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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Վիշտն ու միայ նա կութ յունն այն հիմնա կան 
խնդիր նե րից են, ո րոնց մար դիկ բախ վում 

են այ սօր: Եվ քա նի որ մար դը միայ նա կութ յու նից 
տրտմում է, այդ եր կու սը սո վո րա բար միա սին են հան-
դի պում:

 Միայ նա կութ յան խնդիրն այ սօր ա վե լի լուրջ է, քան 
անց յա լում:  Ծա ռա յութ յան ժա մա նակ հան դի պում եմ 
բազ մա թիվ մարդ կանց, ով քեր խնդրում են ա ղո թել 
միայ նա կութ յան զգա ցու մը հաղ թա հա րե լու ա ռաջ նոր-
դութ յուն և  օգ նութ յուն ստա նա լու հա մար:

Աստ ված Իր  Խոս քում ա սում է, որ մենք մե նակ 
չենք:  Նա ցան կա նում է մխի թա րել և բժշ կել մեզ:  Սա-
կայն, եր բեմն անս պա սե լի ու ցա վա գին կո րուստ ունե-
նա լուց հե տո մար դիկ ամ բողջ կյան քում չեն կա րո-
ղա նում ա պա քին վել: Դժ բախ տութ յու նը հատ կա պես 
ան հաղ թա հա րե լի է թվում, երբ ու ղեկց վում է վի րա վո-
րան քով, իսկ սա տա նան փոր ձում է օգ տա գոր ծել այդ 
հնա րա վո րութ յու նը՝ ան հա տին կամ մի ամ բողջ ըն-
տա նի քի կա պան քի մեջ պա հե լու հա մար:  Հա րա զա-
տի մա հը, բա ժա նութ յու նը կամ մտե րիմ փոխ հա րա բե-
րութ յան կո րուս տը կա րող է վշտի պատ ճառ դառ նալ, 
և ն ման պա րա գա յում շա տե րը տրտմութ յան ըն թացք 
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են ապ րում:  Հաղ թա նակ ու նե նա լու բա նա լին` բնա-
կան տրտմութ յան ըն թաց քը տրտմութ յան ո գուց զա-
նա զա նելն է: Ա ռա ջինն օգ նում է, որ վշտա ցած ան ձը 
բժշկվի, երկ րոր դը խո րաց նում է վիշ տը և  վատ թա-
րաց նում տվյալ ան ձի վի ճա կը:

Իմ կար ծի քով՝ պատ ճառ նե րից մե կը, թե ին չու են 
նույ նիսկ քրիս տոն յա ներն ընկ նում տրտմութ յան և 
 միայ նա կութ յան ծու ղա կը, այն է, որ նրանք ճիշտ չեն 
ըն կա լում տրտմութ յան ըն թաց քը: Եր բեմն Աստ ծո 
բժշկութ յան արդ յունքն ան մի ջա պես է եր ևում, բայց հա-
ճախ դա մի ըն թացք է, որ  Տերն Իր զա վակ նե րին օգ-
նում է անց նե լու քայլ առ քայլ: Ի րա կա նում, բո լո րը նույն 
ձևով և  նույն չա փով չեն ար ձա գան քում կորստին, սա-
կայն բո լորս էլ ու նենք զգաց մունք ներ և  կա րող ենք վի-
րա վոր վել ու բժշկութ յան կա րիք ու նե նալ:

 Հի սու սը ե կավ աշ խարհ՝ սա տա նա յի գոր ծե րը քան-
դե լու (տե՛ս Ա  Հովհ. 3.8) և  մեզ լիա ռատ կյանք շնոր-
հե լու (տե՛ս  Հովհ. 10.10): Ե թե սո վո րենք ըն դու նել այն, 
ինչ  Նա հնա րա վոր է դարձ րել մեզ հա մար, կապ րենք 
այն լիա ռատ կյան քը, ո րը մեզ ա զա տում է տրտմութ-
յու նից ու միայ նա կութ յու նից:

Աստ ված ինձ ա զա տագ րել է միայ նա կութ յան և 
վշտի կա պան քից, և  ես հա վա տում եմ, որ  Նա կգոր-
ծա ծի այս գիր քը, որ պես զի քեզ էլ օգ նի՝ քայլ առ քայլ 
ա զա տագր վե լու:



 Մաս 1

ԴՈՒ ԼՔՎԱԾ ՉԵՍ





1

ԴՈՒ ՄԵՆԱԿ ՉԵՍ

«Եվ  Հի սու սը մոտ գա լով` նրանց հետ խո-
սեց և  ա սաց՝ ...ա հա Ես ձեզ հետ եմ ա մեն օր՝ 
մինչև աշ խար հի վեր ջը: Ա մե՛ն»:

 Մատ թեոս 28.18-20
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1

ԴՈՒ ՄԵՆԱԿ ՉԵՍ

«Ո րով հետև նա Ինձ ցան կա ցավ, և Ես կփրկեմ 
նրան. Ես բարձր կա նեմ նրան, որ նա ճա նա չում է Իմ 
ա նու նը:

 Նա կկան չի դե պի Ինձ, և Ես կլսեմ Ն րան. Ես նրա 
հետ կլի նեմ նե ղութ յան մեջ, կապ րեց նեմ նրան և  փա-
ռա վոր կա նեմ նրան:

Եր կար օ րե րով կկշտաց նեմ նրան և Իմ փրկութ յու-
նը ցույց կտամ նրան»:

 Սաղ մոս 91.14-16

Աստ ված ցան կա նում է, որ ի մա նաս՝ դու մե նակ 
չես:  Սա տա նան ու զում է, որ դու հա վա տաս, 

թե լիո վին մե նակ ես, և  ոչ ոք չի հաս կա նում քո ապ-
րումնե րը:  Սա կայն դա ճշմար տութ յու նը չէ:

Աստ ված քեզ հետ է:  Շատ հա վա տաց յալ ներ նույն-
պես հաս կա նում են քո մտա վոր ու զգաց մուն քա յին 
ապ րումնե րը:  Սաղ մոս 34.19-ում աս վում է. « Շատ են 
ար դա րի նե ղութ յուն նե րը, բայց  Տերն այդ ա մե նից 
փրկում է նրան»: Աստ վա ծաշն չում շատ պատ մութ յուն-
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ներ կան «ար դա րի նե ղութ յուն նե րի» և «այդ ա մե նից» 
 Տի րոջ ձեռ քով ա զա տագր ման մա սին:

Աստ ված ա զա տա րար է

Աստ ված  Պո ղո սին ու  Շի ղա յին ա զա տեց բան տից 
(տե՛ս  Գործք 16.23-26):

Ա  Թա գա վո րաց 17.37-ում կար դում ենք, որ Աստ-
ված ա զա տում էր  Դավ թին նե ղութ յուն նե րից. « Դա-
վիթն ա սաց. «Ե հո վան, որ առ յու ծի ու ար ջի ձեռ քից ինձ 
ա զա տեց, այս փղշտա ցու ձեռ քից էլ կա զա տի»: Եվ  Սա-
վու ղը  Դավ թին ա սաց. «Գ նա՛, և  Տե րը քեզ հետ լի նի»»:

Երբ սկսում ես հոգ ևո րա պես ա ճել, սա տա նան քեզ 
հիաս թա փեց նե լու հա մար հա ճախ նե ղութ յուն է բե րում 
և  փոր ձում է այն պես ա նել, որ քեզ միայ նակ զգաս: 
 Բայց այն ա մե նը, ինչ սա տա նան օգ տա գոր ծում է մեզ 
վնա սե լու հա մար, Աստ ված շրջում է դե պի բա րին 
(տե՛ս Ծննդ. 50.20):  Դու կա րող ես վար վել այն պես, 
ինչ պես  Դա վիթն ա րեց՝ ինքդ քեզ քա ջա լե րես և  հի-
շեց նես անց յա լում ու նե ցած հաղ թա նակ նե րի մա սին:

 Սեդ րա կը,  Մի սա կը և Ա բեդ նա գո վը նե ղութ յան մեջ 
ըն կան, երբ ճշմա րիտ Աստ ծո հան դեպ հաս տա տուն 
նվիր վա ծութ յուն ցու ցա բե րե ցին (տե՛ս  Դա նիել 3.10-20): 
Երբ նրանք մեր ժե ցին չար  Նա բու գո դո նո սոր թա գա-
վո րի հրա մա նը և  չերկր պա գե ցին նրա շի նած ոս կե 
ար ձա նին, թա գա վո րը պատ ժեց նրանց՝ գցե լով կրա-
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կե հնո ցը, ո րը սո վո րա կա նից յոթ ան գամ ա վե լի ուժ-
գին էր վառ վում: 

 Նա բու գո դո նո սորն «ապ շեց» (տե՛ս  Դա նիել 3.24)՝ 
տես նե լով, որ այդ վառ վող կրա կի մեջ  Սեդ րա կը, 
 Մի սա կը և Ա բեդ նա գո վը հան դի պե ցին ևս  մե կին, 
ում կեր պա րանքն Աստ ծո Որ դու նման էր: Ն րանք ոչ 
միայն անվնաս ա զատ վե ցին կրա կի բո ցե րից (տե՛ս 
 Դա նիել 3.25), այլև հնո ցից դուրս գա լիս նրանց վրա-
յից նույ նիսկ ծխի հոտ չէր գա լիս (տե՛ս  Դա նիել 3.27): 
 Դա նիե լի 3.30-ում աս վում է. «Այն ժա մա նակ թա գա-
վո րը հա ջո ղութ յուն տվեց  Սեդ րա կին,  Մի սա կին և 
Ա բեդ նա գո վին...»: 

Աստ ված քեզ ոչ միայն դուրս կբե րի նե ղութ յու նից, 
այլ նաև կբարձ րաց նի:

 Դա նիե լը նույն պես նե ղութ յան մեջ ըն կավ իր ան-
կեղ ծութ յան և Աստ ծուն նվիր ված լի նե լու հա մար: 
Ն րան առ յուծ նե րի գու բը գցե ցին, բայց նա շա րու նա-
կեց Աստ ծուն հա վա տալ: Աստ ված ու ղար կեց իր հրեշ-
տա կին և, փա կե լով առ յուծ նե րի ե րա խը, ա զա տեց 
 Դա նիե լին. նա անվնաս դուրս ե կավ առ յուծ նե րի գու-
բից (տե՛ս  Դա նիել 6.3-23):

 Շա րու նա կի՛ր վստա հել Աստ ծուն և  անվնաս դուրս 
կգաս նե ղութ յու նից:

Այս բո լոր մար դիկ հաս կա ցան, որ Աստ ված հա-
վա տա րիմ է: Ես նույն պես ապ րել եմ Ն րա հա վա տար-
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մութ յունն ու բա րութ յու նը:  Մա նուկ հա սա կում ինձ սե-
ռա կան, հո գե բա նա կան և զ գաց մուն քա յին բռնութ յան 
են են թար կել:  Տա սը տա րի շա րու նակ տա ռա պել եմ 
գլխա ցա վից՝ միգ րե նից: Ինձ մոտ քաղց կեղ էր հայտ-
նա բեր վել և  մի քա նի թեև փոքր, բայց ցա վոտ ու ան-
հանգս տաց նող հի վան դութ յուն ներ: Աստ ված պա տաս-
խա նեց ա ղոթք նե րիս՝ ա զա տագ րե լով ինձ յու րա քանչ-
յուր հի վան դութ յու նից:  Կա մի ժա մա նա կա հատ ված, 
երբ պետք է հաս տա տա կա մո րեն սպա սել Աստ ծուն:

 Պետ րո սի ա ռա ջին թղթի 5.8,9-ում աս վում է.

«Ար թո՛ւն ե ղեք, հսկո՛ւմ ա րեք, ո րով հետև ձեր ո սոխ 
թշնա մին՝ սա տա նան, գո ռոզ առ յու ծի պես ման է գա-
լիս և  ո րո նում է, թե ում կուլ տա: Ո րին հա կա ռակ 
կանգ նե՛ք հա վատ քով հաս տատ ված՝ գի տե նա լով, որ 
ձեր եղ բայր ներն էլ, որ աշ խար հի մեջ են, նույն չար-
չա րանք ներն են քա շում»:

Ինչ պես տես նում եք, բո լորս էլ ժա մա նակ առ ժա-
մա նակ անց նում ենք նե ղութ յուն նե րով, և  ա մենքս էլ 
ինչ-որ չա փով ապ րում ենք թե՛ միայ նա կութ յուն և  թե՛ 
տրտմութ յուն, սա կայն մենք միայ նակ չենք: Աստ վա-
ծա շուն չը հոր դո րում է, որ «հա կա ռակ կանգ նենք» 
սա տա նա յին և  հաս տա տուն մնանք հա վատ քի մեջ 
(տե՛ս Ա  Պետր. 5.8,9):  Կա րող ենք նաև զո րա նալ այն 
մտքով, որ մեր կող քին նե րին ան ծա նոթ չեն մեր ապ-
րումնե րը:
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Աստ ված գոր ծում է մեր օգ տին

Աստ ված բա րի է և  հա վա տա րիմ:  Տա րի ներ ա ռաջ 
իմ ապ րած զգաց մուն քա յին շո կը ինձ հե ռաց րեց շատ 
մարդ կան ցից և  շատ թան կա գին բա նե րից: Աստ-
ված կա մե նում էր, որ ա ռաջ շարժ վեի, բայց ես Ն րան 
չէի հնա զանդ վում: Եվ  Նա ինձ և  մի քա նի սին տե ղից 
շար ժեց: Աստ ված իմ օգ տին էր գոր ծում, թեև այդ ժա-
մա նակ ես դա չէի կա րող ըմբռ նել: Ինձ թվում էր, թե 
ամ բողջ աշ խար հը գլխի վայր շուռ է ե կել, և  չէի պատ-
կե րաց նում, որ երբ ևէ կբժշկվեմ:  Սա կայն հի մա հաս-
կա նում եմ, որ այն, ինչ տե ղի ու նե ցավ, իմ կյան քի լա-
վա գույն ի րա դար ձութ յուն նե րից էր:  Մահն ու ա մուս նա-
լու ծութ յու նը միակ ա վե րիչ հան գա մանք նե րը չեն, ո րոնց 
մար դը հան դի պում է:  Տա րի ներ շա րու նակ մտե րիմ 
փոխ հա րա բե րութ յան կո րուս տը կամ կա րիե րա յի ձա-
խո ղու մը նույն պես կա րող են տրավ մա տիկ լի նել: Երբ 
ֆի զի կա կան վնաս ված քը քեզ զրկում է զբաղ վել կյան-
քիդ կար ևոր մա սը կազ մող նա խա սի րութ յամբ, կա րող 
է զգաց մուն քա յին լուրջ խնդիր ա ռա ջա նալ: Ի րա կա-
նում, թան կա գի նը կորց նե լը շատ դժվար է մեզ հա մար:

 Թեև ե րեք տա րի պա հանջ վեց, որ լիո վին բժշկվեմ, 
բայց այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում զգա լի մնա յուն հա-
ջո ղութ յուն ներ ձեռք բե րե ցի:  Ցա վից վերջ նա կա նա-
պես բժշկվե լու հա մար ինձ օգ նեց «շնչա վոր կա պե րի» 
գո յութ յան գի տակ ցու մը:
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«Շն չա վոր կա պեր»

Ում կամ ին չին տրա մադ րենք մեր ժա մա նա կի մեծ 
մա սը, նրա հետ էլ փո խա դարձ կապ վա ծութ յուն կա-
ռա ջա նա:

 Մենք, որ պես մարդ, հո գի ենք, ու նենք շունչ և  ապ-
րում ենք մարմնում: Շն չի մեջ մտնում են՝ միտ քը, կամ-
քը և զ գաց մունք նե րը:

Մ տա ծե լով և ծ րագ րեր կազ մե լով ինչ-որ մե կի կամ 
ինչ-որ եր ևույ թի շուրջ՝ միտ քը կապ է ստեղ ծում նրա 
հետ: Քն նենք, թե հիմնա կա նում ինչ պես է կապ վա-
ծութ յուն ստեղծ վում մտքի, կամ քի և զ գաց մունք նե րի 
մի ջո ցով: Ե թե մի փոքր խոր հենք այս հար ցի շուրջ, 
կբա ցա հայ տենք, թե ինչ պես է մեր շուն չը կապ վում 
այն ան ձանց կամ եր ևույթ նե րի հետ, ո րոնց վրա ծախ-
սում ենք մեր ժա մա նակն ու է ներ գիան:

Ե թե ձեռքս տա րի նե րով ան շարժ կա պեմ, հետ ևան-
քը սար սա փե լի կլի նի: Ար ձա կե լուց հե տո ձեռքս թու-
լա ցած և  ա նաշ խա տու նակ կլի նի, և  քա նի դեռ նրա 
ուժն ու շար ժու նա կութ յու նը չեն վե րա կանգն վել, ես 
չեմ կա րո ղա նա նրա նով որ ևէ գոր ծո ղութ յուն կա տա-
րել: Ուժաս պառ ե ղած մկան ներս կրկին զար գաց նե լու 
և  աշ խա տու նակ դարձ նե լու հա մար պետք է վար ժութ-
յուն ներ սո վո րեմ:

 Նույ նը վե րա բե րում է մեր շնչին: Երբ եր կար ժա-
մա նակ կապ ված ենք լի նում որ ևէ անձ նա վո րութ յան, 
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վայ րի կամ եր ևույ թի հետ, շնչա վոր կապ է ստեղծ-
վում: Երբ տվյալ անձ նա վո րութ յու նից, վայ րից կամ 
եր ևույ թից բա ժան վում ենք, դեռ ո րոշ ժա մա նակ շա-
րու նա կում ենք մեզ զգալ հին ի րա կա նութ յան մեջ` ինչ-
պես ար ձակ ված ձեռ քի օ րի նակն էր: Եր կար տա րի ներ 
կաշ կանդ ված վի ճա կում ապ րե լու պատ ճա ռով ձեռքս 
ար ձա կե լուց հե տո էլ ինձ կա րող է թվալ, թե այն կապ-
ված է:  Ժա մա նակ ու ջան քեր կպա հանջ վեն այն վե րա-
կանգ նե լու և  աշ խա տու նակ դարձ նե լու հա մար:  Նույ-
նիսկ երբ կա մա վոր ենք հե ռա նում ինչ-որ մե կից կամ 
որ ևէ ի րա կա նութ յու նից, մեր շուն չը դեռևս կա րող է 
ձգտել հնին: Զ գաց մունք նե րը կա րող են խո րը ցավ և 
 տա ռա պանք պատ ճա ռել: Ուս տի, այս ա մե նը հաս կա-
նա լով, պետք է կամք գոր ծադ րել՝ ա նե լու կամ չա նե-
լու հա ջորդ քայ լը:  Հաս տա տա կամ ո րո շու մը կա րող է 
սան ձել փո թոր կոտ զգաց մունք նե րը:

 Գո յութ յուն ու նեն ճիշտ և ս խալ «շնչա վոր կա պեր»: 
 Ճիշտ կա պե րը պետք է կար գա վո րել և  հա վա սա-
րակշռութ յան մեջ պա հել, իսկ սխալ կա պե րի հար ցե-
րը պետք է լու ծել:

Ինչ պա րա գա յում էլ լի նի քո պայ քա րը, ե թե ճիշտ 
լու ծում չտաս, դա կա րող է քեզ հաշ ման դամ դարձ նել: 
Ինչ ևի ցե, Աստ ված գի տի, թե ինչ պես պետք է վար վես:

Ե թե պա տա հա րի ժա մա նակ վնաս վել ես, պետք է 
սո վո րես կրկին քայ լել:
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Ե թե մահ վան կամ բա ժա նութ յան պատ ճա ռով 
կորց րել ես կո ղակ ցիդ, պետք է սո վո րես կյանքդ շա-
րու նա կել ինք նու րույն, ա նել այն, ինչ մի գու ցե վա ղուց 
մո ռաց ված է, կամ եր բեք չես ա րել:  Գու ցե սկսես աշ-
խա տել, կամ ե փել սո վո րել և խ նամք տա նել ե րե խա-
նե րիդ հա մար: Ե թե երբ ևէ ինք նու րույն ո րո շումներ չես 
կա յաց րել, գու ցե հի մա պետք է փոր ձես:

Ե թե կորց րել ես աշ խա տանքդ, պետք է վե րա նա յես 
ինքդ քեզ և  պատ րաստ լի նես նույ նիսկ նոր, ան ծա նոթ 
մի ջա վայր տե ղա փոխ վե լու:

 Չի բա ցառ վում, որ այդ ըն թաց քում դեռևս վի րա-
վոր վա ծութ յուն զգաս, բայց ու րա՛խ ե ղիր՝ ի մա նա լով, 
որ ա ռաջ ես գնում և  օր-օ րի ա ռա ջըն թաց ես ապ րում: 
Աստ ված խոս տա նում է քեզ հետ լի նել դժվա րութ յուն-
նե րի ժա մա նակ:  Մինչ սպա սում ես Աստ ծուն քո ա զա-
տագր ման հա մար, կա րող ես մխի թար վել՝ ի մա նա լով, 
որ  Նա քեզ հետ է և  քո օգ տին է գոր ծում, թեև միշտ 
չէ, որ տես նում և  հաս կա նում ես, թե ինչ է  Նա ա նում: 
 Մատ թեո սի Ա վե տա րա նի 28.20-ում  Նա ա սում է. «Ես 
ձեզ հետ եմ ա մեն օր՝ մինչև աշ խար հի վեր ջը...»:



2

ՄԻԱՅՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԶԳԱՑՈՒՄԸ 

ԿԱՐՈՂ Է ԲԺՇԿՎԵԼ

«.... և Ես կդարձ նեմ նրանց սու գը ու րա-
խութ յան ու կմխի թա րեմ նրանց և ն րանց կու-
րա խաց նեմ ի րենց տրտմութ յու նից»:

Ե րե միա 31.13
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2

ՄԻԱՅՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԶԳԱՑՈՒՄԸ 

ԿԱՐՈՂ Է ԲԺՇԿՎԵԼ

 Միայ նա կութ յու նը մեղք չէ, և  ե թե դու մե նակ 
ես, քո վեր քե րին մե ղա վո րութ յան զգա ցում 

մի՛ ա վե լաց րու:
Ան կախ պատ ճա ռից՝ միայ նա կութ յան զգա ցու մը 

կա րող է բժշկվել:  Միայ նա կութ յունն ա վե լի տան ջա լի 
է նրանց հա մար, ով քեր ա մաչ կոտ են, ծայ րաս տի ճան 
երկ չոտ կամ ի րենց չհաս կաց ված են զգում: Ա ռա վել 
խո ցե լի են նաև ա ռաջ նորդ նե րը, ա մուս նա լուծ ված նե-
րը կամ չա մուս նա ցած նե րը: Այ րի նե րը, ծե րե րը, այն 
մար դիկ, ով քեր տար բեր վում են մյուս նե րից, կա րող 
են ի րենց մերժ ված կամ ա վե լորդ զգալ: Այս ցու ցա կում 
կա րե լի է ընդգր կել նաև նրանց, ում չա րա շա հել են, 
ով քեր չեն կա րո ղա նում ա ռողջ փոխ հա րա բե րութ յուն-
ներ կա ռու ցել (հատ կա պես՝ հա կա ռակ սե ռի ան ձանց 
հետ), ով քեր պետք է փո խեն ի րենց բնա կութ յան կամ 
աշ խա տան քի վայ րը, և  այս պես շա րու նակ:
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 Միայ նա կութ յու նը զա նա զան պատ ճառ նե րից է 
բխում, և  շա տե րը չեն գի տակ ցում, որ կա րող են դեմ 
առ դեմ դուրս գալ այդ խնդրին և  լու ծել:

« Միայ նա կութ յուն» բառն ա ռա ջա ցել է «միայ նակ» 
ար մա տից, ո րը, ինչ պես  Վեբս թե րի բա ռա րա նում է 
սահ ման վում, նշա նա կում է՝ ըն կե րակ ցութ յու նից զուրկ, 
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ, դիր քա վոր ված կամ կանգ նած միայ-
նակ, ՄԵՆԱԿ, ԱՄԱՅԱՑԱԾ, մե նա կութ յու նից ճնշված, 
ըն կե րակ ցութ յան պա կա սի պատ ճա ռով ընկճ ված, լքված:

 Միայ նա կութ յու նը սո վո րա բար նկա րագր վում է 
որ պես ներ քին ցավ կամ հա մակ րանք շա հե լու տենչ, 
ո րի հետ ևանք ներն են դա տար կութ յան և  պի տա նի 
չլի նե լու զգա ցումնե րը:  Հա ճախ, որ պես ա վե լի ծանր 
հետ ևանք, հան դի պում է դեպ րե սիան, որն էլ եր բեմն 
ա վարտ վում է ինք նաս պա նութ յամբ:

 Ցա վա լի է նշել, բայց բազ մա թիվ մար դիկ, նույ նիսկ 
քրիս տոն յա ներ, միայ նակ լի նե լով` չգի տեն, թե ինչ պես 
պետք է վար վել: Եվ շա տե րը, մի գու ցե չցան կա նա լով 
ճիշտ ելք գտնել, ինք նաս պա նութ յուն են գոր ծում և 
 զոհ դառ նում այդ սոս կա լի թշնա մուն:

 Մե նակ լի նե լը միայ նա կութ յուն չէ

« Մե նակ» բա ռը բա ռա րա նում սահ ման վում է 
«ԱՌԱՆՁԻՆ, մյուս նե րից զատ ված»:  Հա մա ձայն  Վեբս-
թե րի՝ «միայ նա կութ յուն» նշա նա կում է մե կու սա ցած 
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լի նե լու զգա ցո ղութ յուն, որն ա ռա ջա նում է ըն կե րակ-
ցութ յան բա ցա կա յութ յան արդ յուն քում:

 Դու մե նա՞կ ես (ան կախ, ա ռան ձին, ինքդ քեզ հետ), 
թե՞ միայ նակ (ըն կե րակ ցութ յուն չու նե նա լու պատ ճա ռով 
լքված, ճնշված և  ընկճ ված): Այս տեղ տար բե րութ յուն կա:

 Շատ կար ևոր է հաս կա նալ, որ միայ նա կութ յան 
պատ ճա ռը մե նակ լի նե լը չէ:

 Նույ նիսկ ու րիշ նե րի հետ ըն կե րակ ցութ յու նը չի ե րաշ-
խա վո րում, որ կա րող ես միայ նա կութ յու նից զերծ լի նել:

 Միայ նա կութ յու նը եր բեմն ա ռա ջա նում է ի րա վի-
ճակ նե րի պատ ճա ռով:  Մար դը, երբ թող նում է իր 
շրջա պա տը և  նոր բնա կա րան տե ղա փոխ վում, կա րող 
է ինչ-որ ժա մա նակ ի րեն միայ նակ զգալ, բայց, ի վեր-
ջո, նոր ըն կեր ներ ձեռք բե րել:

Երբ ինչ-որ ի րա վի ճակ միայ նա կութ յան զգա ցում 
է ա ռա ջաց նում, ո րը շա րու նա կա կան բնույթ է կրում, 
սա ար դեն լուրջ խնդիր է, ո րի դեմ պետք է պայ քա-
րել:  Մի գու ցե հնա րա վոր չէ միշտ խու սա փել մե նակ լի-
նե լուց, բայց միայ նա կութ յան խնդրի լուծ ման հա մար 
միշտ էլ պա տաս խան ներ կան:

 Միայ նա կութ յան պատ ճառ կա րող են լի նել 
դժբախտ պա տա հար ներն ու տրավ մա նե րը

 Հա ճախ միայ նա կութ յունն ա ռա ջա նում է դժբախտ 
պա տա հար նե րի կամ տրավ մա նե րի հետ ևան քով, օ րի-
նակ՝ սի րե լի անձ նա վո րութ յան (կո ղակ ցի, ե րե խա-
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յի, ծնո ղի), մտե րիմ ըն կե րոջ կամ բա րե կա մի մա հը, 
ա մուս նա լու ծութ յու նը կամ բա ժա նութ յու նը:

Եր բեմն տրավ մա յի պատ ճառ է դառ նում ինչ-որ պա-
տա հար, ո րը մեզ ստի պում է մտա ծել, որ ա մեն ինչ այլևս 
չի շա րու նակ վե լու այն պես, ինչ պես ե ղել է, և  արդ յուն քում 
ա ռա ջա նում է միայ նա կութ յան և  խեղ ճութ յան զգա ցում:

Ճգ նա ժա մա յին ի րա վի ճա կը պա հան ջում է շարժ վել 
կա՛մ դրա կան, կա՛մ բա ցա սա կան ուղ ղութ յամբ՝ հաղ-
թա հա րե լու կամ պարտ վե լու:

 Բո լորս էլ կի նո ֆիլ մե րում տե սած կլի նենք, թե ինչ-
պես է բժիշ կը կան չում ծանր հի վան դի հա րա զատ նե-
րին և  ա սում. «Ես ա րե ցի այն, ինչ կա րող էի, հի վան դի 
վի ճա կը ճգնա ժա մա յին է: Այ սու հետև ինչ որ լի նի, իմ 
ու ժե րից վեր է»: Բ ժիշկն ու զում է ա սել, որ շատ կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում հի վան դը կա՛մ կա պա քին վի, 
կա՛մ կմա հա նա:

Ճգ նա ժա մը միշտ ա ռաջ է բե րում փո փո խութ յուն, 
իսկ այս տե սա կի փո փո խութ յու նը դժվար է ցան կա-
ցած մար դու հա մար, ով ճգնա ժա մի մեջ է: 

Ս գա լու ըն թաց քը տար բեր վում է սգի ո գուց

« Սուգ» բա ռը վե րա բե րում է կորց րա ծի հա մար ան-
ձի խո րը մտա վոր տա ռա պան քին, տխրութ յանն ու 
վշտին: Ս գալ` նշա նա կում է ցավ զգալ, վիշտ ապ րել, 
մտքով տանջ վել, տխրել, վշտա նալ:
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Ս գա լու ըն թացքն անհ րա ժեշտ և  ա ռող ջա րար է 
մտքի, զգաց մունք նե րի և  մարմնի հա մար:  Նա, ով հրա-
ժար վում է սգա լուց, հա վա նա բար չի ըն դու նում կա-
տար ված ի րա կա նութ յու նը, իսկ դա, ի վեր ջո, նրա ամ-
բողջ էութ յան վրա ա վե րիչ հետ ևանք ներ է թող նում:

Ինչ վե րա բե րում է սգի ո գուն, սա բո լո րո վին այլ 
թե մա է: Ե թե կո րուստ կրած ան ձը չմեր ժի այդ ո գուն, 
վեր ջինս կսկսի կա ռա վա րել նրան և  ա վե րել նրա ու ժը, 
ա ռող ջութ յու նը և  նույ նիսկ` ամ բողջ կյան քը:

 Թույլ տվեք ներ կա յաց նել ըն կե րու հուս պատ մութ-
յու նը: Ն րա որ դին տա ռա պում էր ար յան քաղց կե ղով: 
 Հի վան դութ յան դեմ եր կա րատև պայ քա րից հե տո 
տղան մա հա ցավ: Բ նա կա նա բար, ըն տա նի քի ան դամ-
նե րի հա մար շատ ցա վա լի էր, և  բո լորն էլ սգի ո րո-
շա կի ըն թացք ան ցան:  Մի օր ըն կե րու հիս ինձ պատ-
մում էր, թե ինչ պես էր բա ցա հայ տել սգի ո գուն:  Նա 
ա սում էր, որ մի ան գամ լվացք ա նե լիս, երբ կրկին 
սկսում է մտա ծել որ դու մա սին, հան կարծ ինչ-որ 
ճնշում է տա րած վում իր շուր ջը:  Նա զգում է, թե ինչ-
պես են տխրութ յունն ու թա խի ծը հա մա կում ի րեն, և  
իր մեջ ցան կութ յուն է ա ռա ջա նում հա րատ ևե լու այդ 
զգաց մունք նե րի մեջ: Աստ ված նրան զա նա զա նութ-
յան հո գի է տա լիս՝ տես նե լու, որ այդ ա մե նի ետ ևում 
սգի ո գին է, ով փոր ձում է գրա վել ի րեն: Ըն կե րու հիս 
ա րա գո րեն վերց նում է որ դու վեր նա շա պի կը, փա թա-
թում իր վրա և  ա սում սա տա նա յին, որ այ սու հետև դա 
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որ պես «գո վա բա նութ յան պատ մու ճան» է գոր ծա ծե-
լու (տե՛ս Ե սա յի 61.3):  Հե տո սկսում է պա րել և  բարձ-
րա ձայն փա ռա բա նել  Տի րո ջը:  Հենց այդ պա հին նա 
զգում է, թե ինչ պես է ճնշու մը հե ռա նում ի րե նից:

Այս կի նը կա րող էր դուռ բա ցել եր կա րատև խնդիր-
նե րի առջև, ե թե հաս տա տա կա մո րեն չհա կա ռակ վեր 
և չ պայ քա րեր ճնշող սգի ո գու դեմ:

 Սու գը ու րա խութ յան կփոխ վի

«Ե րա նի՜ սգա վոր նե րին, որ նրանք կմխի թար վեն»:

 Մատ թեոս 5.4

Աստ վա ծաշն չում հա տուկ խոս քեր կան սգա վոր նե-
րի հա մար: Ե րե միա 31.13-ում  Տե րը մար գա րեի մի ջո-
ցով ա սում է.

«Այն ժա մա նակ կույ սը պի տի ու րա խա նա պա-
րախմ բով, և  ե րի տա սարդ ներն ու ծե րե րը միա սին, և Ես 
կդարձ նեմ նրանց սու գը ու րա խութ յան ու կմխի թա րեմ 
նրանց և ն րանց կու րա խաց նեմ ի րենց տրտմութ յու նից»:

Այս խոս քը ցույց է տա լիս, որ Աստ ծո կամքն է մխի-
թա րել սգա ցող նե րին: Այդ իսկ պատ ճա ռով կա րող ենք 
ա սել, որ սգից հե տո գա լիս է մխի թա րութ յու նը: Ե թե 
մխի թա րութ յուն չի գա լիս, ինչ-որ բան սխալ է:

Ե սա յի 61.1-3-ում կար դում ենք հետև յալ հա մո զիչ 
խոս քե րը.
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« Տեր Ե հո վա յի  Հո գին ինձ վրա է, ըստ ո րում  Տե րը 
օ ծել է Ինձ.  Նա ու ղար կել է ինձ աղ քատ նե րին ա վե-
տիք տա լու, կոտ րած սիրտ ու նե ցող նե րին բժշկե լու, 
գե րի նե րին ա զա տութ յուն հրա տա րա կե լու և  կապ-
յալ նե րին՝ ար ձա կե լու,  Տի րոջ հա մար հրա տա րա կե լու 
ըն դու նե լի տա րին, և վ րեժխնդ րութ յան օ րը՝ մեր Աստ-
ծո հա մար, բո լոր սգա վոր նե րին մխի թա րե լու,  Սիո նի 
սգա վոր նե րի հա մար ո րո շե լու, որ նրանց փառք տրվի 
մոխ րի տեղ, ու րա խութ յան յուղ՝ սգի տեղ, գո վութ յան 
պատ մու ճան՝ հան գած սրտի տեղ...»:

Այս խոս քե րից ակն հայտ է, որ Աստ ված կողմ-
նա կից է ամ բող ջա կան վե րա կանգն մա նը:  Նա հե-
տաքրքր ված է նրան ցով, ով քեր վի րա վոր ված են, և 
 կա մե նում է վե րա կանգ նել նրանց ու րա խութ յու նը:

 Մի գու ցե դու վշտա ցած ես կորս տի պատ ճա ռով, 
բայց քո ամ բողջ կյան քում չպետք է մնաս այդ վի ճա-
կում: Աստ ված խոս տա ցել է քո լա ցը ցնծութ յան փո-
խել: Վշ տի ժա մա նակ պետք է կառ չես այս խոս տու-
մից: Այս պես վար վե լով՝ դու հույս կստա նաս ա պա գա-
յի նկատ մամբ:

 Մեզ հա մար հույս կա

«Ու շա ցած հույ սը սիր տը կհի վան դաց նի, բայց կա-
տար ված փա փա գը կե նաց ծառ է»:

Ա ռա կաց 13.12
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Չ նա յած կորց րա ծի հա մար սգա լը հա ճախ անհրա-
ժեշտ է և  նույ նիսկ ա ռող ջա րար, սա կայն պետք է 
զգույշ լի նել և չ հայտն վել ան հանգս տութ յան և  հու-
սա հա տութ յան չա փա զանց ծանր բե ռի տակ:  Հու սա-
հատ վե լու փո խա րեն ու շադ րութ յուն դարձ րու  Սաղ մոս 
27.13,14 խոս քե րին, ո րոնք գրվել են  Դավ թի կող մից.

«Իսկ թե որ ես հաս տատ չհա վա տա յի, թե  Տի րոջ 
բա րութ յու նը կտես նեմ կեն դան յաց երկ րում… Ս պա-
սի՛ր  Տի րո ջը, թո՛ղ սիրտդ պինդ և  զո րա վոր լի նի, 
սպա սի՛ր  Տի րո ջը»:

Ն շա նա կութ յուն չու նի, թե ինչ է տե ղի ու նե նում երկ-
րի վրա. մենք միշտ կա րող ենք ա պա վի նել Աստ ծուն:

Եբ րա յե ցի նե րին ուղղ ված թղթում Աստ ված մեզ եր-
դու մով վստա հեց նում է, որ Իր կամքն է մեզ օրհ նե լը:

«Աստ ված, ա ռա վել ևս  կա մե նա լով խոստ մուն քի 
ժա ռան գող նե րին ցույց տալ Իր խորհր դի ան փո փոխ 
լի նե լը, մեջ բե րեց եր դու մը, որ եր կու ան փո փո խե լի 
բա նե րով, ո րոն ցով ան կա րե լի է, որ Աստ ված սուտ 
խո սի, հաս տա տուն մխի թա րութ յուն ու նե նանք մենք, 
որ ա պա վի նե ցինք մեր առջև դրված հույ սը բռնե լու»:

 Եբր. 6.17,18
19-րդ  խոս քում  Նա շա րու նա կում է. 

«Որ հաս տատ և  ան շարժ խարս խի պես է մեր ան ձի 
հա մար, որ և մտ նում է վա րա գույ րի ներ սի կողմն էլ»:
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 Խա րիս խը պա հում է նա վը և փր կում փո թոր կի ժա-
մա նակ կոր ծան վե լուց:

 Հույ սը նույն դերն է կա տա րում մեր հո գի նե րի հա-
մար: Այն նման է փրկութ յան խարս խի, ո րը պաշտ պա-
նում է մեզ, երբ կյան քի ա լե կո ծող փո թո րիկ նե րի ժա-
մա նակ այս ու այն կողմ ենք տա րու բեր վում:  Մի գու ցե 
ո չինչ չհաս կա նաս, երբ վի րա վոր ված ես, և  կորս տի 
ցա վը բոր բո քում է հո գիդ, բայց կառ չի՛ր այս ճշմար-
տութ յու նից՝ Աստ ված սի րում է քեզ և  ա պա գա ու նի 
քեզ հա մար:  Հու սա՛ և վս տա հի՛ր Ն րան, որ քո սուգն 
ու րա խութ յան կփո խի, և  մոխ րի փո խա րեն քեզ փառք 
կտրվի, նույ նիսկ երբ անց նում ես տրտմութ յան զա նա-
զան փու լե րով:
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ՏՐՏՄՈՒԹՅԱՆ 

ՅՈԹ ՓՈՒԼԵՐԸ

« Տի րոջն ա պա վի նի՛ր քո ամ բողջ սրտով և 
 քո հաս կա ցո ղութ յա նը մի՛ վստա հիր:

 Քո բո լոր ճա նա պարհ նե րում ճա նա չի՛ր 
Ն րան, և  Նա կուղ ղի քո ճա նա պարհ նե րը»:

Ա ռա կաց 3.5,6
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Դժ բախ տութ յան և  կորս տի ժա մա նակ գրե թե 
բո լորս էլ տրտմութ յան ըն թացք ենք անց նում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, այս ըն թաց քը բաղ կա ցած է յոթ 
հիմնա կան փու լե րից:  Դի տար կենք դրանք փուլ առ 
փուլ և  փոր ձենք հաս կա նալ, թե ինչ է տե ղի ու նե նում 
մեզ հետ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում, և  ինչ պես կա-
րող ենք օ գուտ քա ղել դրա նից:

 Փուլ 1.  Շոկ և  հեր քում

 Սո վո րա բար, սրանք են ա ռա ջին դրսևո րումնե րը 
դժբախ տութ յան կամ կորս տի ժա մա նակ: Աստ ված 
գոր ծա ծում է այս եր ևույթ նե րը, որ պես զի մեզ պաշտ-
պան ված զգանք և  չա վեր վենք ամ բող ջութ յամբ:

 Շոկ 

 Շո կը ցնցում է մար դու միտ քը կամ զգաց մունք նե րը 
ուժ գին, անս պա սե լի հար վա ծով:
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Ի րա կա նում, շո կը պաշտ պա նութ յան հա մար է: Այն 
խո չըն դո տում է ամ բողջ իս կութ յու նը միան գա մից ըն-
դու նե լու գոր ծըն թա ցը և  մեզ ժա մա նակ է տա լիս աս-
տի ճա նա բար հար մար վե լու տե ղի ու նե ցած փո փո-
խութ յա նը:

 Մինչև ա ռաջ շարժ վե լը՝ պետք է նոր մտա ծե լա-
կերպ ու նե նալ:  Շո կը մար դուն ժա մա նակ է տրա մադ-
րում՝ կյան քի և  ա պա գա յի նկատ մամբ նոր մտա ծե լա-
կերպ զար գաց նե լու:

 Պատ կե րա վոր օ րի նակ են ավ տո մե քե նա յի հար-
վա ծա մեղ միչ նե րը (ա մոր տի զա տոր նե րը), ո րոնք տե-
ղադր ված են փո խադ րա մի ջո ցը շարժ ման ըն թաց քում 
հան կար ծա կի հար ված նե րից պաշտ պա նե լու հա մար: 
Դ րանց բա ցա կա յութ յան դեպ քում ավ տո մե քե նան 
կջախ ջախ վի ճա նա պար հին ստա ցած անս պա սե լի 
ուժ գին հար ված նե րից:

 Մեր կյան քը նույն պես ճա նա պար հոր դութ յուն է, 
և  մեզ նից շա տե րը չեն սպա սում, որ կյան քի ճա նա-
պար հին կա րող են փո սեր և  անս պա սե լի հար ված-
ներ լի նել: Այդ է պատ ճա ռը, որ դրանց հան դի պե լիս 
ան պատ րաստ ենք լի նում դի մա կա յե լու:  Սուրբ  Հո-
գին մեր մեջ «հար վա ծա մեղ միչ ներ» է տե ղադ րել մեզ 
պաշտ պա նե լու հա մար, մինչև ի վի ճա կի կլի նենք վե-
րա կանգն վե լու և  մեր մտա ծե լա կեր պը հար մա րեց նե լու 
ճա նա պար հի հան կար ծա հաս փո փո խութ յա նը:
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 Շո կա յին վի ճակ նե րը կա րող են շա րու նակ վել մի 
քա նի րո պեից մինչև մի քա նի շա բաթ:  Բայց ե թե դրա-
նից ա վե լի եր կա րաձգ վեն, ինչ-որ բան սխալ է:

«Ա ռողջ» շո կը նման է ժա մա նա կա վոր թմրե ցուց չի. 
մենք չենք կա րող եր կար ժա մա նակ մնալ այդ վի ճա կում: 
 Պետք է ա ռաջ շարժ վել:  Շո կը ի րա կա նութ յու նից ժա մա-
նա կա վո րա պես խույս տալն է, բայց ե թե դա չսահ մա նա-
փակ վի, կա րող է շատ լուրջ խնդիր նե րի հան գեց նել:

 Հո րեղ բորս մա հից հե տո հարկ ե ղավ, որ ես մնամ 
նրա կնոջ մոտ:  Հո րեղ բայրս եր կար ժա մա նակ հի-
վանդ էր, և ն րա մահն ան խու սա փե լի էր, սա կայն նրա 
կինն ան դա դար կրկնում էր. « Չեմ կա րող հա վա տալ, 
որ նա մա հա ցել է»:  Նա սկզբնա կան շո կի մեջ էր, ո րը 
հա ճա խա կի է լի նում դժբախ տութ յան ժա մա նակ:

Ն ման ի րա վի ճա կում չպետք է եր կար ժա մա նակ 
ձեռ քե րը ծա լած նստել:  Հի շում եմ, թե ինչ պես իմ ծա-
ռա յա կից նե րից մե կը, ով հան կար ծա հաս կոր ծա նա-
րար դժբախ տութ յան էր հան դի պել, ա սում էր. «Աստ-
ված ինձ ա սաց, որ ես ա ռաջ գնամ, և  ես պատ րաստ-
վում եմ գնալ աշ խա տան քի»:

 Նա հա մոզ ված չէր, թե որ քա նով ո րակ յալ կլի-
ներ իր կա տա րած աշ խա տան քը, սա կայն գի տեր, որ 
իր հա մար կոր ծա նա րար կլի ներ, ե թե ան գոր ծութ յան 
մատն վեր:  Մեկ օ րում նա կորց րեց իր կյան քի ա մե նա-
թանկ բա նը, որ իր հա մար ա մեն ինչ էր նշա նա կում: 
Ն րան հու սա հա տա կան մտքեր էին պա շա րում. «Ին չի՞ 
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հա մար է պետք, ին չո՞ւ փոր ձել որ ևէ բան ա նել»:  Սա-
կայն նա գի տեր, որ կյան քը շա րու նակ վում է, և  ապ րե-
լու հա մար պետք է հա կա ռակ վել այդ մտքե րին դրա-
կան գոր ծու նեութ յամբ: Երբ անց նում ես շո կի մի ջով, 
նույ նիսկ ե թե դժբախ տութ յուն է պա տա հել, պետք է 
հաս կա նաս, որ հո գու և շն չի միջև տա րա ձայ նութ յուն 
կա:  Կորս տի և դժ բախ տութ յան ժա մա նակ պետք է 
ի րա րից գա նա զա նել մարդ կա յին զգաց մունք նե րը և 
 Սուրբ  Հո գու ճշմա րիտ ա ռաջ նոր դութ յու նը:

 Հեր քել

 Հեր քե լը ի րա կա նութ յունն ըն դու նե լուց հրա ժար վելն 
է, ո րը հա ճախ տար բեր զգաց մուն քա յին հի վան դութ-
յուն նե րի պատ ճառ է դառ նում:

Աստ ված մեզ սպա ռա զի նել է Իր  Սուրբ  Հո գու զո-
րութ յամբ, և  մենք, բռնե լով Ն րա ձեռ քը, կա րող ենք 
ըն դու նել ի րա կա նութ յունն ու անց նել մահ վան շու քի 
ձո րով՝ հաղ թա հա րե լով կյան քում հան դի պած բո լոր 
խո չըն դոտ նե րը:  Մեր մեջ ապ րող և  մեզ պաշտ պա նող 
Աստ ծո  Հո գով կա րող ենք  Դա վիթ թա գա վո րի պես 
ա սել. «Ա յո՛, թեև գնամ մահ վան շու քի ձո րով, չար բա-
նից չեմ վա խե նա, ո րով հետև  Դու ինձ հետ ես.  Քո գա-
վա զանն ու ցու պը մխի թա րում են ինձ» ( Սաղմ. 23.4):

 Նույ նիսկ մահ վան շու քի տակ կա րող ենք ապ րել 
հույ սով:
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 Քա նի որ խո սե ցինք հույ սի մա սին, կրկին հի շենք 
 Սեդ րա կին,  Մի սա կին և Ա բեդ նա գո վին (տե՛ս  Դա նիել 
3.8-27): Երբ նրանց գցե ցին կրա կե հնո ցը, ո րը սո վո-
րա կա նից յոթ ան գամ ա վե լի ուժ գին էր վառ վում,  Տե րը 
նրանց հետ էր մինչև իսկ այդ բո ցա վառ վող դժոխ քում:

Երբ հայտն վենք դժվա րին ի րա վի ճակ նե րում, քա ջա-
լեր վե լու հա մար կա րող ենք անդ րա դառ նալ սուրբգ րա-
յին նմա նա տիպ պատ մութ յուն նե րին: Ինչ պես որ Աստ-
ված այդ հրեա տղա նե րի հետ էր բո ցա վառ վող կրա կե 
հնո ցում, և ն րանք այն տե ղից դուրս ե կան ա ռանց վնաս-
վե լու, այն պես էլ մեզ հետ կլի նի կյան քի ցան կա ցած 
ա նե լա նե լի ի րա վի ճա կում: Աստ ծո կամքն է, որ ի րա կա-
նութ յունն ըն դու նե լով՝ անց նենք դրա մի ջով և  հաղ թա-
նա կով դուրս գանք: Ի րա կա նութ յունն ըն դու նե լը դժվար 
է, բայց ի րա կա նութ յու նից փախ չելն ա վե լի դժվար է:

 Փուլ 2.  Բար կութ յուն

Երկ րորդ փու լը բար կութ յունն է. բար կութ յուն Աստ ծո 
հան դեպ, սա տա նա յի հան դեպ, մեր կամ այն անձ նա-
վո րութ յան հան դեպ, ով պատ ճառ է ե ղել, որ ցավ կամ 
կո րուստ ու նե նանք, նույ նիսկ ե թե նա կեն դա նի չէ:

 Բար կութ յուն Աստ ծո հան դեպ

 Մենք հա վա տում ենք, որ Աստ ված բա րի է և  վե-
րահս կում է մեր կյան քը: Այդ է պատ ճա ռը, որ դժբախ-



38

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԶՐՈՒՅՑ. Միայ նա կութ յուն

տութ յան կամ կորս տի դեպ քում չենք հաս կա նում, 
թե ին չու  Նա չի կան խում այդ ի րա դար ձութ յուն նե-
րը, ո րոնք մեզ ուժ գին հար ված են հասց նում: Երբ 
դժբախ տութ յուն է տե ղի ու նե նում, հա ճախ բար կա նում 
ենք և  հարց նում. «Ե թե Աստ ված բա րի է և  ա մե նա կա-
րող, ին չո՞ւ է թույլ տա լիս, որ դժբախ տութ յուն պա տա-
հի բա րի մարդ կանց»:  Սա այն հիմնա կան հարցն է, որ 
տան ջում է մեզ՝ Աստ ծո գա վակ նե րիս, նաև այն ժա-
մա նակ, երբ ինք ներս ենք անց նում նե ղութ յուն նե րով:

Ն ման ի րա վի ճակ նե րում ու զում ենք ա ղա ղա կել՝ 
շա րու նակ կրկնե լով մեզ հա մար ան հաս կա նա լի միև-
նույն հար ցը. «Ին չո՞ւ, Աստ վա՛ծ, ին չո՞ւ»: Այս հար ցը 
տան ջում է նրանց, ով քեր վշտա ցած են ի րենց կյան-
քում կրած կորս տի հա մար, միայ նակ են և  ընկճ ված:

 Կորն թա ցի նե րին ուղղ ված ա ռա ջին թղթի 13.12-ում 
 Պո ղոս ա ռաք յա լը նշում է, որ կլի նեն հար ցեր, ո րոնց 
պա տաս խան նե րը չենք կա րող գտնել այս կյան քում:

«Ո րով հետև հի մա հա յե լու մեջ օ րի նա կով ենք 
տես նում, բայց այն ժա մա նակ դեմ առ դեմ. հի մա 
փոքր ի շա տե եմ տեղ յակ, բայց այն ժա մա նակ այն-
պես կգի տե նամ, ինչ պես գի տեց ված եմ»:

Ա վե լորդ են թադ րութ յուն նե րը, հաս կա նա լու փոր-
ձե րը, պա տաս խան ներ գտնե լու ան կա րո ղութ յու նը 
տան ջա լի են և  ա վե լի շատ խառ նաշ փոթ են ստեղ ծում: 
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Ա ռա կաց 3.5,6-ում գրված է, որ  Տի րոջն ա պա վի նե լը 
վստա հութ յուն է բե րում և  ճիշտ ուղ ղութ յուն է տա լիս:

« Տի րոջն ա պա վի նի՛ր քո ամ բողջ սրտով և  քո 
հաս կա ցո ղութ յա նը մի՛ վստա հիր:  Քո բո լոր ճա նա-
պարհ նե րում ճա նա չի՛ր Ն րան, և  Նա կուղ ղի քո ճա-
նա պարհ նե րը»:

Երբ կյան քում հան դի պում ենք դժվա րութ յուն նե-
րի, կա րիք ու նենք ճիշտ ուղ ղորդ վե լու: Այս խոս քերն 
ա սում են, որ ճիշտ ճա նա պար հը գտնե լու մի ջոցն 
Աստ ծուն ա պա վի նելն է:

Վս տա հութ յունն ի րա կա նում գոր ծում է այն ժա մա-
նակ, երբ ու նես ան պա տաս խան մնա ցած ո րոշ հար ցեր:

Այս ճշմար տութ յու նը դժվար է ըն դու նել, քա նի որ 
մարդ կա յին էութ յունն ու զում է ա մեն ինչ հաս կա նալ: 
Հ ռո մեա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 8.6-ում գրված է, որ 
մարմնա կան միտքն ու խոր հուր դը  Սուրբ  Հո գուց չեն:

 Մենք ու զում ենք ա մեն ինչ հաս կա նալ, սա կայն, 
ա ռանց մեր հաս կա նա լու էլ,  Սուրբ  Հո գին կա րող է 
մեր սրտում խա ղա ղութ յուն բե րել այս կամ այն խնդրի 
վե րա բեր յալ: Ն շա նա կութ յուն չու նի, թե որ քան վեր-
քեր ու նես կորս տի կամ դժբախ տութ յան պատ ճա ռով. 
 Սուրբ  Հո գին, ան կախ պա րա գա նե րից, կա րող է քեզ 
խա ղա ղութ յուն բե րել` որ ա մեն ինչ լավ է լի նե լու: Աստ-
ծո հան դեպ բար կութ յունն անմ տութ յուն է, քա նի որ 
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 Նա միակն է, ով կա րող է քեզ օգ նել, շնոր հել հա վի-
տե նա կան ա պա հո վութ յուն և բժշ կութ յուն:  Շա րու նա-
կի՛ր հա վա տալ, որ Աստ ված բա րի է:  Նույ նիսկ երբ չես 
հաս կա նում այն ա մե նը, ինչ տե ղի է ու նե նում քո կյան-
քում, շա րու նա կի՛ր հա վա տալ և  ա սա՛, որ Աստ ված բա-
րի է, ո րով հետև  Նա ի րոք բա րի է:

 Սաղ մոս 34.8-ում սաղ մո սեր գուն մեզ քա ջա լե րում է.

« Ճա շա կե՛ք և  տե սե՛ք, որ  Տե րը քաղցր է. ե րա նե լի է 
այն մար դը, ով հու սա ցած է Ն րան»:

 Սաղ մոս 86.5-ում նա Աստ ծո մա սին ա սում է. 

«Ո րով հետև  Դու,  Տե՛ր, բա րի ես և  նե րող և  ո ղոր-
մութ յու նով հա րուստ՝ բո լոր  Քեզ կան չող նե րի հան դեպ»:

 Սաղ մոս 136.1-ում ա սում է. 

« Գո հա ցե՛ք  Տե րից, որ բա րի է, որ հա վիտ յան է 
Ն րա ո ղոր մութ յու նը»:

Աստ ված բա րի է, իսկ սա տա նան ու զում է, որ հա-
վա տանք, թե Աստ ծուն վստա հել չենք կա րող, ո րով-
հետև  Նա հոգ չի տա նում մեր մա սին և  չի սի րում 
մեզ: Ե թե եր բեմն կաս կա ծում ես քո հան դեպ Աստ ծո 
սի րուն և  հա վա տար մութ յա նը, խնդրում եմ, խոր հի՛ր 
Հ ռո մեա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 8.33-39-ում  Պո ղո սի 
ար տա հայ տած խոս քե րի շուրջ.
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«...Ա պա ո՞վ կբա ժա նի մեզ Ք րիս տո սի սի րուց՝ 
տա ռա պա՞ն քը, նե ղութ յո՞ւ նը, հա լա ծա՞ն քը, սո՞ վը, մեր-
կութ յո՞ւ նը, վտա՞ն գը, թե՞ սու րը: Ինչ պես գրված է, թե 
քեզ հա մար մեռց վում ենք ա մեն օր և  մորթ վե լու ոչ-
խա րի պես հա մար վե ցինք:  Բայց այս բո լոր բա նե-
րում ա ռա վել ևս  հաղ թում ենք Ն րա մի ջո ցով, ով մեզ 
սի րեց: Ո րով հետև հաս տատ գի տեմ, որ ո՛չ մա հը, ո՛չ 
կյան քը, ո՛չ հրեշ տակ նե րը, ո՛չ իշ խա նութ յուն նե րը, ո՛չ 
զո րութ յուն նե րը, ո՛չ ներ կա բա նե րը, ո՛չ գա լու բա նե րը, 
ո՛չ բարձ րութ յու նը, ո՛չ խո րութ յու նը և  ո՛չ էլ մեկ ու րիշ 
ստեղծ ված բան, չեն կա րող մեզ բա ժա նել Աստ ծո սի-
րուց, որ մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սում է»:

 Մի՛ բար կա ցիր: Ըն դու նի՛ր  Սուրբ  Հո գու ծա ռա յութ-
յու նը և լ սի՛ր  Հի սու սի  Խոս քե րը.

« Ձեր սրտե րը թող չխռո վեն: Աստ ծո՛ւն հա վա տա-
ցեք և Ի՛նձ հա վա տա ցեք: ...Եվ Ես  Հո րը կա ղա չեմ և  
ու րիշ Մ խի թա րիչ կտա ձեզ, որ ձեզ հետ լի նի հա վիտ-
յան: ... Ձեզ որբ չեմ թող նի, կգամ ձեզ մոտ»:

 Հով հան նես 14.1,16,18

Մ խի թար վի՛ր այս խոս քե րով և  հա կա ռակ վի՛ր սա-
տա նա յին, երբ նա կփոր ձի քեզ հա մո զել, որ շա րու նա-
կես բար կա նալ և չվս տա հել Աստ ծուն:
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 Բար կութ յուն սա տա նա յի դեմ

Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ պետք է ա տենք չա րը 
(տե՛ս Ա մովս 5.15):  Քա նի որ սա տա նան ա մեն չա րի քի 
սկզբնաղբ յուրն է, նրա վրա բար կա նա լը շատ տե ղին կլի-
նի, ե թե դա ար տա հայտ վի աստ վա ծաշնչ յան կեր պով:

Ե փե սա ցի նե րին ուղղ ված թղթի 6.12-ում աս վում է. 

«...ո րով հետև մեր պա տե րազ մը ար յան ու մարմնի 
դեմ չէ, այլ` իշ խա նութ յուն նե րի ու պե տութ յուն նե րի, 
այս աշ խար հի խա վա րի աշ խար հա կալ նե րի, այն չար 
ո գի նե րի, որ երկ նա վոր նե րի մեջ են…»:

 Մեր պա տե րազ մը, իս կա պես, Աստ ծո դեմ չէ և  ո՛չ 
էլ մարդ կանց, այլ մեր հո գի նե րի թշնա մու: Ի՞նչ ա նել, 
որ սա տա նա յի դեմ ա ռա ջա ցած բար կութ յունն արդ-
յու նա վետ լի նի:  Թույլ տվեք մի օ րի նակ բե րել իմ անձ-
նա կան կյան քից:  Տասն հինգ տա րե կա նում սե ռա-
կան բռնութ յան են թարկ վե լու պատ ճա ռով տա րի ներ 
շա րու նակ բար կա ցած էի սա տա նա յի վրա, սա կայն 
բար կութ յունս սխալ ձևով էի ար տա հայ տում:  Դար ձել 
էի խստա սիրտ և  կո պիտ իմ բո լոր փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րում: Այդ ժա մա նակ էր, որ սո վո րե ցի չա րին բա-
րիով հաղ թել (տե՛ս Հ ռոմ. 12.21): Ես բար կա ցած էի սա-
տա նա յի վրա, ո րով հետև նա գո ղա ցել էր ինձ նից իմ 
ման կութ յու նը, բայց չա րին չա րով պա տաս խա նե լը չէր 
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փոխ հա տու ցում իմ կորց րա ծը: Այժմ ես քա րո զում եմ 
Ա վե տա րա նը, օգ նում մարդ կանց, ով քեր վի րա վոր ված 
են, և  տես նում ան թիվ վե րա կանգն ված կյան քեր:  Բա-
րին գոր ծե լով և Աստ ծո բա րի լու րը ու րիշ նե րին հասց-
նե լով՝ ես պար տութ յան եմ մատ նում սա տա նա յին և 
 հա տու ցում ինձ ա րա ծի փո խա րեն:

Այս պես պետք է բար կա նալ սա տա նա յի վրա: 
 Վի րա վոր վա ծութ յու նից շատ ա վե լի ա րագ կվե րա-

կանգն վես, ե թե սկսես օգ նել մեկ ու րի շին:  Վի րա վոր-
ված մարդ կանց օգ նե լը կնպաս տի սե փա կան վի րա-
վոր վա ծութ յու նից դուրս գա լուն:

Անձ նա կան կյան քում կրած վի րա վո րան քի և 
 կորստի դի մաց սա տա նա յին փոխ հա տու ցե լու միակ 
ձևը հաս տա տա կա մո րեն և  ան հա պաղ  Հի սու սի նման 
ծա ռա յելն է:

 Բար կութ յուն ինք ներս մեր հան դեպ

Դժ բախ տութ յան ժա մա նակ հա ճա խա կի է հարց 
ծա գում. « Կա րո՞ղ էի արդ յոք ինչ-որ կերպ կան խել 
պա տա հա ծը»:  Մի կնոջ հետ էի զրու ցում, ում ա մու-
սի նը սրտի կաթ վա ծից հան կար ծա մահ էր ե ղել:  Նա 
ա սում էր, որ ան դա դար հի շում է, թե ինչ պես էր ա մու-
սի նը հա ճա խա կի բո ղո քում ա ռող ջութ յու նից:  Կի նը 
մե ղադրում էր ինքն ի րեն, որ չէր ստի պել ա մուս նուն 
բժշկի դի մել:
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Դժ բախ տութ յու նից հե տո, հատ կա պես՝ սի րե լիի 
կորս տից հե տո, մար դիկ մտա ծում են, որ կա րող էին 
ինչ-որ բան ա սել կամ չա սել, ա նել կամ չա նել:  Մենք 
ան վերջ կա րող ենք ափ սո սալ մեր կյան քում, բայց 
ափ սո սան քը միայն տա ռա պանք է ա վե լաց նում այն 
բո լոր տան ջանք նե րին, որ ար դեն իսկ ապ րում ենք: 
 Փի լի պե ցի նե րին ուղղ ված թղթի 3.13,14-ում  Պո ղոս 
ա ռաք յա լը նշում է. «...բայց մեկ բան կա. ետ ևի բա նե-
րը մո ռա նա լով՝ դե պի առջ ևում լի նող ներն եմ նկրտում, 
հետ ևում եմ դե պի նպա տա կը...»:

Ես սի րում եմ «նկրտել» բա ռը: Այն ինձ ա սում է, որ 
նման պա րա գա նե րում պետք է «ա ռաջ գնալ» և թշ նա-
մու հնա րա վոր հա կա ռա կութ յուն նե րը հաղ թա հա րել:

 Վեր ջը միշտ նոր սկիզբ է բե րում:
 Սա տա նան փոր ձում է մեզ ետ պա հել այն նոր 

կյան քից, որ Աստ ված պատ րաս տել է մեզ հա մար: 
Թշ նա մին կա մե նում է մեզ պա հել անց յա լի ծու ղա կում 
և ս տի պել ապ րե լու հա րատև տա ռա պան քի մեջ:

 Սե փա կան ան ձի վրա բար կա նա լը կամ ինք նա մե-
ղադ րու մը ոչ մի օ գուտ չի տա, այլ միայն կի րա գոր ծի 
սա տա նա յի նպա տա կը մեր կյան քում:

 Քա ջա լե րում եմ քեզ՝ վե՛րջ տուր ինք նա խա րա զան մա-
նը:  Սա տա նան միշտ կփոր ձի հար ձակ վել քեզ վրա, երբ 
դու շատ տկա րա ցած ես:  Մե ղադ րան քը, ափ սո սան քը 
և խղ ճա հա րութ յու նը նրա սի րե լի զեն քերն են:  Խոր հի՛ր 
քա ջա լե րող և  ոչ թե հիաս թա փեց նող մտքե րի շուրջ:
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 Հի շի՛ր. մի՛ բար կա ցիր Աստ ծո դեմ և  մի՛ բար կա ցիր 
քեզ վրա:  Բար կա ցի՛ր սա տա նա յի վրա և  ար տա հայ տի՛ր 
այդ բար կութ յու նը ճիշտ ձևով:  Հաղ թի՛ր չա րին բա րիով:

 Բար կութ յուն ու րիշ նե րի հան դեպ

Բ նա կան է, երբ բար կա նում ենք մեզ ցավ կամ վի-
րա վո րանք պատ ճա ռող անձ նա վո րութ յան վրա, նույ-
նիսկ ե թե նա մա հա ցած է:

 Հո րեղ բորս կինն ա սում էր, որ ա մուս նու մա հից հե-
տո նա եր բեմն խփում էր իր բար ձին և  ա ղա ղա կում. 
«Ին չո՞ւ ինձ թո ղե ցիր»: Ի րա կա նում նա գի տակ ցում էր, 
որ հո րեղ բայրս դի տա վոր յալ չի թո ղել ի րեն, սա կայն 
նրա զգաց մունք ներն էին խո սում:

 Պետք է ի մա նալ, որ զգաց մունք ներն ու նեն ձայն, և 
վնաս վե լիս կա րող են ար ձա գան քել վի րա վոր կեն դա-
նու նման: Վ նաս ված զգաց մունք ներն արթ նա նա լիս 
կա րող են շատ վտան գա վոր լի նել:

 Կար ևոր է թույլ չտալ, որ կորս տի պատ ճա ռով վնաս-
ված զգաց մունք նե րը վե րած վեն զայ րույ թի կամ դառ-
նութ յան: Ա մուս նա լու ծութ յան պատ ճա ռով կրած կորս տի 
արդ յուն քում շատ դյու րին է ա տել կամ վրեժխն դիր լի նել 
նրա նից, ով այդ ա մե նի պատ ճառն է ե ղել:

 Մի՛ վատ նիր կյանքդ՝ դառ նութ յամբ լցվե լով, փո-
խա րե նը՝ վստա հի՛ր Աստ ծուն և  թո՛ւյլ տուր քեզ վե-
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րա կանգ նել: Այն, ինչ քեզ ցավ է պատ ճա ռում, ցավ 
է պատ ճա ռում բազ մա թիվ մարդ կանց: Խնդ րի՛ր, որ 
Աստ ված քեզ «մոխ րի» փո խա րեն ու րա խութ յուն տա: 
Խնդ րի՛ր, որ  Նա քեզ թույլ տա օգ նել ու րիշ նե րին, ով-
քեր ապ րում են ի րենց վշտի և  միայ նա կութ յան մեջ:

 Սի րե լիի մահն ստի պում է ո րոշ ժա մա նակ բար-
կութ յամբ լցվել և  ա նընդ հատ մե ղադ րել նրան. «Ինչ-
պե՛ս կա րող էիր թող նել, որ ե րե խա նե րին մե նակ մե-
ծաց նեմ ու այս ամ բողջ ծանր պա տաս խա նատ վութ յու-
նը կրեմ»: 

Ան շուշտ, նման մտա ծե լա կեր պը կա յուն անձ նա վո-
րութ յան հա մար սո վո րա կան ի րա վի ճա կում կա րող է 
ան հե թեթ թվալ, սա կայն երբ հան կար ծա կի դժբախ-
տութ յուն է պա տա հում, և  վիշտն է վրա հաս նում, հա-
ճախ նման մար դիկ նույն պես ի րենց վշտի հա մար 
հակ ված են մե ղադ րե լու ու րի շին: Մտ քերն ու զգաց-
մունք նե րը կա րող են ան կա յուն լի նել. մարդն Աստ ծո 
դեմ բար կա նա լուց հե տո կա րող է բար կա նալ սե փա-
կան ան ձի վրա, սա տա նա յի դեմ բար կա նա լուց հե տո 
բար կա նալ այն ան ձի վրա, ով պա տաս խա նա տու էր իր 
կորս տի հա մար: Այս շրջա նը կա րող է պար բե րա բար 
կրկնվել և  մինչև իսկ մեծ խառ նաշ փո թութ յուն ստեղ ծել:

 Վի րա վոր ված լի նե լու պա հին մարդ կա յին բնա կան 
ար ձա գան քը բար կա նալն է և  սե փա կան ան ձը այդ 
ան տա նե լի ցա վից պաշտ պա նե լը:
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Ա հա թե ին չու է անհ րա ժեշտ ճիշտ ըն կա լել տրտմութ-
յան այս շրջա նը և  ա ռա ջա ցած գգաց մունք նե րը: Անց յա-
լում մեզ սո վո րեց րել են զգաց մունք նե րը կար ևոր չհա մա-
րել, քիչ արժ ևո րել կամ ընդ հան րա պես չարժ ևո րել:

 Մեծ կորս տի դեպ քում տե ղին չէ հեր քել զգաց մունք-
նե րը կամ այն խնդիր նե րը, ո րոնք ան հանգստութ յան 
կամ զգաց մուն քա յին անկ ման պատ ճառ են հան դի-
սա ցել, փո խա րե նը՝ պետք է մխի թա րութ յուն գտնել և 
խնդիր նե րին լու ծում տալ:

 Մի՛ փոր ձիր խեղ դել զգաց մունք ներդ, այլ հաս կա ցի՛ր 
դրանց ի մաս տը և  ար տա հայ տի՛ր դրանք ճիշտ ձևով:

 Փուլ 3. Ան կա ռա վա րե լի գգաց մունք ներ 

Ող բեր գութ յան հան դի պած մար դիկ ու նե նում են 
զգաց մուն քա յին տար բեր փու լեր, նե րառ յալ՝ հեծկլ տոց 
ու հիս տե րիա, ո րոնք կա րող են ի հայտ գալ ու անց նել 
նույ նիսկ չսպաս ված ժա մա նակ:  Մար դը մի պահ ի րեն 
լավ է զգում, հա ջորդ պա հին տխրութ յու նը սկսում է 
ճնշել ի րեն:

 Նույ նիսկ նրանք, ով քեր բա վա կա նին սառ նա սիրտ 
են, կորս տի ժա մա նակ հնա րա վոր է բուռն զգաց-
մունք ներ ու նե նան:  Մե կը, ով եր բեք չի ար տաս վել, 
կա րող է ժա մա նակ առ ժա մա նակ հեծկլ տո ցով ան կա-
ռա վա րե լիո րեն լաց լի նել: Ընդ հա նուր առ մամբ, մար-
դիկ վա խե նում են զգաց մունք նե րից, և  ան կա ռա վա-
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րե լի զգաց մունք նե րի դրսևո րու մը նույ նիսկ կա րող է 
սար սա փազ դու լի նել:

Ե թե հի մա զգաց մուն քա յին դժվար ժա մա նա-
կաշրջան ես անց նում, ու զում եմ քեզ քա ջա լե րել՝ մի՛ 
վա խե ցիր, քա նի որ այն, ինչ ապ րում ես այս պա հին, 
կանց նի:  Սուրբ  Հո գին քեզ կա ռաջ նոր դի դե պի ճշմար-
տութ յու նը և  դուրս կբե րի վատ թա րա գույն վի ճա կից:

 Շա տե րը մեր ժում են ար տաս վե լը կամ զգաց մուն քա-
յին որ ևէ դրսևո րում, սա կայն դա վնա սա կար է ա ռող-
ջութ յա նը:  Թաքց րած, ճնշված զգաց մունք նե րը շատ 
բուռն են և  ա զատ ար ձակ վե լու կա րիք ու նեն: Ե թե խո-
րը սթրես նե րի ժա մա նակ զգաց մունք նե րիդ ա զա տութ-
յուն չես տա լիս, դրանք կներ գոր ծեն՝ քո ներ սում քայ-
քա յե լով մտա վոր, զգաց մուն քա յին ո լորտ նե րը, և  նույ-
նիսկ կվնա սեն քո ֆի զի կա կան ա ռող ջութ յու նը:

Ե թե Աստ ված մեզ տվել է ար ցունք ներ և  ար տաս-
վե լու ըն դու նա կութ յուն, ու րեմն կյան քում կլի նեն ժա-
մա նակ ներ, երբ ար տա սու քի կա րիք կու նե նանք: 
Աստ վա ծաշն չում մի քա նի խոս քեր կան ար տա սու քի 
մա սին: Օ րի նակ՝  Սաղ մոս 56.8-ում սաղ մո սեր գուն խո-
սում է մի տի կի մա սին, ո րի մեջ Աստ ված պա հում է իր 
ար ցունք նե րը:  Հայտ նութ յուն 21.4-ում խոս վում է  Նոր 
երկն քի և  Նոր երկ րի մա սին, որ նա խա պատ րաստ-
ված է Աստ ծո ժո ղովր դի հա մար. «Եվ կջնջի Աստ ված 
ամ բողջ ար տա սու քը նրանց աչ քե րից, և  այլևս չի լի նի 
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ո՛չ մահ, ո՛չ սուգ, ո՛չ ա ղա ղակ և  ո՛չ էլ ցավ, ո րով հետև 
ա ռա ջին ներն ան ցան»:

 Լա ցը կա րող է լի նել ա ռող ջա րար և  ոչ ա ռող ջա-
րար: Զ գաց մունք նե րի ար ձա կու մը միշտ ա ռող ջա րար 
է, բայց զգու շա ցե՛ք ինք նախղ ճա հա րութ յու նից: Ե թե 
հան դուր ժեք, դա կդառ նա վի շապ, կհար ձակ վի ձեզ 
վրա և  կա վի րի:

 Կա րեկ ցանքն Աստ ծո պարգևն է, որ տրված է յու-
րա քանչ յու րին՝ դի մա ցի նին կա րեկ ցե լու հա մար: Ե թե 
այն փո խա րին վի ինք նախղ ճա հա րութ յամբ, մեզ կզրկի 
աշ խա տու նա կութ յու նից:  Մի գու ցե մտա ծես, որ ինք-
նախղ ճա հա րութ յու նը ինքդ քեզ ծա ռա յե լու ձև  է, բայց 
ի րա կա նում դա սա տա նա յի մի ջոցն է, ո րով նա քեզ 
կար գե լի տրտմութ յու նից դուրս գալ և  ա ռաջ շարժ վել:

 Պետք է զգու շա նալ նաև ար ցունք ներն ու րիշ նե րին 
վե րահս կե լու հա մար գոր ծա ծե լուց: Վ նաս ված մար դը 
կա րիք է զգում, որ ու րիշ ներն ի րեն սեր ու բա րութ յուն 
ցու ցա բե րեն: Ն շա նա կութ յուն չու նի, թե որ քան ու ժեղ 
ենք, ժա մա նակ առ ժա մա նակ բո լորս էլ ու րիշ նե րի օգ-
նութ յան կա րիքն ու նենք:  Սա կայն պետք է միշտ լավ 
հի շել, որ մար դիկ չեն կա րող լու ծել մեր խնդիր նե րը: 
Երբ նա յում ենք ու րիշ նե րին՝ ակն կա լե լով, որ նրանք 
մեր ցա վը կհե ռաց նեն, սխալ վում ենք:

 Նախ և  ա ռաջ՝ մար դիկ չեն կա րող տալ այն ա մե նը, 
ինչ մեզ անհ րա ժեշտ է: Երկ րորդ՝ մարդ կան ցից օգ-
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նութ յուն ստա նա լու մեր ակն կա լի քը մեծ ճնշում է բե-
րում նրանց վրա և  հա ճախ բա ցա սա բար անդ րա դառ-
նում նաև մեր փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում, հատ կա-
պես, երբ դա շա րու նակ վում է եր կա րատև ժա մա նակ:

Հ նա րա վոր է՝ ա մուս նուն կորց րած կի նը ներ սի 
դա տար կութ յու նը լցնե լու հա մար ա վե լի շատ նվիր վի 
իր ե րե խա նե րին: Ե թե այդ ձգտու մը կապ ված է այժմ 
ա վե լի շատ ժա մա նակ և հ նա րա վո րութ յուն ու նե նա լու 
հետ, ա մեն ինչ ճիշտ է, բայց ե թե կնոջ մտադ րութ-
յունն է` այս ձևով ե րե խա նե րին ստի պել պա տաս խա-
նատ վութ յուն կրել իր հա մար, ճիշտ չէ: Այդ պես վար-
վե լով՝ նա կվնա սի իր ե րե խա նե րին:

 Յու րա քանչ յուր անձ իր կյան քով պետք է ապ րի: 
Ան կախ նրա նից, թե որ քան սեր կա րող է լի նել եր կու 
ան ձանց միջև, ոչ ոք չի կա մե նում վե րահսկ վել կամ 
ապ րել դի մա ցի նի ե սա սի րա կան դրդա պատ ճառ նե րի 
թե լադ րան քով:

Ե թե հի մա ցավ կամ վի րա վո րանք ես ապ րում, քա-
ջա լե րում եմ քեզ, որ վստա հես Աստ ծուն և  թույլ տաս 
Ն րան՝ կար գի բե րե լու քո փոխ հա րա բե րութ յուն ներն 
այն պես, ինչ պես Ինքն է կա մե նում:  Նա գի տի քո բո-
լոր կա րիք նե րը և  տես նում է այն դա տար կութ յու նը, ո րը 
պետք է լցվի: Աստ ված կա նի այդ ա մե նը, ե թե սպա-
սենք Ի րեն և  մեր ժենք այն զգաց մունք նե րը, ո րոնք 
ուրիշ նե րին վե րահս կե լու պատ ճառ են դառ նում:
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 Սո վո րա բար, մար դիկ դա դի տա վոր յալ չեն ա նում: 
 Մի գու ցե նրանք, վնաս ված լի նե լով, պար զա պես 
փնտրում են մի բան, որ կա րող է մեղ մաց նել ցա վը: 
 Բայց Աստ ված մե կին վշտից ա զա տե լու հա մար այդ 
վիշ տը չի դնում մեկ ու րի շի վրա: 

Դժ բախ տութ յու նը մեզ տկա րաց նում է, և  սա տա նան 
միշտ կփոր ձի օգտ վել մեր ա մե նա թույլ պա հից:  Նա չի 
ա մա չում մեզ վրա հար ձակ վե լուց, երբ մենք ար դեն ըն-
կած ենք:  Նա այդ միայ նակ, ցա վոտ ժա մա նակ նե րը 
դի տար կում է որ պես լավ հնա րա վո րութ յուն՝ մեզ մշտա-
կան կա պան քի և թշ վա ռութ յան մեջ դնե լու հա մար:

 Հա վա սա րակշռ ված կյան քը 
կփա կի դու ռը սա տա նա յի առջև

 Տա րի նե րի ըն թաց քում հաս կա ցա, որ պետք է սո-
վո րեմ շատ հար ցե րում գոր ծել մե նակ և  ինք նու րույն: 
 Սա չի նշա նա կում, որ մենք մյուս նե րի կա րի քը չու-
նենք: Ի րա կա նում, երբ ցա վե րի մեջ ենք, Աստ ված մեզ 
մխի թա րե լու հա մար գոր ծա ծում է մարդ կանց:  Սա-
կայն ե թե մարդ կանց կա րի քը չա փից շատ ենք զգում, 
և  դա հա վա սա րակշ ռութ յու նից դուրս է գա լիս, Աստ ծո 
հա մար ար գելք է ա ռա ջա նում, և  Նա չի կա րո ղա նում 
գոր ծել մեր կյան քում:

 Մա նուկ հա սա կում սե ռա կան բռնութ յուն կրե լու 
պատ ճա ռով տա րի ներ շա րու նակ սար սա փե լի կեր պով 
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տա ռա պել եմ: Ես ակն կա լում էի, որ ա մու սինս կհո գա 
իմ զգաց մուն քա յին կա րիք նե րը՝ լցնե լով այն դա տար-
կութ յու նը, որ ա ռա ջա ցել էր հորս հետ ու նե ցած սխալ 
փոխ հա րա բե րութ յու նից: Ան շուշտ,  Տե րը գոր ծա ծեց 
ա մուս նուս՝ իմ զգաց մունք նե րը բժշկե լու հա մար, բայց 
ես հաս կա ցա, որ խնդիր նե րիս մեծ մա սը միայն Աստ-
ծո հետ պետք է լու ծեմ:

 Կա րի քի ժա մա նակ Աստ ծուց բա ցի որ ևէ մե կին դի-
մե լու հնա րա վո րութ յուն չու նե նա լը մեզ օգ նում է՝ մեր 
ար մատ նե րը հաս տա տուն կեր պով «Ն րա վրա» հիմ-
նե լու:  Նա է ժայ ռը, հաս տա տուն և  ան շարժ հիմ քը: 
Ան կախ նրա նից, թե ինչ է տե ղի ու նե նում մեր շուր ջը, 
 Նա միշտ նույնն է:

Ե թե որ ևէ դժբախ տութ յան պատ ճա ռով վշտա-
ցած ու մե նակ ես, այդ ի րա վի ճա կը դարձ րու պա տեհ 
ա ռիթ՝  Հոր, Որ դու և  Սուրբ  Հո գու հետ ա վե լի խո րը 
փոխ հա րա բե րութ յուն զար գաց նե լու հա մար:

 Հի շի՛ր՝ այդ պի սի ժա մա նակ նե րում  Սա տա նան ցան-
կա նում է կոր ծա նել քեզ, բայց այն, ինչ նա ա նում է 
քեզ վնա սե լու հա մար, Աստ ված ի բա րին է շրջում, ե թե 
միայն վստա հես Ն րան (տե՛ս Ծննդ. 50.20, Հ ռոմ. 8.28):

 Փուլ 4.  Դեպ րե սիա

Ե թե դեպ րե սիա յի մեջ ես, մի՛ նեղ վիր:  Յու րա քանչ-
յուրն էլ կյան քում ու նե ցել է նման վի ճակ:
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 Շատ բնա կան է, երբ մար դու հո գին տխրում և  
ընկճ վում է, նույ նիսկ ե թե նա ճա նա չում և  սի րում է  Տի-
րո ջը:  Դա վիթ թա գա վո րը, ով Աստ ծո սրտի հա մե մատ 
մարդ էր, իր սաղ մոս նե րում խո սում է ընկճ վա ծութ յան 
մա սին: Ե թե Աստ ծո սրտի հա մե մատ մար դը պետք է 
պայ քա րեր ընկճ վա ծութ յան դեմ, որ քան ա վե լի յու րա-
քանչ յուրս:  Դեպ րե սիան միան գա մայն տար բեր վում է 
մարդ կա յին այն զգաց մունք նե րից, որ ա ռա ջա նում են 
կորս տի ժա մա նակ:  Բայց կորս տի ժա մա նակ ի հայտ 
ե կող մյուս գգաց մունք նե րի նման դեպ րե սիան նույն-
պես, ե թե չկա սեց վի, կա րող է մեծ խնդիր դառ նալ:

 Դեպ րե սիան մի վի ճակ է, երբ մարդն ընկղմ վում 
է բնա կա նից ա վե լի ցածր մա կար դա կի մեջ: Ա վե լի 
պարզ կա րող ենք այս պես ա սել՝  Հի սու սը մեր փառքն 
է և  մեր գլու խը բարձ րաց նո ղը (տե՛ս  Սաղմ. 3.3), բայց 
մինչ  Հի սու սը մեզ կբարձ րաց նի և կ վե րա կանգ նի, 
սա տա նան գա լիս է մեզ ճնշե լու և  թա ղե լու վի րա վո-
րանք նե րի, վշտե րի և խն դիր նե րի մեջ:  Դեպ րե սիան 
գո ղա նում է մար դու ուժն ու է ներ գիան:  Նա դառ նում է 
ծույլ և քն կոտ, չի ցան կա նում որ ևէ բան ա նել:  Հա ճախ 
դեպ րե սիա յի մեջ գտնվող մար դիկ կյան քից խու սա փե-
լու հա մար ա վե լի շատ են քնում, քան պետք է:

 Դեպ րե սիան կա րող է փախ չե լու և  թաքն վե լու մի 
ճա նա պարհ լի նել: Այն կա րող է գոր ծած վել որ պես 
կյան քի խնդիր նե րին լու ծում տա լուց խու սա փե լու մի-
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ջոց:  Դեմ առ դեմ դուրս գալ հետ ևանք նե րին ա վե լի 
դժվար է, քան փախ չել դրան ցից:

 Մինչև 21 տա րե կան հա սակս փախ չում էի այն 
խնդիր նե րից, ո րոնք իմ կյան քում ա ռաջ էին ե կել սե-
ռա կան բռնութ յան պատ ճա ռով: Երբ լցվե ցի  Սուրբ 
 Հո գով, ա ռա ջի նը, ինչ  Նա ա րեց իմ կյան քում, ինձ 
ճշմար տութ յանն ա ռաջ նոր դելն էր ճիշտ այն պես, ինչ-
պես  Հի սուսն էր խոս տա ցել (տե՛ս  Հովհ. 16.13):  Հի-
սուսն ա սաց, որ Ինքն է ճշմար տութ յու նը, և ճշ մար-
տութ յու նը մեզ կա զա տի (տե՛ս  Հովհ. 8.32):  Բայց 
ճշմար տութ յա նը պետք է հան դի պել, ե թե ու զում ենք, 
որ այն դրա կան ազ դե ցութ յուն գոր ծի մեր կյան քում:

Ե կեք քննենք սուրբգ րա յին խոս քե րը և  տես նենք, 
թե ինչ պես  Դա վիթ թա գա վորն ար ձա գան քեց դեպ րե-
սիա յին:  Սաղ մոս 42.5-11-ում նա խո սում է իր ընկճ ված 
զգաց մուն քա յին վի ճա կի մա սին.

«Ին չո՞ւ ես տրտում, ո՛վ իմ անձ, և շ փոթ ված ես ին-
ձա նում: Աստ ծո՛ւն հու սա, ո րով հետև է՛լ կգո հա նամ 
Ն րա նից, որ իմ ե րե սի փրկութ յունն է: Ո՛վ իմ Աստ-
ված, իմ ան ձը տրտում է ին ձա նում, սրա հա մար հի-
շում եմ  Քեզ  Հոր դա նա նի երկ րից և  Հեր մո նից և  Փոքր 
սա րից: Ան դունդն ան դուն դին կան չում է  Քո հոր ձանք-
նե րի ձայ նով,  Քո բո լոր կո հակ ներն ու ա լիք ներն անց 
են կե նում ինձ վրա:  Ցե րե կը  Տե րը պատ վի րում է Իր 
ո ղոր մութ յու նը, և  գի շե րը օրհ նութ յունն ինձ հետ կլի-
նի. ա ղոթքս դե պի կե նաց Աստ վածն է: Ա սում եմ Աստ-
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ծուն. «Ո՛վ իմ  Վեմ, ին չո՞ւ մո ռա ցար ինձ, ին չո՞ւ սգա վոր 
գնամ ես թշնա մու նե ղաց նե լու հա մար: Իմ ոս կոր նե րը 
փշրվե լիս իմ թշնա մի ներն ինձ դեռ նա խա տինք էլ են 
տա լիս և  ա մեն օր ինձ ա սում, թե ուր է քո Աստ վա ծը»: 
Ին չո՞ւ ես տրտում, ո՛վ իմ անձ, ին չո՞ւ ես շփոթ ված ին-
ձա նում. Աստ ծո՛ւն հու սա, ո րով հետև է՛լ կգո հա նամ 
Ն րա նից, որ իմ ե րե սի փրկութ յունն ու իմ Աստ վածն է»:

Ես սի րում եմ սուրբգ րա յին այս խոս քե րը, ո րոնք 
ցույց են տա լիս, թե ինչ պես էր  Դա վի թը մեր ժում այն 
դեպ րե սիան, որ հար ձակ վում և ճն շում էր իր հո գին: 
Այլ խոս քով՝ թեև նա անց նում էր դեպ րե սիա յով, սա-
կայն չէր տրվում դրան:  Նա խո սում էր ինքն իր հետ 
այդ ի րա վի ճա կի շուրջ:  Մենք նույն պես պետք է խո-
սենք ինք ներս մեզ հետ, երբ նման ի րա վի ճա կում ենք:

 Դա վի թը նպա տա կա յին էր վեր հի շում Աստ ծո բա րի 
գոր ծե րը, որ պես զի շուն չը չլցվեր միայն բա ցա սա կան 
մտքե րով և զ գաց մունք նե րով:

 Պաշտ պան ված լի նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է մեր-
ժել եր կա րատև դեպ րե սիան: Անհ նար է սգալ՝ ա ռանց 
ո րո շա կի տխրութ յան, կորս տի և  դեպ րե սիա յի զգա-
ցում ու նե նա լու:  Բայց կրկին ու զում եմ զգու շաց նել, որ 
հա վա սա րակշ ռութ յուն է պետք, որ պես զի նման պա-
րա գա նե րում ի րա վի ճա կը դուրս չգա սահ ման նե րից և  
ա վե րիչ բնույթ կրի:

Բ նա կան զգաց մունք նե րը և դ րանց ճիշտ ար տա-
հայ տու մը ա ռող ջա րար են:  Բայց երբ թույլ ենք տա լիս, 
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որ զգաց մունք նե րը մեզ վե րահս կեն, դրանք կա րող են 
կոր ծա նա րար լի նել:  Մի՛ զսպիր զգաց մունք ներդ, բայց 
նաև թույլ մի՛ տուր, որ դրանք կա ռա վա րեն քո կյան քը:

 Ցան կա ցած մարդ, ով չի վարժ վում զսպել ի րեն և 
 թույլ է տա լիս, որ զգաց մունք նե րը հսկո ղութ յու նից 
դուրս գան, ինք նա բե րա բար կա վի րի իր կյան քը:

Զ գաց մունք նե րը պարգև են Աստ ծուց: Դ րանք կեն-
սա կան նշա նա կու թուն ու նեն մարդ կա յին գո յութ յան 
հա մար: Ոչ ոք չէր ու զի ապ րել ա ռանց զգաց մունք նե-
րի, բայց միև նույն ժա մա նակ մենք չենք կա րող ապ-
րել զգաց մունք նե րի թե լադ րան քով, ո րով հետև դրանք 
շատ ան կա յուն են:  Մենք կա րող ենք միև նույն հար ցի 
շուրջ հա զա րա վոր տար բեր ապ րումներ ու նե նալ:  Մար-
դիկ այս զգաց մուն քա յին ան կա յու նութ յունն ու նե նում են 
հատ կա պես ճգնա ժա մի և  ող բեր գութ յան ժա մա նակ, 
ո րը տա նում է դե պի տրտմութ յան հա ջորդ փուլ:

 Փուլ 5. Ա լե կոծ վող 
զգաց մունք նե րի տա տա նու մը

Տրտ մութ յան ըն թաց քի մեջ կլի նեն ժա մա նա կա-
հատ ված ներ, երբ կզգաս, որ դժբախ տութ յուն ու կո-
րուստ ու նե նա լու տրավ ման հաղ թա հա րել ես: 

 Միան գա մայն բնա կան է, որ ցա վոտ զգա ցումնե րի 
հետ կապ ված տխրութ յու նը վերջ նա կա նա պես հան-
դարտ վի և  ան հե տա նա, սա կայն միշտ չէ, որ այդ պես 
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է լի նում: Ըն հա նուր առ մամբ, զգաց մունք նե րը մեղ մա-
նում են աս տի ճա նա բար:

 Լա վա գույն օ րի նակ կա րող են լի նել օվ կիա նո սի 
ա լիք նե րը, երբ ա լե կո ծութ յան ժա մա նակ կա տա ղո-
րեն հաս նում են ա փին, հան դարտ վում ու ետ գնում: 
Սկզբնա կան փու լե րում թվում է, թե վերջ չի լի նի այդ 
ա լիք նե րի կա տա ղութ յա նը, ո րոնք իջ նում են քեզ վրա 
և ս պառ նում ընկղ մել:  Վեր հի շենք  Սաղ մոս 42.6,7-ը, 
թե ինչ պես է  Դա վի թը գրում իր ան հանգս տութ յան 
մա սին. «Ո՛վ իմ Աստ ված, իմ ան ձը տրտում է ին ձա-
նում, սրա հա մար հի շում եմ  Քեզ  Հոր դա նա նի երկ րից 
և  Հեր մո նից և  Փոքր սա րից: Ան դունդն ան դուն դին 
կան չում է  Քո հոր ձանք նե րի ձայ նով,  Քո բո լոր կո հակ-
ներն ու ա լիք ներն անց են կե նում ինձ վրա»:

Ինչ ևէ, ո րոշ ժա մա նակ անց ա լիք նե րի միջև ժա մա-
նա կա հատ վա ծում վի ճա կը մեղ մա նում է, և մ տա ծում 
ես, թե ցավն այլևս ետ չի գա:  Բայց հե տո՝ այն պա-
հին, երբ ա մե նա քիչն ես սպա սում, հան կարծ ամ բողջ 
ու ժով սկսում է ճնշել: Ինչ-որ ի րա վի ճակ սկսում է հի-
շո ղութ յուն ներ արթ նաց նել, և  հան կարծ բո լոր հին հի-
շո ղութ յուն նե րը գա լիս են ամ բողջ ու ժով:

 Մահ վան, ա մուս նա լու ծութ յան կամ կորս տի տա րե-
թի վը, նշա նա կա լի հի շո ղութ յուն նե րը, ինչ պի սիք են՝ ար-
ձա կուրդ նե րը, տա րե դար ձե րը, ծայ րաս տի ճան դժվար 
է տա նել: Ա սում են, որ ինք նաս պա նութ յուն նե րի թիվն 
ա ճում է ար ձա կուրդ նե րի ժա մա նակ:  Պատ կե րաց րու, 
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թե որ քան դժվար է տա նել սի րե լի անձ նա վո րութ յան 
հան կար ծա հաս մա հը, հատ կա պես, ե թե մար դը չի ճա-
նա չում  Տի րո ջը և  չու նի Ն րա պաշտ պա նութ յու նը:

Ե թե մենք, որ հա վա տում ենք  Հի սուս Ք րիս տո սին 
և  ու նենք  Սուրբ  Հո գու մխի թա րութ յու նը, նման պա-
րա գա նե րում կա րող ենք դժվա րութ յուն կրել, ա պա 
ինչ պի սի ցավ կապ րեն և կ տանջ վեն նրանք, ով քեր 
ներ քուստ դա տարկ են: Ն ման ի րա վի ճակ նե րում, ան-
կաս կած, սա տա նա յի հա մար շատ հեշտ է հա մո զել 
նրանց, որ այլևս ի մաստ չկա ապ րե լու, և  այն ցա վը, 
որ ու նեն, դժվար է ի րենց հա մար կրել:

Եր բեմն լսում եմ, որ մար դիկ ժա մա նա կից շուտ 
ա սում են. « Սար սա փում եմ այդ դեպ քի տա րե լի ցից. 
ես ա մեն ան գամ այն քան եմ ընկճ վում այդ օ րը»:

 Վա խից հե տո գա լիս է սար սա փը, ո րը եր բեք 
օրհնութ յուն չի բե րում: Երբ սկսում եմ սար սա փել ինչ-
որ բա նից,  Սուրբ  Հո գին ա մեն ան գամ ինձ հի շեց նում 
է, որ ա նի մաստ ժա մա նակ եմ վատ նում: 

Երբ սկսում ես սար սա փել, ա ղո թի՛ր և խնդ րի՛ր, որ 
 Տե րը քեզ զո րաց նի:

Եր բեմն սար սա փում ենք, բայց չենք գի տակ ցում, 
թե ինչ է տե ղի ու նե նում մեզ հետ: Աստ ծուց օգ նութ-
յուն խնդրե լով՝ մենք կա րող ենք ձեռք բե րել հաս կա ցո-
ղութ յուն ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև սպա-
ռա զի նութ յուն և  պաշտ պա նութ յուն շփո թութ յան, վա-
խի և  ա նո րո շութ յան դեմ:
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 Փուլ 6. Շ փո թութ յուն, 
ա պա կողմնո րո շում և  վախ

Զ գաց մուն քա յին դժվար ժա մա նակ նե րը կյան քում 
հան դի պող խո շոր փո փո խութ յուն ներ են, երբ մեզ նից 
ա վե լի մեծ համ բե րութ յուն է պա հանջ վում:  Նույ նիսկ 
երբ փո փո խութ յու նը մեր ընտ րութ յունն է, մեզ հա մար 
հա ճախ դժվա րութ յուն է ստեղծ վում:

Ե թե այդ փո փո խութ յու նը զա լիս է դժբախ տութ-
յան, կորս տի կամ ճգնա ժա մի հետ ևան քով, ա պա-
կողմնո րո շումն ու վա խը բնա կան են:  Հան կարծ 
ա պա գա յի վե րա բեր յալ մեր ծրագ րե րը փլուզ վում են՝ 
աշ խա տանքն ենք կորց նում, մեկ ու րիշ տուն ենք տե-
ղա փոխ վում, մեր նպա տակ ներն են անս պա սե լիո րեն 
խա փան վում:  Նոր ուղ ղութ յամբ ըն թա նա լու հա մար 
ո րո շա կի ժա մա նակ է պա հանջ վում: Ն ման պա հե րին 
միան գա մից շատ հար ցեր են ծա գում մեր մտքում, և  
ո րոշ հար ցեր, հնա րա վոր է, շու տա փույթ պա տաս-
խան ներ պա հան ջեն: Մ տե րիմ ըն կեր նե րը և  բա րե կամ-
ներն ա նընդ հատ հարց նում են. « Հի մա ի՞նչ ես ա նե-
լու, որ տե՞ղ ես ապ րե լու:  Շու տով աշ խա տան քի՞ ես վե-
րա դառ նա լու, թե՞ ո րոշ ժա մա նակ չես աշ խա տե լու»:

Այս բո լորն էլ կար ևոր հար ցեր են, ո րոնք վեր ջին 
հաշ վով պա տաս խան ներ պի տի ու նե նան:

Ե թե հան կար ծա կի դժբախ տութ յան, կորս տի կամ 
փո փո խութ յան ես հան դի պում, ի մա ցի՛ր, որ մի քա նի 
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լուրջ ո րո շումներ պի տի կա յաց նես ա պա գա յի վե րա-
բեր յալ, նույ նիսկ ե թե քեզ ան պատ րաստ ես զգում:

Այդ պա հե րին միտքն այն քան էլ պարզ չէ:  Մի գու ցե 
մտա ծես, թե ո րո շում ես կա յաց րել, բայց հե տո հան-
կարծ միտքդ փո խես: Զ գաց մունք ներդ սկսում են քեզ 
հետ խա ղալ: Դ րանք տա տան վում են, և  ո րո շում կա-
յաց նելն այդ ժա մա նակ ա վե լի է դժվա րա նում: Շ փո-
թութ յան և  ա պա կողմնո րոշ ման հետ միա սին նաև 
վախ է ա ռա ջա նում և  հար ցեր են ծա գում. «Ի՞նչ եմ 
ա նե լու ֆի նան սա պես: Ո՞վ պետք է ա նի այն ա մե նը, 
ինչ սո վոր չեմ ա նե լու»:

Երբ հան դի պում ես այս պի սի ան հանգս տաց նող հար-
ցե րի, խոր հուրդ եմ տա լիս խոր հել սուրբգ րա յին հետև յալ 
խոս քե րի շուրջ, ո րոնք ինձ միշտ հանգս տութ յուն և  հույս 
են տա լիս, և  հա վա տում եմ, որ քեզ էլ կքա ջա լե րեն:

«....Ինքն (Աստ ված) ա սաց. « Չե՛մ թող նի քեզ և  
ե րե սից չեմ ձգի»: Այն պես որ, հա մար ձակ ենք ա սե լու. 
« Տե՛րն է իմ օգ նա կա նը, և  ես չե՛մ վա խե նա...»»:

Եբր. 13.5,6

Ա նե լա նե լի կամ ա պա գա յի նկատ մամբ ան հույս վի-
ճա կում մխի թա րա կան է, երբ ճա նա չում ենք Ն րան, 
Ով տեղ յակ է ա մեն ին չին:  Սաղ մոս 139.15-17-ում սաղ-
մո սեր գուն հա վաս տիաց նում է, որ մեր երկ նա յին  Հայ-
րը գի տի և՛ մեր անց յա լը, և՛ ներ կան, և՛ ա պա գան:
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«Իմ ոս կոր նե րը չծածկ վե ցին  Քեզ նից, երբ որ ես 
ստեղծ վե ցի ծա ծուկ տե ղը և  երկ րի խո րութ յուն նե րում 
ճար տա րութ յու նով կազմ վե ցի:

 Քո աչ քե րը տե սան իմ կեր պա րան քը դեռ ան պատ-
րաստ, և  Քո գրքում գրված էին այն բո լոր օ րե րը, որ 
լի նե լու էին, երբ որ նրան ցից մե կը դեռ չկար:

Որ քան պատ վա կան են ինձ հա մար  Քո խոր հուրդ-
նե րը, ո՞վ Աստ ված, որ քան մեծ է նրանց թի վը»:

Աստ ված է Ալ ֆան և Օ մե գան, Ս կիզբն ու  Վեր-
ջը:  Հետ ևա բար,  Նա գի տի ա մեն ինչ:  Նա գի տի, թե 
ինչ ի րա վի ճա կում ենք, և  կա ռաջ նոր դի մեզ, ե թե մեր 
կյանքն Ի րեն վստա հենք:

 Մեր երկ նա յին  Հայ րը հո գում է մեր ա մե նօր յա կա-
րիք նե րի մա սին: Ա մե նօր յա շնորհ քը գա լիս է օր վա 
հետ: Այս է պատ ճա ռը, որ կա րող ենք նա յել ա պա գա-
յին ու չվա խե նալ: Ա ռաջ նա յե լիս եր բեմն գգում ենք, 
թե չենք կա րող դի մադ րել այն դժվա րութ յուն նե րին, որ 
աոջ ևում են, սա կայն պետք է դրանց նա յենք Աստ ծո 
շնորհ քի հա մա ձայն:

Երբ տեղ հաս նենք, շնորհք կգտնենք:

 Հա զա րա վոր տա րի ներ  Սաղ մոս 23-ը մի լիո նա վոր 
վշտա ցած ու միայ նակ մարդ կանց է մխի թա րել: Շ փո-
թութ յան, ա պա կողմնո րոշ ման և  վա խի ժա մա նակ գոր-
ծա ծի՛ր այս խոս քե րը հո գուդ հանգս տութ յան հա մար:
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« Տե՛րն է իմ հո վի վը, և  կա րո տութ յուն չեմ ու նե նա: 
 Նա կա նաչ տե ղե րում հանգս տաց նում է ինձ և  հան-
դարտ ջրե րի մոտ տա նում է ինձ:

Իմ ան ձին հան գիստ է տա լիս, ինձ ա ռաջ նոր-
դում է ար դա րութ յան շա վիղ նե րում Ի՛ր ան վան հա-
մար:  Թեև գնամ մահ վան շու քի ձո րով, չար բա նից 
չեմ վա խե նա, ո րով հետև  Դու ինձ հետ ես,  Քո գա վա-
զանն ու ցու պը մխի թա րում են ինձ:  Դու իմ առջև սե-
ղան ես պատ րաս տում իմ թշնա մի նե րի դի մաց:  Դու 
իմ գլուխն օ ծում ես յու ղով. իմ բա ժա կը խի՜ստ լիքն 
է:  Հենց բա րիք ու ո ղոր մութ յուն կգան իմ ետ ևից իմ 
կյան քի բո լոր օ րե րում, և  Տի րոջ տա նը կբնակ վեմ 
շա՜տ եր կար ժա մա նակ»:

 Սաղ մոս 23.1-6

 Փուլ 7.  Ֆի զի կա կան ախ տա նիշ ներ

 Հա ճախ այն մար դիկ, ով քեր վշտա նում են մահ-
վան կամ կորս տի պատ ճա ռով, սկսում են ֆի զի կա-
կան ախ տա նիշ ներ բա ցա հայ տել. զգում են բե ռը 
կրե լու մեծ ծան րութ յուն, մտա տանջ վում են, վատ են 
զգում հո գե պես և  ֆի զի կա պես:

 Հո գե կան վիշ տը մեծ սթրե սի մեջ է գցում ֆի զի կա-
կան մար մի նը, և  ե ղած ֆի զի կա կան տկա րութ յուն ներն 
այդ ժա մա նակ ա վե լի շատ են ճնշում՝ եր բեմն վե րած-
վե լով ֆի զի կա կան հի վան դութ յան:  Ծայ րաս տի ճան 
սթրե սի ժա մա նակ տա րօ րի նակ չեն գլխա ցա վը, մեջ քի 
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կամ ստա մոք սի ցա վե րը:  Հա ճախ ցա վազր կող մի ջոց 
կա րող են հան դի սա նալ ֆի զի կա կան վար ժութ յուն նե րը:

Տրտ մութ յան ժա մա նակ մար դը հակ ված է միայն 
նստե լու և մ տա ծե լու, ո րը շատ բնա կան է, սա կայն դա 
պետք է հաղ թա հա րել ՝որ ևէ դրա կան գոր ծո ղութ յուն 
սկսե լով:

Ե թե տրտմութ յան մեջ ես, խոր հուրդ եմ տա լիս 
շատ քայ լել, նույ նիսկ ե ռան դուն կեր պով ֆի զի կա կան 
վար ժութ յուն ներ կա տա րել:

 Հի շի՛ր՝ դու ար դեն իսկ ճնշված ես, չա փից ա վե լի 
ջանք մի՛ գոր ծադ րիր:

Ա պա ցուց ված է, որ վար ժութ յուն նե րը նվա զեց նում 
են մտա վոր, զգաց մուն քա յին և  ֆի զի կա կան սթրես-
ներն ու հանգս տաց նում լար ված մկան նե րը:

Տրտ մութ յան ըն թաց քում ա խոր ժա կի կո րուս տը 
նույն պես բնա կան և  հաս կա նա լի է, սա կայն վնա սա-
կար կլի նի ա ռող ջութ յանդ հա մար, ե թե եր կար ժա մա-
նակ շա րու նա կես չու տել:  Փոր ձի՛ր գո նե թեթև սնվել 
սննդա րար մթեր քով:

 Գու ցե դժվար լի նի, սա կայն պետք է բա վա րար 
քնել:  Հոգ նած, թույլ, չխնամ ված և  գեր լար ված մար մի-
նը դուռ է բա ցում հի վան դութ յան առջև: Ա հա թե ին չու 
են կար ևոր ֆի զի կա կան վար ժութ յուն նե րը, խնամ քը և 
 հան գիս տը սթրե սի ժա մա նակ: Դ րանք օգ նում են, որ 
միտքդ ու մար մինդ պա հես ա ռողջ վի ճա կում:
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Վշ տի և  միայ նա կութ յան մեջ գտնվող մար դու հա-
մար կար ևոր է հաս կա նալ, որ տրտմութ յան զա նա զան 
փու լե րը և  ի հայտ ե կող զգաց մունք նե րը միան գա մայն 
բնա կան են և  պետք է անց նեն, որ պես զի նա կրկին վե-
րա դառ նա զգաց մուն քա յին հա վա սա րակշռ ված կյան քի:

Ինչ պես նշե ցինք, ճնշված զգաց մունք նե րը շատ 
ծանր են անդ րա դառ նում օր գա նիզ մի ամ բողջ հա մա-
կար գի վրա: Ե թե դրանք ճիշտ ձևով չար տա հայտ վեն, 
կա րող են բա վա կան վնաս հասց նել:

 Հի շի՛ր, երբ բա ցա սա կան զգաց մունք ներն զսպվում 
են, դրանք ինք նա բե րա բար կար տա հայտ վեն մեկ այլ 
ձևով:

 Հա ճախ մեզ թվում է, թե կա րող ենք մեր զգաց-
մունք նե րը թաքց նել մեր ներ սում, սա կայն դրանք 
միշտ ակն հայտ են դառ նում մեր վե րա բեր մուն քի, ձայ-
նա յին տո նի և  նույ նիսկ շար ժուձ ևի մի ջո ցով:

Տրտ մութ յան ըն թաց քին վե րա բե րող բո լոր այս 
հար ցե րի լուծ ման բա նա լին հա վա սա րակշ ռութ յունն է:



4

ԱՊԱՔԻՆՈՒՄ` 

ԿՈՐՈՒՍՏ ԿՐԵԼՈՒՑ ԵՎ 

ԴԺԲԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ

« Տի րոջ  Հո գին Ինձ վրա է, ո րի հա մար էլ օ ծեց 
Ինձ.  Նա Ինձ ու ղար կել է աղ քատ նե րին ա վե տա րա-
նե լու, սրտով կոտր ված նե րին բժշկե լու, գե րի նե րին 
թո ղութ յուն քա րո զե լու և  կույ րե րին՝ տե սո ղութ յուն, 
խոց ված նե րին ար ձա կե լու՝ ա զա տե լով,  Տի րոջ ըն դու-
նե լի տա րին քա րո զե լու»:

 Ղու կաս 4.18
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 ԴԺԲԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ

Ան կախ նրա նից, թե ինչն է տխրութ յան պատ ճա-
ռը, հա մոզ վա՛ծ ե ղիր, որ  Տե րը քեզ կա ռաջ նոր-

դի ա պա քին ման: Ե թե կա մե նաս լսել  Սուրբ  Հո գուն,  Նա 
միան շա նակ քեզ կզգու շաց նի, երբ սահ մանն անց նես 
կամ հա վա սա րակշ ռութ յու նից դուրս գաս: Անհ նա րին 
է ո րո շել տրտմութ յան ըն թաց քի ժա մա նա կա հատ վա-
ծը: Այն տար բեր է յու րա քանչ յուր ան ձի կամ պա րա գա-
յի դեպ քում:  Սա կայն, ան կախ տևո ղութ յու նից, ի վեր ջո 
կգա մի պահ, երբ  Տե րը կա սի. « Հի մա ժա մա նակն է, որ 
արթ նա նաս և  շա րու նա կես:  Պետք է թող նես անց յա լը 
և  վերջ դնես այն ըն թաց քին, ո րից քեզ դուրս բե րե ցի: 
Ես եր բեք չեմ թող նի ու չեմ լքի քեզ: Ու րեմն, հա մար ձա՛կ 
ե ղիր, զո րա ցի՛ր, քա ջա ցի՛ր և  ա ռա՛ջ գնա»:

 Յու րա քանչ յուր պա րա գա յու րօ րի նակ է

Ընդ հա նուր առ մամբ, ա մե նադժ վա րը տրտմութ յան 
ա ռա ջին վեց ա միս ներն են:  Կախ ված հան գա մանք նե-
րից՝ այդ ըն թաց քը կա րող է մի փոքր կարճ կամ եր-
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կար տևել: Ա մեն հան գա ման քի մեջ ներգ րավ ված են 
ա ռանձ նա հա տուկ գոր ծոն ներ:

1.  Հան կար ծա հաս կո րուստ
 Ե թե ան ձը եր կար ժա մա նակ հի վանդ է, ըն տա նիքն 
ա վե լի շատ ժա մա նակ ու նի մտքով և զ գաց մունք-
նե րով նա խա պատ րաստ վե լու սի րե լիի մահ վա նը: 
 Հան կար ծա կի կամ չսպաս ված կո րուստն ա վե լի 
տրավ մա տիկ կա րող է լի նել, հետ ևա բար, ա վե լի 
դժվար կլի նի դրան հար մար վե լը:

2.  Մարդ կանց բա ցա կա յող կամ ա ջակ ցող ներ կա-
յութ յու նը
 Ե թե մա հա նում է կի նը կամ ա մու սի նը, կար ևոր է, 
որ ե րե խա նե րը մխի թա րեն ի րենց ծնո ղին: Ե թե 
ե րե խա է մա հա նում, հնա րա վոր է, որ մյուս ե րե-
խա ներն օգ նեն՝ տան մեջ լրաց նե լու կյան քից հե-
ռա ցած ե րե խա յի դա տար կութ յու նը:

3.  Փոխ հա րա բե րութ յու նը մա հա ցո ղի և ն րա հա րա-
զատ նե րի միջև
 Ե թե փոխ հա րա բե րութ յունն ա մուր է և  հիմն ված 
փո խա դարձ սի րո վրա, վիշտն ա վե լի դժվար ու եր-
կա րատև է:

4. Ապ րո ղի ան հա տա կա նութ յու նը 
  Սա հատ կա պես էա կան է զու գըն կե րոջ մահ վան 
ժա մա նակ: Որ քան շատ է լի նում նվիր վա ծութ յու-



Ապաքինում` կորուստ կրելուց և դժբախտությունից հետո

69

նը, այն քան ա վե լի մեծ ջանք է պա հանջ վում վե րա-
կանգն վե լու և կ յան քը շա րու նա կե լու հա մար:

5.  Վշ տա ցած ան ձի և  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի միջև 
փոխ հա րա բե րութ յան խո րութ յու նը 
  Սա գլխա վոր գոր ծոնն է: Դժ բախ տութ յու նը կամ 
կո րուս տը հա ճախ խան գա րում են մարդ կանց՝ 
փնտրե լու  Տի րո ջը՝ ճշմա րիտ մխի թա րո ղին: Ն րանք, 
ով քեր ար դեն ճա նա չում են  Հի սու սին և «Ն րա  Հա-
րութ յան  Զո րութ յու նը» (տե՛ս  Փի լիպ. 3.10), սո վո րա-
բար, ա վե լի ա րագ են վե րա կանգն վում, քան նրանք, 
ով քեր  Տի րոջ հետ մա կե րե սա յին փոխ հա րա բե րութ-
յուն են ու նե ցել կամ ընդ հան րա պես չեն ու նե ցել:

 Ցան կա նում եմ ներ կա յաց նել եր կու ի րա կան դեպք, 
ո րոնք նկա րագ րում են դժբախ տութ յան և  կորս տի ցա-
վից ա պա քին ման տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րը:

Ա ռա ջին դեպ քը
Ես ճա նա չում եմ մի ու ժեղ քրիս տոն յա կնոջ, ով 

տա րի ներ շա րու նակ խո րա պես ներգ րավ ված էր ծա-
ռա յութ յան մեջ:

 Նա ա մուս նա ցած էր, և ն րանք ար դեն քսան հինգ 
տար վա ա մու սին ներ էին: Ա մու սի նը, չնա յած ի րեն քրիս-
տոն յա էր ձևաց նում, սա կայն  Տի րոջ հա մար պտուղ չէր 
բե րում:  Նա ճիշտ չէր վե րա բեր վում իր կնո ջը և  այդ պես 
էլ ամ բողջ կյան քում ճիշտ չվե րա բեր վեց նրան:



70

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԶՐՈՒՅՑ. Միայ նա կութ յուն

Այս մար դը կյան քում ա մեն ին չից վեր դա սում էր 
բիզ նե սը:  Նա ե սա սեր էր, ե սա կենտ րոն և  նույ նիսկ, 
եր բեմն, դա ժան՝ իր կնոջ և ն րա կա րիք նե րի հան դեպ:

Աստ ված այս կնոջն իր ա մուս նու հա մար ա ղո թե-
լու կար ևոր ա ռա ջադ րանք է տա լիս՝ զգու շաց նե լով, որ 
ե թե ա մու սի նը չհնա զանդ վի  Տի րոջ կամ քին, վեց ամս-
վա ըն թաց քում կմա հա նա:

 Կինն սկսում է ա ղո թել, իսկ ա մու սի նը շա րու նա-
կում է մեր ժել  Տի րոջն իր անհ նա զան դութ յամբ և  սե-
փա կան կյան քը կրճա տե լու հա մար դուռ է բա ցում 
 Սա տա նա յի առջև:  Հետ ևան քը լի նում է այն, որ նա 
մա հա նում է հան կար ծա հաս սրտի կաթ վա ծից:

Չ նա յած կո րուս տը ծանր էր, սա կայն ոչ այն քան 
ծանր, որ քան կա րող էր լի նել ա մուս նու հետ հրա շա-
լի փոխ հա րա բե րութ յուն ու նե ցող կնոջ հա մար: Աստ ծո 
նա խազ գու շա ցումն օգ նել էր կնո ջը՝ պատ րաստ վե լու 
ժա մա նա կից շուտ: Ես նկա տե ցի, որ այդ կնոջ վե րա-
կանգ նու մը զար մա նա լիո րեն կարճ տևեց:  Թե պետ 
նրա կյան քում տար բեր չլուծ ված խնդիր ներ կա յին, 
այդ թվում նաև ֆի նան սա կան, սա կայն նա ան հա մե-
մատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում կա րո ղա ցավ հա-
մա կերպ վել և  շա րու նա կել իր կյան քը:

Երկ րորդ դեպ քը
Այս դեպ քը վե րա բե րում է հո րեղ բորս կնո ջը: 

Ն րանք ճա նա չում էին ի րար դեռ վաղ ման կութ յու նից: 
 Հո րեղ բայրս մի քա նի տա րով մեծ էր նրա նից: 
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 Հո րեղ բորս հետ նա ա մուս նա ցել էր տասն հինգ 
տա րե կան հա սա կում: Իր կյան քում եր բեք ու րիշ ըն կեր 
չէր ու նե ցել և  նույ նիսկ որ ևէ մե կի հետ ժա մադ րութ յան 
չէր գնա ցել:

Ն րանք ե րե խա ներ չու նե ցան, այդ պատ ճա ռով շատ 
մտե րիմ էին ի րար հետ:  Միա սին աշ խա տում էին նույն 
հա ցի խա նու թում ա վե լի քան ե րե սուն տա րի: Ա մեն ինչ 
միա սին էին ա նում, միա սին ծա ռա յում էին  Տի րո ջը:

Եր կուսն էլ հի վան դութ յուն ներ էին տա րել և  շատ 
ժա մա նակ էին անց կաց րել՝ հոգ տա նե լով միմ յանց 
մա սին: Եր բեմն, որ քան մար դիկ շատ են նվիր վում 
ի րար, այն քան շատ են գնա հա տում մե կը մյու սին:

Այս ա մու սին նե րը շատ խո րը ներգ րավ ված էին միմ-
յանց կյան քի մեջ: Ն րանք այն քան լավ ժա մա նակ էին 
անց կաց նում միա սին՝ ձկնոր սութ յան էին գնում, ճաշ 
էին պատ րաս տում, ե կե ղե ցի էին հա ճա խում և  այլն:

 Թեև հո րեղ բայրս մա հից ա ռաջ եր կար տա րի ներ 
հի վանդ էր ե ղել, սա կայն նրա կո րուս տը ծայ րաս տի-
ճան դժվար էր կնոջ հա մար:  Նա հաշ ման դամ դար-
ձավ արթ րի տի պատ ճա ռով: Չ կա րո ղա ցան ծուն կը վի-
րա հա տել, քա նի որ սրտի վի ճակն ան բա վա րար էր: 
 Տա րի ներ շա րու նակ նա տնից դուրս չէր գա լիս, և  հո-
րեղ բորս մա հը միայն ա վե լաց րեց նրա ցա վե րը:

Ն ման ի րա վի ճա կում նրա ա պա քի նու մը տա րի ներ 
տևեց:
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Տրտ մե լը բնա կան է, 
բայց տրտմութ յամբ ապ րե լը՝ ոչ

Այս եր կու պատ մութ յուն նե րից պարզ եր ևում է, թե 
ինչ պես կա րող են եր կու նմա նա տիպ դեպ քե րը տար բեր 
ազ դե ցութ յուն ու նե նալ տար բեր մարդ կանց վրա: Չ նա-
յած անհ նար է ճիշտ են թադ րութ յուն ա նել տրտմութ յան 
ըն թաց քի տևո ղութ յան վե րա բեր յալ, սա կայն այդ ըն-
թաց քում ա նընդ հատ զար գա ցում պետք է տես նել:

Սկզբ նա կան շրջա նում այս զար գա ցու մը կա րող է 
աս տի ճա նա բար ըն թա նալ և  քիչ աչ քի ընկ նել, բայց 
հե տա գա յում ան պայ ման տե սա նե լի կլի նի:

Ինչ պես ֆի զի կա կան վեր քը, այն պես էլ հո գե կան 
ցա վը գու ցե եր կար ժա մա նակ զգաց վի, բայց ամ բող-
ջա կան ա պա քին ման հա մար պա հանջ վում է ա մե նօր-
յա ա ռա ջըն թաց: Երբ ֆի զի կա կան վեր քը չի լա վա նում, 
դա վարակի առ կա յութ յան նշան է: Ես հա վա տում եմ, 
որ նույ նը վե րա բե րում է հո գե կան ցա վին:

 Մեր զգաց մունք նե րը, ինչ պես ֆի զի կա կան մար-
մի նը, կա րիք ու նեն բժշկութ յան: Աստ ված է մեզ տվել 
թե՛ ֆի զի կա կան մար մի նը, թե՛ զգաց մունք նե րը:  Նա 
ա պա հո վել է մեր զգաց մունք նե րի բժշկութ յու նը  Հի սուս 
Ք րիս տո սի մի ջո ցով այն պես, ինչ պես ֆի զի կա կան 
բժշկութ յու նը:  Մեզ, որ պես հա վա տաց յալ նե րի, այս եր-
կուսն էլ ար տոն ված են:

 Մի՛ հա վա տա սա տա նա յի ստե րին:  Նա կփոր ձի քեզ 
ա սել, որ եր բեք չես հաղ թա հա րի վի րա վո րան քը, և  քո 
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զգաց մունք ներն այլևս չեն բժշկվի:  Մենք միշտ կա րո-
տով կհի շենք կորց րած մարդ կանց կամ թան կա գին 
բա նե րը, բայց չի նշա նա կում, որ պետք է տանջ վենք՝ 
մշտա պես մնա լով տրտմութ յան և  միայ նա կութ յան մեջ: 
 Հաշ վի առ նե լով ժա մա նա կա յին ըն թաց քը՝ տրտմութ-
յու նը պետք է հե ռա նա, և  մար դը պետք է կա րո ղա նա 
անց նել կյան քի նոր շրջան: Ե թե ո րոշ ժա մա նակ հե-
տո այս ան ցու մը տե ղի չի ու նե նում, ու րեմն ինչ-որ տեղ 
խնդիր կա՝ սխալ մտա ծե լա կեր պը, ի րա կա նութ յու նից 
խույս տա լը, սխալ կամ ա նաստ վա ծա յին վա խի առ կա-
յութ յու նը: Աստ ված կհայտ նի քեզ խնդրի ար մա տը, ե թե 
ժա մա նակ տրա մադ րես ա ղոթ քով Ն րան փնտրե լուն, 
Ն րա  Խոս քը կար դա լուն և  Խոս քի շուրջ խոր հե լուն:

 Միայն հի շի՛ր, որ տրտմե լը բնա կան է, իսկ տրտմութ-
յան ո գու հետ ապ րե լը՝ ոչ:

 Հաղ թա հա րել տրտմութ յունն ու միայ նա կութ յու նը

Տրտ մութ յունն ու միայ նա կութ յու նը հաղ թա հա րե լու 
և  ամ բող ջա կան զգաց մուն քա յին բժշկութ յուն ստա նա-
լու հա մար միշտ պի տի հի շես՝  Տե րը քեզ հետ է, և  հա-
մա ռո րեն ա ռաջ գնաս դե պի նոր կյանք:

1. Ի մա ցի՛ր՝ Աստ ված քեզ հետ է ա մեն ժա մա նակ

 Մատ թեոս 28.20-ում  Հի սուսն ա սում է. «Ես ձեզ 
հետ եմ ա մեն օր՝ մինչև աշ խար հի վեր ջը»:
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Եբ րա յե ցի նե րին ուղղ ված թղթի 13.5-ում կար դում 
ենք, որ Աստ ված խոս տա ցել է. « Չե՛մ թող նի ձեզ և  ե րե-
սից չե՛մ ձգի»:

Տրտ մութ յու նից ու միայ նա կութ յու նից շատ հա-
ճախ ծնվում է վա խի զգա ցո ղութ յուն՝ ա ռաջ բե րե-
լով ա մեն տե սա կի ան պա տաս խան թվա ցող մտքեր. 
«...Ե թե հան կարծ հի վան դա նամ և չ կա րո ղա նամ աշ-
խա տել, ո՞վ իմ մա սին հոգ կտա նի: Իսկ ե թե մե նակ 
մնամ իմ ամ բողջ կյան քում... Ե թե այս ցա վը եր բեք 
չհե ռա նա... Ե թե խնդիր ծա գի, և  ես չի մա նամ՝ ինչ պես 
լու ծում գտնել...»:

Ա ռանց  Հի սու սի՝ նման հար ցե րին եր բեք պա տաս-
խան չես գտնի:  Հա մոզ վա՛ծ ե ղիր, որ միայն  Տե րը կհո-
գա քո բո լոր կա րիք նե րի մա սին:

 Խոր հի՛ր հետև յալ սուրբգ րա յին խոս քե րի շուրջ և 
 թո՛ւյլ տուր՝ դրանք մխի թա րեն քեզ:

«Որ բե րի հայր և  որբ ևայ րի նե րի դա տա վոր է Աստ-
ված Իր սրբութ յան տե ղում: Աստ ված մե նակ նե րին 
բնա կեց նում է տան մեջ, գե րի նե րին հա նում է հա ջո-
ղութ յան մեջ, բայց ապս տամբ ված նե րը բնակ վում են 
չոր տե ղում»:

 Սաղ մոս 68.5,6

« Թեև հայրս ու մայրս թող նեն ինձ, բայց  Տերն ըն-
դու նում է ինձ»:

 Սաղ մոս 27.10
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« Մի՛ վա խե ցիր, ո րով հետև չպի տի ա մա չես, և  մի՛ 
պատ կա ռիր, ո րով հետև չպի տի նա խատ վես, ո րով-
հետև քո ման կութ յան ա մո թը պի տի մո ռա նաս և  քո 
որբ ևայ րութ յան նա խա տինքն այլևս չպի տի հի շես: 
Ո րով հետև քո այ րը՝ քեզ Ս տեղ ծողն է,  Զո րաց Ե հո վա 
է Ն րա ա նու նը, և  քո Փր կի չը Իս րա յե լի  Սուրբն է,  Նա 
կոչ վում է ամ բողջ երկ րի Աստ ված»:

Ե սա յի 54.4,5

« Նա ա նարգ ված և  մարդ կանց ե րե սից ըն կած, 
հար ված նե րի տեր և  ցա վի տեղ յակ ե ղավ, և  մի այն-
պի սի, ո րից պետք է ե րես ծած կել. ա նարգ ված էր, և 
 մենք Ն րան ո չինչ էինք հա մա րում:  Հի րա վի,  Նա մեր 
ցա վե րը վեր ա ռավ և  մեր վշտե րը բեռ նեց Իր վրա, 
բայց մենք Ն րան պատ վա հար ված էինք հա մա րում, 
Աստ ծուց զարկ ված և ն կուն ե ղած, բայց  Նա մեր մեղ-
քե րի հա մար վի րա վոր վեց, և  մեր ա նօ րե նութ յուն նե-
րի հա մար հար ված վեց, մեր խա ղա ղութ յան պա տի ժը 
Ն րա վրա ե ղավ, և Ն րա վեր քե րով մենք բժշկվե ցինք»:

Ե սա յի 53.3-5

Տրտ մութ յան և  միայ նա կութ յան պատ ճառ կա րող 
է դառ նալ հի վան դութ յու նը:  Հի վանդ մար դը ձգտում է 
հաս կաց նել կող քին նե րին, որ ին քը չա փից դուրս վա-
տա ռողջ է: Ան կախ մտե րիմնե րի հո գա տա րութ յու նից՝ 
նա ի րեն մե նակ ու տանջ ված է զգում:

Եր կա րատև հի վան դութ յան ժա մա նակ այս զգա-
ցու մը կա րող է ա վե լի հու սա հա տեց նող լի նել, երբ հի-
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վանդն ան վերջ գան գատ վում է հի վան դութ յու նից, իսկ 
մեր ձա վոր նե րը չեն ու զում ա նընդ հատ լսել այդ մա սին:

 Հի վան դը տա ռա պում է այն նույն հար ցե րից, որ 
դժբախ տութ յան դեպ քում էին ծնվում. «...Ե թե հան-
կարծ չա ռող ջա նամ... Ե թե եր բեք չկա րո ղա նամ ա նել 
այն, ինչ ա նում էի... Ե թե եր բեք չաշ խա տեմ, ո՞վ կհո գա 
ըն տա նի քիս և  իմ մա սին...»:

 Շա րու նա կա բար խո սե լով քո տկար լի նե լու մա սին՝ 
որ ևէ ա ռա ջըն թաց չես ապ րի և  ոչ էլ լսո ղին շի նութ յուն 
կտաս:

 Հի վան դութ յան ժա մա նակ պետք է գոր ծա ծես նույն 
սկզբուն քը, որ քննար կե ցինք տրտմութ յան և  միայ նա-
կութ յան դեպ քում:  Պետք է ի մա նաս, որ Աստ ված քո 
Բ ժիշկն է, և  հա վա տաս, որ Ն րա զո րութ յու նը գոր-
ծում է քո մարմնում՝ բժշկե լու և  վե րա կանգ նե լու քեզ: 
 Հի շի՛ր, որ գրված է. «... Մահն ընկղմ վեց հաղ թութ յան 
մեջ» (Ա  Կորնթ. 15.54), և  մի՛ մո ռա ցիր, որ Աստ ված 
ա սել է. «...Ես եմ  Տե րը՝ քո բժիշ կը» (Ե լից 15.26):

 Տի րոջ հետ շատ ժա մա նակ անց կաց րո՛ւ և  թո՛ւյլ 
տուր, որ Ն րա հա րուց յալ կյան քը ծա ռա յի քո ֆի զի կա-
կան կա րիք նե րին:  Խոր հի՛ր նաև այս խոս քե րի շուրջ.

« Մի՞ թե չգի տես կամ չե՞ս լսել, որ հա վի տե նա կան 
Աստ ված է Ե հո վան, Երկ րի ծայ րե րը ստեղ ծո ղը.  Նա 
չի հոգ նի և  չի վաս տա կի, Ն րա հան ճարն անքն նե լի է: 
 Նա է հոգ նա ծին ուժ տվո ղը, և  Նա կա րո ղութ յուն չու-
նե ցո ղին զո րութ յուն է շա տաց նում: Եվ ե րի տա սարդ-
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նե րը կհոգ նեն ու կվաս տա կեն, և  ըն տիր նե րը թու-
լութ յու նով կթու լա նան:  Բայց  Տի րոջն ա պա վի նող նե րը 
կնո րոգ վեն ու ժով, թևե րով վեր կսլա նան ար ծիվնե րի 
պես, կվա զեն և  չեն վաս տա կի, կգնան և  չեն հոգ նի»: 

Ե սա յի 40.28-31

«Օրհ նի՛ր  Տի րո ջը, ո՛վ իմ անձ, և  ամ բողջ իմ ներ-
սը՝ Ն րա սուրբ ա նու նը: Օրհ նի՛ր  Տի րո ջը, ո՛վ իմ անձ, 
և  մի՛ մո ռա ցիր Ն րա բո լոր բա րիք նե րը: Որ նե րում է 
քո բո լոր մեղ քե րը, բժշկում է քո բո լոր ցա վե րը: Որ 
փրկում է քո կյանքն ա պա կա նութ յու նից, որ պսա կում 
է քեզ շնորհ քով և  ո ղոր մութ յու նով: Որ կշտաց նում է 
քո սիր տը բա րութ յու նով, և  քո ման կութ յու նը նո րոգ-
վում է արծ վի պես»:

 Սաղ մոս 103.1-5

 Հի շի՛ր՝ դու մե նակ չես:  Տե րը քեզ հետ է:  Նա հաս-
կա նում է քեզ և  խոս տա ցել է քեզ հետ լի նել կյան քիդ 
բո լոր դժվա րութ յուն նե րի ժա մա նակ:  Թե կուզ միայ նակ 
ու լքված էլ լի նես, միև նույն է, զո րա ցի՛ր և  հա մար ձակ 
ա սա՛. «Ես մե նակ չեմ, ո րով հետև Աստ ված ինձ հետ է»: 

Երբ բժշկութ յան ես սպա սում, բարձ րա ձայն դա վա-
նի՛ր. «Այս պա հին Աստ ծո բժշկա րար զո րութ յու նը գոր-
ծում է իմ մեջ»:

 Կար դա՛ և  դա վա նի՛ր այս սուրբգ րա յին հա մա րը, 
ո րը քեզ կհաս տա տի  Տի րոջ ներ կա յութ յան և  զո րութ-
յան մեջ:
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«Ա հա ժա մա նակ կգա, և  հի մա ե կել է, որ ա մեն 
մեկդ կցրվեք ձեր տե ղը և Ինձ մե նակ կթող նեք, բայց 
Ես մե նակ չեմ, ո րով հետև  Հայրն Ինձ հետ է: Այս բա-
նե րը խո սե ցի ձեզ հետ, որ Ին ձա նում խա ղա ղութ յուն 
ու նե նաք. աշ խար հում նե ղութ յուն կու նե նաք, բայց 
քա ջա ցե՛ք, Ես հաղ թել եմ աշ խար հին»:

 Հով հան նես 16.32,33

2.  Հա մա ռո րեն ա ռա՛ջ գնա դե պի նոր կյանք

 Քո կյան քում դեռ ա մեն բան չէ, որ ա վարտ ված է: 
 Միայն մի մասն է վեր ջա ցած. մի շրջանն ան ցավ, մյու-
սը կա րող է հենց հի մա սկսվել, ե թե հա մա ձայ նես քայլ 
ա նե լու:

 Մի՛ ե ղիր պա սիվ և  մի՛ սպա սիր, որ ինչ-որ բան կա-
տար վի, կամ ինչ-որ մե կը գա: Ա ղո թի՛ր, իսկ հե տո քա՛յլ 
ա րա հա վատ քով:

Ես պատ մե ցի, թե հո րեղ բորս մա հից հե տո նրա կնոջ 
հա մար որ քան դժվար էր նոր կյանք սկսե լը:  Հի մա նա 
ճա նա պար հոր դում է իմ և  ա մուս նուս հետ, օգ նում է մեզ՝ 
ծա ռա յե լու ու րիշ նե րին:  Հա վա քույթ նե րի ժա մա նակ վա-
ճա ռում է մեր սե մի նար նե րի տե սա ժա պա վեն նե րը:  Տա-
նը նա մեզ հա մար կե րա կուր է պատ րաս տում, հնա րա-
վո րութ յան դեպ քում՝ խնա մում մեր թոռ նիկ նե րին:

Այս ա մե նը հսկա յա կան օգ նութ յուն է ինչ պես մեզ 
հա մար, այն պես էլ Աստ ծո թա գա վո րութ յան: Այդ կի նը 
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հա մա ռո րեն ա ռաջ քայ լեց դե պի նոր ապ րե լա կերպ՝ 
դառ նա լով շա տե րի հա մար օրհ նութ յուն:

Ե թե միայ նակ ես, մի՛ նստիր հենց այն պես և  ե րա-
զիր, որ հան դի պես ինչ-որ մե կին:  Նոր ըն կեր ներ ձեռք 
բեր: Գ տի՛ր մե կին, ով նույն պես մե նակ է, և  ըն կե րա-
ցի՛ր: Ինչ որ ցա նես, այն էլ կհնձես: Աստ ված կբազ մա-
պատ կի քո մտե րիմնե րին:

 Մեր դուստր  Սանդ րան իր վաղ ե րի տա սար դութ յան 
շրջա նում միայ նա կութ յան ըն թացք ան ցավ: Ըն կեր նե-
րից շա տե րը գնա ցին քո լեջ կամ ա մուս նա ցան, այդ 
պատ ճա ռով նա իր ե րե կո ներն անց կաց նում էր տա նը: 
 Ձեռ քե րը ծա լած նստե լու և  ինքն ի րեն խղճա լու փո խա-
րեն՝ նա սկսեց հա մա ռո րեն ա ռաջ գնալ:  Մաս նակ ցում 
էր մեր ե կե ղե ցու ծա ռա յութ յուն նե րին կամ այ ցե լում էր 
մեկ ու րիշ ե կե ղե ցի՝ չա մուս նա ցած նե րի հա մար կազ-
մա կերպ վող ծա ռա յութ յուն նե րին:  Դա հեշտ չէր նրա 
հա մար, բայց նա գի տեր, որ չպետք է նստել և  միայն 
ե րա զել ըն կեր նե րի մա սին, այլ պետք է գոր ծել:

 Մի գու ցե ա սես. « Ջո՛յս, ես ցան կութ յու նով չեմ ապ-
րում, այլ՝ հա վատ քով»:  Բայց ու զում եմ հի շեց նել՝ 
Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ հա վատ քը մեզ 
մղում է Աստ ծուց ներշնչ ված գոր ծեր ա նե լու (տե՛ս 
 Հա կոբ. 2.17): Ես չեմ խո սում մարմնա կան ջանք ու 
ե ռանդ ներդ նե լու, մարմնա վո րա պես գոր ծե լու մա-
սին, այլ քա ջա լե րում եմ, որ հա մար ձակ լի նենք և  քայլ 
ա նենք` ինչ պես Աստ ված է ա ռաջ նոր դում:
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 Սանդ րան հի մա ա մուս նա ցած է Ս թի վի հետ: Այդ 
ե րի տա սար դին նա հան դի պեց մի ծա ռա յութ յան ժա-
մա նակ, որ տեղ հա ճա խում էր մե նակ:  Ճիշտ վար վե-
լա կեր պը նրան տվեց հա վատք, ա ռաջ նոր դութ յուն և 
ն պա տակ:

 Գոր ծի՛ր նույն ձևով, ծա ռա յեց րո՛ւ ոտ քերդ ու ձեռ-
քերդ քո ա ղոթք նե րում:  Թո՛ղ քո միայ նա կութ յու նը կա-
րեկ ցանք ծնի մյուս միայ նակ նե րի նկատ մամբ, ո րո շո՛ւմ 
կա յաց րու օգ նել նրանց:

 Կար դա՛ հետև յալ բաժ նում մեջ բեր ված սուրբգ րա-
յին խոս քե րը՝ խոր հե լով և  թույլ տա լով, որ  Տե րը խո սի 
քեզ հետ քո ներ կա վի ճա կի մա սին:



 ՄԱՍ 2

ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ ԽՈՍՔԵՐ
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ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ ԽՈՍՔԵՐ՝ 

ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼՈՒ 

ՄԻԱՅՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ 

ՈՒ ՏՐՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աստ ված միշտ քեզ հետ է

«... ո րով հետև Ինքն (Աստ ված) ա սաց, թե չեմ 
թող նի քեզ ու ե րե սից չեմ ձգի (Ես չեմ թող նի, Ես 
չեմ թող նի քեզ ա նօգ նա կան և  չեմ մո ռա նա քեզ, 
հանգստա ցի՛ր, Ես քեզ հետ եմ)»:

Եբ րա յե ցի նե րի 13.5

«Ո րով հետև նա Ինձ ցան կա ցավ, և Ես կփրկեմ 
նրան...  Նա կկան չի դե պի Ինձ, և Ես կլսեմ նրան: Ես 
Ն րա հետ կլի նեմ նե ղութ յան մեջ, կապ րեց նեմ նրան 
և  փա ռա վոր կա նեմ նրան»:

 Սաղ մոս 91.14,15 

 Դու չես կա րող բա ժան վել Աստ ծո սի րուց

«Ա պա ո՞վ կբա ժա նի մեզ Ք րիս տո սի սի րուց՝ տա-
ռա պա՞ն քը, նե ղութ յո՞ւ նը, հա լա ծա՞ն քը, սո՞ վը, մեր-
կութ յո՞ւ նը, վտա՞ն գը, թե՞ սու րը: Ո րով հետև հաս տատ 
գի տեմ, որ ո՛չ մա հը, ո՛չ կյան քը, ո՛չ հրեշ տակ նե րը, 
ո՛չ իշ խա նութ յուն նե րը, ո՛չ զո րութ յուն նե րը, ո՛չ ներ կա 
բա նե րը, ո՛չ գա լու բա նե րը, ո՛չ բարձ րութ յու նը, ո՛չ խո-
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րութ յու նը և  ո՛չ էլ մեկ ու րիշ ստեղծ ված բան, չի կա-
րող մեզ բա ժա նել Աստ ծո սի րուց, որ մեր  Տեր  Հի սուս 
Ք րիս տո սում է»:

Հ ռո մեա ցի նե րի 8.35,38,39

 Տե րը հոգ կտա նի քո մա սին

« Տե՛րն է իմ հո վի վը (ինձ կե րակ րե լու, ա ռաջ նոր-
դե լու և  պաշտ պա նե լու հա մար), և  կա րո տութ յուն չեմ 
ու նե նա»:

 Սաղ մոս 23.1

«Որ բե րի հայր և  որբ ևայ րի նե րի դա տա վոր է 
Աստված Իր սրբութ յան տե ղում:

Աստ ված մե նակ նե րին բնա կեց նում է տան մեջ, գե-
րի նե րին հա նում է հա ջո ղութ յան մեջ, բայց ապստամբ-
ված նե րը բնակ վում են չոր տե ղում»:

 Սաղ մոս 68.5,6

« Թեև հայրս ու մայրս թող նեն ինձ, բայց  Տերն ըն-
դու նում է ինձ (որ դեգ րել է ինձ որ պես Իր զա վակ)»:

 Սաղ մոս 27.10

« Մի՛ վա խե ցիր, ո րով հետև չպի տի ա մա չես, և  մի՛ 
պատ կա ռիր, ո րով հետև չպի տի նա խատ վես, ո րով-
հետև քո ման կութ յան ա մո թը պի տի մո ռա նաս և  քո 
որբ ևայ րութ յան նա խա տինքն այլևս չպի տի հի շես: 
Ո րով հետև քո այ րը` քեզ Ս տեղ ծողն է,  Զո րաց Ե հո վա 
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է Ն րա ա նու նը, և  քո Փր կի չը Իս րա յե լի  Սուրբն է,  Նա 
կոչ վում է ամ բողջ երկ րի Աստ ված»:

Ե սա յի 54.4,5

Աստ ված նոր բան կա նի

«Ա ռա ջին նե րը մի՛ հի շեք և  հին բա նե րը մի՛ մտա-
բե րեք. ա հա՛ Ես նոր բան եմ ա նում, հի մա կհայտն վի, 
մի՞ թե չեք ի մա նա:  Նաև մի ճա նա պարհ եմ շի նե լու 
ա նա պա տում, ա մա յի տե ղե րում էլ` գե տեր»:

Ե սա յի 43.18,19

«Ա ռա ջին բա նե րը ա հա կա տար վել են, և  նո րե րը Ես 
եմ պատ մում. դրանք դեռ չբխած՝ ձեզ ի մաց նում եմ»:

Ե սա յի 42.9

Ա ռա՛ջ գնա

«Եղ բայր նե՛ր, ես իմ ան ձը չեմ հա մա րում, որ հա-
սած լի նեմ, բայց մեկ բան կա. ետ ևի բա նե րը մո-
ռա նա լով՝ դե պի առջ ևում լի նող ներն եմ նկրտում: 
 Հետևում եմ դե պի նպա տա կը՝ Աստ ծո վե րին կո չու մի 
մրցա նա կին Ք րիս տոս  Հի սու սում»:

 Փի լի պե ցի նե րի 3.13,14

 Մի՛ ընկճ վիր, մի՛ թու լա ցիր և  մի՛ պարտ վիր:  Փո խա-
րե նը՝ հաս տա տա կա մո րեն ա ռա՛ջ գնա:
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Աստ ված Իր գոր ծը չի ա վար տել քո կյան քում

«Ո րով հետև Ես գի տեմ այն խոր հուրդ նե րը, որ 
խոր հում եմ ձեր մա սին,- ա սում է  Տե րը,- խա ղա ղութ-
յան խոր հուրդ նե րը, և  ոչ թե չա րութ յան, որ ձեզ տամ 
ա պա գան և  հույ սը»:

Ե րե միա 29.11
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 Հա մա ռո րեն քա՛յլ ա րա դե պի կյան քիդ հա ջորդ 
շրջա նը:  Մի գու ցե կյանքդ այն պես չէ, ինչ պես 

ա ռաջ էր, բայց բաց մի՛ թող մնա ցած մա սը՝ ապ րե լով 
անց յա լում:  Ժա մա նակն է, որ չմտա ծես և չ խո սես անց-
յա լի մա սին. դու ա պա գա՛ ա նես:  Սուրբ  Հո գին կող քիդ 
է՝ օգ նե լու, մխի թա րե լու և  ի րա գոր ծե լու Աստ ծո հրա շա-
լի ծրա գի րը քո կյան քում:

 Հի շի՛ր՝ Աստ ված չի ա վար տել իր գոր ծը քեզ հետ:

Ա վար տը միշտ նոր սկիզբ է բե րում:

 Հով հան նե սի Ա վե տա րա նի 10.10-ում  Հի սուսն ա սաց. 
« Գո ղը գա լիս է միայն գո ղա նա լու, սպա նե լու և  կորց նե-
լու: Ես ե կա, որ կյանք ու նե նան և  է՛լ ա վե լի ու նե նան»: 
 Կապ չու նի՝ որ քան լավ կամ վատ էր քո կյան քը նախ-
քան կո րուստ ու նե նա լը. դու չես կա րող ե րա զել անց յա-
լի մասին և  ապ րել ներ կա ու ա պա գա կյան քը:

Ինչ էլ կորց րել ես... հի մա հաս տա տա կա՛մ ե ղիր, որ 
չկորց նես ու նե ցածդ:

 Հի շի՛ր.
Աստ ված բա րի է:
 Նա քեզ շա՜տ-շա՜տ է սի րում:
 Նա ու նի բա րի ծրա գիր քո կյան քի հա մար:
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Այժմ ու զում եմ ա ղո թել քեզ հա մար և  փո խան-
ցել վեր ջին քա ջա լե րա կան խոս քը. 

« Հա՛յր, ես գա լիս եմ  Քո առջև՝  Հի սու սի ա նու նով: 
Խնդ րո՛ւմ եմ  Քո շնորհքն ու ո ղոր մութ յու նը:

Այս թան կա գին ան ձը, ում հա մար ա ղո թում եմ, 
վնաս ված է: Խնդ րո՛ւմ եմ,  Սուրբ  Հո գու մխի թա րութ-
յու նը թո՛ղ հո սի նրա վրա:  Քո  Խոսքն ա սում է, որ  Դու 
կոտր վա ծի Բ ժիշկն ես:  Դու խոս տա ցել ես բժշկել մեր 
վեր քերն ու խո ցե րը:

 Մեր աչ քե րը  Քեզ են ուղղ ված, և  Դու ես ճշմա-
րիտ Բ ժիշ կը:  Դու խոս տա ցել ես ա պա հո վութ յուն տալ 
միայ նա կին: Խնդ րո՛ւմ եմ, հա մա ձայն  Քո  Խոս քի, զա-
վա կիդ տո՛ւր ըն կեր ներ, ըն տա նիք, մար դիկ, ո րոնք 
հոգ կտա նեն նրա մա սին:

 Սո՛ւրբ  Հո գի, օգ նի՛ր այս անձ նա վո րութ յա նը նոր 
կյանք սկսե լու քայ լե րի մեջ: Խնդ րո՛ւմ եմ, ամ բող ջաց-
րո՛ւ նրա հո գին, շունչն ու մար մի նը, և ն րա կյան քում 
ֆի նան սա կան ու սո ցիա լա կան բար գա վա ճում բե՛ր: 
Ա մե՛ն»:

Աստ ծո զա վա՛կ, ես հա վա տում եմ, որ  Սուրբ  Հո-
գու օ ծութ յու նը հենց հի մա հո սում է քեզ վրա: Ես 
խոր հուրդ եմ տա լիս, որ ո րոշ ժա մա նակ մնաս Ն րա 
ներ կա յութ յան մեջ՝ թույլ տա լով, որ  Նա ծա ռա յի քեզ: 
 Թո՛ւյլ տուր, որ այս գրքի խոս քերն ի րենց գործն ա նեն 
քո մեջ:



90

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԶՐՈՒՅՑ. Միայ նա կութ յուն

Ես հա վա տում եմ, որ  Հո գու թար մաց նող քա մին 
փչում է քեզ վրա՝ կյան քի նոր շրջան մտնե լու հա-
մար:  Թո՛ղ Աստ ծո սե րը,  Հի սուս Ք րիս տո սի շնորհ քը 
և  Սուրբ  Հո գու հա ղոր դութ յու նը քեզ հետ լի նեն:



91

ԱՂՈԹՔ՝ ՏԻՐՈՋ ՀԵՏ ԱՆՁՆԱԿԱՆ

ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

 Հի սուսն ա մեն ին չից ա ռա վել ու զում է փրկել 
քեզ և լց նել քո կյան քը  Սուրբ  Հո գով: Ե թե եր-

բեք չես հրա վի րել  Հի սու սին՝  Խա ղա ղութ յան Իշ խա-
նին, լի նե լու քո  Տերն ու Փր կի չը, հի մա ու նես այդ հնա-
րա վո րութ յու նը: Ե թե իս կա պես ի սրտե պատ րաստ ես 
այդ քայ լին, ա ղո թի՛ր հետև յալ ա ղոթ քը և սկ սի՛ր նոր 
կյանք Ք րիս տո սում.

« Հա՛յր,  Դու այն քա՜ն սի րե ցիր աշ խար հը, որ  Քո 
 Միա ծին Որ դուն տվե ցիր՝ մա հա նա լու մեր մեղ քե րի 
հա մար, որ պես զի ով հա վա տա Ն րան՝ չմա հա նա, այլ` 
հա վի տե նա կան կյանք ու նե նա:

 Քո  Խոսքն ա սում է, որ մենք փրկված ենք շնորհ-
քով՝ հա վատ քի մի ջո ցով, ո րը պարգև է  Քո կող մից, 
քա նի որ մենք ան կա րող էինք փրկվել:

Ես հա վա տում և  դա վա նում եմ, որ  Հի սուս Ք րիս-
տո սը  Քո Որ դին է և  աշ խար հի Փր կի չը:  Հա վա-
տում եմ, որ  Նա մա հա ցավ խա չի վրա ինձ հա մար, 
և փրկա գի նը վճա րե լով` մաք րեց իմ բո լոր մեղ քե րը: 
 Հա՛յր, ի սրտե հա վա տում եմ, որ  Դու  Հի սու սին հա-
րութ յուն տվե ցիր մե ռել նե րից:

Խնդ րո՛ւմ եմ, նե րի՛ր իմ մեղ քե րը: Ես դա վա նում 
եմ  Հի սու սին՝ որ պես  Տեր:  Հա մա ձայն  Քո  Խոս քի՝ ես 
փրկված եմ, և  իմ հա վի տե նութ յու նը կապ րեմ քեզ 
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հետ: Շ նոր հա կա լութ յո՛ւն,  Հա՛յր: Ես ե րախ տա պարտ 
եմ  Քեզ,  Հի սու սի ա նու նով: Ա մե՛ն»:

 ( Տե՛ս  Հովհ. 3.16, Ե փես. 2.8,9, Հ ռոմ. 10.9,10, 
Ա  Կորնթ. 15.3,4, Ա  Հովհ. 1.9, 4.14-16, 5.1,12,13):
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 Ջոյս  Մա յերն Աստ ծո  Խոսքն ու սու ցա նում է դեռևս 
1976 թվա կա նից և  ամ բող ջա կան ծա ռա յութ յան է 
ան ցել 1980 թվա կա նից: Որ պես հով վի օգնական 
«Կ յանք» Ք րիս տո նեա կան կենտ րո նում, ո րը գտնվում 
է  Միս սու րիի Լ յո ւիս քա ղա քում, նա զար գաց րել, կոոր-
դի նաց րել և  սո վո րեց րել է «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» ան վա-
նու մով շա բա թա կան հա վա քույթ նե րում:  Հինգ տա րի 
անց Աստ ված այդ աշ խա տանքն ա վար տին է մո տեց-
նում՝ ա ռաջ նոր դե լով նրան հաս տա տե լու իր անձ-
նա կան ծա ռա յութ յու նը և  այն կո չե լու «Կ յանք՝  Խոս քի 
մեջ» ա նու նով:

 Ջոյ սի «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» ռա դիո հա ղոր դու մը հե-
ռար ձակ վում է ա վե լի քան 250 ազ գա յին ռա դիո կա-
յան նե րով: 1993 թվա կա նին հե ռար ձակ վեց «Կ յանք՝ 
 Խոս քի մեջ՝  Ջոյս  Մա յե րի հետ» 30 րո պեա նոց հե ռուս-
տած րա գի րը, ո րը տա րած վեց ամ բողջ  Միաց յալ  Նա-
հանգ նե րով, ինչ պես նաև մի քա նի ար տա սահ ման յան 
երկր նե րով: Ն րա ու սու ցո ղա կան տե սա հո լո վակ նե րից 
օգտ վում են շատ երկր նե րում:  Նա հա ճախ է ճամ փոր-
դում՝ ու սու ցա նե լով «Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» խո րագ րով 
կոն ֆե րանս նե րի ըն թաց քում` հան դես գա լով տե ղա-
կան ե կե ղե ցի նե րում:  Ջոյ սը և  ա մու սի նը՝  Դեյ վը, ով 
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«Կ յանք՝  Խոս քի մեջ» ծա ռա յութ յան ֆի նանս նե րի կա-
ռա վա րիչն է, ա մուս նա ցել են ա վե լի քան 31 տա րի 
ա ռաջ և  ու նեն չորս ե րե խա: Ե րեքն ա մուս նա ցած են, 
իսկ կրտսեր որ դին ներ կա յումս ի րենց հետ ապ րում է 
 Ֆեն տո նում,  Միս սու րիի Լ յո ւիս քա ղա քի ար վար ձան-
նե րի մոտ: 

 Ջոյ սը հա վա տում է, որ իր կյան քի կո չու մը` հա վա-
տացյալ նե րին Աստ ծո  Խոս քի մեջ հաս տա տելն է:  Նա 
ա սում է. « Հի սու սը մա հա ցավ, որ ա զա տի գե րի նե-
րին, բայց կան քրիս տոն յա ներ, ո րոնք շատ քիչ հաղ-
թութ յուն ներ ու նեն կյան քում, կամ էլ, առ հա սա րակ, 
չու նեն»:  Շատ տարի ներ ա ռաջ ի րեն հայտ նա բե րե լով 
նույն ի րա վի ճա կում և Աստ ծո  Խոս քը կի րա ռե լով՝ նա 
ձեռք է բե րում ա զա տութ յուն: Ապ րե լով հաղ թութ յան 
կյանք՝  Ջոյ սը սպա ռա զին վում է՝ գե րի նե րին ա զա տե լու 
և «մոխ րի փո խա րեն փառք» բե րե լու:

 Ջոյ սը շնչա վոր բժշկութ յան վե րա բեր յալ և դ րա 
հետ կապ ված թե մա նե րով ու սու ցա նել է տար բեր 
երկր նե րում՝ օգ նե լով հա զա րա վոր մարդ կանց:  Նա 
ձայ նագ րել է ա վե լի քան 165 տար բեր ձայ նե րիզ նե րի 
ալ բոմ, և  հե ղի նակ է 25 գրքե րի, ո րոնք ար ժե քա վոր 
են Ք րիս տո սի մարմնի հա մար: Ն րա «Զգացմունքների 
բժշկութ յուն» ծրագրաշարն ու նի 23 ու սուց ման ժա-
մեր: Այս ծրագ րում ներ կա յաց նում է հետև յալ նյու թե-
րը՝ «Վս տա հութ յուն», « Մոխ րի տեղ` փառք» (նե րա ռում 
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է ծրա գիր), « Ղե կա վա րել զգաց մունք նե րը», «Վրդով-
մունք, վի րա վոր վա ծութ յուն և  ան նե րո ղամ տութ-
յուն», « Մերժ վա ծութ յան ար մա տը» և «Բժշ կել սրտով 
կոտրված նե րին» 90 րո պեա նոց աստ վա ծաշնչ յան 
խոս քե րից կազմված ձայ նաս կա վա ռա կը: 

 Ջոյ սի «Մտ քի ձևա վո րում» գիր քը նկա րագ րում է 
մտքի թե մա յին նվիր ված հինգ տար բեր ձայ նե րի զա յին 
քա րոզ չութ յուն ներ, ո րոնք նե րա ռում են «Մ տա վոր ամ-
րոց ներ և մ տա ծո ղութ յուն ներ», «Ա նա պա տա յին մտա-
ծո ղութ յուն», « Մարմնա վոր միտք», «Ան հանգս տութ յուն 
և մ տա հոգ ված միտք», « Միտք, բե րան, տրա մադ րութ-
յուն և  դիրք» թե մա նե րը:  Փա թե թը նաև պա րու նա կում 
է  Ջոյ սի « Միտ քը կռվի դաշտն է» 260 է ջա նոց հզոր 
գիր քը:  Նա ու նի սի րո թե մա յին նվիր ված եր կու տե-
սա ժա պա վե նա յին քա րոզ չութ յուն՝ « Սե րը՝ ...» և « Սե րը՝ 
որ պես բարձ րա գույն զո րութ յուն» վեր նագ րե րով:



Գ րե՛ք  Ջոյս  Մա յե րի աշ խա տա սեն յակ՝ նյու թե րի, 
կա տա լոգ նե րի և  ման րա մասն տե ղե կութ յուն նե րի հա մար, 

ե թե ձեզ հե տաքրք րում է, թե ինչ պես ձեռք բե րել այն 
տե սա ժա պա վեն նե րը, ո րոնց կա րիքն ու նեք՝ ձեր կյան քում 

կա տար յալ բժշկութ յուն բե րե լու հա մար:
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