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 Աստուածաշունչին ամէնօրեայ ընթերցումը 
եւ մտախոհութիւնը՝ Աւետարանական քրիս-
տոնեային բաղադրիչ յատկանիշն է: Ես իմ 
առաջին Նոր Կտակարանս ստացայ երբ 14 
տարեկան էի: Այդ օրէն սկսեալ Աստուծոյ Խօսքը 
իմ ամէնօրեայ անհրաժեշտ հոգեկան սնունդս 
եղաւ: Ս. Գիրքին հետ այս ուղիղ եւ կանոնաւոր 
հաղորդակցութիւնը կենսական է առողջ հոգեւոր 
կեանքի մը համար:

 Երբ Ս. Հոգին լուսաւորէ Աստուծոյ Խօսքին 
ընթերցումը՝ մեր հաւատքը կը զօրանայ, 
Աստուծոյ խոստումները մեզ կը քաջալերեն ու 
կ’առաջնորդեն որ դառնանք հասուն եւ չափահաս 
քրիստոնեաներ: Օր մը առանց Աստուածաշունչի 
ընթերցումի՝ կը նմանի առանց արեւի: 

 Սակայն կայ ա՛լ աւելին։ Աստուածաշունչին 
հնազանդ ընթերցումը կը հարստացնէ մեր աղօթքի 
կեանքն ու հաղորդութիւնը Աստուծոյ հետ, եւ Հին 
թէ Նոր Կտակարաններու անձնաւորութիւնները 
մեզի ծանօթ կը դառնան: Անոնց պայքարներն ու 
յաղթանակները մե՛րը կը դառնան: Նոյն ատեն 
մենք մեզ կը տեսնենք իրենց տկարութիւններուն, 
կասկածներուն եւ սխալ քայլերուն ընդմէջէն:

 Սակայն Աւետարանին գլխաւոր անձնա-
ւորութիւնը՝ Յիսուս Քրիստոսն է: Չենք 
ձանձրանար անոր ուսուցումներուն վրայ 
խորհրդածելէ, քանի որ անոնք յոյժ այժմէական 
են։ Մենք կը հիանանք Իր հրաշքներուն վրայ։ 
Իր կեանքի ընթացքը մեզ կը քաջալերէ որ 
հասարակութեան մէջ Յիսուսի աշակերտն ու 
վկան ըլլանք։

 Յիսուս ըսաւ. «Երանի.անոնց որ կը լսեն 
Աստուծոյ խօսքը ու կը պահեն» – Ղուկ. 11. 28։ 
Ուստի չզրկուինք այս երջանկութենէն։ Ներկայիս 
շատ մը ժամանակակից գործիքներ կան, 
որոնք կը դիւրացնեն Ս. Գիրքին՝ ամէնօրեայ 
ընթերցումը եւ խորհրդածութիւնը: Թոյլ տանք որ 
Աստուծոյ Խօսքը մեզ լուսաւորէ մեր ամէնօրեայ 
ընտրութիւններուն ու վարմունքներուն մէջ։ Ա՛յս 
է գաղտնիքը ուրախ-զուարթ քրիստոնէական 
կեանքի մը, որ պտղաբեր է։

 Թող Տէրը այս 2020 տարուան ընթացքին մեր 
մէջ արծարծէ Աստուածաշունչին պարունակած 
գանձերը վերագտնելու ծարաւը: Այս բանը 
կատարելու համար ըլլա՛նք շահագրգռուած, 
կարգապահ եւ հաստատամիտ: Թող միշտ 
հաճելի ըլլայ Աստուծոյ Խօսքին ընթերցումը։
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IåAquëQUëq Ñ. 
EUåñU OqQIåéuëmuÜ

YmCAEåAcAq

«mVBpr fBêvá 
xN vç nBçHP 
zVäV BzçV, 
fBzB BnNr 
ZöÖòvá$ vç d’JXXN 
AÖävíbvp DJçBrNr» 
mBäR. 4. 4:

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq



 øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ³Ûë Ñ³Ùá½áõÙáí Ù»ñ 
³ãù»ñÁ ÏÁ Û³é»Ýù Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ýáñ ï³ñáõ³Ý 
³ñ»õ³Í³∙ÇÝ »õ ³Ù¿Ý ÇÝã Ýáñá∙áõ³Í ï»ëÝ»Éáõ 
ÛáÛëáí Ëáñ ÷áëÇ Ù¿ç ÏÁ Ã³Õ»Ýù ÑÇÝÁ, 
Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùμ ¹ÇÙ³õáñ»Éáí ÝáñÁ:

 à±í Áë³õ áñ ÑÇÝÁ É³õ ã¿ñ: Æõñ³ù³ÝãÇõñ 
Ù³ñ¹ ³ÝÑ³ï ÏÁ μ³õ¿ áñ ÙÇ³ÛÝ Çñ ÍÝÝ¹»³Ý 
Ãáõ³Ï³ÝÁ í»ñÛÇß¿, ∙Çï³Ïó»Éáõª áñ ³Û¹ §ÑÇÝÁ¦ 
É³õ ¿ñ, áñáíÑ»ï»õ ³ïÇÏ³ Çñ ∙áÛáõÃ»³Ý 
Ñ¿ÝùÝ ÇëÏ ¿: ²Û¹ ÑÇÝÇÝ Ñ»ï ÙÇ³½³Ý∙áõ³Í 
¿ ÇÝù Çñ ¿áõÃ»³Ý μáÉáñ μçÇçÝ»ñáí, »õ ³Û¹ 
ÑÇÝÇÝ ÛÇß³ï³ÏÁ ³ÝÃ³é³Ù å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, 
Ç°Ýù Ï³Ù Çñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÝ áõ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ 
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ï³ñ»¹³ñÓÇ ³éÇÃÁ ÛÇß³ñÅ³Ý 
ïûÝ³ËÙμáõÃ»³Ý ÏÁ í»ñ³Í»Ý, ù³Õóñ³õ¿Ý»ûù 
»õ ÙáÙ»ÕÇÝûù: àõñ»ÙÝ, Ù»ñ Ï³Ùù¿Ý 
³ÝÏ³Ë³μ³ñ, Ù»Ýù Ù»ñ áïù»ñÁ Ëñáõ³Í áõÝÇÝù 
³Ýó»³ÉÇÝ Ù¿ç, Ã¿å¿ï ³Ýó»³É Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ 
³éç»õ ³Ý½∙³É³μ³ñ §ÑÇÝ¦ μ³éÁ ÏÁ ¹Ý»Ýù:

 Â»Ã»õ ùÝÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáí ²Ù³ÝáñÇÝ 
ÇÝãáõÃÇõÝÁ, ÏÁ ï»ëÝ»Ýù áñ ÇëÏ³Ï³Ý 
ÑÇÝóáÕÁ Ù»Ýù »Ýù »õ á°ã Ã¿ ³Ýó³Í ï³ñÇÝ, áñ 
Ãáõ³Ñ³Ù³ñÇ ÷á÷áËáõÃ»³Ùμ Ó»õ³Ï³Ýûñ¿Ý 
ÙÇ³ÛÝ Çñ ßñç³½∙»ëïÁ ÏÁ ÷áË¿ Ù»ñ ³ãù»ñáõÝ 

³éç»õ, ³éÛ³õ¿ï áõñ³Ý³Éáí Çñ Ý³ËÏÇÝ 
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ áõ ³ÝÛ»ï³¹³ñÓ ÁÝÃ³óùáí ÏÁ 
ß³ñÅÇ ¹¿åÇ ³é³ç:

 Ø»Ýùª ÑÇÝóáÕÝ»ñë, ¹¿åÇ ³é³ç ß³ñÅáÕ 
ï³ñÇÝ»ñáõ Ï³ñ³õ³Ý¿Ý ¹áõñë ãÙÝ³Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ³Ù¿Ý ×Ç∙ Ç ∙áñÍ ÏÁ ¹Ý»Ýù Ñ³ëÝ»Éáõ 
ß³ñ³ëÇõÝÇÝ, μéÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ýáñ áõÕï»ñáõÝ 
»Ã¿ áã ë³ÝÓ¿Ý, ∙¿Ã åáã¿Ý, »ñμ ÏÁ ï»ëÝ»Ýù 
Ù³Ý³õ³Ý¹ ³ÝáÝó ³Ñ»Õ³í³½ ÁÝÃ³óùÁ:

 ²ñÑ»ëï³∙ÇïáõÃ»³Ý μ»ñ³Í Ý»ñÏ³Û 
Û³é³ç¹ÇÙ³Ï³Ý ¹³ñáõÝ, ï³ñ»ó ³ÝÓ»ñáõ 
Ùûï »ñ»õóáÕ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ¹³Ý¹³Õ ù³ÛÉ»ñÁª 
Ñ³Ù³Ï³ñ∙ã³ÛÇÝ Íñ³∙ÇñÝ»ñáõÝ Í³ÝûÃáõÃÇõÝÁ 
Ó»éù μ»ñ»Éáõ, ÏÁ íÏ³Û»Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã¿ ÑÇÝ 
ë»ñáõÝ¹Á »õë ÏÁ ÷áñÓ¿ Çñ Ï³ñ»ÉÇÝ ÁÝ»É, 
ëñÁÝÃ³ó ³ßË³ñÑÇ íÇ½ÇÝ ÷³ÃÃáõ»Éáõ, 
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ï³ñ³õ³Ý¿Ý ¹áõñë ãÙÝ³Éáõ Ëáñ 
÷³÷³ùáí: ´çÇç³ÛÇÝ Ñ»é³Ó³ÛÝÝ»ñáõ ÷áùñ 
Éáõë³å³ëï³éÇÝ ë»õ»éáõ³Í ³ÝáÝó ïÏ³ñ³ó³Í 
ï»ëáÕáõÃÇõÝÁ »õ ÏÝ×éáï³Í Ó»éù»ñáõ 
¹áÕ³óáÕ Ù³ïÝ»ñáõÝ ÑåáõÙÁ Éáõë³å³ÏÇÇÝ, 
»ñμ»ÙÝ μ³ñ³óáõóÇã »Ý í»ñÁ ³ñï³Û³Ûï³Í 
Ù»ñ ∙³Õ³÷³ñÇÝ:

«AmMq Uqw quå cO GAågqIm»
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 Ð»ï»õ»³É Ñ³ëï³ïáõÙÁ μÝ³Ï³Ý Ñ»ï»-
õáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û Ù»ñ í»ñáÝß»³É 
Ùï³ÍáõÙÝ»ñáõÝ.

 _ Ø³ñ¹ ¿³ÏÁ ÇÝãù³Ý ³É ÑÇÝÝ³Û, ¹³ñÓ»³É 
Ñ»ï³Ùáõï åÇïÇ ÁÉÉ³Û ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë 
§Ýáñ¦ÇÝ »õ Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ³ÛÝ μ³ÝÇÝª ÇÝã 
áñ §ÝáñáõÃÇõÝ¦ ÏÁ Ñ³Ù³ñ¿ ³Ûë Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç, 
ëÏë»³É Üáñ ï³ñÇ¿Ý: ê³Ï³ÛÝ μáÉáñë ³É ã»±Ýù 
∙Çï»ñ ÙÇÃ¿, áñ ³Ûë ³ñ»õÇÝ ï³Ï ÝáñáõÃÇõÝ 
ãÏ³Û: Ø³°ñ¹Ý ¿ ²ëïáõÍáÛ ëï»ÕÍ³∙áñÍáõÃ»³Ý 
ß³ñáõÝ³ÏáÕÁ, ²ÝÏ¿ ëï³ó³Í Çñ Ù»Í 
ßÝáñÑùáíª μ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ùμ: ²ÛÝ μáÉáñ 
Çñ³∙áñÍáõÙÝ»ñÁ ½áñë Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³ÍÁ 
ÏÁ Ï³ï³ñ¿ Çñ ³åñ³Í ûñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ, 
²ëïáõÍÙ¿ ëï³ó³Í ßÝáñÑùÝ»ñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí 
ÏÁ Ù³ñÙÝ³õáñáõÇÝ, Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý μ³ñÇùÇÝ 
Í³é³Û»Éáí: ê³Ï³ÛÝ ³ÝáÝù μ³éÇÝ μáí³Ý¹³Ï 
ÇÙ³ëïáí ã»Ýù ÏñÝ³ñ ÝáñáõÃÇõÝ Ñ³Ù³ñ»É: 
ÆëÏ³Ï³Ý ÝáñáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÛÝ ²ëïáõ³Í ÏñÝ³Û 
μ»ñ»É Ù»ñ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç:

 ´³Ûó Ç±Ýã ¿ ÇëÏ³Ï³Ý ÝáñáõÃÇõÝÁ, 
»Ã¿ Ù»Í Çñ³∙áñÍáõÙÝ»ñÁ Ï³Ù Ëáßáñ 
∙Çõï»ñÝ ÇëÏ, áñáÝù Ù³ñ¹ÇÏ ÏÁ Ï³ï³ñ»Ý 
³ñÑ»ëï³∙ÇïáõÃ»³Ý, μÅßÏáõÃ»³Ý, ×³ñï³-
ñ³å»ïáõÃ»³Ý »õ ³ÛÉ μÝ³∙³õ³éÝ»ñáõ Ï³Ù 
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ëï»ÕÍ³∙áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ 
áÉáñïÇÝ Ù¿çª Ù³ëÝ³õáñ ÝáñáõÃÇõÝ ã»Ý 
Ñ³Ù³ñáõÇñ…:

 ÆëÏ³Ï³Ý ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù³ñ¹áõÝ Ý»ñëÇ-
¹ÇÝª ³Ýáñ Ñá∙ÇÇÝ Ù¿ç »õ Ñá∙»Õ¿Ý ³ßË³ñÑÇÝ 
³½¹»óáõÃ»³Ùμ Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñÝ 
»Ý: ØÝ³ó»³É μáÉáñ ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ 
áõ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý ½³ñ∙³óÙ³Ý Ñ»ï, 
Ù³ñ¹áõ Û³é³ç¹ÇÙáõÃ»³Ý ÙÇçáó³õ ï»ÕÇ 
áõÝ»óáÕ §ëáíáñ³Ï³Ý¦ ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý:

 Øï³Í»±ñ ¿ù, áñ Ù»Õ³õáñ Ù¿Ï Ù³ñ¹áõ 
¹³ñÓÁ á°ã ÙÇ³ÛÝ ³õ»ÉÇ Ù»Í, ³ÛÉ»õ ³ÝÑ³-
Ù»Ù³ï»ÉÇûñ¿Ý ï³ñμ»ñ μÝáÛÃÇ ÝáñáõÃÇõÝ ¿, 
ù³Ý ³ßË³ñÑÇ μ³½Ù³ï»ë³Ï ∙Çõï»ñÁ…: Ø¿Ï 
Ù»Õ³õáñÇ ¹³ñÓÇÝ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå¿ë ÚÇëáõë 
ÏÁ Ñ³õ³ëïÇ³óÝ¿, áõñ³ËáõÃÇõÝ åÇïÇ ÁÉÉ³Û 
»ñÏÇÝùÇ Ù¿ç…¥ ÑÙÙï. ÔÏ. 15. 7¤: ÜÙ³Ý 
»ñ»õáÛÃÝ»ñÝ »Ý ÇëÏ³Ï³Ý ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù 
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç ÷á÷áËáõÃÇõÝ 
ÏÁ Û³é³ç³óÝ»Ý: ä³ïÏ»ñ³óáõó¿°ù áñ Çõñ³-

ù³ÝãÇõñ Üáñ ï³ñáõ³Ý Ñ»ï, ÝÙ³Ý ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñ 
Û³ÛïÝáõ¿ÇÝ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç…: 
ÆÝãåÇëÇ± í³ÛñÇ ÙÁ ÏÁ í»ñ³Íáõ¿ñ ³Ûë 
³ßË³ñÑÁ ³ñ¹»ûù ï³ñáõ¿ ï³ñÇ…:

 Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ Çμñ»õ ëáëÏ ∙³Õ³÷³ñ 
ÇÝãå¿±ë ÏñÝ³Û ∙áÛáõÃ»³Ý ∙³É ³Ûë ³ßË³ñÑÇ 
Ù¿ç, »ñμ ∙áÕ áõ í³ßË³éáõ, ³õ³½³Ï áõ 
á×ñ³∙áñÍ, å³ï»ñ³½ÙÇ ³ËáñÅ³Ïáí ÙÇßï 
ëáí³ï³Ýç Ï³Ù ³ñ»³Ý Í³ñ³õÇ Ù³ñ¹áóÙáí 
É»óáõÝ »Ý ³ßË³ñÑÇ Ï»Õïáï ÷áÕáóÝ»ñÁ: 
ØÇõë ÏáÕÙ¿ ëáí³Í áõ Í³ñ³õÇ, ³ÝûÃ»õ³Ý áõ 
áñμ, ∙³ÕÃ³Ï³Ý áõ Ñ³É³Í³Ï³Ý Ãßáõ³éÝ»ñáí 
É»óáõÝ »Ý ³ßË³ñÑÇ ë»õ³½∙»ëï Ù³ÛÃ»ñÁ…: 
ÆÝãå¿±ë Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ ÏñÝ³Û Ù³é³ËÉ³å³ï 
É»éÝ»ñáõÝ »ï»õ¿Ý Çñ Éáõë³õáñ ¹¿ÙùÁ óáÛó ï³É 
Ù»½Ç, »ñμ ÃÝ¹³ÝûÃÝ»ñáõ ÍáõËÝ áõ í³éû¹Ç 
ÃáõÝ³õáñ Ï³½»ñÁ ³õ»ÉÇ ÏÁ åÕïáñ»Ý ÑáñÇ½áÝÇÝ 
ï»ë³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁ Çñ»Ýó ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ùßáõ-
ß³å³ïáõÙáí: Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝÁª ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý 
ÍÝáõÝ¹ ¿, ³é³Ýó áñáõÝª ³ÝÇÏ³ ³ÝÑÇÙÝ μ³é áõ 
μ³Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ:

 ²õ³½³ÏÝ»ñ¿Ý, Ëéáí³ñ³ñÝ»ñ¿Ý, ¹³õ³-
¹ÇñÝ»ñ¿Ý, ¹³õ³×³ÝÝ»ñ¿Ý, ßáÕáùáñÃÝ»ñ¿Ý, 
ùÍÝáÕÝ»ñ¿Ý, »ñ¹ÙÝ³½³ÝóÝ»ñ¿Ý, »ñÏå³-
é³ÏáõÃÇõÝ ó³ÝáÕÝ»ñ¿Ý, μ³Ùμ³ëáÕÝ»ñ¿Ý, 
½ñå³ñïáÕÝ»ñ¿Ý, Ñ³Ûñ áõ Ù³Ûñ ³ÝÇÍáÕÝ»ñ¿Ý, 
ëñμ³åÇÕÍÝ»ñ¿Ý »õ ²ëïáõÍáÛ Ñ³ÛÑáÛáÕÝ»ñ¿Ý 
∙¿Ã Ù¿Ï ïáÏáëÇÝ ¹³ñÓáí, Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý 
×³Ý³å³ñÑÇÝ ÑÇÙÝ³ù³ñÁ ÏÁ ½»ï»ÕáõÇ ³Ûë 
³ßË³ñÑÇ ù³ñù³ñáõï ÷áÕáóÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ 
ËáõÉ ³ÝÏÇõÝÁ, ÛáÛë Ý»ñßÝã»Éáí Ñ³Ù³ÛÝ 
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý, áñ ßáõïáí ³Ûë ×³ÙμáõÝ íñ³Û 
åÇïÇ Û³ÛïÝáõÇ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý ¸³ï³õáñÁ:

 Ú³ÛïÝáõÃ»³Ý ∙ñùÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ³°Ûë 
ÝáñáõÃ»³Ý Ïÿ³ÏÝ³ñÏ¿ »õ á°ã Ã¿ Üáñ ï³ñáõ³Ý 
Ï³Ù ³Ûë ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç Ù»ñ Ñ³Ý¹Çå³Í 
§ëáíáñ³Ï³Ý¦ ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, »ñμ ÏÁ 
μ³ó³ïñ¿ Ýáñ ¹³ñ³ßñç³ÝÇÝ ∙³ÉáõëïÁ, áñ 
²ëïáõÍáÛ ÁÝïñ»³ÉÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ í³Û»Éù 
ÁÉÉ³Éáõ ë³ÑÙ³Ýáõ³Í Ñá∙»Õ¿Ý í»ñ³Ýáñá∙áõÙÝ 
ÇëÏ ¿: ²Ûë Ï»³Ýù¿Ý ¹¿åÇ ÇëÏ³Ï³Ý Ï»³Ýù 
÷áË³ÝóÙ³Ý Ù¿ç ÏÁ ï»ëÝ¿ ³Ý μáõÝ ÝáñáõÃÇõÝÁ, 
ïËñáõÃ»Ý¿Ý áõñ³ËáõÃÇõÝ ³ÝóáõÙÇ ∙»ñ»ñç³-
ÝÇÏ å³Ñáõ³Ý ³éÃ³Í ½∙³óÙ³Ý ÝÙ³ÝáõÃ»³Ùμ, 
»ñμ ÏÿÁë¿ Ã¿ ∙³ÑÇÝ íñ³Û ÜëïáÕÁ åÇïÇ 
Û³Ûï³ñ³ñ¿.
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 qvç äBçvíBr BÉBÅVr öçr N BpÖöç: eVrP 
BrêJç FBêJç N, dP nrBp FvrN RvíjRV áçBp, 
Jí rvçP dví FBp Brvç äJjP BÉrJXví: ArêJBXP 
Vç äJjP BzBfváBb N nJç näòVr Jí fvFVVr 
nNÅ: eBçê N RN V?rx PçVrò, V?rx näBbvínrJç 
vírJêBrò, V?rx äJÖBdV ïvçhBÉvíRVírrJç nJç 
dJBròV öçJçP XJêvíêVr: ôFäBFvçbJêV?rò nJLV 
äçvíBb TBnBrBdP$ DBçVò FvçbJXví, ÖçäBzrHVx 

ZöÖòJç PÖJXví Jí víçVtV nP fJä DBTrJdêJXví 
Vç JçÅBrdvíRVírr ví äZçvíRVírP:

 ArêJBXP BçhBrBFçvíBb N nJç BrhrBdBr 
Jí fBnBpròBpVr dJBròV zBänvíRJBr NÅJçvír 
áçBp: IçDJnr zNäò N Jä rBpVrò$ äJÖrJXví Jí 
BçTJívçJXví fBnBç LBpr: Ií RJçJíÖ HBÖJç 
zVäV BÉrJrò BrdN$ víjjJXví Vrx vç ÖZBX JjBb 
Nç, dBn tBçvírBdJXví tVrVx hJÉrBçdrJçP$ V 
tBf nJç rJçdBpVr Jí BzBFBpVr:
 eVrP BrêJç FBêJç N, DBpê hJívá nP dP 
nrBp BçhBrBFçvíBb nJç näòVr Jí fvFVVr nNÅ: 
UçBzNÖ xJrò dBçvj TBnBrBdP dvävçBdJX: 
Ar BrfBärvín äJívjvíRVír vírV äVJLJçòVr 
nNÅ: mB#çHr N vç LBpr xBïBb ví hJíBb N, 
Jí vçvtBb N rtBrBdJX äBçVrJç, BnVÖrJç, 
tBDBRrJç, öçJç, TBnJç ví áBpçdJBrrJç: 
Urxv?í. vçzNÖLV Vç dJBròP äJjBívçN BpHzVÖV 

AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

quå âAåU

 _ §²Ñ³ ³Ù¿Ý ÇÝã Ýáñ åÇïÇ ¹³ñÓÝ»Ù¦ 
¥ÑÙÙï. Ú³Ûï. 21. 5¤:

 ºñ³ÝÇ¯ ³Ýáñ áñ ÏÁ Ñ³õ³ï³Û ³°Ûë ÝáñáõÃ»³Ý, 
áñáíÑ»ï»õ ³ÛÝ μáÉáñ ïñïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ëáõ∙Ý 
áõ ³ñóáõÝùÁ, ó³õÝ áõ Ù³ÑÁ, Ñ³É³Í³ÝùÝ áõ 
å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ áñáÝù ÑÇÝ ï³ñáõ³Ý Ù¿ç ¿ÇÝ, 
¹Åμ³Ëï³μ³ñ áñáß ã³÷áí åÇïÇ Å³é³Ý∙»Ýù, 
ÇÝãù³Ý ³É Ãáõ³Ï³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝ ï»ÕÇ 
áõÝ»Ý³Û ûñ³óáõó³ÛÇÝ Ùßï³ß³ñÅ ¿ç»ñáõÝ Ù¿ç: 
ê³Ï³ÛÝ ³Ù¿Ý μ³Ý Ýáñ³óÝ»Éáõ áõÅÝ àõÝ»óáÕÁ 
ÙÇ³ÛÝ ÏñÝ³Û í»ñáÛÇß»³É Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ 
Ï³ï³ñ»É, Æñ ∙³ÑÇÝ íñ³Û μ³½Ù³Í...:

 ´áÉáñë ³É μÝ³Ï³Ý ÙÕáõÙáí Ñ»ï³Ùáõï 
»Ýù ÝáñáõÃ»³Ýó ³Ï³Ý³ï»ë ¹³éÝ³Éáõ, 
Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ Üáñª 2020 ï³ñáõ³Ý ë»ÙÇÝ 
Ï³Ý∙Ý³Í »Ýù: ²Ýáñ μ»ñ»ÉÇù ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ 
á°ã Ù¿Ï ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý ³ÛÝ 
ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý, áñáÝù Çñ ß³É³ÏÇÝ ³é³Í 
Ù»½Ç μ»ñ³õ 2019 ï³ñÇÝ, »Ã¿ Ù»ñ Ñá∙ÇÇÝ Ù¿ç 
ÇëÏ³Ï³Ý ÝáñáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ å³ïáõÑ³ÝÁ 

ÛûÅ³ñ³Ï³Ù ãμ³Ý³Ýù: ²Ûë å³ïáõÑ³Ý¿Ý ¿ áñ 
Ù»ñ ³ÕûÃùÝ»ñÁ ³é ²ëïõ³Í ÏÁ í»ñ³é³ù»Ýù, 
áñå¿ë½Ç ³½Ýáõ³óÝ¿ μáÉáñ ³ÛÝ Ù³ñ¹áó ëñï»ñÁ, 
áñáÝù ∙Çï³Ïó³μ³ñ Ï³Ù ³Ý∙Çï³Ïó³μ³ñ 
³ñ∙»Éù ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç 
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý: Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝª 
Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ Ù¿ç, Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝª 
Ù»ñ ³½∙³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç, Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝª 
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç »õ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ 
ÙÇç³½∙³ÛÇÝ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç:

 ÜáñÇÝ ÛáÛëáí É»óáõÇÝù, Üáñá∙áÕÇÝ 
áõÅáí ½ûñ³Ý³Ýù, »õ ÝáñáõÃÇõÝÁ ½∙»Ý³Éáíª 
Üáñ ï³ñáõ³Ý μáÉáñ ûñ»ñáõÝ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý 
ë»ñÙÝ³ó³ÝÝ»ñÁ ¹³éÝ³Ýù:

EçVFvç IzÖ. wUúQkIAq 
AÉBÅrvçH 

AäçzBäBdBrV eBpvê QJnV
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TBnBrBdBtçÅBrrJçví zBçvírBdVr nNÅ, Jí BzB 
dBçJrBp FVärBX RN J#çD Jí V#rx zBäBfJêBí, 
Vrò V#rx FvçbJê BpH nVÅvêVr nNÅ:ApH dJçzvá 
zVäV dBçJrBp V áJçÅvp, V nV fBíBòJX BpH 
äJjJdvíRVírrJçP Jí V nV DJçvíBbP dvxJX$ Vç 
dJBròV zBänvíRVírP:

 U?rxr N vç äBçDJçvíRVír dP ÖäJjbN 
fVr äBçVVr Jí rvçVr nVÅJí: UçBdBrVr 
nNÅ$ äBçDJçvíRVír nP xdBp nNdVr dBn 
nVíÖVr nVÅJí: mVr dP rJçdBpBêrN TBnBrBd 
nP vç BrêJç FBêJç N, VÖd nVíÖP dBp VDç 
dBçJXVvíRVírrJçvá XV TBnBrBd: mVr nVÅvê 
nPr Nç víç nBçH bçBFçJê, FvçbJê, pBÅvjvíRVír 
hJÉò DJçBí Jí dBn hBZvjJêBí: UÖd nVíÖP 
dP rBpV rJçdBpVr Jí rvç bçBFVç dP pjBrBp: 
ArêBb TBnBrBdV ïvçhBÉvíRVírrJçP d'BzçVr 
nBçHví näòVr nNÅ VDç dJrHBrV pVtBäBd: cP 
ZöÖV Brvrê nBÖVr$ dBçbJÖ fzJXV Jí LFBXV 
VçJç PXXBpVr: cP rdBçBFçN LBrvrò$ dBçbJÖ 
rJçdBpVr VÖd zBäBfvj HNzòJç PXXBpVr: IRN 
víçBZ ïvçhBÉvíRVírrJçvír nBÖVr N ZöÖòP, dP 
XÖJÖ víçBZvíRJBr tJtäP Vç hBprVr nNÅ: IRN 
äZvíç HNzòJç NVr, dP LFBÖ fvFVVr êBívá 
XJêvíVXP: IRN RtrBnV BrfBäV nBÖVr N ZöÖòP, 
dP rtnBçJÖ LBpçvpRP Vç DBÉJçvír nNÅNr: AfB# 
B#pÖ N nBçHví dJBròVr zBänvíRVírP$ BrêJBX 
dvxvíBb TBnBrBdV äJívjvíRJBr, vç FçvíBb N 
Vç näòV RvíjRVr áçBp:

 cBp víçVt dNä nP JíÖ: mBçH zVäV víLN 
pVtJX Vrx vç Vç IÖP DBçhçBêvíê, Vrx vç Vç 
BçTBrVòrJçP pBpärBDJçJê víçVtrJçvír, Vrx 
vç VçJr zBäVí DJçBí: uíçVt ZöÖòvá, BrêJBXP 
d’VnBÖäBívçvíV$ vçváfJäJí nBçHvír BzçBb 
öçJçví Jí JçBLrJçví BnDvjÅvíRVírr N:

 ñBrV vç VçBdBrVr nNÅ äBçDJçvíRVír 
nP xdBp fVr dBn rvç äBçVVr nVÅJí, zNäò 
N rBpVrò nJç rJçdBpVr VDç DBêBÉVd rvíNç$ 
áJçNr ÖäBêvíBb: îvZBrBd xBçBxBç áBärJXví 
LBpr, zNäò N FvíçFvíçBrò Brvç áçBp VDç 
rvíNçV nP$ vç hçVöçNr trvçfvíBb N nJLV: 
AäVdB BÉVR ví zBäJfvíRVír dví äBp nJLV$ 
vç FvçbBbJrò LBpr Jí fBíBäòV nNÅ ZvçBrBrò, 
BrHçBHBÉrBXvá vç BpH nJçr N$ vçváfJäJí nJL 
ÖVçvj AÖävíBbr N LBpr BÉBäöçNr DBtZvjP 
Vç DBçVòrJçví FBrhBçBrNr:

 qvç âBçVr FBXVò öçJçví, HNzòJçví, 
näBbvínrJçví, LFBêvínrJçví Jí ïvZpB-
çBDJçvíRJBrê TBnBrBdBtçÅBr nPr N: wJrò 
FVäJç RN zVäV BzçV?rò BpròBr$ vç dBçJrBrò 
VçBdBrBêrJX nJç ïBïBòrJçP, JçBLrJçr ví 
pvpÖJçP: yVäV FXZBívçJ?rò Vrx vç zBäBfV: 
yVäV äVçJ?rò Jí dBn zBäBÖZBrBäví PXXBrò 
nJç ZöÖòVr ví FvçbVr, RN vx zVäV Rvjvírò vç 
víçVtrJ#ç áBçJr nJç dJBròP$ VrxzNÖ víLJr: IRN 
BpH zBäBfV, «nBçH äNçr N Vç lBdBäBFçVr» 
ZöÖòP BrVnBÖä zVäV HBÉrBp:

 evÖ nVÅBrdJBX PÖJrò vç VçBdBrVr nNÅ 
v#x nNd BrfBä BÉBrhVr dBçvj N pBÅvjVX Vç 
bçBFVçrJçvír nNÅ: ArfçBTJtäöçNr víçVtV 
nP öFrvíRJBr zNäò zVäV vírJrBp: kVtH N, 
dBç TBnBrBd, JçD lFrBívçrJç ZvíêJçví nNÅ 
BnïvïvíBb d’BzçNVr BÉBrhVr$ BÉBrê víçVtV 
öFrvíRVírP ïräÉJXví: Arvrê öçBdBr LDBjvínr 
Nç BjöRJX Jí ÑvíçD EVçòP PrRJÉrvíX: ÑBdBpr 
rvprVÖd VçJrê nJrvíRJBr nNÅ dP ÖäBrBpVr 
DBçJFvçbvíRVírP fBíBäBêJBXrJçví, vçvrò dP 
fvFBpVr Brvrê víäJÖäJjNrV zNäòJçP:

 uíçJnr qvç âBçVr BÉVR dví äBp nJLV$ 
áJçBrBpJXví nJç BrêJBXP Jí PÖä Bprn bçBFçJXví 
nJç BzBFBr: AfB# RN Vrxv#í nJLV dP nrBp 
víjVjP PrJX nBçHdBpVr ïvZpBçBDJçvíRJBrê 
nNÅ: YöÖVX ltnBçävíRVírP, rvprVÖd JRN BpH 
fBlJXV xRvíV víçVtrJçví: mVtä V näV zBfJX 
vç VíçBòBrxVíç BrfBä ÖäBêBb N rnBr 
trvçfrJç$ Vrx vç nJrò vírVrò: Ií BpÖzNÖ, 
nBçHdvíRJBr BnDvjÅvíRVírP d’BzçV rvpr 
FJçBFvpr VtZBrvíRVírP vírJêvj AÖävíbvp 
fJjVrBdvíRJBr äBd Jí ÖVçvpr nNÅ: 

 IdN#ò BpÖ rvç öçJçP XJêrJrò DBçvíRJBnD, 
ÖVçvá Jí LVçBç fBÖdrBXvá: Qvj nJç 
näBbvínrJçP BÉBÅrvçHJr nJL ZBjBjvíRJBr 
Jí fBnBdJêvíRJBr lBnDvír, víç nBçHdvíRVírP 
BnDvjÅ zVäV áBpJXN öçfrvíRVírP JçdrBívç eöç 
Jí oVÖvíÖ îçdxVr: Qvj nJç ZöÖòJçP BçäBêvXJr 
nJç ÖçäJçvír nBòvíç Jí BrdJjb DBÉJçP, 
vçzNÖLV BtZBçfP BÉBíJX JíÖ zäjBívçvíV BÉ 
V áBpJXvínr AÖävíbvp BçBçBbrJçvír: AnNr:

sBfN A. ñfrp. AWQuëqIAq
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 Որչա՜փ հրաշափառ եւ սքանչելի է Ս. Ծնունդի 
խորհուրդը, որ աւելի քան 20 դարերու ընդմէջէն 
լուսաշող արեւի մը պէս կը բացուի կեանքի հոգերուն 
ու տագնապներուն մէջ, մոլորուն ու յուսաբեկ 
մարդկութեան աչքերուն առջեւ:

 Աստուած՝ մարդանալով Յիսուս Քրիստոսի մէջ՝ 
բնակութիւն հաստատեց այս մեղաւոր աշխարհին 
վրայ, ու յայտնեց ինքզինք համայն մարդկութեան, 
որպէսզի ազատագրէ զայն մեղքին գերեվարող 
կապանքներէն եւ ազատութեան նոր հորիզոններ 
բանայ իր արարածներուն կեանքին առջեւ:

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

 Յիրաւի, Բեթլեհէմ ծնող Մանուկը մարդացեալ 
Աստուածորդին էր, որ աշխարհ եկաւ մեղաւոր մարդը 
Աստուծոյ հետ հաշտեցնելու: Ան թողուց երկնային 
փառքը, որպէսզի մարդոց հոգիներու փրկութիւնը 
ապահովէ: Ան աղքատացաւ, որ հարստացնէ հոգեպէս 
սնանկացած մարդկութիւնը:

 Ան տիեզերքի Թագաւորը ըլլալով հանդերձ՝ ծնաւ 
աննշան մսուրի մը մէջ: Աստուածային ճակատագիրը 
իր ձեռքին մէջ բռնած՝ Ան աշխարհ եկաւ, որ մարդ 
արարածը իր մեղսալի վիճակէն բարձրացնէ եւ 
Աստուծոյ փառքին մասնակից դարձնէ:

 Ան յայտնուեցաւ մեզի իբրեւ աղքատ ու տնազուրկ 
մանուկ մը, որպէսզի փնտռենք զինք տնազուրկ 
մանուկներու մէջ:

 Ան եկաւ իբրեւ լոյսն աշխարհի, լուսաւորելու 
մարդոց սրտերուն խաւար խորշերը ու մթագնած 
հոգիները, որպէսզի անոնք «լուսոյ որդիներ» ըլլան ու 
լոյսի մէջ քալեն:

 Ան եկաւ իբր «Խաղաղութեան Իշխան», որպէսզի 
մարդոց սրտերէն փարատէ ամէն վախ ու կասկած 
եւ զիրենք դարձնէ իր սիրոյ ու խաղաղութեան 
դրօշակիրները:

 Ան բերաւ մեզի աստուածային սէր, խաղաղութիւն 
եւ հաշտութիւն, որպէսզի մենք ալ կարենանք 
բաժնեկցիլ իր երկնառաք պարգեւները բոլոր մարդոց 
հետ:

 Ան եկաւ մեզի որպէս երկնային «Կենաց Հաց», 
որպէսզի հոգեպէս երբեք չանօթենանք:

 Ան եկաւ մեզի որպէս լոյսի եւ յոյսի փարոս 
մեր փոթորկայոյզ կեանքին մէջ, որ իր բերած լոյսը 
ճառագայթէ մեր կեանքերուն վրայ եւ դարձնէ մեզ 
լուսոյ արբանեակներ:

 Ան եկաւ մեզի որպէս Աստուծոյ Մեծագոյն 
Պարգեւը, որպէսզի մեր սրտերը Բեթլեհէմի գոմին 
նման օթեւան դարձնենք իրեն ու մեր կեանքերը 
ընծայենք իբր գերագոյն նուէր:

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ.
Ձեզի, մեզի մեծ աւետիս: 

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr 
QuëQUcIAq

Ñ. aqqGIAq 
ÑñAqwIWU 
YuåeuëåGO

«Խորհու րդ մե ծ եւ սքանչելի որ յայսմ 
աւու ր յայտնեցաւ. հովիւք երգեն ընդ 
հրեշտակս, տան աւետիս աշխարհի»: 

Մովսէս Խորենացի



CAqAÑâIiaAcAq

âN#ç, xJn nvÉêBb BjöRòPÖ fVr,
Kvç ÖvçáJêBp Vn nBrdvíRJBr
IçBrBíNä, ÅVrÅ öçJçvír$
AÖävíBbBzBtä, DBçV föçnNÖ:

AnNr BÉäví Jí VçVdvír,
AxòJçÖ pBÉBb HNzV JçdVrò,
AçbBR XvíÖrVr Jí BÖäjJçvír,
c’BjöRNV vç äBÖ Vrh ävír, 
YJXò, vpT, trvçfò, VnBÖävíRVír:

uíçBZ NV ví JçÅBrVd
eBpçJrV äBrÖ JçHVòVr äBd,
ÜBjvíBr dJBròV Övíç ïvítJçvír
Ií áVtäJçvír JÖ BrFVäBd:

mVrx äBçVrJçP ÖBfJêBr
Ií JÖ fBÖBp BXJívpRVÖ, 
oBlBZ JjBp JÖ BrhrBävíç
AròBíJXV äBçBdvpÖVr.
uí JçDJnr BX pvíÖBdävíç,
QN Hvír XPòBb JÖ LVÖ BräNç,
kBdBäBFçVr ví xBç DBZäVr...
CBpê V?rx d’PÖJn, nJjB!p âN#ç:

mBrdvíRJBrPÖ fV!r öçJçvír
evFVÖ bBçBír vírV BpÖöç:
âN!ç, J#ä ävíç Vrh fBíBäòPÖ fVr,
IçÅBrdvíRVírÖ BrB!nz, Bjvív#ç...:

ováÖNï QOEOåIAq

eUq AiôQñÑ
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«cP fBíBäBn, âN#ç, öFrN# Vn BrfBíBävíRJBrÖ» – mBçd.9. 23:

uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

aAÇAouëQUëq
(mBçd. 10. 35-45)

 AnJçVdBpV nNÅ äJÖBd nP nçÅVír dBp 
vç dP fBçÖäBêrN AçJíJXJBr AnJçVdBpV 
BräBÉrJçP$ FJärVr äBdNr fvj fBrJXvá ví 
äBçBbJXvá nBdJçJÖVr áçBp: IçJò äBçvíBr 
fBnBXÖBçBrBdBr ÖJçävjvíRVírrJçN Jäò V 
pBpä JdBí vç ZvínD nP nçÅVírrJç 15 Rvr 
fvj dP ïvZBHçJr FJärVr äBdV nBÖNr HNzV 
nBdJçJÖ, Vrx vç d$BíJXêrN fvjVr ÖrvíêvínP 
BräBÉrJçvír nNÅ:

 c#JçJíV RN BpÖ zBälBÉBí AÉBdBê FVçòVr 
nNÅ dP dBçHBrò. «u#á bvpX, nçÅVírV#r FrB, 
Brvç lBnDBrJ#çP äJÖ ví VnBÖäv#ír JjVç» (6. 
6): IRN AÖävíBb BpÖ nVÅBärJçP dP FvçbBbN$ 
BräBÉrJçP ÖrvíêBrJXví fBnBç, áÖäBfBDBç 
dçrBp FvçbJX rBJí nJç nVÅvêBí ví FvçbBbJX 

nJL 2020 äBçvíBr nNÅ: ÑBdBpr nJrò V?rx 
dBçvj Jrò PrJX:

 mBçdvÖV AíJäBçBrVr nNÅ oVÖvíÖ d#PÖN. 
«uçHVr nBçHvp xJdBí ÖzBÖBívçvíRVír 
PrHvírJXví, fBzB ÖzBÖBívçvíRVír PrJXví Jí 
Vç dJBròP tBäJçví fBnBç ïçdBrò äBXví» (10. 
45): ApÖ ZöÖòvá$ nJç âNçP pJjBïvZvíRVír nP 
dBäBçJê: AçHBçJí BpH BäJr ÖzBÖBívç PXXBX$ 
dP rtBrBdNç ÖJjBrrJçví bBÉBpvíRVír PrJX, 
BpÖVròr$ lBt nBävíêvj dBn ÖzBÖBçdvj PXXBX. 
BjòBä nP$ BÉBrê áBçhBäçvíRJBr, Jí dBn 
tBä xrxVr áBçhòvá$ fBçvíÖäVr ÖzBÖBívçP. 
BpÖVròr ädBçP$ LöçBívçVr hJÉòVr äBd: ApÖ 
Nç vx-òçVÖävrJBp BtZBçfVr fBÖdBêvjvíRVírP:



10 ■ CAqCIå iC. âAåU ouëquëAå-îIâåuëAå 2020 QUë 74

uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

 AçHJöò zBädJçP rvprP xN? BpÖöç: KöçBívçP 
d$VtZN ädBçVr áçBp: eBçvíÖäP dP tBfBFvçbN 
BjòBäP: U?rx N äBçDJçvíRVírP BrêJBXV vx-
òçVÖävrJBp BtZBçfVr fBÖdBêvjvíRJBr 
Jí BpÖöçvíBr VDç RN (Jí vnBrê fBnBç) 
«òçVÖävrJBp» dvxvíBb BtZBçfV PnDÉrvínVr: 
ÑBdBpr nJç âNçP pJjBtçÅJê BpÖ zBädJçP Jí 
dP ZöÖV BpÖöç BX:

 âNç oVÖvíÖV fBnBç ÖzBÖBívçvíRVír PrJX$ 
dP rtBrBdN v#x nVBpr öFrJX ví bBÉBpJX víçVtVr, 
BpX rvprVÖd$ JRN fBçdP zBfBrÅN$ LvfvíVX 
BzçvíBb dJBròvá Jí dBn nBfvá, vçváfJäJí 
bBÉBpvj BrhP XJêvíBb d’PXXBp BÖävíBbBpVr 
ÖVçvá: ÑBdBpr PrHfBrçBzNÖ nBçH BçBçBbP 
pBçBäJí ïräÉävíòV nNÅ N$ fBrFVÖäV Jí 
víçBZvíRJBr: unBrê fBnBç víçBZvíRVírP 
dP rtBrBdN$ HVçò, vpT, pBÅvjvíRVír Jí 
BzBfvávíRVír: UÖd VçBdBrBêrJXví fBnBç 
BpÖ äJÖBdV víçBZvíRVírP, tBäJç dP 
FvçbBbJr LBrBLBr hJíJç, VrxzNÖ$ FVävíRVír, 
lBçzVdvíRVír, ZvçBnBrdvíRVír, ZBDNvíRVír, 
Jí Vrxv?í xN$ FvjvíRVír: mVrxHJÉ oVÖvíÖV 
fBnBç BzçJXví rzBäBdP víçBZvíRVír 
ïräÉJX xN, BpX dJBròV PrRBêòVr BÉVR vírJrBX 
bBÉBpJXví, «ÖzBÖBívç» PXXBXví AÖävíbvp ví 
nBçHdvíRJBr, Vrx vç VròrVr víçBZvíRVír N: 
uíçVt ZöÖòvá, ïvZBrBd FvçbBbJXví LBçävíjV 
hJíJç Jí nVÅvêrJç$ fBÖrJXví fBnBç HVçòV ví 
pBÅvjvíRJBr, ÅBrò RBïJXví Jrò$ bBÉBpJXví 
AÖävíbvp Jí nBçHdvíRJBr:

 qvprVÖd oVÖvíÖV BtBdJçärJçP$ ováfBrrNÖ 
Jí oBdvDvÖ, ÖZBXBb NVr dJBròV BçTNòVr ví 
rzBäBdVr nBÖVr, vçváfJäJí ïBÉBÖNç NVr: 
Arvrò dP dBçbNVr RN nJbP Jí LöçBívçP B#r 
N$ vç d’VtZN víçVtVr áçBp: UçJrê fBnBç nJb 
PXXBX dP rtBrBdNç fçBnBpJX nNdví nP, vç 
VçJrê BrhJçvír ÖzBÖBívçvíRVír PrN: ÑBdBpr 
VçJrê áBçHBzJäVr fBnBç nJb ví LöçBívç 
PXXBX$ dP rtBrBdNç bBÉBpJX nBçHvê BÉBrê 
BdrdBXvíRJBr: Ar ÖvçáJêvíê RN JRN nNdP 
d’víLN BÉBÅVr fBrHVÖBrBX, zNäò N bBÉBp 
PXXBp:

 mJbvíRJBr ví LöçvíRJBr BtZBçfV 
xBïBrVtP dP rnBrV DvíçFV nP (VrxzNÖ 
IFVzävÖV DvíçFJçP): KöçBívçP, nJbP dP rÖäV 
FBFBRVr áçBp ví nrBêJBX TvjvávíçHP dP 

ÅBrBp LVçBç FvçbBbJXvá fBÖrVX Jí nöä PXXBX 
FBFBRVr$ BÖäVlBrBDBç. fBíBÖBçvíRVír xdBp 
ví LöçBívçP nVtä DBçhç N:

 CBpê âNç oVÖvíÖV xBïBrVtP fBdBÉBd N 
BpÖ fBÖdBêvjvíRJBr: eBíBäBêJBXVr fBnBç 
DvíçFP fBdBÉBd dJêBb N, BpÖVròr$ Övíç nBÖP 
áBçV dvjnP, ví äBïBd nBÖP áJçV dvjnP: 
uçòBr BäJr vç DvíçFVr áBçV nBÖr Jrò, 
BpròBr BíJXV bBrçBDJÉrvíBb d#PXXBrò ÖVçvá 
bBÉBpJXví víçVtVr: UÖd BnJrNr bBpçP (áBçV 
nBÖP) ñçVÖävÖ FärvíJêBí, dçJXvá BtZBçfV 
nJjòP, bBÉBpJXvá nJLV$ BrÖBdBçd ÖVçvá: 
Ií ZBxP JjBí BçHVíròP. LvfvíJêBí nJLnN 
VíçBòBrxVíçVr fBnBç:

 uíçJnr nJrò BX LvfvíJXv?í Jrò víçVtVr 
fBnBç: ováfBrrví AíJäBçBrVr nNÅ oVÖvíÖ 
dP fçBíVçN nJLnN VíçBòBrxVíçP$ PÖJXvá. «IRN 
nNdP VrbV dP bBÉBpN, Rvj Vn JäJíNÖ FBp ví JÖ 
v#íç vç Jn, Vn bBÉBÖ BX fvr zVäV PXXBp» (12. 
26): uíçVt ZöÖòvá$ bBÉBpJXví Jrò nVrxJí nBf. 
Jí v#á vç d$víLN nBÖrBdVê HBÉrBX oVÖvíÖV 
pBjRvíRJBr, zNäò N ZnN Vç FBíBRP: 

 U?rx Nç BpH FBíBRP: ÜJçvpVtJBX ZöÖòP 
víjjvíBb Nç oBdvDvÖV Jí ováfBrrNÖV: oBdvDvÖ 
BÉBÅVr BtBdJçär Nç vç rBfBäBdvíJêBí (Evçbò 
12. 2). VçJr fBnBç$ FBíBRP rBfBäBdvíVXr 
Nç: UÖd ováfBrrNÖ BzçJêBí nöäBvçBzNÖ 
100 äBçV, Jí Brvç fBnBç FBíBRP$ BzçVX ví 
zBpòBçVX Nç ñçVÖävÖV fBnBç:

 ÑBdBpr xJrò dçrBç JLçBdBêrJX RN FBíBRP 
BrzBpnBr rBfBäBdvíRVír dP rtBrBdN nJLV 
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fBnBç: ArêJBXVr, fÉvánNBdBr fVr HçBn nP 
FärvíJêBí vçvír áçBp JLV nP rdBçP dBç, vç 
dP rBpNç Jçdví BÉBçdBpV, nNdP$ nvçRvíJXví 
ÖJjBrr Nç, VÖd nVíÖP$ fJçdJXví BçöçP: 
ApÖVròr$ dJrHBrVr zBäçBÖä Nç LvfvíJXví, 
DBpê rBJí fJçdJXví Jí BtZBäJXví: eJäJíBDBç, 
òçVÖävrJBpVr fBnBç FBíBRP dP rtBrBdN 
fJäJíVX ñçVÖävÖV, v#íç vç Br BÉBÅrvçHN LVrò, 
Jí rnBrVX VçJr$ V#rx zBpnBrV nNÅ BX FärvíV: 
IRN nJç BLFV zBänvíRVírP ÖJçäJrò, zVäV 
FVärBrò RN ÜBçHBrBrò vírNVr nN#d rtBrBDBr 
– áBÖr fBíBäòV Jí áBÖr fBpçJrVòV:

 ApÖöç BtZBçf dP fBçêrN nJLV, RN vçòB#r 
LöçBívç Jrò, V#rx ïBÉòV äNç Brh Jrò, v#ç 
xBïvá d’VtZJrò víçVtVr áçBp: UÖd âNç oVÖvíÖ 
fJäBòçòçvíBb N nJç bBÉBpvíRJBr dJBròvá. 
AÖävíbvp dP bBÉBpJ?rò, JdJjJêVVr ví BLFVr 
dP bBÉBpJ?rò, nBçHdvíRJBr dP bBÉBpJ?rò:

 ñçVÖävÖ BtZBçf JdBí$ vçzNÖLV bBÉBpN Jí 
ÖzBÖBívç PXXBp: IdBí vç bBÉBpN nBçHdvíRJBr, 
ÖzBÖBívçvíRVír PrN Jí v#x RN ÖzBÖBívçvíRVír 
PrHvírV: IRN d#víLJÖ FVärBX RN AÖävíBb 
V#rx vírV PÖJXVò òJLV, BpêJXN# fVíBrHV nP, 
ÖFBívçV nP, DBräBçdJBXV nP, öFrN# BjòBäV 
nP, BÉBÅrvçHN# Jí víjjN# pvíÖBfBä nP. Jí 
Bpr BäJr VçBLJd zVäV HBÉrBÖ RN JçdrBívç 
eBpçH V#rx d’BdrdBXN òJLnN:

 IíçvzBêV LVrvívçBdBrV nP HBnDBçBrVr 
áçBp FçvíBb N fJäJíJBX rBZBHBÖvíRVírP. 
«u#á vç BnNr BäJr Jí BnNr äJj Vç vpTP dví 
äBp ädBçVr, d’öFrN BjòBäVr Jí BrdBçvjVr, 
ví nVJírvpr BäJr Vç ÖVçäP dví äBp AÖävíbvp, 
Bpr BäJr ltnBçäBzNÖ nJb d’PXXBp ñçVÖävÖV 
BxòVr»: UÖd nJrò v?íç Jrò BpÖöç: cP bBÉBpJ?rò 
BÉBrê BdrdBXvíRJBr: cP bBÉBpJ?rò vçváfJäJí 
ñçVÖävÖV ÖNçP nJç nNÅr N, RN dP bBÉBpJrò$ 
nJb JçJírBXví fBnBç:

 âNç oVÖvíÖ ñçVÖävÖ dP fçBíVçN nJL 
vç pBrhrvíVrò VçJr ví bBÉBpJrò AÖävíbvp 
Jí nBçHdvíRJBr: IRN nçÅVírrJçP öFäBdBç 
d’PXXBr BräBÉrJçvír, fBzB nJrò vçòB#r 
BíJXVr PrJXví Jrò:

 AÖävíBb nBçHJjBêBí qBLváçJêV 
oVÖvíÖV nVÅvêBí, pBpärJXví nJLV Vç ÖNçP, ví 
fJäJíBDBç Vç bBÉBpvíRVírP: eBíBäBêJBXVr 
nBçäBfçBíNçrJçNr nNdr N bBÉBpvíRVírP: 
âNçP Rvj öFrN nJLV vç dBçJrBrò fBíBäòvá 
ví rvíVçvínvá bBÉBpJX VçJr, 
Vç IdJjJêVVr, nJç BLFVr ví 
fBnBpr nBçHdvíRJBr: AnNr:

ÜJç. ÑJçvD k. mcåâUwIAq

ÜAåGAqAqé
 ÜBçHBrBrêP fBpJçvír ÖçäVr BnJrNr 
tBä ZöÖvj äörJçNr nNdr N: IRN BpÖ HNzòP 
xzBäBfNç, eBpvê zBänvíRVírP rvprP JjBb 
zVäV xPXXBç: ÜBçHBrBrò dP ZvçfçHBrtJr 
TvjvávíçH nP, vç xvíLJê hvíXvíVX, fBzB 
dBÉxBb nrBê Vç òçVÖävrNBdBr fBíBäòVr, 
BíJXV# òBr Vç dJBròVr. TvjvávíçH nP$ 
zBäçBÖä nJÉrJXví, ñçVÖävÖP xvíçBrBXví 
fBnBç:

 oVtJrò VçBHBçhvíRVírP fBdVçl dJçzvá: 
451 RvíBdBrr N, ñçVÖävÖN Jäò: mNdvídNÖ 
HBç BÉBÅ, o. â. 301-Vr, eBpBÖäBrP BÉBÅVr 
JçdVçP JjBb N, vç òçVÖävrNvíRVírP fÉxBdBb 
N zJäBdBr dçörò: UÖd fVrFJçvçH HBçví 

ÖdVLDrJçP, fBp FçJçví FVíäP Jí ÑvíçD 
EçòVr fBpJçNr RBçFnBrvíRVírP B#X BíJXV 
BçnBäBêvíêBb Jr òçVÖävrNBdBr fBíBäòP 
TvjvávíçHVr DvXvç ZBíJçvír nNÅ:

 Ií BfB# òVx pJävp ïvRvçVdP dP zBpRV: 
yBçÖVê RBFBívçP$ oBLdJçä fBtä Bxòvá 
xV HVäJç eBpBÖäBrV nNÅ òçVÖävrNvíRJBr 
äBçBbvínP. dP áBZrBp vç fBpJçP fJäLfJäN 
BíJXV CVíLBrHVvrV fBdVr$ VDç òçVÖävrJBp 
zJävíRVír: eBpBÖäBrP yBçÖdBÖäBrV BLHJ-
êvíRJBr Jí fzBäBdvíRJBr äBd zBfJXví 
fBnBç, dP ZvçfV RN zNäò N òçVÖävrNvíRVírP 
BçnBäBZVX PrN BpH JçdçNr, V fBçdVr DÉrV 
dJçzvá:
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 yBçÖVê RBFBívçVr lrtvínrJçvír Jí 
ÖzBÉrBXVòrJçvír HVnBê, fBpJçP nJb Tvjvá 
nP dP FvínBçJr, Jí RBFBívçVr rBnBdVr 
dP zBäBÖZBrJr víçVt rBnBdvá nP, 
vçvír zBçvírBdvíRVírP nJLV dP pBpärN 
IjVtN$ ÜBçHBrBrê zBäJçBLnVr rtBrBívç 
zBänVxP: ñBrV nP ävjJç d’víLJn nNÅDJçJX 
BpH rBnBdNr. «ApÖ fBíBäòNr nJL v#x vò 
dçrBp ZBZäJX, v#x fçJtäBdrJçP Jí v#x 
nBçHVd, v#x ÖvíçP Jí v#x fvíçP, v#x ÅvíçP Jí vx 
BX vçJíN víçVt HBÉr fBçvíBb: mJç BnDvjÅ 
Fvpòr ví ÖäBêvíBbòP òví hJÉòH Jr, Jí nJç 
nBçnVrrJçP òví BÉÅJíH Jr: ñví dBnòVH 
fBnBhBpr PçN# Vrx vç d’víLJÖ: IRN BpÖ 
fBíBäòVr nNÅ nJL RvjvíÖ, v#x JçdçV áçBp 
víçVt äNç d’PrHvírVrò òví ïvZBçNrH, Jí vx 
BX JçdVròV nNÅ víçVt AÖävíBb d’PrHvírVrò 
oVÖvíÖ ñçVÖävÖV ïvZBçNr, vçnN LBä víçVt 
AÖävíBb xdBp: 

 «UÖd JRN BpÖ nJb ádBpvíRJrNr Jäò 
víçVt DBr dP zBfBrÅJÖ, BfB#íBÖVd 
zBäçBÖä Jrò...: ñví dvjnNH äBrÅBrò, VÖd 
nJç dvjnNr pBrhrBÉvíRVír. òví ÖvíçH, Jí 
nJç zBçBrvêrJçP: mJrò vxVrxvá BíJXV XBí 
Jrò nJç rBZrVòrJçNr, vçvrò BpÖ fBíBäòVr 
fBnBç HçVr VçJrê Fvpòr ví ÖäBêvíBbòP Jí 
nBçnVrrJçP...:

 «mJç fBíBäòVr víZäP v#x RN nBçHví 
fJä N, vç JçBZBpV rnBr ZBDvíVrò, fBzB 
AÖävíbvp fJä N$ BrXvíbJXV dJçzvá, vç 
BrfrBç N òBrHJX, v#x fVnB Jí v#x pJävp, Jí 
v#x pBíVäJBr»:

 Ií IjVtN d'BíJXêrN. «AnDvjÅ DBL-
nvíRVírP, nJbJçNr nVrxJí ïvòçJçP, 
nVBDBrJêBr BpÖ nJb ádBpvíRJBr, BrÖvíä 
JçHvín PçVr dJBròvá ví nBfvá fBÖäBä 
nrBX Brvç áçBp»:

 ApÖ fBíBäòvá Jí BpÖ álÉBdBr 
fvFVvá ävFvçvíBb, eBpJçP dBrFrJêBr 
yBçÖVê fÖdBp DBrBdVr HNn HrJXví, 
djJç, BLrvíBdJr Jí TvjvávíçH: Arvrò 
òBÅBDBç dÉvíJêBr, nNd fvFV fVrFV HNn, 
Jí RNJí V áJçÅvp zBçävíJêBr AíBçBpçV 
HBtäVr áçBp, äBçVr eBpvê zBänvíRJBr 
BnJrBnJb DBçvpBdBr pBjRBrBdrJçNr nVr: 

yBpòBçP tBçvírBdJêVr äBçVrJ!ç, nVrxJí 
vç yBçÖVdrJçP fBnvLvíJêBr vç dBçJXV xNç 
eBpJçP VçJrê fBíBäòNr fJÉBêrJX, v#x fvíçvá 
Jí v#x Övíçvá: Ií òBrV vç òçVÖävrNBdBr 
fBíBäòVr dBÉxJêBí Vç dJBròVr Frvá, eBpP 
fBp nrBê, Jí víçVt BLFJçví rnBr xhvíXvíJêBí 
BíJXV nJb zJävíRVírrJçví dvjnBrN:

 GBçJçví PrRBêòVr, ÜBçHBrV Jí Vç 
LVrBdVêrJçví fvFVr pBjRBfBçJê BnNr 
äJÖBd HTvíBçvíRVírrJçví Jí fBXBbBrò-
rJçví: ApÖzVÖV fJçvÖ TvjvávíçHV nP 
LBíBdrJçr Jrò nJrò. Jí HBçJçví ZvçòNr$ 
nJç rBZBfBpçJçvír hBprP nVrxJí nJLV dP 
fBÖrV Jí d’PÖN.

 «mJ#rò rBZPräçJêVrò BnNr DBr 
dvçÖrêrJX, nJrò rBZPräçJêVrò nJÉrVX$ 
òBr ñçVÖävÖP víçBrBX: AçJBr Frvá hJLV 
däBdJêVrò tBä Övíj, tBä RBrdBFVr 
TBÉBrFvíRVír nP: mJrò ñçVÖävÖP ÖVçJêVrò 
nVrxJí V nBf: Gvíò BpÖöç BçHJöò vçòB?r 
dP ÖVçNò LBpr: mJrò LBpr ÖVçJêVrò Jí Brvç 
fJäJíJêBrò, JçD fBXBbBrò ví áäBrF dBç, 
Jí nBfvíBr ÖzBÉrBXVò: Gvíò vç BpÖöç BnNr 
BLBävíRVír vírVò LBpr zBtäJXví Jí Brvç 
BtBdJçäJXví, BçHJöò vçòB?r d’öFäBFvçbNò 
BpH BLBävíRVírP:

 «mJrò HTvíBç PräçvíRJBr nP BÉÅJí 
FärvíJêBrò, Jí BpH BäJr ñçVÖävÖP 
xvíçBêBrò, LBpr ÖVçJêVrò nJç ÖäBêvíBbòNr 
BíJXV, nJç ävírJçNr BíJXV, nJç ÖVçJXVrJçNr 
BíJXV, nJç dJBròNr BíJXV: UÖd Hvíò xPXXB#p vç 
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värBdvZ PrNò nJç dvjnNr BçJBr Frvá hJLV 
däBdvíBb BpH BnJrBÖvíj TBÉBrFvíRVírP: 
wPXXB#p vç äBçDJç PräçvíRVír nP PrNò, 
vç fJÉBrBò hJç fBpçJçvír fBíBäòNr, hJç 
fBpçJçvír öçVrBdNr: wPXXB#p vç DBr nP 
ñçVÖävÖN BÉBÅ HrNò. xPXXB#p vç ÜBÖBdV 
zNÖ ñçVÖävÖP víçBrBò»:

 ApÖöç BdBrÅ äBrò HBçJçví ZvçòNr 
nJLV fBÖBb BpH zBäFBnVr, Jí BdBrÅ 
äBrò AíJäBçBrVr ZöÖòJçvír. «U?rx dP 
tBfV nBçH JRN BnDvjÅ BtZBçfP áBÖädV 
Jí Vç BrhP dvçÖrêrN». Vç fvFVr dvçÖrêrN:

 AnJrBnJb BçTNòP ñçVÖävÖ N. BnNr fBp 
zNäò N FVärBp BpÖ ltnBçävíRVírP: ApÖ 
BtZBçfV áçBp BnNr DBr d’BrêrV, Jí nJç 
dJBròr BX öç nP zVäV BrêrV. VÖd Br vç 
ñçVÖävÖP d’PräçN, Br vç Arvç dP fJäJíV, 
Arvá ïçdvíRVír Jí pBíVäJrBdBr dJBrò dP 
FärN:

ÜJç. GBrVNX ÑAeAcIAq

sAåuëqAcuëui 
ÑâIiaAEuåauëQUëqO
«Սկիզբէն Աստու ած երկինքն ու  երկիրը ստեղծեց» – Ծննդ. 1. 1։

«Ո՛չ թէ անձերնիս կը քարոզենք, հապա՝ Քրիստոս Յիսու ս Տէրը, ու  մե զ՝ ձեր ծառաները 
Յիսու սի համար։ Վասնզի Աստու ած՝ որ հրաման ըրաւ որ խաւարէն լոյս ծագի, ինք մե ր 
սրտերու ն մէջ ծագեցաւ Աստու ծոյ փառքին գիտու թեան լոյսը՝ տալու  համար Յիսու ս 

Քրիստոսի անձով» – Բ. Կորն. 4. 5-6։

 Աստուծոյ կատարած ստեղծագործութիւնը 
աննպատակ չէր։ Ան ստեղծեց «լոյսը» եւ «խաւարէն» 
անջատեց զայն, ապա «երկինքը», «ծովը» ու «երկիրը» 
որ «դալար արտադրէ, նաեւ սերմ կրող բոյս, ու 
իր տեսակին համեմատ պտուղ տուող պտղաբեր 
ծառ»։ Նաեւ «լուսաւորներ» որպէսզի լուսաւորեն՝ եւ 
թռչուններ, կենդա նի ներ ու... մարդը։ Եւ Աստուած 
իր արարչութեան նայելով ըսաւ թէ «բարի է»։ Ա՛յս 
ե ղաւ անոր ստեղծագործութեան ինքնութիւնը եւ 
պիտակը։

 Աստուած իր արարածներուն պատուիրեց. 
«Աճեցէ՛ք, շատցէ՛ք ու երկիրը լեցու ցէ՛ք եւ անոր 
տիրեցէ՛ք» – Ծննդ. 1. 28։ Այ սին քն՝ «Բարին» աճի ու 
շատնայ եւ տարածուի։ Ասիկա մէկ կողմէ հրահանգ 
է, բայց նաեւ առաքելութի՞ւն։ Բարին պէտք է շատ-
նայ...։

 Բայց Աստուծոյ ստեղծած «Բարին» շեղեցաւ 
իր ինքնութենէն։ Մարդը Աստուծոյ ստեղծած «բա-
րի» ինքնութենէն դուրս եկաւ, թերեւս գտնե լու հա-
մար իր մարդկային ինքնութիւնը։ Բայց Աստուած 
երբեք չյուսահատեցաւ որ իր ստեղծագործու -
թեան «Բարին» վերադարձնէ իր ինքնու թեա ն 
ու պատկանելիութեան։ Այս իմաս տով պիտի 
հասկնանք Աս տու ծոյ մարդեղութիւնը եւ աշխարհ 
գալը, նա եւ այդ «Բարին» վերստեղծելու իր 
նպատակը՝ հաշտեցնելով մարդը Իրեն հետ։ Այ սին-
քըն՝ մարդը վերագտնելու էր Աստուծոյ ստեղծած ու 
շնոր հած «Բարին», իր մարդկային էու  թեան ընդմէ-
ջէն եւ անոր համար։ Այս գործընթացը կը կայա նար, 
որովհետեւ Աստուած եր բեք չդադ րե ցաւ յուսալէ 
որ մարդը Բարիի ինքնութեա ն հաս նի, եւ տուաւ 
անոր Իր համակ սէրը, նոյնիսկ երբ ան իր մեղ քի վի-
ճակին մէջ էր։ Ի գին ամէն զոհողու թեան՝ Աստուած 
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մարդուն շնոր հեց Կեանք մը, որ նոյն մար դը Իրեն 
հա ւա տա լով «չկորսուի...» (Յովհ. 3. 16)։

 Այստեղէն նաեւ պիտի տեսնենք ու հաս կնանք 
թէ Աս տուծոյ ստեղծագործութիւնը չդադրեցաւ 
եր բեք Ծնն դոցի մէջ նկարագրուած աշխարհի ու 
մար դուն «Բարի» ստեղծագործութեամբ, այլ՝ շա-
րու նակուե ցաւ ու եղաւ «շարունակուող» ստեղ-
ծա գոր ծու թիւն մը՝ որ մինչեւ այսօր կը տեւէ։ 
Աստու ծոյ մարդեղութիւնը, Քրիստոսի աշ  խարհ 
գալը, Ա նոր խաչին վրայ մեռնիլն ու յարութիւ ն 
առնելը մար դուն շնորհեցին Նոր Կեանքը (իմա՛ 
Աստուծոյ ստեղ ծած Բարին) որ մարդը կորսըն-
ցուցած էր ստեղծագործութենէն ետք, որ պէսզի զայն 
վերագտնէ։ 

 Այս Նոր Կեանքը, որ Աստուծոյ ստեղ ծա գոր ծու-
թեան Բարին էր, մարդուն կողմէ վե րա գտնուեցաւ 
Քրիստոսով, կը դառնայ ապ  րող վկա յութիւն եւ 
կեանք։ Ամէն մարդկային էակ պէտք ունի անոր 
ու կրնայ ստանալ, քանի Աստու ծոյ ստեղծագոր-
ծու թիւ նը եղող այս Նոր Կեանքը տեսանելի է։ 
Իսկ եթէ կան մարդկային տարակուսանք նե ր ու 
հարցադրումներ, մարդը կրնայ ու պի տի կա րե նայ 
անոնց պատասխանները գտնել երբ ձեռք ձգէ այս 
Նոր Կեանքի փորձառութիւ նը, քանի սր Աստուած 

խոստացար է երբեք չլքել մարդը՝ երբ ան Նոր 
Կեանքի մէջ, թէեւ անոր երկրային կեան  քը լեցուն է 
թոհուբոհով։ «Չլքելու» խոս  տու մը կը կայանայ այն 
իրականութեան մէջ, որ Աստուած մարդը պիտի 
առաջնորդէ դէպի «յա ւի տե նա  կանութիւն» (Յովհ. 3. 
16)։

 Բայց հոս չի վերջանար ու չ’ընդհատուիր Աս-
տու ծոյ Բարիին ստեղծագործութիւնը։ Ան տա-
կա ւին շարունակուող ստեղծագործութիւն է։ 
Երբ մար դը գտնէ ու վերագտնէ Աստուծոյ կողմէ 
շնոր հուած Բարիի ինքնութիւնը, ի՛նք ալ կը 
դառ նայ ստեղծագործ. բայց ո՛չ թէ իր անձին ու 
բարօրութեան համար, այլեւ Քրիստոսի։ Առաքեալը 
կը գրէ. «Ո՛չ թէ անձերնիս կը քարոզենք,՝ հա  պա 
Քրիստոս Յիսուս Տէրը»։ Քրիստոնեայ ան հատին 
ու հաւաքականութեան «ստեղծագոր ծու  թիւ նը» 
կը կայանայ Քրիստոսի «լոյսը» տարածելու մէջ, 
որ պէս զի ներկայ աշխարհի «խաւարը»՝ իր բոլոր 
ծալ քե րով՝ գտնէ Անոր Լոյսը։ Եւ ասիկա՝ յար եւ 
նման է Ծնն դո  ց գրքին մէջ արձանագրուած լոյսը 
խաւարէն զա տե լու իրականութեան։ Քրիստոնեայ 
ան հատը Նոր Կեանքով կը դառ նայ ստեղծագործ, 
ու կը տարածէ «Աստուծոյ փառքին գիտու թեան 
լոյ սը», ինչպէս կը գրէ Պօղոս Առաքեալ։ Այդ լոյսը 
մար դուն մէջ կը ներգործէ ու կը մղէ զայն որ այդ 
«գիտութիւնը» բաժնեկցի աշխարհին հետ։

 «Աստուծոյ փառքին գիտութիւնը» շա՛տ ա ւե-
լի է քան իմացական կամ ակադեմական փառ քի 
գի տակցութիւնը։ Ան տեսութիւն չէ, ո՛չ ալ խոր-
հուրդ։ Մարդկային իրական կեանքի ապ րող փոր-
ձա ռութիւն է, որ կը ստեղծուի յարաբերու թեամբ ու 
հա ղորդակցութեամբ։ յարաբե րու թիւ ն Աս տու ծոյ 
հետ, ուրկէ կը ստանանք Նոր Կեանքը, եւ հա ղոր-
դակցութիւն մարդկային հաւաքականութիւն նե րու 
հետ, ուր կը բաժնեկցինք այս Նոր Կեանքը։

 Քրիստոսի առաքելութեան հիմքը ճիշդ այս 
յա րա բերութեան եւ հաղորդակցութեան մէջ 
կը գտնուի։ Ան աշխարհը չփոխեց, հապա՝ իր 
աշակերտները, որոնք իրենց հերթին փոխեցին 
աշ խար հը։ Քրիստոս, որպէս ստեղծագործ, փոխեց 
իր աշակերտները Նոր Կեանքի գիտակցութեան 
ընդմէ ջէն, եւ անոնք իրենց կարգին դարձան 
ստեղծա գործ ներ։ Եւ ստեղծեցին Քրիստոսով Նոր 
Կեանքեր՝ սկսելով եկեղեցիէն։
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 Ա՛յս է շարունակուող ստեղծագործութեան 
գոր  ծընթացը, որուն մէջ «Բարի» մարդը կը ստեղ-
ծէ նոր «Բարի»(ներ)։ Այս կերպով մարդիկ կը 
յարաբերին ու կը հաղորդակցին այդ Բարիին 
ապրող ի րա կա նու թեան մէջ եւ անոր հետ 
«Աստուծոյ փառքին գի տութեան» հիմքով։

 Այս գիտութիւնը Լոյս է, որ կը խափանէ խա-
ւա րը։ Մարդը եւ աշխարհը այսօր տակաւին պէտք 
ունին անոր։

 Քրիստոսի Լոյսը, որ Աստուծոյ ստեղծա գոր-
ծու  թիւնն է՝ ինչպէս գրուած է Ծննդոց գրքին մէջ, 
երբեք դադրած փայլելէ, այլեւ կը շա րու նակ  ուի 
եւ շարունակուող է, հո՛ն՝ ուր Նոր Կեանքեր կը 
շինուին։

 Շարունակուող ստեղծագործութիւնը, Նոր 
Կեանքեր շինելու ստեղծագործութիւնը «Յիսուս 
Քրիստոսի ան   ձով» կը կատարուի։ 

 Ե՛ս, դո՛ւն եւ իւրաքանչիւր քրիստոնեայ 
կանչուած ենք ըլլալու ստեղծագործողներ։ Ստեղ-
ծե լու «Աս տուծոյ գիտութեան փառքի լոյսը», որ՝ 
«Բարին» է…։

Gvdä. eçBpç kMyMkIAq

AåGIô?ñ mUAc CqAcUwqIåq Iqñ
ÜUQYAåU âUIKIåñUq mMÄ

 IçD dP HVäJrò BÖäjBLBçH JçdrBdBnBçP 
zBpbBÉ FVtJç BäJr, pBlBZ rVíR d’PXXBp RN 
BçHJöò nVBpr nJ#rò Jrò DrBdVx äVJLJçòV 
nNÅ: ApÖ fBçêP HBçJ!ç fJäBòçòçBb 
N nBçH BçBçBbP: yBçL BxòJçvá JRN 
HVäJrò FVtJçBpVr JçdrBdBnBçP, dBçJXV N 
fBtvíJX nöä 6000 BÖäjJç: ÑBdBpr BpÖöç 
FVärBdBrrJçP, öFäBFvçbJXvá rJçdBp 
fÖdBp fJÉBHVäBdrJçP, nBRJnBRVdBdBr 
fBtvíBçdrJçvá d’JLçBdBêrJr vç dBr nNd 
Jí 30 LJçvrJçvá BÖäjJç$ 100 nVXVBÉ 
BÖäjBfvpXJçví nNÅ: AÖvrênN nVr N nJç 
aVç cBRVr BÖäjBfvpXP, dBLnvíBb 100 
nVXVvr BÖäjJçN: mJç BçJíP BpÖ DBLnBRVí 
BÖäjJçNr nNdr N:

 mVrx BpH, NASA-V Kepler äVJLJçBrBíVr 
fJÉBHVäBdP BçHNr fBÖäBäBb N 4000-
N BíJXV nvXvçBdrJçví FvpvíRVírP, vçvrò 
dP tçÅVr nJLnN vx tBä fJÉví BÖäjJçví 
tvíçÅ (nöä 10-XvíÖBäBçV): uíçJnr dBçJXV N 
fJäJíêrJX$ áVlBdBFçBdBr öçNròrJçvá, vç 

BnDvjÅ äVJLJçòVr nNÅ nVXVBÉ BrFBn nVXVBÉ 
víçVt nvXvçBdrJç dBr: ApÖ FVíäJçví VDç 
BçHVírò, nJb fJäBòçòçvíRVír pBÉBÅBêBb N 
FVärBdBrrJçví nöä$ BçäBJçdçBpVr dJBròV 
fBíBrBdBrvíRJBr fBrHNz: cBr BÖäjBDBtZ 
FVärBdBrrJç, vçvrò fBnvLvíBb Jr RN 
BrzBpnBr zNäò N PXXBr VnBêBdBr dJBrò 
zBçvírBdvj DBLnBRVí BçäBnvXvçBd 
dvxvíBb víçVt nvXvçBdrJç: uíçVtrJç dP 
näBbJr RN dJBrò zBçvírBdvj nvXvçBdrJç 
fBLvíBFVíä Jr äVJLJçòV nNÅ:

 IÖ dP zBädBrVn Bpr ZvínDVr vç 
BrfBíBrBdBr dP rdBäN BçäBJçdçBpVr 
dJBròP: QN Vrxv#í, DBêBäçJn Bnïvï 
dJçzvá:

 1. eBjvçHBdêvíRJBr zBdBÖ:
 möä 60 äBçV N vç nJb ÉBäVv-
fJÉBHVäBdrJç vítBHçvíRJBnD JçdVròrJçP 
dP zçzäJr, ÖäBrBXví VnBêBdBr dJBròV 
ÉBäVv-BLHBrtBrrJç: éBçH$ v#x nNd rtBr...:
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 2. eJÉBívçvíRVír:
 mJç BnJrBnöäBdBp BÖäjP$ Alpha 
Centauri 5 XvíÖBäBçV fJÉví N, BpÖVròr XvpÖV 
BçBFvíRJBnD víjBçdvíBb BLHBrtBrP dP 
zBfBrÅN 5 äBçV nJLV fBÖrJXví fBnBç: 
aVç cBRVrV BÖäjJçP$ 100,000 XvíÖBäBçV 
fJÉví Jr JçdVç nvXvçBdNr:
 
 3. cJBròV FvpvíRJBr fVnrBòBçJçP:
 B. mJLV bBröR dJBròP DBjdBêBb N 
DrBbvíZV tjRBrJçN: mVBpr DrBbvíZr N 
vç JçdB!ç tjRBrJç dP dBLnN$ nVXvrBívç 
äBçDJçBdrJçvá, vçvrò BrfçBTJtä Jr 
dJBròV fBnBç:
 D. eJjvíd ÅvíçP JíÖ dP dBLnN dJBròV 
BjDVíçP:
 F.ArBÖrBdBr dJBròV fBnBç nRrvXvçäP 
BráäBrF dBLJçN zNäò N DBjdBrBp, VrxzNÖ$ 
ÅçBbVrP Jí DvçBdBbVrP: 
 ApÖ JçJòP zBpnBr Jr vç nvXvçBdP 
vírJrBp ltFçVä fJÉBívçvíRVír Vç BÖäjNr, 
VrxzNÖ JçdVç nvXvçBdP BçJíNr: AzB RN 
vx, BrBÖrBdBr dJBròP BrdBçJXV d’PXXBp, 
VrxzNÖ AçvíÖJBd Jí eçBä nvXvçBdrJçvír 
áçBp:
 ApÖ JçJòNr LBä, BÖäjBDBtZrJç 
FäBb Jr fBçVíçN BíJXV zBpnBrrJç, vçvrò 
nVBTBnBrBd XçBêvíJXví Jr: AÖvrò B#pròBr 
ZVÖä Jr vç BçäBJçdçBpVr dJBrò BzBfváJXví 
dBçJXVvíRVírP, rvprVÖd nVXvrBívç víçVt 
nvXvçBdrJçví áçBp, ZVÖä dP rvíBLV: WBí 
öçVrBd nP dP rJçdBpBêrN nJç BçJFBdrBpVr 
fBnBdBçFP, vç vírV 9 nvXvçBd: ArvrênN 
nVBdP IçdVçr N, vç BnNr äJÖBd dJBrò dP 
zBçvírBdN$ DBjHBänBnD nVíÖrJçvír:

 4. ÑäJjbBFvçbvíRV?ír, RN DBçJtçÅvín:
 eBrçBbBröR ÑRVûPr cvíXä, vç 
âBçvíVrJBr DBçJtçÅnBr ÉBfáVçBr JjBb N, 
ÖB#zNÖ dP rJçdBpBêrN nBçHdBpVr (Jí DBçhç 
BrBÖrBdBr dJBròV) DBçJtçÅvínP.– dJBròP 
BpròBr DBçH VçBáVlBd nP dP rJçdBpBêrN 
vç Brvç pBÉBÅ FBXP$ nVBpr zBäBfBdBr 
öçNròrJçvá$ DBêBçhBdBzNÖ BrfBíBrBdBr 
HNzò nP zVäV PXXBp:

 UÖd fBíBäBêJBXrJç, vçvrò d’PrHvírVr 
LAÖävíBb vçzNÖ ÑäJjbVx, dBçvj Jr 
FrBfBäJX fJäJíJBX VçvjvíRVírrJçP. 

 1. AÖävíBbBtvírxP vxVrx dP rtN 
BçäBJçdçBpVr dJBròV nBÖVr: Artvítä 
AÖävíBb BLBä N ÖäJjbJX víçVt «BtZBçfrJç» 
(nvXvçBdrJç) JíÖ$ víç ûVLVòBdBr NBdrJç 
d’BzçVr:

 2. ÑBdBpr AÖävíBb PräçJê IçdVç 
nvXvçBdP Jí vçvtJê Vç nVBbVr uçHVr jçdJX 
(ováf. 3. 16): Arvç rzBäBdr Nç Vç ÖNçP 
êvpê äBX, nBçHdvíRVírP nJjòN BLBäJX 
Jí Brvç PrbBpJX pBíVäJrBdBr dJBrò: 
uíçJnr$ nJç BtZBçfP, IçdVç nvXvçBdP, 
v#x nVBpr fBLvíBFVíä N víçVt DBLnBRVí 
nvXvçBdrJçNr, BpX zNäò N PXXBp JLBdV:

 3. eJäBòçòçBdBr N vç yJäçvÖ AÉBòJBX 
nJL «öäBçrJç Jí zBrHvíZärJç» dP dvxN 
(A yJä. 2. 11): ApÖVròr$ nJrò rnBr Jrò 
«BçäBJçdçBpVr DrBdVxrJçví», vçvrò JçdçV 
áçBp dP DrBdVr TBnBrBdBívç dJçzvá...:

 4. ñçVÖävÖV dçBb xBçxBçBròrJçP Jí Vç 
BfBívç nBfP, XòvíBb rvprVÖd Vç eöçnNr, 
BpròB!r BrÖzBÖJXV Nç, vç xJn dçrBç 
JçJíBdBpJX rnBr HNzòV nP dçdrvín víçVt 
BtZBçfrJçví áçBp: IRN dBr FVäBdVê 
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BçBçBbrJç víçVt nvXvçBdrJçví áçBp, Brvrò 
nJjòV BrdvínNr BLBä zNäò N PXXBr:

 5. AnJrBdBçJívç dNäP. BräJÖBrJXVr 
BjDVíçr N äJÖBrJXVVr (IDç. 11. 3): eBíB-
äBêJBXP FVäN vç dBp BräJÖBrJXV BtZBçf 
nP vç XVòr N DBLnBRVí fçJtäBdBpVr 
BçBçBbrJçvá: ApH fvFJdBr BtZBçfVr nNÅ dP 
DrBdV äJÖBrJXVr Jí BräJÖBrJXVr ÖäJjbvj 
AçBçVxP: Ar dP pBçBDJçV Vç BçBçBbrJçvír 
fJä, VçvjvíRVír nP$ vç d’BräJÖvíV DrBzBtä 
BtZBçfVd FVärBdBrVr dvjnNr: uíçJnr$ 
BçäBJçdçBpVr dJBròP nJb BçTNò xvírV 
òçVÖävrJBpVr fBnBç, Jí rvprVÖd BrfJRJR 
fBçê nPr N: 

 mBçH BçBçBbP ÖäJjbvíBb N AÖävíbvp 
zBädJçvá (arrH. 1. 23), Brfvír ÖVçvá 

ÖVçvíBb N AçBçVxVr dvjnN (ováf. 3. 16) 
Jí vírV pBävíd pBçBDJçvíRVír äVJLJçòV 
ÑäJjbVxVr fJä: uíçJnr$ JRN rvprVÖd PXXBr 
BçäBJçdçBpVr NBdrJç víçVt nvXvçBdrJçví 
áçBp, fBíBäBêJBXVr fBnBç âNçvÅP LBíBd 
dvxvíJXNr BíJXV V?rx FJçBHBÖ VçBáVlBd 
dBçJXV N JçJíBdBpJX (ováf. 1. 12) äVJLJçòV 
BrfvírvíRJBr nNÅ VÖd:

 eJäBòçòçBdBr rvçvíRV?ír N BpÖ PrHfB-
rvíçVr: Apv#: AÖävíbvp LBíBd dvxvíJXN 
Jäò, fBíBäBêJBXVr fBnBç fBçêP nVBpr 
JçdçvçHBdBr dP HBÉrBp: 

Gvdä. ErNX QuëåIAq 

«ÑåâAKIi YucuëmqIå»
eJjVrBd$ ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. QvíRVdJBr

EåAYôÑAcAq

 Վերջերս լոյս տեսաւ Վեր. Դոկտ. Վահան 
Թութիկեանի նորագոյն երկլեզուան հատորը՝ 
Սրտազեղ ԽոկումներՍրտազեղ Խոկումներ վերտառութեամբ: Ասիկա 
հեղինակին 43-րդ գիրքն է:

 Վերապատուելիին հետ մեր բարեկամութիւնը 
կ’երկարի աւելի քան 60 տարիներ, երբ 
երկուքս ալ կ’ուսանէինք Մերձաւոր Արեւելքի 
Աստուածաբանական Ճեմարանին մէջ: Այդ 
տարիներուն իսկ ես իր մէջ կը տեսնէի ապագայ 
խոհուն եւ լուրջ մտաւորականի ու կարող 
առաջնորդի մը բոլոր յատկութիւնները:

 Այսօր երբ յետադարձ հայեացքով կը 
նայիմ անցեալին, կրնամ վկայել թէ իմ առաջին 
տպաւորութիւններուս մէջ սխալած չեմ: Տարիներու 
հոլովոյթին հետ՝ Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան 
դարձաւ նուիրեալ եկեղեցական մը, ընտիր 

դաստիարակ, մտքի ու հոգիի անխոնջ մշակ, 
համալսարաններու ուսուցիչ եւ եկեղեցական 
առաջնորդ: 

 Բաց աստի, Վեր. Թութիկեան դարձաւ 
վաստակաշատ հեղինակը բազմաթիւ գիրքերու 
եւ հաւատարիմ յoդուածագիրը երկոտասան մը 
հայատառ եւ անգլիատառ թերթերու: Արդարեւ, հայ 
Աւետարանական համայնքի տարեգրութեանց մէջ 
ան ցարդ ամենէն բազմավաստակ հեղինակներէն 
մէկը հանդիսացած է: 

 Սրտազեղ ԽոկումներՍրտազեղ Խոկումներ խորագրով հատորը 
կը բաղկանայ 160 էջերէ, ուր կարելի է գտնել 28 
անգլերէն եւ 15 հայերէն յօդուածներ հետեւեալ երեք 
բաժանումներու ներքեւ.- 

 Ա. Կրօնական, ազգային եւ մշակութային Ա. Կրօնական, ազգային եւ մշակութային 
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 Դուք կարդացա՞ծ էք Բագրատ Այվազեանի 
«Անին Ծախուեցաւ» գիրքը,

կամ Ստեփան Զորեանի «Պապ Թագաւոր»ը: 
Դուք կարդացա՞ծ էք Դերենիկ Դեմիրճեանի 
«Վարդանանք»ը, կամ Սերո Խանզատեանի 
«Մխիթար Սպարապետ»ը:

 Հայոց պատմութեան հարազատ էջերէն 
հիւսուած վէպեր են վերոյիշեալները որ կ'երկարին 
չորրորդ դարէն մինչեւ տասնութերորդ դար, 
ընդհանրապէս տարածուելով հայ ժողովուրդի 

յետ քրիստոնէութեան ընդունման պատմութեան 
ժամանակամիջոցին վրայ:

 Թէեւ վէպ են վերոյիշեալ հատորները, այնտեղ 
մեր պատմագէտ հեղինակները կարողացած են 
հայելին դառնալ օրուան պատմաքաղաքական 
իրադարձութիւններու, օրուան ծանօթ աշխարհի 
գերիշխող ուժերուն, ներքին եւ արտաքին իշխա-
նական հոսանքներու, աշխարհաքաղաքական 
բարի կամ չար դրացնութիւններու, աշխարհային 
եւ եկեղեցական իշխանութիւններու յարափոփոխ 
յարաբերութեան եւ այս բոլորին մէջ հանգոյցներ 
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«When they go low, we go high» Michele Obama

տօներտօներ, որոնք աղերս ունին եկեղեցական, ազգային 
եւ համայնքային տօներու եւ ոգեկոչումներու հետ:

 Բ. Տեսակէտներ այժմէական նիւթերու շուրջ: Բ. Տեսակէտներ այժմէական նիւթերու շուրջ: 
Այստեղ կը գտնուին սեղմ տողերու մէջ խտացուած 
բայց խորիմաստ յoդուածներ, որոնք կը քննարկեն 
կրօնական, դաստիարակչական, ընտանեկան, 
ազգային, մշակութային հարցեր:

 Գ. Անձնական յուշեր,Գ. Անձնական յուշեր, նուիրուած՝ յատկապէս 
նորոգ հանգուցեալ, «մեզմէ մեկնած բայց երբեք 
չմոռցուած» եկեղեցական եւ ազգային կարգ մը 
ղեկավարներու եւ մտաւորականներու, որոնք 
իրենց ներդրումներով ճոխացուցած են մեր 
հասարակական կեանքը: 

 Վերապատուելի հեղինակը իր այս գիրքին 
յառաջաբանին մէջ կը գրէ. «Տասնամեակներէ ի 
վեր գրած եմ, կը գրեմ, եւ Տէրոջ կամքով՝ պիտի 
շարունակեմ գրել, այն խորունկ համոզումով եւ 
հաւատքով որ հայ գիրքը ունի իր կարեւոր դերը 
հայ մշակոյթի ծառայողական առաքելութեան մէջ: 
Թէեւ ան ոչ-շահաբեր նախաձեռնութիւն մըն է, բայց 

իր կոչումով ազգային եւ հանրային ծառայութեան 
կոչուած զօրեղ գործօն մըն է»:

 Խոր յարգանքով կը շնորհաւորեմ հեղինակը՝ 
հայ հոգեւոր գրականութեան անդաստանին մէջ 
իր բերած հսկայական նպաստին համար: Երկար 
եւ առողջ կեանք կը մաղթեմ իրեն, որ շարունակէ 
գրել՝ գործածելով իր աստուածատուր տաղանդը, 
հարստացնելով մեր կեանքերը իր իմաստալից ու 
շատ գործնական ցուցմունքներով:

 Սրտազեղ ԽոկումներՍրտազեղ Խոկումներ հատորը մեծ հաճոյքով 
եւ անվարան կը յանձնարարեմ մեր ընթերցասէր 
հայրենակիցներուն: Ստանալու համար դիմել 
հրատարակիչ՝Հայկական Ժառանգութեան Յանձ-
նախումբին. 3922 Yorba Linda blvd. Royal Oak, MI 
48073։ 160 էջերէ բաղկացած այս գիրքին գինն է՝ 30 
տոլար՝ առաքման ծախսով:
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ստեղծող եւ գոյացնող ճակատագրական 
սադրանքներու, դաւադրութիւններու եւ նենգա-
մտութեան:

 Չէ՞ք կարդացած վերոյիշեալ վէպերը: Ոչի՛նչ: 
 Ինծի կը թուի թէ ժամանակակից մեր 
պատմութիւնը, գուցէ մի քիչ մշուշապատ բայց 
արդիական տարազներով ու բովանդակութեամբ, 
եւ անպայման 21-րդ դարու արհեստագիտութեան 
ծնունդ՝ հասարակական եւ ընկերային համա-
ցանցերու էջերով մեզի կը յիշեցնէ վերոյիշեալ 
վէպերով ցոլացուած մեր պատմութեան ափսոսալի 
էջերը: 

 Անկախութեան առաջին քսանութ տարիներու 
փտածութեան, յուսախաբութեան, յուսալքութեան, 
արտագաղթի եւ լայնածաւալ աղքատութեան 
խեղդիչ հանգրուանէ մը ետք, հազիւ հեշտանքը 
տրուեցաւ մեր ժողովուրդին՝ ի՛նք իր ճակատագրի 
տէրը եղած ըլլալուն, ահա՛ ծրագրուած ապա-
տեղեկատուութեան խլացնող, աղմկալի խոյանք-
ներու ականատեսներն ենք: 

 Զիրար խաչաձեւող ամբաստանութիւններ, 
զրպարտութիւններ, հնարքներով ծածկուած 
դիմատետրեան տխեղծ ազդեր, բռնազբօսիկ 
գործողութիւններ, այս բոլորը հայրենական 
լրատուական հրապարակը խիտ կերպով 
յագեցուցած են: 

 Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 
բախտորոշ հարիւրամեակին, հայ ժողովուրդը՝ 
խաղաղ, անարիւն եւ զանգուածային հրապա-
րակային պոռթկումով մը տէր դարձաւ իր 
ճակատագրին եւ ժողովրդավար կարգերու 
հաստատումով, արմատականօրէն փոխեց իր 
գոյատեւման ուղղութիւնը: 

Երկիրը ունի իր սահմանադրական կարգերը 
եւ ամէն ինչ որ կատարուեցաւ, ուղղամտօրէն, 
գիտակցօրէն եւ ամենայն ողջամտութեամբ 
ընթացաւ սահմանադրական կարգերով հաս-
տատուած օրէնքի լոյսին տակ:

Դէ՜հ, քննադատելիք բան կա՞յ, անպայմա՛ն կայ: 
Քաղաքակի՛րթ ոճով քննադատենք: 

 Թող մեր քննադատութիւնը ըլլայ կառու-
ցողական, կենսագործիչ, օգտակար եւ բարին 
ընդհանուրին կամեցող:

 Յաճախ կը հպարտանանք քրիստոնէութիւնը 
ընդունող առաջին ազգը ըլլալու իրականութեամբ: 
Հազար եօթը հարիւր տասնութը տարիէ 
իվեր ի՞նչ սորվեցանք կիրարկել Քրիստոսի 
վարդապետութենէն:

 Հաւատք քարոզելու մէջ սխալ բան չկայ, 
բայց այդ չէ իմ պատգամս: Քրիստոնէական 
վարդապետութիւնը քաղաքակրթութեան պատ-
ւանդան է: Վարուելակե՛րպ է: Անտառի օրէնքէն 
մարդ արարածը դուրս հանող վարուելակերպ: 
Յարգանքի եւ խոնարհութեան վարուելակերպ: 
Հոգածութեան եւ սիրոյ վարուելակերպ: 
Երկայնամտութեան եւ հանդուրժողութեան վար-
ուելակերպ: «Ծանի՛ր Զքեզ»եան վարուելակերպ: 
Եւ վերջապէս՝ իմաստութեան արմատը հան-
դիսացող, մեծամտութենէ հեռու մնացող 
գիտակցութիւն՝ թէ մեզմէ ոեւէ մէկը ամենագէտ չէ, 
անսխալ չէ, ամենակարող չէ եւ օրէնքէն վեր չէ:

 Հայ ժողովուրդը այսօր վստահութեան քուէն 
տուած է: Այդ վստահութիւնը յաւիտենական չէ: Այդ 
վստահութիւնը անխախտելի ալ չէ, այլ ետ կոչուելու 
ատակ՝ օրէնքի սահմաններու պարագիծով: 

 Տասնամեակներու օրինազանցութիւններէ, 
հարստահարումէ եւ ինքնահարստացումներէ ետք, 
այսօր՝ մաքուր, բարոյականի տէր եւ ժողովուրդին 
ծառայելու ոգին բարձր պահող իշխանութիւն մը 
ունի հայրենիքը: 

 Սխալական ե՞ն: Անշո՛ւշտ:
 Անփորձ ե՞ն: Յարաբերական է, եւ օգնենք որ 
շահին այդ փորձառութիւնը:

Թոյլ տանք ծառայեն՝ առանց իշխանութեան գլուխը 
գալու այլոց փափաքը խանգարելու:

 Թո՛յլ տանք որ ծառայեն՝ սատարելով պե-
տութեան եւ ժողովուրդին, որովհետեւ ներելի չէ 
մեզի որեւէ պատճառաւ, ժողովուրդի զարգացումին 
եւ հայրենիքի հզօրացումին նպաստող ամենափոքր 
առիթն իսկ կորսնցնել:
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 2019-ի Մայիսի 23-ից 26-ը Մոսկուայում տեղի 
ունեցան Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 
Ընկերակցութեան 100-ամեակին նուիրուած 
տօնական միջոցառումները:

 Նշենք որ ընկերակցութիւնը ներկայացուած 
է աշխարհի 24 երկրներում եւ իրագործում է 
ի վերուստ իրեն տրուած՝ աւետարանչական, 
կրթական ու մարդասիրական առաքելութիւնը:

 Ամբողջ անցած 100 տարիների ընթացքում՝ 
Աւետարանչականը զգալի ներդրում ունեցաւ մեր 
հայ ժողովրդի կեանքում` տարբեր երկրներում, 
ինչպէս նաեւ այս վերջի 30 տարիներին՝ 
Հայաստանում եւ Արցախում։

 Գլխաւոր ծրագիրը տեղի ունեցաւ Մոսկուայում 
Մայիսի 25-ին բացառիկ համերգային ծրագրով: 
Բացման խօսքը եւ ծրագրի նախագահութիւնը 
կատարեց Մոսկուայի Հայ Աւետ. եկեղեցու հոգեւոր 
հովիւ՝ Վեր. Մասիս Յակոբեանը: Բացման աղօթքը 
կատարեց Թբիլիսիի Հայ Աւետ. եկեղեցու հոգեւոր 

հովիւ՝ Վեր. Կարէն Խաչատուրեանը: Միջոցառումը 
կազմակերպուած էր Եւրասիայի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիների Միութեան եւ Աւետարանչականին 
կողմից՝ համերգային ձեւաչափով, որի ընթացքում 
ելոյթ ունեցաւ Մոսկուայի Հայ Աւետ. եկեղեցու 
երգչախումբը: Երգի եւ փառաբանութեան 
միջոցով պարզ հնչեց բարի լուրը, մեր Փրկչի՝ 
Յիսուս Քրիստոսի աւետարանը: Ծրագրին 
ներկայ էին 170 հոգիներ: Մեզ պատուեցին մեծ 
ընտանիքի Աւետարանական եկեղեցիների հայ 
եւ ռուս հովիւները: Հանդիսաւոր արարողութեան 
ժամանակ ելոյթ ունեցան Եւրասիայի Հայ Աւետ. 
եկեղեցիների միութեան նախագահ՝ Վեր. Դոկտ. 
Ռընէ Լեւոնեանը եւ Աւետարանչականի Գործադիր 
Տնօրէն՝ Պարոն Զաւէն Խանճեանը, որոնք 
նշեցին կազմակերպութեան գործունէութեան 
կարեւորութիւնը, պատմելով նպատակների եւ 
առաքելութեան մասին։ Ծրագիրը աւարտուեց 
աղօթքով եւ աւանդական կարկանդակը կտրելով։

 Կիրակի՝ Մայիսի 26-ին, Մոսկուայի Հայ 
Աւետ. եկեղեցում տեղի ունեցաւ յատուկ 
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Յօդու ածին մէջ արտայայտու ած մտքերը կը պատկանին լոկ յօդու ածագրին եւ որեւէ կերպով չեն ցոլացներ անոր ծառայած 

հաստատու թեան կարծիքն ու  տեսակէտը:

 Իմաստութեան գագաթնակէտը մեծամիտ եւ 
յաւակնոտ ղեկավարներու իմացականութեան մէջ 
չէ, այլ ժողովուրդի հաւաքական կամքին մէջ:

 Թո՛յլ տանք որ ժողովուրդի կամքը իր ժողո-
վըրդավարական ընթացքը շարունակէ:

 Թո՛յլ տա՛նք եւ օգնենք որ երկիրը խաղաղօրէն 
զարգանայ, հզօրանայ:
 Մեր բոլորին հայրենասիրութեան եւ քաղա-
քացիութեան ճիտի պարտքն է այդ: Այսօրուան 

Հռովմը, Բիւզանդիոնը, Շապուհն ու Թուրքը 
լորձնաշուրթն դռան են:

 Թոյլ տա՛նք զարգանայ երկիրը:

KBíNr YAqkIAq
EvçbBHVç âröçNr
AnJçVdBpV eBp 
AíJäBçBrxBdBr 
OrdJçBdêvíRJBr



CAqCIå iC. âAåU ouëquëAå-îIâåuëAå 2020 QUë 74 ■ 21

պաշտամունք, որի ընթացքում անդրադարձանք 
Աւետարանչականի 100-ամեակի գործունէութեանը 
եւ Աստծուն հաւատարիմ մնալուն տարինե՜ր 
շարունակ: Փառաբանութեան պաշտամունքին 
մասնակցեցին Եւրասիայի Հայ Աւետ. եկեղեցիների 
բոլոր հովիւները: Պաշտամունքի պատգամաբերն 
էր Աւետարանչականի գործադիր տնօրէն՝ Պարոն 
Զաւէն Խանճեանը: Պատգամը հիմնուած էր Մատթ. 
5. 14 համարին վրայ. «Դո՛ւք էք աշխարհի լոյսը»: 
Պաշտամունքի վերջում, Եւրասիայի Հայ Աւետ. 
եկեղեցիների հովիւները Աւետարանչականին 
նուիրեցին գնահատականի ցուցատախտակ մը, 
փոխանցելով Պարոն Զաւէն Խանճեանին եւ Տիկին 
Սոնա Խանճեանին:

 Բացի այդ, Աւետարանչականի 100-ամեակին 
նուիրուած միջոցառումների շրջանակներում, 
Մայիսի 23-ին տեղի ունեցաւ Եւրասիայի Հայ 
Աւետ. եկեղեցիների միութեան հովուական 
համագումարը, որուն մասնակցեցին՝ Մոսկուայի 
Հայ Աւետ. եկեղեցու հոգեւոր հովիւ՝ Վեր. Մասիս 
Յակոբեանը, Թբիլիսիի Հայ Աւետ. եկեղեցու 
հոգեւոր հովիւ՝ Վեր. Կարէն Խաչատուրեանը, 
Սոչիի Հայ Աւետ. եկեղեցու հոգեւոր հովիւ՝ Վեր. 
Սասուն Կարախանեանը, Ախալքալաքի Հայ Աւետ. 
եկեղեցու հոգեւոր հովիւ՝ Վեր. Վալերի Զաքարեանը, 
Արմաւիրի (Կրասնոդար) Հայ Աւետ. խմբի քարոզիչ՝ 
Արմէն Ղուկասեանը, Սանկտ-Պետերբուրգի Հայ 
Աւետ. խմբի քարոզիչ՝ Գուրգէն Պօղոսեանը եւ 
Եւրասիայի Հայ Աւետ. եկեղեցիների միութեան 
նախագահ՝ Վեր. Դոկտ. Ռընէ Լեւոնեանը:

 Համագումարի ընթացքում բոլոր հովիւները 
ներկայացրեցին իրենց տեղական եկեղեցիների 
գործունէութիւնը: Աստծոյ ներկայութիւնը զգալի եւ 
տեսանելի էր համագումարի ժամանակ: Ան անցաւ 
եղբայրական ու միաբանութեան մթնոլորտում: 
Համագումարի ժամանակ քննարկուեցին հետեւեալ 
կէտերը.

 – Եւրասիայի Հայ Աւետ. Միութեան տեսիլքը եւ 
ապագայի զարգացումը;
 – Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկե-
րակցութեան 100-ամեակի միջոցառումները 
աշխարհում;
 – Եկեղեցիի առաքելութիւնը;
 – Փոխադարձ յարաբերութիւնները աշխարհի 
բոլոր Հայ Աւետ. Միութիւնների հետ;
 – Եւրասիայի Հայ Աւետ. եկեղեցիների հովիւների 
եւ հոգեւոր առաջնորդների աստուածաբանական 
կրթութիւնը։

 Փառք կտանք Աստծուն՝ Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան գոյութեան 
եւ յոբելենական տարեդարձին համար։ Աղօթում 
ենք, որպէսզի Աւետարանչականը շարունակի 
հաւատարիմ լինել Աստծոյ կամքին և օրհնութիւն 
լինի մեր ամբողջ ազգի զաւակների 
համար։

ÜJç. mBÖVÖ oAcuCIAq
Մոսկուա
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IçD AïvXXö 16 äVJLJçBrBíP XvíÖVr FrBê ví áJçBHBçhBí, BÖäjBrBívçH 
OçvíVr zBänJê Vç ïvçhBÉvíRVírrJçP: Ar pVtJê RN VçJrê nBçnVrrJçP dP 
RÉxNVr öHVr nNÅ, dçrBpVr äJÖrJX JçdVç nvXvçBdP lVtH XvíÖVrVr zNÖ, Jí 
BÉöçJBp zBçäBdBrvíRVírrJçP$ VrxzNÖ víäJX ví ZnJX, rvç ïvçhBÉvíRVírrJç 
dP fBrHVÖBrBpVr:

 Ar rBJí ZöÖJêBí Vç fvFJívç dJBròVr áçBp BpH ïvçhBÉvíRJBrê hFBb 
BLHJêvíRJBr nBÖVr: oBpärJê RN XvíÖVrV nBdJçJÖVr áçBp LFBêBb Nç 
AÖävíbvp ïBÉòP: IçdVç áJçBHBÉrBXN Jäò, OçvíVr xNç FvfBêBb fÉxBdBívç 
nBçH nP PXXBXví VçvjvíRVírvá, BpXJí álÉBb Nç PXXBX ZöÖrBd nP$ BçäBpBpäJXví 
AÖävíbvp áJfBïBÉvíRVírP: Ar nBÖrBívçBDBç pBpäBçBçJê vç JRN ZvçfVrò 
RN XvíÖVr JçRBXP dBçJívç HNzò nPr N, vçòB!r BíJXV fçBtBXV VçvjvíRVír nPr 
Nç AÖävíbvp BtZBçf FBXP oVÖvíÖ ñçVÖävÖV BrhVr nNÅ:

 EVävíRVírP pBjRBrBd BçhBrBFçJê JçD nBçHP dçêBí XvíÖVrVr áçBp òBXJX: 
CBpê BíJXV dBçJívç Nç AÖävíbv#p JçdçV áçBp òBXJXP, vçzNÖLV dBçJrBrò 
lBrxrBX nJç AçBçVxP Jí BzçVX Brvç XvpÖvá (ováf. 1. 1, 9, 14, 18):

eJäJíBDBç oVÖvíÖ ñçVÖävÖV ÖvíçD dJBròvá Jí ZBxVr áçBpV nBfvá dçrBrò 
vírJrBX nJjòJçví RvjvíRVír Jí BÉBíJ#X dJBrò:

 oVÖvíÖV brvírHvá AÖävíBb nJLV JdBí, vçzNÖLV nJrò BX dBçJrBrò VçJr 
JçRBX:

«CBrP nBçnVr JjBí ví nJç nNÅ DrBdJêBí,
Jí Arvç ïBÉòP äJÖBrò» – ováf. 1. 14:
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 qvç äBçvíBr BÉRVí VçBçví dP nBjRJrò BÉvjÅvíRVír, JçÅBrdvíRVír, DBçöçvíRVír ví 
pBÅvjvíRVír: CBpê BpÖ DvXvçNr BÉBÅ pVtJ#rò yöjvÖ AÉBòJBXV nBjRBròP$ víjjvíBb Vç 
BLFVr. «IjDBpçrJ#ç, ÖçäBrê dP ïBïBòVn Jí d’BjöRJn AÖävíbvp$ vç UÖçBpNXP ïçdN» – eÉvá. 
10. 1: qnBrBzNÖ BtZBçf JdBb oVÖvíÖV ïBïBòr N vç BnNr Brh Vç LvfBDJçvíRVírP PrHvírV 
Jí ïçdvíV: 

 AÖävíBb ÖNç PXXBXvá, RNJí nJjòP d’BäN, ÖBdBpr nJjBívçP dP ÖVçN Jí d’víLN LBpr 
ïçdJX (ováf. 3. 16): uçzNÖLV RN# Vç BçHBçvíRVírP Jí RN# Vç ÖNçP pBpärBDJçvíNVr, zNäò 
Nç vç BrnJj Jí BrBçBä Brh nP LvfvíNç nJç äJjP: mVBd BrhP vç dçrBç XçBêrJX BpH 
zBpnBrP$ Vç uçHVr Nç, oVÖvíÖ ñçVÖävÖ: uíÖäV LBpr BtZBçf jçdJê ví ZBxVr áçBp LvfJê 
nJç nJjòJçví òBívíRJBr fBnBç:

 yöjvÖ AÉBòJBX rBJí FçBb N. «IäJíV JjBbrJçP nvÉêBb Jn, Jí BÉÅJíV JjBbrJçvír dP 
HVnJn...: UrbV rnBrvj JjN#ò, JjDBpçrJ#ç» – îVXz. 3. 14, 17: ApÖ xV rtBrBdJç RN BrêJBXV 
Vç pVtvjvíRVírP ÅrÅvíBb Nç: Ar d’PÖN RN vçváfJäJí AÖävíBb rJçBb Nç VçJr, Vrò BLBä Nç 
vçJíN pBrêBròN dBn fzBçävíRJrN vç dví FBç Vç BrêJBXNr: mVrx rJçdBpVr nNÅ d’BzçNç 
ñçVÖävÖV fJä näJçVn fBjvçHvíRJBnD, ïvçhvíRVírrJç dP rzBÖäNVr vç öçN öç BíJXV rnBrNç 
Vç îçdxVr:

 qtBrBívç BçvíJÖäBFNä nP ZvfJnvíRVírP rJçdBpBêvíêBb N VDç nBçH nP$ JçJò FXvíZvá: 
ArvrênN nNdP HNzV BzBFBp rBpvj JçVäBÖBçH nPr N, JçdçvçHP fBÖvír nBçH nP rJçdBpVr 

nNÅ, VÖd JççvçHP$ VnBÖävír nBçH nP BrêJBXVr rBpvj: IçJò FXvíZrJçvír 
áçBp BçvíJÖäBFNäP FçBb N. «ArêJBXNr öçVrBd BÉrJXvá$ rJçdBpVr 

nNÅ Bzçvj nBçHP ZvfJnvíRJBnD dP tBçTV, vçzNÖLV áäBrFV 
xJrRBçdN BzBFBr: ApÖzVÖV VnBÖävíRJBr dBçVò vírVrò, 

pBjRBfBçJXví fBnBç näBfvFvíRVírP$ vç nJç nNÅ N VDç 
fJäJíBrò BrêJBXV nJç hBZvjvíRVírrJçvír, Jí áBZP$ vç 
BzBFBpVr dçrBrò dçdrJX LBrvrò: mäBfvFvíRVír ví áBZ 
BçFJXò dP fBrHVBrBr vç áBpJXJrò dJBròP rJçdBpVÖ»:

 ÜJçBrvçvFJ#rò nJç víZäP ñçVÖävÖV fJä BpÖ qvç 
äBçvíBr ÖJnVr, ví fJäJíV#rò BÉBòJBXVr öçVrBdVr: oVÖvíÖ 
zVäV öFrN nJLV vç BzçVrò rJçdBpVr nNÅ, BrêJBXNr 
VnBÖävíRVír ÖäBrBXvá Jí BzBFBr òBÅvíRJBnD 
HVnBFçBíJXvá:
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