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 Իւրաքանչիւր եկեղեցիի տարրական 
առաքելութիւնն է Քրիստոսով փրկու-
թեան Բարի Լուրը աւետարանել 
բոլոր արարածներուն, մարդկային 
պատնէշները եւ սահմանները 
յաղթահարելով: Պենտեկոստէի 
օրը,՝բոլոր աշակերտները Ս. 
Հոգիով լեցուեցան եւ Աստուծոյ 
Խօսքը զօրութեամբ ու համար-
ձակութեամբ քարոզեցին, եւ 
արդիւնքը չուշացաւ: Երբ 
Պետրոս Առաքեալ քարոզեց 
խաչին պատգամը եւ յարուցեալ 
Քրիստոսը, իր ունկնդիրները 
համոզուեցան թէ մեղաւոր են, 
դարձի եկան, ու հաւատքով ստացան 
իրենց մեղքերուն թողութիւնը եւ Ս. 
Հոգիին շնորհած նոր կեանքը: Այդ օրը 
3000 հաւատացեալներ մկրտուեցան եւ 
այդ կերպով ծնաւ առաջին քրիստոնեայ 
Եկեղեցին:

 Մէկ սերունդի տեւողութեան ընթացքին, 
Միջերկրական ծովը շրջապատող բոլոր 
երկիրներուն մէջ աւետարանը քարոզուեցաւ, 
Երուսաղէմէ մինչեւ Հռոմ: Պօղոս Առաքեալի 
աւետարանչական ճամբորդութիւններուն հետե-
ւանքով՝ բազմատասնեակ նոր եկեղեցիներ 
հիմնուեցան Պաղեստինի սահմաններէն անդին։ 
Հզօր Հռոմէական կայսրութիւնը սարսեցաւ: 
Յիսուս Քրիստոսի աւետարանին սիրոյ եւ անձը 
փոխակերպող յեղափոխական պատգամը խո-
րապէս բոյն դրաւ յունահռոմէական հեթանոս ու 
համաձուլող հասարակութեան մէջ:

 Միթէ ժամանակները փոխուա՞ծ են: 
Արդեօք կրնա՞նք յուսալ ու հաւատալ Ս. 
Հոգիին նոր հեղումին՝ մեր կեանքերուն ու 
եկեղեցիներուն վրայ: Այսօր ո՞ւր կը գտնուին ո՞ւր կը գտնուին 
մեր Հայ Աւետարանական եկեղեցիները։ Ունի՞նք մեր Հայ Աւետարանական եկեղեցիները։ Ունի՞նք 

աւետարանելու նախանձախնդրութիւնը՝ նոր աւետարանելու նախանձախնդրութիւնը՝ նոր 
հոգիններու փրկութեան համար: Ո՞ր սահ-հոգիններու փրկութեան համար: Ո՞ր սահ-
մաններէն անդին պէտք է անցնինք: Ի՞նչ է մաններէն անդին պէտք է անցնինք: Ի՞նչ է 
մեր անձնական եւ համայնքային վկայութեան մեր անձնական եւ համայնքային վկայութեան 
ազդեցութիւնը մեզ շրջապատողազդեցութիւնը մեզ շրջապատող հանրութեան 
վրայ: Ո՞րն է մեր դրդապատճառը՝ նոր հոգիներ 
շահելու՝՝Յիսուսի, որպէսզի յաւիտենական 
փրկութեան արժանանան:

 Գանատացի Վեր. Օսվալտ Սմիթ իր 
գրած շատ հետաքրքրական գրքին մէջ, որուն 
խորագիրն է «Հոգիներու Սէրը», կը վկայէ որ իր 
եկեղեցին ինքնամփոփ կեանք մը կ’ապրէր՝ նոյն 
կորիզին շուրջ, եւ չէր աճեր: Բայց երբ հովիւն ու 
հաւատացեալները Ս. Հոգիի առաջնորդութեամբ 
միսիոնարական եկեղեցի մը ըլլալու տեսիլքը 
ունեցան, ամէն ինչ փոխուեցաւ: Եկեղեցին 
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աշխուժացաւ, սկսաւ բարգաւաճիլ եւ Աստուած 
զայն օրհնեց: Ան մինչեւ այսօր կը գոյատեւէ ու 
կը կոչուի «Աստուծոյ Ժողովուրդը»: Հարիւրաւոր 
միսիոնարներ կը ղրկէ աշխարհի չորս ծագերը:

 Ամառուան երեք ամիսներուն՝ Աստուած 
ընդլայնեց իմ ծառայութեանս շրջանակը դէպի 
երեք գրաւիչ եւ քաջ երկիրներ.–

 • Լիբանան, որուն աշխարհաքաղաքական 
վիճակը անկայուն է.
 • Պուլկարիա, որ Եւրոպական Միութեան 28 
երկիրներուն ամենէն աղքատն է.
 • Հայաստան, որ քաղաքական, ընկերային, 
տնտեսական ու հոգեւոր յուսալից դարձակէտի 
մը վրայ կը գտնուի:

 Ի՜նչ երջանկութիւն էր տարբեր աշխարհի 
մը քրիստոնեաներուն ծանօթանալ, անոնց 
հետ բաժնեկցիլ Աստուծոյ սէրը եւ կենդանի 
Քրիստոսի աւետարանին զօրութիւնը, հաղոր-
դակցիլ Աստուծոյ մեծ ծարաւը ունեցող 
երիտասարդներու եւ չափահասներու հետ։

 Մեր Արեւմուտքի երկիրներուն մէջ դարձած 
ենք անզգայ քրիստոնեաներ։ Նիւթական առանձ-
նաշնորհեալ պայմաններու մէջ կ’ապրինք։ 
Ամէն ինչ ունինք երջանիկ քրիստոնեաներ 
ըլլալու, նախանձախնդիր՝ Աստուծոյ գործին 
եւ իր Եկեղեցիին։ Բայց պէտք է ընդունինք որ 
նպաստընկալ, կրաւորական, շփացած ու չափէ 
դուրս պարարտացած քրիստոնեաներ դարձած 
ենք: Կը գոհանանք Վեր. Ժիլպեր Պիլեզիքեանին 
մատնանշած երեք գործունէութիւններով.- 
շէնքը պահել, ամավարկը ապահովել, լրատու 
հրատարակել։ Մինչդեռ նորափթիթ երկիրներուն 
մէջ՝ ընտանիքին էական կարիքները հոգալը 
ամէնօրեայ սպառիչ պայքար մըն է, եւ 
արժեչափերը տարբեր են:

 Յովսէփ 22 տարեկան է, եւ Հայաստանի 
մէջ մեզի հետ մաս կազմեց Շիրակամուտի 
բակային ճամբարի առաջնորդներու խումբին։ 
Աւարտած է Արցախի մէջ կատարած իր երկու 
տարուան զինուորական ծառայութիւնը։ Երբ 
վերադարձաւ իր գիւղը եւ տունը. անմիջապէս 
նուիրուեցաւ Աստուծոյ ծառայութեան՝ իր 
եկեղեցիին մէջ։ Իր հովիւը՝ Պատ. Արամը՝ 
զինք կը կոչէ «մխիթարութեան որդի»։ 2500 
բնակիչներէ կազմուած այս փոքր գիւղին մէջ, որ 
1988-ի երկրաշարժին մակակեդրոնը եղած էր, իր 

ընտանիքը անձուկ պայմաններու տակ կ’ապրի: 
Բայց Յովսէփ միշտ ուրախ է, խանդավառ, 
դրական, եւ երջանկութիւն կը զգայ ծառայելով: 
Ի՞նչ է իր գաղտնիքը – որոշած է Տէրոջ տալ՝ 
առաջնահերթութիւնը իր կեանքին մէջ, եւ 
ամբողջութեամբ վստահիլ անոր՝ հոգալու իր եւ 
ընտանիքին բոլոր կարիքները:

 Մենք շատ բաներ ունինք սորվելու այս 
քրիստոնեաներէն, որոնք կը ճառագայթեն 
Քրիստոսը իրենց կեանքի բարդ պայմաններուն 
մէջ: Դո՛ւրս ելլենք մեր մտային նեղ սահմաններէն, 
որոնք մեզ կ’անդամալուծեն մեր փակ եւ ամուլ 
եղեղեցական կեանքերուն մէջ։

 Մինչ այս աշնան՝ մեր տեղական 
եկեղեցիներուն, շրջաններուն եւ ամբողջ 
Միութեան մէջ պիտի սկսինք գործադրել 
վերակենսաւորութեան յայտագիրը, որ որոշ-
ւեցաւ մեր տարեժողովին մէջ, վերադառնա՛նք 
էականին: Չկեդրոնանա՛նք մեր վրայ, 
դադրի՛նք քրիստոնէական կեանքին հանդէպ 
անձնակեդրոն հայեցակէտ ունենալէ, հապա 
կրկի՛ն դառնանք աւետարանիչ ու միսիոնա-
րական եկեղեցիներ: Ա՛յդ է յաջողութեան 
գաղտնիքը։ Բարի՛ վերամուտ բոլորին։

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

YmCAEåAcAq



 Հարիւր տարիներ առաջ տեսիլք ունեցող 
խումբ մը հերոսներ, հետեւելով Քրիստոսի 
սրբազան պատգամին, որ այս աշխարհէն 
հեռանալէ առաջ պատգամեց մեզի. «Ուրեմն 
գացէ՛ք բոլոր ազգերը աշակերտեցէք», հիմը դրին 
Աւետրանաչականին:

 Եւ ահա՛ մօտ դար մը ամբողջ, 
Աւետարանչականը Աստուծոյ փառքին, մեր 
ժողովուրդին եւ մարդկութեան ծառայութեան 
մէջ ջանասիրող էութիւն մը դարձաւ: Հերոսներ 
անցան այդ ճանապարհէն, որոնց հաւատքի 
վրայ հաստատուած զոհողութեամբ սերմանուած 
բարիքները եւ լուսաւորուած ուղիները՝ հրաշքներ 
գործեցին մեր ժողովուրդի հաւաքական եւ անոր 
զաւակներու անհատական կեանքերուն մէջ:

 Տարբեր չէ Մոսկուաի Հայ Աւետարանական Մոսկուաի Հայ Աւետարանական 
ԵկեղեցւոյԵկեղեցւոյ գոյապատճառը: Քսանութ տարիներ 
առաջ, Սովետական Միութեան փլուզումէն 
անմիջապէս ետք, վայելելով ընծայուած ազա-
տութեան մթնոլորտը, հիմը դրիք աստուածային 
այս փարոսին, փառք տալու Աստուծոյ եւ 
լուսաւորելու ճանապարհը մեր ժողովուրդի 
պանդուխտ զաւակներուն, բաժնելով Քրիստոսի 
փրկութեան առաջնորդող բարի լուրը: 

 Նկատեցիք անշուշտ թէ երկու պարա-
գաներուն ալ, այս հաստատութիւններու 
առաքելութեան մասին արտայայտութեանս մէջ 
«լուսաւորել» բառը գործածեցի: Առաքելութեան 
նկարագրութեան սահմանումը իմս կրնայ ըլլալ 

բայց լոյսի աղբիւրը եւ հրաշքը Աստուծոյ կը 
պատկանի:

 Լոյսի եւ լուսաւորման միտք բանին, իմաստը 
եւ օգուտը ծնունդ կ'առնեն նոյն ինքն Աստուծոյ 
Խօսքէն եւ արարչութեան սկիզբէն: Բացէ՛ք 
Աստուածաշունչի առաջին գիրքը, կարդացէ՛ք 
անոր առաջին հինգ համարները, ծանօթացէ՛ք 
Աստուծոյ առաջին օրուան ստեղծագործութեան, 
եւ հոն յստակ կերպով պիտի տեսնէք թէ արարիչ 
Աստուծոյ առաջին գործը եղաւ ստեղծել լոյսը: 
«Աստուած ըսաւ «լոյս ըլլայ» ու լոյս եղաւ: 
Աստուած տեսաւ որ լոյսը բարի է ու Աստուած 
լոյսը խաւարէն զատեց…. Եւ իրիկուն ու առտու 
ըլլալով՝ առաջին օրը եղաւ» – Ծննդ. 1. 3-5։ 

 Մարդ արարածի կեանքի ամէնօրեայ 
հոլվոյթին մէջ լոյսի կարեւորութիւնը 
ընդունուած իրականութիւն մըն է: Մարդ 
նոյնիսկ չի մտածեր անոր մասին: Մութին 
մէջ չենք կրնար քալել, ճամբան չենք տեսներ, 
ան վտանգաւոր կը դառնայ: Մութին մէջ չենք 
կրնար յարդարուիլ եւ զարդարուիլ, չենք 
տեսներ մենք զմեզ եւ ուստի չենք կրնար դատել 
թէ մեր մազերը ինչի՛ կը նմանին եւ կամ մեր 
փողկապը որքա՛ն ճիշդ կապուած է: Լոյսի 
կարեւորութեան գործնական օրինակները 
ձեր մտքերուն մէջ կրնան արագ կերպով 
տողանցել: Բայց երբ պահ մը կեդրոնանալով 
անդրադառնանք ստեղծագործութեան առաջին 
օրուան, այն ատեն այլեւս ի՞նչ տարակոյս կը 
մնայ ո՛չ միայն լոյսի կարեւորութեան, այլեւ 
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անոր գեր-կարեւորութեան մասին, եւ այն 
խոր իմաստին զոր մեզի կը մնայ ընկալել՝ 
կարդալով, լսելով եւ մտիկ ընելով Քրիստոսի 
պատգամը երբ մեզ, մարդկային աննշան 
խլեակներս, կը դնէ պարտաւորութեան 
եւ պատասխանատուութեան ամենաբարձր 
հարթակին վրայ՝ յայտարարելով. «Դո՛ւք էք 
աշխարհի լոյսը» – Մատթ. 5. 14։ Կը տեսնէ՞ք 
մարդ արարածին վրայ դրուած աստուածային 
գերկարեւոր առաքելութեան դերն ու բեռը: Երբ 
քեզմէ եւ ինձմէ կը պահանջուի կատարել այն՝ 
ինչ որ Աստուած իր արարչութեան առաջին 
օրը կատարելագործեց, դժուար չէ ըմբռնել 
թէ որքան ծանր եւ լուրջ ըլլալու է լոյս ըլլալու 
աստուածային պատգամը մեզի համար:

 Մեր գրականութիւնը չափազանց հարուստ 
է այնքան գեղեցիկ, գործնական եւ հարազատ 
պատկերներով, որոնք հայելին են լոյսի ու 
լուսաւորման անսահման կարեւորութեան: Եկէ՛ք 
մօտէն քննենք այդ գրականութենէն օրինակ 
մը, որ հրաշալի կերպով կը լուսաբանէ (տեսէ՛ք 
գործածուած բառին պատկերաւոր իմաստը 
այստեղ –« լուսաբանել») եւ կը բացատրէ լոյսի 
ու լուսաւորման անսահման կարեւորութիւնը եւ 
միտք բանին: 

 Արդի հայ գրականութեան հսկաներէն, 
«Մենք ենք մեր սարերը» գրական գլուխ-
գործոցի հեղինակ Հրանդ Մաթեւոսեան, 
խօսելով ուրիշ գրական հսկայի մը՝ հայ 
ժողովուրդի «Ամենայն Հայոց Բանաստեղծ» եւ 
«Անուշ»ի, «Սասունցի Դաւիթ»ի, «Քաջ Նազար»ի, 
«Կաթիլ մը Մեղր»ի եւ անդաստան մը գրական 
ստեղծագործութիւններու հեղինակ Յովհաննէս 
Թումանեանի մասին սա՛պէս կ'արտայայտուի. 

 «Ինքն, այո՛, նոր ոչինչ չէ բերել, ինչպէս որ 
երկինք ելնող արեւը, ծաւալուող լոյսն է ոչինչ 
բերում երկրին ու մարդկանց - խաւարից միայն 
ի բաց է հանում կենդանիների, մարդկանց ու 
բոյսերի մեր աշխարհը, ահա այդպէս ՝ իր բացած-
ծաւալած մեծ աշխարհի մէջ միայն լոյսն է իրենը: 
Թումանեանինը, միայն նոր ամբողջ օրն է իրենը»։

 Ի՛նչ գեղեցիկ եւ ի՛նչ հրաշալի պատ-
կերացում: Թումանեան ստեղծիչ չէ: Նոր 
ոչինչ բերած է: Այդ ամէնը Աստուծոյ 
ստեղծագործութիւնն է, որ գոյութիւն ունի 
աշխարհի սկիզբէն ի վեր: Բայց Թումանեան 
այն լոյսն է, արեգակն է, որ ամէն առաւօտ 

ծագելով կը լուսաւորէ աշխարհը եւ իր գեղեցիկ, 
խորիմաստ ու պատկերալից գրականութեամբ 
կը բացայայտէ աստուածային այդ հրաշալի 
ստեղծագործութիւնը: 

 «Դո՛ւք էք աշխարհի լոյսը», ըսաւ Յիսուս: 
Դուն եւ ես ենք աշխարհի լոյսը: Իսկ մեզմէ 
ակնկալուածը ստեղծագործութիւն չէ երբեք: 
Աստուած ամբողջացուցած է այդ հրաշքը: 
Ես ու դուն, եկեղեցին եւ Աւետարանչականը, 
մեզմէ ամէն մեկը կոչուած է ըլլալու այն 
ամէնօրեայ արեւի լոյսը՝ որ կը բացայայտէ եւ 
կը ծաւալէ աստուածային ճշմարտութիւնները, 
ստեղծագործութեան հրաշքը, Քրիստոսի մար-
դեղացումի պատգամը, անոր մահուամբ մեր 
մեղքերու թողութիւնը, փրկութեան խոստումը եւ 
Իր գծած ճանապարհին մէջ մեր ուղեւորութիւնը: 

 Եւ ահա՛ւասիկ Յիսուստ գծած ճանապարհէն 
օրինակ մը: Շարունակելով իր պատգամը՝ 
ան կ’ըսէ. «Ա՛յնպէս թող լուսաւորէ ձեր լոյսը 
մարդոց առջեւ, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը ու 
փառաւորեն ձեր Հայրը որ երկինքն է» – Մատթ. 5. 
16։

 Չեմ գիտեր որքա՛ն աւելի յստակ կրնայ 
ըլլալ Քրիստոսի տուած լուսաւորութեան 
ուղիի պատգամը: Ճշմարիտ է թէ փրկութիւնը 
Աստուծոյ շնորհքին պտուղն է եւ ո՛չ մեր 
գործերուն վարձատրութիւնը: Բայց զգո՛յշ, 
ո՛չ մէկ քրիստոնեայ թող չպահուըտի այս 
հաստատումի քօղին ետին եւ ծուլութեամբ, 
բացասական կեանքի ընթացքով, առանց 
գործելու ակնակալէ Աստուծոյ շնորհքով 
պարգեւուած յաւիտենական կեանքը: Ես կը 
սիրեմ Յակոբոս Առաքեալը եւ անոր առանց 
բառերը ծամծմելու տուած պատգամը. «Ի՞նչ 
օգուտ է, եղբայրներս, (եւ քոյրերս), եթէ մէկը 
ըսէ թէ հաւատք ունի ու գործ չունենայ. միթէ 
հաւատքը կրնա՞յ փրկել զանիկա: Եթէ եղբայր մը 
կամ քոյր մը մերկ ըլլայ կամ օրուան կերակուրին 
կարօտ, ու ձեզմէ մէկը անոնց ըսէ. «Գացէ՛ք 
խաղաղութեամբ, տաքցէ՛ք ու կշտացէ՛ք» բայց 
մարմնին պէտք եղած բաները անոնց չտայ, ի՞նչ 
օգուտ է: Այսպէս ալ հաւատքը եթէ իրեն հետ 
գործ չունենայ, ըստ ինքեան մեռած է» – Յակ. 
2. 14-17:  

 Աւելի յստակեցնելու մեր «աշխարհի 
լոյսը ըլլալու» պատգամին կիրարկումը մեր 
կեանքերուն մէջ, կրկի՛ն դիմենք Քրիստոսի 
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կեանքին եւ խօսքերուն: Աւետարանչութիւնը 
չ’իրագործուիր գործերու բացակայութեամբ: 
Ի՞նչ զարմանահրաշ են Քրիստոսի կատարած 
հրաշքները իր մարդեղութեան շրջանին: 
Աւետարանները նուազագոյն 37 հրաշքներ կը 
յիշատակեն, եւ ասիկա մէկ փոքր տոկոսը կը 
նկատուի Քրիստոսի գործած հրաշքներուն: 
Յիսուս բժշկեց հիւանդները, ծովերուն վրայ 
քալեց, ջուրը գիննի փոխեց (եւ ա՛ն ալ՝ ընտիր 
գինիի), մեռելները կեանքի կոչեց, եւ երկու 
ձուկով եւ հինգ նկանակով հազարաւոր 
անօթիներ կերակրեց: Իսկ մենք ինչպէ՞ս 
պիտի լուսաւորենք մեր չորս դին: Իսկ մենք 
ին՞չ կոչուած ենք ըսելու մեր աշխարհի 
բոլոր տառապեալներուն, տանջուածներուն, 
զրկուածներուն, հալածուածներուն եւ ճգնա-
ժամային օրեր ապրող մարդկանց: Աշխարհի 
լոյսը ըլլալու իմ հասկացողութիւնս երկընտ-
րանք չունի բացի հաստատ կերպով հետեւելու 
Քրիստոսի հրաշագործ կեանքի օրինակին եւ 
ցոլացնելու աստուածային բարիքի ու սիրոյ 
լոյսը մարդկութեան հանդէպ՝ շրջապատիս մէջ 
եւ աշխարհի բոլոր ծագերը:

 Ամիս մը առաջ յիշատակեցինք Քրիստոսի 
Յարութեան աստուածային փառապանծ հրաշքը: 
Կ'ուզեմ հակիրճ կերպով անդրադառնալ խաչին 
վրայ տառապագին Քրիստոսի մէկ խօսքին։ 
«Յիսուսի խաչին քով կայներ էին իր մայրը եւ 
իր մօրը քոյրը, Մարիամ՝ Կղէովպասի կինը, ու 
Մարիամ Մագդաղենացին: Ուստի Յիսուս երբ 
տեսաւ իր մայրը, եւ այն աշակերտը զոր կը սիրէր, 
որ մօտը կայներ էր, ըսաւ իր մօրը. «Ո՛վ կին, ահա՛ 
քու որդիդ»: Ետքը ըսաւ աշակերտին. «Ահա՛ քու 
մայրդ»: Եւ այն ժամանակէն աշակերտը զանիկա 
իր քով առաւ» – Յովհ. 19. 25-27։

 Ընդհանրապէս աստուածաբանական 
շրջանակներու մէջ արծարծուած հարցումը 
այն է թէ ինչո՛ւ Յիւսուս իր աշակերտներէն 
Յովհաննէսէն խնդրեց հոգ տանել իր մօրը, 
փոխանակ իր եղբօր՝ Յակոբէն խնդրելու: Ես այդ 
հարցումը պիտի ձգեմ աստուածաբաններու եւ 
աստուածաբանական շրջանակներու: Որպէս 
համեստ ծառայ մը Քրիստոսի, ես արծարծելիք 
ուրիշ հարցում մը ունիմ: Ինչո՞ւ Քրիստոս պէտք 
ունեցաւ որեւէ մէկէն խնդրելու որ իր մօր հոգ 
տանի: Ըստ գրուածին, խաչին շուրջ մի քանի 
Մարիամներ կային, եւ վստահաբար ուրիշներ՝ 
որոնք հետեւած էին Յիսուսի դէպի Գողգոթա 
չարչարալից ճանապարհին: Առնուազն երեք 

Մարիամներ եւ իր մօրաքոյրը: Չորս կին: Ինչո՞ւ 
Յիսուս խնդրեց իր աշակերտէն որ մօրը հոգ 
տանի, եւ ո՛չ ուրիշէն…: 

 Սիրելինե՛ր, ինծի համար ասօր պատճառը 
պարզ է ու յստակ: Որովհետեւ Յիսուս մտածեց 
հոգալ իր մայրը: Մարդեղացած Աստուծոյ 
մարդկային ամենաբնական զգացումի արտա-
յայտութիւնն էր: Բոլոր անոնք որոնք կը գտնուէին 
խաչին շուրջ արժանի էին Աստուծոյ սիրոյն 
եւ փրկութեան խոստումին: Այս երեւոյթը չի 
նուազեցներ այն ճշմարտութիւնը թէ Քրիստոսի 
սէրը եւ արեան յեղումը բոլոր մարդկութեան 
համար է: Բայց Յիսուս կոչ ուղղեց իր 
աշակերտին հոգալ իր մայրը: Միայն իր մայրը: 
Իմ հասկացողութիւնս եւ բացատրութիւնս պարզ 
է, եւ դիւրութեամբ հասկնալի բոլորիս համար՝ 
որոնք մայր ունին կամ ունեցած են այս աշխարհի 
վրայ: Եւ ո՞վ մայր չէ ունեցած: Յիսուս հոգաց 
Մարիամը որովհետեւ Մարիամ մարդեղացած 
Աստուծոյ՝ Յիսուս Քրիստոսի մայրն էր, եւ 
աշխարհի վրայ մարդկային հասկացողութեամբ 
իր մօրմէն աւելի հարազատ էակ գոյութիւն 
չունէր:

 Սիրելինե՛ր, սքանչելի բան է հոգալ մեր 
հարազատները: Սուրիոյ թէ Լիբանանի, 
Ֆրանսայի թէ Հայաստանի, Մոնթրէալի թէ 
Մոսկուայի մէջ: Աշխարհի չորս դին: Սքանչելի 
բան է: Յիսուս իմ տիպարս է. ես կը հետեւիմ իրեն: 
Յիսուս հոգաց իր մայրը, եւ իմ լուսաւորութեանս 
ցոլացումն է հետեւիլ իրեն ու հոգալ իմ մայրենի 
լեզուս, մայրենիքս, սուրիահայ մայր գաղութը: 
Առանց տատամսումի եւ երկընտրանքի ես 
կը հոգամ իմ հարազատներս: Եւ այսօր, մեր 
հայրենիքը եւ Միջին Արեւելքը ալեկոծող ներկայ 
պայմաններուն տակ, ինծի համար առաջնահերթ 
պարտաւորութիւն է հոգալ զանոնք:

 Դո՛ւք էք աշխարհի լոյսը: Շարունակեցէ՛ք 
մնալ աշխարհի լոյսը, ցոլացնել Աստուծոյ 
հրաշալի ստեղծագործութիւնը, սէրը եւ 
փրկութեան խոստումը մարդկութեան եւ ձեր 
հարազատներուն, եւ այնպէ՛ս թող լուսաւորէ 
ձեր լոյսը մարդոց առջեւ, որ տեսնեն ձեր բարի 
գործերը ու փառաւորէն ձեր Հայրը որ երկինքն է: 

KBíNr YAqkIAq
EvçbBHVç âröçNr AíJäBçBrxBdBrV
(yBäFBn äçvíBb mvÖdvíBpV nNÅ)
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CAqAÑâIiaAcAq

u?á dP DBrBp nJç BxòJçP
Szävá BçtBXvpÖP äJÖrJXví,
uí nrBêBb Bpr fçBtòrJçP
uíçBZ, BrPrHfBä áBpJXJXví:

u?á nJLV dví äBp vpTJçP
cJBròV nJç áVtäJçP dçJXví,
Ií DvXvç FvçbvíBb nJjòJçP,
yBäçBÖä N BrPrHfBä rJçJXví:

u?á dví äBp nJLV Bpr dBnòP$
YvrBçf vçHVrJç PXXBXví,
Ií ÑvíçD evFívp DvXvç ïBpXòP 
ArfBíBärJçvír äBçBbJXví:

u?á Vç ÖNçP nJL trvçfJê
uç nBòvíç Jí BrdJjb BzçVrò,
YBjBjvíRVírP zBçFJíJê,
uç BçHBçvíRVírvá XJêvíVrò:

îB!Éò òJL, ÖVçJXV Vn âNçÖ,
uç rJçòVr dJBròÖ ïvZJêVç,
Ií XÖJXvá BjöRòrJçÖ$
CBçVòrJçvíH BçTBrBêvíêVç:

ÑJHB MñÑIåkUIAq
(îXváäVí)

Um âMåÑ

ÑJí ví lJçnBd RvíjRVr áçBp$
qdBçH JÖ dP HVäJn,
eçBtBFv#çb áBçHBzJä,
uç HBç n’BnDvjÅ dP ZöÖVÖ$
mJç äBÉBzBb fvFVVr.
cÉvírdV JçFP d’JçFJÖ,
EBçrBr öçJçr dP dBrxJÖ, 
Ií dP òBXJÖ lBnDBpNr
uç HNzV nBf dP äBrV:
cP òBXJÖ lBdBäPH DBçhç, 
AxòJçH$ AçBçBäVr, 
Ií d’JçBLJÖ fVr öçJçr,
IçD nJç JçdçV HBtäJçNr$
IçF, rvíBF dP òBjNVç:
âN#ç, ujvçnJB#pvá äPZvíç$
mJç BxòJçP Bçêvíròvá 
Ií pvpÖJçvá d’öççNVç:
âBlBçV ZvçBrVr òvá
yBäBçBF d’ÖäJjbNVç,
Ií nJç BtZBçfP äZvíç
ñví tvírxváH d’öbNVç:
ñví vçD öçJçH nvÉêBb,

ñrBç nP dvíçbòVH ÖJjnBb, 
GBç ví dNÖ BpÖ JçdçV áçBr
WBêVç ví ZrHBêVç,
Ií ÖNçJçH BrvíçBZ
IçFJçví nNÅ FçdJêVç:
cvnVäB#Ö, fBrlB#ç fÖdBp,
cP fBnDvíçJn hJÉòH nBòvíç.
cP ZvrBçfVn, d’JçBLJn,
uç öç nPr BX ïBÉBívç$
IçdVròV RBjJçvír nNÅ
IçFxBZvínDVH nVBrBn: 

mVòBpNX IuëÑuëúIAq
(îBÖBäJrB)

cumUâAÑ
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uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

 Մեր Միութիւնը շատ մը փոփոխութիւն-
ներու ենթարկուած է իր հիմնադրութեան օրէն ի 
վեր, եւ հիմա՝ A.C.O. միսիոնարութենէն կախեալ 
վիճակէն հասած է ինքնաբաւութեան: Այլեւս 
անկախ ենք նիւթական եւ աստուածաբանական 
առումով, ունինք պաշտամունքի նոր ձեւ ու 
նոր ձեռնարկներ, գնած ենք արձակուրդի նոր 
ճամբարներ, հիմնած ենք կազմակերպութիւններ 
ու ծաւալած՝ միսիոնարական գործունէութիւն։ 
Գնած ենք եկեղեցիներ եւ հոգացած անոնց 
նորոգութեան ծախսերը։ Վերածուած ենք 
Մկրտչական տիպի եկեղեցիներու, աղօթքի 
խմբակներ ստեղծած ենք, ու բացած՝ համա-
կարգչային կայքեր:

 Աշխարհ կը փոխուի, եւ բնական է որ մեր 
Միութիւնն ալ շարունակէ բարեփոխումներ 
կատարել՝ հարկ եղած նորարարութիւնով: Նոր 
արհեստագիտութիւններ, նոր հաղորդակցական 
միջոցներ, տնտեսական փոփոխութիւներ, հա-
մաշխարհայնացում, մեր օրերու յատուկ՝ ցեղերու 
խառնուրդ, իմաստասիրական յայտնութիւններ 
եւ գիտական նորութիւններ՝ մարտահրաւէր 
կ’ուղղեն մեզի։ Դասական գիտելիքները հար-
ցականի տակ կը դրուին, քրիստոնէական 
հիմնական հաւատքին վրայ փոփոխութիւններ 
կը թելադրուին...: Ուստի այս բոլորը բաղդատելու 
ենք մեր հաւատոյ հանգանակին հետ: 

 Եկեղեցին հաւատարիմ մնալու է 
Աստուածաշունչին, ճշմարիտ Աստուծոյ ներ-
շնչեալ Խօսքին։ Արդարեւ չենք կրնար անտեսել 
այն պատմական հաւատարմութիւնը, զոր 
տիեզերական եկեղեցին ցուցաբերած է աւելի 
քան 2000 տարիներու ընթացքին, իսկ Հայ Աւետ. 
Եկեղեցին՝ իր գոյութեան 173 տարիներուն:

 Մեր հեռանկարային աշխատանքին մէջ 
պարտաւոր ենք անցեալին վրայ ակնարկ մը 
նետելու, մանաւանդ մեր երէցներու պատուական 
ժառանգութեան վրայ, եւ զայն արժեւորելու: 
Իւրաքանչիւր սերունդ հրաւիրուած է ի՛ր աղիւսը 
տեղադրելու այս կառոյցին վրայ, եւ անշուշտ 

պէտք չկայ մրոտելու անցեալը, որուն վրայ կը 
շինուին ներկան եւ ապագան:

 Հաշուի առնելու ենք որ մեր եկեղեցիները կը 
գտնուին շրջապատի մը մէջ, որ մեր կրօնական եւ 
աշխարհագրական սահմաններէն աւելի անդին 
կ’անցնի։ Ուստի կարեւորութիւն տալու ենք մեր 
համագործակցութեան՝ Fédération Protestante 
de France-ին, Conseil National des Evangéliques 
de France-ին, Հայ Աւետ. Համաշխարհային 
Խորհուրդին եւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան հետ, նաեւ մեր բարեկամական 
յարաբերութիւններուն՝ միւս եկեղեցիներուն 
ու տիեզերականութեան հետ։ Քրիստոսի 
Եկեղեցին հարուստ է իր բազմազանութեամբ եւ 
անդամներուն իւրայատկութիւններով:

 Բարենորոգութիւնը հարկաւոր է, բայց 
մոգական գաւազանով չի կատարուիր, ո՛չ ալ 
համակարգի փոփոխութեամբ: Մարդկային բնու-
թիւնը բարդ է: Հասարակութեան թէ՛ եկեղեցիին 
մէջ՝ համակեցութիւնը տեւական մարտահրաւէր 
մըն է. աղօթք, խորհրդածութիւն եւ ժամանակ 
կը պահանջէ: Չշփոթե՛նք աճապարանքը արա-
գութեան հետ:

 Աւելի՛ն, 20 դարերու եկեղեցական պատ-
մութիւնը մեզի կը սորվեցնէ որ հաստատութեան 
մը բարենորոգման յաջողութիւնը կախեալ է անոր 
անդամներուն կեանքի խորունկ փոփոխութենէն: 

âAåISuiuÜU CAémAq uëiIåg
úåAqÑAeAo AëIâ. 
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Արդէն առաջին դարուն, Պօղոս Առաքեալ Հռոմի 
քրիստոնեաները կը յորդորէր՝ անոնց գրելով. «Մի՛ 
կերպարանիք այս աշխարհին կերպարանքով, 
հապա ձեր մտքին նորոգութիւնով նորոգուեցէ՛ք, 
որպէսզի քննէք թէ ի՛նչ է Աստուծոյ կամքը, որ 
բարի ու հաճելի եւ կատարեալ է» – Հռով. 12. 2: Եթէ 
կ'ուզենք մեր Միութեան ու եկեղեցիներուն մէջ 
ականատես ըլլալ իսկական փոփոխութիւններու, 
պէտք է հոգեւոր անձնաքննութիւն կատարենք: 
Այս դասը կ’առնենք Ս. Գիրքէն։ Երբ իսրայելացիք՝ 
Բաբելոնէ վերադարձան՝ 70 տարի աքսորեալ 
կեանք մը վարելէ ետք, իրենց համայնքային կեանքը 
հիմնական փոփոխութիւններ կրեց: Տաճարն 
ու Երուսաղէմը վերաշինելէ ետք, ժողովուրդը 
Եզրասէն խնդրեց որ հանրութեան առջեւ 
կարդացուի Մովսէսի օրէնքը (Նէեմ. 8. 1), ու տեղի 
ունեցաւ իսկական՝ հոգեւոր անձնաքննութիւն 
մը։ Նէեմիա կը պատմէ որ բարեփոխումները 
չուշացան, յառաջացնելով ուրախութիւն, մեղ-
քերու խոստովանութիւն, ապաշխարութիւն, 
օրէնքը կիրարկելու յանձնառութիւն, Շաբաթ օրը 
սուրբ պահելու եւ տասանորդ վճարելու որոշում, 
կրօնական պաշտօններու, վերականգնում, 
սրբացում, եւայլն: Այս ամէնը տեղի ունեցաւ 
իբր հետեւանք Աստուծոյ Խօսքին ուշադիր 
ունկնդրութեան եւ հնազանդութեան։ «Եթէ մէկը 
Քրիստոսի մէջ է, անիկա նոր ստեղծուած մըն է. 
հիները անցան, եւ ահա՛ ամէն բան նոր եղաւ» – Բ. 
Կորն. 5. 17։

 Յիսուս աշխարհ՝եկաւ մեզ փրկելու համար, 
միաժամանակ մեր կեանքերը փոխակերպելու: 
Ան եկաւ մեզ ազատելու մեղքին եւ չարին 
ստրկութենէն, ու յաւիտենական մահուան դա-
տապարտութենէն. բայց նաեւ հաստատելու 
արժէքներու նոր չափանիշեր, հիմնուած սիրոյ, 
ճշմարտութեան, բարեսիրութեան, խոնար-
հութեան, ներողամտութեան, վեհանձնութեան, 
փոխադարձ յարգանքի, տկարներուն հանդէպ 
կարեկցութեան ու պարկեշտութեան վրայ: 
Եկեղեցին ձեռնարկութիւն մը չէ, այլ համայնք 
մը, մարմին մը՝ որ կը գործէ սեփական 
արժէքներով, որոնք ծագում կ’առնեն 
Աւետարանէն եւ յարուցեալ Քրիստոսի հետ 
սերտ հաղորդակցութենէն: Քրիստոնէական 
կեանքը չի վերջանար ապաշխարութեամբ, 
մկրտութեամբ եւ եկեղեցիի անդամակցութեամբ: 
Ան կանչուած է աճելու, Սուրբ Հոգիին միջոցով 
փոխակերպուելու, Յիսուս Քրիստոսի նմանելու 
(Բ. Կորն. 3. 18):

 Կ’աղօթեմ որ այս տարեժողովի ընթացքին 
Աստուած մեզի օգնէ որ աւելի լաւ միասին 
աշխատինք՝ իր թագաւորութեան յառաջացման 
համար: Խնդրե՛նք իրմէ, որ մեզի շնորհէ 
ժամանակը գործածել զինք լսելու եւ բեղմնաւոր 
հաղորդակցութիւն ու բաժնեկցութիւն ունենալու՝ 
փոխադարձ յարգանքով: Թող Տէրը ներշնչէ՝ 
մեր խորհրդակցութիւնները՝ մեր եկեղեցիներու 
բարելաւման համար: Մեր Միութիւնը 
վստահօրէն կարիք ունի բարեփոխութեան, եւ 
այս առթիւ կ'ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել 
բոլոր անոնց՝ որ աշխատեցան մեր տարեժողովի 
պատրաստութեան համար, խորհուրդատուին եւ 
ղեկավարող յանձնախումբին: Շնորհակալութիւն 
նաեւ հոգաբարձուներուն եւ գործող խմբակ-
ներուն: 

 Պէտք եղած ժամանակը յատկացնե՛նք 
հոգեւոր անձնաքննութեան, որպէսզի այս 
Միութեան տարեժողովը ըլլայ արդիւնաշատ, 
հասկնանք Աստուծոյ տեսիլքը մեր եկեղեցիներուն 
համար, ու կատարենք մեզի վստահուած յատուկ 
առաքելութիւնը, համաձայն իր Խօսքով մեզի 
սորվեցուցած արժէքներուն:

ÜJç. ováNX mUñAoMWIAq
mVvíRJBr qBZBFBf
eBpJçNrV áJçBbJê$ 
ováfBrrNÖ AÖzJä 
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 Լիբանանի տասնօրեայ մեր շրջագայութիւնը 
շատ տպաւորիչ էր եւ հարցումներով լի: 
Մեր պտոյտին որպէս արդիւնք՝ երկրին ու 
բնակչութեան մասին կարծիքս բոլորովին 
փոխուեցաւ: Մեր տասը հոգինոց խումբին 
այցելութեան ընթացքին, լիբանանցիին ապրե-
լակերպը տեսնելով, Տէրը բացաւ աչքերս, մէջս 
նոր հեռանկարներ արթնցուց եւ իր գործին 
հանդէպ նոր տեսիլք տուաւ:

 Քաջասիրտ ՔրիստոնեաներՔաջասիրտ Քրիստոնեաներ
 Լիբանանի մէջ ունինք հոյակապ քոյրեր 
եւ եղբայրներ, որոնք Տէրոջ կը ծառայեն 
համեստութեամբ, նուիրումով ու մեծ 
զոհողութեամբ: Հակառակ անոնց զուսպ 
արտայայտութիւններուն՝ մենք հասկցանք որ 
անոնք մեծ դժուարութիւններու կը հանդիպին 
ամէն օր. բայց հակառակ բոլոր նեղութիւններուն՝ 
կը մնան իրենց երկրին մէջ, հաւատարիմ՝ 
իրենց դերին: 1975–1991-ի քաղաքացիական 
պատերազմէն ի վեր, լիբանանցիներու մեծ մասը, 
նաեւ ընտրանին, օտար երկիրներ գաղթած են. 
շատերը Միացեալ Նահանգներ,՝ եւ մաս մըն 
ալ Ֆրանսա: Մնացողները կ’ապրին անստոյգ 
պայմաններու մէջ: Ինծի այնպէս կը թուէր,թէ 
Լիբանան մնալը, ապրիլը, աշխատիլը, զաւակներ 
ունենալը եւ զանոնք հոգալը, նաեւ Տէրոջ ծառայելը 
կը պահանջէ քաջութիւն, նոյնիսկ՝ հերոսութիւն:

 Շատ բան կը պարտինք իրենցՇատ բան կը պարտինք իրենց
 Մենք, սփիւռքահայ քրիստոնեաներս, շատ 
բան կը պարտինք լիբանանահայ եւ սուրիահայ 
քրիստոնեաներուն: Յիշե՛նք որ անոնք Օսմանեան 
Կայսրութեան մէջ գոյացած Հայ Աւետարանական 
Եկեղեցիներու շարունակութիւնն են։ 1915-ի 
ցեղասպանութենէն մազապուրծ, իրենց ամէ՛ն 
ինչը կորսնցուցած՝ անոնք կառուցին եկեղե-
ցիներ, դպրոցներ, մշակութային եւ ընկերային 
կեդրոններ, նաեւ՝Հայկազեան Համալսարանը 
շրջանի մը մէջ, ուր իսլամները բազմաթիւ են: Կը 
կրկնեմ, մենք պարտական ենք մեր լիբանանահայ 
եւ սուրիահայ եղբայրներուն եւ քոյրերուն: Մինչեւ 
այսօր անո՛նք կը կազմեն մեր արմատները: Անոնք 
էին ու պիտի մնան մեր հոգեկան աղբիւրները։ 

Անո՛նք հայթայթեցին Եւրոպայի եւ մանաւանդ 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու հովիւները, 
լաւ պատրաստուած պատասխանատու աշ-
խարհականները, խելահաս ու հաւատարիմ 
քրիստոնեանները:

 Առողջ ինքնութիւնը Հայ Աւետ. ԵկեղեցիինԱռողջ ինքնութիւնը Հայ Աւետ. Եկեղեցիին
 Լիբանանի եւ Սուրիոյ մեր եկեղեցիներն 
են որ կը պահեն ողջ ու առողջ ինքնութիւնը Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիին: Լիբանանի մեր եկեղեցիներն 
ու հանրային հաստատութիւնները ճանչցուած 
եւ յարգուած են հայ համայնքի ամբողջութեան 
կողմէ, կրօնական, մշակութային եւ նոյնիսկ 
քաղաքական մարզերուն մէջ: Լիբանան միա՛կ 
երկիրն է մեր տեսածներուն մէջ, ուր Հայ Աւետ. 
Աստուածաբանական Համալսարան մը գոյութիւն 
ունի: Մերձաւոր Արեւելքի Աստուածաբանական 
Դպրոցին հոգաբարձութիւնը մե՛նք կը վարենք 
Աւետարանական քոյր համայնքի մը հետ: 
Մեր հովիւները, անոնց կիները, խորհըր-
դականները, պատանիներն ու երիտասարդները, 
պատասխանատուները, դպրոցները, քրիստո-
նէական գրադարանները, ամէն օր եւ ամէնուրէք՝ 
իրենց գործունէութեամբ կը քարոզեն Յիսուս 
Քրիստոսի պատգամը, որպէսզի մարդոց կեանքը 
բարեփոխուի: Պէյրութի մէջ մենք այցելեցինք 
չորս գեղեցիկ եւ մեծ եկեղեցիներ, լաւ ու մաքուր 
պահուած, եւ ամէն մէկը ճարտարապետական 
գեղարուեստով սարքաւորուած: ՔՋԱԿ արձա-
կուրդի ճամբարը՝ Պէյրութի բարձունքներուն 
թառած՝ հոյակապ վայր մըն է: Մեր ազգային 
պարծանքը հանդիսացող Հայկազեան Համա-

qAmAc WUCAqAqU ñuoåIåuëÑ 
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լսարանը՝ Սփիւռքի միակ հաստատութիւնն է իր 
տեսակին մէջ, եւ իր կամարներուն տակ կ'ընդունի 
1000 ուսանող, որուն 43 տոկոսը հայերէ կը 
բաղկանայ: 
 Ես մօտէն ծանօթացայ այս երկրի 
հակադրութիւններուն.– անոր խառնիճաղանճ 
բնակչութեան, անկայուն քաղաքականութեան, 
շրջանի աշխարհաքաղաքական վտանգաւոր 
կացութեան եւ տնտեսութեան, որոնք կախուած 
են դրացիներու բաեհաճութենէն...։ Նաեւ պատիւը 
ունեցայ հանդիպելու թանկարժէք քրիստոնեայ 
անձնաւորութիւններու, որոնց նմանները հազ-
ուագիւտ են Ֆրանսայի մէջ:
 Լիբանանեան շրջագայութենէս վերադառնա-
լով, իմ վրաս նոր ու ծանր պատասխանատը-
ւութիւն մը դրի – զանոնք չմոռնալ, նոյնպէս ալ մեր 
սուրիահայ եղբայրներն ու քոյրերը:
 Ի՞նչ ընելու ենք զանոնք չմոռնալու համար.
 1- Անոնց համար աղօթել ամէ՛ն օր։
 2- Շարունակել նիւթապէս աջակցիլ։
 3- Յանձն առնել գործունէութիւն մը կամ 
ձեռնարկ մը, օրինակի համար՝ անոնց այցելելով 
(անոնք մեզի գրկաբաց կը սպասեն):
 4- Երթալ անոնց երկիրը եւ մասնակցիլ 
իրենց բազմաթիւ ծրագիրներէն մէկուն: Յիշեցնեմ 
թէ Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներուն մէջ 
հանգանակուած գումարը յանձնեցինք Այնճարի 
գիշերօթիկ դպրոցին, որով տարեթոշակ պիտի 
ապահովուի 76 դպրոցականներու՝ որոնք թշուառ 
զաւակներն են բաժնուած զոյգերու:

 Լիբանանի եւ Երուսաղէմի քրիստոնեաներըԼիբանանի եւ Երուսաղէմի քրիստոնեաները
 Ինչ որ տեսայ, զգացի եւ իմացայ՝ զիս մղեց 
բաղդատական մը ընելու Լիբանանի ու Երուսա-
ղէմի քրիստոնեաներուն միջեւ, քրիստոնէական 
օգնութեան սկզբունքին համեմատ: Յիշե՛նք Պօղոս 
Առաքեալի հանգանակութիւնը՝ Երուսաղէմի 
քրիստոնեաներուն համար:
 Յիշենք նաեւ, որ Երուսաղէմ կը գտնուէին 
առաջին քրիստոնեաները, որոնք ընդունեցին 
Քրիստոսը իբրեւ փրկիչ, հետեւաբար՝ ինչպէս 
յիշուած է Գործք Առաքելոց գրքին մէջ՝ որպէս 
Փրկչին հաւատարիմ աշակերտները կը հա-
լածուէին իրենց քրիստոնէական ծառայութեան 
համար: Անոնք աղքատ էին ու կ’ապրէին անստոյգ 
նիւթական պայմաններու մէջ: Այն ատեն Պօղոս, 
ներշնչուած Քրիստոսի գութով, չկրցաւ անտար-
բեր մնալ ի տես անոնց վիճակին: Առաքեալին 
հայեցողութեամբ՝ բոլոր քրիստոնեաները կը 
պատկանէին Քրիստոսի մարմինին եւ անոր մաս 
կը կազմէին. ուստի մեծ հանգանակութեան մը 

ձեռնարկեց, նիւթական օգնութիւն հասցնելու 
համար Երուսաղէմի հաւատացեալներուն:
 Կորնթացիներուն ուղղած Բ. Նամակին 
9-րդ գլուխին մէջ, Պօղոս դրդապատճառը 
կու տայ սփիւռքի եկեղեցիներուն մէջ ձեռ-
նարկած հանգանակութեան՝ Երուսաղէմի 
քրիստոնեաներուն համար, եւ իր անձին կը 
վերապահէ հանգանակուած գումարը Երուսաղէմ 
հասցնելու պատիւը: Հռոմայեցիներուն կը 
գրէ. «Հիմա Երուսաղէմ կ’երթամ՝ սուրբերուն 
սպասաւորութիւն ընելու, վասնզի Մակեդո-
նացիները եւ Աքայեցիները յօժարեցան որ 
Երուսաղէմի մէջ եղած աղքատ սուրբերուն քիչ 
մը օգնութիւն ընեն: Յօժարեցան, քանի որ անոնց 
պարտական ալ են։ Եթէ հեթանոսները հոգեւոր 
բաներու՝ մէջ Հրեաներէն օգնութիւն ստացան, 
պարտաւոր են անոնց օգնել մարմնաւոր բաներու 
մէջ ալ» – Հռոմ. 15. 25-27: Պօղոս նաեւ կը յիշեցնէ 
որ «Աստուած յօժարակամ տուողը կը սիրէ»«Աստուած յօժարակամ տուողը կը սիրէ» – Բ. 
Կորն. 9. 7:

 Շնորհակալութիւն ԱստուծոյՇնորհակալութիւն Աստուծոյ
 Շնորհակալ ենք, Տէ՛ր, Լիբանանի մեր 
եղբայրներուն եւ քոյրերուն համար Սորվի՛նք 
աւելի լաւ ճանչնալ զիրար եւ հետաքրքրուի՛նք 
անոնցմով։ Յիշե՛նք, թէ տասնամեակներէ ի 
վեր ամէն ինչ կը պարտինք իրենց։ Աղօթե՛նք 
Լիբանանի խաղաղութեան ու կայունութեան 
համար։ Կանոնաւորապէս աղօթե՛նք, որ Տէրը 
զիրենք հաւատարիմ պահէ, եւ օրհնէ իրենց 
գործերը։ Աղօթե՛նք որ չյուսահատին։ Աղօթե՛նք, 
որ Տէրը հանէ կոչում ունեցող նոր ծառաներ 
Լիբանանի մէջ։ Առատաձեռն ըլլանք ամէն անգամ 
որ մեզի դիմեն օգնութեան համար: Չմոռնա՛նք որ 
«Աստուած յօժարակամ տուողը կը սիրէ»«Աստուած յօժարակամ տուողը կը սիրէ»։
 Մեր խումբը ո՛ւր որ այցելեց,՝ արժանացաւ 
բացառիկ հիւրասիրութեան: Մենք հո՛ն ձգեցինք 
մեր հոգիին մէկ մասնիկը: 

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê$ 
ováfBrrNÖ AÖzJä 

AÑAâuëåIAq
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eåIsâAcqIåMq ñUw mO ÜA?å,eåIsâAcqIåMq ñUw mO ÜA?å,
QM cAyUcqIåMq ñUw mO ÜIå...QM cAyUcqIåMq ñUw mO ÜIå...

 GBíVR QBFBívçP, rdBäV BÉrJXvá 
nBçHdBpVr êJjP, ZöÖòP AÖävíbvp víjjJXvá 
dP FçN Ñ. EVçòVr nNÅ. «ñVx nP áBç 
PçVç LBrVdB fçJtäBdrJçNr, ïBÉòvá ví 
zBävívá zÖBdJêVç LBrVdB» – ÑBjn. 
8. 5: UÖd PÖä CBçJtçÅvíRJBr áBçdBbV 
fJjVrBd âBçvíVrV, nBçHP víçVt DBr xN$ 
JRN vx JçdväBrV LBçFBêBb BrBÖvír, 
òVx nP DBçhç dBzVdrJçNr: eBnBhBpr 
tJnDBrLN Jí dvçVXXB dBzVdrJçví áJçÅJçÖ 
FärvíBb bVrBpVr pBÅvçHBtBçVr (séquence 
génétique), BÖvrê dvçVLBpVr RRvír (ADN) 
dP fBnBzBäBÖZBrN nBçHdBpVrVr$ FçJRN 
96 ävdvÖvá, Jí dP zBçvírBdN Brvç FçJRN 
DvXvç bVrJçP (gènes): uíçJnr nBçH BçBçBbP 
nVRN ÖJçB?b N dBzVdrJçNr...:

 qmAquëQUëq Ië âAåCIåuëQUëq
 Ñ. EVçòVr nNÅ dP dBçHBrò RN «âNç 
AÖävíBb FJärVr fvjNr tVrJê nBçHP» – 
arrH. 2. 7: ArBÖvírrJçvír rnBr, DvXvçÖ 
BX JçdçV fvjNr tVrvíBb Jrò ví fvj zVäV 
HBÉrBrò: uíçJnr JçDJò äBçöçVrBd xN 
vç BpÖöçvíBr bVrJçví FVíäP VçBçví 
fBnBzBäBÖZBr dP FärN nBçHr ví dBzVdP: 
ÑBdBpr nBçH BçBçBbVr dvçVLBpVr RRvír 
dBLnvíBb N JçJò nVXVBÉ fVnrBdBr 
LvpFJçN, vçvír nNÅ dBr 45 nVXVvr LvpFJç$ 

DvXvçváVr äBçDJç tJnDBrLNVrNr: AíJXV#r$ 
JRN nBçHP òBrBdBdBr BÉvínvá nöä N 
dBzVdrJçvír, vçBdvá$ BrÖBfnBröçNr 
FJçBLBrê N BrvrênN: âJÖN#ò VrxzNÖ dP 
DBêBäçN mvçRVnPç AäXPç ïVXVÖvïBr.–
 – mVBpr nBçHr N äVçBzJävjP XJLvíV 
FvçbBbvíRJBr. Br fBjvçHBdêvj NBd N:
 – mVBpr nBçHr N vç dP frBçN DBçH 
FvçbVòrJç Jí ÖBçòJç. Br BçfJÖäBFVäBdBr 
(technologique) NBd N:
 – mVBpr nBçHr N vç öçNròrJç dP dVçBÉN. 
Br òBjBòBdBr NBd N:
 – mVBpr nBçHr N vç vírV ntBdvíRBpVr 
BíBrHvíRVírrJç. Br zBänBdBr NBd N:  
 – mVBpr nBçHr N vç vírV DBçvpBFVäBdBr 
LFBêvín Jí zBtäBnvírò. Br dçörBdBr 
NBd N:

 suëqw Ië euEU
 ApÖ áVRZBçV äBçDJçvíRVírrJçP, vçvrò 
dP LBrBLBrJr nBçH BçBçBbP BrBÖrBdBr 
BtZBçfNr, vírVr dBçJívç rBZBzBälBÉ 
nP: arrHvê FVçòVr BÉBÅVr FXvíZVr nNÅ 
dP dBçHBrò vç AÖävíBb ÖäJjbJê trxBívç 
BrBÖvírrJçP. VÖd JçdçvçHVr nNÅ FçvíBb N 
vç Ar «dJrHBrvíRJBr tvírx ïxJê Jí nBçHP 
JjBí dJrHBrV fvFV»: IDçBpJçNr DrBFçVr 
nNÅ, BrBÖvírrJçvír fBnBç «rJûNt» DBÉP 
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FvçbBbvíBb N, nVrxHJÉ nBçH BçBçBbVr 
fBnBç$ «rVtBnBp»: AÉBÅVrP tvírx (âme) 
dP rtBrBdN, JçdçvçHP$ fvFV (esprit): uíçJnr 
fv#Ö N nJb äBçDJçvíRVírP:
 kVtH N RN nBçHdBpVr nBçnVrP fvjBrVíR 
N, Jí vçvt FvçbvírNvíRVírrJç rnBr Jr 
fBnBdBçFVxVr (ordinateur): Ar vírV rBJí 
BrBÖrBpVr pBädvíRVírrJç, DBpê BíJXV# 
N òBr BpÖ JçJò DrvíRBFçvíRVírrJçvír 
RvíBDBrBdBr FvínBçP:

 CAåuoAcAq EUâAcéuëQIAq 
mAåâAeåAëMåO
 ÑV. MÖ. WJvíVÖ BrfBäVr DBçvpBdBr 
LFBêvínrJçví VçBdBr rJçPnDÉrvínP vírNç, 
JçD dP rdBçBFçNç VíçBòBrxVíç nBçHví 
fJäJíJBX DrBbVr LFBêvínrJçP.
 qBZ$ BrfBäP BrdBçvj N BräJÖJX Bpr 
LFBêvínP RN Vrò zNäò N áBçvíV tVäBd ví 
zBçdJtä dJçzvá: IçdçvçH$ Br BrdBçvj N 
VçBFvçbJX BpH DBçV LFBêvínP Vç dJBròVr 
nNÅ: eJjVrBdP BpÖ ltnBçävíRVírP dP 
dvxN DrvíRJBr DBçvpBdBr öçNròrJç: qnBr 
BçäBpBpävíRVír nP dP äJÖrJrò yöjvÖ 
AÉBòJBXV dJBròV zBpòBçVr rdBçBFçvíRJBr 
nNÅ. «... uíçVt öçNrò nP dP äJÖrJn Vn 
BrHBnrJçvíÖ nNÅ, vç Vn näòVÖ öçNròVr 
HNn dP zBpòBçV» – eÉvá. 7. 20-22:
 ApÖ zBpòBçVr BçHVíròP BpÖöç 
äBçBbvíBb dP äJÖrJrò RN# BrfBäV Jí RN# 
fBíBòBdBr dJBròV BnNr BÖzBçNLV nNÅ: 
wBçVr Jí nJjòVr FvpvíRVírP víçBêvíBb N, 
ví ïvZBçVrvíBb xHBäBzBçävívj BçäB-
pBpävíRVírrJçvá, VrxzNÖ$ näòV dBn fvFVV 
ädBçvíRVír, tçÅBzBäV áBä BLHJêvíRVír: 
ApXJíÖ pBrêBívçVr xJr áJçBFçvíVç Vç BLBä 
dBnòvá dBäBçBb áBä Jí BrzBäBÖZBrBäví 
BçBçòrJçP, BpX d'BçHBçBêvíVr BnNr 
äJÖBd zBälBÉBDBrvíRVírrJçvá: Urxv?í. 
vçváfJäJí V áJçÅvp nBçHP, PÖä âBçvíVrV 
äJÖvíRJBr, BrBÖvírNr òVx nP BíJXV DBçhç 
N...:

 uëåImq u?Ü Im IÑ
 OÖä AÖävíBbBtvírxVr, BrfBäP ÖäJj-
bPíBb N AÖävíbvp zBädJçvá. VçJr äçvíBb N 
BLBä dBnò$ DBçVr dBn xBçP LBrBLBrJXví, 
ÖBdBpr FVäBdêBDBç dBn BrFVäBdêBDBç$ 
Br dP RJòvíV HNzV xBçP (eÉvá. 3. 23): 

eÉvánBpJêVrJçví víjjvíBb rBnBdVr 
nNÅ, yöjvÖ AÉBòJBX dP HBäBzBçäN 
nBçHdvíRVírP$ PÖJXvá. «QNzNä VçJrò dP 
lBrxrBpVr AÖävíBb..., trvçfBdBX xJjBr, 
fBzB vírBprBêBr VçJrê näBbvínrJçvír 
nNÅ, Jí VçJrê ÖVçäP BrZJXòvíRJBnD 
ZBíBçJêBí» – eÉvá. 1. 21: âBrò nV òBrV 
öçVrBdrJç VDç BçHVírò BpH VçBáVlBdVr.
 1. sBä JçVäBÖBçHrJç LBíBdrJç 
d'vírJrBr BÉBrê BnvíÖrBrBXví:
 2. UDç BçHVírò nVBÖJÉBdBrrJçví 
zBfBrÅVr, BnvíÖrvíRVírP Bpç ví drvÅ 
nVÅJí$ dP dvçÖrêrN B#pr Vrx vç «DrBdBr» N:
 3. âjBp dBn BjÅVd ÖdÖBb Jr nJçTJX 
VçJrê DrBbVr áVlBdP, äBçBÖJÉ (transgenre) 
HBÉrBXvá:
 GTDBZäBDBç, áJçvpVtJBX DBçvpBdBr 
ÖçDBzjbvíRVírrJçP BçHNr VÖd nvíäò FvçbBb 
Jr rvprVÖd JdJjJêVrJçN rJçÖ: UDç BçHVírò, 
JçJíBr JXBb Jr XvíçÅ fVíBrHvíRVírrJç$ VrxzNÖ 
GVnBHçvjBdBrvíRJBr ArdnBr ÜBçBdP 
(SIDA), pBlBZBdV VròrBÖzBrvíRVírrJç$ 
äBçBÖJÉ BrhJçví dvjnN, Jí fBnBlBçBdP 
RnçJêvíêVx HJjJçví FvçbBbvíRJBr: uíçVt 
nBçäBfçBíNç nP JíÖ dBp: mBçHBnJòJrBr 
(robot), vç JçRBXvá d'PrHöçVrBdN BrfBäV 
nP LBrBLBr dBçvjvíRVírrJçP, V áJçÅvp 
zVäV dBçJrB?p ïvZBçVrJX nBçH BçBçBbP: 
arrHvê FVçòVr 11-çH FXvíZVr nNÅ dP 
dBçHBrò vç AÖävíBb PÖBí. «AfB# BÖvrò 
nNd TvjvávíçH Jr..., ví fVnB Vrx vç tVrJX 
ZvçfVr$ BrvrênN zVäV xBçFVXvíV...»:

 mIå EWYuëq mAKIåO eAmåuëAa Iq
 Apr AÖävíBbP vç nVXVBÉBívç (1-Vr 
fJäJívj 30 LJçvrJçví RVívá) BÖäjJçP 
ÖäJjbJê, LBrvrò VçJrê BrvírrJçv#á dP 
dBrxN (IÖBp. 40. 26), Jí BrvrênN nN#dP xV 
zBdÖVç: mVíÖ dvjnN Ar PÖJç N RN «nJç 
FXZvír nBLJçP fBnçvíBb Jr» – mBäR. 10. 
30: Ar PräçJç N JçdVç nvXvçBdP, LBpr 
LBrBLBrJXvá DBLnBRVí víçVt nvXvçBdrJçN, 
Jí pöTBçJç N BpêJXJX nJLV, Uç Brfvír 
ÖVçvá nJL dvçvíÖäN BLBäJXví Jí «dJBrò 
Jí BíJXV# dJBrò» trvçfJXví (ováf. 10. 10):
 uíçJnr AÖävíBb nJb BçTNò ävíBb 
N nJLV, RN# BrfBäBzNÖ Jí RN fBíB-
òBdBrvíRJBnD: Arvç ïBïBòr N öFäBFvçbJX 
nJç pBävíd dBçvjvíRVírrJçP, äBjBrHrJçr 



CAqCIå iC. âAåU ôEuÑâuÑ-ÑIyâImCIå-eucâImCIå 2019 QUë 72 ■ 15

ví zBçFJírJçP$ AÖävíbvp ïBÉòVr Jí 
nBçjdvíRJBr öFvíäVr fBnBç, VrxzNÖ 
äBjBrHrJçví BÉBdVr nNÅ pVtvíBb N (mBäR. 
25. 14-30): qBJí vçzNÖ BrHBnP ñçVÖävÖV 
nBçnrVr, BrfçBTJtä N nJLV PrHvírVX nJç 
VròrvíRVírP Jí nJç dvxvínP – bBÉBpJX 
víçVtrJçvír$ HçBêV, JdJjJêV, BLF:
 yöjvÖ AÉBòJBX ÖB# pvçHvçP d’víjjN 
îVXVzzJêVrJçvír. «YvrBçfvíRJBnD víçVtP 
hJLnN FJçBLB#rê fBnBçJêNò» – îVXz. 
2. 3-4: Ar DrB#í x’víLJç PÖJX RN víçVtP 
ÖVçJXvá Hvír òJL BrBçTBr ÖJzN: unBrê$ 
VçJrê fBnBç FvçbBbBb «BrBçTBrÖ» 
nBdHVçP dJjbBívç ZvrBçfvíRJBr rtBr N: 
ÑV. MÖ. WJvíVÖ tBä tBfBíNä ZöÖò nP vírV. 
«ñví nBÖVH òV#x ZvçfN, v#x RN Hvír òJL 
BçfBnBçfN»:

 ApròBr BäJr vç dP tBçvírBdJn 
näBfvFvíVX RN V#rx zNäò N PÖJn, V#rx zNäò 
N ZvçfVn dBn PrJn, JÖ LvfP dP HBÉrBn 
tçÅBzBäVÖ. ÖäVzvíBb d'PXXBn Brvç 
pBçnBçVX: ÑBdBpr JçD d'PrHvírVn vç Vn 
VròrvíRVírÖ AÖävíbnN# dví FBp Jí A#r N 
dJBròVÖ pJrBdNäP, Bpr BäJr N vç BLBä 
d'PXXBn BzçJXví ñçVÖävÖV trvçfBb «BíJXV# 
dJBròP», BÉBrê fçBTBçJXví BÖävíBbBävíç 
VròrvíRJrNÖ:

Gvdä. ErNX QuëåIAq

yAâmAcAq

cumUâAÑ ÜAåGAyIâU aqqGIAq 
150-AmIAcO

 Այս տարի, 2019-ին, ծննդեան 150-ամեակն 
է հայ նշանաւոր երգահան, խմբավար, բանա-
հաւաք եւ հայ երաժշտութեան ազգային 
դպրոցի հիմնադիր՝ Կոմիտաս Վարդապետին: 
Ան բազմաթիւ ճամբորդութիւններ կատարեց՝ 
այցելելով բնաշխարհի հայկական գիւղերը 
եւ հայահոծ քաղաքները. հայ երգի 
ակունքներէն ճշմարիտ հայ երգը հանեց, 
մաքրազտեց թրքախառն, քրտախառն եւ 
այլ ազդեցութիւններէ, եւ ժողովուրդին 
ներկայացուց անգնահատելի գանձեր՝ զանոնք 
դիզելով հայ երգարուեստի գանձարանին մէջ: 
 Կոմիտաս Վարդապետ նաեւ յատուկ աշ-
խատանք տարաւ՝ կարդալու Հայ Եկեղեցւոյ 
պատարագին խազերը: Իր մէկ ուրիշ հսկայ 
նախաձեռնութիւնը եղաւ այդ պատարագին 
Կոմիտասեան մշակումը, որ հայ հոգեւոր 
երաժշտութեան թանկագին գոհարներէն մէկն է:

 Մեծապէս նպատակայարմար պիտի ըլլայ 
որ աշխարհասփիւռ Հայ Աւետ. Եկեղեցիները 

պատշաճ շուքով նշեն մեծ երաժշտագէտ 
Կոմիտասի ծննդեան 150-ամեակը, առանձ-
նապէս կամ համագործակցութեամբ այլ հայ 
եկեղեցիներու: Թէեւ սոյն տօնակատարութիւնը 
կարելի է ընել ընթացիկ տարուան որեւէ յար-
մար ժամանակին, բայց քանի որ Հոկտեմբերը 
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Հայ Մշակոյթի Ամիս է, գուցէ այդ ամսուան 
յարմար օր մը պատշաճ պիտի ըլլար ոգեկոչել 
անմահն երաժշտագէտին յիշատակը:

 Կոմիտաս Վարդապետ, աւազանի անունով 
Սողոմոն, ծնած է 1869-ին կեդրոնական 
Անատոլուի Քէօթահիա քաղաքը՝ Գէորգ 
եւ Թագուհի Սողոմոնեաններու տան մէջ: 
Տասնմէկ տարեկանին որբացած՝ Էջմիածին կը 
տարուի Քէօթահիայի եկեղեցւոյ վարդապետ Գ. 
Դերձակեանի կողմէ:
 Փոքրիկն Սողոմոն շուտով ուշադրութեան 
առարկայ կը դառնայ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոս Գէորգ Դ.-ի: 1893-ին կը ձեռ-
նադրուի որպէս աբեղայ ու երկու տարի 
ետք կը դառնայ վարդապետ: Այդ շրջանին 
բախտաւորութիւնը կ'ունենայ աշակերտելու 
նշանաւոր հայ երաժշտագէտ Գարա-Մուրզայի: 

 1895-ի Հոկտեմբերին կը ղրկուի 
Վրաստանի Թիֆլիս քաղաքը, որ ճանչցուած 
էր որպէս մշակոյթի կեդրոն: Կոմիտաս 
այստեղ նաեւ բախտը կ’ունենայ աշակերտելու 
մեծահամբաւ երաժշտագէտ եւ երգահան 
Մակար Եկմալեանի: Յունիս 1866-ին կը մեկնի 
Պերլին՝ կատարելագործելու երաժշտական 
արուեստի ուսումը: Կ'ընդունուի իբրեւ ուսանող 
հռչակաւոր Ֆրետերիք Ուիլհելմ Համալսա-
րանը, աշակերտելով մեծանուն երաժիշտներու, 
յատկապէս երաժշտագէտ Ռիչըրտ Շմիթի:
 Ուսանողութեան տարիներուն եւ շրջանա-
ւարտութենէն ետք կը բարեկամանայ այդ 
օրերու եւրոպացի համբաւաւոր երգահաններու 
հետ, որոնք շուտով կը ճանչնան Կոմիտասի 
երաժշտական տաղանդը ու մեծապէս կը 
քաջալերեն զինք: Իր կարգին, Կոմիտաս 
Վարդապետն ալ կը ծանօթացնէ անոնց 
հայ ժողովրդական ու եկեղեցական երա-
ժըշտութիւնը: Եւրոպացի երաժշտագէտներու 
յանձնարարութեամբ ան անդամ կ'ընդունուի 
Միջազգային Երաժշտագիտութեան Միութեան: 
Համաշխարհային համբաւ վայելող երաժիշտներ 
կը դրուատեն Կոմիտասի տաղանդը: Ֆրանսացի 
նշանաւոր երաժիշտ Գլոտ Տըպիւսին, երբ կը լսէ 
Կոմիտասի «Անտունի» երգը, կը յայտարարէ. 
«Ասիկա բաւական է Կոմիտասը դասելու մեծ 
երաժիշտներու կարգին»: 

 1910-ին Կոմիտաս Վարդապետ կը 
հաստատուի Օսմանեան Կայսրութեան մայրա-
քաղաքը՝ Պոլիս, ուր կը կազմակերպէ իր 300 

հոգինոց Գուսան անունով երգչախումբը, որ մեծ 
ժողովրդականութիւն կը վայելէ երաժշտասէր 
հասարակութեան մօտ: Բայց կը գտնուին 
նաեւ նախանձոտ քննադատներ, որոնք խեթ 
աչքով կը դիտեն եկեղեցական Կոմիտասը 
իր «աշխարհիկ» երգերու կատարումին 
համար: Սակայն անոր բարեկամները նեցուկ 
կ'ըլլան իրեն եւ կը քաջալերեն զինք որ երգա-
հանդէսներ կազմակերպէ Եւրոպայի եւ Միջին 
Արեւելքի հայաշատ գաղութներուն մէջ, որոնք 
մեծ խանդավառութիւն կը ստեղծէն ամէնուրեք:

 1915-ի Օսմանեան Տէրութեան կողմէ 
գործադրուած Հայոց Ցեղասպանութիւնը տա-
րերային ձեւով կը խախտէ հայ ժողովուրդի 
հաւաքական կեանքը: Ապրիլ 24-ի կէս գիշերին 
Պոլսոյ հարիւրաւոր մտաւորականներու հետ՝ 
կը ձերբակալուի նաեւ Կոմիտաս Վարդապետը: 
Աքսորի ճանապարհին վրայ ան ականատես 
կ'ըլլայ հայ ժողովուրդի արհաւիրքին։ Սրտա-
ճմլիկ տեսարաններ խորապէս կը ցնցեն 
երիտասարդ կղերականին միտքն ու հոգին, եւ 
կը քայքայեն իր ջիղերն ու ներաշխարհը:
 Ամերիկեան դեսպան Հենրի Մորկընթաուի, 
ինչպէս նաեւ Կոմիտասի թուրք բարեկամներուն՝ 
բանաստեղծ Մեհմէտ Էմին Եիւրտաքիլի եւ 
Հալիտէ Էտիպի միջնորդութեամբ Կոմիտաս 
Վարդապետ ազատ կ'արձակուի, բայց հոգեկան 
բոլորովին խանգարուած վիճակի մէջ...:

 1916-ի աշնան Կոմիտաս Պոլսոյ մէջ 
հոգեբուժական հիւանդանոց մը կը դրուի, եւ 
1919-ին մասնաւոր կարգադրութեամբ Փարիզ 
կը փոխադրուի՝ ուրիշ հիւանդանոց մը, ուր 
շուրջ 19 տարիներ դարմանուելէ ետք՝ կը 
վախճանի 22 Հոկտեմբեր 1935-ին: 1937-ին անոր 
աճիւնները կը փոխադրուին իր անունը կրող 
Երեւանի հանրային գեղեցիկ պարտէզներէն 
մէկուն՝ «Կոմիտաս Այգի»-ն, մաս կազմելու 
անմահանուն Հայկական Պանթէոնին: 
 Կոմիտաս Վարդապետ հայ մշակոյթի 
պատմութեան մէջ իւրայատուկ տեղ մը կը գրաւէ 
որպէս հանճարեղ երաժշտագէտ ու երգահան:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr 
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 Պետրոս Ալթունեան ծնած է Շումէն 
(Պուլկարիա)։ Ան մասնագիտութեամբ ելեկ-
տրական ճարտարագէտ է։ 1990-ական 
տարիներուն ան արդէն հոգեւոր ծառայութեան 
նուիրուած էր՝ լման ժամանակով։ Եւ չի մոռնար 
Վեր. Մովսէս Ճանպազեանի խրատները. «Դուն 
հայ ժողովուրդին մէջ պէտք է գործես»։

Պետրոս ինչպէ՞ս ունեցաւ իր հոգեւոր ու 
եկեղեցական ծառայութեան գիտակցութիւնը։ 
Հայրը՝ Կարապետ, ծնած է Օտեսա, մայրը՝ 
Պուլկարիա։ Իսկ մեծ ծնողքը եկած են Կեսար-
իայէն։ Կարապետ եղած է արհեստաւոր, 
բայց կարծէք աւետարանչութիւնը իր 
«ճիտին պարտքը» եղած է։ Ան իր կեանքը՝ 
իր արհեստին կողքին, նուիրած է Աստուծոյ 
Խօսքին քարոզութեան, եւ այս՝ համայնավար 
վարչակարգի օրերէն։ 

 1950-ական տարիներուն, Ալթունեան 
ընտանիքը առիթը ունեցած է դուրս գալու 
Պուլկարիայէն եւ ապաստան գտնելու Միացեալ 
Նահանգներու մէջ։ Սակայն Կարապետ մերժած 
է. «Մենք հոս գործ ունինք ընելու», եղած է 
անոր հաստատ որոշումը։ Եւ Պետրոս իր 
հօր աւանդը կը շարունակէ մինչեւ այսօր. իր 
համակ կեանքը նուիրած է հոգեւոր գործին եւ 
ստանձնած է Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու հոգեոր ու 
կազմակերպչական առաջնորդութիւնը։ 

 Պետրոս հայերէն կը խօսի։ Բայց կը ցաւի որ 
երիտասարդ տարիներուն զրկուած էր դպրոցին 
մէջ կանոնաւոր հայերէն դասաւանդութիւններէ։ 
«Չկրցանք սորվիլ հայերէնի բառամթերքը 
եւ անոր լեզուական հարստութիւնը», ըսաւ 
ան, աւելցնելով. «Մեր օրերուն՝ հայերէն 
դասաւանդութիւնը շատ նախնական էր»։
 Բայց Պետրոսի սիրտը զօրաւոր կերպով 
կը տրոփէ հայութեան համար։ «Մեր ազգը մեծ 
հարստութիւն մը ունի, եւ այդ ալ Աստուածա-
շունչն է», ըսաւ ան։ «Աստուածաշունչն է որ 
մեզ կենդանի պահեց, ու մենք ամէն գնով պէտք 
է աշխատինք մեր ժողովուրդին հոգեւոր եւ 
քրիստոնէական դաստիարակութեան համար»։ 
Հանդարտ բնաւորութեամբ անձ մը ըլլալով 
հանդերձ, Պետրոս հաստատ ու վճռական է 
իր կեցուածքին ու կեանքի նուիրումներուն 

մէջ։ Եւ այս արդէն ակնյայտ է իր բոլոր 
նախաձեռնութիւններուն եւ նուիրական աշխա-
տանքներուն ընդմէջէն։ 

 Կիրակի, 20 Յունուար 2019-ին, կը գտնուիմ 
Սոֆիայի Հայ Աւետ. Եկեղեցին, որուն հովիւն է 
Յարութիւն Թադէոսեան։ Ան կ’ապրի Փլովտիւ, 
եւ ամէն Կիրակի կը ճամբորդէ մօտաւորապէս 
մէկուկէս ժամ՝ հասնելու համար Սոֆիայի 
պաշտամունքին։ Պետրոս խնդրեց որ քարոզեմ։ 
Ներկաներէն կարեւոր մաս մը կը հասկնար 
հայերէն, սակայն կար փոքր խմբակ մը՝ որ 
պէտք ունէր հայերէն քարոզին պուլկարերէնի 
թարգմանութեան։ Պետրոս ստանձեց այդ 
պարտականութիւնը։ Կը պատգամէի փոքր 
«գումարտակի» մը, բայց ունկնդիրներուն աչքերը 
շատ յստակօրէն կ’արտայայտէին իրենց հոգե-
ւոր նուիրուածութիւնը՝ Քրիստոսի եւ եկեղեցիին։

 Արթօն եւ Զլաթգա Թադէոսեանները 
Սոֆիայի եկեղեցիին երէց եւ պատասխանատու 
անդամներէն են։ «Հարիւր տարուան 
պատմութիւն ունի մեր եկեղեցին»,– Զլաթգան 
է խօսողը։ Արթօն եւ Զլաթգան, ինչպէս բոլորը, 
անցած են բաւական դժուար ժամանակներէ՝ 
համայնավար տարիներուն։ Բայց կարելի չէ 
եղած իրենց հոգեւոր կոչումը սակարկել։ Պետրոս 
տակաւին կը յիշէ. «Միշտ վախի մթնոլորտին մէջ 
էինք, որովհետեւ շատ լրտեսներ կային մեր չորս 
կողմը, եւ տեւաբար պէտք էր ուշադիր ըլլալ», 
ըսաւ ան։

 Բայց «վախը» եւ «լրտեսները» չեն կասեցուցած 
Պետրոսը եւ եկեղեցին՝ իրենց առաքելութիւնը 
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շարունակելէ։ «Միշտ ալ հետամուտ եղանք 
Աստուածաշունչը բաժնելու ժողովուրդին՝ 
տարբեր հնարքներ գտնելով», ըսաւ Պետրոս։ 
Անոր դէմքին վրայ գծուեցաւ պզտիկ ժպիտ մը, որ 
գոհունակութիւն կ’արտայայտէր։ «Համայնավար 
վարչակարգը գնաց, բայց Աստուածաշունչը 
մնաց», ըսաւ ան։

 Սարգիս Օվաննէսեան ծնած է Պուկարիա։ 
Ան Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ զաւակ է, եւ տնօրէնը 
միջազգային քրիստոնէական «Առաքելութիւն 
Առանց Սահմաններու» կազմակերպութեան 
Պուլկարիոյ մասնաճիւղին։ Ան կը հաւատայ իր 
առաքելութեան, եւ իր երիտասարդ ընտանիքին 
հետ նուիրուած է հոգեւոր գործի։ Ամուսնացած 
է Մարինային հետ, որ կու գայ Պաքուէն։ 
Ղարաբաղեան պատերազմին դուրս եկած է 
Ատրպէյճանէն, եւ ամուսնանալով Սարգիսին 
հետ՝ հաստատուած է Պուլկարիա։ Մարինային 
ծնողքը տակաւին Ղարաբաղ են։ Հաստատ եւ 
վճռական հայեր…։

 Երկուշաբթի, Յունուար 21-ին, Սարգիսին 
եւ Պետրոսին հետ եկանք Փլովտիւ։ Աշխա-
տանքային օր ըլլալով հանդերձ, եկեղեցիէն 
խումբ մը հաւաքուած էր որ հանդիպի ինծի։ 
Ունեցանք կարճ պաշտամունք մը՝ երգ,Սաղմոս 
եւ խորհրդածութիւն։ Բայց կար նաեւ հայերէն 
արտասանութիւն։ Զոհրապ Ալիքեան հայրե-
նասէր մարդ է եւ ամուր կառչած է մայրենիին։ Ան 
արդէն թեւակոխած է ինիսունմէկ տարիքը, բայց 
կը հաւատայ Հայուն եւ Հայաստանի «վերելքին»։ 
Ան գրած է բանաստեղծութիւն մը՝ «Վերելք 
Հայաստանին», զոր այդ օր բաժնեկցեցաւ մեզի 
հետ։ Հայուն գոյապայքարը կը շարունակուի, 
առանց յուսահատելու։

 Դարձեալ կը նայիմ բոլորին աչքերուն։ Հոն 
կայ նուիրում, բայց նաեւ կարօտ –հաղորդակցու-
թեան կարօտը։ «Տասնհինգ տարիներէ ի 
վեր մեզի մէկը չէ այցելած», ըսաւ Մաննիկ 
Գոյումճեան, Փլովտիւի Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ 
երիցագոյն անդամներէն մին, նաեւ վարչական 
պատասխանատուն։ Այնպէս կ’երեւի թէ 
եկեղեցւոյ պահապան հրեշտակն է։ Իրեն համար 
տարիքը միայն թիւ է։ «Պէտք է շարունակենք մեր 
հոգեւոր գործը», կ’ըսէ։

 Հրանդ եւ Ժոզէֆ Քէշիշեաններուն դարձ-
եալ հանդիպիլը շատ հաճելի էր։ Երկու 
եղբայրներ, որոնք ուսանեցան Պէյրութի 

Աստուածաբանական Ճեմարանը, եւ աւելի քան 
տասնհինգ տարիներէ ի վեր զիրենք չէի տեսած։ 
Երկուքն ալ եկեղեցիին հոգեւոր ծառայութեան 
մէջ են՝ մեծ նուիրումով։

 Չորս օրուան Պուլկարիոյ այցելութիւնս շատ 
կարճ թուեցաւ։ Պետրոս ըսաւ. «Նորէն պէտք 
է այցելես մեզի, եւ յաջորդ անգամ Վառնա եւ 
Ռուսէ պէտք է երթանք, քանի հոն ալ Հայ Աւետ. 
եկեղեցիներ ունինք»։ 

 Ուրեմն Պուլկարիոյ մէջ կան չորս Հայ Աւետ. 
Եկեղեցի – Սոֆիա, Փլովտիւ,Վառնա եւ Ռուսէ։ 
Չորսն ալ հաստատ են իրենց առաքելութեան 
մէջ, որովհետեւ կը հաւատան թէ «հոն գործ ունին 
ընելիք»։ Իսկ ի՞նչ է գործը – Աստուծոյ Խօսքին 
քարոզութիւնը։

 Պուլկարիայէն վերադարձայ աւելի քաջա-
լերուած, քանի ծանօթացայ մեր քոյրերուն 
ու եղբայրներուն եւ անոնց չորս Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներուն։ Փոքր թիւ մը ըլլալը արգելք չէ 
Աստուծոյ գործը շարունակելու համար։ Անոնք 
վճռական են իրենց հոգեւոր առաքելութիւնը 
շարունակելու։ Բայց մեր կողմէ ունինք քանի մը 
յանձնարարութիւններ։

 Պուլկարիոյ մեր Հայ Աւետ. Եկեղեցիներն 
ու ժողովուրդը պէտք ունին հոգեւոր հաղոր-
դակցութեան։ Աւելիո՛վ առնչուելու ենք իրենց 
հետ՝ այցելութիւններով, եւ այս՝ փոխադարձ 
դրութեամբ։

 Փլովտիւի Հայ Աւետ. Եկեղեցին պէտք ունի 
ձեռնադրեալ հովիւի մը։ Թերեւս պէտք է մտածել 
թէ ինչպէ՛ս կարելի է Քէշիշեան եղբայրներէն մին, 
եթէ ոչ երկուքը, առաջնորդել եւ կամ պատրաստել 
ձեռնադրութեան։

 Պետրոս Ալթունեան ձեռնադրեալ հովիւ 
է, ունի հոգեւոր խոր գիտակցութիւն եւ ատակ 
է կազմակերպչական աշխատանքներու։ Իր 
առաջնորդութիւնը Պուլկարիոյ Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներուն համար շատ մեծ առաւելութիւն 
է։ Լաւ պիտի ըլլար զինք աւելիո՛վ ներմուծել 
Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու միջազգային այլ 
հանդիպումներու եւ գործունէութիւններու մէջ։

 Եւ կայ նոր հորիզոններու եւ առաքե-
լութիւններու տեսիլքը։ Այսօր մեր առջեւ 
բացուած են հայկական նոր իրականութիւններ,՝ 



 1990-ական թուականներու փոփոխութիւն-
ները Արեւելեան Եւրոպայի մէջ բերին 
եկեղեցիներու արագ զօրացում: 50 տարուան 
անաստուած իշխանութենէն ետք, դարձեալ 
կրցանք ազատ կերպով դաւանիլ մեր հաւատքը: 
Նոր սերունդը ստանձնեց գոցուած ու ցրուած 
եկեղեցիներու վերականգնումը: Գոյութիւն 
ունէին լաւատեսութիւն եւ մեծ սպասումներ, 
սակայն կը պակսէր փորձը եւ բաւարար 
գիտելիքը:

 Այդ նոր սկիզբին մէջ մենք մինակ չէինք: 
Մեզի հետ էին Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկէրակցութիւնը եւ Հայ Աւետարանական 
Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդը։ 
Ֆրանսայէն հովիւներ մեզի կ'այցելէին, եւ 
աջակցութիւն կը ստանայինք եկեղեցիներէն: 
Այս ամէնը մեզի համար նոր ապրումներ էին՝ 
երկար տարիներու մեկուսացումէն ետք: Մենք 
սրտանց ընդունուեցանք Հայ Աւետարանական 
քրիստոնեաներու մեծ ընտանիքին մէջ: Անկէղծ 

եղբայրական սէրը ջերմացուց մեր սրտերը: 
Այսպէ՛ս սկսան փոփոխութիւնները Պուլկարիոյ 
մէջ:

 Անցած են գրեթե 25 տարիներ: Այս ոգեւորիչ 
սկիզբէն ետք մենք հասկցանք որ դիւրին է 
հոգիներ հրաւիրել եկեղեցի, սակայն շատ աւելի 
դժուար է անոնց հոգ տանիլ: Մեր առջեւ մինչեւ 
հիմա կեցած է ամենէն կարեւոր հարցը –՝ ինչպէ՞ս 
Աստուծոյ Խօսքին ճշմարտութիւնները հասցնել 
հայ տուներուն, ինչպէ՞ս աւելի՛ մօտ ըլլալ հայ 
երիտասարդ սերունդին: 21-րդ դարուն մէջ 
երիտասարդները, որոնց ծնողքը երկու սէրունդ 
ապրած են անաստուածութեան մէջ, լուրջ 
մարտահրաւէրներու, ինչպէս նաեւ շատ աւելի 
մեծ գայթակղութիւններու առջեւ կեցած են:

 Այսօր մենք կրկին աջակցութիւն կը ստանանք 
հաւատարիմ բարեկամներու կողմէ: Եւրոպայի 
Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Ընկերակցութեան 
ատենապետ՝ Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեանին 
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ի մասնաւորի Եւրոպայի մէջ։ Կ’արժէ հոգեւոր 
եւ կազմակերպչական տեսլիք եւ ռազմավարու-
թիւն վերաշխուժացնել՝ աշխատանքային ընդ-
հանրական ծրագրի մը մէջ՝ Եւրոպայի ամբողջ 
տարածքին համար։

 «Մենք գործ ունինք ընելիք»։ Մեր բոլորին 
համար կան նոր ու նորանոր մարահրաւէրներ, 
Պուլկարիա եւ քիչ մը ամէն տեղ։

Gvdä. eçBpç kMyMkIAq



 2019 թուականի Օգոստոսի 9-13 Շիրա-
կամուտի Հայ Աւետարանական Եկեղեցում 
տեղի ունեցաւ պատանեաց բակային ճամբար՝ 
Ֆրանսիայի «Յոյս Հայաստանի Համար» կազ-
մակերպութեան աջակցութեամբ՝ յանձին 
Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեանի: Շիրակամուտի Հայ 
Աւետ. Եկեղեցիի Ծառայողական խումբը՝ 
Վեր.Արամ Մկրտչեանի գլխաւորութեամբ, 
իր ծառայութիւնը բերեց ծրագրային բաժնով, 
աստուածաշնչեան դասերի թեմաներով եւ 
կազմակերպչական աշխատանքներով: Ճամ-
բարը ունէր «Խաչմերուկում» խորագիրը, 
եւ ընտրուած աստուածաշնչեան հերոսն 
էր՝Դանիէլը: Դասերի նպատակն էր Աստծոյ 
Խօսքով պատանիներին ուղղորդել դէպի 
Աստծոյ ճանապարհը: Դասերն ունէին հետեւեալ 
ենթաբաժինները.
 ա) Ընտրի՛ր ճանապարհդ,
 բ) Սկսի՛ր քայլել,
 գ) Յաղթահարի՛ր,
 դ) Վկայի՛ր։

 Այս դասերի միջոցով եւ յատկապէս Դանիէլի 
օրինակով քաջալերեցինք պատանիներին՝ 
իրենց կանչող շատ ճանապարհներից 
ընտրել դէպի Աստուած, դէպի կեանք եւ 
յաւիտենականութիւն տանող լաւագոյն ճա-
նապարհը: Այնուհետեւ քաջալերեցինք 
պատանիներին ո՛չ միայն ընտրել, այլ նաեւ 
քայլել այդ ճանապարհով, յաղթահարել 
փորձութիւնները եւ վկայել ուրիշներին՝ 
դէպի Աստուած ու փրկութիւն տանող միակ 
ճանապարհի մասին: 

 Ճամբարում Աստծոյ Խօսքին պատգամը 
բերեց Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեանը: Ճամբարի 
ընթացքը շատ յագեցած էր մենիկ պահերով եւ 
առաւօտեան դահլիճային ծրագրերով, որն իր 
մէջ ընդգրկում էր աղօթք, փառաբանութիւն, 
դասի հետ կապուած ներկայացում, տեսանիւթ, 
պատգամ: Պատգամից յետոյ իւրաքանչիւր 
խումբ իր առաջնորդի հետ քննարկում էր 
պատգամի նիւթը, ինչը հնարաւորութիւն էր 
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այցելութիւնը նպատակ ունէր ծանօթանալ 
եկեղեցիներուն, բայց անկէ աւելին՝ հանդիպել 
Սոֆիայի, Փլովտիւի, Վառնայի եւ Ռուսէի հայ 
հովիւներուն հետ: Շատ քաջալերուեցանք իր 
վկայութիւններէն՝ Եւրոպայի եւ Մերձաւոր 
Արեւելքի եկեղեցիներուն մէջ տարուող աշխա-
տանքներուն եւ փորձառութիւններուն մասին: 
Խորհրդակցութիւնները մեզի օգնեցին որպէսզի 
քննարկենք խնդիրները եւ ճիշդ որոշումներ 
տանք մանուկներու եւ երիտասարդներու 
հետ աշխատանքի վերաբերեալ, եկեղեցական 
կեանքի մէջ՝ առաջնահերթութիւններու առումով, 
եւ հովիւներու կանոնաւոր հանդիպումներու 
անհրաժեշտութեան մասին:

 Հանդիպումը եւ քննարկումները ամրացուցին 
մեր միասնութիւնը: Բոլորը համոզում յայտնեցին 
որ նորէն քայլեր պիտի առնուին, որպէսզի 
ստեղծուի Պուլկարիոյ Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
Ընկէրակցութիւնը, որպէս մէկ մասնիկը Եւրո-
պական Ընկերակցութեան եւ Հայ Աւետ. 
համաշխարհային ընտանիքին:

 Մասնակիցները միաբանութեամբ ընդու-
նեցին թէ յառաջիկային պէտք է կարեւոր 
քայլեր առնուին՝ Պուլկարիոյ եկեղեցիներու 
զօրացման համար: Շնորհակալ ենք եղբայր 
Զաւէն Խանճեանէն՝՝իր քաջալերանքին եւ 
Աւետարանչականին աջակցութեան համար, 
եւ Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեանէն՝ իր օգնութեան 
համար, որպեսզի մենք յստակացնենք մեր 
ապագայի տեսիլքը: Բոլորը վերադարձան 
իրենց եկկեղեցիները այն վստահութեամբ՝ որ 
մենք մինակ չենք, գոհանալով որ Աստուծոյ 
առաջնորդութիւնը ունինք եւ հաւատարիմ 
բարեկամներու եղբայրական աջակցութիւնն ու 
անդադար օգնութիւնը:

 Յանուն Պուլկարիոյ Հայ Աւետարանական 
եկեղեցիներու եւ անկեղծ երախտագիտութեամբ՝
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տալիս պատանիներին հարցեր ուղղելու, նիւթը 
աւելի ամրապնդելու համար: Այս ընթացքում 
պատանիները սովորում էին նաեւ օրուան 
ոսկեղէն համարը: Պատանիների համար, 
ճամբարում իւրաքանչիւր օր կազմակերպուեց 
հիւրասիրութիւն՝ առաւօտեան՝ թէյի, սուրճի, 
քաղցրաւենիքի տեսքով, կէսօրին՝ ճաշով, եւ 
ճամբարային օրուան աւարտին՝ նոյնպէս փոքրիկ 
հիւրասիրութեամբ:

 Ճամբարի ընթացքը աւելի յագեցած էին 
դարձնում նաեւ դրօշարշաւային, դահլիճային 
եւ մտային խաղերը: Հետաքրքիր եւ բազմա-
բովանդակ էր երեկոյեան դահլիճային ծրագիրը, 
որն իր մէջ ընդգրկում էր փառաբանութիւն, 
օրուան ոսկեղէն համարի ստուգում, շնոր-
հալի պատանիների ելոյթներ, զուարճալի 
ներկայացումներ, օրուան հետաքրքիր եւ 
ծիծաղաշարժ նկարներ, տեսանիւթեր։ Այս ամէնը 
ամփոփուում էր հոգեւոր բաժնով,՝պատանիների 
մէջ Աստծոյ Խօսքը եւ տուեալ օրուան նիւթը 
աւելի ամրապնդելու եւ հոգեւոր մթնոլորտով 
պատանիներին տուն ճանապարհելու նպա-
տակով:

 Ճամբարային 4-րդ օրը ունեցանք ապաշ-
խարութեան օր, եւ Շիրակամուտի մի շարք 
պատանիներ,՝արձագանգելով Վեր. Ժիլպեր 
Լեւոնեանի ապաշխարութեան կոչին, մօտեցան 
եւ իրենց աղօթքով փաստեցին այն որոշումը, որ 
այսուհետեւ քայլելու են Աստծոյ ճանապարհով, 

Աստծոյ հետ: Պատանիները ճամբարային օրերի 
հետ կապուած իրենց տպաւորութիւնների մասին 
կիսուելով նշեցին որ օրհնութիւններ ունեցան 
այս օրերում եւ հաստատուն որոշում՝ Աստծոյ 
ճանապարհին մէջ քայլելու, ինչպէս նաեւ նոր 
ընկերներ ձեռք բերեցին եւ աւելի մտերմացան 
նրանց հետ:

 Ճամբարային օրերը իրենց իւրայատուկ 
ամփոփումը գտան կապուտաչեայ Սեւանի 
մեղմածուփ ալիքների մօտ: Օգոստոսի 
14-ին Ծառայողական խումբը, օգնական 
առաջնորդների, օգնական պատանիների եւ 
Ֆրանսիայից ժամանած մեր հիւրերի հետ 
ուղեւորուեց Սեւան: Գեղեցիկ, յագեցած, 
անակնկալներով լի այս օրը, հարազատ 
միջավայրը, ամէնուրեք ականջիդ հասնող 
Աստծոյ Խօսքը, Աստծոյ ներկայութիւնը, արդէն 
հարազատ դարձած ֆրանսիացի մեր հիւրերը, 
իրենց ջերմ ժպիտները, երկու հովիւների 
միաբան աղօթքները, եւ ի հարկէ՝ այս ամենին 
միացած կապուտաչեայ Սեւանի մեղմ օրօրուող 
ալիքները՝ պարգեւեցին մեզ անմոռանալի եւ 
յիշարժան պահեր: Հրաժեշտ տրուեց, սակայն 
մեծ ակնկալիքով եւ աղօթքով՝ որ յաջորդ տարի 
եւս ունենանք միասնական օրհնուած ճամբար: 
Աստուած օրհնի եւ զօրացնի բոլորին: 
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 §Ê³ãÇÝ ù³ñá½áõÃÇõÝÁ ÛÇÙ³ñáõÃÇõÝ ¿ ³ÝáÝó Ñ³Ù³ñª áñ ÏÁ ÏáñëáõÇÝ,
ÇëÏ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñª áñ ÷ñÏáõ³Í »Ýùª ²ëïáõÍáÛ ½ûñáõÃÇõÝÝ ¿¦ - ². ÎáñÝ. 1. 18:

 ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ ³ÙμáÕç å³ï·³ÙÁ ÏÁ Ù³ïÝ³Ýß¿ øñÇëïáëÇ Ë³ãÁ, áñ Ù»Õ³õáñÇÝ 
÷ñÏáõÃ»³Ý ÙÇ³Ï ÙÇçáóÝ ¿: Ü»ñÏ³ÛÇë î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ Ë³ãÁ áõÝÇ Ù»Í ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝ, 
ë³Ï³ÛÝ ¹Åμ³Ëï³μ³ñ ÏáñëÝóáõó³Í ¿ Çñ ½ûñáõÃÇõÝÝ áõ ³ñÅ¿ùÁ Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³ÍÇÝ Ñ³Ù³ñ: ²Ý 
Ý»ñÏ³ÛÇë ³é»õïñ³Ï³Ý³ó³Í ¿, áõ Ù»Í³å¿ë ÏÁ ß³Ñ³·áñÍáõÇª ÙÇ³ÛÝ ÝÇõÃ³Ï³Ý ³å³Ñáí»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ:
 Ø»ñ μÝ³μ³Ý Ñ³Ù³ñÇÝ Ù¿ç äûÕáë ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ »ñÏáõ ï»ë³Ï Ù³ñ¹ÇÏ. áÙ³Ýù ÏÁ Ñ³õ³ï³Ý 
Ë³ãÇÝ å³ï·³ÙÇÝ »õ ÏþÁÝ¹áõÝÇÝ øñÇëïáëÇ Ï³ï³ñ³Í ·áñÍÁ Ë³ãÇÝ íñ³Û, áõ ÷ñÏáõ³Í »Ý 
²ëïáõÍáÛ ½ûñáõÃÇõÝáí: ÆëÏ áõñÇßÝ»ñ ÏÁ Ù»ñÅ»Ý Ë³ãÇÝ å³ï·³ÙÁ, áñáíÑ»ï»õ ÏÁ Ñ³õ³ï³Ý 
Ã¿ ³ÝÇÏ³ ÛÇÙ³ñáõÃÇõÝ ¿. áõëïÇª ³ÝáÝù ÏÁ Ñ»é³Ý³Ý ²ëïáõÍáÛ ÉáÛë¿Ý »õ Ï»³Ýù¿Ý: äûÕáë ÏÁ 
·ñ¿ Ã¿ ÎáñÝÃáëÇ »Ï»Õ»óÇÇÝ Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ñó»ñÝ áõ μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ ³ÝÏ³ñ»õáñ »õ 
»ñÏñáñ¹³Ï³Ý »Ý: Î»Ýë³Ï³ÝÁª Ë³ã»³É øñÇëïáëÝ ¿ áõ ³Ýáñ ÙÇçáóáí »Õ³Í ÷ñÏáõÃÇõÝÁ: Ê³ãÁ 
³ÛÝ ï»ÕÝ ¿ª áõñ ÚÇëáõë Ù»é³õ, áõ Ù»½Ç ÏÁ ÙÝ³Û Ñ³õ³ï³É:

². Ê³ãÁ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ¿ - Ê³ãÇÝ å³ï·³ÙÁ². Ê³ãÁ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ¿ - Ê³ãÇÝ å³ï·³ÙÁ
 Ê³ãÇÝ å³ï·³ÙÁ Ïïáñ ÙÁ ÷³ÛïÇ Ñ³Ù³ñ ã¿, áñáõÝ íñ³Û ÚÇëáõë Ë³ãáõ»ó³õ: ÐéáíÙ³Û»óÇ 
Ï³Ûëñ»ñáõ ûñ»ñáõÝª ³õ»ÉÇ ù³Ý 30 000 Ññ»³Ý»ñ Ë³ãáõ»ó³Ý, μ³Ûó Ù»Ýù ß»ßïÁ ÏÁ ¹Ý»Ýù ÙÇ³°ÛÝ 
ÚÇëáõëÇ Ë³ãÇÝ íñ³Û, áñáíÑ»ï»õ ²Ý Ù»ñ Ù»Õù»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ù»é³õ: ÚÇëáõëÇ ×³Ùμáñ¹áõÃÇõÝÁ ¹¿åÇ 
Ë³ãª ëÏë³õ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»Ý¿Ý ³é³ç. á°ã Çñ ÍÝáõÝ¹áí, áã ³É Çñ ³é³çÇÝ Ññ³ßùáí: Ð»ï»õ³μ³ñ, 
³õ»ï³ñ³ÝÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÇõÃÁª ÚÇëáõëÇ Ë³ãÝ ¿: ²Ýáñ Ñ³Ù³ñ äûÕáë ÏÿÁë¿. §àñáß»óÇ áõñÇß 
áñ»õ¿ μ³Ý ã·ÇïÝ³É Ó»ñ Ù¿ç, μ³Ûó ÙÇ³ÛÝ ÚÇëáõë øñÇëïáëÁ, »õ ½³ÛÝª Ë³ãáõ³Í¦ – ². ÎáñÝ. 2. 2: 

´. Ê³ãÁ ëÇñáÛ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ¿ - Ê³ãÇÝ ÙÇçáóÁ´. Ê³ãÁ ëÇñáÛ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ¿ - Ê³ãÇÝ ÙÇçáóÁ
 êé³ù»³ÉÁ ÏÁ Ñ³Ï³¹ñ¿ ³ßË³ñÑÇ ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÁ ²ëïáõÍáÛ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý Ñ»ï: 
Îáñëáõ³ÍÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ë³ãÇÝ ù³ñá½áõÃÇõÝÁ ÛÇÙ³ñáõÃÇõÝ ¿, »õ ³é³Ýó Ê³ã»³ÉÇÝ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ýª 
³õ»ï³ñ³ÝÁ ³ÝÇÙ³ëï ¿: ²ëïáõÍáÛ ë¿ñÝ ¿ñ áñ Ë³ãÁ ÕñÏ»ó î¿ñ ÚÇëáõëÁ: Ð»ï»õ³μ³ñ Ï³ñ»ÉÇ ã¿ 
Ë³ãÇÝ Ù³ëÇÝ Ùï³Í»Éª ³é³Ýó ÚáíÑ³ÝÝáõ 3. 16 Ñ³Ù³ñÇÝ: Ðñ»³Ý»ñÁ ÏÁ ëå³ë¿ÇÝ Ù»ëÇ³ÛÇ ÙÁª 
áñ ½Çñ»Ýù ³½³ï¿ñ ÑéáíÙ¿³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»Ý¿Ý: ²Ûëûñ ³É ß³ï»ñ ÏÁ ÷Ýïé»Ý ²ëïáõ³Í ÙÁª áñ 
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ í»ñóÝ¿ áõ Ù»½ ³é³ï³å¿ë ÏÿûñÑÝ¿: ê³Ï³ÛÝ Ù»Ýù å¿ïù áõÝÇÝù ï»ëÝ»Éáõ 
²ëïáõÍáÛ ë¿ñÁ, áñ Ù»ñ μáÉáñ Ù»Õù»ñÁ ÏÁ Ý»ñ¿: ²ëïáõ³Íª î¿ñ ÚÇëáõëÇ Ë³ãáí ÏÿÁë¿ Ã¿ Ù»½ ÏÁ ëÇñ¿: 

¶. Ê³ãÁ íëï³ÑáõÃ»³Ý Ññ³õ¿ñ ¿¶. Ê³ãÁ íëï³ÑáõÃ»³Ý Ññ³õ¿ñ ¿
 Ê³ãÁ ÏÁ Ññ³õÇñ¿ Ù»½ íëï³Ñ»Éáõ ³Ýáñ ÙÇçáóáí Ï³ï³ñáõ³Í ÷ñÏáõÃ»³Ý ·áñÍÇÝ: ºñμ 
ÁÝ¹áõÝÇÝù ²ëïáõÍáÛ Ññ³õ¿ñÁ, Ù»Ýù Ïÿ³ñïûÝ»Ýù áñ ²Ý ÑÇÙÝáíÇÝ Ù»½ ÷áË¿: äûÕáëÇ Ï»³ÝùÁ 
³ÙμáÕçáíÇÝ ÷áËáõ³Í ¿ñ. Ù»ñÝ ³É ÏñÝ³Û ÝáÛÝÁ ÁÉÉ³É, »Ã¿ íëï³ÑÇÝù ²ëïáõÍáÛ:

¸. Ê³ãÁ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ññ³õ¿ñ ¿¸. Ê³ãÁ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ññ³õ¿ñ ¿
 Ú³ÕÃ³Ý³ÏÇ ×³Ùμ³Ýª ²ëïáõÍáÛ Û³ÝÓÝáõÇÉ ¿: î¿ñ ÚÇëáõë Û³ÕÃ»ó Ù»ÕùÇÝ, Ù³Ñáõ³Ý, 
ë³ï³Ý³ÛÇÝ »õ ·»ñ»½Ù³ÝÇÝª Û³ÝÓÝáõ»Éáí ²ëïáõÍáÛ Ï³ÙùÇÝª Ë³ãÇÝ ×³Ùμ³Ûáí: ºÃ¿ Ù»Ýù ³É 
Ïÿáõ½»Ýù Û³ÕÃ»É, Û³ÝÓÝáõ»Éáõ »Ýù ²ëïáõÍáÛ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý áõ ½ûñáõÃ»³Ý:
 ¸³ñÓÝ»°Ýù Ù»ñ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ëáõñμ Ë³ãÇÝ, μ³Ûó Ù³Ý³õ³Ý¹ Ë³ã»³Éª 
ë³Ï³ÛÝ Û³ñáõó»³É Ù»ñ î¿ñáç, áñáõÝ ÷³éùª Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó: ²Ù¿Ý: 

ì»ñ. ¸áÏï. ¶ñÇ·áñ ºàôØÞ²ÖÀ¶º²Üì»ñ. ¸áÏï. ¶ñÇ·áñ ºàôØÞ²ÖÀ¶º²Ü
êÇïÝÇ (Û³å³õáõ³Í)  

Ê²âÀÊ²âÀ
ì³ñ³·³Û ê. Ê³ãÇÝ îûÝÇÝ ²éÇÃáí



 ÑBjnvÖJçFvíVr BpÖ fBÖäBävínP vçòB!r RBrdBFVr Jí VçBdBr N: cP pBpärBDJçN 
BtZBçfP äVçBzJävj ZBíBçP ví fBíBäBêJBXVr lBnDvír áçBpV HTvíBçvíRVírrJçP:

 c’BzçVrò BprzVÖV TBnBrBdV nP nNÅ, víç fBíBäBêJBXP nVBpr nN#d òBpX zNäò N 
BÉrN: CBpê BpÖ DBíBdBr xN. Br zNäò N rBJí fBÖäBäBzNÖ FVärBp RN Vç väòVr HçBb 
äJjP fBÖäBävír N: uçòB!r tBä Jr nvíRVr zBälBÉBí ÖBpRBòJXví Jí HTvíBçvíRVírrJçví 
zBälBÉBí dBrF BÉrJXví áäBrFrJçP: eBíBäBêJBXP ÖZBX òBpXvá nP d’VprBp ví dBrFBÉvá 
nPr BX Vç dvxvínNr dP tJjV:

 IçDJò DBíBdBrBxBï JçBZäBzBçä xJrò dçrBç PXXBX AÖävíbvp, vç nJLV AÖävíBbBtvírxP 
zBçFJíBb N «vçzNÖ lçBF nJç väòJçvír», ví nJL òBpX BÉ òBpX fvÖ DJçBb N: «mJç 
väòJçvír lçBF»Vr trvçfVí$ BnNr TBnBrBd dBçvj Jrò âNçvÅ fJä fBjvçHBdêvíRJBr nNÅ 
närJX: AnzV ví dçBdV ÖVírVr rnBr d’BÉBÅrvçHN Jí dP zBtäzBrN nJç òBpXJçP: oVtJrò 
vç AÖävíBbBtvírxP Bpr XBnDr N vç dP XvíÖBívçN ZBíBçP Jí xV RvpXBäçJç vç ZBíBçP nJL 
pBrdBçbBdVV DJçN ví nJç nNÅP närN:

 Ar rBJí «nJç tBíVjrJçvír XvpÖ» N: mJç BÉöçJBp BçtBíV PrRBêòVr Br XvíÖBçhBdV 
HJç dP dBäBçN, dBçvjBêrJXvá pBÉBÅHVnvíRVírP Jí bBÉBpvíRVírP: AÖävíBbBtvírxP nJLV 
êvpê dví äBp lBnDBr$ ïvZvívj zBçBFBrJçví Jí rvç ví HTvíBçVr dBêvíRVírrJçví nNÅ: Uç 
ZöÖòP nJL äJjJBd dP zBfN lBnDvír áäBrFrJçvír, Jí dví äBp pBjRvíRJBr FBjärVòP: Ar 
áÖäBfJXV Jí BrÖZBXBdBr BÉBÅrvçHr N:

 mBçFBçNBdBr YöÖòP Vç lBÉBFBpRrJçP d’víjjN BzBFBpVr áçBp, vçzNÖLV fBíBäBêJBXP 
BräJjJBd xPXXBp Jí dBçJrBp TBnBrBdrJçP LBävçvtJX: ApÖ N Brvç BÉBrhrBtrvçfvínP: 
eBrHVÖBívç BLHBçBçvíRVírrJçP DrBí xBïBLBrêvíBb xJr, Jí BÖävíBbBpVr ZvÖävínrJçP$ 
nVtä VçBdBrBêBb:

 UêV!í RN nJç BxòJçP nVtä ÖJíJÉBb nrBr HNzV BpÖ XvpÖP: Qvj nJç lBnDBr xXvíÖBívçvíV 
vçJíN víçVt fçBzvíçVx Jí dJjb zBpbBÉvíRVírrJçN: «eBÖäBäN# Vn òBpXJçÖ òví ZöÖòVH nNÅ» 
- ÑBjn. 119. 133:

AÑâuëAaAsuëqw
mAâIAqUq yAåEIëO
«ñví YöÖòH Vn väòJçvíÖ lçBF N, 

Jí Vn tBíVjrJçvíÖ$ XvpÖ» (ÑBjn. 119. 105):
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