստովանելը կարող են գրեթե բոլոր
ճամբարների եղբայրներն ու քույրերը: Միայն Դադաաբում՝
աշխարհում փախստականների ամենամեծ ճամբարում,
այդպես չէ: Բնակչության մեծամասնությունը կազմում են
սոմալիի մուսուլմանները, որոնցից շատերը թշնամաբար
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Երբ ժամերգության
նկարներն են ցուցադրվում
Երբ Հոգեգալստյանը ամբողջ աշխարհի միլիոնավոր հավատացյալ եղբայրենր ու
քույրեր միացել էին ժամերգությանը, Նորառաքելական եկեղեցին տոնում էր մի
հոբելյան. արդեն 25 տարի ի վեր տեղի է ունենում արբանյակային հեռարձակում
ամբողջ աշխարհում:
Թվում է, ինքնըստինքյան պարզ է. համայնքում նստել և
գլխավոր առաքյալի ժամերգությունը էկրանով ապրել:
Սակայն կուլիսների ետևում տեխնիկական հսկայական
աշխատանք է կատարվում. տասնմեկ արբայնակները,
տասը կայաննեըր, կաբելները, ինտերնետը և Աֆրիկայի
տարբեր մասերում հեռուստատեսությունը ընդունում է
Զամբիայում գտնվող կամերաների ազդանշանը՝ ուղղելով
մինչև հինգ մայրցամաքների շուրջ 100 երկրներ;

հրատարակչության ձեռք բերման համար, որը երկար
ժամանակ ժամերգության նկարներ էր տպագրում
,,Մեր ընտանիքըՙ,, ամսագրում: Հեռարձակման մի փոքր
կառույցի առաջին նկարահանումը տեղի ունեցավ կարճ
տարածության վրա, 1983 թ. – ի դեկտեմբերի պրեմերիայի
ժամանակ Սաարբրյուքենում՝ Սաարլանդ սրահից դեպի
կողքի սենյակևերը: Տեխնիկան շրջագայում է ամենից առաջ
Գերմանիայի հարավ-արևմուտքում:

Ձայնի և պատկերի
նախապատմությունը

Հաջորդ քայլը. կենտրոնական
վայրից դեպի տարածաշրջան
Քանի որ ամեն ինչ լավ ստացվեց և հետաքրքրությունը
մեծացավ, պետք է տեխնիկան շարժական դառնար:
Այսպես, ստեղծվեց հեռարձակման առաջին ավտոմեքենան,
մեծամասամբ ինքնաշեն: Անվավոր շարժակենտրոնը
իր առաջին գործունեությունը կատարեց 1985թ.-ին՝
Վալդշուտում, և հետո ճանապարհ ընկավ դեպի ողջ
Արևմտյան Եվրոպա: Գործունեության շրջանից բացի, պետք
է նաև մեծանար ընդունող շրջանը: Այս նպատակը երկու
տարի անց իրականացրեց գլխավոր առաքյալ Ուրվիլերը:

■ Լուսանկարում՝ 1. Լուց Հայնրիխը, 2-3 Բիշոֆ հրատարակչությունը, 4 Օլիվոր Ռյութենը

Սկզբում դա բոլորովին այլ էր. բարձրախոսով հեռախոսի
միջոցով կանոնավոր հեռարձակվում էր ժամերգությունը
՝ սկսած 1949 –ից մինչև 1983, երբ գլխավոր առաքյալ Հանս
Ուրվիլերը Հյուսիսային Ամերիկայից վերադարձավ և
ոգևորված տեղեկացրեց առաջին տեսահեռարձակման
մասին:
Դա խթան հանդիսացավ եկեղեցուն պատկանող Բիշոֆ
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1| 4-րդ սերնդի հեռարձակող ավտոմեքենան Բիշոֆ
հրատարակչության առջև. արխիվ
2| 2-րդ սերնդի հեռարձակող ավտոմեքենան՝
Վիեննայից/ Ավստրիա վերադառնալիս/ 1990/
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Մի փոքր քայլ էր 1988թ.-ի Հոգեգալստյան ժամերգությունը
Ֆելբախում, որի ժամանակ նրա հետնորդ Ռիխարդ
Ֆեհրը ստանձնեց գլխավոր առաքյալի պաշտոնը.   երբ 800
համայնքում ժամերգությունը լսելով էին ընդունում, իսկ
շրջակայքի մի քանի վայրերում՝ տեսագրման միջոցով:

արբանյակային ալիքի վրա ռադիոհաղորդում սկսեց,
Սուրբ Ընթրիքի հեռարձակումը ընդհատվեց: Կամ, մեկ այլ
հաղորդման ժամանակ կապն ընդհատվեց, և երգչախմբի
առաջին երգի սկզբնական տները չլսվեցին, և միայն երրորդ
տան ժամանակ կապը վերականգնվեց;

Ձեռքբերում. Միջազգայնացում
արբանյակի միջոցով

Դրանից
հետո
տեխնիկապես
բավականին
մեծ
աշխատանքներ տարվեցին. թվային հաղորդիչ և ընդունիչ
սարքավորումներ /1997/, ինտերնետային հաղորդում /
2007/, HD տեսախցիկներ / 2014 /,   համագործակցային  
նոր միոցառումներ, ամենից առաջ   2009թ. Եվրոպայի
երիտասարդության օրը կենդանի հեռարձակմամբ և
հեռուստատեսային ծրագիր 2014թ. եկեղեցու միջազգային
օրվա առիթով՝ պրոյեկտորների և խտասկավառակների
միջոցով:

Միջազգային հաղորդման մեծ թռիչքը, ինչպիսին այսօր
եկեղեցին ունի, գալիս է1990-ականներից՝   եկեղեցու
նոր   ղեկավարի ցանկությամբ: Ավելի քան 270 000  
հավատացյալ եղբայրներ և քույրեր Եվրոպայի 17
երկրներում տեսահեռարձակմամբ տեսան Հոգեգալստյան
ժամերգությունը Վիեննայից: Սակայն, մինչ այդ պահը,
բոլոր դեպքերում, իսկապես մեծ աշխատանք էր կատարվել,
քանի որ ոչ միայն հեռարձակման ավտոմեքենան պետք է
վերասպառազինվեր, այլ մի ամբողջական ընդունող ցանց
պետք է հողակցվեր, համապատասխան սարքավորումներ
պետք է ստուգվեին, փորձարկվեին և ձեռք բերվեին,
անտենաներ, կաբելներ, ընդունիչներ տեղադրվեին,
տեղերում օգնականներ պատրաստվեին և այն էլ՝ շուրջ
830 համայնքներում; Ու, այնուամենայնիվ, պրեմիերիան
հաջողվեց:

Ընտրովի օգնականներ
երկարաժամկետ
համագործակցությամբ

Հաղորդման դադարը երգչախմբի
ելույթի ժամանակ
Միշտ չէ, որ հաղորդումն անխաթար է լինում: 1996 թ.
Հոգեգալստյան
ժամերգության
ժամանակ
Քենիայի
Նաիրոբի   քաղաքում , երբ մեկ այլ հաղորդող սովորական
3| Եվրոպայի Երիտասարդության օրը.  հեռուստատեսության
ստուդիայում գլխավոր առաքյալ Վիլհելմ Լեբերը
պատասխանում է հարցերին
4| 2015-ի Հոգեգալստյան ժամերգությունը եղբայրների և
քույրերի համար թարգմանվում է  25 լեզուներովn
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Ամբողջ աշխարհի համայնքների շնորհակալությունն
ուղղված է ոչ միայն տեխնիկային, այլ՝ ամենից   առաջ
բազմաթիվ մարդկանց համագործակցությանը, պատվելի  
օգնականներին, ովքեր   առաջին հեռարձակումներից
սկսած իրենց ազատ ժամանակից անթիվ ժամեր են
նվիրաբերել եկեղեցուն ծառայելուն. լինեն նրանք
տեսանկարահանողներ, ասիստենտներ, , թարգմանիչներ
տեղերից կամ   Ֆրանկֆուրտի հեռարձակման ստուդիայից,
տեխնիկներ, ովքեր մեծ ներդրում են ունեցել ընդունող
ցանցերի և հեռարձակող ավտոմեքենայի վերակառուցման,
վերազինման, այդ թանկարժեք մեքենայի գիշերային հսկման,
ընդունիչի ծառայության, համայնքներում պատկերն
ապահովող սարքավորումների գործարկման մեջ:

4
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Ձեր բիզնեսը կոչվում է՝
ծառայություն եկեղեցուն

■ Լուսանկարը՝ Օլիվեր Ռյութթենի

Մի ամբողջ պետության տրամադրության տակ է նորառաքելական եկեղեցին
ոչ միայն որպես կենտրոն, այլ նաև՝ որպես ծառայողական համապարփակ
միավորում; Community-ին ծանոթացնում է առաջադրանքներին և բաժիններին:

վերևի ձախ մասում՝ Էրիշ Զեննը, վեց ծառայողական խմբերի ադմինիստրատորը
վերևի աջ մասում՝ ֆինանսների և լրատվական ոլորտների, ինչպես նաև քարտուղարության աշխատակիցները

Աստվածաբանական ծառայողական խումբը խորհուրդ է
տալիս եկեղեցու ղեկավարությանը գիտական հարցերում և
իր գիտելիքներն է տալիս եկեղեցու տարբեր աշխատանքային
խմբերին: Այսպես օրինակ, այն հետևում է դավանաբանության,
երեխաների, երիտասարդների, մեծահասակաների համար
նախատեսված պարապմունքների նյութերի, ինչպես նաև
հիմնական մտքերի ստեղծմանը: Դա նորառաքելական եկեղեցու
սպսավորների համար ամենամսյա հրատարակություն է ,
որը ամողջ աշխարհում հանդիսանում է ժամերգությունների
անցկացման հիմքը:

Ինչու՞ համար ընդհարապես կարիք կա նման մի գործիքի:
Պատասխանը պարզ է. գլխավոր առաքյալի օժանդակության
համար: Քանի որ նա իր հոգևոր առաջնորդական
առաջադրանքից բացի, պատասխանատու է նաև միջազգային
եկեղեցու կազմակերպական հարցերի համար:
Դրա համար էլ գլխավոր առաքյալը մի կողմից սերտորեն
աշխատում է ամբողջ աշխարհի շրջանային առաքյալների և
առաքյալների հետ, մյուս կողմից՝ նա օգտվում է, ընդհանուր
առմամբ, վեց ծառայողական խմբերի
ծառայությունից
ՇվեյցարիայիՑյուրիխևԳերմանիայիՖրանկֆուրտքաղաքներում:
Համակարգման գործը ընկած է ադմինիստրատորի՝
ծառայության ղեկավարի վրա: Դրանից բացի, նա՝ որպես
խորհրդի անդամ, պատասխանատու է եկեղեցուն պատկանող
Բիշոֆ հրատարակչության գործունեության համար:

Նման մի ծառայոթյուն է կատարում նաև նախագծային և
արտադրողական ծառայությունը, որը կատարում է ավելի
շատ կազմակերպական, քան՝ բովանդակային աշխատանք:
Այստեղ, մի կողմից եկեղեցու ղեկավարության , մյուս
կողմից աշխատանքային խմբերի միջև գտնվող կապերը
միահյուսվում են: Բաժինը վավերացնում է խմբի աշխատանքը
և նախապատրաստում արդյունքները , հոգում այն մասին,
որ համապատասխան արտադրանքը ամենուր տրամադրվի
գործածության:

Քարտուղարական ծառայությունն աշխատում է անմիջապես
գլխավոր առաքյալի հետ: Նրանք հոգ են տանում, օրինակ,
շրջանային առաքյալների և առաքյալների թղթակցության համար,
գլխավորապես գերմաներեն, անգլերեն և ֆրանսերեն: Դրանից
բացի, նրանք կազմակերպում են նրա ժամերգության այցերը և
նախապատրաստում են շրջանային առաքյալների ժողովները:

Դրամական և իրավական հարցերի համար մտահոգվում է
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Երկու մայցամաքների մրցավազք

■ Լուսանկարը՝ ՆԵԿ Կանադա

ֆինանսների և թղթակցության ծառայողական խումբը: Այս
խումբն է կատարում ամբողջ աշխարհի տարածաշրջանային
եկեղեցիների միջև համակարգումը: Ֆինանսապես ուժեղ
շրջանները հովանավորում են
այն աշխատանքային
ոլորտները, որոնք չեն կարողանում ինքնաֆինանսավորվել:
Ազգային
օրենսդրությամբ
և
եկեղեցու
սեփական
տեսակետներով՝ աշխատակիցները օգնում են ստեղծելու
անհրաժեշտ իրավական հիմքերը շրջանային եկեղեցիների
համար:
Տեսալսողական ծառայությունները հաճախ վերաբերում են
հաղորդմանը: Նրանց առաջադրանքն է իրականացնել պատկերի
և ձայնի հեռարձակումը՝ ավելի շատ ժամերգություններից:
Այդ նպատակի համար խումբը կազմակերպում է անհրաժեշտ
արբանյակային
կամ
ինտերնետային
հզորությունները,
վերազինում է հեռարձակող ավտոմեքենան, համակարգում է
թարգմանիչների աշխատանքը, հոգում է Եվրոպայից շուրջ 1600
հեռարձակվող կայանների ցանցի աշխատանքները;

Սպորտային , զայրացած դեմքեր, դրամատիկ
երաժշտություն – շրջանային առաքյալ Մարկ
Վոլը Կանադայից / ձախ/ և Էնդրյու Անդերսենը
Ավստրալիայից / աջ/ իրենց Move–A-Ton 2015
տեսակլիպների համար որոշ բաներ են մտադրվում:
Ընկերական արտակարգ խաղը նրա համար էր,
որ հնարավորինս ավելի շատ նվիրաբերումներ
հավաքվեն բարեգործական նպատակների համար:

Տեղեկացնենք հաղորդակցության ծառայությունների մասին:
Եկեղեցու խոսնակի ղեկավարությամբ այստեղ հավաքվում
են ամբողջ աշխարհի նորառաքելական նորությունները,
արժեքավորվում և տարածվում: Այս աշխատանքի արդյունքը
նաև Նորառաքելական եկեղեցու ինտերնետային կայքն է,
ինչպես օրինակ՝ nac.today-ը:

Առաջին Move-A-Thon –ի ժամանակ, այն ժամանակ
իսկական կանադական միջոցառում, երբ 10 000
կիլոմետր ոտքով, հեծանվով եկել էին և հավաքվել էր
214 725 դոլար:

Շուրջ 20 կետ է պլանավորել աշխատանքային թիմը; Մի
մասն աշխատում է Ցյուրիխում, մյուս մասը՝ Ֆրանկֆուրտի
հրատարակչությունում- հաճախ նաև մշտապես փոփոխվող
համագործակցող վայրերում; Սակայն եկեղեցուն ծառայելը ոչ
միայն նրանց բիզնեսն է , այլ ՝ նրանք պատվավոր նվիրյալներ
են նաև հավատքի եղբայրների և քույրերի համար՝ որպես
սպասավոր, գործունեություն ծավալող և օգնող;.

2015 Move-A-Thon-ի նվիրատվությունները այն
մարդկանց համար է, ովքեր կորցրել են իրենց
բնակավայրերը. Դա ամեն տարի ստիպված
անում են շուրջ 230 000 կանադացիներ:
Նորառաքելական եկեղեցին հովանավորում
է ամբողջ երկրում՝ ուտելիքով, բժշկական
նախաձեռնությամբ , ժամանակավոր
ապաստարաններով: Ավստրալիայում Move-AThon ի նվիրատվությունները օգտագործվեց որպես
հիմանքար եկեղեցու օգնության գործունեութունը
ծավալելու համար: ,, Շատ հավատացյալներ
ցանկանում են, որ եկեղեցին օգնության ֆոնդ
ձևավորի բնական աղետներից տուժածների համար,,
. հնչեցրեց շրջանային առաքյալ Անդերսենը:

ներքևում՝ Եկեղեցու վարչության շենքը Ցյուրիխում/ Շվեյցարիա.
Չորս հարկանի գլխավոր շենքում
գտնվում են նիստերի և կոնգրեսների կենտրոնները/ առջևից աջ
տեսանելի է /

Move-A-Thon –ը տեղի կունենա Ավստրալիայում՝
հոկտեմբերի 24-ին, երբ այնտեղ սկսվում է գարունը:
Հյուսիսային կիսագնդում, դրան հակառակ,
կանադացիները Walk-A-Thon-ը ավարտել են
հունիսի 6-ին: Արդյոք Move-A-thon-ը հյուսիսային,
թե հարավային մասերում է ավելի հաջող եղել,
կերևա աշնանը; Բայց, ինչ վերաբերում է ներքոհիշյալ
շրջանային առաքյալին, արդեն պարզ է, որ նա պետք
է շաբաթվա վերջը հաղթողի շապիկով անցկացնի:
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Տեղեկացում
04.10.2015
11.10.2015
18.10.2015
24.10.2015
25.10.2015
28.10.2015
01.11.2015
15.11.2015
22.11.2015
28.11.2015
29.11.2015
06.12.2015
13.12.2015
20.12.2015

Ստրասբուրգ / Ֆրանսիա /
Յոհաննեսբուրգ / Հարավային
Աֆրիկա /
Ցոֆինգեն / Շվեյցարիա /
Մոնդեվիդեո / Ուրուգվայ /
Բուենոս Այրես / Արգենտինա /
Ռիո դե Ժանեյրո / Բրազիլիա /
Ֆորտալեզա / Բրազիլիա /
Ցվիկաու / Գերմանիա /
Ֆնոմ Փենհ / Կամբոջա /
Հռոմ / Իտալիա /
Կենտրոնական Միլան / 		
Իտալիա /
Գյուսթրով / Գերմանիա /
Հառավային Այսլեբեն / 		
Հարավային Աֆրիկա /
Աստանա / Ղազախստան /
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