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 10 Նոյեմբեր 2019 թուականը անջնջելի 
հետք մը պիտի ձգէ Երիտասարդ Հայերու Երիտասարդ Հայերու 
Քրիտոնէական ՄիութեանՔրիտոնէական Միութեան 70-ամեակին առիթով 
հաւաքուած 260 ներկաներու յիշողութեան վրայ։ 
Շատ գեղեցիկ վայրի մը մէջ կը գտնուէին անոնք՝ 
Վալանս քաղաքի մօտերը գտնուող գիւղի մը մէջ։

 Սեր Եկեղեցիներու պատմութեան մէջ 
հազուադէպ եղած է տեսնել Ֆրանսայի բոլոր 
շրջաններէն փութացած այդքան մեծ թիւով 
տարբեր տարիքի հաւատացեալներ, որոնք եկած 
էին գովաբանելու Աստուծոյ հաւատարմութիւնն 
ու հզօրութիւնը՝ հանդէպ երիտասարդական 
շարժումի մը, որ համեստօրէն ծնունդ առած 
էր 1949-ին, Բ. Համաշխարհային Պաաերազմի 
վաղորդայնին։

 Այդ տօնական օրուան յայտագիրը 
առանձնայատկութիւն մը չունէր։ Սակայն 
լաւ կազմակերպուած էր նուիրուած պատաս-
խանատուներու խումբի մը կողմէն, եւ սկիզբէն 
մինչեւ վերջ՝ ամէն ինչ ընթացաւ հաճելի մթնոլորտի 
մը մէջ։ Հզօր պատգամները եւ անհատական 
փորձառութենէ քաղուած վկայութիւնները բխած 
էին վաւերական կենսաղավարութենէ։

 Մեր հայեացքը ուղղուած էր անցեալի 
տարբեր հանգրուաններուն վրայ.– բանակումներ, 
փառատօներ, մարզական մրցաշարքեր, ճամ-
բորդութիւններ, հոգեւոր համագումարներ, 
հրատարակութիւևներ։ Սակայն զեկուցումներուն 
մէջ կարօտախտ չկար։ 

 Այդ օրուան հաւաքոյթը յայտնաբերումը 
հանդիսացաւ այն ներուժին որ գոյութիւն ունի մեր 
տեղական եկեղեցիներուն մէջ,՝ ամէն մակարդակի 
վրայ։ Մեզմէ իւրաքանչիւրին կը մնայ գործածել 
եւ արդիւնաւորել այն ձիրքերն ու տաղանդները՝ 
զորս Աստուած պարգեւած է երբեմնի թէ ներկայի 
երիտասարդներուն։ Սերունդներու շղթան խիստ 
կրճատուած կը թուէր, սակայն յանկարծ սկսաւ 
ուժեղանալ։

 Երբեմն թոյլ կու տանք որ թախիծն ու 
յուսալքութիւնը մեզ պաշարեն՝ ի տես մեր 
երիտասարդներուն եւ յանձնառու քրիս-
տոնեաներու փոքր թիւին։ Սակայն Աստուած 
մեզի ցոյց տուաւ որ մենք ա՜յդքան ալ փոքրաթիւ 
չենք, ինչպես որ կը փորձուինք մտածել։

 Այս յոբելենական հանդիսութեան մասնա-
յատկութիւնն ու ինքնատպութիւնը այն էր, որ 
տեղի ունեցաւ երիտասարդներու տարեկան 
հոգեւոր համագումարի ծիրէն ներս: Ներկայ 
բոլոր երիտասարդները օգտուեցան իրենց 
նախորդներուն եւ անոնց առաջնորդներուն 
կենդանի օրինակէն եւ փորձառութենէն։ Ուստի 
քաջալերուեցան անոնց ձեռքէն առնելու զիրենք 
փոխարինելու ջահը։
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«Վերջին օրերը, կ’ըսէ Աստու ած, իմ Հոգիէս 
պիտի թափեմ ամէն մարմն ի վրայ, ու  

ձեր որդիները եւ ձեր աղջիկները պիտի 
մարգարէանան, ձեր երիտասարդները 

տեսիլքներ պիտի տեսնեն, ու  ձեր ծերերը 
երազներ սլիտի տեսնեն։ Եւ իմ ծառաներու ս ու  
աղախիևևերու ս վրայ ալ այդ օրերը իմ Հոգիէս 

պիտի թափեմ, եւ սլիտի մարգարէանան» 
Գործք 2. 17-18։



 Ղուկաս Աւետարանիչ Յիսուս Քրիստոսի 
ծնունդը նկարագրած ատեն կը յիշէ որ անոր 
ծնողքը, Յովսէփ եւ Մարիամ, Գալիլիայի Նազարէթ 
քաղաքէն Հրէաստանի Բեթլեհէմ գիւղաքաղաքը 
եկան մարդահամարի արձանագրութեան համար: 
Մարիամի ծննդաբերութեան ժամանակը հասած 
էր, բայց Բեթլեհէմի իջեւանին մէջ իրենց համար 
տեղ չկար: Ան ստիպուեցաւ ծնունդ տալ Յիսուսի՝ 
գոմի մը անկիւնը, եւ նորածին մանկիկը փաթթեց 
խանձարուրով ու դրաւ զայն մսուրի մը մէջ:

 Յիսուսի ծննդեան սոյն պատմութեան 
մէջ առաջին յատկանշական բայց տխուր 
պարագաներէն մէկը այն էր որ իջեւանին մէջ 
Յիսուսի տեղ չկար...: Մեր մտքերուն մէջ հարց կը 
ծագի թէ արդեօք եթէ Բեթլեհէմի պանդոկապետը 
գիտնար ծնելիք Մանուկին ո'վ ըլլալը, տեղ մը պիտի 
կարգադրէ՞ր Անոր իր իջեւանին մէջ: Հաւանաբար 

ան իր լաւագոյնը պիտի ընէր յարմար տեղ մը 
հայթայթելու:
 Այսօր, Յիսուսի Ծնունդէն աւելի քան քսան 
դարեր ետք, կան շատ մարդիկ, որոնք գիտնալով 
հանդերձ Յիսուսի ինքնութիւնը, անոր տիեզերական 
հմայքն ու ազդեցութիւնը,՝ իրենց կեանքի 
«իջեւաններուն» մէջ տեղ չունին Անոր: Գուցէ իրենց 
մտքի ու հոգիի «իջեւանները» այնչա՜փ խռնուած ու 
խճողուած են այլեւայլ բաներով, եւ իրենց առօրեայ 
կեանքը այնքա՜ն նախապատուութիւններով 
լեցուած է, որ այլեւս տեղ չկայ հոն Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի:

 Ծնունդի եղանակն է դարձեալ: Ամէնուրեք 
ուրախ ու խանդավառ մթնոլորտ կը տիրէ.– տուներու 
եւ փողոցներու գոյնզգոյն լոյսեր, ոսկեփայլ զարդեր, 
տօնածառերու շողշողուն մոմեր, խանութներու եւ 
վաճառատուններու մէջ լսուող գեղեցիկ երգեր ու 

Gu#ëñ Mñ AsYAåeU WuoÑO
(Մատթ. 5. 14-16)
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 Համոզուած եմ որ հոգեւորապէս նորոգ-
ուեցանք։ Այդ երեք օրերու հանդիպումէն 
վերադարձած երիտասարդներու խանդավառ 
վկայութիւնները լսելով, ու նկատելով իրենց 
ուժականութիւնն ու յանձնառութիւնը՝ իրենց 
կեանքը Աստուծոյ տրամադրութեան տակ դնելու 
իրենց երիտասարդաց խումբերուն եւ տեղական 
եկեղեցիներուն մէջ, անմիջապէս ինծի յիշել 
տուաւ Պետրոս Առաքեալի վերոնշանակեալ 
խօսքերը՝ Հոգեգալուստի օրը։ Ամէն մարմնի վրայ 
թափուող Աստուծոյ Հոգիին հեղումը սկսած է մեր 
մէջ, մասնաւորաբար մեր երիտասարդներուն 
վրայ։
 Աստուած կը փափաքի որ մեր երիտասարդ-
ները «մարգարէներ» ըլլան, այսինքն Քրիստոսի 
աւետարանին հզօրութեան պատգամաւորները 

իրենց սերունդին մէջ։ Իսկ մենք՝ երէցներս պէտք 
է տեսիլքը ունենանք անոնց առջեւ բանալու 
ծառայութեան, վկայութեան, հասունութեան ու 
հոգեւար աճման նոր դաշտեր։  

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

YmCAEåAcAq
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մեղեդիներ, նուէրներ գնելու արշաւ, շքեղ ու փարթամ 
հաւաքոյթներ...: Ի՞նչ է առիթը այս ամենուն: Ինչո՞ւ 
համար տեղի կ'ունենան այս արտակարգ եռուզեռն 
ու խանդավառութիւնը: Այս ամէնը կը կատարուին 
ի պատիւ Յիսուս Քրիստոսի, որ դժբախտաբար 
շատերու կեանքի «իջեւաններուն» մէջ երբեք տեղ 
չունի...:

 Ի՜նչ երգիծա-ողբերգութիւն է տօնել ծննդ-
եան տարեդարձ մը առանց իրօք սիրելու եւ 
պատուելու այն ենթական, որուն ի պատիւ կը 
տօնուի այդ տարեդարձը: Աւա՜ղ, առհասարակ 
Ծննդեան եղանակի տօնակատարութիւնները 
կրնան նկարագրուիլ որպէս «Ծնունդը առանց 
Ծնեալին», քանի որ շատեր Ծննդեան օրը իբրեւ 
տօն կը սիրեն, բայց օրուան Տէրը, Քրիստոս, 
տեղ չունի իրենց կեանքին մէջ: Անոնք կը 
նմանին այն հարսնեւորներուն, որոնց համար 
հարսանիքի ուրախութեան գլխաւոր առարկան 
եղող ամուսնացող ամոլը կարեւոր չէ, այլ միայն 
հարսանեկան խրախճանքն ու իրենց հաճոյքը:

 Սուրբ Ծննդեան այս եղանակին հետ 
կապուած բոլոր արտաքին երեւոյթները, տօնական 
զարդերն ու զարդարանքները, երաժշտութիւնը, 
կերուխումները, ընկերային հաւաքոյթներն ու 
տօնական արարողութիւնները իրենց դերն ունին 
իբրեւ յիշեցում, ինչպէս նաեւ որպէս ուրախ ու 
զուարթ մթնոլորտ ստեղծող ազդակներ: Բայց 
ասոնք Ծնունդի տօնին սոսկ պարունակելիներն պարունակելիներն 
են, եւ ո՛չ թէ ՊարունակեալըՊարունակեալը: Այս պարագային, 
ՊարունակեալըՊարունակեալը Քրիստոս Ի'նքն է: Ինչպէս առանց 
Պարունակեալին՝ պարունակելին մնայուն արժէք 
չունի, այնպէս ալ առանց Քրիստոսի՝ Ծննդեան 
տօնակատարութիւնները արժէք եւ նշանակութիւն 
չունին:

 Քսան դարեր առաջ, մութ գիշեր մը, Տէրոջ 
հրեշտակը Յիսուս Քրիստոսի Ծնունդը կ'աւետէր 
Բեթլեհէմի դաշտերուն մէջ իրենց հօտերուն 
պահպանութիւն ընող զարհուրած հովիւներուն, 
ըսելով, «Մի' վախնաք, վասնզի ահա՛ ես ձեզի մեծ 
ուրախութեան աւետիս մը կու տամ, որ ամբողջ 
ժողովուրդին պիտի ըլլայ: Վասնզի այսօր Փրկիչ 
մը ծնաւ Դաւիթի քաղաքին մէջ, որ Օծեալ Տէրն է» 
– Ղուկ. 2. 10-11: Առանց Ծնեալին՝ Ծնունդի տօնին 
առթած ուրախութիւնը արուեստական է, խաբուսիկ 
ու վաղանցուկ: Միայն ու միայն Ծնեալն է, մեր Տէր 
Յիսուս Քրիստոսը, որ իրական ուրախութիւն կը 
բերէ մարդոց կեանքին մէջ: Երբ Ան կ'իջեւանի 
մարդոց սրտերուն ու հոգիներուն մէջ, այն ատեն 
անոնք կ’ունենան հոգեկան ներքուստ, ճշմարիտ ու 
մնայուն ուրախութիւն, որ այս աշխարհի մէջ ո՛չ ոք 
եւ ո՛չ մէկ բան կրնայ տալ իրենց, ո՛չ ալ կրնայ խլել 
իրենցմէ:

 Մեր մաղթանքն ու աղօթքը այն է, որ Սուրբ 
Ծննդեան հրաշափառ տօնին առթիւ՝ ամէն 
անոնք, որոնք տակաւին Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի 
աշխարհ բերած ուրախութեան աւետիսը չունին, 
աստուածային իմաստութիւնն ու երկնային շնորհքը 
ունենան՝ իրենց սրտերը իջեւան դարձնելու Անոր:

 Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ. Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ. 
 Ձեզի, մեզի մեծ աւետիս: Ձեզի, մեզի մեծ աւետիս:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr 
QuëQUcIAq

«Իր անդրանիկ որդին ծնաւ ու  
խանձարու րով փաթթեց եւ զանիկա 
մսու րին մէջ պառկեցու ց, վասնզի 
իջեւանին մէջ իրենց տեղ չկար»

Ղու կ. 2. 7։
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 arvírHV JjBrBdVr JçD VçBçví fBrHVzVrò, 
LVçBç ÖB# DBçV Xvíçvá d’vjÅvírJrò. «ñçVÖävÖ 
brBí Jí pBpärJêBí», ví dP ÖäBrBrò$ «gJLV 
Jí nJLV nJb BíJäVÖ» nBjRBròP:

 IRN víLJrò nNdví nP oVÖvíÖV arvírHP 
DBêBäçJX, víçdN? dP ÖdÖVrò: eBíBrBDBç 
XBíBFvpr dJçzP$ ováfBrrví AíJäBçBrVr 3. 
16 fBnBçNr ÖdÖVXr N: mBçRVr WvíäJç BpÖ 
fBnBçP dvxBb N$ «AíJäBçBrP$ AíJäBçBrVr 
nNÅ»: uíçJnr, BpÖ fBnBçVr fBnBhBpr, 
oVÖvíÖV arvírHP.

 A. AÖävíbvp ÖVçvpr nBÖVr N: 
«AÖävíBb ÖVçJê BtZBçfP» ví dP tBçvírBdN 
ÖVçJX: u#x vò nJL BpròBr dP ÖVçN$ vçòBr 
AÖävíBb: AÖävíbvp ÖNçP nJb, XBpr, Zvçvírd, 
PrHBçhBd ví nrBpvír, äJíBdBr N:

 C. AÖävíbvp äBXvír nBÖVr N: 
«AÖävíBb.... uçHVr ävíBí»: AÖävíBb ÖVçJê v#x 
RN ZöÖòvá, BpX$ Vç uçHVr äBXvá, FvçbrBzNÖ: 
u#x vò nJLV BpròBr dví äBp$ vçòBr AÖävíBb: 
uçváfJäJí ÖVçJê$ ävíB#í: Uç XBíBFvprP ävíBí, 
«Vç nVBbVr uçHVr», ví LBpr ZBxVr pBrhrJê:

 E. AÖävíbvp zBçFJíVr nBÖVr N: 
«AnNr v#á vç Brvç fBíBäBp.... pBíVäJrBdBr 
dJBrò vírJrBp»: u#x vò nJLV BpròBr dP 

zBçFJíN$ vçòBr AÖävíBb: Arvç zBçFJíP 
BrZäVç$ DvXvçVr fBnBç N, DvXvç Brvrê$ vçvrò 
«Uç nVBbVr uçHVVr dP fBíBäBr»: 

 evÖ nNd áäBrF dBp: Apr N, vç oVÖvíÖV 
arvírHP äBçVr nNd öç dP äörJrò, dBn nNd 
öçvíBr nNÅ dP zBçïBdJrò: oVÖvíÖV arvírHP 
BnNr öç äörJXví Jrò, vçváfJäJí Br AÖävíbvp 
ÖVçvpr, äBXvír Jí zBçFJíVr nBÖVr N, vçvrò 
nJç BnNröçJBp dJBròVr fJä BÉrxvíBb Jr: 
AÖävíBb nJL BnNr öç dP ÖVçN. Jí vçváfJäJí 
BnNr öç dP ÖVçN$ nJLV Vç uçHVr dví äBp, Jí 
Brvç fBíBäBXvá$ nJLV pBíVäJrBdBr dJBrò 
dP zBçFJíN:

 uíçJnr, JRN ÖdÖVrò nJdví nP DBêBäçJX 
oVÖvíÖV arvírHP, XBíBFvpr hJíP ováfBrrví 
3. 16 fBnBçNr ÖdÖVXr N, vçváfJäJí Br 
BíJäBçBrVr CBçV WvíçP d’BnïvïN, nBärB-
rtJXvá AÖävíbvp ÖNçP, Vç uçHVr BtZBçf 
jçdJXP, Jí Arvç fBíBäBXvá$ pBíVäJrBdBr 
dJBrò vírJrBXP: A#pÖ N zBälBÉP, vç oVÖvíÖV 
arvírHP BnNr öç äörJXví Jrò:

ÜJç. Gvdä. AíJäVÖ 
yuoqIåIAq

AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

aquëqG$ IåIñ mAÑIåuÜ

«AÖävíBb BprzNÖ 
ÖVçJê BtZBçfP, nVrxJí 

Vç nVBbVr uçHVr 
ävíBí, vçzNÖLV BnNr 
v#á vç Brvç fBíBäBp$ 

xdvçÖvíV, fBzB 
pBVäJrBdBr dJBrò 

vírJrBp» - ováf. 3. 16:
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KmAoWIWU MÄIå

 Ամէնքս ալ լսած ենք, կամ կարգ մը 
պարագաներու մէջ՝ նաեւ փորձառաբար գիտենք թէ 
մեր կեանքերը ենթակայ են ելեւէջներու, այսինքն մեր 
բաժինը կրնայ ըլլալ, ոçեւէ ատեն, հարստութիւնը 
կամ աղքատութիւնը, առողջութիւնը կամ հիւան-
դութիւնները, ապահովութիւնը կամ վտանգը, երբեմն 
նոյնիսկ աներեւակայելիները: Զայս գիտնալով, 
բոլոր եկեղեցիներու մէջ ամուսնացողներ Աստուծոյ 
ներկայութեան կ'ուխտեն ամէն պարագայի ըլլալ 
հաւատարիմ եւ հոգատար իրենց ապագայ կեանքի 
ընկերոջ:

 Հարցը այն է թէ ի՛նչ չափով կը գիտակցինք որ 
ժխտական վիճակները կրնան դառնալ իրականութիւն, 
կամ թէ զանոնք՝ այսինքն վտանգը, հիւանդութիւնը 
կամ աղքատութիւնը կը զետեղե՞նք «անհաւանական» 
կոչուած շրջանակի մը մէջ, կը յարմարցնենք զանոնք 
«ուրիշին» միայն, ու կը կախենք պատէն: Այո՛, տեսած 
ենք ու լսած ենք, սակայն կը պատահին... «ուրիշին» – կը 
նայինք անոնց՝ «անհաւանական» կոչուած շրջանակին 
ընդմէջէն:

 Այդպէս խորհած էի նաեւ ես։ Հիւանդանո՞ց մնալ. 
կարելի է անշուշտ, սակայն ես ինծի հաւատացուցեր 
էի, լռելեայն, թէ այդ կը պատահի ուրիշի՛ն միայն։ Բայց 
ես մնացած եմ 5 հիւանդանոց, 3 երկիրներու մէջ:

 Վտա՞նգը: Այո՛, թութակօրէն կ՚’ընդունինք 
կարելիութիւնը թէ իսկապէ՛ս կրնայ պատահիլ 
նաեւ ինծի՛, եւ այդ ալ դրած ենք «անհաւանական» 
կոչուած շրջանակին մէջ ու կախած պատէն: Ա՛յդ 
ալ պատահեցաւ ինծի: Երկու անգամ առեւանգուած 
եմ։ Թէեւ երկուքն ալ շատ վտանգաւոր էին, սակայն 
անոնցմէ մէկուն մասին իմացանք շատ ստոյգ 
աղբիւրներէ, որ անպայման պիտի սպաննէին՝ զիս 
գիշերուան ժամու մը մէջ երբ ո'չ ինքնաշարժի երթեւեկ 
կար, ո՛չ մարդիկ, ո՛չ ելեկտրականութիւն, ո՛չ բանակ 
ու զինուոր, այլ 7-8 զինեալ ոճրագործներ։ Անոնք իրենց 
մատը արագահարուածներու բլթակին վրայ դրած՝ 
կը վիճէին իրենց սատանայական ծրագիրին արգելք 
հանդիսացող ուրիշ զինեալի մը կամ զինեալներու 
հետ, որոնք խոհեմութիւն չէին սեպեր մեզի հետ 

սպաննել նաեւ մեր գերմանացի տնօրէնը, Պարւն 
Շուսթըրետըրը,՝ գերմանական դեսպանատունը ոտքի 
հանելով:

 Մօտս ռումբ կրնա՞յ պայթիլ։ Այո՛, որեւէ բան 
կարելի է. սակայն այդ կարելիութիւնն ալ զետեղած 
էի «անհաւանականութեան» շրջանակին մէջ ու 
պատէն կախած: Գիտէ՞ք, ա՛յդ ալ պատահեցաւ, 
երբ ինքնաշարժին մէջ քովս նստողը ձեռնառումբ 
հանեց, անջատելով ապահովութեան գամը, եւ 
բռնեց զինք ինքնաշարժէն դուրս հանել փորձող 
զինուորներուն երեսին, ու ի վերջոյ պայթեցաւ, 
մինչ ինքզինքս ինքնաշարժէն դուրս նետած էի, ու 
հրաշքով ազատած: Այստեղ միջանկեալ յիշեմ թէ մեր 
առաջին զաւակը՝ Ստեփը, ծնաւ այս դէպքէն 24 օր 
ետք: Կառավարութիւնը հեռաձայներ էր աշխատած 
ընկերութեանս եւ խնդրած՝ որ գան ու վերցնեն, 
տոպրակի մը մէջ լեցնեն մարմինիս անդամները...։ 
Այո՛, ա՛յս ալ պատահեցաւ՝ «անհաւանականութեանց» 
շրջանակները փշրելով: Չէ՞ որ լռելեայն խորհած էի թէ 
այդպիսի բաներ կրնային պատահիլ, բայց ամենայն 
հաւանականութեամբ ուրիշին, այսինքն անոնց որոնց 
մասին շարունակաբար կը լսենք լրատուութեանց մէջ:

 Գանք մեր սիրելի Գէորգին պատմութեան: Ինչո՞ւ, 
Գէո՛րգ...:
 Դասընկերս՝ Գէորգը եւ Թագուհին կ'որոշեն 
ընտանիք կազմել աստուածային պատուէրին 
համաձայն. «Աճեցէ՛ք ու շատցէ՛ք»: Ամէն եկեղեցիի 
մէջ ամուսնացողները Աստուծոյ առջեւ ուխտած են, 
ի միջի այլոց՝ իրարու տէր ըլլալ առողջութեան թէ 

Uqwu?ë, 
EMu#åE...
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հիւանդութեանց մէջ: Աճեցան ու շատցան, սակայն 
պատահեցաւ նաեւ «անհաւանականը», ինչպէս 
Գէորգին տան մէջ, նաեւ օդանաւին մէջ սպասարկող 
երիտասարդ կնոջ մը, որուն դէմքը ահռելիօրէն 
կ'այլանդակուի ծանր արկածի մը հետեւանքով: Երբ 
ամուսինը տեղեակ կը պահուի իր սիրելի կողակիցին 
կացութեան, կը վազէ հիւանդանոց, սենեակին դուռը 
կը բանայ, ու տակաւին դրան շեմին՝ տեսնելով իր 
այլապէս անուշիկ կնոջ այլանդակուած դէմքը՝ կը 
մրթմրթայ.՞ «Միջոց չկայ», եւ առանց իսկ ներս մտնելու՝ 
կը հեռանայ... անվերադարձ:

 Սորված եմ տարիներու փորձառութեամբ թէ 
կեանքի մէջ շիտակը ընելը ընդհանրապէս դժուար 
է, երբեմն շատ դժուար, սակայն վարձահատոյց: 
Այդ ուխտադրուժ ամուսինին ըրածը յարաբերաբար 
դիւրին էր՝ դարձնել երեսը, դժբախտութիւնը 
ծանրաբեռնել արդէն իսկ տառապող կնոջ վրայ, 
վարագոյրը քաշել ըրած ուխտին ու վազել դէպի 
դուրս՝ անվերադարձ, եւ աչքերը բանալ հեռուն 
փայլփլող աշխարհի խաբուսիկ լոյսերուն:

 Գէորգը եւ Թագուհին ալ ամուսնական ուխտը 
կատարեցին Աստուծոյ ու ժողովուրդին առջեւ, 
կազմեցին ընտանիք, մեծցուցին զաւակներ, եւ օր 
մըն ալ այս աշխարհին անհամ մէկ անակնկալը 
թակեց իրենց տաքուկ ընտանեկան բոյնին դուռը: 
Թագուհին բռնուած էր բազմաախտակարծրութիւն 
(sclérose multiple) կոչուած հիւանդութենէն: 17 երկար 
տարիներ տառապեցաւ իրենց տան մէջ: Անողոք 
հիւանդութիւնը զլացաւ անոր կատարել կնոջ ու 
զաւակներու մօր սիրոյ պարտականութիւնները: 
Ընտանիքի անդամները, ներառեալ Գէորգին մայրը, 
ծառայեցին Թագուհիին երկար ատեն, մինչեւ իր 
կեսրոջ մահը։ Անկէ ետք Գէորգ ստիպուեցաւ աւելի 
լաւ շարունակական խնամք ապահովելու իր սիրելի 
Թագուհիին՝ զայն փոխադրելով ապաքինման տուն 
մը, որ իր բնակավայրէն ինքնաշարժով 40 վայրկեան 
հեռու էր:

 Գէորգին համար շատ դիւրին պիտի ըլլար ամէն 
օր զանգահարել իր հիւանդ կնոջ եւ այցելել անոր քանի 
մը շաբաթը անգամ մը: Վերջապէս ան աշխատող 
անձ մըն էր, եւ ամէնօրեայ ծանր աշխատանքէն ետք՝ 
ոեւէ մէկը պիտի փափաքէր վայրկեան առաջ հասնիլ 
տուն ու հանգչիլ: Սակայն այդպէս չըրաւ Գէորգ, այլ 
ամէ՛ն օր, այո', ամէ՛ն օր, ութուկէս երկար տարիներ, 

տաքին թէ պաղին, պայծառ օդին թէ անձրեւին, 
յոգնած, սպառած կամ ոչ, այցելեց իր Թագուհիին, 
ո՛չ թէ ժպիտի մը համար որ իր օրուան յոգնութիւնը 
մեղմացնէր, այլ ժպիտ մը բերելու սիրելիին, քիչ մը 
մեղմացնելով անոր տառապանքը:

 Թագուհիին օգնող հիւանդապահուհիները 
ըսած են թէ այս հիւանդութեամբ կ'ապրին քանի 
մը կարճ տարիներ միայն. սակայն ան ապրեցաւ 
ութուկէս տարի այդ հիւանդանոցին մէջ, քանի որ 
ամէն օր՝ երեկոյեան ժամը 7-ի ատենները անոր 
ակնկալող աչքերը սեւեռած կ'ըլլային իր սենեակին 
դրան, ուրկէ կը սպասէր գալուստը իր սիրելի, 
ուխտին հաւատարիմ ամուսինին՝ Գէորգին: Եւ այս 
այցելութիւնները զինք կ’ոգեւորուէին, կը զօրացնէին: 
Միայն 4 կամ 5 անգամ տեղի չէին ունեցած, արտ-
երկրի շաբթուան մը ճամբորդութեան եւ քանի մը 
անգամ ալ անհանգստութեան պատճառով:

 Այո՛, շիտակ էր Գէորգի ըրածը։ Դժուար էր, 
նոյնիսկ շատ դժուար. սակայն ուխտին հաւատարիմ 
մնալով՝ ան մեծապէս ուրախացուց վշտահար 
կեանքի ընկերը, օրինակ հանդիսացաւ շատերուն, 
եւ զԱստուած փառաւորեց: Ապրի՛ս Գէորգ: Տէրը 
առատապէս օրհնէ քեզ եւ օրինակելի կեանքդ: 

 Պէտք է գնահատել նաեւ Գէորգին հանգուցեալ 
մօր ու զաւակներուն ծառայութիւնը իրենց 
հարսին ու մօր. ոչինչ զլացան, կատարեցին ինչ 
որ կրնային ընել իրենց սիրելիին: Կը գնահատենք 
նաեւ ճարտարապետ Արիէլ Պապիկեանը, որ 
հաւատարմաբար այցելած էր Թագուհիին եւ 
հոգեւոր տեսաժապաւէններ տարած, զինք հոգեպես 
զօրացնելու եւ քաջալերելու նպատակով:

 Այո՛, շիտակը ընելը ամէն մարդու գործ չէ, քանի 
որ դժուար է, երբեմն ալ՝ չափազանց դժուար, սակայն 
մեծապէս վարձահատոյց: Սա՛յատուկ է զօրաւորներու, 
Գէորգներու միայն՝ որոնք «Աստուծոյ առջեւ ուխտ 
ըրին»: 

ÜBfN Ñ. mYUQAåIAq
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CAqAÑâIiaAcAq

âJÖN#ò, äJÖN#ò,
ApÖ VnBÖävír nvFJçr BçRvír,
UrxzN#Ö fJÉví BçJíJXòNr lBnDBp JXBb$
GNzV ÑBjNn ví CJRXJfNn,
EäBr brJBX eLöç AçòBr
qJj ví rÖJn nÖvíçV nP nNÅ áBäBÉvjÅ, 
Ií nBävíêVr ävíçòP âNçvÅ
M#r EJçBFvpr PrbBr PräVç –
uÖdV, drHçvíd, LnvíÉÖ
ArhJçrvír fJä$ fJL vjÅBdNL.
uí ïvZBHBçh$ BÉBäBzNÖ
OrHFçdJêVr ÖN#ç, ÖçDvíRV#ír,
IçÅBrdvíRV#ír ví LöçvíRV#ír.
Ií BÉBíJX$ Bzçvín pBíNä
ÜJçr, fçJtäBdBê ví ÖçDvê fJä.
mJbBÖòBrx V!rx JçBrvíRVír....:

uçHV#ò, vçHV#ò,
ovpÖvá, XvpÖvá ví fBíBäòvá,
u!f, ÅJçnöçNr xrnBrV?rò BpÖ nvFJçvír,
ñBÅ, TçBÅBr ví VnBÖävír,
uç ZöÖBb Jr, HJÉ dP ZöÖVr
yBätBlöçNr nJç ÖçäJçvír,
qBnBrBíBrH$ BrBzBtZBç fvFVrJçvír:

IHvíBçH åAEuëyIAq

IçJò nvFJç,
mVBZvçfvíçH ví nVBDBr,
yBpbBÉ BÖäjV nP FvpvíRVírP rtnBçJXvá,
KnBpXBfBç$ väòV d’JXXJr,
ÑävíFJXví Bpêr AÖävíbvp$
GBäBzBçäJBX BçBçBbVr,
uç trvçfvíV BLBävíRVír ví ïçdvíRVír$
mVÅvêvár eöç, Jí nBçnrBêJBX áÖJn uçHívpr:

U!rx nJb äJÖVXò,
Yv!ç LrrvíRJBr, ZvíLBçdvíRJBr äBd âNçvírV,
uç d’JçdBçV, dP DBçDBÉV
ÜÖJnBtvíò rvç BÖäjV nP êvXòVr JäJí,
mJbBfÉxBd fçJtäBdrJçví pBpäBçBçnBnD
Ií ÑvíçD evFívpr fBjvçHBdBr pBçBDJçnBnD,
AíJäVÖP FJçnBçHdBpVr,
QN brBb N BnJrBÖäJjb
QBFBívçP fçBtBïBÉ,
oVÖvíÖ ñçVÖävÖ$ AçòBr dJrBê,
uç N VtZBr ZBjBjvíRJBr,
Ií öçfrvíRJBr BdrBjDVíçP DBLvín DBçJBê,
IçdrV, JçdçV DVíç nBçHdvíRJBrê:

UmAÑâuëq muEIåO
(mBäR. 2. 1-12)
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uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

 ApÖ FvfBDBrvíRJBr JçFvá ÖBjnvÖJçFvír 
ïBÉBDBrBb N VnBÖävíRJBnD VçBFvçbvíBb 
AÖävíbvp BçBçxvíRVírrJçP:

 eVr cäBdBçBrV fJjVrBdrJçP$ äVJLJçòV 
ÖäJjbBFvçbvíRJBr Jí áBçxvíRJBr nNÅ 
AÖävíbvp FJçDrBdBr fLöçvíRVírr ví 
VnBÖävíRVírP äJÖrJXvá, VçJrê FçvíRVír-
rJçvá FváòP fVíÖBb Jr AÖävíbvp FvçbBHçBb 
näBpjBêvínrJçvír:

 GBrVNX mBçFBçNr öçfrBDBrBb N 
LAÖävíBb ví PÖBb. 

 «AÖävíbvp BrvírP pBíVäJBrÖ pBíVäJrVê 
öçfrJBX PXXBp, áBÖrLV VnBÖävíRVírP ví 
LöçvíRVírP Brvçr Jr...: ArVdB VnBÖävír-
rJçvír VnBÖävíRVír dví äBp, ví 
fBrlBçJjrJçvír$ FVävíRVír: Yvçvírd ví 
bBbdvíBb DBrJçP V#rò dP pBpärN, nvíRV 
nNÅ JjBbP FVäN, ví XvpÖP Brvç òvá dP 
DrBdV» – GBr. 2. 20-22:

AÑâuëauo 
UmAÑâuëQUëqO

«EvfBêN#ò BÖävíBbrJçvír AÖävíbnNr...
mVrBd nJb fçBtòrJç PrvjNr...
IçdVròP VnBÖävíRJBnD ÖäJjbvjNr...
IçdVçP ÅvíçJçvír áçBp äBçBbvjNr...
mJbBnJb XvíÖBívçrJç ÖäJjbvjNr...
AçJFBdP$ vçzNÖLV êJçJdVr VtZN...
WvíÖVrr ví BÖäjJçP, vçzNÖLV FVtJçVr VtZJr...»:
(ÑBjn. 139)
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 IçBrJXVr ovD$ AÖävíbvp BnJrBdB-
çvjvíRVírP ZvÖäváBrJXvá$ pBpäBçBçBb N.
 «Arv#ç òvá N VnBÖävíRVírr ví 
LöçvíRVírP, fBrlBçP Jí VnBÖävíRVírP 
Arvçr Jr» – ovD 12. 13:
 âVJLJçòV vxVrxNr ÖäJjbvínV nBÖVr 
AÉBdrJçví FçòVr nNÅ dP dBçHBrò.
 «âNçP VnBÖävíRJBnD fVnrJê JçdVçP,
 Jí fBrlBçvá fBÖäBäJê JçdVròP:
 Arvç FVävíRVírvá BrHvírHrJçP dP 
zBäÉVr 
 ví BnzJçP êöj dP dBRJêrJr»
 AÉBd. 3. 19-20, 8. 22-31:

 UÖd IçJnVB mBçFBçNVr fBÖäBävínvá$ 
AÖävíBb.
 «IçdVçP Vç LöçvíRVírvá tVrJê,
 BtZBçfP Vç VnBÖävíRVírvá fBÖäBäJê,
 ví JçdVròP Vç ZvçfçHváP äBçBbJê»
 IçJn. 10. 12:

 AÖävíBb BLBä dBnòvá Jí Vç BrÖBfnBr 
DBçvíRJBr fBnBç$ rBZBÖBfnBrvíRJBnD 
ÖäJjbBb N äVJLJçòP ví Brvç DrBdVxrJçP: 
CrvíRJBr DvXvç fçBtBXVòrJçP, öFvíär ví 
BÉBíJXvíRVírrJçP nBçHvíÖ fBnBç Jr. 
òBrLV B#r N AÖävíbvp BçBçxvíRJBr FXvíZ-
FvçbvêP:

 AtZBçfV nNÅ DBêBpBpä N BÖävíBbBpVr 
fvFBäBçvíRVírr ví ÖNçP BçBçBbrJçvír 
fBrHNz, vçváfJäJí$ PÖä e. IïçJn âNç 
iBLBçJBrV fBnvLvínVr$ «AÖävíBb, 
ÖäJjbJXN Jäò DvXvç NBdrJçP, dP zBfzBrN ví 
dP zBtäzBrN LBrvrò VçJrê FvpvíRJBr nNÅ, 
dP dBÉBáBçN BnJrBnJb VnBÖävíRJBnD, 
Jí Vç BrnVÅBdBr BLHJêvíRJBnD dP njN 
LBrvrò VçJrê vçvtJBX rzBäBdVr» (GNzV 
BjDVíçP XvpÖVr):

 AçHBçJí$ äVJLJçòP, DrvíRVírP, nBçH-
dBpVr dJBròP Jí zBänvíRJBr PrRBêòP dP 
jJdBáBçvíVr BÖävíBbBpVr VnBÖävíRJBnD, 
vç dP rJçBÉN BrÖZBXBdBr LBävçvtvín 
nP DBçVV Jí xBçV$ HBÉrBXví fVnòP BçHBç 
fBävíêvínV. DBçJzBtäP dP áBçhBäçvíV, 
VÖd xBçBFvçbP zBäVTV d’JrRBçdvíV (äJ#Ö 
ÑBjnvÖ 1, 37, 73):

 AÖävíbvp VnBÖävíRVírP BròrrJXV N: Ar 
VnBÖävíRJBr ZvçfvíçHr ví BçHVíròrJçP 
dP zBçFJíN nBçHvír, JçD Br hFäV PrdBXJX 
LBpr:

 îvçhvíRVírrJçví nNÅ ävíBpäBb ovD, 
VnBÖävíRJBr Vç ïräÉävíòVr nNÅ, fBçê 
ävíBb N Brvç v#íç FärvíVXP, Jí ÖäBêBb N 
fJäJíJBX zBäBÖZBrP, RN «âNçvÅ JçdVíjr N 
VnBÖävíRVírP» (ovD 28. 12-21, 28):

 qvç cäBdBçBrV FçvíRVírrJçNr dP 
äJjJdBrBrò vç yöjvÖ AÉBòJBX AÖävíbvp 
VnBÖävíRJBr rJçFvçbvíRVírr ví 
rJçdBpvíRVírP äJÖBb N «nBçnrBêJBX 
CBrVr»$ oVÖvíÖ ñçVÖävÖV nNÅ, pBp-
äBçBçJXvá. «(ñçVÖävÖV) nNÅ (AÖävíbvp) 
VnBÖävíRJBr ví FVävíRJBr DvXvç FBrhJçP 
zBfvíBb Jr» – cvj 2. 3:

 AzB, fVnrvíJXvá AÉBdrJçví nNÅ 
pBpärvíBb eVr cäBdBçBrV VnBÖävíRJBr 
rdBçBFçvíRJBr (äJ#Ö AÉ. 8. 22-36), HBíBrBb 
N RN «(ñçVÖävÖ) BrJçJívpR AÖävíbvp 
zBädJçr N, DvXvç ÖäJjbvíBbrJçvír 
BrHçBrVdP» – cvj. 1. 15-20:

 UÖd cvçrRBêVrJçvír FçBb N. «ñçVÖävÖ 
AÖävíbvp LöçvíRVírP Jí AÖävíbvp 
VnBÖävíRVírr N», vçváfJäJí rvpr Vròr 
AÖävíBb Nç vç LVçJrò DJçBí Jí Vç uçHívpr 
nVBêvíê, vç «AÖävíbnN VnBÖävíRVír, 
BçHBçvíRVír, ÖçDvíRVír Jí ïçdvíRVír JjBí» 
– A. cvçr. 1. 24, 30:

 UÖdBdBr òçVÖävrJBp BrfBäP, vç 
d’BzçV AÖävíbvp JçdVíjvá ví dP FvçbN 
òçVÖävrNBdBr ÖdLDvíròrJçvá, d'BçTBrBrBp 
JçdrBpVr VnBÖävíRJBr trvçfòrJçvír:

CBDFNr QôîkIAq



Արաբական Ծոցի ԵրկիրներըԱրաբական Ծոցի Երկիրները

 Արաբական կամ Պարսից Ծոցի տարածաշրջանը 
կը բաղկանայ եօթը պետութիւններէ՝ Սէուտական 
Արաբիա, Քուէյթ, Օման, Քաթար, Արաբական 
Միացեալ Իշխանապետութիւններ, Պահրէյն եւ 
Եմէն։ Այս երկիրներէն վեցը, ի բացառեալ Եմէնէ, 
կը կազմեն «Ծոցի Համագործութեան Խորհուրդ»ը։ 
Վերջինը կը փորձէ համադրել այս վեցին միջեւ 
քաղաքական, տնտեսական, ընկերային եւ 
մշակութային կեանքի շատ մը հիմնահարցերը, 
եւ կամրջել բոլորը իրարու հետ։ Իրենց պետական 
լեզուն արաբերէնն է, իսկ իսլամութիւնը՝ պետական 
կրօնքը։ 
 Այս երկիրները՝ տարբեր համեմատութիւն-
ներով՝ հարուստ են բնական ուժանիւթերով՝ 
(քարիւղ եւ կազ), ինչ որ պատճառ դարձած 
է համաշխարհային մեծ գործարարներու 
հետաքրքրութեան, տնտեսական մեծ ներ-
դրումներու եւ միջոցառումներու։ Հետեւաբար 
տարածաշրջանը տնտեսական եւ շինարարական 
մեծ ներգործութիւններու կեդրոն դարձած է, ուր 
շատ մը ազգութիւններ մէկտեղուած են գործի եւ 
տնտեսական գործառնութեանց համար։ 
 Տարածաշրջանին մէջ կան նաեւ հսկայ 
կարելիութիւններ եւ կարիքներ աշխատանքային 
տարբեր բնագաւառներու մէջ։ Այս իսկ պատճառով 
մեծ թիւով բանուորներ, եկած ասիական, 
արաբական եւ ափրիկեան ցամաքամասէրէն, կայք 
հաստատած են այս երկիրներուն մէջ։ Աւելի քան 50 
միլիոն մարդ կ՚’ապրի հոս։ Մօտաւորապէս անոնց 
կէսը կազմուած է օտարներէ, որոնք կու գան աւելի 
քան 125 տարբեր ազգութիւններէ ու երկիրներէ։ 
Անոնց ջախջախիչ մեծամասնութիւնը բանուորներէ 
կազմուած է։
 Աշխարհի առաջին չորս երկիրները, ուր 
օտարներուն համեմատութիւնը ամենէն բարձրն է՝ 
բաղդատած տեղացիներուն հետ, կը հանդիսանան 

Արաբական Միացեալ Իշխանապետութիւնները, 
յետոյ Քաթարը, Քուէյթը եւ ապա Պահրէյնը։ 
Բոլորն ալ կ’ապրին բազմամշակութային, տարբեր 
լեզուներու եւ կրօններու հաղորդակցութիւն 
մը՝ «Բաբելոնի Աշտարակ»ի մը նման։ Բայց 
քրիսոտնէական առաքելութեան համար կան մեծ 
պատեհութիւններ։

Քրիստոնէական Ներկայութիւնը Քրիստոնէական Ներկայութիւնը 
Արաբական Ծոցի Երկիրներուն ՄէջԱրաբական Ծոցի Երկիրներուն Մէջ

 Քրիստոնէական ներկայութիւնը տարածա-
շրջանին մէջ սկսած է չորրորդ դարուն։ Իսլամա-
կան ներխուժումէն ետք՝ 629 թուականին, ամբողջ 
շրջանին մէջ քրիստոնեաներ շարունակեցին իրենց 
գործունէութիւնը մինչեւ իններորդ դար։ Անկէ ետք 
որեւէ արձանագրութիւն չկայ քրիստոնէական 
ներկայութեան մասին։ 
 Քրիստոնէութիւնը դարձեալ մուտք գործեց 
օտար գաղութատիրութեան ժամանակ։ Առաջինը՝ 
եղաւ փորթուկալականը, որ սկսաւ 1497-ին եւ որուն 
միջոցաւ Կաթողիկէ Գարմելական առաքելութիւնը 
մուտք գործեց Ծոցի շրջանը։ Անոր յաջորդեց 
անգլիականը, որ բաւական երկար՝տեւեց՝ մինչեւ 
քսաներորդ դարու կէսերը։ 
 Քրիստոնէական ժամանակակից ներկայու-
թիւնը մեծ համեմատութեամբ սկսած է 1889-
ին՝ Ամերիկայի «Արաբիա Միսիոնարութիւն» 
առաքելութեան հետ, որ մտայղացումն էր 
Բարեկարգեալ Եկեղեցիին։ Անոնք եկան այս 
տարածաշրջանը եւ հիմնեցին դպրոցներ, 
հիւանդանոցներ, եկեղեցիներ եւ շատ մը 
բարեսիրական հաստատութիւններ, որոնք մինչեւ 
այսօր կը գործեն։ 
 Ներկայ օրերուն՝ քրիստոնէական ներկայու-
թիւնը օտարազգի դիմագիծ ունի, եւ կը 
բաղկանայ Կաթողիկէ, Ուղղափառ, Անկլիքան եւ 
Աւետարանական համայնքներէ։ Մեծ է թիւը նաեւ 
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ոչ-յարանուանական եկեղեցիներու, որոնք կը 
գործեն տարբեր ազգութիւններու մէջ։ 
 Արաբական Ծոցի տարածաշրջանին մէջ, 
քրիստոնէական ու եկեղեցական ներկայութիւնը 
ունի իր իւրայատկութիւնը, որպէս դրուածք, 
կարգավիճակ եւ ներկայութիւն։ Մէկ խօսքով, 
եկեղեցին կը նկատուի որպէս «հիւր». հետեւաբար 
ան իր առաքելութեան համար ունի աշխատանքային 
ու գործունէութեան մասնայատկութիւններ։ 
 Կառավարութիւնները շնորհած են հողամաս 
մը, ուր եկեղեցիները խմբուած են եւ շինած 
իրենց շէնքերը։ Հոն ազատութիւն ունին գործելու, 
բայց պարտին զգուշաւոր՝ ըլլալ. անկէ դուրս 
գործունէութիւնները արգիլուած են։ Եկեղեցիներն 
ու քրիստոնեայ ներկայութիւնը ճանչցուած 
եւ վաւերացուած իրականութիւններ են այս 
երկիրներուն մէջ,՝ բացի Սէուտական Արաբիայէն։ 
 Քրիստոնեաներու ընդհանուր թիւը մօտա-
ւորապէս հինգ միլիոն է։ Քուէյթի եւ Պահրէյնի մէջ 
կայ փոքր տեղացի քրիստոնեայ համայնք մը, որ 
պետութեան կողմէ ճանչցուած եւ գրանցուած է։ 
Քուէյթի մէջ կան մօտաւորապէս երեք հարիւր, իսկ 
Պահրէյնի մէջ հինգ հարիւր բնիկ քրիստոնեաներ։ 
Վերջինին երեսփոխանական ժողովին մէջ, 
քրիստոնեայ տեղացի փոքրաթիւ համայնքը ունի իր 
ներկայացուցիչը՝ որպէս դիտորդ։

Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի 
ԸնկերութիւնըԸնկերութիւնը

 Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Ընկե-
րութիւնը ունի տասնհինգ կեդրոն այս 
տարածաշրջանին մէջ, եւ անոր գլխաւոր նպատակը 
Ս. Գիրքը տարբեր լեզուներով հասանելի դարձնել է 
զանազան ազգութիւններուն։ Եւ նկատի ունենալով 
որ ան կը յարգէ այդ երկիրներուն օրէնքները,՝ բոլոր 
Աստուածաշունչները եւ հոգեւոր գրականութիւնը 

կը ներմուծուին օրինական ձեւերով։ Միջ-
եկեղեցական կազմակերպութիւն մը ըլլալով, 
Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Ընկերութիւնը 
կը գործակցի բոլոր համայնքներուն հետ անխտիր։
 Աստուածաշունչի Ընկերութիւնները ջանք կը 
թափեն ո՛չ միայն Աստուածաշունչը տրամադրելի 
դարձնելու տարբեր եկեղեցիներու եւ հարիւրաւոր 
ազգութիւններու հաւատացեալներուն, այլ նաեւ 
ասոնց օգնելու որ անոր պատուէրները հասկնան, 
ընկալեն եւ կիրարկեն իրենց օտարերկրեայ 
կեանքին մէջ։ Այս նպատակով Աստուածաշունչի 
Ընկերութիւնները մշակած են շատ մը ծրա-
գիրներ, ինչպէս տպագիր ու լսատեսողական 
հրատարակութիւններ, պատմասացութիւն, երի-
տասարդներու եւ մանուկներու ուղղուած գրա-
կանութիւն, նաեւ անգրագէտներու յատուկ 
միջոցառումներ, որպէսզի Աստուածաշունչի պատ-
գամը հասանելի դառնայ բոլորին։ 
 Սակայն կը մնայ մեծ մարտահրաւէր-
առաքելութիւն՝մը – ստուարաթիւ բանուոր 
դասակարգին մատչելի դարձնել Աստուածոյ 
Խօսքին փոխանցումը եւ անոր պատգամին 
ընկալումը։

Բանուորներու Ընկերային, Տնտեսական եւ Բանուորներու Ընկերային, Տնտեսական եւ 
Հոգեբանական Վիճակը Արաբական Ծոցի Հոգեբանական Վիճակը Արաբական Ծոցի 
Երկիրներուն ՄէջԵրկիրներուն Մէջ

 Բանուոր դասակարգը կու գայ Ասիայէն 
(Հնդկաստանէն, Փիլիփինէն, Պենկլատէշէն, 
Փաքիստանէն, Սրի Լանքայէն), ափրիկեան 
ցամաքամասէն (առաւելաբար Եթովպիայէն) եւ 
արաբական երկիրներէն (յատկապէս Եգիպտոսէն)։ 
Երբ օտար գործաւորներ մուտք կը գործեն Ծոցի 
երկիրներէն ներս, անոնց անցագրերը կ’ ՚իւրացուին 
իրենց գործատէրերուն կողմէ։ Աշխատանքային 
ամսական վարձատրութիւնը կը սկսի հարիւր 
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ամերիկեան տոլարէն ու կը հասնի մինչեւ 
երկու հարիւր յիսունի։ Անոնք կ’աշխատին 
շինարարական ծրագիրներու մէջ, վառելանիւթի 
մատակարարման կայաններու մէջ, եւ փողոց-
ները մաքրելու գործին մէջ։ Իսկ իգական սեռը 
կ’աշխատի առաւելաբար տուներու մէջ։ 
 Անոնց կեցութիւնը ընդհանրապէս աշխա-
տաւորական ճամբարներու մէջ է, ուր քով քովի 
շարուած փոքր խցիկներու մէջ մինչեւ հինգ 
հոգի տեղաւորուած է։ Բժշկական խնամքէ եւ 
ապահովագրութենէ զուրկ են։ Իրենց վաստակած 
գումարով ո՛չ միայն պիտի ապրին, այլեւ մաս մըն 
ալ պէտք է ղրկեն տուն՝ իրենց ընտանիքներուն։ 
Իրենց կեանքերը կը դառնան շատ դժուար՝ այս 
աշխատանքային ծանր պայմաններուն տակ։ 
 Կիները, որոնք կը գործեն որպէս սպասեակներ, 
կ’ապրին նոյնքան դժուար պայմաններու մէջ, եւ 
յաճախ կ’ենթարկուին հոգեկան եւ ֆիզիքական 
բռնաբարումի։ Ու տակաւին՝ անոնք իրենց ամսա-
կան վարձատրութիւնները կանոնաւոր կերպով 
չեն ստանար։ Նկատելով որ Ծոցի երկիրները 
անդամ չեն «Միջազգային Բանուորական 
Կազմակերպութեան», հարկադրուած չեն կիրար-
կելու միջազգային բանուորներու եւ մարդկային 
իրաւանց օրէնքները։ 
 Այսպէս յառաջ կու գան մարդկային 
ողբերգութիւններ։ Բանուորները կ’անցնին 
ամէն տեսակի հոգեկան եւ հոգեբանական 
ճնշումներէ, կը տառապին առանձնութենէ եւ 
բռնաբարումներէ, որոնք կը ստեղծեն ամէն տեսակ 
տաժանելի պայմաններ։ Եւ այս ամենուն կը 
յաջորդէ անկարողութիւնը՝ մարդկային կերպով 
դիմագրաւելու սոյն բոլոր դժուարութիւնները, 
ինչ որ կ’առաջնորդէ մինչեւ անձնասպանական 
փորձերու եւ ինքնասպանութեան։ 
 Այս անձկալից վիճակներուն մէջ անհրաժեշտ 
է Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին շնորհած յոյսի 
պատգամը։

Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի 
Ընկերութիւնը եւ Աստուծոյ Խօսքին Ընկերութիւնը եւ Աստուծոյ Խօսքին 
Պատգամը Պատգամը 

 Աստուածաշունչի Ընկերութիւնը կը փորձէ 
Աստուծոյ Խօսքին յոյսի պատգամը փոխան-
ցել,՝ օգտագործելով տարբեր միջոցներ։ 
Եթէ մէկ կողմէն կը կատարուի տպագիր 
Աստուածաշունչին մատակարարումը, կան 

նաեւ լսատեսողական ու պատմասացութեան 
ծրագիրներ։ Քանի այս բանուորներուն մէջ մեծ 
է թիւը անգրագէտներուն,՝Աստուածաշունչի 
Ընկերութիւնը նաեւ մշակած է յատուկ ծրագիր 
մը, որպէսզի անոնք քաջալերուին իրենց մայրենի 
լեզուն սորվելու՝ Աստուածաշունչէն հատուածներ 
պատրաստելով եւ մանկավարժական սկզբունք-
ներու համաձայն կիրարկելով։ 
 Բայց կայ նաեւ աւելի՛ն։ Նկատի ունենալով 
այն դժուարին պայմանները որոնց մէջ այս 
բանուորները կ’ապրին ու կ’աշխատին, եւ ուր 
կը ստեղծուին նաեւ հոգեբանական շատ բարդ 
իրավիճակներ, Աստուածաշունչի Ընկերութիւնը 
նաեւ պատրաստած է յատուկ դասընթացք 
մը՝ եկեղեցիի առաջնորդները պատրաստելու, 
որպէսզի Աստուածաշունչը իբր միջոց գործածեն՝ 
կազդուրելու, նաեւ բուժելու եւ պատասխաններ 
գտնելու՝ այս հոգեբանական դժուար վիճակներու 
մէջէն անցնող բանուորներու հարցերուն։ 
 Ստորեւ կը ներկայացնենք երեք վկայութիւն, 
ցոյց տալու Աստուածաշունչի պատգամին ազդե-
ցութիւնը այս հաւաքականութիւններուն կեանքին 
վրայ։ 
 Երեսուներեք տարեկան բանուորուհի մը, 
որ Հնդկաստանէն եկած է Արաբական Միաց-
եալ Իշխանապետութիւններ եւ կ’աշխատի 
որպէս սպասուհի, կը յայտարարէ. «Առանց 
Աւետարանին՝ մենք մեր կեանքերը կը կորսնցնենք։ 
Աստուածաշո՛ւնչն է որ մեզի կ’օգնէ ուղղութիւն 
գտնելու մեր այս դժուարին կացութիւններուն մէջ։ 
Ես որոշած եմ այս Աւետարանը ուրիշներու հետ 
բաժնեկցիլ։ Կարելի չէ որ լուռ մնամ։ Յիսուս իմ 
կեանքիս համար շատ բան ըրած է, ու ես պէտք է 
բաժնեկցիմ զայն ուրիշներու հետ»։ 
 Երեսունեօթը տարեկան բանուոր մը, որ միայն 
երկու անգամ տեսած է իր ընտանիքը վերջին տասը 
տարիներու ընթացքին, բաժնեկցեցաւ հետեւեալը. 
«Շատ առանձին կը զգամ Տուպայի մէջ եւ կը 
կարօտնամ ընտանիքս՝ որ Հնդկաստան է։ Բայց 
պէտք ունիմ դրամի որպէսզի ընտանիքս ապրի 
եւ զաւակներս դպրոց երթան։ Ես պէտք է զոհուիմ 
իրենց համար։ Տուպայի մէջ միայն Աստուծոյ Խօսքը 
եւ եկեղեցին զիս զօրաւոր կը պահեն։ Մեծ յոյս 
ունիմ որ պիտի միանամ ընտանիքիս։ Ո՛չ մէկ բան 
անկարելի է Յիսուսի հետ»։ 
 Յիսուն երեք տարեկան կին աշխատող մը ըսաւ 
ինծի. «Շատ դժուար բան է բանուոր ըլլալ։ Միայն 
Յիսուս կրնայ հասկնալ մեզ։ Շարունակ իրարու 
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նեցուկ պէտք է ըլլանք եւ միշտ խօսինք Աստուծոյ 
սիրոյն մասին։ Ես միշտ պիտի փորձեմ ա՛յդ ընել»։ 
 Հո՛ս կը կայանայ այս առաքելութեան ան-
հրաժեշտութիւնը։ Աստուծոյ Խօսքին ստեղծած 
փոփոխութեան գործընթացը եթէ կը սկսի 
անհատին անձնական կեանքէն եւ կը փոխէ զինք, 
չի մնար միեւնոյն անձին մէջ եւ անոր համար միայն. 
հապա կը շարունակուի եւ կ’ընդարձակուի, եւ այս 
բանուորները կը դառնան առաքեալներ։ Անոնք 
նիւթական աշխարհէն շատ քիչ բան կը ժառանգեն, 
բայց կը տեսնեն թէ հոգեւոր կեանքէն որքա՜ն մեծ 
հարստութիւն կը ստանան։ Եւ այս «հարստութիւնը» 
կ’ուզեն բաժնեկցիլ ուրիշներու հետ։
 Եթէ լեզուական ու մշակութային գործօնները 
կարեւոր դեր կը խաղան Աստուածաշունչի եւ 
անոր պատգամին ընկալումին մէջ, կը մնայ մէկ 

մեծ ու կարեւոր հասարակ յայտարարը այս բոլոր 
տարբերութիւններուն մէջ – Աստուծոյ Խօսքը կը 
փոխէ մարդկային կեանքերը։ Եւ այս փոխուած 
կեանքերը կը ստեղծեն Յոյսը նոր կեանքին, որ վեր 
է ամէն տեսակի ընկերային ու քաղաքացիական 
դժուարութիւններէ եւ մարտահրաւէրներէ։ Արա-
բական Ծոցի բանուորներուն փոխուած կեանքերը 
ապացոյցն են Աստուծոյ Խօսքին փոխող զօրութեան, 
որ կը շարունակուի ու կ’ընդարձակուի, եւ այս 
փոխուած կեանքի զօրութիւնը կը գոյատեւէ՝ անկախ 
բոլոր մարտահրաւէրներէն։ 

Gvdä.eçBpç kMyMkIAq
OrHfBrvíç ñBçävíjBç
avêV AÖävíBbBtvírxV 

OrdJçvíRJBr

«ouoÑ eAoAÑâAqU eAmAå» 
OqcIåAcéuëQIAq 30-AmIAcUq 

quëUåuëAa sñAeAmIåEO

 Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միու-
թիւնը 1988-ի Դեկտեմբեր 7-ի ահաւոր երկրա-
շարժի օրերուն՝ անմիջապէս օգնութեան հա-
սաւ մեր տնաւեր եւ ողբերգութենէն ցնցուած 
հայրենակիցներուն, անոնց տրամադրելով 
ընկերային եւ բժշկական ծառայութիւններ, 
բնակարան, կրթական նպաստներ, օժանդակելով 
մանուկներուն, ծերերուն, անկարներուն։ Այս 
նպատակով 1989-ին հիմնուեցաւ «Յոյս Հայաստանի 
Համար» ընկերակցութիւնը, որ շարունակեց իր 
մարդասիրական առաքելութիւնը՝ օժանդակելով 
Հայաստանի եւ Արցախի կարօտեալ ժողովուրդին։

 Այս տարի ընկերակցութեան 30-ամեակին 
առիթով Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ պատասխա-
նատուները Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեանի առաջնոր-
դութեամբ կազմակերպած էին երեք համերգներ՝ 
Մարսիլիա, Լիոն եւ Ալֆորվիլ, Նոյեմբեր 21-էն 
24, ի նպաստ՝ Հայաստանի եւ Արցախի զուգորդ 
քաղաքներու երախաներուն։
 Կիրակի, Նոյեմբեր 24-ի յետմիջօրէին 
Ալֆորվիլի «Փոլ Գիւլթիւրէլ»-ի համերգասրահը 
ծայրէ ծայր լեցուն էր հանդիսականներով։ Վեր. 
Ժիլպեր Լեւոնեանի կողքին տեղ գրաւած էին 
Ալֆորվիլի փոխքաղաքապետ, մշակութային կցորդ 
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Ֆիլիփ Գար, Հայաստանի դեսպանատան կողմէ՝ 
դեսպանորդ Լեւոն Ամիրջանեան, Հայաստանի մէջ 
Ֆրանսայի նախկին դեսպան Հանրի Գիւնի, Արցախի 
Հանրապետութեան ներկայացուցիչ Յովհաննէս 
Գէորգեան, Հայ Առաքելական եւ Կաթողիկէ 
Եկեղեցիներու հոգեւոր հայրեր, Ալֆորվիլի քաղա-
քապետական խորհուրդի անդամներ, համայն-
քային միութեանց եւ կազմակերպութեանց ներկա-
յացուցիչներ։

 Ձեռնարկի բացումէն ետք ցուցադրուեցան 
ընկերակցութեան 30-ամեայ գործունէութիւնը 
պարփակող պատկերներ։ Ապա խօսք առաւ Վեր. 
Ժ. Լեւոնեան եւ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր 
անոնց, որոնք երեք տասնամեակի ընթացքին «Յոյս 
Հայաստանի Համար» ընկերակցութեան ճամբով 
ոյժ եւ աշխատանք տրամադրած են՝ բարելաւելով 
Հայաստանի եւ Արցախի բնակիչներուն առօրեան, 
անոնց յոյս ներշնչելով, մանուկներու դէմքերէն 
ժպիտներ քաղելով եւ կարելիին չափ երազանքներ 
իրականացնելով։ «Բոլորս ձեռք ձեռքի տուած 
գործե՜նք, որպէսզի մեր հայրենիքը սիրով, 
յոյսով եւ խաղաղութեան մէջ ապրի», յայտնեց 
վերապատուելին։

 Դեսպանորդ Լ. Ամիրջանեան իր ելոյթի 
ընթացքին շնորհակալութիւն յայտնեց Սփիւռքի 
հայ համայնքներու բոլոր միութիւններուն ու 
կազմակերպութիւններուն, որոնք մարդասիրական 
օժանդակութիւն հայթայթեցին երկրաշարժէն 
տուժած շրջաններուն եւ կարիքաւոր ընտա-
նիքներուն, որոնց կարգին էր՝ «Յոյս Հայաստանի 
Համար» ընկերակցութիւնը։ Ան այս պատեհ 
առիթէն օգտուելով շնորհակալութիւն յայտնեց 

նաեւ հայ ժողովուրդի բարեկամ Ֆրանսային, որ լաւ 
ու գէշ օրերուն միշտ Հայաստանի կողքին եղած է։ 
Պրն. Ամիրջանեան ըսաւ. «Պատահմամբ չէ որ սոյն 
շքահամերգին համար ընտրուած է Ալֆորվիլը, որ 
կը համարուի հայ եւ ֆրանսացի ժողովուրդներու 
բարեկամութեան օրրանը»։

 Նախկին դեսպան Հանրի Գիւնի պատմեց 
Հայաստանի հետ իր «հանդիպման» մասին որ իր 
կեանքին մէջ կարեւոր եւ առանցքային նշանա-
կութիւն ունեցած է։ 2002-էն 2006 տարիներու 
իր դեսպանութեան շրջանին զինք մեծապէս 
հրապուրած է հայ ժողովուրդի առաքինի եւ 
մարդասէր կեցուածքը։ «Կիրակի օր մը “Վերնիսաժ” 
իմ շաբաթական հաճելի պտոյտի ընթացքին լսեցի 
իմ մասին ըսուածը, թէ՝ ես երիտասարդներու 
դեսպանն եմ եւ ատիկա կը համարեմ լաւագոյն 
մեծարանքը իմ նկատմամբ», ըսաւ ան եւ 
աւելցուց. «Արարատին նայելով մարդ ինքզինք Նոյ 
նահապետի շառաւիղը կը զգայ, միաժամանակ՝ 
յիշողութեան մը ժառանգորդը։ Հայաստան մեզի կը 
սորվեցնէ որ ամէն ազգ անհրաժեշտ է աշխարհին, 
եւ թէ միւսը չճանչնալը ինքզինք անգիտանալ է եւ 
ամէն ցեղասպանութիւն մեր անդամահատումն է»։
 Հուսկ՝ խօսք առաւ Պրն. Ֆիլիփ Գար եւ 
գնահատեց Վեր. Ժ. Լեւոնեանի յանձնառութիւնը, 
որ Ընկերակցութեան ճամբով եւ իր շուրջ 
համախմբած կամաւորներով՝ ի նպաստ 
Հայաստանի անգնահատելի մարդասիրական 
աշխատանք կը տանի։ Ան շեշտեց որ Ալֆորվիլի 
քաղաքապետութիւնը մշտապէս նեցուկ կը 
հանդիսանայ հայութեան նմանօրինակ նախա-
ձեռնութիւններուն։

âIiIcAEåuëQUëq
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 Հոկտեմբեր 19-21, Վալանսի մէջ երեք օրուան 
պատանեաց համագումարի մը մասնակցեցայ, 
որ կազմակերպուած էր Ֆրանսայի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու Երիտասարդաց Սիութեան կողմէ։
 Յայտագիրը ճոխ էր գործունէութիւններով եւ 
պատգամներով:
 Պատգամաբերն էր Վեր. Էլի Ժալուֆ, եւ 
իր պատգամներէն մէկը իմ վրաս շատ ազդեց. 
նիւթն էր՝ «ժխտական զգացումները»։ Ան ըսաւ որ 
ամէն մարդ ունեցած է ու կ'ունենայ ժխտական 
զգացումներ, եւ յաճախ դժուարութեան կը 
հանդիպի՝ անոնցմէ ձերբազատուելու համար։ 
Պատուելին ըսաւ թէ այդ ժխտական զգա-
ցումներէն ձերբազատուելու համար պէտք է 
հինգ «E»-երը գործադրենք:
 1- Exprime/Յայտնէ՛1- Exprime/Յայտնէ՛: Աստուծոյ յայտնէ՛ քու 
ժխտական զգացումներդ, եւ վստահէ՛ Իրեն։ Եթէ 
մէջդ ատելութիւն, նախանձ կամ բարկութիւն 
կայ, յայտնէ՛ Աստուծոյ, մի՛թաքցներ։
 2- Espère/ Յուսա՛2- Espère/ Յուսա՛: Աստուծոյ յուսա՛ . գիտցի՛ր 
թէ Ան կարող է փոխել քու զգացումներդ։
 3- Exalte/ Փառաւորէ՛3- Exalte/ Փառաւորէ՛: Փառաւորէ՛ Աստուծոյ 
անունը, որպէսզի զգացումներդ սկսին փոխուիլ։

 4- Explore / Զննէ՛4- Explore / Զննէ՛: Բացայայտէ՛ զգացումներդ 
վստահելի անձերու, որպէսզի ազատագրուիս 
ժխտական զգացումներէ։
 5- Écoute / Մտի՛կ ըրէ5- Écoute / Մտի՛կ ըրէ: Մտի՛կ ըրէ թէ Տէրը ինչ 
կ'ըսէ քեզի, ու հնազանդէ՛ Իր խօսքին։
 Պատուելին վերջացուց իր պատգամը, ըսելով 
թէ ժխտական զգացումները թոյնի պէս են մեր 
մէջ, ու շատ վտանգաւոր. ուստի անհրաժեշտ է 
ձերբազատուիլ անոնցմէ:

qBçJd ÑÜAkIAq
AXûvçáVX

 Համերգին համար յատկապէս հրաւիրուած 
էին դաշնակահարուհի Նարէ Արղամանեանը եւ 
քնարական սոփրանօ Լուսինէ Լեւոնին։ Նարէն 
ծնած է Վանաձոր եւ 2004-էն ի վեր հաստատուած է 
Վիեննա, իր ուսումը շարունակելով մայրաքաղաքի 
երաժշտական եւ բեմական արուեստներու համա-
լսարանին մէջ։ Լուսինէն ալ ծնած է Հայաստան եւ 
ցարդ մասնակցած է զանազան փառատօներու եւ 
միջազգային մրցոյթներու։ Ան ներկայիս Ալֆորվիլ 
կը բնակի։ Երկու շնորհալի արուեստագիտուհիները 
սքանչելի կատարողութեամբ մեկնաբանեցին 
Կոմիտասի ժողովրդական երգերէն պատառիկներ՝ 
«Շողեր ջան», «Կաքաւի երգը», «Ծիրանի ծառ»…, ի 
յիշատակ Վարդապետի ծննդեան 150-ամեակին, 
Տիգրանեանի Անուշ օփերայէն հատուած մը, 
Աբրահամեանի «Լուռ գիշերին»-ը…։ Ունկնդրեցինք 
նաեւ Կունոյի Roméo et Juliette օփերայէն «Je 

veux vivre» կտորը, ու Մոցարթէն եւ Մասընէէն 
ստեղծագործութիւններ։ Հանդիսատեսի բարձր 
գնահատանքին արժանացաւ յատկապէս Ն. 
Արղամանեանի Կոմիտասին նուիրուած յօրինումը, 
զոր դաշնակահարը նուագեց մեծ յուզումով եւ խոր 
ապրումներով։

 Ցերեկոյթի աւարտին Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեանի 
ձեռամբ յուշանուէրներ յանձնուեցան 15 անձնա-
ւորութիւններու կամ ընկերակցութիւններու նա-
խագահներուն, որոնք 30 տարիներու ընթաց-
քին սատար հանդիսացած են տարուած աշխա-
տանքներուն։

(«qvç oBÉBÅ») 
m. W.

eUqE «E»-IåO
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 2 Նոյեմբեր 2019-ին ի 
Տէր ննջեց ժամանակակից 

հայ գրականութեան նշանաւոր տիտաններէն 
մին, բանաստեղծ Ժագ Յակոբեանը: Ան հայ 
գրագէտներու այն քիչերէն մէկն էր (գուցէ միակը), 
որ աւելի քան 80 տարի ստեղծագործելէ ետք 
102 տարեկան հասակին հրաժեշտ տուաւ այս 
աշխարհին: Իր մտքի պայծառութիւնն ու կորովը 
պահեց մինչեւ մահէն քանի մը օր առաջ, եւ կրնանք 
ըսել՝ գրիչը իր ձեռքին կառչած իր աչքերը փակեց, 
ակնթարթ մը ետք զանոնք կրկին բանալով իր 
ցանկացած երկնային տան մէջ: 
 Աւելի քան 60 տարի կարդացած եմ Ժագ 
Յակոբեանի բանաստեղծութիւնները, քարոզներն 
ու գրած նամակները իր գրչեղբայրներուն եւ 
բարեկամներուն, սքանչացած եմ իր աստուածատուր 
տաղանդին վրայ եւ Աստուծոյ փառք տուած եմ իր 
այս տաղանդաւոր ծառային համար:
 Իր բանաստեղծութեան առաջին հատորի 
հրատարակութիւնը եղաւ 1937-ին։ Այդ թուականէն 
մինչեւ իր մահը, աւելի քան 8 տասնամեակներ 
Ժագ Յակոբեան դարձաւ հայ 
մշակոյթի անխոնջ ծառան, Մեսրոպ 
Մաշտոցի նուիրեալ աշակերտը եւ հայ 
հոգեմտաւոր արժէքներու յանձնառու 
առաքեալը:
 Աւելի քան 8 տասնամեակներ՝ 
ան կրցաւ իր ժաղովուրդի սրտին 
երգը երգել, հոգիին երազը հիւսել, 
անոր տագնապները ապրիլ եւ անոր 
յոյսերուն թարգմանը ըլլալ: 
 Աւելի քան 8 տասնամեակներ՝ 
ազատ ու անկախ Հայաստանի դրօշա-
կիրը դարձաւ, եւ երբ հայ ժողովուրդի 
այս նուիրական երազը իրականացաւ, 
վերանկախացած Հայաստանն ու 
Արցախը դարձան իր ներշնչման 
աղբիւրները:
 Յետեղեռնեան սերունդէն մինչեւ 
մեր օրերը, բանաստեղծ Ժագ Յա-
կոբեան՝ ստեղծագործական իր 
վաստակի կշիռով ու որակով մեր 
ամենէն օժտուած քերթողներէն մին 

եղաւ: Իր գրական բոլոր ստեղծագործութիւնները 
կը յատկանշուին իրենց անժխտելի արժանիքներով, 
հաղորդականութեամբ եւ ինքնատպութեամբ: 
Լեզուական իր բացառիկ շնորհներով, գեղագի-
տական իր ցայտուն հակումներով եւ պատկերաւոր 
իր հարուստ բառապաշարով՝ Յակոբեան դարձաւ 
մեր ամենավաւերական բանաստեղծներէն մէկը:
 Եգիպտոսէն մինչեւ Լիբանան, ապա 
Աւստրալիա եւ հուսկ Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգները՝ այս հանճարեղ բանաստեղծը իրեն 
հետ պտըտցուց Արարատը: Իր բազմաբեղուն 
վաստակով, իր գրական ստեղծագործումներով եւ 
մշակութային ներդրումով իւրայատուկ դրոշմ մը 
ձգեց հայ գրականութեան բնագաւառէն ներս:
 Իր կեանքը յեղաշրջող հոգեւոր խորունկ 
փորձառութենէ մը ետք, Ժագ Յակոբեանի շուրջ 
կէս դարու գրական արեւելումը եղաւ առաւելաբար 
հոգեւոր: Ան գործնապէս ապրեցաւ քրիստոսանուէր 
կեանք մը: Աստուծոյ կողմէ իրեն շնորհուած 
գրական բարիքները բաժնեց իր ազգակիցներուն 
հետ, դառնալով անոնց անպաշտօն աւետարանիչը: 

CAqAÑâIia SAE oAcuCIAq
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Աւետարանի սկզբունքներուն քարոզութիւնը, հայ 
հոգեմտաւոր արժէքներու ծաւալումը եւ վերստին 
ծնելու անհրաժեշտութիւնը դարձան իր կեանքի 
առաջնահերթութիւնները:
 Այսուհանդերձ, հոգեւոր այս աշխարհա-
հայեացքին զուգահեռ, ան շարունակեց շեփորել 
ազգին, հայրենիքին եւ մշակոյթին սէրը՝ իր գեղեցիկ 
ու հաղորդական տաղերուն մէջ: Ան բաժնեկից 
եղաւ անոնց վերելքին եւ փառքին, տագնապներուն 
ու մաքառումներուն, ձգտումներուն եւ յոյսերուն:
 Այս ոգիով ու տեսիլքով՝ բանաստեղծ Ժագ 
Յակոբեան կենսագործեց իր առաքելութիւնը 
ամբողջական յանձնառութեամբ: Անոր մահով՝ մեր 
արդի գրականութիւնը կը կորսնցնէ իր ամենէն 

տաղանդաւոր բանաստեղծներէն մէկը, որ մեր 
Մեսրոպաշունչ Մեծասքանչով ճոխացուց հայ գրա-
կանութիւնը: Իր ստեղծագործ հանճարին փայլուն 
առկայծումներով անգնահատելի նպաստ մը բերաւ 
մեր մշակոյթի պահպանման եւ հարստացման:
 Օրհնեալ ըլլայ մեր պատուական եւ սիրելի 
բանաստեղծ Ժագ Յակոբեանի յիշատակը:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr 
QuëQUcIAq

 Մարդկային կեանքի 
ծիրը չի ընդհատուում 
մահուամբ. այն ան-
սկիզբ է ու անվերջ, եւ 
դրա շարունակութիւնն 
այնքա՜ն ցանկալի հան-
գրուանն է մեր Տիրոջ 
գորովագութ գրկում, 
Նրա մշտախնամ ուշա-

դրութեան ու գորովալից սիրոյ լուսապսակով 
պարուրուած: Այո՛, մահն ընդամէնը նախաշեմն է 
յաuերժութեան։ 
 Նելլիի մասին այսօր շատ դժուար է խօսել անցեալ 
ժամանակով, եւ կարծես թէ դրա կարի՛քն էլ չկայ, 
քանզի վստա՛հ ենք, որ նա այժմ տեսնում ու ժպտում 
է մեզ իր երկնային կացարանից: Եւ նրա երկրային 
կեա՛նքն էլ ամբողջովին մի անկրկնելի պատմութիւն 
է դէպի Աստծոյ Տաճարը տանող դժուարին ու 
փորձութիւններով լի ճանապարհի, որն յաղթահարել 
առանց հաւատի ու սիրոյ առ մեր Տէր Աստուած, 
անհնարին է ու անկարելի։
 Նելլի Յովհաննէսի Խաչատրեանը ծնուել է 1986 թ. 
Նոյեմբերի 9-ին, Գիւմրիում, ծառայողի ընտանիքում: 
Այն հեռաւոր տարիներին, Նելլիի ընտանիքն ապրում 
էր ճիշդ այն նոյն անհոգ ու երջանիկ կեանքով, ինչպէս 
այս քաղաքի գրեթէ բոլոր միւս ընտանիքները, 
վայրկեան իսկ չկասկածելով, որ այն յարատեւելու է 
մի ամբողջ կեանք, մինչեւ իրենց օրերի վերջը։ Սակայն 

նրանց մի այլ, անհարթ եւ փշածածկ ճանապարհ 
էր սպասում,՝ լի անդառնալի կորուստներով ու 
խելակորոյս ջղաձգումներով...։
 1988-ի Դեկտեմբերեան աղետալի երկրաշարժի 
օրը Նելլին ընդամէնը երկու տարեկան էր, 
մանկամիտ մի երեխայ, ով իր քրոջ՝ Ռուզաննայի 
հետ պատրաստուում էր մանկապարտէզ յաճախել: 
Ձմեռային այդ օրը զարմանալիօրէն տաք էր, եւ 
մառախուղ էր փողոցներում, ինչը զուարճութեան եւ 
չարաճճիութեան առիթ էր տալիս Նելլիին ու քրոջը: 
Ի՞նչ իմանային այս փոքրիկները, որ այդ բարի ու 
խոստումնալից թուացող առաւօտը պիտի քարուքանդ 
անէր իրենց խաղաղ ու երջանիկ ընտանիքը...։
 Նելլին այլեւս չտեսաւ իր հայրիկին, իսկ 
մայրիկին մահամերձ վիճակում տեղափոխել էին 
հեռաւոր մոսկովեան մի հիւանդանոց: Միայն 
շատ ամիսներ անց, փոքրիկներին պիտի բախտ 
վիճակուէր տեսնել իրենց՝ արդէն հաշմանդամ 
դարձած մայրիկին: Երկու տարի տեւեց, մինչև Նելլիի 
մայրիկի վիճակը փոքր ինչ կայունացաւ, եւ նրանք 
յետ վերադարձան հայրենի քաղաք:
 1990 թուականի Դեկտեմբեր ամսից Նելլին 
սկսեց յաճախել Հայ Աւետարանական Եկեղեցու 
հովանաւորութեամբ բացուած բարեգործական 
մանկապարտէզը: Հենց այս մանկապարտէզում էլ 
առաջին անգամ Նելլիի շուրթերից հնչեցին «Հայր Մեր» 
աղօթքը, «Տէրն իմ հովիւս է» սաղմոսը եւ «Շատ փոքր 
եմ ես զինուոր լինելու» երգը։ Հենց այս տեղից էլ Նելլին 
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դարձաւ Յիսուսի զինուոր: Եւ հենց Նելլիի միջոցով էլ 
նրա ընտանիքը ճանաչեց Աստծուն։ Աստուած Նելլի-
ին եւ իր ընտանիքին առաւ իր թեւերի տակ։ 
 Հինգ տարեկանը դեռ չբոլորած`1991 թուական 
Մարտի 30-ից, Նելլին սկսեց յաճախել Կիրակնօրեայ 
դպրոց: Շատ գործունեայ ու կենսուրախ մի փոքրիկ էր, 
սիրուած ուսուցիչների ու առաջնորդների կողմից: 
 Վեց տարեկանից սկսեց յաճախել Գիւմրիի 
թիւ 10-րդ միջնակարգ դպրոցը, ապա ուսումն առեց 
երաժշտական դպրոցում, իսկ այնուհետ նաեւ՝սովորեց 
եւ աւարտեց Միքայէլ Նալբանդեանի անուան 
Մանկավարժական ինստիտուտը:
Ամէնուր Նելլին մեծ յաջողութիւններ ունեցաւ, սովորեց 
գերազանց:
 Դեռ ուսանողական տարիներից՝ Նելլին աշխուժ-
օրէն ծառայեց Կիրակնօրեայ դպրոցում, ձեւաւորեց 
ֆրանսերէնի խմբակը: Ինստիտուտն աւարտելուց 
յետոյ Նելլին աշխատեց Գիւմրու թիւ 3 աւագ դպրոցում, 
որպէս ֆրանսերէնի մասնագէտ: 
 Գիւմրու Հայաստանեայց Աւետարանական 
եկեղեցում Նելլին իր կամաւոր ծառայութիւնը բերեց 
մինչև 2012 թուականի Սեպտեմբեր ամիսը, քանզի 
ամուսնացաւ ու տեղափոխուեց Վանաձոր...։
 Յարատեւ էր թուում Նելլիի ընտանեկան 
երջանկութիւնն իր ամուսնու՝ Էդգարի եւ փոքրիկ 
դստեր՝ Քնարիկի հետ: Սակայն դարանակալ մի նոր 
փորձութիւն էր նախապատրաստուել Նելլիի ու իր 
ընտանիքի համար: 
2015 թ. Փետրուար ամսին, կրկին զաւակներ 
ունենալու երջանիկ ակնկալիքով, Նելլին բժշկական 
զննում անցաւ եւ... նրա մօտ ծանր հիւանդութիւն 
յայտնաբերուեց՝ կրծքագեղձի քաղցկեղ, ու ապրելու 
համար նախանշուեց ընդամէնը մէկ ամսուան կեանք...։
 Չորս տարի շարունակ Նելլին պայքարեց 
կեանքի համար, եւ չնայած դաժան ցաւին ու 
տառապանքին, չհեռացաւԱստծուց: Հոգեւոր հա-
ղորդակցութեան մշտակարիք պահանջը երբե՛ք 
չլքեց Նելլին, եւ չնայած այդ տառապանքով 
լեցուն չորս տարիների ընթացքում շատ հոգեւոր 
երերումներ եղան, նա մնաց երդուեալ զինուորն ու 
հաւատարիմ ծառան Աստծոյ, իր ուխտը Նրա հետ 
ամրապնդելով իր երկրային կեանքի աւարտից երեք 
ամիս առաջ տեղի ունեցած Սուրբ մկրտութեամբ, 
2018 թ. Դեկտեմբերի 23-ին, իրենց տանը: Անշուշտ 
Նելլիի անսպառ հաւատի ու դրսեւորած կամքի 
արդիւնքն էր, որ նա կարողացաւ իրականացնել 
իր երկրային կեանքի վերջին երազանքը – իր 

սիրասուն դստերը՝ Քնարիկին առաջին դասարան 
տանելու մայրական երջանիկ բերկրանքը: Եւ 
միանգամայն տեղին է այստեղ նշել բոլոր այն 
անհատներին եւ կազմակերպութիւններին, ովքեր 
իրենց բարեգութ ձեռքը մեկնեցին թէ՛ հոգեպէս, եւ 
թէ նիւթապէս իրենց աջակցութիւնը ցոյց տալով 
Նելլիին ու իր ընտանիքին, եւ անհնար է չասել 
երախտագիտութեան ու շնորհակալութեան խօսքեր 
բոլոր նրանց, ում սրտում Տէրը վառեց բարեգթութեան 
ջահն ու այդ ջերմութեամբ Նելլիի վիրաւոր սիրտը 
ջերմացնելու բարի կամքը:
 Իսկապէս էլ՝ անքննելի՛ են գործերն Աստծոյ, 
ու,մենք էլ անտեղեակ ենք Աստծոյ այն ծրագրին, որ Նա 
ունէր Նելլիի հետ կապուած: Սակայն Նելլիի վերջին 
նամակում, որն ուղղուած է իր սիրելի մայրիկին, 
նշմարուում է Նելլիի՝ այդ ծրագրին եւ Տէր Աստծուն 
անվերապահօրէն հաւատալու հաստատ համոզումը: 
Մի քանի մէջբերումները, որ կը բերենք ստորեւ, կը գան 
հաստատելու Նելլիի անկոտրում սէրն ու հաւատն առ 
Աստուած...։
 «Ձմեռ է....։ 
 Ձիւն է....։ 
 Եւ չնայած իմ սիրած եղանակն է, սիրտս 
տխուր է...։ 
 Գրում եմ ու չգիտեմ ե՛րբ կը կարդաս այս 
նամակը. գիտեմ որ երկրի վրայ չեմ լինի, բայց քեզ 
կը ժպտամ երկնքից...։
 Ես զգում եմ որ թողնում եմ երկիրը մեծ 
յոյսով, որ հրեշտակներն ինձ կ’առնեն իրենց 
թեւերի մէջ...։ 
 Ես ամենաբախտաւոր մարդն եմ, մայրի՛կս, 
որովհետեւ ունեցել եմ քեզ իմ կեանքում, իմ 
թանկ մայրիկս, իմ օրինակելի, իմ քաջ, ուժեղ 
մայրիկս։ Դու այն Մարդն ես, ով անփոխարինելի 
է իմ կեանքում, ով երբեք եւ ո՛չ մի դէպքում չի 
յանձնուում, ում ճանաչելով հասկանում ես, որ 
երբեք անհնարին ոչինչ չկայ. Մարդ, ով պատ-
րաստ է ամէն ինչի՝ իրեն թանկ մարդկանց 
համար...։ 
 Ես փորձեցի քեզ նման ուժեղ լինել, բայց 
աւա՜ղ...։ Ամէն անգամ ընկնելիս իմ վրայ եմ զգա-
ցել Աստծոյ մեծ զօրութիւնը, քո ուժեղ հայեացքը, 
քո ուժեղ ձեռքերի հպումը, քո հաւատքը, եւ աչքերս 
վեր եմ յառնել ու փորձել նմանուել քեզ, ու նորից 
ոտքի կանգնելու, առաջ շարժուելու, նոր ապագայ 
կերտելու որոշումով, բայց աւա՜ղ, ես քեզանից թոյլ 
եմ:
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 Պուլկարիոյ Շումէն քաղաքի Հայ Աւետ. 
համայնքէն հաւատարիմ քոյր մը այս ամառ, Յունիս 
ամսուն, արժանի հանգիստի կանչուեցաւ իր Տէրոջ 
քով: Իր ամբողջ կեանքը կապուած էր եկեղեցիին: 
Անոր տունը բաց էր բոլորին առջեւ, անոնց՝ որոնք 
պէտք ունէին հաղորդակցելու, քաջալերուելու եւ 
օգնութեան: Ան կ'այցելէր հիւանդներուն եւ կը ծառայէր 
տկարներուն: Երբ այլեւս չէր կրնար իր տունէն դուրս 
գալ, իր հոգատար քաջալերանքը կը մատակարարէր 
հեռաձայնի միջոցաւ: Ճանչցուած էր որպէս Հայերուն, 
Պուլկարներուն եւ Թուրքերուն «հոգեւոր մայրը»:
 18 տարեկանին սիրտը նուիրած էր իր Տէրոջ, 
եւ աւելի քան 70 տարի անդամ եղած տեղւոյն Աւետ. 
Եկեղեցիին: Երբ Պուլկարիոյ մէջ Համայնավարները կը 
տիրէին եւ Աւետարանական հովիւները բանտերուն 
մէջն էին, անոր ամուսինը՝ Կարօ Ալթունեան 
քաջութիւնը ունեցաւ բարձրանալու եկեղեցիին բեմը 
եւ մինչեւ իր կեանքին վէրջին օրը ծառայելու որպէս 
քարոզիչ ու հովիւ: Ասիկա կրցաւ ընել՝ Աստուծոյ 
հովանաւորութեամբ եւ իր կողակիցին՝՝Մարիամի 
քաջալերանքով ու աջակցութեամբ: Այդ դժուարին 
տարիներուն՝ անոնց տունը բաց էր բոլոր Հայ Աւետ. 
հովիւներուն առջեւ, որոնք կու գային տարբեր 
երկիրներէ՝քաջալերելու համար մեր փոքրիկ հօտը:
 Վեր. Կարօ Ալթունեան կանուխ հեռացաւ այս 
աշխարհէն, սակայն իր կողակիցը շարունակեց 
անոր պարտականութիւնները կատարել: Անկէ 
ետք, Մարիամ քոյրը երկար տարիներ տեղւոյն Հայ 
Աւետ. Եկեղեցւոյ վարչութեան ատենապետութիւնը 
ստանձնեց, եւ կը ներկայացնէր Եկեղեցին իշխա-
նութիւններուն մօտ: Պահեր եղան, երբ եկեղեցիին 
դրան վրայ քաղաքական իշխանութիւնները յայտա-

րարութիւն մը զետեղեցին, 
որպէսզի եօթը օրուան մէջ 
շէնքը պարպուի, որով-
հետեւ պէտք է քանդուէր ի 
շահ անոր քով կառուցուող պանդոկին: Այս վտանգը 
քանի մը անգամ սպառնաց եկեղեցիին, բայց ծրագիրը 
չգործադրուեցաւ, քանի որ անոնք՝ երկուքն ալ 
նուիրեալ ծառայողներ էին Քրիստոսի եկեղեցիին, եւ 
չվախցան հաւատարիմ մնալ իրենց կոչումին:
 Եկեղեցին չքանդուեցաւ, իսկ 1990-էն ետք նեղ 
եկաւ արագ աճող հաւատացեալներուն համար։ 
Ուստի շէնքը ընդարձակուեցաւ դէպի այն նոյն 
պանդոկը, որուն պատճառաւ իշխանութիւնները 
կ'ուզէին քանդել զայն: Մարիամ քոյրը երջանիկ էր՝ 
տեսնելով իր աղօթքներուն պատասխանը եւ Աստուծոյ 
հաւատարմութեան ապացոյցը: Թէ՛ ինք, թէ՛ իր 
ամուսինը վստահ էին որ «Տէրոջ աչքերը արդարներուն 
վրայ են, ու իր ականջները՝ անոնց աղօթքին» - Ա. Պետ. 
3. 12: Ասիկա իրենց անձնուէր ծառայութեան հիմքն էր։
 Մարիամ քոյր Ալթունեան վերջինն էր այն 
հաւատարիմ եւ անձնազոհ հոգեւոր գործիչներէն, որոնք 
իրենց կեանքը նուիրեցին Աստուծոյ ծառայութեան, եւ 
այդ դժուարին տարիներուն քաջալերեցին Պուլկարիոյ 
մէջ սփռուած փոքր Հայ Աւետ. համայնքներուն 
գործունէութիւնները: Աստուած ալ մեր քրոջ պատե-
հութիւնը տուաւ իր համեստ մասնակցութիւնը բերելու 
գոցուած եկեղեցիներու վերաբացումին: Ասոր համար 
մեր քոյրը ուրախութեամբ ծառայեց մինչեւ իր վերջին 
շունչը:

yvíXdBçVvp eBp AíJä. JçBZäBFNä 
IdJjJêVrJçP

 Երեւի Աստծոյ կամքն է այդպիսին՝ որ ես Իր 
կողքին լինեմ, ու ես կամաց-կամաց հաշտուել 
եմ էդ մտքին: Ես շատ ուրախ եմ, որ ճանաչում 
եմ Աստծուն եւ մեծ վստահութիւն ունեմ Տիրոջս 
որոշումներուն... »։
 Հենց այդ հաստատակամ հաւատքով էլ Նելլին 
մինչև իր կեանքի վերջին շունչը մնաց Աստծուն 
հաւատարիմ, եւ 2019 թուականի Մարտի 30-ին 

հանգչեց խաղաղութեամբ՝ կարապի վերջին երգը 
շուրթերին. «ՏԷՐՆ ԻՄ ՀՈՎԻՒՍ Է...»։
 Այո՛, մարդկային կեանքի ծիրը չի՛ ընդհատուում 
մահուամբ։ Մահն ընդամէնը նախաշեմն է յաւեր-
ժութեա՜ն...։
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 Ընդհանրապէս մարդ կը կեդրոնանայ առնելու, շահելու, վաստկելու եւ դիզելու վրայ՝ աւելի 
քան տալու, նուիրելու, փոխանցելու։ Երբ կ՚’ըսենք «տալ», հետեւեալ հարցումները կրնան մեր միտքը 
գալ. «Ի՞նչ տամ, որո՞ւն տամ, ինչո՞ւ տամ, որչա՞փ տամ, ե՞րբ տամ...», եւ շատ մը նման հարցումներ։
 Առաջին հերթին պէտք է գիտնալ թէ տալը որոշում մըն է, որովհետեւ ինչ որ պիտի տանք, 
պէտք է համոզուած ըլլանք թէ կ՚՚’ուզենք տալ։
 Երբեմն ստիպուած կը զգանք տալու. կամ ալ կարգ մը ճնշումներու տակ գտնուելով՝ կու տանք, 
նոյնիսկ զգացական բարձր տրամադրութեամբ։ Բայց ի վերջոյ՝ մեր որոշումով է որ կու տանք։
 «Որպէս քրիստոնեայ՝ ի՞նչ ունիս տալու»։ Երբ այս հարցումը ուղղեցի Փարիզ գտնուող 
աստուածաբանական ճեմարանի դասընկերներուս, բոլորին պատասխանը եղաւ՝ հոգեւոր 
նուիրատուութիւն։ Մի քանիներ ըսին՝ կեանքս, ուրիշներ՝ հոգիս, ոմանք ալ՝ սիրտս կու տամ։ Շատ 
հաւանաբար ե՛ս ալ նման պատասխան մը պիտի տայի եթէ այս հարցումը ինծի ուղղուած ըլլար։
 Այո՛, անշո՛ւշտ Աստուած հետաքրքրուած է մեր հոգիներով, եւ իր միածին Որդին ղրկեց 
որ յաւիտենական կեանք ունենանք։ Բայց այս ճշմարտութիւնը կրնայ վտանգաւոր ըլլալ երբ 
միայն զայն կը յիշենք, մոռնալով որ իբր քրիստոնեայ՝ ո՛չ միայն Աստուծո՛յ պէտք է տանք, այլեւ 
կարիքաւորներուն։ Եթէ ամէն պարագայի մենք միայն հոգեւոր նուիրատուութիւններ ընենք, շատ 
հեռացած կ’ըլլանք ճշմարտութենէն։՝
 Շատ յաճախ կը լսենք մարդիկ որ կ’ըսեն՝ «աղօթող ենք ձեզի համար», կամ՝ «աղօթքով կը 
հետեւինք ձեր ծրագիրներուն»։ Անշուշտ աղօթքը հիմնական դեր ունի մեր կեանքերուն մէջ, եւ ո՛չ 
մէկ ծրագիր կրնայ մշակուիլ առանց աղօթքի։ Նոյնպէս ալ ո՛չ մէկ ծրագիր կրնայ իրականանալ 
միայն աղօթքով. կամ մարդ չի կրնար ապրիլ միայն հոգեւոր սնունդով։ Յակոբոս Առաքեալ կը գրէ. 
«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 ունի» – Յակ. 2. 15-16։ Այս համարները շատ յստակ կերպով կը խօսին ֆիզիքական 
պէտքի մասին։ Յիշենք նաեւ Քրիստոսի խօսքը. «Անօթեցայ եւ ինծի ուտելիք տուիք, օտարական էի՝ 
ու զիս ներս առիք»։ Յիսուս այս բաները կ’ըսէ, երբ կը խօսի վերջին դատաստանի մասին (Մատթ. 
25)։
 Ինչպէ՞ս պէտք է տանք. վստահօրէն՝ ուրախութեա՛մբ, ա՛յն գիտակցութեամբ թէ ինչ որ ունինք՝ 
Աստուծոյ շնորհքով է։ Ուստի տա՛նք առանց մրցակցութեան եւ յետին նպատակներու, այլ միայն 
Աստուծոյ փառքին եւ իր Խօսքին տարածման համար. հեզութեամբ, խոնարհութեամբ, բայց նոյն 
ատեն՝ իմաստութեամբ։ 
 Պէտք է նաեւ գիտնանք թէ որո՛ւն տալու ենք։ Ինչպէս որ սուտ մարգարէներուն թիւը շատցած 
է, նոյնպէս ալ վերջերս կարգ մը մարդիկ՝ գործածելով Աստուծոյ անունը՝ կը հարստանան, եւ անոր 
անունով հաւաքուած գումարները կը գործածեն իրենց անձնական փառքին համար։ Որպէս հայ 
ազգ՝ տեսանք օրինակները կազմակերպութիւններու, որոնք գումարներ հաւաքեցին հայրենիքին 
համար, բայց այդ նուէրները բնա՛ւ չգործածուեցան իրենց բուն նպատակին համար։ 
 Ընդհանրապէս դրամի մասին չի խօսուիր եկեղեցիներուն մէջ, գիտնալով որ այս նիւթը կրնայ 
լարուածութիւն յառաջացնել։ Բայց այսօր ժամանակն է աւելի անկեղծեւ իրապաշտ ըլլալու, եւ 
հաւատացեալներուն բացատրելու թէ միայն աղօթքով չէ որ Աստուծոյ Խօսքը կրնայ տարածուիլ, 
հապա առանց նիւթական օժանդակութեան՝ եկեղեցիներ կրնան փակուիլ, միսիոնարներ անօթի կը 
մնան եւ հոգեւոր գրականութիւնը կը շոգիանայ. մանուկներու բանակումները կրնան դադրիլ , ու 
կղերականներ հրաժարիլ հոգեւոր գործունէութենէ։
 Մինչ կը կեդրոնանանք նիւթականին վրայ, չմոռնանք նաեւ Աստուծոյ մեզի տուած 
տաղանդները, ու գործածե՛նք զանոնք Իր փառքին համար։ Հայկական առածը 
կ՛ըսէ. «Խօսքով ապուր չ’եփիր»։ Կը հաւատամ որ իւրաքանչիւր անհատ տալիք բան 
մը ունի Աստուծոյ եւ իր շուրջը գտնուող Քրիստոսով քոյրերուն ու եղբայրներուն, 
նաեւ այլ մարդոց։ Դուն ի՞նչ ունիս տալու...։
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 AÖävíbvp LBíBdrJçP tBä BrFBn fvFJ-
ívçBzNÖ DBräV nNÅ dP FärvíVr. BtZBçfBpVr 
dBzJçP d’BçFVXJr LVçJrò âNçvÅ fBnBç 
ádBpJXN: ÑBdBpr AÖävíBb Vç LöçvíRJBnD 
dçrBp DBrBX BpH DBräVr HÉrJçP, Jí Brvrò 
òBÅvíRVír d’vírJrBr VçJr fBnBç ádBpJXví, 
VrxzNÖ zBäBfJêBí BÉBòJBXrJçvír (Evçbò 5. 
18-21):
 mJç dJrêBjP vçzNÖ òçVÖävrJBp$ nVtä 
xV pBpärBDJçJç evFVVr trvçfBb dJBròP Jí 
BLBävíRVírP: AÉBrê víLJXví, BrFVäBdêBDBç 
nJç fvFJívç dJBròP ÖvávçvíRVír dP HBÉrBp: 
ApXJíÖ xJrò víLJç nJç zBäBÖZBrBävívíRVírrJçP 
ÖäBrhrJX Jí frBLBrHVX Ñ. evFVVr$ Vç víLBb 
òçVÖävrNBdBr dJBròP BzçJXví fBnBç: sBDBRrJçç VçBçví dP pBÅvçHJr, DBpê AÖävíBb nJç 
ÖçäVr Jí ZjlnäBròVr nNÅ xV FvçbJç. nJç nVÅvêBí fvFVrJç HBçhV xJr FBç: âNç oVÖvíÖ 
nJLV PÖBb N RN áJçÅVr öçJçP nBçHVd DBçJzBtävíRJBr dJçzBçBròP zVäV vírJrBr, DBpê 
zVäV víçBrBr Dvír njVx vpTP:
 mJç ádBpvíRVírP DBräBçdvíB?b N: IçBLBròV dBn dçBívçBdBrvíRJBr FJçV?r HBçhBb 
Jrò: SBnBrBdP JdBb N, ví âNçP d’víLN nJL BÖvrênN hJçDBLBäJX, vçzNÖLV víçVtrJçvír 
zBänJrò Bpr ïBÉBívç FvçbJçP LvçÖ Ar PçBb N nJLV fBnBç: Qvj DBräP, vçvír nNÅ 
fBrHBçäöçNr d’BzçVrò, nJLV fBnBç BräBrJXV HBÉrBp: KBçfvíçV#rò nJç BnvíX ví nBfBLHví 
áVlBdNr: mJç nVBd ïBïBòP Rvj PXXBp BpÖ DBräNr HvíçÖ JXXJX: 
 YrHçJ#rò AÖävíbnN, vç nJL BräBçDJçvíRJrN BLBäN, vçzNÖLV nJç dJBròP BíJXV 
zäjBDJç PXXBp, ví nJç ádBpvíRVírP BíJXV BçHVírBDJç: IRN nJç ïBïBòrJçP Jí BjöRòrJçP 
BrdJjb PXXBr, âNçP Brvrê HçBzNÖ zVäV zBäBÖZBrN:
 AÉBÅVr IdJjJêVVr BrHBnrJçvír fBnBç ádBpvíRVír äBXP ÅBrò xNç zBfBrÅJç: ÑçäV 
XJêvírvíRJrNr dP ZöÖNç XJLvír, ví âNçP d’öçfrNç: IRN nJrò VçBzNÖ FVäBdêVrò Bpr DvXvç 
DBrJçvír LvçÖ oVÖvíÖ ñçVÖävÖ PçBb N nJLV fBnBç, zVäV xdçrBrò XvíÉ nrBX: IçD nJç 
DBräNr HvíçÖ JXXJrò, JçD BrHçBHBÉrBrò RN fBLBçBívçrJç dP ÖzBÖJr nJLnN XÖJX CBçV 
WvíçP, âNçP nJLV zVäV zBçFJíN BrrBZPrRBê DJçdçBrò Jí öçfrvíRVír: 

ÜcAouëQIAq AqeåASIsâuëQUëqO

mJç IdJjJêVrJçvír ôçBêvpêP -
ádBpvíRJBr Jí fvFJívç LBçFBênBr

FJjJêVd nVÅvê

CAéAÇUc eåAâAåAcuëQUëq
pöçVrvíBb IçVäBÖBçH eBp ñçVÖävrJBrJçvír dvjnN

VçJrê mVvíRJBr 70-BnJBdVr BÉVRvá

eåAâAåAcuëQUëq «CAqCIå» 
euEIëuå IåcAmÑIAoU

AzÖzçBròrJçví fBnBç$ HVnJX fJäJíJBX fBÖêNVr.

eAo OqâAqUñUq ôåAéuoéO - âAåU 81
Pasteur Samuel ALBARIAN

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