
1 

Buchtitel:Aus KRIEG  wird     FRIEDEN 

                                       & 

                  Aus  HASS   wurde   LIEBE                                                                                                                             

Integration durch Glauben 

Autorin:  Soja Aslanjan 

 

Inhalt:        Gedichte, Lieder, Gebete und selbst gemalte Bilder der Autorin. 

 

 

Warum ich mich entschieden habe dieses Buch herauszubringen? 

 

Weil bereits viele Leute von  mir Gedichte und Bilder bekommen hatten und DIESE sehr gern 

gelesen haben. Auch viele andere wollen nun welche haben. Meine Lieder, Bilder und 

Gedichte sind GOTTEES  Inspirationen  für die moderne Welt, für moderne Menschen. Sie 

handeln von Reichtum, Frieden und Gesundheit. Sie sollen vielen depressiven und zerstörten 

Seelen Mut geben, zurück zum Leben und zur Heilung zu  kommen und Vertrauen zuhaben in 

GOTTES WORT. 

 

 

Dieses Buch habe ich aber auch geschrieben, weil Völkerwanderung und Migration immer in 

allen Zeiten der Menschheitsgeschichte aktuell war und so auch jetzt noch ist. 

Gerade in einer Zeit, in der Deutschland im Begriff ist ein Einwanderungsland zu werden, 

sind solche Beispiele, wie ich sie im Buch erzähle, ganz wichtig für das allgemiene 

interkulturelle Verständnis. 

Es wird niemals so sein, dass in einem Land nur Menschen einer Sprache leben, zumal 

heutzutage im Zeitalter der Globalisierung. Andere Kulturen bereichern unseren geistigen 

Horizont. Wir können viel voneinander lernen. 

Wenn Menschen aus anderen Religionen nach Deutschland einwandern, dann ist es immer für 

beide Seiten eine Herausforderung. Die aufnehmende Gesellschaft hat ihre bestehende 

Rechtsordnung, an die sich aber auch der Migrant bzw. die Migrantin halten müssen. 

Doch echte Integration kann nur dort gelingen, wo beide Seiten bereit sind miteinander ins 

Gespräch zu kommen, nur dort wo echtes Interesse am Gegenüber gespürt wird. 

In unserem Fall begegneten sich in Deutschland zwei Migrantenfamilien unterschiedlicher 

Kulturen, unterschiedlicher Religionen, unterschiedlicher Sprache und Traditionen, die sich 

vorher nicht gekannt haben. 

Quasi in der Fremde, in einem fremden Land, dass eine wieder ganz andere Sprache und 

Kultur hat als die ihrer Herkunftsländer, hier lebten beide Familien gezwungenermaßen in 

einer Notunterkunft für Asylsuchende, in einem Wohnheim mit zeitweise bis zu 27 

verschiedenen Nationalitäten, Sprachen und Traditionen. 

Eine islamische Familie aus Aserbaltschan und eine christliche Familie aus Arnmenien, deren 

Völker miteinander Kreig hatten, flohen nach Deutschland, um in Frieden zu leben und beide 

Familien konnten sich hier wirklich gegenseitig annehmen, so wie sie sind, nur weil sie Hass 

und Neid aus ihren Herzen hinausgeworfen hatten und wirklich versuchten, den anderen zu 

verstehen. Weil sie sich auch die Zeit genommen haben, und sich für den jeweils anderen 

interssierten, denn Integration ist keine Einbahnstrasse. 
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Integration  durch Glauben 
 

 

Ich habe gelernt, dass ein Ausländer, der in einem fremden Land lebt, sich selbst Mühe geben 

muss um integriert zu werden. Er muss des selbst wollen und Schritte unternehmen, um dieses 

Ziel zu erreichen. Um sich wohl fühlen zu können muss er das Land wie seine eigene Heimat 

ins Herz nehmen und lieben. Das habe ich erlebt! Integration bedeutet für mich ganz 

besonders  auch zu sagen, wie Gott  in seinem Wort zu uns spricht: 

 „ALLES NUN, WAS IHR WOLLT, DAß  EUCH  DIE  LEUTE  TUN  SOLLEN, DAS TUT 

IHNEN  AUCH!― 

 

Meine Großeltern sind im Jahr 1915 wegen des türkischen Völkermordes aus Ostarmenien 

nach Georgien geflohen. Meine Eltern sind in Georgien in Gandsa einem kleinen Dorf in der 

Nähe von  Bokdanwka geboren und aufgewachsen. Als Jüngste von drei Kindern wurde ich 

im Juli 1960 geboren. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Als ich in die Schule kam, lernte 

ich den Kommunismus als wahres Lebensziel kennen. Da durch diesen Friede, Freude, 

Völkerverständigung und ein friedliches miteinander leben möglich sei. 

 

 Die Länder der ehemaligen Sowjetunion arbeiteten am selben Ziel. Menschlich gesehen war 

das gut. Es wurde sehr hart und schwer gearbeitet. Ich lernte, dass der Kommunismus gut und 

der Kapitalismus schlecht sei. Die Kapitalisten  den Krieg mit uns führen wollten, um uns zu 

vernichten. Davor müsse man uns schützen, deswegen wurden die Länder isoliert. Es wurde 

kaum jemandem gestattet, aus- oder einzureisen.  

 

Uns wurde vermittelt, dass der Generalsekretär – damals war das Leonid Breschnew  von 

1964 bis 1982 – unser Land schützen und bewahren würde. Er könne das Land zu Frieden und 

Wohlstand führen. Die Politbüro-Mitglieder wurden sehr verehrt und es wurde ihnen alles 

Gute zugetraut. Als Breschnew starb breitete sich in der Bevölkerung große Angst und Panik 

aus, dass jetzt der dritte Weltkrieg ausbrechen würde, da Kapitalisten angreifen würden.  Die 

beiden nächsten Generalsekretäre Androbow  und Tschrnenko, waren aufgrund ihres hohen 

Alters nur ein- bzw. zwei  Jahre im Amt. Als diese starben hatten wir nicht mehr so viel Angst 

vor einem Krieg. Nach einigem hin und her wurde 1985 ein jüngerer Generalsekretär ernannt, 

nämlich Michael Gorbatschow. 

 

Herr Gorbatschow war der erste, der sich nicht Generalsekretär sondern  Präsident nennen 

ließ. Unter Michail Gorbatschow begann im Zeichen von Perestroika (wirtschaftliche 

Umgestaltung) und Glasnost (politische Offenheit) ein Reformprozess, der von den 

osteuropäischen Satellitensaaten, dann auch von der UDSSR selbst, dazu genutzt wurde, um 

sich von ihrem bisherigen System zu befreien. 

 

 Er wollte die altsozialistischen Gesetze ändern. Er führte eine politische Reform durch und 

erneuerte Kontakte zu den westlichen Ländern und den USA. Die drei Baltischen Republiken 

Lettland, Estland und Litauen wollten unabhängige und eigenständige Staaten werden. Durch 

die veränderte politische Lage im Land kam es zu vielen Unruhen und Übergriffen.  

 

So überfielen aserbaidschanische Jugendliche in Sumgait ein Geburtshaus von armenischen 

Frauen und ermordeten  deren  neugeborene  Kinder. Armenien bat Michael Gorbatschow um 

Hilfe und Beistand, beides wurde jedoch verweigert, da man der Auffassung war dadurch mit 

den anderen sowjetischen Staaten Probleme zu bekommen. Schließlich demonstrierte die 

armenische Bevölkerung offen gegen diese Missstände. Dies war die erste 

Protestdemonstration, die in der Sowjetunion gegen die neue Regierung durchgeführt wurde. 
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Mein Mann-Ruben war von 1983-1990 in Deutschland (Fürstenwalde in der Nähe von Berlin) 

mit der Roten Armee stationiert. Nach unserer Hochzeit 1986 zog ich auch nach Deutschland. 

Im Dezember 1987 wurde unsere Tochter Jana und im Juli 1989 unser Sohn  Schora geboren. 

Am 7. Dezember 1988 erschütterte ein schweres Erdbeben Armenien. Meine Familie befand 

sich zu diesem Zeitpunkt in Deutschland. Durch die Nachrichten erfuhren wir von der 

schweren Katastrophe. Als ich das hörte, rief ich: „Es gibt keinen Gott! Wenn es einen Gott 

geben würde, müsste mein Volk nicht so leiden. Es sind schon zu viele Menschen durch das 

türkische Massaker 1915 umgekommen.―   

 

Damals wurden mehr als 1,5 Millionen Armenier ermordet. Ich war von dieser Katastrophe so 

tief betroffen, dass ich ins Krankenhaus eingeliefert werden  musste.  

Am  7.Dezember 1988 – dem Tag des Erdbebens befand sich Michael Gorbatschow zu 

Gesprächen in den USA mit Präsident  Ronald Reagan. Er brach die Gespräche sofort ab und 

flog zurück nach Armenien, um die Bevölkerung seine Betroffenheit auszusprechen und Hilfe 

anzubieten.  

 

Der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien wurde zum unlösbaren Problem, da die 

Regierung von Herrn Gorbatschow befürchtete, wenn Armenien unterstützt würde, es zum 

Bruch der Freundschaft und Zusammenarbeit mit Aserbaidschan kommen würde und 

umgekehrt. 

Drei Monate nach meiner Aussage –„Es gibt  keinen Gott!― - hatte ich einen Traum. In 

diesem  befand ich mich gemeinsam mit meinem Ehemann und einem weiteren Verwandten 

draußen auf einer Straße. Um uns herum war es dunkel, es war mitten in der Nacht. Doch 

plötzlich, wie aus dem Nichts,  schoss ein heller Lichtstrahl  aus dem dunklen Himmel auf uns 

zu. Er traf aber nur auf mich. In diesem  Moment erwachte  ich aus dem Traum. Danach 

begann Gott weiter  mit mir zu arbeiten, ich hatte viele Träume, die ich anfangs  nicht 

verstand, welche dann im Nachhinein aber eintrafen. Zum Beispiel träumte ich vom Ende der 

UdSSR, dem Gorbatschow-Putsche, dem Tod der britischen Prinzessin Diana und vielen 

weiteren Ereignissen. 

 

Durch die Wiedervereinigung der beiden Deutschen Staaten kehrte meine Familie  im Juli 

1990 nach Armenien zurück. Am 23. August 1990 erklärte das Armenische Parlament den 

Übergang zur Unabhängigkeit. 1991 wurde dieser Entschluss von der Bevölkerung mittels 

Wahlen bestätigt. Der Präsident Levon Ter-Petrosian wurde im Juli 1995 wieder gewählt. 

 

Armenien, das als eigentlich  starkes Industrieland eine bedeutende Rolle in der ehemaligen 

Sowjetwirtschaft spielte, wurde 1992 durch den Karabach-Konflikt in eine schwere 

Wirtschaftskrise gestürzt. Die beiden Gebiete Berg- Karabach und Nachitschewan gehörten 

vor der Russische Revolution 1917 zu Armenien. Da 1922 alle Republiken in der UdSSR 

zusammengefasst wurden, entschied Lenin, dass die beiden armenischen Autonomien Berg- 

Karabach und Nachitschewan zu Aserbaidschan zugeordnet werden, da alle Republiken 

letztendlich sowieso unter einer einheitlichen politischen Regierung, nämlich der der UdSSR, 

stehen würden.  

 

Nachdem jedoch die einzelnen Länder der Sowjetunion in ihre Unabhängigkeit zurückgekehrt 

sind, möchte Armenien natürlich auch seine Autonomien zurückbekommen. Die 

Aserbaidschanische Regierung hat bereits alle Armenier aus Nachitschewan vertrieben und 

versucht das Selbe nun auch in Berg-Karabach. Das ist der Hauptgrund der immer wieder 

auftretenden Konflikte und des Krieges zwischen  Armenien und Aserbaidschan. 
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 Zu den oben beschriebenen Konflikten und die Wirtschaftskrise, kam noch eine Inflation 

hinzu. Dreimal wurde eine Währungsreform durchgeführt, in der viele Armenier ihre 

gesamten Ersparnisse verloren. Meine Familie war sehr reich und von einem Tag auf den 

anderen sehr arm.  

Armenien wurde durch den Konflikt mit Aserbaidschan völlig isoliert. Öl- und 

Gaslieferungen wurden eingestellt. Die Zugverbindungen nach Moskau sind immer noch 

unterbrochen, so dass eine Verbindung nur mit dem Flugzeug möglich ist.  

 

Wir bekamen in der Militär-Garnison  Kirowakan (jetziges Wanadsor)  eine Wohnung.                          

Kirowakan ist die drittgrößte Stadt Armeniens. Auch hier gab es erhebliche Schäden durch 

das Erdbeben. 

Bis heute leben Menschen in Containern und Baracken. 

Die Lage an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan spitzte sich weiterhin zu. 

Gewalttaten wie Morde und Vergewaltigungen gehörten zur Tagesordnung.  

 

Durch den Zusammenbruch der Sowjetunion wurden die Militärstützpunkte aufgelöst. Die 

Rote Armee wurde nun auch aus Armenien und Aserbaidschan abgezogen. Alle Soldaten 

mussten in ihre Heimat zurück. Das Waffenarsenal und Eigentum der Roten Armee wurde 

illegal an den jeweils meistbietenden verkauft. Entweder an die armenische Seite oder nach 

Aserbaidschan.  

Ruben, der die Loyalität der Armee in Deutschland gewöhnt war, weigerte sich an dieser Art  

„Handel― teilzunehmen. Daraufhin erhielt er 1992 den Befehl sich vom Dienst fern zu halten.  

 

In der Garnison herrschten mehr und mehr chaotische Zustände. Keiner wusste so recht, wie 

es weitergehen sollte. Die Nahrungsmittel waren knapp. Immer wieder kam es zu 

Stromausfällen. Die Soldaten litten Hunger. Es gab kein warmes Wasser. Im Herbst wurde 

über einem kleinen Fluss ein Zelt errichtet, wo sich die Soldaten  mit dem kalten Wasser  

waschen mussten. Läuse und Hautkrankheiten waren an der Tagesordnung.  

 

Trotzt der chaotische Zustand  offenbarte sich Gott mir auf immer wieder neue Art und Weise. 

An einem Mittag im Sommer 1991 wollte ich einkaufen gehen. Ich hatte eigentlich ein festes 

Ziel vor Augen, aber als ich  das Geschäft betrat, entdeckte ich an der Wand ein Bild von 

Jesus. Es zog meine gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Ich konnte mich einfach nicht davon 

abwenden. Und so betrachtete ich es einige Minuten lang. Ich war so gefesselt von diesem 

Bild, dass ich es unbedingt kaufe wollte. Das tat ich dann auch und nahm e mit nach Hause. 

 

Damals zündete ich nach armenischem Brauch täglich eine Kerze vor diesem Bild an, aber 

heute weiß ich, dass ich nicht dieses Bild,  sondern den lebendig Gott in Jesus Christus anbete.  

 

Nach einiger Zeit hatte ich ein starkes Bedürfnis, auch eine Bibel zu kaufen, was ich auch tat.  

Als ich diese mit nach Hause brachte, begann ich im Alten Testament zu lesen. Aber kurz 

darauf schlug ich das Buch zu und sagte zu mir: „Ich habe keine Zeit die Bibel zu lesen!―. 

 

Nach Kriegsausbruch 1992 wurden 14 Soldaten und 2 Kommandeure im Kampf vom Gegner 

eingekesselt. Nur einer konnte entkommen und überbrachte die Nachricht, dass alle anderen 

erschossen wurden.  

Einer der beiden Offiziere hinterließ eine junge Frau und ein Baby. Sie glaubte, dass ihr Mann 

vielleicht doch noch am Leben sei, da die Opfer noch nicht identifiziert waren. Ruben und ich 

versuchten zu helfen und suchten nach dem Mann aber die Leichen waren zum größten Teil 

so brutal  zugerichtet  und von  Maschinengewehrfeuer zerfetzt worden, dass eine 

Identifikation nahezu unmöglich war.  
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Dazu kam, dass der Kommandant, der Ruben vom Dienst suspendiert hatte, kaum Mitgefühl 

mit der jungen Mutter zeigte. 

 

 

Für mich brach eine Welt zusammen! 

Ich war zutiefst erschüttert von so viel Ungerechtigkeit. 

Ich hasste den Krieg. Der Traum vom Kommunismus und einem friedlichen Leben ohne 

nationale Unterschiede, welcher uns in der Schule vermittelt worden war, war zerbrochen! 

Wir kamen mit der Situation in der wir uns befanden nicht mehr klar. 

 

Ruben sagte, dass er während seiner Dienstzeit in Deutschland viele Freunde unter den 

aserbaidschanischen Soldaten hatte. Er könnte sich nicht vorstellen zu schießen, wenn er 

plötzlich im Kampf einem dieser Männer gegenüberstehen würde – was leicht hätte möglich 

sein können. 

Dazu kam, dass ich während dieser Zeit einen Unfall hatte. Ich stürzte, und wie ich  ca. sieben 

Monate später erfuhr, war mein Hüftgelenk halb ausgekugelt und angebrochen. 

Da die medizinische Versorgung in der Garnison sehr schlecht und die Kinder klein waren, 

konnte ich nicht zum Arzt gehen. Ich hoffte nur, dass die Schmerzen bald nachlassen würden. 

 

Statt dessen kam noch eine weitere Belastung hinzu, denn ich musste mit meiner Tochter, die 

zur selben Zeit krank wurde, vier verschiedene Krankenhäuser in Jerewan und Kirowakan   

aufsuchen, um herauszufinden, aus welchem Grund sie mit ihren 4,5 Jahren nicht mehr laufen 

konnte. Es wurden verschiedene Diagnosen gestellt. Manche Ärzte vermuteten eine frühere 

gefährliche Angina. Andere tippten auf eine rheumatische Erkrankung. Das Schlimmste 

waren jedoch die Zustände in den Krankenhäusern.  

 

Die Patienten mussten die Zimmer selbst beheizen, da durch die aserbaidschanische Blockade 

der Öl- und Gaspipelines die Zentralheizung nicht funktionierte. Auch Stromausfälle waren 

an der Tagesordnung. 

Der Vorschlag eines armenischen Arztes aus dem Libanon, die Mandeln zu entfernen, brachte 

schließlich den ersehnten Erfolg und Jana begann 6 Wochen nach der Operation wieder zu 

Laufen.  

 

Die Schmerzen in meiner Hüfte waren in der Zwischenzeit nahezu unerträglich geworden. Ich 

konnte nachts nicht mehr schlafen. Es war als würde mir jemand mit einem Messer in die 

Seite stechen. Nach dem es Jana besser ging, riet mir mein Mann, mich untersuchen zu lassen. 

Erst dann erfuhr ich in welchem Zustand sich meine Hüfte tatsächlich befand. Der gesamte 

Knorpel war völlig zerstört, so dass mir nur noch der Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks 

helfen konnte, ein Eingriff, der zu diesem Zeitpunkt in Armenien unmöglich war. 

Im September 1993 ging Ruben nach Deutschland. Er hoffte in einer der  Fabriken in 

Fürstenwalde Arbeit zu bekommen in denen früher sehr viele Ausländer beschäftigt waren. 

 

Durch die Wende in der ehemaligen DDR hatte sich allerdings auch der Arbeitsmarkt völlig 

verändert. Er wusste zunächst nicht wie es weitergehen sollte, fand aber heraus, dass es eine 

neue Möglichkeit gab als Ausländer in Deutschland bleiben zu können. 

 

Man konnte einen Antrag auf „Asyl― stellen. Dieses Wort hatte ich bis dahin zwar noch nie 

gehört, aber ich folgte meinem Mann im Januar 1994 mit unseren Kindern nach. 

Am 17. Januar 1994 stellten wir in Jena-Forst einen Asylantrag. An diesem Tag begann für 

unsere Familie ein völlig neuer Lebensabschnitt. Wir mussten ein Interview geben und viele 

Fragen beantworten. Unter anderem:  
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Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? 

Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? 

Was werden Sie tun, falls wir Ihnen kein Asylrecht zusprechen können? 

Wir beantworteten die Fragen wahrheitsgemäß und gingen dabei hauptsächlich auf die 

unzumutbaren Bedingungen ein, unter denen wir in der Garnison leben mussten. 

 

 Der Krieg, die Zerstörung durch das Erdbeben und die Korruption seitens der Roten Armee 

waren nur einige Gründe, warum wir unsere Heimat verließen. 

Der Hauptanlass war jedoch mein Gesundheitszustand und die Hoffnung, in Deutschland ein 

künstliches Hüftgelenk zu bekommen. Die Art und Weise, wie wir nach Deutschland 

gekommen sind, ist nur ein Beispiel für Tausende von Flüchtlingen. 

Die Schwierigkeiten, die sich für die Menschen ergaben sind für jemanden, der diese 

Erfahrung selbst noch nicht gemacht hat nur schwer nachvollziehbar. 

 

Die Flüchtlinge waren den so genannten „Schleuserbanden― meist völlig hilflos ausgeliefert. 

Eine Art Mafia, die für viel Geld Familien unter Lebensgefahr über mehrere tausend 

Kilometer über die Grenzen hinweg schmuggelten. Dabei kam es nicht selten zu 

Raubüberfällen, Erpressungen, Vergewaltigungen und Mord. Viele Menschen ertranken, 

wenn völlig überladene Boote im Meer versanken. 

Die Flüchtlinge wurden von den Schmugglern angewiesen, wenn sie einen Antrag auf Asyl 

stellen, einen falschen Namen anzugeben. Oftmals wurden ihnen die Pässe einfach 

weggenommen, ins Meer geworfen oder verbrannt. 

 

Ca. 80% befolgten diesen Rat, um damit die Zeit zu verzögern, die notwendig war ihre wahre  

Identität festzustellen. Das verringerte das Risiko, sofort wieder abgeschoben zu werden. 

Bei unserer Familie waren solche Lügen nicht notwendig. Obwohl uns auch dieser Vorschlag 

unterbreitet wurde, beschlossen wir, die Wahrheit zu sagen und gaben unsere Pässe in Jena-

Forst ab. 

 

In diesem Flüchtlingslager waren ca. 500 Menschen der unterschiedlichsten Nationalitäten 

und Religionen untergebracht. Vielen Familien mit Kindern konnten nur 20 qm Zimmer zur 

Verfügung gestellt werden. Die Toiletten und Duschen waren für Frauen und Männer getrennt 

jeweils eine pro Korridor. Das Mittagessen gab es kostenlos in einem großen Saal. Zum 

Frühstück und Abendrot konnte man Brötchen, Wurst und Käse mit auf die Zimmer nehmen. 

 

Da im Flüchtlingslager Menschen aus unterschiedlichen Nationalitäten untergebracht waren, 

kam es täglich zu Gewalttaten und Übergriffen. Fast jede Nacht kam die Polizei. Einige Leute 

nahmen auch Drogen und dealten. 

 

Stellen Sie sich vor, Sie müssen in ein fremdes  Land  fliehen, weil Krieg herrscht und 

sämtliche Lebensgrundlagen zerstört sind. Weil sie wegen Ihrer  Hautfarbe, Ihrem  Glauben, 

Ihrer politischen Überzeugung oder Ihrem Geschlecht fürchterlichen Repressalien ausgesetzt 

sind. Weil niemand Sie und Ihre Angehörigen vor Übergriffen, Vergewaltigungen, Folter und 

Mord schützt. Sie  erreichen unter großen  Anstrengungen ein Land wie z.B. Deutschland und  

glauben sich endlich in Sicherheit. Aber man begegnet Ihnen mit Misstrauen und  Abneigung.  

 

 Man kennt die Verhältnisse in Ihrer Heimat nicht genau und glaubt Ihnen nicht. Sie sprechen 

die Sprache nicht. Ihre Versorgung  mit Wohnraum, Lebensmitteln medizinischer Behandlung 

beschränkt sich auf ein  absolutes Minimum. Sie dürfen  nicht  arbeiten und Ihren 

zugewiesenen   Aufenthaltsort unter  Strafandrohung nicht verlassen. Es war sehr gefährlich 

für die kleinen Kinder, doch eine Gemeinsamkeit hatten wir alle: Wir wollten Frieden, ein 
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glückliches und zufriedenes Leben und eine gute und möglichst sorgenfreie Zukunft für uns 

und unsere Kinder.  

 

 

Ich half den anderen Flüchtlingen im Lager, in dem ich kostenlos für sie nähte. Durch diesen 

Liebesdienst erlangte ich Respekt und Anerkennung und konnte viele Freundschaften 

schließen. Mit der Zeit verloren auch meine Kinder – vor allem Jana - die Angst vor den 

vielen unterschiedlichen Menschen der verschiedensten Nationalitäten.  

 

Eines Tages fuhr jemand mit einem Kleinbus im Lager vor und verteilte Geschenke. Diese 

Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Alle rannten zu dem Bus, auch ich lief hin. 

Die Insassen des Busses waren Missionare, die uns Bibeln in der jeweiligen Muttersprache 

anboten. Ich kam leider zu spät, eine armenische Bibel war nicht mehr vorrätig. Doch wurde 

mir versprochen, eine zu schicken. Man schrieb meine Adresse auf.  

 

Ein paar Tage später kam ein Päckchen für mich. Ruben war nicht da. Meine beiden Kinder 

spielten draußen. Ich nahm es mit in mein Zimmer. Als ich es öffne,  fand ich außer einer 

armenischen Bibel ein kleines Hefchen mit der Aufschrift: „Ein Brief für Dich―.  Ich schlug 

es auf und las in meiner Heimatsprache die folgenden Worte: 

     

*** 

 

„Ist dieser umfangreiche Brief wirklich für mich? so wirt Du sicher fragen. 

 

Tatsächlich hast Du heute einen langen Brief bekommen. Doch weist dieser nur auf einen viel 

wichtigeren Brief hin, der ganz persönlich an Dich gerichtet ist. 

 

Woher kommt denn dieser bedeutsame Brief? 

Kommt er aus dem Ausland? 

Er kommt aus einem wunderschönem Land, in dem es keine Nacht gibt, wo keine Ärzte, 

keine Krankenhäuser und auch kein Friedhöfe nötig sind - einem Land, wo alles hell und 

voller Freude ist. 

 

Ist damit der Himmel gemeint? 

 

 Ja, und der, der diesen Brief verfasst hat, ist Gott selbst, der Schöpfer des Universums, der 

Dir das Leben gegeben hat und Dich vollkommen kennt. 

Er sucht Kontakt mit Dir und richtet an Dich eine persönliche Botschaft der LIEBE. 

Hast Du schon einmal einen wichtigen Brief erhalten, der für Dein Leben entscheidend war? 

Doch der  Brief, den Gott Dir  schreibt, ist noch viel  bedeutender! Du ahnst sicher schon, 

wovon die Rede ist -  Es ist die BIBEL!― 

 

*** 

 

Als ich dies las, liefen mir die Tränen nur so über die Wangen. Ich wurde in diesem 

Augenblick von meinen Gedanken und Gefühlen völlig überwältigt. Zum einen, fühlte ich 

mich von aller Welt verlassen, fern von meiner Heimat und den gegenwärtigen Bedingungen 

völlig hilflos ausgeliefert. Zum anderen erinnerte ich mich an meine eigenen Worte: „Es gibt 

keinen Gott!―  und nun war es genau DIESER Gott, dessen lebenswichtige Nachricht ich in 

meinen Händen hielt.  

 



9 

Auch erinnerte ich mich an die Bibel, die ich drei Jahre zuvor in Armenien gekauft und nach 

kurzem Durchblättern beiseite gelegt hatte. Damals war ich der Meinung, ich hätte nicht 

genügend Zeit sie zu Lesen. Ich hatte sie letztendlich an eine Freundin verschenkt, die sich 

jedoch ihrerseits sehr darüber gefreut hatte. 

Nach einiger Zeit wurden wir zusammen mit einigen anderen Asyl-Bewerbern von Jena-Forst 

nach Weimar verlegt. Die Zustände in dem neuen Heim waren nicht viel anders als in Jena. 

Wieder stand unserer Familie nur ein kleines Zimmer zur Verfügung. 

 

In Weimar versuchte Ruben Arbeit zu finden, nicht nur um von der Sozialhilfe die uns gezahlt 

wurde unabhängig zu werden, sondern hauptsächlich um unsere Familie  bei einer normalen 

Krankenversicherung anmelden zu können. Die Versicherung vom Sozialamt wollte nämlich 

die Kosten für eine Hüftgelenkoperation nicht übernehmen. 

 

Als ein Firmeninhaber von unserem Schicksal erfuhr, stellte er Ruben ein. Jetzt konnten die 

Untersuchungen losgehen. Die Ärzte untersuchten mich im wahrsten Sinne es Wortes von 

Kopf bis Fuß. Ich musste zweimal in „die Röhre―. Erst eine halbe Stunde, dann kurz wieder 

raus zum Blut abnehmen, Serum spritzen und Luft holen (ich konnte in der engen Metallröhre 

kaum atmen!) und dann noch mal  45 Minuten. Das Ergebnis bestätigte eindeutig, dass ich ein 

künstliches Hüftgelenk brauchte.  

 

Der Arzt erklärte mir, das mein Situation schlimmer sei als vermutet. Ich bekam große Angst. 

Angst vorm Sterben. Ich ging zurück ins Asylheim. Ruben war auf Arbeit und die Kinder im 

Kindergarten. Ich war allein. Ich weinte und betete. Ich bad Gott mich doch am Leben zu 

lassen, denn die Kinder brauchten mich doch. Sie waren ja noch so klein. Wie sollten sie ohne 

mich in diesem fremden Land zurechtkommen? 

 

Nach ungefähr einer halben Stunde fühlte ich plötzlich eine unbeschreibliche Ruhe in mein 

Herz strömen. Die Angst war auf einmal verschwunden. Doch das Wunderbarste ist, dass 

dieser Zustand bis zum heutigen Tag erhalten geblieben ist. 

 

Im Krankenhaus in Arnstadt entschied ein anderer Arzt, dass er mir kein künstliches 

Hüftgelenk einsetzten würde. Er wollte versuchen das Gelenk operativ zu korrigieren. Nach 

dem Eingriff lag ich fast dreieinhalb Monate im Bett und konnte mich weder nach links noch 

nach rechst bewegen, ich  lag hauptsächlich auf dem Rücken. Da ich nicht viel tun konnte und 

regelrecht ans Bett gefesselt war, begann ich damit, in der Bibel zu lesen und mich mehr mit 

deren Inhalten auseinander zu setzen. Nun hatte ich Zeit dafür! 

 

Wenn ich die Bibel nicht gehabt hätte, ich weiß nicht ob ich mir nicht etwas angetan hätte. 

Diese Situation war für mich ganz fürchterlich. Ich war unfähig irgendetwas zu tun und 

konnte nicht wie gewohnt für meine Familie sorgen. Dieser Zustand war für mich nahezu 

unerträglich. 

 

4 Monate nach der ersten Operation wurden mit mir Tests durchgeführt. Ich sollte aufstehen  

und laufen. Meine Beine schwollen an und ich litt unsagbaren Schmerzen. Die Ärzte mussten 

eingestehen, dass der erste Eingriff erfolglos war und entschieden, nun doch in einer  weiteren 

Operation ein neues Hüftgelenk einzusetzen. 

 

Doch es kam anders. Der Chef meines Mannes und dessen Frau kamen bei einem Autounfall 

ums Leben und  damit verlor Ruben seine Arbeit. Wir waren dadurch nicht mehr versichert 

und die Operation konnte nicht durchgeführt werden.  
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Da das Asylheim in Weimar nur noch Flüchtlinge aus Bosnien aufnehmen sollte, mussten wir 

erneut umziehen. Wir wurden in ein Heim nach Stadtroda gefahren. Das heißt, ich lag noch 

im Kranckehaus und die OP sollte am Montag stattfinden. Am Freitagvormittag erhielt mein 

Arzt jedoch einen Anruf von der Ausländerbehörde, die ihn darüber informierte, dass  mein 

Mann seine Arbeit verloren hatte und somit das Geld für die OP nicht zur Verfügung stand. 

Das Sozialamt wollte nach wie vor die Kosten nicht übernehmen. 

 

Daraufhin schickte mich mein Arzt nach Stadtroda ins Asylheim wo ich so lange warten sollte 

bis die finanzielle Seite meiner Angelegenheit geklärt sei. Im Asylheim erklärte man uns im 

Lauf  dieser  Woche, dass unter diesen Umständen unser Asylantrag nicht genehmigt werden 

kann und wir wieder nach Armenien zurückgeschickt werden müssen. Wir wussten uns 

keinen anderen Rat und flüchteten weiter nach Holland.  

 

Die Mitglieder der Schleuserbande versprachen uns, wegen meines schlechten 

Gesundheitszustandes zu helfen. Sie wollten einen guten Rechtsanwalt besorgen, der uns dann 

zu unserem Recht verhelfen würde. Wir trafen diesen Anwalt in einem Büro. Er nahm 

unseren Fall auf, versprach uns beim stellen eines neuen Asylantrages zu helfen, sowie dafür 

zu sorgen, dass ich so schnell wie möglich operiert werden kann. Wir zahlten ihm2000 DM . 

Das war alles was wir noch an Ersparnissen hatten! 

 

Zu einem weiteren Gespräch bestellte er uns gleich am nächsten Tag wieder in sein Büro. Mit 

großem Entsetzen stellten wir am folgenden Nachmittag fest, dass dieser „Anwalt― in diesem 

Gebäude nicht mehr existierte.  

 

Wir suchten uns also mit unseren Kindern selbst ein Asylheim und stellten einen neuen 

Antrag. Mein Zustand war sehr schlecht, ich hatte starke Schmerzen und Fieber. Die Ärzte im 

Asylheim rieten mir, nicht mehr an Krücken zu laufen, da meine linke Schulter schon sehr in 

Mitleidenschaft gezogen war. Ich saß von da an nur noch im Rollstuhl. 

Nach ca. 9 Monaten wurde entschieden uns nach Deutschland zurück zuschicken. Meine 

beiden Kinder mussten in Holland in die Schule gehen, wieder eine neue Sprache lernen, neue 

Freunde finden. 

 

Während dieser Zeit überlegten wir gemeinsam ob wir nach Belgien gehen sollten. Wir hatten 

einfach Angst in Deutschland abgeschoben zu werden. Doch meine Tochter sah mich so 

verzweifelt an, mit ihren gerade mal acht Jahren sagte sie:  Sie konnte nicht mehr und sie  

Bittet uns „Bitte Mama, ich kann einfach nicht mehr. Ich will nicht auch noch nach Belgien 

fliehen.― Ich sah in ihr erschöpftes, kleines Geicht. Es brach mir fast das Herz, so Leid  tat sie 

mir. Zum ersten Mal wurde mir richtig bewusst, wie sehr meine beiden Kinder unter diesen 

chaotischen Zuständen leiden mussten. 

 

In der Zwischenzeit hat der holländische Asylheimarzt gemeinsam mit einem zuverlässigen 

Anwalt Kontakt zu dem Arzt in Deutschland aufgenommen, der mich operiert hatte. Dieser 

wusste nicht was nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus mit mir passiert war und bad 

seinen holländischen Kollegen mich wieder nach Deutschland zu schicken. Er würde die 

künstliche Hüfte selbst einsetzen.  

 

Wir kehrten also im September 1996 nach Deutschland zurück. Bis zur endgültigen 

Entscheidung ob die Kosten für die zweite dringend notwendige Hüftoperation vom 

Sozialamt letztendlich doch übernommen werden, vergingen weitere 6 Monate. Das heißt der 

gesamte Zeitraum zwischen der ersten und zweiten Operation betrug 2 Jahre und 4 Monate! 
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In Stadtroda gab es einen Wechsel der Mitarbeiter der Ausländerbehörde. Der neue 

Vorsitzende Herr Tim, dessen Mutter auch mit einem künstlichen Hüftgelenk lebte, nahm 

mich meiner an. Er war erstaunt, dass ich im Alter von 36 Jahren schon ein künstliches 

Gelenk brauchte.  

Die Zeit bis zur Operation verbrachte ich im Asylheim in Stadtroda in meinem Zimmer. Mir 

wurde kein Rollstuhl zur Verfügung gestellt. Da es auch keine Fahrstühle gab, war es für 

meinen Mann oft schwer mir hin und her zu helfen. In dieser Zeit gab mir meine Bibel, in der 

ich nun besonders viel las, einen ganz besonderen Halt. Gottes Wort gab mir Trost und Kraft, 

und die Hoffnung, dass wir mit Seiner Hilfe schon bald aus dieser Situation herauskommen 

würden. 

 

Im Traum zeigte mir Der Herr, dass unser Asylantrag bewilligt werden wird. Ich träumte, dass 

ich ein abgestempeltes Dokument in meiner Hand hielt, welches uns das Bleibrecht 

versicherte. 

Jeden Tag lernte ich Gott mehr und mehr zu vertrauen und dadurch auch meine Familie zu 

trösten. Das Leben im Asylanten-Heim war geprägt von der Befürchtung jeder Zeit 

abgeschoben zu werden. Viele Bewohner waren krank, manche depressiv und mutlos.  

Auch die Verständigung war durch die vielen Nationalitäten nicht einfach. Ich wurde für viele 

ein Trost und eine Hilfe.   

 

Schließlich bekam ich die Genehmigung für die Übernahme der Kosten meiner zweiten 

Operation. Durch die fehlerhafte erste Hüftoperation und den langen zeitlichen Abstand bis 

zur zweiten, waren die Knochen stark angegriffen und entzündet. Auch nach der zweiten 

Operation wurde es nicht besser, der Arzt war davon überzeugt, dass ich für immer an 

Krücken gehen müsste. Mein Hausarzt spritzte  mir alle sechs Monate Cortison.  

 

Trotz meiner Gehbehinderung haben wir immer versucht mit der Deutschen Bevölkerung in 

Kontakt zu kommen. Wir besuchten verschiedene Veranstaltungen, die angeboten wurden. 

Auch bemühten wir uns Deutsch zu lernen. Als Flüchtling  ist es in einem fremden Land 

schwer, die vorhandene Kultur anzunehmen. Es brauchte Zeit, die neue Sprache zu verstehen, 

die Gesetze kennen zu lernen und auch anzunehmen. 

 

Es ist eine große Herausforderung, zu lernen mit fremden Menschen freundschaftlich 

umzugehen  und in ihre Kultur hinein zu wachsen. 

Besonders unsere Kinder gaben sich große Mühe und  nutzten viele Aktivitäten, die im 

Schulalltag angeboten wurden, um neue Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu pflegen.  

 

Mein Sohn Schora ist ein sehr guter Handballspieler, er gewann viele Preise mit seiner 

Mannschaft. Meine Tochter ging in die Musikschule und lernte Geige spielen. Für meinen 

Mann Ruben  und  mich  galt es besonders die Sprachbarriere  und die vorhandene 

Ausländerfeindlichkeit zu überwinden. Auch  Schora und Jana sind manchmal mit dieser 

Problematik konfrontiert worden. Wir haben uns als Famile jedoch nicht zurückgezogen, auch 

wenn es manchmal nicht einfach war. 

 

Unsere Bemühungen waren vor allem darauf gerichtet in Frieden und unter gegenseitiger 

Rücksichtnahme mit den Menschen hier in Deutschland zusammen zu leben. Dabei spielten 

für mich Toleranz und Nächstenliebe eine besondere Rolle. 

  

Durch eine Gesetzesänderung im  Jahr 1999 bekamen wir eine eigene Wohnung in Stadtroda. 

Das war ein großes Ereignis, wir haben uns riesig gefreut. Jetzt hatten wir unser eigenes 

Badezimmer und unsere eigene  Küche und ein Wohnzimmer.  
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Noch heute wohnen wir in dieser Wohnung. Nun konnten wir frei entscheiden, wann wir 

kommen und gehen. Keine Wachleute mehr ,die unsere Ausweise ständig kontrollierten. Wir 

konnten nun auch die Kinder allein zu Hause lassen, ohne uns um deren Sicherheit sorgen zu 

müssen. Es war uns nun auch möglich unsere Freizeit so zu gestalten, wie wir es wollten. Ich 

konnte nun unbehelligt an Gottesdiensten, Bibelarbeiten und anderen Veranstaltungen von 

christlichen Gemeinden teilzunehmen. Wir waren nicht mehr so isoliert. Auf diese Weise 

schlossen wir viele Kontakte und Freundschaften, wir lebten mit der Zeit immer mehr wie 

eine normale deutsche Familie.  

 

 Um aktiv bei der Integration von Flüchtlingen in Deutschland mitzuhelfen, versuchte ich vor 

allem in dem hier in Stadtroda gegebenen sozialen Umfeld mit zu arbeiten. Ich nahm 

Kontakte zu ausländischen Senioren auf und besuchte mit ihnen die Seniorenbegegnungsstätte 

am Schützenhaus. Dort organisierten wir gemeinsame Treffen und Begegnungen mit 

Politikern unserer Thüringer Landesregierung. Besonders beliebt waren dabei die 

gemeinsamen Mittagessen, wo unsere armenische und auch die russische Küche von den 

eingeladenen Gästen  probiert werden konnte. 

 

Parallel dazu gab ich ausländischen Jugendlichen und Kindern Hinweise und Ratschläge, wie 

sie sich am kulturellen Leben der Stadt beteiligen könnten. So nahmen viele Kinder im 

Bildungszentrum „Blitz― an der Feriengestaltung teil und lernten so besser einander kennen. 

 

 Unserem Bürgermeister Herrn Kramer gilt dabei mein besonderer Dank. Er hatte stets ein 

offenes Ohr für unsere Projekte und unterstützte uns in vielerlei Hinsicht, nicht zuletzt auch 

finanziell. So wurden zum Beispiel die gemeinsamen Weihnachtsfeiern zu kleinen 

Höhepunkten im Leben der ausländischen Kinder und deren deutschen Freunden. 

 

Nicht zu vergessen die Feiern im Asylheim die von allen Flüchtlingsfamilien sehr begrüßt 

wurden.  

 

Am 30. November 2005 sagte Innenminister Schäuble vorm Deutschen Bundestag: 

 

„Integration ist eine Zweibahnstraße.  Sie setzt  Bemühungen  und Offenheit  derjenigen 

voraus, die  dauernd hier  leben, aber auch  die  Bereitschaft derjenigen,  die zu uns  

gekommen sind…, um mit uns  zusammenzuleben.  Dafür   müssen wir arbeiten.  Das ist eine 

zentrale Aufgabe  dieser  Bundesregierung.― 

 

Ich finde diese Aussage von Herrn Schäuble sehr zutreffend. 

 

*** 

 

Als meine Tochter in der 8. Klasse war, kam sie eines Tages nach Hause und erzählte uns, 

dass ein Junge aus Aserbaidschan neu in ihre Klasse gekommen sei. Wir sagten ihr, dass sie 

mit diesem Jungen keinen Kontakt haben brauche. Bis Jana von dem Jungen erfuhr, dass 

seine Familie ähnliche Probleme und Schwierigkeiten hatte, wie wir. Auch seine Familie ist 

vor dem Krieg davongelaufen und nach Deutschland gekommen. Jana und Emil, so heißt der 

Junge aus Aserbaidschan, waren mit den besten Schülern der Klasse. Eines Tages begegneten 

mir Emils Eltern auf der Straße, wir machten einen Bogen umeinander und gingen uns aus 

dem Weg, da wir ja Feinde waren, wegen des Krieges zwischen Armenien und Aserbaidschan. 
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Der armenisch-aserbaidschanische Streit um Berg-Karabach gehört zu den so genannten 

„eingefrorenen Konflikten―, bei denen trotz jahrelanger internationaler 

Vermittlungsbemühungen keinerlei Fortschritte erzielt werden konnten.  

 

Zu stur und unversöhnlich stehen sich die christlichen Armenier und die muslimischen 

Aserbaidschaner gegenüber. Mehr als 35.000 Menschen starben in dem Konflikt, über eine 

Million wurden vertrieben. Zwar gilt seit 1994 ein Waffenstillstand, doch wirklich beruhigt 

hat sich die Lage um Berg-Karabach nie. Das Auswärtige Amt der USA gab bekannt, dass bei 

Waffenstillstandsverletzungen jedes Jahr zwischen 30 und 40 Menschen stirbt. 

 

Meine Großmutter erzählte mir:  

Auf der Flucht vor der Türkischen Armee musste sie den Fluss Ajax überqueren. Sie hatte 

meine damals 4-Jahre alte Tante dabei. Das kleine Mädchen sollte sich an meiner Oma 

festhalten. Seine Arme fest um ihren Hals schlingen. Doch durch die Nässe und Kälte ließ 

meine Tante die Oma los und ist im Fluss ertrunken.  

 

Auf Grund des Krieges und der dauernden Auseinandersetzungen der beiden Länder und die 

Erinnerung an  die Schilderung meiner Oma, war es mir unmöglich mit Aserbaidschanern 

oder  türkischen Muslimen in irgendeiner Weise freiwillig Kontakt aufzunehmen. Ich hasste 

diese Menschen. 

 

Eine weitere Begegnung mit Emils Eltern hatte ich anlässlich eines Elternabends in der 

Schule. Wir beobachteten uns gegenseitig, sprachen aber kein Wort miteinander. In Gedanken 

gaben wir uns sicherlich gegenseitig die Schuld für die Auseinandersetzungen unserer beiden 

Länder. 

 

Einige Zeit später träumte ich von einem Mann und einer Frau, die in Stadtroda auf der 

Strasse Bibeln verteilten. Die Frau hatte zwei Bibeln in einer afrikanischen Sprache in der 

Hand und bot sie den vorbeilaufenden Passanten verschiedener Nationalitäten an. Doch 

niemand wollte sie haben. Ich ging zu ihr, nahm die beiden Bücher und drückte sie fest an 

mich. Ich sagte: „Oh, das ist schön. Vielen Dank. Ich habe viele Bibeln in verschiedenen 

Sprachen zu Hause. Ich sammle sie.― – Dann wachte ich auf. 

 

Ungefähr acht Monate später  lernte ich in Stadtroda ein amerikanisches Missionarsehepaar 

namens Amber und Brandon Green kennen. Beide waren für einige Zeit nach Deutschland 

gekommen um dort zu evangelisieren. Zu dieser Zeit ging es mir gesundheitlich nicht gut. Ich 

konnte nur mit Krücken laufen und hatte starke Schmerzen. Die beiden Missionare bekamen 

mit, dass ich viel in der Bibel las und betete. Eines Tages sagten sie zu mir: „Glaubst du, dass 

Gott auch heute Menschen heilen kann?― Ich sagte: „Natürlich glaube ich das. Viele solcher 

Berichte stehen in der Bibel. Gott kann auch heute Menschen von Krankheiten und Leiden 

heilen.― Weil   „Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit―. 

 

Beide beteten mit mir. In dieser Nacht wurde ich geheilt. Ich hatte keine Schmerzen mehr und 

ich konnte wieder richtig und ohne Krücken laufen. 

Eine tiefe Freude erfüllte mein Herz. Meine Trauer und Depression waren verschwunden. In 

der Bibel steht im Psalm 30, 3-4 geschrieben: 

 

 „ O Herr,  mein Gott, ich schreie zu dir, und  du hast mich gesund gemacht. Herr, du hast 

meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht und zum Leben mich zurückgerufen aus der 

Schar derer, die zur Grube fahren.― 
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Eine Untersuchung beim Arzt ergab die Bestätigung meiner Heilung, die Entzündung und die 

Schmerzen waren weg. Ich habe bis heute nie wieder die Krücken gebraucht und auch keine 

Cortisonspritzen. 

Erwähnenswert wäre vielleicht auch der Zustand meiner Augen. Mein Sehvermögen hatte 

sich verändert, so dass ich eine Brille brauchte. Ich setzte sie allerdings nie auf. Nach zwei 

Jahren jedoch verschlechterte sich der Zustand meiner Augen plötzlich so drastisch, dass ich 

überhaupt nicht mehr in der Lage war zu Lesen. Auch hatte ich Probleme, Gegenstände in der 

Ferne zu sehen. Ich erinnerte mich an  Amber und Brandons Gebet und meine Heilung. Ich 

betete im vollen Vertrauen  auf Seine Kraft zu meinem Gott:  

 

„Mein Gott, wenn das so weiter geht, kann ich blind werden. Ich möchte aber weiter sehen, 

damit ich Dein Wort lesen kann.― 

 

Einige Monate später brauchte mein Mann eine neue Brille. Er nahm mich mit zum Augentest. 

Die Ärztin untersuchte zuerst Ruben und dann testete sie auch mich. Als sie fertig war fragte 

sie mich nach meinem Alter. Ich sagte ich sei 45. Sie erklärte, dass es erstaunlich sei, wie gut 

mein Sehvermögen in diesem Alter noch wäre. Auch Ruben staunte nicht schlecht. Ich 

erklärte ihm, dass ich Gott um die Heilung meiner Augen gebeten hatte und dies lediglich die 

Antwort auf mein Gebet sei. 

 

2003 bekam ich eine Einladung zur Teilnahme an einer christlichen Konferenz in Stralsund. 

Dieses Seminar wurde von  Brandon Green geleitet. Dort wurde mein Leben neu geprägt und 

sehr verändert. Ich empfing die Taufe des Heiligen Geistes.  

Während einer Lobpreis- und Anbetungszeit fühlte ich einen starken Wind, der meine ganze 

Gestalt erfasste. Ich stand mit geschlossenen Augen da, die Arme im Lobpreis und zur 

Anbetung erhoben. Ich vergaß alles um mich her. Ich fühlte nur den Wind und ich betete: 

-Bring mein Gott alle Menschen dazu Buße zu tun. 

 

Als ich nach einiger Zeit meine Augen wieder öffnete, fühlte ich eine tiefe Liebe in mir, die 

für alle Menschen auf der ganzen Welt auszureichen schien. Aller Hass, alle Wut und 

Bitterkeit gegenüber meinen Feinden, einschließlich Aserbaidschanern und Moslems, war 

verschwunden. 

 

Mit dieser Seiner AGAPE  LIEBE löschte Gott allen Hass in meinem Herzen aus und erfüllte 

es mit einem Gefühl der Freude und des Friedens welches mich in den nächsten Augenblicken 

wunderbar durchströmte. 

 

GOTT HATTE DEN KRIEG IN MIR IN FRIEDEN VERWANDELT UND DEN HASS IN 

LIEBE!  

 

In der Bibel heißt es in Paulus` Brief an die Epheser im 4. Kapitel Verse 31 und 32:  

 

„Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung  seien fern von euch samt 

aller Bosheit. 

Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott 

euch vergeben hat in Christus.― 

 

Endlich hatte ich gefunden, wonach ich mein ganzes Leben lang schon auf der Suche war. 

Was die Systeme dieser Welt – Sozialismus, Kommunismus oder was auch immer - uns 

versprechen, und doch niemals erfüllen können – erfüllte mich! Meine Sehnsucht war gestillt, 

meine Suche endlich beendet!!! 
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Ich wünschte mir an diesem Tag, dass alle Menschen auf der ganzen Welt von dieser Liebe – 

der AGAPE LIEBE GOTTES -  erfüllt seien mögen. 

Nach diesen Ereignissen hatte ich wider einen Traum, in welchem ich auf einem Berg stand 

und ein Mann zu mir kam, meine Hand nahm und zu mir sprach. Er sagte: „Bete!―  Ich 

begann das Vater Unser zu beten. Während ich noch betete, wollte ich meine Hand wegziehen,  

aber er hielt  sie fest und sagte: ―Bete weiter!―. Als ich  erwachte, hatte ich das Gefühl 

irgendjemand würde wirklich meine Hand  drücken. Ein paar Tage darauf träumte ich wieder. 

Eine mir bekannte islamische Frau kam zu mir und bat mich für sie zu beten, dann erwachte 

ich. 

 

Es dauerte nicht lange, als mich diese Frau wirklich besuchte und mir ihre Geschichte erzählte. 

Sie sei mit ihrer Familie aus Albanien geflohen und nach Deutschland gekommen. Sie leide 

unter Depressionen und es ginge ihr nicht gut.  

Ich sagte zu ihr: „Wenn du möchtest, kann ich für dich beten, dann kannst du Jesus Christus 

in dein Leben aufnehmen, er kann dich gesund machen und von den Depressionen befreien.― 

 

Die Frau stimmte zu, sie nahm Jesus in ihr Leben auf, wurde geheilt und erhielt Befreiung 

von den Depressionen.  

Sie bat mich, auch für ihren Mann und ihre Kinder zu beten, und lud mich zu sich nach Hause 

ein. Ich ging mit und betete auch für ihre Familie.  

 

Einige Zeit nach diesen Ereignissen bin ich wieder Emils Eltern auf der Straße begegnet.    

Ich habe beide freundlich gegrüßt und wir unterhielten uns eine Weile. Beide waren über 

mein Verhalten sehr erstaunt. Wir sprachen über unsere Kinder, die Schule und alles 

Mögliche.  

Emil hat noch eine Schwester sie heißt Emilie, die Mutter heißt Violetta und der Vater Beiram. 

Nach und nach wurden wir enge Freunde. 

 

Im Laufe der Zeit kamen wir auch auf unsere Heimatländer zu sprechen. Beiram kam mit 

seiner Familie wie schon gesagt aus Aserbaidschan  und ich mit meiner aus Armenien. Auch 

waren sie Mohammedaner und wir Christen. Beide erkannten wir, dass wir ein ähnliches 

Schicksal hatten. Geflohen vor  Krieg und Zerstörung. Uns wurde die Sinnlosigkeit dieser 

Auseinadersetzungen beider Länder bewusst. 

 

Zu dieser Zeit  gab mir Gott die Fähigkeit mein erstes Gedicht in deutscher Sprache zu 

verfassen. Ich hatte bis dahin schon einige  Gedichte, Gebete und Sprüche in Armenisch 

geschrieben, aber dieses war mein erstes deutsches Gedicht und es sollten ihm noch viele 

folgen  
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In Gottes Herrlichkeit 

 

Es soll nicht Zorn und Neid sein, 

Es soll nicht  Hass und Gewalt sein, 

Es soll  nicht Gier und Geiz  sein, 

Es soll nicht  Hunger und Not sein, 

Es soll nicht Krieg und Tod sein. 

 

Es  soll Geduld und Gnade sein, 

Es  soll Güte und Liebe sein, 

Es  soll Wohlstand und Hilfe sein, 

Es  soll Hoffnung und Leben sein, 

Es soll Friede und Freude sein. 

 

 

     

Als wir uns das nächste Mal trafen, war Beiram sehr traurig. Ich fragte ihn, was mit ihm los 

ist. Er erzählte mir, dass seine Frau schwer krank sei, sie hatte einen Bandscheibenvorfall und 

müsse operiert werden. Ich bot ihm an, für seine Frau zu beten, Jesus Christus kann seine Frau 

heilen. Er stimmte zu. Ich ging mit ihm und betete für seine Frau.  

 

Zwei Tage später kam sie ins Krankenhaus nach Eisenberg. Beiram rief mich an und machte 

mir den Vorschlag, wenn er jemanden finden würde, der ihn mit dem Auto ins Krankenhaus 

nach Eisenberg fahren würde, ob ich mitkommen würde, um noch mal für Violetta zu beten. 

Ich stimmte zu. Beiram fand auch jemanden, so fuhren wir nach Eisenberg ins Krankenhaus.  

 

Ich legte Violetta die Hände auf und betete für sie. Sie freute sich über meinen Besuch so sehr,  

als wäre ich eine ihrer nächsten Verwandten.  

So eine Begegnung kann nur Gott schenken. 

Ich habe Violetta ermutigt, dann fuhren wir wieder nach Hause.  

 

Als ich Beiram das nächste Mal traf, hatte er seine Tochter dabei. Er wirkte sehr ängstlich und 

panisch. Den Grund dafür sollte ich sofort erfahren. Am nächsten Tag wollten die Ärzte seine 

Frau an der Bandscheibe operieren. Ich sagte zu ihm: „Hab keine Angst, deine Frau wird nicht 

operiert, Gott wird ihr Heilung schenken und ich werde weiter für deine Frau beten. 

 

Drei Tage später rief mich Beiram an und teilte mir überglücklich mit, dass seine Frau wieder 

zu Hause sei. Sie wurde nicht operiert! Er lud mich zu sich ein. 

Bei meinem Besuch erzählte mir Violetta: „Als du für mich  gebetet hast, habe ich eine tiefe 

Wärme in meinem ganzen Körper gespürt.―  Sie strahlte vor Freude! 

 

Bevor ich ging, bat mich Beiram demnächst auch für ihn zu beten. Ich stimmte zu.  

Die erste Verabredung mit hatte ich völlig vergessen. Beiram war sehr traurig, dass ich den 

Termin verpasst hatte, lud mich jedoch ein zweites Mal ein. 

Ich besuchte ihn mit meiner ganzen Familie. Als wir eintrafen, fanden wir dort einen 

wunderschön gedeckten Tisch vor. 

 

 Es gab Schaschlik und andere Köstlichkeiten zu essen. Wir aßen zusammen und redeten. 

Unser Zusammensein wurde zu einer richtigen kleinen Feier. Wir lachten und scherzten. Nach 

dem Essen sprachen wir noch lange über Gott und Jesus. Dann legte ich Beiram die Hände 
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auf und betete für ihn. Auch er nahm  Jesus in sein Herz auf. Plötzlich sprang er auf und 

hüpfte vor Freude und Begeisterung wie ein kleines Kind auf und ab, so dass seine Frau ihn 

kaum wieder erkannte und in nur verwundert ansah. 

 

Ca. zwei bis drei Monate nach Beirams Bekehrung zu Jesus, fing er an, wunderschöne 

Gedichte und Lieder über Gott und Jesus zu schreiben. Er war über den Inhalt selbst sehr 

erstaunt. Alle, die ihn kannten wunderten sich über diese Gedichte und konnten sich nicht 

erklären wie so etwas möglich war. Als er diese Gedichte seinen mohammedanischen 

Bekannten und Freunden vorlas, wollten einige von ihnen mehr über den christlichen Glauben 

erfahren. 

 

Beiram rief mich an und bat mich um Unterstützung mit diesen Menschen zu sprechen und zu 

beten. Durch diesen Dienst sind viele  Moslems zu Jesus gekommen, sowohl aus 

Aserbaidschan als auch aus der Türkei.  

 

Gott. hat  Beiram die  wunderbare Gabe des Gedichtschreibens geschenkt, um sein Wort und 

seine Botschaft auf diese Weise weiterzugeben und „steinerne Herzen― zu verwandeln. 

Inzwischen sind Beiram und ich ein tolles Team, wir unterstützen und helfen uns gegenseitig. 

Wir halfen vielen Menschen, vielen Flüchtlingen aus unterschiedlichen Nationen. 

 

Unabhängig von einander haben Beirams und meine Familie das gleiche Ziel: Wir wollen für 

uns, unsere Kinder und die ganze Welt eine friedliche und gute Zukunft, ohne Flucht und 

Krieg. Trotz der schweren Probleme – die drohende Abschiebung, den Weg nach Holland und 

wieder zurück und meine schwere Erkrankung – hat Gott uns reichlich beschenkt. Meine 

beiden Kinder, Schora und Jana, sowie Beirams Sohn Emil haben Abitur gemacht und 

studieren jetzt.  

 

2005 nahm ich an einer Konferenz in Frankfurt/Main mit Kenneth Copeland teil. Dort lernte 

ich Pastor Christian kennen. Pastor Christian kommt aus Nigeria und lebt jetzt in 

Michigan/USA. Wir unterhielten uns. Ich erzählte ihm von meiner Vision, ein Gebäude zu 

besitzen, um dort Menschen unterschiedlicher Nationen und jeden Alters aufzunehmen, 

Gottesdienste zu halten, einander zu unterstützen, miteinander in der Bibel lesen und zu beten. 

Er versprach, mich zu unterstützen. So wurde mit seiner Hilfe die Wolicc e.v. in Stadtroda 

und Weimar gegründet.  

 

Wolicc heißt: Word of Life – International Christian Church übersetzt auf Deutsch: 

Wort des Lebens – Internationale Christliche Gemeinde. Da ich lange Zeit im Krankenhaus 

war und auch viel Zeit  allein zu Hause verbringen musste,  kann ich sehr gut verstehen, wie 

sehr ein  kranker Mensch auf Besuch wartet und sich darüber freut. 

 

Es liegt mir jetzt nach meiner Heilung sehr am Herzen, Kranke zu besuchen, für deren 

Heilung zubeten oder ihnen nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus daheim zu helfen, so 

lange sie noch dringend Hilfe nötig haben.   

 

Ein Beispiel dafür ist Angelika R. Als kleines Dankeschön schrieb sie für mich das folgende 

Gedicht. Ich bin dem Herrn dafür sehr dankbar, da hier Sein Wirken im Leben dieser lieben 

Freundin zum Ausdruck kommt. 
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Für Frau Aslanjan 

 

Der Herr auf seine Schöpfung schaut, 

jedes Wesen ist ihm hier vertraut. 

Er freut sich über Frau Aslanjan, 

dass sie wider so gut laufen kann. 

 

Jesus spricht an diesem Orte: 

„Frau Aslanjan versteht meine Worte. 

Ich machte sie gesund- 

die Bibel tut sie nun Anderen kund. 

 

 

Und da ist auch Angelika, 

ihr Schicksal ist schwer, dass ist war. 

Sie läuft sehr schlecht, hat keinen Mut, 

liegt nur im Bett, 

das ist nicht gut! 

 

 

Ich werde ihr helfen 

und sie erwecken, 

es ist falsch, sich nur zu verstecken. 

Ich schicke ihr Frau Aslanjan, 

damit sie ihr Leben wieder meistern kann.― 

 

So stand sie das erste Mal vor meiner Tür. 

Ich war am Ende, glaubt es mir. 

Ich konnte nur noch traurig sein 

Und fühlte mich unendlich allein. 

 

Sie sagte: „ Nimm deine Bibel heran! 

Lese, was Jesus Gutes getan! 

Wenn du es willst, hilft er auch dir! 

Hast du gesündigt, sage es mir 

Und  nimm ihn in dein Herz hinein, 

dann wird alles anders ein!― 

 

Halbherzig sagte ich zu allem ―Ja―, 

bereute  meine Sünden sogar. 

Habe auch in der Bibel gelesen- 

Und bin trotzdem nicht schnell genesen. 

 

Frau Aslanjan, die kluge Frau, 

spürte all das ganz genau. 

Hörte mein ―Das- bringt- nichts― - Klagen 

Und gab mir immer Hausaufgaben. 

 

Diese fertigte ich an; 

Fand langsam Interesse daran. 

Die Bibel zu lesen, zum Teil zu versteh` n, 
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Mit Frau Aslanjan reden, war auch sehr schön. 

 

Das Alles ist jetzt drei Jahre her, 

ich hab` mich verändert- und zwar sehr. 

Hausaufgaben brauche ich nicht mehr, 

ich nehme mir selbst die Bibel her. 

 

Der Heilige Geist berührt mein Herz 

Und lehrt mir den Umgang mit manchem Schmerz. 

 

Seit dieser ganzen lange Zeit 

Teilt Frau Aslanjan mit mir Freud und Leid. 

Wir beten für Alle, die Hilfe brauchen- 

(obendrein unterstützt sie mich noch beim Einkaufen.) 

Sie sind für mich, das sage ich gern, 

eine sehr gute Freundin 

und ein Helfer des Herrn. 

 

Die Heilung lief anders als ich gedacht, 

Jesus hat erst meine Seele gesund gemach. 

Nun, Heiliger Geist, lass mich ohne Hilfen gehen 

Und bitte bald- das wäre schön. 

 

 

Bairams  Gedichte Für Mein Geburtstag. 

 

 

 

Тебя сестрой я называю, 

С тобою в Бога верить стал, 

Я в этот денъ тебе желаю 

Все то, что Бог еще не дал. 

Ты все палучишь, не  волнуйся! 

Немножко просто подожди, 

Тебя Он выбрал не напрасно, 

Все будет у тебя, ты жди. 

В словах, которых говорю я 

Есть правда, истина, любовь, 

Тебя я с радостью ревную, 

Простую Авраама дочь. 

Чуть-чуть терпенья набереиь ты, 

Все будет очень хорошо! 

Не от себя я говарю всѐ, 

Бог так желает, вот и всѐ. 

А обо мне не думай плохо, 

Что в Бога верить перестал, 

Во сне ты видишь часто очень- 

Я от тебя далеким стал. 

А на яву всѐ просто очень: 

Я в Бога верю и люблю, 

А что со мною происходит, 
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Я сам, сестренка, не пойму. 

Но тем не мнее я знаю, 

Не будем мы стобой грустить 

Мы будем жить с тобой так долго 

И внуков, правнуков растить!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiteres Beispiel war meine Begegnung mit Dieter. Er war Patient der Alkohol- und 

Drogenstation im Stadtrodaer Krankenhaus. Auch er verfasste ein Gedicht für mich. 

               

Liebe und Frieden 

 

Die Liebe gedeiht ohne Frieden nicht, 

Das ist so, Wie auch  das Licht sich bricht, 

Agave Liebe überall, 

Aber leise bitte - ohne Knall. 

Jesus war der Liebe erster Diener, 

Nichts wäre mir lieber, 

als das Er die Liebe wiederbringt auf diese  Welt, 

Unter unser  Sternenzelt. 

Den Teufel haben wir besiegt, 

Und sangen dazu ein Liebeslied. 

Heiliger Geist - deine Taube lassen wir fliegen, 

Darum werden wir für ewig siegen. 

 

 

 

Jörg Christian Wagner, einer der Mitbegründer von WOLICC-e.v., verfasste das folgende 

Gedicht 

                           

                                                        NIMM 

 
Nimm die Zügel meiner Zunge fest in Deine Hand, so dass jedes böse und unnütze Wort bleibt 

von meinen Lippen gebannt. 

Nur Worte des Friedens nützlich zur Erbauung, zur Lehre, zum Trost aber auch zur Ermahnung. 

 

Nimm meine Ohren, um Deine Stimme zu hören - ein Täter des Wortes zu sein, wie es Dir gefällt. 

Wie das Schaf die Stimme seines Hirten kennt, der mich bei meinem Namen nennt. 

   

Nimm meine Augen, um andere Menschen mit Deinen Augen zu  seh´n  - wie sehr Du sie liebst und 

zu ihnen stehst.  

Füll mich aus mit der Art von Liebe, ohne die alles nutzlos ist. 

 

Nimm meine Füße, um zu den Kranken und Hilfsbedürftigen zu gehen.  
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Aber auch mein Hände ihnen  praktisch zur Seite zu  steh´n. 

Nimm all meine Angst, die mich hemmt Deine Wahrheit in Liebe zu sagen. Lösch aus jedem Zweifel, 

dass es funktioniert. 

 

Nimmt, Himmlischer Vater, meine Trägheit, brich meinen Stolz, vergib mir meine Gleichgültigkeit, 

tausch sie aus mit Demut, Disziplin und Gehorsamkeit, 

um mit ausreichend Öl Marschbereit zu sein - zu jeder Zeit. 

 

Nimm mein  Selbstmitleid, um von den Wellen um mich herum zu Dir, Jesus, aufzuschauen. 

Herr Dir will ich  uneingeschränkt vertrauen. 

Vertreib die Müdigkeit, um mehr Zeit in Deiner Gegenwart zu verbringen. Nichts und niemand soll 

mich jemals daran hindern. 

 

Nimm meine Ungeduld, um auf die von Dir bestimmte Zeit zu warten. Du kommst niemals zu spät. 

Auf  Dich zu harren, dazu hat mir Dein Wort geraten. 

Hilf mir Herr Jesus gute Früchte tragen. 

 

Nimm meine Wut, wenn man mich verletzt mit Wort oder Tat. Lass nicht zu, dass Ärger übertrumpft. 

Hilf  mir zu vergeben und meine Feinde zu lieben. Lass mich, wie Dein Wort es sagt, schnell zum 

hören und langsam zum Zorn sein. 

 

Nimm meine selbstsüchtigen Wünsche, das Streben nach Glück, das Du allein kannst nur geben. Lass 

mich als verlorener Sohn zu Dir zurückkehren. 

Wirf weg, was mich trennt von Dir. Heilige mich. Zeig mir den rechen Weg Herr. Sende und 

gebrauche mich. 

 

Um eines, Vater, bitte ich Dich: Schenke mir Weisheit als wichtigstes Gut. Reinige mich Jesus mit 

Deinem kostbaren Blut. Komm, Heiliger Geist, entfache neu die Glut. 

Dies erbitte ich in Jesu Namen.  

 

 

 

Jörg gehört wie viele andere Christen, zu einer Gemeinschaft, die sich immer weiter sowohl 

in Thüringen als auch bundesweit ausreitet. Da sind zum Beispiel Peter und Traudel Fischer 

aus  Gutmannshausen, Herbert Böttcher aus Hildburghausen, Thomas, Gerda und Ursula aus 

Gotha, Anne Bayersdorfer aus  Suhl und Manfred Wölfel aus Weimar. Sie alle haben, wie wir 

hier in Stadtroda, das gleiche Ziel. Wir möchten den Menschen in diesem Land – Ausländern 

und Deutschen – von der Liebe Gottes und Seiner unendlichen Gnade berichten. Dabei steht 

die Integration durch Glauben im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

 

Hier ein Beitrag von Herbert Böttcher aus Hildburghausen über die Arbeit seines Vereins dort 

vor Ort um  Ausländern bei ihrer Integration in Deutschland zu unterstützen.  

  

„Unser Verein wurde mit dem Ziel gegründet, ein Gottesdienst und Konferenzzentrum 

aufzubauen, um damit Christen und Nichtchristen, die Teilnahme an Konferenzen, Seminaren 

und christlichen Konzerten zu ermöglichen und sie an überkonfessionelle, nationale und 

internationale Verkündigung heranzuführen und so christliche Kirchen und  Gemeinden  aller 

Denominationen  zu unterstützen und zu bereichen. Um dieses Ziel zu verwirklichen befinden 

wir uns in der Aufbauphase. Dabei kommen wir mit den unterschiedlichsten Menschen in 

Berührung. 

 

Unsere Versammlungsstätte war und ist offen für Jedermann. Kontakte mit Ausländern 

verschiedener Nationalitäten bleiben also nicht aus. Da  die 2.Vorsitzende unseres Vereins 

Ungarin ist, bekamen wir Kontakt mit „Roma― aus der Slowakei. 
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Die Kommunikation war in diesem Fall in der ungarische Sprache möglich. Wenn wir uns 

auch mit deren so genannten Arbeit (Betteln) einverstanden erklären konnten, waren sie doch 

auf Hilfe angewiesen, wie zum Beispiel: Unterbringung, Kleidung, Autoreparatur und 

Treibstoff, manchmal auch Nahrung und hatten einen Anlaufpunkt, wo sie ihre Sorgen 

vortragen konnten. Für all dies waren sie dankbar. Sie fanden Gelegenheit für Gemeinschaft, 

bei Gottesdiensten, Unterhaltung und bei Mahlzeiten. 

Außerdem unterstützen wir eine Familie, deren Ehemann und Vater in sein Ursprungsland 

abgeschoben wurde. In diesem Fall braucht der Ehemann sowie die Familie Hilfe der 

unterschiedlichsten  Art, weil die Situationen oft die menschliche Belastungsgrenze 

überschreitet. Eine Frau aus unsren Reihen arbeitete im „Bündnis gegen 

Rechtsextremismus― mit, und so nahmen wir uns die Freiheit diesem Bündnis auch unsere 

Einstellung  mitzuteilen.   

Für die Arbeit mit Ausländern und deren schnelleren und bessern  Integration könnten wir 

unsere Begegnungsstätte als Treffpunkt zur Verfügung stellen.― 

 

 

Im März 2008 lernte ich bei unserer Versammlung in Weimar Thomas kennen. Er ist seit 

seiner Geburt blind. Thomas ist ein außergewöhnlicher Mann. Er ist sehr musikalisch und 

spielt wunderbar Gitarre. Gott hat ihm die Gabe des Lobpreises und des Gebets gegeben. 

Trotz seiner Blindheit, fuhr Thomas im Winter 2008 / 2009 jeden Sonntag mit seinem 

Blindenhund Brenda im Zug von Gotha nach Weimar, um dort im Lobpreis zu dienen, das 

heiß, Gitarre zu spielen und zu singen. Er schreibt und  komponiert  wunderschöne 

Lobpreislieder. 

 

Durch Thomas lernte ich seine Frau Gerda kennen. Gerda ist auch seit ihrer Geburt blind.  

Sie strahlt eine tiefe Zufriedenheit aus und kann diese auch auf andere Menschen übertragen. 

Sie führt ein sehr ausgeprägtes Gebetsleben und singt auch sehr schön. Sie engagiert sich viel 

für Menschen mit der gleichen Behinderung. So schrieb sie zum Beispiel ein Kochbuch in 

Blindenschrift. 

 

Thomas und Gerda haben mir viel von Ursula erzählt. Ich wollte sie gern kennen lernen, es 

verging jedoch ein ganzes Jahr, bis wir uns schließlich bei einem Gottesdienst in 

Hildburghausen persönlich begegneten. Ursula hatte Thomas und Gerda dorthin 

mitgenommen. Das war nicht eine einmalige Sache, denn sie ist eine sehr hilfsbereite 

Freundin, die nicht große Worte macht sondern tatkräftig zupackt, wo Not am Mann ist. 

Bei einem längeren Besuch bei Thomas und Gerda wurde mir klar, wie sehr die Beiden doch 

eigentlich auf Ursula angewiesen sind, ob es das Ausfüllen eines Formulars, Hilfe beim 

Einkaufen oder Behördengänge sind. Selbstlose Menschen wie Ursula sind im Reich Gottes 

etwas ganz besonderes. Jesus selbst sagt: „Geben ist seliger denn nehmen.― Gäbe es in unserer 

Welt mehr Menschen wie sie, wäre das eine große Bereicherung für unser Zusammenleben.  

   

Doch auch über die Bundesgrenzen hinaus gibt es viele liebe Glaubensgeschwister der 

verschiedensten Nationalitäten. 

Da wären zum Beispiel Margareta aus Südafrika, Beatrice aus Kamerun, Peter und Pastor 

Christian aus Nigeria, Wendy aus New York, Olga und Walja aus Kasachstan und Beiram 

und ich aus Aserbaidschan bzw. Armenien. 

 

Ich bin jedem einzelnen sehr dankbar, dass alle ihren Beitrag dazu leisten, um unserem 

gemeinsamen Ziel - der Integration durch Glauben - immer näher zu kommen. 
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In der Bibel steht, dass wir alle von Adam und Eva abstammen. Nach der Sintflut lies sich die 

Arche mit  Noah und seiner Familie auf dem Berge  Ararat nieder. Die Söhne Noahs sind 

diese:  Sem, Ham und  Jafet. Von ihnen kommen „alle MENSCHEN auf ERDEN― (1 Moses 

9,19). Das heißt wir sind alle miteinander verwandt, egal aus welchem Volk wir kommen. 

 

Armenier und Aserbaidschaner, Israeliten und Palästinenser, Türken und Kurden, Amerikaner 

und Iraker, Deutsche und Russen, Chinesen und Tibeter, die ganze Welt. 

Gottes Absicht ist es, all diese Völker durch Seinen Sohn Jesus Christus zu erreichen! Er hat 

seinen Sohn geschickt, um jeden, der an ihn glaubt mit sich selbst zu versöhnen. 

 

Jesus sagt: „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.― (Joh.14,27). 

 

Zum Schluss möchte ich noch eine Begebenheit erzählen, die mir auch zu denken gab. Meine 

Tochter wollte eines Tages – ich glaube sie war damals sechzehn Jahre alt -  mehr über den 

türkischen Völkermord erfahren. Ich erzählte ihr alles was ich selbst soweit darüber von 

meiner Großmutter erfahren hatte. Diese war, wie schon anfangs erwähnt, zusammen mit 

meinem Großvater nach Georgien geflohen. Sie selbst hatte miterleben müssen, wie die 

Türken armenische Frauen und Mädchen „aussortierten―, um sie für sich selbst als Ehefrauen 

zu nehmen.   

 

Als ich Jana das erzählte, sagte sie plötzlich: „Aber das bedeutet ja, dass die Menschen der 

heutigen Generation in der Türkei mit uns verwand  sind.― 

 

Ich sagte: „Wenn man die Sache logisch betrachtet, hast Du Recht.― 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal kurz auf meine Beziehung zu Beiram 

eingehen.  

 

Wenn ich zurückblicke auf die Zeit in der ich meinen Hass gegen Moslems und 

Aserbaidschaner nicht überwinden konnte, bin ich dem Herrn unendlich dankbar, wie Er 

durch Seine Gnade diesen Zustand völlig verändert hat. Durch unseren Glauben ist es uns nun 

möglich eine wunderbare Freundschaft zu pflegen, füreinander zu beten, uns gegenseitig in 

vielen Situationen zu helfen aber vor allem, anderen ein Vorbild zu sein. Besonders den 

Menschen in unseren Heimatländern. 

So wie der KRIEG zwischen Beiram und mir nun zu FRIEDEN geworden ist, so sollte der 

HASS zwischen Aserbaidschanern und Armeniern zu LIEBE werden. 

 

 

Nach all diesen Ereignissen ist mir bewusst geworden, dass meine anfängliche Aussage: „Es 

gibt keinen Gott!― - falsch war. Nun ist mir klar, dass diese Katastrophe nicht Gottes Werk 

war, sondern dass uns Gott liebt und Er uns  deshalb Seinen Sohn zur Errettung geschickt hat. 

 

Irgendwann werden wir diese Erde verlassen und gehen. Mitnehmen können wir gar nichts. 

Es ist besser wir verstehen einander und leben in Frieden miteinander. Gott hat mir die 

wunderbare Gabe verliehen, deutsche Gedichte zu schreiben. Eines dieser Gedichte möchte 

ich an dieser Stelle zitieren: 

 

 

 

 

 



24 

 

Mensch  und Welt 
 

 

Das ist meins und es gehört mir! 

Täglicher Kampf, täglicher Krieg! 

Mit den Gedanken und mit den Menschen 

Dasselbe hier und auf der ganzen Welt. 

Wir sind die gleichen Menschen, wir haben die gleiche Umwelt. 

Das alles ist meins und es gehört mir, 

Sagten wir, und wussten nicht, 

Dieser Leib, mit dem wir laufen, atmen und leben 

Gehört uns nicht. 

 

Was haben wir in die Welt mitgebracht? Nichts! 

Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts! 

Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, sollte uns das genügen. 

Wer  unbedingt  reich  werden möchte, gerät in Versuchung. 

 

Wir haben kein Eigentum, gar nichts! 

Auch dieser Leib gehört uns nicht. 

JESUS kommt bald! Dieser Tag auch. 

Wir müssen alles verlassen, was wir haben 

Und weggehen wie ein Hauch. 

 

Gewiss bringt es großen Gewinn, Gott zu dienen, 

Wenn man sein Herz nicht an irdischen Besitz hängt. 

 

 

 

 

Dies ist meine Geschichte. Eine wahre Geschichte. Eine Geschichte – durchdrungen von der 

ausdauernden und beharrlichen Liebe Gottes, Seinen Frieden und dessen wunder wirkende 

dynamische Kraft in unser aller Leben. 

Ich bin der Deutsche Regierung sehr dankbar.  Die Herausforderungen im Einsatz für eine 

demokratische Gesellschaft, welche Flüchtlingen Schutz bietet, nehmen zu. 

 In  ihrer  ersten Regierungserklärung vom 30. November 2005 formulierte Bundeskanzlerin 

Angela Merkel folgendes: 

 

„Meine Regierung  ist Anwalt aller Deutschen, sowie aller in Deutschland lebenden  

Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir werden deswegen mit allem Nachdruck, wo immer es 

erforderlich ist, gegen  jede Form von Extremismus, Rassismus und Antisemitismus kämpfen. 

Die Initiativen  der Bürgergesellschaft, die sich hier engagieren, haben  unsere volle 

Unterstützung. Wir sind ein tolerantes  und  weltoffenes Land.―  

 

Ich schätze die Arbeit Angela Merkels als Bundeskanzlerin sehr.  Am 6. Juni 2009 fand ein 

Treffen zwischen ihr und  US-Präsident Obama in  Weimar statt. Ich hätte mich gern mit ihr 

unterhalten, um ihr persönlich meinen Dank für ihre Bemühungen zur Integration der 

Ausländischen Bürger auszusprechen. Zu diesem Anlass fertigte ich ein Plakat an. Leider  

ergab sich an diesem Tag keine Gelegenheit. Trotzdem habe ich die Hoffnung auf ein 

zukünftiges Treffen mit ihr nicht aufgegeben.   
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Gott hat mir eine Vision gezeigt, als dieses Buch noch nicht fertig war.Ein armenisches  

Gedicht von A-Z zuschreiben, Gott ist  das A und das O. 

 

Es ist ein schönes Werk entstanden, als Hymne, Lied oder Gebet zu verstehen. 

In einem Treffen mit meiner Freundin Angelika zeigt mir Gott, dass, ich sie bitte im 

Deutschen solch ein Gedicht zu schreiben. 

 

Es war Skepsis da, doch nach zwei Tagen war Angelikas Gedicht fertig. 

Es hat tiefen Sinn und die Familie ist begeistert. 

Eine neue Vision zeigte mir Bairam.Auch Bairam hat in Russisch ein wunderbares 

alphabetisches Gedicht geschrieben. 
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     Աստված է Սկիզբը և վերջը 

 
Ա-Ամենակարող,արդար Աստված 

Բ -Բարի և բարություն կամեցող, 

Գ -Գթության և սիրո, 

Դ -Դարեր ի վեր գոյություն ունեցող, 

Ե -Երկնքի  և երկրի մեջ 

Զ -Զորության Տեր Աստված: 

Է- Էություն,որ Է,որ Էր, 

Ը- Ընկերության համար պայքարող, 

Թ- Թագավոր թագավորների, 

Ժ- Ժամանակակից և բոլոր ժամանակների 

Ի- Իմաստության Աստված: 

Լ- Լույսի անսպառ աղբյուր, 

Խ- Խաղաղություն Դու ցանկացող, 

Ծ - Ծննունդ տվող, 

Կ-Կյանք պարգևող, 

Հ- Հույսի Աստված: 

Ձ- Ձեռքովդ մեզ միաբանող, 

Ղ- Ղեկավար մեր բոլորի, 

Ճ- Ճանապարհ և ճշմարտություն, 

Մ-Մարդկային ցեղը Դու ստեղծող, 

Յ-  Յուրաքանչյուրիս համար հոգ տանող, 

Ն- Ներող,սիրող և համբերող, 

Շ- Շնորհք բաժանող, 

Ո- Որդեգրող և փոխարենը ոչինչ չպահանջող 

Չ- Չարից փրկողԱստված: 

Պ- Պահապան և մեզ համար վահան, 

Ջ- Ջրեր ճեղքող, 

Ռ- Ռնգներում կենդանության շունչը փչող, 

Ս-Սուրբ Հոգիդ մեր վրա թափող, 

Վ- Վերստին մեզ միավորող, 

Տ- Տեր-տերերի Աստված: 

Ր-Րոպեների և վարկյանների ակնթարթում 

Ց- Ցավերից Դու բժշկող, 

ՈՒ-ՈՒրախության  ակունք, 

Փ- Փորձությունից փրկող, 

Ք-Քրիստոսով մեզ ազատող 

և- և հավիտենականություն առաջնորդող, 

Օ- Օրհնություն տվող, 

Ֆ-Ֆիզիկապես կատարելիության հասցնող Աստված: 

 

                                                                                      SOJA. A. 
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                     JESUS, die Christen und ich 

 

 

 
 

A-Für die Allmacht,die nur DU besitzt 

B-für Barmherzigkeit, mit der DU vergibst, 

C-für die Christen in unserer Welt, 

D-für Demut,die DIR gefällt. 

E-Für die Ewigkeit,die wir erstreben, 

F-für die Freude in unserem Leben. 

G-Für die Gnade, durch die ich lebe, 

H-für die Heilung, für die ich täglich bete. 

I-Immer bist DU bei mir, 

J-jeder findet Schutz bei DIR. 

K-Keiner darf alleine leben, 

L-Liebe sollten wir gerne geben. 

M-Der Mut, der zum christlichen Leben wichtig ist, 

N-niemanden gibt es, den DU nicht liebst. 

O-Ohne Worte kannst DU uns verstehen, 

P-und jede Prüfung können wir besteh`n. 

Q-Sind unsere Gedanken oft auch quer, 

R-die Ruhe des HERRN hilft uns dann sehr. 

S-Die Seele wird so wieder heil,                                                                                                       

T-wir nehmen tapfer am Leben teil. 

U-Unsere Hoffnung wirst DU für immer sein, 

V-vor allem sind wir nicht mehr allein. 

W-Worte des HERRN begleiten uns stet, 

Z-HERR, zeige uns immer den richtigen Weg. 

 

 

                                                         Angelika R. 
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Я есмь Альфа и Омега 

А ты слыхал, что есть на свете 

Бог Правды, Радости, Любви 

Весь мир, послушай и поверь мне 

Господь создал лишь для любви. 

Делами веры все должны мы 

Ему покорность доказать 

Жить мы должны одной семьѐю 

Заветы Божьи выполнять. 

И вот придѐт, поверь мне, время 

Когда ты будешь с Богом жить 

Любить врагов своих ты станешь 

Молиться будешь ты за них. 

Настанет день -                                                                                                                 

Oтдашь ты Богу 

Проблемы,                                                                                                                            

Pаны все свои 

Спасѐшь себя любовью Божьей 

Тебя мой Бог и сохранит. 

Уйдут печали и невзгоды 

Фрагменты прошлого забудь 

Храни слова                                                                                                                          

Царя Вселенной 

Чтоб шѐл и смог пройти ты путь. 

Юлить не нужно перед Богом, Лукавство не спасѐт тебя 

Явись ты к Богу с покаянием 

Явись скорей, Он ждѐт тебя. 

                                                   Bairam K. 
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So fiel mir ein Gedicht in die Händ das ich vor 2 Jahren schreib es war auf Russisch.―Die 

Stimme des Herren ruft―.Später übersetzte ich es auf Armenisch.Ich bat meinen Sohn Schora 

es mir auf Deutsch und Wendy auf Englisch zu übersetzen. 

Als ich diese 3 Übersetzungen mit dem ORIGINAL verglich fiel mir auf das diese 

Wortwörtlich auf Punkt und Koma übereinstimmten.Was für ein Wunder „normaler 

Weise― kann keine Übersetzung wiklich hundertprozentig in gleiche intensität mit dem 

ORIGINAL übereinstimme. 

Weil jede Übersetzung Ihre Schwachstellen es hat geht einiges verloren. Wie gesagt 

„normaler Weise― aber nicht bei dem besagten Gedicht.Gott sei Dank ist der Lebendige 

Dreieinige Gott nicht NORMAL der nach Schema F funktioniert.ER liebt es die Menshen die 

IHM vertrauen auf unterschiedliche Art und Weise zu überraschen. Ich lade Sie ein sich auf 

dieses Abenteuer einzulassen. 

 

 

 

                     Die Stimme des Herrn ruft 
 

 

 

Die ganze Welt erhört eine laute Stimme: 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, 

Ich will euch Ruhe geben“. 

Meine Brüder „Heute ,wenn ihr seine Stimme hören werdet, 

So verstockt eure Herzen nicht“. 

 

Kommt der Stimme entgegen, 

Kommt und versöhnt euch mit ihr – es ist die Stimme Gottes 

Er kam in die Welt für die Verlorenen, 

Er ist für unsere Sünden gestorben, 

Er ist für uns auferstanden, 

Deswegen haben wir das ewige Leben, 

Liebt einander, wie Gott es uns befohlen hat, 

Wir tun gutes und empfangen  Errettung, 

Und finden den ewigen Weg ins Paradies. 

 

Die ganze Welt, erhört eine leise Stimme, 

Diese Stimme ist die Stimme deines Erretters. 

Er lädt dich ein errettet zu werden, 

Er lädt dich ein in ein Neues Leben. 
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The Voice of the Lord is calling 

 

 

 

The whole world hears a loud voice: 

"Come to me, all who labour and are heavy laden,                                                                      

and I will give you rest”. 

My brothers, "Today, if you hear his voice,                                                                                  

do not harden your hearts,”                                                                              

Draw near to the voice. 

Come and reconcile with it- it is the Voice of God,  

He came into the world for the lost, 

He died for our sins 

He was resurrected for us;  

Therefore we have eternal life,  

Love one another, as God us commanded. 

We do well and receive Salvation                                                                                           

and so find the eternal path to Paradise. 

The whole world hears a still voice;  

this voice is the voice of the Savoir, 

He invites you to be saved;  

He invites you into a new Life. 
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Зов Господа нашего 
 

 

 

 
 

По всему миру звучит сильный и громкий голос:                       

«Придите ко мне все страждующие и обременѐнные                      

и Я успокою вас». 

Братья мои, «сегодня, когда услышите глас Его,                             

не ожесточите сердца ваши», 

Пpидите навстречу звучащему голосу. 

Пpидите и помиритесь с Ним – это Божий голос взывает 

вас , 

Который пришѐл в мир искать потерянных, 

Который умер за наши грехи 

И который воскрес для нас всех. 

Поэтому мы имеем вечную  жизнь 

И любим друг друга, как Господь заповедал нам. 

И имеем добродетель и принимаем спасение 

И находим вечную дорогу в рай. 

 

По всему миру слышен тихий и зовущий голос. 

Это голос, голос твоего Спасителя! 

Он приглашает тебя для спасения! 

Он приглашает тебя в новую жизнь! 
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Աստվածային կանչող ձայն 
  

 

 

Ամբողջ աշխարհում լսվում է  մի բարձր ձայն. 

<<Եկե՜ք ինձ մոտ, բոլոր հոգնածներդ և բեռնավորվածներդ, 

Եվ ես ձեզ կհանգստացնեմ>>: 

Եղբայրներ իմ այսօր, եթե նրա ձայնը լսեք 

Մի՜ Կարծրացրեք   ձեր սրտերը: 

Եկե՜ք ընդառաջ այդ կանչող ձայնին, 

Եկե՜ք և հաշտվեցե՜ք նրա հետ: 

-Դա Աստծու ձայնն է, որ կանչում է ձեզ,  

Նա եկավ աշխարհ կորածը փնտրելու, 

Նա է, որ մահացավ մեր մեղքերի համար, 

Եվ հարություն առավ մեր բոլորի համար, 

Որ մենք հավիտենական կյանք ունենանք, 

Սիրենք միմյանց, ինչպես Տերը պատվիրեց: 

Բարին գործենք, որպեսզի փրկվենք, 

Ու գտնենք հավիտենական ճանապարհը դրախտի: 

Ամբողջ աշխարհում լսվում է մեղմ կանչող մի ձայն 

Այդ ձայնը, ձայնն է քո փրկիչի,  

Նա հրավիրում է քեզ փրկության,  

Նա հրավիրում է քեզ մի նոր կյանքի4 
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Meine deutschen Gebete, Lieder und Gedichte 
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DANKE   VATER  UNSER 
(Gebet) 

 

 

Vater Unser  im Himmel danke  für Deine heiligen Werke, 

Jesus Christus ist das Reich Gottes, welches zu uns gekommen ist, 

Vater - Er hat Deine Werke am Kreuz vollbracht, 

Dein Wille erfüllt sich wie im Himmel so auf Erden, 

Weil Jesu betete: „Vater doch nicht mein, sondern Dein Wille geschehe―, 

Danke Vater, Du  gabst uns unser tägliches Brot, 

Jesus ist das Brot des Lebens. Wer zu ihm kommt, 

der wird nicht hungern; 

 

Und wer an ihn glaubt, den wird nimmermehr dürsten, 

Vater Du hast vergeben  unsere Schuld,                                                                                         

An unserer Stelle hat Jesus  den vollen Preis bezahlt, 

Wir sind frei von der Versuchung, 

Weil Jesus in der Wüste vierzig Tage versucht wurde, 

Durch Seine Auferstehung,  erlöste Er uns von dem Bösen, 

Durch das Blut Jesu sind wir unwiderruflich gerettet, 

Wir  preisen Dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, 

wie im Himmel, so auf Erden in Ewigkeit . 

AMEN. 

 

 

 

Befreiung 
 

Mein Herr, mein Gott: 

Mein Befreier von dem Tod. 

Ich komme zu Dir, 

Weil Dein Geist wohnt in mir. 

 

Ref.: 

 

Mein Herr, Du bist gut. 

Du gibst mir jeden Tag neuen Mut. 

Wenn ich allein bin und denke, es ist keiner da, 

Herr, Du bist immer für mich da. 

 

Mein Herr und mein Heiland, 

mein Befreier von dem Feind. 

Ich gehe mit Dir Hand in Hand, 

weil Du mein Schutz bist 

vor der Menschen Neid. 
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Bis ans Ende der Welt 
 

 

Lobet und preiset unseren Herren bis ans Ende der Welt. 

Lobet und preiset den Herren aus allen Völkern. 

 

Ref.: 

Unser Herr ist sehr mächtig. 

Unser Herr ist gütig. 

 

Seine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. 

Seine Gnade erreicht alle Völker. 

 

Ref.: 

Unser Herr ist sehr mächtig. 

Unser Herr ist gütig. 

 

Er gibt Segnung allen Menschen. 

Er gibt Kraft für Alt und Jung. 

 

 

 

                           

                

 

 

BITTE 

 
Sei mir gnädig, oh Gott, schau nicht auf meine Sünde. 

Sei mir gnädig, oh Gott, mach mich gerecht für dich. 

Hilf mir mit deiner Hand, oh Gott, ich werde dein Zeuge sein. 

Wasch mich, oh Gott, reinige meine Seele, dass sie werde weiß, 

wie Schnee. 

Rette mich, oh Gott, weil du mich geschaffen hast.   

 

Ref.: 

         Du allmächtiger Gott, deine Werke sind groß. 

         Du heiliger Gott, deine Güte ist ewig. 

         Du gnädiger Gott, deine Gnade ist groß. 

         Du barmherziger Gott, deine Bramherzigkeit ist ewig. 
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Dankgebet für Kinder 

 

Ich bitte Dich mein Gott, schütze und behüte mein Kind. 

Segen und Glück sollen es begleiten. 

Angst und Furcht nehme von ihm weg. 

Beschütze mit Deiner Hand alle seine Wege. 

Eile jeder Zeit mein Gott, wenn es  Dich braucht. 

Liebe und Frieden bewahren sein  Herz. 

Lass es  Freude haben mit Dir. 

Allmächtiger Gott, danke für Deine Gnade an meinem Kind. 

 
                                                                                                
 

 

 

 

 

 

Gebet  für Gottes Gegenwart 

 

Schau zu mir, mein Gott, und sei gnädig. 

Chöre loben Dich und ich mitten unter ihnen. 

Höre meine Schreie und hilf mir. 

Ohne Dich, mein Gott, bin ich verloren. 

Rette meine Seele und heile meinen Leib. 

Angst, Schwäche und Leid sollen weg von mir, durch Deine                                                                 

Gegenwart. 
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Das Kreuz 
 

„Nimm dein Kreuz und folge mir nach!―, 

Weil alle Dinge im Kreuz sind vollbracht. 

Am Anfang waren es nur zwei Hölzer, 

Daraus wurde gemacht ein Kreuz. 

Es war anfangs ein Minus, 

Zwischen Gott und uns. 

Es wurde gemacht zu einem Plus, 

Und dies vereinte uns. 

Und es war eine große Kluft, 

Zwischen dem Vater und uns. 

Doch es wurde gebaut eine Brücke über die Kluft. 

Der Heiland wurde geboren, der Erretter. 

„Um Ihn zu verspotten, zu geißeln und zu kreuzigen.― 

Er sollte die Sünde im Kreuze tragen. 

Er sollte Angst, Schwäche und Krankheit zum Kreuz bringen, 

Er sollte sie mit ans Kreuz zu hängen 

Deshalb musste Er  Sein teures Blut am  Kreuz zu vergießen, 

Weil Er uns nur so durch Seinen Tod freimachen konnte. 

Und Er selbst trug Sein Kreuz. 

Er wollte nicht, dass wir verloren gehen. 

Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz! 

Dann jedoch ist Er auferstanden, ja es ist geschehen, Er ist auferstanden! 

Wer zum Kreuz kommt, wird durch Christus auch auferstehen. 

Es gibt kein Minus mehr zwischen dem Vater und uns. 

Es gibt keine Kluft mehr zwischen Gott und den Menschen. 

Jetzt gibt es eine goldene Brücke, eine Straße zur Stadt aus reinem Gold. 

Jesus Christus tat dies für uns, unser Heiland und Held! 

 

                                                                                                      

 

Der Brief 
 

Es gibt einen Brief von Gott, adressiert an mich. 

Als ich den Brief bekam, fing ich an zu lesen, 

Er ist auch gerichtet an Dich! 

Am Anfang war es seltsam und ich fürchtete mich, 

Aber es war ein Liebesbrief! 

Er enthielt eine Botschaft an meine Familie, 

An meinen Vater, an meinen Bruder. 

Es war eine Lehre für das Leben. 

Es war eine Lehre für die Zukunft. 

Es war eine Lehre über das Nehmen. 

Es war eine Lehre über das Geben. 

Nach diesem Brief wurde ich vorsichtiger  

Und fing an mein Leben neu zu ordnen. 

Ich tat Dinge, die mir wichtig waren. 

Der alte Mensch in mir ist gestorben, 

Und alles in mir ist neu geworden. 
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Der Friede Gottes wird eure Gedanken bewahren 
 

 

Tag und Nacht leiden meine Seele und mein Geist unter der Ungewissheit. 

Mir missfällt die Unehrlichkeit. 

Ich suchte die Ehrlichkeit und wollte etwas wissen über die Wahrheit. 

Ich fand keine, gar keine Antwort. 

Überall nur Lügen und falsche Stille. 

Ich habe eine Entscheidung getroffen. 

Weg von der Quälerei. 

Weg vom ewigen Leid der Seele und des Geistes. 

Ich wollte frei sein von der großen Last. 

Ich entschied mich für Dich mein Herr, 

Jesus Christus! 

 

Weil nur Du, allein Du, mich befreien kannst. 

Weil nur Du, allein Du, mein Leid linderst. 

Weil nur Du, allein Du, meine Seele und meinen Geist wiederherstellen kannst. 

Weil nur Du, allein Du, meinem Leib Ruhe bringst. 

Du hast an meiner Stelle Deinem Leib Qualen gegeben. 

Du hast an meiner Stelle Deine Seele und Deinen Geist leiden lassen. 

Du hast an meiner Stelle in Gethsemane aus dem Leidenskelch getrunken. 

 

Für mich wurdest du gekreuzigt, damit meine Seele und mein Geist die 

Freiheit haben. 

Meine Denkweise war anders als Deine. 

Meine Denkweise war weltlich. 

Jetzt denke ich wie Du, mein Gott. 

Meine Gedanken sind heilig, wie Deine, mein Gott. 

Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken. 

Es steht geschrieben im heiligen Buch: 

„Der Friede Gottes wird eure Gedanken bewahren.― 

Herr, sehr tief sind Deine Gedanken,  

und es ist gut, das in meinem  

Herzen jetzt Deine Gedanken leben! 
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Der gute Hirte 
 

Mein Herr hat mich beauftragt, die verlorenen Schafe zu  

suchen und sie heimzubringen. 

Ich blicke auf und sah auf dem ganzen Berg 

verlorene Schafe. 

 

Es waren nicht nur eines oder zwei, sondern Millionen. 

Ich frage: „ Herr, warum sind es so viele?―. 

Er antwortete: „Weil es keine guten Hirten mehr gibt.― 

Und der Herr nimmt die Sache in Seine eigene Hand 

und führt die verlorenen Schafe in Sein eigenes Land. 

 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin der gute  Hirte. 

Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.― 

Er zeigt ihnen den Weg und die Schafe folgen Ihm nach. 

Er ruft mit Seiner Stimme und die Schafe hören auf Ihn. 

 

Er zeigt ihnen die Tür und sie gehen alle hinein. 

Und jeder, der eintritt wird selig sein.   

Er tat ein gutes Werk, er ließ Sein Leben für die Schafe. 

Er ist der gute Hirte und heißt  Jesus Christus. 

 

Er kennt die Millionen, die verloren sind,  

sammelt sie ein und ist ihnen der Heiland. 

Die Millionen kennen Ihn und gehen mit Ihm 

auf den heiligen Berg, des versprochenen Landes.  
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Der Heilige Name  
 

Es gibt einen Namen, den allerheiligsten, 

Der heiligste aller Namen. 

Wer Ihn hört, vergisst Ihn nicht. 

Gottes Engel verkündigten, dass der Name Jesus sein soll 

„Gott rettet―, der Heiland muss so heißen. 

Im Himmel und auf Erden gibt es keinen anderen Namen, 

Der dir die Errettung bringen kann, nur dieser. 

Der Name ist Jesus! 

 

Jesus, es gibt keinen anderen Namen, der so schön klingt. 

Jetzt singen Himmel und Erde „Jesus―. 

Dein Name befreit uns von der Gewalt derer, die uns hassen. 

Dein Name ist heilig, Dein Erbarmen hört nicht auf, 

Deswegen will ich Deinen Namen loben und preisen, denn er ist gut. 

 

Auf Himmel und Erden gibt es keinen anderen Namen, 

Dessen allein sich alle Knie beugen sollen. 

Wo sich zwei oder drei unter Seinem Namen versammeln, 

Da wird Er sein. 

 

Du gabst uns in Deinem Namen alle Macht. 

Du sagtest: „In meinem Namen werden ihr Dämonen austreiben.― 

Und „Um was ihr bitten werdet, in meinem Namen, dass werde ich tun―. 

Wir haben Vergebung unserer Sünden, durch den Willen Deines Namens, 

Deswegen will ich Deinen Namen loben und preisen. 

Weil ich auf ihn vertraue. 
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Die Bibel 

 
 

Allmächtig und gerecht ist unser Gott, 

Heilig und wahrhaftig ist Sein Wort, 

Sein Wort ist ein Buch geworden. 

Dieses Buch wurde uns durch Liebe gegeben. 

Mit Seinem Wort scheidet Er Licht von Finsternis, 

Gottes Wort ist gekommen und wohnte unter uns, 

Er hat uns durch Sein Wort befreit von Finsternis, 

Wer die Bibel liest, kennt das Wort, 

Vom Berg Ararat, vom Turm zu Babel, 

Von Zion und vom Berg Sinai, 

Von Jerusalem und von Jerewan. 

Von den USA bis Russland, 

Von Europa und Asien 

Ist die Bibel ein heiliges Buch geworden, 

Weil Gottes Geist alles ordnet. 

Er gibt den Menschen Weisheit, 

Er selbst verteilt heilige Gaben, 

Er wischt weg die Tränen des Schmerzes, 

Er selbst heilt Verletzungen und Narben, 

Durch Ihn erkennen wir unsere Feinde, 

Das alles ist von Anfang bis Ende in Seinem Buch geschrieben. 

So wird Sein Wort, das aus Seinem Mund hervorgeht, 

Nicht leer zu ihm zurückkehren, 

sondern es wird bewirken, was Ihm gefällt, 

Und ausführen, wozu Er es gesandt hat. 

Wer die Bibel liest, bleibt nicht in der Finsternis, 

Sondern kommt durch Gottes Wort ins Licht. 

Durch dieses Buch kommt Gott der Welt und Seinen Kindern nah. 

Wenn jemand die Bibel liest, erkennt er, diese Geschichten sind wahr. 
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Gebet über die Liebe 
 

Deine Liebe ist heilig, fließt in meinen Adern, 

Sie macht mich stark und gibt mir Nahrung. 

Durch diese Liebe habe ich Hoffnung, 

Durch diese Liebe habe ich Heilung. 

 

Deine Liebe kennt keinen Hass, 

Deine Liebe kennt keinen Neid. 

Mit Deiner Liebe, gibt es keinen Mord 

und mit Deiner Liebe gibt es keinen Tod. 

 

                                                           

 

 

Gebet über die Befreiung 
 

Komm, Herr Jesus, in mein Herz! 

Befreie mich von dem Berg aus Hass! 

Befreie mich von dem Berg aus Geiz! 

Befreie mich von jeder Art der Sucht! 

Befreie mich von Neid und Gier! 

Ich bin verwirrt, befreie mich von der Verwirrung. 

Gib mir ein neues Herz, gemäß Deinem Wort. 

Gib mir ein neues Leben, gemäß Deinem Wort. 

Gib mir Deine Liebe, gemäß Deinem Wort. 

Gib mir neue Freiheit, gemäß Deinem Wort. 

Gib mir Dein Licht, gemäß Deinem Wort. 

Gib mir Deinen Frieden, gemäß Deinem Wort. 

Gib mir Gemeinschaft, gemäß Deinem Wort. 

Und das alles gib meinen Brüdern und Schwestern. 

Und das alles gib auch der ganzen Menschheit. 

Und hilf uns Leben und Wachsen gemäß Deinem Wort. 

Und hilf uns Beten und Wachen gemäß Deinem Wort. 

 
 

 

Gebet über die Bedürfnisse 
 

Ich brauche Freiheit, befreie mich, Herr! 

Ich brauche Segen, segne mich, Herr! 

Ich brauche Heilung, heile mich, Herr! 

Ich brauche Gnade, sei mir gnädig, Herr! 

Ich brauche Hilfe, hilf mir, Herr! 

Ich brauche Segen in meiner Familie, segne meine Familie, Herr! 

Ich brauche finanziellen Segen, segne meine Finanzen, Herr! 

Ich brauche Segen in meinem Dienst, segne meinen Dienst Herr! 

Ich brauche Schutz, schütze mich, Herr! 
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Gottes Bund- durch Jesus Kreuz 
 

Wenn du noch keine Kinder hast, wie Abraham damals,  

kann Gott sie Dir dennoch schenken, 

weil er einen Bund mit Dir hat! 

 

Wenn du arm bist und in einem fremden Land wohnst, wie Isaak damals, 

kann Gott dir dennoch Reichtum schenken, 

weil er einen Bund mit Dir hat! 

 

Wenn du dich von deinen Geschwistern gehasst fühlst, wie Josef damals, 

kann Gott den Hass in Liebe umwandeln, 

weil er einen Bund mit Dir hat! 

 

Wenn über dich gelästert wird, wie über Moses damals, 

kann Gott euch dennoch Versöhnung schenken, 

weil er einen Bund mit Dir hat! 

 

Wenn du dich verraten fühlst, wie Esther damals,  

kann Gott deine Feinde fallen lassen, 

weil er einen Bund mit Dir hat! 

 

Wenn du verfolgt wirst, wie Elia damals, 

kann Gott dich, bei sich aufnehmen, 

weil er einen Bund mit Dir hat! 

 

Wenn du noch in Sünde lebst, wie viele Menschen heutzutage, 

kann Gott dir durch die Buße vergeben, 

weil er einen Bund mit Dir hat! 

 

Wenn du krank bist und von Dämonen besessen, wie Legion damals, 

kann Gott dich heilen und befreien, 

weil er einen Bund mit Dir hat! 

 

Wenn du dich schwach und ängstlich fühlst, wie Petrus damals, 

kann Gott dir Kraft und den himmlischen Schlüssel geben,   

weil er einen Bund mit Dir hat! 

 

Wenn auf dich gespukt wird und man dich töten möchte, wie Jesus damals, 

kann Gott dich auferstehen lassen, 

weil er einen Bund mit Dir hat! 

 

„Und dies ist mein Bund mit dir―, 

spricht der Herr: „ Mein Geist, der auf dir ruht, 

und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, 

sollen von deinem Mund nicht weichen noch  

von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder! 

 

Das ist der Bund für Gottes Kinder, in Ewigkeit! 
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GOTTES GEIST 

 

Gottes Geist schwebt über dem Wasser. 

Gottes Geist schwebt über mir. 

Gottes Geist bei Dir ist die Kraft. 

Gottes Geist bei Dir ist Macht. 

 

Ref.: 

         Gottes Geist, du Tröster. 

         Gottes Geist, du Helfer. 

         Gottes Geist, du Lehrer. 

         Gottes Geist, du Leiter. 

 

Gottes Geist schwebt über der Welt. 

Gottes Geist schwebt überall. 

Gottes Geist bei Dir ist Wahrheit. 

Gottes Geist bei Dir ist Weisheit.  

 

Ref.: 

         Gottes Geist, Du Tröster. 

         Gottes Geist, Du Helfer. 

         Gottes Geist, Du Lehrer. 

         Gottes Geist, Du Leiter. 

 

 

 

 

  

Gottes Hand 
 
 

Es gibt ein Land in Gottes Hand, 

Es gibt keinen Schmerz und kein Leid, 

Er führt uns mit Seiner Hand 

Und gibt uns all Seine Macht, 

Diese Hand ist sehr stark, 

Diese Hand ist sehr mächtig, 

 Lasst uns doch in die Hand, des Herren fallen,  

Weil er uns erlöst aus der Hand des Feindes. 

Kommt nun demütig unter die mächtige Hand Gottes! 

 Habt keine Angst! Die Hand des Herren ist mit uns,  

Wer kann gegen uns sein! 
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Gottes Waffenrüstung 
 

Unerwartete Umstände, Beziehungskrisen und Enttäuschung, 

Überlall Lügen, Angriffe und Ungerechtigkeit, 

Angst und Zweifel sind da! 

Mein Gott, ich weiß, Du bist auch da. 

Diese Sachen kommen und gehen. 

Mein Gott, Du bleibst für immer bestehen. 

 

Du gibst mir Deine geistlichen Waffen 

Und trainierst mich für Deinen Kampf. 

Du sagst: „Zieht an die Waffenrüstung Gottes. 

Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens.― 

Und du, durch deinen Glauben, kannst Angst und Zweifel besiegen. 

 

„So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit.― 

Denn durch die Wahrheit kannst du die Lügen auslöschen. 

„Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit.― 

Denn durch Gerechtigkeit kannst du Ungerechtes ans Tageslicht bringen. 

„Beine gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens.― 

Um während des Krieges die Friedensbotschaft zu verkünden. 

 

Dein Wort sagt: „Nimm den Helm des Heils!― 

Und du kannst jedem Angriff widerstehen! 

„Nimm das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes!― 

So kannst du Gewinner sein, wie dein Meister. 
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Gottes Weisheit 
 

 

Weisheit und Macht! 

Treue und Kraft! 

Liebe und Trost! 

Geduld und Mut! 

 Du bist der Gott, der Zebaoth. 

Du bist der Gott der Weisheit. 

 

„Die Werke, o Herr! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht.― 

Menschen und Tiere sind von Dir geschaffen. 

Himmel und Erde wurden von Deinen Händen gebaut. 

Licht und Wasser sind durch Dein Wort zustande gekommen. 

Du hast mit Deiner Kraft und Weisheit alles wieder hergestellt. 

Du bist der Gott, der Zebaoth. 

Du bist der Gott der Weisheit. 

 

Mit Deiner Weisheit hast Du Deinen Sohn erweckt, 

mit Ihm auch Deine verlorenen Kinder. 

„Im Verborgenen wirst Du mir Weisheit kundtun.― 

Die Feinde leben in Schande durch Deine Weisheit, 

aber ich will sie über die ganze Welt verkünden. 

Du bist der Gott, der Zebaoth. 

Du bist der Gott der Weisheit. 

 

„Wenn es aber jemandem an Weisheit mangelt, 

so bitte er Gott, so wird sie ihm gegeben werden.―  

Göttliche Weisheit ist der teuerste Schatz. 

Wer ihn suche, der findet! 

Du bist der Gott, der Zebaoth. 

Du bist der Gott der Weisheit. 
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    Gottes Wort 
 

Ich lebe von jedem Wort, 

dass mein Gott spricht. 

Sein Wort zeigt mir den Weg ins Licht, 

Er leuchtet mir und ich fürchte mich nicht. 

 

„Am Anfang war das Wort, 

Und das Wort war bei Gott, 

Und Gott war das Wort― 

 

Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, 

Sondern auch von Gottes Wort. 

Sein Wort kommt niemals leer zurück, 

Sondern wird tun, was Ihm gefällt. 

Sein Wort ist süß, wie Honig in meinem Mund, 

Und gibt meinem Leben  neuer Mut. 

Es ist gut, wenn alle Menschen Gottes Wort empfangen, 

denn es beherbergt das Geheimnis des ewigen Lebens. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖTTLICHE LIEBE   
 

 

Ich will, erfüllt sein von Deiner Liebe, mein Herr. 

Denn Deine Liebe hat keine Grenzen. 

Du befiehlst, liebe deine Feinde. 

Deine Liebe ist groß genug für jedes Deiner Geschöpfe. 

 

Sie macht keinen Unterschied, ob groß oder klein. 

Sie macht keinen Unterschied, ob schwarz oder weiß. 

Sie macht keinen Unterschied, ob arm oder reich. 

 

Deine Liebe ist der Vater für die Waisen. 

Deine Liebe ist der Freund für die Einsamen. 

Deine Liebe ist  Trost für den Trostlosen. 

Deine Liebe ist die Rettung für die Verlorenen. 
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Heiliger Geist 

 
Heiliger Geist  - Geist die Herrlichkeit. 

 

Heiliger Geist, Deine Herrlichkeit kommt mit Flammen. 

Heiliger Geist, Deine Herrlichkeit kommt mit Zungen. 

Heiliger Geist, Deine Herrlichkeit kommt mit Tauben. 

Heiliger Geist, Deine Herrlichkeit kommt mit Jesus. 

 

Ref.: 

         Oh Heiliger Geist, Geist für die Herrlichkeit. 

         Ich lobe und preise Dich. 

         Oh Heiliger Geist, Geist für die Ewigkeit. 

         Ich lobe und preise Dich. 

 

                                                                  

 

 

  HEILIGES BLUT 

 
Ich habe einen Weg- durch Sein Blut. 

Ich habe Errettung- durch Sein Blut. 

Ich habe Macht- durch Sein Blut. 

Ich habe Kraft- durch Sein Blut. 

Ich habe Freiheit- durch Sein Blut. 

Ich bin geheilt- durch sein Blut. 

 

Ref.: 

         Jesus ist gestorben für mich und für dich! 

         Jesus hat sein Blut vergossen für mich und für dich! 

         Jesus ist auferstanden für mich und für dich! 

         Jesus ist lebendig für mich und für dich! 

 

Ich habe einen Bund - durch sein Blut. 

Ich habe Gnade- durch sein Blut. 

Ich habe Leben- durch sein Blut. 

Ich habe Hoffnung- durch sein Blut. 

Ich habe Friede- durch sein Blut. 

Ich bin stark- durch sein Blut. 

 

Ref.: 

         Jesus ist gestorben für mich und für dich! 

         Jesus hat sein Blut vergossen für mich und für dich! 

         Jesus ist auferstanden für mich und für dich! 

         Jesus ist lebendig für mich und für dich! 
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      HERR 
 

 

Ich freue mich über meinen Herren und Erretter - Jesus Christus. 

Ich freue mich über meinen Herren und mein Leben - Jesus Christus. 

Ich freue mich über meinen Herren und Glauben an Jesus Christus. 

Ich freue mich über meinen Herren und Arzt - Jesus Christus. 

 

Ref.: 

         Ich werde errettet - und der Erretter ist Jesus. 

         Ich werde geliebt - und die Liebe ist Jesus. 

         Ich werde geheilt - und die Heilung ist Jesus. 

         Ich werde auferstehen - und die Auferstehung ist Jesus.  

 

 

         Jesus ist Wunder - Rat!  

         Jesus ist Gott - Held! 

         Jesus ist Ewiger - Vater! 

         Jesus ist Friede - Fürst!                                 
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Ich bin das Licht der Welt 
 

Kommt, lasst uns im Licht des Herren leben,  

Weil das Licht dieser Welt der Herr ist. 

Durch sein Licht ist alles geschaffen. 

Durch sein Licht erlangten wir Leben. 

 

Sein Licht ist heller als Sonnenlicht. 

Sein Licht strahlt überall. 

Sein Licht ist Nahrung für alle Wesen. 

Sein Licht ist ewiges Leben. 

 

Gott ist das wahre Licht,  

Das alle Menschen erleuchtet. 

Komm zu ihm, Er erleuchtet auch Dich, 

Du wirst Gottes Kind durch das Licht. 

 

Sein Licht ist heller als Sonnenlicht. 

Sein Licht strahlt überall. 

Sein Licht ist Nahrung für alle Wesen. 

Sein Licht ist ewiges Leben. 

 

Gott ist das Licht, in Ihm herrscht keine Finsternis. 

Durch sein Licht besiegte Er den Tod. 

Komm und folge Ihm, bleibe nicht in der Finsternis, 

Weil durch Sein Wort wurde es Licht. 

 

Sein Licht ist heller als Sonnenlicht. 

Sein Licht strahlt überall. 

Sein Licht ist Nahrung für alle Wesen. 

Sein Licht ist ewiges Leben. 

. 

Komm und bring all das Licht, was versteckt ist in deinem Herzen. 

Durch Sein Wort wirst du auch das Licht der Welt. 

Durch Sein Licht strömt Weisheit in dein Herz. 

Durch Sein Licht bleibt die Herrlichkeit in Seiner Majestät. 

 

Sein Licht ist heller als Sonnenlicht. 

Sein Licht strahlt überall. 

Sein Licht ist Nahrung für alle Wesen. 

Sein Licht ist ewiges Leben. 
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In Gottes Herrlichkeit 
 

 

Es soll nicht Zorn und Neid sein, 

Es soll nicht Hass und Gewalt sein, 

Es soll nicht Gier und Geiz sein, 

Es soll nicht Hunger und Not sein, 

Es soll nicht Krieg und Tot sein. 

 

Es soll Geduld und Gnade sein, 

Es soll Güte und Liebe sein, 

Es soll Wohlstand und Hilfe sein, 

Es soll Hoffnung und Leben sein, 

Es soll Friede und Freude sein. 

 

  

                                                      

 

 

 

 

Morgengebet 

 

 

Jeder Tag mit Dir mein Herr, ist ein neuer Anfang. 

                         Amen, Amen singe ich in Deiner Gegenwart. 

                           Neige Deine Ohren und höre meinen Gesang. 

Allmächtig und gerecht bist Du in meinem Leben. 

 

   

                                                                     

 

 

 

 

JESUS  FOLGEN 
 

Wer an Jesus glaubt, sollte sein wie Er. 

Wer an Jesus glaubt, sollte ein guter Soldat sein. 

Wer an Jesus glaubt, sollte Seine Worte verkündigen. 

Wer an Jesus glaubt, sollte Seine Liebe weitergeben. 

Wer an Jesus glaubt, sollte Seine Werke tun. 

Wer an Jesus glaubt, sollte sein Kreuz nehmen und Ihm folgen. 

Wer an Jesus glaubt, sollte auch Leid ertragen können. 

Wer an Jesus glaubt, sollte sterben und von  Neuem auferstehen. 

Wer an Jesus glaubt, wird Seine Herrlichkeit sehen. 
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JESUS 
 

 

Ich schäme mich nicht für meinen Gott. 

Ich schäme mich nicht für Sein Wort. 

Ich schäme mich nicht für Sein Evangelium. 

Ich schäme mich nicht für Seinen Sohn. 

 

Ref.: 

         Ich komme ins Licht, das Licht heißt Jesus. 

         Ich komme in das Leben und das Leben heißt Jesus. 

          

         Jesus-Heiland, lebendiges Wasser. 

         Jesus-Heiland, der Weg der Wahrheit. 

         Jesus-Heiland, lebendiges Brot. 

         Jesus-Heiland, Weg der Einheit. 

 

Ich verstecke mich nicht vor meinem Gott, wie Adam. 

Ich verstecke mich nicht vor meinem Gott, wie die Heiden. 

Ich verstecke mich nicht im Schafsfell, wie die Wölfe. 

Ich verstecke mich nicht in der Finsternis, wie die Untreuen. 

 

Ref.: 

         Ich komme ins Licht, das Licht heißt Jesus. 

         Ich komme in das Leben und das leben heißt Jesus. 

          

         Jesus-Heiland, lebendiges Wasser. 

         Jesus-Heiland, der Weg der Wahrheit. 

         Jesus-Heiland, lebendiges Brot. 

         Jesus-Heiland, Weg der Einheit. 
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Jesus und die Freiheit 

 
Es war eine kalte Nacht. 

Es war eine dunkle Nacht, 

Ein himmlischer König betete für meine Macht. 

Er betete für meine Freiheit. 

 

Sein Kampf war für alle. 

Sein Kampf war für die Freiheit. 

Er hatte einen Wunsch für alle. 

 

„Ihr werdet die Wahrheit erkennen, 

und die Wahrheit wird euch frei machen― 

 

Er sagt: 

 

„Ich bin der Weg und die Wahrheit, 

und ich gebe mein Leben für deine Freiheit― 

 

Und Er setzte Seine Worte um in die Tat, 

Und durch Seinen Tot wurden wir frei gemacht. 

Durch Seine Auferstehung hat er uns die Wahrheit gezeigt. 

Er selbst verkündigte Seine frohe Botschaft. 

 

„Nur wenn der Sohn euch frei macht, 

werdet ihr wahrhaftig frei sein.― 

 

Es ist ein heller Tag. 

Es ist ein sonniger Tag. 

Ein himmlischer König ist  zurückgekehrt in den Himmel. 

Er sitzt auf Seinem Thron als Herrscher und Gott! 

  

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

Komm Herr Jesus  (Gebet) 
 

Du hast gesagt: „ Ich komme bald―. 

Jetzt ist die Zeit, komm in mein Herz. 

Reinige meine Seele, meinen Geist und meinen  Leib. 

Du hast gesagt: „Siehe, ich klopfe an deine Türe! 

Wenn du öffnest, komme ich und wohne dort.― 

Die Tür meines Herzens ist offen, komm und wohne hier. 

 

Mach mich glücklich und stark, 

Mach mich mutig und fähig. 

Auch wenn alle mich verlassen, weiß ich,  

Mein Herr, Du bist immer da. 

Du verurteilst mich nicht,  

Du verrätst mich nicht, 

Du verlässt mich nicht, 

Du verletzt mich niemals. 

 

Ich möchte Dich ewig in meinem Herzen tragen, 

Weil ich mich mit Dir glücklich fühle. 

Mit Dir bin ich stark, 

Mit Dir bin ich mutig, 

Mit Dir bin ich fähig. 

Komm und mach mich stark, in deiner Gegenwart. 

 

Es ist so wie bei einem Menschen, der die teuerste Perle gefunden hat. 

Es ist so wie bei einem Menschen, dem alle Türen offen stehen. 

Es ist so wie bei einem Menschen, der einen Glauben so groß wie ein Senfkorn besitzt. 

Es ist so wie bei einem Menschen, der den Reichtum Gottes in sich hat. 

 

Bleib bei mir, mein Herr! 

Bleib bei für immer und ewig in meinem Herzen! 

Mach aus meinem Leib einen  Tempel  

Für Deinen Heiligen Geist! 

 

Du hast gesagt: „ An jenem Tag, werdet ihr erkennen, 

Dass ich in meinem Vater bin, und ihr in mir und ich in euch. 

Wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte halten, 

Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen 

Und bei ihm wohnen.― 

 

Komm, Herr Jesus mit dem Vater und dem Heiligen Geist zu mir, 

Und mach aus meinem Herzen eine Wohnung für Euch. 

Komm Herr Jesus, ich Liebe Dich, und ich will geliebt sein von Dir. 

Kommt zu mir und macht mich eins mit Euch! 
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Kommt Her all Ihr Mühseligen und Beladenen 

 
 

Sieh her, alle sind alleine,  

Alle sind wie Waisen, 

Und sie wussten es nicht, 

Sie haben alle einen, 

Alle haben einen Gott, 

Sieh her, Hunger und Not, 

Alle haben Angst und brauchen Trost, 

Alle sind schwach und verwirrt, 

Manche sind schon lange tot, 

Jeder ist auf der Suche, 

Aber kann nichts finden, 

Und sie wussten es nicht. 

Sie sollten den schmalen Weg nehmen, 

Sie alle haben einen liebenden Vater, 

Sie alle haben einen herrlichen Heiland, 

Sie alle haben einen heiligen Tröster. 

 

Kommt her, all ihr Mühseligen und Beladenen, 

Kommt her und genießt Gottes Ruhe, 

Kommt her, alle die ihr seid allein und Waisen, 

Kommt und empfangt Gottes Segen, 

Kommt her, alle die ihr seid krank und trostlos, 

Kommt her und nehmt umsonst Heilung und Gottes Liebe, 

Kommt her, ihr die ihr habt Hunger und Not, 

Kommt und nehmt umsonst das lebendige Brot, 

Kommt her, ihr, die ihr seid schwach und verwirrt, 

Kommt her, und trinkt das lebendige Wasser, 

Kommt her, ihr alle, die das gehört, 

Kommt und hört umsonst das Wort Gottes. 
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                                                Lobpreis! 

 

 
Ich lobe und preise meinen Herrn für die Errettung meiner Seele. 

Ich lobe und preise meinen Herrn für die Befreiung meines Geistes. 

Ich lobe und preise meinen Herrn für die Heilung meines Leibes. 

Ich lobe und preise meinen Herrn für das Geschenk- des neuen Herzens. 

 

Ref.: 

         Er ist Erretter der Seele. 

         Er ist Befreier des Geistes. 

         Er ist Heiland des Leibes. 

         Er ist Geber eines neuen Herzens. 

  

         Lobe und preise meinen Herrn- meine Seele. 

         Lobe und preise meinen Herrn- mein Geist. 

         Lobe und preise meinen Herrn- mein Leib. 

         Lobe und preise meinen Herrn-  mein Herz. 

 

 

 
                                                               

 

Mensch und Welt 
 

 

Das ist meins und es gehört mir 

Täglicher Kampf, täglicher Krieg 

Mit den Gedanken und mit den Menschen 

Dasselbe hier und auf der ganzen Welt. 

Wir sind die gleichen Menschen, wir haben die gleiche Umwelt 

Das alles ist meins und es gehört mir, 

Sagten wir, und wussten nicht  

Dieser Leib mit dem wir laufen, atmen und leben  

Gehört uns nicht. 

 

„Was haben wir in die Welt mitgebracht? Nichts! 

Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts! 

Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, sollte uns das genügen. 

Wer unbedingt reich werden möchte, gerät in Versuchung.― 

 

Wir haben kein Eigentum, gar nichts 

Auch dieser Leib gehört uns nicht 

Jesus kommt bald, dieser Tag auch 

Wir müssen alles verlassen, was wir haben 

Und weggehen wie ein Hauch. 

 

„Gewiss bringt es großen Gewinn, Gott zu dienen,  

wenn man sein Herz nicht an irdischen Besitz hängt.―                                                                       
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    Gebet zu Gottes Ehren 

 

 

 

Retter und Heiland bist Du, mein Gott. 

Unter uns bewirkst Du Wunder und Zeichen. 

Buße und Gebet sind Dir zu Ehren. 

Egoismus, Geiz, Neid und Gier beugen sich zu Deinen Füßen. 

Nirgends gibt es Gerechtigkeit, wie bei Dir. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

Sprüche 
 
 

Gottes Reichtum ist nicht das, was ich will, 

was du willst, sondern was Gott will. 

Deswegen sagte Jesus auch:  

―Vater, dein Wille geschehe― 

 

Gottes Reichtum besteht nicht nur aus Nehmen, 

sondern auch aus Geben. 

 

Du sollst nicht nur sagen: „Gott ich brauche….―,  

sonder fragen: „Gott, was brauchst Du?― 

 

Was ich dem Herrn gebe,  

dass werde ich auch vom Herrn empfangen. 
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 Verkündung 

 

 
 

 

Ich verkünde, mein Gott, Deine Werke, 

Deine Werke sind wunderbar. 

Ich verkünde Deine Liebe, 

Deine Liebe ist wunderbar. 

 

Ich verkünde Deine Worte, 

Deine Worte sind wunderbar. 

Ich verkünde Deine Wahrheit, 

Deine Wahrheit ist wunderbar. 

 

Ich verkünde meinen Gott, 

mein Gott, Du bist wunderbar. 

Ich verkünde meinen Jesus, 

Jesus, Du bist wunderbar. 

Ich verkünde den Heiligen Geist, 

Heiliger Geist, Du bist wunderbar. 

 

Ich verkünde Eure Einheit, 

sie ist wunderbar. 

Ich verkünde Eure Treue, 

sie ist wunderbar. 

Ich verkünde Eure Güte, 

sie ist wunderbar. 
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     Ich Klage nicht! 
 

 

Ich klage Dich nicht an, mein Herr, 

Wieso Du mich so geschaffen hast, 

Du siehst all meine Wege, 

Kennst all meine Not, 

Für Dich bin ich wie Hiob, 

Du hast zugelassen, dass man ihn prüft bis fast zum Tod. 

 

Aber mein Herr, Du siehst mein Herz, 

Du kennst was sich in mir verbirgt, 

Weil Du Gott bist und nicht einfach ein Mensch, 

Du gabst mir Liebe und bekommst auch diese zurück, 

Und sagst: „Am Tage deiner Bedrängnis rufe mich an, 

und ich erhöre dich.― 

„Ich bin dein Gott, ich verlasse dich nicht.― 

 

Verfolgt man mich, so dulde ich diese Not, 

weil Du auch mich hast erweckt vom Tod. 

Du bereitest mich für Dein Königreich, 

Du bist die Stärke in den Schwachen, 

Und sagst: „Ich befreie sie und bringe sie zu Ehren. 

Ich bin dein Gott und bin immer bei dir, 

bis aller Tage Ende.― 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet über das Neu geboren werden 
 

Neu geborenes Kind, das Glück dieser Welt 

Ordnung und Geborgenheit erhältst du von Jesus 

Ruhe und Kraft gibt der Herr dir  

Angst und Krankheit haben keine Macht über dich. 
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Gebet über Ruhe und Geduld 
 

Bete und empfange, was du brauchst 

Anfang und Ende ist immer unser Gott 

Ihm gib all deine Sorgen und Probleme 

Ruhe und Geduld kannst du bei Ihm finden 

All deine Wege sind durch Ihn geebnet 

Mit Ihm wirst du diese Welt überwinden. 

 

 

                                                

Gott ist treu! 

 

Es ist gut zu wissen: 

„Der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott―   

Du bist nicht verlassen, du hast einen  Gott,  

der treue Gott bleibt immer bei dir. 

 

Es ist gut zu wissen: 

Gott ist besser als jeder andere, 

Und wie treu ist Er? 

 

Wenn dein bester Freund dich verlässt, 

Der treue Gott bleibt immer bei dir, 

 

Wenn dein Partner dich verlässt, 

Der treue Gott bleibt immer bei dir. 

 

Wenn deine Geschwister dich verlassen, 

Der treue Gott bleibt immer bei dir. 

 

Auch wenn deine Kinder dich verlassen, 

Der treue Gott bleibt immer bei dir. 

 

Du hast großes Glück: „Gott aber ist treu!― 

Wenn ich an Gottes herrliche Treue denke,  

ist mein Herz voller Freude. 

Wie wunderbar ist Gott! 

Es ist gut, wenn der Mensch einen besten Freund hat,  

einen Helfer und Tröster. 

Mein Gott, Dein Wort bestätigt Deine Verheißungen. 

„Du hast mich erlöst, Herr, Du Gott der Treue.― 

 

In den heiligen Schriften  steht: 

 „Deinem Namen sei Ehre, wegen Deiner Treue―. 

Denn, mein Herr, ich brauche keine menschliche, 

sondern Deine ewigliche Treue. 
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Entscheide dich für Jesus                                                        
 

 

 

Jetzt ist die Zeit, sich für Jesus zu entscheiden 

Ewiges Leben kannst du bei Ihm finden 

Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist 

Unser Herr lässt Sein Angesicht erleuchten über alle Menschen 

So schön ist es, mit Jesus zu Leben. 

 

Chöre singen, um Ihn zu loben und zu ehren  

Hoffnung ist bei Ihm kein leeres Wort  

Ratschläge und Weisheit kommen aus Seinem Mund 

In der Finsternis kann Er dich erleuchten 

Schnell erfüllt er deine Bitten 

Trotz deines Versagens bleibt Er treu   

Unsere Krankheiten und Schuld hat Er schon lange auf sich genommen 

Sünden und Schwachheit werden durch Sein Blut abgewaschen. 

  

  

                                                                       

 

 

 Bußgebet 

 
„Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!― 

Das ist Dein Befehl, mein Gott! 

             

Und ich bin ein sündiger Mensch! 

Ich will in Deine Herrlichkeit sehen, mein Gott.  

Ich will mit Dir leben, bis in die Ewigkeit. 

Meine Sünde ist größer, als ich tragen könnte.  

Sie verfolgt mich Tag und Nacht. 

Die Sünde ist eine schwere Last für mich. 

Sie zerdrückt meinen Leib.                                                                                                              

Die Gnade Christi zeigt mir einen Weg zur Buße.  

Ich tue Buße und bekenne meine Sünde. 

Danke JESUS, durch Dich,  

Durch Dein heiliges Blut bin ich frei 

von der schweren Last meiner Sünden.  
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Всемогущий Бог 
 
 

Господь Бог всемогущий, Бог веры, надежды и любви 
Не надобно никому ничего, кроме веры, надежды и любви 
Люди во всѐм мире нуждаются в том же 
Они нуждаются в вере, надежде и любви. 
 
Господь Бог Великий, Бог мира, радости и покоя 
Не надобно никому ничего, кроме мира, радости и покоя 
Люди во всѐм мире нуждаются в том же 
Они нуждаются в мире, радости и покое 
 
Вот поэтому, мой Бог, ты создал этот мир 
Чтобы дать нам веру, надежду и любовь 
Вот поэтому, мой Иисус, ты пришѐл в этот мир 
Чтобы дать нам мир, радость и покой 
 
„Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте 
Преклоняется , чтобы смотреть на небо и на Землю 
Это Бог дарит нам всѐ, в чѐм мы нуждаемся 
Это Он из праха поднимает бедного, чтобы посадить его с 
князьями“. 
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Иисус Христос 
 

 

 

Исповедую Иисуса сердцем моим, как Спасителя, 

Истина и правда только у Тебя, 

Слово был всегда Ты сам, 

Ухо преклонил Ты к голосу Отца, 

Справедливость и верность присущи Тебе, 

Характер Твой – это Любовь, 

Рисковал Ты жизнью своей для всех, 

Искал потерянных божьих детей, 

Спас их святою Своей кровью, 

Также я ждал спасение своѐ, 

Отец отправил и Ты меня спас, 

Спасибо, Иисус!Ты будешь вечным Господом моим! 
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Спасибо,мой БОГ 
 

Спасибо, спасибо, спасибо, мой БОГ 

За то, что сделал для меня Ты всѐ 

Спасибо, спасибо, спасибо, мой БОГ 

За всѐ, что сделаешь ещѐ 

Спасибо, спасибо, спасибо, мой БОГ 

За то, что  меня Ты спас 

Спасибо, спасибо, спасибо, мой БОГ 

За победу и веру в нас. 

 
ПРИПЕВ 

 

Благословляю Твоѐ Имя-Иисус 

Благословляю Твои дела 

За то, что Ты добрый мне путь показал 

За то, что Ты мне всегда помогал. 

Благословляю Твоѐ Имя-Иисус 

Благословляю Твои дела 

За то, что  умер Ты за меня 

За то, что  боролся Ты за меня. 

 

 

Спасибо, спасибо, спасибо, мой БОГ 

За то, что Ты братьев моих сохранил 

Спасибо, спасибо, спасибо, мой БОГ 

За то, что прибавишь спасѐнных ещѐ 

Спасибо, спасибо, спасибо, мой БОГ 

За любовь и верность Твою   

Спасибо, спасибо, спасибо, мой БОГ 

За воскресее и мудрость Твою 
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JESUS UNSER 

 

 

Jesus unser im Himmel Heilig ist dein Name, 

Du bist das Reich Gottes, welches zu uns gekommen ist, 

Du hast des Vaters Werke am Kreuz vollbracht, 

Seinen Willen erfüllt, wie im Himmel so auch Erden, 

Jesus Du hast gebetet:“Vater doch nicht mein, sondern 

dein Wille geschehe“, 

Jesus Du bist das Brot des Lebens; wer zu Dir kommt, der 

wird nicht hungern, 

Und wer an dich glaubt, den wird nimmermehr dürsten, 

Danke Jesus, dass Du für unsere Schuld den vollen Preis 

bezahlt hast, 

Du hast uns befreit vor der Versuchung, 

Weil Du vierzig Tage in der Wüste versucht wurdest, 

Durch Deine Auferstehung, hast Du uns von dem Bösen 

erlöst, 

Durch Dein Blut sind wir unweiderruflich gerettet, 

Jesus Du und der Vater sind eins, 

Alles was der Vater hat, das ist Dein, 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit, 

Wie im Himmel,so auf Erden in Ewigkeit. AMEN. 
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   Meine armenischen Gedichte, Gebete und Sprüche 
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                Աստված է Սկիզբը և վերջը 
 

Ա-Ամենակարող,արդար Աստված 

Բ -Բարի և բարություն կամեցող, 

Գ -Գթության և սիրո, 

Դ -Դարեր ի վեր գոյություն ունեցող, 

Ե -Երկնքի  և երկրի մեջ 

Զ -Զորության Տեր Աստված: 

Է -Էություն,որ Է,որ Էր, 

Ը -Ընկերության համար պայքարող, 

Թ -Թագավոր թագավորների, 

Ժ- Ժամանակակից և բոլոր ժամանակների 

Ի -Իմաստության Աստված: 

Լ- Լույսի անսպառ աղբյուր, 

Խ -Խաղաղություն Դու ցանկացող, 

Ծ -Ծննունդ տվող, 

Կ-Կյանք պարգևող, 

Հ- Հույսի Աստված: 

Ձ- Ձեռքովդ մեզ միաբանող, 

Ղ -Ղեկավար մեր բոլորի, 

Ճ -Ճանապարհ և ճշմարտություն, 

Մ-Մարդկային ցեղը Դու ստեղծող, 

Յ -Յուրաքանչյուրիս համար հոգ տանող, 

Ն -Ներող,սիրող և համբերող, 

Շ -Շնորհք բաժանող, 

Ո -Որդեգրող և փոխարենը ոչինչ չպահանջող 

Չ -Չարից փրկողԱստված: 

Պ -Պահապան և մեզ համար վահան, 

Ջ -Ջրեր ճեղքող, 

Ռ -Ռնգներում կենդանության շունչը փչող, 

Ս -Սուրբ Հոգիդ մեր վրա թափող, 

Վ -Վերստին մեզ միավորող, 

Տ -Տեր-տերերի Աստված: 

Ր -Րոպեների և վարկյանների ակնթարթում 

Ց -Ցավերից Դու բժշկող, 

ՈՒ-ՈՒրախության  ակունք, 

Փ -Փորձությունից փրկող, 

Ք -Քրիստոսով մեզ ազատող 

և -և հավիտենականություն առաջնորդող, 

Օ -Օրհնություն տվող, 

Ֆ -Ֆիզիկապես կատարելիության հասցնող Աստված:    
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Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի 

 
Հայր ես սիրում   եմ   քեզ, դու ստեղծեցիր աշխարհը, ինձ, 

մարդկությանը և այն ամբողջը, ինչ որ կա աշխարհի մեջ: 

 

Հիսուս ես սիրում   եմ քեզ, որովհետև դու փրկեցիր աշխարհը, ինձ, 

մարդկությանը   և այն ամբողջը, ինչ որ կա աշխարհի մեջ: 

 

Սուրբ Հոգի ես սիրում եմ քեզ, որովհետև դու մխիթարում ես 

աշխարհին, ինձ, մարդկությանը և այն ամենը, ինչ որ կա աշխարհ մեջ: 

 

  

 
 

 

 

Խոնարհվում եմ քո մեծության առջև իմ Հայր Աստված, 

Որ դու ինձ համար ստեղծեցիր երկինքը, երկիրը և դրախտը: 

 

Խոնարհվում եմ քո մեծության առջև իմ Տեր Հիսուս, 

Որ դու իմ համար խաչ ելար 

Եվ ինձ ազատեցիր ստրկությունից: 

 

Խոնարհվում եմ քո մեծության առջև իմ Սուրբ Հոգի, 

Որ դու գիշեր ու ցերեկ ուսուցանում ես ինձ քո աստվածային 

իմաստությaն գաղտնիքը: 
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Հույս, հավատ և սեր 
 
 

Հույս, հավատ և սեր 
Դա է պատգամը քո աստվածային 
Ինձ հաճելի է ապրել այդպես,                                                                

Wայելել կյանքը, սիրել միշտ քեզ: 

 
                                                

Դու աշխարհում տխրություն տեսար, 
Որպեսզի ես ուրախություն ունենամ: 

Դու աշխարհում դառնություն ճաշակեցիր, 
Որպեսզի ես սեր ունենամ: 

Դու աշխարհում անեծք ճաշակեցիր, 
Որպեսզի ես օրհնություն ունենամ: 
Դու աշխարհում մահ ճաշակեցիր, 

Որպեսզի ես կյանք ունենամ: 
Դու աշխարհում հարություն ճաշակեցիր, 
Որպեսզի ես էլ հարություն ունենամ: 

 
Բարություն, Գթություն և սեր 

Դա է պատգամը քո հավիտենական 
Ինձ հաճելի է ապրել այդպես,                                                                           

Wայելել կյանքը, սիրել միշտ քեզ: 

 
Ամեն 
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                                                              Ազատություն 

                                                

 
Տեր ազատություն տվեցիր, 

Ծառայություն ընտրեցինք, 

 Կյանք տվեցիր,  

Մահ ընտրեցինք, 

Օրհնություն տվեցիր, 

Անեծք ընտրեցինք, 

Հարստություն տվեցիր, 

Աղքատություն ընտրեցինք, 

Սեր տվեցիր, 

Ատելություն ընտրեցինք: 

Դրախտը տվեցիր, 

Դժողքը ընտրեցինք 

Փա~ռք Քեզ 5որ                                                                                                                                  

Որդուդ ուղարկիր գթություն և սեր՝ ընդունեցինք,                                                                                                                                                

Սուրբ Հոգուդ ուղարկիր զորություն և իմաստություն տվեցիր,  

Դրանից հետո նոր հասկացանք, 

Որ շնորհքով փրկում ես, գործով արդարացնում, 

Խոսքով հաստատում ես, 

Քո աստվածածին կնիքով կնքում: 
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       Որովհետև դու ինձ տեսնում ես  
 

Հիմար է նա, ով մտածում է, 

Թե դու չես տեսնում: 

Հիմար է նա, ով ասում է, 

Թե դու չգիտես իր սրտի և մտքի եղածը, 

Մի՞թե աչք ստեղծողը չի կարող տեսնել, 

Մի՞թե սիրտ ու միտք ստեղծողը չգիտի, թե ինչ կա մեր սրտում, 

Մի՞թե  իմաստություն տվողը չի կարող կարդալ մեր միտքը. 

Դրա համար էլ ես խոնարհվում եմ քո աստվածային մեծության առջև, 
 

Որովհետև դու ինձ տեսնում ես, 

Որովհետև դու իմ սիրտը գիտես, 

Որովհետև դու իմ միտքը քննում ես, 

Որովհետև դու ինձ սիրում ես: 
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Հիսուսը կյանք է 
 

 

 

Ես քեզ սիրում եմ, 

Որովհետև դու սեր ես ու սիրեցիր ինձ: 

Ես քեզ սիրում եմ, 

Որովհետև դու կյանք ես ու կյանք տվեցիր ինձ: 

Ես քեզ սիրում եմ, 

Որովհետև դու փրկիչ ես ու փրկեցիր ինձ: 

Ես քեզ սիրում եմ, 

Որովհետև դու հույս ես ու հույս տվեցիր ինձ: 

Ես քեզ սիրում եմ, 

Որովհետև դու լույս ես ու լույս տվեցիր ինձ: 

Ես քեզ սիրում եմ, 

Որովհետև դու ճանապարհ ես ու ճանապարհ բացեցիր ինձ: 

Ես քեզ սիրում եմ, 

Որովհետև սոված էի ու հաց տվեցիր ինձ: 

Ես քեզ սիրում եմ, 

Որովհետև մերկ էի ու հագցրիր ինձ: 

Ես քեզ սիրում եմ, 

Որովհետև հիվանդ էի ու բժշկեցիր ինձ: 
Ես քեզ սիրում եմ, 

Որովհետև անտուն էի ու տուն տվեցիր ինձ: 

Ես քեզ սիրում եմ, 

Որովհետև մերժված էի ու դու ընդունեցիր ինձ: 

Ես քեզ սիրում եմ, 

Որովհետև ժառանգություն չունեի ու դու քո ժառանգությունից 

տվեցիր: 
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Իմ քույր և իմ եղբայր 
 

 

Ա~խ, իմ քույր և իմ եղբայր, 

Ինչ՞ու ես հետ նայում քո անցյալին, 

Նայի´ր առաջ, նայի՜ր առաջ, 

Նայի՜ր խաչին մեխված քո փրկչին: 

Ա~խ, իմ քույր և իմ եղբայր, 

Ինչու ես հետ նայում խավարին, 

Նայի՜ր առաջ, նայի´ր առաջ, 

Նայի՜ր պայծառ աստղին առավոտի:  

Ա~խ, իմ քույր և իմ եղբայր, 

Ինչ՞ու ես հետ նայում կորած գանձին, 

Նայի´ր առաջ, նայի´ր առաջ 

Նայիր գտած մարգարիտին թանկագին: 

Ա~խ, իմ քույր և իմ եղբայր, 

Ինչ՞ու ես հետ նայում մեռած կյանքին, 

Նայի՜ր առաջ, նայի՜ր առաջ 

Նայի՜ր քեզ կյանք տվող քո բժշկին: 

Ա~խ, իմ քույր և իմ եղբայր, 

Ինչ՞ու ես հետ նայում խոր անդունդին, 

Նայի՜ր առաջ, նայի՜ր առաջ, 

Նայի՜ր քո դեմ բացված նեղ արահետին: 

Ա~խ, իմ քույր և իմ եղբայր, 

Ինչ՞ու ես հետ նայում` խաբվելով սատանայից, 

Նայի՜ր առաջ, նայի՜ր առաջ, 

Նայի՜ր հարություն առած քո Հիսուսին: 

Ամեն 
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Աստվածային սեր 

 
Մոտեցար ինձ, իմ ձեռքից բռնած տարար նեղ արահետով, 

Խրատեցիր, ծանոթացրիր և սովորացրիր քո ճշմարտությունը, 

Բացահայտեցիր քո գիտությունը և իմաստությունը, 

Ու տվեցիր   ինձ մեծ և անսահման քո Աստվածային սերը: 

 

Օ~, Աստվածային սեր` քաղցր ու աննկարգելի, 

Մեր սրտերը դարձրիր քեզ գերի, 

Դու կարող ես մեզ դարձնել բարի, 

Որպեսզի չարը չկարողանա մեզ հաղթի: 

 

Օ~, Աստվածային սեր, զորություն և կարողություն, 

Օ~, Աստվածային   սեր գթություն, բարություն և հաղթություն, 

Օ~, Աստվածային սեր պայքար, հարություն և միություն, 

Օ~, Աստվածային սեր ճանապարհ, կյանք և ճշմարտություն: 

 

 

 

 

 

           Գոհություն և շնորհակալություն 
Աղոթք 

 

Գոհություն և շնորհակալություն, 

Որ դու ինձ արդարացնում ես, չնայած որ ես արդար չեմ, 

Գոհություն և շնորհակալություն, 

Որ դու ինձ մաքրում ես, չնայած որ ես մաքուր չեմ, 

Գոհություն և շնորհակալություն, 

Որ դու ինձ արժան ես դարձնում, չնայած որ ես անարժան եմ, 
Գոհություն և շնորհակալություն, 

Որ դու ինձ ընտրյալ անոթ դարձրիր, չնայած որ ընտրյալ չէի: 
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Պայծառ աստղ առավոտի 
 

Մութ գիշերում լույս ես տալիս, 

Պայծառ աստղ առավոտի 

Մութ գիշերում հույս ես տալիս, 

Պայծառ աստղ առավոտի: 

 

Խավար ու ցուրտ գիշերում, 

Ավետիս եղար սարերում, 

Հրեշտակը հայտնեց լուր բարի, 

Սարում ապրող հովիվներին, 

Առաջնորդիր մոգերին խոստացած տունը քո երկրի, 

Ծնկի չոքած երկրպագին` փառքը տեսնելով երկնային թագավորի, 

Անմիջապես խոստովանեցին և կանչեցին 

Դու ես Հոգին և փեսան, 

Ով որ լսում է թող ասի,                                                                                         

Եկ, Տե՜ր, իմ բարի: 

 

 

 

 

 
Աստվածային գոյություն 

 

Ես ասացի Աստված չկա, 

Դու մոտեցար և ասացիր կա, 

Ես զայրութ և ատելություն ունեի, 

Դու` գթություն և սեր: 

Իմ չորս կողմս խավար էր և մութ, 

Դու դարձրիր պայծառ և տվեցիր գութ, 

Ես դժողքի մեջ տանջվում էի անհույս, 

Դու ազատեցիր իմ մեռած կյանքին տվեցիր հույս: 
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Ժամանակը 
 

 

Սա իմն է և ինձ է պատկանում, 

Սա ես եմ գնել և ինձ համար է, 

Այսպես ենք ասում մենք ամեն օր, 

Սակայն երբեք չենք հասկանում` 

Ոչինչ մերը չէ, մեզ չի պատկանում, 

Այս աշխարհ ոչինչ մենք չենք բերել 

Եվ ոչինչ էլ չենք տանելու մեզ հետ ինչ էլ, որ ունենք: 

Մենք ապրում ենք ժամանակի և ժամանակն էլ մեզ համար, 

Մենք ստեղծվել ենք Տիրոջ և Տերն էլ մեզ համար, 

Եվ չենք գիտակցում մի պահ, որ մարմինն անգամ, 

Որի մեջ ծնվում, շնչում և գործում ենք, 

Նույնիսկ մեզ չի պատկանում, 

Մարմինը հողից ստեղծվեց, հողին էլ պիտի դառնա, 

Եվ երբ գա ժամանակը, այն պետք է թողենք այս երկրի վրա 

Կարող է և հանկարծ թողենք հենց այս պահին 

Եվ այդ թողնելը հիմա կլինի, թե մի քիչ հետո, 

Դա կյանքում ոչ մի դեր չի էլ խաղում: 

Այսօր, թե վաղը, օրերից մի օր,                                                                            

մեզանից յուրաքանչյուրը ունի իր օրը,  

Կգա այդ օրը մոտ է և կգնա այնպես, ինչպես եկել է: 

Կռվում ենք, վիճում, տանջվում ու չենք հասկանում, 

Թե ինչի համար ենք մենք պայքարում. 

<< Եվ հիմա է ճիշտ ժամը, որ մենք քնից զարթնենք,                            

քանի որ փրկությունը մեզ ավելի մոտ է, 

 Քան երբ որ մենք հավատացինք,  

Ուստի սիրելիս ժամանակը օգտագործի, 

Քանզի օրերը չար են>>: 
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                           Ամենակարող   Աստված 
 

Դու Աստված ես, Ամենակարող 

Իսկ ես մարդ անկարող: 

Իմ դատս վերցրու քո ձեռքդ, 

Դու Աստված ես, իսկ ես մարդ: 

 

Չորս կողմս իմ մահն ու կործանումն են փնտրում, 

Անարդար դատ են վարում, անարդար մեղադրում, 

Սուտ խոսքեր են հնարում և սուտ տեղը բամբասում, 

Չեղածն իմ վրա են բարդում 

Եվ անմեղիս մեղավոր հանում: 

 

Դու Աստված ես, Ամենակարող 

Իսկ ես մարդ անկարող: 

Իմ դատս վերցրու քո ձեռքդ, 

Դու Աստված ես, իսկ ես մարդ: 

 

 

 

 
Աստված լույս է  

 

 

Աստված լույս է և նրա մեջ բնավ խավար չկա, 

Աստված սեր է նրա մեջ բնավ ատելություն չկա, 

Աստված հույս է նրա մեջ բնավ կասկածանք չկա, 

Աստված   հավատ է և նրա մեջ բնավ անհավատություն չկա, 

Աստված կյանք է և նրա մեջ բնավ մահ չկա, 

Աստված խնդություն է և նրա մեջ բնավ տխրություն չկա, 

Աստված խաղաղություն է և նրա մեջ բնավ կռիվ չկա: 
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Միայն Աստված մխիթարեց 
 

Ես այլևս աշխարհին չեմ հասկանում, աշխարհն էլ ինձ: 

Ես Աստծուն եմ հասկանում և Աստված էլ ինձ: 

Հարազատը օտար եղավ, օտարը` հարազատ, 

Վշտիս մեջ մխիթարիչ փնտրեցի, 

Միայն Աստված մխիթարեց, 

Վշտացած սիրտս ուրախացրեց, 

Թաց աչքերս չորացրեց, 

Հիվանդ մարմինս բժշկեց, 

Տկար հոգիս զորացրեց, 

Թշնամուս ինձանից հեռացրեց: 

 

 

             Հիսուս Քրիստոս 

Հոգի ես դու և Աստված, 

Իմաստություն և գիտություն, 

Սեր անպարփակելի, 

ՈՒրախություն և երջանկություն 

Սեր աննկարագրելի: 

 

 

Քո արյունը, որ թափվեց 

Րոպեն հավիտենականություն   ստացավ, 

Իմաստության զորությունը Աստծո պարգև եղավ, 

Սուրը Աստվածային խոսքիդ, փրկության խաչ դարձավ, 

Տերը մարդկության հույս եղավ, 

Որդին հեթանոսների լույսը դարձավ, 

Սերը հավիտենական պատվեր եղավ: 
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Աստված 

 

 

Արարաիչ աշխարհի և մարդկության, 

Սրբություն և հմայք, գեղեցկության, 

Տեր տարերքի բնության, 

Վայրէջք երկնքից, Էության, 

Ամենակարող բոլոր կատարելության, 

Ծայրերից անսահման տարածության: 

 

 

 

 

                            Սուրբ Հոգի 
 

 

Սեր հավիտյան, 

ՈՒրախություն մեր, 

Րոպեի ակնթարթ, 

Բոցեղեն լեզուներ: 

 

 

Հավիտյան գոյություն 

Ոգեզմայլ սկիզբ, 

Գեղեցկության հիմք, 

Իմաստության պարգև: 
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Հիսուս 
 

 

 

Ես հավատում եմ և չեմ ամաչում իմ Աստծու համար, 

Ես հավատում եմ և չեմ ամաչում իր խոսքի համար, 

Ես հավատում եմ և չեմ ամաչում իր Ավետարանի համար, 

Ես հավատում եմ և չեմ ամաչում իր Որդու համար: 

 

Ես գալիս եմ դեպի լույս և այդ լույսը Հիսուսն է, 

Ես գալիս եմ դեպի կյանք և այդ կյանքը Հիսուսն է: 

 

Հիսուս փրկիչ իմ բարի Հովիվ, 

Հիսուս փրկիչ ճշմարտություն և ճանապարհ, 

Հիսուս փրկիչ հարություն և կյանք, 

Հիսուս փրկիչ խաղաղություն և սեր: 

 

Ես չեմ թաքնվում իմ Աստծուց, ինչպես Ադամը, 

Ես չեմ թաքնվում իմ Աստծուց, ինչպես հեթանոսները: 

Ես չեմ թաքնվում ոչխարի մորթու մեջ, ինչպես գայլը, 

Ես չեմ թաքնվում խավարում, ինչպես անհավատները: 

 

Ես գալիս եմ դեպի լույս և այդ լույսը Հիսուսն է, 

Ես գալիս եմ դեպի կյանք և այդ կյանքը Հիսուսն է: 

 

Հիսուս փրկիչ իմ բարի Հովիվ, 

Հիսուս փրկիչ ճշմարտություն և ճանապարհ, 

Հիսուս փրկիչ հարություն և կյանք, 

Հիսուս փրկիչ խաղաղություն և սեր: 
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Դու իմ Աստվածս և իմ բժիշկս 
 

 

Աջից հարված, ձախից հարված, 

Վերևից հարված, ներքևից հարված, 

Իսկ Դու արծվի պես թևերդ փռած, 

<<Ես եմ քո Աստված և քո բժիշկը>>,- 

Ասում ես Դու և հաստատում քո խոսքը: 

 

Որդիդ եկավ աշխարհ և բժշկեց մարդկանց, 

Բազում ցավերից ինքը չարչարվեց 

Եվ մեր ցավերը իր վրա վերցրեց, 

Որպեսզի իր եղբայրները ցավերից չտառապեն, 

Որպեսզի իր եղբայրները տանջանքից ազատվեն, 

Ես էլ ճաշակեցի երկնային բժշկությունը քո, 

Ով որ ճաշակի երկնային քո,                                                                             

Այլևս չի ցանկանա երկրայինը, 

Դրա համար էլ ասացի, 

Այ՜ո, Դու ես իմ Աստվածս և իմ բժիշկս: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Խրատող հայր 
 

Կանչեցիր, սրբեցիր, լվացիր ինձ բոլոր մեղքերից, 

Օրհնեցիր և հագցրիր բազմագույն պատմուճանը, 

Գիշեր-ցերեկ հսկեցիր, որ չար չմոտենա, 

Նաև որպեսզի չարի ճանապարհով չգնամ, 

Երբ որ ես գայթակղվում և շեղվում եմ ճանապարհից, 

Հասնում ես, բռնում և դարձնում դեպի տուն 

Համբերում ես իմ նոր մեղքերը 

Սովորեցնում, որ այլևս չկրկնեմ, 

Իսկ ես ինչպես մի անառակ որդի 

Նորից ու նորից դառնում եմ մեղքերի գերի: 

Դու շոյում ես իմ գլուխը և ասում ոչինչ. 

<<Ոչ ոք արդար չէ, ոչ իսկ մեկ հոգի: 

                                 Եվ չկա մեկը, որ հասկացող լինի, 

Եվ չկա մեկը, որ   փնտրի   Աստծուն, 

Բոլորը միասին խոտորվեցին և անպետքացան. 

Չկա մեկը, որ բարություն անի, ոչ ոք, ոչ իսկ մեկ Հոգի>>: 

Բայց փա~ռք քեզ Տե՜ր, որ դու եղար ինձ խրատող Հեր, 

Դու ինձ քո արյունով ազատեցիր և ասացիր, ար՜ի, 

Իմ Աստված և իմ փրկիչ բարի: 

 

 

Հալելուա (երգ) 

 

Հալելուա, հալելուա, 

Տերը գալու փրկելուա, 

Հալելուա, հալելուա, 

Տերը գալու օրհնելուա, 

Հալելուա, հալելուա, 

Տերը գալու սիրելուա 

 

Տերը եկավ, փրկեց մեզ, 

Տերը եկավ, օրհնեց մեզ, 

Տերը եկավ, սիրեց մեզ, 
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Տերը և ես 
 

 

Ահավոր գիշեր էր, խավար գիշեր, 

Երկնքից լույս ծագեցրիր, 

Եվ ինձ ասացիր, ար՜ի, 

Մի՜ Մնա այդ խավարին գերի: 

Իմ չորս կողմը լույսով պատեցիր 

Եվ ինձ լույս հագցրիր: 

Ուրախությունը և խնդությունը, 

Աստվածային սերն ու օրհնությունը, 

Ինչ որ ունեիր քո Աստվածային շնորհքի հետ ինձ տվեցիր, 

Ձեռքդ մեկնեցիր և իմ ձեռքը բռնեցիր, 

Ու ինձ ասացիր` աղոթի՜ր: 

Ես անբարբառ մի մանուկ նորադարձ, 

Չգիտեի` ինչպես պետք է աղոթեմ, 

Հանկարծ հիշեցի <<Հայր Մերը>>Տիրոջ սովորացրած, 

Եվ ես ցանկացա Աստծո արքայությունը ամբողջ մարդկանց: 

Հետո կամեցա իմ ձեռքը քո ձեռքից բաց թողնել, 

Իսկ դու չթողեցիր և ցանկացար ասել, 

Որ այս աշխարհում մենք կքայլենք իրար ձեռք բռնած: 

 

 

 

 

 

 

Արի (երգ) 
 

 

Արի, արի, արի, արի, 

Ի՜մ Տեր, ի՜մ Հեր, իմ Հիսուս բարի, 

Արի, արի, արի, արի, 

Թող սա լինի սիրո տարի, 

Արի, արի, արի, արի, փրկիչ աշխարհի, 

Արի, արի, արի, արի, մխիթարիչ աշխարհի: 
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Իմ կյանքը վստահեցի քեզ 
 

 

Իմ կյանքը վստահեցի քեզ և դու ինձ ազատեցիր, 

Մութ խավար գիշերում իմ կյանքը վստահեցի քեզ, 

Եվ ինձ դեպի լույս առաջնորդեցիր, 

Վտանգի պահին իմ կյանքը վստահեցի քեզ, 

Եվ դու ազատեցիր ինձ վտանգից, 

Դառնության ճանապարհին իմ կյանքը վստահեցի քեզ, 

Դու բարի ճանապարհը առաջնորդեցիր, 

Ծովի փոթորիկի ժամանակ իմ կյանքը վստահեցի քեզ, 

Եվ դու ծովը հանդարտացրիր, 

Ատելության ժամանակ իմ կյանքը վստահեցի քեզ, 

Եվ դու սիրո հուրը թափեցիր իմ վրա, 

Հիվանդության ժամանակ իմ կյանքը վստահեցի քեզ, 

Եվ դու բժշկեցիր ինձ, 

Ընտանեկան բարդությունների ժամանակ իմ կյանքը վստահեցի քեզ, 

Եվ դու ինձ քո խաղաղությունը տվեցիր, 

Հավատի կասկածամտության վրա իմ կյանքը վստահեցի քեզ, 

Եվ դու այն աճեցրիր քո վրա պատվաստելով: 

Ասացիր, << Ես եմ խաղողի վազը, իսկ դուք ճյուղերն եք, 

Ով իմ վրա հաստատվի շատ պտուղներ կտա>>: 

Հոգսերի և դժվարությունների ժամանակ իմ կյանքը վստահեցի քեզ, 

Եվ դու իմ հոգսերը քո վրա   վերցրեցիր, 

Ասացիր.<<Վաղվա օրվա համար հոգ մի՜ արեք, 

Վաղվա օրը կհոգա իր համար,  

Այլ առաջինը խնդրեցե՜ք Աստծո արքայությունը և մնացած ավելիով 

կտրվի ձեզ>>: 

Ու ես մահվան ժամանակ իմ կյանքը վստահեցի քեզ, 
Եվ Դու առաջնորդեցիր ինձ հավիտենականություն: 
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Տիրոջ աչքերը 
 

 

Երբ ես մենակ եմ, թվում է`թե ոչ մեկը չկա, 

Եվ ոչ մեկը չի տեսնում ինձ, 

Բայց, ի՜մ Տեր, ես գիտեմ, որ դու տեսնում ես, 

Երբ թշնամին իմ վրա է հարձակվում, 

Ես չեմ վախենում, ի՜մ Տեր, 

Քանզի դու տեսնում ես և օգնում ես ինձ: 

Քո աչքերը երկրի չորս կողմերն են դիտում, 

Քո աչքերը երկինք են հսկում, 

Քո աչքերը ծովի խորքերն են զննում, 

Քո աչքերը իմ գործերն են քննում, 

Քո աչքերով իմ հոգևոր աշխարհն ես պաշտպանում, 

Որպեսզի թշնամու նետերը ինձ չկպնեն, 

Քո աչքերը աշխարհն են տեսնում, 

Որպեսզի աշխարհը քո առջև հաստատուն մնա: 

 

 

 

 

 

 

Դու 

 
Հիմքը դու ես, դու ես Տեր, 

Վերջը դու ես, դու ես Տեր 

Դու կաս ու կմնաս միշտ իմ Տեր, 

Դու արարիչ իմ Հեր, 

Դու կաս և կմնաս միշտ իմ Տեր, 

Դու իմ փրկիչ իմ սեր: 
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 Իմ Աստված 
 

 

Բոլորը կարող են ինձ լքեն, իսկ դու` ոչ, 

Բոլորը կարող են ինձ դավաճանել, իսկ դու` ոչ, 

Բոլորը կարող են ինձ մոռանալ, իսկ դու` ոչ, 

Բոլորը կարող են ինձանից հեռանան, իսկ դու` ոչ, 

Բոլորը կարող են ինձ վիրավորեն, իսկ դու` ոչ, 

Բոլորը կարող են ինձ մեղադրել, իսկ դու` ոչ, 

Բոլորը կարող են ինձ ատեն, իսկ դու` ոչ: 

 

Ես ուրախ եմ, որ դու ինձ չես լքում 

Ես ուրախ եմ, որ դու ինձ չես դավաճանում 

Ես ուրախ եմ, որ դու ինձ չես մոռանում 

Ես ուրախ եմ, որ դու ինձանից չես հեռանում 

Ես ուրախ եմ, որ դու ինձ չես վիրավորում 

Ես ուրախ եմ, որ դու ինձ չես մեղադրում 

Ես ուրախ եմ, որ դու ինձ սիրում   ես: 
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Քո սուրբ արյունը 
 

 

Քո սուրբ արյունով   մեզ փրկեցիր դատաստանից, 

Քո սուրբ արյունով   մեզ հաշտեցրիր Ատծու հետ, 

Քո սուրբ արյունով   մաքրեցիր մեզ բոլոր մեղքերից, 

Քո սուրբ արյունով   մոտեցանք Աստծուն, 

Քո սուրբ արյունով   արդարացանք Աստծու առաջ, 

Քո սուրբ արյունով   հաղթեցինք թշնամուն: 

 

Հիսուսը մահացավ ինձ և  քեզ  համար, 

Հիսուսի սուրբ արյունը թափվեց ինձ և քեզ համար, 

Հիսուսը հարություն առավ  ինձ և քեզ համար, 

Հիսուսը կենդանի է ինձ և քեզ համար: 

 

Քո սուրբ արյունով   մեզ համար ուխտ կնքեցիր, 

Քո սուրբ արյունով   ուժ տվեցիր, 

Քո սուրբ արյունով   խաղաղություն տվեցիր, 

Քո սուրբ արյունով   մեզ սեր տվեցիր, 

Քո սուրբ արյունով   մեզ հավատք տվեցիր, 

Քո սուրբ արյունով  մեզ կարողություն տվեցիր: 

 

Հիսուսը մահացավ ինձ և քեզ  համար, 

Հիսուսի սուրբ արյունը թափվեց ինձ և քեզ համար, 

Հիսուսը հարություն առավ  ինձ և քեզ համար, 

Հիսուսը կենդանի է ինձ և քեզ համար: 
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Դու արեցիր ինձ համար, Տե՜ր 
 

 

Դու բացիր փակ դռները ինձ համար, Տե՜ր, 

Դու մահացար և հարություն առար ինձ համար, Տե՜ր, 

Դու ինձ տվեցիր հույս, հավատ և սեր, 

Դու ամեն ինչ արել և անում ես ինձ համար, Տե՜ր: 

 

Կյանքդ տվեցիր, որ ես կյանք  ունենամ, 

Լույսդ տվեցիր, որ ես լույս ունենամ, 

Սերդ տվեցիր, որ ես սեր ունենամ, 

Մեղավոր դարձար, որ ես անմեղ լինեմ, Տե՜ր: 

 

Իսկ ես ունեմ մի մարմին և այն նվիրում եմ քեզ,Տե՜ր: 

Որպեսզի քո Սուրբ Հոգին  բնակվի այնտեղ, 

Իսկ ես ունեմ մի սիրտ և այն նվիրում են քեզ, Տե՜ր, 

Որպեսզի, երբ թակես այն բացեմ քեզ համար, 

Ես ունեմ ձեռքեր-ոտքեր և այն նվիրում եմ քեզ, Տե՜ր, 

Որպեսզի այն դու օգտագործես մարդկանց փրկության համար: 

 

 

 
Ամեն 
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Ինձ հաճելի է քո Աստվածայինը 
 

 

Ձեռքդ մեկնեցիր և ծանոթացար, ինձ հաճելի է քո աստվածայինը, 

Օգնեցիր և տարար քո դպրոցը, ինձ հաճելի է քո աստվածայինը, 

Քո պատվիրանները և խոսքը սովորացրիր, ինձ հաճելի է քո 

աստվածայինը, 

Որդուդ անունով փրկություն տվեցիր, ինձ հաճելի է քո աստվածայինը, 

Սուրբ Հոգուդ սերը սփռեցիր իմ սրտում, ինձ հաճելի է քո 

աստվածայինը, 

Արդարություն աշխարհում հաստատեցիր, ինձ հաճելի է քո 

աստվածայինը, 

Սովածին հաց, ծարավին ջուր տվեցիր, ինձ հաճելի է քո աստվածայինը, 

Հիվանդին բժշկեցիր, անտունին տուն տվեցիր, ինձ հաճելի է քո 

աստվածայինը, 

Որդուդ թագավոր դարձրիր, Սուրբ Հոգուդ` մխիթարիչ, ինձ հաճելի է 

քո աստվածայինը, 

Երկնքի, երկրի վրա պահապան հրեշտակներ կարգեցիր, ինձ հաճելի է 

քո աստվածայինը 

Մեղավորը և անմեղը, բարին և չարը առանձնացիր, ինձ հաճելի է քո 

աստվածայինը, 

Աշխարհի մեղքը ներեցիր, թշնամու մտքի գաղտնիքը բացեցիր, ինձ 

հաճելի է քո աստվածայինը, 

Որդուդ աղղարկեցիր, որ կորածը գտներ ու փրկեր, ինձ հաճելի է քո 

աստվածայինը, 

Սուրբ Հոգիդ ուղղարկեցիր, որ իմաստություն սովորացնի, ինձ հաճելի 

է քո աստվածայինը, 

Իմ վերքերը բուժեցիր և ինձ նոր ուժ տվեցիր, ինձ հաճելի է քո 

աստվածայինը, 

Հին ուխտիդ հետ, Որդուդ նոր ուխտ տվեցիր, ինձ հաճելի է քո 

աստվածայինը, 

Ինձ` հին մարդուս փոխեցիր և ինձ նոր մարդ դարձրիր, ինձ հաճելի է 

քո աստվածայինը: 

Ամեն 
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                             Հիսուս Քրիստոսը Սեր է 
 

Հիսուս Քրիստոսը Տեր է, Տեր, 

Որը երբեք չի ուրանում, 

Հիսուս Քրիստոսը Հեր է, Հեր, 

Որը երբեք չի լքում, 

Հիսուս Քրիստոսը ընկեր է, ընկեր, 

Որը երբեք չի դավաճանում, 

Հիսուս Քրիստոսը լույս է, լույս, 

Որը երբեք չի խավարում, 

Հիսուս Քրիստոսը հավատք է, հավատք, 

Որը երբեք չի անհետանում, 

Հիսուս Քրիստոսը հույս է, հույս, 

Որը երբեք չի խաբում, 

Հիսուս Քրիստոսը Սեր է, Սեր, 

Որը հավերժ է մնում: 

 

 

  

Դրա համար Հիսուսը   աշխարհ եկավ, 

Ով միայնակ էր, այլևս միայնակ   չլինի: 

 Ընկերացիր Հիսուսի հետ և ճաշակիր նրա ընկերությունը: 

 

 

 

 

              Իմ Հիսուս 

 
Իմ Հիսուս 

Իմ Տեր, 

Իմ Փրկիչ 

Իմ սեր, 

Իմ հավատք 

Իմ հույս, 

Իմ կյանք 

                                                       Իմ լույս: 
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 Սուրբ Հոգին է օգնական 

 
Իմ անձս փառավորեց իմ Տիրոջս 

Հավատարիմ մնաց մինչև մահ, 

Գոհություն և շնորհակալություն մաղթեց 

Երգեց և ցնծաց իր փրկիչով: 

 

Ազգեր և ժողովուրդներ վստահեք Տիրոջը, 

Փառաբանեք և փառավորեք նրա հրաշքները 

Տերն է, որ մեզ միայն հաղթանակ գտա 

Տերն է, որ մեզ խաղաղություն կպարգևի: 

 

Դժվարությունները, սոսկումները և վախը, 

Իմ չորս կողմս շրջապատեցին, 

Ցանկացան ինձ գերեզման տանել, 

Ցանկացան ինձ իմ Տիրոջից հեռացնել: 

 

Բայց Սուրբ Հոգին ինձ օգնական եղավ, 

Սուրբ Հոգին ինձանից չհեռացավ, 

Այդ դժվար ժամին ինձ խորհուրդ տվեց, 

Թե ինչպե՞ս պետք է ես պայքարեմ 

Քաջալերեց, հույս տվեց և սիրով շրջապատեց 

Չնայած որ այդ փորձության ժամանակ ես մեղք գործեցի, 

Մխիթարեց, փարատեց իմ ցավերը,                                                              

նաև մաքրեց, նորից լվաց իմ մեղքերը: 

Դրա համար էլ իմ անձս պիտի փառավորի իմ Տիրոջը, 

Եվ հավատարիմ պետք է մնա հավիտենս հավիտենյաց: 
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Զարմանալի է ամեն ինչ 

 
 

Զարմանալի է ամեն ինչ քո աստվածային ստեղծագործության մեջ, 

Զարմանալի է մարդը իր արտաքինով և ներքինով, 

Զարմանալի է բնությունը իր ամբողջ գոյությամբ, 

Զարմանալի է երկինքը` արևով, լուսնով և աստղերով, 

Զարմանալի է ծաղիկները իրենց ձևով և բոլոր գույներով, 

Զարմանալի է օվկիանոսները և ծովերը իրենց կենդանական 

աշխարհով, 

Զարմանալի է քո ամբողջ գիտությունը բոլոր քո ստեղծագործության 

մեջ: 

 

 

 

 

                             Փա~ռք քեզ Տեր 
 

Փա~ռք քեզ Տեր, 

Երկինքը և երկիրը ստեղծող Հայր, 

Ստեղծեցիր ինձ, 

Պահանջեցիր ոչինչ: 
 

                                         Իմ մեղքերը գերել էին ինձ, 

                                Որդուդ տվեցիր իմ մեղքերին փրկիչ, 

                                     Չկար մեկը,որ մխթարեր ինձ, 

                                Քո Սուրբ Հոգիդ տվեցիր մխիթարիչ: 
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Աստվածային խոսք 
 

 

Օ~ իմաստություն, գեղեցկություն, ճշմարտություն, 

Շնորք, բարություն, առատություն, 

Ողորմություն, գթություն, Սեր, 

Խնդություն, հույս, հավատք, 

Զորություն, կարողություն, աստվածային խոսք: 

 

Գոհություն և շնորհակալություն, 

Որ քո Աստվածային խոսքը ուղղարկեցիր և ինձ ստեղծեցիր, 

Աստվածային խոսքդ ուղղարկեցիր և ինձ ներեցիր, 

Աստվածային խոսքդ ուղղարկեցիր և ինձ փրկեցիր, 

Աստվածային խոսքդ ուղղարկեցիր 

Իմ հին մարդ խաչին մեխեցիր և ինձ նոր դարձրիր: 

Գոհություն և շնորհակալություն, 

Որ ինձ աստվածային շունչդ փչեցիր, 

Գոհություն և շնորհակալություն, 

Որ ինձ քո Աստվածային Սուրբ Հոգին նվիրեցիր, 

Քո Աստվածային խոսքդ ուղղարկեցիր 

Եվ իմ արտաքինը և ներքինը նոր դարձրիր, 

Քո Աստվածային խոսքդ ուղարկեցիր 

Եվ ինձ ուժ ու զորություն տվեցիր, 

Քո Աստվածային խոսքդ ուղղարկեցիր 

Եվ ինձ օրհնություն և իմաստություն տվեցիր, 

Քո Աստվածային խոսքդ ուղղարկեցիր և ինձ կանչեցիր: 

 

Քո խոսքը լույս է, այս խավար աշխարհին, 

Քո խոսքը հույս է, մեր մեռյալ կյանքին, 

Քո խոսքը սեր է, ատելի աշխարհում, 

Քո խոսքը ճանապարհ է կորած արահետում, 

Քո խոսքը դուռ է անդուռ տանը, 

Քո խոսքը հաց է սոված մարդուն, 

Քո խոսքը ջուր է ծարավ հոգուն, 

Քո խոսքը կյանք է մեռած մարդուն, 

Քո խոսքը խաղաղություն է, կռվի աշխարհում: 
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Ժամը հասել է 

 
 

 

Տե՛ր, ինչքա՞ն պետք Է թույլ տաս, որ թշնամին ինձ փորձի, 

Ինչքա՞ն պետք է ինձ տանջի ու չարչարի, 

Մի՞թե դու չգիտես, թե ինչ է ինձ հետ կատարվում: 

Սուրբ Գրքումդ գրեցիր. 

<<Մի՞թե ականջ տնկողը չի լսում, կամ մի՞թե աչք ստեղծողը չի 

տեսնում>>: 

Ուստի Տեր քո աչքերը արդարների վրա է, 

Եվ քո ականջները նրանց աղաղակն է լսում 

Իմ ժամը հասել է, որ փորձիչը ինձանից հեռանա, 

Իմ ժամը հասել է, որ դու ինձ մոտենաս, 

Չէ որ քո սիրո համար է, որ ես դիմանում են, 

Չէ որ քո հավատքի համար է, որ ես պայքարում եմ: 

Իմ տանջանքները ոչինչ եմ համարում, 

Իմ չարչարանքները իմ աչքին չի երևում, 

Միայն, Տե՜ր, դու ես երևում իմ աչքի առաջ, 

Միայն, Տե՜ր, դու ես իմ սրտում ապրում: 
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Աստվածային կանչող ձայն 
 

 

   

Ամբողջ աշխարհում լսվում է մի բարձր ձայն. 

<<Եկե՜ք ինձ մոտ, բոլոր հոգնածներդ և բեռնավորվածներդ, 

Եվ ես ձեզ կհանգստացնեմ>>: 

Եղբայրներ իմ այսօր, եթե նրա ձայնը լսեք  

Մի՜ Կարծրացրեք   ձեր սրտերը: 

 

Եկե՜ք ընդառաջ այդ կանչող ձայնիn, 

 Եկե՜ք և հաշտվեցե՜ք նրա հետ:  

-Դա Աստծու ձայնն է, որ կանչում է ձեզ, 

Նա եկավ աշխարհ կորածը փնտրելու, 

Նա է, որ մահացավ մեր մեղքերի համար, 

Եվ հարություն առավ մեր բոլորի համար, 

Որ մենք հավիտենական կյանք ունենանք, 

Սիրենք միմյանց, ինչպես Տերը պատվիրեց: 

Բարին գործենք, որպեսզի փրկվենք, 

Ու գտնենք հավիտենական ճանապարհը դրախտի: 

 

Ամբողջ աշխարհում լսվում է մեղմ կանչող մի ձայն 

Այդ ձայնը, ձայնն է քո փրկիչի, 

Նա հրավիրում է քեզ փրկության, 

Նա հրավիրում է քեզ մի նոր կյանքի: 
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Հիսուս մեր 

 
Աղոթք 

 

 

Հիսուս մեր, որ երկնքում ես, Քո անունը սուրբ է, 

Քեզ հետ է, որ Աստծո արքայությունը մեզ եկավ, 

Դու կատարեցիր   Հոր բոլոր գործերը խաչի վրա, 

Նրա կամքը եղավ երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է, 

Հիսուս Դու աղոթեցիր. Հայր ոչ թե իմ կամքը, այլ քոնը թող լինի: 

Հիսուս Դու ես կենաց հացը, ով դեպի քեզ գա, քաղց չի զգա, 

Եվ ով քեզ հավատա, երբեք չի ծարավի, 

Փա~ռք քեզ Հիսուս 

Դու մեր մեղքերի փոխարեն փրկագինը վճարեցիր, 

Դու փորձության ենթարկվեցիր անապատում քառասուն օր, 

Որպեսզի մենք ազատվենք փորձությունից, 

Դու ազատեցիր մեզ չարից քո հարությամբ 

Եվ մեկընդմիշտ մենք փրկվեցինք  Քո արյամբ: 

Հիսուս դու և Հայրը նույնն եք 

Ամեն ինչ, ինչ որ Հայրն ունի ` քոննէ, 

Հետևաբար քոնն է նաև թագավորությունը, զորությունը և փառքը, 

Ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա: 

Հավիտենս հավիտեան 

Ամեն 
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Առակներ  

                      * * * 
 

1) Հարգանքի միջոցով ամեն ինչ վերանորոգվում է, հարթվում, իսկ 

վեճի միջոցով` քանդվում: 

 

2) Եթե մարդ ճանաչի մեղքը, ապա այլևս մեղք չի գործի: 

 

3) Եթե աշխարհի մարդիկ ճանաչեն Հիսուսին, աշխարհում 

խաղախություն կհաստատվի: 

 

4) <<Աստվածաշունչ>> իմացող մարդը կիմանա Աստծու միտքը և 

կտեսնի նրա ամբողջ գեղեցկությունը: 

 

5) Եթե մարդն իմանա աշխարհում իր մարմնի բաղկացած 

տարածության չափը, ապա այլևս տարածքային կռիվներ չեն լինի 

երկրի վրա: 

 

6) Դրախտի ճանապարհ իմացողը ունի աստվածային գիտություն: 

 

7) Մարմնին ծառայողը ծառայում է ինքն իրեն, հոգուն ծառայողը` 

Աստծուն: 

 

8) Աստվածային հոգին նվեր է Աստծուց. Այն փողով չես կարող գնել: 

 

9) Ուրիշին ներող մարդը ինքն իրեն է ներում Աստծու մոտ: 

 

10) Մտքերի փոթորիկը նման է ծովի փոթորիկի, որը կարող է միմիայն 

Աստված խաղաղացնել: 

 

11) Երկրի վրա աշխատանք գնահատող մարդը կկարողանա 

գնահատել Աստծու աշխատանքը: 

 

12) Աստված իր և մարդկանց միջև դրել է հարգանքը, որը գալիս է 

սիրուց: 
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13)  Մարդկային փառքի հետևից վազողը ինչպես բարձրանում է, 

այնպես էլ իջնում է, իսկ Աստծու տված փառքը երբեք չի իջեցնում: 

 

14) Հիսուսի աշակերտներին երանի տվողը, ինքն էլ կարող է դառնալ 

նրա աշակերտը: 

 

15) Փող սիրողը կկործանի իր կյանքը: 

 

16) Երկրային կյանքը առաջին քննությունն է, իսկ քննողը Հիսուսն է: 

 

17) Հասկացող մարդը հարստության և աղքատության միջև 

տարբերություն չի տեսնում: 

 

 

18) Կյանքից դեպի մահ մի ակնթարթ է, իսկ մահից դեպի կյանք մի 

ամբողջ հավիտենականություն: 

 

19) Եթե երկրային որոշ ընկերներիցդ հեռանաս, ապա կընկերանաս 

հրեշտակներին և նրանց կսիրես քո անձի պես: 

 

20) Հիսուսի սերը հավիտենական է, ինչպես իր գործերը: 

 

21) Հիսուսի մոտ է փրկությունը և կյանքը, եթե մեկը փնտրի, ապա այն 

կգտնի: 

 

22) Գիտություն կա, որ ինքը իր կործանման պատճառն է, իսկ 

աստվածաբանությունը իր գոյության: 

 

23) Աստծուն գտնողները կանաչ և փթթուն ծառի նման են` կանաչում, 

ծաղկում և պտուղ են տալիս: 

 

24) Աստվածային և սատանայական գործողությունները իրարից 

այնքան տարբեր են, ինչպես լույսը և խավարը, 999 և 666-ը, սկիզբը և 

վերջը: 

 

25) Ինչպես ծիտը ծառին նստած իրեն ապահով է զգում, այնպես էլ 

մարդը Աստծո ձեռքերում: 
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26) Կյանքում մոլորվածը, եթե հանդիպի Հիսուսին, ապա այլևս չի 

մոլորվի: 

 

27) Մարդ, եթե գիտակցի` ինչ է պատասխանատվությունը, ապա 

պատասխանատվության զգացում կունենա: 

 

28) Ժամանակակից մարդիկ սիրո բազմաթիվ պատկերներ են 

ստեղծում, առանց ճանաչելու աստվածային սերը: 

 

29) Հույսը այն մեծ երեք հրաշալիքներից է, որ առանց դրա մարդ իրեն 

կկորցնի: 

 

30) Մարդկային հավատից է գալիս մարդու արդարությունը: 

 

31) Քրիստոսի համար ժայռ եղավ Պետրոսը, իսկ հեթանոսների 

համար` Պողոսը: 

 

32) Մեղք գործող մարդիկ, որ հասկանան թե ինչ՞ու զղջաց Հուդան, 

իրենք էլ կզղջան: 

 

33) Հիսուսը ձկնորսներին ընտրեց առաքյալ, դրանով ցույց տալով, որ 

յուրաքանչյուր ցանկացող կարող է արժանանալ այդ պատվին: 

 

34) Եվան սատանայից խաբվեց և մեղանչեց, Մարիամը Հիսուսին 

ծննդաբերեց և մեղքը վերացվեց: 
 

35) Թվարկություններից հետո և առաջ Քրիստոս է գրվում, քանզի 

սկիզբը և վերջը նա է: 
 

36) Ինչպես արյունը, ջուրը և կրակը Երկրի գոյության պատճառներն են, 

այնպես էլ Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգին` աստվածայինում: 
 

37) Հարգանքից է ստեղծվում բարեկամությունը, խաղաղությունը, 

ընկերությունը և վերջապես սերը: 

 

Աստված մեզ պատգամ թողեց<<Սիրիր ընկերոջդ, ինչպես ինքդ քեզ>>, 

որովհետև աշխարհի գոյությունը սիրո վրա է հիմնված: 

 

38) Ատելությունից ծնվում է մեղքը, մեղքից էլ մահը: 



100 

39) Սիրուց ծնվում է արդարություն, արդարությունից էլ ` ընկերություն: 

 

40) Մարդկային գիտությունը յուրաքանչյուրին մի բնագավառ է 

սովորեցնում, իսկ աստվածային գիտությունը բոլոր բնագավառները: 

 

41) Աստծո Որդին մարդ դարձավ, որ ճաշակի ամբողջ մարդկայինը, և 

մարդը կարող ե ճաշակել ամբողջ աստվածայինը: 

 

42) Ինչպես երկնքում կան Աստծուն ծառայող հրեշտակներ, այնպես էլ 

երկրի վրա կան մարդկանց ծառայող մարդկային հրեշտակներ: 

 

43) Աստվածային նվերները բազմազան են ու շատ, այդ պատճառով էլ 

Աստված նվիրում է շատերին, ինչպես կամենում է: 

 

44) Աստված ստեղծեց տարածքներ, որպեսզի մարդը ճանաչի ոչ միայն 

իր տարածքները, այլև աստվածային տարածքը: 

 

45) Երանելի է նա, ում Տերը կթույլատրի մտնել և ապրել իր 

տարածքում: 

 

46) Աստված ստեղծել է չափ, ոպեսզի մարդը զանազանի մեծը և փոքրը: 

 

47) Երանելի է նա, ում Տերը կծանոթացնի իր աստվածային մեծությանը: 

 

48) Աստված ստեղծել է բաներ, որոնք մարդ կարող է ճաշակել, երանի 

նրան, ով կկարողանա ճաշակել Հիսուսի քաղցրությունից: 

 

49) Աստված մարդուն անգնահատելի դարձրեց, բայց կան մարդիկ, 

որոնք իրենց անարժեք են դարձնում: 

 

50) Եթե մարդը ինքն իրեն գնահատել չիմացավ, ուրիշներից երբեք չի 

գնահատվի: 

 

51) Հիսուսը մեզ համար տանջանք կրեց` առանց ըմբոստանալու, 

որպեսզի մենք էլ չըմբոստանանք մեր տանջանքը կրելուց: 

 

52) Հիսուսը եկավ երկիր, մահացավ և հարություն առավ, որպեսզի 

մարդը հետևի իրեն և հարություն առնի: 
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53) Ինչպես աստվածային երաժշտությունից մարդու հոգին է 

խաղաղվում, այնպես էլ <<Աստվածաշնչից>>` մարդու կյանքը: 

 

54) Հիսուսը պատգամ թողեց. <<Ընկերասիրությունը, եթե մարդիկ 

գիտակցեն, բոլոր ազգերը իրար ընկերներ կլինեն>>: 

 

55) Անհավատացյալը աչքերով տեսնում և գնահատում է երկրային 

գեղեցկությունը, իսկ հավատացյալը սրտով գնահատում է 

աստվածային գեղեցկությունը: 

 

56) Որոշ գրագետներ քաղաքակրթություն են քարոզում, բայց իրենք 

անքաղաքակիրթ են մնում: 

 

57) Արտաքնից <<քաղաքակիրթ խաղաղասերները>> երկրի վրա 

ներքին կռիվ իրենք են ստեղծում: 

 

58) Կռիվը կրակի է նման, եթե բռնկվեց, դժվար է հանգցնել: 

 

59) Զարգացումը ինչպես գոյության, այնպես էլ կործանման պատճառ է: 

 

60) Մարդը չի ուզում ենթարկվի հավիտյան ապրելուն, այլ հնարք է 

փնտրում կյանքի հավիտենականության համար: 

 

61) Հիսուսին գտնողը ունի հավիտենականություն և այլևս նորը չի 

փնտրի: 

 

62) Շատերը երկնքում և այլ մոլորակներում են փնտրում Աստծուն, այն 

ինչ Աստված երկրի վրա է, մեզ հետ: 

Հիսուսը ասաց.<<Եթե մեկը սիրում է ինձ, իմ խոսքը կպահի և իմ Հայրը 

նրան կսիրի , և կգնաք և նրա մոտ կօթևանեք>>: 

 

63) Ով վստահում է աստվածային ճշմարտությանը, վստահում է 

Աստծուն: 

 

64) Ով վստահում է Աստծուն, վստահում է Հիսուս Քրիստոսին: 

 

65) Ով վստահում է Հիսուս Քրիստոսին, վստահում է Սուրբ Հոգուն: 
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66) Բոլորն անհամբեր բարի լուրի էին սպասում, այն ինչ բարի լուրը 

հենց Հիսուսի գալն էր: 

 

67) Ինչպես չորացած հողը անձրևի է սպասում, այնպես էլ մարդիկ 

Քրիստոսի` երկրորդ հայտնությանը: 

 

68) Աստծո առաջ ամենից ատելին մարդկային տրտունջն է, իսկ 

ամենից սիրելին` մարդկային համբերությունը: 

 

69) Հիսուս Քրիստոս եկավ աշխարհ և երբեք չտրտնջաց, 

ընդհակառակը, խաչի վրա մեխված` բազում ցավերին դիմակայեց: 

 

70) Գոհությունը այն մեծ զգացումն է, որ մարդ անկախ ստեղծված 

պայմաններից միշտ պետք է գոհանա իր Աստծուց: Այդ պատճառով 

Հիսուսը ամեն ժամ գոհություն էր հայտնում իր Հայր Աստծուն: 

 

71) Մարդը միշտ պարտավոր է փառաբանել Աստծուն, այլ ոչ թե ինքն 

իրեն: 

 

72) Հիսուս Քրիստոսը երբեք իրեն չփառաբանեց, այլ Հայր Աստծուն և 

դրա համար էլ Հայրը նրան փառավորեց: 

 

73) Կեղծավորությունը շատ մեծ չարիքներից է երկրի վրա, որի համար 

էլ Քրիստոսը նախատում էր կեղծավոր մարդկանց: 

 

74) Գայթակղությունը գալիս է չարից. Ով չի գայթակղվում, հաղթում է 

չարին: 

Հիսուսն  ասաց.”Եվ երանի նրան, ով իմ պատճառով չի գայթակղվում”: 

 

75) Բարու գիտակցումը ուղեկցվում է աստվածային գործերով, իսկ 

չարինը` սատանայական: 

 

76) Մարդու կամքից անկախ, նրա դերը երկրի վրա պայքարն է չարի 

դեմ: 

 

77) ՈՒշ, թե շուտ, ամեն մի չարիք գործող զղջում է: 

 

78) Հասկացող մարդը հոգևոր թեթևություն է զգում բարությունից: 
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79) Բարության ակունքը քրիստոնեական սերն է: 

Հիսուսն ասաց << Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ սիրե՜ք միմյանց, 

ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ սիրե՜ք միմյանց>>: 

 

 

80) Ձիերին սանձահարում են սանձով, մարդկանց սանձահարում են 

օրենքով: Աստծո օրենքը մարդկանց հավատն է: 

 

81) Ինչպես փոթորիկը քանդելով և փշրվելով է գնում իր ճանբարհին 

հայտնված ամեն ինչ, այնպես էլ` խռովված հոգին: 

82) Խաղաղ հոգին նման է պարզ, արևոտ, կապույտ   երկնքին: 

 

83) Կա նաև գեղեցիկ հոգի. Դա հավիտենական հոգին է: 

 

84) Մի բառ և մարդկային հոգին կարող է թունավորվել, և մի բառ և 

մարդկային հոգին կարող է զվարթանալ: 

 

85) Մի ակնթարթային, կարճ ժապավեն է մարդու կյանքը Երկրի վրա, և 

մարդը չի հասկանում թե ինչի համար է իր կյանքի ամբողջ տանջանքը: 

 

86) Օրեցօր երկիրը օտար է դառնում մարդկության համար, դրա 

համար էլ պետք է այստեղ փնտրել հարազատը: 

 

87) Սովորական ընկեր գտնել և կորցնելը դժվար չէ, իսկ հավատացյալ 

ընկեր կորցնել` շատ դժվար է: 

 

88) Ճիշտ քրիստոնյան նա է, ով ընդունում է բոլոր քրիստոնյաներին և 

նրանց ճիշտ գաղափարները: 

 

89) Քրիստոնյան դատելու իրավունք չունի, բայց սխալը ուղղելու և 

խրատելու իրավունք ունի: 

Սուրբ Գիրքն ասում է.Եղբայրներ ի՜մ, եթե ձեզանից մեկը շեղվի 

ճշմարտության ճանապարհից, իսկ մեկ ուրիշը նրան ետ բերի, թո՜ղ 

իմանա, ով որ մեղավորին շեղված ճամփից ետ է բերում փրկում է նրա 

հոգին մահվանից և ծածկում է մեղքերի մի ամբողջ բազմություն: 
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90) Աղքատությունը այնպիսի բան է, որ մի ակնթարթում 

մեծահարուստը կարող է աղքատության համը զգալ: 

 

91) Իսկ Աստծով լեցուն հոգևոր հարուստը երբեք չի աղքատանա: 

 

92) Մարդը պատրաստ պետք է լինի ընդ առաջ գնալու` ինչպես 

ուրախության, այնպես էլ դժբախտության ժամանակ: 

Բայց, ինչևիցե, երկուսից հետո էլ միշտ նորն է սկսվում: 

 

93) Բնական աղետների ժամանակ երևում է Աստծո 

ամենակարողությունը և հզորությունը: 

 

94) Մարդկանց համար լույսը ուրախություն է, հույսը`օգնություն, 

փրկությունը` կենդանություն: 

Հիսուս ասաց”Ես եմ աշխարհի լույսը   նա, ով իմ հետևից կգա խավարի 

մեջ պետք է չքայլի, այլ կենաց լույս պետք է ունենա”: 

 

95) Մարդու համար ամենամեծ երջանկությունը և աստվածային նվերը 

ազատությունն է, այնինչ շատերը չեն գիտակցում և իրենց կյանքի 

օրերը անցկացնում են բանտերում: 

 

96) Ավելի լավ է աղքատ ու առողջ, քան հարուստ և հիվանդ: 

 

97) Հարուստ մարդը ինչպես այս աշխարհում, այնպես էլ հանդերձյալ 

կյանքում հանգիստ չունի, եթե իր հարստությունը իր հետ է թաղվում: 

 

98) Սերը ծնվում է տարիների ընթացքում, իսկ ատելությունը` 

ակնթարթում: 

 

99) Աստծո սերը մեծ է, ինչպես երկրային տարածքը և ավելի մեծ 

ինչպես տիեզերքը և շատ ավելի մեծ, որը անսահման է: 

 

100) Հիսուսին գտնողը այլևս չի կորցնի նրան և կապրի մեկընդմիշտ 

նրա հետ: 

 

101) Սուրբ Հոգով լեցուն անձը օրեցօր ծանոթանում է և տեսնում 

աստվածային գեղեցկությունները: 
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102) Աստվածային իմաստությունը Աստծո պարգևն է, որը ինքը 

Աստված է պարգևում: 

 

103)  Այս աշխարհում մարդը ապրում է օրվա համար, իսկ հանդերձյալ 

աշխարհում` հավիտենականության: 

Հիսուսն ասաց.<<Այսուհետև հոգ մի տարեք վաղվա մասին,որովհետև 

վաղվա օրը իր մասին կհոգա, օրվա հոգսը բավ է այդ օրվա համար>>: 

 

104) Սովի ժամանակ մարդը շատ թշնամիներ է ունենում, 

առատության ժամանակ` բարեկամներ: 

 

105) Կռիվը նման է սովին, խաղաղությունը` առատության: 

106) Աշխարհում կհաստատվի խաղաղություն այն ժամանակ, երբ 

բոլորը համտեսեն Քրիստոսի սերը կամ լինեն քրիստոնյա: 

Քրիստոսն ասաց.<<Խաղաղություն եմ թողնեւմ ձեզ, իմ 

խաղաղությունը տալիս եմ ձեզ, ձեզ չեմ տալիս այնպես , ինչպես այս 

աշխարհն է տալիս:Ձեր սրտերը թող չխռովվեն և չվախենաք>>: 

 

107) Երբ որ մարդը գալիս է գիտակցության, թե ինչ   է մեղքը, 

Հենց այդ նույն պահին ազատվում է մեղքից Հիսուսի միջցով: 

 

108) Մեղքի գիտակցումը ազատում է մարդուն ամեն ինչից: 

(Ապաշխարհություն): 

Ի՞նչ է մեղքը-Մեղքը դա տանջանք է, չարչարանք, զպարտություն, 

չարություն, բամբասանք: 

Եթե դու տեսար, թե ինչ արեցին մարդիկ Հիսուսին խաչի վրա, 

հետևաբար կհասկանաս, որ դա մեղք է. մեղքը ատելություն է, 

մարդասպանություն է: 

 
 

109) Գթությունը զգացմունքի արտահայտման ամենալավ ձևն է: 

 

110) Վստահությունը կառուցվում է տարիների ընթացքում, բայց 

քանդվում է վայրկյաններում: 
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111)Մարդու համար ամենից դժվարը իրեն մեղավոր ճանաչելն է, 

որովհետև ինքը իրեն միշտ արդար է գտնում: 

 

18)Երանելի է այն մարդը, որը կզգա իր մեղավոր լինելը: 

112)Անարդար աշխարհում արդարություն ենք փնտրում ու չենք 

գտնում: 

 

113)Ով երկնայինը ճաշակի, երկրայինը այլևս չի ցանկանա: 

21)Ով երկնային ծառայի, երկրայինին չի ծառայի: 

 

114)Ոչ մի մարդ կատարյալ չի, եթե մարդը կատարյալ լիներ, ապա 

Աստված իր Որդուն չէր ուղղարկի աշխարհ: 

 

115)Քանի որ մենք կատարյալ չէինք կարող լինել,Աստված իր որդուն 

ուղարկեց,որը կատարյալ  էր, մեզ իր շնորհքով կատարյալ դարձրեց: 

 

116)Մեղք կա, որ երևում է և բոլորը տեսնում են: Մեղք էլ կա, որ չի 

երևում և մարդիկ չեն կարող տեսնել: 

 

117)Չերևացող մեղքը ավելի վտանգավոր է,եթե մենք այն չենք 

ներկայացնում Աստծուն (չնայած որ ինքը ամենինչ տեսնում է): 

 

118)Երբ չերևացող մեղքը մենք ներկայացնում ենք Աստծուն,ապա 

անմիջապես թողություն ենք ստանում դա ապաշխարհությունն է: 

 

119)Չներկայացնող մեղքից առաջ է գալիս շատ չար պտուղներ և 

տարեց տարի գնալով այդ մեղքի ծառը մեծանում է,հասունանում և 

ուժեղանում, ու այդ մեծ ծառի տված վնասը ավելի մեծ է լինում: 

 

120)Բերենք այդ ծառը իր չար պտուղներով Հիսուսին և ինքը, ինչպես 

որ անպտուղ թզենին,անիծեց և մի օրվա մեջ չորացավ, այնպես էլ այդ 

մեր մեջի  մեղքի  ծառը Հիսուսը կարող է մի օրում չորացնի 

արմատներով: 

 

121) Բարուն ծառայելով մարդը երբեք չի ծանրանա, իսկ չարին 

ծառայելով` օրերից մի օր կծանրանա: 
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122) Բարին հոգուն ուրախության բարիքներ և պտուղներ է տալիս, իսկ 

չարը` հոգուն տանջանք ու չորացում: 

 

123) Բարուց մարդկանց սիրտը ուրախությամբ է լցված, իսկ չարից` 

տխրությամբ: 

 

124) Նյութական բաները երբեք չեն կարող փոխարինել հոգևորականին: 

33) Ինչ որ մարդ գնի, միևնույնն է վերջում այստեղ է թողնելու: 

 

125) Մարդուն Աստված է ստեղծել, Աստծուն էլ պետք է պատկանի: 

126) Տիեզերքի արարիչը Աստված է, Աստծուն էլ պետք է մնա: 

 

127) Չկա ավելի վատ բան, քան ծնողները անշորհակալ երեխաներ են 

ունենում: 

128) Չկա ավելի վատ բան, քան երեխաները անպատասխանատու 

ծնողներ են ունենում: 

129) Երանի այն մարդուն, որ գնահատում է Աստծու հոգատարությունը: 
130) Աստված բոլորի համար հոգ է տանում, կան մարդիկ, որ 

հասկանում են, մարդիկ կան   էլ չեն հասկանում: 

 

131) Քննադատելը ամենից հեշտ բանն է, 

Երեխան նույնիսկ կարող է քննադատել: 

 

132) Բերանը փակել և չքննադատելն է դժվար, 

Քանզի շատ քչերն են բերանը փակում: 

        
133)Ինչպես երկրի վրա Հիսուսը  ոչ մեկին դեմ չէր, 

Այնպես էլ երկնքում նա ոչ մեկի անձին դեմ չի: 

 

Դրա համար էլ ասաց   այն  մեղավոր կնոջը, 

<< Ես էլ  չեմ մեղադրի քեզ, գն՜ա  և այլևս մեղք մի՜ գործի>>: 

 

134) Խրատ տալը ավելի hեշտ է, 

                                   Քան խրատ ընդունելը: 
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Խոնարհության մասին 
Առակներ  

 

 

 

1)Խոնարհ մարդը շահում է իր  շրջապատի մարդկանց,որտեղ էլ որ 

գտնվի: 

2)Խոնարհությունը աստվածային ամենամեծ գեղեցկությունն է: 

 

3)Խոնարհությունը ամենամեծ համակարքն է: 

4)Խոնարհությունը իմաստության սկիզբն է: 

 

5)Խոնարհ  մարդը կարող է շահել կյանքը և գնալ շատ առաջ: 

6)Խոնարհությունը տանում է հաղթանակի: 

 

7)Խոնարհությունը բարձրացնում է ընկածին: 

8)Խոնարհություն-նշանակում է ենթարկվել Աստծուն: 

 

9)Խոնարհությունը հավատի առաջին պսակն է: 

10)Խոնարհությունը և իմաստությունը անբաժան են միմյանցից: 

 

11)Խոնարհ մարդը իր սերը ցույց է տալիս Աստծուն և իր ընկերոջ 

հանդեպ: 

12)Խոնարհության գիտակցումը ապաշխարհությունն է: 

13)Խոնարհ մարդը կշահի աշխարհը: 

 

14)Խոնարհ եղբայրը եկեղեցու պատիվն է: 

15)Խոնարհությունը մարդու գլխի թագն ու զարդն է: 

 

16)Խոնարհությունը ճանապարհ է բացում բոլոր արգելքներին: 

Դրա համար էլ Հիսուս Քրիստոսը խոնարհությամբ տարավ իր առջև 

դրված դժվարությունները և հաղթանակեց, բարձրանալով վեր, նստեց 

Հոր աջ կողմում: 
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* * * 
 

Դու փրկիչ, ոսկերիչ 

Փնտրում ես կորածը և գտնում 

Եվ մաքրում քո սուրբ ձեռքերով 

Տանում ես տուն և դարձնում ընտրյալ անոթ,                                              

քո աստվածային բնակարանում: 

Մաքրեցիր և ինձ, ընտրեցիր և ինձ,                                                          

լվացիր քո սուրբ ավազանում 

Օգտագործեցիր և ինձ դարձրիր ծառա քո թագավորության մեջ: 

 

Լավ է ծառա Աստվածային մեջ, քան թագավոր աշխարհի մեջ: 

 

 

                                                            * * * 
Տե՜ր, ո՜չ կերել ենք, ո՜չ   էլ` խմել, 

Բայց քո սիրուց մենք հարբել ենք: 

* * * 

Դու ինձ սիրեցիր և քո սուրբ արյունով գնեցիր: 
 

                                                      * * * 

Դու Աստված ես ու մենք մարդ, 

Դու գիտես մեր դարդ, 

Դու գիտես ամեն ինչ, 

Որովհետև դու ես մեր փրկիչ: 

 

* * * 

 

Իմ անունս մի տար նրանց, 

Ովքեր չար ճամփի մեջ կկանչեն ինձ, 

Իմ անունս մի տար նրանց, 

Ովքեր չար գործի մեջ կկանչեն ինձ: 

 

 

 

 

 

                                                          * * * 
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Ա~խ, եթե ծնվեի նորից, կուղղեի ամեն ինչ անցյալից, 

Փա~ռք Աստծուն ինձ տվեց փրկիչ, 

Որ փրկեց ինձ դառը անցյալից, 

Եղավ լույս, տվեց հույս, սփռեց սեր, բարձրացավ վեր: 

* * * 

 

Ինձ կարևոր չէ, թե մարդիկ ինչ են մտածում իմ մասին, 

Ինձ կարևոր է, թե Աստված ինչ է մտածում իմ մասին:  

       
 

 Դու ես Տերը  
 

  

Դու ես Տերը, 

 Եվ հավատը, 

Եվ փրկիչը, 

Եվ սերը- Հիսուս:                              * * * 
 

                                                   Սուրբ Էություն 

                                                  Սուրբ Միություն և Գոյություն 

                                                  Սուրբ Հարություն: 

* * * 
 

Տերը սեր է,                                                                   * * * 

Տերը Հեր է, 

Տերը հույս է, 

Տերը լույս է,                                                            Հայր Աստված-            Սեր 

Որդի Աստված-           Սեր 

Սուրբ Հոգի Աստված-Սեր 

Նորադարձ Մարդ-      Սեր 
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Bairams Gedichte, lieder und Gebete 
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Славлю Тебя я, Боже 
 

 

Славлю Тебя я, Боже 

Ведь Слово Твоѐ верно 

И дал Ты нам сына Иисуса 

С которым нам так светло. 

Он жизнь Свою отдал за грешных 

Не приняли люди Его 

Спустя тысячилетия «смерти» 

Мы снова верим в Него. 

Его возлюбили мы сердцем 

Душою мы верим в Него 

Пришѐл Он на землю для грешных 

Они ведь не верят в Него. 

И Тело, и Кровь положил Он 

Чтоб люди признали Его 

Но люди, греховные люди 

Отвергли навеки Его. 

Иисус, Ты возлюблен  мною 

С тех пор, как познал я Тебя 

Ты принял меня-негодяя 

Ты пожалел меня. 

Тебя возлюбил я так страстно 

Ты – Вера, Надежда, Любовь 

К Тебе призываю всех грешных 

И верю, что Ты их спасѐшь. 

Спасѐшь Ты любовью Своею 

Всех любящих имя Твоѐ 

Тебя восхваляю Иисус я 

Ты – сердце, Ты – сердце моѐ! 

Тебя неустанно зову я 

И сердце моѐ лишь с Тобой 

Тебя неустанно люблю я 

Как я есть любим Тобой. 

Ведь  Ты  моя радость, надежда 

Не нужно мне жизни другой 

С Тобою познал эту жизнь я 

С Тобою я стал другой. 

С Тобою я буду и честным 

И верным в своих делах 

И буду любить Тебя нежно 

Как любишь детей Ты своих. 
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Иисус, Ты – Надежда моя! 

 

Тебя не устану любить я 

Ты – Бог, Ты – Спасенье моѐ 

Ты – Сила моя и Надежда 

Не нужен мне больше никто. 

Ты – Друг, и Товарищ, и Брат мне 

Тебя возлюбил я навек 

С Тобою так дни мои сладки 

Тебя не забуду вовек. 

Тебя возлюбил я так чисто 

Грехи ты мои искупил 

Тебя возлюбил я навеки 

И Ты меня возлюбил. 

Толкнули меня сильно люди 

Ты руку подал мне свою 

С Тобою я буду навеки 

И будем мы жить в раю. 

Любовь ты моя и Надежда 

К тебе я взываю всегда 

Ты – Радость моя и Отрада 

С  Тобою я буду всегда. 

И кровью Твоею омоюсь 

Ты пролил еѐ за меня 

Грехи ведь мои искупил Ты 

Спасая собою меня. 

Тебя не признали злодеи 

Отвергли они от себя 

Тебя не признали евреи 

Казнили, распяли Тебя. 

Но Ты опроверг все затеи 

Которые против Тебя 

Восстал Ты своею Любовью 

За это люблю я тебя 

Я жду, Ты вернѐшься на землю 

И духа Святого всем дашь 

Та кровь, что Ты пролил на кресте 

Вселится душою в нас. 
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Родился Спаситель 

 
 

В те дни, когда правил страною 

Царь Ирод на троне Земли 

На свет появился ребѐнок 

Иисусом Его нарекли. 

Услышав об этом царь Ирод 

Испуганно крикнул своим: 

«Где Царь Иудейский?Казните!» 

Но Ангел Его сохранил. 

Он рос, как все дети, обычно 

В работе отцу помогал 

И Матерь Марию любил Он 

И «мамой» Еѐ называл. 

Прошло много лет.Возмужал Он 

Красивым и сильным Он стал 

И Духа Святого принял Он 

Когда Иоан омывал. 

И голубь над Ним появился 

И голос  раздался с небес: 

«Сей Сын Мой, возлюбленный Мною 

Любовь в Нѐм сошла к вам с небес! 

Всем сердцем дожны возлюбить вы 

Того, кто пришѐл от Меня 

В Нѐм Сила, Любовь, покояние 

В Него положил я Себя. 

Он будет учить в синагогах 

Он притчами будет учить 

А вы исполняйте лишь Слово 

Которое Он говорит. 

Иначе делами своими 

Дорога вам в ад, а не в рай 

Поэтому слушайте Слово 

Ведущее только в рай. 

И в этом поможет Иисус вам 

В Нѐм Сила, в Нѐм Слово Моѐ 

Душою Его возлюбите  

И слушайте только Его. 
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Как можно неверных прощать 
 

Ты учишь нас жизни правдивой 

Ты учишь грехи нам прощать 

Любить мы должны непокорных 

И к грешным любовь источать. 

Погрязших душою в греховном 

Душою должны мы принять 

Погрязших во лжи неправдивых 

Мы к сердцу должны прижимать. 

Всѐ так, но бывают моменты 

Мне трудно всѐ это понять 

Как можно любить непокорных? 

Как можно грехи им прощать? 

Уста, говорящих неправду 

Как можно душою принять? 

Скажи: «Как простил Ты Иуду 

Что смог фарисеям предать?» 

Скажи:»Как простил Ты неверных 

Посмевших тебя распять?» 

Иисус, я не знаю, мне трудно 

Мне трудно всѐ это понять. 

Не знаю смогу ли простить  я 

Стрелявших в Беслане в детей? 

Не знаю смогу ль исцелить я 

Все раны в душе моей? 

Тебе обращаюь - О, БОЖЕ! 

Помочь мне скорей поспеши 

Избавь Ты меня от сомнений 

Мне руку Свою протяни. 
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Поверь мне, поверь.... 
 

Устами Твоими хочу говорить я 

Руками Твоими творить чудеса 

Людей избавлять от чертовского ига 

И Храм Божий строить хочу навека. 

Чтоб люди там жили пркрасною жизнью 

Не знали болезни и смерти, потерь 

Чтоб были все равны, как братья бруг другу 

Как это прекрасно, поверь мне, поверь... 

НЕ будет там горя и войн там не будет 

И вопля и плача не будет, поверь 

И скрежет зубов там никто не услышит 

И «Ноаев  Ковчег»  там не нужен, поверь... 

Детей там никто никогда не обидет 

Луна будет им колыбельную петь 

И звѐзды, как стражи, сверкая на небе 

Спокойные  сладкие сны их беречь. 

Там радуга будет мостом для свиданий 

Влюблѐнные будут, как Ангелы петь 

Разлук там не будет, любовь  вечной будет 

Цветы будут только на радость там цвесть 

И в жизни той райской Иисус с нами будет 

Как это прекрасно, поверь мне, поверь... 

Там будут слышны только песни во славу 

Во славу Иисуса, во славу Отца 

И радости нашей и жизни там нашей 

Не будет, поверь мне, во веки конца. 
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Унижен я самим собою 
 

Унижен я самим собою 

Спаси меня Своей любовью 

Ты – Пастырь божий, мой любимый 

Спаси меня, Иисус родимый. 

Я не хотел Тебе руганий 

Я не желал Твоих страданий 

Но Ты был избран Богом Высшим 

Чтоб всем нам было хорошо. 

Ты принял чашу избавления 

Ты принял смерть и воскресение 

Теперь Ты – Царь Земли, Вселенной 

Единый Сын.Единый Царь. 

В Тебе Любовь, в тебе Отрада 

В Тебе большая нам награда 

В Тебе спасение нам дано 

Не нужен больше нам никто. 

 

 

 

Приходите, дорогие 
 

Приходите, дорогие 

И  послушайте стихи 

Что пишу я про Иисуса 

Он меня благославил. 

В каждой строчке, в каждой букве 

Есть любовь и чистота 

Как хочу, чтоб все так жили 

Вместе с вами жил и я. 

Вам хочу сказать, родные 

Был такой же, как и все 

В Бога верил на словах я 

Делал всѐ от Сатаны. 

И не думал я о том, что 

Судный день ждѐт впереди 

А теперь хочу стоять я 

Перед Богом без вины. 

Лучше будет, если к овнам 

Быть  причастным мне Тобой 

Потому что сотворѐн я 

Я Тобою, Бог родной. 
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Ты – Бог моих дней 
 

Я  Тебя никогда не видел 

И не слышал Твоих я речей 

Так и жил бы на этом свете 

Если б Ты не позвал к Себе. 

Окрестил Ты меня Духом Святым 

Вдунул Ты в меня новую жизнь 

Возложив обе руки на плечи 

Ты сказал мне:»Иди и живи!» 

После этого всѐ изменилось 

Я живу, как ты учишь меня 

Жизнь по-новому, только с Тобою 

Никогда  не оставит меня. 

Потому что Тобою я принят 

Ты омыл меня кровью Своей 

Я Тебя никогда не забуду 

Потому что Ты – Бог моих дней. 

Я с Тобою встаю и ложусь я 

И весь день моѐ сердце с Тобой 

На Тебя каждый день уповаю 

Ты – опора моя, будь со мной. 

Будь со мной и глубокою ночью 

Подойди ко мне, разбуди 

И скажи лишь одно только слово 

Что на верном стою я пути. 

Что Отец наш небесный всѐ видит 

Его радости нету конца 

И со мною навеки Ты будешь 

Ты - созданье, Ты – Чудо Творца. 

И все Ангелы дружной семьѐю 

Вострубят эту весть на весь мир 

Что Иисус – это Свет и Надежда 

И с Иисусом мы смерть победим. 
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Твой предсмертный пасхальный день 
 

Посмотри Ты на нас и порадуйся 

Сколько добрых прекрасных людей 

Собрались, чтоб отпраздновать праздник 

Твой предсмертный пасхальный день. 

В этот день Ты вечерил с двенадцатью 

И омыл ноги братьям Своим 

Ты был первым, но стал Ты последним 

Стал Ты первым, кто смерть победил. 

Посмотри Ты на нас и порадуйся 

Ты любовью всех нас сохранил 

Ведь Ты есть и ты будешь на радость нам 

Потому что Ты мир победил. 

 

 

 

Три креста 
 

На горе Голгофа три креста стоят 

На одном их этих трѐх Бога Сын распят. 

Что за наказание Ты понѐс, мой Друг? 

И за что к злодеям Ты причислен вдруг? 

Многие не знают, что не виновен Ты 

И за все грехи людей отвечал лишь Ты. 

Ты не лгал ведь никогда, правду говорил 

Просто так людей лечил, денег не просил 

Славя Бога, Ты кормил множество людей 

Никогда Ты не просил что-нибудь взамен. 

Очень сильно Ты любил маленьких детей 

И к груди их прижимал, ставил всем в пример 

Слово Божье говорил, как никто другой. 

Потому что только Ты Бога Сын родной 

Только Ты – Надежда наша, Вера и Любовь 

Только ты спасенье наше, Ты Иисус – ЖИВОЙ! 

Вот теперь подумайте – кто же виноват? 

Мы, которые грешны или тот кто свят? 

Мы, которые в плоти продолжаем жить 

Или тот, который смог жизнью заплатить? 

Тот, который каждый день думает о нас 

Потому что кровь Свою пролил Он за нас. 
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Твоѐ наследие 
 

Прожил Ты тридцать три недолгих года 

Прожил среди друзей, среди врагов 

Свой Дух Святой послал Ты нам, как Бога 

Один лишь Ты и нет других богов. 

Ты был прекрасным и послушным Сыном 

И сделал всѐ от имени Отца 

Прославил Ты Его, когда с могилы 

Ты вызвал Лазаря и нет Тебе конца. 

Ты шѐл на крест и знал, что это будет 

Что будешь кровью долго истекать 

Ты шѐл на смерть лишь для того, чтоб люди 

Чрез Кровь Твою смогли Тебя принять. 

И именем Своим помог Ты многим людям 

Грехи прощать, болезни исцелять 

Ты не хотел так быстро покидать нас 

Просил об этом Своего Отца 

Но всѐ равно исполнил обещание 

Которое ты дал не для словца. 

И вот теперь сидишь на троне Славы 

С Тобой Отец и все Твои друзья 

А мы лишь ждѐм звук трубный, долгожданный 

Когда опять увидим мы Тебя. 

Ты примешь нас омытых Кровью Славы 

Ты примешь нас, как маленьких детей 

Ведь Царство Божье, Царство Сына Славы 

Ведь Ты – Иисус»Иисус, Ты – Царь Царей! 
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У ног Твоих 
 

У ног Твоих я буду плакать 

Когда вижу я Тебя 

И слѐзы радости пролью я 

За то, что просто спас меня. 

За то, что руку протянул мне 

Когда я был почти в аду 

За то, что мне не дал погибнуть 

За то, что я Тебя люблю. 

За то, что Ты меня услышал 

Когда взывал и день и ночь 

За То, что жизнь Свою отдал Ты 

Таким, как я Ты смог помочь. 

Перед Тобой теперь в долгу я 

Богатством всѐ не искупить 

Одно лишь знаю я – молитвой 

Постом смогу благодарить. 

Поэтому Тебя прошу я 

Всегда со мною будь, Иисус 

Ведь без Тебя мне будет трудно 

Свой крест нести в столь дальний путь. 

Плотская жизнь, она «прекрасна» 

Так манит только Сатана 

И Он не хочет, чтоб дошѐл я 

Свой крест донѐс  я до конца. 

Моя Ты крепость и опора 

Моя Надежда и Любовь 

Как хорошо с Тобой, Иисус, мне 

Я повторяю вновь и вновь. 

Поэтому Тебя прошу я 

Побудь со мной ещѐ чуть чуть 

Чтоб встал я на ноги, окреп я 

С дороги чтоб не смог свернуть. 
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Наедине с Тобой 
 

Как хорошо с Тобой наедине 

Услышать то, что нужно только мне 

К Твоей одежде только прикоснуться 

И получить всѐ то, что нужно только мне. 

Ведь только ты способен это сделать 

Ведь только ты всѐ можешь изменить 

Ведь только ты пошѐл на крест распятья 

Ведь только Ты смог мир наш победить. 

Ведь только Ты со мною породнился 

Стал братоммне, родною плотью стал 

Отец один у нас, а это так прекрасно 

Как хорошо, что Он меня признал. 

Через тебя узнал меня Всевышний 

Через тебя признал во мне дитя 

Тепрь мы вместе, это так прекрасно 

Со мною Ты и все Твои друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дай Любви 

 

 
 

Моѐ сердце, душа, мои мысли с Тобой 

Отзовись поскорей на прошение моѐ 

Дай любви, милосердия, мудрости дай 

Без всего этого нету дороги мне в рай. 

Помоги, подскажи, как себя изменить 

Как любить научи и любимым  как быть 

Как оставить всѐ злое и добрым как быть 

Как не думать о прошлом и всѐ позабыть. 

Как не думать о том, что гнетѐт так меня 

Всѐ забыть и начать свою жизнь всю с нуля. 
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С нами Он – Эммануил 
 

 

Хорошо, что есть Спаситель 

С нами Он – Эммануил 

Если б не был Он Мессией 

Как мы жили бы одни? 

К нам на землю был Он послан 

Чтоб невинно пострадать 

Нас омыл своей Он кровью 

И от смерти спас всех нас. 

Наберитесь же терпения 

Верьте в то, что ОН придѐт 

С распростѐртыми руками 

К сердцу каждого прижмѐт. 

И услышим снова голос 

Голос радости, любви 

Голос веры и надежды 

Мы, которые спасены. 

Верьте, ждите и надейтесь 

В то, что нам Он обещал 

После смерти ведь воскрес Он 

И Царѐм Царей Он стал. 

Наберитесь же терпения 

Близок день и близок час 

Верьте, ждите и надейтесь 

Не пройдѐт Он мимо нас. 
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Скажи мне 
 

Почему скажи, Иисус, мне 

Люди злы и так жестоки 

Почему не любят правду 

Говорят лишь только ложь. 

Почему детей не любят 

И к друг другу так коварны 

Не хотят они, не любят 

Имя доброе Твоѐ. 

Ты за них терпел побои 

Оскарбления, унидения 

И за них на крест распятия 

Добровольно Ты пошѐл. 

И на третий день воскрес Ты 

Доказал тем самым нам Ты 

Что бессмертен Ты, бессмертно 

Имя доброе Твоѐ. 

Почему скажи, родимый 

Люди зля и так жестоки 

Не хотят они, не любят 

Те дела, что Ты творил. 

Ведь Тебе так было больно 

Кровью долго тстекал Ты 

Всѐ р авно просил Отца ты 

Чтоб не трогал никого. 

Я клянусь Тебе , о, Святый 

Где бы ни был я, не жил бы 

Всюду буду о тебе я 

Только правду говорить. 

Без Тебя давно пропал бы 

Без тебя б не верил в Бога 

Потому что только Ты дал 

Веру в Бога одного. 
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Твоя звезда 
 

На небе звѐзды так сияют 

И есть одна лишь ярче всех 

Всегда она Тебя напоминает 

Когда сошѐл на землю к нам с небес. 

Пришѐл Ты для того, чтобы спасти нас 

Оковы ада смог Ты разорвать 

Ведь трудно жить на свете без любви нам 

Без той воды нам жажду утолять. 

Стоишь Ты у дверей и ожидаешь 

Когда пробьѐт Твой долгожданный час 

Мне жалко тех, которые не знают 

Кто Тытакой и с чем пришѐл для нас. 

 

 

 

Велик Тобой 

 
Как часто грустно на душе бывает 

От этой жизни, суеты сует 

Одно лишь радует меня и утешает 

Что Ты со мной всегда и мой Ты Оберег. 

Ты никому не дашь меня обидеть 

Восстанешь Ты Любовью против зла 

И все вокруг узнают, что велик я 

Велик я тем, что Ты со мной всегда. 

Мне не нужны богатсва и тщеславие 

Мне не нужны коварство и вражда 

Ведь вместе мы.А это, Друг мой, главное 

И если бы не Ты, то не было б меня. 

Ты мне открыл любовь и покаяние 

Ты показал, как можно стать другим 

Как хорошо, что будет так всегда мне 

Ведь Ты со мной, Тобою я любим. 

Ведь для меня пролил Ты кровь невинно 

И для меня воскрес Ты навсегда 

Тот свет, который дал Ты мне, родимый 

Он не погаснет, Друг мой, никогда. 

С Тобою жить – какое это счастье 

Не знать преград ни в чѐм и никогда 

Дойти до жизни, жизни той прекрасной 

Ты мне поможешь, знаю точно я. 
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Прщение 

 

 

 
 

Простите мне мою жестокость 

Простите злые мне слова 

Я не хотел и не хочу я 

Чтоб кто-то за меня страдал. 

Поверьте мне, как трудно думать 

О том, что кто-то слѐзы льѐт 

О том, что кто-то спать не может 

И с болью в сердце так живѐт. 

Простите все, кого обидел 

Кому так боль я причинил 

Страдаю так же, как и вы я 

Молю, чтоб Бог меня простил. 

 

 

 

 

Не любите этот Мир! 

 
Не любите этот Мир, не любите 

Вся земля покрыта кровью, посмотрите 

Всюду войны, всюду голод и разруха 

Всюду смерть и всюду горе и разлука. 

Брат на брата восстаѐт и злорадствует 

Отнимает всѐ последнее и ратует 

Нету счастья у детей, нету радости 

И растут они вот так, видя гадости. 

Издеваются над ними, изголяются 

И на слѐзы смотрят их, не стесняются 

Нету правды и любви, нету милости 

Всюду ложь и поклонение идолству. 

Нету Бога, нету Сына, нету Святости 

Только Дьяволу по нраву эти пакости 

Завладел сердцами Он и душами 

Так не будет никогда у вас будущего. 

Я прошу вас, ради Бога, вы очнитесь 

Призываю всех – к Иисусу обернитесь! 

Слово Божье изучать поспешите 

И примите Дух Святой, как положено 

И не будете у Дьявола в заложниках. 
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Жить без Бога невозможно 
 

Жить без Бога невозможно 

Потому что каждый день 

Все стоим мы на пороге 

Наших падших смертных дней. 

Так не может продолжаться 

Потому что Бог желал 

Святым Духом всем креститься 

Сына к нам давно послал. 

Не поверили Ему мы 

Издевалися над ним 

Стихом страшым провожали 

И кричали вслед за Ним: 

«Пусть сойдѐт с креста!Поверим! 

Божьим Сыном назовѐм 

На колени пред Ним встанем 

И во славу запоѐм. 

Возлагая Свои руки 

Всех больных Ты излечил 

Так спаси теперь себя Ты 

Если Бога рОдный Сын» 

А в ответ одно молчание 

Лишь одно успел сказать: 

«Ты прости грехи им, Отче, 

Ведь не знают, что творят...» 

И вознѐсся Он на небо 

Как и всем нам обещал 

И воссел на трон свой Славы 

И Царѐм Царей Он стал. 

Сколько лет прошло с  тех пор уж 

Знает Он и знаем мы 

Всѐ равно живѐм, как прежде 

Мы без веры, чистоты. 

Терпит Он все наши нарвы 

Нет в них радости, любви 

Наслаждаемся мы телом 

Делая одни грехи. 

Жить без Бога невозможно 

Потому что без Него 

Всем спрасти нам наши души 

Не поможет ведт никто. 
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Хочу кричать 
 

Когда  читаю Твоѐ Слово 

Хочу кричать я на весь мир 

Как милосерден Ты, О, Боже! 

Любвиобилен, терпелив... 

Ты не нарушил слов Завета 

Который с нами заключал 

Ведь Сына Ты отдал за это 

Он кровь пролил, а Ты молчал. 

Тебе, я знаю, было больно 

Когда Твоѐ Сын за нас страдал 

А Ты смотрел, терпел, о, Боже! 

Да потому что обещал. 

Хочу кричать:Проснитесь, люди! 

Зачем живѐте вы вот так? 

От сладкой жизни откажитесь 

Один ведь Бог для всех у нас. 

Возмите крест свой и несите 

Проложен путь давно для нас 

Омыт он, устлан кровью Сдавы 

Сам Бога сын страдал за нас. 

 

 

Виноградная Лоза 
 

 

Посадил Отец Небесный виноградную Лозу 

И в тени ветвей еѐ жизнь нам подарил в Раю 

Есть плоды и сладким соком жажду утолять 

Вечно радоваться жизни, горечи не знать. 

Будем мы одной семьѐй и с одним Отцом 

Потому что ходатаем – Сын Его родной 

Через Слово Он очистил всех, кто жил в греху 

Путь, который устлан кровью, Он ведѐт к Отцу. 

Дух, который сходит с неба, он свидетель Твой 

Потому что сохранил Ты всех, кто был с Тобой 

Ты – Лоза, которую посадил Отец 

Ветви от Тебя исходят, их числом не счесть. 
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Дом хочу построить Твой 
 

На тебя я уповаю 

И прошу тебя, родной 

Дай, мой Друг, возможность 

Дом хочу построить Твой. 

Потому что очень много 

Лжепророков развелось 

Ходят все в овечьих шкурах 

А внутри их только волк. 

Помоги Твой дом построить 

Чтоб на камен он стоял 

И тот камень, что отвергнут 

Во главе угла стоял. 

Чтобы с радостью встречались 

Все, кто верует в Тебя 

Боли, горечи не знали 

Как всѐ это видел я. 

И за правду чтоб никто там 

больше слѐз не проливал 

Потому что Ты построил 

И Хозяином в нѐм стал. 

Если кто-то провинился 

Не накажут  в нѐм его 

Упрекать его не стануьт 

Не пошлют ведь в ад его. 

Соберутся всей семьѐю 

И помолятся с Тобой 

Ты простишь все согрешения 

Потому что Дом ведь Твой. 

В Доме том все будут равны 

Потому что Ты сказал: 

«Кто себя возвысить хочет 

Тот унижен будет сам» 

Помоги мне дом построить 

Пусть все знают на земле 

Бог Отец – один на свете 

И Ты с ним всегда везде. 
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Следом за Тобой идти 
 

Каждый день в своих молитвах 

Я прошу лишь об одном 

Не суди меня так строго 

А прости мне всѐ во всѐм. 

У Тебя глаголы жизни 

И Ты – свет в моѐм пути 

Ты ведь знаешь как хочу я 

Следом за Тобой идти. 

Этот путь не так уж и лѐгок 

Чтоб я смог его пройти 

Дай мне мудрости, О, Боже 

Дай любви и чистоты. 

Чтобы сердцем и душою 

Возлюбил я всех врагов 

И за них Тебе молился 

Чтоб избавил от грехов. 

Как хочу я быть похожим 

На и Тебя, мой Друг родной 

Быть источником в пустыне 

Виноградною Лозой. 

Не прошу я, Боже, славы 

Чтобы сам себя хвалил 

Просто нужно, чтоб узнал мир 

Что со мною сотворил. 

Как теперь во всѐм хочу я 

Всем на свете помогать 

Не смотреть на цвет их кожи 

Просто братьями считать. 

Доказать хочу миру 

Что живущие в Тебе 

Победят чѐрные силы 

Будут свет на всей земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

Есть такие, точно знаю 

 
Есть такие, точно знаю 

Судят за спиной меня 

Говорят, что ненормальный 

Веру в Бога поменял. 

А никто из них не знает 

Что один Отец у нас 

Солнцу Он повелевает 

Чтоб светило для всех нас. 

Разделились лди в Боге 

Каждый говорит своѐ 

Кто-то верит в истукана 

Кто-то в Чѐрта самого. 

Есть такие, точно знаю 

Судят за спиной меня 

Сами-то совсем недавно 

Всѐ просили у Тебя. 

Получив же позабыли 

Кто для них всѐ сотворил 

И считают, что всѐ дал им 

Бог их веры, но не Ты. 

Всѐ равно за них молюсь  я 

Хоть и злюсь я иногда 

Говорю им:»Выньте брѐвна 

А сучок я выну сам». 
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Аве  Отче.... 
 

Аве  Отче, милый Боже 

Благодарен я Тебе 

Что познал я Сына Бога 

Дух Святой живѐт во мне. 

И за Слово, что читаю 

И за добрые слова 

Я Тебе так благодарен 

Не забыл Ты про меня. 

За жену Тебе спасибо 

И, конечно, за детей 

За друзей, которых дал мне 

С ними всѐ же мне милей. 

Наряду со всем хорошим 

Есть проблемы у меня 

Нет Любви пока, я знаю 

И жестокий часто я. 

Как такое происходит 

Непонятно мне вообще 

Знаю, Дьявол так желает 

И всѐ делает он мне. 

Трудно справиться со злом мне 

Не хватает так Тебя 

Помоги мне, умоляю... 

Я не справлюсь без Тебя. 

Поспеши ко мне на помощь 

И избавь от темноты 

Я омыт Твоею кровью 

Дух Святой живѐт во мне. 
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День и ночь 
 

День и ночь – два кратких слова,букв не так уж много в них 

Но послушайте, прошу вас, что сказал Иисус про них. 

Свет во мне, пришѐл я к людям, чтобы жизнь свою отдать 

Всѐ что нужно вам, просите и получите тот час. 

Только сердцем возлюбите вы того, кто любит вас 

Вам об этом говорю я, это главное для вас. 

Кто последует за мной обещаю твѐрдо 

В жизни будет свет иметь сколь душе угодно. 

Свет во мне.Я – Пастырь ваш.Всех своих я знаю 

И за вас я, не жалея,душу полагаю. 

Я – Путь светлый и для всех дверь открыта всюду 

Знайте голос, голос мой, кличет он повсюду. 

Что касается того быть ли правде ночью 

Говорю вам:»Нет, друзья!Дьявол жаждет ночи!» 

Потому что только в ночь,сладко соблазняет 

Разливая всем вино,душу разжигает. 

Беззакония творя, правды не желает 

И, обманывая всех, в ад их посылает. 

Вот поэтому для вас лучше жить во свете 

Видеть Божие дела, их не счесть на свете. 

 

 

 

 

Что творится в Церкви Божьей 
 

Говорят, что мы христовы 

Всѐ творим мы божье 

Но ведь многим очень больно 

От делов их ложных. 

Говорят без десятины ты не Сын уж божий 

Если дашь ты десятину - твоѐ место в ложе. 

Почему неправду вы людям говорите? 

Делать лишь одни грехи вы от них хотите. 

Где же правда, мой Иисус? 

Ты ответь, прошу я 

Что, без денег, мой роднолй я Тебе не нужен? 

Я не верю!Это ложь!Правда ведь дороже 

Неужели для ТебяДеньги лжи дороже? 

Я плачу Тебе собой – сердцем и душою 

Всѐ что нужно от меня Ты возми, не скрою. 

Об одном Тебя прошу – запрети им, Боже 

Лжепророков развелось – тысяч дюжин, больше. 
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Я Тебя никогда не забуду 
 

 

Я Тебя никогда не забуду 

Буду славить Тебя, милый Боже 

Потому что с Тобою я буду 

Жить в другом, лучшем мире, о, Боже. 

Ты открыл мне глаза, теперь вижу 

И на мир я смотрю по-другому 

Вижу белое, чѐрное вижу 

И милее мне то, что с Тобою. 

Сколько ран излечил в моѐм сердце 

Слышу я, как стучит по-другому 

Как и ты, я отдал его грешным 

Как и ты, я спешу, чтоб помочь им. 

Я Тебя никогда не забуду 

Имя доброе славлю я, Боже 

Потому что добро побеждает 

Всѐ что злое и всѐ что не божье. 

Когда жаждал к тебе обратился 

Напоил Ты живою водицей 

Всѐ равно без тебя я скучаю 

Не могу я Тобой насладиться. 

И когда слѐзы лились рекою 

И душе было больно с собою 

Ты сказал очень тихо:»Не бойся... 

Я с тобой и не плачь, успокойся.....» 

Я Тебя никогда не забуду 

Буду славить Тебя, милый Боже 

Про Тебя же слагаю стихи я 

Дух Святой помогает мне тоже. 

И теперь я молю тебя,Боже 

Помоги всем, кто слеп и не видит 

Зачеркни им всѐ чѐрное в жизни 

Напиши белым, белым, как иней. 

И тогда мы Тебя не забудем 

Будем славить Тебя, милый Боже 

Потому что с Тобою мы будем 

Жить в другом, лучшем мире, о, Боже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

Я не буду больше плакать 
 

Аве Отче, милый Боже 

Вновь к Тебе взываю я 

Преклони ко мне ты ухо 

И прошу услышь меня. 

Я не буду больше плакать 

И не буду я грустить 

Потому что Ты со мною 

Лишь с Тобой хочу я быть. 

Всѐ плохое я оставлю 

Стану Библию читать 

В каждой строчке, в каждой букве 

Буду вновь тебя искать. 

И с друзьями буду петь я 

Славить Бога моего 

Потому что нету лучше 

Лучше Бога моего. 

 

 

 

 

 

Обними меня, Иисус 
 

Обними меня. Иисус, обними сильнее 

Как хочу услышать я стук сердца в Твоѐм теле 

Обними меня Иисус, обними покрепче 

Чтоб тепло Твоей души растопило сердце. 

Помоги мне Дух Святой, Ты меня сильнее 

Запрети мне делать то, от чего слабею. 

Божье Слово говорит мне не всѐ запретно 

И оно же мне твердит:»И не всѐ полезно». 

Помоги мне Дух Святой, Ты же Божья сила 

Подавай мне каждый день только то, что мило. 

Коснись меня, друг дорогой 

Коснись кровавою рукой 

И после этого, родимый 

Найду души моей покой. 
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Как и было, так и есть 
 

Как и было, так и есть 

Как не верили, не верят 

Только знают пить да есть 

Утешаться в наслаждениях. 

А ведь много лет назад 

Был Садом, была Гаморра 

Что осталося от них? 

Прочитайте в божьем Слове. 

Точно так же, как и вы 

Ели, пили, развлекались 

Делали одни грехи 

Истуканам поклонялись. 

Не хотели жить они 

По Закону и по Слову 

И избрали они путь 

Широки врата ко гробу. 

 

 

 

 

 

 

Не умею говорить 
 

Я не так богат словами 

Чтоб красиво говорить 

И душе моей так больно 

Не могу я всѐ излить. 

Так мучительно страдаю 

От того, что не могу 

Я сказать тебе, родной мой 

Как Тебя, мой Бог, люблю. 

Ты поверь мне.Это правда 

Успокой меня, прошу 

Прочитай в моѐм ты сердце 

Всѐ, что я сказать хочу. 

А сказать хотел бы столько 

Если б мог я говорить 

Слов любви к тебе так много 

Не вместил бы даже мир. 
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Бог непобедимый 
 

Ты мой Бог любимый 

Бог непобедимый 

Всюду Ты со мной 

Где бы не был я. 

Ты – моя опора 

Ты – скала, защита 

Вера и надежда 

Ты – любовь моя. 

И когда молюсь я:»Отче наш Небесный» 

Слышу от тебя я только слово ДА. 

Ты согрел мне душу 

Растпил мне сердце 

И теперь навеки 

Я -  Твоѐ дитя. 

Каждый раз прошу я: 

«Не суди так строго, я Тебе ответить просто не могу» 

Ты – мой Бог любимый 

Ты непобедимый 

Я с Твоей любовью 

Вечно жить хочу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свобода 
 

Много, много лет назад 

В этот день Ты был распят 

Кровь пролил за этот мир 

Всем свободу подарил. 

Нам лишь только остаѐтся 

Верить в Слово и в Тебя 

Верить, что Отец Небесный 

Создал мир наш навека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

Этот мир 
 

Мир, этот мир Тобою создан, Боже 

Мир, как прекрасно всѐ в нѐм было, Боже 

Ты создал его для вечной жизни навсегда 

Всѐ так и будет с возвращением Христа. 

Но насегодня в нѐм безчинствует лишь зло 

Страдают дети, нет конца их горьких слѐз 

И враждуют люди, проливая кровь за кровь. 

И говорят, что про Иисуса – это ложь 

Прошу тебя, прости Отец и помоги 

Нам душу Дьяволу не дать 

Ведь с нами Ты. 

Мир, этот мир Тобою создан, Боже 

Но жить все люди стали не по –божье 

И не верят в то, что Ты нам просто обещал 

Забыли кто и как за нас всех пострадал. 

Чья кровь невинно пролилась за этот мир 

Кто, умирая на кресте, всех нас простил 

Кто насегодня ходатайствует за нас 

Мой Бог, Отец, прошу прости, прости всех нас. 

Избавь  всех нас, прошу Тебя, от темноты 

Прошу тебя, молю Тебя, ведь с нами Ты. 

Мир, этот мирТобою создан, Боже 

Мир, как прекрасно всѐ в нѐм будет, Боже 

Ты создал его для вечной жизни навсегда 

Всѐ так и будет с возвращением Христа. 

 

 

 

 

 

 

Есть на свете человек 
 

Есть на свете человек, имени не знаю 

Знаю только помощь ждѐт, от кого не знает. 

Говорю тебе, мой друг, естьна свете боже 

Попроси-ка ты Его, Он тебе поможет. 

Звать Его – Иисус Христос, Он помазан Богом 

Жизнь свою за нас отдал и воскрес Он с Богом. 

Попроси Его, мой друг, ведь тебе так надо 

Всѐ Он знает о тебе, сотворит Он чудо. 

Он избавит от грехов, раны Он залечит 

Кровью исцелит тебя, ведь Он – Бог наш вечный. 
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Я – божий человек 
 

Тебе хочу сказать спасибо 

Живу на свете столько лет 

Не мотыльком, не рыбой, птицей 

Я – просто божий человек. 

И как горжусь я этим словом 

Ведь я – подобие Твоѐ 

О, Боже мой, как это слово 

Звучит так гордо, высоко. 

Могу смеяться, веселиться 

Могу я плакать и грустить 

И на душе мне так приятно 

Когда молюсь  я о Святых. 

Я – человек, Твоѐ подобие 

И им хочу я быть всегда 

И в горе, радости, тревоге 

Не изменяться никогда. 

Ведь жизнь прекрасна без сомнений 

И станет лучше и светлей 

Когда по ней шагать я буду 

Ногою твѐрдой.Человек. 
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Дай мне крылья 
 

Дай мне крылья ветра, Боже 

Улетел бы я туда, где царит любовь и радость 

Жизнь прекрасная всегда. 

Где не слышно трубных звонов 

Призывающих к войне 

И не льѐтся кровь людская 

Мир, покой лишь в той стране. 

Где нет бедных и богатых 

Нет господ и нет рабов 

Той землѐй один лишь правит 

Царь  Царей – Иисус Господь. 

Где  текут обильно реки, орашая все поля 

Хлебным злаком вся покрыта 

Та родимая земля. 

Дай мне силу ветра, Боже 

Я б оковы разорвал 

Что удерживают крепко 

Не  дают идти мне в рай. 

Дай мне скорость ветра, Боже 

Я б всю землю обошѐл 

Рассказал бы кто есть Боже 

Что Ты есть ЛЮБОВЬ, ПОКОЙ. 

 

 

 

 

 

 

 

Иди к Богу и покайся 

 
Иди к Богу и покайся 

И будешь ты прощѐн навеки 

Спасѐшь себя любовью Божтей 

Узнаешь мир совсем другим. 

Слова от Бога, что читаешь 

Их закрепи в своѐм ты сердце 

Тогда ты будешь Божьим сыном 

Любовью Божьей сохраним. 
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Прости, помилуй, сохрани 
 

Прошу тебя, Отец Небесный 

Прости, помилуй,сохрани 

Встань на защиту, Ты всѐ можешь 

Меня от ьед обереги. 

Ведь Ты всѐ знаешь 

Я не гордый 

Что не моѐ, того не брал 

Не ел я хлеб чужой, тем более 

Никого не обобрал. 

Тебе я должен, это знаю 

И всѐ что нужно, Ты возьми 

Я об одном прошу, родной мой 

Прости, помилуй, сохрани. 

И в этих трѐх с жажду так Твоеѐ Любви 

Мне без Тебя так одиноко 

Прости, помилуй, сохрани. 

Прости, помилуй, сохрани 

И не суди меня так строго 

Прими, прими меня Ты снова 

В свою семью из-за любви. 

 

 

 

 

Не собирай богатства 
 

Не собирай себе богатства 

Ты в этой жизни на земле 

Оно тебя лишь только губит 

Рабом ты станешь Сатане. 

Не собирай себе богатства 

С ним только горе и печаль 

Родных и близких потеряешь 

В нѐм только стыд, в нѐм только срам. 

Уж если хочешь жить нормально 

Со всеми быть ты хорошо 

Спроси у Бога что важнее: 

Богатство злое иль добро? 

Ты почитай от Ьога Слово 

Оно тебя  научит жить 

Важней богатства Божье Слово 

Оно тебя и сохранит. 
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Верни к себе 
 

С Тобой знаком четыре года 

В начале было хорошо 

Я Дух Святой принял от Бога 

Стихи я стал писать с душой. 

Душа застыла , словно лѐд 

Я  Слово Божье не читаю 

Всѐ думаю наоборот 

Хочу добра – приходит злое. 

Дружить хочу, взамен вражда 

От дел моих так больно людям 

Я унижаю их сердца 

И без  Тебя совсем ослаб я. 

Нарушил мой с Тобой завет 

Тебе я клялся быть лишь твѐрдым 

Но Дьявол надо мной берѐт. 

Тебя прошу, Отец Небесный 

Мне помоги, верни к Себе 

Встань на защиту, Ты всѐ можешь 

И Божьим чадом сохрани. 

Меня верни к нормальной жизни 

С тобой общаться вновь хочу 

Быть мудрым я хочу и добрым 

Чтоб место получить в раю. 

Я в темноте сошѐл с дороги 

Заблудшею овцой я стал 

Найди меня, прошу, мой Боже 

Найди скорей, я так устал... 

Ты позови и я услышу 

Твой голос мне знаком давно 

Глаза мои, прошу, очисти 

И кровью вновь меня омой. 

Ведь для Тебя большая радость 

Спасѐнным быть Тобою мне 

Тебе молитвой должным стану 

Как прежде клялся я Тебе. 

Ты запрети мне всѐ плохое 

Верни на праведный лишь путь 

Жить без Тебя - какое горе 

Жить без Тебя – такая грусть. 

Молю Тебя, скорей услышь Ты 

Слова, что с болью я кричу 

Спаси меня, мой Бог любимый 

Я не остануся в долгу. 

Ты помоги совсем немножко 

За руку вновь меня возьми 

И, как дитя новорождѐнно 

К груди Своей меня прижми. 

Согрей теплом Своим и лаской 

Поговори со мной чуть-чуть 
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Всѐ объясни, ведь ненапрасно 

Все Благим ведь Тебя зовут. 

С Тобой я выросту, окрепну 

И буду жить, как скажешь Ты 

Тогда уж точно будь уверен 

Я не вернусь назад с пути. 

 

 

 

 

 

 

Когда придѐт конец? 
 

Скажи, мой Бог, когда придѐт конец? 

Всем беззаконьям, что творятся в мире? 

Не чтут Тебя, не чтут Отец Небес 

Не чтут и Сына твоего до ныне. 

Уж сколько лет прощаешь нам грехи 

Уж сколько раз зовѐшь нас к покаянию 

А мы всѐ так же продолжаем жить 

Плотская жизнь по нашему желанию. 

Скажи, мой Бог, когда придѐт конец 

Страданиям всем, что переносят с болью 

Когда увидят радость жизни те 

Которые исполнены любовью? 

 

 

 

 

 

 

Кровь одна струится в нас 
 

Как хорошо, когда ты можешь 

С любовью к людям относиться 

Как хорошо, когда ты можешь 

Им просто в жизни помогать. 

И не делить на белых, чѐрных 

Мы перед  Богом  все едины 

Ведь мы все семя Авраама 

И кровь одна струится в нас. 
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Твои руки 
 

Как прекрасны Твои руки 

Руки радости, любви 

Руки сильные такие 

Ими мы сотворены. 

Сколько чудных дел Ты сделал 

Славя Бога каждый раз 

Сколько душ избавил грешных 

Прикасаясь ими раз. 

Как прекрасны Твои руки 

Руки радости, любви 

Руки нежные такие 

И, как Свет они чисты. 

Есть ещѐ другие руки 

Руки грязи и вражды 

Руки, что приняли деньги 

И к распятью привели. 

Руки, что бросали жребий 

Разделяя всѐ Твоѐ 

Руки, что жестоко били 

Невиновное лицо. 

 

 

 

 

 

 

Хочу, хочу, хочу... 
 

Я в этот день, мой Бог любимый 

Хочу сказать Тебе одно 

Хочу идти Твоей дорогой 

Что Ты прошѐл давным давно. 

Хочу я крест нести распятья 

Хочу я след твой целовать 

Твоею кровью вновь омыться 

Свою я кровь хочу отдать. 

Ты испытай меня по сердцу 

Оно открыто для Тебя 

Прости меня  спустя столетия 

Как всех простил в распятие дня. 
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Рай впереди 
 

Всѐ, что было прошло 

Всѐ, что будет настанет 

Ночью будет луна 

Солнце нас не оставит. 

Ждѐт нас рай впереди 

И от Сына мы знаем 

Не умрѐм никогда 

Если Бога мы знаем. 

Всѐ, что было прошло 

Впереди только вера 

Надежда, любовь 

Я во всѐ это верю. 

 

 

Славьте Бога 
 

Будем мы с Тобою вместе 

Перед Богом танцевать 

Песни петь во славу Бога 

Имя Бога прославлять. 

Все грехи мы позабудем 

И вражду, и злость, и страсть 

Только с Богом жить мы будем 

На Него лишь уповать. 

Славьте Бога, Славьте Бога 

Он Отец, и Сын, и Дух 

У него любвт так много 

С ним лишь только жизнь в раю. 

Славьте Бога неустанно 

Он защита и скала 

Он тот камень, что отвергли 

Камень во главе угла. 

Мы с тобой одной ведь крови 

Бог-Отец нас сотворил 

Он детей своих так любит 

Всем нам жизнь Он сохраил. 

Вот  когда мы вместе будем 

Жить одной семьѐй в раю 

Эту песню там спою я 

Доказательством всему. 

Славьте Бога, славьте Бога 

С чистым сердцем и душой 

Славя Бога, мы получим 

Жизнь прекрасную – покой. 

Славьте Бога днѐм и ночью 

Честь, хвала Тебе, Отец 

Да пребудет Твоя воля 

Твоѐ Царствие вовек! 
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Thomas´s Lieder 
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Du bist heilig, der Du sitzt auf Deinem Thron 
 

 

 

Du bist heilig, ja Du bist heilig,  

 
F-Dur, B-Dur, F-Dur,  

 

der Du sitzt auf deinem Thron, und regierst für alle Zeit,  

 
C-sieben F-Dur  

 

Ja Du bist heilig, ja Du bist heilig,  

 
F-Dur B-Dur, F-Dur.  

 

Jesus, ich schaue auf zu dir.  

 
g-Moll, C-sieben F-Dur.  

 

Du bist erhoben Jesus, Du bist erhoben Jesus,  

 

F-3 C-sieben—4# F-Dur. 

 

Du bist erhoben Jesus, ich bete an vor deinem Thron.  

 

F-3 C-sieben# C-sieben# F-Dur.  

 

2. Du bist mächtig, ja du bist mächtig, (Der du sitzt…)  

3. Du bist würdig, ja du bist würdig, (Der du sitzt …)  

4. Du bist herrlich, ja du bist herrlich, (der du sitzt …)  
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Ich steh vor deinem Thron und bete an   
 

Ich steh vor deinem Thron und bete an,  

ich steh vor deinem Thron und bete an,  

 
Fips-Dur, fis-dur-sechs c iss -dur-sieben Fips-Dur  
 

Ich steh vor deinem Thron und bete an, du bist Jesus, Gottes Sohn.  

 
Fass- dursiebt H-Dur Ciss-Dursieben Fiss-Dursechs.  

 

Ich preise dich, Halleluja, ich preise Dich halleluja,   
 

Fiss-Dur,  Ciss-dursieben, Ciss-Dursieben, Fiss-Dur.  

 

Ich preise dich, Halleluja, ich preise Dich, Halleluja, Du bist Jesus Gottes Sohn.  
 

Fils-Dur, Ciss-Dursieben, Fiss-Dur, Fiss-Dursechs Ciss-dursieben, H-Dur, Fiss-dursechs. 

 

2. Ich singe Dir O Herr ein neues Lied, (Wiederholen s. Oben. 

3. Ich tanze Herr vor deinem Thron, (Wiederholen, s. Oben.) 

4. Weitere nach Improvisation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus gekrönt ist 
 

1. Jesus gekrönt ist, mit goldenen Diademen, Halleluja, halleluja, mit Lobpreis singet 

amen.  

2. Der Du das Heil bringst, und Frieden allen Völkern, Halleluja, halleluja, mit Lobpreis 

singet amen.  

3. Jesus, Geliebter, König und mein Helfer, Halleluja, halleluja, mit Lobpreis singet 

Amen.  

4. Freu mich in dir O mein König und Retter, Halleluja, halleluja, mit Lobpreis singet 

amen.  

5. Der Du den Feind hast besiegt mit Kraft und Macht, Halleluja, halleluja, mit Lobpreis 

singet amen.  

6. Dein Geist mich durchdringet, mit Friede und Freude, Halleluja, halleluja, mit 

Lobpreis singet amen.  
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Und wir zwei werden eine Einheit sein 
 

 

Ich halte Dich, an meiner Hand, fürchte dich nicht ich bin bei Dir.  

 
D-Dur, A-3 H-Moll G-Dur #D-dur-A/T A-Dur  
 

Ich halte Dich, an meiner Hand, fürchte dich nicht ich bin bei Dir.  

 
D-Dur, A-3 H-Moll G-Dur #D-dur-A/T A-Dur D-Dur.  
 

Fürchte dich nicht, mein Kind, fürchte dich nicht, mein Kind,   

 
D-3 G-dur A-Dur, D-Dur, D-3 G-Dur A-Dur D-Dur H-sieben.  

 

Und wir Zwei, werden eine Einheit Sein, und wir Zwei werden eine Einheit sein.  

 
H-Sieben, E-Moll, A-3 d-Dur, D-Dur, E-Moll, A-3, D-Dur.   

 

2. Ich bewahre dich, auf deinem Weg, fürchte dich nicht mein Kind,  

Ich bewahre dich, auf deinem Weg, fürchte dich nicht mein Kind.  

(Refrain) 
 

3. Ich führe Dich auf deinem Weg, fürchte dich nicht mein Kind,  

Ich führe dich, auf deinem Weg, fürchte dich nicht, mein Kind.  

(Refrain.  

 

 

 

Wir sind die Garde des Herrn 
 

Wir sind die Garde des Herrn 

 

D-Dur  

 

Wir kämpfen den Kampf des Glaubens,  

 

D-Dur, H-Moll-7  

 

Mit dem Schwert des Geistes in unserer Hand.  

 

G-Dur, A-Dur, D-Dur.  

 

Halleluja, unser Gott regiert.  Halleluja, Unser Gott regiert!  

 

G-Dur, A-Dur, H-Moll,  

G-Dur, A-Dur, D-Dur.  

 

2. wir sind… mit dem Schild des Glaubens, Rest s. Oben 

3. Mit dem Helm des Heils, s. Oben 

4. Mit dem Panzer der Gerechtigkeit s. Oben 

5. beschuht mit den Stiefeln der Bereitschaft. 
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Ich mit Krücken                                                                    Ich im Rollstuhl 
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Ich, Amber und Brendon Green (nach  meiner Heilung, dieses Ehepaar  hat für meine Heilung 

gebetet) 

 

 

 

 

Ich in einer Afrikanischen versammlung 
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Links von rechst: mein Sohn Schora, Violetta, ich, meine Tochter Jana und Emil. 

 

 

                                  Ich halte in diesem Bild ein Vortrag über Armenien.                                                


