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ՓՈԽԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ 

ՆՈՒԻՐՈՒՄ՝ 

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՓԱՌՔԻՆ ՀԱՄԱՐ
1
 

«Աճՠնրՠեմ շե ջ՟, Բգվբ ե ՟մղ՟սնճտ,  

Գ՟մկ ե ՟մմնր՟ձ, Դնրպ ե ցվխնրէգ՟մ, 

Եժւ՝ գվՠ ճնճջ շխ՟ճ, Զ՟վէփմւթ մնր՟ա»: 

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ 

 

Դ՟վգվ յ՟վնրմ՟խ ՟ճջոեջ գվագտթմ ՠնժնվ ՟ճմ յվէմգվզ, նվնմւ ծ՟ճ 

ընհնռնրվբթ ջիվ՟անվլնրէթրմմգվնրմ գր ս՟պ՟ո՟մւմգվնրմ ՠ՟ՠ՟-

ինրղզ նրմեթմ թվգմտ խնրվլւթմ ս՟խ։ 

Արգժթ ւ՟մ 1500 ս՟վթմգվ, ծ՟ճնտ է՟ա՟րնվմգվմ նր թյի՟մմգվզ 

ծ՟ր՟ս՟տթմ, նվ Սնրվՠ Ս՟ծ՟խթ նր Մգջվնոթ գվխմ՟լ ԱՅԲ նր ԲԷՆզ՝ 

ղգվ ենրէթրմմ ե, զմէ՟տւմ նր նրհթմ, է՟ամ նր դփվ՟ռ՟վզ, ծ՟ճնտ դ՟-

ր՟խմգվզ թ ղթ ընհնռնհ, թղ՟ջսնրմ ինվծնրվբ՝ անճ՟ո՟ծո՟մղ՟մ գր 

՟դանռթմ ճ՟վ՟սգրգժնր խ՟մշ։ 

-------------------------------- 
1
 Ք՟վնդ՝ Խփջնր՟լ Դովգռ՟մւթ 90-վբ Կվէ՟խ՟մ ս՟վգյվչ՟մթ մնրթվնր՟լ ՠ՟տղ՟մ 

ո՟ս՟վ՟աթմ, 11 Հնխսգղՠգվթմ, Կ՟էնհթխնջ՟վ՟մթ Ս. Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշ Մ՟ճվ Տ՟-

ձ՟վթմ ղեչ£ 
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Արգժթ ւ՟մ 1500 ս՟վթմգվ, ծ՟ճնտ ռ՟մւգվմ նր գխգհգտթմգվզ թվգմտ 

Սնրվՠ խ՟ղ՟վմգվեմ ՠ՟վկվ՟տնհ ՟հփէ՟կ՟ճմ յ՟վ՟խ՟մմգվնրմ, ջ՟հ-

ղնջ՟ջ՟տնրէթրմմգվնրմ, ՟հփէւմգվնրմ նր ղ՟հէ՟մւմգվնրմ ծգս ճթյգ-

տնրտթմ, նվ Ս՟ծ՟խթ նր Մգջվնոթ ծվ՟յ՟անվլ ԱՅԲ նր ԲԷՆզ՝ ղգվ 

Սնրվՠ Խնվ՟մմգվնրմ ինրմխմ ե, Աջսնրլնճ իփջւթմ լմնհզ, թմւմնր-

էգ՟մ խմթւզ, Սնրվՠ Սգհ՟մթ ծ՟մ՟ո՟դփվ Հ՟տզ գր ծ՟ճ ղյ՟խնճէթ ո՟-

ծ՟ո՟մ՝ ծ՟ճ ծնագրնվ՟խ՟մթմ կթվւգվնրմ ծմկ՟մզ։ 

Արգժթ ւ՟մ 1500 ս՟վթմգվ, Թ՟վաղ՟մշ՟տ ծնաթնռ ՟ղվ՟տ՟լ, դփ-

վ՟տ՟լ գր ո՟յսո՟մնր՟լ ծ՟ճնտ բ՟ջսթ՟վ՟խմգվզ ծ՟ր՟ս՟տթմ, նվ 

Ս՟ծ՟խ նր Մգջվնոթ ջւ՟մշգժ՟անվլ ԱՅԲ նր ԲԷՆզ՝ ծ՟ճնտ ղյ՟խնճէթ 

հփհ՟մչմ ե գվաթ, հգխմ ե ծ՟ճ նրջնրտշթ զմէ՟տւթմ, ծմ՟վւմ ե թղ՟ջ-

սնրէգ՟մ ծ՟ջմգժնր, ծ՟ր՟սւթ ղ՟սգ՟մմ ե գր թրհմ ե ծ՟ճնտ ժնրջ՟-

րնվշգ՟մ ՟մղ՟վ չ՟ծթմ։ 

Արգժթ ւ՟մ 1500 ս՟վթմգվ, ղգվ լմնհմգվզ ծ՟ր՟ս՟տթմ, նվ ծ՟ճնտ 

ԱՅԲ նր ԲԷՆզ՝ մ՟ի՟ծթղւմ ե ղգվ անճնրէգ՟մ, յնհմ ե ղգվ ճնճջթմ, նաթմ 

ե ղգվ ձ՟վս՟վնրէգ՟մ, ռջգղ նր ռ՟ճգժշ՟խ՟դղ ջնջթ՟տ՟լ նր ՠ՟վսթ՟-

տ՟լ ՟ճաթմ ե ղգվ ծթրվզմխ՟ժ ծնհգվնրմ, ո՟վթջոմ ե ղգվ ծ՟ճվգմթւթմ 

նր ջգց՟խ՟մ ս՟մ գր ՟վբ՟վնրէգ՟ղՠ ժգտնրմ չվ՟հ՟տմ ե ծ՟ճ աթրհ՟-

տթթմ նր յթմ՟խ՟մթ ՟յի՟ս՟ջեվ խ՟ղւթմ։ 

Արգժթ ւ՟մ 1500 ս՟վթմգվ, ՠնժնվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնր ծգվնջ դ՟ր՟խմգ-

վզ ղգվ ընհնռնրվբթմ, աթս՟խտգտ՟մ, նվ Ս՟ծ՟խ Մգջվնոգ՟մ ղգդթ 

խս՟խ՟լ 1500-՟ղգ՟ճ ՟ովգժնր գր անճ՟սգրգժնր ՠնտ՟ռ՟պ նր ՠպմխ՟լ 

ծնաթմ, պն՛րղՠմ ե ղգվ ձ՟խ՟ս՟ղ՟վսմգվնրմ նր ո՟սգվ՟դղմգվնրմ։ 

Սեվմ նր ջթվսմ ե ծ՟ճ գվթս՟ջ՟վբթմ, ղթյս ՟ձնհ նր լժնհ ջգվղմ ե նր 

ռեղզ՝ ՟ո՟ա՟ճթ ջգվնրմբմգվնրմ։ 

Արգժթ ւ՟մ 1500 ս՟վթմգվ, ո՟սղնրէգ՟մ ՠնժնվ ինմ՟վծ՟լ աղՠեէ-

մգվզ, է՟ժ՟մնր՟լ ա՟մկգվզ, խնհնոսնր՟լ ղ՟ա՟հ՟էմգվզ, ագվգռ՟վ-

նր՟լ ժգպմգվզ, աթրհգվմ նր բ՟յսգվզ, նվոեջ ՟յի՟վծթ գվխվնվբ ջսգհ-

լ՟անվլնրէգ՟մ ռխ՟մգվ, ՟մգվխթրհ ծ՟ղնդնրգտ՟մ, նվ Թ՟վաղ՟մշ՟տ 

Վ՟վբ՟ոգսմգվնր գր ՟ճմնրծգսգր ծ՟ճնտ ո՟սղնրէգ՟մ ՠնժնվ ծգվնջ-

մգվնրմ իթդ՟ինրէգ՟ղՠ գր ՟մռգծգվնրէգ՟ղՠ, 36 ՟մղ՟ծ դթմնրնվմգ-

վզ ծ՟ճնտ ՟մղ՟ծ ծնաթթմ, սնրմ յթմգտթմ տ՟ղ՟ւթ ռվ՟ճ, ցվխնրէգ՟մ 

ս՟ո՟մ՝ չնրվթ ղեչ, ռ՟ճվխգ՟մ՝ խգ՟մւթ ջժ՟տւթմ ղեչ, տնվգ՟մ՝ ՟վսգ-

վնրմ ղեչ, խգ՟մւթ նրհթ՝ ՟մճ՟ճսթմ ղեչ գր ց՟պւ՝ ջիվ՟անվլնրէթրմմգ-

վնր ղեչ։  

Թ՟վաղ՟մշ՟տ Տփմ ե Դ՟վկգ՟ժ։ 

Այի՟վծթ շ՟վգվզ շէնհնրտթմ, նվ ղգմւ, ՟ճջսգհ՝ Լթՠ՟մ՟մթ ղեչ էե 

Սցթրպւթ նգրե ղեխ ՟մխթրմզ, ՟դանռթմ ճթյգմւ ՟ճմ ղգլ գր ՟վթ՟տգ՟ժ 

է՟վաղ՟մթշմգվզ, նվնմւ ղգդ՝ ՀԱՅ ո՟ծգտթմ գր ջնվռգտնրտթմ, նվ 
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ոեսւ ե ՟ովթմւ, ՟ովթ՛մւ ա՟ժթւ ջգվնրմբմգվնրմ ծ՟ղ՟վ։ 

Դովնտ՟խ՟մմգվզ դվխնրգտ՟մ Թ՟վաղ՟մշ՟տ սփմ՟խ՟ս՟վնրէթրմ-

մգվեմ։  

Դովնտմգվզ ղմ՟տթմ ձ՟խ՟ս՟ավթմ կգպւզ։  

Մ՟մնրխմգվզ շխվտ՟մ Ս՟ծ՟խմ նր Մգջվնոզ անռգվագժ, թջխ ո՟ս՟-

մթմգվզ շխվտ՟մ ց՟պ՟ՠ՟մգժ ջվՠ՟յեմ ՟ճՠնրՠեմզ։ 

Այի՟վծթ շ՟վգվզ, շէնհնրտթմ, նվ ղգվ ծ՟ճվգմթւմ ՟ժ թվ ղ՟վղմթմ 

ղթրջ ՟մբ՟ղթմ՝ Ավտ՟իթմ ծգս, ո՟մլ՟տմե Թ՟վաղ՟մշ՟տ Վ՟վբ՟-

ոգսմգվնր ճթյ՟ս՟խզ։  

Աճջփվ ղգմւ, Մգլթ Տ՟մմ Կթժթխթնճ Կ՟էնհթխնջնրէգ՟մ Դովգռ՟մ-

ւթ 90-վբ ս՟վգյվչ՟մզ խզ ջխջթմւ Թ՟վաղ՟մշ՟տ Վ՟վբ՟ոգսմգվնրմ 

մնրթվնր՟լ ՟ճջ Սնրվՠ Պ՟ս՟վ՟անռ, նվոեջդթ Աջսնր՟լ ՟ճջ ջվՠ՟-

դ՟մ սնրմզ ռգվ՟լե Սգժնռ՟ղթ ՟ր՟դ՟մթ գր նռ նվ ծնմ ղսմե, Աջսնր-

լնճ, ՟դաթմ գր ծ՟ճվգմթւթմ լ՟պ՟ճնրէգ՟մ մնրթվնրթ։ 

Կգ՟մւթ ՠմ՟խ՟մ ո՟ճղ՟մմգվնր ղեչ շգ՛մւ ՟ովթվ։ 

Լթՠ՟մ՟մգ՟մ ղգվ Հ՟ճվգմթւզ ՟վբեմ ռթվ՟րնվ, ՟ովնրջսթ ՟մս՟-

մգժթ բվնրէգ՟մ ղեչ ե։ Ըմխգվ՟ճթմ ո՟ճղ՟մմգվզ բ՟վկ՟լ գմ ս՟ը՟-

մգժթ գր ՟ճջ ՠնժնվթմ ռվ՟ճ, գխ՟ր մ՟գր 4 Օանջսնջգ՟մ Պեճվնրէթ մ՟ր՟-

ծ՟մաթջսթ ՟ծ՟րնվ ո՟ճէնրղզ։ Բնժնվջ ՟ժ ժ՟տթմւ, նհՠ՟տթմւ, ՠ՟ճտ 

՟ովգժնր նր անճ՟սգրգժնր խ՟ղւնռ նսւթ խ՟մամգտ՟մւ, նր ղգվ կգպւգ-

վզ ռգվ ՠ՟վկվ՟տնրտթմւ, նվոեջդթ շ՟վզ ՟մծգս՟մ՟ճ նր ցձ՟մ՟ճ ՟ճջ 

՟յի՟վծեմ գր Աջսնրլնճ ՠ՟վնրէթրմզ է՟ա՟րնվե։ 

Տ՟խ՟րթմ ղգվ մ՟ծ՟ս՟խմգվնր ծնհ՟խնճսգվնրմ ռվ՟ճ բվնր՟լ լ՟-

հթխմգվզ շէ՟պ՟ղ՟լ, ծ՟ճ ՟դ՟ս՟ավնրէգ՟մ ո՟ճւ՟վթ ՟պ՟չթմ յգցն-

վ՟ծ՟վ Իջվ՟ճեժ Օվթթ ջգվնրմբմգվնրմ խնհղե յեմյնհ Ավտ՟իզ բ՟վկ-

գ՟ժ Ս՟ս՟մ՟ճթ նվբթմգվնրմ՝ Թնրվւթնճ գր թվ ւղ՟ծ՟ձ ծվ՟ծ՟մամգ-

վնրմ գմէ՟խ՟ճ ՟դգվթմգվնրմ խնհղե ՠպմխգտ՟ր։ 

Աճջ ո՟ճղ՟մմգվնրմ ղեչ, խզ ճթյգմւ Մնռջեջ Մ՟վա՟վեթմ ՟հփէւզ, 

ո՟սա՟ղզ, էե՝ ղ՟վբզ ղ՟ծխ՟մ՟տնր ե, թջխ Աջսնր՟լ՝ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ։ 

Իմշ նվ Աջսնրլղե ե՝ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ե։ Ամնվ ծ՟ղ՟վ ՟ժ, կ՟ճմ՟խտգժնռ 

ղգլ Մ՟վա՟վեթ կ՟ճմթմ, սխ՟վ՟տ՟լ ղ՟վղմնռ, ՠ՟ճտ Աջսնրլնճ ծ՟մ-

բեո ՟մի՟պմ ծ՟ր՟սւնռ խ’՟հ՟հ՟խգմւ Ս՟ս՟մ՟ճթմ բթղ՟տ զջգժնռ.  

«Եհթտթ ժնճջ Տգ՟պմ Աջսնրլնճ թ ռգվ՟ճ ղգվ:  

Զանվլջ կգպ՟տ ղգվնտ նրհթ՛հ ՟վ՟ թ ղգդ Տեվ.  

դանվլջ կգպ՟տ ղգվնտ ճ՟չնհգ՟՛ ղգդ» (Սհ 89.17): 

Աճջփվ, Դովգռ՟մւթ 90-վբ ս՟վգյվչ՟մթ ՟ճջ ՟պ՟չթմ փվնր՟մ ղեչ, 

Թ՟վաղ՟մշ՟տ 1500-՟ղգ՟ճ ծ՟ր՟սւնռ սնանվնր՟լ, նրիսթ ղգվ դ՟-

ր՟խմգվզ, ո՟ս՟մթ գր գվթս՟ջ՟վբ, Աջսնրլնճ ծնա՟լնրէգ՟մ խզ ճ՟մկ-
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մգմւ, նվոեջդթ ջնվռթմ թվգմտ խգ՟մւզ դնծգժ մո՟ս՟խթ ղզ ծ՟ղ՟վ. 

Աջսնրլնճ ՟մնր՟մ ց՟պ՟ՠ՟մնրէգ՟մ, ղգվ ծ՟ճվգմթւթ ՟դ՟ս՟ավնր-

էգ՟մ, ՠպմ՟ավ՟րնր՟լ ծնհգվնր ռգվ՟սթվ՟տղ՟մ գր թսե՟ժմգվնր 

թվ՟խ՟մ՟տղ՟մ ծ՟ղ՟վ։  

Եէե խ’նրդգմւ ճ՟չնհթժ ղգվ անվլգվնրմ ղեչ, ոեսւ ե մնրթվնրթմւ, 

նվնռծգսգր՝ 

1) ՆՈՒԻՐՈՒՄԸ ՄԱՐԴԸ ԿԸ ՄՂԷ ՏՔՆԱՋԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ։ Ամնվ 

ծ՟ղ՟վ ՟ժ Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժ խզ ճթյգտմե, էե՝ «Իմշ նվ ՟ժ զմեւ, իփջւնռ 

էե անվլնռ, ղթյս Տեվ Յթջնրջթ ՟մնրմնռ զվեւ, ՟մնվ ղթչնտ՟ր 

անծնրէթրմ ճ՟ճսմգժնռ Հփվ Աջսնրլնճ» (Կհ 3.17): «Իմշ նվ ՟ժ զմեւ` ջզվ-

ս՟մտ զվեւ, ՟ճմոեջ` թմշոեջ ոթսթ զմեթւ Տթվնչ, գր նշ` ղ՟վբնտ: Գթս-

տեւ, նվ Տթվնչղե ե, նվ ոթսթ ՟պմեւ կգվ ծ՟սնրտնրղզ, նվ ինջս՟տ՟ր 

կգդթ ս՟ժ, ւ՟մթ նվ Տթվնչ` ՟ճջթմւմ Քվթջսնջթմ ե, նվ խզ լ՟պ՟ճեւ» 

(Կհ 3.23-24): 

2) ՏՔՆԱՋԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՄԱՐԴՈՒՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ Կ’ԵՐԱՇ-

ԽԱՒՈՐԷ։ Ապ՟խմգվնր Գվւթմ ծգհթմ՟խզ ՟ճջոեջ խզ ջնվռգտմե ղգդթ, 

ճթյգտմգժնռ, էե «Աղեմ սւմնրէգ՟մ ղեչ փանրս ղզ խ՟ճ, ՠ՟ճտ բ՟ս՟վխ՟-

ՠ՟մնրէթրմզ ղթ՟ճմ խ՟վփսնրէգ՟մ խ’՟պ՟չմնվբե» (Ապ 14.23): Ավբ՟-

վգր՝ «Իղ՟ջսնրմմգվնրմ ծ՟վջսնրէթրմզ թվգմտ ոջ՟խմ ե, թջխ ՟մղթս-

մգվնրմ անպնդնրէթրմզ ճթղ՟վնրէթրմ ե» (Ապ 14.24): Հգսգր՟ՠ՟վ, սզւ-

մ՟չ՟մ ՟յի՟ս՟մւթմ ծ՟ղ՟վ ՟յի՟ս՟ջեվ կգպւգվ ոեսւ գմ, ՟մխնս-

վնրղ ծ՟ր՟սւ, ՟մմ՟ծ՟մչ չ՟մւ, ՟մինվս՟խգժթ խ՟ղւ գր ծ՟ղՠգվ՟ժթտ 

խնվնռ։ 

3) ԻՍԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ԵՐԱՇԽԱՒՈՐՈՒՄԸ ՄԱՐԴԸ ՈՒՐԱԽ ԿԸ 

ՊԱՀԷ։ Եէե աթսմ՟մւ նրվ՟ինրէգ՟մ ՟հՠթրվզ, մնրթվնրղզ անծնրմ՟-

խնրէգ՟մ ՟հՠթրվթ խզ ռգվ՟լնրթ, նվնռծգսգր «Եէե ՏԷՐԸ թմւ շյթմե 

սնրմզ, դնրվ սգհ խզ ճնամթմ ՟ճմ յթմնհմգվզ. գէե ՏԷՐԸ թմւ շո՟ծո՟մե 

ւ՟հ՟ւզ, դնրվ սգհ խզ ծջխգմ ո՟ծ՟ո՟մմգվզ» (Սհ 127.1-2): 

Թե թմշոե՞ջ խ՟վգժթ ե մնրթվնրղզ սւմ՟չ՟մ ՟յի՟ս՟մւնռ գվ՟յի՟-

րնվգժ՝ նրվ՟ինրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ, ՟ծ՟ Պփհնջ Ապ՟ւգ՟ժթ տնճտ սնր՟լ ձ՟-

մ՟ո՟վծզ. «Աղեմ թմշ խվմ՟ղ ս՟մթժ յմնվծթր Քվթջսնջթ, նվ դթջ դփ-

վ՟տնրտ» (Փժո 4.13): 

Հգսգր՟ՠ՟վ՝ 

1) Քվթջսնջ ղգվ նճըթ ՟հՠթրվմ ե գր նռ նվ Քվթջսնջթ ղեչ ե, ՟մթխ՟ 

ե, նվ ղթ՛յս ոթսթ ճ՟հէ՟մ՟խե։ Եէե Իվգմ ռջս՟ծթմւ, Ամ խզ բ՟պմ՟ճ 

ղգվ դփվնրէթրմմ նր ո՟յսո՟մզ, Իվղե խնր ա՟ճ փամնրէթրմզ գր Իվղնռ 

խզ տմլ՟մւ (Սհ 28[27].7)։ 
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2) Ավէմնրէգ՟ղՠ, ծ՟ջս՟ս ծ՟ր՟սւնռ, ւ՟չնրէգ՟ղՠ, դփվնր-

էգ՟ղՠ (Տգջ՝ Ա.Կվ 16.13) գր Աջսնրլնճ նճըթմ ժթ՟խ՟ս՟վ ծմ՟դ՟մբգ-

ժնռ, թ ռթձ՟խթ խ’զժժ՟մւ բթղ՟մ՟ժնր գր ճ՟հէ՟ծ՟վգժնր ՠնժնվ ՟ճմ 

բընր՟վնրէթրմմգվզ, նվնմտ խզ ծ՟մբթոթմւ ւվթջսնմե՟խ՟մ ղգվ խգ՟մ-

ւթմ ղեչ (Կ՟վբ՟՛ Սհ 23.4)։ 

3) Եվՠ խզ ջթվգմւ գր խզ ճնրջ՟մւ, խզ մյ՟մ՟խե, նվ ղգվ ջվսգվզ 

Աջսնրլնճ կգպւգվնրմ խզ ճ՟մկմգմւ գր գվՠ Աջսնրլնճ կգպւգվնրմ ղեչմ 

գմւ, ղգվ ղեչ խ’՟վղ՟ս՟րնվնրթ գվխմ՟ճթմ դփվնրէթրմզ, նվնռծգսգր 

«Ի՜մւ ե ո՟վս՟ջ՟լթմ նճը սնրնհզ, գր խնվնռ շնրմգտնհթմ ծդփվնրէթրմ 

ծ՟ճէ՟ճէնհզ» (Եջ 40.29)։ Պեսւ ե ծ՟ղնդնրթմւ, նվ ղգվ նճըզ խնր ա՟ճ 

՟մխե, նվնրմ ռվ՟ճ ռ՟հզ ճնճջ նրմթմւ գր նշ էե, նվնրմ ծ՟ղ՟վ ՟ճջփվ 

խ’՟յի՟սթմւ։ 

Աճջփվ, գվՠ Թ՟վաղ՟մշ՟տ Տփմզ խզ ճթյ՟ս՟խգմւ, ոեսւ ե ճջս՟խ 

զժժ՟ճ, նվ Հ՟ճնտ Գթվգվնր Գթրսզ, ջնռնվ՟խ՟մ մնվ՟վ՟վնրէթրմ ղզ 

շեվ։ Ամթխ՟ ՟վբթրմւ եվ մնրթվնրղնռ սւմ՟չ՟մ ՟յի՟ս՟մւթ։ Այի՟-

ս՟մւզ գվ՟յի՟րնվգտ Թ՟վաղ՟մշ՟տ մո՟ս՟խզ, նվ գհ՟ր ծ՟ճ ընհն-

ռնրվբթ թմւմնրվնճմնրէթրմզ։ Մգվ թմւմնրվնճմնրէթրմզ ո՟ծո՟մնրգտ՟ր 

ւվթջսնմենրէգ՟ղՠ, նվ ղգդթ յմնվծգտ ճ՟հէ՟մ՟խ, ւ՟չնրէթրմ գր 

՟վէմնրէթրմ։ 

 

ՄԵՂՐԻԿ ԵՊՍ. ԲԱՐԻՔԵԱՆ  
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ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆՆ 

ՈՒ ԱՐՑԱԽԵԱՆ ԳՈՅԱՄԱՐՏԸ 

Արցախեան գոյամարտը շարունակեց մնալ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

առաջնահերթ օրակարգը՝ նամանաւանդ, որ ան իր մէջ կը պարփակէ ամբողջ 

ազգի մը ապրելու, գոյատեւելու եւ իր ճակատագիրին տէրը ըլլալու իրա-

ւունքը, ինչպէս նաեւ մեր դարաւոր պատմութեան փառքն ու պատիւը։ Այս 

մեկնակէտէն ելլելով, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 2021 տարին հռչա-

կեց «Արցախի Տարի», որ իր խորհրդանշական յատկութենէն անդին երթա-

լով՝ առիթ կը հանդիսանայ Արցախի եւ արցախահայութեան օգտին կատար-

ուելիք բոլոր ծրագիրներուն համախմբուելու եւ գործնականանալու սոյն 

նշանաբանին շուրջ՝ Կաթողիկութեան, թեմերու, հայկական քաղաքական, 

մշակութային, կրթական տարբեր կառոյցներու մակարդակներու վրայ։  

 

ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉ ԱՐՑԱԽԻ ՄԵՐ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒՆ 

«Պսակաւոր ժահր»ին ու տնտեսական դժուարութեան ստեղծած տխուր 

պայմաններուն մէջ, ողջ մարդկութիւնը կը պատրաստուի նշելու Նոր Տա-

րին։ Յիշեալ տագնապներուն առընթեր, Արցախի պատերազմին  յառաջա-

ցուցած ցնցումը ահաւոր է մեր ժողովուրդին ու յատկապէս Արցախի մեր 

ազգակիցներուն համար։ 

Արդ, մեկնելով մեր քրիստոնէական ու ազգային նախանձախնդրութե-

նէն, որպէս Արցախի Տարուան նուիրուած առաջին գործնական քայլ, Նորին 

Սրբութիւնը Արցախի մանուկներուն օժանդակութեան յատուկ ֆոնտ մը 

յառաջացուց՝ կոչ ուղղելով մեր ժողովուրդին զաւակներուն հեռու մնալու 

Նոր Տարուան ու Ս․ Ծննդեան տօներու առիթներով կատարուելիք աւանդա-

կան հրապարակային տօնախմբութիւններէն եւ, փոխարէնը, անոնց կատար-

ուելիք ծախսերը ու նուէրները յատկացնելու Արցախի կարիքաւոր մանուկ-

ներուն։ 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՀՐԱԺԱՐԵԼՈՒ  

ԿՈՉ ՈՒՂՂԵՑ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆԵԱՆԻՆ 

Արցախի գոյամարտի վերջին իրադարձութիւնները շատ ծանր կշռեցին 

ազատատենչ հայ ժողովուրդին պայքարող ոգիին վրայ։ Առ այդ, Երկրին մէջ 
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բարձրացաւ յանձնուողական համաձայնութիւնը մերժողներուն բողոքի ա-

լիքը, որ պահանջեց համաձայնագիրը ստորագրած կառավարութեան հրա-

ժարումը։ Տիրեց երկփեղկում՝ դէմ ու թեր կառավարութեան հրաժարումին, 

մինչ հայրենիքի հողերը կը յանձնուէին թշնամիին եւ հայրենիքի զաւակ-

ները՝ հողին։ Այս երկփեղկումը իր արձագանգը ունեցաւ նաեւ ընկերային 

ցանցերու վրայ, որ ազատ խօսքի՝ աւելի ճիշդ խօսքի ազատօրէն արտայայտ-

ման գործիք է եւ՝ կրնայ հարթակ դառնալ անկաշկանդ, անհաշուետու եւ 

անպատասխանատու կեցուածքներու։ Այնուամենայնիւ, Կիլիկիոյ Կաթողի-

կոսութիւնը չէր կրնար լուռ մնալ այս պառակտումին դիմաց, եւ ինչպէս 

պատմութեան մէջ, այնպէս ալ այսօր իր վերահասու կարծիքը ունեցաւ հայ-

րենիքի փրկութեան համար։    

Հետեւաբար, Երեքշաբթի, 8 Դեկտեմբերին, Նորին Սրբութիւնը Հայաս-

տանի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին հրաժարելու հետեւեալ կոչը ուղղեց,- 

 

«Սթվգժթ՛ ընհնռնրվբ ծ՟ճնտ,  

Մգլթ Տ՟մմ Կթժթխթնճ Կ՟էնհթխնջնրէգ՟մ Ադա՟ճթմ Կգբվնմ՟խ՟մ 

Վ՟վշնրէգ՟մ Կվփմ՟խ՟մ նր Ք՟հ՟ւ՟խ՟մ ընհնռմգվնր մգվխ՟ճնրէգ՟մ, 

ծգսգրգ՟ժ ծ՟ճվ՟ոգս՟խ՟մ ո՟սա՟ղզ խ’նրհհգմւ ղգվ ընհնռնրվբթ դ՟-

ր՟խմգվնրմ.- 

 

Հ՟ճ ընհնռնրվբզ ինվ ս՟ամ՟ոթ ղեչ ե. ո՟վսնր՟լ զժժ՟ժնր ծնագռթ-

ձ՟խզ դթմւ ՟մնվնյնրէգ՟մ նր ճնրջ՟ծ՟սնրէգ՟մ ղ՟սմ՟լ ե։ Ավբ՟վգր, 

ղգվ դ՟ր՟խմգվնր ՟վթրմնռ խգվսնր՟լ նր լ՟հխ՟լ Ավտ՟իթմ ղգլ ղ՟ջզ 

խնվջմտնրտթմւ՝ ծ՟խ՟պ՟խ ղգվ ծգվնջ ՠ՟մ՟խթմ տնրտ՟ՠգվ՟լ ւ՟չ բթ-

ղ՟բվնրէգ՟մ էնրվւ-՟դգվթ՟խ՟մ ՠ՟մ՟խթմ բեղ։ Կնվջմտնրտթմւ մ՟գր 

ղգվ ՟դա՟ճթմ ՟վը՟մ՟ո՟սնրնրէթրմզ նր ծո՟վսնրէթրմզ։ Որմգտ՟մւ ղգ-

լ՟էթր դնծգվ, ագվթմգվ, ռթվ՟րնվմգվ գր ա՟հէ՟խ՟մմգվ։ Եվխվ՟անրմբթ 

ս՟վ՟լւթմ շխ՟ճ ծ՟ճ ղզ, նվ ՟դաթմ ղգլ խնվնրջսթմ ս՟պ՟ո՟մւզ շ’՟ո-

վթվ։ Աճջ ՟ծ՟րնվ նհՠգվանրէգ՟մ ղ՟ջթմ ընհնռնրվբզ ծ՟ղ՟ո՟վց՟խ նր 

ճջս՟խ ծ՟յնրգսնրնրէթրմ խզ ո՟ծ՟մչե։  

Կզ ասմնրթմւ ՟մնվնյնրէգ՟մ բթղ՟տ։ Մգվ ընհնռնրվբթ դ՟ր՟խմգվզ 

Հ՟ճ՟ջս՟մթ, Ավտ՟իթ գր Սցթրպւթ ղեչ թվգմտ ՟վբ՟վ ՠնհնւմ նր զմբռզ-

դնրղզ խ’՟վս՟ճ՟ճսգմ՝ Հ՟ճ՟ջս՟մթ նր Ադվոեճձ՟մթ ղթչգր ջսնվ՟ավզ-

ր՟լ ծ՟ղ՟կ՟ճմնրէգ՟մ ՟ճմոթջթ ց՟ջս՟էնրհէթ ղզ մխ՟սղ՟ղՠ, նվ Ավ-

տ՟իթ խնհւթմ մ՟գր խզ ռս՟մաե Հ՟ճ՟ջս՟մթ ծնհ՟ճթմ ՟ղՠնհչ՟խ՟մնր-

էթրմզ, ՟մռս՟մանրէթրմզ նր ՟մխ՟ինրէթրմզ։ Փ՟ջսփվեմ, Հ՟ճ՟ջս՟մզ 

խզ մղ՟մթ ՟ծ՟րնվ ցնէնվթխթ ղ՟սմնր՟լ ՟մհգխ մ՟րնր։ 

Ճ՟խ՟ս՟ավ՟խ՟մ ՟ճջ ո՟ճղ՟մմգվնրմ ղեչ, ղգվ ընհնռնրվբթմ ղթ՟ջ-

մ՟խ՟մնրէթրմզ ՟րգժթ ւ՟մ ծվ՟ղ՟ճ՟խ՟մ ե։ Հգպնր ոեսւ ե ղմ՟մւ ՠգրգ-
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պ՟տնրղմգվ ճ՟պ՟չ՟տմնհ, ո՟պ՟խսնրղմգվ ջսգհլնհ, ՟մծ՟մբնրվընհնր-

էգ՟մ նաթմ ջգվղ՟մնհ ղփսգտնրղմգվե նր ՟վ՟վւմգվե։ Մգվ ընհնռնրվբթմ 

մգվւթմ ղթ՟ջմ՟խ՟մնրէթրմզ նր ծ՟ր՟ւ՟խ՟մ խ՟ղւզ գվ՟յիթւ ոեսւ ե 

բ՟պմ՟մ ռ՟հնր՟մ ծդփվ Հ՟ճ՟ջս՟մթմ նր Ավտ՟իթմ։ Մգվ ընհնռնրվբթմ 

ծ՟ր՟ւ՟խ՟մ խ՟ղւզ, ղգվ ընհնռնրվբթմ նր ծ՟ճվգմթւթմ զմբծ՟մվ՟խ՟մ նր 

ագվ՟անճմ յ՟ծգվզ ոեսւ ե ղմ՟մ ագվթռգվ ՟ղեմ սգջ՟խ մխ՟սնրղմգվե գր 

բ՟պմ՟մ ձյբնվնյթշ ղգվ ղս՟լնրղմգվնրմ, նվնյնրղմգվնրմ նր անվլգ-

վնրմ։  

Ա՛ճջ ջխդՠնրմւմգվեմ նր ճ՟մկմ՟պնրէգմեմ ղհնր՟լ, յնրվչ գվխնր ս՟-

վթմգվ ՟պ՟չ Հ՟ճ՟ջս՟մթ Հ՟մվ՟ոգսնրէգ՟մ ռ՟վշ՟ոգս Նթխնժ Փ՟յթմ-

գ՟մ ջս՟մկմգտ Հ՟ճ՟ջս՟մթ թյի՟մնրէգ՟մ հգխզ։ Նգվխ՟ճ ձամ՟ը՟ղ՟ճթմ 

ո՟ճղ՟մմգվնրմ ղեչ, խնշ խ’նրհհգմւ, նվ մն՛ճմ ջխդՠնրմւմգվեմ նր ճ՟մկմ՟-

պնրէգմեմ ղգխմ՟լ, ռ՟վշ՟ոգս Նթխնժ Փ՟յթմգ՟մ նվնյե ծվ՟ը՟վթժ ռ՟վ-

շ՟ոգսնրէգմեմ՝ ՟պթէ ս՟ժնռ Ադա՟ճթմ Ժնհնռթմ, ջ՟ծղ՟մ՟բվ՟խ՟մ 

խ՟վամ նր անվլզմէ՟տզ ճ՟վագժնռ՝ մնվ ռ՟վշ՟ոգս զմսվգժնր։ Մգվ ջո՟-

ջնրղմ ե, նվ զմսվնրգժթւ մնվ ռ՟վշ՟ոգսթմ աժի՟րնվնրէգ՟ղՠ խ՟դղնրգ-

ժթւ ծ՟ղ՟կ՟ճմ՟խ՟մ ՟մտնրղ՟ճթմ խ՟պ՟ռ՟վնրէթրմզ ՟պ՟չմ՟ծգվէ մխ՟-

սե Ադա՟ճթմ Ժնհնռթ ՟վս՟ծգվէ զմսվնրէթրմմգվնր յնրս՟ցնճէ խ՟դղ՟-

խգվոնրղզ։  

Կ’՟հփէգմւ ՟պ ՠ՟վկվգ՟ժմ Աջսնր՟լ, նվ Իվ գվխմ՟ճթմ է՟ա՟րն-

վնրէգ՟մ ղեչ զմբնրմթ ղգվ մ՟ծ՟ս՟խմգվզ, ռթվ՟րնվմգվնրմ յնրս՟ցնճէ 

՟ո՟ւթմնրղ, ագվթմգվնրմ ռգվ՟բ՟վկ նր ջա՟րնվ զմս՟մթւմգվնրմ ղիթ-

է՟վնրէթրմ ո՟վագրե, գր ղգվ ՟դամ նր ծ՟ճվգմթւզ ծգպնր ո՟ծե ՟ղեմ սգ-

ջ՟խ շ՟վե նր շ՟վթւմգվե»։  

 

ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔ  

ԱՐՑԱԽԻ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ 

Շաբաթ, 12 Դեկտեմբերին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի ունե-

ցաւ զօրակցական միջ-եկեղեցական աղօթք, կազմակերպութեամբ Հայ Եկե-

ղեցւոյ Համալսարանական Ուսանողներու Միութեան (Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.) եւ մաս-

նակցութեամբ Միջին Արեւելքի մէջ գործող հայ թէ՛ օտար ուսանողական ու 

երիտասարդական միութիւններու։ Յիշեալ զօրակցական աղօթքը նուիր-

ուած էր Արցախի հերոս նահատակներու յիշատակին։ 

Արարողութեան բարի գալուստի խօսք արտասանեց Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.-ական 

Կարէն Սրկ. Եօսուլքանեանը, ապա, արաբերէն լեզուով խօսք արտասանեց 

Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.-ի անդամ՝ Սինթիա Արաբկիրլեան։ Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.-ի հոգեւոր խոր-

հըրդատու` Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. Շէրնէզեան կատարեց բացման աղօթքը։ 

Արարողութեան ընթացքին երիտասարդները իրենց զօրակցական մասնակ-
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ցութիւնը բերին աղօթքներու արտասանութեամբ եւ շարականներու երգե-

ցողութեամբ։ 

Արարողութեան աւարտին, յանուն Համաշխարային Քրիստոնեայ Ուսա-

նողներու Միութեան եւ Ուղղափառ Երիտասարդական Միութիւններու Հա-

ւաքին, հերթաբար իրենց զօրակցական խօսքերը արտասանեցին Տէր Ուա-

լիտ Քհն. Էլ Տիք եւ Մարիամ Ղպտի։ 

Ապա, Արցախի դրօշին ետեւէն թափօր կազմած բոլոր ներկաները ուղ-

ղուեցան Անթիլիասի Մայրավանքին շրջափակին մէջ գտնուող Սրբոց Նա-

հատակաց յուշարձան-մատուռ, ուր հոգեհանգստեան պաշտօն եւ մոմավա-

ռութիւն տեղի ունեցաւ։ 

 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ  

ԱՐՑԱԽԻ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ 

Կիրակի, 20 Դեկտեմբերին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս․ Գրիգոր Լու-

սաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, յաւարտ Ս. եւ Անմահ Պատարագին, Արամ Ա. 

Կաթողիկոսի նախագահութեամբ տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան կարգ՝ 

Արցախի պատերազմի ընթացքին նահատակուած հայորդիներու հոգիներու 

խաղաղութեան համար։ 

Այս տխուր առիթով Վեհափառ Հայրապետը յիշեցուց, թէ հայրենիքին 

համար արիւն թափողները հերոսներ ու նահատակներ են։ «Ավբ՟վգր, ղգվ 

նհչ ո՟սղնրէգ՟մ զմէ՟տւթմ ծ՟ճզ՝ դթմնրնվ էե յթմ՟վ՟վ, ղս՟րնվ՟խ՟մ 
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էե ծնագրնվ՟խ՟մ ղթյս ճ՟մկմ՟պնր գհ՟լ ե թվ ՟մկզ դնծգժնր ծ՟ճվգմթ-

ւթմ ծ՟ղ՟վ», յայտնեց ան։ Շարունակելով իր խօսքը, Նորին Սրբութիւնը 

ըսաւ. «Ավտ՟իթ ո՟սգվ՟դղզ ծ՟ճվգմթւթ նր ծ՟ճնր անճ՟ղ՟վսմ ե։ Աճջ 

աթս՟խտնրէգ՟ղՠ ղգվ մ՟ծ՟ս՟խմգվզ դնծնրգտ՟մ։ Ննճմ ՟ճջ աթս՟խտնր-

էգ՟ղՠ ՠնժնվ ծ՟ճնվբթմգվզ ո՟սվ՟ջս ոեսւ ե զժժ՟մ ծ՟ճվգմթւթ նր ՟-

մնվ ՟մխ՟ինրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ ո՟ճւ՟վգժնր, նվնռծգսգր ծ՟ճնրէգ՟մ նր ծ՟ճ-

վգմթւթ անճ՟ղ՟վսզ խզ յ՟վնրմ՟խնրթ։ Պ՟սղնրէթրմզ խզ ռխ՟ճե, էե ղգմւ 

խվմ՟մւ ղգդթ ո՟վս՟բվնր՟լ ՠնժնվ անճ՟ղ՟վսմգվզ ճ՟հէգժ ծ՟ր՟սւթ 

դփվնրէգ՟ղՠ նր ՟ղնրվ ղթ՟ջմ՟խ՟մնրէգ՟ղՠ»։ 

Իր խօսքի աւարտին Վեհափառ Հայրապետը շուտափոյթ ապաքինում 

մաղթեց Արցախի պատերազմի վիրաւորներուն եւ Ս. Հոգւոյ մխիթարու-

թիւն՝ սգաւոր բոլոր ընտանիքներուն։ 
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ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ 

 

 

 

 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՑԱՐԴ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԾ ԿՈՆԴԱԿՆԵՐՈՒՆ 

ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐԵՐՈՒՆ ՀԱՒԱՔԱԾՈՆ* 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տիար Սամ Արմոյեանին, «Իշխան»ի կարգի շքանշան 
ստանալուն առթիւ) 

 

Հոգեկան խոր գոհունակութեամբ կարդացինք Քանատայի Հայոց թեմի 
Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեանի վկայութիւնը՝ թեմի 
ազգային-եկեղեցական, կրթական-մշակութային ու ընկերային կեանքին Ձեր 
բերած կարեւոր նպաստին մասին:  

Հոգեկան գոհունակութիւն է Մեզի համար լուսարձակի տակ բերել մեր 
ժողովուրդի կեանքէն ներս գործօն մասնակցութիւն ունեցող ազգայիններու 
մատուցած ծառայութիւնները եւ գնահատել անոնց կատարած ներդրումը մեր 
եկեղեցւոյ ու ազգին: Այս հոյլին կը պատկանիք նաեւ դուք: Արդարեւ, Ձեր 
ազնիւ Տիկնոջ՝ Տիկին Անահիտին հետ երկար տարիներ շարունակ Ձեր դրա-
կան սատարը բերիք Քանատայի Հայոց թեմին առաւել ծաղկման ու զարգաց-
ման, յատկապէս Թորոնթոյի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ եւ Ամէնօրեայ 
Վարժանանին Ձեր կատարած նիւթական օժանդակութիւններով: Հաւատա-
ցիք եկեղեցի-դպրոց-մշակոյթ եռեակի առանցքային դերին, եւ այդ հաւատքը 
գործնապէս արտայայտեցիք Ձեր ազգաշէն գործունէութեամբ: Վստահ ենք որ 
նոյն հաւատքով ու նուիրումով պիտի շարունակէք Ձեր աստուածահաճոյ 
ծառայութիւնն ու օժանդակութիւնը մեր եկեղեցւոյ:  

-------------------------------- 
* 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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Ընդառաջելով Առաջնորդ Սրբազանի խնդրանքին, եւ որպէս արտայայ-
տութիւն Մեր բարձր գնահատանքին, այսու Հայրապետական Կոնդակաւ 
Ձեզի կը շնորհենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

ԻՇԽԱՆԻ ԿԱՐԳԻ ՇՔԱՆՇԱՆ 

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի, Ձեր ազնիւ Տիկնոջ ու հա-
րազատներուն շնորհէ քաջառողջութիւն, յարատեւ յաջողութիւն ու անսպառ 
երջանկութիւն:  

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 15-ն, Ապրիլի, 2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅԴ. 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տիար Յակոբ Թաշճեանին,  
«Ասպետ»ի կարգի շքանշան ստանալուն առթիւ) 

Հայրապետական օրհնութեամբ եւ քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջու-
նենք Ձեզ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավան-
քէն:  

Մեզի համար հոգեկան խոր գոհունակութիւն է գնահատել այն ազգային-
ները, որոնք իրենց անհատական կեանքը շաղախած են թեմի կեանքին հետ: 
Արդարեւ, դուք կը պատկանիք այն ազգայիններու խումբին, որոնք երկար 
տարիներէ ի վեր անխոնջ աշխատանքով ու նուիրեալ ծառայութեամբ կարե-
ւոր մասնակցութիւն են բերած Քանատայի թեմ ազգային-եկեղեցական, կրթա-
կան-մշակութային, ընկերային-հասարակական կեանքի առաւել ծաղկման ու 
բարգաւաճման: Քաջածանօթ ենք նաեւ այն սիրոյն ու նախանձախնդրութեան, 
զորս կը տածէք հանդէպ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, որուն 
առաքելութեան ջատագովն էք հանդիսացած միշտ:  

Ընդառաջելով Գերշ. Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեանի խնդրանքին, եւ որպէս 
արտայայտութիւն Ձեր անձին նկատմամբ Մեր ունեցած համարումին ու գնա-
հատանքին, այսու Հայրապետական Կոնդակաւ Ձեզի կը շնորհենք Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

ԱՍՊԵՏԻ ԿԱՐԳԻ ՇՔԱՆՇԱՆ 
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Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի եւ Ձեր ընտանիքին պար-
գեւէ քաջառողջ ու երկար կեանք՝ յաջողութեան եւ երջանկութեան բարիքնե-
րով լեցուն: Թող Աստուծոյ հովանին անպակաս ըլլայ Ձեր վրայէն: 

 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 15-ն Ապրիլի, 2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅԶ. 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տիար Յակոբ Ճանպազեանին,  
«Ասպետ»ի կարգի շքանշան ստանալուն առթիւ) 

Հայրապետական օրհնութեամբ եւ քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջու-
նենք Ձեզ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավան-
քէն:  

Քաջատեղեակ ենք այն նուիրեալ գործունէութեան, զոր ունեցած էք Քա-
նատայի թեմի ազգային-եկեղեցական, կրթական-մշակութային, ընկերային-

հասարակական կեանքէն ներս: Արդարեւ, Քանատայի թեմը շատ բան կը 
պարտի Ձեզ նման գործօն ազգայիններու, որոնք կարեւոր ներդրում ունեցած 

են թեմի առաւել կազմակերպման, զանազան բնագաւառներէ ներս արձա-
նագրած յառաջդիմութեան ու առաւել ծաղկման մէջ: Քաջածանօթ ենք նաեւ 
այն սիրոյն ու նախանձախնդրութեան, զորս կը տածէք հանդէպ Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, որուն առաքելութեան ջերմ հաւատացողն էք 
եղած միշտ:  

Ընդառաջելով Գերշ. Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեանի խնդրանքին, եւ որպէս 
արտայայտութիւն Ձեր անձին նկատմամբ Մեր ունեցած համարումին ու գնա-
հատանքին, այսու Հայրապետական Կոնդակաւ Ձեզի կը շնորհենք Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

ԱՍՊԵՏԻ ԿԱՐԳԻ ՇՔԱՆՇԱՆ 
Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի եւ Ձեր ընտանիքին պար-

գեւէ քաջառողջ ու երկար կեանք՝ յաջողութեան եւ երջանկութեան բարիք-
ներով լեցուն: Թող Աստուծոյ հովանին անպակաս ըլլայ Ձեր վրայէն: 
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ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 15-ն Ապրիլի, 2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅԷ. 
 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տիար Աբգար Միրաքեանին, 
«Ասպետ»ի կարգի շքանշան ստանալուն առթիւ) 

Հայրապետական օրհնութեամբ եւ քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջու-
նենք Ձեզ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավան-
քէն:  

Արդարեւ, երկար տարիներէ ի վեր Քանատայի թեմէն ներս Ձեր մատու-
ցած ազգային-եկեղեցական, կրթական-մշակութային, ընկերային-հասարա-
կական նուիրեալ ծառայութեամբ եւ ունեցած լայնածիր գործունէութեամբ կա-
րեւոր նպաստ էք բերած թեմի առաւել կազմակերպման ու ծաղկման աշխա-
տանքներուն: Քաջածանօթ ենք նաեւ այն սիրոյն ու նախանձախնդրութեան, 
զորս կը տածէք հանդէպ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ անոր 
հաւատքի առաքելութեան:  

Ընդառաջելով Գերշ. Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեանի խնդրանքին, եւ որպէս 
արտայայտութիւն Ձեր անձին նկատմամբ Մեր ունեցած համարումին ու գնա-
հատանքին, այսու Հայրապետական Կոնդակաւ Ձեզի կը շնորհենք Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

ԱՍՊԵՏԻ ԿԱՐԳԻ ՇՔԱՆՇԱՆ 
Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի եւ Ձեր ընտանիքին պար-

գեւէ քաջառողջ ու երկար կեանք՝ յաջողութեան եւ երջանկութեան բարիք-
ներով լեցուն: Թող Աստուծոյ հովանին անպակաս ըլլայ Ձեր վրայէն: 
 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 



568  ՀԱՍԿ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020 

 

Ի 15-ն Ապրիլի, 2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅԵ. 

 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Բարշ. Մանուէլ Աւ. Սրկ. Շէհիրեանին,  
«Ս. Մեսրոպ Մաշտոց»ի շքանշան ստանալուն առթիւ) 

Հոգեկան խոր գոհունակութեամբ կարդացինք Քանատայի Հայոց թեմի 
Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեանի վկայութիւնը թեմի կրօ-
նական եւ մշակութային կեանքէն ներս Ձեր ունեցած աւելի քան վաթսունը-
հինգ տարիներու անխոնջ ու նուիրեալ ծառայութիւններուն մասին:  

Արդարեւ, բարձր կը գնահատենք մանաւանդ մեր տարեց սերունդին հե-
տեւողական ու նախանձախնդիր ծառայութիւնը մեր ազգին ու եկեղեցւոյ, 
որովհետեւ զանոնք կը նկատենք օրինակելի տիպարներ՝ մեր նորահաս սե-
րունդներուն: Կը հաւատանք, որ դուք եւս այդ ոգիով ու նախանձախնդրու-
թեամբ ծառայեցիք ու կը շարունակէք ծառայել մեր եկեղեցւոյ ու մշակոյթի 
անդաստանէն ներս:   

Ընդառաջելով Առաջնորդ Սրբազանի խնդրանքին, եւ որպէս արտայայ-
տութիւն Ձեր ծառայական վաստակին նկատմամբ Մեր ունեցած բարձր գնա-
հատանքին, այսու Հայրապետական Կոնդակաւ Ձեզի կը շնորհենք Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

Ս. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՇՔԱՆՇԱՆ 

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի եւ Ձեր սիրելիներուն պար-
գեւէ քաջառողջ ու երկար կեանք՝ յաջողութեան եւ երջանկութեան բարիք-
ներով լեցուն: Թող Աստուծոյ հովանին անպակաս ըլլայ Ձեր վրայէն: 

 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 15-ն Ապրիլի, 2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅԸ. 
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ՔԱՐՈԶԱԽՕՍԱԿԱՆ 

«ԴՈՒՌՆ ՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՆ, 

ԴԱՒԱՆՈՂԻՍ ԲԱՑ, 

ԴԱՍԵՑՈՅ ՎԵՐՆՈՑ
1
» 

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ մեծ երգաբանին, երկնային երաժիշտին, 

օրհներգութեանց ճամբով զԱստուած փառաբանողին՝ Սուրբ Ներսէս Շնոր-

հալի Հայրապետին այս բառերը կը կազմեն Առաւօտ Լուսոյ երգագրութեան 

երկրորդ տունին երկրորդ բաժինը։ Աստուածային օրհներգութեանց մէջ՝ 

«Առաւօտ Լուսոյ» լուսերգութիւնը հայ հաւատացեալին սրտին ամենէն մօ-

տիկ, ամենէն շատ խօսող ու հպող Աստուածաձիր երգն է, որ եկեղեցւոյ կա-

մարներուն ներքեւ լսելէ առաջ՝ զայն լսեցինք մեր երկնամերձ մայրերուն՝ 

երկնահամբոյր շրթներէն։ 

Երեք խորիմաստ հաստատումներ ընդգրկող այս լուսերգութիւնը կը 

դարձնենք մեր մտորումի առանցքը.– 

1) «Դուռն ողորմութեան»։ Այս մասին երեք նշումներ.– 

ա) Ողորմութեան դուռը՝ երկինքի արքայութեան դուռն է, իսկ արքա-

յութեան դուռը՝ Արքան ինքն է՝ Քրիստոսը, համաձայն իր իսկ խօսքին. «Ես 

եմ ոչխարներուն դուռը» (Յհ 10.7,9)։ Երբ Քրիստոս ինքզինք կը կոչէ դուռ, 

բացայայտօրէն իր անձը կը ներկայացնէ փրկութեան առաջնորդող միա՛կ 

դուռը, միա՛կ ճամբան, միա՛կ կարելիութիւնը։ Այսօր, եթէ յայտարարենք թէ 

Քրիստո՛ս է փրկութեան միա՛կ դուռը, միա՛կ ճամբան, միա՛կ կարելիութիւ-

նը, որոշ մարդիկ անմիջապէս հարց կու տան մեզի. «Հապա ի՞նչ պիտի ըլլայ 

պարագան հեթանոսներուն, տարբեր կրօնքներու հետեւորդներուն»։ Հար-

ցումին պատասխանը կու տայ Պօղոս առաքեալ՝ երբ կ’ըսէ. «Քրիստոսով է որ 

մենք երկուքս, հրեաներ ու հեթանոսներ, նոյն Հոգին ստացած՝ կրնանք Հօր 

Աստուծոյ ներկայութեան կանգնիլ» (Եփ 2.18)։ Առաքեալը յստակօրէն կ’ըսէ, 

թէ միայն Քրիստոսով է որ հեթանոսները կրնան Հօր Աստուծոյ ներկայու-

թեան կանգնիլ։ Այլուր կ’ըսէ. «Ալ ո՛չ հրեայի եւ հեթանոսի խտրութիւն կայ, 

ո՛չ ստրուկի եւ ազատ մարդու, ո՛չ ալ արուի եւ էգի, որովհետեւ Քրիստոսի 

-------------------------------- 
1
 Խփջնր՟լ ե Մ՟ճվ՟ռ՟մւթ Մ՟ճվ Տ՟ձ՟վթմ ղեչ, Կթվ՟խթ 13 Դգխսգղՠգվ, 2020-թմ: 
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միանալով՝ բոլորդ ալ մէկ եղաք» (Գղ 3.28)։ 

Այսօր երբ կը հռչակենք Քրիստոսը փրկութեան առաջնորդող միա՛կ 

դուռը, միա՛կ ճամբան, միա՛կ կարելիութիւնը, որոշ մարդիկ մեզ կը կոչեն 

նեղմիտ, այլամերժ, անհանդուրժող։ Բայց մենք չենք կրնար, եւ պէտք չէ, 

մարդոց կողմէ նեղմիտ, այլամերժ, անհանդուրժող չկոչուելու համար՝ ուրա-

նալ ճշմարտութիւնը. այն ճշմարտութիւնը՝ որ Ճշմարիտը ինք յայտարա-

րեց. այն ճշմարտութիւնը՝ ըստ որուն երկինքը ունի միայն մէ՛կ դուռ եւ այդ 

դուռը Քրիստոս է. եւ սա մեր խօսքը չէ, այլ խօսքն է Քրիստոս-Դուռին, որ 

ըսաւ. «Ե՛ս եմ դուռը։ Ով որ ինձմէ անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի փրկուի» (Յհ 

10.9)։ Ո՛չ ոք կրնայ փրկուիլ՝ առանց այդ դռնէն ներս մտնելու։ Չկա՛յ ուրիշ 

անձ, միջոց, դուռ, ճամբայ, որմէ անցնելով կրնանք մուտք գործել երկինք։ 

Արդարեւ, երկինքը ունի փրկութեան մէ՛կ ճամբայ եւ այդ ճամբան Քրիստոս 

է։ Ո՛չ ոք կրնայ մեր երկնաւոր Հօր հասնիլ ու փրկուիլ՝ առանց այդ ճամբէն 

անցնելու. երկինքի ճամբան՝ Քրիստոս, ինքն իսկ հաստատեց այս ճշմարտու-

թիւնը երբ ըսաւ. «Ե՛ս եմ ճամբան…։ Միայն ինձմով կարելի է Հօրս երթալ» 

(Յհ 14.6)։ Այո՛, միայն Աստուծոյ Որդիո՛վ կարելի է Աստուծոյ երթալ։ Մեզի 

համար մարմնացած ու մարդեղացած Փրկիչո՛վ միայն կարելի է անմարմին 

Աստուծոյ հասնիլ։ Պետրոս առաքեալ կը բացագանչէ, թէ միայն Քրիստոսո՛վ 

կրնանք փրկուիլ, եւ թէ աշխարհի մէջ միակն է անիկա, որ Աստուած մարդոց 

տուաւ, որպէսզի անոր անունով կարենանք փրկուիլ (Գրծ 4.12)։ Աստուածա-

շունչը տարբեր-տարբեր դրուագներու ճամբով կը յայտնէ թէ երկինքը ունի 

մէ՛կ դուռ եւ այդ դուռը Քրիստոս է։ Յիշեմ ձեզի լոկ երկու օրինակ, մին Հին 

Կտակարանէն իսկ երկրորդը՝ Նոր Կտակարանէն։ Հին Կտակարանէն առէք 

Նոյի տապանին օրինակը. մեկնիչ հայրեր Նոյի տապանը նկատած են խոր-

հըրդանիշ երկինքի արքայութեան. տապանը ունէր մէ՛կ դուռ։ Ջրհեղեղը 

սկսելէ առաջ՝ Տէրը ինք գոցեց տապանին դուռը (Ծն 7.16), եւ սա կը նշանակէ 

թէ Տէրը ինքն էր տապանին դռնապանը. եթէ նկատի առնենք որ տապանը 

կը խորհրդանշէ երկինքի արքայութիւնը, եւ եթէ նկատի առնենք որ տապա-

նը ունէր մէկ դուռ, եւ այդ դուռը գոցողը Տէրը ինքն է, պարզորոշ կը դառ-

նայ, թէ երկինքի արքայութիւնը ունի մէ՛կ դուռ, դուռը բացող ու գոցող 

մէ՛կ դռնապան, եւ անիկա Քրիստոս ինքն է։ Նոր Կտակարանին օրինակը. 

տասը կոյսերու առակին մէջ երկինքի արքայութիւնը կը ներկայացուի հար-

սանիքի մը պատկերով. հոս եւս կը տեսնենք, թէ երկնային հարսնետան դու-

ռը գոցողը Տէրը ինքն է, որ Փեսայի պատկերով կը ներկայանայ (Մտ 25.10-

12)։ Հետաքրքրական է նշեալ երկու դրուագներուն մէջի նմանութիւնը. տա-

պան չմտնողները՝ մեղքով թմրածներն էին, մեղքի ազդեցութեան տակ քնա-

ցածներն էին. նոյնն է պարագան հարսանիքին սրահը չմտնողներուն. անոնք 

եւս թմրած ու քնացած էին երբ Փեսան յանկարծ եկաւ, հարսանիքի մտաւ, եւ 

դուռը գոցեց։ Ահա թէ ինչու, Աստուածաշունչը կոչ կ’ուղղէ մարդուն որ միշտ 

արթուն եւ պատրաստ ըլլայ ու մնայ (Ա.Պտ 5.8։ Մտ 25.13)։ 
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բ) Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը երկինքի դուռը՝ Քրիստոսը, կը կոչէ՝ 

«դուռն ողորմութեան»։ Արդարեւ, ողորմութեան դուռն է Քրիստոս, ողոր-

մած Փրկիչն է ան։ Առանց Քրիստոսի ողորմութեան ո՛չ ոք կրնայ փրկուիլ ու 

երկինք մտնել։ Ճիշդ է որ փրկութիւնը Քրիստոսի ձրի պարգեւն է, բայց 

միաժամանակ՝ Քրիստոսի ողորմութեան արդիւնքն է (Ա.Տմ 1.13։ Հռ 9.16։ 

Ա.Պտ 1.3։ Յկ 2.13։ Յդ 21)։ Աշխարհի ամենէն մաքուր մարդն անգամ, առանց 

Մաքուրին ու Մաքրողին ողորմութեան՝ չի կրնար մուտք գործել մաքրա-

մաքուր երկինքը։ Աշխարհի ամենէն բարեգործ մարդն անգամ, առանց Բա-

րիին ու Բարեգործին կողմէ ողորմութիւն գտնելու՝ չի կրնար երկինքի բա-

րութիւնը ժառանգել։ Աշխարհի ամենէն սուրբ մարդն անգամ, եթէ չսրբուի 

Ողորմածին ու Սուրբին ձեռքով՝ չի կրնար Սուրբին հետ բաժին ունենալ։ 

Սուրբը ի՛նք յայտնեց այս ճշմարտութիւնը երբ ըսաւ Պետրոսի. «Եթէ ոտ-

քերդ չլուամ՝ ինծի հետ բաժին պիտի չունենաս» (Յհ 13.8)։ Պետրոս առաք-

եալին ուղղուած Տիրոջ այս խօսքը՝ ուղղուած է բոլորիս։ Եթէ Տէրը մեզ 

չլուայ ու չսրբէ իր արիւնով եւ չսրբագործէ կեանքի նեղութեանց ճամբով՝ 

մենք չենք կրնար բաժին ունենալ իր հետ, գործ ունենալ իր հետ, որովհետեւ 

միայն լուացուածներն ու մաքուրները կրնան իր հետ բաժին ունենալ, գործ 

ունենալ, իրեն հետ հաղորդութեան մէջ ըլլալ։ 

գ) Քրիստոսի համար գործածուած «ողորմութեան դուռ» բնորոշումը 

իր մէջ ունի մխիթարական, քաջալերական, եւ բժշկարար զօրութիւն։ Ար-

դարեւ, «ողորմութեան դուռ» բնութագրումը կը բացայայտէ, թէ Քրիստոս 

ողորմա՛ծ ու ողորմութեա՛ն Աստուածն է, բարի՛ ու բարութեա՛ն Աստուածն 

է, գթառա՛տ ու գթութեա՛ն Աստուածն է, սէ՛ր ու սիրո՛յ Աստուածն է։ «Ողոր-

մութեան դուռ» բնութագրումը կը ցուցնէ, թէ Քրիստոս ողորմած Տէրն է 

բոլոր անոնց՝ որոնք կ’ապաւինին իր տէրութեան. ողորմած Փրկիչն է բոլոր 

անոնց՝ որոնք կը խնդրեն իր փրկութիւնը. ողորմած քաւիչն է բոլոր անոնց՝ 

որոնք կը փնտռեն իր քաւութիւնը։ «Ողորմութեան դուռ» բառերը կը պար-

զեն, թէ Քրիստոս ի՛նքն է դո՛ւռը բժշկութեան ու փրկութեան, դո՛ւռը գու-

թի ու քաւութեան, դո՛ւռը դեղի ու դարմանի, դո՛ւռը երկինքի ու երջանկու-

թեան, դո՛ւռը սիրոյ ու սփոփանքի, դո՛ւռը կեանքի ու կարեկցութեան, դո՛ւ-

ռը խինդի ու խաղաղութեան։ 

Եւ հետեւաբար, եթէ մարդիկ կոտրած են մեր սիրտը՝ Յիսո՛ւս է դուռը, 

մտնենք անկէ ներս, եւ ան պիտի բժշկէ կոտրած մեր սիրտը, եւ յատուկ տեղ 

պիտի տայ մեզի իր սրտին մէջ։ Եթէ մարդիկ խոցոտած ու ցաւցուցած են 

մեր հոգիները՝ Յիսո՛ւս է դուռը, դիմենք իրեն, եւ ան պիտի բուժէ մեր 

հոգիի խոցերը ու մխիթարէ մեզ։ Եթէ մարդիկ մերժած են կամ կը մերժեն 

մեզ՝ Յիսո՛ւս է դուռը, մտնենք անկէ ներս, եւ ան սիրով պիտի ընդունի մեզ, 

եւ պիտի պատուէ ու մեծարէ։ 

2) «Դաւանողիս բաց»։ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը Քրիստոսը հռչա-

կելէ ետք ողորմութեան դուռ, «դաւանողիս բաց» բառերով կու գայ ցոյց տա-
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լու մեզի, թէ ողորմութեան այդ Դուռը կը բացուի ու կրնայ բացուիլ միայն 

անոր առջեւ՝ որ կը դաւանի՛ այդ Դուռը, կը խոստովանի՛ այդ Դուռը, կը 

ճանչնա՛յ այդ Դուռը, կը բաղխէ՛ այդ Դուռը, կը կառչի՛ այդ Դրան։ բայց ի՞նչ 

կը նշանակէ՝ «դաւանիլ Քրիստոսը»։ Քրիստոսը դաւանիլը երեք կերպերով 

տեղի կ’ունենայ.- 

ա) Խօսքով։ Քրիստոսադաւ այս մարդկութեան մէջ՝ քրիստոնեայ մարդը 

պէտք է Քրիստոսադաւան ըլլայ։ Քրիստոսահալած այս մարդկութեան մէջ՝ 

քրիստոնեայ մարդը պէտք է Քրիստոսահռչակ ըլլայ։ Քրիստոսամերժ ու 

Քրիստոսադրուժ այս մարդկութեան մէջ՝ Քրիստոսի հետեւորդը պէտք է 

բարձրաղաղակ խոստովանի Քրիստոսը։ Եթէ առիթը ներկայանայ իր բեր-

նով դաւանելու Քրիստոսը՝ պէտք չէ այդ առիթը փախցնէ։ Ասիկա կ’ըսեմ, 

որովհետեւ այսօր կան շատեր, որոնք, չկորսնցնելու համար գործ ու գործըն-

կեր, դիրք ու դրամ, դրացի ու բարեկամ, պաշտօն ու հանգամանք, կը քաշ-

ուին մարդոց դիմաց դաւանելու Քրիստոսը, եւ խոստովանելու թէ իրենք կը 

հետեւին Քրիստոսի։ Այսպիսիները կը փիլիսոփայեն ու կ’ըսեն. «Կարեւորը 

մեր սիրտերուն մէջ դաւանիլն է Քրիստոսը. կարեւոր չէ ատիկա ընենք 

մարդոց ներկայութեան»։ Աստուածաշունչը սակայն տարբեր բան կ’ըսէ։ 

Աստուածաշունչը կը պարզէ, թէ սրտով դաւանուածը՝ բերնով ալ պէտք է 

դաւանուի, եւ բերնով դաւանուածը՝ սրտով։ Պետրոս առաքեալ կ’ըսէ. «Ա-

նոնց ահէն մի՛ վախնաք եւ մի՛ խռովիք, այլ Տէրը – նոյնինքն՝ Քրիստոսը - 

փառաւորեցէք» ձեր սիրտերուն մէջ, եւ միշտ պատրաստ եղէք հեզութեամբ 

եւ երկիւղածութեամբ պատասխան տալու բոլոր անոնց՝ որոնք բացատրու-

թիւն կ’ուզեն ձեր ունեցած յոյսին մասին» (Ա.Պտ 3.14-15)։ Իսկ Պօղոս առաք-

եալ կ’ըսէ. «Ոեւէ մէկը որ իր սրտին մէջ կը հաւատայ՝ կ’արդարանայ, եւ երբ 

բերանով խոստովանի՝ կը փրկուի» (Հռ 10.10)։ Հոս առաքեալը սրտով հաւա-

տալու եւ բերնով խոստովանելու մասին կը խօսի։ Ան, հետեւաբար, կը բա-

ցայայտէ՝ թէ Անձը որուն կը հաւատանք սրտով՝ բերնով պէտք է խոստո-

վանինք զայն։ Աստուած Մովսէս մարգարէին ճամբով կ’ըսէ. «Աստուծոյ 

պատգամը մօտիկ է քեզի, քու բերնիդ եւ սրտիդ մէջ է» (Բ.Օր 30.14)։ 

բ) Սրտով։ Եթէ բերնով դաւանինք Քրիստոսը բայց սրտով չհաւատանք 

իրեն, չկառչինք իրեն, չսիրենք զինք, չպաշտենք ու չերկրպագենք իրեն՝ կը 

նկատուինք կեղծաւոր. եւ ո՞վ է կեղծաւոր մարդը, եթէ ոչ ան՝ որ ունի Քրիս-

տոսը իր բերնին մէջ, բայց զայն չունի իր սրտին մէջ. ան՝ որ ունի Քրիստոսի 

քաղցր խօսքերը իր բերնին մէջ, բայց իր սիրտը դառնութեամբ լեցուն է։ 

Արդարեւ, կեղծաւոր մարդը մեղուի նման է, որ մէկ կողմէ քաղցրութիւն կը 

պատրաստէ, իսկ միւս կողմէ՝ կը խայթէ։ Կեղծաւոր մարդը ճահիճի նման է, 

որ արտաքնապէս խաղաղ կ’երեւի, բայց ներքնապէս գարշահոտութեամբ ու 

գարշելի զեռուններով լեցուն է։ Բերնի դաւանութիւն մը որուն չ’ընկերա-

նար սիրտով ընդգրկումը Դաւանուածին՝ անկենդան դաւանութիւն է։ Երբ 

բերնով կը դաւանինք Քրիստոսի փրկչական հանգամանքը, բայց մեր սիր-
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տերը փակ են անոր փրկութեան առջեւ՝ մեռա՛ծ է մեր դաւանութիւնը։ Երբ 

բերնով կը դաւանինք թէ Քրիստոս Տէր է, բայց մեր կեանքը անոր տէրու-

թեան չենք վստահիր՝ կե՛ղծ է մեր դաւանութիւնը։ Երբ բերնով կը դաւա-

նինք թէ Սուրբ է Քրիստոս, բայց մենք իրմով չենք սրբուած մեր մեղքերէն՝ 

անօգուտ է մեր դաւանութիւնը։ Երբ կը դաւանինք ու կը հռչակենք Քրիս-

տոսը իբրեւ արդարութեան Արեգակ, բայց թոյլ չենք տար որ արդարութեան 

այդ Արեգակը ծագի մեր սիրտերուն մէջ, ու ջերմացնէ մեղքի իբրեւ հե-

տեւանք ցրտացած մեր սիրտերն ու հոգիները՝ մեր այդ դաւանութիւնը ո՛չ 

մէկ բարիք կը բերէ մեզի։ 

գ) Գործով։ Եթէ մեռած է բերնով մեր կատարած դաւանութիւնը՝ երբ 

անոր չ’ընկերանար սրտով դաւանելու արարքը, ապա նաեւ մեռա՛ծ է մեր 

սրտի դաւանութիւնը՝ երբ անոր չ’ընկերանար գործով դաւանելու արարքը։ 

Ինչ որ բերնով կը դաւանինք՝ սրտով ալ պէտք է դաւանինք, եւ ինչ որ սրտով 

կը դաւանինք՝ գործով ալ պէտք է դաւանինք։ Յակոբոս առաքեալ կ’ըսէ. 

«Հաւատքը առանց գործերու մեռած է» (Յկ 2.26)։ Այս բառերով առաքեալը 

կ’ուզէ բացայայտել, թէ գործը կեա՛նքն է հաւատքին։ Հաւատքը առանց իր 

կեանքին՝ գործին, մեռած է։ Գործը կեանք կու տայ հաւատքին, իսկ հաւատ-

քը կեանք կու տայ մեզի։ Մեր սրտի աներեւելի հաւատքը՝ երեւելի կը դառ-

նայ գործի ճամբով։ Տեսանելի գործն է որ տեսանելի կը դարձնէ մեր անտե-

սանելի հաւատքը։ 

Արդարեւ, չի՛ բաւեր դաւանիլ թէ Քրիստոս դուռն է փրկութեան, այլ 

մեր կարգին, մեր կեանքով պէտք է դառնանք դուռ՝ ուրիշները փրկութեան 

առաջնորդող։ Չի՛ բաւեր դաւանիլ թէ Քրիստոս աղքատասէր է. պէտք է 

գո՛րծնապէս արտայայտել մեր այդ դաւանութիւնը՝ օգնելով աղքատին, սի-

րելով աղքատը, գուրգուրալով անոր։ Չի՛ բաւեր դաւանիլ թէ Քրիստոս կը 

տեսնէ անտեսուածը, լքուածը, մոռցուածը, այլ պէտք է գործնապէս արտա-

յայտել մեր այդ դաւանութիւնը՝ տեղ տալով այդպիսիներուն մեր կեանքին 

մէջ։ 

3) «Դասեցոյ վերնոց»։ Երբ Ողորմածին դուռը բաղխուի ու բացուի, եւ 

երբ Ողորմածը դաւանուի խօսքով, սրտով ու գործով՝ մենք կը դառնանք 

դասակից վերնոց։ Այս բառերը կը պարզեն երկու ճշմարտութիւններ.- 

ա) Կը պարզեն թէ մենք այս «վարի» աշխարհէն զատ՝ տարբե՛ր աշխարհի 

մը կը պատկանինք, վերին աշխարհի մը։ Պօղոս առաքեալ այդ աշխարհը կը 

կոչէ՝ «գալիք աշխարհ», եւ դիտել կու տայ թէ անիկա ենթակայ պիտի ըլլայ 

Քրիստոսի (Եբր 2.5-10)։ Քրիստոս ինք եւս այս աշխարհէն զատ ուրիշ աշ-

խարհի մը գոյութեան մասին է որ խօսեցաւ իր աշակերտներուն երբ անոնց 

ըսաւ. «Ես ձեզ այս աշխարհէն զատեցի, եւ դուք այս աշխարհին չէք պատ-

կանիր այլեւս» (Յհ 15.19)։ Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն կ’ըսէ թէ իրենք 

այս աշխարհին չեն պատկանիր, յստակ կը դարձնէ թէ անոնք եւ իր բոլոր 
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հետեւորդները ուրիշ աշխարհի մը կը պատկանին. աշխարհի մը՝ ուր արդա-

րութիւնը պիտի տիրէ. աշխարհի մը՝ ուր սէրը պիտի թագաւորէ. այդ աշ-

խարհը՝ երկինքի արքայութիւնն է, Քրիստոսի թագաւորութիւնն է։ Երկրի 

վրայ ապրող հաւատացեալը՝ պէտք է գիտակցի թէ ինք երկինքին կը պատ-

կանի։ Ժամանակաւոր այս կեանքին մէջ ապրողը՝ պէտք է անդրադառնայ թէ 

ինք անժամանակ կեանքին համար է որ կը պատրաստուի։ Հաւատացեալներ 

պէտք է աստղերու նման ըլլան, որոնք՝ թէպէտ այս աշխարհէն ու այս աշ-

խարհին էջ կ’երեւին, եւ սակայն, մենք գիտենք թէ անոնք մաս չեն կազմեր 

այս աշխարհին, այլ՝ ուրի՛շ աշխարհի մը, համաստեղութեանց աշխարհին։ 

բ) «Դասեցոյ վերնոց», կը նշանակէ՝ դասակից դարձուր վերնայիններուն՝ 

հրեշտակներուն։ Այս բառերը կը պարզեն, թէ մենք ստեղծուած ենք դասա-

կից ու երգակից ըլլալու երկինքի հրեշտակներուն. ստեղծուած ենք փառա-

կից ու փառաբանակից ըլլալու անոնց. ստեղծուած ենք անոնց հետ եւ 

անոնց նման երգելու փա՛ռքը Աստուծոյ Գառնուկին. ստեղծուած ենք օր մը 

հրեշտակացած՝ հրեշտակներուն միանալու, եւ օրհներգութեանց ճամբով սէր 

Յիսուսին՝ սէ՛րը պատմելու, գթառատ Փրկչին՝ գթութի՛ւնը հռչակելու։ Պատ-

րաստուի՛նք այդ օրուան։ Եւ որպէսզի պատրաստուինք այդ օրուան՝ յանձ-

նուինք Տիրոջ եւ իրմէ խնդրենք որ ի՛նք մեզ պատրաստէ այդ օրուան. որ-

պէսզի այդ օրը՝ Աստուծոյ ու Մարդու Որդիին յայտնութեան օրը՝ դատաս-

տանի օրը՝ Գառնուկին երեսէն փախչելու օր մը չըլլայ մեզի համար, ընդհա-

կառակը, անոր երեսին նայելու ու անոր երեսին գեղեցկութեամբ կշտանա-

լու օ՛ր ըլլայ մեզի համար, անոր քաղցրութիւնը ճաշակելու ու անով արբե-

նալու օ՛ր ըլլայ մեզի համար։ 

 
ՎԱՂԻՆԱԿ Ծ. ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆ 
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ԸՆԿԵՐԱ-ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ 

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԵԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆ՝ 

ՎԻՃԱԿԸ
*
 

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 ներ-

կայութիւն է աշխարհի բոլոր կողմերը եւ մեր ժողովուրդի զաւակները  

-------------------------------- 
*
 Sean Mcdowel, Ethix, Being Bold In A Whatever World, USA, 2006. 
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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։  

 

 

1993 թուականին պատրաստուած Տիկին Տապտդֆայըր (Mrs. Doubtfire) 

զաւեշտական տեսերիզի դերասան՝  Ռոպին Ուիլյըմզ՝ (Robin Williams) ստեղ-

ծագործող, գրող եւ արտադրող տաղանդաւոր անձի մը դերակատարու-

թեամբ հանդէս կու գայ, սակայն իր ցաւալի ամուսնալուծման պատճառով 

կը հեռացուի իր իսկ սիրելի զաւակներէն։ 

Խնդրոյ առարկայ անձը, երբ փաստաբանի եւ պատասխանատու դա-

տախազի ներկայութեան իր կնոջ հետ կը քննարկէ զաւակներուն այցելելու 

իրաւունքի հարցը, արտայայտութիւն մը կ’ունենայ՝ ըսելով. «Իմ սիրտս 

պատռելով դուրս բերիր, արդեօ՞ք նոյն բանը ընելու եկար», որովհետեւ դա-

տաւորը վճռած էր, որ ան շաբաթական մէկ անգամ միայն կրնար տեսնել իր 

զաւակները։  

Զաւակներուն հայրը ծանր հոգեկան ճնշումի կ’ենթարկուի։ Խորապէս 

ցանկալով յաւելեալ ժամանակ անցընել իր զաւակներուն հետ, ան կը դիմէ 

(կին ծպտուելով) նախկին կնոջ տան տնտեսուհիի պաշտօնին։ Որոշ հան-

դերձանքի եւ շպարումի կարգաւորումով՝ կը դառնայ անգլիացի տնտեսու-

հի տիկին Doubtfire եւ անմիջապէս կը վարձուի։ 

Թէեւ շարժապատկերին նիւթը շատ լաւ գրուած է եւ բաւական ծիծա-

ղելի, բայց կը պարզէ նաեւ շատ նուրբ իրավիճակ մը։ Շարժապատկերին 

վերջին տեսարանին մէջ տիկին Doubtfire-ը հակիրճ խօսք մը կ’արտասանէ՝ 

պարզաբանելով այդ իրավիճակը։ Ան Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 

մշակոյթին մէջ տեղ գտած ամուսնութեան եւ ապահարզանի մասին գոյու-

թիւն ունեցող հասարակ հաւատալիք մը օրինակ ծառայեցնելով՝ կ’ըսէ. 

«Կարգ մը ծնողներ, երբ ջղային են, շատ աւելի լաւ վիճակ կ’ունենան՝ եթէ 

միասին չապրին։ Որովհետեւ այդ կերպով մնայուն իրար հետ չեն վիճիր եւ 

կրնան շատ աւելի լաւ մարդիկ դառնալ, ինչպէս նաեւ՝ շատ աւելի լաւ հայ-

րեր ու մայրեր», եւ որպէսզի ցոյց չտան, թէ ապահարզանի պատճառով ի՛նչ-
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պիսի վատ եւ ծանր վիճակներու կը մատնուին, հոգեկան ազդեցութիւննե-

րու եւ ցնցումներու կ’ենթարկուին այդ մարդոց զաւակները, եւ որպէսզի 

չվիրաւորուին, այդպիսիները շարժապատկերին մէջ իրողութեան մասին 

միայն կէս ճշմարտութիւնը պարզելով կը բաւարարուին։ 

Անկասկած, ապահարզանը կրնայ լաւագոյն միջոցը ըլլալ, յատկապէս 

փոքր մանուկներուն համար, երբ չարաշահումն ու խաբէութիւնը կը քանդէ 

եւ կը կործանէ ամուսնութեան կառոյցը։ Բայց, արդեօք ճի՞շդ է ապահար-

զանը ընդունիլ իբրեւ լաւագոյն ընտրութիւն, երբ հայրն ու մայրը պարզա-

պէս յարաբերական խնդիրներ կը դիմագրաւեն եւ այնպէս կը թուի, թէ դըժ-

ուար է զանոնք հաշտեցնելը։ Թէեւ շարժապատկերին մտադրութիւնը ազ-

նիւ է, բայց իրապէ՞ս ճշմարտութիւնն այն է, որ մարդիկ շատ աւելի լաւ 

ծնողներ կը դառնան, երբ ապահարզանի ճամբով զիրար կը ձգեն։ 

Տակաւին մինչեւ մօտ անցեալին, ապահարզանը հազուադէպ երեւոյթ 

էր։ Բայց այսօր, դժբախտաբար, գրեթէ երկու ամուսնութիւններէն մէկը ա-

պահարզանով կ’աւարտի։  

Ապահարզանի մասին ուսումնասիրող յայտնի ուսումնասէրներէն՝ Andrew 

Schepard կ’ըսէ. «Ամերիկացիները այն վիճակին հասած են, որ ապահարզա-

նը կը դիտեն որպէս բնական փորձառութիւն»: Ժամանակին ապահարզանին 

առնչուած խայտառակութեան հասկացողութիւն մը կար, բայց այժմ, ապա-

հարզանը ո՛չ միայն սովորական կեանքի կերպ մը նկատուած է, այլեւ՝ լաւա-

գոյն ընտրութիւնը։ 

Ցաւօք, այսօր ամուսնացեալ զոյգերը կ’ուխտեն իրենց ամուսնական 

խոստումը պահել «այնքան ժամանակ, երբ երկուքը զիրար կը սիրեն»: 

Այսօր, ամուսնական կառոյցի դիմագրաւած երեւոյթը միայն ապահարզանի 

հարցը չէ, այլեւ շատեր կ’ուզեն վերահնարել ամուսնութեան գաղափարը՝ ա-

նոր մէջ ներառնելով նաեւ նոյն սեռի ամուսնութիւնները։ Իրականութեան 

մէջ, բազմաթիւ օտար երկիրներ, ինչպէս օրինակ՝ Գանատան, փոխած են 

ամուսնութեան մասին իրենց սահմանումը, որպէսզի նոյն սեռի պատկանող 

անձերու ամուսնութիւնները ներգրաւեն։ 

Պատճառաբանութիւնը յստակ է« «Այնքան ատեն, որ զիրար կը սիրեն, 

ապա ինչո՞ւ չարտօնուի, որ ամուսնանան», «Ինչո՞ւ ընկերութիւնը կը փոր-

ձէ պաշտպանել աւանդական ամուսնութիւնը նոյնասեռ ամուսնութենէն»: 

«Արդեօք նոյն սեռի ամուսնութիւններ ներգրաւուելու համար, պէ՞տք է ա-

մուսնութիւնը վերասահմանուի»: 

Առողջ մարդկային ընկերութեան համար ամուսնութեան հարցէն շատ 

աւելի կարեւոր հարցումներ կան, ինչպէս օրինակ.- 

1) Ի՞նչ է ամուսնութեան նպատակը։  

2) Ինչո՞ւ այդքան կարեւոր է ամուսնութիւնը։ 

Որպէս երիտասարդ եւ երիտասարդուհի, յոյժ կենսական ու վճռական է 

լաւ հասկնալ, թէ ի՞նչ է ամուսնութեան Աստուածաշնչական ու ընկերային 

դերը։ 
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Ամուսնութեան կարեւորութիւնը հասկնալը ոչ միայն պիտի օգնէ քեզի, 

որ ապագային յաջող ամուսնութիւն մը ունենաս, այլեւ՝ որպէսզի կարենաս 

ոտքի կանգնիլ այս ընկերութեան մէջ, որ շատ յաճախ կը փորձէ նուաս-

տացնել ամուսնութեան սրբութիւնը, արժէքն ու բարոյականը։   

 

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԵԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Ամուսնութեան նպատակը հասկնալու ամենալաւ կերպը Ծնունդներու 

գիրքին մէջ ներկայացուած ստեղծագործութեան պատմութիւնը նկատի 

ունենալն է։ Հոն մեր ուշադրութեան կը յանձնուի, որ ամուսնութիւնը Աս-

տուծոյ գաղափարն է եւ ոչ թէ՝ մարդուն։ 

Աշխարհն ու մարդը ստեղծելէ ետք, Աստուած տեսաւ որ լաւ չէր, որ իր 

ստեղծած մարդը մինակ մնայ։ 

Ադամ կանոնաւոր կերպով անուանակոչեց բոլոր կենդանիները, բայց 

անոնցմէ ո՛չ մէկը իրեն համար յարմար օգնական էր։ Ես կրնամ պատկերա-

ցընել, թէ Ադամ ի՛նչ զգաց, երբ առաջին անգամ տեսաւ Եւան. Աստուծոյ 

ստեղծագործութեան պսակը։ 

Ամուսնութեան վերաբերող հատուածը հետեւեալ տողով կ’աւարտի. «Այս 

պատճառով այրը պիտի ձգէ իր հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ պիտի միանայ եւ 

մէկ մարմին պիտի ըլլան» (Ծն 2.24): Այս պատումէն ամուսնութեան մասին 

քանի մը կարեւոր կէտեր կը բացայայտուին։ 

 

Ա) Աճվ գր խմնչ ղթչգր ՟ղնրջմնրէթրմզ 

Համաձայն Աստուածաշունչին, ամուսնութիւնը պէտք է, որ այր եւ կնոջ 

միջեւ ըլլայ։ Ասիկա շատ յստակ է Ծնունդներու գիրքին առաջին իսկ 

գլուխին մէջ, ուր կը կարդանք, որ Աստուած «արու եւ էգ ստեղծեց» ու հրա-

հանգեց անոնց, որպէսզի աճին, բազմանան եւ երկիրը լեցնեն (տե՛ս Ծն 1.27-

28): 

Վերարտադրումը, այս պարագային զաւակ ծնիլը, տեղի կ’ունենայ բնա-

կանօրէն այր եւ կնոջ միաւորումով միայն։ Պօղոս առաքեալ այս մէկը աւե-

լիով կը հաստատէ, երբ կ’ըսէ. «Բայց որպէսզի պոռնկութեան մէջ չիյնաք՝ 

ամէն մարդ թող իր կինը ունենայ եւ ամէն կին՝ իր ամուսինը» (Ա.Կր 7.2): 

Նոյնիսկ Webster’s բառարանը ամուսնութիւնը կը սահմանէ, իբրեւ այր 

մարդու եւ կնոջ միջեւ փոխադարձ յարաբերութիւն։ Աստուած երկու այր եւ 

երկու կին չստեղծեց եւ ոչ ալ այլ տարբերակ։ Ամուսնութիւնը մէկ մարդու 

եւ մէկ կնոջ միջեւ տեղի ունեցող յարաբերութիւնն է։ 

 

Բ) Աղնրջմնրէթրմզ ՟ղՠնհչնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ ե 

Ստեղծագործութեան մէջ միակ, այսպէս կոչուած, ոչ լաւ բանը՝ մար-

դուն առանձին կամ մինակ ըլլալն էր։ Այր մարդը առանձին, ինքնիրեն ան-
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կատար է՝ ամբողջական չէ. անիկա ընկերակիցի մը կարիքն ունի։ Ամուսնու-

թեան համար Աստուծոյ գլխաւոր նպատակներէն մէկը այր եւ կնոջ ընկե-

րակցութեան եւ միաւորման սիրոյ փորձառութիւնն է։ 

Աստուծոյ փափաքն է, որ անոնք ամուսնութեամբ թէ՛ հոգիով եւ թէ 

մարմինով մէկ դառնան։ Այս հասկացողութեամբ ամուսնութիւնը յարմար 

շրջագիծն է սեռային միաւորութեան։ Բայց, ան նաեւ ընկերակցութիւն մըն 

է, որ անդրանցնելով սեռայնականութիւնը, շատ աւելի հեռուն կ’երթայ 

(տե՛ս Մղ 2.14): Ատիկա բաժնեկցութիւն մըն է, որ կը ներառնէ կիսել շա-

հերը, աշխատանքները, նպատակներն ու երազները։ 

 

Գ) Աղնրջմնրէթրմզ նվբգլմնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ ե 

Աստուածաշունչին մէջ այր եւ կնոջ ուղղուած առաջին պատուիրանը 

աճիլ, բազմանալ եւ երկիրը լեցնել է (տե՛ս Ծնն 1.28): Ասիկա աստուածային 

այն պատուիրաններէն է, որ մարդիկ կամ մարդկութիւնը լրջօրէն նկատի 

առած են։ Եւ ինչ որ մարդկային որդեծնութիւնը կը տարբերէ անասնա-

կանէն, այն է՝ որ ատիկա տեղի պէտք է ունենայ ընտանեկան շրջագիծի մէջ 

եւ Աստուծոյ կարգաւորումին համաձայն։  

Աստուածաշունչը շատ յստակ կը սորվեցնէ, թէ ինչպէս հայրն ու մայրը 

իրենք են որ պիտի մեծցնեն ու դաստիարակեն իրենց զաւակները, բարե-

պաշտ մթնոլորտի ու տան մէջ։ Թէեւ բոլոր ամուսնացեալ զոյգերը չեն ընտ-

րեր անպայման զաւակներ ունենալ, բայց ամուսնութիւնը բնորոշապէս զա-

ւակներու մասին եւ համար է (տե՛ս Մղ 2.15): 

 

Դ) Աղնրջմնրէթրմզ տխգ՟մջ ճ՟մկմ՟պնրէթրմ ղզմ ե 

Աստուածաշունչը շատ յստակ կերպով կը հաստատէ, որ այս կեանքին 

մէջ ամուսնութիւնը մնայուն է։ Ասոր է, որ ակնարկեց Յիսուս, երբ ըսաւ. 

«Այլեւս երկու չեն, այլ՝ մէկ մարմին» (Մտ 19.6): Պօղոս առաքեալ ալ ասիկա 

կը յստակացնէ Հռոմէացիներուն ուղղած իր նամակին մէջ, ըսելով. «Ամուս-

նացած կին մը օրէնքով իր ամուսինին կապուած է, որքան ատեն որ իր 

ամուսինը ողջ է. իսկ երբ ամուսինը մեռնի՝ արձակուած կ’ըլլայ ամուսնա-

կան կապէն» (Հռ 7.2): Թէեւ ամուսնութիւնը ցկեանս յանձնառութիւն մըն 

է, բայց յաւիտենական չէ։ Թէեւ երկինքի մէջ վստահաբար պիտի ճանչնանք 

մեր սիրելիները, բայց անդենական կեանքին մէջ ամուսնութիւնները պիտի 

դադրին եւ մարդկային ֆիզիքական կեանքի գոյատեւման համար բոլոր 

պէտքերը պիտի դադրին։ (Մտ 22.23-30): 

 

ԱՊԱՀԱՐԶԱՆ 

Աո՟ծ՟վդ՟մթ ղ՟ջթմ սվնր՟լ Աջսնր՟լ՟յմշ՟խ՟մ թվնհնրէթրմմգվզ 

Աստուածաշունչը յստակ կը դարձնէ, որ ապահարզանը Աստուծոյ երե-

ւակայութիւնն ու իտէալը չէ։ Իրականութեան մէջ, Աստուած Մաղաքիա 
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մարգարէին բերնով կը յայտարարէ՝ ըսելով. «Ես կ’ատեմ կին արձակելը», 

այսինքն՝ ապահարզանը (Մղ 2.16):  

Թէեւ Աստուածաշունչին մէջ կը հանդիպինք այն իրողութեան, որ Աստ-

ուած երբեմն կը թոյլատրէ ապահարզանը, բայց երբեք չի ծրագրեր զայն։  

Ասիկա յստակօրէն ցոյց կը տրուի Մատթէոսի Աւետարանին մէջ։ Ամուս-

նութեան եւ ապահարզանի մասին փարիսեցիներուն իրեն ուղղած հարցում-

ներուն պատասխանելէ ետք, Յիսուս անոնց կը յիշեցնէ, որ ձեր խստասըր-

տութեան պատճառով Մովսէս թոյլ տուաւ, որ արձակէք ձեր կիները, բայց 

սկիզբէն այդպէս չէր։ Եւ կþաւելցնէ, թէ ես կ’ըսեմ ձեզի, ով որ իր կինը կ’ար-

ձակէ առանց պոռնկութեան պատճառի եւ ուրիշ մը կþառնէ, այսինքն՝ ուրի-

շի հետ կ’ամուսնանայ, շնութիւն ըրած կþըլլայ, եւ ով որ արձակուած կինը 

կþառնէ՝ ան ալ շնութիւն ըրած կþըլլայ (տե՛ս Մտ 19.8-9): 

Նախորդող հատուածներուն մէջ, ապահարզանի վերաբերեալ, Քրիստոս 

միայն մէկ չափանիշ կը ճշդէ, եւ այդ ալ՝ պոռնկութիւնը կամ շնութիւնը։ 

Թէեւ այս պոռնկութեան (porneia) շուրջ բազմաթիւ վէճեր բարձրացած են, 

բայց այնպէս կը թուի, որ ատիկա յստակօրէն ակնարկուած է սեռային ան-

մաքուր արարքներուն, ինչպէս՝ շնութիւն, պոռնկութիւն, միասեռեականու-

թիւն եւ արիւնապղծութիւն։ 

Քրիստոս կ’ըսէ, թէ ոեւէ մէկը երբ վերոյիշեալ պատճառներէն դուրս 

այլ պատճառով կ’արձակէ իր կինը, Աստուծոյ աչքին անիկա տակաւին ա-

մուսնացած կը սեպուի։ Եւ հետեւաբար, բացի շնութեան պարագայէն, ար-

ձակելով վերամուսնանալը ինքնին շնալ եւ պոռնկանալ կը նշանակէ։ 

Պօղոս առաքեալ յաւելեալ երկու պատճառներ կը յիշէ, ուր ամուսնական 

կապը կը խզուի եւ վերամուսնութեան իրաւունք կը տրուի։ Առաջին պարա-

գան, երբ ամուսնացեալ զոյգերէն մէկն ու մէկը կը մեռնի (տե՛ս Հռ 7.3): 

Երկրորդ պարագան, երբ ամուսնացեալ զոյգերէն մէկը անհաւատ է եւ անձը 

արձակել կ’ընտրէ. «Սակայն եթէ անհաւատ ամուսինը կամ կինը ուզէ բաժ-

նուիլ, թող բաժնուի» (Ա.Կր 7.15): Եթէ անհաւատ մը կը լքէ հաւատացեալ 

կողակիցը, ապա հաւատարիմ կողակիցը ազատած կ’ըլլայ ամուսնական կա-

պէն։ Ուրիշ ոչ մէկ արդարացի պատճառ յիշուած կը գտնենք Աստուածա-

շունչին մէջ։  

Այդուհանդերձ, ապահարզանը արդարացուցիչ է յատկապէս՝ չարաշահ-

ման եւ շահագործման պարագաներուն, որովհետեւ այդ պարագային կ’ոտ-

նակոխուի սիրոյ սկզբունքը։ 

Թէեւ ամուսնութիւնը մինչեւ վախճան կարգաւորուած Աստուծոյ իտ-

էալ ծրագիրն է, բայց կարեւոր է նաեւ գիտնալ ու ճանչնալ, որ ներողա-

մտութիւնը միշտ առկայ է։ Ապահարզանը աններելի մեղք չէ։ Եթէ զոյգերը 

իտէալական պահանջքը չեն կրնար կատարել, ապա պէտք է, որ յաջորդ լա-

ւագոյն բանը կատարեն։ Թէեւ վերամուսնութիւնը Աստուծոյ ծրագիրը չէ, 

բայց ատիկա նուազ քան կատարեալ աշխարհի մը մէջ իրապաշտ փոխատը-

ւութիւնն է։ 
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Մենք պէտք է յիշենք Յովհաննէս Առաքեալին խօսքերը. «Եթէ խոստո-

վանինք մեր մեղքերը, վստահ եղէք՝ թէ Աստուած, որ արդար է, պիտի ներէ 

մեր մեղքերը եւ մեզ պիտի սրբէ մեր բոլոր անիրաւութիւններէն» (Ա.Յհ 

1.9):  

Բազմաթիւ մարդիկ ու կեանքեր ապահարզանի պատճառով խորտակ-

ուած ու կործանած են եւ կարիքը ունին քրիստոնեաներու սիրոյն, գութին 

եւ ողորմութեան եւ ոչ թէ անոնց օրէնքներուն եւ պատճառներուն, թէ ին-

չո՛ւ սխալ են։ 

 

Աո՟ծ՟վդ՟մթ ղ՟ջթմ ձյղ՟վսնրէթրմզ 

Դժբախտաբար Ամերիկեան մշակոյթին մէջ ծնունդ առած է մեծ առաս-

պել մը, շատեր այսպէս կը մտածեն, թէ ապահարզանը մարդիկը շատ աւելի 

ուրախ եւ երջանիկ կը դարձնէ։  

Այս իմաստով, շատեր կը մտածեն, թէ ինչո՞ւ ես ամուսնական կապի մէջ 

մնամ, եթէ երբեք ապահարզանը զիս շատ աւելի լաւ պիտի դարձնէ։ Բայց 

զարմանալիօրէն, արդիւնքները ճիշդ հակառակ պատկերը կը ներկայացնեն 

կամ ցոյց կու տան։ 

Հետեւեալը նկատի առնենք, որ ապահարզանի մասին ընդարձակ ու-

սումնասիրութենէ մը քաղուած է.- 

Ա) Ոչ մէկ ապացոյց կայ, որ ապահարզանը մարդը կատարելապէս ուրախ 

կը դարձնէ։ 

Բ) Ոչ ուրախ ամուսնութիւն ունեցող զոյգերէն 66 տոկոսը, որոնք կը 

խուսափին ապահարզան կատարելէ եւ կառչած կը մնան իրենց ամուսնա-

կան յանձնառութեան, հինգ տարի չանցած իսկ կը ծանուցեն՝ որ իրենք ու-

րախ ամուսնացած զոյգեր են։ 

Գ) Ապահարզանը երբեք չի նուազեցներ հոգեկան ճնշումներու կամ ա-

ռանձնութեան ախտանշանները եւ ոչ ալ կը բարձրացնէ անձին իր վրայ 

ունեցած համարումն ու ինքնագնահատանքը։ 

Դ) Այն դժուարութիւնները, որոնք ապահարզանի կը յանգեցնեն, որոշա-

պէս չեն կրնար զանազանուիլ միւս դժուարութիւններէն, որոնց առկայու-

թեամբ հանդերձ, շատ մը զոյգեր երկար կ’ապրին միասին։ 

Ե) Մինչ բոլոր ամուսնութիւններն ալ փորձութիւններ կը դիմագրա-

ւեն, յաջող ամուսնութիւնները յատկանշուած են այն մարդոցմով, որոնք 

յանձնառութիւն ունին համբերելով դժուարութիւններուն՝ աշխատիլ իրենց 

ամուսնութեան վրայ ի խնդիր անոր պահպանումին եւ յաջողութեան։ 

Իմշն՞ր ՟ղնրջմնրէթրմզ ճնճը խ՟վգրնվ ե 

Ամուսնութիւնը ոչ միայն Աստուածաշնչական տեսակէտէն կարեւոր է, 

այլեւ՝ մարդկային ընկերութեան բարօրութեան համար։ Իրականութեան 

մէջ, առողջ մշակոյթի զարգացման համար չկայ աւելի կենսական ազդակ մը 
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քան անոր ամուսնութեան զօրութիւնը։ Թէեւ բոլոր մարդիկ անհրաժեշ-

տօրէն պէտք չէ ամուսնանան, բայց ամուսնութիւնները պէտք է զօրացուին 

ընկերութեան բարիքին համար։  

Ամերիկեան Արժէքներու Հիմնարկը վերջերս կ’արձանագրէ 21 պատճառ-

ներ, թէ ինչո՞ւ ամուսնութիւնը յոյժ կարեւոր է։ Ստորեւ կը ներկայացնենք 

քանի մը հատը.- 

1) Միջին հաշուով ամուսնացեալ զոյգերը շատ աւելի հարստութիւն կը 

հաւաքեն, քան ամուրիները։ 

2) Ապահարզանը մեծապէս կ’աւելցնէ զաւակներուն մօտ ժխտական եւ 

ձախող վարուելակերպի վտանգը։ 

3) Ամուսնութեան շնորհիւ երիտասարդ-երիտասադուհիներ շատ աւելի 

նուազ ալքոլ (ոգելից ըմպելիներ) եւ թմրեցուցիչ կ’օգտագործեն։ Այսինքն՝ 

ամուսնութիւնը կ’օգնէ դէմ դնելու ալքոլի եւ թմրանիւթի չարաշահման եւ 

անսանձ օգտագործումին։ 

4) Ամուսնացեալ զոյգերը շատ աւելի առողջ եւ երկար կեանք կ’ապրին 

քան՝ ամուրիները։ 

5) Ամուսնացեալ զոյգեր շատ աւելի նուազ ոճիրներ կը գործեն քան՝ 

ամուրիները։ 

Ննճմ՟ջգպ ՟ղնրջմնրէթրմ 

2004-ի Փետրուարին հարիւրաւոր նոյնասեռականներ Սան Ֆրանսիսքօ 

խուժեցին ամուսնանալու համար։ «Ասիկա մեզի համար հոյակապ եւ սքան-

չելի բան մըն է», ըսաւ կին մը, եւ շարունակեց՝ «Հիմա որ ամէն մարդ ըն-

տանիքի մասին կը խօսի, մենք ալ մեր աղջկան կրնանք ընտանիք մը տալ, 

եւ ոչ ոք չի կրնար ատիկա առնել մեզմէ»: 

Արդեօք մարդկային ընկերութեան համար նոյնասեռ ամուսնութիւնը 

դրակա՞ն փոփոխութիւն մըն է թէ՝ ժխտական քայլ մը։ Ամուսնութիւնը 

միայն այր եւ կնոջ միջե՞ւ յարաբերութիւն մըն է, թէ կրնայ ներառել նաեւ 

նոյնասեռ միաւորումները։ 

Եկէք նկատի առնենք այն գլխաւոր փաստարկները, որոնք կը ներկայաց-

ուին ի նպաստ նոյնասեռ ամուսնութեան օրինականացմանը համար եւ տես-

նենք, եթէ երբեք ամուսնութեան աւանդական հասկացողութիւնը կրնայ 

տոկալ եւ դիմադրել այդ կատաղի գրոհին։ 

«Իմլթ ծ՟ղ՟վ թ՞մշ ս՟վՠգվնրէթրմ նրմթ խ՟ղ խ’զմե»  

Ինչո՞ւ նոյնասեռ ամուսնութիւնները չկատարուին աւանդական ամուս-

նութեան կողքին, առանց ոեւէ մէկը վիրաւորելու։ Արդեօք կարելի՞ է նոյ-

նասեռ ամուսնութիւնը վաւերացնել կամ հաստատել առանց յուզելու բոլո-

րը կամ ժխտականօրէն ազդելու միւսներուն վրայ։ 

Այս հարցումին պատասխանելու համար, նախ պէտք է հետեւեալ ամփոփ 

պատկերը նկատի ունենանք։ Երեւակայէ, որ մեծ լաստի մը մէջ ես եւ կը յու-



ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020 Ð²êÎ 583 

 

սաս ապահովապէս լիճին միւս ափը հասնիլ, երբ ուրիշ մէկը կը պնդէ, որ 

իրաւունքը ունի մեծ ծակ մը բանալու լաստին միւս կողմին վրայ, ուր ինք 

կը գտնուի։ Եւ երբ իրաւացիօրէն առարկես, անիկա քեզ կը մեղադրէ որպէս 

անհանդուրժող եւ մոլեռանդ, պնդելով՝ որ դուն քու կեցած տարածքիդ մէջ 

իրաւունք ունիս ընելու ինչ որ կ’ուզես, բայց իրաւունք չունիս միջամտելու 

հոն, ուր ինչ որ կը կատարուի իր տարածքին մէջ։ Բայց երբ աստիճանաբար 

լաստը կը սկսի ջուրով լեցուիլ, սիրես կամ ոչ, կ’անդրադառնաս որ այն՝ ինչ 

որ ուրիշը կ’ընէ լաստին միւս կողմը, ուղղակիօրէն կ’ազդէ նաեւ բոլոր այն-

տեղ գտնուողներուն վրայ։ 

Որջսթ, թ՞մշ կգրնռ մնճմ՟ջգպ ՟ղնրջմնրէթրմզ  

խվմ՟ճ ռմ՟ջգժ ՠնժնվթմ 

Նկատի առնենք հետեւեալ քանի մը մատնանշումները.- 

1) Եթէ նոյնասեռ ամուսնութիւնը հաստատուի, ապա ուրիշ յարաբերու-

թիւններ ալ ի վերջոյ պիտի հաստատուին, ինչպէս օրինակ՝ բազմակնութիւ-

նը, ազգականական ամուսնութիւնը (endogamy), փոքրերու եւ կամ անասուն-

ներու հետ ամուսնութիւնը եւ կամ անկենդան առարկաներու հետ ամուս-

նութիւնը։ Այս բոլորին մէջ փոքրերն են որ պիտի տուժեն, վիրաւորուին ու 

վնասուին։ 

2) Եթէ երբեք նոյնասեռ ամուսնութիւնը հաստատուի, ապա այն եկեղե-

ցիները, որոնք կը մերժեն այդ ամուսնութիւնները կատարել, որոշ իրա-

ւունքներ պիտի կորսնցնեն (Ամերիկայի կառավարութեան հետ կապուած 

յատուկ օրէնքներ): 

3) Կրօնական ազատութիւնը պիտի կորսուի անոնց համար, որոնք կը 

հակառակին միասեռական վարմունքին։ Ասիկա արդէն տեղի ունեցած է 

Գանատայի մէջ, ուր մարդիկ ծանր տուգանքներու կ’ենթարկուին, երբ 

միասեռականութեան դէմ կը խօսին, ըլլայ լրատուութեան մէջ կամ ըլլայ 

եկեղեցիներու բեմերէն։ 

«Մթ՟ջգպ՟խ՟մմգվզ իսվնրէգ՟մ խ’գմէ՟վխնրթմ» 

Ամենաշատ յաճախականութեամբ հնչեցուող փաստարկներէն մէկը, հաս-

տատելու համար նոյնասեռ ամուսնութիւնը, այն է՝ թէ միասեռականներ 

չունին այն օրինական իրաւունքները, որ ունին երկսեռականները։ Ուրիշ 

խօսքով, այնքան ատեն, որ միասեռականներ չեն կրնար իրար հետ ամուս-

նանալ, ապա կը նշանակէ, որ օրինականօրէն խտրութեան կ’ենթարկուին՝ 

նոյնինքն օրէնքին միջոցաւ։ 

Այս յայտարարութեան առնչուած խնդիրն այն է, որ ատիկա պարզապէս 

սխալ է։ Որովհետեւ ամէն մարդ (երկսեռական թէ միասեռական) կրնայ 

ամուսնանալ Ամերիկայի որեւէ նահանգի մէջ եւ ստանալ համապատասխան 

իրաւունքներն ու օգուտները հաստատուած ամուսնութեան վիճակէն։ Բո-

լոր քաղաքացիները հաւասար կերպով կը կիսեն այդ առաւելութիւնները։ 
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Ամուսնութեան օրէնքները բոլորին վրայ հաւասարապէս կը կիրառուին։ 

Բայց ինչ որ միասեռականները կ’ուզեն, իրաւունքն է ընելու այն՝ ինչ որ 

ուրիշներ իրաւունք չունին ընելու։ Այսինքն, անուանապէս նոյն սեռին 

պատկանող անձի մը հետ ամուսնանալ։ Ո՛չ ոք կրնայ ամուսնանալ իր 

ազգականին հետ, մանուկի մը հետ, արդէն իսկ ամուսնացած մէկու մը հետ, 

եւ կամ նոյն սեռին պատկանող անձի մը հետ։ Ուստի, մերժել անոնց տալ 

այս իրաւունքը բնաւ խտրականութիւն դնել չի նշանակեր, այլ ատիկա կը 

յառաջանայ նոյնինքն ամուսնութեան բնոյթէն։ 

«Աղնրջմնրէթրմզ ղյ՟խնճէթ ձ՟ղՠնռ խվմ՟ճ ռգվ՟ջ՟ծղ՟մնրթժ»: 

Նոյնասեռ ամուսնութեան համար ուրիշ հասարակ պատճառաբանութիւն 

մըն ալ այն է, թէ ամուսնութիւնը մշակոյթին առընթեր յարատեւ կը վերա-

սահմանուի։ 

Հետաքրքրականօրէն, ինծի ծանօթ բոլոր մշակոյթներուն մէջ, բացա-

ռաբար կարգ մը այսպէս կոչուած արդի երկիրներու մէջ, ամուսնութիւնը 

միշտ ալ եղած է արուի եւ էգի միջեւ։ Թէեւ ոմանք արտօնած են մէկէ աւելի 

կիներու հետ ամուսնանալ, բայց ամուսինները միշտ ալ այր եւ կին եղած 

են։ Թէեւ որոշ փոփոխութիւններ եղած են ամուսնութեան թեմայի գծով, 

բայց հիմքը միշտ ալ նոյնը մնացած է. ամուսնութիւնը այր եւ կնոջ միջեւ է։ 

«Ննճմ՟ջգպ ՟ղնրջմնրէթրմզ ւ՟հ՟ւ՟տթ՟խ՟մ թվ՟րնրմւթ ծ՟վտ ե»:    

Նոյնասեռ ամուսնութեան կարգ մը պաշտպաններ այդ արարքը օրինա-

կանացնելու համար փորձեցին իրենց շարժումը առնչել քաղաքացիական 

իրաւունքներու շարժումին հետ, որ նախորդ դարուն սեւամորթ ամերիկա-

ցիներու միջոցաւ մղուեցաւ։ Հետաքրքրականօրէն, սեւամորթ ամերիկացի-

ներու մեծամասնութիւնը կը թուի դժգոհ ըլլալ նման շարժումէ մը։ 

Արդ, ինչո՞ւ նոյնասեռ ամուսնութիւնը չի կրնար հաւասարեցուիլ քա-

ղաքացիական իրաւունքներու հետ։  

Գլխաւոր պատճառն այն է, որ մորթի գոյնը նախընտրութեան կամ ընտ-

րութեան հարց չէ։ Որովհետեւ, ատիկա ամբողջութեամբ ծիներու միջոցաւ 

կ’որոշուի։ Բայց ինչպէս նախապէս այլ յօդուածի մը մէջ տեսանք, որ ոչ մէկ 

ծինային կապակցութիւն գտնուած է միասեռական վարքագիծին համար։ 

Մինչ մարդիկ կրնան գրաւչութիւն զգալ նոյն սեռի մարդոց նկատմամբ, 

բայց իրենց վարքը ընտրուած է, այսինքն՝ իրենք կ’ընտրեն այն՝ ինչ կը 

վերաբերի իրենց վարքին։ Անցեալին շատեր փոխեցին իրենց սեռային վար-

քագիծը, բայց ոչ ոք երբեւիցէ փոխած է իր մորթի գոյնը։ Ուստի, մորթի 

գոյնը սեռային նախընտրութեան հետ համեմատելը նման է խնձորը նա-

րինջին հետ համեմատելուն։ 

«Բ՟ճտ մ՟ճթվ ՟ճջփվ ՟ղնրջմ՟տգ՟ժմգվնրմ ղթչգր  

անճնրէթրմ նրմգտնհ ՟ո՟ծ՟վդ՟մթ սնխնջթմ»: 

Նոյնասեռ ամուսնութեան համակիրներ իրենց թէզը պաշտպանելու հա-
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մար մատնացոյց կ’ընեն երկսեռ ամուսնացեալ զոյգերուն միջեւ գոյութիւն 

ունեցող ապահարզանի բարձր տոկոսը։ 

Լսեցի երիտասարդ մը կ’ըսէր. «Ինծի ամուսնութեան մասին մի՛ քարո-

զեր… Նայիր բոլոր ապահարզաններուն»: Այնքան ատեն, որ այդքան շատ 

ապահարզաններ կան այսօր, արդեօք միասեռական ամուսնութեան առիթ 

մը պէտք չէ՞ տրուի։ Ո՞վ ենք մենք, երբ մենք իսկ անհաւատարիմ ենք, որ 

դատապարտենք նոյնասեռ ամուսնութիւնները կամ միասեռականները։ 

Յայտարարել, որ միասեռական զոյգերը աւելի հաւատարիմ պիտի ըլլան 

ամուսնութեան մէջ, այդքան ալ ճիշդ չէ, որովհետեւ շուտով կը հերքուի 

իրողութիւններու միջոցաւ։ Մինչ էգ միասեռական զոյգեր աւելի երկար 

ժամանակի վրայ տարածուող յարաբերական կապակցութեան կարողութիւն 

ցուցաբերած են, անդին, արուագէտներ խայտառակ տեղեկանք յայտնած են, 

իբրեւ այլասեռ։ 

Իրականութեան մէջ բոլոր ուսումնասիրութիւններն ալ ցոյց տուած են, 

որ արու միասեռականներ միշտ ալ կարիք մը ունին արտամուսնական ելքե-

րու։ 

Հինգ տարի միասին ապրած 100 միասեռական զոյգերու վրայ կատար-

ուած ուսումնասիրութիւն մը բացայայտած է, որ անոնցմէ ոչ իսկ մէկը բա-

ցառապէս հաւատարիմ մնացած է իր ընկերակիցին։  

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ 

Ամերիկայի մէջ (դժբախտաբար եւ ամէն տեղ) ամուսնութիւնը յստակօ-

րէն վտանգուած է։ Ապահարզանի բարձր տոկոսային իրականութենէն մին-

չեւ նոյնասեռ ամուսնութեան միաւորման մարտահրաւէրները, ամուսնա-

կան հաստատութիւնը, այլ խօսքով՝ մարդկային ընկերութեան հիմքը կազ-

մող կառոյցը, ճշմարիտ ընտանիքի ըմբռնումն ու հասկացողութիւնը ամէն 

ժամանակէ աւելի ամենավտանգաւոր ու կործանարար մարտահրաւէրներն է 

որ կը դիմագրաւէ։ Բայց հակառակ տիրող մարտահրաւէրներուն, Աստուած 

տակաւին ամուսնութեան համար նպատակ-ծրագիր մը ունի։ Ամուսնութիւ-

նը ընկերութեան քմահաճոյքով չէ ստեղծուած, այլ ատիկա Աստուծոյ ստեղ-

ծագործութենէն կ’արտահոսի։  

Ուստի, անտեսել ամուսնութեան համար Աստուծոյ նպատակը, կը նշա-

նակէ վնասել ու վիրաւորել կարեւորագոյն կարգերէն մէկը, որ Աստուած 

ստեղծած է մարդկային ընկերութեան առողջութեան ու բարօրութեան հա-

մար։ 

Ամաժգվեմե է՟վաղ՟մգտ՝ 

ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ 
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ՊԱՏՄԱ- ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ  

ԱՆԹԻԼԻԱՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ  

ԵՌԱՄԵԾԱՐ ՈՒԹ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՆԵՐ 

● ՍԱՀԱԿ Բ. ԽԱՊԱՅԵԱՆ (1902/3-1939) 

Ծնած է Խարբերդ 1849-ին: Յաճախած է Երուսաղէմի Ս. Յակոբ Տաճարի 

Դպրեվանքը եւ 1877-ին Երուսաղէմի մէջ վարդապետ ձեռնադրուած է: 1885-

ին լուսարարապետ ընտրուելով, եպիսկոպոս կը ձեռնադրուի: Իսկ 1902-ին, 

Մկրտիչ Քէֆսիզեան Կաթողիկոսի (1871-1894) վախճանումէն քանի մը տա-

րի ետք, կաթողիկոս կ’ընտրուի եւ օծումը կը ստանայ Ապրիլ 20, 1903-ին:  

Սահակ կաթողիկոսի պաշտօնավարութեան շրջանը կ’ունենայ քանի մը 

հանգրուաններ. 

ա) Կիլիկիոյ շրջան: 1909 Ատանայի ջարդ, 1914 Համաշխարհային Ա. Պա-

տերազմ, Հայոց Մեծ Եղեռն ու Կաթողիկոսի Աքսոր: 

բ) Աքսորի շրջան: Կաթողիկոսը ջարդերէն ճողոպրած իր հօտին հետ 

Սիսէն գաղթական Հալէպ, Երուսաղէմ, Դամասկոս: 

գ) Դարձեալ Կիլիկիա: Դաշնակից բանակներու յաղթանակով կաթողիկո-

սը իր հօտով կը վերադառնայ Կիլիկիա: Դարձեալ ջարդ ու սպանդ: Յուսա-

խաբութիւն, ապարդիւն ճիգեր Կիլիկիան պահելու եւ ժողովուրդը պաշտ-

պանելու: Կիլիկիոյ վերջնական պարպումը 1921-թուին: 

դ) Անթիլիասի շրջան: Ցեղասպանութենէն ազատած հայութեան մնա-

ցորդացը գաղթական ամբոխներու վերածուած, ցրուած՝ Պաղեստին, Սուր-

իա, Լիբանան, Միջագետք, Կիպրոս, Յունաստան: Գահ, մական, երկիր ու 

ժողովուրդ կորսնցուցած տարաբախտ հայրապետը, ծանր կսկիծը սրտին, 

չի՛ յուսահատիր: Իր Աթոռին համար ապահով կայք կ’ընտրէ Լիբանանի 

արուարձաններէն Անթիլիասի կալուածը, ուր Ամերիկեան Նպաստամատոյց 

Ընկերութիւնը 1922-1928 տարիներուն որբանոց մը բացած էր: 1930-ին այդ 

կալուածը գնուելով, Սիսի պատմական կաթողիկոսութիւնը կը հաստատուի 

Անթիլիաս-Լիբանան: Այնուհետեւ կրթական, կրօնամշակութային, հոգեւոր, 

կազմակերպչական նոր դարաշրջան մը կը բացուի Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թեան համար: 1930-ին կը վերաբացուի Դպրեվանքը: 1931-ին կը կառուցուի 

տպարան, կը բացուի Մեսրոպեան վարժարանը: 1932-ին կը հրատարակուի 

Կաթողիկոսարանի «Հասկ» պաշտօնաթերթը:  
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● ԲԱԲԳԷՆ Ա. ԿԻՒԼԷՍԷՐԵԱՆ (1931-1936) 

Ծնած է Այնթէպ 1868-ին: 1895-ին Արմաշի Դպրեվանքին մէջ կուսակրօն 

քահանայ կը ձեռնադրուի, իսկ 1897-ին՝ ծայրագոյն վարդապետ: Առաջնոր-

դական պաշտօններ վարած է Մուշի, Պոնտոսի եւ Անկորայի թեմերուն մէջ, 

ինչպէս նաեւ եղած է քարոզիչ Պոլսոյ մէջ ու վանահայր՝ Արմաշի վանքին: 

1916-ին եպիսկոպոս ձեռնադրուած է: Եղած է ուսումնասէր եւ վարչագէտ: 

Սահակ Բ. Խապայեան կաթողիկոս Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը կրօնա-

կան, կրթական, շինարարական կազմակերպչական մարզերէ ներս ամուր 

հիմքերու վրայ դնելու, ինչպէս նաեւ Կիլիկիոյ Ս. Աթոռի անխափան շարու-

նակուիլը ապահովելու եւ պահպանելու նպատակաւ, Երուսաղէմէն Անթիլ-

իաս կը հրաւիրէ Բաբգէն եպիսկոպոսը: Ութսունամեայ Սահակ Կաթողի-

կոսի օգնականն ու աջակիցը՝ Բաբգէն Եպս. Կիւլէսէրեան, 1928-ին Աթոռա-

կից կ’ընտրուի, եւ 1931-ին կաթողիկոսական օծում կը ստանայ: Սակայն 

դժբախտաբար, Բաբգէն կաթողիկոս, որ Սահակ Կաթողիկոսին պիտի յա-

ջորդէր՝ կը վախճանի 1936-ին, հինգ տարուան եռուն եւ արդիւնաւէտ կազ-

մակերպչական գործունէութիւն ծաւալելէ ետք: Իր օրով Անթիլիասի կալ-

ուածին գնման գործընթացն ու կաթողիկոսարանի յարակից շէնքերու եւ 

հաստատութիւններու՝ տպարանի, մատենադարանի, գանձատուն-թանգա-

րանի շինութեան եւ բարեզարդման աշխատանքները իրենց աւարտին կը 

հասնին: Տեղի կ’ունենան եպիսկոպոսական ժողով եւ միւռոնօրհնէք, կը կազ-

մակերպուին թեմական եկեղեցիներն ու կիրակ-նօրեայ վարժարանները, կը 

կատարուին պետական ու միջ-եկեղեցական յարաբերութիւններ եւ հովուա-

պետական այցելութիւններ:  

 

● ՊԵՏՐՈՍ Ա. ՍԱՐԱՃԵԱՆ (1940) 

Ծնած է 1870-ին, յաճախած Երուսաղէմի Ժառանգաւորացը եւ կուսա-

կրօն ձեռնադրուած 1898-ին: Կիպրոսի թեմին առաջնորդ՝ 1899-1905, ապա 

Հաճընի 1910-1915 եւ Դամասկոսի (1918), միայն մէկ տարի: Սահակ Կաթողի-

կոսի ձեռամբ եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 1914-ին, ապա դարձեալ Կիպրոսի 

առաջնորդ նշանակուած՝ 1920-1936 տարիներուն: Բաբգէն Կաթողիկոսի 

վախճանումէն (1936) ետք, նախ կաթողիկոսական ընդհանուր փոխանորդ, 

իսկ Սահակ կաթողիկոսի ալ վախճանումէն (1939) ետք՝ տեղապահ ու ապա 

կաթողիկոս կ’ընտրուի 1940-ին: Կիլիկիայէն յԱնթիլիաս նորահաստատ կա-

թողիկոսութեան ոգի ու թարմ շունչ կը բերէ իր շինարարի եւ կազմակեր-

պիչի շնորհներով: Պետրոս Կաթողիկոսի կարճատեւ գահակալութեան շրջա-

նին հետեւեալ իրագործումները կը կատարուին:  

ա) Դպրեվանքի նոր շէնքին կառուցումը:  

բ) Նոր Վեհարանի շինութիւնը:  

գ) Կաթողիկոսարանի զանազան շէնքերու եւ հաստատութիւններու վե-

րանորոգութիւնը: 



588  ՀԱՍԿ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020 

 

դ) Ս. Գրիգոր Մայր Տաճարի շինութիւնը:  

ե) Նահատակաց Յուշարձան Մատուռի կառուցումը: 

 

● ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ՅՈՎՍԷՓԵԱՆՑ (1943-1952) 

Հայ եկեղեցւոյ ու հայ ժողովուրդի միասնականութեան ջատագով, հայ 

մշակոյթի եւ դպրութեան անխոնջ սպասաւոր ու հայրենապաշտ հրեղէն 

շունչով մեծ առաջնորդ մտաւորականը՝ Գարեգին Յովսէփեանց, կաթողիկոս 

ընտրուեցաւ 1943-ին, սակայն համաշխարհային պատերազմի պատճառաւ 

կաթողիկոսական օծում ստացաւ 1945-ին: Գիտնական այս կաթողիկոսի օրե-

րուն, Անթիլիասի մէջ հաստատուած Կիլիկիոյ Սուրբ Աթոռը դարձաւ հոգե-

ւոր ու մշակութային կեդրոն: Իր ներհուն մտաւորականի ու մեծ ուսուցիչ, 

դաստիարակի շունչով դրծուեցան Անթիլիասական նոր հոգեւորականներու 

սերունդներ: Մտաւորական դաստիարակներ ու դասախօսներ պաշտօնի հրա-

ւիրուեցան: Դպրեվանքը նոր փայլք ու որակ ստացաւ: Բացուեցաւ Քահանա-

յից յատուկ դասարան: Շրջանաւարտ վարդապետներ համալսարանական 

բարձրագոյն ուսմանց առաքուեցան: Հայց. Եկեղեցւոյ ծառայութեան եւ 

պայծառութեան նուիրեալ մեծ սպասաւոր՝ Գարեգին Յովսէփեանցի, մեծա-

նուն գիտնականին եւ իմաստուն հայրապետի հայ մշակոյթի անդաստան-

ներէն գրչութեան, մատենագրութեան, մանրանկարչութեան, ճարտարապե-

տութեան նուիրուած բազմաշխատ հետազօտութիւններէն եւ բանասիրա-

կան արժէքաւոր աշխատասիրութիւններէն անկախ, կաթողիկոսարանէն ներս 

անոր զարկ տուած իրագործումներէն կարելի է յիշել հետեւեալները:  

ա) Տպարանը արդիականացուց եւ կազմատունով օժտեց: 

բ) Թափ տուաւ հրատարակչական գործին: 

գ) «Հասկ» հայագիտական տարեգիրքի հրատարակութիւն: 

դ) Կազմակերպեց ժողովրդային լսարաններ, ամէնօրեայ վարժարաննե-

րու ուսուցիչներու, կիրակնօրեայ վարժարաններու համար: 

ե) Հոկտեմբեր ամիսը հռչակեց «Մշակոյթի ամիս»: 

զ) Դպրեվանքի հին շէնքի կողքին շինեց նոր շէնք մը՝ իր բոլոր յարմա-

րութիւններով, ինչպէս նաեւ կառոյց յարակից թանգարան մատենադարանի 

շէնքը: 

է) Պիքֆայայի բարձունքին կառոյց կաթողիկոսարանի ամարանոցը՝ 

դպրեվանքի յարակից ընդարձակ շէնքով, եւ Ս. Աստուածածին մատուռով: 

ը) Կաթողիկոսարանը օժտեց հասութաբեր կալուածներով: 

Մեծանուն գիտնական, բանասէր ու մեծ հայրենասէր հայրապետին կեն-

սագրական հակիրճ այս տողերը կը փակենք անոր մտածումի եւ ապրումի 

խորիմաստ եւ յաւերժական հետեւեալ խոհերով. «Հաւատա՛, հայ ժողովուրդ, 

հաւատա' քո անցեալին, քո պատմութեան, քո հայրերի Աստծուն, նրանց 

անմահ եւ կենդանի հոգուն, եւ դուն չե՛ս մեռնի: Հաւատա՛, թէ պիտի ապր-

իս, եւ այդ հաւատով գործի'ր, աշխատի՛ր, յուսա՛.. եւ դուն չե՛ս մեռնի»:  
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● ԶԱՐԵՀ Ա. ՓԱՅԱՍԼԵԱՆ (1956-1963) 

Ծնած է 1915-ին, Մարաշ: Աղէտի տարիներուն, ընտանեօք կը գաղթեն 

նախ Համա, ապա կը հաստատուին Հալէպ: Կ’ուսանի Հալէպի Մեսրոպեան,  

Հայկազեան ու ապա՝ Յիսուսեան վարժարաններու մէջ: Դպրեվանքի վերա-

տեսուչը՝ արմաշական Շահէ Ծ. Վրդ. Գասպարեան, նորահաստատ Դպրե-

վանքի համար նոր սաներ ընտրելու եւ արձանագրելու նպատակաւ 1930-ին 

Հալէպ կը ժամանէ: Դպրեվանք ուսանելու համար ներկայացող յարմար թեկ-

նածուներէն էր նաեւ պատանի Սիմոն: Սահակ, Բաբգէն, Շահէ երրորդու-

թեան ծրագիրն էր իրենց անմիջական հոգատարութեան, աչալուրջ հսկողու-

թեան եւ գուրգուրոտ խնամքին յանձնուած պատանիներէն պատրաստել 

զարգացած, գիտակից, անձնազոհ եւ նուիրեալ հոգեւորականներու նոր սե-

րունդ մը՝ ապահովելու համար Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան շարունակակա-

նութիւնը, որպէսզի Անթիլիասի մէջ վերընձիւղող Սսոյ Մայր Աթոռը ամ-

բողջական յանձնառութեամբ ազգակերտումի, հայակերտումի սրբազան իր 

առաքելութեան մէջ յաջողի ու սատարէ գաղթատարած հայութեան քրիս-

տոնեայ հայեցի ինքնուրոյն նկարագրի եւ գոյութեան պահպանման համազ-

գային ճիգերուն: Գաղթական ժողովուրդին տարաբախտ այս Սուրբ Աթո-

ռին Անթիլիասական առաջին նորընծայ հունձքին մաս կազմող Սիմոն սար-

կաւագ, 1935-ին կուսակրօն քահանայ ձեռնադրուելով, կը վերակոչուի Զա-

րեհ: Ան կը ստանձնէ վանական զանազան պաշտօններ: Միաժամանակ քարո-

զիչ եւ ուսուցիչ կը նշանակուի Ս. Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ եւ դպրո-

ցին, տեսուչ՝ կաթողիկոսարանէն ներս գործող Մեսրոպեան վարժարանին: 

1937-ին ուսումը կատարելագործելու համար կը մեկնի Պելճիքա: 1940-ին 

առաջնորդական տեղապահ կը նշանակուի Բերիոյ թեմին, եւ 1943-ին առաջ-

նորդ կ’ընտրուի: Նուիրեալ հոգեւորականի վարքով, նկարագրի պարզ բայց 

վարակիչ յատկանիշներով, գործելակերպի անաչառութեամբ, կարգ կանոնի 

բարձր գիտակցութեամբ եւ նուիրուածութեամբ թեմական աշխատանքնե-

րը արդիւնաւոր բծախնդրութեամբ եւ խանդավառութեամբ տասնվեց տա-

րի կը վարէ, սիրուելով եւ յարգուելով ո՛չ միայն հայերու, այլեւ՝ սուրիական 

պետական շրջանակներու կողմէ ալ բարձրօրէն կը գնահատուի եւ 1946-ին, 

արժանեաց Ա. կարգի շքանշանով կը պարգեւատրուի: Հայեցի ուսման եւ 

կրթութեան համար, իր ջանքերով կը կազմուին եւ կը պատրաստուին նոր 

դասագիրքեր հայ վարժարաններուն համար, ինչպէս նաեւ իր ճիգերով կ’ի-

րագործուի հայկական երկրորդական վարժարանի մը՝ Քարէն Եփփէ ճեմա-

րանին ծրագիրը:  

Գարեգին Յովսէփեանց մեծանուն Հայրապետի վախճանումով (1952), 

անհրաժեշտ կը համարուի շուտով ընտրել նոր կաթողիկոս մը՝ Ս. Աթոռին 

շարունակականութիւնը անխափան պահպանելու եւ անոր ազգակերտ ու 

եկեղեցաշէն հոգեւոր առաքելութեան յառաջընթացը չընդհատելու նպատա-

կով: Սակայն իրերայաջորդ դէպքեր կու գան մութ ամպերով պատել Կիլիկ-

եան Սուրբ Աթոռի երկնակամարը: Վէճեր, քաղաքական բեւեռացեալ խուլ 
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պայքարներ կ’ուզեն նսեմացնել անոր դերն ու վարկը, ջնջել անոր անկախու-

թիւնն ու դերակատարութիւնը սփիւռքեան հայ կեանքէն ներս, որով կաթո-

ղիկոսական ընտրութիւնը քանի մը անգամ կը յետաձգուի: Իրերու այս ան-

նպաստ դրութեան եւ պայմաններու մէջ, 1956-ին, Ազգային Պատգամաւորա-

կան ժողովը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ նոր հայրապետ կ’ընտրէ Բերիոյ թեմին 

երիտասարդ, սրբակենցաղ եւ անձնազոհ առաջնորդ՝ Զարեհ Սրբազանը: 

Դժուար ու ծանր պայմաններու մէջ կը ստանձնէ կաթողիկոսական իր պաշ-

տօնը եւ առինքնող անհատականութեամբ, վեհաշուք նկարագրի սրբու-

թեամբ, անընկճելի կամքով եւ պարտադրող բարութեամբ, ձեռնհաս իմաս-

տութեամբ հազիւ եօթը արդիւնաշատ տարիներ կը գահակալէ, յաղթահարե-

լով ներքին եւ արտաքին ամէն տեսակի տագնապ, դժուարութիւն ու ար-

գելք, մինչեւ անժամանակ եղերական իր վախճանումը. անիմաստ, անհաշտ 

պայքարն ու հալածանքը Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան եւ իր անձին դէմ՝ 

ներքնապէս կը հիւծեն, կը վիրաւորեն անհունօրէն բարի, զգայուն բազմա-

չարչար հայրապետին սիրտը, որ չդիմանալով՝ 18 Փետրուար 1963-ին, ազգին 

ու եկեղեցւոյ համար բաբախելէ կանգ կ’առնէ: Զարեհ վեհափառ կը մեկնի 

այս աշխարհէն, սակայն իր կարճատեւ գահակալութեան տարիները մեծ 

իրագործումներով կ’արդիւնաւորուին: 

ա) Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը 1957-58 տարիներուն, ընդառաջելով 

սփիւռքահայ զանազան գաղութներու՝ Իրանի, Յունաստանի եւ Միացեալ 

Նահանգներու խնդրագիրներուն՝ իր հովանիին եւ հոգեւոր հոգածութեան 

ներքեւ կ’առնէ զանոնք. անոնք երկար տարիներ անհովիւ եւ հոգեւորապէս 

անմխիթար լքուած էին:  

բ) Զարեհ կաթողիկոս յատուկ ուշադրութիւն եւ հոգածութիւն կը ցու-

ցաբերէ Դպրեվանքին եւ անոր ուսանողութեան միաժամանակ, իր առինք-

նող անհատականութեամբ եւ օրինակելի կեանքով հոգիներ կը խմորէ, նկա-

րագիր կը կերտէ ու վաղուան կոչումի եւ հոգեւոր առաքելութեան պատ-

րաստ յանձնառու նուիրեալներ կը պատրաստէ, որոնք զարեհեան դրոշմը 

իրենց հոգիին՝ քաջաբար կը նետուին հայ եկեղեցւոյ հոգեւոր ազգային ծա-

ռայութեան անդաստաններէ ներս: 

գ) Իր նախաձեռնութեամբ եւ հետապնդումներով Կիլիկիոյ Կաթողիկո-

սութիւնը մուտք կը գործէ Համաշխարհային Եկեղեցիներու Խորհուրդէն 

ներս, եւ կը ծաւալէ միջ-եկեղեցական աշխուժ գործունէութիւն: 

դ) Իր հաղորդական եւ ազնիւ անձնաւորութեան շնորհիւ, Կիլիկիոյ Կա-

թողիկոսութիւնը իր ձեռներէց ճիգերով լճացումէ եւ մեկուսացումէ դուրս 

կու գայ եւ բնական ու սիրալիր յարաբերութիւններ կը ծաւալին միջ-եկե-

ղեցական, միջ-համայնքային եւ պետական մակարդակներու վրայ: 

Իր անակնկալ եւ անժամանակ վախճանումը 48 տարեկան հասակին՝ Կի-

լիկիոյ Ս. Աթոռը եւ համայն հայութիւնը համազգային խոր սուգի կը մատ-

նէ: Զարեհ սքանչելին, իր կեանքն ու սիրտը հայ եկեղեցւոյ ու հայ ժողովուր-

դի ծառայութեան ընծայաբերած, տակաւին անաւարտ ծրագիրներ ետին 
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ձգած՝ կը հեռանայ այս աշխարհէն, սակայն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 

համար իր սկզբնաւորած շարք մը ծառայութեանց եւ հոգեւոր առաքելու-

թեան առջեւ կը բացուին նոր ու լայն հորիզոններ: 

 

● ԽՈՐԷՆ Ա. ԲԱՐՈՅԵԱՆ (1963-1983) 

Աւազանի անունով՝ Մեսրոպ, ծնած է Կիպրոս, 1914-ին: Տակաւին պատա-

նի, արածած է Մակարայ վանքին ոչխարները, որպէս հովիւ: 1927-ին ըն-

տանեօք Նիկոսիա կը հաստատուին եւ ինք առիթը կ’ունենայ ուսանելու Մե-

լիքեան Ազգային վարժարանին մէջ: 1931-ին կ’ընդունուի Դպրեվանքի ժա-

ռանգաւորացը, ուրկէ շրջանաւարտ՝ 1937-ին կը ձեռնադրուի, վերակոչուե-

լով Տ. Խորէն Աբեղայ: 1938-ին ան վարդապետ է ու կը վարէ վանական զանա-

զան պաշտօններ, մինչեւ 1941: 1942-47 տարիներուն, Բերիոյ թեմէն ներս 

Առաջնորդական Փոխանորդի պաշտօն կը ստանձնէ Ճեզիրէի հայոց, ուր 

կ’ունենայ բազմաբեղուն գործունէութիւն: Գիւղերու մէջ եկեղեցիներ եւ 

տասնեակ մը վարժարաններ իր ճիգերով կը կառուցուին: 1947-ին եպիսկո-

պոս կ’օծուի եւ կաթողիկոսարանէ ներս կը վարէ Դրան Եպիսկոպոսի, Լու-

սարարապետի եւ Մատակարարի պաշտօնները: 1951-ին, Լիբանանի Հայոց 

առաջնորդն է: Նորընտիր երիտասարդ, կորովի եւ աշխուժ Առաջնորդը կը 

ձեռնարկէ վարչական, կազմակերպչական եւ շինարարական բազմերես ժրա-

ջան գործունէութեան: Լիբանանահայ գաղութը, մինչեւ Խորէն եպիսկոպո-

սի կաթողիկոսական Տեղապահի ընտրութիւնը (1955), կ’օժտուի նոր եկեղե-

ցիներով, ազգային նախակրթարաններով, երկրորդական վարժարաններով, 

ուսումնական բարձրագոյն հիմնարկներով եւ կը ծաւալէ եկեղեցաշէն, դըպ-

րոցաշէն աննախնթացօրէն բարգաւաճ գործունէութիւն: Իր անդուլ ճիգե-

րուն շնորհիւ էր որ 1956-ին կը յաջողի ալեկոծ եւ կրքոտ դժուարին պայ-

մաններու ներքեւ Ազգային Պատգամաւորական Ժողով գումարել, ուր պիտի 

ընտրուէր Զարեհ կաթողիկոսը: Խորէն սրբազան Զարեհ Վեհափառի պաշտօ-

նավարութեան 7 դժուար տարիներուն ամբողջանուէր լծակցութեամբ կ’ըլ-

լայ միշտ անոր կողքին: Ան կաթողիկոսական Լիազօր Պատուիրակ է Միաց-

եալ Նահանգներ, Յունաստան եւ Պարսկաստան: Անոր կը վիճակուի Աջերու 

Երուսաղէմէն Անթիլիաս վերադարձնելու պարտականութիւնը: Եւ ի վերջոյ 

Զարեհ Ա. կաթողիկոսի վաղահաս վախճանումէն ետք, դարձեալ ինք կը 

ստանձնէ Տեղապահի պաշտօնը: 1963-ին գումարուած Ազգային Պատգամա-

ւորական Ժողովը Խորէն Արք.ը կ’ընտրէ կաթողիկոս: Խորէն Ա. Վեհափառի 

պաշտօնավարութեան քսան անխոնջ տարիներուն, կ’իրագործուին հետեւ-

եալ բեղմնաւոր եւ արդիւնաշատ ծրագիրները: 

ա) Կաթողիկոսարանը կ’օժտէ նոր եւ արդիական Վեհարանով: 

բ) Մատենադարանը կ’ընդարձակուի եւ նոր գիրքերով կը ճոխանայ:  

գ) Տպարանը կ’օժտէ նոր յարկաբաժինով եւ արդիական սարքերով:  

դ) Կը կառուցէ Եպիսկոպոսարան ինչպէս նաեւ կը վերանորոգէ Միա-

բանական թաղամասը: 
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ե) Նոր հողաշերտերու գնումով կ’ընդարձակէ Կաթողիկոսարանի կալ-

ուածը, կը կառուցէ Սեղանատան նոր շէնքը եւ Զարեհեան Դամբարանը, եւ 

Կաթողիկոսարանի շրջափակէն ներս՝ Ազգ. Մարտիկեան վարժարանը:  

զ) Խորէնաշէն՝ ժողովրդային բնակարաններու կառուցումը (Ֆանար):  

է) Կրթական Ֆոնտերու եւ մրցանակներու հաստատում: 

ը) Հրատարակչական լայն աշխատանքներու ձեռնարկում: 

թ) Հովուապետական թեմական այցելութիւններ: 

ժ) Բարւոք յարաբերութիւն նուիրապետական Աթոռներու միջեւ: 

ժա) Հայ ժողովուրդի արդար իրաւունքներու ձեռքբերման համար Հայ 

Դատի հետապնդում:  

ժբ) Ս. Մեսրոպ Մաշտոց, Ս. Ներսէս Շնորհալի, Կիլիկեան Իշխանի եւ 

Ասպետի շքանշաններու հաստատում:  

Աշխատանքային այսպիսի ծաւալ, եռանդ եւ հեւք բնականաբար պիտի 

մաշեցնէին իր առողջութիւնն ու տկարացնէին սուրբ եկեղեցւոյ, Կիլիկեան 

Սուրբ Աթոռի համար բաբախող բազմաբեղուն հայրապետին սիրտը: 1969-

ին, սրտի առաջին տագնապէն ետք, հետզհետէ տկարացող առողջութիւնը 

զինք կը մղէ որ 1977-ին հրաւիրէ Ազգ. Պատգամաւորական Ժողով, ուր Գա-

րեգին Բ. կ’ընտրուի Աթոռակից Կաթողիկոս: Խորէն Կաթողիկոս, մինչեւ 

իր վախճանիլը՝ 1983-ին, մօտէն կը հետեւի ու կը վերահսկէ կաթողիկոսու-

թեան աշխատանքներուն:  

Խորէն Վեհափառ, բարեհամբոյր եւ հայրական ժպիտը միշտ իր պայծառ 

դէմքին՝ խօսքէն ու գրիչէն աւելի, եղաւ գործի՛ մարդը: Արդարեւ, բազմաբե-

ղուն եւ բազմարդիւն շինարարական հսկայածաւալ աշխատանքներուն եւ 

իրագործումներուն համար իր ժողովուրդին կողմէ արժանացած է «Շինա-

րար» տիտղոսին: 

 

● ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ (1977-1999) 

Փոքրակազմ մարմնի մէջ խտացուած մտքի ու հոգիի այս հսկայ անձնա-

ւորութիւնը, օժտուած՝ խօսելու բացառիկ կարողութեամբ, յստակ եւ հնչուն 

առոգանութեամբ, գիտէր ոգեղինանալ եւ հմայել իր ունկնդիրները: Աւա-

զանի անունով Նշան, ծնած է Քեսապ, Սուրիա 1932-ին: Նախնական ուսումը 

Քեսապի Ուսումնասիրաց վարժարանի մէջ ստանալէ ետք, 1946-ին կ’ըն-

դունուի Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը: 1949-ին Սարկաւագ, 

իսկ 1952-ին կուսակրօն քահանայ ձեռնադրուելով կը վերակոչուի Գարեգին 

Աբեղայ: 1955-ին վարդապետական աստիճան կը ստանայ եւ Կաթողիկոսա-

րանէն ներս կը վարէ հսկիչի եւ տեսուչի պաշտօնները: 1957-59, Օքսֆորտի 

մէջ կը հետեւի համալսարանական բարձրագոյն ուսման: 1960-ին վերստին 

կը ստանձնէ Դպրեվանքի տեսչութիւնը, միաժամանակ գործօն մասնակցու-

թիւն կը բերէ Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի Միջ-եկեղեցա-

կան աշխատանքներուն: Այս շրջանին դասախօս-ուսուցիչ է Դարուհի Յա-

կոբեան երկրորդական վարժարանին, Նշան Փալանճեան ճեմարանին եւ Պէյ-

րութի Ամերիկեան Համալսարանին մէջ:  
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1963-ին կը ստանայ Ծայրագոյն Վարդապետի աստիճան: 1964-ին արդէն 

իսկ եպիսկոպոս է: 1971-73, առաջնորդական պաշտօն կը վարէ Նոր Ջուղայի: 

Ապա, 1973-77, Առաջնորդ՝ Ամերիկայի Արեւելեան թեմին: 1975-83 տարի-

ներուն, եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի կեդրոնական վարչու-

թեան անդամ է եւ փոխ-ատենապետի պաշտօնը կը վարէ:  

Խորէն Ա. Կաթողիկոսի հայրապետութեան շրջանին, երբ կը վատթարա-

նայ Վեհափառին առողջական վիճակը, ան կը փափաքի իրեն օգնական Աթո-

ռակից կաթողիկոս ունենալ՝ Կաթողիկոսութեան գործերը վարելու: Խորէն 

վեհափառի 1977-ին հրաւիրած Ազգ. Պատգամաւորական Ժողովը Ամերիկա-

հայոց Արեւելեան թեմի առաջնորդ՝ Գարեգին Արքեպիսկոպոսը կ’ընտրէ 

Աթոռակից Կաթողիկոս, իսկ Խորէն վեհափառի վախճանումէն ետք, 1983-ին 

կը հռչակուի Գարեգին Բ. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ:  

Որպէս Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս՝ իր գահակալութեան 18 տարիները 

կը յատկանշուին կրօնա-հոգեւոր ազգային զարթօնքով, եւ այս, հակառակ 

Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին ու անոր պատճառած նիւթական 

եւ մարդկային ահաւոր կորուստներուն. լիբանանահայ գաղութը յարաբերա-

բար նուազ կորուստներով դուրս եկաւ, շնորհիւ հայ ղեկավարութեան ցու-

ցաբերած շրջահայեաց, հեռատես քաղաքականութեան, գլխաւորութեամբ՝ 

Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան եւ օրուան գահակալ Գարեգին Բ. Կաթողիկո-

սին: Արդարեւ, Գարեգին վեհափառ, շրջանցելով տիրող քաղաքական ան-

նպաստ պայմաններն ու ներքին անապահով կացութիւնը, իբրեւ գիրի ու 

գիրքի առաքեալ՝ կը լծուի մեղուաջան աշխատանքի: Բազմատաղանդ եւ 

շնորհազարդ հայրապետը կը ծրագրէ եւ կը գործէ անդուլ: Իր հետապնդում-

ներով զարկ կը տրուին եւ կ’աշխուժանան կրօնական, մշակութային, ազգա-

յին, շինարարական, կազմակերպչական մարզերու աշխատանքները:  

ա) Կաթողիկոսարանէ ներս Կիրակնօրեայ վարժարաններու Վարիչ Տնօ-

րէնութեան կողքին, կը հաստատուի Քրիստոնէական Դաստիարակու-թեան 

Բաժանմունքը: 

բ) Դպրեվանքը Անթիլիասէն կը փոխադրէ Պիքֆայա նոր եւ արդիական 

շէնքերու մէջ: 

գ) Կը վերակազմակերպէ Հայ Համալսարանականներու Միութիւնը: 

դ) Տպարանը նոր եւ արդիական կազմածներով կ’օժտէ: Հիմնադրամներ 

կը հաստատէ եւ կը քաջալերէ հրատարակչական աշխատանքը: 

ե) Կաթողիկոսարանի շրջափակէն ներս ամէն Հոկտեմբերին, Մշակոյթի 

ամսուան առթիւ, Հայ Գիրքերու ցուցահանդէսի կազմակերպում: 

զ) Հիմը կը դրուի թանգարան-մատենադարան նոր շէնքին:  

է) Ճիպէյլի մէջ կը հիմնուի Գայիանեան Միաբանութիւնը: 

ը) Կիլիկեան թեմերուն հովուապետական այցելութիւններ կու տայ:  

թ) Նոր զարկ կը տրուի Միջ-եկեղեցական աշխատանքներու եւ յարաբե-

րութիւններու: 
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թ) Եղբայրական բարւոք յարաբերութիւններ կը ծաւալէ Հայց. եկեղեց-

ւոյ նուիրապետական բոլոր Աթոռներու, յատկապէս Ս. Էջմիածինի հետ, 

ուր տարբեր առիթներով կ’այցելէ 9 անգամ: 

Երբ 1995-ին Ամենայն Հայոց Վազգէն Ա. Կաթողիկոսը կը վախճանի, Գա-

րեգին Բ. կ’ընտրուի Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Կաթողիկոս Ամենայն Հա-

յոց: Իր կարճատեւ գահակալութեան շրջանին, որպէս Ամենայն Հայոց Կաթո-

ղիկոս, Գարեգին Ա. կը լծուի եռանդուն աշխատանքի, կազմակերպելու եւ 

աշխուժացնելու Էջմիածինի հոգեւոր, վարչական, կրօնական կեանքի զանա-

զան բնագաւառները: Իր անդուլ եւ տքնաջան ճիգերու շնորհիւ կ’իրականա-

նան հետեւեալ ծրագիրները: 

ա) Էջմիածինի Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի կրթական-ուսումնական 

ծրագիրի վերամշակում, ինչպէս նաեւ նոր յարկաբաժիններու կառուցում:  

բ) Նորոգութիւն եւ կառուցում նոր եկեղեցիներու, վանքերու: 

գ) Օշականի մէջ գիտական, մշակութային կեդրոն՝ Մաշտոցի անուան 

Դպրատունի հաստատում: 

դ) Վերադասաւորում թեմական կառոյցի եւ վարչական նոր բաժանում-

ներու: 

ե) Կը նախագահէ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ նորընտիր Արամ Ա. Կաթողիկո-

սի օծման արարողութեան: 

զ) Հովուապետական այցելութիւններ կը շնորհէ Հայաստանի, ինչպէս 

նաեւ ներքին ու արտաքին սփիւռքի հայ ժողովուրդի զաւակներուն:  

է) Հեղինակած է աւելի քան 30 հատոր գիրք: 

1999-ին անողոք հիւանդութիւնը իր մահաթոյն ճիրաններուն մէջ առած՝ 

պատճառ կ’ըլլայ հայրենիքի, ժողովուրդի, մշակոյթի եւ լոյսի այս առաք-

եալի անժամանակ շիջման: Քաղցկեղը հայրենի սեւ հողին կը յանձնէր հայ 

եկեղեցւոյ արդի ժամանակներու մեծագոյն աստուածաբանը, եւ եկեղեցա-

կան պատմութեան տիտաններէն՝ Գարեգին Բ. կաթողիկոսը: Ան իր աչքերը 

յաւիտեան կը փակէ, սակայն իր ետին կը թողու իր ոգին եւ հոգեմտաւոր 

հարուստ ժառանգութիւնը, զոր դարերու փոշին չի՛ կրնար ծածկել հայ եկե-

ղեցւոյ պատմութեան մատեաններէն: 

 

● ԱՐԱՄ Ա. ՔԷՇԻՇԵԱՆ (1995) 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, ծնած է 1947-ին, 

Պէյրութ, Լիբանան: Իր նախնական կրթութիւնը կը ստանայ Ազգ. Մեսրոպ-

եան վարժարանին մէջ: Հոկտեմբեր 1961-ին կ’ընդունուի Մեծի Տանն Կիլիկ-

իոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը, Անթիլիաս: Դպրեվանքի Ժառանգա-

ւորաց բաժնի քառամեայ շրջանը աւարտելէ ետք, Մայիս 1965-ին կը ձեռ-

նադրուի սարկաւագ՝ ձեռամբ Գարեգին Եպս. Սարգիսեանի (ապա Կաթողի-

կոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ եւ ապա Ամենայն Հայոց): Իսկ Դպրեվանքի 

Ընծայարանի բաժնի եռամեայ շրջանի աւարտին, Մայիս 1968-ին, կը ձեռ-

նադրուի աբեղայ՝ ձեռամբ Տաճատ Արք. Ուրֆալեանի (նախկին Առաջնորդ 

Լիբանանի Հայոց) եւ Ապրիլ 1970-ին կը ստանայ Վարդապետական աստի-



ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020 Ð²êÎ 595 

 

ճան՝ ձեռամբ Խորէն Ա. Կաթողիկոսին: Հոկտեմբեր 1978-ին, տակաւին ուսա-

նող Միացեալ Նահանգներու մէջ, կ’ընտրուի Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջ-

նորդական Տեղապահ եւ Մայիս 1979-ին՝ Առաջնորդ: Մայիս 1980-ին կը ստա-

նայ Ծայրագոյն Վարդապետութեան աստիճան, եւ յաջորդ օրն իսկ կը ձեռ-

նադրուի Եպիսկոպոս՝ ձեռամբ Գարեգին Բ. Աթոռակից Կաթողիկոսին: 

Յունուար 1985-ին կը ստանայ Արքութեան տիտղոս: 

Դպրեվանքի ուսման շրջանը յաջողապէս աւարտելէ յետոյ, 1968-էն 1978 

Արամ Ա. Կաթողիկոս անընդմիջաբար իր բարձրագոյն ուսումը կը շարու-

նակէ Մերձաւոր Արեւելքի Աստուածաբանական Ճեմարանի (Near East School 

of Theology), Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանի (American University of 

Beirut), Զուիցերիոյ Պոսէ Էքիւմէնիք հիմնարկին (Ecumenical Institute of 

Bossey), Օքսֆորտի համալսարանի (Oxford University) արեւելագիտութեան 

բաժնին եւ Նիւ Եորքի Ֆորտհամ համալսարանին (Fordham University) մէջ, եւ 

կը ստանայ ակադեմական հետեւեալ վկայականները.– Պսակաւոր Արուեստից 

(B.A.), Մագիստրոս Աստուածաբանութեան (M.Div), Մագիստրոս Եկեղեցա-

կան Պատմութեան (S.T.M.) եւ Դոկտոր Փիլիսոփայութեան (Ph.D.): 

1968-էն 1975, մինչեւ Ամերիկա ուսման մեկնիլը, Արամ Ա. Կաթողիկոս Ան-

թիլիասի Մայրավանքէն ներս կը վարէ հետեւեալ պաշտօնները.- Փոխ-Տեսուչ 

Մարտիկեան վարժարանի, Դպրեվանքի տեսուչի օգնական ու ապա՝ Փոխ-

Տեսուչ, աստուածաբանական նիւթերու դասախօս Դպրեվանքէն ներս, եւ 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց 

Ընդհանուր Քարտուղար: 1972-էն 1975 կը դասաւանդէ նաեւ Հայկազեան 

համալսարանէն ներս եւ յաճախակի առիթներով դասախօսութիւններ կու տայ 

Պէյրութի Համալսարանի (BUC) եւ Ամերիկեան համալսարանի (AUB) մէջ: 

Վեհափառ Հայրապետի եկեղեցական կեանքին մէջ կարեւոր տեղ կը գրա-

ւէ միջ-եկեղեցական շարժումը (Ecumenical Movement): Աբեղայական ձեռ-

նադրութենէն անմիջապէս ետք, հանգրուանային զարգացումով ան իր հե-

տեւողական ու գործօն մասնակցութիւնը կը բերէ միջազգային եկեղեցական 

շարժումին՝ թէ՛ տեղական, թէ՛ Միջին Արեւելեան եւ թէ միջազգային մա-

կարդակներու վրայ: Ներկայ կը գտնուի աւելի քան երեք հարիւր միջազգա-

յին սեմինարներու, աստուածաբանական երկխoսութիւններու եւ համագու-

մարներու աշխարհի չորս կողմերը, ներկայացնելով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութիւնը՝ երբեմն նաեւ հրաւիրուելով որպէս դասախօս: 

Վեհափառ Հայրապետը 1974-ին իր կարեւոր դերը կ’ունենայ Միջին Արե-

ւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդի (Middle East Council of Churches) կառոյ-

ցին վերակազմակերպման աշխատանքներուն մէջ, եւ այդ թուականէն սկըս-

եալ կը դառնայ նոյն Խորհուրդի Գործադիր Վարչութեան մնայուն անդամ: 

1977-ին կը նշանակուի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ներկայա-

ցուցիչ Վիեննայի PRO-ORIENTE Կաթոլիկ էքիւմէնիք կազմակերպութեան 

մօտ, եւ ապա կ’ընտրուի նոյն կազմակերպութեան պատուոյ անդամ: Իր գոր-

ծօն մասնակցութիւնը կը բերէ Արեւելեան Ուղղափառ Ոչ-Քաղկեդոնական 
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եւ Քաղկեդոնական եկեղեցիներու (Joint Commission of Theological Dialogue 

Between the Orthodox Church and the Oriental Orthodox Churches), Ուղղա-

փառ-Աւետարանչական (Orthodox-Evangelical) եւ Արեւելեան Ուղղափառ-

Բարեկարգեալ (Oriental Orthodox-Reformed) եկեղեցական ընտանիքներու 

աստուածաբանական տիալոկին միջազգային մակարդակի վրայ՝ որպէս հիմ-

նադիր ու մնայուն անդամ վերոյիշեալ յանձնախումբերուն: Կարեւոր դեր 

կ’ունենայ Արեւելեան Ուղղափառ ոչ-Քաղկեդոնական եկեղեցիներու եւ Կա-

թոլիկ Եկեղեցւոյ աստուածաբանական երկխօսութեան (Oriental Orthodox-

Roman Catholic Theological Dialogue) նախաձեռնութեան մէջ: Կը դառնայ 

մնայուն անդամ նաեւ շրջանային ու միջազգային շարք մը աստուածաբա-

նական ու էքիւմէնիք յանձնախումբերու եւ կազմակերպութիւններու:  

Վեհափառ Հայրապետին էքիւմէնիք ծառայութեան մէջ յատուկ տեղ  

կը գրաւէ Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդը (World Council of 

Churches): 1970-էն սկսեալ ան իր մասնակցութիւնը կը բերէ յիշեալ Խոր-

հուրդի զանազան բաժանմունքներու աշխատանքներուն: Կը դառնայ անդամ 

Խորհուրդի երիտասարդական բաժանմունքին (Youth Department) եւ ապա 

«Հաւատք եւ Կարգ» (Faith and Order) յանձնաժողովին ու անոր գործադիր 

վարչութեան (Standing Commission): 1983-ին Ե.Հ.Խորհուրդի Վանքուվըրի, 

Գանատա համաժողովին կ’ընտրուի Խորհուրդի Կեդրոնական Վարչութեան 

անդամ. իսկ 1991-ին Քէմպերայի, Աւստրալիա համաժողովին Կեդրոնական 

ու Գործադիր Վարչութեանց (Central Committee and Executive Committee) 

Ատենապետ՝ եօթ տարուան ժամանակաշրջանի մը համար: Վեհափառը առա-

ջին Ուղղափառն է եւ ամէնէն երիտասարդը Ե.Հ.Խորհուրդի պատմութեան 

մէջ, որ կ’ընտրուի միջազգային սոյն մեծ կազմակերպութեան բարձրագոյն 

պաշտօնին: Իսկ 1998-ին Հարարէի, Զիմպապուէյ մէջ գումարուած Եկեղեցի-

ներու Համաշխարհային Խորհուրդի 8-րդ համաժողովին Վեհափառ Հայրա-

պետ միաձայնութեամբ կը վերընտրուի Ատենապետ՝ դառնալով Եկեղեցի-

ներու Համաշխարհային Խորհուրդի պատմութեան մէջ առաջին վերընտ-

րուած Ատենապետը (1991-1998, 1998-2007): 

Արամ Ա. Կաթողիկոս նաեւ կարեւոր դերակատարութիւն կ’ունենայ միջ-

կրօնական մարզէն ներս: Կը մասնակցի միջազգային բազմաթիւ համագու-

մարներու: Նաեւ կը հրաւիրուի որպէս գլխաւոր դասախօս: Այս շրջագծէն 

ներս Վեհափառը յատուկ աշխատանք կը տանի Քրիստոնեայ-Իսլամ երկխօ-

սութեան ու գործակցութեան ծաւալման: Միջ-կրօնական բնոյթ ունեցող 

համագումարներ ու դասախօսութիւններ կը կազմակերպէ նաեւ Անթիլիասի 

Մայրավանքին մէջ: 1994-ին պատուոյ նախագահ կ’ընտրուի World Religions 

Museum Foundation-ի, իսկ 2006-ին՝ World Religions for Peace միջազգային 

կազմակերպութեան: Ան նաեւ կարեւոր ներդրում կատարած է իբրեւ գլխա-

ւոր դասախօս եւ նախագահ՝ G8-ի միջ-կրօնական համագումարներուն: 

Միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց շրջագծէն ներս ինչպէս նաեւ Ե.Հ. 

Խորհուրդի ատենապետի իր հանգամանքով Արամ Վեհափառը կը դասախօսէ 
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աշխարհի զանազան անկիւնները համալսարանական ու միջ-եկեղեցական 

շրջանակներէն ներս. պաշտօնական այցելութիւններ կու տայ օտար եկեղեցի-

ներուն ու հանդիպումներ կ’ունենայ անոնց պետերուն հետ: Հրապարակային 

արտայայտութիւններուն մէջ թէ պաշտօնական հանդիպումներուն ընթաց-

քին, Վեհափառ Հայրապետը կ’արծարծէ հայ ժողովուրդի բռնաբարուած 

իրաւունքներուն ու Արցախի հարցերը: Յաճախակի առիթներով օտարներ 

Վեհափառ Հայրապետի կարծիքը կ’ուզեն ունենալ միջ-եկեղեցական ու միջ-

կրօնական բնոյթ ունեցող ծրագիրներու ու խնդիրներու շուրջ: 

Իր ստանձնած զանազան պատասխանատուութիւններուն առընթեր, Արամ 

Ա. Կաթողիկոս հեղինակած է հետեւեալ գործերը.- 

1. Ներսէս Շնորհալի – Աստուածաբան ու Էքիւմէնիստ, Պէյրութ, 1974. 

2. Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Ճշմարիտ Դիմագիծը, Անթիլիաս, 1979. 

3. Վերականգնումի Կամքով, Պէյրութ, 1983. 

4. Ժողովուրդին հետ, Պէյրութ, 1989. 

5. Դէպի 1700-ամեակ Սուրբ Թադէի Ճամբով, Անթիլիաս, 1996. 

6. Որդի Աստուծոյ, Որդի Մարդոյ, Անթիլիաս, 1999. 

7. Ազգ, Եկեղեցի, Հայրենիք, Անթիլիաս, 1999. 

8. Հաւատքի Առաքելութիւն, Անթիլիաս, 2003. 

9. Տէր Զօր: Համազգային Ուխտատեղի, Անթիլիաս, 2005. 

10. Ծառայութեան Մեծութիւնը, Անթիլիաս, 2005. 

11. Կեանքը Արժէքներով Իմաստաւորել, Անթիլիաս, 2009. 

12. The Witness of the Armenian Church in a Diaspora Situation, New York, 1978. 

13. Conciliar Fellowship: a Common Goal, Geneva, 1991. 

14. Orthodox Perspectives on Mission, Oxford, 1992. 

15. The Challenge to be a Church in a Changing World, New York, 1997. 

16. In search of Ecumenical Vision, Antelias, 2000. 

17. L’eglise Face aux Grands défis, Antélias, 2000. 

18. The Armenian Church Beyond the 1700th Anniversary, Antelias, 2002. 

19. Justice, Paix, Réconciliation, Antélias, 2003. 

20. The Christian Witness at the Crossroads in the Middle East, Antelias, 2004. 

21. For a Church Beyond its Walls, Antelias, 2006. 

22. Pour un Monde Transformé, Antélias, 2006. 

23. Dialogue with Youth Montreal, 2009 (in English and French). 

24. Enriching Life with values, Antelias, 2009 (in Armenian). 

25. St. Nerses the Gracious and Church Unity, Antelias, 2010 (in English). 

26. A Journey of Faith, Hope and Vision, Antelias,  2011 (in English). 

27. Taking the Church to the People, Antelias, 2011 (in English). 

28. Issues and Perspectives, Antelias, 2013 (in English). 

29. The Armeian Church, Antelias, 2017 (in English). 

30. L'Église Arménienne, 2018, Antelias (in French). 

 .Antelias (in Arabic) ,2019 ,الكنيسة االرمنية .31

32. Армянская Церковь, 2019, Antelias (in Russian). 
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 .Tehran (in Persian) ,2019 ,كليساى ارمنى  .33

34. Die Armenische Kirche, in process, (in German). 
35. Turning to God, Antelias, 2020 (in English). 

(Գիրքերուն ցանկը նկարներով եւ յաւելեալ մանրամասնութիւններով 

տեսնել facebook-ի էջին վրայ: https://www.facebook.com/pages/His-Holiness-

Catholicos-Aram-I-of-the-Holy-See-of-Cilicia/194354063713?id=194354063713 

&sk ղ=app_208195102528120) 

Վերոյիշեալ գիրքերէն անկախ, Վեհափառը ունի բազմաթիւ յօդուած-

ներ, որոնք տպուած են հայ թէ օտար պարբերաթերթերու մէջ եւ անոնցմէ 

շատեր թարգմանուած են զանազան լեզուներու: 

1978-էն ի վեր, Լիբանանի պատմութեան ու Լիբանանահայ կեանքի ամէ-

նէն փոթորկոտ շրջանին, Արամ Ա. Կաթողիկոս ձեռնհասութեամբ կը վարէ 

Լիբանանի Հայոց Առաջնորդի պատասխանատու պաշտօնը: Իր տասնեօթ 

տարիներու առաջնորդական բազմերես գործունէութիւնը ու իր կատարած 

բազմազան իրագործումները ծանօթ են բոլորին: 

Վեհափառ Հայրապետը Կաթողիկոս կ’ընտրուի 28 Յունիս, 1995-ին: 

Օծումը տեղի կ’ունենայ 1 Յուլիս, 1995-ին, մասնակցութեամբ, պատմու-

թեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով, Հայ եկեղեցւոյ Նուիրապետական բոլոր 

Աթոռներու Գահակալներուն: 

Արամ Վեհափառը արժանացած է միջազգային պատուոյ տիտղոսներու 

ու շքանշաններու՝ պետութիւններու, միջազգային կազմակերպութիւննե-

րու, եկեղեցիներու եւ համալսարաններու կողմէ. վերջինը՝ Pax Christi 

Award: Բազմաթիւ հանդիպումներ ունեցած է միջազգային պետական, քա-

ղաքական ու կրօնական դէմքերու հետ: Իր կենսագրութիւնը կ’երեւի միջ-

ազգային զանազան հրատարակութեանց ու հանրագիտարաններու մէջ, որ-

պէս աստուածաբան եւ միջ-եկեղեցական համաշխարհային ղեկավար դէմք: 

Իսկ Կաթողիկոսական Գահ բարձրանալէն ի վեր Արամ Ա. Կաթողիկոս 

լծուած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաքելութեան վերա-

կազմակերպման ու վերածաղկման աշխատանքին: Այս ծիրէն ներս անհրա-

ժեշտ է յիշել Կաթողիկոսարանէն ներս նոր բաժանմունքներու հաստատու-

մը, որոնք ազգային, միջ-եկեղեցական ու միջ-կրօնական մակարդակներու 

վրայ ընդարձակեցին Կաթողիկոսութեան գործունէութիւնը: Քրիստոնէա-

կան դաստիարակութեան նախկին բաժանմունքին կողքին աւելցաւ Կրօնա-

գիտական Ուսմանց յատուկ լսարանը. միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց 

յատուկ բաժանմունքի մը հիմնումով, նոր հունաւորում ստացաւ եկեղեցա-

կան խորհուրդներու, տարբեր եկեղեցիներու եւ տարբեր կրօններու ու միջ-

ազգային կազմակերպութիւններու հետ Սուրբ Աթոռին յարաբերութիւնը եւ 

հանդիպումներու ու համագումարներու կազմակերպումը: Յիշեալ Բաժան-

մունքներու շարքին ներկայ ժամանակներու անհրաժեշտութիւնը նկատուող 

Յարաբերութեանց ու Լրատուական Բաժանմունքի հաստատումը պատկերը 

կը հանդիսանայ Կաթողիկոսութեան գործունէութեան, օրը օրին տեղեակ 

https://www.facebook.com/pages/His-Holiness-Catholicos-Aram-I-of-the-Holy-See-of-Cilicia/194354063713?id=194354063713%20&sk
https://www.facebook.com/pages/His-Holiness-Catholicos-Aram-I-of-the-Holy-See-of-Cilicia/194354063713?id=194354063713%20&sk
https://www.facebook.com/pages/His-Holiness-Catholicos-Aram-I-of-the-Holy-See-of-Cilicia/194354063713?id=194354063713%20&sk
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պահելով մամուլը Կաթողիկոսութեան ազգային-եկեղեցական, միջազգային, 

միջ-եկեղեցական ու միջ-կրօնական լայնածիր գործունէութեան մասին, 

տարբեր լեզուներով: Երիտասարդական Բաժանմունքը եւս Վեհափառ Հայ-

րապետին ջանքերով հաստատուած նոր Բաժանմունքներէն է, որուն նպա-

տակն է մեր գաղութներու երիտասարդութեան միջեւ, ինչպէս նաեւ օտար 

եկեղեցիներու եւ կրօններու երիտասարդութեան միջեւ համագործակցու-

թեան կարելիութիւններ ստեղծել: 

Թանգարանի եւ Մատենադարանի կարգաւորումն ու ազգային ու միջ-

ազգային մշակութային կեանքէն ներս անոնց ներկայութիւնը եւս, նոր թափ 

ստացաւ անցնող տարիներու ընթացքին: Կ’արժէ յատուկ կերպով անդրադառ-

նալ Կաթողիկոսութեան Արխիւատան հաստատումին, որ արդիական չափա-

նիշերով պատրաստուած յատուկ սարքերով օժտուեցաւ, Մայրավանքէն ներս 

կառուցուած իր նոր կեդրոնին մէջ: Այս բոլորին կողքին վերջերս Վեհափառ 

Հայրապետին նախաձեռնութեամբ հաստատուեցաւ Կրթական-Հայագիտական 

ծրագիրներու յատուկ գրասենեակը: Անհրաժեշտ է նաեւ յիշել որ Քահանայից 

Յատուկ Դասընթացքը Վեհափառ Հայրապետը Դպրեվանքէն փոխադրեց 

Անթիլիասի Մայրավանքը եւ զայն վերածեց առանձին բաժանմունքի: 

Անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաեւ շինարարական լայնածիր գործու-

նէութեան, որ թափ ստացաւ Վեհափառ Հայրապետին գահակալութեան ա-

ռաջին տարիէն սկսեալ: Կաթողիկոսարանի ու Դպրեվանքի արտաքին ու 

ներքին շինարարական աշխատանքները նոր երեւոյթ մը տուին երկու հաս-

տատութիւններուն: Այս գծով հարկ է յիշել՝ միաբանական շէնքը, Եպիսկո-

պոսներու յատուկ բաժինը, գրախանութին բաժանմունքը, հիւրանոցը, Ար-

խիւատունը, Քահանայից յատուկ բաժինը, եւայլն: Տակաւին ընկերային ծա-

ռայութեան տրուած կարեւորութեան ծիրէն ներս, ժողովրդային նոր բնա-

կարաններու կառուցումը Ֆանարի շրջանին մէջ, յատկապէս նոր սերունդին 

համար աւելի քան քաջալերանք եղաւ, երբ նախապատուութիւն տրուեցաւ 

ընտանեկան նոր բոյն կազմելու փափաք ունեցող զոյգերուն: 

Կաթողիկոսարանի ներքին կեանքին ու գործունէութեան վերակազմա-

կերպման ու վերաշխուժացման նպաստող ազդակներ եղան ազգային-եկեղե-

ցական, միջ-եկեղեցական, միջ-կրօնական, մշակութային, կրթական ու ընկե-

րային ծառայութեանց բնագաւառներէն ներս կազմակերպուած հանդիպում-

ները, համագումարները, երկար ժամանակի վրայ գործադրուելիք հետեւո-

ղական ընթացք ունեցող ծրագիրները ու այլ հեռանկարներ: Այս բոլորին 

առընթեր, Վեհափառ Հայրապետը բազմիցս հովուապետական այցելութիւն-

ներ տուաւ Կաթողիկոսութեան թեմերուն, եւ հրաւիրեց թեմակալ առաջ-

նորդներն ու թեմական իշխանութիւնները Անթիլիաս, Կաթողիկոսարան-

Թեմ յարաբերութիւնները դնելով աւելի յստակ ուղեգիծի վրայ, երկուստեք 

արդիւնաւորելով անոնց գործունէութիւնը: 

ՄԻՒՌՈՆ Ծ. ՎՐԴ. ԱԶՆԻԿԵԱՆ 

(Շար. 2 եւ վերջ)  
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ՀՄԱՅԻԼԻ ԱՐՈՒԵՍՏԸ 

(Ձեռագիրի Թիւ 250) 

Հմայիլներու արուեստին մէջ, բնականաբար մեծ դեր կը խաղայ, ժա-

մանակաշրջանը։ Ժամանակի ընթացքին, տարբեր ձեւերով եւ տարբեր մա-

կարդակներով հմայիլի հասկացողութիւնն ու արուեստը կը սկսին հասուն-

նալ, եղափոխուիլ եւ տարբեր կերպարներ առնել։ Նաեւ կախեալ է, թէ 

տուեալ պատրաստողին, գրողին կամ ծաղկողին իմացութիւնը համյիլնե-

րուն հանդէպ, այլ խօսքով որքան առիթ ունեցած է տարբեր տեսակի հմա-

յիլներ տեսնել, ընթերցել եւ հաւանաբար կրկնօրինակել։ Ի վերջոյ, արուես-

տի կեանքին մէջ, ներշնչումը մեկնակէտն է նոր ստեղծագործութեան։  

«Կիլիկիա» Թանգարանի հմայիլներու հաւաքածոյէն, ուսումնասիրուե-

լիք այս հմայիլը, որ 250 թիւը կը կրէ, յարաբերաբար կը նկատուի նոր` 

1898-ին գրուած։ Համաձայն յիշատակարանին, պատրաստուած է Ղազան-

ֆար գիւղի մէջ (ներկայիս՝ Արագած գիւղ), Ապարանի շրջան, Էջմիածինի 

գիւղը։ Բնականաբար, աշխարհագրական միջավայրը պիտի պարզէ, թէ 

ինչու սոյն հմայիլը ունի բոլորովին տարբեր պատկեր եւ աղօթքներու յա-

ջորդականութիւն, քան անցնող ուսումնասիրուած հմայիլները, որոնք շատ 

հաւանաբար գրչագրուած են Կիլիկիոյ, Պոլսոյ եւ այլ շրջաններու մէջ։ Այլ 

խօսքով, ընդհանրապէս հմայիլներու պարունակութեան մէջ կը գտնենք 

«Հաւատով Խոստովանիմ»ը, աւետարանական հատուածներ, կամ Կիպրիա-

նոսի ու Նարեկի աղօթագիրքերէն հատուածներ, որոնք հոս գոյութիւն չու-

նին։ Հաւանաբար, եթէ ուզենք մատնանշել բաժիններ, որ կրնան ներշըն-

չուած եւ հաւանաբար ընդօրինակուած ըլլալ, պիտի տեսնենք Աբրահամի եւ 

Իսահակի պատմութեան ներկայացումը, Սուրբ Պօղոսի, Սուրբ Պետրոսի եւ 

Սուրբ Շիղայի չարը խափանելու պատմութիւնը (փոփոխութիւններ կրած) 

եւ այլն: Բայց, զգալի է, որ հմայիլը պատրաստողը, ուզած է ինքնուրոյն ոճ 

մը օգտագործել, հմայիլ մը ստեղծելու համար։  

Աշխարհաքաղաքական պայմանները նաեւ օգնած են, որ սոյն հմայիլը 

մինչեւ օրս պահպանուի ծայրէ ծայր, առանց կտրուած բաժիններով։ Այս մէ-

կը ուսումնասիրողին առջեւ աւելի յստակ կը պարզէ, թէ հմայիլը ինչպէս կը 

սկսի եւ ինչպէս կը վերջանայ, որովհետեւ, հմայիլները իրենց կազմով աւելի 

վնասուելու պատճառներ ունին, քան՝ որեւէ ձեռագիր կամ գիրք, որոնք ու-

նին ներքին պահպանակ, արտաքին կողք-կազմ։  

Ընդհանուր ակնարկով մը, ոեւէ անձ կրնայ նկատել թուղթին տեսակին 

տարբերութիւնը։ Նոյնիսկ կարելի է նշմարել ռուսական գիրեր պարունակող 

կնիք մը (առանց մելանի, պարզապէս հետքը) կարգ մը թուղթի բաժին-

ներուն ետեւ, որ ցոյց կու տայ թուղթի գործարանին մակնիշը՝ «Фабрика 

Сергъева № 4» Սերգէյեւի թուղթի գործարանը, որ հիմնադրուած է 1850-
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ական թուականներուն։ Հմայիլը պատրաստողը, ամէն մէկ թուղթի կտորին 

վրայ թիւ նշանակած է, որ կը պարզէ, թէ ան զատ-զատ թուղթերու վրայ 

գրած է եւ ապա միացուցած է՝ քան միացնելէ ետք գրել։ Այս մէկը մանա-

ւանդ աւելի զգալի կը դառնայ, երբ շատ մը թուղթերու վերջաւորութեան 

նախադասութիւններն ու բառերը խտացուցած են, որպէսզի բաւէ տուեալ 

թուղթին վրայ։ Ընդհանուր հմայիլին չափը՝ 447x9 սանթիմեթր է։ 

Մանրանկարներուն համար օգտագործուած գոյներն ու կերպարները եւ 

ընդհանրապէս ընդօրինակութեան ձեւերը բոլորովին կը տարբերին դասա-

կան հմայիլի ձեւերէն, որոնց մասին աւելի ուշ պիտի անդրադառնամ։ Մա-

նիշակագոյն, կանանչ եւ սեւ ջրաներկեր օգտագործուած են մանրանկարնե-

րուն համար։  

Հմայիլին գրիչը յիշատակարանին մէջ յիշուած է իբրեւ «Տիրացու Մար-

տիրոս»: Հմայիլներուն եւ աղօթքներուն վերջաւորութեան յիշուած է «Նըկր-

րէի որդի Մարտիրոս»: Համաձայն ձեռագիրներու աւանդութեան, աղօթք-

ներու եւ գիրերու վերջաւորութեան յիշուած անունը (երբեմն անուններ) 

կրնայ պատուիրողինը ըլլալ, որ խնդրած կ’ըլլայ տարբեր գրիչէ մը, որպէս-

զի պատրաստէ ու գրէ հմայիլը։ Այս հմայիլին պարագային, թէ՛ գիրերուն 

վերջաւորութեան յիշուած անունը Մարտիրոս է եւ թէ յիշատակարանին մէջ 

յիշուածը։ Սակայն, կասկած մը կայ, որ կը շփոթեցնէ, թէ արդեօ՞ք նոյն ան-

ձերն են։ Աղօթքներու եւ գիրերուն վերջաւորութեան յիշուած Մարտիրոսը 

«Նըկրրէի որդի» է, իսկ յիշատակարանին մէջ կը խնդրէ յիշել իր հայրը 

«Տիրացու Մխիթար»: Եթէ գիրերը տարբերէին, աւելի կրնային պարզել, որ 

տարբեր անձեր են, սակայն ոճն ու գիրը կը մնան նոյնը։ Անձնապէս կը 

հաւատամ, թէ նոյն անձն է, որ շատ հաւանաբար, ինք ճանչցուած է իբրեւ 

«Նըկրրէի որդի Մարտիրոս», սակայն իր հօրը անունը եղած է «Տիրացու 

Մխիթար»: Շատ գաւառներու մէջ, մարդիկ կը ճանչցուէին տարբեր անուն-

ներով կամ ածականներով։ Հետեւաբար, կ’ենթադրեմ, թէ գործածած է իր 

ճանչցուած անունը (հաւանաբար ածականը), իսկ ինք «Տիրացու Մխի-

թար»ի զաւակն է։  

Յետ գրչութեան կան շատ անուններ, որոնք, համաձայն հմայիլի յայտնի 

աւանդութեան, աւելի ուշ ձեռք ձգած անձերը աւելցուցած են անոր վրայ 

իրենց անունները, որպէսզի իրենք ալ «օգտուին» գիրերու եւ աղօթքներու 

պահպանութեան ուժէն։ Օրինակ. «Անթառանի՞ որդի Արշակ», «Գրիգոր» եւ 

«Նուպարի որդի Մովսէսին եւ Ստեփանոսին»: 

Ինչպէս յիշատակարանին մէջ կը կարդանք, հմայիլը պատրաստուած է 

Ղազանֆար գիւղին մէջ, որ ներկայիս Արագած գիւղն է, Ապարանի շրջան1, 

1898-ի Նոյեմբերին։  

-------------------------------- 
1
 «Հ՟ճ՟ջս՟մթ գր Հ՟վ՟խթտ Շվչ՟մմգվթ Տգհ՟մնրմմգվթ Բ՟պ՟վ՟մ», Թ. Խ. Յ՟խնՠգ՟մ, 

Սս . Տ. Մգժթւ-Բ՟իյգ՟մ, Հ. Խ. Բ՟վջգհգ՟մ, Եվգր՟մթ Հ՟ղ՟ժջ՟վ՟մթ Հվ՟ս՟վ՟խշնր-

էթրմ, Եվգր՟մ, 1991, եչ 498։ 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ 

– Փառք Ամենասուրբ Երրորդութեան Հօր... 

– Աղօթք պահպանութեան – Տէր Աստուած պահեա զծառայս քո Տէր 

Աստուած զօրութեան... 

– Ս. Ստեփանոս Նախավկայ (մանրանկար) 

– Ծառ մի կար ի մէջ երկրի որ ոչ պտուղ ունէր... 

– Ս. Աստուածածին եւ Յիսուս մանուկ (մանրանկար) 

– Աստուածածին ամէնօրհնեալ զպաղատանս մեր ընկալ... 

– Ս. Յովհաննէս (մանրանկար) 

– Թագաւորն երկնաւորի երկրպագող ի յարգանդէ մեծ Կարապետ... 

– Այս է որ Տէր Աստուած տուաւ Մովսէս Մարգարէին – Որ տըւաւ թըրի 

թըւի համար գըտայ ի վերայ ճառի կատարվի... 

– Եւ յուլիդայի լաճի... 

– Վասն արձակման ջաղացի... 

– Այս է չորս անուն շաւի, ասէրի... 

– Աբրահամի Իսահակի զոհաբերման դէպքը (մանրանկար) 

– Յաղագս պատարագելոյ Սահակայ Աբրահամու... (Խաչաձեւ) 

– Բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնի... (Խաչաձեւ) 

– Սուրբ Խաչ մեզ ազատութիւն դիւաց խորտկիլ... 

– Ս. Գէորգ Զօրավար (մանրանկար) 

– Ս. Սարգիս Զօրավար եւ իր որդին՝ Մարտիրոս (մանրանկար) 

– Մեռկերիոս զինաւոր եւ չար ուլն (մանրանկար) 

– Քաջամարտիկ սուրբ Սարգիս, սուրբ Գէորգ եւ սուրբ Մեռկերիոս մեծ 

զօրավար... 

– Ս. Պօղոս եւ Չիկարտանող ալք (մանրանկար) 

– Ս. Պօղոս, սուրբն Պետրոս, սուրբն Շեղիա... 

– Լսէ յիշատակարան Համայիլ գրողիս – Շնորհիւ եւ ողորմութեամբ 

միոյն Աստուծոյ 

– Յիշատակարան 

 

Առաջին իսկ հատուածին մէջ կը գտնենք զուտ հմայիլի պատկանող ոճով 

աղօթք մը։ Շատ հետաքրքրական երեւոյթ մըն է, որ ցոյց կու տայ մարդոց 

սնահաւատութեան նմուշներն ու երեւակայութեան հորիզոնը։ Առաջին ա-

ղօթքը, որ գոհաբանութեամբ կը սկսի. արդէն իսկ Երրորդութեան անունը 

տալէ ետք, գրչագիրը կը սկսի օգտագործել բառեր, որոնք ոչ հայերէնի եւ ոչ 

մէկ լեզուի կը պատկանին: Կա՛մ հմայիլը գրողին՝ յօրինողին ստեղծագոր-

ծութիւնն է, եւ կամ ալ ընդօրինակութիւն մըն է ուրիշ հմայիլէ մը, որով-

հետեւ միակ հմայիլը չէ, որ ունի նման «հմայիլեան» բառեր ունեցող աղօթք-

ներ։ Տեսնենք ինչպէս. 

«Փառք ամենասուրբ երրորդութեան Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ 

յադամշահայ, զաթամշիսայ, մշիսայ, վաշամշիսայ, ամաբշիսայ...»: 



ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020 Ð²êÎ 603 

 

Բնականաբար, կախարդական թուղթերը եւ կախարդական ոճը ռամիկ 

ժողովուրդին վրայ իր ազդեցութիւնը ունեցած են: Հաւանաբար, այս ոճը 

օգտագործողը, հաւատացած է, որ չար ուժերը հեռացնելու եւ անոնց վրայ 

ազդեցութիւն ունենալու համար, պէտք է նմանատիպ ոճով աղօթել: Վստա-

հաբար մարդիկ ալ եղած են, որ վկայած են, թէ այս բառերը իրենց ազդեցու-

թիւնը ունեցած են։ Եւ հետեւաբար, այս բառերու հնարելը արդիւնքն է այս 

մտածելակերպին կամ աւելորդապաշտութեան։ Սակայն, պէտք է դիտել իբ-

րեւ ժողովուրդի պարզութեան եւ ոգեղէն ազդեցութիւններու դէմ «ինքնա-

պաշտպանութեան» միջոց մը։  

Հմայիլին մէջ տիրական ներկայութիւն են, չարէն պահպանուելու աղօթք-

ները։ Այս մէկը կը ցոլացնէ, թէ հմայիլ պատրաստողը եւ կամ պատուիրողը 

ինչ նպատակով ուզած է ստեղծել այս հմայիլը եւ անոր մէջ ներառնել 

յատկապէս չարէն ու փորձանքէն պահպանող աղօթքներ։ Այո, հմայիլներուն 

դերակատարութիւնը ընդհանրապէս կու գայ պահպանելու նպատակին մէջ, 

բայց երբեմն, ինչպէս նախորդ յօդուածներուս մէջ ներկայացուցած եմ, 

կարգ մը հմայիլներ, առաւելաբար, բժշկութեան աղօթքներու վրայ կեդրո-

նացած կրնան ըլլալ։  

Սոյն հմայիլի առաջին աղօթքը կամ գիրը, որ պահպանութեան աղօթք 

է, բաժնուած է երկու մասի, առաջինը՝ բժշկութեան աղօթք է, հոգիի ու 

մարմնի, իսկ երկրորդը՝ հրեշտակներուն դիմող գիր մը, որպէսզի պահպանէ 

ամէն տեսակի չար գործակալներէն: Այստեղ ընթերցողը տպաւորութիւն մը 

կ’ունենայ, որ հրեշտակներուն անուններն ու Աստուածաշունչին մէջ յիշ-

ուած չար ոգիներու անունները (Լէգէոն, Բէհէզէբուղ եւ այլն) դէմ դիմաց 

կը կենան, գիրին ճամբով, որպէսզի հրեշտակներուն անունները «վնասազեր-

ծեն» բոլոր չար ներգործութիւնները, յատկապէս անոնց յայտնի անուննե-

րով։ Այլ խօսքով, անուններու «պայքար» մը կը մղուի, եւ անուններու ճամ-

բով՝ ազդեցութիւններուն դէմ։  

Այստեղ կը հանդիպինք գեղեցիկ մանրանկարի մը, որ թէեւ մանկական 

նկարներու կը նմանի (ինչպէս միւս բոլոր մանրանկարները), Ս. Ստեփանոս 

Նախավկայի մանրանկարն է, ձեռքը՝ բուրվառը, իսկ գլխուն վրայ՝ սաղա-

ւարտ։ Հետաքրքրականը այն է, որ ընդհանրապէս ընկերակցող գիր մը, 

պատմութիւն մը կամ աղօթք մը պէտք է ըլլայ կողքին, սակայն ոչ մէկ հատ-

ուած Ս. Ստեփանոսի մասին։ Արդեօ՞ք առ ի զարդարանք, աւելցուցած է Ս. 

Ստեփանոսի պատկերը, ներշնչուելով հմայիլէ մը, թէ՞ հմայիլը պատրաս-

տողը զանց առած է Ստեփանոսի նուիրուած աղօթքը կամ գիրը։  

Կը յաջորդէ պատմութիւն մը, անպտուղ եւ անտերեւ ծառի մը մասին, 

ուր ստեղծագործութիւնը, ըլլա՛յ ծառ, թէ՛ մարդ, որուն անպտուղ կամ ա-

նարդիւնք ըլլալը կու գայ չարէն, իսկ անոնք կրնան խափանուիլ եւ հեռաց-

ուիլ միայն սուրբերու եւ հրեշտակներու ուժով։ Հետեւաբար, նոյն հաւատ-

քով եւ ըմբռնումով, հմայիլը պատրաստողները կը գրչագրէն հմայիլին մէջ 

սուրբերու եւ հրեշտակներու պատմութիւններ, ինչ որ ցոյց կու տայ, թէ ոչ 
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միայն գիրն ու աղօթքը իրենց դերը կրնան կատարել, այլ նոյնիսկ սուրբերու 

պատմութիւնները։ Աւելի՛ն, սոյն պատմութիւնները նաեւ կը բացայայտեն 

աւանդաբար փոխանցուած սուրբերու պատմութիւնները (կրնան նաեւ եղա-

փոխուած ըլլալ ժամանակի ընթացքին), որոնք հմայիլներուն մէջ պահպան-

ուած են արձանագրուելով։ Բնականաբար, շատ մը պատմութիւններ ընդօ-

րինակուած են, եւ կրնան տեղւոյն շրջանի մէջ խօսուող պատմութիւն մը 

չըլլալ, բայց ի վերջոյ, եթէ հմայիլի մը մէջ տեղ կը գտնէ, ուրեմն ժողո-

վուրդն ալ այդ մասին կը խօսի ու կը պատմէ։ Անոնք կրնան թռիչք տալ 

ուսումնասիրողներուն կամ ընթերցողներուն, այդ օրերու հաւատքի եւ հո-

գեւոր ըմբռնումներու մասին։ 

Վերի նշուած պատմութեան աւարտին, կան չորս կլորներ, որոնց երկու-

քին մէջ մանրանկարուած են սուրբեր, իսկ միւս երկուքին՝ աղօթքներ։ Առա-

ջին կլորին մէջ մանրանկարուած են երկու դէմքեր, եւ վրան արձանագ-

րուած է «Սուրբ Աստուածածին»: Սակայն, որովհետեւ մանրանկարները ի-

րենց պարզութեան պատճառով, չեն կրցած բաւարար կերպով լաւ ներկա-

յացնել կերպարը, այդ պատճառով չեն յաջողած ներկայացնել, թէ կի՞ն է, 

մանո՞ւկ է, եւ կա՞մ՝ այր մարդ։ Նոյնիսկ գոյները կը շփոթեցնեն, երբ գլուխ-

ներուն շուրջ ամբողջովին ներկուած են մանիշակագոյն եւ սեւ գոյներով: 

Միւս բոլոր մանրանկարներուն մէջ, մանիշակագոյնը օգտագործուած է 

իգական սեռի պատկանող դէմքերուն համար, իսկ սեւը՝ արական սեռի։ Բա-

ցառապէս այս մանրանկարին մէջ, հաւանաբար պէտք է ենթադրել, որ մանի-

շակագոյնը (քիչ մը հասակով բարձր) կը ներկայացնէ Ս. Աստուածածինը, 

իսկ սեւ մազերովը՝ (շատ հաւանաբար) Յիսուս մանուկը։ Երկրորդ կլորին 

մէջ գրչագրուած է Ս. Աստուածածինին նուիրուած կարճ աղօթք մը. Աստ-

ուածածին ամենօրհնեալ, զպաղատանս մեր ընկալ ի հանգստին ժամուս...: 

Երրորդ կլորին մէջ ներկայացուած է Ս. Յովհաննէս Մկրտիչը՝ զայն ճանչ-

նալով մանրանկարին վրայ արձանագրութենէն, որ նոյնպէս ոչ մէկ նշանով 

կամ պատկերով կարելի պիտի ըլլար հասկնալ, թէ ո՞ր սուրբն է։ Չորրորդ 

կլորը աղօթք մըն է, նուիրուած Ս. Յովհաննու Մկրտչին, որ եթէ նոյնիսկ 

մարմնով քնացած ըլլայ, սակայն հոգիով՝ մաքուր է եւ արթուն։  

Այստեղ յաջորդաբար կան կարճ գիրեր, պարզ գիծերով բաժնուած, ո-

րոնք ըստ երեւոյթին գրիչը ընդօրինակած կամ գրած է տեղէ մը, որովհետեւ 

իրար հետ անկապ շարք մը ստեղծած են։ Առաջինին մէջ արձանագրուած է 

կարճ հատուած մը, ուր կը խօսի Աստուծոյ Մովսէսին տուած «խոստում»ին 

մասին, իսկ երկրորդին մէջ կան անհասկնալի անուններ, ինչպէս առաջին 

աղօթքին մէջ գտանք, որ հաւանաբար կարելի է կոչել «հմայիլեան» բառեր-

անուններ։ Ապա, կը գտնենք ուրիշ գիր մը, որ «ջաղացի» համար գրուած է։ 

Այս կէտէն սկսեալ, աւելի մանրանկարներ կը գտնենք՝ յատկապէս սուր-

բերու պատկերներ։ Գիրերուն կը յաջորդէ Աբրահամ կը զոհագործէ Իսահա-

կը պատկերը, ուր հրեշտակը կը բերէ գառնուկ մը, որպէսզի Աբրահամ Իսա-

հակին փոխարէն զոհագործէ։ Հրեշտակը արծիւի նման, սակայն ոտքերը 
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բաւական երկար, որոնցմով գառնուկը բերած է Աբրահամին։ Հմայիլին 

մանրանկարները ունին գեղեցիկ արուեստի ոճ մը, հակառակ այն իրակա-

նութեան, որ դէմքերը եւ կերպարները շատ մանկական կը թուին։ Վստա-

հաբար, ներշնչում մը եղած է ուրիշ հմայիլի մանրանկարներէ, սակայն ներ-

կայացուածը` շատ իւրայատուկ ոճով է։ Սոյն հմայիլին պարագային, զգալի 

է նաեւ ներկի պակասութիւնը, որովհետեւ միայն երեք ջրաներկ գոյն օգտա-

գործուած է մանրանկարներուն համար, որ կը սահմանափակէ ծաղկողին 

կարելիութիւնները։  

Արդէն իսկ, հմայիլին նպատակը կը սկսի պարզուիլ, երբ յաջորդաբար կը 

գտնենք պահպանութեան նուիրուած աղօթքներ, գիրեր եւ մանրանկարներ։ 

Եթէ մտածենք, որ նման հմայիլի պատրաստութիւն մը, յատկապէս եթէ 

պատուիրողը չէ պատրաստողը, գումարի կը նայի, բնականաբար, ոեւէ մէկը 

առ ի պահպանութիւն, «ծախս» պիտի չընէ հմայիլ պատրաստելու համար։ 

Այս իրականութիւնը ենթադրել կու տայ, թէ դառն փորձառութիւն  մը մղած 

է պատուիրողը՝ Մարտիրոսին, որպէսզի կանխազգուշացման համար, գրէ 

կամ գրել տայ հմայիլ մը, իրեն համար։ Յատկապէս, որ միայն իր անունը կը 

յիշէ գիրերուն եւ աղօթքներուն վերջաւորութեան, եւ ոչ՝ իր ընտանիքի 

անդամներէն ոեւէ մէկը։  

Հմայիլի նշանաւոր խաչաձեւ գրութիւնները, որոնք նախադասութիւն-

ները՝ իրար մէջ անցած՝ գրութիւնները «խաչ»կապ կապած են, որ յայտնի 

երեւոյթ մըն է մեծ թիւով ծաղկած հմայիլներու վրայ։ Նոյնը կը գտնենք 

սոյն հմայիլին վրայ, սակայն դժբախտաբար բաւական անհամաչափ գիծերով 

եւ գոյներով ներկայացուած։ Այս խաչաձեւ գրութիւններուն մէջ, վերէն վար 

իջնող գիծերուն շարքերուն վրայ գրուած է Աբրահամի եւ Իսահակի պատ-

մութիւնը, իսկ վարէն վեր ելող գիծերուն շարքերուն վրայ Խաչի նշաններու 

պահպանութիւնը խնդրող բարեխօսական աղօթք մը։ Նոյն բովանդակու-

թիւնը եւ խօսքերը կը գտնենք նաեւ բազմաթիւ հմայիլներու վրայ։  

Խաչի նուիրուած ուրիշ գիր մը կը յաջորդէ, սակայն պարզ ձեւով 

գրուած, այսինքն՝ ոչ խաչաձեւ։ Սոյն գիրին պարունակութիւնը ուղղակի-

օրէն հասցէագրուած է սուրբ խաչին, որպէսզի ազատէ ամէն տեսակի դի-

ւական եւ կախարդական չարիքներէ։ Մէկ առ մէկ կը յիշուին ամէն տեսակի 

չար ներգործութիւնները, որոնց մէջ կը հաւատային, թէ չարը իր աւերը 

կրնայ գործել։ Վերջաւորութեան, բարեխօսութեան կը դիմէ շարք մը սուր-

բերու, որպէսզի իրենց աղօթքներով մասնակցութիւնը բերեն փրկելու չա-

րին ներգործութիւններէն եւ կախարդութիւններէն։ Նման գիրերէ, կը հաս-

կընանք, թէ ժողովուրդին համար գրեթէ բոլոր տեսակի ցաւի, նեղութեան, 

կամ ձախորդութեան պատճառը չարն է, եւ հետեւաբար, հմայիլը իր սուր-

բերու եւ հրեշտակներու անուններով իբրեւ «դեղ» պիտի օգտագործուի։  

Յաջորդաբար կը գտնենք մանրանկարներ՝ Սուրբ Գէորգ Զօրավարին 

(ձիուն վրայ՝ վիշապը խորտակելու ժամանակ), Սուրբ Սարգիս Զօրավարի 

եւ իր որդին Սուրբ Մարտիրոսի, Մեռկեռոսին (ձիուն վրայ՝ չար ալը խո-
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ցելու ժամանակ): Ապա, արձանագրուած է կարճ գիր մը, սոյն սուրբերու 

բարեխօսութիւնը խնդրող արձանագրութիւն մը, որպէսզի փրկէ եւ պահ-

պանէ ամէն տեսակի չար փորձանքներէ։ Որովհետեւ սոյն սուրբերը, յայտնի 

են իրենց պատմութեամբ, որ «մարտնչած» են չար կուռքերու եւ հեթա-

նոսական պաշտամունքներուն դէմ, հետեւաբար, հաւատացեալները այս 

սուրբերը կը նկատեն իբրեւ չարին դէմ մարտնչող բարեխօս սուրբեր։ Նա 

մանաւանդ, իբրեւ զօրավար սուրբեր, չարին դէմ քաջութիւն եւ անվախու-

թիւն կը ներշնչեն։ Միշտ այս զօրավար սուրբերը ներկայացուած են վիշապ, 

օձ, սեւ չար ոգի եւ կամ թագով «չար» կերպար մը։ 

Մեծ մասամբ, գրեթէ բոլոր հմայիլները ունին նոյնանման վերջաւորու-

թիւն մը։ Անպայման, զօրավար սուրբի մը կամ սուրբերու նուիրուած ա-

ղօթք մը, իսկ վերջաւորութիւնը՝ «ալի եւ դպղի»ի դէմ սուրբի մը պատ-

մութիւն։ Ընդհանրապէս, այդ սուրբերն են. Ս. Պետրոս, Ս. Պօղոս, Ս. Շիղա, 

Ս. Մինաս, Սողոմոն Իմաստուն, Ս. Աստուածածին (հազուադէպ պարագա-

ներու) եւ կամ ուրիշ անուններով սուրբեր։ Այս Էջմիածնի հմայիլը ներա-

ռած է Ս. Պօղոսի, Ս. Պետրոսի, Ս. Մինասի «հանդիպում»ը չար ոգիի մը, որ 

կոչած են «Չիկարտանող ալք»: Պատմութեան մէջ, պիղծ ոգին կը նկարագ-

րուի բաւական «վախնալիք» գազանի կերպարանքով. աչքերը՝ ապակի, ակ-

ռաները՝ երկաթ, վարազի եւ խոզի ժանիքներ, հաստատելով, որ ուրիշ որեւէ 

գազանի չի նմանիր։ Այս կերպարը պատճառ կը դառնայ մանուկներու եւ 

մայրերու, որ ըլլան ապառողջ եւ կամ մայրերը ըլլան՝ որդեկորոյս։ Բնակա-

նաբար, պատմութեան մէջ, սուրբերը կը հեռացնեն պիղծ ոգին, եւ կը 

հրամայեն, որպէսզի անգամ մը եւս չմօտենայ մօր կամ որդիին։ Ի վերջոյ, 

գրչագիրն ալ պիտի խնդրէ, որ նոյն բարեխօսութեամբ եւ շնորհքով, զինք 

ալ հեռու պահէ ամէն տեսակի նման չար ներգործութիւններէ եւ պիղծ ոգի-

ներէ։  

Հմայիլը կ’աւարտի յիշատակարանով մը, ինչ որ կը բացայայտէ պատ-

ուիրողին փափաքը, թէ որոնց անունը կ’ուզէ յիշուի հմայիլին մէջ եւ կամ 

ընթերցողները յիշեն իրենց աղօթքներուն մէջ։ Կ’արտագրեմ յիշատակարա-

նը ամբողջութեամբ. 

«Այս է յիշատակարան համալ գըրողիս 

Շնորհիւ եւ ողորմութեամբ միոյն Աստուծոյ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն 

Սրբոյ բարեխօսութեամբ արագահաս վկայն սրբոյն Մինասայ հանգելլ 

աւարտեցաւ զգուշագրութեամբ եւ այլ զվարդաալի բանից։  

Ապաքէն աղաչեմ վայելողաց այս համայ2 այս համայիլըս յիշատակել ի 

մաքու[ր] աղօթըս ձեր, գըրչագրիչըս սորին Շայենինջ՞ տիրացու Մարտիրոս 

եւ դուստր իմ հանգուցեալ Սարրան՞(Սառան) մսմ Զարդըշղոն, որդին իմ 

Մնացական եւ կենդանի դուստր իմ Շողանկադ եւ եղբարն իմ հանգուցեալ 

-------------------------------- 
2
 Բ՟պզ խվխմնր՟լ ե։ 
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Աւետիս, Յո[վ]հաննէս, Յակոբ, Իսրայէլ եւ քոյր իմ հանգուցեալ Եղիսաբէթ 

եւ կենդանի քուր իմ Գոզալ եւ եղբորըս կողակից Եդար եւ որդիքն եղբորս 

հանգուցեալ Միսակ, Սեդրակ եւ հանգուցեալ դուստըր եղբորս Արմաղան եւ 

ընտանիք նորայ Յափէթնագով, թագաորական զինուոր՞ Դանիէլ եւ եղբորըս 

որդոց որդիք հանգուցեալ Սրապիոն եւ կենդանիք նորա Միսակ, երկրորդ 

Սրապիոն, եւ դուստր նորա Ոսկիհատ եւ Գրաբիոն, որպէսզի Ամենակալ Հո-

գին Աստուծոյ ի թիկունըս հասանիցէ ի տկարութենէ մերում ամէն։  

Յիշեշիք եւ զհայրըն իմ հանգուցեալ տիրացու Մխիթար զի ողորմեսի 

ըստ մեծի ողորմութեան իւրում ի լոյս յերեսաց իւրոց հանգուսէ ամէն։  

 1898 ամի Նոյենբերի, յԷջմիածնու գաւառ, յԱպարանու նահանքի, ի 

գուղն Ղազայֆար»:  

 

Ուսումնասիրելէ ու ըմբոշխնելէ ետք այս հմայիլը, կարելի է եզրակա-

ցընել, թէ հմայիլը պատրաստողը թէեւ գրչութեան, գեղագրութեան եւ 

նոյնիսկ գեղանկարչութեան մէջ հմտութիւն մը չունի, սակայն փորձած է 

կազմել հետաքրքրական ձեռագրային ժառանգ մը, իւրայատուկ ոճով, եւ 

հաւանաբար, այս թուղթէ կապոցով, հաւատք, ապահովութիւն եւ պաշտպա-

նութիւն ներշնչած իր եւ իր ընտանիքի անդամներուն համար։ Իր յիշատա-

կարանի անուններէն, կարելի է տեսնել, թէ ուզած է հմայիլի եւ հմայիլը 

վայելողներուն աղօթքն ու օրհնութիւնը հասնի իր ընտանիքի բոլոր ան-

դամներուն, ըլլան անոնք ողջ, թէ հանգուցեալ։  

Ի վերջոյ, այս հմայիլին իւրայատկութիւններէն մէկը այն է, որ «Կիլիկ-

իա» Թանգարանին մէջ, Արեւմտեան Հայաստանի գրչագրական աշխարհը 

ներկայացնող հմայիլներուն կամ այլ ձեռագիրներուն կողքին, կը ներկայա-

ցընէ Արեւելեան Հայաստանի ձեռագրային եւ «հմայիլեան» ոճ մը, որոնք 

անդրդուելիօրէն զիրար կ’ամբողջացնեն։  

 

ՊԱՐՈՅՐ ՎՐԴ. ՇԷՐՆԷԶԵԱՆ 

(Շար. 10) 
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ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ 

1915-Ի ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԱԿԱՆԱՏԵՍ՝ 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՏՈՒՄԱՆԵԱՆԻ ՅՈՒՇԵՐԸ 

ՇԷԽՕ ՉԱՒՈՒՇԸ 

Միւս օրը՝ նախաճաշէն ետք, իմ բարերար Արթին էմիին յայտնեցի նպա-

տակս: 

– Հօրեղբայր, ըսի, երէկ Արամը պոլսեցի հայ յեղափոխականներուն 

գնաց, այսօր ալ ես պիտի երթամ զիրենք գտնելու: Ի՞նչ խորհուրդ կու տաս:  

– Գնա՛, Աստուած հետդ ըլլայ: 

– Բայց, մինչեւ հիմա, մեր երկուքին համար ծախսեցիր 282 դահեկան: 

Ամէն օր մեզ համար ծախսածդ տետրակիս մէջ կը գրէի: Այդ դրամը ինչպէ՞ս 

պիտի տամ քեզի: 

– Զաւակս, ըսաւ, ես օրս տեսած, լոյսս անցած, կեանքս արդէն ապրեր եմ: 

Վաղն ալ ձոր մը կ’իյնամ կը սատկիմ: Ինձ համար բնաւ հոգ մի՛ ըներ: Եթէ 

ապագային կրկին հանդիպինք տեղ մը, եւ դուն ալ կարողութիւն ունենաս, 

խիղճդ քեզ ի՛նչ որ հրամայէ այդ ըրէ: Իսկ, եթէ բնաւ չհանդիպինք՝ ինչ որ 

ձեզի համար ծախսած եմ, մօրդ կաթին պէս հալալ ըլլայ: 

Իրմէ հրաժեշտ առի եւ երբ քիչ մը հեռացայ դարձեալ զիս կանչեց:  

– Ձեռքդ բա՛ց, երկու ձեռքերդ ալ: 

Ձեռքերուս մէջ պարպեց իր դրամապանակին մէջ գտնուած մանր դրամ-

ները: 

– Հիմա գնա՛, Աստուած քեզ բարին առաջնորդէ: Բարի ճանապարհ:  

Դրամին համար շնորհակալութիւնս յայտնեցի, եւ կրկին հրաժեշտ առ-

նելով հեռացայ: Դրամը համրեցի (32) երեսուն երկու դահեկանի մանր դրամ-

ներ էին: 

Այդ օրը մինչեւ երեկոյ լեռը բարձրացայ: Զէյթունի լեռը. խիտ անտառ 

մը, բարձր ու հսկայ ծառերով: 

Մութը պատեց: Չաքալները սկսան ոռնալ չորս կողմս: Սարսափեցայ...: 

Չաքալ բնաւ տեսած չէի եւ ոչ ալ՝ ձայնը լսած: Չէի գիտեր, թէ ի՞նչ կենդա-

նիներու ձայներ էին: Չաքալներուն ձայները, ծառերուն մութը եւ ամէն տե-

սակ փոքրիկ շշուկ սարսափ կ’ազդէր վրաս: Կեանքիս մէջ երբեք այդքան չէի 

սարսափած: 
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Ձեռքս փոքրիկ փայտ մը բռնած բարձր ծառի մը տակի պուրակներուն 

մէջ պահուըտած կը սպասէի, ծրագրելով՝ որ եթէ վայրի խոզ մը գայ անմի-

ջապէս ծառ կը բարձրանամ: Իսկ երբ արջ մը ըլլայ եկողը՝ ի՞նչ ընելու էի: 

Այս խորհուրդներով տարուած կեցած էի եւ սաղարթներուն իւրաքանչիւր 

շարժումը կը դիտէի: 

Գիշերը բաւական յառաջացած էր: Ստուերները աւելի սեւցած: Քիչ մը 

հեռուն, մթութեան մէջէն մարդիկ կը յառաջանային, հեռաւորութիւնը 

շուրջ (30) երեսուն մեթր էր: Առանձին մնալէ կը վախնայի, իսկ իրենց մօտե-

նալը առաւել սարսափելի էր: Ո՞վ էին արդեօք: Հայեր, հետապնդող թուր-

քե՞ր, թէ հայ յեղափոխականներ: 

Սկսայ անոնց չանցած սաղարթներուն մէջ պահուըտելով քալել: 

Ականջիս քանի մը քրտերէն բառեր հասան: 

Ասոնք հայ ըլլալու են, ըսի ես ինքզինքիս: Գիտեմ, թուրքերը քրտերէն 

չեն գիտեր: Քայլերս արագացուցի: Անոնցմէ յառաջ գացի: Առջեւնին՝ ճամ-

բուն եզերքը նստայ, որ զիս տեսնեն: Տեսան զիս եւ անխօս անցան:  

– Ո՞ւր կ’երթաք, հարցուցի թրքերէնով, ամենավերջին անցնողին: 

– Այդ քեզ չի հետաքրքրեր, պատասխանեց թրքերէնով: 

– Ես ալ ձեզ նման փախստական եմ, ըսի հայերէնով: 

Մարդը սուլեց եւ բոլորը մօտս հաւաքուեցան: 13 հոգի էին: Կը հարցը-

նէին, թէ ո՛վ եմ եւ ուսկի՛ց կու գամ: 

– Մենք ալ Օսմանիէէն կու գանք, ըսաւ անոնցմէ մէկը: Մենք վանեցներ 

ենք: Այս ալ վանեցի է՝ մեր հայրենակիցը, քիւրտ մըն է՝ Շէխօ Չաւուշ: 

Օսմանիէ եկած էր իր հայրենակիցները փնտռելու, եւ հիմա, մեզ կը տա-

նի գերմանական ընկերութիւն մը, հոն աշխատելու, որպէսզի այս թշուա-

ռութենէն ազատինք: 

Իրենց միացայ եւ քալեցինք մինչեւ կէսգիշեր: Անցեալ առաւօտեան նա-

խաճաշէն ի վեր բան մը կերած չէի եւ շատ անօթի ըլլալով՝ յայտնեցի. 

– Այն դիմացի բլուրին գագաթը հացի մը փուռ կայ, ընկերութեան հացի 

փուռն է, որ գիշերը մինչեւ լոյս կ’աշխատի, ըսաւ Շէխօն: 

– Լաւ, հոս քիչ մը սպասեցէք ինծի, երթամ երկու կտոր հաց գնեմ:  

– Շատ բարի, կը սպասենք, շո՛ւտ եկուր: 

Երբ հացագործի դռնէն ներս մտայ, չորս ժանտարմաներ զիս բռնեցին եւ 

ձեռքերս կապեցին: 

– Գնա՛, չաւուշը կանչէ՛, որ այս տղան հարցաքննէ, թէ ո՛վ է եւ ի՛նչ կ’ընէ 

հոս, ըսաւ ժանտարմաներէն մէկը: 

– Չաւուշը հիմա քնացած է: Առաւօտուն թող հարցաքննէ, ըսաւ միւսը:  

Սիւնի մը կապեցին զիս, ոտքի, որպէսզի մնամ մինչեւ առաւօտ: Քիչ ետք 

Շէխօ Չաւուշը մեծ աղմուկով մը ժանտարմաներուն վրայ պոռալով ներս 

մտաւ: 
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– Դուք ի՞նչ իրաւունքով մեր ընկերութեան գրագիրը ձերբակալեր էք:  

– Այս տղան ձեր ընկերութեան գրագի՞րն է: 

– Ի հարկէ, հագուստներէ՞ն ալ չճանչցաք, որ հասարակ մէկը չէ (հա-

գուստներս բոլորովին նոր էին): 

– Կրնա՞ս երդնուլ, որ ձեր ընկերութեանը գրագիրն է: 

– Աստուած վկայ է, որ մեր ընկերութեան գրագիրն է: 

– Երդում ըրէ մարգարէին վրայ: 

– Կ’երդնում սուրբ մարգարէ Մուհամմէտին եւ Աստուծոյ անունին 

վրայ, որ մեր ընկերութեանը գրագիրն է: 

– Հաւատացինք, ըսին եւ արձակեցին զիս: 

Իմ ետեւէս երեք մարդ ղրկած էր Շէխօն, որոնք տեսած էին ձերբակալ-

ուիլս: 

Քիչ ատեն մը եւս քալեցինք: Շէխօն յոգնած էր:  

– Այս ձորին տակէն շոգեկառքի հողատար վակոնները կ’երթան դէպի 

մեր ընկերութեան կեդրոնը: Ես այդ վակոններով երթամ, դուք ալ՝ քալելով:  

Լաւ մը բացատրեց ճամբան: 

Առաւօտեան արեւածագին հասանք Այրանի երկաթուղիի շինութեան 

գերմանական ընկերութեան կեդրոնը: Հայ բանուորները տակաւին գործի 

չէին սկսած: Անոնք մեզ դիմաւորելու եկան՝ ազգականներ կամ ծանօթներ 

գտնելու յոյսով: 

Շէխօն զիս ներկայացուց կեդրոնական գրասենեակի մեծին: Տնօրէնները 

ինծի յանձնեցին բանուորներուն հաց բաժնելու պաշտօնը:  

Ութերորդ օրը առաւօտուն, երբ տակաւին բանուորները նոր սկսած էին 

գործի, երկաթուղիի երկայնքին մեզ պաշարեցին 300 զինուորներ, 150 ժան-

տարմաներ եւ մի քանի ոստիկաններ: 

– Բոլոր հայերը՝ այր թէ կին թող իրենց գործը ձգեն եւ հաւքուին այս-

տեղ, կը պոռար մունետիկը: 

Ոստիկանները եւ ժանտարմաները կը հաւաքէին հայերը եւ կը քշէին 

որոշուած վայրը, իսկ զինուորները յիսուն մեթր հեռուէն կը հսկէին որ փախ-

չողներ չըլլան: 

Երբ բոլորս հաւաքուեցանք, ժանտարմաները եւ զինուորները շրջանա-

կաձեւ պաշարեցին մեզ (հոն փորձեցի համրել բոլորը մտովին): Թուրք հա-

զարապետ մը արաբ ժանտարմայի մը ըսաւ որ մեզ տանի ...... լեռան ....... 

ձորը, եւ ինքը մեկնեցաւ զինուորներու ու ժանտարմներուն հետ:  

Արաբ ժանտարման թրքերէն չէր գիտեր, հետեւաբար, հազարապետին 

ըսածը չհասկցաւ եւ մեզ առաջնորդեց գերմանական ընկերութեան գրասեն-

եակին առջեւ: 

Տակաւին 50 մեթրի չափ հեռու էինք ընկերութեան գրասենեակէն, երբ 
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տեսանք թուրք հազարապետը որ սրընթաց ձեւով կու գար՝ մեզմէ անցնելով 

հասաւ մեզ առաջնորդող զինուորին մօտ ու մտրակի զօրեղ հարուած մը իջե-

ցուց անոր գլխուն: 

– Սրիկայ, կը պոռար, ես քեզի ըսի որ ասոնք՝ ամէնքն ալ, ..... տեղի ձորը 

տանիս: Զինուորներով հոն ասոնց կը սպասէի՝ անդիի աշխարհ ղրկելու հա-

մար: Ի՞նչու հոս վերադարձուցիր: 

Հազարապետը մեծ լուտանքներով՝ իր ունեցած ամբողջ ուժով կը հար-

ուածէր խեղճ ժանտարմային գլխուն, մանաւանդ երեսին: Չբաւարարուեցաւ 

ասով, այլ ձիէն վար իջաւ ու այս անգամ սկսաւ ոտքով հարուածել արաբ 

զինուորին գլխուն, մինչեւ որ հոգին աւանդեց ողորմելի զինուորը՝ գլխուն 

կէսը մասամբ ջախջախուած: 

– Հա՜ սատկեցա՞ր, լաւ եղաւ, սա բոլոր անասուններուն տեղը դո՛ւն էշ 

նահատակ եղար, ուրեմն սատկէ՛, ըսաւ ու վրան քանի մը անգամ թքնելէն 

ետք իր ձին հեծաւ ու գնաց դէպի գերմանական ընկերութիւն: 

Ընկերութեան ընդհանուր տնօրէնը եւ գրագիրները պատահածները կը 

դիտէին: 

Մենք նոյն տեղը պահ մը կանգնած մնացինք, որովհետեւ չէինք գիտեր 

թէ ո՞ւր պէտք է երթալ: Ընկերութենէն երկու ոստիկաններ եկան եւ մեզ 

առաջնորդեցին: Խան մը մտանք, հոն մեզ համրեցին, 2872 այր մարդ եւ 375 

կիներ, որոնցմէ ոմանք երեխաներ գրկած էին: Խանին դուռը եւ պատուհան-

ներուն փեղկերը ամուր մը գոցուեցան: Հաց եւ ջուր չունէինք: Երեխաները 

կու լային ջուրի համար: Մայրերը անօթի՝ կաթերնին ցամքած էր: Բնական 

պէտքի համար մէկ անկիւն մը որոշուեցաւ մեր քովը, բնականաբար, օդը 

հետզհետէ նեխեցաւ: Կաղաչէինք որ պատուհան մը բացուի, սակայն ի զուր, 

պատասխան տուող մը չկար: 

– Դուք Աստուծմէ չէ՞ք վախնար: Խիղճ չունի՞ք: Երեխաները եւ անոնց 

մայրերը անօթութենէն նուաղեցան, գոչեց մեզմէ մարդ մը: 

– Աստուծմէ ալ կը վախնանք, մարդոցմէ ալ, ըսաւ պահակը: Խիղճ ալ 

ունինք, բայց հրամանը վերէն է: Կը վախնանք, որ այդ խոզը մեզ ալ սպաննէ, 

ինչպէս սպաննեց մեր ընկերը: Գիշերուան սպասեցէք, ձեզ հաց ու ջուր պի-

տի բերենք, ամաններ եւ դրամ պատրաստեցէք հացի համար: 

Գիշերը երեք պատուհաններ բացուեցան: Ջուր եւ հաց բերին մեզի: Այն 

ատեն գիտցանք որ մեր պահակները արաբ ժանտարմաներ են: 

Երեք օր բանտարկուած մնացինք այդ ախոռին մէջ: Ցերեկը շատ քիչ ան-

գամ կը բացուէր պատուհան մը երեխաներուն կաթ տալու համար: Արաբ 

ժանտարմաները կը հսկէին հեռուէն, որպէսզի պատուհաններուն բացուիլը 

չտեսնուի: Իսկ գիշերները, երկար ատեն բաց կը մնային պատուհանները, 

յետոյ, պահակի մը նշանով կը գոցուէին: Երեք օր յետոյ դուրս կանչեցին 

մեզ: Երեք մեռեալ կար ներսը...: Գետինը ծնկաչոք նստանք: 
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Քանի մը վայրկեան ետք ժանտարմաներու թուրք յիսնապետ մը եւ 

ընկերութեան տնօրէնը դէմ դիմաց նստան, իսկ մենք, անոնց ոտքին դիմաց 

կը սպասէինք մեր ճակատագրին:  

Յիսնապետը սկսաւ ճառել. 

– Ժողովուրդ, մեր կառավարութիւնը, որ ձեզ ձեր տեղէն հանեց, ան-

շուշտ այլ վայր մը պիտի տրամադրէ: Հիմա, բոլորդ ձեր օրականները պիտի 

ստանաք ընկերութեան գրասենեակէն եւ այս հինգ ժանտարմաները ձեզ 

պիտի առաջնորդեն մինչեւ ձեր տեղը: 

Բոլորին օրականները վճարուեցան, եւ մենք ուտելիքի պաշարներ գնե-

լով ճամբայ ելանք: 

Երկու ժանտարմաներ մեր առջեւէն կը քալէին, իսկ երկուքը՝ ետեւէն: 

Ծերերը եւ երեխաները գրկած կիները հետզհետէ կը սկսէին յոգնիլ, այս 

պատճառով կը դանդաղէին: Հինգ ժանտամաներն ալ ազգով արաբ էին:  

Մեր առջեւէն գացող ժանտարման ետեւիններուն ձայն տուաւ, որ իրենց 

քայլերը արագեցնեն: 

– Ինչպէ՞ս կարող է արագ քալել երեխան գրկող մայրը:  

– Ինձ պատուիրեցին հինգ օրէն Իսլահիէ հասնիլ, եթէ այդպէս քալեն 

(10) տասը օրէն ալ չենք կարողանար հոն հասնիլ: Զարկէ՛ք, որպէսզի աճա-

պարեն: 

– Ես չեմ կրնար ոչ ոքի զարնել, արդէն Աստուած զարկեր է, ե՞ս ալ զար-

նեմ: Իմ խիղճս այդպէս բանի մը հրաման չի տար: Եթէ դուն կրնաս, դո՛ւն 

եկուր տեղս, իսկ ես կ’առաջնորդեմ զիրենք: 

Երկու հայ երիտասարդներ ընկերութեան մէջ պաշտօններ ունէին: Թուրք 

յիսնապետը իրենց մօտենալով ըսաւ. 

– Դուք, ընկերութեան պաշտօնեաներ, կրնաք հոս մնալ, իսկ ձեր կիները 

պէտք է որ մեկնին: Հիմա, դո՛ւք որոշեցէք: 

– Մենք մեր կիներուն հետ կ’երթանք, պատասխանեցին եւ կիներուն հետ 

ճամբայ ելան: 

Ամէն երեկոյ արաբները մօտակայ գիւղերէն մեզի համար ուտեստեղէն 

կը գնէին: Բարի մարդիկ էին, առանց շահ մը ապահովելու մեզի կու տային: 

Եօթներորդ օրուայ գիշերը մեր չորս կողմը դիրքեր շինեցին եւ մինչեւ 

լուսաբաց այդ դիրքերուն մէջ հսկեցին: Անոնք կը վախնային մօտակայ 

քիւրտ ժողովուրդին յարձակումէն: Այդ օրը ուտելիքի համար ոչ մէկը հեռա-

ցաւ մեզմէ: 

Ութերորդ օրը արաբական գիւղ մը հասանք: Տեղատարափ անձրեւ կու 

գար՝ կարկտախառն: Գիւղապետը իր ժողովուրդով մեզ դիմաւորեց: Ոչխար-

ներուն մօտ անցուցինք մեր գիշերը: Այդ օրը առատ հաց, մածուն եւ պանիր 

ունեցանք՝ չնչին գիներով: 
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Իններորդ օրը Իսլահիէ հասանք: Մեր առաջնորդ ժանտարմաները մեզ 

համրեցին՝ (39) երեսուն ինը անձ կը պակսէր: Ճամբան երեք մեռեալ ունե-

ցած էինք եւ 35-ը անհետացած էին, անոնց հետ կային հայ երիտասարդներ: 

Ժանտարմաներուն խնդրանքով իրենց հաստատագիր մը ստորագրե-

ցինք, թէ 39 անձերը ճամբան մեռան: 

Ժանտարմաները մեզ տարին Իսլահիէյի ոստիկանատունը: Դուրս ելաւ 

ոստիկանապետը եւ մեզի հրամայեց ճամբէն անցնող խուռներամ տարագըր-

եալներուն միանալ: Ուրեմն այլեւս կալանաւորներ չէինք, այլ միւսներուն 

պէս տարագրեալներ: 

Դարձեալ կը քալէինք...: Առաւօտէն մինչեւ երեկոյ կը քալէինք...: Ան-

նպատակ եւ անհորիզոն կը քալէինք...: Առանց գիտնալու մինչեւ ո՞ւր, կը 

քալէինք: Արեւածագին նստող եւ կամ պառկող ոեւէ մէկը ձիաւոր ժանտար-

մաներէն կը մտրակուէր: Չէր տարբերեր հիւանդ ըլլար կամ անդամալոյծ, 

նոյն եւ առաւել զօրեղ հարուածներ կը ստանար գլխէն, անխղճօրէն:  

Հինգ երիտասարդներ կային մեզի հետ, անոնք փոխնիփոխ պառաւ կին 

մը շալկած կը տանէին դէպի մեր նոր բնակատեղին: Փոքրիկ անտառէ մը 

կ’անցնէինք, պառաւը երկար ճամբորդութենէն յոգնած խնդրեց որ վար 

դրուի:  

– Զաւակներս, ըսաւ պառաւը: Ալ կը բաւէ ձեր քաշածը: Ես (90) ինիսուն 

տարեկան եմ, զիս շալկեցիք Պուրսայէն մինչեւ հոս, շնորհակալ եմ: Ես ալ 

յոգնեցայ դուք ալ: Հիմա, ձեզմէ կը խնդրեմ որ ինձ հոս ձգէք: Այս ծառին 

տակը կը նստիմ եւ կը սպասեմ Տէրոջը կարգադրութեան: Դուք գացէ՛ք: 

Տէրը ձեր հետ: 

Այդ երիտասարդները պառաւին թոռներն էին: Համբուրեցին, կրկին ու 

կրկին համբուրեցին իրենց մեծ մայրը, քովը հաց մը դրին եւ հետեւեցան 

խումբին:   

 
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՏՈՒՄԱՆԵԱՆ 

 

(Շար. 4)  
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ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ 

«ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ՇԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ 

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ» Թ. Ժ. ԵՒ ԺԱ. ՀԱՏՈՐՆԵՐԸ 

Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ արարողութիւններն ու ժամերգու-

թիւնները հարուստ են աղօթքներով, քարոզներով, սաղմոսներով ու մանա-

ւանդ շարականներով։ Մեր նախնիները իրենց գրականութեան մէջ Հայ Ե-

րաժշտութիւնը նմանցուցած են ադամանդէ շարուած մանեակներու, որոնք 

յօրինուած են բարձր ճաշակով ու որակով։ Մեր շարականներով հայ ժողո-

վուրդը միշտ հպարտացած է, որովհետեւ անոնք փառքը հիւսած են Մեր 

Տիրոջ ու Փրկչին Յիսուս Քրիստոսին։ 

Երաժշտութիւնը թէ՛ անցեալին եւ թէ այսօր մուտք գործած է ամէնու-

րեք. անցեալին մեր հայրերը այնքան աստուածահաճոյ տեսած են հոգեւոր 

երաժշտութիւնը որ ներառած են մեր եկեղեցւոյ ծիսական արարողութիւն-

ներէն ներս։ Այսօր, ամէն պետութիւն ունի իր քայլերգը, արդի զարգացած 

դարուս ամէն ժողովուրդ ունի երաժշտութիւն, այլ խօսքով օրուան մէջ 

ամէն վայրկեան կարելի է երաժշտութիւն մը լսել:  
Ֆրանսացի նշանաւոր գրող Վիքթոր Հիւկօ կը գրէ թէ, «Երաժշտութիւ-

նը կրնայ բացատրել բոլոր այն բաները, որոնք խօսքով կեանքի չեն գար», 

որովհետեւ երաժշտութիւնը հոգիին լեզուն է եւ հոգիի ներաշխարհը ար-

տայայտելու լաւագոյն ձեւերէն մէկը: Հետեւաբար, երաժշտութիւնը վերա-

ցական ու գերմարդկային զգացում մըն է: Երաժշտութեան մասին կարելի է 

երկար խօսիլ, սակայն որքան ալ խօսինք կարելի չէ զայն իսկութեամբ բա-

ցատրել, որովհետեւ երաժշտութիւնը կը բացատրուի մի միայն երաժշտու-

թեամբ։ 

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ թիւով այնքան շատցած են շարական-

ներն ու աղօթքները, որ շրջանէ շրջան անծանօթ մնացած են եկեղեցւոյ 

սպասաւորներուն։ Մինչեւ 7-րդ դար գոյութիւն իսկ չունէր «Կանոն»ի մը 

հասկացողութիւնը, եւ այս իսկ պատճառով ոեւէ եկեղեցւոյ սպասաւոր, 

ազատ կը զգար ըստ կամս շարական մը ստեղծել եւ տեղւոյն վրայ երգել։  

8-րդ Դարու առաջին կիսուն, տակաւին, բոլոր տօներուն ու օրերուն յա-

տուկ շարականներ չկային։ Ստեփանոս Սիւնեցի Հայրապետն է, որ առաջին 

առիթով կը փորձէ շարականները կարգաւորել եւ խումբերու բաժնել՝ իւրա-

քանչիւր տօնին յարմարցնել սաղմոս մը եւ շարական մը։ 



ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020 Ð²êÎ 615 

 

Իւրաքանչիւր շարական բնականաբար ունի իրեն յատուկ իմաստն ու 

խորհուրդը, որ հանդիսաւոր ու խորհրդաւոր փայլք մը կու տայ եկեղեցւոյ 

ծիսական ու աղօթական մթնոլորտին, ու կը փոխանցէ հոգեւոր պատգամ 

մը, հաւատացեալ ժողովուրդին։ 

Ներկայ տարուան Հոկտեմբեր եւ Նոյեմբեր ամիսներուն Մեծի Տանն Կի-

լիկիոյ Կաթողիկոսութեան տպարանէն լոյս տեսան երեք հատորներ.- «Ա-

պաշխարութեան Օրհնութիւններ եւ Ապաշխարութեան Հարցեր՝ իրենց սար-

քերով», «Ալէլուքներ եւ Թագաւոր Յաւիտեաններ» եւ «Կանոն Հանգստեան, 

Հանգստեան Հարցեր Իրենց Սարքերով Եւ Խաչի Մանկունքներ»։ Այս երեք 

հատորներուն, ինչպէս նաեւ նախապէս հրատարակուած ութը հատորներուն 

առաջադրանքը եղած է Հայ եկեղեցւոյ երաժշտութիւնը կենդանի պահել մեր 

նոր սերունդի հոգիին մէջ։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը կը 

հաւատայ այս առաքելութեան՝ որպէս նուիրական պարտաւորութիւն։  

Վերջին երեք հատորները, կը սկսին յառաջաբանով մը, ուր ամփոփ ձե-

ւով իմաստն ու նպատակը կը բացատրէ անոնց բովանդակութեան։ Գալով 

շարականներու երաժշտութեան, անոնք հիմնուած են ընդհանրապէս Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մայր Տաճարէն ներս երգուած աւան-

դութեան վրայ, օգտագործելով հմուտ երաժիշտներու եւ դպրապետներու 

մեզի ձգած աւանդութիւնը։  

«Ձայնագրեալ Շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ» հատորներու շար-

քին նօթագրութիւնը, պատրաստութիւնը եւ հրատարակութիւնը կատարած 

է Օշական Արքեպիսկոպոս, համակարգիչի վրայ նօթագրութիւնը կատարած 

է Սարգիս Սարկաւագ Յովհաննէսեան։ Սրտի պարտք է յիշել, Հոգելոյս Զա-

րեհ Արքեպիսկոպոս Ազնաւորեանը, որ Օշական Արքեպիսկոպոսին հետ մշա-

կեցին ծրագիրը Հայ Եկեղեցւոյ բոլոր շարականներուն հրատարակութեան: 

Առաջին երեք հատորները միասնաբար հրատարակեցին։ 

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք շարականներու շարքին Թ. Հատորի 

հրատարակութեան մեկենասին՝ Տոքթ. Տրդատ եւ Տիկին Սեդա Մանկիկ-

եաններուն, խունկ ու աղօթք Ծաղիկ Ճիէրճեանի հոգիին, որուն յիշատակին 

հրատարակուեցաւ Ժ. Հատորը, ինչպէս նաեւ երախտագիտութիւն «Ծափիկ 

Պաղտասարեան» քրիստոնէական դաստիարակութեան հիմնադրամին, որ 

ստանձնեց ԺԱ. Հատորին հրատարակութիւնը։ 

Ստորեւ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի տպա-

րանէն լոյս տեսած, Ձայնագրեալ Շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ տա-

սը հատորներու ցանկը.- 

Ա. Հատոր- Մեծ Պահոց Կիրակիներ 

Բ. Հատոր- Աւագ Շաբաթ 

Գ. Հատոր- Աւագ Օրհնութիւններ 

Դ. Հատոր- Յարութեան Հարցեր Իրենց Սարքերով 

Ե. Հատոր- Ս. Ծննդեան Ճրագալոյցի Կանոն, Ս. Ծննդեան Ութօրէից 

Կանոններ, Տեառնընդառաջի Կանոն եւ Ծննդեան Ալէլուքներ 
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Զ. Հատոր- Նոր Կիրակիի Կանոն, Աշխարհամատրան Կիրակիի Կանոն, 

Քրիստոսի Համբարձման Կանոն, Երկրորդ Ծաղկազարդի Կանոն, Հոգեգա-

լըստեան եօթը օրերու Կանոններ, Սուրբ Տապանակի Կանոն եւ Վարդավառի 

Երեք Օրերու Կանոններ 

Է. Հատոր - Շողակաթի Կանոն, Աստուածածնի Երեք Օրերու Կանոններ, 

Խաչի Նաւակատիքի Կանոն, Վերացման Խաչի Եօթը Օրերու Կանոններ, Վա-

րագայ Խաչի Կանոն եւ Գիւտ Խաչի Կանոն 

Ը. Հատոր - Մարտիրոսաց Օրհնութիւններ, Մարտիրոսաց Հարցեր 

Իրենց Սարքերով 

Թ. Հատոր - Ապաշխարութեան Օրհնութիւններ Եւ Ապաշխարութեան 

Հարցեր Իրենց Սարքերով 

Ժ. Հատոր -  Ալէլուքներ Եւ Թագաւոր Յաւիտեաններ  

ԺԱ. Հատոր - Կանոն Հանգստեան, Հանգստեան Հարցեր Իրենց Սարքե-

րով Եւ Խաչի Մանկունքներ 

 

Ովն՞մւ գմ ծգհթմ՟խմգվզ ՟ճջ խ՟մնմմգվնրմ 

Ա) Հայ Եկեղեցւոյ շարականներու իններորդ հատորն է՝ «Ապաշխարու-

թիւն օրհնութիւններ եւ ապաշխարութեան հարցեր իրենց սարքերով»։  

Բանասէրներ եւ պատմաբաններ, երբ զանազան առիթներով կը խօսին 

գրերու գիւտին մասին, Աստուածաշունչի եւ այլ թարգմանութիւններու եւ 

Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի գործունէութեան զանազան երեսներուն մասին, 

գրեթէ կ’անգիտանան անոր շարականները, որոնց թիւը հարիւրէ աւելի է։ 

Սուրբ Սահակ եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, երբ ձեռնարկեցին հայացնել հայ 

առաքելական եկեղեցւոյ ժամերգութիւնը, սկսան ապաշխարութեան շարա-

կաններէն։ Մեսրոպ Մաշտոց Մեծ Պահքի վեց շաբաթներու Ապաշխարու-

թեան բազմաթիւ շարականներ գրեց։ 

Այսօրուան ապաշխարութեան Կանոնին մէջ անշուշտ կան պատկերներ, 

որոնք Մեսրոպ Մաշտոցի մահէն ետք ներմուծուած են, անոր համար կարելի 

չէ ըսել, թէ ամբողջութեան այս կանոններուն հեղինակը Սուրբ Մեսրոպ 

Մաշտոցն է։ Որովհետեւ այս կանոնին մէջ Մանկունքներն ու Ճաշու շարա-

կանները բոլորովին ապաշխարութեան բնոյթ չունին։ Բայց կրնանք ըսել թէ 

Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց գրած է մօտաւորապէս 132 Ապաշխարութեան շա-

րական։ 

Բ) Հայ Եկեղեցւոյ շարականներու տասներորդ հատորն է՝ «Ալէլուքներ եւ 

Թագաւոր յաւիտեաններ»։ 

Դժբախտաբար այս երգերուն հեղինակը չենք գիտեր թէ ո՞վ եղած է, 

սակայն յստակ է որ այնտեղ կան սաղմոսներ, եւ սաղմոսներէն ու ապաշխա-

րութեան ոգիէն շարադրուած մտածումներ, որոնք եղանակով սրտառուչ կը 

դարձնեն երգերը։ 

Գ) Հայ Եկեղեցւոյ շարականներու տասնըմէկերորդ հատորն է՝ «Կանոն 
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Հանգստեան, Հանգստեան Հարցեր Իրենց Սարքերով եւ Խաչի Մանկունք-

ներ»։ 

Ըստ Շարակնոցին, Հանգստեան շարականներու հեղինակներն են՝ 7-րդ 

դարու հայրապետներէն Սահակ Ձորափորեցի Կաթողիկոս եւ 11-րդ դարու 

Հայրապետ Պետրոս Գետադարձ Կաթողիկոսը։ 

 

Ե՞վՠ խ'գվանրթմ ՟ճջ խ՟մնմմգվզ 

Ա) Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ «Ապաշխարութեան օրհնութիւններ 

եւ ապաշխարութեան հարցեր իրենց սարքերով» կ’երգուին.- 

● Պահոց օրերուն։ 

Բ) Հայ առաքելական եկեղեցւոյ մէջ «Ալէլէուքները» կ’երգուին.- 

● Տէրունի օրերուն։ 

● Սուրբ Աստուածածնի նուիրուած օրերուն։ 

● Խաչի եւ եկեղեցւոյ տօներուն։ 

● Ծննդեան, Յարութեան, Համբարձման, Հոգեգալստեան տօներուն։  

Իսկ «Թագաւոր յաւիտեանները» կ’երգուին.- 

● Պահոց օրերուն։ 

● Մարտիրոսաց տօներուն։ 

Գ) Հայ առաքելական եկեղեցւոյ մէջ «Կանոն Հանգստեան Հանգստեան 

Հարցեր Իրենց Սարքերով Եւ Խաչի Մանկունքները» կ’երգուին.- 

● Յարութեան բոլոր Կիրակի օրերը Գիշերային ժամերգութեան ընթաց-

քին։ 

● Հանգստեան հարցերը Առաւօտեան ժամերգութեան ընթացքին։  

● Խաչի Մանկունքները Պահքի Ուրբաթ օրերը Առաւօտեան ժամերգու-

թեան ընթացքին։ 

 

Ի՞մշ ե ՟մնմտ ո՟սա՟ղզ 

Ա) «Ապաշխարութեան օրհնութիւններ եւ ապաշխարութեան հարցեր 

իրենց սարքերով»։ 

Արդէն նոյն ինքն բառը ցոյց կու տայ իւրաքանչիւր հաւատացեալին թէ 

այս հատորը ընդհանուր գիծերու մէջ կը խօսի ու կը պատմէ մարդ արարա-

ծին մեղանչումը ու վերադարձը իր Արարիչին։ 

Ապաշխարութեան շարքերուն մէջ կան անշուշտ շարականներ, որոնք 

գրուած են՝ ջերմ, քնարական ու պատկերաւոր ոճով մը։ Երբ Սուրբ Մեսրոպ 

Մաշտոց կը գրէր այս շարականները, մեր գրականութիւնը խանձարուրի 

մէջ էր։ Եթէ լաւապէս սերտենք ու թերթատենք զանոնք, այդտեղ պիտի տես-

նենք ու մեր ուշադրութեան առարկան պիտի դառնան այն տողերը, ուր բա-

նաստեղծը կը դիմէ մարդասէր Հօր, Որդւոյն եւ Հոգւոյն զանազան խնդըր-
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ուածքներով, ո՛չ միայն իրեն, այլ բոլոր մեղաւորներուն, նոյնիսկ ամբողջ 

աշխարհի մարդկութեան համար։ 

Ապաշխարութեան բոլոր շարականները գրուած են ապրումով, ողբով ու 

յոյզերով։ Շարականի պատկերներուն մէջ միշտ ալ երեւցած են բանաստեղ-

ծին ներաշխարհը։ Մանուկ Աբեղեան հետեւեալ գնահատանքը կու տայ ըսե-

լով.- «Այս կարգի շարականները սրտայոյզ ողբեր են եւ ամենից գեղեցիկ-

ներն են»։ Նաեւ այս շարականներուն մէջ միշտ ալ տիրապետողը եղած են 

մեղքի ու զղջման զգացումները։ Աներեւոյթ թշնամիին բացած վէրքը ոչ 

միայն մարդ անհատը չարչրկած է մարմնով, այլ նաեւ տանջանքի մատնած 

անոր հոգին։ Հոգեկան ու մարմնական այս ծանր վիճակէն ազատելու համար, 

շարականի հեղինակը ողբալով կը դիմէ Երկնաւոր Հօր ըսելով.- «Վիրաւորե-

ցայ ես յաներեւոյթ թշնամւոյն. Բժիշկ հիւանդաց բժշկեա զիս զհիւանդու-

թիւն»։ 

Ապաշխարութեան շարականները լաւագոյն առիթ են մեզմէ իւրաքան-

չիւրին որ վերադառնանք առ Աստուած։ Նաեւ թող միջոց դառնան, որ մեր 

սրտէն ու հոգիէն դուրս հանենք բոլոր տեսակի մոլութիւնները, խոստովա-

նինք մեր մեղքերը եւ Քրիստոսով նոր մարդը զգենունք։ Պօղոս Առաքեալին 

իսկ բացատրութեամբ՝.- «Թէպէտ ժամանակ մը խաւար էիք, սակայն հիմա 

Տիրոջ միացաք՝ լոյս էք։ Հետեւաբար լոյսի որդիներուն վայել ձեւով ապրե-

ցէք, որովհետեւ լոյսին պտուղներն են՝ բարութիւնը, արդարութիւնը եւ 

ճշմարտութիւնը» (Եփ 5.8-9)։ 

Ապաշխարութեան երգերը գրուած են այն խորհուրդով, որ Մովսէս 

Մարգարէն Իսրայէլացիները ազատեց Եգիպտական գերութենէն, եւ հաս-

ցուց անապատ՝ ուր երգեցին օրհնութեան երգ։ Նոյն օրինակով այսօր մեր 

ժողովուրդի զաւակները կ’երգեն օրհնութիւններ, որովհետեւ Յիսուս Քրիս-

տոսի միջոցաւ ազատեցանք մեղքի գերութենէն։ 

 

Բ) «Ալէլուքներ եւ Թագաւոր յաւիտեաններ»։ 

Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Գիշերային ժամերգութեանց մէջ 

յատուկ տեղ կը գրաւեն Ալէլուքներն ու Թագաւոր Յաւիտեանները։  

Տէրունական տօներուն Գիշերային Ժամերգութիւնը վերջ կը գտնէ 

«Ալէլուիա» երգով, որ նշան է ցնծութեան, ուրախութեան եւ օրհնութեան։ 

«Ալէլուիա» երգով շնորհակալութիւն կը յայտնենք Մեր Տիրոջ ու Փրկչին՝ 

Յիսուս Քրիստոսի, որ կրկին արժանացուց մեզ մեր կորսնցուցած փառքին։ 

Պահոց եւ սրբոց օրերուն «Ալէլուիա»ի փոխարէն կ’երգուին «Թագաւոր 

Յաւիտեան» երգերը, որոնց միջոցով կը հայցենք սուրբերու բարեխօսու-

թիւնը։ 

 

Գ) «Կանոն Հանգստեան Հանգստեան Հարցեր Իրենց Սարքերով Եւ Խաչի 

Մանկունքները» 

Հանգստեան շարականները կ’երգուին այն օրերուն երբ միայն պիտի 
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մատուցուի սուրբ եւ անմահ պատարագ։ Հանգստեան շարականները իրենց 

մէջ կ'ամփոփեն զանազան իմաստներ ու խորհուրդներ, սակայն այստեղ 

պիտի նշենք մի քանի հատը-.  

 Աստուած միշտ ձեռք կ’երկարէ մարդ արարածին, զայն ազատելու 

մեղքէ, փրկելու մահէ ու կորուստէ։ Այս խորհուրդը կ’երգեն մեր Հանգըստ-

եան շարականները։ Աստուած մարդը ստեղծեց, անոր շնորհելով բազում 

բարիքներ, մարդուն տուաւ նաեւ դրախտը։ Սակայն մարդ արարածը՝ մե-

ղանչելով հեռացաւ Աստուծմէ եւ վտարուեցաւ դրախտէն։ Աստուած չուզեց 

մարդը լքել այդ վիճակին մէջ. ատոր համար Աստուծոյ Որդին մարդացաւ, 

ապրեցաւ մարդկային նեղութիւնները եւ առաւել եւս՝ ինքզինք զոհեց իր 

իսկ կողմէ ստեղծուած մարդ արարածին համար։ 

 Հանգստեան շարականներուն մէջ զղջումի ու ապաշխարութեան խոր-

հուրդները կը տեսնենք։ Ապաշխարութեան խորհուրդը սահմանած է՝ Ինքը՝ 

Յիսուս Քրիստոս։ Ապաշխարութիւն կը նշանակէ ապա-աշխարել, յետոյ լալ, 

ողբալ, կոծել, այլ խօսքով՝ մարդուն կատարած մեղքին համար զղջալ ու 

անոր գործած չարիքին դիմաց հատուցանել։ Հանգստեան շարականները 

իւրաքանչիւր հաւատացեալին առիթ կու տան որ սրտի անկեղծ զղջումով 

խոստովանի իր կատարած բոլոր մեղքերը։ 

Նաեւ հանգստեան շարականներուն մէջ կը նշմարենք Վերջին Դա-

տաստանին մասին։ Ըստ Մովսէս Խորենացիին՝ «Խորհուրդ Մեծ եւ Սքան-

չելի» է Քրիստոսի առաջին գալուստը, նոյնինքն՝ «Մեծ», սակայն «սոսկալի» 

խորհուրդ է Քրիստոսի երկրորդ յայտնութիւնը, որովհետեւ այս անգամ 

Տէրը գալու է ու դատելու է անոնց, որոնք արհամարհեցին իրենց փրկու-

թեան համար Աստուածորդիին հեղած սուրբ արիւնը, իրենց ապրած մեղսա-

լից կեանքով։  

Մեր սրբազնակատար եկեղեցւոյ գանձերն ու շարականները մեզի տակաւ 

առ տակաւ աւանդուած են ժամանակի ընթացքին զանազան տեսակի առիթ-

ներով ու միջոցներով։ Այս շարականները մեր երանելի հայրապետները մեզի 

աւանդեցին եւ մենք ալ որպէս ժառանգակիցները պիտի փորձենք պահել ու 

պահպանել մեր եկեղեցւոյ սրբազան այս գանձերը։ 

Հրեշտակներուն երգակից դառնանք՝ գովելու, օրհնաբանելու եւ գոհու-

թիւն յայտնելու մեր Աստուծոյն, շարականները հնչեղ դարձնելով մեր շուրթ-

ներուն վրայ։ 

 

ԶԱՒԷՆ ՎՐԴ. ՆԱՃԱՐԵԱՆ 
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ՏՕՆԱԿԱՆ 

Ս․ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՍԱՐԿԱՒԱԳԻ ՏՕՆԸ  

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 

Կիրակի, 27 Դեկտեմբերին, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոսի, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 

Տաճարին մէջ հանդիսաւորապէս նշուեցաւ Ս. Ստեփանոս Նախասարկա-

ւագին ու Նախավկային տօնը։ Ս. եւ Անմահ Պատարագը մատուցեց եւ յա-

ւուր պատշաճի քարոզեց Մայր Տաճարի լուսարարապետ՝ Գերշ. Տ. Մակար 

Եպս. Աշգարեան, իսկ Ս. Սեղանի սպասարկութիւնը կատարեց՝ Դպրեվանքի 

սարկաւագաց դասը։ 

Ս. Պատարագի աւարտին, իր Հայրապետական պատգամին մէջ, Վեհա-

փառ Հայրապետը նշեց, որ «Քրիստոնէական եկեղեցւոյ կեանքին մէջ Ս. 

Ստեփանոս Նախասարկաւագ հոմանիշ է ծառայութեան եւ հետեւաբար սար-

կաւագութիւնը ծառայութիւն է, իսկ ծառայութիւնը եկեղեցւոյ էութիւնն 

է։ Քրիստոս աշխարհ եկաւ ոչ թէ ծառայութիւն ստանալու, այլ՝ ծառայելու, 

ուստի Քրիստոսի խորհրդական մարմինը՝ եկեղեցին, ծառայութիւն է։ Եկե-

ղեցւոյ հոգեւոր մշակին առաքելութիւնը եկեղեցին ժողովուրդին տանիլ է՝ 
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որպէս ծառայութիւն, այնպէս ինչպէս Քրիստոս՝ աշխարհի առաջին մեծա-

գոյն ու գերագոյն ծառան, իր իշխանութիւնը կերտեց եւ իր հեղինակութիւ-

նը արտայայտեց ծառայելով»։ Հայրապետը նշեց, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութիւնը իր Դպրեվանքին մէջ ա՛յս գիտակցութեամբ հոգեւոր 

մշակներ կը պատրաստէ եւ իր սպասումը յայտնեց, որ Հայ Եկեղեցւոյ բոլոր 

սպասաւորները նոյն գիտակցութեամբ մօտենան այս առաքելութեան։ Պատ-

գամի աւարտին, ան Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Կիլիկիա» թանգարանին 

մէջ ի պահ դրուած Ս. Ստեփանոս Նախասարկաւագին մասունքը պարու-

նակող խաչով օրհնեց Հայ Եկեղեցւոյ բոլոր սարկաւագները, ինչպէս նաեւ՝ 

հոգեւոր մշակներն ու հաւատացեալ ժողովուրդը։ 

Յայտնենք, որ պատարագիչ Սրբազան Հայրը իր քարոզին բնաբան ընտ-

րած էր Յովհաննու Աւետարանի 12-րդ գլխուն 24-րդ համարը։ Բացատրե-

լով, թէ ինչպէս սերմը հողին տակ թաղուելով է միայն, որ կը պտղաբերէ, 

նոյնպէս ալ մեր եսն ու կամքը անտեսելով միայն մենք կրնանք անձնուէր 

կեանք մը վարել։ Սրբազանը ըսաւ, որ «Ս. Ստեփանոսն ալ ընտրութեան 

հրամայականին առջեւ գտնուած էր եւ իբրեւ կեանքի նշանաբան՝ ընտրած 

էր Քրիստոսի պարգեւած ծառայութեան ուղին»։ Սրբազանը իր քարոզը 

եզրափակեց տօնին առիթով իր որդիական շնորհաւորանքը ուղղելով Վեհա-

փառ Հայրապետին, որ ամբողջ կեանք մը նուիրած է Աստուծոյ, եկեղեցւոյ, 

ազգին եւ ժողովուրդին ծառայութեան, ինչպէս նաեւ շնորհաւորեց եկե-

ղեցւոյ բոլոր սարկաւագներն ու սպասաւորները եւ աստուածահաճ ծառա-

յութիւն մաղթեց անոնց՝ Ս. Ստեփանոսի բարեխօսութեամբ ու օրհնու-

թեամբ։ 
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ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ 

§ԹՌՉՆՈՑ ԲՈՅՆ¦Ի ՄԷՋ 

Ուրբաթ, 18 Դեկտեմբերին, «Թռչնոց Բոյն»ի մանուկներուն մեծ ուրա-

խութիւն պատճառեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին անակնկալ այցե-

լութիւնը։ Վեհափառ Հայրապետը «Թռչնոց Բոյն»ի աշակերտներուն հետ 

եղաւ շուրջ մէկ ժամ, իր հայրական օրհնութիւնը փոխանցեց անոնց, ինչպէս 

նաեւ իր գնահատանքը յայտնեց տնօրէն հայր սուրբ՝ Հոգշ. Տ. Տաճատ Վրդ. 

Աշըգեանին եւ պաշտօնէութեան։ 

Մեր ժողովուրդին համար սովորական որբանոց ըլլալէ անդին, «Թռչնոց 

Բոյն»ը յատուկ նշանակութիւն ունեցող հաստատութիւն մըն է։ Մեր ժողո-

վուրդի զաւակներուն հաւաքական յիշողութեան մէջ խոր արմատներ նետած 

է «Թռչնոց Բոյն»ը, յատկապէս Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք, որովհետեւ 

հոն պատսպարուած են ցեղասպանութեան զոհ դարձած ընտանիքներու 

հազարաւոր որբերը։ 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնն ու վեհափառ հայրապետները 

միշտ յատուկ հոգածութեան առարկան դարձուցած են «Թռչնոց Բոյն»ը։  
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ՀՈԳԵՄՏԱՒՈՐ 

ՄԻԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՈԳԵՄՏԱՒՈՐ ՀԱՒԱՔՆԵՐ  

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 

Դեկտեմբեր ամսուան ընթացքին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետին նախագահութեամբ, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի 

ունեցան միաբանական հոգեմտաւոր հաւաքներ։ 

 

ԿՐՕՆՔ ՈՒ ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ 

Շաբաթ, 4 Դեկտեմբերի երեկոյեան ժամը 5։30-ին, «Կիլիկիա» թանգա-

րանի սրահին մէջ, Նորին Սրբութեան թելադրութեամբ, քննարկուեցան 

ընդհանրապէս ներկայ ընկերութիւնը յուզող եւ գիտական ու կրօնական 

շրջանակներէն ներս յաճախ արծարծուող երկու նիւթերը՝ ա) Կրօնք ու Գի-

տութիւն եւ բ) Հաւատք ու Կրօնք։ 

Յիշեալ խնդիրները ներկայացուցին վերջին տարիներուն Միացեալ Նա-

հանգներու, Գանատայի, Աւստրալիոյ եւ Զուիցերիոյ մէջ իրենց համալ-

սարանական ուսումը ստացած հետեւեալ միաբանները՝ Հոգշ. Տ. Արտակ 

Վրդ. Արապեան, Հոգշ. Տ. Հրանդ Վրդ. Թահանեան, Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. 

Թինքճեան, Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. Շէրնէզեան եւ Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. 

Սարգիսեան։ 

Ներկայացման աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը՝ գնահատելով միաբան 

հայրերու հարցերուն մօտեցման ու քննարկման եղանակը, թելադրեց, որ 

անոնք աւելի խորանան նիւթերուն՝ նկատի ունենալով անոնց զօրեղ ազ-

դեցութիւնը անհատի թէ՛ ընկերութեան կեանքին վրայ։ Նորին Սրբութիւնը 

յատկապէս շեշտեց, որ գիտութեան ու կրօնքին միջեւ գոյութիւն ունեցած է 

դարերու պայքար եւ անհրաժեշտ է զայն վերածել երկխօսութեան՝ ի սպաս 

մարդկութեան զարգացման։ Անդրադառնալով հաւատքի կարեւորութեան՝ 

ան ըսաւ, որ «Կվփմւզ ծ՟ր՟սւթմ ՟վս՟ճ՟ճսնրէգ՟մ կգր նր խ՟պնճտ 

սնրնհմ ե գր ծգսգր՟ՠ՟վ ծ՟վխ ե դանճյ զժժ՟ժ ինվւզ շդնծգժնր կգրթմ նր 

խ՟պնճտթմ»։ 

Միաբանական հաւաքին երկրորդ բաժինը յատկացուած էր համալսարա-

նական ուսմանց։ Իր ունեցած երկար տարիներու փորձառութեանց լոյսին 
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տակ, իբրեւ զանազան համալսարաններու ուսանող եւ դասախօս, Վեհափառ 

Հայրապետը լայնօրէն անդրադարձաւ եւրոպական եւ ամերիկեան համալսա-

րանական ուսմանց ծրագիրներու, աստիճաններու, շեշտաւորումներու եւ 

այլ մարզերու տարբերութեանց։ Ան նաեւ պարզեց այն տուեալները, որոնք 

համալսարանի մը կարեւորութիւնը կը շեշտեն։ Նորին Սրբութիւնը գոհու-

նակութեամբ հաստատեց, թէ ինք պիտի շարունակէ յատուկ կարեւորու-

թիւն ընծայել միաբաններու բարձրագոյն ուսմանց։  

Յայտնենք, որ ներկայիս 62 միաբաններէ բաղկացած միաբանութեան 

անդամներուն մեծամասնութիւնը համալսարանական ուսում ստացած է, 

իսկ նոր սերունդի միաբանները կը պատրաստուին համալսարանական ուս-

ման։ 

 

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՀՈԳԵՄՏԱՒՈՐ ԱՐԺԷՔՆԵՐԸ 

(ՁԵՌԱԳՐԵՐ, ՀՆԱՏԻՊԵՐ ԵՒ ԳԻՐՔԵՐ) 

Հինգշաբթի, 17 Դեկտեմբերին, նշեալ նիւթը ներկայացուց մատենա-

դարանի, ձեռագրերու ու հնատիպերու բաժանմունքի տնօրէն՝ Գերշ. Տ. Շա-

հան Արք. Սարգիսեան։ 

Սրբազան Հայրը ընդհանուր ներածականով մը ներկայացուց ձեռագ-

րերու, հնատիպերու ու հրատարակչութեան զարգացման հոլովոյթը, ապա, 

ան մասնաւորեց Անթիլիասի Մայրավանքին յիշեալ երեք բաժանմունքներու 

հաստատման ու կազմակերպման պատմութիւնը։ Սրբազանը առանձնաբար 

անդրադարձաւ, թէ ինչ դժուար պայմաններու մէջ ներկայ ձեռագրերու մէկ 

մասը Սիսէն փոխադրուած է Անթիլիաս, որ աւելի ուշ ճոխացած է նոր 

ձեռագրերով. նոյն է պարագան հնատիպերուն։ Բնականաբար մատենադա-

րանի հիմնադրութիւնն ու կազմակերպումը տարբեր ընթացք ստացած է. 



ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020 Ð²êÎ 625 

 

ան ճոխացած է առաւելաբար վեհափառ հայրապետերու, միաբան հայրերու 

եւ մտաւորականներու հաւաքածոներով։ 

Փակման խօսքով, Վեհափառ Հայրապետը շեշտեց, թէ «Մգլթ Տ՟մմ Կթ-

ժթխթնճ Կ՟էնհթխնջնրէգ՟մ ծնագղս՟րնվ ը՟պ՟մանրէգ՟մ խ՟վգրնվ ՠմ՟-

ա՟ր՟պզ խզ խ՟դղգմ կգպ՟աթվզ, ծմ՟սթոզ, ՟ճժ իփջւնռ՝ աթվւզ, նշ էե 

ղթ՟ճմ թվ ծմնրէգ՟ղՠ, ՟ճժ ե՟ոեջ թվ ՠնռ՟մբ՟խնրէգ՟ղՠ նր ո՟սա՟-

ղնռ»։ Շարունակելով իր խօսքը, Նորին Սրբութիւնը ըսաւ, որ «Մգմւ նշ էե 

ղթ՟ճմ ո՟ծ՟ո՟մմգվմ գմւ ղգվ ընհնռնրվբթ ծնագղս՟րնվ ծ՟վջսնր-

էգ՟մ, ՟ճժ մ՟գր խնշնր՟լ գմւ դ՟ճմ ՟պ՟րգժ ծ՟վջս՟տմգժնր, ղթ՟ը՟ղ՟-

մ՟խ ղգվ ՟մծ՟ս՟խ՟մ էե՛ ծ՟ր՟ւ՟խ՟մ խգ՟մւզ ՟մնմտղնռ ՟վըգրնվգ-

ժնր»։ 

 

«ԿԻԼԻԿԻԱ» ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ԱՐԺԷՔՆԵՐԸ 

Հինգշաբթի, 24 Դեկտեմբերի Երեկոյեան Ժամերգութենէն ետք, «Կիլիկ-

իա» Թանգարանին տեսուչ՝ Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. Շէրնէզեան ներկայացուց 

Թանգարանը։ 

Հաւաքին սկիզբը Վեհափառ Հայրապետը շարք մը թելադրութիւններ 

կատարեց միաբան հայրերու՝ քարոզախօսութիւններու, դասախօսութիւն-

ներու եւ ընկերային ցանցերու գործածութեան առնչուած, ինչպէս նաեւ 

շեշտեց եկեղեցւոյ ընկերային ծառայութիւնը առաւել ծաւալելու եւ մեր 

կարիքաւոր ընտանիքներուն օժանդակելու կարեւորութիւնը։  

Ապա, Հայր Սուրբը ընդհանուր գիծերով պարզեց թանգարանի ներքին 

կառոյցը եւ բաժանմունքները՝ իւրաքանչիւրին պարագային ներկայացնելով 

անոր պարունակած իրերը։ Ան յատկապէս ծանրացաւ «Կիլիկիա» թանգա-

րանի պարունակած այն իրերուն վրայ, որոնք եզակի արժէք կը ներկա-

յացնեն հայ եկեղեցւոյ ու մշակոյթի հոգեմտաւոր ժառանգութեան մէջ։ Հայր 

Սուրբը նաեւ լայնօրէն անդրադարձաւ Կաթողիկոսարանի մասունքներուն, 

որոնք Կիլիկիոյ Սիսի դարաւոր Կաթողիկոսարանէն 1915-ին Ցեղասպանու-

թեան ընթացքին ամէնէն դաժան պայմաններու մէջ փոխադրուած են Ան-

թիլիաս՝ Երջանկայիշատակ Սահակ Բ. Խապայեան Կաթողիկոսին կողմէ։ 

Եզրափակիչ խօսքով հանդէս եկաւ Նորին Սրբութիւնը, որ իր գոհունա-

կութիւնը յայտնեց, որ 1997-ին հաստատուած թանգարանը անցնող տարի-

ներուն նոր իրերով ճոխացած է եւ կոչ ուղղեց մեր ժողովուրդի զաւակնե-

րուն, որպէսզի իրենց մօտ գտնուող պատմական թանկարժէք իրերը յանձնեն 

թանգարանին։ 
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ԿՐՕՆԻ ՈՒ ԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ 

ՄԵԾԱՊԷՍ ՊԻՏԻ ՆՊԱՍՏԷ  

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ    

Չորեքշաբթի, 24 Դեկտեմբերի երեկոյեան, «Կիլիկիա» թանգարանի սրա-

հէն ներս, Վեհափառ Հայրապետը Կաթողիկոսարանի Հայագիտական Բաժան-

մունքի ուսանողներուն տուաւ դասախօսութիւն մը՝ «Կրօն եւ Գիտութիւն» 

նիւթին շուրջ։  

Ներածական իր խօսքին մէջ, Նորին Սրբութիւնը ընդհանուր գիծերով 

ներկայացուց կրօնն ու գիտութիւնը, իրենց իւրայատկութիւններով եւ 

տարբերութիւններով՝ յիշելով որ երկուքն ալ տարբեր ձեւերով ու մօտե-

ցումներով կը ձգտին ճշմարտութեան: «Ճյղ՟վսնրէգ՟մ ցմսպսնրւթմ ղեչ 

խվփմզ խզ ճգմթ ծ՟ր՟սւթմ, թջխ աթսնրէթրմզ՝ ց՟ջսթմ: Կվփմթ ո՟վ՟-

ա՟ճթմ ծ՟ր՟սւզ ՟պ՟մտւ՟ճթմ բգվ նրմթ, թջխ աթսնրէգ՟մ ո՟վ՟ա՟ճթմ՝ 

ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմզ: Աճջ գվխնր ս՟վՠգվ ղփսգտնրղմգվզ գվՠգղմ թվ՟վնր 

խզ ՠ՟իթմ, գվՠգղմ դթվ՟վ խ’՟ղՠնհչ՟տմգմ», ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը: 

Ապա, Նորին Սրբութիւնը լայնօրէն բացատրեց, թէ կրօնի քննարկումի 

աղբիւրը եւ շրջագիծը յայտնութիւնն է, իսկ գիտութեան տեսանելի եւ 

շօշափելի իրը, դէպքն ու իրականութիւնը: Կրօնի յայտնութեան աղբիւրը, 

քրիստոնէութեան պարագային, եկեղեցւոյ Աւանդութիւնն է եւ Աստուածա-
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շունչը: Այս կէտին շուրջ, Վեհափառ Հայրապետը բաղդատական մը կա-

տարեց Աստուածաշունչի եւ Գուրանի միջեւ, որոնք բոլորովին տարբեր ըմ-

բռնումներով նկատուած են իբրեւ յայտնութեան ու հաւատքի աղբիւր՝ 

առաջինը քրիստոնէութեան եւ երկրորդը իսլամութեան կողմէ: Քրիստո-

նէութեան պարագային յայտնութեան տուեալներու եւ հաւատքի մօտեցման 

առընթեր նաեւ բանականութիւնը իր կարեւոր դերը ունի: Իսլամութեան 

պարագային բանականութեան դերը նուազ է: Գիտութեան պարագային հա-

ւատքը փաստօրէն դեր չունի: 

Անդրադառնալով պատմութեան, Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ, թէ «Բ՟-

մ՟խ՟մնրէթրմ նր ծ՟ր՟սւ ճ՟ձ՟ի ՠ՟ինրղթ ղեչ գհ՟լ գմ գր փվթմ՟խմգվզ 

ՠ՟դղ՟էթր գմ (փվթմ՟խ՝ Կ՟ժթժեմ, Դթ՟վ Տզ Շեվսեմ գր նրվթյմգվ), նվնմւ 

ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟մ խ՟վգրնվնրէթրմզ յգյսգժնռ նրհհ՟խթ խ՟ղ ՟մնրհհ՟խթ 

խգվոնռ ծ՟վտ՟խ՟մթ ս՟խ ՟պ՟լ գմ Աջսնր՟լ՟յմշ՟խ՟մ խ՟վա ղզ ՟ր՟մ-

բ՟ո՟ծ նրջնրտնրղմգվզ: Ս՟խ՟ճմ, թջժ՟ղնրէգ՟մ ո՟վ՟ա՟ճթմ Գնրվ՟մթ 

ղգխմ՟ՠ՟մնրէգ՟մ ալնռ ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟մ ՠ՟տ՟խ՟ճնրէթրմզ ճ՟ձ՟ի ճ՟-

պ՟չ՟տնրտ՟լ ե զմխգվ՟ճթմ ծ՟վտգվ նր շ՟վթւմգվ: Աճջ գվգրնճէզ մ՟գր 

մյղ՟վգժթ ե մգվխ՟ճ զմխգվնրէգ՟մ խգ՟մւթմ ղեչ, ճ՟սխ՟ոեջ ղթ՟ջսնր՟լ-

գ՟մ խվփմմգվնր ո՟վ՟ա՟ճթմ: Հ՟ր՟սւզ ՟պ՟մտ ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟մ փը՟մ-

բ՟խնրէգ՟մ խվմ՟ճ ՟մնվնյնրէգ՟մ ՟պ՟չմնվբգժ, թջխ ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմզ 

՟պ՟մտ ծ՟ր՟սւթ խվմ՟ճ ղ՟վբզ ծգպ՟տմգժ թվ թմւմ՟ծ՟ջխ՟տնհնրէգմեմ, 

թՠվգր Աջսնր՟լ՟ջսգհլ անճնրէթրմ: Հգսգր՟ՠ՟վ, ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմ նր 

ծ՟ր՟սւ դթվ՟վ ոեսւ ե ՟ղՠնհչ՟տմգմ նր ծ՟վջս՟տմգմ»: 

Շարունակելով իր խօսքը, ան ըսաւ, թէ «Ամտմնհ բ՟վգվնր խվփմթ նր 

աթսնրէգ՟մ ո՟ճւ՟վզ ՟մծվ՟ըգյս ե, նվ ցնինրթ անվլ՟խտնրէգ՟մ: 

Մ՟վբխ՟ճթմ ղյ՟խնճէմ նր ւ՟հ՟ւ՟խվէնրէթրմզ խզ դ՟վա՟մ՟ճ գվՠ խվփմմ 

նր աթսնրէթրմզ, թվգմտ ղփսգտղ՟մ, անվլնրմենրէգ՟մ նր մո՟ս՟խթ թր-

վ՟ճ՟սխնրէթրմմգվզ ո՟ծգժնռ ծ՟մբգվկ, ջգվսփվեմ անվլ՟խտթմ»: Ու ապա 

որպէս շօշափելի օրինակ եւ ներկայ ժամանակներու ընկերութիւնը տագ-

նապեցնող հարց, ան շեշտեց, որ յառաջիկայ շաբաթներուն Անգլերէն լեզ-

ուով լոյս ընծայուելիք իր գիրքին մէջ առաջարկած է, որ աստուածաբան-

ներու, քիմիագէտներու եւ բժիշկներու մասնակցութեամբ գիտաժողովներ 

տեղի ունենան, որպէսզի կարելի ըլլայ տարբեր հայեցակէտերով քննարկել 

ժահրերու ծագումը եւ գործունէութիւնը տիեզերքի գոյաւորման ու կազ-

մաւորման ծիրէն ներս: 

Դասախօսութեան աւարտին Հայագիտական Բաժանմունքին ուսանող-

ները նշեցին Նորին Սրբութեան գահակալութեան 25-ամեակը։ 
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90-ԱՄԵԱԿ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ 

 

 

1930-ը յատկանշական թուական մըն է իւրաքանչիւր Դպրեվանեցիի 

համար, որովհետեւ անիկա տարին է բոլորին հոգեհարազատ Դպրեվանքի 

հիմնադրութեան: Հոգեմտաւոր, հայակերտ ու մշակութապահպան իր նկա-

րագիրով ու առաքելութեամբ՝ Դպրեվանքը 90 տարիներէ ի վեր կը գործէ ի 

փառս Աստուծոյ եւ ի հզօրացումն ազգիս հայոց: 

Այս տարի Դպրեվանքի հիմնադրութեան 90-ամեակն է. սակայն, պայ-

մաններու բերումով, չկարողացանք մեր ժողովուրդի զաւակներուն հետ 

վայելուչ կերպով նշել զայն:  

Յայտնենք, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Բերիոյ եւ 

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան թեմերէն ներս, տարւոյս սկիզբը, ժո-

ղովըրդական հաւաքներով զանազան շրջաններու մէջ տօնախմբուեցաւ 

Դպրեվանքի 90-ամեակը: Յառաջիկային, եթէ պայմանները ներեն, այլ թե-

մերու մէջ եւս պիտի նշուի Դպրեվանքի 90-ամեակը: 

Վստահ ենք, որ իւրաքանչիւր հայ կը գիտակցի, թէ Սփիւռքի տարած-

քին, մանաւանդ Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք, մարդուժի պատրաստու-

թեան մէջ որքա՜ն վճռական դեր ունեցած է Դպրեվանքը: Նոյն այս գի-

տակցութեամբ ու ոգիով, ան կը շարունակէ մարդու պատրաստութեան 

սըրբազան առաքելութիւնը։  

«Հասկ»ի էջերուն վրայ յաջորդաբար լոյս պիտի տեսնեն Դպրեվանքի 

90-ամեակին նուիրուած յօդուածներ։ 

 

Կ’ԵՐԹԱՄ ԱՂԲԻ՜ՒՐԸ ԼՈՅՍԻՆ 

Ամէն անգամ երբ մտաբերում եմ դպրեվանքեան իմ կեանքը դասա-

րանում, դասարանից դուրս, եկեղեցում թէ շրջափակում, որտեղ աշակերտ-

ները խումբերով, կամ առանձին ճեմելիս զրուցում, բարձրաձայն ծիծա-

ղում, երբեմն էլ չարաճճիօրէն միմեանց հրմշտկում էին. ակամայ վերյիշում 

եմ երանաշնորհ Տ. Տ. Բաբգէն նշանակեալ Աթոռակիցի մարգարէաշունչ այն 

խօսքերը, որոնցմով նկարագրում էր իր Անթիլիաս ժամանումն ու ապա-

գայատեսիլ խօսքերը …  

… « Եր Ամէթժթ՟ջ ծ՟ջ՟մւ գվգխնճգ՟մ ը՟ղզ 5:30-թմ… 
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Ահնրնվ ՟ղ՟ճնրէթրմ. 

Պ՟ծ՟ո՟մ Սթղնմ Ահ՟մ բթղ՟րնվգտ ղգդ։ Եժ՟մւ ռգվ, նրվ խ՟էնհթ-

խնջթ ՠմ՟խ՟վ՟մզ ոթսթ զժժ՟ճ…։ 

Աղեմ խնհղ ղգվխ, ժգվխ… 

Քթշ գսւզ ծ՟ճվ Փ՟պեմզ գխ՟ր, ղգվ աթստ՟լ ծ՟ճվ Փ՟պեմզ, խ՟վլգջ 

՟ճջ ՟մա՟ղ ւթշ ղզ խնվ՟ւ՟ղ՟խ, ղփվնրւզ յ՟ս ձգվղ՟խ, Պեճվնրէ եվ ա՟-

տգվ ղգդ բթղ՟րնվգժնր… 

Նջս՟մւ բնրվջզ, ս՟մթւթ ռվ՟ճ ղթմշգր նվ ժնրջթմզ Լթՠ՟մ՟մնր ժգպ-

մգվթտ ռգվ ՠ՟վկվ՟տնրտ թվ աժնրիզ… 

Օս՟վ Աջսհգվնր ս՟խ գմւ, Կթժթխթ՟ ն՜րվ, Ամէթժթ՟ջ ն՜րվ… յեմւգ-

վնր ՟ճջ զմբ՟վկ՟խ ՟ղ՟ճնրէթրմմգվզ ռ՟հզ ոթսթ նագրնվնրթմ բովնտ՟-

խ՟մմգվնր ՟ո՟ա՟ճ գպ՟մբմգվնռ նր սգջթժւմգվնռ։ Կ՟էնհթխնջնրէգ՟մ 

չթհմ ե բովնտզ թջխ նաթմ՝ գխգհգտթմ, ռ՟հզ գվխնրւմ ՟ժ թվ՟խ՟մնրէթրմ 

ոթսթ զժժ՟մ ՟ճջ մնվ նր ս՟վփվթմ՟խ ղթչ՟ռ՟ճվթ ղեչ»։ 

90 տարիների հեռաւորութիւնից եկող այս խօսքերը հանգրուան առ 

հանգրուան իրականութիւն դարձան, դպրոցը դարձաւ Շքոլա. ընդարձակ 

ամայութիւնները կերպարանափոխուեցին, փոխակերպուելով քարաշէն 

կառոյցների՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր Տաճար, դպրեվանքեան շէնք, յա-

տուկ յարմարութիւններով մատենադարան, թանգարան, նահատակաց մա-

տուռ, կաթողիկոսաց եւ միաբանական դամբարան տպարան եւ յարակից այլ 

շինութիւններ ընդգրկելու, արխիւատուն եւ միաբանական շէնք, Նարեկայ 

վանք իր դահլիճով եւ հիւրերի յատուկ բաժինով։ 

Կառուցուած ու կերպարանափոխուած շէնքերը, վեհարանն ու յարակից 

կառոյցները շնչաւորուեցին, ոգեղէն ներշնչարանների վերածուեցին, առա-

ւել եւս եղան ժամադրավայր տեղական, շրջանային եւ միջազգային հիւրե-

րու, հաւաքներու եւ համագումարներու, մի խօսքով եղան լոյսի ու գիտու-

թեան փարոս, որի համար բանաստեղծի բառերով պիտի ըսուէր.- 

Կ’գվէ՟ղ ՟հՠթ՜րվզ ժնճջթմ… 

Սթվսջ ջ՟ցնվմ ե բ՟ս՟վխ։ 

Որ գջ խ’գվէ՟ղ բեոթ ՟հՠթրվզ ժնճջթմ… 

Դպրոցական օրերէս ամենասիրած բանաստեղծութիւններէն Դանիէլ 

Վարուժանի Լոյսը եւ Հարճը ստեղծագործութիւններն էին, որոնք իրենց 

բովանդակութեամբ եւ մշակման ոճով ընթերցողի աշխարհում շողակաթում 

են ե’ւ լոյսի ճառագայթ ե’ւ պատմութեան ոգեղինութիւնը։  

 

* * * 

 

Գամիշլիի Ազգային Եփրատ վարժարանի մեր ուսանողութեան տարի-

ներին բախտաւորութիւն ունեցայ աշակերտելու «Անթիլիասեան շքոլայից» 

անցած ուսուցիչներու, ովքեր ամէն առիթի մեզ յուշում էին իրենց դպրե-
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վանքեան կեանքէն դրուագներ, մատենադարանի գրքերու աշխարհէն, երե-

ւելի անձնաւորութիւնների պարբերական այցելութիւններից ու մենք մեր 

աշակերտական երեւակայութեամբ երանի էինք տալիս նրանց։  

Վեցերորդ դասարանն էի, երբ մի օր հայերէն լեզուի մեր երախտարժան 

ուսուցիչը՝ Յակոբ Մկրտչեան «Անթիլիասեան շքոլայ»ի աշակերտ, զիս իր 

մօտ կանչեց եւ շատ ինքնավստահ շեշտով ասաց.- 

– Տիգրան յաջորդ տարի քեզ Անթիլիաս պիտի ղրկեմ, այնտեղ մեծ մա-

տենադարան կայ ուզած գրքերդ կը կարդաս եւ լաւ ուսում կ’առնես… 

Պարոնը գիտէր, որ շատ ընթերցասէր եմ եւ ՀՄԸՄ-ի գրադարանէն յա-

ճախ փողով գիրք էի վերցնում կարդալու…։ Այդ օրհնեալ օրերին այդպէս 

էր, մենք փող էինք տալիս որպէսզի գիրք կարդայինք, իսկ հիմա…  

Երեւակայութեամբ թափառում էի Անթիլիասի շրջափակում, մատենա-

դարանում եւ կարծես լսում էի եկեղեցու զանգերի ղօղանջը։ 

Ուրախութեանս չափ ու սահման չկար. արդեօք պիտի կարողանամ ըն-

դունուիլ դպրեվանքում, հապա եթէ այնպիսի հարցումներ տրուեն եւ ես 

չկարենամ պատասխանել…։ 

Յաջորդ օրը Պրն. Մկրտչեանը նորից զիս կանչեց եւ հաւաստիացրեց, որ 

անպայման ընդունուելու եմ, միայն թեթեւ քննութիւն պիտի անցնեմ։  

Կասկած չունէի որ շուտով դպրեվանքի ուսանող պիտի ըլլայի, այլ 

խօսքով պիտի երթայի լոյսի ու կեանքի աղբիւր հանդիսացող դպրեվանք։  

«Որ գջ խ’գվէ՟ղ բեոթ ՟հՠթ՜րվզ Լնճջթմ»։ 

Նոյեմբերեան ամպամած օր, երբ խումբ մը ընկերներով ճամբայ ելլանք 

դէպի Լիբանան-Անթիլիաս։ Գիշերը անցանք Լիբանանեան սահման, լոյսերի 

աշխարհ գետնի վրայ եւ պայծառ աստեղազարդ երկինք մեր գլխավերեւ։  

«Հասանք… հասանք» աղաղակում էին ինձմէ մէկ-երկու եւ երեք տարի 

առաջ դպրեվանք մտած ընկերները։ «Եջ եժ ճ՟չնվբ ս՟վթ գվՠ խվխթմ ՟մ-

ա՟ղ բովգռ՟մւ ռգվ՟բ՟պմ՟ղ մնվ զմբնրմնր՟լ ՟յ՟խգվսմգվթմ ծո՟վ-

սնրէգ՟ղՠ ոթսթ ղ՟ջմ՟խտգղ ծ՟ջ՟մւ… ծ՟ջ՟մւ ՟հ՟հ՟խթմ» մտածում 

էի միամտաբար։ 

Մանկական մտորումներ։  

– Հասնելուս պէս մատենադարան եմ երթալու եւ կարդալու եմ Մ. Իշ-

խանի «Հացի եւ լոյսի, հացի եւ սիրոյ համար» գործերը։ 

Անթիլիաս հասնելու երրորդ օրը սարկաւագական ձեռնադրութիւն կար 

եւ յաջորդ կիրակին էլ քահանայական ձեռնադրութիւն։ Եօթը քահանայա-

ցուներ կը ձեռնադրուէին քահանայ, ձեռամբ այդ օրերի Լիբանանի առաջ-

նորդ երանաշնորհ Խորէն Արք. Բարոյեանի (յետագայի Կաթողիկոս Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ)։ Ընծայեալները իրենց քառասունքն ու Անդրանիկ պատա-

րագը մատուցելուց յետոյ մեկնեցան զանազան երկրներ՝ Քուէյթ, Յունաս-

տան, Իրան, Կիպրոս եւ Ամերիկա կատարելու իրենց ծառայական առաքելու-

թիւնը։ 

Ձեռնադրիչ Սրբազանը յորդորում էր, որ երթան եւ քարոզեն Աստծու 
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Խօսքը, իրենց հետ տանելով «Լոյս կեդրոն»էն Լոյսի ճառագայթներ ջերմաց-

նելու ցրտահար հոգիները մեր ժողովրդին եւ լուսաւորելու նրանց աւետա-

րանական Լոյսով։ 

Նախախնամական տնօրինում էր կարծես քահանայական ձեռնադրու-

թեան զուգադիպումը, իմ առաջին անգամ ոտք կոխելուն Կիլիկիոյ Կաթո-

ղիկոսութեան տարածքում. այդ իմ համար կարծես ազդանշան էր եւ աղօտ 

ուղեցոյց ապագայ իմ կեանքին։ Դպրեվանքեան եօթը տարիները՝ «աղօտ 

ուղեցոյցը» վերածեցին պայծառ ու լուսաւոր սակայն փշոտ ճանապարհին, 

որից անշեղօրէն քայլելու էի։ Դպրեվանքը "ապրեցի" որպէս Լոյսի եւ գի-

տութեան օրրան։ Լոյսն ու գիտութիւնը միախառնուած աստուածային օրհ-

նաբոյր ճշմարտութեան զիս հաստատակամ դարձրին իմ ճանապարհին մէջ։ 

Այդ ճանապարհը եղաւ սկիզբ իմ առաքելութեան, որ յետագային ինձ պիտի 

տանէր Պասրա, Հալէպ, Ս. Էջմիածին, Դամասկոս, Քուէյթ, Թեհրան եւ նաեւ 

հեռաւոր երկրներ սկսելով Լիբանանից մինչեւ հեռաւոր Աւստրալիա, հիւսի-

սային ու հարաւային Ամերիկաներ ու Ափրիկէ եւ ծայրագոյն Արեւելք։  

Ուսանողութեան առաջին չորս տարիներին-ժառանգաւորաց շրջանիս 

աւարտը 1965 թ. զուգադիպեց Հայոց Ցեղասպանութեան յիսնամեակին, որ-

պէս ժառանգաւորաց բաժնի աւարտական Ս. խորանի վրայ ծունկի եկայ 

ուխտելով, գիտութեամբ լցուելով, ծառայել ազգիս եւ եկեղեցւոյս. ընծայա-

րանի բաժնի աւարտն էլ զուգադիպեց Հայաստանի առաջին Հանրապետու-

թեան անկախութեան յիսնամեակին։ 

Երկու հանգրուաններ մեր ժողովրդի քսաներորդ դարի պատմութեան 

ամենաճակատագրական եւ անկիւնադարձային թուականները եղան, երկու 

այս շրջադարձային իրադարձութիւնները իրենց բովանդակային տարողու-

թեամբ հանդիսացան կենսաւորման, ամրագրման ներշնչարան եւ Անթիլ-

իասեան «Շքոլա» կանթեղէն ճառագայթարձակ լոյս եւ ջահ, Լիբանանի եր-

բեմնի գեղածիծաղ ափին ժայռարմատ կաթողիկոսութեան երկնակամարից 

կախուած "անպարան կանթեղ" իբրեւ երաշխիք Աստուածային պահպանու-

թեան։ 

Մարդու կերտումի, հայակերտումի, ազգակերտ, եկեղեցաշէն բազմե-

րանգ առաքելութեան լծուած դպրեվանքը իր նուիրեալ ու երախտարժան 

դաստիարակ ուսուցիչներով մեր առաջ բացաւ Աստուածաշունչ Մատեանի 

մարգարտեայ խօսքերը իրենց աստուածաբոյր ու աստուածակեդրոն էու-

թեամբ, մեր ժողովրդի ոսկեայ պատմութեան, մշակոյթի հոգեմտաւոր ար-

ժէքների հարուստ ու անգերազանցելի գանձարանը։ Ամէն մէկ ուսուցիչ 

կարծէք բաց դասագիրք էր ու պատմակերտ հերոս, որ դասանիւթը փո-

խանցելիս իր էութիւնից ինչ որ մի մասնիկ էր փոխանցում իր աշակերտ-

ներին։ Գէորգ Գանտահարեանը ժառանգաւորաց բաժնում ե’ւ ուսուցիչ-

ուսուցանող ե՛ւ մանաւանդ բարոյախօս դաստիարակ էր, Էդուարդ Տասնա-

պետեան հայոց լեզուն, գրականութիւնն ու պատմական իրադարձութիւն-

ները կենդանի հաղորդականութեամբ փոխանցում էր ալեկոծելով մեր 
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միտքն ու հոգին. Բիւզանդ Եղիայեանը, Խորէն Գաբիկեանը ովկիանոսներ 

էին գիտութեան, որոնց հետ զրուցելը վայելք էր։ Իսկ այդ օրերի մեր տե-

սուչը Գարեգին վարդապետը (յետագային կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

եւ ապա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս) որ դասաւանդում էր հայ եկեղեցու 

պատմութիւնն ու Աստուածաբանութիւնը (վարդապետական եւ հովուա-

կան) մեզ համար հայելի էր, որի մէջ դիտում էինք մեր եկեղեցին իր ամբող-

ջութեան մէջ։ Ընծայարանի բաժնում գերագոյն երջանկութեամբ հետեւում 

էինք համեստութեան, ազնւութեան եւ մանկավարժութեան խորհրդանիշ 

եղող մանկավարժութեան, հոգեբանութեան եւ միջազգային գրակա-

նութեան դասախօս բանաստեղծ եւ գրականագէտ Մուշեղ Իշխանին, որուն 

բարի ու հայրաբոյր խրատներից շատերը տակաւին արձագանգում են իմ 

ականջներուն։ 

Սթվսջ ջ՟ցնվմ ե բ՟ս՟վխ։ 

Որ գջ խ’գվէ՟ղ բեոթ ՟հՠթ՜րվզ ժնճջթմ…։ 

Այդ դատարկ սափորով մտանք դպրեվանք, կաթողիկոսարան, որտեղ մեր 

սիրտը լցուեց աւետարանական ճշմարտութիւններով, մեր ժողովրդի կեան-

քով, հայ եկեղեցու հարուստ պատմութեամբ, հոգեւոր եւ ազգային ժառան-

գութեամբ։ 

Կազմաւորուած անհատականութեամբ, գիտակցութեամբ, աստիճանա-

բար լոյսով ողողուող սափորով թէեւ ինքնավստահ եւ սակայն որոշ տատա-

նումներով սկսուած ուղեւորութիւնս աստիճանաբար գիտակցական համո-

զումով զիս նոյնացրեց իմ առաքելութեան հետ ու կերպարանափոխեց զիս 

վերածելով Աւետարանի համեստ մշակին եւ հայ եկեղեցու ու ժողովրդի խո-

նարհ սպասաւորին։ Ու անցնող 90 տարիներին հարիւրաւոր աշակերտներ 

անցան դպրեվանքէն եկեղեցական թէ աշխարհական եւ հանդիսացան վկա-

ները "նոր Արմաշ" դպրեվանքեան առաքելութեան, իրենց լուման ներդրելով 

մեր ժողովրդի ծառայութեան գանձանակին, իրենց հոգու եւ մտքի ճառա-

գայթումով նոր փայլք տուին մեր մշակութային բարձրորակ արժէքներին, 

նոր ակօսներ բանալով հայակեանքէն ներս։ 

Այո’, անցեալ իննսուն տարիներին Կիլիկիոյ Ս. Աթոռը իր դպրեվանքով 

ճառագայթեց մեր ժողովրդի եւ քրիստոնէական եկեղեցու կեանքում իբրեւ 

նոր տեսակի լոյս, որ բանաստեղծի բառերով.- 

Լնճջզ ղ՟վղ՟վմ ե գվխմ՟ճթմ ծ՟մւգվնրմ, 

Ովնռ Ավնրգջսմ, ՟մղ՟ծ՟խ՟մ գվ՟դնռ, 

Կզ ւ՟մբ՟խե կթրմ՟ղ՟վղթմ ՟ջսնր՟լմգվ։ 

1950-ական թուականներից սկսեալ Կիլիկեան ուխտի միաբաններ միջ-

եկեղեցական կեանքում տեղական, շրջանային եւ միջազգային մակարդակ-

ների վրայ ունեցան իրենց վճռորոշ եւ առանցքային դերը վարելով ամենա-

բարձր պաշտօնները միջազգային այդ կազմակերպութիւնների մէջ։ Այժմու 

գահակալը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
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Կաթողիկոս իր եկեղեցական կեանքի մեծագոյն մասը ի սպաս է դրել Եկե-

ղեցիների Համաշխարհային Խորհրդի, Միջին Արեւելքի Եկեղեցիների Խոր-

հըրդի եւ նրանց յարակից միջազգային եկեղեցական կազմակերպութիւն-

ների սպասաւորութեան եւ որտեղ որ եղել իր եւ իր եկեղեցու կնիքը թողել։ 

Ոչ միայն այդ, այլ 90 տարի առաջ ըսուած խօսքը՝ «յեմւգվնր ՟ճջ զմբ՟վ-

կ՟խ ՟ղ՟ճնրէթրմմգվզ ռ՟հզ ոթսթ նագրնվնրթմ բովնտ՟խ՟մմգվնր ՟ո՟-

ա՟ճ գվ՟դմգվնռ գր սգջթժւմգվնռ» իրականութիւն դարձրին։ 

Շէնքերու ընդարձակ ամայութիւնները ծաղկեցան ու պայծառակեր-

պուեցին շնորհիւ հայու ժայռարմատ հաւատքի, ապրելու, վերստին կառու-

ցելու անմեռ ոգու եւ անվրէպ յոյսի ու Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնն ու ար-

մաշաբոյր դպրեվանքը վկաներն են այս ճշմարտութեան։ Դպրեվանքը իր ին-

նսուն տարիների առաքելութիւնը իրագործելիս մեր հոգիներում կենդա-

նացուց Ծովքն ու Հռոմկլան, Սիսն ու Սիաւ լեռների վանքերը, Դրազարկն 

ու Նարեկայ վանքը, Աղթամարն ու Վարագայ վանքը, Հաղբատ ու Սանա-

հինը, Գեղարդն ու Նորավանքը, Տաթեւն ու Որոտանը, Գանձասարն ու Ամա-

րասը, Մշոյ Ս. Կարապետն ու Ս. Առաքելոցը եւ դեռ հարիւրաւոր, այլեւ հա-

զարաւոր այն վանքերն ու տաճարները, որտեղ հայը նիւթը հոգիի վերածեց, 

մագաղաթը իմաստութեան ճառագայթի ու աստուածային ճշմարտութեան 

անուշաբոյր լուսասփիւռ սափորի, որի լոյսով արբշիռ անմահանուն բանաս-

տեղծը՝ Դանիէլ Վարուժան երգեց.- 

Սթվսջ ջ՟ցնվմ ե բ՟ս՟վխ 

Որ գջ խ’գվէ՟ղ բեոթ ՟հՠթրվզ ժնճջթմ…։ 

Քանի որ լոյսը մտքի հարսն է ու աղջիկն Աստուծոյ, այլեւ մարմարը 

երկնային հանքերուն, որոնց հանքագործները եղան դպրեվանեցիները հին 

ու նոր, քահանան ու վարդապետը, աշխարհականն ու սարկաւագը, դպիրն ու 

դպրապետը, որոնք աշխարհով մէկ եղան ջահակիրները այդ Լոյսին եւ 

երկնային հանքերին։ 

Հանգիստ ննջեցէք՝ Սահակ ու Բաբգէն տառապեալ ու վշտակիր հայրա-

պետներ եւ տեսլապաշտ Շահէ Արքեպիսկոպոս, որովհետեւ ձեր ցանած սեր-

մերը աւետարանական ասացուածքով «մէկի տեղի տուին երեսուն, վաթսուն 

եւ հարիւր»։ 

 

ՍԵՊՈՒՀ ԱՐՔ. ՍԱՐԳՍԵԱՆ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ 
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ԱՒԱՆԴԵՑԻՆ՝ ԺԱՌԱՆԳԵՑԻՆՔ 

Հայ մարդը վճռական պահերուն վճռակամ կերպով կանգնած է որոշում 

առնելու քառուղիին վրայ: Յաճախ իր հայեացքը սեւեռած է Հայ Առաքե-

լական Մայր Եկեղեցւոյ Աստուածընկալ ծոցին՝ խորանին: Յիսուս Քրիստոս 

«յերեկոյս ի տուընչեան եւ ի հասարակ աւուր» խօսած է Հայուն հետ՝ իր 

ընտրեալ դեսպաններուն միջոցով: Իսկ, Հայ մարդը սիրած է իր Տէր Աստ-

ուածը ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգիով եւ ամբողջ էութեամբ: Բանաւոր 

պատարագով եւ կամաւոր անձնուիրումով մեծարած է Տիրոջ ամենասուրբ 

անունը: Արարիչն ու արարածը զիրար ողջունած են խաչի ճամբուն վրայ:  

Պատմութիւնը կը վկայէ, որ 301 թուականէն սկսեալ Տիրոջ ուղեկից եւ 

գործակից դարձած Հայ մարդը, 1915-ին Գողգոթայի տեսարանին կրկնա-

պատկերը հանդիսացաւ: Ան սիրով կրեց խաչը: Հաւատա՞ց, թէ պիտի բնա-

ջնջուի: Քաւ լիցի, երբեք, որովհետեւ քաջ գիտէր արդարութեան եւ իրա-

ւունքի հետեւող մարդոց վարձատրութիւնը: Անմարդկային չարչարանքնե-

րով եւ բիւրք բիւրոց զոհերով դարձեալ ցնցեց մարդկութեան խիղճը եւ 

տարիներ շարունակ փորձեց արթնցնել անոր խո՜ր թմբիրէն: Սակայն, ի 

զուր...: 

Ո՞վ կրնար թուրք կոչուած խուժանին դէմ դնել: Ոչ մէկը, մանաւանդ, 

երբ աշխարհը իր աչքերը իր ձեռքերով կապած՝ լուռ ու մունջ կը հետեւէր 

Հայոց ցեղասպանութեան: 

Ահաւոր եւ սաստիկ փոթորիկ մը կարծէք, ալեկոծեց հայոց տապանը: 

Հայ եկեղեցին, իբրեւ տէր եւ պաշտպան, ոտքի կանգնած ձեռքերը համատա-

րած կը փորձէր սաստել ամպրոպը եւ խաղաղեցնել մթնոլորտը: Զէնք... զի-

նամթերք... ֆետայի... այս բոլորը կը կարողանային ազգ մը փրկել, բայց ոչ 

ամբողջութեամբ: Հայ ազգի գիտակցութիւնը՝ իր մշակութային հարստու-

թեան շաղախուած, պիտի դիմադրէր ճիւաղային յարձակումներուն: Հայու 

ինքնութեան կարեւորագոյն յատկանիշը՝ իր գիրով մարդը գերելու հմտու-

թիւնը, պիտի հանդիսանար այն խթանը, զոր ո՛չ զէնքը եւ ոչ կռիւ ա՛յնքան 

յաղթանակ պիտի ապահովէր իրեն:  

Հայը ՄԱՐԴու պէտք ունէր: 

Ահաւասիկ յոյսի դռները դարձեալ բացուեցան Կիլիկեցի Հայորդինե-

րուն դիմաց: Նոր կեանք մը որդեգրելու, Հայ վերականգնելու, այլ խօսքով՝ 

«կապարն յոսկի, նիւթն յոգի» դարձնելու համար, Հայ Առաքելական Մայր 

Եկեղեցին «Զարթի՛ր որդիք լուսոյ» կոչը ուղղեց իր երեք մեծանուն միա-

բաններուն՝ Սահակ Բ. Խապայեան Կաթողիկոսին, Բաբգէն Կիւլէսէրեան 

Աթոռակից Կաթողիկոսին եւ Շահէ Արք. Գասպարեանին: Մեծի Տանն Կի-

լիկիոյ Կաթողիկոսութեան սրբազան առաքելութեան մեկնակէտը՝ Դպրե-
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վանքը, Անթիլիասի քարափին վրայ հիմնուեցաւ: 

Տարիները զիրար յաջորդելով, նոր փորձառութիւններ ձեռք բերելով, 

հոգեւոր արժէքներով զինուելով, թրծուելով, կերտեց ու պատրաստեց Հայ 

զաւակները: 

90 տարի անցաւ հիմնադրումէն: Այսօր իր դռները առաւել բացած կը 

սպասէ իր գիտակից, հոգւով գոհ, իբրեւ ուխտանուէր որդիքը: 

Մենք ալ անցանք ա՛յս դարբնոցէն...: 

Եթէ փորձենք արժեւորում մը կատարել անցնող տարիներուն, կը կարո-

ղանա՞նք արդեօք: Մարդ արարածը ատա՞կ է անգինը գնահատելու, գաղա-

փարը շօշափելու եւ խորհուրդը մեկնաբանելու: Դժուար է եւ կարգ մը ատեն 

անկարելի: Կարելի չէ համեստ գրիչով նկարագրել կեանքի վսեմ եւ աննման 

զգացումները, մանաւանդ դպրեվանքեան կեանքի ապրումները:  

Դպրեվանքը քարաշէն շէնքի մը մէջ սահմանափակուած լոկ դպրոց մը 

չէ, այլ՝ ոգի ներշնչող, հոգեւոր եւ ազգային արժէքներու աշակերտ ու ժա-

ռանգորդ դարձնող, եղբայրասիրութեան զգացումով եւ ծառայութեան տե-

սիլքով կենդանի դարբնոց մը: Այս դարբնոցին մէջ հրաշակերտ ձեռքերով 

կերպարուեցանք, եւ հիմա պահն է իմ խորին երախտագիտութիւնը յայտնե-

լու մեսրոպաշունչ դպրութեան այս կեդրոնին, այժմ գիրով, սակայն ցկեանս 

հաւատարմութեամբ:  

Անցնող տարիներուն, Դպրեվանքը մեզի համար եղաւ հոգեւոր ա՛յն տու-

նը, ուր զմայլեցուցիչ հոգւոյն բաժակը հրամցուեցաւ մեզի՝ անարժան-

ներուս, ուր մահացու եւ անարգ մոխիրներս վերածուեցանք յաւերժական 

կեանքի գիրքին մէջ արձանագրուածներ ու լոյսի նշոյլներ:  

Անցնող տարիներուն, Դպրեվանքը մեզի համար եղաւ ազգային ա՛յն 

դաստիարակը, որուն շունչով մենք սորվեցանք ամէն օր Հայութեան արժէք-

ներուն սպառնացող այլասերող ազդեցութիւններուն դէմ պատնէշներ հիւ-

սել, որուն շունչով սորվեցանք նաեւ աշխարհացրիւ մեր ժողովուրդին դէպի 

ձուլում առաջնորդող իրավիճակը փոխել, փոթորկոտ եւ ալեկոծեալ պայ-

մաններու տակ խաղաղութիւն բաշխել եւ մանաւանդ ծառայել թէ՛ Աստու-

ծոյ եւ թէ՛ Անոր բանաւոր հօտին՝ Հայ ժողովուրդին: 

Անցնող տարիներուն, Դպրեվանքը մեզի համար եղաւ ուսման եւ գիտու-

թեան գետակ, որուն ակունքը Աստուածաշունչն է: Առ հասարակ գիտենք, 

որ կեանքը շարժում կը պահանջէ, մնայուն զարգացում եւ գիտութեան ձըգ-

տում, այլ խօսքով՝ մարդուն կը թելադրէ ձգտիլ դէպի զարգացում եւ 

ինքնակատարելագործում: Առանց այս վերելքին կեանքը կը նմանի լճացած 

եւ ճահճացած ջուրի, որ ոչ միայն կը կորսնցնէ իր յատկութիւնը, այլեւ՝ 

կ'ապականէ մթնոլորտը: Ահաւասիկ Դպրեվանքը անսպառ իմաստութեան եւ 

գիտութեան աղբիւրէն՝ Աստուածաշունչէն առու մը բանալով դէպի մեր 

կեանքը՝ գիտութեամբ եւ իմաստութեամբ օժտեց մեզմէ իւրաքանչիւրը: 

Հո՛ն, Պիքֆայայի գահին վրայ բազմած է Դպրեվանքը: Անկէ ծնած է հայ 

պատմութեան Վեհ դէմքերը, որոնք.-  
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Կնքեցին մեզ այ՛ն գաղափարով, թէ՝ «Որջնրղզ, նվոեջ թմւմ՟դ՟վա՟տ-

ղ՟մ նր թմւմ՟խ՟դղ՟րնվղ՟մ ձթա, բ՟ջ՟վ՟մեմ նր բ՟ջ՟աթվւեմ, բովն-

տեմ նր ռխ՟ճ՟խ՟մեմ ՟մբթմ ոեսւ ե բ՟պմ՟ճ ղմ՟ճնրմ զմէ՟տւ»  (Արամ Ա. 

Կաթողիկոս):  

Դրոշմեցին մեր մտքերուն մէջ, թէ՝ «Դովգռ՟մւթմ ղեչ բովնտ՟խ՟մմգվ 

շեւ, ՟ճժ՝ ՟յ՟խգվսմգվ, ը՟պ՟մա՟րնվմգվ» (Գարեգին Բ. Կաթողիկոս): 

Հաւատացին, թէ հայ դպրութիւնը. «Կնշնր՟լ ե ցվխ՟վ՟վ անվլ գր 

մ՟ի՟իմ՟ղ՟խ՟մ բգվ խ՟ս՟վգժնր Հ՟ճ Ադաթմ մնվ՟ծ՟ջ ջգվնրմբթմ ղեչ»  

(Խորէն Ա Կաթողիկոս): 

Թելադրեցին մեզի, թէ՝ «Գմ՟ծ՟ս՟խ՟մ սնհգվզ Ձգդ ոեսւ շե ղհգմ 

՟վծ՟ղ՟վծնս թմւմ՟ի՟ՠնրէգ՟մ, գր ղթյս թ ղսթ ոեսւ ե նրմգմ՟ւ կասթժ 

՟րգժթ խ՟ս՟վգ՟ժթմ, ՟րգժթ ինվ՟տնրղթ» (Զարեհ Ա. Կաթողիկոս): 

 Աշխատեցան, որ «Դովգռ՟մւզ բ՟պմ՟ճ ԴՊՐՈՑ ղզ, ՟ճջթմւմ նվնյ նրհ-

հնրէգ՟ղՠ խգբվնմ ղզ, նրվխե ՟մտմնհմգվ նշ ղթ՟ճմ աթսնրէթրմ ՟ղՠ՟-

վ՟լ զժժ՟մ, նշ ղթ՟ճմ ժգդնրմգվ ջնվռ՟լ զժժ՟մ, ՟ճժ ՆԿԱՐԱԳԻՐ խգվս՟լ 

զժժ՟մ, նվնյ ԴԻՄԱԳԻԾ յթմ՟լ զժժ՟մ» (Զարեհ Ա. Կաթողիկոս): 

Եւ տակաւին յղի է ուրիշներուն...:  

Այս բոլորին լոյսին տակ, որքա՜ն արդիւնաւէտ պիտի ըլլայ հոգւով կեր-

տուած հայուն ծառայութիւնը, Քրիստոսի անդաստանէն ներս: 

Ահաւասիկ արժէքներ եւ հաստատումներ, որոնք հիմքն ու հենքը դար-

ձած են Դպրեվանքի առաքելութեան եւ որոնց շունչով մենք հանգամանօրէն 

աճեցանք եւ ուռճացանք յանուն այն վսեմ գաղափարին, որ այս սրբազան 

հաստատութեան ղեկը վարող՝ Վեհափառ Հայրապետներուն կողմէ ընդմիշտ 

շեշտուած է, միշտ ծառայել, ծառայել եւ միշտ ծառայել՝ անշահախնդիր: 

Աւանդեցին՝ Ժառանգեցինք, հետեւաբար, պահենք մեր սրբազան աւանդը՝ 

հաւատարիմ մնալով անոր առաքելութեան ու կոչումին: 

 
ՍԱՐԳԻՍ ԱԲՂ. ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ 

 

     

§ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՄԵՐ Ի ԿԷՏ¦ 

Դպրեվանքեան կեանքին ու պատմութեան ոսկեայ իննսունամեայ շղթան 

կազմուած է հոգեմտաւոր, հոգե-ընկերային եւ քրիստոնէական բարոյական 

արժէքներէ, հաւատաւոր աշխատանքէ եւ Աստուած-Դպրեվանք սերտ յարա-
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բերութեան սուրբ ու նուիրական գիտակցութեան ամբողջական ընթացքէ 

մը: Գիտակցական մօտեցում մը, որ աճեցաւ ու բեղմնաւորուեցաւ մեր ան-

հատական ու հաւաքական փափաքներուն, տագնապներուն, ճիգերուն, բայց 

մանաւանդ մեր կենսանպատակին մէջ: Վերոնշեալ բոլոր երեւոյթներուն եւ 

արժէքներուն հետ մեր յարաբերութիւնը սկզբունքէն դէպի իրականութիւն 

եւ տեսականէն՝ գործնական առաջնորդուող յարաբերութիւն մը չեղաւ, այլ 

տարածուեցաւ եւ զարգացաւ իրականութենէն դէպի սկզբունք, որովհետեւ 

առողջ հիմքերու վրայ կառուցուած ապրելաոճը իրականութենէն՝ դէպի 

հաստատ եւ անտեղիտալի սկզբունքներ մեկնելուն մէջ կը կայանայ. սկըզ-

բունքներ, որոնց իւրացումով միայն կարելի է հանգամանօրէն դիտել ու 

քննել կեանքը՝ իր զանազան ոլորտներուն մէջ, եւ ապա իւրաքանչիւր պարա-

գայի ճշդել էապէս արժանաւոր ուղղութիւնը:  

Ի զուր չէ, որ Դպրեվանքի մուտքին գրուած է «ԽՈՐՀԷ՛ ԵՒ ՄՏԻ՛Ր»: 

Առաքելութեան թիրախ մը, որ կը թելադրէ հետեւեալը.– Խորհէ՛ քու անձիդ 

մասին: Խորհէ՛ քու նմանիդ մասին: Խորհէ՛ քու Արարիչիդ մասին եւ վեր-

ջապէս խորհէ՛ քու դաւանած արժէքներդ մարմնաւորող նպատակին մասին: 

Ապա «ՄՏԻ՛Ր»: Մտի՛ր գիտակից եւ հաստատ քայլերով: Մտի՛ր իբրեւ Աս-

տուծոյ մշակը, ու երբ գայ ժամանակը Դպրեվանքէն մեկնելու մելամաղձոտ 

երջանկութեամբ, ե՛լ իբրեւ անտարակոյս, քաջ ու գիտակից անձ մը, այն-

քա՛ն, որ խղճի կատարեալ հանգստութեամբ կարենաս ըսել. «Անպիտան ծա-

ռայ մըն եմ ես, ինչ որ պարտաւոր էի ընել՝ կատարեցի» (Հմմտ. Մտ 17.10) եւ 

այն ատեն, հոգիէն բխած պոռթկումով մը կարելի է հաստատել – Հասայ իմ 

նպատակիս:  

Դպրեվանքեան կեանքի եւ պատմութեան էջերուն մէջ արձանագրուածը 

կու գայ մեզի ամբողջական խորհուրդ մը փոխանցելու.– ահաւասիկ 

հասա՛նք մեր նպատակին: Ա՛յն նպատակին, որուն մասին մենք խորհած 

էինք, անոր հաւատացած եւ անոր տեսլականով սնած ու ապրած եւ զայն 

իրականութեան վերածելու ձգտումով առաջնորդուած: 

Խորհող եւ ինքնագիտակից մարդը կը տագնապի փնտռելու համար 

կեանքի արժէքները, կը ջանայ կեանքի մէջ իմաստ, որակ ու նպատակ մը 

տեսնել: Խոհեմ մարդը ժամանակաւոր իրականութեանց, արտաքին ու 

մակերեսային հաշիւներով չի զբաղիր, որովհետեւ անոնք կը մթագնեն մտքի 

եւ հոգիի աշխարհները: Նպատակասլաց եւ խոհական անձը կը ջանայ մտքի 

եւ հոգիի ներդաշնակ արժէքներ ստեղծել. այնպիսի արժէքներ, որոնք չեն 

փճանար, ժամանակի հոսանքին հետ չեն անհետանար, այլ կը մնան յաւի-

տենական, անշօշափելի ու անտեսանելի: Միտքէ միտք ծաւալող երկխօսու-

թիւնը ու հոգիէ հոգի փոխանցուած արժէքներն են որոնք կը յարատեւեն: 

Մեծութիւնը եւ արժէքը կը կայանան տեսանելի իրերէն անդին նայելու, 

հունաւորէն՝ անսահմանը, ժամանակաւորէն՝ յաւիտենականը եւ նիւթական 

իրականութիւններէն՝ հոգեւոր իրականութեան անցնելու ձգտումին մէջ: 

Սակայն այս բոլորը ապրելուն եւ տեսնելուն կողքին պէտք է նաեւ տեսնելու 
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մղել, իտէալ եւ գաղափարական շունչ ներմուծել: Ահաւասիկ, իննսուն տա-

րիներ շարունակ Դպրեվանքը պատրաստեց խորհող եւ գործող մշակներ, 

որովհետեւ անիկա կը հաւատայ թէ նիւթեղէն իրականութիւնները բոլորն 

ալ օդը կը ցնդին, զարնուելով հոգեւոր անսասան իրականութեանց յաւիտե-

նական ապառաժին: 

Սակայն ի՞նչ է այդ նպատակը: 

Դպրեվանքեան կեանքի հզօրութիւնն ու նպատակը եղան մարդը բարձ-

րացնել դէպի ինքնակատարելագործումի վեհ մակարդակին, մարդուն մէջ 

մարդկային, կրօնաբարոյական եւ ազգային արժէքներ կերտելով ու զարգա-

ցընելով: Սակայն, այս տեսակի բարձրացումը կ’ենթադրէ յարատեւ վազք 

մը, որ կեանքի սովորական վազքէն, յորձանքէն կ’անդրանցնի – անորոշ կամ 

աննպատակ չէ երբեք, այլ հոգւով իրագործուած ակընդէտ վազք մըն է: Բո-

լոր վազողները չեն հասնիր յաւերժական դափնեպսակին, որովհետեւ բոլո-

րին չէ շնորհուած հոգւով ակընդէտ վազելու անզուգական առիթը: Անորոշ 

ուղղութեամբ ընթացող վազք մը չէ, որ կը կատարենք Դպրեվանքէն ներս, 

այլ կը մրցինք կռփամարտիկի մը պէս, որ օդը չի ծեծեր ( Հմմտ Ա. Կր 9.24-

26), հասնելու համար «Նպատակին մեր ի կէտ»: Որակը, խորքը եւ նպատակն 

են, որոնք կը պահպանեն ծայրայեղութիւններուն մէջ չափն ու կշիռը, եւ կը 

ստեղծեն զուգեակ իղձեր՝ կրօնի հուրը եւ ազգի սէրը: Ահաւասիկ, այս երկու 

տեսլականները կը դառնան իւրաքանչիւր Դպրեվանեցիի սրբարանը եւ ներ-

շնչարանը, որոնք կ’առաջնորդեն ինքնակատարելագործումի: Այսպէս, կրօն-

քը մարդուն մէջ կը կազմաւորէ եւ կը հաստատէ գիտակից եւ բարոյական 

սկզբունքներով առաջնորդուող կեանքի մը էութիւնը, կ’ամրապնդէ արժէք-

ներ եւ իր հոգեպարար խորհուրդներուն միջոցաւ կ’ապահովէ մարդոց կեան-

քին իրական լիութիւնը: Մինչ ազգը կ’ընձեռէ պատկանելիութեան եւ ինք-

նութեան առողջ զգացումի կազմաւորման փորձառութիւն՝ գիտակից ու 

գործօն ծառայութեան ոգիով: Անիկա իր կեանքին զանազան բնագաւառ-

ները ունի եւ իւրաքանչիւր անհատ կը ծառայէ բնագաւառի մը մէջ իր ունե-

ցած տաղանդներով եւ կարողութիւններով: Հայ Առաքելական Եկեղեցին 

ազգը եւ հայրենիքը կը բնութագրէ իբրեւ էական ամբողջութիւն, որովհե-

տեւ անոնք անքակտելի մասերն են մեր դաստիարակութեան. նոյն հետեւո-

ղութեամբ, մեր եկեղեցին կը հանդիսանայ մեր ինքնութեան կերտումին կի-

զակէտը, որ ազգին ընթացքն ու ապագան կը պայծառացնէ ու կը հզօրացնէ:  

Նման վեհ սկզբունքներ կը փոխանցուին եւ կ’իւրացուին Դպրեվանքէն 

ներս, այն պատասխանատու մօտեցումով, որ կրօնը եւ ազգը մեր հոգեւոր 

կեանքին մէջ ընդելուզուած տարրեր են, որոնցմէ կը մեկնի մեզմէ իւրա-

քանչիւրին ազգային ու եկեղեցական ծառայութիւնը: Նման ծառայութեան 

պարունակին մէջ կ’իմաստաւորուի մեր առաքելութիւնը որուն ամբողջա-

կան սահմանումը տուաւ մեզի Դպրեվանքը առաջնորդելով մեզ դէպի «նպա-

տակին մեր ի կէտ»: 

ԳԷՈՐԳ ԱԲՂ. ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԷՆ 

 

 

 
ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ 

Կազմակերպութեամբ Ասիոյ Եկե-

ղեցիներու Խորհուրդին, որուն անդամ 

է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թիւնը՝ Իրանի երեք թեմերուն ճամ-

բով, 1-30 Նոյեմբերին տեղի ունեցաւ 

առցանց դասընթացքներ՝ նախաձեռ-

նութեամբ Խորհուրդի միջ-եկեղեցա-

կան յարաբերութիւններու միաւորին։ 

Սոյն դասընթացքներուն մասնակ-

ցեցան 38 երիտասարդ-երիտասար-

դուհիներ Ասիոյ տարբեր երկիրներէն. 

Թեհրանէն մասնակցեցաւ` Բարշ. Անի 

Քրիստի Սարկաւագուհի Մանուէլեա-

նը, Թեհրանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ 

Գերշ. Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեանի 

կարգադրութեամբ։ 

Յայտնենք, որ նշուած դասախօ-

սութիւնները ներկայացուեցան մաս-

նագէտ դասախօսներու կողմէ, որոնք 

շօշափեցին հետեւեալ գլխաւոր թեմա-

ները.- Միջ-եկեղեցական շարժումներ, 

Կրօնական տարակարծութիւններ եւ 

Միջ-կրօնական երկխօսութիւն, Քրիս-

տոսի վկայութիւնը բազմակրօն Ասիոյ 

մէջ. Մարտահրաւէրներ ասիական ե-

կեղեցիներուն մէջ, Եկեղեցին «Պսա-

կաւոր ժահր» համաճարակի համա-

տեքստին մէջ, Կենսոլորտային աստ-

ուածաբանութիւն եւ բնապահպանա-

կան արդարադատութիւն, Կանանց 

մասնակցութիւնը Աստուծոյ ստեղծա-

գործութեան վերահաստատման գոր-

ծին մէջ եւ մարդու իրաւունքներու 

մարտահրաւէրները Ասիոյ մէջ։ 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 

ԽՈՐՀՈՒՐԴԷՆ ԳԱՐԼԱ ԽԻԺՈՅԵԱՆԸ 

Երեքշաբթի, 15 Դեկտեմբերին,  

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին 

այցելեց Եկեղեցիներու Համաշխար-

հային Խորհուրդի (Ե.Հ.Խ.) մօտ 2007 

թուականէն ի վեր գործող Գարլա 

Խիժոյեանը: 

Յայտնենք, որ Գարլա Խիժոյեանը 

2002-2005 թուականներուն Կաթողիկո-

սարանի Հայ Եկեղեցւոյ Համալսարա-

նական Ուսանողներու Միութեան 

(Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.) վարչութեան ատենապե-

տը եղած է: Նոյն տարիներուն Սեն 

Ժոզեֆ համալսարանի եւ Ճեմարանի 

մէջ (Լիբանան) ֆրանսերէն լեզու ու 

գրականութիւն դասաւանդած է եւ 

ապա, Ե.Հ.Խ.-ի կեդրոնատեղիին մէջ 

երիտասարդաց բաժանմունքի տնօրէ-

նուհին եղած է։ Ներկայիս, ան Խոր-

հուրդին ներկայացուցիչն է Միջին 

Արեւելքի առնչուած հարցերու գծով: 

Իր ներկայ պաշտօնին գծով ան յաճա-

խակի այցելութիւններ կու տայ Միջին 

Արեւելքի քրիստոնեայ թէ՛ իսլամ պա-

տասխանատուներուն: 

 

ԻՐԱՆԻ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ԱՅՑԵԼԵՑ 

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔ 

Հինգշաբթի, 17 Դեկտեմբերին, Նո-

րին Սրբութիւնը ընդունեց Լիբանանի 

մօտ Իրանի դեսպանատան խորհըր-

դական` դոկտ. Ապպաս Խավիա-
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րը։ Այցելութեան գլխաւոր նպատակն 

էր Վեհափառ Հայրապետին փոխան-

ցել Իրանի Իսլամական Հանրապետու-

թեան իսլամական մշակոյթի եւ միջ-

կրօնական յարաբերութեանց բաժան-

մունքի տնօրէն` դոկտ. Ապուզար Իպ-

րահիմիի նամակը։ 

Յայտնենք, որ Մեծի Տանն Կիլի-

կիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Իրանի 

Հանրապետութեան միջեւ շուրջ քսան 

տարիներէ ի վեր երկխօսութիւն գոյու-

թիւն ունի կրօնքն ու ընկերութիւնը 

յուզող ընկերաբարոյական հարցերու 

շուրջ։ Համաճարակին պատճառով կը 

ծրագրուի առցանց հանդիպում մը 

կազմակերպել մօտ ապագային։ 

 

ՆՈՐԻՆ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՀԱՅ 

ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 

ԲԻՒՐՈՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ 

Երկուշաբթի, 21 Դեկտեմբերին, 

Վեհափառ Հայրապետին այցելեց Հայ 

Յեղափոխական Դաշնակցութեան 

Բիւրոյի ներկայացուցիչ՝ Յակոբ Տէր 

Խաչատուրեանը, ընկերակցութեամբ 

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի անդամ՝ Յակոբ Խա-

չերեանի եւ Հ.Յ.Դ. Լիբանանի Կեդրո-

նական Կոմիտէի ներկայացուցիչ՝ ե-

րեսփոխան Յակոբ Բագրատունիի։ 

Աւելի քան երկու ժամ տեւած հան-

դիպումը առիթ հանդիսացաւ անդ-

րադարձ կատարելու յատկապէս Ար-

ցախի պատերազմին եւ անոր հետե-

ւանքներուն Արցախի ու Հայաստանի 

մէջ՝ քաղաքական, ընկերային ու տըն-

տեսական մարզերէն ներս։ 

Հանդիպման ընթացքին նաեւ 

քննարկուեցան Սփիւռքի գաղութնե-

րուն եւ մասնաւորաբար Լիբանանի 

հայութեան հետ աղերս ունեցող մտա-

հոգութիւններ ու ծրագիրներ։ 

 

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ 

ԱՅՑԵԼԵՑ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 

Երեքշաբթի, 22 Դեկտեմբերին, 

Ռամկավար Ազատական Կուսակցու-

թեան Լիբանանի Շրջանային Վարչու-

թիւնը, գլխաւորութեամբ Սեւակ Յա-

կոբեանին, այցելութիւն տուաւ Ն.Ս. 

Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապե-

տին։ 

Հանդիպման ընթացքին քննար-

կումի ենթարկուեցան ընդհանրապէս 

մեր ազգը ու յատկապէս Արցախի պա-

տերազմէն ետք Հայաստանի թէ 

Սփիւռքի մէջ ստեղծուած կացութեան 

հետեւանքները։ Անորոշութիւններով 

ու մարտահրաւէրներով լեցուն ներկայ 

պայմաններուն մէջ, Վեհափառ Հայ-

րապետը շեշտեց հայրենիքէն ներս 

նոր էջ մը բանալու ու մեր ներքին 

միասնականութիւնը ամրապնդելու 

հրամայականը։ 

 

 ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ  

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ 

Հինգշաբթի, 24 Դեկտեմբերին, 

Ն.Ս. Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս ըն-

դունեց այցելութիւնը Ռամկավար Ազ-

ատական Կուսակցութեան Կեդրոնա-

կան Վարչութեան ներկայացուցիչ 

Տոքթ. Աւետիս Տագէսեանի, ինչպէս 

նաեւ իր գլխաւորած Լիբանանի վար-

չութեան անդամներուն: 

Ներկաները Վեհափառ Հայրապե-

տին փոխանցեցին Ռ.Ա.Կ.-ի Կեդրո-

նական Վարչութեան՝ Նոր տարուան 

բարեմաղթութիւնները եւ ազգն ու 

հայրենիքը յուզող հիմնական հարցե-

րու նկատմամբ իրենց մտահոգութիւն-

ներն ու տեսակէտները: 
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Հանդիպումը առիթ մը հանդիսա-

ցաւ անդրադարձ կատարելու Արցա-

խի պատերազմէն ետք Արցախէն ու 

Հայաստանէն ներս ստեղծուած իրա-

վիճակին եւ անոր հետեւանքներուն. 

քննարկուեցաւ նաեւ Սփիւռքը վերա-

կազմակերպելու հրամայականը: 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ՊԱՊԱԿԱՆ ՆՈՒԻՐԱԿԸ 

Հինգշաբթի, 31 Դեկտեմբերին, Վե-

հափառ Հայրապետին այցելեց պա-

պական նուիրակ՝ Ժոզէֆ Սփիթերին։ 

Ան Վեհափառ Հայրապետին փոխան-

ցեց Նորին Սրբութիւն Ֆրանսիս Պա-

պին եղբայրական ողջոյնները եւ վեր-

ջինիս կողմէ նամակ մը յանձնեց Հայ-

րապետին։ 

Շուրջ ժամ մը տեւած հանդիպ-

ման ընթացքին քննարկուեցան Լիբա-

նանի կացութեան եւ Մեծի Տանն Կի-

լիկիոյ Կաթողիկոսութեան ու Վատի-

կանի գործակցութեան առնչուած հար-

ցեր։ Յատուկ ուշադրութեան առար-

կայ դարձաւ Արցախի հարցը։ 

Արդարեւ, Արցախի պատերազմի 

շրջանին, Վեհափառ Հայրապետը պա-

պական նուիրակին ճամբով մեր մտա-

հոգութիւններն ու սպասումները փո-

խանցած էր Սրբազան Քահանայապե-

տին եւ Վատիկանի պետական քար-

տուղարին՝ շեշտելով Արցախի անկա-

խութեան ճանաչման հրամայականը։ 

Պապական նուիրակը յայտնեց Նորին 

Սրբութեան, որ Վատիկանը մօտէն կը 

հետեւի Արցախէն ներս տեղի ունեցող 

զարգացումներուն՝ միշտ կապի մէջ 

ըլլալով յատկապէս Ռուսիոյ հետ։ 

Նորին Սրբութիւնը ջերմօրէն ող-

ջունեց թէ՛ Լիբանանի եւ թէ՛ Հայաս-

տանի ու Արցախի նկատմամբ Սրբա-

զան Քահանայապետին ցուցաբերած 

նախանձախնդրութիւնը։ 

 

ԴՊՐԵՎԱՆՔԻՆ ՈՒ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ 

ՆՊԱՍՏԸ ԿԱՐԻՔԱՒՈՐ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒՆ 

Ընդառաջելով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Վեհափառ Հայրապետին կոչին, 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թեան Դպրեվանքը Նոր Տարուան ա-

ռիթով տեղի ունենալիք աշակերտա-

կան խրախճանքին յատկացուելիք 

ծախսերն ու նուիրատուութիւնները 

յատկացուց Լիբանանի ու Սուրիոյ կա-

րիքաւոր ընտանիքներուն: Նոյնպէս 

Կաթողիկոսարանի Քրիստոնէական 

Դաստիարակութեան Բաժանմունքը 

200 ընտանիքներու նպաստ բաշխեց:  

Յայտնենք, որ այս ուղղութեամբ 

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւելեան ու 

Արեւմտեան թեմերը նիւթապէս օգ-

տակար հանդիսացան: 
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ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՔԱՐՈԶ 

Ս. ԱԹՈՌՈՅՍ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐՈՒՆ ԿՈՂՄԷ 

ԿԻՐԱԿԻ, 6 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020: Գ. ՅԻՍՆԱԿԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Գերպ. Տ. Փառէն Ծ.Վրդ.Վարդանեան: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 13 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020: Դ. ՅԻՍՆԱԿԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Գերպ. Տ. Վաղինակ Ծ.Վրդ. Մելոյեան: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020: Ե. ՅԻՍՆԱԿԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Հրանդ Վրդ. Թահանեան: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 27 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020: Զ. ՅԻՍՆԱԿԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան: 

 

 

 




