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Ղ. ՏԱՐԻ 2021 ÚàôÈÆê — ú¶àêîàê ԹԻՒ 7-8 

ՓՈԽԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ 

«ՓԱՌՔ ՔԵԶ, ԱՍՏՈՒԱԾ, ՓԱՌՔ ՔԵԶ, 

ՅԱՂԱԳՍ ԱՄԵՆԱՅՆԻ, ՏԷՐ, ՓԱՌՔ ՔԵԶ»
*
 

Քրիստոնէական ջերմ սիրով ու Հայրապետական օրհնութեամբ կ’ող-

ջունենք մեր ժողովուրդի զաւակները, եւ համավարակին յառաջացուցած 

այս դժուար օրերուն, մեր բոլորին աղօթքին թարգմանը ըլլալով կ’ըսեմ.- 

«Փառք քեզ, Աստուած, փառք քեզ, յաղագս ամենայնի, Տէր, փառք 

քեզ»։  

Հայ Եկեղեցւոյ ծէսէն պոկուած այս փունջ մը բառերը հարազատ 

կերպով կ’արտայայտեն քրիստոնէական հաւատքին էութիւնը ու նաեւ 

հրամայականը։ Այս բառերուն մէջ է խտացած մարդ-Աստուած յարաբե-

րութեան իմաստն ու նպատակը։ Արդարեւ, աղօթքը սոսկ Աստուծոյ 

խնդրանք ներկայացնել չէ, այլ էապէս Աստուծոյ շնորհակալութիւն յայտ-

նել է, փառք տալ է։  

-------------------------------- 
* Սոյն գրութիւնը խտացումն է Սուրբ Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին առիթով

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին տուած պատգամին, ուղղուած Ս. Աստ-

ուածածին Վանքի շրջափակին մէջ հաւաքուած հոծ բազմութեան, Շաբաթ 14 Օգոստոս

2021-ին։
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Աջսնրլնճ ց՟պւ ս՟ժզ ղթ՟ջսնր՟լգ՟մ գվգւ խվփմմգվնր նրջնրտնրղ-

մգվնրմ նր լթջ՟խ՟մ ՟վ՟վնհնրէթրմմգվնրմ ՟պ՟մտւզ խզ խ՟դղե գր ՟մնմտ 

ծգսգրնվբմգվնր ՟հփէ՟խ՟մ խգ՟մւթմ ղեչ ղմ՟ճնրմ մգվխ՟ճնրէթրմ ե։ 

Ապփվգ՟ճ խգ՟մւթմ ղեչ ջնռնվ՟խ՟մ ՟վս՟ճ՟ճսնրէթրմ բ՟վկ՟լ Աջսնր-

լնճ ց՟պւ ս՟ժզ, յմնվծ՟խ՟ժնրէթրմ նր գվ՟իս՟աթսնրէթրմ ճ՟ճսմգժզ թվ 

ղեչ ինվնրմխ մյ՟մ՟խնրէթրմ նր ո՟սա՟ղ նրմթ։ Ավբ, թմշն՞ր Աջսնրլնճ 

ց՟պւ նր անծնրէթրմ ծ՟վխ ե ս՟ժ։ 

– Մ՟վբզ Աջսնրլնճ ց՟պւ նր անծնրէթրմ ոեսւ ե ս՟ճ, նվնռծգսգր

Աջսնր՟լ ե խգ՟մւթ ջսգհլթշզ՝ թվ ՠ՟մ՟խ՟մ էե նշ-ՠ՟մ՟խ՟մ ս՟վվգվնռ։ 

Գթսնրէթրմզ խզ ց՟ջսե, էե սթգդգվւթմ ղեչ նվգրե անճնրէթրմ շթ խվմ՟վ 

անճ՟րնվնրթժ, գէե դ՟ճմ անճ՟րնվնհ շխ՟ճ։ Աճժ իփջւնռ, նվգրե ՟վբթրմւ 

ո՟սձ՟պ ղզ խ’գմէ՟բվե։ Աջսնր՟լ՟յնրմշզ դ՟մ՟դ՟մ բվնր՟ամգվնռ խզ 

ո՟վդե խգ՟մւթմ ջսգհլնրղզ Աջսնրլնճ խնհղե։ Հգսգր՟ՠ՟վ, ղ՟վբնրմ 

խգ՟մւթմ ՟հՠթրվմ նր սեվզ Աջսնր՟լ ե։ Մ՟վբզ գմէ՟խ՟ճ նր ծ՟ղ՟վ՟-

սնր ե Աջսնրլնճ։ Աճջ աթս՟խտնրէգ՟ղՠ ղ՟վբ ոեսւ ե թվ խգ՟մւզ ՟ովթ, 

ւ՟չ աթսմ՟ժնռ էե թվ խգ՟մւթմ ջգց՟խ՟մ՟սեվզ նր ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ ո՟յս-

ո՟մզ գր ո՟ծ՟ո՟մզ Աջսնր՟լ ե։ Աճջ գվգրնճէզ ՟ճմւ՟մ ինվնրմխ ՠ՟-

տ՟սվնրէգ՟ղՠ խզ ո՟վդե Ս՟հղնջգվանրմ, թմշոեջ մ՟գր՝ Սնրվՠ Գվթանվ 

Ն՟վգխ՟տթմ։  

– Մ՟վբզ Աջսնրլնճ ց՟պւ նր անծնրէթրմ ոեսւ ե ս՟ճ, նվնռծգսգր

Աջսնր՟լ ղ՟վբզ ջսգհլ՟լ ե թվ «ո՟սխգվթմ» ծ՟ղ՟կ՟ճմ, ՟մնվ ո՟վ-

ագրգժնռ ՠ՟մ՟խ՟մնրէթրմ՝ ՠ՟վթմ շ՟վեմ դ՟մ՟դ՟մգժնր, ձթյբզ՝ ջի՟ժեմ, 

խ՟ս՟վգ՟ժզ՝ ՟մխ՟ս՟վեմ, գր թվ խգ՟մւզ խ՟դղ՟խգվոգժնր նր խ՟պ՟ռ՟-

վգժնր Աջսնրլնճ ո՟սնրթվ՟մմգվնրմ ծ՟ղ՟կ՟ճմ։ Աջսնր՟լ՟յնրմշզ ճզջ-

ս՟խփվեմ խզ մգվխ՟ճ՟տմե ՠ՟մ՟խ՟մնրէգ՟ղՠ փըսնր՟լ ղ՟վբնրմ թրվ՟ճ՟-

սնրխ բգվզ նր խգբվնմ՟խ՟մ սգհզ սթգդգվւթմ ղեչ ճ՟վ՟ՠգվ՟ՠ՟վ Աջսնր-

լնճ խնհղե ջսգհլնր՟լ ՟ճժ ՟վ՟վ՟լմգվնրմ։ Ած՟ էե թմշնր ղ՟վբ ց՟պւ 

ոեսւ ե ս՟ճ Աջսնրլնճ, նվ դթմւ ջսգհլ՟լ ե ն՛շ ղթ՟ճմ ՟ճժ ՟վ՟վ՟լմգվեմ 

ս՟վՠգվ, ՟ճժ թվ ՟ջսնր՟լ՟ճթմ «մղ՟մնրէգ՟ղՠ», ս՟վՠգվ ՠմնրէգ՟ղՠ նր 

խնշնրղնռ։  

– Մ՟վբզ Աջսնրլնճ ց՟պւ նր անծնրէթրմ ոեսւ ե ս՟ճ, նվնռծգսգր

սթգդգվւթ նր ղ՟վբնր ջսգհլթշզ, ղ՟վբզ փըս՟լ ե ՠ՟դղ՟էթր նր ՠ՟դ-

ղ՟ոթջթ յմնվծւմգվնռ։ Ավբ, ղ՟վբ ՟մյմնվծւ շե թվ լմնրմբնռ. ջ՟խ՟ճմ 

՟մ թվ ղգհ՟րնվ խգմտ՟հ՟խգվոնռ նր ՟մո՟ս՟ջի՟մ՟սնր զմէ՟տւնռ խզ 

բ՟պմ՟ճ ՟մյմնվծւ՝ գվՠ Աջսնրլնճ թվգմ սնր՟լ յմնվծւմգվզ խ’՟մսգջե նր 

խ’՟վծ՟ղ՟վծե գր ղնժնվ ձ՟ղՠ՟մգվնր խզ ծգսգրթ։ Մ՟վբզ խնշնր՟լ ե ն՛շ 

ղթ՟ճմ ծ՟ր՟ս՟վթղ ղմ՟ժնր թվ ՟ջսնր՟լ՟սնրվ յմնվծմգվնրմ, ՟ճժ դ՟-
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ձճձտ ՜շ՜սՠէ ՠսո թ՜խժՠռձՠէճս Աոպճսթճհ վ՜շտզձ ճս ՜հո ՠջժջզձ ՜շ՜-

սՠէ թ՜խժկ՜ձ ի՜կ՜ջ։  

– Մ՜ջ՟գ Աոպճսթճհ վ՜շտ ճս ՞ճիճսդզսձ յբպտ բ պ՜հ, ճջճչիՠպՠս 

պզՠաՠջտզ ոպՠխթզմգ զջ ոպՠխթ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ չՠջնզձ րջգ, կ՜ջ՟գ ոպՠխ-

թՠէճչ ազձտ ձղ՜ձ՜ժՠռ զջ ՞ճջթ՜ժզռգ ճս ՜ձճջ զղը՜ձճսդզսձ պճս՜ս ՜կ-

՝ճխն պզՠաՠջտգ ժ՜շ՜չ՜ջՠէճս։ Աջ՟, կ՜ջ՟գ Աոպճսթճհ ժճխկբ ձղ՜ձ՜ժ-

ճս՜թ բ ճջյբո պզՠաՠջտզ յ՜ի՜ժգ ճս յ՜ի՜յ՜ձգ. ՜հէ ըրոտճչ՚ ա՜հձ 

յ՜ղպյ՜ձճխձ ճս ըձ՜կճխգ։ Ս՜ժ՜հձ, յ՜պկճսդզսձգ ռճհռ ժճս պ՜հ դբ 

կ՜ջ՟գ, Ա՟՜կբձ ճս Ես՜հբձ ոժոՠ՜է, ի՜ս՜պ՜ջզկ մ՞պձճսՠռ՜ս զջ Աոպ-

ճս՜թ՜պճսջ յ՜ջպ՜սճջճսդՠ՜ձ։ Աջ՟՜ջՠս, ձՠջժ՜հ ե՜կ՜ձ՜ժձՠջճսձ, ժէզ-

կ՜հ՜ժ՜ձ ՜ձ՝ձ՜ժ՜ձ վճվճըճսդզսձձՠջճսձ իՠպՠս՜ձտճչ, կՠջ ղճսջն յ՜-

պ՜իճխ ՜ի՜սճջ նջիՠխՠխձՠջգ, ՜ձպ՜շձՠջճս իջ՟ՠիձՠջգ ՠս ՜հէ ժՠձոճ-

էճջպ՜հզձ ՜խբպձՠջ ռճհռ ժճս պ՜ձ, դբ կ՜ջ՟գ վճը՜ձ՜ժ ՜հո կճէճջ՜ժգ՚ 

զջ կզ՜ժ պճսձգ յ՜ղպյ՜ձՠէճս ճս ա՜ջ՞՜ռձՠէճս ա՜հձ ղ՜ի՜՞ճջթ՜թ բ զջ 

՜ձլձ՜ժ՜ձ ղ՜իզձ ճս ի՜ծճհտզձ ի՜կ՜ջ ճս ՜ձվճհդ չՠջ՜՝ՠջճսկ ճսձՠռ՜թ 

՜ձճջ ձժ՜պկ՜կ՝։  

– Վՠջն՜յբո, կ՜ջ՟գ Աոպճսթճհ վ՜շտ ճս ՞ճիճսդզսձ յբպտ բ պ՜հ, 

ճջճչիՠպՠս Աոպճս՜թ ՠջժձ՜հզձ ՝՜ջլջ՜՞ճհձ յ՜պզսգ ղձճջի՜թ բ կ՜ջ-

՟ճսձ զջ իՠպ հ՜ջ՜՝ՠջճսդՠ՜ձ կբն գէէ՜էճս։ Աոպճս՜թ՜հզձ զՙձմ յ՜ջ՞ՠս 

պջճս՜թ կ՜ջ՟ճսձ՚ ՜ջ՜ջ՜թ-՜ջ՜ջզմ, ճջ՟զ-ի՜հջ վճը-հ՜ջ՜՝ՠջճսդՠ՜ձ 

կբն կպձՠէճս։ Աոպճս՜թ՜հզձ հ՜հպձճսդՠ՜ձ ՜խ՝զսջզձ՚ Աոպճս՜թ՜ղճսձ-

մզձ ի՜կ՜լ՜հձ, Աոպճս՜թ զձտձ բ ճջ կրպՠռ՜թ բ կ՜ջ՟ճսձ ՠս զձտազձտ ծ՜-

ձ՜մՠէզ ՟՜ջլճսռ՜թ՚ կ՜ջ՟ճս ճս ճխն ոպՠխթ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ վջժճսդՠ՜ձ 

ի՜կ՜ջ։ Ահո բ զկ՜ոպձ ճս ձյ՜պ՜ժգ ՜ոպճս՜թ՜հ՜հպձճսդՠ՜ձ։ Աոպճս՜թ 

զջ ՜ձլզձ ճս ՞ճջթզձ ծ՜կ՝ճչ կ՜ջ՟ճսձ կրպՠռ՜թ բ ՠս ՜ձճջ ժ՜ջՠ-

էզճսդզսձգ գձթ՜հ՜թ զջ իՠպ հ՜ջ՜՝ՠջճսդՠ՜ձ կբն գէէ՜էճս։ Հՠպՠս՜՝՜ջ, 

՜ոպճս՜թծ՜ձ՜մճխճսդզսձգ կ՜ջ՟ճս ՝՜ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ՜ջ՟զսձտգ մբ, ՜հէ՚ 

՜ոպճս՜թ՜պճսջ ղձճջի բ։  

Ակվճվ ժՠջյճչ Մՠջ կ՜պձ՜ձղ՜թ ժբպՠջգ հոպ՜ժրջբձ ռճհռ ժճս պ՜ձ, 

ճջ կ՜ջ՟գ ճջտ՜ՙձ, ճջտ՜ՙձ յ՜ջպ՜սճջճսդզսձգ ճսձզ ՠջ՜ըպ՜յ՜ջպ 

գէէ՜էճս Աոպճսթճհ ձժ՜պկ՜կ՝. ՞ճիճսդզսձ ճս վ՜շտ պ՜էճս ազձտ ոպՠխ-

թ՜թ, ղձճջիտձՠջճչ րեպ՜թ, զջՠձ ՞ճջթ՜ժզռ ՟՜ջլճսռ՜թ զջ Աջ՜ջզմզձ։ 

Հՠպՠս՜՝՜ջ, զսջ՜տ՜ձմզսջ կ՜ջ՟ զձտձզջՠձ ի՜ջռ յբպտ բ պ՜հ, դբ՚ 

– Ոջտ՜ձճ՛չ ՞զպ՜ժզռ բ դբ զձտ զձմ ճջ բ ճս ժջձ՜հ գէէ՜է, զձմ ճջ ճսձզ 

ճս ժջձ՜հ ճսձՠձ՜է, կզ՜հձ ճս կզ՜հձ Աոպճսթճհ յ՜ջ՞ՠսձ բ ՠս ճմ դբ զջ 

ժ՜ջճխճսդՠ՜ձ, իՠխզձ՜ժճսդՠ՜ձ, ի՜ջոպճսդՠ՜ձ ՠս ՜հէ ՠջժջ՜սճջ ՜ջե՜-

ձզտձՠջճսձ ՜ջ՟զսձտգ։  
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– Ոջտ՜ձճչ ՞զպ՜ժզռ բ ՠջժձ՜հզձ ՜հո ՞ՠջ՜՞ճհձ յ՜ջ՞ՠսզձ ՠս՚ ի՜ս՜-

պ՜ջզկ ճս ՠջ՜ըպ՜յ՜ջպ Աոպճսթճհ։  

Իձտձ՜՝՜սճսդզսձգ կ՜ջ՟գ ժ’՜շ՜նձճջ՟բ զձտձ՜ժՠ՟ջճձ ճս զձտձ՜ձյ՜-

պ՜ժ ժՠ՜ձտզ ճս ժգ ՟՜ջլձբ զձտձ՜ոբջ ճս վ՜շ՜կճէ։ Չկճշձ՜ձտ Ասՠպ՜-

ջ՜ձզ կՠթ՜պ՜ձ ՜շ՜ժգ.– կՠթ՜ի՜ջճսոպ կգ ՜կ՝՜ջՠէբ հՠպճհ զջ ի՜ջգո-

պճսդզսձգ, ժ’գոբ զձտձզջՠձ «Ոչ կ՜ջ՟, տ՜ձզ ճջ ՠջժ՜ջ պ՜ջզձՠջճս ի՜-

կ՜ջ ՜կ՝՜ջ՜թ ի՜ջոպճսդզսձ ճսձզո, ի՜ձ՞զոպ գջբ, ժՠջ, ըկբ ՠս չ՜հՠէբ»։ 

Բ՜հռ Աոպճս՜թ ժ’գոբ զջՠձ. «Աձըՠէտ կ՜ջ՟, ՜հո ՞զղՠջ զոժ իճ՞զ՟ տՠակբ 

յզպզ ՜շձճսզ, ճջճ՛սձ յզպզ կձ՜հ ի՜ջոպճսդզսձ՟…» (Ղժ 12.16-20)։  

Հՠպՠս՜՝՜ջ, ՠժբտ կպ՜թՠձտ ՜հո կ՜ոզձ… ՠս կզղպ վ՜շտ ճս ՞ճիճս-

դզսձ պ՜ձտ Աոպճսթճհ կՠջ ճսջ՜ըճսդՠ՜ձ ճս պըջճսդՠ՜ձ յ՜իճսձ, կՠջ 

իջծճս՜ձտզձ ճս ռ՜սզձ կբն, ՠս ձճհձզոժ ՟եճս՜ջճսդզսձձՠջճչ էՠռճսձ կՠջ 

՜յջ՜թ րջՠջճս գձդ՜ռտզձ։ Փ՜շտ ճս ՞ճիճսդզսձ պ՜ձտ Աոպճսթճհ ՜հձ 

ըճջ ի՜ս՜պտճչ, դբ Աոպճս՜թ կզղպ կՠազ իՠպ բ ՠս կՠա ՜շ՜ձլզձ մզ 

դճխճսջ։ Փ՜շտ ճս ՞ճիճսդզսձ պ՜ձտ Աոպճսթճհ, ՜հձ ի՜ոպ՜պ ի՜կճաճս-

կճչ, դբ Աոպճս՜թ հճհոզ ՜խ՝զսջ բ՚ հճսո՜ի՜պճսդՠ՜ձ ՟զկ՜ռ, էճհոզ ծ՜-

շ՜՞՜հդ բ՚ ը՜ս՜ջզձ ՟զկ՜ռ, ծղկ՜ջզպ ծ՜ձ՜յ՜ջի բ՚ կճէճջ ծ՜կ՝՜-

ձՠջճսձ ՟զկ՜ռ, հ՜սզպՠձ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձտ բ՚ ՜յ՜ժ՜ձճս՜թ ժՠ՜ձտզձ ՟զկ՜ռ։  

 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
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ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ 

 

 

 

 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՑԱՐԴ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԾ ԿՈՆԴԱԿՆԵՐՈՒՆ 

ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐԵՐՈՒՆ ՀԱՒԱՔԱԾՈՆ* 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տ. Ստեփան Քհնյ. Պալճեանին, 
քահանայական Լանջախաչ կրելու արտօնութեան առթիւ) 

Ընդառաջելով Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւելեան թեմի Առաջնորդ Գե-
րաշնորհ Տ. Օշական Արք. Չոլոյեանի խնդրանքին, այսու Հայրապետական 
Կոնդակաւ Ձեզի կը շնորհենք 

ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ԼԱՆՋԱԽԱՉ 

կրելու արտօնութիւն՝ յընթացս տօնական օրերու եկեղեցական արարողու-
թեանց եւ պաշտօնական հանդիսութեանց: 

Վստահ ենք որ Ձեզի շնորհուած այս պատիւը խթան մը պիտի հանդի-
սանայ առաւել նուիրումով շարունակելու Ձեր քահանայական ծառայութիւնը՝ 
հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս: 

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ հոգեպէս ու ֆիզիքապէս զօ-
րացնէ Ձեզ պարգեւելով Ձեզի քաջառողջութիւն եւ անսպառ կորով: 

 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

Տուաւ Կոնդակս այս Ի Կաթողիկոսարանիս 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 10-ն Օգոստոսի,  2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԳ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅԹԳ. 

-------------------------------- 
* 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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ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տիար Փիթըր Ոսպիկեանին,  
«Իշխան»ի կարգի շքանշան ստանալուն առթիւ)  

Հոգեկան խոր գոհունակութեամբ կարդացինք Հիւսիսային Ամերիկայի 
Արեւելեան թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Օշական Արք. Չոլոյեանի վկայու-
թիւնը՝ Ֆիլատելֆիոյ մեր գաղութի կեանքէն ներս Ոսպիկեան ընտանիքին 
ունեցած կարեւոր ներդրումին մասին: Կ’իմանանք նաեւ, որ դուք, որպէս 
արժանաւոր զաւակը այդ ազնուական ընտանիքին, նո՛յն ոգիով ու նուիրուա-
ծութեամբ կը շարունակէք նեցուկ կանգնիլ գաղութի ազգային, եկեղեցական, 
ընկերային ու մշակութային կեանքի առաւել բարգաւաճման ի խնդիր տար-
ուած աշխատանքներուն: 

Արդարեւ, անցնող աւելի քան երեք տասնամեակներուն, Ձեր բերած գոր-
ծօն մասնակցութիւնը Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ ծխական կեանքին եւ 
Ամերիկայի Հայկական Համագումարի գործունէութեան. ինչպէս նաեւ Ձեր 
կատարած իշխանական նուիրատուութիւնները՝ հասնելու մեր ժողովուրդի 
բազում կարիքներուն, Միացեալ Նահանգներէն սկսեալ մինչեւ Սուրիոյ մեր 
տագնապահար ժողովուրդը, արդարօրէն արժանի կը դարձնեն Ձեզ վայելելու 

մեր ժողովուրդի զաւակներուն սէրն ու խոր յարգանքը: Վստահ ենք, որ Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 90-ամեակի նշման հադիսու-
թիւնը հոգեկան անհուն հրճուանքի առիթ մըն է Ձեզի համար, որովհետեւ 
երկար տարիներ շարունակ օրինակելի նախանձախնդրութեամբ ու ամբող-
ջական նուիրումով մասնակից դարձած էք անոր ծաղկման ու բարեզարդման:    

Ընդառաջելով Առաջնորդ Սրբազանի խնդրանքին, եւ անոր միացնելով 
Մեր բարձր գնահատանքը, այսու Հայրապետական Կոնդակաւ Ձեզի կը 
շնորհենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

ԻՇԽԱՆԻ ԿԱՐԳԻ ՇՔԱՆՇԱՆ 

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի, Ձեր ազնիւ Տիկնոջ եւ 
սիրելի զաւակներուն պարգեւէ երկար եւ քաջառողջ կեանք՝ յաջողութեան ու 
երջանկութեան անսպառ բարիքներով լեցուն: 

 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 28-ն Օգոստոսի, 2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԳ. 

Ընդ համարաւ Շ/ՅԹԴ. 
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ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ  
հիմնադրութեան 90-ամեակին առթիւ) 

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւելեան թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Օշա-
կան Արք. Չոլոյեանի Մեզի ուղղած 30 Յուլիս 2013 թուակիր նամակէն ուրա-
խութեամբ իմացանք, որ յառաջիկայ Հոկտեմբեր 27-ին հանդիսաւոր կերպով 
պիտի նշէք Ֆիլատելֆիոյ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 
90-ամեակը:  

Վստահ ենք որ յիշեալ ամեակը կարեւոր դէպք մը պիտի դառնայ ձեր 
գաղութի հաւաքական կեանքէն ներս: Դուք պիտի նշէք ո՛չ միայն իննսուն 
տարիներ առաջ հիմնուած ձեր եկեղեցւոյ տարեդարձը, այլ նաեւ անցնող 
տասնամեակներուն ընթացքին եկեղեցւոյ կատարած ծառայութիւնը ձեր 
կեանքէն ներս: Արդարեւ, շնորհիւ Ձեր խոր հաւատքին, ամբողջանուէր նուի-
րումին ու գործօն մասնակցութեան, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին սոսկ 
կառոյց ու վայր, ծէս ու խորհրդակատարութիւն չեղաւ. այս բոլորէն անդին՝ 
ան եղաւ երկնային ճշմարտութիւնները ու արժէքները ձեր կեանքին տանող 
ու ձեր կեանքը պայծառակերպող քրիստոսակեդրոն ծառայութիւն: Հո՛ս է 

եկեղեցւոյ իմաստը ու կոչումը՝ որպէս խորհրդական մարմինը Քրիստոսի: 
Ա՛յս խոր գիտակցութեամբ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին ծառայեց ձեզի՝ 
Քրիստոսի Սուրբ Աւետարանը կենդանի ներկայութիւն դարձնելով ձեր ան-
հատական ու հաւաքական կեանքին մէջ:  

90-ամեակի նշումը նաեւ մարտահրաւէր մը պէտք է դառնայ Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ  համար վերանորոգ կերպով շարունակելու իր վկայու-
թիւնը ու ծառայութիւնը: Արդարեւ, եկեղեցւոյ կեանքը կը դառնայ պայծառ ու 
անոր վկայութիւնն ու ծառայութիւնը արդիւնաշատ՝ ո՛չ թէ իր ունեցած նիւթա-
կան լայն կարելիութիւններով կամ ֆիզիքական կառոյցներով, այլ իր ժողո-
վուրդին յանձնառու մասնակցութեամբն ու այդ մասնակցութիւնը հզօրացնող 
ժողովուրդին ամուր հաւատքով ու խոր սիրով: Ահ՛ա Մեր պատգամը ձեզի այս 
կարեւոր առիթով: 

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած որ առաւել պայծառացնէ Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ եկեղեցին եւ Իր բարիքներով ծաղկեցնէ եկեղեցւոյ բոլոր ծխային-
ներուն կեանքը:  

 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Տուաւ Հայրապետական Օրհնութեան Գիրս այս 
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 4-ն Սեպտեմբերի, 2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԳ. 
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ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ 

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԴԱՌՆԱԼ 

(Turning to God) 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

 

Ոսջ՝՜դ, 3 Այջզէ 2020 

Քորոնա վիրուսի յառաջացուցած վախի եւ անապահովութեան ճնշիչ 

մթնոլորտին բերումով, Աստուածաշունչը կեդրոնական տեղ գրաւեց բազ-

մաթիւ քրիստոնեաներու կեանքին մէջ. ան նաեւ ընկերային լրատուութեան 

յատուկ ուշադրութեան առարկան դարձաւ։ Կը յուսամ, որ Աստուածաշուն-

չին նկատմամբ ստեղծուած այս հետաքրքրութիւնը պիտի շարունակուի 

աճիլ եւ քրիստոնեաներուն կենցաղակերպին եւ աստուածաշնչական ճշմար-

տութիւններուն, արժէքներուն եւ սկզբունքներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող 

բացը լեցնել։ 

Աստուածաշունչը Քրիստոնէութեան հիմքն է։ Աստուածաշունչը կը նե-

րառէ Աստուծոյ յայտնութիւնը. հետեւաբար ան քրիստոնեաներուն համար, 

որպէս սրբազան արժէք ու բացարձակ հեղինակութիւն ու հրամայական ան-

հրաժեշտութիւն է՝ քրիստոնէական կրօնը դաւանելու։ Աստուածաշունչը նա-

եւ առանցքային տեղ կը գրաւէ եկեղեցւոյ կեանքին ու առաքելութեան, ու-

սուցումներուն ու աւետարանչութեան մէջ։ 

Իմ հրատարակութիւններէն Եկեղեցին Ժողովուրդին Տանիլ խորագիրը 

կրող գիրքիս մէջ (Անթիլիաս 2010, Լոս Անճելոս 2011), խօսած եմ հետեւեալ 

չորս գործնական միջոցներու մասին, որոնց ճամբով Աստուածաշունչը կըր-

նանք քրիստոնէական կեանքին ու վկայութեան կորիզը դարձնել.- ա) ճանչ-

նալ Աստուածաշունչը, բ) Աստուածաշունչը կեանքի թարգմանել, գ) անհա-

տական եւ համայնական կեանքին մէջ առանցքային տեղ տալ Աստուածա-

շունչին, եւ դ) դառնալ Աստուածաշունչին։ 

Աստուածաշունչին պէտք չէ դիմենք միայն այն ատեն երբ տագնապի մէջ 

կը գտնուինք, կամ Աստուածաշունչը պէտք չէ կարդանք միայն այն պարա-

գային, երբ կարիքը զգանք աստուածային օգնութեան։ Իր բժշկարար ու 

վերանորոգող զօրութեամբ եւ իբրեւ աստուածակեդրոն կեանքի ուղեցոյց, 

Աստուածաշունչը, որպէս Աստուծոյ կենդանի խօսքը, պէտք է ընկերակցի 

մեզի՝ մեր կեանքի բոլոր պարագաներուն եւ պայմաններուն մէջ։ 
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Աւետարանական եկեղեցիներուն համար Աստուածաշունչը նկատուած է 

միակ ու բացարձակ հեղինակութիւն, «sola scriptura»։ Կաթոլիկ եւ Ուղղա-

փառ եկեղեցիները, Աստուածաշունչին առընթեր յատուկ կարեւորութիւն 

կու տան Աւանդութեան, որ Աստուածաշունչի կողքին կը ներառէ նաեւ Առա-

քելական Եկեղեցւոյ կեանքն ու վկայութիւնը։ 

Աստուածաշունչը կեդրոնական տեղ կը գրաւէ հայ եկեղեցւոյ ծէսին, 

աստուածաբանութեան եւ ուսուցումներուն մէջ, ինչպէս նաեւ իր հաւա-

տացեալներու ամէնօրեայ կեանքին մէջ։ 451 թուին, երբ պարսիկներ փորձե-

ցին Զրադաշտական կրօնքը (կրակապաշտութիւնը) պարտադրել Հայաստա-

նին, հայ ժողովուրդը միաբերան ըսաւ. «Աւետարանը (Աստուածաշունչը) 

մեր հայրն է, իսկ եկեղեցին՝ մեր մայրը. ո՛չ ոք կրնայ մեզ խախտել այս հաս-

տատ համոզումէն»։ Այս աներկբայ հաստատումը, ի գին նահատակութեան, 

պատմութեան ողջ ընթացքին դարձաւ հայ ժողովուրդի կեանքին գերագոյն 

նշանաբանը։ 

Նկատի ունենալով, որ հայերէն Աստուածաշունչի առաջին թարգմանու-

թիւնը (411 թ.), որ կատարուած էր Ասորերէնէ, գոհացուցիչ չէր, երկրորդ 

թարգմանութիւն մը կատարուեցաւ Յունարէն Եօթանասնիցի թարգմանու-

թեան բնագրէն (434 թ.)։ Այս թարգմանութիւնը, իր թարգմանական ճշգըր-

տութեան եւ լեզուի յստակութեան համար, Արեւմտեան Աստուածաշունչի 

մասնագէտներուն կողմէ որակուեցաւ «Թագուհի Թարգմանութեանց»։ 

Հայերէն լեզուին մէջ Սուրբ Գիրքը կը կոչենք «Աստուածաշունչ»։ Ի՜նչ 

խոր ու դիպուկ բնորոշում։ Իրաւամբ, Աստուածաշունչէն հեռու՝ մեր կեան-

քը պիտի կորսնցնէ իր իմաստն ու նպատակը, Աստուծոյ շունչը եւ նոյնիսկ՝ 

իր գոյութեան պատճառը։ Որքա՜ն կարիքը ունինք Աստուծոյ կենարար շուն-

չին…։ 

  

Շ՜՝՜դ, 4 Այջզէ 2020 

Համաճարակը կը շարունակէ ահաւոր իրավիճակներ ստեղծել ամէնու-

րեք. հարցերը կը բազմանան ու կը սրին, տնտեսական տագնապը կը խորա-

նայ եւ անորոշութիւնը կը դառնայ տիրապետող։ Ամբողջ մոլորակին վրայ 

ընկերային կեանքը նահանջած է։ Մարդիկ տուներու մէջ իրենց ընտանիքնե-

րուն հետ մեկուսացած են։ Միւս կողմէն սակայն, ընտանիքի անդամներուն 

միասին ըլլալը առիթ մը ստեղծեց շեշտելու ընտանեկան ջերմութեան ու 

միասնութեան կարեւորութիւնը։ Համաճարակը մեզի կը յիշեցնէ ընտանի-

քին ու ընտանեկան մթնոլորտի առանցքային դերը, մասնաւորաբար արեւ-

մըտեան ընկերութեան մէջ, ուր ընտանեկան արժէքներու անկումը տկարա-

ցուցած է ընտանիքի իւրայատուկ իմաստը ու դերը՝ իբրեւ հաստատուն հիմ-

քը ընկերութեան։ 

Առաջին դարերուն, երբ քրիստոնէութիւնը հալածուած կրօն էր, քրիս-

տոնեաներ կը հաւաքուէին տուներու մէջ միասին աղօթելու եւ պաշտամունք 
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կատարելու (Մր 14.15, Գրծ 1.13-14, 20.7-9)։ Հետագայ դարերուն, քրիստոնեա-

ներ ենթակայ ըլլալով հակաքրիստոնէական եւ հակակրօնական վարչակար-

գերու՝ Բիւզանդական եւ Օսմանեան կայսրութիւններու, Համայնավար Ռու-

սիոյ եւ Չինաստանի մէջ, «տուն եկեղեցիներու» աւանդութիւնը շարունակ-

ուեցաւ տարբեր կերպերով եւ տարբեր շեշտաւորումներով։ 

Հետեւելով աստուածաշնչական եւ հայրաբանական ուսուցումներուն, հայ 

եկեղեցին ընտանիքը կ’ըմբռնէ որպէս աստուածահիմն հաստատութիւն, այլ 

խօսքով՝ փոքր եկեղեցի մը (Ս. Յովհան Ոսկեբերան)։ Տնօրհնէքը, որ հին ա-

ւանդութիւն մըն է մեր եկեղեցւոյ մէջ, եկեղեցաբանական իմաստ եւ հո-

գեւոր նշանակութիւն ունի։ Քահանան տան չորս կողմերը կ’օրհնէ, ինչպէս 

նաեւ՝ հացը, ջուրը եւ աղը, իբրեւ խորհրդանիշ քրիստոսատուր նոր կեանքին։ 

Հայ եկեղեցւոյ ու ժողովուրդի պարագային, պատմութեան վերիվայրումնե-

րուն մէջ գոյատեւելու ճիգը առաւել եւս շեշտած է ընտանիքին կարեւորու-

թիւնը։  

Տագնապի եւ յուսահատութեան այս օրերուն, երբ պայմաններու պար-

տադրանքով եկեղեցական արարողութիւնները սկսած են նուազիլ ու սահ-

մանափակուիլ, անհրաժեշտ է որ մեր տուները վերածենք փոքրիկ եկեղեցի-

ներու, եւ աղօթքով, աստուածաշնչական ընթերցումով եւ խոկումով ապ-

րինք Քրիստոսի ներկայութիւնը, «Որովհետեւ ուր որ երկու կամ երեք հոգի 

հաւաքուին իմ անունովս, ես հոն եմ՝ անոնց միջեւ» (Մտ 18.20) ըսաւ մեր Տէ-

րը։ Անհրաժեշտ է, որ մեր ընտանեկան կեանքին մէջ, Քրիստոս՝ մեր Փրկիչը 

դարձնենք կենդանի իրականութիւն։ Հոգեւորապէս թէ բարոյապէս առողջ 

ընտանիքն է, որ կ’երաշխաւորէ ընկերութեան բարոյական ու վաւերական 

նկարագիրը։  

 

Կզջ՜ժզ, 5 Այջզէ 2020 

Առօրեայ ընթացիկ աշխատանքներով կլանուած փաստօրէն, մարդիկ ո՛չ 

ժամանակը ունին եւ ո՛չ ալ անհրաժեշտութիւնը կը զգան խոր վերլուծումի 

ենթարկելու խնդիրներ, որոնք կը վերաբերին մարդկային գոյութեան ու ա-

պագային։ Սակայն, համաճարակի նման ճգնաժամ մը, մեզ կը մղէ քննարկե-

լու հիմնահարցեր, որոնք կը վերաբերին մարդուն ինքնահասկացողութեան 

ու ապագային։ 

Քանի մը օրեր առաջ, գործատէր մը, որ վարակուած էր քորոնա վիրու-

սէն, ինծի ըսաւ որ շատ վախցած էր, երբ իր ինքնամեկուսացման մէջ, առա-

ջին անգամն ըլլալով անդրադարձած էր, թէ ի՛նչ կը նշանակէ ինքնիր անձին 

հետ առանձին ըլլալ։ Ըսի իրեն, որ պէտք չունի վախնալու, որովհետեւ ինք 

մինակ չէ, Աստուած իր հետն է։ Արդարեւ, ինքզինքդ հասկնալու համար, 

պէտք է Աստուծոյ դառնաս եւ Աստուծոյ հետ ըլլաս, որովհետեւ Աստուած 

միշտ մեզի հետ է կը սպասէ մեր մօտեցման, եւ այս կացութիւնը մարդը կը 

մղէ Աստուծոյ հետ ըլլալու։ 
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Թէեւ մարդ արարածը կը սահմանուի իր ընկերային, կենսաբանական, 

բնախօսական, մշակութային, բարոյական եւ քաղաքական հակումներուն 

համաձայն, սակայն միաստուածեան կրօններուն հասկացողութեամբ, մարդ 

արարածը աստուածաբանական գոյութիւն մըն է. իր գոյութեան պատճառն 

ու նպատակը աստուածաբանօրէն կ’ըմբռնուին, այսինքն՝ յարաբերաբար 

Աստուծոյ։  

Աստուծոյ պատկեր բացատրութեան Աստուածաշնչական իմաստը հիմ-

քը կը կազմէ քրիստոնէական մարդաբանութեան։ Աստուածաշունչին համա-

ձայն, Աստուած մարդը միւս արարածներէն տարբեր՝ իր «պատկերով» եւ 

«նմանութեամբ» ստեղծեց։ Աստուածաշունչին մէջ երկու բացատրութիւն 

կայ Ադամի ստեղծման մասին։ Առաջինին մէջ կը կարդանք, թէ «Աստուած 

մարդը ստեղծեց իր պատկերին համաձայն. Աստուծոյ պատկերին համաձայն 

ստեղծեց մարդը, արու եւ էգ ստեղծեց զանոնք» (Ծնն 1.27)։ Երկրորդին համա-

ձայն՝ «Տէրը՝ Աստուած, երկրի փոշիէն մարդուն մարմինը ձեւաւորեց, անոր 

ռունգերուն կեանքի շունչ փչեց, եւ մարդը դարձաւ ապրող էակ» (Ծնն 2.7)։ 

Ի՞նչ կը նշանակէ Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած ըլլալ։ Վերոնշեալ 

բացատրութիւններուն մէջ կան երկու հիմնական կէտեր, որոնք Աստուծոյ 

ստեղծագործութեան մէջ ցոյց կու տան մարդուն իւրայատկութիւնը՝ համե-

մատաբար միւս արարածներուն.- Առաջին, Աստուած մարդը իր պատկերով 

ստեղծելով, զայն օժտեց բանականութեամբ, որպէսզի որոշումներ առնէ, 

բարոյական գիտակցութեամբ՝ որպէսզի ընտրութիւններ կատարէ, ազատու-

թեամբ՝ որպէսզի ինքզինք եւ Աստուծոյ ստեղծագործութիւնը կառավարէ, 

եւ աստուածային շնորհքով՝ որպէսզի Աստուծոյ հետ հաղորդակցութեան 

մէջ մտնէ։ Աստուծոյ կողմէ մարդ էակին տրուեցաւ նաեւ յատուկ առաքե-

լութիւն մը՝ իբրեւ պաշտպան եւ տնտես գործելու Աստուծոյ տան՝ երկրին 

մէջ (Ծնն 1.28)։ Աստուածատուր այս ազատութիւնն ու պատասխանատուու-

թիւնը, բնականաբար, Աստուծոյ հանդէպ հաշուետուութիւն կ’ենթադրէ։ 

Երկրորդ, մարդ էակը «հողէն» ստեղծուած է, եւ անոր տրուած՝ «կենդանու-

թեան շունչ»։ Մարդուն ունեցած այս յատկանիշը կ’ակնարկէ մարդու մէջ 

միաժամանակ մարմինի եւ հոգիի, երկրի եւ երկինքի ներկայութեան. ան 

նաեւ ցոյց կու տայ մարդուն մէջ աստուածատուր շնորհքին առկայութիւնը, 

որ կարելիութիւնը կ՚ընձեռէ անոր ինքզինք գերազանցելու եւ Աստուծոյ 

հետ հաղորդակցութեան մէջ մտնելու։  

Աստուծոյ Որդիին մարդեղացումը մարդը ազատագրեց մէկ կողմէն՝ Աս-

տուծոյ պատկերով ստեղծուած ըլլալու եւ միւս կողմէ՝ Ադամէն մեղքը ժա-

ռանգած ըլլալու մղձաւանջէն, եւ զայն մղեց դէպի երկինք դառնալու։ Քրիս-

տոսի մէջ, Աստուած եւ մարդ, աստուածային եւ մարդկային բնութիւնները 

միաձուլուեցան կատարեալ միութեամբ՝ առանց շփոթի ու բաժանումի։ Վա-

ւերական մարդկութիւնը վերանորոգուեցաւ Քրիստոսի միջոցաւ, որ եղաւ, 

ինչպէս Քարլ Պարթ (1886-1968), զուիցերիացի անուանի աստուածաբանը 
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կը բնութագրէ՝ «Աստուծոյ վայրէջքը դէպի մարդ եւ մարդուն վերելքը դէպի 

Աստուած»։ 

Քովիտ-19 համաճարակը կը ստիպէ մեզ ինքնահայեցողական քննութեամբ 

ըմբռնելու մենք զմեզ, ինչպէս նաեւ՝ մեր իւրայատուկ տեղն ու դերը Աստու-

ծոյ ստեղծագործութեան մէջ։ Հարկ է միշտ յիշել, որ մեղանչած ըլլալով 

հանդերձ, մարդը կը կրէ Աստուծոյ պատկերը։ Աստուծոյ պատկանելու գի-

տակցութիւնը, իբրեւ Քրիստոսի արեամբ փրկուած Աստուծոյ որդեգիր զա-

ւակները (Գրծ 20.28, Ա.Կր 6.19-20), կը վստահեցնէ մեզ, որ Աստուած կը հե-

տաքրքրուի ու կը մտահոգուի մեզմով եւ պիտի չլքէ մեզ։ Ասիկա նաեւ կը 

հրաւիրէ մեզ, մեր կեանքը վստահելու Աստուծոյ, որ ստեղծողը, աղբիւրը եւ 

պահողն է կեանքին։  

 

Եջժճսղ՜՝դզ, 6 Այջզէ 2020 

Քրիստոնեան իր կեանքը կ’ապրի Քրիստոսով խոստացուած Աստուծոյ 

արքայութեան յոյսով։ Ամէն անգամ, երբ Տէրունական աղօթքը կ’արտասա-

նենք, կը խնդրենք, որ իր «արքայութիւնը գայ…»։ 

Երկրի վրայ իր փրկագործական առաքելութեամբ, Քրիստոս, երկնքի ար-

քայութեան արժէքները, սկզբունքներն ու հրամայականները բացայայտեց։ 

Քրիստոս, երկնքի արքայութեան եկած ըլլալու նշանները ցոյց տուաւ եւ յայտ-

նեց, որ ան իր լրումին պիտի հասնի աշխարհի վախճանին (տե՛ս Մր 1. 15, 9.1)։ 

Արդարեւ, Աստուծոյ արքայութիւնը Աստուծոյ վճռական միջամտու-

թիւնն է պատմութեան մէջ։ Ֆորտհամ համալսարանի ուսուցիչս՝ Փիէթ 

Զքունէնպըրկ, հոլանտացի մեծ աստուածաբան եւ քրիստոսաբանութեան 

մասնագէտ, երբ օր մը Աստուծոյ արքայութեան մասին մտածումներ կը փո-

խանակէինք, ան վճռական կերպով ըսաւ. «Աստուծոյ արքայութիւնը Քրիս-

տոսի հետ եկաւ. վերջակէտ»։ Եւ երբ կատակել փորձելով՝ հարցուցի, թէ 

արդեօք Քրիստոսի հետ ալ ետ գնա՞ց, ան կտրուկ կերպով պատասխանեց՝ 

Քրիստոս զայն իբրեւ առաքելութիւն տուաւ իր աշակերտներուն, եւ ուստի, 

Աստուծոյ արքայութեան կառուցումը եկեղեցւոյ առաջնահերթ  առաքելու-

թիւնն է։ 

 Քրիստոսի մէջ, Աստուծոյ արքայութիւնը թէ՛ ներկայ եւ թէ՛ ապագայ 

իրականութիւն է, անիկա դէպք մըն է եւ միաժամանակ՝ ընթացք մը։ Արդ, 

Աստուծոյ արքայութիւնը պէտք է ո՛չ անդենական եւ ո՛չ ալ ասդենական 

նկատել, ո՛չ իրագործուած եւ ոչ ալ ապագային իրականացուելիք իրականու-

թիւն։ Իրարու հակադրուող յիշեալ տարածքներուն միջեւ գոյութիւն ունե-

ցող ներքին յարակցութիւնը ամուր ու կենսունակ կը պահէ եկեղեցւոյ 

կեանքն ու վկայութիւնը։ Հոգեւոր ծառայութեանս մէջ աճելով՝ հասկցայ, որ 

Աստուծոյ արքայութեան կառուցումը եկեղեցւոյ պաշտօններէն մէկը չէ 

սոսկ, այլ անոր լինելութեան պատճառն է, եւ թէ՝ եկեղեցին առաքելութիւն 

չունի, ան ըստ էութեան քրիստոսատուր առաքելութիւն է։ 
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Եկեղեցին, երկրի վրայ Աստուծոյ արքայութեան թթխմորն է. ան Աս-

տուծոյ արքայութեան ամբողջական իրականացման համար պայքարող  ուխ-

տագնաց համայնք մըն է։ Սակայն, Աստուծոյ արքայութիւնը կ’անդրանցնի 

եկեղեցւոյ հաստատութենական սահմանները եւ կ’ընդգրկէ ամբողջ մարդ-

կութիւնն ու ստեղծագործութիւնը։ Աստուծոյ արքայութիւնը, եկեղեցին եւ 

աշխարհը էականօրէն տարբեր են. բայց պիտի միաձուլուին Աստուծոյ ար-

քայութեան ամբողջական հաստատումով։ 

Եկեղեցին կոչուած է պայքարելու երկրաւոր արժէքներու վրայ հիմնը-

ւած մարդու թագաւորութեան դէմ, եւ աշխարհը փոխակերպելու՝ Աստուծոյ 

արքայութեան հեռանկարով։ Եկեղեցին անտարբեր պէտք չէ մնայ ընկերու-

թիւնը յուզող առանցքային հարցերու՝ անարդարութեան, բռնութեան, ցե-

ղապաշտութեան, ծայրայեղականութեան եւ բնութեան առնչուած աղէտնե-

րու նկատմամբ. հարցեր, որոնք արգելք կը հանդիսանան Աստուծոյ թագա-

ւորութեան իրականացման։  

Աշխարհի հետզհետէ սաստկացող անկարգութեան եւ համաճարակի պատ-

ճառած անձկութեան եւ անորոշութեան մէջ, եկէք լսենք Քրիստոսի պատ-

գամը՝ «Փրկութեան ժամանակը հասած է եւ եկած՝ Աստուծոյ արքայութիւ-

նը. ապաշխարեցէք եւ հաւատացէ՛ք Աւետարանին» (Մր 1.15)։  

 

Եջՠտղ՜՝դզ, 7 Այջզէ 2020 

Ճգնաժամային այս օրերուն, գիտութիւն-կրօն փոխյարաբերութիւնը ան-

գամ մը եւս կը դառնայ մտածումներուս եւ խոկումիս առարկան։ 

Գիտութիւն եւ կրօն երկու գերագոյն ուժերն են, որոնք խորապէս կ’ազ-

դեն մարդկային կեանքին վրայ եւ կ’առաջնորդեն զայն։ Գիտութիւնը կը ջա-

նայ հասկնալ մարդկային բանականութեան սահմանները եւ կ՚աշխատի ըն-

դարձակել զայն փորձարկումներ եւ ստուգումներ կատարելով։ Կրօնը եւս, 

իր կարգին, լայն տեղ կու տայ բանականութեան, սակայն գլխաւորաբար հա-

ւատքին ապաւինելով։ Գիտութեան զէնքը բանականութիւնն է, իսկ կրօ-

նինը՝ հաւատքը։ Գիտութիւնը կը գործէ նիւթական տարրերու հետ եւ իր 

ուղղութիւնը մարդն է ու երկիրը. մինչ կրօնը կը կեդրոնանայ վերացական 

իրականութիւններու վրայ, եւ իր նպատակը ուղղուած է դէպի երկնայինը։ 

Պատմութեան ընթացքին, գիտական յայտնութիւնները յաճախ հակա-

սած են եւ նոյնիսկ բախում ունեցած՝ կրօնական աւանդական հաւատալիք-

ներուն եւ տեսութեանց հետ։ Ս. Թովմաս Ագուինացի (1225-1257), սքոլաս-

թիկ աւանդութեան մէջ հեղինակաւոր Դոմինիկեան աստուածաբան եւ փի-

լիսոփայ, աստուածաբանութիւնը կը նկարագրէ որպէս «գիտութեան թա-

գուհին»։ Այս էր միջին դարերու ընդհանուր ըմբռնողութիւնը։ Կաթոլիկ եկ-

եղեցին դատապարտեց հանճարեղ աստղագէտ, բնագէտ եւ ճարտարագէտ 

Կալիլէոն (1564-1642), որովհետեւ անոր գիտական բացայայտումները հերե-
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տիկոսական նկատուած էին։ Դատապարտութիւնը յետս կոչուեցաւ Ս. Յով-

հաննէս Պօղոս Երկրորդ Պապին կողմէ, 1992-ին։ 

Գիտութեան նպատակն է բացայայտել ճշմարտութիւնը, մինչ կրօնքը 

կ’աշխատի ճշմարտութեան ետին իմաստ եւ նպատակ փնտռել։ Գիտութիւնը 

իրողութիւններ կը յայտնաբերէ, իսկ կրօնքը՝ արժէքներ։ Ճշմարտութեան 

փնտռտուքին մէջ, գիտութիւնը պէտք չէ ինքնաբաւ համարուի եւ իշխէ հա-

ւատքին վրայ։ Ան պէտք չէ կրօնը դիտէ բանականութեան եւ ապացոյցի սահ-

մաններուն մէջ. իսկ կրօնքը, իր կարգին, պէտք չէ մերժէ կամ անտեսէ գի-

տութեան կողմէ հայթայթուած փաստն ու ծանօթութիւնը։ Իրենց յատուկ 

ազդու միջոցներով՝ բանականութեամբ եւ հաւատքով եւ իրենց հիմնական 

ձգտումներով՝ ապացոյց եւ նպատակ, գիտութիւնն ու կրօնը պէտք է գործեն 

որպէս գործակիցներ եւ ոչ որպէս մրցակիցներ կամ հակառակորդներ։ Կրօ-

նը՝ գիտութեան հետ ներդաշնակ, պէտք է հիմնաւորէ իր հաւատալիքները, 

եւ գիտութիւնը, իր կարգին, պէտք է ընդունի իր թերիները եւ չ’անտեսէ 

կրօնին կողմէ ընծայուած հոգեւոր եւ բարոյական տարածքները։ Ուրեմն, 

երկուքին միջեւ յարակից եւ ներդաշնակ համակեցութիւն մը եւ ստեղծա-

գործ համագործակցութիւն մը կարելի է, եւ՝ հրամայական։ Անոնք  իրարու 

կարիքը ունին. պէտք է զօրավիգ ըլլան իրարու եւ իրարմէ սորվին՝ միաս-

նաբար գործել յօգուտ մարդկային ընկերութեան եւ անոր գոյատեւման՝ կեն-

սոլորտային եւ բարոյական իմաստով առողջ աշխարհի մը մէջ։ 

Միասնաբար գործելը կ՚ենթադրէ յիշեցնել, քննադատել, ներդաշնակել, 

ամբողջացնել պահելով հանդերձ իրենց իւրայատկութիւնները, նպատակնե-

րը, մեթոտաբանութիւնը եւ հարցերուն մօտեցման եղանակը։ Գիտութիւնն 

ու կրօնը պէտք է խուսափին գաղափարախօսական, տնտեսական եւ քաղա-

քական օրակարգերու գերին դառնալէ։ Կրօնը պէտք է նեցուկ կանգնի գի-

տութեան եւ օգտագործէ անոր կատարած գիւտերը, առանց խաթարելու իր 

հիմնական ուսուցումներն եւ բարոյական սկզբունքները։ Կրօնը պէտք չէ 

բացասական մօտեցումով հարցականի տակ առնէ արդի ընկերութեանց 

մարդակեդրոն իրագործումներն ու երեւոյթները, որոնք արդիւնքն են գի-

տական եւ ճարտարարուեստական զարգացումին։ Ան պէտք է մերժէ այն 

մօտեցումները, որոնք կ՚անտեսեն մարդուն հաշուետուութիւնը առ Աս-

տուած։ Հարկ է պաշտպանել մարդկային կեանքի սրբութիւնը, նուիրակա-

նութիւնն ու ամբողջականութիւնը՝ յարգելով հանդերձ գիտութեան նորա-

րարութիւնները։ Գիտութիւնն ալ, իր կարգին, կոչուած է նախանձախնդ-

րութեամբ նկատի առնել կրօնի ուսուցումներուն եւ մօտեցումներուն վաւե-

րականութիւնը, ինչպէս նաեւ՝ աստուածաշնչական դրուագներուն ու դէպ-

քերուն ճշգրտութիւնը ու կարեւորութիւնը։ 

Կը հաւատամ, որ կրօնը եւ գիտութիւնը կարող են իմաստալից եւ շինիչ 

գործակցութիւն մը ունենալ, երբ իւրաքանչիւրը ճանչնայ իր սահմանները 

եւ յստակացնէ իր նպատակը։ Գիտութիւնը դէպի ապագայ կը նայի. կրօնը  

պէտք չէ միայն անցեալին նային, այլ նաեւ՝ դէպի առաջ, որպէսզի կարելի 
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ըլլայ իր պատգամը աւելի այժմէական, կիրառելի եւ վստահելի դարձնել՝  

ներկայ յարափոփոխ պայմաններուն մէջ։ 

  

Չճջՠտղ՜՝դզ, 8 Այջզէ 2020 

Մեր եկեղեցւոյ ամենօրեայ ուղղակի ձայնասփռումներուն համար, թե-

լադրեցի միաբան հայրերուն, որ օրական դրութեամբ Նարեկի Աղօթամատ-

եանէն հատուածներ ընթերցեն։ 

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի (950-1011), որպէս խորհրդապաշտ, բանաստեղծ, 

իմաստասէր եւ աստուածաբան, մեծ համբաւ կը վայելէ ոչ միայն հայ ժողո-

վուրդի կեանքէն ներս, այլ նաեւ համաշխարհային քրիստոնէութեան մօտ։ 

Իր աղօթամատեանը, «Ի խորոց Սրտի խօսք ընդ Աստուծոյ», ծանօթ «Մատ-

եան Ողբերգութեան» անունով կամ պարզապէս՝ «Նարեկ», հայկական հոգե-

ւոր գրականութեան բարձրագոյն գագաթը կը կազմէ եւ քրիստոնէական 

խորհրդապաշտութեան մէջ եզակի երեւոյթ մըն է։ «Նարեկ»ը 95 Բաներու 

(336 ենթաբաժանումներ) հաւաքածոյ մըն է։ Ան սոսկ Աստուծոյ ուղղուած 

աղօթք մը կամ Աստուծոյ մասին աստուածաբանական ճառ մը չէ, այլ ուղ-

ղակի երկխօսութիւն է Աստուծոյ հետ։ Այլ խօսքով,  Սուրբ Գրիգոր Նարե-

կացին Աստուծոյ մասին չի խօսիր, ան Աստուծոյ հետ կը խօսի։ «Աստուածա-

բանութիւն» բառը քաղուած է յունարէն «թէոս» բառէն, որ կը նշանակէ 

Աստուած, եւ «լոկոս», որ կը նշանակէ բան կամ խօսք։ Ուստի, աստուածա-

բանութիւնը խօսիլ է Աստուծոյ մասին։ Ս. Գրիգոր Նարեկացիի համար, սա-

կայն, աստուածաբանութիւնը հաղորդակցութիւն եւ յարաբերութիւն մըն է 

Աստուծոյ հետ։ Ասիկա, իրաւամբ, Նարեկի աստուածաբանութեան իւրայա-

տուկ յատկանիշներէն մէկն է։  

Նարեկին մէջ, սուրբը, իբրեւ ներկայացուցիչ մեղաւոր մարդկութեան, 

Աստուծոյ առջեւ կանգնելով, կ’ողբայ մարդկութեան անմարդկայնութիւնը 

եւ կը պայքարի մեղքին դէմ։ Հոգեւոր վերացումի եւ իմացական խոկումի 

ճամբով, ան կը մաքառի դուրս գալ նիւթական աշխարհէն եւ երթալ կեան-

քէն անդին՝ կեանքը տուողին, անկատարէն՝ Կատարեալին եւ արարածէն՝ 

Արարիչին։ Ան որքան աւելի կը յայտնաբերէ Աստուծոյ հզօր ներկայութիւնն 

ու բացարձակ մեծութիւնը, այնքան աւելի կ’անդրադառնայ եւ կ’ըմբռնէ 

մարդկային տկարութիւններն ու մարդուն ոչնչութիւնը։ 

Ս. Գրիգոր Նարեկացիի համար, աղօթքը առանցքային է Աստուած-մարդ 

յարաբերութեան մէջ։ Աղօթքը գերագոյն դարման է հոգիին, մտքին եւ մար-

մինին համար։ Նարեկացին Աստուծոյ կը մօտենայ իբրեւ ճշմարիտ բժշկող 

եւ կ’աղաչէ, որ ան «իբրեւ բժիշկ մօտենայ իրեն» (Բան 23.2)։ Ան ինքզինք 

միայնակ կը գտնէ, չարով շրջապատուած եւ անդրադառնալով, որ մարդկա-

յին կարողութենէն վեր է չարը յաղթելը, Աստուծոյ կը դիմէ աղերսելով՝ 

«պաշտպանէ երկնաստեղծ ձեռքովդ, զօրացո՛ւր բարձրեալ աջովդ. ամփոփէ՛ 
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ամենակալ թեւովդ. ամրացո՛ւր վերնայիններուդ վերակացութեամբը. շուր-

ջանակի պարսպէ՛ անմահներու գումարտակներովդ. ամէն կողմէ պարփակէ՛ 

հրեշտակներուդ կցորդութեամբը. վանէ՛ մեր դէմ կռուողը՝ զուարթուննե-

րուդ զինուորութեամբը. պատսպարէ՛ սասանածս՝ Աստուածածինիդ մաղ-

թանքովը. ինծի բարի պահապա՛ն կարգէ անդրանիկներուն բանակները» 

(Բան 84.2)։ 

Հայ ժողովուրդին կողմէ Նարեկը նկատուած է բժշկարար գերագոյն ուժ 

մը, «երկրորդ Աստուածաշունչ»։ Մեր ժողովուրդը հիւանդին բարձին տակ 

կը դնէ զայն. մեր ժողովուրդի զաւակները իրենց տուներուն, աշխատանոց-

ներուն, ինքնաշարժներուն եւ ճամբորդութեան ատեն իրենց պայուսակնե-

րուն մէջ կ’ունենան զայն, չարին դէմ պաշտպանուելու համար։ Եկեղեցին, 

«Նարեկ»ը կ’ընծայէ նորապսակ զոյգերուն, որպէսզի անոնց կեանքը ուրա-

խութեամբ եւ շնորհքով դրոշմուի եւ հեռու մնան ամէն տեսակ չար գործերէ 

եւ մեղքէ։ 

Վախով եւ անձկութեամբ տիրապետուած այս օրերուն, որքա՜ն կարիքը 

ունինք Նարեկի բժշկարար զօրութեան, որպէսզի կարենանք առաւել եւս խո-

րացնել մեր ճանաչողութիւնը Աստուծոյ մեծութեան դիմաց՝ մարդկային 

ոչնչութիւնը, Աստուծոյ երկնային լոյսին դիմաց՝ աշխարհի խաւարը, Աս-

տուծոյ ներողամտութեան դիմաց՝ մարդու մեղաւորութիւնը, եւ Աստուծոյ  

միջամտութեան կարիքը՝ փրկելու համար յուսահատ ու ընկճուած մարդկու-

թիւնը։  

 

Հզձ՞ղ՜՝դզ, 9 Այջզէ 2020 

Վերջերս, հովուական աստուածաբանութիւն դասապահին Դպրեվանքի 

աշակերտներէս մէկը տրամաբանական հարցում մը ուղղեց՝ «Փրկութիւնը 

ա՞յս աշխարհի մէջ տեղի կ’ունենայ, թէ՝ անդենականին»։ Բացատրեցի իրեն, 

որ Հին Կտակարանին մէջ փրկութիւնը ըմբռնուած էր որպէս Իսրայէլա-

ցիները Եգիպտոսէն ազատագրելու Աստուծոյ որոշումը. Նոր Կտակարանին 

մէջ, իբրեւ մարդը մեղքէն ու մահէն ազատագրելու Աստուծոյ նպատակը, որ 

իրականացած է Քրիստոսով։ Հրեշտակներ Քրիստոսի ծնունդը աւետեցին 

իբրեւ ծնունդը Փրկիչին (տե՛ս Ղկ 2.11)։ Այս գծով հարկ է կարեւորութեամբ 

նկատի ունենալ հետեւեալ կէտերը.– 

Առաջին, փրկութիւնը ապաշխարութիւն եւ Աստուծոյ դառնալ կ’են-

թադրէ։ Փրկութիւնը հաւատքով եւ ամբողջական հնազանդութեամբ Քրիս-

տոսը իբրեւ աշխարհի միակ փրկիչը ընդունիլն է (Մտ 9.13, Յկ 4.8)։ Երկ-

րորդ, փրկութիւնը ամբողջ մարդկութեան տրուած Աստուծոյ պարգեւն է։ 

Ուստի, Քրիստոսի հետեւիլ, կը նշանակէ վայելել Աստուծոյ փրկութեան 

պարգեւը հոս՝ մեր երկրաւոր կեանքին մէջ (Ղկ 17.19, Յհ 5.24-26, Հռ 5.1-5)։ 

Երրորդ, փրկութիւնը նաեւ դէպի ապագայ ուղղուած ընթացք մըն է, որ իր 

լրումին պիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ գալուստով (Հռ 8.23-24, Յտ 21.4-



342  ՀԱՍԿ ÚàôÈÆê — ú¶àêîàê 2021 

 

7)։ Չորրորդ, Քրիստոսով փրկութեան Աւետարանական ըմբռնումը աւելի կը 

կեդրոնանայ անհատին վրայ, մինչ Ուղղափառ եւ Կաթոլիկ ըմբռնումը 

կ’ընդգրկէ ամբողջ ընկերութիւնը եւ տիեզերքը։ Աստուծոյ փրկագործու-

թիւնը՝ Քրիստոսով, որպէս նպատակ ամբողջ ստեղծագործութիւնը կ’ընդ-

գրկէր (Ա.Կր 15. 24-26)։ Հետեւաբար, անհատին, համայնքին եւ տիեզերքին 

միջեւ բաժանման գիծ քաշելը ճիշդ չէ. անոնք անբաժանելի են Յիսուս 

Քրիստոսի փրկագործական առաքելութեան մէջ։ Պօղոս առաքեալի ուսու-

ցումները առանցքային կարեւորութիւն կը ներկայացնեն՝ ամբողջական փըր-

կութեան համար, որ ան յատուկ տեղ տրուած է Ուղղափառ աստուածաբա-

նութեան մէջ։ 

Աստուածաշունչի ուսուցումներուն համաձայն, մարդկութիւնն ու 

տիերզերքը անիծուած են՝ Ադամի մեղանչումին պատճառով։ Առաջին Ադա-

մին Աստուծոյ դէմ ապստամբութիւնը ապականեց կեանքի ամբողջ համա-

կարգը (Ծնն 3, Եփ 2.3)։ Աստուած, Քրիստոսով՝ Երկրորդ Ադամով, փրկու-

թիւն շնորհեց մարդկութեան (Հռ 5.12-21)։ «Ինչպէս մարդով մը սկիզբ առաւ 

մահը, նոյնպէս մարդով մը սկիզբ կ’առնէ մեռելներու յարութիւնը։ Ինչպէս 

Ադամէ ծնածները բոլորն ալ կը մեռնին, այնպէս ալ Քրիստոսէ ծնածները 

բոլորն ալ պիտի կենդանանան» (Ա.Կր 15.21-22)։ 

Ես միշտ կը յիշեցնեմ մեր ժողովուրդին, որ խուսափին «ես փրկուած եմ» 

ըսելէ։ Քրիստոս մեր Փրկիչն ու Դատաւորն է։ Իբրեւ Փրկիչ՝ Քրիստոսը ըն-

դունիլ եւ Աւետարանի պատուիրաններուն համաձայն ապրիլ, կը նշանակէ 

փրկութեան ճամբուն վրայ ըլլալ։ Իրականութեան մէջ, եկեղեցւոյ առաքե-

լութիւնն է զԱստուած Քրիստոսով աշխարհ բերել՝ եւ աշխարհը Քրիստոսով 

Աստուծոյ տանիլ։ Փրկութիւնը դէպք մըն է եւ միաժամանակ՝ շարունակուող 

ընթացք մը։  

 

Ոսջ՝՜դ, 10 Այջզէ 2020 

Առօրեայ դրութեամբ համաճարակի մասին լուրեր եւ տեղեկութիւններ 

ներկայացնող պետութեան պաշտօնեաներ, կրօնական եւ քաղաքական պա-

տասխանատուներ եւ գլխաւորաբար առողջապահութեան մարզէն ներս գոր-

ծող մասնագէտներ կը ջանան օգտակար հանդիսանալ ժողովուրդին, տեղ-

եակ պահելով քորոնա վիրուսի ծագման, պատճառին, տարածման եւ մանա-

ւանդ անոր կանխարգիլման նախազգուշական միջոցներուն մասին՝ վարա-

կումները սահմանափակելու նպատակով։ Ջերմօրէն կ’ողջունեմ մարդոց 

նկատմամբ ցուցաբերուած այս յատուկ հոգածութիւնը, որ կը միտի տեղեակ 

պահել, դաստիարակել եւ արթնութեան մղել ժողովուրդը։ Այս գծով, տեղե-

կատուութեան դերը առանցքային է։ Յաճախ տեղեկատուութիւնը եւ մաս-

նաւորաբար այն ինչ կը վերաբերի ընկերային կեանքին, լեցուն են ապատե-

ղեկատուութեամբ, կամ ինչպէս կը կոչեն, կեղծ լուրերով. չարիք մը, որ լար-

ուածութիւն, օտարացում, վախ, անհանդուրժողութիւն եւ բեւեռացում կը 
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ստեղծէ համայնքի կեանքէն ներս։ Հարկ է, որ տեղեկատուութիւնը կառու-

ցողական եւ կենսական դեր ստանձնէ ընկերութիւնը ճիշդ ուղղութեան մէջ 

դնելու համար։ 

Դաստիարակութեան ճամբով մեր գիտելիքները կը խորացնենք եւ կը 

զարգանանք։ Դաստիարակութեան նպատակը սոսկ տեղեկութիւն փոխանցել 

եւ մարդուն գիտութեան սահմանը ընդարձակել չէ։ Ան կանխազգուշացու-

մի, արթնութիւն յառաջացնելու եւ վստահութիւն կառուցելու ատակ գոր-

ծիք մըն է։ Տեղեկութեամբ եւ գիտութեամբ հաստատուած, դաստիարակու-

թիւնը պէտք է նկատուի եւ կազմակերպուի որպէս էապէս ընկերութիւն 

կազմաւորող եւ կառուցող ազդակ։ Դաստիարակութիւնը ազատագրող ուժ է. 
ան մարդուն կու տայ պատկանելիութեան եւ պատասխանատուութեան գի-

տակցութիւն եւ անոր մէջ կը զօրացնէ յանձնառութեան ու մասնակցութեան 

պատրաստակամութիւնը։ Դաստիարակութիւնը նաեւ կարեւոր է մարդուն 

մօտ զարգացնելու քննադատական կարողութիւնը, ինչպէս նաեւ՝ բարոյա-

կան պատասխանատուութիւնը, մասնաւորաբար շփոթի եւ տագնապի մըթ-

նոլորտին մէջ։ Ուստի, ճանաչումէն անդին, մենք պէտք է դէպի բարոյագի-

տութիւն եւ արժէք ուղղուող դաստիարակութիւն զարգացնենք։ Դաստիա-

րակութիւնը պէտք է առաջնահերթ կարեւորութիւն տայ մարդուժի պատ-

րաստութեան։ 

Արդարեւ, դաստիարակութիւնը եւ ուսումը կազմաւորման փոխակերպե-

լը եւ կազմաւորումը դէպի ընկերութիւն ուղղուած  յանձնառութեան վերա-

ծելը՝ մարտահրաւէր մըն է ուղղուած պետութիւններուն եւ կրօններուն։ Կա-

ռավարութիւններ, կրօններ, տեղեկատուութեան եւ քաղաքային ընկերութեան 

գործիչներ, պէտք է խուսափին դաստիարակութիւնը խեղաթիւրելէ, եւ զայն 

որպէս յետին ծրագիրներ իրագործելու ազդու միջոց գործածելէ։ Վերջին 

քանի մը տասնամեակներուն, շատ մը ընկերութիւններ ծանր վնասներ կրե-

ցին դաստիարակութեան չարաշահումին հետեւանքով։ 

Փոխադարձ հանդուրժողութեամբ, ներդաշնակութեամբ եւ խաղաղու-

թեամբ ապրելու համար, հարկ է որ մարդիկ դաստիարակութեամբ սորվին 

յարգել բարոյական արժէքները, մարդկային իրաւունքները, քննադատական 

մտածողութիւնը եւ հասարակաց սկզբունքները ու օրէնքները։ Քանի մը 

տարի առաջ, երկրի մը նախագահին ըսի. «Եթէ կ’ուզենք կասեցնել ընկերա-

յին վայրագութիւնը, պէտք է մեր նիւթական կարելիութիւնները յատկա-

ցընենք դաստիարակութեան, եւ ոչ թէ՝ զինամթերքի կամ ապահովութեան 

միջոցներու ձեռքբերման»։ Բռնութեան եւ անհանդուրժողութեան զանազան 

եւ բազմատեսակ արտայայտութիւնները, որոնց վերջին տարիներուն զոհ գա-

ցին շատ մը ընկերութիւններ, յստակօրէն ցոյց կու տան դաստիարակութեան 

կարեւորութիւնը։ 

Բազմակարծիք ընկերութիւններու մէջ, համապարփակ դաստիարակու-

թիւնը հրամայական է։ Նման դաստիարակութեամբ ուրիշին մասին ճշգրիտ 

եւ լայն ծանօթութիւն կ՚ունենանք. բան մը, որ մեզ կ’առաջնորդէ ընդունե-
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լու եւ յարգելու ուրիշին տարբերութիւնը։ Համապարփակ դաստիարակու-

թիւնը կը շեշտէ հասարակաց պատասխանատուութիւնը, կը քաջալերէ բոլո-

րին մասնակցութիւնը, կը զօրացնէ փոխադարձ վստահութիւնը եւ հաստատ 

հիմերու վրայ կը դնէ ընկերութիւնը։ Ան մեզ կը մղէ, որ պայքարինք ցեղա-

պաշտութեան, ընկերային անարդարութեան, տնտեսական անհաւասարու-

թեանց եւ լուսանցքայնացման դէմ։ Կ’ակնկալուէր, որ ներկայ ժամանակնե-

րուն գիտութեան ու ճարտարագիտութեան մէջ աննախընթաց յառաջդիմու-

թիւնն ու զարգացումը, ինչպէս նաեւ համաշխարհայնացումը եւ ժողովրդա-

վարութիւնը ընկերութիւնները առաջնորդէին դէպի ապահով եւ շատ աւելի 

կայուն ու խաղաղ աշխարհ մը։ Ասիկա չպատահեցաւ, եւ կը հաւատամ որ պի-

տի չպատահի, մինչեւ այն ատեն որ ազգեր յանձնառու ըլլան միասնաբար 

ապրելու, իբրեւ բազմակարծիք եւ ներդաշնակութեամբ միացած, հասարա-

կաց արժէքի համակարգով մը ընդելուզուած ընկերութիւններ։ Այս իմաս-

տով, դաստիարակութեան դերը վճռական է։  

Աձ՞էՠջբձբ դ՜ջ՞կ՜ձՠռ՚ 

ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ 

(Շար. 2) 

 

 

 



ÚàôÈÆê — ú¶àêîàê 2021 Ð²êÎ 345 

 

ՄԵԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ 

(1.29-42) 

«Յ՜նճջ՟ րջ Յճչի՜ձձբո պՠո՜ս Յզոճսոգ, ճջ զջՠձ ժճս ՞՜ջ, ՠս գո՜ս. 

"Աի՜ս՜ոզժ Աոպճսթճհ ՞՜շձճսժգ, ճջ ՜ղը՜ջիզ կՠխտգ ժգ չՠջռձբ"» (Յի 

1.29)։ 

1) Փարիսեցիներուն հետ իր ունեցած խօսակցութեան յաջորդ օրը՝ «Յով-

հաննէս տեսաւ Յիսուսը, որ իրեն կու գար»։ Ուրկէ՞ կու գար Յիսուս. փորձու-

թեան անապատէն (Մտ 4.1-11), ուր գացած էր իր մկրտութենէն անմիջապէս 

ետք՝ «Սատանայէն փորձուելու համար» (Մտ 4.1)։ Կու գար, մէկ կողմէ՝ պար-

զելու համար թէ Յովհաննէսի առաքելութիւնը կը մօտենար իր աւարտին, 

իսկ միւս կողմէ՝ որպէսզի ատիկա առիթ մը դառնար Յովհաննէսի համար, 

վկայելու իր աշակերտներուն՝ թէ Յիսուս ինքն է «Աստուծոյ գառնուկը, որ 

աշխարհի մեղքը կը վերցնէ»։ Հետեւաբար, Յովհաննէսի այս վկայութիւնը 

առաջին հերթին իր աշակերտներուն համար էր։ Փաստօրէն, երբ յաջորդ օրը 

նոյն վկայութիւնը կրկնեց, կը տեսնենք թէ ինչպէս իր աշակերտներէն եր-

կուքը թողուցին զինք եւ «հետեւեցան Յիսուսի» (Յհ 1.35-37)։ 

2) Յովհաննէս Յիսուսը կը կոչէ՝ աշխարհի մեղքը վերցնող Աստուծոյ գառ-

նուկը, որովհետեւ անիկա պիտի դառնար «մեր Զատիկին Գառնուկը» (Ա.Կր 

5.7), որուն նախապատկերացումն էին այն գառնուկները զորս հրեաներ 

մորթեցին եւ որոնց արիւնը քսեցին իրենց տուներուն վրայի սեմին ու եր-

կու կողմի դրանդիքներուն վրայ, որպէսզի զերծ մնային Տիրոջ հարուածէն 

(Ել 12.21-28)։ Այդ արիւնը կը նախապատկերացնէր ու կը խորհրդանշէր Յի-

սուսի արիւնը։ Արդ, ինչպէս Աստուած իր հարուածը հեռու պահեց՝ գառ-

նուկներուն արիւնը իրենց տուներուն սեմին ու դրանդիքներուն վրայ քսող 

հրեաներէն, այնպէս ալ, դատաստանի օրը ան իր հարուածը հեռու պիտի 

պահէ բոլոր անոնցմէ՝ որոնք իր Որդիին արեան պաշտպանութեան ներքեւ են։ 

Դարձեալ, Ելից գիրքին մէջ կը կարդանք ամենօրեայ դրութեամբ մատուց-

ուող երկու գառնուկներու մասին, մին առտուն իսկ միւսը՝ իրիկունը (Ել 

29.38-39). ասոնք եւս կը նախապատկերացնէին Քրիստոսը, որ ամենօրեայ 

դրութեամբ, առտու ու իրիկուն մեզ պիտի մաքրէր ու կը մաքրէ։ Մարդը 

մնայուն կերպով մաքրուելու կարիքը ունի, որովհետեւ մնայուն կերպով 
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մեղք կը գործէ ու կը պղծուի։ Այդ մնայուն մաքրութեան է որ կ’ակնարկէ 

«կը վերցնէ» բառը։ Ներկայ եղանակ է։ Ոչ թէ մէկ անգամ վերցուց, այլ՝ միշտ 

«կը վերցնէ»։ Յիսուս այսօր ալ կը վերցնէ մեր մեղքերը. զանոնք կը վերցնէ 

մեր երկնաւոր Հօր մօտ իր կատարած բարեխօսութեամբ. զանոնք կը վերցնէ 

երբ կը խոստովանինք մեր մեղքերը ու հաւատքով իր մարմինն ու արիւնը 

կը ճաշակենք, զանոնք կը վերցնէ երբ ապաշխարութեան անկեղծ արցունք 

կը թափենք։ Յիշենք որ Եսայի մարգարէն նաեւ կը խօսի մորթուելու 

տարուող ոչխարի մը մասին, որ կը ներկայացնէ Յիսուսը (Ես 53.7)։ 

3) Յովհաննէս կ’ըսէ թէ Յիսուս աշխարհի մեղքը կը վերցնէ, փոխանակ 

ըսելու թէ մարդկութեան մեղքը կը վերցնէ, որովհետեւ, Նոր Կտակարանին 

մէջ ընդհանրապէս «աշխարհ» ըսելով կը հասկցուի մեղաւոր մարդկութիւնը։ 

Օրինակ, երբ կ’ըսուի՝ «Աստուած … սիրեց աշխարհը» (Յհ 3.16), ըսել կ’ուզուի՝ 

«Աստուած … սիրեց մեղաւոր մարդկութիւնը»։ Ուստի, աշխարհի մեղքը 

վերցնել՝ կը նշանակէ մարդոց մեղքերը իր վրայ առնել։ 

4) «Կը վերցնէ»։ Այս բառը ցոյց կու տայ որ մեղքը ծանրութիւն մըն է որ 

մեզ կը ճնշէ ու իր բեռնակիրը կը դարձնէ։ Յիսուս «բեռնաւոր» կը կոչէ 

մեղքի ծանրութեան տակ ապրող մարդը (Մտ 11.28)։ Միայն ինք կրնայ 

վերցնել մեղքի մեր ծանրութիւնը եւ մեզ ազատել անկէ (Յհ 8.34-36)։ 

5) Յիսուս մեր մեղքերը վերցուց՝ երբ խաչը վերցուց ու Գողգոթա բարձ-

րացաւ։ Ան երբ մեր մեղքերը մեր վրայէն վերցուց, եւ իր վրայ առաւ ու խաչ 

բարձրացաւ՝ Աստուծոյ կողմէ լքուած «զգաց» (Մտ 27.46), սորվեցնելու հա-

մար մեզի՝ թէ Աստուած կը լքէ մեզ, կամ մենք կրնանք լքուած զգալ, եթէ 

երբեք կամաւորապէս շարունակենք մեղքի կեանք ապրիլ։ Աստուած չի կրնար 

հաղորդակցութեան մէջ ըլլալ անոնց հետ՝ որոնք հաղորդակցութեան մէջ են 

մեղքի հետ։ 

6) Կենդանիներու աշխարհին մէջ ամենէն անվնաս ու հեզահամբոյր կեն-

դանին է գառնուկը։ Ան միշտ նկատուած է խորհրդանիշ հեզութեան, խաղա-

ղութեան եւ հաշտութեան։ Անցեալին երբ քինախնդիր երկու գերդաստան-

ներ, ընտանիքներ, կամ անհատներ պիտի հաշտուէին՝ այդ առիթով ոչխար 

կը մորթէին, եւ անոր արիւնը այդ հաշտութեան վկան կը դառնար։ Շատ 

հաւանաբար այս սովորութիւնը առնուած է Հին Կտակարանէն, ուր յաճախ 

կը տեսնենք թէ գառնուկի մը զենումով մեղքեր կը սրբուին, անհաշտներ կը 

հաշտուին, եւ թշնամութիւններ վերջ կը գտնեն։ Արդ, Քրիստոս ինք պիտի 

դառնար այն Գառնուկը որ իր արիւնով իրարու հետ պիտի հաշտեցնէր մարդն 

ու Աստուած, եւ մարդն ու մարդը։ 

7) Չէ եղած թագաւորութիւն մը որ գործածած ըլլայ գառնուկի պատ-

կերը իբրեւ խորհրդանիշ իր թագաւորութեան անսասանութեան։ Բոլոր թա-

գաւորութիւններն ալ գործածած են հզօր կենդանիներու պատկերներ, ինչ-

պէս՝ առիւծի, արծիւի, վագրի, եւայլն։ Մեր երկնաւոր թագաւորը՝ Քրիս-
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տոս, եղաւ միակը որ հաճեցաւ գառնուկի պատկերով ներկայացուիլ։ Գառ-

նուկի մը՝ որ աշխարհի առիւծներէն աւելի զօրաւոր է։ Գառնուկ մը՝ որուն 

հետեւեցան եւ կը հետեւին աշխարհի բոլոր գառնուկները։ Աստուծոյ Որդին 

աշխարհ եկաւ խաղաղութեան ու հաշտութեան խորհրդանիշ եղող գառնու-

կի պատկերով, որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ իր թագաւորութիւնը՝ խաղա-

ղութեան եւ հաշտութեան թագաւորութիւն է, եւ թէ այդ թագաւորութեան 

անդամագրուիլ կրնան միայն անոնք՝ որոնք խաղաղասէր ու հաշտարար հո-

գի ունին։ 

 

«Աոզժ՜ բ ՜հձ ՜ձլգ, ճջճսձ ի՜կ՜ջ ժ’գոբզ. "Իձլկբ ՠպտ ժճս ՞՜հ 

կբժգ, ճջ զձլկբ կՠթ բ, ճջճչիՠպՠս զձլկբ ՜շ՜ն ՞ճհճսդզսձ ճսձբջ"» (Յի 

1.30)
1
։ 

1) «Ասիկա է այն անձը»։ Այս բառերը կը պարզեն թէ Յովհաննէս իր ձեռ-

քով ցոյց տուաւ Յիսուսը։ Շատ մարգարէներ խօսեցան Յիսուսի մասին, 

բայց զայն տեսնելու եւ մարդոց ներկայացնելու պատիւը Յովհաննէսին 

տրուեցաւ։ Երանի մենք եւս անդրադառնանք, որ Յիսուսը մարդոց ներկա-

յացնելը պատիւ մըն է մեզի համար։ Յովհաննէս Յիսուսը ներկայացուց մար-

դոց՝ որովհետեւ կը ճանչնար զայն։ Միայն անոնք կրնան Յիսուսը ներկա-

յացնել մարդոց՝ որոնք կը ճանչնան Յիսուսը։ 

2) «Ինձմէ մեծ է»։ Յովհաննէս կը յայտարարէ թէ Յիսուս իրմէ մեծ է, երբ 

տակաւին Յիսուս ոչինչ ըրած էր որ կը փաստէր թէ ինք Յովհաննէսէն մեծ էր. 

ո՛չ կոյրերու աչքեր բացեր էր, ո՛չ կաղերու քալել տուած էր, ո՛չ մեռելներու 

յարութիւն տուած էր, եւ ո՛չ ալ այլ տեսակի հրաշք մը գործած էր։ Հակառակ 

որ Յովհաննէս իր աչքերով տակաւին Յիսուսի գործերը չէր տեսած՝ վկայեց 

որ Յիսուս իրմէ մեծ է։ Ան Յիսուսի հրաշքները չէր տեսած, այո՛, բայց 

տեսած էր Յիսուսը. հաւատացած էր անոր՝ առանց անոր գործերը տեսնելու, 

եւ ճիշդ ասոր մէջ է որ կը կայանայ Յովհաննէսի մեծութիւնը։ Մենք պէ՞տք է 

հրաշք մը տեսնենք Յիսուսէն որ հաւատանք իրեն։ Փարիսեցիներ ու Սադու-

կեցիներ պահանջեցին Յիսուսէն որ նշան մը ցոյց տայ՝ «Աստուծմէ վկայ-

ուած ըլլալը հաստատելու համար». Յիսուս զանոնք կոչեց «անհաւատարիմ 

եւ չար սերունդ» (Մտ 16.1,4)։ 

 

«Եո զձտո ՜է մբզ ծ՜ձմձ՜ջ ա՜հձ. ՝՜հռ ՠո ՠժ՜հ ՠս նճսջճչ կժջպՠռզ, 

ճջյբոազ ՜ձզժ՜ Իոջ՜հբէզ եճխճչճսջ՟զձ հ՜հպձճսզ» (Յի 1.31)։  

1) «Ես ինքս ալ չէի ճանչնար զայն»։ Ոմանք փորձած են այս տողը բառացի 

իմաստով առնել, ըսելու համար՝ թէ Յովհաննէս կ’ապրէր Հրէաստանի անա-

պատին մէջ, իսկ Յիսուս՝ Նազարէթի մէջ, եւ ուստի՝ կապ չկար անոնց միջեւ, 

անոնք չէին տեսնուեր ու չէին խօսեր իրարու հետ, եւ ատոր համար ալ Յով-

-------------------------------- 
1 Այս համարին հանդիպեցանք ասկէ առաջ։ Տե՛ս Յհ 1.15-ի բացատրութիւնը։ 
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հաննէս չէր ճանչնար զայն։ Սա չի կրնար ճիշդ ըլլալ. ճիշդ է որ Յովհաննէս 

ապրեցաւ Հրէաստանի անապատին մէջ, բայց հոն ապրեցաւ իր առաքելու-

թեան սկսելէ ետք միայն. իր մանկութիւնն ու պատանութիւնը անցուց իր 

ծնողներուն ու հարազատներուն հետ։ Երիտասարդութեան տարիքը թեւա-

կոխելէ ետք՝ քաշուեցաւ անապատ։ Տրուած ըլլալով որ Յովհաննէսի ու Յի-

սուսի միջեւ ազգականական կապ կար, (Յովհաննէս Մկրտիչին հայրը՝ Զա-

քարիան, Սուրբ Կոյս Մարիամին մօրը՝ Աննային քեռորդին էր), կասկած 

չկայ որ շատ անգամ անոնք հանդիպեցան, խօսեցան ու կերան իրարու հետ։ 

Արդ, եթէ Յովհաննէս կը ճանչնար Յիսուսը, ի՞նչ ըսել ուզեց երբ ըսաւ. «Ես 

ինքս ալ չէի ճանչնար զայն»։ Յովհաննէս Յիսուսը կը ճանչնար իբրեւ ազ-

գական, բայց զայն չէր ճանչնար իբրեւ խոստացուած Մեսիան ու Փրկիչը. 

ատիկա իրեն յայտնողը Աստուած ինք պիտի ըլլար մկրտութեան պահուն, 

ինչ որ քիչ ետք պիտի տեսնենք (33-րդ համար)։ Մէկը կրնայ մտածել. «Եթէ 

Յովհաննէս չէր ճանչնար Յիսուսը իր Փրկչական հանգամանքով՝ հապա ի՞նչ-

պէս վկայութիւն տուաւ ըսելով. "Ահաւասիկ Աստուծոյ գառնուկը, որ աշ-

խարհի մեղքը կը վերցնէ"» (Յհ 1.29)։ Հարցումը տեղին է, բայց կարեւոր է 

գիտնալ, որ Յովհաննէսի այս վկայութիւնը՝ Յիսուսի մկրտութենէն առաջ 

տրուած վկայութիւն մը չէր, այլ՝ անոր մկրտութենէն ու փորձութեան անա-

պատէն վերադարձէն ետք տրուած վկայութիւն մըն էր։ Երբ խօսեցանք 

«Յովհաննէս տեսաւ Յիսուսը, որ իրեն կու գար» (29-րդ համար) բառերուն 

մասին, բացատրեցինք, թէ «իրեն կու գար» ըսելով կ’ակնարկուի Յիսուսի 

փորձութեան անապատէն գալուն, ուր գացած էր իր մկրտութենէն անմիջա-

պէս ետք՝ «Սատանայէն փորձուելու համար»։ 

2) Յովհաննէսի մկրտութիւնը մարդոց համար՝ ապաշխարութեան մկրտու-

թիւն էր, իսկ Յիսուսի համար՝ յայտնութեան մկրտութիւն, ինչ որ իր բա-

ռերն իսկ ցոյց կու տան. «Ես եկայ եւ ջուրով մկրտեցի, որպէսզի անիկա Իս-

րայէլի ժողովուրդին յայտնուի»։ «Ժողովուրդին յայտնուի», կը նշանակէ՝ ժո-

ղովուրդին մէջ իր առաքելութեան սկսի։ Առաքելութիւն մը՝ որ պիտի սկսէր 

փորձութեան անապատէն իր վերադարձէն եւ Յովհաննէսի՝ «ահաւասիկ Աս-

տուծոյ գառնուկը» վկայութենէն անմիջապէս ետք (Յհ 1.35-37)։ «Ժողովուր-

դին յայտնուի», կը նշանակէ նաեւ՝ յայտնուի իբրեւ խոստացուած Մեսիան2։ 

 

«Յճչի՜ձձբո պճս՜ս ՜հո չժ՜հճսդզսձձ ՜է. "Տՠո՜հ Հճ՞զձ, ճջ ՜խ՜սձզզ 

յբո ժ’զնձբջ ՠջժզձտբձ ՠս ժգ ի՜ձ՞մբջ ՜ձճջ չջ՜հ"» (Յի 1.32)։ 

1) Յովհաննէս կը վկայէ թէ ինք Յիսուսը մկրտած պահուն՝ տեսաւ Սուրբ 

Հոգին «որ աղաւնիի պէս կ’իջնէր երկինքէն եւ կը հանգչէր անոր վրայ»։  

Երեք նշումներ.- 

-------------------------------- 
2
 Հայերէնի մէջ գործածուած «Մեսիա» բառը տառադարձումն է Եբրայերէն՝ «Մաշիահ» 

բառին, եւ կը նշանակէ՝ «Օծեալ»։ Յունարէնը՝ «Խրիսթու», որուն Հայերէն տառադարձումն է 

«Քրիստոս», որ դարձեալ կը նշանակէ՝ «Օծեալ»։ 
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ա) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ’ըսէ, թէ «երկինքի հրեշտակները իրենք 

էին որ օդեղէն մարմին մը կազմելով աղաւնիի ձեւ առին, եւ Սուրբ Հոգին 

անոնց հետ իջաւ Յիսուսի վրայ»։ 

բ) Աղաւնին խաղաղ ու խաղաղասէր է, եւ ուստի՝ նշանակ է խաղաղութեան։ 

Սուրբ Հոգին աղաւնակերպ յայտնուելով, բացայայտեց թէ Յիսուս խաղաղու-

թեան Իշխանն է (Ես 9.6), եւ թէ ան կու գար խաղաղութիւն ու հաշտութիւն 

գոյացնելու մարդուն ու Աստուծոյ միջեւ, ինչպէս նաեւ՝ մարդուն ու մար-

դուն միջեւ. «Մարդոց միջեւ հաճութիւն» (Ղկ 2.14)։ 

գ) Մեկնողական գրականութեան մէջ, աղաւնին խորհրդանիշ նկատուած 

է նաեւ հեզութեան, խոնարհութեան ու քաղցրութեան, եւ հետեւաբար, կը 

պարզէ թէ Յիսուս պիտի ըլլար հեզ, խոնարհ ու քաղցր Փրկիչը մարդկութեան 

(Մտ 11.28)3։ 

2) Սուրբ Հոգիին էջքը Յիսուսի վրայ ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս իր երկ-

րաւոր առաքելութիւնը յառաջ պիտի տանէր ու պիտի իրագործէր Սուրբ 

Հոգիին միջոցաւ, եւ անոր հետ միասին։ Յիսուս ինքն իսկ վկայեց, թէ Տիրոջ 

Հոգին իր վրայ է, եւ թէ Տիրոջ Հոգին է որ զինք օծեց ու ղրկեց առաքելու-

թեան (Ղկ 4.18)։ Այս իրողութիւնը պէտք է խոկումի նիւթ դառնայ կղերա-

կաններուս համար։ Մենք կը հաւատա՞նք որ Սուրբ Հոգին իրողապէս հանգ-

չեցաւ մեր վրայ ձեռնադրութեան ու օծման պահուն։ Կը գիտակցի՞նք թէ 

մենք առանց Սուրբ Հոգիին մեր վրայ հանգչելուն՝ չենք կրնար գործել Տի-

րոջ այգիին մէջ, եւ եթէ գործենք՝ մեր գործը անպտուղ կը մնայ։ 

3) Յովհաննէս երբ կը մկրտէր Յիսուսը՝ տեսաւ Սուրբ Հոգիին աղաւնա-

կերպ էջքը անոր վրայ։ Այսօր երբ եկեղեցականներ մանուկներ կը մկրտեն՝ կը 

տեսնե՞ն Սուրբ Հոգիին էջքը անոնց վրայ։ Ունի՞ն անտեսանելին տեսնող աչք։ 

4) Յովհաննէս տեսաւ Սուրբ Հոգիին աղաւնակերպ իջնելը, եւ վկայեց որ 

տեսաւ։ Մենք երբ կը վկայենք՝ մեր տեսածի՞ն մասին կը վկայենք, թէ՝ մեր 

չտեսածին մասին։ Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կը ճառեն, կը խօսին, 

կը պատմեն ու կ’երգեն Յիսուսի մասին, որոնք սակայն զինք չե՛ն ճանչնար, 

չե՛ն տեսած, եւ ոեւէ փորձառութիւն չունին անոր հետ։ 

5) Յովհաննէս տեսաւ Սուրբ Հոգին որ «կ’իջնէր երկինքէն»։ Ամէն բարի 

նուէր ու կատարեալ պարգեւ երկինքէն կու գայ (Յկ 1.17)։ Քանի Որդին եր-

կինքէն իջաւ (Յհ 6.51), Սուրբ Հոգին ալ երկինքէն պէտք էր իջնէր, եւ Հօրը 

վկայութեան ձայնը նաեւ երկինքէն պէտք էր լսուէր (Մտ 3.17), որպէսզի 

պարզ ու յստակ դառնար, որ Սուրբ Երրորդութեան երեք անձերը մէկ ու 

անբաժանելի աստուածութիւն են։ Ուր որ է Որդին՝ իր Հայրն ու Հոգին 

իրեն հետ են եւ իր մէջ։ Անոնք միասնաբար կը գործեն. մէ՛կ է անոնց գործը, 

եւ մէ՛կ՝ անոնց գործին նպատակը, որ մարդոց փրկութիւնն է։ 

-------------------------------- 
3
 Սուրբ Հոգիին աղաւնակերպ յայտնուելուն մասին յաւելեալ լուսաբանութեան համար, 

տե՛ս Մտ 3.16-ի բացատրութիւնը, թիւ 3։ 
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6) Սուրբ Հոգին երկինքէն իր իջնելով, մէկ կողմէ վաւերացուց Յովհան-

նէսի մկրտելու իշխանութիւնը, եւ ցոյց տուաւ թէ ան երկնառաք մարգարէ 

է, իսկ միւս կողմէ՝ հաստատեց Յիսուսի առաքելութիւնը։ Ինչ կը վերաբերի 

մեզի, ո՞վ կը հաստատէ մեր առաքելութիւնը, մարդի՞կ, թէ՝ Աստուած։ 

7) Հարկաւ երբ կ’ըսենք թէ Յովհաննէս տեսաւ Սուրբ Հոգին՝ չենք հաս-

կընար որ ան տեսաւ Սուրբ Հոգիին աստուածային էութիւնը։ Ոեւէ մէկը չի 

կրնար Աստուծոյ էութիւնը տեսնել, ներառեալ հրեշտակները։ Յովհաննէս պար-

զապէս երկինքէն իջնող աղաւնին էր որ տեսաւ, որ Սուրբ Հոգիին նշանն էր։ 

Պենտէկոստէի օրը նաեւ, հաւատացեալները Սուրբ Հոգին չտեսան, այլ՝ անոր 

նշանը եղող հրեղէն լեզուները տեսան (Գրծ 2.1-3)։ 

8) Ծն 1.2-ին մէջ կը կարդանք, թէ Սուրբ Հոգին «ջուրերուն վրայ կը 

շարժէր»։ Այստեղ Սուրբ Հոգին ոչ թէ շարժեցաւ Յիսուսի վրայ, այլ՝ հանգ-

չեցաւ անոր վրայ։ Անոր վրայ հանգչիլը՝ անոր մէջ բնակիլ ու անոր մէջ հան-

գըստանալ կը նշանակէ։ Սուրբ Հոգին կը բնակի ու իր հանգիստը կը գտնէ 

բոլոր անոնց մէջ՝ որոնք Յիսուսի նման Աստուծոյ կամքը կը կատարեն։ 

9) Աստուած առաւ իր Սուրբ Հոգին մարդէն (Ծն 6.3), ու դարձեալ տուաւ 

զանիկա մարդոց՝ իր Որդիին միջոցաւ։ Մարդեղացած Որդիին վրայ Սուրբ 

Հոգիին հանգչումը՝ մարդկութեան վրայ անոր հանգչումը կը նշանակէ։  

 

«Ահճ, ՠո մբզ ծ՜ձմձ՜ջ ազձտ, ՝՜հռ ՜ձ՚ ճջ ազո խջժՠռ նճսջճչ կժջպՠ-

էճս, գո՜ս զձթզ. "Ոջճսձ չջ՜հ ճջ պՠոձՠո դբ ժ’զնձբ ճս ժգ ի՜ձ՞մզ Հճ՞զձ, 

՜ձզժ՜ բ ճջ Սճսջ՝ Հճ՞զճչ յզպզ կժջպբ"։ Եո պՠո՜հ ՜պզժ՜ ՠս ժգ 

չժ՜հՠկ դբ զձտձ բ Աոպճսթճհ Ոջ՟զձ» (Յի 1.33-34)։ 

1) «Ես չէի ճանչնար զինք»։ Յովհաննէս վստահաբար կը ճանչնար Յիսու-

սը, քանի ազգականական կապ կար անոնց միջեւ։ Ան կը ճանչնար Յիսուսը 

իբրեւ ազգական, բայց իր ճանաչողութիւնը բոլորովին փոխուեցաւ երբ 

տեսաւ Սուրբ Հոգիին աղանակերպ էջքը անոր վրայ. այստեղ խորունկ 

ճշմարտութիւն մը կայ որ Յովհաննէս կը բացայայտէ մեզի. ի՞նչ է բացայայ-

տուած խորունկ ճշմարտութիւնը. այն՝ որ առանց Սուրբ Հոգիին՝ մենք չենք 

կրնար ճանչնալ Որդին։ Մենք բոլորս կը ճանչնանք ու կ’ընդունինք Քրիս-

տոսը իբրեւ Փրկիչ, Տէր ու Աստուած, բայց երբ Սուրբ Հոգիին հպումը ապ-

րինք, եւ մանաւանդ՝ երբ լեցուինք Սուրբ Հոգիով, ա՛յն ատեն միայն պիտի 

ճանչնանք Քրիստոսը իբրեւ քաղցր եղբայր ու մտերիմ բարեկամ։ Մենք գի-

տենք որ Յիսուս մեռաւ մեր մեղքերը ներելու համար, բայց երբ Սուրբ Հո-

գին լեցնէ մեզ, պիտի անդրադառնանք որ Յիսուս մեր մեղքերը ներելու հա-

մար չմեռաւ միայն, այլ նաեւ ու մանաւանդ մեռաւ՝ որպէսզի Աստուծոյ ու 

մեր միջեւ ըլլայ հայր ու զաւակի ամենաքաղցր յարաբերութիւն ու ամե-

նաջերմ մտերմութիւն։ 

2) «Ան՝ որ զիս ղրկեց ջուրով մկրտելու»։ Յովհաննէս կը պարզէ թէ Աստ-
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ուած ինքն էր որ զինք ղրկեց մկրտելու մարդիկը եւ իր Որդին։ Տիրոջ այգիին 

մէջ գործողը՝ Տիրոջ կողմէ կանչուած ու ղրկուած պէտք է ըլլայ։ Ինքնակոչ 

հովիւները շատ են։ Հովիւի մը առաքելութեան յաջողութիւնը կը կայանայ՝ 

Աստուծոյ կողմէ կանչուած ու ղրկուած ըլլալուն մէջ։ Աստուած ինքն էր որ 

կանչեց ու ղրկեց Մովսէսը. «Եկո՛ւր քեզ Փարաւոնին ղրկեմ» (Ել 3.10)։ 

Եսայիին ըսաւ. «Գնա՛, ըսէ այս ժողովուրդին» (Ես 6.8)։ Երեմիային ըսաւ. 

«Քեզ որովայնի մէջ չստեղծած քեզ գիտցայ, դուն քու մօրդ արգանդէն չելած 

քեզ սրբեցի, քեզ ազգերուն մարգարէ ըրի...։ Այսօր քեզ ազգերու վրայ եւ 

թագաւորութիւններու վրայ կայնեցուցի» (Եր 1.5,10)։ Պօղոս կ’ըսէ. «Աստուած 

ծնելէս իսկ առաջ զիս ընտրած եւ իր շնորհքովը զիս այս պաշտօնին կոչած 

էր» (Գղ 1.15)։ Յիսուս խօսքը ուղղելով աշակերտներուն՝ կ’ըսէ. «Ե՛ս ձեզ ընտ-

րեցի եւ նշանակեցի ձեզ՝ որ երթաք եւ պտղաբեր ըլլաք» (Յհ 15.16։ Տե՛ս նաեւ՝ 

Մտ 28.19)։ Պօղոս առաքեալ կը խօսի Քրիստոսը քարոզողներուն մասին ու 

կ’ըսէ. «Ի՞նչպէս պիտի քարոզէին զայն, առանց Աստուծմէ ղրկուած ըլլալու»  

(Հռ 10.15)։ Ուշագրաւ է որ նոյնիսկ Ղրկողը ինքզինք ղրկուած կը կոչէ. 

«Տիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ զիս օծեց եւ ղրկեց» (Ղկ 4.18)։ 

3) «Որուն վրայ որ տեսնես թէ կ’իջնէ ու կը հանգչի Հոգին»։ Այս բառերը 

ցոյց կու տան, թէ Աստուած խօսեցաւ Յովհաննէսին հետ ու խոստացաւ 

անոր, թէ իր աչքերով պիտի տեսնէ Սուրբ Հոգիին իջնելը Անոր վրայ՝ որ 

Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը շնորհողը պիտի ըլլար։ Ղուկասու մօտ կը կար-

դանք, թէ «Աստուած անապատին մէջ խօսեցաւ Զաքարիայի որդիին՝ Յով-

հաննէսի» (Ղկ 3.2)։ Սուրբ Հոգիին էջքն էր նշանը՝ որով Յովհաննէս պիտի 

ճանչնար Յիսուսը։ 

4) Յովհաննէս գիտէր թէ ինք Մեսիային նախակարապետն էր, եւ ուստի 

կ’ակնկալէր ու կը հաւատար որ Աստուած իր հետ պիտի խօսէր, եւ Մեսիան 

ճանչնալու նշանը պիտի տար իրեն։ Աստուած զինք յուսախաբ չըրաւ. 

խօսեցաւ հետը եւ տուաւ անոր՝ Մեսիան ճանչնալու նշանը։ Աստուած մեզի 

հետ ալ կրնայ խօսիլ, եթէ Յովհաննէսի նման ակնկալենք ու հաւատանք որ 

պիտի խօսի։ 

5) «Անիկա է որ Սուրբ Հոգիով պիտի մկրտէ»։ Ի՞նչ է Սուրբ Հոգիին 

մկրտութիւնը.- 

ա) Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը՝ Սուրբ Հոգիով լեցուիլ կը նշանակէ, ինչ 

որ պատահեցաւ Պենտէկոստէի օրը, երբ «բոլոր ներկաները Սուրբ Հոգիով 

լեցուեցան» (Գրծ 2.4)։ 

բ) Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը՝ մեր վերանորոգութիւնն է։ Քրիստոս 

«Սուրբ Հոգիին միջոցաւ մեզ վերանորոգեց» (Տիտ 3.5)։ «Վերանորոգութիւն» 

ըսելով, կը հասկնամ՝ մարդուն մէջ հին մարդը փոխակերպել նոր մարդու։ 

Իսկ նոր մարդը՝ Քրիստոսի յարութեամբ յարութիւն առած եւ իր ուշադ-

րութիւնը ամբողջութեամբ երկինք դարձուցած մարդն է (Կղ 3.1-4)։ 

գ) Սուրբ Հոգիին մկրտութիւնը կոչուած է նաեւ՝ կրակի մկրտութիւն 
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(Մտ 3.11)։ Այդպէս կոչուած է, որովհետեւ երբ Սուրբ Հոգին լեցնէ մարդը՝ 

մարդուն մէջ կ’այրի ու կը փճանայ աշխարհի սէրը ու մարդուն սիրտը կը 

վառի Տիրոջ սիրով։ Պենտէկոստէի օրը մէկտեղուած հաւատացեալները 

Սուրբ Հոգիին կրակով էր որ մկրտուեցան. Սուրբ Հոգին հրեղէն լեզուներու 

կերպարանքով յայտնուեցաւ ու հանգչեցաւ իրենց վրայ (Գրծ 2.3)։ Այլուր 

նաեւ Սուրբ Հոգին կրակի նմանցուած է. Տիրոջ հրեշտակը Մովսէսի հետ 

խօսեցաւ կրակով այրող բայց չսպառող մորենիին մէջէն (Ել 3.2-4)։ Տիրոջ 

հրեշտակը՝ Քրիստոս է, կրակը՝ Սուրբ Հոգին, իսկ մորենին՝ Ս. Կոյս 

Մարիամ։ Աստուած այս տեսիլքով սկիզբէն ցոյց տուաւ թէ Մեսիային մայրը 

ըլլալու կոչուած անձը՝ Սուրբ Հոգիով պիտի մկրտուէր ու յղանար։ Պօղոս 

առաքեալ պատուէր կու տայ ըսելով. «Սուրբ Հոգիին կրակը մի՛ մարէք ձեր 

մէջ» (Ա.Թս 5.19)4։ 

6) «Ես տեսայ ատիկա եւ կը վկայեմ թէ ի՛նքն է Աստուծոյ Որդին»։ Յով-

հաննէս կը վկայէ, թէ Աստուծոյ կողմէ տրուած Սուրբ Հոգիին էջքի նշանով 

է որ ինք ճանչցաւ Յիսուսը։ Յովհաննէս կը ճանչնար Յիսուսը իբրեւ ազգա-

կան, իբրեւ Մարիամի ու Յովսէփի որդի, բայց մկրտութեան պահուն զայն 

ճանչցաւ իբրեւ Աստուծոյ Որդի, իբրեւ խոստացուած Մեսիան ու Փրկիչը, 

զայն ճանչցաւ աշխարհի մեղքը վերցնող Աստուծոյ գառնուկը իբրեւ։ Հայրն 

Աստուած ինքն էր որ Յովհաննէսը առաջնորդեց իր Որդիին ճշմարիտ ճանա-

չողութեան, անոր ինքնութեան ու առաքելութեան ճանաչողութեան։ Հայրը 

ինքն է որ մեզ կ’առաջնորդէ իր Որդիին ճանաչողութեան, եւ ատիկա կ’ընէ 

իր Սուրբ Հոգիին միջոցաւ՝ մեր սրտի, հոգիի ու մտքի աչքերը բանալով։  

 

«Յ՜նճջ՟ րջ Յճչի՜ձձբո ՟՜ջլՠ՜է իճձ ժՠռ՜թ բջ զջ ՠջժճս ՜ղ՜ժՠջպ-

ձՠջճսձ իՠպ։ Տՠոձՠէճչ ճջ Յզոճսոգ ՜հ՟պՠխբձ ժ’՜ձռձբջ, գո՜ս. "Աի՜ս՜ոզժ 

Աոպճսթճհ ՞՜շձճսժգ"։ Եջժճս ՜ղ՜ժՠջպձՠջգ էոՠէճչ Յճչի՜ձձբոզ ՜հո ըրո-

տգ, իՠպՠսՠռ՜ձ Յզոճսոզ» (Յի 1.35-37)։ 

1) «Յաջորդ օր Յովհաննէս դարձեալ հոն կեցած էր»։ Յովհաննէս կեցած 

էր ճիշդ հոն՝ ուր օր մը առաջ հանդիպած էր Յիսուսի։ Ան կը հաւատար որ 

դարձեալ պիտի տեսնէր Յիսուսը, եւ աւելին՝ առիթը պիտի ունենար անգամ 

մը եւս վկայութիւն տալու իր աշակերտներուն անոր մասին։ Անոնք որոնք 

Յիսուսի մասին վկայութիւն տալ կ’ուզեն՝ Տէրը այդ առիթը պիտի շնորհէ 

իրենց։ Վկայութիւն տալը խօսքով չ’ըլլար, այլ՝ գործով։ Վկայութիւն մը 

որուն չեն ընկերանար հաւատքի արտայայտութիւնը եղող մեր գործերը՝ մե-

ռած վկայութիւն է։ 

2) «Հոն կեցած էր»։ Չէր նստած, այլ՝ կեցած էր։ Կեցած էր ու կը սպասէր 

որ Յիսուս պիտի գայ եւ ինք վերջին անգամ ըլլալով առիթը պիտի ունենար 

-------------------------------- 
4
 Սուրբ Հոգիի մկրտութեան մասին յաւելեալ լուսաբանութեան համար տե՛ս Մտ 3.11-ի 

բացատրութիւնը, թիւ 1 եւ 2։ 
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զինք տեսնելու։ Անոնք որոնք տեսնել կ’ուզեն Յիսուսը, պէտք է Յովհաննէսի 

նման միշտ ոտքի կեցած ըլլան, այլ խօսքով՝ պէտք է աղօթքով մաքրուած ու 

հոգեպէս պատրաստ ըլլան։ 

3) Յովհաննէս կեցած էր իր երկու աշակերտներուն հետ. ժողովուրդի 

ներկայութեան մասին խօսք չկայ։ Ուսուցիչը իր աշակերտներուն հետ էր եւ 

կը սպասէր երկնաւոր ուսուցիչին՝ Քրիստոսի։ Յովհաննէս հազիւ Յիսուսը 

տեսած՝ աշակերտներուն ըսաւ. «Ահաւասիկ Աստուծոյ գառնուկը»։ Չկայ 

աւելի առաքինի ուսուցիչ քան ան՝ որ իր աշակերտներուն կը խօսի Յիսուսի 

մասին, ու անոր երթալու ճամբան ցոյց կու տայ անոնց։ Ամէն հովիւի կո-

չումն է՝ իր հօտի անդամներուն քայլերը ուղղել դէպի Աստուծոյ Գառնուկը, 

իրենց մեղքերուն Քաւիչը։ 

4) «Տեսնելով»։ Յունարէնը՝ εμβλέψας, որ չի նշանակեր լոկ «տեսնել», այլ 

կը նշանակէ՝ «դիտել, ուշադրութեամբ նայիլ»։ Յովհաննէս կեդրոնացած եւ 

ուշադրութեամբ կը նայէր Յիսուսին՝ անոր քաղցր ներկայութեամբ ու սի-

րով համակուելու համար։ Անոնք որոնք կը սիրեն Յիսուսը՝ իրենց ուշադրու-

թիւնը պէտք է անոր վրայ կեդրոնացնեն, եւ պէտք է միշտ անոր նային։  

5) «Յիսուսը այդտեղէն կ’անցնէր»։ Յիսուս գիտէր թէ Յովհաննէս կ’ուզէր 

զինք դարձեալ տեսնել. կատարեց անոր փափաքը, եւ եկաւ անցաւ այդտեղէն 

ուր կը գտնուէր Յովհաննէս։ Զակքէոս «կ’ուզէր տեսնել թէ ո՛վ է Յիսուսը»։ 

Կարճահասակ ըլլալով՝ «ժանտաթզենիի մը վրայ ելաւ», եւ Յիսուս ժանտա-

թզենիին քովէն անցաւ։ Նման օրինակներ կը պարզեն թէ Յիսուս կ’այցելէ 

բոլոր անոնց՝ որոնք զինք տեսնելու փափաք ունին։ Ուր որ ես եւ ինչ վիճակի 

մէջ որ ես՝ Տէրը կրնայ հասնիլ քեզի, կը բաւէ որ զինք տեսնելու վառ փափաք 

ունենաս սրտիդ մէջ։ 

6) «Ահաւասիկ Աստուծոյ գառնուկը»5։ Օր մը առաջ Յովհաննէս նոյն այս 

վկայութիւնը տուած էր Յիսուսի մասին ամբողջ ժողովուրդին եւ իր աշա-

կերտներուն ներկայութեան, իսկ հիմա՝ կը կրկնէ իր վկայութիւնը յատուկ 

կերպով հետը եղող իր երկու աշակերտներուն առջեւ եւ լոկ անոնց համար, 

որովհետեւ կ’անդրադառնար թէ հասած էր ժամանակը որ ինք քաշուէր 

հրապարակէն՝ որպէսզի Յիսուսի հեղինակութիւնը զօրանար (Յհ 3.30)։ Աշա-

կերտները հասկցան ասիկա, եւ իսկոյն թողուցին Յովհաննէսը եւ «հետեւե-

ցան Յիսուսի»։ Տեսէք Յովհաննէսի մեծութիւնը։ Մեծ ուսուցիչ ու մեծ քա-

րոզիչ մըն էր ան, որ սակայն խոնարհութիւնը ունեցաւ իր աշակերտներուն 

քայլերը ուղղելու դէպի Քրիստոսը։ Ոչ միայն չնախանձեցաւ ու չնեղացաւ  

երբ իր երկու աշակերտները թողուցին զինք ու հետեւեցան Յիսուսի, այլ 

ինք կամովին զիրենք անոր մօտ ղրկեց։ Յովհաննէս կը գիտակցէր թէ ինք 

ճամբան չէր, այլ՝ Գառնուկին ճամբան բացողն ու պատրաստողը։ Եւ ահա ան 

ճամբայ բացաւ իր երկու աշակերտներուն եւ Յիսուսի միջեւ։ 

-------------------------------- 
5 Այս համարին ասկէ առաջ հանդիպեցանք։ Տե՛ս Յհ 1.29-ի բացատրութիւնը։ 
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7) «Երկու աշակերտները լսելով Յովհաննէսի այս խօսքը, հետեւեցան 

Յիսուսի»։ Հետեւեցան՝ որովհետեւ հասկցան որ իրենց ուսուցիչը՝ Յովհան-

նէս, զիրենք կը ղրկէր հետեւելու Յիսուսի։ Ուշագրաւ է աշակերտներուն 

հնազանդութիւնն ու պատրաստակամութիւնը. հնազանդութիւնը՝ իրենց 

ուսուցիչի խօսքին ու կամքին, եւ պատրաստակամութիւնը՝ հետեւելու Յի-

սուսի։ Իրենք զիրենք Յիսուսի աշակերտ համարողները՝ Յովհաննէսի աշա-

կերտներուն նման պէտք է պատրաստ ըլլան հետեւելու Յիսուսի։  

8) Անդրէասը մէկն էր այն երկու աշակերտներէն որ հետեւեցաւ Յիսուսի 

(Յհ 1.40)։ Թէ ո՛վ էր երկրորդը՝ չենք գիտեր. ոմանք կ’ենթադրեն թէ Թով-

մասն էր, իսկ ուրիշներ կը խորհին թէ անիկա նոյնինքն Յովհաննէս Աւե-

տարանիչն էր6։ 

 

«Յզոճսո ՠջ՝ ՠպՠս ՟՜ջլ՜ս ՠս պՠո՜ս ճջ ՜ձճձտ զջՠձ ժգ իՠպՠսզձ, 

գո՜ս. "Ի՛ձմ ժ’ճսաբտ"։ Աձճձտ գոզձ. "Ռ՜՝՝զ, ճ՛սջ ժգ կձ՜ո"։ (Ռ՜՝՝զ ժգ 

ձղ՜ձ՜ժբ չ՜ջ՟՜յՠպ, ՜հոզձտձ՚ ճսոճսռզմ)» (Յի 1.38)։ 

1) Յովհաննէսի երկու աշակերտները հազիւ լսած իրենց ուսուցիչին կոչը՝ 

անմիջապէս հետեւեցան Յիսուսի։ Այսօր եկեղեցի յաճախողներ բազմահա-

րիւր անգամներ կը լսեն Յիսուսի մասին բայց չեն հետեւիր անոր։ Ինչո՞ւ 

համար արդեօք։ Սխալը ժողովուրդի՞ն մօտ է, թէ՝ քարոզիչին։ Սխալին ինն-

սուն տոկոսը վստահաբար հովիւին մօտ է։ Յովհաննէս երբ իր երկու 

աշակերտներուն ըսաւ՝ «Ահաւասիկ Աստուծոյ գառնուկը», արդէն պատրաս-

տած էր անոնց սիրտը՝ զայն ընդունելու եւ անոր հետեւելու։ Այսօրուան 

քարոզիչներն ու հովիւները անդադար կոչ կ’ուղղեն ժողովուրդին հետեւե-

լու ու յանձնուելու Քրիստոսի, բայց երբեք աշխատանք չեն տանիր պատ-

րաստելու ժողովուրդին սիրտը, հոգին ու միտքը, որպէսզի կարենան հետե-

ւիլ Քրիստոսի։ 

2) Յիսուս «ետեւ դարձաւ եւ տեսաւ որ անոնք իրեն կը հետեւին»։ Յիսուս 

չսպասեց որ անոնք իրեն հասնին եւ անկէ ետք անոնց հետ խօսէր, այլ ի՛նք 

դարձաւ անոնց։ Յիսուսի ետեւէն կու գային, բայց Յիսուս տեսաւ զանոնք։ 

Հոսկէ կը սորվինք, թէ Յիսուս կը տեսնէ բոլոր անոնք՝ որոնք կը հետեւին 

իրեն, կը դառնայ բոլոր անոնց՝ որոնք իր դէմքը տեսնել ու հետը խօսիլ 

կ’ուզեն։ 

3) Յիսուս չսպասեց որ աշակերտները իրենք ըսէին թէ ի՞նչ կ’ուզէին. 

երկխօսութիւնը ինք սկսաւ. «Ի՞նչ կ’ուզէք»։ Ամէն երկխօսութիւն Քրիստո-

սի ու մարդուն միջեւ՝ Քրիստոս ի՛նք է որ կը սկսի։ Յարաբերութեան ամէն 

հիմ Քրիստոսի ու մարդուն միջեւ՝ Քրիստոս ի՛նք է որ կը դնէ։ 

4) «Ի՞նչ կ’ուզէք»։ Յիսուս ուզեց գիտնալ թէ Յովհաննէսի աշակերտները 

-------------------------------- 
6 Յաւելեալ բացատրութեան համար, տե՛ս՝ Յհ 1.40-41ի բացատրութիւնը, թիւ 1։ 
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ի՞նչ կ’ուզէին իրմէ։ Խնդրանք մը ունէին եւ անոր կատարո՞ւմը կ’ուզէին։ 

Հիւանդ մը ունէին եւ անոր բժշկութի՞ւնը կ’ուզէին։ Ո՛չ, անոնք շատ աւե-

լի՛ն կ’ուզէին. անոնք կ’ուզէին գիտնալ թէ Յիսուս ո՞ւր կը մնար. «Ռաբբի՛, 

ո՞ւր կը մնաս». եւ ինչո՞ւ. որպէսզի քովը մնային, հետը ժամանակ անցնէին, 

զինք աւելի մօտէն ճանչնային, անոր հետ մտերմութիւն հաստատէին։ Գանք 

մեզի. եթէ Յիսուս այսօր հարցնէ մեզի՝ «Ի՞նչ կ’ուզէք», ի՞նչ պիտի ըլլայ մեր 

պատասխանը։ Ի՞նչ կ’ուզենք Յիսուսէն։ Յովհաննէսի աշակերտներուն նման 

զինք ճանչնալ եւ իրեն մտերմանալ կ’ուզե՞նք։ Իրմէ՞ կ’ուզենք, թէ՝ զինք 

կ’ուզենք։ Խնդրանք մը ունինք եւ անոր կատարո՞ւմը կ’ուզենք, թէ՝ դատարկ 

սիրտ մը ունինք եւ զանիկա իր սիրովը լեցուած տեսնել կ’ուզենք։ Մեր 

գործերուն համար յաջողութի՞ւն կ’ուզենք, թէ՝ իր գործակիցը դառնալ եւ 

իր այգիին մէջ աշխատիլ կ’ուզենք։ Երկրի վրայ երկար կեանք ապրի՞լ կ’ու-

զենք, թէ՝ երկինքի մէջ մեզի համար վերապահուած յաւիտենական կեանքէն 

չզրկուիլ կ’ուզենք; 

5) «Ռաբբի՛, ո՞ւր կը մնաս»։ Աշակերտները կ’ուզէին գիտնալ թէ Յիսուս 

ո՞ւր կը մնար, ո՞ւր կ’ապրէր։ Մենք կ’ուզե՞նք գիտնալ թէ Յիսուս ո՞ւր կը 

մնայ, ո՞ւր կ’ապրի։ Ան կ’ապրի երկինքի մէջ, հոն՝ ուր բնաւ մեղք չկայ։ Ան 

կ’ապրի իր արիւնով սրբուած ու մաքրուած սիրտերուն մէջ։ Ան կ’ապրի 

հեզերուն ու խոնարհներուն մէջ։ Ան չ’ապրիր մեղքով մեռածներուն մէջ (Ղկ 

24.5), այլ՝ իրմով կենդանացածներուն մէջ։ 

6) Աշակերտները Յիսուսը կը կոչեն Ռաբբի, որ «կը նշանակէ վարդա-

պետ, այսինքն՝ ուսուցիչ»։ Այն ատեն ոեւէ աշակերտ Ռաբբի (ուսուցիչ) կը 

կոչէր այն անձը՝ որմէ կը սորվէր, եւ որ իր ուսումի աղբիւրն էր։ Երկու 

աշակերտները Քրիստոսը Ռաբբի կոչելով, մէկ կողմէ ցոյց տուին իրեն՝ թէ 

իրենք եկած են սորվելու իրմէ, իսկ միւս կողմէ՝ իրենք զիրենք իր աշակերտ-

ները դաւանած եղան։ Մենք եւս, Քրիստոսը մեր Տէրն ու Փրկիչը դաւանելու 

կողքին՝ պէտք է զինք դաւանինք նաեւ իբրեւ մեր Ուսուցիչը, դառնանք 

իրեն աշակերտ, եւ սորվինք իրմէ մնայուն կերպով։ Ինքզինք Քրիստոսի աշա-

կերտ նկատող ամէն անձ, պէտք է Քրիստոսի գայ ու անկէ սորվի. ի՞նչ սորվի. 

իր թշնամին սիրել սորվի, զինք խոցողին ներել սորվի, չարիք ընողին՝ 

բարիք ընել սորվի, ուրիշին օգնել սորվի։ Եւլն։ 

 

«Յզոճսո յ՜պ՜ոը՜ձՠռ. "Եժբտ ՠս պՠոբտ"։ Աձճձտ ՞՜ռզձ ՠս պՠո՜ձ 

դբ ճսջ ժգ կձ՜ջ, ՠս ՜հ՟ րջգ ՜ձճջ կրպ կձ՜ռզձ, ճջճչիՠպՠս ժբորջբ ՠպտ 

ղճսջն ե՜կգ մճջո բջ» (Յի 1.39)։ 

1) «Եկէք եւ տեսէք»։ Յիսուս սիրով ընդունեց Յովհաննէսի աշակերտ-

ները, որովհետեւ անոնք անկեղծութեամբ ու սրտով կը փնտռէին զինք։ 

Արդարեւ, Յիսուս սիրով կ’ընդունի իրեն դիմողները, սրտանց ու հաւատքով 

զինք փնտռողները։ Ինքն իսկ հաստատեց. «Ինծի եկողը պիտի չմերժեմ» (Յհ 

6.37)։ 
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2) «Եկէք եւ տեսէք»։ Յունարէնը կ’ըսէ. «Եկէք եւ պիտի տեսնէք»։ «Եկէք» 

ըսելով Յիսուս ըսել ուզեց՝ հետս եկէք, հետս եղէք, ընկերացէք ինծի, կողքիս 

եղէք։ Իսկ «պիտի տեսնէք» բառերով ըսել ուզեց՝ զիս պիտի տեսնէք ու 

ճանչնաք, եւ պիտի գիտնաք թէ ես խոստացուած Մեսիան եմ, ձեր Փրկիչն 

եմ, աշխարհի մեղքը վերցնող Աստուծոյ գառնուկն եմ, ինչպէս ձեր ուսու-

ցիչը՝ Յովհաննէսը բացայայտեց ձեզի։ 

3) «Եկէք եւ պիտի տեսնէք»։ Այս բառերով Տէրը այսօր մեզմէ իւրաքան-

չիւրին կ’ըսէ. «Ինծի եկէք եւ պիտի տեսնէք իմ սէրս որ ունիմ ձեզի հանդէպ, 

իմ գթութիւնս՝ որ ձեզի հանդէպ կը ցուցաբերեմ, իմ փառքս՝ որ օր մը ձեզի 

հետ պիտի բաժնեմ։ Եկէք ու կշտացէք ինձմով։ Եկէք ու ըմբոշխնեցէք քաղցրու-

թիւնս։ Եկէք ինծի՝ դուք որ ինձմով ու ինծի համար ստեղծուած էք։ Եկէք 

ձեռքիս՝ դուք որ ձեռքովս ու ձեռքէս բռնելու համար ստեղծուած էք»։  

4) Երկու աշակերտները ընկերացան Յիսուսի «եւ տեսան թէ ո՛ւր կը 

մնար»։ Անոնք որոնք կ’ընկերանան Յիսուսի, անոր հետ կը քալեն ու անոր 

ձեռքէն կը բռնեն՝ միայն անո՛նք կրնան գիտնալ թէ Յիսուս ո՛ւր կը մնայ, 

ո՛ւր կ’ապրի. կը մնայ մաքուրներուն մօտ միայն, եւ կ’ապրի մաքուրներուն 

մէջ միայն։ 

5) «Այդ օրը անոր մօտ մնացին, որովհետեւ կէսօրէ ետք շուրջ ժամը չորս 

էր»։ Ինչո՞ւ համար աշակերտները «այդ օրը անոր մօտ մնացին»։ Որովհետեւ 

անոնք ա՛յնքան սիրեցին Յիսուսը եւ անոր խօսքերը եւ ա՛յնքան գրաւուեցան 

անոր ներկայութեամբ ու քաղցրութեամբ՝ որ չուզեցին իրմէ բաժնուիլ։ 

Անոնք որոնք կը մօտենան Յիսուսին ու կը ճաշակեն անոր քաղցրութիւնը՝ ալ 

չեն ուզեր բաժնուիլ իրմէ։ Բայց յիշեալ պատճառէն զատ՝ ուրիշ չորս պատ-

ճառներ եւս կան թէ ինչո՛ւ համար Տէրը տուն չղրկեց զիրենք.- 

ա) «Որովհետեւ կէսօրէ ետք շուրջ ժամը չորս էր»։ Հրեաներուն մօտ օրը 

կը սկսէր երեկոյեան ժամը վեցին եւ կ’աւարտէր յաջորդ օրը երեկոյեան 

ժամը վեցին։ Համաձայն կարգ մը մեկնիչներու, յաջորդ օրը որ երկու 

աշակերտները անցուցին Յիսուսի հետ՝ Շաբաթ էր։ Սա կը նշանակէ թէ Շա-

բաթը արդէն երկու ժամէն կը սկսէր։ Անոնք կրնային իրենց տուները չհաս-

նիլ նախքան Շաբաթին սկսիլը, եւ ատոր իբրեւ հետեւանք, կրնային դատա-

պարտուիլ Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն կողմէ՝ Շաբաթը 

խախտելու յանցանքով։ Օրէնքը կ’արգիլէր հրեայ մարդուն ոեւէ գործ կա-

տարել Շաբաթ օրով։ Ուրիշին տունը այցելութեան երթալը Շաբաթ օրով՝ 

գո՛րծ կը համարուէր։ Յիսուս չուզեց որ անոնք իրենց տուները երթան, 

որպէսզի յանկարծ Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն կողմէ նե-

ղութեան չհանդիպէին Շաբաթը խախտելու «յանցանքին» համար։ 

բ) Յիսուս չուզեց որ անոնք իրենց տուները երթան, որպէսզի անոնք 

յանկարծ չմտածէին թէ Յիսուս անտարբեր էր Շաբաթը պահելու գծով, կամ 

անտարբեր էր իրենց հանդէպ։ 
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գ) Յիսուս չուզեց որ անոնք հեռանային իրմէ, որպէսզի չխորհէին թէ ինք 

չէր ուզեր զիրենք իր մօտ ընդունիլ։ 

դ) Վերոնշեալ պատճառներէն զատ՝ ուրիշ մէկ հիմնական պատճառը այն 

է՝ որ Տէրը արդէն ծրագրած էր զիրենք իր մնայուն հետեւորդները դարձնել։ 

Եւ ուստի, բնական էր, թէ ով որ ուզէր իր աշակերտը դառնալ՝ պէտք էր 

թողուր տուն-տեղ եւ ամէն ինչ։ Յիսուսի երկրաւոր օրերուն՝ անոր հետեւիլը 

շա՜տ աւելի դիւրին էր քան այսօր, որովհետեւ, այն ատեն աշակերտները Յի-

սուսի հետեւելու համար պարզապէս պէտք էր թողէին տուն ու ընտանիք, հայր 

ու մայր, քոյր ու եղբայր, մինչդեռ այսօր Յիսուսի հետեւիլ ուզողը, պէտք է թո-

ղու իր եսը, իր նախանձը, իր ատելութիւնը, իր բամբասանքները, իր «ըսի-

ըսաւ»ները։ 

 

«Աձ՟ջբ՜ոգ՚ Սզկճձ Պՠպջճոզ ՠխ՝՜հջգ, կբժձ բջ ՜հձ ՠջժճս ՜ղ՜ժՠջպ-

ձՠջբձ, ճջճձտ Յճչի՜ձձբոզ չժ՜հճսդզսձգ էոՠռզձ ՠս Յզոճսոզ իՠպՠսՠռ՜ձ։ 

Աձզժ՜ ՜ձկզն՜յբո զջ ՠխ՝՜հջգ՚ Սզկճձգ ՞պ՜ս ՠս գո՜ս ՜ձճջ. "Մՠոզ՜ձ 

՞պ՜ձտ"։ (Մՠոզ՜ ժգ ձղ՜ձ՜ժբ Քջզոպճո, ՜հոզձտձ՚ Օթՠ՜է) (Յի 1.40-41)։ 

1) Յովհաննէս Աւետարանիչ կ’արձանագրէ թէ Պետրոսի եղբայրը՝ Անդ-

րէասը, «մէկն էր այն երկու աշակերտներէն, որոնք Յովհաննէսի վկայու-

թիւնը լսեցին եւ Յիսուսի հետեւեցան»։ Երկրորդ աշակերտին անունը չի 

յիշեր, եւ ասիկա պատճառ է որ մտածենք թէ երկրորդ աշակերտը ինքն է։ 

Տարբեր առիթով նաեւ Յովհաննէս ինքնիր մասին կը խօսի բայց ինքնիր 

անունը չի յիշեր։ Օրինակ, երբ կ’ըսէ. «Այն աշակերտը, զոր Յիսուս կը սի-

րէր» (Յհ 21.7,20, 20.2։19.26), յստակ է որ ինքնիրեն կ’ակնարկէ. բոլոր մեկ-

նիչներն ալ նոյնը կը հաստատեն։ Եթէ երկրորդ աշակերտը ուրիշ մը ըլլար, 

Յովհաննէս անպայման անոր անունը պիտի յիշէր՝ ինչպէս Անդրէասի անու-

նը յիշեց։ 

2) Մեսիան գտնելէ ետք, Անդրէասի առաջին գործը եղաւ՝ փնտռել իր 

եղբայրը Սիմոնը եւ աւետել անոր թէ գտան Մեսիան։ Հոսկէ կը սորվինք, թէ 

անոնք որոնք կը գտնեն Յիսուսը՝ կոչումը ունին ուրիշներն ալ բերելու 

Յիսուսի։ Երբ Փիլիպպոս հանդիպեցաւ Յիսուսին՝ գնաց եւ Նաթանայէլը 

բերաւ անոր մօտ (Յհ 1.43-46)։ Սամարացի կինը գտնելէ ետք Յիսուսը՝ գնաց 

եւ իր քաղաքի բնակիչները քովը բերաւ (Յհ 4.28-30), եւ անոնցմէ շատեր 

հաւատացին Քրիստոսի (Յհ 4.42)։ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Քրիստո-

սով Աստուծոյ հետ հաշտուած մարդը կոչումը ունի «ուրիշներն ալ հաշտու-

թեան բերելու» (Բ.Կր 5.18)։ Յիսուսը իբրեւ ճամբայ ընդունողը՝ ուրիշները 

Յիսուսի բերող ճամբայ պէտք է դառնայ։ 

3) Անդրէաս Մեսիան գտած ըլլալու աւետիսը օտարին հասցնելէ առաջ՝ 

նախ հասցուց իր եղբօր։ Եթէ մենք ընդգրկած ենք Յիսուսի փրկութիւնը, 
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պարտաւոր ենք ամէն բանէ առաջ մեր ընտանիքի անդամները բերել այդ 

փրկութեան, ապա միայն ուրիշները։ Փրկութիւնը պէտք է սկսիլ մեր 

տուներէն, յետոյ միայն տարածելու համար այլուր։ Երբ Քրիստոս առաջին 

անգամ իր աշակերտները առաքելութեան պիտի ղրկէր, անոնց թելադրեց 

չերթալ հեթանոսներուն շրջանները, այլ նախ երթալ «Իսրայէլի կորսուած 

ոչխարներուն» (Մտ 10.5-6)։ 

4) «Մեսիան գտանք»։ Երկու ամփոփ նշումներ.- 

ա) Անդրէաս չ’ըսեր «գտայ», այլ՝ «գտանք»։ Մեսիան գտած ըլլալու պա-

տիւը չի սեփականացներ, լոկ իր պարծանքը չի համարեր։ Սորվինք մեզի 

եղած պատիւը ուրիշներուն հետ բաժնել։ 

բ) «Գտանք» բառը ցոյց կու տայ, թէ Անդրէաս եւ հետը եղող միւս աշակերտը 

կը փնտռէին Մեսիան։ Յովհաննէս Մկրտիչին անոնց աշակերտիլն իսկ ցոյց 

կու տայ թէ անոնք փնտռտուքի մէջ էին։ Անոնք որոնք կը փնտռեն Յիսուսը՝ 

Յիսուս անպայման կանգ պիտի առնէ ու նայի իրենց, ինչպէս կանգ առաւ ու 

նայեցաւ այս երկու աշակերտներուն։ 

 

«Յՠպճհ պ՜ջ՜ս ազձտ Յզոճսոզ կրպ։ Յզոճսո ձ՜հՠռ՜ս ՜ձճջ ՠս գո՜ս. 

"Դճսձ Սզկճձձ ՠո, Յճչձ՜ձզ ճջ՟զձ։ Դճսձ Կՠվ՜ո յզպզ ժճմճսզո"։ (Կՠ-

վ՜ո ժգ ձղ՜ձ՜ժբ Պՠպջճո, ՜հոզձտձ՚ ե՜հշ)» (Յի 1.42)։ 

1) Անդրէաս չբաւարարուեցաւ իր եղբօր աւետելու թէ գտան Մեսիան, 

այլ աւետելէ «յետոյ տարաւ զինք Յիսուսի մօտ»։ Չի բաւեր մարդոց խօսիլ 

Յիսուսի մասին, այլ պէտք է անոնց քայլերը առաջնորդել անոր մօտ։ Այսօր 

որքա՜ն քարոզիչներ մարդոց կը խօսին Յիսուսին գալու եւ անոր յանձնուե-

լու մասին, բայց երբեք չեն բռներ զիրենք լսողներուն ձեռքէն եւ չեն առաջ-

նորդեր զանոնք Տիրոջ մօտ։ 

2) Այդ ժամերը որ Անդրէաս անցուց Յիսուսի հետ, պատճառ դարձան որ 

ան ճանչնար ու սիրէր Յիսուսը, եւ անկէ ետք միայն ան իր եղբայրը բերաւ  

անոր մօտ։ Յիսուսի սէրը ըմբոշխնողները եւ զայն ճանչցողները միայն 

կրնան ուրիշները բերել Յիսուսի մօտ։ Այսօր քարոզիչներ չեն յաջողիր 

մարդիկը Յիսուսին բերել, որովհետեւ իրե՛նք չեն եկած Յիսուսին։  

3) «Յիսուս նայեցաւ անոր»։ Քիչ առաջ Տէրը Անդրէասին նայեցաւ, իսկ 

հիմա անոր եղբօր՝ Սիմոնին կը նայի։ Ոեւէ մէկը որ կու գայ կամ կը բերուի 

Տիրոջ՝ կ’արժանանայ անոր ուշադրութեան։ Յիսուսին նայողը՝ Յիսուսին 

նայուածքը կը վայելէ։ 

4) «Դուն Սիմոնն ես, Յովնանի որդին»։ Ասիկա Յիսուսի եւ Սիմոնի 

առաջին հանդիպումն էր, եւ սակայն Յիսուս գիտցաւ անոր եւ անոր հօրը 

անունը, եւ ասիկա ցոյց կու տայ իր ամենագիտութիւնը, եւ հետեւաբար՝ 

աստուածութիւնը։ 
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5) Տէրը ոչ միայն գիտցաւ անոր անունը, այլեւ տեսաւ ու ճանչցաւ անոր 

ներքին աշխարհը, անոր հոգին ու սիրտը. ի՞նչ է ապացոյցը. իրեն ուղղուած 

Յիսուսի բառերն իսկ. «Դուն Սիմոնն ես, Յովնանի որդին»։ «Սիմոն» կը 

նշանակէ՝ հնազանդ, իսկ «Յովնան՝» աղաւնի։ Լռելեայն կերպով Յիսուս Սի-

մոնը կը կոչէր «հնազանդ աղաւնի», որովհետեւ տեսաւ ու ճանչցաւ անոր 

սիրտը՝ որ ուժգնօրէն պիտի կապուէր ու հնազանդէր իրեն հետագային։  

6) «Դուն Կեփաս պիտի կոչուիս»։ Անցեալին հօր մը իրաւունքն էր իր 

զաւկին անուն տալը։ Յիսուս Սիմոնին նոր անուն տալով, մէկ կողմէ՝ ցոյց 

տուած եղաւ անոր թէ ինքն էր այլեւս իր նոր հայրը, իսկ միւս կողմէ՝ զինք 

ընդունած եղաւ իբրեւ զաւակ։ Յիսուս մեզի նոր անուն տուա՞ծ է, այլ խօս-

քով՝ դարձա՞ծ է մեր հայրը, եւ մենք դարձա՞ծ ենք իր զաւակները։  

7) Նոր անուն տալը՝ անոր առջեւ կեանքի նոր ճամբայ բանալ եւ նոր 

առաքելութեան մը կանչել կը նշանակէ նաեւ։ 

8) «Դուն Կեփաս պիտի կոչուիս»։ «Կեփաս» անունը Եբրայերէն է եւ կը 

նշանակէ՝ ժայռ։ Նոյնը կը նշանակէ «Պետրոս» անունը Յունարէնի մէջ։ Կարգ 

մը մեկնիչներ կը խորհին թէ Յիսուս այս անունը տուաւ Սիմոնին, որով-

հետեւ բնաւորութեամբ «չոր» ու նկարագիրով ամուր էր։ Արդարեւ, Պետրոս 

առաքեալ հետագային ժայռի նման ամուր պիտի ըլլար։ Տկարութեան մէկ 

պահուն պիտի ուրանար Յիսուսը, այո՛, բայց դառն զղջումով շուտով դարձի 

պիտի գար։ 

9) Յիսուս զինք «Կեփաս=ժայռ» չկոչեց, քանի անոր վրայ պիտի հիմնէր 

իր եկեղեցին (Մտ 16.18), ինչպէս ոմանք կը խորհին։ Եկեղեցին հիմնուեցաւ 

Պետրոսի կողմէ խոստովանուած հաւատքին՝ Քրիստոսի վրայ, եւ ոչ թէ հա-

ւատքի խոստովանութիւնը կատարողին՝ Պետրոսի վրայ։ Եկեղեցին հիմնուե-

ցաւ Դաւանուած Փրկիչին վրայ, եւ ոչ թէ Փրկիչը դաւանողին վրայ։  

 

ՎԱՂԻՆԱԿ Ծ. ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆ 

 

(Շար. 8) 

 



360  ՀԱՍԿ ÚàôÈÆê — ú¶àêîàê 2021 

 

ՊԱՏՄԱ- ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 

90-ԱՄԵԱՅ ՀՈՒՆՁՔԸ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻՆ 

Տ. Տ. ԲԱԲԳԷՆ ԱԹՈՌԱԿԻՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԿԻՒԼԷՍԷՐԵԱՆ 

Ծնած է Այնթապ (Կիլիկիա), 23 Մարտ 1868-ին։ Աւազանի անունն է Յա-

րութիւն։ Նախնական ուսումը ստացած է ծննդավայրի դպրոցներուն մէջ, 

ապա կարճ շրջան մը արհեստի հետեւած է եւ 1885-ին վերադարձած ուսման՝ 

յաճախելով Վարդանեան Վարժարան։ 

1888-ի արձակուրդին, Երուսաղէմ գացած եւ մտած է Ժառանգաւորաց 

Վարժարան, բայց չուզելով շարունակել՝ միայն մէկ օր մնացած է եւ վերա-

դարձած՝ Այնթապ, շարունակած իր ուսումը Վարդանեան Վարժարանին մէջ։ 

1890-ին մտած է Արմաշի Դպրեվանքը, երեք տարի հետեւելէ ետք դպրե-

վանքի հայագիտական, կրօնագիտական եւ եկեղեցաբանական դասընթացք-

ներուն, 29 Սեպտեմբեր 1892-ին Սարկաւագ ձեռնադրուած է, ձեռամբ Մա-

ղաքիա Արք. Օրմանեանի։ 

18 Յունիս 1895-ին աւարտելով դպրեվանքի ընթացքը, կուսակրօն եկե-

ղեցական ձեռնադրուած է, դարձեալ ձեռամբ Օրմանեան Սրբազանի, վերա-

կոչուելով Տ. ԲԱԲԳԷՆ ԱԲԵՂԱՅ։ 

26 Մայիս 1896-ին Վարդապետական Գաւազան ստացած է, աւարտաճառ 

ներկայացնելով «Քննական ուսումնասիրութիւն մը Եղիշէ Պատմիչի», որուն 

համար 1898-ին արժանացած է Սահակ-Մեսրոպեան մրցանակին։ 

21 Սեպտ. 1896-ին Պոլսոյ Ենի գիւղին մէջ քարոզիչ նշանակուած է։ 

Օրմանեան Սրբազան Պատրիարք ընտրուելէ ետք հրաւիրած է զինք, որ-

պէս անձնական քարտուղար, միանգամայն շարունակած է քարոզչական պաշ-

տօնը Պէշիկթաշի եկեղեցւոյ մէջ։ 

13 Մարտ 1897-ին Ազգ. Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ նշանակուած է 

Օգնական Փոխանորդ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Տեղապահութեան, բայց 

բանաւոր պատճառով մերժած է այդ պաշտօնը։ Ապա Կեդր. Վարչութիւնը 

վերատեսութեան ենթարկելով իր որոշումը, 1 Սեպտ. 1897-ին, զինք կար-

գած է Առաջնորդական Տեղապահ Ճանիկի (Թուրքիա)։ 

1890-էն սկսեալ աշխատակցած է Արեւելք, Լումա, Բիւզանդիոն, Բիւ-
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րակն, Մասիս, Արեւելեան Մամուլ, Արարատ, Բանասէր, Հանդէս Ամսօրեայ 

թերթերուն եւ հանդէսներուն։ 

1900-ի վերջերը՝ Հոկտեմբերին, երբ Տրապիզոնի Առաջնորդ ընտրուած 

է, Մուշի մէջ ձերբակալուած եւ հսկողութեան ներքեւ Պոլիս ղրկուած է։  

22 Փետրուար 1901-ին, Տրապիզոնի Գաւառական Ժողովը կրկնած է իր 

ընտրութիւնը, բայց Բ. Դրան կողմէ չէ արտօնուած անոր Տրապիզոն եր-

թալը։ Ան մնացած է Պոլիս, միշտ հսկողութեան ներքեւ, եւ զարմանալի՜... 

Օգոստոսին երրորդ կարգի Մէճիտիէ շքանշանով պարգեւատրուած է։  

1901-ին մինչեւ Սեպտեմբեր Բերայի Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ եւ ապա 

Ղալաթիոյ Ս. Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ քարոզիչ նշանակուած է, միեւնոյն 

ժամանակ Ազգ. Մատենադարանի մատենադարանապետութեան պաշտօնը 

ստանձնած։ 

1902-ին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը «հաւաստիացեալ զանձնանուէր 

վաստակոց եւ եռանդեան բանիւ եւ գրով»՝ Վարդապետական ականակուռ 

լանջախաչ կրելու իրաւունք շնորհած է։ 

7 Մարտ 1906-ին, Առաջնորդ ընտրուած է Մարաշի, բայց արգիլուած է 

իրեն Մարաշ երթալ։ 

1905-1906 երկու տարի Լոյս Կրօնաթերթը հրատարակած է, Ազգ. Մատե-

նադարանը կարգաւորած եւ ուսուցչութիւն կատարած թաղային վարժա-

րաններու մէջ, առաւել Պէրպէրեանի ու Կեդրոնականի մէջ։ 

1907-ի վերջերը Արմաշի Դպրեվանքի փոխ վանահայր եւ վերատեսուչ 

նշանակուած է։ 

1909-ին Գաղատիոյ եւ Տիգրանակերտի թեմերուն կողմէ Առաջնորդ 

ընտրուած է, սակայն քանի որ նախապէս խոստացած էր Գաղատիոյ (Ին-

կիւրի), հրաժարած է Տիգրանակերտ երթալէ։ 

1910-ին Գաղատիոյ Վիճակին վրայ Եպիսկոպոս ձեռնադրուած է, 

ձեռամբ Մատթէոս Բ. Իզմիրլեան Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի։ 

Բաբգէն Սրբազան, որպէս առաջնորդ, յաճախակի այցելութիւններով 

կազմակերպած է Վիճակին դպրոցական եւ եկեղեցական կեանքը։ Ս. Աստ-

ուածածին Եկեղեցւոյ հովանիին ներքեւ հիմնադրած է որբանոց մը, հոն տե-

ղաւորելով Սեբաստիոյ շրջանէն տասնեակ մը որբեր, որոնք յետոյ փոխադ-

րուած են Կեսարիոյ Ս. Կարապետ Վանքը։ 

Նկատի առած որ Գաղատիոյ առաջնորդը նաեւ վանահայրն էր Կարմիր 

Վանուց, իր օրով ծաղկած է վանական կեանքը եւ յատկապէս կազմած Կար-

միր Վանուց Ցուցակ ձեռագրացը։ 

Բաբգէն Սրբազան 1913-ին առողջական պատճառներով հրաժարած է իր 

առաջնորդական պաշտօնէն եւ այցելած իր ծննդավայրը՝ Այնթապ։ Կարճ ժա-

մանակաշրջան մը հանգիստ ընելէ ետք, 1914-ին Մարտինի եւ Եգիպտոսի 

վրայով անցած է Եւրոպա եւ անկէ Միացեալ Նահանգներ, հիւանդութեան 

դարման մը գտնելու եւ Այնթապի նորահաստատ Կիլիկեան Ճեմարանի հա-

մար սկսուած հանգանակութիւնը շարունակելու։ 
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Միացեալ Նահանգներու մէջ, 13 Հոկտեմբեր 1914-ին վիրաբուժական 

գործողութեան ենթարկուած է, եւ երիկամունքներէն մին հանուած։ 

Երբ ընդհանուր պատերազմը սկսած է, ինք արդէն Միացեալ Նահանգ-

ներ կը գտնուէր, ան իր ժամանակը կ’արժեւորէր եկեղեցիներու մէջ քարոզե-

լով եւ Տաւրոս թերթի խմբագրութեան եւ հրատարակութեան աշխատանք-

ներուն սատարելով։ 

Բաբգէն Սրբազան Միացեալ Նահանգներ այցելութեան պատճառով Մեծ 

Եղեռնէն փրկուած է եւ հիւանդութենէն բժշկուած։ 

Երբ զինադադարը կնքուած է, Երուսաղէմի նորընտիր Պատրիարք Եղիշէ 

Արք. Դուրեան, Բաբգէն Եպիսկոպոսը, որպէս Ընծայարանի ուսուցիչ, հրա-

ւիրած է Երուսաղէմ։ 

29 Հոկտեմբեր 1922-ին Բաբգէն Սրբազան Երուսաղէմ հասած է, ուր 

ձեռագիրներու ուսումնասիրութեամբ պարապած, այցելած է Սուրիա եւ 

գաղթականներու թշուառութենէն չափազանց ազդուած՝ տեղեկագիրներ 

ներկայացուցած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Սահակ Կաթողիկոսին, Երուսաղէ-

մի Պատրիարք Եղիշէ Դուրեանի եւ Ազգ. Պատուիրակութեան։ 

23 Օգոստոս 1925-ին դարձեալ Եւրոպա մեկնած է դարմանումի համար 

եւ 15 Հոկտեմբերին վերադարձած՝ Երուսաղէմ ու ստանձնած Ժառանգաւո-

րացի եւ Ընծայարանի իրեն վստահուած դասապահերը։ Առաւել 60 տարիէ 

առ այդ դադրած հին Սիոնին ծնունդ տուած, որ 1 Յունուար 1927-ին սկսած 

է հրատարակուիլ իր խմբագրապետութեամբ։ 

Բաբգէն Սրբազան վերոյիշեալ զոյգ պաշտօնները ամենայն ձեռնհասու-

թեամբ մինչեւ 1930-ի Յունիսը կատարած է։ Եւ որովհետեւ 1928-ին ընդա-

ռաջած էր Տանն Կիլիկիոյ Սահակ Բ. Կաթողիկոսի դիմումին, ընդունելով 

Աթոռակիցի պաշտօնը, Յուլիսի սկիզբը Երուսաղէմէն մեկնած է Եւրոպա 

դարմանումի համար եւ մէկուկէս ամիս ետք հասած Անթիլիաս։ Ան անմի-

ջապէս սկսած է Կաթողիկոսարանի վերակազմութեան աշխատանքներուն, 

բացած է դպրեվանքը, աջակցութեամբ եւ վերատեսչութեամբ Շահէ Ծ. 

Վրդ. Գասպարեանի, որ այդ նպատակով եկած էր Միացեալ Նահանգներէն 

Անթիլիաս, իր հետ բերելով Նիր Իսթ Ֆաունտէյշընի, բարեհամբաւ Պատ-

րիկ Կիւլպէնկեանի տան եւ Գարակէօզեան պատուական ընտանիքի նուիրա-

տուութիւնները բացուելիք դպրեվանքին համար։ Երբ ուսուցչական կազմը 

ամբողջացած է, դպրեվանքը իր դռները բացած է 13 Հոկտեմբեր 1930-ին, 37 

աշակերտներով։ 

Կաթողիկոսարանը հետզհետէ զարգանալով, ունեցած է իր փոքրիկ տպա-

րանը, եւ մատենադարանի գիրքերու համար կոչ ուղղուած է գրասէր հասա-

րակութեան։ 

26 Մարտ 1931-ին, Սահակ Կաթողիկոս Սրբատառ Կոնդակով Արքու-

թեան պատիւ եւ տիտղոս շնորհած է Բաբգէն Եպիսկոպոսի, իսկ 26 Ապրի-

լին, Հալէպի Ս. Քառասնից Մանկանց Մայր Եկեղեցւոյ մէջ Կաթողիկոս 

օծուած, ձեռամբ Սահակ Բ. Խապայեան Կաթողիկոսի։ Սակայն ան պարզ 
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ուսուցչի մը պէս շարունակած է դպրեվանքի դասերը, հոգիներ, մտքեր ու 

սրտեր դարբնելով, միշտ աջակից եւ գործակից ունենալով Շահէ  Ծ. Վրդ. 

Գասպարեանը, զոր նորաօծ Աթոռակից Կաթողիկոսը Եպիսկոպոս ձեռնադ-

րած է կաթողիկոսարանի Թարգմանչաց Եկեղեցւոյ մէջ։ 

4 Յունուար 1932-ին, կաթողիկոսարանին ՀԱՍԿ պաշտօնաթերթը լոյս 

տեսած է խմբագրապետութեամբ Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոսի։  

Բաբգէն Վեհափառ անխոնջ աշխատող մը եղած է, դասախօսութիւններ 

տուած, գրած, քարոզած, որպէս հովուապետ՝ թեմական այցելութիւններ 

տուած Հալէպի, Դամասկոսի, Անտիոքի եւ Կիպրոսի թեմերուն։  

29 Մարտ 1936-ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Մուտն ի Վիրապ տօնին, 

Մայրավանքի ուխտի օրուան, հանդիսապետութեամբ Սահակ Բ. Հայրա-

պետի, Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոս աննախընթաց փառաւորութեամբ 

եւ բազմահազար ժողովուրդի ներկայութեամբ, Սրբալոյս Միւռոնի օրհնու-

թիւն կատարած է, հոգեւոր մեծ խանդավառութիւն ստեղծելով. ուխտաւոր-

ներու 20,000-ի հասնող հոսանքը յորդած է ողջ Անթիլիասի շրջափակին եւ 

հրապարակէն դէպի Մայրավանք առաջնորդող ճանապարհին վրայ։ Հայ 

հաւատքն է, որ ծաղկած է Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեամբ։  

Աթոռակից Կաթողիկոսը հակառակ իր վատառողջ վիճակին՝ դադար 

չունէր, եւ ահա 17 Յունիս 1936-ին, թեմական այցելութեամբ Դամասկոսի իր 

ժողովուրդին այցելութեան գացած էր, Հանրապետութեան Նախագահին եւ 

Յունաց Պատրիարքին այցելած եւ փոխադարձ ընդունած շրջանի հոգեւոր 

առաջնորդները, իր վտիտ առողջական վիճակը անհանգստութեան նշաններ 

ցոյց տուած է, եւ ան անմիջապէս վերադարձած է Անթիլիաս, մայրավանք։  

Միւռոնօրհնութիւնը, թեմական այցելութիւնները, հեւքն ու աշխա-

տանքը իրենց դրոշմը դրած էին Վեհափառին առողջական վիճակին վրայ, եւ 

3 Յուլիս 1936-ի առաւօտեան ան անհանգիստ արթնցած է։ 

Յաջորդ օրերուն, շատ բարձր ջերմութիւն ունեցած է, բժշկական խնամք, 

զանազան դարմանումի փորձեր ի դերեւ ելած էին, եւ Աթոռակից Կաթո-

ղիկոսը, 68 տարեկանին աչքերը փակած եւ հոգին աւանդած է։ 

Թաղմանական եւ Վերջին Օծման կարգը կատարուած է Հալէպի Ս. 

Քառասնից Մանկանց Եկեղեցւոյ մէջ, սգաւոր հոծ բազմութեան մը ներ-

կայութեամբ, եւ մարմինը ամփոփուած՝ համանուն եկեղեցւոյ Ս. Մատրան 

մէջ՝ Քէֆսիզեան Կաթողիկոսի շիրիմին կողքին։ 

Հետագային, երբ Խորէն Կաթողիկոսի նախաձեռնութեամբ կառուցուե-

ցաւ Անթիլիասի Կաթողիկոսարանի շրջափակին մէջ Հայրապետաց Զարեհ-

եան դամբարանը, աճիւնները փոխադրուեցան եւ զետեղուեցան Սահակ 

Վշտակիր Կաթողիկոսի շիրիմին կողքին։ 

Հարկ է այստեղ այս մեծ եւ նուիրեալ հոգեւորականին մտքի եւ գրչի 

արգասիքը եղող աշխատասիրութիւններուն ծանօթանալ. 

1) Կիլիկիա, Թիֆլիս, 1896։ 

2) Ժողովուրդին Տօնացոյցը, Կ. Պոլիս, 1901։ 
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3) Ծովք-Տլուք-Հռոմկլայ, Վիեննա, 1904։ 

4) Կոլոտ, Վիեննա, 1904։ 

5) Քարոզներ (Ա.), Կ. Պոլիս, 1904։ 

6) Եղիշէ (Քննական ուսումնասիրութիւն), Վիեննա, 1908։ 

7) Հայ Եկեղեցին Ե. դարուն մէջ, Կ. Պոլիս, 1912։ 

8) Յիշատակարան Պասմաճեան Գրիգոր Պատրիարքի, Փարիզ, 1913։ 

9) Միւնաճաթ (Թրքերէն աղօթագիրք) Գ., Կ. Պոլիս, 1913։ 

10) Քաջն Վարդան, Պոսթըն, 1920։ 

11) Հայաստանեայց Եկեղեցի (Բանախօսութիւն), Պոսթըն, 1914։ 

12) Կենսագրութիւն Ամեն. Դուրեան Ս. Պատրիարքի, Նիւ Եորք, 1929։ 

13) Իսլամը Հայ Մատենագրութեան մէջ, Վիեննա, 1930։  

14) Հայ Եկեղեցի, տպ. Երուսաղէմ, 1932։ 

15) Քրիստոնէական, Երուսաղէմ, 1932։ 

16) Դասեր Աւետարանէն (Ա. Շարք), Անթիլիաս, 1934։ 

17) Դասեր Աւետարանէն (Բ. Շարք), Անթիլիաս, 1936։ 

18) Հայ-Կիպրոս, Անթիլիաս, 1936։ 

19) Հայ Եկեղեցի (ֆրանսերէն եւ արաբերէն), Պէյրութ, 1936։ 

20) Հայ Եկեղեցի, որուն ֆրանսերէնը եւ արաբերէնը արդէն հրատարակ-

ուած էին, այս անգամ ալ բնագիր հայերէնը, Անթիլիաս, 1939։  

21) Հայ Անկիւրեայ։ 

22) Վարդապետը Հայց. Եկեղեցւոյ մէջ (Կանոնագիտական) ուսումնասի-

րութիւն։ 

23) Մայր Ցուցակ Ձեռագրաց Ազգ. Մատենադարանի, Կ. Պոլիս։ 

24) Մայր Ցուցակ Ձեռագրաց Կարմիր-Վանքին Անկիւրիոյ։  

25) Հայ Այնթապ։ 

26) Օրմանեան Սրբազան։ 

27) Եկեղեցական տոմարագիտութիւն։ 

28) Բարեկարգութիւն Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ։  

29) Նալեան եւ Նարեկացի։ 

30) Պատմութիւն Աշխարհաբարի։ 

31) Ներածութիւն Հնգամատեանի։ 

32) Աստուածաբանութիւն Հայց. Եկեղեցւոյ։ 

33) Կանոնագիտութիւն Հայ Եկեղեցւոյ։ 

34) Առաջնորդ Մանկատածութեան (Մայրերու համար)։ 

Եւ բազմաթիւ այլեւայլ թերաւարտ ուսումնասիրութիւններ։  

  

ՍՈՒՐԷՆ ԱՐՔ. ԳԱԹԱՐՈՅԵԱՆ   

(Շար. 4) 
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ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 

ԱՍՏՈՒԱԾԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆԸ 

ՀԻՆ ԴԱՐՈՒ ՎԵՐՋԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ 

ՆՈՐ-ՊԼԱՏՈՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ 

Հին Դարու վերջաւորութեան, որպէս վերջին փիլիսոփայական ուղղու-

թիւն կը ներկայանայ Նոր-Պլատոնականութիւնը, որ կը պարփակէ Պլատոնի 

գաղափարներու (յուն.՝ eidos) ուսմունքն ու Ստոյիկեան բարոյագիտութիւ-

նը, ինչպէս նաեւ Պիւթագորասի (Pythagóras, 570 – 500 մ.թ.ա.) եւ Փիլոն 

Ալեքսանդրիացիի (Philon Alexandreos, 20 մ.թ.ա. – 50 թ.) կարգ մը տեսա-

կէտներն ու խորհրդապաշտական (միստիկ, յուն.՝ mystikós) հայեացքները։  

Ալեքսանդրիոյ դպրոցի նշանաւոր ուսուցիչներէն Ամմոնիոս Սակկաս 

(յուն.՝ Ammônios Sakkás, 175 – 242 թ.) կը նկատուի Նոր-Պլատոնական փի-

լիսոփայական ուղղութեան նախահայրը. իսկ որպէս գլխաւոր հիմնադիր կը 

ներկայանայ Ամմոնիոսի աշակերտ՝ յոյն փիլիսոփայ Պլոտինոսը (յուն.՝ Plô-
tínos, 205 – 270 թ.), որ Հռոմի մէջ կը հաստատէ այս փիլիսոփայական նոր 

ուղղութեան իր դպրոցը։  

Պլոտինոս ինքզինք նորարար մը չէր նկատեր, այլ Պլատոնի ուսմունքի 

անմիջական հետեւորդ մը, այլ խօսքով ան պլատոնական մըն էր, որ կը մեկ-

նաբանէր Պլատոնի գաղափարները։ Իսկ Նոր-Պլատոնականութիւն  (Neo-
Platonism) եզրը յառաջացած է 18-րդ դարու վերջաւորութեան, զայն զանա-

զանելու համար աւանդական Պլատոնականութենէն։  

Հռոմի մէջ Պլոտինոսի աշակերտեց եւ անոր յաջորդեց՝ Պորփիւրիոս 

(յուն.՝ Porphýrios, 234 – 304 թ.), որ նաեւ իր ուսուցչի երկերուն հրատարա-

կիչն է։ Հետագային, Պրոկլոս (յուն.՝ Proklos, 410 – 485 թ.) Նոր-Պլատոնակա-

նութեան դպրոց մը պիտի հիմնէր նաեւ Աթէնքի մէջ։  

Նոր-Պլատոնականութիւնը տեսակ մը փիլիսոփայական միապաշտութիւն 

է (Monism), որու գլուխն է՝ անճանաչելի, անարտայայտելի, բացարձակ, կա-

տարեալ, յաւիտենական, ամենաբարի ու աստուածային առաջնաէութիւն 

մը, զոր Պլոտինոս կ՚անուանէ՝ Առաջնամիակը (յուն.՝ to hen, անգլ.՝ the One, 

գերմ.՝ das Eine կամ Ur-Eine)։  

Առաջնամիակը, որ Պլատոնի «Գերագոյն Բարիին» համազօր է, սկզբնա-
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պատճառն է ամբողջ իրականութեան եւ իրմէ կը յառաջանան բոլոր գոյերը։ 

Ոչ մէկ գոյ կրնայ ըլլալ, առանց Առաջնամիակին։ Ինչպէս լոյսը առնչուած է 

արեւին եւ կարելի չէ բաժնել անկէ, նոյնպէս եւ գոյը կարելի չէ բաժնել իր 

սկզբնաղբիւրէն՝ Առաջնամիակէն։ Ան անստեղծ ու յագեցած միակն է, որմէ 

արտաբխումով (Emanation, յուն.՝ apórrhoia, լատ.՝ emanatio) կը գոյանայ ամէն 

ինչ։  

Առաջնամիակէն, աստիճանաբար, նախ կ՚արտաբխի՝ ոգին (յուն. եւ անգլ.՝ 

nous, լատ.՝ intellectus, գերմ.՝ Geist), որ գաղափարներու ոլորտն է. ոգիէն կը 

կազմուի՝ աշխարհի հոգին (յուն.՝ psychê tou pantos, լատ.՝ anima mundi, 
անգլ.՝ World Soul, գերմ.՝ Weltseele). իսկ աշխարհի հոգիէն կը յառաջանան 

առանձին հոգիները, որոնք միանալով նիւթին (մատերիա, լատ.՝ materia) 

կը ձեւաւորեն ֆիզիքական աշխարհը, բնութիւնը, կենդանիները եւ մարդը։  

Նոր-Պլատոնական բարոյագիտութեան համաձայն՝ նիւթը (մատերիա) 

նոյնինքն չարն է։ Ըստ Պլոտինոսի, մարդիկ պէտք է այդ չարէն «մաքրուե-

լով» նիւթական աշխարհը յաղթահարեն, հեռանան աշխարհիկ ցանկութիւն-

ներէն եւ ապրին մտավերացմամբ (Meditation) ու ճգնաւորական (Ascetism) 

կեանք մը։ Միայն այս ձեւով կարելի է աստիճանաբար բարձրանալ ու միա-

նալ Գերագոյն Բարիին՝ Առաջնամիակին։ Աստուածային այս միացումը 

(միայարումը) զուտ խորհրդապաշտական (միստիկ, Mystic) բնոյթ ունի. ան, 

թէեւ ժամանակաւոր, բայց կրկնելի է։ Ով որ այս աստիճանին հասած է, ան 

կ՚ապրի երջանիկ կեանք մը։ Միայն այս տեսակէտով, այսինքն մարդու գերա-

գոյն կենսանպատակով, որ Առաջնամիակին կամ Աստուծոյ հետ միացումն 

է, կարելի է համադրել Նոր-Պլատոնականութիւնը եւ Քրիստոնէութիւնը։  

Ի տարբերութիւն Պլատոնի ընկերային բարոյագիտութենէն, Նոր-Պլա-

տոնականութիւնը կը զարգացնէ առաւելաբար՝ անձնական, անհատական 

բարոյագիտութիւն մը։  

Նոր-Պլատոնական փիլիսոփայութիւնը մեծ ազդեցութիւն ունեցած է թէ՛ 

քրիստոնէական կրօնին վրայ՝ Միջնադարուն եւ աւելի ուշ, եւ թէ Նոր Դարա-

շրջանի կարգ մը փիլիսոփաներու ու գրագէտներու վրայ։ 

 

 

 

Պլոտինոսի մահէն (270 թ.) ետք, թէեւ Նոր-Պլատոնական փիլիսոփայու-

թիւնը իր սակաւաթիւ հետեւորդները ունէր Հռոմի մէջ, սակայն ան աւելի 

արժեւորեցաւ Սուրիոյ, ինչպէս նաեւ Աթէնքի ու Ալեքսանդրիոյ մէջ։ Այս 

ժամանակաշրջանի նշանաւոր փիլիսոփաներէն եւ Նոր-Պլատոնական փիլի-

սոփայութեան ներկայացուցիչներէն հարկ է յիշել՝ ասորիներ Պորփիւրիոսն 

ու Իամբլիքոսը, յոյներ ալեքսանդրացի Հիւպատիան ու աթէնացի Պրոկլոսը 

եւ հայ Դաւիթ Անյաղթը։  
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1. Պճջվզսջզճո (հճսձ.՚ Porphýrios, 233 – 305 թ.).– 

Ծագումով ասորի Պորփիւրիոս ծնած էր Միջերկրականի արեւելեան ափի 

Տիւրոս (Tyros, այժմու հարաւային Լիբանանի Sûr) քաղաքին մէջ։ Սկզբնա-

կան ուսումը կը ստանայ Աթէնքի մէջ, աշակերտելով յոյն փիլիսոփայ Լոն-

գինոսի
29 (յուն.՝ Kassios Longinos, 212 – 272 թ.)։ 263 թուականին, 30-ամեայ 

Պորփիւրիոս կը հաստատուի Հռոմ, ուր կ՚աշակերտէ Պլոտինոսի եւ մաս կը 

կազմէ նոր-պլատոնական փիլիսոփաներու փաղանգին։ 268 թուականին, հո-

գեկան տագնապներու պատճառով եւ իր ուսուցչի թելադրութեամբ կը մեկ-

նի իտալական Սիկիլիա կղզին։ Հետագային, Պլոտինոսի մահէն ետք, կը վե-

րադառնայ Հռոմ եւ կը ստանձնէ իր ուսուցչի նոր-պլատոնական դպրոցի 

տեսչութիւնը։ Պորփիւրիոսի գրական հարուստ վաստակէն, դժբախտաբար 

շատ քիչ բան պահուած է։ Օրինակ, «Քրիստոնէաներու դէմ» (յուն.՝ "Katá 

Christianôn") ստուար ու գլխաւորաբար Աստուածաշունչը քննադատող գիր-

քը, 5-րդ դարուն ոչնչացուած է, անկէ մնացած են այլ հեղինակներու կողմէ 

կատարուած կարգ մը մէջբերումները միայն։ Պորփիւրիոս իր գրութիւն-

ներով պայքարած է նաեւ այլ կրօններու դէմ, ինչպէս հին յունական բազ-

մաստուածեան հեթանոսութեան, Զրադաշտականութեան եւ Ճանաչակա-

նութեան (Gnosticism) զանազան խմբաւորումներուն դէմ։  

Պորփիւրիոս հեղինակ է բազմաթիւ երկերու, որոնք կ՚ընդգրկեն փիլի-

սոփայական տարբեր բնագաւառներ (տրամաբանութիւն, բնազանցութիւն, 

հոգեբանութիւն, պատմութիւն ու բարոյագիտութիւն), ինչպէս նաեւ աստ-

ղագիտութիւն, քերականութիւն, հռետորութիւն, առասպելաբանութիւն, 

երաժշտութիւն եւայլն…։ Յիշարժան են մանաւանդ Պորփիւրիոսի չորս հա-

տորով «Փիլիսոփայութեան Պատմութիւն» երկը (յուն.՝ "philósophos his-
toría") եւ «Ներածութիւն»

30
 (յուն.՝ "eisagogé") տրամաբանութեան նուիր-

ուած երկը, որ Արիստոտէլի «Կատեկորիաներ»ու եւ տրամաբանութեան մա-

սին ներածութիւն մըն է։ Այս երկը օրին թարգմանուած էր զանազան լեզու-

ներու (ասորերէն, լատիներէն, հայերէն) եւ եղած է ամբողջ Միջնադարու 

ամենաշատ տարածուած եւ համալսարաններու մէջ ուսուցուած փիլիսոփա-

յական գիրքերէն մէկը։ Ասոնց կողքին յայտնի են Պլատոնի եւ Արիստոտէլի 

բազմաթիւ երկերուն իր մեկնութիւնները։  

Ինչպէս նշուեցաւ, Պորփիւրիոս կատարած է նաեւ ուսուցչի (Պլոտինոսի) 

գրութիւններու խմբագրութիւնը («Իննեակներ», «Էննէադներ» = "Enneads", 

յուն.՝ ennea = ինը) վեց հատորով եւ գրած՝ ուսուցչի կենսագրութիւնը։  

  

2. Ի՜կ՝էզտճո (հճսձ.՚ Iamblichos, 240 - 320 դ.).– 

Ծագումով ասորի Իամբլիքոս ծնած է Սուրիոյ Խալկիս քաղաքին մէջ, 

(յուն.՝ Chalkís, արաբ.՝ Qinnasrin, ներկայիս, քաղաքի աւերակները կը գտնը-

ւին Հալէպի հարաւ-արեւմուտքը)։ Ան կը ստանայ Նոր-Պլատոնական փիլի-

սոփայութեան ուղղութիւն ունեցող ուսում, ուսուցիչ ունենալով Անատո-
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լիոս (Anatolios) փիլիսոփան։ Հետագային կը ծանօթանայ գրեթէ իրեն տա-

րեկից Պորփիւրիոսի, որ աշակերտն էր Նոր-Պլատոնականութեան հիմնադիր 

Պլոտինոսի։ Իամբլիքոս իր դպրոցը կը հիմնէ ծննդավայրին մօտիկ, Որոն-

դէս գետի ափին գտնուող Ապամէա (յուն.՝ Apámea, արաբ.՝ Afâmya) քաղա-

քին մէջ։ Իամբլիքոսի գրական գործունէութենէն կարելի է եզրակացնել, որ 

ան թէ՛ Նոր-Պլատոնական եւ թէ Նոր-Պիւթակորական ուղղութեանց հետե-

ւող իւրայատուկ փիլիսոփայ մըն էր։ Իամբլիքոս եւս փորձած է համադրել 

Նոր-Պլատոնական փիլիսոփայութիւնն ու աստուածաբանութիւնը, որմէ 

յառաջացած է դիցահմայութիւն
31

 (յուն.՝ theourgía) մը կամ խորհրդապաշտ 

(միստիկ) աստուածիմաստութիւն (յուն.՝ theosophía) մը։ Իամբլիքոսի գրած 

է 10 գիրքեր, որոնցմէ շատերը կորսուած են։  

Իամբլիքոս Պլոտինոսի նուիրապետական կարգը (Առաջնամիակը-ոգին-

հոգին-նիւթը) որոշ փոփոխութեան կ՚ենթարկէ։ Նախ կը կրկնապատկէ 

Առաջնամիակը (յուն.՝ to hen, անգլ.՝ the One, գերմ.՝ das Eine կամ Ur-Eine) եւ 

Առաջնամիակի ու ոգիի միջեւ կը զետեղէ Նախաառաջինը (յուն.՝ Aiôn, անգլ.՝ 

the First, գերմ.՝ das Ur-Erste)։ Իամբլիքոսի համաձայն ասիկա անհրաժեշտ է, 

որպէսզի զանազանուի Առաջնամիակէն, որ ինքնուրոյն գերագոյնն է եւ Նա-

խաառաջինին միջեւ, որ գործօն ստեղծողն է եւ որմէ կ՚արտաբխին միւս էա-

կան տարրերը (ոգին, հոգին եւ նիւթը)։ Այնուհետեւ աւելի կը մանրամասնէ 

ոգիի ոլորտը, ուր գաղափարներու կողքին կը զետեղէ նաեւ Դեմիուրգոս
11

 

(յուն.՝ Dêmiourgós) ստեղծագործ արարիչ աստուածը, իր միջավայրով։ Նաեւ 

հոգիի ոլորտին մէջ կը կատարէ փոփոխութիւններ, աստուածներու եւ հե-

րոսներու հոգիները զանազանելով մարդոց ու անասուն կենդանիներու հո-

գիներէն։ Այս իմաստով մարդկային հոգին չէր կրնար վերամարմնաւորուիլ 

անասուն կենդանիի մարմնի մէջ, ինչ որ Պլոտինոսի համաձայն կարելի էր։ 

Նիւթի առնչութեամբ եւս, Իամբլիքոս եւ Պլոտինոս տարբեր տեսակէտներ 

ունէին։ Պլոտինոս կը զանազանէր դրական արժեւորութեամբ մտացածին 

նիւթը եւ զգայութեամբ ընկալելի «չար» նիւթը։ Իսկ Իամբլիքոս, թէեւ նիւ-

թը կը համարէ արգելք մը, որ մարմնաւորուած հոգին կ՚արատաւորէ եւ 

անոր ջանքերը կը խոչընդոտէ, սակայն սա նիւթին «չարութեան» պատճա-

ռով չէ, այլ՝ հոգիի նիւթական աշխարհի հանդէպ ունեցած սխալ դիրքո-

րոշումին։ Իամբլիքոս, մեկնակէտ ունենալով տիեզերքի կառուցման աստ-

ուածային ամբողջական կարգը, «չարը» կը համարէ անբնական ու պատահա-

կան շեղում մը աստուածային կարգէն։  

Գլխաւորաբար Իամբլիքոսն էր, որ դիցահմայութիւն
31

 (յուն.՝ theourgía) 

եզրը ներմուծեց Նոր-Պլատոնականութեան մէջ, որով փիլիսոփայութեան մէջ 

մուտք կը գործէր կրօնական արարողութեան գործնական տարր մը։ Հետա-

գային, Իամբլիքոսի հետեւեցան այլ Նոր-Պլատոնականներ եւս, ինչպէս Պրոկ-

լոս (որուն պիտի անդրադառնանք քիչ ետք)։ Մինչ Պրոկլոս, հոգիի փրկու-

թեան համար (ինչպէս տեսանք) ոգեղէնի իմացութեան ուղին կը յանձնարա-

րէր, Իամբլիքոս, ասոր վրայ կ՚աւելցնէր խորհրդանշական արարողութիւն-
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ներ ու ծէսեր, որոնց միջոցով մարդ աւելի պիտի մօտենար աստուածային 

ոլորտին։ Այլ խօսքով, Իամբլիքոսի համաձայն, մարդկային հոգիի փրկու-

թիւնը կարելի չէ միայն սեփական ուժով, առաքինի ու գիտակից կենցաղով, 

այլ լիովին անհրաժեշտ է՝ դիցահմայութիւնը։  

 

3. Հզսյ՜պզ՜ (հճսձ.՚ Hypatía, 355 – 415 դ.).–  

Հիւպատիա ծանօթ է, որպէս հին դարու վերջաւորութեան իգական սե-

ռի պատկանող նշանաւոր ուսողագէտ (մաթեմատիկոս), աստղագէտ եւ Նոր-

Պլատոնական հեթանոս փիլիսոփայ։ Ծնած, ուսանած եւ ուսուցանած է Ալեք-

սանդրիոյ մէջ, ուր ապրած է մինչեւ իր ողբերգական մահը (սպաննուած է 

քաղաքի քրիստոնեաներուն կողմէ)։ Հիւպատիայի երկերը դժբախտաբար 

անհետացած են իր մահէն ետք։  

380 թուականին, Թեսալոնիկէ (Tessaloníki) քաղաքին մէջ, Հռոմէական 

կայսրութիւնը պաշտօնական հրովարտակով մը Քրիստոնէութիւնը կ՚ընդու-

նէր որպէս պետական կրօն, որու հետեւանքով կը սկսէր ոչ-քրիստոնեաներու 

հալածանքը։ 4-րդ դարու երկրորդ կէսէն սկսեալ, Ալեքսանդրիոյ մէջ արդէն 

քրիստոնեաները մեծամասնութիւն կը կազմէին։ Ալեքսանդրիոյ պատրիարք-

ներ Թէոփիլոս Ա. Ալեքսանդացիի (Theophilos I, 385 – 412 թ.) եւ անոր 

յաջորդ Կիւրեղ Ա. Ալեքսանդացիի (Cyrill I, 412 – 444 թ.) օրերուն, քաղաքի 

հեթանոսները եւ հրեաները կը հալածուէին ու զանազան ճնշումներու կ՚են-

թարկուէին։ Կը կարծուի, որ հեթանոս Հիւպատիայի սպանութեան պատ-

ճառ կրնայ հանդիսացած ըլլալ նաեւ անոր հռոմէացի կառավարիչ Օրեստէ-

սի (Orestes) մօտիկ բարեկամ եւ խորհրդատու ըլլալու հանգամանքը։  

 

4. Պջճժէճո (հճսձ.՚ Próklos, 412 – 485 դ.).–  

Յոյն Նոր-Պլատոնական փիլիսոփայ Պրոկլոս ծնած է Կոստանդնուպոլիս 

եւ ուսանած՝ Ալեքսանդրիոյ նշանաւոր դպրոցին մէջ, ուսուցիչ ունենալով 

Օլիմպիոդորոս
32

 Աւագը (յուն.՝ Olympiódôros)։ 19 տարեկանին, Աթէնք գա-

լով, իր ուսումը կը շարունակէ Պլատոնի հիմնած Ակադեմիային մէջ, որ 

դարձած էր Նոր-Պլատոնական փիլիսոփայութեան կեդրոն մը։ Այն ատեն 

Ակադեմիայի տեսուչը նշանաւոր փիլիսոփայ Պլուտարքոս Աթէնացին (յուն.՝ 

Plútarchos, 350 – 432 թ.) էր։ Անոր մահէն ետք տեսուչ կը դառնայ փիլիսոփայ 

Սիւրիանոսը (յուն.՝ Syrianós), որ հազիւ 5 տարի կը վարէ այդ պաշտօնը. կը 

մահանայ 437 թուականին։ Պրոկլոս յիշեալ երկու տեսուչներուն աշակեր-

տելէ ետք, 25 տարեկանին, կը դառնայ նոյն դպրոցի տեսուչը. պաշտօն մը, 

որ կը վարէ մինչեւ իր մահը։  
 

Պջճժէճոզ ՠջժՠջգ 

Պրոկլոս գրած է յունարէն աւելի քան 50 երկեր, որոնց մեծ մասը պահ-

պանուած է։ Այդ երկերը կարելի է բաժնել քանի մը խումբերու.– 
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– Փզէզոճվ՜հ՜ժ՜ձ կՠժձ՜՝՜ձճսդզսձձՠջ.– ընդհանրապէս Պլատոնի 

երկերուն մեկնաբանութիւնները, որոնք ամբողջական չեն, մաս մը միայն 

հասած է մեզի։ Կան նաեւ Արիստոտէլի երկերէն քանի մը մեկնաբանութիւն։  

– Փզէզոճվ՜հ՜ժ՜ձ ՠս ժջրձ՜ժ՜ձ ՞ջճսդզսձձՠջ.– որոնցմէ կարեւոր-

ներն են.– 

ա) «Աստուածաբանութեան Հիմունքներ» (յուն.՝ stoicheíôsis theologikế, 

կրճատ.՝ ST) երկը, որ 1248 թուականին, Սիմէոն Պղնձահանեցիի
33

 կողմէ 

վրացերէնէ գրաբար հայերէնի թարգմանուած է՝ «Շաղկապք Աստուածաբա-

նականք» անուան տակ։ Հետագային, Սիմէոն եպիսկոպոս Ջուղայեցի, 1651 

թուականին կը հրատարակէ «Մեկնութիւն շաղկապաց» երկը, որ Պրոկլոսի 

վերոյիշեալ գրքի վերանայուած, պարզաբանուած ու մեկնութիւններով ճո-

խացած տարբերակն է. եւ  

բ) «Պլատոնեան Աստուածաբանութիւն» (յուն.՝ theología platônikế, կըր-

ճատ.՝ TP) լայնածաւալ երկը։  

– Քՠջդճս՜թձՠջճս կՠժձ՜՝՜ձճսդզսձձՠջ.- գլխաւորաբար յոյն բա-

նաստեղծ Հեսիոտոսի (յուն.՝ Hêsiodos, 7-րդ դար մ.թ.ա.) «Աստուածներու ծա-

գումնաբանութիւնը» (յուն.՝ theogonía) երկի մեկնաբանութիւնը։  

– Օջիձՠջ՞ձՠջ, որպէս աստուածներու նախանձախնդիր երկրպագու, 

Պրոկլոսի գրած փառաբանական բազմաթիւ օրհներգներէն միայն 7 հասած 

են մեզի։ Պրոկլոս յունական աստուածներու կողքին նկատի առած է նաեւ 

արեւելեան այլ աստուածութիւններ։  

 

Պջճժէճոզ ճսոկճսձտգ  

Պրոկլոսի կեանքի ընթացքին Քրիստոնէութիւնը արդէն պետական կրօն 

հռչակուած էր, այսուհանդերձ տակաւին հնարաւոր էր փիլիսոփայել պլա-

տոնական գաղափարներով, անկախ քրիստոնէական վարդապետութենէն։ 

Այսպէս, Պրոկլոս առանց արգելքի, կարող էր աշխարհը որպէս անսկիզբ ու 

անվերջ յայտարարել, հակասելով աշխարհի ստեղծման քրիստոնէական վար-

դապետութեան։ Պրոկլոսի ուսմունքը, կը պարփակէ՝ ընդհանրապէս բնափի-

լիսոփայութիւնն ու աստուածաբանութիւնը եւ մասնաւորաբար՝ նախա-

խնամութեան եւ չարի հարցերը։ Այլ խօսքով, պլատոնական իր նախորդնե-

րուն նման, Պրոկլոս եւս ջանաց փիլիսոփայութիւնն ու աստուածաբանու-

թիւնը համադրել, յառաջացնելով աստուածիմաստութիւն (յուն.՝ theosophía) 

մը։  

Պրոկլոս, կառչած մնալով աւանդական բազմաստուածեան (Polytheism) 

իր կրօնին, փորձեց աստուածներու հանդէպ ունեցած հաւատքը եւ կրօնա-

կան այլ երեւոյթները (հրեշտակ, դեւ, ոգեհարցութիւն, հոգիի վերամարմ-

նաւորում, եւայլն…) փիլիսոփայութեան հետ համադրել։ Պրոկլոսի այս աստ-

ուածաբանական միտումով մտածելակերպը որոշ կարեւորութեամբ դիտ-
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ուեցաւ նաեւ ընդհանրապէս քրիստոնէական աստուածաբանութեան, եւ յատ-

կապէս՝ քրիստոնէական խորհրդապաշտութեան (միստիկ) կողմէ։ Օրինակ.– 

Պրոկլոս կը խօսէր սիրոյ, ճշմարտութեան եւ հաւատքի ուղիներուն մասին 

եւ հաւատքին կու տար գերագոյն աստիճանը (TP, IV-10)34։ Թէեւ այս ըմ-

բռնողութիւնը երեւութապէս քրիստոնէականին մօտ կը թուի ըլլալ, սա-

կայն բովանդակային առումով կարեւոր տարբերութիւններ կան։ Այդ տար-

բերութիւններէն գլխաւորը «հաւատք»ի հարցն է, որովհետեւ «հաւատքը» 

Պրոկլոսի համաձայն չի նշանակեր ճշմարտութեան հասնիլ, վկայակոչելով 

Յայտնութեան գրքերը, այլեւ «հաւատքը» գոյի գերագոյն սկզբունքներու 

գերբանական եւ ուղղակի ըմբռնողութիւնն է։ Իսկ եթէ նկատի ունենանք 

քրիստոնէական վարդապետութեան «հաւատքի» բովանդակութիւնը, ինչ-

պէս Քրիստոսի մարմնացումը եւ զոհաբերական մահը, ասոնք Պրոկլոսի եւ 

զինք նախորդող նոր-պլատոնականներուն համար ոչ մէկ դեր կը խաղային։  

Աստուածաբանութեան ոլորտին մէջ եւս, կը յայտնաբերուի Նոր-Պլատո-

նականութեան եւ Քրիստոնէութեան տարբերութիւնը։ Պրոկլոս, Պլոտինոսի 

նման, «Աստուածաբանութիւն» հասկացութիւնը կ՚առնչէր ոչ թէ Յովհան-

նու Յայտնութեան վրայ հիմնուած քրիստոնէական վարդապետութեան, այլ 

Առաջնամիակին, որպէս գերագոյն սկզբունք, որմէ կը յառաջանայ (կ՚արտա-

բխի) ամբողջ իրականութիւնը, իր էական տարրերու բազմազանութեամբ 

եւ անոնց Առաջնամիակին վերադառնալու ձգտումով։ Այստեղ Պրոկլոս եւս, 

Պլոտինոսի նման, պիտի հանդիպէր նոյն խրթին հարցին, թէ ինչպէ՞ս կա-

րելի է ըմբռնել նիւթական-հոգեկան-ոգեկան բազմազանութեան եւ Առաջ-

նամիակի յարաբերութիւնը, եթէ այս վերջինը իր բացարձակ անդրանցակա-

նութեամբ (Transcendence) բոլորովին այլ տեսակի է, քան բազմազան էական 

տարրերը եւ իրականութիւնը։ Վերոյիշեալ պատճառով եւ նկատի ունենա-

լով մարդկային բանականութեան սահմանափակութիւնը, Պրոկլոս ստիպ-

ուած էր հետեւցնել, որ Առաջնամիակը, անճանաչելի, անասելի ու անըմ-

բռնելի կը մնայ։ Պրոկլոսի համաձայն Առաջնամիակի մասին կարելի է խօսիլ 

միայն նմանաբանութիւններով (յուն.՝ analogía) կամ բացասական կերպով, 

ուր կարելի է ըսել, ինչ որ Ան չէ (TP, II-6)։ Պրոկլոսի ժխտական աստուա-

ծաբանութեան (Negative Theology) այս վերջին գաղափարը քննադատելով, 

կարելի է հաստատել, որ եթէ Առաջնամիակը կարելի չէ որեւէ կերպով 

որոշել ապա կարելի չէ որոշել նաեւ ժխտումներու միջոցով (TP, II-10)։  

Պրոկլոսի համաձայն Առաջնամիակը կամ Աստուածը գերագոյն սկըզ-

բունքն է, որմէ կախեալ են բոլոր ստորադաս էական տարրերը (ոգի-հոգի-

նիւթ) եւ անոնց կարգաւորումը։ Միաժամանակ Ան ինքնին բարին է, որուն 

կը ձգտին բոլորը։ Բարին, ինքնին, բոլոր էական տարրերու մէջ պահպան-

ուած է, որով նաեւ իրենք բարի են։ Առաջնամիակը կամ Աստուածը ինքզինք 

«շարժող», նիւթական մարմին չունեցող, տարածութեան եւ ժամանակի մէջ 

չսահմանափակուող ամէն բանի «շարժիչն» է (TP II-1)։  

Պլոտինոսի հետեւելով Պրոկլոս եւս ընդունեց իրականութեան նուիրա-
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պետական կարգը.– նիւթական ոլորտէն վեր դասեց հոգեկան աշխարհը ու 

անկէ վեր՝ բանական ոգեղէն աշխարհը եւ բոլոր էական տարրերէն գերա-

դասեց Առաջնամիակը (ST գլուխ 20)։  

 

5. Դ՜սզդ Աձհ՜խդ (հճսձ.՚ David Arménios, 475 – 550 դ.).–  

Ծագումով հայ Նոր-Պլատոնական փիլիսոփայ Դաւիթ Անյաղթ ծնած է 

Տարօն գաւառի Ներգին գիւղին մէջ։ Արեւմտեան գրականութեան մէջ, ան 

ծանօթ է նաեւ Դաւիթ Հայը անունով, իսկ անոր թէ՛ ծննդավայրը եւ թէ 

ծննդեան ու մահուան թուականները կը մնան անորոշ։  

Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփայական իր ուսումը ստացած է Ալեքսանդրիոյ 

դպրոցին մէջ, որուն կարեւորութիւնը յիշատակուեցաւ «Փիլոն Ալեքսանդ-

րացի» նիւթի քննարկման ատեն (տե՛ս ՀԱՍԿ, Մարտ-Ապրիլ 2021, էջ 149)։ 

Ալեքսանդրիոյ մէջ, Դաւիթ Անյաղթ ուսուցիչ կ՚ունենայ Օլիմպիոդորոս 

Կրտսերը (անգլ.՝ Olympiodoros the Younger, 495 – 565 թ.), որ փիլիսոփայու-

թեան բաժնի վարիչն էր։ Այնուհետեւ, Դաւիթ Անյաղթ, երկար ատեն ու-

սուցչական պաշտօն կը վարէ Ալեքսանդրիոյ դպրոցին մէջ։ Դաւիթ Անյաղթ 

գտնուած է նաեւ Աթէնք ու Կոստանդնուպոլիս, ուր հանդիպումներ ունե-

ցած է բիւզանդական փիլիսոփաներու հետ, մասնակցած բանավէճերու, 

բազմաթիւ յաղթանակներ տարած ու ստացած «անյաղթ» (յուն.՝ aníkêtos, 

անգլ.՝ Invincible, գերմ.՝ Unbesiegbar) տիտղոսը։ Դաւիթ Անյաղթ Հայաստան 

կը վերադառնայ, արդէն ծերացած։ Հայաստանի մէջ, ան կը տարածէ յունա-

բանական Նոր-Պլատոնական դպրոցի փիլիսոփայութիւնը, սակայն պահպա-

նողական հայ կղերի դիմադրութեան ու հալածանքներուն պատճառով կը 

հաստատուի Հաղպատի մենաստանը, ուր եւ կը մահանայ։ Հետագային, Հայ 

Եկեղեցւոյ կողմէ կը սրբադասուի եւ աճիւնները կը փոխադրուին Մշոյ Սբ. 

Առաքելոց վանք։  

 

Դ՜սզդզ ՠջժՠջգ 

Դաւիթ Անյաղթի վերագրուած են բազմաթիւ փիլիսոփայական երկեր եւ 

հնադարեան փիլիսոփաներու գործերու հայերէն թարգմանութիւններ, սա-

կայն այս առնչութեամբ տարուած գիտահետազօտութիւնները պարզեցին, 

որ միայն 4 փիլիսոփայական երկեր կը պատկանին Դաւիթի գրիչին.- «Սահ-

մանք իմաստասիրութեան», «Վերլուծութիւն "Ներածութեանն" Պորփիւ-

րիոսի», «Մեկնութիւն "Ստորոգութեանցն" Արիստոտէլի» եւ «Մեկնութիւնն 

ի "Վերլուծականն" Արիստոտէլի»։ Առաջին երեքը վստահաբար գրուած են 

նախ յունարէն եւ հաւանաբար հեղինակի հսկողութեամբ թարգմանուած են 

գրաբար հայերէնի. իսկ վերջինը, գրուած է ուղղակի գրաբար հայերէնով.-  

● «Ս՜իկ՜ձտ զկ՜ոպ՜ոզջճսդՠ՜ձ» կամ «Գիրք սահմանաց» երկը փիլի-

սոփայութեան մասին գրուած ընդհանուր ներածութիւն մըն է, որ ունի յոր-
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դորական ու քաջալերական բնոյթ։ Յունարէնով, «Փիլիսոփայութեան նա-

խաբան (Prolegomena)» վերնագրով պահպանուած այս երկը հայերէն թարգ-

մանութեան մէջ կոչուած է՝ «Փիլիսոփայութեան սահմանումները եւ բաժա-

նումները՝ ուղղուած Պիւռհոն35 իմաստակի չորս դրոյթներու դէմ»։  

● «Վՠջէճսթճսդզսձ "Նՠջ՜թճսդՠ՜ձձ" Պճջվզսջզճոզ» երկը, որ Նոր-

Պլատոնականութեան հիմնադիր Պլոտինոսի նշանաւոր աշակերտ Պորփիւ-

րիոսի տրամաբանութեան նուիրուած մէկ երկի («Ներածութիւն», յուն.՝ 

"eisagogé") վերլուծութիւնն է։  

● «Մՠժձճսդզսձ "Սպճջճ՞ճսդՠ՜ձռձ" Աջզոպճպբէզ» երկը կը ներկա-

յացնէ՝ յոյն դասական փիլիսոփայ Արիստոտէլի փիլիսոփայութիւնը՝ ներա-

ծականով մը, ապա Արիստոտէլի տասը ստորոգութեանց (կատեգորիա-

ներու, յուն.՝ katêgoríôn) մասին գրուած երկի մեկնութիւնը։  

● «Մՠժձճսդզսձձ զ "Վՠջէճսթ՜ժ՜ձձ" Աջզոպճպբէզ» երկը Արիստոտէլի 

Օրգանոն (Organon) գիրքի երրորդ մասի («Առաջին վերլուծութիւն» յուն.՝ 

"analytiká prótera") մեկնութիւնն է։ Այստեղ, Արիստոտէլ կը զարգացնէ տրա-

մաբանութիւնը (յուն.՝ logiké téchnê) ու կը ներկայացնէ հաւաքաբանութիւ-

նը (յուն.՝ syllogismos)։  

  

Դ՜սզդզ ճսոկճսձտգ  

Ալեքսանդրիոյ դպրոցի հետեւող Նոր-Պլատոնական փիլիսոփայ Դաւիթ 

Անյաղթի փիլիսոփայութիւնը կը կրէ ընտրականութեան (Eclecticism) եւ 

համահաշտութեան13 (Syncretism) կնիքները։ Այլ խօսքով, Դաւիթ Անյաղթ, 

որպէս հայ քրիստոնեայ, ունեցած է Նոր-Պլատոնական փիլիսոփայական 

մտածողութիւն եւ օգտագործած է՝ Պլատոնի, Արիստոտէլի, Պիւթակորասի 

եւ Ստոյիկներու հնադարեան «հեթանոս» գրականութիւնը։ Դաւիթ Անյաղթ 

մասնաւոր նախասիրութիւն ունեցած է Արիստոտէլի երկերուն, յատկապէս՝ 

անոր տրամաբանական ուսմունքին եւ փիլիսոփայութեան ընդհանուր բա-

ժանումներուն հանդէպ։ Այս իմաստով, ան նաեւ կը ներկայանայ, որպէս հայ-

կական արիստոտէլականութեան գլխաւոր ջատագովը։  

Հետագային, երբ Դաւիթ Անյաղթ յառաջացած տարիքին Հայաստան կը 

վերադառնայ եւ քրիստոնեայ Հայաստանի մէջ կը տարածէ իր Նոր-Պլատո-

նական փիլիսոփայութիւնը, բնականաբար կը հանդիպի որոշ դժուարու-

թիւններու։ Այսուհանդերձ, Դաւիթ Անյաղթի Նոր-Պլատոնական տեսակէտ-

ները պիտի պահէին իրենց իւրայատկութիւնը։ Հայաստանի մէջ ան առա-

ջինն էր, որ յստակօրէն հաստատեց փիլիսոփայութեան սահմանումներն ու 

բաժանումները իր «Սահմանք Իմաստասիրութեան» երկով։  

Դաւիթ Անյաղթ, գոյաբանական (յուն.՝ ontología) ոլորտի մէջ, գոյի ճա-

նաչման հարցով ներկայացուց մեթոդաբանական իր յատուկ եղանակը.- նախ 
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հաստատելու է այդ գոյի առկայութիւնը ապա անոր որակական յատկանիշ-

ները։ Դաւիթ Անյաղթի համաձայն, նաեւ Աստուծոյ ստոյգ գոյութիւնը 

կարելի է ապացուցել բանականութեան միջոցով, հետեւելով տիեզերաբա-

նական հետեւեալ սկզբունքին.- թէեւ Աստուած անտեսանելի ու անիմանալի 

է, սակայն տեսնելով Անոր ստեղծագործութիւնները ու աշխարհի բարե-

կարգ իրավիճակը, մենք կրնանք ըմբռնել Աստուծոյ գոյութիւնը։  

Հետաքրքրական է, որ Դաւիթ Անյաղթ չի բաժներ Նոր-Պլատոնական իր 

նախորդներու անմիջական աստուածտեսութեան (յուն.՝ theoptía) ու աստ-

ուածիմաստութեան (յուն.՝ theosophía) գաղափարները, որովհետեւ ան հա-

մոզուած էր, թէ «Աստուած անմիջականօրէն մատչելի չէ մարդոց հա-

մար»։ Դաւիթ Անյաղթի համաձայն, Աստուծոյ ճանաչողութիւնը կամ իմա-

ցութիւնը հնարաւոր է միայն աստիճանաբար, հետեւեալ երեք մակարդակ-

ներով.- նախ՝ նիւթական իրերու զգայական ճանաչումը ապա՝ նիւթական 

իրերու աննիւթ ձեւերու մտային ճանաչումը եւ վերջաւորութեան միայն 

կարելի է բանականութեամբ ըմբռնել բոլորովին աննիւթ ու անձեւ էու-

թիւնները, ինչպէս Աստուած, հոգի, եւայլն …։  

Դաւիթ Անյաղթ, իր «Սահմանք Իմաստասիրութեան» (յուն.՝ Prolego-
mena) երկին մէջ, հետեւելով Արիստոտէլի, փիլիսոփայութիւնը կը բաժնէ 

տեսական եւ գործնական մասերու։ Գործնական փիլիսոփայութեան, այս-

ինքն՝ բարոյագիտութեան (յուն.՝ êthikê) բարձրագոյն սկզբունքը, Դաւիթ 

Անյաղթի համաձայն, արդարութիւնն է, որ մարդը դէպի առաքինութիւն 

(յուն.՝ aretê) կ՚առաջնորդէ։ Իսկ առաքինի մարդու վերջնական նպատակը՝ 

չարէն խուսափիլը, բարին գործելը եւ հոգին իր նիւթական մարմնէն ազա-

տագրելն է։ Դաւիթ Անյաղթ հետեւելով յոյն դասական փիլիսոփայ Պլատոնի, 

առաքինութիւնը, որպէս հոգեւոր կատարելութիւն շատ աւելի կը գնահա-

տէր ու կ՚արժեւորէր, քան գիտութիւնը իր մասերով։ Անոր համաձայն, մարդ 

պէտք է՝ «բանականութեան միջոցով զարդարէ բարոյականութիւնը եւ 

հնազանդեցնէ կիրքերը»։ Փիլիսոփայութիւնը, ընդհանրապէս, մարդը կ՚ա-

ռաջնորդէ դէպի ճշմարիտ գիտութիւն, իսկ գիտութիւնը պէտք է ծառայէ 

հոգիի կատարելագործման։  

Դաւիթ Անյաղթի Նոր-Պլատոնական փիլիսոփայութիւնը մեծ ազդեցու-

թիւն կը գործէ թէ՛ իր եւ թէ հետագայ ժամանակաշրջաններուն վրայ, գլխա-

ւորաբար Հայաստանի մէջ։    

 

ԴՈԿՏ. ՍԱՐԳԻՍ ՔԷՀԵԱԵԱՆ 

Գՠջկ՜ձզ՜ 
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ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 
 

11 Դեմիուրգոս (յուն.՝ Dêmiourgós).-  

Պլատոն, իր Տիմաիոս (յուն.՝ Tímaios) երկին մէջ, առասպելական ձեւով կը ներկա-

յացնէ Դեմիուրգոսը, որպէս՝ «ստեղծագործ – արարիչ – աստուած»։ Պլատոնի երկին 

համաձայն, տիեզերքի ստեղծագործութենէն առաջ, քաոսն (յուն.՝ cháos) էր, ուր կար 

անկանոն նիւթը (յուն.՝ ousía, լատ.՝ materia)։ Դեմիուրգոս կը կանոնաւորէ արդէն գոյու-

թիւն ունեցած նիւթը եւ վարպետ ճարտարապետի նման, բանական մանրակրկիտ 

ծրագրումով ու յոյժ ներդաշնակ կարգապահութեամբ կը կատարէ տիեզերքի ստեղ-

ծագործութիւնը… եւ տեսնելով իր բարի ու յաջող գործը կ՚ուրախանայ։  

 
13 Համահաշտութիւն (Syncretism).- 

Համահաշտութիւնը, գաղափարներու կամ կրօնա-փիլիսոփայական տեսակէտ-

ներու նոր դրութեան (System) մը մէջ համադրութիւնը, միախառնումը կամ միաձու-

լումն է։ Եզրը, բացի կրօնա-փիլիսոփայական ոլորտէն կ՚օգտագործուի նաեւ լեզուաբա-

նութեան եւ գրականութեան ոլորտներուն մէջ։ Համահաշտութիւնը առնչուած է ընտ-

րականութեան (Eclecticism), որ տարբեր գաղափարներու եւ տեսակէտներու ընտրու-

թիւնն է, համադրութեան նպատակով։  
 

29 Լոնգինոս (յուն.՝ Kassios Longinos).- 

Յոյն փիլիսոփայ Լոնգինոս (212 – 272 թ.) ծնած է Սուրիոյ Էմեսա (Emesa, այժմու՝ 

Հոմս) քաղաքին մէջ եւ իր ուսումը ստացած է Ալեքսանդրիոյ դպրոցին մէջ, աշակեր-

տելով յոյն փիլիսոփայ Ամմոնիոս Սակկասի (յուն.՝ Ammônios Sakkás, 175 – 242 թ.), որ 

նաեւ Պլոտինոսի ուսուցիչը եղած է։ Հակառակ անոր, որ Լոնգինոս ժամանակակիցն էր 

Նոր-Պլատոնական ուղղութեան հիմնադիր Պլոտինոսի եւ այս վերջինի նման աշակեր-

տած էր Ամմոնիոս Սակկասի, սակայն ան (Լոնգինոս) կը ներկայանայ, որպէս Միջին-

Պլատոնական սերունդի անդամ։  

 
30 «Ներածութիւն» (յուն.՝ "eisagogé”).- 

Պորփիւրիոսի այս երկը ասորերէն եւ լատիներէն թարգմանութեանց կողքին 480 – 

490 թուականներուն թարգմանուած է նաեւ հայերէնի։ Հետագային, Նոր-Պլատոնակա-

նութեան հետեւորդ հայ փիլիսոփայ Դաւիթ Անյաղթ (470 – 550 թ.) լայնօրէն քննարկած 

է տրամաբանութեան նուիրուած այս կարեւոր երկը իր «Պորփիւրիոսի Ներածու-

թեան Վերլուծութիւնը» աշխատասիրութեան մէջ։  

 
31 Դիցահմայութիւն (յուն.՝ theourgía).- 

Հայերէն «դիցահմայութիւն» եզրը առնուած է յունարէն հնադարեան "theourgía" 

(theós = Աստուած եւ ourgía = գործ, երկ) եզրէն, որ կը նշանակէ կրօնական արարո-

ղութիւն կամ ծիսակատարութիւն։ Մինչ աստուածաբանութիւնը (յուն.՝ theología) Աս-

տուծոյ մասին տեսական ուսմունք է, դիցահմայութիւնը կը ներկայանայ, որպէս գործ-

նական ուսմունք, երբ աղօթքներով, կրօնական արարողութեամբ կամ ծիսակատարու-

թեամբ Աստուծոյ հետ կապ կը հաստատուի, Անկէ օգնութիւն ստանալու համար։ Նոր-



376  ՀԱՍԿ ÚàôÈÆê — ú¶àêîàê 2021 

 

Պլատոնականութեան կողմէ ստեղծուած այս նոր եզրը, հետագային, մուտք կը գործէ 

նաեւ քրիստոնէական աստուածաբանութեան մէջ։  

 
32 Օլիմպիոդորոս (յուն.՝ Olympiódôros).- 

Պրոկլոսի ուսուցիչ 5-րդ դարու Օլիմպիոդորոս Աւագը (անգլ.՝ Olympiodorus the 

Elder), պէտք չէ շփոթել 6-րդ դարու Օլիմպիոդորոս Կրտսերի (անգլ.՝ Olympiodorus the 

Younger, 495 – 565 թ.) հետ, որ եղած է Դաւիթ Անյաղթի ուսուցիչը։ Երկու անուանակից 

Օլիմպիոդորոսներն ալ եղած են Նոր-Պլատոնական փիլիսոփաներ եւ երկուքն ալ 

ուսուցանած են Ալեքսանդրիոյ նշանաւոր դպրոցին մէջ։  

 
33 Սիմէոն Պղնձահանեցի (Simeon of Plinzahank, 1188 – 1255 թ.).- 

Միջնադարեան հայ թարգմանիչ, որ որպէս քաղկեդոնական կրօնաւոր ապրած եւ 

գործած է հիւսիսային Հայաստանի Պղնձահանքի (այժմ՝ Ախտալա կամ Ախթալա) 

վանքին մէջ։ Կատարած է վրացերէնէ գրաբար-հայերէն թարգմանութիւններ։ Բացի 

Պրոկլոսի «Աստուածաբանութեան Հիմունքներ» երկէն (զոր կոչած է «Շաղկապք Աստ-

ուածաբանականք») թարգմանած է նաեւ՝ Յովհաննէս Դամասկոսցիի «Աղբիւր Գի-

տութեան», Յովհաննէս Կլիմակոս Սինայեցիի «Սանդուղք (աստուածային ելից)» եր-

կերը, ինչպէս նաեւ «Պատմութիւն Վրաց» եւ «Ժամագիրք Յունաց» գիրքերը։  
 

34 (TP IV-10).- 

Յապաւում, որ կը նշանակէ՝ Պրոկլոսի «Պլատոնեան Աստուածաբանութիւն» 

(յուն.՝ theología platônikế, կրճատ.՝ TP) երկի, չորրորդ գիրքի տասներորդ գլուխ։ Նոյնը 

նաեւ՝ «Աստուածաբանութեան Հիմունքներ»ու (յուն.՝ stoicheíôsis theologikế, կրճատ.՝ ST) 

պարագային։  

 
35 Պիւռհոն (յուն.՝ Pýrrhôn, 360 – 270 մ.թ.ա.).- 

Հնադարեան յոյն փիլիսոփայ Պիւռհոն Էլիսցին հիմնադիրն է կասկածապաշ-

տութիւն (Skepticism, սկեպտիկութիւն) փիլիսոփայական ուղղութեան, որու համաձայն 

կասկածելի ու տարակուսելի են իմացութեան բոլոր կարելիութիւնները, որով իրա-

կանութեան եւ ճշմարտութեան ճանաչողութիւնը հարցական, յարաբերական կամ ընդ-

հանրապէս անկարելի կը դառնայ։ Նոյն կասկածապաշտ դիրքորոշումը առկայ է նաեւ 

բարոյագիտութեան նկատմամբ։  

 

 

(Շար. 4 եւ վերջ) 
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ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ 

 

 

 

«Հայաստանում Խորհրդային Իշխանութեան  

Հաստատման Հիմնահարցը Սփիւռքահայ 

Հասարակական-Քաղաքական  

Մտքի Գնահատմամբ (1920-1930 թթ.)»  

 

Խաչատուր Ռոստոմ Ստեփանեան 

 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Խաչիկ 

Պապիկեան Հրատարակչական Հիմնադրամ»ի 16-րդ հրա-

տարակութեան արժանացած է Խաչատուր Ռոստոմ 

Ստեփանեանի «Հայաստանում Խորհրդային Իշխանու-

թեան Հաստատման Հիմնահարցը Սփիւռքահայ Հասա-

րակական-Քաղաքական Մտքի Գնահատմամբ (1920-1930 

թթ.)» աշխատասիրութիւնը։ 

Գիրքին գիտական խմբագիրն է ակադեմիկոս Աշոտ 

Մելքոնեան, իսկ խմբագիրը՝ պատմաբան Երուանդ 

Փամպուքեան։ 

Երեք գլուխներու մէջ ծաւալած գիտաշխատութիւ-

նը կ՚արժեւորէ Հայաստանի խորհրդայնացումը, Փետըր-

ուարեան ապստամբութեան եւ խորհրդային իշխանու-

թեան վերջնահաստատման հիմնախնդիրը եւ խորհըր-

դային Հայաստանի կարգավիճակի խնդիրը՝ սփիւռքա-

հայ հասարակական-քաղաքական միտքի շրջանակնե-

րուն մէջ։ 

Շուրջ 400 էջերէ բաղկացած գործին նպատակը 

պատմագիտականէն անդին նաե՛ւ ներկայացնել եւ վեր-

լուծել է Սփիւռքի գնահատականները Հայաստանի խոր-

հըրդայնացման գործընթացին վերաբերեալ, որոնց հա-

մար հեղինակը օգտագործած է աւելի քան 400 հայկա-

կան եւ օտար աղբիւրներ։ 
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ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆՔ 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՎԱՏԻԿԱՆԻ ՄԷՋ 

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԵՏԵՐՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 

Հինգշաբթի, 1 Յուլիսին, Վատիկանի Պապական ժողովասրահին 

մէջ ընթացք առաւ քրիստոնեայ հոգեւոր պետերու ժողովը, ներկայու-

թեամբ Նորին Սրբութիւն Ֆրանչիսկոս Պապին։ Ժողովէն առաջ հաւա-

քական աղօթք տեղի ունեցաւ Ս. Պետրոս Մայր Տաճարին մէջ։ 

Ժողովի առաջին նիստին դասախօսութիւն տուաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Վեհափառ Հայրապետը՝ «Լիբանանի Ընկերաքաղաքական Ներկայ Տա-

գնապը Եւ Անկէ Դուրս Գալու Կարելիութիւնները» նիւթին մասին (տես էջ 

382-385)։ Նորին Սրբութեան դասախօսութենէն ետք շուրջ երկու ժամ 

տեղի ունեցաւ լայն քննարկում։ Ներկաները դրական կերպով ար-

ձագանգեցին Վեհափառ Հայրապետին կատարած իրապաշտ վերլու-

ծումներուն՝ հարցերը յստակացնալու եւ երկիրը ներկայ քաղաքական 
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ու տնտեսական տագնապէն դուրս հանելու պարզած իր տեսակէտ-

ներուն գծով։ 

Երկրորդ նիստին դասախօսութիւն տուաւ մարոնիթ եկեղեցւոյ Ռայի 

Պատրիարքը՝ «Եկեղեցւոյ Մարդասիրական Ու Կրթական Դերը Լիբանա-

նի ներկայ Կացութեան Լոյսին Տակ»  նիւթին շուրջ։ Ներկաները բաժնե-

ցին Պատրիարքին պարզած մտահոգութիւնները, սակայն որոշ վերա-

պահութիւն յայտնեցին անոր առաջարկած չէզոքութեան եւ Լիբանանի 

համար միջազգային համագումարի մը կազմակերպման գաղափարին 

շուրջ։ 

Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրապետը յիշեալ երկու նիստերու ըն-

թացքին յաճախակի կերպով խօսք առնելով կատարեց կարգ մը յստա-

կացումներ՝ միշտ շեշտելով քրիստոնեայ-իսլամ գոյակցութեան կարե-

ւորութիւնը եւ այս ծիրէն ներս հարցերը քննարկելու եւ լուծումներ որո-

նելու հրամայականը։ 

Կէսօրին, հոգեւոր պետերը եւ անոնց ընկերացող պատուիրակու-

թեան անդամները ճաշի հիւրը եղան Ֆրանչիսկոս Պապին։ 

Կէսօրէ ետք, շարունակելով առաւօտեան սկսած իրենց աշխատան-

քը, Լիբանանի քրիստոնեայ հոգեւոր պետերը եւս ունեցան ժողովական 

աշխատանքներ։ 

Նիստը յատկացուած էր եկեղեցիներու կողմէ կատարուող կրթա-

կան, մարդասիրական եւ առողջապահական բնագաւառներուն առըն-

չուած ծրագիրներու։ Ներկաները շեշտեցին յիշեալ աշխատանքներուն 

նոր թափ տալու հրամայականը՝ յայտնելով, որ եկեղեցիներուն կողմէ 

կատարուող աշխատանքները աւելի կազմակերպուած կերպով կը կա-

տարուին քան՝ պետական կառոյցներունը։ Միաժամանակ հոգեւոր պե-

տերը յիշեցուցին, թէ յիշեալ աշխատանքները կը կատարուին առանց 

կրօնական կամ համայնքային խտրութեան։ Այս ծիրէն ներս ժողովը 

նաեւ իր սպասումը յայտնեց Վատիկանին՝ լայն օժանդակութիւն կա-

տարելու համայնքներու հաստատութիւններուն, մասնաւորաբար Լի-

բանանը դիմագրաւող ներկայ տագնապալի օրերուն։ 

Որոշ պատճառներէ մեկնելով որոշուեցաւ, որ ժողովին կողմէ հրա-

պարակային յայտարարութիւն չկատարել, նաեւ Վատիկանի կողմէ 

պաշտօնական հաղորդագրութիւն լոյս չընծայել, սակայն անհրաժեշտ 

նկատուեցաւ ճիգ մը կատարել որոշ եզրահանգումներ կատարելու։ 

Այս ուղղութեամբ Վեհափառ Հայրապետը խօսք առնելով իր պատկե-

րացումը ներկայացուց հինգ կէտերու մէջ.- 

1) Վերահաստատել մեր յանձնառութիւնը, վերանորոգ շեշտով շա-

րունակել քրիստոնեայ-իսլամ գոյակցութիւնը հասարակաց արժէքնե-

րու վրայ հիմնուած՝ յարգելով համայնքներու փոխադարձ իւրայատ-

կութիւնները ու իրաւունքները։ 
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2) Շեշտել նոր կառավարութիւն ունենալու հրամայականը, որպէս-

զի ան ընկերային-տնտեսական հարցերու առաջնահերթութիւն կարե-

նայ տալ՝ հոգալու ժողովուրդին աճող կարիքները։ 

3) Վերահաստատել §թաէֆ¦ի համաձայնագիրին ամբողջական 

գործադրութիւնը, նկատի ունենալով յիշեալ համաձայնագիրին հիմքը 

կազմող քրիստոնեայ-իսլամ հաւասար համակեցութեան սկզբունքը։ 

4) Եկեղեցիներ նոր թափ տալու կոչուած են իրենց ծառայութեան 

կրթական, ընկերային, մարդասիրական եւ առողջապահական մարզե-

րէն ներս։ 

5) Վատիկանի ժողովին քննարկած նիւթերը եւ հաւաքական մօ-

տեցումները անհրաժեշտ է, որ վերածուին գործընծացքի՝ ուղղուած 

Լիբանանի վերականգնումին։ Այս գործընթացքին մաս պէտք է կազ-

մեն նաեւ իսլամ համայնքները, ինչպէս նաեւ քաղաքացիական հասա-

րակութեան ներկայացուցիչները։ Վատիկանը, իր կարգին, կոչուած է 

կարեւոր դեր ունենալ յիշեալ գործընթացքին ուղղութեամբ՝ միջազ-

գային համայնքէն ներս իր ունեցած բարոյական հեղինակութեամբ։ 

Վերոյիշեալ կէտերուն մէջ ամփոփուած Վեհափառ Հայրապետին 

պատկերացումը գնահատանքով ընդունուեցաւ ժողովին կողմէ։ 

Հանդիպման աւարտին, Ֆրանչիսկոս Պապը իր խոր գոհունակու-

թիւնը յայտնեց ժողովին կողմէ կատարուած աշխատանքներուն եւ 

խոստացաւ Լիբանան այցելել նոր կառավարութիւն կազմուելէն անմի-

ջապէս ետք։ 
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Նոյն օրը երեկոյեան, Վատիկանի Ս. Պետրոս Մայր Տաճարին մէջ 

տեղի ունեցաւ միջ-եկեղեցական արարողութիւն՝ նուիրուած Լիբա-

նանին, ներկայութեամբ դեսպաններու, պետական պատասխանատու-

ներու եւ հաւատացեալներու հոծ բազմութեան։ 

Արարողութեան ընթացքին գործածուեցան իտալերէն, հայերէն, 

անգլերէն, ֆրանսերէն եւ ասորերէն լեզուները։ Արարողութիւնը իր 

աւարտին հասաւ Ֆրանչիսկոս Պապին պատգամով։ Սրբազան Քահա-

նայապետը իր պատգամին ճամբով շեշտեց նոր կառավարութեան 

կազմութեան, Լիբանանի ներքին միասնականութեան ամրապնդման 

եւ երկիրը շրջանի հարցերէն հեռու պահելու անհրաժեշտութիւնը։ 

Յատկանշական էր պատգամին մէջ Պապին կատարած երկու մէջբե-

րումները՝ մէկը Լիբանանի հանրածանօթ փիլիսոփայ Խալիլ Ժըպրա-

նէն, իսկ միւսը՝ Ս. Գրիգոր Նարեկացիէն։ 

 

ԱՐԱՄԱ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԽՆԴՐԵՑ ՆՈՐԻՆ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ  

ՖՐԱՆՍԻՍ ՊԱՊԷՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ԴԱՌՆԱԼՈՒ  

ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԳԵՐԻՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻՆ 

Վատիկանի մէջ վերջերս տեղի ունեցած Լիբանանի քրիստոնեայ 

հոգեւոր պետերու ժողովի ընթացքին, Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը 

յարմար առիթով Ֆրանչիսկոս Պապին հետ առանձին անդրադարձաւ 

Արցախի պատերազմի հետեւանքներուն եւ յատկապէս  ցարդ Ազրպէյ-
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ճանի մօտ գտնուող հայ գերիներու վերադարձի հարցին: Վեհափառ 

Հայրապետը յիշեցուց, թէ միջազգային օրէնքի տրամադրութիւններուն 

դէմէ պատերազմի գերիներուն նկատմամբ Ազրպէյճանի ցուցաբերած 

հակաօրինական մօտեցումը: Վեհափառ Հայրապետը իր ջերմ շնորհա-

կալութիւնը յայտնեց Նորին Սրբութիւն Ֆրանչիսկոս Պապին, որ անդ-

րադարձած էր գերիներու հարցին եւ խնդրեց, որ յարմար առիթով 

դարձեալ անդրադառնայ մեր ժողովուրդը յուզող յիշեալ հարցին՝ օգ-

տակար հանդիսանալով գերիներու շուտափոյթ վերադարձին: Հայրա-

պետը նոյն հարցին շուրջ նաեւ խօսեցաւ Վատիկանի պետական քար-

տուղար Քարտինալ Փարոլինին հետ:  

Գերիներու վերադարձի հարցի գծով իր ունեցած վերոյիշեալ հան-

դիպումներուն մասին Վեհափառ Հայրապետը մանրամասնութիւններ 

փոխանցեց Վատիկանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան 

Կարէն Նազարեանին: 

 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ՎԱՏԻԿԱՆԻ ՄԷՋ 

Իր Վատիկան միօրեայ կեցութեան ընթացքին, Ֆրանչիսկոս Պա-

պին եւ քրիստոնեայ հոգեւոր պետերուն հետ տեղի ունեցած ժողովին 

առընթեր, Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը ունեցաւ շարք մը այլ հան-

դիպումներ.- 

1) Երկար հանդիպում մը ունեցաւ Վատիկանի միջ-եկեղեցական 

յարաբերութեանց բաժանմունքի նախագահ քարտինալ Քոխին հետ՝ 

էքիւմէնիք շարժումին պարզած ներկայ կացութեան եւ անոր նոր թափ 

տալու կարելիութիւններուն մասին։ Միջ-եկեղեցական շարժումին ա-

պագային առնչուած Վեհափառ Հայրապետին պարզած մտահոգութիւն-

ներուն ու կատարած առաջարկներուն շուրջ որոշուեցաւ խորհրդակ-

ցութիւնները շարունակել։ 

2) Վատիկանի մօտ Լիբանանի ու Հայաստանի դեսպաններուն՝ 

դոկտ. Ֆարիտ Էլ Խազէնի եւ Կարէն Նազարեանի հետ միատեղ հան-

դիպում ունեցաւ եւ անոնց պարզեց հոգեւոր պետերու ժողովին առըն-

չուած կարեւոր մանրամասնութիւններ։ Լիբանանի դեսպանը առա-

ջարկեց, որ Լիբանանը դէպի վերականգնում առաջնորդող ժողովին 

պատկերացումները եւ այս ծիրէն ներս Վեհափառ Հայրապետին կա-

տարած առաջարկներուն քննարկումը շարունակուին Րաաի Պատ-

րիարքին եւ Նորին Սրբութեան գլխաւորութեամբ, Վատիկանի հետ 

խորհրդակցութեամբ եւիսլամ համայնքապետերու գործակցութեամբ։ 

3) Կարճ այցելութիւն մը տուաւ Հայաստանի դեսպանատուն եւ իր 

գնահատանքը յայտնեց Հայաստանի ու Վատիկանի դիւանագիտական 

յարաբերութիւնները աւելի ամրացնելու ձգտող դեսպանին կատարած 
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աշխատանքներուն։Այս ծիրէն ներս Հայրապետը ջերմօրէն ողջունեց 

շուտով Երեւանի մէջ Պապական Նուիրակ ունենալու Վատիկանի որո-

շումը, զոր Վեհափառ Հայրապետին յայտնեցին թէ՛ Վատիկանի ար-

տաքին գործոց նախարար Քալակար եպիսկոպոսը եւ թէ դեսպանը։ 

4) Հարցազրոյց ունեցաւ Վատիկանի պաշտօնական լրատուամի-

ջոցին հետ՝ հայերէն ու անգլերէն լեզուներով, որուն ընթացքին Վեհա-

փառ Հայրապետը ընդհանուր գիծերով պարզեց ժողովին քննարկած 

նիւթերը։  

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ՚  

ՏՐՈՒԱԾ ՎԱՏԻԿԱՆԻ ՄԷՋ ՊԱՊԻՆ ԵՒ ԼԻԲԱՆԱՆԻ  

ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԵՏԵՐՈՒՆ ՄԻՋԵՒ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ԺՈՂՈՎԻՆ 

Հինգշաբթի, 1 Յուլիսին Վատիկանի մէջ Ֆրանչիսկոս Պապին ներ-

կայութեամբ եւ Լիբանանի քրիստոնեայ հոգեւոր պետերու մասնակ-

ցութեամբ տեղի ունեցած հանդիպման առաջին նիստին դասախօ-

սութիւն տուաւ Վեհափառ Հայրապետը՝ ընդառաջելով Ֆրանչիսկոս 

Պապի փափաքին, «Լիբանանի Ընկերաքաղաքական Ներկայ Տագնապը Եւ 

Անկէ Դուրս Գալու Կարելիութիւնները»  նիւթին շուրջ: 

Իր խօսքին սկիզբը Արամ Ա. Կաթողիկոս ըսաւ. «Պիտի փորձեմ հե-

տեւեալ երեք հարցերը հակիրճ կերպով ներկայացնել ձեզի.¨ Առաջին, Լի-
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բանանը դիմագրաւող ներկայ ընկերաքաղաքական կացութիւնը՝ իր գլխա-

ւոր երեսներով: Երկրորդ, յիշեալ տագնապալից կացութեան տուն տուող 

հիմնական պատճառները: Երրորդ, ներկայ կացութենէն դուրս գալու կա-

րելիութիւնները»։ 

Անոնք որոնք կ՚ապրին Լիբանանի մէջ եւ կամ մօտէն կը հետեւին 

Լիբանանի ներքին զարգացումներուն, հետեւեալ կերպով կը նկարագրեն 

զայն.¨ Լիբանանի պետական կառոյցները անդամահատուած վիճակ կը 

պարզեն. Լիբանանի իւրայատուկ ինքնութիւնն ու գոյակցութիւնը վտան-

գուած են. Լիբանանը կորստեան անդունդի եզրին կը գտնուի. Լիբանանի 

գոյութիւնը վտանգուած է եւ այլն: Այսօր փաստօրէն ժողովուրդի մեծա-

մասնութիւնը կ՚ապրի աղքատութեան մէջ եւ կը գտնուի անորոշութեան 

դիմաց, իսկ երկիրը կառավարելու ու զայն դէպի զարգացում ու յառաջ-

դիմութիւն առաջնորդելու կոչուած քաղաքական պատասխանատուները 

հեռուէն կը դիտեն ժողովուրդին ամէնօրեայ տառապանքը», ըսաւ Վեհա-

փառ Հայրապետը։ Ակնարկելով Վատիկանի դերակատարութեան՝ ան 

յիշեցուց, թէ «Վատիկանը, Պապին գլխաւորութեամբ, միշտ եղած է Լիբա-

նանի եւ անոր ժողովուրդին կողքին՝ յատկապէս տագնապալից օրերուն, եւ 

պաշտպանած Լիբանանի դատը միջազգային համայնքէն ներս: Վատի-

կանը Լիբանանը նկատած է ո՛չ միայն համայնքներու գոյակցութեան 

երկիր, այլ նաեւ, Յովհաննէս Պօղոս Բ. Սուրբ Պապին բնորոշումով, կրօն-

ներու համակեցութեան պատգամ՝ ուղղուած ողջ աշխարհին: Ջերմօրէն 

շնորհակալ ենք, որ անգամ մը եւս Լիբանանի ներկայ տագնապալից 

ժամանակներուն Սրբազան Պապը Լիբանանի ժողովուրդին զօրակից է», 

ըսաւ Հայրապետը։ 

Նորին Սրբութիւնը առաջարկեց, որ նման հաւաք մը կազմակեր-

պուի այս անգամ քրիստոնեայ-իսլամ հոգեւոր պետերու միջեւ՝ շեշտե-

լով, թէ «18 համայնքներէ բաղկացած Լիբանանը մէ՛կ ամբողջութիւն է, 

մէ՛կ երկիր է, մէ՛կ ժողովուրդ է: Անջատման գիծեր գոյութիւն չունին լի-

բանանցիներու միջեւ: Հետեւաբար, այսօր մենք եկած ենք խօսելու ողջ 

լիբանանցի ժողովուրդին տառապանքը, դժգոհութիւնը եւ սպասումը ձեզի 

հետ բաժնելու: Սակայն, իբրեւ քրիստոնեայ պետեր, բնականաբար, մենք 

առաջին հերթին պարտաւորութիւնը ունինք խօսելու մեր ժողովուրդին 

անունով»: 

Խօսելով եկեղեցւոյ մշակներուն կոչումին մասին՝ Վեհափառ Հայ-

րապետը ըսաւ. «Եկեղեցին Աստուծոյ ժողովուրդն է եւ այսօր, Առաքեալին 

բնորոշումով որպէս Քրիստոսի եկեղեցւոյ «դեսպանները», եկած ենք ժողո-

վուրդը տագնապեցնող խնդիրները պարզելու ձեր եւ միջազգային համայն-

քին առջեւ: Խօսելու կարիքաւոր ընտանիքներու դժուարութիւններուն, 

անորոշ ապագայի դիմաց գտնուող երիտասարդներուն, փտածութեան եւ 

անարդարութեան դէմ բողոքող ցուցարարներուն, նիւթական պատճառով 

ուսումէ զրկուած պատանիներուն, առողջապահական կարելիութիւններէ 
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զուրկ հիւանդներուն ու անգործութեան դատապարտուած մասնագէտ-

ներուն մասին: Խօսիլ եկեղեցւոյ անունով կը նշանակէ կեցուածք որդեգրել 

փտածութեան, անարդարութեան ու անպատասխանատուութեան դէմ եւ 

այն բոլոր կառոյցներուն, որոնք հեռու են պատասխանատուութենէ ու 

հաշուետուութենէ: Հոգեւորականի կոչումն է ո՛չ միայն դատապարտել 

անարդարութիւնը, այլ նաեւ դառնալ ջատագովը արդարութեան, համա-

րատուութեան, թափանցիկութեան ու պատասխանատուութեան»: 

Անդրադառնալով ներկայ կացութեան՝ Նորին Սրբութիւնը ըսաւ. 

«Շուրջ երկու տարիներէ ի վեր Լիբանանը կառավարութիւն չունի եւ պե-

տական կառոյցները անդամալուծուած են: Փաստօրէն ժողովուրդը լքուած 

է իր վիճակին: Համայնքային, ընկերային, առողջապահական, կրթական, 

մշակութային կառոյցներն են, որոնք կը հասնին ժողովուրդի կարիքներուն: 

Երբեմնի Արեւելքի Զուիցերիան նկատուող Լիբանանը այսօր սկսած է 

վերածուիլ այնպիսի երկրի մը, ուր կենցաղային հիմնական կարիքները 

սկսած են պակսիլ. այսպէս՝ ելեկտրականութիւն, ջուր, քարիւղ, դեղորայք, 

ուտեստեղէն եւ այլն. դրամատուները բնական չեն գործեր. ժողովուրդին 

գումարներու ապագան անորոշ է, եւ կարելի է շարունակել թուումը նման 

երեւոյթներու, որոնք դարձած են առօրեայ տագնապ: Կարելի չէ հանդուր-

ժել այս կացութեան. ժողովուրդին ընդվզումը արդար է»: 

Խօսելով ներկայ կացութեան ստեղծման պատճառներուն մասին՝ 

Նորին Սրբութիւնը յիշեց, թէ «Լիբանանը, դժբախտաբար, իր դիմա-

գրաւած տագնապներուն ու դժուարութիւններուն մակերեսային եւ ժամա-

նակաւոր լուծում կը փորձէ տալ՝ հեռու մնալով տագնապներուն ներքին թէ 

արտաքին պատճառներուն անդրադառնալու հաւաքական եւ հետեւողա-

կան ճիգէն: Այսպէս եղած է Լիբանանը իր անկախութենէն ի վեր եւ դար-

ձած՝ ուրիշներու հարցերուն եւ շահերուն պարարտ հող»: Յիշեալ կացու-

թիւններու յառաջացման գծով՝ Հայրապետը շեշտեց երկու հիմնական 

պատճառներ.¨ «Առաջին, Լիբանանի կրօնական ու մշակութային զանա-

զանութիւնը ու բազմազանութիւնը, որ հարստութիւնն է ու իւրայատ-

կութիւնը անոր, միաժամանակ դարձած է խոցելի ու դիւրաբեկ երեւոյթ մը, 

զոր օգտագործուած է ուրիշներու կողմէ: Երկրորդ, շրջանային լարուա-

ծութիւններն ու տագնապները յաճախ ներքին բեւեռացումներ յառաջա-

ցուցած են Լիբանանէն ներս՝ պատճառ դառնալով միասնականութեան 

տկարացման»: Իր խօսքը շարունակելով՝ Արամ Ա. Կաթողիկոս ըսաւ.¨ 

«Հարկ է ըլլալ իրապաշտ յատկապէս ներկայ համաշխարհայնացած 

աշխարհին մէջ: Լիբանանը կարելի չէ կղզիի վերածել. ան անբաժանելի 

մասն է Միջին Արեւելքին ու արաբական աշխարհին: Հետեւաբար, իր 

ունեցած փոխ-յարաբերութիւնն ու գործակցութիւնը այլ երկիրներու հետ, 

յաճախ իրենց դրական հետեւանքներուն կողքին կրնան նաեւ բացա-

սական հետեւանքներ ունենալ Լիբանանէն ներս: Անհրաժեշտ է, որ քա-

ղաքական ղեկավարները ըլլան նախանձախնդիր՝ Լիբանանի միասնակա-
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նութեան պահպանման ու շահերու պաշտպանման նկատմամբ: Այս ձեւով 

միայն Լիբանանը կրնայ իր չէզոքութիւնը ամուր պահել»: 

Իր դասախօսութիւնը շարունակելով՝ Վեհափառ Հայրապետը հարց 

տուաւ.¨ «Լիբանանը կարելիութիւնը ունի՞ ներկայ կացութենէն դուրս 

գալու: Այո՛, հաւաքական կամքով ու յանձնառութեամբ, համայնքապե-

տերու ամբողջական զօրակցութեամբ եւ քաղաքական ղեկավարներու 

պատասխանատու վերաբերումով: Լիբանանը մարդկային, բարեկամա-

կան, յարաբերական ու տնտեսական, ներքին թէ արտաքին, լայն կարե-

լիութիւններ ունի ինքզինք վերականգնելու, նոյնիսկ առանց ուրիշներու 

օժանդակութեան, երբ.¨ ա) հաւաքական շահերը գերադասուին համայն-

քային, անձնական ու կողմնակի շահերէ. բ) Լիբանանի պետութեան ու 

ժողովուրդին շահերը գերիվեր նկատուին ուրիշներու, նոյնի՛սկ բարե-

կամներու շահերէն: Ա՛յս է Լիբանանը դէպի զարգացում եւ անվտան-

գութիւն առաջնորդող միակ ապահով ճամբան: Հետեւաբար, Լիբանանը 

ինքզինքին վստահելու եւ իր ճիգով վերականգնելու կարելիութիւնները 

ունի՝ եթէ զանոնք ճի՛շդ կերպով օգտագործելու խոհեմութիւնը ու պատ-

րաստակամութիւնը ունենայ», շեշտեց Վեհափառ Հայրապետը: 

Ապա, ան հակիրճ կերպով անդրադարձաւ երկու հանգրուաններու, 

որոնք կրնան Լիբանանը դէպի վերականգնում առաջնորդել.¨ «Առա-

ջին, նոր կառավարութեան կազմութիւնը պէտք է ըլլայ շուտափոյթ եւ 

անոր առաջնահերթ պարտաւորութիւնը պէտք է ըլլայ ընկերատնտեսական 

հարցերու քննարկումը եւ անհրաժեշտ միջոցներու որդեգրումը՝ պահան-

ջուած բարեկարգութիւնները կատարելով, որպէսզի կարելի դառնայ մէկ 

կողմէն օգտակար ըլլալ ժողովուրդին դժուարութիւններուն եւ միւս կողմէ 

ապահովել միջազգային կազմակերպութիւններու անմիջական նեցուկը: 

Երկրորդ, թաէֆի քրիստոնեայ-իսլամ համահաւասարութեան վրայ հիմ-

նուած համաձայնագիրը անհրաժեշտ է, որ ամբողջութեամբ գործադրուի: 

Այս ծիրէն ներս յատուկ ուշադրութիւն հարկ է դարձնել ծերակոյտի ստեղծ-

ման, պետական կառոյցներու ապակեդրոնացման, քաղաքապետութիւն-

ներու գործունէութեան եւ իրաւասութեան ընդարձակման եւ պետական 

հաստատութիւններու թափանցիկ ու հաշուետու աշխատանքին»: 

Իր դասախօսութեան աւարտին, Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը 

դարձեալ շեշտեց Վատիկանի եւ Լիբանանի բարեկամ երկիրներու ամ-

բողջական աջակցութիւնը, որպէսզի կարելի ըլլայ երկիրը դուրս բերել 

տակաւ խորացող ներկայ տագնապէն: 
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ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ  

ՇՈՒՏԱՓՈՅԹ ԱՊԱՔԻՆՈՒՄ ՄԱՂԹԵՑ ՖՐԱՆՍԻՍ ՊԱՊԻՆ 

Վատիկանէն վերադարձին,  Վեհափառ Հայրապետը Նորին Սրբու-

թիւն Ֆրանսիս Պապին նամակ մը յղեց իր շնորհակալութիւնը  յայտնե-

լու անոր ջերմ հիւրընկալութեան,  ինչպէս նաեւ քրիստոնեայ հոգեւոր 

պետերու հանդիպման մասնակցութեան եւ Լիբանանի ժողովուրդին 

նկատմամբ անոր ցուցաբերած յատուկ հոգածութեան համար։ 

Նոյն նամակին մէջ Վեհափառ Հայրապետը կարեւորութեամբ ընդ-

գծելով Վատիկանի ժողովին աշխատանքը՝ ըսաւ, որ ա) անիկա գործ-

նապէս արտայայտեց եկեղեցիներու սերտ գործակցութիւնը հասարա-

կաց մտահոգութիւններուն գծով. բ) միջազգային համայնքին ուշադ-

րութեան յանձնեց Լիբանանի տագնապին շուտափոյթ լուծում գտնելու 

անյետաձգելի հրամայականը. գ) վերահաստատեց Վատիկանի ցուցա-

բերած յատուկ զգայնութիւնը ու զօրակցութիւնը Լիբանանի նկատ-

մամբ եւ դ) կոչ ուղղեց Լիբանանի քաղաքական պատասխանատու-

ներուն կարելի փութով նոր կառավարութիւն կազմելու, որպէսզի կա-

րելի ըլլայ Լիբանանի ժողովուրդին ընկերային-տնտեսական հետզհե-

տէ աճող դժուարութիւններուն առաջքը առնել։ 

Այս առիթով, Հայրապետը շուտափոյթ ապաքինում մաղթեց Ֆրան-

սիս Պապին, որ օր մը առաջ ենթարկուած էր վիրաբուժական գործո-

ղութեան։ 

Որպէս պատասխան իր գրած նամակին, շաբաթ մը ետք Վեհա-

փառ Հայրապետը շնորհակալական նամակ մը ստացաւ Պապէն։ 

 

     

 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԵՒ Ն.Ս. ԱՖՐԱՄ Բ.  

ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԵՏԵՐՈՒՆ ՄԻՋԵՒ 

Չորեքշաբթի, 7 Յուլիսի երեկոյեան, Աթշանէի (Լիբանան) ասորի 

ուղղափառ եկեղեցւոյ Պատրիարքարանին մէջ հանդիպում մը տեղի 

ունեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. եւ Ն.Ս. Աֆրամ Բ. հոգեւոր պետերուն 

միջեւ։ Հանդիպումին ներկայ էին երկու եկեղեցիները ներկայացնող 

եպիսկոպոսներ ու հոգեւոր հայրեր։ 
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Հանդիպման ընթացքին թէ՛ Վեհափառ Հայրապետը եւ թէ Պատ-

րիարքը անդրադարձան հայ եւ ասորի եկեղեցիներու ու ժողովուրդնե-

րու միջեւ գոյութիւն ունեցող պատմական յարաբերութեան եւ հասա-

րակաց սկզբունքներուն ու արժէքներուն՝ դաւանաբանական, մշակու-

թային, միջ-եկեղեցական եւ միջ-կրօնական մարզերէն ներս։ Շեշտուե-

ցաւ, թէ երկու ժողովուրդները զոհը դարձած են ցեղասպանութեան եւ, 

հետեւաբար, սերտ գործակցութեամբ պէտք է շարունակեն իրենց ար-

դար պահանջքը։ Այս առիթով նաեւ ընդգծուեցաւ երկու եկեղեցիներուն 

միջ-եկեղեցական գործակցութիւնը աւելի ամրացնելու հրամայականը՝ 

տեղական, շրջանային ու միջազգային մակարդակներու վրայ։ 

 

 

     

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԻ ՄԷՋ 

Չորեքշաբթի, 11 Օգոստոսի առաւօտեան ժամը 10։30-ին, Ն.Ս.Օ. 

Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս այցելեց Պուրճ Համուտ եւ Ազգային Առաջ-

նորդարանին «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ հանդիպում 

ունեցաւ հայ երեսփոխաններուն եւ նախարարի պաշտօնակատարին, 

լիբանանահայ կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներուն, ազգային 

երեսփոխաններուն, Ազգային Իշխանութեան անդամներուն, պետա-
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կան պաշտօնեաներուն, մշակութային, մարզական միութիւններու եւ 

կառոյցներու ներկայացուցիչներուն, մամուլի եւ տեղեկատուական 

մարզի գործիչներուն հետ, որոնց յայտնեց իր զօրակցութիւնը՝ գաղու-

թին դիմագրաւած բազում դժուարութիւններուն դէմ յանդիման, ինչ-

պէս նաեւ լսեց լիբանանահայութեան ներկայացուցիչներուն մտահո-

գութիւններն ու դժուարութիւնները։ 

Վեհափառ Հայրապետին բարի գալուստի եւ բոլորին կողմէ երախ-

տագիտութեան խօսք արտասանեց Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ` 

Գերշ. Տ. Շահէ Արք. Փանոսեան, որ անդրադարձաւ լիբանանահայու-

թեան համար նման այցելութեան կարեւորութեան՝ մասնաւորաբար 

այնպիսի պայմաններուն մէջ, երբ անլուծելի խնդիրներու եւ աղէտ-

ներու մէջէն կը քալենք ամէն օր, եւ մեր առօրեային մէջ ստեղծուած 

անօրինակ կացութիւններու բերումով, ամէնէն լաւատես կարծուած 

անձերն անգամ սկսած են մատնուիլ վարանքի։ 

Առաջնորդ Սրբազանը վստահեցուց, որ հակառակ ամէն տեսակի 

դժուարութիւններուն, մեր հաւաքականութեան կամքին մէջ տակաւին 

կանգուն է տոկունութեան յատկանիշը։ §Ոչինչ կորսնցուցած ենք մեր 

ազգային ապրումներէն, մեր հաւատքէն ու մեր հաւաքական կամեցո-

ղութենէն։ Տակաւին կանգուն է մեր եկեղեցին, կանգուն է մեր աղօթա-

նուէր կեանքը, կանգուն է նախախնամութեան տնօրինումով այնքան 

սերտօրէն մեր համայնական կեանքին առնչուած հայ դպրոցը, կան-

գուն է հայ մամուլը, կանգուն են մեր բազուկի ամրութեան, մշակոյթի 
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ու պատմութեան եւ ազգային աւանդներու պահպանութեան համար 

գործող մեր կառոյցները, եղբայրասիրութեան պայմաններով մեր ցե-

ղային խղճմտանքը արտայայտնող կեդրոնները, մեր միութենական 

մարմինները, մարզական եւ երիտասարդական շարժումները, որոնք 

ոչ միայն նուիրումով կը շարունակեն իրենց աշխատանքը, այլեւ 

կ՚անդրադառնան, որ Լիբանանը հարուածող համատարած այս ողբեր-

գական պայմաններուն մէջ պէտք է դարձեալ ոտքի ելլել եւ կորովի աշ-

խատանքով ալ աւելի ընտիր արդիւնք ստեղծել ողջ հայութեան վաղ-

ուան կեանքին համար։ Այո՛, մեր ժողովուրդը տակաւին իր հոգին չէ 

փակած ազգի խղճմտանքէն եկող պատգամներուն դիմաց եւ իր 

սիրտն ալ չէ անջատած Լիբանանէն¦, հաստատեց ան եւ դիտել տուաւ, 

որ Արամ Ա. Կաթողիկոս միշտ կրցաւ ճանչնալ եւ գնահատել լիբանա-

նահայութեան կեանքին մէջ ստեղծուած ծով կարիքները եւ Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Հայրապետական Ս. Աթոռը՝ իր գահակալով, նուիրեալ միա-

բանութեամբ եւ աշխարհասփիւռ ուխտապահ ժողովուրդի զաւակնե-

րով, շարունակեց ամէն ինչ ընել, որպէսզի չքայքայուի քրտինքով կեր-

տուած լիբանանահայ կեանքը։ §Թերեւս, ոչ մէկ ժամանակ լիբանանա-

հայութիւնը այսքան ծանր պայմաններու մէջ գտնուած էր, այլ սակայն, 

հարկ է նաեւ նշել, որ ոչ մէկ ժամանակ Անթիլիասը, իր գահակալով, իր 

միաբանութեամբ, իր ժողովական եւ թեմական կառոյցներով եւ աշ-

խարհասփիւռ իր հաւատաւոր բարեկամներով ու բարերարներով, այս-

քան ազգօգուտ եւ ժողովրդանուէր աշխատանքի կեդրոն եղած էր։ Եւ 
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այդ, Վեհափառ Տէ՛ր, անպայմանօրէն կը պարտինք Ձերդ Սրբութեան 

հեռատես եւ նուիրեալ ջանքերուն ու Ձեր ստեղծած ոգիին ու թափած 

ճիգին¦, նշեց Առաջնորդ Սրբազանը՝ երախտագիտութիւն յայտնելով 

լիբանանահայ կեանքի պահպանութեան համար իրենց սրտէն ու հա-

ւատքէն նուիրաբերող բոլոր անհատներուն։ 

Ապա, իր պատգամը տուաւ Նորին Սրբութիւնը, որ ըսաւ, թէ իր այս 

այցելութեան հիմնական նպատակը ժողովուրդի զաւակներուն հետ 

ըլլալն է, խօսիլ լիբանանահայութեան ներկայացուցիչներուն հետ եւ 

լսել անոնց տեսակէտները լիբանանահայութեան դիմագրաւող ամէն-

օրեայ հարցերուն գծով։ «Լիբանանի հայութիւնը կամքն է, թող լսեն մեզ՝ 

Լիբանանէն ներս ու անկէ դուրս, լիբանանահայութիւնը կանգուն եղած է 

եւ կանգուն է, հակառակ իր դիմագրաւած բազմաթիւ ու բազմապէս, ահա-

ւոր դժուարութիւններուն, մտահոգութիւններուն՝ իր ամէնօրեայ կեանքին 

կապուած։ Լիբանանահայութիւնը ոչ միայն կանգուն է, այլ աւելիով զօրեղ 

պէտք է ըլլայ, առաջին հերթին մեր բոլորին ամբողջական յանձնառութեան 

եւ նուիրումին», ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը՝ այս առիթով ողջունելով 

եւ գնահատելով թեմի Առաջնորդ Սրբազանը, Ազգային Իշխանութիւնը, 

լիբանանահայ կեանքին մէջ գործող երեք կուսակցութիւնները, բարե-

սիրական միութիւնները, բոլոր կազմակերպութիւններն ու կառոյց-

ները, որոնք զանազան կերպերով, զանազան բնագաւառներու մէջ 

ունին մէկ հիմնական նպատակ՝ ծառայել մեր ժողովուրդին, իրենց կա-

րելիութեան սահմաններուն մէջ աջակցիլ մեր զաւակներուն։ 

Արամ Ա. Կաթողիկոս խոր մտահոգութիւն յայտնեց Լիբանանի մէջ 

տիրող կացութեան նկատմամբ՝ նշելով, որ այսօր լիբանանցին լուրջ 

դժուարութիւններու մէջ է երկար տարիներէ լիբանանցի պատասխա-

նատուներուն վարած կառավարման սխալ ընթացքին պատճառով, որ 

երկիրը այս վիճակին հասցուց, ժողովուրդը այս վիճակին մատնեցին։ 

«Սակայն, հազար փառք Աստուծոյ, ինչպէս անցեալի տագնապի օրերուն, 

այսօր եւս մեր ժողովուրդը իր հոգեւոր, ազգային, կուսակցական, բա-

րեսիրական, համայնքային կառոյցներուն շնորհիւ կրցած է ինքզինք կառա-

վարել։ Մենք մեր շրջապատին չենք նայած, ուրիշէն օգնութիւն չենք սպա-

սած, մեր կարելիութեան սահմաններուն մէջ մենք փորձած ենք մեր կա-

ռոյցներու ճամբով մեր համայնքը կազմակերպել, կառավարել, առաւելա-

գոյն չափով օժանդակել մեր ժողովուրդի զաւակներուն, բնականաբար, մե-

զի աջակից ունենալով Լիբանանէն դուրս մեր քոյր կազմակերպութիւնները 

եւ մեր թեմերը», ըսաւ ան՝ հաստատելով, որ կանգուն մնացած լիբանա-

նահայութիւնը աւելիով պիտի զօրացընենք մեր հաւաքական ճիգով։ 

 Վեհափառ Հայրապետը դիտել տուաւ, որ, թէեւ պատերազմի տա-

րիներուն ալ կար տագնապ, սակայն այսօրուան տագնապը շատ աւե-

լի ծանր է, որովհետեւ այդ օրերուն աշխատանք կար, Լիբանան ոչինչէ 

զրկուեցաւ, իսկ այսօր ամէնէն տարրական կարիքներն իսկ գոյութիւն 
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չունին։ Ան ըսաւ, որ իր այցելութեան նպատակը միայն խօսիլ եւ միտ-

քեր փոխանակել չէ, այլ միասնաբար գործել՝ ժողովուրդին մէջ մտնե-

լով, մօտէն տեղեակ ըլլալով անոր կարիքներուն, որպէսզի կարենանք 

օգտակար ըլլալ անոր։ Վեհափառ Հայրապետը շեշտեց, որ ուտելիք ու 

գումար տալով պէտք չէ բաւարարուիլ, այլ պէտք է տարբեր ձեւերու 

մասին մտածենք, որպէսզի կարելի ըլլայ բաւարարել ժողովուրդին ծով 

կարիքները։ Ան, առաջին հերթին, կոչ ուղղեց ունեւոր դասի ներկա-

յացուցիչներուն, որ Ազգ. Առաջնորդարանին կամ Կաթողիկոսարանին 

ճամբով օժանդակութեան ձեռք երկարեն լիբանանահայութեան, որով-

հետեւ այսօր իրենց իսկ շրջապատին մէջ կան հայ ընտանիքներ, 

որոնք կարիք ունին նիւթական աջակցութեան։ Կաթողիկոսին երկրորդ 

կոչը ուղղուեցաւ լիբանանահայ գործարարներուն՝ իրենց քով աշխա-

տանքի կոչելու հայ երիտասարդներն ու աշխատաւորները, փոխանակ 

օտարներու պաշտօն տալու՝ այսպիսով աշխատանք ու ապրուստի 

միջոց ապահովելով մեր հայորդիներուն։ Իբրեւ երրորդ օժանդակու-

թեան աղբիւր ան նշեց, թէ կոչ ուղղած է բոլոր թեմերուն, որպէսզի աշ-

խատանք տանին լիբանանահայ ընտանիքներուն օգտակար ըլլալու՝ 

տեղեկացնելով, որ արդէն իսկ գործի անցած են անոնք։ Բայց եւ այն-

պէս ան շեշտեց, որ պէտք չէ ձեռնածալ սպասել, այլ պէտք է գործի 

լծուիլ՝ յիշեցնելով իր երկու վերոյիշեալ առաջարկները, որոնք սպա-

սումներ են, թելադրութիւններ, պահանջք, որովհետեւ Լիբանանի հա-

մայնքին մէջ ապրող իւրաքանչիւր անհատ մաս կը կազմէ այս գաղու-

թին եւ լուսանցքի վրայ պէտք չէ ըլլայ եւ պէտք չէ այդպէս նկատուի։ 

«Հաւաքական կեանքին մաս կազմել կը նշանակէ գործնապէս մասնակից 

դառնալ մեր կեանքին՝ օժանդակելով մեր կառոյցներուն, անոնց ճամբով 

մեր ընտանիքներուն, որոնց տէրն ու պահապանը մենք՝ բոլորս ենք։ 

Անկիւնը մնացած հայ չեմ ուզեր տեսնել, աղքատ, կարիքաւոր հայ չեմ 

ուզեր տեսնել, մեր ժողովուրդի կարիքներուն դիմաց անտարբեր մեծա-

հարուստ մը չեմ ուզեր տեսնել։ Ինքզինք հայ նկատողը պէտք է մասնակից 

դառնայ լիբանանահայ կեանքին», հաստատեց Վեհափառ Հայրապետը։ 

Ան ըսաւ, որ այս գիտակցութեամբ եւ պատասխանատուութեամբ 

միասնաբար պէտք է վերաշեշտենք մեր յանձնառութիւնը Լիբանանի 

հայութեան վերականգնումի հաւաքական աշխատանքին նկատմամբ։ 

«Ահաւասիկ, այս յոյսով, այս սպասումով եւ այս վճռակամութեամբ եկած 

եմ այստեղ։ Մենք միասնաբար եւ ներդաշնակ կերպով պիտի շարունա-

կենք մեր աշխատանքը՝ մեր ժողովուրդի կարիքներուն հասնելու ամենայն 

պատասխանատուութեամբ», եզրափակեց Նորին Սրբութիւնը՝ հայ ժո-

ղովուրդին վստահեցնելով, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թեան Հայրապետական Ս. Աթոռը, լիբանանահայ թեմն ու բոլոր կա-

ռոյցները իրեն հետ են եւ առաւելագոյնը պիտի կատարեն ծառայելու 

լիբանանահայութեան։ 
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 Ապա, ներկաները արտայայտեցին իրենց մտածումներն ու տեսա-

կէտները եւ Վեհափառ Հայրապետին հետ բաժնեկցեցան իրենց մտա-

հոգութիւնները։ 

Հ.Յ.Դ. Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ` երեսփո-

խան Յակոբ Բագրատունի դիտել տուաւ, որ լիբանանահայութիւնը 

միշտ ալ վայելած է Արամ Ա. Կաթողիկոսին գուրգուրանքն ու հոգա-

ծութիւնը՝ հաստատելով, որ ան ամէն ճիգ ի գործ դրած է ու կը դնէ՝ 

թեթեւցնելու ճգնաժամային վիճակները։ Ան ափսոսանք յայտնեց, որ 

լիբանանահայութեան բարիքները վայելած եւ այսօր Լիբանանէն դուրս 

ապրողները թերահաւատութեամբ եւ ապերախտութեամբ կը մօտե-

նան Լիբանանի հայութեան։ Ան շեշտեց, որ ինչ ալ ըլլան պարագանե-

րը, լիբանանահայութիւնը մուրացկանի կացութեան մէջ պիտի չդրուի՝ 

դիտել տալով, որ Լիբանանի հայութեան գոյատեւումը համայն հայու-

թեան համար կարեւոր է։ §Եթէ լիբանանահայութիւնը տկարանայ, կը 

տկարանայ Լիբանանէն դուրս գտնուող ամէն մարդ եւս, հետեւաբար, 

ես կը հաւատամ, որ լիբանանահայութեան կողքին կանգնելու ձեր կոչը 

անհրաժեշտ ձեւով կ՚ընկալեն դուրսը¦, յայտնեց Բագրատունի։ 

Ապա, ան խօսեցաւ դպրոց-եկեղեցի-ակումբ երրորդութեան մասին՝ 

յատկապէս շեշտելով, որ դպրոցը պէտք է պահել, անոր նկատմամբ 

մեր գուրգուրանքն ու ուշադրութիւնը պէտք է բազմապատկենք, անոր 

գոյատեւման համար ամէն ինչ պէտք է ընել, որպէսզի գոյատեւեն եւ 

շարունակեն նաեւ միւս երկուքը։ §Դպրոցները կանգուն կը մնան, եթէ 

մենք հաւատանք, որ անոնք հիմքն են մեր գոյութեան¦, հաստատեց 

Բագրատունի՝ շեշտելով, որ պէտք է հարցերուն խորքը թափանցել եւ 

երեւոյթներուն առջեւ կանգ չառնել։ Ան դիտել տուաւ, որ լիբանանա-

հայութիւնը կանգուն է, սակայն վիրաւոր, դժբախտաբար անիկա կ՚ըն-

թանայ միջակ դասակարգէն դէպի աղքատութիւն՝ արդէն իսկ գոյու-

թիւն ունեցող աղքատութիւնը աւելցնելով, սակայն ամէնէն ահաւորը 

մեր իրականութեան մէջ հաւաքական, ազգային, հայկական մեր ար-

ժէքներուն նկատմամբ նահանջն է, մեր բարոյական ուժեղ բնաւորու-

թենէն ետդարձը։ Առ այդ, ան մարդոց առօրեայ կարիքներու ապահով-

ման կողքին անհրաժեշտ նկատեց անոնց կորովը բարձրացնել, բարո-

յականը աշխուժացնել, որ նիւթականին կողքին կը կարօտի մեր բոլոր 

կառոյցներուն հաւաքական ճիգին, որպէսզի կարելի ըլլայ վերադարձ 

կատարել բնականոն կեանքին։ §Հաւաքական կամքի վերընձիւղման 

հրամայականը կայ, վստահ եմ, որ դուք ատոր առաջնորդը կրնաք 

ըլլալ, Վեհափառ Տէ՛ր։ Պուրճ Համուտ ձեր այս այցելութիւնը այցելու-

թիւն է համայն լիբանանահայութեան, իսկ ձեր խօսքերը ուղղուած են 

ամբողջ հայութեան¦, եզրափակեց Յակոբ Բագրատունի։ 

Առաջնորդարանին մէջ կայացած հանդիպումէն ետք Արամ Ա. 

Կաթողիկոս, ընկերակցութեամբ Հ.Յ.Դ. Լիբանանի Կեդրոնական Կոմի-



394  ՀԱՍԿ ÚàôÈÆê — ú¶àêîàê 2021 

 

տէի ներկայացուցիչ Յակոբ Բագրատունիին, Պուրճ Համուտի քաղա-

քապետ Մարտիկ Պօղոսեանին, երիտասարդութեան եւ մարմնակրթու-

թեան նախարարի պաշտօնակատար Վարդինէ Օհանեանին, Առաջ-

նորդ Սրբազան հօր եւ այլ պատասխանատուներու, ուղղուեցաւ Սան-

ճաք Քեմփի նախկին հողատարածքին վրայ §Սեն Ժաք¦ բնակարա-

նային համալիր, ուր Վեհափառ Հայրապետը նշեց. «Ինծի համար այս 

այցելութիւնը ոչ պաշտօնական եւ ոչ սովորական այցելութիւն է, անիկա 

մեր ծառայութեան մաս կը կազմէ, բնական այցելութիւն է, եկեղեցին եւ 

եկեղեցւոյ ծառան՝ կաթողիկոսէն սկսեալ մինչեւ քահանայ, պէտք է ժողո-

վուրդին հետ ըլլայ, անոր տագնապներուն, ցաւին, ուրախութեան հետ, 

պէտք է ինքզինք նոյնացնէ անոր ակնկալութիւններուն հետ՝ հետեւելով 

մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի օրինակին»։ 

Նորին Սրբութիւնը հաստատեց, որ այսօր լիբանանահայութիւնը 

հսկայ կարիքներու եւ մարտահրաւէրներու դէմ յանդիման է, այս իրո-

ղութեան դիմաց ո՛չ եկեղեցին, ո՛չ ալ համայնքային կառոյցները կրնան 

անտարբեր մնալ, այլ միասնաբար պիտի շարունակեն առաւելագոյն 

չափով օգտակար ըլլալ ժողովուրդի զաւակներուն, պիտի ծառայենք 

անոր։ «Լիբանանի հայութիւնը սովորական գաղութ մը չէ, պատմութիւնը 

ցոյց կու տայ այն առանցքային դերակատարութիւնը, զոր լիբանանա-

հայութիւնը ունեցած է եւ կը շարունակէ ունենալ մեր ժողովուրդի կեան-

քին մէջ՝ Սփիւռքի, եւ յարաբերաբար Հայաստանի ու Արցախի մէջ։ Լիբա-

նանի հայութեան դերակատարութիւնը եղած է բազմակողմանի, բազմա-

տարած, մեր ժողովուրդի կեանքի բոլոր մարզերուն մէջ։ Լիբանանի հայու-

թեան դերակատարութիւնը եղած է եւ պիտի շարունակէ ըլլալ առանց-

քային։ Հետեւաբար, Լիբանանի հայութեան վերականգնումի աշխատանք-

ներուն շարունակութիւնը ես կը նկատեմ հրամայական։ Անցնող տարինե-

րուն մենք յաջորդաբար տագնապներ ունեցանք՝ Պէյրութի նաւահան-

գիստի պայթումէն սկսեալ մինչեւ տնտեսական տագնապ, եւ այսօր այս 

տագնապներուն հետեւանքները մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ ամէն օր կը 

զգանք։ Ճիշդ է, ելեկտրականութիւն, պենզին, մազութ եւ շատ բաներ չկան, 

բայց մենք կա՛նք, մենք կա՛նք իբրեւ լիբանանահայութիւն եւ պիտի շարու-

նակենք մնա՛լ մեր հաւաքական ճիգով։ Ա՛յս է իմ պատգամս, եւ ոչ միայն 

պատգամս, այլեւ մեր հաւաքական գործն ու յանձնառութիւնը», շեշտեց 

Նորին Սրբութիւնը։ 

Ապա, ան անդրադարձաւ §Սեն Ժաք¦ բնակարանային համալիր իր 

այցելութեան, որուն նպատակն է աւելի մօտէն ծանօթանալ ու տեսնել 

Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան ծրագիրն ու նախաձեռնութիւնը 

հանդիսացող այդ շէնքերը, նաեւ իր գնահատանքը արտայայտելու 

Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Մարտիկ Պօղոսեանին, որ իր գործա-

կիցներով շատ կարճ ժամանակի ընթացքին լծուեցաւ Պուրճ Համուտի 

վերաշինութեան, մաքրութեան, վերակազմակերպման հսկայ աշխա-
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տանքին։ «Դիւրին չէ, անցնող տարիներուն բոլորս ալ տեսանք, որ ինչ-ինչ 

պատճառներով Պուրճ Համուտը քիչ մը լքուեցաւ, Պուրճ Համուտին նկա-

րագիրը սկսաւ փոխուիլ։ Քաղաքապետին, անոր շրջապատին եւ մեր բոլո-

րին համար առաջին հերթին Պուրճ Համուտի նկարագիրին պահպանումը 

շատ կարեւոր է։ Պուրճ Համուտի մէջ մեր ժողովուրդին ներկայութիւնը 

շատ կենսական է։ Եւ, ահաւասիկ, այս մտահոգութիւններուն իբրեւ շօշա-

փելի արտայայտութիւն, Պուրճ Համուտի քաղաքապետութիւնը այս գեղե-

ցիկ նախաձեռնութեան լծուած է՝ երեք գեղեցիկ շէնքերու շինութեան, ուր 

մեծ թիւով հայ ընտանիքներ պիտի բնակին։ Լայն կարելիութիւններով 

օժտուած նախաձեռնութիւն է, սակայն վերջին քանի մը տարիներուն, 

դարձեալ պայմաններու բերումով, այս աշխատանքները կանգ առին։ Բայց 

մենք պիտի չուզէինք, որ անոնք կանգ առնեն, ինչպէս որ կը տեսնէք, այս 

շէնքերուն շինութիւնը պիտի շարունակուի, պէ՛տք է շարունակուի։ Ճիշդ է, 

պետական ծրագիր է, բայց պետական ծրագիր ըլլալով նաեւ քաղաքա-

պետութեան ծրագիրն է, քաղաքապետութեան ծրագիր ըլլալով լիբանա-

նահայութեան ծրագիրն է, մեր բոլորին ծրագիրն է, որովհետեւ հայ ըն-

տանիքներ պիտի բնակին այստեղ, յատկապէս նոր ամուսնացած զոյգեր, 

որոնք ընտանիք պիտի կազմեն։ Ինչպէս մեր կառոյցներուն օգտակար ըլ-

լալը, դպրոցէն սկսեալ մինչեւ բարեսիրական միութիւններու, կազմակեր-

պութիւններու, նաեւ այս ծրագիրին օգտակար ըլլալը մեզի համար առաջ-

նահերթութիւն է։ Ես քաղաքապետին զեկուցումը լսեցի, թէ ինչպէս հան-

գրուանային կերպով այս երեք շէնքերուն շինութիւնը կարելի է ամբող-

ջացնել յառաջիկայ քանի մը տարիներուն ընթացքին։ Իբրեւ առաջին քայլ, 

հանգրուան, 52 ընտանիքի բնակարան ապահովող այս առաջին շէնքին 

շինութիւնը պէտք է աւարտի։ Հետեւաբար, այս շէնքին շինութիւնը աւար-

տելու համար մենք կարիք ունինք, քաղաքապետին ծրագիրին համաձայն, 

շուրջ 9 միլիոն տոլարի։ Ես հոսկէ կը յայտարարեմ, իբրեւ առաջին քայլ, 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը այս գումարի ապահովման աշ-

խատանքին պիտի մասնակցի, եւ առաջին ներդրումը մենք՝ Կաթողիկո-

սարանը պիտի կատարենք, որպէսզի մեր բարի օրինակին հետեւին նաեւ 

ուրիշներ՝ մեր ազգայինները։ Իմ սպասումս է, որ յառաջիկայ օրերուն մեր 

ազգայինները, Լիբանանի մէջ թէ անկէ դուրս, յատկապէս անոնք, որոնք 

Լիբանանի դրամատուներուն մէջ գումարներ ունին, փոխանակ այդ գու-

մարները դրամատուներուն մէջ պահելու, պէտք է զանոնք, որոշ իմաստով, 

փրկելու համար, այս ծրագիրին տրամադրեն։ Այս ծրագիրը եւ անոր իրա-

կանացումը մեզի համար, քաղաքապետութեան համար եւ ժողովուրդին 

համար շատ կարեւոր է։ Այսպիսով մեր շրջապատին, միւս համայնքներուն, 

պետական պատասխանատուներուն ձեւով մը պատգամ կը փոխանցենք՝ 

ըսելով, որ այն ինչ որ երբեմն պետութիւնը չի կրնար ընել, մենք ըրած ենք 

եւ պիտի ընենք։ Այս վկայութիւնը պէտք է տանք՝ այս ծրագիրին իրագործ-

մամբ», յայտնեց Վեհափառ Հայրապետը։ Ապա, ան կրկին իր գնահա-
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տանքի խօսքը ուղղեց քաղաքապետին, քաղաքապետական խոր-

հուրդին եւ հայ ժողովուրդի զաւակներուն՝ հաստատելով, որ ինք բոլո-

րին կողքին է բառին ամբողջական իմաստով եւ տարբեր ծրագիրնե-

րով, որոնց ճամբով փորձ կը կատարուի միշտ օգտակար ըլլալու բոլո-

րին։ 

Ապա, Արամ Ա. Կաթողիկոս շրջագայեցաւ համալիրին մէջ եւ ծանօ-

թացաւ աշխատանքներու ընթացքին։ 

 

 

     

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԵՒ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ  

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՈՒ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԹԵՄԵՐՈՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԸ 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՄՕՏ 

Լիբանանի Հայոց Թեմի կարիքներուն աւելի մօտէն տեղեակ դառ-

նալու, ինչպէս նաեւ Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան ու Արեւմըտ-

եան թեմերէն ներս Հայրապետին թելադրութեամբ ամիս մը առաջ 

սկսուած հանգանակութեան առաւել մղում տալու հեռանկարով, Ն.Ս.Օ. 

Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը յիշեալ թեմերու առաջնորդ սըր-

բազաններուն ու ազգային վարչութեանց յղած յատուկ նամակով թե-
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լադրեց Գերշ. Տ. Անուշաւան Արք. Դանիէլեանին եւ Գերշ. Տ. Թորգոմ 

Եպս. Տօնոյեանին Անթիլիասի Մայրավանք գալ։ Այս ծիրին մէջ, Երեք-

շաբթի, 31 Օգոստոսին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին Վանքին մէջ, 

Վեհափառ Հայրապետին ներկայութեան հանդիպում մը տեղի ունեցաւ 

օր մը առաջ Անթիլիաս ժամանած զոյգ սրբազաններուն եւ Լիբանանի 

Հայոց Թեմի Առաջնորդ` Գերշ. Տ. Շահէ Արք. Փանոսեանի միջեւ: 

Յիշեալ հանդիպումին նպատակն էր Լիբանանի Թեմին կատար-

ուելիք օժանդակութիւնը: Վեհափառ Հայրապետը ընդհանուր գիծերով 

պարզեց ահաւոր դժուարութիւններու մէջ գտնուող Լիբանանի հայու-

թեան կացութիւնը, յատկապէս սննդեղէնի ու դեղորայքի, նաեւ շեշտեց 

լիբանանահայութեան կատարուելիք նիւթական աջակցութեան հրա-

մայականը: Այս իմաստով ան փափաքեցաւ իմանալ առաջնորդ սրբա-

զաններուն տեսակէտը: Ապա, Նորին Սրբութիւնը թելադրեց, որ առաջ-

նորդ սրբազաններուն եւ Լիբանանի Ազգային Վարչութեան ու ընկերա-

յին ծառայութեան յանձնախումբին միջեւ տեղի ունենայ հանդիպում 

մը, որ, ի դէպ, կատարուեցաւ յաջորդ օրը՝ Սեպտեմբեր 1-ին։ 
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ՏՕՆԱԿԱՆ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԸ 

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 

Կիրակի, 11 Յուլիսի առաւօտուն, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Վեհափառ Հայրապետին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւո-

րիչ Մայր Տաճարին մէջ տօնախմբուեցաւ մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին Յիսուս 

Քրիստոսի եւ Հայ Եկեղեցւոյ հինգ տաղաւարներէն երրորդը՝ Պայծառակեր-

պութեան կամ Այլակերպութեան Ս. Տօնը: 

Պայծառակերպութեան տօնին Ս. Պատարագ մատուցեց եւ յաւուր պատ-

շաճի քարոզեց` Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան: Սրբազանը քարոզի մեկ-

նակէտ ունէր Պօղոս առաքեալի եփեսացիներուն ուղղուած նամակին 5-րդ 

գլխուն 14-րդ համարը: Ան յատուկ կերպով անդրադարձաւ այլակերպութեան 

խորհուրդին՝ արթննալ մեղքի ու խաւարի աշխարհէն եւ Քրիստոսի լոյսով 

լուսաւորուիլ, պայծառակերպուիլ, նոր մարդ դառնալ եւ Իրմէ ճառագայ-

թող երկնային լոյսը տարածել երկրի վրայ: «Այս տօնը հայկական աւանդու-
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թեան մէջ «Վարդավառ» կը կոչուի, որովհետեւ Տիրոջ լոյսը կ անձրեւէ մեր 

հոգիներուն, կեանքին ու հայրենիքին վրայ՝ մաքրելով մեզ մեր մեղքերէն եւ 

լուալով մեր հոգիներն ու մտքերը, որպէսզի նորոգուինք եւ լուսաւորուինք 

ազգովին: Սովորաբար մեր ժողովուրդի զաւակները ջուր կը սրսկեն իրարու 

վրայ եւ լաւագոյն բարեմաղթութիւններ կ ըսեն իրարու: Օրհնաբաշխ Վար-

դավառ կը մաղթենք մեր հայրենիքին ու ազգի զաւակներուն», եզրափակեց 

Սրբազան Հայրը։ 

Եկեղեցւոյ կեանքին մէջ կարեւոր են եկեղեցական տաղաւարներու ու 

ընդհանրապէս բոլոր տօներու նշումն ու պահպանումը, որոնց յիշատակումով 

կ՚ուղղուինք եկեղեցի եւ Տիրոջ առջեւ կանգնելով կը վերանորոգենք մեր հա-

ւատքի ուխտը: 

Թող մեր եկեղեցւոյ ու ազգին օրերը ըլլան Տիրոջմով պայծառակերպը-

ւած եւ մեր մեղքերը Տիրոջ ներողամտութեան ջուրով սրսկուած:  

 

 

     

 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՄՕՐ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՏՕՆԸ  

Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍ 

Լիբանանի ներկայ տագնապալի պայմաններուն մէջ չենք կրնար մեր 

աղաչական հայեացքը երկինք չյառել՝ խնդրելու եւ աղերսելու Աստուածա-

մօր բարեխօսութիւնը։ Հաւատացեալ ուխտաւորը, իր հայեացքը հաւատքով 

ուղղելով Աստուածամօր փրկարար դերին, պիտի կարենայ դիմագրաւել 

ամէն տեսակի մարտահրաւէր. իսկ հաւատքը մշտական վերանորոգման ըն-

թացքի մէջ ըլլալով, եկեղեցին կը ստանձնէ այդ պատասխանատուութիւնը 

եւ հոգեւոր սնունդ կը մատակարարէ իր հոգեպարար արարողութիւններուն 

եւ հոգեթով քարոզախօսութիւններուն ընդմէջէն։ 

Արդարեւ, Շաբաթ, 14 Օգոստոսի երեկոյեան, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ. 

Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, Ս. Աստուածածին Վանքին մէջ 

նշուեցան Ս. Աստուածածնայ վերափոխման տօնն ու Պիքֆայայի Ս. Աստ-

ուածածին Վանքի ուխտի օրը։ Ս. եւ Անմահ Պատարագը մատուցեց Գերշ. Տ. 

Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան, իսկ Պատարագի «Կոմիտասեան» արական եր-

գեցողութիւնը կատարեցին «Շնորհալի» երգչախումբի անդամները՝ խմբա-

վարութեամբ Հոգշ. Տ. Զաւէն Վրդ. Նաճարեանի։ 

Ս. Պատարագի աւարտին, Նորին Սրբութիւնը, շրջապատուած եպիսկո-

պոսներով ու միաբան հայրերով, բարձրացաւ Ս.Խորան, ուր կատարեց խա-
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ղողօրհնէքի աւանդական արարողութիւնը, որմէ ետք փոխանցեց իր Հայրա-

պետական պատգամը։ 

Առաջին հերթին, ներկայ տագնապներուն մէջ ժողովուրդին հոգեկան 

ապրումներուն թարգմանը ըլլալով, Վեհափառ Հայրապետը իր աղօթքը 

բարձրացուց առ Աստուած՝ փառք ու գոհութիւն տալով Անոր. «Փ՜շտ Քՠա, 

Աոպճս՜թ, վ՜շտ Քՠա. հ՜խ՜՞ո ՜կՠձ՜հձզ, Տբջ, վ՜շտ Քՠա»։ Մեր եկեղեց-

ւոյ ծէսէն առնուած այս փունջ մը պարզ, բայց խորիմաստ բառերը հարա-

զատ կերպով կ՚արտայայտեն քրիստոնէական հաւատքին էութիւնն ու հրա-

մայականը։ Նորին Սրբութիւնը ըսաւ, որ մարդուն կեանքը պարգեւ է Արա-

րիչին կողմէ, եւ, հետեւաբար, պէտք է մարդը այս գիտակցութեամբ եւ պա-

տասխանատուութեամբ ապրի ու գործէ։ 

Անդրադառնալով մարդուն մեղանչումին, ան դիտել տուաւ, որ «Աոպ-

ճս՜թ կ՜ջ՟ճսձ րեպՠռ ՠջժձ՜հզձ ղձճջիձՠջճչ ՠս պճս՜ս զղը՜ձճսդզսձ, 

ո՜ժ՜հձ կ՜ջ՟գ ՜ձպՠոՠէճչ զջ ղձճջիտզձ Աոպճս՜թ՜պճսջ գէէ՜էգ, զղը՜-

ձճսդզսձգ չՠջ՜թՠռ ՝՜ռ՜ջլ՜ժ իՠխզձ՜ժճսդՠ՜ձ, ՜ձպՠոՠռ ի՜կ՜ջ՜պգ-

սճսդզսձգ ճս չՠջ՜թճսՠռ՜ս մ՜ջզտզ ՜խ՝զսջզ։ Ահձ զձմ ճջ ժգ ժ՜պ՜ջճսզ 

ճս ժգ պՠոձՠձտ ՜հորջ՚ կ՜ջ՟ճսձ կՠխտզ ՠս Աոպճսթճհ ժճխկբ կ՜ջ՟ճսձ 

պջճս՜թ յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճսճսդՠ՜ձ ՜ձյ՜պ՜ոը՜ձ՜պճս չՠջ՜՝ՠջկճսձ-

տզձ իՠպՠս՜ձտձ բ: Աջ՟ՠրտ կ՜ջ՟գ ժ՜ձ՟ջ՜՟՜շձ՜՛հ, ճջ Աոպճս՜թ ճմ 

կզ՜հձ ժՠ՜ձտ ՠս րջիձճսդզսձձՠջ ղձճջի՜թ բ կ՜ջ՟ճսձ, ՜հէՠս Իջ ՞ճջթ՜-

ժզռգ ՟՜ջլճսռ՜թ բ ա՜հձ. պճս՜թ բ ՜ա՜պճսդզսձ՚ ճմ կզ՜հձ ժ՜շ՜չ՜ջՠ-



ÚàôÈÆê — ú¶àêîàê 2021 Ð²êÎ 401 

 

էճս զձտազձտ, ՜հէ ձ՜ՠս՚ ՜կ՝ճխն պզՠաՠջտգ»։ Վեհափառ Հայրապետը նշեց, 

որ մարդ արարած կառավարումը պէտք է կատարէ բարձրագոյն գիտակցու-

թեամբ, քանի որ ինքնակեդրոն եւ ինքնանպատակ կենցաղին մէջ կը բացա-

կայի Աստուած. իսկ հոն, ուր բացակայ է Աստուած, անհատական թէ՛ հաւա-

քական կեանքին մէջ, կը տիրէ մեղք, չարիք, ապականութիւն եւ անիշխա-

նութիւն։ 

Վերջապէս, Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, որ հարկ է ընդմիշտ փառք եւ 

գոհութիւն տալ Աստուծոյ, մանաւանդ երբ շրջապատուած ենք տագնապ-

ներով, որովհետեւ միայն Աստուած է ճանապարհը, փրկութիւնն ու յաւիտե-

նականութիւնը։ 

Նշենք, որ նկատի առնելով Լիբանանէն ներս ստեղծուած ընկերային ու 

տնտեսական ծանր պայմանները, այս տարի մատաղ (հերիսա) չպատրաս-

տուեցաւ, այլ միայն խաղողի օրհնութեան կարգ կատարուեցաւ, իսկ ուխ-

տաւորները, փոխան մատաղցու ոչխարի, իրենց ուխտի ընծաները ընծայե-

ցին բարեսիրական ու մարդասիրական հաստատութիւններու։  

Ս. Աստուածածին Վանքի ուխտի օրուան առիթով մատուցուած Ս. եւ 

Անմահ Պատարագին յաջորդ օրը՝ Կիրակի, 15 Օգոստոսին, օրհնութեամբ 

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ մատուցուեցաւ եպիսկոպոսական Ս. Պա-

տարագ, զոր մատուցեց Կաթողիկոսարանի մատենադարանի, ձեռագրատան 

եւ հնատիպերու տեսուչ` Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան։  

 

 

   
 

 

Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԱՅ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

 

Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին ու Պիքֆայաի վանքի «Ուխտ 

Օր»ուան առիթով եղած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները, որոնց համար 

Մայր Տաճարի Լուսարարապետութիւնը իր շնորհակալութիւնը կը յայտնէ 

բոլոր նուիրատու ուխտաւորներուն։ 

 

Խ՜խճխ ժգ ձճսզջՠձ.- 

8 սնտուկ.-  Տիար Յակոբ Չարըքեան։ 

5 սնտուկ.- Պահարսաֆի քաղաքապետարան։  
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2 սնտուկ.-  Տիար Վազգէն Սարաֆեան, Տէր եւ Տիկին Յակոբ եւ Արփի 

Գազանճեան, Տիկին Սօսի Փօլատեան, Տիար Յակոբ Ճէզէիրեան, Տիարք Ճօ 

եւ Սերժ Խաչատուրեաններ։ 

1 սնտուկ.- Օրդ. Մարինա Աշճեան, Տիար Վարդան Փափազեան, Տիար 

Յակոբ Չալքեան, Տիար Յարութ Պապիկեան, Փոքրիկներ Լիլի եւ Սիէլ 

Եագուպեաններ, Տիար Յակոբ Մարգարեան, Տիկին Մարինա Թաշճեան, Մի 

ոմն, Տիար Ժագ Պիլալեան, Տիար Մինաս Գարամինասեան, Տիկին Մելինէ 

Ագըշեան, Տիկին Անի Տէմիրճեան, Սեւան, Անահիտ եւ Հուրի, Տիար Ռաֆա-

յէլ Խօրճեան, Մի ոմն, Տէր եւ Տիկին Վահան Այվազեան եւ զաւակունք։  

20 քիլօ.- Տիկին Քրիստին Ղազարեան։ 

10 քիլօ.- Տիկին Շուշի Վէքիլեան, Տիկին Սիլվա Թափուճեան։ 

7 քիլօ.- Տիար Կարօ Գույումճեան։ 

5 քիլօ.- Տէր եւ Տիկին Պետրոս եւ Զեփիւռ Սէլլումեան։ 

3 քիլօ.- Տիկին Էվա Գուտուսեան։  

1 տոպրակ.- Տիկին Յասմիկ Մալխասեան։ 

 

Նզսդ՜ժ՜ձ ձճսզջ՜պճսճսդզսձձՠջ.- 

200 Ամ. տոլար.- Մի ոմն։  

100 Ամ. տոլար.-  Տիկին Ժանին Դանիէլեան։ 

4 միլիոն.- Օրդ. Մարինա Աշճեան։ 

500 հազար.-  Տիկին Շողիկ Գրիգորգեան, Տիկին Գարօլին Գալուստեան։   

300 հազար.- Օրդ. Նաթալի Տէմիրճեան։  

200 հազար.- Տիկին Մարիցա Սողոմոնեան։ 

100 հազար.- Տիկին Մարիա Պուրտուքեան, Մի ոմն։ 

60 հազար.- Օրդ. Հեղինէ Քէհէեան, Տիար Հրանդ Արսլանեան։ 

50 հազար.- Միրլեան ընտանիք, Տիար Պօղոս Լուսիկեան, Տիար Լէօնի 

Ղազարեան, Տիար Սերժ Մամիկոնեան, Տիկին Ռիթա եւ Էմմա Աւետիսեան։  

40 հազար.- Տիար Արմէն Լուսարարեան։ 

Ահէ Նճսզջ՜պճսճսդզսձձՠջ.- 

Աղ կը նուիրեն.-  

50 քիլօ.- Փոքրիկ Անդոնի։ 
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ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ 

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿԻՆ ԿԱՐՕ ԵՒ ՍՕՍԻ ԷՇԿԻԵԱՆ ԱՄՈԼԸ 

ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԵՑԱՒ §ԿԻԼԻԿԵԱՆ ԻՇԽԱՆ¦Ի ՇՔԱՆՇԱՆՈՎ 

Հինգշաբթի, 8 Յուլիսի երեկոյեան, Լոս Անճըլըսի Ազգային Առաջնոր-

դարանին մէջ տեղի ունեցած հանդիսութեան ընթացքին, յանուն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի Առաջ-

նորդ` Գերշ. Տ. Թորգոմ Եպս. Տօնոյեան «Կիլիկեան Իշխան»ի շքանշանով 

պարգեւատրեց տէր եւ տիկին Կարօ եւ Սօսի Էշկիեանը:  

Յայտնենք, որ Կարօ Էշկիեանը, անցնող տարիներու ընթացքին, իր նիւ-

թական մասնակցութիւնը բերած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թեան առաքելութեան, Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմին առնչուած ծրագիր-

ներուն, ինչպէս նաեւ Հայաստանին ու Արցախին: Ան երկար տարիներ եղած 

է Ազգ. Վարչութեան անդամ, ապա ատենապետ եւ գաղութի զանազան կա-

ռոյցներու գործօն անդամ: 

Հանդիսութեան աւարտին իր արտասանած խօսքին մէջ, Կարօ Էշկիեան 

խոստացաւ շարունակել իր գործօն մասնակցութիւնը բերել թեմական ու 

գաղութային աշխատանքներուն, ինչպէս նաեւ իր նիւթական աջակցութիւ-

նը՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Ամերիկայի Արեւմտեան 

Թեմի աշխատանքներուն ու ծրագիրներուն: 
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ԴՊՐԵՎԱՆՔ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ 

ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ՏԵՍՉՈՒԹԵԱՆ ԺՈՂՈՎԻՆ  

Կիրակի, 22 Օգոստոսի երեկոյեան, Դպրեվանքին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Վեհափառ Հայրապետը նախագահեց տեսչութեան ժողովին: 2021-2022 

կրթական-ուսումնական տարեշրջանի սեմին տեղի ունեցած յիշեալ ժողովի 

ընթացքին քննարկուեցան Դպրեվանքի կեանքն ու առաքելութիւնը վերա-

նորոգման առաջնորդող շարք մը ծրագիրներ: Այսպէս՝ Դպրեվանքի կրթա-

կան ծրագիրի վերանայում, առօրեայ ժամանակացոյցի վերադասաւորում, 

ուսուցչական կազմի վերարժեւորում եւ Դպրեվանքի կրթական, հոգեւոր, 

վարչական, յարաբերական ու տնտեսական մարզերուն առնչուած աշխա-

տանքներու վերակազմակերպում: 

Նորին Սրբութիւնը անգամ մը եւս շեշտեց Դպրեվանքին վստահուած 

հոգեմտաւոր արժանիքներով լեցուն մարդու պատրաստութեան հրամայա-
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կանը: «Ահորջ կՠջ ՜ա՞գ, զջ ՝ճէճջ ժ՜շճհռձՠջճչ, կ՜ջ՟ճս յ՜ժ՜ո ճսձզ, 

՜հձյզոզ կ՜ջ՟ճս, ճջ ի՜ս՜պտճչ ճս ձճսզջճսկճչ ժգ ՞ճջթբ ճս ժգ թ՜-

շ՜հբ. ՜հձյզոզ կ՜ջ՟ճս, ճջ զջ ՞ճջթրձ կ՜ոձ՜ժռճսդզսձգ ժգ ՝ՠջբ կՠջ 

՜ա՞զ զջ՜սճսձտձՠջճս յ՜ղպյ՜ձճսդՠ՜ձ ճս ՜շ՜սՠէ իարջճսդՠ՜ձ: Ահո 

՜շ՜տՠէճսդՠ՜ձ էթճս՜թ բ Դյջՠչ՜ձտգ: Մՠձտ ՝ճէճջո Դյջՠչ՜ձտզ իճ՞ՠ-

կպ՜սճջ կժջպ՜ջ՜ձզձ կբն չՠջ՜թձ՜թ ՠձտ՚ ՜ձժբ ոպ՜ձ՜էճչ ՜ձղ՜ի՜-

ըձ՟զջ ճս ՜ձկձ՜ռճջ՟ ժՠջյճչ ՜ա՞զձ, ի՜հջՠձզտզձ ճս ՠժՠխՠռսճհ թ՜շ՜-

հՠէճս ժճմճսկգ: Հՠպՠս՜՝՜ջ, ոճչճջ՜ժ՜ձ ճսոճսկձ՜ջ՜ձ մբ Դյջՠչ՜ձտգ, 

՜հէ ոջ՝՜չ՜հջ բ: Ահո ՞զպ՜ժռճսդՠ՜կ՝ ի՜ջժ բ գէէ՜է ձ՜ը՜ձլ՜ըձ՟զջ, 

՝թ՜ըձ՟զջ ճս իճ՞՜թճս Դյջՠչ՜ձտզձ ձժ՜պկ՜կ՝» ըսաւ Վեհափառ Հայ-

րապետը: Ան իր գնահատանքը յայտնեց տեսուչ հայր սուրբին եւ անոր օգնա-

կան հսկիչներուն եւ յիշեցուց, որ Դպրեվանքը միշտ պիտի մնայ մեր բոլո-

րին, ինչպէս նաեւ նախկին դպրեվանեցիներուն՝ հոգեւորական թէ աշխար-

հական, սիրոյ ու հպարտութեան առարկան: 

Դպրեվանքի տեսչութեան մաս կը կազմեն` տեսուչ Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. 

Շէրնէզեան, իսկ հսկիչներ` Հոգշ. Տ. Գէորգ Աբղ. Գարակէօզեան, Հոգշ. Տ. 

Եղիա Աբղ. Մալխասեան եւ Հոգշ. Տ. Երեմիա Աբղ. Տէկիրմէնճեան:  
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ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ 

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺՈՂՈՎԻՆ 

23-29 Յունիսին, Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի (Ե.Հ.Խ.) 

Կեդրոնական Վարչութիւնը իր ընդհանուր ժողովը գումարեց առցանց։ Սոյն 

ժողովին յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան մասնակցեցան 

Միջ-եկեղեցական Բաժանմունքի վարիչ` Գերպ. Տ. Հրանդ Ծ. Վրդ. Թահան-

եան եւ Զուիցերիոյ մէջ մեր Ս. Աթոռին միջ-եկեղեցական յարաբերութիւն-

ներու ներկայացուցիչ` փրոֆ. Թենի Փիրրի-Սիմոնեան։ Նշենք, որ նախկին 

Հայ Եկեղեցւոյ Համալսարանական Ուսանողներու Միութեան (Հ.Ե.Հ.Ո.Մ.) 

անդամ` Գարլա Խիճոյեան կը շարունակէ Ե.Հ.Խ.-ին մէջ Միջին Արեւելքի 

բաժնի պատասխանատուի իր պաշտօնը։ 

Ժողովին կիզակէտն էր Ե.Հ.Խ.-ի 11-րդ համաժողովը, որ նախատեսուած 

է տեղի ունենալ յառաջիկայ տարի Գերմանիոյ մէջ։ Այս ծիրին մէջ արծար-

ծուեցան նաեւ վարչական հարցեր՝ նկատի ունենալով, որ Կեդրոնական Վար-
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չութիւնը պատասխանատու է կիրարկելու համաժողովին որդեգրած բանա-

ձեւերը եւ հսկելու Ե.Խ.Հ.-ի ծրագիրներուն ու պիւտճէին։ Նշենք, որ Կեդրո-

նական Վարչութիւնը առիթը օգտագործեց օգտուելու աննախընթաց փո-

փոխութիւններ եւ կորուստներ դիմագրաւած եկեղեցիներու փորձառու-

թիւններէն, ինչպէս նաեւ ամրացնելու Ե.Հ.Խ.-ին միասնականութիւնը։ 

Ներկայացուեցաւ եւ լայն քննարկումի ենթարկուեցաւ Խորհուրդի Գոր-

ծադիր Վարչութեան տեղեկագիրը։ Ընդհանուր ակնարկ կատարուեցաւ անց-

նող շրջանին ներկայ աշխարհը դիմագրաւած տագնապներուն։ Այս ծիրէն 

ներս, տեսերիզի միջոցաւ սփռուեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն  

Հայոց Կաթողիկոսին հակիրճ պատգամը՝ Արցախի դէմ շղթայազերծուած 

Ազրպէյճանի պատերազմին հետեւանքով արձանագրուած բազմաթիւ զոհե-

րուն, գերիներուն, մշակութային ու կրօնական կոթողներու քանդումին եւ 

հողային կորուստին մասին։ Կեդրոնական Վարչութեան ժողովը նաեւ անդ-

րադարձաւ Խորհուրդի պաշտօնէութեան, վարչութեան եւ եկեղեցիներու 

հետ ունեցած յարաբերութեան եւ առաւ համապատասխան որոշումներ։  
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ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ Մ.Ա.Ե.Խ.-Ի 

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԺՈՂՈՎԻՆ 

Երեքշաբթի, 3 Օգոստոսին, Միջին Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդի 

(Մ.Ա.Ե.Խ.) Գործադիր Վարչութեան ժողովը գումարուեցաւ առցանց։ Յա-

նուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ժողովին մասնակցեցան Ծո-

ցի Երկիրներու Եկեղեցիներու Խորհուրդի ատենապետ` Գերշ. Տ. Մեսրոպ 

Եպս. Սարգիսեան եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միջ-եկեղե-

ցական յանձնախումբի եւ Մ.Ա.Ե.Խ.-ի Գործադիր Վարչութեան անդամ` 

Դոկտ. Ժան Սալմանեան։ 

Առաջին հերթին, վաւերացուեցաւ նախորդ ժողովին ատենագրութիւնը, 

որմէ ետք քննարկուեցան ներքին վարչական հարցեր։ Ապա, ժողովը կատա-

րեց աստուածաբանութեան եւ միջ-եկեղեցական բաժանմունքի նշանակում 

եւ քննարկեց Միջին Արեւելքի մէջ քրիստոնեաներուն գոյութեան մարտա-

հրաւէրներուն եւ ճակատագիրին մասին Մ.Ա.Ե.Խ.-ի ընդհանուր քարտու-

ղարին զեկոյցը՝ վերջերս Վատիկանի մէջ կատարուած Լիբանանի հոգեւոր 

պետերուն հանդիպումին լոյսին տակ։ 

Ժողովը նաեւ յատուկ յանձնախումբ մը յառաջացուց Մ.Ա.Ե.Խ.-ին կանո-

նագրութիւնը վերատեսութեան ենթարկելու, հարկ եղած յօդուածները վե-

րատեսութեան ենթարկելու եւ յառաջիկայ ժողովին բարեփոխութեան առա-

ջարկներ ներկայացնելու։ Յիշեալ յանձնախումբին մէջ Արեւելեան Ուղղա-

փառ Եկեղեցիներու ընտանիքը կը ներկայացնէ` Դոկտ. Ժան Սալմանեան։ 

Նշենք, որ յառաջիկայ ժողովը նախատեսուած է գումարել Փետրուար 

2022-ին, իսկ Մ.Ա.Ե.Խ.-ի Ընդհանուր Ժողովը՝ Մայիսին։ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԷՆ 

 

 
ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՄՕՏ 

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՆԱԽԿԻՆ ԴԵՍՊԱՆԸ 

ԱՅՑԵԼԵՑ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 

 

Երկուշաբթի, 12 Յուլիսին, Պիք-

ֆայայի Ս. Աստուածածին Վանքին մէջ, 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայ-

րապետին այցելեց Ամերիկայի Միաց-

եալ Նահանգներու մօտ Լիբանանի 

նախկին դեսպան` Սիմոն Քարամը։ 

Այցելութեան նպատակն էր մօտէն 

իմանալ Վեհափառ Հայրապետին ար-

ժեւորումը վերջերս Վատիկանի մէջ 

տեղի ունեցած Լիբանանի հոգեւոր 

պետերուն հանդիպման շուրջ։ 

Նորին Սրբութիւնը անհրաժեշտ 

բացատրութիւնները տուաւ Սիմոն Քա-

րամին, շեշտելով Վատիկանի ամբող-

ջական յանձնառութիւնը կարգ մը բա-

րեկամ երկիրներու հետ համախոր-

հուրդ՝ շարունակելու իր զօրակցութիւ-

նը Լիբանանի նկատմամբ։ 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌ Տ. ԼԵՒՈՆ ԱՐՔ. 

ԶԷՔԻԵԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ 

Չորեքշաբթի, 7 Յուլիսին, Անթիլ-

իասի Մայրավանքին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին այ-

ցելեց, Կ. Պոլսոյ եւ Թուրքիոյ հայ կա-

թողիկէ համայնքի առաջնորդ Գերա-

պայծառ Տ. Լեւոն Արք. Զէքիեանը։ 

Հանդիպման ընթացքին արծարծը-

ւեցան Վատիկանի մէջ վերջերս տեղի 

ունեցած Լիբանանի քրիստոնեայ հո-

գեւոր պետերու ժողովին եւ հայ կաթո-

ղիկէ եկեղեցւոյ նոր պատրիարքի ընտ-

րութեան հոլովոյթին հետ աղերս ունե-

ցող հարցեր։ 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ԽՈՒՄԲ ՄԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԷՄՔԵՐ 

Ուրբաթ, 9 Յուլիսի երեկոյեան, 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրա-

պետին այցելեցին Լիբանանի Խորհըր-

դարանի փոխ նախագահ` Էլի Ֆըրզլի, 

Նախագահական Պալատի տեղեկա-

տուական հարցերու նախկին պա-

տասխանատու` Ժան Ազիզ, Ուաշինկ-

թընի մօտ Լիբանանի նախկին դես-

պան` Դոկտ. Ապտալլա Պու Հապիպ եւ 

ասորի համայնքի լիկայի նախագահ` 

Հապիպ Աֆրամ: 

Հանդիպման ընթացքին Վեհա-

փառ Հայրապետին կողքին ներկայ էր 

Լիբանանի Հայկական Երեսփոխանա-

կան Պլոքի ներկայացուցիչ` Յակոբ 

Բագրատունի: 

Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ 

արծարծելու վերջերս Վատիկանի մէջ 

տեղի ունեցած Լիբանանի քրիստոն-

եայ հոգեւոր պետերու ժողովին եւ Լի-

բանանը յուզող հարցերուն առնչուած 

շարք մը խնդիրներ: 

 

ՄԻԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔ ՊԻՔՖԱՅԱՅԻ 

Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 

Երկուշաբթի, 12 Յուլիսի երեկոյ-

եան, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, 

Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին Վան-

քին մէջ տեղի ունեցաւ վանաբնակ 

միաբան հայրերու հաւաք: 
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Նորին Սրբութիւնը Հայրական սի-

րով ու օրհնութեամբ ողջունեց միա-

բան հայրերը՝ մաղթելով, որ ամրան 

յառաջիկայ ամիսները օրհնաբեր շըր-

ջան մը դառնայ մեր Ս. Աթոռին, միա-

բանութեան, մեր եկեղեցւոյ ու ժողո-

վուրդին համար: Վեհափառ Հայրա-

պետը դարձեալ յիշեցուց, որ մեր Ս. 

Աթոռին միաբանութիւնը, վանաբնակ 

թէ թեմերու մէջ ծառայող, մէկ ամբող-

ջութիւն է՝ նոյն սկզբունքներով, ար-

ժէքներով ու նպատակով գործող ու 

ծառայող: Մեր միաբանութեան հզօ-

րութիւնը իր հաւատարմութիւնն է ու 

նուիրումը՝ մեր Ս. Աթոռին, եկեղեցւոյ 

ու ժողովուրդին: Ապա, անամփոփ 

կերպով միաբան հայրերու ուշադրու-

թեան յանձնեց հետեւեալ կէտերը.- 

1) Մեր ժողովուրդը, Հայաստանի 

թէ Սփիւռքի գաղութներէն ներս, կը 

դիմագրաւէ լուրջ դժուարութիւններ ու 

մարտահրաւէրներ: Հետեւաբար, այս 

կացութեան դիմաց մեր եկեղեցին իր 

հոգեւոր մշակներու ճամբով հարկ է, 

որ ցուցաբերէ ժուժկալութիւն ու նա-

խանձախնդրութիւն՝ աւելի ամրապըն-

դելով իր ծառայական յանձնառութիւ-

նը: 

2) Լիբանանի տնտեսական տագ-

նապին ստեղծած ծանր հետեւանք-

ները հասած են մեր կառոյցներուն ու 

ընտանիքներուն: Մեծի Տանն Կիլիկ-

իոյ Կաթողիկոսութիւնը, յատկապէս 

անցնող երկու տարիներուն ընթաց-

քին, զանազան առիթներով օգտակար 

հանդիսացած է մեր կառոյցներուն ու 

ընտանիքներուն եւ պիտի շարունակէ 

իր ծառայութիւնը՝ յառաջիկայ շաբաթ 

2000 կարիքաւոր ընտանիքներու, միա-

բան հայրերու առաջնորդութեամբ, իր 

աջակցութիւնը բերելով:  

3) Ողջունելով համալսարանական 

ուսման մէջ գտնուող երկու միաբան 

հայրերու ներկայութիւնը, Վեհափառ 

Հայրապետը յիշեցուց, թէ մեր միաբան 

հայրերուն բարձրագոյն ուսման առա-

քումը Մեզի համար կը շարունակէ 

մնալ առաջնահերթութիւն, միաժամա-

նակ ընդգծելով, որ ուսումը պէտք է 

ծառայութեամբ արժեւորել մեր եկե-

ղեցւոյ ու ժողովուրդի կեանքէն ներս: 

4) Խօսելով Դպրեվանքի մասին, 

Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, որ նախ-

կին տեսուչներէ բաղկացած յանձնա-

խումբի մը ճամբով սկսած է Դպրե-

վանքի կրթական ծրագիրը, ուսուցչա-

կան կազմն ու ժամանակացոյցը վե-

րատեսութեան ենթարկել՝ նկատի ու-

նենալով ներկայ պայմանները: 

5) Վեհափառ Հայրապետը ողջու-

նեց միաբանական հաւաքին իրենց 

առաջին մասնակցութիւնը բերող հինգ 

նորընծայ աբեղաները՝ հայր Եզեկի-

էլը, հայր Եսային, հայր Եզրասը, հայր 

Եղիան ու հայր Երեմիան, մաղթելով 

որ իրենց նուիրումով ու աշխատան-

քով նոր թափ տան մեր միաբանու-

թեան ծառայութեան: 

6) Իր խօսքի աւարտին, Վեհափառ 

Հայրապետը վանական նոր պաշ-

տօններ յանձնեց միաբան հայրերուն, 

միաժամանակ կարգ մը միաբան հայ-

րեր վերահաստատելով իրենց ներկայ 

պաշտօնին մէջ: 

 

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

ԱՏԵՆԱՊԵՏԸ ԱՅՑԵԼԵՑ 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 

Ուրբաթ, 16 Յունիսին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը ըն-

դունեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կեդրոնական վար-

չութեան ատենապետ` Վաչէ Նաճար-

եանը: Հայաստան ու Արցախ մեկնելէ 

առաջ, ան եկած էր Նորին Սրբութեան 

օրհնութիւնը ստանալու եւ թելադրու-

թիւնները իմանալու:  

Վեհափառ Հայրապետը իր ջերմ 

գնահատանքը յայտնեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հա-

մահայկական կառոյցի աշխատանք-

ներուն, որոնց նպատակը նպաստել է 
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Հայաստանի, Արցախի ու Սփիւռքի հզօ-

րացման եւ մեր ազգին իտէալներու 

իրականացման: 

 

ՆՈՐԻՆ ՍՐԲՈՒԹԵԱՆ 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ 

Շաբաթ, 17 Յուլիսին, Վեհափառ 

Հայրապետը յաջորդաբար ունեցաւ հե-

տեւեալ հանդիպումները.- 

- Հ.Յ.Դ. Լիբանանի Կեդրոնական 

Կոմիտէին հետ։ Քննարկուեցան Լի-

բանանը դիմագրաւող ներկայ տագ-

նապին, ինչպէս նաեւ Լիբանանի հայ 

համայնքի կառոյցներու աշխատանք-

ներուն առաւել կենսաւորման եւ կա-

րիքաւոր ընտանիքներու օժանդակու-

թեան առնչուած հարցեր։ 

- Լիբանանի Կեդրոնական Դրա-

մատան փոխ կառավարիչ` Ալէքս Մու-

րատեանի հետ։ Փոխ կառավարիչը 

Վեհափառ Հայրապետին պարզեց Լի-

բանանի դրամատնային աշխատանք-

ներուն առնչուած դիմագրաւած դըժ-

ուարութիւնները եւ այդ գծով Կեդրո-

նական Դրամատան պատկերացում-

ները։ 

- Հայ Եկեղեցւոյ Համալսարանա-

կան Ուսանողներու Միութենէն խումբ 

մը անդամներու հետ։ Լեռնագնացու-

թեան մեկնելէ առաջ, իրենց հոգեւոր 

խորհրդատու`Արտաւազդ Վարդապե-

տին գլխաւորութեամբ, ներկայացան 

Նորին Սրբութեան` ստանալու համար 

անոր հայրական օրհնութիւնը։ Վեհա-

փառ Հայրապետը գնահատեց Միու-

թեան անդամներուն կողմէ ինքնաբուխ 

կերպով կարիքաւոր ընտանիքներու 

օժանդակելու աշխատանքը եւ այս 

առիթով Միութեան փոխանցեց իր եւ 

Կաթողիկոսութեան զօրակցութիւնը։ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԸ 

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՈՒ 

ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԷՋ 

1931-ին հաստատուած Կաթողիկո-

սարանի մատենադարանը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին ան-

միջական հսկողութեամբ եւ մատենա-

դարանապետ` Գերշ. Տ. Շահան Արք. 

Սարգիսեանի գլխաւորութեամբ վերա-

կազմակերպման ընթացքի մէջ է։ Այս 

աշխատանքին նիւթապէս կօժանդա-

կէ Կաթողիկոսարանի բարերարներէն 

մին։ Վեհափառ Հայրապետը յաճա-

խակի կերպով կայցելէ մատենադա-

րան՝ մօտէն հսկելու այդտեղ կատար-

ուող աշխատանքներուն։ 

Յայտնենք, որ յառաջիկայ ամսը-

ւան ընթացքին մատենադարանին բա-

ցումը տեղի պիտի ունենայ։ 

 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 

ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ 25-ԱՄԵԱԿԻՆ 

ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՏՈՐՆԵՐՈՒ 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ՆԻՍՏ 

Ուրբաթ, 23 Յուլիսին, Պիքֆայայի 

Ս. Աստուածածին Վանքին մէջ տեղի 

ունեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա․  Վեհա-

փառ Հայրապետի գահակալութեան 

25-ամեակի նուիրուած հրատարակու-

թեան խմբագրական կազմի ամփոփիչ 

նիստը։ 

Վեհափառ Հայրապետին նախա-

գահութեամբ տեղի ունեցող նիստին 

կը մասնակցէին խմբագրական կազմի 

անդամներ՝ Գերշ. Տ. Վարուժան Արք․ 

Հերկէլեան, Գերշ. Տ. Շահան Արք․ Սար-

գիսեան, Արտեմիս Հացագործեան, Շա-

հան Գանտահարեան եւ Վիգէն Աւագ-

եան։ 

Ժողովը քննեց հատորներու բո-

վանդակութեան նախագիծերը։ Առա-

ջինը լոյս պիտի տեսնէ յոբելինական 

ձեւաչափով՝ 25-ամեայ երթը լուսա-
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նկարներով ներկայացուած եւ պե-

տական-պաշտօնական անձնաւորու-

թիւններու ողջունագիրները ներառ-

նող ․  իսկ երկրորդը պիտի յատկա-

նշուի 25-ամեայ գործունէութեան հո-

լովոյթին կարեւորագոյն հանգրուան-

ները լոյսին բերող տեղեկատուական 

եւ վերլուծական գրութիւններով ու 

վկայութիւններով: 

Ժողովը յատուկ կերպով ընդգծեց 

ուղղագրական եւ կէտադրական միա-

ձեւութիւնը կիրարկելու կարեւորութիւ-

նը, նկատի ունենալով Արեւմտահա-

յերէնի մէջ այսօր գոյութիւն ունեցող 

բազմաձեւութեան օրինակները։ 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-

սութեան ժամանակակից պատմու-

թեան եւ Արամ Ա․ Վեհափառ Հայրա-

պետի գահակալական 25 տարիներու 

գործունէութիւնը արժեւորած են Հա-

յաստանի եւ Արցախի հանրապետու-

թիւններէն, Միացեալ նահանգներէն, 

Աւստրալիայէն, Գանատայէն, Եւրո-

պական եւ Միջին Արեւելեան երկիր-

ներէ 43 պետական, կրօնական եւ 

հասարակական գործիչներ, մտաւո-

րականներ ու մասնագէտներ։ Անոնց 

վերլուծումները եւ Վեհափառ Հայրա-

պետի ծառայական արգասիքի մասին 

կատարած գնահատականները համա-

խմբուած են շուրջ 700 էջի մէջ: 

Հատորներու հրատարակութիւնը 

նախատեսուած է տարեփակէն առաջ: 

 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ 

ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԻ 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ  

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 

Երկուշաբթի, 26 Յուլիսին, Համազ-

գայինի Գեղարուեստի Դպրոցներու հո-

վանաւորութիւնը վայելող ամառնային 

ծրագիրի 65 աշակերտները, ընկերակ-

ցութեամբ ուսուցիչներուն, ուղղուե-

ցան Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին 

Վանք՝ այցելելու Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Վեհափառ Հայրապետին եւ ստանա-

լու անոր օրհնութիւնը: 

Վեհափառ Հայրապետը ծանօթա-

ցաւ ամառնային ծրագիրի դպրոցի աշ-

խատանքներուն, որմէ ետք աշակերտ-

ները մտերմիկ զրոյցով մը ծանօթա-

ցան Նորին Սրբութեան առօրեային եւ 

նախասիրութիւններուն: 

Դպրոցի աշակերտութիւնը, բաժ-

նուած «Կոմիտաս», «Լ. Շանթ» եւ 

«Թումանեան» խմբակներու, Վեհա-

փառ Հայրապետին ներկայացուցին 

իրենց սորված երգերը, շարականները 

եւ ասմունքները: Իսկ Նայիրի Արնէլ-

եան տուտուկով ներկայացուց «Կիլիկ-

իա» երգը: Նորին Սրբութիւնը բարձր 

գնահատեց աշակերտներուն աշխա-

տանքը եւ անոնց յիշատակի խաչեր 

նուիրեց: 

Աւարտին, աշակերտները շրջա-

գայեցան Ս. Աստուածածին Վանքէն 

ներս եւ այցելեցին Վանքի համանուն 

մատուռն ու Նահատակաց յուշարձա-

նը: 

 

ՆՈՐԻՆ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԼԻԲԱՆԱՆԻ 

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԴԻՒԱՆՆ  

ՈՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒ 

ՏՆՕՐԷՆՈՒՀԻՆ 

Հինգշաբթի, 29 Յուլիսին, Պիքֆա-

յայի Ս. Աստուածածին Վանքին մէջ, 

Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային 

Վարչութեան դիւանը եւ Համազգա-

յինի Գեղարուեստի Դպրոցներու տնօ-

րէնուհին այցելեցին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Վեհափառ Հայրապետին:  

Շուրջ մէկ ժամ տեւած հանդիպ-

ման ընթացքին, առաջին հերթին, Հա-

մազգայինի Լիբանանի Շրջանային 

վարչութեան ատենապետը շնորհա-

կալութիւն յայտնեց Վեհափառ Հայրա-

պետին՝ հաստատելով, որ անցնող 
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երկամեակին Համազգայինը յատուկ 

կերպով վայելած է Նորին Սրբութեան 

հայրական գուրգուրոտ վերաբերմուն-

քը, ինչպէս նաեւ արժանացած է անոր 

քաջալերանքին եւ զօրակցութեան։ 

Հանդիպման ընթացքին արծարծը-

ւեցան մշակութային կեանքը յուզող 

հարցեր։ Համազգայինի Շրջանային 

վարչութեան դիւանը ներկայացուց 

ներկայ հանգրուանին Համազգայինի 

դիմագրաւած մարտահրաւէրները, աշ-

խատանքները եւ ծրագիրները։ 

Իր կարգին, Նորին Սրբութիւնը 

բարձր գնահատեց Համազգայինի Շըր-

ջանային վարչութեան գործունէութիւ-

նը եւ անոր հովանիին տակ գործող 

գեղարուեստի դպրոցներու աշխա-

տանքները, ինչպէս նաեւ թելադրանք-

ներ ու ցուցմունքներ փոխանցեց Շըր-

ջանային Վարչութեան։ 

 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ 

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՊԱՅԹՈՒՄԻՆ ՀԵՏԵՒԱՆՔՈՎ 

ԶՈՀՈՒԱԾ ՀՈԳԻՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ 

«ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՆԱՒԱՀԱՆԳԻՍՏԻ 

ՊԱՅԹՈՒՄԷՆ ՏԱՐԻ ՄԸ ԵՏՔ ԱՐԴԱ-

ՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ՄՆԱԼ 

ԱՆՏԵՍՈՒԱԾ»: Այս խիստ բառերով իր 

ընդվզումը արտայայտեց Վեհափառ 

Հայրապետը, Կիրակի, 1 Օգոստոսի 

առաւօտուն Անթիլիասի Մայր Տաճա-

րին մէջ Պէյրութի նաւահանգիստի 

պայթումի զոհերու հոգիներուն հա-

մար կատարուած հոգեհանգստեան 

արարողութենէն ետք: 

Նորին Սրբութիւնը իր խօսքին մէջ 

շեշտեց՝ «Արդարութիւնը չի կրնար զո-

հը դառնալ քաղաքական նկատումնե-

րու ու անձնական հաշիւներու: Ինչ որ 

պատահեցաւ տարի մը առաջ, Պէյրու-

թի նաւահանգիստին մէջ, չի կրնար հե-

ռու մնալ հաշուետուութենէ: Պատաս-

խանատուները ժողովուրդին պէտք է 

հաշիւ տան՝ իրենց անպատասխանա-

տու վերաբերումին համար: Պէյրութի 

նաւահանգիստին պայթումը ո՛չ միայն 

պատճառ դարձաւ հսկայ քանդում-

ներու ու բազմաթիւ զոհերու, այլ նաեւ 

յստակօրէն պարզեց կարգ մը պետա-

կան պատասխանատուներու անփոյթ 

ու անխիղճ վերաբերումը՝ իրենց վըս-

տահուած պաշտօններուն նկատմամբ: 

Ժողովուրդը հաշուետուութիւն ու 

արդարութիւն կը պահանջէ»: 

Յայտնենք, որ Երեքշաբթի, 3 Օգոս-

տոսին, լիբանանահայութիւնը հրա-

պարակային հանդիսութեամբ նշեց 

պայթումին տարելիցը, նաեւ մասնա-

կից դարձաւ, 4 Օգոստոսին, նաւա-

հանգիստին մէջ տեղի ունեցող հաւա-

քական աղօթքին: 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԻՐ 

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆԸ ՏՈՒԱՒ ՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՅ 

ՊԱՀԵՑՈՂՈՒԹԵԱՆ ՇՐՋԱՆԸ ԱՒԱՐՏԱԾ 

ՆՈՐԸՆԾԱՅ ԱԲԵՂԱՆԵՐՈՒՆ 

Ինչպէս ծանօթ է, թէ 20 Յունիս 

2021 թուականին, Անթիլիասի Մայրա-

վանքի Մայր Տաճարին մէջ տեղի ու-

նեցաւ Անթիլիասի Դպրեվանքի աւար-

տական հինգ սարկաւագներու աբե-

ղայական ձեռնադրութիւնն ու օծումը։ 

Անոնք վերակոչուեցան՝Տ. Եզեկիէլ, Տ. 

Եսայի, Տ. Եզրաս, Տ. Եղիա եւ Տ. 

Երեմիա աբեղաներ։ 

Մեր եկեղեցւոյ դարաւոր աւան-

դութեան համաձայն, նորընծայ աբե-

ղաները քառասնօրեայ պահեցողու-

թեան շրջան մը անցուցին՝ աղօթելով, 

խորհրդածելով, ընթերցելով եւ իրենց 

յառաջիկայ առաքելութեան համար 

պատրաստուելով։ Իսկ Կիրակի, 1 

Օգոստոսին, անոնք մատուցանեցին 

իրենց անդրանիկ պատարագը Լիբա-

նանի Թեմի եկեղեցիներէն ներս։ 

Արդարեւ, Երկուշաբթի, 2 Օգոս-

տոս 2021-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց զի-
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րենք՝ իր հայրական յորդորները եւ 

օրհնութիւնը փոխանցելով անոնց։ 

Նորին Սրբութեան տնօրինումով ա-

նոնք հետեւեալ վանական պատաս-

խանատուութիւնները ստանձնեցին.- 

հայր Եզեկիէլ՝ մատենադարանապե-

տի օգնական, հայր Եսայի՝ գաւազա-

նակիր եւ Քրիստոնէական Դաստիա-

րակութեան բաժանմունքի վարիչի օգ-

նական, հայր Եզրաս՝ Քրիստոնէական 

Դաստիարակութեան բաժանմունքի 

վարիչի օգնական, իսկ հայր Եղիա ու 

հայր Երեմիա՝ Դպրեվանքի հսկիչներ։ 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ 

ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԸ 

 Երեքշաբթի, 3 Օգոստոսին, Պիք-

ֆայայի Ս. Աստուածածին Վանքին 

մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետը ընդունեց հետեւեալ այ-

ցելուները.- 

ա) «Labora» քրիստոնէական ըն-

կերային-մարդասիրական ընկերու-

թեան տնօրէնն ու վարչական խոր-

հուրդը, որոնք Վեհափառ Հայրապե-

տին զեկուցեցին իրենց կազմակեր-

պութեան կատարած ընկերային ծա-

ռայութեան մասին։ 

բ) «Մասիս» մարզական միու-

թեան վարչութիւնը, որ ընդհանուր 

գիծերով ներկայացուց իր գործունէու-

թիւնը յատկապէս վերջին շրջանին՝ 

ընկերային օժանդակութեան մարզէն 

ներս։ 

գ) Կիպրոսի Թեմի Կաթողիկոսա-

կան փոխանորդ` Գերշ. Տ. Խորէն Արք. 

Տողրամաճեանը, որ Նորին Սրբութիւ-

նը տեղեակ պահեց թեմին առնչուած 

աշխատանքներուն մասին։ 

դ) Գարլա Խիճոյեան, որ Եկեղե-

ցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի 

անձնակազմէն ներս կը գործէ իբրեւ 

Միջին Արեւելքի շրջանի պատասխա-

նատու, զեկուցեց իր կատարած աշ-

խատանքներուն եւ Խորհուրդի կեդրո-

նական վարչութեան վերջին ժողովին 

մասին։ 

 

ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ԹԵՄԵՐՈՒՆ ՀԵՏ 

Օգոստոսի առաջին երկու շաբաթ-

ներուն ընթացքին, յաջորդական կեր-

պով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետը առցանց հանդիպումներ 

ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-

ղիկոսութեան բոլոր թեմերուն հետ: 

Հանդիպումներուն Վեհափառ Հայրա-

պետին կողքին մասնակցեցան Ազգա-

յին Կեդրոնական Վարչութեան համա-

ատենապետներ՝ Տիար Ստեփան Տէր 

Պետրոսեան (Լիբանան) եւ Տիար Գրի-

գոր Մահսերէճեան (Արաբական Միաց-

եալ Էմիրութիւններ), ինչպէս նաեւ Կա-

թողիկոսարանի դիւանապետ` Տիար 

Խաչիկ Տէտէեան: Թեմերուն կողմէ 

մասնակցեցան Առաջնորդ Սրբազա-

նին հետ Ազգ. Վարչութեան ատենա-

պետը եւ երբեմն՝ դիւանը: 

Իւրաքանչիւր հանդիպում տեւեց 

աւելի քան ժամ մը, որուն ընթացքին 

զեկոյցներ տրուեցան թեմի աշխա-

տանքներուն մասին, ներկայացուե-

ցան թեմի մտահոգութիւնները եւ յա-

ռաջիկայի ծրագիրները: Կատարուած 

քննարկումներէն ետք Վեհափառ Հայ-

րապետը իր գնահատանքը յայտնեց 

թեմերու գործունէութեան՝ հակառակ 

համաճարակի ստեղծած դժուար պայ-

մաններուն, եւ կատարեց անհրաժեշտ 

թելադրութիւնները: Նորին Սրբութիւ-

նը յատկապէս շեշտեց, որ Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը իր հո-

գեւորական թէ աշխարհական մար-

դուժով միշտ պատրաստ է օժանդա-

կելու թեմերու աշխատանքներուն ու 

ծրագիրներուն: 
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ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻՆ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ 

ՆՈՐ ԹԱՓՈՎ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետը կը շեշտէ, թէ «Ընկերային 

ծառայութիւնը սոսկ եկեղեցւոյ գոր-

ծունէութիւնը չէ, այլ անոր էութեան ու 

կոչումին անբաժանելի մասը կը կազ-

մէ»: Այս համոզումէն մեկնած,Նորին 

Սրբութիւնը միշտ կը թելադրէ թեմե-

րուն՝ ընկերային ծառայութիւնը նկա-

տել թեմական աշխատանքներուն կեն-

սական մասը: Յատկապէս համաճա-

րակի ստեղծած պայմանները, Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան թե-

մերը մղած են առաւել շեշտելու ըն-

կերային ծառայութեան առանցքային 

կարեւորութիւնը: 

Կաթողիկոսարանը, իր կարգին, 

հեռու լուսարձակներէ եւ բարձր պահե-

լով մեր ժողովուրդի զաւակներուն ար-

ժանապատուութիւնը, կը շարունակէ 

իր ընկերային ծառայութիւնը՝ զանա-

զան կերպերով օգտակար հանդիսա-

նալով մեր կարիքաւոր ընտանիքնե-

րուն, ինչպէս նաեւ համայնքային ու 

թեմական կառոյցներուն, մանաւանդ՝ 

Լիբանանի ու Սուրիոյ մէջ: Վերջին 

շրջանին այս աշխատանքներուն Կա-

թողիկոսարանին օգտակար հանդի-

սացած են Հիւսիսային Ամերիկայի 

Արեւելեան ու Արեւմտեան թեմերը, 

նաեւ՝ քանի մը անհատ բարերարներ՝ 

Զուիցերիայէն ու Մոնաքոյէն: Այս առի-

թով Նորին Սրբութիւնը իր ջերմ գնա-

հատանքը կը յայտնէ բոլոր անոնց, 

անհատ թէ կազմակերպութիւն, որոնք 

զանազան միջոցներով կը շարունա-

կեն օգտակար ըլլալ տնտեսական 

տագնապի մէջ գտնուող մեր զաւակ-

ներուն ու կառոյցներուն, Արցախի, 

Լիբանանի, Սուրիոյ եւ այլ գաղութնե-

րուն մէջ: 

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄՕՏ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ 

ԴԵՍՊԱՆԸ ԱՅՑԵԼԵՑ  

«ԿԻԼԻԿԻԱ» ԹԱՆԳԱՐԱՆ 

Հինգշաբթի, 5 Օգոստոսին, Լիբա-

նանի մօտ Գերմանիոյ դեսպան` Անտ-

րէաս Քինտըլ եւ տիկինը այցելեցին 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թեան «Կիլիկիա» թանգարան, ուր 

ընդունուեցան թանգարանի նախկին 

տեսուչ՝ Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. Շէրնէզ-

եանի եւ ներկայ տեսուչ՝ Հոգշ. Տ. 

Արտաւազդ Վրդ. Շարոյեանի կողմէ։ 

Ներկայացնելով Հայոց Ցեղասպանու-

թեան արհաւիրքէն անցած եւ սակայն 

յարութեամբ ոտքի կանգնած Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան պատմութիւնը, 

հայր սուրբերը դեսպանին եւ տիկնոջ 

ծանօթացուցին թանգարանին տար-

բեր բաժանմունքները, անոր հոգեւոր 

եւ մշակութային ժառանգութիւնը եւ 

առաքելութիւնը։ 

Թանգարան շրջագայութեան ա-

ւարտին, դեսպանն ու տիկինը այցե-

լեցին Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 

Տաճար եւ Սրբոց Նահատակաց յու-

շարձան-մատուռ, ուր անոնք իրենց 

յարգանքի տուրքը մատուցանեցին Հա-

յոց Ցեղասպանութեան սրբացեալ նա-

հատակներուն։ 

Յայտնենք, որ 2019 թուականին, 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայ-

րապետին օրհնութեամբ, կազմակեր-

պութեամբ Գերմանիոյ մէջ հիմնուած 

Հայ Մշակոյթի Ժառանգութեան Հիմ-

նարկին (Armenian Cultural Heritage 

Foundation, Lüneburg, Germany) եւ հո-

վանաւորութեամբ Գերմանիոյ Արտա-

քին Գործոց Նախարարութեան Մշա-

կութային Պահպանութեան գրասեն-

եակին, «Կիլիկիա» թանգարանի ձե-

ռագիրները արձանագրուեցան իբրեւ 

եւրոպական մշակոյթին մաս կազմող 

Սիսէն փրկուած ժառանգութիւն եւ 

խումբ մը գերմանացի երիտասարդ 

մասնագէտներու ջանքերով, պահպա-
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նութեան նոր մեթոտ կիրառուեցաւ 

թանգարանի ձեռագրատան բաժան-

մունքէն ներս։ 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԻՐ 

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆԸ ՅԱՅՏՆԵՑ 

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՊԱՏԱՀՈՂ 

ՄԵԾԱԾԱՒԱԼ ՀՐԴԵՀՆԵՐՈՒՆ ԳԾՈՎ 

Երկուշաբթի, 9 Օգոստոսին, Յու-

նաստանի վարչապետին, նախագա-

հին եւ արքեպիսկոպոսին յղած իր 

նամակներուն մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Վեհափառ Հայրապետը իր ցաւն ու 

մտահոգութիւնը յայտնեց Յունաստա-

նի մէջ բռնկած մեծածաւալ հրդեհնե-

րուն գծով։ Նորին Սրբութիւնը միա-

ժամանակ յայտնեց, որ իր աղօթք-

ներուն մէջ կը յիշէ հրդեհներուն պատ-

ճառով զոհ գացած յոյն ժողովուրդի 

զաւակները։ 

 

ՎԱՏԻԿԱՆԻ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԴԵՍՊԱՆՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 

Ուրբաթ, 13 Օգոստոսին, Ն.Ս.Օ. 

Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը 

յաջորդաբար ընդունեց Լիբանանի մօտ 

Հայաստանի Հանրապետութեան դես-

պան` Վահագն Աթաբէկեանը եւ Վա-

տիկանի մօտ Լիբանանի Հանրապե-

տութեան դեսպան` դոկտ. ՖարիտԱլ-

Խազենը։ 

Հայաստանի դեսպանին հետ հան-

դիպման ընթացքին քննարկուեցան 

Հայաստանի ներքին կացութեան եւ 

Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեան 

առնչուած հարցեր։ 

Վատիկանի մօտ Լիբանանի դես-

պանին հետ Նորին Սրբութեան ունե-

ցած հանդիպման առանցքը վերջերս 

Վատիկանի մէջ, Նորին Սրբութիւն 

Ֆրանսիս Պապին ներկայութեան, տե-

ղի ունեցած Լիբանանի հոգեւոր պե-

տերուն հանդիպումն էր եւ յատկապէս 

անոր յաջորդած աշխատանքները։ Այս 

ծիրէն ներս դոկտ. Ալ-Խազեն հանդի-

պում ունեցած էր Լիբանանի Հանրա-

պետութեան նախագահին եւ մարո-

նիթ եկեղեցւոյ պատրիարքին հետ։ 

 

ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԸ ԱՅՑԵԼԵՑ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ 

Շաբաթ, 14 Օգոստոսի առաւօ-

տուն, Լիբանանի մօտ Լեհաստանի 

դեսպան` Փրիմիսլաօ Նիսիոլովսկի այ-

ցելեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետին: Դեսպանին կընկերա-

նային դեսպանատան հիւպատոսը, 

Լեհաստանի մշակութային նախարա-

րութեան տնօրէնուհին եւ Լեհաստանի 

հայկական գաղութի ներկայացուցիչ` 

Մաթէ Պօղոսովիչ: 

Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ 

անդրադարձ կատարելու Լիբանանի 

եւ Լեհաստանի յարաբերութեան, ինչ-

պէս նաեւ՝ Լեհաստանի եւ Հայաստա-

նի, Լեհաստանի հայկական գաղութի 

ներկայ իրավիճակին եւ մշակոյթի նա-

խարարութեան ծրագիրներուն յատ-

կապէս Լիբանանէն ներս։ 

Վեհափառ Հայրապետը անհրա-

ժեշտ բացատրութիւններ տուաւ Հայ 

Եկեղեցւոյ առաքելութեան, Լիբանանի 

հայ գաղութին եւ Արցախի վերջին 

պատերազմին գծով՝ շեշտելով լեհ եւ 

հայ ժողովուրդի պատմական յարաբե-

րութիւնը: 

 

ՆՈՐԻՆ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

Հ.Բ.Ը.Մ.-Ի ԱՏԵՆԱՊԵՏԸ 

Երեքշաբթի, 17 Օգոստոսին, Ն.Ս. 

Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրա-

պետին այցելեց Լիբանանի Հայկական 
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Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան 

Լիբանանի Շրջանակային Յանձնա-

ժողովի ատենապետ` Ժերար Թիւ-

ֆէնքճեանը: Հ.Բ.Ը.Մ.-ի ատենապետը 

լայն զեկոյց տուաւ Նորին Սրբութեան 

երկրէն ներս Միութեան կատարած աշ-

խատանքներուն եւ յառաջիկայ ծրա-

գիրներուն մասին: 

Վեհափառ Հայրապետը անդրա-

դառնալով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կա-

թողիկոսութեան եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի պատ-

մական գործակցութեան եւ անոր ան-

դամներուն կողմէ Կաթողիկոսարա-

նին կատարուած բարերարութիւննե-

րուն՝ յոյս յայտնեց, որ նոյն ոգիով ու 

նուիրումով պիտի շարունակուի գոր-

ծակցութիւնը, որովհետեւ այսօր, փաս-

տօրէն, Անթիլիասը համազգային առա-

քելութեան եւ ծառայութեան է լծուած: 

Նորին Սրբութիւնը միաժամանակ 

իր գնահատանքը յայտնեց Հ.Բ.Ը.Մ.-

ին՝ Լիբանանի հայութեան վերականգ-

նումին բերած իր աշխոյժ մասնակցու-

թեան համար: 

Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՈՅԻ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ 

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 

Չորեքշաբթի, 18 Օգոստոսի երե-

կոյեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհա-

փառ Հայրապետին հետ երկար հան-

դիպում մը ունեցան Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի 

անդամներէն` Յակոբ Խաչերեանը եւ 

Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական 

Կոմիտէի հերթապահ` Տարօն Տէր Խա-

չատուրեանը: 

Հանդիպման ընթացքին արծար-

ծուեցան ընդհանրապէս Սփիւռքի եւ 

յատկապէս Գալիֆորնիոյ հայութեան 

առնչուած հարցեր, նաեւ յատուկ անդ-

րադարձ կատարուեցաւ Լիբանանի հա-

յութեան օժանդակութեան գծով կա-

տարուող աշխատանքներուն: 
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ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՔԱՐՈԶ 

Ս. ԱԹՈՌՈՅՍ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐՈՒՆ ԿՈՂՄԷ 

ԿԻՐԱԿԻ, 4 ՅՈՒԼԻՍ 2021: Զ․ ԶԿՆԻ ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Վիգէն Վրդ․ Տալգլըճեան: 

Պիքֆայայի Ս․ Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց եւ քա-

րոզեց՝ Հոգշ. Տ. Յովակիմ Վրդ․ Բանճարճեան։  

ԿԻՐԱԿԻ, 11 ՅՈՒԼԻՍ 2021: ՏՕՆ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵ-

ՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Գերշ. Տ. Շահան Արք․ Սարգիսեան: 

Պիքֆայայի Ս․ Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց եւ քա-

րոզեց՝ Հոգշ․ Տ․ Զաւէն Վրդ․ Նաճարեան։  

ԿԻՐԱԿԻ, 18 ՅՈՒԼԻՍ 2021: Բ․ ԶԿՆԻ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Աւետիք Աբղ․ Տէր Կարապետեան: 

Պիքֆայայի Ս․ Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց եւ քա-

րոզեց՝ Հոգշ. Տ. Սարգիս Աբղ․ Աբրահամեան։  

ԿԻՐԱԿԻ, 25 ՅՈՒԼԻՍ 2021: Գ․ ԶԿՆԻ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Գէորգ Աբղ․ Գարակէօզեան: 

Պիքֆայայի Ս․ Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց եւ քա-

րոզեց՝ Հոգշ. Տ. Յակոբ Աբղ․ Եագուպեան։  

ԿԻՐԱԿԻ, 1 ՕԳՈՍՏՈՍ 2021: Դ․ ԶԿՆԻ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Գերպ. Տ. Վաղինակ Ծ․ Վրդ․ Մելոյեան: 

Պիքֆայայի Ս․ Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց եւ քա-

րոզեց՝ Գերպ. Տ. Արտակ Ծ․ Վրդ․ Արապեան։  
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ԿԻՐԱԿԻ, 8 ՕԳՈՍՏՈՍ 2021: ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Ս․ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՊԱՀՈՑ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Գերպ. Տ. Հրանդ Ծ․ Վրդ․ Թահանեան: 

Պիքֆայայի Ս․ Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց եւ քա-

րոզեց՝ Հոգշ. Տ. Յակոբ Աբղ․ Եագուպեան։  

ՇԱԲԱԹ, 14 ՕԳՈՍՏՈՍ 2021։ ՏՕՆ ՇՈՂԱԿԱԹԻ ՍՐԲՈՅ ԷՋՄԻԱԾՆԻ, ԸՍՏ 

ՏԵՍԼԵԱՆ ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻՆ ՄԵՐՈՅ։ 

Պիքֆայայի Ս․ Աստուածածին վանքի շրջափակին մէջ հաստատուած 

Սրբոց Նահատակաց խորանին վրայ պատարագեց՝ Գերշ. Տ. Մուշեղ Արք․ 

Մարտիրոսեան եւ Հայրապետական իր պատգամը փոխանցեց՝ Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ 

Արամ Ա․ Կաթողիկոս։  

ԿԻՐԱԿԻ, 15 ՕԳՈՍՏՈՍ 2021: ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ Ս․ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Գերշ. Տ. Շահան Արք․ Սարգիսեան: 

Պիքֆայայի Ս․ Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց եւ քա-

րոզեց՝ Գերպ. Տ. Պօղոս Ծ․ Վրդ․ Թինքճեան։  

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 16 ՕԳՈՍՏՈՍ 2021։ Բ․ ՕՐ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ։ ՅԻՇԱՏԱԿ 

ՄԵՌԵԼՈՑ։  

Պիքֆայայի Ս․ Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց՝ Հոգշ. 

Տ. Զաւէն Վրդ․ Նաճարեան։  

ԿԻՐԱԿԻ, 22 ՕԳՈՍՏՈՍ 2021: Ը. ՕՐ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ․ Շէրնէզեան: 

Պիքֆայայի Ս․ Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց եւ քա-

րոզեց՝ Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ․ Սարգիսեան։  

ԿԻՐԱԿԻ, 29 ՕԳՈՍՏՈՍ 2021: Գ. ԶԿՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ: ՏՕՆ ԳԻՒՏԻ 

ԳՕՏՒՈՅ Ս․ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Վիգէն Վրդ․ Տալգլըճեան: 

Պիքֆայայի Ս․ Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց եւ քա-

րոզեց՝ Հոգշ. Տ. Յովակիմ Վրդ․ Բանճարճեան։ 

 

 




