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 Մենք կ’ապրինք հասարակութեան մը մէջ, որ 
ամենուս կը պարտադրէ արագընթաց կեանք մը 
վարել: Արդի կենցաղի մարտահրաւէրները՝մեզի 
շատ քիչ ժամանակ կը թողուն որ կարողանանք 
մտածել սա՛ էական հարցումին մասին թէ «ուրկէ՞ 
կու գանք եւ ո՞ւր կ’երթանք»։

 Մեր ծնած օրէն մինչեւ մեր վախճանը՝ կը 
նմանինք ժամական 300 քլմ. արագութեամբ 
ընթացող Սրընթաց Կառաշարի մը (TGV)։ Այնպէս 
կը թուի թէ երբեք կանգ առնել չենք գիտեր՟ 
որպէսզի քիչ մը մտածենք, աղօթենք եւ ապրինք 
Աստուծոյ ծրագրին համաձայն:

 Մեր օրերուն, քիչեր ժամանակ կը 
յատկացնեն իրենց առօրեային մէջ՝ կենսական 
հարցերու մասին խորհրդածելու եւ ճշդելու 
իրենց գոյապատճառը։ Հետեւաբար ներկայ 
սերունդները տարակերպ կեանք մը կ’ապրին։ 
Հակառակ արդի արհեստագիտութեան՛ընձեռած 
ամէն տեսակ դիւրութիւններուն ու մեր նիւթական 
թէ մտաւորական պէտքերու գոհացումին, 
տակաւին կան խտրականութիւններ, անիրաւու-
թիւններ եւ անարդարութիւններ։ Ուստի հարց կը 
տրուի թէ արդեօք արեւմտեան քաղաքակրթուած 
երկիրներու բնակիչները առողջ բարոյականութիւն 
ունի՛ն:

 Ֆրանսայի մէջ՝ «դեղին բաճկոնաւորներու» 
ըմբոստութիւնը արդէն կը տեւէ 17 Նոյեմբեր 
2018-էն ի վեր։ Իրենց զայրոյթը՝ խորունկ 
տագնապի մը տեսանելի մասն է։ Արդեօք ո՞վ 
պիտի լսէ անոնց սրտմտութեան աղաղակը: Իրենց 
մեծ անձկութիւնը կ՛ամփոփուի սա՛ կարգախօսին 
մէջ. «Ապագայ չունինք»՝:

 Միթէ մենք՝ քրիստոնեաներս կարո՞ղ 
ենք խուլ եւ անզգայ մնալ՝ ի տես մեղքի 
հետեւանքով անկանոն կենցաղ ունեցող այս 
վիրաւոր հոգիներուն, որոնք կը նմանին Յիսուսի 
մատնանշած՛«առանց հովիւի ոչխարներունառանց հովիւի ոչխարներուն»:՝՝

 Աստուածաշունչը մեզի կը սորվեցնէ որ 
մեր անձին եւ ընկերութեան ապագային մասին 
խոհեմութեամբ մտածելու համար պէտք է հարց 
տանք թէ նման տագնապի մը առջեւ ի՛ի՛նչ ըլլալու նչ ըլլալու 
է դերը Յիսուս Քրիստոսի եկեղեցիինէ դերը Յիսուս Քրիստոսի եկեղեցիին: 2019-
ին՝ աւետարանը ի՞նչ կրնայ առաջարկել իրենց 
ուղղութիւնը կորսնցուցած, ծանրաբեռնուած եւ 
ապրելէ յոգնած մարդոց: Արդեօք Տէրը չի՞ կրնար 
յուսալի ապագայ ցոյց տալ այս երկրի ժողովուրդին 
ու ղեկավարներուն (Երեմ. 29. 11)։

 Մօտաւորապէս 100 տարիէ ի վեր գոյատեւող 
Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիները եւ իրենց 
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պատասխանատուները՝ քանի մը ամիս առաջ 
քաջաբար որոշեցին հարցադրումի տակ դնել 
իրենց արմատները, պատմութիւնը, ապրելա-
կերպը, պաշտօնավարութիւնն ու որդեգրած 
արժէքները, դիմելով արհեստավարժ եւ 
անկախ մասնագէտի մը։ Մեր նպատակն է 
Աստուծոյ Խօսքին լոյսին տակ եւ Սուրբ Հոգիին 
օգնութեամբ կատարել ճշգրիտ, առարկայական, 
անկողմնակալ վերլուծում մը, առանց որեւէ հարցէ 
խուսափելու։ Այս քննարկումին կը մասնակցին 
եկեղեցիներու անդամները, հոգաբարձուները, 
հովիւները, Կեդրոնական Մարմինն ու տարբեր 
ընկերակցութիւնները, որպէսզի ներկայ շփոթած 
եւ իմաստազուրկ հասարակութեան մէջ 
բնորոշենք մեր ինքնութեան երեք հիմնական 
բաղադրատարրերը՝ տեսիլք, առաքելութիւն, տեսիլք, առաքելութիւն, 
արժէքներարժէքներ։

 Մինչ Ֆրանսահայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
Միութիւնը կը պատրաստուի 2024-ին տօնելու իր 
հիմնադրութեան հարիւրամեակը, յուսալից բայց 
պահանջկոտ նոր էջ մը կը բացուի մեր առջեւ: 
Մեզմէ իւրաքանչիւրին կ’իյնայ զայն գրել՝ մտիկ 
ընելով Յիսուս Քրիստոսի որ կ’ըսէ. «Այս վէմին «Այս վէմին 
վրայ պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, եւ դժոխքին վրայ պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, եւ դժոխքին 
դռները անոր պիտի չյաղթեն» - Մատթ. 16. 18։դռները անոր պիտի չյաղթեն» - Մատթ. 16. 18։

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

YmCAEåAcAq

CAqAÑâIiaAcAq

uçHJFVçr Jn JÖ ZBxJBX oVÖvíÖV,
qçB ZBxVê Jn brvírHÖ BÉJX:
ApH ZBxP rBJí zBçbBròr N dJBròVÖ,
uçVê pvpÖJçVÖ lçBFr Jn áBÉJX:

oVÖvíÖVÖ ZBxP BÉBrêòr N dJBròVÖ,
ApH ZBxVê Jn Vn ZBxP áJçêçJX:
ApH ZBxP rBJí KöçvíRVírr N Vn,
Wvd BpH ZBxvá Jn Vn ZBxP äBçJX:

oVÖvíÖVÖ ZBxP rJêvídr N dJBròVÖ,
ArdvínVÖ zBfVr rçBr Jn dBÉxJX.
ApH ZBxP rBJí Hçvtr N dJBròVÖ,
qçBr Jn pBíJçT fváBrVÖ BçJX:

oVÖvíÖVÖ ZBxP ïçdBFVrÖ N,
qçBrvá Jr Vn zBçäòJçP nBçvíJX,
UÖd oVÖvíÖ ArhP$ RBrdBFVrÖ N,
qçBr Jn dJBròVÖ AÉBÅrvçHr BçJX:

mVtB ÑÜAåIAq
(wBçJrêBíBr)

oUÑuëÑU YAwO 
Uqg eAmAå
(A. cvçr. 2. 2,
eÉvá. 6. 6,

EBj. 2. 20, 3. 1)



 GBçhJBX FBçvír N, Jí FBçrBr fJä$ 
KBäVd: uçòB#r FJjJêVd LvíFBHVzvíRVír N, 
JçD áJçBdJrHBrvíRJBr Jí dJBrò BíJävj 
FBçrBr fJä, òçVÖävrJBp BtZBçfP nJb 
fBrHVÖvíRJBnD dP äörN îçdxVr fçBtBïBÉ 
Jí pBjRBdBr oBçvíRJBr KBäVdP:

 uçòB#r FJjJêVd LvíFBHVzvíRVír N, 
JçD áJçBdJrHBrvíRVír Jí dJBrò BíJjvä 
FBçrBr fJä, ñçVÖävrJBp BtZBçfP nJb 
fBrHVÖvíRJBnD dP äörN ñçVÖävÖV fçBtBïBÉ 
Jí pBjRBdBr oBçvíRJBr KBäVdP: uçòB#r 
ltFçVä Jí äJjVr N, nJç$ fBpJçNr XJLvívá 
ñçVÖävÖV pBjRBdBr pBçvíRJBr BpH HNzòP 
KBäVd BrvíBrJXP: KBäVd víçBZvíRJBr äör 
dP rtBrBdN, VÖd ñçVÖävÖV BrBdrdBX Jí 
pBjRBdBr pBçvíRVírP VÖdBzNÖ víçBZvíRJBr 
nJb äör nPr N DvXvç fBíBäBêJBXrJçvír 
fBnBç:

 mJç brrHBáBpçVr$ ñJÖBzV DBçDBÉvá, 
arvírHP dP dvxJrò «yLäVd KBäVd», VÖd 
oBçvíRJBr äörP$ «mJb KBäVd»: ñçVÖävÖV 
fçBtBïBÉ oBçvíRVírP VÖdBzNÖ nJb KBäVd 
nPr N VíçBòBrxVíç ltnBçVä fBíBäBêJBXV 
fBnBç, òBrV vç pBjRBdBr pBçvíRJBr BpH 
HNzòvá$ ltnBçVä fBíBäBêJBXP dP fBíBäBp 

vç nJjòr ví nBfP zBçävíJêBr Jí dJBròP 
pBjRBdBr HvíçÖ JdBí, Vç fJä DJçJXvá dJBròV 
ví pBíVäJrBdBr dJBròV BpH nJb, Jí Bzçvj 
nBçHvír fBnBç tBä dJrÖBdBr Jjvj ouoÑO:

 yBänvíRJBr PrRBêòVr, AÖävíBb$ Vç 
ÖäJjbBb nBçHdvíRVírP víjjJXví Jí BÉBÅ-
rvçHJXví fBnBç, tBä pBlBZ ZöÖBb N Brvrê 
äBçDJç nVÅvêrJçBá$ äBçDJç zBpnBrrJçví 
äBd, ÖBdBpr AçBçVxNr BçBçBbVr fBÖBb 
nJbBFvpr BíJäVÖP dBçJXV N rdBäJX$ 
mNdtBDRV BÉBíöä, oVÖvíÖV FJçJLnBrP Bp-
êJXvj dVrJçvír$ fçJtäBdVr dvjnN JjBb 
zBäFBnP.

 «mV# áBZrBò, òBrLV FVäJn RN dP ïräÉNò 
oVÖvíÖP$ vç ZBxvíJêBí: Ar fvÖ xN, áBÖrLV 
pBçvíRVír BÉBí» – mBäR. 28. 5-6:

 A#pÖ N nBçHdBpVr zBänvíRJBr nJbBFvpr 
BíJäVÖP: arvírHV BíJäVÖP HBçhJBX d'VnBÖ-
äBívçvíV ñçVÖävÖV pBçvíRJBr BíJäVÖvá:

 «Ar fvÖ xN, áBÖrLV pBçvíRVír 
BÉBí»: eçJtäBdrJçvír dvjnN JjBb BpÖ 
pBpäBçBçvíRVírP dP rdBävíV oVÖvíÖV BÉB-
òJXvíRJBr FBFBRrBdNäP, Jí eöç AÖävíbvp 

AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

ouoÑU KAâUcO
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ïçdBFvçbvíRJBr bçBFçVr pBjRBrBdvá 
zÖBdvíVXP: oBçvíRJBr BpÖ HNzòP dP 
rdBävíV nBçHdBpVr zBänvíRJBr nNÅ rvç 
BrdVírBHBçh nP ÖäJjbvj pJjBïvZBdBr 
nJbBFvpr JjJXvíRVírP: ñçVÖävÖV fçBtBïBÉ 
pBjRvíRJrNr Jäò, fBíBäBêJBXrJçvír fBnBç 
dJBròP rvç VnBÖä Jí rzBäBd ÖäBêBí: 
mBçHdBpVr rvç xBïBrVtrJçví Jí rvç 
òBjBòBdçRvíRJBr nP fVnP HçvíJêBí:

 

KBäVdNr BÉBÅ, ví nBrBíB#rH ZBxJXvíRJrNr 
Jäò, Jí BzB$ oVÖvíÖV FJçJLnBrVr nNÅ 
RBjvíJXNr Jäò, nJb ví dBäBçJBX pvíÖB-
fBävíRVír Jí pvíÖBZBDvíRVír dP äVçNç DvXvç 
oVÖvíÖV fBíBäBêvjrJçvír òvá: oBädBzNÖ 
Brvç BtBdJçärJçP$ nJb ZvílBzV nBärvíBb, 
nBrBíBrH ZBxJXvíRJBr BpH BrBçF BçBçòNr 
Jäò$ pvíÖBfBä VçJrê ävírJçP nJdrJêBr: 
Arvrê pvíÖBZBDvíRVírP nJb Nç Jí BfBívç. 
«mJrò dP pvíÖBpVrò vç ArVdB Nç vç UÖçBpNXP 
zVäV BLBäNç»: Arvrò ÖdÖBr BpÖzNÖ 
BçäBpBpävíVX VçBçví fJä:

 UÖd KBäVdNr$ ñçVÖävÖV pBjRBdBr 
oBçvíRJrNr Jäò, oVÖvíÖV pBpärvíVXP 
FJçJLnBrP BpêJXvj dVrJçvír Jí Vç BtB-
dJçärJçvír$ nJb pJjBtçÅvín nP ÖäJjbJê: 
ÜBZdvä Jí ZvílBzV nBärvíBb BpH BtB-
dJçärJçP, ÑvíçD evFVvá XJêvíBb Jí BrdN 
rJçtrxvíBb$ HBçhBr ñçVÖävÖP ádBpvj 
BrHVnBHçJXV pJjBïvZBdBrrJç. v#x nNd 
LVrvívçBdBr vpT Jí dBn òBjBòBdBr öçNrò 
dçêBí dBÖJêrJX LBrvrò: oBçvíRJBr pvpÖP 
LBrvrò XJêvíêBb Nç BrDBêBäçJXV JÉBrHvá 
Jí ZVLBZvíRJBnD: Arvrò fBnBpr BtZBçfV 

zBäFBnJêVr. «mJrò dP òBçvLJrò ZBxJBX Jí 
pBçvíêJBX ñçVÖävÖP»:

 ñçVÖävÖV fçBtBïBÉ Jí pBjRBdBr 
pBçvíRJBr DJçBb nJbBFvpr öçfrvíRVírP$ rvç 
Jí îåcAåAå ouoÑr Nç DvXvç VçJr fBíB-
äBêvjrJçvír fBnBç: mvíR Jí nJjBívç BpÖ 
BtZBçfV nBçHdvíRJBr BÉÅJí rvç BçtBXvpÖ 
nP dP DBêvíNç oBçvíRJrNr Jäò: eBíBäBêJBXP 
ÖdÖBí BzçVX pBíVäJrBdBr dJBròV BpH 
nJb pvpÖvá: AfB# BpÖ ltnBçävíRJrNr Jí 
fBíBäòNr nJdrJXvá$ AÉBòJBXP d'PÖN. «ovpÖvá 
ïçdvíJêBrò» – eÉvá. 8. 24:

 oVÖvíÖV pBjRBdBr oBçvíRVírP pvpÖ 
Jí XBíBäJÖvíRJBr nJb BjDVíç N: yNäò N 
fBíBäBX Jí XJêvíVX Brvá, vçzNÖLV dBçJXV 
PXXBp DBíBçBç DBçvpBdBr dvçvá vírJrBX 
Jí dJBròV BnNr äJÖBdV HBTBr ví HTZJn 
zBäBfBçrJçP Jí ïvçhBròrJçP pBjRBfBçJX:

 eBíBäBX ñçVÖävÖV pBjRBdBr oBçvíRJBr 
Jí BzçVX BpH fBíBäòNr DZBb pvpÖvá. B#pÖ 
N nJbBFvpr dBçVòP DvXvç TBnBrBdrJçví nNÅ 
Bzçvj nBçHvê: 

 uçòB#r dBçJívç N BrHçBHBÉrBX BpÖ 
ltnBçävíRJBr$ nJç BLFBpVr zBänvíRJBr 
lBnDvá: ñBrV!, òBrV! BrFBnrJç zBänvíRJBr 
RBíBXvj BrVírJçP ïvçhJêVr nJL VçJrê äBd 
lLnJX Jí vxrxBêrJX, ÖBdBpr xpBÅvjJêBr: 
mJç fBpçJçvír òçVÖävrNBdBr fBíBäòNr 
DZBb BzçJXví BpH nJb pvpÖr Nç vç LBrvrò 
ïçdJê: uçòB#r BdrJçJí ádBpvíRVír N mJb 
IjJÉrP. IçD BLFváVr dvçÖvíJXví áäBrFVr 
JrRBçdvíBb NVrò, ñçVÖävÖV oBçvíRJrNr 
DZBb BzçJXví BpH nJb pvpÖr Nç vç väòV 
fBrJê nJL$ ZXJBdrJçÖ, Jí tvíävá dçêBrò nJç 
áNçòJçP ÖzVBêrJX, ví rvçNr rBZBrhJXV BLF 
HBÉrBX: ovpÖP ïçdJê nJL....:

 ApÖöç HBçhJBX nJb Jí bBrç äBFrBzV 
nNÅ Jrò vçzNÖ BLF: AçêBZV nNÅ äBçVrJçN V 
áJç JçdBçBhFvívj ví nBtJêrvj zBäJçBLnP, 
öç êJçJdvá nJç zBzJrBdBr fvjP nJç hJÉòNr 
ZXJXví RtrBnVVr BrBçHBç Jí BrnBçHdBpVr 
áBpçBFvíRVírrJçP, nJç òBÅBçV Jí BrnJj 
nBçäVdrJçvír rBfBäBdvíRVírP, Jí BpÖ DvXvçVr 
HVnBê$ nJb zJävíRVírrJçví BräBçDJçvíRVírP, 
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nJL JçDJnr pvíÖBZBDvíRJBr Jí PrdçdvínV dP 
äBrVr: 

 ApÖ DvXvçVr dBçJrBX ävdBXví Jí 
pBjRBfBçJXví fBnBç, KBädvíBr ïvçhB-
ÉvíRVír nP zNäò N nJLV, rvç pvpÖV äör nP$ 
xPrdçdJXví fBnBç: cBnòV Jí DBçvpBdBr rvç 
dvçvává nP XJêvíJXví fBnBç, äNçvírBdBr 
pvpÖ nP zNäò N nJLV$ dBçJrBX fBnDJçJXví, 
ävdBXví Jí BíJXV LvfBDJçvíRVír pBrhr 
BÉrJXví fBnBç: ÜJçÅBzNÖ, HBçhJBX zNäò 
vírVrò òçVÖävrJBdBr fBíBäòNr DZvj Jí nJL 
FöäJzrHvj BpH nJb pvpÖVr: UrxzNÖ AÉBòJBXP 
dP pBpäBçBçN. «qJjvíRVírrJçví nNÅ dP 
zBçbVrò. áBÖrLV FVäJrò RN rJjvíRVírP 
fBnDJçvíRVír dP FvçbN, Jí fBnDJçvíRVírP$ 
ïvçhBÉvíRVír, ví ïÖçhBÉvíRVírP$ pvpÖ, Jí 
pvpÖP BnöRvá xV hFJç» – eÉván. 5. 3-5:

 Urx vç BX dvçÖrêrJrò rVíRBdBr FJärV 
áçBp, BpÖ dJBròVr nNÅ vçòBr BX bBrç 
LçdBròrJçví JrRBçdvíVrò, äBdBíVr BpH 
DvXvçP BpròBr nJb HTDBZävíRVír xJr$ òBr 
dvçvíÖäP BzçJXví Jí nBòBÉJXví Bpr pvpÖVr, 

vç nJLV dP fBÖrV ñçVÖävÖV pBjRBdBr 
oBçvíRJBr áçBp JjBb fBíBäòVr lBnDvá:

 ApÖöç, BnNr TBnBrBdN BíJXV, PXXB#p 
fBpçJrVòNr rJçÖ, PXXB#p BçäBÖBfnBrV 
nNÅ, fBnDJçJXví, ävdBXví Jí LvfBDJçJXví 
zNäò vírVrò: cP dBçöäVrò DBçvpBdBr 
vpTV BjDVíçV nP$ dBçJrBX HVnBFçBíJXví 
Jí ävdBXví äBFrBzBXV BpÖ lFrBTBnVr: 
ApÖ DvXvçVr fBnBç zNäò vírVrò ñçVÖävÖV 
pBjRBdBr pBçvíRJBnD nJLV däBdvíBb Bpr 
nJb Jí víTJj pvpÖVr, vçzNÖLV dBçJXV PXXBp 
pBjRBfBçJX nJç FvpvíRJBr ÖzBÉrBêvj BpÖ 
nJb äBFrBzP:

 mVBpr BpÖ VnBÖävá ví fBíBäòvá N vç 
ñçVÖävÖV oBçvíRVírP nJLV nJb KBäVd nP, 
nJb öçfrvíRVír nP dçrBp PXXBX:
 ñçVÖävÖ pBçJBí V nJÉJXvê,
 ôçfrJB#X N oBçvíRVírP ñçVÖävÖV: 

 ÜJç. ováfBrrNÖ ÑAåmAKIAq

KmAoWIWU MÄIå

 Վարսենիկ առանձին մնացած էր: Պատանի 
աղջկան յղութեան ամօթէն՝ ծնողքը գիշերով 
Հալէպ փախած էր՝ ետին ձգելով զայն: Թէեւ 
Այնթապի ինքնապաշտպանութեան կռիւները 
աւարտած էին յաղթանակով, բայց հայութիւնը 
պէտք էր վերջնականօրէն հեռանար ծննդավայրէն: 
Վատ, վտանգաւոր օրեր էին: Ո՛չ ոք կը հասկնար 
եղելութիւնը: Մարդիկ հազիւ կրնային իրե՛նց 
գաղթը կազմակերպել եւ յոյն դիցուհիի նմանող 
Վարսենիկը կը բարդացնէր անոնց կացութիւնը:

 Ոմանք կը մտածէին զայն թողուլ թուրքին 
գութին. չէ՞ որ զայն յղիացնողը թուրք էր, Քեմալի 
եղբօրորդին...։ Գթասիրտներ կը մտածէին զայն 
Հալէպ ղրկել, բայց ինչպէ՞ս. ո՞վ յանձն կ'առնէր 
այդչա՜փ գեղեցիկ աղջիկ մը իր հետ տանիլ:

Օգնութեան ձեռք երկարեց երիտասարդ 
Նուրիձան՝ Վարսենիկը փոխադրելու համար 
փրկութեան կայան: Յոյժ գաղտնի ան վարձեց 
քիւրտ կառապան մը. պզտիկ «պոխճային» 
մէջ ծրարեց առաջին զաւակէն մնացած 
յիշատակները. ծածկոցի մը մէջ փաթթեց Էլիզը՝ 
իր մէկ հատիկ վեցամեայ աղջնակը՝. կաւ քսեց 
երեսին եւ թեւերուն ու Վարսենիկին հետ ճամբայ 
ինկաւ Այնթապէն Հալէպ:

quëåUgA
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Հազարաւոր պիստակենիներով եզերուած 
ճամբուն վրայ փչող զով զեփիւռը հանգիստ 
ճամբորդութիւն մը կը խոստանար անոնց 
պարտասած մարմիններուն, բայց հազիւ յիսուն 
քիլոմեթր կտրած՝ չեթէներու խումբ մը վազեց 
դէպի կառքը եւ կեցուց զայն: 

 Կառապանը խօսքը մէկ ըրաւ անոնց հետ 
եւ պահանջեց որ երկու երիտասարդուհիներն 
ու մանուկը հետեւին իրենց: Վարսենիկ սկսաւ 
հեկեկալ գլուխը ծածկող քօղին ետեւ. սարսափէն 
պրկուած Էլիզ ամուր փաթթուեցաւ մօրը, իսկ 
Նուրիձա մտովի դիմեց իր հաւատքի խարիսխին՝ 
Աստուծոյ օգնութեան: Ան ընդդիմացաւ ախորժակը 
սրած վայրենիներու խումբին ու մերժեց վար իջնել 
կառքէն: Նոյնիսկ սպառնաց, ըսելով թէ գրպանը 
նամակ ունի Քեմալէն, որ կը յանձնարարէ իրենց 
ողջ առողջ Հալէպ հասնիլը: Չեթէները պահ մը 
լռեցին, քիչ մը ընկրկեցան, ապա նահանջեցին: 
Վտանգը անցած էր: 

 Երբ կրկին յելուզակներ եւ ոճրագործներ 
անոնց ճամբան կտրեցին, կառապանը ի՛նք 
համոզեց զանոնք, որ իր ուղեւորները անձեռնմխելի 
են: Մայրս՝ Էլիզ երբ այս դէպքը կը պատմէր մեզի, 
վստահ չէր, թէ Քեմալի նամակը իրապէս գոյութիւն 
ունեցա՛ծ էր, թէ չէ... բայց մեծ մօրս կեանքը լի էր 
արտասովոր դիպուածներով:

 Միջին դասակարգի զաւակ, Նուրիձա 
սիրահարած էր դրացիին աղուոր տղուն, որ 
գեղեցիկ ձայնով ցայգանուագներ կը սարքէր 
իրենց տան պատուհանին տակ, իսկ ինք ներսէն 
կ'ընկերակցէր անոր՝ պարսկերէն մանիներով: 
Ընկալեալ սովորութեան համաձայն, ծնողները 
զանոնք ամուսնացուցին երբ մեծ մամաս 15 
տարեկան էր եւ մեծ պապաս՝ 16: Համաշխարհային 
Ա. Պատերազմի ծագման, 18 տարեկան մեծ 
պապաս զինուորագրուած էր թրքական բանակին, 
եւ ինչպէս մահուան պահուն պատմեց՝ մինչեւ 
Եմէն վազած էր թուրք սպաներու ձիերուն առջեւէն, 
ապա տարիներով եղած անոնց խոհարարը, մինչեւ 
Թուրքիոյ պարտութիւնը, երբ գիշեր մը՝ թուրք 
զինուորի մը հացի բաժինը առած ու փախած էր 
եւ քալելով հասած նախ Այնթապ, ապա Հալէպ, 
հոն կազմակերպելու համար ընտանիքին Հալէպ 
տեղաւորուիլը:

 Հալէպ հաստատուող հազարաւորներու 
պէս, Նուրիձայի եւ Յովհաննէսի ընտանիքն ալ 
թշուառութենէն բարձրացաւ բարօրութեան, երբ 
Էլիզ սկսաւ Ալեփփօ Գոլէճ յաճախել: Նուրիձա 
լծուեցաւ զայն նշանելու գործին: Թեկնածուներու 
շարքին էին օրօրոցի նշանած Գասպարը, 
ֆրանսական բանակի սպայ՝ հեռաւոր ազգական 
կապուտաչուի Եղիան (որուն մէկ տարի նշանուած 
մնաց ան), եւ առաքինի, ազգային գաղափարներով 
տոգորուած, լաւ ընտանիքի զաւակ, լաւ գործի տէր 
եւ աշխատասէր հայրիկս:

 Մօրս ամուսնութենէն ետք՝ Նուրիձա մեծ 
մայրս ինքզինք նուիրեց ընկերային ծառայութեան: 
Շաբաթը մէկ օր ան քալելով կ'երթար Հալէպի 
հեռաւոր արուարձաններէն մէկը գտնուող 
թոքախտանոցը, ուր կ'անցընէր ամբողջ օրը, յոյս 
ներշնչելով ու մխիթարելով հիւանդները: Ան 
նոյնիսկ կ'ուտէր անոնց պնակներէն, ցոյց տալու 
համար թէ անոնց հիւանդութիւնը վտանգաւոր չէ: 
Ուրիշ օր մը ան կ'այցելէր Հալէպի բանտը գտնուող 
հայերուն, անոնց խօսելու համար զղչումի եւ 
Աստուծոյ ներման մասին: Ապա կ'այցելէր անոնց 
ընտանիքներուն, սէր ու գուրգուրանք յայտնելու եւ 
յոյսով գօտեպնդելու համար զանոնք:

 Նուրիձա արտասովոր էր իր խիզախութեամբ 
եւ լայնամտութեամբ: Մինչ իր սերունդի հայ 
կիներէն շատեր կը զբաղէին միա՛յն տան գործերով, 
ան ամուսինին բացակայութեան ջուլհակութիւն 
ըրած էր՝ իր ու զաւկին ապրուստը հոգալու 
համար: Ապա, Այնթապի հերոսամարտի օրերուն 
մաս կազմած էր կիներու ջոկատներուն, որոնք 
պատնէշներ կառուցած էին հայ մարտիկներուն 
համար: Անոր կեանքին առաջնորդը՝ խի՛ղճն էր 
եւ ո՛չ ընկերային անգիր օրէնքները: Իմաստուն 
այս կինը դպրոցի երես տեսած չէր, բայց հայերէն 
գիրերով թրքերէն Աստուածաշունչ կարդաց ամէն 
օր՝ մինչեւ 1959, երբ աւանդեց հոգին:
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 Անհատի մը մահը՝ անոր կեանքին վախճանը 
կը կնքէ. իսկ սիրելիի մը մահը առաւել ցաւ կը 
պատճառէ, ինչպէս Յակոբ նահապետին, որ երբ իր 
որդւոյն՝ Յովսէփի մահուան լուրը իմացաւ, բնա՛ւ 
չմխիթարուեցաւ:

 Մահուան մասին որոշ գիտելիքներ ունինք։ Ան 
բոլորիս համար անխուսափելի իրողութիւն մըն է, 
որմէ փախչիլը անհնար է եւ առանց բացառութեան 
(հարուստ թէ աղքատ, իմաստուն թէ տգէտ, հզօր թէ 
տկար, հիւանդ թէ առողջ, եւ այլն): Երբ մահկանացուի 
մը երկրային կեանքի վերջին ժամը հասնի, ինչպէս 
մեր բոլորին վերապահուած է, իւրաքանչիւր մարդ 
դէմ դիմաց կը կանգնի մահուան: Սողոմոն իմաստուն 
կը յիշեցնէ թէ՝բոլորին համար նո՛յն ճակատագիրը 
կնքուած է, ու յետոյ կը մեռնին ( Ժող. 9. 3): 
Սաղմոսերգուն նոյն ճշմարտութիւնը կը յիշեցնէ. «Ո՞վ 
է այն մարդը, որ կրնայ ապրիլ ու երբեք մահ չտեսնել, 
եւ իր անձը դժոխքի ձեռքէն կրնայ փրկել» – Սաղ. 89. 48:

 Սակայն կայ երկու բացառութիւն։ Ս. Գիրքը 
կը մատնանշէ երկու անձեր, որոնք մահուան 
ճանապարհէն չեն անցած, այլ վերցուած են երկինք՝ 
Աստուծոյ կողմէ, առանց մահ տեսնելու. անոնցմէ մին 
Ենովքն էր, միւսը՝՝ Եղիան (Ծննդ. 5. 24, Դ. Թագ. 2. 1-14): 

 Աստուածաշունչին մէջ մահը կը ներկայացուի 
երկու տեսանկիւնէ-հոգեւոր մահ, ու ֆիզիքական 
մահ: Հարկ է յետադարձ ակնարկ մը նետել Եդեմի 
պարտէզին մէջ տեղի ունեցած դէպքին։ Տէրը 
հանդիսաւորապէս զգուշացուցած էր Ադամն ու Եւան՝ 
ըսելով.՝ «Այն օրը որ անկէ ուտես (բարիի ու չարի 
գիտութեան ծառէն), անշուշտ պիտի մեռնիս» – Ծննդ. 
2. 17: Ադամ ու Եւա Աստուծոյ օրէնքին դէմ գործեցին 
եւ որպէս հետեւանք՝ հոգեւոր մահուան արժանացան: 
Արդարեւ չէ նշուած անոնց ֆիզիքական մահը, մինչդեռ 
իրենց անհնազանդութեան պատճառով վտարուեցան 
Եդեմի պարտէզէն, որ կը ներկայացնէր Աստուծոյ 
ներկայութիւնը եւ անոր հետ հաղորդութիւնը։ Եդեմէ 
վռնտուելով, անոնք Աստուծոյ ներկայութենէն 
զրկուեցան եւ անոր հետ հաղորդութիւնը կտրուեցաւ. 
(Ծննդ. 3. 23-24): Նոյն պահուն Տէրը յայտարարեց 
Ադամի եւ Եւայի ֆիզիքական մահը. ՜«Երեսիդ 
քրտինքովը ուտես քու հացդ՝ մինչեւ գետին դառնալդ, 

ուրկէ առնուեցար, քանզի հող էիր դուն, ու հողին պիտի 
դառնաս» – Ծննդ. 3. 19: «Մարդոց սահմանուած է մէկ 
անգամ մեռնիլ, ու անկէ ետք՝ դատաստան» – Եբր. 9. 27:

 Ինչպէ՞ս է հոգեւոր մահը: Յայտնութեան գիրքին 
մէջ կը տեղեկանանք հոգեւոր երկրորդ մահուան 
մասին։ Արդարեւ առաջին հոգեւոր մահը տեղի ունեցաւ 
Եդեմի պարտէզին մէջ, որմէ Տէրը իր սիրով մեզ փրկեց, 
իր շնորհքը պարգեւելով Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ, 
որ իր մահուան գինով մեր մեղքերը քաւեց: Երկրորդ 
մահուան մասին յիշուած է Յայտնութեան գիրքին մէջ. 
«Երանելի եւ սուրբ է ա՛ն, որ առաջին յարութեան մէջ 
բաժին ունի. երկրորդ մահը անոր վրայ իշխանութիւն 
չունի» – Յայտ. 20. 6: «Մահն ու դժոխքը կրակի լիճին 
մէջ ձգուեցան. ասիկա է երկրորդ մահը, եւ ո՛վ որ 
կենաց գիրքին մէջ գրուած չգտնուեցաւ, կրակի լիճին 
մէջ ձգուեցաւ» – Յայտ. 20. 14-15: Այս երկրորդ մահը՝ 
հոգեւոր վերջին մահն է, որ անդառնալիէ.։ Մեղքերու 
ներում պիտի չըլլայ անոնց, որոնք չեն ընդունած՝ այլ 
մերժած են Աստուծոյ շնորհքը որ Յիսուս Քրիստոսով 
յայտնուեցաւ: Նոր երկինքին եւ նոր աշխարհին մէջ, 
Տէրոջ քով մահը այլեւս գոյութիւն պիտի չունենայ, եւ 
Ինք անոնց աչքերէն բոլոր արցունքները պիտի սրբէ:

 Ի՞նչ գիտենք մահուան մասին: Անձի մը 
մահէն ետք անոր գոյութիւնը չի դադրիր, այլ կ'ըլլայ 
գիտակից գոյատեւում մը, որ յաւերժական է, այսինքն 
անվերջանալի, եւ պիտի ունենայ երկու ուղղութիւն՝– 
յաւիտենական կեանք, կամ յաւիտենական մահ: 
Դանիէլի մարգարէութեան մէջ կը կարդանք. «Երկրի 
հողին մէջ քնացողներուն շատերը պիտի արթննան, 
ոմանք յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք ալ 
նախատինքի ու յաւիտենական անարգանքի համար» 
– Դան. 12. 2: Տէր Յիսուս ալ ըսաւ. «Ասոնք պիտի 
երթան յաւիտենական տանջանքը, իսկ արդարները՝ 
յաւիտենական կեանքը» – Մատթ. 25. 46:

 Գիտենք որ մեր երկրային կեանքի ընթացքին 
է որ կը պատրաստուի մեր վերջակայանը: Անկէ 
ետք անկարելի՝է փոխել մեր ուղղութիւնը: Յիշե՛նք 
Աբրահամի խօսքերը՝ ուղղուած հարուստ մարդուն.՝ 
«Մեր ու ձեր միջեւ մեծ անդունդ մը կայ հաստատուած, 
որպէսզի ձեզի անցնիլ ուզողները չկրնան, ո՛չ ալ ատկէ 
մեզի գալ ուզողները անցնին» – Ղուկ. 16. 26:
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 Ամէն ինչ մեր երկրային կեանքի ընթացքին 
կ'որոշուի։ Տէր Յիսուս  սորվեցուց թէ «ան որ Որդիին 
կը հաւատայ՝՝ յաւիտենական կեանք ունի, եւ ան որ 
Որդիին չի հնազանդիր, անիկա կեանքը պիտի չտեսնէ, 
հապա Աստուծոյ բարկութիւնը անոր վրայ պիտի ըլլայ» 
– Յովհ. 3. 36: Յովհաննէս Առաքեալ նոյնը կը կրկնէ.՝ «Ան 
որ Որդին ընդունած է՝ կեանք ունի, եւ ան որ Աստուծոյ 
Որդին ընդունած չէ՝ կեանք չունի» – Ա. Յովհ. 5. 12:

 Կը նկատենք որ մեր վերջակայանը կախեալ է մեր 
հաւատալէն կամ չհաւատալէն:
 – «Եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի 
տեսնես» – Յովհ. 11. 40-41:
 – «Հաւատա՛ Տէր Յիսուս Քրիստոսի, ու պիտի 
փրկուիս» – Գործք 16. 31-32:

 -Յիսուս Նիկոդեմոսի՝ խօսեցաւ վերստին ծնունդի 
մասին, որ կը կատարուի մեր երկրային կեանքի 
ընթացքին (Յովհ. 3. 3, 12): Յետ մահու պիտի չունենանք 
ո՛չ այս պատեհութիւնը, ո՛չ ալ ուրիշ կարելիութիւն. 
անկարելի՛ պիտի ըլլայ փոխել մեր որոշածները: Միա՛յն 
սպասումի վիճակին մէջ պիտի գտնուինք, հնձելով ինչ 
որ սերմանած ենք երկրի վրայ, մեր կենդանութեան 
ատեն։ «Մի՛ խաբուիք, Աստուած ծաղր չ’ըլլար: Վասնզի 
ինչ որ մարդ կը սերմանէ, նոյնը պիտի հնձէ: Ան որ իր 
մարմինին կը սերմանէ, այն մարմինէն ապականութիւն 
պիտի հնձէ. եւ ան որ Հոգիին կը սերմանէ, այն Հոգիէն 
յաւիտենական կեանք պիտի հնձէ:» – Գաղ. 6. 7-8:

 Պօղոս Առաքեալ իր կեանքի վերջաւորութեան 
կ'ըսէ.՝ «Բարի պատերազմը պատերազմեցայ, ընթացքը 
կատարեցի, հաւատքը պահեցի: Ասկէ ետք կայ ու կը 
մնայ ինծի արդարութեան պսակը, զոր Տէրը՝ արդար 
Դատաւորը՝ պիտի հատուցանէ ինծի այն օրը. եւ ո՛չ 
միայն ինծի, հապա բոլոր անոնց՝ որ սիրեցին անոր 
յայտնուիլը» – Բ. Տիմ. 4. 7-8։

 Ս. Գիրքին մէջ կը հանդիպինք սպասումի երկու 
պարագաներու։ Ոմանք՝ Քրիստոսի հաւատացող, 
վերածնած հաւատացեալներ են, իսկ ուրիշներ 
գիտակցաբար մեղք կը գործեն, այսինքն կը 
մերժեն ու մէկդի կը դնել Տէրը, զայն ճանչնալէ եւ 
ճշմարտութիւնը ընդունելէ ետք, ինչպէս յիշուած է 
Եբրայեցիներու նամակին մէջ.՝ «Զարհուրելի սպասում 
մը դատաստանին, ու կրակի բարկութիւն մը կը մնայ, 
որ պիտի լափէ հակառակորդները» – Եբր. 10. 27: Իսկ 
քրիստոնեաներուն սպասումը բոլորովին տարբեր է. 

«Ճերմակ հանդերձներ տրուեցան անոնց եւ ըսուեցաւ 
անոնց որ քիչ մը ատեն ալ հանգչին, մինչեւ անոնց 
ծառայակիցներն ու անոնց եղբայրները լման ըլլան՝ 
որոնք իրենց պէս պիտի սպաննուէին» – Յայտ. 6. 11:

 Եւ այլեւս, երբեք կարելիութիւն պիտի չըլլայ 
Տէրոջ ծրագիրը փոխելու: Եբրայեցիներու նամակը 
մեզի կը յիշեցնէ՝ որ մարդոց սահմանուած է մէկ 
անգամ մեռնիլ, եւ անկէ ետք կու գայ դատաստանը 
(Եբր. 9. 27): Մահուան կը հետեւի դատաստանը, եւ 
կը նշմարենք որ դատավճիռը կը տրուի աշխարհի 
մէջ մեր կենդանութեան ատեն կատարած գործերուն 
համեմատ:

 Վերջին դատաստանին կապակցութեամբ Յիսուս 
յայտարարեց. «...Վասնզի անօթեցայ եւ ինծի ուտելիք 
տուիք. ծարաւեցայ եւ ինծի խմցուցիք, օտարական էի ու 
զիս ներս առիք. մերկ էի եւ զիս հագուեցուցիք, հիւանդ 
էի ու ինծի տեսութեան եկաք, բանտի մէջ էի եւ ինծի 
եկաք» – Մատթ. 25. 35-43:

 Երբ խօսքը յարութեան մասին էր, Յիսուս ըսաւ 
որ գերեզմաններէն դուրս ելլողներէն անոնք որ բարիք 
գործեր են՝ կեանքի յարութեան պիտի արժանանան, 
իսկ անոնք որ չարիք գործեր են՝ դատապարտութեան 
յարութեան (Յովհ. 5. 29):Յայտնութեան գիրքին մէջ նաեւ 
գրուած է վերջին դատաստանի մասին, «Մեռելները 
դատուեցան իրենց գործերուն համեմատ» – Յայտ. 20. 
12-14։ Սենք ո՛չ մէկ խօսք ըսելու կամ բան մը ընելու 
կարող պիտի ըլլանք: Ամբարիշտները պիտի իմանան 
իրենց դատապարտութեան յայտարարութիւնը: Այդ 
դատավճիռը պիտի ըլլայ արդար, ո՛չ մէկը պիտի կրնայ 
ընդդիմանալ անոր:

 Քրիստոնեային համար մահը անցք մըն է, 
որ զինք պիտի առաջնորդէ իսկական կեանքի – 
յաւիտենական կեանքի –, եւ այլեւս ո՛չ մէկ բան պիտի 
կրնայ խոչընդոտել կամ կասեցնել զայն: Սիրելիներու 
մահուան պարագային, հակառակ խոր ցաւին՝ ան 
յոյսը չի կորսնցներ, յիշելով Պօղոս Առաքեալի գրածը 
Թեսաղոնիկեցիներուն. «Չենք ուզեր եղբայրներ՝ 
որ տգէտ ըլլաք ննջեցեալներուն մասին, որպէսզի 
չտրտմիք ինչպէս ուրիշները՝ որոնք յոյս չունին: Քանզի 
եթէ կը հաւատանք թէ Յիսուս մեռաւ ու յարութիւն 
առաւ, նոյնպէս ալ Աստուած ննջեցեալները Յիսուսով 
պիտի բերէ անոր հետ» – Ա. Թես. 4. 12-13:
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 Բարի գործերով մեր հոգիները փրկութիւն 
չեն կրնար գտնել. ան կը ստացուի շնորհքով, 
հաւատքի միջոցով: Իսկ բարի գործերը մեր հաւատքի 
երախտագիտութեան արտայայտութիւնը եւ 
արտացոլացումն են. անոնք հաւատքի պտուղ են, 
ինչպէս գրուած է.՜ «Ես քեզի ցուցնեմ իմ հաւատքս իմ 
գործերովս» – Յակ. 2. 18։

 Յիսուս յայտարարեց. «Ա՛յս է յաւիտենական 
կեանքը, որ ճանչնան քեզ՝ միակ ճշմարիտ Աստուածդ, 
ու Յիսուս Քրիստոսը զոր դուն ղրկեցիր» – Յովհ. 
17. 3: «Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէեւ մեռնի՝ պիտի 
ապրի, եւ ան որ կենդանի է ու ինծի կը հաւատայ՝ 
յաւիտեանս պիտի չմեռնի» – Յովհ. 11. 25-26: «Եւ ես 
անոնց յաւիտենական կեանք կու տամ, ու յաւիտեան 
պիտի չկորսուին եւ մէ՛կը իմ ձեռքէս պիտի չյափշտակէ 
զանոնք» – Յովհ. 10. 28:

 Յովհաննէս Առաքեալ իր կողմէն կը գրէ. 
«Վկայութիւնը այս է, որ Աստուած մեզի յաւիտենական 
կեանք տուաւ ու այս կեանքը անոր Որդւոյն մէջ է: 
Ան որ Որդին ընդունած է՝ կեանք ունի, ...Այս բաները 
գրեցի ձեզի՝ որպէս զի գիտնաք, թէ յաւիտենական 
կեանք ունիք դուք, որ Աստուծոյ Որդւոյն անուան կը 
հաւատաք» – Ա. Յովհ. 5.11-13:

 Հետեւեալ հատուածները մեզի տեղեկութիւն կու 
տան քրիստոնեային «երջանիկ յոյսին» մասին.
 Նորէն կու գամ եւ ձեզ քովս կ’առնեմ, որպէսզի ուր 
ես եմ՝ դուք ալ հոն ըլլաք – Յովհ. 14. 3-4:
 Եւ այնպէս յաւիտեան Տէրոջ հետ պիտի ըլլանք – 
Ա. Թես. 4. 16-17:
 Վասնզի եթէ անոր հետ մեռանք, անոր հետ 
պիտի ապրինք ալ. եթէ համբերենք, անոր հետ պիտի 
թագաւորենք ալ – Բ. Տիմ. 2. 11-12:
 Մեր քաղաքացիութիւնը երկինքն է, ուրկէ ալ 
Փրկիչին կը սպասենք, Տէր Յիսուս Քրիստոսի. որ 
պիտի նորոգէ մեր խոնարհ մարմինները՝ իր փառաւոր 
մարմինին կերպարանակից ըլլալու, այն զօրութեամբ 
որ կարող է ամէնը իրեն հնազանդեցնել – Փիլ. 3. 20-21: 
 Գիտենք որ եթէ մեր վրանի նմանող երկրաւոր 
տունը քակուի, շինուածք մը ունինք Աստուծմէ, 
անձեռագործ յաւիտենական տուն մը երկինքի մէջ – Բ. 
Կոր. 5. 1։ 
 Մենք հոս մնայուն քաղաք չունինք, հապա 
հանդերձեալը կը փնտռենք – Եբր. 13. 14: 

 Ահա՛ Աստուծոյ խորանը մարդոց մէջ։ Անիկա 
անոնց հետ պիտի բնակի եւ անոնք անոր ժողովուրդը 
պիտի ըլլան եւ Աստուած Ինք անոնց հետ պիտի ըլլայ 
իբրեւ անոնց Աստուածը: Եւ Ինք անոնց աչքերէն բոլոր 
արցունքները պիտի սրբէ եւ ա՛լ մահ պիտի չըլլայ, ո՛չ 
սուգ եւ ո՛չ աղաղակ եւ ո՛չ ցաւ պիտի ըլլայ ասկէ ետք. 
վասնզի առաջուան բաները անցան: ...Ան որ կը յաղթէ, 
ամէն բան պիտի ժառանգէ ու ես անոր Աստուած պիտի 
ըլլամ, ան ալ ինծի որդի պիտի ըլլայ – Յայտ. 21. 3-7:

 Անոր մէջ պիտի ըլլայ Աստուծոյ ու Գառնուկին 
աթոռը. անոր ծառաները պիտի պաշտեն զանիկա, 
անոր երեսը պիտի տեսնեն եւ անոր անունը իրենց 
ճակատներուն վրայ պիտի ըլլայ: Հոն գիշեր պիտի 
չըլլայ, ու ճրագ եւ արեւու լոյս պէտք չէ. քանզի Տէր 
Աստուած պիտի լուսաւորէ զանոնք եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից պիտի թագաւորեն – Յայտ. 22. 3-5:

 Իսկ Աստուծոյ շնորհքը մերժողներուն կը սպասէ 
յաւիտենական կորուստ մը։ Անոնք «պիտի պատժուին 
յաւիտենական սատակումով՝ Տէրոջը երեսէն ու անոր 
զօրութեան փառքէն» – Բ. Թես. 1. 9: Յիսուս անոնց 
պիտի ըսէ. «Մէկդի՛՛ գացէք ինձմէ՝ յաւիտենական 
կրակին մէջ, որ պատրաստուած է Սատանային 
ու իր հրեշտակներուն համար» – Մատթ. 25. 41: 
«Ասոնք պիտի երթան յաւիտենական տանջանքը, իսկ 
արդարները՝ յաւիտենական կեանքը» – Մատթ. 25. 46: 
«Անոնց տանջանքին ծուխը պիտի ելլէ յաւիտեանս 
յաւիտենից, եւ ցերեկ ու գիշեր հանգստութիւն պիտի 
չունենան անոնք որ գազանին ու անոր պատկերին 
երկրպագութիւն կ՛ընեն» – Յայտ. 14. 10-11:

 Ներկայիս կը գտնուինք շնորհքի շրջանին մէջ, երբ 
Աստուած մեզի առիթը կու տայ ապաշխարելու, մեր 
մեղքերը խոստովանելու եւ իրեն հանդիպելու: Ուստի 
«մենք ինչպէ՞ս պիտի ազատինք՝, եթէ անհոգ ըլլանք 
այսպիսի մեծ փրկութեան մը հանդէպ», գիտնալով թէ 
ա՛ն որ Յիսուսի կու գայ, բնաւ դուրս պիտի չհանէ (Յովհ. 
6.37, Եբր. 2. 3):
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Գ. Նոր Կտակարանը ո՛չ միայն կ'արտօնէ, Գ. Նոր Կտակարանը ո՛չ միայն կ'արտօնէ, 
այլ նաեւ կը պատուիրէ զինեալ այլ նաեւ կը պատուիրէ զինեալ 

ինքնապաշտպանութիւնը:ինքնապաշտպանութիւնը:

 «Արդար Պատերազմ»ի տեսութիւնը ծնունդ 
առաւ Սուրբ Օգոստինոսի գրութիւններէն (ո՛չ թէ 
անիրաւելու ուրիշ ազգեր եւ բռնագրաւելու իրենց 
հողը, այլ պաշտպանելու քու ազգդ եւ քու հողդ): 
Նոր Կտակարանին մէջ զայն հաստատող երեք 
պատճառ կը գտնենք։

 ա) Ղուկ 22. 35-38 համարներուն մէջ կը 
կարդանք. «Յիսուս աշակերտներուն ըսաւ. "Երբ 
ձեզ առանց քսակի, ճամբու պարկի եւ կօշիկի 
ղրկեցի , արդեօք բանի մը պէտք ունեցա՞ք"։ Անոնք 
պատասխանեցին.՝"Ո՛չ մէկ բանի"։ Եւ ըսաւ. "Բայց 
այժմ, ո՛վ որ քսակ կամ ճամբու պարկ ունի, թող 
առնէ: Իսկ ան որ սուր չունի, թող իր վերարկուն ծախէ 
եւ իրեն համար սուր գնէ: Կ'ըսեմ ձեզի թէ իմ մասիս 
Ս. Գիրքերուն մէջ գրուածը, թէ «չարագործներուն 
կարգին դասուեցաւ», պէտք է իրականանայ"...։ 
Աշակերտները ըսին. "Տէ՛ր, ահա՛ւասիկ հոս երկու 
սուր կայ": Յիսուս ըսաւ, "Կը բաւէ"»։
 Ուրիշ խօսքով, Յիսուս ըսաւ իրենց. «Ես ձեզ 
գերբնական կերպով կը հոգայի, ձեզ կը պաշտպանէի, 
իսկ հիմա ձեզմէ ֆիզիքապէս պիտի վերցուիմ, 
հետեւաբար բնական միջոցները օրհնելով՝ ձեզ 
այդպէս պիտի հոգամ ու պաշտպանեմ»։ Ճիշդ ինչպէս 
երբ Իսրայելացիք անապատին մէջն էին, Տէրը իրենց 
գերբնական մանանայ կը ղրկէր, իսկ երբ Քանանու 
երկիրը մտան եւ սկսան այդ երկրին պտուղէն ուտել, 
մանանան դադրեցաւ (Յես. 5. 12)։ Նմանապէս դուն 
կ'աշխատիս որպէսզի ապրուստդ ճարես. երկինքէն 
մանանայի չես սպասեր։ Երբ գող մը յարձակի վրադ, 
չես սպասեր որ Յիսուս կայծակ իջեցնէ անոր վրայ, 
այլ կը պայքարիս որպէսզի պաշտպանէս դուն քեզ 
եւ ընտանիքդ, ինչպէս նաեւ ոստիկանութեան լուր 
կու տաս:
 Բայց արդեօք վերոգրեալ հատուածին մէջ 
սուրերը փոխաբերակա՞ն, հոգեւո՞ր սուրեր են, 
թէ նիւթական։ Շրջագիծը նիւթական է. պարկը, 
քսակը, կօշիկը նիւթական են, ուրեմն սուրը 

նիւթական պէտք չէ՞ ըլլայ: Եկեղեցւոյ Հայրերը 
եւ աստուածաբաններ իրարու միջեւ համաձայն 
չեն՝ այս հատուածը բացատրելու համար: Իսկ Ս. 
Վարդանանք, Ս. Սարգիս եւ Ս. Գէորգ, զինեալ 
ինքնապաշտպանութեան շրջագիծին մէջ հասկցան 
այս տողերը, ինչ որ կը համապատասխանէ մեր 
հայկական շրջագիծին եւ պատմական ենթահողին: 
Ուրեմն այս հատուածին մէջ նշուած սուրերը կը 
նկատեմ որպէս նիւթական:
 Աշխարհահռչակ աստուածաբան մը կը 
գրէ թէ անհատներու միջեւ եւ ազգերու միջեւ՝ 
ամէն զէնքերով պէտք է դէմ դրուի չարիքին, թէ՛ 
հոգեւոր զէնքերով (աւետարանի քարոզութեամբ՝ 
թշնամիները հաւատքի բերելով Քրիստոսի), եւ 
թէ նիւթական զէնքերով (Կառավարութիւններուն 
տրուած զէնքի ոյժով):
 Ոմանք Յիսուսի «կը բաւէ» խօսքին համար 
կ'ըսեն թէ ան նեղացաւ աշակերտներէն, որովհետեւ 
նիւթական սուրի մասին մտածեցին, մինչդեռ 
իմաստը հոգեւոր էր։ Ըստ իրենց, Յիսուս ըսել ուզեց. 
«Կը բաւէ՛ ձեր անմտութիւնը , հոգեւոր կուրութիւնը»: 
Անոնք կ’ըսեն թէ 2 սուր ինչպէ՞ս կրնայ բաւել 11 
աշակերտներուն։ Ես ալ կը պատասխանեմ թէ 
Յիսուսի «կը բաւէ» խօսքը կրնայ սա՛պէս հասկցուիլ. 
«Ես կսկիծով դէմ յանդիման կը գտնուիմ խաչուելու, 
կը բաւէ՛ այս նիւթը արծարծենք. արդէն ես տխուր եմ 
քանզի "Հովիւը պիտի հարուածուի ու ոչխարները 
պիտի ցրուին": Իսկ «2 սուր ինչպէ՞ս պիտի բաւէ 
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աշակերտներուն» առարկութեան կը պատասխանեմ 
թէ Քրիստոս ըսաւ. «Ա՛ն որ սուր չունի, թող սուր 
առնէ», այսինքն 11 սուրի մասին խօսեցաւ, ո՛չ թէ 2 
սուրի; 

 բ) Հռոմ. 13. 1-6 համարներուն մէջ գրուած է. 
«Իշխանութիւնները Աստուծմէ կարգուած են...։ 
"Դուն կ'ուզե՞ս իշխանութենէն չվախնալ: Բարի՛ք 
գործէ եւ անկէ գովասանք կը լսես, որովհետեւ 
Աստուծոյ պաշտօնեան է անիկա՝ քու բարիքիդ 
համար կարգուած: Իսկ եթէ չար գործես՝ վախցի՛ր 
անկէ, որովհետեւ զուր տեղը չէ որ սուր կը կրէ. 
որպէս Աստուծոյ պաշտօնեայ՝ բարկութեամբ կը 
դատէ եւ կը պատժէ չարագործները»:
 Այս 6 համարներուն մէջ 3 անգամ կը նշուի թէ 
Կառավարութիւն մը Աստուծոյ սպասաւորը կամ 
պաշտօնեան է, եւ սուր կը կրէ՝ Աստուծոյ կողմէ 
հրամայուած: Ուրեմն, Յիսուս եւ ՆորԿտակարանը 
խաղաղապաշտ չեն:

 գ) Զինուորներուն առնչութեամբ շատ դրական 
կեցուածք ունի Նոր Կտակարանը։ Արդէն տեսանք 
շատ մը զինուորներ որոնք հաւատացին։ Նոյնիսկ 
Յիսուս զինեալ ձիաւորի երեւոյթով կը ներկայանայ 
(Յայտ. 19. 11-16 )։ 
 Ոմանք կրնան առարկել թէ Յիսուս Ոմանք կրնան առարկել թէ Յիսուս 
խաղաղապաշտ էխաղաղապաշտ է, որովհետեւ ըսաւ. «Մի՛ 
հակառակիր քեզի չարիք ընողին։ Եթէ մէկը աջ 
երեսիդ ապտակ զարնէ՝ միւս երեսդ ալ դարձուր 
անոր» – Սատթ. 5. 39։ Սակայն ինչո՞ւ ի՛նք միւս 
երեսը չդարձուց երբ ապտակ զարկին իրեն, 
ո՛չ ալ Պօղոս Առաքեալ: Խաչելութենէն առաջ, 
հարցաքննութեան ժամանակ, «Յիսուս հազիւ այս 
խօսքերը ըսած՝ սպասաւորներէն մէկը, որ հոն 
կեցած էր, ապտակ մը զարկաւ Յիսուսի՝ ըսելով. 
"Այդպէ՞ս կը պատասխանես Քահանայապետին"։ 
Յիսուս ըսաւ անոր. "Եթէ սխալ բան մը խօսեցայ, 
ցո՛յց տուր սխալը։ Իսկ եթէ շիտակ է ըսածս, ինչո՞ւ 
կը զարնես ինծի» – Յովհ. 18. 22-23։ Կը նկատենք 
որ Յիսուս միւս երեսը չդարձուց։ Պօղոս Առաքեալ 
նոյնպէս վարուեցաւ։ Երբ հարցաքննութեան ատեն 
«Անանիա Քահանայապետը սպասաւորներուն 
հրամայեց որ անոր բերանին զարնեն, այն ատեն 
Պօղոս ըսաւ անոր. "Թող Աստուած քեզի զարնէ, 
ճերմկցուա՛ծ պատ. նստեր ես Օրենքով զիս դատելու 
համար, եւ ապօրէն հրամա՞ն կու տաս որ զարնեն 
ինծի"– Գործք 23. 1-3։

 Ուստի կ’արժէ՛ մօտէն քննել Յիսուսի խօսքը՝ կ’արժէ՛ մօտէն քննել Յիսուսի խօսքը՝ 
անոր իմաստն ու տարողութիւնը հասկնալու համար։ 
Ան վերյիշումն է հրէական ասացուածքի մը, որ կ'ըսէ 
թէ մի՛ դիմադրեր շուտով, դիմացինին մակարդակին 
մի՛ իջներ։ Օրինակի համար, եթէ դպրոցին մէջ 
մէկը քեզի զարնէ, նախ դիմէ՛ պատասխանատուին, 
ատեանին, փոխանակ հակառակորդիդ զարնելու 
երբ զայն առանձին տեսնես։ Նաեւ կը նկատենք որ 
այս ուսուցումը անհատական գետնի վրայ է, ո՛չ թէ 
ազգերու մակարդակին վրայ, քանի շրջագիծը կը 
խօսի շնութեան, ապահարզանի, երդումի մասին, 
մանր-մունր գին վճարելու մասին։ Գրուած է. «Եթէ 
մէկը քեզ բռնադատէ մէկ մղոն միասին երթալ». 
չ’ըսուիր. «Եթէ հողդ բռնագրաւէ ու քեզ տեղահան 
ընէ»։ Յիսուս կը պատուիրէ. «Եթէ ապտակ զարնէ, 
միւս երեսդ ալ դարձուր անոր», բայց չ’ըսեր. «Եթէ 
կինդ մեռցնէ, զաւակներդ ալ տուր իրեն»։ Կը խօսի 
դատով շապիկդ առնելու մասին, ո՛չ թէ ազգդ 
բռնատիրութեամբ հեթանոս դարձնելու (ինչպէս 
եղաւ Վարդանանց ժամանակ):

 Կրնայ նաեւ առարկուիլ թէ Յիսուսի 
ձերբակալութեան ժամանակ, երբ Պետրոս 
քահանայապետին ծառային ականջը կտրեց, Տէրը 
անոր ըսաւ. «Սուրդ տե՛ղը դիր («իր պատեա՛նը դիր» 
գրուած է Յովհաննու Աւետարանին մէջ) որովհետեւ 
ո՛վ որ սուր կ'առնէ՝ սուրով պիտի մեռնի» – Մատթ. 
26. 51-52։ Հո՛ս ալ շրջագիծը շատ կարեւոր է՝ 
նշանակութիւնը հասկնալու համար։ Նախ Պետրոս 
Քրիստոսի փրկագործութիւնը (հոգեւոր գործը) 
պիտի արգիլէր սուրի ոյժով, ու եթէ շարունակէր՝ 
սուրով պիտի մեռնէր ըստ Օրէնքին (տե՛ս Ծննդ. 
9. 6): Հետեւաբար ո՛վ որ Աւետարանի քարոզումը 
(որ հոգեւոր գործ է) տարածէ սուրի ոյժով՝ պիտի 
ձախողի, եւ ինք ալ պիտի մեռնի սուրով: Նաեւ 
Յիսուս չըսաւ՝ սուրդ մէկդի՛ նետէ, հապա`իր 
պատեա՛նը դիր: Անոր գործածութեան ատենը կայ, 
սակայն հիմա չէ:

 Ուրեմն Նոր Կտակարանը ո՛չ միայն  Ուրեմն Նոր Կտակարանը ո՛չ միայն 
կ'արտօնէ, այլ նաեւ կը պատուիրէ զինեալ կ'արտօնէ, այլ նաեւ կը պատուիրէ զինեալ 
ինքնապաշտպանութիւնը։ Հայ ազգը պէտք է այս ինքնապաշտպանութիւնը։ Հայ ազգը պէտք է այս 
ուղղութեամբ աղօթէ, մտածէ, ծրագրէ եւ աշխատի:ուղղութեամբ աղօթէ, մտածէ, ծրագրէ եւ աշխատի:

(ÜJçÅ)
âvòR. CVíLBrH yAWuKIAq

(yNpçvíR)
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 Մեր պոլսահայ հայրենակիցը, Արման ՇԵՐԷՖ, 
կեանքի նպատակ ըրած է օտարներուն ներկացնել 
հայ ժողովուրդն ու անոր բերած նպաստը 
քաղաքակրթութեան՝ հրատարակելով արտակարգ 
հանրագիտարան մը։ Անոր մէջ զետեղած է 
նամակադրոշմներու, բացիկներու, թղթադրամներու, 
բաժնեթուղթերու եւ անցագրերու իր ընդարձակ 
հաւաքածոյին նկարները, իւրաքանչիւրին կցելով 
պատմական բացատրութիւն մը՝ անգլերէն ու 
ֆրանսերէն լեզուներով։ Ցանկի մը մէջ արձա-
նագրուած են կարեւոր անձնաւորութիւններու եւ 
հաստատութիւններու վերաբերող էջերուն թիւերը։

 Հայոց նկարագրուած պատմութիւնը կը սկսի 
Նոյ Նահապետէն, որուն տապանը հանգչեցաւ 
մեր Արարատ լերան վրայ, ու կը հասնի 
մինչեւ համաշխարհային համբաւ վաստկած 
ժամանակակից հայ արուեստագէտներու՝ լուսա-
նկարչութեան, շարժանկարի եւ երգի մարզերէն 
ներս։ Յաջորդաբար կը ներկայացուին մեր 
հեթանոսական շրջանի հաւատալիքներն ու պատ-
մութիւնը, քրիստոնէութեան հռչակումը որպէս 
պետական կրօն, այբուբենի գիւտը, Աստուածաշունչի 
թարգմանութիւնը, Աւարայրի հաւատամարտը, 
արաբական արշաւանքներու դիմադրութիւնը եւ 
Կիլիկիոյ թագաւորութեան հիմնադրութիւնը։

 Յետոյ ընթերցողին ուշադրութիւնը կը 
կեդրոնանայ Վենետիկի վրայ, ուր հայ վաճա-
ռականներ կայք հաստատած էին, ինչ որ դիւրացուցեր 
էր հայերէն առաջին գիրքին տպագրութիւնը 
Յակոբ Մեղապարտի կողմէ, ապա՝ Մխիթարեան 
Միաբանութեան հաստատումը մօտակայ Սուրբ 
Ղազար կղզիին վրայ, ուր անգլիացի նշանաւոր 
բանաստեղծ Լորտ Պայրըն եկեր էր հայերէն սորվելու։

 Բնականաբար տեղ տրուած է 24 Ապրիլ 1915 
-ին տեղի ունեցած մեր 600 մտաւորականներու 
ձերբակալութեան, աքսորին, եւ յաջորդող հայոց 
Ցեղասպանութեան։ Յիշուած են խելագարած 
Կոմիտաս Վարդապետը, եւ նահատակուած բանա-

ստեղծներ Սիամանթօն, Դանիէլ Վարուժանը եւ Ռուբէն 
Սեւակը։ Նկարագրուած է Մուսա Տաղի հերոսական 
դիմադրութիւնը եւ բնակչութեան ազատումը 
ֆրանսական նաւատորմին կողմէ։ Մարդկութեան 
դէմ գործուած այս ոճիրը դատապարտող օտար 
անձնաւորութիւններուն մասին ալ տեղեկութիւն 
հայթայթուած է, որոնցմէ էին անգլիացի Դերկոմս 
Պրայս, նորվեկիացի երկրախոյզ ու դիւանագէտ 
Ֆրիտեոֆ Նանսէն – որ Նանսէնեան անցագիրը 
ստեղծեց գաղթականներուն համար, Միացեալ 
Նահանգներու Դեսպան Հենրի Մորկընթաու, ու 
գերմանացի հովիւ Եոհաննէս Լեփսիուս։ Իսկ որբերը 
հաւաքուած ու պատսպարուած էին ամերիկեան, 
գերմանական ու ֆրանսական միսիոնարական 
հաստատութիւններու կողմէ։

 Թուրք ներխուժողներու դէմ մղուած Սարտա-
րապատի յաղթական ճակատամարտին արդիւնքը 
եղաւ ճիշդ հարիւր տարի առաջ կազմուած 
Հայաստանի Առաջին Հանրապետութիւնը՝ 28 
Մայիս 1918-ին։ 5 դար պետականութենէ զրկուելէ 

eAoué yAâmuëQUëqO$
GåusmAQuëiQIåuë Ië 
GåAmqIåuë OqGmMÄMq

eJjVrBd$ AçnBr sIåMú



 uçzNÖ AçBDBdBr avêV AÖävíBbBtvírxV 
OrdJçvíRJBr OrHfBrvíç ñBçävíjBç, Gvdävç eçBpç 
kNzNlJBr zBäJfvíRVírP vírV tBä nP JçdVçrJç 
BpêJXJXví, Jí BÉVRP d’öFäBFvçbN$ bBröRBrBXví 
fvr dBpò fBÖäBäBb fBpví DJdvçrJçvír fJä: 
ÜJçÅVr JöRP äBçVrJçví PrRBêòVr Vç hJÉò hFBb 
ïvçhBÉvíRVírrJçr Jr vç fBrçvíRJBr dP rJçdBpBêrN 
áJçvrtJBX ZvçBFVçP dçvj 550 NÅJçN DBjdBêBb 
fBävçvá nP, vç BpÖ äBçV XvpÖ äJÖBí yNpçvíR$ 
eBnBLFBpVrV ÜBfN ÑNRJBr fçBäBçBdxBävírNr:

 UçBdBrvíRJBr nNÅ, BpÖ bBíBXvír FVçòP 
xV LDBjVç nVBpr Lvíä fBpJçvá: eJjVrBdVr 
fJäBòçòçvíRJBr BÉBçdBr Jr rBJí tBä nP öäBçrJç 
– pvpr, BçBD, Rvíçò, frHVd, vçvrênN vnBrò fBpdBdBr 
bBFvín vírVr: mVBTBnBrBd DváBrHBdvíRJBr nBÖ 
dP dBLnJr DBLnBRVí fvFJívç ZvçfçHBbvíRVírrJç:

 UrxzNÖ áJçrBFVçP dÉBfJX dví äBp, BtZBçfV 
xvçÖ bBFJçvír BzBÖäBrBb fBpvçHVrJçvír 
BzçBb BÉöçJBr N vç dP fBrHVÖBrBp fJjVrBdVr 
fJäBòçòçvíRJBr dVLBdNäP: Ar dP ÅBrBp nvíäò 
FvçbJX Brvrê rJçBtZBçfNr rJçÖ: Uç rzBäBdr 
N «nNd-nNd òBdJX fBpdBdBr VçBdBrvíRVírP$ 
fBrHVzJXvá eBpvír», rvprVÖd JRN Br FärvíV 
«fJÉBívç AíÖäçBXVvp nNÅ»: Uç BpêJXvíRVírrJçNr 
d’JLçBdBêrN RN ÖïVíÉòV nNÅ «nJç fBpdBdBr 
VròrvíRJBr nJbBFvpr ví dBçJívç fVnrBfBçêP$ 
fBpBzBfzBrvíRVír Jí zBfBrÅBäVçvíRVír N»: 
ÑBdBpr «dBçJXV xN zBfBrÅBäVçvíRJBr Fvçb-
PrRBêVr nNÅ pBçBäJíJX, JçD nJç BçTNòrJçP 
rJçBLFBpVr VnBÖävá ÖdÖBb Jr áäBrFvíVX: mJç 
BçTNòrJçvír öjBdrJçvír nNdVd-nNdVd RBïRïVXP 
zVäV rtBrBdN nJç zBfBrÅBäVçvíRJBr rTBçVr 
Jí Brvç fBíBÖBçBdtÉvíRJBr ZBZävínP»:

ÑîUëÇñAeAo cIAqñIå$
UqwyMÑ uå âIÑAo

eJjVrBd$ Gvdä. eçBpç kMyMkIAq
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ետք, հայերը շրջաբերութեան դրին ազգային 
անցագրեր, նամակադրոշմներ ու թղթադրամներ՝ 
պատրաստուած Փարիզի Շասըփօ տպարանին 
մէջ։ Խորհրդային Հայաստանը գոյութիւն առաւ 29 
Նոյեմբեր 1920-ին, իսկ 70 տարի ետք, Խորհրդային 
Միութեան փլուզումին յաջորդեց հայկական 
Երրորդ Հանրապետութեան հռչակումը՝ 21 
Սեպտեմբեր 1991-ին։ 

 Վերոյիշեալ բոլոր պատմական դէպքերը 
նկարներու միջոցով յիշուած են այս մեծածաւալ 
հատորին մէջ, առանց մոռնալու նշանաւոր հայերը, 
որոնք իրենց հետքը ձգած են համաշխարհային 
պատմութեան մէջ։ Այդ հոյլին մաս կը կազմեն 
Յովհաննէս Այվազովսկի, Ժան Գառզու եւ 
Մարտիրոս Սարեան նկարիչները, գիտնականներ՝ 
Իկնասի Լուքասիեւիչ եւ Վիկտոր Համբարձումեան, 
առաջին գունաւոր հեռուստացոյցի հնարիչ 
Յովհաննէս Ադամեան, նաեւ նշանաւոր ՄԻԿ ռազ-

մական օդանաւերու հայր Արտեմ Միկոյեան։ Չեն 
մոռցուած Զօրավարներ Անդրանիկ Օզանեան եւ 
Ալեքսանդր Սուվորով, գրագէտ Ուիլեամ Սարոյեան, 
աշխարհահռչակ երաժիշտ Արամ Խաչատուրեան, ո՛չ 
ալ բացառիկ գործարարներ՝ Ալեքսանդր Մանթաշով, 
Գալուստ Կիւլպենկեան եւ Նափոլէոն Պիւլիւքեան։

 Այս կոթողական հանրագիտարանին գինն է 
84 եւրօ, առաւել առաքման ծախսը։ Զայն կարելի է 
ձեռք ձգել դիմելով հետեւեալ հասցէին. Les Amis de 
Vahan Tekeyan, 96 rue de la Pagère, 69500 Bron (France). 
Courriel : arman.seref@orange.fr . Tél. +33 6 07 45 25 74.

AçV QôîuëKYAqIAq
(WVvr)



EåAYôÑAcAq

16 ■ CAqCIå iC. âAåU mAåâ-AyåUW 2019 QUë 70

 e. kNzNlJBr dP tJtäN fBpJçNr ZöÖJXví 
dBçJívçvíRVírP PräBrJdBr pBçdVr äBd, vçzNÖLV 
dBçJrBrò zBfJX nJç VròrvíRVírP$ BLFBpVr, 
òçVÖävrNBdBr Jí ntBdvíRBpVr zBädBrJXVvíRJBnD: 
AçHBçJí «BLF nP$ vç JrRBçdvíBb N êJjBÖzBrvíRJBr, 
BLF nP$ vçvír zBänvíRVírP RBRZvíBb N Vç 
LBíBdrJçvír BçVírvá, xV dçrBç ÖBdBçdvíRJBr 
HrJX Vç VròrvíRVírP»: 

 OÖä fJjVrBdVr, «öçvíBr nJbBFvpr fçBnB-
pBdBrP$ eBpvír fvFJívç Jí JdJjJêBdBr rvç 
fBpJêBdNä vírJrBXr N»: Ar dP FçN. «U?rx zVäV 
PrN eBpP BpÖöç Vç fBLBçvínNd fVnrBfBçêJçvír 
HVnBê – zVäV áJçBtZvíTBêrN Vç nNÅ Vç BLFBpVr 
fBíBäòV vpTP: ApÖ vpTvá$ zVäV ävdBp BnNr 
HTvíBçvíRJBr, Jí ÖVçN Vç VròrvíRVírP, ntBdvpRP 
Jí fBíBäòP: ÑBdBpr «dBp rBZBzBävívíRVír nP, 
vç áJç N BnNr nVÅvêBÉvínrJçN$ fBpçJrVòP dJçäJX 
Jí ÖïVíÉòP áJçBdBLnBdJçzJX»:

 eBnBhBpr Gvdä. kNzNlJBrV, eBpP v!íç BX brV, 
d’BÉrN BpH JçdçVr HçvtnP, drVòr ví rdBçBFVçP, 
dP tVrN ví dP tNrêrN: UÖd JRN ïvZBHçvíV BpXvíç, 
rvprP d’PrN, fJäBzrHJXvá BLFBzBfzBrvínV 
Jí fBpBzBfzBrvínV äJÖXBdBrP: CBpê LBpr 
VçBdBrBêrJXví fBnBç zNäò N nrBp fBpdBdBr 
dBÉvpêrJçN rJçÖ:

 OrRJçêvjP äJjJdvíRVír dP ÖäBrBp fJjVrBdVr 
BpêJXBb JçdVçrJçvír nNÅ fBÖäBävíBb fBp 
FBjvíRrJçví dBLnvíRJBr Jí HVnBFçBíBb fBç-
êJçvír nBÖVr.– ovçHBrBr, ñvíNpR, cVzçvÖ, 
mBXRB, ovírBÖäBr, UäBXVB, evXBräB, WJfBÖäBr, 
MÖRvrVB, WBRáVB, IRvázVB, eBçBíBpVr AïçVdN, 
MX ÑBXáBävç, îJçví, AçTBrRVr, wVXV, AíÖäçBXVB, 
kBïvr: Artvítä rBJí$ eBpBÖäBr, QvíçòVB, 
úçBrÖB Jí mVBêJBX qBfBrFrJç: cP bBröRBrBp 
öçVrBdJXV fBpJçví$ êçvíBb BtZBçfV xvçÖ bBFJçP: 
Arvrê nNÅ dP FärvíV evXBräBpV âVFçBrP$ 
vçvír nBÖVr dP FçN. «âVFçBrVr PrRBêòP eBpvír 
PrRBêòr N, v!x RN xXVrJXví$ BpX XVrJXví, fBdBÉBd 
bBrç DJÉBr$ tBçvírBdJXví: AÖVdB evXBräBpV 
pBävíd xN, BpX BnDvjÅ BtZBçfV nNÅ»: oVtvíJXví 
BçTBrV Jr rBJí MÖRvrVvp AçäJnr ví ÇBLnVdP, 
WBRáVvp âNç YvÖçváP, kBïvrV ÇBLnVdP: Anïvï 
dJrÖBFçvíRVírrJç BX äçvíBb Jr òVx RN tBä bBröR 
BrhJçví.– AÖBävíç âNöáXNRJBr, ÜBçHBr QBtlJBr, 

ÜBçHFNÖ MÖòVzBtJBr, ÑvrB qBtJBr, eJävíVd 
yVíX, ÜJç. âVFçBr EvíräBòlJBr, ÜJç. AçnJrBd 
mVÖVçJBr (AçnVÖ), AíJäVÖ kNzNlJBr, ováfBrrNÖ 
eVrHXJBr:

 eJjVrBdP tBä pBlBZ dP áJçpVtN yNpçvíRV 
MtçJûVN RBjVr nNÅ fBÖäBävíBb eBp AíJä. 
cJHçvrBdBr CBçhçBFvpr ÜBçTBçBrV víÖvíêVxrJçr 
ví HBÖPrdJçrJçP, Jí Brvrê fJä dBzvíBb rtBrB-
dBXVê HNzòJçP: cP rdBçBFçN rBJí pvíLVx 
JjJXvíRVírrJç, fJçvÖBdBr BçBçòrJç Jí BrBdrdBX 
fBrHVzvínrJç: oVtBçTBr Jr «A!X FçJXví vpT 
xnrBê», «ÜNçòP Zvçvírd N», «AptBpVr BrNbòP», 
«eBpvír DBçJdBnrJçP» Jí «wNXNzVVr ZvÖävínP» 
ZvçBFçvíBb FXvíZrJçP:

 GVíçPnDÉrJXV, pBçBDJçBDBç dBçl ví FçBíVx 
áJçrBFVç dçvj FXvíZrJçvá, lvZ ví DBLnBLBr 
DváBrHBdvíRJBnD, Zvçvírd fBpçJrBÖVçBdBr Jí 
òçVÖävrNBdBr tvírxvá FçvíBb BpÖ zBädJçBLBçH 
FVçòP dP pBrhrBçBçJrò nJç DvXvç PrRJçêvjrJçvír: 
ÑäBrBXví fBnBç$ HVnJX fJjVrBdVr.– Dr. Hrayr 
JEBEJIAN, P. O. Box 26071, 1666 Nicosia, Cyprus - hrayr.
jebejian@gmail.com:

AçV QôîuëKYAqIAq
(WVvr)
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 Կիրակի, 17 Մարտ 2019-ի երեկոյեան, 
Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
Միութեան, ինչպէս նաեւ Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան հովանա-
ւորութեամբ՝ յատուկ յոբելենական ճաշկերոյթ մը 
տեղի ունեցաւ Փասատինայի Հայ Աւետ. Կիլիկիա 
Եկեղեցիի Տէրեան սրահէն ներս, Վեր. Դոկտ. 
Վահան Թութիկեանի հովուական եւ հանրային 
ծառայութեան 60-րդ տարեդարձին բարեբաստիկ 
առիթով։ Ճաշկերոյթին ներկայ էին հոծ թիւով 
հիւրեր՝ ինչպէս նաեւ գործակից հովիւներ, 
բարեկամներ եւ ընտանեկան պարագաներ։

 Ճաշկերոյթի Յանձնախումբի Ատենապետ 
եւ հիւրընկալ եկեղեցիի Աւագ Հովիւ՝ Վեր. Սերոբ 
Մկրտիչեան բարեգալուստի իր խօսքին մէջ 
ներկայացուց Վեր. Թութիկեանի կենսագրականը, 
վեր առաւ անոր ծառայութեան կարեւորութիւնը, 
եւ փառաբանութեան երգով ու աղօթքով բացուած 
յայտարարեց գոհաբանական ճաշկերոյթը։

 Յայտագրի ընթացքին իրենց շնորհաւորական 
խօսքերով եւ Վեր. Թութիկեանի հետ իրենց 
ունեցած կեանքի յուշերով խօսք առին Վեր. Վաչէ 
Էքմէքճեան՝ Միութեան Նախագահ, Տոքթ. Նազարէթ 
Տարագճեան՝ Աւետարանչականի Վարչութեան 
Նախագահ, Վեր. Ռան Թովմասեան՝ երկար 
տարիներու գործակից, Դոկտ. Գնէլ Թուրեան՝ Վեր. 
Թութիկեանի երկրորդական վարժարանի օրերու 

վաղեմի ընկեր, Ճոյս Փիլիպպոսեան -Սթայն՝՝ 
Սթիվըն Փիլիպոսեան Հիմնարկի Ատենապետ, 
Տոքթ. Մայքըլ Ոսկեան՝ Վեր. Թութիկեանի փեսան 
եւ Աւետարանչականի Փոխնախագահ, Ճորճ 
Բամպակեան՝ Վեր. Թութիկեանի աներձագը, Տ. 
Սարգիս Քհնյ. Պետոյեան՝ յանուն Յովնան Արք. 
Տէրտէրեանի, Տ. Գարեգին Քհնյ. Պետուրեան՝ 
յանուն Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանի, Օշին 
Քէշիշեան՝ Գալիֆոռնիոյ Արմինեըն Օպզըրվըր 
թերթի խմբագիր եւ Եսթեր Չէլէպեան -Թոկնոզի՝ 
Լոս Անճելըսի Քեսապի Ուսումնասիրաց Միութեան 
Վարչութեան Նախագահ։

 Գեղարուեստական բաժնին մէջ երգչուհի 
Արփի Այնթապլեան հրամցուց քանի մը հոգեւոր եւ 
հայրենաշունչ երգեր՝ Սիւզի Պաղտոյեանի դաշնակի 
ընկերակցութեամբ, եւ Սոնա Խանճեան արտասանեց 
Դանիէլ Վարուժանի «Ցան» բանաստեղծութիւնը։

 Յայտագրի վերջին մասին մէջ խօսք առին Վեր. 
Սերոբ Մկրտիչեան (փոխան Միութեան Հովուապետ 
Վեր. Պերճ Ճամպազեանի, որ կամքէ անկախ 
պատճառներով երկրէն կը բացակայէր) եւ Տիար 
Զաւէն Խանճեան՝ Աւետարանչականի Գործադիր 
Տնօրէնը։ 

 Վեր. Մկրտիչեան իր խօսքը սկսաւ՝ յիշեցնելով 
թէ «Մշակը իր վարձքին արժանի է» (Ղուկ. 10. 
7), ապա վեր առաւ Վեր. Թութիկեանի երկար 
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տարիներու նուիրական վաստակը եւ անոր 42 
գիրքերու հրատարակութիւնները։ Մէջբերելով Վ. 
Թէքէեանի «Հաշուեյարդար» բանաստեղծութիւնը, 
ան շեշտեց թէ «Վեր. Թութիկեան իր 60 տարիներու 
ընթացքին հաւատարմաբար տուաւ այն՝ ինչ 
որ ստացած էր։ Անշահախնդրօրէն տուաւ եւ 
ցանեց քրիստոսակեդրոն հաւատք եւ ազգային 
պատկանելիութեան գիտակցութիւն։ Անվարան 
կարելի է նկատել զինք՝ այսօրուան Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիի «քալող հանրագիտարանը»։ Ան ինչ որ 
տուաւ մարդ արարածին, ա՛յն մնաց, որուն համար 
այսօր Աստուծոյ փառք կու տանք, յատակապէս Վեր. 
Թութիկեանի նուիրական ծառայութեան համար՝ 
Համաշխարհային Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի 
դաշտին մէջ»։

 Պրն. Խանճեան իր ելոյթով անդրադարձաւ Վեր. 
Թութիկեանի անձին, կեանքին եւ հոգեմտաւոր 
վաստակին։ «Վեր. Թութիկեան իր կեանքով, 
կենցաղով, եւ արդիւնաբերութեամբ կատարելապէս 
կը մարմնացնէ հետեւեալ երեք ձիրքերը», ըսաւ 
ան։ «Անոր կամքկամքը կը հպատակի իր ամրակուռ 
համոզումներուն, որոնք հիմնուած են նախ Աստուծոյ 
Խօսքին եւ ապա անկէ բխած մարդկութեան 
հանդէպ իր տածած սիրոյն վրայ: Վեր. Թութիկեանի 
աշխատանքայինաշխատանքային կարգապահութիւնը եզակի է եւ 
ներգործիչ: Եւ վերջապէս կամքկամքն ու աշխատանքաշխատանքը 
տրամադրութիւններ են որոնք անկասկած կարօտ 
են շարժակի, ոյժի եւ քաջութեան: Եւ ահա՛ հոս է 
որ անհրաժեշտ են մտային եւ ֆիզիքական կորովկորովի 
ոյժը, կարողականութիւնը եւ կատարելագործելու 
քաջութիւնը, զոր կ'արժեւորէ կամքկամքի վրայ 
հաստատուած արդիւնաբերելու աշխատանքաշխատանքը», 
եզրակացուց ան:

 Յայտագրի աւարտին՝ իր խօսքին մէջ Վեր. 
Թութիկեան յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց 
Միութեան, Աւետարանչականին եւ Ճաշկերոյթի 
Յանձնախումբին՝ ճաշկերոյթի կազմակերպման 
իրենց ժրաջան աշխատանքին համար։ Շնորհա-
կալութիւն յայտնեց նաեւ ներկաներուն, ապա իր 
երախտագիտութիւնը բարձրացուց առ Աստուած՝ 
Տէրոջ այգիին մէջ 60 տարիներու իր ծառայութեան 
մեծ շնորհքին համար։ «Ինչ որ եմ եւ ինչ որ ունիմ Իրեն 
կը պարտիմ եւ փառք կու տամ Իր սուրբ անուան եւ 
Իր շնորհած պարգեւներուն համար», ըսաւ ան։

 Յայտագիրը վերջացաւ Տէրունական Աղօթ-
քի յոտնկայս երգեցողութեամբ, դաշնակի ըն-
կերակցութեամբ Եսթեր Ասիլեանի, եւ Վեր. 
Դոկտ. Վահան Թութիկեանի Օրհնութեան 

աղօթքով,՝ ընկերակցութեամբ ներկայ գտնուող 
բոլոր հովիւներուն։ Վեր. Թութիկեանի հովուա-
կան եւ հանրային ծառայութեան առիթով 
նուիրատուութիւններ եղան եւ կը շարունակուին 
ըլլալ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետ. Միութեան 
մօտ իր անունով հաստատուած անձեռնմխելի 
հիմնադրամի մը։

 Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան ծնած է 
Սուրիա,՝ Քեսապի Էքիզօլուք գիւղը եւ նախնական 
ուսումը ստացած է տեղւոյն Հայ Աւետ. Նահատակաց 
վարժարանին մէջ: Ապա իր ուսումը շարունակած է 
Հալէպ, Պէյրութ, եւ հասած մինչեւ հեռաւոր Միացեալ 
Նահանգներ, ուր տիրացած է Դոկտորի տիտղոսին՝ 
աստուածաբանութեան մէջ: Ան իր հովուական 
ծառայութիւնը մատուցած է Դամասկոսի (Սուրիա), 
Գահիրէի (Եգիպտոս), ինչպէս նաեւ Միացեալ 
Նահանգներու Ուոթըրթաունի (Մեսեչուսեց) եւ 
Տիթրօյթի (Միշիկըն) Հայ Աւետ. Եկեղեցներուն մէջ։ 
Վեր. Թութիկեան նաեւ ընտրուած է Միութեան 
Նախագահ չորս տարբեր տարեշրջաններու։ 
Ան եղած է դասախօս Միշիկընի Lawrence 
Technological University-ին, ինչպէս նաեւ University 
of Michigan-ի մէջ։ Վեր. Թութիկեան վարած է Հայ 
Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի 
Նախագահի պաշտօնը, իսկ վերջին 17 տարիներուն 
կը վարէ անոր Գործադիր Տնօրէնի պաշտօնը: Ան 
նաեւ պատուակալ հովիւն է Տիթրօյթի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիին։ Հեղինակած է 42 հատորներ: 

 Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակ-
ցութիւնը, հիմնադրուած 1918-ին Հայ Աւետ. 
եկեղեցիներու կողմէ՝ Միացեալ Նահանգներու 
Մեսեչուսեց Նահանգի Ուսթըր քաղաքին մէջ, 
երկնուեցաւ հայ ժողովուրդի ամենադաժան 
օրերուն, օգնելու մեր հայրենակիցներուն, 
վերականգնելով անոնց կեանքը ցեղասպանութեան 
եւ տեղահանութեան յաջորդող օրերուն։ Աւետա-
րանչականը դարձած է համաշխարհային 
քրիստոնէական կազմակերպութիւն մը, թիկունք 
կանգնելու Հայ Աւետ. Եկեղեցիի գործունէու-
թիւններուն, սատարելու Հայրենիքի եւ Սփիւռքի 
հայութեան հոգեւոր ու ֆիզիքական վերելքին, 
ինչպէս նաեւ օգնելու այլոց՝ որոնք յատուկ կարիքներ 
ունին։ 
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 Վերապատուելի՛ Վահան Թութիկեան,
 Սիրելի՛ բարեկամներ,

  Ուրախ եւ ցնծալի պահ մը կ'ապրինք: Հաւաքուած 
ենք պատիւ ընծայելու իր կեանքը «Տէրոջ այգիին» 
մէջ գործելու նուիրած անձի մը ծառայութեան 
վաթսունամեայ յոբելեանին: Ծառայութիւն մը, 
որ չէ սահմանափակուած միայն բեմերու վրայ 
հրամցուած քարոզներու եւ կամ վանականներու 
հոլովոյթով կղզիացած կամ ճահճացած միայն 
աղօթքի խողովակով բարի մաղթանքներու ծիրին 
մէջ: 

 Այսօր հաւաքուած ենք գեղերգելու Յակոբոս 
Առաքեալի նման գործի, աշխատանքի, ծառայու-
թեան եւ արտադրելու նուիրուած կեանք մը, որ կը 
հաւատայ թէ «ինչպէս մարմինը առանց հոգիի մեռած 
է, նոյնպէս ալ հաւատքը առանց գործերու մեռած է»:

 Վերապատուելիին արգասիքին նուիրուած 
նախորդ գրախօսական մը կրկնելու գինով, արդար է 
աղաղակել թէ ժամանակակից Հայ Աւետարանական 
եւ այլոց ծառայողներու փաղանգին մէջ ստուար 
է թիւը այն հոգեւոր գործիչներուն, որոնք իրենց 
հովուական ասպարէզի կողքին, մշակած ըլլան գիր 
ու գրականութիւն, եւ սպիտակ թուղթին յանձնած 
ըլլան միտք ու կարծիք, բան ու բանիւ, գիր եւ 
դպրութիւն, յուշ եւ պատմութիւն:

 Արդարեւ ակնարկ մը Վեր. Թութիկեանի 
արտադութեան հունձքի ցանկին, ցոյց կու տայ 
թէ վերջին քառասուն տարիներու ընթացքին ան 
միջին հաշուով հրատարակած է տարին աւելի քան 
մէկ գիրք, որուն վերջինը նուիրուած է վաթսուն 
տարիներու վրայ երկարած ծառայութեան եւ 
արտադրութեան մը ցոլացումին՝ ինչպէս նաեւ մտքի 
եւ հոգիի նոր ցոլքերու փայլատակման:

 Վեր. Թութիկեանի հրապարագրական յուռթի 
արտադրութիւնը բեղմնաւոր եւ արգասաբեր 
գրադարան մը հարստացնելու օրհնութիւնն 
է: Գրադարան մը՝ որ ընթերցումի հաճոյքէն 
եւ ընկալումէն ետք կը շարունակէ ծառայել 

որպէս կեանքի փորձութիւններու, մարդակային 
արժէքներու, եկեղեցական պատմութեան, Աւետա-
րանական Շարժումի ստեղծման եւ հոլովոյթին, 
Հայ Եկեղեցւոյ Տօնացոյցին, ազգային պատ-
կանելիութեան, Նոր եւ Հին Կտակարաններու 
սերտողութեան եւ տակաւին բազմազան նիւթերու 
շտեմարան եւ համայնագիտարան:

 Պատմութեան, մամուլի, աստուածաբա-
նութեան, հոգեւոր եւ աշխարհային կեանքի, 
ազգային ու զոյգ հայրենիքներու հանդէպ 
հաւատարմութեան եւ տակաւին այլազան 
նիւթերու շուրջ թուղթ մրոտելու լուսարձա-
կումներէն անդին, Վերապատուելին իր 
վաթսունամեայ ծառայութեան տարիները 
յատկացուցած է նաեւ ղեկավարութեան եւ 
առաջնորդութեան մակարդակով, նաւավարելով 
Հիւսիսային Ամերիկային Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
Միութիւնը, Աւետարանչականը, Հայ Աւետ. 
Համաշխարհային Խորհուրդը եւ այլ շրջանային 
միջեկեղեցեկան եւ համազգային կառոյցներ, 
ձեռնարկներ, ոգեկոչումներ, յոբելեաններ եւ 
համագումարներ:

 Վեր. Թութիկեանի անձին, ծառայութեան եւ 
արտադրութեան մասին մտածելու մեկնակէտին 
իսկ, զիս առաջնորդեց մանկութեան, աւելի ճիշդ 
նախակրթարանի գրասեղաններու վրայ որպէս 
ոսկեայ ապարանջան սորված հետեւեալ քառեակը.

  Կամք, աշխատանք եւ կորով,
  Երեք ձիրքեր են՝ որով
  Մարդ ծովու վրայ թէ գետնի,
  Անպայման կը յաջողի։
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 Վազրիկ Սաֆարեանը ծնուել է Թեհրանում ՝1965 
թուականի Փետրուարի 9-ին, մի հայ քրիստոնեայ 
ընտանիքում։ Մանկութիւնից մասնակցել է 
Աւետարանական եկեղեցու Կիրակնօրեայ 
դասարաններին եւ համագումարներին, որտեղ 
ժամանակի ուսուցչուհու՝ Տիկ. Արփինէ Մահշիկեան-
Աղաբէգեանի միջոցով ծանօթացել է Ս. Գրքի 
հետ: Վազրիկի մայրը մասնակցում էր Հայ Աւետ. 
եկեղեցու պաշտամունքներին: Նա իր հաւատքի 
կեանքը ժառանգել էր իր ծնողներից, յատկապէս իր 
մեծ հօրից, որը Ս. Գրոց ընկերութեան (պաշտօնեայ) 
գրավաճառ էր:

 Նա իր նախնական կրթութիւնը ստացել է 
Թեհրանի «Արարատ» դպրոցում, եւ ապա իր 

մասնաճիւղը (Business Management) շարունակելու 
համար տեղափոխուել է պարսկական «Մանուչեհրի» 
դպրոցը:

 1979 թուականին, յեղափոխութեան դէպքերի 
եւ Իրանի ու Իրաքի պատերազմի պատճառով, 
եկեղեցում արձակուել են փոքր տարիքի երեխաների 
դասարանները, եւ դա պատճառ է դարձել որ նա՝ 
պատանի հասակում՝ մի քանի ժամանակ հաւատքի 
կեանքից հեռանայ:

 1980 թուականին նա, որ դեռ պատանի էր, 
պատահմամբ մասնակցում է միջեկեղեցական մի 
հոգեւոր համագումարի, եւ այդ համագումարը 
պատճառ է դառնում, որ նրանում մարած հոգեւոր 

 Վեր. Թութիկեան իր կեանքով, կենցաղով, 
եւ արդիւնաբերութեամբ կատարելապէս կը 
մարմնացնէ վերոյիշեալ երեք ձիրքերը:

 Անոր կամքկամքը կը հպատակի իր ամրակուռ 
համոզումներուն, որոնք հիմնուած են նախ 
Աստուծոյ Խօսքին եւ ապա անկէ բխած 
մարդկութեան հանդէպ իր տածած սիրոյն: 
Վերապատուելին իր որոշումներու ծիրին մէջ 
կը հիմնուի խորունկ խորհրդածութիւններու 
վրայ, որոնց արդիւնքն է ծանծաղութենէ հեռու 
եւ հաստատ կամքի վրայ հիմնուած դիրք կամ 
որոշում:

 Վեր. Թութիկեանի աշխատանքային աշխատանքային կարգա-
պահութիւնը եզակի է եւ ներգործիչ: Անոր քունի եւ 
ֆիզիքական հանգստութեան ժամերը խտացուած 
են գիշերային չորս ժամերու եւ ցերեկային կարճ 
հանգիստի մը վրայ: Մնացեալը մեղուաջան 
աշխատանք է եւ արդիւնաբեր ու իմաստալից 
արտադրութիւն:

 Եւ վերջապէս կամքկամքն ու աշխատանքաշխատանքը 
տրամադրութիւններ են, որոնք անկասկած կարօտ 
են շարժակի, ոյժի եւ քաջութեան: Եւ ահա՛ հոս է 
որ անհրաժեշտ է մտային եւ ֆիզիքական ԿՈՐՈՎԿՈՐՈՎի 

ոյժը, կարողականութիւնը եւ կատարելագործելու 
քաջութիւնը, զոր կ'արժեւորէ կամքկամքի վրայ 
հաստատուած արդիւնաբերելու աշխատանք աշխատանքը:

 Ահա՛ աստուածային կոչումի կողքին Վեր. 
Թութիկեանի գոհար ձիրքերը, որոնց բոլորին 
գումարը հանդիսացող աստուածամերձ Քեսապի 
ծնունդ Աստուծոյ ծառային վաթսունամեայ 
ծառայութեան վաստակին առջեւ այսօր սիրով, 
յարգանքով ու երախտագիտութեամբ կու գանք 
խոնարհիլ:

 Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկե-
րակցութեան անունով կը գնահատեմ ու կը 
շնորհաւորեմ Վեր. Թութիկեանին տարիներու 
ընթացքին թուղթին եւ կեանքի ալիքներուն 
յանձնուած բազմածաւալ հրատարակութիւններու, 
խոնարհ ծառայութեան եւ աստուածահաճոյ կոչումի 
մը արգասիքը հանդիսացող կեանքը:
Վարձքդ կատա՛ր, պատուելի՛:

KBíNr YAqkIAq
EvçbBHVç âröçNr 
AíJäBçBrxBdBrV
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կեանքի ձգտումը դարձեալ արթնանայ եւ նորոգուի: 
Այդ համագումարը պատճառ է դառնում, որ նա աւելի 
լրջութեամբ հետեւի հաւատքի կեանքին ու վերջապէս 
այն արդիւնքին հասնի, որ իր մասնակցութիւնը 
համագումարին պատահական չի եղել, այլ Աստծոյ 
հրաւէրն է եղել նրա կեանքի նոր որոշումների համար: 
Նոյն թուականին, նա ապաշխարում է եւ իր կեանքը 
նուիրում Քրիստոսին։ Քանի որ դեռ պատանեաց 
դասարանները չէին կազմուում եկեղեցում, նա 
մասնակցում է երիտասարդաց դասարաններին:
Եղբայր Վազրիկը իր ծառայութիւնը սկսել է 
երիտասարդաց վարչական կազմում, որպէս 
մարզական բաժնի պատասխանատու: Ուսումը 
աւարտելուց յետոյ, դեռ որ պատերազմը չէր դադարել՝ 
որոշում է բանակ գնալ: Այդպիսով 1987-1990 
պատերազմի ընթացքում ծառայում է բանակում:

 28 ամիս բանակում ծառայելուց յետոյ կեանքի 
մէջ ճաշակում է Աստծոյ օրհնութիւնները եւ 
ականատես լինում թէ ինչպէս նա առաջնորդութիւն 
եւ խաղաղութիւն է պարգեւում իրեն զինուորական 
ծառայութեան դժուարին օրերի ընթացքում:

 Զինուորական ծառայութիւնը եւ պատերազմը 
միաժամանակ աւարտուելով, նոր շրջան է սկսում նրա 
համար, որ դեռ շատ երիտասարդ էր եւ մեծ փափաք 
ունէր եկեղեցում պաշտօնապէս ծառայելու համար: 
Այս ընթացքում դրսում նա տարբեր աշխատանքներով 
է զբաղուում, բայց շատ գոհ չի մնում նրանցից: Որոշ 
յաջողութիւններից ու նաեւ ձախողութիւններից 
յետոյ, 1995 թուին եկեղեցու հովիւ՝ Վեր. Թադէոս 
Միքայէլեանի եղերական մահից յետոյ նա եկեղեցու 
երիցական կազմի կողմից հրաւիրուում է որպէս 
պաշտօնեայ ծառայելու եկեղեցում:

 1995 թուին ծառայութիւնը սկսելով եկեղեցում, 
առիթ է ունենում նաեւ մասնակցելու Իրանի Աւետ. 
եկեղեցիների աստւածաբանական դասընթացքներին 
եւ համագործակցել եկեղեցու տարբեր կազմերի հետ 
(Կիրակնօրեայ, Պատանեաց ու Երիտասարդաց): 
Երբ Վեր. Հենրիկ Շահնազարեանը եւ հետագայում 
Վեր. Միշէլ Աղամալեանը իրենց աստւածաբանական 
ուսումը շարունակելու համար Պէյրութ են մեկնում, 
նրանց բացակայութեան ժամանակ եղբ. Վազրիկը 
որպէս քարոզիչ ծառայում է «Շնորհալի» եկեղեցում:

 1999-ին նա աւարտում է Իրանի Աւետ. 
եկեղեցիների աստւածաբանական դասընթացքը: 
Եղբ. Վազրիկի ծառայութիւնը չի սահմանափակուել 
եկեղեցական ծառայութիւններով: Նա առիթ է ունեցել 
նաեւ մասնակցելու տարբեր աստւածաբանական 

եւ դաստիարակչական սեմինարների՝ Կիպրոսում, 
Լիբանանում, Սիրիայում եւ Հայաստանում, ուր 
դասախօսել են նաեւ Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեանը, 
Վեր. Փերի Շաւ, Վեր. Դոկտ. Մարք Շոնի եւ Եղբ. Ժան 
Սաղրեանը:

 2004 թուականին, երբ երկրաշարժը աւե-
րում է Իրանի «Բամ» քաղաքը, եղբ. Վազրիկը 
համագործակցում է MECC եւ Conscience International-ի 
հետ՝ մարդասիրական օգնութիւններ մատուցելով 
աղէտեալներին: 2012 թւականին «Էմմանուէլ», նաեւ 
«Ս. Պետրոս» Աւետ. եկեղեցիների կողմից հրաւիրուել 
է համագործակցելու՝ որպէս պատասխանատու 
քարոզիչ: Եղբ. Վազրիկը գրաւոր դիմումով եւ Հայ 
Աւետ. եկեղեցու հովիւների եւ երիցական կազմի 
հաստատութեամբ,՝ նաեւ Մերյձաւոր Արեւելքի Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիների Միութեան հաստատութեամբ՝ 
արտօնեալ քարոզիչ յայտարարուեց 2017-ի Ծննդեան 
պաշտամունքին, ստանձնելով «պատւելի» տիտղոսը:

 Այժմ պատւելի Վազրիկ Սաֆարեանը շարու-
նակում է իր ծառայութիւնը «Ս. Յովհաննէս» 
եկեղեցում՝ որպէս արտօնեալ քարոզիչ, գրասենեակի 
գործիչ, պատանեաց կազմի պատասխանատու։ 
Ան նաեւ դասաւանդում է աստւածաբանական 
դասարաններում:
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 AÉBòJBXP PÖJX d’víLN. «Gvíò nJjòJçví RvjvíRVír PrHvírJêVò: îçdvíBb Nò, DBpê BpÖ 
nVBpr ÖdVLD nPr N: CBçhçJBXP hJL Vç FvçbVr nBÖrBdVê d’PrN ví d’PÖN. “Gvíò hJç dvxvínP 
dP äJÖrNò, JjDBpçrJ#ç”: ApÖ dvxvínP DBêBÉVd ïvçhBÉvíRVír nP xN, BpX hJç dJBròVr nNÅ 
BÖävíBbBpVr bçBFçVr DrBdBr Jí dBrvrBívç VçBFvçbvínP»:

 ñçVÖävÖV ZBxP BprzVÖV hJívá nP rJçdBpBêvíBb Nç cvçrRBêVrJçvír, vç BnNr òçVÖäírJBp 
FäBb Nç Vç dvxvínP: ApÖ áJçBzBfvíBb xNç nV òBrV BÉBrhrBtrvçfJBXrJçví, BpX DvXvç 
fBíBäBêJBXrJçvír:

 cvxvínP BrhrBdBr N, RNJí víjjvíBb N DvXvçVr: AÉBÅVr JdJjJêVr LBpr XBí fBÖdêBb 
Nç Jí DvXvç rvçBHBçhrJçP dP ádBpNVr: ApÖöç BX rvprP zNäò N PXXBp. BnNr vò BrhrBzNÖ 
fBnvLvíBb zNäò N PXXBp Vç dvxvínVr:

 eBíBäBêJBXVr fBnBç ZBxVr dvxvínP zBçäBívçvíRVír nPr N Jí v#x RN dBnBívç 
bBÉBpvíRVír nP: ApÖöç VÖd fBçê äBrò. «âNç oVÖvíÖ ñçVÖävÖ Vn dJBròNÖ V?rx d’BdrdBXN»: 
âBçÖvrBêV ÑöjvÖ IdJjJêVr dP fBXBbNç ví JçHvín PçBb Nç vç òçVÖävrJBrJçP dvçÖrêrN: 
CBpê BdrRBçRV nP nNÅ ïvZvíJXvá JjBí yöjvÖ AÉBòJBX: ñçVÖävÖ VçJr pBpärvíBb Nç, 
Jí BädN V áJç Vç BrVbBb ZBxP dP bBrvíêBrNç, òBrV vç Vç ÖçäVr nNÅ ïvçhBçdBb Nç 
DBçJïvZvíRVírP: yöjvÖV dJBròVr DBrBXVr$ ñçVÖävÖV xBçxBçBròrJçvír fBjvçHBdVê PXXBXr 
Nç: YBxNr BrfBäBdBr pBpärvíRVír nP vírJrBXvír fBnBç$ BíJäBçBrP òBçvLJê nVrxJí 
JçdçV bBpçJçP:

 âNçP BpÖ dvxvínP nJLV# BX d’BÉBÅBçdN: Uç ÑvíçD evFVvá dP ïBïBòV nJLV DBêBÉVd 
pBpärvíRVír nP trvçfJX oVÖvíÖ ñçVÖävÖV ZBxNr: YBxVr dvxvínP 

BrfBäBdBr N – BrhrBdBr dJBrò nP Jí bBÉBpvíRVír nP$ 
BÖävíBbBpVr LöçvíRJBr fváBrVVr äBd: UêV!í RN fBÖdrBpVrò 

BpÖ VçvjvíRVírP Jí PrHBÉBÅNVrò BpÖ dvxvínVr:

YAwUq cuwuëmO
«Gvíò hJç dvxvínP dP äJÖrNò, JjDBpçrJ#ç»

_ A. cvçr. 1. 26:

OrHvírV#rò ZBxVr FBpRBdjvíRVírP, 
«pVnBçvíRVírP» Jí LöçvíRVírP

(A. cvçr. 1. 18-31):
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