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 Ի՞նչ պատահեցաւ որ այս կացութեան 
մատնուեցանք։

 Իրապէս ո՛չ ոք գիտէ։ Ամէն պարագայի՝ ոչ 
պաշտօնապէս, թէեւ ընկերային ցանցերուն մէջ 
կան տեսակ-տեսակ բացատրութիւններ, առաւել 
կամ նուազ լուրջ։ Նոյնիսկ դաւադրութեան 
վարկածներ առատօրէն եւ անարգել կը 
շրջագային։ 

 Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս պսակաձեւ ժահրի 
համաճարակը այս համամատութեան հասաւ 
Ֆրանսայի մէջ: Ինչո՞ւ առաջին վարակուած 
երկրէն՝Չինաստանէն հասնող մտահոգիչ 
լուրերուն լուրջ կարեւորութիւն չտրուեցաւ։ 
Ինչո՞ւ թերագնահատուեցաւ դրացի երկրին՝ 
Իտալիայի ապրած ծանր տագնապը մեզմէ 
հազիւ քանի մը օր առաջ։ Ի՞նչ միամտութեամբ 
մեզի հաւատալ տուին թէ ժահրը՝ Ֆրանսայի 
սահմանագլուխէն ներս պիտի չմտնէ, ինչպէս 
ըսուած էր Չերնոպիլի կորիզային վթարի 
պարագային՝ 1987-ին...։

 Երկար ամիսներ եւ տարիներ հարկաւոր 
պիտի ըլլան՝ պարկեշտ եւ ճշգրիտ պատասխան 
մը ստանալու համար մեր բոլորին օրինաւոր 
հարցումներուն։ Սակայն բացայայտ է թէ այս 
վախազդու եւ չարաղէտ դէպքին յառաջացուցած 
առողջապահական տագնապին հաշուեկշիռը 
ծանր է: Մինչ այս տողերը կը գրեմ, Ֆրանսայի 
մէջ մեռեալներուն թիւը աւելի քան 22 հազար է, 
առանց հաշուի առնելու նոր վարակուողները, 
նաեւ հիւանդանոց ընդունուածները: Սուգն ու 
տառապանքը տեւականօրէն հաստատուած 
են մեր մէջ, սկսելով մեր ամենամօտ 
հարազատներէն:

 Մերժելով իսկական պատասխանատուները 
գտնել, կարգ մը հաղորդամիջոցներ եւ 
քաղաքական գործիչներ քաւութեան 
նոխազներ փնտռեցին, ու նշաւակ դարձուցին 
համաճարակի կարծեցեալ օճախը՝ Միւլուզ 
քաղաքի Աւետարանական «Բաց Դուռ» 

եկեղեցին: Շատ հեշտ եւ անհեթեթ է նման 
զրպարտութիւն մը կատարել: Ինչ որ որոշ է, 
մեր ինքնավստահութեան ծանր հարուած մը 
ստանալն է։ Մինչդեռ տակաւին շատ կանուխ 
է հարկաւոր դասերը քաղել այս մարդկային, 
բարոյական, հոգեւոր, դաստիարակչական ու 
տնտեսական աղէտէն։ 

 Այս օրերս շատ կը գործածուի զօրակցութիւնզօրակցութիւն 
բառը: Ատենն է որ այս ճգնաժամը մեզի 
սորվեցնէ զօրակցութեան նոր միջոցներ 
գտնել՝ մեր եկեղեցիներէն ներս եւ դուրս, 
զանազան մարզերու մէջ, որպէսզի ազդու 
կերպով պայքարինք անձնասիրութեան դէմ, 
որ տեղաւորուած է մեր քրիստոնէական 
շրջանակներուն եւ կազմակերպութեանց մէջ: 
Մեր հաստատութիւններու սահմաններէն 
դուրս, որոնք անշուշտ ունին իրենց իրաւացի 
տեղը, ի՞նչ կ՚’ընենք՝ զարգացնելու համար մեր 
զօրակցական յարաբերութիւնները: Պէտք է Պէտք է 
քաջութիւնը ունենանք դուրս գալու ամէն օր մեզ քաջութիւնը ունենանք դուրս գալու ամէն օր մեզ 
ծուղակի մէջ ձգող անձնակեդրոնութենէնծուղակի մէջ ձգող անձնակեդրոնութենէն:
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YmCAEåAcAq

 Տասնեակ տարիներէ ի վեր, գիտարուեստ-
ական եւ գիտական մարզերէն ներս կա-
տարուելիք յառաջխաղացքներու սանձարձակ 
փնտռտուքը աննկատ ձգած է մարդ արա-աննկատ ձգած է մարդ արա-
րածը եւ անոր առաջնահերթ կարիքներըրածը եւ անոր առաջնահերթ կարիքները: 
Անհատապաշտութիւնը եւ եսասիրութիւնը եսասիրութիւնը 
խորապէս արմատացած են մեր մտայնութեան 
եւ վարուելակերպին մէջ: Խոնարհաբար 
խոստովանինք որ միա՛յն մեր վրայ կը մտածենք:

 Մեր արեւմտեան հասարակութիւնները 
շատ պահպանողական են։ Ամէն մարդ միայն 
կը մտածէ պաշտպանել իր իրաւունքները, 
առանձնաշնորհումները, հանգստաւէտութիւնը, 
բարգաւաճումը, ժամանցի պահերը։ Հետեւաբար 
խուլ եւ կոյր կը դառնայ զինք շրջապատող 
ընկերային անարդարութեանց եւ յետամնաց 
դասակարգին վիճակին բարելաւման անհնա-
րութեան հանդէպ։

 Մենք ուժգնօրէն փարած ենք մեր ունեցածին, 
եւ ամփոփուած մեր վրայ. Մեր ընկերային 
մակարդակը կ’արգիլէ մեզ աւետարանը 
բաժնեկցելու առանց Քրիստոսի ապրող մեր 
ընկերին հետ: Մէկ խօսքով՝ մենք, Ֆրանսահայ Ֆրանսահայ 
Աւետարանականներս, քաղքենիացած ենքԱւետարանականներս, քաղքենիացած ենք: 
Մեր ինքնութիւնը պահելու հարցով զբաղած 
ենք, մոռնալով մեր առաջին կոչումը՝ Քրիստոսի Քրիստոսի 
վկան՝ըլլալվկան՝ըլլալ մեր ընկերային շրջանակին մէջ, ուր 
Տէրը մեզ դրած է։

 Իմ համոզումովս, այս պարտադիր ինք-
նամեկուսացումէն ետք մեզի կը սպասէ մեծ 
մարտահրաւէր մը – վերարծարծել անձնական թէ 
հաւաքական աւետարանչութեան ու վկայութեան 
ջահը, որպէսզի խառնաշփոթութեան մատնուած 
մեր դրացիներուն օգնութեան ձեռք կարկառենք: 
Բանբերի այս թիւը, իր բազմազան յօդուածներով, 
կրնայ օգտակար ըլլալ այս նպատակին համար։

 Ատենը եկած է որ մեր անձերը քննենք եւ 
լրջօրէն գործադրենք Յիսուսի զօրակցութեան Յիսուսի զօրակցութեան 
պատուիրանըպատուիրանը թէ՛ հոգեւոր, թէ ալ ընկերային 
եւ մարդասիրական մարզերէն ներս. «Սիրէ՛ Սիրէ՛ 
ընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէս» – Մատթ. 22. 39։

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

Evçbò AÉBòJXvê 
2. 1-7, 43-47

ÑuëåC euEUUq 
AKGIéuëQUëqO

 Հոգեգալուստը քրիստոնեայ եկեղեցւոյ 
մեծագոյն տօներէն մէկն է: Այդ օրն էր որ 
ան ծնունդ կ’առնէր եւ նոր ու փառաւոր 
դարաշրջան մը կը բացուէր Յիսուսի առաջին 
հետեւորդներու կեանքին մէջ:

 Հոգեգալուստը տեղի ունեցաւ Պենտե-
կոստէի օրը, որ հրէական երեք գլխաւոր 
տօներէն մէկն էր: Ան հանդիսաւոր կերպով կը 
տօնուէր հրէից Զատիկէն (Պասէք) 50 օր ետք: 
Ան նուիրագործուած էր իբրեւ յիշատակի օր՝ 
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երբ Աստուած Հնգամատեանը տուաւ հրեայ 
ժողովուրդին:

 Հնգամատեանի տուչութիւնը նոր սկիզբ մը, 
նոր ծնունդ մըն էր Աստուծոյ եւ իր ժողովուրդի 
յարաբերութեան մէջ: Հոգեգալուստի դէպքն 
ալ տեղի ունեցաւ Պենտեկոստէի օրը,՝ 
խորհրդանշելու թէ ան Աստուծոյ Ս. Հոգիին 
տուչութիւնն էր Նոր Ուխտի հետեւորդներուն, 
Քրիստոսի եկեղեցիին:

 Ս. Հոգին հզօր ազդեցութիւն ունեցաւ 
առաջին դարու Քրիստոսի հետեւորդներուն 
վրայ, որոնք շուտով պիտի անուանուէին 
քրիստոնեայ: Ս. Հոգիին մեծ ազդեցութիւնը 
ցուցաբերուեցաւ հետեւեալ մարզերուն մէջ.-

 Առաջին.Առաջին. Ս. Հոգին զօրեղ ազդեցու-
թիւն ունեցաւ Հոգեգալուստի Օրը հա-հա-
ղորդակցութեան մարզին մէջղորդակցութեան մարզին մէջ: Երուսա-
ղէմի Վերնատան մէջ մէկտեղուած 
հաւատացեալներուն վրայ հրեղէն լեզուներ 
երեւցան, որոնք տարածուեցան եւ հանգչեցան 
իւրաքանչիւրին վրայ, եւ ներկաները սկսան 
լեզուներով խօսիլ, ինչպէս Ս. Հոգին իրենց 
խօսիլ կու տար (Գործք 2. 3-4): 

 Լեզուն խորհրդանիշ է հաղորդակցութեան: 
Ս. Հոգին կը վերցնէ բոլոր պատուարներն ու 
արգելքները քրիստոնեայ մարդոց միջեւ: Ան 
նաեւ կը հարթէ ցեղային, աշխարհագրական 
եւ այլ արգելքներ, որոնք կը բաժնեն 
մարդիկ իրարմէ: Ս. Հոգիին ազդեցութեան 

հակոտնեայ պատկերն էր Բաբելոնի աշտա-
րակաշինութեան պատմութիւնը, երբ մարդոց 
լեզուները խառնուեցան եւ չկրցան իրարու 
հետ հաղորդակցիլ:

 Հոգեգալուստի օրը 15 տարբեր ազ-
գութիւններու պատկանող մարդիկ ականատես 
եւ ականջալուր եղան Քրիստոսի աւետարանի 
պատգամին՝ իրենց գործածած լեզուներով, ու 
զայն հասկցան:

 Հոգեգալուստի պատգամներէն մէկն 
ալ այն է, որ հաւատացեալներու սրբազան 
պարտականութիւնն է Քրիստոսի սիրոյ եւ 
փրկութեան աւետարանը շեփորել մինչեւ որ 
ամէն մարդ հասկնայ զայն իր գիտցած լեզուով:

 Երկրորդ.Երկրորդ. Ս. Հոգիին ազդեցութիւնը 
ամրապնդեց հաւատացեալներու միաբա-միաբա-
նութեան հոգիննութեան հոգին: Ասոնք բոլորն ալ միասին էին 
միշտ, եւ ինչ որ ունէին՝ իրենց միջեւ հասարակաց 
էր: Զիրար կը սիրէին եղբայրական սիրով եւ 
իրենց ունեցածը կը բաժնէին ուրիշ քոյր ու 
եղբայր հաւատացեալներու հետ:

 Անտարակոյս, առաջին դարու քրիս-
տոնեաները իրենց մտածելակերպի եւ 
գաղափարի տարբերութիւնները ունէին: 
Անոնք իրարմէ տարբեր էին խառնուածքով, 
բնաւորութեամբ եւ նկարագրով: Սակայն, 
ի հեճուկս իրենց այլազանութիւններուն, 
բոլորն ալ միաբան էին եւ օրէ օր իրենց սիրոյ 
ու միաբանութեան հոգին կ’ամրապնդուէր Ս. 
Հոգիին զօրութեամբ:

 Երրորդ.Երրորդ. Ս. Հոգիին ազդեցութիւնը պատ-
ճառ եղաւ հաւատացեալներուն աներկիւղ աներկիւղ 
վկայութեանվկայութեան: Հոգեգալուստէն առաջ անոնք՝ 
վախով ու երկիւղով պատուած՝ թաքստոցներու 
մէջ ապաստան գտած էին. սակայն երբ 
Աստուծոյ Ս. Հոգին իրենց վրայ իջաւ, անոնք 
իրենց պատեաններէն դուրս եկան եւ անվախ 
վկաները դարձան Յարուցեալ Քրիստոսի: 
Վախը փարատած էր իրենց հոգիներէն եւ 
անոնք աներկիւղ կը վկայէին Խաչեալ եւ 
Յարուցեալ Քրիստոսի մասին:

 Որեւէ ատեն եւ որեւէ տեղ երբ Ս. Հոգին 
մարդոց կեանքերուն դպչի, անոնք իրենց 
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AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

CAqAÑâIiaAcAq
Կ'օրհնեմ Քեզ Աստուած, եւ
Կը փառաբանեմ Քու սուրբ անունդ:
Իմաստո՛ւն Հայր, հզօ՛ր Աստուած,
Որ Իր խօսքով ստեղծած է տիեզերքը՝
Անջրպետով, ովկիանոսներով, երկիր մոլորակով:

Որ սիրելով մեզ՝ մարդացած է Յիսուսով,
Որպէսզի մեզ Իրեն մօտեցնէ, մտերմացնէ, նմանցնէ.
Որ Իր Սուրբ Հոգիով լեցուցած է զաւակները,
Որպէսզի պահպանէ մեր հոգիները
Եւ առաջնորդէ մեզ քայլ առ քայլ:

Հա՛յր, որ մեզի տուած է Իր Սուրբ Խօսքը,
Որպէսզի գիտնանք զԻնք ու Իր կամքը։
Պատի՛ւ Քեզ Տէր,
Դուն արժանի ես ամէ՛ն գովասանքի եւ շնորհակալութեան:
Փա՜ռք Քեզ: 

ÑVçáBçH ÑAyuëqkIAq
âJÖVr

ôåequëQUëq

փորձառութիւնը կը պատմեն ուրիշներու: 
Անոնք անվախօրէն կը դաւանին իրենց 
հաւատքը:

 Չորրորդ.Չորրորդ. Ս. Հոգիին ազդեցութիւնը մղեց 
հաւատացեալները Քրիստոսի Աւետարանը Աւետարանը 
տարածելուտարածելու հոն ուր որ կրնային տանիլ 
զայն: Վերնատան մէջ գտնուող Յիսուսի 
աշակերտները ազգութեամբ հրեայ էին 
եւ կը հաւատային թէ իրենք Աստուծոյ 
ընտրեալ ժողովուրդն էին: Ս. Հոգիին 
գալուստով իրենց նախապաշարումները 
հետզհետէ փարատեցան եւ անոնք Քրիստոսի 
դեսպանները դարձան հեթանոս աշխարհին 
մէջ:

 Նախքան երկինք համբառնալը, Յիսուս 
իր աշակերտներուն յայտարարած էր. «Երբ Ս. 
Հոգին իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի լեցուիք 
եւ իմ վկաներս պիտի ըլլաք՝ Երուսաղէմի, 
ամբողջ Հրէաստանի ու Սամարիայի մէջ, եւ 
մինչեւ երկրի ծայրերը» – Գործք 1. 8։

 Յիսուսի պատուէրը տառացիօրէն 
կատարուեցաւ իր հետեւորդներուն կողմէ: 
Անոնք տունէ տուն, գիւղէ գիւղ, քաղաքէ քաղաք 
ու երկրէ երկիր աւետարանը տարածեցին՝ 
Երուսաղէմէն մինչեւ Եւրոպա: Ս. Հոգիին 
ներգործութեամբ եւ զօրեղ ազդեցութեամբ 
Եկեղեցին դարձաւ աճող եւ առոյգ 
հաւատացեալներու բանակ մը՝ Քրիստոսի 
փրկութեան աւետարանը մարդոց հասցնելու 
ամէնուրեք:

 Հոգեգալուստի տօնին մշտանորոգ պատ-
գամը այն է, թէ երբ Ս. Հոգին եկեղեցիի մը 
կեանքին մէջ կը ներգործէ, աներեւակայելի 
հրաշքներ տեղի կ’ունենան, կեանքեր կը 
յեղաշրջուին, եւ եկեղեցին կը դառնայ 
կենսունակ հոգեւոր հաւաքականութիւն մը, 
վկայող ու ծառայող, եւ աւետարաչական հուրով 
առլցուն՝ զինուորեալ հաւատացեալներու հզօր 
բանակ մը:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. 
QuëQUcIAq
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yVäV AzçV#Ö, mB#pç eBpBÖäBr:

AçVírdLBd CJXP ïvçhJç N fçRVÉvár Vç rJäVr
ñJL BçäBòÖJX zBzJrBdBr DröççBrNH Jí DvprNH.
CBpê mBÖVÖVH BHBnBrHVr zNÖ BrrvíBl Jí BròBrH
AzçJç JÖ Hvír nVrxJí BpÖöç, zVäV BzçV#Ö HBçN HBç,
   u#á mBpç eBpBÖäBr:

ovZvçä oBLdJçär BX ïvçhJç N dBpbBdrBTBpRò Vç rVLBdvá
AçnBäBZVX PrJX oVÖvíÖP äBlBçNr ÖvíçD fBíBäòVH.
CBpê LNròV# zNÖ YBxváPH òví BnJrBLöç Jí BrpBjR$
AzçJç JÖ Hvír nVrxJí BpÖöç, zVäV BzçV#Ö BrnBfvíRJBnD, 
   mB#pç eBpBÖäBr:

kJrdVL, QVnvíç, mJXVò, ÑJXlvíò lFrJç Jr òJL FJçJáBçJX.
CBpê RöRBïJç JÖ Hvír LBrvrò AçBçBäNH VDçJí äJçJí,
Ií mBtävêV äBÉvá BrnJÉ ví qBçJdV äBjvá BrnBf$ 
AzçJç JÖ Hvír nVrxJí BpÖöç, zVäV BzçV#Ö BrnBföçNr, 
   u#á mBpç eBpBÖäBr:

EBpXr ôÖnBrJBr lFrJç N òJL nvZçBêrJX HTvZòVr
mNÅ âNç-KöçV, ví IïçBäP äBzBrBòBçPH HBçhrJX.
CBpê mBpVÖ 28-V BçtBXvpÖvá áBçHBÖïVíÉ
AzçJç JÖ Hvír vçzNÖ ïVírVd, zVäV BzçV#Ö BrnBfvíRJBnD,
   mB#pç eBpBÖäBr:

ApÖzNÖ, HBçN HBç tjRBrJç Jr òJL ZBxJç nVrxJí öçr fçBtò
ÑJzäJnDJçV, JçD áJçÅBzNÖ$ VDçJí rvíNç CBçhçJBXNr$
ÜJçBFäBç XvíÖJj RJíJçr ALBävíRJBrPH dvçLvíBb:
Ií BpÖöç Hvír d#BzçVÖ ävírVH BrdBZvíRJBr HçBZäVr nNÅ,
   yVäV BzçV#Ö pBíJçTöçNr, v#á mBpç eBpBÖäBr:

SBF Ñ. oAcuCIAq

mAoUÑ 28-U suëqwuÜ
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oUÑuëÑ$ CSUsc 
AqôEqAcAq mAåGuëq

«IXV#ç, nBfVlH B#É ví òBXN#» – ováf. 5. 8:

 Յովհաննէս Աւետարանիչը կը նկարագրէ 
բժշկութեան հրաշք մը՝ որ կը պատահի աւազանի 
մը եզերքը, եւ մարդկային իմաստութեամբ չի 
բացատրուիր, ո՛չ ալ կը կատարուի։
 Յիսուս մասնակից էր տօներուն, ո՛չ թէ իբր 
պարտականութիւն, հապա՝ որպէս ուրախութիւն, 
պաշտամունք եւ տօնախմբութիւն՝ իր ժողովուրդին 
հետ։ Ուստի կ’երթայ Բեթհեզդա անունով 
աւազան մը, որ կը նշանակէ ողորմութեան տուն, 
կամ ձիթենեաց տուն։ Եւ հոն կը պատահին երեք 
կարեւոր, բայց՝ տարօրինակ դէպքեր։

Ա. Յիսուս կ’այցելէ տարօրինակ Ա. Յիսուս կ’այցելէ տարօրինակ 
հիւանդանոց մը։հիւանդանոց մը։

 Այս հիւանդանոցը ընդարձակ էր եւ ունէր 
հինգ սենեակ։ Հոն «խիստ շատ հիւանդներ 
պառկած էին՝ կոյրեր, կաղեր, չորցածներ, որոնք կը 
սպասէին ջուրին խառնուելուն»։ Համոզումը այն 
էր թէ ջուրին խառնուիլը հրեշտակի մը միջոցաւ 
կ’ըլլար, եւ առաջին ջուր իջնողը կը բուժուէր իր 
ունեցած ցաւերէն։

 Երբ Յիսուս գնաց, նշմարեց մարդ մը՝ 
խղճալի վիճակ մէջ. 38 երկար տարիներ անշարժ, 
անօգնական պառկած էր։ Ամէն օր՝ իր միակ գործն 
էր սպասել, ակնկալել եւ յուսալ։ Իր լճացած, ճահիճի 
վերածուած վիճակը ամէնօրեայ ապրելակերպ 
դարձած էր – սպասել, ակնկալել եւ յուսալ թէ իր 
դարմանը այդ յորդառատ պղպջակներուն մէջ է, 
այդ կախարդական աւազանին մէջ։ Կը սպասէր 
ու կ’ակնկալէր...։

Բ. Յիսուս ո՛չ միայն կը տեսնէ, այլեւ կը Բ. Յիսուս ո՛չ միայն կը տեսնէ, այլեւ կը 
մօտենայ հիւանդին։մօտենայ հիւանդին։

 Մեր Տէրը տարօրինակ հարցում մը կ’ուղղէ 
անոր. «Կ’ուզե՞ս առողջանալ»։ 
 Ի՞նչ էր պատճառը։ 38 տարիներ սպասելով 
եւ ակնկալելով, արդեօք յոյսը մարա՞ծ էր, 
ձանձրացա՞ծ էր. միթէ վարժուա՞ծ էր այդ 
վիճակին...։
 Աստուծոյ Որդին հարազատ սիրով կը հարցնէ, 
որովհետեւ չ՚’ուզեր ինքզինք պարտադրել։ Իր 
փափաքն է որ մարդը գիտակցութեամբ, ինքնուրոյն 
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կամքով որոշէ։ Ուրիշ թարգմանութիւններու 
մէջ գրուած է. «Կ’ուզե՞ս ամբողջանալ», «կ’ուզե՞ս 
կատարեալ ըլլալ»։
 Յիսուսի նպատակն է ո՛չ միայն ֆիզիքական 
ապաքինում, այլեւ՝ներքին, հոգիի ամբողջական 
նորոգութիւն, որովհետեւ մեղքին հետեւանքները 
աւելի լուրջ են քան ֆիզիքական ախտերը։
 Սակայն անոնք որոնք իրատեսութեամբ, 
դրական կեցուածքով եւ քաջութեամբ կը 
դիմագրաւեն հիւանդութիւնները, աւելի շուտ 
ոտքի կ’ելլեն եւ կ’առողջանան։ Ապրելու 
վճռականութիւնը նախապայման է ապաքինման 
համար։ Փոխանակ պատասխանելու այո՛ կամ 
ո՛չ, հիւանդը կը բացատրէ իր դժուարութիւնը եւ 
արգելքները։ Ան կ’ըսէ. «Մա՛րդ մը չունիմ որ երբ 
ջուրերը խառնուին՝ զիս աւազանը ձգէ. քանի որ 
ծանր կը շարժիմ, ինձմէ առաջ ուրիշ մը կ’իջնէ։»։
 Միայն երբ մէկը զինք տանի...։
 Մենք ալ երբեմն կը կեդրոնանանք 
արգելքներուն վրայ եւ պատճառաբանութիւններ 
կ’ընենք։ Կ’ուզենք բարեփոխուիլ՝ միայն երբ լաւ 
վիճակի մէջ ըլլանք, միայն երբ դրամ շահինք, 
միայն երբ ժամանակ ունենանք, միայն երբ 
գործ ունենանք եւ աշխատինք, միայն երբ առիթ 
ունենանք, միայն երբ շրջանաւարտ ըլլանք, եւ 
շարքը կարելի է երկարել։ Եւ այս բոլորէն ետք՝ կը 
մնանք մեր եղած միեւնոյն տեղը, մահիճին յենած, 
նոյն մահիճին վրայ սպասելով կախարդական 
աւազանին...։
 Տէր Յիսուս գիտէ դժուարութիւնը եւ տկա-
րութիւնը։
 
Գ. Յիսուս տարօրինակ կոչ մը կ’ուղղէ։Գ. Յիսուս տարօրինակ կոչ մը կ’ուղղէ։

 Փոխանակ օգնելու մարդուն՝որ ջուրը մտնէ, 
Յիսուս կ՚’ըսէ. «Ելի՛ր, մահիճդ ա՛ռ ու քալէ՛»։ 
Կը հրաւիրէ հիւանդը ոտքի կենալու, այսինքն 
ջանք թափելու։ Անոր կը մօտենայ նոյն մահիճին 
միջոցաւ, բայց նոր կեանքի խօսքով, յարութեան 
կոչով, վիճակէն վեր բարձրանալու կանչով. 
շարժելու յոյսով՝ նոր էութեան կը կանչէ։
 Այդ փայտէ պատգարակի նման մահիճը 38 
տարիներ կրած էր հիւանդը։ Հիմա Քրիստոս 
անոր կ’ըսէ. «Ելի՛ր, ա՛ռ մահիճդ, ա՛լ դո՛ւն կրէ 
զայն ու քալէ՛», որովհետեւ Քրիստոսով յաղթեց, 
բժշկուեցաւ, ոտքի ելաւ եւ այլեւս պիտի չծառայէ 
անկողինին։ Հիւանդը զօրաւոր փափաք ունէր 
փոխուելու, պատրաստ էր բուժուելու, մէկ խօսքով՝՝ 
Տէր Յիսուս Քրիստոսի կոչին հնազանդելու։

Եզրակացութիւն։Եզրակացութիւն։

 Մի՛շտ յիշենք թէ «Յիսուս Քրիստոս նոյնն է 
երէկ ու այսօր եւ յաւիտեանս» –Եբր. 13. 8։ Այսօր 
ան կը տեսնէ աշխարհի հիւանդագին վիճակը ու 
կը շարունակէ մաքրել մեզ մեղքի բորոտութենէն։ 
Ան կը մօտենայ մեզմէ ամէն մէկուն՝ որ տկար է 
մտքով, սրտով ու հոգիով, եւ կը զօրացնէ զայն՝ 
յուսալու, սիրելու եւ ծառայելու։
 Մեր Փրկիչը պատրաստ է մեզ դարմանելու 
մեր նեղմտութեան, անտարբերութեան եւ 
մեծամտութեան բորբոքումներէն։ Մեծ Բժիշկը 
ոտքի կը հանէ մեզ յանցանքի եւ ձախողութեան 
անդամալուծուած վիճակէն։ Բժիշկներուն Բժիշկը 
գիտէ թէ վիրաւոր ենք, եւ կ’ուզէ բժշկել մեր 
վէրքերն ու կոտրած սրտերը, որպէսզի մեր մէջ 
նոր սիրտ մը ստեղծէ եւ ուղիղ հոգի մը նորոգէ։
 Այսօր Տէր Յիսուս կը բուժէ զիս ու քեզ ամէն 
դառնութենէ, նախանձէ, ատելութենէ, որպէսզի 
միասին ապրինք հաշտ եւ համերաշխ։ 
 Ան կը բանայ մեր կոյր աչքերը որ հաւատքի 
աչքերով տեսնենք մեր Աստուծոյ վայելչութիւնը։
 Ան եկած է բանալու մեր խուլ ականջները, որ 
լսենք Բարի Հովիւին ձայնը, մեր խղճի ձայնը, ու 
մեր շուրջը տառապողներուն աղերսանքի ձայնը։ 
 Ան կը բանայ համր լեզուները, որպէսզի խօսին 
ու դառնան մէկական դեսպաններ եւ խօսնակներ՝ 
տարածելու նոր կեանքի բարի լուրը։
 Ան կ’ուժովցնէ մեր կաղ ու թուլցած ոտքերը, 
որպէսզի քալենք, ցատկռտենք եւ վազենք՝ վերին 
կոչումին նպատակին հասնելու համար։
 Ամենաբոյժ Տէրը կը դարմանէ զիս եւ քեզ՝ 
տրտմութեան, սուգի ու հեծութեան ցաւէն, 
որպէսզի յաւիտեան ցնծութիւն երգենք։

 Այսօր, Տէր Յիսուս կ’այցելէ ինծի եւ քեզի նման 
հիւանդներուն ու կ’ուզէ որ մեր գտնուած նոյն 
լճացած վիճակին մէջ չմնանք։ Ուստի սիրով կը 
փսփսայ եւ կը հարցնէ. «Կ’ուզե՞ս առողջանալ եւ 
լաւ ըլլալ։» Ու եթէ վստահութիւն ունենանք իր 
վրայ, քաջալերելով մեզի ալ պիտի ըսէ. «Ելի՛ր, 
մահիճդ ա՛ռ ու քալէ՛»։
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IåuëÑAiMmU eAoué Ñ. 
oAcuCIAqé yAâåUAåñuëQIAq 
âåuëAa eåuÜAåâAcqIåO (C.)

 325-ի Նիկիոյ Ժողովին Կոստանդիանոսի 
հրաւէրով 318 հայրապետներ կը մասնակցին: 
Հոն կը գտնուի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի 
որդին՝ Ս. Արիստակէս: Անոր մահէն ետք, 
եղբայրը՝ Ս. Վրթանէս կաթողիկոս, գրած է 
Երուսաղէմի Մակարիոս պատրիարքին եւ 
խնդրած որ Մկրտութեան եւ Հաղորդութեան 
խորհուրդներու ճշգրիտ կատարումի պայ-
մանները փոխանցէ իրեն: Ուստի Մակարիոս 
իր եպիսկոպոսներով ժողով կը գումարէ եւ կը 
պատասխանէ իրեն եղած խնդրանքին:

 381-ին, Կ. Պոլսոյ երկրորդ միջեկեղեցական 
համաժողովի օրերուն, Երուսաղէմի 
եպիսկոպոսը Պատրիարք կը հռչակուի: 
Քրիստոսի խաչելութենէն մինչեւ Քաղկեդոնի 
Ժողովը՝ 451-ին, Երուսաղէմ ունեցած է մէկ 
համաքրիստոնէական պատրիարքական 
Աթոռ, որուն հովանիին տակ կը գտնուէին 
հայ, յոյն եւ ասորի պատրիարքները, եւ ամէն 
ազգ ուեցած է իր սեփական վանքերն ու 
եկեղեցիները:

 451-ի Քաղկեդոնի Ժողովին, Ընդհանրական 
եկեղեցին ընդունած է Քրիստոսի երկ-
բնակութեան բանաձեւը՝ մարդկային եւ 
աստուածային տարանջատուած բնութեամբ, 
որուն համաձայն՝ Քրիստոս թէ՛ մարդ էր եւ թէ՛ 
Աստուած: Հայերը հաւատարիմ մնալով առաջին 
երեք Տիեզերական Ժողովներուն՝ Նիկիոյ (325-
ին), Կ. Պոլսոյ (381-ին) եւ Եփեսոսի (431-ին), կը 
մերժեն Քաղկեդոնի բանաձեւը: Այդ թուականէն 
սկսած է Քրիստոնեայ Եկեղեցւոյ երկփեղկումը: 
Երուսաղէմի միասնական Աթոռը կը բաժնուի 
երկուքի՝ Յոյներու պատրիարքութեան 
եւ Հայոց պատրիարքութեան: Հայերուն 
կը միանան Ասորիները, Ղպտիներն ու 
Եթովպիացիները, որոնք բոլորը հաստատ 
կը մնան Քրիստոսի միաբնակութեան, իսկ 
Յոյները՝ երկբնակութեան: Ուստի Քաղկեդոնի 

ժողովին՝ Հայերը կը մնան Ուղղափառ: Այս 
պատճառով Հայ Եկեղեցին եւ Երուսաղէմի հայ 
եպիսկոպոսները հալածանքի կ’ենթարկուին, 
սակայն հաստատ կը մնան իրենց դիրքորոշման 
վրայ: Շատ մը հայ եպիսկոպոսներ կը լքեն 
Երուսաղէմը եւ կը հաստատուին Կեսարիա ու 
Եգիպտոս:

 Մուհամմէտի գալուստով, եւ իշխա-
նութեան տիրանալէ ետք, իսլամական 
ոյժերը կը յառաջանան դէպի Միջին Արեւելք, 
մասնաւորապէս դէպի Դամասկոս ու 
Երուսաղէմ, ուր արդէն քրիստոնեաներ եւ 
հրեաներ կ’ապրէին: Մուհամմէտի իսլամական 
ոյժերու յառաջխաղացքի ժամանակ հրեաները 
կը փորձեն բարեկամանալ ասոնց հետ, 
որպէսզի տիրանան Երուսաղէմին եւ անկէ 
վտարեն քրիստոնեաները: Իսլամական ոյժերը՝ 
օգտագործելով հրեաներուն այս կեցուածքը՝ 

Ս. Կատարինէ վանքի վանականներու ն Ս. Կատարինէ վանքի վանականներու ն 
տրու ած Մու համմէտի հրովարտակին տրու ած Մու համմէտի հրովարտակին 
արաբերէն բնագիրը եւ անոր անգլերէն արաբերէն բնագիրը եւ անոր անգլերէն 

թարգմանու թիւնը։թարգմանու թիւնը։
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կը զօրացնեն իրենց յառաջխաղացքը դէպի 
Երուսաղէմ: 

 Այդ օրերուն՝ Երուսաղէմի հայ համայնքին 
Աբրահամ պատրիարքը,՝ տեսնելով արաբական 
արշաւանքի վտանգները եւ իսլամական 
ոյժերուն հզօրութիւնը, կ’որոշէ անձամբ 
Մեքքէ երթալ ու բանակցիլ Մուհամմէտի հետ, 
որպէզի ապահովէ անոր պաշտպանութիւնը: 
Աբրահամ պատրիարք խորհդակցութիւններ 
կ’ունենայ հայ երեւելիներուն հետ, եւ 40 հոգիէ 
բաղկացած յատուկ պատուիրակութեամբ 
կը հասնի Մեքքէ: Մարգարէն սիրով, 
յարգանքով եւ ազնուութեամբ կ’ընդունի հայ 
պատուիրակութիւնը եւ կը լսէ պատրիարքին 
առաջարկները: Իրենք անոր կը յայտնեն 
իրենց հպատակութիւնը: Պատրիարքը 
կը ներկայացնէ իր առաջարկները, կը 
յայտնէ հայոց պատրաստակամութիւնը՝ 
գործակցելու անոր հետ, ու կը խնդրէ 
ունենալ անոր պաշտպանութիւնը 
Երուսաղէմի հայ համայնքին ու եկեղեցական 
հաստատութիւններուն, եւ քրիստոնէական 
պաշտամունքի իրաւունքը՝ առանց 
կաշկանդումի: Երկու կողմերը կը բանակցին ու 
կը յանգին դրական որոշումներու: Մուհամմէտ 
կը հրատարակէ իր յատուկ հրովարտակը՝ 
որուն մէջ կ'ըսէ.՝ 

 — Ես Մուհամմէտ, Ապտալլայի որդին, 
մարգարէն եւ ծառան Աստուծոյ, կու տամ 
իմ յարգանքս Աբրահամ պատրիարքին, կը 
պատուեմ զինք եւ Երուսաղէմի, Դամասկոսի 
եւ Արաբիոյ շրջակայ վայրերու բոլոր 
արքեպիսկոպոսները, եպիսկոպոսները եւ 
քահանաները, այլ խօսքով՝ այն ժողովուրդները, 
որոնք ենթակայ են Երուսաղէմի, այսինքն՝ 
Եթովպիացիները, Ղպտիները, Ասորիները: Կը 
ճանչնամ եւ կ'երաշխաւորեմ անոնց վանքերը, 
եկեղեցիները, կրթութեան կեդրոնները, 
կալուածներն ու հողերը: Ես՝ Մարգարէ 
Մուհամմէտ, Աստուծոյ վկայութեամբ 
եւ իմ շուրջս գտնուող 30 անձերուն, իմ 
հովանաւորութիւնս ու պաշտպանութիւնս 
կը շնորհեմ եւ իմ ողորմութիւնս կը 
բաժնեմ հայոց եկեղեցիներուն ո՛ւր որ ալ 
գտնուին՝ Երուսաղէմի բոլոր տարածքին, 
Քրիստոսի սուրբ գերեզմանին, Սուրբ Յակոբ 
եկեղեցիին, Բեթղեհէմի եկեղեցիին, բոլոր 

աղօթատեղիներուն, մենաստաններուն, Գող-
գոթայի ճանպարհին եւ սրբատեղիներուն: 
Նաեւ կ’ապահովեմ եւ կը վստահեցնեմ 
որ իմ պաշտպանութիւնս կ’երկարի նաեւ 
քրիստոնեայ բլուրներուն, հովիտներուն, ու 
քրիստոնեաներուն եկամտաբեր հաստա-
տութիւններուն: Այս բոլորը կը յայտարարեմ 
իմ մարգարէի անունով եւ իմ հաւատացեալ 
իսլամներու անունով: Այս հրովարտակը ունի 
529 սմ երկարութիւն եւ 29 սմ լայնք:

 Հայ պատուիրակութիւնը կը խոստանայ եւ 
կ’երդնու որ պիտի հպատակի Մուհամմէտին, 
պիտի ճանչնայ միայն իսլամ իշխանութիւնը, 
պիտի մերժէ բոլոր այլ իշխանութիւնները եւ 
պիտի կատարէ իր ու հայ համայնքին բոլոր 
նիւթական պարտաւորութիւնները հանդէպ 
Մարգարէին: Հայ պատուիրակութիւնը կը 
վերադառնայ եւ կը վայելէ այս հրովարտակին 
բարի կամեցողութիւնը: 

 Մուհամմէտ իր յաջորդներուն վրայ 
պարտաւորութիւն կը դնէ յարգելու իր այս 
յատուկ հրովարտակը եւ գործադրելու 
անոր բոլոր մանրամասնութիւնները: Այս 
հանդիպման եւ հրովարտակի ստորագրութեան 
ներկայ կ’ըլլայ Խաթթապի զաւակը՝ Օմար, 
որ պիտի դառնար Մարգարէին յաջորդներէն 
մէկը եւ ինք ալ հրատարակէր նոյնանման 
հրովարտակ մը՝ հաստատելու Մուհամմէտի 
յատուկ հրովարտակը՝ տրուած Երուսաղէմի 

Օմարի հրովարտակէն բաժին մը եւ անոր Օմարի հրովարտակէն բաժին մը եւ անոր 
ստորագրու թիւն-կնիքըստորագրու թիւն-կնիքը
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Հայոց պատրիարքարանին եւ անոր հօտին: Այս 
հրովարտակին մէջ ներառուած են Քուրանէն 
որոշ հատուածներ ու գրութիւններ: 

 Մուհամմէտ Մարգարէին տուած 
հրովարտակը կը դառնայ Հայոց 
Պատրիարքութեան կարգավիճակը որոշող 
պաշտօնական փաստաթուղթերուն առաջինը: 
Անոր բնագիրը գոյութիւն չունի Երուսաղէմի 
Հայոց Պատրիարքարանի արխիւներուն մէջ: 
Սակայն այս հրովարտակին դեղնորակ թուղթով 
պատճէնը կը գտնուի Պատրիարքարանի 
Մարտիկեան թանգարանին մէջ: 

 628-ին Մուհամմէտ Սինայի Ս. Կատարինէ 
վանքի վանականներուն կու տայ Հայոց 
Պատրիարքարանին տուած հրովարտակին 
նմանօրինակը: 

(sBç. 2) 

CTVtd cBçzVÖ 

eAåyuoIAq
mvrçNBX

GAÑIå eAmAkAåAcMq

mAåGO yAåâuëIéAë, 
AÑâuëAa oAiQIé

  ì³ñ³Ï³Ñ³ñÙ³Ùμ ï³·Ý³å³Ñ³ñ Ý»ñÏ³Û 
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç Ç Û³Ûï »Ï³Í 
åë³Ï³Ó»õ Å³ÑñÇ ³Ý Ý³Ë³¹¿å ³Ûë »ñ»õáÛÃÁ, 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÝáñûñÇ Ý³Ï å³ ï» ñ³½ ÙÇ 
³Ñ³½³Ý· ÑÝã»óáõó Ì³Ûñ³ ·áÛÝ ³ñ»õ»Éù¿Ý ÙÇÝã»õ 
ØÇçÇÝ ³ñ»õ»Éù, ÐÇõ ëÇ ë¿Ý ÙÇÝã»õ Ð³ ñ³õ »õ ¹¿åÇ 
§³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ¦ áõ §³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇ¦ ²ñ»õÙáõïù:

 ²ß Ë³ñ ÑÇ ãáñë Í³   ·»ñáõÝ Çñ Ù³Ý·³ÕÇÝ Ñ³ Ù³-
½³ñÏÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ½·³ÉÇ ¹³ñÓ ÝáÕ, ÙÇ³ ï»  ë³Ï 
ëáÛÝ Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇÝ Û³ÝÏ³ñÍ³Ï³Ý Û³Ûï  ÝáõÃÇõÝÁ, 
ùñÇë ïáÝ»³Û Ù³ñ ¹áõÝ ÏÁ Ï³Ý Ë³  Ûáõ ß¿ Ù»ñ î¿ñáç 
ºñÏ ñáñ¹ ·³ ÉáõëïÁ, áñ Ï³Û Í³ Ï Ý³ÛÇÝ ßá Õ³ñ Ó³-
ÏÙ³Ùμ åÇïÇ ÷³Û É³ ï³Ï¿ ³ÏÝ  Ã³ñÃ³ÛÇÝ ³ãù-
Ë÷áõ Ïáí, ³ñ» õ»Éù¿Ý ÙÇÝ ã»õ ³ ñ»õ  Ùáõïù ¥ÐÙÙï. 
Ø³ïÃ. 24. 27¤: 

 Ðá·»õáñ ³ñÃÝáõÃ»³Ý ÏáãÁ, Ý³Ë³ ËÝ³ Ù³ -
Ï³Ý μ³½Ù³åÇëÇ ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝÝ» ñáí ¹³ñ»¯ñ 

ß³ñáõÝ³Ï ù³ ñá½ áõ³Í ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ËáõÉ 
³ Ï³Ýç   Ý»ñáõÝ, μ³Ûó ³Ýáñ Éëá Õ³ Ï³Ý ËáéáãÝ»-
ñáõÝ ËÉáõÃÇõÝÁ ã¿° μáõÅáõ³Í, á°ã ³É ÷³ñ³ï³Í 
¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ï»³Ýù¿Ý Ñá·» Ï³Ý ³Ûë ³ËïÁ: 
ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, Û³é³ç³¹¿Ù »õ ·Çõï³ß³ï í»ñ çÇÝ 
Ñ³ñÇõñ³Ù »³ ÏÇ Ã³ õ³ÉùÇÝ Ñ»ï, ³ÝÑ³õ³ïáõÃ»³Ý 
ëëáõÏÇÝ ù³Ý³ ÏÁ Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ Éë» ÉÇùÝ»ñáõ Ù³Ý-
áõ³  Í³å³ï ³Ýóù»ñáõÝ Ù¿ç Ñ»ï½Ñ»ï¿ ³õ»É ó³Í ¿, 
Çñ ÏåãáõÝ Ñáëùáí ÁÝÏ³Éáõã μáÉáñ μ³óáõ³ÍùÝ»ñÁ 
³Ý Ã³ ÷³Ýó Í» ÷»Éáíª Ó³ÛÝ³ÛÇÝ áñ»õ¿ ³ ÉÇùÇ 
¹ÇÙ³ó: 

 ²ßË³ñÑÇÝ ³ÛÝå¿ë Ãáõ»ñ ¿ñ, Ã¿ ËáõÉ»ñáõ 
³Ï³ÝçÝ»ñáõÝ ÉëáÕáõÃÇõÝ ï³ Éáí »õ ³ÝáÝó É»½áõÇÝ 
Ï³ å³ÝùÝ»ñÁ ù³Ï»Éáí, øñÇëïáë μáõÅ³Í ÏÿÁÉÉ³ñ 
Ñ³ Ù³ÛÝ Ù³ñ¹ ÏáõÃÇõÝÁ Ñá·»õáñ μáÉáñ ï»ë³ÏÇ 
³Ëï³Å¿ïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý: ²Ýó»³É ùë³Ý ¹³ ñ»ñáõ 
å³ïÙáõÃÇõÝÁ óáÛó Ïáõ ï³Û ë³Ï³ÛÝ, Ã¿ μ³½Ù³ÃÇ¯õ 
Ýáñ ËáõÉ»ñ, Ýáñ Ñ³Ù ñ»ñ, ÇÝãå¿ë Ý³ »õ ÇÝùÝ³Ñ³õ³Ý 
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áõ ³Ùμ³ñ ï³õ³Ý »õ Ëëï³å³ñ³Ýáó Ýáñ Û³Ù³é-
Ý»ñ ÍÝ³Í »Ý Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Íáó¿Ý, áñáÝù ë»ñáõÝ¹¿ 
ë»ñáõÝ¹ ï³Ï³õÇÝ ÏÁ ÷áñÓ»Ý Ã» ñ³·Ý³Ñ³ï»É 
»õ ³ñÅ» ½ñÏ»É ²ëï áõÍáÛ ³Ù»Ý³½ûñ Ñ ñ³ ß³·áñ-
Íáõ  ÃÇõÝ Ý»ñÁ, Ç ñ»Ýó Ï³ ï³ ñ³Í §Ù» Í³ ·áñ Íáõ-
ÃÇõÝ¦Ý»ñáõÝ Ñ»ï μ³Õ¹³ï»Éáí ½³ÝáÝù:

 ²ßË³ñÑÇ Ù¿ç ßáõñç 200 »ñÏÇñÝ»ñ Çñ»Ýó 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç Í³ÝûÃ Ñ³Ù³ ×³ñ³Ï¿Ý 
í³ñ³Ïáõ³ÍÝ»ñ áõÝ» Ý³Éáí, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ÏÁ 
Ûáñ¹áñ»Ý »õ ÝáÛÝÇëÏ ïáõ ·³ÝùÇ ËÇëï ÙÇçáóÝ»ñáõ 
¹ÇÙ»Éáí ÏÁ å³ñï³¹ñ»Ý ïáõÝÁ ÙÝ³É, ûñÇÝ³ÏÁ 
ï³Éáí ³ÛÝ Ï»Ý ¹³ ÝÇÝ»ñáõÝ, áñáÝù íï³Ý·Ç 
Å³Ù³Ý³Ï Çñ»Ýó Ó³·»ñÁ Çñ»Ýó áñçÇÝ Ï³Ù μáÛ ÝÇÝ 
Ù¿ç ÏÁ Ñ³õ³ù»Ý, ½áñ μÝ³½¹³μ³ñ ³Ù»Ý¿Ý ³å³Ñáí 
Ã³ùëïáóÁ ÏÁ Ñ³Ù³ ñ»Ý:

 ²Ûë ï³ñÇ, áñáß Å³Ù³Ý³Ïáí ëïÇåáÕ³μ³ñ 
÷³Ï»óÇÝù Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ ¹éÝ»ñÁ, Å³Ù áõ å³-

ï³ñ³· Ï³ï³ñ áõ»ó³Ý Ñ»é³ë÷éáõÙáí, û·ïáõ»Éáí 
Ñ³Ù³ó³ÝóÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ÑÝ³ ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý, 
áñ ë³Ï³ÛÝª Áëï »ñ»õáÛ ÃÇÝª ãμ³õ³ñ³ñ»ó Ù»ñ Åá-
Õáíáõñ¹Ç ½³õ³Ï Ý»ñáõÝ Ñá·»õáñ Í³ñ³õÁ:

 ºõ… Û³ÛïÝáõ»ó³õ Ñá·»Ï³Ý ³Ýëå³ë»-
ÉÇ ³ñÃÝáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç, 
áñáõÝ Û³ÛïÝáõÃ»³Ý »õ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç 
·áÛ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñª ³Ýó»³É ¹³ñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ 
ÍÝÏ³Ù³ß ¹³ñ Ó³Í ¿ÇÝ μÇõñ³õáñ ëáõñμ»ñ, ³ÕûÃù 
áõ ³ñ óáõÝù Çñ³ñáõ ÙÇ³ Ë³éÝ»Éáí:

 Þ³ï»ñ, áñáÝù »Ï»Õ»óõáÛ Ñ³ëó¿Ý ÇÙ³ó³Í 
ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓª ã¿ÇÝ ÏñÝ³ñ ÏáÕÙ ÝáñáßáõÇÉª 
·ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ýáñ ¹áõéÁ , Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ 
Ù¿ç ëáõñμ å³ï³ ñ³· Á í» ñëÏë»Éáõ å³Õ³ï³Ýûù՝ 
Ï³Ãá·ÇÝ ¹ÇÙ»óÇÝ Ñ³Û Ñá·»õáñ³Ï³ Ýáõ Ã»³Ý…: 
´³Ûó ²ëïá õ³Í ÏÁ Ý»ñ¿± ³ÝáÝó: ²Ýå³ÛÙ³Ý: ²ÛÝå¿ëª 
ÇÝãå¿ë ²ëïáõ³Í ³Ý å³Û Ù³Ý åÇïÇ Ý»ñ¿ Ù»ñ Ñá·»-
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õáñ³Ï³ Ýáõ Ã»³Ý, áñ Ù»ñ Ñ³ õ³ ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ 
³éáÕçáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ áñáß Å³Ù³ Ý³Ï ¹³¹ ñ» óáõó 
»Ï»Õ»ó³ Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÝáÛÝ ·Ã³ ëÁñ-
ïáõ Ã »³Ùμ ³É ²Ý ³Ý å³ÛÙ³Ý åÇïÇ Ý»ñ¿ ³ÝáÝó, 
á ñáÝù Ñá·»Ï³Ý ³ñÃÝáõÃ»³Ùμ, ³ÛÅÙ Ï³ ñûï³ ·ÇÝ 
áõ É³É³·ÇÝ, Ïÿáõ½»Ý í»ñ³ ¹³é Ý³É Ù»ñ »Ï» Õ»óõáÛ 
Ñ³õ³ïùÇÝ ·ÇñÏÁ:

 ì»ñç³å¿ë, Ù³ñ¹Á å³ñïáõ»ó³õ, ²ëïáõ³Í 
Û³ÕÃ»ó:

 ´³ó³ñÓ³Ï »õ ³ÝÑ»ñù»ÉÇ ×ßÙ³ñïáõÃ ÇõÝ: 
 ²Ýó»³É Ï¿ë ï³ñáõ³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ 
Ñ³õ³ ï³ó »³É Ù³ñ¹áõÝ í»ñÛÇ ß»óáõóÇÝ øñÇëïáëÇ 
³ÛÝ ËûëùÁ, ½áñ ²Ý Áë³õ »ñÏÙïáõÃ»³Ý Ù³ïÝáõ³Í 
Çñ ³ß³ Ï»ñï Ý»ñáõÝ. §ø³ç³É»ñáõ»ó¿°ù, áñáíÑ»ï»õ 
»ë Û³ÕÃ»óÇ ³ßË³ñÑÇÝ¦: Ø»½Ç ³ÛÝ  å¿ë ÏÁ ÃáõÇ, áñ 
ß³ï»ñ øñÇëïáëÇ ³Ûë Û³ÕÃ³Ý³Ï¿Ý Éáõñ ÇëÏ ãáõÝ¿ÇÝ 
ó³ñ¹ »õ Ýá°ñ Éë» óÇÝ ³Ûë ³õ»ïÇëÁ: àÙ³Ýó Ñá·»Ï³Ý 
³ãù»ñáõÝ ïÏ³ñáõÃÇõÝÁ »õ ÙÇÝã»õ ÇëÏ Ïáõñáõ ÃÇõÝÁ 
ã¿ñ ÃáÕáõñ áñ ï»ëÝ¿ÇÝ ³Ûë μ³ó³Û³Ûï Û³ÕÃ³ Ý³-
ÏÁ, áñ »ñÏáõ Ñ³½³ ñ³Ù »³Ï ³é³ç Ù³Ñáõ³Ý íñ³Û 
²Ýáñ ï³ñ³Í ½ûñ»Õ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ñª Ú³ ñáõÃ»³Ùμ 
ÏÝùáõ³Í:

 Ø»Í¿Ý ÙÇÝã»õ ÷áùñÁ, Ã³·³õáñ¿Ý, Ã³·áõÑÇ¿Ý 
»õ ³ñù³Û³½áõÝ¿Ý ÙÇÝã»õ é³ ÙÇÏÝ áõ μ³Ýá õáñÁ, 
Ý³Ë³·³Ñ¿Ý ÙÇÝã»õ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ 
÷áÕáóÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ í³ñÓáõ³Í ³õ»É³ ÍáõÝ, 
·ÇïÝ³ Ï³Ý¿Ý ÙÇÝã»õ ·ÇõÕ³Ï³Ý ¹åñá óÇ ËáÝ³ñÑ 
áõëáõóÇãÁ, μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ñá ·»õáñ³Ï³ Ý¿Ý ÙÇÝã»õ 
»ñ» ë   ÇÝ íñ³Û μáõë³Í ³Õáõ³ Ù³½áí Ñå³ñ ï³ óáÕ 
ïÇñ³óáõÝ՝ ¹åñ³ÝáóÇÝ Ù¿ç, áõ í»ñç³å¿ë μÅÇßÏ¿Ý, 
ÑÇõ³Ý¹³å³ Ñ¿Ý ÙÇÝã»õ ÇëÏ ÝáÛÝÇÝùÝ Ù³Ñáõ Ï»Ý³ó 
Ã¿Å å³Ûù³ñÇ ëÝ³ñÇÝ Ù¿ç ïáõ³ÛïáÕ ÑÇ õ³Ý¹Á, 
ÙÇ³ë Ý³ μ³ñ ³ Ùû Ã³Ñ³ñª ²ëïáõÍáÛ ·áõÃÇÝ Û³ÝÓ-
ÝÁõ»ó³Ý, Û³Ûï³ñ³ñ»Éáí Ç ñ»Ýó ³Ý½ûñáõÃ Çõ ÝÁª 
²ë ïáõ ÍáÛ ½ûñáõ Ã »³Ý ¹ÇÙ³ó, »õ μáÉáñÁ ÙÇ³μ»ñ³Ý 
¹ÇÙ»óÇÝ ³ ÕûÃùÇ, »ñÏÝ³ÛÇÝ ÙÇ ç³  ÙïáõÃ»³Ýª 
Ññ³ßùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý…:

 ²Ûá°, Ù³ñ¹Á å³ñïáõ»ó³õ, ²ëïáõ³Í Û³ÕÃ»ó: 
Ø³ñ¹Á ëïÇåáÕ³μ³ñ Ñ³Ù»ë ï³ ó³õ, Çñ Ï³Ùù¿Ý 
³ÝÏ³Ë³μ³ñ Íé»ó Çñ Ñá·ÇÇÝ ·áéá½áõÃ»³Ý ë¿· »õ 
ÙÇïùÇ ³Ù»Ý³ ·Ç  ïáõÃ»³Ý ëÇÝ ·ÉáõËÁ, μ³Ûó ²ëï-
áõ³Í Û³õÇï»³Ýë Ï³Û áõ ÏÁ ÙÝ³Ûª ÙÇßï Çñ Ñ³Û ñ³ -
Ï³Ý ³ÝÑáõÝ »õ ·Ã³é³ï ëÇñáí, Ñ³Ý¹¿å Çñ ëï»Õ-
Í³Í ³ñ³ñ³ÍÝ»ñáõÝ:

 Æñ Ýáõ³×³Í ÙáÉáñ³ÏÝ»ñÁ »ñÃ»õ»Ï»Éáõ 
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ñ ¹Á, áñ Û³õ³ÏÝáõÃ ÇõÝÝ 
áõÝÇ ³ÛÉ »ñÏÝ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ íñ³Û »õë Ï³Û³ÝÝ»ñ 
Ñ³ëï³ï»Éáõ »õ ïÇ»½»ñ³Ã³õ³É ³ñμ³Ý»³ÏÝ»ñáí 
³ÝÑáõÝ ³Ýçñå»ï¿Ý ÑëÏáÕáõÃÇõÝ Ï³ ï³ ñ»Éáõ 
ºñ ÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇÝ, Çñ ëñïÇÝ Ù¿ç ³Ý½·³Ùûñ¿Ý 
ËáñÑ»ó³õ Ã¿ ÏñÝ³Û ³Ý í³ ñ³Ý Û³Ûï³ ñ³ ñ»Éª §»ë 
Û³ÕÃ»óÇ ³ßË³ñÑÇÝ¦: ê³Ï³ÛÝ ÷³ëïáõ»ó³õ áñ ³Ý 
ÇÝù Ý³ Ë³μ¿áõ Ã »³Ùμ ûñûñáõ³Í ¿ñ Çñ Å³Ý·áï³Í 
áõ ×ñ×ñ³óáÕ ûñûñáóÇÝ Ù¿ç, ùÝ³μ»ñ Çñ »ñ·Á 
ÙñÙÝç³Éáí ³ßË³ñÑÇ ³Ï³ÝçÇÝ:

 Ø³ñ¹Á å³ñïáõ»ó³õ, ²ëïáõ³Í Û³ÕÃ»ó, 
áñáíÑ»ï»õ ²Ý ëÏÇ½μ¿Ý Û³Ûï³ñ³ ñ³Í ¿ñ Ã¿ Ç°ÝùÝ 
¿ ï¿ñÁ ³ßË³ñÑÇÝ, »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ Çñ Ññ³ß³½³Ý 
Ú³ñáõÃ»³Ùμ, ²Ý Ù³ñ ¹áõ ÙÇïù¿Ý åÇïÇ ÷³ ñ³-
ï¿ñ ³Ù»Ý³Ù»Í í³ËÁª Ù³Ñáõ³Ý »ñÏÇõÕÁ, Áë»Éáí. 
§ø³ç³É»ñá õ» ó¿°ù, áñáíÑ»ï»õ »ë Û³ÕÃ» óÇ 
³ßË³ñÑÇÝ¦:

 ²Ý å³ïñ³ëï ¿ ùáõ ÙïùÇ¹ áõ Ñá·õáÛ¹ Ù¿ç »Õ³Í 
»õ Ýáñ³ÍÇÝ μáÉáñ í³Ë»ñÁ ÷³ñ³ï»Éáõ: ´³Ûó ¹áõÝ 
ÏÁ Ñ³õ³ï³±ë ²Ýáñ ½ûñáõÃ»³Ý…:

EçVFvç IzÖ. wUúQkIAq
AÉBÅrvçH AäçzBäBdBrV 

eBpvê QJnV
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AmMq CAqU 
SAmAqAcO cAo
 Երբ մտածեմ այս օրերու համաշխարհային 
պսակաձեւ ժահրի համաճարակի պատճառած 
անձկութեան մասին, կը մտաբերեմ 
իմաստութիւնը որ կը բխի Աստուծոյ Խօսքէն, 
ուր գրուած է.

«Ամէն բանի ատենը կայ, 
Ու երկինքի տակ եղող ամէն 

գործի ժամանակը։
Ծնանելու ժամանակ եւ մեռնելու ժամանակ,
Լալու ժամանակ եւ ծիծաղելու ժամանակ,
Գրկելու ժամանակ ու գրկելէ հեռանալու 

ժամանակ» – Ժող 3. 1-5։

 Անցնող մի քանի ամիսները մեր բոլորին 
համար եղան սպառիչ, թէ՛ ֆիզիքապէս եւ 
թէ հոգեպէս, այս ցամաքամասին վրայ, մեր 
հայրենիքին եւ տարբեր երկիրներու մէջ, 
ուր այս աննախադէպ եւ անհաւատալի 
իրողութիւնը կլանեց ամբողջ աշխարհը՝ 
թելադրելով կեանքի նոր կանոններ։

 Ողբերգութիւնը շօշափելի է: Մենք 
ականատես ենք մարդկային քրտնաջան 
հոգածութեան՝ հոգալ տուժածները, պայքարիլ՝ 
անհրաժեշտ փրկարար սարքաւորումներ 
ձեռք բերելու, մարտնչիլ՝ սահմանափակելու 
ախտին տարածումը եւ սգալ զոհուածները, 
չկարենալով անոնց տալ արժանի յարգանքի 
վերջին տուրքն իսկ։

 Մինչ բիւրաւորներ կ’ենթարկուին 
այս գարշելի եւ ահազդու պատուհասին, 
հազարաւոր շտապ օգնութեան ծառայողներ, 
բժիշկներ, բուժքոյրեր, պետական ծառայողներ, 
բարի սամարացիներ, կամաւորներ եւ ոչ-
պետական կազմակերպութիւններ օրն ի բուն 
կը խնամեն, կը բուժեն, յոյս կը ներշնչեն, եւ 
շատ մը պարագաներու՝ կեանք կը պարգեւեն 
խճողուած մահիճներու վրայ գտնուող 
հիւանդներու, ըլլան անոնք հիւանդանոցներու 
կամ շտապ կառուցուած բժշկական 
սարքաւորումներու մէջ։ Հուռա՛ բոլոր անոնց՝ 

որոնք կոչումը ունին, նուիրաբերումը եւ կամ 
պարտաւորութիւնը՝ իրենց օգնութեան ձեռքը 
երկարելու։ 

 Հարիւր հինգ տարիներ առաջ Օսմանեան 
Թուրքիա կոչուած մէկ այլ ժանտախտը, 
կանխամտածուած պետական ծրագրով, ֆի-
զիքական ոչնչացման ենթարկեց կայսրութեան 
բնակչութեան մէկ հատուածը: Հայերս մեր 
պապենական հողերուն վրայ խաղաղութեամբ 
կ’ապրէինք հազարաւոր տարիներէ ի վեր, 
իրենց ետին մահ եւ ոչնչացում ձգող թրքական 
սմբակներու դէպի Մերձաւոր Արեւելք 
խուժումէն շա՜տ առաջ։ 

 Ամէն բանի ժամանակը կայ։ Պսակաձեւ 
ժահրին պատճառած ողբերգութիւնը պէտք չէ 
արգիլէ մեզ որ յարգենք յիշատակը եւ յարգանքի 
տուրք մատուցանենք մեր մէկուկէս միլիոն 
նահատակներուն, որոնք անմարդկային 
ամենադաժան միջոցներով մանգաղուեցան ու 
ոչնչացան։ Իր պատմական հողին վրայ ապրող 
մեր ժողովուրդը թիրախ դարձաւ խաւարի մէջ 
պետականօրէն կազմակերպուած ոճիրի մը։ 
Թշնամին չհանդուրժեց իր պապենական հողին 
վրայ ապրող խաղաղ, բարգաւաճ, ստեղծագործ 
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cIAqñU Ië mAeuëAq IåEIå
«evFJívç dJBròV áJçBrvçvFvínP fçBnBpBdBr N» 

AçBn A. ÜJfBïBÉ eBpçBzJä

 Մատթէոս Զարիֆեանի գրական գործերը 
սերտած եմ երբ աշակերտ էի Պէյրութի 
Հայ Աւետ. Կեդրոնական Բարձրագոյն 
վարժարանին մէջ։ Կրցած էի տեսնել, բայց 
նաեւ համոզուիլ թէ ինչպէս այդ կարճ կեանքի 
ընթացքին ան կրցաւ ստեղծագործել եւ ձգել 
գրական եւ բանաստեղծական մեծ ժառանգ 
մը։ Ան շատ կանուխէն վարակուած էր 
թոքախտէ, ու երկար տարիներ պայքարած այդ 
հիւանդութեան դէմ՝ մինչեւ երեսուն տարեկան, 
երբ իր մահկանացուն կնքեց։ Ան քնարերգակ 
բանաստեղծ էր, եւ իր ստեղծագործութիւններուն 

մէջ եթէ մէկ կողմէն կան թախիծ ու տխրութիւն, 
բայց նոյնքան ալ խոր սէր. սէրը՝ կեանքին, իսկ 
թախիծը՝ մահուան։ Վերջապէս երիտասարդ 
տարիքին ան պայքարեցաւ կեանքի եւ 
մահուան իրականութիւններուն հետ, եւ իր 
բանաստեղծութիւնը եղաւ «երգեր». երգեր՝ 
կեանքի ու մահուան։ 

 Երբ արագ ակնարկ մը նետենք ներկայ 
օրերու աշխարհին եւ պսակաձեւ ժահրին 
ստեղծած թոհուբոհին վրայ, ինչքա՟ն կեանքի 
եւ մահուան երգեր կը նշմարենք քիչ մը 

քրիստոնեայ փոքրամասնութեան մը գոյու-
թեան։ 

 Տեսախցիկներ չկային՝ ականատես ըլլալու 
մտրակուող պարտադիր տեղահանութեան։ 
Լրատուամիջոցներ չկային՝ արձագանգելու 
«ազգի մը սպանութիւնը»։ Շտապ օգնութեան 
միջոցներ չկային՝ հասնելու համար 
փշոտ դաշտերուն մէջ, ժայռոտ լեռնային 
ճանապարհներու վրայ, անապատի կիզիչ 
աւազին, վտանգաւոր եւ ամայացած 
անմշակ ճամբաներուն վրայ եւ կամ մութ 
ու սարսափազդու քարանձաւներու մէջ՝ 
մահուան սպառնալիքին ենթարկուող 
տեղահան ժողովուրդին: Շտապ օգնութիւն 
չկար՝ գթալու երկունքի մէջ գտնուող մօր մը եւ 
կամ ոսկրացած որբ մանչուկի մը կոչին: Շտապ 
օգնութիւն չկար՝ անսալու կաթիլ մը ջուրի 
պապակով ակօսուած շրթներուն եւ կամ հացի 
փշրանք մը հայցող նօթիին: Շտապ օգնութեան 
կոչերու պատասխանող չեղաւ՝ փրկելու 
խեղդամահ մանկամարդուհի մը եւ կամ 
բոցերու մէջ կրակի տրուած հարս մը, որոնք 
ետ մղած էին լորձնաշուրթն ահագնողներ։

 Անցեալ տարուան աշնան՝ երախտա-
գիտութեամբ ողջունեցինք Ամերիկայի Մի-
ացեալ Նահանգներու Խորհրդարանին կողմէ 
երկա՜ր սպասուած Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչումը: Բայց հակառակ թաւալող մէկ 
դարաշրջանին, Մեծ Ոճիրի ժառանգորդները 
տակաւին մահաքունի մէջ կը մնան՝ իրենց 
գիտակից ուրացութեամբ։ Ներկայիս իրե՛նք 
ալ կը տառապին նոյն պսակաձեւ ժահրով։ Իմ 
աղօթքս ու մաղթանքս է որ ամբողջ աշխարհի 
նման, գիտակից ուրացումի ռահվիրան՝ 
Թուրքիան ալ ապաքինի այս հիւանդութեան 
հետեւանքով յառաջացած աւերէն եւ 
հոգեվարքէն, ու խաղաղութիւն գտնէ։

 «Վրէժխնդրութիւնը իմս է, ե՛ս պիտի 
հատուցանեմ», կ’ըսէ Տէրը – Հռոմ. 12. 19։ 
Ուստի հաւատքով սպասենք որ գործադրէ իր 
խոստումը՝ յարմար սեպած ժամանակին։
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ամէն տեղ։ Չեմ գիտեր թէ ե՛րբ աշխարհի 
քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական 
կեանքի ու պատմութեան մէջ այսքան 
համընդհանուր եւ միասնական ահազանգ 
եղած է, ինչպէս որ է պարագան այս ժահրին եւ 
անոր սպառնալիքներուն նկատմամբ։

 Ինչպէս ամբողջ աշխարհ,՝ Քուէյթն ալ կը 
պայքարի կասեցնելու համար այս ժահրին 
սարսափազդու վտանգը։ Մարտ 13-ին՝ երկրին 
Առողջապահութեան Նախարարութեան 
պատասխանատու պաշտօնեան հարցուց 
ինծի.

 – Ե՞րբ վերադարձար Քուէյթ, եւ ո՞ր երկրէն։
 – Փետորուար 29-ին՝ Պէյրութէն»,– եղաւ 
արագ պատասխանս։
 – Ուրեմն պէտք է յատուկ քննութեան 
ենթարկուիս, որպէսզի ապահով զգանք թէ 
չես վարակուած այդ ժահրէն,– ըսաւ կտրուկ 
կերպով։ 

 Կրցած էի տեսնել որ միայն քանի մը 
երկիրներ կը գտնուէին Կառավարութեան 
ցանկին մէջ, ուրկէ վերադարձողները պէտք 
էր յատուկ քննութեան ենթարկուէին։ Եւ այդ 
ցանկին մէջ անպայմանօրէն կար Լիբանանը։ 
Այլեւս չէի ուզեր մտածել թէ ինչո՛ւ Լիբանանը 
եւ ոչ նաեւ ուրիշ երկիրներ, քանի ժահրը քիչ մը 
ամէն տեղ տարածուած էր եւ ճշդուեցաւ որպէս 
համաճարակ։ 

 Դէմքս ծածկեցի եւ մուտք գործեցի շատ 
մեծ սրահէ մը ներս, ուր գրասեղաններ 
կային իրարմէ քիչ մը հեռու, իրարու ետեւ 
ու կանոնաւոր կերպով շարուած։ Նստեցայ 
անոնցմէ մէկուն ետեւը եւ նայեցայ չորս կողմս։ 
Սրահը ողողուած էր ինծի նման քննութեան 
ենթարկուողներով։ Կը լսէի միայն արաբերէն 
լեզուն, եւ յայտնի եղաւ որ Լիբանանի կողքին 
կային նաեւ Սուրիան ու Եգիպտոսը, ուրկէ 
վերադարձողները պէտք էր որ նոյնպէս 
քննութեան ենթարկուէին։ 

 Գրասեղանի ետին նստած՝ սկսայ 
դիտել իմ չորս կողմս, բայց նաեւ մտածել։ 
Քննութիւն...։ Նկատելով որ գրասեղանը՝ յար 
եւ նման է համալսարանի մեր ուսանողութեան 
տարիներու գործածածին, սկսայ ապրիլ 
այդ օրերու յուշերն ու զգացումները։ 
Որքա՟ն մտահոգութիւն եւ անձկութիւն կը 
յառաջացնէին այդ օրերու քննութիւնները, 
նոյնիսկ եթէ նիւթերը լաւ սորված ըլլայինք։ Եւ 
համալսարանի տարիներու գրասեղանները 
կը շարուէին մէկը միւսին ետեւ՝ նոյն 
հեռաւորութեան վրայ, յար եւ նման Քուէյթի 
օդակայանի սրահին։ Կեդրոնանալու 
էինք հարցումներուն եւ անոնց տալիք 
պատասխաններուն վրայ, սակայն կային նաեւ 
աշակերտական մեր ճարպիկութիւնները։ 
Մէկը միւսին փսփսալու տրամադրութիւն 
ունէր՝ պատասխանները իմանալու եւ կամ 
հաստատելու համար։ Բայց հոս՝ Քուէյթի 
մէջ մինակ էի. պէտք էր պատրաստուէի 
քննութեանս եւ սպասէի արդիւնքին։ Ուրիշ ելք 
չկար։

 Մինչ կը սպասէի քննութեանս հերթին, 
սկսայ տեսնել թէ որքա՛ն բարակ է թելը որ 
կը բաժնէ կեանքը մահէն։ Կը մտածէի այն 
խուճապին մասին, որուն աշխարհը այսօր 
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ամբողջութեամբ մատնուած է եւ կը ջանայ 
անոր առաջքը առնել, որպէսզի կեանքի 
ու մահուան միջեւ եղած այդ բարակ թելը 
չփրթի։ Սկսայ տեսնել թէ ինչքա՛ն պայքար 
կայ կեանքերը պահելու համար, եւ ինչքա՛ն 
նախազգուշութիւն՝ կանխարգիլելու համար 
այս ժահրը՝ որ մահուան սպառնալիք է։ Շատ 
լաւ են այս բոլոր միջոցառումները, որոնք մեզմէ 
իւրաքանչիւրը կը ստիպեն զգուշաւորութեան 
եւ զգաստութեան։ Ուստի ուզեցի գնահատել 
Քուէյթի Կառավարութիւնը իր որոշումներուն 
համար։ 

 Կը փորձուիմ մտածել թէ արդեօք 
չարամտութիւն կա՞յ։ Բայց ինչո՞ւ այս ժահրը 
կրցաւ այսքան աղմուկ ու մտահոգութիւն 
յառաջացնել։ Չէ՞ որ աշխարհի տարբեր 
անկիւնները գրեթէ ամէն օր կան պատուհաս 
ու պատերազմ, նաեւ մարդկային հոգիներ 
կը խլուին եւ կը մահանան։ Ինչո՞ւ այս մէկը՝ 
պսակաձեւ ժահրը պիտի գլէ եւ անցնի այդ 
բոլոր միւս վտանգները։ Արդեօք անոնք նուա՞զ 
կարեւոր եւ վտանգաւո.ր են։ Ինչո՞ւ երկու չափ, 
երկու կշիռ կայ։

 Բայց կայ աւելին, եւ հոն՝ այդ մեծ սրահին 
մէջ սկսայ մտածել անոր մասին։ Կ’երեւի թէ 
մահուան սպառնալիքն է որ կը ստիպէ զիս որ 
մտածեմ այդ աւելիին մասին։ Եթէ ակնթարթի 
մը մէջ ժահր մը մէջտեղ կու գայ ու կը սփռուի 
ամէնուրեք եւ աշխարհը կ՚’անշարժացնէ, 
ու տակաւին վախի, յուսահատութեան եւ 
«մահուան շուքի ձորին մէջ» կը զետեղէ մեզ, 
ուրեմն ո՞ւր է կեանքը, անոր արժէքը եւ ոյժը՝ 
այս բոլորին դիմաց, երբ ժահր մը՝ կարծէք գողի 
մը նման եկած է հնձելու աշխարհի կեանքերը։ 

 Կը վերադառնամ հայ գրականութեան 
դասապահերուս, եւ կրկին Մատթէոս 
Զարիֆեանին։ Քանի իր երիտասարդ 
տարիքին պայքարեցաւ կեանքի ու մահուան 
իրականութիւններուն դէմ, ան գրած է. 
«Կեանքը... որքա՟ն կը սիրեմ զայն հիմա։ Տէ՛ր 
Աստուած, արդեօք շատ ուշ չէ՞»։ Մատթէոս 
Զարիֆեան միշտ ալ սիրեց կեանքը, նոյնիսկ 
երբ գիտէր թէ շատ օրեր չէին մնացած իրեն 
համար աշխարհի մէջ։ Եւ արդէն ուշ չէ՞ր։ Բայց 
Զարիֆեանի ընտրութիւնը՝ իր սէրը կեանքին, 
մղեց զինք արտադրելու, արտադրելու Արժէք։

 Եւ այդ օր, այդ սրահին մէջ, քննութեան 
պահուն սպասելով, դարձեալ ուզեցի տեսնել 
իմ կեանքս, թէ ի՞նչ բանն է որ ընտրած եմ 
կեանքիս համար, եւ տակաւին պիտի ընտրէի։ 
Տեսայ ու համոզուեցայ թէ կը սիրեմ Արժէքը 
կեանքին, եւ այդ Արժէքի հիմքը ու զայն 
սնուցանողը՝ Աստուածաշունչը։ Հոն դարձեալ 
կարդացի Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին 
հարցազրոյցը. «Աստուածաշունչն է մեր հոգեւոր 
արժէքներու աղբիւրը, եւ որպէս քրիստոնեայ 
ազգ՝ մեր արժէքներու համակարգային հիմքը»։ 
Ու տեսայ թէ ինչպէ՛ս Աստուածաշունչը եւ 
անոր պարգեւած ու շնորհած կեանքը՝ ապրելու 
եռանդ եւ ոյժ տուած են մեր հայ ժողովուրդին, 
նոյնիսկ երբ նոյն հայը ապրեցաւ շատ մը 
ժահրեր իր կեանքի տարբեր հոլովոյթներուն 
մէջ ու մինչեւ այսօր։
 Քրիստոս յաղթեց մահուան ու նոր կեանք 
շնորհեց մարդկութեան։ Եթէ մեր Փրկիչը 
յաղթեց մեղքին,՝չարին, չի նշանակեր թէ 
չարն ու մեղքը վերացան աշխարհէն։ Մեր 
իւրաքանչիւրին կեանքը այսօր ամէնօրեայ 
պայքար է բարիին ու չարին միջեւ, եւ թէ 
որո՛ւն անձնատուր կ’ըլլաս այդ պայքարին 
մէջ։ Քրիստոսի շնորհած նոր կեանքը՝ զոր 
ան կերտեց յաղթելով մահուան, այսինքն 
հոգեւոր ինքնութիւնը եւ գիտակցութիւնը՝ կը 
գօտեպնդեն մարդը որ պայքարի չարին դէմ եւ 
յաղթելու անոր։ Քրիստոնեան աշխարհին մէջ 
է իր հոգեւոր արժէքներով ու գիտակցութեամբ, 
եւ այս հոգեւոր զինամթերքով է որ կը կենայ 
չարին ու մեղքին դէմ։ 

 Այս տեղէն պէտք է ընկալել այն 
իրականութիւնը թէ հոգեւորը անբաժան 
մասն է աշխարհին, բայց աշխարհէն չէ։ 
Որովհետեւ քրիստոնեան ունի իր արժէքները, 
ու զանոնք կ’արտայայտէ իր անհատական 
թէ հաւաքական կեանքին մէջ՝ իր աշխոյժ 
ներկայութեամբ։ Քրիստոսի խոստումը ա՛յս կը 
հաստատէ. «Ես եկայ որ կեանք ունենան, եւ ա՛լ 
աւելի կեանք» – Յովհ. 10. 10։ Ան եկաւ աշխարհ՝ 
անոր ա՝լ աւելի կեանք տալու համար։ Եւ այս 
«ա՛լ աւելի»-ով է որ մենք կ’ապրինք աշխարհին 
մէջ, կը պայքարինք չարին դէմ եւ արժէքներ 
կը հիմնենք, կը յաղթենք երկրի վրայ ու 
յաւիտենականութեան մէջ։ 
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 Պսակաձեւ ժահրին քննութեան ժամը 
հասաւ։ Քննուեցայ եւ ազատ դուրս եկայ։ 
Խաղաղա՞ծ էի։ Երեւութապէս։ Բայց տակաւին 
պէտք է տունը մնայի՝ պատսպարուելու 
համար, քանի ժահրը դուրսն է։ Պիտի 
սպասենք մինչեւ այն օրը՝ երբ ան անհետանայ։ 
Մինչ այդ, կան «կեանքի եւ մահուան երգերը»։ 
Մատթէոս Զարիֆեանինը, բայց նաեւ ամբողջ 
աշխարհինը։ Եւ աշխարհ պիտի տեսնէ թէ 
անոնցմէ ո՛րը պիտի պահէ, եւ ո՞ր երգը պիտի 
ուզէ երգել՝– կեանքը եւ անոր համար տածած 
Արժէ՞քը, թէ՝ մահը։

 Կեանքը երգելու համար կ’արժէ՛ մտածել 
անոր Արժէքին վրայ։ Եւ Վեհափառ Հայրապետին 
խօսքը պիտի տայ հիմքը. «Հոգեւոր կեանքի 

վերանորոգումը հրամայական է»։

 Հոգեւոր կեանքի հիմքը՝ Աստուածաշունչին 
շնորհած նոր կեանքն է՝ ինծի, քեզի եւ բոլորին։ 
Անոր վերանորոգումովն է որ մեր գոյութիւնը 
կը ստանայ ոյժ եւ Արժէք, որոնց միջոցով 
կրնանք յաղթել չարին ու մեղքին։ 

 Եւ նաեւ պսակաձեւ ժահրին։

Gvdä. eçBpç kMyMkIAq

oUÑuëÑ ñåUÑâuÑU oAåuëQUëqO$
quå Ië oAiQAqAcui cIAqñU 

AÇeAëAâwIAo

 Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
 Ապրիլի 12-ին նշեցինքնշեցինք Յիսուս Քրիստոսի 
հրաշափառ Յարութեան՝ Սուրբ Զատկի տօնը: 
Յարութեան խորհուրդը քրիստոնէական 
հաւատքի, նոր եւ յաւիտենական կեանքի 
հիմնական մասն է: Այն Սատանայի նկատմամբ 

Աստծոյ տարած յաղթանակի ամենաուժեղ եւ 
համոզիչ վկայութիւնն է: 

 Պօղոս Առաքեալն ասում է. «Եթէ Քրիստոսը 
յարութիւն չի առել, ուրեմն մեր քարոզութիւնն 
ունայն է, ունայն է եւ ձեր հաւատը» – Ա. Կորնթ. 
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15. 14: Երիցս ճիշդ է առաքեալը, որովհետեւ ի՞նչ 
իմաստ կ’ունենար Յիսուսի արդարութիւնը, 
աստուածութիւնը մարդկանց ներկայացնելը, 
եթէ խաչափայտի վրայ Յիսուսն իր մահով 
հեշտութեամբ զիջէր գերիշխող չարին: 

 Երբեմն անհրաժեշտ է լինում, որ բնութեան 
Արարիչը, որի կենդանի վկաներն ենք բոլորս 
երկրի վրայ, ցոյց տայ իր ամենակարող ոյժը՝ 
ստեղծելով այնպիսի երեւոյթներ, որոնք դուրս 
են իրերի սովորական ընթացքից: Հենց այդպիսի 
երեւոյթ էր Յիսուս Քրիստոսի՝ աշխարհի Փրկչի 
Յարութիւնը:

 Յիսուսի հանդէպ մեր ունեցած պարզ ու 
մաքուր հաւատի շնորհիւ Նա անդառնալիօրէն 
մտել է մեր հոգեւոր աշխարհը, եւ մեզ 
հարկաւոր է իւրայատուկ հոգեւոր ընկալում, 
իրերի խորքը տեսնելու կարողութիւն, որպէսզի 
Նրա ներկայութիւնը մեր կեանքում աւելի 
շատ լինի: Մենք՝ որպէս հոգեւոր էակներ, եթէ 
ժամանակ յատկացնենք (իսկ այդ ժամանակը 
այս օրերուայս օրերու մեկուսացման պայմաններում 
աւելի՛ քան ունենք բոլորս) անդրադառնալու 
մեր իսկական Եսին, փորձենք հասկանալ նրա 
ո՛վ լինելը, պարզել նրա ցանկութիւններն ու 
երազանքները, ապա մեր հոգեւոր աչքերը կը 
բացուեն եւ հաւատի ոյժով կը տեսնենք մեր 
Փրկչի՝ Յիսուս Քրիստոսի ներկայութիւնը մեր 
կեանքում, եւ կը խնդրենք Նրան, որպէսզի 
ուղղորդի մեր քայլերն ու թելադրի մեր 
անելիքները: 

 Եթէ աստուածային տեսանկիւնից փորձենք 
պատասխանել թէ ո՞վ ենք մենք, ինչպիսի՞ն 
ենք, ինչի՞ համար ենք ապրում, ի՞նչ ենք ուզում 
կեանքից, ինչի՞ ենք ձգտում… եւ այլ հարցերի, 
ապա կ’արթնացնենք մեր լաւագոյն որակները, 
կը կոփենք մեր բնաւորութիւնը, կ’օգնենք 
ինքներս մեզ՝ վերանայելու մեր դաւանած 
արժէքներն ու հոգեւոր դիրքորոշումները: 

 Սիրելինե՛ր, Աստուած մեզ ստեղծել է 
այնպէս, որ մինչեւ չճանաչենք Իրեն, չենք 
կարող զգալ կեանքի լիարժէքութիւնը, 
բովանդակութիւնն ու գոյութեան նպատակային 
լինելը երկրի վրայ: Միայն Նա կարող է քանդել 
մտքի կարծրատիպերն ու ընդլայնել մեր 
բանականութիւնը բոլոր ուղղութիւններով, 

որպէսզի ճշգրտօրէն հասկանանք այն, 
ինչ տեղի է ունենում ամբողջ աշխարհում: 
Հակառակ այսօրուան աշխարհում տիրող 
փորձութիւններին, տագնապներին, վնա-
սատուի՝ պսակաձեւ ժահրի յարուցած 
դժուարութիւններին, համոզուած ենք որ 
Քրիստոսի շնորհով եւ Նրա Յարութեան 
զօրութեամբ՝ կեանքը կը վերադառնայ 
բնականոն հուն: 

 Մեր երկրի նոր իշխանութիւնն էլ կանգնած է 
ծանր փորձութեան առջեւ: Խնդրե՛նք Աստծուն, 
որ Նա զօրավիգ լինի նրան, աստուածային 
իմաստութիւն շնորհի՝ ընդունելու այնպիսի 
արդիւնաւէտ որոշումներ, որոնք երկիրը այս 
մղձաւանջից դուրս կը բերեն առանց ցնցումների 
եւ քիչ կորուստներով: Մենք հաւատում ենք, 
որ եթէ ազգովին դիմենք մեր Փրկչին, որին 
գերիշխող Սատանան չկարողացաւ յաղթել 
նոյնիսկ խաչափայտին վրայ, ապա Նա կ’օգնի, 
եւ վնասատուն անդարձ կը հեռանայ մեզնից: 
Կը հեռանայ, եթէ մէկ մարդու պէս պահպանենք 
համակեցութեան, հանրային առողջութեանը 
միտուած համապետական կանոնները: Եւ 
անկախ այն բանից, թէ ի՛նչ պաշտօն ենք 
զբաղեցնում, հանրային կեանքում ունենք մեր 
դերը, որը սրբօրէն պէտք է կատարենք: Այս 
գիտակցումն արդէն որպէս հզօր ոյժ կ’օգնի 
ազատուել վախերից, կասկածներից…: Եթէ 
այսպէս չգործենք, ապա վնասատուն, տեսնելով 
մեր անտարբերութիւնը, կը շարունակի իր 
սեւ գործն անել: Իսկ եթե նրա դէմ յանդիման 
կանգնենք որպէս յաղթողներ, Աստծոյ 
զօրութեամբ… նա կը կորցնի իր իշխանութիւնն 
ու կը տարրալուծուի անէութեան մէջ:

 Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
 Ընդունե՛նք, որ մեզնից շատերը ծառայում 
են անօրէնութեանն ու անիրաւութեանը, 
դարձել են տարբեր մոլութիւնների եւ 
յատկապէս արծաթասիրութեան ստրկամիտ 
գերիներ…եւ, գիտակցօրէն թէ անգիտակցօրէն, 
դժոխքի են վերածում իրենց ու դիմացինների 
կեանքը: Քրիստոսի Յարութեան զօրութիւնը 
կարող է մեր հոգիներն արթնացնել եւ ազատել 
մոլութիւնների մեղքից: 
 Լաւ կը լինի, որ այս օրերին մի կողմ թողնենք 
բացասական մտքերն ու չարակամութիւնը, 
միմեանց հանդէպ կասկածն ու նախանձը, եւ 
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 ÑvíFV dÖdVbP ÖçäVÖ, ZvçBzNÖ 
d’BïÖvÖBn nBfP fBp DBrBÖäJjb, FçBFNä, 
víÖvíêVx, RBäJçBF VçSBF Ñ. oBdvDJBrV 
BráJçBHBçh nJdrvínP HNzV XvíBívç 
BtZBçf: yBçvr oBdvDJBr tvíçÅ 85 JçdBç 
äBçVrJç BrDVb ÖVçvá ví fBnBzBçïBd 
fvFVvá, mBtävêV FçVxP hJÉVr, tÉBpXöçNr 
lvZBêvíê fBp FçBdBrvíRJBr äBlBçVr 
fBpBDvpç dBnBçrJçP ví däBdJê BrdvçrxJXV 
FçBdBr TBÉBrFvíRVír nP: Ar JjBí BrZvrÅ 
ÖJçnrBêBrP, vç dBçvjBêBí BdöÖJX Jí 
ÖJçnBrJX FJjJêVdr ví ltnBçVäP, BLrVír 
ví DBçVr, Jí dJçäJê VíçBòBrxVíç fBpví 
ÖçäVr nNÅ AçBçBä nP áÖJn:

 yBçvr oBdvDJBr JjBí Bpr nVBd 
DBrBÖäJjbP VròrBäVz, vç dBçvjBêBí 
LöHJX Jí dBnçÅJX fBíBäòr ví BLFP, Jí 
FJjJêdöçNr PrHJXvíLJX$ fBp FçBdBrvíRJBr 
lBnDvá:

 sBä pBçFJXV ví ÖVçJXV yBçvr oBdvDJBr, 
nBfvíBrH RvíBdBrNr JçJò tBDBR BÉBÅ, nJç 
fJÉBhBprBpVr ZöÖBdêvíRJBr PrRBêòVr, 

pBpärJêVç RN ädBç ví pvFrBb dP LFBpVç: 
éBíP VÖdvpr HzBí ÖçäVÖ ví rJçÖVHVÖ DBr 
nP BrfBrFÖäBêvíê LVÖ, fvFVÖ äçvïJê 
áVçBívç BjBírVV zNÖ:

 Ií BíB!j, zBäBfJêBí BrZvíÖBïJXVr: 
cP rBZBäJÖNV Vç dJBròVr nBpçBnvíäP:

 mJbBrvír yBçvr oBdvDJBr, brçBHVç 
dP ZvrBçfVn hJç Bävò DJçòVr Jí hFBb 
TBÉBrFVr BÉÅJí: ÜÖäB#f JjNò vç hJç BrvírP 
pBíJçT zVäV lBÉBFBpRN VíçBòBrxVíç fBpví 
tçRrJçvír áçBp$ FçBíVx òBjêçvíRJBnD, 
rBJí vÖdV äBÉJçvá zVäV òBrHBdvíV fBp 
BLFV zBänvíRJBr zBÖäBÉVr áçBp:

 eBrFxJêN#ò Hvíò BrHvçç, BrnBfBrvír 
DBrBÖäJjb SBF Ñ. oBdvDJBr:

mBòçvífV ñuåQIAq
ÑVärV

13 qvpJnDJç 2019

յիշենք այն ամէն լաւն ու գեղեցիկը, որ կան 
բոլորիս կեանքում, յիշենք ու շնորհակալ 
լինենք Աստծուց այդ ամէնի համար: Յիշե՛նք 
որ մեր հարստութիւնը աստուածային 
եւ ազգային իմաստութեան մէջ է: Մենք 
յաղթողներ ենք, ինչպէս մեր նախնիներն ու 
այսօրուան գոյապայքարի հերոսները: Եկէ՛ք 
մեր ամէն օրը դարձնենք փառաւոր, լիարժէք 
կեանքի, բացարձակ ազնուութեան, գեղեցիկ 
յարաբերութիւնների եւ ստեղծագործութեան 
օր: Նախապատուութիւնը տա՛նք ամէնօրեայ, 
թէկուզ փոքր յաղթանակներին… բացայայտե՛նք 

մեր մէջ բնութեան Արարչի ամենազօր ոյժը, 
որը կարող է ապշեցնել եւ ակնածանք ներշնչել 
ամենակարող Աստծու հանդէպ:

ArHçBrVd mAåâuoIAq
AnJçVdBpV eBp 
AíJäBçBrxBdBr

OrdJçBdêvíRJBr eBpBÖäBrV
nBÖrBlVíjV mBnvíXV 

òBçävíjBç
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 IçD HBÖBZöÖ NV òçVÖävrJBp fBdvínvá fBnBXÖBçBrV nP nNÅ, 
d’BÉBÅrvçHNV HNzV IíçvzB HBÖäVBçBdxBdBr zävpäV FBêvj 
víÖBrvjBdBr ZvínDJçP: AÉBÅVr zävpäNr BÉBÅ$ ÖçäVÖ nNÅ áBZ 
nP dP LFBpV, DBpê rBJí FVäNV RN fvFJívç JjDBpç nP ovírBÖäBrV 
nNÅ nJLV zVäV öFrNç nJç BrêPrJXVò JöRP öçJçví PrRBêòVr: IçD 
fBÖBrò zBrHvd Jí LVrò FäBrò fvr, áBZJçÖ ïBçBäJêBr: Arvç 
BÉBÅrvçHvíRVírP Jí JçdçVr nBÖVr vírJêBb FVävíRVírP nJbBzNÖ 
FrBfBäJêVrò: mVäòÖ ví ÖVçäÖ ZBjBj NVr BpròBr BäJr vç Br 
nJLV fJä Nç:

 oVÖvíÖ HBÖäVBçBdJê, òBÅBXJçJê Jí nöäNr lBrxêBí Vç 
BtBdJçärJçP: IçD pBpärJê RN zVäV Rvjvíç LVçJrò, ZvÖäBêBí 
Brvrê jçdJX víçVt nZVRBçVx nP, öFrBdBr nP (ováf. 14. 16): mJç 
âNçP DBêBäçJê äBÖrJçdvíòVr RN zVäV vírJrBpVr VçJr zNÖ Brh 
nP vçzNÖ VçJrê öFrBdBrP: evFJFBXvíÖäV öçP$ Ñ. evFVr JdBí 
DrBdJXví fBíBäBêJBXrJçví ÖçäVr nNÅ, Jí Brvrê ävíBí Vrx vç 
oVÖvíÖ ZvÖäBêBb Nç Vç BtBdJçärJçvír, RNJí vx äJÖBrJXV dJçzvá:

 Ñ. evFVr ZvçfçHBívç Jí BrfBÖdrBXV LöçvíRVír nP xN: Ar 
Brh nPr N vç d’BzçV VíçBòBrxVíç fBíBäBêJBXV dJBròVr nNÅ: 
Ar fBíBäBêJBXrJçvír víÖvíêVxr N (ováf. 14. 26, 16. 13), Jí nJç 
LöçvíRVírP$ ádBpvíRJBr fBnBç (Evçbò 1. 8):

 cBÖdBb xdBp vç Ñ. evFVr N nJç öFrBdBrP$ 
ÖvçáJêrJXví, BÉBÅrvçHJXví, nZVRBçJXví 
Jí òBÅBXJçJXví fBnBç: srvçfBdBX 
PXXBrò âNç oVÖvíÖV vç nJLV ävíBí 
nJç öFrBdBrP:

«IÖ eöçP zVäV BjBxJn Jí víçVt mZVRBçVx nP zVäV 
hJLV, vçzNÖLV pBíVäJBr hJLV fJä DrBdV»

– ováf. 14. 16:

mIå ôEqAcAqO



 ÑvíçD evFVr AÖävíBbvíRJBr JççvçH BrhrBívçvíRVírr N, BnJrBfLöç, BnJrBFNä: 
CBpê FçvíBb N RN «VròrVçnN zVäV xZöÖV», Vç BrhrBívçvíRJBr áçBp zVäV xZöÖV: 
Ar rJçdBpBêvíêVxr N uçHVVr, Jí BÉBòvíBb N eöçP Brvírvá: AjDVíçNr dví FBp: Uç 
zBçäBdBrvíRVírP$ eöçP dBnòP dBäBçJXr N Jí uçHVr pBpärBDJçJX: eJäJíBDBç Bpr Vrx 
vç xV ïBÉBívçJç uçHVr$ Ñ. evFVVr FvçbP xN:

 «Urx vç XÖN$ LBpr zVäV ZöÖV»: ñöj nP áJçêvBb N ví nJrò dP LnBpXVrò ÖvíçD 
pBpärvíRJBr nP áçBp: eöç Jí uçHívpr ÖvíçD fBjvçHBdêvíRJBr nNÅ, Ñ. evFVVr dP 
äçvíV BÉBòJBXrJçvír zBäFBnvíJXVòP: «ArVdB LVÖ zVäV ïBÉBívçN, áBÖrLV VnVrNÖ 
zVäV BÉrN ví hJLV zBänN» – ováf. 16. 14: mJLV zVäV zBänN Jí LöçvíRVír trvçfN: 
uçòB!r vpT BnDBçvíBb N BpÖ ZöÖòVr nNÅ: UrxòB!r pvíÖBHçVx N: yBpnBrP$ BÖävíBbBpVr 
hJÉòJçvír XnBr pBrhrvíVXr N. PXXBX frBLBrH Jí vírdrHçvj:

 eBpçP Ñ. evFVr BtZBçf jçdJê vçzNÖLV uçHVr ïBÉBívçN nBçHvê BÉÅJí$ vçvrò 
LBpr ZBxJêVr: ApÖ BÖävíBbBpVr evFVr nJç nNÅ dP DrBdV. fBíBäBêJBXP Vç äBlBçr N$ 
vçvír nVÅvêBí Vç ïBÉòP BtZBçfV zVäV pBpärvíV: AçHJöò nJç dJBròP, BjöRòrJçr ví 
bBÉBpvíRVírP nJç ÖVçJXV îçdVxP dP ïBÉBívçJ?r...: 

 ñçVÖävÖV evFVr d’víLN nJLV ZöÖVX, nJLV fBÖdêrJX Vrx vç ÑvíçD mBäJBrVr nNÅ 
FçvíBb N: CBpê VrxzN?Ö dçrBrò vírdrHçJX Vrx vç nJLV zVäV PÖN, JçD nJç dJBròP 
täBz áBLò nPr N$ òtvíBb BçBFBÖBf BÉöçJBp LDBjnvíròrJçví fvÖBròNr, JçD nJrò 
d’vÖävÖäJrò nNd rVíRNr víçVtVr, rvprVÖd fvFJívç bBÉBpvíRJBr nBçLVr nNÅ: cB#rF 
BÉrJrò, ZvÖäváBrV#rò BpÖ äJrHP, hJçDBLBävíV#rò BpÖ BtZBçfBpVr fvÖBròNr: Qvj 
ÑBnvíNXV HVçòP vírJrBrò, vç PÖBí. «YöÖN# âNç, òBrLV òví bBÉBH näVd d’PrN»: Apr 
BäJr Ñ. evFVr nJLV zVäV fBjvçHN Vrx vç XÖBb N eöçnNr ví uçHVNr: 

 A#pÖ N ÖçDvíRJBr dJBròP, Jí BÖdN# N vç zVäV DZVr «dJrHBrV ÅvíçV FJäJçP»$ vç 
âNçP ïBÉBívçvíV:

ñåUÑâuÑU 
euEUq

«u#x RN VròrVçnN zVäV 
ZöÖV, fBzB Vrx vç XÖN$ 

LBpr zVäV ZöÖV» 
– ováf. 16. 13:
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