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ñví JjBrBdrJçH äBdBíVr zVäV frxJr,
ñví LBíBdrJçH BíJXV LöçBívç zVäV dJçäJr:

ÑBçÖBïNr Jí HTvZòNr Jäò$
AÖävíBb zVäV ZrBnN òví zBävífBÖvíBb fvjH.

ñJLV# fBnBç, eBpBÖäB!r:
(sBçX ALrBívíç)

 30 äBçV BÉBÅ, 7 GJdäJnDJç 1988-Vr, TBnP 11.41-
Vr, FJäVrP tBçTJêBí eBpBÖäBrV nNÅ: wvçJòtBDRV 
BÉäví nPr Nç, dNÖöçvíBr HBHBçNr òVx nP BÉBÅ: 
AtBdJçärJçP HBÖBçBrrJçví nNÅ dP ÖvçáNVr, 
DBrvívçrJç FvçbBçBrrJçví nNÅ d’BtZBäNVr: 
cJBròP fJLBÖBf d’PrRBrBç ÑzVäBdV, qBXzBräV, 
ÜBrBhvçV, cVínçVV ïvjvêrJçvír ví tNròJçvír 
nNÅ...: 

 oJävp FVäN#ò Vrx zBäBfJêBí: eBçd xdBp 
dJHçvrBrBX BrêJBXV êBíBXV HNzòJçvír Jí Brvrê 
BfBívç fJäJíBròrJçvír áçBp: ÑBdBpr zBçLBzNÖ 
JÖ VrbV fBçê dví äBn. «U?rx dJçzvá BpÖ 
JçdçBtBçTP Vç HçvtnP HçBí BnDvjÅ BtZBçfV 
fBpJçvír Jí öäBçrJçvír áçBp$ vçzNÖ BrdVírBHBçh: 
U?rx HBÖ ÖvçáJêBrò, V?rx rvç zBpòBçrJç njJêVrò, 
V?rx pvíÖBXví HBÖJç ÖvçáJêBrò BpÖ JçdçBDBrBdBr 
ví nBçHdBpVr BjNäNr»: U?rx dJçzvá BíJXV fLöç 
HBçhBrò:

 AÉBÅVr HBÖP$ dBçJdêvíRVírr N: ÇVtRJçV 
BÖäVlBrBxBïVr 9-V áçBp 8 víTFrvíRVír vírJêvj 

BpÖ FJärBtBçTP nJLnN tBäJçví dJBròVr nNÅ 
Zvçvírd êrêvín nP pBÉBÅBêvíê: mJrò rvprP 
xnrBêVrò: qJçòVr hBpr nP nJL njJê vç nVBfBnvíÉ 
äBÉBzVrò ïtçvíBb dJBrò ví ÖFBívç PräBrVò 
vírJêvjrJçvír fJä, BíJçBdrJçví BrlBrBxJXV dvpä 
HBçhBb RBjJçví DrBdVxrJçvír fJä:
 IçdçvçH HBÖP$ LöçBdêvíRVírr N: 
«UrxzN?Ö dçrBpVrò VçJrê öFrJX»: säBz 
öFrvíRVírP dBLnBdJçzvíJêBí MÑ.ô.MÑ. AçnJrV 
fBíBòBdBrVr nVÅvêBí, vç dP DBjdBrBç JçJò 
pBçBrvíBrvíRVírrJçNr ví DvXvç fBp RN öäBç 
DBçJFvçbBdBr PrdJçBdêvíRVírrJçNr: ÑBdBpr 
dBçVòrJçvír Jí áJçBtVrvíRJBr BtZBäBròVr 
PrHBçhBdvíRVírP dP zBfBrÅNç JçdBçBTBndNä 
öFrvíRVír nP:

 IççvçH HBÖP JjBí ovpÖ eBpBÖäBrV eBnBç 
PrdJçBdêvíRJBr fVnrBHçvíRVírP: 1989-V mBçä 
BnÖvír$ eBp AíJäBçBrBdBr eBnBtZBçfBpVr 
YvçfvíçHP vçvtJê eBpBÖäBr víjBçdJX fváVírJçví 
zBävíVçBdvíRVír nP, vçvír BÉBòJXvíRVírr Nç 
nJç fBpçJrBdVêrJçP nZVRBçJX ví zNäòJçP 
fBtvíBçdJX. Brvç nBÖ dP dBLnNVr ÜJç. mváÖNÖ 
kBrzBLJBr$ FvçbBHVç äröçNrP AnJçVdBpV eBp 
AíJäBçBrxBdBr OrdJçBdêvíRJBr, ÜJç. ováfBrrNÖ 
EBçlJBr$ rBZBFBfP mJçhBívç AçJíJXòV eBp AíJä. 
IdJjJêVrJçví mVvíRJBr, Jí ÜJç. ñBçX AíBFJBr$ 
rBZBFBfP eVíÖVÖBpVr AnJçVdBpV eBp AíJä. 
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AiôQñ, cAåIcéuëQUëq Ië 
KôåAcéuëQUëq

YmCAEåAcAq



 «ñçVÖävÖ brBí Jí pBpärJêBí: ôçfrJBX N 
pBpärvíRVírr ñçVÖävÖV»: AfB# öçvíBr dBçFBZöÖP 
– pBpäBçBçJX vç òJLV Jí VrbV fBnBç BpÖöç 
brBí oVÖvíÖ BrvíBrJBX nBrvídP ovíHBpV JçdçVr 
CJRXJfNn òBjBòVr nNÅ: uíçBZBrB#rò Jí vjÅvírJ#rò 
LVçBç BpÖ trvçfBDJç BíJäVÖvá: mBrvíd nPr N Br, 
vç Jçdví fBLBç äBçVrJçN V áJç Vç rJçdBpvíRVírP 
äJÖBrJXV Jí ZöÖòP XÖJXV dP HBçhrN nBçHdBpVr 
dJBròV BnNr JçJÖrJçvír áçBp: mBrvíd nPr N Br, 
vç ÖVçJXV N Jí BçTBrV zBtäBnvíròV, áBÖrLV 
uçHVr N nJç JçdrBívç eBpç AÖävíbvp: ApÖöç 
JçFvívj tBçBdBrP fJäJíJBXP d'PÖN.

 «YvçvíçH nJb Jí ÖòBrxJXV vç BpÖöç pBärvíJêBí. 
fváVírJçP fçJtäBdrJçví fJä nVBäJj d'JçFJr Jí 
d'BíJäJr BtZBçfV: qvç BçòBp nP brBí CJRXJfNn 
òBjBòV nNÅ. vçHVò nBçHdBr öçfrJêN#ò, áBÖrLV 
Br nJL fBnBç brBí: IçdròV nNÅ Jí JçdçV áçBp 
BrDBíJXV JjvjP ZBrhBçvíçV nNÅ HçvíJêBí$ BÉBrê 
nJdrJXví eöçnNr, ÖvíçD BpçVr nNÅ DBLnJêBí»:

 arBí nBrvíd oVÖvíÖP mBçBn dvpÖNr, ví 
HBçhBí dBäBçJBX nBçH$ BÉBrê dvçÖrêrJXví Vç 
BÖävíBbvíRVírP: IdBí Vç XBpr víÖJçvír áçBp 
DBÉrBXví nBçHví nJjòVr bBrç DJÉP: IdBí DTtdJXví 

Ñ. aquëqG Ië
AÑâuëAaAoAoâquëQUëq
(mBäR. 1. 18-25, âVä. 2. 11-15)
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IdJjJêVrJçví mVvíRJBr: úçBrÖBpV mVvíRJBr 
rJçdBpBêvíêVxr Nç áBjBnJÉVd ÜJç. GBrVNX 
ÑBfBdJBr: Apr BÖäVlBr äBdrvíáçBp JjBb Nç, vç 
JçD úçBrÖB áJçBHBçhBí$ BrnVÅBzNÖ fJäJíJBX 
DvêBtvírx zBäFBnP pjJê DvXvç JdJjJêVrJçvír. 
«AjJäJBX eBpBÖäBrV DrBdxvíRVírP zNäò vírV 
rVíRBdBr fBêV xBï fvFJívç fBêV$ AÖävíbvp 
YöÖòVr»: ApÖ dJçzvá brvírH BÉBí ovpÖ eBpBÖäBrV 
eBnBç PrdJçBdêvíRVírP$ rvpr äBçvíBr AzçVXVr: 
Ar 2019-Vr zVäV rtN Vç FvpvíRJBr JçJÖrBnJBdP:

 ouoÑV ZvçfçHBrdBçP qvpV BjBírVr N$ 
hVRJrVV lVíjvá dävíêVr nNÅ, pVtJêrJXví fBnBç 
RN ÅçfJjJjP áJçÅBêBb N Jí dJBròP dP áJçBbrV: 
AjBírVV rdBçVr nNÅ HçvíBb N ñ FVçP, vç ñçVÖävÖV 
ÖdLDrBäBÉr N, pVtJêrJXví fBnBç RN ouoÑP 
òçVÖävrNBdBr nBçHBÖVçBdBr PrdJçBdêvíRVír 
nPr N: Arvç BÉBòJXvíRVírr N eBpBÖäBrV Jí 
úçBrÖBpV Vç DvXvç FvçbvírNvíRVírrJçvír PrHnNÅNr 
tJtäJX vç oVÖvíÖ ñçVÖävÖ N VÖdBdBr pvpÖP$ 
áJçBdBÉvíêBrJXví fBnBç dväçvíBb dJBròJçr ví 
zBävífBÖvíBb JçdVçP:

 ApÖ JçdçBtBçTP nJLV ÖvçáJêvíê vç 
VÖdBdBr dBçJdêvíRVírr ví LöçBdêvíRVírP 
d’VçBdBrBrBr ûVLVòBdBr, PrdJçBpVr RN fvFJdBr 
áJçBrvçvFvínvá: ApÖ JçJòP ÖJçä dBzBdêvíRVír 
vírVr VçBçví fJä:
 30 äBçVN V áJç tBä Fvçb dBäBçvíBb N: 
EVäBdVê Jrò vç úçBrÖBpV RN eBpBÖäBrV 
nNÅ BÉBäBhJÉrvíRJBr Jí BrhrvíVçvíRJBr 
BçäBdBçF LöçBtBçT nP äJjV vírJêBí: ÑBdBpr 
2018-Vr BX eBpBÖäBrV nBrvídrJçr ví Brvrê 
brvjrJçP äBdBíVr dP dBçöäVr nJç BjöRòrJçvír, 
dBçJdêvíRJBr ví LöçBdêvíRJBr: 

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

YmCAEåAcAq



fVíBrHP, ÖçDJXví BçêvíròP ÖFBívçVr, XvpÖ äBXví 
dvpçVr, DBrBXví BdBrÅP ZvíXVr: CBpê BÖvrênN 
BíJXV áJç Jí BíJXV dBçJívç$ pVtJêrJXví RN eBpç 
AÖävíBb dP ÖVçN Vç ÖäJjbBb nBçH BçBçBbP Jí 
d'PjhBp Brvç ïçdvíRVírP:

 AfB# RN Vrxv#í brBí oVÖvíÖ nBrvídP: AfB# 
RN Vrxv#í DvXvçÖ BX$ BÉBrê DBêBÉvíRJBr$ zNäò 
N fçlvíVrò, vçváfJäJí nJç nJjBívçvíRJBr 
zBälBÉBí dvçÖvíBbvíRJrN JXXJXvá$ FärvíBb Jrò, 
Jí pvpÖ vírVrò vç BpXJíÖ xBçVr Jí ïvçhvíRJBr HNn 
dÉvíJXví dBçvjvíRVírP äçvíBb N nJLV:

 oVÖvíÖV brvírHvá eBpç AÖävíBb VròLVrò 
pBpärBDJçJê nBçH BçBçBbVr, pBpärJXvá RN 
vçòB!r zVäV víLNç vç Br áJçBHBÉrBç Vç nöä$ 
JçdVròV DBçVòrJçP áBpJXJXví Jí pBíVäJrBdBr 
dJBròVr BçTBrBrBXví fBnBç: oVÖvíÖV BrhVr, 
ZöÖòVr Jí FvçbVr nNÅ dBç nBäP eBpç AÖävíbvp: 
ApÖ VçvjvíRVírP oVÖvíÖ òBrVêÖ fBÖäBäJê$ PJ$vá. 
«IÖ ví eBpçP nNd Jrò»: AfB# RN Vrxv#í DvXvçÖ BX 
víçBZBrBXví Jrò, vçváfJäJí nJL ÖäJjbvj eBpçP 
fJÉví xN nJLnN, dP ÖVçN nJL Jí nJLV fJä N nVtä:

 eBpê. IdJjJêívp fBpçBzJärJçP BrêJBX HBçJçví 
VçJrê pöçVrBb BjöRòrJçvá Jí tBçBdBrrJçvá 
ïBÉBDBrBb Jr BpÖ nBrdBr brvírHP Jí VDç 
AÖävíBb pBpärvíRVírP: mJrò BpÖöç dP ÖòBrxBrBrò 
Brvrê ÖäJjbBFvçbvíRJBrê áçBp Jí trvçfBdBX 
d’PXXBrò VDç DBZäBívç BrhJç, vçváfJäJí Brvrò 
fBçÖäBêvíêBb Jr nJç fvFJívç TBÉBrFvíRVírP: 
ÜÖäBföçNr, JçD dP dBçHBrò BpH BjöRòrJçP íí 
dP XÖJrò tBçBdBrrJçví JçFJêvjvíRVírP, nJç 
fvFVrJçP dP fçlvíVr Jí ïBÉò dví äBrò AÖävíbvp, 
vç nJç ïvòç BLFP BrrdBä xN RvjBb Jí BÉBäöçNr 
DBtZBb N Vç trvçfrJçP nJç fBpçBzJärJçvír Jí 
Brvrê lBnDvá nJLV:

 ñçVÖävÖ brBí Jí pBpärJêBí: ÑòBrxJXV Jí 
öçfrJBX pBpärvíRVír N BpÖ, vç oVÖvíÖ VÅBí Vç 
JçdVròNr fçJtäBdrJçví JçFJçvá ví DBLnJêBí 
nÖvíçV FBfVr áçBp, PrHvírJê fváVírJçP Jí 
VnBÖävír nvFJçP$ fJÉBívç JçdVçrJçN JdBb, vçvrò 
ZvçfçHBrtBdBr rvíNçrJç DJçVr BpÖ nBrdBr$ V 
rtBr Brvç RBFBívçvíRJBr Jí òBfBrBpvíRJBr:

 mJrò BpÖöç V?rx dví äBrò Brvç: ÜÖäBföçNr, 
oVÖvíÖ nBrvídP v#x nNd DBrV zNäò vírV, áBÖrLV 
Vçr N BnDvjÅ äVJLJçòP: WBíBFvprP vç dçrBrò 

äBX Brvç$ zVäV PXXBp nJç ÖNçr ví zBtäBnvíròP, 
VÖd nJç rnBrrJçvír$ JjDBpçBdBr Jí ÖVçvp 
ïvZpBçBDJçvíRVírP, vçzNÖLV ZBjBjvíRVír 
äVçN BtZBçfV áçBp$ nBçHvê nNÅ: AÖdN BíJXV 
nJb Jí BçTNòJívç rvíNç dçrB?p PXXBX: ApH 
PrJXvá$ ÖdVLDP HçBb zVäV PXXBrò AÖävíbvp 
fJjVrBdBívç RBFBívçvíRJBr fBÖäBänBr: AfB# 
BpÖzNÖ BrfBnBhBprvíRVírrJçP zVäV áJçrBr, 
zBäJçBLnrJçP zVäV HBHçVr Jí fBnBpr 
nBçHdvíRVírP zVäV BzçV BráBZ, ÖäJjbBFvçb, 
fBnJçBtZ Jí öçfrJBX âNçvÅnNr:

 AfB# RN Vrx JçFJêVr JçdVròV fçJtäBdrJçP$ 
V äJÖ nÖvíçVr nNÅ fBrFxvj nBrdBr. «îB!Éò V 
DBçhvírÖ AÖävíbvp, Jí pJçdVç ZBjBjvíRVír, V 
nBçHVd fBlvíRVír»: IdN#ò nJrò BX DBçhvíròrJçví 
nNÅ DrBdvj AÖävíBbP ïBÉBívçJrò, nBjRJXvá 
vç JçdçV áçBp Bzçvj DvXvç BLFJçví nJÅ äVçN 
ZBjBjvíRVír, Jí nBçHdvíRVírP BrêPrN Vç öçJçP 
fBrFVÖä Jí ZBjBj zBpnBrrJçví nNÅ:

sBfN A. ñfrp. AWQuëqIAq

AÑâuëAaAsqwAcAq CIm
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EuëåAqMq GMyU ñåUÑâuÑ (G.)

ԹԱՂՈՒՄՍԹԱՂՈՒՄՍ
 Տէր Յիսուսի միջամտութեամբ՝ հօրս ճիրաններէն 
հրաշքով ազատելէս ետք, շատ անգամներ ինծի դէմ 
մահափորձ կատարուեցաւ։ Ամենէն վերջը, ծնողքս 
ինծի համար ծիծաղելի յուղարկաւորութիւն մը 
կազմակերպեցին, ցոյց տալու համար թէ զիս վտարած 
են։
 Իմ արձանս շինեցին, զայն թաղեցին գերեզմանի 
մը մէջ, եւ շիրիմիս վրայ գրեցին ծննդեան թուականս 
ու մահուան օրս։ Վերջինը կը համապատասխանէր 
իմ իբր քրիստոնեայ մկրտուած թուականիս։ Այդ 
օրը ես իրենց համար մահացած էի, ու զիս թաղեցին։ 
Այժմ ծննդավայրիս մէջ ես գերեզման ունիմ: Իմ 
քրիստոնեայ բարեկամներէս մէկը երբ այդ տեղէն 
կ'անցնէր, լուսանկար մը առաւ ու զայն ինծի ղրկեց. 
այդպէ՛ս է որ իմացայ թէ գերեզման ունիմ։ Այդ օրէն ի 
վեր կապս խզուած է սիրելի քոյրերուս եւ շատ սիրելի 
մօրս հետ: Ո՛չ մէկ յոյս կայ...։
 Մարդկային տեսակէտէն յոյս չկայ, սակայն 
Աստուած կարող է ծնողքիս հպիլ մէկ վայրկեանի մէջ, 
ու ես կը շարունակեմ աղօթել իրենց համար։ Նոյնիսկ 
եթէ անոնք քրիստոնէութիւնը չընդունին, միշտ 
կ'ըսեմ. «Տէ՛ր Յիսուս, հաճէ՛ զիրենք դրախտ ընդունիլ. 
ուր որ ես եմ, կ'ուզեմ որ իրենք ալ հոն ըլլան»։ Ա՛յս է 
իմ աղօթքս միշտ:

ՄԱՀ ԵՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՄԱՀ ԵՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ
 Իսկութեան մէջ, մահէն վախնալը անմտութիւն 
է. որովհետեւ բոլոր աշխարհ եկողները՝ անկասկած 
օր մը պիտի մեռնին։ Բոլորս ալ այս աշխարհէն 
պիտի մեկնինք, մահէն վախնանք կամ ոչ։ Ա՛յս 
է իրականութիւնը, եւ կրնանք ըսել թէ միակ 
հաստատուն ճշմարտութիւնն է որ կը տիրէ երկրի 
վրայ: Վստահ չեմ թէ այս գիշեր պիտի ընթրե՛մ. 
չեմ գիտեր թէ պիտի կարենա՛մ Հնդկաստան 
վերադառնալ՝ շրջապտոյտէս ետք։ Արդեօք 
զաւակներս լաւ ուսում պիտի ստանա՞ն, յարմար 
գործի մը պիտի ձեռնարկե՞ն…։ Ո՛չ մէկ բանի վստահ 
եմ, բացի անկէ՝ թէ պիտի մահանամ ուշ կամ կանուխ։ 
Որոշ բաներ կը կատարուին, ուրիշներ՝ ո՛չ. սակայն 
ինչ որ հաստատ է երկրի վրայ՝ մահն է։ Ուստի երբեք 
պէտք չէ վախնալ անկէ, վստահ ըլլալով որ օր մը 
մեզի՛ ալ պիտի պատահի, ուշ կամ կանուխ։
 Ինչ որ կրնանք ընել, սա՛ ձեւով մտածելն է։ 
Եթէ հաւատանք Մուհամմէտին եւ մահանանք, ի՞նչ 
պիտի ըլլայ մեր վիճակը։ Մարգարէն մեռաւ, մարդիկ 

զինք թաղեցին, ու տեղեակ չենք թէ ան այժմ ո՛ւր կը 
գտնուի։ Եթէ իրեն հաւատանք, պիտի չգիտնանք թէ 
ո՛ւր պիտի երթանք: 
 Իմ երկրիս՝ Հնդկաստանի մէջ շատ չաստ-
ուածներ եւ չաստուածուհիներ կը պաշտուին։ 
Բոլորն ալ ապրեցան, պատմութիւն կերտեցին, 
մահացան, մարդիկ զանոնք թաղեցին, ու չենք 
գիտեր թէ ո՛ւր գացին։ Ուստի եթէ հաւատամ անոնց, 
գաղափար չունիմ թէ ապագաս ի՛նչ պիտի ըլլայ։ 
Սակայն Քրիստոս մահէն ետք յարութիւն առաւ. 
ուստի ես այն յոյսը ունիմ որ եթէ իրմով մեռնիմ, իրեն 
հետ աշխարհ պիտի վերադառնամ: Ուրեմն աւելի 
լաւ է մահուան մասին վստահելի տեղեկութիւն 
ունենալ, եւ այդ մէկը Քրիստոսո՛վ կրնանք ձեռք 
ձգել։ Արդարեւ ան յստակօրէն ըսաւ. «Իմ հօրս տունը 
շատ բնակարաններ կան...։ Հիմա կ’երթամ որ ձեզի 
տեղ պատրաստեմ...։ Նորէն պիտի գամ եւ ձեզ քովս 
առնեմ, որպէսզի ո՛ւր ես եմ՝ դուք ալ հոն ըլլաք» – 
Յովհ. 14. 2-3։
 Անսահման ուրախութիւն ունիմ որ Յիսուս 
ինծի համար գեղեցիկ տուն մը կը պատրաստէ։ 
Քանի վերջին 18 տարիներու ընթացքին իսլամները 
փորձեցին զիս սպաննել եւ չյաջողեցան, այս կը 
նշանակէ թէ շինարարութիւնը կը շարունակուի, ու 
երբ պատրաստ ըլլայ, Տէրս պիտի գայ զիս տանելու։ 
Միայն այդ ժամանակը կրնան իսլամները զիս 
սպաննել. ո՛չ ոք կարող է անկէ առաջ։ Ուստի մահէն 
չեմ վախնար, այս ստոյգ է։

ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ
 Յաւիտենական կեանք ստանալու համար՝ 
Յիսուսի պէտք ունինք։ Ամէն կրօնք կ'ըսէ թէ 
Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ եղած խոչընդոտը մեղքն 
է, որուն քաւութեան համար զոհեր կը մատուցուին։ 
Միայն քրիստոնէութեան մէջ է որ Յիսուս իր անձին 
վրայ առաւ իմ մեղքս ու պատիժս, մեղքս ջնջեց եւ 
զիս ըրաւ մաքրամաքուր։ Ա՛ն է որ զիս Հօր Աստուծոյ 
կը մօտեցնէ ու կ’ըսէ. «Ես զինք սրբեցի, իր բոլոր 
յանցանքներուն պատիժը կրեցի՝ իր մեղքերը իմ 
վրաս առնելով։ Ուստի հիմա կրնաս զինք երկինք 
ընդունիլ»:
 Յիսուս իմ փրկիչս է։ Ան կատարեալ մարդ 
եղաւ, որովհետեւ ես մարդ եմ եւ զիս փրկողն ալ 
մարդ ըլլալու էր։ Ան կատարեալ Աստուած է, քանի 
որ ես յաւիտենական կեանքի պէտք ունիմ։ Մեղքին 
հետեւանքը մահ է, եւ անկէ ազատելու համար ի՞նչ 

KmAoWIWU MÄIå
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պէտք է ընել։ Ինչպէս որ խաւարը վերացնելու համար 
լոյս պէտք է բերել, նոյնպէս ալ մահէն ազատելու 
համար՝ կեանք պէտք է բերել. բայց որո՞ւ կեանքը։ 
Հին Կտակարանին մէջ անասուններու կեանքը 
կը նուիրաբերէին, որովհետեւ կը հաւատային թէ 
կեանքը արեան մէջ է, եւ անասունին արիւնը կը 
թափէին: Իսլամները մինչեւ այսօր կը կատարեն 
ասիկա: Սակայն որպէսզի մահը ինձմէ հեռանայ, 
ես յաւիտենական կեանքի պէտք ունիմ. ուրկէ՞ 
կրնամ զայն ստանալ. միայն Աստուծմէ, եւ այս մէկը 

ինծի շնորհուած է Յիսուսի խաչելութեամբ։ Ուստի 
երբ հաղորդ կ'ըլլամ անոր մարմնին եւ արեան, իր 
կեանքին մէկ մասը կը դառնամ։ Այդ իսկ պատճառով 
Յիսուս մեզ «եղբայր» կ’անուանէ, ու մենք իծեն հետ 
զԱստուած «Հայրիկ» կը կոչենք: 

(Վերջ)
Վկայեց՝ mBçVö SuKMú

Թարգմանեց՝ Նայիրի ՊԱՐՏԱՔՃԵԱՆՆայիրի ՊԱՐՏԱՔՃԵԱՆ

CAqAÑâIiaAcAq

îvítJçvír nNÅ dÖdVbVH BÉBrhVr xJÖ vçDV zNÖ,
QNJí dBçbJÖ Hvír B#pHzNÖ:
eçJtäB#d nNdP dBp dvjòVH, vç dP fÖdN òví áçBH:
oVÖv#íÖr N Br:
CB#í N dBrxJÖ öFrvíRV#írr Vç ïçdBçBç: 

CvêJçvír nNÅ BrhdvpRVH rv#przNÖ xJÖ Hví BÉBrhVr,
QNJí BpjzN#Ö dP ZvçfVÖ:
ôHVr zNÖ, Lvç dP trxJÖ, dBp nN#dP òváH fváBrV#:
oVÖv#íÖr N Br:
CB#í N dBrxJÖ öFrvíRV#írr Vç ïçdBçBç: 

CJÉBr äBd fvb fvFJçvíH, vç dP ïXxVr ÖVçäVH áçBr,
Gvír nV# dBçbJç òJL nVrB#d.
ñváPH dBp nN#dr föç nP zNÖ, RNJí Hvír LBpr xäJÖrJ!Ö:
oVÖv#íÖr N Br:
CB#í N dBrxJÖ öFrvíRV#írr Vç ïçdBçBç:

ÑvíFVH nvíRVr nNÅ, víç òJL BçêvíròrJçPH dP ZJjHJr,
Gvír òJL nVrB#d xdBçbJÖ: 
QNJí BräJ!Ö$ òváPH dBp nN#dr VrxzNÖ nBpç ÖçäBdVê:
oVÖv#íÖr N Br:
CB#í N dBrxJÖ öFrvíRV#írr Vç ïçdBçBç:

IçD ZvçfVÖ, RN nVrBd JÖ vçDV zNÖ, v#x, xJ#Ö nVrBd:
EVtJç-êJçJd, fvFJzNÖ òv#áH N oVÖvíÖ$ tvíòVH zNÖ,
mVrxJí ö#çr Bpr, JçD BÉrN-äBrV zVäV òJL Vç òvá$
âv#írr Vç áJçVr, víç B#X òJL xLFBÖ zVäV BÉBrhVr,
yVäV äJÖrJ#Ö LBpr BxòváH ví dtäBrB#Ö Vç ïBÉòvá:

mVrx BpH, DB#í N vç Hvír dBrxJÖ öçfrvíRVírr Vç öçN öç:

SBF oAcuCIAq
(cXJräNpX) 

Գովքի, սիրոյ, նուիրումի արժանի Տէ՛ր.
Դո՛ւն, որ կ'ապրիս մեր մէջ եւ միջեւ,
Տածելով խաղաղութիւնդ ու սէրդ,
Քեզի՛ կը բերեմ երախտիքս ու սէրս:

Ո՜վ Աստուած, հզօր եւ իմաստուն,
Կա՞յ մէկը, որ արժանի է նուէրներ տալու քեզի...։
Դո՛ւն, որ Տէրն ես տիեզերքի,
Աստղերը կը կանչես իրենց անուններով,
Որուն տեսողութենէն պահուած է ոչի՛նչ,
Որ արդարութեամբ կը դատէ մարդը,
Բարեհաճէ՛ ընդունիլ սիրտս ու կեանքս,
Որպէս լաւագոյն նուէր՝ տուածներուդ մէջէն:

Հա՛յր, կը փառաւորեմ քեզ,
Իմ Ստեղծիչս, Պահապանս, Տէրս:
Դուն արժանի ես ամէն գովասանքի, ներբողի եւ 
օրհնութեան:
Տո՛ւր որ կամքդ ըլլայ կեանքիս ամէ՛ն վայրկեան,
Եւ առօրեաս լեցուի քու խաղաղութեամբդ:

ÑVçáBçH ÑAyuëqkIAq

AÇAqgUq
wIÑ Guëq...

qIåCuiAcAq
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U?qw M IcIiIéUU âIÑWAcAqG
«âNçP öçN öç ïçdvíBbrJçP 

d’BíJXêrNç JdJjJêVVr» - Evçbò 2. 47:

 Գործք Առաքելոց գիրքին մէջ կը տեսնենք Սուրբ 
Հոգիին գործունէութիւնը: Ան Պենտեկոստէի օրը իջաւ 
հաւատացեալներուն վրայ, եւ նոր էջ մը բացուեցաւ 
մարդկային պատմութեան մէջ՝ Յիսուս Քրիստոսի 
եկեղեցիին ծնունդով: Աղօթելու համար վերնատան 
մէջ հաւաքուած Յիսուսի 70 աշակերտներուն կեանքը 
փոխակերպուեցաւ, յեղաշրջուեցաւ, ուժականացաւ։ 
Սուրբ Հոգիով լեցուած՝ Պետրոս Առաքեալ սկսաւ 
քարոզել Քրիստոսի խաչին ու յարութեան մասին: 
Նոր կեանքի ծարաւով լեցուած հրեայ ունկնդիրները 
իրենց մեղքերուն գիտակցելով խոստովանեցան եւ 
հաւատքով ներում ստացան։ Ս. Հոգին այցելեց իրենց, 
մկրտուեցան, եւ այդ օրը երեք հազար հոգիի չափ 
աւելցան եկեղեցիին։

 Ի՞նչ ըրին այս երեք հազար քրիստոնեաները։ 
Որո՞նք էին այդ ապաշխարողներն ու մկրտուողները: 
Անոնցմէ ո՛չ մէկը առանձին անկիւն մը մնաց, հապա 
Հոգեգալուստի՝ այսինքն իրենց վերստին ծնունդի օրն 
իսկ միացան Երուսաղէմի եկեղեցիին: Որպէս նորածին 
մանուկներ, անոնք կարիքը ունէին ջերմ ընտանիքի 
մը հովանաւորութեան, որպէսզի ապահով հասակ 
առնէին բոլորին աչքերուն առջեւ։ Որպէս դեռահաս 
հաւատացեալներ, հոգեւոր ընտանիքի մը պէտքն 
ունէին՝ հաւատքի մէջ զօրանալու եւ աճելու համար: 

Երախայ մը առանց ծնողքի վտանգուած է. նմանապէս 
քրիստոնեայ մը առանց եկեղեցիի: Հետեւաբար 
անոնք «ամէն օր միաբանութեամբ տաճարը երթալու 
ետեւէ էին, եւ իրենց տուներուն մէջ հաց կը կտրէին 
ու կերակուրնին կ՚’ուտէին ուրախութեամբ։ Աստուած 
կ’օրհնէին եւ ամբողջ ժողովուրդին առջեւ շնորհք կը 
գտնէին, եւ Տէրը օրէ օր փրկուածները կ՛աւելցնէր 
եկեղեցիին» – Գործք 2. 46-47։՝՝

 Եկեղեցիին աճումը Աստուծոյ գործն է: Դեռահաս 
հաւատացեալները Յիսուս Քրիստոսի կը հանդիպէին 
եւ եկեղեցիին կը միանային: Ս. Հոգին իրենց սրտերուն 
մէջ հրաշք կը կատարէր: Մենք ալ, որպէս Յիսուսի 
աշակերտները եւ անոր մարմինին անդամները, մեր 
պատասխանատուութեան բաժինը ունինք անոնց 
հոգեւոր աճման մէջ:

Առաջին քրիստոնեաներուն Առաջին քրիստոնեաներուն 
յատկութիւններըյատկութիւնները

1. Անոնք միշտ միասին էին:1. Անոնք միշտ միասին էին: Միակամ էին, եւ իրարու 
հանդիպիլն ու զիրար ճանչնալը գոհունակութիւն 
կը պատճառէր իրենց, քանի որ Քրիստոսի սէրը եւ 
Ս. Հոգիին միջնորդութիւնը զիրենք սերտ կապով 
իրարու կը կապէր. առաւել՝ անոնց միջեւ պայքար 
չկար: 
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2. Անոնք կը հաւաքուէին տաճարին եւ իրարու տան 2. Անոնք կը հաւաքուէին տաճարին եւ իրարու տան 
մէջ:մէջ: Հոս կը տեսնենք երկու տեսակ հաւաքոյթ,՝ մէկը՝ 
տաճարը, միւսը՝ տուներու մէջ:
 ա) Կիրակնօրեայ պաշտամունքը տեղի 
կ’ունենար տաճարը. աւետարանի ուսուցումը 
բաց էր նորեկներուն եւ բոլոր փափաքողներուն 
համար: Ասոնց համար պատեհ առիթ էր Քրիստոսի 
փրկութեան աւետարանը իմանալու եւ համտեսելու 
քրիստոնէական հիւրասիրութիւնն ու սէրը, ապա 
ապաշխարելու եւ իրենց սիրտերը բանալու Յիսուսի՝ 
փրկուելու համար:
 բ) Տուներու մէջ եղած ժողովները առաւելաբար 
կ’առաջնորդէին քրիստոնէութեան կառուցման։ 
Տաճարին մէջ՝ քրիստոնեաները Աստուծոյ սէրը 
կ’արտայայտէին կորսուողներուն հանդէպ, որպէսզի 
անոնք փրկութիւնը փնտռեն: Իսկ տան մէջ տեղի 
ունեցող ժողովներուն նպատակն էր եղբայրական 
սէրը արծարծել: Առաջինին մէջ Ս. Հոգին կը գործէր 
իբր մագնիս, իսկ երկրորդին մէջ՝ իբր շաղախ:

3. Անոնք կանոնաւոր եւ յարատեւ կերպով կը 3. Անոնք կանոնաւոր եւ յարատեւ կերպով կը 
մասնակցէին եկեղեցիի կեանքին:մասնակցէին եկեղեցիի կեանքին: Ո՛չ մէկը կը 
բացակայէր հաւաքոյթներէն: Անոնք կու գային 
պաշտամունքի եւ ժողովի՝ ո՛չ թէ սովորութեամբ կամ 
պարտաւորութեամբ, այլեւ յագեցնելու համար իրենց 
սիրտերուն մէջ զգացուած հոգեւոր ծարաւը:
 ա) Անոնք ծարաւ էին Աստուծոյ.
 բ) Անոնք ծարաւ էին եղբայրական հաղոր-
դակցութեան։ Իսկ ո՞վ դրած էր այս ծարաւը իրենց 
սիրտերուն մէջ. Ս. Հոգի՛ն, որ կը բնակէր իրենց մէջ եւ 
կ’առաջնորդէր իրենց կեանքը: Սաղմոսերգուն կ’ըսէ. 
«Հոգիս ծարաւ է կենդանի Աստուծոյնկենդանի Աստուծոյն»։ Կ՛աղօթեմ որ 
Աստուած մեզ արթնցնէ եւ մեր ծարաւը յագեցնէ:

4. Ուրախութիւնն ու փառաբանութիւնը կը . Ուրախութիւնն ու փառաբանութիւնը կը 
լուսաւորէին իրենց կեանքերը,լուսաւորէին իրենց կեանքերը, նոյնիսկ երբ 
միասին կը ճաշէին իրենց տուներուն մէջ: Հոն ուր 
դժգոհութիւն, գանգատ ու քննադատութիւն կան, Ս. 
Հոգին կը տխրի ու կը հեռանայ այդ տեղէն: Բայց հոն 
ուր կը տիրեն ուրախութիւն, գոհութիւն, օրհներգ եւ 
փառաբանութիւն, Ս. Հոգին կը գործէ ազատօրէն:

 Զօրակցող ոյժեր հրաշքներ պիտի գործեն 
եկեղեցիին մէջ: Երբ Ս. Հոգին իրենց հետ է, եւ 
միասնականութիւն, սէր, հաւաքոյթներու կանոնաւոր 
մասնակցութիւն կայ, Աստուծոյ ծարաւը պիտի 
յագենայ եւ ուրախութեան ու փառաբանութեան 
հոգին պիտի ունենան: Ուրեմն այն անձերը՝ որոնք 
եկեղեցիէն դուրս կ'ապրին բայց գրաւուած են 
Յիսուս Քրիստոսի անձնաւորութեամբ ու կ’ ՚ուզեն 
զայն ճանչնալ, թող լսեն անոր աշակերտներուն 

վկայութիւնը, տեսնեն ասոնց քրիստոնէավայել 
կեանքն ու իրենց քաղաքակիցներուն հետ համերաշխ 
ապրելակերպը, որպէսզի հաստատեն թէ իսկական 
քրիստոնեաներ են ու «շնորհք գտած են բոլոր 
ժողովուրդին առջեւ»: Ի՜նչ մեծ օրհնութիւն է ասիկա. 
եւ ի՜նչ զօրեղ վկայութիւն: Մեր կեանքին վկայութիւնը 
շա՛տ աւելի ազդեցիկ է, քան հովիւին քարոզները:

 Վերջերս երեք շաբաթ Հայաստանի մէջ 
Աստուած մեծ օրհնութիւններ պարգեւեց ինծի, եւ 
ամէն օր աղօթեցի եկեղեցիիս կենսունակութեան 
համար: Վերադարձիս, Աստուած ինծի հարցուց 
տեսիլքով. «Արդեօք դուն կ’ապրի՞ս Երուսաղէմի 
եկեղեցիի քրիստոնեաներուն կենցաղը»: Կ'ուզե՞նք 
այսօր Աստուծոյ օգնութեամբ նմանիլ Երուսաղէմի 
եկեղեցիին մէջ գտնուող առաջին քրիստոնեաներուն, 
ըլլալով մագնիս մը՝ որ կորսուած հոգիները կը 
քաշէ Յիսուսի մօտ, նաեւ շաղախ մը՝ որ կ'ամրացնէ 
եկեղեցիին միութիւնը եւ հաղորդակցութիւնը՝ 
բոլորին հետ:

 Աստուած չի ստեր, իր Խօսքը ճշմարիտ է, 
ու խոստումները՝ իրական: Այսօր իր զօրութիւնը 
նոյնն է, ինչպէս էր առաջին եկեղեցիին ատեն։ 
Ան ամենակարող է, եւ կրնայ հիմա ալ «օրէ օր օրէ օր 
փրկուածներ աւելցնել եկեղեցիինփրկուածներ աւելցնել եկեղեցիին»: Ուստի դուն 
ինչպիսի՞ յատկութիւններով օժտուած եկեղեցի մը 
կը փափաքիս ունենալ: Ի՞նչ է եկեղեցիի տեսլականդ: 
Ո՞ր եկեղեցին կ'ուզես որ Աստուած քեզի տայ: Իսկ 
դուն չե՞ս փափաքիր ըլլալ Աստուծոյ պատասխանը 
քու եկեղեցիիդ...։ 
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐ
 Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը միշտ թիկունք 
կանգնած ու քաջալերած է երիտասարդաց ծրագիրները, 
քանի որ ատոնցմէ կախեալ է մասամբ մը եկեղեցիներուն 
ու համայնքին ապագան։ Երիտասարդաց ծրագիրները 
տարբեր տեսակի ու մակարդակի գործունէութիւններ 
ունին, որոնք կախեալ են անհատներու տարիքէն։ Անոնք 
կ՚ընդգրկեն Կիրակնօրեայ դպրոցները, Պատանեաց, 
Ջանից կամ Երիտասարդաց կազմակերպութիւնները, 
Ամառնային Սուրբ Գրոց դպրոցները եւ ճամբարները բոլոր 
տարիքներու համար։ Երիտասարդաց ծառայութիւնները 
իրենց տարբեր մակարդակներով արգասաբեր դաշտեր 
եղած են, ուր ապագայ հովիւներ աճած, մեծցած, 
ու նուիրուած են եկեղեցական եւ քրիստոնէական 
դաստիարակութեան ասպարէզին։ Եկեղեցիի մը 
հոգեւոր առողջութիւնը կախեալ է անդամներու հոգեւոր 
փորձառութենէն եւ հոգեւոր սնունդէն։ Այս սնունդը 
կը սկսի Կիրակնօրեայ դպրոցներու, Պատանեաց 
եւ Երիտասարդաց կազմակերպութիւններու մէջ, 
ինչպէս նաեւ ամառնային ճամբարներու՝ ուր անձը 
կը սնանի ու հոգեւորապէս կ՚աճի։ Մեծ եկեղեցական 
միութիւններ ունին իրենց ճամբարները։ Հայաստանի 
Աւետ, եկեղեցիները ունին լայնատարած ճամբար մը՝ 
Շին ՇողիկՇին Շողիկ, Հանքաւանի գեղատեսիլ հովիտին մէջ, 
որու հիմը կու գայ Սովետական շրջանէն։ Նոյնպէս 
Արցախ ունի իր կոկիկ ճամբարը՝ ՊետրոսեանՊետրոսեան անունով՝ 
Շուշիի մէջ, որ հիմնադրուած է Ֆրէզնոյի Պետրոսեան 
ընտանիքին կողմէ, որոնք նաեւ կը շարունակեն նեցուկ 
կանգնիլ իրենց տարեկան նուիրատուութեամբ։ Այս 
երկու ճամբարները ունին աշխատակիցներ, որոնք 
տարեկան ծրագիրներ կը պատրաստեն հազարաւոր 
երեխաներու ու պատանիներու համար։ Ֆրանսայի 
Միութիւնը ունի երկու ճամբարներ – Լա ՖօնթանէլԼա Ֆօնթանէլ եւ 
Լա ՍուրսԼա Սուրս։ Մերձաւոր Արեւելքի Միութիւնը որ կ՚ընդգրկէ 
Սուրիա եւ Լիբանան, իւրաքանչիւր երկրին մէջ ունի 
մէկական ճամբար, որոնք կը կոչուին ՔՋԱԿՔՋԱԿ։ Լիբանանի 
ՔՋԱԿը տեղաւորուած է մայրիներու անտառի մը մէջ՝ 

Պէյրութի արեւելեան բարձունքներուն վրայ։ Լիբանանի 
16 տարիներու քաղաքացիական պատերազմի 
ընթացքին այս կեդրոնը տարբեր զինեալ խումբերու 
կողմէ գրաւուեցաւ եւ քանդուեցաւ։ Բայց վերջին քանի 
մը տարիներու ընթացքին, նորոգուած եւ գործածելի 
դարձած է շնորհիւ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 
եւ ՔՋԱԿի բարեկամներու աշխատանքներուն։ Սուրիոյ 
ՔՋԱԿը որ վնասուած էր պատերազմի պատճառով, 
ներկայիս նորոգուած է եւ գործօն։ Միացեալ 
Նահանգներն ալ ունի երկու ճամբարներ՝ ԱՐԵՒԵԼՔԱՐԵՒԵԼՔ 
ճամբարը (վարձուած), որ կը գտնուի Արեւելեան ափին 
վրայ, իսկ երկրորդը ԱՐԵՒԱՐԵՒ ճամբարը, Քալիֆորնիայի 
մէջ։ ԱՐԵՒ ճամբարը ընդարձակ վայր մըն է, որ կը 
գտնուի անտառներու հովիտի մը մէջ, Լոս Անճելոսէն 
մէկ ժամ հեռու։ Տարուան տարբեր եղանակներուն, 
եւ յատկապէս ամրան ընթացքին տարբեր տարիքի 
երեխաներու, պատանիներու, երիտասարդներու եւ այլ 
խմբակներու համար ճամբարներ կը կազմակերպուին 
այնտեղ։ Աւետարանչականը նաեւ կ՚օգնէ Պելճիքայի 
եւ Պուլկարիայի եկեղեցիներուն, կազմակերպելու 
տարեկան ճամբարներ վարձուած վայրերու մէջ։

ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹԻՒՆՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹԻՒՆ
 Այս եղած է Աւետարանչականի յատկանշական 
գործունէութիւնը՝ առաջին օրէն իսկ։ Անոր 

AmIåUcAoU eAo 
AëIâAåAqwAcAq 
OqcIåAcéuëQUëqO

eBçVíçBnJBp AíBrH eBíBäòV, 
ÑVçvp Ií aBÉBpvíRJBr (I.)

1918   2018

10 ■ CAqCIå iA. âAåU quoImCIå-GIcâImCIå 2018 QUë 68

Պետրոսեան Ճամբար, Շու շի, Ղարաբաղ։
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մարդասիրական օգնութիւնը սահմանուած չէ ազգային 
կամ կրօնական նկատումներով։ Երբ մարդկային 
աղէտներ պատահին՝ ան օգնութեան ձեռք կ՚երկարէ։ 
Հայ համայնքին ծառայութիւններ կը մատուցանէ՝ 
հասնելով հիւանդին, ծերին, որբին, որբեւայրիին, 
աղքատին, անկեալին եւ տեղահանուածին։ Այս 
աշխատանքները կը տարուին տեղական եկեղեցիներու 
եւ ընկերային ծառայութեան կեդրոններու միջոցով 
եւ Աւետարանչականի հերթական աջակցութեամբ։ 
Օրինակի համար, Աւետարանչականը դրամական 
նպաստ կու տայ ընտանիքներու եւ տարեցներու 
որոնք կը գտնուին Հայաստան, Պրազիլ, Պուլկարիա, 
Գանատա, Վրաստան, Լիբանան, Սուրիա եւ Ուրուկուէյ։ 
Կարգ մը երկիրներ իրենց մասնաւոր տագնապալից 
պարագաներուն, պատճառ ունին օգնութեան մեծ 
կարիքի՝ ինչպիսին են Հայաստան, Լիբանան եւ Սուրիա։

ՀայաստանՀայաստանի համար Աւետարանչականը ունի օգնութեան 
ծրագիր մը 1600 մանուկներու եւ ընտանիքներու, 
խնամակալութեան ծրագիր մը ծերերու, Երեւանի մէջ 
մնայուն կերպով կը պահէ Այնիլեան դարմանատունը, 
Ատամնաբուժարան մը Վանաձորի մէջ, եւ Հանքաւանի 
ճամբարը ուր շուրջ 1600 մանուկներ կը հանգստանան ու 
կը սնանին հոգեւորապէս եւ ֆիզիքապէս։ Մանուկներու 
խնամակալութեան ծրագիրը կը հովանաւորէ Աւետա-
րանչականի Որբերու եւ Կարիքաւոր Երեխաներու 
Խնամակալութեան Յանձնախումբը, որ սկսաւ իր 
աշխատանքներուն Հայաստանի երկրաշարժէն 
անմիջապէս ետք։ Մանուկներու կաթ կը բաժնուի 
շուրջ 500 ընտանիքներու։ 9000-է աւելի մանուկներ 
կը ստանան Ծնունդի նուէրներ։ Աւետարանչականը 
նաեւ կ՚օգնէ մանուկներու խնամք տանող կեդրոններու, 
մանկամսուրներու, մանկական հիւանդանոցներու 
եւ զոհուած զինուորներու ու ազատամարտիկներու 
ընտանիքներուն։ Վերջերս օգնութեան ցանկին աւելցան 
Սուրիահայ գաղթականներ, որոնց Աւետարանչականը 
օգնեց Հայաստան փոխադրուելու ու հաստատուելու։ Հայ 
Բժշկական Առաքելութիւնը, առաջնորդութեամբ Տօքթ։ 
Ալպերթ Ֆիլիփսի, ինը տարիներէ ի վեր Հայաստան կը 
մեկնի իր հետ տանելով կամաւոր բժիշկներ, բժշկական 
մասնագէտներ եւ բուժքոյրեր, եւ գաւառներու մէջ Հայ 
ժողովուրդին ձրի բժշկական օգնութիւն կը մատուցանեն։ 
Այս խումբը սկսաւ իր ծառայութիւնը մատուցանել Լոռիի 
մարզի Ստեփանաւան եւ Վանաձոր քաղաքներու մէջ, 
ապա իրենց ցանկին աւելցուցին նաեւ Սիւնիքի մարզին 
մէջ Սիսիան քաղաքը ինչպէս նաեւ Երեւանը։

ԱրցախԱրցախի մէջ նպաստ կը ստանան շուրջ 200 որբեր, 
կարօտեալ մանուկներ եւ կաթնանպաստի կարօտ 
նորածիններ։ Շուշիի ճամբարին մէջ հարիւրաւոր 
մանուկներ եւ պատանիներ կը սնանին հոգեպէս եւ 

ֆիզիքապէս ու հարիւրաւոր երեխաներ Ծնունդի առիթով 
կը ստանան նուէրներ։ Շուշիի մէջ Աւետարանչականը 
նաեւ հաստատած է Շող Ցերեկային Կեդրոնը ուր 
մանուկներ դպրոցական ժամերէն ետք կուգան իրենց 
դասերը պատրաստելու, սնուցանուելու եւ այլ տեսակի 
ընկերային ծառայութեան օգնութիւն ստանալու՝ 
հարկ եղած պարագային։ Այս բոլորին կողքին նաեւ 
Արցախի պատերազմին զոհուած զինուորներու եւ 
ազատամարտիկներու ընտանիքները հերթական 
նպաստ կը ստանան Աւետարանչականէն։

ԼիբանանԼիբանան գտնուող կարօտեալներ նպաստ կը ստանան 
Հայ Աւետարանական Ընկերային Ծառայութեան 
Կեդրոնին միջոցով։ Աւետարանչականը կ’օգնէ 
Լիբանանի Հայ Ծերանոցին եւ Անկարներու Կեդրոնին, 
ինչպէս նաեւ Սուրիահայ գաղթականներու, որոնք 
Լիբանանի մէջ ապաստան գտած են։

ՍուրիաՍուրիա գտնուող հայութիւնը անկարող է իր նիւթական 
ապրուստը ապահովելու պատերազմի պատճառով։ 
Անոնց կեանքը կախեալ է արտաքին օգնութենէ։ 
Աւետարանչականը եւ ուրիշ կազմակերպութիւններ 
կը լեցնեն այս կարիքը հերթական սնունդ եւ նիւթական 
նպաստ բաժնելով։ Եկեղեցիներ, դպրոցներ, հովիւներ, 
հանգստեան կոչուած ուսուցիչներ, Կոյրերու 
Ընկերակցութիւնը եւ Ծերանոցը նպաստ կը ստանան 
շարունակաբար։

 Պատշաճ է անդրադառնալ Հայ Աւետ, Ընկերային 
Ծառայութեան Կեդրոնի մատուցած ծառայութեան՝ 1970-
ական թուականներուն եկող Հայ գաղթականներուն, 
որոնք հաստատուեցան Լոս Անճելոսի Հալիվուտի 
շրջանին մէջ։ Աւետարանչականը քաջալերեց այս 
ծրագիրը ոչ միայն առաջին տարուայ ծախսերը հոգալով, 
այլ տարեկան օգնութեամբ։ Կեդրոնի պաշտօնական 
բացումը կատարուեցաւ 1977-ին։ Կեդրոնը մատուց 

ձկանիւղի մատակարարու թիւն Հայաշէնի Հայ Աւետարանական 
Վարժարանի աշակերտներու ն 1950-ական տարիներու ն (Լիբանան)։
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 Այս տարի լրանում է աղետալի երկրաշարժի 
30 տարին, երկրաշարժ՝ որ մի ակնթարթում ցնցեց 
ու քարուքանդ արեց իմ քաղաքը, իմ տունը, իմ 
կեանքը: 30 տարիները չջնջեցին այն հետքերը, որ 
գծեց երկրաշարժը:

 Այն հեռաւոր տարիներին, ես՝ ամուսնուս ու 
դուստրերիս հետ՝ ապրում էի ճիշդ այն նոյն անհոգ 
ու երջանիկ կեանքով, ինչ մեր քաղաքի գրեթէ բոլոր 
միւս ընտանիքները, վայրկեան իսկ չկասկածելով 
որ այն յարատևելու է մի ամբողջ կեանք, մինչև մեր 
օրերի վերջը...։ 

 Սակայն մեզ մի այլ, անհարթ և փշածածկ 
ճանապարհ էր սպասում, լի անդառնալի կորուստ-
ներով ու խելակորոյս ջղաձգումներով: Ես ի՛նչ 
իմանայի, որ ընդամէնը մի ակնթարթում ահաւոր 
աղէտն իր մահասարսուռ ճիրաններում պիտի 
ճզմի հազարաւոր ամուսինների, կանանց, նրանց 
զաւակներին ու ծնողներին...։ Նրանց թուում՝ ինձ եւ 
իմ ամուսնուն՝ Յովիկին...։

 Դեկտեմբերի 7-ն էր այդ օրը: Ժամատախտակի 
վրայ ճիշդ նոյն ժամն էր, որ տարիներ անց էլ գմբէթի 
վրայից, կամ թէ մի կիսաքանդ տան ծերպից պիտի 

Um ÜcAouëQUëqO

12 ■ CAqCIå iA. âAåU quoImCIå-GIcâImCIå 2018 QUë 68

ընկերային ծառայութիւն զանազան մարզերու մէջ՝ ինչպէս 
գաղթականներու խորհրդատուութիւն մատուցանելով, 
աշխատանք ապահովելով, ուսումնական մարզի 
մէջ օգնելով, եւ անգլերէնի ու Ամերիկեան մշակոյթի 
նիւթեր դասաւանդելով։ Կեդրոնը իր աշխատանքները 
դադրեցուց 31 Մարտ, 2012-ին։

 Աւետարանչականի հարիւրամեակի 20 միլիոն 
տոլարի արշաւին կապակցութեամբ հրատարակուած 
գրքոյկին մէջի հետեւեալ հատուածը հակիրճ կերպով կը 
նկարագրէ Ընկերակցութեան ջանքերը. 

«Հարիւր տարիներ ԱՀԱԸ-ը Տէրոջ ծառայեց, հաւատքը «Հարիւր տարիներ ԱՀԱԸ-ը Տէրոջ ծառայեց, հաւատքը 
գործնականացուց մեր կարիքաւոր եղբայրներուն գործնականացուց մեր կարիքաւոր եղբայրներուն 
եւ քոյրերուն, օգնեց եկեղեցիներուն դպրոցներ եւ եւ քոյրերուն, օգնեց եկեղեցիներուն դպրոցներ եւ 
ամառնային կեդրոններ հաստատելով, կենսարար բուժ ամառնային կեդրոններ հաստատելով, կենսարար բուժ 
օգնութիւն տալով, կրթական առիթներ ստեղծելով եւ օգնութիւն տալով, կրթական առիթներ ստեղծելով եւ 
կարօտեալին օգնելով։ Հաւատքի, սիրոյ եւ ծառայութեան կարօտեալին օգնելով։ Հաւատքի, սիրոյ եւ ծառայութեան 
այս կտակով ապագան կը դիմագրաւենք, որպէսզի այս կտակով ապագան կը դիմագրաւենք, որպէսզի 
կարենանք աւելիով մեր ծառայութիւնը մատուցանել կարենանք աւելիով մեր ծառայութիւնը մատուցանել 
Տէրոջ՝ օգնելով ուրիշներու»։Տէրոջ՝ օգնելով ուրիշներու»։

Աւետարանչականը կը դիմագրաւէ հսկայական 
մարտահրաւէր՝ աւետարանչութեան, կրթութեան, 
երիտասարդութեան եւ բարեգործութեան լայն ծիրերէն 
ներս։ Այս բոլոր մարտահրաւէրները հաւասարապէս 
դիմագրաւել մեծ իմաստութիւն, սէր եւ կորով կը 
պահանջեն։ Աստուծոյ յուսալով եւ մեր ժողովուրդին 
աջակցութեամբ, Աւետարանչականը պիտի կարենայ 
հանդիսանալ սիրոյ կամուրջը՝ պահելով իր տեսիլքն ու 
առաքելութիւնը։ Կարեւորը Յիսուսի պատուէրին անսալն 
է, որ կ՚ըսէ.- «Ուրեմն, գթած եղէք, ինչպէս ձեր հայրն ալ 
գթած է։» Ղուկաս 6.36

(ÜJçÅ)

ÜJç. Gvdä. SBr 
YAqkIAq

EvçbBdêvíRJBnD WvíVLB 
kBrzBLJBrV
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փորփրէր մեր յիշողութիւնները և քրքջար մեր 
անցեալի ու կորուստների վրայ:

 Աւերուած քաղաք, հազարաւոր անտուն 
մնացած ընտանիքներ, որդեկորոյս մայրեր, որբ 
մնացած երեխաներ, ամէնուրեք արցունք, ցաւ, 
տառապանք...։ Ահա՛ այն ամէնը, ինչ մնացել էր այդ 
ցնցումից, որից անմասն չմնաց նաև իմ ընտանիքը։ 
Կորցրեցի ամուսնուս, մօրս, տունս, առողջութիւնս, 
դարձայ հաշմանդամ: 

 Ես եւ ամուսինս աշխատում էինք այն ժամանակ 
Լենինականի յղկող հաստոցների գործարանում: 
Շէնքը 9 յարկանի էր: Առաջին իսկ ցնցումը 
ճակատագրական եղաւ իմ ընտանիքի համար. 
ամուսինս զոհուեց 37 տարեկան հասակում, իսկ ես՝ 
ընդամէնը 28 տարեկան՝ մնացի 9 յարկանի շէնքի 
փլատակների տակ, երկրորդ յարկում: Կոտրուել էր 
ողնաշարս, վնասուել էր աջ երիկամս. բժիշկները 
երկար ժամանակ պայքարեցին, բայց հնարաւոր 
չեղաւ պահպանել, ու հեռացուեց։ Ունէի գանկոսկորի 
կոտրուածք, ողնուղեղի վնասուածք. ապագայում 
նաեւ՝ սիրտ-թոքային անբաւարարութիւն, որի 
հետեւանքը եղաւ սրտիս վիրահատութիւնը: 

 30 ամիս շարունակ բուժուեցի Մոսկուայի 
Սկլիֆասովսկու անուան շտապ օգնութեան 
հիւանդանոցում: Այդ օրից ի վեր՝ հոգեկան ու 
ֆիզիքական տառապանքը ուղեկցում է ինձ եւ իմ 
ընտանիքին: Ամուսնուս ու մօրս կորուստը, երկու 
անչափահաս դուստրերիս (2 և 6 տարեկան) մենակ 
մեծացնելու վախը, իմ ֆիզիքական տկարութիւնները 
սարսափեցնում էին ինձ: Կորցրեցի ապագայի 
նկատմամբ հաւատս ու վստահութիւնս: Եւ երբ 
վիշտն ու յուսահատութիւնը գրկել էին ինձ, 
օրհասական փորձութիւնները փաթաթել էին ինձ 
իրենց ճիրաններում, ես գտայ իմ Աստծուն:

 1988-ի երկրաշարժի ինձ պատճառած ցաւն 
ու տառապանքը յաջողուեց յաղթահարել միայն ու 
միայն շնորհիւ Տէր Աստծոյ ողորմածութեան: Այդ 
օրից անցել են 30 երկար ու ձիգ տարիներ, Աստծոյ 
ողորմածութիւնը շատ մեծ էր. Աստծոյ դաշտին մէջ 
մեծացրի փոքրիկներիս, նրանք ուսում ստացան, 
ընտանիք կազմեցին: Մեծ աղջիկս՝ Ռուզաննան 36 
տարեկան է, ունի երկու դուստր (17 և 14 տարեկան), 
եւ ամուսնու՝ Գրիգորի հետ Աստծոյ դաշտի 
նուիրեալներ են: Փոքր աղջիկս՝ Նելլին 32 տարեկան 
է, ապրում է ամուսնու եւ դստեր՝ 6 տարեկան 
Քնարիկի հետ: Նելլին նոյնպես ծառայում էր Աստծո 
դաշտի մեջ բայց աւաղ...։ 

 Այս 30 տարիների ընթացքում ունեցայ 
նորանոր դժուարութիւններ.- առողջական մեծ 
խնդիրներ, 5անգամ գլխի բաց վիրահատութիւն, 
աչքի վիրահատութիւն, աջ թեւիս ֆիբրոմա տեսակի 
ուռուցքի վիրահատութիւն, որոնց լուծումները 
թուում էին անլուծելի։ Բայց լուծումները Աստծոյ 
ձեռքերում էին, նոր փորձութիւնների ամբողջ մի 
շարան, որոնց լուծումները կրկին ու կրկին Աստծոյ 
ձեռքերում էին...։

 Եւ այն ժամանակ, երբ կարծում էի թէ 
յաղթահարել եմ իմ կեանքի բոլոր օրհասական 
փորձութիւնները՝ որոնցով անցել էի, այլեւս 
անդառնալի յուշ էին մնալու իմ կեանքում, եւ 
իսկապէս էլ տարիների խորքից կարդալով իմ 
կեանքի դառնաղէտ էջերը, մտքիս ծայրով էլ 
չէր անցնում , որ այսքան տարի անց ինձ նոր 
երկրաշարժ էր սպասուում, բայց այս ամէնը ոչինչ 
էր այն փորձութեան առաջ՝ ինչ սպասվում էր ինձ...։

 Իմ փոքր աղջկայ՝ Նելլիի մօտ յայտնաբերուեց 
կրծքագեղձի քաղցկեղ, երբ նա ընդամէնը 28 
տարեկան էր: Արդէն չորս տարի շարունակ 
պայքարում ենք այս ահաւոր ցաւի դէմ: Ամէն անգամ 
երբ բժիշկները այս ցաւի յառաջացումը կապում 
են մեր անցկացրած կեանքի դժուարութիւնների 
ու հոգեպրկումների հետ, սիրտս կծկուում է, եւ 30 
տարիների կեանքս շարժանկարի ժապաւէնի պէս 
անցնում է աչքիս առաջից, ժպիտը քարանում է 
դէմքիս, յիշողութիւնները ցնցում են հոգիս...։

 Չնայած թերահաւատութեանս, փորձութիւնները 
չկարողացան խարխլել իմ մէջ կառուցած Տիրոջ 
հոգեւոր տաճարի հիմքերը: Ընդհակառակը, ես 
համոզուեցի որ Տէր Աստծոյ սէրն առ իր նուիրեալները 
շատ աւելի հզօր է, քան մահն ինքը: Համոզուեցի 
որ արդարն ինչքան էլ ընկնի, Տէրը՝ միեւնոյնն է՝ 
բարձրացնելու է իմ ներկան ու ապագան: Եւ փա՜ռք 
Աստծուն որ ինձ շրջապատել է իրեն նուիրեալ 
արդարներով:

WvíÖVrN YAwAâåIAq
(EVínçV)



 30 äBçV BÉBÅ, 7 GJdäJnDJç 1988-Vr, 
JçdçBtBçT nP BíJçJê eBpBÖäBrV fVíÖVÖP: 
AnDvjÅ BtZBçfP ïvíRBê öFrJXví nJç fBpçJrVòVr, 
rnBrBzNÖ fBpdBdBr ÖïVíÉòP: eBp AíJä. 
IdJjJêVrJçP LöçBtBçTV JrRBçdvíJêBr AnJçVdBpV 
eBp AíJäBçBrxBdBr OrdJçBdêvíRJBr (AeAO) 
nVÅvêBí: EJärBtBçTNr JçJò tBDBR Jäò, drvÅÖ$ 
ÑVXáVVr fJä eBpBÖäBr nJdrJêBrò DJÉrBäBç 
öHBrBívá nP$ BjJäJBXrJçP ÖïvïJXví fBnBç: ÜJç. 
mváÖNÖ kBrzBLJBr, AeAO-V FvçbBHVç äröçNrP, 
VrhnN ZrHçJê vç nBrçBnBÖr äJjJdBFVç nP 
zBäçBÖäJn dBêvíRJBr ví dBçVòrJçvír nBÖVr, 
vçzNÖLV Br XBpröçNr äBçBbvíV BrHBnrJçvír Jí 
fBnBdVçrJçvír nNÅ:

 ÑdVLDNr AeAO äJjJdvíRVír dP fBpRBpRNç 
rVíRBdBr, DTtdBdBr, DBpê rBJí fvFJdBr 
zNäòJçvír nBÖVr: îBçVLBDrBd fBp fvFJDBr 
DBçJdBn nP ïvíRBê äJjívpr áçBp fBrHVzJXví 
BjJäJBXrJçvír. FVíjN FVíj JçRBXvá näVd 
d’PrNç nBçHvê,$ VçJrê êBíJçP BnvòJXví fBnBç: 
ñBrV nP BnVÖ Jäò JçD áJçBHBçhBí, VrbV 
PÖBí. «yBävíJXV#, eBpBÖäBrV nNÅ äJÖBbrJçÖ 
ví XÖBbrJçÖ LVÖ dP tïvRJêrJr: IçD BnNr Vrx 
dBçÖrêvíêBb nBçHvê dP fBçêrJn RN V#rx DBrV 
zNäò vírVr, PrHfBrçBzNÖ$ ïvZBrBd ZöÖJXví 
VçJrê rVíRBdBr HTvíBçvíRJBrê nBÖVr$ zBçLBzNÖ 
VrhnN AÖävíBbBtvírx nP dP ZrHçJr: IÖ BrhBnD 
BrBÖävíBb Jn, DBpê nBçHvê ZrHçBròVr zBätBl 
FvfBêvín äBXví fBnBç$ trvçfBzBçä zVäV 
PXXBn JRN VrbV 200 fBpJçNr Ñ. EVçò fBpRBpRNò, 
vçzNÖLV BrhBnD LBrvrò DBTrJn òBrV nP öçNr, 
JçD eBpBÖäBr áJçBHBÉrBn»: 

  AeAO Jí Vç úçBrÖBpV FvçbPrdJçP$ 
AzçVX 1989-Vr fVnrvíBb ovpÖ eBpBÖäBrV 
eBnBç PrdJçBdêvíRVírP, vçvtJêVr 1990-V 
ÖdVLDP nJbBòBrBd fBpJçNr Ñ. EçòJç víjBçdJX, 
fBdBÉBd YvçfçHBpVr dBçFJçví äVçBzJävíRJBr: 
1990-V mBçäVr$ ÜJç. m. kBrzBLJBr VrbV 
fJä IçJíBrV nNÅ HVnBívçJê IíçvzBpNr JdBb 
JçJò fÖdBp DJÉrBdBÉò, äBÖrJBd fBLBçBívç 
AÖävíBbBtvírxrJçví zBçvírBdvíRJBnD: Arvrò 

JçJò öç BrtBçT nrBêVr WJrVrV (BpTn$ 
eBrçBzJävíRJBr) fçBzBçBdVr áçBp, WJrVrV 
BçhBrVr nöä. pJävp fçBtòvá nBòÖBLJçbvíJêBr 
fBnBprBáBç VtZBrvíRVírrJçvír dvjnN: cçrB#ò 
JçJíBdBpJX BpÖ RBrdBFVr rvíNçP ÖäBêvj 
fBLBçBívç BrhJçví víçBZvíRVírP:

 ÜJç. mváÖNÖ kBrzBLJBr fBíBäBçVn 
FärvíJêBí AeAO-V äJÖVXòVr, vç BçnBäBêBb 
N AÖävíbvp YöÖòVr víÖvíênBr áçBp: mJçhBívç 
AçJíJXòV, eBçBíBpVr ví eVíÖVÖBpVr AnJçVdBrJçví 
nNÅ vírJêBb ïvçhBÉvíRVírP, BtZBçfBêçVí 
fBpdBdBr fBnBpròrJçví bBröRvíRVírP Jí Vç 
nBçHBÖVçBdBr fvFVr RvpX ävíVr vç HBÉrBp 
äVçvj dBêvíRJBr nBçHP: AÖävíBb LVrò 
zBäçBÖäBb Nç vç FXZBívçN ÖïVíÉòV BnJrNr 
BLHJêVd dBLnBdJçzvíRVírrJçNr nNdP Bpr 
TBnBrBdBfBävíBbVr nNÅ, JçD ZvçfçHBpVr 
VtZBrvíRVírP dP rvíBjNç Jí eBpBÖäBrP dP 
RJíBdvZNç Vç BrdBZvíRVírP: AeAO-V áBçxvíRVírP 
vçvtJê PrdJçBdêvíRVírP zBtäörBzNÖ FçBrêJX 
1991-Vr:

 mVrxJí Vç áJçÅVr tvírxP$ JçD fvFVr BíBrHJê 
25 ÑIzäJnDJç 2000-Vr, mváÖNÖ kBrzBLJBr 
Vç vpTVr nJb nBÖP pBädBêvíê eBpBÖäBrV 
Jí AçêBZV áJçBdBrFrvínVr, Brtvítä 
BÉBrê nvÉrBXví BtZBçfV xvçÖ BrdVírrJçP 
äBçäjrvíBb fBp ÖïVíÉòP: IçD eBpBÖäBr dví 
FBç$ v#x vò d’BräJÖNç, v#x BnJrNr BjòBärJçP, 
v#x FvçbBívçrJçP, v#x näBívçBdBrrJçP, v#x 
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dBÉBáBçBdBr VtZBrvíRVírrJçP: AnJrvír 
fvFP dP dçNç: oBävíd zBçFJíP vírNç näVd 
PrJXví, XÖJXví Jí fBÖdrBXví BnJrNr ädBçrJçvír 
ïvçhvíRVírrJçP: eBp TvjvávíçHV nVvíRVírr BX Vç 
näBfvFvíRJBr nBÖ dP dBLnNç, nBÖrBívçBDBç 
BnDvjÅ fBp JdJjJêVrJçvír fJä: 

 sBä DBr ÖvçáJêBrò VçnN, Jí BpÖ BtZBçfNr 
Vç áBjBTBn nJdrvínP nJL tBä êrêJê: mVrxJí 
BpÖöç fBLvíBFVíä xN XÖJX JdJjJêVrJçví 
zBäBÖZBrBävírJçvír áJçpVtvínP Brvç BpÖ 
dBn Bpr ZöÖòVr, FvçbVr, äJÖVXòVr: oBlBZ 
ZVÖä HVävjvíRVírrJç d’PrNç, òBrV vç dP ÖVçNç 
dBäBçJXvíRVírP Jí XBí dBäBçvíBb BtZBäBròP: 
yBfBrÅdvä Nç Vç FvçbBdVêrJçvír$ VrxzNÖ rBJí 
VçJr fBrHNz: 

 qBZ Jí BÉBÅ FVäNç òBÅBXJçJX, òBrV 
vç XJêvíBb Nç AÖävíbvp Jí PrdJçvÅ ÖVçvá: 
eBpBÖäBrr ví AçêBZP, VrxzNÖ rBJí eBpBÖäBrV 
AíJä. IdJjJêVr tBä DBr dP zBçäVr VçJr: Urò 
nBÖ dP dBLnN VçJrê TBnBrBdBtçÅBrVr áçBp 
nJb BLHJêvíRVír hFvj AÖävíbvp bBÉBrJçvír: 
srvçfBdBXvíRVír dP pBpärJrò Vç drvÅ$ WvíVLBpVr, 

Vç LBíBdrJçvír$ ÜBfBdVr Jí ArVVr, VrxzNÖ rBJí 
Vç DvXvç nJçhBívçrJçvír:

 25 äBçV BÉBÅ, AeAO-V 75-BnJBdVr BÉRVí, 
ÜJç. mváÖNÖ kBrzBLJBr dP FçNç. «AÖävíBb 
d’öçfrN BnNr dBLnBdJçzvíRVír vç nBÖ dP 
dBLnN oVÖvíÖ ñçVÖävÖV JdJjJêVVr, ví dP 
nBÖrBdêV Brvç tVrvíRJBr: AÖävíBb zVäV 
tBçvírBdN Jí LöçBêrN AeAO-V BÉBòJXvíRVírP 
75-çH äBçJHBçhNr BrHVr, BpròBr BäJr vç nJrò 
tBçvírBdJrò ÖVçJX Vç trvçfòP Jí FvçbJrò Vç 
JdJjJêVVr tVrvíRJBr fBnBç$ nVrxJí Vrò FBp»:

 Qvj òçVÖävrNBdBr dBLnBdJçzvíRVírrJçP, 
AeAO-V Jí ouoÑ-V rnBr, dBçJrBr tBçvírBdJX 
VçJrê BÉBòJXvíRVírP$ oVÖvíÖ ñçVÖävÖvá 
ïçdvíRJBr DBçV XvíçVr äBçBbvínP, nVtä 
BxBXvíçÅ PXXBXvá nBçHvê fvFJívç ví rVíRBdBr 
zNäòJçvír:

ÜJç. ÇPrN WIëuqIAq
UÖV XN mvíXVrö
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 Երբ օրացոյցի վրայ մօտենում է Դեկտեմբերի 
7-ը , ես սկսում եմ ինքնաբերաբար վերյիշել այդ 
աղետալի օրուան բոլոր դրուագները։ Այսօր էլ, 30 
տարի անց, նոյն զգացողութեամբ պիտի լցուեմ ու 
նորից վերապրեմ այն դաժան ու դժուար պահերը, 
որ ակնթարթօրէն քանդեցին իմ եւ իմ նման շատերի 
այն ժամանակուան երազանքները: Այսօր մի քիչ 
աւելի սթափ կարելի է խօսել յիշողութիւններից. 
յիշողութիւններ, որոնք կարօտով են լցուած։ Իմ պէս 
պատանի երեխայի սրտում կարօտ մնաց հօր սէրը, 
ընկերութիւնը, խրատները: Այսօր, երեսուն տարի 
անց, միայն այդ զգացողութիւնն է որ դեռ իմ մէջ 
արթնանում եւ տխրեցնում է :

  Այդ օրերի ժամանակ իւրայատուկ փոփո-
խութիւններ եղան իմ կեանքում։ Շատ արագ ես 
դարձայ իմ ընտանիքի առաջին դէմքը, որը որ պէտք է 
յոգար եւ օգնէր իր ընտանիքին՝ մօր ու երկու քոյրերուն: 
Ինձ այդ տարիները արագ մեծացրեցին, ու ես արդէն 

իմ հասակակիցներից աւելի մեծ էի, քանի որ պէտք է 
աշխատանք գտնէի եւ աշխատէի:

 Բայց նաեւ եղաւ իմ կեանքում աւելին։ Այդ 
փնտռտուքների մէջ ես գտայ իմ կեանքի ամենակարեւորը, 
ես գտայ իմ Տէր ու Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսին։ 1992-ն էր, 
եւ ես այդ տարի ապաշխարեցի ու կեանքս նուիրեցի 
Յիսուս Քրիստոսին: Սկսուեց կեանքիս նոր ու աւելի 
գեղեցիկ շրջանը։ Մինչեւ հիմա ամէն նոր օր ինձ համար 
Տէրս դարձնում է օրհնեալ ու հրաշալի:

 Նայելով ապագային այժմեան իմ այս աչքերով, 
ես տեսնում եմ որ երկրաշարժը իր թողած յուշերով 
է միայն մեր մէջ։ Մենք յաղթել ու յաղթելու ենք բոլոր 
դժուարութիւնները, ունենալու ենք 
նոր ուրախութիւնների առիթներ, 
ապաքինուած եւ հզօրացած ապագայ:

ÑvíçNr mAcAåIAq

ÜIåoUsuëmqIå

թ լ ք բ լ ր
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 Ես ծնուել եմ 1984 թ. Փետրուարին։ Չորս տարեկան 
էի երբ եղաւ այդ տնաքանդ աղէտը՝ 88-ի երկրաշարժը։ 
Բազում ընտանիքների պէս՝ փուլ եկաւ նաեւ իմ ընտանիքի 
«երկնակամարը»...։ Փրկուեցի միայն ես։ Բախտն ինձ 
տարաւ Նոյեմբերեան՝ մայրական տատիկիս մօտ։ Ինը 
տարի յաճախեցի Նոյեմբերեանի թիւ 2 միջնակարգ 
դպրոցը։

 Մի գեղեցիկ օր, ֆրանսիացի մի ողորմագութ կին, 
տիկին Ռենէն, ինձ վերցրեց իր հովանաւորութեան տակ՝ 
տանելով Ֆրանսիա։ Դրանից յետոյ աւելի յաճախ էի 
այցելում Ֆրանսիա։ Այնուհետեւ ընդունուեցի Երեւանի 
Վ- Բրյուսովի անուան լեզուաբանական համալսարանի 
բանասիրական ֆակուլտետի ֆրանսերէն լեզուի բաժինը, 
սովորելով 2000-2005 թթ.։ 

 Բայց, այնուամենայնիւ, ճակատագիրն ինձ կրկին 
բերեց Սպիտակ, ու ես ամուսնացայ այստեղ։ Ամուսինս 
նոյնպէս զրկուել էր ծնողներից, ու դարձեալ գտնուում էր 
ֆրանսիացի բարերարների հովանաւորութեան տակ- եւ 
այդպէս ծանօթացանք։ Ունեմ երկու հրաշալի երեխայ՝ 
Նորայրը եւ Ռենէն, ունեմ նաեւ սիրելի աշխատանք։

 Երկրաշարժի ահաւոր հարուածը - զրկուել 
ծնողներից, ընտանիքի ջերմութիւնից - ընկճեց ինձ՝ 
4-ամեայ փոքրիկիս։ Մեծ դժուարութեամբ կարողացայ 

վեր յառնել լացուկոծից, մոխրակոյտերից, քարուքանդ 
եղած երբեմնի շէն ու շքեղ քաղաքի՝ Սպիտակի 
աւերակներից։ 

 Այսօր փորձում եմ ամէն գնով իմ լուման, իմ 
մասնիկը ներդնել՝ շէնացնելու իմ քաղաքը։ Աշխատում 
եմ Սպիտակի թիւ 2 հիմնական դպրոցում՝ որպես 
ֆրանսերէնի ուսուցչուհի, ինչպէս նաեւ Սպիտակի 
մշակոյթի տանը գործող «Յոյս Հայաստանի Համար» 
հայ-ֆրանսիական մշակոյթի կենտրոնում՝ որպէս 
պատասխանատու եւ ֆրանսերէնի ուսուցիչ։

 Այն անշահախնդիր սէրն ու նուիրուածութիւնը որ 
տածում եմ դէպի աշխատանքն ու աշակերտներս, ինձ ոյժ 
տուեցին նուիրուելու իմ ժողովրդին եւ կրթելու բազում 
մանուկների։

 Ահա՛ եւ մի մեծ առաքելութիւն, որն ի վերուստ է ինձ 
տրուած, ու ես շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ես կրկին ջերմ 
ու հարազատ ընտանիք ունեմ։

ñçVÖäVr AyUâÑAåIAq
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cUÑAqGåUU CAéuëm âIÑUWñU 
uë AÇAñIWuëQIAq mAåGuëq$ 
ÜIå. muÜÑMÑ kAqyAKIAqU

«Apr JçdrBpVr äJÖVXòVr BrfrBLBrH xJjBp JÖ» - Evçbò 26. 19:

 1999 թուականի Սեպտեմբերի 22-23-ին, Երեւանում 
տեղի ունեցած Հայաստան-Սփիւռք Ա. Համաժողովին, 
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 
Նախկին Գործադիր Տնօրէն՝ Վեր. Դոկտ. Մովսէս Պ. 
Ճանպազեանը հետեւեալ յայտարարութիւնն արեց.

 «301 թ. մեր նախնիները ուխտ կնքեցին Յիսուս 
Քրիստոսի հետ: Եթէ մեր ժողովուրդը գործադրի այդ 
ուխտից մեզ բաժին հասած յանձնառութիւնը, այն 
ժամանակ Աստուած է°լ աւելի պիտի օրհնի մեր փոքր, 
բայց թանկագին ազգը, եւ այն օրհնութեան աղբիւր կը 
դարձնի ո՛չ միայն իր բոլոր զաւակների, այլեւ հարեւան 
բոլոր ազգերի ու համայն մարդկութեան համար: Մենք 
հաւատում ենք որ ա°յս է մեր ժողովրդի առաքելութիւնը, եւ 
ա°յս է մեր Հայկազեան ցեղի երկնատուր ճակատագիրը: 
Աստուած օրհնի° Հայաստանի Հանրապետութիւնը եւ մեր 
ազգի հայրենաբնակ ու արտերկրի բոլոր զաւակներին, 
հիմա° եւ յաւիտեան»:

 Երախտապարտ հայրենի ղեկավարութիւնը, 
հոգեհարազատ ընդունելով Վեր. Մ. Ճանպազեանի 
աստուածահաճոյ գործունէութիւնը ազգի պահպան-
ման, հաւատացեալ ժողովրդին հոգեկան ոյժ եւ 
խաղաղութիւն, բարոյական հարստութիւն եւ 
անաղարտութիւն ներշնչելու գործում, Հայաստանի 
եւ հայ ժողովրդի նուիրեալի մահուան հինգերորդ 
տարելիցի կապակցութեամբ (Սեպտեմբերի 26, 2005 թ.) 
Երեւանի թիւ 79 միջնակարգ դպրոցը անուանակոչեց 
«Երեւանի Մովսէս Ճանպազեանի անուան թիւ 79 
միջնակարգ դպրոց»:

 Սեպտեմբերի 3-ին այդ միջնակարգ դպրոցում 
տեղի ունեցաւ Մովսէս Ճանպազեանի կիսանդրիի 
բացումը: Քանդակի հեղինակն է նրա եղբայրը՝ 
արուեստագէտ Յակոբ Ճանպազեանը։ Բացմանը 
ներկայ էին Վեր. Ճանպազեանի կինը՝ Լուիզան, որդին՝ 
Վահագը, եղբայրը՝ Յակոբը, քոյրը՝ Անի Ճանպազեան-

âIiIcAEåuëQUëq

Ձախէն աջ՝ Տնօրէնու հի Քնարիկ Հայրապետեան, Յակոբ Ճանպազեան, Վահագ Ճանպազեան, Արք. Խաժակ Յակոբեան, Վեր. Մկրտիչ 
Մելքոնեան, Վեր. Դոկտ. Ռընէ Լեւոնեան, Վեր. Յովհաննէս Յովսէփեան, Յարու թ Ներսէսեան եւ Լու իզա Ճանպազեան։
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Հասըրճեանը, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան Հայաստանի ներկայացուցիչ Յարութ 
Ներսէսեանը, Եւրասիայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիների 
Միութեան նախագահ Վեր. Դոկտ. Ռընէ Լեւոնեանը, 
Հայաստանեայց Աւետ. եկեղեցու աւագ հոգևոր հովիւ 
Վեր. Մկրտիչ Մելքոնեանը, Երեւանի քաղաքապետի 
տեղակալ Արամ Սուքիասեանը, հանրակրթութեան 
վարչութեան պետ Աննա Ստեփանեանը, Կանադայի Հայ 
Առաք. Եկեղեցու թեմի նախկին առաջնորդ Խաժակ Արք. 
Յակոբեանը, Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան և 
Հայաստանեայց Աւետ. Եկեղեցիների աշխատակիցներ, 
ծառայողներ, ուսուցիչներ, ծնողներ, երեխաներ, հիւրեր 
տարբեր դպրոցներից եւ կազմակերպութիւններից:

 Հանդիսութիւնը սկսուեց ՀՀ եւ Մովսէս 
Ճանպազեանի անուան դպրոցի օրհներգով: Բացման 
խօսքով ներկաներին ողջունեց դպրոցի տնօրէն Քնարիկ 
Հայրապետեանը: Այնուհետեւ ելոյթներ ունեցան 
Վեր. Դոկտ. Ռընէ Լեւոնեանը, Յակոբ Ճանպազեանը, 
Արամ Սուքիասեանը, Լուիզա Ճանպազեանը, Խաժակ 
Արք. Յակոբեանը եւ այլք: Նրանք ներկայացրին Վեր. 
Ճանպազեանի կեանքն ու գործունէութիւնը, կարեւորեցին 
նրա ղեկավարութեամբ Հայաստանում եւ Արցախում 
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 
(ԱՀԱԸ) կողմից կատարուած հայրենանուէր 
ծառայութիւնները, Վեր. Ճանպազեանի՝ Հայաստան 
–Սփիւռք կապերի ամրապնդման, կրթութեան եւ այլ 
ասպարէզներում ունեցած մեծ դերի մասին:

 Կիսանդրիի հեղինակ, արուեստագէտ Յակոբ 
Ճանպազեանն իր խօսքում մասնաւորապէս ասաց. 
«Ազգային եւ հոգեւոր պայծառ գաղափարներով 
տոգորուած երիտասարդ Վեր. Մովսէս Ճանպազեանի՝ 
հիասքանչ տեսիլքով ու ճիգերով վերընձիւղուեցաւ 

Հայ Աւետ. համայնքը նորանկախացած հայրենիքի մէջ, 
ծնունդ առաւ նաեւ Հայաստանի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութիւնը, որ աստուածահաճոյ ու ազգանուէր 
իր 27-ամեայ աստիճանաւոր վերելքի ընթացքին, 
առաքելութեան եւ ծաղկազարդումին մէջ, ձեռք 
երկարեց աղէտեալներուն, չքաւորին, կարօտեալին, 
ուսանողին, Արցախի ու Հայրենիքի զաւակներուն եւ 
համայն մարդկութեան: Այո՛, Վեր Մովսէս Ճանպազեանի 
կեանքը եղաւ հանապազօրեայ պատարագ իր պաշտած 
ժողովուրդին եւ հայրենիքին համար. Այնճար հայաւանէն 
Պէյրութ, Դամասկոս ու մինչեւ Պրազիլ եւ Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներ, Պոլիսէն մինչեւ Գանատա ու 
մինչեւ Մայր հայրենիք եւ Արցախ, ան գործեց անդադար, 
քարոզեց հաւատքով, դաստիարակեց ու դարբնեց հայ 
մարդը, անխոնջ եւ անդադար, մնալով խստապահանջ, 
նախ իր անձին եւ ապա իր շրջապատին: Մաշեցաւ 
դանդաղօրէն. ամբողջական նուիրումով իր կեանքը 
վերածեց լուռ ու կենդանի օրինակի մը՝ ազգային եւ 
հոգեւոր բարոյական աներեր հասկացողութեամբ»:

 Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ կիսանդրիի քո-
ղազերծումը, որից յետոյ դպրոցի դահլիճում 
երեխաները ներկայացրին յուշ-ցերեկոյթ՝ նուիրուած 
Վեր. Ճանպազեանի յիշատակին: Ցուցադրուեց նաեւ 
Հայաստանում եւ Արցախում Վեր. Ճանպազեանի 
գործունէութեան վերաբերեալ ֆիլմը: 

 Վեր. Ճանպազեանի մահով հայ ժողովուրդը 
կորցրեց մեծ հայի, որը հաւատարմօրէն ծառայեց 
Աստծուն ու ժողովրդին, եւ իր թանկագին լուման 
ներդրեց Տիրոջ եւ ազգի գանձանակի մէջ՝ մոռանալով 
ինքն իրեն, իր անձը, իր սեփական կարիքները: Նա 
այն հազուագիւտ անձանցից էր, որոնք օրհնութիւն են 
դառնում իրենց ծնող ժողովրդի համար:

 Անկարելի է թուարկել այն բոլոր ծառայութիւնները, 
որ մեծ նուիրումով կատարել է Մ. Ճանպազեանը: Նա 
գիտէր որ ինքը միայն իր ժամանակի համար չէր գործում, 
այլ նաեւ ապագայի համար: Վեր. Ճանպազեանը քաջ 
գիտակցում էր, որ աշխարհի բոլոր հայերը մի օր կը 
դառնան մէկ ազգ, որի հայրենիքը Հայաստանն է, եւ այս 
երկուսը մէկ դրօշի՝ հայկական եռագոյնի ներքոյ:

ArHçBrVd mAåâuoIAq
AeAO-V eBpBÖäBrV 

nBÖrBlVíjV nBnvíXV òBçävíjBç

âIiIcAEåuëQUëq
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e.A.e.Y.-U WUAqUÑâ
SuiuÜO WuÑ AqkIWuÑU mMÄ

18-19 evdäJnDJç 2018

 Ժողովի առաջին նիստէն առաջ, կարճ Յիշատակի 
Պաշտօն մը կատարուեցաւ այն եօթը Հայ Աւետ. 
հովիւներուն համար, որոնք ի Տէր ննջեցին 2017-2018 
տարեշրջանին:

 Ժողովը շնորհակալութեամբ ընդունեց Խորհուրդի 
Նախագահ` Վեր. Պերճ Ճամպազեանի, Գործադիր Տնօրէն՝ 
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի, եւ Գանձապահ՝Դոկտ. 
Նուրհան Հելվասեանի գրաւոր եւ բերանացի 
տեղեկագիրները, ինչպէս նաեւ ՀԱՀԽ-ի անդամ եօթը 
եկեղեցական Միութեանց եւ կազմակերպութիւններուն 
բերանացի տեղեկատուութիւնները: 

 Ժողովի խորհրդածութեանց նիւթ դարձան եւ 
որոշումներ տրուեցան հետեւեալ նիւթերու մասին.

 1. Դիւանի անդամներուն ընտրութիւնը:1. Դիւանի անդամներուն ընտրութիւնը: Ըստ 
անցեալի աւանդութեան, դիւանի ընտրութիւնը 
եղած է ՀԱՀԽ-ի հիմնադիր եկեղեցական Միութեանց 
ներկայացուցիչներէն, այսինքն՝ Մերձաւոր Արեւելքի, 

Ֆրանսայի եւ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետ. 
Միութիւններէն: ՀԱՀԽ-ի կանոնագրի համաձայն, 
դիւանի անդամները կրնան ընտրուիլ Խորհուրդի անդամ 
Միութիւններու ներկայացուցիչներէն: 

 Խորհուրդը որոշեց, դիւանի ընտրութիւնները 
կատարել կանոնագրի համաձայն՝ ՀԱՀԽ-ի բոլոր անդամ 
Միութիւններէն՝: 

 2. Երկխօսութիւն Մայր Աթոռ Ս. 2. Երկխօսութիւն Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմիածինի հետ: Էջմիածինի հետ: Թէեւ ՀԱՀԽ-ի եւ Ս. Էջմիածինի 
փոխյարաբերութիւնները եղած են սիրալիր, 
բայց 2017-2018 տարեշրջանին երկխօսութեան 
հանդիպումներ տեղի ունեցած չեն: Խորհուրդը 
յայտնեց իր պատրաստակամութիւնը՝ վերսկսելու 
երկխօսութիւնը՝ երբ Մայր Աթոռը պատրաստ 
ըլլայ նոյն որոշման յանգելու:

 3. Վերագնահատում Աւետարանչականի 3. Վերագնահատում Աւետարանչականի 
Հարիւրամեակի Տօնակատարութեանց:Հարիւրամեակի Տօնակատարութեանց: 2017-2018 

 Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը (ՀԱՀԽ) իր լիանիստ ժողովը գումարեց Լոս Անճելոսի Հայ 
Աւետ. Միացեալ Եկեղեցւոյ մէջ 18-19 Հոկտեմբեր 2018-ին:

Նստած, ձախէն աջ՝ Դոկտ. Նազարէթ Տարագճեան, Տիար Զաւէն Խանճեան, Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թու թիկեան, Վեր. Պերճ Ճամպազեան, Վեր. Յովէլ Միքայէլեան, Տիկ. Ճոյս 
Փիլիպպոսեան-Սթայն:

Ետեւի շարք, ձախէն աջ` Վեր. Աւետիք Խաչատրեան (հիւր), Վեր. Յովհաննէս Յովսէփեան (հիւր), Վեր. Մկրտիչ Մելքոնեան, Վեր. Յարու թիւն Սէլիմե ան, Վեր. Դոկտ. Ռընէ 
Լեւոնեան, Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեան, Վեր. Ալպերթ Փայտեան, Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան, Վեր. Վաչէ Էքմէքճեան:
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տարեշրջանին Հայ Աւետ. բոլոր եկեղեցական 
Միութիւնները մասնակից դարձան Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան հարիւրամեայ 
տարեդարձի տօնակատարութեանց: Խորհուրդը վերա-
գնահատումի առարկայ դարձուց սոյն տօնախմբումները: 
Եղան կարգ մը թելադրութիւններ: Սակայն ընդհանուր 
տպաւորութիւնները դրական ըլլալով՝ Խորհուրդը իր 
խոր գնահատանքը արձանագրեց Աւետարանչականի 
հոգաբարձութեան եւ Գործադիր Տնօրէնին սոյն 
տօնախմբումները կազմակերպելու եւ ի գործ դնելու 
իրենց դերին համար:

 4. Թափուր բեմերու տագնապը:4. Թափուր բեմերու տագնապը: Հայ Աւետ. հոգեւոր 
հովիւներու ներկայ թիւերու պակասը ստեղծած է թափուր 
բեմերու տագնապը քիչ մը ամէն տեղ, բայց յատկապէս 
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետ. Միութեան մէջ: 
Խորհուրդը երկար խորհրդակցութեանց նիւթ դարձուց այս 
հարցը: Թէեւ անմիջական լուծումներ չառաջարկուեցան, 
բայց ապագայի նկատմամբ եղան որոշ թելադրութիւններ: 
Դիտել տրուեցաւ որ սոյն տագնապի լուծումը մեծապէս 
աղերս ունի մեր եկեղեցական մարմիններու եւ 
երիտասարդական կազմակերպութիւններու հոգեւոր 
վերածնունդի անհրաժեշտութեան հետ:

 5. Հայ Աւետարանական Միացեալ հեղինակութեան  5. Հայ Աւետարանական Միացեալ հեղինակութեան 
կարելիութիւններ: կարելիութիւններ: Յանձնախումբ մը նշանակուած էր այս 
հարցը քննելու: Ան պիտի շարունակէ իրեն վստահուած 
պարտականութիւնը եւ Գործադիր Յանձնախումբի 
յառաջիկայ 17-18 Հոկտեմբեր 2019-ի ժողովին իր 
տեղեկագիրը պիտի ներկայացնէ:

 6. Միութենական համագումարներուն քոյր  6. Միութենական համագումարներուն քոյր 
Միութիւններէ ներկայացուցիչի մը մասնակցութիւնը: Միութիւններէ ներկայացուցիչի մը մասնակցութիւնը: 
Առաջարկուեցաւ որ ՀԱՀԽ-ի որեւէ եկեղեցական 
Միութեան տարեկան համագումարին մասնակցի 
իւրաքանչիւր քոյր եկեղեցական Միութիւններէ 
նշանակուած ներկայացուցիչ մը: Խորհուրդը այս 
առաջարկը օգտակար համարեց, սակայն անոր 
գործադրութիւնը թողուց եկեղեցական Միութիւններուն:

 7. Վերագնահատում՝ 2018-ի Համա-Աւետարանական  7. Վերագնահատում՝ 2018-ի Համա-Աւետարանական 
Երիտասարդաց Համագումարին:Երիտասարդաց Համագումարին: Վերագնահատումի 
առարկայ դարձաւ Հայաստանի մէջ 2-16 Օգոստոս 2018 
թուականին տեղի ունեցած Համա-Աւետարանական 
Երիտասարդաց Համագումարը: Բոլոր Միութիւններէն 
եկած վկայութիւնները կը դրուատէին սոյն համագումարը: 
Անկէ բխած 30 առաջարկները մեծապէս տպաւորեցին 
Խորհուրդի անդամները: Խորհուրդը որոշեց որ 
եկեղեցական հինգ Միութիւնները յանձնարարեն 
իրենց պատկան եկեղեցիներուն որ լրջօրէն աղօթքի եւ 
սերտողութեան նիւթ դարձնեն եղած առաջարկները: 

Խորհուրդը նաեւ խնդրեց Վեր. Մկրտիչ Մելքոնեանէն 
որ ծրագիր մը պատրաստէ եկեղեցիներուն համար՝ 
մասնակցելու Համա-Աւետարանական հովիւներու, 
աշխարհական առաջնորդներու եւ երիտասարդներու 
համաժողովի մը, խորհրդածելու երիտասարդներուն 
առաջարկներու մասին: Խորհուրդը նաեւ որոշեց որ 
այս համաժողովը տեղի ունենայ Հայաստանի մէջ 2020 
թուականի Օգոստոս ամսուան առաջին շաբաթը:

 8. ՀԱՀԽ-ի անձեռնմխելի հիմնադրամի  8. ՀԱՀԽ-ի անձեռնմխելի հիմնադրամի 
իրավիճակը:իրավիճակը: ՀԱՀԽ-ը Աւետարանչական Միութեան 
մօտ պահ դրուած անձեռնմխելի հիմնադրամ մը ունի: 
Ներկայիս Աւետարանչականը իր մօտ դրուած այդ 
հիմնադրամները խտացնելու ծրագրի գործընթացքի մէջ 
ըլլալով՝ կ'առաջարկէ նոյնը ընել ՀԱՀԽ-ի հիմնադրամին 
հետեւեալ հասկացողութեամբ, որ ա). այդ գումարը 
գործածուի սոսկ ՀԱՀԽ-ի յատուկ նպատակներու համար. 
բ). Հիմնադրամի պահպանումի եւ շահարկումի համար 
Աւետարանչականը իր սիրայօժար ծառայութիւնը 
պիտի մատուցանէ. գ). Ապագային ՀԱՀԽ-ը որեւէ 
ատեն ազատ ըլլայ այդ գումարը մասամբ կամ լիովին 
ետ առնելու: Խորհուրդը միաձայնութեամբ ընդունեց 
Աւետարանչականի ներկայացուցած առաջարկը:

 9. Դիւանի ընտրութիւն: 9. Դիւանի ընտրութիւն: 2019-2020 տարեշրջանի 
համար ընտրուեցան հետեւեալները.- Վեր. Յովէլ 
Միքայէլեան՝ Նախագահ, Վեր. Ալպերթ Փայտեան՝ Փոխ 
Նախագահ, Վեր. Յարութիւն Սէլիմեան՝ Ատենադպիր, 
Դոկտ. Նուրհան Հելվասեան՝ Գանձապահ, իսկ Վեր. 
Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան պիտի շարունակէ իր 
պաշտօնը որպէս Գործադիր Տնօրէն:

10. Փակման խօսք:10. Փակման խօսք: Փակման խօսքը ըրաւ Խորհուրդի 
Գործադիր Տնօրէն Վեր. Վահան Թութիկեան, որ 
Խորհուրդի կողմէ իր շնորհակալութիւնը յայտնեց 
նախորդ դիւանին, շնորհաւորեց նորընտիր դիւանի 
անդամները: Անգամ մը եւս խնդրեց որ Խորհուրդի բոլոր 
անդամները վառ պահեն իրարու միջեւ հաղորդակցական 
կապերը: Ան նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց հիւրընկալ 
եկեղեցիին, Լոս Անճելոսի Միացեալ Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիին: Հուսկ, փառաբանութեան երգէն ետք՝ ան 
աղօթքով մը փակեց ժողովը, Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 19-ին, 
ժամը 5-ին:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr 
QuëQUcIAq

EvçbBHVç âröçNr
eBp AíJä. eBnBtZBçfBpVr 

YvçfvíçHV
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IåUâAÑAåGAcAq eAmAEuëmAå 
eAoAÑâAquëm

 2018 թ-ի Օգոստոսի 2-16–ը Հայաստանում 
անցկացուեց Համաշխարհային Համաաւետարանական 
Երիտասարդական Համագումար, որին ներկայ 
էին երիտասարդներ աշխարհի 15 երկրներից: 
Համագումարին մասնակցեցին 141 երիտասարդներ 
եւ առաջնորդներ ամբողջ աշխարհից: Համագումարը 
կազմակերպուել էր Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան 100-ամեակի առիթով, որը 
հիմնադրուել է 1918 թ-ի Եղեռնից յետոյ՝հայ համայնքին 
օգնելու նպատակով, այդքան ծանր դժբախտութիւնից 
յետոյ:

 Համագումարը բաժանուած էր երեք փուլերի.- 
ճանաչողական ճանապարհորդութիւններ Հայաս-
տանում, հոգևոր համագումար Հանքաւանի «Շողիկ» 
ճամբարում եւ առաքելական նախագծեր Հայաստանի 
տարբեր շրջաններում:

 Առաջին փուլը կայանում էր նրանում, որ 
երիտասարդութիւնը աշխարհի տարբեր երկրներից 
ծանօթանար հայրենիքի հոգեւոր ժառանգութեան հետ: 
Դրա հետ կապուած՝մենք այցելեցինք այնպիսի հոգեւոր 
կենտրոններ, ինչպիսիք են Էջմիածինը, Խոր Վիրապը, 
Տաթեւը եւ այլ պատմական եւ արժէքաւոր վայրեր՝ մեր 
ժողովրդի համար: Այս փուլին կարելի է միացնել նաեւ 
ծանօթացումը հայկական բազմադարեայ մշակոյթի 
հետ, հայկական խոհանոցի հետ, սովորութիւններին եւ 
պարերին:

 Երկրորդ փուլը ինքնին հոգեւոր համագումար էր, որը 
անցկացուեց Հանքաւանի «Շողիկ» ճամբարում: Մի քանի 
օրերի ընթացքում երիտասարդները ուսումնասիրեցին 
Պօղոս Առաքեալի Երկրորդ Թուղթը՝գրուած Տիմոթէոսին: 
Շօշափուեցին գործնական հարցեր, որոնք կ’օգնեն 
երիտասարդներին աւելի մեծ պատասխանատուութեամբ 
վերաբերուել իրենց հոգեւոր կեանքին եւ կիրառել 
ուսումնասիրուած նիւթերը իրենց կեանքում:

 Համագումարի երրորդ փուլը միսիոներական 
նախագծերի իրականացումն էր՝ Հայաստանի 
տարբեր շրջաններում: Այդ նախագծի իրականացման 
համար Հայաստանի 27 քաղաքներում եւ գիւղերում 
կազմակերպուել էին տարբեր միջոցառումներ 
գործնական բնոյթի: Այս փուլում երիտասարդները 
առաջնորդների հետ զբաղուում էին տարբեր ֆիզիկական 
աշխատանքների կազմակերպմամբ.- տների վերանո-

րոգում, պատերի, սպորտդահլիճի ներկում, տարածքի 
մաքրում, բերքահաւաք եւ շատ այլ բաներ: Բացի դրանից 
զբաղուում էին ծերերին այցելութեամբ, կազմակերպում 
էին եւ անց էին կացնում ամառային մանկական 
ճամբարներ: Այդ միջոցառումները ցոյց էին տալիս 
Աստծոյ սէրը մարդկանց հանդէպ՝ գործով:

 Վերադառնալով «Շողիկ» ճամբար, բոլոր 
խմբերի առաջնորդները կիսուեցին իրենց 
տպաւորութիւններով՝իրականացուած նախագծերի 
մասին: Բոլորը ստացան մեծ շինութիւն լսուած 
վկայութիւններից եւ կատարուած աշխատանքների 
մասշտաբից այդքան կարճ ժամկէտում:

 Մթնոլորտը ճամբարում այնքան ընկերական եւ 
եղբայրական էր, որ խօսքերով դա փոխանցելն անհնար է: 
Ահա՛թէ ի՛նչ է ասում մասնակիցներից մէկը Մոսկուայից՝ 
Սուսաննա Վանիեւան. «Ուզում եմ շնորհակալութիւն 
յայտնել Աստծուն այդ հիանալի հնարաւորութեան 
համար: Շնորհակալութիւն բոլոր կազմակերպիչներին 
այդքան յագեցած ծրագրի համար: Դա իմ առաջին 
ճամբորդութիւնն էր Հայաստան, եւ այն դարձաւ 
ամենայիշարժանը ինձ համար՝ շնորհիւ ձեզ: Ես ստացայ 
առատ օրհնութիւններ եւ գիտելիքներ ճամբարում, ձեռք 
բերեցի շատ եղբայրներ եւ քոյրեր աշխարհի տարբեր 
անկիւններից, որը ինձ շատ ոգեշնչում է: Փա՜ռք մեր 
Ամենակարող Տիրոջը՝ Յիսուս Քրիստոսին, իր սիրոյ եւ 
ողորմութեան համար մեր հանդէպ»:

 Յակոբ Դաւոյեանը, նոյնպես մասնակիցներից 
մէկը՝Երեւանից, աւելացնում է. «Ամէն բան անցաւ շատ 
լաւ: Ինձ դուր եկաւ այցելել տարբեր վայրեր եւ շատ 
բան իմանալ մեր մշակոյթի մասին: Համագումարին 
ես սովորեցի թէ ինչպիսին պիտի լինի Աստծոյ ծառան, 
եւ փառք Աստծուն որ համագումարի քարոզիչները 
շատ լաւ բացատրեցին դա: Շատ տպաւորուած եմ 
նրանով, որ մնացած ընկերներիս հետ աշխատեցի 
Աստծոյ փառքի համար»:

 Համագումարի վերջին օրը՝ բոլոր մասնակիցները 
ցանկութիւն յայտնեցին ամէն տարի ունենալ նման 
հանդիպումներ, քանի որ դրանք շատ ոգեշնչում են եւ 
յագեցնում են երիտասարդների հոգեւոր կեանքը:

yBä. mBÖVÖ oAcuCIAq
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 ÜJçpVtJXvá JçdrBívç eöçnNr nJç ÖäBêBb DvXvç DBçVòrJçP, VçBíBnD nJrò 
nJLV fBçê dçrBrò äBX RN BçHJöò dBçJXV# N LBrvrò nvÉrBX: AíB!j, dBçJXV N...:

 mJrò HTvíBç d’PnDÉrJrò VÖçBpJXBêVrJçvír nvÉBêvínP, vçváfJäJí Brvrò 
AÖävíbvp fLöç DBLvídvá IFVzävÖV FJçvíRJrNr BLBäBFçvíJêBr, cBçnVç 
bváNr BrêBr Jí BrdN Jäò víçVt tBä fçBtòrJçví BdBrBäJÖ JjBr: CBpê VçJrò 
BX dçrBr òçVÖävrJBrJçvíÖ fBnBç PÖJX. «cBçJXV? N víçBrBX ïçdBçBç BpÖòBr 
nJb ÖNç, BpHxBï DBçVòrJç ví fvFJívç trvçfrJç»...:

 ApÖzVÖV nvÉBêvínrJçP BzBêvpê Jr BzJçBZävíRJBr: IRN dP dBçbJrò RN 
JçdrBívç eBpçP zBçäBívç N nJLV BpH BnNrP äBX, dP ÖZBXVrò: IçBZäBFVävíRJBr 
zBdBÖP ïBÖär N BrhrBÖNç dJBròV nP: c’PrHvírVrò JçdrBpVr DBçVòrJçP, dP 
áBpJXJrò LBrvrò, ví dP áBçTvíVrò nVBpr PrHvírVX: 

 AÖävíBb dP tBçvírBdNç fçBtòrJç FvçbJX oBdvDV ÖJçvírHVr fBnBç,  BnNr 
öç JçdVròNr nBrBrBp äJjBêrJXvá: CBpê BäJr nP Jäò VÖçBpJXBêVò áBçTvíJêBr 
BpÖ fçBtòVr, TvjvávíçHP ÖdÖBí LBpr BçfBnBçfJX Jí víçVt DBrJçví êBrdBX: 
yBçBFBr rvprP xN? nJLV fBnBç BX: AÖävíBb nJLV jçdBb N «JçdVròV fBêP», 
nJrò tBçvírBd dP ÖäBrBrò rVíRBdBr RN fvFJívç BÉBä öçfrvíRVírrJç, DBpê 
dP áBçTvíVrò Brvrê ví dP HTFvfVrò: mVtä víçVt DBrJç zNäò Jr nJLV...:

 SBnBrBd dP áBärJrò$ dBçHBXvá BnNr äJÖBd FVçò, DBpê fJÉví Jrò 
ÖzBÉJXN Bpr BnDvjÅ BÉBävíRVírP Lvç d’PrbBpN AÖävíBbBtvírxP: mJrò dP 
dJçBdçJrò nJç nVäòP äBçDJç PrRJçêvínrJçvá, DBpê nJç fvFJívç dJBròP xV 
ÖrBrVç RBçn nBrBrBpvá, ví «JçNdvíBr nBrBrBr» d’BíçvíV: wdBçJrBXvá 
VíçBêrJX êBçH ÖäBêvíBbrJçP, BrLFBp dP nrBrò nJç nNÅ dBäBçvívj evFVVr 
FvçbvírNvíRJBr: ADçBfBnV ÖJçvírHP VrdBí BpÖ nJjòVr nNÅ, Jí Ñ. EVçòP 
d’BLHBçBçN vç áJçÅVr öçJçvír$ òçVÖävrJBrJçr BX zVäV VprBr rvpr bvíjBdVr 
nNÅ:

 uíÖäV LFvítBrB#rò, RvíJ#rò AÖävíbnN ÖäBêvíBb LBrBLBr DBçVòrJçP, 
ví LBrvrò BçTJívçJ#rò: mJç ZvÖäváBrvíRJBr Jí LjÅvínV BjöRòrJçNr Jäò$ 
CBçhçJBXP Vç DBçvíRJBnD nJLV zVäV trvçfN ÑBjnvÖJçFvíVr ïvçhBÉvíRVírP, 
vçzNÖLV BnNr BäJr öçfrBDBrJrò âNçP ví DrBí xnvÉrBrò Brvç DvXvç 
DBçJçBçvíRVírrJçP:

wmuÇqA#qñ âMåuÄ 
CAåIåAåuëQUëqqIåO

«u#á Vn BrhÖ, öçfrN# âNçP, Jí Brvç DvXvç 
DBçJçBçvíRVírrJçP nV# nvÉrBç» - ÑBjn. 103. 2:



2019
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AzÖzçBròrJçví fBnBç$ HVnJX fJäJíJBX fBÖêNVr.
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Pasteur Samuel ALBARIAN

34, Chemin du Commandeur - 13015 MARSEILLE (France)
E-mail : pasteuralbarian@gmail.com
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