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ՓՈԽԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ 

ԴԱՌՆԱՆՔ ՄԵՐ ՓՐԿԻՉԻՆ
*
 

Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ գիշեր մը դաշտին մէջ երբ հովիւները 

իրենց հօտերուն պահակութիւնը կ’ընէին, Աստուծոյ հրեշտակը կ’երեւ-

նայ. հովիւները կը վախնան. հրեշտակը կ’ըսէ անոնց՝ մի՛ վախնաք, այսօր 

Դաւիթի քաղաքին մէջ ձեր փրկիչը ծնաւ (Ղկ 2.8-12)։  

Պատահական չէր հրեշտակին տուած աւետիսը։ Պատահական չէր Աս-

տուծոյ Որդւոյն մարդեղացումը։  

Դրախտի կեանքէն արտաքսուած ու դժոխքի կեանքը ապրող մարդը՝ 

կարիքը ունէր վերադառնալու դրախտի աստուածապարգեւ կեանքին։  

Իր կեանքը չարով ու չարիքով, մեղքով ու ապականութեամբ շաղա-

խած մարդը՝ կարիքը ունէր Աստուծոյ փրկարար միջամտութեան։  

Իր կեանքին իմաստն ու նպատակը կորսնցուցած եւ աշխարհի անա-

պատին մէջ դեգերող մարդը կարիքը ունէր իր կեանքին ուղղութիւն 

տուող առաջնորդի։  

-------------------------------- 
* Սոյն գրութիւնը խտացումն է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի պատգամին՝ խօսուած 

6 Յունուար 2021-ին, Քրիստոսի հրաշափառ Ս. Ծննդեան տօնին առիթով, Անթիլիասի Ս. 

Գրիգոր Լուսաւորչի մայր տաճարին մէջ։ 
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Եջժզձտբձ ճս ՠջժձ՜հզձբձ իՠշ՜ռ՜թ ՠս ՠջժջզձ ճս ՠջժջ՜սճջզձ ՞ՠջզձ 

՟՜ջլ՜թ կ՜ջ՟գ՚ ժ՜ջզտգ ճսձբջ վջժ՜ջ՜ջզ։ 

Եջժ՜ՙջ ե՜կ՜ձ՜ժ կ՜ջ՟գ ոյ՜ոՠռ ՜ա՜պ՜ջ՜ջ Մՠոզ՜հզձ։ Ես ՜ի՜ րջ 

կգ, ՜ձ՜ժձժ՜է ժՠջյճչ, ՠս ժՠ՜ձտզ ՜կՠձ՜ի՜կՠոպ յ՜հկ՜ձձՠջճսձ կբն, 

թձ՜ս ՜ղը՜ջիզ Փջժզմգ։ 

Աջ՟՜ջՠս, պզՠաՠջտզ ճս կ՜ջ՟ճս ոպՠխթ՜՞ճջթճսդՠ՜կ՝ զձտազձտ ՜ղ-

ը՜ջիզձ հ՜հպձ՜թ Աոպճս՜թ, ՜հո ՜ձ՞՜կ կ՜ջ՟ճսձ ժգ կրպՠձ՜ջ զջ Մզ՜-

թզձ Ոջ՟սճհձ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜կ՝։ 

Իջ յ՜պժՠջզձ ի՜կ՜լ՜հձ ոպՠխթ՜թ, ՠս զջ ոպՠխթ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ յ՜-

ի՜ժգ ձղ՜ձ՜ժ՜թ ՠս ձճհձզոժ  զջ ՞ճջթ՜ժզռգ ՟՜ջլճսռ՜թ, ո՜ժ՜հձ զջ ժճ-

մճսկզձ ՟՜ս՜ծ՜ձ՜թ կ՜ջ՟ճսձ՚ Աոպճս՜թ զջ Ոջ՟սճհձ ծ՜կ՝ճչ ժգ կրպՠ-

ձ՜ջ։ 

Մՠխ՜ձմ՜թ ճս կճէճջ՜թ կ՜ջ՟գ կ՜ջ՞՜ջբձՠջճս ծ՜կ՝ճչ ծղկ՜ջպճս-

դՠ՜ձ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ իջ՜սզջ՜թ Աոպճս՜թ, ՜հո ՜ձ՞՜կ ժճս ՞՜ջ զջ Ոջ՟-

սճհձ կ՜ջ՟ՠխ՜ռճսկճչ կ՜ջ՟գ ՜շ՜նձճջ՟ՠէճս ՟բյզ ծղկ՜ջպճսդզսձ։ 

Աոպճս՜թ՜յ՜ջ՞ՠս ժՠ՜ձտգ կՠջե՜թ ՠս ՟բյզ կ՜ի պ՜ձճխ ժՠձռ՜խ՜-

ժՠջյՠջճս ՞ՠջզձ ՟՜ջլ՜թ կ՜ջ՟ճսձ՚ Աոպճս՜թ Քջզոպճոզ ծ՜կ՝ճչ ժճս 

՞՜ջ չՠջոպզձ ժՠ՜ձտ ղձճջիՠէճս։ 

Աի՜ դբ զձմճս Աոպճսթճհ իջՠղպ՜ժգ Քջզոպճոզ կ՜ջ՟ՠխճսդզսձգ ՜սՠ-

պՠռ ճջյբո թձճսձ՟գ ՓՐԿԻՉԻՆ։ Ասՠպ՜ջ՜ձզմգ իՠպՠսՠ՜է ՝՜ռ՜պջճս-

դՠ՜կ՝ ժգ ՝ձճջճղբ ըճջիճսջ՟գ Քջզոպճոզ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ՚ «Աոպճս՜թ 

՜հձտ՜ձ ոզջՠռ ՜ղը՜ջիգ, ճջ կզձմՠս զոժ զջ կզ՜թզձ Ոջ՟զձ պճս՜ս»։ Ահէ 

ըրոտճչ, կճէճջՠ՜է կ՜ջ՟ճսձ ձժ՜պկ՜կ՝ Աոպճսթճհ ճսձՠռ՜թ ՜ձիճսձ 

ոբջձ բջ կխզմ ճսեգ՚ ՠջժզձտբձ ՠջժզջ Աոպճսթճհ բնտզձ։  

Յզոճսոզ թձճսձ՟գ ՜սՠպճխ իջՠղպ՜ժգ գո՜ս «լՠջ» վջժզմգ թձ՜ս։ Աո-

պճսթճհ Ոջ՟զձ ժգ կ՜ջ՟ՠխ՜ձ՜ջ, ճջյբոազ վջժբ ժճջոպՠ՜ձ ՟՜պ՜յ՜ջ-

պճս՜թ կ՜ջ՟գ, ճջյբոազ զջ ՜ոպճս՜թ՜հզձ յ՜պժՠջգ ՠխթ՜թ ՠս զջ Աջ՜-

ջզմբձ իՠշ՜ռ՜թ կ՜ջ՟գ կրպՠռձբ Աոպճսթճհ՚ զջ Եջժձ՜սճջ Հրջ։ Աջ՟, 

կ՜ջ՟ձ բջ, Բՠդխՠիբկզ կբն թձ՜թ Քջզոպճոզձ կ՜ջ՟ՠխճսդՠ՜ձ ՟ջ՟՜-

յ՜պծ՜շգ, կ՜ջ՟ճս վջժճսդզսձձ բջ Քջզոպճոզ ՜շ՜տՠէճսդՠ՜ձ ժզա՜ժբ-

պգ։  

Քջզոպճոբձ ՜շ՜ն ճս Քջզոպճոբձ ՠպտ կ՜ջ՟գ զ աճսջ վձպշՠռ ՜հէ 

վջժզմ։ Պ՜պկճսդզսձգ ժգ չժ՜հբ, ճջ ՜ղը՜ջիզ ՝ճէճջ պՠո՜ժզ «վջժզմ»-

ձՠջգ դ՜խճսՠռ՜ձ կճշ՜ռճսդՠ՜ձ վճղզզձ պ՜ժ. ՝՜հռ կձ՜ռ Բՠդխՠիբկզ 

կոճսջզձ կբն թձ՜թ Յզոճսո Մ՜ձճսժգ՚ ի՜ժ՜շ՜ժ ի՜է՜թ՜ձտձՠջճսձ ՠս 

ճսջ՜ռճսկձՠջճսձ։ Գզպ՜ժ՜ձ ճս ծ՜ջպ՜ջ՜՞զպ՜ժ՜ձ ՜ձձ՜ըգձդ՜ռ զջ՜-

՞ճջթճսկձՠջճչ էՠռճսձ ձՠջժ՜հ ե՜կ՜ձ՜ժձՠջճսձ ՠսո կ՜ջ՟գ դճխ մվձպշբ 

՜հէ վջժզմ։ Փ՜շտզ ՜դճշձՠջճսձ չջ՜հ ՝՜ակ՜թ ժ՜կ ձզսդ՜ժ՜ձ ՜շ՜սՠ-
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էճսդզսձձՠջճչ հխվ՜ռ՜թ կ՜ջ՟գ դճխ մվձպշբ ՜հէ վջժզմ։ Քջզոպճո զձտձ 

բ կզ՜ժ վջժզմգ կ՜ջ՟ճսձ։ Ահոյբո ժգ ՟՜ս՜ձզ ՠժՠխՠռզձ՚ «Յ՜խ՜՞ո կՠջ 

կ՜ջ՟ժ՜ձ ՠս չ՜ոձ կՠջճհ վջժճսդՠ՜ձ զնՠ՜է զ հՠջժձզռ՚ կ՜ջկձ՜ռ՜ս, 

կ՜ջ՟՜ռ՜ս…»։ Ահո ՞զպ՜ժզռ ի՜ս՜պտճչ ճս հ՜ձլձ՜շճսդՠ՜կ՝ տջզոպճձ-

ՠ՜ձ զջ ժՠ՜ձտգ յբպտ բ ՜յջզ։ 

2020 պ՜ջզձ ճխն կ՜ջ՟ժճսդՠ՜ձ ի՜կ՜ջ ՠխ՜ս պ՜շ՜յ՜էզռ պ՜ջզ. 

«Պո՜ժ՜սճջ» ի՜կ՜ծ՜ջ՜ժզձ յ՜պծ՜շ՜թ կ՜ջ՟ժ՜հզձ չձ՜ոձՠջգ ռձռՠռզձ 

՝ճէճջ ՜ա՞ՠջգ։ Ն՜ՠս ըճջ ռձռճսկզ ՠձդ՜ջժճսՠռ՜ս տջզոպճձՠ՜հ ՜ղը՜ջ-

իգ։ Եժՠխՠռզձՠջգ զջՠձռ ՟շձՠջգ վ՜ժՠռզձ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜էձՠջճսձ ՜շնՠս. 

ո՜ժ՜հձ տջզոպճձՠ՜ձՠջ զջՠձռ պճսձՠջգ ՠժՠխՠռզզ չՠջ՜թ՜թ ՟՜ջլ՜ձ 

Քջզոպճոզ, ճջյբո վջժզմգ ՜ղը՜ջիզձ։ 

2020 պ՜ջզձ պ՜՞ձ՜յ՜ի՜ջ պ՜ջզ կգ ՠխ՜ս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ կՠջ եճխճ-

չճսջ՟զձ ի՜կ՜ջ։ Աջռ՜ըզ յ՜պՠջ՜ակզ թ՜ձջ իՠպՠս՜ձտձՠջգ պ՜ժ՜սզձ 

ժգ ղ՜ջճսձ՜ժճսզձ։ Յճսո՜ի՜պճսդՠ՜ձ ճս ՜ձճջճղճսդՠ՜ձ ՜էզտձՠջճս կբն 

ժգ պ՜պ՜ձզ կՠջ ՜ա՞զձ ձ՜սգ։ Պ՜պկճսդՠ՜ձ գձդ՜ռտզձ ձկ՜ձ վճդճջ-

ժ՜էզռ յ՜հկ՜ձձՠջճսձ կբն կՠձտ կզղպ ՟՜ջլ՜թ ՠձտ Մՠթ Ն՜ս՜յՠպզձ՚ 

Քջզոպճոզձ, կՠջ ՜ա՞զձ ձ՜սգ ՜յ՜իճչ չ՜հջ ի՜ոռձՠէճս ի՜ս՜պտճչ ճս 

հճհոճչ։  

Դ՜ջլՠ՜է ճս կզղպ ՟՜շձ՜ձտ Քջզոպճոզձ, ճջճչիՠպՠս ՜ձ բ կՠջ կզ՜ժ 

Փջժզմգ։ Դ՜շձ՜ձտ Քջզոպճոզձ՚ կՠջ ճսջ՜ըճսդՠ՜ձ ճս ռ՜սզ յ՜իՠջճսձ։ 

Վոպ՜իզձտ ճս իՠպՠսզձտ կՠջ վջժճսդՠ՜ձ ի՜կ՜ջ ՜ղը՜ջի ՠժ՜թ ճս ը՜մ 

՝՜ջլջ՜ռ՜թ կՠջ Փջժզմզձ։  
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ 

  

 

 

 

ԱՂՕԹԵՆՔ ՈՐ 2021 ՏԱՐԻՆ ԴԱՌՆԱՅ  

ՕՐՀՆԱԲԵՐ ՏԱՐԻ՝  

ՄԵՐ ԱԶԳԻՆ ՈՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՀԱՄԱՐ 

 Բ՜ռճսճխ Նճջ Տ՜ջճս՜ձ ոՠկզձ, Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճս-

դՠ՜ձ Աձդզէզ՜ոզ Մ՜հջ՜չ՜ձտբձ տջզոպճձբ՜ժ՜ձ նՠջկ ոզջճչ ՠս Հ՜հջ՜-

յՠպ՜ժ՜ձ րջիձճսդՠ՜կ՝ ժ’ճխնճսձՠձտ կՠջ եճխճչճսջ՟զ ոզջՠէզ ա՜ս՜ժ-

ձՠջգ։ 

Տ՜՞ձ՜յ՜էզռ պ՜ջզ կգ ՠխ՜ս 2020 պ՜ջզձ ի՜կ՜հձ կ՜ջ՟ժճսդՠ՜ձ ճս 

հ՜պժ՜յբո՚ կՠջ եճխճչճսջ՟զձ ի՜կ՜ջ։ Աջ՟՜ջՠս, «Պո՜ժ՜սճջ» ե՜իջզձ 

ճս պձպՠո՜ժ՜ձ պ՜՞ձ՜յզձ ՜շգձդՠջ, Աջռ՜ըզ յ՜պՠջ՜ակգ զջ յ՜պ-

ծ՜շ՜թ իճխ՜հզձ ժճջճսոպճչ ճս տ՜ձ՟ճսկձՠջճչ, աճիՠջճչ ճս չզջ՜սճջձՠ-

ջճչ ըճջ ռձռճսկ հ՜շ՜ն՜ռճսռ ճխն ի՜հճսդՠ՜ձ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո։ Վպ՜ձ-

՞ճսՠռ՜ս Աջռ՜ըզ ՜ձժ՜ըճսդզսձգ ՠս ձճհձզոժ՚ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ իճխ՜հզձ ՜կ-

՝ճխն՜ժ՜ձճսդզսձգ։ 

Աի՜սճջ չպ՜ձ՞ձՠջճչ ՠս ՜ձձ՜ը՜պՠոՠէզ իՠպՠս՜ձտձՠջճչ էՠռճսձ 

ծ՞ձ՜ե՜կ՜հզձ ՜հո ժ՜ռճսդՠ՜ձ ՟զկ՜ռ ծզղ՟ մբ ՜ձպ՜ջ՝ՠջ կձ՜է. ծզղ՟ 

մբ ձ՜ՠս հճսո՜էտճսդՠ՜ձ պ՜ժ գձժծճս՜թ կձ՜է. ծզղ՟ մբ կ՜ձ՜ս՜ձ՟ յ՜ջ-

պճս՜թ գէէ՜էճս իճ՞ՠչզծ՜ժզձ ՞ՠջզձ ՟՜շձ՜է։ 

Աջ՟, ՜ձիջ՜եՠղպ բ, ճջյբո ՜ձի՜պ դբ ՜ա՞, կՠջ ի՜ս՜պտգ ՜կջ՜-

ռգձՠէ, կՠջ հճհոգ ՜կջ՜յձ՟ՠէ, կՠջ ժ՜կտգ արջ՜ռձՠէ ՠս ՟ճսջո ՞՜է կՠջ 

ձՠջճսեգ նէ՜պճխ ճս կՠա ՟բյզ ձ՜ի՜ձն ՜շ՜նձճջ՟ճխ ձՠջժ՜հ ՜ձճջճղ 

չզծ՜ժբձ։ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ճս Աջռ՜ըզ կբն ՜ձիջ՜եՠղպ բ իՠշճս կձ՜է ձՠջտզձ 

՝ՠսՠշ՜ռճսկձՠջգ թ՜ս՜էճխ ճս ՜ձժ՜հճսձճսդզսձգ ըճջ՜ռձճխ տ՜հէՠջբ, ՠս 
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չՠջ՜ձճջճ՞ ի՜ս՜պտճչ ճս հճհոճչ ղ՜խ՜ըճս՜թ ձճջ բն կգ ՝՜ձ՜է կՠջ ի՜-

ս՜տ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո։ Ահո բ ձՠջժ՜հ յ՜իզ իջ՜կ՜հ՜ժ՜ձգ։ 

Աջ՟՜ջՠս, զձմ ճջ յ՜պ՜իՠռ՜ս Աջռ՜ըզ կբն ժ՜ջՠէզ մբ կճշ՜ռճս-

դՠ՜ձ վճղզզձ պ՜ժ թ՜թժճս՜թ յ՜իՠէ ճս կՠջ ժՠ՜ձտզ ՝ձ՜ժ՜ձ գձդ՜ռտգ 

ղ՜ջճսձ՜ժՠէ։ Մՠջ եճխճչճսջ՟գ ի՜ղճսՠպճսճսդզսձ ժգ յ՜ի՜ձնբ։ Հ՜հջՠձզ-

տզձ պբջգ ՜ձլՠջբձ ճս զղը՜ձճսդզսձձՠջբձ ՜շ՜ն ճս չՠջ՚ եճխճչճսջ՟ձ բ. 

՜ձճջ ծ՜ժ՜պ՜՞զջգ, ձՠջժ՜ձ ճս ՜յ՜՞՜ձ ծղ՟ճխգ ՟՜ջլՠ՜է եճխճչճսջ՟ձ 

բ։ Հՠպՠս՜՝՜ջ, կՠջ եճխճչճսջ՟գ ժգ կՠջեբ ձՠջոբձ դբ ՟ճսջոբձ յ՜ջպ՜՟-

ջճս՜թ ճջՠսբ ճջճղճսկ ժ՜կ ի՜կ՜լ՜հձ՜՞զջ, ճջ ժգ չպ՜ձ՞բ զջ ՞ճհճս-

դՠ՜ձ ճս զձտձճսդՠ՜ձ իզկՠջգ, զջ ի՜հջՠձզտզձ ՜ձժ՜ըճսդզսձգ։ Մՠջ 

ոճսջ՝ՠջճս ՜խրդտճչ ճս ձ՜ի՜պ՜ժձՠջճս ՜ջզսձճչ դջթճս՜թ Աջռ՜ըզ ճս 

Հ՜հ՜ոպ՜ձզ իճխՠջգ, կՠջ եճխճչճսջ՟զձ ՜ա՜պ ճս ՜ձժ՜ը ՜յջՠէճս զջ՜-

սճսձտգ մՠձ ժջձ՜ջ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ո՜ժ՜ջժճսդՠ՜ձ ՠս ՜ղը՜ջի՜տ՜խ՜տ՜-

ժ՜ձ ղ՜իՠջճս աճիգ ՟՜շձ՜է։ 

Ցՠխ՜ոյ՜ձճսդՠձբձ չՠջ՜յջ՜թ ի՜հ եճխճչճսջ՟գ զջ չՠջ՜ձժ՜ը՜ռ՜թ 

ի՜հջՠձզտճչ, զջ չզջ՜սճջ ՝՜հռ ժ՜ձ՞ճսձ Աջռ՜ըճչ, զջ իարջ Սվզսշտճչ 

«ճմ» ժ’գոբ յ՜ջպճսճխ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ճս հճսո՜ի՜պճսդՠ՜ձ։ Մՠձտ հ՜խդ՜-

ձ՜ժզ եճխճչճսջ՟ ՠձտ. կՠձտ Քջզոպճոզ ի՜ս՜պտճչ արջ՜ռ՜թ, ը՜մճչ հ՜-

ջճսդզսձ ժՠջպ՜թ ճս ժՠջպճխ եճխճչճսջ՟ ՠձտ։ 

Հՠպՠս՜՝՜ջ, ոճս՞զ տրխգ դճխ չՠջձ՜հ կՠջ ժՠ՜ձտբձ ՠս կՠջ ձ՜ի՜-

պ՜ժձՠջճս ՜ջզսձճչ ղ՜խ՜ըճս՜թ հճհոզ ճս ոզջճհ թզ՜թ՜ձգ դճխ ժ՜կ՜ջ 

ժ՜յբ ի՜հ ժՠ՜ձտզ ՠջժձտզձ չջ՜հ։ Սճս՞զ դ՜վրջզձ վճը՜ջբձ կՠձտ ժճմ-

ճս՜թ ՠձտ հ՜խդ՜ձ՜ժզ ՠջդ ժ՜ակ՜ժՠջյՠէճս ՠս տ՜էՠէճս հ՜շ՜ն ժճխտ-

ժճխտզ, ոզջպզ-ոջպզ՚ ի՜հջՠձզտգ զջ ՞ՠջ՜՞ճհձ ՜ջեբտձՠջճչ ճս լ՞պճսկ-

ձՠջճչ ՟՜ս՜ձՠէճչ ՜կբձ ՝՜ձբ չՠջ, կՠջ ՜ա՞զձ ՜ձ՝ՠժ՜ձՠէզ զջ՜սճսձտ-

ձՠջգ ձժ՜պՠէճչ կՠջ ժՠ՜ձտզձ ՜շ՜ձռտգ ճս ձյ՜պ՜ժգ։ Հ՜հ ՜ա՞գ ՜հէ ծ՜-

ձ՜յ՜ջի մճսձզ։ 

Եժբտ, ոզջՠէզ ի՜հճջ՟զձՠջ, ՜խրդՠձտ կզ՜ոզձ, ճջ Աոպճսթճհ րջիձճս-

դՠ՜կ՝ ՝՜ռճսճխ Նճջ Տ՜ջզձ կՠջ ՜ա՞զձ ճս ի՜հջՠձզտզձ ի՜կ՜ջ ՟՜շձ՜հ 

ՠջժձ՜հզձ ՝՜ջզտձՠջճչ էՠռճսձ րջիձ՜՝ՠջ պ՜ջզ կգ։ Թճխ Աոպճս՜թ կՠջ 

՝՜ձ՜ժզ ձ՜ի՜պ՜ժ իՠջճոձՠջճսձ ՠջժձ՜հզձ ը՜խ՜խճսդզսձ յ՜ջ՞ՠսբ, 

չզջ՜սճջձՠջճսձ ՠս ՝ճէճջ իզս՜ձ՟ձՠջճսձ՚ ղճսպ՜վճհդ ՜յ՜տզձճսկ, ո՞՜-

սճջ գձպ՜ձզտձՠջճսձ՚ կըզդ՜ջճսդզսձ, Հ՜հ՜ոպ՜ձզձ ճս Աջռ՜ըզձ՚ ՜յ՜-

իճչճսդզսձ ՠս կՠջ ՜ա՞զ ՝ճէճջ ա՜ս՜ժձՠջճսձ՚ ՜շճխնճսդզսձ, հ՜նճխճս-

դզսձ ճս ՠջն՜ձժճսդզսձ։ 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

1 Յճսձճս՜ջ 2021 
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2021 

ԱՐՑԱԽԻ ՏԱՐԻ 

Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ 

Թՠկ՜ժ՜է Աշ՜նձճջ՟ձՠջճսձ, 

իճ՞ՠսճջ ՟՜ոճսձ, 

Աա՞՜հզձ Իղը՜ձճսդՠ՜ձռ, ՠս 

կՠջ եճխճչճսջ՟զ ա՜ս՜ժձՠջճսձ 

  
2021 պ՜ջճս՜ձ ոՠկզձ, Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ Աձ-

դզէզ՜ոզ կ՜հջ՜չ՜ձտբձ տջզոպճձբ՜ժ՜ձ ոզջճչ ճս ի՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ րջի-

ձճսդՠ՜կ՝ ժ’ճխնճսձՠձտ Աա՞. Ըձ՟ի՜ձճսջ Ժճխճչգ, Աա՞. Կՠ՟ջճձ՜ժ՜ձ 

Վ՜ջմճսդՠ՜ձ Կջրձ՜ժ՜ձ ճս Ք՜խ՜տ՜ժ՜ձ եճխճչձՠջգ, Մզ՜՝՜ձճսդզսձգ, 

Թՠկ՜ժ՜է Աշ՜նձճջ՟ձՠջգ ճս Աա՞. Իղը՜ձճսդզսձձՠջգ, զձմյբո ձ՜ՠս կՠջ 

ժՠ՜ձտբձ ձՠջո ՞ճջթճխ ՝ճէճջ կզճսդզսձձՠջգ, ժ՜ակ՜ժՠջյճսդզսձձՠջգ ՠս 

ժջդ՜ժ՜ձ, կղ՜ժճսդ՜հզձ ճս ՝՜ջՠոզջ՜ժ՜ձ ժ՜շճհռձՠջգ։ Հ՜հջ՜ժ՜ձ նՠջկ 

ոզջճչ ժ’ճխնճսձՠձտ կՠջ եճխճչճսջ՟զ ոզջՠէզ ա՜ս՜ժձՠջգ։ Կ’՜խրդՠձտ ՜շ 

Բ՜ջլջՠ՜էձ Աոպճս՜թ, ճջ ՝՜ռճսճխ Նճջ Տ՜ջզձ էՠռճսզ ՜շճխնճսդՠ՜կ՝, 

հ՜նճխճսդՠ՜կ՝ ՠս ՠջն՜ձժճսդՠ՜կ՝ կՠջ ՜ձի՜պ՜ժ՜ձ, գձպ՜ձՠժ՜ձ ՠս 

՜ա՞՜հզձ ժՠ՜ձտզձ կբն։   
  

* 

*  * 

 

2020 դճս՜ժ՜ձգ իշմ՜ժ՜թ բզձտ «Յ՜պճսժ Խձ՜կտզ Կ՜ջրպ Հ՜հճջ-

՟զձՠջճս Տ՜ջզ»։ Ահո ճսխխճսդՠ՜կ՝ Մՠձտ հ՜նճջ՟՜ժ՜ձ ՜հռՠէճսդզսձձՠջ 

պճսզձտ Թշմձճռ Բճհձ, Աա՞. Ծՠջ՜ձճռ, Աա՞. Բճսե՜ջ՜ձ, Զճս՜ջդձճռ 

Կՠ՟ջճձ, ՝՜ջՠոզջ՜ժ՜ձ, կ՜ջ՟՜ոզջ՜ժ՜ձ ճս գձժՠջ՜-՝եղժ՜ժ՜ձ ժՠ՟ջճձ-
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ձՠջ, ՠս Մՠջ ի՜հջ՜ժ՜ձ ՞ճսջ՞ճսջ՜ձտձ ճս ՜ն՜ժռճսդզսձգ հ՜հպձՠռզձտ, 

կզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ Մՠջ ՞ձ՜ի՜պ՜ձտգ՚ ՝ճէճջ ՜հձ ՜ա՞՜հզձձՠջճսձ, ճջճձտ 

ր՞պ՜ժ՜ջ ժգ ի՜ձ՟զո՜ձ՜ձ հզղՠ՜է ժ՜շճհռձՠջճսձ կբն յ՜պոյ՜ջճս՜թ ՠս 

հ՜պճսժ ըձ՜կտզ ճս իճ՞՜թճսդՠ՜ձ ժ՜ջրպ կՠջ ա՜ս՜ժձՠջճսձ։ Նճհձ դՠ-

է՜՟ջճսդզսձգ ժ՜պ՜ջՠռզձտ կՠջ Թՠկ՜ժ՜է Աշ՜նձճջ՟ձՠջճսձ ճս Աա՞. 

Իղը՜ձճսդՠ՜ձռ։ Ս՜ժ՜հձ, պ՜ջճս՜ձ գձդ՜ռտզձ կՠջ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո հ՜շ՜-

ն՜ռ՜թ հ՜նճջ՟՜ժ՜ձ պ՜՞ձ՜յձՠջգ ՜շզդ մպջճսզձ, ճջ ժ՜ջՠձ՜հզձտ ՜հո 

ճսխխճսդՠ՜կ՝ ՜սՠէզ ժ՜ակ՜ժՠջյ ճս իՠպՠսճխ՜ժ՜ձ ժՠջյճչ թջ՜՞զջձՠջ 

կղ՜ժՠէ ճս ՜ղը՜պ՜ձտ պ՜ձզէ։ Ահ՟ճսի՜ձ՟ՠջլ, Մՠջ կպ՜իճ՞ճսդզսձգ ճս 

հ՜ձլձ՜շճսդզսձգ ժգ կձ՜ձ ձճհձգ։ 

Աջ՟՜ջՠս, ՜ձռձճխ պ՜ջզձ, 2020 դճս՜ժ՜ձգ, գձ՟ի՜ձջ՜յբո կ՜ջ՟ժճս-

դՠ՜ձ ՠս հ՜պժ՜յբո կՠջ եճխճչճսջ՟զձ ի՜կ՜ջ ՝՜ակ՜դզս ճս ՝՜ակ՜ա՜ձ 

պ՜՞ձ՜յձՠջճչ էՠռճսձ պ՜ջզ կգ ՠխ՜ս։ Աշ՜նզձ իՠջդզձ տճջճձ՜ ե՜իջզձ 

ոպՠխթ՜թ չպ՜ձ՞՜էզռ ժ՜ռճսդզսձգ զջ ըճջ ՜ա՟ՠռճսդզսձգ ճսձՠռ՜ս գձ-

ժՠջճսդՠ՜ձ ժՠ՜ձտզ ՝ճէճջ կ՜ջաՠջբձ ձՠջո։ Աի՜սճջ ռձռճսկզ ՠձդ՜ջ-

ժճսՠռ՜ս ի՜կ՜հձ կ՜ջ՟ժճսդզսձգ. ճխն ՠջժջ՜՞ճսձ՟զ պ՜ջ՜թտզձ ի՜կ՜-

ծ՜ջ՜ժգ յ՜պծ՜շ ՟՜ջլ՜ս ՝՜ակ՜դզս չ՜ջ՜ժճսկձՠջճս ճս կ՜իՠջճս, զձմ-

յբո ձ՜ՠս՚ պձպՠո՜ժ՜ձ պ՜՞ձ՜յզ։ Հ՜կ՜ծ՜ջ՜ժգ պ՜ժ՜սզձ ժգ ղ՜ջճս-

ձ՜ժճսզ ձճհձ դ՜վճչ, ի՜ժ՜շ՜ժ ճջ՟ՠ՞ջճս՜թ ձ՜ը՜ա՞ճսղ՜ժ՜ձ կզնճռ-

ձՠջճսձ ՠս ՝եղժ՜՞զպ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՞՜ս՜շբձ ձՠջո ժ՜պ՜ջճս՜թ յ՜պճս՜ոպզ 

՞զսպզձ։ Բձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ, ի՜հ ժՠ՜ձտգ ՠսո Հ՜հ՜ոպ՜ձզ, Աջռ՜ըզ ՠս 

Սվզսշտզ կբն ժջՠռ ի՜կ՜ծ՜ջ՜ժզձ թ՜ձջ իՠպՠս՜ձտձՠջգ։ 

2020 դճս՜ժ՜ձգ ի՜կ՜ծ՜ջ՜ժզձ ՜շգձդՠջ, Լզ՝՜ձ՜ձզ ի՜հճսդՠ՜ձ 

ի՜կ՜ջ ՜հէ՜յբո ՠխ՜ս պ՜՞ձ՜յ՜էզռ։ Աջ՟՜ջՠս, ՠջժջբձ ձՠջո հ՜շ՜ն՜-

ռ՜թ պձպՠո՜ժ՜ձ ՟եճս՜ջճսդզսձձՠջգ իՠպաիՠպբ ըճջ՜ձ՜էճչ ոպՠխթՠ-

ռզձ ձզսդ՜ժ՜ձ էճսջն կպ՜իճ՞ճսդզսձձՠջ կՠջ գձպ՜ձզտձՠջճսձ ճս ժ՜շճհռ-

ձՠջճսձ ի՜կ՜ջ։ Ես ՜սՠէզձ՚ Օ՞ճոպճոզ 4-զձ Պբհջճսդզ ձ՜ս՜ի՜ձ՞զոպզձ 

կբն յ՜պ՜ի՜թ ՜ի՜սճջ յ՜հդճսկգ յ՜պծ՜շ ՟՜ջլ՜ս ձ՜ՠս ի՜հ աճիՠջճս, 

չզջ՜սճջձՠջճս ճս ՝՜ակ՜դզս տ՜ձ՟ճսկձՠջճս։ Թբ Կ՜դճխզժճո՜ջ՜ձգ ՠս 

դբ Աշ՜նձճջ՟՜ջ՜ձգ ճս կՠջ ՝ճէճջ ժ՜ակ՜ժՠջյճսդզսձձՠջգ զջՠձռ ՞ՠջ՜-

՞ճհձգ ժ՜պ՜ջՠռզձ ր՞պ՜ժ՜ջ ի՜ձ՟զո՜ձ՜էճս ժ՜ջզտ՜սճջ գձպ՜ձզտձՠ-

ջճսձ, չՠջ՜ղզձՠէճս տ՜ձ՟ճս՜թ պճսձՠջգ ՠս Լզ՝՜ձ՜ձզ ի՜հճսդզսձգ ՜շ՜ն-

ձճջ՟ՠէճս ՟բյզ չՠջ՜ժ՜ձ՞ձճսկ։ Ահո ճսխխճսդՠ՜կ՝ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ յՠպճս-

դՠ՜ձ, Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ, Եջճսո՜խբկզ ճս Պճէոճհ ի՜-

հճռ Պ՜պջզ՜ջտճսդՠ՜ձռ, կՠջ դՠկՠջճսձ ճս ՞՜խճսդձՠջճսձ, ՠս ՜ձի՜պ 

՜ա՞՜հզձձՠջճսձ ձզսդ՜՝՜ջճհ՜ժ՜ձ արջ՜ժռճսդզսձգ ժ՜ջՠսճջ ձՠռճսժ 

ի՜ձ՟զո՜ռ՜ս Լզ՝՜ձ՜ձզ ի՜հճսդՠ՜ձ չՠջ՜ժ՜ձ՞ձճսկզձ։ Օե՜ձ՟՜ժճս-

դզսձձՠջգ ի՜ձ՞ջճս՜ձ՜հզձ ժՠջյճչ ժգ ղ՜ջճսձ՜ժճսզձ՚ Մՠջ իճչ՜ձ՜սճ-

ջճսդՠ՜կ՝ ՠս ՠջՠտ ի՜կ՜հձտձՠջճսձ, ժճսո՜ժռճսդզսձձՠջճսձ ճս ՝՜ջՠ-

ոզջ՜ժ՜ձ կզճսդզսձձՠջճսձ կ՜ոձ՜ժռճսդՠ՜կ՝ ժ՜ակճս՜թ հ՜ձլձ՜ըճսկ-

՝զձ իոժճխճսդՠ՜կ՝։ 
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2020 պ՜ջճս՜ձ Սՠյպՠկ՝ՠջ 27-բձ ոժոՠ՜է ի՜հ եճխճչճսջ՟գ ժ’՜յջզ 

չՠջճհզղՠ՜է պ՜՞ձ՜յձՠջգ ՞ՠջ՜ա՜ձռճխ ՜հէ ՜ի՜սճջ պ՜՞ձ՜յ կգ՚ 

՜աՠջզ՜ժ՜ձ ճս դջտ՜ժ՜ձ կզ՜ռՠ՜է ՝՜ձ՜ժձՠջճս հ՜ջլ՜ժճսկգ Աջռ՜ըզ 

չջ՜հ։ Աջ՟՜ջՠս, Աջռ՜ըզ յ՜պՠջ՜ակզձ հ՜շ՜ն՜ռճսռ՜թ ռձռճսկգ զջ 

՝ճէճջ ՠջՠոձՠջճչ ճս իՠպՠս՜ձտձՠջճչ, ՜ձձ՜ը՜՟բյ բջ չՠջնզձ ՟՜ջճս 

կՠջ եճխճչճսջ՟զ յ՜պկճսդՠ՜ձ կբն։ Տ՜ոձ՜կՠ՜ժձՠջ ղ՜ջճսձ՜ժ, ՜խրդՠ-

ռզձտ ճս յ՜պ՞՜կՠռզձտ, ՞ջՠռզձտ ճս ՠջ՞ՠռզձտ ՠս կ՜ձ՜ս՜ձ՟՚ ի՜ս՜պ՜-

ռզձտ, դբ Աջռ՜ըգ կՠջձ բ ՠս դբ՚ «հ՜խդՠէճս ՠձտ» կՠազ յ՜ջպ՜՟ջճս՜թ 

՜հո յ՜պՠջ՜ակգ։ Ս՜ժ՜հձ վ՜ոպրջբձ ի՜ժ՜շ՜ժգ յ՜պ՜իՠռ՜ս։ Աջռ՜-

ըզձ կՠթ կ՜ոգ ՞ջ՜սճսՠռ՜ս ՜աՠջզձՠջճսձ ժճխկբ, ճսձՠռ՜ձտ ՝՜ակ՜-

ի՜ջզսջ աճիՠջ ճս չզջ՜սճջձՠջ, տ՜ձ՟ճսՠռ՜ձ չ՜ձտՠջ ճս պճսձՠջ ՠս կՠթ 

դզսճչ գձպ՜ձզտձՠջ ՟՜ջլ՜ձ ՞՜խդ՜ժ՜ձ։ Պ՜պՠջ՜ակզձ թ՜ձջ չձ՜ոձՠջգ 

ժգ ղ՜ջճսձ՜ժՠձ ժջՠէ Աջռ՜ըզ դբ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ կՠջ ա՜ս՜ժձՠջգ։ 

Աջ՟, ձժ՜պզ ճսձՠձ՜էճչ կՠջ եճխճչճսջ՟զձ ՜կճսջ ժ՜յճս՜թճսդզսձգ 

Աջռ՜ըզձ, ՜ձճջ զձտձզղը՜ձճսդՠ՜ձ ճս ՜ձժ՜ըճսդՠ՜ձ զջ՜սճսձտզձ, ՠս 

Աջռ՜ըգ կՠջ կպ՜իճ՞ճսդզսձձՠջճսձ ճս ՜ղը՜պ՜ձտձՠջճսձ ժզա՜ժբպգ 

՟՜ջլձՠէճս ոյ՜ոճսկբձ կխճս՜թ, 2021 պ՜ջզձ ժգ իշմ՜ժՠձտ 

Ա Ր Ց Ա Խ Ի  Տ Ա Ր Ի  

 Վոպ՜ի ՠձտ, ճջ կՠջ եճխճչճսջ՟զ ա՜ս՜ժձՠջգ ՜շ՜սՠէ ժ՜կ ձճս՜ա 

մ՜վճչ թ՜ձրդճսդզսձձՠջ ճսձզձ Աջռ՜ըզ կ՜ոզձ. ճկ՜ձտ ՜հռՠէ՜թ ՠձ 

Աջռ՜ը, ՠս ճսջզղձՠջ ձճհձզոժ՚ իճձ ՝ձ՜ժճսդզսձ ի՜ոպ՜պ՜թ։ Ս՜ժ՜հձ, 

՜հո ՜շզդճչ ՜ձիջ՜եՠղպ ժգ ձժ՜պՠձտ ձ՜ը Աջռ՜ըզ ՜ղը՜ջի՜՞ջճս-

դՠ՜ձ ճս յ՜պկճսդՠ՜ձ կ՜ոզձ ժ՜ջ՞ կգ իզկձ՜ժ՜ձ պՠխՠժճսդզսձձՠջ վճ-

ը՜ձռՠէ յ՜պկ՜ժ՜ձ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ՜հո ժ՜ջՠսճջ ղջն՜ձզձ կ՜ոզձ, ՠս ՜յ՜ 

ժ’ճսաՠձտ ժ՜ջ՞ կգ գձ՟՞թճսկձՠջ ճս դՠէ՜՟ջճսդզսձձՠջ ժ՜պ՜ջՠէ։ 

  
* 

*  * 

  

ԱՐՑԱԽԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ 

Հ՜հճռ ՜ղը՜ջիզ ՜ջՠսՠէՠ՜ձ ժճխկգ ՞պձճսճխ Աջռ՜ըգ, զջ ՝՜ջլ-

ջ՜՝ՠջլ ՠս ՜ձ՜շզժ էՠշձՠջճչ, ՜ձ՟ձ՟՜ըճջ ժզջծՠջճչ, ըճջ լճջՠջճչ, 

ըզպ ՜ձպ՜շձՠջճչ ՠս է՜հձ ո՜ջ՜ի՜ջդՠջճչ, յ՜պկճսդՠ՜ձ գձդ՜ռտզձ 

ՠխ՜թ բ ի՜հժ՜ժ՜ձ զձտձճսդՠ՜ձ յ՜ղպյ՜ձճսդՠ՜ձ կզնձ՜՝ՠջ՟գ ՠս րպ՜ջ 

ձճս՜ծճխձՠջճս ճս ՝շձ՜ժ՜էճսդՠ՜ձռ ՟բկ ղխդ՜հ՜աՠջթճս՜թ ՜ա՞՜հզձ 

՜ա՜պ՜՞ջ՜ժ՜ձ յ՜հտ՜ջձՠջճսձ հ՜շ՜ն՜յ՜իգ։ 

Պ՜պկ՜ժ՜ձ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ պ՜ոձգիզձ՞ ձ՜ի՜ձ՞ձՠջբձ կբժգ ի՜ձ՟զո՜-

ռճխ Աջռ՜ըզ ո՜իկ՜ձձՠջձ ՠձ՚ ՜ջՠսՠէտբձ ՠս իզսոզո-՜ջՠսՠէտբձ՚ Ոսպզտ, 

՜ջՠսկճսպտբձ ՠս ի՜ջ՜ս-՜ջՠսկճսպտբձ՚ Սզսձզտ, ի՜ջ՜սբձ՚ Աջ՜տո ՞ՠպ։ 
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Աջռ՜ը ՝՜եձճս՜թ բ պ՜ոձգիզձ՞ ՞՜ս՜շձՠջճս։ Գէը՜սճջ տ՜խ՜տձՠջձ 

ՠձ.- Շճսղզձ, Հ՜՟ջճսդգ, Մ՜ջպճսձզձ, Սպՠվ՜ձ՜ժՠջպգ, Աոժՠջ՜ձգ, Մ՜ջ-

պ՜ժՠջպգ, Թ՜էզղգ, Աշ՜ն՜լճջգ ՠս Վ՜ձտգ։ 

Աջռ՜ըզ ՞ջՠդբ ՝ճէճջ ՞ՠպՠջգ ժգ ՝ըզձ ՜ջՠսկպՠ՜ձ ՠս ի՜ջ՜ս-

՜ջՠսկպՠ՜ձ ՝՜ջլջ՜՝ՠջլ էՠշձՠջբձ ՠս լճջՠջբձ ճս իճչզպձՠջբձ ՞՜ի՜-

չզեՠէճչ ժգ իճոզձ ՟բյզ ՜ջՠսՠէտ ճս ի՜ջ՜ս-՜ջՠսՠէտ։ Աջռ՜ըգ ճսձզ ձ՜ՠս 

ի՜ձտ՜հզձ յ՜խ ՠս պ՜տ նճսջՠջ ճս ՜խ՝զսջձՠջ։ Աձճջ պ՜ջ՜թճսդՠ՜ձ 

կրպ՜սճջ՜յբո ժբոգ թ՜թժգս՜թ բ ՝՜ակ՜ա՜ձ ճս ՜հէ՜ա՜ձ թ՜շՠջճս ճս 

՝ճհոՠջճս դ՜ձլջ՜ըզպ ՜ձպ՜շձՠջճչ, ճջճձտ ի՜ջճսոպ ՠձ յպխ՜պճս ճս 

չ՜հջզ թ՜շ՜պՠո՜ժձՠջճչ։ Աջռ՜ը ի՜ջճսոպ բ ձ՜ՠս ՝՜ակ՜պՠո՜ժ ժՠձ-

՟՜ձզձՠջճչ, զձմյբո ձ՜ՠս ի՜ձտՠջճչ, ճջճձռ ղ՜ջտզձ՚ յխզձլզ, ժ՜յ՜ջզ, 

ճոժզզ, ՠջժ՜դզ, թթճսկ՝զ, կ՜ջկ՜ջզ, ժջ՜տ՜ջզ, պճսցզ, ՜ս՜ազ, ժ՜սզ 

ի՜ձտ՜չ՜հջՠջ։ Աջռ՜ըզ ժէզկ՜ձ գձ՟ի՜ձջ՜յբո մճջ բ. լկՠշգ՚ ռճսջպ ՠս 

լզսձ՜շ՜պ, ՞՜ջճսձգ՚ ի՜ծՠէզ, ՜կ՜շգ՚ ՜ջՠսճպ, զոժ ՜ղճսձգ՚ ՝՜ջՠը՜շձ։ 

Աջռ՜ըզ իճխգ ՝՜ջՠ՝ՠջ բ։ Շձճջիզս զջ ի՜ջճսոպ ՜ջրպ՜չ՜հջՠջճսձ, 

Աջռ՜ը ՜ձ՜ոձ՜յ՜իճսդՠ՜ձ է՜հձ իձ՜ջ՜սճջճսդզսձձՠջ ճսձզ։ Զ՜ջ՞՜-

ռ՜թ բ հ՜պժ՜յբո կՠխճս՜՝ճսթճսդզսձգ։ Աջռ՜ըզ ՝՜ջ՝՜շգ, զջ ժ՜ջ՞զձ, 

ՠձդ՜՝՜ե՜ձճսկձՠջ ճսձզ, ՠս պ՜ջ՝ՠջ ղջն՜ձձՠջ ճս ՞զսխՠջ ճսձզձ զջՠձռ 

հ՜պճսժ ըրոՠէ՜լՠսՠջ։ Աջռ՜ըռզտ իզձբձ զ չՠջ թ՜ձրդ ՠխ՜թ ՠձ զ՝ջՠս 

չ՜ջյՠպ ՞ճջ՞՜՞ճջթձՠջ։ 

Հ՜հճռ յ՜պկճսդՠ՜ձ իձ՜՞ճհձ ե՜կ՜ձ՜ժձՠջբձ ոժոՠ՜է, Աջռ՜ը կ՜ո 

ժ՜ակ՜թ բ ի՜հժ՜ժ՜ձ յՠպ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ։ Յճհձ յ՜պկ՜՞զջ ՠս ՜ղը՜ջ-

ի՜՞զջ Սպջ՜՝ճձ Մՠթ Հ՜հտզ ժ՜ակբձ ձՠջո ժգ հզղբ Աջռ՜ը ձ՜ի՜ձ՞գ։ 

Տզ՞ջ՜ձ Մՠթ ՜ջտ՜հզռ ՜ջտ՜ձ Աջռ՜ըզ կբն ժ՜շճսռ՜թ բ զջ ՜ձճսձճչ՚ 

Տզ՞ջ՜ձ՜ժՠջպ տ՜խ՜տգ։ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ կբն տջզոպճձբճսդՠ՜ձ յՠպ՜ժ՜ձ 

ժջրձ իշմ՜ժճսկբձ ՠպտ, Սճսջ՝ Գջզ՞ճջ Լճսո՜սճջմզ դճշգ Սճսջ՝ Գջզ՞ճ-

ջզո, Կՠո՜ջզճհ կբն ՠյզոժճյճո լՠշձ՜՟ջճսՠէբձ ՠպտ, ՟՜ջլ՜ս Աջռ՜ըզ 

ՠս Ախճս՜ձտզ ՜շ՜նզձ ՠյզոժճյճոգ, ՠս իզկձՠռ Ակ՜ջ՜ոզ չ՜ձտգ։ 

Աջռ՜ըզ կբն ղջն՜ձ կգ ի՜ոպ՜պճսՠռ՜ս Ախճս՜ձզռ Կ՜դճխզժճոճս-

դզսձգ, ճջճսձ ՜շ՜նզձ Կ՜դճխզժճոգ ՠխ՜ս Աջռ՜ըռզ Ա՝՜ո Եյզոժճյճոգ։ 

Յզղՠ՜է Կ՜դճխզժճոճսդզսձգ ԺԴ. ՟՜ջճսձ պՠխ՜վճըճսՠէճչ Գ՜ձլ՜ո՜ջզ 

չ՜ձտգ ժճմճսՠռ՜ս Գ՜ձլ՜ո՜ջզ Կ՜դճխզժճոճսդզսձ ՠս ՜յ՜, 1815-զձ չՠ-

ջ՜թճսՠռ՜ս դՠկզ։ Շճսղզզ Ղ՜ա՜ձմՠռճռ Սճսջ՝ Ակՠձ՜վջժզմ ՠժՠխՠռզձ 

՟՜ջլ՜ս ՜շ՜նձճջ՟՜ձզոպ։ Աջռ՜ը ճսձբջ ՝՜ակ՜դզս չ՜ձտՠջ, ճջճձտ 

՟՜ջլ՜ձ ձ՜ՠս կղ՜ժճհդզ ճս ժջդճսդՠ՜ձ ծ՜շ՜՞՜հդճխ ժՠ՟ջճձձՠջ, Գ՜ձ-

լ՜ո՜ջզ չ՜ձտգ կղ՜ժճհդզ ժճխտզձ ղջն՜ձ կգ ՟՜ջլ՜ս ձ՜ՠս ՜ա՜պ՜՞ջ՜-

ժ՜ձ յ՜հտ՜ջզ ժՠ՟ջճձ։ Աջռ՜ը ի՜ջճսոպ բջ ՠժՠխՠռզձՠջճչ ճս ոջ՝՜-

չ՜հջՠջճչ։ Պ՜պկճսդՠ՜ձ գձդ՜ռտզձ Աջռ՜ը կՠջ եճխճչճսջ՟զձ պճս՜թ բջ 

՝՜ակ՜դզս իճ՞ՠսճջ, ժջդ՜ժ՜ձ, ի՜ո՜ջ՜ժ՜ժ՜ձ ճս տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ՟բկտՠջ, 

ճջճձռ ժ՜ջ՞զձ՚ Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Աձդզէզ՜ո՜ժ՜ձ ղջն՜ձզ Հ՜հջ՜-

յՠպձՠջբձ ՠջն՜ձժ՜հզղ՜պ՜ժ Գ՜ջՠ՞զձ Ա. Յճչոբվՠ՜ձ Կ՜դճխզժճո։ 
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Աջռ՜ըգ ՠջժ՜ջ ե՜կ՜ձ՜ժ յ՜իյ՜ձՠռ զջ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ զձտձճսջճհձ 

՞ճհ՜չզծ՜ժգ ՠս զձտձզղը՜ձճսդզսձգ՚ ձճհձզոժ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ չջ՜հ ՜ջ՜-

՝՜ժ՜ձ պզջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ղջն՜ձզձ։ ԺԱ.-ԺԲ. ՟՜ջՠջճսձ ՜ձ ՠձդ՜ջժճսՠ-

ռ՜ս դճսջտ-կճձժճէ՜ժ՜ձ ՠս դճսջտկբձ՜ժ՜ձ դ՜վ՜շ՜ղջնզժ ռՠխՠջճս հ՜-

ծ՜ը՜ժզ ձՠջըճսեճսկձՠջճսձ։ Իոժ ԺԴ. ՟՜ջբձ ոժոՠ՜է, ՠջ՝ ՜հէՠսո վճը-

ճս՜թ բջ ի՜հճռ ՜ղը՜ջիզձ ՜ա՞՜՞ջ՜ժ՜ձ յ՜պժՠջգ ՠս դճսջտ ռՠխՠջգ 

պզջ՜ժ՜ձ ձՠջժ՜հճսդզսձ ոժո՜թ բզձ ՟՜շձ՜է, Աջռ՜ըզ վճը՜ջբձ ոժո՜ս 

՞ճջթ՜թճսզէ Ղ՜ջ՜՝՜խ ՜ձճսձգ։ ԺԷ. ՟՜ջճս չՠջն՜սճջճսդՠ՜ձ, յ՜ջոժ՜-

ժ՜ձ ՠս դջտ՜ժ՜ձ պզջ՜յՠպճսդՠ՜ձռ ՟բկ յ՜հտ՜ջՠէճս ի՜կ՜ջ, Ղ՜ջ՜-

՝՜խզ կբն ժ՜ակ՜սճջճսՠռ՜ձ իզձ՞ զղը՜ձճսդզսձձՠջ, ճջճձտ յ՜պկճս-

դՠ՜ձ կբն թ՜ձրդ ՠձ Խ՜կո՜հզ կՠէզտճսդզսձձՠջ ՜ձճսձճչ։ 

Խճջիջ՟՜հզձ զղը՜ձճսդՠ՜ձ ի՜ոպ՜պճսկբձ ՠպտ, Աջռ՜ը ՝շձ՜՞ջ՜ս-

ճսՠռ՜ս Աաջյբհծ՜ձզ ժճխկբ, ՠս 1923-զձ Սճչՠպ՜ժ՜ձ Մզճսդՠ՜ձ կզն՜-

կպճսդՠ՜կ՝ ժ՜ակ՜սճջճսՠռ՜ս Լՠշձ՜հզձ Ղ՜ջ՜՝՜խզ Իձտձ՜չ՜ջ Մ՜ջագ։ 

Աջռ՜ըզ ՜ա՜պ՜՞ջ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսկգ ոժո՜ս 1988-զձ Սճչՠպ՜ժ՜ձ Մզճս-

դՠ՜ձ վէճսակ՜ձ ոժզա՝գ ՠս 1991-զձ իշմ՜ժճսՠռ՜ս Աջռ՜ըզ Հ՜ձջ՜յՠ-

պճսդզսձգ, զոժ Շճսղզձ ՜ա՜պ՜՞ջճսՠռ՜ս 9 Մ՜հզո 1992-զձ։ Շճսղզզ ՜ա՜-

պ՜՞ջճսկգ ըճջիգջ՟՜ձզղ ՟՜ջլ՜ս Աջռ՜ըզ ՜ա՞՜հզձ չՠջ՜թձճսձ՟զձ։ 

Ահորջ, Աջռ՜ըզ պ՜ջ՜թճսդՠ՜ձ կՠթ կ՜ոգ ՞ջ՜սճս՜թ բ Աագջյբհ-

ծ՜ձզ ժճխկբ։ Աջռ՜ը զջ ՟՜ջ՜սճջ յ՜պկճսդՠ՜ձ գձդ՜ռտզձ ձկ՜ձ ի՜ջ-

ճս՜թձՠջճս ՠձդ՜ջժճս՜թ բ, ո՜ժ՜հձ կզղպ պճժ՜ռ՜թ բ ճս չՠջ՜յջ՜թ բ։ 

Հ՜հճս ճ՞զզձ ՜ձհ՜ջզջ բ յ՜ջպճսճխ՜ժ՜ձ իճ՞ՠչզծ՜ժգ. ՜ձճջ ՜յ՜սբձգ 

ի՜ս՜պտձ բ ճս հճհոգ։ Աջռ՜ըզ ոպ՜ռ՜թ ի՜ջճս՜թզձ իՠպՠս՜ձտճչ ռձռճսկ 

՜յջ՜թ ի՜հ եճխճչճսջ՟զ հ՜խդ՜ձ՜ժզ կզ՜ժ ծ՜ձ՜յ՜ջիգ ի՜ս՜պտճչ 

ղ՜խ՜ըճս՜թ հ՜ձլձ՜շճս յ՜հտ՜ջձ բ՚ զ ըձ՟զջ զջ զջ՜սճսձտձՠջճսձ չՠջ՜-

պզջ՜ձ՜ռկ՜ձ։ 

  
* 

*  * 

  

ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵՆԷՆ՚ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

Իձմյբո հզղՠռզձտ, Սճչՠպ՜ժ՜ձ Մզճսդՠ՜ձ վէճսակ՜ձ ՜շ՜նզձ րջՠ-

ջճսձ, ղձճջիզս կՠջ իՠջճո ա՜ս՜ժձՠջճսձ, Աջռ՜ըզ ՜ձժ՜ըճսդզսձգ իգշ-

մ՜ժճսՠռ՜ս, զձմյբո ձ՜ՠս ձճջ պ՜ջ՜թտձՠջ ՜ա՜պ՜՞ջճսՠռ՜ձ, Աջռ՜ըզ 

Հ՜ձջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ՜ձչպ՜ձ՞ճսդզսձգ յ՜իյ՜ձՠէճս իՠշ՜ձժ՜ջճչ։ 

Սպՠխթճս՜թ ՜հո ձճջ զջ՜չզծ՜ժգ գձ՟ճսձՠէզ մՠխ՜ս Աաջյբհծ՜ձզձ ի՜-

կ՜ջ։ Աջռ՜ըգ ՠս ՞ջ՜սՠ՜է իճխՠջգ չՠջ՜՞ջ՜սՠէճս Աաջյբհծ՜ձզ ծզ՞ՠջգ 

զ ՟ՠջՠս ՠէ՜ձ ՠս 1994-զձ ազձ՜՟՜՟՜ջ կգ ի՜ոպ՜պճսՠռ՜ս Հ՜հ՜ոպ՜ձզ 

ՠս Աաջյբհծ՜ձզ կզնՠս։ Զզձ՜՟՜՟՜ջզձ հ՜նճջ՟ՠռզձ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ՝՜ձ՜ժ-

ռճսդզսձձՠջգ՚ Մզ՜ռՠ՜է Ն՜ի՜ձ՞ձՠջճս, Ռճսոզճհ ՠս Ֆջ՜ձո՜հզ ի՜կ՜ձ՜-
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ը՜՞՜իճսդՠ՜կ՝ Մզձոժզ ըկ՝՜ժզ իճչ՜ձ՜սճջճսդՠ՜ձ ձՠջտՠս. ՝՜ձ՜ժ-

ռճսդզսձձՠջգ պՠսՠռզձ ղճսջն 15 պ՜ջզ։ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ոժգա՝ճսձտ՜հզձ կր-

պՠռճսկգ կզղպ կձ՜ռ ձճհձգ՚ դբ Աջռ՜ըզ Հ՜ձջ՜յՠպճսդզսձգ ճջյբո ժճխկ 

կ՜ոձ՜ժզռ յբպտ բ ՟՜շձ՜հ ՝՜ձ՜ժռճսդՠ՜ձ, ՜ա՜պ՜՞ջՠ՜է իճխՠջճս 

չՠջ՜՟՜ջլգ ՠս Աջռ՜ըզ ՞ճհ՜չզծ՜ժզձ ծղ՟ճսկգ յբպտ բ ժ՜պ՜ջճսզ 

աճս՞՜իՠշ, ճջյբո ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ ՜կ՝ճխնճսդզսձ, ՠս Աջռ՜ըզ եճխճչճսջ՟գ 

յբպտ բ չՠջ՜ի՜ոպ՜պբ զջ զձտձզղը՜ձճսդՠ՜ձ զջ՜սճսձտգ։ Աաջյբհծ՜ձզ 

կրպՠռճսկգ կզղպ ՠխ՜ս՚ ՞ջ՜սՠ՜է իճխՠջճս չՠջ՜՟՜ջլ, ՠս դբ՚ Աջռ՜ըգ 

Աաջյբհծ՜ձզ իճխ՜հզձ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ կ՜ո ժգ ժ՜ակբ, ՠս ՜ձճջ 

զձտձ՜չ՜ջճսդՠ՜ձ ի՜ջռգ ժ՜ջՠէզ բ իՠպ՜՞՜հզձ տձձՠէ։ 

Բ՜ձ՜ժռճսդզսձձՠջգ վ՜ոպրջբձ մժջռ՜ձ հզղՠ՜է ի՜ժ՜՟զջ կրպՠռճսկ-

ձՠջճս կզնՠս ի՜կ՜լ՜հձճսդՠ՜ձ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ռ ՠաջՠջ ՞պձՠէ, Աաջյբհծ՜ձգ 

ա՜ձ՜ա՜ձ ՜շզդձՠջճչ վճջլՠռ աբձտզ ճսեճչ զջ յ՜ի՜ձնգ յ՜ջպ՜՟ջՠէ, 

հ՜պժ՜յբո 2016 Այջզէզ մճջորջՠ՜հ յ՜պՠջ՜ակզձ։ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ճս Աջ-

ռ՜ըզ ՜ձազնճխ ժՠռճս՜թտզձ ՟զկ՜ռ, Աաջյբհծ՜ձգ ազձճսճջ՜ժ՜ձ ի՜կ՜-

լ՜հձճսդզսձ կգ ժձտՠէճչ Թճսջտզճհ իՠպ, ձ՜ՠս զջ ղ՜ջտՠջբձ ձՠջո ձՠ-

ջ՜շՠէճչ Սճսջզ՜հբձ ՠս ՜հէ ՠջժզջձՠջբ վճը՜՟ջճս՜թ ՜ի՜՝ՠժզմձՠջ, 

Սՠյպՠկ՝ՠջ 27-զձ ՜ձ՜ժձժ՜է ժՠջյճչ հ՜ջլ՜ժճսկ ՞ճջթՠռ Աջռ՜ըզ 

՝ճէճջ ծ՜ժ՜պձՠջճսձ չջ՜հ։ Աջ՟զ՜ժ՜ձ ճս ժ՜պ՜ջՠէ՜՞ճջթճս՜թ աբձտՠ-

ջճչ րեպճս՜թ ՜աՠջզ ճս դճսջտ ՝՜ձ՜ժգ ճմ կզ՜հձ ր՟զ ճս ռ՜կ՜տզ ծ՜կ՝ճչ 

՜ի՜սճջ շկ՝՜ժճթճսկզ ՠձդ՜ջժՠռ ի՜հճռ ՝՜ձ՜ժզ ժՠ՟ջճձձՠջգ, ՜հէ ձ՜ՠս՚ 

Սպՠվ՜ձ՜ժՠջպբձ ոժոՠ՜է Աջռ՜ըզ ՝ճէճջ տ՜խ՜տձՠջձ ճս ՞զսխՠջգ, յ՜պ-

ծ՜շՠէճչ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ճս ձզսդ՜ժ՜ձ ՝՜ակ՜դզս աճիՠջ ճս ՜ի՜սճջ տ՜ձ-

՟ճսկձՠջ։ Պ՜պՠջ՜ակգ պՠսՠռ 44 րջ. ի՜հճռ ՝՜ձ՜ժգ տ՜նրջբձ ՟զկ՜՟ջՠռ 

՜աջյբհծ՜ձ՜ժ՜ձ ճս դջտ՜ժ՜ձ իոժ՜հ ՝՜ձ՜ժզձ։ 

Նժ՜պզ ճսձՠձ՜էճչ յ՜պՠջ՜ակզձ հ՜շ՜ն՜ռճսռ՜թ թ՜ձջ տ՜ձ՟ճսկ-

ձՠջգ ՠս ղջն՜ձբձ ձՠջո ՜ղը՜ջի՜տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ իՠպՠս՜ձտձՠջգ, Մզ՜ռՠ՜է 

Ն՜ի՜ձ՞ձՠջ, Ռճսոզ՜ ՠս Ֆջ՜ձո՜ ՝՜ակզռո ազձ՜՟՜՟՜ջզ ժճմ ճսխխՠռզձ. 

ո՜ժ՜հձ, Աաջյբհծ՜ձգ մհ՜ջ՞ՠռ ձճհձզոժ զջ ժճխկբ ոպճջ՜՞ջճս՜թ ի՜կ՜-

լ՜հձ՜՞զջգ։ Այ՜, Ռճսոզճհ ձ՜ը՜լՠշձճսդՠ՜կ՝ ճս իճչ՜ձ՜սճջճսդՠ՜կ՝ 

ի՜կ՜լ՜հձ՜՞զջ կգ ոպճջ՜՞ջճսՠռ՜ս Հ՜հ՜ոպ՜ձզ, Աաջյբհծ՜ձզ ճս Ռճսո-

զճհ կզնՠս։ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ, Աջռ՜ըզ ՠս Սվզսշտզ յՠպ՜ժ՜ձ դբ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ 

յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճսձՠջգ ՠս գձ՟ի՜ձջ՜յբո կՠջ եճխճչճսջ՟գ հզղՠ՜է ի՜կ՜-

լ՜հձ՜՞ջզձ ձժ՜պկ՜կ՝ էճսջն չՠջ՜յ՜իճսդզսձ ճսձզձ, ձժ՜պզ ճսձՠձ՜էճչ 

՜ձճջ ժ՜ջ՞ կգ ՠջժ՟զկզ ճս ՜ձճջճղ ժբպՠջգ, ճջճձտ ժջձ՜ձ չձ՜ո՜՝ՠջ 

՟՜շձ՜է Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ՜ձչպ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ ճս ՜ձժ՜ըճսդՠ՜ձ։ 

Մՠժձՠէճչ ձՠջժ՜հ զջ՜չզծ՜ժբձ, յզպզ ճսաՠձտ ժ՜ջ՞ կգ ժ՜ջՠսճջ գձ՟-

՞թճսկձՠջ ճս հզղՠռճսկձՠջ ժ՜պ՜ջՠէ.- 

 

1) Իձմյբո գոզձտ, ձՠջժ՜հ ի՜կ՜լ՜հձ՜՞զջգ ժգ ժ՜ջրպզ էճսջն չՠջ՜-

ձ՜հկ՜ձ, ճջճչիՠպՠս ազձ՜՟՜՟՜ջզ թզջբձ ՜ձ՟զձ՚ իճձ ձՠջ՜շճս՜թ ՠձ 
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՜հձյզոզ ժբպՠջ, ճջճձտ ժջձ՜ձ չպ՜ձ՞ՠէ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ յՠպ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ 

իզկտՠջգ ճս իճխ՜հզձ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձճսդզսձգ։ Հՠպՠս՜՝՜ջ, ՜ձիջ՜եՠղպ բ 

ճջ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ զղը՜ձճսդզսձգ իՠպ՜կճսպ գէէ՜հ ի՜կ՜լ՜հձ՜՞ջզձ դբ 

՜ձդՠջզ ՞ճջթ՜՟ջճսդՠ՜ձ ՠս դբ էճսջն ՝՜ջՠվճըճսդՠ՜ձ՚ կզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ 

ռճսռ՜՝ՠջՠէճչ ՜սՠէզ կ՜ջպճսձ՜ժ ՟զս՜ձ՜՞զպճսդզսձ ՠս ՜մ՜էճսջն ժՠջ-

յճչ իՠպՠսՠէճչ Մզձոժզ ըկ՝՜ժզ ՝՜ձ՜ժռճսդզսձձՠջճսձ։ 

 
2) Պ՜պՠջ՜ակզ ե՜կ՜ձ՜ժ Աջռ՜ըբձ կՠթ դզսճչ գձպ՜ձզտձՠջ ՜յ՜ո-

պ՜ձ ՞պ՜ձ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ կբն։ Զզձ՜՟՜՟՜ջզ ի՜ոպ՜պճսկբձ հՠպճհ, ՜ձ-

իջ՜եՠղպ բ ճջ ՜ձճձտ չՠջ՜՟՜շձ՜ձ Աջռ՜ը ՠս չՠջ՜ժ՜ձ՞ձՠձ զջՠձռ 

պճսձՠջգ ճս ՞ճջթ՜պՠխզձՠջգ՚ յՠպճսդՠ՜ձ ՜ձկզն՜ժ՜ձ րե՜ձ՟՜ժճս-

դՠ՜կ՝։ Աջռ՜ըզ եճխճչճսջ՟զձ ցզազտ՜ժ՜ձ ձՠջժ՜հճսդզսձգ ճս դճս՜հզձ 

՜ծգ ժՠձո՜ժ՜ձ ժ՜ջՠսճջճսդզսձ ճսձզձ դբ ՜ձչպ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ ՠս դբ 

տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ զկ՜ոպճչ։ 

 

3) Աձիջ՜եՠղպ բ, ճջ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ զղը՜ձճսդզսձգ իՠպՠսճխ՜ժ՜ձ ժՠջ-

յճչ ղ՜ջճսձ՜ժբ ՞ՠջզձՠջճս չՠջ՜՟՜ջլզձ ՠս ժճջոճս՜թձՠջճսձ վձպգշ-

պճստզ ծզ՞գ, զձմյբո ձ՜ՠս չզջ՜սճջձՠջճս հ՜պճսժ ըձ՜կտ պ՜ձՠէճս ՠս 

աճիճս՜թ ազձճսճջձՠջճս գձպ՜ձզտձՠջճսձ ի՜պճսռճսկ ժ՜պ՜ջՠէճս ՜ղը՜-

պ՜ձտձՠջգ։ 

 

4) Աձիջ՜եՠղպ բ, ճջ Աջռ՜ըզ ժջրձ՜կղ՜ժճսդ՜հզձ չ՜հջՠջճս ՜ձչդ՜ջ 

յ՜իյ՜ձճսկգ հ՜պճսժ ժՠջյճչ իՠպ՜յձ՟ճսզ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ճս Աաջյբհ-

ծ՜ձզ կզնՠս ժձտճս՜թ ի՜կ՜լ՜հձ՜՞ջզձ ՞ճջթ՜՟ջճսդՠ՜ձ թզջբձ ձՠջո, 

զձմյբո ձ՜ՠս ՠջ՜ղը՜սճջճսզ Մզձոժզ ըգկ՝՜ժզ ՠս Իսձՠոտճհզ ժճխկբ։ 

 

5) Աջռ՜ըզ Հ՜ձջ՜յՠպճսդՠ՜ձ կզն՜ա՞՜հզձ ծ՜ձ՜մճսկգ յբպտ բ 

՟՜շձ՜հ ՜շ՜նձ՜իՠջդ։ Ահո ճսխխճսդՠ՜կ՝ թջ՜՞ջճս՜թ ՜ղը՜պ՜ձտ յբպտ 

բ ժ՜պ՜ջճսզ դբ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ, դբ Աջռ՜ըզ ՠս դբ Սվզսշտզ յՠպ՜ժ՜ձ դբ 

տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ժ՜շճհռձՠջճսձ ճս յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճսձՠջճսձ ժճխկբ։ 

 

6) Աջռ՜ըզ չՠջ՜ժ՜ձ՞ձճսկգ՚ զջ իճխ՜հզձ, պձպՠո՜ժ՜ձ, յՠպ՜ժ՜ձ, 

տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ՠս ՜հէ ՠջՠոձՠջճչ ժգ ժ՜ջրպզ ի՜կ՜ի՜հժ՜ժ՜ձ թջ՜՞ջճսկզ, 

կ՜ոձ՜ժռճսդՠ՜ձ ճս հ՜ձլձ՜շճսդՠ՜ձ։ Հոժ՜հ կ՜ջպ՜իջ՜սբջզ ՟զկ՜ռ ժգ 

՞պձճսզ կՠջ ՜ա՞գ։ Սճչճջ՜ժ՜ձ թջ՜՞զջձՠջճչ ճս գձդ՜ռզժ ՜ղը՜պ՜ձտ-

ձՠջճչ ժ՜ջՠէզ մբ Աջռ՜ըգ չՠջ՜ժ՜ձ՞ձՠէ։ Հՠպՠս՜՝՜ջ, ի՜կ՜ա՞՜հզձ 

ձՠջ՟ջճսկգ ճս ձՠջճսեգ զ ոյ՜ո Աջռ՜ըզ չՠջ՜թ՜խժկ՜ձ՚ ՜սՠէզ տ՜ձ 

իջ՜կ՜հ՜ժ՜ձ ՠձ։ Ահո ղջն՜՞թբձ ձՠջո ՜շ՜ձռտ՜հզձ ժգ ձժ՜պՠձտ Սվզսշ-

տզձ ՟ՠջգ։ 
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7) Վՠջն՜յբո, մկճշձ՜ձտ ճջ Կճչժ՜ոբձ ձՠջո ոպՠխթճս՜թ ՠձ ՜ղը՜ջ-

ի՜տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ձճջ յ՜հկ՜ձձՠջ, ճջճձտ ձյ՜ոպ՜սճջ մՠձ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ճս 

Աջռ՜ըզ ի՜կ՜ջ։ Ահո ժ՜ռճսդՠ՜ձ ՟զկ՜ռ, ՜ձիջ՜եՠղպ բ ձճջ շ՜ակ՜չ՜-

ջճսդզսձ ճս կ՜ջպ՜չ՜ջճսդզսձ կղ՜ժՠէ, գէէ՜է ա՞րձ, զջ՜պՠո ճս կզ՜ժ՜կ՚ 

իՠշճս կձ՜էճչ ձՠջտզձ ռձռճսկձՠջ հ՜շ՜ն՜ռձճխ տ՜հէՠջբ։ 

Մՠջ ժ՜պ՜ջ՜թ հզղՠռճսկձՠջճսձ ճս ՜շ՜ն՜՟ջ՜ձտձՠջճսձ էճհոզձ պ՜ժ 

ժ’ճսաՠձտ ժ՜ջՠսճջճսդՠ՜կ՝ ղՠղպՠէ, դբ ՝ճէճջ յ՜հկ՜ձձՠջճսձ կբն՚ 

՜) Աջռ՜ըզ եճխճչճսջ՟զձ զձտձճջճղկ՜ձ զջ՜սճսձտգ յբպտ բ կձ՜հ ՜ձ-

ո՜ժ՜ջժՠէզ։ 

՝) Աջռ՜ըզ Հ՜ձջ՜յՠպճսդՠ՜ձ կզն՜ա՞՜հզձ ծ՜ձ՜մճսկգ յբպտ բ 

՟՜շձ՜հ ՜շ՜նձ՜իՠջդճսդզսձ։ 

՞) Աջռ՜ը եճխճչճսջ՟զձ դճս՜հզձ ՜ծգ ճս պձպՠոճսդՠ՜ձ ա՜ջ՞՜-

ռճսկգ յբպտ բ ՜շ՜ձռտ՜հզձ պՠխ ՞ջ՜սՠձ ի՜կ՜ի՜հժ՜ժ՜ձ րջ՜ժ՜ջ՞զձ 

չջ՜հ։ 

  
* 

*  * 

  
Ահո կպ՜թճսկձՠջբձ ճս ոյ՜ոճսկձՠջբձ կՠժձՠէճչ, ի՜հջ՜ժ՜ձ ժճմ 

ժ’ճսխխՠձտ կՠջ դՠկՠջճսձ.- 

 Աշ՜նզձ, 2021 պ՜ջճս՜ձ գձդ՜ռտզձ ՟՜ո՜ըրոճսդզսձձՠջճս, իջ՜պ՜-

ջ՜ժճսդզսձձՠջճս ճս ա՜ձ՜ա՜ձ ձ՜ը՜լՠշձճսդզսձձՠջճս ծ՜կ՝ճչ կՠջ 

եճխճչճսջ՟զ ժՠ՜ձտզձ կբն ՜ջթ՜ջթ յ՜իՠէ Աջռ՜ըգ չՠջ՜ժ՜ձ՞ձՠէճս կՠջ 

ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ ժ՜կտգ ճս հ՜ձլձ՜շճսդզսձգ։ 

 Եջժջճջ՟, հ՜պճսժ լՠշձ՜ջժձՠջճս ճս կջռ՜ձտձՠջճս ծ՜կ՝ճչ, հ՜պժ՜-

յբո կՠջ ձճջ ոՠջճսձ՟զձ կրպ Աջռ՜ըգ ՟՜ջլձՠէ ժՠձ՟՜ձզ ձՠջժ՜հճսդզսձ՚ 

զջ ՜ձռՠ՜էճչ, ձՠջժ՜հճչ ճս կ՜ձ՜ս՜ձ՟ ՜յ՜՞՜հզ պՠոէ՜ժ՜ձճչ։ 

 Եջջճջ՟, կՠջ ՜ձկզն՜ժ՜ձ ղջն՜յ՜պզձ ՠս կ՜ոձ՜սճջ՜՝՜ջ կզն՜ա՞՜-

հզձ ժ՜շճհռձՠջճսձ ճս ղջն՜ձ՜ժձՠջճսձ իՠպ կՠջ ճսձՠռ՜թ հ՜ջ՜՝ՠջճս-

դՠ՜ձռ ծ՜կ՝ճչ ղՠղպՠէ Աջռ՜ըզ եճխճչճսջ՟զձ զձտձճջճղկ՜ձ զջ՜սճսձտզձ 

իջ՜կ՜հ՜ժ՜ձգ։ 

 Չճջջճջ՟, ՜ղը՜պ՜ձտ պ՜ձզէ, ճջ կՠջ ճսձՠսճջ ՜ա՞՜հզձձՠջճսձ, ՞ճջ-

թ՜պբջՠջճսձ ՠս րպ՜ջձՠջճսձ ժճխկբ ձզսդ՜ժ՜ձ ՜ն՜ժռճսդզսձ ժ՜պ՜ջճսզ 

Աջռ՜ըզ ա՜ձ՜ա՜ձ թջ՜՞զջձՠջճսձ, զձմյբո ձ՜ՠս՚ պձպՠո՜ժ՜ձ ձՠջ՟-

ջճսկ։ 

 Իձմճ՛ս ՠս զձմյբ՛ո ժճջոձռճսռզձտ Աջռ՜ըզձ յ՜ջպ՜՟ջճս՜թ ՜հո յ՜-

պՠջ՜ակգ։ Ահո ՞թճչ ա՜ձ՜ա՜ձ կՠժձ՜՝՜ձճսդզսձձՠջ ժգ ժ՜պ՜ջճսզձ ճս 

՝ձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ յզպզ ժ՜պ՜ջճսզձ։ Աձիջ՜եՠղպ բ, ճջ ՜հո ՞թճչ ի՜կ՜-
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յ՜ջվ՜ժ ճս ՜շ՜ջժ՜հ՜ժ՜ձ ի՜ղճսՠպճսճսդզսձ ժ՜պ՜ջճսզ կՠջ եճխճ-

չճսջ՟զձ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ճս Աջռ՜ըզ զղը՜ձճսդՠ՜ձռ ժճխկբ։ Մՠձտ կՠջ հճհոգ 

յբպտ մբ ժճջոձռձՠձտ, կՠջ ժ՜կտգ յբպտ մբ պժ՜ջ՜ռձՠձտ։ Պ՜պՠջ՜ակզ 

՟՜ղպզձ չջ՜հ յ՜ջպճսՠռ՜ձտ, ո՜ժ՜հձ կՠջ ՜ա՞ձ ճս ի՜հջՠձզտգ մյ՜ջ-

պճսՠռ՜ձ ՠս ՠջ՝ՠտ յզպզ մյ՜ջպճսզձ։ Յզղՠձտ Վ՜ջ՟՜ձ՜ձռ յ՜պՠջ՜ա-

կգ.  հզղՠձտ ձ՜ՠս ի՜հճռ ռՠխ՜ոյ՜ձճսդզսձգ ՠս կՠջ եճխճչճսջ՟զձ չՠջ՜յ-

ջՠէճս ժ՜կտգ։ Վՠջ՜ձճջճ՞ ի՜ս՜պտճչ ճս չծշ՜ժ՜կճսդՠ՜կ՝ կՠջ եճխճ-

չճսջ՟գ յզպզ ղ՜ջճսձ՜ժբ զջ յ՜հտ՜ջգ։ Աաջյբհծ՜ձգ ճս Թճսջտզ՜ձ յբպտ 

բ տ՜ն ՞զպձ՜ձ, դբ Աջռ՜ըգ ի՜հ ՜ա՞զ ժՠ՜ձտզձ ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ կ՜ոգ ժգ 

ժ՜ակբ, դբ՚ Աջռ՜ըզ կՠջ եճխճչճսջ՟գ զջ՜սճսձտ ճսձզ զջ ՜ձժ՜ըճսդզսձգ 

չՠջ՜ի՜ոպ՜պՠէճս, ՠս դբ՚ Աջռ՜ըգ ժգ կձ՜հ ճխն ի՜հճսդՠ՜ձ արջ՜ժռճս-

դՠ՜ձ ժզա՜ժբպգ։ 

 Եժբտ, ոզջՠէզ ի՜հճջ՟զձՠջ, նՠջկրջբձ ճխնճսձՠձտ ի՜հճռ տ՜ն ՝՜ձ՜ժգ, 

՜խրդՠձտ կՠջ ձ՜ի՜պ՜ժ ազձճսճջձՠջճս իճ՞զձՠջճսձ ի՜կ՜ջ ՠս կՠջ 

՞ՠջզձՠջճս ճս ժճջոճս՜թձՠջճս ղճսպ՜վճհդ չՠջ՜՟՜ջլզձ ի՜կ՜ջ։ Գճջթ-

ձ՜յբո արջ՜ժռզձտ կՠջ չզջ՜սճջձՠջճսձ ՠս ո՞՜սճջ ճս ժ՜ջզտ՜սճջ գձպ՜-

ձզտձՠջճսձ։ Ախրդՠձտ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ճս Աջռ՜ըզ ՜ձչպ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ ճս կՠջ 

եճխճչճսջ՟զ ՝՜ջրջճսդՠ՜ձ ի՜կ՜ջ։ Թճխ կՠջ ՝ճէճջզձ Աջ՜ջզմգ ճս Տբջգ 

յ՜ի՜յ՜ձ գէէ՜հ կՠջ ՜ա՞զձ ճս ի՜հջՠձզտզձ։ 

 Հ՜հջ՜ժ՜ձ նՠջկ ոզջճչ, 

Ախրդ՜ջ՜ջ՚ 

 

 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

  

1 Յճսձճս՜ջ, 2021 

Աձդզէզ՜ո, Լզ՝՜ձ՜ձ 
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ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ 

 

 

 

 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՑԱՐԴ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԾ ԿՈՆԴԱԿՆԵՐՈՒՆ 

ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐԵՐՈՒՆ ՀԱՒԱՔԱԾՈՆ* 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 30-ամեակին առթիւ) 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն հայ-
րապետական օրհնութեամբ եւ հայրական ջերմ սիրով կ’ողջունենք ձեզ բո-
լորդ, երբ այժմ հաւաքուած էք՝ Քանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. 
Խաժակ Արք. Յակոբեանի գլխաւորութեամբ, միասնաբար նշելու Թորոնթոյի 
Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 30-ամեակը:  

Արդարեւ, Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ համայնքին երեսուն տարիներու 
պատմութիւնն է որ կեանքի կը կոչուի յոբելինական այս հանդիսութեամբ: Այս 
առիթով, հոգեկան խոր գոհունակութիւն է Մեզի համար արձանագրել, թէ 
անցնող երեք տասնամեակները ձեր համայնքին համար դարձան վերաշխու-
ժացման ու վերազօրացման կարեւոր հանգրուան մը՝ հարուստ ազգային, 

եկեղեցական, կրթական, մշակութային, ընկերային ու հասարակական ծառա-
յութիւններով ու իրագործումներով, որոնց մասին կը վկայէ այսօր 30-ամեակի 
նշման այս գեղեցիկ պահը:  

Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 30-ամեակը, սակայն, կը 
մնայ լոկ յիշատակելի օր, եթէ ան չդառնայ խթան նոր երազներու ու ձգտում-
ներու իրագործման՝ ի խնդիր եկեղեցւոյ պայծառ պահպանման ու համայն-
քային կեանքի առաւել բարգաւաճման: Եկեղեցին կը զօրանայ իր հօտին մա-

-------------------------------- 
* Յունուար 2010-ի թիւով սկսանք հրատարակել Ս. Աթոռոյս Վեհափառ Հայրապետ՝ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Կոնդակներու հաւաքածոն, սկսեալ 1995 թուականէն։ 

Սոյն շարքը շարունակութիւնն է ընդհանուր հաւաքածոյին։  ԽՄԲ.։ 
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տուցած հոգեւոր ծառայութեամբ: Իսկ ժողովուրդը կը զօրանայ իր եկեղեցւոյ 
նկատմամբ ունեցած հաւատարմութեամբ ու իր պապերու հաւատքին ու 
աւանդութիւններուն նկատմամբ ցուցաբերած նախանձախնդրութեամբ ու 
ամուր կապուածութեամբ: Թող ա՛յս ըլլայ ձեր յանձնառութիւնը՝ Ս. Աստուա-
ծածին եկեղեցւոյ 30-ամեակէն բխած:  

Այս առիթով Կիլիկեան դարաւոր Հայրապետական Ս. Աթոռէն կ’օրհնենք 
այն բոլոր հոգեւոր թէ աշխարհական պատասխանատուները, որոնք անցնող 
երեսուն տարիներուն հաւատարմութեամբ ծառայեցին Ս. Աստուածածին եկե-
ղեցւոյ անդաստանէն ներս: Կ’օրհնենք նաեւ եկեղեցւոյ բոլոր ծխայինները եւ կը 

հայցենք Ամենաբարին Աստուծմէ, որ միշտ կանգուն ու պայծառ պահէ Ս. Աստ-
ուածածին եկեղեցին՝ Քրիստոսով իրեն տրուած առաքելութեան ճամբուն վրայ: 

 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Տուաւ Հայրապետական Կոնդակս այս 
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 20-ն Ապրիլի 2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 

 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տիար Ճորճ Թումանեանին,  
«Ասպետ»ի կարգի շքանշան ստանալուն առթիւ) 

Հոգեկան խոր գոհունակութեամբ կարդացինք Հիւսիսային Ամերիկայի 

Արեւմտեան թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանի 
վկայութիւնը՝ թեմէն ներս Ձեր նուիրեալ ծառայութիւններուն մասին:  

Արդարեւ, որպէս անդամ Մոնթեպելլոյի Ս. Խաչ եկեղեցւոյ Հոգաբարձու-
թեան, դուք ոչ միայն ծառայեցիք Հոգաբարձութեան վստահուած պատասխա-
նատուութեան ծիրէն ներս, այլ Ձեր նիւթական օժանդակութեամբ կարեւոր 
ներդրում ունեցաք Ս. Խաչ եկեղեցւոյ կառուցման, ինչպէս նաեւ հետագային 
անոր վերանորոգման մէջ: Եկեղեցւոյ համալիրին մէջ գործող "Թումանեան 
Երիտասարդական Կեդրոն"ը կենդանի վկայութիւն մըն է թեմի ազգային-

եկեղեցական կեանքին նկատմամբ Ձեր ունեցած նախանձախնդրութեան եւ 
բերած կարեւոր նպաստին: Կը գնահատենք նաեւ Ձեր քրիստոնէական օրի-
նակելի ոգին, որով ծառայեցիք խոնարհութեամբ՝ հեռու փառք ու պատիւ 
վայելելու տենչէն: Մեզի համար հոգեկան խոր գոհունակութիւն է մանաւանդ 
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իմանալ, որ Ձեր զաւակը, Մայքըլը եղած է ու կը շարունակէ մնալ Ձեր կողքին, 
զօրավիգ՝ Ձեր ազգանուէր գործունէութեան: Թող Աստուած վարձահատոյց 
ըլլայ Ձեզի Ձեր կատարած բարեգործութեանց համար:  

Ընդառաջելով Առաջնորդ Սրբազանի խնդրանքին, եւ բարձր գնահատելով 
Ձեր կատարած զոհողութիւնները, այսու Հայրապետական Կոնդակաւ Ձեզի կը 
շնորհենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան  

ԱՍՊԵՏԻ ԿԱՐԳԻ ՇՔԱՆՇԱՆ 
Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ քաջառողջ եւ երկար կեանք 

պարգեւէ Ձեզի եւ Ձեր բոլոր հարազատներուն: 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 7-ն Մայիս, 2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅԹ. 

 

 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(«Արծիւ» ամսաթերթի 20-ամեակին առթիւ) 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն հայ-
րապետական օրհնութեամբ ու քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջունենք 
«Արծիւ» ամսաթերթի հիմնադրութեան 20-ամեակը:  

Արդարեւ, անցնող քսան տարիներուն, «Արծիւ»  ամսաթերթը ո՛չ միայն 
անընդմիջաբար լոյս տեսաւ ու արծիւի մը նման ճախրեց մեր մշակոյթի ան-
դաստանէն ներս, այլ նաեւ իր քննարկած այլազան նիւթերով, իր պարզած 
յստակ տեսակէտներով ու որդեգրած քաջ կեցուածքներով նոր ածու մը բացաւ 
մեր գրականութեան, մամուլին ու ընդհանրապէս մշակոյթի աշխարհէն ներս: 
Այս օրերուն, երբ ֆէյսպուքի մշակոյթը եւ լրատուական ու տեղեկատուական 
արհեստագիտական միջոցներու մնայուն գործածութիւնը դարձած է տիրա-
պետող ներկայութիւն նաեւ հայ կեանքէն ներս, եւ աւելին՝ այս օրերուն, երբ 
արեւմտահայերէնը սկսած է նահանջ արձանագրել հեռանալով իր հարազատ 
արմատներէն, ինչպէս նաեւ մեր տուներէն, մեր ակումբներէն ու նոյնիսկ մեր 
դպրոցներէն... «Արծիւ»ի նման ամսաթերթեր կոչուած են վճռական դերակա-
տարութեան:  
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«Արծիւ»ը ո՛չ միայն իր մշակութային ու գրական առաքելութիւնը սահմա-
նափակեց թերթի մը նեղ էջերուն մէջ, այլ նաեւ իր նախաձեռնած «Գառնի» 
մատենաշարով այլապէս կարեւոր ծառայութիւն մը կատարեց մեր գրակա-
նութեան ու մշակոյթին:  

Ուրախ ենք հաստատելու, որ թէ՛ «Արծիւ» ամսաթերթը եւ թէ «Գառնի» 
մատենաշարը նախաձեռնողը, հետապնդողը, այլ խօսքով՝ անոնց ոգին ու 
մղիչ ուժը հանդիսացաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան երէց միա-
բաններէն Գերաշնորհ Տ. Վարուժան Արք. Հերկելեան: Վարուժան Սրբազանը 
իր հոգեւոր ծառայութեան առընթեր, եւ որպէս անբաժան մասը հայ հոգեւո-

րականի կոչումին, հաւատքով ու նուիրումով կատարեց նաեւ այս յոյժ կա-
րեւոր ծառայութիւնը հայ մշակոյթին: 

Այս առիթով Մեր բարձր գնահատանքը կը յայտնենք Սրբազանին: Մեր 
հայրական սէրն ու գնահատանքը կը յայտնենք նաեւ բոլոր անոնց՝ գրող թէ 
բարերար, ընթերցող թէ քաջալերող, որոնք գործնապէս մասնակից դարձան 
մշակութային այս երկու ծրագիրներու իրագործման: Վստահ ենք, որ Սրբա-
զանը վերանորոգ յանձնառութեամբ պիտի շարունակէ իր հոգեմտաւոր ծա-
ռայութիւնը, որ միշտ եղած է ու կը մնայ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-
թեան առաքելութեան կարեւոր բնագաւառներէն մէկը: 

  
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Տուաւ Հայրապետական Օրհնութեան Գիրս այս 
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 25-ն Յունիսի, 2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 
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ՄԵԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ 

(1.4-13) 

«Կՠ՜ձտգ ՜ձճչ ոժզա՝ ՜շ՜ս։ Ես ժՠ՜ձտգ կ՜ջ՟ճռ ի՜կ՜ջ էճհոձ բ՚ ճջ 

ը՜ս՜ջզձ կբն ժգ վ՜հէզ. ՝՜հռ ը՜ս՜ջգ մժջռ՜ս ի՜ոժձ՜է ա՜հձ» (Յի 1.4-5)։ 

1) «Կեանքը անով սկիզբ առաւ» հաստատումը ցոյց կու տայ թէ Քրիստոս 

ոչ միայն ստեղծագործող Աստուած է, այլեւ՝ կենսագործող Աստուած, կեանք 

շնորհող Աստուած, կենդանի եւ կենդանարար Աստուած։ Պօղոս առաքեալ 

զՔրիստոս կը կոչէ «կենդանարար հոգի» (Ա.Կր 15.45)։ 

2) «Կեանքը անով սկիզբ առաւ»։ Այստեղ «կեանք»ը որուն մասին կը խօս-

ուի երկու ձեւերով կը հասկցուի.- 

ա) Նախ «կեանք» ըսելով կը հասկնանք ստեղծագործութեան այն պահը 

երբ Աստուած բուսական, կենդանական ու մարդկային կեանքով լեցուց իր 

ստեղծագործութիւնը։ Այս կեանքը Քրիստոսով սկիզբ առաւ, կ’ըսէ Յովհան-

նէս։ Քրիստոս, հետեւաբար, ոչ միայն ստեղծիչն է նիւթական աշխարհին, 

այլեւ՝ այդ նիւթական աշխարհին մէջ կեանքին ալ ստեղծիչն է։ Քրիստոս 

ի՛նքն է որ նիւթը աննիւթականացուց՝ երբ զայն կեանքով լեցուց։ 

բ) «Կեանք» ըսելով յատուկ կերպով կ’ակնարկուի կենսատու Աւետարա-

նին որ «անով (Քրիստոսով) սկիզբ առաւ», եւ բնականօրէն կ’ակնարկուի այդ 

Աւետարանով շնորհուած նորոգութեան ու փրկութեան։ Յովհաննէս կեա՛նք 

կ’անուանէ Քրիստոսի փրկութեան Աւետարանը, ցոյց տալու համար թէ մար-

դը առանց այդ Աւետարանին կեանք չունի, մեռած կը համարուի։ Երկրորդ 

այս կեանքը որ ճշմարիտ ու յաւիտենական կեանք է՝ Ճշմարիտին ու Յաւի-

տենականին կողմէ շնորհուեցաւ։ 

Վերոնշեալ երկու կէտերը կը պարզեն որ Քրիստոսով «սկիզբ առաւ» թէ՛ 

նիւթական կեանքը եւ թէ՛ աննիւթական կեանքը, թէ՛ երկրաւոր կեանքը եւ 

թէ՛ երկրաւորներուն համար պատրաստուած երկնաւոր կեանքը։ Աստուա-

ծաշունչը կը խօսի երկու ստեղծագործութիւններու մասին. առաջինը նիւ-

թական ստեղծագործութիւնն է՝ որուն մասին կը խօսի Մովսէս մարգարէն 

(Ծն 1), իսկ երկրորդը՝ «նոր ստեղծագործութիւն»ը՝ որուն մասին կը խօսի 

Պօղոս առաքեալ, եւ որ մարդկային ցեղին նորոգութիւնն ու փրկութիւնն է 

(Եփ 2.10)։ Առաքեալը կը յիշէ թէ այս երկու ստեղծագործութիւններն ալ 

Քրիստոսով նորոգուեցան եւ Քրիստոսով է որ պիտի փրկուին ժամանակ-
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ներու աւարտին (Հռ 8.19-23)։ Այս առումով, լիովին կ’արդարանայ Յովհան-

նէս Աւետարանիչին խօսքը, թէ՝ «կեանքը անով սկիզբ առաւ»։ Այո՛, Քրիստո-

սով սկիզբ առաւ թէ՛ ժամանակաւոր կեանքը եւ թէ՛ յաւիտենական կեանքը, 

թէ՛ երկրաւոր կեանքը եւ թէ՛ երկնաւոր կեանքը։ Եւ Քրիստոսով էր որ մար-

դուն երկրաւոր կեանքը զգեցաւ երկնային կեանքի հագուստ։ Եւ այս երկու 

կեանքերը՝ երկրաւոր ու երկնաւոր, ժամանակաւոր ու յաւիտենական, Քրիս-

տոսո՛վ իրենց սկիզբը առին, եւ Քրիստոսո՛վ իրենց լրումին պիտի հասնին։  

3) «Եւ կեանքը մարդոց համար լոյսն է՝ որ խաւարին մէջ կը փայլի»։ Վե-

րեւ «կեանք»ը բացատրուեցաւ երկու իմաստներով։ Յստակ է որ հոս «կեան-

ք»ը պէտք է հասկնալ իր երկրորդ իմաստով, այսինքն՝ փրկութեան Աւե-

տարան իմաստով, եւ ուստի, երբ Յովհաննէս Աւետարանիչ կը հաստատէ թէ 

«կեանքը մարդոց համար լոյսն է», ըսել կ’ուզէ, թէ Քրիստոսի փրկութեան 

Աւետարանը մարդոց լոյսն է։ Փրկութեան Աւետարանը լոյս կը կոչուի եւ 

մարդոց լոյսը կը համարուի.- 

ա) Որովհետեւ ինքն է որ մեզ դուրս կը բերէ մեղքի խաւարէն (Ա.Պտ 2.9։ 

Մտ 4.16) ու կը դարձնէ լոյսի որդիներ (Ղկ 16.8։ Եփ 5.8։ Ա.Թս 5.5)։ 

բ) Որովհետեւ ինքն է որ մեզ կ’ազատագրէ մահուան աշխարհէն (Մտ 4. 

16։ Եփ 5.14) ու կը դարձնէ լոյսի թագաւորութեան ժառանգորդներ (Կղ 1.12)։ 

գ) Որովհետեւ ինքն է որ Սատանային կողմէ կուրցուած անհաւատնե-

րուն միտքը կը բանայ եւ զանոնք Քրիստոսի փառքին ականատեսները կը 

դարձնէ, համաձայն առաքեալին իսկ խօսքին. «Սատանան կուրցուցած է այդ 

անհաւատներուն միտքը, որպէսզի չըլլայ որ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ ԲԵՐԱԾ ԼՈՅ-

ՍԸ ծագի անոնց մէջ, այսինքն՝ տեսնեն փառքը Քրիստոսի, որ անտեսանելի 

Աստուծոյ պատկերն է» (Բ.Կր 4.4)։ 

4) «Որ խաւարին մէջ կը փայլի»։ Քրիստոս ինքն է այն լոյսը որ փայլեցաւ 

մեղքով խաւարացած այս աշխարհին ու մարդկութեան կեանքին մէջ, համա-

ձայն Մատթէոսի կատարած վկայակոչութեան. «Այն ժողովուրդը որ խաւա-

րի մէջ կ’ապրէր, մեծ լոյս մը տեսաւ. եւ մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ 

ապրողներուն վրայ լոյս ծագեցաւ» (Մտ 4.16)։ 

5) «Կը փայլի»։ Քրիստոս խաւարին մէջ ծագող լոյս չէ միայն, ինչպէս 

Մատթէոս կը յիշէ, այլ նաեւ խաւարին մէջ փայլո՛ղ լոյս։ Այն աստղը որ կը 

«ծագի» բայց չի փայլիր՝ մարդիկ զինք չեն տեսներ։ Նոյնիսկ արեւը երբ 

ծագի՝ մարդոց համար անտեսանելի կը դառնայ, եթէ երբեք ամպերու ետին 

մնայ եւ անոնց ետեւէն դուրս գալով չփայլի։ Այդպիսին չէր Քրիստոսի Աւե-

տարանին լոյսը. մեղքի ամպը չկրցաւ ծածկել այդ լոյսը. ընդհակառակը, 

այդ լոյսը այնպէս փայլեցաւ որ Պաղեստինի մէջ մէկը չմնաց որ չտեսաւ կամ 

գէթ չլսեց այդ լոյսին մասին. այդ լոյսին աւետիսը նոյնիսկ Պաղեստինի 

սահմաններէն ալ դուրս եկաւ, եւ շատերը առաջնորդեց Քրիստոսի։ Եւ չմոռ-

նանք, որ փայլող լո՛յսը միայն կրնայ խաւարը փարատել. եւ Քրիստոս փարա-

տիչն է մեղքի ու Սատանայի խաւարին։ 
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6) Փայլելու գործողութիւնը կը պատկերացնէ մարդոց կեանքին մէջ 

Քրիստոսի կատարած գործերը։ Քրիստոս իր երկրաւոր կեանքի ընթացքին 

կաթսային տակ դրուող լոյս մը չեղաւ, այլ՝ միշտ աշտանակին վրայ եղաւ, 

այնպէս որ բոլորը տեսան իր գործերը եւ փառաւորեցին զԱստուած (Մտ 

9.8, 15.31։ Ղկ 7.16, եւ այլն)։ 

7) «Կը փայլի»։ Քրիստոս իր փայլքը չկորսնցուց մեղքով խաւարացած այս 

աշխարհին մէջ։ Իսկական մաքուրը չի կորսնցներ իր մաքրութիւնը երբ ան-

մաքուրներու մէջ ապրի։ 

8) «Կը փայլի» կ’ըսուի եւ ոչ թէ «փայլեցաւ»։ Քրիստոս մէկ անգամ չէ որ 

փայլեցաւ, այլ մի՛շտ կը փայլի։ Միայն անցեալին (իր երկրաւոր կեանքի օրե-

րուն) չփայլեցաւ. ան այսօ՛ր ալ կը փայլի եւ պիտի շարունակէ՛ փայլիլ, որ-

պէսզի մեղքի խաւարին մէջ ապրող ու մեռնող մարդիկ տեսնեն իր լոյսը եւ 

արթննան. «Արթնցի՛ր, ո՜վ քնացած. դո՛ւրս եկուր մեռելութենէդ, եւ Քրիս-

տոս պիտի լուսաւորէ քեզ» (Եփ 5.14)։ 

9) «Բայց խաւարը չկրցաւ հասկնալ զայն»։ Չ՛ըսուիր խաւարասէր մարդի-

կը, այլ՝ «խաւարը», բայց յստակ է որ «խաւար» ըսելով կ’ակնարկուի մեղքի 

խաւարին մէջ ապրող ու այդ խաւարը սիրող մարդոց։ Արդարեւ, մեղքի խա-

ւարին մէջ ապրող ու այդ խաւարը սիրող մարդը չի կրնար հասկնալ 

Քրիստոսի Աւետարանին լոյսը, այլ խօսքով՝ չի կրնար ըմբռնել զայն, ճանչ-

նալ զայն, ընդունիլ զայն, հաղորդակցութեան մէջ մտնել անոր հետ։ 

 

«Յճչի՜ձձբո, ճջ Աոպճսթճհ ժճխկբ խջժճս՜թ կ՜ջ՟ կգձ բջ, ՠժ՜ս Լճհ-

ոզձ ի՜կ՜ջ չժ՜հճսդզսձ պ՜էճս, ճջյբոազ ՜կբձ կ՜ջ՟ ՜ձճջ կզնճռ՜ս ի՜-

ս՜պ՜հ» (Յի 1.6-7)։ 

1) Յովհաննէս Աւետարանիչ Բանին մասին խօսելով հաստատեց թէ ան 

սկիզբէն էր, Աստուծոյ հետ էր ու Աստուած էր, եւ թէ ան մեղքի խաւարին 

մէջ փայլող Լոյսն է. մինչդեռ երբ կը խօսի Յովհաննէս Մկրտիչին մասին՝ 

կ’ըսէ թէ ան «Աստուծոյ կողմէ ղրկուած մարդ մըն էր»։ Աւետարանիչը լռել-

եայն կերպով մեզի ցոյց կու տայ տարբերութիւնը Յովհաննէսի եւ Յիսուսի. 

այն՝ թէ Յովհաննէս Մկրտիչ մարդկային ծնունդ է, եւ ուստի սկիզբ ունի, 

մինչդեռ Յիսուս աստուածային ծնունդ է, ծնած Աստուածն իսկ է, եւ ուստի՝ 

անսկիզբ է. Յովհաննէս «Աստուծոյ կողմէ ղրկուած մարդ» է, մինչդեռ Յի-

սուս՝ Հօր Աստուծոյ կողմէ ղրկուած՝ Որդի Աստուածն է։ 

2) Յովհաննէս Մկրտիչին համար կը հաստատուի թէ ան «Աստուծոյ կող-

մէ ղրկուած մարդ մըն էր», եւ թէ ան «եկաւ Լոյսին համար վկայութիւն տա-

լու»։ Ոեւէ անձ որ կը վկայէ Լոյսին համար՝ պէտք է Աստուծոյ կողմէ ղրկը-

ւած ըլլայ։ Աստուծոյ Բանին քարոզիչը՝ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած պէտք է 

ըլլայ։ Մեր հոգեւոր առաքելութեան յաջողութիւնն ու պտղաբերութիւնը 

պայմանաւորուած է Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ըլլալու իրողութեամբ։ Յի-
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սուս աշակերտներուն կ’ըսէ. «Ե՛ս ձեզ ընտրեցի եւ նշանակեցի ձեզ՝ որ եր-

թաք եւ պտղաբեր ըլլաք եւ ձեր պտուղը մնայուն ըլլայ» (Յհ 15.16)։ Յիսուսի 

աշակերտները մնայուն պտուղներ բերին աշխարհի մէջ, որովհետեւ Տէ՛րը 

զիրենք ղրկած էր։ Շատեր կ’աշխատին Տիրոջ այգիին մէջ, եւ սակայն պտուղ 

չեն բերեր. եւ ինչո՛ւ. որովհետեւ այգիին Տէրը չէ որ զիրենք իր այգին ղըր-

կած է։ Այսպիսիներուն համար է որ Աստուած կ’ըսէ. «Այս մարգարէները ես 

չղրկեցի, բայց անոնք կը վազեն։ Ես անոնց չխօսեցայ, բայց անոնք կը մար-

գարէանան» (Եր 23.21, 14.14-15)։ Հունձքը՝ Տիրո՛ջ հունձքն է. ուստի իր 

հունձքին համար՝ ի՛նք պէտք է մշակներ ղրկէ. «Խնդրեցէք հունձքի Տիրոջ-

մէն, որ իր հունձքին համար մշակներ ղրկէ» (Մտ 9.38)։ 

3) «Եկաւ Լոյսին համար վկայութիւն տալու»։ Աստուած Յովհաննէս 

Մկրտիչը ղրկած էր որպէսզի վկայութիւն տար Լոյսին համար։ Անոր դերը 

Որդին մկրտելը չէր միայն, այլ նաեւ անոր համար վկայելը, այլ խօսքով՝ 

մարդոց սիրտերը անոր համար պատրաստելը։ Ան զանազան առիթներով 

բազմաթիւ վկայութիւններ տուաւ Յիսուսի մասին։ Յիշեմ լոկ մէկ քանին.- 

ա) Վկայեց Յիսուսի նախագոյութեան մասին՝ երբ ըսաւ. «Ան որ ինձմէ 

ետք պիտի գայ՝ ինձմէ մեծ է, որովհետեւ ինձմէ առաջ գոյութիւն ունէր» (Յհ 

1.15)։ Մենք ալ կը վկայե՞նք որ Յիսուս մեզմէ մեծ է։ Կը վկայե՞նք որ իր գոր-

ծերը աւելի մեծ ու առաջնահերթ են քան մեր գործերը։ 

բ) Վկայեց թէ Քրիստոսի «լիառատ շնորհքէն է որ մենք բոլորս շնորհքի 

վրայ շնորհք ստացանք» (Յհ 1.16)։ Յովհաննէսի նման մենք ալ կը վկայե՞նք 

թէ փրկութեան «շնորհքը մեզի յայտնուեցաւ երեւումովը մեր Փրկիչին՝ Յի-

սուս Քրիստոսի» (Բ.Տմ 1.10)։ 

գ) Վկայեց թէ Յիսուս ի՛նքն էր «Աստուծոյ Գառնուկը, որ աշխարհի մեղ-

քը կը վերցնէ» (Յհ 1.29, 35-36)։ Իր նման մենք ալ կը վկայե՞նք բոլորին թէ 

Յիսուս ի՛նքն է աշխարհի ու մարդկութեան մեղքը վերցնող Աստուծոյ Գառ-

նուկը։ 

դ) Վկայեց Տիրոջ մեծութեան մասին՝ յայտարարելով թէ ինք արժանի 

չէր «անոր կօշիկները կրելու» (Մտ 3.11), կամ անոնց «կապերն անգամ քակե-

լու» (Յհ 1.27)։ Մենք կը վկայե՞նք թէ արժանի չենք Յիսուսի կօշիկները կրե-

լու կամ անոնց կապերը քակելու։ Մենք որ իր կօշիկին կապերը քակելու ար-

ժանի չենք՝ իր շնորհքով դարձանք գահակից իրեն։ 

ե) Երբ Հրեայ ղեկավարներ Երուսաղէմէն քահանաներ եւ Ղեւտացիներ 

ղրկեցին Յովհաննէսի մօտ որպէսզի հարց տան իրեն եթէ երբեք ինքն էր 

խոստացեալ Մեսիան, ան վկայեց. «Ես չեմ Քրիստոսը» (Յհ 1.20), «ես անա-

պատին մէջ աղաղակողին ձայնն եմ» (Յհ 1.23)։ Ամէն մարդ պատրաստ էր 

Յովհաննէսը ընդունելու իբրեւ խոստացուած Մեսիան. Յովհաննէս սակայն 

յայտարարեց թէ ինք չէր Քրիստոսը. ան մերժեց ընդունիլ այն փառքը որ 

Քրիստոսի իրաւունքն էր. մերժեց ընդունիլ իր վրայ առնել Քրիստոսի դիր-

քը, պաշտօնը, հանգամանքը։ Մենք կրնա՞նք Յովհաննէսի նման մերժել Քը-
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րիստոսի իրաւունքը եղող ամէն փառք ու պատիւ։ Երբ մարդիկ մեզի մօտե-

նան մեզ մեծարելու համար՝ անոնց ըսենք. «Մենք չենք Քրիստոսը, եւ ուստի՝ 

մենք չենք փառքի արժանիները. փառքի արժանին՝ փառքի Աստուածը՝ Քրիս-

տոս ինքն է»։ 

զ) Վկայեց թէ Յիսուսի «հեղինակութիւնը պէտք է զօրանայ», իսկ ինք 

«հրապարակէ պէտք է քաշուի» (Յհ 3.30)։ Մենք պատրա՞ստ ենք քաշուելու 

հրապարակէն, այլ խօսքով՝ պատրա՞ստ ենք գործելու մարդոց աչքերէն հե-

ռու, որպէսզի Քրիստոս ի՛նք զօրանայ, միայն ի՛ր զօրութիւնը երեւի, միայն 

ի՛ր փառքը գովերգուի, միայն ի՛նք դառնայ մարդոց ուշադրութեան ու պաշ-

տամունքին առարկան։ 

4) «Եկաւ Լոյսին համար վկայութիւն տալու»։ «Վկայ» բառը կը գործա-

ծենք մէկու մը համար որ որոշ եղելութեան մը ականատես կամ ականջալուր 

եղած է։ Երբ իր տեսածին կամ լսածին մասին կը վկայէ, ատիկա կը կոչուի՝ 

«վկայութիւն»։ Բայց «վկայութիւն» բառը «նահատակ» կամ «նահատակու-

թիւն» իմաստով ալ կը հասկցուի։ Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք 

այն պոռնիկ կնոջ մասին որ գինովցած էր «Յիսուսի վկաներուն արիւնով-

[Այմադոս դոն մարթուրոն Իէսսու]» (17.6)։ Հոս գործածուած «մարթուրոն» 

բառը (որմէ եկած են հայերէն «մարտիրոս» եւ անգլերէն «martyr» բառերը) 

կը նշանակէ՝ վկաներ, նահատակներ։ Յովհաննէս Մկրտիչ ինք եւս նահա-

տակուեցաւ Քրիստոսի համար։ Քրիստոնեան ո՛չ միայն խօսքով պէտք է 

վկայէ Յիսուսի մասին, այլ ի պահանջել հարկին՝ իր կեանքն անգամ պէտք է 

զոհէ անոր սիրոյն։ 

5) «Որպէսզի ամէն մարդ անոր միջոցաւ հաւատայ»։ Այս հաստատումով 

կը բացայայտուի Յովհաննէսի տուած վկայութեանց նպատակը, որ ուրիշ 

բան չէր եթէ ոչ մարդոց սրտին մէջ Քրիստոսի հանդէպ հետաքրքրութիւն ու 

հաւատք արթնցնելը. այո՛, Քրիստոսի՛ հանդէպ եւ ոչ թէ իր անձին հանդէպ։ 

Յովհաննէս Մկրտիչ միջոց էր եւ ոչ թէ նպատակ։ Նպատակը Քրիստոս ինքն 

էր։ Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ ինքզինք պէտք է ըմբռնէ ուրիշները Քրիս-

տոսի առաջնորդող միջոց մը լոկ։ Զգո՛յշ ըլլանք մեր անձերը նպատակի վե-

րածելէ։ Որքա՜ն եկեղեցականներ ու աշխարհականներ կան որոնց կեանքին 

նպատակը իրենց անձերուն համար փառք ապահովելն է, փոխանակ իրենց 

կեանքին նպատակը դարձնեն՝ պատմել փառքը անոր որուն փառքը անպատ-

մելի է։ 

 

«Իձտ Լճհոգ մբջ, ՜հէ՚ Լճհոզձ ի՜կ՜ջ չժ՜հ կգ» (Յի 6.8)։ 

1) «Ինք Լոյսը չէր»։ Յովհաննէս Աւետարանիչին այս խօսքը միայն Յով-

հաննէս Մկրտիչին չի վերաբերիր, այլ իւրաքանչիւրիս։ Մեզմէ ո՛չ ոք ինք-

զինք պէտք է լոյս համարէ։ Միակ լոյսը Քրիստոս ինքն է. «Ե՛ս եմ աշխարհի 

լոյսը» (Յհ 8.12)։ Մէկը կրնայ մտածել թէ Յիսուս իր հետեւորդներն ալ կոչեց 

աշխարհի լոյսը. «Դուք էք աշխարհի լոյսը» (Մտ 5.14)։ Սա ճիշդ է, եւ սա-
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կայն, պէտք է ճշդել թէ ի՞նչ առումով «լոյս» բառը կը գործածենք Քրիստոսի 

հետեւորդին համար, եւ ի՞նչ առումով՝ Քրիստոսի համար։ Քրիստոս բնու-

թեա՛մբ լոյս է, մինչդեռ Քրիստոսի հետեւորդը իր լոյսը կ’առնէ Քրիստոսէ 

եւ անո՛վ է որ կը լուսաւորուի (Ա.Պտ 2.9։ Բ.Կր 4.6։ Եփ 5.14։ Եբր 6.4, 10.32)։ 

Կարելի է Քրիստոսը նմանցնել արեւի, իսկ մարդը՝ լուսինի. ինչպէս լուսինը 

ինքնիր մէջ լոյս չունի, այլ զայն կ’առնէ արեւէն, այնպէս ալ մարդը ինքնիր 

մէջ ո՛չ լոյս է եւ ո՛չ ալ լոյս ունի, այլ զայն կ’առնէ Քրիստոսէ որ «արդա-

րութեան Արեգակն է»։ Դարձեալ, ինչպէս արեւը իր էութեամբ ու բնու-

թեամբ լոյս է, այնպէս ալ Քրիստոս իր էութեամբ ու բնութեամբ լոյս է։ 

Մարդը իր էութեամբ լոյս չէ, բայց իր մէջ լոյս կ’ունենայ եւ լոյս կ’ըլլայ երբ 

յարաբերութեան մէջ մտնէ լոյս Արարիչին հետ։ 

2) «Այլ՝ Լոյսին համար վկայ մը»։ Քրիստոս իբրեւ Լոյս՝ պէտք չունէր Յով-

հաննէսի վկայութեան, բայց մարդոց սիրոյն ու բարիքին համար՝ թոյլ 

տուաւ որ ան դառնայ իր վկան. ինքն իսկ բացայայտեց այս իրողութիւնը 

երբ ըսաւ. «Դուք մարդ ղրկեցիք Յովհաննէսին, եւ անիկա ճշմարտութեան ի 

նպաստ վկայութիւն տուաւ։ Բայց ես պէտք չունիմ մարդու մը կողմէ 

տրուած վկայութեան։ Ասիկա կ’ըսեմ, որպէսզի դուք փրկուիք։ Յովհաննէս 

այն առկայծ ճրագն էր, որ կը շողար. եւ դուք ուզեցիք որոշ ատեն մը անոր 

լոյսով ուրախանալ» (Յհ 5.33-35)։ 

 

«Բ՜ձձ բջ ծղկ՜ջզպ Լճհոգ, ճջ ՜ղը՜ջի ՞՜էճչ՚ ժգ էճսո՜սճջբ ՜կ՝ճխն 

կ՜ջ՟ժճսդզսձգ» (Յի 1.9)։ 

1) Յովհաննէս Աւետարանիչը Բանը կը կոչէ «Ճշմարիտ Լոյս», եօթը պատ-

ճառներով.- 

ա) Քրիստոս Յովհաննէս Մկրտիչին նման առկայծ ճրագ մը չէր, այլ խօս-

քով՝ պլպլացող ու մարելու վրայ եղող ճրագ մը չէր, այլ ընդհակառակը, մա-

րելու վրայ եղող մարդոց առկայծ ճրագները՝ հաւատքի ճշմարիտ լոյսով բոր-

բոքեցնողն էր, եւ ճիշդ անոր համար ալ ան կը կոչուի «Ճշմարիտ Լոյս»։ 

բ) Քրիստոս «Ճշմարիտ Լոյս» է, որովհետեւ անմահ է եւ անմատչելի լոյ-

սին մէջ կը բնակի (Ա.Տմ 6.16), եւ որովհետեւ Հօրը փառքին լոյսն է եւ անոր 

էութեան ճշգրիտ պատկերը (Եբր 1.3)։ Հօրը փառքին Լոյսը՝ ճշմարի՛տ Լոյս 

է։ «Լոյս ի Լուսոյ» կ’ըսենք Հաւատամքին մէջ։ Արդարեւ, Լո՛յս է Որդին՝ 

ծնած Լոյսէն՝ Հօրմէն։ Ճշմարիտ Լոյս է ան՝ ծնած Ճշմարիտ Լոյսէն։  

գ) «Ճշմարիտ Լոյս» է ան, որովհետեւ յաւիտենական է. ինչ որ յաւիտե-

նական է՝ ճշմարիտ է։ Ան շուտով պիտի յայտնուի իբրեւ «Ճշմարիտ Լոյս»  

(Ա.Յհ 2.8), դառնալու համար իր արքայութեան Ճրագը, իր փառքով լուսա-

ւորելու իր արքայութիւնը, եւ իր փառքին լոյսով առաջնորդելու իր արքա-

յութեան բնակիչները (Յյտ 21.23-24, 22.5)։ 

դ) «Ճշմարիտ Լոյս» է Յիսուս, որովհետեւ միայն ինք կրցաւ ու կրնայ 

հանդէս բերել մեղքին ստութիւնը։ Սուրբ մարդուն լոյսին դիմաց՝ մեղաւո-
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րը կրնայ ծածկել իր մեղքերուն մէկ մասը, իր ինչութիւնը, իր իսկական 

նկարագիրը, մինչդեռ Տիրոջ լոյսին դիմաց՝ մարդը ոչինչ կրնայ ծածկել, ո՛չ 

ինքզինք (Յյտ 6.16), ո՛չ իր չար մտածումները (Մտ 2.6-8), ո՛չ իր չար խոր-

հուրդները (Ա.Կր 4.5), ո՛չ իր չար ցանկութիւնները (Յյտ 2.23), ո՛չ իր մութ 

գաղտնիքները (Ա.Կր 4.5), ո՛չ իր չար գործերը (Բ.Կր 5.10), եւ ո՛չ ալ ոեւէ 

մեղք (Ա.Տմ 5.24)։ 

ե) «Ճշմարիտ Լոյս» է Յիսուս, որովհետեւ միայն ինք կրնայ մեզ առաջ-

նորդել ամբողջական ու բացարձակ ճշմարտութեան. այն ճշմարտութեան՝ 

որ մեզ կ’առաջնորդէ ազատութեան (Յհ 8.32)։ 

զ) Յիսուս կը կոչուի «Ճշմարիտ Լոյս» իր քարոզած Աւետարանին հա-

մար։ Իր խօսքերը լոյս են եւ լուսաւորող։ Պօղոս առաքեալ խօսելով «կորուս-

տի ճամբուն մէջ» եղողներուն մասին՝ կ’ըսէ. «Այս աշխարհի "աստուածը" 

նկատուած Սատանան կուրցուցած է այդ անհաւատներուն միտքը, որպէսզի 

չըլլայ թէ Աւետարանին բերած լոյսը ծագի անոնց մէջ, այսինքն՝ տեսնեն 

փառքը Քրիստոսի, որ անտեսանելի Աստուծոյ պատկերն է» (Բ.Կր 4.4)։ Սաղ-

մոսագիրը նաեւ կը վկայէ որ Աստուծոյ խօսքը լոյս ու ճրագ է (Սղ 119.115)։ 

է) «Ճշմարիտ Լոյս» է Յիսուս, որովհետեւ մեր կեանքէն մեղքի խաւարը 

փարատող ու մեզ արդարութեան լուսեղէն հագուստով ծածկո՛ղ լոյս է, որով-

հետեւ յաւիտենակա՛ն լոյս է, հոգեւոր նորոգութեան առաջնորդո՛ղ լոյս է, 

մարդկային սիրտը այլակերպո՛ղ լոյս է, մարդուս դիմաց իսկական գիտու-

թեան՝ աստուածգիտութեան ճամբան հարթո՛ղ լոյս է, մեղքի պատճառով 

ցրտացած սիրտերն ու հոգիները ջերմացնո՛ղ լոյս է, սուգի խաւարը փարա-

տո՛ղ ու մեզ մխիթարո՛ղ լոյս է, Չարին ու գեհենին ստութիւնը ձաղկող ու 

մեզ երկնային ճշմարտութեանց ջահակիրները դարձնո՛ղ լոյս է։ 

2) Երբ Աւետարանիչը Յիսուսի համար կը գործածէ «Ճշմարիտ Լոյս» 

բացատրութիւնը, ըսել չ’ուզեր թէ Յովհաննէս Մկրտիչ սուտ եւ կեղծ լոյս 

մըն էր։ Յովհաննէս Մկրտիչ ինք եւս լոյս էր, եւ սակայն լոյս մը, որ միայն 

Երուսաղէմն ու Յորդանանը եւ անոնց շրջակայքը լուսաւորեց թեթեւ կեր-

պով, բայց Յիսուս Ճշմարի՛տ Լոյսն է, որովհետեւ լուսաւորեց ամբողջ մարդ-

կութիւնը. իր լոյսը դո՛ւրս եկաւ Պաղեստինի նեղ սահմաններէն եւ ներթա-

փանցեց ամէն երկիր, աշխարհի ամէն անկիւն, մարդկային ամէն սիրտ ու 

հոգի (Յյտ 14.6։ Մտ 28.19-20)։ Յովհաննէսի լոյսը մեղքը ցոյց տուող լոյս մըն 

էր, մինչդեռ Յիսուսի լոյսը՝ մեղքը սրբող լոյս մըն էր։ 

3) «Որ աշխարհ գալով՝ կը լուսաւորէ ամբողջ մարդկութիւնը»։ Քրիստոս 

ի՞նչպէս կը լուսաւորէ մարդկութիւնը։ Անոնց միտքերը բանալով ու լուսա-

ւորելով։ Ոեւէ անձ որ չի հաւատար Քրիստոսի՝ անոր միտքը քողով փակ-

ուած կը համարուի։ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ հրեաներուն միտքը 

փակող քող մը կայ որ «կը վերնայ միայն ա՛յն ատեն՝ երբ Քրիստոսի հաւա-

տան» (Բ.Կր 3.14)։ Երբ մարդիկ դառնան Տիրոջ՝ իրենց միտքը փակող քողը 

կը վերցուի Սուրբ Հոգիին միջոցաւ. «Երբ Տիրոջ դառնան՝ քողը կը վեր-
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ցուի. քանի Տիրոջ դառնալ՝ կը նշանակէ Հոգին ունենալ, եւ ուր որ Տիրոջ 

Հոգին ներկայ է՝ հոն ազատութիւն է» (Բ.Կր 3.16-17)։ 

4) Երբ մանուկ մը ծնի, իրեն համար կը գործածենք «լոյս աշխարհ եկաւ», 

որով ըսել կ’ուզենք՝ թէ մանուկը տեսաւ աշխարհի լոյսը։ Նոյնը չէ պարագան 

Յիսուսի։ Երբ Յիսուս ծնաւ՝ աշխարհի լոյսը չտեսաւ, այլ աշխարհ ի՛նքն էր 

որ անոր լոյսը տեսաւ։ Յիսուս աշխարհի լոյսը տեսնելու փոխարէն՝ անոր 

խաւա՛րն է որ տեսաւ, եւ այդ խաւարը փարատելու համար է որ աշխարհ 

եկաւ։ Ինչպէս երբ մանուկ մը ծնելով լոյս աշխարհ գայ, ինքզինք նո՛ր կեան-

քի մը առջեւ կը գտնէ, այնպէս ալ Յիսուս իր ծնունդով նո՛ր կեանք պար-

գեւեց ու կը պարգեւէ բոլոր անոնց՝ որոնք որոնիչներն էին եւ են այդ կեան-

քին։ Ուշագրաւ է որ Աւետարանիչը չ’ըսեր «լուսաւորեց», այլ՝ «կը լուսաւո-

րէ»։ Միայն անցեալին չէ որ լուսաւորեց, այլ հիմա՛ ալ կը լուսաւորէ, մի՛շտ 

եւ մնայո՛ւն կերպով կը լուսաւորէ, ոեւէ ատե՛ն եւ ոեւէ մարդո՛ւ կը լուսա-

ւորէ։ 

5) Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ’ըսէ. «Իսկական Լոյսը մարմնացած 

եկաւ աշխարհ։ Մարդկութեան լուսաւորութիւնը չիրագործուեցաւ հեռ-

ուէն։ Քրիստոս չի նմանիր արեւին որ հեռուէն կը լուսաւորէ մեր երկիրը, 

այլ "աշխարհ գալով" եւ մեր մէջ բնակելով է որ մեզ կը լուսաւորէ»։ «Աշխարհ 

գալով» բառերը կը պարզեն որ Քրիստոս յաւիտենապէս ներկայ է մեր կեան-

քերուն մէջ։ Ան մեր կեանքին մէջ ապրող ու մեզ իր կեանքով ապրեցնող 

Աստուած է։ 

 

«Աղը՜ջիզ կբն բջ ՜ձզժ՜, ՜ղը՜ջիգ զջկճչ ոպՠխթճսՠռ՜ս, ո՜ժ՜հձ 

՜ղը՜ջիգ ազձտ մծ՜ձմռ՜ս» (Յհ 1.10)։ 

1) Նախորդ համարին մէջ, Բանին համար գործածուած է «աշխարհ գա-

լով» բառերը, իսկ հոս ունինք «աշխարհի մէջ էր անիկա» բառերը։ Արդ, Բա-

նը աշխարհ եկա՞ւ, թէ արդէն իսկ աշխարհի մէջ էր։ «Աշխարհ գալով» բառե-

րը կը վերաբերին իր մարդեղացումին. այսինքն, իբրեւ մարդ՝ աշխարհ եկաւ 

իր ծնունդէն ետք, բայց իբրեւ Աստուած՝ սկիզբէն «աշխարհի մէջ էր անի-

կա»։  

2) «Աշխարհի մէջ էր անիկա»։ Երեք նշումներ.- 

ա) Այս բառերը կը յիշեցնեն մեզի թէ Աստուած աշխարհը ստեղծելէ ետք՝ 

չլքեց զանիկա։ Անոր մէջն էր եւ անոր մէջ մնաց։ Մայր մը կրնայ իր կաթնկեր 

մանուկը մոռնալ, բայց Աստուած մեզ չի մոռնար (Ես 49.15)։ Մարդիկ կրնան 

մեր կողքին կանգնիլ մեր բարօրութեան օրերուն, եւ մեզ լքել մեր նեղու-

թեան օրերուն։ Աստուած սակայն մի՛շտ մեր կողքին է, բայց յատկապէս՝ 

նեղութեանց ժամանակ։ 

բ) «Աշխարհի մէջ էր անիկա» իբրեւ կեանքը աշխարհին։ Աստուած յաւի-

տենական եւ մնայուն ՆԵՐԿԱՆ է։ Առանց իր կենդանի ու կենդանարար ներ-
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կայութեան՝ աշխարհի մէջ չի կրնար կեանք ըլլալ։ Այսօր շատ մարդիկ իրենց 

կեանքը կը յանձնեն ու կը վստահին Աստուծոյ հոգատարութեան. եթէ Աստ-

ուած ներկայ չէ աշխարհի ու մարդոց կեանքին մէջ, շատ տարօրինակ պիտի 

ըլլար տեսնել մարդիկ որոնք իրենց կեանքը կը յանձնեն ու կը վստահին 

մէկու մը որ ներկայ չէ աշխարհի մէջ։ Աշխարհը սակայն՝ Աստուծո՛յ աշ-

խարհն է. ան չի կրնար իր աշխարհէն բացակայ ըլլալ։ 

գ) «Աշխարհի մէջ էր անիկա» որպէս թաւալեցնողը աշխարհի պատմու-

թեան անիւին։ Հզօր մարդիկ ու հզօր երկիրներ կը խորհին թէ իրե՛նք են որ 

պատմութեան անիւը կը թաւալեցնեն ինչպէս որ կ’ուզեն, բայց անոնք չեն 

անդրադառնար որ իրենք լոկ գործիքներ են Աստուծոյ ձեռքին մէջ, եւ թէ 

Աստուած զիրենք կը գործածէ ինչպէս որ կ’ուզէ։ 

3) «Աշխարհը իրմով ստեղծուեցաւ»։ Յիշեցման գնով, կը կրկնենք թէ 

պէտք է գործածել «Իրմով» բառը եւ ոչ թէ իր միջոցաւ։ Որդին աշխարհի 

ստեղծագործութեան մէջ լոկ միջոց մը չէր, այլ՝ նոյնինքն Ստեղծիչն էր։ Այս 

մասին խօսեցանք 3-4 համարները բացատրած ատեն։ 

4) «Սակայն աշխարհը զինք չճանչցաւ»։ Հոս ունինք «չճանչցաւ» բառը, 

իսկ յաջորդ համարին մէջ՝ «չընդունեցին» բառը։ Այս երկու բառերը տարբեր 

իմաստ ունին։ Չընդունիլը կամաւորապէս եւ գիտակցաբար տեղի կ’ու-

նենայ, մինչդեռ չճանչնալը՝ ակամայ եւ անգիտակցաբար։ Երբ Աստուծոյ 

Որդին դարձաւ Մարդու Որդի, երբ Բանը մարդեղացաւ, մարդիկ զինք 

չճանչցան, չգիտցան որ ծնած Մանուկը ստեղծիչն է աշխարհին, Փրկիչն է 

աշխարհին, կառավարիչն ու ղեկավարն է աշխարհին։ Մարդիկ ատաղձա-

գործ Յիսուսին ետին չկրցան տեսնել ճարտարապետը աշխարհին, հայթայ-

թիչը աշխարհին, պաշտպանն ու ազատարարը աշխարհին։ Որքա՜ն դժուար 

եղած պիտի ըլլայ Ստեղծիչին համար չճանչցուիլ իր ստեղծագործութեան 

կողմէ։ Երեւակայէ որ ջանքերովդ կառուցեցիր դպրոց մը. տարիներ ետք 

այցելեցիր կառուցած դպրոցդ, եւ տեսար որ հոն եղող դասատուներէն ու 

աշակերտներէն ո՛չ մէկը կը ճանչնայ քեզ իբրեւ դպրոցին կառուցիչը. ան-

հանգիստ պիտի չըլլայի՞ր։ Թէկուզ փառք փնտռող մը չըլլաս, բայց արդար 

իրաւունքդ պիտի ըլլար գէթ «վարձքդ կատար» խօսքը լսել։ Յիսուս այս 

խօսքը անգամ չլսեց, երբ հանդիպեցաւ իր ձեռքին ու սիրոյն պտուղը եղող 

մարդոց։ 

5) Ի՞նչ էր պատճառը որ «աշխարհը զինք չճանչցաւ»։ Հոս «աշխարհը» 

ըսելով պէտք չէ հասկնանք երկինքն ու երկիրը (նիւթական ստեղծագործու-

թիւնը), որովհետեւ անոնք ճանչցան Յիսուսը, փաստօրէն խաչելութեան պա-

հուն երկինքը խաւարեցաւ (Մտ 27.45), իսկ հոգին աւանդելէ ետք՝ «երկիրը 

շարժեցաւ» (Մտ 27.51-52)։ «Աշխարհը» ըսելով նախ պէտք է հասկնալ Պաղես-

տինի մէջ բնակող Հրեաները։ Հրեաները զինք չճանչցան, որովհետեւ Յիսուս 

ինքզինք չյայտնեց անոնց այնպէս ինչպէս իրենք կ’ակնկալէին։ Անոնք կ’ա-

կընկալէին որ խոստացեալ Մեսիան պիտի գար եւ տապալէր Հռոմէական 
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տիրապետութիւնը եւ վերականգնէր Դաւիթի թագաւորական գահը, եւ իբ-

րեւ թագաւոր անոր վրայ նստէր։ Անոնք չանդրադարձան որ խոստացեալ 

Մեսիային նպատակը զիրենք Սատանային ու մեղքին տիրապետութենէն ա-

զատագրելն էր եւ ո՛չ թէ Հռոմէական տիրապետութենէն։ Անոնք չանդ-

րադարձան որ Մեսիային նպատակն էր՝ Աստուծոյ թագաւորութեան հաս-

տատումը իրենց սիրտերո՛ւն մէջ, եւ ո՛չ թէ Դաւիթի թագաւորական գահին 

վերականգնումը Պաղեստինի հողերուն վրայ։ 

6) «Աշխարհը զինք չճանչցաւ» խօսքով պէտք չէ հասկնալ ամբողջ աշ-

խարհը, այլ միայն աշխարհասէր մարդիկը։ Օգոստինոս կ’ըսէ. «Ամէն բանե-

րը ամէն կողմէ վկայեցին Յիսուսի համար, հետեւաբար, որո՞նք եղան զինք 

չճանչցողները։ Զինք չճանչցողները եղան անոնք՝ որոնք իրենց աշխարհա-

սիրութեան համար կոչուեցան "աշխարհը"»։ Ոեւէ մէկը որ կը սիրէ աշխար-

հը ու կապուած է աշխարհին՝ չի կրնար իր կեանքին մէջ տեսնել ու ճանչնալ 

Քրիստոսի ներկայութիւնը։ 

 

«Իջ զոժ ոպՠխթ՜թ ՜ղը՜ջիգ ՠժ՜ս, ՝՜հռ զջ զոժ ոպՠխթ՜թ կ՜ջ՟զժգ 

ազձտ մգձ՟ճսձՠռզձ» (Յհ 1.11)։ 

1) Աւետարանիչը այս համարին մէջ կը յայտարարէ թէ աշխարհը Քրիս-

տոսի «իսկ ստեղծած աշխարհն է», Քրիստոսի ստեղծագործութիւնն է։ Այո՛, 

աշխարհը Քրիստոսինն է եւ ո՛չ թէ Սատանայինը, Քրիստոսի՛ սեփականու-

թիւնն է եւ ո՛չ թէ հզօր ու հարուստ մարդոց։ Որքան ալ հզօր կամ հարուստ 

մարդիկ կարծեն որ իրենք են տէրերը աշխարհին, տէրերը իրենց կեանքին, 

անոնք պէտք է գիտնան որ Աստուած ի՛նքն է Տէրն ու տիրականը աշխարհին 

եւ իրենց կեանքին։ Առանց կեանքի Արարիչին՝ չկա՛յ կեանք։ Սուրբ Գրիգոր 

Նարեկացին դիտել կու տայ, թէ մարդը որ իր շունչին տէրը անգամ չէ, 

ի՞նչպէս կրնայ տէրը ըլլալ այս աշխարհին ու կեանքին։ 

2) «Իր իսկ ստեղծած մարդիկը»։ Մարդիկը կը յիշուին իբրեւ Քրիստոսի 

կողմէ ստեղծուած մարդիկ. ըսել ուզուածը այն է՝ որ մարդիկ Քրիստոսի կը 

պատկանին. անոնք կոչուած են Քրիստոսի մեծ ընտանիքին անդամները 

դառնալու. կոչուած են Քրիստոսի բաժինը դառնալու, իր իրաւունքն ու ժա-

ռանգութիւնը ըլլալու։ Անոնք ի՛րն են, «իր իսկ ստեղծած մարդիկն են», 

օտարինը չեն, խորթ չեն, իրեն անծանօթ չեն։ Ուրիշը իրաւունք չունի ա-

նոնց վրայ տիրութիւն բանեցնելու, իշխանութիւն ծախելու։ «Իր իսկ» 

բառերը կը յայտնեն այն մօտիկութիւնն ու մտերմութիւնը որ Տէրը ուզեց եւ 

կ’ուզէ ստեղծել իր եւ մարդոց միջեւ։ 

3) «Մարդիկը զինք չընդունեցին»։ Վերեւ բացատրեցի թէ՝ «չճանչնալը» 

ակամայ եւ անգիտակցաբար տեղի կ’ունենայ, իսկ «չընդունիլը՝» կամաւո-

րապէս եւ գիտակցաբար։ Այստեղ «չընդունեցին» կը նշանակէ՝ ընդդիմացան, 

հակառակեցան, պայքարեցան։ Խօսքը յօժարակամ եւ գիտակից ընդդիմու-

թեան մասին է։ Մտ 22.6-ին մէջ կը կարդանք. «Իսկ ուրիշներ ալ ծառաները 
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բռնեցին ծեծեցին եւ սպաննեցին»։ «Ծեծելը եւ սպաննելը ճիշդ այդ կամաւոր 

ընդդիմութեան եւ հակամարտութեան պատկերն է որ կը ցուցնէ», կ’ըսէ 

Զարեհ Արք. Ազնաւորեան։ 

4) «Իր իսկ ստեղծած մարդիկը զինք չընդունեցին»։ Աւետարանիչը կը 

խօսի բոլոր մարդոց մասին, բայց մասնաւորաբար ա՛յն հրեաներուն մասին՝ 

որոնք մերժեցին ընդունիլ ու ճանչնալ զՔրիստոս իբրեւ խոստացեալ Մես-

իան ու Փրկիչը։ «Չընդունեցին» բառով չ’ակնարկուիր Քրիստոսի անձը չըն-

դունելուն միայն, այլ կ’ակնարկուի նաեւ՝ անոր վարդապետութիւնը, իշխա-

նութիւնը, հրաշքները, գործերը, հեղինակութիւնն ու փրկութիւնը չընդու-

նելուն։ Մերժողները քանի մը հոգիներ չէին։ Ժողովուրդին մեծ մասը մեր-

ժեց Յիսուսը։ Զայն մերժեցին նաեւ քահանաները, Փարիսեցիները, Օրէնքի 

ուսուցիչները, ժողովուրդին երէցներն ու ղեկավարները։ Մէկ խօսքով, զայն 

մերժեցին հօտ եւ հովիւ։ 

 

«Իոժ ազձտ գձ՟ճսձճխձՠջճսձ ՠս զջՠձ ի՜ս՜պ՜ռճխձՠջճսձ զղը՜ձճս-

դզսձ պճս՜ս Աոպճսթճհ ճջ՟զձՠջ գէէ՜էճս» (Յհ 1.12)։ 

1) Բոլորը չէ որ մերժեցին Քրիստոսը։ Եղան մարդիկ որ ընդունեցին 

զինք եւ հաւատացին թէ «ի՛նքն է աշխարհի Փրկիչը» (Յհ 4.42), հաւատացին 

թէ ի՛նքն է երկինքէն իջած հացը (Յհ 6.33, 50-51)։ Աւետարանիչը չի խօսիր 

Քրիստոսը ընդունելու մասին միայն, այլ նաեւ՝ անոր հաւատալո՛ւ մասին։ 

Ընդունիլն ու հաւատալը կ’ամբողջացնեն զիրար բայց նոյն բաները չեն։ Ըն-

դունիլ որ Յիսուս Փրկիչ է՝ չի՛ բաւեր, պէտք է նաեւ հաւատալ անոր Փրկիչ 

ըլլալուն եւ ընդունիլ անոր փրկութիւնը։ Բնագիրին մէջ գործածուած 

«հաւատալ» բառը, կը նշանակէ «սրտով խոստովանիլ ու կառչիլ»։ Հետեւա-

բար, բնագիրը կը խօսի այնպիսի՛ մարդոց մասին, որոնք իրենց ամբողջ 

սրտով կը սիրեն Յիսուսը եւ կը կառչին անոր։ 

2) «Իշխանութիւն տուաւ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու»։ Աստուծոյ զա-

ւակները ըլլալու իշխանութիւնը Քրիստոս ի՛նք կու տայ մարդոց. կու տայ 

անոնց՝ որոնք կ’ընդունին զինք եւ կը հաւատան իրեն։ Ի՞նչ ցոյց կու տայ 

«իշխանութիւն» բառին գործածութիւնը.- 

ա) Աստուծոյ զաւակ ըլլալը իշխանութեան հարց է։ Այդ իշխանութիւնը 

մենք չէ որ ձեռք կը ձգենք, այլ Որդին ի՛նք կու տայ ատիկա։ Թէ ինչու Որ-

դին է Աստուծոյ զաւակները ըլլալու իշխանութիւնը մարդոցս տուողը, 

պատճառն այն է՝ որ ան այդ իշխանութիւնը իր արիւնով ձեռք ձգեց։ Ան իր 

արիւնով մեր մեղքերը սրբեց եւ մեզ Աստուծոյ զաւակներ ըրաւ. եւ հե-

տեւաբար՝ Աստուծոյ զաւակները ըլլալու իշխանութիւնը ինքն է որ մեզի կը 

շնորհէ։ 

բ) «Իշխանութիւն» բառը կը պարզէ որ Քրիստոսով վերածնած մարդը 

իշխանութեան տէր մարդ է, իսկ իշխանութեան տէր մարդ ըլլալ, կը նշա-

նակէ զօրութեան եւ կարողութեան տէր ըլլալ։ Արդարեւ, քրիստոնեայ մար-
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դը Քրիստոսի նման ի՛նք եւս իշխանութիւն ունի չար ու պիղծ ոգիներուն 

վրայ (Ղկ 9.1)։ 

գ) «Իշխանութիւն» բառին գործածութիւնը ցոյց կու տայ, որ Աստուծոյ 

զաւակները անիշխան եւ անիշխանաբար ապրող մարդիկ չեն։ Անոնք իշխող 

ներկայութիւն են իրենց շրջապատին մէջ։ Քրիստոնեայ մարդը տկար մարդ 

չէ եւ պէտք չէ ըլլայ։ Ան իշխանութիւն ունեցող մարդ է։ Ան իշխանութիւն 

ունի կապելու եւ արձակելու։ Ան իշխանութիւն ունի սանձահարելու մեղ-

քին զօրութիւնն ու անոր ծնողը՝ Սատանան։ 

դ) «Իշխանութիւն» բառը նաեւ կը պարզէ որ մարդը Քրիստոսի հաւա-

տալէ առաջ՝ տարբեր իշխանութեան մը ենթակայ էր. այդ իշխանութիւնը 

Չարին իշխանութիւնն է, աշխարհային իշխանութիւնն է։ Քրիստոսը ընդու-

նելով ու անոր հաւատալով՝ աշխարհի մարդը կը դառնայ երկինքի մարդ, 

Չարին մարդը՝ Աստուծոյ մարդ, մեղքի ստրուկը՝ ազատ մարդ, խաւարի որ-

դին՝ լոյսի որդի։ 

3) Համարը ցոյց կու տայ թէ մենք կրնանք Աստուծոյ որդիները ըլլալ։ 

Կ’արժէ հարց տալ.- Ի՞նչ իմաստով Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է, եւ ի՞նչ 

իմաստով մե՛նք Աստուծոյ որդիներն ենք.- 

ա) Մարդիկ Աստուծոյ զաւակները կը դառնան որդեգրութեամբ (Հռ 

8.23), իսկ Քրիստոս բնութեա՛մբ Աստուծոյ Որդին է։ Երբ կ’ըսենք՝ բնու-

թեամբ, կը հասկնանք որ ան բնութենակից է Աստուծոյ։ Իսկ եթէ բնութե-

նակից է Աստուծոյ, կը նշանակէ թէ «Աստուծոյ Որդին» ըլլալու իշխանու-

թիւնը իրեն տրուած բան մը չէ։ Քրիստոսի համար Աստուծոյ Որդին դառ-

նալու հարց չկա՛յ, քանի որ ան Աստուծոյ Որդին է՛ արդէն։ Քրիստոսի հա-

մար չենք կրնար գործածել «դառնալ» կամ «ըլլալ» բայերը որովհետեւ ան 

յաւիտենական «Է»ն է։ Ան Հօր յաւիտենական ծնունդն է։ Ան յաւիտենական 

Աստուծոյ՝ յաւիտենական Որդին է։ Կիւրեղ Երուսաղէմացին կ’ըսէ. «Մենք 

մկրտութեան ընթացքին, ջուրէն ու Հոգիէն ծնելով է որ կը դառնանք 

Աստուծոյ զաւակները. նոյնը չէ պարագան Քրիստոսի։ Մկրտութեան ըն-

թացքին Հայրը իր Որդիին վերաբերեալ վկայեց ըսելով. "Ատիկա է իմ սի-

րելի Որդիս" (Մտ 3.17)։ Ուշագրաւ է որ Աստուած չըսաւ "Ան իմ Որդիս 

եղաւ", այլ՝ "Ան իմ Որդիս է՛"։ Սա ցոյց կու տայ որ Յիսուս Աստուծոյ Որդին 

էր իր մկրտութենէն առաջ»։ Յիսուս կարիքը չունի որդեգրութեան, որով-

հետեւ ի՛նքն է անձը որուն ճամբով մենք կ’որդեգրուինք մեր երկնաւոր Հօր։ 

բ) Մարդիկ Աստուծոյ զաւակները կը դառնան հաւատքի ճամբով (Յհ 

1.12, Գղ 3.26)։ Առանց ընդունելու Յիսուսը եւ առանց հաւատալու իրեն՝ 

մէկը չի կրնար Աստուծոյ զաւակ դառնալ։ Քրիստոս կարիքը չունի հաւատ-

քի՝ որովհետեւ ի՛նքն է հիմնադիրը հաւատքին (Եբր 12.2)։ Ի՛նքն է մարդոց 

հաւատք ներշնչողը, եւ այդ հաւատքին ճամբով՝ զիրենք Աստուծոյ զաւակ-

ներ դարձնողը։ 

գ) Մարդիկ Աստուծոյ զաւակները կը դառնան սիրոյ ճամբով. «Տեսէք թէ 

ինչպիսի՜ սիրով Հայրը մեզ սիրեց, ուզելով որ Աստուծոյ որդիներ կոչուինք 
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եւ արդարեւ Աստուծոյ որդիներն ենք» (Ա.Յհ 3.1)։ Մարդիկ Աստուծոյ զաւակ 

կ’ըլլան՝ երբ Աստուծոյ սէրը կ’առնեն իրենց ներսիդին, իսկ Քրիստոս Աս-

տուծոյ Որդին է, որովհետեւ սիրոյ Աստուածն է, Աստուծոյ սիրոյն մարմնա-

ցումն է։ 

4) Վերջին նշում մը։ Ուշադիր պէտք է ըլլալ որ բնագիրը չ’ըսեր՝ «Քրիս-

տոս մարդիկը Աստուծոյ որդիներ ԸՐԱՒ կամ զանոնք Աստուծոյ որդիներ 

ԴԱՐՁՈՒՑ», այլ՝ «Իշխանութիւն ՏՈՒԱՒ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու»։ Եթէ 

ըսենք «ըրաւ» կամ «դարձուց», կը հասկնանք որ մեր կամքէն անկախ կամ 

մեր կամքին հակառակ մեզ Աստուծոյ զաւակներ դարձուց, մինչդեռ եթէ 

ըսենք «տուաւ», կը հասկնանք որ մեր խնդրանքին ու փափաքին ընդառաջե-

լով է որ «տուաւ» այդ իշխանութիւնը։ Յիսուս կ’ըսէ. «Խնդրեցէ՛ք Աստուծմէ 

եւ պիտի տայ ձեզի» (Մտ 7.7)։ Եթէ մենք չընդունինք Տէրը, չհաւատանք իրեն, եւ 

չխնդրենք իրմէ որ մեզի շնորհէ Աստուծոյ զաւակները ըլլալու իշխանու-

թիւնը՝ ան պիտի չշնորհէ մեզի այդ իշխանութիւնը։ Յովհան Ոսկեբերան 

կ’ըսէ. «Որդին մարդիկը Աստուծոյ զաւակ չդարձուց, այլ անոնց իշխանու-

թիւն տուաւ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու, որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ՝ կա-

րիքը ունինք մեծ նախանձախնդրութեան որպէսզի կարենանք տէր կանգնիլ 

այն որդեգրութեան պատկերին, որ դրոշմուեցաւ մեր անձերուն մէջ մկրտու-

թեան ընթացքին, ... Միաժամանակ կ’ուզէ ցոյց տալ մեզի թէ Աստուծոյ 

շնորհքը չ’իջներ մարդուն վրայ մարդուն կամքէն անկախ, այլ կ’իջնէ միայն 

անոնց վրայ՝ որոնք կը փափաքին այդ շնորհքին, եւ կը յոգնին այդ շնորհքին 

համար. այդպիսիներն են որ Աստուծոյ զաւակները կ’ըլլան։ Եթէ իրենք 

չընտրեն ու չուզեն Աստուծոյ զաւակները ըլլալ, շնորհքը չ’իջներ անոնց 

վրայ, եւ ո՛չ ալ կը ներգործէ անոնց ներսիդին»։ 

 

«Ոմ ՜ջՠ՜ձ ծ՜կ՝ճչ ՠս ճմ կ՜ջկզձզ ժ՜կ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ժ՜կտճչ, ՜հէ՚ 

Աոպճսթկբ թձՠէճչ» (Յհ 1.13)։ 

Նախորդ համարը մեզի կը խօսի Աստուծոյ զաւակները ըլլալու կերպին 

մասին։ Աւետարանիչը յաւելեալ լոյս կը սփռէ այս հարցին վրայ, երբ կը 

հաստատէ թէ Աստուծոյ զաւակ ըլլալը արդիւնքը չէ ո՛չ «արիւնի», ո՛չ «մար-

մինի» եւ ո՛չ ալ «մարդկային կամքի»։ Խօսինք այս բառերուն մասին առանձ-

նաբար.- 

1) «Ո՛չ արեան ճամբով»։ Յովհաննէս Աւետարանիչ կը հաստատէ, թէ 

մարդ չի կրնար «արեան ճամբով» դառնալ Աստուծոյ զաւակ։ Խօսքը անշուշտ 

Յիսուսի արեան մասին չէ։ Հինգ մեկնութիւններ կան.- 

ա) Ոմանք կը կարծեն որ խօսքը անասնական զոհերու արեան մասին է։ 

Եթէ այս առումով առնենք հաստատումը, Յովհաննէս ըսած կ’ըլլայ, թէ կեն-

դանական զոհեր մատուցանելով մարդ չի կրնար իր մեղքերը քաւել եւ Աս-

տուծոյ զաւակ դառնալ։ Ասիկա, հետեւաբար, պատասխան մը կ’ըլլայ այն 

ծիսապաշտ հրեաներուն՝ որոնք կը հաւատային որ իրենց կողմէ մատուցուող 

զոհերով՝ իրենց մեղքերը կը սրբուէին (Եբր 10.3-4)։ 
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բ) Ըստ ուրիշներուն, հոս յիշուած արիւնը ակնարկութիւն է թլփատու-

թեան։ Հրեաներ կը հաւատային որ եթէ Աստուծոյ պատուէրին համաձայն 

թլփատուէին՝ Աստուծոյ ժողովուրդին մաս պիտի կազմէին, եւ Աստուած՝ 

իրենց Աստուածը պիտի ըլլար (Ծն 17)։ Եթէ այս առումով առնենք հաստա-

տումը, Յովհաննէս ըսած կ’ըլլայ հրեաներուն, թէ՝ մարմնաւոր թլփատու-

թիւնը չէր կրնար զիրենք Աստուծոյ զաւակ դարձնել։ Արդարեւ, իսկական 

թլփատութիւնը մարմնական թլփատութիւնը չէ, այլ՝ «սրտի՛ թլփատու-

թիւնն է, այսինքն՝ Սուրբ Հոգիին համաձայն ապրիլը» (Հռ 2.28։ Կղ 2.11)։ 

գ) Հրեայ մարդը՝ հրեայ ծնած ըլլալով ինքզինք Աստուծոյ զաւակ կը հա-

մարէր։ Այս իրողութիւնը նկատի առնելով, Յովհաննէս Աւետարանիչ դիտել 

կու տայ, թէ «արեան ճամբով» չէ որ մարդ Աստուծոյ զաւակ կը դառնայ, այլ 

խօսքով՝ եթէ մէկը արեան ճամբով հրեայ է, իր արիւնը հրեայի արիւն է, 

ատիկա զինք մեքենական կերպով Աստուծոյ զաւակ չի դարձներ։ Գլխաւոր 

ճշմարտութիւնը որ Յովհաննէս կ’ուզէր բացայայտել, այն էր՝ որ հրեայ 

ծնողներէ ծնիլը չէ որ կը փրկէ հրեայ մարդը, այլ՝ Աստուծմէ ծնիլը։ 

դ) Այլ մեկնիչներ արիւնը կը կապեն ամուսնական յարաբերութեան։ 

Օգոստինոս կ’ըսէ. «Անոնք որոնք Աստուծմէ կը ծնին՝ անո՛նք է որ Քրիստո-

սէ իշխանութիւն կը ստանան Աստուծոյ զաւակները ըլլալու։ Աստուծմէ 

ծնիլը չի նմանիր մեր առաջին ծնունդին՝ որ մեր ծնողներուն արիւնէն ծնիլ 

մըն է։ Առաջին անգամ մարդիկ ի՞նչ բանէ կը ծնին. կը ծնին արիւնէն, կը 

ծնին արուի եւ էգի արեան միաւորութենէն եւ մարմնաւոր յարաբերու-

թենէն։ Իսկ երկրորդ անգամ, մարդիկ կը ծնին Աստուծմէ։ Առաջին ծնունդը 

արուէն եւ էգէն է, իսկ երկրորդ ծնունդը՝ Աստուծմէ եւ եկեղեցիէն»։ 

ե) Մեկնիչներ ալ կան որոնք «արիւնը» ակնարկութիւն կը նկատեն մար-

դուն։ Հետաքրքրական է որ Պօղոս առաքեալ մարդը կը կոչէ մարմին եւ 

արիւն։ Ան կ’ըսէ. «Մարմինն ու արիւնը իրենց ներկայ վիճակով չե՛ն կրնար 

Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել» (Ա.Կր 15.50)։ Հետեւաբար, երբ կը 

հաստատուի, թէ՝ մարդը չի կրնար «արեան ճամբով» դառնալ Աստուծոյ զա-

ւակ, ըսել ուզուածը այն է՝ որ Աստուծոյ զաւակ դառնալը մարդկային ճիգի 

եւ աշխատանքի հետեւանքը չէ։ 

2) «Ո՛չ մարմինի կամքով»։ Յովհաննէս Աւետարանիչ այս բառերով կը 

բացայայտէ, թէ մէկը չի կրնար իր մարմինին կամքով Աստուծոյ զաւակ 

դառնալու պարգեւը ձեռք ձգել։ Այսինքն, եթէ մարդուս մարմինը կամենայ 

Աստուծոյ զաւակ ըլլալ, եւ եթէ իր կամեցածը իրականացնելու համար պայ-

քարի մարմինին յատուկ մեղքերուն դէմ՝ անով չի կրնար Աստուծոյ զաւակ 

ըլլալ։ Իր մարմինը սեղմումներու ենթարկելով՝ չի կրնար Աստուծոյ զաւակը 

ըլլալու իշխանութիւնը ձեռք ձգել, որովհետեւ ասիկա պիտի նշանակէր՝ Աս-

տուծոյ զաւակ դառնալ մարդկային մեր ճիգով։ Բայց Աստուծոյ զաւակ ըլ-

լալը՝ Քրիստոսի հանդէպ մեր հաւատքին եւ Քրիստոսի ձրի շնորհքին ար-

դիւնքն է, եւ ոչ թէ մարդուս ճիգին արդիւնքը։ Աստուած կը գնահատէ 

մարմինին յատուկ մեղքերուն դէմ մեր մղած պայքարը, բայց կը գնահատէ 
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միայն ա՛յն ատեն՝ երբ արդէն Քրիստոսով դարձած ենք իր զաւակները։ 

Փրկութիւնը ձրի է. զայն ձեռք ձգելու համար վճարելիք գին չունինք. կը 

բաւէ որ հաւատքով ու զղջումով խնդրենք՝ կը ստանանք. զայն ձեռք ձգելէ 

ե՛տք է որ անոր գինը պիտի վճարենք։ Այո՛, փրկութիւնը ձրիօրէն ընդունելէ 

ետք՝ գի՛ն պիտի վճարենք զայն պահելու համար։ Փրկութեան ճամբուն մէջ 

մտնելը ձրի է. այդ ճամբուն մէջ մնալը սակայն ձրի չէ. փուշեր կան հոն մեզ 

սպասող։ 

3) «Ո՛չ մարդկային կամքով»։ Այս բառերը գրեթէ նոյն իմաստը ունին 

«ո՛չ մարմինի կամքով» բառերուն հետ։ Յովհաննէս կ’ուզէ պարզել, թէ Աս-

տուծոյ զաւակ ըլլալը մարդկային կամքի, այլ խօսքով՝ մարդուս կողմէ ար-

տայայտուած բարի կամեցողութեան կամ խնդրանքի արդիւնք չէ, ո՛չ ալ 

մարդկային ճիգի, ջանքի, աշխատանքի ու երկունքի արդիւնք է, այլ Աստու-

ծոյ կամքին ու սիրոյն արդիւնքն է։ Փաստօրէն, Աստուած մարդոց կամքն ու 

փափաքը տեսնելով չէր որ իր Որդին աշխարհ ղրկեց, այլ՝ մարդոց հանդէպ 

իր ունեցած սէրէն մղուած զանիկա ղրկեց։ Աստուած հետաքրքրուեցաւ 

մարդոցմով՝ երբ մարդոցմէ ոչ ոք կը հետաքրքրուէր իրմով։ Նայեցաւ երկ-

րին՝ երբ երկիրը իր երեսը դարձուցած էր երկինքին։ Հաշտութեան ձեռք եր-

կարեց մեզի՝ երբ մենք թշնամի էինք իրեն (Հռ 5.10)։ 

4) Յովհաննէս Աւետարանիչ ցոյց տալէ ետք թէ մարդ չի կրնար Աստու-

ծոյ զաւակ ըլլալ «արեան ճամբով» եւ ո՛չ ալ «մարմինի կամ մարդկային 

կամքով», խօսքը կը շարունակէ եւ կ’ըսէ՝ «այլ Աստուծմէ ծնելով»։ Մենք 

Աստուծմէ ծնելով է որ Աստուծոյ զաւակ կը դառնանք։ Իսկ ի՞նչպէս տեղի 

կ’ունենայ Աստուծմէ ծնելու գործողութիւնը։ Յհ 3.5-ին մէջ կը կարդանք, 

որ մարդ կը ծնի Սուրբ Հոգիէն, իսկ Ա.Պտ 1.23-ին մէջ կը կարդանք որ մարդ 

կը ծնի «Աստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենական խօսքով»։ Երկու տարբեր 

ծնունդներու մասին չէ որ կը խօսուի, այլ մէկ եւ միակ վերածնունդի մը մա-

սին։ Մեր վերածնունդին համար թէ՛ Աստուծոյ խօսքը եւ թէ՛ Սուրբ Հոգին 

կարեւոր են։ Աստուծոյ խօսքը միջոցն է մեր վերածնունդին, իսկ Սուրբ 

Հոգին՝ հեղինակը։ Այսպէս, երբ հաւատանք Քրիստոսի խօսքերուն՝ Սուրբ 

Հոգին անոնց միջոցաւ կը գործէ ու կը ներգործէ մեր ներսիդին, եւ նո՛ր 

սիրտ ու նո՛ր հոգի կը շնորհէ մեզի (Եզ 36.26-27), եւ այդ ձեւով ապրած կ’ըլ-

լանք մեր վերածնունդը։ «Վերածնունդ» չի նշանակեր միայն «վերստին 

ծնունդ», այլ կը նշանակէ նաեւ՝ «վերէն ծնունդ», այսինքն՝ Սուրբ Հոգիէն 

ծնունդ։ 

 

ՎԱՂԻՆԱԿ Ծ. ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆ 

(Շար. 5) 
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ԸՆԿԵՐԱ-ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ 

Ի՞ՆՉՊԷՍ ԳԻՏՆԱԼ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԿԱՄՔԸ
*
 

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  

կ’ապրին զանազան ընկերութիւններու մէջ եւ անմիջականօրէն ենթակայ 

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

 

 

Նյ՜պ՜ժգ 

Հասկնալ Աստուծոյ կամքը եւ սորվիլ, թէ ինչպէս իմաստուն որոշումներ 

պէտք է առնենք: 

 

Մՠջ ոճջչՠէզտ ՟՜ոգ 

1) Աստուծոյ կամքին առնչուած հինգ սկզբունքները: 

2) Աստուծոյ կամքին մէջ  կեդրոնական բաժինը մարդուն ով ըլլալն է եւ 

ոչ թէ ինչ ընելը: 

3) Թէ ի՛նչպէս Աստուած իր հետեւորդներուն յատուկ առաջնորդութիւն 

կ’ընծայէ: 

4) Ի՛նչպէս իմաստուն որոշումներ կատարել: 

 
Ընդհանրապէս երիտասարդներուն կողմէ ինծի ուղղուած ամենասովո-

րական հարցումներէն մէկը այն է, թէ՝ «Իմ կեանքիս համար, ես ի՞նչպէս 

կրնամ Աստուծոյ կամքը գիտնալ»: Անկեղծ ըլլալու համար, ըսեմ, որ այս 

հարցումը երկար տարիներ խորապէս անհանգստացուցած էր զիս: Աստուած 

ի՞նչ կ’ուզէ, որ ընեմ: Ի՞նչ կրնայ պատահիլ, եթէ յանկարծ ուշադրութենէս 

պահ մը վրիպի Աստուծոյ կամքը: Տարիներ շարունակ Աստուծոյ կամքը 

ծածկուած կը նկատէի, իբրեւ պահուած գանձի մը քարտէզին վրայ 

ծածկագրուած պատգամ: Կը կարծէի, որ իմ պարտականութիւնս էր շուրջս  

փնտռել, մինչեւ որ Աստուած փոքր ակնարկներ կատարէր: Ուրիշ ժամանակ-

ներ, կը վախնայի որ Աստուծոյ կամքը ինծի պիտի յայտնուէր, երբ սիրած 

բաներէս մէկը ինձմէ առնէր: Մինչ այնպէս կը թուէր, որ ուրիշներ վստահ 

էին Աստուծոյ կամքին, բայց ես նման ապահովութիւն չէի զգար:  

Ներկայիս Աստուծոյ կամքը գիտնալը ինծի համար հարց չէ եւ քեզի հա-

մար ալ պէտք չէ ըլլայ: Աստուծոյ կամքին մասին որոշ Աստուածաշնչական 
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սկզբունքներ սորվեցայ, որոնք լիովին փոխեցին որոշումներ կայացնելու իմ 

կերպս: Յաջորդող էջերուն մէջ կ’ուզեմ զանոնք կիսել ձեզի հետ:  

Ուստի, ի՞նչ է Աստուծոյ կամքը եւ ի՞նչպէս կրնանք գիտնալ զայն:  

Կարեւոր է ի մտի ունենալ, որ Աստուծոյ կամքին մեծ բաժինը արդէն 

իսկ յայտնուած է Աստուածաշունչին մէջ: 

 

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԿԱՄՔԸ ԳԻՏՆԱԼ 

Աշ՜նզձ Սժա՝ճսձտ 

Աոպճսթճհ ժ՜կտձ բ, ճջ կ՜ջ՟զժգ վջժճսզձ: 

Ծնունդներու գիրքին 6-9 գլուխներուն մէջ արձանագրուած կը գտնենք 

այն մեծ ջրհեղեղին մասին, որ ամէն ինչ ոչնչացուց աշխարհի երեսէն (Ծնն 

6.11-12): Երկրի վրայ ապրողներէն միայն Նոյն ու իր ընտանիքի անդամները 

փրկուեցան, որովհետեւ Նոյ իր կատարեալ եւ արդար կեանքով սիրելի եղաւ 

Աստուծոյ (Ծնն 6.9): 

Թէեւ ժողովուրդը նախապէս զգուշացուեցաւ գալիք կործանումին 

մասին, բայց անոնք ի վնաս իրենց՝ անտեսեցին տուեալ ազդարարութիւն-

ները: 

Հազարաւոր տարիներ ետք, Պետրոս առաքեալ անդրադառնալով եկեղե-

ցիէն ներս թափանցած նոյն շեղուածութեան գոյութեան, կը գրէ կեղծ ու-

սուցիչներու մասին, զանոնք համեմատելով շուներու, որոնք իրենց փսխա-

ծին կը վերադառնան եւ կ’ուրանան Քրիստոսի երկրորդ գալուստը: Ան կը 

յիշեցնէ, թէ ինչպէս մարդիկ կը մոռնան ջրհեղեղը եւ կ’ենթադրեն, որ կեան-

քը իր ներկայ վիճակով յաւիտեան պիտի շարունակուի: Եւ իբրեւ արդիւնք, 

մարդիկ կը ծաղրեն Աստուծոյ դատաստանը, ճի՛շդ ինչպէս որ ըրին Նոյի 

օրերուն. «Բայց Տիրոջ օրը անակնկալօրէն պիտի գայ, գողի պէս, երբ երկին-

քը մեծ շառաչիւնով պիտի չքանայ, երկնային մարմինները պիտի վառին ու 

հալին, եւ երկիրը իր ամբողջ բովանդակութեամբ պիտի անհետանայ» (Բ.Պտ 

3.10): Ուրիշ խօսքով, եթէ չենք տեսներ Աստուծոյ վերահաս դատաստանը, 

չի՛ նշանակեր որ ան չի կրնար կատարել: Աստուած խոստում մը տուած է եւ 

հաւատարիմ է իր ըսածին ու տուածին (Բ.Պտ 3.9):  

Աստուծոյ կամքին առաջին երեսը այն է, որ մարդիկ հաւատալով իր 

Որդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի, կարենան փրկուիլ: Պօղոս առաքեալ Տիմոթէո-

սին գրած իր առաջին նամակին մէջ հետեւեալը կ’ըսէ. «Աստուած, մեր 

փրկիչը կ’ուզէ որ բոլոր մարդիկ փրկուին եւ հասնին ճշմարտութեան ճանա-

չումին» (Ա.Տմ 2.4): Աստուծոյ կամքն է, որ մարդիկ ապաշխարութեամբ 

իրեն դառնան եւ փրկուին: 

Եթէ կեանքիդ մէջ դժուարութիւններու կը հանդիպիս եւ եթէ կը փոր-

ձես գիտնալ Աստուծոյ կամքը, առանց երբեք անկէ մեղքերուդ ներում խընդ-

րելու, կը նշանակէ թէ տակաւին Աստուծոյ կամքին սկիզբն իսկ չես: Աստու-
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ծոյ կամքին առաջնահերթութիւնը քու փրկութիւնդ է: Եւ որպէս աշակերտ, 

եթէ կեանքդ չես յանձնած Քրիստոսի, ապա Աստուած պատճառ չունի որեւէ 

բան յայտնելու քեզի, այն՝ ինչ կը վերաբերի քու կեանքիդ ձեւին: 

Այս չափանիշին հետ կապուած դժուարութիւնը այն է, որ մարդիկ շատ 

շուտ կը վիրաւորուին մեղքէն: Ո՞վ կ’ուզէ իր սեփական մեղքին դէմ ճակա-

տիլ: Փոխանակ պատասխանատուութիւն ստանձնելու, մեզի կ’ըսուի թէ 

մենք զոհերն ենք մեր ընտանիքներուն, ծիներուն եւ ցեղին: Բայց Աստուա-

ծաշունչը շատ յստակ կը յիշեցնէ. «Եթէ “Մեղք չգործեցինք” ըսենք, ստախօս 

կը հանենք զԱստուած, եւ մեր մէջ իր խօսքը չկայ» (Ա.Յհ 1.10):  

Մենք բաւականաչափ համարձակ պէտք է ըլլանք խոստովանելու, որ 

մենք մեղաւորներ ենք եւ անհրաժեշտօրէն կարիքը ունինք Աստուծոյ շնորհ-

քին: Աստուծոյ կամքն է, որ դուն իբրեւ մարդ էակ փրկուիս եւ ուրիշներուն 

ալ օգնես, որ մաս կազմեն Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրին: Այսօր աշ-

խարհը մեղքի ազդեցութեան տակ կքած՝ ցաւի ու տառապանքի մէջ է եւ 

կարիքն ունի աստուածային սիրոյ ներողամտութեան:  

Դուն ալ կոչուած ես այդ պաշտօնին, որպէսզի հաշտութեան պատգամը 

փոխանցես աշխարհին (Բ.Կր 5.19): 

 

Եջժջճջ՟ Սժա՝ճսձտ  

Աոպճսթճհ ժ՜կտձ բ, ճջ կ՜ջ՟զժ Սճսջ՝ Հճ՞զճչ էՠռճսզձ: 

Յաճախ երիտասարդներ ինծի կ’ըսեն. «Չեմ հասկնար, թէ ինչո՞ւ Աստ-

ուած ինծի չի յայտներ, թէ ո՞ր դպրոցը պէտք է երթամ եւ կամ ի՞նչ պէտք է 

ընեմ կեանքիս մէջ: Ինչո՞ւ Աստուած պարզապէս իր կամքը չի յայտներ 

ինծի»:  

Աստուած յայտնած է իր կամքը եւ կը շարունակէ յայտնել իր կամքը 

բոլոր անոնց կեանքերուն մէջ, որոնք Սուրբ Հոգիով լեցուն կեանքը կ’ապ-

րին: Բայց մարդոց մեծամասնութիւնը կ’անգիտանայ ու չ’անդրադառնար 

նոյնիսկ, որ իրենց կեանքը ամբողջութեամբ հակառակ պատկերը կը ներ-

կայացնէ Աստուծոյ պատկերացուցածին եւ կամեցածին: 

Ուստի, ի՞նչ կը նշանակէ Սուրբ Հոգիով լեցուն կեանք ապրիլը: 

Փրկութեան պահուն Սուրբ Հոգին մուտք կը գործէ իւրաքանչիւր քրիս-

տոնեայի կեանքին մէջ եւ որպէս արդիւնք, անձը կարողութիւնը կ’ունենայ 

հաւատքի համարձակ կեանք մը ապրելու, երբ յօժարի իր կեանքը յանձնել 

Քրիստոսին: 

Սուրբ Հոգին է, որ մեր մեղաւոր ըլլալը կը յայտնէ եւ մեզ ճիշդը ընելու 

զօրութեամբ կը սպառազինէ: Ինծի համար միշտ ալ ապշեցուցիչ եղած է, թէ 

ինչպէս քիչեր միայն ճշմարտապէս կ’անդրադառնան այս զօրեղ ճշմարտու-

թեան: Երբ կը լսեմ, որ քրիստոնեաներ կ’ըսեն. «Տէ՛ր Աստուած, ղրկէ՛ Սուրբ 

Հոգիդ», կը զարմանամ, թէ ինչո՛ւ չեն անդրադառնար, որ Աստուած արդէն 

ներկայ է իրենց կեանքերուն մէջ: Սուրբ Հոգին զօրութիւն մը չէ, որ դեղա-
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քանակով կը տրուի կամ կու գայ, այլ անիկա անձ մըն է, որ քու մէջդ կը 

բնակի: Ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’ըսէ. «Չէ՞ք գիտեր որ ձեր մարմինները 

տաճարն են Ս. Հոգիին որ Աստուծմէ առիք եւ ձեր մէջ կը բնակի» (Ա.Կր 

6.19): 

Այնքան ժամանակ, որ Սուրբ Հոգին ունինք, ապա ունինք նաեւ Աստու-

ծոյ զօրութիւնը մեր կեանքին մէջ: Որովհետեւ Քրիստոս ըսաւ. «Բայց երբ 

Սուրբ Հոգին իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք եւ իմ վկաներս 

պիտի ըլլաք» (Գրծ 1.8): Յունարէնի մէջ, զօրութիւն բառը նկատի առնուած 

է ուժանակի հասկացողութեամբ, ուրիշ խօսքով, քրիստոնեաներ իրենց 

կեանքը կ’ապրին իրենց մէջ ունենալով ուժանակի զօրութիւնը, եթէ յօժար 

են այդ ճշմարտութեամբ ապրելու: 

Պետրոս առաքեալ կենդանի օրինակ մըն է այդ իմաստով, որ իր մէջ կը 

կրէ համարձակութիւնը, յատկապէս երբ Քրիստոսի հետ է: Ան յօժար էր 

նոյնիսկ  ալեկոծեալ լիճին մէջ նաւէն դուրս գալ եւ ջուրին վրայէն քալելով՝ 

Քրիստոսին մօտ երթալ: Ինչպէս նաեւ, ան յօժար էր Յիսուսի ձերբակալման 

ժամանակ յարձակիլ հռոմէացի պահակներուն վրայ: Բայց երբ Քրիստոս 

ձերբակալուեցաւ, անիկա շուտով կորսնցուց իր քաջութիւնը: Մանաւանդ, 

երբ իր կեանքը վտանգի մատնուած տեսաւ՝ ան երեք անգամ ուրացաւ իր 

Տէրը: Բայց հազիւ Քրիստոսի Հոգին անոր վրայ հանգչեցաւ, ան Աստուծոյ 

անվախ հետեւորդը դարձաւ, գերագոյն համարձակութեամբ նոյնիսկ դիմա-

գրաւելով հալածանքները: Ուրկէ՞ կու գար Պետրոսի զօրութիւնը: Ատիկա 

կու գար Սուրբ Հոգիով լեցուած ըլլալէն. «Բոլոր ներկաները Սուրբ Հոգիով 

լեցուեցան եւ սկսան տարբեր լեզուներով խօսիլ, ինչպէս որ Հոգին խօսիլ 

կու տար» (Գրծ 2.4): Նոյն զօրութիւնը առկայ է նաեւ մեզմէ իւրաքանչիւրին 

համար եւ մէջ, եթէ կ’ուզենք հաւատքով մեր կեանքի հակակշիռը Աստուծոյ 

յանձնել: 

 

Եջջճջ՟ Սժա՝ճսձտ 

Աոպճսթճհ ժ՜կտձ բ, ճջ կ՜ջ՟զժ գէէ՜ձ կ՜տճսջ, ՜ձ՝զթ ՠս ՜ձ՜ջ՜պ: 

Անիմաստ է ոեւէ երիտասարդի համար, որ ան իր կեանքին համար Աս-

տուծոյ կամքը հայցէ, երբ յօժար չէ հետեւելու Աստուծոյ բարոյական օրէն-

քին, այսինքն՝ կամքին: Ուստի, ճշմարտապէս կ’ուզե՞ս Աստուծոյ կամքը 

գիտնալ: Ահաւասիկ. «Աստուծոյ կամքն է, որ դուք սրբուիք եւ բոլորովին 

հեռու մնաք պոռնկութենէն» (Ա.Թս 4.3): 

Աստուծոյ կամքն է, որ իւրաքանչիւր քրիստոնեայ սուրբ ըլլայ: 

Անհեթեթ է երիտասարդի մը համար, որ սեռականութենէ բռնուած է, 

ըսել՝ «Աստուած իմ, քու կամքդ յայտնէ ինծի», այնքան ատեն, որ անիկա 

կ’անտեսէ Աստուծոյ բարոյական կամքը: Եւ եթէ այդպէս է, ապա ինչո՞ւ 

Աստուած իր կամքին մասին յաւելեալ բաներ յայտնէ:  

Ես չեմ ըսեր, որ ընկեր-ընկերուհիներ իրար ձեռք պէտք չէ բռնեն կամ 
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պէտք չէ համբուրուին, բնաւ այդ չէ միտ բանին: Բայց եւ այնպէս, Աստուա-

ծաշունչը կ’ըսէ. «Ի վերջոյ եղբայրներ խորհեցէք այն բաները՝ որոնք ճշմա-

րիտ են, պարկեշտ, արդար, մաքուր, սիրելի, բարեհամբաւ, առաքինի եւ 

գովելի» (Փլպ 4.8): Աստուծոյ կողմէ կրնաս օրհնուիլ որքան ատեն որ գոր-

ծերդ ճիշդ, պատուաւոր, ուղիղ, արդար եւ սուրբ են: Իսկ երբ փոխանակ 

Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ղեկավարուելու՝ մարմնաւոր ցանկութիւններովդ 

կը ղեկավարուիս, կը նշանակէ՝ որ այլեւս դադրած ես Աստուծոյ կամքին մէջ 

ըլլալէ:  

Մաքուր, անբիծ եւ անարատ ըլլալը կը ներառնէ մարմինն ու աչքերը 

հակակշռի տակ առնելը: Աստուծոյ կամքն է. «Ձեզմէ իւրաքանչիւրը թող 

սրբութեամբ եւ պատուով ամուսնանայ» (Ա.Թս 4.4), որ կ’ակնարկէ մարմինը 

սրբութեամբ եւ պատուով պահելուն: Ասիկա կը նշանակէ հակակշռի տակ 

առնել այն՝ ինչ որ աչքերովդ կը տեսնես ու կը դիտես, ինչպէս նաեւ՝ 

հագուելու կերպդ: 

 
Չճջջճջ՟ Սժա՝ճսձտ  

Աոպճսթճհ ժ՜կտձ բ, ճջ կ՜ջ՟զժ իձ՜ա՜ձ՟զձ ՝ճսձ զղը՜ձճսդզսձ-

ձՠջճսձ: 

Շատ քիչեր կ’անդրադառնան, որ տասնաբանեայ պատուիրաններէն այն, 

որ կը վերաբերի ներանձնական յարաբերութիւններուն՝ հինգերորդն է. 

«Պատուէ՛ հայրդ ու մայրդ…»: Առաջին չորս պատուիրանները անմիջականօ-

րէն առնչուած են Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ յարաբերութեան, իսկ 

մնացեալ վեց պատուիրանները՝ մարդոց միջեւ յարաբերութեան մասին են: 

Հայրն ու մայրը պատուել պատուիրանը դրուած է նախքան սուտ մի՛ խօսիր, 

մի՛ սպաներ եւ մի՛ գողնար պատուիրանները: Իրականութեան մէջ, Աստ-

ուած այնքան լուրջ է մարդոց իրենց ծնողները յարգելու եւ պատուելու 

պատուիրանին գծով, որ բազմաթիւ մարդիկ (երիտասարդներ) Հին Կտակա-

րանին մէջ մահուամբ պատժուեցան իրենց ծնողները անպատուելուն պատ-

ճառով: Թէեւ այսօր կրնանք շնորհակալ ըլլալ, որ նոյնը չէ պարագան, բայց 

ատիկա որոշ գաղափար մը կու տայ մեզի, որ Աստուած որքա՜ն բարձր կը 

գնահատէ մարդոց իրենց ծնողներուն պատիւ եւ յարգանք ընծայելը: Աս-

տուծոյ կամքը պարզ է. «Հնազանդիր ծնողներուդ եւ յարմար իշխանու-

թեան»: 

Պետրոս առաքեալի նամակին մէջ հետեւեալը կը կարդանք. «Ծառանե՛ր, 

ամենայն երկիւղածութեամբ հնազանդեցէք ձեր տէրերուն. ո՛չ միայն անոնց՝ 

որոնք ազնիւ են ու բարի» (Ա.Պտ 2.18): Թէեւ կրնաս մտածել՝ ըսելով թէ, ո՛վ 

այսինչ. «Բայց դուն չե՛ս ճանչնար իմ ծնողներս»: Բայց համարը կը շարունա-

կէ՝ ըսելով. «այլ նաեւ անոնց՝ որոնք անգութ են»: Անհասկցող ծնողնե՞ր 

ունիս. ի՛նչ պէտք է ընես: Յարգանքով հնազանդիր անոնց: Անշուշտ որեւէ 

իշխանութիւն կամ հեղինակութիւն, երբ քեզ Աստուծոյ բարձրագոյն պատ-

ուիրանին հակառակ գործեր կատարել կը հրահանգէ, ապա միայն Աստուծոյ 
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հնազանդիր: Թէեւ այս երեւոյթները շատ քիչ են եւ հազուադէպ կը պատա-

հին: 

 

Հզձ՞ՠջճջ՟ Սժա՝ճսձտ  

Աոպճսթճհ ժ՜կտձ բ, ճջ կ՜ջ՟զժ ծզղ՟գ գձՠէձճսձ ի՜կ՜ջ պ՜շ՜յզձ: 

Քրիստոնեայ ըլլալը միշտ ալ դիւրին չէ: Եթէ իրապէս կ’ուզես ճշմար-

տութեան եւ արդարութեան համար ոտքի կանգնիլ՝ անկասկած պիտի հա-

լածուիս: Ով որ տարբեր բան մը կը փորձէ ըսել քեզի, վստահ եղիր, որ Քրիս-

տոսի պատգամը կը նուաստացնէ: Այս պատճառով Պետրոս առաքեալ կը 

գրէ. «Յարգեցէ՛ք բոլորը. ձեր հաւատակից եղբայրները սիրեցէ՛ք. Աստուծ-

մէ վախցէք. թագաւորը պատուեցէք» (Ա.Պտ 3.17): Կրնաս ծաղրուիլ եւ 

ծանակի ենթարկուիլ ալքոլ չխմելուդ եւ կամ այս կամ այն շարժապատկերը 

չդիտելուդ համար: Քրիստոսին հաւատալուդ կամ հետեւելուդ համար 

նոյնիսկ կրնաս ընտանեկան պարագաներուդ կողմէ անտեսուիլ եւ մեկու-

սացուիլ: Նոյնիսկ կրնաս մերժուիլ Քրիստոսի մասին հաւատքդ կիսելուդ 

կամ բաժնելուդ պատճառով: Բայց այս բոլորին դիմաց Աստուծոյ կամքը 

շատ պարզ է. «Վստահիլ իրեն, նոյնիսկ որ ճիշդը կատարելուդ համար կը 

տառապիս»: 

Եթէ Սուրբ Հոգիով լեցուած քրիստոնեայ մըն ես, ապա պիտի տառա-

պիս ճիշդը ընելուդ համար: Երբ անաստուած աշխարհի մը մէջ աստուա-

ծավախ կեանք կ’ապրիս, պիտի տառապիս: Պօղոս առաքեալ կը գրէ. «Նոյն-

պէս, բոլոր անոնք որոնք կ’ուզեն աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յի-

սուսի միացած ապրիլ, անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուին» (Բ. 

Տմ 3.12): Բայց կրնաս մտածել, որ ես որեւէ տեսակ հալածանքէ չեմ տառա-

պիր: Եթէ իրօք այդպէս է, ապա շատ հաւանաբար ճշմարտութեան հա մար 

իրապէս ոտքի կանգնող չես քու կեանքիդ ընթացքին: Եթէ կը տառապիս, 

ապա ուրախացիր. որովհետեւ առաքեալը կը յիշեցնէ՝ «Եթէ Քրիստոսի ա-

նունին համար նախատուիք՝ երանելի էք, որովհետեւ կը նշանակէ՝ թէ Աս-

տուծոյ փառաւորիչ Հոգին ձեր վրայ հանգչած է» (Ա.Պտ 4.14): 

 

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԿԱՄՔԸ ԴՈՒՆ ԵՍ 

Աստուծոյ կամքն է, որ դուն փրկուիս, Սուրբ Հոգիով լեցուիս, սրբուիս, 

իշխանութեանց հնազանդիս, եւ մանաւանդ՝ տառապանքիդ մէջ իրեն վստա-

հիս: 

Աստուածաշունչը շատ յստակ ցոյց կու տայ, որ ասիկա է Աստուծոյ 

կամքը քու կեանքիդ համար: Ատով հանդերձ, կրնաս մտածել եւ հարց տալ, 

թէ ի՞նչ է Աստուծոյ յստակ կամքը անձնապէս իմ կեանքիս համար:  

Արդ, եթէ այդ է փնտռածդ, ապա ահաւասիկ վերջին սկզբունքը: 
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Վՠռՠջճջ՟ Սժա՝ճսձտ  

Եթէ իրապէս հետեւեցար նախապէս ներկայացուած հինգ սկզբունքնե-

րուն, ապա ազատ ես ցանկութիւններուդ համաձայն ընտրութիւններդ կա-

տարել: Եւ եթէ Աստուածավախ կեանք մը կ’ապրիս, Աստուած ճիշդ ցան-

կութիւնները պիտի տայ քեզի: Սաղմոսերգուն կ’ըսէ. «Միակ ուրախու-

թիւնդ, Տէ՛րը թող ըլլայ, եւ ինք սրտիդ բոլոր բաղձանքները պիտի տայ» 

(Սղ 37.4): Ուրիշ խօսքով, եթէ նախ կեանքի ղեկդ յանձնես Աստուծոյ, ապա 

ազատութիւնը պիտի ունենաս ընտրութիւններ կատարելու, որովհետեւ 

Աստուած ի՛նք պիտի առաջնորդէ կեանքդ:  

Հետեւեալը պէտք է նկատի ունենաս, որ Աստուծոյ կամքը այնքան ալ 

առնչուած չէ ըրած բաներուդ, որքան՝ քու ո՛վ ըլլալուդ: Աստուծոյ կամքը 

ո՛ր շրջանի դպրոցը յաճախելուդ մասին չէ, այլ՝ ինչպիսի աշակերտ ըլլա-

լուդ: Աստուծոյ կամքը որուն հետ ժամադրուելուդ վրայ չէ կեդրոնացած 

որքան՝ ի՛նչպէս կը վարուիս հակառակ սեռին պատկանող մարդոց հետ 

իրականութեան: Աստուած քեզ ընտրելու ազատութեամբ օժտած է: 

Հեղինակ մը (Ճոն Մքարթր) բացատրելով Աստուծոյ կամքին էութիւնը, 

կ’ըսէ. «Աստուծոյ կամքը գլխաւորաբար տեղ մը չէ. անիկա, ամէն բանէ 

առաջ, քեզի համար այսինչ տեղը երթալ կամ այնինչ տեղը աշխատիլը չէ: 

Այլ անիկա քեզի հետ կ’առնչուի՝ քեզ նկատելով իբրեւ անձ մը: Եւ եթէ դուն 

ճիշդ այդ անձն ես, պիտի կարենաս հետեւիլ ցանկութիւններուդ եւ 

իրագործես ու ամբողջացնես Աստուծոյ կամքը»:  

Ուստի մի՛ սպասեր Աստուծոյ յատուկ եւ անձնաւորեալ հրահանգին, այլ 

այժմէն ներգրաւուիր զանազան աշխատանքային մարզերու մէջ եւ սկսիր 

համոզում զարգացնել ի՛նչ բանի եւ ինչո՛ւ հաւատալուդ մասին: Երբ սկսիս 

շարժիլ, այն ատեն Աստուած կ’առաջնորդէ քեզ այն ուղղութեամբ՝ որ ինք 

կ’ուզէ որ երթաս: Ահա թէ ինչո՛ւ Առակացի հեղինակը կը գրէ. «Մարդուն 

սիրտը իր ճամբան կը հնարէ, բայց Տէրը կ’ուղղէ անոր քայլերը» (Առ 16.9): 

 

Ի՛ՆՉ ԿՐՆԱՆՔ ԸՍԵԼ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԻՆ  

ՅԱՏՈՒԿ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԾՐԱԳԻՐԻՆ ՄԱՍԻՆ 

Ես ձեր կեանքին համար Աստուծոյ յատուկ ծրագիրը գիտեմ: Երբ 

այսպէս կ’արտայայտուիմ աշակերտներուս առջեւ, անոնք կը կարծեն, թէ 

Աստուծմէ յատուկ պատգամ մը ստացած եմ: Եւ կը կարծեն, որ իրենց պիտի 

ըսեմ, թէ ո՞ր դպրոցը պէտք է յաճախեն եւ կամ ապագային որո՞ւ հետ պիտի 

ամուսնանան: Բայց անոնց աչքերէն ու դէմքի արտայայտութենէն կրնաս 

գիտնալ այն յուսախաբութիւնը, որ կ’ապրին, երբ անոնց հետ կը կիսեմ 

վերոյիշեալ հինգ սկզբունքները: Անոնք կը հարցնեն. «Հապա իմ կեանքիս 

մասին ի՞նչ կրնաս ըսել. ի՞նչպէս կրնամ գիտնալ, թէ Աստուած մասնաւորա-

բար ի՛նչ կ’ուզէ ինձմէ. Աստուած ինչ կերպ կ’ուզէ որ ես կեանքս ապրիմ, 

եւայլն»: 



44  ՀԱՍԿ ՅՈՒՆՈՒԱՐ — ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2021 

 

Կինս երբ բարձրագոյն կարգի աշակերտ էր, նոյն հարցումը իր մտքին 

մէջ կը շրջագայէր: Ան մեծապէս կը ցանկար Biola համալսարանը յաճախէր, 

ուր ես կ’ուսանէի, բայց նիւթական ծախսը շատ բարձր էր: Մինչ իր ընտա-

նեկան պարագաները քաջալերեցին զինք, որ պետական համալսարան եր-

թայ, բայց ան վստահ էր, որ իրապէս ուրախ պիտի ըլլար, եթէ քրիստո-

նէական համալսարան յաճախէ: Ան եռանդով կ’աղօթէ, որ Աստուած առաջ-

նորդէ զինք այնպիսի տեղ մը, որ կրնայ ծախսերը հոգալ: Թէեւ ան յուսա-

խաբ եղաւ, երբ Biola համալսարանին դռները փակ մնացին իր առջեւ, 

տնտեսական դժուարութեան պատճառով, սակայն որոշեց երթալ Vanguard-

ի համալսարանը: Եւ այնտեղ, ան ստացաւ թէ՛ ակադեմական եւ թէ՛ մարզա-

կան կրթաթոշակ: 

Կողակիցիս ցանկութիւնը մէկ ուղղութեամբ երթալ էր, բայց Աստուած 

անոր քայլերը ուրիշ ուղղութեամբ առաջնորդեց: Եւ աւարտին, ան մեծա-

պէս սիրեց եւ ուրախացաւ Vanguard-ի համալսարանին մէջ ըլլալուն համար: 

Արդեօք եթէ Biola կամ պետական համալսարան երթար՝ Աստուծոյ կամքէն 

դո՞ւրս պիտի մնար. բնականաբար ոչ: Որովհետեւ, ինչ որ սորվեցանք այս 

գլուխին մէջ այն է, որ Աստուծոյ կամքը կը ներառնէ ենթակային ով ըլլալը 

եւ ոչ թէ ինչ ըլլալը: Ուստի, ան ո՞ւր ալ ընտրէր, Աստուած իրեն հետ պիտի 

ըլլար: 

Արդ, ի՞նչպէս պիտի կրնաս Աստուածահաճոյ որոշումներ կատարել: 

Նախքան Աստուածաշնչական սկզբունքներով մեր կեանքին համար յա-

տուկ որոշումներ կայացնելու մասին խօսիլս, թոյլ տուէք ձեզի հետ կիսեմ 

երկու մտապատկերներ Աստուծոյ կողմէ ընձեռուած առաջնորդութեան մա-

սին: 

 

1) Սճսջ՝ Հճ՞զձ արջճսդՠ՜կ՝ ժ’՜շ՜նձճջ՟բ կՠա ծզղ՟ գձպջճսդզսձ-

ձՠջ ժ՜պ՜ջՠէճս ի՜կ՜ջ: 

Ինծի համար ապշեցուցիչ է լսել, թէ ինչպէս շատեր կ’ըսեն. «Ես Աս-

տուծմով առաջնորդուած կը զգամ այսինչ կամ այնինչ բանն ընելու համար»: 

Անձամբ, շատ կ’ուզեմ գիտնալ, թէ անոնք ի՞նչպէս կը գիտնան  ատիկա: 

Որքան որ գիտեմ, Աստուածաշունչին մէջ ոչ մէկ օրինակ կայ, ուր ցոյց կը 

տրուի, որ Աստուած մեր զգացումներուն միջոցաւ մեզի հետ կը խօսի: 

Քրիստոնէական ենթամշակոյթին մէջ մարդոց համար ընդհանրացած սովո-

րութիւն է յայտարարել, թէ Աստուած իրենց զգացումներուն միջոցաւ 

կ’առաջնորդէ զիրենք: Անձամբ պիտի զգուշանայի նման լեզու օգտագոր-

ծելէ, որովհետեւ նման արտայայտութիւն մը դժուար թէ Աստուածաշնչա-

կան գրութիւններով ապացուցուի եւ պաշտպանուի: Առակացի հեղինակը՝ 

Սողոմոն Իմաստուն կ’ըսէ. «Քու բոլոր սրտովդ Տիրոջը ապաւինէ եւ քու 

իմաստութեանդ մի՛ վստահիր» (Առ 3.5): Պէտք չէ մեր զգացումներուն վըս-

տահինք, որովհետեւ անոնք շատ դիւրութեամբ կրնան մեզ մոլորեցնել: 
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Ուստի, ի՞նչ կը նշանակէ Հոգիով առաջնորդուիլ: Հռոմայեցիներու նա-

մակին մէջ Պօղոս առաքեալ կը գրէ. «Հետեւաբար, եղբայրնե՛ր, պէտք չէ ապ-

րինք մեր մարմինին համար եւ մարմնաւորապէս: Որովհետեւ եթէ մարմ-

նաւորապէս ապրիք՝ պիտի մեռնիք. իսկ եթէ Հոգիին օգնութեամբ ձեր մեղ-

քերը սպանէք՝ պիտի ապրիք: Աստուծոյ որդիները անոնք են, որոնք Աստու-

ծոյ Հոգիով կ’առաջնորդուին» (Հռ 8.12-14): Սուրբ Հոգիով առաջնորդուիլը 

անձնական առաջնորդութեան չ’ակնարկեր, այլ՝ արդար կեանք մը ապրելու 

զօրութեան եւ ճշմարտութեան համար ոտքի կանգնելուն: Սուրբ Հոգին մեզ 

կ’առաջնորդէ մեր մեղաւորութիւնը բացայայտելով, ինչպէս նաեւ՝ իր զօրու-

թիւնը հագցնելով, որպէսզի ճիշդ ընտրութիւններ կատարենք: 

    

2) Աոպճս՜թ կՠջ ՜շնՠս ՟շձՠջ ժգ ՝՜ձ՜հ, ՝՜հռ ՜պճչ ի՜ձ՟ՠջլ, 

՜ձճձռ կբնբձ ՜ձռձՠէճս ՜ա՜պճսդզսձգ կՠազ ժգ լ՞բ: 

Պօղոս առաքեալի առջեւ ծառայութեան համար որոշ դռներ բացուած 

էին. «Հիմակուհիմա Եփեսոս կը մնամ մինչեւ Պենտեկոստէի տօնը. որովհե-

տեւ աշխատանքի շատ մեծ եւ կարեւոր պատեհութիւն մը բացուած է դի-

մացս, թէպէտ հակառակորդները շատ են» (Ա.Կր 16.8-9): Այս պարագային, 

Պօղոս առաքեալի առջեւ դուռ մը բացուած էր, եւ ինք կ’որոշէ հետեւիլ 

անոր: Բայց ուրիշ պարագաներու գծով առաքեալը կ’անտեսէ այդ բացուած 

դռները. «Երբ Տրովադա հասայ, Քրիստոսի Աւետարանը քարոզելու համար, 

Տէրը իմ առջեւս յաջողութեան դուռը բացաւ: Բայց ես չափազանց մտահոգ 

էի, որովհետեւ հոն չգտայ Տիտոսը, մեր եղբայրը: Ուստի Տրովադացիներէն 

հրաժեշտ առնելով՝ Մակեդոնիա հասայ» (Բ.Կր 2.12-13): Այլ առիթով մը 

նաեւ առաքեալը կ’անտեսէ իր առջեւ բացուած դուռը. «Յանկարծ մեծ երկր-

աշարժ մը եղաւ եւ բանտին հիմերը սասանեցան: Նոյն վայրկեանին բոլոր 

դռները բացուեցան եւ բոլորին կապերը քակուեցան: Երբ բանտապետը ար-

թընցաւ եւ տեսաւ, թէ բանտին դռները բաց են, սուրը քաշեց ինքզինք 

սպաննելու համար, կարծելով թէ բանտարկեալները փախած են: Պօղոս 

բարձր ձայնով կանչեց. «մի՛ ըներ, կեցի՛ր, բոլորս ալ հոս ենք» (Գրծ 16.26-

28): 

 
Իկ՜ոպճսդՠ՜կ՝ գձպջճսդզսձձՠջ ժ՜պ՜ջՠէ 

Տեսանք, թէ ինչպէս Աստուած շատ աւելի մտահոգուած է մեր ով ըլ-

լալով քան՝ մեր գործերով: Ուստի հարցումը տակաւին կը մնայ. «Ի՞նչպէս 

կրնանք կեանքի մէջ կարեւոր որոշումի մը մասին ընտրութիւններ կատա-

րել»: Աստուածաշունչը մեզի կը սորվեցնէ, որ պէտք է ողջ էութեամբ իմաս-

տութիւն փնտռենք ու խնդրենք. «Իմաստութիւն ստանալը ոսկիէն շատ 

աղէկ է եւ հանճար վաստկիլը արծաթէն աւելի ընտիր է» (Առ 16.16): Ուստի, 

ի՞նչպէս կրնանք իմաստութիւն ունենալ: Յակոբոս առաքեալ կ’ըսէ. «Եթէ 

ձեզմէ մէկը կը զգայ թէ անհրաժեշտ իմաստութիւն չունի, թող խնդրէ 
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Աստուծմէ, որ բոլորին կու տայ եւ սիրայօժար կերպով, եւ Աստուած պիտի 

տայ իրեն» (Յկ 1.5): Նոյնիսկ Սողոմոն թագաւորը, պատմութեան ամենի-

մաստուն մարդը Աստուծմէ իմաստութիւն խնդրեց. «Ինծի իմաստութիւն 

եւ գիտութիւն տուր, որպէսզի այս ժողովուրդին առջեւ ելլեմ ու մտնեմ…» 

(Բ.Մն 1.10): 

Իմաստութիւն ձեռք կը ձգենք նաեւ, երբ Աստուծոյ խօսքը կը կարդանք, 

մեծերէն աստուածային խորհուրդ կը փնտռենք, ինչպէս նաեւ՝ մեր փորձա-

ռութենէն: 

Առակացի մէջ կը կարդանք. «Յիրաւի հպարտութենէն կռիւ կը ծագի, 

բայց խրատին մտիկ ընողներուն քով իմաստութիւն կայ» (Առ 13.10): Եթէ 

յօժար ես աստուածային իմաստութիւն փնտռելու, ապա Աստուած ինք 

պիտի ձեւաւորէ ցանկութիւններդ եւ ի վերջոյ առաջնորդէ քայլերդ: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ 

Աստուծոյ կամքն է, որ դուն փրկուիս, Սուրբ Հոգիով լեցուիս, սրբուիս, 

յարմար իշխանութիւններուն հնազանդիս եւ Աստուծոյ վստահիս քու 

նեղութիւններուդ ու տառապանքներուդ ընթացքին: Տակաւին, Աստուծոյ 

կամքին կարեւորագոյն բաժինը դուն ես: Աստուծոյ կամքը այնքան չի 

ներառներ այն՝ ինչ որ կ’ընես, որքան այն՝ ինչ որ ես: Աստուծոյ կամքն է, որ 

դուն ըլլաս աստուածավախ անձ մը եւ ճշմարտութեան համար ոտքի կանգ-

նիս:  

Եւ երբ պէտք ունենաս կարեւոր որոշումներ կայացնելու, ապա իմաս-

տութիւն փնտռէ՝ թէ՛ աղօթքի միջոցաւ, թէ՛ իմաստուն խորհուրդներու եւ 

թէ՛ Աստուծոյ խօսքին ճամբով ու միջոցաւ: 

Աձ՞էՠջբձբ դ՜ջ՞կ՜ձՠռ՚ 

ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ 

 

(Վերջ) 
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ՊԱՏՄԱ- ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 

90-ԱՄԵԱՅ ՀՈՒՆՁՔԸ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻՆ 

ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ 

Մեծ Եղեռնեան կոտորածներուն, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ դարաւոր Ս. 

Աթոռը եւս, իր հաւատաւոր ժողովուրդին հետ արմատախիլ եղաւ պատմա-

կան իր հողերէն եւ աքսորական՝ ճաշակեց դառնութիւնը գաղթականութեան։  

Տ.Տ. Սահակ Վշտակիր Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, աստանդա-

կան՝ Սիսէն Ատանա, Հալէպ, Իտլիպ, Երուսաղէմ, Դամասկոս, դարձեալ 

Ատանա, Հալէպ ապա Պէյրութ 15 տարիներ թափառելէ եւ ցմրուր ըմպելէ 

ետք դառնութիւնը Մեծ Եղեռնեան, մռայլ հորիզոնի մը դիմաց յուսահատ, 

որպէս վերջին կտակ, Սրբատառ Կոնդակով կը դիմէր հայրենազուրկ բեկո-

րացեալ իր ժողովուրդին, թէ պէ՞տք է պահել արմատախիլ եղած Տանն 

Կիլիկիոյ Ս. Աթոռը...։ Եւ ահա, երբ ան դրական արձագանգը լսեց իր ժողո-

վուրդէն, արձագանգ՝ որ իր մէջ կը խտացնէր սիրոյ, հաւատարմութեան, 

տոկունութեան եւ ապրելու ու գոյատեւելու տենչանքն ու կամքը. մարգա-

րէաշունչ արձագանգ՝ որ կու գար ըսելու՝ Այո, չկար Կիլիկեան Հարստու-

թիւնը, աւերակուած էին Կիլիկիոյ շէն ու պայծառ քաղաքները, դատար-

կուած էին անոնք իրենց բնիկ եւ հաւատաւոր զաւակներէն, բայց պիտի 

ապրէր ան, պէտք է ապրէր հոգեւոր Կիլիկիան, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան պատմական Ս. Աթոռն էր։ Պէտք է շնչէր ու շնչաւորէր, 

դառնար լուսատու փարոսը ցանուցրիւ հայորդիներու, որոնք կը տուայ-

տէին օտար երկնակամարներու ներքեւ՝ կորուսեալ հայրենիքի սիրով ու կա-

րօտով եւ ապազգայնացման սպառնացող տեսակաւոր փորձութիւններով։  

Ծերունազարդ Հայրապետը, զօրացած իր ժողովուրդի հաւատքով ու 

կամքով, մանաւանդ ցուցաբերած հաւատարմութեան եւ վերապրելու տեն-

չով, ապագայատեսիլ հայեացքով որոշեց Անթիլիասի (Լիբանան) գեղածի-

ծաղ ծովափին, Նիր Իսթ Ամերիկեան Որբախնամ Ընկերակցութեան պատ-

կանող կալուածին վրայ (ինչ որ ընկերակցութիւնը աւարտած նկատելով իր 

նուիրական առաքելութիւնը, հողատարածքը ամբողջութեամբ նուիրած էր 

Գաղթական Կաթողիկոսութեան, տարեկան մէկ տոլար խորհրդանշական 

վարձքով) կայք հաստատել Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Սուրբ 

Աթոռին։  
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Հողատարածք մը, որ Մեծ Եղեռնէն ճողոպրած սերունդի մը ապաստա-

նարանը դարձած էր, երաշխաւորելով կոտորակեալ ժողովուրդի մնացորդա-

ցին վերապրումն ու պահպանումը. ահաւասիկ շուտով ան պիտի դառնար 

հայ հաւատքի դարբնոց, ուր պիտի վերընձիւղուէր առաքելահաստատ Հա-

յոց Եկեղեցին, որուն նուիրական յարկին ներքեւ պիտի ծաղկէր հայ հա-

ւատքը, հոգեւոր եւ ազգային հարստութեամբ կռանուէր սերունդ մը, որ 

Մեծ Եղեռնէն ետք նահատակեալ եկեղեցականներու բացը գոցէր, կուսա-

կրօն եւ ամուսնացեալ հոգեւոր մշակներով ջրտուքի ենթարկէր սփիւռքեան 

նոր պայմաններու ներքեւ ծնող, աճող սերունդի հոգիներուն եւ մտքերուն 

անդաստանները։ 

Եւ ահա 13 Հոկտեմբեր 1930-ին, Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոսի ճիգե-

րով եւ Տ. Շահէ Ծայրագոյն Վրդ. Գասպարեանի կազմակերպչական աշխա-

տանքներով, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը իր դըռ-

ները կը բանար հայ պատանիներուն եւ երիտասարդներուն դիմաց։  

37 աշակերտներով սկսուած նուիրական այս գործը, որպէս վտակ, 

ծնունդ պիտի առնէր նորահաստատ Կիլիկեան Կաթողիկոսութեան հաւատ-

քի ակունքէն, պիտի հոսէր եւ շուտով դառնար յորդահոս գետ, իր շառա-

ւիղներով ոռոգելու եւ սատարելու ողջ սփիւռքի ազգային-եկեղեցական 

կեանքի ծաղկման եւ հայ հաւատքի վերակենսաւորման։ 

Հիմնադիր Վեհափառ Հայրապետներու՝ Սահակ եւ Բաբգէն Կաթողիկոս-

ներու սիրոյ, նուիրումի եւ յատկապէս հաւատքի տեսլապաշտ այս գործը 

համեստ պայմաններու տակ ծնունդ պիտի առնէր, բայց օր աւուր պիտի 

ծաղկէր, որբանոցէն ժառանգ մնացած որբերու ննջարանը պիտի վերած-

ուէր վեհարանի դահլիճին եւ Վեհափառ Հայրապետներու բնակութեան ու 

գրասենեկային բաժանմունքներու։ Անոր ներքնայարկին կէսը պիտի ծառա-

յէր աշակերտներու ճաշասրահի, իսկ երկրորդ կէսը պիտի վերածուէր եկե-

ղեցւոյ՝ Ս. Թարգմանչաց անուանակոչումով։ Որբանոցի վարչութեան շէնքը 

պիտի յատկացուէր եպիսկոպոսներու բնակութեան։ Բաբգէն Կաթողիկոսի 

ճիգերով պիտի հաստատուէր տպարանը, եւ 1932-ին լոյս պիտի տեսնէր 

Կաթողիկոսարանի «ՀԱՍԿ» ամսագիրը։  

Պետրոս Կաթողիկոսի օրով, բազմաչարչար Հայոց Առաջին Հայրապետի 

լոյս հոգին` Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարով, պիտի գեղակերտէր եւ 

նուիրագործէր վերածաղկող Կիլիկեան Ս. Աթոռը։ Ապա պիտի կառուցուէր 

Դպրեվանքի առաջին շէնքը, որուն դարպասի ճակտին պիտի կնքուէր ԽՈՐ-

ՀԷ ԵՒ ՄՏԻՐ վերտառութիւնը, բնորոշելով դպրեվանքի նուիրական առա-

քելութիւնը։ Տէր Զօրի անապատէն պիտի բերուէին նահատակաց աճիւններ 

եւ ամփոփուէին, որպէս անկէզ մորենի, կառուցեալ Ս. Ստեփանոս Նահա-

տակաց Մատուռին մէջ։ 

Գարեգին Ա. Կաթողիկոսի շրջանին, Կաթողիկոսարանը իր հոգեւոր եւ 

ազգային առաքելութեան զուգահեռ, պիտի դառնար նաեւ մշակոյթի ճառա-

գայթող կեդրոն, խաչքարերը պիտի խօսէին, դամբանաքարերը պիտի պատ-
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մէին անթեղուած հարստութեան մը մասին, որ կը պատկանէր Հայց. Եկե-

ղեցւոյ եւ հայ ազգին։  

1956-ին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Դպրեվանքի երախայրիքը եղող՝ Բերիոյ 

Թեմի արժանընտիր Առաջնորդ Տ. Զարեհ Եպս. Փայասլեան, պիտի դառնար 

ազգընտիր Կաթողիկոսը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ս. Աթոռին։ Գաղթական 

Աթոռը կ’ամրակայուէր իր իսկ սնուցած արգասիքով։ 1935-ի շրջանաւարտ 

Զարեհ Աբեղան, որպէս հովուապետ կու գար հովուելու եւ առաջնորդելու 

Կիլիկեան թեմերու վերածաղկած հայկական գաղութները։  

Պաղ պատերազմի որպէս հետեւանք՝ ազգային-եկեղեցական տագնապը, 

որ ծնունդ առած էր Գարեգին Յովսէփեանց Կաթողիկոսի վախճանումէն 

ետք նոր Կաթողիկոսի մը ընտրութեան հրատապ հարցէն, պիտի ցնցէր նաեւ 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ս. Աթոռը, 13 միաբաններ պիտի լքէին իրենց ուխտը 

եւ դառնային Ս. Էջմիածնի միաբան, իրենց ծառայութիւնը բերելով Էջ-

միածնական թեմերէն ներս։ Այնուամենայնիւ նուիրական առաքելութեամբ 

զսպանակուած եւ Կիլիկիոյ Ս. Աթոռին անկախութեան ձգտող նօսրացած 

ուխտապահ միաբանութիւնը պիտի մնար զօրավիգ, սիրոյ եւ բարութեան 

ճառագայթումը եղող նորընտիր Վեհափառին՝ Տ.Տ. Զարեհ Ա. Կաթողիկո-

սին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ։ 

Կարճ եղաւ Զարեհ Կաթողիկոսի կեանքը, միայն 7 տարի գահակալեց. 48 

տարեկանին սրտի տագնապով հրաժեշտ տուաւ իր հաւատքի տան՝ Ս. Աթո-

ռին, իր պաշտելի ժողովուրդին, որուն սրտին մէջ քանդակուած մնաց որ-

պէս ԶԱՐԵՀ ՍՔԱՆՉԵԼԻ։ 

Աթոռը անկախութեան հիմունքներով ամրակայուած՝ շարունակեց հա-

ւատքի, ծառայութեան եւ հոգեւոր առաքելութեան նուիրական իր գործը։ 

Ուխտեալ նոր միաբաններ եկան համալրելու եւ խտացնելու Կիլիկեան Կա-

թողիկոսութեան Միաբանութեան շարքերը։ Լիբանանի Առաջնորդ Խորէն 

Արք. Բարոյեան, հոգեկիցն ու սրտակիցը Երանաշնորհ Զարեհ Կաթողիկոսի, 

19 Մայիս 1963-ին, որպէս ընտրեալ Կաթողիկոս, Սրբալոյս Միւռոնի Օծումը 

կը ստանար Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ. սեւ քօղը կը վեր-

նար Կիլիկեան Ս. Աթոռի գահէն։ 

Խորէն Ա. Կաթողիկոս, ինչպէս Լիբանանի առաջնորդութեան օրերուն, 

ազգային, եկեղեցական եւ կրթական կառոյցներով գեղակերտած էր ողջ 

Լիբանանի Թեմը։ Ան, որպէս Կաթողիկոս, հիմնական կառոյցներու շինարա-

րութեամբ ամբողջութեամբ բարեզարդեց նաեւ Կաթողիկոսարանի ներքին 

կեանքը։ 

Ինչ որ անցեալի որբանոցային օրերէն կը յամենար տակաւին` տխուր 

անցեալի մը պատկերը յիշեցնող, փոխարինուեցաւ արդիական նորակառոյց 

շէնքերով։ 

Այստեղ կարեւորութեամբ պէտք է արձանագրել, որպէս խորհրդանիշ 

Հայց. Եկեղեցւոյ անքակտելի միութեան, պատմական այն հանդիպումն ու 

ողջագուրումը, որ տեղի ունեցաւ Երուսաղէմի մէջ, 26 Հոկտեմբեր 1963-ին, 
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգէն Ա.-ի եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի-

կոս Խորէն Ա.-ի միջեւ։ 

Տարիներու ներհուն աշխատանքէ ետք, կրկնուող սրտի տագնապներէն 

սպառած` Խորէն Ա. Կաթողիկոս խորհրդակցաբար Ազգ. Կեդրոնական Վար-

չութեան, իմաստութեամբ նախաձեռնեց Աթոռակից Կաթողիկոսի մը ընտ-

րութեան։ 

29 Մայիս 1977-ին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ս. Աթոռին Ազգային-եկեղեցա-

կան Պատգամաւորական Ժողովը Աթոռակից Կաթողիկոս ընտրեց Հիւս. 

Ամերիկայի Արեւելեան Թեմի Առաջնորդ Գարեգին Արք. Սարգիսեան, որ 9 

Փետրուար 1983-ին, յետ վախճանման Խորէն Կաթողիկոսի, ստանձնեց Կի-

լիկիոյ Պատմական Աթոռի գահակալութիւնը։  

Ճառագայթող դէմք մը Հայց. Եկեղեցւոյ եկեղեցականներուն մէջ, որ կու 

գար բազմելու Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսական գահին։ 

Գարեգին Բ. Կաթողիկոս, տխուր եւ դժուարին պայմաններու ներքեւ 

կոչուեցաւ հովուելու եւ առաջնորդելու իրեն վստահուած հայ ժողովուրդին 

հօտը։ Անոր գահակալութեան ընթացքին, Լիբանանի քաղաքացիական պա-

տերազմը իր ծանր ժամանակաշրջանը կ’անցընէր. ան արիութեամբ դիմա-

գրաւեց ճնշող մթնոլորտն ու լիբանանահայութեան վիճակուած ծանր կա-

ցութիւնը եւ ամէն ճիգ ի գործ դրաւ նուազագոյն վնասով դուրս բերելու 

հայութիւնը եւ հայկական կառոյցները։ 

Տիրող աննպաստ պայմաններուն մէջ իսկ ստեղծագործ աշխատանքը 

շարունակուեցաւ։ Գարեգին Կաթողիկոս առաւել եւս հունաւորելու եւ ար-

դիւնաբերելու համար դպրեվանքի առաքելութիւնը, Պիքֆայայի բարձուն-

քին՝ Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ եւ վանքին յարակից, նոր շէնք մը կառու-

ցեց եւ Անթիլիասի ճնշող ժխորէն դուրս բերաւ դպրեվանքը, զայն հաստա-

տելով Պիքֆայայի նորակառոյց շէնքին մէջ, անուանակոչելով Զարեհեան 

Դպրեվանք։ 

Իսկ Անթիլիասի Դպրեվանքի երկրորդ շէնքը հիմնական փոփոխութիւն-

ներով վերածուեցաւ Կիլիկիա Թանգարանի եւ Մատենադարանի (սոյն իրա-

գործումը սկսաւ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի օրով եւ իր լրումին հասաւ 

Արամ Ա. Կաթողիկոսի բծախնդիր հետապնդմամբ)։ 

8 Դեկտեմբեր 1988-ի աղիտաբեր երկրաշարժը երբ ցնցեց Հայաստանի 

հիւսիսային գօտին, Գարեգին Կաթողիկոս փութաց Հայաստան, զօրավիգ 

կանգնելու հայոց վիրաւոր հայրենիքին եւ սգաւոր հայրենաբնակ ժողովուր-

դին։ 

Իսկ 28 Օգոստոս 1994-ին տխուր առաքելութեամբ դարձեալ մեկնեցաւ 

Ս. Էջմիածին, նախագահելու Վերջին Օծման ու Թաղման՝ Վազգէն Ա. Ամե-

նայն Հայոց Կաթողիկոսին։ 

4 Ապրիլ 1995-ին Ս. Էջմիածնի Ազգային-եկեղեցական Ժողովը Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը ընտրեց Ամենայն Հայոց Կաթողի-

կոս, որուն գահակալութեան եկեղեցական հանդիսութիւնը եւ Ուխտագրի 

ընթերցումը տեղի ունեցաւ 9 Ապրիլին։ 
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Թափուր մնացած Կիլիկիոյ Ս. Աթոռը շուտով պիտի ունենար իր 

արժանընտիր նոր Գահակալը՝ յանձին Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Տ. 

Արամ Արք. Քէշիշեանի։ 

Արամ Կաթողիկոս, որպէս հովուապետ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ս. Աթո-

ռին, 1 Յուլիս 1995-էն ցայսօր նուիրական առաքելութիւնը բարձրագոյն 

պատասխանատուութեամբ կը կատարէ։ 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան պատմութեան մէջ, որպէս եզակի եւ պեր-

ճախօս վկայութիւն Հայց. Եկեղեցւոյ անքակտելի միութեան, կ’արձանագ-

րենք, որ Արամ Վեհափառի Կաթողիկոսական Օծման ներկայ գտնուեցաւ եւ 

հանդիսապետեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Ա. (Յուլիս 1995), 

իսկ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Օծման ներկայ գտնուեցաւ 

եւ հանդիսապետեց Արամ Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, Ս. Էջմիածին 

Մայր Տաճարին մէջ (4 Նոյեմբեր 1999)*։  

Այսօր իր յարուցեալ ու հաւատացեալ ժողովուրդին նման, մահուան 

դատապարտուած Կիլիկեան Ս. Աթոռը՝ վերյառնող փիւնիկի մը նման կը 

ճախրէ եւ իր հոգեւոր, եկեղեցական, ազգային թէ մշակութային առաքե-

լութեամբ կը գործէ ու կը շնչաւորէ ներազգային կեանքը, իսկ միջազգային 

ոլորտներու մէջ, որպէս անլռելի զանգակատուն, կը յուշէ, կը պահանջէ ու 

կը պատգամէ իրաւազրկեալ հայ ժողովուրդի արդար պահանջքն ու հատու-

ցումը։ 

Ահաւասիկ, արդէն իսկ իննսուն տարիներ անցած են պատմական այդ 

թուականէն։ Հաւատքով, կամքով եւ ապագայի տեսլապաշտ ու վառ երա-

զանքով՝ հին կաղնիին խորշակահար ճիւղերէն պատուաստուած, մտքի, լոյ-

սի, հաւատքի եւ համակ ծառայութիւն դարձած դարբնոցը՝ իննսուն տա-

րիներու անխոնջ իր աշխատանքով ու բեղուն վաստակով կը ներկայանայ 

հայութեան։ 

Այս հատորը ամփոփ մէկ պատմութիւնն է հոգեւոր այն առաքելութեան, 

որ ծաղկեցաւ որբանոցի անշուք եւ անփառունակ հողատարածքի մը վրայ, 

ծաղկեցաւ երիցս երանեալ երեք այն նուիրեալ եկեղեցականներու տքնու-

թեամբ՝ Սահակ Կաթողիկոս Խապայեանի, Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոս 

Կիւլէսէրեանի եւ դպրեվանքի վերատեսուչ Շահէ Արք. Գասպարեանի, 

որոնք ռահվիրաները դարձան Կիլիկեան Ս. Աթոռի վերակենդանացման եւ 

մահէն դէպի կեանք, կեանքէն դէպի հոգեւոր առաքելութիւն՝ դէպի նոր 

ծառայութեան հորիզոններ առաջնորդեցին Ս. Աթոռը։ Այս Աթոռը գործեց 

իր իսկ արգանդէն ծնունդ առած նուիրեալներու այն փաղանգով, որոնք 

հաւատացին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ս. Աթոռի առաքելութեան եւ իրենց ողջ 

էութիւնը ի սպաս դրին անոր վերակենսաւորման եւ հոգեւոր առաքելու-

թեան։ 

Այսօր հարիւր է անոնց թիւը, փորձած ենք իւրաքանչիւրը ներկայացնել 

իր կենսագրութեամբ, ծառայութեան դաշտով եւ աշխատանքային իրագոր-

ծումներով։  
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Հիմնադիր եկեղեցականներու կենսագրութիւններն ու նկարները քա-

ղած ենք Կաթողիկոսարանիս արխիւատունէն եւ Բաբգէն Կաթողիկոսի 

«Պատմութիւն Կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ», հատորէն, իսկ Անթիլիասի Դպրե-

վանքէն շրջանաւարտ հոգելոյս եկեղեցականներու կենսագրութիւնները՝ 

ՀԱՍԿ, ԷՋՄԻԱԾԻՆ եւ ՍԻՈՆ ամսագիրներէն։ Այժմու միաբանակից եղ-

բայրներուս, իմ շնորհակալութիւնը կը յայտնեմ բոլորին, որոնք ընդառա-

ջելով խնդրանքիս՝ իրենց ինքնակենսագրութիւնները ղրկեցին։  

Այստեղ զանց կ’առնենք շուրջ երեք տասնեակ այն եկեղեցականները, 

որոնք իրենց հոգեւոր առաքելութիւնը լքելով, որպէս աշխարհական՝ ծառա-

յութեան իրենց բաժինը բերին եւ կը բերեն սփիւռքահայ եկեղեցական, մշա-

կութային թէ մտաւորական բնագաւառներէն ներս։ 

Կարեւորութեամբ կ’ուզենք արձանագրել նաեւ, որ անցնող իննսուն տա-

րիներուն ընթացքին, կուսակրօն եկեղեցականներու թիւով՝ զարգացած 

ամուսնացեալ քահանաներ եւս պատրաստուեցան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ս. 

Աթոռի Դպրեվանքի յարկէն ներս եւ առաքուեցան դէպի հոգեւոր ծառայու-

թիւն։ 

Դպրեվանքի նպաստը մեծ եղած է նաեւ սփիւռքահայ կեանքէն ներս։ Երբ 

ակնարկ մը նետենք սփիւռքեան մշակութային, հանրային, ընկերային թէ 

հասարակական կեանքին վրայ, պիտի տեսնենք հարիւրէ աւելի շրջանա-

ւարտներ, որոնք որպէս հրապարակագիր, ուսուցիչ, խմբագիր, ազգային 

գործիչ, ազգային վարչամեքենային մէջ աշխատող, իրենց ծառայութիւնը 

բերած են եւ կը բերեն։ 

Չմոռնանք մեր յարգանքն ու մեծարանքը ընծայել նաեւ երախտարժան 

այն կրթական մշակներուն, որոնց անսակարկ նուիրումով եւ շունչով դպրե-

վանքը վերածուեցաւ հոգեւոր, կրթական եւ դաստիարակչական այն դարբ-

նոցին, որուն ազգաշունչ եւ կրօնաշունչ հնոցին մէջ թրծուեցան սերունդ-

ներ։ 

Փառք եւ մեծարանք բոլոր այն նուիրեալներուն, որոնք կեանքի կոչեցին 

դպրեվանքը, անոնց՝ որոնք շնչաւորեցին հոգիի եւ մտքի այս տաճարը, 

անոնց՝ որոնք նիւթապէս սատար հանդիսացան եւ պայծառացուցին կրթա-

կան այս օճախը, եւ բոլոր անոնց, որոնք եկան եւ ճաշակեցին քաղցրութիւնը 

հոգիներ կերտող այս փեթակին եւ զայն որպէս հոգեւորական թէ աշխար-

հական, տարին ժողովուրդին, պայծառացնելով մեր եկեղեցիները, կրթական 

հաստատութիւնները, ազգային մեր կառոյցները, այլ խօսքով՝ հայ հասարա-

կական կեանքին մէջ դարձան որոշադրիչ դեր կատարող դպրեվանեցիներ։ 

Այսօր, յատկապէս Միջին Արեւելքի քաղաքական դժուարին պայմաննե-

րուն եւ իրադարձութեանց մէջ, դպրեվանքը անայլայլ կը քալէ դէպի հա-

րիւրամեակ...։ Երթդ թող ըլլայ բարի եւ արգասաբեր...։  

  

  Ս. Ա. Գ. 

(Շար. 1) 
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ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԸ1 

(Պատմական Ակնարկ) 

Այս ակնարկին նիւթը եւ քննարկումին նպատակը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան հոգեւոր-մշակութային գանձերէն՝ գիրքն ու գիրքերու 

աշխարհը մարմնաւորող Մատենադարանն2 է՝ հայալեզու եւ օտարալեզու 

գրադարանով, մամուլով, նոր ձեռագրատունով եւ հնատիպ գիրքերու բա-

ժանմունքով
3
: 

«Մատենադարանը մարդկային մտքի եւ քաղաքակրթութեան զարգաց-

ման լաւագոյն յայտարարն է. անցեալ սերունդների ստեղծագործող մտքի 

պահպանութեան եւ տարածման կարեւորագոյն հաստատութիւնը: Նա մի 

ծաղիկ է, որ աճում է միայն հոգեւոր կեանքով ուռճացած ազգերի մէջ: 

Գրչութեան արուեստի պատմութեան, նորա զարգացման եւ մշակոյթի մա-

սին լիովին գաղափար կազմել կարող չենք, եթէ մատենադարանի մասին 

խօսք չանենք: Որովհետեւ այդ հաստատութիւնների մէջ են հաւաքուել եւ 

պահպանուել այն Ձեռագիրները, ուր մարմնաւորուած են հայ մտքի 

ստեղծագործութիւնը»4: 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ 

՜.- ԳԻՐՆ ՈՒ ԳԻՐՔԸ  

Նախ փորձենք ամփոփել մեր գիտելիքները գիրին ու գիրքին մասին: 

Մարդկութեան հաղորդակցութեան կարեւորագոյն միջոցներէն մէկը ան-

-------------------------------- 
1 Այս յօդուածը ծնունդ առաւ անցեալ տարուան վերջընթեր ամսուն՝ Հինգշաբթի, 17 Նո-

յեմբեր 2020ի երեկոյեան, Կաթողիկոսրանի «Կիլիկիա» Թանգարանի սրահին մէջ, Վե-

հափառ Հայրապետի հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ, Միաբանութեան ներկա-

յացուած զեկուցական բանախօսութենէն: Յաջորդաբար պիտի փորձենք համադրելով 

ներկայացնել Կաթողիկոսարանի Մատենադարանին մասին առկայ տպագիր ու արխի-

ւային նիւթերը: 
2 Հիմնադրութեան օրէն «Մատենադարան» բառը կամ անուանում գործածուած է: 
3 Ներկայ յօդուածը Մատենադարանի պատմութեան շարադրման նպաստող փորձ մըն է 

եւ որպէս այդպիսին, բնականաբար, ամբողջացման կարիքը ունի. հետեւաբար, այս նիւ-

թը հարստացնող որեւէ տեղեկութիւն կամ ծանօթութիւն սիրով կ’ընդունինք: Մեր ե-

նամակի հասցէն՝ arekagan1@gmail.com: 
4  Գարեգին Ա. Կաթողիկոս (Յովսէփեան), «Մատենադարանները Հին Հայոց մէջ», Պայ-

քար, Նոր Տարւոյ Բացառիկ, Պոսթըն, 1946, էջ 7 (7-14): 
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կասկած լեզուն է, իսկ անոր տեսանելիութիւն եւ երկարակեցութիւն ապա-

հովողը գիրն ու գիրքն է5: 

Գիրը սկիզբ կ’առնէ քարայր-քարանցաւներու պատերուն նկարուած որ-

սորդական պատկերներով (կենդանիներ եւ անմիջական առարկաներ): Յետոյ, 

Չինաստանի մէջ կը գտնենք նշանագիրերու հնագոյն ու նախնագոյն օրի-

նակները (թռչուն, ձուկ, եւայլն): Սակայն, ողջ մարդկութեան «գիր» գտնե-

լու պատիւը կ’երթայ Միջին Արեւելքին: 

ա.- Եգիպտոսի կրօնական փորձառութիւնը կը յառաջացնէ մեհենագիրը՝ 

պատկերաձեւերով կամ խորհրդանշաններով միտք արտայայտելու միջոցը: 

բ.- Ասորաբաբելական աշխարհը կը զարգացնէ բեւեռագիրերը կամ ասո-

րական սեպաձեւ գիրերը: 

գ.- Ն.Ք. 3500 թ. Միջագետքի հարաւը՝ Սումերները կամ Սումերացի-

ները կը գործածեն առաջին սեպագիրերը «cuneiform» եւ գրիչը կը կոչեն 

«calamus»: 

դ.- Աւելի ուշ, Փիւնիկիոյ մէջ կը կատարուի այբ ու բենի (alphabet) գիւ-

տը, որ կը ճիւղաւորուի դէպի արեւմուտք՝ յոյն, լատին, սլաւոն գիրերու յա-

ռաջացումով, աւելի ուշ՝ հայկական գիրերը, իսկ դէպի արեւելք՝ արամէա-

կան, եբրայական, ասորական եւ արաբական գիրերը: 

ե.- Ն.Ք. 3100 թ. (ոմանք 2400 թ.) եգիպտացիները «պրտու» կոչուած 

տունկը՝ պապիրոսի (papyrus) բոյսը կը հնարեն որպէս պատրաստուած էջ՝ 

գրութեան համար, այնուհետեւ յառաջ կու գայ գլանաւոր գիրքը: 

զ.- Ն.Ք. 500-200 թ. յոյները կենդանիի մորթէն կը պատրաստեն կամ կը 

հնարեն մագաղաթը (parchment), Pergamon քաղաքին մէջ, որ կը փոխարինէ 

պապիրոսը6: 

է.- Ն.Ք. 295 թ. Եգիպտոսի հիւսիսը, մշակոյթի քաղաքին՝ Ալեքսանդ-

րիոյ մէջ կը բացուի, այդ օրերու աշխարհի մեծագոյն ու կարեւորագոյն 

գրադարանը՝ «Ալեքսանդրիոյ Գրադարան»ը, որ բազմաթիւ անգամներ՝ պա-

տերազմներու ընթացքին կ’այրի կամ կը քանդուի: Վերջնական կերպով կը 

կործանուի Յ.Ք. 642 թուականին: 

ը.- Ն.Ք. 200 թ. հռոմայեցիներ կը հնարեն քարետախտակը՝ երկու մասե-

րէ (բացուող-փակուող) յատուկ գրիչով գրուող եւ ջնջուող, եւ բազմաթիւ 

անգամներ օգտագործելի: 

-------------------------------- 
5  Յաջորդող տողերով փոխանցուածներու մասին ծաւալուն գրականութիւն գոյութիւն 

ունի: Արժէ հետեւիլ համացանցերու մատակարարած հետաքրքական (երբեմն՝ հակա-

սական) տեղեկութեանց: Մասնագիտական ու լայն ծանօթութեան համար օգտագործել 

նաեւ Աղայեան, Է. Բ., Լեզուաբանութեան Ներածութիւն, Երեւան, 1967: Պետրոսեան, Հ., 

Գալստեան, Ս., Ղարսգիւլեան, Թ., Լեզուաբանական Բառարան, Երեւան, 1975 եւ Պետ-

րոսեան, Հ. Զ., Հայերէնագիտական Բառարան, Երեւան, 1987: 
6 Յիշենք որ երրորդ  դարուն Պերկամոնի մատենադարանը ունէր 200.000 գալարուած 

կամ փաթթուած գիրքեր: 



ՅՈՒՆՈՒԱՐ — ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2021 Ð²êÎ 55 

 

թ.- Յ.Ք. 105 թ. Չինաստանի մէջ, Գայ Լուն անուն անձ մը կը հնարէ 

թուղթը: 

ժ.- Յ.Ք. 40-104 թ. հռոմայեցի բանաստեղծ Վալերիոս Մարցիալիս կը 

յիշէ իր օրերու կարեւորագոյն նորութիւնը՝ «ձեռագիր թերթերու իրարու 

կարուած քառանկիւն» գիրքը: 

Այստեղ արժէ յիշել, որ գիրքի մշակման ու հրատարակութեան նուիրա-

կան աշխատանքին աջակցող կամ նպաստող անձնաւորութիւնները «մեկե-

նաս» անունով կամ կոչումով պատուուած են: «Մեկենաս» մականունն է հռո-

մայեցի պետական գործիչ եւ Օգոստոս կայսեր մերձաւոր՝ ազգական ազ-

նուականին՝ Կայյոս Սիլինիոսի (Ն.Ք. 74 – Յ.Ք. 8), որ գիտութեան ու ար-

ուեստի հովանաւոր, քաջալերող եւ նիւթապէս սատարող եղած է: 

ժա.- Յ.Ք. 868 թ. Չինաստանի մէջ, թուղթի գործածութեամբ, առաջին 

«տպագիր» գիրքը կ’իրականանայ՝ ցցուն գիրեր, մելանի մէջ թաթխելէ ետք` 

թուղթի վրայ կը ճնշէին եւ գիրքի էջերը կը տպագրուէին7: 

 

՝.- ՀԱՅ ԳԻՐՆ ՈՒ ԳԻՐՔԸ 

Հայկական իրականութեան մէջ, հնագոյն ժամանակներէն, «նշանագի-

ր»ը, «տառ»ը կամ «գիր»ը միշտ ալ գործածութեան մէջ եղած են: Պատմական 

Հայաստանի մէջ գտնուած են սեպագիր եւ մեհենագիր արձանագրութիւն-

ներ8: Սեփական «հայ գիր» ունենալու անհրաժեշտութիւնը զգացուեցաւ՝ 

քրիստոնէական հաւատքին տարածման, խորացման եւ հայկականացման ըն-

թացքին: Այս նպատակով, որպէսզի հաւատքի գիրքը՝ Աստուածաշունչ 

Մատեանը «հայաբարբառք հայերէնախօսք», «հայաբարբառ, հայերէնախօս»9 

դառնայ, ծնունդ առին հայերէն գիրերը, Ս. Սահակ Հայրապետի նախաձեռ-

նութեամբ եւ Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի գիտական հանճարով, հոգեւոր ճգնու-

թեամբ եւ աստուածային յայտնութեամբ10: 

Այդ գիրերուն գրաբար յոգնակիէն «գիրք»ը ծնաւ, անկախ գիրքի ծաւա-

լէն եւ բովանդակութենէն: Այսպէս, մեր մատենագրութեան մէջ կը հանդի-

-------------------------------- 
7 Յիշենք, որ հայերը թուղթը՝ ձեռագիր ընդօրինակութեամբ օգտագործող չորրորդ ազգն 

են, իսկ հայերէն թղթեայ հնագոյն ձեռագիրը՝ 981 թուականին գրուած Դաւիթ Քահանայի 

«Մատեան գիտութեան եւ հաւատոյ» ժողովածուն է, որուն նմանահանութիւնը իրակա-

նացաւ աշխատասիրութեամբ Արտաշէս Մաթեւոսեանին, Երեւան, 1997: 
8 Եղիայեան, Ա., Մեսրոպեան Տառերու Ակունքները, Անթիլիաս, 2005: 
9 Կորիւն, Վարք Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի, աշխտ. Ա. Ս. Մաթեւոսեանի, Երեւան, 1994, էջ 93 

եւ 45: 
10 Այս նիւթին առնչութեամբ մատենագիտական ծաւալուն գրականութենէն նշենք.- Կո-

րիւն, Վարք Մաշտոցի, Երեւան, 1981: Աճառեան, Հ., Հայոց Գրերը, Երեւան, 1984: Մեսրոպ 

Մաշտոց (յօդուածների ժողովածու), Երեւան, 1962 եւ 1963: Տե՛ս Աբեղեան, Ակինեան, 

Աղայեան, Մաթեւոսեան, Մարտիրոսեան, եւ շատ ուրիշ գիտնականներու բազմաթիւ 

գրութիւնները:   
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պինք «գրեան/գրեանք», որուն որպէս հոմանիշ կը գործածենք «մատեան» 

բառը, որմէ՝ մատենագիր, մատենագրութիւն եւ մատենագիտութիւն11: 

Անոնց հաւաքումը կամ մէկտեղումը յատուկ վայրի մը կամ կեդրոնի մը մէջ 

մեզի տուած է «մատենադարան» հայերէն բարդ բառը՝ «մատեան» եւ «դա-

րան», ուրեմն՝ «գրադարան»: Հին օրերու «ձեռագրատուն»ը, «գրապահ տեղի 

կամ տուն», «գրատուն», «տուն գրոց», «տուն մատենագրաց», «գրանոց», 

«արկեղք գրոց», «գանձատուն», «դպրատուն» եւ «դիւան», նաեւ «նշխարա-

նոց» ու «նշխարախուց», ուր կը պատրաստէին «գրչագիր» եւ «գրիչով գըր-

եալ» մատեանները12: 

Հայերէն ձեռագիր գիրքեր մշակուեցան 5-18րդ դարերուն, գրչութեան 

կեդրոններու մէջ։ Հայերէն ձեռագիր ամենահին գրատեսակը երկաթագիրն 

է (5-12 դդ.), յետոյ յաջորդաբար՝ փոքր եւ միջին մեսրոպեանը կամ միջին եր-

կաթագիրը (10-13 դդ.), ապա բոլորգիրը, նօտր գիրը կամ նօտրագիրը եւ շեղ 

գիրը կամ շեղագիրը13։ 

Ձեռագիր մը կը գոյանայ գրիչի, ծաղկողի, մանրանկարողի (զարդա-

նախշ, զարդանկար, մանրանկար, եւայլն), գրակապի (կողք, պահպանակ, 

պրակ), եւ այլ բազմաթիւ անձերու դերակատարութեամբ ու մասնակցու-

թեամբ14: Մեծագոյն մանրանկարիչները Կիլիկեան դպրոցի15 արդիւնք կամ 

արտադրութիւններ են՝ Թորոս Ռոսլին16 եւ Սարգիս Պիծակ17: Հայ գրչու-

թեան կարեւորագոյն կեդրոններն ու մատենադարանները, պատմական Հա-

յաստանի մէջ՝ Տաթեւ, Հաղբատ, Սանահին, Գետիկ, Սաղմոսավանք, Գլաձոր 

եւ Առաքելոց, իսկ Կիլիկիոյ մէջ՝ Սիս, Դրազարկ, Սկեւռայ, Հռոմկլայ, Լամբ-

րոն, Բարձրբերդ, Կարմիր վանք եւ Սեւ Լերան վանքերը18: Հազարաւոր ձե-

-------------------------------- 
11 Անասեան, Յ., Հայկական Մատենագիտութիւն, Երեւան, 1959, հտ. Ա., էջ V-VII: 
12 Այս բառերուն մատենագրական գործածութիւնն ու քննարկումը տեսնել՝ Հայունի, Մ., 

Նիւթեր Հայկական Մատենադարաններու Պատմութեան համար, Պէյրութ, 1995, էջ 15-18: 
13 Սթոուն, Մ., Գույումճեան, Տ., Լեմանն, Հ., Հայկական Հնագրութեան Ալպոմ, անգլե-

րէնից թարգմանեցին՝ Մուրադեան, Գ. եւ Թոփչեան, Ա., Էջմիածին, 2006, էջ 66-78:  
14 Եթէ որեւէ ձեռագիրի նկարագրական մը ընթերցենք, որեւէ գիտական ձեռագրացուցակի 

մէջ, հոն պիտի անդրադառնանք որ ձեռագիրի մը գոյառնումը բազմամարդ ծրագիր է: Տե՛ս 

օրինակ Մայր Ցուցակ Հայերէն Ձեռագրաց Մաշտոցի Անուան Մատենադարանի, Երեւան, 

1984, հտ. Ա.ի ներածականը՝ այդ իրողութիւնը հասկնալու համար:  
15 Sirarpie Der Nersessian, Miniature Painting in the Armenian Kingdom of Cilicia from the 

Twelfth to the Fourteenth Century, Washington D.C., Dumbarton Oaks Studies, 31, 1993. 

Ազարեան, Լ., Կիլիկեան Մանրանկարչութիւնը 12-13 դ.դ., Երեւան, 1964: 
16 Դրամբեան, Ի., «Թորոս Ռոսլին. կեանքն ու արուեստը», Պատմաբանասիրական Հանդէս, 

Երեւան, 2011, թիւ 1, էջ 187-205 եւ «Թորոս Ռոսլին», Քրիստոնեայ Հայաստան Հանրագիտա-

րան (այսուհետ՝ ՔՀՀ), Երեւան, 2002, էջ 396-398:  

17 Ղազարեան, Վ., Սարգիս Պիծակ, Երեւան, 1980 եւ Մանուկեան, Ս., «Սարգիս Պիծակ», ՔՀՀ, 

էջ 897-898: 

18 Ճանաշեան, Մ. (Հ.), Հայկական Մանրանկարչութիւն, Մխիթարեան Մատենադարան 

Ձեռագրաց, հտ. Ա., Վենետիկ, 1966: Գրչութեան Կենտրոններ, ՔՀՀ, էջ 253: Տե՛ս Արեւ-
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ռագիր մատեաններ դարերու աւերածութեան ու աւարառութեան «զոհ» գա-

ցած են: Անոնցմէ մեզի հրաշքով հասածներուն մէջ կան ընտրելագոյն ու 

ամբողջական ձեռագիրներ, հնութեան եւ մանրանկարչական արուեստի գե-

րազանցութեան տեսակէտէն անկրկնելիներ ու «արքայականներ»19, «Վեհա-

մօր» Աւետարանը (7րդ դար)20, Մլքէ Թագուհիի Աւետարանը (862 թ.)21, 

«Լազարեան» Աւետարանը (887 թ.)22 , «Էջմիածնի» Աւետարանը (989 թ.)23, 

Բարձրբերդի Աւետարանը (1248)24, Կեռան Թագուհիի Աւետարանը (1262 

թ.)25, Լեւոն Գ. Թագաւորի Ժամագիրքը (1276 թ.)26, Հեթում Բ. Թագաւորի 

Ճաշոցը (1287 թ.)27, (Սսոյ) Մայր Մաշտոցը (1302-1321)28, Օշին Թագաւորի 

Ժամագիրքը (1319 թ.)29, ։ Հայկական ամենամեծ ձեռագիր մատեանը Մշոյ 

Ճառընտիրն է (1200-1202 թ., 70,5 × 55 սմ, 27,5 քիլօ կրամ)30, իսկ ամենա-

փոքրը՝ Տօնացոյց (1434 թ., 4 × 3 սմ, 19 կրամ)31։ 

-------------------------------- 

մըտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիայի Գրչութեան Կենտրոնները (10-15 դդ.) Քարտէզ, Երե-

ւան, 2012: 
19 Մաթեւոսեան, Կ., «Հայ թագաւորների ու թագուհիների ձեռագիր մատեանները», Գա-

րուն, 1990, թիւ 11-12, էջ 114-116, «Հայոց արքունական ձեռագրերի մեծ մասը վերաբերում 

են Կիլիկիայի թագաւորութեան շրջանին», անդ, էջ 115: 
20 «Վեհամօր» Աւետարանին եւ «Վեհափառի» Աւետարանին մասին տե՛ս Ա. Մաթեւոս-

եանի յուշ գիրը «Վեհափառական երկու Աւետարան», Էջմիածին, 1994, Սեպտեմբեր-Հոկ-

տեմբեր, թիւ 9-10, էջ 32-34: Տե՛ս Վիքիպեդիայի համապատասխան էջը: 

21 Ճանաշեան, Մ. (Հ.), Հայկական Մանրանկարչութիւն, էջ 20-28: «Մլքէ Թագուհիի» Աւե-

տարան, ՔՀՀ, էջ 729-730: 
22  «Լազարեան» Աւետարան, ՔՀՀ, էջ 409: Տե՛ս լուսատիպ հրատարկութիւնը Գրիգոր 

Խալաթեանցի, Մոսկուա, 1899։ 
23  «Ստչիգովսկի, Յ., Էջմիածնի Աւետարանը, Վիեննա, 1892: «Էջմիածնի» Աւետարան, 

ՔՀՀ, էջ 363: 
24 Բարձրբերդի Աւետարանին մասին տե՛ս Agémian, S., «Miniatures et Manuscrits», pp. 112-

137, in The Armenina Catholicosate of Cilicia, History, Treasures, Mission, Antelias, 2015, 

pp.114-115: Բարձրբերդի Աւետարանին նմանահանութիւնը իրականացաւ Անթիլիաս, 

2002ին: 
25 «Կեռան Թագուհիի» Աւետարան, ՔՀՀ, էջ 485-486: 
26 Սիւրմէեան, Ա. (Արք.), «Լեւոն Գ. Թագաւորի Ժամագիրքը. հայ գրչութեան եւ ման-

րանկարչութեան համար կարեւոր յայտնութիւն մը», Հասկ Հայագիտական, 1949-1950, Բ. 

տարի, էջ 49-57: 
27 «Հեթում Բ. Թագաւորի» Ճաշոցը, ՔՀՀ, էջ 580-581: Տե՛ս Ալեքսանեան, Լ., Ղազարեան, Դ., 

Հեթում Բ. Արքայի Ճաշոցը, Էջմիածին, 2019։ 
28 (Սսոյ) Մայր Մաշտոցին մասին տե՛ս Agémian, S., « Miniatures et Manuscrits», pp. 112-

137, in The Armenina Catholicosate of Cilicia, History, Treasures, Mission, Antelias, 2015, 

pp.119. 
29  Սիւրմէեան, Ա. (Արք.), Նկարագիր Օշին Թագաւորի Ձեռագիր Ժամագիրքին (1319), 

Անթիլիաս, 1933: 
30 Մաշտոցեան Մատենադարան, ձեռագիր թիւ 7729:  
31 Մաշտոցեան Մատենադարան, ձեռագիր թիւ 7728: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%B7%D5%B8_%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%AB%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%B7%D5%B8_%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%AB%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81_(%D5%B1%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80)
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՞.- ՏՊԱԳԻՐ ԳԻՐՔԸ ԵՒ ՀԱՅ ԳԻՐՔԸ 

«Առ քե՜զ, Մեղապա՛րտ Յակոբ, կը վերընծայեմ իմ հիացումս ու պաշ-

տումս՝ անփոխարինելի ծառայութեանդ համար, զոր չորս դար առաջ լռիկ 

մնջիկ մատուցիր Հայկեան սերունդին, ի տար աշխարհ կամովին պանդըխ-

տելով, հոն անանուն եւ աննշան ապրելով եւ Հայ տպագրութեան նախա-

խայրիքը տալով մեզ, իբր մասունք նուիրական՝ մեր մտաւորական տաճա-

րին: Հայ ազգը մեղապարտութեանդ հանդէպ երախտապարտ պիտի մնայ 

յաւէտ, եւ տխուր մականունի մը պէս՝ անուանդ լծուած այդ ածականն ալ 

պարտի այլեւս բազմերախտի վերածել՝ անպայման»32: 

Յոհաննէս Կիւթէնպըրկ (Johnannes Gutenbrg) ծն.1400 – մահ. 1468 թ.ին 

կը կատարէ տպագրական յեղափոխութիւնը, հնարելով շարժական տպագ-

րութիւնը 1447-1450 թթ.33: Ան Մայնցի (Գերմանիա) մէջ, 1454-55 թթ. կը 

տպէ իր մականունով ծանօթ «Gutenberg Bible»ը, որ լատին Վուլկաթ թարգ-

մանութեան տպագիր առաջին հրատարակութիւնն է34: 

Այս յեղաշրջող ու մարդկութիւնը զարգացման նոր ընթացքի մէջ դնող 

գիւտէն 60 տարի յետոյ, հայութիւնը կը մասնակցի մեծ իրագործումին35, 

շնորհիւ երախտապարտ Յակոբ Մեղապարտին (Ջուղայեցի), որ 1512ին Վե-

նետիկի մէջ լոյս կ’ընծայէ «Ուրբաթագիրք»ը, յաջորդ տարին՝ 1513ին «Պա-

տարագատետր»ը (Խորհրդատետր), Աղթարքը, Պարզատումարը եւ Տաղա-

րանը, ապա՝ 50 տարի յետոյ, այլ լուսամիտ հայ մը՝ Աբգար Դպիր Թոխա-

թեցի Վենետիկի մէջ կը տպէ Օրացոյց եւ Սաղմոսարան, իսկ Կ. Պոլսոյ մէջ՝ 

Փոքր Քերականութիւն եւ հինգ այլ գիրքեր, յաջորդաբար՝ Յովհաննէս Տէր-

զընցի, Յովհաննէս Թարմատանենց, Խաչատուր Կեսարացի, Յովհաննէս 

Ջուղայեցի եւ անվերջանալի նուիրեալներու շարքը36: Հայկական գիրքի տը-

պագրութիւնը կը յառաջանայ, անցնելով Աստուածաշունչ Մատեանի ամ-

բողջական առաջին տպագրութեամբ՝ Ոսկան Երեւանցիի ձեռքով, 1666ին37, 

-------------------------------- 
32 Թէոդիկ, Տիպ ու Տառ, Բ. հրատարակութիւն, Հալէպ, 2006, էջ 38:  
33 Տե՛ս Wikipediaի համապատասխան տեղերը: 
34 Այս հրատարակութիւնը տարբեր անուանումներով ծանօթ է՝ «42 տողանի Ս. Գիրք», 

«Մազարեան Ս. Գիրք» եւ «B42»: 
35  Բազմաթիւ կայքէջեր, յատկապէս մեծաթիւ «գրականութիւն» եւ մատենագիտութիւն 

(յօդուածներ եւ հատորներ) գոյութիւն ունին հայ տպագիր գիրքին ու անոր պատ-

մութեան վերաբերող: Տե՛ս Լէօ, Հայկական Տպագրութիւն, Թիֆլիս, 1905: Լեւոնեան, Գ., 

Հայ Գիրքը եւ Տպագրութեան Արուեստը, Երեւան, 1958: Ոսկանեան, Ն., Կորկոտեան, Ք., 

Սավալեան, Ա., Հայ Գիրքը 1512-1800 թուականներին, Երեւան, 1988, եւ Հայ Գիրքի տա-

րեգրութիւնն ու մատենագիտութիւնը ներկայացնող յաջորդական հինգ ծաւալուն հա-

տորներ՝ 1801-1940: 
36 Անձերու, երկիրներու եւ տպարաններու մասին հսկայ նիւթ կայ կայքէջերու եւ տպա-

գիր հրատարակութեանց մէջ: 
37  Յիշենք, որ Աստուածաշունչ Մատեանի հայերէն տպագրութեան նախափորձը Կի-

լիկիոյ Կաթողիկոսութեան գործը եղաւ՝ Ազարիա Ջուղայեցի Կաթողիկոսի օրով (1585 
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հասնելու աշխարհի գրեթէ բոլոր ցամաքամասերը եւ նորոգ պայծառանալով 

Անթիլիասի մէջ՝ «լոյս տեսաւ» լաւատես սրտակոչով38: 

Վեհափառ Հայրապետի բնորոշումով կը փակեմ յօդուածիս առաջին 

բաժինը.– «Արդարեւ, Կիւթէնպերկի տպագրութեան գիւտը (1453) մարդկա-

յին պատմութեան մէջ նոր ճամբայ մը կը բանար՝ լեցուն զարգացման ու 

յառաջդիմութեան լայն հնարաւորութիւններով, յատկապէս մշակոյթի մար-

զէն ներս: Տպագրութեան գիւտը նոր ընթացք ու խթան կու տար միջնա-

դարու խաւար շրջանին յաջորդող եւ հիւմէնիզմով ու վերածնունդով լեցուն 

նոր շրջանի մը»39: 

Քաղաքակիրթ աշխարհի մեծագոյն իրագործումներէն մէկն է «գիրք»ը, 

որուն տպագիրը արդէն ժամանակակից թուայնացման գործընթացը յաջո-

ղապէս կատարած է եւ արդի ճարտարարուեստի հիանալի յեղաշրջման մէջ 

պատրաստ է նոր «արկածախնդրութիւններու»: Հայկական տպագիր գիրքին 

եւ տպագրական արուեստին կենսագրութիւնը իր ճոխութեամբ, այլազա-

նութեամբ եւ որակով կը կանգնի հասակակիցներու կողքին՝ արժանաւորա-

պէս40:  

 

ՇԱՀԱՆ ԱՐՔ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ 

Մ՜պՠձ՜՟՜ջ՜ձ՜յՠպ 

 

(Շար. 1) 

 

-------------------------------- 

թ.): Տե՛ս Աստուածաշունչի հայերէն բնագրի տպագրութեան 300 ամեակին նուիրուած 

ՀԱՍԿի բացառիկ թիւի էջ 80-ը, բայց յատկապէս Տաւրոսցիի, «Հայ Աստուածաշունչի 

տպագրութեան նախաձեռնութիւն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ազարիա Ջուղայեցիի կողմէ», 

ՀԱՍԿ, 1966, ԼԵ. տարի, Մարտ-Մայիս, թիւ 3-5, էջ 176-179:  
38 Արձանագրենք սա իրողութիւնը, որ 1932էն (Կաթողիկոսարանի տպարանին Անթիլ-

իասի մէջ հաստատումէն) մինչեւ 2012 թուական (80 տարի) հրատարակուած գիրքերու 

ցուցակը մօտ 1350 անուն-հատոր կը հաշուէր: Վերջին տարիներուն աւելցան մօտ 100 

նոր հրատարակութիւններ եւ ընդհանուր թիւն է 1450: 
39 Արամ Ա. Կաթողիկոս, «Աստուածաշունչի Առաջին Տպագրութեան 350 ամեակի Պատ-

գամը», ՀԱՍԿ, 2016, ՁԵ. տարի, Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր, թիւ 11-12, էջ 635: 
40  Ընդհանուր գաղափար մը կազմելու համար արժէ բանալ յատկապէս Հ.Հ. Ազգային 

Գրադարանի կայքէջը nla.am եւ համապարփակ ակնարկ մը նետել հայ գիրքի մատե-

նագիտական բազմահատորեակին վրայ: 
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ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 

ԱՍՏՈՒԱԾԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆԸ 

ՀԻՆ ԴԱՐՈՒ ՎԵՐՋԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ 

ՆԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ 

Աստուածիմաստութիւն հայերէն եզրը, յունարէն "theosophía" եզրի 

արմատական թարգմանութիւնն է եւ կը նշանակէ «աստուածային իմաստ-

(ուն)ութիւն»։ Ան հաւաքական անուանարկումն է աստուածաբանական ու 

փիլիսոփայական մտածողութեան, ուր ներհայեցողութեամբ զԱստուած 

կամ աստուածայինը իմանալու անմիջական ձգտում մը կայ։ Պատմութեան 

ընթացքին (եւ մինչեւ այսօր) գոյութիւն ունեցած են բազմաթիւ աստուած-

իմաստական հոսանքներ, որոնք գերբանական, գերբնական, գաղտնուսոյց 

կամ խորհրդապաշտական (միստիկ, յուն.՝ mystikós) բնոյթ ունէին կամ ու-

նին։ Նաեւ միաստուածեան երեք կրօններու պարագային կը հանդիպինք՝ 

յուդայական, քրիստոնէական եւ իսլամական իւրայատուկ աստուածիմաս-

տութիւններու։  

Այս նիւթի քննարկման համար, որպէս ժամանակաշրջան նկատի պիտի 

ունենանք Հին Դարու (Antiquity) վերջաւորութիւնը միայն, մ.թ.ա. առաջին 

դարէն մինչեւ մ.թ. չորրորդ դարը։ Արդարեւ ժամանակաշրջան մը, ուր կը 

գտնենք փիլիսոփայական զանազան ուղղութիւններ եւ կրօնական հոսանք-

ներ, որոնք աւելի կամ պակաս փոխադարձ ազդեցութիւններ ունեցած են։ 

Փիլիսոփայական ուղղութիւններէն հարկ է յիշել՝ Էպիկուրականութիւնը
1
 

(Epicureanism), Ստոյիկութիւնը
2
 (Stoicism), Կասկածապաշտութիւնը

3
 կամ 

Սկեպտիկութիւնը (Scepticism), Նոր-Պիւթակորականութիւնը
4
 (Neo-Pytha-

goreanism) եւ Նոր-Պլատոնականութիւնը
5
 (Neo-Platonism). իսկ որպէս այս 

ժամանակաշրջանի կրօն, գլխաւորաբար կը ներկայանային՝ Յուդայականու-

թիւնը եւ Քրիստոնէութիւնը։ Այս ժամանակաշրջանին մէջ նշանաւոր փի-

լիսոփաներ եղած են Փիլոն Ալեքսանդրացին (յուն.՝ Phílôn մօտ 20 մ.թ.ա. -50 

թ.), Պլոտինոսը (յուն.՝ Plôtínos, 205-270 թ.) եւ Աւրելիոս Օգոստինոս - 

Երանելին (Aurelius Augustinus, 354-430 թ.) որոնք Աստուածիմաստութեան 

ոլորտէն ներս յայտնի անուններ դարձան։ Առաջին երկուքին մասին պիտի 

անդրադառնանք որոշ մանրամասնութեամբ։ Անոնք, իւրաքանչիւրը իր իւ-
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րայատուկ ուղիով, նպատակ ունէին աստուածաբանութեան եւ փիլիսոփա-

յութեան համադրութիւնը։  

Աստուածաբանութեան եւ փիլիսոփայութեան համադրութիւնը սակայն, 

թէ՛ վերոյիշեալ ժամանակաշրջանին եւ թէ անկէ ետք՝ եւ մինչեւ այսօր, 

այնքան ալ հեշտ չէ եղած։ Նաեւ ներքրիստոնէական ոլորտին մէջ փիլիսո-

փայութեան եւ բանականութեան առնչութիւնը աստուածաբանութեան հետ 

յոյժ վիճելի է։ Մինչ Կաթոլիկ Եկեղեցին փիլիսոփայութիւնը եւ բանակա-

նութիւնը կ’արժեւորէ, որպէս ճանաչողական ուղիներ, որոնցմով կարելի է 

զԱստուած ճանչնալ։ Հետագային, Բողոքական Եկեղեցին, կեդրոնանալով 

Սուրբ Գրքի վրայ եւ կարեւորելով Յովհաննու Յայտնութիւնը (Revelation), 

կը մերժէ փիլիսոփայական ուղիով զԱստուած ճանաչումը, սա նոյնիսկ 

համարելով դաւաճանութիւն՝ հաւատքի հանդէպ։  

Մնալով ներքրիստոնէական ոլորտին մէջ, այստեղ կը հանդիպինք նոյն-

քան վիճելի «Քրիստոնէական փիլիսոփայութիւն»
6
 բառակապակցութեան, 

որ յստակ բնորոշում ու սահմաններ չունի։ «Քրիստոնէական փիլիսոփայու-

թիւն» բառակապակցութեամբ կարելի է ընդհանրապէս հասկնալ՝ միջնա-

դարեան փիլիսոփայութիւնը, որ նաեւ «Դպրական փիլիսոփայութիւն» (սքո-

լաստիկ փիլիսոփայութիւն, scholastic philosophy) կը կոչուի։ «Քրիստոնէա-

կան փիլիսոփայութիւն» բառակապակցութիւնը, սակայն, կարելի է նաեւ 

աւելի ուշ (19-րդ. դարուն) յառաջացած «Նոր-Թոմականութիւն» (Neo-To-

mism) ուղղութեան առնչել։ Մինչեւ այսօր, «Քրիստոնէական փիլիսոփայու-

թեան» շուրջ արծարծուած վիճաբանութիւնը դեռ չէ աւարտած եւ վերջնա-

կան եզրակացութեան մը չէ յանգած։  

Ժամանակակից քննարկումներով, «Քրիստոնէական փիլիսոփայութիւն» 

("Christian Philosophy") բառակապակցութիւնը ունի կրկնակի դժուարու-

թիւն.- 

ա) ան չունի իւրայատուկ մեթոդաբանութիւն, որով կարելի ըլլայ որպէս 

կայացած փիլիսոփայական ուղղութիւն ընդունիլ, ինչպէս է պարագան 

փիլիսոփայական ընդունուած այլ ուղղութիւններուն (օրինակ՝ երեւութա-

բանութիւն = phenomenology կամ անդրանցական = transcendental ու վեր-

լուծական = analytic փիլիսոփայութիւն)։  

բ) ան չունի հաստատուած նիւթերու կանոնաբանութիւն, որով կարելի 

ըլլայ անոր բովանդակութեան սահմանները գծել։  

Այսուհանդերձ կարելի է «Քրիստոնէական փիլիսոփայութեան»
7
 մասին 

խօսիլ, երբ մենք խուսափինք զայն յայտնութեան աստուածաբանութեան 

հետ առնչելէ։ Այս ձեւով կարելի է նաեւ փիլիսոփայութեան ոլորտի մէջ 

քննարկել քրիստոնէական մտքի իմաստասիրութիւնը, նիւթեր, որոնք եթէ 

սկզբունքով քրիստոնէական ծագում ունին, սակայն փիլիսոփայութեան մէջ 

նաեւ հետաքրքրութեան եւ քննարկութեան առարկայ դարձած են։ Ասոր 
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կողքին, Աստուածաբանութիւնը գիտականօրէն սերտելու համար շատ կա-

րեւոր միջոց մըն է փիլիսոփայութիւնը, որմէ կարելի չէ հրաժարիլ։  

Այս աշխատասիրութեան կառոյցը պիտի կազմէ.-  

● Ներկայ ներածութիւնը, ուր ընդհանուր փիլիսոփայական ակնարկով 

պիտի ներկայացուին՝ նիւթը (աստուածիմաստութիւնը), ժամանակաշրջա-

նը (Հին Դարու վերջաւորութիւնը), փիլիսոփայական եւ կրօնական հոսանք-

ները, ինչպէս նաեւ փիլիսոփայութենէն աստուածիմաստութիւն անցման 

շրջանի գլխաւոր դերակատարները, որոնք ընդհանրապէս աստուածաբան-

փիլիսոփաներ եղած են։  

● Փիլոն Ալեքսանդրացին եւ Ալեքսանդրիոյ դպրոցի կարեւորութիւնը, 

● Պլոտինոս եւ  

● Նոր-Պլատոնականութիւնը։  

 

 

 

Հին Դարու վերջաւորութիւնը կը յատկանշուէր կրօնական – խորհրդա-

պաշտական (միստիկ) հակումներու տարածմամբ, որոնք եթէ սկզբնական 

շրջանին նկատելի էին փիլիսոփայութեան ոլորտէն դուրս, բայց շատ 

չանցած անոնք կը ներթափանցէին նաեւ փիլիսոփայութեան ոլորտէն ներս։  

Փիլիսոփայութեան կողմէ, յունա-հելլենիստական ժամանակաշրջանի 

յունական բազմաստուածեան դիցաբանութիւնը կա՛մ անտեսուած էր կամ 

այլաբանօրէն մեկնաբանուած, մինչ Արեւելքի մէջ կրօնական որոշ հոսանք-

ներ շատ աւելի տիրապետող էին։ Մեծն Ալեքսանդր Գ. Մակեդոնացիի 

(Alexander III, 365-323 մ.թ.ա.) օրով, Յունաստանի դէպի Արեւելք ընդար-

ձակումը պատճառ կը դառնայ, որ յունական փիլիսոփայութիւնը եւ Արե-

ւելքի կրօնները աւելի մօտէն շփման մէջ մտնեն եւ փոխադարձ ազդեցու-

թիւններ ունենան։ Առաջին յոյն փիլիսոփան Պոսէյդոնիոսն (յուն.՝ Posei-
dônios, 135-51 մ.թ.ա.) է, որու յատկանշական մտածելակերպը կարելի է թէ՛ 

փիլիսոփայական եւ թէ կրօնական անուանել։ Անոր կեդրոնական մտածողու-

թիւնը Աստուծոյ եւ մարդու միջեւ գտնուող ներդաշնակ կապի համադրուած 

իրականութիւնն է։ Ան կը հաւատար հոգիի անմահութեան, բնութեան վրայ 

աստուածային կամքի յայտնագործումին, ինչպէս նաեւ որոշ նշաններու հիման 

վրայ ապագայ իրադարձութիւններու կանխատեսման հնարաւորութեան։  

Յոյն փիլիսոփայ Պոսէյդոնիոս մեծ ազդեցութիւն ունեցած է իր ժամա-

նակի եւ հետագայ դարերու կրօնա-փիլիսոփայական զանազան շարժումնե-

րու վրայ, յատկապէս՝ Նոր-Պիւթակորականութեան
4
 (Neo-Pythagoreanism), 

Հերմէսականութեան
8
 (Hermetism), Ճանաչականութեան

9
 (Gnosticism), Մի-

ջին- եւ Ուշ-Պլատոնականութեան, ինչպէս նաեւ Նոր-Պլատոնականութեան
5
 

(Neo-Platonism) վրայ։  
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Մ.թ.ա. առաջին դարուն յառաջացած Հերմէսականութիւնը (կամ Հեր-

մետիզմը = Hermetism) իր անունը կը պարտի այն հաւատքին, որ բացայայ-

տուած է յունական դիցաբանութեան 12 աստուածներէն Հերմէսի
8
 միջոցով։ 

Հերմէսականութեան համաձայն, նիւթը (լատ.՝ materia) ընդունուած է, որ-

պէս բացասական ու չար, հետեւաբար նիւթեղէն մարմինը, իր մէջ բանտած 

է հոգին եւ միայն աստուածային ուժով կարելի է հոգին ազատագրել։ Նոյն-

պէս հետագայ Մանիքէութիւն10
 (Manichaeism) երկապաշտական (դուալիս-

տական) կրօնական ուսմունքին մէջ կը գտնենք նոյն գաղափարը.- բարձր 

ատեանի մը կողմէ հոգիի ազատագրումը, չար նկատուած նիւթեղէն մարմ-

նէն։ Այս նոյն գաղափարը, աւելի յստակօրէն պիտի տեսնենք՝ առաջին եւ 

երկրորդ դարու Ճանաչականութիւն9
 (Gnosticism) կրօնա-փիլիսոփայական 

հոսանքին մօտ։ Այստեղ Աստուծոյ ճանաչման տեսութեան կողքին առկայ է 

Աստուծոյ հետ միանալու տեսակէտը, որով մարդը կը վերանորոգուի Աս-

տուծոյ շնորհին միջոցով եւ որպէս ոգեշնչուած մարդ իրեն համար նիւթա-

կան իրողութիւնները (ինչպէս մեղաւոր մարմինը) անիմաստ կը դառնան։  

Աստուածիմաստութեան ոլորտին մէջ, մ.թ.ա. առաջին դարէն սկսեալ, 

իր իւրայատուկ տեղը ունեցած է կրօնա-փիլիսոփայական որոշ խմբաւո-

րումներ, որոնք այսօր (17-րդ դարէն սկսեալ) կը կրեն Ճանաչականութիւն9
 

(Gnosticism) անունը։ Գոյութիւն ունեցած զանազան խմբաւորումները կը 

միանան հետեւեալ հիմնական գաղափարներու շուրջ.-  

ա) կատարեալ ու համապարփակ աստուծոյ մը գոյութիւնը,  

բ) ինքնակամ արարքով մը յայտնուած անկատար, բայց «ստեղծագործ-

արարիչ-աստուած» մը, որ զանազան անուններ ունի, ինչպէս Դեմիուրգոս
11

 

(յուն.՝ Dêmiourgós), որ նաեւ մարդը ստեղծած է եւ  

գ) նիւթական աշխարհը (ներառեալ մարդկային մարմինը) կը համարուի 

«չար», այսուհանդերձ ան հիմնականօրէն իր մէջ կը կրէ աստուածային ոգե-

ղէն կամ հոգեկան կատարելութեան սկզբունքը։  

Նոյնպէս մ.թ.ա. առաջին դարուն կը յառաջանար Նոր-Պիւթակորակա-

նութիւն4
 շարժումը, որու հիմնադիր կը նկատուի՝ քաղաքագէտ-գիտնական 

Նիգիդիոս Ֆիգոլոս (Nigidius Figulus, 98 – 45 մ.թ.ա.)։ Փիլիսոփայական այս 

ուղղութեան հիմք կը ծառայէ յոյն փիլիսոփայ Պիւթագորաս  Սամոսցիի 

(Pythagóras of Samos, 570-500 մ.թ.ա.) ուսմունքը։ Ասոր կողքին, այս նոր 

շարժումին մէջ կը զարգանային՝ պղատոնեան գաղափարները, ստոյիկեան 

բարոյագիտութիւնը եւ արեւելեան-կրօնական խորհրդապաշտական (միս-

տիկ) պատկերացումները, որոնք աստուածիմաստութեան (յուն.՝ theoso-
phía) ախորժակներ ունէին։ Նոր-Պիւթակորականութեան համար հրաշքի 

(Miracle) հաւատքը ընթացիկ երեւոյթ էր իսկ թուանշանները կ’արժեւորէին 

եւ զանոնք կը նկատէին, որպէս Աստուծոյ միտքերը։ Ինչպէս ժամանակա-

շրջանի այլ հոսանքներ, նաեւ Նոր-Պիւթակորականութեան մօտ կը նկատուի 

Աստուծոյ անդրանցական (Transcendental) երեւոյթի ընդգծումը եւ կարելի 

եղած չափով Անոր աշխարհէն բաժանումը։ Բայց քանի որ աշխարհը Աստու-
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ծոյ հետ յարաբերութիւն մը պէտք է ունենայ, նոր-պիւթակորականներ 

ստիպուած էին ասդենականի եւ անդենականի միջեւ կապ մը կամ միջնորդ 

մը փնտռել։ Այս նպատակով գերագոյն Աստուծոյ կողքին երկրորդ աստուծոյ 

մը գաղափարը յղացան, որ Պլատոնի Տիմաիոս (յուն.՝ Tímaios) երկի Դեմ-

իուրգոս
11

 (յուն.՝ Dêmiourgós) «ստեղծագործ-արարիչ-աստուած»ն էր։ Այն 

պատկերացումը, որ աշխարհ ստեղծուած է ոչ թէ գերագոյն Աստուծոյ կող-

մէ, այլ երկրորդական աստուածութեան մը կողմէ, հետագային կարեւոր դեր 

պիտի ունենար, որովհետեւ այսպիսով հնարաւորութիւն պիտի տրուէր, որ  

գերագոյն Աստուած ազատէր աշխարհի վրայ չարի գոյութեան պատասխա-

նատուութենէն։  

Փիլիսոփայական այս նոր ուղղութեան մէջ յայտնի անուն մըն է նոր-

պիւթակորական Ապոլլոնիոս Թիանացին (յուն.՝ Apollônios ó Tyaneús, 15 – 
100 թ.), որ նաեւ որպէս «հրաշագործ» ճանաչում ունէր։ Նաեւ Փիլոն Աղեք-

սանդրացին ազդուած է փիլիսոփայական նոր-պիւթակորական ուղղութե-

նէն։  

Մ.թ.ա. առաջին դարու երկրորդ կիսուն, կը զարգանար փիլիսոփայա-

կան նոր շարժում մը, որ պղատոնական հիմք ունէր։ Հոս, գլխաւորաբար 

նկատի կ’առնուէր Պլատոնի Տիմաիոս երկը, ուր առասպէլական ձեւով կը 

ներկայացուի Դեմիուրգոսը
11

, որպէս՝ «ստեղծագործ – արարիչ – աստուած»։ 

Պղատոնականութեան կողքին, այս նոր շարժումը ազդեցութիւնը կը կրէր 

արիստոտէլական, ստոյիկութեան եւ նոր-պիւթակորական գաղափարնե-

րուն։ Փիլիսոփայական այս նոր շարժումը, որ կոչուեցաւ՝ Միջին-Պլատո-

նականութիւն, արդէն սկսած էր համադրել փիլիսոփայական եւ կրօնական 

միտքերը, ինչ որ հետագային պիտի շարունակուէր Նոր-Պլատոնականու-

թեան կողմէ։  

Միջին-Պղատոնականութեան գլխաւոր դէմքերը կը նկատուին.- Եւդո-

րոս Աղեքսանդրացի (յուն.՝ Eúdôros, մ.թ.ա. Ա. Դար), որ շարժումի հաւանա-

կան հիմնադիրն է եւ մ.թ. Ա. եւ Բ. դարերուն՝ կենսագիր եւ Յունաստանի 

Դելփի տաճարի քրմապետ՝ Պլուտարքոս (յուն.՝ Plútarchos), ինչպէս նաեւ 

Ալբինոս (յուն.՝ Albinos), Ատտիկոս (յուն.՝ Attikos), փաստաբան-գրող Ապու-

լէոս (Apuleius) եւ Քրիստոնէութեան դէմ պայքարող՝ Կելսոս (յուն.՝ Kélsos), 

որու համաձայն անդրանցական Աստուած, աշխարհ գալով, մարդոց աստի-

ճանին պիտի չիջնէր եւ ինքզինք նուաստացնէր, ապա Աստուած չէր կրնար 

նիւթը (Materia) ստեղծել, քանի որ նիւթը չարի հիմքն է։ Այս եւ նմանօ-

րինակ գաղափարներ իրենց շարունակութիւնը գտան նոր-պլատոնական 

Պորփիւրիոսի (Porphýrios, 234 – 304 թ.) եւ այլոց մօտ։  

Փիլիսոփայութեան ոլորտին մէջ, սկզբնական շրջանին, կը փորձուի 

կրօնա-խորհրդապաշտական հակումներուն բանականութեամբ մօտենալ։ Այս 

իմաստով լաւագոյն օրինակը Պլոտինոսի Նոր-Պլատոնականութիւնն է (որ 

հետագային որոշ մանրամասնութեամբ պիտի ներկայացուի)։ Շուտով սա-

կայն պիտի յստականար, որ բոլոր կրօնախորհրդապաշտական հակումները 
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կարելի չէր բանականութեամբ բացատրել կամ զանոնք բանականութեան 

համապատասխանեցնել, այնպէս որ Նոր-Պլատոնականութեան աւելի ուշ 

ժամանակաշրջանին, օրինակ յոյն փիլիսոփայ Իամբլիքոսի (յուն.՝ Iamblichos, 
245-325 թ.) ատեն պլատոնական այս մօտեցումի մէջ ներխուժեցին եւ արա-

գօրէն աճեցան խորհրդաւոր առասպելներն ու ոգեհարցական պարապմունք-

ները։ Նոր-Պլատոնականութիւնը, նկատի առնելով քրիստոնէական կրօնի 

լայնատարած ազդեցութիւնը եւ հաշուի առնելով անոր հասարակութեան 

որոշ կարիքներու բաւարարումը, ստիպուած էր փոխուիլ ու տեսակ մը կրօ-

նի վերածուիլ։ Այսպիսով, Միջերկրական ծովու արեւելեան ափերուն, ուր 

առկայ էին զանազան մշակոյթներ, փիլիսոփայական ու կրօնական հոսանք-

ներ, կը սկսէր փիլիսոփայութեան եւ կրօնի միջեւ հակամարտութիւն մը, որ 

ի նպաստ կրօնական մտածողութեան պիտի զարգանար։  

Փիլիսոփայութիւնը յառաջացած է առասպելական մտածողութեան յաղ-

թահարմամբ, որուն օժանդակած են կարգ մը գիտութիւններ, ինչպէս՝ ուսո-

ղութիւնը (մաթեմատիկա), բնագիտութիւնը (ֆիզիկա) եւ բժշկութիւնը։ 

Փիլիսոփայութիւնը եւ միւս գիտութիւնները ընդհանրապէս կ’որոնէին 

երեւոյթներու ետին գտնուող էութիւնը նաեւ մարդկային էութիւնը եւ կը 

ձգտէին՝ մարդկային ազատութեան, ինչպէս նաեւ ցաւի ու տառապանքի 

մեղմացման։ Անոնք կը ձգտէին նաեւ բարոյական կանոններով ընկերային 

հասարակութեան մէջ մարդոց կեանքը կարգաւորել։ Այս բոլորը, սակայն, 

կարելի էր միայն ա՛յն չափով, որքանով մարդկային իմացականութիւնը, որ 

անկատար ու սխալական է, թոյլ տար։ Ժամանակի ընթացքին, բացայայ-

տօրէն, կարելի չէր անտեսել, որ փիլիսոփայութիւնը եւ միւս գիտութիւն-

ները կարող չէին ներթափանցել վերջնական ճշմարտութիւններու մէջ։ Այս 

իմաստով երբեք զարմանալի չէ, որ յիշեալ միջոցներով ձեռք բերուած 

կատարեալ գիտելիքներու բացակայութիւնը, շուտով պատճառ պիտի դառ-

նար թերահաւատութեան ու կասկածանքի, ընդդէմ՝ փիլիսոփայութեան եւ 

միւս գիտութիւններուն։ Ասկէ նաեւ պիտի եզրակացուէր, որ եթէ փիլիսո-

փայութիւնը ի վիճակի չէ վերջնական գիտելիքներ մատակարարելու, ու-

րեմն կարելի չէ նաեւ անկէ բարոյական վարքի պարտաւորեցնող կանոններ 

սպասել։ Հելլենիստական ժամանակաշրջանին, տեսական եւ գործնական 

յարաբերապաշտութեան
12

 (Relativism) ազդեցութեան տակ, կը պակսին մար-

դոց, ընկերային հասարակութեան մէջ ուրիշներու հանդէպ ունեցած, պար-

տաւորութիւններու կարեւորութիւնը եւ կը շեշտուին անհատական կեանքի 

իտէալները։ Այն տեսակէտը, որ տիեզերաբանական եւ հոգեբանական տե-

սութիւնները հիմնական դերակատարում պէտք է ունենան գործնականին 

մէջ, պատճառ պիտի դառնար՝ զուտ տեսութեան (pure Theory) արժե-

զրկման: Նաեւ կասկածապաշտութիւնը
3
 (Scepticism) իր աւերիչ դերը ունե-

ցաւ եւ տեսական մտածողութեան հանդէպ գոյութիւն ունեցող վստահու-

թիւնը խորտակեց։  

Մարդոց մէջ խորապէս արմատաւորուած վստահութեան, հաւաստիու-
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թեան եւ գործնական ապահովութեան կարիքը, որ փիլիսոփայութեան ոլոր-

տին մէջ, որպէս բանական գիտական ճիւղ, իր իրականացումը չէր գտած, կը 

փորձէ գոհացում գտնել գերբանական տեսակէտներու եւ հաւատալիքներու 

մէջ։ Հնադարեան մտքի վերջին փուլը բնութագրող նոր խորհրդապաշտու-

թիւնը (Mysticism), այլեւս վերլուծութեան եւ ապացոյցի մասին չէ, այլ 

Յովհաննու Յայտնութեան եւ ակնյայտօրէն աւելի բարձր հոգեւոր տեսլա-

կանի մը մասին: Այս տեսլականի բովանդակութիւնը անդրանցական (Trans-

cendental) էութիւն մըն է, որ կը համապատասխանէ մէկ կողմէն, վաղ փի-

լիսոփայութեան ճշմարիտ Գոյին, միւս կողմէն ու աւելի յաճախ, աստուա-

ծաշնչեան կրօններու Աստուծոյ:  

Քանի որ հարցը այլեւս չէր վերաբերեր վաղ փիլիսոփայական քննա-

խօսական ճանաչողութեան, այլ՝ գերբանական հայեցողութեան կամ հաւատ-

քի, կը յառաջանար վաղ փիլիսոփայական փաստարկներու յարաբերականա-

ցում (Relativism) մը եւ ընտրականութիւն (Eclecticism) մը, որ հին փիլիսո-

փայական տեսակէտները օգտագործելով ընդլայնեց նոր աշխարհընկալումը։ 

Ընտրականութեան զուգահեռ, հակոտնեայ տեսակէտներու համահաշտու-

թիւն
13

 (Syncretism) մը, պատճառ պիտի դառնար՝ յունական փիլիսոփայու-

թեան եւ Արեւելքի կրօնական գաղափարներու միաձուլման։ Ասոր լաւագոյն 

օրինակը, Պլատոնի գաղափարներու (յուն.՝ idéa) օգտագործումն է եւ անոնց 

վերամեկնաբանութիւնը կամ վերաիմաստաւորումը, համապատասխանեցը-

նելով աստուածաշնչեան գաղափարներուն ու տեսակէտներուն։  

Աստուծոյ կամ աստուածայինի անդրանցականութիւնը (Transcendence), 

որ դասական փիլիսոփայութեան մէջ արդէն իր դերը ունէր, նոր շեշտաւո-

րում մը ստացաւ, որով Աստուած բանականութեան համար անհասանելի 

դարձաւ, համարուելով՝ անճանաչելի ու անասելի։ Այնուամենայնիւ, եթէ 

կայ Աստուծոյ մասին որեւէ գիտելիք, ապա ան կարող է հիմնուած ըլլալ 

աստուածային յայտնութեան կամ անմիջական տեսլականի մը վրայ, այս-

ինքն այնպիսի ընկալման եղանակներով, որոնք զգալիօրէն կը տարբերին 

համընդհանուր հասկացութիւններու եւ ապացոյցներու միջոցով քննախօ-

սական (Discursive) ճանաչումէն: Երբ կը պահանջուի, որ բոլոր ողջամիտ 

հասկացողութիւնները մէկ կողմ դրուին եւ ուղղակիօրէն Աստուծոյ նայուի 

եւ նոյնիսկ հոգեզմայլանքի (Ecstasy) միջոցով Աստուծոյ հետ կապ հաստատ-

ուի, այն ատեն բոլոր քայլերը դէպի խորհրդապաշտութիւն (Mysticism) կ’ուղ-

ղուին: Հետեւաբար, յիշեալ պահանջքի ուղին ու մտածելակերպը ոչ թէ փի-

լիսոփայութիւնն (Philosophy) է իր դասական իմաստով այլ աւելի ճիշդ` 

աստուածիմաստութիւնը (Theosophy)։  

Եթէ մէկ կողմէն կը շեշտուէր ասդենականի եւ անդենականի տարբերու-

թիւնը, միւս կողմէն սակայն կը յառաջանար երկու ոլորտներու միջնորդու-

թեան պահանջք մը։ Նկատի ունենալով Աստուծոյ (կամ աստուածայինի) 

անդրանցականութիւնը եւ Անոր աշխարհի հետ անմիջական յարաբերու-

թիւն ունենալու կարծեցեալ անհաւանականութիւնը, Աստուծոյ կողմէ, հե-
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տեւաբար Անկէ կախեալ միջնորդական ուժեր ներկայացան, որոնք միակ Աս-

տուծոյ եւ բազմազան նիւթականին միջեւ կապ պիտի հաստատէին։ Նմանօ-

րինակ միջնորդական ուժերու պատկերացումները հեշտութեամբ կարելի էր 

նոյնացնել դեւի
14

 (Demon) եւ հրեշտակի
15

 (Angel) գաղափարներուն հետ։  

Եթէ դասական փիլիսոփայական բարոյագիտութիւնը (էթիկան) խոստա-

ցած էր, մարդը ազատել իրականութեան ճնշումէն, ուշ Հնադարուն, աստ-

ուածիմաստութիւնը (Theosophy) ցոյց կու տար փրկութեան ճանապարհը.- 

փրկութիւն՝ նիւթական աշխարհէն, ցաւէն ու տառապանքէն, ինչպէս նաեւ 

երկրային սիրոյ փորձութիւններէն ու երկրային իշխանութեան գայթակ-

ղութիւններէն։ Զարմանալի չէ, որ նիւթական աշխարհը կ’ընկալուէր՝ որ-

պէս չարի աղբիւր եւ նիւթը՝ որպէս չարութեան սկզբունք։ Որպէս հետե-

ւանք, թէ՛ ասդենական երկրային երջանկութիւնը եւ թէ երկրային կապերը 

արմատական մերժման կը հանդիպէին, տեղ բանալով անդենական երջան-

կութեան ու անդենական նպատակներուն։  

Փիլիսոփայութիւնը, ինչպէս Հնադարու իր սկզբնական շրջանին, նոյն-

պէս Հնադարու վերջաւորութեան հետապնդած է գործնական նպատակներ։ 

Ժամանակի ընթացքին, սակայն, նպատակները փոփոխութեան ենթարկուե-

ցան։ Մինչ սկիզբը փիլիսոփայութիւնը հետաքրքրուած էր ասդենական 

հարցերով ու երկրային կեանքի դժուարութիւններու յաղթահարմամբ, Հին 

Դարու վերջաւորութեան, կեդրոնական նիւթեր դարձան.- անդենականը, 

հոգիի փրկութիւնը եւ աստուածիմաստութիւնը։  

Երբ Յունաստան եւ հելլենիստական մշակոյթի երկիրները կ’անցնէին 

Հռոմէական կայսրութեան հովանիին տակ, Աթէնք եւս, որպէս փիլիսոփա-

յութեան կեդրոն իր տեղը պիտի զիջէր, բայց ոչ թէ Հռոմին, այլ եգիպտա-

կան Ալեքսանդրիոյ, ուր արդէն յունա-հելլենական, ղպտի-եգիպտական եւ 

հրեայ-սեմական մտածողութիւնները իրարու կը հանդիպէին։ Այսուհան-

դերձ, յունարէնը պիտի մնար որպէս գերիշխող լեզու, որու կողքին, աւելի 

ուշ, զարգացաւ նաեւ լատիներէն գրականութիւն մը, ինչպէս օրինակ Օգոս-

տինոս Երանելիի լատինատառ գրականութիւնը, որ մեծապէս նպաստեց 

փիլիսոփայութեան լատիներէն եզրաբանութեան։ Հռոմի մէջ փիլիսոփայու-

թեան անկախ դպրոց մը կամ ուղղութիւն մը չառաջացաւ, իսկ Նոր-Պլա-

տոնականութիւնը
5
, որ ծնունդ առած էր Ալեքսանդրիոյ մէջ, հետագային, 

Պլոտինոսի կողմէ փոխադրուեցաւ Հռոմ. այս իմաստով կարելի չէ հռո-

մէական դպրոց նկատել։  

 

ԴՈԿՏ. ՍԱՐԳԻՍ Ա. ՔԷՀԵԱԵԱՆ 

Գՠջկ՜ձզ՜ 
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ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 

 
1 Էպիկուրականութիւն (Epicureanism).- 

Էպիկուրականութիւնը փիլիսոփայական ուղղութիւն մըն է, որու հիմք կը ծառայէ յոյն 

փիլիսոփայ Էպիկուրոսի (յուն.՝ Epíkouros, 342-271 մ.թ.ա.) ուսմունքը։ Էպիկուրոս 

Աթէնքի իր տան պարտէզին մէջ, մ.թ.ա. 306-ին, կը հիմնէ իր դպրոցը, որ կը կոչուի՝ 

Կեպոս (յուն.՝ kêpos = պարտէզ)։ Դպրոցը կը գործէ մօտաւորապէս վեց դարեր, մինչեւ 

մեր թուարկութեան 4-րդ դարը։ Էպիկուրոսի ժամանակակիցն ու աշակերտն էր՝ 

Հերմարխոս (Hermarchus, յուն.՝ Hermarkhos 340-260 մ.թ.ա.), որ Էպիկուրոսի մահէն ետք 

կը ստանձնէ դպրոցի ղեկը։ Հետագային էպիկուրականութիւնը կը փոխադրուի Հռոմ. 

հոն նշանաւոր կը դառնայ բանաստեղծ եւ փիլիսոփայ Լուկրեցիոս (Titus Lukretius Carus, 

99 – 55 մ.թ.ա.), որ գրի առած է Էպիկուրոսի ուսմունքը։ Էպիկուրոսի համաձայն, Գե-

րագոյն բարին երջանկութիւնն է, որուն կարելի է հասնիլ հաճոյքի միջոցով, տառա-

պանքէն (ցաւէն ու վախէն) խուսափելով եւ ներաշխարհի անդորրութեամբ կամ անխռո-

վութեամբ (Ataraxia)։ Այս իմաստով ան կը ներկայանայ որպէս հիմնադիրը երջան-

կապաշտութեան (Eudaimonism) դպրոցին։ Էպիկուրականութիւնը կը թելադրէ նաեւ 

խուսափումը առօրեայ խանգարիչ տաղտուկներէն ու քաղաքական կեանքէն, «ապրի՛ր 

աննկատ ու թաքուն» նշանաբանով։ Այսուհանդերձ, էպիկուրականութիւնը կ’արժեւորէ 

ընկեր ու բարեկամ ունենալը եւ անոնց հետ հանգստաւէտ ու հաճոյալի ապրիլը՝ 

երջանկութեան հասնելու համար։ Անարդարաբար Էպիկուրոսի կամ էպիկուրականու-

թեան կը վերագրուի հաճոյապաշտութիւն (Hedonism) մը, որու գլխաւոր նպատակը 

մարմնական ծայրայեղ եւ սանձարձակ հաճոյքն է, որ կարճատեւ ու վաղանցուկ ըլլալով 

չի պարգեւեր կայուն ու անխռով երջանկութիւն եւ խոտոր կը համեմատուի Էպիկու-

րականութեան։ Էպիկուրոսի համար երջանիկ է միայն իմաստուն եւ առաքինութիւն-

ներու տէր խոհեմ մարդը, որովհետեւ միայն բանականութեամբ կարելի է դիմագրաւել 

կեանքի բոլոր դժուարութիւնները եւ իւրաքանչիւր անհատ, անձամբ, պատասխանատու 

է ի՛ր երջանկութեան։ 

  
2 Ստոյիկութիւն (Stoicism).-  

Ստոյիկութիւնը, որպէս փիլիսոփայական ուղղութիւն, հիմնուած է յոյն փիլիսոփայ 

Զենոն Կիտիոնացիի (յուն.՝ Zênôn ó Kitieús, 333 – 261 մ.թ.ա.) կողմէ։ Փիլիսոփայական 

այս ուղիի բարոյագիտութիւնը եւս, Էպիկուրականութեան նման նպատակաբանական է 

եւ կը ձգտի՝ հանգիստ ու երջանիկ կեանքին, շեշտելով բանականութեան ուղին։ Ըստ 

Ստոյիկութեան, մարդու նպատակը պէտք է ըլլայ բնութեան մէջ համերաշխ ու ինքնա-

բաւ ապրելով, առաքինութիւններ ունենալով եւ իր ճակատագրին անսալով՝ երանու-

թեան հասնիլը։ Երջանիկ ըլլալու համար սակայն մարդ պէտք է ձերբազատուի բոլոր 

տեսակի յոյզերէն եւ գրգիռներէն (տենչանքներ, մղումներ ու կիրքեր), որպէսզի կարենայ 

իր ճակատագրին հնազանդիլ եւ իր հոգեկան անդորրն ու անխռովութիւնը գտնել։ Մինչ 

Էպիկուրականութիւնը ներաշխարհի անդորրը գլխաւորաբար անխռովութեան (յուն.՝ 

ataraxía) մէջ կը փնտռէ, Ստոյիկները ասոր կողքին, ու դեռ ծայրայեղութեան երթալով, 

ներաշխարհի անդորրը կը փնտռեն անտարբերութեան ու նոյնիսկ անզգայութեան 

(յուն.՝ apátheia) մէջ։ Օրինակ ծայրայեղ Ստոյիկներու համաձայն, իմաստունը, ո՛չ թէ կա-

րեկցութեան պատճառով պէտք է այլոց օգնութիւն ցոյց տայ, այլ զուտ բանականութենէն 

բխած պարտաւորութեան պատճառով։ Ստոյիկութեան Միջին շրջանին (Ա. դար մ.թ.ա.), 

հելլենական մշակոյթի այս դպրոցը Աթէնքէն փոխադրուեցաւ Հռոմ, ուր նշանաւոր 

դարձան նաեւ հռոմէացի փիլիսոփաներ՝ Կիկերոն (Cicero, 106 – 43 մ.թ.ա.), Սենեկա 

(Seneca, 4 մ.թ.ա. – 65 թ.) եւ կայսր Մարկոս Աւրելիոս (Marcus Aurelius, 121 – 180 թ.)։  
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3 Կասկածապաշտութիւն (Scepticism).- 

Կասկածապաշտութիւնը կամ Սկեպտիկութիւնը փիլիսոփայական ուղղութիւն մըն է, որ 

կասկածելի ու տարակուսելի կը գտնէ իմացութեան բոլոր կարելիութիւնները եւ որուն 

համաձայն իրականութեան եւ ճշմարտութեան ճանաչողութիւնը՝ հարցական է, յարա-

բերական է կամ ընդհանրապէս անկարելի է։ Այս ուղղութեան հիմնադիր կը նկատուի 

յոյն փիլիսոփայ Պիւռհոնը (Pyrrho, յուն.՝ Pyrrhôn, 360 – 270 մ.թ.ա.), իսկ ուղղութիւնը, 

իր անունով կը կոչուի Պիւռհոնականութիւն (Pyrrhonism)։ Կասկածապաշտութիւնը, բա-

րոյագիտութեան հանդէպ եւս ունի վերոյիշեալ նոյն դիրքը. ան կասկածամտութեամբ կը 

մօտենայ օրինակ, բոլորին կողմէ ընդունուած Գերագոյն Բարիի մը գոյութեան։ Յունա-

րէնի մէջ սկեպտիկութիւն (sképsis) եզրը կը նշանակէ հետազօտութիւն. իսկ սկեպտիկ 

եզրը (skeptikós) հետազօտող անձն է։ Կասկածապաշտութիւնը, ժամանակի ընթացքին 

եղած է աւելի կամ նուազ տիրապետող ուղղութիւն մը։  

 
4  Նոր-Պիւթագորականութիւն (Neo-Pythagoreanism).-  

Փիլիսոփայական այս ուղղութեան հիմք կը ծառայէ յոյն փիլիսոփայ Պիւթագորաս 

Սամոսցիի (Pythagóras of Samos, 570-500 մ.թ.ա.) ուսմունքը։ Պիւթագորաս Սամոսցի 

եղած է հիմնադիրը, յունական Կրոտոնի (Croton) դպրոցին եւ իր անունով կոչուած փի-

լիսոփայական ուղիին։ Պիւթագորասի այս շարժումը ունէր իր գաղտնի, աղանդանման 

միութիւնը եւ միութեան անդամներու հաւաքական ապրելակերպը։ Պիւթագորասի հա-

մաձայն մարդկային հոգին անմահ է եւ մարդու մահէն ետք հոգին կը վերամարմ-

նաւորուի (Reincarnation)։ Ան նաեւ կը հաւատար մոլորակներէն յառաջացած ոլոր-

տային երաժշտութեան (Music of the Spheres) եւ թուանշաններու բարոյական արժէքնե-

րուն։ Հիմնադրի մահէն ետք, Պիւթակորականութիւնը վերջ կը գտնէր մ.թ.ա. 4-րդ դա-

րուն։ … Մօտաւորապէս երեք դարեր ետք, մ.թ.ա. Ա. դարուն, կը յայտնուէր՝ Նոր-Պիւ-

թակորականութիւնը որ գլխաւորաբար հիմնուած էր Պիւթագորասի ուսմունքին վրայ։  

 
5 Նոր-Պլատոնականութիւն (Neo-Platonism).- 

Նոր-Պլատոնականութիւնը, աւելի մանրամասն պիտի ներկայացուի հետագային, իր 

հիմնադրի, Պլոտինոսի ենթաբաժնին տակ։  

 
6  «Քրիստոնէական փիլիսոփայութիւն».-  

Գերման աշխարհահռչակ փիլիսոփայ եւ Երեւութաբանութիւն փիլիսոփայական ուղղու-

թեան ներկայացուցիչ Մարտին Հայտեգէր (Martin Heidegger, 1889-1976 թ.), իր ամբող-

ջական երկերու 9-րդ (էջ 45-78) եւ 40-րդ (էջ 9) հատորներուն մէջ կ’անդրադառնայ վերո-

յիշեալ բառակապակցութեան եւ քրիստոնէական փիլիսոփայութիւնը, որպէս թիւրիմա-

ցութիւն, կը նմանեցնէ «փայտեայ երկաթ»ին (գերմ. բնագիր՝ "Eine christlische Philosophie 

ist ein hölzernes Eisen und ein Mißverständnis"):  

– Զուիցերացի նշանաւոր բողոքական-աստուածաբան Կառլ Բարթ (Karl Barth, 1886-1968 

թ.), իր 13-հատորեան «Եկեղեցական վարդապետութիւն» (գերմ. բնագիր՝ "kirchliche 

Dogmatik") երկին մէջ (հատոր 2/1, էջ 93), փիլիսոփայական աստուածաբանութիւնը կը 

նկատէ «դաւադրութիւն՝ ընդդէմ քրիստոնէական Աստուած հասկացութեան» (գերմ. 

բնագիր՝ „Attentat auf den christlischen Gottesbegriff“)։  

– Գերման կաթոլիկ-աստուածաբան Էդմունդ Արենս (Edmund Arens, *1953 թ.) իր 2001 

թուականին հրատարակուած «Փիլիսոփայութիւն եւ Աստուածաբանութիւն» մենագրու-

թեան մէջ կը յիշէ փիլիսոփայութեան կարեւորութիւնը՝ աստուածաբանութիւնը սեր-

տելու համար։  
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– Վերջապէս, 2003 թուականին հրատարակուած, «Հանրագիտարան՝ աստուածաբանու-

թեան փիլիսոփայական հիմնական հասկացութիւններու» (գերմ. բնագիր՝ „Lexikon 

philosophischer Grundbegriffe der Theologie”) մէջ քրիստոնէական փիլիսոփայութիւն 

բառակապակցութիւնը ա՛լ չի յիշուիր։  

 
7  «Քրիստոնէական փիլիսոփայութիւն».-  

Աւստրիացի կաթոլիկ-աստուածաբան Հ. Շմիդինկէր (Heinrich Schmidinger, *1954 թ.) իր 

1995 թ. հրատարակած փիլիսոփայական ակնարկներուն մէջ կը յիշէ, որ նկատի առնելով 

Քրիստոնէութեան ազդեցութիւնը փիլիսոփայութեան ոլորտին մէջ, փաստօրէն, կարելի է 

քրիստոնէական փիլիսոփայութեան մը մասին խօսիլ, նուազագոյն՝ փոխաբերական 

իմաստով։  

 
8 Հերմէս (Hermes).- 

Հերմէս, կը նկատուի յունական դիցաբանութեան 12 գլխաւոր աստուածներէն մէկը։ Ան 

կը նոյնացուի եգիպտական Թոտ (Thot) աստուծոյ, հռոմէական Մերկուրիոս (Mercurius) 

աստուծոյ եւ հայկական Տիր (Tir) աստուծոյ հետ։ Հերմէս պահապան աստուածն է բոլոր 

հովիւներուն, ճանապարհներուն, ճանապարհորդներուն եւ առեւտրականներուն։ Ան 

նաեւ աստուածներու (գլխաւորաբար Զեւսի) սուրհանդակն է ու մեռեալներու դէպի 

անդենական առաջնորդողը։ Հերմէս նաեւ մարմնամարզութեան ու հռետորութեան 

աստուածն է, ան կը կրէ եռամեծար (յուն.՝ trismégistos) տիտղոսը, որ կը նշանակէ մեծա-

գոյն փիլիսոփայ, մեծագոյն աստուածաբան եւ մեծագոյն թագաւոր։ Այս անունով ճանչ-

ցուած է նաեւ, հնադարեան յայտնի կրօնական խմբաւորում նկատուող Հերմէսակա-

նութիւնը (Hermetism)։  

 
9 Ճանաչականութիւն (Gnosticism).- 

Ճանաչականութիւնը, որ յառաջացած է «ճանչնալ» եզրէն (յուն.՝ gnôsis), կրօնա-փիլի-

սոփայական խմբաւորումներու ամբողջութիւն մըն է, խառնուրդ մը հեթանոսական եւ 

փիլիսոփայական զանազան հոսանքներու։ Գոյութիւն ունեցած են նաեւ յուդայական, 

քրիստոնէական եւ իսլամական ճանաչական խմբաւորումներ։ Ճանաչական տարբեր 

խմբաւորումներու կեդրոնական նպատակը՝ աստուածիմաստութիւնն (Theosophy) է։ 

Ճանաչականութիւն եզրը, Նոր Դարաշրջանի եզր մըն է, որ կ’օգտագործուի 17-րդ դարէն 

սկսեալ։  

 
10 Մանիքէութիւն (Manichaeism).- 

Մանիքէութիւնը, երկուապաշտական (Dualism) կրօն է, ուր յաւիտենական պայքարի մէջ 

են՝ մէկ կողմէն լոյսի բարի ու հոգեղէն աշխարհը, իսկ միւս կողմէն խաւարի չար ու 

նիւթեղէն աշխարհը։ Կրօնը կոչուած է իր հիմնադրի պարսիկ Մանիի (Mani, 216 – 277 թ.) 

անունով, որ վաւերական կը նկատէր աւելի հին կրօնները եւ համահաշտութեան 

(Syncretism) եղանակով իր կրօնին մէջ կը համախմբէր գլխաւորաբար Զրադաշտակա-

նութեան (Zoroastrianism), բայց նաեւ Պուտտայականութեան (Buddhism) եւ Քրիստո-

նէութեան (Christianity) ուսմունքի տարբեր տեսակէտները։ 3-րդ դարուն, Պարսկաստա-

նի մէջ սկսած այս կրօնը, շուտով պիտի տարածուէր Չինաստանէն մինչեւ Արեւմտեան 

Եւրոպա։  

 
11 Դեմիուրգոս (յուն.՝ Dêmiourgós).-  

Պլատոն, իր Տիմաիոս (յուն.՝ Tímaios) երկին մէջ, առասպելական ձեւով կը ներկայացնէ 

Դեմիուրգոսը, որպէս՝ «ստեղծագործ – արարիչ – աստուած»։ Պլատոնի երկին համա-
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ձայն, տիեզերքի ստեղծագործութենէն առաջ, քաոսն (յուն.՝ cháos) էր, ուր կար անկանոն 

նիւթը (յուն.՝ ousía, լատ.՝ materia)։ Դեմիուրգոս կը կանոնաւորէ արդէն գոյութիւն ունե-

ցած նիւթը եւ վարպետ ճարտարապետի նման, բանական մանրակրկիտ ծրագրումով ու 

յոյժ ներդաշնակ կարգապահութեամբ կը կատարէ տիեզերքի ստեղծագործութիւնը… եւ 

ի տես իր յաջող գործին կ’ուրախանայ։  

 
12 Յարաբերապաշտութիւն (Relativism).- 

Յարաբերապաշտութիւնը փիլիսոփայական տեսութիւն մըն է, որուն համաձայն ընդ-

հանուր եւ բացարձակ իմացութիւն կամ ճանաչողութիւն չկայ եւ ամէն ինչ յարաբե-

րական է, պայմանական է կամ ենթակայական է։ Այս տեսութեան համաձայն չկան նաեւ 

ընդհանուր եւ բացարձակ բարոյական արժէքներ։ Յարաբերապաշտութեան գլխաւոր 

պատճառը կը կայանայ տարբեր երկիրներու ու մշակոյթներու, ինչպէս նաեւ տարբեր 

անձերու նոյն հարցին հանդէպ ունեցած տարբեր դիրքաւորումներուն մէջ։  
 

13 Համահաշտութիւն (Syncretism).- 

Համահաշտութիւնը, գաղափարներու կամ կրօնա-փիլիսոփայական տեսակէտներու նոր 

դրութեան (System) մը մէջ համադրութիւնը, միախառնումը կամ միաձուլումն է։ Եզրը, 

բացի կրօնա-փիլիսոփայական ոլորտէն կ’օգտագործուի նաեւ լեզուաբանութեան եւ 

գրականութեան ոլորտներուն մէջ։  

Համահաշտութիւնը առնչուած է նաեւ ընտրականութեան (Eclecticism), որ տարբեր 

գաղափարներու եւ տեսակէտներու ընտրութիւնն է, համադրութեան նպատակով։  
 

14 Դեւ (Demon).- 

Դեւի յունարէնը` daímôn է, որ կը նշանակէ «ոգի» եւ կը ներկայանայ որպէս գերբնական 

արարած։ Կարելի է հանդիպիլ բարի եւ չար ոգիներու, զանազան մշակոյթներու առաս-

պելներու, կրօններու եւ խորհրդապաշտական ուսմունքի մէջ։ Յունական դասական 

փիլիսոփաներու մօտ, ան կը ներկայանայ նաեւ որպէս՝ «ներքին ձայնը» կամ «խիղճը»։ 

Քրիստոնէութեան համաձայն, դեւը՝ չար արարած կամ նոյնինքն սատանան է։ Դեւերու 

մասին ուսմունքը կը կոչուի՝ դիւաբանութիւնն (Demonology) է։  

 
15 Հրեշտակ (Angel).-  

Հրեշտակի յունարէնը՝ ángelos է, որ կը նշանակէ սուրհանդակ կամ պատգամաբեր։ 

Կարելի է հանդիպիլ միաստուածեան երեք կրօններու մէջ (Յուդայականութիւն, Քրիս-

տոնէութիւն եւ Իսլամութիւն), որպէս Աստուծոյ կողմէ արարուած գերբնական, ոգեղէն 

ու թեւաւոր էակներ։ Կարելի է գտնել նաեւ զանազան մշակոյթներու (Պարսկաստան, 

Միջագետք եւ Եգիպտոս) առասպելներու եւ կրօններու մէջ։ Հրեշտակները ընդհանրա-

պէս բարի են եւ պարտականութիւն ունին Աստուծոյ պատգամները կամ Աստուծոյ 

հրահանգները մարդոց փոխանցել։ Անոնք նաեւ կը ստանձնեն պահապանի դերը։ Հրեշ-

տակներու մասին ուսմունքը կը կոչուի՝ հրեշտակաբանութիւն (Angelology)։  

 

(Շար. 1)  
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ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ 

1915-Ի ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԱԿԱՆԱՏԵՍ՝ 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՏՈՒՄԱՆԵԱՆԻ ՅՈՒՇԵՐԸ 

ԸՄԲԻՇ ՍԷՐԳԻՍԸ 

Կէսօր էր: Ճամբուն եզերքը աղբիւրի մը քով նստած կը ճաշէին ոմանք: 

Ես ալ իրենց քովը նստած էի: Սէրգիսը քովս եկաւ եւ ինք հարցուց, թէ ես 

ինչո՞ւ չեմ ճաշեր: 

– Հաց գնելու համար դրամ չունիմ, պատասխանեցի: 

– Եկո՛ւր, ինծի հետ, միասին ճաշենք: 

Ութ օր զիս կերակրեց Սէրգիսը: Ժողովուրդը իր անունը չէին տար, 

(փէյլիվան) ըմբիշ կ’անուանէին: Ան Սեբաստիոյ Ղաչմուղարա գիւղէն էր:  

(Այս պատմութեան ընթացքին մենք պիտի հանդիպինք իրեն): 

ՂԱԹՄԱՅ 

Ղաթմայ հասած էինք: Բլրակի մը սարահարթին վրայ 30.000-ի մօտ տա-

րագրեալներ, վրաններ լարած էին:  

Կառավարութեան կարգադրութեամբ բոլոր տարագրեալներն ալ հոն պի-

տի հաւաքուէին, անկէ Տէր Զօրի անապատին զանազան կողմերը ցրուելու 

համար:  

Մեզմէ առաջ, անկէ անցնող տարագիր հայ արհեստաւորները շատ մը 

թոնիրներ եւ հաց եփելու փուռեր շինած եւ ժառանգութիւն թողած էին 

իրենցմէ ետք եկողներուն: 

Ամէն օր տարագրեալներու խումբեր կը հասնէին հոն եւ ուրիշ խումբեր 

կը քշուէին հեռուներ, չէթէներու հսկողութեամբ: 

Այս չէթէները պատերազմին սկիզբը բանտերէն (ազատուած) հանուած 

ոճրագործներու խումբեր էին, որ Ալի պէյի հրամանատարութեամբ հայերը 

հալածելու եւ ջարդելու պաշտօնն ունէին: Անոնք ունէին ազգային կամա-

ւորներու տիտղոսը: Իրար ճանչնալու համար իրենց գլխուն միսմենակ շալ 

մը կանցընէին: Մենք ալ այդ շալէն կը ճանչնայինք իրենց:  

Ալի պէյը Խալիլ փաշային օգնական զօրաւար մըն էր, որուն մասին յետոյ 

պիտի խօսինք: 

Երեք օրէ ի վեր բան մը կերած չէի: Այլեւս ոտքի կենալու կարողութիւնը 

չունէի: 
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Վրաններէն 50 մեթրի չափ հեռացայ, գետինը պառկած՝ ձախ թեւիս վրայ, 

կը մտածէի ապագայիս մասին: Եթէ վերարկուս ծախէի, կրնայի հաց գնել, 

անիկա գիշերուան անկողինս էր: Հոն, գիշերը զով կ’ընէր: 

Սկսայ մտովի Հայր մերը արտասանել եւ կանգ առի, «զհաց մեր հանա-

պազորդ, տուր մեզ այսօր»ի վրայ: Եթէ Աստուած ինծի երկու դահեկան տար, 

երկու օգա հաց կը գնէի եւ ժողովուրդին մէջ ծանօթներ կը փնտռէի: Թե-

րեւս ինծի ճար մը ըլլար կը խորհէի եւ բնազդաբար աջ ձեռքիս մատովը 

սկսայ հողը փորել: Հողին մէջէն երկու դահեկաննոց արծաթ դրամ մը դուրս 

եկաւ: 

Դրամը առի: Մէկ դահեկանով մէկ օգա հաց գնեցի եւ ուտելէ ետք 

պտըտեցայ վրաններուն մէջ: Երիտասարդ կին մը, հագուստներս բոլորովին 

նոր տեսնելով զիս կառավարական պաշտօնեայ կարծեց եւ առջեւս ելլելով 

հարցուց. 

– Եղբայր, ի՞նչ պիտի ըլլայ այս մեր վիճակը: 

– Ի՞նչ վիճակի մասին կը հարցնես: 

– Մեր վիճակին մասին: Եղբայրս, Ճեմալ փաշան եկեր է, հրաման տուեր 

է, որ ամէն մարդու ալիւր տրուի: Մենք հոս ինը հոգի ենք՝ Հինգ երիտա-

սարդ եւ չորս պառաւ: Այր մարդ չունինք որ երթայ մեզի ալ ալիւր բերէ: 

Տե՛ս, մեր վրանը ասիկա է: 

– Դուք ուրկէ՞ էք:  

– Քիւրտմէնցի: 

– Ո՞ր նահանգին մէջն է Քիւրտմէնը: 

– Պրուսայի Ռեշատիէ նահանգին: 

– Ո՞րչափ ալիւր կը տրուի:  

– Իւրաքանչիւր անցի համար մէկ օգա ալիւր: Ամէն գիւղի (մըխթարը) 

գիւղապետը իր ժողովուրդին ցանկը կը գրէ: Եպիսկոպոսին ստորագրել կու 

տայ, յետոյ գայմագամը կը ստորագրէ եւ ալիւրը կը տրուի:  

Կնոջը քովէն անձայն հեռացայ, 20 բարայի թուղթ եւ 10 բարայի մատիտ 

մը գնեցի: Գամբէն հեռացայ եւ Քիւրտմէն գիւղին անունով ցանկ մը պատ-

րաստեցի: Ցանկը գրպանս դրած եպիսկոպոսին ներկայացայ (այդ եպիսկո-

պոսը թերեւս Ստեփանոս Սրբազանն էր): 

– Սրբազան, մենք տասը երիտասարդներ զանազան նահանգներէ ենք: 

Ալիւրի համար կ’ուզենք Քիւրտմէնցիներուն հետը գրուիլ, կ’ընդունի՞ք: 

– Ինչո՞ւ չէ զաւակս գրուեցէ՛ք եւ ինծի բերէ՛ք ցանկը: 

Քիչ ետք գրպանիս ցանկը իրեն ներկայացուցի, որ առանց հարցաքննու-

թեան ստորագրեց եւ պատուիրեց գայմագամին տանիլ: Գայմագամն ալ 

ստորագրեց: 

Դուրս ելայ եւ տարիքոտ մարդ մը կը փնտռէի, որ մեզի գիւղապետ 

ըլլայ: Տեսայ քիւրտի հագուստով մարդ մը, որ առջեւէս կ’երթար շատ կա-

մաց քալուածքով:  
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– Անունդ ի՞նչ է, հարցուցի Թրքերէնով: 

– Անունս Գրիգոր է, պատասխանեց հայերէնով երզնկացի եմ:  

– Ուտելու հաց ունի՞ս: 

– Եղբայրս, հաւատայ որ երեք օրէ ի վեր բերանս պատառ մը հաց չէ 

մտած: 

– Լաւ, հետս եկուր եւ հաց պիտի ունենանք: 

Գամբէն բաւական հեռացանք: Իրեն ցոյց տուի ստորագրուած ցանկը եւ 

կէս ժամուան մը չափ սորվեցուցի գիւղին բնակիչներուն անունները:  

– Հիմա պիտի երթանք ալիւր առնելու: Տոպրակներ ունի՞ս: 

– Ես հոս առանձին եմ եւ ոչ մէկ ծանօթ ունիմ, բայց տոպրակներու 

հարցը դիւրին է: Եկուր եւ տես: 

Վրանները վերադարձանք: 

– Ո՞վ կ’ուզէ մեր հետ գալ՝ ալիւր առնելու: Ով որ գայ 50 օգանոց իր տոպ-

րակին եւ պարանին համար երկու օգա ալիւր պիտի տրուի ամէն մէկուն:  

Եօթը անձեր մեզի ընկերացան՝ տոպրակներով եւ պարաններով: 

Սարահարթի մը կողքին սեղան մը եւ աթոռ մը դրուած էր: Սեղանին 

յետին ոտքի կեցած էր քաղաքացիական հագուստով, մաքուր հագուած էրզ-

րումցի քիւրտ մը: Իր առջեւ գետնի վրայ նստած էին 500-է աւելի բազմու-

թիւն մը, որոնց ետին կեցանք մենք ալ:  

Ալիւր բաժնող Էրզուրիւմցի Գրիգոր Էմմին՝ քրտական հագուստով տես-

նելուն քովը կանչեց: Քրտերէն խօսեցաւ անոր հետը: Բոլորէն առաջ մեզի 

տրուեցաւ 360 օգա ալիւր: Այդ ալիւրը տարինք Քիւրտմէնցի կիներուն վրա-

նը: Ալիւրը շալկողները երկուքական քիլոյի չափ ալիւր ստացան եւ գացին:  

– Մայրի՛կ, այս ալիւրով հաց կրնա՞ք եփել: 

– Ինչո՞ւ չէ զաւակս, թոնիրը մեր քովն է, միայն թէ փայտ չունինք:  

– Փայտը ալիւրով գնեցինք: 

– Շատ լաւ ուրեմն: 

Ինը կիներ միասին այդ գիշերը ամբողջ ալիւրով հաց եփեցին: Մենք 

վրանին առջեւ քնացանք: Երբ առաւօտուն արթնցանք, տեսանք եփուած հա-

ցով լեցուն տեղ մը: Այդ հացերը երեքի բաժնեցի: 

– Գրիգոր էմմի՛, այս բաժինը քեզի, այս ալ ինծի, միւսն ալ կիներուն, 

ըսի: 

– Եղբա՛յր, եւ ոչ տուն ունիմ ոչ ալ վրան, Այսքան հացը ո՞ւր տանիմ:  

– Ծախէ՛ մէկ մասը, քիչ մը դրամ կ’ունենաս: 

– Զաւակս, այն ինչ որ Աստուած ձրի տուաւ ինծի, եւ ինչպէ՛ս դրամով 

ծախեմ, ըսաւ: 

Բաճկոնը հանեց մէջը առածին չափ միայն հաց լեցուց (մինչեւ որ կրցաւ 

կոճկել): Մնացեալ հացերը կիներուն բաժինին վրայ դրաւ եւ բաճկոնով 

հացերը առած հեռացաւ: 



ՅՈՒՆՈՒԱՐ — ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2021 Ð²êÎ 75 

 

Գրիգոր էմմիին խօսքը ազդեց ինծի: Ես ալ տեղ չունէի, ես ալ ձրի առած 

էի այդ հացը: Երկնային բարիք մըն էր՝ առանց աշխատանքի: Ես ալ բաճկոնս 

հանեցի, մէջը առածին չափ հաց լեցուցի եւ թեւիս տակը դրած հեռացայ՝ 

մնացած հացը կիներուն թողուցի: 

Լսած էի որ երկաթուղին չորս ժամէն Հալէպ կը հասնի: 15 օրէ ի վեր 

ամէն գիշեր կայարան կ’երթայի շոգեկառք մէջ պահուելու առիթ մը գտնե-

լով Հալէպ հասնելու համար:  

Բաճկոնիս մէջի հացը հատած էր: Գիշեր մը, երբ շոգեկառքը կայան 

հասաւ, տեսայ որ ամէնէն յետին վակոնին պատուհանը բաց էր: Միւս վակոն-

ներու երկաթեայ պատուհանները փակ էին: Ետեւի պատուհանէն ներս ցատ-

կեցի եւ շուտով փեղկերը գոցեցի, միւսներուն պէս: Այդ վակոնը ցորեն լեց-

ուած ըլլալուն պատճառով չէին գոցած: Ներս մտնելէս հազիւ երեք վայրկ-

եան անցած էր, երբ երկու ժանտարմաներ պատուհանին զարնելով հարցու-

ցին: 

– Քանի՞ հոգի էք ներսը: 

– 18-ը, պատասխանեցի 

– Ա՛ռ, զաւակս, ըսաւ: 

18 զոյգ հաց նետեց երկաթ փեղկերուն մէջէն: Հացերուն ամէն մէկը 250 

դրամնոց զինուորական հացեր էին: Այն ատեն հասկցայ որ երկաթուղին զին-

ուոր կը փոխադրէր: Ատոր համար երկաթէ ձողերով փեղկերը ամուր փակ-

ուած էին եւ ինծի տրուած հացերը 18 զինուորի բաժինն էր: 

Կը հաշուէի չորս ժամէն Հալէպ հասնիլ: 

Կէս գիշերը անցած էր եւ շոգեկառքը տակաւին կը քալէր: Երբ կանգ 

կ’առնէր դաշտերուն մէջ, զինուորները վար կ’իջնէին, իրենց բնական պէտ-

քերուն համար:  

Առաւօտեան արշալոյսին հասանք Րէսիւլ Այնի կայարանը: Զինուորները 

վար իջան եւ ցրուեցան դաշտին մէջ: Ես ալ թագստոցէս դուրս ելայ կայա-

րանէն հեռացայ եւ պահուեցայ թուփերուն մէջ եւ սպասեցի լուսնալուն: չէի 

գիտեր թէ ո՞ւր էի: 

Առաւօտեան արեւածագին, կայարանին մէջ մեծ բազմութիւն մը կ’աշ-

խատէր: Հայերէն խօսակցութեան ձայներ կը լսէի: Մօտեցայ իրենց: Ամէն 

մէկը վակոնէն ցորենի տոպրակ մը շալկած կը տանէր ամբար՝ պարպելու 

համար: Տոպրակ մըն ալ ես շալկեցի եւ երկու կողմէս քալող հայերուն հար-

ցուցի: 

– Մինչեւ երեկո՞յ կ’աշխատիք այսպէս: 

– Այո, մինչեւ երեկոյ: 

– Ի՞նչ կը վճարեն ձեզ: 

– Դու միայն կաս Երուսաղէմ: Եղբա՛յր, դուն ուրկէ՞ կու գաս: 

Յետոյ դառնալով իր ընկերոջը հարցուց, այս տղաս այս աշխարհէն չէ՞: 
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Հարցուր տեսնեմ. ո՛վ է, ուրկէ՛ կու գայ: Ինծի դառնալով հարցուց. եղբա՛յր, 

դուն ուրկէ՞ եկար հոս: 

Երբ տոպրակին ցորենը պարպեցի, պահակ ժանտարման հրամայեց ինծի 

հոն կենալ եւ վեր նետել պարպուած պարկերը: 

Մինչեւ կէսօր աշխատեցայ եւ երեկոյեան միւս բանուորներուն հետ գամբ 

գացի՝ գրպաններս ցորեն լեցուած: Հոն ցորենները հացի հետ փոխեցի:  

Րէսիւլ Այն կը նշանակէ գլխաւոր ակ: Այդ ակէն կը բղխէր 20 աստիճան 

տաք գետակ մը: Արաբական այդ գիւղն ալ այդ գետակին անունովը կը կոչ-

ուէր: Այդ գետին մէկ եզերքը հաստատուած էր հայ տարագրեալներուն 

գամբը, ուր փոքր ու մեծ վրաններ լարած էին՝ ամէն մէկը իր ճաշակով եւ իր 

կարողութեան համաձայն: Կային շատ հարուստ կահաւորուած մեծ եւ հաս-

տատուն վրաններ: Անոնց կողքին, աղքատիկ, քուրձի կտորներէ կարուած  

փոքրիկ վրանաձեւ բաներ կային: Ամէն կուսակալութենէ հոն բերուած 

երկսեռ, խառն ժողովուրդ մը, ամէն տարիքէ: 

Այդ գետին ջուրը կը գործածէին ամէն տեսակ պէտքերու համար: Իսկ 

սննդեղէնի համար, գամբէն 100 մեթր հեռու արաբները շուկայ մը բացած 

էին, ուր կը ծախուէր ամէն բան՝ կաթ, միս եւ այլն: 

Գամբին մէկ եզերքը, վրաններէն քիչ մը հեռու, ոստիկանատուն մը կար՝ 

մէկ գոմիսեր եւ չորս ոստիկաններով, անոնք կարգուած էին որպէս գամբին 

պահակ: 

Հայ աւազակներ գամբին մէջ շրջելով կ’որոշէին իրենց զոհը: Գիշերով 

մարդը կը բռնէին՝ արաբ աւազակներու օգնութեամբ, եւ կը տանէին զայն: 

Այսպէս, ամէն գիշեր ժողովուրդը սարսափի մէջ կը քնէր: Զոհի օգնութեան 

կանչերուն ոչ ոք տեղէն կը շարժէր: Երկա՜ր բողոքներէ ետք, պահակ ոստի-

կանապետը 24 երիտասարդներ որոշեց գամբին չորս կողմը պաշտպանելու 

համար, եւ ամէն մէկուն ձեռքը գաւազան մը տուաւ: 

Գաւազանով պահակները ի՞նչ կրնային ընել զինուած աւազակներուն:  

Այդ երիտասարդները սկսան զիրար ծաղրել, իրարու պոռալով՝ «պահակ 

վերմակ շատ կայ եկէք տարէք»: Իսկ աւազակները, իրենց գործը անվախօրէն 

կը կատարէին:  

Հաւաքուած քարերով եկեղեցւոյ խորան մը շինած էին, ուր Տէր Օհան-

եան երեք եղբայրներ, երեքն ալ քահանայ, ամէն օր եկեղեցի ու կիրակի 

օրերն ալ բացօթեայ Պատարագ կը մատուցէին եւ հաղորդութիւն կու տային: 

Զէյթունցի Տէր Յակոբ քահանան ալ, Աւետարան մը ձեռքը, մինչեւ 

երեկոյ հիւանդներուն վրայ Աւետարանէն բժշկական դրուագներ կը կար-

դար: Ան դրամ բնաւ չէր ընդունէր, ըսելով՝ «ես շատ ունիմ»: Ինքը շատ աղ-

քատ էր: Քիչ մը բժշկական գիրքեր ուսումնասիրած էր եւ հիւանդներուն 

պարագաներուն պատուէրներ կու տար: Իսկ, դեղ եւ առողջապահական պայ-

մաններ բնաւ չկար: 
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Կայարանին մօտ զինուորական հարիւրապետ մը կը բնակէր, քանի մը 

զինուորներով, որպէս կայարանի պահակ: 

Հացս հատած էր: Րէսիւլ Այնի գիւղաքաղաքը գացի: Փողոցները շրջելու 

ատեն տեսայ գրասենեակ մը, ուր մարդ մը նստած գրութիւնով կը զբաղ-

ուէր: Դուռը թակեցի, ներս մտայ եւ բարեւեցի: 

– Ի՞նչ կ’ուզես, հարցուց: 

– Գրագրութեան վերաբերեալ գործ մը չունի՞ք ինծի համար: 

– Դուն ո՞ւր եւ ո՞ր դպրոցը կարդացած ես: 

Բացատրեցի իմ ուսման տեսակը: 

– Լաւ, ա՛ռ այս թուղթը եւ մատիտը, խնդրագիր մը գրէ ինծի ու գործ 

ուզէ: Իմ անունս Ատիլ պէյ է: 

Խնդրանքը կատարեցի: 

– Ես քեզի գործ մը պիտի տամ, օրականը մէկ դահեկան է: Կ’ուզես 

օրական մէկ դահեկան կը ստանաս. կ’ուզես օրական մէկ օգա հաց: Մէկ օգա 

հացը արդէն մէկ դահեկան կ’արժէ: Հա՞ց կ’ուզես թէ դահեկան:  

– Հացը կ’ուզեմ, պատասխանեցի: 

– Լաւ քեզի պիտի ղրկեմ կայարան: Ամէն օր եկած շոգեկառքը պարպելու 

գործը քեզի պիտի յանձնուի: Այդ գործին համար քեզի պիտի քան զէյթուն-

ցի Խաչերը եւ վանեցի Լեւոնը: Անոնցմէ կ’ուզես պէտք եղածին չափ բան-

ուորներ: Այդ բանուորներով ստացուած ապրանքները ամբարները կը ղրկես: 

Օրական 3000 հայ բանուորներ որոշուած են այդ գործին համար՝ Խաչերին 

եւ Լեւոնին ղեկավարութեամբ: Հարիւրապետէն ալ քեզի պէտք եղածին չափ 

պահակ զինուորներ կ’ուզես:  

Յետոյ ժանտարմա մը կանչեց եւ պատուիրեց որ հարիւրապետին տանի 

զիս, որ շոգեկառքը պարպելու գործը ինծի յանձնուի: 

– Ամէն երեկոյ այս տղուն մէկ օգա հաց տո՛ւր, զինուորական ամբարէն, 

պատուիրեց ժանտարմային: 

Կայարան գացած ատեն իմ հետս եկող ժանտարմային հարցուցի: 

– Ո՞վ է Ատիլ պէյը: 

– Կ’ըսուի թէ Կ.Պոլսոյ Տիգրանակերտի երեսփոխանն է, բայց այդ որքան 

ճիշդ է չեմ գիտեր: 

Օրական մէկ անգամ միայն կու գայի կայարան, հարիւրապետէն երեք 

կամ եօթը զինուորներ պահակ կ’ուզէի եւ պէտք եղած տեղերը կը դնէի: 

Եկած ապրանքները, Խաչերին եւ Լեւոնին բանուորները շալկած կը տանէին 

մինչեւ որոշուած ամբարները, մէկ քիլոմեթր հեռու: Երեկոները, հայերուն 

գամբը կ’երթայի քնանալու համար: 13 ժանտարմաներ կը հսկէին փոխադ-

րութեան ճամբաներուն: 

Հինգ օր յետոյ, Ատիլ պէյը ինծի կանչեց: 

– Կառավարութենէն հրաման ստացանք, որ հայրենակիցներուդ ուտելիք 
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տրուի: Օրական ամէն մէկուն (72) եօթանասուներկու դրամնոց ալիւր կամ 

չոր հաց: Ա՛ռ այս տետրակները: Իւրաքանչիւր գիւղի ժողովուրդ իր գիւղա-

պետը ունի, իր ժողովուրդին համրանքովը: Ամէն առաւօտ զէյթունցի Խա-

չերը քեզի պիտի բերէ մեռնողներուն ցանկը, ոչ թէ անունով, այլ՝ համրան-

քով: Դուն ամէն օր մեռածներուն քանակը իրենց գիւղի համրանքէն կը 

պակսեցնես, որպէսզի գիտցուի օրական բաժնուելիք ալիւրին հաշիւը ամէն 

մէկ գիւղապետին: Ժողովուրդին ցանկին համաձայն, բաժնուելիք ալիւրը 

... ամբարը կ’ուղարկես, իսկ մնացեալն ալ զինուորական ամբարը:  

Ինծի յանձնուած տետրակին համաձայն, բոլոր կուսակալութիւններէն 

Րէսիւլ Այն բերուած ժողովուրդը 150,000 էր: 

Մեռելաթաղներու պաշտօնը զէյթունցիներուն յանձնուած էր: Այդ պատ-

ճառով ալ ամէն երեկոյ, զէյթունցի Խաչերը օրուան մեռելացանկը ինծի կը 

բերէր: Ես ալ ցանկերուն մէջէն կը պակսեցնէի: 

Օրական մեռնողներուն թիւը 500 կամ 550-էն աւելի էր, որոնց մեծա-

մասնութիւնը անօթութենէն մեռած էին, Խաչերին ըսածին համաձայն:  

Շաբթուան չորս օրերը միայն ալիւր կը բաժնուէր ժողովուրդին: Իսկ 

միւս օրերը, հրաման կը ստանայի մնացեալ ալիւրը զինուորական ամբար 

կրելու: 

Ալիւր բաշխումին առաջին օրը, մարդ մը վրաններուն մէջ թուրքերէն 

լաւ գրել գիտցող մը կը փնտռէր: 

– Ես լաւ գիտեմ, ըսի: 

– Եկուր մեր գիւղապետին, ըսաւ: 

Գացինք միասին: 

– Ես, ըսաւ, գիւղապետը Պրուսայի Ռեշատիէ գաւառէն եմ: 120 անձ ենք: 

Այս թուղթին վրայ գրէ անունները: 

Ես ցանկը պատրաստեցի եւ իրեն երկարեցի որ ստորագրէ: Մարդը 

թուղթը առաւ, վրան նայեցաւ: Գրել կարդալ չէր գիտեր, բայց ընդհանուր 

գումարը ճանչցաւ: 

– Ես քեզի ըսի որ 120 հոգի ենք, դուն ինչո՞ւ 370 հոգի գրեր ես հոս: 

– Պ. Նշան (այսպէս էր 24 տարեկան երիտասարդ գիւղապետին անունը), 

ըսի, ես 62 սովահար ընկերներ ունիմ, անոնց անունն ալ գրեցի, իբրեւ ձեր 

գիւղացիները: Անոնց ալ ալիւր կու տաք, խեղճ են: 

– Լաւ, բայց այս թուղթը գայմագամին պիտի տարուի՝ ստորագրութեան 

համար, ես ի՛նչ համարձակութեամբ տանիմ զայն: 

– Դուն միայն ստորագրէ, եւ ես գայմագամին կը տանիմ: 

– Եթէ դուն այս թուղթը ստորագրել տաս ես ալ քեզի օրական մէկ քիլօ 

ալիւր կու տամ: Կինս՝ Ազնիւն ալ հագուստներդ կը լուայ եւ գիշերները մեր 

վրանին մէջ կը քնանաս:  

Ես թուղթը գայմագամին տարի: Այն ատեն ալիւրն ալ դուն պէտք է բաժ-

նես ըսին: 
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Հազիւ վրանները հասայ, 62 մանուկները (որբ) ծանօթացուցի Նշանին: 

Օրուայ ստացուած ալիւրները ես կը բաժնէի, իւրաքանչիւրին 125 դրմ. 

ալիւրի հաշուով, 62 մանուկներուն ալ նոյնպէս: Իսկ մնացեալը կու տայի, 

օրական մէկ վրանի կարգով: Ընդ ամէնը 12 վրաններ ունէր այդ գիւղը: 

Զիս ճաշի կը հրաւիրէին եւ խօսակցութեան միջոցին գէշ հայհոյանքնե-

րով կը խօսէին: «Եղբայր դուն չբարկանաս, մենք առանց հայհոյելու չենք 

կրնար խօսիլ: Ա՜խ ինչ ընենք: Այս մեր ծնողքէն մնացած գէշ ժառանգու-

թիւն մըն է: Միայն նշանը եւ իր կինը հայհոյելու սովորութիւնը չունին»:  

Օր մը երեկոյեան ուշ ատեն զինուորներուն ալիւր բաժնելու հրամանը 

ստացայ: Կէսօրին եկած էին եւ առաւօտուն Մուսուլ պիտի մեկնէին, ան-

շուշտ ռազմաճակատ: Խաչեր եւ Լեւոն 500 բանուորներով շալկած բերին 

ալիւրի տոպրակները որոշեալ վայրը: Բաշխումը տեւեց մինչեւ կէսգիշեր: 

Ութը տոպրակ ալիւր աւելցաւ: 

– Խաչեր եղբայր, ըսի, ես քիչ մը ձեր քովէն հեռանամ. մնացեալ ալիւրը 

այս բանուորներուն բաժնէ: 

Քիչ ետք բանուոր մը եկաւ մօտս: Թուրք հարիւրապետը, ատանացի հայ 

կնոջ մը հետ կ’ապրէր եւ այդ հայ կինը իր հետ ունէր 12 տարեկան տղայ մը: 

Չեմ գիտեր ի՞նչպէս, այդ տղան եկած եւ ալիւրի բաժանումը տեսած էր:  

– Գողեր, աւազակներ, կառավարութեան ալիւրը կը գողնաք հա՞: Ես 

հիմա կ’երթամ եւ պէյ էֆէնտիին կ’ըսեմ: 

Ամէն ձեւի համոզում անկարելի եղաւ: Միշտ կը կրկնէր «կ’երթամ պէյ 

էֆէնտիին կ’ըսեմ, ես ձեզի պէս գող մը չեմ»: 

Խեղճ բանուորները իրենց առած ալիւրները վերադարձուցին, եւ ես 

պահակ զինուորի մը յանձնեցի մինչեւ առաւօտ հոն մնալու պաշտօնը:  

  
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՏՈՒՄԱՆԵԱՆ 

 

(Շար. 4)  
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ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆՔ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑ  

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՆԱԽԱԳԱՀ՝  

ՃՕ ՊԱՅՏԸՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆԸ 

Շաբաթ, 23 Յունուարին, Ն.Ս. 

Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայ-

րապետը շնորհաւորեց Ամերի-

կայի Միացեալ Նահանգներու 

նախագահ՝ Ճօ Պայտընի ընտրու-

թիւնը: Նորընտիր նախագահին 

ուղղած իր նամակին մէջ Նորին 

Սրբութիւնը յայտնեց, որ մեր ժո-

ղովուրդը ու յատկապէս Միաց-

եալ Նահանգներու մէջ հաստատ-

ուած հայերը պատրաստ են գոր-

ծակցելու իր եւ իր ղեկավարած 

վարչակազմին հետ՝ ի խնդիր 

մարդկային իրաւունքներու ու արժէքներու պաշտպանութեան, Միաց-

եալ Նահանգներու ու Հայաստանի կապերու ամրացման, ինչպէս նաեւ 

աշխարհի տարածքին խաղաղութեան հաստատման: 

Նորին Սրբութիւնը յիշեցուց, որ նախագահ Պայտըն Ծերակոյտի 

անդամ եղած տարիներէն սկսեալ բարեկամական կապեր հաստա-

տած  է հայ ժողովուրդին հետ եւ յատուկ յարգանք ցուցաբերած՝ Հայոց 

Ցեղասպանութեան նահատակներուն նկատմամբ: Վեհափառ Հայրա-

պետը վստահութիւն յայտնեց, որ ան վերանորոգ կերպով պիտի շա-

րունակէ պաշտպանել ժողովրդավարութեան, ժողովուրդներու ինքնիշ-

խանութեան եւ ցեղասպանութեան կանխարգիլման աշխատանքները 

եւ այս ծիրէն ներս, յոյս յայտնեց Միացեալ Նահանգներուն կողմէ 

Հայոց Ցեղասպանութեան պաշտօնական ճանաչման գծով: Ապա, 

Արամ Ա. Կաթողիկոս իր յաջողութեան մաղթանքները փոխանցեց նա-

խագահին: 
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ՏՕՆԱԿԱՆ 

ՔՐԻՍՏՈՍ ՄԵԶԻ՛ ՀԱՄԱՐ ԾՆԱՒ,  

ՈՐՊԷՍԶԻ ՄԵՆՔ ԻՐ ԾՆՈՒՆԴՈՎ ՎԵՐԱԾՆԻՆՔ 

Այս յիշեցումը դարձաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին Ս․ 

Ծննդեան պատգամին առանցքը, զոր փոխանցեց 6 Յունուար 2021-ին, Ան-

թիլիասի Մայրավանքին մէջ մատուցած Ս. եւ Անմահ Պատարագի ընթաց-

քին։ Խօսելով Աստուծոյ Որդւոյն մարդեղութեան մասին, Նորին Սրբու-

թիւնը ըսաւ, թէ «Աոպճսթկբ իՠշ՜ռ՜թ, զջ ՜ոպճս՜թ՜հզձ յ՜պժՠջգ 

ՠխթ՜թ, կՠխտզ ճս ՜յ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ծզջ՜ձձՠջճսձ կբն պճս՜հպճխ կ՜ջ-

՟ճսձ չՠջ՜թձճսձ՟գ իջ՜կ՜հ՜ժ՜ձ ՜ձիջ՜եՠղպճսդզսձ ՟՜ջլ՜թ բջ։ Աոպ-

ճս՜թ կ՜ջ՟գ ոպՠխթ՜թ բջ ճջյբո Իջ ՞ճջթ՜ժզռգ, Իջ դ՜՞՜սճջճսդՠ՜ձ 

ի՜ոպ՜պկ՜ձ կ՜ոձ՜ժզռ ՟՜շձ՜էճս ի՜կ՜ջ։ Մ՜ջ՟ճսձ պճս՜թ բջ ՝՜ձ՜-

ժ՜ձճսդզսձ ճս ՜ա՜պճսդզսձ։ Ս՜ժ՜հձ կ՜ջ՟գ ղ՜ի՜՞ճջթ՜թ բջ զջ Աոպ-

ճս՜թ՜պճսջ ղձճջիձՠջգ ճս ՟՜ջլ՜թ ՞ՠջզձ կՠխտզձ ճս կ՜իճս՜ձ. ՜հէ ըրո-

տճչ՚ զջ ՜ձլզձ։ Բՠդխՠիբկզ կոճսջզձ կբն կ՜ջ՟ՠխ՜ռճխ Աոպճսթճհ Ոջ՟զձ 

՜ղը՜ջի ժճս ՞՜ջ զ՝ջՠս Փջժզմգ կ՜ջ՟ճսձ»։ 
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Ապա, Նորին Սրբութիւնը յիշեցուց, թէ Աստուծոյ հրեշտակը աւետելով 

Քրիստոսի ծնունդը հովիւներուն՝ ըսաւ «Ձեր Փրկիչը ծնաւ»։ Մեկնելով այս 

իրողութենէն, Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ, թէ «Աոպճսթճհ Ոջ՟զձ ՜ղ-

ը՜ջի ժճս ՞՜ջ ճջյբո Փջժզմ կ՜ջ՟ճսձ, չՠջոպզձ թձճսձ՟ յ՜ջ՞ՠսՠէճս 

կ՜ջ՟ճսձ»։ Շարունակելով իր խօսքը, ան յայտնեց, թէ «Բՠդխՠիբկբձ կզձ-

մՠս Գճխ՞ճդ՜ Աոպճսթճհ կ՜ջ՟ՠխ՜ռՠ՜է Ոջ՟զձ ճսոճսռ՜ձՠռ, իջ՜ղ՜՞ճջ-

թՠռ՚ կ՜ջ՟ճսձ չՠջոպզձ թձճսձ՟ պ՜էճս հ՜ձլձ՜շճսդՠ՜կ՝։ Աձ ճմ կզ՜հձ 

գո՜ս՚ ՠո ՠկ ժՠ՜ձտգ, ՜հէ ՟՜ջլ՜ս ՜խ՝զսջգ ճս ծ՜ձ՜յ՜ջիգ ձճջ ժՠ՜ձ-

տզձ, ձճջ կ՜ջ՟ճսձ։ Իձմյբո ՜շ՜տՠ՜էգ ժ’գոբ, ՜շ՜նզձ Ա՟՜կճչ կ՜ի 

ՠժ՜ս ՜ղը՜ջիզձ, ՠջժջճջ՟ Ա՟՜կճչ՚ Քջզոպճոճչ, ձճջ ժՠ՜ձտ»։ 

Ակնարկելով Քրիստոսի խորհրդական մարմինը եղող եկեղեցւոյ առա-

քելութեան, Նորին Սրբութիւնը շեշտեց. «Մ՜ջ՟ճսձ չՠջոպզձ թձճսձ՟ պ՜-

էճս ՜շ՜տՠէճսդզսձգ ժգ ղ՜ջճսձ՜ժբ կձ՜է ժզա՜ժբպգ ՠժՠխՠռսճհ ժՠ՜ձտզձ 

ճս չժ՜հճսդՠ՜ձ։ Քջզոպճոզ թձձ՟ՠ՜ձ պրձ՜ժ՜պ՜ջճսդզսձգ ՜հորջ հզղՠ-

ռճսկ կգձ բ ճս կզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ իջ՜սբջ կգ, ճջ Քջզոպճո կՠազ ի՜կ՜ջ 

թձ՜ս, ճջյբոազ կՠձտ Իջ թձճսձ՟ճչ չՠջ՜թձզձտ։ Քջզոպճո Իձտձ բ կՠջ 

կզ՜ժ Փջժզմգ։ Մՠջ եճխճչճսջ՟զ ՟՜ջ՜սճջ յ՜պկճսդզսձգ ժգ չժ՜հբ ՜հո 

ծղկ՜ջպճսդՠ՜ձ կ՜ոզձ։ Պ՜պկճսդՠ՜ձ յ՜ջպ՜՟ջ՜թ վճջլճսդզսձձՠջճսձ, 

ի՜է՜թ՜ձտձՠջճսձ ճս ՜տոճջձՠջճսձ ՟զկ՜ռ կՠձտ կզղպ ՟՜ջլ՜ձտ Քջզո-

պճոզձ, ճջյբո կՠջ Փջժզմգ։ Մՠջեՠռզձտ ՜հէ վջժզմ. միՠպՠսՠռ՜ձտ ՜հէ 

վջժզմձՠջճս "վջժ՜ջ՜ջ" ըճոպճսկձՠջճսձ։ Ահորջ ՠսո, կՠջ յ՜պկճսդՠ՜ձ 

՟՜շձ վճջլ՜շճսդզսձգ կՠազ ժգ հզղՠռձբ, ճջ Քջզոպճո Իձտ ժգ կձ՜հ կՠջ 
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կզ՜ժ Փջժզմգ ՠս Բՠդխՠիբկբձ ՝՜ռճս՜թ ծ՜կ՝՜ձ բ ՟բյզ չՠջոպզձ թձճսձ՟ 

՜շ՜նձճջ՟ճխ ծ՜կ՝՜ձ։ Ոմ կՠջ վ՜շտգ ճս յ՜պզսգ, ճմ կՠջ ճսձՠռ՜թ 

ձզսդ՜ժ՜ձ, կպ՜սճջ՜ժ՜ձ ժ՜կ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ՜շ՜սՠէճսդզսձձՠջգ. ՜հէ 

Քջզոպճոզ ձժ՜պկ՜կ՝ կՠջ ճսձՠռ՜թ ի՜ս՜պտձ ճս հճհոգ կՠա ժ’՜շ՜նձճջ-

՟ՠձ ՟բյզ Բՠդխՠիբկ՚ կ՜ջ՟ճս չՠջոպզձ թձձ՟ՠ՜ձ ՜խ՝զսջգ»։ 

Նորին Սրբութիւնը իր հայրապետական պատգամը եզրափակեց հետեւ-

եալ կոչով. «Տ՜՞ձ՜յձՠջճչ էՠռճսձ ձՠջժ՜հ ՜ղը՜ջիզձ կբն ՟՜ջլՠ՜է ժգ 

թձզ Քջզոպճո, ՠդբ կՠձտ յ՜պջ՜ոպ ՠձտ գձ՟ճսձՠէճս ա՜հձ։ Դ՜ջլՠ՜է 

իջՠղպ՜ժձՠջգ ՠջժզձտբձ ժ’՜սՠպՠձ կՠջ Փջժզմզձ թձճսձ՟գ, ՠդբ կՠձտ 

յ՜պջ՜ոպ ՠձտ էոՠէճս ՜սՠպզոգ իջՠղպ՜ժձՠջճսձ։ Դ՜ջլՠ՜է Բՠդխՠիբկզ 

ըճջիճսջ՟գ կՠա ժգ իջ՜սզջբ ՟՜շձ՜էճս զջՠձ, ՠդբ կՠձտ յ՜պջ՜ոպ ՠձտ 

տ՜էՠէճս ՟բյզ Բՠդխՠիբկ։ Պ՜պկճսդՠ՜ձ ՜ջի՜սզջտձՠջճսձ կբն կՠջ եճխճ-

չճսջ՟գ կզղպ էոՠռ յ՜պ՞՜կգ Բՠդխՠիբկզձ ճս տ՜էՠռ ՟բյզ Բՠդխՠիբկ՚ 

՜ձճջ ըճջիճսջ՟գ ճս յ՜պ՞՜կգ ՜յջՠէճչ զջ ժՠ՜ձտզձ կբն։ Մՠջ ժՠ՜ձտզ 

՜հո ծ՞ձ՜ե՜կ՜հզձ յ՜հկ՜ձձՠջճսձ կբն ՠս կՠջ յ՜պկճսդՠ՜ձ ՜հո ծ՜ժ՜-

պ՜՞ջ՜ժ՜ձ յ՜իճսձ, ՟՜ջլՠ՜է ՟՜շձ՜ձտ Բՠդխՠիբկզձ, ՠս զ՝ջՠս Քջզո-

պճոզ թձճսձ՟ճչ չՠջ՜թձ՜թ եճխճչճսջ՟՚ չՠջ՜ձճջճ՞ ի՜ս՜պտճչ ճս հճհ-

ոճչ տ՜էՠձտ ՟բյզ յ՜հթ՜շ ՜յ՜՞՜հ»։ 

Նկատի ունենալով «Պսակաձեւ» ժահրին ստեղծած դժուար պայմաննե-

րը, Ս․ եւ Անմահ Պատարագը մատուցուեցաւ Մայրավանքի շրջափակին մէջ՝ 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին առջեւ, բազմաթիւ հաւատացեալ-

ներու ներկայութեամբ։ 
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ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐԱՑ ՏՕՆԸ  

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 

Հակառակ մեր շուրջը տիրող աննպաստ պայմաններուն, Անթիլիասի 

Մայրավանքը, հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, 

նշեց մեր պատմութեան անկիւնադարձային դէպքերէն Սրբոց Վարդանանց 

Զօրավարաց տօնը եւ վերանորոգեց «վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց» 

ուխտը։ 

Չորեքշաբթի, 10 Փետրուարին, նախագահութեամբ Վեհափառ Հայրա-

պետին եւ մասնակցութեամբ վանաբնակ միաբան հայրերուն, Անթիլիաս 

Մայրավանքի Ս․ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ տեղի ունեցաւ 

Սրբոց Վարդանանց Զօրավարաց յիշատակի նախատօնակ։ Նախատօնակի 

աւարտին Նորին Սրբութիւնը կատարեց բարեխօսական մաղթանք-աղօթք։ 

Յաջորդ օրը՝ Հինգշաբթի, 11 Փետրուարի առաւօտուն, դարձեալ Մայր 

Տաճարին մէջ, մատուցուեցաւ Սրբոց Վարդանանց Զօրավարաց նուիրուած 

Ս. եւ Անմահ Պատարագ։ Պատարագի ընթացքին, Գերշ. Տ. Շահան Արք. 

Սարգիսեան յաւուր պատշաճի քարոզեց եւ փոխանցեց օրուան պատգամը։ 

Մեկնելով Ս. Պօղոս առաքեալին Կորնթացիներուն յղած երկրորդ նամակէն, 

ուր Առաքեալը հաւատացեալները ինքնաքննութեան կը հրաւիրէ, Սրբազա-

նը ընդգծեց անհատական թէ հաւաքական ինքնաքննութեան ու ինքնա-

քննադատութեան անհրաժեշտութիւնը՝ ինքնասրբագրութեան առաջնոր-

դող։ Ան ըսաւ, որ հարկ է իւրաքանչիւր անհատ ճանչնայ ինքզինք եւ այս 
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կեանքին մէջ իր առաքելութիւնը՝ ապաւինելով հաւատքի պարգեւին, որ 

աճման կ՚ենթարկուի, երբ մշտական հաղորդակցութեան մէջ ըլլայ Աստու-

ծոյ հետ։ Սրբազանը իր քարոզը եզրափակեց յորդորելով հաւատացեալները 

մնալու հաւատարիմ Վարդանանց  հերոսամարտի նահատակներուն արեան։  

Նոյն օրը երեկոյեան, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին Վանքին մէջ տեղի 

ունեցաւ Վարդանաշունչ երգերու երեկոյ՝ կատարողութեամբ Դպրեվանքի 

«Արմաշ» երգչախումբին։ Ելոյթին բացման խօսքով հանդէս եկաւ Բարշ. 

Շանթ Սրկ. Գատէհճեան, որ իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ Քրիստոսի 

օրինակով թրծուած հայ ազգին հաւատքի զօրութեան։ Ան ըսաւ, որ հայոց 

պատմութեան բոլոր ճակատագրական հանգրուաններու ընթացքին նոյն 

Վարդանանց շունչով է որ պայքարած է հայ ժողովուրդը, եւ թէեւ երբեմն 

պարտութիւնը անխուսափելի է եղած, սակայն էականը չյուսահատիլն է, 

իսկ Վարդանանց ճակատամարտը այդ մէկը կ՚ապացուցէ։ 

Հոգշ. Տ. Զաւէն Վրդ. Նաճարեանի խմբավարութեամբ, «Արմաշ» երգչա-

խումբը տօնին նուիրուած փունջ մը երգերով ոգեւորեց ունկնդիրները։ Եր-

գացանկին մաս կը կազմէին «Նորահրաշ» շարականը, «Բամբ Որոտան», «Հայ 

Ապրիք», «Լռեց», «Հիմի՞ էլ Լռենք» եւ այլ երգեր, որոնց ընդմիջումներուն 

տեղի կ՚ունենար նաեւ տօնին նուիրուած ոգեշունչ ասմունքներ։ 

Նշենք, որ Լիբանանի մէջ տիրող արգելափակման պատճառով, բոլոր 

տօնակատարութիւնները տեղի ունեցան առանց հաւատացեալներու ներկա-

յութեան եւ ուղիղ սփռուեցան Կաթողիկոսարանի Cilicia TV-ի, Facebook-ի 

եւ Youtube-ի էջերուն ճամբով։ 

Սրբոց Ղեւոնդեանց ու Վարդանանց յիշատակով լեցուն օրերուն, Վեհա-

փառ Հայրապետը իր անձնական կայքէջին ճամբով պարզեց յիշեալ տօնե-

րուն խորհուրդն ու պատգամը։ 
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ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ  

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ Ս․ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻՆ ՄԷՋ 

Շաբաթ, 13 Փետրուարի երեկոյեան, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս․ Գրի-

գոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, տեղի ունեցաւ Տեառնընդառաջի նա-

խատօնակ: 

Յայտնենք, որ Տեառնընդառաջը մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին Յիսուս Քրիս-

տոսի տաճար ընծայման տօնն է, նոյն հասկացողութեամբ եւ հաւատքով 

ծնողներ իրենց 40-օրեայ զաւակները կը բերեն եկեղեցի եւ կ՚ընծայեն Տիրոջ: 

Նկատի ունենալով Լիբանանի, ինչպէս նաեւ այլ թեմերէ ներս շարունակ-

ուող երկրի արգելափակումը թագաժահրին հետեւանքով, Տեառնընդառաջի 

արարողութիւնները տեղի ունեցան առանց հաւատացեալներու մասնակցու-

թեան։ Արդարեւ, Տեառնընդառաջի տօնին առիթով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ. «Տՠ՜շձգձ՟՜շ՜նգ հ՜պճսժ ժ՜ջՠսճջճսդզսձ 

ճսձզ կՠջ ՠժՠխՠռսճհ թզո՜ժ՜ձ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո, ճջճչիՠպՠս ՜ձ ժգ հզղՠռձբ 

կՠազ կ՜ձճսժ Յզոճսոզձ պ՜ծ՜ջ գձթ՜հճսկգ: Իձմյբո Ասՠպ՜ջ՜ձգ ժգ 

յ՜պկբ, Յզոճսոզ թձճսձ՟բձ 40 րջՠջ ՠպտ, իՠպՠսՠէճչ ՠ՝ջ՜հ՜ժ՜ձ ՜ս՜ձ-

՟ճսդՠ՜ձ, Աձճջ թձճխտգ աԻձտ պ՜ծ՜ջ պ՜ջ՜ս՚ Աոպճսթճհ գձթ՜հՠէճս: 

Աս՜ձ՟ճսդզսձ կգ հ՜ջ՞ՠէճս ոճչճջ՜ժ՜ձ ՠջՠսճհդ կգ մբ ո՜, ՜հէ Աոպճս-

թճհ կՠջ յ՜պժ՜ձՠէզճսդՠ՜ձ ղրղ՜վՠէզ ՜ջպ՜հ՜հպճսդզսձձ բ։ Հՠպՠս՜-

՝՜ջ, Աոպճսթկբ իՠշճս կՠջ ժՠ՜ձտգ զջ զկ՜ոպգ ճս ձյ՜պ՜ժգ ժգ ժճջ-

ոգձռձբ։ Աոպճսթճհ յբպտ բ գձթ՜հՠձտ կՠջ ա՜ս՜ժձՠջձ ճս կՠջ ՜ձլՠջգ՚ 

ճջյբո Աոպճսթճհ ճջ՟ՠ՞զջ ա՜ս՜ժձՠջ։ Ահո րջՠջճսձ կ՜ձ՜ս՜ձ՟, ճջտ՜ՙձ 

ժ՜ջզտգ ճսձզձտ Աոպճսթճհ րջիձ՜՝ՠջ ձՠջժ՜հճսդՠ՜ձ»: 
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ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՎԵՐՋԻՆ ՕԾՈՒՄ ԵՒ ԹԱՂՈՒՄ  

ՀՈԳԵԼՈՅՍ Տ. ՄԵՂՐԻԿ ԵՊՍ. ԲԱՐԻՔԵԱՆԻ 

Շաբաթ, 16 Յունուարին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Վեհափառ Հայրապետը եւ Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբանութիւ-

նը սրտի դառն կսկիծով գուժեցին Կիլիկեան 

Ուխտի աւագ անդամներէն՝ հոգելոյս Տ. Մեղ-

րիկ Եպս. Բարիքեանի վաղահաս վախճանումը։ 

Արդարեւ, Կիրակի, 17 Յունուարի առաւօ-

տուն, նախագահութեամբ եւ հանդիսապետու-

թեամբ Վեհափառ Հայրապետին, Անթիլիասի 

Մայրավանքի Ս․Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 

Տաճարին մէջ, յաւարտ Ս. եւ Անմահ Պատա-

րագին կատարուեցաւ Հոգելոյս Սրբազանին 

 
 

Ð ² Ü ¶ Æ ê î 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս եւ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Միաբանութիւնը 

սրտի դառն կսկիծով կը գուժեն 
Կիլիկեան միաբանութեան անդամներէն 

Գՠջղ. Տ. Մՠխջզժ Եյո. Բ՜ջզտՠ՜ձզ 

(1968-2021) 

վախճանումը որ պատահեցաւ Շաբաթ, 16 Մարտ 2020-ի։ 
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վերջին օծման եւ թաղման կարգը, մասնակցութեամբ եւ ներկայութեամբ 

միաբան հայրերու։ Նկատի առնելով թագաժահրին ստեղծած կացութիւնը, 

ինչպէս նաեւ Լիբանանի պետութեան երկրի ամբողջական փակման որո-

շումը, թաղման արարողութեան ներկայ էին միայն հոգելոյս սրբազանին ըն-

տանեկան ու ազգականական պարագաները։ 

Եկեղեցական արարողութեան աւարտին, նախքան Սրբազան Հօր մարմի-

նին փոխադրութիւնը Մայրավանքի յուշարձան-դամբարան, Նորին Սրբու-

թիւնը արտասանեց իր դամբանական խօսքը։ 

Ան վկայակոչելով Պօղոս առաքեալին «Բարի պատերազմը մղեցի, կեան-

քիս ընթացքը աւարտեցի, հաւատքը պահեցի» (Բ.Տիմ 4.7) խօսքը, յայտնեց, 

որ  «Իոժ՜ժ՜ձ ՝՜ջզ յ՜պՠջ՜ակ կգձ բջ ՜ձճջ ժՠ՜ձտձ ճս ՜շ՜տՠէճս-

դզսձգ՚ զ ըձ՟զջ ՜հձ ՜ղը՜պ՜ձտձՠջճս զջ՜՞ճջթկ՜ձ, ճջճձտ ՝՜ջզտ ժգ 

՝ՠջՠձ կՠջ եճխճչճսջ՟զձ ՠս ժգ յ՜հթ՜շ՜ռձՠձ կՠջ ՠժՠխՠռզձ։ Շճսջն 30 

պ՜ջզձՠջ ՜հո ՞զպ՜ժռճսդՠ՜կ՝, ձ՜ը՜ձլ՜ըձ՟ջճսդՠ՜կ՝ ՠս ձճսզջճսկճչ 

զջ ՝՜ջզ յ՜պՠջ՜ակգ յ՜պՠջ՜ակՠռ՜ս Մՠխջզժ Սջ՝՜ա՜ձգ, Մ՜հջ՜չ՜ձ-

տբձ դբ կՠջ դՠկՠջբձ ձՠջո։ Աձ զջ ոպ՜ձլձ՜թ ՝ճէճջ յ՜ղպրձձՠջգ ՠս ՝ճ-

էճջ յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճսճսդզսձձՠջգ ժ՜պ՜ջՠռ ՝՜ջլջ՜՞ճհձ ՜ոպզծ՜ձզ 

ձճսզջճսկճչ, ի՜ս՜պտճչ ճս ոզջճչ»։ 

Ապա, ընդգծելով Հոգելոյս Սրբազանին հաւատարմութեան ու ծառայա-

սիրութեան յատկանիշները, Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ, որ «Մՠխջզժ 

Սջ՝՜ա՜ձգ կզձմՠս զջ ժՠ՜ձտզձ չ՜ըծ՜ձգ ի՜ս՜պ՜ջզկ կձ՜ռ զջ ժճմճս-

կզձ՚ ի՜ժ՜շ՜ժ ժՠ՜ձտզ ՟եճս՜ջ յ՜հկ՜ձձՠջճսձ ՠս կ՜ջպ՜իջ՜սբջձՠ-

ջճսձ։ Դզսջզձ մբ ի՜ս՜պ՜ջզկ կձ՜է ժճմճսկզձ, կ՜ձ՜ս՜ձ՟, ՠջ՝ ժճմճսկզ 

՞զպ՜ժռճսդզսձգ ՜ձլգ ժգ ՟ձբ թ՜ձջ յ՜ջպ՜սճջճսդՠ՜ձ պ՜ժ։ Մՠխջզժ 

Սջ՝՜ա՜ձ իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձզ ժճմճսկզ ՞զպ՜ժռճսդՠ՜կ՝ ՜ջեՠսճջՠռ զջ 

ժՠ՜ձտգ՚ կձ՜էճչ Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ ՟՜ս՜ձ՜թ 

՜ջեբտձՠջճսձ, ոժա՝ճսձտձՠջճսձ ՠս կրպՠռճսկձՠջճսձ ի՜ս՜պ՜ջզկ»։  

Անդրադառնալով Սրբազանին ծառայասիրութեան, ան ընդգծեց, թէ 

«Ծ՜շ՜հճսդզսձգ Մՠխջզժ Սջ՝՜ա՜ձզձ ՜ջՠ՜ձ կ՜ո ժգ ժ՜ակբջ ՠս չ՜ը-

ծ՜ձՠ՜էգ մբջ ժջձ՜ջ զջ ժՠ՜ձտզձ կբն չ՜հջժՠ՜ձ կգ զոժ ՜ձռգձՠէ ՜շ՜ձռ 

թ՜շ՜հՠէճս։ Աջ՟՜ջՠս, Սջ՝՜ա՜ձգ զջ ժՠ՜ձտգ գկ՝շձՠռ ճս զջ՜՞ճջթՠռ 

բ՜յբո ճջյբո թ՜շ՜հճսդզսձ։ Սզջՠռ թ՜շ՜հՠէ ՠս թ՜շ՜հՠռ ոզջՠէճչ, ի՜-

ս՜պ՜էճչ ճս ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ ձճսզջճսկճչ, ճջճչիՠպՠս ՜հո բ իճ՞ՠսճջ՜ժ՜-

ձզձ ժճմճսկգ, ՜հո բ կ՜ձ՜ս՜ձ՟ Աձդզէզ՜ո՜ժ՜ձ ճ՞զձ, ՟՜ս՜ձ՜ձտգ ճս 

հ՜ձլձ՜շճսդզսձգ զջ կբն ժջճխ իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձզձ։ Ահոյբո ՠխ՜ս Մՠխջզժ 

Սջ՝՜ա՜ձ, ՠս ՜հորջ ՜ձ ՜հո ՠջժջ՜սճջ ժՠ՜ձտբձ ժգ իՠշ՜ձ՜հ ՠս ՜ջ՟՜-

ջրջբձ, Պրխճո ՜շ՜տՠ՜էզձ ՝՜շՠջճչ, զջ ՝՜ջզ յ՜պՠջ՜ակգ ի՜ս՜պ՜ջզկ 

ճս տ՜ն ժՠջյճչ յ՜պՠջ՜ակ՜թ»։ 

Եզրափակելով իր խօսքը, Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, որ «Տ՜ժ՜սզձ 

ղ՜պ ՝՜ձ ճսձբջ պ՜էզտ Սջ՝՜ա՜ձգ, ո՜ժ՜հձ կՠջ ժՠ՜ձտՠջգ Տզջճն ժգ 

յ՜պժ՜ձզձ, զոժ Սջ՝՜ա՜ձգ ժՠջդ՜հ, ՟՜ջլՠ՜է Աշ՜տՠ՜էզձ ՝՜շՠջճչ, 
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ՠջժզձտզ չժ՜ձՠջճս ըճսկ՝զձ կզ՜ձ՜էճս՚ զ՝ջՠս չժ՜հ, ճջ ՜սՠէզ տ՜ձ 30 

պ՜ջզձՠջ Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ ծ՜կ՝ճչ Քջզոպճոզ 

Ասՠպ՜ջ՜ձզ ՜ջեբտձՠջճսձ ճս ծղկ՜ջպճսդզսձձՠջճսձ կ՜ոզձ ի՜ս՜պ՜ջ-

կճսդՠ՜կ՝, ձճսզջճսկճչ ճս ոզջճչ չժ՜հ՜թ»։ 

Ապա, միաբան հայրերէ կազմուած թափօրը ուղղուեցաւ միաբանական 

յուշարձան-դամբարան, ուր տեղի ունեցաւ գերեզմանի կարգը եւ կնքնման 

արարողութիւնը։ 

 

ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻԾԵՐ 

Տ. ՄԵՂՐԻԿ ԵՊՍ. ԲԱՐԻՔԵԱՆ 

Ծնած է 3 Յունուար 1968-ին, Պէյրութ (Լիբանան)։ Աւազանի անունն է 

Կարապետ։ Նախնական ուսումը ստացած է Ազգային Աքսոր Գասարճեան եւ 

Միհրան Գարակէօզեան Վարժարաններուն մէջ։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կա-

թողիկոսութեան Դպրեվանք ընդունուած է Հոկտեմբեր 1982-ին։ 

Կատարելէ ետք Դպրեվանքի Ժառանգաւորաց քառամեայ ընթացքը՝ 

սարկաւագ ձեռնադրուած է 26 Մայիս 1985-ին, ձեռամբ Դպրեվանքի տեսուչ 

Տ. Տաթեւ Արք. Սարգիսեանի։ Աւարտելէ ետք Ընծայարանի բաժինը կուսա-

կրօն եկեղեցական ձեռնադրուած եւ օծուած է 29 Մայիս 1988-ին, ձեռամբ 

Զարեհ Եպս. Ազնաւորեանի, վերակոչուելով Տ. Մեղրիկ Աբեղայ։ 

Վարդապետական Գաւազանի իշխանութիւն ստացած է 3 Յուլիս 1994-

ին, ձեռամբ Թեհրանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Արտակ Արք. Մանուկեանի, 

աւարտաճառ ներկայացնելով «Թուղթք Տ. Ներսիսի Կաթողիկոսի Հայոց 

Գրեալք Ի Զանազան Ժամանակս Առ Այլեւայլ Անձինս» աշխարհաբարի 

թարգմանութիւնն ու քննական ուսումնասիրութիւնը։ Լանջախաչ կրելու 

իրաւունք ստացած է 3 Յունուար 1996-ին, հրամանաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոսին։ Ծայրագոյն Վարդապետութեան իշխանութիւն ստացած է 

26 Մայիս 2002-ին, ձեռամբ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի։ 

Վանական կեանքէն ներս ստանձնած է հետեւեալ պատասխանատուու-

թիւնները.- 

1988-1995 եղած է դպրապետ եւ հսկիչ Դպրեվանքի, միաժամանակ վարե-

լով Կաթողիկոսարանի «Շնորհալի» երգչախումբի ղեկավարութիւնը։ 1995-

ին նշանակուած է լուսարարապետ Մայր Տաճարի։ 1999-2002 ստանձնած է 

Ժըպէյլի «Թռչնոց Բոյն»ի տեսչութիւնը։ Վանական պարտաւորութիւննե-

րու կողքին, Սրբազան Հայրը 1996-1997 հետեւած է «Overcome Violence»ի 

ուսումնական ծրագիրին եւ Պօսէի Միջ-եկեղեցական Ինստիտուտ (Bossey 

Ecumenical Enstitute)։ Սարկաւագութեան օրերուն հետեւած է դաշնակի դա-

սընթացքներու։ 

1997-1999 մեկնած է Նիւ Եորք եւ հետեւած Mannes College of Music-ի 

դասընթացքներուն։ 19 Դեկտեմբեր 2002-ին գործուղուած է Թորոնթօ (Գա-

նատա), որպէս հոգեւոր հովիւ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ։ 
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2010-ին նշանակուած է Օնթարիօ նահանգի հոգեւոր տեսուչ, իսկ 19 

Դեկտեմբեր 2013-ին՝ առաջնորդական փոխանորդ Գանատայի Հայոց Թեմին: 

27 Ապրիլ 2014-ին Արամ Ա. Կաթողիկոս եպիսկոպոսական ձեռնադրու-

թիւն եւ օծում շնորհած է հայր սուրբին։ Գանատայի Հայոց Թեմի Ազգային 

Երեսփոխանական Ժողովը Մայիս 2014-ին Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջ-

նորդ ընտրած է Մեղրիկ Եպս. Բարիքեանը։ Որպէս առաջնորդ երկու տարի 

ծառայելէ ետք, 11 Նոյեմբեր 2016-ին սրբազանը անձնական պատճառներով 

իր հրաժարականը ներկայացուցած է եւ Մայրավանք վերադարձած։  

Կաթողիկոսարանէն ներս, Վեհափառ Հայրապետին բարձր տնօրինու-

թեամբ, ստանձնած է Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Քրիստոնէական Դաս-

տիարակութեան Բաժանմունքի վարիչի պաշտօնը։ 2017-ին հիմնած է Կաթո-

ղիկոսարանի «Նարեկացի» մանկապատանեկան երգչախումբը։ Երկու տարի 

կատարելէ ետք իր առաքելութիւնը, 2018-ին մեկնած է Պարսկաստան՝ ըս-

տանձնելով Թեհրանի Թեմի առաջնորդական փոխանորդի պատասխանա-

տուութիւնը։ 2019-ին վերադարձած է Մայրավանք եւ ստանձնած է «Թռչնոց 

Բոյն»ի հոգեւոր տեսուչի պաշտօնը։ 2020-ին Վեհափառ Հայրապետին 

բարձր տնօրինութեամբ նշանակուած է տեսուչ Դպրեվանքի։  

Մեղրիկ Սրբազան երաժշտական մարզէն ներս կատարած է բազմաթիւ 

մշակումներ եւ յօրինումներ։ Խմբագրած է երաժշտական բնոյթ ունեցող հա-

տորներ։ 

 

 

 



ՅՈՒՆՈՒԱՐ — ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2021 Ð²êÎ 91 

 

ԴՊՐԵՎԱՆՔ 

ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ 

ԴՊՐԵՎԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍ  

Ուրբաթ, 5 Փետրուարի երեկոյեան, Դպրեվանքի հանդիսասրահին մէջ 

Ընծայարանի Դ. եւ Գ. դասարանի սարկաւագները ներկայացուցին դասա-

խօսական շարք մը՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ս. Աթոռին 

Անթիլիաս հաստատուելէն ետք գահակալած երջանկայիշատակ վեհափառ 

հայրապետներուն մասին։ 

Դպրեվանքի սարկաւագները հերթաբար ներկայացուցին երջանկայիշա-

տակ Տ.Տ. Սահակ Բ. Խապայեան, Աթոռակից Բաբգէն Ա. Կիւլէսէրեան, 

Պետրոս Ա. Սարաճեան, Գարեգին Ա. Յովսէփեանց, Զարեհ Ա. Փայասլեան, 

Խորէն Ա. Բարոյեան եւ Գարեգին Բ. Սարգիսեան կաթողիկոսները։ Սար-

կաւագները վեր առին վեհափառ հայրապետներուն կեանքերը, ծառայական 

վաստակը եւ անոնց նուիրական ոգին՝ ի սպաս Հայ Եկեղեցւոյ պայծառու-
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թեան եւ հայ ժողովուրդին անսասանութեան։ Անոնք նաեւ շեշտեցին, թէ 

մեր հայրապետներուն ոգեշնչող ներկայութիւնը կը լեցնէ Դպրեվանքը՝ իր 

հոգեմտաւոր առաքելութեամբ եւ Կաթողիկոսութիւնը՝ իր ազգային ծառա-

յութեամբ։ 

Դասախօսութեան աւարտին, Դպրեվանքի տեսուչ Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. 

Շէրնէզեան, գնահատելով սարկաւագներուն ներկայացումները, դպրեվանե-

ցիներուն ըսաւ. «Մեր կաթողիկոսները տեսիլք ունէին, որ օր մը իրենց ցա-

նած հունտերը պիտի դառնան այսօրուան պտղատու եւ ծաղկազարդուած 

Կաթողիկոսութիւնը։ Անոնք տեսիլք ունէին, որ օր մը պիտի ունենան այն-

պիսի սերունդներ, Դպրեվանքի հոգեմտաւոր հնոցին մէջ թրծուած, որոնք 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ծառայութեան ջահը վեր պահելով պիտի տա-

նին ժողովուրդին։ Այսօր իրենց երազը իրականացած է, երբ հետեւինք 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան համազգային առաքելութեան։ 

Մենք կոչուած ենք անոնց յիշատակը անմար պահելու՝ հաւատարիմ մնալով 

անոնց նուիրական կտակին եւ մանաւանդ աղօթելու մեր Վեհափառ Հայ-

րապետին՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին համար, որ կը շարունակէ 

վերանորոգ հաւատքով ու նուիրումով դարաւոր այս Ս. Աթոռին ազգանուէր 

ծառայութիւնը»։ 

Աւարտին, տեսուչ Հայր Սուրբը Դպրեվանքի Տեսչութեան եւ մեծ ընտա-

նիքին անունով, նորեկ աշակերտներուն նուիրեց Ժամագիրք եւ Աւագ Շա-

բաթ: 
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ԺՈՂՈՎԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

ԱՌՑԱՆՑ ԼԻԱԿԱՏԱՐ ՆԻՍՏ 

Շաբաթ, 13 Փետրուարի երեկոյեան, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.  Արամ 

Ա. Կաթողիկոսին եւ  համա-ատենապետութեամբ Տեարք Ստեփան Տէր Պետ-

րոսեանի (Լիբանան) եւ Գրիգոր Մահսերէճեանի (Ապու Տապի), Մեծի Տանն Կի-

լիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան Քաղաքական 

Ժողովը ունեցաւ իր լիակատար առցանց նիստը։ 

Առաջին հերթին դիւանապետը ընդհանուր գիծերով ներկայացուց նախորդ 

երկու նիստերու ատենագրութիւններուն գլխաւոր կէտերը, յատկապէս ծանրա-

նալով լիբանանահայութեան վերականգնումի, Արցախի պատերազմին յառա-

ջացուցած տագնապին ու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան մօտեցման, 

Կաթողիկոսարանի կատարած ընկերային ծառայութեան, ինչպէս նաեւ Վեհա-

փառ Հայրապետին ունեցած եկեղեցական ու պետական շփումներուն։ Ապա, 

Վեհափառ Հայրապետը լայն զեկոյց մը տուաւ հետեւեալ կէտերուն շուրջ.- 

Ա) Հակառակ համաճարակին ստեղծած դժուար պայմաններուն, Մայրա-

վանքէն ներս, ինչպէս մեր բոլոր թեմերուն մէջ, եկեղեցական արարողութիւն-

ները կանոնաւոր կերպով կը կատարուին եւ հոգեւոր խորհրդածութիւններու 

ու Սուրբ Գրոց սերտողութիւններու ճամբով հոգեւոր սնունդ կը տրուի մեր 

ժողովուրդի զաւակներուն։ Վեհափառ Հայրապետը ընդգծելով կարեւորութիւ-

նը այս աշխատանքներուն, անհրաժեշտ նկատեց, որ անոնք շարունակուին վե-

րանորոգ թափով։ 

Բ) Նորին Սրբութիւնը ցաւով անդրադարձաւ, որ համաճարակին զոհ գա-

ցած են համայնքային պատասխանատուներ ու ազգայիններ, ինչպէս նաեւ մեր 

ժողովուրդի զաւակներ՝ գրեթէ բոլոր գաղութներէն ներս։ Պետական ու առող-

ջապահական պատասխանատուներուն կողմէ կատարուող թելադրութիւնները՝ 

թագաժահրէն հեռու պահելու ձգտող, անհրաժեշտ է որ ամբողջութեամբ յար-

գուին մեր ժողովուրդի զաւակներուն կողմէ։ 

Գ) Համավարակի ու տնտեսական տագնապի ստեղծած կացութիւնը մեզ կը 

մղէ առաջնահերթ կարեւորութիւն ընծայելու ընկերային ծառայութեան։ Այս 

ծիրէն ներս, Նորին Սրբութիւնը գնահատանքով ողջունեց առաջնորդարան-

ներուն եւ համայնքային կազմակերպութիւններուն կողմէ կատարուած մարդա-

սիրական աշխատանքները։ Վեհափառ Հայրապետը նաեւ հպանցիկ կերպով 

անդրադարձաւ նոյն ուղղութեամբ Կաթողիկոսարանին կողմէ կատարուող աշ-

խատանքներուն, յատկապէս Լիբանանի ու Սուրիոյ մէջ։ Ան նաեւ իր բարձր 

գնահատանքը յայտնեց այն բոլոր ազգայիններուն ու թեմերուն, որոնք նիւթա-

պէս կ՚աջակցին մեր ժողովուրդի կարիքներուն։ 
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Դ) Լիբանանի հայութեան վերականգնումը Վեհափառ Հայրապետը նկատեց 

յոյժ կարեւոր։ Այս ծիրին մէջ անցնող ամիսներուն գործնական քայլեր առնուե-

ցան յատկապէս վնասուած տուներու վերանորոգման ուղղութեամբ։ Ան իր 

գնահատանքը յայտնեց նաեւ այս աշխատանքներուն իրենց նիւթական մաս-

նակցութիւնը բերած մեր բոլոր կառոյցներուն, թեմերուն ու ազգայիններուն՝ 

Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի մէջ։ 

Ե) Անդրադառնալով Արցախի պատերազմին ստեղծած կացութեան, Նորին 

Սրբութիւնը յայտնեց, թէ այս ուղղութեամբ իր տեսակէտը, եւ բնականաբար, 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան մօտեցումը յստակօրէն արտայայ-

տած է։ Ամէն գնով բեւեռացումներէ հեռու պէտք է պահել Հայաստանը, նոր 

ընտրութիւն կազմակերպելով եւ նոր իշխանութիւն հաստատելով. միաժամա-

նակ, լծուելով Արցախի անկախութիւնը ապահովելու աշխատանքներուն։  

Զ) Նորին Սրբութիւնը յիշեցուց, որ 2021 տարին հռչակած է «Արցախի 

Տարի»։ Այս ուղղութեամբ իր հռչակագիրը կարդացուած է մեր եկեղեցիներէն 

ներս։ Հռչակագիրին մէջ կը շեշտուի Արցախի կարիքներուն օժանդակելու, 

ինչպէս նաեւ Արցախի անկախութեան համար յատուկ աշխատանքներ տանելու 

հրամայականը։ 

Է) Նորին Սրբութիւնը նաեւ անդրադարձաւ Կաթողիկոսարանին դիմա-

գրաւած նիւթական դժուարութիւններուն։ Թեմերէն ներս ստեղծուած  տնտե-

սական դժուարութիւնները, Լիբանանի տնտեսական տագնապը եւ դրամատ-

նային կառոյցին յառաջացուցած խնդիրները իրենց ժխտական անդրադարձը 

ունեցան Կաթողիկոսարանի տնտեսական կացութեան վրայ։ Հակառակ այս 

իրողութեան, Վեհափառ Հայրապետը հրամայական նկատեց թեմերուն կողմէ 

Աթոռատուրքի գծով յատուկ ճիգ մը կատարելու անհրաժեշտութիւնը։ 

Ը) Սիսի Կաթողիկոսարանին վերադարձի գծով Թուրքիոյ պետութեան դէմ 

Կաթողիկոսարանի դատին անդրադառնալով, Վեհափառ Հայրապետը ընդհա-

նուր ակնարկ մը կատարելով վերջին զարգացումներուն եւ թրքական դատա-

րանին կողմէ կատարուած յետաձգումներուն՝ յայտնեց, որ դատի թուական 

ճշդուած է 21 Մարտ 2021-ը։ 

Թ) Վեհափառ Հայրապետը գոհունակութեամբ յայտնեց, որ հակառակ 

գործնական դժուարութիւններուն, Կաթողիկոսարանէն ներս հաստատուած 

հայագիտական ու մանկավարժական կեդրոնները կը գործեն  առցանց։ Դպրե-

վանքը, «Թռչնոց Բոյն»ը, Ազգ. Ծերանոցը եւ Ազգ. Բուժարանը բնական կերպով 

կը շարունակեն կատարել իրենց աշխատանքները։ Կաթողիկոսարանը եւս կը 

շարունակէ իր աշխատանքները։ 

Ժողովականներուն կողմէ տրուած կարգ մը հարցումներուն Նորին Սրբու-

թիւնը յաւելեալ լուսաբանութիւններ ու բացատրութիւններ տուաւ։ Ժողո-

վականներ նաեւ թեմերուն առնչուած կարգ մը մտահոգութիւններուն ու երե-

ւոյթներուն անդրադարձան։ Ապա, ժողովականները իրենց գնահատանքը ու 

շնորհակալութիւնը յայտնեցին Վեհափառ Հայրապետին առաջնորդութեամբ 

թէ՛ Կաթողիկոսարանին եւ թէ թեմերուն կողմէ կատարուող յարաբերական, 

վարչական աշխատանքներուն ու յատկապէս մեր ժողովուրդի կարիքներուն օգ-

տակար ըլլալու ճիգերուն։ 
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ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ  
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ 

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ  ԾՐԱԳՐԱՒՈՐՄԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՆԻՍՏԻՆ 

11-15 Յունուարին, առցանց դրութեամբ տեղի ունեցաւ Եկեղեցիներու 

Համաշխարհային Խորհուրդի (Ե.Հ.Խ.) յառաջիկայ Ընդհանուր Համաժողո-

վին Պաշտամունքի Ծրագրաւորման Յանձնախումբին երկրորդ նիստը։ Յա-

նուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան նիստին իր մասնակցութիւ-

նը բերաւ միջ-եկեղեցական բաժանմունքի վարիչ, Ե.Հ.Խ.-ի Կեդրոնական 

Վարչութեան եւ սոյն յանձնախումբին անդամ՝ Հոգշ. Տ. Հրանդ Վրդ. Թա-

հանեան։ 

Նշենք, որ յանձնախումբը իր առաջին նիստը գումարած էր 2019-ին, 

Գերմանիա, ուր նախատեսուած էր գումարել նաեւ երկրորդ նիստը, սակայն 

համաճարակին հետեւանքով բոլոր աշխատանքները յետաձգուեցան մէկ 

տարիով, հետեւաբար նաեւ յետաձգելով Ե.Հ.Խ.-ի Ընդհանուր Համաժողովը՝ 

Սեպտեմբեր 2022-ին։ 
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Նիստերու ընթացքին, 20 անդամներէ բաղկացած յանձնախումբը իր 

ծրագիրները մշակեց առաւելագոյն չափով ներկայ յարափոփոխ իրավիճա-

կին յարմարուելու միտումով, ինչպէս նաեւ նկատի ունենալով համաշխար-

հային հաւանական տարբեր իրավիճակները՝ համաճարակի նոյն ընթացքով 

շարունակուելու պարագային։ Յանձնախումբը կեդրոնացաւ ամէնօրեայ 

աղօթքներու ընդլայնման, Համաժողովին թեմային առնչուած Ս․ Գրային 

ընթերցանութիւններու, բացման եւ փակման աղօթքներու, ինչպէս նաեւ 

պաշտամունքային նիւթերու հրատարակութիւններու վրայ՝ շեշտը դնելով 

զանոնք իրականացնելու կենսոլորտի բարեկամ միջոցներով։  

Ներկայ պայմաններուն բերումով, յանձնախումբը պիտի շարունակէ 

երկշաբաթեայ յաճախականութեամբ առցանց գումարել իր ժողովները։  

 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

ԱՌՑԱՆՑ ԱՂՕԹՔԻՆ 

Կիրակի, 24 Յունուարին, կազմակերպութեամբ Միջ-եկեղեցական Երկ-

խօսութեան Յանձնախումբին, տեղի ունեցաւ «Աղօթքի Շաբաթ Եկեղեցի-

ներու Միութեան Համար» միջ-եկեղեցական արարողութիւն: 

1908 թուականէն ի վեր հաստատուած գեղեցիկ աւանդութեան համա-

ձայն, ամէն տարի աշխարհի տարածքին եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ 

միատեղուելով, Յունուարի երրորդ շաբթուան ընթացքին կը կատարեն եկե-
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ղեցիներու միութեան աղօթք: Այս տարի, «Պսակաձեւ» ժահրին ստեղծած ոչ-

բնական պայմաններուն պատճառով, յիշեալ արարողութիւնը կատարուեցաւ 

առցանց դրութեամբ։ Նշենք, որ 2019-ին վերոնշեալ աղօթքի արարողութիւ-

նը տեղի ունեցած էր Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Վեհափառ Հայրապետը պատգամ մը ուղղած էր եկեղեցիներու ներկայա-

ցուցիչներուն եւ ժողովուրդին: 

Այս տարի աղօթքի մասնակցեցան աւելի քան 42 ներկայացուցիչներ: 

Յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան իր մասնակցութիւնը բե-

րաւ, Արաբերէն աղօթքի ընթերցումով,  Հոգշ. Տ. Սարգիս Աբղ. Աբրահամ-

եան: 

 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒ 

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ  

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆԻ ԺՈՂՈՎԻՆ 

Ուրբաթ, 29 Յունուարին, Եկեղեցական Ընտանիքներու Քարտուղար-

ներու Համագումարին Գործադիր Մարմինը (Conference of Secretaries of 

Christian World Communions) առցանց ժողով մը գումարեց։ Յանուն Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ժողովին մասնակցեցաւ Համագումա-

րին անդամ եւ միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց բաժանմունքի վարիչ՝ 

Հոգշ. Տ. Հրանդ Վրդ. Թահանեանը։ 
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Ժողովին օրակարգը կ՚ընդգրկէր «Բնութիւն եւ Ինքնութիւն» աշխատու-

թեան զարգացումն ու ընդլայնումը, ինչպէս նաեւ ծրագրումը Հոկտեմբեր 

2021-ին տեղի ունենալիք Համագումարին տարեկան հաւաքին, որ շատ 

հաւանաբար առցանց տեղի ունենայ։   

 

 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ «ԱՔԹ ԸԼԱՅԸՆՍ»  

ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ 

17 եւ 18 Փետրուարին, «ԱՔԹ Ըլայընս» համագործակցութեամբ «ԱՔԹ» 

Լիբանանի Ֆորիւմին, կազմակերպած էր առցանց երկխօսութիւն մը, որուն 

յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան իր մասնակցութիւնը բե-

րաւ՝ Հոգշ. Տ. Հրանդ Վրդ. Թահանեանը։  

Այս տարուան ընթացքին եւ աշխարհի տարածքին, «ԱՔԹ Ըլայընս»-ը 

նախատեսած է իրագործել կլիմայական արդարութեան նուիրուած զանա-

զան ծրագիրներ՝ տարածաշրջանային եւ ազգային գործընթացներու միջո-

ցով, որոնք պիտի ըլլան համահունչ ՄԱԿի «Կայուն Զարգացման Նպատակ-

ներ»ու եւ «Փարիզի Կլիմայի Համաձայնագիրներ»ուն։   

Նշենք, որ տարբեր երկիրներու մէջ արդէն իսկ տեղի ունեցած այս երկ-

խօսութիւնը կը հետապնդէ խրախուսել տեղական եկեղեցիները, հաւատքի 

վրայ հիմնուած ոչ-կառավարական կազմակերպութիւնները, ինչպէս նաեւ 

կառավարական մարմինները անդրադառնալու կլիմայի ճգնաժամի հրատապ 

մարտահրաւէրներուն։  

Երկխօսութիւնը նաեւ առիթ հանդիսացաւ լուսարձակի տակ առնելու 

Լիբանանի մէջ կլիմայի փոփոխութեան հետեւանքները, ինչպէս նաեւ բնա-

պահպանական համաձայնագրերու նկատմամբ իր ստանձնած պարտաւորու-

թիւններու իրագործման ընթացքը: 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

§ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ՇԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ¦ 

ՀԱՏՈՐՆԵՐՈՒ ԱՌՑԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

Օրհնութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին եւ կազմակերպու-

թեամբ Կաթողիկոսարանի Տեղեկատուական Բաժանմունքին, Ուրբաթ, 12 

Փետրուարի երեկոյեան ժամը 7:00-ին, տեղի ունեցաւ «Ձայնագրեալ Շարա-

կան Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ» հատորներու առցանց ներկայացումը։ Յայ-

տագիրին բանախօսերն էին՝ հատորներու խմբագիր Գերշ. Տ. Օշական Արք. 

Չօլոյեան, Կաթողիկոսարանի «Շնորհալի» երգչախումբի նախկին խմբա-

վարներէն Հոգշ. Տ. Գարեգին Վրդ. Շխըրտըմեան (այժմ Վանգուվըրի հոգե-

ւոր հովիւ) եւ Համազգայինի «Գուսան» երգչախումբի խմբավար Գրիգոր 

Ալոզեան։ 

Հանդիպման զեկուցավարն էր Տեղեկատուական Բաժանմունքի վարիչ՝ 

Հոգշ. Տ. Յովակիմ Վրդ. Բանճարճեան։ Ան իր ողջոյնի խօսքին մէջ վեր առաւ 

Հայ Եկեղեցւոյ եւ ի մասնաւորի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

առաքելութեան մէջ եկեղեցական, ազգային ու մշակութային արժէքներու 

պահպանման ջատագովը ըլլալու հանգամանքը։ Հայր Սուրբը նաեւ նշեց, որ 
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տուեալ աշխատանքին հիմնական նպատակը եղած է մեր եկեղեցւոյ շարա-

կանները փրկել կորուստէ, զանոնք կենդանի պահել եւ մատչելի դարձնել 

հաւատացեալներուն եւ մանաւանդ երիտասարդութեան։ 

Ապա, Հայր Սուրբը հրաւիրեց Օշական Սրբազանը, որպէսզի հակիրճ 

կերպով ներկայացնէ յիշեալ հատորներուն պատմականը։ Սրբազան Հայրը 

անդրադարձաւ շարականներու կազմաւորման եւ անոր լոյսին տակ խօսե-

ցաւ, թէ ինչպէս սկզբնական շրջանին շարականները բերանացի կերպով կը 

փոխանցուէին, որուն իբրեւ հետեւանք տարբեր երգեցողութիւններ կ՚ունե-

նային անոնք։ Դժբախտաբար սակայն, ժամանակի ընթացքին եւ տարբեր 

պատճառներով, ժողովուրդը կորսնցուցած է խազերու եւ հայկական երա-

ժըշտութեան նօթաներու իր գիտութիւնը։ Վերոնշեալ մտահոգութիւննե-

րէն մեկնելով, 1979-ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը, գլխաւո-

րութեամբ հոգելոյս Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի, ձեռնարկեց սոյն հատորնե-

րու աշխատանքին։ Սրբազանը նաեւ բացատրեց, թէ նախ կեդրոնացումի 

առարկայ դարձաւ շարականներու հայկական նօթագրութեամբ թարգմա-

նութիւնը՝ մանր սրբագրութիւններով եւ պատշաճեցումներով։ Ան ըսաւ, որ 

աշխատանքը որոշ շրջան մը դադրեցաւ Սրբազանին վաղահաս վաճխանու-

մին եւ իր Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ առաքումին պատճառով, բայց 

վերջերս, վերսկսելով աշխատանքը՝ հասաւ մինչեւ 11 հատոր՝ 12-րդը յառաջի-

կայ տարի հրատարակելու ակնկալութեամբ։ Աւարտին, ան յայտարարեց, որ 

շուտով լոյս պիտի տեսնէ այս շարքէն անկախ եւ աւելի փոքր ծաւալով դըպ-

րապետներու ուղեցոյց-գիրք մը։ 

Ա.-էն Ը. հատորները ներկայացուց Հայր Գարեգինը։ Ան ըսաւ, որ «Ձայ-

նագրեալ Շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ» հատորներուն մասին խօսիլ 

կը նշանակէ երախտագիտութեամբ դիտել հսկայ աշխատանք մը, որ ազգա-

յի՛ն հարստութիւն է՝ պատկանելով հայ ժողովուրդին եւ ապացուցելով 

ստեղծագործական բարձր մակարդակ։ Հայր Սուրբը լուսարձակի տակ առ-

նելով հատորները՝ ընդգծեց շարականներուն զարգացման հանգրուանները՝ 

Ե. դար (թարգմանութիւն եւ ուրոյն ստեղծագործութիւններու կատարում), 

Ե.-էն ԺԳ. դար (հսկայ ստեղծագործութիւններու հանգրուան), ԺԵ. դար 

(Ժամակարգութեան վերջնական ձեւի մէջ մտնելու շրջան եւ խազագրու-

թեան կատարելագործում), ԺԸ.-ԺԹ. դար (հայ ձայնագրութեան հանգըր-

ուան)։ 

Վերջապէս, խօսք առաւ Գրիգոր Ալոզեանը, որ վկայակոչելով տասնամ-

եակներ առաջ սոյն աշխատանքին առաջին հատորին հրապարակումը՝ ըսաւ, 

որ այդ մէկը մեծ խանդավառութեամբ ընկալուած եւ օգտագործուած է եկե-

ղեցիներուն մէջ։ Ալոզեան ներկայացուց հատորաշարքին Թ.-էն ԺԱ. հատոր-

ները։ Խօսելով «Ապաշխարութեան Օրհնութիւններ Եւ Ապաշխարութեան 

Հարցեր Իրենց Սարքերով» հատորին մասին՝ ըսաւ, որ «Ապաշխարհութեան 
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Օրհնութիւններ» շարականները կը վերագրուին Ս. Մեսրոպ Մաշտոցին։ 

Հոն յատկանշական է քնարական տարրը, իսկ մեղքի գաղափարը տիրական է։ 

Նոյն հատորին մէջ կան նաեւ «Համբարձի»ները եւ «Մանկունք»ները, որոնց 

հեղինակները անյայտ են ու կը յիշեցնեն Ե. դարու գեղեցիկ գրաբարը. 

անոնք կը վերագրուին Պետրոս Ա. Գետադարձի, Յովհաննէս Սարկաւագ 

Վարդապետի եւ Ներսէս Շնորհալիի։ Խօսելով Ժ. հատորին մասին ան նշեց, 

որ «Թագաւոր Յաւիտեան»ները բաժնուած են երկու մասի՝ ապաշխարու-

թեան եւ մարտիրոսաց։ Հատորը նաեւ ունի աւագ սուրբերու նուիրուած 

շարք մը։ Վերջապէս, ԺԱ. հատորը ներկայացնելով՝ «Կանոն Հանգստեան, 

Հանգստեան Հարցեր Իրենց Սարքերով Եւ Խաչի Մանկունքներ» խորագըր-

եալ, ան յիշեց կարգ մը հեղինակներու անունները, ինչպէս՝ Սահակ Գ. Ձո-

րափորեցի, Պետրոս Ա. Գետադարձ, Դանիէլ Երաժիշտ, Յակոբ Սանահնեցի 

եւ յայտնեց, որ հատորը բաժնուած է երեք գլխաւոր մասերու՝ Հանգստեան 

Կանոններ, Հանգստեան Հարցեր եւ Խաչի Մանկունքներ։ 

Աւարտին, փակման խօսքով դարձեալ հանդէս եկաւ հատորներու խմբա-

գիր Օշական Սրբազանը, որ շնորհակալութիւն յայտնեց Սարգիս Յովհան-

նէսեանին սոյն հատորներուն առնչութեամբ տարած աշխատանքին համար։  

Յայտնենք, որ առցանց ձեռնարկին կը հետեւէր նաեւ Վեհափառ Հայրա-

պետը, զոր Տեղեկատուական Բաժանմունքի վարիչ Հայր Սուրբին միջոցաւ 

փոխանցեց իր հայրական օրհնութիւնը եւ գնահատեց հատորները ներկա-

յացնողներն ու մասնակիցները, ինչպէս նաեւ հատորները լոյս ընծայելու 

սրբազան առաքելութեան լծուած կամաւորները։ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԷՆ 

 

 

 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՐՈՆԻԹ 

ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԻՆ 

Հինգշաբթի, 7 Յունուարին, Ն.Ս. 

Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրա-

պետին այցելեց Մարոնիթ Եկեղեցւոյ 

Պատրիարքին անձնական ներկայա-

ցուցիչ՝ Փոլ Արք. Սայահը: Ան հայոց Ս. 

Ծննդեան տօնին առիթով Պատրիար-

քին շնորհաւորանքը փոխանցեց Վե-

հափառ Հայրապետին, ինչպէս նաեւ՝ 

Լիբանանի այժմու կացութեան առըն-

չուած Պատրիարքին մտահոգութիւն-

ներն ու առաջադրանքները: Յայտ-

նենք, որ Նոյն օրը, Մարոնիթ Պատ-

րիարքը հանդիպում մը ունեցած էր 

Լիբանանի Հանրապետութեան նա-

խագահին հետ: 

Վեհափառ Հայրապետին այցելեց 

նաեւ քրիստոնեայ-իսլամ երկխօսու-

թեան ընդհանուր քարտուղար՝ Դոկտ. 

Մուհամմէտ Սէմմէք: Հանդիպումը ա-

ռիթ մըն էր քննարկելու քրիստոնեայ-

իսլամ յարաբերութեանց առնչուած 

յառաջիկայ աշխատանքները: Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը իր 

գործօն մասնակցութիւնը կը բերէ 

յիշեալ աշխատանքներուն: 

Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան 

տօներուն առիթով Նորին Սրբութիւնը 

նամակներ ստացաւ, ինչպէս նաեւ 

հեռախօսային հաղորդակցութիւններ 

ունեցաւ՝ Նորին Սրբութիւն Ֆրանսիս 

Պապէն, հոգեւոր պետերէ, Լիբանանի 

հանրապետութեան նախագահէն եւ 

նախկին վարչապետներէն: 

«Պսակաձեւ» ժահրի, ինչպէս նաեւ 

Արցախի պատերազմին պատճառով 

Հայրապետը ջնջած էր Նոր Տարուան 

ու Ս․  Ծննդեան շնորհաւորական այ-

ցելութիւնները եւ կոչ ուղղած մեր ժո-

ղովուրդին՝ տօնական օրերուն հեռու 

մնալու խրախճանքներէ եւ այդ առի-

թով կատարուելիք ծախսերը փոխան-

ցելու Հայաստանի եւ Արցախի կարի-

քաւոր ընտանիքներուն: 

 

«ԽԱՉԻԿ ՊԱՊԻԿԵԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ ՔՆՆԱՐԿԵՑ  

ՆՈՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

Երկուշաբթի, 11 Յունուարին, նա-

խագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Վեհափառ Հայրապետին եւ ատենա-

պետութեամբ Երուանդ Փամպուքեա-

նին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ 

տեղի ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան «Խաչիկ Պապիկ-

եան» հիմնադրամի յանձնախումբի 

հերթական նիստը։ Ներկայ էին յանձ-

նախումբի անդամներ փրոֆ. Աշոտ 

Մելքոնեան, Շահան Գանտահարեան 

եւ Խաչիկ Տէտէեան։ 

Ժողովը լսեց զեկուցումներ անցե

ալ տարուան ընթացքին լոյս տեսած 

հրատարակութիւններու մասին, որմէ 

ետք քննեց անգլերէն, արաբերէն եւ 

հայերէն լեզուներով պատմաքաղա-

քական բնոյթ ունեցող եւ յանձնա-

խումբին ներկայացուած տարբեր աշ-

խատասիրութիւնները հրատարակելու 

նպատակայարմարութիւնը։ 

Նկատի ունենալով, որ Վեհափառ 
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Հայրապետը 2021-ը հռչակած է «Ար-

ցախի Տարի», յանձնախումբը կոչ ուղ-

ղեց Հայաստանի թէ Սփիւռքի գիտա-

կան շրջանակներուն, ներկայացնելու 

Արցախի վերաբերող պատմաքաղա-

քական եւ իրաւագիտական գիտաշ-

խատութիւններ։ 

Նշենք, որ շուտով հրատարակու-

թեան կը յանձնուի Հայաստանի Ա. 

Հանրապետութեան 100-ամեակին ա-

ռիթով Անթիլիաս Մայրավանքին մէջ 

կայացած գիտաժողովին ներկայաց-

ուած զեկուցումներու հաւաքածոն։ 

 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԻ 

ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ 

ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԷՆ ԵՒ ԹԵՄԵՐՈՒ 

ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԷՆ ՆԵՐՍ 

Ինչպէս ծանօթ է մեր ժողովուրդի 

զաւակներուն, ներկայ տարին Ն.Ս.Օ. 

Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը 

Հայրապետական յատուկ հռչակագ-

րով հռչակեց «ԱՐՑԱԽԻ ՏԱՐԻ»։  

Արդարեւ, Կիրակի, 10 Յունուար 

2021-ին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. 

Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 

մէջ մատուցուած Ս ․  եւ Անմահ Պա-

տարագի ընթացքին, ընթերցուեցաւ 

Հայրապետական հռչակագիրը՝ Գերշ. 

Տ. Շահան Արք. Սարգիսեանի կողմէ։ 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԸ 

Ուրբաթ, 29 Յունուարի առաւօ-

տուն, Լիբանանի մօտ Յունաստանի 

Հանրապետութեան նորանշանակ դես-

պան՝ Էքաթէրինի Ֆունթուլաքին այ-

ցելեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհա- 

փառ Հայրապետին։ Այցելութեան նպա-

տակն էր մօտէն ծանօթանալ Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ու 

յատկապէս Լիբանանի հայ համայն-

քին։ 

Նորին Սրբութիւնը հարկ եղած 

բացատրութիւնները տուաւ դեսպա-

նին՝ ներկայացնելով Լիբանանի հայ 

համայնքի կառոյցները ու անոր քա-

ղաքական դերակատարութիւնը։ Այս 

առիթով Հայրապետը նաեւ անդրա-

դարձաւ Սփիւռքի հայութեան դիմա-

գրաւած մարտահրաւէրներուն։ 

Հանդիպման ընթացքին արծար-

ծուեցան Արցախի պատերազմին, 

շրջանէն ներս Թուրքիոյ դերակատա-

րութեան, հայ եւ յոյն ժողովուրդնե-

րուն դարաւոր բարեկամութեան, ինչ-

պէս նաեւ Յունաստանի հայութեան 

առնչուած հարցեր։ 

 

ՀՈԳՇ. Տ. ՊԱՐՈՅՐ ՎՐԴ. ՇԷՐՆԷԶԵԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԵՑԱՒ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ՏԵՍՈՒՉ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի տե-

սուչ նշանակեց Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. 

Շէրնէզեանը։ 

Հայր Սուրբը ձեռնադրուած եւ 

օծուած է 2012-ին։ Ան իր բարձրագոյն 

ուսումը ստացած է Պըրքլիի Graduate 

Theological Union համալսարանին 

մէջ՝ արժանանալով մագիստրոսի աս-

տիճանին։ Ան Կաթողիկոսարանէն 

ներս ստանձնած է Երիտասարդական 

Բաժանմունքի եւ Հայ Եկեղեցւոյ Հա-

մալսարանական Ուսանողներու Միու-

թեան հոգեւոր խորհրդատուի եւ «Կի-

լիկիա» թանգարանի տեսուչի պաշ-

տօնները, ինչպէս նաեւ եղած է Սան 

Ֆրանսիսքոյի Ս․  Գրիգոր Լուսաւորիչ 

եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւը։ 

 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԸ 1000 ԿԱՐԻՔԱՒՈՐ 

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒ ՆԻՒԹԱՊԷՍ 

ՕԺԱՆԴԱԿԵՑ 

Յունուար ամսուան ընթացքին, Լի-
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բանանի մէջ ստեղծուած տնտեսական 

լուրջ տագնապին պատճառով, Կաթո-

ղիկոսարանը 1000 կարիքաւոր ընտա-

նիքներու նիւթապէս օժանդակեց։ 

Այս գծով, Վեհափառ Հայրապետը 

իր դիմատետրի ճամբով կատարեց 

հետեւեալ գրառումը. «Այսօր հոգեկան 

գոհունակութեան օր մըն էր ինծի 

համար: Արդարեւ, Կաթողիկոսարա-

նին կողմէ հերթաբար եւ յաճախ լուռ 

ու լուսարձակներէ հեռու կերպով կա-

տարուող օժանդակութիւններու շար-

քին, այսօր կրցանք համայնքային կա-

ռոյցներու ճամբով 1000 կարիքաւոր 

ընտանիքներու նիւթական աջակցու-

թիւն կատարել: Երկրէն ներս ստեղծը-

ւած տնտեսական ահաւոր դժուարու-

թիւններուն դիմաց պիտի շարունա-

կենք, կարելիութեան սահմաններէն 

ներս, մեր զաւակներու կարիքներուն 

առաւելագոյն չափով հասնիլ: 

Ընկերային ծառայութիւնը եկե-

ղեցւոյ առաջնահերթ պարտաւորու-

թիւններէն մէկն է՝ հետեւելով մեր Տի-

րոջ Յիսուս Քրիստոսի օրինակին: 

Եկեղեցին կոչուած է հաւատարիմ ըլ-

լալ իր Քրիստոսատուր կոչումին: 

Իմ բարձր գնահատանքս կուզեմ 

յայտնել այն բոլոր ազգայիններուն ու 

մարմիններուն, որոնք օգտակար կը 

հանդիսանան մեր ժողովուրդի կա-

րիքներուն՝ Հայաստանի, Արցախի ու 

Լիբանանի մէջ եւ բոլոր գաղութներէն 

ներս: 

Հայրաբար անգամ մը եւս կը յի-

շեցնեմ նիւթական կարելիութիւննե-

րով օժտուած ազգայիններուն.- Աս-

տուծոյ կողմէ ձեզի պարգեւուած բա-

րիքներէն բաժին հանեցէք մեր եկե-

ղեցւոյ, մեր կառոյցներուն ու ընտա-

նիքներուն»: 

Յայտնենք, որ Փետրուար ամսը-

ւան ընթացքին, օժանդակութիւնը կեդ-

րոնացաւ կրթական, կրօնական, ընկե-

րային ու մշակութային կառոյցներուն 

վրայ։ 

ԳԵՐՇ. ՏԷՐ ՄԵՍՐՈՊ ԵՊՍ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ 

ՎԵՐԸՆՏՐՈՒԵՑԱՒ ԾՈՑԻ 

ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ 

ԱՏԵՆԱՊԵՏ 

Երկուշաբթի 25 Յունուարի առա-

ւօտուն, աւելի քան 10 տարիների է ի 

վեր ծոցի երկիրներուն մէջ գործող 

Եկեղեցիներու Խորհուրդը առցանց 

գումարեց իր տարեկան ընդհանուր 

ժողովը։ Ժողովին օրակարգներն էին՝ 

եկեղեցիներուն գործունէութիւնը ներ-

կայ պայմաններէն ներս, յարաբերու-

թիւններ Միջին Արեւելքի Եկեղեցինե-

րու Խորհուրդին հետ, տնտեսական 

կացութիւն եւ նոր գործադիր վարչու-

թեան եւ ատենապետի ընտրութիւն: 

Արաբական Միացեալ Էմիրու-

թեանց եւ Քաթարի Հայոց Թեմի Առաջ-

նորդ Գերշ. Տ. Մեսրոպ Եպս. Սարգիս-

եանը, որ ատենապետն է սոյն Խոր-

հուրդին, զեկուցեց նախորդ տարուան 

աշխատանքներուն մասին: 

Աւարտին, Գործադիր Վարչութիւ-

նը միաձայնութեամբ վերընտրեց Մես-

րոպ Սրբազանը՝ իբրեւ Խորհուրդի ա-

տենապետ՝ երկրորդ տարեշրջանի մը 

համար։  

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ԵՒ 

ՄԱՐՄՆԱԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՏԱՐԸ 

Երեքշաբթի, 2 Փետրուարին, Վեհա-

փառ Հայրապետին այցելեց Լիբանանի 

երիտասարդութեան եւ մարմնակրթու-

թեան նախարարի պաշտօնակատար՝ 

Վարդինէ Օհանեան-Գէորգեանը։ 

Նախարարի պաշտօնակատարը 

զեկոյց տուաւ Նորին Սրբութեան նա-

խարարութեան գործունէութեան մա-

սին, յատկապէս ծանրանալով համա-

ճարակին առնչուած աշխատանքնե-

րուն վրայ՝ նկատի ունենալով, որ այս 

ուղղութեամբ կազմուած պետական 
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յանձնախումբին անդամ է ան։ Վեհա-

փառ Հայրապետը իր գնահատանքը 

յայտնեց նախարարի պաշտօնակա-

տար Օհանեան-Գէորգեանին՝ ընդ-

գծելով ընդհանրապէս Լիբանանին ու 

յատկապէս հայ համայնքին իր մա-

տուցած ծառայութեան համար։ 

 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԿԱՐԳ ՎԱՍՆ 

ՀՈԳՒՈՑՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ ԵՒ ՀԱՄԱՅՆ 

ՄԻԱԲԱՆԻՑ ՈՒԽՏԻՆ ԿԻԼԻԿԵԱՆ 

Ս. Աթոռիս աւանդութեան համա-

ձայն, Փետրուար ամսուն առաջին 

Կիրակիին տեղի կունենայ հոգեհան-

գըստեան կարգ՝ հոգիներուն համար 

Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

Անթիլիասական շրջանին գահակա-

լած ու ծառայած երջանկայիշատակ 

վեհափառ հայրապետներուն եւ հոգե-

լոյս միաբան հայրերուն։ 

Առ այդ, Կիրակի, 7 Փետրուարին, 

Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ մա-

տուցուեցաւ Ս. եւ Անմահ Պատարագ, 

որուն աւարտին, հանդիսապետու-

թեամբ Ս. Աթոռոյս գահակալ Ն.Ս.Օ. 

Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապե-

տին, Հայրապետական թափօրը ուղ-

ղուեցաւ միաբանական դամբարան-

յուշարձան, ուր տեղի ունեցաւ հոգե-

հանգստեան կարգ՝ «վասն հոգւոցն 

հանգուցեալ հայրապետացն Սրբոյ 

Աթոռոյս եւ համայն միաբանից Ուխ-

տին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-

սութեան»։ 

Ամէն տարի այս օրերուն կատար-

ուող յիշեալ հոգեհանգստեան արա-

րողութիւնը յիշեցում մըն է ու միա-

ժամանակ մարտահրաւէր մը մեր Ս. 

Աթոռի հոգեւոր հայրերուն, վերանո-

րոգ հաւատքով ու նուիրումով շարու-

նակելու մեր երախտարժան հայրա-

պետներէն մեզի ժառանգ մնացած 

սրբազան առաքելութիւնը եւ առաւել 

եւս ամրապնդուելու մեր կոչումին ու 

հաւատքին մէջ՝ ի փառս Աստուծոյ, ի 

պայծառացումն Հայ Եկեղեցւոյ եւ ի 

ծառայութիւն ազգիս հայոց։ 

 

«ՍՈՒՄԿԱՅԻԹԻ ՋԱՐԴԵՐԸ ՅԻՇԵՑՈՒՄ 

ԵՆ ՄԵՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ՝ ՄԻՇՏ ՄՆԱԼՈՒ 

ԱՐԹՈՒՆ ԵՒ ՄԻԱԿԱՄ» 

Այս տարի 33-ամեակն է Ազրպէյ-

ճանի Սումկայիթ քաղաքին մէջ հայ 

խաղաղ բնակչութեան դէմ թուրք-

ազերիներու կողմէ գործադրուած ջար-

դերուն: 

Կիրակի, 28 Փետրուարին, Անթիլ-

իասի Մայրավանքի Ս ․  Գրիգոր Լու-

սաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, Ս. եւ 

Անմահ Պատարագի աւարտին, նա-

խագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Վեհափառ Հայրապետին, տեղի ունե-

ցաւ Հոգեհանգստեան արարողութիւն 

Սումկայիթի ջարդերուն զոհուած ու 

նահատակուած հայորդիներու հոգի-

ներուն համար: Ապա, Վեհափառ Հայ-

րապետը Cilicia TV-ին հետեւեալ յայ-

տարարութիւնը կատարեց.- 

«Յիշեցինք Սումկայիթի մեր զոհե-

րը ու աղօթեցինք անոնց հոգիներուն 

խաղաղութեան համար։ Արդարեւ, 

նոյն ցեղասպանն է, որ տարբեր պի-

տակներով (թուրք եւ ազերի) եւ տար-

բեր ժամանակներու (1895-6 Համիտ-

եան ջարդերը, 1909 Ատանայի ջար-

դերը, 1915 Հայոց Ցեղասպանութիւնը, 

1988 Սումկայիթի ջարդերը, 2020 Ար-

ցախի պատերազմը), իր արիւնաթա-

թախ սուրը ուղղած է, եւ տակաւին 

կրնայ ուղղել մեր ժողովուրդին դէմ։ 

Արդ, ըլլանք արթուն, միակամ, կազ-

մակերպ ու զօրեղ։ Հաւատքով կռան-

ուած մեր ժողովուրդին կամքը մեր 

հզօր վահանն է այն բոլոր փորձերուն 

դէմ, որոնց նպատակն է Հայաստանը 

տկարացնել, Արցախի անկախութիւնը 
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մերժել, ցեղասպանութիւնը մոռացու-

թեան դատապարտել եւ Հայաստանն 

ու հայ ժողովուրդը իրենց աշխարհա-

քաղաքական շահերուն ենթարկել։ 

Հետեւաբար, մեր հաւաքական 

Տունը՝ Հայաստանը, պէտք է կառու-

ցենք Աւետարանին բացատրութեամբ 

այն տան նման, որ երբ «Անձրեւները 

կու գան, գետերը կը յորդին, հովերը 

կը փչեն եւ կը զարնուին տան, բայց 

տունը չի կործանիր, որովհետեւ ժայռի 

վրայ հաստատուած է» (Մտ 7.24-25)։ 

 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ 

ՀԵՂԻՆԱԿԱԾ ԳԻՐՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ 

TÉLÉ LUMIÈRE ՀԵՌԱՏԵՍԻԼԻ ԿԱՅԱՆԷՆ 

Երեքշաբթի, 16 Փետրուարի երե-

կոյեան, Լիբանանեան Télé Lumière 

հեռատեսիլի կայանէն արաբերէն լեզ-

ուով յատուկ յայտագիր մը սփռուե-

ցաւ՝ Վեհափառ Հայրապետին հեղի-

նակած "The Armenian Church" գիրքին 

արաբերէն թարգմանութեան նուիր-

ուած։  
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ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՔԱՐՈԶ 

Ս. ԱԹՈՌՈՅՍ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐՈՒՆ ԿՈՂՄԷ 

ՈՒՐԲԱԹ, 1 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2021: ԿԱՂԱՆԴ ԵՒ ՏԱՐԵՄՈՒՏ 2021 ԹՈՒԻՆ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Անդրանիկ Աբղ. Քիւրիւմեան: Հայրապետական իր պատ-

գամը փոխանցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս: 

ԿԻՐԱԿԻ, 3 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2021: Ե. ՕՐ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՀՈՑ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. Թինքճեան: 

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, 5 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2021: ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏ-

ՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Շնորհք Վրդ. Աշըգեան: 

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 6 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2021: ՏՕՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ 

ԵՒ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ իր Հայրապետական պատգամը փոխանցեց՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոս: 

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 7 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2021: Բ. ՕՐ ԾՆՆԴԵԱՆ: ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵ-

ԼՈՑ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Յակոբ Աբղ. Եագուպեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 10 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2021: Ե. ՕՐ ԾՆՆԴԵԱՆ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Սարգիս Աբղ. Աբրահամեան: Յընթացս Ս. եւ Անմահ Պա-

տարագին, Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան ընթերցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Վեհափառ Հայրապետին 2021 թուականը «Արցախի Տարի» հռչակող Հայ-

րապետական սրբատար կոնդակը: 
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ԿԻՐԱԿԻ, 17 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2021: Ա. ԶԿՆԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. Շէրնէզեան: Հոգելոյս Տ. Մեղրիկ Ս. Եպս. 

Բարիքեանի թաղման կարգի դամբանականը տուաւ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոս։ 

ԿԻՐԱԿԻ, 24 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2021: ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԱՌԱՋԱՒՈՐԱՑ ՊԱՀՈՑ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ.Սարգիսեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2021: Գ. ԶԿՆԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Վիգէն Վրդ. Տալգլըճեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 7 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2021: Դ. ԶԿՆԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Աւետիք Աբղ. Տէր Կարապետեան: 

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 11 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2021: ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱ-

ՆԱՆՑ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Յակոբ Աբղ. Եագուպեան, եւ քարոզեց՝ Գերշ. Տ. 

Շահան Արք. Սարգիսեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 14 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2021: Ա. ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑ: ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆ-

ԴԱՆ: ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Զաւէն Վրդ. Նաճարեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 21 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2021: Է. ՕՐ ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ: Բ. ՔԱՌԱՍՆՈՐԴԱՑ: 

ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ԿԻՐԱԿԻ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Արտաւազդ Վրդ. Շարոյեան՝ եւ քարոզեց Հոգշ. Տ. Օշին 

Վրդ. Չուալերթանեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 28 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2021: ԺԴ. ՕՐ ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ: Բ. ՔԱՌԱՍՆՈՐ-

ԴԱՑ: ԱՆԱՌԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Օշին Վրդ. Չուալերթանեան՝ եւ քարոզեց Հոգշ. Տ. Յովակիմ 

Վրդ. Բանճարճեան: 




