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 Մինչ այս խմբագրականը կը կարդաք, կը 
գտնուիք Զատկուան նախօրեակին։ Այս տօնը՝ 
կը հռչակէ Յիսուսի Յարութիւնը եւ տարած 
յաղթանակը վախի ու մահուան վրայ:

 Այս տողերը գրած պահուս՝ պսակաձեւ 
ժահրը (քորոնավիրիւս) իր աւերները կը գործէ։ 
Պահը լուրջ է։ Պարտաւորուած ենք պայքարիլ 
կատաղի թշնամիի մը դէմ, որ ծածկամիտ է եւ 
ունի անճանաչելի դիմագիծ: Ապագան անորոշ 
է: Լուրերը օրէ օր իրարմէ աւելի ահազանգային 
են: Հակառակ բոլոր կանխազգուշութիւններուն 
եւ իւրաքանչիւր երկրի Կառավարութեան 
տուած խիստ հրահանգներուն, վարակը 
մեծ արագութեամբ կը տարածուի համայն 
աշխարհին մէջ։ Ե՞րբ եւ ո՞ւր կանգ պիտի առնէ...: 

 Բազմամարդ հաւաքոյթները արգիլուած 
են: Որոշ եկեղեցիներ նոյնիսկ ջնջած են իրենց 
կիրակնօրեայ պաշտամունքը: Տեղական եւ 
համաշխարհային տնտեսութիւնը մեծապէս 
կը տուժէ այս համաճարակէն, որուն 
հետեւանքները կրնան ծաւալուն ու տեւական 
ըլլալ, աշխարհի կայունութիւնը հարցականի 
տակ դնելով: Վախի եւ խուճապի մթնոլորտ մը 
կը սկսի տեղաւորուիլ մարդոց սրտերուն ու 
մտքերուն մէջ: Ո՛չ ոք կը խնայուի։

 Արդեօք քրիստոնեան մտահոգուելո՞ւ է։ 
Ի՞նչ դաս կրնայ առնել այս առողջապահական 
երկրաշարժէն, որուն ուժգնութիւնը Ռիխթերի 
աստիճանաչափին ամենէն բարձր կէտին 
հասած է...՜

 Ներկայ հասարակութեան համար, 
որ սպառողապաշտ ու հաճոյասէր է, եւ 
անտարբեր՝ բարոյական ու հոգեւոր արժէքներու 
հանդէպ, այս ճգնաժամը յանկարծակի կը 
յիշեցնէ մարդոց կեանքին սահմանափակ, 
դիւրաբեկ եւ մահկանացու էութիւնը: Իսկ 
քրիստոնեաներուս համար ան առիթ մը կը 
ներկայացնէ, որ վկայենք մեր հաւատքը եւ 
յոյսը, հիմնուած Յիսուս Քրիստոսի վրայ: 
Այս պատեհութիւնը օգտագործե՛նք՝ մեր 
հարազատներուն հետ բաժնեկցելու Յիսուսի 
մեզի շնորհած փրկութիւնը՝ մեղքի եւ մահուան 
դատապարտութեան համաշխարհային հա-
մաճարակէն: Յայտարարե՛նք որ Յիսուս խաչին 
վրայ կրեց մեր մեղքերը, որպէսզի մեզ անոնցմէ 
ազատագրէ եւ մեր բոլոր վախերէն բժշկէ:

 Զատկուան պատգամը յարութիւն եւ 
նոր կեանք է, եւ յոյս կը ներշնչէ: Ա՛ն որ իր 
վստահութիւնը դրած է կենդանի Քրիստոսի 
վրայ, ոյժ կը ստանայ յաղթական կերպով 
դիմագրաւելու իւրաքանչիւր փորձութիւն, 
նոյնիսկ պսակաձեւ ժահրը:

 Թող այս փորձութիւնը մեզ դրդէ նախ 
եւ առաջ զգոյշ ըլլալու, որ չվարակուինք: 
Փոխանակ խուճապի մատնուելու, աղօթքով 
ամրացնե՛նք մեր վստահութիւնը Աստուծոյ վրայ: 
Շարունակե՛նք յառաջանալ այս բժշկական-
լրատուական փոթորիկին ընդմէջէն, մեր ոյժը 
քաղելով Աստուծոյ Խօսքին խոստումներէն: 
Սեփականացնե՛նք հետեւեալ յորդորը,՝ որ 
վախին հակաթոյնն է. «Մի՛ մտահոգուիք որեւէ 
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«Մտահոգու թիւնը վաղու ան 
վիշտը չի նու ազեցներ,

հապա կը պակսեցնէ այսօրու ան 
ոյժը»:՝ Քորի Թէն Պու մ,

որ ապրած է նացիական կեդրոնացման 
ճամբարներու  դժոխքին մէջ։



 mBçHdBrê BnJrBnJb BdrdBXVòP, 
HTvíBçvíRVírrJçVê HvíçÖ FBXví fçBtBLBr 
zBfr N, vçP JRN vx pBjRBrBdV, DBpê 
FNR ïçdvíRJBr JXòvá N BLBäBFçvín 
äBFrBzBfBç nBçHvír: oBÅvjvíRVírrJçV 
BdrdBXVòP nVtä LDBjJêrvín N nBçHví 
fvFví Jí näòV fvçVLvrP, dBçnçBívír 
BçJíV DBLnJçBrF lBÉBFBpRrJçV FvírBFJj 
pvpÖvá áBÉíBb: ÑBdBpr rJjvíRVírrJçV 
HTvíBçBrêBrJXV BçBfJärJçVê Jí 
äçänvíRJBr fváäVê HvíçÖ FBXP nBçHdBpVr 
êJjV fBnBç nVtä rBZBzBäVí N ví FJçBHBÖ, 
FXZBívçJXvá rçB ÖzBÖvínrJçV ïvíRBrBdV 
Xvíbvín ÖzBÖvj êvíêBdP:

 ñçVÖävÖV pBçvíRJBr rBZvçHBb äBÉB-
zBròP$ ZBxV BrHBçh lBrBzBçfvçHvíRVír 
JjBí: mBçHBêJBX AÖävíBbP nBfví 
ÖVír DBçhçBêvíJê V ZrHVç nJç nJjòJçV 
òBívíRJBr Jí RvjvíRJBr:

 wBçxBçBròV BpÖ víjví áçBp DvíÖBb 
äBäBÖdrJçV áçBpvá Dvdvär òBpXvj 
AÖävíBbvçHVr, nvçnvòvj êBíJçV dääBròV 

BÉÅJí Jí ZBxV bBrçvíRJBr rJçòJí brçBHVç 
XVrJXvá fBrHJçh, pvíÖBïBpX BxòJçvá 
rBpJê JçdròV LJrVRVr, BnDvjÅBdBr 
áÖäBfvíRJBnD eöçP hJÉòJçVr pBrhrJXvá 
Vç fvFVr: GBäBáBçvíRVírP dBäBçvíJX Nç, 
HBäBzBçävíRVírP Jí zBäVTP VçBFvçbvíJX, 
VÖd BçBFBfBÖ nBfP RBdJX Nç BçHNr 
rçB dJBròV HvíÉP TBnBrBdBívçBzNÖ$ Vç 
BrZvíÖBïJXV zBfBrÅP rJçdBpBêrJXvá:

 «eB#pç, BLBäV#ç Vrh BpÖ TBnVê..., eB#pç 
ïBÉBívçV# òv BrvírP» – ováf. 12. 28: AçHBç 
Jí ZBjBjBÖNç nBçHdBrê ÖçäVê DZBb 
ïçdvíRJBr fvFJZÉvá BjöRòr N BpÖ, Jí v#x 
RN BtZBçfBpVr zBäVírJçV BçTBrBênBr 
ÖVr hFävínP: YBxV xBçxBçBròP dçJXVÖ, nVRN 
îçdVxP JçdçBívç zBçFJírJçV? fJäBnvíä 
Nç, dBn RBFBívçBdBr FB?f Nç ïräÉvín 
EvjFvRBpV DBçhvíròvín: âBÉBzBròV 
DBTBdP ênçvíç PnzBb uçHVr$ TBnBrBdP 
pBçnBç Nç fBnBçvín ïvZvíJXví BÉ eBpç, 
BíBçäJXvá BrBçFBdBr nBfvíBr äZvíç 
nBÖP Vç JçdçBívç BÉBòJXvíRJBr:

âAÇAyuiUq îAÇAëuåuëmO$
oAåuëQUëq
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բանի համար, հապա ամէն բանի մէջ՝ աղօթքով 
եւ աղերսանքով, շնորհակալութեամբ միասին, 
գիտցուցէ՛ք ձեր խնդրանքները Աստուծոյ, եւ 
Աստուծոյ խաղաղութիւնը,՝ որ ամէն միտքէ 
գերիվեր է, պիտի պահպանէ ձեր սիրտերն ու 
մտածումները՝ Յիսուս Քրիստոսով» – Փիլպ. 
4. 6-7։

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq
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 «AçHBçrJçV ïçdvíRVírP 
âNçVêr N: qB rçBrê LöçvíRVírr 
N rJjvíRJBr TBnBrBdvín» – 
ÑBj. 37. 39: ApÖ ZvÖävínP$ 
BrdçdrJXV AçHBçV fBnBç 
oBçvíRJBr BÉBíöäJBr 
VçBdBrvíRVír HBçhBí, JçD 
XvíÖBïBpXvíRJBnD pBpärvíBb 
JçVäBÖBçHP BíJäJê rçB 
nBçnVrP ZrdJXví Jí öbJXví 
fBnBç FJçJLnBr JdvjrJçVr, 
BÖJXvá RN äBÉBzBròV NÅP 
ïBdvíJX Nç, êBíJçV HJjBFVçP 
zBäÉÉíJX, zBäBròP HNr FêvíJX. Bçêvíròvá 
äBndBêBb BxòJçP fBçBLBä nBçHdBrê 
víçBZvíRVír NVr BçJívín, VÖd Zvêvj 
FJjBçHrJçr ví DVçJçP$ òrVê PrdvjnBrBb 
zBfBzBrrJçV RnçBb hJÉòJçvín$ BrLöç Jí 
BrzNä VçJçV NVr áJçBbvíJX:

 âBÉBzvjP pBjRBdBr Nç HvíçÖ 
JdJX Vç fçBtBïBÉ pBçvíRJBnD, VÖd 
nBfBálÉV RtvíBÉBdBr fJjVrBdrJçP, 
VçJrê BçòvírBdBr ïBÉòV DBLnvêrJçV 
nJjd ïBïdvíRJBrr NVr BzBíVrJX, BÉBíJX 
JíÖ XçDBêBb, rvç ÖäJçV pBrFBívçvínrJçP 
JjBrBdJXvá DBrBÖäJjböçNr:

 mBfdBrBêví BpÖ dJBròV BnNröçJBp 
öçBdBçFVr áçBp N JçJívín äBÉBzBròP: cB?p 
nVRN, dBn dBçJXV? N rnvptV fBnBç VÖd FärJX 
nNd Brh BpÖ BtZBçfvín, vçP äBÉBzBròV 
DváVê BrêBb xXVrV: ArdBçJXVvíRVír N BpÖ, 
vçváfJäJí äçänvíRJBr fváävín Bzçvj 
nBçHví DrvíRJBr nBÖ Jr dBLnvín êBír ví 
áVtäP, Zvêr ví áNçòP, nJjòr ví LjÅvínP, 
vjDr ví XBêP, äBrÅBròr ví fBnDJçvíRVírP:

 unBrò pBjRBrBdV zBfVr ÖzBÖJXvíê 
pvFrBb$ pvíÖBfBävívín Jr: qçBrê 
BrfBäBdBr dJBròV DBÉBçBrVê BrrtBr 
òBpXJçvá fJÉBrvín N fBnDJçvíRVír DBÉP, 
Vç värBfJäòJçr NX ÅrÅJX ïvçhJXvá BÉpBíNä: 
GçB ïvZBçNr rvç Jí BrfBnJnBäJXVöçNr 
BrpBçVç DBÉJç Jr ÖzçHvín rJçÖ ví JçDJnr 
BrÅrÅJXV RBrBòvá äzBFçvívín BpräJj, 
víjJjV bBrçBdtVÉ nBnXBdV äBd ÖJjnvíJXvá, 
RvíXBêrJXvá nBçHví HVnBHçvjBdBrvíRVírP 
dBn dJBròV HNn zBpòBçJXví vFVr:

 KBpçvpR, DBçdvíRVír, BrBçFBrò, 
fBpfvpvíRVír, vZ Jí òNr, rBZBrh Jí 
BäJXvíRVír, vlVç ví ÖzBrvíRVír rvç DBÉJçr 
Jr dBLnvín fBnDJçvíRVírP dvçêçBb nBçHví 
BÉhJÉr DBÉBçBrVr: CBÉJç$ vçvrêVê v#x 
nNdP îçdVxP BçäBÖBrJê Vç äBÉBzBròV 
HBTBr FBFBRrBdNävín, BpX nVBpr XÖJê 
ZBxV êBbvín dBrFrBb Vç HBfVlrJçVê, 
dçJXvá rçBrê zBälBÉBb ûVLVòBdBr Jí 
fvFJdBr êBíJçP:

 SBnBrBdBívç NVr ÖBdBpr äBÉBzBròV 
fBnBç rBZBbçBFçvíBb BpÖ DvXvç DÉrBLDöÖ 
nVÅvêrJçP: uçváfJäJí dBçl TBnBrBd 
Jäò, oVÖvíÖV oBçvíRJBnD nVÅvêrJçr ví 
FvçbBHçvjrJçP fBíBÖBçBzNÖ xòvíJXví NVr, 
vxrxvíRJBr zBänBFçòV BrlBrBxJXV NÅJçvín 
BrpBpäBrBXvá:

 cBçv?j Jrò LVrvíJX BpÖ pvpÖvá: ÑçJçvá 
ví DVçJçvá zBtäzBrvíJXví dBçVò xvírJrò, 
vçváfJäJí oBçvíêJBXV nBçnrV ÖçDBLBr 
LFJÖäVr nNÅòVr ltnBçävíRVírr N dBzvíJXví 
VDçJí BròBdäJXV FöäV, VÖd LçBfP XVrJXví 
N BçHBçvíRVírP (IïJÖ 6. 14), JçBrBdBr 
HçBZäV Zlvíjvíê BÉBÅrvçHJXví fBnBç nJL 
BrnBfvíRJBr FXFXBêvj BjDVíçV ÅçJçVr:

 oBçvíêJBX îçdxVr pBjRBdBr dJçzBçP 
tBä BíJXV pvíÖBXVê N ví ZöÖvír, òBr 
äBÉBzBròV BrJXVê HvíçÖ FBXví fBnBç 
RBïvíBb nBçHdBpVr DvXvç äJÖBdV lVFJçP: 
IRN äBÉBzBròVê Jäò dBp pBçvíRVírP Jí 
BrnBfvíRVírP, PrHBnNrP fBnDJçvíRVír N 
zNäò, HNzV Vç BíBçäVr njJXví ÖBfnBrvíBb 
TBnBrBdP: 

«Ar fvÖ xN, vçváfJäJí
pBçvíRVír BÉBí»
mBäR. 28. 6:
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 Իր խաչելութենէն երեք օր ետք Յիսուս 
յարութիւն առած էր Մէկշաբթի (Կիրակի) 
առաւօտուն եւ նոյն երեկոն իր աշակերտներուն 
երեւցած էր: Սակայն անոնցմէ մէկը, Թովմաս, 
այնտեղ չըլլալուն՝ չհաւատաց այս զգայացունց 
լուրին եւ յայտարարեց. «Մինչեւ որ գամերուն 
հետքերը չտեսնեմ անոր ձեռքերուն մէջ ու 
մատներս չդնեմ գամերուն տեղերը եւ ձեռքս 
չդպցնեմ անոր կողին՝ չեմ հաւատար» – Յովհ. 
20. 5: 

 Թովմաս անհաւատ մէկը չէր եւ ոչ ալ 
սկեպտիկ մը, բայց կ’ուզէր վստահ ըլլալ թէ 
իրօք Քրիստոս յարութիւն առա՛ծ էր: Կ’ուզէր 
իր կասկածները փարատել եւ ճշմարտութիւնը 
գիտնալ: Տարակոյսներ սկսան տողանցել իր 
մտքին մէջ: Բայց ի վերջոյ եկաւ ճակատագրական 
այն պահը երբ յարուցեալ Յիսուսը երեւցաւ իրե՛ն 
ալ եւ հիմնովին փոխեց իր աշխարհահայեացքն ու 
կեանքը: Արդարեւ, իր Յարութենէն շաբաթ մը ետք, 
Յիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտներուն: 

AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

âIÑquëAaMq AëIWU' 
âIÑqIWuë squåeñO

 «mNd dJBrò$ äBÉBzBrò», «nNd dJBrò$ 
BrBçFBrò», «nNd dJBrò$ xBçxBçBrò» Jí 
rnBr HTFvfBròV BçäBpBpävíRVírrJçV 
fBdBrVt zVäV BçhBrBFçJrò «nNd dJBrò$ 
fBnDJçvíRVír» òçVÖävrNBdBr BÉvjÅBçBç 
näBbvjvíRVírP, vçzNÖLV dBçvjBrBrò 
ñçVÖävÖV fJä pBçvíRVír BÉrJX, rçB 
fBíBäBêvjrJçV ïBjBrFVr nBÖ dBLnJXvá, 
vçváfJäJí JçBrJXV Jr rçBrò, vçvrò rçBr 
fBíBäBêVr Jí nJÉBr (A. QJÖ. 4. 13):

 âBÉBzBròVê pJävp ïBÉBívçvíJXví, 
BpÖVròr äBÉBzBròVr Zvç rdvíjVê HvíçÖ 
FBXví fvFJdBr DBíBçBçvíBbvíRVírP, 
ñçVÖävÖV pBçvíRJBr öçVrBdVê Jrò Övávçvín 
nJrò, vç HBÉrvíRJBr DBTBdP dBnBívçBDBç 
PnzJXvíê pJävp, eöç BÅ dvjnP rÖäJXví 
ïBÉòVr BçTBrBêBí, JçdrBpVr BrrVíRJjNr 
FvpvíRVírrJçV vFJjNr rvíVçBzJävíRJBr 
JçdçzBFvíRVírr ví ZrHBdêvíRVírP PrHví-
rJXvá (IDç. 8. 1):

 âBÉBzBròV bvêvín lnXvívj Jí dçBdVê 
zBäçBÖäíBb tBzVdV nNÅ dBzdzvíBb 
hJÉòJçvá äBrÅBfBç nJç nBçnVrP JçD 
áJçÅBzNÖ BrtrxBrBp nNd öç, êBír ví áVtäP, 
XBêr ví vjDP, BjV Bçêvíròr ví dJBròV XJjVr 
zVäV HBHBçJr BLHJêvíRVír FvçbJXvíê nJç 
áçBp: uFJjNr Bpr nBçnVrP, vçP LFJrBXví 
Jrò pBçvíêJBX dJBròvín, BrZvêJXV N 
XVrJXví nBçHdBpVr hJÉòJçV nVÅvêvá nJL 

zBälBÉvívj äBrÅBròrJçVê: Apr BäJr, 
HJÉJíÖ nJL ZvçäBdJXví BrpBF nvXvíêòvá 
XêvíBb nBçHVd JçD ïräÉJr rvprVÖd nJç 
HVr dBn BlVírrJçP, FNR ÖçDBzjbJXví 
fBnBç, xJr FärJXví nJç nBfvíBr ïvÖvín, 
vçváfJäJí fBÖBçBdBê HBäBÖäBrV BÉÅJí N 
dBrFrJXví VíçBòBrxVíç nBçH, Vç pBçvíRJBnD 
fJäJíJXvá nJÉJXrJçVê pBçvíRVír BÉBbrJçV 
BÉBÅrJdVr$ ñçVÖävÖV (A. cvçr. 15. 20):

 ApÖ fBíBäòV nNÅ ädBç nBçHP, rvprVÖd 
JRN äBÉBzBròvá XV dJBròvá N Bzçvín, 
xV dBçvj XvíÖBLFJÖä fçJtäBdV fJä 
BíJäJX ñçVÖävÖV oBçvíRVírP$ BÖJXvá. 
«wN# BÖä, òBrLV pBçJB!í»: UÖd ñçVÖävÖvá 
pvíÖBHçvíBb äBÉBzvjrJçP, nVrxJí BrFBn 
rrÅBbrJçP tBçvírBdJXví Jr VçJrê ÖçDBÖBê 
öçfrJçFvíRVírP, ïBÉBívçJXví Zvç pvpÖvá: 
qçBrò nVtä fBíBäòvá vjÅvírJXví Jr 
nVnJBrê BpÖ dJBròvín Jí fBrHJçhJBXvín, 
BÖJXvá.

 – ñçVÖävÖ pBçJB!í V nJÉJXvê:
 – ôçfrJB!X N oBçvíRVírr ñçVÖävÖV:
AnNr:

EçVFvç IzÖ. wUúQkIAq
AÉBÅrvçH AäçzBäBdBrV 

eBpvê QJnV
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Այս անգամ Թովմասն ալ այնտեղ էր: Յիսուս ըսաւ 
անոր. «Մատդ բե՛ր, հո՛ս դիր եւ տե՛ս ձեռքերս. 
բե՛ր ձեռքդ ու դպցո՛ւր կողիս, եւ անհաւատ մի՛ 
ըլլար, հապա՝ հաւատացեալ» – Յովհ. 20. 27:

 Այդ հրաշալի եւ սրտառուչ պահուն Թովմաս 
դէմ յանդիման եկաւ Յիսուսի եւ բացագանչեց. 
«Իմ Տէրս ու իմ Աստուածս»: Յիսուս ըսաւ անոր. 
«Դուն տեսար եւ հաւատացիր. երանի՜ անոնց որ 
չեն տեսած ու կը հաւատան» – Յովհ.20. 29:

 Թովմասի համար՝ տեսնելը՝ հաւատալ 
էր: Յիսուս իրեն հաղորդեց թէ ո՛չ միայն 
տեսնելը հաւատալ է, այլեւ հաւատալը ինքնին 
տեսնել է: Այլ խօսքով, հաւատալը կախեալ 
չէ տեսանելի ու շօշափելի ապացոյցներէ: 
Քրիստոնէական հաւատքը կախում չունի այն 
տեսակ բաներէ՝ որոնք տեսանելի եւ շօշափելի 
են. ան չի չափուիր, չի կշռուիր եւ չի վերլուծուիր 
գիտական բնալուծարաններու մէջ: Հաւատքը, 
առաքեալին խօսքով, «յուսացուած բաներուն 
հաստատութիւնը ու չերեւցած բաներուն 
ապացոյցն է» – Եբր. 11. 1:

 Յիսուս երանելի կը կոչէ բոլոր անոնք, որոնք 
տեսնուածէն աւելի տեսնելու շնորհքը ունին. 
Անոնք որոնք Յարութեան ապացոյցը թափուր 
գերեզմանէն, Յիսուսի խոցոտուած կողէն ու 
ձեռքերէն անդին, կամ սոսկ պատմական դէպք 
մը ըլլալու իրականութենէն աւելի՝ անձնական 
փորձառութիւն մը կը համարեն: 

 Առաջին դարուն, Պօղոս Առաքեալ անոնցմէ 
մէկն էր՝ որ տեսնուածէն աւելի տեսնելու շնորհքը 
ունէր: Թէեւ Յիսուսի Յարութենէն յետոյ զինք չէր 
տեսած, սակայն անոր յարութիւնը զգացեր էր 
իր կեանքին մէջ երբ կը յայտարարէր. «Ես չէ որ 
կ’ապրիմ, այլ Քրիստոս է որ կ’ապրի իմ մէջս» 
– Գաղ. 2. 20: Խօսելով Յարութեան զօրութեան 
մասին, Առաքեալը հետեւեալը կը գրէ Կողոսայի 
Եկեղեցւոյ հաւատացեալներուն. «(Քրիստոսի) 
հետ թաղուեցաք մկրտութեամբ, նաեւ անով եւ 
անոր հետ յարութիւն առիք» – Կող. 2. 12:

 Յիսուսի Յարութենէն ի վեր, շուրջ քսան 
դարեր, միլիոնաւոր հաւատացեալներ զգացեր 
են Յարութեան զօրութիւնը իրենց կեանքին 
մէջ: Անոնք Քրիստոսի հրաշագործ Յարութեան 
զօրութեամբ՝ իրենց մեղքերու գերեզմանէն 
յարութիւն առած՝ դարձած են Քրիստոսի 
Յարութեան կենդանի վկաները: Անոնք Յիսուսի 
յիշած այն երանելիներն են, որոնք իրենց 
անձնական փորձառութեամբ իսկ կրնան 
վկայել. «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. օրհնեալ է 
Յարութիւնն Քրիստոսի»: 

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. 
QuëQUcIAq

Յիսու ս ըսաւ Անոր. 
«Դու ն հաւատացիր՝ որովհետեւ տեսար զիս.

երանի՜ անոնց որ կը հաւատան առանց տեսնելու »
Յովհ. 20. 29:



CAqAÑâIiaAcAq

IÖ$ BrBçHBç, VÖd Hvír$ BçHBç,
UrxzN?Ö nJÉBç VrbV fBnBç:
IÖ$ nJjBívç, VÖd Hvír$ BrnJj,
KJrJêVç dJBròH$ V#n BçJBr äJj:

ô!, JÖ$ ZBíBç, Hvír$ BrnBç XvpÖ,
oöTBçJêB!ç ZBxVr, oVÖv#íÖ:
IÖ$ ïvítV# zNÖ, Hvír$ tvítBrV#,
ñJL nJjòJçv#áÖ Vn ZvêJêV:

IÖ$ êJ#Z FÉVfV, Hvír$ hVír BrJjb,
ÑNçPH VrxzN!Ö ÖJíPÖ bBbdJê:
IÖ$ BrzVäBr, VÖd Hvír$ BrFVr,
CBpê FrJêVç Vn RBrd fvFVr:

IRN nJÉBç Hvír Vrh fBnBç,
uç BçVírváH PXXBn BçHB#ç,
îçdV!x, òJLV VrxzN?Ö xFBn
Ií xPrbBpJn dJBròÖ XnBr: 

SBF oAcuCIAq

u?íç ïräÉJn ñJL, áBçHBzJ#ä:
YBxNr áBç VÅBb nBçnVrH
 v?ç ïvÖVr nNÅ fBrFxJêBí:
Un vçvrvínrJçvíÖ nNÅ
 fBÖBp zBçäNL nP FBçvír,
 Jí zBäV nP nNÅ òBçN$
 nvíR bBd nP FäBp äZvíç,
 TBpÉ nP BÉBrê bZrVV$
 rJçÖV BnöRr zBtäzBrvj:
Qv#j ävíç vç òBçr FXvçJn
 Jí närJn ñJL FärJXví.
 FärJXví HNnòH HBXvíd
 Jí BïJçH BçVírvä.
 ïräÉJn nBçnVrH fBrFxBb
 nBçHvê BrNbò ÖçäJçNr:
CBpê V!rx LBçnBrò, òBçVr áçBp
 FäBp XBRJç hJíBívç,
 vçvrê FVçdNr fJÉBêBb
 ÖvíçD nBçnVrH Nç fçBtò,
 zBçäNLVr nNÅ FBçvírV
 Dvpç ví dJBròP DBçJívj:
uíçJnr v#jÅ JÖ, oVÖv#íÖ,
 xvçêBb N BçVírH ÖvíçDV,
 Jí nBçHJçvír BtZBçfV
 pvpÖV rvíNçr dP DBTrJÖ,
 vçzNÖLV Dvêr HTvZòV
 Rvj äBp Brvrê vç JçRBr
 JçdVròV ÖNçr áBpXJXví:
IÖ JçÅBrVd Jn BpÖöç,
 vç ñví dBçöäH FäBb,
 ñví òBjêç hBprH XÖBb,
 JÖ väòJçvíH fJäòJçNr$
 rJj lBnDBpNr dP òBXJn:
 cP òBXJn, nVrxJí vç J#Ö BX$
 ñví äBrH nNÅ XvíÖBívç$
 BzçVn, BzçVn JçÅBrVd,
 vç FäBb Jn ñJ#L fVnB,
 v#x RN ïvÖVr nNÅ XJjV,
 BpX ÖçäVÖ nNÅ BröRV:

mVòBpNX IuëÑuëúIAq
(îBÖBäJrB)

UqaU 
eAmAå...

oAåuëQIAq 
AëIâUÑO
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 1741-ի մռայլ գիշեր մը, ծերուկ մը 
անգիտակցաբար կը կորսնցնէր իր ճանապարհը 
Լոնտոնի փողոցներուն մէջ, անկայուն ապագայի 
մը վախէն յուսալքուած: Այդ անձը՝ մեծ երաժիշտ 
Ճորճ Ֆրիտրիշ ՀանտէլՃորճ Ֆրիտրիշ Հանտէլն էր։

 Երկար տարիներ՝ անսահման 
յաջողութիւններու հասած եւ բարեհաճութիւններ 
վայելած էր, Եւրոպայի մեծամեծներու յարգանքն 
ու պատիւը շահած էր. հետեւաբար կը մտածէր 
որ այլեւս դժբախտութեան պիտի չհանդիպէր 
եւ ապահով կեանք մը պիտի վարէր։ Սակայն 
մէկ անգամէն իր կեանքի թատերաբեմը 
փոխուեցաւ: Զրպարտութիւններ վրայ հասան 
նախանձոտ մրցորդներու կողմէ, ու զրկուեցաւ 
հզօր մարդոց պաշտպանութենէն, բայց եւ 
այնպէս անոնց աջակցութիւնը անհրաժեշտ էր 
իրեն՝ յաջողութեան հասնելու ճանապարհին։ 
Այդ պահուն մասամբ անդամալուծուած էր, եւ 
որոշ ժամանակաշրջան մը բացարձակապէս 
անկարող եղաւ հետապնդելու իր գործը:

 Բարեբախտաբար յաջողեցաւ այդ 
դժուարութիւնները յաղթահարել, եւ իրարու 
յաջորդող չորս օփերաներ իրեն արտօնեցին 
ժամանակի մը համար վերագտնելու իր 
անցեալի փառքը: Բայց Քարոլայն Թագուհիին 
մահը, որ իր գլխաւոր բարերարուհին էր, զրկեց 
զինք արքայական աջակցութենէն, եւ կրկին 
ինքզինք գտաւ լքուած, արհամարհուած եւ 
մեկուսացած։ Սեւ ամպերով մթամած ապագայի 
մը դէմ յանդիման մնաց։ Քայլ մը յառաջանելէ 
ետք՝ դէպի փառք, մէկ քայլ ետեւ կ’երթար՝ դէպի 
անկում։ Յաջողութեան գագաթնակէտէն կ’իջնէր 
ձախողութեան անդունդը ու կը հասնէր մինչեւ 
յուսալքումի եզրին: Մայրաքաղաք Լոնտոնի 
ամայի փողոցներուն մէջ իր կատարած գիշերային 
շրջագայութեան ատեն՝ իշխող խաւարը՝ նման էր 
իր սրտի թախիծին:

 Եկեղեցիի մը ճակատին առջեւ, 
դառնութիւններով պրկուած միտքը անսանձ 

ձգեց իր ազատ վազքին։ Յետոյ ապստամբեցաւ իր 
ճակատագրին դէմ եւ հարց տուաւ. «Աստուա՜ծ իմ, 
ինչո՞ւ զիս թողուցիր:» Բայց այդ նոյն գիշերը, իր 
թշուառական բնակարանը հասնելուն պէս՝ գտաւ 
կապոց մը։ Բանաստեղծ մը իրեն ուղարկած էր 
սրբազան մաղթերգի մը (օրաթորիօ) ձեռագիրը, 
իրմէ խնդրելով որ յօրինէ բնաբանին յարմարող 
երաժշտութիւն մը:

 Նախ Հանտէլ կը դժգոհի քանի որ կը 
նախընտրէր յօրինել օփերա մը։ Արդարեւ 
հոգերգութիւնը սուրբ գործ մըն է, երգչախումբի 
համար երաժշտութիւն մը ստեղծելը՝ կը պահանջէ 
մենակատարներ եւ խմբերգ ունենալ, առանց 
բեմադրութեան յատուկ զարդարանքներու, 
տարազներու եւ դերասաններու։ Կրօնական 
նուագը՝կը պահանջէ ժուժկալութիւն, 
եւ հարկ է հասարակութիւնը հրաւիրել 
հանդիսակատարութեան: Ինք նաեւ կը ճանչնար 
բնագրին հեղինակը, որ միջակ դասակարգի 
պատկանող բանաստեղծ մըն էր:

 Փոխանակ յուսահատութեան մէջ 
մխրճուելու, Հանտէլ կը սկսի թերթատել 
ձեռագիրը, եւ անմիջապէս քանի մը տողեր 
կը գրաւեն իր ուշադրութիւնը։ Անոնք 

eAqâMWU 
«mIÑUA»-q
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Աստուածաշունչէն հատուածներ էին, որ կը 
պատմէին Մեսիայի գալուստին մասին: «Մարդիկ 
արհամարհած ու լքած էին զայն», եւ այս խօսքերը 
կը համապատասխանէին իր իսկ հոգեվիճակին: 
Մինչ կը շարունակէր իր ընթերցումը, այս 
խօսքերը իր սրտին մէջ արձագանգ կը ստանային, 
հոն թափանցելով կը լուսաւորէին իր ամբողջ 
էութիւնը: Ուստի ձեռագրին հետ վարուելով 
ըստ իր կամայական հայեացքին՝ սքանչելի 
երաժշտութիւն մը կը սկսի յօրինել: Նորոգուած 
ոյժերով գործի կը լծուի, մոռնալով իր ամէնօրեայ 
կենցաղը:

 Հանտէլ լման երեք շաբաթ կը մխրճուի այս 
գործին մէջ, անտեսելով մնացած զբաղումները: 
Շատ քիչ կը քնանայ. իր ծառան կը նշմարէ որ 
նոյնիսկ կ’անտեսէ իր ճաշը, կամ հազիւ սկսած՝ կը 
թողու ու գործը կը շարունակէ: Երբեմն կը նկատէ 
որ երկար ժամեր ինքնամոռաց կ’աշխատի, 
երգելով «Ալէլուիա», մինչ աչքերէն արցունքի 
կաթիլներ այտերն ի վար կը հոսին: Նոյնիսկ 
կը մտածէ որ իր տէրը միտքը կորսնցնելու 
վրայ է: Երեք շաբաթներու վերջաւորութեան՝ 
հոգերգութիւնը կ’աւարտի, ուստի երաժիշտը կը 
գտնէ իր քունը եւ ախորժակը:

 Նկատելով որ իր գործերը Լոնտոնի մէջ 
գնահատուած չէին, Հանտէլ ձեռագրին հետ 
կը մեկնի Իրլանտա: Ինքն է որ կը ղեկավարէ 
երգչախումբին փորձերը, եւ առաջին հանդիսաւոր 
կատարման համար օրը եւ ժամը կ’որոշուին – 
13 Ապրիլ 1742: Նախքան ներկայացման ժամը, 
ամբոխը թատրոնի դրան առջեւ հաւաքուած կը 
սպասէ՝ ունկնդրելու այս փառահեղ պանծալի 
գործը:

 Տապլինի յաջողութենէն ետք, Հանտէլ կը 
վերադառնայ Անգլիոյ մայրաքաղաքը, ուր իր 
«Մեսիա»-ն կը ստանայ նոյն մեծ յաղթապանծ 
յաջողութիւնը: Երբ կը լսուի «Ալէլուիա» 
կտորը՝ երգահանի գլուխ-գործոցին առաջին 
ներկայացման ատեն, թագաւորը ինքնաբերաբար 
ոտքի կը կանգնի, եւ հանդիսատեսները կը 
հետեւին անոր, ու բոլորը ոտքի կը մնան մինչեւ 
մաղթերգին աւարտը: Ապա «Ալէլուիա»-յի 
այս յոտնկայս ունկնդրութեան սովորութիւնը 

Անգլիայէն կը տարածուի համայն աշխարհ՝ 
մինչեւ այսօր:

 Հանտէլ մինչեւ իր կեանքի վախճանը 
ամէն տարի ներկայացնել կու տայ «Մեսիա»-ն: 
Կը մերժէ հեղինակի իրաւունքին նիւթական 
վարձատրութիւնը ստանալ որպէս երաժիշտ, 
եւ այդ շահոյթը ամբողջութեամբ կը նուիրէ 
բարեգործական կազմակերպութիւններու: 
«Մեսիա»-յի երգահանը կը նկատէ որ խոր 
վհատութեան մէջէն դուրս ելլելը հրաշք մըն էր, 
եւ կը փափաքի որ իր հոգերգութիւնը յուսաբեր 
պատգամ մը հանդիսանայ համայն աշխարհի: 

 Առաջին կատարումէն ետք՝՝ Հանտէլ 17 տարի 
ապրեցաւ։ Զերծ չէր փորձութիւններէ. բայց քանի 
կարողացած էր դժուարութիւնները յաղթահարել, 
երբեք թոյլ չտուաւ որ յուսահատութիւնը գրաւէ 
իր սիրտը:

 Երբ կը զգար որ իր կեանքի վերջաւորութեան 
կը հասնէր, միայն մէկ փափաք կը սնուցանէր 
–՝մեռնիլ Աւագ Ուրբաթ օր մը: Ֆրիտրիշ 
Հանտէլի ուխտը կատարուեցաւ 13 Ապրիլ 1759-
ին, որ կը զուգադիպէր «Մեսիա»-յի առաջին 
բեմադրութեան օրուան, եւ իր երկրային կեանքին 
հրաժեշտ տուաւ այդ նոյն օրը: Իր գլուխ-գործոցը 
բարձրաքանդակ աւանդ մըն է որ թողուց 
մարդկութեան, մանաւանդ որ ծանօթ ենք թէ ան 
ինչպիսի պայմաններու մէջ իրականացաւ:

 Հանտէլի «Մեսիա»-ն միայն երաժշտական 
բարձրորակ գործ մը չէ։ Անոր պատգամը մեզ 
միշտ ներշնչելու է, նկատի ունենալով որ անոր 
յօրինումը հանած է երգահանը յուսահատութեան 
վիհէն եւ յաղթանակ ընձեռած։ Հետեւաբար իր 
հեղինակաւոր գործը համայն աշխարհին յոյսի 
ցոլքեր կ’ընծայէ սերունդէ սերունդ: 

eBpBêvíê$ ováfBrrNÖ 
AÑyIâ



CAqCIå iC. âAåU mAåâ-AyåUW 2020 QUë 75 ■ 11

uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

 aBjdBLBçHVr pBÅvçHvj IçdvítBDRVNr 
nVrxJí sBDBR öçP DBêBÉVd tBDBR nPr 
N$ AíBF sBDBR Brvírvá, vçví PrRBêòVr 
JdJjJêVr dP pVtBäBdN oVÖvíÖV JçdçV áçBp 
BzçBb JçJÖvírJçJò äBçVrJçví áJçÅVr 
öçJçP: Ar mJb yBfòV òBÉBÖvír öçJçNr 
HvíçÖ dP nrBp, Jí VDç BÉBrhVr tBDBR$ 
VíçBpBävíd rtBrBdvíRVír vírV: ApÖ BÉRVí 
d’PÖJrò.

 «eöç BrÖdVLD CBrP (oVÖvíÖ), vç 
òJçváDNrJçví áçBp dP fBrFxV, BpÖöç rvç 
BíBrBdV áçBp rÖäBb N. öçfrJB!X N VtZBrP 
vç dví FBp, BrpBjRJXV RBFBívçP»:

 «uçHVr$ vç pBíVäJBrrJçNr BÉBÅ Nç ví 
xvçÖ dJçzBçBrò vírJêvj NBdrJçví áçBp dP 
rÖäV, BpÖöç bJçJçví Jí zBäBrVrJçví dvjnN 
dP ïBÉBívçvíV. öçfrJB!X N VtZBrP vç dví 
FBp, BrpBjRJXV RBFBívçP»:

 «IdNò, v#á Hvíò rvç TvjvávíçH, 
fçJtäBdrJçví DBLnvíRJBr fJä ïBÉBívçJrò 
LVrò òBjêçBhBpr JçFvá. öçfrJB!X N VtZBrP 
vç dvíFBp, BrpBjRJXV RBFBívçP»:

 c’BçTN fvÖ BrêvjBdV pVtJX vç 
AíJäBçBrrJçr ví JdJjJêívp BíBrHvíRVírP$ 
oVÖvíÖV IçvíÖBjNn näBb öçvíBr 
dBzBdêvíRJBnD xJr FvçbBbBb aBjdBLBçH 
dvxvínP$ «bBjVdvá LBçHBçvíBb» VnBÖävá: 
uíçJnr dP RvíV RN eBpvê zBänvíRJBr nNÅ 
bBjdBLBçHP fJRBrvÖBdBr äör nP JjBb N$ 
ÜBçHBáBÉ BrvírVr zNÖ, Jí RN TBnBrBdV 
PrRBêòVr ZBÉrvíBb N oVÖvíÖV IçvíÖBjNn 
närJXví HNzòVr fJä: Urx vç AíJäBçBrrJçP 
dP pVtJr$ Bpr N RN IçvíÖBjNn JçRBXví 
lBnDvír áçBp TvjvávíçHP hVRJrVV lVíjJç 
vírNç Vç hJÉòVr nNÅ, VÖd víçVtrJç VçJrê 
LFJÖärJçP dP ÖïÉNVr Arvç väòJçvír äBd, 
Jí DBçhçBjBjBd dP FvxNVr. «uáÖBrrB#, 
öçfrJB!X N Br vç dví FBp âNçvÅ Brvírvá»: 

 ApÖ JjBí dBçFBZöÖP BnDvZVr, vçvír 
tçRrJçvír áçBp Br rvç dJBrò dP ÖäBrBç: 
eBíBòvíBb DBLnvíRVírP pvpÖ vírNç vç 
BíBrBdVr áçBp rÖävj BpÖ oVÖvíÖP$ 
òBÅvíRVírP zVäV vírJrBç pBpäBçBçJXví 
VròLVrò VDç fçNVê rvç BÉBÅrvçHP, Jí zVäV 
pBÅvjNç eÉvánV äVçBzJävíRJBr bBrç 
XvíbP áJçêrJX Vç TvjvávíçHVr víÖJçNr: 

aAicAKAåG
(mBäR. 20. 29, 21. 17, îVXz. 4. 4-7)
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YBrHBáBÉ BpÖ BnDvZP BdrdBXvíRVírP 
vírNç vç V áJçÅvp fBÖBb Nç öçP$ JçD 
zVäV fBÖäBävíNç UÖçBpNXV BrdBZvíRVírP 
trvçfVí BpÖ rvç jJdBáBçVr:

 oVÖvíÖV fJäJívjrJçP äJÖBb NVr Vç 
fçBtòrJçP, XÖBb NVr Vç ZöÖòJçP, Jí víçVt DBr 
xNVr dçrBç JLçBdBêrJX DBêV BrdN$ vç BpÖ 
oVÖvíÖr Nç HBçJçN V áJç ÖzBÖvíBb mJÖVBr: 
Ar nBçnVr BÉBb Nç, Jí dví FBç TvjvávíçHVr 
BLBäBFçvíRVírP pBÅvjêrJXví: ÑBdBpr xNVr 
BrHçBHBçhBb Brvç fBÖäBävínrJçvír$ vç 
PçBb Nç pÖäBdvíRJBnD nP BrtJj. «Un 
RBFBívçvíRVírÖ BpÖ BtZBçfNr xN»: AçHJöò 
TvjvávíçHP dv?pç Nç RN ZvíX: UrxzN?Ö xNç 
pVtJç Brvç ZöÖòJçP:

 CBpê FVäN?ò. BrfBäP vç XçVí VròrVçnvá 
dXBrvíBb N, BrdBçvj d’PXXBp VròLVrò 
hJçDBLBäJX$ äJÖrJXví HvíçÖV VçvjvíRVírP 
VrxzNÖ vç N: ApHzNÖ BX fçJBp TvjvávíçHP 
nJb BdrBdBXvíRJBnD dP ÖzBÖNç vç 
mJÖVBr òBjBòBdBr bçBFçvá BrfBä nP 
PXXBç: eVr uíZäV nBçFBçNrJçP ZöÖBb NVr 
Brvç nBÖVr, PÖJXvá. «yVäV FBp ZvrBçf 
BíBrBdV áçBp rÖäBb:» Ií BpH öçP fçJBp 
TvjvávíçHP dP rBpNç BíBrBdV áçBp fJbBb 
BrhVr ví dP näBbNç RN BpÖ oVÖvíÖP dçrB?p 
PXXBX Bpr ZvÖäBêvíBb mJÖVBr vç BfB# 
d'JçRBç IçvíÖBjNn$ BíBrBdV áçBp rÖäBb, 
DBTVr áJçêrJXví zBänBdBr HNzòV nP 
äörBdBäBçvíRJBr nNÅ$ vç dP pVtBäBdNç 
VÖçBpJXBêVrJçví BLBäBFçvíVXP IFVzävÖV 
îBçBívrVr VtZBrvíRJrNr:

 gVRJrVrJç dP lölNVr öHVr nNÅ Jí 
LFJÖärJç dP ÖïÉvíNVr oVÖvíÖV väòJçvír 
BÉÅJí: gVRJrVV lVíjJçP ÖvíçJç xNVr, v#x 
BX LFJÖärJçP$ RBFBívçBdBr BÉBçdBrJç: 
eÉvánV LöçJj DBrBdP äNçr Nç JçdçVr, 
FXZBívçvíRJBnD IçvíÖBjNnV áçBp VtZvj 
yVjBävÖVr: u?á zVäV fBnBçhBdNç hJÉò, 
dBn LNrò, Jí dBn ZöÖò DBçhçBêrJX LBíRVxVr 
HNn: u?á zVäV pBrHFrNç pJjBïvZBdBr 
tBçTvín ÖäJjbJX: gVRJrVV lVíjJçP Jí ZvrBçf 
BíBrBdP zBçL Jí BrárBÖ ZvçfçHBrVtJç NVr$ 
nVBpr TvjvávíçHVr LFBêvínrJçP FçFÉJXví 
fBnBç: UçBdBrVr nNÅ v#x nNd fÉvánNBêV 
DBrBdBpVr dP ÖBçÖÉBç LBrvrò äJÖrJXvá, 

áBÖrLV eÉván FVäNç LÖzJX UÖçBpJXBêVVr 
pvZvçä Jí BzÖäBnD fvFVr: 

 IçD oVÖvíÖ näBí ÑvíçD ñBjBòP, Vç 
fvFVr LBpçvpRvá XJêvíJêBí$ äJÖrJXvá 
tvídBpV áJçBbvíBb äBlBçVr tçÅBïBdP: 
âBzBXJê HçBnBïvZrJçvír ÖJjBrrJçP 
Jí fçBnBpJê vç BrdN fJÉBrBr äBlBçVr 
ÖçDvíRVírP ZBRBçvjrJçP:

 AfB# òÖBr HBçJç BrêJç Jr Bpr öçJçNr JçD 
AÖävíbvp uçHVr$ oVÖvíÖ, näBí ÑvíçD ñBjBòP 
Jí DBçhçBêvíê Vç hBprP BÉ V fBÖäBävínr 
Bpr FBjBïBçVr vç äBlBçP AÖävíbvp ävírr 
N Jí zNäò N nrBp rvpr áJfvíRJBr nNÅ: 
U?rx zVäV FärJrò nJrò BpÖöç, JRN BdrBçd 
nP rJäJrò nJç äBlBçrJçvír áçBp$ BçBç-
BtZBçfV äBçBbòVr: U?rx dP dBäBçvíV fvr, 
v?á N vç dP ïBÉBívçvíV: uçv?í ZöÖòP dP 
XÖvíV, Jí vçv?í BrhVr dP fzBäBdVr nBçHVd: 
AçHJöò nJç äBlBçrJçNr rJçÖ dBäBçvívj 
zBtäBnvíròrJçP V?rx xBïvá d'BLrvíBêrJr 
fBíBäBêJBXrJçvír fvFVrJçP: mVRN Brvrò 
dP FVäBdêV?r RN äBlBçP AÖävíbvp ävírr N, 
víç nVBpr Arvç YöÖòP zNäò N XÖvíV Jí dBnòP 
FvçbBHçvíV: ñÖBr HBçJç BÉBÅ UÖçBpNXV 
TvjvávíçHP FvxJê. «uáÖBrrB!»: mJrò V?rx 
dJçz dP HVnBívçJrò oVÖvíÖ qBLváçJêVr...: 

 mJç fBpçBzJärJçP JçFBb Jr ÖB#zNÖ.

 «uíçBZBêV#ç vá ÖvíçD JdJjJêV$ ÖvíçD 
mVBbrVr FBXvíÖäVr fBnBç. êrbB# DvXvç 
ÖvíçDJçvír fJä nVBäJj»:

 «uíçBZBêV#ç v#á áJçVr ÑVvrV HvíÖäçP, 
BfB# òví QBFBívçH dví FBp rvç BíBrBdV 
áçBp rÖäBb. Br BçHBç Jí ïçdVx N, vç dP 
ïçdN ví dJBrò dví äBp»:

 «KvíBçRBêV#ç Jí JçÅBrdBêV#ç v#á 
TvjvávíçH AÖävíbvp, bBjdJBX lVíjJ#ç ävíç 
fBíBäòvá Jí PÖN#. "öçfrJB!X PXXBÖ äVJLJçòV 
QBFBívçP$ vç JdBç"»:

sBfN A. ñfrp. AWQuëqIAq 
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«Աժան շնորհք է այն՝ որ առանց ու սու ցու մի ,
առանց խաչի եւ առանց Յիսու սի է»։ 

Տիթրիխ Պոնհոֆըր

  Քրիստոսի Երուսաղէմ մուտքը ունէր իր 
ժողովրդային ակնկալութիւնները։ Կային անոնք, 
որոնք կը խորհէին թէ անոր մուտքը պատճառ 
պիտի ըլլար Աստուծոյ թագաւորութեան 
յայտնուելուն՝ իրենց հասկցած ձեւով։ Եւ 
չ՚ուշացաւ Փարիսեցիներուն հարցումը. «Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը ե՞րբ պիտի գայ» – Ղուկ. 17. 20։ 
Արդարեւ անոնք կը պատկերացնէին թէ Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը իշխանութիւն ստեղծե լու եւ իշ-
խա նութեան հաս նելու իրականութիւն էր, որ 
պիտի ա զատագ րէր զիրենք մենատիրութենէ եւ 
բռնատիրու թենէ։ Եւ թէ Աստուծոյ մուտքը Ե րու-
սաղէմ՝ պիտի հասց նէր զիրենք մինչեւ «գա հ»ը, որ 
նաեւ պիտի ստեղ ծէր իրենց համար նստա վայրը՝ 
դար ձեալ իրենց մար դկային ըմբռնու մո վ։

 Բայց Քրիստոսի Երուսաղէմ մուտքը բոլո-
րո  վին տարբեր օրակարգ ունէր, եւ ան ցաւ շատ 
պարզ կերպով։ Պարզութիւնը սկսաւ երբ Քրիս տոս 
խնդրեց իր աշակերտներէն որ «փոխ» առնեն փո-
ղոցին անկիւնը կապուած ա ւա նակը եւ հարց նո ղաց 
ըսեն թէ անիկա «Տէրոջը պէտք է» – Ղուկ. 19. 31։ Ան՝ 
որ ստեղծեց աշխար հը եւ անոր ամբողջ էութիւնը, 
ներառեալ աւա նա կը, հիմա կ’ուզէր փոխ առնել 
նոյնինքն իր ստեղ ծա՛ծը։ Որովհետեւ իր Ե րու-
սաղէմ մտնելու հիմ նական ծրագիրը՝՝Քրիս տո սի՛ 
հասկցած թա գաւորութիւնը ստեղծել էր, եւ ո՛չ թէ 
մարդուն։ Քրիստոսի թագաւորութիւնը նոր կեանք 
է, որ կը նորոգէ մարդը եւ անոր կու տայ ոյժը՝ դուրս 
գա լու մեղքի ու չարչարանքի ծանրա կշիռ մթնո-
լոր տէն, ազատագրելով եւ իմաստաւո րե լով նոյ-
նինքն մարդուն ինքնութիւնը։ Եւ այս նոր կեան քը 
սկսաւ Քրիստոսի Երուսաղէմ մուտքով, բայց նա եւ 
խաչին մահով ու անոր յաջորդող յա րու թեամ բ։ Այս 
նոր կեանքը շնորհք է,՝ Քրիս տո սի թագաւորութեան 
պարգեւած շնորհքը, որ մար դուն ան ձին մէջէն չէ որ 
կը սնուցանուի, այլ միայն կը տրուի։ Իսկ տուողը՝ 
Յիսուս Քրիստոս է (Ուոլթըր Պրուկ ման)։

 Թէեւ այս նոր կեանքի շնորհքը մեզի «ձրի» կը 
տրուի, ան նոյնքան «սուղ» է։ «Սուղ» է, քա նի սուղ 
գին մը վճարուեցաւ որ պէս զի կարելի ըլլայ մար դուն 
համար ստանալ զայն, այն ալ՝՝ձրի։ Իսկ սուղ գի նը 
Քրիստոսի կեանքն էր,՝ չարչարանքն ու խաչին վրայի 
մահը։ Իր յարութեամբ ստեղծուած Նոր կեանքը 
«ահա՛ հոս» կամ «ահա՛ հոն»՝ չէ, այլ «նեսիդին է» 
(Ղու կ. 17. 20)։ Իւրաքանչիւր ան հատի «ներսիդին» 
է իր ստացած Քրիս տո սի շնորհքը։ Ուստի մարդը 
պար տի իւրացնել զայն իր կեանքին մէջ, Քրիս տոսի՛ 
չափա նի շե րով եւ ո՛չ թէ մարդուն ձգտում նե րով։ 

 Հո՛ս է որ ծայր կ՚’առնէ եւ կը ՚սկսի քաշքը շու -
քը մարդուն, որ նաեւ շատ անգամ կ’առաջնորդէ 
անոր յուսախաբութեան։ Որովհետեւ մար  դը կ’ուզէ 
տեսնել Քրիստոսի թագաւորու թիւ նը եւ անոր՝ 
շնորհ քը ի՛ր տեսադաշտէն եւ իր օրակարգե րու մէ-
ջէն, եւ ո՛չ թէ Քրիստոսի տեսանկիւնէն։ Արդարեւ 
մար դը ու նի ձգտումը հասկնալու Քրիստոսը եւ 
ա նոր թա գա ւո  րութիւնը ի՛ր՝ մտածելակերպով։ Բայց 
Քրիս տո սի թագաւորութիւնը ունի իր նկա րա գիրը, 
անոր ուզածին պէս է՝ մար դուն օգտին հա մար։ Ան 
ըսաւ. «Եթէ մէկը կ’ուզէ իմ ե տե ւէս գալ, թող իր անձը 
ուրանայ եւ ամէն օր իր խա չը վերցնէ ու իմ ետեւէս 
գայ» – Ղուկ. 9. 23։ 

 Այս իրակա նու թիւ նը միշտ չէ որ դիւրին եւ 
շի տակ ձեւով կ’ընկալուի մարդուն կողմէ. ան 
նա եւ կ՚’առաջնորդէ նոյն մարդը յուսախաբու-
թեան՝ Քրիստոսի ըն ծա  յած շնորհքին իրակա-
նու թեան ու անոր գոր ծադ   րութեան նկատմամբ։ 
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Եւ այս իրականու թեան մէջէն է որ Քրիստոսի 
թագաւորու թիւ նը,՝ շնորհքը կը դառ նայ մէկ կողմէ 
սուղ, բայց նա եւ պարտա ւո րու թիւն ներով լեցուն,՝ 
ինչ որ կը դարձնէ զայն ա՛լ աւե լի սուղ։ Եւ ինչպէս 
Ա րամ Ա. Վե հա փառը կը բնութագրէ. «Քրիս  տո-
սի եւ քրիստոնէական թագաւորութիւնը շատ 
ա ւե լին կ’ընդգրկէ քան աշխարհագրական տա-
րա ծա շրջանի մը հասկացողութիւնը։ Ան ապ-
րող եւ կենդանի վկայութիւն է Քրիստոսի 
շնորհած նոր կեանքին, որ կ՚’իրականանայ 
մարդկային կեան քի մէջ՝ սպասարկութեամբ եւ 
յանձնառութեամբ՝ արդարութեան, խաղաղութեան 
եւ հա մե  րաշ խութեան համար մղուող պայքարի 
մը հա մար»։ Ահա՛թէ ինչո՛ւ եւ ինչպէ՛ս քրիստոսի 
թագաւորութիւնն ու անոր ստեղծած շնորհքը մար դը 
կը մղեն հեռանալու անձնակեդրոն կեանքէ եւ ան-
ձը ու րա նալու։ Մարդը կը պարտաւորուի Քրիստոսի 
հա մար կեանք մը ապրելու՝ անոր ետեւէն երթալով, 
եւ յանձնա ռու   կ’ըլլայ խա ղաղ, արդար եւ հա մե րաշխ 
կեանքի պայքար մը մղելու՝ խաչը վեր ցնե լով։ 

 Բայց արդեօ՞ք այսօր վիճակը տարբե՞ր է քան 
այն օրուան Քրիստոսի Երուսաղէմ մուտ քէն։ վեր-
ջա պէս՝ տեսնուած ու փաստուած է որ պատ  մու թիւ-
նը ինքզինք կը կրկնէ։ Եւ այսօր ալ մար դիկ ու նին 
իրենց ակնկալած ու ակնկալելիք Աս տուծոյ թա-
գաւորութիւն(ներ)ը, որոնք տարբեր են Քրիս տոսի 
շնորհածէն։ Հիմա ալ մարդիկ կ’ու զեն տեսնել Քրիս-
տոսի Երուսաղէմ մուտքը ի րենց տեսադաշտերէն, 
Քրիստոսի շնորհ քը իրենց կա ղա պարուած 
օրակարգերուն մէջէն դարձնելով աժան շնորհքի մը։

 Ու տակաւին կան շատ մը հարցեր։ Ի՞նչ ձեւով 
«խաչը վերցնելու» եւ «Քրիստոսի ետեւէն երթալու» 
ենք։ Միթէ՞ անձ նա սի  րու թեա՞մբ...։ Նոյն մարդուն 
ստեղծած համո զում  նե րո՞վ եւ ընչաքաղցութեա՞մբ։ 
Եւ կամ մաս նակի «գաղջ» կեցուածքո՞վ, քիչ մը 
աշխար հի թագաւորութեան մէջ եւ քիչ մըն ալ Աս -
տու  ծո՞յ։ Մինչդեռ պէտք է մարդը տեսնել Աս տու ծոյ 
թա գա ւո րու թեան մէջ իր ամբողջ էութեամբը, «ան -
ձը ուրա նա լով» եւ զայն Քրիստոսի նուի րե լով։ Վեր-
ջապէս. մտահան պէտք չէ ընել թէ Քրիս տոսի շնորհ-
քը (ի մա՛ թագաւորութիւնը) որ «առանց ու սումի է, 
ա ռանց խաչի եւ առանց Յի սու սի, աժան շնորհք է»։ 

 Երբ Յիսուս մօտեցաւ Երուսաղէմ քա ղա քին 
ու տեսաւ զայն,՝«լացաւ անոր վրայ» եւ ըսաւ. «Գո-

նէ այս քու օրուանդ մէջ գիտնայիր քու խա ղա  ղու-
թիւ նդ» – Ղուկ. 19. 41։ Քրիստոս այսօր ալ կը նայի 
աշխարհին. ինծի, քեզի ու մեր բոլորին։ Ու եթէ 
կը նայի այսօրուան աշ  խար հին, բոլոր ներկայ 
«տակնուվրայութիւններուն» եւ «թո հուբոհին»՝ քիչ 
մը ամէն տեղ,՝ կ’երեւի թէ ան այսօր ալ կ՚ու լայ…։ 
Բայց ան տակաւին ո ղոր մող ու շնորհ քի Աստուածն 
է, եւ կ’ուզէ ու կը հրա ւի րէ աշխարհը՝ որ գիտ նայ եւ 
իւրացնէ՝«Քրիս տոսի խաղաղութիւնը», որ կ՚ու գայ իր 
թագա ւո   րութեամբ եւ իր շնորհ քով։ Այդ շնորհքով՝ որ 
սուղ է։

 Բայց այս բոլորէն վեր կայ նաեւ զգու շա ցում՝ 
նոյնինքն Քրիստոսէ։ Թէեւ անոր շնորհ քը մեզի այսօր 
ձրի կը տրուի, ան իրա կանու թեան մէջ տակաւին 
սուղ շնորհք է։ Սուղ է իր էութեամբ, բայց նաեւ պար-
տա ւորութեամբ, ու տակաւին ակնկալութեամբ եւ 
հետեւանքներով…։ Ե  թէ Քրիստոս Երուսաղէմի 
նա յելով ըսաւ. «քար մը քարի վրայ պիտի չթո ղուն 
քու մէջդ, քանի որ չճանչցար քու այցելութեանդ 
ժամանակը», ան կ’ը ՚նէ նոյն զգուշացումը այսօր եւս, 
աշխարհին ու մարդուն (Ղու կ. 19. 44)։ Այսօր ալ աշ-
խար հը,՝մարդը չի ճանչ նար Քրիստոսը իր այս «այ   -
ցելութեան ժա մա նա կին» մէջ, եւ ակներեւ են ա սոր 
հետեւանքները – «քար մը քարի վրայ» չմնա  լը մեր 
իւ րա քան չիւրին երկրային կեան քէն ետք...։

 Բայց նայի՛նք դարձեալ այսօրուան եւ տես  նե՛նք 
գեղեցիկ խոստումը՝ մեզի՝ բոլորիս, եւ աշ  խար հին։ 
Եթէ աշխարհ այսօր կ’ուզէ իսկական խա ղա  ղու-
թիւն, համերաշխութիւն եւ արդարութիւն, կ’արժէ 
որ վերանայի իր ընտրանքին, քա նի կայ տակաւին 
Աստուծոյ թագաւորութիւնը՝ «սուղ շնորհքը», որ 
կարող է իրականացնել նոր կեանքը – խա ղա ղու-
թեան, համերաշ խու թեան եւ արդարութեան կեան-
քը, որուն աշխարհ որ քա՛ն պէտք ունի այսօր։ 

 Սուղ շնորհքը եւ անոր արգասիքը, մեր կեան-
քերուն հիմնական եւ տեւական արժէքը մեզի ձրի 
կը տրուին՝ Քրիստոսի կողմէ, որով հե տեւ ինք՝ Իր 
անձով «սուղ» գին մը վճարեց զայն ի րականացնելու 
համար։

 Աժա՞ն թէ՞ սուղ շնորհք...։

Gvdä. eçBpç kMyMkIAq
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 Տարիներ առաջ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի գրախանութին 
այցելութեանս ընթացքին ուշադրութիւնս գրաւեց 
եւ գնեցի Կրիկորի Գրիգորեանի անգլերէն լեզուով 
հրատարակած «Through the eye of an Armenian 
needle» հատորը: Հեղինակը պատմականը կ'ընէր 
Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան՝ անոր 
հիմնադրութենէն մինչեւ 20-րդ դարը: Ան նաեւ կը 
յիշէր որ իր աշխատասիրութիւնը ամփոփումն 
ու անգլերէնի թարգմանութիւնն էր Տիգրան 
Սայալանեանի «Երուսաղէմի Պատմութիւն» 
երկու հատորով եւ 1385 էջերով ծաւալուն գիրքին, 
որ հրատարակուած էր Երուսաղէմի մէջ 1931-
ին: Կրիկորի Գրիգորեան իր գիրքին առաջին 
հատորին սկզբնաւորութեան յիշատակած էր 
որ Երուսաղէմի հայոց Աբրահամ Պատրիարքը 
626-ին Մուհամմէտ Մարգարէին այցելած է եւ 
անկէ ապահոված է հրովարտակ (ֆերման) մը ի 
պաշտպանութիւն Հայոց պատրիարքարանին եւ 
իրաւունքներուն: Այս պատմական տեղեկութիւնը 
զիս տպաւորած էր օրին: Հետաքրքրութիւնս 
այս հարցով աւելի շեշտուեցաւ երբ մի քանի 
շաբաթ առաջ տեսայ Մարգարէին տուած 
հրովարտակին լուսանկարը «Armenian art 
treasures of Jerusalem» նկարազարդ հատորին մէջ, 
որ հրատարակուած էր Նիւ Եորք՝ 1979-ին: Ուստի 
որոշեցի իմ կարողութեանս սահմաններուն 
մէջ պզտիկ ուսումնասիրութիւն մը կատարել 
եւ յօդուած մը պատրաստել Մուհամմէտի եւ 
անոր յաջորդներուն կողմէ Երուսաղէմի Հայոց 
Պատրիարքութեան տրուած հրովարտակներու 
մասին: Այս առնչութեամբ ուսումնասիրութիւնս 
կատարեցի՝ գտնելէ ետք լուսաբանական նոր 
աղբիւրներ: Ահա՛ւասիկ այս հրովարտակներուն 
ամփոփ պատմութիւնը: 

 Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքարանը 
գոյութիւն ունեցած է դարերէ ի վեր: Ան ունի 
մօտաւորապէս 2000 տարուան պատմութիւն, եւ 
կարեւոր նշանակութիւն ունի մեր ժողովուրդի 
պատմութեան հետ: Հայոց պատրիարքութիւնը 

մնացած է կանգուն եւ համահաւասար դիրքի 
վրայ՝ 600 միլիոնէ աւելի Կաթողիկէ եւ 300 
միլիոնէ աւելի Ուղղափառ հաւատացեալներու 
պատրիարքութիւններուն հետ: Ասիկա՝շնորհիւ 
հայ կղերականներու աչալրջութեան, խոհեմու-
թեան եւ ժրաջան աշխատանքին ու ջանքերուն:

 Հայեր գտնուած են Երուսաղէմի մէջ 
Քրիստոսի ապրած տարիներուն եւ անոր 
խաչելութենէն առաջ: Քրիստոնէութեան 
ծաւալումով շատ մը հայեր, նախքան անոր 
Հայաստանի պետական կրօնք հռչակուիլը, 
գացած են Երուսաղէմ տեսնելու համար Յիսուսի 
ապրած տարիներու վայրերը, ինչպէս նաեւ անոր 
խաչելութեան եւ յարութեան տեղերը: Անոնցմէ 
ոմանք չեն վերադարձած Հայաստան, այլ 
մնացած են Երուսաղէմ եւ դարձած քրիստոնեայ 
հաւատացեալներ:

 Կարգ մը տեղեկութիւններու համաձայն, 
նոյնիսկ 254-էն սկսեալ հայ եպիսկոպոսներ 
Յոյն Ուղղափառ եկեղեցականներու հետ 
Երուսաղէմի մէջ որոշ աշխատանքներ կը 
տանէին՝ պահպանելու համար Յիսուսի կեանքին 
կապուած վայրերը: 

Հայկական ԽճանկարՀայկական Խճանկար
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 Հայաստանի մէջ քրիստոնէութեան 
պետական կրօնք հռչակուելէն ետք՝ 301-ին, 
բազմաթիւ հայեր սկսած են ուխտագնացութիւն 
կատարել դէպի Երուսաղէմ: Մեծ թիւով 
ուխտաւորներ գացած են մասնաւորապէս 
Ուրֆայէն, Անտիոքէն, Մալաթիայէն ու Վանէն, եւ 
անոնցմէ ոմանք հաստատուած են հոն: Հայերու 
թիւը կամաց-կամաց բարձրացած է, եւ ապրած 
են համախումբ: Անոնք հիմնած են եկեղեցիներ, 
վանքեր, ուխտատեղիներ եւ կրթական 
հաստատութիւններ:

 Հայաստանի նախարարական տուները 
եւ եպիսկոպոսական աթոռները Երուսաղէմի 
մէջ շինած են բազմաթիւ վանքեր՝ որպէս հայ 
ուխտաւորներու նստավայր եւ հանգստեան 
կեդրոններ:

 Երուսաղէմի Սուրբ Յակոբ եկեղեցին 
հաստատուած է Տրդատ թագաւորի օրով եւ իր 
մասնակցութեամբ: Ան Կոստանդիանոս կայսրին 
հետ հաւասար դերակատարութիւն ունեցած է 
Երուսաղէմի սուրբ վայրերու շինութեան մէջ, 
ինչպէս նաեւ Ս. Յակոբ վանքը ուխտաւորներու 
բնակութեան վայրի վերածելու աշխատանքին 
մէջ: Այս բոլորին համար ան նիւթապէս բերած է 
իր մասնակցութիւնը:

 416-ին Մալաթիայէն հայ եպիսկոպոս մը՝ Ս. 
Իւթիմիոս Երուսաղէմ գալով ապրած է վանական 
կեանք մը: Ան առանձնացած է քարայրներու մէջ 
եւ ունեցած է որոշ թիւով հետեւորդներ, որոնք 
միասնաբար վարած են աշխարհէն մեկուսացած 
կեանք մը: Ան առաջին վանական մենաստանը 
շինած է Երուսաղէմի մէջ: Խումբ մը հայ 

վանականներ եւ ուխտաւորներ կը հաստատուին 
Սիոն լերան մօտ, հոն ուր այսօր Ս. Յակոբ 
եկեղեցին գոյութիւն ունի:

 Բիւզանդական տիրապետութեան շրջանին, 
մինչեւ Արաբներու կողմէ Երուսաղէմի գրաւումը՝ 
636-ին, Երուսաղէմի հայոց եկեղեցին ենթարկուած 
է հալածանքներու Քաղկեդոնականներու 
կողմէ, եւ այս պատճառով հայկական վանքերը 
դատարկուած են ու դարձած Բիւզանդացիներու 
սեփականութիւնը: 

 Մովսէս Կազանկայտուացի եւ ուրիշ 
յիշատակագիրներ վկայած են հայոց 70-է աւելի 
վանքերու գոյութիւնը Երուսաղէմի մէջ եւ 
շրջակայքը: 

 7-րդ դարու սկիզբը՝ Յերապոլիսցի Անաստաս 
վարդապետը, Համազասպ Կամսարական 
Պահլաւունի իշխանին խնդրանքով, Երուսաղէմ 
կու գայ եւ բոլոր վանքերը պտըտելով կը 
պատրաստէ անոնց ցանկը (70 վանք), ու 
Հայաստան վերադառնալով զայն կը ներկայացնէ 
իշխանին: Ան իր վկայագիրին մէջ գրած է որ 
այդ վանքերէն շատերը Տրդատ թագաւորին 
եւ Գրիգոր Լուսաւորիչի օրերէն մնացած են, 
եւ ընդհանրապէս վնասուած եւ աւերուած 
են Արաբներու կողմէ: Այս վանքերէն եւ 
եկեղեցիներէն շատերը յափշտակուած են օտար 
քրիստոնեաներու եւ իսլամներու կողմէ:

 Այս 70 վանքերը կոչուած են Հայաստանի 
նախարարական տուներու եւ կամ թեմերու 
անուններով: Անոնք կառուցուած ու 
պահպանուած են հայ նախարարական տուներու 
եւ եպիսկոպոսական աթոռներու ծախսերով: Այդ 
վանքերն են՝ Կարկանւոց վանքը, Սահառունեանց 
վանքը, Պալունեաց վանքը, Անձեւացեաց 
վանքը, Պալակունեաց վանքը, Ս. Քառասնից 
վանքը, Կոսայեցւոց վանքը, Վարաժնունեաց 
վանքը, Վանանդացեաց վանքը, Տայեցաց 
վանքը, Մոկաց վանքը, Քաջբերունեաց վանքը, 
Սահառունեաց վանքը, Մաղաղեաց վանքը, Ս. 
Յովհաննէս Աւետարանիչ վանքը, Կոբբայ վանքը, 
Սպանդունեաց վանքը, Արշակունեաց վանքը, 
Դերջանայ վանքը, Սիւնեաց վանքը (երկու 
հատ), Խաղա Երանելւոյն վանքը, Ս. Պողիկտոսի 

Հայերէն խճանկարային արձանագրու թիւնՀայերէն խճանկարային արձանագրու թիւն
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վանքը, Արծրունեաց վանքը, Զարեհաւանի 
վանքը, Մամիկոնէից վանքը, Գուգարաց վանքը, 
Բղեշխի վանքը, Սիւնեաց վանքը, Ռշտունեաց 
վանքը, Խորխոռունեաց վանքը, Արշակունեաց 
վանքը, Գազաւոնի Երիցավանքը, Ս. Ղեւոնդեանց 
վանքը, Կրտի վանքը, Անձեւացեաց վանքը, 
Կամսարականաց վանքը, Ամոատունեաց 
վանքը (երկու հատ), Մամիկոնէից վանքը, 
Սիւնեաց վանքը (հինգ հատ), Բատրոյ վանքը, Ս. 
Գրիգորի վանքը, Արցախայ վանքը, Աղուանից 
վանքը (երեք հատ), Տաշրացւոց վանքը, 
Մամիկոնեաններու չորս մեծ վանքերը, Պետրոսի 
վանքը, Պանտավանքը, Մժավանքը, Բատենայ 
վանքը, Ս. Գէորգեայ վանքը, Նորավանքը եւ ութ 
այլ վանքեր: 

 Մինչեւ 6-րդ դարու կէսը այս վանքերը 
ենթակայ եղած են Երուսաղէմի պատրիարքին 
իշխանութեան: 

 Վլադիմիր Պօղոսեան իր գրութիւններուն 
մէջ յիշած է որ ըստ Գրիգոր Տաթեւացիի եւ 

Յովհաննէս վարդապետի՝ Գրիգոր (Լուսաւորիչ) 
ուխտագնացութեան գացած է Երուսաղէմ, 
սակայն ինքզինք արժանի չէ գտած Քրիստոսի 
գերեզման սրբատեղին մտնելու, ուստի եօթը 
տարի ապրած է մօտակայ քարայրի մը մէջ 
աղօթելով: Յետոյ կը մտնէ Յիսուսի գերեզման 
սրբատեղին եւ կը խնդրէ Տէրոջմէն որ վայրը 
լուսաւորուի ի նշան Յիսուսի համբարձման: 
Հրաշքով հոն գտնուող ջահերը կը վառուին: 
Այս հրաշքով Գրիգոր կը դառնայ «Լուսաւորիչ» 
ո՛չ միայն հայերուն համար, այլ նաեւ բոլոր 
քրիստոնեաներուն:

 Հայոց պատրիարքութեան հիմնադրութեան 
վերաբերեալ պատմաբաններ նշած են որ 
Քրիստոսի համբարձումէն ետք առաքեալները 
հաւաքուած են Երուսաղէմի մէջ եւ ընտրած են 
Յակոբոս առաքեալը որպէս առաջին եպիսկոպոս 
Երուսաղէմի: Ան իր աթոռը հաստատած է 
Սիոն լերան վրայ: Այս վայրին վրայ կը գտնուի 
ներկայիս Հայոց Սրբոց Յակոբեանց տաճարը: 
Յիշուած է նաեւ որ հոն պահուած է Յովհաննէս 
Աւետարանիչի եղբօր գլխատուած գլուխը:

 Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի կողմէ հայերէն 
գիրերու ստեղծումը օգտագործուած է 
Երուսաղէմի հայ կղերական եւ աշխարհական 
անձնաւորութիւններուն կողմէ: 5-6-րդ 
դարերէն մնացած հայերէն խճանկարային 
արձանագրութիւններ գտնուած են Երուսաղէմի 
զանազան շրջաններուն մէջ, որոնք կը փաստեն 
հայերուն ներկայութիւնը Երուսաղէմի մէջ այդ 
դարերուն: 

(sBç. 1) 

CTVtd cBçzVÖ 

eAåyuoIAq
mvrçNBX

Բաժիններ Մու համմէտի շնորհած Բաժիններ Մու համմէտի շնորհած 
հրովարտակէնհրովարտակէն



105-AmIAc eAoué éIiAÑyAquëQIAq

 AnJrvíÖ bBröR N RN 24 AzçVX 1915-
V FVtJçP, c. yvXÖvp nNÅ nöä 300 fBp 
näBívçBdBrrJç hJçDBdBXvíJêBr, ví òBrV 
nP öç Jäò äBçBFçvíJêBr wBrjPçP Jí 
ApBt: AÖvrênN BnJrNr rtBrBívçrJçr 
NVr$ BrLvíFBdBr JçBTVtä cvnVäBÖ 
ÜBçHBzJä, FçBFNä EçVFvç KöfçBz, 
Jí DBrBÖäJjbrJç GBrVNX ÜBçvíTBr ví 
ÑVBnBrRö: ApH BòÖvçJBX ZvínDVr nBÖ 
xNç dBLnJç VçJrê DBrBÖäJjb PrdJçP$ 
âvòR. ÇvíDNr wVXVrdVçJBr (FçBdBr 
Brvírvá$ ÇvíDNr ÑJíBd), òBrV vç BpH BäJr 
ôÖnBrJBr DBrBdVr nNÅ dP bBÉBpNç vçzNÖ 
DTVtd: ÑBdBpr òBrV nP tBDBR Jäò, ovírVÖ 
BnÖvír Vròr BX víjBçdvíJêBí wBrjPçP:

 AòÖvçJBXrJçvír nNÅ Färvívj DTVtdrJçP 
VçJrê BçvíJÖäP dP dVçBçdNVr äJjívpr 
DrBdVxrJçvír áçBp, òBrV fvr v#x nNd DTVtd 
dBç: âvòR. Ç. ÑJíBd nJb fBnDBí tBfBb Nç 
QvíçòJçvír nöä, Jí BrHBHBç d’BtZBäNç$ 
DBêBäçJXvá. «yNäò N BpÖ nBçHVdP 
JçBZäBzBçä Rvjvírò, vçzNÖLV xdBçJrBr 
nJLV xBçVò fBÖêrJX»: EBíBÉBzJä 
(nVíRJÖBçVû) AÖBû yNpP BLBäBb Nç 
RvírBívçvíBb áVlBdNr, fJäJíBDBç hJÉòN 
hJÉò dP ZXvíNç:

 ôç nP$ ÖvávçBDBç tNrtvj ÑJíBdP 
nÉBpX dJçzBçBròvá nöäJêBí Vç ÖçäBdVê 
ováfBr a. ÜçH. cBçBzJäJBrVr Jí Brvç 
PÖBí. 

 — AÉBÅBçd nP vírVn PrJXVò: cP 
XÖJn RN EBjBäVvp dvjnJçP VÖXBnBêBb 
Jr dBçF nP eBpJç: wJn víLJç vç nJç 
PrdJçrJçNr vJíN nNdP BpHzVÖV ädBçBêvín 
vírJrBp BzBFBp fBíBrBdBr lrtvínrJçví 
BÉÅJí. víÖäV dP RJXBHçJn vç Hvír, VDç 
fvFJívçBdBr, dBrxJÖ fvÖ FärvívjrJçP Jí 
JçHvín BÉrJÖ VíçBòBrxVíçNr RN fBÖäBä 
zVäV zBfJr òçVÖävrNBdBr fBíBäòrVr:

 oBÅvçH cVçBdV BÉäví, wBrjPçPV eBpvê 
ïvòç nBäçBr nNÅ JçD Ñ. eBjvçHvíRJBr 
zBfP fBÖBí, ÑJíBdP JjBí BÉBÅVr 
lBtBdvjP: KVrò HVävj rvpr DBçJdBnP dP 
FçN.

 — cP LFBpV RN Vrò BpH áBpçdJBrVr 
dP nBçnrBêrNç nJç êJjVr fBíBäòV 
HVíêBLrvíRVírP: IçdVíjV rtvpXr BrFBn 
xdBç Vç BÉrBdBr HNnòVr BçäBpBpävíRJBrP 
nNÅ...: cP rnBrNç Bpr pBjRBdBr dBjrVVr, 
vçvír DvírP äBzBXJX dP zBäçBÖävíNVr 

eAëAâñU AåâAcAåE
eAo eIåuÑ mO$

ÇuëCMq
ÑIëAc
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«(unBrò) fBíBäòvá RBFBívçvíRVírrJçví 
pBjRJêVr… (VÖd) vnBrò xBçxBçvíJêBr 
Jí xPrHvírJêVr BLBävíRVírP, vçzNÖLV 

XBíBFvpr pBçvíRJBr fBÖrVr»
IDç. 11. 33-35:
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ïBpäBfBärJç, DBpê Vrò BráçHvá dP 
HVäNç BzBFBr, òBrLV Vç BçnBärJçvír 
ZvçvírdvíRVírP$ LvíXBX BjDVíçrJçN 
vÉvFvíBb$ JçBtZVòP dví äBç áJçÖäVr 
DvjDvÅnBr: ApÖzNÖ BX ÑJíBd áBZ xvírNç 
Vç HBfVlrJçNr: Arvrò dçrBpVr Vç nBçnVrP 
BrtrxBêrJX, DBpê Vç fvFVr pBíVäJrBdBr 
zBäFBnrJç zVäV vírJrBç eBpvíRJBr 
BdBrÅVr frxJêrJXVò:

 IçD yvXVÖNr fJÉBFVç nP JdBí, vç dP 
bBrvíêBrNç RN cBÉBáBçvíRVírP rJçvín 
trvçfBb N dBçF nP BrhJçví, vçvrê nNÅ dP 
FärvíNç ováfBr aBpçBFvpr ÜBçHBzJäP, 
Brvç nJdrvínNr BÉBÅ ÑJíBd ZrHçJê vç 
AÖävíBbBtvírx nP fBpRBpRN VçJr: Ií 
Brvç vírJêBb nVBd rnvptP hJÉò hFJXvá$ 
ZvÖäBêBí LBpr bBpçN V bBpç dBçHBX:

 ÑJíBdV DBräBdVê mVòBpNX sBnäBrlJBr, 
1919-Vr yvXVÖ XvpÖ äJÖBb ovítBçhBr AzçVX 
âBÖrnNdV ZvçBFçJBX FçòVr nNÅ fJäJíJBX 
ádBpvíRVírP FçBb N Brvç nBÖVr.

 — ÄBçHJçví xBçBtvíò LçvpêrJç 
ÖdÖBb NVr nJç BdBrÅP fBÖrVX: ApH 
nVÅvêrJçvír Nç, öç nP nJb VçBçBrêvínV 
nNÅ äJÖBp LVròP: Apr äJÖBd ZöÖò nP 
äBçBbvíBb Nç BòÖvçBdBrrJçvíÖ nNÅ, RN 
nBfnJäBdBrvíRVírP PrHvírvjP BLBä 
zVäV BçhBdvíNç: ApH BäJrrJçP$ BÉBÅVr 
dBçBíBrP nJdrBb Nç BçHNr, Jí JöRBrBÖvír 
fvFVVV xBï nrBêBb NVrò: AnDvjÅ Jçdví öç$ 
ZJjlP BtZBäJêBí, fBnvLJXví fBnBç ädBç 
fvFVrJçP vç nBfP nBfnJäBdBrBêvínNr 
BíJXV BjNd N, Jí LBä-LBä JçHvín PrJX 
ävíBí BnNr Brvrê$ vçvrê fvFVV vpTVr 
áçBp dBÖdBb vírNç RN fBíBäBçVn zVäV 
nrBr VçJrê XvpÖ-fBíBäòVr:

 wBrjPçPV fçvÖBdBzJäVr$ dBÉBzBr 
UÖnBpVXV BjÅVdP, vç BrpvpÖ áVlBdV nNÅ 
fVíBrH Nç, ÑJíBdV dvjnN HBçnBrvíJêBí Jí 
BÉvjÅBêBí: eBpçP, BÉ V JçBZäBFVävíRVír, 
BÉBÅBçdJê vç nBfnJäBdBrvíRVírP 
PrHvírJXvá BnvíÖrBrBp BjÅdBr fJä, vç 
VçJr ÖVçBfBçBb Nç, òBrV vç yvXVÖNr 
BrpBzBj fçBnBr zVäV FBç vç DvXvç 
BòÖvçJBXrJçr BX ÖzBrrvíVr: ÑJíBd Jçdví 

TBn zBpòBçBb Nç, PÖJXvá RN dçörBïvZ xNç 
dçrBç PXXBX, Jí RN Vrò BçHNr BnvíÖrBêBb 
Nç ví Jçdví LBíBdV äNç: eBLVí dçêBí 
dBÉBzBrVr ävírNr HvíçÖ JXXJX, Jí BpXBpXBb 
HNnòvá JdBí ví äJÖBdêvíRVírP zBänJê 
Vç näJçVnrJçvír: AÖvrò RJXBHçJêVr 
vç VÖXBnvíRVírP BÉTBnBzNÖ PrHvírV, 
zBälBÉBDBrJXvá RN Vç nBfP v#x nNd öFvíä 
zVäV DJçNç v#x BLFVr, v#x Vç PräBrVòVr: 
qnBr LVÅvjBnVä ZvçfvíçH xNç ÖzBÖJç 
BrvrênN, víÖäV ÖçärJjBb pBpäBçBçJê.

 — wJn dçrBç fBnvLvíVX Bpr FBjBïBçVr 
fJä, vç nBfNr áBZrBXvá víçBrBn BLF Jí 
PräBrVò: cB#n zNäò N vç FçBdBr BrvíBrÖ 
zNÖ fvFVÖ BX ÖJíêrJn, Jí dBn nJÉrVn: 
uíZäBb Jn nJÉrVX, DBpê JçDJ#ò fvFVÖ 
xÖJíêrJX:

 26 ôFvÖävÖ 1915-Vr$ GBrVNX ÜBçvíTBrV 
Jí víçVt JçJò BòÖvçJBXrJçví fJä 
dBÉòvá dP äBçvíV HNzV ApBt$ dBzvíBb 
hJÉòJçvá: CBpê lBnDBr, PÖä bçBFçvíBb 
HBíBHçvíRJBr nP, pBçhBdvín dP dçJr 
fçvÖBdrJçví (xNRNrJçví) dvjnN, vçvrò LVçJrò 
dP nJçdBêrJr, dP dvjvzäJr, Jí bBÉJçví 
dBzJXvá$ BrrdBçBFçJXV xBçxBçBròrJçví 
d’JrRBçdJr, BzB HBtvírBfBç dP nvçRJr 
DXvíçV nP ÖävçväP:

 AçäBtBäV TvjváVr rnBr JdJjJêBdBr 
Jí VtZBrBdBr BíBFBrV nP fBíBòvíBb 
xNç wBrjPçP$ nVBhBprvíRJBnD nJçTJXví 
dçörBïvZvíRJBr BÉBÅBçdP Lvç 
oBLdJçä C. zBçäBHçBb Nç ÜBçHBrBrê 
zBäJçBLnNr BÉBÅ, o.â. 449-Vr: uíÖäV V?rx 
zNäò vírNç ÇvíDNr ÑJíBd, vç djJçBdBr 
nP xNç, BrfBäBdBr rBZBhJÉrvíRJBnD 
ZçBZvíÖJXví Vç DBräBdVêrJçP$ vç 
VçJrê fBíBäòP xvíçBrBr V FVr VçJrê 
rBfBäBdvíRJBr: ñçVÖävÖV Jí Brvç 
YöÖòVr fBrHNz Vç ÖNçr Nç HçHBzBälBÉP: 
eJäJíBDBç DTVtd DBrBÖäJjbVr 
BrhrBLvfvíRVírr ví nBçäVçvÖBêvínP zNäò 
xN JçDJò nvÉBêvíRJBr JrRBçdvíVr: eBpvê 
zBänvíRJBr nNÅ BrLvíFBdBr Vç hJÉrBçdP 
öçVrBd bBÉBpJXví N DvXvçVÖ, nJbJçvír RN 
zLäVdrJçvír: GzçvêrJçvír nNÅ pBädBzNÖ 
tJtävíJXví N Vç HVíêBLrvíRVírP, vçzNÖLV 
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 Ամէն տարի Ապրիլ 24-ին տարասփիւռ 
հայութիւնը կը միանայ ոգեկոչելու համար 
յիշատակը Հայոց Ցեղասպանութեան զոհ գացած 
մեր մէկուկէս միլիոն նահատակներուն:

 Լման կէս դար՝ Ապրիլ 24-ը սգատօն մըն 
էր ողջ հայութեան համար: Սակայն 1965 
թուականէն ի վեր ան դարձած է Հայ Դատի 
եւ Պահանջատիրութեան Օր: Առաջին յիսուն 
տարիները՝ Ցեղասպանութենէ մազապուրծ 
Մնացորդին համար վերապրումի հիմքերը 
ամրացնելու եւ գոյատեւման պայքարի 
հոգեվիճակէն դուրս գալու շրջան մը 
եղան: Սակայն Մեծ Եղեռնի յիսնամեակը 
հանդիսացաւ վերազարթնումի հանգրուան 
մը՝ վերապրողներու յաջորդող նորահաս 
սերունդին, որ հոգեպէս աւելի զօրացած՝ իր 
իրաւունքներուն աւելի քան երբեք տէր եւ աւելի 
գիտակից պահանջատէր ըլլայ: Այո', 1965-էն 
ասդին հայութիւնը իր պահանջը բարձրացուցած 
է աշխարհին, որ Ցեղասպանութեան ոճիրը 
ճանչցուի եւ հատուցում պահանջուի մեր 
անդարմանելի կորուստին համար:

 Ի՞նչ է մեր պահանջը եւ որմէ՞ կը 
պահանջենք – արդարութիւն է: Մենք հայերս 
կը պահանջենք որ ցեղասպան Թուրքիան 
ընդունի իր յանցագործութիւնը: Կը պահանջենք 
որ Թուրք պետութիւնը ընդունի թէ 1915-1923 

թուականներու միջեւ երկարող տարիներուն՝ 
մէկուկէս միլիոն հայերու արիւնը թափեց եւ 
հազարամեակներէ ի վեր մեզի պատկանած 
հայրենիքը հայաթափեց ու բռնագրաւեց: Եւ 
ցեղասպանին ժառանգորդները մինչեւ այսօր 
կ’ուրանան իրենց պետականօրէն գործադրած 
ցեղասպանութիւնը հայ ժողովուրդին դէմ:

 Ապրիլ 24-ը մեր պահանջատիրութեան 
խորհրդանիշն է: Պահանջատիրութիւնը կ’են-
թադրէ Ցեղասպանութեան ճանաչումը: Կը նշա-
նակէ թէ հայասպանութեան պատասխանատուն 
Թուրքիոյ Իթթիհատական Կառավարութիւնն 
էր: Իսկ պետական յաջորդութեան բերումով 
պատասխանատուութիւնը կը ծանրանայ 
այսօրուան Թուրքիոյ վրայ: Ներկայ Թուրքիան կը 
շարունակէ նախկին Օսմանեան Կայսրութեան 
ինքնութիւնը, եւ միջազգային օրէնքով 
պարտաւոր է կրել պատասխանատուութիւնը 
Հայոց Ցեղասպանութեան, զոր կատարուեցաւ 
կայսրութեան կողմէ:

 Պահանջատիրութիւնը կ’ենթադրէ ո՛չ 
միայն Ցեղասպանութեան ճանաչումը, այլ 
նաեւ հատուցումը: Թուրքին գործած մեծ ոճիրը 
կը մնայ անհատոյց: Այս պարագային, ի՞նչ 
կը նշանակէ հատուցում: Այս եզրը պէտք չէ 
հասկնանք որպէս մեր նահատակներուն արեան 
գինը: Մեր մարտիրոսներուն արիւնը որեւէ 

AyåUW 24 Ië 
yAeAqÄAâUåuëQUëq 

Ç. ÑJíBdV LvfBDJçvíRJBr vFVvá LVrvíV 
nJç rvç ÖJçvírHP, ví nJç BLFP dBçJrBp 
FvpBäJíJX VDç fBp òçVÖävrJBp:

 AnNr AzçVX 24-V pVtBäBdvíRJBr BäJr, 
nBÖrBívçBDBç JdJjJêVrJçvír nNÅ, ÇvíDNr 
ÑJíBdV BrvírP HçvíJXví N IDçBpJêVrJçví 
víjjvíBb QvíjRVr nNÅ BçhBrBFçvíBb 
fBíBäòV fJçvÖrJçví tBçòVr: Ií Brvç 

zNÖ nJ#rò BX zNäò N LVçBç òBÅBXJçJrò, 
vç «nVrxJí nBf fBíBäBçVn PXXBrò» Jí 
ÖäBrBrò «dJBròV zÖBdP» – oBpä. 2. 10:

AçV QôîuëKYAqIAq
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ձեւով, մանաւանդ դրամով, 
չի կրնար հատուցանուիլ: 
Ցեղասպանութեան պատճառած 
մարդկային մեր կորուստները 
անդարմանելի եւ անհատուցանելի 
են:

 Հատուցումը զոր հայութիւնը կը 
պահանջէ՝ աղերս ունի մեզմէ բռնագրաւուած 
հողերուն եւ կրած նիւթական կորուստներուն 
հետ: Հատուցումը այս պարագային՝ հայկական 
հողերու վերադարձն է իր իրաւատիրոջ, հայ 
ժողովուրդին, ինչպէս նաեւ վնասի գոհացում՝ 
բռնագաղթի պատճառած կորուստներուն:

 Պահանջատիրութեան եւ հատուցման մեր 
ազգային պայքարը անժամանցելի է: Ասիկա կը 
նշանակէ թէ Թուրք պետութիւնը պարտաւորուած 
է միջազգային օրէնքի համաձայն հաշուի 
նստելու եւ մաքրելու իր հաւաքական պարտքը 
Հայոց Ցեղասպանութեան մեծ ոճիրին համար: 

 Բնականաբար, մեր պահանջատիրութիւնը 
անմիջական հատուցում պիտի չգտնէ: Մեր 
հատուցումը պիտի գայ Միջազգային Ազգերու 
Կազմակերպութեան (ՄԱԿ-ի) օրէնքներուն 
խողովակներով: Պահանջատէրը մեր հայրենի 
պետութիւնն է, որ պիտի պահանջէ համայն 
հայութեան անունով: Ասիկա կրնայ երկար 
ժամանակի կարօտիլ: Հայոց Ցեղասպանութեան 
միջազգային ճանաչումը ապահովելու 
համար՝ ազգային ծրագրի մը հիմունքներով 
ընդգծուած պահանջատիրութեան ծրագիր մը 
մշակուելու եւ գործընթաց մը որդեգրուելու 
են: Ներքին եւ արտաքին ճակատներու վրայ 
բազմաթիւ լուծելի հարցեր կան, որոնք տարբեր 
մարտահրաւէրներու առջեւ կը դնեն մեզ:

 Պահանջատէր հայութիւնը իրազեկ ըլլալու 
է իր հետապնդած դատին բոլոր փուլերուն: 
Ջերմօրէն հաւատալու է իր դատին: Զայն պէտք 
է ճանչցնէ նորահաս սերունդներուն, որոնք 
մեր ֆիզիքական գոյութեան գրաւականն են: 
Անհրաժեշտ է անոնց ջամբել հայեցի ընտիր 
դաստիարակութիւն: Կենսական է անոնց մէջ 
արմատացնել այն համոզումը, որ մեր արդար 
իրաւունքներու պահանջումով՝ մենք մեր 

ապրելու 
իրաւունքն է որ 

կը հետապնդենք, քանի որ 
մեր նախահայրերը բրտօրէն արմատախիլ 
եղան իրենց դարաւոր բնաշխարհէն: Անգութ 
ձեռքեր քանդեցին մեր հայրենի բոյնը ու մեզ 
տարագիր դարձուցին: Մենք այսօր պէտք էր որ 
մեր հայրենի հողին վրայ ապրէինք, աճէինք եւ 
մեծնայինք: Արդար չէ մեր ներկայ իրավիճակը:

 Ազգովին մեր ուզածը ողորմութիւն չէ, այլ 
արդարութիւն: Աւետարանի որբեւայրիին նման 
պիտի կանգնինք արդարութեան ատեանին 
առջեւ եւ անյողդողդ հաւատքով ու աննկուն 
կամքով պիտի պահանջենք մեր իրաւունքը, 
մինչեւ այն ատեն երբ արդարութիւն ըլլայ մեր 
սրբազան դատին:

 Մեր անժխտելի իրաւունքները ձեռք 
ձգելու համար մեզմէ կը պահանջուի լուրջ 
աշխատանք, անվհատ կորով եւ մանաւանդ 
համագործակցութիւն: Արդարեւ, անհրաժեշտ է որ 
իւրաքաչիւր հայ կազմակերպութիւն զօրաշարժի 
ենթարկէ իր բոլոր հնարաւորութիւնները, եւ 
ամէն հայ իր ճիտին պարտքը համարէ լաւագոյն 
ձեւով նեցուկ կենալու պահանջատիրութեան 
այս նուիրական աշխատանքին:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. 
QuëQUcIAq

ծ
երը
նելի 

իւնը կը 
ագրաւուած 
րուստներուն 
ին՝ հայկական 
աւատիրոջ, հայ 
ասի գոհացում՝ 
տներուն:

ապրելու 
իրաւունքն է որ 

կը հետապնդենք քանի որ
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 eçJBrJçNr tBäJç$ vçvrò ïBïBòJêBr rJçdBp FärvíVX oVÖvíÖV 
HBäBáBçvíRJBr, òBrV nP öç BÉBÅ BpròBr XBí äzBívçvíBb NVr 
Brvç ZöÖòJçNr Jí BçBçòrJçNr, vç vjÅvírBb NVr LBpr VDç mJÖVBr: 
AzB, JçD fBrçBpVr dBçbVòP ïvZvíJêBí oVÖvíÖV rdBänBnD, tBäJç 
XÖJêVr VçJrê dçörBdBr BÉBÅrvçHrJçP$ vçvrò d’BnDBÖäBrNVr LBpr 
VDç fBpfvpVx: QNJí Brvrò XÖJêVr fÉvnNBêV dBÉBáBçVxVr 
álVÉP$ RN BpH nBçHvír áçBp vçJíN pBrêBrò xNç FärJç, 
tBäJç nJçTJêVr BpH pBpäBçBçvíRVírP Jí nVBêBr 
oVÖvíÖP ZBxJX víLvjrJçví ZvínDVr:

 IçBrV! RN Brvrò TBnBrBd äBpVr ví òrrNVr 
VçvjvíRVírrJçP: Arvrò näVd PçBb NVr 
oVÖvíÖV ZöÖòJçP, äJÖBb NVr Brvç dBäBçBb 
fçBtòrJçP, Jí rdBäBb NVr Brvç DBçvíRVírP 
DvXvçVr rdBänBnD: eÉvnNBêV dBÉBáBçVxP$ 
òBjBòBêVBdBr öçNròrJçví nBÖrBFNäP, 
pBrêBrò xNç FäBb Brvç dJBròVr nNÅ: AíJXVr 
PXXBXvá, Brvrò BrHçBHBÉrBXví NVr vç VçJrê 
dçörBdBr BÉBÅrvçHrJçP v#x nNd tötBïJXV 
ïBÖä fBpRBpRBb NVr$ fBÖäBäJXví fBnBç 
VçJrê BnDBÖäBrvíRVírrJçP:

 ApÖöç nJrò vírVrò oVÖvíÖV BtBdJçärJçvír 
ádBpvíRVírP qvç cäBdBçBrVr nNÅ: Arvrò 
áÖäBfJXV nBçHVd Jr, Jí VçJrê ádBpvíRVírP 
fBíBÖäV N: Arvrò rBfBäBdvíJêBr VçJrê 
fBíBäòVr fBnBç: qvpròBr fBnvLVx ïBÖä N 
Bpr VçvjvíRVírP RN ñçVÖävÖ nJç dJBròJçvír 
nNÅ fVnrBdBr ïvïvZvíRVírrJç pBÉBÅ dP DJçN: 
Gvír òrrN# ïBÖäJçr ví VçvjvíRVírrJçP, Jí Brvrê 
fVnBr áçBp fBíBäB#:

 ñçVÖävÖP lBrxrBX$ dP rtBrBdN lBrxrBX 
ltnBçävíRVírP:

(yVjBävÖ PÖBí) 
«oBrêBrò nP xFäBp BpH nBçHvír áçBp... 

DBpê Brvrò d’BjBjBdNVr ví d’PÖNVr.
"YB#xP fBrN BäVdB, ZB#xP fBrN"»

ivíd. 23. 14, 21:

kAqwqAW 
ksmAåâuëQUëqO



 ñçVÖävÖV oBçvíRVírP zBänvíRJBr BrfJçòJXV 
HNzòJçNr nNdr N: yöjvÖ AÉBòJBX dP pBpärN RN 
BíJXV òBr 500 BrhJç äJÖBr oVÖvíÖP oBçvíRJrNr 
Jäò, Jí BrvrênN tBäJç BX vjÅ NVr JçD Vrò FçJê 
cvçrRBêVrJçvír víjjBb rBnBdP:

 qvpròBr fBÖäBä VçvjvíRVír N vç ñçVÖävÖV 
ZBxJXvíRVírvá BnDvjÅ nBçHdvíRJBr nJjòJçvír 
òBívíRVír BzBfvávíJêBí, BprzNÖ vç Brvç 
fBíBäBêvjrJçP dP ÖäBrBr nJjòJçví RvjvíRVír: 
ñçVÖävÖV oBçvíRVírP BpÖ VçvjvíRJBr JçBtZVòr 
N: qvprVÖd JRN nNd nJjò nrBêBb PXXBç BÉBrê 
òBívíRJBr, oVÖvíÖ FJçJLnBrNr HvíçÖ zVäV xFBç:

 «oVÖvíÖ ñçVÖävÖV oBçvíRVírP» ZvçBFçJBX 
FVçòVr nNÅ$ fJjVrBdP, úçJä mJXäBví, dP nBärBrtN 
oVÖvíÖV oBçvíRJBr rtBrBdvíRVírP$ rdBçBFçJXvá 
fçJBrJçvír òBívíRJBr äörP (Iön ñVïvíç): Ar dP 
FçN. «IRN òBfBrBpBzJäP Lvf nBävíêBrN ltnBçVä 
dJçzvá, HvíçÖ dví FBp Vç TBnBrBdVr, JRN vx$ dP 
nrBp fvr, nJÉBb: qvpr dJçzvá BX, JçD oVÖvíÖ 
pBçvíRVír BÉBí FJçJLnBrNr$ nJç nJjòJçvír fBnBç 
òBívíRVír BzBfváJXvá ZBxVr áçBp, êvpê ävíBí RN 
Vç LvfBDJçvíRVírP PrHvírvíBb Nç: Arvç zBçBz 
FJçJLnBrP AÖävíbvp "AnNr"P JjBí ñçVÖävÖV "BnNr 
DBr dBäBçvíJêBí" ZöÖòVr»:

 IçD oVÖvíÖ pBçvíRVír BÉBí, nJç nJjòJçvír 
fBävíêvínP BnDvjÅvíRJBnD álBçvíJêBí: oBçvíRVírP 
BÖvç HçBdBr ïBÖär N: oVÖvíÖV zBçBz FJçJLnBrP 
JçBtZVòr N nJç XnBr ïçdvíRJBr:

mIå îåcuëQIAq IåAsYUñO
«mJç âNç oVÖvíÖP.... 

nJL BçHBçBêrJXví fBnBç pBçvíRVír BÉBí»
eÉvá. 4. 24-25:
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