
ՓԵՏՐՈՒԱՐ ¨ ՄԱՐՏ 2020 Ð²êÎ 85 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ 

ՓՈԽԱՆ խՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ  

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ  Մի՛ վախնար, ժողովուրդ հայոց, 

միայն հաւատա՛ .................................................................................. 85 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ ............................................................... 88 

ÀÜÎºð²´²ðàÚ²Î²Ü 

Ø²Î²ð ºäê© ²Þ¶²ðº²Ü   Պաշտպանել կեանքի արգաւանդութիւնը ..... 93 

ՊԱՏՄԱ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ   Քարէն Եփփէ հայ որբերու 

պահապան հրեշտակը  ....................................................................... 99 

ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ  

ԳԱՌՆԻԿ ԲԱՆԵԱՆ   Գառնիկ Բանեանի յուշերը եւ նախկին որբերու 

կեանքը Ճիպէյլի որբանոցէն ետք եւ իր Ճեմարան մտնելէն առաջ ........ 110 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ ....................................................................................... 128 

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ .................................................................. 123 

ä²ÞîúÜ²Î²Ü ...................................................................................... 125 

îúÜ²Î²Ü ............................................................................................ 131 

ÄàÔàì²Î²Ü Îº²Üø ............................................................................ 132 

ØÆæ-ºÎºÔºò²Î²Ü .............................................................................. 152 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ..................................................................................... 158 

Èàôðºð Î²ÂàÔÆÎàê²ՐԱՆԷՆ ............................................................... 161 

ä²î²ð²¶ ºô ø²ðà¼ ê© ²ÂàèàÚê ØÆ²´²ÜÜºðàô ÎàÔØ¾ .................... 165 



86  ՀԱՍԿ ՓԵՏՐՈՒԱՐ ¨ ՄԱՐՏ 2020 

 

ՁԹ. ՏԱՐԻ 2020  ՓԵՏՐՈՒԱՐ ¨ ՄԱՐՏ ԹԻՒ 2-3 

 

ՓՈԽԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ 

ՄԻ՛ ՎԱԽՆԱՐ, ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ՀԱՅՈՑ, 

ՄԻԱՅՆ ՀԱՒԱՏԱ՛
*
 

«Մթ՛ ռ՟իմ՟վ, ղթ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟՛» (Մվ 5.36): 

Աճջոե՛ջ զջ՟ր Յթջնրջ Քվթջսնջ՝ ցնէնվթխթ ղեչ ղմ՟տ՟լ թվ ՟յ՟-

խգվսմգվնրմ:  

Աճջոե՛ջ զջ՟ր ղգվ Տեվզ՝ թվգմ ղփսգտնհ ծթր՟մբմգվնրմ, ժւնր՟լմգ-

վնրմ նր խ՟վթւ՟րնվմգվնրմ: 

Աճջոե՛ջ խ’զջե Քվթջսնջ մ՟գր ՟ճջփ՛վ թվ ինվծվբ՟խ՟մ ղ՟վղմնճմ՝ 

գխգհգտրնճ ձ՟ղՠնռ թվգմ ծգսգրգժնր նրիսզ խ՟ս՟վ՟լ ղ՟վբնտ: 

«Մթ՛ ռ՟իմ՟վ, ղթ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟՛»: 

Ավբ՟վգր, թվ նրջնրտնրղմգվնրմ, ՟պ՟խմգվնրմ նր ծվ՟յւմգվնրմ ձ՟ղ-

ՠնռ ղգվ Տեվզ խ՟վգրնվնրէգ՟ղՠ յգյսգտ ծ՟ր՟սւթմ խգմջ՟սնր բգվզ 

ղ՟վբխ՟ճթմ խգ՟մւթմ ղեչ: Եէե ղ՟մ՟մգիթ ծ՟սթխթ ղզ շ՟ց ծ՟ր՟սւ 

նրմգմ՟ւ, ժգպմգվմ թջխ խվմ՟ւ սգհեմ յ՟վըգժ, զջ՟ր Քվթջսնջ (Մվ 17.20): 

Աջսնրլնճ Ովբրնճմ ղ՟վբգհնրէգ՟մ մո՟ս՟խզ ղ՟վբնր ցվխնրէթրմմ եվ, 

-------------------------------- 
*
 Վգծ՟ց՟պ Հ՟ճվ՟ոգսթմ ո՟սա՟ղզ, Կթվ՟խթ, 29 Մ՟վս 2020, Մ՟ճվ Տ՟ձ՟վթ նրիսթ 

փվնր՟մ: 
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՟ճժ իփջւնռ՝ ղ՟վբնր ՟դ՟ս՟ավնրղզ շ՟վթ նր ղգհւթ սթվ՟ոգսնրէգմեմ: 

Իվ ի՟շնռ նր ճ՟վնրէգ՟ղՠ Քվթջսնջ տնճտ սնր՟ր, էե ցվխնրէգ՟մ ս՟մնհ 

ձ՟ղՠ՟մ ծ՟ր՟սւթ՛ ձ՟ղՠ՟մ ե, ՟յի՟վծթ շ՟վմ նր շ՟վթւզ ճ՟հէգժնր ձ՟ղ-

ՠ՟մ բ՟վկգ՟ժ ծ՟ր՟սւթ՛ ձ՟ղՠ՟մ ե: 

Ադագվնր ո՟սղնրէգ՟մ ղեչ ծ՟ճ ընհնռնրվբզ ՟պ՟չթ՛մզ գհ՟ր ժջգժնր 

Քվթջսնջթ կ՟ճմզ. «ղթ՛ ռ՟իմ՟վ, ղթ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟՛»: 

Իվ խգ՟մւ ՠնժնվ ցնէնվթխմգվզ ծ՟ճ ընհնռնրվբզ բթղ՟ավ՟րգտ թվ 

ծ՟ր՟սւթ դփվնրէգ՟ղՠ: 

Իվ խգ՟մւթ ՠնժնվ ս՟ամ՟ոմգվզ ծ՟ճ ընհնռնրվբզ ճ՟հէ՟ծ՟վգտ թվ 

ծ՟ր՟սւթ դփվնրէգ՟ղՠ: 

Իվ խգ՟մւթմ ՟ղեմեմ ս՟ամ՟ո՟ժթտ ո՟ծգվնրմ ծ՟ճ ընհնռնրվբզ ծ՟-

ր՟ս՟տ Աջսնրլնճ ցվխ՟վ՟վ մգվխ՟ճնրէգ՟մ: Ամ ծ՟ր՟ս՟տ Ապ՟ւգ՟ժթմ 

ռխ՟ճնրէգ՟մ էե՝ «գէե Աջսնր՟լ ղգվ խնհղմ ե, ն՞ռ խվմ՟ճ ղգդթ բեղ զժ-

ժ՟ժ» (Հպ 8.31): Աջսնր՟լ ղգդթ ծգս գհ՟ր ղգվ ցնէնվխ՟ժթտ ո՟սղնր-

էգ՟մ զմէ՟տւթմ, նվնռծգսգր ղգմւ Աջսնրլնճ ծգս գհ՟մւ՝ ղմ՟ժնռ ծ՟ր՟-

ս՟վթղ Բգէհգծեղթ ձ՟ղՠնռ ՟յի՟վծթմ ճ՟ճսմնր՟լ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ՟վըեւ-

մգվնրմ նր գվխմ՟ճթմ ձյղ՟վսնրէթրմմգվնրմ: 

Աճջփվ ՟ծ՟րնվ ս՟ամ՟ոթ ղեչ ե ՟յի՟վծզ. տմտնր՟լ ե ծ՟ղ՟ճմ ղ՟վբ-

խնրէթրմզ: Այի՟վծզ թվ ՠնժնվ խ՟վգժթնրէթրմմգվնռ խզ ո՟սգվ՟դղթ 

ցնւվ ը՟ծվթ ղզ բեղ, նվ ջ՟վջ՟ց նր ղ՟ծ խզ ջցպե ՟ղեմ սգհ: Իվ խ՟ս՟-

վ՟լ աթս՟խ՟մ նր ՠըյխ՟աթս՟խ՟մ աթրսգվեմ ՟պ՟չ գր ռգվ, ղ՟վբխնր-

էթրմզ ծվ՟ղ՟ճ՟խ՟մ խ՟վթւզ նրմթ ծ՟ր՟սւթ ՠըյխ՟վ՟վ նրըթմ գր Աջսնր-

լնճ փվծմ՟ժթտ մգվխ՟ճնրէգ՟մ: Չղնպմ՟մւ Քվթջսնջթ իփջւզ նրհհնր՟լ 

ծթր՟մբթմ՝ «ւն՛ր ծ՟ր՟սւբ ւգդ ՠըյխգտ» (Մվ 5.34): 

 

Սթվգժթ՛ ընհնռնրվբ ծ՟ճնտ, 

Սնրվՠ Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշ, ծ՟ճ ընհնռնրվբթ գվխվնվբ ժնրջ՟րնվթշզ, 

ծ՟ր՟սւթ դփվնրէգ՟ղՠ ՠըյխգտ Տվբ՟ս է՟ա՟րնվզ, թվ զմս՟մթւզ գր ծթ-

ր՟մբնրէգ՟մ նր ս՟պ՟ո՟մւթ ձթվ՟մմգվնրմ ղեչ սնր՟ճսնհ ղգվ ընհն-

ռնրվբզ: Լնրջ՟րնվշթմ Աչզ բ՟վգվ յ՟վնրմ՟խ ղգվ ընհնռնրվբթմ ծ՟ղ՟վ 

բ՟վկ՟ր փվծմնրէթրմ նր ՠըյխնրէթրմ ՠ՟յինհ ջվՠ՟դ՟մ ղ՟ջնրմւ: Լնրջ՟-

րնվշթ Մնրսմ թ Վթվ՟ոթ սփմթմ, նվ նրիսթ փվմ ե Ամէթժթ՟ջթ Մ՟ճվ՟ռ՟մ-

ւթ Սնրվՠ Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշ Մ՟ճվ Տ՟ձ՟վթմ, ղգվ ընհնռնրվբթ ծ՟դ՟-

վ՟րնվ դ՟ր՟խմգվզ խնր ա՟մ Մ՟ճվ Տ՟ձ՟վ ջս՟մ՟ժնր ծ՟ղ՟վ փվծմնրէթրմզ 

Լնրջ՟րնվշթ Աչթմ: Աճջփվ ո՟ճղ՟մմգվնր ո՟վս՟բվ՟մւնռ ղգվ դ՟ր՟խմգ-

վզ խզ ասմնրթմ թվգմտ սնրմգվնրմ ղեչ գր խզ ջո՟ջգմ ջս՟մ՟ժնր փվծմնր-

էթրմզ Լնրջ՟րնվշթմ: Ավբ, ջ՟ ծնագո՟վ՟վ ո՟ծնրմ ղգվ ընհնռնրվբթմ 

խնհղե խզ ինմ՟վծթղ գր խզ ծ՟ղՠնրվգղ Սնրվՠթմ փվծմ՟ՠ՟յի Աչզ, գր թվ 
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ջվՠ՟դ՟մ Աչնռ խ’փվծմգղ ղգվ ընհնռնրվբթ ՠնժնվ դ՟ր՟խմգվզ թ Հ՟ճ՟ջ-

ս՟մ, Ավտ՟ի գր թ ջցթրպջ ՟յի՟վծթ: 

Ո՜ռ Լնրջ՟րնվթշ ծ՟ճ ընհնռնրվբթ, ւնր փվծմ՟ՠգվ Աչնռբ ղգվ խգ՟մ-

ւեմ ծգպ՟տնրվ ՟ղե՛մ սգջ՟խ շ՟վ նր շ՟վթւ՝ գվգրգժթ էե ՟մգվգրնճէ: 

Ո՜ռ ծ՟ր՟սւթ ՟պ՟ւգ՟ժ ծ՟ճ ընհնռնրվբթ, ւնր խգմջ՟սնր Աչնռբ 

ՠըյխնրէթրմ ո՟վագրե ծթր՟մբմգվնրմ, փամնրէթրմ յմնվծե խ՟վթւ՟րնվմգ-

վնրմ, բ՟վկթվ ո՟յսո՟մ ղգվ զմս՟մթւմգվնրմ գր ղգվ ՟դաթ ՠնժնվ դ՟-

ր՟խմգվնրմ՝ ճ՟սխ՟ոեջ ղգվ խգ՟մւթ ՟ճջ բընր՟վ փվգվնրմ: 

Ո՜ռ ջվՠ՟դմ՟անճմ ծնռնր՟ոգս ծ՟ճ ընհնռնրվբթ, ւնր Աչնռբ ո՟ծե նր 

ո՟ծո՟մե ղգվ ծ՟ճվգմթւզ նր ղգվ ՟դազ գր ղգվ խգ՟մւթմ ՟պչգր ՠ՟տ ճնճջթ 

նր ժնճջթ, գվխմ՟ճթմ խգ՟մւթ նր ցվխնրէգ՟մ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ձ՟ղՠ՟մ: 

Աղեմ: 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 

29 Մ՟վս 2020  

Ամէթժթ՟ջ 
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ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ 

 

 

 

 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՑԱՐԴ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԾ ԿՈՆԴԱԿՆԵՐՈՒՆ 

ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐԵՐՈՒՆ ՀԱՒԱՔԱԾՈՆ* 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տիար Արամ Մարգարեանին) 

Հայրապետական օրհնութեամբ եւ հայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Ձեզ: 
Քանատայի հայոց թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեանի Մեզի 
ուղղած նամակէն ուրախութեամբ իմացանք, որ թեմի Ազգային Վարչութեան եւ 
Սուրբ Յակոբ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւին ու հոգաբարձութեան նախաձեռնու-
թեամբ յատուկ հանդիսութեան մը ընթացքին լուսարձակի տակ պիտի բերուի 
Ձեր երկար տարիներու անվերապահ զօրակցութիւնն ու առատաձեռն օժան-
դակութիւնը թեմի ազգային-եկեղեցական, կրթական-մշակութային ու ընկերա-
յին կեանքի զարգացման ու բարեկարգման: «Արժան եւ իրաւ» յարգանք ամոլի 
մը, որ գիտցաւ իր կեանքը արժեւորել իր Մեծ Ընտանիքի կեանքին ընդմէջէն:  

Արդարեւ, երկար տարիներէ ի վեր Մենք անձնապէս կը հետեւինք Ձեր 
ազգաշէն ու մշակութանուէր գործունէութեան՝ Քանատայի մեր սիրելի գաղու-
թի կեանքէն ներս: 15 Հոկտեմբեր, 1998 թուակիր Կոնդակով Մեր կողմէ Ձեզի 
շնորհուած Իշխանի Կարգի Շքանաշանը պերճախօս արտայայտութիւնն է Ձեր 
անձին ու գործունէութեան նկատմամբ Մեր ունեցած բարձր համարումին ու 
խոր գնահատանքին: Հոգեկան գոհունակութիւն է Մեզի համար վկայել, որ 
դուք, Ձեր ազնիւ Տիկնոջ՝ Տիկին Պերճուհիին հետ միասին, նո՛յն ոգիով ու 
նախանձախնդրութեամբ կը շարունակէք Ձեր գործօն մասնակցութիւնը բերել 
թեմի բարեզարդման, եւ յատկապէս՝ Քանատայի մեր նորահաս սերունդի 
ազգային ու քրիստոնէական առողջ դաստիարակութեան եւ յառաջդիմութեան:  

-------------------------------- 
* Յնրմնր՟վ 2010-թ էթրնռ ջխջ՟մւ ծվ՟ս՟վ՟խգժ Ս. Աէնպնճջ Վգծ՟ց՟պ Հ՟ճվ՟ոգս՝ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ավ՟ղ Ա. Կ՟էնհթխնջթ Կնմբ՟խմգվնր ծ՟ր՟ւ՟լնմ, ջխջգ՟ժ 1995 էնր՟խ՟-

մեմ։ Սնճմ յ՟վւզ յ՟վնրմ՟խնրէթրմմ ե զմբծ՟մնրվ ծ՟ր՟ւ՟լնճթմ։  ԽՄԲ.։ 
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Այսու Հայրապետան Օրհնութեան Գիրով անգամ մը եւս Ձեզի կը յայտ-

նենք Մեր բարձր գնահատանքը: Կը հայցենք Ամենաբարին Աստուծմէ որ Իր 

հովանիին ներքեւ պահէ Ձեզ, որպէսզի երկար տարիներ շարունակ արդար 

ուրախութիւնը ապրիք՝ ի տես Ձեր սերմանած բարիքներուն առատ արդիւնա-

ւորման: 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
 
Տուաւ Օրհնութեան Գիրս այս 
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 8ն Յունիս 2012 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԱ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅՂԹ. 
 
 

¡ ¡ ¡ 

 

 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Նարեկ վարժարանին) 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն Հայ-
րապետական օրհնութեամբ ու քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Նի-
կոսիոյ Նարեկ Վարժարանի 40-ամեակը: Յոբելինական այս հանդիսութիւնը 
մեր աչքերուն առջեւ կը պարզէ կիպրահայութեան վերջին չորս տասնամեակ-
ներու ազգային-կրթական կեանքի պաստառը որ սկիզբ առաւ 12 Նոյեմբեր, 
1972-ին, երբ Կիպրոսի Հանրապետութեան օրուան Նախագահ երջանկայիշա-
տակ Մակարիոս Արքեպիսկոպոս եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

Գահակալ երջանկայիշատակ Խորէն Ա. Կաթողիկոս բացումը կատարեցին Նա-
րեկ Վարժարանին: Այդ թուականէն սկսեալ Նարեկ Վարժարանը կիպրահայու-
թեան կեանքէն ներս դարձաւ լոյսի ու յոյսի անմար ջահ եւ մարդակերտումի ու 
հայակերտումի վառ օճախ:  

Խոր գոհունակութեամբ կ’ուզենք վկայել, թէ Նիկոսիոյ Նարեկ Վարժարանը 
անցնող քառասուն տարիներուն լիովին արդարացուց իր վրայ դրուած յոյսերը՝ 
շնորհիւ մէկ կողմէ անոր յարկին տակ գործող հոգաբարձութեան ու տեսչու-
թեան անդամներուն եւ ուսուցչական կազմերու անխոնջ աշխատանքին ու 
ամբողջական նուիրումին, եւ միւս կողմէ՝ կիպրահայութեան հայ դպրոցին 
հանդէպ ցուցաբերած նախանձախնդրութեան ու անվերապահ գործակցու-
թեան: Համատեղ այս գործակցութեան ու զոհողութեան շնորհիւ Նիկոսիոյ 

Նարեկ Վարժարանի հունձքը եղաւ բեղմնաւոր:  

Արդարեւ, Նարեկ Վարժարանի 40-ամեակը կենդանի վկայութիւն մըն է ու 
միաժամանակ յուշարար մը՝ հայ դպրոցին ունեցած վճռադրոշմ առաքելու-
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թեան ու ճակատագրական դերին, որպէս քրիստոնէական ու ազգային ինքնու-
թեան կազմաւորման անփոխարինելի հնոց: Սփիւռքի մէջ գործող մեր կրթա-
կան հաստատութիւններու շարքին, մեծ եղաւ դերը նաեւ այս վարժարանին, 
որպէս հայապահպանման ամուր կռուան ու հոգեմտաւոր զարգացման կենսա-
տու աղբիւր՝ համայնքի կեանքէն ներս:  

Այս առիթով Մեր բարձր գնահատանքը կը յայտնենք Կիպրոսի բարեխնամ 
պետութեան, որուն նիւթական թէ բարոյական օժանդակութեամբ Նիկոսիոյ 
Նարեկ Վարժարանը շարունակեց իր սրբազան առաքելութիւնը: Կը գնահա-
տենք անցնող տարիներու Կիպրոսի թեմի առաջնորդներն ու կաթողիկոսական 
փոխանորդները, ազգային իշխանութիւնները եւ պետական ներկայացուցիչ-
ները, որոնք միշտ զօրավիգ կանգնեցան վարժարանին եւ մօտէն հետեւեցան 
անոր կեանքին ու գործունէութեան:  

Յոբելինական այս հանդիսութեան առիթով կը շնորհաւորենք Նիկոսիոյ 
Նարեկ Վարժարանի հոգաբարձութեան ներկայ անդամները, տեսուչն ու 
ուսուցչական կազմը, որոնք վառ կը պահեն վարժարանին կրթական-դաստիա-
րակչական ջահը: Վարձքը կատար բոլոր անոնց, որոնք կրթական այս երախ-
տարժան օճախի հայակերտ առաքելութեան բերին իրենց սատարն ու զօրակ-
ցութիւնը:  

Թող Աստուծոյ օրհնութեան ներքեւ առաւել եւս ծաղկի ու պայծառանայ 

Նիկոսիոյ Նարեկ Վարժարանը, եւ անոր յարկին տակ հասակ առած մեր նոր 

սերունդի զաւակները յաջողութեամբ շարունակեն իրենց կեանքն ու աշխա-

տանքը եւ դառնան գործօն տարրեր մեր ազգի «փոքր ածու»էն ներս: 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
Տուաւ Օրհնութեան Գիրս այս 
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 8-ն Յունիսի, 2012 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԱ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅՃ. 
 
 

¡ ¡ ¡ 

 
 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տ. Գառնիկ Քհնյ. Գոյունեանին,  
աւագութեան տիտղոս ստանալուն առթիւ) 

Հոգեկան գոհունակութեամբ կարդացինք Քանատայի Հայոց թեմի Առաջ-
նորդ Գերաշնորհ Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեանի վկայութիւնը՝ թեմէն ներս երկար 
տարիներու Ձեր քահանայական բարւոք ծառայութեան մասին: 
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Ընդառաջելով Առաջնորդ Սրբազանի խնդրանքին, այսու Հայրապետական 
Կոնդակաւ Ձեզի կը շնորհենք  

ԱՒԱԳՈՒԹԵԱՆ 

պատիւ եւ տիտղոս: Վստահ ենք որ Աստուծոյ օրհնութեամբ, եւ մեր եկեղեցւոյ 
կանոններուն ու աւանդութիւններուն համաձայն, պիտի շարունակէք Ձեր 

քահանայական նուիրեալ ծառայութիւնը՝ Քանատայի թեմէն ներս: 

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի շնորհէ քաջառողջութիւն 

եւ անսպառ կորով, որպէսզի վերանորոգ հաւատքով ու նուիրումով շարու-

նակէք Ձեր սպասաւորութիւնը հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս: 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 11-ն Յունիս, 2012 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԱ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅՃԱ. 
 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տէր եւ Տիկին Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեանին,  
«Իշխան»ի կարգի շքանշան ստանալուն առթիւ) 

Հայրապետական օրհնութեամբ ու քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջու-
նենք Ձեզ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մայրավանքէն ներս: 

Արդարեւ, Հայրապետական այս դարաւոր Աթոռը Ձեր կեանքին, մտածո-
ղութեան ու գործունէութեան մէջ մնայուն ու տիրական ներկայութիւն դարձաւ 
Ձեր փոքր տարիքէն սկսեալ: Անհուն սիրով, վառ յոյսով ու ջերմ հաւատքով 
մնացիք կապուած այս Սուրբ Աթոռին ու անոր համազգային առաքելութեան: 
Ձեր ամուր կապուածութիւնը ու խոր նախանձախնդրութիւնը անցնող տարի-
ներու ընթացքին գործնապէս արտայայտեցիք, զանազան առիթներով Կաթողի-
կոսարանին ու անոր յարակից կառոյցներուն կատարած Ձեր նիւթական օժան-
դակութիւններով: Երկու տարիներ առաջ, որպէս շօշափելի արտայայտութիւն 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքին առաքելութեան նկատ-

մամբ Ձեր ունեցած խոր հաւատքին՝ հաստատեցիք  "Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան 
Դպրեվանքի Հիմնադրամ"ը, մէկ միլիոն երկու հարիւր հազար տոլարի գումա-
րով: 
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կատարած Ձեր օժանդակութիւն-
ներուն առընթեր, դուք նաեւ նիւթապէս սատար հանդիսացաք մեր կեանքէն 
ներս գործող զանազան կառոյցներուն՝ Հ.Մ.Ը.Մ.-ին, Հայ Դատին, "Թռչնոց Բոյն"-
ին, հայ դպրոցին ինչպէս նաեւ Հայաստանի որբերու առնչուած ծրագիրներուն: 
Արդարեւ, Ձեր ազգային ծառայութիւնը ու մեր հոգեւոր եւ ազգային արժէքնե-
րուն ու ձգտումներուն յաւերժացման Ձեր բերած նիւթաբարոյական մաս-
նակցութիւնը եղաւ համապարփակ: Ուրախութեամբ կ’ուզենք հաստատել, որ 
Ձեր ծառայութեան ճամբուն վրայ Ձեզի գործակից ու զօրակից դարձան Ձեր 

երկու զաւակները, Արամը եւ Զարեհը:  

Դպրեվանքի ամավերջի հանդէսին առիթով եւ մեր ժողովուրդի զաւակ-
ներուն ներկայութեան, ի գնահատութիւն Ձեր ազգօգուտ գործունէութեան, այ-
սու Հայրապետական Կոնդակով Ձեզի կը շնորհենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կա-
թողիկոսութեան 

ԻՇԽԱՆԻ ԿԱՐԳԻ ՇՔԱՆՇԱՆ 

Վստահ ենք, որ նո’յն ոգիով ու յանձնառութեամբ, Ձեր զաւակներուն հետ 
միատեղ, պիտի շարունակէք Ձեր ազգային ծառայութիւնը՝ Ձեր կարելիութեան 
սահմաններէն ներս օգտակար հանդիսանալով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի-
կոսութեան, հայ դպրոցին ու մեր ազգային պահանջատիրութեան առնչուած 

ծրագիրներուն ու աշխատանքներուն:  

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի, Ձեր զաւակներուն եւ 

իրենց ընտանիքներուն պարգեւէ երկնային առատագոյն բարիքներով լեցուն 

երկար տարիներ, որպէսզի կարենաք վայելել Ձեր սերմանած բարիքներուն 

արդար պտուղը: 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
 
Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 20-ն Յունիսի, 2012 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԱ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅՃԲ. 
 

¡ ¡ ¡ 
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ԸՆԿԵՐԱ-ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆԵԼ  

ԿԵԱՆՔԻ ԱՐԳԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆԸ
*
 

Ներկայ աշխարհի ընկերութիւնը յուզող հրատապ հարցերու շարքին 

առանցքային տեղ կը գրաւեն, այսպէս կոչուած բարոյագիտական ու ընկե-

րային խնդիրները, տագնապներն ու չարիքները։ Առաւել կամ նուազ չա-

փով բոլոր կրօններուն, մշակոյթներուն ու ընկերութիւններուն պատկանող 

այս երեւոյթներուն նկատմամբ տարբեր մօտեցումներ, արժեչափեր ու 

արժեւորումներ կը տրուին։ Այսպէս, եթէ սեռային հարցերուն առնչուած 

խնդիրները տարօրինակ, անբնական եւ անընդունելի կը թուին որոշ ընկե-

րութիւններու ու միջավայրերու, ուրիշներու համար՝ բնական։ Եթէ որոշ 

պետութիւններ այս հարցերուն նկատմամբ խիստ միջոցներու կը դիմեն, 

այլ պետութիւններ զանոնք օրինականացուցած են։ Եւ այսպէս, կարելի է 

թուել այն հակադիր մօտեցումները, որոնք առկայ են զանազան ընկերու-

թիւններու ու կրօններու կեանքէն ներս։ Ինչ կը վերաբերի բարոյագիտա-

կան ու ընկերային կոչուող հարցերուն, անոնք առնչուած են սեռային 

յարաբերութենէն սկսեալ մինչեւ կենցաղային այլ խնդիրներու, ինչպէս 

նաեւ տուեալ եկեղեցիներու հաւատքին, հաւատալիքներուն եւ աւանդու-

թիւններուն, որոնք խոտոր կը համեմատին աւանդաբար անցեալէն ժա-

ռանգուած տեսակէտներուն, մօտեցումներուն ու գործելակերպերուն։  

Եկեղեցիներ տարբեր տեսակէտներ ունին յիշեալ հարցերուն գծով, 

որոնք հիմնաւորուած են եկեղեցիներու դաւանական, աստուածաբանա-

կան ու ծիսական ուսուցումներուն եւ աւանդութիւններուն վրայ։ Նոյնիսկ 

նոյն եկեղեցւոյ մէջ տեսակէտներու ու մօտեցումներու տարբերութիւն գո-

յութիւն ունի, ինչ որ յաճախ պատճառ դարձած է ներքին բեւեռացումներու 

ու նոյնիսկ բաժանումներու։ Այս կացութեան դիմաց կարգ մը եկեղեցիներ 

զգուշացած են խիստ կեցուածք որդեգրելէ (օրինակ Անկլիքան եւ Լուտե-

րական եկեղեցիները)՝ խուսափելու համար ներքին բաժանումներէ։  

Ո՞ւր է հայ եկեղեցին ներկայ ընկերութիւնը յուզող ընկերային ու 

բարոյական հարցերու նկատմամբ։ Փաստօրէն հայ եկեղեցին այսօր 

ներկայութիւն է աշխարհի բոլոր կողմերը եւ մեր ժողովուրդի զաւակները  

-------------------------------- 
*
 Վթընրղթ բեղ ո՟ճւ՟վթժ գր ՟մլթմ ղ՟մնրխթմ թվ՟րնրմւմգվզ ո՟յսո՟մգժ£ 
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կ՛ապրին զանազան ընկերութիւններու մէջ եւ անմիջականօրէն ենթակայ 

են նաեւ մեր մատնանշած երեւոյթներուն։ Համաշխարհայնացած ներկայ 

ընկերութեան մէջ, ուր փաստօրէն սահմաններ ու սահմանագծեր գոյութիւն 

չունին, այլեւս դժուար է ըսել՝ «այս կամ այդ հարցը մեր հարցը չէ»: Մեր 

կեանքէն ներս եւս կը տեսնենք յիշեալ երեւոյթներու այս կամ այն կերպ 

ներկայութիւնը, յատկապէս արեւմտեան գաղութներէն ներս։ Այս կա-

ցութեան դիմաց մեր եկեղեցին չի կրնար լուռ մնալ, ինչպէս Վեհափառ 

Հայրապետը յաճախակի կերպով թէ՛ իր պատգամներուն եւ թէ գրութիւն-

ներուն մէջ շեշտած է: «Հասկ»ի էջերուն վրայ յաճախ պիտի անդրա-

դառնանք յիշեալ խնդիրներուն։ Գոհ կը մնանք, որ այս խնդիրներուն ծա-

նօթ անձեր եւս գրեն մեզի։ Կ՛ուզենք կարեւորութեամբ յիշեցնել, որ այս 

գծով արտայայտուած տեսակէտները չեն ներկայացներ ոչ մեր եկեղեցւոյ 

եւ ոչ ալ «Հասկ»ի պաշտօնական տեսակէտը։  

 

ԾՆԵԱԼԻՆ ՈՒ ԱՆԾԻՆԻՆ ՄԻՋԵՒ  

ԿԱՐԵՒՈՐ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 

Թէեւ տարբերութիւն չկայ անձ եւ մարդ ըլլալուն միջեւ բայց միւս կող-

մէ կան տարբերութիւններ ծնեալին ու անծինին միջեւ։ Վիժումի արարքը 

պաշտպանողները յաճախ այս տարբերութիւնները կ’օգտագործեն, պաշտ-

պանելու համար իրենց տեսակէտն ու կեցուածքը։ Թէեւ տարբերութիւն-

ները իրական են, բայց երբեք նշանակալի ու բաւարար պատճառներ չեն, 

ուրանալու համար սաղմին մարդկային բնութեան արժէքը։  

Չորս տարբերութիւններն են՝ չափը, զարգացման մակարդակը, միջա-

վայրը եւ կախեալ ըլլալու աստիճանը։ 

 

ՉԱՓԸ։ Անծին մանուկը յստակօրէն աւելի փոքր է քան նորածինը. բայց 

միթէ չափը ապրելու իրաւունքը որոշելու չափանի՞շ է։ Միթէ մարմինով 

հսկան իր մարմնի մեծութեան պատճառով աւելի՞ մարդկային է քան՝ նրբա-

կազմը կամ մանրակազմը։ Սաղմին հասուն մարդէ մը աւելի փոքր ըլլալը չի 

նշանակեր, որ ան աւելի նուազ արժէքաւոր ու թանկագին անձ մըն է։ 

Մարդը մարդ է, որքան ալ փոքր ու մանրակազմ ըլլայ։  

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ։ Անծին մանուկը աւելի նուազ զարգացած 

է քան նորածինն ու հասուն մարդը, բայց այս տարբերութիւնը անյարիր կը 

դառնայ, երբ հարցը կը վերաբերի մարդ էակին բնութեանը։ Արդեօ՞ք մտա-

պէս անկար մարդիկը նուազ մարդ են։ Մարդուն զարգացումը կը սկսի յղու-

թեան պահէն եւ կը շարունակուի ամբողջ կեանքի տեւողութեան։  

ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ։ Անծին մանուկը տարբեր վայրի մը մէջ կ’ապրի (մօր 

արգանդին մէջ) քան նորածինը։ Բայց ատիկա ի՞նչ կապ ունի անոր մարդ 
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ըլլալուն հետ։ Երբ ապրած միջավայրդ փոխես, միթէ կը դադրի՞ս մարդ ըլ-

լալէ։ Ինչպէ՞ս կրնայ ուր ըլլալդ որոշէ ինչ ըլլալդ։ Այլ խօսքով կարելի՞ է որ 

ապրած վայրդ որոշէ քու ինչ ըլլալդ։ 

ԿԱԽԵԱԼ ԸԼԼԱԼՈՒ ԱՍՏԻՃԱՆԸ։ Անծին երեխան իր գոյատեւման 

համար հարիւր տոկոսով կախեալ է իր մօրմէն։ Բայց ինչո՞ւ այս իրողութիւ-

նը զայն աւելի նուազ մարդ պիտի դարձնէ։ Եթէ իմ մարդ ըլլալս ու նկատ-

ուիլս անմիջականօրէն կապուած է որքան կախեալ ըլլալէս, հապա ի՞նչ է 

պարագան տակաւին քալել չկարողացող մանուկներուն, անդամալոյծներուն 

եւ անոնց՝ որոնք երիկամունքային, արեան եւ այլ մարմնի բաժիններու հետ 

կապուած պարագաներու մաքրազտման համար, օրական դրութեամբ, բժըշ-

կական մեքենաներէ կախեալ են։ Այսպիսիները ի՞նչ պէտք է նկատենք. տա-

կաւին մա՞րդ են, թէ՝ ոչ։  

Եթէ ըսենք, որ անծին մանուկները մարդ չեն իրենց կախեալ ըլլալուն 

պատճառով, ապա նոյն այդ իրաւունքները արգանդէն դուրս ապրող շատ մը 

մարդոց համար եւս կ’ուրանանք։ 

Այս քննարկման լոյսին տակ, լաւագոյնը պիտի ըլլայ եզրակացնել, որ 

մարդկային կեանքը կը սկսի նոյնինքն յղութեան պահէն։ Յղութեան պահէն 

սկսեալ մինչեւ սաղմին ծնիլը երկարող ժամանակամիջոցին չկայ ո՛չ իսկ 

պահ մը, ուր սաղմը ամբողջական իմաստով մարդ չըլլայ։  

Հետեւաբար, անծին մանուկը յղութեան պահէն իսկ արժանի է մարդ-

կային ամբողջական իրաւունքներուն։ 

 

ՎԻԺՈՒՄԻ ԿԵՐՊԵՐԸ 

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ վիժումը արտօնուած ըլլալու 

գլխաւոր պատճառներէն մէկը՝ մարդոց վիժումի կերպերուն մասին անտեղ-

եակ ըլլալն է։ Թէեւ բազմաթիւ կերպեր կ’օգտագործուին սպաննելու համար 

տակաւին զարգացող մանուկը, սակայն հետեւեալները հասարակ ձեւերն են, 

որոնք կ’օգտագործուին յղութեան տարբեր հանգրուաններու ընթացքին։  

Անոնք՝ որոնք իրապէս կը հասկնան, թէ ի՛նչ է վիժումը եւ ինչպիսի՛ ան-

մարդկային ու գազանակերպ կը կատարուի ատիկա, ապա շատ դժուար կը 

գտնեն աջակցիլ կատարման գործընթացին կամ պաշտպանել կիրառու-

թիւնը։ Վիժումը պաշտպանող եւ քաջալերող բազմաթիւ խումբեր հսկայ աշ-

խատանք տարած են ժողովուրդէն գաղտնի եւ ծածուկ պահելու համար «վի-

ժումի կիրառման կերպերու մանրամասնութիւնները»։ 

Մասնակի ծննդեան վիժում (ընդլայնում եւ տարանջատում [D&E])։ Այս 

կերպ կիրառմամբ, վիժումը կատարող անձը մանուկը իր ոտքերէն դուրս կը 

քաշէ արգանդափողէն։ Երբ տակաւին փոքրիկին գլուխը ներսն է, վիժում 
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կատարողը յատուկ մկրատներ կը մտցնէ փոքրիկին գանկին մէջ (ետեւի կող-

մէն) եւ մկրատներուն բացուածքին հետ փոքրիկին ուղեղը դուրս կը քաշ-

ուի, կը ծծուի որպէսզի շատ աւելի դիւրութեամբ կարենան գանկը խոր-

տակել։ Ապա սպաննուած փոքրիկը դուրս հանուելով՝ կը նետուի։ 

 (Suction Aspiration)։ Որոշապէս, երբ վիժումը կը կատարուի յղութեան 

առաջին 12 շաբաթներու միջոցին, մանուկը տակաւին բաւական փոքր կ’ըլ-

լայ, ուստի շատ աւելի դիւրին կ’ըլլայ անոր մօր արգանդէն դուրս քաշուիլը։ 

Վիժում կատարողին կողմէ օգտագործուած գործիքը 28 անգամ աւելի 

զօրաւոր է, քան տան գորգը մաքրող, փոշի ծծող ու քաշող յատուկ մեքենան։ 

Բառացիօրէն այդ գործիքը Suction apparatus մօրը արգանդին մէջ կտոր-

կտոր կ’ընէ տակաւին աճող ու զարգացող մանուկը։ Ապա մանուկին կտրատ-

ուած մարմինին բաժինները կ’արտածծուին յատուկ ամանի մը մէջ, որպէս-

զի յետոյ աղբի կողով նետուին։ 

Ընդլայնել եւ քերել-քերթելով մաքրել (Dilation and Curettage)։ Հասա-

րակ այս կերպ կիրառման մէջ, վիժում կատարողը յատուկ դանակ մը կը 

մտցնէ իգափողէն ներս դէպի արգանդ, որպէսզի մասերու կտրատէ  մանու-

կը։ Մանուկին ձեռքերը, ոտքերը, գլուխը եւ ամբողջ մարմինը փոքր մա-

սերու կը վերածուին։ Այդ կտորները ծննդափողէն դուրս բերուելէ ետք, 

ուշադրութեամբ կը վերահաւաքուին մասերը, ապահով ըլլալու համար, թէ 

որեւէ բաժին չէ մնացած մօրը արգանդին մէջ, պարզապէս առաջքը առնելու 

համար ապագայ բորբոքումներու։ 

 

ԱՌԱՐԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ 

1) Կիներ իրաւունք ունի՞ն ընելու իրենց մարմիններուն այն՝ ինչ որ կ’ու-

զեն ընել։ 

Այս բանավէճին գծով երկու խնդիրներ կը յառաջանան։  

Առաջին, պէտք է գիտնանք, որ սաղմը մօրը մարմինին անդամներէն բա-

ժին մը չէ։ Ինչպէս նախապէս տեսանք, սաղմը իր յղութեան պահէն իսկ ան-

ջատ անհատ մըն է։ 

Երկրորդ, սխալ է ըսել, թէ կինը ազատ է ընելու իր մարմինին այն՝ ինչ որ 

կ’ուզէ։ Ո՛չ մէկ կին իրաւունք ունի մերկ պտըտելու, կամ վտանգաւոր 

թմրանիւթեր սեփականելու, եւ կամ՝ իր սեփական մարմինով ուրիշին վնասե-

լու։ Կնոջ իր մարմինին նկատմամբ ունեցած իրաւունքը բացարձակ չէ։ Ատի-

կա սահմանափակուած է, յատկապէս՝ երբ ուրիշի մը վնաս կը պատճառէ։ 

 

2) Եթէ վիժումը չօրինականացուի, ապա կիներ պիտի պարտաւորուի՞ն 

գաղտնի ճամբաներու դիմել։ 
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Ասոր ալ պարզ հարցումով մը կը պատասխանենք։ Արդեօ՞ք մարդկային 

ընկերութիւնը իրաւունք ունի բնականոն ու ապահով միջոցի վերածելու 

անմեղ մարդոց սպանութիւնը։ Եթէ անծին մանուկը ամբողջական իրա-

ւունքներով մարդ էակ է, ինչպէս նախապէս ապացուցեցինք, բնականաբար 

այս բանավէճն ու առարկութիւնը ի զօրու չեն։ 

 

3) Այս մանուկները լոյս աշխարհ բերելը տնտեսական լուրջ տագնա՞պ կը 

ստեղծէ։ 

Պատասխանը նոյնպէս պարզ է։ Երբ մարդիկ թանկարժէք կը դառնան, 

կրնա՞նք սպաննել զանոնք։ Եթէ այդպէս է, ապա պէ՞տք է ձերբազատինք 

ընկերութեան այն մարդոցմէ, որոնց հոգատարութիւնը նիւթապէս մեծ 

ծախս կը պահանջէ, ինչպէս տնանկները։ Եթէ արգանդին մէջի մանուկը 

մարդ էակ է, ապա իր ապրելու իրաւունքին համար ակնարկուած նիւթապէս 

ծախսի դուռ բանալու եւ կամ սուղ արժելու առարկութիւնը անյարիր է։  

 

4) Կիներ պէտք չէ՞ բռնադատուին ծնունդ տալու եւ լոյս աշխարհ բերե-

լու անբաղձալի ու անցանկալի զաւակներու համար։ 

Դարձեալ հարցումով մը կը պատասխանենք յիշեալ առարկութեան։ Երբ 

մարդիկ անցանկալի կը դառնան, կրնա՞նք սպաննել զանոնք։ Scott Rae 

դիտել կու տայ. «Իրականութիւնը, որ մանուկը անբաղձալի կամ անցան-

կալի է, փաստօրէն ատիկա աւելի ծնողներուն առնչուած լուսաբանական 

հարց մըն է քան՝ մանուկին։ Եթէ սաղմը անձ է, ապա անոր ցանկալի կամ 

անբաղձալի ըլլալը անյարիր է, երբ հարցը կը վերաբերի իր ապրելու իրա-

ւունքին»։ 

 

5) Կիներ պէտք չէ՞ բռնադատուին կրելու այն մանուկը, որ բռնաբարու-

թեան հետեւանքով յղացուած է։ 

Որքան ալ կնոջ համար զգացականօրէն ճնշիչ ու աւերիչ ըլլայ նման պա-

րագաներու մէջ յղանալն ու մանուկը կրելը, տակաւին այս մօտեցումը մե-

ծապէս մերժելի ու մոլորեցնող է։ Ինչո՞ւ անմեղ մանուկը մահուամբ պատ-

ժուի իր հօր կատարած ոճիրին կամ մեղքին պատճառով։ Արդեօք օրէնքը 

պէ՞տք է թոյլատրէ անմեղ մանուկի մը սպանումը, պարզապէս մեղմելու 

համար հոգեկան ու մտային վնասուածքի մը տանջանքը, ինչպէս է պարա-

գան բռնաբարութեան։ 

Մինչ մէկ կողմէ, եթէ առաւելագոյն չափով սէր, գուրգուրանք եւ հաս-

կացողութիւն պէտք է ցուցաբերենք այդպիսի դառն փորձառութեան մը զոհ 

գացած կնոջ, ապա միւս կողմէ, էական իրականութիւն մը կայ, որ բնաւ 

պէտք չէ զիջինք. մօրը արգանդին մէջ գտնուող մանուկը թանկագին ու ար-
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ժէքաւոր մարդ էակ մըն է։ Բռնաբարութեան հետեւանք եղող յղութիւն-

ներու թիւը համեմատաբար շատ նուազ է, 100.000-ի դիմաց մէկ պարագայ։ 

Ընդհակառակը, 75-80 տոկոս բռնաբարութեան զոհ գացած մայրերը երե-

խան պահել կ’ընտրեն։ Բռնաբարութեան պատճառով վիժում կատարողնե-

րու պարագան անհաւատալիօրէն հազուագիւտ է։ 

 

ԶՕՐԵՂ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ 

Ամէն տարի հազարաւոր ամուսնացած զոյգեր չեն յաջողիր իրենց կեն-

սաբանական զաւակները ունենալ։ Զաւակ մը ունենալու, սիրելու, փայփա-

յելու եւ սնուցանելու իրականութենէն յուսահատ, շատ մը զոյգեր որդեգրել 

կ’որոշեն։ Ցաւօք, նորածիններ որդեգրելու առձեռն պակասէն կը տառա-

պինք, որուն համար ալ շատ մը զոյգեր այդ զաւակը իրենց գիրկը սեղմելու 

համար տարիներ սպասելու կը պարտաւորուին։ Եթէ պատահի, որ դէմ յան-

դիման գտնուիս անծրագրուած յղութեան մը, եւ կամ գիտես պարագայ մը, 

որ այդ վիճակին մէջ է, հաճիս որդեգրել մտածէ։ Այսպիսով, ո՛չ միայն անծին 

մանուկի մը թանկարժէք կեանքը պիտի փրկուի, այլեւ՝ ընտանիք մըն ալ 

յաւիտենապէս պիտի օրհնուի՝ ինչպէս իմ ընտանիքս օրհնուեցաւ փոքր 

քրոջս՝ Հեթըրի որդեգրութեամբ։ 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ 

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն մէջ ամէն տարի շուրջ մէկ միլիոն 

վիժում կը կատարուի։ Հակառակ այդ մշակոյթին մէջ գոյութիւն ունեցող 

վիժումի առկայութեան, Աստուածաշունչը, գիտութիւնն ու փիլիսոփայու-

թիւնը կու գան մատնանշելու, որ սաղմը իր յղութեան պահէն իսկ ամբողջա-

կան արժէք ներկայացնող մարդ էակ մըն է։ Առիթով մը, Մ.Ն. նախկին նա-

խագահներէն մէկը երկրին մէջ տիրող վիժումի բանավէճի կարեւորութիւնը 

ամփոփելով՝ ըսած է. «Մենք բնաւ չենք կրնար իբրեւ ազատ ազգ գոյատեւել, 

երբ կարգ մը մարդիկ կ’որոշեն, որ ուրիշներ յարմար չեն ապրելու, ուստի 

անհրաժեշտ է, որ անոնք վիժումի կամ մանկասպանութեան ենթարկուին։ 

Ազատութիւնը պաշտպանելու իմաստով չկայ աւելի կարեւոր դատ՝ քան բո-

լոր մարդոց կեանքն ապրելու անդրանձական իրաւունքին հաստատումը»։ 

 

Ամաժգվեմե է՟վաղ՟մգտ՝ 

ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ 

(Շար. 2 եւ վերջ) 
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Քարէն Եփփէ 
երիտասարդուհի 

ՊԱՏՄԱ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 

ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՀԱՅ ՈՐԲԵՐՈՒ 

ՊԱՀԱՊԱՆ ՀՐԵՇՏԱԿԸ 

Քարէն Եփփէ լոյս աշխարհ կու գար 1 Յուլիս 1876-ին, Դանիոյ Լիւմպէրկ 

քաղաքը: Ան կ’ըլլար երեք քոյրերու անդրանիկը։ Նախակրթարանի ուսումը 

կը ստանար իր ծննդավայրին մէջ: 13 տարեկանին հայրը զինք կը ղրկէր 

Գերմանիա, որպէսզի գերմաներէն լեզուին տիրապետէ: Քարէն Եփփէ մէկ 

տարիէն կը սորվէր գերմաներէն լեզուն: Գերմանիայէն վերադառնալէ ետք 

ծնողքը զինք կ’ուղարկէին Քոփենհակընի գիշերօթիկ դպրոցներէն մէկը։ 

Գիշեր մը գիշերօթիկ դպրոցի տնօրէնը 

բարձրաձայն կ’ընթերցէր Գերմանական Արե-

ւելեան Առաքելութեան միսիոնարի մը թեր-

թերէն մէկուն մէջ գրուած յօդուած մը, որ ա-

կանատեսի աչքերով կը պատմէր 1896-ի հայե-

րու դէմ համիտեան ջարդերու մասին։ Այդ օրե-

րուն լուրեր կը հաղորդուէին հայկական ջար-

դերու մասին, ամէն կողմ։ Հայ որբեր պատըս-

պարող եւրոպացի եւ ամերիկացի միսիոնար-

ները մամուլի միջոցով իրենց քաղաքացինե-

րուն խիղճը կ’արթնցնէին։ Քարէն Եփփէ կը 

հետեւէր մամուլին ու տեղեակ կ’ըլլար հայ 

ժողովուրդի ապրած ողբերգութեան։ Հայկական Հարցին եւ պատմութեան 

քաջածանօթ գրող եւ մասնագէտ Օկէ Մէյըր Պենետիքթսենի խօսքերէն մըղ-

ուելով՝ կ’ուզէր մասնակից դառնալ եւրոպացի եւ ամերիկացի միսիոնարնե-

րու սրբազան գործին՝ Օսմանեան կայսրութեան մէջ հայ բնակչութեան 

օժանդակող միջազգայնօրէն տարուած ջանքերուն: Ան կը հրաժարէր ուսու-

մէն եւ նամակագրական կապեր կը հաստատէր Ուրֆայի մէջ որբահաւաքի 

գործ կատարող գերմանացի Եոհաննէս Լեփսիւսի եւ ամերիկացի Միս Շա-

թիկի հետ։ 1903-ին, հօր կամքին հակառակ, Քարէն Եփփէն կը մեկնէր Ուր-

ֆա՝ միանալու Գերմանացիներու առաքելութեան:  

Ուրֆա մեկնումէն առաջ, ան կը ստանձնէր Ուրֆայի մէջ երկու հայ 

որբերու՝ Լուիզա Նաթանեանի եւ Միսաք Մելքոնեանի խնամքի ծախսերը: 

Յետագային ան կ’որդեգրէր այս երկու որբերը եւ կ’ամուսնացնէր զանոնք 
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Որբանոցին աշակերտները 

դասի պահուն 

իրարու հետ: Միսաք կը դառնար անոր լաւագոյն օգնականներէն մէկը:  

Ան Ուրֆա կը հասնէր 4 հոկտեմբեր 1903-ին: Ուրֆա հասնելէ ետք, 27 

տարեկանին իրեն կը վստահուէր 300 հայ որբերու խնամքն ու դաստիարա-

կութիւնը։ Եփփէ շուտով հայերէն կը սորվէր։ Ան ժողովուրդին կողմէ կը 

ճանչցուէր «Միս Եփփէ Մայրիկ» անունով: Հայերէնի կողքին ան կը սորվէր 

Արաբերէն, Թրքերէն եւ Քրտերէն լեզուները:  

Քարէն Եփփէ 300 հայ որբերու խնամքը եւ դաստիարակութեան սրբա-

զան գործը կը ստանձնէր ու իր մանկավարժական մեթոտներով, դաստիա-

րակչական սկզբունքներով կը նուիրուէր որբերուն դաստիարակութեան: 

Նախ եւ առաջ ան կը զբաղէր որբերուն ֆիզիքական առողջութեամբ, 

ապա կը զբաղէր անոնց մտային եւ հոգեկան դաստիարակութեամբ: 

Որբանոցին մէջ որբերը կը դաստիարակուէին՝ ապագային ինքնուրոյն 

կեանք մը ունենալու հեռանկարով: Հոգեպէս կը կազդուրէր զանոնք, կը ներ-

շնչէր վստահութիւն, որպէսզի հայ համայնքի կենսունակութեան վերա-

կանգնման նպաստող տարրերու վերածուէին: 

Կը փորձէր յուսալքութեան, ընկճուածութեան եւ անզօրութեան զգա-

ցումներէն ձերբազատել Հայ որբերը: Կ’ամրապնդէր անոնց մէջ կարգապա-

հութեան եւ պատասխանատուութեան ոգին:  

Որբերուն առօրեայ յայտագիրը կազմուած էր խաղի եւ աշխատանքի 

յայտագիրներով. Իւրաքանչիւր որբի յատուկ պարտականութիւններ եւ աշ-

խատանքներ կը յայթայթէր, որպէսզի անոնց մէջ զարգանար միտքը, ֆիզի-

քական ուժը եւ հոգեկան ներաշխարհը: Ան կարեւորութիւն կու տար երե-

խաներու անհատականութեան եւ նախաձեռնութիւններուն անկաշկանդ 

զարգացման: 

Երեխաներուն կրթական յայտա-

գիրը կը հարստացնէր հայոց պատ-

մութեան հերոսապատումներով, հա-

յերէնի, հայ արժէքներու եւ լեզուի 

ու գրականութեան դասաւանդու-

մով, աշակերտական դասախօսու-

թիւններով, բարձրաձայն ընթեր-

ցումներով, գրադարանի գործածու-

թեամբ, հոգեւոր եւ կրօնական դաս-

տիարակութեամբ եւ ընդհանուր 

քրիստոնեական ու յատուկ Հայ եկե-

ղեցւոյ դաստիարակութեամբ, համա-

մարդկային արժէքներու եւ բարոյական հասկացողութեանց փոխանցումով: 

Այս բոլորը կ’իրականանային վաստակաւոր ուսուցիչներով եւ քարոզիչներով: 

Ան արգելք կը հանդիսանար Առաքելական Եկեղեցւոյ պատկանող որբե-

րուն կորզումին՝ դէպի Բողոքական Եկեղեցի: Եփփէ կը հաւատար Հայ Առա-

քելական Եկեղեցւոյ ուրոյն դիմագիծին: 
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Ձեռագործի աշխատանոց 
 

Կը հիմնէր որբանոցին մէջ արհեստանոցներ եւ ձեռային աշխատանք-

ներու աշխատանոցներ, ուր բոլոր որբերը զանազան ասպարէզի մասնագի-

տութեան գիտելիքներուն կը ծանօթանային եւ կը սորվէին արհեստներ ու 

կ’արտադրէին արուեստի գործեր, որպէսզի դառնան ինքնաբաւ: 

Իւրաքանչիւր որբի համար Եւ-

րոպայի մէջ կը գտնէր հոգեծնողներ 

եւ կը ջանար, որ որբերուն եւ անոնց 

հոգեծնողներուն միջեւ նամակագ-

րութեամբ կապերը ամրապնդուին: 

Հոգեծնողները նուէրներ կը ղրկէին 

ըստ որբերուն նախասիրութեան: 

Շատ մը որբեր դաստիարակուե-

լէ եւ զարգանալէ ետք, պատանի 

կամ երիտասարդ, կը հեռանային որբանոցէն եւ կը մտնէին կեանքի ասպա-

րէզը՝ պատրաստ աշխատելու եւ արտադրելու: Եփփէ ամէն միջոցի կը դի-

մէր, որպէսզի հեռացող տղաքն ու աղջիկները այցելէին որբանոց եւ մնայուն 

կապի մէջ ըլլային միշտ որբանոցին հետ: Ան հեռացողներուն տեղ շուտով 

նորեր կ’ընդունէր: 

Տարիներու ընթացքին որբանոցի հասուն աղջիկներէն եւ տղոցմէ շա-

տեր կ’ամուսնանային եւ ընտանիք կը կազմէին՝ Եփփէի ջանքերով եւ միջ-

նորդութեամբ: 

1908 թուականին, Քարէն Եփփէ կը վերադառնար հայրենիք, ուր դասա-

խօսութիւններ կու տար հայկական ողբերգութիւններու մասին: Ան շուտով 

կը վերադառնար Ուրֆա, ուր կը շարունակէր իր ծառայական գործունէու-

թիւնը: Ջուր եւ սնունդ կը մատակարարէր Ուրֆայէն անցնող բռնագաղթը-

ւող հայերու կարաւաններուն։ Չնայած ահաւոր սպանդին, ան կը շարունա-

կէր աշխատիլ եւ օգնել փախչող հազարաւոր հայերուն՝ անոնց քիւրտի ու 

արաբի տարազներ հագցնելով։ 

Ուրֆայի հերոսամարտին, Եփփէ իր կարելին կ’ընէր հայերուն սնունդ եւ 

դեղորայք հասցնելով եւ ազատելով հազարաւոր գաղթականներ եւ որբեր:  

Ուրֆայի հերոսամարտի ձախող աւարտէն ետք, կը սկսէր հայերու աքսո-

րը եւ գաղթականութեան արհաւիրքը: Տեղի կ’ունենային տուներու խու-

զարկումները: Խուզարկութիւններու ընթացքին թուրքերը կը գրաւէին եւ 

իրենց հետ կը տանէին տասնեակ մը հայ երիտասարդներ, աղջիկներ եւ երե-

խաներ: Կը խուզարկուէր Եփփէի տունը նաեւ, ուր ապաստանած էր Գար-

եգին Քհնյ. Ոսկերիչեանը: Քարէն Եփփէ ստիպուած կը փախցնէր քահանան 

շրջակայ այգիները, սակայն դարձեալ կը խուզարկէին իր տունը: Քահանան 

իր կնկան հետ անձնասպան կ’ըլլար, որպէսզի չյանձնուէր թուրքերուն: 

Խուզարկութիւններու ընթացքին կը ձերբակալուէր նաեւ Եփփէի որդեգիր 

աղջիկը՝ Լուիզան, որ մի քանի օր ետք կաշառքով կ’ազատագրուէր: Եփփէի 

որոշումով, իր որդեգրած տղան՝ Միսաքը, Եփփէի տան ճաշասենեակին մէջ-
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Ուրֆայի ասեղնագործ 

 

տեղ փոս խոռոչ մը կը փորէր, զայն կը ծածկէր տախտակներով եւ գորգով ու 

անոնց վրայ կը տեղաւորէր սեղան մը: Այս խոռոչին մէջ կը պատսպարուէին 

6 փախստական հայեր: Իսկ իր տան նկուղին մէջ երկու տարի շարունակ 

կ’ապաստանէին բազմաթիւ փախստական հայեր: 

Եփփէ ուժասպառ կ’ըլլար ծանր աշխատանքէ եւ 30 օր կը կորսնցնէր իր 

գիտակցութիւնը: Այս շրջանին իրեն օգնութեան կը հասնէին իր քով ծառա-

յողները եւ զինք կը բուժէր Եագոպ Քինցլէր: Կամաց-կամաց ան կը գտնէր 

իր գիտակցութիւնը եւ առողջութիւնը: 1917-ի աշնան, իր երկու որդեգիր 

զաւակները կը յանձնէր քիւրտ ընտանիքի մը, իբրեւ ապահով անձեր եւ ինք 

կը մեկնէր Դանիա՝ հիւանդ վիճակով: 

Քարէն Եփփէ ապաքինուելէ ետք, Դանիոյ մէջ դասախօսութիւններով ու 

յօդուածներով հանդէս կու գար հայ ժողովուրդի ապրած ահաւոր եղեռնին 

շուրջ եւ կ’աշխատէր նիւթական օժանդակութիւններ հաւաքելով՝ Հալէպ 

հասնիլ՝ հայ խլեակներուն օգտակար ըլլալու համար։ Ան կ’իմանար, որ իր 

որդեգիրները՝ տէր եւ տիկին Միսաք եւ Լուիզա Մելքոնեանները ողջ են ու 

Հալէպ կը գտնուին եւ շատերու պէս կ’ուզեն Պոլիս, Եւրոպա կամ Ամերիկա 

անցնիլ։ 29 Օգոստոս 1920 թուակիր իր ձեռքով գրուած հայերէն նամակին 

մէջ կը գրէր անոնց. «Ես ալ կ’ըսեմ, թէ Ուրֆա ի՜նչ կորսնցուցած ենք։ Երբ 

որ Հալէպ գործ մը կրնաք գտնել՝ հոն մնացէք, ես ալ հոն կու գամ, անկէ 

Հայաստան երթանք, Բոլիս անպիտու տեղ մըն է, վաս անցէք»: 

Քարէն Եփփէ Ուրֆա վերադարձը անհնար գտնելով, 1921-ին Հալէպ կու 

գար ու բոլորովին անհատական ճիգերով կը լծուէր տարագիր իր սիրելի 

ժողովուրդին վերապրող խլեակներուն օգտակար ըլլալու գործին։ Իրեն զօ-

րավիգ կը կանգնէր Հայերու Դանիացի Բարեկամներ Ընկերակցութիւնը։  

Ան իր ծառայութիւնները կը 

սկսէր Հալէպի Սիւլէյմանիէի հիւ-

ղաւանին մէջ, իբրեւ պաշտպան 

այրի կիներու եւ որբերու։ Հայ այրի 

կիներու եկամուտի աղբիւր հայ-

թայթելու մտահոգութեամբ Թիլէլ 

թաղամասին մէջ (հաւանաբար Հո-

գետունին մէջ) կը հաստատէր ասեղ-

նագործութեան աշխատանոց մը, 

ուր մեծ թիւով կիներ կ’աշխատէին 

աւելի քան քառորդ դար։ Այս գոր-

ծին մէջ իրեն զօրավիգ ու գործակից կը դառնար Լեհ ծագումով ու իր կողմէ 

որդեգրուած Լիոփոլտ Կաշշիկը (Leopold Gassczyk), որ թղթակցութիւն-

ներով Անգլիոյ, Գերմանիոյ, Ֆրանսայի, Նորվեկիոյ, Տանիմարքայի, Հոլան-

տայի եւ այլ երկիրներու մէջ շուկայ կը պատրաստէր հայ կիներու ձեռային 

աշխատանքներուն։  

Եփփէ կ’աջակցէր Ազգերու Լիկայի ջանքերուն՝ Ցեղասպանութեան ըն-
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Քարէն Եփփէի «Աննա» ինքնաշարժը  

եւ անապատի որբավայր մը 

 

Քարէն Եփփէի հաւաքած որբուկներէն  

խումբ մը 

թացքին ստրկութեան ու սեռական շահագործման տարուած հայ կիներուն 

ու աղջիկներուն փնտռտուքի եւ գտնելու գործին մէջ։ Եւրոպա հաւաքուած 

միջոցներով ան կրնար արաբներէն գնել բազմաթիւ կիներ ու երեխաներ։  

1922-ին Քարէն Եփփէ կը նշանակուէր Ազգերու Լիկայի լիազօր ներկա-

յացուցիչ, զբաղելու համար գաղթական հայերու տեղաւորման հարցերով։ 

Այս գործին համար պիւտճէ կը տրամադրուէր անոր։ Քարէն Եփփէ կը 

մասնակցէր Սուրիոյ հիւսիսը շարք մը բնակավայրերու մէջ հայ գաղթական-

ներ տեղաւորելու ու զանոնք ֆինանսաւորելու գործին՝ իր գործունէու-

թեան կայաններ դարձնելով Ճարապլուս, Թէլ Ապիատ, Ռաս Իւլ Այն, Թէլ 

Սիմէն, Ապու Թինա եւ Խրպէթ Րըզ գիւղերը։ Իր հիմնած ու հայերով բնա-

կեցուցած Թինա գիւղը ամբողջութեամբ կ’առնէր Հայերու Դանիացի Բա-

րեկամներ Ընկերակցութեան հոգատարութեան տակ եւ անոր վերակացու կը 

նշանակէր իր որդեգիր զաւակը՝ Միսաք Մելքոնեանը։ 

Ան հազարաւոր քիլոմեթրեր կը 

շրջագայէր միջագետեան անապա-

տին մէջ գերի տարուած հայ կիներն 

ու երեխաները ազատագրելու հա-

մար: Այս աշխատանքին մէջ անփո-

խարինելի գործ կը կատարէր իր 

«Աննա» ֆորտ մակնիշով մեքենան, 

որ քանի-քանի անգամներ վտանգի 

ենթարկուած եւ վնասուած էր այս 

առաքելութեան ընթացքին: 

Եփփէ կը հանդիպէր արաբ պե-

տէուի գիւղապետի մը եւ անկէ վար-

ձու կ’առնէր 30 ընտանիք՝ կերակրե-

լու համար բաւարար գիւղատնտեսական հող մը Եփրատի շրջանի արեւել-

եան հողատարածքին մէջ։ 

Ան կը մեկնէր Սուրիոյ 

անապատը՝ Տէր Զօր, Հասիչէ 

եւ մօտակայ շրջանները ու կը 

կատարէր փրկարար աշխա-

տանք՝ ազատագրելով հազա-

րաւոր հայ գաղթական աղջիկ-

ներ: Կը տեղաւորէր զանոնք 

գաղտնի կեդրոններու մէջ: 

Հետագային ասոնք կը փո-

խադրէր Հալէպ: 

Սուրիական անապատին 

մէջ, իր ջանքերով եւ Լեփս-

իուսի միջոցաւ կը հիմնուէին 
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Անապատային հայկական դպրոց... 
 

Անապատէն հաւաքուած Հայ որբ 

աղջիկներ դասարան կը մտնեն 

 

Թել Սամեն, Թել Արմէնի եւ ետքը 

Շարբ Պետրոս գիւղերը: Կը ստեղ-

ծուէին գիւղատնտեսական կառոյց-

ներ, ուր պիտի գործէին հայ գաղ-

թականներ: Անապատին մէջ հաւաք-

ուած որբերուն համար փլատակ ա-

ւաններու մէջ կը հիմնէր դասարան-

ներ, ուր որբերը կը սորվէին Հայե-

րէն եւ Հայոց Պատմութիւն: 

Ռասէլ Այնի մէջ կը հիմնէր փա-

խըստականներու վեցերորդ կեդրո-

նը, ուր կը տեղաւորուէին հարիւրա-

ւոր հայ փախստականներ: 

Քարէն Եփփէի ամէնէն սուրբ 

գործը կ’ըլլար որբեր ու այրի կիներ 

հաւաքելու արշաւը, որ կը կատարէր 

շատ յանդուգն քայլեր առնելով ու 

յաճախ շրջելով գիւղէ գիւղ։ Այդ 

գործին մէջ իրեն աջակից կը 

դառնային իր խիզախ որդեգիրը՝ 

Միսաք Մելքոնեան եւ արաբ ցեղա-

պետեր։  

Հազարաւոր այրիներ, որբեր եւ 

չափահաս մարդիկ կ’անցնէին թըր-

քական սահմանը ու կը ներկայանային այս կայաններուն։ Իր քով կը հասնէին 

մեծ թիւով իսլամացած հայ կիներ եւ աղջիկներ: Իւրաքանչիւր բերուած 

հայուն համար 10 օսմանեան ոսկի կը վճարէր Քարէն Եփփէ։ 

 

 

 

 

 
Փրկուած իսլամացած  

Հայ աղջիկներ 
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Անապատին մէջ գտնուած  

հայ մամիկ մը 

Հաւաքական պսակադրութիւն 

Ան, փրկուած հայերը կը տե-

ղաւորէր իր հիմնած գիւղերուն մէջ, 

փոքրերն ու այրի կիները կ’առնէր 

իր անմիջական խնամքին տակ, իսկ 

ուրիշներու համար կայք կը գտնէր 

Հալէպի Ազգային Առաջնորդարա-

նին հետ գործակցաբար։ 

Մինչեւ 1929 ընդհանուր փրկը-

ւած հայ աղջիկներուն եւ տղոց թի-

ւը 1900-ը կ’անցնէր: Ասոնց մեծ մա-

սը կը գտնէին իրենց հարազատները 

Հալէպի մէջ:  

Քարէն Եփփէ կը փորձէր հաւաքուած երիտասարդ տղաքն ու աղջիկները 

ամուսնացնել: Անապատին մէջ կը կատարէր հաւաքական պսակադրութիւն 

Հայ Առաքելական եկեղեցականներու ձեռամբ: 

Ազգերու Դաշնակցութեան տրա-

մադրած պիւտճէով Քարէն Եփփէ կը 

պաշտօնականացնէր Հալէպի մէջ 

հայ որբեւայրիներն ու անոնց որբե-

րը խնամելու գործը եւ իր հաստա-

տութիւնը կը կոչէր «OEUVRE DE 

PROTECTION DES FEMMES ET DES 

ENFANTS» (Կանանց եւ Մանուկնե-

րու Պաշտպանութեան Գործ), որ 

նախ կը գործէր Հալէպի Թիլէլ թա-

ղամասին մէջ։ 1924-ին, իր անունով կը գնէր տասը հազար քառ. մեթր 

տարածութիւն մը քաղաքէն դուրս, Մէյտան կոչուող տեղը, ուր 1926-ին եւ 

1929-ին կը կառուցէր ինը միայարկ տաղաւարներ 80 սենեակներով եւ հոն կը 

պատսպարէր իր որբեւայրիները իրենց 200 որբերով։  

Քարէն Եփփէ սերտ գործակցութեան մէջ կը մնար Հայ Առաքելական 

Եկեղեցւոյ եւ ազգային իշխանութիւններուն հետ։ Ան յաճախ խորհրդակցա-

կան հանդիպումներ կ’ունենար Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Սահակ Բ. 

Խապայեանի ու Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Արտաւազդ Արքեպիսկոպոս Սիւր-

մէեանի հետ։ Իր գլխաւոր մտահոգութիւններէն մէկը կ’ըլլար հայութեան 

վերադարձնել իր հաւաքած որբերը՝ անոնց ապահովելով Հայաստանեայց 

Եկեղեցւոյ ու ազգային վարժարանի դաստիարակութիւնը։  

Մեծ կ’ըլլան անոր նիւթական եւ բարոյական նպաստները իր Մէյտանի 

կալուածին հարաւային կողմը գտնուող Ազգային Սահակեան Վարժարանի 

(1927), Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ (1930) շինութեանց եւ առհասա-

րակ Մէյտանի մէջ հայ գաղթականներուն համար մնայուն բնակութիւն հաս-

տատելու աշխատանքներուն մէջ։ Նորաբնակները շրջանը կը կոչէին Նոր 

Գիւղ։  
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Սահակ Կաթողիկոս 21 Մարտ 1926 թուակիր իր կոնդակով բարձրօրէն 

կը գնահատէր Քարէն Եփփէի մարդասիրական մեծ ծառայութիւնները։ Դա-

նիոյ պետութիւնն ալ զինք կը պատուէր Պատուոյ Լէգէոնի Ասպետի Առաջին 

Կարգի Շքանշանով։ 1928-ին, Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Արտաւազդ Արք. 

Սիւրմէեան, Քարէն Եփփէի հայանպաստ գործունէութեան 25 ամեակին 

առթիւ յոբելինական հաւաք մը կը կազմակերպէր Ազգ. Հայկազեան Մանկա-

պարտէզի սրահին մէջ։ 

Քարէն Եփփէ ծանրաբեռնուած վիճակի մէջ, այլեւս չէր կարողանար դի-

մագրաւել ծանր աշխատանքներ, կը հիւանդանար մալարեայով եւ կը մահա-

նար 7 Յուլիս 1935-ին, 59 տարեկան հասակին: 

Ծնունդով դանիացի բողոքական Քարէն Եփփէ իր կեանքին երկրորդ 

կէսէն աւելին կ’ապրէր ու կը մեռնէր իբրեւ հայ առաքելական։ Իր կտակին 

համաձայն յուղարկաւորութիւնն ու թաղման ծէսը կը կատարէր հայ առաքե-

լական եկեղեցին՝ Առաջնորդ Արտաւազդ Արքեպիսկոպոսի, եկեղեցական դա-

սուն եւ բազմահազար հայորդիներու մասնակցութեամբ։ Առաջնորդը կը 

փափաքէր, որ Քարէն Եփփէ թաղուի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ 

բակին մէջ, որուն «կնքահայր»ներէն մէկը եղած էր հանգուցեալը։ Ֆրան-

սական իշխանութիւնները արգելք կը հանդիսանային սակայն։  

Քարէն Եփփէի շիրիմը, այժմ կը գտնուի Հալէպի Հայոց Ազգ. Գերեզմա-

նատան մէջ։  

 

Քարէն Եփփէի տապանաքարը Հալէպի Ազգ. գերեզմանատան մէջ 

 



108  ՀԱՍԿ ՓԵՏՐՈՒԱՐ ¨ ՄԱՐՏ 2020 

 

Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարանը 1992-ին 
 

Քարէն Եփփէի կիսանդրին 

Ճեմարանի շրջափակին մէջ 

Իր մահէն 12 տարի ետք, 1947-ին, Հալէպի Ազգ. Առաջնորդարանի եւ 

Առաջնորդին՝ Զարեհ Վարդապետ Փայասլեանի ջանքերով Քարէն Եփփէի 

հիւղաւաններու կալուածին վրայ կը հիմնուի Հալէպի Ազգային Քարէն Եփ-

փէ ճեմարանը:  

Տարիներ ետք Ճեմարանի հին հիւղաւանները կը քանդուին եւ կը  կա-

ռուցուի արդիական ճեմարանը: Ան կը գործէ մինչեւ այսօր: Քարէն Եփփէի 

կիսանդրին զետեղուած է Ճեմարանի շրջափակին մէջ: 

Քարէն Եփփէի որդեգիրը՝ Մի-

սաք, իր կարեւոր աշխատակիցը 

կ’ըլլայ երկար տարիներ: Անոնք, եր-

կուքը միասին ամբողջ Սուրիոյ հիւ-

սիս արեւելեան տարածքին հայերը 

փրկելու սրբազան աշխատանք կը 

տանին՝ պատերազմի եւ բռնարարք-

ներու պատճառով իրարմէ բաժ-

նուած ընտանիքի անդամները վե-

րամիացնել, արհեստի վարժարան-

ներու զարգացում եւ ձեռարուեստի 

հաստատում, ինչպէս նաեւ գիւղա-

տնտեսական մարզի զարգացում: 

Այս կարեւոր աշխատանքները կը շարու-

նակուին նոյնիսկ Քարէն Եփփէի մահէն ետք: 

Միսաք կը ստանձնէ «Հայաստանի Դանիացի 

Բարեկամներ»ու հիւսիսային Սուրիոյ մէջ գոր-

ծունէութեան վերահսկողութիւնը: Սակայն, 

կազմակերպութիւնը չկարողանալով Դանիոյ 

մէջ հարկ եղած դրամահաւաք կատարել՝ կազ-

մակերպութեան եւ Միսաքի գործունէութիւն-

ները կը դադրին: Կազմակերպութիւնը Համաշ-

խարհային Բ. պատերազմին անմիջապէս յա-

ջորդող տարիներուն կը լուծուի եւ Միսաք իր 

ընտանիքին հետ կը գաղթէ Միացեալ Նա-

հանգներ: Ան կը հաստատուի Քալիֆորնիա, ուր կը մահանայ 1978-ին: 

Քարէն Եփփէի մասին գրուած են քանի մը գիրքեր, դանիացի գրողներու 

կողմէ: Այդ գիրքերէն մէկն է՝ «Քարէն Եփփէն եւ հայ ժողովուրդը. կեանք մը, 

կանչ մը», հեղինակութեամբ՝ Քէյթ Ղոյստա (դանիացի գրող), տպագրուած՝ 

2013-ի Մայիսին դանիերէնով: 

Քարէն Եփփէ իր կեանքի ընթացքին գրած է գիրք մը՝ «Միսաք», որ 2015-

ին անգլերնի թարգմանուեցաւ J. Kauffeldt-ի կողմէ «Misak, An Armenian 

life» անունով: Գիրքը հիմնականօրէն կը խօսի իր որդեգրած զաւկին՝ Միսա-

քի մասին: 
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Քարէն Եփփէի գրած գիրքը  

անգլերէնի թարգմանուած 

Քարէն Եփփէի մասին գրուած երեք գիրքեր 

 
Դանիացի ժո-

ղովուրդը յաւեր-

ժացուցած է Եփ-

փէի ծառայական 

գործունէութիւ-

նը՝ փորագրելով 

անոր անունը յի-

շատակի խոշոր 

ժայրի մը վրայ եւ 

զետեղելով զայն 

ժայռը Քարէն Եփ-

փէի ծննդավայրին 

մէջ: Իսկ Հայաս-

տանի կառավա-

րութիւնը նախա-

ձեռնութիւնը առած է եւ Խաչքար մը զետեղած այս յիշատակի ժայռին մօտ:  

Անոր կիսանդրին նաեւ զետեղուած է Երեւանի պետական համալսարանի 

մուտքին: 

Քարէն Եփփէ, իր մահէն առաջ, հայանուէր փրկարար աշխատանքները 

դրած է ամուր հիմերու վրայ:  

Ան իր կեանքը նուիրած է Հայ ժողովուրդի ցեղասպանութեան զոհերու 

փրկութեան գործին: 

Քարէն Եփփէ գնահատելի ժառանգութիւն թողած է իր սիրած հայերուն՝ 

հող, ապրուստ եւ ապագայ, իսկ իր հիմնած գիւղերէն վեցը գոյութիւն ունին 

այսօր։ 

Յիշատակի ժայռը 
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Խաչքարը ի յիշատակ  
Քարէն Եփփէի 

 

Քարէն Եփփէ Հայ որբերուն 
պահապան հրեշտակը 

 

 

 

Հայ ժողովուրդը զինք 

կոչած է՝ «Հայ որբերու 

պահապան հրեշտակը»: 

 
 

 ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ 

Մոնթրէալ, 21 Յունուար 2020 

 

Օաս՟անվլնր՟լ ՟հՠթրվմգվ՝ 

1. Հայրունի, Աշոտ Ն., Վէմ համահայկական հանդէս, Հոկտեմբեր-Դեկտեմբեր 

2017 եւ Յունուար-Մարտ 2018, Երեւան. 

2. Ռատիօ Վատիկան, հայերէն հաղորդում, Քարէն Եփփէն եւ հայ որբուկները, 13 

Յունիս 2019. 

3. Karen Jeppe Վիքեբետիա հանրագիտարան. 

4. Jeppe, Karen, Misak, An Armenian life, (Gomidas Inst. 2015), translated, edited and 

introduced by J. Kauffeldt. 

5. Garivo network, Karen Jeppe, a righteous woman for the Armenians. 

6. Eva Lous, The Danish peace academy, Karen Jeppe, Denmark’s first peace philo-sopher, 

2003. 

7. UWC, Dilijan College, Karen Jeppe, Danish missionary and social worker.  

8. Matthias Bjenlund, Karen Jeppe, AAGE Meyer Benedictsen and the Ottoman Armen-

ians, National survival in imperial and colonial settings, Danish institute  for study abroad, 

January 2008.  

Քարէն Եփփէի կիսանդրին 

Հայաստանի պետական 

համալսարանի մուտքին 
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ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ 

ԳԱՌՆԻԿ ԲԱՆԵԱՆԻ ՅՈՒՇԵՐԸ ԵՒ ՆԱԽԿԻՆ 

ՈՐԲԵՐՈՒ ԿԵԱՆՔԸ ՃԻՊԷՅԼԻ ՈՐԲԱՆՈՑԷՆ ԵՏՔ 

ԵՒ ԻՐ ՃԵՄԱՐԱՆ ՄՏՆԵԼԷՆ ԱՌԱՋ 

Վահանի հետ յաճախակի հանդիպումները, երբեմն գլուխ-գլուխի փսփը-

սուքները, շատախօսութիւնները, շրջապատին կողմէ տարբեր ձեւերով կը 

մեկնաբանուէին։ Սիրոյ տարրը գուցէ նուազագոյն չափով ներկայ էր եր-

կուքի հանդիպումներուն մէջ։ Սէրը, անձին մէջ ծնունդ առնող ու անձէ անձ 

փոխանցուող ազնիւ զգացում մըն է։ Իսկ, անոր շուրջ թաւալող ըսի-ըսաւ-

ները, երբեմն ողբերգութեան պատճառ կ’ըլլան։ 

Հելկան այդ ողբերգութիւնը կ’ընդնշմարէր, կ’ապրէր խորապէս, դեռ 

անոր ուռկանին մէջ չինկած։ Պիտի խեղդուէր։ Սիրտը պիտի պայթէր շրջա-

պատին ցուցաբերած անտարբերութենէն։ 

- Աղջիկս, պէտք է վարժուիս, պէտք է յարմարիս այստեղի պայմաննե-

րուն, կ’ըսէր տնօրէն Թէոտոր։ Դուն առաքելութեան մը համար եկած ես 

հոս, ծառայելու եկած ես, ուրիշին արցունքը սրբելու համար, ուրիշներուն 

ցաւը ամոքելու, զիրենք վշտին մէջ մխիթարելու, այս է Աստուծոյ կամքը, 

մենք այդ կամքին զինուորեալներն ենք եւ մեր առաքելութեան հաւատարիմ 

պէտք է մնանք։ 

Հելկան գլխիկոր կը լսէր տնօրէնին խօսքերը ու լուռ կը հեռանար։ Ի՞նչ 

կրնար ընել, ինկեր էր օղակի մը կապանքներուն մէջ, ուրկէ դուրս գալու ոչ 

մէկ հնար ունէր։ Օտար աշխարհ մը, օտար լեզու, բարք ու կենցաղ, որոնց 

պիտի չկարողանար հանդուրժել, պիտի հալեցնէր, պիտի մաշէր իր հոգին, 

իր թարմ երիտասարդութիւնը։ 

Տանիմարքական փոքրիկ համայնքը ամէն Կիրակի, կէսօրէ առաջ պաշ-

տամունք ունէր։ Բացի իրենցմէ, տասնեակ մը տեղացի այր թէ կին ալ ներ-

կայ կ’ըլլային արարողութեան, որ մաս կը կազմէր իրենց առաքելութեան։ 

Սամուէլ եւ Վահան նոյնպէս ներկայ կ’ըլլային։ Սամուէլ իր հետաքրքրու-

թիւնը գոհացնելու, իսկ Վահան Հելկային տեսնելու համար։ 

Տնօրէնութեան շէնքին վարի յարկի սրահը եկեղեցիի վերածուած էր։ 

Դիմացը, պատին մօտ փոքրիկ ամպիոն մը եւ սրահին մէջ քանի մը շարք 

նստարաններ։ Առջեւի շարքերուն վրայ տանիմարքացիները, իսկ ետեւի 
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շարքերուն վրայ գիւղացիները։ Սամուէլ եւ Վահան ետեւի նստարաններէն 

մէկուն վրայ տեղ կը գրաւէին յաճախ։ 

Տնօրէն Թէոտոր ամպիոն կը բարձրանար Ս. Գիրքը ձեռքը։ Կարճ 

աղօթքով մը կը սկսէր արարողութիւնը, կը յաջորդէր հոգեւոր երգ մը դաշ-

նակի ընկերակցութեամբ։ Հելկան էր նուագողը, որ չափ եւ կշռոյթ կու տար 

երգեցողութեան։ Այնուհետեւ ամպիոն կը բարձրանային հիւանդանոցին 

բժիշկը, ակնաբոյժը, դեղագործը եւ քանի մը տիկիններ Ս. Գիրքէն հատ-

ուածներ կը կարդային։ Այս բոլորը կը կատարուէր իրենց լեզուով, որմէ բան 

չէին հասկնար տեղացիները, բայց սրբազան պարտականութիւն մը կատա-

րած ըլլալու համար, գլուխնին խոնարհած եւ աչքերնին փակած կը հետե-

ւէին արարողութեան։ 

Սամուէլ եւ Վահան ո՛չ գլուխնին կը խոնարհեցնէին եւ ոչ ալ աչքերնին 

կը փակէին, այլ՝ հետաքրքրութեամբ կը հետեւէին արարողութեան։  

Ժամ մը ամբողջ աղօթք, ընթերցում եւ հոգեւոր երգեր։ Արարողութեան 

աւարտին՝ տեղացիները լուռ կը հեռանային, իսկ տանիմարքացիները խում-

բեր կազմած կը խօսակցէին։ 

Տնօրէն Թէոտոր խիստ փափկանկատ կը մօտենար Սամուէլին եւ կը հրա-

ւիրէր, որ մնային կէսօրուայ ճաշը միասին ընելու համար։  

Ճաշասեղանը բազմամարդ էր՝ տանիմարքացիներու ամբողջ համայնքը 

եւ երկու հայեր։ Այնպէս կը պատահէր, որ Սամուէլ Հելկային քովը կը նըս-

տէր, իսկ Վահան՝ Հելկային դիմացը։ 

Տանիմարքական ճաշեր եւ տեղական խորտիկներ, բայց առանց ոգելից 

ըմպելիներու եւ համեմուած աղանդերներու։ Ինչպէս պաշտամունքի ամ-

բողջ տեւողութեան, ճաշի ժամանակ ալ, տարօրինակ եւ ճնշող լռութիւն կը 

տիրէր։ Ճաշերը անկասկած համեղ էին, սակայն առանց խօսքի ու կատակի 

ինչի՞ կը ծառայէր սիրոյ սեղանը։ 

Աւելի քան ժամ մը տեւող ճաշի ընթացքին ո՛չ կենաց, ո՛չ բարեմաղթու-

թիւն, կ’ուտէին ու քովի եղողները հազիւ իրարու հետ քանի մը խօսք կը փո-

խանակէին։ 

Հելկա ու Վահան դէմ-դիմաց նստած, երբեմն գողունի ակնարկներ կը 

նետէին իրարու։ Սեղանակիցներու ամէնէն կրտսերներն էին եւ հարկադ-

րուած էին օրէնքը յարգել եւ լուռ ճաշել։ Հազիւ մէկ երկու անգամ իրենց 

ակնարկները իրարու կը հանդիպէին եւ սակայն, ամօթխածութեամբ անմի-

ջապէս գլուխնին վար առած ուտել կը ձեւացնէին։ 

Ճաշը կ’աւարտէր։ Աղօթքով փառք կու տային Աստուծոյ իր շունչով, իր 

անսահման բարիքներով զիրենք ողողած ըլլալուն համար։ 

Հելկան կը մնար խումբին մօտ, իսկ Սամուէլ եւ Վահան շնորհակալու-

թիւն յայտնելով տնօրէնին, դուրս կու գային ու կը բռնէին գիւղի ճամբան, 

գոնէ վերջին հանդիպումը ունենալու տեղւոյն գիւղագնաց թէ մնայուն հա-

յութեան հետ։ 
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Նոյն սրճարանին մէկ անկիւնը հաւաքուած էին քանի մը ընտանիքներ։ 

Մէկ քանին արդէն ծանօթ դէմքեր էին։ Թուղթ եւ նարտի խաղացողներուն 

շուրջ մանուկներ կը հաւաքուէին։ 

Սեպտեմբեր էր արդէն, ծառերու տերեւները սկսեր էին դեղնիլ ու թա-

փիլ։ Մէկ երկու շաբաթէն գիւղացիները պիտի մեկնէին իրենց տեղերը։  

- Գիւղը պիտի պարպուի հայերէ, պիտի մնանք երեք-չորս ընտանիք, հա-

ռաչանքով կ’ըսէր տարիքը առած մարդ մը, դէմքին վրայ պոռացող յուսա-

հատութեամբ մը,- պիտի մնանք մինակ։ 

- Ի՞նչ գործ կ’ընես հայրիկ, կը հարցնէր Սամուէլ։ 

- Երկաթագործ, կլայեգործ, նաեւ ատաղձագործ, տեղացիներուն մէջ 

արհեստաւորներ չկան, բոլորն ալ հողագործներ են, այդ պատճառով ամուր 

բռներ են օձիքէս, թող չեն տար որ հեռանամ։ 

- Կին եւ զաւակ ունի՞ս։ 

- Ունիմ, կինս հոն է կնիկներու խումբին մէջ, երեք տղայ ունիմ, մեծցան 

բայց դպրոց չտեսան։ Հայերէն կը խօսին, բայց իրենց ընկերները տեղացի 

տղաք են։ Տղաներս տարուան ինը ամիսը արաբներու հետ են, իսկ ամառ-

ները քանի մը ամիս հայու երես կը տեսնեն։ 

- Չե՞ս կրնար տղաքդ Դամասկոս հայ դպրոց ղրկել։ 

- Մարդ չունիմ, ազգական չունիմ, դրամ ալ չունիմ, հոս հազիւ ծայրը-

ծայրին կեանք մը կ’ապրինք։ 

- Միւս հայերը ի՞նչ գործ կ’ընեն։ 

- Մէկը դերձակ է, բայց ոչ թէ մեր հասկցած ալաֆրանկ ձեւով, այլ՝ 

իրենց համար լայն շալուարներ կարող։ Այս դիմացի պարոնն ալ պայտար է, 

գիւղացիներու եւ զինուորներու անասուններուն պայտերը կը զարնէ։  

- Կրնա՞ք ձեր աշխատանքով տունը պահել, բայց ձեր զաւակները…։ 

- Պահել գէշ-աղէկ կը պահենք, բայց խնդիրը ատով չի վերջանար։ ի՞նչ 

պիտի ըլլան այդ տղաքը, արա՞բ։ Տարիները կ’անցնին եւ օր մըն ալ պոյով-

պոսով երիտասարդներ պիտի ըլլան, բայց հեռու հայութենէն, արդէն արա-

բացած են…։ 

Խօսակցութիւնը որքան առաջ կ’երթար, այնքան վրդովիչ պատկերը կը 

մեծնար խօսակիցներու աչքերուն դիմաց։ Հայութիւնը իր հողէն դուրս 

եկած եւ հազիւ քանի մը տարի անցած՝ քայքայուած ի սպառ կորուստի 

նշաններ ցոյց կու տար։ Երեք-չորս ընտանիք այս գիւղին մէջ, հայ ընտանիք 

մը Հոմսի Պէյ աղայի գիւղին մէջ հինգ-վեց զաւակներով եւ դեռ ինչքա՜ն 

ուրիշներ տարբեր վայրերու մէջ առանց դպրոցի, առանց եկեղեցիի։ Ի՞նչ 

պիտի ըլլան, ո՞ւր պիտի երթան օտարութեան մէջ աչքերը բացած այս սե-

րունդները։ 

Հողը մէյ մը որ ձեռքէ երթայ՝ մնացածը ալ կեանք չէ, այլ՝ դանդաղ հո-

գեվարք ու վերջ։ Հողը պահած էր մեր ժողովուրդը, հակառակ յաճախակի 

ջարդերու եւ կողոպուտներու, մնացած էին իրենց հողին, տունին, կապ-
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ուած՝ իրենց եկեղեցիին ու դպրոցին, այդտեղները ինքնապաշտպանութեան 

բերդեր դարձուցած՝ յարատեւեր էին։ Հողը, մարդուս տրուած այդ մեծ պար-

գեւը։ Ժողովուրդի միս ու արիւնին շաղուած, կանգուն պահեր էին ժողո-

վուրդը։ Աւերակները վերաշիներ, նորերը կառուցեր եւ մշակոյթին կառչած, 

աչքերնին կը սեւեռէին գալիքին, միշտ ալ յուսալով, որ սեւ ամպերը կ’ան-

հետին եւ ազատութեան արեւը կ’ողողէ մեր երկիրը, մէկ ծայրէն միւսը։ 

Սամուէլ եւ Վահան այս ռամիկ հայ մարդուն դիմաց կանգնած, անոր 

բերնէն կը լսէին աղաղակող ճշմարտութիւն մը, որ ահազանգի սոսկալի 

պատկերը ստացեր էր։ 

- Մեր գիւղացիները գացին մեր ձեռքէն, կ’աւելցնէր հայ մարդը, մեր 

հայրերու եւ մեծ հայրերու ոսկորները, մեզ իրենց կը կապէին, հողին կը 

կապէին։ Մեր հայրենիքը, մեր գերեզմաններով հայրենիք էր, ամէն մէկ թիզ 

հողին տակ պապենական ոսկորներ կային, որոնք սրբութիւն էին։ Թուրքը 

խլեց մեր հողը, ամայացուց մեր երկիրը, չորս հովերուն ցրուեց մեր գերեզ-

մանները, որպէսզի որեւէ հետք չմնայ հայութենէն։ Հայը հողին վրայ ըլլայ, 

թէ հայ հողին մէջ, լեցուած էր հայ մարդը, կը թուէր թէ դեռ շա՜տ ըսելիք-

ներ ունէր, կուտակուած ապրումներ, որմէ կ’ուզէր պարպուիլ։ 

Ոտքերնին կապուեր էր։ Կ’ուզէին հեռանալ եւ ուրիշներու ալ հանդի-

պիլ, սակայն, կարծէք բռներ էր այդ մարդը, կը խնդրէր որ նստին, սուրճ ու 

զովացուցիչ կը պատուիրէր եւ ճիգ կ’ընէր քիչ մը աւելի պահել երիտասարդ 

հայրենակիցները։ 

Քիչ մը անդին թուղթ եւ նարտի խաղացողներն ալ գիւղագնաց հայեր 

էին։ Կը ճանչնային տեղացի եղած հայրենակիցը, անոր հոգերը, մտածում-

ները, որոնք անփոփոխ կը կրկնուէին ամէն հանդիպողի հետ տեղի ունեցող 

խօսակցութիւններուն։ Իրենք ալ հայ էին, տարբեր շրջաններէ, տարբեր քա-

ղաքներէ բարբառով խօսող հայեր էին, կատակով խօսող, սակայն, Սամուէլի 

եւ Վահանի հետ խօսող հայուն միտքն ու հոգին չարչրկող տառապանքը չու-

նէին, կեանքին հետ աղերս ունեցող հարցերը թեթեւ կը վերցնէին։  

- Կեցէք, ո՞ւր կ’աճապարէք, դեռ կանուխ է։ Սիկարէթ չեմ հրամցներ, 

մեղք է ձեր տարիքին, կ’ըսէր կրկին, ձայնին մէջ անանուն դող մը եւ հե-

տըզհետէ ծաւալող յուզում մը դրսեւորելով։ Աչքերը կը լեցուէին ու ժայռի 

պէս կարծր այդ հայը՝ յուսահատութեամբ չորս կողմը կը նայէր, կը զգար, որ 

մէկ քանի շաբաթէն գիւղագնացները պիտի վերադառնան իրենց տեղերը ու 

ինք մինակ պիտի մնայ այս անապատային գիւղին մէջ։ Իր ուզածը, իր 

փնտռածը այն էր, որ իր խօսակիցները զինք հասկցող հայեր ըլլային։  

- Ե՞րբ պիտի մեկնիք, կրնա՞մ ձեզի տունս ճաշի հրաւիրել, կ’ըսէր հայ 

մարդը, առանց ինքզինքը ծանօթացնելու։ 

- Երկու կամ երեք շաբաթէն, երբ աւարտի մեր գործը՝ լուսաւորենք հի-

ւանդանոցը, կը մեկնինք Պէյրութ։ 

- Լո՜յս, լո՜յս, այս խաւար անապատին մէջ, եւ այս բոլորը հայու ձեռքով, 
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կ’աւելցնէր հայը ու գլուխը կ’օրօրէր։ Հին, մեր երկրին մէջ ալ լուսաւորելու 

պարտականութիւնը հայերու ձեռքով կը կատարուէր…։ 

Իր մտածումներուն մէջ խորասոյզ, ռամիկ կարծուած այս հայը, զարմա-

նալի կերպով խելացի բաներ կ’ըսէր։ Մեր ռամիկ, անգրագէտ կարծուած 

ժողովուրդէն ծնունդ առած իմաստուն մտքեր, իմաստուն գաղափարներ, 

որոնք գրի կ’առնուէին հայ գրողներուն կողմէ։ 

- Ուրեմն գալ Կիրակի կրնամ ձեզ ընդունիլ մեր տան մէջ։ 

- Եթէ արգելք մը չունենանք, կը պատասխանէր Սամուէլ։ 

Շուքը նստեր էր արդէն, երբ կը բռնէին հիւանդանոցի ճամբան, խօսե-

լով կը յառաջանային։ Դէմը, քիչ մը հեռուն հիւանդանոցն էր իր հսկայ 

զանգուածով։ Կը մտնէին փողոցի դռնէն ու կ’ուղղուէին դէպի իրենց սենեա-

կը։ Քիչ ետք, մութին մէջ քարիւղի լամբը կը վառէին ու Վահան ձեռքը կը 

տանէր կիսատ մնացած գիրքին։ 

Սպասաւորը կու գար սեղանը շտկելու։ Կէսօրուայ փառաւոր ճաշին կը 

յաջորդէր հիւանդանոցի սովորական ճաշը, ապուր մը, քանի մը ձիթապտուղ 

ու պանիրի երկու հսկայ շերտեր եւ վրայէն ալ մէկական պնակ կաթնապուր, 

պտուղի փոխարէն։ 

Վահան մինչեւ կէս գիշեր կը կարդար, Րաֆֆիի Սամուէլը, դարեր առաջ 

թաւալած հայ կեանքի նկարագրութիւնը, հայ հողը, այն միջավայրը, ուր 

աշխատած ու ստեղծագործած էր հայ ժողովուրդը։ Դարեր անցեր էին, նոյն 

հայութեան զաւակները աշխատեր, քրտինք թափեր էին, խաւարի տիրապե-

տութեան վերջ դնելու, երկիրը շէնցնելու, լուսաւորելու բուռն մոլուցքով։ 

Երկրի մէկ ծայրէն միւսը աշխատանքի լուսաւորութեան երգը կը հնչեցնէ-

ին, երբ աղէտը կը հասնէր։ Աղէտը իր հազար երանգներով, իր զարդերով, իր 

համաճարակներով, համատարած սովի ուրուականով եւ աշխարհի չորս հո-

վերուն ցրուած տարագիրներու բազմութեամբ, որուն ներկայացուցիչներն 

են սրճարանի հայը եւ թուղթ ու նարտի խաղացողները, որոնք հայրենիք 

չունին, որոնք տեսիլքով կ’ապրին։ 

Կէս գիշերը անցած Վահան անկողին կը մտնէր։ Կոպերը կը գոցուէին ու 

առանց վայրկեան մը իսկ Հելկային մտածելու կը յանձնուէր քունի։  

Առտուն կանուխ ոտքի էին, կը շտապէին որ գործը վերջացնէին եւ տուն 

վերադառնային։ Սամուէլ եւ Վահան տարբեր բաժիններու մէջ կ’աշխատէ-

ին։ Վահան, երբ հիւանդանոցի գործողութեան սենեակին մէջ քանի մը 

տեսակ գիծեր կը զետեղէր, անակնկալօրէն ներս կը մտնէր Հելկան։ 

- Ո՞ւր կորսուեր էիք երէկ, ճաշէն ետք մինչեւ իրիկուն չերեւցաք։  

- Գիւղը հայ բարեկամներ գտած ենք, անոնց գացինք։ 

- Հոս բարեկամներ չկա՞ն։ 

- Կան, բայց անոնք ուրիշ են, անոնք հայ են։ 

- Մենք ալ հայեր շատ կը սիրենք, դուք պատմեցիք թէ քանի՜, քանի տա-

նիմարքացիներ հայերու մէջ աշխատեր ու հայացեր են։ 
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- Օտարը որքան ալ հայանայ, օտար է վերջապէս։ Վահան այս վերջին 

բառերը այնպիսի շեշտով կ’ըսէր, որ Հելկայի բերանը կը գոցուէր, փոխուած 

բան մը կար Վահանին մէջ…։ Լուռ կը հեռանար։ 

Վահան ինք ալ կը զգար, որ կարծր էր գտնուած, նախորդ օրերու մեղմ 

ու փափկանկատ վերաբերմունքը չէր մնացած։ Կ’ուզէր խզուիլ, քանի մը 

շաբաթէն պիտի մեկնէին։ Ինք նկարագրով մոլի հայ էր, իր ընթերցումնե-

րուն մէջէն այդ ոգին ստացած էր, իսկ երեկուայ սրճարանի պարզուկ հայը, 

իր կենդանի խօսքերով շատ բան սորվեցուցած էր իրեն։ Հայ հողը, Հայաս-

տան աշխարհը, ազատ կեանքը, շատ բան փոխեր էին իր մէջ։  

Մինչդեռ Հելկայի մէջ բոլորովին տարբեր էր պատկերը։ Հելկա կ’ուզէր 

միանալ Վահանի, հայանալու համար գուցէ, բայց միակ շօշափելին այն էր, 

որ կ’ուզէր հեռանալ այս մթնոլորտէն, այս խաւար անապատէն։ 

Կէսօրուայ մօտ նորէն կու գար կը գտնէր Վահանը, ուրիշ սենեակի մը 

մէջ, ժպտուն, աչքերուն մէջ ճառագայթող փայլով եւ առանց տնտնալու 

կ’ըսէր. 

- Ուրեմն մէկ երկու շաբաթէն կը մեկնիք։ 

- Այո՛, երբ գործը աւարտի։ 

- Կ’ուզեմ որ լաւ լսես զիս։ Տար, զիս ալ հետդ տար, կ’ուզեմ որ զիս ալ 

հետդ տանիս։ 

- Ո՞ւր տանիմ քեզ, ինչպէ՞ս տանիմ, ես տուն չունիմ, ծնողք չունիմ։  

- Դուն ուր որ կ’ապրիս, հոն կ’ապրիմ ես ալ, միայն թէ տար զիս հետդ, 

հոս չեմ կրնար ապրիլ, կը խեղդուիմ հոս, կրնամ օր մը վերջ տալ կեանքիս։  

- Ի՞մ պատճառով վերջ պիտի տաս կեանքիդ, դուն կոչումով եկած ես 

հոս։ 

- Այո՛, կոչումով եկայ հոս, սակայն…։ 

- Սակայն ի՞նչ…։ 

- Դուն փոխեցիր իմ կեանքիս ուղին։ 

- Յետո՞յ…։ 

- Կ’աղաչեմ, կ’ուզեմ որ հասկնաս զիս։ 

- Ես ի՞նչ կրնամ ընել, կ’ուզեմ որ դուն ալ զիս հասկնաս։ 

- Տա՛ր զիս, հետդ տար, կ’ըսէր Հելկան դողացող ձայնով, մինչ արցունքի 

կաթիլները կը թաւալէին այտերէն վար։ 

Հիւանդանոցի մէկ սենեակին մէջ, ոտքի վրայ այս խռովիչ պայքարը կը 

մղուէր, երբ յանկարծ հեռուէն կնոջական ձայն մը Հելկա՜, Հելկա՜ կը կան-

չէր։ 

Հելկա շուտով աչքերը կը սրբէր ու դուրս կու գար։ Վահան խորունկ 

շունչ մը կը քաշէր։ Ինք հոգեպէս խզուած էր Հելկայի հանդէպ սիրոյ զգա-

ցումներ ունենալէ։ Սակայն, Հելկա այնքան առաջ կ’երթար, որ կրնար գայ-

թակղութեան դուռ բանալ։ 

Կէսօրուայ մօտ Հելկան վերստին կու գար, հազիւ գլուխը դռնէն ներս 
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մտցուցած դուրս կը քաշուէր, Սամուէլ եւ Վահան կ’աշխատէին քարտէսին 

վրայ նշանակուած ելեկտրական թելերու ցանցի մը ճիւղաւորումներու բըռ-

նելիք ուղղութեան եւ տուփերու ու բանալիներու տեղաւորման վայրերու 

շուրջ։ 

Պարզ էր, որ Հելկա կորսնցուցած էր ինքզինքը։ Հակառակ Վահանի 

հետզհետէ աւելի նշմարուող խուսափումին, ինք չէր յուսահատեր, օրը քանի 

մը անգամ առիթ կը գտնէր, ինքզինքը դուրս կը նետէր իր պարտաւորու-

թենէն եւ ուղղակի կանգ կ’առնէր Վահանի դիմաց, նոյն հաճոյակատարու-

թեամբ, իբրեւ թէ բան մը պատահած չէր։ 

Շաբաթէ մը գործը պիտի աւարտէր եւ հրաժեշտ պիտի տային հիւան-

դանոցին ու իր բնակիչներուն, որոնց մէջ էր նաեւ Հելկան։ Վահանի համար 

արդէն մոռցուած էր այն փոքրիկ արկածախնդրութիւնը, որուն մէջ այնքան 

սիրտ մաշեցուցած, երազներ հիւսած եւ օդային դղեակներ կառուցած էր, 

բայց շուտ սթափած։ 

- Դեռ երկու շաբաթ կը տեւէ՞ գործը, կը հարցնէր Հելկա։ 

- Հաւանաբար, եթէ նոր գործեր չելլեն։ 

- Կ’ուզեմ որ քաջ ըլլաս, միասին պիտի երթանք, կ’աւելցնէր չափազանց 

ինքնավստահ շարժումով մը, որ Վահանին վախ կ’ազդէր։ 

Առաջին օրերու այդ ամօթխած աղջիկը, իր քալուածքին ու շարժումնե-

րուն մէջ փափկանկատ այս օրիորդը, որ այնքա՜ն խոնարհ երեւցած էր ատեն 

մը, սկսեր էր պատշաճութեան բոլոր կապանքները քանդել եւ անվայելուչ 

արտայայտութիւն ստանալ։ 

- Կ’ուզեմ քաջ ըլլաս, միասին պիտի երթանք։ 

- Մի՛ աճապարեր, դեռ ժամանակ ունինք, ըսելով ետ կը մղուէր Վահան՝ 

Հելկայի քանդուած  տրամադրութիւնը նկատի ունենալով։ 

Հեռուէն ոտքի ձայներ կու գային։ Հելկան կը հեռանար, ժամ մը ետք 

վերադառնալու համար, տարբեր սենեակի մը մէջ կը սպասէր։ Իր պարտակա-

նութիւնը մոռցեր էր, ինքզինքը կը չարչրկէր։ կ’աշխատէր որսը ձեռքէն 

չփախցնել։ Իրիկուան դէմ, երբ գործերը կանգ պիտի առնէին, ժպիտով նո-

րէն կ’երեւար, հակառակ շուրջի իրարանցումին, կը յաջողէր քանի մը տաք 

խօսքեր փոխանակել եւ բազմութեան մէջէն անմիջապէս անհետանալ։ 

Շաբաթ մը ետք, գործերը իրենց աւարտին կը հասնէին, բոլոր լամբերը 

կը տեղաւորուէին, ելեկտրականութիւն արտադրող մեքենան կ’աշխատէր, 

ելեկտրական բարդերը կը լեցուէին եւ ընդհանուր ոգեւորութեան մէջ հի-

ւանդանոցի բոլոր բաժինները կը լուսաւորուէին։ Գործնականօրէն աշխա-

տանքը աւարտած էր, սակայն երկրորդ անգամ Պէյրութէն մինչեւ Նէպըք, 

մինչեւ հիւանդանոց գալ պէտք պիտի ըլլար։ 

Տնօրէնութեան շէնքին երկու յարկի սրահներու հսկայ ջահերը մոմերով 

կը լուսաւորէին։ Անոնք պիտի փոխարինուէին ելեկտրական լամբերով եւ 

անշուշտ ոչ սովորական լամբերով։ Այնուհետեւ, որոշ սրահներու մէջ յաւել-
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եալ լամբեր պիտի դրուէին, գործողութեան, վիրաբուժական բաժանմունք-

ներուն մէջ յատկապէս։ Նոր սարքաւորումներ պիտի ըլլային, հիւանդանո-

ցէն մինչեւ հողմաղաց։ Երկու հարիւր մեթր երկայնքին լամբեր պիտի 

դրուէին։ Այնպէս որ առնուազն երկու շաբթուայ գործ կար։ 

Սամուէլ գրի կ’առնէր նոր բերուելիք ապրանքներուն ցանկը, ինչպէս 

նաեւ կը ստուգէր քանակը գործածուած թելերուն, խողովակներուն, լամբե-

րուն եւ բանալիներուն։ Այդ վերջին օրերուն Սամուէլ եւ Վահան այնքան 

զբաղուած էին, որ Հելկան ստիպուած հեռու կը մնար, հեռուէն աչք մը կը 

նետէր ու կ’երթար իր գործին։ 

Սեպտեմբերի կէսերուն էր, առաւօտ մը կանուխ, հիւանդանոցի դռնէն 

երկու ինքնաշարժներ ներս կը մտնէին։ Ինքնաշարժներուն մէջ կը լեցուէին 

հագուստի պայուսակները, գործիքներու սնտուկները եւ վերադարձուելիք 

իրերը ու դուրս կու գային հիւանդանոցէն։ 

Հելկա հետեւած էր մեկնումի գործողութիւններուն, տեսած էր թէ ինչ-

պէս Վահան ինքնաշարժ կը նստէր առանց ետին նայելու, առանց վերջին 

մնաս բարով մը ըսելու։ Աւերը կը գործուէր իր հոգիին մէջ։ Բայց, Վահանի 

հոգիին մէջ ալ նման բան մը կա՞ր։ 

Վահան երկրորդ ինքնաշարժի ետեւի մասին անկիւնը բազմած, աչքերը 

երկու կողմի տեսարաններուն յառած, կ’աշխատէր յիշողութեան մէջ ջնջել 

ամէն յիշատակ, որ կապուած էր հիւանդանոցին հետ։ 

Դամասկոս հասնելէ ետք կը բռնէին Պէյրութի ճամբան։ 

Կ’անցնէին սահմանը։ Կը մտնէին Պէքայի հովիտը, Շթորա եւ այնուհե-

տեւ մագլցում մը դէպի Տահր ալ Պայտարի բարձունքը, ուրկէ կը սկսէր վայ-

րէջքը դէպի Պէյրութ։ Վահան Կարօտցած էր Ակումբը, ընկերները եւ Ակում-

բին մէջ տեղի ունեցող եռուզեռը։ 

Ակումբէն քանի մը հարիւր քայլ անդին, ծովեզերքի վրայ իրենց ընկե-

րութեան կեդրոնը, ընկերութեան տնօրէններ Զիմմիրման, Ֆուատ եւ Նէ-

ճիպ Խէյրալլահները զիրենք կ’ընդունէին ժպիտով։ Աւելի քան երեք ամսը-

ւայ բացակայութեան դիզուած գործեր կային, որոնց պէտք էր հասնիլ։  

Յոգնած էին, բայց Վահան անմիջապէս Ակումբ կ’երթար հանգստանա-

լու։ Իրիկունը ընկերները իրարու ետեւէ ներս կը մտնէին, ոգեւորութիւն, 

ողջագուրում, եղբայրական համբոյրներ եւ նոր մտասեւեռումներ…։ 

 
ԳԱՌՆԻԿ ԲԱՆԵԱՆ 

 

(Շար. 20 եւ վերջ) 
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ 

ՀՈԳԵՒՈՐ ԿԵԱՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ 

ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ 

Մեծ Պահքի սկզբնաւորութեան, Կաթողիկոսարանի Քրիստոնէական 

Բաժանմունքը հետեւեալ հարցազրոյցը ունեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կա-

թողիկոսին հետ, որպէսզի մեր ժողովուրդը հաղորդ պահէ հոգեւոր կեան-

քին առնչուած Նորին Սրբութեան մտածումներուն ու թելադրութիւններուն 

 
Հ) Վեհափառ Հայր, Ուրախ ենք  ու մեծապէս շնորհակալ, որ Մեծ Պա-

հոց շրջանը Ձերդ Սրբութեան հետ մեր ունեցած ներկայ հարցազրոյցով կը 

բացուի։ Մեծ Պահքը հոգեւոր կեանքի վերանորոգման առիթ է։ Ի՞նչ կը 

հասկնանք հոգեւոր կեանք ու հոգեւոր արժէք ըսելով։  

Պ) Ն՟ի, թ՞մշ խզ ծ՟ջխմ՟մւ ՟վըեւ զջգժնռ։ Ավըեւզ խզ ղ՟սմ՟մյե 

գվգրնճէ ղզ, ինվծվբ՟մթյ ղզ, թսե՟ժ ղզ, բեու ղզ, գվ՟դ ղզ, նվ իս՟-

տնրղմ ե ՟մծ՟սթ ղզ, խվփմթ ղզ խ՟ղ ՟դաթ ղզ ծ՟վ՟դ՟ս ղս՟լնրղմգվնրմ 

նր կասնրղմգվնրմ, ՟մնվ թմւմ՟ձ՟մ՟շղ՟մ նր ենրէգ՟մ, ծնրմ՟րնվգժնռ 

՟մնվ խգ՟մւթ ձ՟ղՠ՟մ, գր նվնյ՟խթ մո՟ս՟խ ս՟ժնռ ՟մնվ խգ՟մւթմ։ 

Հգսգր՟ՠ՟վ, ՟ճմ ՟մծ՟սզ, խվփմզ խ՟ղ ՟դազ, նվնրմ խգ՟մւզ բ՟ս՟վխ ե 

՟վըեւմգվե, ց՟ջսփվեմ խզ բ՟պմ՟ճ ՟մՠնռ՟մբ՟խ, ՟մբթղ՟աթլ նր ՟մ-

մո՟ս՟խ անճնրէթրմ։ Մ՟վբխ՟ճթմ խգ՟մւթ դ՟մ՟դ՟մ ՠմ՟ա՟ր՟պմգվնրմ 

՟պմշնր՟լ ՟վըեւմգվ անճնրէթրմ նրմթմ, թմշոեջ ծնագրնվ, ՠ՟վնճ՟խ՟մ, 

թղ՟տ՟խ՟մ, ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ գրժմ.։ Աջսնր՟լ՟յնրմշմ ե ղգվ ծնագրնվ ՟վըեւ-

մգվնրմ ՟հՠթրվզ գր նվոեջ ւվթջսնմգ՟ճ ՟դա՝ ղգվ ՟վըեւմգվնր ծ՟ղ՟-

խ՟վաթմ ծթղւզ։ Հնագրնվ ՟վըեւմգվնր ա՟մկ՟վ՟մթմ խզ ո՟սխ՟մթմ մ՟գր 

՟ջսնր՟լ՟յմշ՟խ՟մ ՟վըեւմգվզ թվգմտ խգ՟մւթմ ղեչ ՟ով՟լ նր ռխ՟ճ՟լ 

ղգվ ջնրվՠգվնրմ նր գխգհգտրնճ ծ՟ճվգվնրմ ռ՟վւմ նր ծնագղս՟րնվ ջսգհ-

լ՟անվլնրէթրմզ, թմշոեջ մ՟գր՝ ղգվ ՟դաթմ նր գխգհգտրնճ խգ՟մւթմ 

՟պմշնր՟լ մյ՟մ՟խ՟ժթտ գվգրնճէմգվ նր բեուգվ, փվթմ՟խ, Լնրջ՟րնվշթ 

ծնագրնվ ճգհ՟ցնինրէթրմզ, Մ՟յսնտթ ծնագ-թղ՟տ՟խ՟մ դ՟վէփմւզ, Վ՟վ-

բ՟մ՟մտ թղ՟տգ՟ժ ղ՟ծզ գր ՟մնմտղե ձ՟պ՟ա՟ճէնհ ՟վըեւմգվզ նր թս-
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ե՟ժմգվզ։ Իջխ թ՞մշ խզ ծ՟ջխմ՟մւ ծնագրնվ խգ՟մւ զջգժնռ։ Ըմբծ՟մնրվ 

ՠ՟տ՟սվնրէգ՟ղՠ ծնագրնվ խզ մխ՟սնրթ ՟ճմ խգ՟մւզ, նվնրմ ՟պ՟մտւզ նր 

յվչ՟աթլզ ՟պ՟րգժ՟ՠ՟վ ծնագրնվ ՟վըեւմգվմ գմ. ՟ճժ իփջւնռ՝ ծնագրնվ 

՟վըեւմգվնռ ՟ովնր՟լ նր յ՟հ՟ինր՟լ խգ՟մւզ։ Քվթջսնջթ ծգսգրգժնր 

նվնյնրղզ ՟պ՟լ նգրե ՟մկթ խգ՟մւզ, ՠմ՟խ՟մ՟ՠ՟վ, ծնագրնվ խգ՟մւ 

ոեսւ ե զժժ՟ճ՝ Քվթջսնջթ ՟յի՟վծ ՠգվ՟լ ՟վըեւմգվնռ դջո՟մ՟խնր՟լ 

նր թղ՟ջս՟րնվնր՟լ։ Քվթջսնմգ՟ճ ղ՟վբնրմ խգ՟մւզ նվւ՟մն՞ռ ծնագրնվ 

ե. ջ՟ ՟ճժ ծ՟վտ ե։ Տ՟խ՟րթմ ՟մտգ՟ժ յ՟ՠ՟է մյգտթմւ Սվՠնտ Ղգրնմբգ՟մտ 

գր Վ՟վբ՟մ՟մտ սփմգվզ։ Յթյգմւ ՟մնմտ ո՟ս՟ջի՟մզ Յ՟դխգվսթմ.- 

ւվթջսնմե՟խ՟մ ծ՟ր՟սւզ ծ՟անրջս շե նվ ցնիգմւ, ՟ճժ ղգվ ղնվէթմ 

անճմմ ե. ՟ճժ իփջւնռ՝ ղգվ թմւմնրէթրմզ։ Ավբ, ղգվ թմւմնրէթրմզ խ՟դղնհ 

՟վըեւմգվզ նր ձյղ՟վսնրէթրմմգվզ ոեսւ ե ՟ովթժ՝ խգ՟մւթ, անվլթ նր 

մո՟ս՟խթ ռգվ՟լգժ։  

 

Հ) Վեհափառ Տէր, ի՞նչ կապ կը տեսնէք հոգեւորին ու ազգայինին, հո-

գեւոր դաստիարակութեան ու հայեցի դաստիարակութեան միջեւ։  

Պ) Հնագրնվզ խ՟վգժթ շե ՟մչ՟սգժ ղ՟վբխ՟ճթմ խգ՟մւթ ղթրջ ս՟վ՟լւ-

մգվեմ խ՟ղ ղ՟վդգվեմ։ Աջսնրլնճ Ովբթմ ղ՟վբ՟տ՟ր ղ՟վբնրմ ղեչ ՟ո՟-

խ՟մ՟լ խգ՟մւզ ղ՟ւվգժնր նր ձյղ՟վթս ղ՟վբզ ռգվ՟խ՟մամգժնր ծ՟ղ՟վ։ 

Քվթջսնջ ղ՟վբգվեմ, զմխգվնրէգմեմ ծգպնր շ’՟ովգտ՟ր. զմբծ՟խ՟պ՟խզ, 

թվ ՟պ՟ւգժնրէգ՟մ ՠնժնվ ծ՟մավնր՟մմգվնրմ, ղ՟վբզ թվ յվչ՟ո՟սնռ նր 

գվխվ՟րնվզ թվ ՟ո՟խ՟մնրէգ՟ղՠ ղմ՟ճնրմ մգվխ՟ճնրէթրմ բ՟վկ՟մ,  նվ-

ոեջդթ Քվթջսնջ խ՟վգմ՟ճ դ՟մնմւ թվ գվխմ՟ճթմ ՟վըեւմգվնռ յ՟հ՟իգժ։ 

Հգսգր՟ՠ՟վ, խ՟վգժթ շե ՠ՟ը՟մղ՟մ աթլգվ ծ՟ջս՟սգժ ծնագրնվթմ նր նշ-

ծնագրնվթմ ղթչգր։ Ավգրղնրսւթ ղեչ խ՟ս՟վնր՟լ ՠ՟ը՟մնրղմգվզ թվ՟-

ր՟խ՟մ նր կգր՟խ՟մ գմ, նշ անճնրէգմ՟խ՟մ։ Մթ՟ջսնր՟լգ՟մ խվփմմգվզ խզ 

ղգվըգմ մղ՟մ ՠ՟ը՟մնրղմգվ։ Ն՟ճգտեւ ւվթջսնմենրէգ՟մ ո՟սղնրէգ՟մ 

ծնժնռնճէթմ։ Քվթջսնմենրէթրմզ ղնրսւ անվլգժնռ ՟դագվնր խգ՟մւթմ ղեչ, 

թրվ՟տնրտ սնրգ՟ժ ՟դաթ զմխգվ՟ճթմ, ղյ՟խնրէ՟ճթմ, ՟դա՟ճթմ ս՟վվգվզ, 

խգվոգվզ, ՟ր՟մբնրէթրմմգվզ ժ՟ճմ շ՟ցնռ մնճմ՟մ՟ժնռ ՟դաթմ ծգս։ Կվփմ 

գր ՟դա մնճմ՟տնրղզ ՟րգժթ յգյս՟խթ ե ղգվ ՟դաթ ո՟վ՟ա՟ճթմ։ Յ՟ձ՟ի 

յգյս՟լ գղ, էե ւվթջսնմե՟խ՟մ խվփմւզ զմբնրմգժնռ, ծ՟ճնրէթրմզ ւվթջ-

սնմե՟տ՟ր նր ւվթջսնմենրէթրմզ ծ՟ճ՟տ՟ր ղգվ խգ՟մւեմ մգվջ։ Պ՟ծգժնռ 

ծ՟մբգվկ թվգմտ թրվ՟ճ՟սնրխ մխ՟վ՟աթվզ, ՟մնմւ բ՟վկ՟մ ղեխ նր ծ՟ղ՟-

ո՟վց՟խ թմւմնրէթրմ։ Հ՟ճ խգ՟մւեմ մգվջ խ՟վգժթ շե ծնագրնվզ ծ՟ջխմ՟ժ 

՟պ՟մտ ՟դա՟ճթմթմ, գր՝ ցնի՟բ՟վկ՟ՠ՟վ։ Աճջոեջ գհ՟լ ե ղգվ խգ՟մւթ 

ձ՟մ՟ո՟վծզ նր ղգվ ո՟սղնրէգ՟մ զմէ՟տւզ։ Եվՠ խ’զջգմւ «՟դա՟ճթմ 

գխգհգտթ», ժնդնրմա շե ջ՟, ՟ճժ ծ՟վ՟դ՟ս ՠմնվնյնրղզ ՟դա՟ճթմ անճմ նր 

մխ՟վ՟աթվ ջս՟տ՟լ – ջ՟խ՟ճմ ՟պ՟մտ գխգհգտրնճ թմւմնրէթրմզ խ՟դղնհ 

ծթղմ՟խ՟մ ս՟վվգվեմ ծգպ՟տ՟լ։ Ավբ, ծնագրնվթմ նր ՟դա՟ճթմթմ ղթչգր 



ՓԵՏՐՈՒԱՐ ¨ ՄԱՐՏ 2020 Ð²êÎ 121 

 

ս՟վ՟մչ՟սնրղ խ՟ս՟վգժզ ձթյբ ղփսգտնրղ շե։ Ամնմւ թվ՟վնր ծգս ջգվ-

սփվեմ զմբգժնրդնր՟լ գմ։ Կ՟վգժթ շե ծնագրնվզ ՟ովթժ, ՟պ՟մտ ՟դա՟ճթ-

մթմ, գր՝ ցնի՟բ՟վկ՟ՠ՟վ։ Հ՟վտնրղթ գվխվնվբ ՠ՟ըմթմ ՟մբվ՟բ՟պմ՟-

ժնռ, խ’նրդգղ մնճմ ղփսգտնրղզ խվխմգժ։ Իմշոեջ ղգվ ղս՟լգժ՟խգվոթմ, 

անվլգժ՟խգվոթմ նր խգմտ՟հ՟խգվոթմ ղեչ ս՟վ՟մչ՟սնրղ շթ խվմ՟վ զժժ՟ժ 

ծնագրնվթմ նր ՟դա՟ճթմթմ ղթչգր, մնճմոեջ մ՟գր՝ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէգ՟մ։ 

Նղ՟մ ղփսգտնրղ ինսնվ խզ ծ՟ղգղ՟սթ ղգվ զղՠպմնրղմգվնրմ, ղգվ թմւ-

մնրէգ՟մ նր ղգվ ո՟սղնրէգ՟մ ծգս։ Եվՠ ղ՟վբ՟խգվսնրղ խ՟ղ ծ՟ճ՟-

խգվսնրղ խ’զջգմւ, խզ ծ՟ջխմ՟մւ ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ ծնագրնվ նր ծ՟ճգտթ բ՟ջ-

սթ՟վ՟խնրէթրմ։ Չգմւ խվմ՟վ, թվ՟րնրմւ շնրմթմւ, ղգվ ծնագրնվ ՟վըեւ-

մգվեմ ծգպնր ծ՟ճգտթ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէթրմ չ՟ղՠգժ։ Ննճմոեջ, խ՟վգժթ շե 

խվփմ՟խ՟մ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէթրմ չ՟ղՠգժ ծգպնր ղգվ ՟դա՟ճթմ ՟վըեւմգվեմ։  

 

Հ) Վեհափառ Տէր, եկեղեցւոյ մեր պատկանելիութիւնը ու եկեղեցւոյ 

կեանքին մասնակցութիւնը անհրաժեշտութի՞ւն է հոգեւոր կեանք ապրելու 

համար։ 

Պ) Կ’նրդգղ ՟մբվ՟բ՟պմ՟ժ գվխնր ՠ՟պգվնր՝ ո՟սխ՟մգժթնրէթրմ գր 

ղ՟ջմ՟խտնրէթրմ։ Ավգրղսգ՟մ ւվթջսնմենրէգ՟մ ղեչ ռգվչթմ ս՟ջմ՟ղ-

գ՟խմգվնրմ ղս՟լնհնրէթրմ ղզ ջխջ՟լ ե սգհ ասմգժ, նվնրմ ծ՟ղ՟կ՟ճմ, 

ճջս՟խ ս՟վՠգվնրէթրմ նր մ՟գր ՠ՟ը՟մնրղ ղզ խզ բվնրթ ո՟սխ՟մգժնր նր 

ծ՟ր՟ս՟ժնր ղթչգր։ Կ’զջնրթ, էե ծ՟ր՟ս՟ժնր ծ՟ղ՟վ մ՟ի՟ո՟ճղ՟մ շե 

ո՟սխ՟մթժզ. ՟ճժ իփջւնռ՝ գխգհգտրնճ ՟մբ՟ղ զժժ՟ժզ ՟մծվ՟ըգյս շե ւվթջ-

սնմգ՟ճ զժժ՟ժնր գր ծ՟ր՟ս՟ժնր ծ՟ղ՟վ։ Աճջ ղ՟ջթմ ՟մբվ՟բ՟վկ՟լ գղ 

՟մաժգվեմ ժգդնրնռ ավնր՟լ աթվւգվնրջ ղեչ։ Հնջ խ’նրդգղ ծ՟խթվձ խգվոնռ 

զջգժ, նվ մղ՟մ ղփսգտնրղ ո՟վդ՟ոեջ ծգվգսթխնջնրէթրմ ե, մնվ փվգվնր 

՟հ՟մբ՟րնվ՟խ՟մ յ՟վընրղմգվնր նրջնրտնրղմգվնրմ ղ՟ջ խ՟դղնհ։ Քվթջ-

սնմգ՟ճ զժժ՟ժ խզ մյ՟մ՟խե Քվթջսնջթ ծ՟ր՟ս՟ժ. շղնպմ՟մւ Քվթջսնջթ 

իփջւզ՝ նռ նվ թմլթ խզ ծ՟ր՟ս՟ճ, գսգրեջ էնհ ա՟ճ։ Քվթջսնջթ գսգրեմ 

գվէ՟ժ խզ մյ՟մ՟խե գխգհգտրնճ ո՟սխ՟մթժ, նվնռծգսգր գխգհգտթմ Քվթջ-

սնջթ ինվծվբ՟խ՟մ ղ՟վղթմմ ե՝ Քվթջսնջթ ՟պ՟ւգժնրէթրմզ յ՟վնրմ՟-

խնհ։ Ավբ, գխգհգտրնճ ո՟սխ՟մգժթնրէգմեմ բնրվջ խ՟վգժթ շե ւվթջսնմ-

գ՟ճ զժժ՟ժ։ Թե թրվ՟ւ՟մշթրվ ւվթջսնմգ՟ճ նվւ՟մն՞ռ խ’՟վըգրնվե թվ 

ո՟սխ՟մգժթնրէթրմզ, ջ՟ նրվթյ ծ՟վտ ե։ Իջխ թ՞մշ խզ ծ՟ջխմ՟մւ ղ՟ջմ՟խ-

տնրէթրմ զջգժնռ։ Եխգհգտրնճ ո՟սխ՟մթժ խզ մյ՟մ՟խե ղ՟ջմ՟խտթժ գխգ-

հգտրնճ խգ՟մւթմ, թմշոեջ ՟յ՟խգվսզ խզ ղ՟ջմ՟խտթ բովնտթ խգ՟մւթմ, 

խ՟ղ խ՟դղ՟խգվոնրէգ՟մ ղզ ՟մբ՟ղզ ՟ճբ խ՟դղ՟խգվոնրէգ՟մ անվլնր-

մենրէգ՟մ։ Աճժ՟ոեջ, գխգհգտրնճ ղգվ ո՟սխ՟մգժթնրէթրմզ խզ բ՟պմ՟ճ 

՟մնր՟մ՟խ՟մ։ Ավգրղսգ՟մ ՟յի՟վծթմ ղեչ, նղ՟մւ խզ խ՟վլգմ, նվ գխգ-

հգտրնճ ՟մբ՟ղ՟սնրվւ ռձ՟վգժնռ, գխգհգտրնճ թվգմտ ո՟սխ՟մգժթնրէթրմզ 

խզ ծ՟ջս՟սգմ նր ՟ճջ կգրնռ ղ՟ջմ՟խտ՟լ խ’զժժ՟մ գխգհգտրնճ խգ՟մւթմ։ 

Դըՠ՟իս՟ՠ՟վ, մնճմ ղս՟ճմնրէթրմզ ջխջ՟լ ե սգհ ավ՟րգժ մ՟գր ՟վգր-
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ղզսգ՟մ գվխթվմգվնր ղեչ ծ՟ջս՟սնր՟լ ղգվ լի՟ճթմ գխգհգտթմգվեմ 

մգվջ։ Ս՟ ջի՟ժ ղփսգտնրղ ե։ Եխգհգտրնճ ղգվ ո՟սխ՟մգժթնրէթրմզ ոեսւ ե 

անվլմ՟ոեջ ՟վս՟ճ՟ճսգմւ, ղ՟ջմ՟խթտ բ՟պմ՟ժնռ գխգհգտրնճ խգ՟մւթմ։ 

Կ’նրդգղ մ՟գր ՟րգժտմգժ, էե նղ՟մւ խզ խ՟վլգմ, նվ թվգմւ ՟վբեմ ծնագրնվ 

խգ՟մւ խ’՟ովթմ, ծգսգր՟ՠ՟վ գխգհգտրնճ ծ՟ղ՟ճմ՟խ՟մ խգ՟մւթմ ղ՟ջ-

մ՟խտգժնր խ՟վթւզ շգմ դա՟վ։ Աճժ ջի՟ժ ղզ։ Կ’նհչնրմգղ ՠնժնվ ՟մնմւ, 

նվնմտ խգ՟մւթմ ղեչ յգյսնր՟լ գմ ծնագրնվ ՟վըեւմգվզ։ Ս՟խ՟ճմ, ՟մնմւ 

ոեսւ շե ղս՟լգմ, էե խ՟վթւզ շնրմթմ գխգհգտրնճ, էե ՟վբեմ ցվխնր՟լ գմ, 

գր ՟մծվ՟ըգյսնրէթրմզ շգմ սգջմգվ գխգհգտրնճ ւ՟վնդշնրէգ՟մ նր ՟պ՟-

ւգժնրէգ՟մ։ Ոգրե ւվթջսնմգ՟ճ թվ՟րնրմւ շնրմթ թմւդթմւ խ՟ս՟վգ՟ժ 

ւվթջսնմգ՟ճ մխ՟սգժնր, ցվխնր՟լ ՟մկ ծ՟ղ՟վգժնր. Աջսնր՟լ ե ղգվ ՠն-

ժնվթմ բ՟ս՟րնվզ։ Մգմւ ՠնժնվջ ղգվ ղխվսնրէգ՟ղՠ նրիս՟լ գմւ Քվթջ-

սնջթ ծգսգրգժ. ղգվ խգ՟մւզ ծ՟ր՟սւթ նրիս՟ամ՟տնրէթրմ ե։ Մգվ ծ՟-

ր՟սւթ գվէթ զմէ՟տւթմ խվմ՟մւ ջի՟ժթժ, ղնժնվթժ նր ղգհ՟մշգժ։ Ճյղ՟վթս 

ւվթջսնմգ՟մ ՟ճմ ե, նվ խզ ինջսնռ՟մթ թվ ղգհւգվզ, խ’՟ո՟յի՟վե գր խզ 

յ՟վնրմ՟խե թվ ծ՟ր՟սւթ գվէզ, ղթյս գխգհգտրնճ խգ՟մւթ յվչ՟ալեմ մգվջ։   

 

Հ) Վեհափառ Տէր, բնականաբար եկեղեցին հոգեւոր կառոյց է։ Ուստի, 

միայն հոգեւորի՞ սահմաններուն մէջ պէտք է մնայ իր առաքելութիւնը։  

Պ) Ն՟ի խ’նրդգղ խ՟վգրնվնրէգ՟ղՠ յգյսգժ, էե ՟ճն՛ գխգհգտթմ խ՟պնճտ 

նրմթ, ջ՟խ՟ճմ խ՟պնճտ շե թվ ենրէգ՟ղՠ։ Եխգհգտթմ ՟պ՟ւգժնրէթրմ ե։ Աճջ 

լթվեմ մգվջ նր ՟ճջ ծ՟ճգտ՟խեսնռ ծ՟վխ ե բթսգժ նր ՟վըգրնվգժ գխգ-

հգտրնճ ՟պմշնր՟լ նվգրե գվգրնճէ խ՟ղ իմբթվ։ Եխգհգտրնճ ՟պ՟ւգժնրէթր-

մզ Քվթջսնջթ ՟պ՟ւգժնրէգ՟մ յ՟վնրմ՟խնրէթրմմ ե։ Արգս՟վ՟մթմ ռգվ-

չթմ սնհգվնրմ ղեչ խզ խ՟վբ՟մւ, էե Քվթջսնջ թվ ՟յ՟խգվսմգվնրմ ո՟ս-

նրթվգտ յ՟վնրմ՟խգժ թվ գվխվ՟րնվ ՟պ՟ւգժնրէթրմզ։ Քվթջսնջթ ՟պ՟ւգ-

ժնրէթրմզ, ՟մնվ ՠմնճէմ նր մո՟ս՟խզ ճջս՟խփվեմ ո՟վդնր՟լ գմ Ննվ 

Կս՟խ՟վ՟մթմ ղեչ։ Քվթջսնջթ ՟պ՟ւգժնրէգ՟մ մո՟ս՟խզ ղ՟վբնրմ ղեչ 

՟ջսնր՟լ՟ճթմ ո՟սխգվթմ նր ՟ջսնր՟լ՟սնրվ խնշնրղթմ ռգվ՟ծ՟ջս՟-

սնրղմ ե, թ իմբթվ Աջսնրլնճ է՟ա՟րնվնրէգ՟մ ՟ճջ գվխվթ ռվ՟ճ ծ՟ջ-

ս՟սղ՟մ։ Քվթջսնջթ ՟պ՟ւգժնրէգ՟մ մո՟ս՟խզ՝ լ՟պ՟ճնրէթրմ ե ՟հւ՟-

սթմ նր ծթր՟մբթմ, ո՟յսո՟մնրէթրմ՝ դվխնր՟լթմ նր ծ՟ժ՟լնր՟լթմ, 

ո՟ճւ՟վ՝ ՟մ՟վբ՟վնրէգ՟մ նր ցս՟լնրէգ՟մ բեղ։ Եխգհգտրնճ ՟պ՟ւգժնր-

էգ՟մ մո՟ս՟խզ Քվթջսնջթ ՟յի՟վծ ՠգվ՟լ ՟վըեւմգվնրմ ս՟վ՟լնրղմ 

ե, գր ՟ճբ ՟վըեւմգվնռ զմխգվնրէգ՟մ խգ՟մւթմ ո՟ճլ՟պ՟խգվոնրղմ ե։ 

Ավբ, նրվ նվ ՟սգժնրէթրմ խ՟ճ, գխգհգտթմ խնշնր՟լ ե ջեվ ւ՟վնդգժնր. նրվ 

՟մ՟վբ՟վնրէթրմ անճնրէթրմ նրմթ, ՟վբ՟վնրէթրմ ջգվղ՟մգժնր։ Աճջ ղփ-

սգտնրղզ ծ՟վխ ե նրմգմ՟ժ գխգհգտրնճ ՟պ՟ւգժնրէգ՟մ մխ՟սղ՟ղՠ։ Ճթյբ 

շե գխգհգտրնճ ՟պ՟ւգժնրէթրմզ ջ՟ծղ՟մ՟ց՟խգժ, ՟ճջոեջ խնշնր՟լ ծնագ-

րնվ խգ՟մւթ յվչ՟ալեմ մգվջ։ Դթսգտեւ կգվ յնրվչզ։ Եխգհգտթմ մգվխ՟-

ճնրէթրմ ե զմխգվնրէգ՟մ խգ՟մւթմ ղեչ, զջգժթւ նր զմգժթւ նրմթ ղ՟վբխ՟-
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ճթմ խգ՟մւթ ՠնժնվ ղ՟վդգվեմ մգվջ՝ խգմջնժնվսեմ ղթմշգր սմսգջնրէթրմ 

նր ւ՟հ՟ւ՟խ՟մնրէթրմ, ղթյս ղգխմգժնռ թվ ծ՟ր՟սւթ նրջնրտնրղմգվեմ նր 

՟վըեւմգվեմ, ջխդՠնրմւմգվեմ նր ձյղ՟վսնրէթրմմգվեմ։ Հգսգր՟ՠ՟վ, գխգ-

հգտթմ էգվ՟տ՟լ խ’զժժ՟ճ թվ ւվթջսնջ՟սնրվ խնշնրղթմ ղեչ գվՠ ծգպնր 

ղմ՟ճ զմխգվնրէգմեմ գր բ՟պմ՟ճ ջնջխ լթջ՟խ՟ս՟վ խ՟պնճտ նր ռ՟վշ՟խ՟մ 

խգբվնմ։   

 

Հ) Վեհափառ Տէր, Ի՞նչ ըսելիք ունիք  մեր եկեղեցւոյ հոգեւոր վերանո-

րոգման մասին։  

Պ) Մգվ գխգհգտրնճ ռգվ՟մնվնաղ՟մ ղ՟ջթմ ճ՟ձ՟ի ՟մբվ՟բ՟վկ՟լ գղ։ 

Ս՟ ծվ՟ղ՟ճ՟խ՟մ ՟մծվ՟ըգյսնրէթրմ ե։ Աճջ ալնռ խ’նրդգղ յգյսգժ ծգ-

սգրգ՟ժ խեսգվզ.- ՟) ծնագրնվ ՟վըեւմգվնր ռգվ՟յգյսնրղզ ղգվ ընհն-

ռնրվբթ խգ՟մւեմ մգվջ ծվ՟ղ՟ճ՟խ՟մ ե ճ՟սխ՟ոեջ մգվխ՟ճ ը՟ղ՟մ՟խմգ-

վնրմ, գվՠ ղ՟վբնրմ ղեչ ծնագրնվզ ջո՟մմնհ ծնջ՟մւմգվզ ջխջ՟լ գմ 

բ՟պմ՟ժ ՟րգժթ ՟ծգհ։ ՠ) Հնագրնվ ՟վըեւմգվնր ռգվ՟մնվնանրղզ ոեսւ ե 

բ՟պմ՟ճ ղմ՟ճնրմ զմէ՟տւ՝ ղգվ գխգհգտրնճ նր ընհնռնրվբթ խգ՟մւեմ 

մգվջ։ Հ՟վխ ե նվ ղգվ գխգհգտթմ ՟ր՟մբ՟խ՟մ նր լթջ՟խ՟մ ջ՟ծղ՟մմգվեմ 

՟մբթմ ՟ճմոթջթ ՟դբնր ղթչնտմգվնր բթղե, ղ՟մ՟ր՟մբ լի՟ճթմ ղ՟խ՟վ-

բ՟խթ ռվ՟ճ, նվնռ խ՟վգժթ բ՟պմ՟ճ ծնագրնվ ՟վըեւմգվնր խգմջ՟րնվնրղզ 

ղգվ զմս՟մթւմգվնր նր դ՟ր՟խմգվնր խգ՟մւեմ մգվջ։ Աճջ ալնռ ծ՟ճ բովն-

տզ, խթվ՟խմփվգ՟ճ ռ՟վը՟վ՟մզ գր ղգվ լի՟սեվ ւ՟ծ՟մ՟ճ ծ՟ճվգվզ խ՟վգ-

րնվ բգվ նրմթմ։ Կ՟էնհթխնջ՟վ՟մթ Քվթջսնմե՟խ՟մ նր Տգհգխ՟սնր՟խ՟մ 

ՠ՟ը՟մղնրմւմգվզ ղթյս ո՟սվ՟ջս գմ թվգմտ անվլփմ ՟չ՟խտնրէթրմզ 

ՠգվգժնր  մղ՟մ ՟յի՟ս՟մւմգվնր։  

 

Հ) Վեհափառ Տէր, Մեծ Պահոց սեմին ի՞նչ պատգամ ունիք փոխանցելիք 

մեր ժողովուրդին։  

Պ) Մգլ Պ՟ծւզ թրվ՟ճ՟սնրխ մյ՟մ՟խնրէթրմ նրմթ ղգվ ընհնռնրվբթմ 

ծ՟ղ՟վ։ Եխգհգտրնճ ՟վս՟ւթմ սգջւզ, յ՟վ՟խ՟մմգվզ նր ՟հփէւմգվզ խզ 

ցնինրթմ, ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվնրմ ձ՟յ՟տնրտ՟խզ խզ ցնինրթ գր ՟ճջ կգրնռ 

՟մտգ՟ժեմ գխնհ ղգվ ՟ր՟մբնրէթրմմգվզ ժ՟ճմ շ՟ցնռ խզ յ՟վնրմ՟խնրթմ։ 

Ս՟խ՟ճմ, ե՟խ՟մզ մգվւթմ ցնցնինրէթրմմ ե։ Մգլ Պ՟ծւզ թմւմ՟ւմմնր-

էգ՟մ նր թմւմ՟ջվՠ՟ավղ՟մ ՟պթէ ե նր ծվ՟րեվ։ Բնժնվջ ՟ժ ղգհ՟րնվ գմւ, 

ծ՟խ՟ղես գմւ ղգհ՟մշգժնր։ Ս՟խ՟ճմ Քվթջսնջնռ դփվ՟տ՟լ ոեսւ ե ՟-

ո՟յի՟վգմւ, նվոեջդթ խ՟վգմ՟մւ ղ՟ւվնրթժ ղգվ ղգհւգվեմ։ Մգլ Պ՟ծւզ 

ծնագրնվ ռգվ՟դ՟վէփմւթ, Աջսնրլնճ բ՟պմ՟ժնր գր ղխվսնրէգ՟ղՠ Քվթջ-

սնջզ ղգվ խգ՟մւթմ ձ՟մ՟ո՟վծզ նր ձյղ՟վսնրէթրմզ բ՟ր՟մգժնր ղգվ 

խմւ՟լ նրիսթմ ռգվ՟մնվնանրղմ ե։ Մգլ Պ՟ծւթ յվչ՟մթմ ղգվ ընհնռնրվ-

բթ դ՟ր՟խմգվզ ՟՛ճջ աթս՟խտնրէգ՟ղՠ ոեսւ ե ղ՟ջմ՟խթտ բ՟պմ՟մ ղգվ 

գխգհգտրնճ խգ՟մւթմ։ 
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Ուրախութեամբ կ’ուզենք յայտնել, որ հրամանաւ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Մեծի Տանն Կիլիկ-

իոյ Կաթողիկոսութեան հրատարակչատունէն լոյս 

տեսաւ Աստուածաշունչի նոր աշխարհաբար թարգմա-

նութիւնը՝ համեմատաբար յունարէնի եւ գրաբարի, որ 

կ’ ընդգրկէ Նոր Կտակարանն ու Սաղմոսները։ 

Այս թարգմանութիւնը իւրայատուկ է, որովհետեւ 

անոր աշխատանքը արդիւնքն է Աստուածաշունչը նոր 

սերունդին նոր լեզուով փոխանցելուն։ Հոս շեշտը 

դրուած է բովանդակութեան ու մտածումին թարգմա-

նութեան՝ արդի հայերէնով, ինչպէս նաեւ յատուկ ճիգ 

թափուած է լեզուն ժողովրդականացնելու, որպէսզի 

առաւելագոյնս մատչելի ըլլայ թէ՛ ընթերցողին եւ թէ 

ունկնդրողին։ Կարելի է նշել, որ թարգմանութիւնը 

կարելի եղած չափով հեռու մնացած է մասնագիտական 

եզրերէ, դժուարահասկնալի բառերէ, երկար եւ դարձ-

դարձիկ նախադասութիւններէ, կրաւորական եւ անդէմ 

կառոյցներէ, դերբայական դարձուածքներէ։ Աւելին՝ 

թարգմանութիւնը ունի ենթախորագիրներ, ծանօթա-

գրութիւններ, Աստուածաշնչական յղումներ, համա-

ռօտ բառարան, ժամանակագրական տախտակ, Աւետա-

րաններու համեմատութեան տախտակ, Առակներու եւ 

հրաշքներու ցանկեր, քարտէսներ եւ ընտանեկան ար-

ձանագրութիւններու յատուկ բաժին։   

Թարգմանութիւնը կը սկսի ներածականով, ուր կը 

տրուի Աստուածաշունչի ընթերցանութեան կերպը՝ 

որպէս ուղեցոյց, ինչպէս նաեւ Աստուածաշունչի ըն-

թերցանութեան առնչուած ընդհանուր գիտելիքներ։  

Սոյն թարգմանութիւնը թէ՛ Աստուածաշունչ ըն-

թերցած մեր հաւատացեալներուն եւ թէ նոր ընթեր-

ցողներուն լաւագոյն տարբերակն է, որպէսզի ընթեր-

ցողը վերանորոգ կերպով վերամիանայ քրիստոնէու-

թեան շարքերը։ 
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ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ  

ԼԱԹԱԿԱԶՄ ԵՒ ՓԱԿԱԹԵԼՈՎ 

ԹՂԹԱԿԱԶՄ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐՈՎ 

 

Հրամանաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ հրատարակչատունէն լոյս տեսաւ 

Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան ողբերգութեան» 

աղօթագիրքը, որուն աշխարհաբար թարգմանութիւնը 

կատարած է Թորգոմ Եպս. Գուշակեանը։  

Այս հրատարակութեան մէջ բառերու եւ լեզուական 

հնացած ձեւերու շատ թեթեւ փոփոխութիւններ կա-

տարուած են՝ լեզուն պատշաճեցնելու համար արդի աշ-

խարհաբարին։   

Գիրքը ունի իր թէ՛ լաթակազմ եւ թէ փակաթելով 

թղթակազմ տարբերակները՝ բարակ եւ եզրերը ոսկե-

զօծ թերթերով։ 
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ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆՔ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՆԱՄԱԿ ՄԸ ՅՂԵՑ 

ՍՈՒՐԻՈՅ ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԱՇԱՐ ԱԼ ԱՍԱՏԻՆ 

Հինգշաբթի, 13 Փետրուարին, Սուրիոյ Հանրապետութեան նախա-

գահ՝ Պաշար Ալ Ասատին ուղղած իր նամակին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Կաթողիկոս ջերմօրէն ողջունեց Սուրիոյ Հանրապետութեան Խոր-

հըրդարանին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան միաձայնութեան ճանա-

չումը: 

«Վստահ ենք, որ Դուք եւ Ձեր հանգուցեալ հայրը կարեւոր դեր 

ունեցաք ցեղասպանութեան դատապարտումի ու ճանաչումի գծով՝ 

Ձեր հրապարակային կեցուածքներու ճամբով անցնող տարիներու 

ընթացքին: Այս առիթով, կ՚ուզենք նաեւ շեշտել, որ Սուրիոյ ժողո-

վուրդը իր բաղկացուցիչ  տարրերով՝ իր պետութեամբ ու բոլոր կա-

ռոյցներով արդէն իսկ 100 տարիներ առաջ ճանչցած էր Հայոց Ցե-

ղասպանութիւնը, երբ իր հողին վրայ ընդունած էր ցեղասպանութենէն 

վերապրող հայ ժողովուրդի զաւակները: 

Դուք ցեղասպանութիւնը ճանչցած եղաք, երբ ցեղասպանութենէն 

ճողոպրած մեր զաւակներուն հետ Սուրիոյ ժողովուրդը կիսեց իր հացն 

ու ջուրը: Ահա թէ ինչու մեր ժողովուրդը Սփիւռքի մէջ յատուկ ուրախու-

թեամբ կ՚ողջունէ Սուրիական Խորհրդարանի այս որոշումը: Մեր 

բարձր գնահատանքը կ’ուզենք յայտնել Սուրիոյ Խորհրդարանին, Ձերդ 

վսեմութեան եւ Սուրիոյ ժողովուրդին՝ մաղթելով ամբողջական խաղա-

ղութիւն եւ բարգաւաճ օրեր Սուրիոյ Հանրապետութեան»: 

Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրապետը նմանօրինակ նամակ մը 

յղեց նաեւ Սուրիոյ Խորհրդարանի նախագահին: 
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ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿ՝ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿ 

§ՔՈՐՈՆԱ¦ ԺԱՀՐԻՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ,  

ԻՍԿ ԵԿԵՂԵՑԻՆ՝ ՊԱՏԵՐԷՆ ԱՆԴԻՆ… 

2019 թուականի աւարտին, Չինաստանի մէջ սկիզբ առաւ §քորո-

նա¦ ընտանիքին պատկանող ժահր մը՝ §քովիտ-19¦ անունով, որ շու-

տով համաշխարհային համաճարակ դառնալով, ներխուժեց բոլոր եր-

կիրները եւ խանգարեց բոլորին անդորրը։ Կառավարութիւններ դիմե-

ցին արտակարգ դրութիւններու՝ առաւելաբար ինքնարգելափակումի, 

որպէսզի դանդաղեցնեն ժահրին տարածումը։ 

Բնականաբար, Եկեղեցին անմաս չմնաց §քորոնա¦ ժահրին հար-

ուածէն, որ Մարտ-Ապրիլ ամսուան մէջ պիտի նշէր եկեղեցական շարք 

մը հոգեպարար տօներ։ Այս ծիրէն ներս, Արամ Ա. Կաթողիկոսը ձեռ-

նարկեց համապատասխան քայլերու, որպէսզի եկեղեցին տանի պա-

տերէն անդին, հասնի իր ժողովուրդի զաւակներու կարիքներուն եւ 

եկեղեցւոյ առաքելութիւնը իրականացնէ ծառայութեան ճամբով։   

 

Հ՟հնվբ՟խտնրէթրմմգվ՝ Հ՟ճ՟ջս՟մթ Հ՟մվ՟ոգսնրէգ՟մ 

Վ՟վշ՟ոգսթմ գր Ավտ՟իթ Հ՟մվ՟ոգսնրէգ՟մ Ն՟ի՟ա՟ծթմ ծգս 

Հետաքրքրուելով հայ ժողովուրդի իրավիճակի մասին, Վեհափառ 

Հայրապետը հեռաձայնային հաղորդակցութիւններ ունեցաւ Հայաս-

տանի Հանրապետութեան Վարչապետ՝ Նիկոլ Փաշինեանի եւ Արցախի 

Հանրապետութեան Նախագահ՝ Բակօ Սահակեանի հետ։  

Վարչապետ Փաշինեան եւ Նախագահ Սահակեան մօտէն հետա-

քըրքրուեցան Լիբանանի եւ ներկայ պայմաններուն մէջ Կաթողիկոսու-

թեան դիմագրաւած մտահոգութիւններուն մասին: Իր կարգին, Նորին 

Սրբութիւնը իր մտահոգութիւնը յայտնեց ներկայ համաշխարհային 

համաճարակի հետեւանքներուն ուղղութեամբ՝ աղօթելով, որ Աստ-

ուած մեր հայրենիքն ու ազգը հեռու պահէ ամէն տեսակի փորձանք-

ներէ: Վեհափառ Հայրապետը նաեւ ողջունեց Վարչապետին եւ Նախա-

գահին տարած հետեւողական աշխատանքը: 

 

Հ՟ճվ՟խ՟մ ամ՟ծ՟ս՟մւ Ննրո՟վ Աքեճգ՟մթմ  

Երեքշաբթի, 24 Մարտ, երկար զրոյց մը տեղի ունեցաւ Ն.Ս.Օ. Տ.Տ. 

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին եւ §Քորոնա¦ ժահրի պատուաս-

տանիւթի մը գիւտին գծով յարատեւ աշխատանքի լծուած Նուպար 

Աֆէյեանին միջեւ։ 
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Աֆէյեան լայն բացատրութիւններ տուաւ Վեհափառ Հայրապետին 

իր ընկերութեան կատարած մասնագիտական աշխատանքներուն գծով։ 

Նորին Սրբութիւնը իր բարձր գնահատանքը յայտնեց Աֆէյեանին՝ ա-

նոր աշխատանքը նկատելով համամարդկային առաքելութիւն, որ 

պատիւ կը բերէ մեր ազգին ու հայրենիքին։ 

Յայտնենք, որ Նուպար Աֆէյեան իր պատանութեան տարիներուն 

Պէյրութի Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ դպրաց դասին մաս կազմած է, 

ապա ատենապետը եղած է Պոսթընի ազգային վարժարանին եւ միա-

ժամանակ բարերարը՝ նոյն վարժարանին մանկապարտէզի բաժնին։ 

Ան նաեւ §Աւրորա¦ մարդասիրական նախաձեռնութեան հիմնադիր-

ներէն է։ 

 

Օը՟մբ՟խնրէթրմ խ՟վթւ՟րնվ զմս՟մթւմգվնր 

Նկատի ունենալով Լիբանանի մէջ ստեղծուած տնտեսական ծանր 

պայմանները եւ մեր ընտանիքներուն դիմագրաւած դժուարութիւննե-

րը, Կաթողիկոսարանը շարունակեց իր ընկերային ծառայութիւնը մեր 

ժողովուրդի զաւակներուն։ Վեհափառ Հայրապետին կողմէ՝ ընկերային 

կառոյցներուն, լրատուական օրկաններուն, շտապ մարմնին եւ կարի-

քաւոր ընտանիքներուն կատարուած օժանդակութեան առընթեր, 200 

ընտանիքներու ուտեստեղէն տրամադրուեցաւ՝ Քրիստոնէական Դաս-

տիարակութեան Բաժանմունքին ճամբով։ Այս աշխատանքները կը շա-

րունակուին։ 
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ԵՐԿՈՒ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄՈՎ ՄԻՆՉԵՒ ԱՒԱԳ 
ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 9 ԱՊՐԻԼ, ԲՈԼՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԷՆ ՆԵՐՍ ՍՈՒՐԲ ԵՒ 
ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳԸ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՏԵՂԻ 
ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՆ ԱՌԱՆՑ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԵԱՆ 

Երկու Վեհափառ Հայրապետները՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամե-

նայն Հայոց Կաթողիկոս եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոս, խորհրդակցութիւն մը ունեցան Քորոնավիրուսի ստեղ-

ծած համաճարակին եւ մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս անոր յառաջա-

ցուցած հետեւանքներուն մասին: Երեկոյեան Վեհափառ Հայրապետը 
հանդիպում մը ունեցաւ Անթիլիասի Մայրավանքի եպիսկոպոսներուն 
հետ: Արդարեւ, մեկնելով մեր ժողովուրդի անվտանգութեան նկատ-

մամբ մեր ունեցած նախանձախնդրութենէն, միաժամանակ հետեւելով 
բժիշկներու ու մասնագէտներու թելադրութիւններուն, որոշուեցաւ որ 
մինչեւ Աւագ Հինգշաբթի, 9 Ապրիլ, մեր եկեղեցիներէն ներս Սուրբ եւ 
Անմահ Պատարագը մատուցուի եւ բոլոր եկեղեցական արարողու-

թիւնները տեղի ունենան առանց հաւատացեալներու ներկայութեան: 
Նոյն որոշումը առնուեցաւ նաեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան 
կողմէ: 

Հետեւաբար, ջերմօրէն կը թելադրենք մեր հաւատացեալ ժողո-

վուրդին.- 
1) Անթիլիասի ուխտի օրը՝ Կիրակի, 29 Մարտ 2020-ի յետմիջօրէին 

միայն, հաւատացեալներ առանձնաբար եւ իրենց ընտանիքի անդամ-

ներով մօտենան Ս. Խորանին՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի Սուրբ Աջին 
օրհնութիւնը ստանալու: Նոյնպէս Ծաղկազարդի օրը՝ Կիրակի, 5 Ապ-

րիլ 2020-ի յետմիջօրէին միայն եկեղեցի երթան՝ ստանալու օրհնուած 
ձիթենիի ճիւղեր: 

2) Հոգեհանգիստները բնական կերպով պիտի կատարուին՝ միշտ 
առանց սգակիրներու ու հաւատացեալներու ներկայութեան: Անհրա-

ժեշտ է այս գծով նախապէս տեղեակ պահել եկեղեցւոյ պատկան մար-

մինները կամ քահանայ հայրերը: 
3) Թելադրելի է որ մեր ժողովուրդի զաւակները ընկերային ցան-

ցերու, հեռատեսիլներու եւ ձայնասփիւռներու ճամբով հետեւին սուրբ 
եւ անմահ պատարագին: 
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4) Բնականաբար, մեր եկեղեցիները միշտ բաց պիտի մնան հաւա-

տացեալներու առջեւ, որոնք օրուան ընթացքին կ'ուզեն եկեղեցի գալ 
խոկումի ու աղօթքի համար: 

5) Մկրտութեան եւ թաղման արարողութիւնները կատարել սահ-

մանափակ թիւով անձերու ներկայութեան: 
Վստահ ենք որ մեր ժողովուրդի զաւակները հասկացողութիւն եւ 

պատասխանատու վերաբերում պիտի ցուցաբերեն վերոյիշեալ թելադ-

րութիւններուն գծով:  
Վեհափառ Հայրապետը մեր ժողովուրդին ուղղած իր հայրական 

յատուկ պատգամին մէջ ըսաւ.- 
Աղօ՛թքը պէտք է դառնայ մղիչ ոյժը մեր կեանքին, մեր մտածումնե-

րուն ու գործերուն: Հաւատքով շաղախուած աղօթքն է, որ մեզի հոգե-

կան քաջութիւն կու տայ դիմագրաւելու կեանքի բոլոր չարիքները: Մեր 
Տէրը Յիսուս Քրիստոս ըսաւ՝ «Ինչ որ աղօթքով խնդրէք, հաւատացէք 
որ պիտի ստանաք եւ ձեր խնդրանքը պիտի տրուի ձեզի» (Մր 11.24): 
Սիրելի հայորդիներ, «միշտ աղօթեցէ՛ք, որ արժանի ըլլաք այս պատա-

հելիքներէն ազատելու». Աստուծոյ Որդւոյն խոստումին համաձայն: 
Հետեւաբար, եկէ՛ք դառնանք Քրիստոսի ու Սաղմոսին աղօթասաց 
բառերով ըսենք.- Դո՛ւն ես իմ յոյսը, Տէր, ... ինձմէ հեռու մի մնար, փու-

թա՛, ինծի օգնութեան հասիր (71. 5,12): 

Ապա Աւագ Շաբաթէ շուրջ տասը օրեր առաջ, Նորին Սրբութիւնը 

հետեւեալ շրջաբերականը մեր թեմերուն յղեց.- «Նկատի ունենալով, 
որ համաճարակը նոյն թափով կը շարունակուի եւ շատ մը երկիրներ 
մինչեւ Ապրիլ ամսուան աւարտը աւելի խիստ միջոցներու դիմած են, 
Վեհափառ Հայրապետները ներկայ կացութեան լոյսին տակ որոշեցին 
երկարաձգել մեր եկեղեցիներէն ներս արարողութիւններու դռնփակ 
կատարումը՝ մեկնելով մեր ժողովուրդի զաւակներուն ապահովութեան 
նկատմամբ իրենց ունեցած նախանձախնդրութենէն»: Նորին Սրբու-

թիւնը այլ շրջաբերականով մը թելադրեց մեր թեմերուն ու առաջնորդ 

սրբազաններուն որ մեր հոգեւոր հայրերը յատուկ աշխատանք տանին 
մեր եկեղեցական արարողութիւնները, Ս. Գրոց սերտողութիւնները եւ 
ընդհանրապէս մեր հոգեւոր արժէքները ընկերային ցանցերու ճամբով 
հասցնելու մեր ընտանիքներուն ու զաւակներուն: 



ՓԵՏՐՈՒԱՐ ¨ ՄԱՐՏ 2020 Ð²êÎ 131 

 

Յնվբնվ ծնագրնվ բ՟ջնրմ 

Ուրբաթ, 20 Մարտ 2020-ին, Վեհափառ Հայրապետը հետեւեալ 

շրջաբերականը ղրկեց թեմերուն.- 

«Կ’ապրինք անբնական պայմաններու մէջ։ Ներկայ տագնապին 

ստեղծած անորոշութիւնը, վախը եւ անձկութիւնը դարձած են ամէնօր-

եայ մտահոգութիւն՝ մեր անձնական, ընտանեկան, համայնքային ու 

ազգային կեանքէն ներս։ Միշտ կ՚աղօթեմ, որ Աստուած հեռացնէ այս 

չարիքը աշխարհէն, հիւանդներուն բժշկութիւն պարգեւէ եւ մեր 

զաւակները պահէ անվտանգ։ 

Այս դժուար պայմաններուն մէջ յատկապէս, եկեղեցին պէտք է իր 

ժողովուրդին հետ ըլլայ։ Եկեղեցին որպէս ծառայութիւն, առաքելո-

ւթիւն եւ երկնային արժէքներու աղբիւր, հարկ է տանիլ մեր ժողովուր-

դին։ Արդ, հայրաբար կը թելադրենք մեր հոգեւորականներուն.- 

Աղօթեցէք, մի՛շտ աղօթեցէք համայն մարդկութեան եւ մեր ժողո-

վուրդին համար, միաժամանակ մեր ժողովուրդին կոչ  ուղղեցէք աղօ-

թելու հաւատքով ու յոյսով։ 

Ընկերային ցանցերու ճամբով միշտ կապի մէջ եղէք ձեր թեմի ու 

ծուխի ժողովուրդի զաւակներուն հետ՝ մօտէն հետեւելով անոնց մտա-

հոգութիւններուն, բաժնելով անոնց ցաւը եւ յոյս ներշնչելով անոնց։ 

Յորդորեցէք մեր զաւակները, որ իրարու օգնեն՝ իրարու համար 

աղօթելով, եւ անհրաժեշտութեան պարագային ընկերային ու նիւթա-

կան աջակցութիւն ընծայել։ 

Յիշեցուցէք մեր ծնողներուն, որ իրենց ընտանեկան յարկին տակ 

յատուկ ուշադրութիւն ընծայեն իրենց զաւակներուն հոգեւոր ու հայե-

ցի դաստիարակութեան։ 

Գոհունակութեամբ կ՚ուզեմ հաստատել, որ գրեթէ բոլոր մեր եկե-

ղեցիները, սկսած են իրենց թեմերու ու ծուխերու ժողովուրդը հաղորդ 

դարձնել մեր եկեղեցական արարողութիւններուն՝  ընկերային ցան-

ցերու ճամբով։ Շարունակեցէ՛ք այս կարեւոր նախաձեռնութիւնը։ 

Անհրաժեշտ  է, որ զանազան շրջաններու մէջ հաստատուած մեր 

զաւակները կանոնաւոր կերպով հետեւին տուեալ երկրի պետական 

կառոյցներուն կողմէ կատարուած թելադրութիւններուն եւ ցուցմունք-

ներուն»։ 

Յայտնենք, որ Նորին Սրբութիւնը թելադրեց թեմերուն որ իրենց 

կատարած աշխատանքներուն մասին գրաւոր զեկոյց ներկայացնեն 

Կաթողիկոսարան։ 
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ՏՕՆԱԿԱՆ 

ՏՕՆԱԿԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԷՆ ՆԵՐՍ  

ԱՌԱՋԱՒՈՐԱՑ ՊԱՀՔԻ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ 

ԽՈՍՏՈՎԱՆԱՆՔ ԵՒ ՋՐՕՐՀՆԷՔ 

Չորեքշաբթի, 5 Փետրուարին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, ժամերգութենէն անմիջապէս ետք, տեղի 

ունեցաւ Առաջաւորաց Պահքի հաւաքական խոստովանանք եւ ջրօրհնէք, 

որմէ ետք մեր ժողովուրդի ուխտաւոր զաւակները ստացան Ս. Հաղորդու-

թիւն։ 

Առաջաւորաց պահքը յատուկ է Հայ Եկեղեցւոյ եւ կը նշուի Ս. Սարգիսի 

տօնին նախորդող Երկուշաբթի օրը՝ տարածուելով հինգ օրերու վրայ, սա-

կայն կեանքի այսօրուան պայմանները նկատի ունենալով, հինգ օրերը փո-

խարինուած են երեք օրերով։ 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի Վիրապէն ելլելէ ետք, Տիրոջ հրաշքով Տրդատ 

թագաւոր դարձի կու գայ եւ այսպիսով Հայաստան աշխարհը կը դառնայ 

քրիստոնէութիւնը իբրեւ պետական կրօնք ընդունող առաջին ազգը։ Ս. 

Գրիգոր Լուսաւորիչ Քրիստոսի խօսքը քարոզեց 65 օրեր շարունակ, որմէ 

ետք սահմանեց պահեցողութեան ու զղջումի հինգ օրեր, որպէսզի ժողո-

վուրդը նուիրուի քրիստոնէական կեանքին ու մոռնայ իր հեթանոսական 

սովորութիւնները: Այսպէս, հաստատուեցաւ §Առաջաւորաց պահք¦ը, որ 

Հայ Եկեղեցւոյ առաջին պահքն է։ Այս պատճառով այն կը կոչուի §Առաջա-

ւորաց պահք¦: 
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ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ 

Հինգշաբթի, 13 Փետրուարին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Կաթողիկոսին, Տեառնընդառաջի տօնին առիթով տեղի ունեցաւ նախա-

տօնակի արարողութիւն։ Աւանդութեան համաձայն, հոգեպարար արարո-

ղութեան ընթացքին կատարուեցան հանդիսաւոր Անդաստան եւ մանուկ-

ներու տաճար ընծայում, իսկ աւարտին՝ հրավառութիւն։ 

Նախատօնակի աւարտին, Նորին Սրբութիւնը տուաւ իր Հայրապետա-

կան պատգամը։ Ան իր պատգամին մէջ շեշտեց, որ §Եխգհգտրնճ լեջգվնրմ 

գր ՟վ՟վնհնրէթրմմգվնրմ ձ՟ղՠնռ Քվթջսնջթ գվխվ՟րնվ խգ՟մւթ ՟պ՟-

ւգժնրէգ՟մ ՟պմշնր՟լ բեուգվզ մյգժզ թմւմ՟մո՟ս՟խ շգմ, ՟ճժ Ամնվ 

՟պ՟ւգժնրէգ՟մ ղ՟ջմ՟խթտ բ՟պմ՟ժնր ինվծվբ՟մթյ գմ։ Հնջ խզ խ՟ճ՟մ՟ճ 

ձյղ՟վթս Քվթջսնմգ՟ճ զժժ՟ժնր խնշնրղզ¦։  

Խօսքը ուղղելով երիտասարդ ծնողներուն, Վեհափառ Հայրապետը ընդ-

գծեց երկու հիմնական միտքեր, որոնց ընդմէջէն վեր առաւ նախատօնակին 

պատգամը։ Առաջին հերթին ան խօսեցաւ Մանուկին տաճար ընծայուելու 

երեւոյթին մասին։ «Յթջնրջ Մ՟մնրխ Աջսնրլնճ նվբթմ եվ գր ոեսւ շնրմեվ 

Աջսնրլնճ զմլ՟ճնրգժնր, ղխվսնրգժնր խ՟ղ ի՟շնրգժնր, ջ՟խ՟ճմ ՟ճջ ՠնժն-

վզ Ամ զվ՟ր ղ՟վբնրմ ցվխնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ, նվոեջդթ Իվ փվթմ՟խնռ տնճտ 

ս՟ճ ղ՟վբնրմ ձյղ՟վթս ձ՟ղՠ՟մ», զջ՟ր Վգծ՟ց՟պ Հ՟ճվ՟ոգսզ։ Եվխ-

վնվբ խեսթմ ղեչ Ննվթմ Սվՠնրէթրմզ ՟մբվ՟բ՟վկ՟ր նր յգյսգտ զմս՟-

մթւթ խ՟վգրնվնրէգ՟մ ղ՟ջթմ, ճ՟սխ՟ոեջ ծ՟ճ զմս՟մթւթմ՝ Աջսնրլնճ 
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փվծմնրէգ՟ղՠ գր յմնվծմգվնռ ո՟վնրվնր՟լ զժժ՟ժնրմ ՟մծվ՟ըգյսնրէթր-

մզ։ «Արգս՟վ՟մթշզ խ՚զջե, էե գվՠ Մ՟մնրխ Յթջնրջ թվ աթրհզ բ՟վկ՟ր, 

Ամ Աջսնրլնճ փվծմնրէգ՟ղՠ խ՚՟ձեվ։ Մգվ ընհնռնրվբմ ՟ժ ղ՟մնրխմգվնր 

խ՟ս՟վ՟լ թվ ՠ՟վգղ՟հէնրէթրմմգվնրմ ղեչ խզ մյե Աջսնրլնճ յմնվծւնռ 

՟ձգժնր Արգս՟վ՟մ՟խ՟մ ղ՟հէ՟մւզ. ղ՟վբխ՟ճթմ խգ՟մւթմ ղեչ շխ՟ճ 

՟րգժթ դփվգհ ղ՟հէ՟մւ ւ՟մ ՟ճջ ղեխզ», զջ՟ր ՟մ գր զմբալգտ, նվ «Հ՟ճ 

ղ՟մնրխմգվմ գմ ծ՟ճ ՟դաթմ ՟ո՟ա՟մ գր ծ՟ճ լմնհմգվզ նրմթմ ՟մնմտ 

ՠ՟վնճ՟խ՟մ, ծնագրնվ գր ՟դա՟ճթմ բ՟ջսթ՟վ՟խնրէթրմզ գխգհգտրնճ գր 

ծ՟ճ բովնտթ ձ՟ղՠնռ չ՟ղՠգժնր ո՟վս՟խ՟մնրէթրմզ»։ 

Հուսկ, լուսարարապետ Սրբազանը խորանէն Քրիստոսի լոյսը խորհըր-

դանշող մոմը բերաւ ու յանձնեց Վեհափառ Հայրապետին, որ զայն բաշխեց 

հաւատացեալներուն։ Ապա, տեղի ունեցաւ մանուկներու տաճար ընծայու-

մը, որմէ ետք Հայրապետին առաջնորդութեամբ հաւատացեալները ուղ-

ղուեցան շրջափակ՝ վառելու համար աւանդական խարոյկը։  

Խարոյկին առաջին կայծը տրուեցաւ Վեհափառ Հայրապետին օրհնա-

բաշխ աջով։ Այնուհետեւ Դպրեվանքի սաները հոգեւոր ու ազգային երգե-

րով խանդավառեցին մթնոլորտը, իսկ հաւատացեալները, աւանդութեան 

համաձայն, դարձան խարոյկին շուրջ ու Քրիստոսի ճշմարիտ լոյսը խոր-

հըրդանշող իրենց ձեռքի լոյսերը տարին տուն՝ վառելու համար իրենց տան 

ճրագը։  
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ՍՐԲՈՑ ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ 

Երեքշաբթի, 18 Փետրուարին, Ս. Ղեւոնդեանց Քահանայից տօնը յա-

տուկ հանդիսաւորութեամբ տօնուեցաւ Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրի-

գոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ: Առաւօտեան ժամերգութեան ընթաց-

քին, «Քրիստոս Աստուած մեր» մաղթանքին ընդմէջէն յիշուեցան Աւարայրի  

ճակատամարտին նահատակուած բոլոր հոգեւորականներու անունները:  

Երեկոյեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին ներկայու-

թեամբ, տեղի ունեցաւ միաբանական հաւաքական ընթրիք: Ընթրիքի 

աւարտին, Սարգիս Աբղ. Աբրահամեանը կարդաց Ս. Ղեւոնդ Երէց քահա-

նային քարոզը՝ ուղղուած հայոց բանակին: Ապա, Նորին Սրբութիւնը նախ 

ողջունեց Ղեւոնդ անունը կրող մեր ժողովուրդի զաւակները եւ ըսաւ. 

«Ղգրնմբ Եվետթ ռխ՟ճնրէթրմզ նր խնշզ ՟ճջփվ գրջ նրհհնր՟լ ե թրվ՟ւ՟մ-

շթրվ ծնագրնվ՟խ՟մթմ՝ ռգվ՟մնվնագժնր ղգվ ծ՟ր՟սւզ նր ղ՟մ՟ր՟մբ 

լ՟պ՟ճնրէթրմզ ՟դաթմ նր ծ՟ճվգմթւթմ»: 

 

 

       
 

 

 

ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐԱՑ  

Հինգշաբթի, 20 Փետրուարին, Նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոսին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի ունեցաւ «վասն հա-

ւատոյ եւ վասն հայրենեաց» մղուած մեր պատմութեան ամէնէն պատգա-

մաբեր դէպքերէն՝ Վարդանանց Ճակատամարտի ոգեկոչումը։  

Եկեղեցական եւ ազգային այս տօնին նուիրուած Ս. եւ Անմահ Պատա-

րագը մատուցեց եւ յաւուր պատշաճի քարոզեց՝ Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոս-

եան։  

Սրբազան հայրը անդրադարձաւ Աւարայրի ճակատամարտին՝ զայն դի-

տելով անցեալի եւ ներկայի ոսպնեակէն։ «Վարդանանք հայ ինքնութիւնը 

պահելու համար տուին իրենց կեանքը, իսկ այսօր, մենք հրաւիրուած ենք 

ապրելու անոնց արժէքներով, որովհետեւ ժողովուրդներ կը մեռնին, երբ կը 

կորսնցնեն իրենց պատմութեան յիշողութիւնն ու ազգային գիտակցու-

թիւնը», ըսաւ Սրբազանը՝ ընդգծելով, որ «Հայը իրաւունք չունի իր կեանքը 

պատահականութեան ձգելու, այլ անցեալէն ժառանգուած արժէքներուն 

համար պայքարելով՝ պարտաւորուած է իր գոյութեան իրաւունքը շահելու 

այս աշխարհին մէջ եւ իր հարազատ դիմագիծով ապրելու»։  
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Պատարագի աւարտին, Հայրապետական թափօրն ու հաւատացեալ ժողո-

վուրդը ուղղուեցան Վեհարանի դահլիճ, ուր Դպրեվանքի սաները եւ ներ-

կաները միասնաբար Վարդանաշունչ երգերով աւելիով բոցավառեցին 

Վարդանանց ոգին։ 

Ապա, Վեհափառ Հայրապետը փոխանցեց իր Հայրապետական պատգա-

մը։ Ան իր խօսքը սկսաւ՝ յայտնելով, որ «Դեղւգվ նր բեուգվ ինվծվբ՟մթյ 

գմ ՟դաթ ղզ ծ՟ր՟սւթ անճնրէգ՟մ նր ՠ՟վնճ՟խ՟մ, ծնագրնվ նր ՟դա՟ճթմ 

՟վըեւմգվնր սգջժ՟խ՟մթմ. գր նվոեջ ինվծվբ՟մթյ, ՟մնմւ ը՟ղ՟մ՟խեմ 

՟մբթմ, խզ ո՟սխ՟մթմ ճ՟րթսգմ՟խ՟մնրէգ՟մ։ Աճջոթջթմ գմ Ղգրնմբ 

Եվետմ նր Վ՟վբ՟մ Մ՟ղթխնմգ՟մզ, նվնմւ ծնղ՟մթյ բ՟վկ՟լ գմ ղգվ գխգ-

հգտրնճ նր ՟դաթմ ծ՟ր՟սւթ ծդփվնրէգ՟մ», նր ՟ո՟ շնվջ խեսգվնր ղեչ 

՟ղցնցգտ սփմթմ ո՟սա՟ղզ։ 

Ապ՟չթմ ծգվէթմ ՟մ բթսգժ սնր՟ր, նվ «Թեգր գխգհգտրնճ սփմ՟տնճտզ 

Սվՠնտ Ղգրնմբգ՟մտ գր Սվՠնտ Վ՟վբ՟մ՟մտ սփմգվզ ս՟վՠգվ փվգվնր խզ 

մյե, ՠ՟ճտ գր ՟ճմոեջ ՟մնմւ ղեխ ՟ղՠնհչնրէթրմ խզ խ՟դղգմ, նվնռծգսգր 

գվխնրւմ ՟ժ թվգմտ ի՟շնռ նր ջնրվնռ գր թվգմտ ծ՟ր՟սւթ ճ՟մկմ՟պնր-

էգ՟ղՠ մ՟ծ՟ս՟խնրգտ՟մ»։ 

Երկրորդ կէտին մէջ Հայրապետը շեշտեց, որ «Մթմշ 451 էնր՟խ՟մթմ 

Վ՟վբ՟մ՟մւ աթս՟խթտ մ՟ծ՟ս՟խնրէգ՟ղՠ խզ ռխ՟ճեթմ Քվթջսնջզ, 

Ք՟հխգբնմթ ղեչ սգհթ խ՚նրմգմ՟վ ւվթջսնմենրէգ՟մ ծ՟ր՟սւթմ ՟պմշզ-

ր՟լ ռեձգվ։ Բմ՟խ՟մ՟ՠ՟վ, գխգհգտրնճ նր ՟դագվնր ո՟սղթշզ ՟րգժթ ռգվ 

ոթսթ բ՟ջեվ Ար՟վ՟ճվթ բ՟յսթմ ռվ՟ճ սգհթ նրմգտ՟լ «ռ՟ջմ ծ՟ր՟սնճ» 
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ծ՟ճ ընհնռնրվբթմ մ՟ծ՟ս՟խնրէթրմզ, ւ՟մ՝ գխգհգտրնճ ՟պ՟չթմ ՠ՟ը՟մ-

ղ՟մ ո՟սձ՟պ բ՟վկ՟լ Ք՟հխգբնմթ ընհնռզ: Որվգղմ, Ար՟վ՟ճվզ Ավգ-

րգժւթ ւվթջսնմենրէգ՟մ ղեչ ճ՟սնրխ խ՟վգրնվնրէթրմ նրմթ. ՟պ՟չթմ ՟մ-

ա՟ղ զժժ՟ժնռ ՟դա ղզ, թվ գխգհգտթնռ, խզ մ՟ծ՟ս՟խնրեվ ռ՟ջմ ծ՟ր՟սնճ, 

գր, ծգսգր՟ՠ՟վ, Ղգրնմբ Եվետմ նր Վ՟վբ՟մ Մ՟ղթխնմգ՟մզ ծ՟ղ՟ւվթջ-

սնմե՟խ՟մ ջնրվՠգվ ոեսւ ե մխ՟սնրթմ»։ 

Երրորդ կէտին մէջ Նորին Սրբութիւնը խօսեցաւ հայ ազգին, Հայ Եկե-

ղեցւոյ ու հայրենիքին մէկ ամբողջական ու անբաժանելի գոյութիւն ըլլա-

լուն մասին եւ կարեւորութեամբ շեշտեց, որ մեր պատմութեան մէջ ոչ մէկ 

բաժանման գիծեր եղած են հայրենիքին, եկեղեցիին ու ազգին միջեւ։  

Իր վերջին կէտին մէջ Հայրապետը ըսաւ. «Հ՟ր՟սւզ, ղգվ ընհնռնրվ-

բթմ ո՟սղնրէգ՟մ զմէ՟տւթմ, Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշեմ ջխջգ՟ժ, ջնջխ խվփ-

մ՟խ՟մ ծ՟ջխ՟տնհնրէգ՟ղՠ դա՟տ՟խ՟մ ծնագռթձ՟խ ղզ շգհ՟ր. ծ՟ր՟սւզ 

ինվծվբ՟մթյ գհ՟ր ղգվ ընհնռնրվբթ ՠ՟վնճ՟խ՟մ նր ծնագրնվ ՟վըեւմգ-

վնրմ, ՟դաթմ  կասնրղմգվնրմ նր սգջժ՟խ՟մթմ, ղգվ ընհնռնրվբթ ՟դ՟-

սնրէգ՟մ գր Հ՟ճ՟ջս՟մթ ՟մխ՟ինրէգ՟մ։ Աճջ ՠնժնվզ թվ ղեչ ղ՟վղմ՟-

տնրտ նր ՟վս՟ճ՟ճսգտ ծ՟ր՟սւզ»։ 

Աւարտին, Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, թէ մեր ժողովուրդը կարիքը 

ունի նոր օրեայ Ղեւոնդներու ու Վարդաններու՝ նոր օրերու Աւարայրի 

ճակատամարտներու մէջ պայքարելու «վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց»: 

Տօնակատարութիւնը իր աւարտին հասաւ Հայրապետական մաղթանքով 

ու «Պահպանիչ» աղօթքով, որմէ ետք ժողովուրդը մօտենալով Վեհափառ 

Հայրապետին, ստացան անոր օրհնութիւնը։ 
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ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻ 

ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐԸ 

Մեծ պահոց քառասնօրեակին կը նախորդէ Բուն Բարեկենդանի Կի-

րակին, զոր Անթիլիասի Մայրավանքին Կիրակնօրեայ Վարժարանը կը նշէ 

փոքրիկներուն զանազան կերպարներու ծպտումով։ Առ այդ, Կիրակի, 23 

Փետրուարին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, Ս. 

եւ Անմահ Պատարագէն ետք, Վեհարանի դահլիճին մէջ Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետը ընդունեց Կիրակնօրեայ Վարժարանի փոքրիկները: 

Նորին Սրբութիւնը իր խօսքին մէջ գնահատեց Կիրակնօրեայ Վարժա-

րան յաճախող մանուկներն ու անոնց պատասխանատուները եւ շեշտեց 

Կիրակնօրեայ Վարժարանի դաստիարակչական դերը մանուկներու կեանքին 

մէջ։ Այս առիթով, Վեհափառ Հայրապետը քաջալերեց եւ իր գնահատանքը 

յայտնեց փոքրիկներու ծնողներուն, որոնք իրենց զաւակները կը վստահին 

Կիրակնօրեային, որպէսզի անոնք հոն ստանան քրիստոնէական ու հայեցի 

դաստիարակութիւն: 
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ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ 

ԱՋՈՎ ՕՐՀՆԵՑ ՀԱՄԱՅՆ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ 

Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ 

մատուցուած Ս. եւ Անմահ Պատարագէն հաւատացեալներ թէեւ ֆիզիքապէս 

բացակայեցան՝ համաշխարհային համաճարակ «Քորոնա» ժահրին պատ-

ճառով, սակայն անոնք կարողացան Կաթողիկոսարանի ընկերային լրա-

տուամիջոցներու ցանցի ճամբով աղօթակից դառնալ միաբանութեան եւ 

խումբ մը դպրեվանեցիներու: 

Կիրակի, 29 Մարտին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ուխտի Օրուան առի-

թով մատուցուած Ս. Պատարագի աւարտին, Արամ Ա. Կաթողիկոս համայն 

հայութեան յղեց իր Հայրապետական պատգամը եւ յանուն հաւատացեալ 

մեր ժողովուրդի զաւակներուն, խոնարհեցաւ ու համբուրեց հայոց հաւատ-

քի հօր Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Աջը եւ անոր օրհնութիւնը փոխանցեց աշ-

խարհացրիւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն: 

Թող որ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ բարեխօսէ համայն մարդկութեան հա-

մար, որպէսզի Յիսուս Քրիստոս չարն ու չարութիւնները հեռացնէ աշխար-

հէն, հիւանդներուն առողջութիւն շնորհէ եւ «քորոնա» ժահրի պատճառով 

իրենց կեանքը պսակած հոգիները Իր ողորմութեան արժանացնէ: 
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ԺՈՂՈՎԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ 

ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԻՆ`  

ՆՈՐ ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ ՓՆՏՌՏՈՒՔ 

(Միջ-եկեղեցական եզակի հանդիպում  

Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս) 

Մթչ-գխգհգտխ՟մ յ՟վընրղզ զմբծ՟մվ՟ոեջ, գր Եխգհգտթմգվնր Հ՟ղ՟յ-

ի՟վծ՟ճթմ Խնվծնրվբզ ճ՟սխ՟ոեջ ջսգհլնրգտ՟մ ծ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ գվխ-

վնվբ ո՟սգվ՟դղեմ ճգսնճ՝ ղ՟վբխ՟ճթմ խգ՟մւթմ ղեչ ճ՟պ՟չ՟տ՟լ խվփ-

մ՟խ՟մ, ՠ՟վնճ՟խ՟մ, սմսգջ՟խ՟մ նր ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ ւ՟նջ՟ճթմ ռթձ՟խթմ 

նվոեջ ծգսգր՟մւ: Եխգհգտթմգվ ցնվկգտթմ ղ՟վբխ՟ճթմ խգ՟մւզ յ՟հ՟իգժ 

ՠ՟վնճ՟խ՟մ նր ծնագրնվ ՟վըեւմգվնռ գր ՟մնվ ս՟ժ ճնճջ գր սգջժ՟խ՟մ 

Աջսնր՟լ՟յմշ՟խ՟մ ձյղ՟վսնրէթրմմգվնր ժնճջթմ ս՟խ: 

1946 էնր՟խ՟մթմ ջսգհլնր՟լ Եխգհգտթմգվնր Հ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ Խնվ-

ծնրվբզ ՟ճջ մո՟ս՟խմ ե նվ ցնվկգտ թվ՟անվլգժ ծ՟մավնր՟մ՟ճթմ խգվ-

ոնռ զմբ՟վկ՟խգժնռ թվ անվլնրմենրէգ՟մ յվչ՟աթլզ: Յգս՟ա՟ճ ս՟վթմգ-

վնրմ, Եխգհգտթմգվնր Հ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ Խնվծնրվբթ խ՟պնճտթմ ծգսգրն-

հնրէգ՟ղՠ խ՟դղնրգտ՟մ ՟դա՟ճթմ նր յվչ՟մ՟ճթմ ղթչ-գխգհգտ՟խ՟մ ինվ-

ծնրվբմգվ, ղ՟վղթմմգվ նր խ՟դղ՟խգվոնրէթրմմգվ: Եխգհգտթմգվնր Հ՟-

ղ՟յի՟վծ՟ճթմ Խնվծնրվբթմ մգվխ՟ճթջ ղ՟ջ խզ խ՟դղգմ յնրվչ 400 ՟մբ՟ղ 

գխգհգտթմգվ՝ Որհհ՟ց՟պ գր Բնհնւ՟խ՟մ: Կ՟էնժթխ գխգհգտթմ ՟մբ՟ղ շե 

ինվծնրվբթմ. ջ՟խ՟ճմ ղթ՟տգ՟ժ ղ՟վղթմթ ձ՟ղՠնռ ինվծվբ՟խտնրէթրմ-

մգվ նր ՟յի՟ս՟մւմգվ խզ խ՟ս՟վնրթմ ղթչ-գխգհգտ՟խ՟մ ՠմնճէ նրմգտնհ 

լվ՟աթվմգվնր նր ծ՟վտգվնր յնրվչ: 

Մթչ-գխգհգտ՟խ՟մ յ՟վընրղզ ղթյս ւ՟ճժ ո՟ծ՟լ ե ՟յի՟վծթ ճ՟վ՟ցն-

ցնի ո՟ճղ՟մմգվնրմ, ղս՟ծնանրէթրմմգվնրմ նր ղ՟վս՟ծվ՟րեվմգվնրմ 

ծգս: Եխգհգտրնճ ղթնրէթրմզ ղթյս ղմ՟ժնռ ղթչ-գխգհգտ՟խ՟մ յ՟վընրղթմ 

ռ՟իձ՟մ՟խ՟մ մո՟ս՟խզ՝ ղ՟վբխնրէթրմզ ճնրդնհ ծթղմ՟խ՟մ ծ՟վտգվզ՝ 

սմսգջ՟խ՟մ, ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ, ՠ՟վնճ՟խ՟մ նր զմխգվ՟ճթմ, ղ՟ջ խ՟դղ՟լ գմ 

ղթչ-գխգհգտ՟խ՟մ յ՟վընրղթ փվ՟խ՟վաթմ: 

Նխ՟սթ նրմգմ՟ժնռ ռգվչթմ ս՟վթմգվնր ղ՟վբխ՟ճթմ խգ՟մւեմ մգվջ 

սգհթ նրմգտ՟լ ՟մմ՟իզմէ՟տ ցնցնինրէթրմմգվզ, ճ՟սխ՟ոեջ աթսնր-

էգ՟մ նր ձ՟վս՟վ՟աթսնրէգ՟մ ծջխ՟ճ՟խ՟մ ճ՟պ՟չբթղնրէթրմզ գր ՟մնվ 

ծգսգր՟մւմգվզ գխգհգտթմգվնր խգ՟մւեմ մգվջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ավ՟ղ Ա. Կ՟-
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էնհթխնջ թղ՟ջսնրէթրմզ նրմգտ՟ր գդ՟խթ մ՟ի՟կգպմնրէգ՟մ ղզ բթղգ-

ժնր՝ թվ յնրվչ ծ՟ղ՟իղՠգժնռ ղթչ-գխգհգտ՟խ՟մ յ՟վընրղթմ ղեչ ժ՟ճմ ցնվ-

կ՟պնրէթրմ նր գվխ՟վ ռ՟ջս՟խ նրմգտնհ 20 ՟մկգվ, ՟յի՟վծթ ՠնժնվ խնհ-

ղգվեմ գր դ՟մ՟դ՟մ գխգհգտ՟խ՟մ զմս՟մթւմգվնր ո՟սխ՟մնհ: Յթյգ՟ժ 

ծ՟մբթոնրղթմ մո՟ս՟խմ եվ, էե ՟վբգփւ ՟վղ՟ս՟խ՟մ ցնցնինրէգ՟մ 

գմէ՟վխնրնհ ՟յի՟վծթմ ղեչ թ՛մշ սգջժ՟խ՟մնռ նր ՟պ՟չմ՟ծգվէնրէթր-

մնռ խ՟վգժթ ե մ՟ծ՟մչթ ղեչ ասմնրնհ ղթչ-գխգհգտ՟խ՟մ յ՟վընրղթմ մնվ 

ղհնրղ ս՟ժ: Հ՟մբթոնրղզ սգհթ նրմգտ՟ր 30 Յնրմնր՟վեմ 2 Փգսվնր՟վ 

2020-թմ, Ամէթժթ՟ջթ Մ՟ճվ՟ռ՟մւեմ մգվջ, Վգծ՟ց՟պ Հ՟ճվ՟ոգսթ մ՟-

ի՟ա՟ծնրէգ՟ղՠ: Հ՟մբթոնրղթմ խ՟դղ՟խգվոնրէգ՟մ նր փվ՟խ՟վաթ բ՟-

ջ՟րնվղ՟մ ղեչ խ՟վգրնվ բգվ նրմգտ՟ր ղթչ-գխգհգտ՟խ՟մ յ՟վընրղեմ մգվջ 

ժ՟ճմ ցնվկ՟պնրէթրմ նրմգտնհ Webster ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մթ բ՟ջ՟իփջնրծթ սթ-

խթմ Թգմթ Սթղնմգ՟մզ: Հ՟մբթոնրղթմ գվխնր ծթղմ՟խ՟մ բ՟ջ՟իփջնրէթրմ-

մգվ սվնրգտ՟մ Վգծ՟ց՟պ Հ՟ճվ՟ոգսթմ գր Եխգհգտթմգվնր Հ՟ղ՟յի՟վ-

ծ՟ճթմ Խնվծնրվբթ մ՟իխթմ զմբծ՟մնրվ ւ՟վսնրհ՟վ Դնխս. Գնմվ՟ս 

Ռ՟ճդեվթ խնհղե: Աո՟ դ՟մ՟դ՟մ տ՟ղ՟ւ՟ղ՟ջգվեմ մգվջ ղթչ-գխգհգ-

տ՟խ՟մ յ՟վընրղթմ մգվխ՟ճ թվ՟ռթձ՟խզ մգվխ՟ճ՟տմնհ դգխնճտմգվ սվնրգ-

տ՟մ գր ժ՟ճմ ւմմ՟վխնրղմգվ սգհթ նրմգտ՟մ: Հ՟մբթոնրղթ ՟ր՟վսթմ 

ո՟սվ՟ջսնրգտ՟ր դգխնճտ ղզ՝ ւմմ՟վխնրղմգվնրմ ծթղմ՟խ՟մ խեսգվզ ՟ղ-

ցնցնհ: Յ՟ճսմգմւ, նվ ՠնժնվ դգխնճտմգվզ ճ՟պ՟չթխ՟ճթմ ՟պ՟մկթմ աթվ-

ւնռ ոթսթ ծվ՟ս՟վ՟խնրթմ: Սսնվգր ծ՟մբթոնրղթ գդվ՟ց՟խթշ դգխնճտզ:   

“TOWARDS A MORE RESPONSIVE 
AND INCLUSIVE ECUMENICAL VISION” 

REPORT OF THE CONSULTATION 

 

This report is the product of a meeting of thirty veteran ecumenists, church 
leaders who have had long and deep commitment to the ecumenical cause, 
hosted in Antelias, Lebanon from January 31-February 2, 2020 by His Holiness 
Aram I. Participants came from Burundi, Finland, Germany, Ghana, India, 
Indonesia, Jordan, Kenya, Lebanon, South Korea, Sweden, Switzerland, 
Thailand, the United States, and the Vatican. The discussions at the consultation 
were informed by participant presentations that assessed the challenges facing 
the ecumenical movement from regional and confessional perspectives. 

 
* * * 
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I 
 

 
“. . . lead a life worthy of the calling to which you have been called, with all humility 

and gentleness, with patience, bearing with one another in love, making every effort to 
maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, 
just as you were called to the one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, 
one God and Father of all, who is above all and through all and in all”  

(Ephesians 4:1-6). 
 
“With all wisdom and insight, [God] has made known to us the mystery of his will, 

according to his good pleasure that he set forth in Christ, as a plan for the fullness of 
time, to gather up all things in him, things in heaven and things on earth”  

(Ephesians 1:8b-10). 
 
We, participants in the meeting, express our appreciation for the extraordinary 

hospitality of His Holiness and the Armenian Catholicosate of Cilicia. The venue 
included sacred memorials of the Armenian Genocide, reminders of how the Armenian 
church and people have been sustained, through nearly-unimaginable trauma, by God’s 
grace and the power of hope. It is also important to mention that the meeting was held 
against the backdrop of social unrest in Lebanon, a reminder that consideration of the 
future course of ecumenism can never be separated from issues troubling the world. 

We begin, most importantly, by giving thanks to God, whose calling to the churches 
to make visible the unity they have in Jesus Christ is the foundation of the ecumenical 
movement. During the course of its more than 100-year history, this movement has faced 
several moments of significant transition, often connected with times of major societal 
upheaval. We believe that the ecumenical movement is again in such a moment. We may 
even say it is in a time of crisis, remembering that crisis need not be an indication of 
impending decline, but an opportunity for critical and realistic assessment and necessary 
transformation. 

Since we believe that God is the One who guides and empowers this movement, any 
consideration of its future is a matter of spiritual discernment. We gathered in Antelias 
seeking to understand where the Holy Spirit is leading the churches in the present 
historical situation. We offer this report of our deliberations–fully aware that our group 
was, by no means, representative of the whole body of Christ–to all who care about the 
unity, service, and witness of the church, including planners for the World Council of 
Churches (WCC) Eleventh Assembly, which will be held September 8-16, 2021 in 
Karlsruhe, Germany. 

 

II 
 
Those of us participating in the Antelias meeting have devoted much of our lives to 

the ecumenical movement because we have found in it a compelling vision of the church 
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as a global community characterized by inclusiveness and reconciliation, a community 
that shares in the dynamic communion of the Trinity, a community that knows itself to be 
an instrument of God’s healing mission and a sign of the promised wholeness of God’s 
entire creation. This vision has been expressed in numerous ways and places over the past 
century. One that we find still relevant and credible as a point of reference is the 
document, Towards a Common Understanding and Vision of the World Council of 
Churches (CUV), which was received with gratitude by the WCC’s Eighth Assembly 
(Harare, 1998). The following affirmations, based on the CUV document, come from a 
prayer litany, composed for the celebration in Harare of the WCC’s fiftieth anniversary.  

We are drawn by the vision of a church that brings all people into communion with 
God; a church that is visibly one, sharing one baptism, celebrating one eucharist, and 
enjoying the service of a reconciled common ministry.  

We are compelled by the vision of a church whose unity is expressed in bonds of 
conciliar communion which enables us to take decisions together and to interpret and 
teach the apostolic faith together, with mutual accountability and in love. 

We are inspired by the vision of a church that engages in dialogue and cooperation in 
service with people of other faiths. 

We are challenged by the vision of a church that is fully inclusive, mindful of the 
marginalized, overcoming divisions based on race, gender, age and culture, promoting 
justice and peace, and respecting the integrity of God’s creation. 

We aspire to the vision of a church that reaches out to everyone through a life of 
sharing, proclaiming the good news of God’s redemption, being both sign and servant, 
drawing all ever more deeply into the fellowship of God’s own life. 

Such is the nature of God’s church; it is a gift already given to us.1 
This passage makes clear the centrality of the church in any understanding of 

ecumenism. CUV also emphasizes, however, that “the object of God’s reconciling 
purpose is not only the church but the whole of humanity–indeed, the whole of creation.” 
The ecumenical movement has sought to “hold together an absolute commitment to the 
unity and renewal of the church and an absolute commitment to the reconciliation of 
God’s world.”2 

CUV was written and affirmed during a time of monumental historical develop-
ments, including the end of the Cold War and the subsequent reordering of global systems 
of economic and political power. A generation later, we find ourselves again at a point of 
critical historical change that calls for a reassessment of the course of the ecumenical 
movement. We agree with the report on “Ecumenism in the Twenty-First Century,” 
prepared for the WCC’s Tenth Assembly (Busan, 2013), that “it would be misleading to 

-------------------------------- 
1 “Our Ecumenical Vision” in Diane Kessler, ed., Together on the Way: Official Report of the Eighth 
Assembly of The World Council of Churches (Geneva: WCC, 1999), 113-14. This precise wording 
comes from Towards a Common Understanding and Vision of the World Council of Churches,  A 
Working Draft for a Policy Statement (Geneva: WCC, 1996), 5-6. 
2 Towards a Common Understanding and Vision of the World Council of Churches, a Policy Statement 
(Geneva: WCC, 1997), 10. 
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call for a new vision for the ecumenical movement... the main emphasis of the vision of 
the unity of the church and the unity of humankind is firmly rooted in the Bible and is, 
indeed, a gospel imperative.”3 The vision, however, surely needs to be reformulated for 
this era, and, in the words of our conference theme, expanded to become more “inclusive” 
and “responsive”–words we will return to shortly. We agree with His Holiness Aram and 
former WCC general secretary Konrad Raiser who, in their presentations at our meeting, 
underscored the weakness and fragility of ecumenical organizations–globally, regionally, 
and locally. The movement, they suggested, must broaden its agenda, expand its range of 
participants, rethink its methodologies, and reclaim its vision in terms that speak in a 
compelling way to a new generation.  

In short, while we see signs of the Spirit’s reconciling work in our regions and 
confessions, we also acknowledge that, in many places, the ecumenical impulse is 
stagnating. In the words of His Holiness, we need a “wake-up call” if this movement is to 
continue to move. 

 
 

III 

 
A compelling ecumenical vision is needed now more than ever given the environ-

mental, social, and religious challenges of our era. Numerous issues were raised in the 
course of our discussions, with six receiving particular attention. 

 
•   We live at a time when climate change, largely the result of human activity, is 

threatening creation itself. It is not overly dramatic to say that there will be 
catastrophic consequences for life on this planet if the assault on the natural 
environment is not quickly curtailed. 

•   We live in an era of globalization when the economic power of richer nations and 
their corporations is exacerbating the disparity of wealth and income, both within 
and between countries. Forced migration, driven by the effects of environmental 
degradation and economic deprivation, is a major and growing reality. 

•   We live at a time when xenophobic nationalism is increasing, when politicians in 
various countries are feeding populist resentment against those who are “other.” (It 
is painful to acknowledge that this “politics of identity” is capturing the allegiance 
of some churches in our own regions.) In the name of security, nations are 
becoming more militarized at the expense of other priorities. 

•   We live in a digital age, which, paradoxically, both facilitates communication and 
runs the risk of undermining genuine community. 

•   We live in an age when it no longer makes sense to speak of a geographical and 
cultural “center” of Christianity. The Christian faith, manifest in a variety of 

-------------------------------- 
3  “Continuation Committee on Ecumenism in the Twenty-First Century: Final Report” in Resource 
Book: World Council of Churches 10th Assembly, Busan, 2013  (Geneva: WCC, 2013), 178. 
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ecclesial forms, is now–thanks be to God–rooted throughout the world and growing 
most rapidly outside of Europe and North America. This shift rightly poses 
significant challenges to the Euro-centric ecumenism of earlier generations, a 
narrowness that lingers even today. 

•   We live at a time when religious pluralism is the reality even in parts of the world 
previously dominated by Christianity. Along with this is a growing ecclesial and 
spiritual pluralism within Christianity itself that challenges and impacts traditional 
forms of Christian community. 

 
Dr. Raiser succinctly named several of these challenges in his paper. The ecumenical 

movement, he noted, has in recent years “entered into a transformative learning process,” 
in large measure because it has been confronted with “the challenges of the process of 
globalization and its consequences, of climate change and the fundamental risks for the 
natural life-cycles, of the global encounter with religious traditions and their significance 
for social cohesion, and of the changing profile of World Christianity with the spread and 
impact of Pentecostal and charismatic communities world-wide.” 

Such challenges cry out for an ecumenical response! In fact, the scope of the 
challenges facing humanity makes a mockery of the response of any single church. The 
world needs an ecumenical movement that offers an alternative vision of world order 
based on cooperation and solidarity, a vision of God’s promised Reign marked by justice, 
peace, the dignity of all humanity and the integrity of creation. This makes it all the more 
tragic that churches in this era are so often focused on their own institutional survival or 
display a sense of self-sufficiency that undercuts their willingness and capacity to engage 
ecumenically. Instruments of communion are also weakening within church families, 
making it increasingly difficult to resolve internal divisions that frequently stem from 
social/ethical issues, including those pertaining to sexual orientation.  

The ecumenical movement was once seen as a setting within which churches might 
be renewed through the sharing of spiritual gifts (what some call “receptive ecumenism”), 
in order that together they might be signs and agents of renewal in the wider society. 
Does this vision still have power? Is there a way of refreshing the vision that will capture 
the attention of persons in this era? 

 
 

IV 
 

It is not possible or appropriate for a short consultation of thirty “seasoned” 
ecumenists to propose the way forward ecumenically! We do want to suggest, however, 
several marks of a more responsive and inclusive movement. 

Such a movement will seek to foster engagement, even more than in the past, with 
Christian communities not historically identified as ecumenical, many of which are 
among the fastest-growing parts of the body of Christ. Churches associated with the 
ecumenical movement do not want to back off hard-won commitments or weaken long-
established relationships in an effort to accommodate new partners; but they surely must 
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be willing to rethink old structures and explore new issues. A movement that does not 
include a large portion of those who claim the name of Christ hardly deserves to be called 
“ecumenical.” A movement that says others are welcome to join what we have created, 
and on our terms, can hardly be called welcoming. 

Such a movement will listen carefully to the stories of people often ignored or 
demeaned by our societies–and even our churches. Responsive, inclusive ecumenism will 
focus on the “margins” where the struggle for life is most intensely taking place and 
where the power of the gospel can inspire new forms of spirituality and witness. 

Such a movement will value the contributions and leadership of youth. Ecumenical 
formation needs to be a priority in our churches, seminaries, and ecumenical bodies, 
because there is merit in learning from the past. But there is also merit in listening to the 
voices of those who are not constrained by the language of old documents or past 
methods. 

Such a movement will develop deeper sensitivity to the spiritual wealth arising from 
the lived experience of the faithful in different cultures and confessions. We are grateful 
for the ecumenical gains achieved through common service and mission and through 
multilateral and bilateral theological dialogues. What we do and say together are surely 
important. Beneath them, however, is what we are together: a Spirit-led people that gives 
prayerful thanks for God’s forgiving grace, made flesh in Jesus Christ, and does so in a 
wondrous variety of ways. A renewed focus on spiritual ecumenism–on praying with and 
for one another, on recognizing the Spirit’s presence in and through all creation–may 
open us to truths too deep for words. It may help renew the movement from within and 
provide a common source of inspiration and hope. It may also strengthen the bonds we 
have with Christians who worship and pray in a manner unfamiliar to us. 

Such a movement, while valuing inherited tradition, will also not be reluctant to take 
account of the rapidly-changing character of society, including what is for some a new 
experience of religious pluralism. Ecumenical leaders have long known that a movement 
concerned with the oikoumene (the whole earth) must be attentive to the challenges facing 
neighbors of other faiths. But doesn’t the reality of this era compel us to go further? If our 
participation in God’s mission includes such global tasks as protecting the environment, 
being in solidarity with the poor, and standing up to systems of exploitation, then aren’t 
we compelled to collaborate with interfaith neighbors? Aren’t they, in some sense, 
essential partners in our ecumenical work? 

Such a movement will need to move beyond the centers of institutional power and 
authority, both in the churches and in the ecumenical movement itself. We give thanks 
that, at one time, ecumenism became a movement of the churches, not simply committed 
individuals. We give thanks for the work of councils of churches and for the way 
conciliar structures have sought to become “fellowships” marked by mutual accounta-
bility. We give thanks that such accountability is also evident in the many theological 
dialogues that are an indispensable part of the churches’ efforts to resolve divergences 
underlying their separation. Today, however, it is necessary to think beyond institutional 
ecumenism, paying more attention than in the past to informal networks and more-
temporary coalitions.  

In the same way, we give thanks for the work of professional ecumenists (which 
some of us have been) who have organized dialogues and helped implement common 
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service, advocacy, and mission. Today, however, ecumenism is widely regarded as 
another program or denominational office, rather than a way of understanding the faith 
and the church that must take deeper root in congregations and parishes. We agree with 
another seasoned ecumenist, Julio de Santa Ana, when he says that one of the challenges 
of our times is “to make ecumenism appealing once again for the educated and activist-
minded laity.”4 

His Holiness Aram spoke to us of the need for a “people’s ecumenism” that can 
already be found primarily outside the historic structures of the movement, if we have 
eyes to see. Whenever Christians, to paraphrase CUV, are confronting divisions of race, 
gender, age or culture, are living beyond old ecclesial divisions in their efforts to realize 
justice and peace, then we glimpse the church to which we are called–and give thanks to 
God. Identifying and encouraging people’s ecumenism–which may well entail a change 
in language, culture, and methodology–should be part of the future agenda and vision of 
the ecumenical movement. 

We found that the WCC’s recent emphasis on the ecumenism as a “pilgrimage” of 
justice and peace, under the guidance of God’s life-giving Spirit, is useful in summarizing 
our concerns and convictions. The idea of pilgrimage shifts the ecumenical focus away 
from structures toward life together on the way. It also shifts the focus away from static 
completion (Are we united yet? Have we achieved our social/ethical goals?) toward 
movement with one another in the direction God is leading. Emphasis is placed on the 
vision before us, but also on the transformation that may take place as we travel. Indeed, 
pilgrimage is, almost by definition, an outward journey that entails an inward change–
and, thus, reinforces the claim of the Second Vatican Council that “there can be no 
ecumenism worthy of the name without interior conversion.”5 

So much of life today, in church and society, is focused on the present. Pilgrimage 
demands that we think in terms of the past (the holy and unholy places from which we 
come) and the future (the place toward which we move). Pilgrimage implies, as well, 
careful attention to God’s will, and, therefore, lifts up the importance of prayerful 
discernment. A pilgrimage of justice and peace does not diminish ecumenism’s prophetic 
edge, but it does suggest that the movement can also speak on occasion with a more 
meditative voice, open to the fresh winds of the Spirit. 

At its best, a pilgrimage is approached with humility, with a recognition of our need 
for others, no matter where they come from. Pilgrimage also invites acknowledgment that 
others may not be at the same stage on the journey as we are. We may walk closely 
together at times, less closely at others, but always moving in the same direction, 
propelled by a vision of God’s inclusive, reconciling grace that is often at odds with 
human society. 

 

-------------------------------- 
4 Julio de Santa Ana, “The Ecumenical Movement at the Crossroads” at http://www.koed.hu/sw247/ 
julio.pdf. 
5 Decree on Ecumenism, par. 7. 
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V 

 
Our final word is one of hope, which may be ecumenism’s distinctive trait. Those 

who are optimistic speak of what they can accomplish. Those who live in hope give 
thanks for what God can and will accomplish, regardless of how difficult the present may 
seem. The fact that ecumenically-minded Christians can no longer revel in institutional 
success might just drive us back to the revitalizing realization that if the movement moves 
it is because of the power of God. 

Some Christians now speak of an ecumenical winter. We do not. We trust that the 
Holy Spirit is guiding this pilgrimage, even when (especially when) it undergoes needed 
transformation. 

Some Christians, including some church leaders, have given up on the idea of 
Christian unity. We have not. We give thanks for the biblically-grounded vision and gift 
of oneness in Jesus Christ, even as we recognize the ongoing responsibility to clarify 
what this means and how it finds at least partial expression along the journey. 

Some ecumenically-engaged Christians despair of ever integrating the concerns for 
the unity of the church and the unity of the human family. We do not, even as we 
recognize that greater integration is needed. 

Some Christians fail to recognize other Christian communities as endowed by the 
Holy Spirit with a multitude of spiritual gifts and, therefore, as sources of wisdom and 
grace given for the renewal of all the churches and the whole Christian people. We do 
not. Rather, we commit ourselves to a humility that is always ready to recognize the need 
for reform in the life of our own church communities and always prepared to learn from 
others. 

Some churches have downplayed Christian ecumenism in favor of a focus on 
interfaith relations. We have not. We give thanks for those places where relations among 
people of religious faith are improving, even as we affirm that Christian ecumenism has 
its own integrity and necessity–its own theological foundation and distinctive vision. 

At the same time, some Christians involved in ecumenical ministry seem content to 
proceed with business as usual. We are not. While we have hope in God’s future for the 
church and the world, we also recognize that the ecumenical boat is now in stormy seas. 

Our final word is one of thanksgiving for new generations of Christian leaders. May 
they continue the struggle to express a more responsive, inclusive vision for the 
ecumenical movement. May they strive in their era to articulate a vision of a transformed 
church working with God for a transformed world, even as we have attempted to do so in 
ours. May God give us the strength and wisdom to support them in this effort. 

 
“I am confident of this, that the one who began a good work among you will bring it 

to completion by the day of Jesus Christ”  
(Philippians 1:6). 
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ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԸՆԹԱՑՔ ԱՌԻՆ 

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 

29 Փետրուարէն 1 Մարտ, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի ունեցաւ 

Լրագրողներու Համահայկական Համաժողովները Համակարգող Խորհուրդի 

աշխատանքներուն մեկնարկումը։ Խորհուրդը ծնունդ առած է անցեալ տա-

րի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի նախաձեռնութեամբ ու նախագահու-

թեամբ Անթիլիասի Մայրավանքի մէջ կազմակերպուած Հայ Մամուլի Հա-

մահայկական Համագումարէն եւ կը միտի աւելի յստակացնել համագումա-

րէն բխած առաջարկները՝ զանոնք իրականացնելու հեռանկարով:   

Նիստերու նախօրեակին եւ աւարտին, Խորհուրդը հանդիպումներ ունե-

ցաւ Նորին Սրբութեան հետ: Հանդիպումները առիթ եղան արծարծելու հայ 

մամուլի դերակատարութեան, Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան, ազ-

գային պահանջատիրութեան եւ ընդհանրապէս համահայկական բնոյթ ունե-

ցող հարցեր, որոնց նկատմամբ Վեհափառ Հայրապետը իր տեսակէտները 

պարզեց ներկաներուն: Խորհուրդի անդամները շնորհակալութիւն յայտնե-

ցին Հայրապետին իր ցուցաբերած հոգածութեան եւ նախանձախնդրու-

թեան, ինչպէս նաեւ Հայ մամուլի տարուան առիթով մշակուած բոլոր ծրա-

գիրներուն համար: Իր կարգին, Նորին Սրբութիւնը խորհուրդ տուաւ ոլոր-

տի աշխատանքները կազմակերպել, մեկնելով համահայկական օրակարգի 

ձեւաւորման անհրաժեշտութենէն եւ մամուլին ունենալիք դերակատարու-

թենէն: 

Նշենք, որ Համակարգող խորհուրդին մաս կը կազմեն՝ Սաթիկ Սէյրան-

եան («168 ժամ» թերթի գլխաւոր խմբագիր եւ Հայաստանի ժուռնալիստնե-

րու միութեան նախագահ), Տիգրան Յարութիւնեան («Նոյան Տապան» լրա-

տու գործակալութեան հիմնադիր եւ տնօրէն, Լրատուամիջոցներու համա-

հայկական ընկերակցութեան նախագահ), Միքայէլ Հաճեան (Լրագրող, հրա-

պարակախօս, հրապարակագիր, քաղաքական վերլուծաբան), Արամ Անան-

եան («Արմենփրես» լրատու գործակալութեան ընդհանուր տնօրէն եւ խմբա-

գիր), Շահան Գանտահարեան  (գլխաւոր խմբագիր «Ազդակ» օրաթերթի), եւ 

Սեւակ Յակոբեան (գլխաւոր խմբագիր «Զարթօնք» օրաթերթի): 

Նիստերը յստակացուցին լրագրողներու համահայկական յառաջիկայ 

աշխատանքներու ընդհանուր ուղղութիւնները: Քննարկուեցան թէ՛ տարա-

ծաշրջանային, եւ թէ համընդհանուր մակարդակներով մասնագիտական բո-

վանդակութեամբ խորհրդաժողովներ, աշխատանոցներ եւ համաժողովներ 

կազմակերպելու կարելիութիւնները: 
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Համակարգող խորհուրդի քննարկումներու օրակարգին մէջ ներառուած 

էին Անթիլիասի մէջ անցեալ տարի տեղի ունեցած Լրագրողներու Համա-

հայկական Համաժողովին արդիւնքները, համաժողովի ընթացքին հնչած 

առաջարկները, ինչպէս նաեւ համահայկական լրատուական գործակցու-

թեան զարգացման վերաբերող գործնական մեթոտները: 

Արձանագրուեցաւ, որ երկու օրուան ընթացքին Համակարգող Խորհուր-

դը ձեւակերպած է լրատուական ժամանակակից միտումներու համահունչ 

օրակարգ, որուն նպատակը հայկական լրատուամիջոցներու համար զար-

գացման եւ գործակցութեան շարունակականութեան ապահովումն է.  այդ 

օրակարգը հիմնուած է մամուլի միաւորման ձգտող առանցքներու վրայ: 

Համակարգող Խորհուրդը որոշեց իր յառաջիկայ լիակատար նիստը գու-

մարել Երեւանի մէջ, Մայիս ամսուան ընթացքին:  
Համակարգող Խորհուրդի անդամները հանդիպում ունեցան նաեւ Լիբա-

նանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան՝ Վահագն Աթաբէկեա-

նին հետ, որ խօսեցաւ Հայաստանի Հանրապետութիւն-Լիբանան միջպետա-

կան զարգացող յարաբերութիւններուն, շրջանային եւ լիբանանեան նորա-

գոյն իրադարձութիւններուն մասին: Ընդգծուեցաւ անհրաժեշտութիւնը 

համահայկական մամուլ-Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց 

նախարարութիւն աշխատակարգի ճշդման` արտաքին քաղաքականութեան 

գերակայ ուղղութիւններուն եւ անոնց կիրառման գործընթացներուն մա-

սին իրազեկ դառնալու նպատակով: 
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ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐ 

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 

Շաբաթ, 8 Փետրուարին,  նախագահութեամբ Արամ Ա. Կաթողիկոսի, 

տեղի ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգային Կեդրո-

նական Վարչութեան Կրօնական Ժողովին հանդիպումը: 

Ժողովական հայրեր յաջորդաբար քննարկեցին քրիստոնէական դաս-

տիարակութեան, քահանայից պատրաստութեան, Դպրեվանքի, Հիւսիսային 

Ամերիկայի համալսարանականներու յատուկ դասընթացքի, միջ-եկեղեցա-

կան ու միջ-կրօնական հանդիպումներու ու աշխատանքներու, վանաբնակ 

երիտասարդ միաբաններու յատուկ դասընթացքին, Սուրբ Գրոց թարգմա-

նութեան, Հայրապետական ու Հանրապետական մաղթանքներու բարեփո-

խութեան, Վեհափառ Հայրապետին գահակալութեան 25-ամեակին, յառաջի-

կայ միաբանական ժողովին, Նուիրապետական Աթոռներու հետ գործակցու-

թեան, ինչպէս նաեւ այլ այժմէական հարցերու առնչուած աշխատանքներ ու 

ծրագիրներ: Վերոյիշեալ օրակարգի նիւթերու շուրջ տրուեցան զեկոյցներ 

ու առնուեցան համապատասխան որոշումներ: 
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Չորեքշաբթի, 4 Մարտին, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոսին, տեղի ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան Կրօնական Ժողովի հանդիպումը: 

Հանդիպումին ներկայ էին Ժողովի համա-ատենապետներ՝ Գերշ. Տ. Օշական 

Արք. Չօլոյեանն ու Գերշ. Տ. Նարեկ Արք. Ալեէմէզեանը, ինչպէս նաեւ Ժո-

ղովի միւս անդամները: 

Նիստի ընթացքին քննարկուեցան ծիսական, միջ-եկեղեցական, հրատա-

րակչական եւ դաստիարակչական բնոյթ ունեցող շարք մը հարցեր եւ առ-

նուեցան համապատասխան որոշումներ: 
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ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ 

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵՒ ԿԱԹՈԼԻԿ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 

26 Յունուարէն 1 Փետրուար, Աթշանէի Ասորի Ուղղափառ եկեղեցւոյ 

պատրիարքարանին մէջ կայացաւ Արեւելեան Ուղղափառ եւ Կաթոլիկ եկե-

ղեցիներու երկխօսութեան Միջազգային Աստուածաբանական յանձնա-

խումբի 17-րդ հանդիպումը։ Ներկայ հանդիպումին նիւթն էր «Եկեղեցւոյ 

Խորհուրդներու Աստուածաբանական հիմքերը»։ Յանուն Ս. Էջմիածնի Կա-

թողիկոսութեան, ժողովին իրենց մասնակցութիւնը բերին՝ Գերշ. Տ. Խա-

ժակ Արք. Պարսամեանն ու Հոգշ. Շահէ Ծ. Վրդ. Անանեանը, իսկ յանուն 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան՝ Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգար-

եանն ու Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. Թինքճեանը։ 

Յանձնախումբին յառաջիկայ տարուան հանդիպումը տեղի պիտի ունե-

նայ 24-30 Յունուարին, Վատիկանի մէջ, ուր պիտի քննարկուին եկեղեցա-

կան երկու ընտանիքներուն մէջ Ս. Մարիամ Աստուածածնի առնչուող աստ-

ուածաբանական հարցերն ու խնդիրները։ 
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ԵՐԵՔ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄԻԱԲԱՆ ՀԱՅՐԵՐ 

ՎԱՏԻԿԱՆÆ Ø¾æ 

Շաբաթ, 15 Փետրուարի առաւօտուն, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետի բարձր տնօրինութեամբ, երեք երիտասարդ միաբան հայրեր՝ 

Հոգշ. Տ. Յովհաննէս Վրդ. Սաղտճեան (առաջնորդական փոխանորդ Հիւսի-

սային Յունաստանի), Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ Շէրնէզեան (տեսուչ «Կիլիկիա» 

Թանգարանի), Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեան (վարիչ Քրիստոնէական 

Դաստիարակութեան Բաժանմունքին), մեկնեցան Վատիկան՝ ընդառաջելով 

Վատիկանի միջ-քրիստոնէական յարաբերութեանց բաժանմունքի հրաւէ-

րին: Հայր սուրբերուն պիտի միանայ Հռոմի մէջ ուսանող՝ Հոգշ. Տ. Պսակ 

Վրդ. Թէփիրճեան: 

Արեւելեան Ուղղափառ եկեղեցինե-

րու եւ Կաթոլիկ եկեղեցւոյ միջեւ տեղի 

ունեցող աստուածաբանական յանձնա-

խումբը որոշած էր, որ յաջորդաբար 

Կաթոլիկ եւ Արեւելեան Ուղղափառ 

եկեղեցիներ կազմակերպեն փոխադարձ 

այցելութիւններ իրենց երիտասարդ 

հոգեւորականներու, որպէսզի աւելի 

մօտէն ու ամբողջական կերպով ճանչ-

նան զիրար: Հետեւաբար, արեւելեան 

եկեղեցական ընտանիքին պատկանող 

իւրաքանչիւր եկեղեցիէն երեք երիտա-

սարդ հոգեւորականներ յառաջիկայ 10 

օրերու ընթացքին Վատիկանի մէջ այ-

ցելութիւններու եւ հանդիպումներու 

ճամբով առիթը պիտի ունենան աւելի մօտէն ծանօթանալու Վատիկանի աշ-

խատանքներուն ու Կաթոլիկ եկեղեցւոյ դիմագրաւած մարտահրաւէրնե-

րուն:  
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ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ  

ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ ՎԱՏԻԿԱՆԻ ՄԷՋ  

Կազմակերպութեամբ՝ Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ Միջ-քրիստոնէական յարա-

բերութեանց գրասենեակին, եւ հրամանաւ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետին, խոնարհաբար, երկու միաբանակից եղբայրներուս հետ՝ Հոգշ. 

Տ. Յովհաննէս Վրդ. Սաղտճեանին եւ Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեանին, 

մասնակցեցանք ճանաչողական եւ միջ-եկեղեցական յարաբերութեան այցե-

լութեան մը, ի Հռոմ, Վատիկան։ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին 

ներկայացնող մեր պատուիրակութեան մէջ մասնակից էին նաեւ, Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսութիւնը ներկայացնող երեք հոգեւորականներ՝ Հոգշ. Տ. 

Մեսրոպ Վրդ. Պարսամեանը, Արժ. Տ. Վարհամ Քհն. Մելիքեանը եւ Արժ. Տ. 

Ադամ Քհն. Մակարեանը։ Սոյն ձեռնարկը կազմակերպուած էր Արեւելեան 

Ուղղափառ՝ Հայ, Ղպտի, Ասորի, Մալանքարա (Հնդիկ Մալապար) եւ Եթով-

պիոյ եկեղեցիներու երիտասարդ հոգեւորականներու համար (Էրիթրիոյ  

եկեղեցին կը բացակայէր հասկնալի պատճառներով), որպէսզի թէ՛ Արեւել-

եան Ուղղափառ Եկեղեցիներու երիտասարդ հոգեւորականները իրար հետ 

յարաբերութիւններ զարգացնեն եւ թէ Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցինե-

րու ու Կաթոլիկ եկեղեցւոյ միջեւ յարաբերութիւնները նոր իմաստ ունենան։  

Այս համախմբումը, որ աննախադէպ էր, ունէր երեք տեսակի այցելու-

թիւններու եւ հանդիպումներու ոլորտ.-  

Ա) Այցելել Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ առաքելութեան մէջ մեծ դեր ունեցող եւ 

գործող գրասենեակները։ Սոյն այցելութիւններուն հիմնական նպատակն էր 

ծանօթանալ անոնց պատասխանատուներուն եւ մօտէն ճանչնալ անոնց ծա-

ռայութեան գործելաոճը, ծրագիրները, աշխատանքները ու իրագործում-

ները։ Այս ծիրին մէջ էին՝ Միջ-քրիստոնէական բաժանմունքը (Pontifical 

Council for Promoting Christian Unity), Քրիստոնէական դաստիարակութեան 

գրասենեակը (Congregation for Catholic Education), Արեւելեան Եկեղեցինե-

րու հետ յարաբերութեանց գրասենեակը (Congregation for Oriental Churches), 

Հաւատքի Աստուածաբանութեան գրասենեակը (Congregation for the Doct-

rine of Faith), Միջ-կրօնական երկխօսութեանց բաժանմունքը (Pontifical 

Council of Interreligious Dialogue), ինչպէս նաեւ Վատիկանի նահանգապետ 

Կարտինալի գրասենեակը (Secretariat of State in Apostolic Palace)։  

Բ) Այցելել Վատիկանի մէջ գտնուող ուսումնարանները, կրօնական կա-

ճառները եւ վանքերը։ Այս ծիրին մէջ կը գտնուէին՝ Պապական հովանաւո-

րութեան տակ գտնուող եւ Կաթոլիկ եկեղեցւոյ ամէնէն նշանաւոր համա-

լսարանները, ինչպէս՝ Կրէկորյըն (Pontifical Gregorian University), Լաթըրըն 

(Pontifical Lateran University), Անճելիքում (Pontifical University of Saint 
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Thomas Aquinas, Angelicum), Սան Անսեմ (Pontifical Athenaeum of St 

Anselm) կաճառները եւ Արեւելեան Եկեղեցիներու Հիմնարկը (Pontifical 

Oriental Institute)։ Սոյն համալսարաններու տնօրէններն ու պատասխանա-

տուները մեզ դիմաւորեցին եւ անձամբ ներկայացուցին իրենց համալսարա-

նական ուղղութիւնները, բաժանմունքներն ու նիւթերը՝ յայտնելով, թէ 

իրենց համալսարանները կը փափաքին ունենալ Արեւելեան Եկեղեցիներու 

կողմէ ուսանողներ՝ հարստացնելով համալսարանի միջ-եկեղեցական գեղե-

ցիկ մթնոլորտը։ Այս ոլորտին մէջ կային այն ուսումնարանները, որոնք 

աստուածաբանութիւն ուսանող եկեղեցականներու եւ եկեղեցականութեան 

կոչումը ունեցող անձերու համայնք մը ստեղծած են, ինչպէս օրինակ՝ Հայ 

Կաթոլիկ Լեւոնեան Վարժարանը (Pontifical Armenian College), ուր սեղա-

նակից եւ աղօթակից եղանք Պատրիարք Հօր՝ Գերերջանիկ Տ.Տ. Գրիգոր 

Պետրոս Ի. Պատրիարքին, Մարոնիթներու ուսումնարանը (Pontifical Maro-

nite College), ուր նաեւ սեղանակից եւ աղօթակից եղանք, Մարոնիթներու 

Գերերջանիկ Տ. Պշարա Րաի Պատրիարքի հետ եւ Եթովպիոյ Կաթոլիկ ու-

սումնարանը (Pontifical Ethiopian College)։  

Գ) Այցելել Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ, նոյնիսկ Քրիստոնէութենէն առաջ եւ 

Քրիստոնէութեան սկզբնական շրջանի կեանքը ներկայացնող սրբավայրեր 

եւ հաստատութիւններ։ Սոյն սրբավայրերու շարքին մէջ էին՝ Ս. Պետրոսի 

Մայր Տաճար Պազիլիքան եւ անոր ներքնայարկը գնուող հին եկեղեցին, 

Քրիստոնէութեան առաջին դարերէն մնացած Սան Փրիսիլայի գերեզմանա-

տունը, Վատիկանի մատենադարանն ու թանգարանները, Սիսթինեան մա-

տուռը, Ս. Պօղոս Առաքեալի տաճարը, եւ այլն: Անոնք իսկական պատկերա-

ցումը կու տան, նախաքրիստոնէական շրջանի մշակոյթին ու մտածելակեր-
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պին, ինչպէս նաեւ քրիստոնէական առաջին դարերու միջավայրին ու մթնո-

լորտին։  

Վերջապէս, ծրագիրի աւարտին, առիթը ունեցանք հանդիպելու Նորին 

Սրբութիւն Ֆրանչիսկոս Պապին, ուր ան իր ողջոյնի եւ օրհնութեան խօսքը 

արտասանեց մասնակից բոլոր հոգեւորականներուն։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան միաբաններս, փոխանցեցինք Վեհափառ Հայրապետի 

եղբայրական ողջոյններն ու օրհնութիւնները։  

Թէեւ, միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց ծիրին մէջ, եկեղեցական հո-

գեւոր առաջնորդները եւ պատասխանատուները բազմաթիւ առիթներով կը 

հանդիպին, պաշտօնական յարաբերութիւններ կը մշակեն ու կը զարգացնեն, 

սակայն քիչ առիթներով՝ այդ ծիրէն դուրս, յատկապէս երիտասարդ հոգե-

ւորականները, իրարու հետ ժամանակ անցնելու պատեհութիւնը կ'ունենան, 

սեղանակից կը դառնան եւ խորհրդածութիւններ կը բաժնեն։ Մանաւանդ, 

երիտասարդ սերունդի պատկանող հոգեւորականներս կը պատրաստուինք, 

տարիներու եւ դարերու մեր յարաբերութիւնները պահել ու զարգացնել ի 

շահ եւ ի խնդիր Հայ Եկեղեցւոյ եւ Հայ Ազգին։ Հետեւաբար, այս մէկը գե-

ղեցիկ առիթ մը եղաւ թէ՛ Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ գործունէութեան ծանօթա-

նալու եւ թէ քոյր եկեղեցիներու հոգեւորականներու հետ շփում ունենալով՝ 

մեր կապերը ամրացնելու։ 

Միջ-եկեղեցական յարաբերութիւնները լաւապէս ճանչնալու համար, 

անհրաժեշտ է ճանաչողութիւնը, այլ խօսքով՝ զիրար ճանչնալը։ Չի բաւեր 

եկեղեցիները զիրար ճանչնան աստուածաբանական եւ եկեղեցագիտական 

ուղղութիւններով, այլեւ՝ պէտք է ճանչնանք իւրաքանչիւրին առաքելու-

թեան գործելաոճերը, աշխատանքային ծրագիրներն ու մարտահրաւէրները 

յաղթահարելու ռազմամիջոցները։ Իրականութիւն է, թէ ոչ մէկ եկեղեցի, 

ինքն իր պարունակին մէջ լճացած կրնայ յառաջդիմել, այլ՝ զիրար քաջալե-

րելով, իրարմէ սորվելով եւ աշխատակցելով կրնայ պայծառացնել բուն նպա-

տակը, որն է Քրիստոսի քարոզութեան եւ աստուածային շնորհքի տարա-

ծումը։ Արդ, այս ճանաչողական համախմբումը բոլորիս համար առիթ ըն-

ծայեց լաւապէս ճանչնալու Կաթոլիկ Եկեղեցին, իր համալսարաններով, 

գրասենեակներով եւ կազմակերպութեամբ։ Սակայն, ձեռնարկը հոս պիտի 

չդադրի: Անիկա ունի շարունակականութիւն մը, ծրագիր մը: Ծրագրին 

համաձայն տարուէ տարի, հոգեւորականներ պիտի հիւրընկալուին Արեւել-

եան Ուղղափառ Եկեղեցիներու կողմէ, որպէսզի իւրաքանչիւրը իրենց երկ-

րին մէջ, նոյնպիսի ծրագրով, ընդլայնէ այլ հոգեւորականներու ճանաչողու-

թիւնը՝ հիւրընկալող եկեղեցւոյ եւ եկեղեցական առաքելութեան գործու-

նէութեան մասին։  

Միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց մէջ չկան մեծ ու փոքր եկեղեցիներ, 

այլ կան յարաբերութեանց մէջ գործօն մասնակցութիւն բերող եկեղեցիներ։ 

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ, ի մասնաւորի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի-

կոսութեան անդաստանին մէջ, Միջ-եկեղեցական եւ Միջ-կրօնական առաքե-
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լութիւնը իւրայատուկ դեր եւ իմաստ ունի։ Անուրանալի փաստ է նաեւ, 

Սուրբ Աթոռոյս Գահակալ՝ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին օրերուն, թէ՛ 

մեր մասնակցութիւնը իւրայատուկ աշխուժութիւն մը ունեցած է միջ-եկե-

ղեցական եւ միջ-կրօնական յարաբերութիւններուն մէջ, եւ թէ Անթիլիասը 

եղած է տարբեր ազգերու, եկեղեցիներու ու կրօնքներու ներկայացուցիչնե-

րու, հոգեւորականներու եւ աշխարհականներու տուն։ Առ ի յարգանք մեր 

միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց ընկալման, փոխադարձաբար, տարբեր 

երկիրներու մէջ, հոգեւոր կեդրոններ եւ հաստատութիւններ մեծ սիրով ու 

ջերմ ընդունելութեամբ հիւրընկալած են Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-

սութեան հոգեւորականները։ Փաստօրէն, անցեալէն մինչեւ ներկայ օրերը, 

հոգեւորականներ ուսանած են ու կ'ուսանին Հռոմի մէջ։ Ներկայիս, մեր 

միաբանակից եղբայրներէն՝ Հոգշ. Տ. Պսակ Վրդ. Թէփիրճեան կ'ուսանի Հռո-

մի Արեւելեան Եկեղեցիներու Համալսարանական Հիմնարկին մէջ, առ ի 

գործնական նշան, միջ-եկեղեցական գործակցութեան Կիլիկիոյ Կաթողիկո-

սութեան եւ Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ։ 

Այս ձեռնարկներու ընթացքին էր, երբ կարեւոր մտածում մը միտքս 

գրաւեց. եթէ մեր եկեղեցւոյ հոգեւոր առաջնորդներուն յարաբերութիւն-

ները, յատկապէս միջ-եկեղեցական մարզէն ներս, աշխուժ եւ առանցքային 

չըլլան, շատ դժուար պիտի ըլլար նման ձեռնարկներով կամ որեւէ առիթով, 

տարբեր եկեղեցիներու հոգեւորականներ թէ հաւատացեալներ քով-քովի 

համախմբուիլ եւ սեղանակից ըլլալ։ Հաւանաբար չենք անդրադառնար, սա-

կայն հոգեւոր առաջնորդներու հանդիպումները եւ միջ-եկեղեցական յարա-

բերութիւնները այնքան ուղղակի եւ անուղղակի դեր կը խաղան տիեզերա-

կան եկեղեցւոյ կեանքին մէջ, որ այսօրուան եկեղեցւոյ միասնութեան պատ-

կերը կը փայլեցնեն։ Թէեւ, միջ-եկեղեցական կեանքին մէջ դէպի միասնա-

կանութիւն ճանապարհը երկար է, սակայն շատ կարեւոր է տեսնել, թէ միջ-

եկեղեցական յարաբերութիւնները դէպի միասնականութիւն ճանապարհին 

վրայ են, երկխօսութեան եւ միատեղ ձեռնարկումներու ճամբով։  

Նախ եւ առաջ, պարտք կը զգամ յանուն հոգեւոր եղբայրներուս  որդիա-

կան շնորհակալութիւն յայտնել Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապե-

տին, Հայ Եկեղեցւոյ միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց ջահը բոցավառ ու 

վեհ պահելուն, մանաւանդ մեզ այսպիսի շահեկան այցելութեան մը առաքած 

ըլլալուն համար։ Ի վերջոյ, խորապէս շնորհակալ ենք, հիւրընկալող Կաթո-

լիկ Եկեղեցւոյ Միջ-քրիստոնէական բաժանմունքին, որ նման համախմբում 

մը ձեռնարկեց եւ մեծ սիրով հիւրընկալեց Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը 

ներկայացնող միաբաններս։  

 
ՊԱՐՈՅՐ ՎՐԴ. ՇԷՐՆԷԶԵԱՆ 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

§ԽԱՉԻԿ ՊԱՊԻԿԵԱՆ¦ ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆՔԸ 

ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ ՄԵԾ ԽԱՆԴԱՎԱՌՈՒԹԵԱՄԲ 

Շաբաթ, 22 Փետրուարին, Ազգային Եղիշէ Մանուկեան Քոլէճի սրահին 

մէջ, տեղի ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հովանաւորու-

թիւնը վայելող «Խաչիկ Պապիկեան» հիմնադրամի աշակերտական մրցանքին 

բացումը: 

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ մրցանքի վարիչ՝ Վարուժան Թէնպէլեան, 

որ լուսարձակի տակ առնելէ ետք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի հայ-

րական թելադրանքով 2009-ին հաստատուած «Խաչիկ Պապիկեան» աշակեր-

տական մրցանքին վերջին տասը տարիներու նուաճումները՝ յայտնեց, թէ 

այս տարի մրցանքը ենթարկուած է ձեւի փոփոխութեան՝ միջ-դպրոցական 

հանդիպումներու տարազաւորումով եւ բերանացի հարցում-պատասխանի 

դրութեամբ: Մրցանքը կ՚ընդգրկէ հայ լեզուի եւ գրականութեան, հայոց 

պատմութեան, կրօնագիտական նիւթերու եւ հայ մշակոյթի վերաբերող 

հարցումներ, ինչպէս նաեւ ասմունքի եւ երգի բաժին մը: Մրցումները տեղի 

կ՚ունենան խմբակներու դրութեամբ, դատական յատուկ կազմի մը հսկողու-

թեամբ: Մրցումները կը տարածուին եօթը հանգրուաններու վրայ:  

Առաջին հանգրուանին յաղթանակ ապահովողը եղաւ Սրբոց Հռիփսիմ-

եանց Վարժարանը, իսկ երկրորդին՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսա-

րանի Դպրեվանքը: 

Յայտնենք, որ բոլոր մրցումները տեղի կ՚ունենան Ազգ. Եղիշէ Մանուկ-

եան Քոլէճի սրահին մէջ: 
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ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՎԵՐՋԻՆ ՕԾՈՒՄ ԵՒ ԹԱՂՈՒՄ  

ՀՈԳԵԼՈՅՍ Տ. ՏԻՐԱՅՐ ԱՐՔ. ՓԱՆՈՍԵԱՆԻ 

Ուրբաթ, 20 Մարտի, առաւօտեան ժամը 10:00-ին, Անթիլիասի Մայրա-

վանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ Տեղի ունեցաւ Գերշ. Տ. 

Տիրայր Արք. Փանոսեանի Վերջին օծման ու թաղման կարգը: Ապա սրբազան 

հօր մարմինը ամփոփուեցաւ Մայրավանքի միաբանական դամբարանին մէջ։ 

 

ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 

Աւազանի անունով Փանոս։ Ծնած է Հալէպ (Սուրիա) 1937-ին։ Նախնա-

կան կրթութիւնը ստացած է Հալէպի Կրթասիրաց Ազգային Վարժարանին 

մէջ, եւ ապա 1961-ին՝ ընդունուած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թեան Դպրեվանքը։ 1963-ին ձեռնադրուած է սարկաւագ եւ 1965-ին՝ աբեղայ, 

վերակոչուելով Տ. Տիրայր։ 1967-ին ստացած է Վարդապետական աստիճան՝ 

իբրեւ աւարտաճառ ներկայացնելով «Համառօտ Պատմութիւն Հայ-Լատինա-

 
 

Ð ² Ü ¶ Æ ê î 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս եւ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Միաբանութիւնը 

սրտի դառն կսկիծով կը գուժեն 
Կիլիկեան միաբանութեան երէց անդամներէն 

Գգվյ. Տ. Տթվ՟ճվ Ավւ. Փ՟մնջգ՟մթ 

(1937-2020) 

վախճանումը որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 18 Մարտ 2020-ի երեկոյեան։ 
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կան Յարաբերութեանց Սկիզբէն 

Մինչեւ 1382 Թուական», որ հետա-

գային հրատարակուած է։ Համա-

լսարանական ուսումը ստացած է 

Անգլիոյ մէջ, 1968-1970, եւ ստացած 

է Leader of Christian Education վկա-

յագիրը։ 1995-ին ստացած է Ծայրա-

գոյն Վարդապետութեան աստիճան։ 

Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն 

եւ օծում ստացած է 1997-ին, իսկ ար-

քութեան պատիւ-տիտղոս՝ 2010-ին։ 

1965-1972 վարած է Մայրավան-

քի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 

Տաճարի լուսարարապետի պաշտօ-

նը։ 

1972-1979 ծառայած է Ատրպա-

տականի թեմէն ներս իբրեւ Կաթո-

ղիկոսական Փոխանորդ։ 

Վարած է ուսուցչական պաշտօն Դպրեվանքէն եւ զանազան վարժարան-

ներէ ներս։ 1966-1972 ստանձնած է Հայ Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Վարժարան-

ներու վարիչ տնօրէնի պաշտօնը եւ հինգ տարի հրատարակած է «Դրազարկ» 

տարեգիրքը։  

Մայրավանքին մէջ զանազան պաշտօններու կողքին վարած է մատենա-

դարանապետի պաշտօնը 1984-1997, եւ նոյն պաշտօնը վերստանձնած՝ 2005-

2019։ 1998-ին դարձած է Կաթողիկոսարանի տպարանի տեսուչ, իսկ 1999-

2000՝ «Թռչնոց Բոյն»ի տեսուչ։ 

Հանգուցեալ Սրբազանը եղած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թեան հաւատարիմ, նուիրեալ եւ աշխատունակ միաբաններէն մէկը։ Գիրն 

ու գրականութիւնը, յատկապէս գեղանկարչութիւնը մնայուն ներկայու-

թիւն դարձած են իր կեանքին մէջ։ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԷՆ 

 

 

 
 ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԿԱԹՈԼԻԿ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ 

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ 

Ուրբաթ, 14 Փետրուարի առաւօ-

տուն, Վեհափառ Հայրապետը ընդու-

նեց այցելութիւնը Գերմանիոյ Կաթո-

լիկ եկեղեցւոյ Եպիսկոպոսներու Խոր-

հուրդը ներկայացնող պատուիրակու-

թիւն մը՝ առաջնորդութեամբ Ուտօ 

Պենտզ Եպիսկոպոսին։ Հանդիպումին 

ներկայ էին նաեւ Միջին Արեւելքի 

Եկեղեցիներու Խորհուրդի Ընդհանուր 

քարտուղար՝ Դոկտ. Սուրայյա Պաշա-

ալանի եւ Ազգ. Կեդր. Վարչութեան 

անդամ՝ Տիկին Սեդա Խտըշեան։ 

Այցելութեան նպատակն էր ծրագ-

րել Միջին Արեւելքի քրիստոնեայ հո-

գեւոր պետերու այցելութիւնը Գերմա-

նիա, որպէսզի եկեղեցիները ու ընդ-

հանրապէս ժողովուրդը մօտէն տեղ-

եակ դառնայ շրջանի քրիստոնէու-

թեան դիմագրաւած դժուարութիւննե-

րուն ու ապագայի հեռանկարներուն 

մասին։ Վեհափառ Հայրապետը գնա-

հատեց Գերմանիոյ Կաթոլիկ Եպիսկո-

պոսական Խորհուրդի ցուցաբերած 

մտահոգութիւնն ու զօրակցութիւնը 

Միջին Արեւելքի քրիստոնէութեան 

նկատմամբ՝ միաժամանակ շեշտելով, 

որ Եպիսկոպոսական Խորհուրդի 

բարձրաստիճան կարտինալներէ ու 

եպիսկոպոսներէ բաղկացած պատուի-

րակութեան մը այցելութիւնը Միջին 

Արեւելք աւելի խոր նշանակութիւն 

պիտի ունենայ ու յստակ պատգամ մը 

պիտի փոխանցէ ներքին թէ՛ արտա-

քին իմաստով, քան՝ հոգեւոր պետե-

րուն այցելութիւնը Գերմանիա։ Վեհա-

փառ Հայրապետը իր այս մօտեցումը 

աւելի հիմնաւորեց լայն բացատրու-

թիւններ տալով։ Ներկաները համոզիչ 

գտան Վեհափառ Հայրապետին մօտե-

ցումը։ 

Հանդիպումը առիթ մը հանդիսա-

ցաւ անդրադառնալու Մեծի Տանն Կի-

լիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Վատի-

կանի միջեւ գոյութիւն ունեցող պատ-

մական յարաբերութեան, Հայրապե-

տին Վատիկան կատարած յաճախակի 

այցելութիւններուն, ինչպէս նաեւ Կա-

թոլիկ եկեղեցւոյ հետ Արեւելեան Ուղ-

ղափառ եկեղեցիներու աստուածաբա-

նական երկխօսութեան։ 

 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ 

ԵՐՋԱՆԿԱՅԻՇԱՏԱԿ ՎԵՀԱՓԱՌ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ԵՒ ԵՐԱՆԱՇՆՈՐՀ 

ՄԻԱԲԱՆ ՀԱՅՐԵՐՈՒ ՀՈԳԻՆԵՐՈՒՆ 

ՀԱՄԱՐ 

Կիրակի, 16 Փետրուարին, յա-

ւարտ Ս. եւ Անմահ Պատարագի, նա-

խագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոսին ու ներկայութեամբ 

միաբան հայրերու եւ հաւատացեալ-

ներու, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. 

Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 

կից գտնուող «Զարեհեան Յուշար-

ձան-Դամբարան»ին մէջ կատարուե-

ցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-

սութեան երջանկայիշատակ հայրա-

պետներուն եւ լուսահոգի միաբաննե-

րուն հոգեհանգիստը։  

Արդարեւ, սոյն հոգեհանգստեան 
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պաշտօնը, որ աւանդութիւն դարձած է 

Փետրուար ամսուան ընթացքին կա-

տարել Կաթողիկոսութեան թեմերուն 

բոլոր եկեղեցիներէն ներս, առիթ է ոչ 

միայն յիշելու մեր Վեհափառ Հայրա-

պետներուն եւ հոգեւոր հայրերուն 

նուիրական ծառայութիւնը մեր եկե-

ղեցւոյ ու ժողովուրդին, այլեւ այն 

եզակի դերը, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութիւնը ունեցաւ ցեղաս-

պանութենէն ետք Սփիւռքի կազմակե-

րպման աշխատանքին մէջ, ինչպէս 

նաեւ վերանորոգելու մեր ուխտը՝ ծա-

ռայական նոյն ճամբան շարունակե-

լու, որպէսզի նոր եռանդով շարունա-

կենք մեզի կտակուած աւանդն ու Հայ 

Եկեղեցւոյ առաքելութիւնը։ 

 

 ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ ԿԵԴՐՈՆԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ 

ԱՅՑԵԼԵՑ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 

Երկուշաբթի, 24 Փետրուարի երե-

կոյեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհա-

փառ Հայրապետին այցելեց Զուարթ-

նոց Կեդրոնի Վարչութիւնը:  

Յայտնենք, որ Զուարթնոց Կեդրո-

նը յատուկ կարիք ունեցող փոքրերու 

ու պատանիներու կեդրոն է, հաս-

տատուած Պուրճ Համուտի մէջ: Կեդ-

րոնը մասնագիտական մօտեցումով 

հսկայ աշխատանք կը կատարէ յա-

տուկ կարիք ունեցող մեր զաւակնե-

րուն: Ինը հոգիներէ բաղկացած վար-

չութեան ատենապետն է տիկին Թա-

մար Տէր Պետրոսեան, իսկ կեդրոնին 

տնօրէնուհին է տիկին Վարդի Օհան-

եան-Գէորգեան, որ միաժամանակ 

երիտասարդութեան եւ մարմնամար-

զանքի նախարարուհի է Լիբանանի 

նորակազմ կառավարութեան մէջ: 

Յայտնենք նաեւ, որ Նորին Սրբու-

թիւնը, Հայրապետական Գիրով «Յա-

տուկ խնամքի կարօտ հայորդիներու» 

տարի հռչակած էր 2020-ը եւ նոր 

տարուան առաջին օրերուն այցելած 

էր Զուարթնոց Կեդրոն՝ իր օրհ-

նութիւնը տալով եւ զօրակցութիւնը 

յայտնելով հոն տարուող մարդասիրա-

կան ծառայութեան համար: Վեհա-

փառ Հայրապետը անգամ մը եւս իր 

Հայրական գնահատանքը յայտնեց 

վարչութեան՝ ընդգծելով, որ Զուարթ-

նոց Կեդրոնին կողմէ կատարուող ծա-

ռայութիւնը աստուածահաճոյ առաքե-

լութիւն է։ 

 

ՆՈՐԻՆ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑ 

ԻՐԱՆԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԸՆՏԻՐ 

ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐԸ 

Երեքշաբթի, 25 Փետրուարին, 

Ն.Ս. Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայ-

րապետը նամակ մը յղեց Թեհրանի 

Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Սե-

պուհ Արք. Սարգիսեանին, ինչպէս 

նաեւ Իրանի հայութեան նորընտիր 

պատգամաւորներուն, եւ ջերմօրէն 

շնորհաւորեց վերջիններուս ընտրու-

թիւնը՝ Իրանի խորհրդարանին մէջ: 

Յայտնենք, որ Թեհրանի եւ Հիւ-

սիսային իրանահայութեան պատգա-

մաւոր ընտրուեցաւ՝ Արա Շահվերդ-

եան, իսկ Սպահանի եւ Հարաւային 

իրանահայութեան պատգամաւոր 

ընտրուեցաւ՝ Ռոպերդ Բեգլարեան: 

Երկու պատգամաւորները Իրանի հա-

յութեան կեանքին գործօն մասնակ-

ցութիւն բերած են անդամակցելով 

զանազան մարմիններու: Անոնք նաեւ 

մասնակցած են Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան ազգային ժողով-

ներուն: 

Նորին Սրբութիւնը իր շնորհաւո-

րական նամակին մէջ մաղթեց, որ 

նորընտիր պատգամաւորները վերա-

նորոգ նուիրումով իրենց նպաստը 

բերեն Իրանի Իսլամական Հանրապե-

տութեան յառաջդիմութեան եւ Իրանի 

հայութեան կեանքի առաւել ծաղկ-

ման: 
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ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ՌՈՒԲԷՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆԸ 

Կիրակի, 1 Մարտին, Վեհափառ 

Հայրապետը ընդունեց Մոսկուայէն 

միօրեայ այցելութեամբ Լիբանան ժա-

մանած՝ Ռուբէն Վարդանեանը: 

Վարդանեան Հայաստանի ու Ար-

ցախի մէջ նախաձեռնած է զանազան 

ծրագիրներու, որոնցմէ հանրածանօթ 

է Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգա-

յին ճանաչման մէջ նպաստ բերող «Աւ-

րորա» մարդասիրական նախաձեռ-

նութիւնը (Aurora Humanitarian Initia-

tive): 

Յայտնենք, որ Վարդանեան Կի-

րակի օր ներկայ գտնուեցաւ Անթիլ-

իասի Մայր Տաճարին մէջ տեղի ունե-

ցած Ս. եւ Անմահ Պատարագին, որմէ 

ետք ճաշի հիւրը եղաւ Նորին Սրբու-

թեան: 

 

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄՕՏ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԸ 

ՆՈՐԻՆ ՍՐԲՈՒԹԵԱՆ ՄՕՏ 

Երեքշաբթի, 3 Մարտին, Լիբանա-

նի մօտ Հայաստանի դեսպան՝ Վա-

հագն Աթաբէկեանը այցելեց Վեհա-

փառ Հայրապետին: 

Հանդիպումը առիթ մը եղաւ զրու-

ցելու Հայաստան-Սփիւռք գործակցու-

թեան մասին: Այս ծիրէն ներս, Նորին 

Սրբութիւնը իր կարգ մը մտահոգու-

թիւնները փոխանցեց դեսպանին: 

 

Թ.Մ.Մ. ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐՈՒ ՄԱՐՄՆԻ 

ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

ԱՅՑԵԼԵՑ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 

Չորեքշաբթի, 4 Մարտին, Թէքէ-

եան Մշակութային Միութեան Հիմ-

նադիրներու Մարմնի Վարչութենէն 

պատուիրակութիւն մը, գլխաւորու-

թեամբ Յակոբ Գասարճեանին, այցե-

լեց Նորին Սրբութեան:  

Պատուիրակութեան մաս կը կազ-

մէին Անի Լաչինեան-Մակարեան, 

Տոքթ. Յովիկ Վարդանեան եւ Դոկտ. 

Անդրանիկ Տագէսեան: 

Հանդիպման ընթացքին քննար-

կուեցան հայ ժողովուրդը յուզող հար-

ցեր, ի մասնաւորի Լիբանանի ներկայ 

իրավիճակն ու լիբանանահայութեան 

այսօրուան դժուարին ընկերա-տնտե-

սական կացութիւնը՝ իր կրթական եւ 

մշակութային հաստատութիւններով: 

Վեհափառ Հայրապետը, ի շարս  

միւս խնդիրներուն, յատուկ հոգածու-

թեամբ արտայայտուեցաւ լիբանա-

նահայ դպրոցին կարեւորութեան եւ 

անոր գոյատեւման հետ կապուած 

հարցերուն մասին ու շեշտը դրաւ ա-

նոր պահպանման վրայ:  

Նորին Սրբութիւնը հաստատեց, 

որ Հայ Եկեղեցւոյ կողքին հայ դպրոցը 

եղած է գրաւականը Սփիւռքի մէջ 

հայապահպանման վեհ գործին: Ան 

դրուատիքով խօսեցաւ Թէքէեան Մշա-

կութային Միութեան աւանդին մասին՝ 

հայ մշակոյթին պահպանման նուիր-

ուած իր առաքելութեան մէջ:  

Հայրապետը չափազանց կարեւո-

րեց հայկական տարբեր հաստատու-

թիւններու միասնական եւ համախոհ 

աշխատանքի կենսականութիւնը: Հա-

կառակ երկրին եւ ընդհանրապէս տա-

րածաշրջանին դիմագրաւած չափա-

զանց վտանգաւոր կացութեան, իր 

ազգին առաջնորդ մեծ եւ պատմական 

ղեկավարի մը իրեն յատուկ կեցուած-

քով, Նորին Սրբութիւնը լաւատեսու-

թիւն յորդորեց իր զրուցակիցներուն ու 

իր նեցուկը յայտնեց անոնց շարու-

նակելու այն ազգօգուտ աշխատանքը, 

որ իրենց վստահուած է: 

Աւարտին, Գասարճեան շնորհա-
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կալութիւն յայտնեց Վեհափառ Հայրա-

պետին, Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

հայրական հոգածութեան համար, որ 

իր պատմական առաքելութեան հա-

ւատարիմ, ո՛չ մէկ ճիգ կը խնայէ լիբա-

նանահայութեան կողքին կանգնելու 

համար, որպէսզի ան նուազագոյն 

վնասներով շրջանցէ սոյն ճգնաժամը: 

Ան կարեւոր նկատեց Նորին Սրբու-

թեան անձին առանցքային դերը, որ 

իր շուրջ կրնայ համախմբել ազգին 

բաղկացուցիչ տարրերը, միասնաբար 

գործելու եւ յաղթահարելու ամէն դըժ-

ուարութիւն: 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԼԻԲԱՆԱՆԻ 

ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ 

ՓՈԽԱՆՈՐԴ ՆՇԱՆԱԿԵՑ  

ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԵՊՍ. ՓԱՆՈՍԵԱՆԸ  

Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջ-

նորդ՝ Գերշ. Տ. Նարեկ Արք. Ալեէմէզ-

եանին այլ առաքելութիւն մը վստա-

հած ըլլալով, Վեհափառ Հայրապետը 

նոյն թեմին Կաթողիկոսական Փոխա-

նորդ նշանակեց՝ Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. 

Փանոսեանը։ Գերշ. Սրբազան Հայրը 

իր նոր պատասխանատուութիւնը ըս-

տանձնեց Ուրբաթ, 13 Մարտէն սկըս-

եալ։ 
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ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՔԱՐՈԶ 

Ս. ԱԹՈՌՈՅՍ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐՈՒՆ ԿՈՂՄԷ 

ԿԻՐԱԿԻ, 2 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2020: Գ. ԶԿՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ։ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ 

ԱՌԱՋԱՒՈՐԻ ՊԱՀՈՑ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Սարգիս Աբղ. Աբրահամեան: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 9 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2020: Դ. ԶԿՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ։  

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Գէորգ Աբղ. Գարակէօզեան: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 16 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2020: Ե. ԶԿՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Յակոբ Աբղ. Եագուպեան: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 23 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2020: Ա. ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑ։ ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆ-

ԴԱՆ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Փառէն Ծ. Վրդ. Վարդանեան: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 1 ՄԱՐՏ 2020: Է. ՕՐ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ։ Բ. ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑ։ ԱՐ-

ՏԱՔՍՄԱՆ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. Թինքճեան եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Հրանդ Վրդ. 

Թահանեան: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 8 ՄԱՐՏ 2020: ԺԴ. ՕՐ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ։ Գ. ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑ։ 

ԱՆԱՌԱԿԻ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Հրանդ Վրդ. Թահանեան եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Շնորհք 

Վրդ. Աշըգեան: 
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ԿԻՐԱԿԻ, 15 ՄԱՐՏ 2020: ԻԱ. ՕՐ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ։ Դ. ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑ։ 

ՏՆՏԵՍԻՆ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Վաղինակ Ծ. Վրդ. Մելոյեան եւ Քորոնա ժահրին առնչուած 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին  պատգամը ընթերցեց՝ Գերշ. Տ. Մակար 

Եպս. Աշգարեան:  

 

ԿԻՐԱԿԻ, 22 ՄԱՐՏ 2020: ԻԸ. ՕՐ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ։ Ե. ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑ։ 

ԴԱՏԱՒՈՐԻՆ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Սարգիս Աբղ. Աբրահամեան եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. 

Վաղինակ Ծ. Վրդ. Մելոյեան: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 29 ՄԱՐՏ 2020: ԼԵ. ՕՐ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ։ Զ. ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑ։ 

ԳԱԼՍՏԵԱՆ։ ՈՒԽՏԻ ՕՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻՍ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Տաճատ Վրդ. Աշըգեան եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. 

Շէրնէզեան: Պատարագի աւարտին իր Հայրապետական պատգամը յղեց՝ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս։ 

 

 

 

 




