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Ովքե՞ր ենք ﬔնք
«Օրհնյալ լինի ﬔր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստված և Հայրը, ով ﬔզ օրհնել է
Քրիստոսի երկնային վայրերում գտնվող յուրաքանչյուր հոգևոր
օրհնությամբ»: Եփեսացիս 1: 3
Մենք օրհնված ժողովուրդ ենք: Դա ﬔր պատմությունն է, ﬔր
ժառանգությունը, ﬔր կոչը:
Անգլերեն «օրհնված» բառը գալիս է հունարեն eulogetos- ից, որը
նշանակում է «արտահայտել ինչ-որ ﬔկի բարենպաստ դատողությունը, լավ
խոսել, գովաբանել»: Դրանից ﬔնք ստանում ենք ﬔր անգլերեն «eulogy»
բառը:
Աստված վաստակել է ﬔր «փառքը» այն բանի շնորհիվ, թե ով է Նա և ինչ է
արել ﬔզ համար: Աստված ﬔծ է, հիանալի, բարի, համբերատար, հզոր, կյանք
տվող, սիրող, գթառատ, հավատարիմ և սուրբ: Նա ﬔր կյանքն ու սերն է: Նա
փրկեց ﬔզ: Նա ﬔզ հոգևոր կյանք պարգևեց: Նա ﬔզ որդիներ դարձրեց Իր
Որդու հետ ﬕասին: Նա ﬔզ տվեց Իր Սուրբ Հոգին ՝ ապրելու ﬔր ﬔջ և
զորացնելու ﬔզ ՝ ծառայելու Նրան և ուրիշներին այս կյանքում: Նա ﬔզ
խոստացավ հավիտենություն Իր երկնային արքայությունում: Նա արժանի է
ﬔր գովասանքի:
Մենք կարող ենք «լավ խոսել» Աստծո մասին ﬔր մտքում, ﬔր սրտում, ﬔր
խոսքով, ﬔր գրությամբ, ﬔր երգերով: Մենք կարող ենք Նրա մասին «լավ
խոսել» ﬔր ընտանիքի, ﬔր ընկերների, նրանց հետ, ում հետ աշխատում ենք,
կարիքավորների, օտարների հետ, որոնց ճանապարհին հանդիպում ենք:
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Աստված ﬔզ տալիս է Նրան գովաբանելու բազմաթիվ եղանակներ: Մենք
կարող ենք գովաբանել Նրան ﬔր մտքերով: Մենք կարող ենք գովաբանել
Նրան ﬔր խոսքով: Մենք կարող ենք գովաբանել Նրան ﬔր
գործողություններով: Մենք կարող ենք փառաբանել Նրան, երբ առավոտյան
արթնանանք: Մենք կարող ենք օրվա ընթացքում փառաբանել Նրան: Մենք
կարող ենք փառաբանել Նրան քնելուց առաջ
գիշերը. Մենք կարող ենք փառաբանող կյանքով ապրել: Աստծուն
փառաբանելու հնարավորությունը ﬕշտ ﬔր առջև է:
Ի՞նչ է անում Աստծուն փառաբանելը Նրա համար: Նրան հաճելի է լսել Իր
ժողովրդից: Նա ուզում է, որ ﬔնք մոտ լինենք Նրան: Նա գիտի, որ Նրան
փառաբանելը դա անում է: Նա գիտի, որ դա նորացնում է ﬔր ﬕտքը: Նա
գիտի, որ դա իր ժողովրդին բերում է պատշաճ ոգու հետ իրեն հետ գործ
ունենալու համար: Նա գիտի, որ դա ﬔզ պատրաստում է Իր հետ ﬔր
ապագային:
Ի՞նչ է անում Աստծուն փառաբանելը ﬔզ համար: Դա ﬔզ ավելի է մոտեցնում
Աստծուն: Դա ﬔզ խաղաղություն է բերում: Այն օգնում է ﬔզ հաղթահարել
կյանքի սթրեսը և դժվարությունները: Դա օգնում է ﬔզ լավ բաների մասին
մտածել: Այն նորացնում է ﬔր ﬕտքը: Ինչպես Պողոսն էր գրել.
«Վերջապես, եղբայրնե՛ր, ինչ էլ որ ճշմարիտ է, ինչն էլ ազնիվ է, ինչ էլ որ
արդար է, ինչ էլ որ մաքուր լինի, ինչ էլ սիրուն լինի, ինչ լավ բան լինի, եթե
առաքինություն կա և գովելի բան կա ՝ խորհեք այս բաների վրա »:
Փիլիպպեցիս 4.8
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Սկսեք ձեր օրերը այս բաներով: Փառաբանեք Աստծուն ամբողջ օրվա
ընթացքում: Հիշեք Նրան բարձր, երբ ավարտեք ձեր օրը:
Հնարավորություններ փնտրեք նրան լուռ ու բարձրաձայն գովաբանելու
համար: Կիսվեք նրա ﬔծությամբ ձեր շրջապատի մարդկանց հետ: Ես և դու
դրա համար ավելի երջանիկ և առողջ կլինենք:
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