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 Ո՞ր եկեղեցին կամ եկեղեցիներու միութիւնը չի 
մտահոգուիր իր երիտասարդներու հոգեւոր վիճակով 
ու եկեղեցիին ապագայով։
 Մենք յաճախ կը լսենք սա՛գանգատները. «Ո՞ւր 
են մեր երիտասարդները... անոնք չեն շահագրգռուած 
քրիստոնէական կեանքով, յանձնառու չեն ըլլար, չեն 
մասնակցիր պաշտամունքներուh, ո՛չ ալ եկեղեցական 
կեանքին»:
 Անշուշտ մենք չենք ուզեր ընդհանրացնել: Կան 
բացառութիւններ, որոնք ուրախացուցիչ են: Այս 
տարի, Օգոստոս 2-էն 16, 132 երիտասարդներ եւ քսան 
պատասխանատուներ հաւաքուած էին Հայաստան, 
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 
հարիրամեակը տօնելու՝ միջազգային համագումարով 
մը։ Բնաբանը Տիմոթէոսի տրուած հրահանգն էր. 
«Դուն հաստատո՛ւն կեցիր այն բաներուն մէջ, որոնք 
սորվեցար եւ որոնց հաւատացիր, վասնզի գիտես թէ 
որմէ՛սորված ես» – Բ. Տիմ. 3. 14։

 Երտասարդներուն յայտագիրը ճոխ էր, եւ 
անմոռանալի փորձառութիւններ ունեցան: Աստ-
ուածաշունչին պատգամները լրջօրէն ունկնդրեցին, եւ 
խորհրդածեցին իրենց հայ քրիստոնեայ ինքնութեան 
վրայ: Նաեւ աղօթեցին, փառաբանեցին Աստուած 
եւ ապրեցան հաղորդութեան հզօր պահեր: Սիրով 
ու կարեկցութեամբ ծառայեցին աղքատներուն եւ 
չքաւորներուն: Նաեւ միասին վայելեցին հաճելի 
պահեր:
 Համաաւետարանական Երիտասարդական Հա-
մագումարին մասնակցողները այցելեցին Հայաստանի 
պատմական, հոգեւոր եւ մշակութային նշանակալից 
վայրերը: Անոնք եկած էին Պէյրութէն, Հալէպէն, 
Քեսապէն, Թեհրանէն, Տուպայէն, Մոսկուայէն, Սոչիէն, 
Նիւ Եորքէն, Լոս Անճելըսէն, Պոսթոնէն, Ռոթերտամէն, 
Ֆրանքֆուրթէն, Աթէնքէն, Երեւանէն, Կիւմրիէն, 
Վանաձորէն, Սիսիանէն, Ստեփանակերտէն, Փարիզէն, 
Լիոնէն, Մարսէյլէն...։ Բարեկամական անկեղծ ու 
եղբայրական խորունկ կապեր հաստատուեցան իրենց 
միջեւ, եւ իրենց տուները վերադարձան՝ նորոգուած ու 
վերափոխուած:

 Մէկը միւսէն աւելի ճոխ ու տարբեր օրեր ապրեցան 
այս երիտասարդները, եւ համագումարի աւարտէն 
ետք՝ անընդհատ լուրեր փոխանակեցին մէկ երկրէն 

միւսը, մէկ քաղաքէն միւսը, եւ մէկ եկեղեցիէն: Բոլորն 
ալ կը փափաքին զիրար կրկին տեսնել.... Հայաստանի 
մէջ։

 Այս երիտասարդները ձիրքերով եւ ձեռն-
հասութեամբ օժտուած են։ Կը սիրեն Յիսուսը, 
կ’ուզեն անոր հետեւիլ, անոր ծառայել, ու զայն 
ծանօթացնել իրենց հասակակիցներուն հոն՝ ուր կը 
բնակին: Անոնք մերն են, մեր Հայ Աւետարանական 
Եկեղեցիին կը պատկանին: Ուստի տարեցներուս 
պարտականութիւնն է զիրենք սիրել, իրենց 
համար աղօթել, հետաքրքրուիլ իրենց անձերով, 
ու տեղ յատկացնել անոնց՝ մեր սրտերուն ու 
համայնքներուն մէջ:

 Այս երիտասարդները, համագումարին ներկայ 
եղած ըլլան կամ ոչ, հարցականի տակ կը դնեն 
չափահասներու դիրքորոշումները, ու մեզ կը 
հրաւիրեն մտածելու: Ուրեմն մեզի կը մնայ լսել անոնց 
պահանջները, նոյնիսկ եթէ ասոնք մեզ տակնուվրայ 
կ’ընեն: Եթէ իսկապէս կ’ուզենք որ նոր սերունդը մեր 
եկեղեցիներուն մէջ ծառայէ Աստուծոյ եւ աւետարանը 
տարածէ, պէտք է հրաժարինք մեր հանգստաւէտ 
կեանքէն: Ինչպէս Պօղոս Առաքեալ վարուեցաւ 
երիտասարդ Տիմոթէոսի հետ, մեր քրիստոնէական 
կեանքը միշտ պէտք է զանոնք մղէ նմանելու մեր 
կատարեալ օրինակին՝ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ, ինչպէս 
Առաքեալը կը գրէ. «Ինծի՛ նմանեցէք, ինչպէս ես ալ՝ 
Քրիստոսի» – Ա. Կորն. 11. 1։ 
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quå ÑIåuëqGU mO aquëqGO

YmCAEåAcAq

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
yBäBÖZBrBäví IíçvzBfBp JçVäBÖBçHBê

eBpBÖäBrV eBnBBíJäBçBrBdBr 
eBnBFvínBçVr

QBçFnBrJê$ ováfBrrNÖ AÖzJä 
AÑAâuëåIAq



 ux nNd BrfBä zVäV víLN TZäBdBr 
BLHJêvíRVírrJçví JrRBçdvíVX: arvjò dP ÅBrBr 
vítBHçvíRVír HBçhrJX VçJrê LBíBdrJçvír$ 
ÖävíFJXvá Brvrê HVäBb fJÉBäJÖVXV pBpäBFVçrJçP, 
vçzNÖLV TZäBdBr BLHJêvíRVír xvírJrBr Brvrê 
áçBp: CBçJdBnrJç dçrBr BLHJX, tçÅBrBdP dçrBp 
BLHJX nJç áçBp: mNd ZöÖòvá$ DvXvçÖ BX d'BzçVrò 
BLHJêvíRVírrJçvír äBd, PXXBr Brvrò XBí dBn 
FNt: IRN d’víLJrò tVäBd, ltnBçVä Jí XBíBFvpr 
BLHJêvíRVírP dçJX nJç áçBp, zNäò N dBçHBrò 
AÖävíBbBtvírxP:
 Arh nP PÖBb N. «cP dBçHBn AÖävíBbBtvírxP, 
FVärBXví RN nBçHVd V#rx zNäò N PrJr: cP dBçHBn 
öçBRJçRP, FVärBXví RN nBçHVd V#rx d’PrJr»: qvprr 
N zBçBFBr nJLV. JRN XvíçJçvír fJäJíVrò, Jí dBn 
nJç RBjV ví tçÅBrBdV nBçHvê rBpVrò, dP äJÖrJrò 
RN nBçHVd V#rx d'PrJr dBn VrxzN#Ö d'BzçVr: UÖd 
JRN d'víLJrò FVärBX RN Brvrò VrxzN#Ö zNäò N 
BzçVr, V#rx N XBíBFvpr BzçJXBdJçzP, zNäò N 
HVnJrò nVBpr nNd BjDVíçV$ vç dP dvxvíV ÑvíçD 
EVçò dBn AÖävíBbBtvírx:
 AtZBçfV nNÅ, PrHfBrvíç BÉnBnD, fBçêB-
ZvpLrJçP êvpê dví äBr RN rvç ÖJçvírHNr 
JdJjJêV pBlBZvjrJçvír nJb ävdvÖP äJjJBd xN 
AÖävíBbBtvírxNr: qvprVÖd JRN cVçBdröçJBp Gzçvê 
pBlBZBb Jr, BrFçBFNä Jr BÖävíBbBtrxBdBr 
VnBÖävá: sBäJç xJr FVäJç Brvç FVçòJçvír 
BrvírrJçP, fBLVí nV òBrV fBnBç Fvê ÖvçáBb 
Jr, ví tBä òVx FVävíRVír vírV òçVÖävrNBdBr 
fBíBäòVr áJçBDJçJBX:
 AnJçdBpV AÖävíBbBtvírxV OrdJçvíRJBr 
rBZdVr äröçNrP dP zBänN fJäJíJBX HNzòP, 
vç zBäBfBb N JdJjJêVNr rJçÖ: cVçBdV öç nP, 
zBtäBnvíròV PrRBêòVr, fváVíP FçBívç òrrvíRVír 
nP BÉBÅBçdJê rJçdBrJçvír, òBrV nP fBçêvínrJç 
víjjJXvá: ôçVrBd.
    1.-Urxv?í qBLBçNR òBjBòP rtBrBívç N:
    2.-U?rx zBäBfJêBí EJRÖJnBrVV nNÅ:
    3.-U?rx zBäBfJêBí EvjFvRBpV áçBp:
    4.-u?á N ÑVnvr yJäçvÖ:
eBçêvínrJçvír BçHVíròP JjBí fJäJíJBXP.
 1.-SvjvávíçHVr nNd JççvçHNr BíJXVr xFVäêBí 

vç oVÖvíÖ Vç nBrdvíRVírP Brêvíê qBLBçNR 
òBjBòVr nNÅ:
 2.-qJçdBrJçvír nNd xvççvçHP xFVäêBí RN 
EvjFvRB PÖvíBb áBpçP oVÖvíÖ ZBxvíJêBí:
 3.- qJçdBrJçvír dNÖP xFVäêBí RN V#rx 
zBäBfJêBí EJRÖJnBrVV nNÅ: 
 4.-qJçdBrJçvír 75 ävdvÖP xFVäêBí RN v#á Nç 
ÑVnvr yJäçvÖ:

 uíçVt ZöÖòvá, zBtäBnvíròVr rJçdBrJçvír 65 
ävdvÖP AÖävíBbBtvírxNr äJjJBd xNç, 25 ävdvÖP 
òVx nP äJjJBd Nç, 10 ävdvÖP òBÅBäJjJBd Nç...: I?çD 
TvjvávíçHP zVäV FVäBdêV vç AÖävíBbBtvírxP 
dBçJívç N rvprVÖd BpÖ HBçvír nNÅ: I?çD Br zVäV 
ÖvçáV RN Ñ. EVçòP dBçJívç N nBçH BçBçBbVr 
fvFJívç ví DBçvpBdBr zNäòJçvír fBnBç:
 IïJÖBêVrJçvír víjjvíBb rBnBdVr nNÅ yöjvÖ 
AÉBòJBX dP FçN. «gJç áçBp BÉN#ò AÖävíbvp 
ÖzBÉBLVrvíRVírP, vçzNÖLV dBçvj PXXBò xB-
çvíRJBr öçP HNn HrJX, Jí BnNr DBr XnrêrJXN 
pJävp$ fBÖäBävír dBprVX: uíÖäV hJç äJjP 
dBprJêN#ò, nNÅòJçrVH ltnBçävíRJBnD BnçBêrJXvá 
Jí BçHBçvíRJBr LçBfP fBFrJXvá, ví väòJçrvíH 
BnçBêvíêN#ò ZBjBjvíRJBr BíJäBçBrVr zBä-
çBÖävíRVírP, Jí BnNr DBrV áçBp fBíBäòVr 
áBfBrP BÉNò, vçvá dBçvj zVäV PXXBò xBçVr DvXvç 
dçBdvä rJäJçP nBçJX. Jí ïçdvíRJBr ÖBjBíBçäP 
BÉN#ò, ví evFVVr ÖvíçP$ vç AÖävíbvp YöÖòr N» – 
IïJÖ. 6. 13-17:
 eBíBäòVr áBfBrP, ïçdvíRJBr ÖBjBíBçäP, Jí 
BzB evFVVr ÖvíçP. Bpv#, AÖävíbvp YöÖòP: IRN 
d#víLJrò pJjBtçÅJX nVÅBáBpçV näBbJXBdJçzP, 
zNäò vírVrò Ñ. EVçòVr: IRN d#víLJrò nJç 
ÖvávçvíRVírrJçP XvíÖBívçJX, dBçVòP vírVrò 
AÖävíBbBtvírxVr: Arvç zNäò vírVrò, JRN 
d#víLJrò fBíBäòV öçVrBdJXV Jí òçVÖävÖBáBpJX 
dJBrò BzçVX, JRN d#víLJrò nJç DBçJdBnP, HçBêVr, 
PrdJçP ñçVÖävÖV DJçJX:
 IRN d#víLJrò AÖävíbvp áBpJX dJBrò BzçVX, 
dBçVòP dBp AÖävíBbBtvírxV BLHJêvíRJBr: u#x 
RN nVBpr BLHJêvíRVír nJç näBbJXBdJçzVr 
áçBp, BpXJí$ nJç BzçJXBdJçzVr: yöjvÖ AÉBòJBX 

AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

AÑâuëAaAsuëqwUq eIiUqAcuëQUëqO
C. âVn. 3. 10-17
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eÉvánNBêVrJçvír dP FçN. «Urx vç BÉBÅvíPrN 
FçvíJêBí, FçvíJêBí vç ÖvçáVò, vçzNÖLV fBn-
DJçvíRVírvá ví FçòJçvír nZVRBçvíRVírvá nJrò 
pvpÖ vírJrBrò» – eÉván. 15. 4: uíçJnr.

1. AÖävíBbBtvírxP dBçJívç Jí 
öFäBdBç N ÖvçáJêrJXví:

 qBJí FVärBXví BÖävíBbBpVr DBrJçP. víçVt 
ZöÖòvá$ AÖävíBbBtvírxVr nVÅvêBí nBçH BçBçBbP 
dP lBrxrBp ví dP ÖvçáV oVÖvíÖ ñçVÖävÖV nBÖVr, 
äJjJBd d#PXXBp Brvç FvçbJçvír Jí víÖvíêvínrJçvír: 
Ñ. EVçòP dBçJívç Jí öFäBdBç N JdJjJêVVr BX, 
vçzNÖLV lBrxrBp qvç cäBdBçBrV JdJjJêVr, dP 
FVäBdêV Brvç fBíBäòVr, FvçbVr Jí BÉBòJXvíRJBr: 
 AÖävíBbBtvírxP dBçJívç N rBJí òçVÖ-
ävrNBdBr dJBròV BÉrxvíRJBnD: Arvç nVÅvêBí 
dP FVärBrò òçVÖävrNBdBr dJBròV BjDVíçP, 
DrvíRVírP Jí rzBäBdP: ApÖöç BtZBçfV nNÅ 
LBrBLBr áBçHBzJävíRVírrJç Jí BjBrHrJç dBr, 
Jí nBçHVd tïvRV JrRBçdvíBb Jr, vçváfJäJí BpH 
áBçHBzJävíRVírrJçP v#x nNd dBz Jí BçnBä 
vírVr AÖävíBbBtvírxVr fJä: eJäJíBDBç, Ñ.EVçòr 
N vç fBíBäBêJBXVr dP ÖvçáJêrN òçVÖävrNBdBr 
dJBròP:

2. AÖävíBbBtvírxP öFäBdBç N 
ÖvçáJêrJXví, VrxzNÖ rBJí pBrHVnBrJXví:
 IçD Brh nP dP pBrHVnBrN víçVtP, PÖJX N 
RN d#víLN tädJX Jí BíJXV XBíP PrJX: qvpr hJívá 
AÖävíBbBtvírxP nNÅäJj dP fBrN BnNr Vrx vç ÖZBX 
N, PXXBp nJç nNÅ, PXXBp víçVtVr nNÅ, vçváfJäJí Vç 
nNÅ dP FärvíV ltnBçävíRVírP
 AÖävíBbBtvírxP dP pBrHVnBrN nJjòP, Jí 
öFäBdBç N nJjBívçVr$ vç FVäBdêV Vç nJjòJçvír: 
AÖävíBbBtvírxP nVBd FVçòr N vçnN dP áBZrBr 
nJjBívçrJçP, vçváfJäJí ltnBçävíRVírP d#PÖN:
 mJb BÖävíBbBDBr ôFvÖäVrvÖ JçD êvïvíRJBr 
BrhrBävíç Nç, hBpr nP dP XÖN vç d#PÖN. «A#É Jí 
dBçHB#»: ôFvÖäVrvÖ d#BÉrN AÖävíBbBtvírxP Jí dP 
DBrBp eÉván. 13. 13-14 fBnBçrJçP víç FçvíBb N. 
«uçzNÖLV êJçJd BäJr$ zBçdJtävíRJBnD zäPäVrò, 
v#x RN BrBÉBdvíRVírrJçvá ví FVrvávíRVírrJçvá, Jí 
v#x RN ZBÉrBd BrdvjVrrJçvá ví zjbvíRVírrJçvá, 
Jí vx$ RN fBdBÉBdvíRVírvá ví rBZBrhvá, fBzB 
hJç áçBp fBFN#ò âNç oVÖvíÖ ñçVÖävÖP, ví ZrBnò 
nV# äBrVò nBçnrVr$ êBrdvíRVírrJçví fBnBç»: 
 ApÖ fBnBçrJçP dBçHBXN Jäò$ ôFvÖäVrvÖ dP 

pBrhrvíV oVÖvíÖ ñçVÖävÖV ví dP fJÉBrBp Vç 
nJjòJçNr: AÖävíBbBtvírxP dP pBrHVnBrN nJjòP, 
vçzNÖLV rvç dJBrò trvçfN nBçH BçBçBbVr$ 
oVÖvíÖ ñçVÖävÖV nVÅvêBí: 

3. AÖävíBbBtvírxP öFäBdBç N tädJXví:
 sädJX$ dP rtBrBdN bÉBb DBr nP tVäBd 
víjjvíRJBr nNÅ HrJX: ApÖVròr AÖävíBbBtvírxP 
öFäBdBç N nBçHvê dJBròJçr ví BzçJXBdJçzP 
tädJXví Jí víjjJXví$ AÖävíbvp dBnòVr fBnBhBpr:
 AÖävíbvp YöÖòP dçrBp tädJX rBJí nJç 
áBçHBzJävíRVírP Jí fBíBäòP: Arvç nVÅvêBí dçrBrò 
FVärBX ví ÖvçáVX RN V#rx dP rtBrBdJr IdJjJêV, 
mdçävíRVír, eBjvçHvíRVír, ñçVÖävrNBdBr dJBrò, 
nBf Jí pBíVäJrBdBr dJBrò: 
 sBä nP áBçHBzJävíRVírrJç, BíBrHvíRVírrJç 
Jí ÖrBzBtävíRVírrJç dP áJçêvíVr, JRN AÖävíbvp 
YöÖòP dBçHBêvíV, ÖJçävíV Jí VçBFvçbvíV: AÖä-
víBbBtvírxr N vç d#víjjN fBíBäBêJBXP$ BzçJXví 
AÖävíbvp lBnDvír nNÅ:

4. AÖävíBbBtvírxP öFäBdBç N 
BçHBçvíRJBr nNÅ ZçBäJXví fBnBç: 

 Arh nP dP ZçBäJrò vçzNÖLV ÖZBX xPrN: 
AÖävíBbBtvírxP dP ÖvçáJêrN ví dP ZçBäN nJL 
vç BzçVrò nBòvíç, BpÖVròr BÖävíBbBfBlvp 
dJBrò nP: Ar FvçbrBdBr víjJêvpêr N DvXvç 
Brvrê$ vçvrò d#víLJr BzçVX ZvrBçf, zBçdJtä Jí 
BÖävíBbBfBlvp dJBrò nP: 
 âBÖP zBävíVçBrrJçP, nBçFBçNvíRVírrJçP, 
oVÖvíÖV dJBròP, XJçBr òBçvLP Jí rBnBdrJçP 
d#víjjJr nJL$ BzçJXví BçHBçvíRJBr nNÅ: uíçJnr, 
AÖävíBbBtvírxP öFäBdBç N ÖvçáJêrJXví, pBr-
HVnBrJXví, tädJXví Jí BçHBçvíRJBr nNÅ ZçBäJXví 
fBnBç (C. âVn. 3. 10-17):
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 AÖävíBbBtvírxP d#PÖN. «cçrBÖ LVÖ dBçHBX 
JöRP BrFBn dBn JöRBrBÖvír BrFBn JöRP, DBpê 
Jí BprzNÖ, nVäòH zVäV xdBçJrBp zBädJçBêrJX 
JçdVròNr VrbV äçvíBb BnDvjÅBdBrvíRVírP: 
u#çòBr BíJXV ïräÉJÖ, B#pròBr BíJXV dP FVärBÖ, 
v#çòBr BíJXV dBçHBÖ, B#pròBr BíJXV dP lBrxrBÖ 
AÖävíbvp ÖVçvj nVäòP»: EçVFvç qBçJdBêVr 
d#PÖN.«u#á AnJrBdBçvj Jí BráBrJXV âNç, òví 
däBdH AíJäBçBrr N, òví álVÉH BLBävíRVírr N, 
òví nBäJBrH trvçfòr N»:
 ApÖöç d#BzçVrò BtZBçfV nP nNÅ víç LBrBLBr 
äJÖBdV nBçäBfçBíNçrNç Jí BLHJêvíRVírrJç dBr: 
uçnN? d#BLHvíVrò – fBnBêBrêN?r, fJÉBäJÖVXN?r, 
RJçRN?r, tçÅBrBdN?r, nBçHvê PÖV-PÖBírJçN?r, 
nBçHvê ÖvávçvíRVírrJçN?r...:

 eBp BLFVr fBnBç evdäJnDJç BnVÖP 
rdBävíBb N mtBdvpRV BnVÖ Jí d#BrHçBHBÉrBrò 
fBp EVçJçví FVíäVr Jí RBçFnBrVxrJçvír, vçvrò 
RBçFnBrJêVr AÖävíBbBtvírxP$ LBpr nBçHvê 
fBÖdrBXV HBçhrJXví fBnBç:
 eBíBäBêJBXVr nBçäBfçBíNçrJçNr N 
AÖävíBbBtvírxVr fJjVrBdvíRVírP: IRN d#víLJrò 
BÖävíBbBfBlvp dJBrò nP BzçVX$ vçzNÖ òçVÖ-
ävrJBp, HBÉrB#rò AÖävíBbBtvírxVr, vç nVBd 
víjjvíRVír ävívjr N$ BzçJXví òçVÖävÖBáBpJX 
pBjRBdBr dJBrò nP: AnNr:

(A.m.q.)
ÜJç. ÑJçvD k. mcåâUwIAq

EuëåAqMq GMyU ñåUÑâuÑ (E.)
ՏԱՌԱՊԱՆՔՍ ՅԻՍՈՒՍԻ ՀԱՄԱՐՏԱՌԱՊԱՆՔՍ ՅԻՍՈՒՍԻ ՀԱՄԱՐ

 Մինչ տունէս բացակայած էի՝ հետեւելու 
համար Աստուածային Ժողովի Կեդրոնի դասըն-
թացքներուն, ծնողքս կը խորհէին թէ մզկիթը 
ըլլալու եմ, իսկ հօտս կը կարծէր թէ տունս կը 
գտնուիմ։ Ուստի իրենց հաղորդակցութեան 
ընդմէջէն հասկցան թէ ո՛չ մզկիթն եմ, ո՛չ ալ 
տունս։ Հեռատեսիլէն եւ շատ մը թերթերու մէջ 
զիս փնտռեցին։ Վերջապէս գտան զիս կաթողիկէ 
կեդրոնի մը մէջ։ Երբ հայրս հոն եկաւ, ահաւոր 
հանդիպում մը ունեցանք, եւ զիս լաւ մը ծեծեց։ 
Քիթս կ'արիւնէր եւ անգիտակից վիճակի մէջ էի 
երբ զիս տուն տարաւ, չեմ գիտեր ի՛նչ կերպով։ Երբ 
ուշքի եկայ, պզտիկ սենեակի մը մէջ կը գտնուէի՝ 
առանց հագուստի, ամբողջովին մերկ, ձեռքերս 

ու ոտքերս ամրօրէն շղթայուած: Չէի կրնար 
խօսիլ, որովհետեւ կծու պղպեղի փոշի դրուած 
էր բերնիս, քիթիս եւ աչքերուս մէջ։ Մարմնիս 
վէրքերուն վրայ ալ պղպեղի փոշի ցանուած էր՝ 
զիս այրելու նպատակով: Այս բոլորը ըրած էին, 
որովհետեւ Քուրանին մէջ 18 տեղեր գրուած է թէ 
պէտք է սպաննել բոլոր անոնք, որոնք կը մերժեն 
իսլամութիւնը: Հայրս կը հնազանդէր այդ օրէնքին։ 
Պէտք էր որ բան մը ընէր…։

 Մի քանի օր զրկուեցայ ջուրէ եւ կերակուրէ։ 
Մինչ ծարաւ էի՝ չորցած շրթունքներով, ու կը 
փորձէի լիզել քիչ մը արիւն՝ կոկորդս թրջելու 
համար, եղբայրս եկաւ եւ բերնիս մէջ մէզ պարպեց։ 
Կ'ըսէին թէ ա՛յդ է պատիժս, որովհետեւ Տէր 
Յիսուսի կը հաւատայի...: Անօթի ու ծարաւ մնալով՝ 

AÑâuëAaAsqwAcAq CIm



CAqCIå iA. âAåU ôEuÑâuÑ-ÑIyâImCIå-eucâImCIå 2018 QUë 67 ■ 7

սկսայ ստամոքսի պրկումներ ունենալ, մարմինս 
տկարացաւ եւ նորածինի նման եղայ։ Վերջապէս 
յիշելու կարողութիւնս ալ կորսնցուցի. նոյնիսկ չէի 
կրնար մտածել, առանց կերակուրի եւ ջուրի...։ 

 Մահամերձ վիճակի մէջ՝ չեմ գիտեր ճիշդ 
ո՛րչափ մնացի այդ սենեակը, 20 օրէն աւելի: Անգամ 
մը հայրս սենեակ գալով շղթաներս արձակեց՝ մինչ 
ես անզգայ վիճակի մէջ էի, ստուգելու համար թէ 
արդեօք կեանք կա՛յ վրաս։ Ուժգնութեամբ կոկորդս 
սեղմեց՝ զիս խեղդելու համար, այնպէս որ չէի 
կրնար շնչել։ Երբ աչքերս բացի, կարողացայ ձեռքին 
մէջ մեծ դանակ մը նշմարել։ Հայրս ըսաւ. «Վերջին 
վայրկեաններդ են, ա՛լ յոյս չկայ»։ Ապա շարունակեց. 
«Եթէ Ալլահին աղերսես՝ կեանքիդ պիտի խնայեմ, 
իսկ եթէ Յիսուսի դիմես՝ քեզ պիտի սպաննեմ»:

ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆՍԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆՍ

 Ինչպէս հաղորդած էի, մօրս որովայնին 
մէջ գտնուած ատենս՝ բոլորը կ'ըսէին թէ պիտի 
մեռնիմ։ Սակայն քանի զիս կը սիրէին, մինչ մահը 
ինծի կը սպառնար՝ կեանքիս համար աղօթեցին, 
եւ ապրեցայ. իսկ հիմա կ'ուզէին զիս սպաննել...։ 
Հայրս լաւ կը ճանչնայի, եւ համոզուած էի թէ 
զիս պիտի մեռցնէ։ Մահուան դէմ յանդիման 
գտնուելով, կը մտածէի թէ Յիսո՛ւս ալ մեռաւ, 
սակայն յարութիւն առաւ. ուրեմն եթէ հաւատամ 
ու մահանամ, ես ալ կրնամ վերակենդանանալ։ 
Այդ վայրկեանին ուրախութիւն մը պատեց զիս, եւ 
հասկցայ թէ աւելի լաւ է Յիսուսով մեռնիլ:

 Երբ այդպէս որոշեցի, յանկարծ լոյս մը 
ծագեցաւ ճակտիս վրայ, լուսնի լոյսի նման։ Բա՛ն 
մը ինկաւ վրաս, կարծես ելեկտրահար եղայ։ 
Բա՛ն մը անցաւ երակներուս մէջէն, եւ ինքզինքս 
զօրացած կը զգայի. ոյժ մը կար ոսկորներուս մէջ։ 
Անձս չէի կրնար կառավարել, այնպէս որ հօրս 
ձեռքը մէկդի դրի եւ Յիսո՛ւս գոչեցի։

 Ձայնէս՝ հայրս գետին ինկաւ, ու ձեռքին 
բռնած դանակը իր կուրծքին վրայ իյնալով մեծ 
վէրք մը բացաւ։ Արիւնլուայ վիճակի մէջ էր. բերնէն 
փրփուր կ'ելլէր եւ բարձրաձայն կը պոռար։ Բոլորը 
զարհուրած էին – մայրս, եղբայրներս, քոյրերս: 
Ամէնքը հիւանդանոց մեկնեցան, մոռնալով 
սենեակիս դուռը կղպել։ Իսկ ես անբացատրելի 

զօրութիւնով մը համակուած էի, հակառակ անօթի 
ըլլալուս աւելի քան 20 օրէ ի վեր։ Սենեակէն դուրս 
գալով՝ հօրս հագուստները հագայ եւ ուղղուեցայ 
վարձակառքի կայանը, հեռանալու համար այդ 
տեղէն:

 Ճանապարհին՝ շարժավարը, որ քրիստոնեայ 
էր, ինծի համար շաքարեղէն եւ պտուղի հիւթ 
գնեց, ինչպէս նաեւ ինծի պէտք եղած բաները։ 
Ծանօթանալով պատմութեանս, ան զիս Փոթա 
տարաւ, ու մինչեւ այսօր իրեն հետ կապի մէջ եմ. 
ան իմ շատ լաւ բարեկամս է: 

 Այսպիսով՝ կրկին Փոթա գացի։ Այդ օրը 
իսկապէս հասկցայ թէ Յիսուս կենդանի է։ 
Երբ ծայր աստիճան տագնապի մէջ էի, իրեն 
աղաղակեցի եւ զիս փրկեց։ Գիտեմ թէ ինք 
ամէնուրեք է, ու զիս կը պաշտպանէ։ Երբեք չէի 
խորհեր թէ իսլամները պիտի արտօնեն որ ես 
ապրիմ՝ դաւանափոխութենէս 18 տարի ետք։ 
Ես նոյնիսկ քարոզած եմ Միջին Արեւելքի մէջ, 
ուր Արաբներ ալ եկան, սակայն ո՛չ մէկ բան 
պատահեցաւ։ Այս կը նշանակէ որ Յիսուս զիս կը 
պաշտպանէ:

(Շար. 3)

Վկայեց՝ mBçVö SuKMú
Թարգմանեց՝ Նայիրի ՊԱՐՏԱՔՃԵԱՆՆայիրի ՊԱՐՏԱՔՃԵԱՆ

KmAoWIWU MÄIå



CAqAÑâIiaAcAq

ÑvíçD EVçòP Rvj DBê nrBp ÖJjBrVH áçBp äVí ví êBpF$
aBjdBnBrV zNÖ DvíçJj, vç Vç bBjdvír NÅJçNr
QvçJr, DvíçJr AÖävíbvp DBÉJçP$ áBçH ví nJZBd,
âvírP VçJrê òBjêçvíRJBnD ví ÖçDvíRJBnD XJêPrJr:

ÑvíçD EVçòP Rvj DBê nrBp ÖJjBrVH nNÅ ntäöçNr$
YrdBnBrV zNÖ áBÉvj, Vç ZöÖòJçP Zrdvír
Ií Vç ZvfJçP Zvçvírd$ ävírPH ZvçB!r HBçhPrJr,
uí JçdVròV dBzvpävá Jí BrHvççvá LBpr Xrvír...:

mVtä DB!ê nrBp ÖrBçVH$ lçBFV zNÖ DvêBfJí,
uç XvíÖJjNr Vç DBÉJçr víjjJr lBnDN!r oVÖvíÖV,
éBpFJçPH nvíR ví nvXBç Jí êJçJdrJ!çH BX BçJí,
uí âNçr V!rò òJL òBpX BÉ òBpX Jí DVD BÉ DVD víjJdêV...:

möç FVçdV zNÖ$ NÅ BÉ NÅ Rvj DB!ê nrBp Br, äjB!Ö,
uç ZvêJçvír HNn dJBròV Jí ïvçhvíRJBrê nNÅ Vç Dvê$
ñví ZÉváòrJçPH XBXví ÖïvïBáB#pç n’vírJrBr,
Ií nJb ÖVçvp nP äJÖVXòr$ BäJXvíRJBr HNn nBçHvê:

Qv!j DBê, Rv!j XBpr nrBp nVtä ÖJjBrV zNÖ fBêBXV,
uç òJL JçBtä xRvjv#í BpÖ lvZ BtZBçfP, äjB!Ö,
ôçvíBr ZBxP dçJXví vpTP ÖVçäPH xzBdÖV!,
wfBrFV! pvpÖr fBÖrJXví XJçBr FBFBRr JçdrBfBÖ:

YvfJçvíH nNÅ RN FvçbòVH$ ÑvíçD EVçòP Rvj DB!ê nrBp,
Ií fvFívpH nNÅ nV!tä rJçdBp, nVtä dJrHBrV! nrBp Rvj,
uç BnNr nNd áBpçdJBrVH, nNr nV òBpXVH, lBnDvíH áçBp,
cJBròVH áPçBp, nBrBrB!p BÉ nBrBrB!p, tv!j BÉ tv!j,

ôçfrvíRVírrJç BrhçJíJr DBçV hJÉòNr AÖävíbvp...:

SBF Ñ. oAcuCIAq
WvÖ ArlJXPÖ

ÑuëåC 
EUåñO

Qui CA!é 
mqAo...

8 ■ CAqCIå iA. âAåU ôEuÑâuÑ-ÑIyâImCIå-eucâImCIå 2018 QUë 67

AÑâuëauo aåAEUåO 
cIAqñUG eAmAå

IïJÖ. 2. 1-10

 Շատ մը քրիստոնեաներ ինծի կ’ըսեն. 
«Պատուելի՛, չենք գիտեր թէ ինչպէ՛ս կրնանք 
հասկնալ Աստուծոյ ծրագիրը մեր կեանքին 
համար: Աստուած ի՞նչ կ’ակնկալէ մեզմէ. 
որոշում տալէ առաջ ինչպէ՞ս կարելի է վստահ 
ըլլալ թէ անոր կամքը հասկցած ենք: Յաճախ կը 
կորսնցնենք մեր կողմնացոյցը»:
 Այս հարցումներուն հետեւեալ 

պատասխանը կու տամ. «Աղօթքով կարդացէ՛ք 
Եփեսացիներուն ուղղուած Նամակին երկրորդ 
գլուխին քսաներորդ համարը. «(Դուք)...շինուած 
(էք)՝ առաքեալներուն եւ մարգարէներուն հիման 
վրայ, որուն անկիւնաքարը Յիսուս Քրիստոս է»:
 Այս գեղեցիկ եւ հարուստ համարին մէջ 
ամփոփուած է Աստուծոյ ծրագիրը՝ իր ամէն մէկ 
զաւակին համար.
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1- Մենք Աստուծոյ հրաշալի արարածներն ենք.
2- Աստուած մեզ ստեղծած է Յիսուս Քրիստոսի մէջ 
նոր կեանք մը ունենալու համար.
3- Աստուած պատրաստած է իր զաւակները՝ բարի 
գործեր կատարելու յատկութիւններով.
4- Մեզի կը մնայ զանոնք գործադրել եւ հնազանդիլ:

Ա. Մենք Աստուծոյ ձեռակերտն ենքԱ. Մենք Աստուծոյ ձեռակերտն ենք
 Մենք Աստուծոյ ձեռքին հրաշալի ստեղծա-
գործութիւնն ենք: Այս տեսակէտը կը հաստատէ 
թէ մենք պատահականութեան կամ դիպուածի 
արդիւնք չենք, այլ Աստուծոյ սիրելի էակները: Ան 
մեզ ստեղծած է իր կերպարանքին նմանութեամբ, 
որպէսզի գիտնանք, թէ իրեն կը պատկանինք, 
եւ մեր կեանքին միջոցով փառաւորենք զինք 
ու ծառայենք իրեն: Աստուած մեզի խելք 
տուած է հոյակապ մարմինի մը մէջ: Շնորհած 
է մտածելու, ընտրելու, ստեղծելու, խօսելու, 
շարժելու, աշխատելու, քալելու եւ ցատկռտելու 
կարողութիւնները:
 Մենք կրնանք նաեւ աղօթել Աստուծոյ, 
ծառայել անոր, իր անունը եւ իր հզօրութիւնը 
յիշել մեր մերձաւորներուն մօտ: Ան մեզ ստեղծած 
է ու մեզ կանչած,՝ որպէսզի նմանինք իրեն: Մենք 
կրնանք սիրել, քանի որ Աստուած սէր է: Կրնանք 
ներել, քանի որ Ան ներող Աստուած է: Կրնանք 
վերցնել ինկածը, քանի որ Աստուած ցաւակցող 
Աստուած է: Նաեւ կրնանք իր լոյսը ցոլացնել այս 
խաւար աշխարհին մէջ, քանի որ Աստուած լոյս է: 
Յիսո՛ւս է աշխարհի լոյսը:
 Կրնաք առարկել՝. «Եթէ ես Աստուծոյ ձեռքին 
գործն եմ՝ իր գլուխ-գործոցը, եթէ զիս ստեղծեց 
իր սիրոյ ձեռքերով՝ իմաստուն ճարտարապետի 
մը նման, ինչո՞ւ աշխարհ չի նմանիր դրախտի. 
ընդհակառակը՝ կը նմանի դժոխքի: Ինչո՞ւ 
փոխանակ զիրար սիրելու եւ յարգելու, մարդիկ կը 
վիճաբանին իրարու հետ, կ՛ատեն զիրար եւ իրարու 
դէմ պատերազմ կը յայտարարեն: Ինչո՞ւ այսքան 
կեանքեր եւ ընտանիքներ կը քանդուին: Ինչո՞ւ 
այսքան մարդիկ առանձին, դժբախտ եւ յուսահատ 
կ’ապրին: Ինչո՞ւ նոյնիսկ քրիստոնեաներ, փոխանակ 
Աստուծոյ նմանելու, հեռու են անոր սէրէն, 
խաղաղութենէն, արդարութենէն եւ սրբութենէն»:
 Պատճառը մեղքն է։ Արդարեւ Աստուածաշունչը 
կը հաստատէ թէ «ամէնքը մեղք գործեցին եւ 
զրկուեցան Աստուծոյ փառքէն» – Հռովմ. 3. 23։ 
Մեղքը՝ մարդուն հպարտութեան հետեւանքն 

է: Ադամ եւ Եւա Աստուծոյ ձեռքով ստեղծուած 
արարածներ էին. փոխանակ հնազանդելու 
զիրենք ձեւակերպողին, մտիկ ըրին Սատանայի 
ձայնին, որ ըսաւ. «Դուք աստուածներու պէս պիտի 
ըլլաք»: Երկուքն ալ հաւատացին ստախօս Օձին 
խօսքերուն: Հետեւանքը եղաւ մեղքին մուտքը մեր 
կեանքերէն ներս: 
 Մեղքը մեզ դատապարտեց Աստուծոյ փառքէն 
եւ սրբութենէն անջատուած կեանքի մը: Մեղքը 
աղտոտեց մեր սիրտը, մեր մարմինը, մեր խիղճը: 
Մեղքը՝ մեր սիրտերուն մէջ մտնելով պղծեց 
Աստուծոյ կերպարանքը:
 Իմ թոյլտուութեանս եւ զիջողական վարմունքիս 
պատճառաւ է որ մեղքը կը գործէ իմ մէջս, զիս 
զրկելով Աստուծոյ պարգեւներէն, օրհնութիւններէն 
եւ Սուրբ Հոգիին շնորհած բերկրանքէն: Եթէ նոյնիսկ 
կեանքս նմանի արուեստի գեղազմայլ գործի 
մը, պիտի վերածուի կորուսեալ գլուխ-գործոցի 
մը. բայց Աստուծոյ գործը կանգ չ'առներ մեր 
անհնազանդութիւններուն եւ ձախողութիւններուն 
հետեւանքով. ալէլուիա: Սատանան անկարող է 
կասեցնելու Աստուծոյ ծրագիրը:

Բ. Մենք Նոր Կեանք Ստացած Բ. Մենք Նոր Կեանք Ստացած 
Ենք Յիսուս ՔրիստոսովԵնք Յիսուս Քրիստոսով

 Աստուած մեզ ստեղծած է որ Յիսուս Քրիստոսի 
մէջ նոր կեանք մը ունենանք, դառնանք նոր Ադամ 
մը, ինչպէս կ’ըսէ Պօղոս Առաքեալ: Ա՛յն բանին 
մէջ որ Ադամ ձախողեցաւ՝ Յիսուս յաջողեցաւ: 
Մէկ մարդու միջոցով մեղքը մտաւ աշխարհ, եւ 
մինչեւ այսօր բոլորս ալ կ’ապականէ: Իսկ Յիսուսի 
միջոցով – խաչին վրայ իր մահով ու յարութեամբ, իր 
ներումով եւ արդարացումով – նոր կեանքի պարգեւը 
ընձեռուած է համայն մարդկութեան:
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 Յիսուսի վրայ ունեցած մեր հաւատքը մեզ 
փրկեց ու յաւիտենական կեանքի ժառանգորդ ըրաւ: 
Երբ կ’արտօնեմ Յիսուսի որ ներգործէ կեանքիս 
մէջ, ան իմ ներկսդիս ամէ՛ն ինչը էականօրէն 
կը նորոգէ, նորածին մանկան մը կը վերածէ: Իր 
արիւնով կը մաքրէ բոլոր մեղքերս, կը բժշկէ ամէն 
ինչ որ Սատանան պղծած է, վիրաւորած է, քանդած 
է, այլափոխած է: Յիսուս կը կործանէ այն պատը՝ 
որ կ'արգիլէր ինծի Աստուծոյ երեսը տեսնելու: Ան 
իր խաչին միջոցով մեզ Աստուծոյ հետ հաշտեցուց. 
ուստի Սուրբ Հոգին կու գայ բնակելու իմ մէջս, 
ու ես կ’ըլլամ անոր տաճարը, կը վերածուիմ նոր 
ստեղծուած անձի մը: 
 «Մարմինէն ծնածը մարմին է, իսկ Հոգիէն 
ծնածը՝ հոգի» – Յովհ. 3. 6։ Յիսուսի հաւատալով՝՝ 
մեռած եւ յարութիւն առած ենք: Իմ անցեալս, որ 
կ՛առաջնորդուեր մեղքով եւ հպարտութեամբ, 
թաղուած է, եւ նոր կեանք մը ծնունդ առած 
է՝ որ կ՛առաջնորդուի Ս. Հոգիով: Այլեւս 
մարմինիս պահանջներով չեմ քալեր, այլ Հոգիին 
առաջնորդութեամբ: Ամէ՛ն ինչ փոխուած է իմ 
մէջս: Այսուհետեւ աշխարհիկ բաները զիս չեն 
հրապուրեր. այս աշխարհի անբարոյական 
հաճոյքները մեռած են ինծի համար: Ես կը 
գուրգուրամ այն բաներուն վրայ, որոնք երկնաւոր 
Հօրս պատուիրանին համեմատ են: Ա՛յս է 
վկայութիւնս՝ դարձի գալէս ետք։ Մկրտութեան 
ջուրին մէջ թաղուելով ես կը վկայեմ, որ իմ 
անցեալի կեանքս Քրիստոսի հետ մեռած է: Իսկ 
ջուրէն դուրս ելլելով կը վկայեմ, որ յարութիւն 
առած եմ Քրիստոսի հետ՝ նոր կեանքի մը համար:
 Այլեւս չեմ ուզեր հնազանդիլ մեղքին, 
ընդհակառակը կը փափաքիմ հետեւիլ 
Յիսուսի եւ նմանիլ իրեն: Այս հրաշքը, այս նոր 
ստեղծագործութիւնը՝ մեր հաւատքին արդիւնքն է: 
Գրուած է. «Եթէ մէկը Քրիստոսի մէջ է, անիկա նոր 
ստեղծուած մըն է: Հիները անցան, եւ ահա՛ ամէն 
բան նոր եղաւ» – Բ. Կորն. 5. 17։
 Քրիստոսի դառնալը, անոր հրահանգով 
մկրտուիլը եւ իրեն աշակերտ ըլլալը կարեւոր 
հանգրուաններ են, բայց մեր գործը հոս չի վերջանար: 

Գ. Աստուծոյ Ծրագիրը՝ Բարի Գործեր Գ. Աստուծոյ Ծրագիրը՝ Բարի Գործեր 
Կատարելու Առնչութեամբ Կատարելու Առնչութեամբ 

 Եթէ կեանքդ նուիրած ես Քրիստոսի, այլեւս 
դուն քեզի չես պատկանիր: Տարբերութիւն մը կայ 
նախկին եւ հետագայ կեանքերուդ միջեւ: Դուն 

չե՛ս կրնար ապրիլ ինչպէս որ կ՛ապրէիր դարձէդ 
առաջ: Չե՛ս կրնար շարունակել այնպէս, ինչպէս  կը 
մտածէիր, կ'որոշէիր, կը գործէիր եւ կը յարաբերէիր 
երբ կ՛ապրէիր առանց Քրիստոսի: Այսպիսի կեանք 
մը վարել անկարելի է: Քու նոր «համակարգչային 
յայտագրաշարդ», քու նոր «արբանեակայյին 
ուղղիչդ» Աստուա՛ծ է. Տէ՛րն է քու առաջնորդդ:
 Օրդ սկսելէ առաջ աղօթէ՛. «Տէ՛ր իմ, ցո՛յց 
տուր ինծի այն բարի գործերը, որ ինծի համար 
նախատեսած ես: Ո՛վ Տէր, ի՞նչ է քու կամքդ, որ 
կատարեմ զայն այսօր՝ տան մէջ, գործիս վայրին մէջ, 
ընտանիքիս մէջ, եկեղեցիիս մէջ, դրացիներուս հետ»: 
Եւ Տէրը քեզի ցոյց պիտի տայ այն բարի գործերը, 
զորս նախատեսած է քեզի համար: Անոնց մէջ կան 
օրհնութիւններ եւ յաղթանակներ, որոնք քեզի կը 
սպասեն ամէն օր: Աստուած մեր ուշադրութեան կը 
յանձնէ զանոնք երկու միջոցներով.

 ա) Աստուածաշունչով։ Իր խօսքին ամէնօրեայ 
ընթերցումը եւ անոր վրայ խորհրդածութիւնը 
միջոցներ են, որոնցմով Ս. Հոգին կը ներթափանցէ 
եւ ի յայտ կը բերէ նախօրօք քեզի համար 
պատրաստուած բարի գործերը:
 բ) Աղօթքի ընթացքին: Յարատեւ ու մտերմիկ 
երկխօսութիւնը մեզ կը միացնէ երկնայինին: 
Այս մենաշնորհուած ժամը քեզ կը մօտեցնէ 
Աստուծոյ՝ զինք փառաբանելու եւ պաշտելու, 
զինք լսելու եւ իր կամքին ենթարկուելու: Աղօթքի 
ատեն սիրտդ կը բանաս իր առջեւ եւ իրեն կը 
յանձնես ինչ որ վրադ կը ճնշէ, ու կը ստանաս 
իր պատասխանը։ Ս. Հոգին քու առջեւդ դռներ 
բանալով՝ քեզի ցոյց պիտի տայ ճանապարհը։ 

Դ. Աստուծոյ Կամքը Դ. Աստուծոյ Կամքը 
Գործադրելու ՊայմանըԳործադրելու Պայմանը

 Տէրը մեզ պատասխանատու կը սեպէ: 
Երբեք մեզ չի ստիպեր որ կատարենք այդ բարի 
գործերը։ Բայց ի՞նչ օգուտ կայ գիտնալու Տէրոջ 
կամքը, եթէ իրեն անհնազանդ գտնուինք...։ Ի՜նչ 
ափսոսանք է որ ոմանք «տեսնելու աչքեր ունին 
ու չեն տեսներ, եւ լսելու ականջներ ունին ու 
չեն լսեր» (Եզեկ. 12. 2): Յիսուս կ'ըսէ. «Երանի՜ 
մանաւանդ անոնց, որոնք կը լսեն Աստուծոյ 
խօսքը եւ կը պահեն» (Ղուկ. 11:28):
 Երբ Աստուած ինծի կ՛այցելէ, ինծի կը խօսի, 
որոշապէս ցոյց կու տայ իր կամքը, ես որո՞ւ կը 
նմանիմ, Յովնանի՞, թէ Յիսուսի մօր՝ Մարիամի: 
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 «Ես Քրիստոսի աւետարանն ամօթ չեմ 
համարում, քանի որ այն Աստծոյ զօրութիւնն է 
ամէն հաւատացողի փրկութեան համար, նախ 
Հրեայի, եւ նոյնպէս Յոյնի, որովհետեւ դրանով 
Աստծոյ արդարութիւնը, որ հաւատից է, հաւատի 
համար է յայտնուում, ինչպէս գրուած է՝ Արդարը 
հաւատով պիտի ապրի» – Հռոմ. 1. 16-17։

 Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, 
որ երբեմն նոյնիսկ քրիստոնեաները չեն ուզում 
խոստովանել, որ իրենք հաւատացեալ են։ 

Ինչո՞ւ մենք չպիտի ամաչենք Քրիստոսը 
աւետարանելուց։  Ինչպիսի՞ ոյժ ունի աւետարանը, 
որը մենք քարոզում ենք մարդկանց։ 
 Աւետարանի տարածումը մեծ պատ-
ուիրանն է մեր Տէր Յիսուսի կողմից (Մատթ. 28. 
19-20)։ Ինքը՝ Տէ՛րը պատուիրեց մեզ քարոզել 

փրկութեան լուրը մեռնող աշխարհին։ Եւ դրա 
համար այսօր ի՛նչ էլ որ անի եկեղեցին (լինի 
դա քրիստոնէական համերգների կազմա-
կերպում, սպորտային միջոցառումներ եւ այլ 
ծառայութիւններ), կենտրոնում պիտի լինի 
աւետարանի քարոզումը, քանի որ դա մեր Տիրոջ 
մեծ պատուիրանն է։

 Բայց վերադառնանք այն հարցին, թէ 
ինչո՛ւ մենք չպիտի ամաչենք Քրիստոսը աւե-
տարանելուց։ Նախ՝ որովհետեւ Քրիստոսի 
աւետարանը Աստծոյ զօրութիւնն է ամէն 
հաւատացողի փրկութեան համար (համար 
16)։ 
 Աւետարանի կենտրոնում Յիսուս Քրիստոսն 
է, որն իր կեանքը տուեց մեր փրկութեան 
համար, եւ ով նոյնպէս յարութիւն առաւ մեզ 
արդարացնելու համար։
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Յովնան Աստուծոյ յանձնարարութեան ճիշդ 
հակառակը կատարեց եւ ինքզինքը մեծ ձուկի 
մը փորին մէջ գտաւ, կատարեալ խաւարի մէջ: 
Աստուծոյ կամքին հակառակիլ՝ կը նշանակէ 
իր օրհնութենէն զրկուիլ։ Մինչդեռ Մարիամ 
Գաբրիէլ հրեշտակին պատասխանեց. «Ահա՛ ես 
Տէրոջ աղախինն եմ, քու ըսածիդ պէս թող ըլլայ 
ինծի» (Ղուկ. 1. 38)։ Դուն այս դիրքորոշումներէն 
ո՞ր մէկը պիտի ընտրես, հնազանդութի՞ւն թէ 
ապստամբութիւն:
 Այսօր Աստուած քեզ կը կանչէ։ Իր եկեղեցիին 
մէջ, իր գործին համար ան կը փնտռէ առաքեալներ, 
ծառաներ եւ աղախիններ, որոնք յօժար են իր 
կամքը կատարելու, սրտանց իրեն հնազանդելու, 

իրենց համար նախօրօք պատրաստած բարի 
գործերը կատարելու։
 Խնդրէ՛ Աստուծմէ որ յայտնէ թէ ի՛նչ է իր 
ճշգրիտ ծրագիրը քեզի համար: Ան իր ուղղութիւնը 
քեզի ցոյց պիտի տայ, որ գիտնաս թէ ինչպիսի՛ 
քայլերու ձեռնարկելու ես, ո՛ր մարզերուն մէջ 
ծառայելու ես իրեն: Ուստի ըսէ՛ իրեն առանց 
վարանելու, առանց յապաղելու, միշտ հաւատքով. 
«Ահա՛ւասիկ Տէ՛ր, կու գամ քեզի հնազանդելու»: 

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVXr
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 Եթէ ուսումնասիրենք այն ժամանակների 
պատմութիւնը, կը տեսնենք որ Պօղոս քիչ 
հիմքեր չունէր ամաչելու համար։ Առաջինը, դա 
քրիստոնեաների համար հալածանքների ծանր 
ժամանակահատուած էր։ Երկրորդը, նա հրեայ 
էր, իսկ հրեաներին չէին սիրում։ Եւ երրորդը՝ 
այն ժամանակ Պօղոսի քարոզը մերժում էին 
ո՛չ թէ մի քանի հոգիներ, այլ մեծ զանգուածով 
մարդիկ։ Նրան ձերբակալում էին սպաննելու 
նպատակով, նրան ծաղրում էին, բայց նա ասում 
էր. «Ես չեմ ամաչում Քրիստոսը (քարոզելուց) 
աւետարանելուց»:  Ինչո՞ւ։ Որովհետեւ դա 
Աստծոյ զօրութիւնն է։ Զօրութիւն նշանակում 
է ամրոց, էներգիա, որը բխում է Աստծուց։ 
Աւետարանը փրկում է բոլոր նրանց, ովքեր 
հաւատում են Տէր Յիսուս Քրիստոսին։ Ով 
ընդունում է աւետարանը, նրա կեանքում տեղի 
է ունենում իսկական պայթիւն, եւ ամբողջովին 
փոխուում է։ Պօղոսը (Սօղոսը) ապրում էր 
ընդհանրապէս ուրիշ կեանքով մինչև այն պահը, 
երբ հաւատաց աւետարանին։ Նա հալածում 
էր քրիստոնեաներին, խրախուսում էր նրանց 
դէմ իրականացուող սպանութիւնները, բայց 
յետոյ ինքն էր քարոզում փրկութեան լուրը։ Ի՞նչ 
կատարուեց նրա հետ։ Աւետարանի զօրութեամբ 
Աստուած նրա մէջ ակնյայտ փոփոխութիւններ 
կատարեց: Հենց դրա համար էլ Պօղոսը ասում է 
որ չի ամաչում Քրիստոսը աւետարանելուց, որը 
փրկում եւ փոխում է մարդկանց կեանքը։ 

 Երկրորդ, մենք չպիտի ամաչենք տարածել 
մարդկանց աւետարանի լուրը, քանի որ «...դրանով 
Աստծոյ արդարութիւնը, որ հաւատից է, հաւատի 
համար է յայտնուում»  (համար 17)։ Մարդն 
ունի երկու խնդիր՝ կապուած արդարութեան 
հետ։ Առաջինը կայանում է նրանում, որ նա 
սովորաբար համարում է իրեն բաւականին 
լաւը այնքանով, որ Աստուած անպայման 
կ՛ընդունի իրեն։ Երկրորդը՝ նա մտածում է, որ 
բաւականին արդար է։ Բայց մարդը ո՛չ միայն 
արդար չէ, այլ մեղաւոր է, մինչդեռ բացարձակ 
արդար միայն Տէրն է։ Եւ սուրբ Աստուածը թոյլ 
չի տալիս մեղաւորին իր ներկայութեան մէջ։ 
Սակայն աւետարանում յայտնուում է Աստծոյ 
ճշմարտութիւնը. այն ցոյց է տալիս մարդուն 
ճանապարհ, որով գնալով՝ նա կարող է ստանալ 
արդարացում եւ հաշտութիւն Աստծոյ հետ։ Հենց 

այն պահին, երբ մեղաւորը զղջում է իր մեղքերի 
համար եւ դաւանում է Քրիստոսին որպէս իր Տէրն 
ու Փրկիչը, Աստուած ընդունում է նրա հաւատքը 
եւ արդարացնում։ Շնորհիւ հենց Քրիստոսի սուրբ 
արեան՝ թափուած մեր բոլորի համար, մենք 
կարող ենք ստանալ արդարացում հաւատքով։

 Ինչպիսի՜ հրաշալի գործողութիւն է 
կատարում աւետարանը մեր կեանքում։ Այն 
փրկում է մարդուն, արդարացնում է նրան 
եւ փոխում նրա կեանքը։ Սակայն, լինելով 
արդարացուած Քրիստոսի արեամբ, կարո՞ղ ենք 
մենք դրանով հանգստանալ։ Ո՛չ. մենք կանչուած 
ենք աւետարանի բարի լուրը տարածելու, 
որպէսզի մեզ շրջապատող մարդիկը եւս ստանան 
Աստծուց արդարացում՝ հաւատքով։
 Դրա համար նախ մե՛նք պիտի լաւ իմանանք 
Քրիստոսի Խօսքը, եւ յիշենք, որ աւետարանը 
քարոզելը մեր պարտականութիւնն է։ Մանաւանդ 
որ կայ Աստծոյ զօրութիւնը, որը փրկում եւ 
փոխում է մարդուն, եւ հենց իր միջոցով էլ 
հոգիները ստանում են արդարացում՝ հաւատքով։

 Ուրեմն, եկէ՛ք չնմանուենք մարգարէին՝ 
որը փախչում էր Աստծոյ պատուիրանից, այլ 
նմանուե՛նք Պօղոս Առաքեալին՝ աւետարանի 
տարածման գործում, եւ նրա հետ կրկնենք որ 
մենք չենք ամաչում բարի լուրը աւետարանելուց, 
որովհետեւ աւետարանը «Աստծոյ զօրութիւնն 
է ամէն հաւատացողի փրկութեան համար», 
եւ հաւատալով նրան՝ մարդը ստանում է 
արդարացում։

ÜJç. mBÖVÖ oAcuCIAq
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ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՊԱՐԷԶԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՊԱՐԷԶ

 Հայ Աւետարանականներ միշտ եղած են 
կրթութեան ջատագով։ Այս պատճառով անոնք 
ուսումնական ռահվիրայ եղած են դպրոցներ 
բանալով՝ եկեղեցիներու կողքին։ Ցեղասպանութենէն 
մազապուրծ փրկուածներ՝ ապաստան գտան 
վրաններու եւ թիթեղեայ խրճիթներու մէջ, դպրոցներ 
բացին վրաններու տակ եւ տախտակէ հիւղակներու 
մէջ։ Աշակերտները գետնին վրայ կը նստէին 
վարագոյրով բաժնուած դասարաններու մէջ։ Որքան 
որ կը յիշեմ Հալէպի Հայ Աւետ. համայնքը աւելի 
դպրոցներ ունէր քան միւս համայքները։ Օրինակ՝ 
Հալէպի համեստ Շէյխ Մաքսուտի ու Տավուտիէի 
շրջաններուն մէջ կային Հայ Աւետ. նախակրթարաններ՝ 
1940-ական թուականներուն։ Կարգ մը դպրոցներ 
կէսօրուան տաք ճաշ կը մատուցանէին աղքատ 
աշակերտներուն, որոնցմէ մէկն ալ ես էի։ Ժամանակի 
ընթացքին այս նախակրթարաններէն ոմանք 
աւելցուցին երկրորդական բաժիններ, եւ նոյնիսկ 
Պէյրութի մէջ հիմնուեցաւ Հայկազեան Գոլէճը (այժմ 
Համալսարան)։ Այս դպրոցները կը ծառայեն ազգին 
բոլոր զաւակներուն՝ անխտիր կերպով։ Անոնք 
պատրաստեցին կրթեալ եւ ուսեալ սերունդ մը, 
կերտելով յաջող ապագայ մը իրենց նախընտրած 
մարզին մէջ։ Անոնք հպարտութեամբ ինքզինքնին 
կը ներկայացնեն որպէս Բեթէլցի, Էմմանուէլցի 
կամ Կեդրոնական Վարժարանէն կամ Քաղաքի Հայ 
Սքուլէն շրջանաւարտ։

 7 Յուլիս 1996-ին՝ երբ Երեւանի մէջ 
տօնուեցաւ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի 
հիմնադրութեան 150-ամեակը, Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոս Գարեգին Ա. իր խօսքին մէջ ըսաւ «…
նրանց անմոռանալի երախտագիտական գործը, 

մասնաւորաբար արեւմտեան Հայաստանի եւ նաեւ, 
որոշ չափով, արեւելեան կողմի մեր Հայութեան 
դաստիարակչական, դպրոցական, կրթական 
մարզում։ Ես գիտեմ ինչու եմ ասում, որովհետեւ 
բազմաթիւ դպրոցներ են բացուել եւ գիտութեան 
լոյսը առաւել չափով է տարածուել մեր ժողովուրդի 
մէջ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի յստակ 
գործունէութեամբ։»

 Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը կենսական 
դեր ունեցաւ Հայ Աւետ. կրթական ցանցէն ներս՝ 
ստանալով նուիրատուութիւննր, ապահովելով 
կալուածներ, կառուցելով դպրոցական շէնքեր, հայ-
թայթելով կրթական նպաստ եւ շտապ օգնութեան 
հասնելով Միջին Արեւելքի պատերազմներու 
պատճառով ստեղծուած ճգնաժամերուն։ Ներկայիս 
շուրջ 1000 աշակերտներ կրթական նպաստ կը 
ստանան, ինչպէս նաեւ 150 գոլէճականներ։ Հետեւեալ 
տողերով կը ներկայացուի դպրոցներու համառօտ 
պատկերը։

 Հայաստան Հայաստան օժտուած է արդիական կրթական 
հաստատութեամբ մը՝ Խորէն եւ Շուշանիկ Աւետիսեան 
Վարժարանը եւ Համայնքային Կեդրոնը, որ 500 
աշակերտ ընդունելու կարողութիւնը ունի։
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Հայ Աւետ. Կեդրոնական Վարժարան, Էշրեֆիէ, Պէյրու թ (Լիբանան)



 Յունաստան Յունաստան ունի մանկապարտէզ մը Գոգգինիայի 
եկեղեցիի յարկին տակ։

 Պարսկաստան՝ Պարսկաստան՝ որ հին գաղութ մը եղած է, ունի 
Գոհար Մեսրոպեան Վարժարանը։

 Արցախ Արցախ ունի երիտասարդ բնակչութիւն մը, 
որուն օգնութեան համար Աւետարանչականը հիմնած 
է չորս մանկապարտէզներ. Ստեփանակերտի մէջ՝ 
Պաղտիկեան Մանկապարտէզ՝ հիմնուած 2001-ին, 
Շուշիի մէջ՝ Պիլէզիքեան Մանակապարտէզ՝ հիմնուած 
2001-ին, Մարտակերտի մէջ՝ Մ. Պ. Ճանպազեան 
Մանկապարտէզ՝ հիմնուած 2003-ին եւ Ասկերանի 
Մանկապարտէզ՝ հիմնուած 2003-ին։

 Լիբանան Լիբանան եղած է հարուստ թէ՛ եկեղեցիներով 
եւ թէ՛ դպրոցներով. Սակայն Լիբանանի 16-ամեայ 
քաղաքացիական պատերազմը մեծ վնասներ 
հասցուց դպրոցներուն։ Յետ պատերազմին՝ 1995-ին 
վերաշինութիւնը սկսաւ Աւետարանչականի օգնութ-
եամբ ու առաջնորդութեամբ, քանի որ Լիբանանի 
մէջ Հայ Աւետ. հասարակութիւնը նօսրացած ու 
անկարողութեան մատնուած էր։ Ներկայիս բոլոր 
դպրոցները նորոգուած ու բարեփոխուած են, սակայն 
կեանքի սղութեան պատճառով աշակերտները 
կրթական մեծ նպաստի կարիքը ունին։ Հայկազեան Հայկազեան 
ԳոլէճըԳոլէճը հիմնուեցաւ 1955-ին Ստեփան եւ Մարի 
Մեխակեաններու 25,000 տոլարի նուիրատուութեամբ՝ 
ի յիշտատակ Մարիի հօր՝ Տօքթ. Արմենակ Հայկազեանի, 
Գոնիայի Ճէնանեան Վարժարանի Տնօրէնին, որ 
մահացաւ ցեղասպանութան ճամբուն վրայ։ Տիկին 
Ֆլորէնս Կերթմէնեան Մեխակեան եւ Պր. Ստեփան 
Փիլիպոսեան նաեւ մասնակցեցան հիմնադրամին։ 
Դոկտ. Ճան Մարգարեան եղաւ հիմնադիր Նախագահը 
եւ անմիջապէս ձեռնարկեց բարձրագոյն ուսումի 
համար նոր օճախի մը կերտումին՝ 43 աշակերտներով 
ու փոքր պիւտճէով, բայց լեցուն հաւատքով ու 
խանդավառութեամբ։ Դոկտ. Մարգարեան ունեցաւ 
պաշտօնէութեան երկու շրջաններ, որոնց միջեւ 
ծառայեց Դոկտ. Ժիլպեր Պիլէզիքեան, որ երեք 
դժուարին տարիներ անցուց (1967-1971)։ Դոկտ. 
Մարգարեան սկսաւ տնօրէնութեան երկրորդ շրջանը 
1971-ին, երբ Լիբանանի պատերազմը սկսաւ եւ այդ 
օրերուն իր գրասենեակին վրայ ռումբ մը ինկաւ։ 1982 
տարեշրջանի վերջաւորութեան Դոկտ. Մարգարեան 
իր հրաժարականը տուաւ, որմէ ետք Դոկտ. Վըրն 

Ֆլէչըր՝ որ Պէյրութի Աստուածաբանական Ճեմարանի 
ուսուցիչ էր, Հայկազեան Գոլէճի նախագահի պաշտօնը 
վարեց Յունիս 1982 – Փետր. 1985։ Պատերազմը 
սաստկացաւ եւ Գոլէճը ստիպուեցաւ պարպել համա-
լիրը ու փոխադրուիլ Պէյրութի Արեւելեան շրջանը 
ու հաստատուիլ C.M.C. հիւանդանոցի նախկին 
շէնքին մէջ։ Աւագ Ուսուցչապետ Ուիլմա Չոլագեան, 
խիզախօրէն եւ օգնութեամբը այլ նուիրեալ անձերու 
դիմակալեց պատերազմի դժնդակ պայմանները 
եւ Գոլէճը բաց պահեց, զայն ղեկավարելով շուրջ 
11 դժուարին տարիներ։ Վեր. Դոկտ. Ժան Խանճան 
Նախագահի պաշտօնը ստանձնեց 1 Օգոստ. 1995-
ին ու ծառայեց մինչեւ 31 Օգոստ. 2002։ Երկիրը 
վերաշինութեան եւ յոյսի շրջան մը կ՚անցընէր։ Դոկտ. 
Խանճեան միացաւ այս հաճելի ընթացքին Հայկազեան 
Գոլէճի հին համալիրի շէնքերը նորոգելով, նոր 
կալուածներ աւելցնելով ու փոխադրելով Գոլէճը  
վերազարդարուած ու նորոգուած շէնքերու մէջ։ Ան 
վերամշակեց կրթական ծրագիրը ու գործընթացը։ 
Անոր ամենակարեւոր յայտնաբերած փոփոխութիւնը 
եղաւ Գոլէճի անուանափոխումը՝ Համալսարանի՝ 
1997-ին։ Համալսարանը սկսաւ զարթնումի շրջան մը 
աշակերտներու ու կրթական ծրագիրներու աճումով։ 1 
Սեպտ. 2002-էն սկսեալ Վեր. Դոկտ. Փոլ Հայտօսթեան 
ստանձնեց Նախագահի պաշտօնը։ Սկսուած 
զարթնումը շարունակեց մեծ նուաճումներով, 
ինչպէս հաստատումը Հայկական Սփիւռքի 
Ուսումնասիրութեան Կեդրոնին, որ շատ բեղուն 
գործունէութիւններ ունի կազմակերպելով միջազգային 
համագումարներ Սփիւռքահայութեան շուրջ, 
հրատարակելով գիրքեր Համալսարանի տպարանէն 
եւայլն։ Ցարդ Համալսարանը պարգեւած է 3860 
Պսակաւոր  (BA/BBA/BS) տիտղոսներ եւ 178 Մաքիստրոս 
(MA/MBA) տիտղոսներ։ Դոկտ. Հայտօսթեան իր 
խոհեմ, ատակ ու փորձառու անձնաւորութեամբ կը 
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Վեր. Դոկտ. Ճան Մարգարեան եւ իր կինը՝ շրջապատու ած 
Հայկազեան Գոլէճի առաջին շրջանաւարտներով
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շարունակէ առաջնորդել Համալսարանը։ Մերձաւոր Մերձաւոր 
Արեւելքի Աստուածաբանական Ճեմարանը՝ Արեւելքի Աստուածաբանական Ճեմարանը՝ 
շարունակութիւնը Թուրքիոյ մէջ խափանուած երեք 
ճեմարաններուն, հաստատուած է Պէյրութի մէջ 1932-
ին եւ գործակցելով Հայկազեան Համալսարանին 
հետ, հովիւներ եւ Քրիստոնեայ դաստիարակներ 
կը պատրաստէ։ Աւետարանչականը գործակցելով 
միսիոնարական ու երեք եկեղեցական մարմիններու 
հետ՝ նեցուկ կը կանգնի այս հաստատութեան, որմէ 
օգտուած են Սփիւռքի եւ Հայաստանի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիները։ Վերոյիշեալ բարձրագոյն կրթական 
հաստատութիւններէն զատ՝ Լիբանան ունի չորս 
երկրորդական վարժարաններ՝ Հայ Աւետարանական 
Գոլէճ, Կեդրոնական Բարձրագոյն Վարժարան, 
Նոր Մարաշի Շամլեան Թաթիկեան Վարժարան եւ 
Անճարի Հայ Աւետարանական Վարժարան օժտուած 
մանկապարտէզով ու նախակրթարանով, եւ մէկ 
միջնակարգ վարժարան՝ Նոր Ամանոսի Թորոսեան 
Վարժարանը, որոնք մեծ զոհողութեամբ հայեցի եւ 
Քրիստոնէական դաստիարակութիւն կը ջամբեն։

 Սուրիա Սուրիա կը շարունակէ իր ողբերգական 
պատերազմը, որու պատճառով երկրին ժողո-
վուրդը կը պարպուի։ Հալէպ ունէր հինգ Հայ 
Աւետ. վարժարաններ եւ Հալէպ Գոլէճը, սակայն 
ներկայիս ունի միայն Բեթէլ Երկրորդական 
Վարժարանը, որ կը պահուի մեծ զոհողութեամբ։ 
Բաց է նաեւ Սիրիանի Աւետարանական 
Վարժարանը։ Հալէպ Գոլէճի կալուածը բաժնուե-
ցաւ Հայ Աւետ. Համայնքի եւ Արաբ Երիցական 
Սինոտի միջեւ։ Հոն նաեւ հաստատուած 
Էմմանուէլ նախակրթարանը։ Դամասկոսի մէջ 
կը շարունակուի մէկ նախակրթարան դպրոց։ 
Քէսապի նախակրթարանը վնասուեցաւ, սակայն 
մեծ աշխատանքներով վերաբացուեցաւ եւ կը 
շարունակէ իր ծառայութիւնը։ 

 Թուրքիա Թուրքիա ունի մէկ դպրոց՝ Հրանդ Տինգի 
անուամբ, որ հիմնուած է 2003-ին Կէտիկ Փաշայի 
եկեղեցաշէնքին մէջ։ Բայց նախ քան այդ, 1950-ական 
թուականներուն Պր. Հրանդ Կիւզէլեան յղացած էր 
Պոլսոյ Պատանեկան Տունը հիմնելու գաղափարը, 
որ իրականացած էր Վեր. Բիւզանդ Գալֆայեանի 
քաջալերութեամբ եւ Վեր. Եդուարդ Թովմասեանի 
հետեւողական աշխատանքով ու անոր թիկունք 
կանգնելով։ Այս տունը օգտակար եղաւ 1500-է աւելի 
պատանիներու փրկութեան։

 Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ Հայ 
Աւետարանականներ տարիներով երազած են ունենալ 
դպրոց մը, որ վերջապէս իրականացաւ1980-ին, երբ 
Էլիզ եւ Շարլօթ Մերտինեան քոյրերը կոկիկ գումար 
մը նուիրեցին այս նպատակին համար։ Վարժարանը 
հաստատուեցաւ 1982-ին Քալիֆորնիայի Շըրմըն Օգս 
քաղաքին մէջ։ Մերտինեան Հայ Աւետարանական 
Վարժարանը ունի մանկապարտէզէն մինչեւ 8-րդ 
դասարան (Միջնակարգ) եւ ճանաչում կը վայելէ 
վարկատու պաշտօնական մարմիններէն (WASC 
– Արեւմտեան Ընկերակցութիւն դպրոցներու եւ 
Գոլէճներու) իբրեւ որակ ու մակարդակ ունեցող 
հաստատութիւն։

 Վերջաւորութեան նաեւ հարկ է յիշել, թէ 
իւրաքանչիւր եկեղեցի իր կողքին ունի Կիրակնօրեայ 
դպրոց, պատանեաց եւ երիտասարդաց կազմա-
կերպութիւններ որոնք Քրիստոնէական դաստիա-
րակութիւն կը ջամբեն։

(sBç. 4)
ÜJç. Gvdä. SBr 

YAqkIAq
EvçbBdêvíRJBnD WvíVLB 

kBrzBLJBrV

Հայ Աւետարանական Բեթէլ Վարժարանի ու սանողներ՝ 1946 ։
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 9 եւ 10 Յունիս 2018-ին, Աստուծոյ ժողովուրդը 
անմոռանալի տօնական շաբաթավերջ մը ապրեցաւ։ 
Սիտնիէն եւ Պէյրութէն ետք, Փարիզն (Իսի լէ Մուլինօն) 
էր որ տօնեց Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան 100-ամեակը։ 48 ժամուան մէջ չորս 
կարեւոր դէպքեր պատահեցան։

ՇԱԲԱԹ ԱՌՏՈՒ – ԾանօթացումՇԱԲԱԹ ԱՌՏՈՒ – Ծանօթացում
 Աւետարանչականի պատասխանատուներու՝ 
Նախագահ Տոքթ. Նազարէթ Տարագճեանի եւ 
Գործադիր Տնօրէն Զաւէն Խանճեանի ներկայութեան, 
առաւօտը յատկացուեցաւ Ֆրանսայի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու Միութեան կեանքը ներկայացնելու՝ 
Մարսէյլէն Փարիզ գտնուող 10 համայնքներուն 
կողմէ։ Յետոյ կարգը եկաւ 6 ընկերակցութիւններու.– 
Լա Ֆոնթանէլ, Լա Սուրս, Յոյս Հայաստանի 
Համար, Միսիոնարական Յանձնախումբ, Բանբեր 
պարբերաթերթ եւ Երիտասարդաց միութիւն։
 Իւրաքանչիւր հովիւ կամ պատասխանատու 
ներկայացուց իր եկեղեցիին կեանքը կամ ընկե-
րակցութեան առաքելութիւնը՝ համակարգչային 
կամ շարժապատկերային ցուցադրութեամբ՝ եւ 
Աւետարանչականի պատասխանատուները հետա-
քըրքրութեամբ իրազեկ դարձան Ֆրանսայի Միութեան 
ճոխ ու բազմազան կենսունակութեան։

ՇԱԲԱԹ ՅԵՏ ՄԻՋՕՐԷՇԱԲԱԹ ՅԵՏ ՄԻՋՕՐԷ
Եւրոպայի ՀամախմբումըԵւրոպայի Համախմբումը

 Այս հանդիպումը Աւետարանչականի պատաս-
խանատուներուն ծանօթացուց Եւրոպայի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու Համախմբումին պատգամաւորները, 
որոնք եկած էին Ֆրանսայէն, Պելճիքայէն, Հոլանտայէն, 
Գերմանիայէն, Յունաստանէն եւ Պուլկարիայէն։ 
Միայն կը պակսէին Թուրքիոյ պատգամաւորները։
 10 տարիներու թմբիրէ ետք, այս Համախմբումը 
նոր մեկնարկ մը ապրեցաւ։ Ամէն պատասխանատու 
ներկայացուց իր տեսիլքը, գործունէութիւնը եւ 
իր երկրին կարիքները։ Խորունկ փափաք մը 

արտայայտուեցաւ՝ աշխուժացնելու այս եղբայրական 
կապերն ու գործակցութիւնը։ Հետեւեալ դիւանը 
նշանակուեցաւ.–
 Նախագահ՝ Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեան,
 Փոխնախագահներ՝ Վերք. Պետրոս Ալթունեան 
(Պուլկարիա) եւ Սարգիս Փաշայեան (Պելճիքա),
 Քարտուղար՝ Վեր. Վիգէն Չոլաքեան,
 Գանձապահ՝ Աւետարանչականի ներկայացուցիչ մը։
 Այս յանձնախումբին պաշտօն տրուեցաւ 
մէկ տարուան մէջ իւրաքանչիւր երկրի պէտքերը 
քաղելու, նաեւ գործնական առաջարկներ ընելու՝ 
կապերը սերտացնելու եւ համագործակցութիւնը 
աշխուժացնելու համար, որպէսզի Յիսուս Քրիստոսի 
աւետարանին պատգամը հասնի Եւրոպայի հայերուն։

ՇԱԲԱԹ ԵՐԵԿՈՅ – Կոչունք՝ տօնելու ՇԱԲԱԹ ԵՐԵԿՈՅ – Կոչունք՝ տօնելու 
Աւետարանչականի 100-ամեակը եւ Իսի լէ Աւետարանչականի 100-ամեակը եւ Իսի լէ 

Մուլինոյի Եկեղեցիին 90-ամեակըՄուլինոյի Եկեղեցիին 90-ամեակը
 Շուրջ 300 հոգիներ հաւաքուած էին Իսիի 
Արուեստի եւ Համագումարի Պալատը՝ հաճելի 
տօնախմբութեան մը համար։
 Միացեալ Նահանգներէն ու Եւրոպայէն շատ մը 
հրաւիրեալներ մեզ պատուեցին իրենց ներկայութեամբ, 
ինչպէս նաեւ Ֆրանսայի Միութեան բոլոր հովիւները՝ 
իրենց հոգաբարձուներէն ոմանց հետ։ 

«Ո՛վ իմ անձս, օրհնաբանէ՛ Տէրը, եւ ամէն ինչ որ իմ ներսս է՝ անոր «Ո՛վ իմ անձս, օրհնաբանէ՛ Տէրը, եւ ամէն ինչ որ իմ ներսս է՝ անոր 
սուրբ անունը, Ո՛վ իմ անձս, օրհնաբանէ՛ Տէրը, ու մի՛ մոռնար անոր սուրբ անունը, Ո՛վ իմ անձս, օրհնաբանէ՛ Տէրը, ու մի՛ մոռնար անոր 

բոլոր երախտիքները»բոլոր երախտիքները» – Սաղմ. 103. 1-2։Սաղմ. 103. 1-2։
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 Պատուոյ հիւրերուն մէջ կը գտնուէին Տիար Անտրէ 
Սանթինի՝ Իսի լէ Մուլինոյի քաղաքապետը, Գեր. 
Վահան Յովհաննէսեան՝ Ֆրանսայի Հայ Առաքելական 
Եկեղեցւոյ Առաջնորդը, Տիար Յովհաննէս Գէորգեան՝ 
Ֆրանսայի մէջ Արցախի Հանրապետութեան 
ներկայացուցիչը, Հայաստանի Դեսպանատան 
դիւանապետը, եւ Վեր. Էթիէն Լերմընօ՝ Ֆրանսայի 
Աւետարանականներու Ազգային Խորհուրդի 
նախագահը։
 Նախ խօսք առաւ Վեր. Յովէլ Միքայէլեան, 
յիշեցնելով թէ երեկոյթին նպատակն է դադարի մը 
ընթացքին մտածել մեր կեանքի իմաստին մասին՝ 
Աստուածաշունչի լոյսին տակ։ Յետոյ Տոքթ. Ն. 
Տարագճեան եւ Տիար Զ. Խանճեան պարզեցին 
Աւետարանչականի պատմականը, նշանակէտերն 
ու ծրագրերը 100 տարիներէ ի վեր՝ Սփիւռքի 24 
երկիրներու մէջ։ Այս գործունէութիւնը ծնունդ առած 
է 7 Յունիս 1918-ին, 1915-ի Ցեղասպանութենէն 
ճողոպրածներուն նիւթական ու հոգեւար կարիքները 
գոհացնելու համար։ Իսկ 1988-ի երկրաշարժէն ետք, 
Աւետարանչականի օգնութեան պիւտճէին կէսը կը 
յատկացուի Հայաստանին։ 
 Աւետարանչականի կենսունակութիւնը պատ-
կերազարդուեցաւ շարժանկարով մը՝ որ ցոյց 
կու տար իր ընկերային, մարդասիրական, 
դաստիարակչական, մշակութային ու հոգեւոր 
գործունէութիւնները։
 Իսի լէ Մուլինոյի Հայ Աւետ. Եկեղեցիին 
90 տարիներու պատմութիւնը եւ վկայութիւնը 
ցուցադրուեցան լսատեսողական ձեւակերպումով։
 Գեղարուեստական բաժինը կատարուեցաւ 
երկու գեղեցիկ ձայներու ունկնդրութեամբ։ Թամար 
Ալպարեան եւ Գամիյ Գուզունճեան մեզի հրամցուցին 
հայերէն, ֆրանսերէն եւ անգլերէն երգեր։

 Եկեղեցիներուն եւ Ընկերակցութիւններուն 
կողմէ 10.000 եւրոյի վճարագիր մը յանձնուեցաւ 
Աւետարանչականին, որպէս մասնակցութիւն 
Հալէպի Էմմանուէլ եկեղեցիին վերաշինութեան։
 Ստուարաթիւ հանրութիւնը զգածուեցաւ եւ 
հիացաւ երեկոյթի յայտագրին բազմազան երեսակ-
ներուն վրայ, որ աչքառու էր իր հարազատութեամբ եւ 
յորդառատ կարեկցութեամբ։

ԿԻՐԱԿԻ ԺԱՄԸ 10.30-ԻՆԿԻՐԱԿԻ ԺԱՄԸ 10.30-ԻՆ
Գոհաբանական պաշտամունքԳոհաբանական պաշտամունք

  Իսի լէ Մուլինոյի Հայ Աւետ. Եկեղեցիին մէջ 
կայացաւ այս պաշտամունքը, որուն նպատակն 
էր տօնախմբել Աստուծոյ բարութիւնն ու հաւա-
տարմութիւնը անցած 100 տարիներու ընթացքին՝ 
Աւետարանչականին հանդէպ, եւ 90 տարիներուն՝ 
Իսիի Եկեղեցիին հանդէպ։
 Վեր. Յովէլ Միքայէլեանը նախագահեց 
պաշտամունքը։ Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեան՝ հայերէն 
պատգամ տուաւ, իսկ Վեր. Յակոբ Չողանճեան՝ 
ֆրանսերէն։ Շրջանային երգչախումբը, Երիտասար-
դաց փառաբանութեան խումբը եւ Կիրակնօրեայ 
դպրոցի աշակերտները վարեցին երգեցողութիւնը 
եւ երաժշտական բաժինը՝ ուրախութեամբ ու 
խանդավառութեամբ։
 Իսիի նախկին հովիւներուն եւ Աւետա-
րանչականի պատասխանատուներուն կողակից-
ները հոյակապ ծաղկեփունջեր ստացան՝ 
առ ի երախտագիտութիւն իրենց մատուցած 
ծառայութեան։
 Սոյն գոհաբանական պաշտամունքը աւար-
տեցաւ Ֆրանսայի Միութեան հովիւներուն եւ 
Տոքթ. Ն. Տարագճեանի ու Տիար Զ. Խանճեանի 
մաղթանքներով, յորդորներով եւ աղօթքներով։ 
Ապա յոտնկայս երգուեցաւ փառաբանութեան 
հանդիսաւոր երգը. «Փա՜ռք եւ պատիւ ու զօրութիւն 
Հօրն ու Որդւոյն եւ Ս. Հոգւոյն»։ 
 Աւանդական ընտանեկան լուսանկարէն ետք՝ 
հրաւիրեալներն ու հաւատացեալները հիւրա-
սիրուեցան եկեղեցիին պարտէզին մէջ։ Բոլորին 
դէմքերուն վրայ կը նշմարուէր եւ խօսակցութիւններէն 
կը լսուէր անմոռանալի շաբաթավերջի մը 
մասնակցած ըլլալու ուրախութիւնը։

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX



EåAYôÑAcAq

 qvç FVçò nP vírJrBXP BtZBçfV BnJrNr XBí 
LFBêvínrJçNr nNdr N, òBrV vç PrRJçêvjVr pvpÖ dP 
rJçtrxN – Br rvç BtZBçf nP zVäV lBnDvçHN FVçòVr 
NÅJçvír PrHnNÅNr: EVçòVr DváBrHBdvíRVírP$ Vç 
dBçFVr, DBpê FVçòP VròrVr$ dvjòV tBzVdP, dvjòV 
rdBçP, NÅJçvír vçBdP, NÅBHçvínP, äBÉBäJÖBdP$ 
BnDvjÅvíRJBnD dBçJívç HJçBdBäBçvíRVír vírVr 
FVçòVr PrbBpJXVò ïvçhBÉvíRJBr:

 IçD VnBêBp vç avêV AÖävíBbBtvírxV 
OrdJçvíRVírP «IçVäBÖBçH OräBrVòVr AÖävíB-
bBtvírxP» ZvçBFVçvá fçBäBçBdvíRJBr nP 
hJÉrBçdBb N, fJäBòçòçvíRVírÖ BçRrêBí. rBZ$ 
òBrV vç cVçBdröçJBp áBçTBçBr pBlBZBb öçJçvíÖ 
rnBr fçBäBçBdvíRVír nP FvpvíRVír xvírNç, BzB$ 
vçváfJäJí áJçÅBzNÖ rvç ÖJçvírHV PräBrVòrJçP, 
vçvrò dXBrvíBb Jr HçBnBäVçBdBr BtZBçfvá, 
VçJrê äçBnBHçvíRJBr äBd vírVr VçJrê fBnBç 
zBäçBÖävíBb hJÉrBçd nP: AçHBçJí, áJçrBFVçNr 
BdrJçJí N vç fçBäBçBdvíRVírP ÅBrò ZrBpBb 
zNäò xN PXXBp nBäBdBçBçJXví 21-çH HBçví 
ntBdvpRVr nBÖ dBLnvj ÖJçvírHV nP, vç BnNr 
DBrV d’víLN BÉBrê BçFJXòrJçví äVçBrBX, PXXBp 
BäVdB BÉBçdBp, FVävíRVír, RN dBçvjvíRVír:

 Ií lVtH Nç JrRBHçvíRVírÖ:
 «IçVäBÖBçH OräBrVòVr AÖävíBbBtvírxP» 
BçHBçBêVöçNr Bpr fçBäBçBdvíRVírr N, vç nBrvíd 
ví zBäBrV PrRJçêvjVr hJÉòJçvír nNÅ dP HrN 
AÖävíBbBtvírxP$ BçHVBdBrBêBb: AÖävíBbBtvírx 
dBçHBXP Xvíç dBn áNz dBçHBXví xV rnBrVç: 
OrRJçêvjP fvFJzNÖ ví näBzNÖ zBäçBÖä zNäò 
N PXXBp AÖävíbvp tvírxVr$ LBpr PrdBXJXví fBnBç: 
ApÖ fçBäBçBdvíRVírP lBnDBr dP fBçRN HNzV 
BpH fvFJnäBívç zBäçBÖävíRVírP: cBçJXV N 
PÖJX, vç BpÖ FvçbP rBZBzBäçBÖäBdBr HBtä 
nPr N BzBFBpV AÖävíBbBtvírx PrRJçêvjrJç 

BçäBHçJXví, vçváfJäJí BrVdB v#x RN HBÖBdBr 
hJívá fçBnêvíBb AÖävíBbBtvírx nPr N, BpX$ 
nBrdB-zBäBrJdBr dBLnvíBbòV pBçnBç:

 yBädJçBLBçH BpÖ fçBäBçBdvíRJBr nNÅ 
dP FärJrò 20 FXvíZrJç, vçvrênN VíçBòBrxVíçP 
DBjdBêBb N JöRP zBänvíRJrN: yBçLJêvíBb XJLvívá 
dP dBçHBrò oVÖvíÖV brvírHP, VÖçBpJXBêVrJçví 
xBçxBçBròr ví FBjRP, BçBçxBFvçbvíRJBr zBä-
nvíRVírrJçP, fvFJívç rBZBfBpçJçvír Jí nBçFBçN-
rJçvír zBänvíRVírrJçP, oVÖvíÖV BÉBòJXvíRVírP, 
ZöÖBb BÉBdrJçP, fçBtòrJçP, IçvíÖBjNn nvíäòP, 
xBçxBçBròr ví ZBxJXvíRVírP, pBçvíRVírP, Jí 
áJçÅBzNÖ$ òçVÖävrNvíRJBr zBäFBnP: UíçBòBrxVíç 
zBänvíRVír vírV VçJr pBävíd zBädJç, vçzNÖLV 
öFäBdBç HBÉrBp nBrvídVr ví zBäBrVVr$ 
JçJíBdBpvíRJBr öFäBFvçbnBr: eBçd N rBJí rtJX, 

«IåUâAÑAåG OqâAqUñUq 
AÑâuëAaAsuëqwO»

eçBäBçBdvíRVír avêV 
AÖävíBbBtvírxV OrdJçvíRJBr
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vç HVíçVr PrRJÉrXV N FVçòP$ RN# Vç öFäBFvçbBb 
äBÉBäJÖBdVr ví FvprJçvír fBnBç, RN# BX zBçL 
XJLvíVr fBnBç, vçvír fBnBç BtZBäBb Jr 
AçäB kNzNlJBr (fBpJçNr tBçBHçvíRVír), qvçB 
CBçÖJjJBr (ÖçDBFçvíRVír) Jí mJjçV sBnnBÖJBr 
(NÅBHçvín): eçBäBçBdvíRJBr BíBçäVr$ pBävíd 
FçvíRVír nPr BX víjjvíBb N brvjrJçvír, vçzNÖLV 
BÉBíJXBFvpr xBïvá öFävíV PrRJçêvjP BpÖ 
BçHVBdBr ví TBnBrBdBdVê vlvá zBäçBävíBb 
FVçòNr: 

 mBrdBáBçTBdBr DvXvç pBädvíRVírrJçP 
vírJêvj BnDvjÅBdBr Fvçb nPr N «IçVäBÖBçH 

OräBrVòVr AÖävíBbBtvírxP»: ApX ZöÖòvá, tBä 
víçBZ NV BpÖ fçBäBçBdvíRVírP dBçHBêBb 
TBnBrBdÖ, vçváfJäJí Br dBzV nNÅ HçBí LVÖ 
Vn rJçòVr nBrvídV ví zBäBrVV fvFVVÖ fJä, vç 
äBçVrJç BÉBÅ cVçBdröçJBp áBçTBçBrrJçvír 
nNÅ$ dVçBdröçJBpV víÖvíêVxrJçNr AÖävíBbBtvírxV 
HçvíBFrJç d’PrdBXNç:

(«AçhBFBrF cVzçBfBp EBjvíRV»)

AçBL EukAoIAq

eAmAAëIâAåAqAcAq 
IåUâAÑAåGAcAq eAmAEuëmAå

âIiIcAEåuëQUëq

 AnJçVdBpV eBp AíJäBçBrxBdBr OrdJçBd-
êvíRJBr fVnrBHçvíRJBr 100-BnJBdVr BÉRVí, 
eBp AíJä. IdJjJêVrJçví JçVäBÖBçHBê 
BÉBÅrvçHrJçP fBíBòvíJêBr eBpBÖäBr$ fBnBt-
ZBçfBpVr lvZ Jí tVrVx fBnBTvjváV nP fBÖBç, 
BpÖ äBçvíBr ôFvÖävÖ 2-Nr 16: úçBÖBfBp 
AíJä. IdJjJêVrJçví dBçF ÖPP JçVäBÖBçHrJç, 
Jí IçVäBÖBçH eBpJçví ñçVÖävrNBdBr 
mVvíRJBr BrHBnrJç ïBïBòJêBr nBÖrBdêVX, 
vçzNÖLV zBäJfvíRVírP vírJrBr dBçbVòrJç 
ïvZBrBdJXví nJç JdJjJêVrJçví BzBFBpVr 
nBÖVr$ äBçDJç JçdVçrJçN Jdvj BÉBÅrvçHrJçví 
fJä: ApÖ fBnBFvínBçP FJçBLBrê nVÅvê nPr 
Nç fBíBäòV nNÅ ZvçBrBXví$ zBtäBnvíròV ví 
bBÉBpvíRJBr zBfJçvír, rBJí nJç rBZrVrJçvír 
JçdVçP FärJXví Jí lBrxrBXví: eJäJíBDBç nJç 
JdJjJêVrJçvír nNÅ FvçbvírJBp äBÖP JçVäBÖBçH 
BrHBnrJçN DBjdBêBb ZvínD nP dBLnJêVrò, 
vçzNÖLV nJç ûçBrÖBfBp AíJäBçBrBdBrrJçP 
rJçdBpBêrJrò: mJç zBäBÖZBrBävír Nç yBä. 
îöX ÑáBlJBrP, Jí ÜJç. SVXzJç WJívrJBrr BX 

ïBïBòJêBí nJLV PrdJçBrBX ví näBÖVr áBpJXJX 
BpÖ FJjJêVd fBrHVzvínP: QBrdBFVr öFrBdBr nP 
JjBí nJLV, RBçFnBrJXví fBnBç  zBäFBnrJçr 
ví äJjJdvíRVírrJçP, vçváfJäJí öFäBFvçbvívj 
XJLvír BÉBíJXBDBç BçJínäBfBpJçNrr Nç, vçvír 
PnDÉrvínV zBdBÖrJç dBpVr nJLnN vnBrê nNÅ:
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 ApÖ DBrBdvínP lvZ Jí BrnvÉBrBXV 
ïvçhBÉvíRVír nP JjBí nJLnN VíçBòBrxVíçVr 
fBnBç: AÉVRP JjBí áJçBnVBrBXví nJç 
BçnBärJçvír, BpêJXJXvá IçJíBrP Jí víçVt 
tBä nP pBädBrtBdBr áBpçJç$ VrxzNÖ âBRJíV 
áBròP, Yvç ÜVçBzP, ÑJíBrBp XVlP, JíBpXr: 
qBí bBröRBêBrò BpÖ JçdçVr ntBdvpRV 
nVÅvêBí, vírdrHçJXvá BíBrHBdBr rvíBFBZvnD 
nP$ vç nJLV fBlvpò zBälBÉJê JçJdvp nP 
rvíBFJXvá nBpçBòBjBòVr nNÅ, rBJí eBròBíBr 
dBLnBdJçzvíBb nVÅvêBÉvínrJçvá$ zBçV Jí 
rçDBdJçvíRJBr áJçBDJçJBX: ApÖzNÖ pBpärV 
JjBí RN v#ç BÖäVlBr nJç nVvíRVírP ZvçBzNÖ 
dBzvíBb N Vç fBpdBdBrvíRJBr: srvçfVí 
AíJäBçBrxBdBrVr, ÑïVíÉòV Jí eBpBÖäBrV 
JçVäBÖBçHrJçP LFBêVr RN nVBêBb ví 
LöçBdêBb Jr$ áBÖr eBp AíJäBçBrBdBrvíRJBr 
pBÉBÅHVnvíRJBr BtZBçfV nNÅ:

 îBÉBDBrvíRJBr Jí zBtäBnvíròV zBfJç 
BX vírJêBrò: UÖdBdBr fBlvpò Nç cVçBdV öçJçP 
nJç JdJjJêVrJçvír nNÅ JçFvíBb fBpJçNr JçFJçP 
BnDvjÅ BtZBçfNV JdBb JçVäBÖBçHrJçví 
fJä JçFJX: mVBd ví rvpr òçVÖävrJBp 
PräBrVòVr zBäBdBrJXví LFBêvínP vírNVrò, 
fBdBÉBd ÖvávçBDBç nJL DBTrvj fBçVíçBívç 
òVXvnBRçrJçvír: yBtäBnvíròV zBfJçvír 
fvFJívçBzNÖ BlJêBrò$ trvçfVí âVnvRNvÖV 
víjjvíBb IçdçvçH qBnBdVr BÉrxvíRJBnD 
äçvíBb zBäFBnrJçvír: UrxzNÖ yöjvÖ 
ÖvçáJêvíê âVnvRNvÖV, JçVäBÖBçHrJçvír 
d’VprBp ïvZBçVrJX JçNêrJçP$ vçzNÖLV JdJ-
jJêVr pBÉBÅBrBp, fBíBäBçVn nrBXvá 

PrHfBrvíç fBíBäòVr Jí nJç mVvíRJBr 
vçHJFçBb ÖdLDvíròrJçvír: IçBZäBzBçä Jrò 
nJç JçNêrJçvír$ VçJrê êvíêBDJçBb rJêvídVr ví 
DBTrJdêBb ïvçhBÉvíRJBr, nJL BpÖ lBnDvír 
áçBp BÉBÅrvçHJXví fBnBç: mJç JdJjJêVrJçvír 
BzBFBr XBíBFvprÖ zBäçBÖäJXví fBnBç, 
víÖvíêvínrJç Jí òrrBçdvínrJç vírJêBrò$ rVíR 
vírJrBXvá JçNdvíBr, BpÖöçvíBr ví áBjvíBr 
JdJjJêVr: EVäBdVê Jrò nJç JdJjJêVrJçví 
rJçdBp fBçêJçvír Jí ZrHçvp BÉBçdBrJçvír:  
ÑBdBpr DBrBdvínVr nNÅ nJç BzçBb zBfJçP 
nJL dP njJr fBÖäBäJXví RN JçVäBÖBçHrJçP 
BrdJjb ïBïBòP vírVr pBÅvjJXví BrêJBXNr 
BzBFBpVr BrêvínP, Jí nJç nVvíRJBr 
DBçFBíBlvínP dP nBjRJr$ äJjBdBr RN 
fBnBtZBçfBpVr nBdBçHBdV áçBp: 

 ApÖ fBnBFvínBçVr JççvçH nBÖP$ nJç 
òBÉöçJBp BÉBòJXvíRVírr Nç: eBpBÖäBrV 
äBçDJç òBjBòrJçP nvíjBçdvíBb NVrò$ 
öFrJXví fBnBç HTvíBçvíRJBrê fBrHVzvj 
äJjBdBr JdJjJêVrJçvír Jí dBçVòBívç 
BrhJçvír: yBçäBdBrvíRVírrJçP LBrBLBr 
NVr. vnBrò nBrvídrJçvá LDBjJêBr, víçVtrJçç 
BpêJXvíRVírrJç ävíVr, áJçBrvçvFvíRVír PrvjrJç 
BX FärvíJêBr: mJç rzBäBdP víçVtrJçvír 
äBX Nç, DBpê nJrò B#X BíJXVr ÖäBêBrò: mJç 
fBrHVzBb fBpJçP Zvç äzBívçvíRVír hFJêVr 
nJç áçBp$ VçJrê fBíBäòvá ví nJç âNçvÅ 
fBrHNz äBbBb nJb ÖVçvá, V#rx BX PXXBp VçJrê 
dçBb ïvçhvíRVírP: ApÖ BÉBòJXvíRVírrJçP nJL 
fvFJívçBzNÖ BlJêvíêVr, ví JçBZäBzBçä Jrò 
DvXvç Brvrê fBrHNz$ vçvrò nJL PrHvírJêVr ví 
nJLV ÖvçáJêvíêVr: 

 srvçfBdBf Jrò AíJäBçBrxBdBrVr$ vç 
dBLnBdJçzJê BpÖ fBnBFvínBçP, vç nJç 
näòJçvír áçBp HçvtnvíBb N vçzNÖ pBävíd 
zBf nP: úçBrÖB dP áJçBHBÉrBrò$ nJç 
îçdxVr nVtä BíJXV# fJäJíJXví bBçBívá, Jí 
nJç mVvíRJBr JdJjJêVrJçví DBçFBíBlnBr 
ïBïBòvá:

WöçB eAoQAoIAq

âIiIcAEåuëQUëq
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ñqAåUc

 mvFBdBr Jçdví tBDBRrJç BrêvíêV eBnB-
BíJäBçBrBdBr eBnBTvjváVr pBädBêvíBb 
eBròBíBrV DBrBdBáBpçVr nNÅ: sBä DBr 
ÖvçáJêBp, PXXBp fvFJívç, PXXBp ntBdvíRBpVr 
nBçLJçvír nNÅ: AçHBçJí tBä BrFBn 
BpêJXBb NV eBpBÖäBrP, DBpê JçDJò BpHxBï 
DBr xNV ÖvçáBb: Urx vç BíJXV FrBfBäJêV$ 
ïBÉBDBrvíRJBr zBfJçr ví zBäFBnrJçr 
NVr, vçvrê PrRBêòVr AÖävíbvp äBbvíBb ÖNçP  
BrdJjb Nç: 

 mJL nVBêrvj JjDBpçBdêBdBr dBzP LöçBívç 
ví ltnBçVä Nç: ApÖ DBrBdvínV PrRBêòVr 
nJç nVÅBí BçäBpBpävíBb òçVÖävrNBdBr 
ÖNçP LVÖ VÖdBzNÖ äzBívçJê: mBÖrBívçBzNÖ 
zBçÖdBfBpJçví áJçBDJçvínP áçBÖ BLHJê: 
qnBrBzNÖ FrBfBäJêV PrHvírJXvíRVírP 
Bpr PräBrVòVr$ víç JÖ fVíçBÖVçvíJêBp, 
JçD jçdvíBb NV rvçvFvíRVírrJç dBäBçJXví 
GVXVÅBr: UÖdBzNÖ fBlJXV N 
bBÉBpJX AÖävíbvp: ArêvíêBb 
Jçdví tBDBRrJçÖ BÉVRrJç NVr 
DBTrJdêJXví, ZvçfçHBbJXví Jí 
rvçvFvíJXví: AdrdBXvíRJBnD dP 
ÖzBÖJn pBÅvçH BÉVRVr:

mAQUMô

 eBpBÖäBr BrêvíêBb Jçdví tBDBRrJçÖ 
dBäBçJBX NVr: CBZäBívçvíRVírP vírJêBrò 
BpêJXJXví LBrBLBr zBänBdBr áBpçJç 
ví JdJjJêVrJç, rBJí Bpr äJjJçP víç 
AíJäBçBrxBdBrP dP FvçbN: mVBTBnBrBd 
BÉBrhrBtrvçfvínP vírJêBrò AÖävíbvp 
bBÉBpJXví dBçl nBçHBÖVçBdBr BÉBòJXví-
RVírrJçvá (rvçvFvíRVír, äBçJê BrhJçví 
BpêJXvíRVír, nBòçvíRVír, JíBpXr):

 uíÖvínrBÖVçJêVrò BÉBÅrvçHvíRJBr fVnrB-
rVíRP, vç BrfçBTJtä N nJç JdJjJêVrJçví 
DBçFBáBlnBr fBnBç: eváVírJçP DBêBäçJêVr 
RN Vrxv#í yöjvÖ AÉBòJBX PräçBb Nç 
âVnvRNíÖP$ vç BÉBÅrvçH PXXBp: yöjvÖ Brvç dP 
pBrhrBçBçN BxBXvíçÅ PXXBX Jí oVÖvíÖV fBnBç 
FvçbJX, xpvíÖrXòvíVX, xnvÉrBX AÖävíbvp nJLV 
ävíBb zBçFJírJçP: mJrò dBrxvíBb Jrò öçVrBd 
PXXBXví, oVÖvíÖP rJçdBpBêrJXví JçdçV áçBp:  

 YvçfçHBdêvíRVírrJçví PrRBêòVr nJç 
FBjBïBçrJçP ïvZBrBdJêVrò JdJjJêVrJçví 
nVvíRJBr nBÖVr: CBpê VrxzN?Ö dçrBrò 
nVBrBX, JRN LVçBç xJrò 
lBrxrBç: ApÖ DBrBdvínP 
BÉVR ävíBí LVçBç VÖdBzNÖ 
lBrxrBXví$ JçVäBÖBçHrJçví 
ïvZpBçBDJçvíRVírrJçvá Jí 
JdJjJêVrJçví bBröRBêvínrJçvá:

âyAëuåuëQUëqqIå 
eAqñAëAqMq 
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 âNç oVÖvíÖ BçäBÖBrJê BpÖ fBnBçVr ZöÖòJçP$ ïBÉòvá JçdVrò fBnDBÉrBXNr 
BÉBÅ, víç eöçP BÅ dvjnP rÖäBí: UçBFvçbJXN Jäò Vç JçdçBívç zBtäörP, 
áJçBHBçhBí rBZBzNÖ Vç FärvíBb áBpçP. DBpê Vç JäVr hFJê cäBdP: 
eBíBäBêJBXrJçP, vçvrò dP fBrHVÖBrBr VÖdBdBr TBÉBrFvçHrJçP, d’VíçBêrJr 
BpÖ däBdP ÑvíçD evFVVr nVÅvêBí: Uç eöçP dBäBçBb pBpäBçBçvíRJBnD. 
«IÖ òví YöÖòH Brvrê ävíV», oBçvíêJBXP dP DBrBp Vç däBdP: ApÖvífJäJí 
víjVj fBjvçHBdêvíRVír dBp JçdVròV ví JçdçV nVÅJí, ZvÖänBr uçHVVr Jí Vç 
TBÉBrFvçHrJçvír fJä, Lvçvrò dP jçdN BtZBçf$ PrdJçBdêvíRJBnD DBêvíBb 
EVçòVr: A#pÖ N nJç dvxvínP, fVnrvíBb JçdrBpVr zBçFJíVr$ Vç YöÖòVr áçBp:

 ÑvçáV#rò lBrxrBX nJç TBÉBrFvíRVírP, dBçHB#rò AÖävíBbBtvírxP 
Jí ZvçfçHBbJ#rò: IRN frBLBrHVrò äçvíBb RJXBHçBròrJçvír, rvçBrvç 
öçfrvíRVírrJçví zVäV äVçBrBrò Jí BíJXV lBrxrBrò nJç îçdVxP, vç nJL 
zVäV BÉBÅrvçHN äBdBí BÉ äBdBí ltnBçävíRJBr nNÅ: «UÖd JçD VròP$ 
ltnBçävíRJBr evFVr FBp, BnNr ltnBçävíRJBr zVäV BÉBÅrvçHN hJL» – 
ováf. 16. 13: qdBäJ#rò AÖävíBbBtvírxP vçzNÖ âNç oVÖvíÖV däBdP: ALBä 
nvíäò vírVrò BpÖ FBrhVr, ví nJç BíBF zBçäBdBrvíRVírr N LBpr ïvZBrêJX 
Brvrê vç BräJjJBd Jr: 

 IçD AÖävíBbBtvírxP dBçHBrò, ÑvíçD evFVr$ vç rJçtrxBb N BpÖ mBäJBrVr 
DvXvç fJjVrBdrJçP, nJç òvá dP nrBp: Ar nJLV zVäV DBêBäçN PrRJçêvíBbP, Jí 
víjjBdV pBçBDJçvíRJBr nNÅ HrN âNç oVÖvíÖV fJä: yVäV fBjvçHN zBäFBnVr 
LöçvíRVírP, vç pJäBFBpVr dBçvjBrBrò LBpr äBçBbJX pBçBïvïvZ BpÖ 
BtZBçfVr nNÅ, vçvír zNäòJçP BrÖBfnBr Jr: AÖävíBbBtvírxP$ cJrBê YöÖòr 
N, ÖrvírH nP Jí LöçvíRJBr BdrBjDVíçP, vçvír fJjVrBdVr fJä víjjBdV 
dBzP nJç ÖçDBLBr bBÉBpvíRJBr nNÅ$ d’BzBfváN zNäò JjBb rJçtrxvínP: 
«IÖ òví ZöÖòH Brvrê ävíV.... ÑçDN# LBrvrò òví ltnBçävíRVírváH: ñví YöÖòH 
ltnBçävíRVír N » – ováf. 17. 14, 17: 

AÑâuëAaAsuëqwO 
cAåGA#qñ Ië YuåeåGAaI#qñ
«IÖ òví YöÖòH Brvrê ävíV» - ováf. 17. 14:
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