
Կախարդության զորությունը

Աշխարհի շատ վայրերում կախարդության
զորությունը դարեր շարունակ անփոփոխ է։
Քրիստոնեական պատմություն ունեցող ազգերի մեջ
(հիմնականում Արևմուտքում) կախարդությունը
հարմարեցվել  է մշակու յթի հետ և ունի առանձնա -
հատուկ ձևեր: Մի ընդհանուր և բնորոշ նպատակ
կա կախարդության բոլոր ձևերի մեջ, և դա
վերահսկումն է՝ իշխելը: Երբ որևէ կրոնական
գործունեու թյան նպատակը դառնում է մարդկանց
վերահսկումը, կախարդությունը ընթացքի մեջ է
մտնում և սկսում է գործել: 
Կախարդության ամե նա պարզ ձևը հիմնա կա նում

ներառում  է գործող
անձանց (կա խարդ,
շամաններ, հեքիմներ),
արարո ղություն կամ ծիսա -
կարգ, որը կարող է
զանազան ձևեր ունենալ
կամ լինել տարբեր ձևերի՝
զոհ, զոհաբերություն (մարդ
կամ կենդանի), որոշ բնորոշ

ձևեր կամ ռիթմեր (թմբուկ զարկելը, թխկթխկացնելը
և այլն)և մի քանի այլ ձևեր էլ՝ ներառյալ ուխտ անելը
ինչ-որ բանի կամ ինչ-որ մեկի հետ, երբ
մասնակիցները կապվում են իրար կամ մեկ այլ
դիվային էակի հետ, որի վրա կենտրոնա ցած է
նրանց գործունեությունը: 
Գոյու թյուն ունեն կախարդության չորս հիմ նական
նպատակներ՝

դառնալ ավելի բարձր մակարդակի հոգևոր էակ,
որը հաճախ դրսևորվում է քմահաճությամբ կամ
չարամտությամբ։
Վերահսկել բնության ուժերը, ինչպիսիք են
օրինակ անձրևը կամ բերքի համար լավ
եղանակը։
Կանխել հիվանդությունները և չբերու թյու նը,

ինչպես օրինակ Աֆրիկայում յուրաքան չյուր
ամուլ կին գնում է կախարդի կամ հե քիմի մոտ`
հմայության կամ թալիսմանի համար:
Իշխել և վերահսկել այլ մարդկանց`
պատերազմի ժամանակ թշնամիներին
վախեցնելու, սեռական ցանկություններ
առաջացնելու երկու անձանց միջև:

Ժամանակակից կախարդության փորձառու թյու նը
ներառում է նույն տարրերը:
Այն ունի շահագործման ամենաքիչը չորս
մակարդակ՝
1. Բաց  կամ հասարակական. սա գործում է իր
իրական բնույթի մեջ: Կախարդությունը սովո րեց -
նում է պաշտել սատանային: Սատանայի եկեղեցին
ունի իր սեփական էջը համացանցում, որն ինքն
իրեն ներկայացնում է «հարգալից» եկեղեցի: Բայց
նրանք, ովքեր դուրս են եկել դրա ճիրաններից,
կասեն ձեզ, որ հիմնական սատա նայական արարո -
ղակարգը` ծեսը, «սև ծեսն է»՝ քրիստո նեա կան
համընդ հանուր ծա ռա -
յու թյան  նմա նա կումը
հայհո յանքով:
Հիմնական շարժա ռիթը
կան խա մտած ված և մի -
տումնավոր ատե լու -
թյունն է և Հիսուս
Քրիստոսին մերժելը: Շատ
կա րևոր է նշել, որ կա խար -
դության գլխա վոր թշնամին
ոչ թե իսլամն է, հումանիզ -
մը (մարդասիրությունը) և
արևմտյան կրոնները, այլ`
քրիստոնեական եկեղեցին:

Երբ որևէ կրոնական
գործունեության
նպատակը դառնում է
մարդկանց
վերահսկումը՝
կախարդությունը
ընթացքի մեջ է մտնում
և սկսում է գործել:

Կախարդության չորս մակարդակները

Վերահսկման ձգտումը
Բառարանը սահմանում է կախարդությունը ինչպես «կախարդական ուժի արվեստ,
կախարդական ուժերի ազդեցություններ կամ դյութիչ կախարդանք»:  Աստծո Խոսքն
ավելի հեռուն  է գնում՝ սահմանելով կախարդությունը որպես  ընկած մարդկության
կրոն: Երբ մարդկային ցեղը մերժեց Աստծուն և ապստաբելով շրջվեց Նրանից,
զորությունը, որը  դրդեց մարդկությանը այդ քայլին՝ կախարդությունն էր: Մարդկանց
տարբեր խմբեր հմտանում են տարբեր հատկանիշներ ունեցող կախարդության ձևերի
մեջ,  մինչդեռ որոշակի տարրեր ընդհանուր են գրեթե բոլորի մոտ: 
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Աստվածաշնչյան ուսուցումներ Դերեկ Պրինսից, 
որոնք կփոխեն ձեր կյանքը
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2. Ընդհատակյա կամ գաղտնի. կախարդների խմբերը հիմնա կանում
հանդիպում են գիշեր ները, որ զոհ մատուցեն, զոհաբե րություն անեն
և նոր անդամներին ներգրավեն իրենց շարքերը: Կախարդության
փորձառության մեջ հիմնական տարրե րից մեկը զոհաբերությունն է:
Սովորաբար դրանք փոքր կենդանիներ են (շներ, կատուներ,
առնետներ  և այլն): Երբեմն զոհը մարդն է: 

Առանց որևէ կասկածի կախարդության աստվածը սատանան է:
Սատանայի հետևորդներն ու կողմնակիցները կապված են նրա և
միմյանց հետ հավատարմության համաձայնությամբ և իրենց
գործունեությանը վերաբերող բացարաձակ գաղտնիությամբ: Ի՞նչն է
տանում մարդկանց սատանայա պաշտության: Ի՞նչն է գրավում
մարդկանց ուշադրությունը սատանիզմի մեջ: Ես հավատում եմ, որ
դա գերբնական զորության՝ ուժի առաջարկն է: Մեկ անգամ
համոզվելով այն ուժի մեջ, որ նրանք ստանում են, սատանիստները
հաճախ դառնում են ագրեսիվ, ինքնավստահ և հանդուգն: 

Իմ ընկերներից մեկը մի անգամ ինքնաթիռում  նստած էր մի կնոջ
կողքին, ով հրաժարվում էր բոլոր առաջարկվող ուտելիքներից: Կինը
ասել էր իմ ընկերոջը, որ նա ծոմի մեջ էր: «Ես էլ եմ քրիստոնյա»,—
ասաց իմ ընկերը և ժամանակ առ ժամանակ ես էլ եմ ծոմ պահում և
աղոթում: «Օ՛հ, ոչ,— պատասխանեց կինը,— Ես քրիստոնյա չեմ,  ես
սատանիստ եմ»: Շարունակելով նա  բացատրել էր, թե որ նպատակի
համար էր աղոթում՝ քրիստոնեական ամուսնությունների
բաժանման (ամուսնալուծությունների համար) և քրիստոնեական
առաջատար ծառայությունների անկման և կործանման համար:

Ես մի անգամ նամակ ստացա Տեխասում ապրող մի կնոջից, ով
շարունակաբար լսում էր իմ ռադիոուսուցումները: Նա ասաց, որ
կախարդ էր և ուներ համապատասխան գրանցում և հաճախում էր
մի եկեղեցի, որպեսզի այնտեղ կասկած և անհավատություն սերմա -
ներ նորադարձ քրիստոնյաների մտքերում և սրտերում: Նրան հա -
ջող վել էր հավատքից ետ կանգնեցնել երեք այդպիսի մարդկանց: 

Հետո նա գրել էր. «Դուք հավատու՞մ եք, որ Հիսուսը ինձ կների և
ես կարող եմ փրկություն ստանալ»: Ես պատասխանեցի, որ Աստված
մշտապես ողորմած է, չնայած որ նրա ազատագրումը կարող էր մեծ
պայքարող լինել: Ես առաջնորդեցի նրան տեղացի հովվի մոտ:
3. Հինգերորդ շարասյուն` Քողարկված.կան փիլիսոփայության և
կրոնի շատ ձևեր, որոնց արմատները քողարկված են կախարդության
մեջ: Կախարդության մեջ հինգերորդ շարասյան ձևերը սովորության
և վարվելակերպի ընդունված ձևերն են, որոնք գնալով ավել լայն
տարածում են գտնում և զարգանում: «Նոր դարաշրջանի»
ուսուցումները`օրինակ հիպնոսը, կախարդությունից վերցված շատ
ձևերից մի քանիսն են` գայթակղելու անմեղ մարդկանց սատանայի
տարածքների մեջ: 
4. Մարմնավոր բնույթի գործերը. մենք արդեն քննարկեցինք
կախարդության երեք հիմնական ձևերը, որոնք գերբնական ուժեր են՝
Հասարակականը, Գաղտնի ձևը և Հինգերորդ շարասյունը: 
Այժմ մենք պետք է բացահայտենք արմատը: Սա ամենաքիչ ճանաչ -
ված ընթացքն է, որը, սակայն, ներթափանցում է  հասարակության և
եկեղեցու մեջ: Գաղատացիս 5:19-21-ում Պողոսը թվար կում է մարմնի
գործերը (մեղավոր բնույթը): Նա հիշատակում է «կռապաշտության»
և «կախար դության» մասին: Այս բնույթը հաճախ է բացա հայտում և
դրսևորում ինքն իրեն, նույնիսկ վաղ մանկական հասակում՝
փորձելով  ղեկավարել այլ մարդկանց: Մենք ապահով ենք զգում, երբ
կառավարում ենք այլոց: Աստված ընդհակա ռակը, երբեք չի փորձում
ղեկավարել և իշխել մեզ: Նա հարգում է այն ազատ կամքը, որ տվել է
մեզ, չնայած որ, Նա մեզանից պատասխա նա տվու թյուն է պահանջում
այդ ազատ կամքն օգտա գոր ծելու համար: 

Երեք ձևեր կան, երբ ղեկավարման և իշխելու ուղիները երևան են

Աստված, ընդհակառակը, երբեք
չի փորձում ղեկավարել և իշխել
մեզ: Նա հարգում է այն ազատ
կամքը, որ տվել է մեզ, չնայած
որ, Նա մեզանից
պատասխանատվություն է
պահանջում այդ ազատ կամքն
օգտագործելու համար:

www.facebook.com/www.derekprince.org



գալիս: Դրանք են՝ մանի պու լ յացիան, վախեցնելը կամ
ահաբեկելը և իշխելը (գերիշխումը): Նպատակը
իշխելն է: Մար դիկ, ովքեր հասկանում են, որ իրենք
ավելի թույլ են, քան նրանք ում ուզում են իշխել, հակ -
ված են մանիպուլայցիայի ենթարկել այլոց, իսկ
ուժեղներն էլ ձգտում են վախեցնել: Բայց վերջ նական
նպատակը գերիշխելն է, այսինքն ստի պել այլ
մարդկանց անել այն, ինչ իրենք են ուզում:  

Շատ ընտանեկան հարաբերություններ
ներկայացնում են այս արտահայտությունը:
Ամուսինը ահաբեկում է իր կնոջը՝ զայրանալով և
կատաղելով կամ բացարձակ դաժանություն
ցուցաբերելով: Կանայք էլ իրենց հերթին շանտաժի
են ենթարկում իրենց ամուսիններին իրենց
արցունքներով, վիրավորական խոսքերով և հաճախ
ստիպելով, որ նա մեղավոր զգա իրեն իր
թերությունների մեջ: Ծնողներն էլ են հաճախակի
զայրանում և մանիպուլյացիայի ենթարկում իրենց
երեխաներին,  և երեխաներն էլ  կարող են շատ լավ
հետևել  իրենց ծնողների օրինակին: 

Մանի պուլյացիայի հիմնական գործիքը մեղքն է՝
հան ցանքը: Մայրը կարող է ասել իր երեխային. «Եթե
դու ինձ սիրում ես, պետք է վազես խանութ և ինձ
համար մեկ տուփ ծխախոտ գնես»: Երե խան հաս -
 կանում է, որ եթե նա չանի այնպես, ինչպես մայրն է
ուզում, ապա դա կդիտվի մորը չսիրելու նշան: 

Պարզ է, որ իշխելու այս ձևը կործանարար է
երեխայի համար: Զարմանալի չէ, որ, այնուամե -
նայնիվ, կախարդությունը կարող է գործել նույն
կերպ: Երբ մայրը զվարճանում է հյուրերի հետ,
երեխան կարող է մոտենալ և հարցնել թե արդյոք
կարո՞ղ է դիտել արգելված հեռուստատեսային
հաղորդումը: Նա գիտի, որ ծնողներն  ուզում են իրեն
հեռու պահել վնասա կար ազդեցությունից ՝ շատ
զգույշ և ընտրողա կան լինելով այն ամենի նկատ -
մամբ, թե ինչը նա պետք է և չպետք է դիտի, բայց
երեխան ենթա դրում է, որ մայրը ռիսկի չի դիմի և չի

զայրանա հյուրերի
ներկայությամբ: 

Երբ մենք
սովորում ենք
ճանաչել ուրիշներին
մանիպուլյացիայի
ենթարկելու
ցանկությունը որպես
չարիք և որ այն ուժ է,
ապա մենք կարող

ենք տեսնել դա շատ այլ իրավիճակներում: Կրոնի
մեջ դա կարող է լինել հետևյալ կերպ. երբ քարո զիչն
ասում է. «Աստված  այսօր ինձ ցույց է տվել տասը
մարդ, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է զո հաբերի
1000 ֆունտ»: Կամ նա կարող է ցույց տալ հեռավոր
երկրներում գտնվող քաղցած երեխա ների

սրտաճմլիկ նկարներ, և նա ով չի արձագան քի, իրեն
մեղավոր կամ հանցավոր կզգա:

Քաղաքականության մեջ դա կարող է ի հայտ գալ,
երբ թեկնածուն ճարպկորեն կոչեր է անում ընդդեմ
ռասսայական խտրականությունների, որ հավաքի
առավել ձայներ: 

Բիզնեսի մեջ դա արտահայտվում է գովազդների
տեսքով` մարդկանց գրավելու համար, որ նրանք
գնեն այն, ինչի կարիքը չունեն, կամ գնեն այն, ինչի
համար գումար չունեն կամ չեն կարող իրենց թույլ
տալ: Ամեն դեպքում սա չարիք է: Երբ մենք իմա նում
ենք, որ սրանք կախար դու թյան դրսևո րում ներ են,
հասկանում ենք, որ մեր այս ժամա նա կա կից
հասարա կության և մշա կույ թի մեջ մենք
շարունակաբար ենթարկվում ենք դրա
ազդեցությանը: 

Սա նոր իմաստ է հաղորդում Պողոսի խոսքերին
2-րդ Կորնթ. 4:4-ում, որը ասում է. «Որոնց մեջ այս
դարի աստվածը կուրացրեց չհավատացող ների
մտքերը»: Մարդիկ, ովքեր պարբերաբար են
մանիպուլյացիայով զբաղվում կամ ահաբեկելով
իշխում այլոց,  դուռ են բացում, որ նրանք տրվեն
ստրկությանը,  կապանքներին, դիվային և
կախարդական ազդեցություններին: Եթե սա
պատահում է,  նրանք անկարող են հարաբերություն
հաստատել կամ առնչություն ունենալ որևէ մեկի
հետ, ով չունի այդպիսի գործելակերպ և վարքագիծ:
Դա այլևս չի դիտվում որպես մարմնավոր բնույթի
գործունեություն, այլ գերբնական ուժ, որը կարող է
յուրաքանչյուրին` ում նրանք իշխում են, տանել
հոգևոր ստրկության: 

Ես ականատես եմ եղել այսպիսի ուժի
գործածմանը մոր և դստեր միջև: Մայրը կարող է
որոշել, որ իր դուստրը պետք է ամուսնանա որոշակի
ազգության և հասարակական կարևոր դիրք ունեցող
անձնավորության հետ: Հետագայում, երբ դստեր՝
կողակցի ընտրությունը չի համապատասխանում
մոր չափանիշներին, մոր մեջ բնակվող
կախարդության ոգին կհանգեցնի նրան, որ մայրն
իրականում կանիծի իր դեստերն ու ապագա
փեսային: Անեծքն այսպես կարող է հնչել «Նա երբեք
չի կարող ապահովել քեզ»: 

Արդյունքը կլինի այն, որ նրանք անըդհատ և
շարունակաբար պայքարների մեջ կլինեն դրա -

Մարդիկ, ովքեր
պարբերաբար են մանիպու -
լյացիայով զբաղվում կամ
ահաբեկելով իշխում այլոց,
դուռ են բացում, որ նրանք
տրվեն ստրկությանը,
կապանքներին, դիվային և
կախարդական ազդեցու -
թյուններին:

dpmarm@gmail.com



մական նեղությունների և լարված իրավիճակ նե րի
դեմ՝ դրա համար ոչ մի ակնհայտ պատճառ չգտնե -
լով: Կախարդության դևը կարող է գործել շատ այլ
հարաբերությունների մեջ ևս: Հովիվը կարող է ձգտել
վերահսկել իր ամբողջ անձնակազմին կամ եկե ղեցու
բոլոր անդամներին: Նման իշխա նու թյունը կարող է
վախեցնել տվյալ եկեղեցու անդամներին:

Մարդիկ ովքեր մասնակցել են կամ ներկա են
գտնվել սատանայական հավաքույթներին կամ
երկրպա գությանը և վարժվել են սատանայի զո -
րության մեջ, պետք է, որ շատ վճռական լինեն, եթե
ցանկանում են ազա տագրվել:  Հոգևոր պայքարը
ազատագրության հարցում հաճախ շատ լարված է և

ուժգին: Ազատա գրության ըն -
թաց քը այնուա մենայնիվ կոն -
ֆլիկ տի վերջը չէ: Այն մարդը, ով
գիտակցված և առանց վերա պա -
հումների հանձնվել է սա -
տանային, նա դեռ համարվում է
նրա սեփա կանությունը:

Սատանան կփորձի շարունակաբար վերահաս տա տել
իր իշխա նությունը` օգտագործելով իր տիրապե -
տության տակ գտնվող ցանկացած դիվա յին ուժ: Սա -
 տանայի նախ կին զոհը կարիք կունենա մի խումբ
հավատա րիմ հավատացյալների աջակցու թյանը: Նա
պետք է սովո րի դեմ կանգնել ցանկացած ճնշումների,
որ կգործա դրվեն` անընդհատ փորձելով պնդել և հաս -
 տատել  այնպիսի սուրբգրային հատ ված ներ, որոնք
խոստա նում են ազատագրություն և հաղթա նակ: 

Այստեղ հենց Հիսուսն է մեր օրինակը: Ամեն
անգամ, երբ սատանան փորձության էր ենթարկում
Նրան, Նա տալիս էր մի շատ կարևոր պատասխան
«Գրված է...» (Մաթևոս 4:1-11) Սատանան
պատասխան չունի Աստծո գրավոր խոսքին: 

Երբ մարդը սատանայի ստրուկն է, ապա այդ
տղա մար դու կամ կնոջ ներսի անձնավորության
պատերը փլված են: Ազատագրվելուց հետո, որպես -
զի ազա տու թյունը վերականգնվի, պաշտպա նողա -
կան պա տերը պետք է վերակառուցվեն:

Սուրբգրային որոշակի հատվածների անընդհատ
կարդալն ու կրկնելը աստիճանաբար վերականգնում
են այդ պատերը: Եվ երբ դրանք արդեն

վերակառուցված են իրենց տեղում, սատանայական
ճնշումներն ու հարձակումներն աստիճանաբար
կրճատվում են, նվազում և վերջիվերջո դադարում: 

Սատանան բավականին խելացի է և նա իր
զորքերին չի ուղարկի մի պատերազմ, որտեղ նա
գիտի, որ էլ չի կարող հաղթել: 

Ինչպե՞ս կարող են մարդիկ պաշտպանվել խա -
բեու  թյունից և ստից: Միայն մեկ դուռ կա, որը
տանում է երկնքի արքայություն՝ ՀԻՍՈՒՍԸ: Նա է
«Ճշմարտու թյունը և Կյանքը» (Հովհ:14-6): Նրանք
ովքեր մտնում են գերբնական տիրույթ մեկ այլ
դռնով, հայտնվում են մթության և ոչ թե լույսի մեջ:
Կա ևս մեկ բացար ձակ ճշմարտություն (Հովհ:17-17-
ում), որտեղ Հիսուսը ասում է Հորը. «Քո խոսքը
ճշմարտություն է»: Այն ամենը, ինչը ներդաշնակու -
թյան մեջ չէ Աստվածաշնչի հետ, մոլորություն է և
շեղում: Այս պատճառով էլ շատ կարևոր է, որ մենք
սովորենք և ուսումնասիրենք Աստվածաշնչյան
պարզ ճշմար տություններն ու սկզբունքները, որպես -
զի միշտ պատրաստ լինենք օգտագործել դրանք, երբ
մեր հավատքն ու վստահությունը փորձվում են:

Ելքը

Սատանայի նախ -
կին զոհը կարիք
կունենա մի խումբ
հավատարիմ
հավատացյալների
աջակցությանը:

+374 94 83 13 47        Թերթը տարածվում է անվճար
Թարգմանիչ` Նաիրա Սիմոնյան
Խմբագիր` Վազգեն Զոհրաբյան

Իմացիր ավելին

Աստվածաշնչի աշխարհահռչակ ուսուցիչ
Դերեկ Պրինսի ավանդած ուսուցչական
ժառանգության մասին ավելին իմանալու,
վիդեոուսուցումներ դիտելու, առցանց գրքեր
կարդալու և աստվածաշնչյան ամենօրյա
պատգամներ ստանալու համար առաջար -
կում ենք այցելել մեր ծառայության կայք.
www. derekprincearmenia.com
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