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 Յարատեւ կարիքը կը զգացուի հոգեւոր 
առաջնորդներու, մշակներու, հովիւներու, 
եւ իրենց բացակայութիւնը մեզ մտահոգիչ 
կացութեան կը մատնէ ու երբեմն ալ ասիկա 
կ’անհանգստացնէ քրիստոնեայ աշխարհը: Արդէն 
նոյն կարիքը գոյութիւն ունէր նոյնիսկ Յիսուսի 
ապրած ժամանակներուն մէջ: Ներկայիս այս 
հարցը եկեղեցիներու բոլոր ընտանիքներուն 
համար այժմէական խնդիր է, մանաւանդ ԻԱ. 
դարի սկիզբը:

 Ի՞նչ պիտի ըլլայ Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
ապագան հինգ տարի ետք, տասը տարի ետք, 
կամ աւելի ուշ։ Որո.նք պիտի փոխարինեն 
ներկայ հովիւները, որոնցմէ ոմանք հանգստեան 
տարիքին հասած են սակայն տակաւին կը 
շարունակեն մատուցել իրենց ծառայութիւնը մեր 
եկեղեցիներուն մէջ։

 Ա՛չք մը նետենք մեր Եկեղեցիներու 
Միութեան մօտիկ անցեալի պատմութեան 
վրայ: Կեանքիս ամենէն անսպասելի արկա-
ծախնդրական եւ բացառիկ դէպքը պատահեցաւ 
Կիրակի, 12 Հոկտեմբեր 1969-ին, Մարսէյլի Սէն 
Լու թաղի մեր փոքր համայնքի եկեղեցիին մէջ։ 
Վեր. Իսրայէլ Աբրահամեանը կ՛առաջնորդէր 
պաշտամունքին՝ ըստ սովորականին: Նոյն 
օրը՝ երեկոյին՝ շոգեկառքով Փարիզ պիտի 
մեկնէի, որպէսզի յաջորդ առտու Վօ-Սիւր-Սէնի 

Աստուածաբանական Ճեմարանի դասընթացք-
ներուն հետեւիմ չորս տարիներու ընթացքին: 

 Այդ օրուան պաշտամունքը՝ յիշողութեանս 
մէջ անջնջելիօրէն դրոշմուած է, քանի պիտի 
բաժնուէի իմ եկեղեցիէս։ Բոլոր հոգեւոր եղբայր-
ներս ու քոյրերս շրջապատած էին զիս իրենց 
սիրով եւ աղօթքով: Վեր. Աբրահամեանին եւ իմ 
տարիքիս միջեւ 43 տարիներու տարբերութիւն 
կար, երկու սերունդ մեզ իրարմէ կը բաժնէր։

 Հովիւներուն մեծամասնութիւնը թոշակի 
անցնելու տարիքին հասած էր: Իւրա-
քանչիւր եկեղեցի կը մտահոգուէր իր ու 
Միութեան ապագայով։ Աստուածաբանական 
ճեմարաններուն մէջ ուսանողներ չկային, որ 
փոխարինէին նախորդ սերունդին պատկանող 
Աստուծոյ ծառաները: Ուստի ի՞նչն էր որ 
շղթայազերծեց նոր կոչումներ, այնպէս որ քանի 
մը տարուան մէջ Ֆրանսայի մեր Միութեան 
բոլոր եկեղեցիները օժտուեցան երիտասարդ 
առաջնորդներով: 

 Մեր Սէն Լուի փոքր եկեղեցին բաղկացած 
էր տասը տարեց հաւատացեալներէ ու 
տասը եռանդուն պատանիներէ, որոնք նոր 
ապաշխարած էին Լա Ֆոնթանէլի ամառնային 
ճամբարին մէջ, նաեւ տասը չափահասներէ՝ 
բաւական յառաջացած տարիքով: Այդ ժամանակ՝ 
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 «Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի որ յայսմ 
աւուր յայտնեցաւ»։ Այս բառերով կը սկսի 
Մովսէս Խորենացին իր սրտառուչ Ս. Ծննդեան 
շարականը: Իրօք որչա՜փ հրաշափառ եւ 
սքանչելի է Ս. Ծնունդի Խորհուրդը, որ աւելի 
քան 20 դարերու ընդմէջէն լուսաշող արեւի 
մը պէս կը բացուի կեանքի հոգերուն ու 
տագնապներուն մէջ՝ մոլորուն ու յուսաբեկ 
մարդկութեան աչքերուն առջեւ:

 Աստուած մարդանալով Յիսուս Քրիստոսի 
մէջ՝ բնակութիւն հաստատեց այս մեղաւոր 
աշխարհին վրայ ու յայտնեց ինքզինք համայն 
մարդկութեան, որպէսզի ազատագրէ զանոնք 
մեղքին գերեվարող կապանքներէն եւ ազա-

տութեան նոր հորիզոններ բանայ անոնց 
կեանքին առջեւ:

 Մեծ է այս խորհուրդը, նաեւ սքանչելի, որ 
Անբաւելին կը բաւարարուէր խանձարուրով, ու 
Անսահմանը կը դառնայ սահմանաւոր, որպէսզի 
մեղքով սահմանաւորուած մարդոց անսահման 
կեանք մը շնորհէր:

 Յիրաւի, Բեթլեհէմ ծնող Մանուկը մար-
դացեալ Աստուածորդին էր, որ աշխարհ եկաւ 
մեղաւոր մարդը Աստուծոյ հետ հաշտեցնլու: 
Ան թողուց երկնային փառքը, որպէսզի 
մարդոց հոգիներու փրկութիւնը ապահովէ: Ան 
աղքատացաւ, որպէսզի հարստացնէ հոգեպէս 
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Միութեան ամենափոքր եկեղեցին մերինն էր: 
Տարեց հովիւին սրտին մէջ կրակ մը բոցավառէր: 
Նաեւ աղօթքի խումբին տասը ծեր քոյրերը ամէն 
Երեքշաբթի կէսօրէ ետք կը հաւաքուէին աղաչելու 
համար հունձքին Տէրոջ՝ որ մշակներ հանէ իր 
հունձքին (Մատթ. 9. 38): Յարատեւ կ’աղօթէին որ 
Աստուած ափ մը պատանիներու մէջէն ծառաներ 
եւ աղախիններ հանէ Իր Եկեղեցիին համար: 

 Արդիւնքը անմիջական չեղաւ: Բայց երեք 
տարի ետք Աստուած պատասխանեց աղօթքի 
խումբի աղաչանքին: 1969-էն մինչեւ 1983, Տէրը այս 
փոքր հօտին մէջէն կանչեց եօթը երիտասարդներ, 
որոնք աստուածաբանական ուսումի հետեւեցան, 
ու երկու հոգի ալ հովիւներու կողակից դարձան:

 Անկասկած աղօթքը՝ լծակն է Սուրբ Հոգիին: 
Ան մեր Միութեան պատասխանատուները 
ներշնչեց, ու մեր եկեղեցիները ունեցան իրենց 
հովիւները, նաեւ արձակուրդի կեդրոնները՝ իրենց 
առաջնորդները։ Մեր երիտասարդ տղաներն ու 
աղջիկները անսացին Աստուծոյ կոչին: Անշուշտ 
աստուածաբանական ուսումնարաններն ալ 
իրենց դերը կատարեցին (Վօ-սիւր-Սէն, Նոժան, 
Էմմաւուս, Էքս-ան-Փրովանս)։

 Չմոռնանք որ Քրիստոս է Եկեղեցիին Գլուխը 
եւ Ի՛նքն է զայն կերտողը: Մեր մարդկային 
աչքերով տեսածներով չսահմանափակուի՛նք։ 
Ներկայիս՝ հոգեւոր գործիչներու պակասը 
թող մեզ չյուսահատեցնէ։ Փնտռե՛նք Աստուծոյ 
երեսը, իմանա՛նք ինչ որ կ’ուզէ ըսել մեզի այս 
անապատային ժամանակներուն մէջ: Մենք մեզ 
քննե՛նք ու հնազանդի՛նք իր ձայնին: Քանի ինք 
խոստացած է «նոր բան մը ընել, անապատի մէջ 
ճամբայ բանալ եւ անջրդի երկիրի մէջ գետեր տալ», 
յարատեւ ու հաւատքով աղօթե՛նք (Եսայ. 43. 19)։

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

YmCAEåAcAq



սնանկացած մարդկութիւնը:
 Ան տիեզերքի Թագաւորը ըլլալով հանդերձ՝ 
ծնաւ աննշան մսուրի մը մէջ: Աստուածային 
ճակատագիրը իր ձեռքին մէջ բռնած՝ Ան աշխարհ 
եկաւ, որպէսզի մարդ արարածը իր մեղսալի 
վիճակէն բարձրացնէ եւ Աստուծոյ փառքին 
մասնակից դարձնէ:
 Ան յայտնուեցաւ մեզի իբրեւ աղքատ ու 
տնազուրկ մանուկ մը, որպէսզի փնտռենք զինք 
տնազուրկ մանուկներու մէջ:
 Ան եկաւ իբրեւ լոյսն աշխարհի, լուսաւորելու 
մարդոց սրտերուն խաւար խորշերը ու մթագնաց 
հոգիները, որպէսզի անոնք «լուսոյ որդիներ» ըլլան 
ու լոյսի մէջ քալեն:
 Ան եկաւ որպէս «Խաղաղութեան Իշխան», 
որպէսզի մարդոց սրտերէն փարատէ ամէն 
վախ ու կասկած եւ զիրենք դարձնէ իր սիրոյ ու 
խաղաղութեան դրօշակիրները:
 Ան բերաւ մեզի աստուածային սէր, խաղա-
ղութիւն եւ հաշտութիւն, որպէսզի մենք ալ 
կարենանք բաժնեկցիլ իր երկնառաք պարգեւները 
բոլոր մարդոց հետ:
 Ան եկաւ մեզի որպէս երկնային «Կենաց Հաց», 
որպէսզի հոգեպէս երբեք չանօթենանք:
 Ան եկաւ մեզի որպէս լոյսի եւ յոյսի փարոս 
մեր փոթորկայոյզ կեանքին մէջ, որպէսզի իր 
բերած լոյսը ճառագայթէ մեր կեանքերուն վրայ եւ 
դարձնէ մեզ լուսոյ արբանեակներ:

 Ան եկաւ մեզի որպէս Աստուծոյ Մեծագոյն 
Պարգեւը, որպէսզի մեր սրտերը Բեթլեհէմի գոմին 
նման օթեւան դարձնենք իրեն եւ մեր կեանքերը 
ընծայենք որպէս գերագոյն նուէր:
 Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ.
 Ձեզի, մեզի մեծ աւետիս:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. 
QuëQUcIAq

EvçbBHVç äröçNr
eBp AíJäBçBrBdBr 

eBnBtZBçfBpVr YvçfvíçHV

 Մարդիկ զանազան կարծիքներ ունին 
յետ մահու կեանքին մասին: Ոմանք կը դրժեն 
անոր իրողութիւնը, ուրիշներ կը կարծեն թէ 
դրախտ հասնելէ առաջ քրիստոնեան պէտք 
է անցնի քանի մը փուլերէ, բայց շատ է թիւը 
անոնց՝ որոնք կը մտածեն թէ երկինքը լեցուն է 
հրեշտակներով ու հոն ամէն ինչ հոգեւոր է եւ 
ոչ-նիւթական. մինչդեռ երկինքը նիւթեղէն տեղ 
մըն է ըստ Աստուածաշունչին: Ան իրական վայր 
մըն է, յատուկ տեղ մը: Երկինքի մասին խօսելով 
Յիսուս իր աշակերտներուն կ'ըսէ թէ կը մեկնի՝ 
տեղ մը պատրաստելու անոնց համար. իսկ 
Պետրոս առաքեալ կը գրէ Աստուծոյ ստեղծելիք 
նոր երկինքին եւ նոր երկրին մասին, որոնք (ըստ 
Յայտնութեան գիրքին) կը պարունակեն նիւթեղէն 

բաներ, ինչպէս ձիեր, ծառեր, տաճար մը եւ 
փառաւոր քաղաքը՝ Նոր Երուսաղէմը:

 Երկինքը անբացատրելի ուրախութեան 
վայրն է: Երեւակայեցէ՛ք տեղ մը, ուր չկան ցաւ, 
վիշտ, հիւանդութիւն եւ մեղք. ո՛չ ալ վախնալիք 
որեւէ՛բան ինչպէս՝ մերժում, ձախողութիւն, 
կորուստ կամ մահ: Այնտեղ քրիստոնեայ հաւա-
տացեալը պիտի ապրի Աստուծոյ եւ մարդոց հետ 
կատարեալ մտերմութեան մէջ: Հոն կարիք չկայ 
պահուելու, առանձնանալու, թիւրիմացութեան 
կամ սխալ մեկնաբանութիւններու: Միա՛յն սէրն է 
համատարած՝ մեր սրտերու բաղձանքը եղող այս 
համայնքին մէջ: Երկինքի մէջ, ուր մեր ամենէն 
խորունկ պէտքերը պիտի գոհանան, պիտի 
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ապրինք ճշմարիտ երջանկութեան աղբիւրին՝ 
Յիսուսի հետ, որ մի՛շտ մատչելի պիտի ըլլայ մեզի 
եւ անոր պարգեւած հաճոյքները պիտի ըլլան 
յաւիտենական:

 Երկինքի մէջ մենք պիտի շրջապատուինք 
Աստուծոյ կողմէ: Երկրէն հեռանալէ առաջ, Յիսուս 
աղօթեց՝ որպէսզի իր աշակերտները մէ՛կ ըլլան, 
ճիշդ ինչպէս Ինք եւ Հայրը մէկ են: Իր աղօթքին մէջ 
Ան ըսաւ՝ ճի՛շդ ինչպէս Դուն իմ մէջս ես ու Ես քու 
մէջդ եմ... Ես անոնց մէջ եւ Դուն իմ մէջս: Հօր, Սուրբ 
Հոգիին եւ Որդիին մեր մէջ բնակիլը կ'ենթադրէ 
խորացող մտերմութիւն: Երկինքի մէջ Աստուծոյ 
Սուրբ Հոգին այնպէս պիտի շրջապատէ մեզ, որ 
մեր երկրային միտքերը չեն կրնար ըմբռնել:

 Երկինքը մուտքի գին մը ունի: Աստուած 
կ'ըղձայ մեզի հետ ըլլալ յաւիտենական յարա-
բերութեան մէջ. բայց մենք ապստամբ, յամառ, 
ինքնափճացումի հակող տեսակ մըն ենք որ ամէն 
օր կը պայքարի նո՛յն այն ձեռքերուն դէմ, որոնք 
մեզ ստեղծած են: Սուրբ Գիրքը մեղք կը կոչէ այս 
վարմունքը, որ մարդը կը բաժնէ Աստուծմէ. բայց 
Աստուած թոյլ չտուաւ, որ մե՛ր պարտադրած 

թշուառութեան մէջ մնանք, այլ Իր եւ մեր 
միջեւ ձեւաւորուած վիհը կամրջեց Իր սիրով՝ 
Յիսուս Քրիստոսով, ու մեզ մահէն ազատելով 
վերադարձուց կեանքին: Այդ կամուրջէն անցնելու 
եւ Երկինք մտնելու ձրի տոմսը շահելու համար 
պարզապէս հաւատալու ենք, «որովհետեւ եթէ 
բերանովդ խոստովանիս Տէր Յիսուսը ու սիրտովդ 
հաւատաս որ Աստուած զայն յարուցանեց 
մեռելներէն՝ պիտի փրկուիս» – Հռով. 10. 9:

 Հոլիվուտի ժապաւէնները ցոյց կու տան 
թէ երկինքը լեցուն է թեւաւոր, ոգիներ յիշեցնող 
էակներով. բայց Աստուածաշունչը ուրի՛շ բան 
կ'ըսէ. «Յիսուս մեռելներուն անդրանիկն է..., 
երախայրիքը անոնց՝ որոնք ննջած են»: Հին 
յունարէնով՝ երախայրիք կը նշանակէ հունձքի 
ժամանակէն առաջ հասած նմոյշը, որ կը 
խորհրդաշէ գալիք հունձքը: Պօղոս Առաքեալ 
մեզ կը վստահեցնէ թէ ինչի՛ պիտի նմանին մեր 
յարուցեալ մարմինները: Յիսուսի յարուցեալ 
մարմինը այնքա՛ն նիւթեղէն էր, որ աշակերտները 
տեսան զայն, դպան անոր եւ Ան ճաշեց անոնց 
հետ: Ըստ Պօղոսի, երբ մեր երկրաւոր մարմինները 
փճանան, պիտի ստանանք յաւիտենական 
մարմին մը:

 Աստուածաշունչը կ'ուսուցանէ նաեւ, թէ 
հաւատացեալները երկինք մուտք պիտի գործեն 
մահէն անմիջապէս ետք: Երբ անձի մը սիրտը 
բաբախէ վերջին անգամ, այդ իսկ երկվայրկեանին 
ան կա՛մ կ'երթայ երկինք, յաւիտեան ապրելու 
Քրիստոսի հետ, կա՛մ դժոխք, ուր յաւիտենութիւնը 
պիտի անցընէ Աստուծմէ բաժնուած: Եբր. 9. 27 
համարին մէջ առաքեալը կ'ըսէ թէ մարդ մէ՛կ 
անգամ կը մահանայ, ապա դէմ առ դէմ կու գայ 
դատաստանի հետ: Առաւե՛լ, գիտենք թէ Յիսուս 
իր հետ խաչուող յանցագործին խոստացաւ որ 
ա՛յդ գիշեր իրեն հետ պիտի ըլլայ դրախտին մէջ:

 Երկինքը յաւիտենական է, բայց թէեւ մեզմէ 
շատեր կ'ընդունին զայն, ուրիշներ կը պայքարին 
Մատթ. 25. 46 համարին մէջ յիշուած պատիժին 
կամ յաւիտենական կեանքին դէմ, որոնք իրական 
են ըստ Աստուածաշունչին եւ կախեալ՝ Քրիստոսի 
հանդէպ մեր հաւատքէն:

 Երկինքը նաեւ անհաւատալիօրէն այլազան 
է, որովհետեւ Աստուած կ'ընդունի ամէն ազգէ 
մարդիկ, որոնք կը հետեւին իրեն: Ան հրեաներու 
նահապետ Աբրահամի խոստացաւ օրհնել բոլո՛ր 
ազգերը, իսկ Պօղոս Առաքեալ կ'ըսէ թէ Իսրայէլ, 
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որ կազմուած է Աբրահամի յետնորդներէն,՝ 
կը ներկայացնէ Աստուծոյ հաւատացողները: 
Եթէ երբեք մասնակցած էք միջմշակութային 
պաշտամունքի մը, թերեւս կրնաք պատկերացնել 
Յայտ. 7. 9 համարին նկարագրած ու մեզի սպասող 
ամէն ազգէ, ցեղէ, ժողովուրդէ եւ լեզուէ բաղկացած 
մեծ բազմութիւնը, որ պիտի պաշտէ զԱստուած:

 Բայց ուշադրութի՛ւն. մենք միայն երգելով 
պիտի չզբաղինք։ Ճիշդ է որ Աստուծոյ ներ-
կայութեան մէջ ապրիլը պիտի լեցնէ մեր սիրտերը 
փառաբանութեամբ, բայց միայն երաժշտութիւնը 
պիտի չըլլայ մեր արտայայտութեան միջոցը: 
Ճշմարիտ պաշտամունքը կ'ենթադրէ Աստուծոյ 
ուզածին պէս կեանք մը – Հռովմ. 12. 1: Ան գործը 
սահմանեց մեղքէն առաջ, երբ ստեղծագործութիւնը 
դեռ բարի էր: Յիսուս ալ ըսաւ աշակերտներուն 
թէ օր մը իրեն հետ պիտի ծառայեն: Կարգ մը 
գիտնականներ կը հաւատան թէ Աստուծոյ 
մեծութիւնն ու իմաստութեան գանձերը 
կ'ենթադրեն որ գիտութեան հսկայական ամբար 
մը կը սպասէ մեզի. ուստի տրամաբանական է 

կարծել թէ մեզմէ իւրաքանչիւրը պիտի ունենայ 
գոհացնող դեր մը եւ յարատեւ սորվելու հաճոյքը:

 Վերջապէս, մեղքը պիտի յաղթահարենք 
վերջնականօրէն, որովհետեւ խաչին վրայ Յիսուսի 
մահը կոտրեց մեղքին ու մահուան զօրութիւնը, 
մեզ ազատագրելով որպէսզի ապրինք անոր 
ուզածին պէս: Այժմ անկատար աշխարհի մը մէջ կը 
գտնուինք եւ վարժուած ենք ժխտական վարմունքի 
ու մտածելակերպի, որոնք արգելք կ'ըլլան Սուրբ 
Հոգիին հանդէպ կատարեալ հնազանդութեան: 
Երբ հասնինք երկինք, բոլորովին ազատ պիտի 
ըլլանք մեղքէն, եւ պիտի ապրինք, մտածենք ու 
սիրենք ինչպէս որ Աստուած կ'ուզէ:

ArFXJçNrN RBçFnBrJê$
ÑVçáBçH ÑAyuëqkIAq

uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

AÑuëy mOq AW ÑAeIéAë 
IåcqAcAmAåMq

 IçdròV DVíçBívç BÖäjJçví FvínBçNr nNd 
RVí BX zBdÖJêBí 2018 äBçvíBr BÖvízBpVr 
Brêvínvá, vç ÖBfJêBí, VrdBí ví tVÅJêBí 
BrÅçzJäV BrbBpçBbVç Jí BrpBF BrHvírHVr 
nNÅ, zBänvíRJBr FJçBLBrê BräBd ïvÖVr 
ZvçP pBíVäJrBzNÖ RBjvíJXví fBnBç:

 âBçVrJçví BÖvízBpVr BrêòP pBlBZ 
xJrò víLJç rdBäJX, nJç dJBròV BçBFBáBL 
PrRBêòP xrdBäJXví fBnBç: UíçBòBrxVíç 
äBçV nNd BdrRBçR fBnBçJXvá, lVF ví ÅBrò 
xJrò ZrBpJç VçBFvçbvínrJçvá fBçÖäBêrJXví 
LBrvrò, BrnBfvíRJBr nJç rJçòVr hFävínVr 
BrFVäBdêBDBç pBFvíçH äBXví fBnBç:

 ApXJíÖ öçBêvpêV NÅJçP RJçRBävj zVäV 
xPXXBp Jí BrVdB BrRBçR zVäV nrBp nJç 
áJçÅVr öçvíBr NÅVr áçBp:

 mBçHdvíRJBr êJjVr tBçvírBdvíRJBr 
JçBtZVòr N rvç ÖJçvírHP: UrxòB!r nBçHVd 
JdJç Jr ví BrêJç BpÖ BtZBçfNr: IRN 
BrêBbrJçvír FvínBçP xvírVrò, fBzB 
VrxzN?Ö dçrBrò FBXVòrJçvír ltFçVä FvínBçP 
vírJrBX nJç bvêBäJäçVr nNÅ...: âBçVrJçví 
rnBr$ nBçHVd BX nNdBdBr BÖvíz Jr, vçvrò 
pBrdBçb d'VprBr JçdrBdBnBçNr, Jí dP 
òrBrBr nBfvíBr Zvç BrHvírHVr nNÅ: unBrò 
nVrxJí VÖd VçJrê BrêòV PrRBêòVr FVÖBívç 
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XvíÖBïBpXvíRJBnD dP tvjBr JçdrBdBnBçVr 
áçBp, BnJrvír fBpJBêòP FçBíJXvá, nVrx 
víçVtrJç Bjöä XvpÖvá$ BrrdBä d'BrêrVr ví 
dP fJÉBrBr BpÖ dJBròNr...:

 ArêJBX 2018 äBçvíBr PrRBêòVr nJç 
BLFV dJBròNr fJÉBêBr FVÖBívç BÖäjJç, VÖd 
FvçbvírNBdBr BÉvínvá$ dBäBçvíJêBr fJäò 
hFvj BtZBäBròrJç: yBpnBr xN$ vç nBçHVd 
fBrFBnBrBívç PXXBr nJbBçvíJXví fBnBç: 
IçDJnr Vç PräBrVòP HBÖäVBçBdBb fBpç dBn 
nBpç nP$ ZvrBçf fJçvÖ N, VrxzNÖ fBpçJrVòV 
ÖBfnBrrJçvír áçBp rBfBäBdvívj zBçL 
LVrvívçP, vçvír ÖBfnBrrJç zBtäzBrJXví 
FvçbP Jí rBfBäBdvíRJBnD vírJêBb 
BíBçäP fBnBLöç N FrHBzJäV dBäBçBb 
ÖZçBXV BçtBíBròVr: AÖvízV rnBr ÖBfJêBr 
Brvrò,  ÖBdBpr xdvçÖvíJêBr BrvçvtvíRJBr 
nBÉBZvíjVr nNÅ: mNFP VrxòBr BX bBbdN 
nJç ûVLVòBdBr BxòJçvír äJÖvjvíRVírP, xV 
dçrBç nRBFrJX nJç VnBêBdBr BxòJçP, vçvrò 
nBçHNr BíJXV$ FvçbV#r dP rBpVr, äJÖrJXví 
Bpr BtZBäBròP$ Lvç nBçH dçrBp dBäBçJX 
rvprVÖd òvíXVÖrJçví JäVr zBfvíPäBb, dBn 
fçBzBçBdrJçví áçBp$ bzävíBb:

 ApÖ nBçHvê Jí BpÖ BtZBäBròrJçvír 
BrBxBÉ BçTJívçvínP zBänvíRVírP Vrò 
zVäV dBäBçN fJäBFBpVr: ÑBdBpr, Brvrê 
BrhrBdBr öçVrBdNr, ÖvçáJêvíêBb HBÖNr 
Jí HNzòJçví ïvçhBÉvíRJrNr öFvíä òBjJXví 
VnBÖävíRVírP pBävíd nBçHvê äçvíBb trvçfò 
N, JçdrBävíç zBçFJí$ VDçJí PrbBpvíBb fJL 
PräçJBXrJçví: CBpê v?íç dçrBrò fBrHVzVX 
Brvrê, JçD BçHNr xdBr BpÖ dJBròVr nNÅ: 
Arvrê dçrBrò fBrHVzVX nJç JdJjJêívp Jí 
BLFBpVr DvXvç dBÉvpêrJçvír nNÅ: Arvrò nJç 
zBänvíRJBr rvçöçJBp fJçvÖrJçr Jr, Brvrê 
tvírxvá dP trxBívçJrò nJç zBänvíRJBr 
NÅJçvír BçhBrBêBb fJçvÖrJçP: CvXvç 
TBnBrBdrJçN BíJXV BpÖö#ç dBçVò vírVrò 
fBnBZnDvíJXví nJç BLFBpVr BçTNòrJçvír 
tvíçÅ, JçD BtZBçfV nNÅ äVçvj HTvíBçVr 
dBêvíRVírrJçP nJL êBrvíêçVí PrJXví BnNr 
frBçBívçvíRVír Jí vpT vírVr: Arvrò xJr ZrBpJç 
rvprÖd BnJrBdBLnBdJçz FBjvíRrJçvír, Jí 
RvíXêrJXvá Brvrê BçnBärJçP$ dP äBzBXJr 
HBçBívç dBjrVrJçP: 

 uíÖäV áJçBLBçRrvj FBjvíRrJçvír äBrò 
BçTBrV rJêvídP, pvíÖBHçJXvá pBädBzNÖ nJç 
JçVäBÖBçHvíRJBr, vçví ÖçäV BpTnNBdBr 
DBDBZvínP Jí näòVr BçHVBdBr fBtvíBçdP 
XVváVr dçrBr áJçBrvçvFJX nJç BLFVr Jí 
JdJjJêívp dJBròP äJjBdBr nBdBçHBdV áçBp, 
Vç DvXvç JçJÖrJçvá Jí BçäBpBpävíRVírrJçvá:

 GçBdBr FvçbvírNvíRVírP v#x nVBpr 
ävíJBX äBçvíBr TBnBrBdP JçdBçBhFJXví 
frBçBívçvíRVír dP ÖäJjbN, BpXJí BpH äBçvíBr 
BíBçäNr Jäò, Brvç nBÖVr JçdBçöçNr ZöÖJXví 
víçBZBXV BÉVR dP fBrHVÖBrBp:

 Apv#, BÖvíz nPr BX ÖBfJêBí JçdrBdBnBçNr, 
DBpê nJrò vjÅvírJrò rvç BÖäjV nP$ 
2019 RvíBdBrV brvírHP, Bpr pvpÖvá, vç 
BÖävíBbBzBçFJí nJç BÉBòVrvíRVírrJçvá Jí 
nJç BrÖBdBçd FvçbvírNvíRJBnD BÉBíJX JíÖ 
zVäV ïBpXJêrJrò LBpr, Jí rvprVÖd pBÅvçH 
äBçV, Brvç BrêòV zBfvír, BÉBíJX FVÖBívç Jí 
BÉBíJX XvíÖBtvj HBçhvíêBb zVäV víjBçdJrò 
LBpr HNzV pBíVäJrvíRVír, BrnBfBêrvj nJç 
FvçbJçvá bBrçBDJÉr: 
 srvçfBívç qvç âBçV:

 EçVFvç IzÖ. wUúQkIAq
AÉBÅrvçH AäçzBäBdBrV eBpvê QJnV 
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ÜAåGAqAqé yAâEAmO
ëA. GAåuë eAo IåUâAÑAåGUq (A.)

 Ահա՛ւասիկ 1568-րդ տարին է որ իբր ազգ 
կ’ոգեկոչենք Վարդանանցը: Այս պատերազմը, 
որ տեղի ունեցաւ աւելի քան 15 դար առաջ, ի՞նչ 
պատգամ ունի 21-րդ դարու հայ երիտասարդին ու 
երիտասարդուհիին համար։ 3 հաստատումներով 
պիտի պատասխանեմ այս հարցումներուն:

Ա. Ազգային ինքնութեան գոյութիւնը Ա. Ազգային ինքնութեան գոյութիւնը 
աստուածային եւ սուրբգրական է։աստուածային եւ սուրբգրական է։

 Միշտ կը լսենք սիրոյ մասին՝ հանդէպ հայ 
ինքնութեան, հայ լեզուին, հայ եկեղեցւոյ, հայ 
մշակոյթին. բայց ասիկա Աստուածաշունչի 
ուսուցման համապատասխա՞ն է։ Արդեօք հայերը 
կրնա՞ն թէ՛ աւետարանին հաւատալ, ապաշխարել, 
ճշմարիտ քրիստոնեայ ըլլալ, ու միեւնոյն ատեն 
հայապահպանման ձգտիլ եւ անոր համար 
աշխատիլ, թէ՛ Վարդանի ժամանակ եւ թէ ներկայիս: 
 Ինքնութեան պահպանումը ամէն մէկ ազգի՝ 
ինչպէս նաեւ հայոց համար սուրբգրական է, 
որովհետեւ 
 ա) Ինքնութեան ծագումն ու պահպանումը 
Աստուծմէ են, եւ
 բ) Աստուածաշունչին մեծագոյն օրինակելի 
անձերը ազգասէրներ էին:

 ա) Ինքնութեան ծագումն ու պահպանումը Ինքնութեան ծագումն ու պահպանումը 
Աստուծմէ են: Աստուծմէ են: 
 Ծննդոց 11-րդ գլուխին մէջ Աստուած ի՛նք տուաւ 
լեզուները. լեզուն հիմնաքարն է որեւէ մշակոյթի եւ 
ինքնութեան: Այդ գլուխէն առաջ միայն մէկ լեզու, մէկ 
մշակոյթ կար. սակայն անկէ ետք գոյութիւն ունեցան 
զանազան մշակոյթներ, որովհետեւ Աստուած տուաւ 
զանազան լեզուներ:
 Աստուծոյ նպատակն էր որ բաժնէ 
ազգերը իրարմէ, որպէսզի անկարելի ըլլայ մէկ 
բռնապետական Կառավարութեան մը ստեղծումը, 
եւ ազգերը զիրար հաշուետուութեան կանչեն։ 
Ճիշդ ա՛յդ պատճառաւ է որ Ռուսիա, Չինաստան, 
Ամերիկա, Անգլիա, Ֆրանսա մերժման (վեթոյի) 
իրաւունք ունին Միացեալ Ազգերու Ապահովութեան 
Խորհուրդին մէջ: Ո՛չ միայն Աստուա՛ծ տուաւ 

լեզուները, այլեւ ի՛նք սրբեց զանոնք (Գործք 2)։ Գոնէ 
մինչեւ յաւիտենականութեան սկիզբը, Աստուծոյ 
ծրագիրն է որ պահուին լեզուներն ու մշակոյթները 
(Յայտ. 5. 9):

 բ) Աստուածաշունչին մեծագոյն օրինակելի Աստուածաշունչին մեծագոյն օրինակելի 
անձերը ազգասէրներ էին։անձերը ազգասէրներ էին։
 Ի. դարու հռչակաւոր փիլիսոփան՝ Գ. Ս. Լըուիս, 
որ անաստուած ըլլալէ ետք՝ նուիրուած քրիստոնեայ 
մը դարձաւ, կ'ըսէ թէ յունարէն սթորկէսթորկէ բառը կը 
նշանակէ յատուկ սէր մը՝ բանի մը կամ անձի մը 
հանդէպ, որ տարբեր է ուրիշ սէրերէ: Այն սէրը որ 
ծնողքիդ հանդէպ կը տածես, տարբեր է այն սէրէն 
որ ունիս դրացիիդ հանդէպ: Երբ ազգիդ հանդէպ 
սթորկէսթորկէ սէր կը սնուցանես, ան տարբեր է ուրիշ 
ազգերու հանդէպ ունեցածէդ։ Ո՛չ թէ զանոնք չես 
սիրեր, այլ քու ազգդ եւ մշակոյթդ յատուկ սիրով մը 
կը սիրես: Հին Կտակարանի ամենամեծ մարգարէն 
եւ Նոր Կտակարանի ամենամեծ առաքեալը այդ 
սթորկէսթորկէ սէրը ունէին: 
 Արդարեւ Մովսէս Աստուծոյ կ’աղաչէ. «Ո՜հ, 
այս ժողովուրդը մեծ մեղք մը գործեց՝ իրեն ոսկիէ 
աստուածներ շինելով։ Իսկ հիմա եթէ անոնց մեղքերը 
կը ներես՝ ներէ՛, եթէ ոչ՝ կ'աղերսե՛մ, ջնջէ՛ զիս քու 
գրած գիրքէդ» – Ելից 32. 31-32։ Ան պատրաստ 
էր մեռնելու, որպէսզի իր ժողովուրդին մեղքերը 
աւրուին եւ ան փրկուի։ Անշուշտ Աստուծոյ քով 
հարցը այդպէս չի լուծուիր, բայց ինչպէ՞ս հասկնալու 
ենք մարգարէին խօսքը՝ եթէ զայն չնշմարենք սթորկէ սթորկէ 
սիրոյ ակնոցով; 
  Նոր Կտակարանի ամենամեծ առաքեալը 
նոյն սթորկէսթորկէ սէրը կը տածէր իր հայրենակիցներուն 
հանդէպ՝ երբ կը գրէր. «Մեծ տրտմութիւն ունիմ, եւ 
սիրտիս մէջ` յարատեւ ցաւ, քանի որ կ'ըղձայի ես 
ինքս նզովուած ըլլալ Քրիստոսէ, իմ եղբայրներուս` 
մարմինի կողմէն ազգականներուս համար…» – 
Հռոմ. 9. 2-3։ Իր ազգին փրկութեան համար՝ Պօղոս 
պատրաստ էր նոյնիսկ մերժուելու Աստուծմէ։ 
Ինչպէ՞ս կրնանք հասկնալ այսպիսի ապրումներ՝ 
առանց սթորկէ սիրոյ։

 Ուրեմն հայապահպանումը սուրբգրական է։ Ուրեմն հայապահպանումը սուրբգրական է։ 
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 Հետեւաբար հայ Եկեղեցին պէտք է առողջ 
եւ զօրեղ ըլլայ, հայ լեզուն պէտք է խօսուի, հայոց 
պատմութիւնը պէտք է դասաւանդուի, հայ երգը, 
նուագը, հայ պարը պէտք է զարգանան, հայ 
կառոյցները պէտք է լեցուին կամաւորներով, 
հայ դատը պէտք է հետապնդուի: Ահա՛ առաջին 
պատգամը եւ կիրարկումը Վարդանանց կտակին:

Բ. Վարդանանք կը կենան այն Բ. Վարդանանք կը կենան այն 
զինուորներուն եւ սպարապետներուն զինուորներուն եւ սպարապետներուն 
երկար շարքին մէջ, որոնց կեանքը երկար շարքին մէջ, որոնց կեանքը 

փոխուած էր ապաշխարութեամբ, հոգին փոխուած էր ապաշխարութեամբ, հոգին 
արդարացած էր աւետարանի հաւատքով, արդարացած էր աւետարանի հաւատքով, 
ու միտքը նորոգուած էր Աստուածաշունչի ու միտքը նորոգուած էր Աստուածաշունչի 

սերտողութեամբ :սերտողութեամբ :

 «Յովհաննէսի մատնուելէն ետք Յիսուս` 
Գալիլեա գալով` Աստուծոյ արքայութեան 
աւետարանը կը քարոզէր ու կ'ըսէր. "ժամանակը 
լրացած է, եւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը մօտեցած է. 
ապաշխարեցէ'ք, ու հաւատացէ'ք աւետարանին"» – 
Մարկ. 1. 14-15։ Նոյնպէս Պօղոս Առաքեալ կը վկայէր 
«թէ՛ Հրեաներուն եւ թէ Յոյներուն` դէպի Աստուած 
ապաշխարութեան ու մեր Տէրոջ` Յիսուս Քրիստոսի 
հանդէպ հաւատքին մասին» – Գործք 20. 21։
 Ապաշխարութիւնը երկու տեսակ է: Առաջինը 
մէ՛կ անգամ կ'ըլլայ, իսկ երկրորդը շարունակական 
է՝ ամէն օր, ամէն հաղորդուելէ առաջ եւ ամէն անգամ 
որ մեղք գործենք:
 Թէ՛ Նոր Կտակարանին եւ թէ Եկեղեցւոյ 
պատմութեան մէջ շատ են օրինակները այնպիսի 
զինուորներու՝ որոնք ճշմարիտ քրիստոնեաներ 
էին: Չորս հատուածներ կան Նոր Կտակարանին 
մէջ, ուր հռոմէացի հարիւրապետներ եւ զինուորներ 
ապաշխարեցին, հաւատացին Յիսուսի եւ իր 
քարոզած աւետարանին։ Բայց Յիսուս, Պետրոս, 
Յովհաննէս Մկրտիչ չպատուիրեցին որ անոնք 
իրենց զէնքերը թափեն ու զինուորական կեանքէն 
հեռանան, որպէսզի Հայր Աստուած ընդունի իրենց 
ապաշխարութիւնը: 
 Մատթ. 8. 5-10 համարներուն մէջ Յիսուս 
հարիւրապետի մը մասին կ’ըսէ. «Իսրայէլի մէջ 
անգամ ես չգտայ այսչափ մեծ հաւատք»։ Մարկ. 
15. 39-ին մէջ հարիւրապետը Յիսուսի համար կը 
խոստովանի. «Ճշմա՛րտապէս այս մարդը Աստուծոյ 
Որդին էր»: Իսկ Կոռնելիոսի մասին կը կարդանք թէ 
«մարդ մը կար Կեսարիայի մէջ՝ Կոռնելիոս անունուվ, 

հարիւրապետ՝ "Իտալական" կոչուած գունդին մէջ, 
բարեպաշտ եւ աստուածավախ՝ իր ամբողջ տունով. 
ան շատ ողորմութիւններ կու տար ժողովուրդին, եւ 
ամէն ատեն կ’աղերսէր Աստուծոյ։ Սակայն այս բարի 
գործերը բաւարար չէին իր փրկութեան համար. ինք 
պէտք էր հաւատար աւետարանին։ Ուստի հրեշտակ 
մը երեւցաւ իրեն եւ ըսաւ. «Մա՛րդ ղրկէ Յոպպէ ու 
կանչէ՛ Սիմոնը, որ Պետրոս մականուանեալ է....։ 
երբ գայ՝ պիտի խօսի քեզի» – Գործք 10. 1-48։
 Մինչ Յովհաննէս Մկրտիչ ապաշխարութիւն կը 
քարոզէր, ժողովուրդը հարցուց իրեն. «Ի՞նչ ընենք»։ 
Մաքսաւորներն ալ մկրտուելու եկան եւ ըսին իրեն. 
«Մե՞նք ինչ ընենք»։ Զինուորներ ալ եկան եւ իրեն 
նոյն հարցումը ուղղեցին։ Յովհաննէս չպատուիրեց 
որ իրենց զէնքերէն բաժնուին, այլ ըսաւ. «Ո՛չ մէկը 
հարստահարեցէք, ո՛չ մէկը զրպարտեցէք, հապա 
բաւարարուեցէ՛ք ձեր թոշակով» – Ղուկ 3. 3, 10-14։ 
 Իսկ Եկեղեցւոյ պատմութեան մէջ կը հանդիպինք 
Ս. Գէորգին (256-303 թ.) եւ Ս. Սարգիսին (330-362 թ.), 
յոյն ու հռոմէացի ապաշխարած սուրբերու, որոնք 
միաժամանակ սպարապետներ էին:
 Սակայն որո՞նք են փաստերը թէ Վարդանանք 
աւետարանին հաւատացած էին, եւ ապաշխարած։ 
Զարեհ Արք. Ազնաւորեան իր “Աստուածաշունչը 
Եւ Մենք” գիրքին մէջ կը գրէ. «Աստուածաշունչը 
եզակի տեղ ու դեր ունեցաւ Հայաշխարհին եւ հայ 
մարդուն սրտին մէջ: Իսկ այդ տեղը եւ դերը ո՛չ մէկ 
ուրիշ արտայայտութիւն այնքան դիպուկ կերպով 
կը բարացուցէ, որքան Վարդանանց սերունդին 
յաճախ մէջբերուած արտայայտութիւնը. "Մենք 
սուրբ Աւետարանը կը ճանչնանք իբրեւ հայր, իսկ 
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Առաքելական եւ ընդհանրական Եկեղեցին իբրեւ 
մայր”» (այսինքն ինչպէս մարմինը ծնունդ կ'առնէ 
հայրով ու մայրով, նոյնպէս հոգին ծնունդ կ'առնէ 
Աւետարանով՝ Եկեղեցիին ընդմէջէն):
 Սակայն ի՞նչ է Աւետարանը զոր Վարդանանք Սակայն ի՞նչ է Աւետարանը զոր Վարդանանք 
դաւանեցան որպէս իրենց հայրը:դաւանեցան որպէս իրենց հայրը: Աւետարանը 
Քրիստոսի փրկագործական մահուան եւ յարութեան 
բարի լուրն է՝ թէ անոր արեան հաւատացողը 
կ'արդարանայ (արդար կը հռչակուի) Աստուծոյ 
առջեւ։ «Բայց հիմա Աստուած ցոյց տուաւ թէ մարդիկը 
արդարացնելու իր կերպը կապ չունի Օրէնքին 
հետ, թէպէտ նոյնինքն Օրէնքն ու մարգարէները 
կը վկայեն այդ մասին: Առանց խտրութեան, բոլոր 
անոնք որոնք Քրիստոս Յիսուսի կը հաւատան՝ 
Աստուծոյ առջեւ կ'արդարանան: Արդարեւ թէպէտ 
բոլոր մարդիկ մեղանչեցին եւ Աստուծոյ փառքէն 
զրկուած կը մնան, սակայն Աստուած զանոնք 
կ'արդարացնէ իր ձրիօրէն պարգեւած շնորհքովըպարգեւած շնորհքովը, 
Քրիստոս Յիսուսի փրկագործութեան միջոցաւ: 
Որովհետեւ Աստուած նախասահմանեց որ Քրիստոս 
իր թափած արիւնով քաւութեան միջոց ըլլայ 
անոնց՝ որոնք իրեն կը հաւատան....: Պարծենալիք 
բան մը կը մնա՞յ. բացարցակապէս ո՛չ: Կրնա՞նք 
պարծենալ թէ Օրէնքին միջոցաւ կամ մեր գործերով 
կ'արդարանանք։ Ո՛չ, այլ՝ հաւատքով: Հետեւաբար 
կ'եզրակացնենք թէ մարդ հաւատքով կ'արդարանայ 
առանց Օրէնքի գործերուն» – Հռոմ. 3. 21-28։
 Իսկ Ա. Կորն. 6. 9-11 համարները ցոյց կու տան 
թէ մարդ կրնայ արդար հռչակուիլ։ Առաքեալը կը 
գրէ. «Միթէ չէ՞ք գիտեր որ անիրաւութիւն ընողները 
Աստուծոյ արքայութիւնը պիտի չժառանգեն: Դուք 
ձեզ չխաբէք: Անոնք որ պոռնկութիւն կ'ընեն, կամ 
կռապաշտ են, կամ շնացող, իգացեալ, արուագէտ, 
գող, ագահ, գինեմոլ, բամբասող կամ յափշտակող, 
Աստուծոյ արքայութիւնը պիտի չժառանգեն: Եւ 
ձեզմէ ոմանք այդպիսին չէի՞ն։ Բայց ձեր մեղքերէն 
լուացուեցաք, սրբուեցաք, արդարացաք մեր Տէրոջ՝ 
Յիսուս Քրիստոսի անունով եւ մեր Աստուծոյ Հոգիին 
միջոցաւ»:
  Ձրիաբար արդարանալու այս բարի լուրը, 
արդեօք կը նշանակէ՞ թէ գործերը կարեւոր չեն. 
քա՛ւ լիցի, վասնզի «հաւատքը առանց գործերու 
(կեանքի փոփոխութեան) մեռած է» – Յակ. 2. 17: Իսկ 
Քրիստոսի արեամբ արդարացածներուն ըսուած 
է. «Հիմա մեղքէ ազատուած եւ Աստուծոյ ծառաներ 
եղած՝ ձեր պտուղը ունիք սրբութիւնով, ու վերջը՝ 
յաւիտենական կեանքը» – Հռոմ. 6. 22: 

 Վարդանանք ո՛չ միայն հնազանդեցան 
Քրիստոսի երկու հրամաններուն՝ ապաշխարու-
թեան եւ աւետարանի հաւատալուն, այլ նաեւ 
Ս. Գիրքերը լաւ գիտէին ու զանոնք կը սերտէին: 
Արդարեւ Վարդանի ժամանակակից իշխաններէն 
եւ ազնուականներէն շատերուն համար սա՛ 
վկայութիւնը կը տրուի, թէ «անոնցմէ շատեր 
իրենց մանկութենէն ի վեր ուսած էին Ս. Գիրքերը»։ 
Աւարայրի դաշտին վրայ, Ս. Ղեւոնդ Երէց իր 
խօսքը անոնց ուղղելով ըսաւ. «Ինձմէ աւելի 
տեղեակ եւ հմուտ էք Սուրբ Կտակարաններուն», 
այսինքն ամբողջ Աստուածաշունչին (Զարեհ Արք. 
Ազնաւորեանի “Աստուածաշունչը Եւ Մենք” գիրքէն)։ 
Ինչպէ՞ս տեղեակ եւ հմուտ էին Վարդանանք, եթէ 
յարատեւ չսերտէին Ս. Գիրքերը:
 Յովհաննէս Ահմարանեան «Աստուածաշունչը 
Հայոց Քով» գիրքին մէջ կը մէջբերէ թէ «Ս. Գրոց 
ընթերցումը ուրախութիւնն էր Վարդանանց», եւ 
թէ «Վարդանանց պատերազմէն ետք հայ սգաւոր 
կիներուն մասին կ'ըսուի թէ Մարգարէական 
Գիրքերու ընթերցումը կատարեալ մխիթարութիւն 
էր անոնց»:
 Ե. դարու մեր հաւատամարտին հրաշալի 
վկայագրողը՝ Եղիշէ կը վկայէ որ Վարդան 
Մամիկոնեան սպարապետը «իր մանկութենէն 
սկսեալ տեղեակ էր Սուրբ Կտակարաններուն»: 
Ասիկա կը յիշեցնէ մեզի Ս. Գրոց մէկ խօսքը 
Տիմոթէոսի վրայով. «Արդէն մանուկ հասակէդ 
գիտես Սուրբ Գիրքերը, որոնք զօրութիւնը ունին քու 
միտքդ իմաստութեան բանալու՝ որպէսզի Քրիստոս 
Յիսուսի հաւատաս եւ փրկուիս» – Բ. Տիմ. 3. 15:
 Ուստի, եթէ Յիսուս կը հրամայէ բոլորին որ 
ապաշխարեն, աւետարանին հաւատան եւ Ս. 
Գիրքերը սերտեն, ու եթէ Վարդանանք եւ շատ մը 
սպարապետներ ու զինուորներ հնազանդեցան 
Նոր Կտակարանէն եւ Եկեղեցւոյ պատմութենէն 
քաղուած Յիսուսի այս հրամաններուն, ո՞վ եմ ես, եւ 
ո՞վ ես դուն, որ պիտի չկարենանք կամ պիտի չուզենք 
հնազանդիլ ասոնց: Մի՛ յետաձգեր ապաշխարելդ ու 
աւետարանի բարի լուրը դաւանիլդ, եւ այդպիսով 
եղի՛ր Վարդանանց արժանաւոր յետնորդը: 

(sBç.)

 âvòR. CVíLBrH yAWuKIAq
(yNpçvíR)
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 yBçDJçBRJçR CAqCIå-V nNÅ dBçHBêV AíJ-
äBçBrxBdBrV 100-BnJBp FvçbvírNvíRJBr nBÖVr, 
Jí BpÖ BÉRVí víLJêV òBrV nP FrBfBäBdBr dBn 
trvçfBívçBdBr ZöÖòJç ïvZBrêJX:

 AÉBòJBXrJçP Ñ. evFVvá BÉBÅrvçHvíBb, 
VçJrê dJBròV Frvá òBçvLJêVr: ArvrênN QBHNvÖ 
Jí CBçRvjVnNvÖ VçJrê BçVírvá vÉvFJêVr nJç 
JçdçV fvjP$ AÖävíbvp ZöÖòP BlJêrJXví fBnBç:

 Ñ. EçVFvç WvíÖBívçVx JçdBç äBçVrJç 
BrfBnBç xBçxBçBròrJçví JrRBçdvíJêBí$ nJç 
TvjvávíçHVr nNÅ ñçVÖävÖV fBíBäòP LöçBêrJXví, 
Jí V áJçÅvp LBpr zJäBdBröçNr PrHvírVX äBXví 
rzBäBdvá:

 Ñ. mJÖçvz, hFJXvá BçòvírV FçBFVçV fBrFVÖä 
zBtäörP, XJÉrN XJÉ, BrBzBärJç RBïBÉJêBí, 
pBlBZ áäBrFJXvá Vç dJBròP, vçzNÖLV dBçJ-
XVvíRVír vírJrBç fBp FVçJçvá AÖävíbvp ZöÖòP 
ïvZBrêJXví Vç BLFVr, ïvZBrBd pvírBçNrV 
dBn BÖvçJçNrV FvçbBbvíRJBr: ApÖ dJçzvá 
TvjvávíçHP dBçvjBêBí LBpr XçVí fBÖdrBX:

 ArêBr HBçJç: eBp TvjvávíçHP nVtä dBÉxBb 
nrBê Vç fBíBäòVr, fBdBÉBd nJç JçdçVr 
xvçÖ dvjnJçNr JdBb áBpçJrV êJjBZvínDJçví 
zBälBÉBb ÅBçHJçvír, dvjvzvíärJçvír, BÖzB-
äBdvíRVírrJçvír: Ar xDBTrvíJêBí ñçVÖävÖV 
ÖNçNr, VrxzNÖ vç yöjvÖ AÉBòJBX dP FçN. «u?á 
zVäV DBTrN nJL ñçVÖävÖV ÖNçNr»:

 AnJrBÖBçÖBïJXV BjNäP äJjV vírJêBí BÖdN 
nöä 100 äBçV BÉBÅ: Evçt FBpXJçví ávfnBdrJçP, 
xFvfBrBXvá VçJrê BçVírBçDví DÉrBçBçòrJçvá 
Jí fBpJçP dçörBïvZ HBçhrJXví bçBFVçrJçvá, 
víLJêVr DvXvçváVr ÅrÅJX nJç BLFP$ LBpr 
dvävçJXvá ví JçdçNr HvíçÖ áäBçJXvá, vçzNÖLV 
nJç fBpçJrVòVr äNç HBÉrBr: ñçVÖävrJBp 
lBrxêvíBb BLFJçví BxòJçvír BÉÅJí äJjV vírJêBí 
mJb IjJÉrP, ÖBdBpr Brvrò nVBpr fBrHVÖBäJÖ 
JjBr: 

 ôäBç JçdVçrJçví nNÅ éJjBÖzBrvíRJrNr 
êVçvíêBr JjBb fBp TvjvávíçHP öFrvíRJBr 
zNäò vírNç, vçzNÖLV BzçNç ví FvpBäJíNç, RN# 
nBçnrBzNÖ, RN BX fvFJzNÖ: evFJdBr ÖrvírHP 

tBä dBçJívç Nç$ LBpr BrpvíÖvíRJrN ïçdJXví 
fBnBç: CBr nP zNäò Nç ÖdÖVX, DBpê VrxzN?Ö, 
V?rx nVÅvêrJçvá:

 EärvíJêBr òçVÖävÖBÖNç fBíBäBêJBX 
BLrVí nBçHVd, vçvrò VçJrê dBçJXVvíRJBr 
ÖBfnBrrJçvír nNÅ$ òVx dBn tBä rVíRBdBr 
BÅBdêvíRVír DJçVr: Ií XvíÖBívç dBÉòP ÖdÖBí 
tBçTVX$ XvpÖ ÖïÉJXvá xvçÖ HVr: ñçVÖävÖ PÖBí 
vç XvpÖP ÖJjBrVr áçBp dP HrJr, vç xvçÖ dvjnP 
XvíÖBívçN: CrBdBr N, lBnDBr fJLBÖBf xNç, 
tBä BrFBn BX$ òBçòBçvíä, Vrx vç dBÉòVr 
PrRBêòP d'BçFJXBdNç: ÑBdBpr pvíÖBfBäVX zNäò 
xNç: ÑdÖvíBb FvçbVr nVBêBr rvç vpTJç, Jí 
BfB# DvXvç HTvíBçvíRVírrJçP pBjRBfBçJXvá$ 
äBçVr DvXvçvíJêBí pBÅvjvíRJBnD: ÑJçvírHrJçví 
pBÅvçHBdBrvíRJBnD$ AíJäBçBrxBdBrP tBçví-
rBdJê Vç bBÉBpvíRVírP 20, 30, 50, ví nVrxJí 
100 äBçV: sjRBr dBLnvj öjBdrJçP VçBçví 
nVBêrvj vpTP$ ñçVÖävÖV ÖNçr Nç: UíçBòBrxVíç 
öjBdVr nNÅ dBpVr äBÖrJBd äBçVrJçví fVr RN 
rvçBfBÖ ÖJçvírHrJç: UçJrê rvíVçBävívíRJBnD, 
bBÉBpvíRJBnD Jí LvfvjvíRJBnD$ dçêBr 1-Vr òvá 
2 LJçö BíJXêrJX, fBÖêrJXvá 100-V: 

 100 äBçVrJçví öjBdrJçP VçBç nVBêrvj 
Jí BÉBrê PrHnVÅvínV XvpÖV ÅBfP ïvZBrêvj 
ÖJçvírHrJçP BçTBrV Jr BnNr FrBfBäBròV: 
ÜÖäBf Jrò, vç Brvrê BrvírrJçP dJrBê FçòVr 
nNÅ FçvíBb Jr: AÖävíBb N vç dP HBäN ví dP 
fBävíêBrN: mJrò BrzVäBr bBÉBrJç Jrò. Vrx 
vç nJLV fçBnBpvíBb N$ LBpr d’PrJrò ví dP 
tBçvírBdJrò:

 Qvj nJç âNçvÅ$ oVÖvíÖ ñçVÖävÖV trvçfòr 
ví vjvçnvíRVírP BpH Brêrvj 100 äBçVrJçví 
ÖJçvírHrJçvír áçBp PXXBr, ví rvçJçvír BX äBr 
òBÅvíRVír,  vçzNÖLV BÉBrê pvíÖBfBäJXví, rvprVÖd 
HTvíBçVr zBpnBrrJçví nNÅ, nJç AÉBÅrvçHVr$ 
ñçVÖävÖV rBpJXvá äBçBbJr AÖävíbvp YöÖòP, ví 
Brvç XvpÖP nVtä áBÉ zBfJr:

 ÜBçHBáBÉ A. ñfrp. 
EAÑyAåIAq

(mBçÖNpX)
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EåAYôÑAcAq

 Վերջերս Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութիւնը (ԱՀԱԸ) լոյս ընծայեց Վեր. Դոկտ. 
Վահան Յ. Թութիկեանի հեղինակած պատմական 
գեղեցիկ հատորը՝ վերոյիշեալ վերտառութեամբ:

 Աւետարանչականի 100-ամեայ յոբելեանին 
առթիւ անգլերէն լեզուով գրուած սոյն հատորը 
կը ներկայացնէ անոր սկզբնական շրջանի (1918-
1946) պատմութիւնը. անոր ծագման նպատակն ու 
առաքելութիւնը, անոր հիմնադիրները, ծրագիր-
կանոնագիրը եւ դիմակալած մարտահրաւէրներն 
ու նուաճումները: Գիրքը կը բաղկանայ 15 
կարճ գլուխներէ եւ 112 էջերէ, որոնք գրուած են 
դիւրընթեռնլի ոճով:

 Հեղինակը կը սկսի իր աշխատասիրութիւնը 
կարեւոր հարցումով մը. «Ինչո՞ւ Ամերիկայի 
մէջ սկսաւ այս կրօնաբարեսիրական ընկե-
րակցութիւնը», որուն ի պատասխան կը յիշէ թէ 
20-րդ դարու սկիզբը արդէն կազմակերպուած 
հայ գաղութ մը կար Ամերիկայի մէջ: Բազմաթիւ 
հայեր այլեւայլ պատճառներով բնակութիւն 
հաստատած էին այս ափերուն վրայ: ԱՀԱԸ-ը 
ծնունդ առաւ Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան 
ծոցին մէջ՝ Հայոց Ցեղասպանութենէն մազապուրծ 
ազատած վերապրողներու կեանքը փրկելու 
առաջադրութեամբ: 

 Ամերիկայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիները 
ունեցան մի քանի բարեգործական առա-
քելութիւններ, որոնց թիկունք կանգնեցան 
Թէլֆէյեանի, Տօնջեանի եւ Ճինիշեանի նման 
ազգասէր հաւատացեալներ։ Բայց 1915-ի 
աղետալի դէպքերը այս եկեղեցիները մղեցին՝ 
հիմնելու Աւետարանչականին նման կառոյց 
մը 7 Յունիս 1918-ին, Մեսեչուսէթս նահանգի 

Ուսթըր քաղաքի Հայ Նահատակաց Եկեղեցիին 
մէջ: 

 Մեծապէս գնահատելի են հեղինակին 
կարճ, բայց պատշաճ կերպով ներկայացուցած 
կենսագրութիւնները՝ այն վաստակաւոր մտաւո-
րականներուն, անձնուրաց հոգեւորականներուն 
եւ յաջող գործատէրերուն, որոնք սիրայօժար 
կերպով ընծայեցին իրենց լաւագոյնը՝ հայ ազգին 
եւ Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու վերակառուցման վսեմ 
նպատակներուն։ Հաւատքի ու գործնական սիրոյ այս 
տիտաններէն յատկապէս յիշատակութեան արժանի 
են Վեր. Միհրան Գալայճեան, Վեր. Ա. Պետիկեան 
եւ Վեր. Տոքթ. Մանասէ Փափազեան, որոնք իրենց 
աստուածատուր, հոգեւոր, մտաւորական ու 
կազմակերպչական բացառիկ կարողութիւններով 
եւ համակ նուիրումով ղեկավարեցին Աւետա-
րանչականը երկար տարիներ։

 Վեր. Թութիկեան իր վերջաբանին մէջ 
կ՚եզրակացնէ. «Չենք գիտեր թէ ապագան ի՛նչ 
վերապահած է մեզի, բայց գիտենք թէ ո՛վ է 
ապագային Տէրը»։ 

 Հատորը ունի հարուստ տեղեկագրութիւն 
եւ ներշնչիչ պարունակութիւն: Անվերապահօրէն 
կը յանձնարարենք զայն ընթերցասէր հասա-
րակութեան: Փափաքողներ կրնան ապսպրել 
սոյն հատորը Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան կեդրոնատեղիէն.- AMAA, 31 West 
Century Road, Paramus, NJ 07652, եւ կամ այցելելով 
Աւետարանչականի կայքէջը (www.
amaa.org)։ Գինը $20 է, առաւել $5 
առաքման ծախս։

ÜJç. Gvdä. SBr YAqkIAq

AmIåUcAoU eAo AëIâAåAqwAcAq 
OqcIåAcéuëQIAq

aAEuëmq uë ÑcKCqAcAq 
KAåEAéuëmO

eJjVrBd$ ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. QvíRVdJBr 
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EåAYôÑAcAq

 mJb IjJÉrNr áJçBzçvjrJçvír mJb 
IçBLVr, BpÖVròr$ VçJrê DÉrBFçBívíBb 
fBpçJrVòVr BLBäBFçvínr ví fvr áJçBHBçhVr 
VçBdBrBênBr fBnBç, áBÖäBdBtBä îçv-
ûJÖvç Gvdävç IçvíBrH e. ñBÖvírV Vç 
BpÖ áJçÅVr JçdVr nNÅ dP òrrBçdN ÑïVíÉòV 
dBLnBdJçzvíRJBrê Jí eBpBÖäBrV 
cBÉBáBçvíRJBr FvçbvírNvíRVírrJçP: UçJr 
fBnBç$ pBÅvjvíRJBr nVÅvêP eBp GBäV 
fJäBzrHvínr ví yBfBrÅBäVçvíRJBr pBrhrB-
ÉvíRVírr N, vçvír zBäBÖZBrBävír$ âBçBFVç 
eBpvíRJBr ÑïVíÉòr N: AçHBçJí Vrò dP 
DrvíRBFçN xvçÖ äBçDJç ÖïVíÉòrJç, vçvrênN 
JçdçvçHr N áJçvrtJBXP: AÉBÅVrP dBLnvíBb 
N éJjBÖzBrvíRJrNr tBä BÉBÅ FvpvíRVír 
vírJêvj fBpdBdBr FBjvíRrJçNr, VrxzNÖ$ 
c. yvXÖvp, yBçÖdBÖäBrV, erHdBÖäBrV, 
WJfBÖäBrV, ÇvíÖVvp Jí AnJçVdBpV mVBêJBX 
qBfBrFrJçvír nNÅ: IççvçHP ÇvíÖVvp nNÅ 
Färvívj «qJçòVr ÑïVíÉò»r N: UÖd áJçÅVrP 
eBpBÖäBrN BçäBFBjRBbrJçN dP DBjdBrBp: 
OÖä fJjVrBdVr, ÖïVíÉòV FvpBäJívínP 
frBçBívç dP HBÉrBp «mBtävêJBr vÖdJ-
HBçví ÉBLnBáBçvíRJBnD», BpÖVròr$ 
BçJínäBfBpJçNrV VnBêvíRVírr ví XJLvíB-
näBbvjvíRVírP HBçDrvj eBp Hzçvêvá: 
GTDBZäBDBç BpÖ nBçLVr nNÅ «BräVçvíRVír 
dP äVçN, ví zNäò N vç nJç näBívç, fvFJívç, 
DBçvpBdBr ví rVíRBdBr fBçÖävíRVírP 
fBpçJrBrvíNç VnBÖävíRJBnD FvçbBbJrò»:

 eJjVrBdVr «ArfBlvp OXXBXví IçBrvíRVírP» 
trvçfvj Vç BpÖ FVçòP, vç BíJXV òBr 300 NÅJçN dP 
DBjdBrBp, fVrF FXZBívç DBTVr vírV: AÉBÅVrP 
«XvíÖBçhBdV äBd» d’BÉrN nJç JçJívíRBzNÖ 
AqCuëSIWU eAocAcAq eUëAqGuëQUëqP 
– fBnBLFBpVr fBnBFvçbBdêvíRJBr zBdBÖP, 
vçvír BnJrBêBpävír öçVrBdP$ AÉBÅVr Bt-
ZBçfBnBçäNr Jäò Jçdví zBävíVçBdvíRJBnD 
rJçdBpBrBXr N IíçvzBpV BäJBrrJçvír BÉÅJí, 

eBp GBäP zBtäzBrJXví fBnBç: AçHBçJí 
«dvíÖBdêvíRVírrJçP fJäBnvíä Jr nVtä 
FvçbJXví BÉBrhVr». fJäJíBDBç I. ñBÖvírV 
dP pvíÖBp vç «òBÅvíRVírP zVäV vírJrBrò 
fBnBFvçbBdêvíRJBr rvíBLBFvpr bçBFVç nP 
ntBdJXví Jí VçBdBrBêrJXví, fBnBzBçïBd 
BtZBçfBfBpJBêòvá LVÅvínrJç dBäBçJXvá»:

 EVçòVr JçdçvçH DBTVrVr ZvçBFVçr N 
éIiAÑyAquëQIAq GAâU eIâAyqGuëmO$ 
yAeAqÄAâUåuëQIAmC: ÑBdBpr «V?rx N 
zBfBrÅòV zBänB-VçBíBdBr, BtZBçfB-
òBjBòBdBr fVnòP», fBçê dví äBp fJjVrBdP, ví 
dP fBÖäBäN RN âBçBFVç AçJínäBfBpvíRVírP, 
vç VçBíBdBr zBfBrÅBäNçr N, dP äBÉBzV 
BräVçvíRJrN: uíÖäV d’BÉBÅBçdN âBçBFVç 

WuëÑAågAcU âAc
ArfBlvp OXXBXví IçBrvíRVírP

eJjVrBd$ îçvû. Gvdä. IçvíBrH e. ñBÖvírV
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AçJínäBfBpvíRJBr cJHçvrBdBr mBçnVrV 
nP fVnrBHçvíRVírP, vç XVBLöçvíBb PXXBp 
ÑïVíÉòV Brvírvá dBLnBdJçzJXví eBp 
GBäV fJäBzrHvínP, BpÖVròr$ AçJínäJBr 
eBpBÖäBrV ví eBpdBdBr cVXVdVvp DÉrB-
FçBívíBb fvjJçví áJçBHBçhP:

 IççvçH nBÖP dP ÅBäBFváN eAoåIqAquëMå 
ÑîUëÇñAcIGåuq ÑîUëÇñV nP FvpBêvínP, 
vçzNÖLV «fBpçJrVòVr fBÖrJXví zBäçvíBdVr 
äBd FBjvíRP xBräJÖvíV, xBçfBnBçfvíV dBn 
nvÉBêvíRJBr xnBärvíV»: ApÖ rzBäBdVr 
fBnBç d’BÉBÅBçdN ÖäJjbJX ÑïVíÉò-
eBnBÖïVíÉòJBr eVnrBHçBn nP, vç nBrBíBrH 
ÖBäBçN fBp HzçvêV «pBçBäJí áJçBrvçvFnBr 
ví DBçFBíBlnBr»: Ar jJdBáBçvíJXví N dJBròV 
dvxvíJXVò eBnBÖïVíÉòJBr cJHçvrBdBr 
Svjvává nP, Jí mäBbvjrJçví YvçfvíçHvá 
nP:

 wvççvçH DBTVrP dP rJçdBpBêrN 
oAåEAqñO$ AåSIëuåuëmU CAåuoAcAq 
GåAmAEWuëY, Jí d’BÉBÅBçdN vç 
«eBpBÖäBrV ÑïVíÉòV qBZBçBçvíRVír»P 
HBÉrBp «eBpBÖäBr-ÑïVíÉò cBzJçví qBZB-
çBçvíRVír» Jí vírJrBp Vç zBtäörBRJçRP, 
vçzNÖLV «Jçdví dvjnJçP fBnBfBíBÖBç 
VçBívíròvá bçBFçJr, ntBdJr, FvçbBHçJr Jí 
BçTJívçJr VçJrê pBçBDJçvíRVírrJçP»:

 eVrFJçvçH nBÖVr nNÅ, vç ZvçBFçvíBb 
N eAëAâAåUm mAsâuéIAq uÑcIGAåuë 
ÇAKmAÜAåuëQIAq, I. ñBÖvírV zNäòP dP 
äJÖrN zBänB-fBpçJrBFVäBdBr nBäJrBtBçV 
nP fçBäBçBdvíRJBr$ BçJínäBfBpJçNrvá, Jí 
BzBFBpVr$ BrFXJçNr ví ûçBrÖJçNr XJLvírJçvá, 
vçzNÖLV VíçBòBrxVíç ÖïVíÉòBfBp bBröRBrBp 
Vç rBZBfBpçJçví DröççBrVr Jí BzçJXBdJçzVr, 
ví FVärBp RN V#rx N zBfBrÅBbP: eJjVrBdP 
rBJí dP tJtäN RN fBp HzçvêVr BÉBÅVr 
BÉBòJXvíRVírP nBçHBdJçävínr N, vçvír 
DrBdBr tBçvírBdvíRVírr N fBpBdJçävínP: Ar 
«ZBçVÖZr ví pJrBdNär N fBpBzBfzBrnBr, 
ví JçBtZVòP zBfBrÅBäVçvíRJBr HBÖäVB-
çBdvíRJBr Jí víjJrVtVr»: 

 oAëIWuëAaVr nNÅ LBrBLBr rBnBdrJç 
áJçBäzvíBb Jr, Jí BçbBçbvíBb N öÖnBrJBr 
BçZVírJçví nBäxJXVvíRJBr fBçêP: 

 Ñvpr HVíçPnDÉrJXV, fJLBÖBf vlvá FçvíBb 
ví fJäBòçòçBtBçT BtZBäBÖVçvíRVírP dP 
pBrhrBçBçJrò VçJrê ÖïVíÉòBfBpV FvpvíRVírP 
BçTJívçJXví Jí fBpçJrVòVr öFäBdBç PXXBXví 
ïBïBò vírJêvj nJç DvXvç BLFBdVêrJçvír: 
ÑäBrBXví fBnBç$ HVnJX fJjVrBdVr.– Yervant 
H. Kassouny, c/o U.A.E.C.N.E., P. O. Box 11-
0377, Riad El Solh, Beirut 1107-2040, Lebanon - 
yhkassouny@hotmail.com:

AçV QôîuëKYAqIAq
(WVvr)
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ÑuëåUAeAouëQIAq AÇôåIAq

 Չորեքշաբթի, 12 Դեկտեմբեր 2018-ին, Փարիզի 
Հայ Մշակոյթի Տան «Տեմիրեան» սրահին մէջ՝ 
Սուրիոյ Հայ Աւետ. համայնքի պետ, Հալէպի Բեթէլ 
Աւետ. Եկեղեցւոյ հովիւ, ինչպէս նաեւ նոյնանուն 
մշակութային կեդրոնի եւ կրթահամալիրի տնօրէն՝ 
Վեր. Յարութիւն Սելիմեան ներկայացուց «Սուրիան 
հարուածող ահաբեկչական գործողութիւնները եւ 
սուրիահայ համայնքին առօրեան ու վերականգնման 
մարտահրաւէրները» բնաբանով նիւթը։ Անմիջապէս 
ըսենք, թէ վերապատուելին այդ օրերուն Փարիզ 
կը գտնուէր՝ Միջին Արեւելքի մէջ խաղաղութեան 
վերահաստատման նուիրուած միջկրօնական 
ժողովին մասնակցելու համար։ Ձեռնարկը կազմա-
կերպած էին Իսիի, Ալֆորվիլի եւ Առնուվիլի Հայ 
Աւետ. եկեղեցիներն ու Փարիզի Հայ Մշակոյթի 
Տունը։ Ներկայ էին Վեր. Յովէլ Միքայէլեան՝ Իսիի 
Հայ Աւետ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւը եւ Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու Միութեան ու Համաշխարհային 
Խորհուրդի Նախագահը, Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեան՝ 
Ալֆորվիլի Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւը, 
Վեր. Ռընէ Լեւոնեան եւ կոկիկ բազմութիւն մը։

 Մշակոյթի Տան վարչութեան անունով Ժիրայր 
Մոմճեանի բարի գալուստի խօսքէն ետք, Վեր. Ժիլպեր 
Լեւոնեան հակիրճ կերպով ներկայացուց օրուան 
բանախօսը, որ անցնող եօթը տարիներու Սուրիոյ 
տագնապալի օրերուն՝ միշտ պատնէշի վրայ մնաց եւ 
օգնութեան հասաւ մեր ժողովուրդի տագնապահար 
զաւակներուն։

 Այնուհետեւ ցուցադրուեցաւ կարճ տեսերիզ մը. 
տեսանք ահաւոր քանդումներ, անմեղ նահատակ 
փոքրիկներ, ոճրագործութեանց տեսարաններ, 

որբուկներ, անգործութիւն, չքաւորութիւն, պատե-
րազմ տեսած հոգեկան տագնապներով երախաներ, 
տեղահանութիւն, քարուքանդ եղած կառոյցներ, 
եկեղեցիներ, ինչպէս՝ Ս. Գէորգ, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, 
Ս. Երրորդութիւն, Տէր Զօրի Նահատակաց Եկեղեցին, 
Քառասնից Մանկանց Մայր Եկեղեցին, Նոր Գիւղի 
աւերակները, «Զուարթնոց» վարժարանը, Քեսապի 
հրկիզուած «Միսաքեան» մշակութային կեդրոնը…։ 
Յետոյ տողանցեցին այլ պատկերներ՝ առօրեայ 
անհրաժեշտ կարիքներու բաշխում (ըմպելի ջուր, 
կաթ, չոր պտուղներ, անուշեղէններ, հագուստներ…), 
փոքրերու յատուկ խնամատարութիւն, հրթիռա-
կոծուած բնակարաններու, հաստատութեանց եւ 
եկեղեցիներու վերանորոգում, եւ ի վերջոյ՝ յոյս 
ներշնչող բարգաւաճման ծրագրերէն առնուած 
լուսանկարներ՝ դասընթացքներ, դասախօսութիւններ, 
ցուցահանդէսներ, բժշկական կեդրոններ, Ս. Ծննդեան 
եւ Յարութեան տօնակատարութիւններ…։

 Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ Վեր. Սելիմեան, որ 
աւելի քան մէկուկէս ժամուան ընթացքին մանրամասն 
բացատրութիւններ տուաւ Սուրիոյ կացութեան եւ 
պատերազմի արհաւիրքը ապրող Սուրիահայութեան 
առօրեայ կեանքի մասին, լայնօրէն լուսաբանելով 
ունկնդիրները։

Ինչ որ պատահեցաւ Հալէպի աշխարհատարածքին 
մէջ՝ Հիրոշիմայի պատերազմէն ետք որեւէ տեղ չէ 
պատահած, եւ արդարեւ Սի.Էն.Էն.-ն ու Նիւ Եորք 
Թայմզ-ը զայն բնութագրեցին «պատերազմներու 
մայրը», որովհետեւ ամբողջ ժողովուրդ մը 
չարամտօրէն տեղահան ընելու, իսկ մնացեալներն 
ալ խլեակներու վերածելու ռազմավարութիւն 
որդեգրուած էր։ Եթէ խնդրին խորքը թափանցենք, 
պիտի ըսենք որ անոնք յաջողեցան, որովհետեւ 
Սուրիոյ 60-65 առ հարիւրը քարուքանդ եղաւ, իսկ 24 
միլիոն ժողովուրդէն 10 միլիոնը գաղթեց եւ հեռացաւ 
երկրէն։ Մնացեալ 14 միլիոնէն 6,5 միլիոնը ներքին 
կարգով տեղահանուեցաւ, ասոնցմէ՝ 2,8 միլիոնը 
երախաներ, որոնք հինգ տարի դպրոց չյաճախեցին։ 
Ահաւորը այն է որ այդ մանուկները մնացին 
փողոցներուն մէջ եւ ենթարկուեցան հոգեբանական 
ու ֆիզիքական ճնշումներու։ Այսօր հայկական 
դպրոցներուն մէջ ալ աշակերտներուն վրայ այդ 
ճնշումներուն հետեւանքները տեսանելի են։

âIiIcAEåuëQUëq
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 Վեր. Սելիմեան շարունակեց՝ ըսելով թէ 
պատերազմը նաեւ ազդեց ժողովուրդի անգոր-
ծութեան վրայ, եւ շատեր դարձան նպաստներ 
ընկալող կողմ. այսինքն Հալէպի արտադրող, 
գործունեայ եւ կեանքը սիրող ժողովուրդը 
յանկարծ դարձաւ սպառողական կողմ։ Իսկ այդ 
հոգեբանութիւնը պէտք է ամբողջութեամբ փոխուի, 
որպէսզի ամէն ոք այլեւս իր օրապահիկը շահելու 
համար աշխատանքի ձգտի։ Իրենք ամէն գնով 
օգնած են թէ՛ երկրէն դուրս ելլել փափաքողներուն 
եւ թէ մնացողներուն։ Մնացողներէն 1200 ընտանիքի 
ամէն տեսակ ծառայութիւն մատուցանած են 
եւ ասիկա՝ առանց խտրականութեան, առանց 
գաղափարական տարբերութիւններու։ Բանախօսը 
նշեց թէ Հալէպի մէջ գաղութը միասնական է՝ իր 
երեք համայնքապետներով, ՀՅԴ-ի գլխաւորութեամբ՝ 
իր երեք կուսակցութիւններով, նաեւ ՀԲԸՄ-ով եւ 
Սուրիոյ Օգնութեան Խաչով, միշտ պատրաստ՝ 
օգնելու կարօտեալներուն։ Ատոր համար ալ կարելի 
է ըսել թէ յաջողած են, որովհետեւ այսօր 18 հազար 
հայ կը բնակի Հալէպ քաղաքին մէջ, իսկ այդ 
ընտանիքներուն զաւակները հայկական վարժարան 
կը յաճախեն եւ անվճար ուսում կը ստանան։

 Անդրադառնալով վերականգնումի մարտահրա-
ւէրին, վերապատուելին յայտնեց թէ արդէն սկսած 
են ազգային հաստատութիւններու վերակառուցման 
աշխատանքները՝ դպրոց, եկեղեցի, բարեսիրական 
գրասենեակներ, որպէսզի շարունակուի ժողովուրդի 
ստեղծագործական, մշակութային եւ կրթական 
կեանքը, որ երբեք կանգ չէ առած։ Ըսաւ թէ «երբ 
դուրսը հրթիռներ կը տեղային, քաղաքին մէջ կը 
ներկայացուէին երգահանդէսներ, թատերական 
ձեռնարկներ, նկարչական ցուցահանդէսներ, կը 
ղօղանջէին մեր եկեղեցիներուն զանգակները…։ 
Հետեւաբար հայապահպանման վառ կրակը պէտք 

չէ մարի»։ Ազգային կառոյցներու վերականգնումէն 
ետք պէտք է յստակացնել նաեւ մարդակերտման 
հանգրուանները, որ ամենէն մեծ հրամայականն 
է եւ պիտի սկսի փոքր տարիքի երախաներէն։ 
«Պատերազմի տարիներուն Հալէպի մէջ շուրջ հազար 
հայ մանուկ ծնած է եւ եթէ մենք կարողանանք 
կերտել, մշակել, մաքրել, սորվեցնել եւ աճեցնել 
այդ մանուկները, 30-40 տարի ետք նոր գաղութ մը 
ունենալու հիմնաքարերը տեղաւորած կ՚ըլլանք», նշեց 
բանախօսը։

 Ան խօսեցաւ նաեւ վերաորակաւորման 
դասընթացքներու մասին եւ նշեց թէ երեք ամիս 
առաջ դպրոցներէն դուրս գտնուող եւ արհեստ 
սորվելու պատրաստ 18-էն 20 տարեկան մանչ-
աղջիկներու հետ հարցազրոյց ըրած են, անոնց 
մէջէն ընտրած են 200 խոստմնալից երիտասարդներ 
եւ զանոնք ղրկած են Հալէպ գտնուող արհեստի 
յատուկ ուսումնարանները։ Ըսաւ թէ իր վերադարձին 
անոնցմէ պիտի ընտրեն 50 հոգի, որոնց կոկիկ 
գումարներ պիտի տրամադրեն որպէսզի իրենց 
սորված արհեստով նոր գործ սկսին։ Ան աւելցուց որ 
եթէ այս փորձառութիւնը յաջողի, յառաջիկայ տարի՝ 
նոյն ճանապարհով՝ 150 երիտասարդի համար գործ 
պիտի հայթայթեն։ «Մենք մեր լաւագոյնը ըրինք եւ 
պիտի շարունակենք ընել՝ մեր ժողովուրդին համար 
անխտիր, որովհետեւ կը հաւատանք որ Սուրիան 
մեր տունն է», իր խօսքի աւարտին նշեց յարգելի 
վերապատուելին եւ այնուհետեւ պատասխանեց 
ներկաներու հարցումներուն։

 Կուռ, վեհանձն եւ նուիրուած անձնաւորութիւն 
է Վեր. Սելիմեանը, միշտ օգնելու պատրաստ եւ 
ժողովուրդի կողքին։ Տակաւին ականջիս մէջ կը 
հնչեն իր արտասանած բառերը. «Թուրքիան Սուրիոյ 
վրայ նոր յարձակումներու ազդանշանը տուած է։ 
Տա՛յ Աստուած, որ շուտ հասնիմ Հալէպ։ Հոն գործ 
կայ ընելիք, պէտք է պատրաստել եւ կազմակերպել 
համայնքը»…։

***
 Հայ Աւետ. Բեթէլ Եկեղեցին հիմնուած է 1922-ին։ 
Գաղթականութեան առաջին օրերուն կը կոչուի Քեմբի 
Բեթէլ Եկեղեցի։ Վեր. Սելիմեանը այս եկեղեցւոյ 19-րդ 
հովիւն է։

 Պատմութիւնը կը վկայէ թէ Եղեռնի իսկ օրերուն 
եւ յատկապէս Կիլիկիոյ վերջնական պարպումէն ետք, 
երբ քաղաքակիրթ աշխարհը պարտեալ Թուրքիան 
վերածեց յաղթողի, տարագիր հայ բազմութիւններ 
եկան հաւաքուելու առաջինը Հալէպի Ճապրիէի, 
Համիտիէի եւ Սուլէյմանիէի շրջաններուն մէջ։
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 Հայր Աստուած, մեր Հայրը որ երկինքն ես, Տէր 
Յիսուս, Որդի Աստուծոյ, Փրկիչ Աշխարհի, Գլուխն 
Եկեղեցիի, Հոգին Սուրբ Աստուած, մեր կենարար 
Առաջնորդը, Մխիթարիչը, Սրբացնողը, Տէրը եւ կեանք 
պարգեւողը, Քեզի կը նուիրենք աղօթքի այս Տունը:

 17 Յունուար 2016-ին, հրթիռակոծման հետե-
ւանքով նիւթական մեծ վնասներու կ՝ենթարկուէր 
Հալէպի Հայ Աւետ. Էմմանուէլ եկեղեցին եւ փուլ 
կու գար կղմինտրածածկ առաստաղը:Եկեղեցիին 
բարեպաշտ ժողովուրդը ստիպուած երկու տարի 
իր կիրակնօրեայ պաշտամունքը կատարեց շէնքին 
ներքնասրահին մէջ: Այժմ Հալէպն ու շրջակայքը 
իրենց ապահովութիւնը արդէն վերագտած են, 

իսկ ժողովուրդը կը փորձէ թօթափել պատերազմի 
հետքերն ու վերացնել սպիները:

 Փա՜ռք կու տանք Աստուծոյ, որ կարելի եղաւ 
վերականգնել Հայ Աւետ. Էմմանուէլ եկեղեցին, 
ներդրումով Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան եւ զանազան նուիրատու կողմե-
րու, հովանաւորութեամբ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան 
Կեդրոնական Մարմինին, ջանքերով Հալէպի Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիներու տեղական մարմիններուն 
եւ անխոնջ նուիրումով Սուրիոյ Հայ Աւետ. 
Համայնքապետ՝Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի:

 Եկեղեցիի նաւակատիքը տեղի ունեցաւ 
Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր 2018-ին, ժամը 12:30-ին, 
ներկայութեամբ Լիբանանէն ժամանած պատուի-
րակութեան, գլխաւորութեամբ Մերձաւոր Արեւելքի 
Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան Նախագահ Վեր. 
Մկրտիչ Գարակէօզեանի, Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան 
Կեդրոնական Մարմինի ատենապետ Վեր. Դոկտ. 
Փօլ Հայտօսթեանի, սուրիական կրօնական եւ 
պետական մարմիններու բարձրաստիճան ներ-
կայացուցիչներու, Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ 
Գերշ. Տ. Շահան Ս. Արք. Սարգիսեանի, Կաթողիկէ 
համայնքի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Արք. Պետրոս 
Միրիաթեանի, Սուրիոյ եւ Լիբանանի Հայ Աւետ 
Համայնքի հոգեւոր հովիւներու, Քրիստոնեայ 
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 Այստեղ, ծայրայեղ թշուառութեան մէջ ապրող 
մեր բազմութիւնները՝ տոգորուած վերապրելու 
տենչով՝ անմիջապէս լծուեցան երդիք մը ունենալու 
աշխատանքին եւ անոր առընթեր ալ՝ աղօթարան ու 
դպրոց ունենալու ազգապահ գործին։

 Այդ օրերուն, Համիտիէի հիւղաւանին մէջ, 
կրօնական ու կրթական նպաստներու համար 
տախտակաշէն սրահ մը կը կառուցուի ամերիկեան 
Պորտ միսիոնարութեան նախաձեռնութեամբ։ 
Տարեցները կը յիշեն որ Բեթէլ վարժարանին 
դասարանները իրարմէ բաժնուած էին վարա-
գոյրներով...։ 

 Այդ օրերուն, Բեթէլ Եկեղեցիի ժողովուրդին 
մեծամասնութիւնը բաղկացած էր Մարաշի Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիներուն պատկանող վերապրողներէ, 
որոնք առհասարակ բանուորներ էին, ծերունիներ, 
այրիներ, որբեր եւ պատանիներ։ 

 Այսօր Բեթէլ Եկեղեցւոյ կողքին կը գործեն Բեթէլ 
դպրոցը եւ մշակութային կեդրոնը։ 

SVçBpç wuWAñIAq
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համայնքներու պետերու, իսլամ կրօնաւորներու, 
հայկական կազմակերպութիւններու ներկայացու-
ցիչներու եւ հաւատացեալներու հոծ բազմութեան:

 Պաշտամունքը սկիզբ առաւ Պատ. Սիմոն Տէր 
Սահակեանի 100-րդ Սաղմոսի ընթերցանութեամբ: 
Ապա հակիրճ կերպով ներկայացուց «Նաւակատիքի 
Պաշտամունք»ին նուիրուած խորհուրդը, որմէ ետք 
ժողովուրդին հետ միասնաբար ընթերցեցին Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիներու Հաւատոյ Հանգանակը:

 Հայ Աւետ. համայնքի միացեալ երգչախումբը իր 
մասնակցութիւնը բերաւ «Քու Հաւատարմութիւնդ 
Մեծ Է» եւ «Քրիստոսի Թագով Պսակուիլը» հոգեւոր 
երգերով, առաջնորդութեամբ տիկ. Գայիանէ 
Սիմոնեան-Տէրեանի, դաշնամուրի ընկերակցութեամբ 
տիկ. Պեթթի Նագգաշեան- Հաթէմի:

 Ապա Համայնքապետ Վեր. Յ. Սելիմեան արա-
բերէնով երախտագիտական խօսք արտասանեց, 
արծարծելով հետեւեալ գաղափարները. «Փառք 
կու տանք Աստուծոյ, որ ահաբեկչական խմբաւո-
րումներու հրթիռակոծումը երբեք խոչընդոտ 
չհանդիսացաւ մեր զօրեղ հաւատքին տկարացման: 
Վերանորոգուած պատմական արժէք ներկայացնող 
Էմմանուէլ եկեղեցին երաշխիքն է մեր անկոտրում 
կամքին»:

 Տեսերիզի ցուցադրութեամբ ներկայացուեցաւ 
Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցիի կեանքի հակիրճ 
պատմականը: Անցեալէն ներկայ եւ մանաւանդ 
անցնող քանի մը տարիներու եկեղեցական կեանքի 
ծառայութիւններուն մասին, զորս պատրաստեց ու 
ներկայացուց Օրդ. Ալին Բանոյեան:

 Գեղարուեստական յայտագրին մէջ «Եկեղեցւոյ 
Հիմը» մեներգով իր բաժինը բերաւ Արամ Խաչա-
տուրեան, դաշնամուրի ընկերակցութեամբ Ժագ 
Պօզեագալեանի: Ապա Վեր. Սողոմոն Քիլաղպեան 

ընթերցեց Աստուածաշունչէն՝ Մատթ. 16. 13-20 
համարները:

 Վերընծայման պաշտամունքի պատգամաբերն 
էր Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
Միութեան Նախագահ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան: 
Ան ընդգծեց, թէ Եկեղեցին քարեղէն կառոյց մը ըլլալէ 
աւելի՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի կողմէ հիմնուած 
էութիւն մըն է, կազմուած մարդոցմով եւ մարդոց 
մէջ: Ապա աւելցուց. «Որպէս ժողովուրդներուն 
մէջէն զատուած հաւաքականութիւն՝ Եկեղեցիին 
անդամները իւրացուցած պէտք է ըլլան զատուած 
ըլլալու այդ որակը, ինչ որ զիրենք կ’առաջնորդէ 
տարբեր ձեւերով ապրելու իրենց կեանքը, որ պիտի 
յատկանշուի Քրիստոսի շնորհած հաւատքով եւ 
զայն իրենց անձերուն մէջ աճեցնելու ջանքով»: Հուսկ 
վերապատուելին ըսաւ. «Հաւատքը՝ առաջնորդուած 
Տէր Յիսուսի սորվեցուցած ակզբունքներով, պիտի 
վերածուի քրիստոնէավայել կեանքի, Քրիստոսի 
կեանքին նմանութեամբ եւ որակով, որ պիտի 
փոխանցուի յաջորդ սերունդներուն որպէս իրա՛ւ 
ժառանգորդներու, որովհետեւ աւանդը այդ որակն է, 
եւ ո՛չ ֆիզիքական կառոյցը»:

 Ապա Էմմանուէլ Եկեղեցիի երեք սերունդի 
ներկայացուցիչներ ընթերցեցին փառաբանութեան 
աղօթք: Տիար Յովիկ Գերպապեան Եկեղեցիի մեծ 
ընտանիքին անունով սրտի խօսք փոխանցելէ 
ետք, որպէս երախտագիտութիւն՝ յուշանուէր մը 
պարգեւեց Համայնքապետ Վեր. Յ. Սելիմեանին, 
իր անխոնջ գործունէութեան ու կորովին, եւ 
եկեղեցաշէնքի վերանորոգման աշխատանքներուն 
բծախնդիր հետեւելուն համար:

 Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան խօսքը արտասանեց 
Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան: Ան փա՜ռք տուաւ 
Աստուծոյ Իր Եկեղեցիին, ընդհանրական եկեղե-
ցիներուն եւ յատկապէս Հայ Աւետ. Էմմանուէլ 
Եկեղեցիին վերանորոգման համար, աւելցնելով որ 
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անցեալէն մինչեւ օրս Ան Քրիստոսի «Բարի Լուր»ը 
աւետելու, քարոզելու եւ ծառայելու շնորհքով 
օժտեց Եկեղեցին, ծառայողներն ու ժողովուրդը: 
Յետոյ կոչ ուղղեց վերջինին՝ ըսելով. «Եկեղեցւոյ 
վերանորոգութեան հետ միատեղ ժողովուրդն 
ալ ծառան ըլլայ իր նորոգութեան ընդմէջէն՝ 
հոգեւոր, ազգային, ընկերային ու մարդկային 
աշխատանքին եւ քրիստոնէական առաքելութեան 
մէջ»: Աւարտին Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան անունով 
բարձր գնահատեց Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի 
ողջախոհ առաջնորդութիւնը եւ ղեկավարութիւնը, 
նամանաւանդ պատերազմական տարիներուն իր 
ցուցաբերած ծառայութիւնը: Ան շնորհակալութիւն 
յայտնեց նաեւ Էմմանուէլ Եկեղեցիի յուսատու 
ժողովուրդին եւ բոլոր աջակիցներուն:

 Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկե-
րակցութեան գործադիր տնօրէն Տիար Զաւէն 
Խանճեանի ներդրումը մեծ էր վերանորոգման 
ծրագրին: Ան այս առիթով շնորհաւորագիր մը յղած 
էր, ուր կ՛ըսուէր. «Այսօր, Հայ Աւետ. Էմմանուէլ 
Եկեղեցիի վայելչօրէն նորոգուած սրբարանին 
մէջ հաւաքուած մեր ժողովուրդի զաւակներուն 
խուռներամ ներկայութիւնը մեր հաւաքական 
պատասխանն է Փիւնիկի նման յառնող Սուրիոյ 
հայ գաղութի ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄին: Այս տօնական 
օրուան յաղթանակներուն համար կը մաղթեմ 
յարատեւ հաւատարմութիւն եկեղեցիի հանդէպ՝ 
անսասան պահելու «Աստուած մեզի հետ»ի 
հարազատ խորհուրդը»: Սոյն գիրը ընթերցեց Պատ. 
Ժիրայր Ղազարեան:

 Սուրիոյ Հայ Աւետ. Համայնքի անունով խօսք 
արտասանեց Համայնքապետ Վեր. Յ.Սելիմեան: 
Ան շնորհակալութիւն յայտնեց Մերձաւոր 
Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան եւ 
Կեդրոնական Մարմինին՝ իրենց հանգամանալից 

ներկայութեան համար, ինչպէս նաեւ Էմմանուէլ 
Եկեղեցիի հոգաբարձութեան ու ժողովուրդին՝ 
իրենց բոլորանուէր ծառայութեան համար: Ապա 
դիտել տուաւ. «Այսօրուան համախմբումը ուխտի 
նորոգութիւն է այս Եկեղեցիին հիմնադիրին, գլու-
խին եւ անկիւնի քարին՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսի 
անձին հետ: Ո՛ւխտ է մարտիրոսութեան, մեր 
նահատակներուն թափած արիւնով օծուն: 
Եկեղեցին հաստատուն բերդն է հաւատքին»: 
Ապա եզրափակելով իր խօսքը ըսաւ. «Այսօր 
անջատուած օղակ մը կրկին ագուցելով մայր 
օղակին, առաքելութեան մէջ կը դնենք Եկեղեցին, 
զայն կամրջելով հինաւուրց, կենսունակ եւ փառա-
պանծ անցեալին՝ գալիք նորօրեայ սերունդի երա-
զանքներուն, յոյզերուն եւ ակնկալիքներուն հետ»:

 Հայ Աւետ. Էմմանուէլ եկեղեցաշէնքի 
վերանորոգման իրենց նիւթական ներդրումը 
ունեցան՝ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկե-
րակցութիւնը, Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
Միութիւնը, Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու Միութիւնը եւ բարեսիրական, 
եկեղեցական կազմակերպութիւններ:

 Նաւակատիքի Պաշտամունքը եզրափակուեցաւ 
Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի Առաքելական 
Օրհնութեան աղօթքով, որմէ ետք շնորհաւորանք-
ներն ու կարկանդակի հատումը տեղի ունեցան 
եկեղեցիի վերանորոգուած ներքնասրահէն ներս:

 Ներամփոփ աղօթք մը Աստուծոյ տան մէջ՝ 
ինքնաբուխ է: Աղօթքը լռութիւն մըն է կեանքի 
աղմուկներէն...։ Աղօթքը լռութիւն է նաեւ հոգեկան 
խռովքներէն։ Օրհնուած է այս ամէնը, որովհետեւ 
շաղախուած է Սուրբ Աւետարանի լոյսով:

AXVr CAquoIAq
(eBXNz)
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yAsâôqAcuwuëQIAq yAsâAmuëqñ
ÜIå. ÑIåuC k. mcåâUwIAqU

 Կիրակի, 21 Հոկտեմբեր 2018-ի յետմիջօրէի ժամը 
5-ին, Փասատինայի Հայ Կիլիկիա Աւետ. Եկեղեցիին 
մէջ տեղի ունեցաւ Վեր. Սերոբ Ճ. Մկրտիչեանի 
պաշտօնակոչութեան պաշտամունքը, որպէս Աւագ 
Հովիւ՝ սոյն Եկեղեցիին, որ հիմնուած է 1922 թուա-
կանին։ Ան Փասատինայի առաջին Հայ Եկեղեցին է, 
եւ Աստուծոյ շնորհքով կանգուն մնացած է 96 երկար 
տարիներէ ի վեր։

 Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետ. Միութեան 
հովանաւորութիւնը վայելող պաշտօնակոչութեան 
պաշտամունքին ներկայ էին համաշխարհային Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիներու հոգեւոր հովիւներ (քսանէ 
աւելի), քոյր յարանուանութիւններու, հայ թէ օտար 
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ ու 
հոծ բազմութիւն մը, որ լեցուցած էր եկեղեցին եւ 
եկեղեցիի կից Տէրեան սրահը։

 Պաշտամունքը սկսաւ Տիկ. Եսթեր Ասիլեանի 
եւ Օրդ. Տորիս Մելքոնեանի նախանուագով։ Իրենց 
բաժինը բերին հետեւեալ հովիւները.- Վեր. Դոկտ. 
Արա Չաքրեան՝ (կոչ պաշտամունքի), Պատ. Ճոզէֆ 
Կարապետեան (Առաքելական Հանգանակ), Վեր. 
Կալվին Սաղրեան՝ (աղօթք), Վեր. Ռազմիկ Մինասեան 
(Աստուածաշունչի ընթերցում անգլերէն լեզուով), 
Վեր. Հենրիկ Շահնազարեան (Աստուածաշունչի 
ընթերցում հայերէն լեզուով), Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեան 
(յորդոր հովիւին, եւ Ֆրանսայի ու Եւրոպայի Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան խօսքը), Վեր. Դոկտ. 
Վահան Թութիկեան (յորդոր Եկեղեցիին եւ Հայ Աւետ. 
Համաշխարհային Խորհուրդի խօսքը), Վեր. Գէորգ 
Թերեան (աղօթք Եկեղեցիին եւ հովիւին), Վեր. Պերճ 
Ճամպազեան (պատգամ, հովիւի պաշտօնակոչութիւն, 
աղօթք եւ աջ ձեռքի տուչութիւն)։

 Ապա ողջոյնի խօսքերով եւ շնորհաւորու-
թիւններով իրենց մասնակցութիւնը բերին.- Վեր. 
Վաչէ Էքմէքճեան (Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ 
Աւետ. Միութիւն), Պր. Զաւէն Խանճեան (Ամերիկայի 
Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն), Վեր. 
Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան (Մերձաւոր Արեւելքի Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն), Պրն. Միհրան 
Ճիզմէճեան (Գանատայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութիւն), Վեր. Դոկտ. Ռընէ Լեւոնեան 

(Եւրասիայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն), 
Վեր. Դոկտ. Գրիգոր Եումուշաքեան (Աւստրալիայի 
Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւն) եւ Վեր. 
Յարութիւն Սելիմեան (Սուրիոյ Հայ Աւետ. Համայնք)։

 Միասնաբար նուագով մը իրենց մասնակ-
ցութիւնը բերին Տորիս Մելքոնեան՝ դաշնակ եւ 
Եսթեր Ասիլեան՝ երգեհոն։ Իսկ երգչախումբը երգեց՝ 
«Ան Որ Ականջ Ունի» երգը եւ Տէրունական Աղօթքը 
(Վեր. Միսիրեանի եղանակով), խմբավարութեամբ՝ 
Արմէն Արոյեանի եւ դաշնակի ընկերակցութեամբ 
Եսթեր Ասիլեանի։ Պաշտամունքը վերջացաւ 
Եկեղեցւոյ Աւագ Հովիւ՝ Վեր. Սերոբ Մկրտիչեանի 
երախտագիտական խօսքով եւ օրհնութեան 
աղօթքով։

 Պաշտամունքէն ետք, եկեղեցւոյ Հենրի եւ Անայիս 
Տէրեան սրահէն ներս տեղի ունեցաւ շնորհաւորութիւն 
եւ հիւրասիրութիւն, ուր Եկեղեցւոյ Վարչութեան 
Ատենապետ՝ Արա Ասիլեանի բարեգալուստի 
խօսքէն ետք, Հայց. Առաք. Եկեղեցիի զոյգ թեմերու 
Առաջնորդներուն շնորհաւորութիւնները փոխան-
ցեցին Փասատինայի Հայ Առաք. Եկեղեցիներու 
հոգեւոր հովիւները, նաեւ ամերիկեան եկեղեցիներէն 
ներկայացուցիչներ եւ Լոս Անճելըսի Քեսապի 
Ուսումնասիրաց Միութեան վարչութեան ատենա-
պետը։ 

 Փառք կու տանք Աստուծոյ այս պաշտամունքին 
համար, եւ Անոր առաջնորդութեան կը յանձնենք 
նորընտիր հովիւը եւ հօտը՝ Իր փառքին համար։

îBÖBäVrBpV eBp cVXVdVB AíJä. IdJjJêV
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 mJLnN BnNr nNdP BtZBçf nPr N zBfBrÅrJçví ví fvFJdBr ädBçvíRVírrJçví, 
Jí BpÖ zNäòJçP DvXvçváVr äBçDJç Jr: UrxzNÖ dBjrVVr v#x nNd äJçJíP dP rnBrV 
nVíÖVr, rvprzNÖ nJç HTvíBçvíRVírrJçP dP rJçdBpBêrJr DvXvç rçDrJçBrFrJçP, 
äBçDJçBdrJçr ví dBçJXVvíRVírrJçP, nNd ZöÖòvá$ BtZB#çf nP: mJç ÖVçäV BtZBçfVr 
nNÅr N vç AÖävíbvp YöÖòP JdBb, DrBdBb, ÖäJjbBFvçbBb Jí DBçJïvZBb N:
 «mJç nNÅ DrBdJêBí» v#x RN BpêJXvíV nP zNÖ, rnBr âNçvÅ fçJtäBdVr$ vç 
qBfBzJäVr òvá JdBí, BpX nJLV fJä nrBXví fBnBç: AnJrBdBçvjVr YöÖòr N vç 
trvçfò PçBí Jí dBäBçJê Vrx vç nJrò DrBí zVäV xdBçJrBpVrò PrJX: IdBí nJLV 
fJä ZöÖJXví, nJLV fJä fBjvçHBdêvíRVír vírJrBXví, nJL ïçdJXví Jí dBäBçJXBzNÖ 
ÖçDBêrJXví fBnBç:
 ApXJíÖ nJrò xN vç d’BLHJrò, BpX Uròr N vç FvçbVr dP hJÉrBçdN: mJrò xN vç dP 
ïvçhJrò ví dP pvíÖBrò, BpX Uròr N vç dP dBäBçJXBFvçbN: U!rx fBrFVÖä. ÖvçáV#rò 
RvíXêrJX ÖBrhP Jí RvjvíX vç âNçP jJdBáBçN: ÑvçáV#rò VÖdBdBr òçVÖävrNBdBr 
dJBròP BzçVX .– ñçVÖävÖ$ nJLV fBnBç, nJç nNÅ Jí nJç nVÅvêBí$ BnNr DBrV nNÅ:
 «srvçfòvá ví ltnBçävíRJBnD XJêvír»: AÖävíBb nJç nNÅ xV DrBdVç ÖzBÉvj 
dçBdV nP zNÖ. Ar trvçfòvá ví ltnBçävíRJBnD XJêvír N: mJç pvFrBb ÖVçäJçr ví 
äBÉBzJBX ZVjlJçP zNäò vírVr BpÖzVÖV pBpärvíRVírrJçví: ôçNròP dP zBfBrÅNç 
Vrx vç dBçvj xNVrò PrJX: srvçfòP dví äBp Bpr DBrP vç BpX dJçz xNVrò dçrBç 
ÖäBrBX
 eBíBäòP d’PrHvírV Vrx vç AÖävíBb PÖBb N AÖävíBbBtvírxVr nNÅ Jí d’VíçBêrN 
ñçVÖävÖV DvXvç vírJêBbP: srvçfòvá ví ltnBçävíRJBnD XJêvír$ AÖävíbvp YöÖòVr 
rJçdBpvíRVírP dP HBÉrBp BrfBäBdBr Jí BÉöçJBp VçvjvíRVír nP: ApÖzNÖ VíçBêrJXvá 
YöÖòP$ DrBdBr fvFJívç dJBrò nP d’BzçVrò: ÑäJjbBFvçbvj AÖävíbvp YöÖòP fJäJíJBX 
ZvÖävínP zVäV dBäBçN nJç dJBròVr nNÅ. «IRN nNdP ñçVÖävÖV nNÅ N, Br rvç 
BçBçBb nPr N» – 2 cvçr. 5. 17: AÖävíB#b ÖdÖBí BpÖ FvçbP$ áBrJXvá nBfr ví 
ZBíBçP: mJç nNÅ dP dJçäN dJBrò nP$ Uç zBädJçVr rnBr: ApÖ DvXvç XJêvírvíRVírP 
BnJrBädBçVr Jí BnJrBïvòçVr fBnBç VÖd N: eBnBçhBdV#rò fBíBäBX, zBçLBzNÖ 
fBnBçhBdV#rò ÖäBrBX: 

YôÑñO mIå mMÄ CqAcIéAë
«YöÖòP nBçnVr JjBí ví nJç nNÅ DrBdJêBí...,

trvçfòvá ví ltnBçävíRJBnD XJêvír» – ováf. 1. 14:
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