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 Տասնհինգ Կիրակի մեր բոլոր եկեղեցիները 
փակ ու դատարկ մնացին: Ի՞նչ էր պատճառը 
– Կառավարութեան պարտադրած ինքնամե-
կուսացումը, պայքարելու համար պսակաձեւ 
ժահրի համավարակին դէմ։

 Սկիզբի ցնցումէն ետք, Սուրբ Հոգին մեզ 
ներշնչեց որ հնարամիտ ըլլանք ու տարբեր 
կերպով կազմակերպենք մեր պաշտամունքները: 
Ամէն Եկեղեցի օգտագործեց համացանցին 
տրամադրած դիւրութիւնները, որպէսզի շարու-
նակէ Աւետարանին պատգամը հռչակել ու 
կենդանի պահէ եղբայրական հաղորդութիւնը 
իրենց տուներուն մէջ արգելափակուած 
անդամներուն։ Աստուած իր ժողովուրդը երբեք չէ 
ձգած առանց տեսիլքի՝ ու հնարքի՝ պատմութեան 
ամենէն մթապատ ժամանակաշրջաններուն մէջ 
իսկ։

 Ես անձամբ անփորձ էի արդի 
արհեստագիտութեան մատուցած հաղորդակ-
ցական միջոցներու գործածութեան մէջ, 
սակայն յաջորդ Կիրակին իսկ յաջողեցանք 
համացանցային պաշտամունք մը կատա-
րել, ու շարունակեցինք տիկնանց ու 
երիտասարդաց շաբաթամիջի ժողովները 
նոյն կերպով։ Քայլ մը յառաջ երթալով եւ 
օգտագործելով Ալֆորվիլի ընկերային ցան-
ցերը, մեր կիրակնօրեայ պատգամներն ու 
սուրբգրական սերտողութիւնները հանրութեան 
տրամադրութեան տակ դրինք, որ կարելի ըլլայ 
լսել ու տեսնել։
 Երգիծաբան մը խօսակցութիւն մը 
երեւակայած է Սատանայի եւ Աստուծոյ միջեւ։ 
Առաջինը երկրորդին կ՚’ըսէ հեգնական ձեւով. 
«Կը տեսնես որ պսակաձեւ ժահրին միջոցով 
յաջողեցայ փակել բոլոր եկեղեցիները»։ Իսկ 
Աստուած անայլայլ կը պատասխանէ. «Կը 
սխալիս. ընդհակառակը ես եկեղեցի մը բացի 
ամէն տան մէջ...»։ 

 Թէեւ ընտանեկան տխուր դէպքեր պատա-
հեցան, ընդհանուր առմամբ համաճարակի 

ընթացքին հոգեւոր զարգացումները շուքի 
տակ ձգեցին մեր մտահոգութիւններն ու 
վախերը: Եւ ասիկա դեռ սկիզբն է հետագայ 
օրհնութիւններու: Շատ մը քրիստոնեայ 
ընտանիքներ սկսան իսկական ընտանեկան 
պաշտամունք կատարել իրենց տուներուն 
մէջ, հայր, մայր եւ զաւակներ միասին 
Աստուածաշունչ կարդացին եւ աղօթեցին: 
Ալֆորվիլի մէջ Հինգշաբթի, Ուրբաթ եւ Կիրակի 
օրերը տրուած պատգամները կը հեռասփռուին 
աւելի քան տասնհինգ երկիրներու մէջ: 
Ցիւրիխ ապրող քրիստոնեայ կին մը զանոնք 
կ’առաքէ 6 տարբեր երկիր բնակող իր 25 
բարեկամուհիներուն:

 Ամրան արձակուրդէն ետք՝ մենք բոլորս, 
հովիւներ, հոգաբարձուներ ու եկեղեցիի 
յանձնառու անդամներ, պէտք է մտածենք 
եւ աղօթենք՝ նորահնար կեանք մը ապրելու նորահնար կեանք մը ապրելու 
համար մեր Ֆրանսահայ Աւետ. Եկեղեցիներուն համար մեր Ֆրանսահայ Աւետ. Եկեղեցիներուն 
մէջմէջ։ Այլեւս չենք կրնար ապրիլ անցեալի 
կարծրատիպերով: Աստուած կը խոստանայ 
մեզմէ ամէն մէկուն մէջ դնել «նոր հոգի մընոր հոգի մը»։ 

 Ձեռնածալ չնստինք՝ արգելափակուած 
մեր կառոյցներուն, հաստատութիւններուն, 
ընկերակցութիւններուն, կալուածներուն եւ 
ամավարկերուն մէջ, վախնալով նոր հովուական 
կոչումներու պակասէն:
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«Arvrê rJçÖP rvç 
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– ILJd. 11. 19:
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AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

YmCAEåAcAq

 Աստուած Իր ԵկեղեցիինԻր Եկեղեցիին վրայ նոր օր մը կը 
ծագեցնէ. ներկայ ըլլանք այս ժամադրութեան: 
Ան կը խոստանայ մեզի շնորհել հոգեւոր նոր 
թարմութիւն մը: Կ’ուզէ մեզի պարգեւել նոր 
տեսիլք մը եւ նոր փափաք մը՝ Յիսուս Քրիստոսի 
աւետարանին փրկարար պատգամը հաղորդելու 
մեր ծանօթներուն:

 1924-ին մեր Միութեան հիմը դրուցաւ 
Ֆրանսայի մէջ որպէս արդիւնք հոգեւոր 
արթնութեան մը։ Այդ տարիներուն չունէինք 
ո՛չ կալուած, ո՛չ պաշտամունքի վայր, ո՛չ 
արձակուրդի կեդրոն, ոչ ալ նիւթական հասոյթ։ 
Բայց իւրաքանչիւր վերստին ծնած քրիստոնեայ 
համակուած էր Սուրբ Հոգիին կրակով: 
Հետեւաբար 1928-ին, Մարսէյլի կեդրոնական 
եկեղեցիի Երիտասարդաց Խումբին մէջէն չորս 
անձեր հովուական կոչում ստացան եւ յանձն 

առին Աստուծոյ ծառայել մեր եկեղեցիներուն ու 
միսիոնարական դաշտին մէջ:

 Ճանապարհը բաց է մեր առջեւ. մեզի կը մնայ 
քալել անոր մէջէն։

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

oAiQAeAåIW mIå mâAeuEuëQUëqO
 Փիլիպպեցիներուն ուղղած իր յորդորներուն 
մէջ (Փիլպ. 4. 4-9), Պօղոս Առաքեալ նախ շեշտը 
կը դնէ տեւական ուրախութեան վրայ։ Կ’ուզէ որ 
ամէն ժամ, ամէն օր եւ զանազան պարագաներու 
մէջ՝ միշտ «ուրախ ըլլանք Տէրոջմով»: Կեանքի 
բոլոր կացութիւններուն մէջ, ըլլան անոնք ուրախ 
կամ տխուր, մեր ուրախութիւնը յայտնի ըլլալու 
է՝մեր ամէնօրեայ ապրելակերպին մէջ: Տեղ տալու 
չենք տխրութեան:
 Առաքեալը կը շարունակէ խօսիլ քաղցրա-
բարոյ վարմունքի մասին, որ՝ յատկանշելու է 
մեր անձնական վկայութիւնը մեր շրջապատի 
մարդոց առջեւ: Անոնք մեր մէջ տեսնելու են 
Քրիստոսի հեզ բնաւորութիւնը (Մատթ. 11. 29-30, 
21.5)։
 Պօղոսի համար, մեր ուրախութեան ու 
քաղցրութեան շարժառիթը՝ «Տէրոջ մօտ ըլլալն է», 
այսինքն անոր երկրորդ գալուստը։ Երբ մտածեմ 
թէ Քրիստոսի վերադարձը մօտալուտ է, եւ թէ 
սքանչելի ճամբորդութեան մը մասնակից պիտի 
ըլլամ՝ որ երթամ, միանամ իր արքայութեան ու 

վայելեմ յաւիտենական երանութիւնը, ինչպէ՞ս 
կրնամ ուրախ եւ ազնուաբարոյ չըլլալ...։
 Տէրոջ վերադարձի այս սպասումը ինծի 
լիակատար գոհունակութիւն կը պարգեւէ 
կեանքիս բոլոր ոլորտներուն մէջ, հետեւաբար՝ 
տեղ չի մնար տխրութեան, դառնութեան, 
տրտունջի, դժգոհութեան, գանգատի եւ զայրոյթի։
 Յիսուս իր աշակերտներուն յայտնեց 
թէ իր Համբարձումը եւ Վերադարձը իրենց՝ 
ուրախութիւն պիտի պատճառէին. «Լսեցիք որ ես 
ըսի ձեզի թէ կ’երթամ ու ձեզի կու գամ. եթէ զիս 
սիրէիք՝ պիտի ուրախանայիք որ ես Հօրը քով 
կ’երթամ, վասնզի իմ Հայրս ինձմէ մեծ է» – Յովհ. 
14. 28։
 Ճիշդ է որ Տէրը զգուշացուց մեզ թէ մեր 
ուրախութեան մէջ տխրութիւններ ալ պիտի ըլլան, 
բայց անոնք ժամանակաւոր են ու բնաւ պիտի 
չյաջողին մեզմէ խլել մեր ներքին ուրախութիւնը, 
որուն աղբիւրը Իր խոստումներն են, մանաւանդ 
Իր վերադարձի յոյսը ( Յովհ. 16. 20-22)։
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 30-րդ սաղմոսին մէջ՝Դաւիթ կը մատնանշէ 
տխրութեան տեւողութիւնը՝ գրելով. «Իրիկունը 
լաց կայ, բայց առտուն՝ ուրախութիւն»։ Նաեւ կ’ըսէ 
թէ «յաւիտեան պիտի չսասանի» – Սաղմ. 30. 5-6։
 Ուրախութեան, քաղցրութեան եւ բարի լուրին 
մասին արտայայտուելէ ետք, Պօղոս Առաքեալ 
կը խօսի հոգերու եւ մտազբաղումներու մասին, 
որոնց գոյութիւնը անուրանալի է այս աշխարհին 
մէջ մեր կատարած ուխտագնացութեան 
ընթացքին: Բայց ան կացութիւնը ժխտական 
ձեւով չի ներկայացներ, հապա կը մնայ իր 
նկարագրած խաղաղ մթնոլորտին մէջ՝ ըսելով. 
«Մի՛ մտահոգուիք որեւէ բանի համար»։
 Մտահոգութիւնը՝ եթէ գոյութիւն ունի, քանի 
այս աշխարհին կը պատկանի, պէտք չէ մեզ գրաւէ, 
մեզ տպաւորէ ու ճնշէ ա՛յն աստիճան, որ մենք 
կորսնցնենք մեր ուրախութիւնն ու քաղցրութիւնը, 
որոնք առնչուած են Յիսուսի Վերադարձին։ 
Եթէ մտահոգութիւն պատճառող խնդիր մը կայ, 
մենք մինակ չենք զայն դիմագրաւելու համար, 
որովհետեւ մեր Տէրը մեզի հետ է։ Ուստի ես իրեն 
հետ կրնամ զրուցել, իմ սիրտս իր առջեւ բանալ, 
վստահ ըլլալով որ ան կը լսէ. «Ահա՛՛ Տէրոջ ձեռքը 
կարճցած չէ՝ որ չկարենայ փրկել, ո՛չ ալ անոր 
ականջը ծանրացած՝ լսելու համար – Եսայ. 59. 1։ 
Հետեւաբար Պօղոս կրնայ մեզի ըսել. «Ամէն բանի 
մէջ.... ձեր խնդրանքը Աստուծոյ յայտնի ըլլայ»։ Կը 
նշմարենք որ «բան» բառը եզակի է, ո՛չ թէ յոգնակի, 
ինչ որ մեզի ցոյց կու տայ որ ամէն մէկ բան, մէկը 
միւսին ետեւէն, օրը օրին, մեզի առիթ կու տայ 
Աստուծոյ մօտենալու: Սահմանափակում չկայ, 
անհանգստութիւն պատճառող որեւէ նիւթ կարող 
եմ ներկայացնել իրեն, որեւէ առարկայի մասին 
կրնամ խօսիլ իրեն հետ. ան ուշադիր է ամէն 
մէկու խնդրանքին:
 Պօղոս չ’ըսեր. «Ձեր մտահոգութիւնները 
Աստուծոյ յայտնի ըլլան», այլ՝՝ «Ձեր խնդրանքները»։ 
Մինակ չըլլալու գիտակցութիւնը, եւ ամէն ինչ 
Աստուծոյ ներկայացնելու կարելիութիւնը պիտի 
փոխեն մեր վիճակը, ու մտահոգութիւնը վերածեն 
կարիքի: Գլխաւոր կարիքը՝ Տէրոջ ներկայութեան 
կարիքն է, վայելելու համար իր բարութիւնը, սէրը, 
հաւատարմութիւնը, շնորհքը, մխիթարութիւնը, 
ներողութիւնը եւ փրկութիւնը:
 Այս տեղ կը նշմարենք որ Պօղոս մենաշնորհը 
կը վերապահէ միայն Աստուծոյ, միայն իրեն 
բացայայտելու իմ կարիքներս եւ ան կը համաձայնի 
իմ հիմնական կարիքիս: Իմ կարիքներս իրեն 
կարող եմ յայտնել, քանի որ միայն Աստուած 

կարող է պատասխանել եւ գոհացնել: Օրինակի 
համար՝ 94-րդ Սաղմոսին մէջ հեղինակը կը 
վկայէ իր դիմագրաւած երկու փորձութիւններու 
մասին. «Երբ կ’ըսէի "իմ ոտքս կը սասանի", ո՛վ 
Տէր , քու ողորմութիւնդ զիս կը հաստատէր: 
Իմ ներսիդիս հոգերուս շատցած ատենը՝ քու 
մխիթարութիւններդ իմ անձս կ՛ուրախացնէին» – 
Սաղմ. 94. 18։
 Պօղոս ցոյց կու տայ թէ մենք ինչպէ՛ս 
կրնանք մեր կարիքները յայտնել Աստուծոյ – 
աղօթելով, աղերսելով եւ շնորհակալութիւն 
յայտնելով։ Աղօթքով կը ներկայանամ 
Աստուծոյ՝ պաշտամունքի եւ յարգանքի դիրքով, 
հաղորդութեան եւ մտերմութեան պահ մը 
ապրելով: Աղերսանքով՝ բոլորովին կը յանձնուիմ 
Աստուծոյ, ճանչնալով իմ տկարութիւնս եւ
անկարողութիւնս, ու վստահելով՝ Ամենա-
կարողին: Իսկ շնորհակալութեամբ երախտա-
գիտութիւնս կը յայտնեմ Աստուծոյ՝ իր սիրոյն, 
բարութեան եւ հաւատարմութեան համար, քանի 
որ ան իմ հայրս եւ Աստուածս է: 
 Ուստի մտահոգութեան պարագային՝ ես 
պիտի յանձնուիմ երկնաւոր Հօրս՝ աղօթքով, 
աղաչանքով, շնորհակալութիւն յայտնելով 
եւ ստանալով Աստուծոյ խաղաղութիւնը։ 
Այդ պահուն ոչ մէկ բան կարող պիտի ըլլայ 
խանգարել եւ արգիլել Աստուծոյ ներկայութիւնը 
եւ խաղաղութիւնը: Խռովութեան պահուն, իմ 
ներքին խաղաղութիւնս զիս կը մօտեցնէ իրեն, իմ 
կարիքս իրեն կը յայտնեմ եւ իր անձը կը փնտռեմ:
 Պօղոս կը նկարագրէ Աստուծոյ Խաղա-
ղութիւնը. ան հրաշալի է, ամէն ինչէ բարձր է, 
ամէն մտքէ գերազանց է։ Ան կարող է լիցքաւորել, 
մխիթարել, զօրացնել, ու պարգեւել լիակատար 
գոհունակութիւն, վստահութիւն, անդորրութիւն, 
հանգստութիւն՝ խռովալի դրութենէ մը ետք:
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 Աստուծոյ խաղաղութիւնը կը փարատէ, կը 
յաղթահարէ մեր մտահոգութիւնները: Այլեւս մեր 
հին անհանգստութիւնները մեր վրայ չեն ազդեր։, 
Մեր հոգին կը նորոգուի, վիշտը, նեղութիւնը, 
հոգերը, վախը կը հեռանան մեզմէ, ու փոխարէնը 
Աստուծոյ խաղաղութիւնը կը տիրէ մեր սրտին եւ 
մտքին մէջ՝ Յիսուս Քրիստոսով։ Երբ իմ սիրտս 
եւ միտքս լի են Յիսուս Քրիստոսով, այլեւս 
մտահոգութեան տեղ չի մնար ( Փիլպ. 2. 5-6, Ա. 
Կորնթ. 2. 16)։
 Երբ փորձանքի մը հանդիպինք, փոխանակ 
բողոքելու, տրտնջելու, մեր բախտը անիծելու, 
պիտի լսենք Տէրոջ մեղմ ձայնը որ կ’ըսէ. «Զաւա՛կս, 
մի՛ մտահոգուիր՝ քանի ես քովդ եմ. դուն մինակ 
չես, ես եմ քու Աստուածդ։ Ես տեղեակ եմ քու 

վիճակիդ, գիտեմ, շարունակէ՛ վստահիլ ինծի» 
(Եսայ. 41. 10)։ Իմ բաժինս չմտահոգուիլ է, ամէն 
պարագայի մէջ յայտնել իրեն իմ կարիքներս, 
աղօթելով եւ աղաչելով եւ շնորհակալութիւն 
յայտնելով: Իսկ Աստուծոյ բաժինը ինծի պարգեւել 
է իր խաղաղութիւնը՝ որ զիս պահէ Յիսուս 
Քրիստոսի մտքին մէջ, եւ մտահոգութեան ու 
վախի դէմ պայքարիս մէջէն միշտ յաղթական 
ելլեմ։ Աստուած հաւատարիմ է, իր բաժինը 
կատարելու մէջ պիտի չթուլնայ։ 

ÑBnvíNX ñIeIAoIAq
Հայերէնի վերածեց Յովհաննէս 

Ասպետ Ասատու րեան

CAqAÑâIiaAcAq

ôtBdBrV HBtäVr áçBp
AçhBr nP dBp FJjBHNn, fBçvíÖä.
WvpÖV BjDVíç nP,
eBrlBçJj ví ÖçDBFvçb:

eBLBç ví dNÖ äBçVrJç,
évíçä fváJçvír HVnBêvj$
Uç TzVäP dP DBTrN
ÑJçvírHrJçvír BräBçDJç,

uçvrò FBrhNr fJÉBêBb$
ôäBç ÖNçJç dP ïräÉJr:

mJÖçvz mBtävê dvxJêVr
AÖävíBbBävíç BpÖ äjBr,
uç JjBí nJb FVíäBçBç, 
eçBtBFvçb ví lBçäBç:

Ar nJç ÖVçäP áVçBívç$ 
Uç FVçJçváP DvíTJê,
Ií nJç BLFP rBfBäBd$
oBjRBrBdvá zÖBdJê:

avírdV dví FBrò Jí d’öçfrJrò
EvpvíRVírH fçBtBXV,
uç nJLV fVnB ävíBí
EçVxrJç fBLBç FvprV:

mJç hJÉòJçvír nNÅ HçBí
YöÖòJçP ÑäJjbVxVr,
Ií nJç BÉÅJíP FbJê
kBnDBr pBíJçTBdBrVr:

ÑBdBpr BpÖöç dP ÖFBrò
mBfP vÖdJjrVdVr,
uç nVXVvrrJçP rJäBb Jr
uäòJçvír äBd öäBçVr...:

 mVòBpNX IuëÑuëúIAq
 îBÖBäJrB

mIÑåuy 
mAsâué
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 Աստուած իր կամքը բացայայտել է մարդուն՝ 
Սուրբ Գրքի միջոցով: Գիրք, որ հասանելի է 
բոլորին եւ որի էջերից բացայայտուող Արարչի 
կամքն ընդունելի կամ մերժելի կարող է լինել 
մարդու կողմից՝ Արարչից նրան իսկ շնորհուած 
ազատ կամքի միջոցով: Եկեղեցու Հայրերը 
շեշտում են որ մարդու յաւիտենական կեանքն ու 
յաւիտենական մահը իր ձեռքում է։ Նա պէտք է 
դատի թէ որքա՛ն խոհեմ ու զգուշաւոր լինիլու է, 
որ չխաղայ իր յաւիտենական ապագայի հետ:

 Աւետարանն ընթերցելիս հարկ է յիշել 
եկեղեցու Հայրերի խրատները, թէ՝ կարդալիս 
մի՛ փնտռէք հիացմունք, փայլուն մտքեր, այլ 
փնտռէ՛ք ճշմարտութիւն։ Մի՛ բաւարարուէք 
միայն անպտուղ ընթերցմամբ, ջանացէ՛ք 
պատուիրանները կատարել, քանի որ Սուրբ 
Գիրքը կեանքի գիրք է եւ այն պէտք է կեանքով 
ընթերցել: Աւետարանն է լուծելու մարդու 
յաւիտենական ապագան. Աստծոյ Խօսքով է 
մարդը դատուելու՝ նայած թէ ինչպիսին է եղել 

նրա վերաբերմունքը Աստծոյ Խօսքի հանդէպ: 
«Կայ մէկը որ պիտի դատի նրան, ով անարգում է 
Ինձ և չի ընդունում Իմ խօսքերը: Աստծոյ խօսքը, 
որ Ես ասացի ձեզ, դա՛ պիտի դատապարտի 
նրան վերջին օրը» – Յովհ. 12. 48: Հարկ է 
Աւետարանն ընթերցել երկիւղածութեամբ եւ 
ուշադրութեամբ,՝ աննշան ու սակաւ արժանա-
հաւատ չհամարելով ոչինչ: Աւետարանի 
իւրաքանչիւր տառից տարածուում է կեանքի 
շողը, իսկ արհամարհանքը կեանքի նկատմամբ՝ 
մահ է: Կարդալով բորոտների, տկարների, 
կոյրերի, կաղերի եւ դիւահարների մասին, որոնց 
բժշկել է Քրիստոս, մարդու մտածումն այն պէտք 
է լինի, որ իր հոգին եւս մեղքի տարատեսակ 
խոցեր ունի եւ գտնուում է դեւերի գերութեան 
ներքոյ: Ուստի Աւետարանից պէտք է հաւատ 
ուսանել, որպէսզի Աստուած բժշկի նրանց, 
ովքեր հաւատալով Իրեն՝ ընդունում են իրենց 
մեղաւոր լինելը: Հպարտ արդարին, այսինքն՝ 
մեղաւորին, ով չի տեսնում իր մեղաւոր լինելը, 
անհրաժեշտ չէ Փրկիչը: «Ես չեկայ արդարներին 
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կանչելու, այլ մեղաւորներին»,– ասում է Տէրը 
(Մատթ. 9. 13): Մեղքերը տեսնելն աստուածային 
առանձնայատուկ պարգեւ է, որը տրուում է 
նրան՝ ով խնդրում է:

 Սուրբ Գիրքը գրուել է մարգարէների եւ
առաքեալների կողմից. գրուել է ո՛չ կամայա-
կանօրէն, այլ՝ Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ. 
«Չմոռանաք երբեք, որ որեւէ մէկը ինքն 
իրենից չի կարող բացատրել Սուրբ 
Գրքերի մարգարէութիւնները, որովհետեւ 
մարգարէութիւնները բնաւ էլ մարդկանց կամքի 
ծնունդ չեն, այլ Աստծոյ մարդիկ Սուրբ Հոգու 
մղումով խօսեցին դրանք» – 2 Պետ. 1. 21: Աստծոյ 
Խօսքը տրուել է մարգարէների եւ առաքեալների 
միջոցով, իսկ այն մեկնել են եկեղեցու Հայրերը:

 Սուրբ Գիրքը չարափոխող անձանց մասին 
Պետրոս Առաքեալն ասել է. «Այդ նամակներում 
կան մի շարք դժուար հասկանալի մասեր, 
որոնց իմաստը չարափոխում են տգէտ եւ 
փոփոխամիտ մարդիկ: Նրանք չարափոխում 
են նաեւ միւս Սուրբ Գրքերը՝ իրենց սեփական 
կորուստը պատրաստելով» – 2 Պետ. 3. 16: Իրենց 
յաւիտենապէս սպաննեցին Արիոսը, Նեստորը, 
Եւտիքէսը եւ այլ հերետիկոսներ՝ ընկնելով Սուրբ 
Գրքի կամայական եւ յանդուգն մեկնութեան 
աստուածահայհոյութեան մեղքի մէջ: «Ես ո՞ւմ 
եմ նայելու, եթե ոչ հեզերին ու խոնարհներին, եւ 
նրանց՝ ովքեր դողում են Իմ խօսքից»,– ասում է 
Տէրը (Եսայ. 66. 2):

 Քրիստոս, Իր երեքամեայ քարոզչութեան 
ընթացքում, շրջում էր մարդկանց մէջ, բժշկում 
նրանց: Շատերը, տեսնելով Նրան, միաժամանակ 
եւ չէին տեսնում, այսինքն՝ տեսնում էին 
մարմնական աչքերով, բայց ոչ հոգևոր աչքերով: 
Ըստ հայրաբանութեան, հոգեւոր աչքերը բիւր 
անգամ աւելին են տեսնում քան մարմնականը. 
վերջինս գործիք է՝ հոգեւոր աչքի համար՝ 
ճանաչելու բոլոր տեսանելի առարկաները: 
Հոգեւոր աչքերով մարդը տեսնում է հոգեւոր 
աշխարհի երեւոյթները, քանի որ բացի տեսանելի 
աշխարհից՝ կայ Աստուած, անվերջանելի Հոգին, 
նիւթական աշխարհի Արարիչը: Հոգեւոր աչքերը 
նպաստում են որ մարդն հասնի անսահմանելի 
Աստծուն, մօտենայ Կատարելութեանը՝ լոյսի, 
մտքի եւ կեանքի Աղբիւրին: Ի՞նչ օգուտ, երբ մարդը 
տեսնում է մարմնական աչքերով, բայց ոչինչ չի 

տեսնում հոգու աչքերով. ամէն օր կարդում է 
Աւետարանը, բայց եւ չի կարդում: «Աւետարանը,– 
ասել է երանելի մի անապատական,– կարդում 
են մաքուր մտքով եւ հասկանում այն չափով, 
որքանով որ գործադրում են աստուածային 
պատուիրանները»: Մի աշակերտ գալիս է ծերի 
մօտ եւ ասում. «Ի՞նչ անեմ, որքան կարդում 
եմ Սուրբ Գիրքը, ոչինչ չի մնում գլխումս, 
ոչինչ չեմ յիշում: Արժէ՞ այդ դէպքում կարդալ, 
գուցէ՞ պէտք չէ»: Ծերը նրան պատասխանում 
է. «Ինչպէս անմաքուր սպիտակեղէնն է հոսող 
ջրի՝ գետի մէջ մաքրուում առանց լուանալու, 
այնպէս էլ աստուածային գրքերն են մաքրում 
այն աղտոտուածութիւնը՝ որ կայ մեր գլխում, 
աւետարանական լոյսով լուսաւորելով մեր 
միտքը»: Աւետարանի կատարեալ բացայայտումն 
անհնար է սեփական ջանքերով. այն Աստծոյ 
պարգեւն է:

 Աւետարանի ուշադիր ընթերցողն անմի-
ջականօրէն զգում է այնպիսի հոգեւոր ոյժ, 
ինչպիսին զգաց արիւնահոսութեամբ տառապող 
կինը, երբ հաւատով դիպաւ Քրիստոսի զգեստին 
(Մարկ. 5. 24-35): Աւետարանը գրքերի գիրքն է, 
բոլոր առաքինութիւնների ուսուցիչը, եւ ծնողը՝ 
բարի գործերի: Ինչպէս թռչունն առանց թեւերի 
չի կարող թռչել, այնպէս էլ միտքն առանց 
Սուրբ Գրքի չի կարող գտնել փրկութեան ուղին: 
Սուրբ Գիրքն ու հայրաբանական հոգեշահ 
գրականութիւնը ցոյց են տալիս փրկարար 
ուղու թէ՛ սկիզբը, թէ՛ ընթացքը եւ թէ՛ աւարտը, 
այսինքն՝ այն սանդուղքը, որը տանում է դէպի 
Երկնային Արքայութիւն:

cBçVrN ÑuëKUcIAq

uëÑuëmqAÑUåuëQUëq
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AÑâuëAaAsuëqwU cIqGAqUqIåO
«ApbJBnrJçvír brBb TBnBrBdP FVäJ?Ö...»

– ovD. 39. 1:

 ArBÖvírrJçP nJb HJç dP ZBjBr 
DrvíRJBr nNÅ, VrxzNÖ rBJí AÖävíBbBtvírxVr 
nNÅ: evr, Brvrò pVtvíBb Jr vçzNÖ bBÉBpvj 
BrBÖvírrJç (NtP, JLP), ÖrvírH fBpRBpRvj 
dJrHBrVrJç, dJçBdvíçV BjDVíç Jí 
áJçÅBzNÖ vçzNÖ öçVrBd$ nJLV VnBÖävíRVír 
ÖvçáJêrfXví:
 OÖä arrHvê FçòVr$ Brvrê ÖäJjbB-
FvçbvíRVírP JjBí fVrFJçvçH Jí áJêJçvçH 
öçJçvír: OrHBnNrP 138 äBçDJç dJrHBrVrJç 
pVtvíBb Jr AÖäíBbBtvírxV nNÅ, vnBrò nV 
òBrV BrFBn, VÖd vxZBçr ví FBÉrvídP$ 500 
BrFBnrJç:
 ÑävçJí dP rJçdBpBêrJrò BrvrênN 
vnBrê dBäBçBb HJçJçP Jí nJLV víjjvíBb 
öçVrBdrJçP:

 A. QÇwuëqqIå: Arvrò BÉBÅVr BrFBn 
pVtvíBb Jr ÖäJjbBFvçbvíRJBr fVrFJçvçH 
öçP: OräçJ#rò BrvrênN xvçÖP$ BjBírVr, 
BFÉBíP, BçbVíP Jí lrljvídP:

 AjBírVr. AÉBÅVr BrFBn dP fBrHVzVrò 
qvpJBr äBzBrV HçvíBFVr nNÅ (arrH. 8. 8): 
eVr uíZäVr nNÅ BjBírVr dBn äBäçBdP 
PrHvírvíBb NVr vçzNÖ PrbBp-Lvf, DJçJXví 
äBlBçP (ivíd. 2. 23): UÖd Vrx vç BnJrNr 
vítBFçBír N, BnJrBXvíçÅ HJçP dP äJÖrJrò 
oVÖvíÖV ndçävíRJBr HNzòVr nNÅ N, víç ÑvíçD 
evFVr nBçnrBívç JçJívpRvá, BjBírVV zNÖ 
d'VÅrN oVÖvíÖV áçBp (ivíd. 3. 22):

 AFÉBíP. UrxzNÖ BjBírVr, rvprzNÖ 
BFÉBíP BÉBÅVr BrFBn dP pVtvíV qvpJBr 
äBzBrV zBänvíRJBr nNÅ (arrH. 8. 7), JçD 
qvp BçhBdJê LBrvrò ÅvíçJçvír nBdBçHBdP 
ltHJXví: IçdçvçH dBçJívç HJçP dP äJÖrJrò 
IjVBpV dJBròVr nNÅ, víç AÖävíBb 
BFÉBírJçP FvçbBbJê nBçFBçNr dJçBdçJXví 
fBnBç (3 QBF. 17. 4-7): AFÉBírJçP ZJXöò 
BrBÖvírrJç Jr, ÖBdBpr fBê ví nVÖ Fvjêvj 
FVtBäVx RÉxvírrJç: UrxzVÖV? fçBtò äJjV 
vírJêBí vç Brvrò fBêr ví nVÖP IjVBpV 
DJçVr, ïvZBrBd VçJ#rò víäJXví...: 

 

AçbVíP. Ar DBLnBRVí BrFBnrJç rJç-
dBpBêvíBb N eVr uíZäVr nNÅ vçzNÖ 
FvíçFvíçBêvj nBpç (2 ôç. 32. 11-
12), Vç RJíJçvá zBtäzBrvj RÉxvír Jí 
JçdrBdBnBçVr nNÅ ÖXBêvj fLöç BrBÖvír 
(IÖBp. 40. 31): AçbVíP dP zBädJçBêrN 
AÖävíbvp fvFBäBçvíRVírP Jí LöçvíRJBr 
BjDVíçP$ fBíBäBêJBXVr dJBròVr nNÅ:

 IçdVròV RÉxvírrJç, lrljvídrJçP. 
ñçVÖävÖ JçdVròV RÉxvírrJçP FvçbBbJê 
vçzNÖ öçVrBd eBpç AÖävíbvp êvíêBDJçvj 
ZrBnòVr: YöÖJêBí rBJí Bpr «Jçdví 
lrljvídrJçvír» nBÖVr, vçvrò FJäVr xJr 
VprBç BÉBrê eöçP FVävíRJBr, tJtäJXvá 
RN nJrò DvXvçÖ lrljvídrJçNr BíJXV BçTNò 
vírVrò AÖävíbvp BÉÅJí (mBäR. 10. 29-31):

 C. UmAÑâuëq cIqGAqUqIå: AÖvrò 
pVtvíBb Jr LBrBLBr äJjJç$ V nBÖrBívçV 
AÉBdBê FVçòVr nNÅ: ôçVrBd nçÅVírP, 
nBçBZP, nvjNLP (dBn ÖBçHP) Jí VtZBçP 
(BçÅBnvídV rnBr dJrHBrV nP, v#x RN 
lBFBç) (AÉBd. 30. 25-28): mçÅVírVr TçBÅBr 
BtZBäBròP$ zBtBç fBíBòJXví BnBÉvíBr 
BnVÖrJçvír, nBçBZrJçví ZnDBpVr BçtBíP 
BÉBrê BÉBÅrvçHV, ïvòç VtZBçV òBÅvíRVírP 
TBpÉJçví nNÅ, Jí áJçÅBzNÖ nvjNLV nvíäòP 
zBXBärJçNr rJçÖ:



uëÑuëmqAÑUåuëQUëq
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 IDçBpJçNr «ÖJnBnVR» DBÉP, vç 
nvjNL RBçFnBrvíBb N, nVBTBnBrBd 
dBçJXV N «ÖBçH» RBçFnBrJX: ÑBçHJçvír 
lBçäBçBFVäBdBr dBçvjvíRVírrJçP BpÖöç BX 
LBçnBrò dP zBälBÉJr FVäBtZBävjrJçvír: 
ôçVrBd Brvrê vÖäBprP, vç VçJrê nBçnrV 
rJçÖNr dP zBäçBÖävíV nNd TBnvíBr nNÅ, 
BíJXV LöçBívç N òBr BnJrBfLöç zvjzBäP, 
JçD DBjHBäJrò LBpr däçvíBbòvá (cross 
section): ApÖöç dBr víçVt rnBr ÖBçHJç vç 
dP êvíêBDJçJr BprzVÖV dBÉvíêvíBbòrJç vç 
dP tBçvírBdJr LBçnBêrJX TBnBrBdBdVê 
FVäBtZBävjrJçP: ôçVrBd ÖBçHV vÖäBprP 
tBä dzxvír N nVÅBärJç DÉrJXví fBnBç, 
ÖBdBpr ÖBçHVr väòJçP BprzNÖ dBÉvíêvíBb 
Jr, vç Vç víçvpr vÖäBprVr xJr dzxVç:
 cBp rBJí pVnBç dvxvíBb BrBÖvír nP$ 
ÅBpXBnP, vç Vç fBídVRrJçP FJäVrP dP hFN 
Jí BrFvíR N Vç hBFJçvír fBrHNz: Urxv?í, 
«áBÖrLV AÖävíBb VnBÖävíRJrN Lvíçd PçBí 
LBrVdB» – ovD 39. 13-17:

 E. aAÇAoui uë oAâcAqsuëAa 
AqAÑuëqqIå:. AÖvrê dBçFVr Jr JLP, NtP, 
hVr, vxZBçr ví FBÉrvídP:

 ILVr HvírxP zNäò xN dBzJX, òBrV Br 
äòrBÅBr BtZBävj BrBÖvír N (2 ôç. 25 4): 
Ar pBädBzNÖ pVtvíBb N IjVÖN nBçFBçNVr 
zBänvíRJBr nNÅ, víç áJçÅVrP 12 LvpF JL 
dP áBçNç JçD IjVB Brvç nöäJêBí (3 QBF. 
19. 19):
 MtP Jí Brvç BíBrBdP dP FärJrò Jçdví 
pBädBrtBdBr HNzòJçví TBnBrBd: AÉBÅVrP 
CBjBBnV Ntr Nç, vçvír DJçBrP âNçP DBêBí$ 
BpH fBçêvídP BLHBçBçJXví fBnBç (Qvívê 
22:21-29):
 IçdçvçH HNzòP dP FärJrò xvçÖ AíJ-
äBçBrrJçvír nNÅ, víç âNçP Ntr ví BíBrBdP 
PräçJê Vç pBjRBdBr nvíäòVr fBnBç 
HNzV IçvíÖBjNn, dBäBçJXvá KBòBçVBpV 
nBçFBçNvíRVírP. «AfB# òví RBFBívçH òJLV 
dví FBp... fJbBb Vtví hBFV$ BíBrBdV áçBp» 
– KBò. 9. 9:
 Ií áJçÅBzNÖ pVtJ#rò AÖävíbvp FBrFBäP 
IÖBpV mBçFBçNVr DJçrvá. «ILP Vç äNçP 
dP lBrxrBp, Jí NtP Vç äVçvÅ nÖvíçP, DBpê 
UÖçBpNX LVÖ xV lBrxrBç...» – IÖBp. 1. 3:
 gVr Brtvítä BçVvíRJBr, zBäJçBLnV 
Jí pBjRBrBdV BrBÖvírP dP rJçdBpBêrN: 

ñçVÖävÖV áJçÅrBdBr pBjRBrBdP lJçnBd 
hVr N, vçvír áçBp rÖäBb hVBívçP dP 
dvxvíV eBíBäBçVn Jí ktnBçVä, BrVdB 
BçHBçvíRJBnD dP HBäN ví dP zBäJçBLnV 
xBçVr HNn (oBpä. 19. 11):
 ovDV 39-çH FXvíZVr nNÅ hVr dP 
rJçdBpBêvíV vçzNÖ JLBdV BrBÖvír: Arvç 
vpTr ví ÖZçBFvçbvíRVírrJçP dP HçvíBä-
víVr, Jí dP fBrHVÖBrBp zBäJçBLnrJçví 
NBdBr «fçJäBrVr»: eBdBÉBd BpÖ 
DBçJnBÖrvíRVírrJçvír, PÖä ÑBjnvÖJçFvíVr$ 
zBpòBçV nNÅ BíJXV XBí N AÖävíbvp BrvíBr 
áÖäBfVX òBr «dBÉòJçví Jí hVJçví» (ÑBjn. 
20. 7): qvprzNÖ áJçÅVr öçJçví HNzòJçví 
BäJr, vçvrò pVtvíBb Jr KBòBçVB mBçFBçNVr 
nVÅvêBí, «âNçP BnNr hV ÖvÖdvínvá zVäV 
LBçrN... ví TvjvávíçHrJçvír DvXvç hVJçP$ 
dvíçvíRJBnD...» (KBò. 12. 4,5):
 uxZBçr ví FBÉrvídP BnJrBtBä pVtvíBb 
BrBÖvírrJçr Jr ÑvíçD EVçòVr nNÅ, nöä 
500 BrFBn: EBÉrvídP dP zBädJçBêrN 
BrnJjvíRVír Jí nBòçvíRVír: Arvç fBnBç, 
eVr uíZäVr nNÅ, AÖävíBb d'PräçN BrBçBä 
FBÉrvídP vçzNÖ Lvf nJjòJçví RvjvíRJBr: 
qvç uíZäV nNÅ, FBÉrvídP d'PXXBp áJçÅrBdBr 
LvfP$ oVÖvíÖV nBfvá ZBxVr áçBp, VrxzNÖ 
ováfBrrNÖ mdçäVx ádBpJê. «AfB# AÖävíbvp 
EBÉP vç BtZBçfV nJjòP dP áJçêrN» – 
ováf. 1. 29:
 uxZBçP rBJí tBä PrdJçBpVr BrBÖvír 
nPr N: cP rBZräçN Vç föäVr nNÅ PXXBX, 
Jí v#x RN BÉBrhVr nrBX: Arvç fBnBç 
oVÖvíÖ VròLVrò dvxJê Vç föäP fvFBêvj 
CBçV eváVíP, vç xV hFJç v#x nNd vxZBçV$ 
FBpXJçví Lvf HBÉrBXví: eöäP d’BÉrN Vç 
fÖdvjvíRJBr äBd ví LBpr dP zBtäzBrN: 
cNä nP JíÖ, vxZBçrJçP d'BrÖBr VçJrê 
fváVíVr hBprVr$ VrxzNÖ nJrò, BÉBrhVr Jí 
fBíBòBDBç (ováf. 10. 27):
 AnJrBFJjJêVd zBädJçP dP äJÖrJrò 
oBpärvíRJBr FVçòVr 5-çH FXvíZVr nNÅ, 
víç ñçVÖävÖ$ vçzNÖ nvçRvíBb EBÉrvídP 
Jí nVBTBnBrBd ovíHBpV AÉVíbP, BçTBrV 
d’PXXBp ÖäBrBXví BnNr ïBÉò Jí öçfrvíRVír:
 ÜJçJí pVtvíBb BrBÖvírrJçNr LBä$ dBr 
tBä víçVt dJrHBrVrJç AÖävíBbBtvírxVr 
nNÅ: ôçVrBd$ JjrVdr ví JjÅJçvír, vçvrò dP 
vÖärvír TBpÉJçví áçBp ví dP êBrdBr ÅvíçV 
áäBdrJçví. öhP$ vçzNÖ ZvçBFNä, ZvçBnBrd 
BjvíNÖP, JíBpXr:
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 ILçBdBêrJXví fBnBç rtnBçJ#rò vç 
AÖävíBb öTäBb N JçdVç nvXvçBdP DBLnB-
fBLBç BrBÖvírrJçvá Jí nVÅBärJçvá: 
mVrxHJÉ nJç BnJrBnöä nvXvçBdVr$ eçBäV 
áçBp BnJçVdJBr N.A.S.A. BrÅçzJäBpVr 
dBLnBdJçzvíRJBr äBÖrJBd äBçVrJçví 
fJäBLöävíRVírrJçP DrBí dJBrò xJr FäBb, 
v#x VÖd BnJrBïvòç nBrçNr:
 IçdçV áçBp BpÖöç HBÖBívçvíBb Jr 4000 
äBçDJç dBRrBÖvír dJrHBrVrJç, 35000 
äJÖBd ÖBçHJç, 350000 äJÖBd DLNLrJç...: 
âNçP zBävíNç ävíBí AHBnV vç fvF äBrV 
JçdçVr$ Vç DvpÖJçvá ví DvXvç Bzçvj 
NBdrJçvá: ApH BrBÖvírrJçP vçòB!r HBÖJç 
dçrBr ÖvçáJêrJX nBçH BçBçBbrJçvíÖ$ 
BÉB#rê XJLvíV, BÉBrê ZöÖòV: IRN XJLví 

vírJrBpVr, v?á FVäN VrxJ!ç Jí VrxJ!ç zVäV 
zBänNVr nJLV...:
 mVRN BÖvç fBnB?ç N vç JçD AÖävíBb 
ïvRvçVdVr nNÅNr zBäBÖZBrJê ovDV Jí Vç 
PrdJçrJçvír, nVBpr dBçl (38-çH) FXvíZV nP 
nNÅ öçVrBd DJçBí äVJLJçòV ví DrvíRJBr 
FBjärVòrJçP, Jí tvíävá BrHçBHBçhBí 
BrBÖrBdBr dJBròVr$ Brvç äçBnBHçJXvá 
JçJò FXvíZrJç, ÖdÖJBX TBpÉV BpbJBnrJçNr...: 

 Gvdä. ErNX QuëåIAq

IåuëÑAiMmU eAoué Ñ. 
oAcuCIAqé yAâåUAåñuëQIAq 
âåuëAa eåuÜAåâAcqIåO (E.)

 Մուհամմէտ կը մահանայ 632-ին եւ կը 
թաղուի Մետինէի մէջ: Անոր կը յաջորդէ Ապու 
Պեքիր, որ ինքզինք հռչակած է Աստուծոյ 
մարգարէին հետեւորդն ու յաջորդը: Ան 
յառաջացած տարիք ունենալով՝ չէ կրցած 
իր բանակը ղեկավարել, ու զայն յայնձնած է 
բարձրաստիճան կարող զինուորական Ապու 
Օպէյտի: Ապու Պեքիր կ’ապրի միայն երկու 
տարի եւ ամիրապետութիւնը (խալիֆայութիւնը) 
կը յանձնուի Օմար Ըպն Ալ Խաթթապի՝ 634-ին: 
Ապու Օպէյտ կը դառնայ Օմարի զինուորական 
ընդհանուր հրամանատարը: Անոր զօրքերը 
կը յարձակին Դամասկոսի ու Երուսաղէմի 
վրայ եւ կը պաշարեն զանոնք, ու կ’արգիլեն 
ուխտաւորներուն Երուսաղէմէն մեկնումը եւ 
մուտքը: Այդ օրերուն Երուսաղէմի Պատրիարքը՝ 
Սոֆրոնիոս եւ Հայոց Գրիգոր Պատրիարքը 
համախորհուրդ կ’որոշեն տեղի տալ: Ուստի կը 
տեսնուին Ապու Օպէյտի հետ եւ կը յայտնեն որ 
Երուսաղէմի գրաւումը Աստուծոյ մօտ զայրոյթ 
պիտի յառաջացնէ, քանի որ ան սուրբ քաղաք է: 
Երկու պատրիարքները պատրաստակամութիւն 
կը յայտնեն հպատակելու Օմարի: 

Ալիի հրովարտակըԱլիի հրովարտակը
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 Ապու Օպէյտ պատրիարքները լսելէ ետք՝ 
Օմարին կը փոխանցէ անոնց մտածումները: 
Օմար Մեքքէէն ճամբայ կ’ելլէ ու կը հասնի 
Երուսաղէմի մօտերը, եւ իր վրանը կը լարէ 
Ձիթենեաց լերան վրայ: Յոյն պատրիարքին 
եղբայրը կը բանակցի Օմարի հետ ու կը 
յայտնէ քրիստոնեաներուն հպատակութիւնը 
իրեն եւ իսլամ իշխանութեան: Ան նաեւ կը 
խնդրէ Մուհամմէտի տուած հրովարտակին 
գործադրութիւնը: Օմար՝ լսելէ ետք քրիստոնեայ 
պատուիրակը՝ կը հրատարակէ իր ուրոյն 
հրովարտակը, որուն մէջ ան կը վերահաստատէ 
մարգարէին տուածին ամբողջութիւնը եւ իր 
կարգին նոյնանման մը կը հրատարակէ: Շուտով 
կը բացուին Երուսաղէմի դռները: Օմար կը 
մտնէ Սուրբ Քաղաքը իր հետեւորդներուն եւ 
բարձրաստիճան անձնաւորութիւններու հետ: 
Կը շրջագայի Երուսաղէմի բոլոր սրբատեղի-
ները, կ’այցելէ Քրիստոսի գերեզմանին տաճարը 
եւ կ’աղօթէ հոն: Ան կը հիանայ տաճարին 
ճարտարապետութեան վրայ եւ անոր կից 
հող մը ունենալու առաջարկը կը ներկայացնէ 
պատրիարքին, որպէսզի հոն մզկիթ մը կառուց-
ուի ապագային: Վերջինը կը շինուի 935-ին եւ կը 
կոչուի «Ալ Օմարիէ»: Օմար քրիստոնեաներուն 
կը պարգեւէ իրենց պաշտամունքին 
ազատութիւնը, սակայն կ’արգիլէ եկեղեցիներու 
զանգակներուն գործածութիւնը: Ան կը դառնայ 
խաղաղասէր, արդարասէր եւ բարեսէր՝ 
հանդէպ քրիստոնեաներուն եւ հայերուն: Հայ 
ուխտաւորները ազատօրէն կ’այցելեն Երուսաղէմ, 
հետեւելով իսլամ կրօնքի քաղաքացիական 
օրէնքներուն: 

 Օմար իր հրովարտակին մէջ կ’անդրադառնայ 
Եզեկիէլի որդի՝ Գրիգոր Ուրֆայեցի Պատրիարքին 
ու Երուսաղէմի հայոց իրաւունքներուն, անոնց 
շնորհելով ապահովութիւն, պաշտպանութիւն եւ 
քրիստոնէական պաշտամունքի ազատութիւն:

 Այս հրովարտակի հրատարակումէն ետք 
Գրիգոր Պատրիարք իր հօտին կը յանձնարարէ 
Օմարի վճարել իրենց հարկերը ու կատարել 
նիւթական պարտաւորութիւնները: 

 Օմար իշխանութեան վրայ կը մնայ 10 տարի 
եւ վեց ամիս: 645-ին կը սպաննուի Մետինէի 
մզկիթին մէջ աղօթելու ընթացքին. մահափորձը կը 
կատարուի Ապու Լուլու կոչուած սպասաւորի մը 

կողմէ: Ան կը թաղուի Մուհամմէտի դամբարանին 
կից: Իրմէ ետք իշխած են Օսմանը եւ ապա Ալին: 
Վերջինին իշխանութիւնը կ’երկարի 656-661: 
Անոր տիրապետութեան ընթացքին Երուսաղէմի 
Հայոց Պատրիարքութիւնը եւ հայ ժողովուրդը 
կ’արժանանան խալիֆային հոգատարութեան: 
Ալի իր կարգին հայերուն ու Երուսաղէմի Հայոց 
Պատրիարքութեան կը շնորհէ իր սեփական 
հրովարտակը, որ նմանօրինակ կ’ըլլայ 
Մուհամմէտի եւ Օմարի կողմէ տրուածներուն: 

 Օմարէն ետք մինչեւ 1097՝ ամբողջ չորս
դար իսլամական յաջորդական ամիրա-
պետութիւններու ընթացքին (Աբբասեան 
հարստութիւն-իշխանութիւն, Ֆաթիմեանց 
իշխանութիւն) Երուսաղէմ կռուադաշտ կը 
դառնայ հակաքրիստոնէական արշաւանքներու: 
Քանի՜, քանի՜ անգամներ կը գրաւուի, կը 
կործանի, եկեղեցիներ ու սրբատեղիներ կը 
քանդուին, քրիստոնեայ ժողովուրդը կը հալածուի 
եւ կը կորսնցնէ իր պաշտամունքի ազատութիւնը: 
Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքարանը եւ 
հայ ժողովուրդը նոյն դժբախտութիւններուն 
կ’ենթարկուին, սակայն կը տոկան ու զանոնք 
կը դիմագրաւեն խիզախութեամբ եւ հաւատքի 
ներգործութեամբ:

 1097-ին կը սկսի Խաչակիրներու արշաւանքը: 
1099-ին անոնք կը գրաւեն Երուսաղէմը եւ 
կը ստեղծեն Երուսաղէմի Թագաւորութիւնը. 
միաժամանակ հիմը կը դրուի Երուսաղէմի 
Լատին Պատրիարքութեան: Քրիստոնեայ 
բնակչութիւնը կը վերագտնէ իր ազատութիւնը, 
որպէս քրիստոնեայ ապրելու երաշխիքը: Յա-

Սալահ Էտտինի հրովարտակէն բաժին մըՍալահ Էտտինի հրովարտակէն բաժին մը
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ջորդ երկու դարերու ընթացքին Խաչակիրները 
քանիցս կ’արշաւեն եւ կը վերագրաւեն Սուրբ 
Քաղաքը, ու կ’ազատագրեն անոր քրիստոնեայ 
ժողովուրդը: Խաչակիրներու իշխաններէն երեքը 
կ’ամուսնանան հայածին իշխանուհիներու հետ, 
որոնք եղած են բարեպաշտ քրիստոնեաներ, 
նորոգելով եւ կամ կերտելով եկեղեցիներ 
Երուսաղէմի մէջ: 

 1197-ին Սալահ Էտտին Ալ Այուպի, որ 
ծագումով քիւրտ էր եւ անոր ծնողքը ապրած էին 
Դուինի մէջ, կը դառնայ Եգիպտոսի Այուպեան 
իշխանութեան հիմնադիրը: Ան Երուսաղէմը 
կը գրաւէ նոյն տարին, ու կը պարտադրէ 
բնակիչներուն որ լքեն քաղաքը եւ հեռանան: 
Հարիւր հազար բնակչութեան մեծ մասը դուրս կը 
վտարէ: Հոն կը մնան միայն 6000 անձեր, զանոնք 
ալ Եգիպտոս կը ղրկէ՝ տաժանակիր աշխա-
տանքի: Սալահ Էտտին կը գրաւէ Լատիններուն 
բոլոր եկեղեցիները եւ անոնց կ’արգիլէ 
իրենց պաշտամունքը կատարել: Սակայն 
հակառակ այս բոլոր հակաքրիստոնէական 
կեցուածքներուն, ան հայերուն մասնակի 
ազատութիւն կը շնորհէ եւ բարենպաստ 
մօտեցում կ’ունենայ անոնց հանդէպ: Այդ 
օրերուն Երուսաղէմի մէջ կը գտնուէին 1000 հայ 
ուխտաւորներ, որոնք առանց տուրք վճարելու 
դուրս կու գան քաղաքէն: Երուսաղէմի գրաւման 
ժամանակ հայոց Աբրահամ Պատրիարքը 
կը հանդիպի Սալահ Էտտինին, իրեն հետ 
ունենալով խումբ մը եկեղեցականներ: Հայոց 
պատրիարքը կը ներկայացնէ Մուհամմէտի 
կողմէ տրուած յատուկ հրովարտակն ու 
փաստաթուղթերը ինչպէս նաեւ Օմարի կողմէ 

հրատարակուած հրովարտակը: Սալահ Էտտին, 
լսելէ ետք հայ պատրիարքը եւ իրազեկ դառնալէ 
ետք ներկայացուածներուն, 1180-ին ինքն ալ 
կը հրատարակէ իր անձնական հրովարտակը, 
որ ունի 327 սմ երկարութիւն եւ 215 սմ լայնք, 
ու կը վերահաստատէ Մարգարէին, Օմարին 
եւ Ալիին կողմէ տրուած հրովարտակներուն 
վաւերականութիւնը: 

 Սալահ Էտտին մասնաւորապէս կը 
մատնանշէ իր հրովարտակին մէջ հայերու 
իրաւասութիւնները՝ եկեղեցիները, սրբավայրերը, 
Ս. Յակոբ վանքը, Բերշաւանքի, Բեթլեհէմի եւ 
Նապլուսի եկեղեցիները, սուրբ գերեզմաննոցը 
եւ այլ սրբատեղիները տնօրինելու, ու մանաւանդ 
հայերու ազատ պաշտամունքի իրաւունքը: 
Ան կը նուազեցնէ հայ վաճառականներուն եւ 
ուխտաւորներուն տուրքերը: Սալահ Էտտինի 
հրովարտակը հիմք կը ծառայէ Երուսաղէմի 
Հայոց Պատրիարքութեան իրաւունքներուն եւ 
սեփականութիւններուն: 

 Սալահ Էտտինի 18 զաւակները, իրենց 
հօր մահէն ետք (ան հոգին կ’աւանդէ 
Դամասկոսի մէջ) կ’ունենան մեծ ու ծանրակշիռ 
հակառակութիւններ եւ պառակտումներ: 
Երուսաղէմը դարձեալ կռուախնձոր կը 
դառնայ հակամարտութիւններու: Քրիստոնեայ 
Երուսաղէմը երկար տարիներ կ'ապրի խաւարի 
ու բռնութեան մէջ: Հոս Խաչակիրները դարձեալ 
կը յայտնուին եւ օգնութեան կը հասնին ի 
պաշտպանութիւն քրիստոնեայ Երուսաղէմի: 

 Խաչակիրներու իշխանութեան շրջանի 
աւարտումէն ետք, Սարգիս Պատրիարք (1281-
1313) Եգիպտոսի մէջ կը հանդիպի Մամլուք 
Սուլթան Ալ Զահիր Մուհամմատ Ժաքմաքի, 
եւ իրմէ կ’ապահովէ հայերու ի նպաստ 
համաձայնութիւն մը 1340-ին: Ան կ’արտօնէ 
որ Երուսաղէմի հայկական տարածքին շուրջ 
պարիսպ մը հաստատուի, եւ ինք անձամբ անոր 
մուտքին՝ պատի մը վրայ փորագրել կու տայ 
հայերուն ի նպաստ յատուկ արձանագրութիւն մը: 

(sBç. 3)
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Մամլու ք կառավարիչին արձանագրու թիւնըՄամլու ք կառավարիչին արձանագրու թիւնը
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 10 Օգոստոս 1920 պատմական նշանակալի 
թուական մըն է հայ ժողովուրդին համար: 
Այդ օրը, Ֆրանսայի Սեւր քաղաքին մէջ, 
պետական հանդիսաւոր շուքով ստորագրուեցաւ 
միջազգային դաշնագիր մը՝ Ա. Աշխարհամարտին 
պարտեալ Օսմանեան Կայսրութեան եւ 
յաղթական Դաշնակիցներու միջեւ, ինչպէս 
նաեւ տեղի ունեցաւ նորաստեղծ Հայաստանի 
Հանրապետութեան միջազգային իրաւական 
ճանաչումը:
 Սեւրի Դաշնագրով փաստօրէն կ'անդամա-
հատուէր Օսմանեան Կայսրութիւնը եւ 
յաղթական Դաշնակիցները իրենց միջեւ կը 
բաժնէին կայսրութեան հողամասերուն մեծ մասը, 
բաժին հանելով նաեւ փոքրամասնութիւն եղող 
ազատագրուած ազգերուն:
 Սեւրի վեհաժողովին հրաւիրուած էր նաեւ 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը: Նորանկախ 
Հայաստանի պատուիրակութիւնը կը գլխաւորէր 
Աւետիս Ահարոնեան, իսկ Արեւմտահայութեան 
պատուիրակութեան նախագահն էր Պօղոս 
Նուպար Փաշա: Դաշնագիրը ստորագրեց 
Աւետիս Ահարոնեան՝ յանուն Հայաստանի 
Հանրապետութեան: Իսկ Օսմանեան Կայսրու-
թեան կողմէ ստորագրեցին չորս անդամներ, 
որոնք լիազօրուած էին Սուլթան Մեհմէտ 6-րդի 
կողմէ:
 Սեւրի Դաշնագիրը կը բաղկանար 110 
մեծադիր էջերէ, 13 անջատ գլուխներէ եւ 433 
յօդուածներէ: Դաշինքի 88-րդ յօդուածէն մինչեւ 92-
րդը Հայաստանի առնչուող հարցերու հետ աղերս 
ունէր: Յօդուած 88 կը սահմանէր. «Թուրքիա, 
համաձայն Դաշնակից Պետութիւններու կողմէ 
առնուած քայլերուն, կը ճանչնայ Հայաստանը 
որպէս ազատ եւ անկախ պետութիւն»:
 Յօդուած 89 կը սահմանէր. «Թուրքիա եւ 
Հայաստան, ինչպէս միւս դաշնագիրի բարձր 
կողմերը, կը համաձայնին Ամերիկայի Միացեալ 
Նահանգներու (ԱՄՆ) նախագահի վճռին յանձնել 
սահմանի որոշումը Թուրքիոյ եւ Հայաստանի 
միջեւ, Էրզրումի, Վանի, Տրապիզոնի եւ Պիթլիսի 
«վիլայէթ»ներուն մէջ եւ ընդունիլ անոր վճիռը, 
այլեւ բոլոր այն միջոցները՝ որ կրնան հրահանգել 

դէպի ծով ելք ունենալու եւ յիշեալ սահմանին կից 
գտնուող օսմանեան որեւէ հողի զինաթափման 
մասին»:
 Այստեղ անհրաժեշտ է համառօտ ակնարկ մը 
նետել այն կարեւոր դերակատարութեան համար 
որ ԱՄՆ-ի Նախագահ Վուտրօ Ուիլսըն ունեցաւ 
Հայկական Հարցին նկատմամբ: Հայաստանի 
անկախութեան հռչակումէն շուրջ մէկուկէս տարի 
ետք, 19 Յունուար 1920-ին, Դաշնակից Ոյժերու 
Գերագոյն Խորհուրդը պաշտօնապէս ճանչցաւ 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը՝ պայմանաւ որ 
հետագային անոր սահմանները յստակացուէին: 
26 Ապրիլ 1920-ին նոյն Խորհուրդը Սան Ռեմոյի 
Համաժողովի ընթացքին որոշեց դիմել ԱՄՆ-ի 
Նախագահ Ուիլսընին երկու խնդրանքով.
- 1) ստանձնել Հայաստանի հոգատարութիւնը,
- 2) իրաւարար վճիռով որոշել Հայաստանի եւ 
Թուրքիոյ սահմանը:
 Դժբախտաբար՝ հոգատարութեան առա-
ջարկը մերժուեցաւ ԱՄՆ-ի Ծերակոյտէն: Բայց 
17 Մայիս 1920-ին Նախագահ Ուիլսըն ընդունեց 
Խորհուրդին երկրորդ խնդրանքը: 1920-ի Յուլիս 
ամսուն Ուիլսընի հրահանգով կազմուեցաւ 
«Հայաստանի եւ Թուրքիոյ Իրաւարարութեան 
Յանձնախումբը», որ անմիջապէս գործի լծուեցաւ:
 Սեւրի վեհաժողովը պաշտօնապէս հաս-
տատեց Նախագահ Ուիլսընի իրաւարարի 
պաշտօնը եւ յանձնառու եղաւ անոր առաջարկած 
սահմանային վճիռին: Յանձնախումբը իր գործը 
աւարտելէն ետք, 22 Նոյեմբեր 1920-ին Նախագահ 
Ուիլսըն ստորագրեց իր իրաւարարի վճիռը եւ
անոր կցուած 241 էջերէ բաղկացած փաս-
տաթուղթերու թղթածրարը: Ըստ պատմաբան 

yAâmAcAq
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174-AmIAc
eAoé. AëIâ. IcIiIéUU

 Այս տարի՝ Յուլիս 1-ինԱյս տարի՝ Յուլիս 1-ին կը յիշատակենք 
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ 
հիմնադրութեան 174-րդ տարեդարձը: Փառք կու 
տանք Աստուծոյ այն լուսաւոր ճանապարհին 
համար, որու ընդմէջէն ընթացաւ Եկեղեցին 
իր ծնունդէն ի վեր, հաւատարիմ մնալով 
հիմնաքարին՝ Յիսուս Քրիստոսի:
 174-ամեայ իր ծառայութեան հարուստ 
ժառանգութիւնը, անկախ իր երկունքի ցաւերէն, 
լուսաւոր պսակ մըն է այս համայնքի ճակտին, 
հոգեւոր, կրթական, մշակութային եւ ընկերային 
ծառայութիւններու դաշտին մէջ: Սակայն 
կենդանի եկեղեցին չի կրնար անցեալի փառքով 
հպարտանալ առանց իր առաքելութեան անժա-
մանակ կիրարկման հոլովոյթով արդարանալուն: 
Ուստի, քրիստոնէական խոնարհ ոգիով, ինքնա-
քննութեամբ եւ առարկայական մօտեցումով, 
հարկ է՝
 ա.ա. Բոցաշունչ ոգիով տարածել Աւետա-
րանի բարի լուրը, սատարելով հայ անհատի 
հոգեւոր վերածնունդին եւ առաջնորդելով զայն 
աստուածային փրկութեան ափին:

 բ. բ. Հաւատարիմ մնալ հիմնադիրներու 
պատկանելութեան, պահելով Հայաստանեայցի 
դիմագիծը, հոգալով եւ զարգացնելով Մես-
րոպեան լեզուն ու հայ մշակոյթը:
 գ. գ. Յարգել Մայր Եկեղեցին, սատարել անոր 
անսասանութեան, գորովալից սիրով գնահատել 
ու քաջալերել եկեղեցւոյ բարեկարգութիւնը, եւ 
անոր հանդէպ հաւատարմութեան կոչ ուղղել 
ժողովուրդին:
 Քրիստոնէական կեանքի ճանապարհի 
ընթացքը Տէր Աստուծոյ բարի եւ ողորմած 
կամքին ու ձեռքերուն մէջ է:
 Այդ ճանապարհին վրայ, Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան անունով՝ 
բարի երթ կը մաղթեմ Հայց. Աւետ. Եկեղեցիին:

KBíNr YAqkIAq
EvçbBHVç âröçNr
AnJçVdBpV eBp 
AíJäBçBrxBdBr 
OrdJçBdêvíRJBr

Ռիչըրտ Յովհաննէսեանի, Ուիլսընի գծած քար-
տէսին համաձայն Հայաստան պիտի ունենար 
155000 քառակուսի քիլոմեթր տարածութիւն, որ 
պիտի երկարէր Բաղեշէն դէպի հիւսիս ու հասնէր 
Կարին եւ Տրապիզոն: Իր մէջ պիտի պարփակէր 
ամբողջ Գանձակի եւ Քազախի նահանգները, 
ինչպէս նաեւ Վասպուրականի, Տարօնի եւ 
Սիւնիքի շրջանները: 
 Դժբախտաբար, դեռ Սեւրի Դաշնագրին 
մելանը չչորցած, աշխարհի քաղաքական 
կացութիւնը բոլորովին փոխուեցաւ: Ռուսիոյ մէջ 
Համայնավարութիւնը զօրացաւ եւ Խորհրդային 
կարգերը չընդունեցին Սեւրի որոշումները: 
Մինչ այդ՝ Քեմալական Շարժումը զօրացաւ 
Թուրքիոյ մէջ եւ թրքական բանակը կարգ մը 
յաղթանակներ տարաւ Յոյներու, Հայերու եւ 
այլ փոքրամասնութեանց վրայ: Միւս կողմէ, 
Դաշնակիցներն ալ սկսան իրենց շահախնդրական 
աշխատանքները յառաջ քշել: Իրենց ներքին 
մրցակցութենէն առաւելագոյն չափով օգտը-

ւեցաւ թրքական ազգայնական շարժումը: 
Քեմալականները Խորհրդային Ռուսիոյ հետ 
համաձայնութիւն կնքեցին եւ բացարձակապէս 
մերժեցին Սեւրի Դաշնագիրը: Տարաբախտօրէն, 
Դաշնակիցները մոռցան իրենց խոստումները եւ 
քանի մը տարի ետք, 1922-ին, Լօզանի տխրահռչակ 
Դաշինքով անտեսեցին հայոց իրաւունքները:
 Սեւրի Դաշնագիրը պատմական վաւերագիր 
մըն է, որ հայ ժողովուրդը կը դարձնէ իրաւատէր 
եւ պահանջատէր: Սեւրի վեհաժողովէն 100 
տարի ետք, Դաշնագիրը կը մնայ պարտադիր 
փաստաթուղթ մը: Հայ Դատի արդար լուծման 
համար անհրաժեշտ է զայն վերակենդանացնել: 
Էական է որ ողջ հայութիւնը պահանջատէր 
դառնայ Սեւրի Դաշնագրով միջազգային 
ճանաչումի արժանացած Հայաստանի եւ Թուրքիոյ 
միջեւ արդար սահմանագծումին:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr 
QuëQUcIAq
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ÜIå. muÜÑMÑ kAqyAKIAq,
U. GAåuë ÜAåGAqO

 Առաջին անգամ Վեր. Մովսէս Ճանպազեանին 
հետ ծանօթացայ 2 Յունիս 1987-ին, Նիւ Ճըրզի: Նոյն 
տարին ան նշանակուեցաւ Աւետարանչականի
նոր գործադիր տնօրէն, Վեր. Կիրակոս Չոփուրեանի 
տեղը։ Ան անմիջապէս խոր տպաւորութիւն եւ 
ազդեցութիւն բանեցուց վրաս։ Ինծի հաղորդած իր 
առաջին տեսիլքը «Եւրոպայի Հայ Աւետարանա-
կան Ընկերակցութեան» հիմնադրութիւնն էր՝ 
Ֆրանսայի Հայ Աւետ. Միութեան կողմէ։ Այս 
տեսիլքը իրականացաւ 20 տարի ետք, Մայիս 
1998-ին, Իսի-լէ-Մուլինոյի մէջ: Առաջին անգամն էր 
որ կը մասնակցէր մեր Միութեան տարեժողովին՝ 
Վալանսի մէջ։ Բոլորս իրազեկ դարձանք որ 
Աստուծոյ այս ծառան հայ ազգին Քրիստոսի 
Աւետարանը ճանչցնելու համաշխարհային 
տեսիլքը ունէր։ 

 Այդ նոյն 1998 տարին, Դեկտեմբեր 7-ին,
պատահեցաւ Սպիտակի դառնաղէտ երկրա-
շարժը։ 1989-ի Ապրիլին, համաշխարհային 
պատուիրակութիւնով, որուն Ֆրանսայէն 
կը մասնակցէր Վեր. Դանիէլ Սահակեան, 
ստեղծուեցաւ մեր «Յոյս Հայաստանի Համար » 
բարեսիրական կազմակերպութիւնը ։

 Վեր. Ճանպազեանին հետ մեր առաջին 
համագործակցութիւնը տեղի ունեցաւ 1990-
ի Օգոստոսին, Հայաստանի Փարվանա 
ճամբարին մէջ։ Աւետարանչականն ու «Յոյս»-ը 
միացուցին իրենց տեսիլքը եւ ոյժերը, որպէսզի 
կազմակերպեն Խորհրդային Հայաստանի 
առաջին քրիստոնեայ բանակումը։ Մելանիա 
Գեղամեան եւ Անդրանիկ Մարտոյեան մեր 
առաջին պատուական գործակիցները եղան։

 Իրեն հետ մեր տասնամեայ գործակցութեան 
վերջին դէպքը պատահեցաւ 1 եւ 2 Յուլիս1996-ին՝ 

Փարիզ, երբ տօնեցինք Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
150- ամեակը երկու պատմական, օրհնաբեր եւ 
անմոռանալի օրերու ընթացքին։ Այդ տարին 
ես Հայ Աւետ. Համաշխարհային Խորհուրդին 
նախագահն էի, նոյնպէս ալ այդ հանդիսութիւնը 
հիւրընկալող եկեղեցիին հովիւը (Իսի-լէ-Մուլինօ 
քաղաքը)։ 

 Ցեղասպանութենէն ետք առաջին անգամն էր 
որ Հայ Աւետ. ընտանիքի Հայրենիքի եւ Սփիւռքի 
անդամները կը միանային։ 15 երկիրներէ 750 
անձեր մասնակցեցան։ Շատ ճոխ յայտագիր 
մը պատրաստուած էր։ Ներկաները ամէն 
սերունդէ էին։ Եղան պատգամներ, պատմական 
դէպքերու վերյիշեցում, սերտողութիւններ մեր 
անցեալին, ներկային եւ ապագային մասին։ 

«Տէրոջ ծառային՝ Մովսէսի մահէն ետք, Տէրը խօսեցաւ Նաւէի որդիին՝ Յեսուի, 
Մովսէսի սպասարկուին, ըսելով, "Իմ ծառաս՝ Մովսէս մեռաւ. հիմա կանգնէ՛ եւ 
անցի՛ր այս Յորդանանէն, դուն եւ այս ամբողջ ժողովուրդը, դէպի այն երկիրը՝ որ 

ես Իսրայէլի որդիներուն կու տամ"» – Յես. 1. 1-2։
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ÜIå. Gucâ. muÜÑMÑ kAqyAKIAqU 
yAâmAcAq IWuoQO

eAoAÑâAq-ÑîUëÇñ AÇAÄUq eAmASuåiuÜUq
22-23 ÑIyâImCIå 1999 – IåIëAq

 Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետութեան պատուարժան նախագահ-
ներ, Վեհափառ Տէր եւ հայրենակիցներ։ Յանուն 
Հայ Աւետարանական Համաշխարհային 
Խորհուրդին եւ Հայաստանի եւ Սփիւռքի 155 
Հայ Աւետ. եկեղեցիներուն, կ’ողջունենք ձեզ 
քրիստոսաւանդ ջերմ սիրով։ Այս առթիւ մեր 
շնորհաւորութիւնները ու շնորհակալութիւն-
ները կը յայտնենք Հայաստան-Սփիւռք այս 
աննախընթաց Համաժողովին գաղափարը 
յղացող ու զայն իրականութիւն դարձնող-
ներուն։

 Սփիւռքը եւ Հայաստանը յուզող հիմնա-
հարցերը բաւականին ծանր են եւ լուրջ։ 
Հետեւաբար, այս պատմական Համաժողովը 
ծանր պատասխանատուութիւններ ու 
լուրջ յանձնառութիւններ կը դնէ զայն 
կազմակերպողներուն եւ անոր մասնակցող 
Հայրենիքի եւ Սփիւռքի ղեկավարութեան վրայ։ 
Այս պատճառով է որ Հայ Աւետ. Եկեղեցին 
լրջութեամբ ու աղօթքով կը մասնակցի այս 
վեհաժողովին՝ աշխարհի բոլոր Հայ Աւետ. 
շրջանային միութիւններու ներկայացուցիչներով՝ 
յանձինս Վեր. Եուրի Աւանէսեանի՝ Հայաստանէն, 

Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի՝ Մերձաւոր Արե-
ւելքէն, Վեր. Վահան Թութիկեանի՝ Հիւսիսային 
Ամերիկայէն, Պրն. Անդրանիկ Թորիկեանի՝ 
Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութենէն, 
Վեր. Ժիլպեր Լեւոնեանի՝ Եւրոպայէն, Վեր. 
Ռընէ Լեւոնեանի՝ Եւրասիայի շրջանէն, Պրն. 
Պօղոս Հալաճեանի՝ Ֆրանսայէն, Վեր. Դոկտ.
Մովսէս Պ. Ճանպազեանի՝ Հայ Աւետարանական 
Համաշխարհային Խորհուրդէն եւ Պրն. Համ-
բարձում Մումճեանի՝ Հարաւային Ամերիկայէն։

 Հայ Աւետարանականներ աւելի քան 
մէկուկէս դար անբաժան մէկ մասնիկը եղած 
են հայ ժողովուրդի կեանքին ու պատմութեան։ 
Անցնող 153 տարիներուն, Հայ Աւետ. Եկեղեցիին 
հետեւորդները՝ հայ ժողովուրդին հետ միասին 
ըմպած են ջարդերու, ցեղասպանութեան ու 
հայրենազրկութեան բոլոր դառն բաժակները։ 
Միեւնոյն ատեն, Հայ Աւետարանականները եղած 
են անվերապահ մասնակիցը մեր ժողովուրդի 
բոլոր մաքառումներուն եւ իրագործումներուն։

 Ներկայիս, Հայ Աւետ. Եկեղեցին, Աստուծոյ 
շնորհքով, կը շարունակէ ծառայել մեր ազգին՝ 
Հայաստանի եւ 20 այլ երկիրներու մեր հայ 

Երիտասարդական երգի ու երաժշտութեան 
փառատօն մը կազմակերպուեցաւ։ ԼԱՐՔ 
երգչախումբը եկած էր Լոս Անճելըսէն՝ համերգ 
մը տալու։ Լիւսի Ճանճիկեանիեւ Արմիսի 
նկարները ցուցադրուեցան, եւ խաչքարի մը 
բացումը կատարուեցաւ Իսի-լէ -Մուլինոյի Հայ 
Աւետ. եկեղեցիին բակին մէջ։

 Վեր. Ճանպազեան ինծի շատ օգնեց՝ ամէն 
տեսակէտով, որպէսզի այս հանդիսութիւնը 
յաջողի՝ Աստուծոյ օգնութեամբ։ Ինք եղաւ 
ճարտարապետը այդ պտղաբեր տարեդարձին։ 
Ինչպէս վերնագրին յաջորդող համարը կը 
մատնանշէ, սուրբգրական տեսակէտով Վեր. 
Մ. Ճանպազեան Մովսէս մը եղաւ՝ որ տեսիլք 

տուաւ այսօրուան Հայ Աւետ. Եկեղեցիներուն, 
պատրաստելով նոր Յեսուներ։ Իսկ ազգային 
տեսակէտէն ան եղաւ 20-րդ դարու Վարդանը. 
միշտ պայքարեցաւ որ վառ եւ արթուն պահենք 
մեր ազգային կեանքը ու մեր քրիստոնեայ 
ինքնութիւնը։

 Կ’աղօթեմ որ Աստուած շարունակէ օրհնել իր 
յիշատակը եւ 21-րդ դարուն մէջ՝ անոր տեսիլքին 
եւ ծառայութեան հաւատարիմ նոր մշակներ 
հանէ։

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
qBZBFBf IíçvzBpV eBp. AíJä. 
IdJjJêVrJçví OrdJçBdêvíRJBr
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գաղութներուն մէջ, իր աւելի քան 155 բեմերով, 
185-է աւելի ձեռնադրուած հոգեւոր մշակներով, 
25 կրթական օճախներով, Հայաստանէն դուրս
գործող հայկական միակ բարձրագոյն կրթական 
հաստութիւնը եղող՝ Պէյրութի Հայկազեան
Համալսարանով, բազմաթիւ ընկերային 
ծառայութեան կեդրոններով, հրատարակու-
թիւններով, երիտասարդական կեդրոններով, 
եւ կրթանպաստի ու մարդասիրական նպա-
տակներու յատկացուած մեծագումար հիմնա-
դրամներով։ Մանաւանդ, Հայ Աւետ. Եկեղեցիին 
քրիստոնէական ծառայութիւնը միաւորող Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան միջոցով, 
Հայ Աւետարանականներ անհամեմատօրէն մեծ 
ծառայութիւններ կը մատուցանեն Սփիւռքի, 
Հայաստանի եւ Արցախի մէջ։

 Հայ Աւետ. Եկեղեցին նորոգուած հաւատքով 
կ’աղօթէ եւ կ’աշխատի Հայաստանի եւ ամբողջ 
Սփիւռքի միջեւ եղած փոխյարաբերութիւններու 
զարգացումին, որ պիտի նպաստէ թէ՛ Սփիւռքի 
եւ թէ՛ հայրենաբնակ մեր ժողովուրդին 
յառաջդիմութեան ու վերելքին։ Արդարեւ, մենք 
կը հաւատանք թէ անկախ պետականութիւն 
ունենալը առիթ կ’ընծայէ աւելի սերտ եւ զօրաւոր 
յարաբերութիւն մը մշակելու Հայաստանի եւ 
Սփիւռքի միջեւ։ Այս յարաբերութիւնը մենք պիտի 
որակենք symbiotic յարաբերութիւն մը. այսինքն՝ 
իրարու գոյութիւնը կարելի ընող յարաբերութիւն 
մը։

 Երկու հիմնական ճշմարտութիւններու 
վրայ է որ հիմնուած է Հայաստան-Սփիւռք 
փոխյարաբերութեան վերաբերող մեր հասկա-
ցողութիւնը։
 Առաջինը այն է, թէ իրենք զիրենք հայ դաւանող 
աշխարհի բոլոր մարդկային արարածները 
կը կազմեն մէկ ազգմէկ ազգ՝ հայ ազգը։ Անոնք ունին 
մէկ հայրենիքմէկ հայրենիք՝ Հայաստան աշխարհը։ Եւ այս 
երկուքը՝ մէկ դրօշիմէկ դրօշի՝ հայկական կարմիր, կապոյտ 
ու նարնջագոյն եռագոյնին տակ։
 Երկրորդ ճշմարտութիւնը այն է, թէ 
միասնականութիւնը միօրինակութիւն չէ եւ չի 
կրնար ըլլալ։ Այլ՝ միասնութիւնը էական հարցերու 
շուրջ համախոհութիւն եւ համագործակցութիւն 
է։ Այլ խօսքով, այն միասնութիւնը որ մենք 
իրագործելի կը տեսնենք Սփիւռքի մէջ, եւ 
Սփիւռքի ու Հայաստանի միջեւ, անհրաժեշտօրէն 
կը հիմնուի հետեւեալ սկզբունքներուն վրայ.–

 Էական խնդիրներու մէջ՝ անսակարկելի 
եւ անվերապահ միութիւն, ու մինչեւ իսկ 
միօրինակութիւն։
 Ոչ-էական խնդիրներու մէջ՝ ազատութիւն եւ 
իրար հասկացողութիւն։
 Սակայն ամէն խնդիրներու մէջ՝ անխառն սէր 
ու յարգանք իրարու հանդէպ։
 Հայ Աւետ. Եկեղեցին կը հաւատայ թէ 
հայ ազգը յուզող էական հիմնահարցերու հայ ազգը յուզող էական հիմնահարցերու 
գլխաւորներն են.գլխաւորներն են.–

 Արցախի ազատագրութեան եւ անկա-Արցախի ազատագրութեան եւ անկա-
խութեան երաշխաւորումըխութեան երաշխաւորումը ամէն միջոցներով, 
բայց նախընտրաբար քաղաքական միջոցներով 
ու հնարամիտ բանակցութիւններով։ Ինչպէս 
նաեւ, յարմար ժամանակին, Լեռնային 
Ղարաբաղի հայկական հողերու կցումը մեր 
Հայրենիքի մայր հողին։
 Մեր Հայրենիքի պաշտպանութեան եւՄեր Հայրենիքի պաշտպանութեան եւ
անվտանգութեան երաշխաւորումը անվտանգութեան երաշխաւորումը զինուո-
րական բաւարար պատրաստութեամբ, եւ 
Սփիւռքի հետ համադրուած արտաքին ճկուն 
քաղաքականութիւն մը վարելով, թէ՛ շրջանային 
եւ թէ՛ միջազային մակարդակներու վրայ։
 Հայաստանի ժողովրդական կարգերու եւ Հայաստանի ժողովրդական կարգերու եւ 
պետական կայունութեան երաշխաւորութիւնըպետական կայունութեան երաշխաւորութիւնը, 
որ իր կարգին պիտի երաշխաւորէ ամէն 
քաղաքացիի մարդկային իրաւունքները, 
ներառեալ եւ մասնաւորապէս խղճի, կրօնի ու 
պաշտամունքի ազատութեան իրաւունքները։
 Հայաստանի տնտեսութեան աշխուժացումըՀայաստանի տնտեսութեան աշխուժացումը, 
ներկայ շրջափակումի դժուարութիւնները 
յաղթահարելով, ազատ շուկայի փորձուած 
դրութիւնը ամբողջութեամբ կիրարկելով, 
սեփականաշնորհման վերաբերող օրէնքները 
անաչառութեամբ գործադրելով, հարկերու 
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իմաստուն դրութիւն մը որդեգրելով, եւ 
սփիւռքեան ու միջազգային նիւթական 
ներդրումներու համար բարենպաստ օրէնքներ 
մշակելով, վստահութեան մթնոլորտ ստեղծելով, 
ու քարոզչական աշխատանք տանելով։

 Հայաստանի կրթական ծրագրին բա-Հայաստանի կրթական ծրագրին բա-
րեկարգութեան եւ արդիականացման անյա-րեկարգութեան եւ արդիականացման անյա-
պաղ հետապնդումըպաղ հետապնդումը, որպէսզի կարելի 
ըլլայ մեր ներկայի ու գալիքի սերունդները 
պատրաստել 21-րդ դարու գիտութիւններու եւ 
արհեստագիտութիւններու կարելիութիւններէն 
օգտուելու եւ մեր ժողովուրդը ամէն մարզերու 
մէջ ուրիշ ժողովուրդներու հետ կարող մրցակից 
դարձնելու։
 Դարասկիզբին մեր ազգին դէմ գործուած 
ցեղասպանութիւնը հետեւողական աշխատան-
քով՝ աւելի մեծ թիւով ազգերու եւ միջազգային 
պետական կառոյցներու կողմէ ճանչցուելու 
սրբազան պարտականութեան հետապնդումը, եւ 
Սփիւռք-Հայաստան համադրուած աշխատանքով 
մեր ազգին դէմ գործուած անարդարութեան մեր ազգին դէմ գործուած անարդարութեան 
սրբագրութեան ու հատուցման ձեռքբերումըսրբագրութեան ու հատուցման ձեռքբերումը։
Ղարաբաղէն ու Հայաստանէն արտագաղթի Ղարաբաղէն ու Հայաստանէն արտագաղթի 
կասեցումըկասեցումը, բարձրացնելով մեր ժողովուրդին 
կենսամակարդակն ու որակը։
 Կարելի ամէն միջոցներով պայքար Սփիւռքի պայքար Սփիւռքի 
հայութեան ձուլումին դէմհայութեան ձուլումին դէմ, եւ համադրուած 
աշխատանք ի խնդիր Սփիւռքի մեր մատղաշ 
սերունդներուն հայեցի դիմագիծին կերտումին 
ու հայ ազգային պատկանելիութեան զգացումի 
զօրացման։
 Կարելի բոլոր միջոցներով Սփիւռքի ու Սփիւռքի ու 
Հայաստանի իրարու զօդումը՝Հայաստանի իրարու զօդումը՝ իրերօգնութեան 
եւ անվերապահ ընդունման կապերով, երկ-
քաղաքացիութեան օրէնքով Հայաստանի 

մէջ իսրայելեան «քիպուց»ի օրինակով 
համայնքներ ստեղծելով, հայրենիքը հայ եւ 
ոչ հայ զբօսաշրջիկներու գրաւիչ եւ մատչելի 
դարձնելով, արեւելահայ եւ արեւմտահայ 
լեզուներու տարբերութիւնը նուազեցնելով եւ այլ 
միջոցներով։
 Մենք կը հաւատանք թէ այս հիմնահարցերը 
պէտք է Սփիւռքի ու Հայաստանի կողմէ 
քննարկուին միասնաբար, եւ անոնցմէ 
թելադրուող առաջադրանքները պէտք է 
հետապնդուին Սփիւռք-Հայրենիք սերտ 
գործակցութեամբ։
 Որպէս Հայ Աւետարանականներ՝ մենք 
ունինք նաեւ այլ մտահոգութիւն մը, որ կը 
վերաբերի մեր ժողովուրդին քրիստոնէական 
հաւատքի թուլացման։ Տարբեր պատճառներով, 
թէ՛ Հայրենիքի եւ թէ՛ արտերկրի մէջ, մեր մեր 
ժողովուրդը կորսնցուցած է մեր վաղեմի հոգեւոր ժողովուրդը կորսնցուցած է մեր վաղեմի հոգեւոր 
արժէքներըարժէքները, մեր նախնիներու քրիստոնէական 
հաւատքը, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի 
հոգեւոր տեսիլքը, որոնք ա՛յնչափ կարեւոր 
դեր ունեցած են մեր ազգային իւրայատուկ 
դիմագիծի, նկարագրի ու մշակոյթի կերտումին 
մէջ։ Որպէսզի կարողանանք վերագտնել Որպէսզի կարողանանք վերագտնել 
մեր ազգային պատմական ու հարազատ մեր ազգային պատմական ու հարազատ 
ինքնութիւնը, անհրաժեշտ է վերադառնալ ինքնութիւնը, անհրաժեշտ է վերադառնալ 
Աւետարանէն բխող մեր պապերու սրբազան Աւետարանէն բխող մեր պապերու սրբազան 
ու անաղարտ քրիստոնէական հաւատքին։ու անաղարտ քրիստոնէական հաւատքին։ Եթէ 
չկարենանք ապրիլ որպէս քրիստոնեայ ազգ, 
մենք կը հաւատանք որ այն անկախութիւնը որ 
ձեռք բերած ենք, այն հողերը որ ազատագրած 
ենք, ու տնտեսական, գիտական եւ ընկերային 
այն վերելքը որ կը յուսանք իրագործել, բոլորը 
ապարդիւն պիտի ըլլան։ 

 Կարելի չէ կերտել բարիքներով լի աշխարհ Կարելի չէ կերտել բարիքներով լի աշխարհ 
մը՝ առանց կերտելու մարդոց հոգեւոր մը՝ առանց կերտելու մարդոց հոգեւոր 
ներաշխարհը։ներաշխարհը։ Կարելի չէ ազնիւ մշակոյթ, ազնիւ 
կենցաղ եւ ազնիւ քաղաքակրթութիւն ստեղծել 
առանց ազնիւ արժէքներու, առանց հոգեւոր 
սկզբունքներու եւ առանց ճշմարտութեան, 
որոնց ամենայստակ եւ անարատ աղբիւրն է 
Աստուած՝ տիեզերքի Արարիչը, Տէրն ու Փրկիչը։ 
Ուրեմն, մեր բարձրագոյն յոյսը ու ջերմագին 
աղօթքն է, որ քսանմէկերորդ դարու առաջին 
տարին, երբ ցնծութեամբ ու հպարտութեամբ կը 
տօնենք քրիստոնէութիւնը որպէս Հայաստանի 
պետական կրօնի հռչակման 1700-ամեակը, մենք 
բոլորս, Հայրենիքի եւ Սփիւռքի մէջ, պետական, 
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 Չսպասուած բաժանում մը ցնցեց բոլորս երբ 
Ֆրանսայի Լիոն քաղաքին մէջ, 14 Մայիսի 2020-
ին, մեզմէ ընդմիշտ բաժնուեցաւ եւ իր Փրկչին 
միացաւ Տիկ. Ժանէթ Ռահէլ Պաղտասարեան-
Պարտագճեան։

 Ցաւօք, ան մահը տեսաւ երկու անգամ, 
առաջինը՝ բաց աչքերով, երբ հարկադրուած 
լքեց իր ծննդավայրը, տունը եւ այնքա՛ն սիրած 
Հալէպի Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցին, ու երգը 
ընդմիշտ հեռացաւ իր շրթունքներէն։ 

 Ծնած էր Հալէպ 17 Փետրուար 1937-ին, 
Պետրոս եւ Ռեբեկա Պաղտասարեաններու 
ընտանեկան բոյնին մէջ։ Ուսանած էր Հայ Աւետ. 
Էմմանուէլ վարժարանին եւ ապա Ալեփփօ 
Քոլէճին մէջ։ Կեանքը նուիրած էր Աստուծոյ ու 
Եկեղեցիին ծառայութեան։ 

 Ընտանիք կազմած էր Պրն. Յովհաննէս 
Պարտագճեանի հետ 1966-ին, ու մայր եղած երեք 
զաւակներու՝ Յարութիւն, Աննա-Անի եւ Նայիրի, 
երկու թոռնիկներու՝ Նանոր եւ Յովհաննէս, 
նաեւ հարսին՝ Լիզային եւ հինգ զարմիկներուն՝ 

Աստղիկ, Ալիս, Պետրոս, Յակոբ եւ Լենա 
Պաղտասարեաններուն։
 Քսան տարիներ հաւատարմաբար վարած էր 
Հալէպի Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցւոյ, Սուրիոյ 
Հայ Աւետարանական Համայնքի, Ճինիշեան 
Յիշատակի Ձեռնարկի, «Անանուն Բարերար»-ի 
եւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկե-
րակցութեան քարտուղարի եւ հաշուապահի 
պաշտօնները։ 

 Անդամ էր Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցւոյ 
Հոգաբարձութեան, Խնամակալութեան, Տիկնանց
Միութեան, Սուրիոյ Միացեալ Տիկնանց 
Վարչութեան, Հայ Ծերանոցի Երիտասարդաց 
Վարչութեան եւ «ՔՋԱԿ»-ի (Քրիստոնէական 
Ջանից Ամառնային Կեդրոնի) Խնամակալութեան։ 
Կանոնաւոր կերպով կը ներկայացնէր իր 
Եկեղեցին՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու Միութեան համաժողովներուն՝ 
իբրեւ՝ պատուիրակ։

եկեղեցական եւ ժողովրդական մակարդակներու 
վրայ հոգեւոր զարթօնք մը ունենանք ու կրկին հոգեւոր զարթօնք մը ունենանք ու կրկին 
անգամ ազգովին նուիրուինք Յիսուս Քրիստոսիանգամ ազգովին նուիրուինք Յիսուս Քրիստոսի։

 301 թուականին մեր նախնիքը ուխտ 
մը ըրին Յիսուս Քրիստոսի հետ։ Եթէ մեր 
ժողովուրդը կատարէ այդ ուխտէն մեզի բաժին 
ինկած յանձնառութիւնը, այն ատեն Աստուած 
ա՛լ աւելիով պիտի օրհնէ մեր պզտիկ բայց 
թանկագին ազգը եւ զայն օրհնութեան աղբիւր 
մը պիտի ընէ ո՛չ միայն իր բոլոր զաւակներուն, 
այլեւ իր դրացի բոլոր ազգերուն ու համայն 

մարդկութեան համար։ Մենք կը հաւատանք 
թէ ա՛յդ է մեր ազգի գոյապատճառը, ա՛յդ 
է մեր ժողովուրդին առաքելութիւնը, ա՛յդ 
է մեր հայկազնեան ցեղի երկնահաստատ 
ճակատագիրը։
 Աստուած օրհնէ՛ Հայաստանի Հանրապե-
տութիւնը եւ մեր ազգի հայրենաբնակ ու 
արտերկրի բոլոր զաւակները՝ հիմա եւ յաւիտեան։ 
Ամէն։

ÜJç. Gvdä. mváÖNÖ kAqyAKIAq
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 Քաջատեղեակ էր Մերձաւոր Արեւելքի 
Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան ծրագիր-
կանոնագրին, նախանձախնդիր էր եւ յետամուտ 
անոր ճշգրիտ գործադրութեան։

 Քառասուն երկար տարիներ սիրայօժար 
ստանձնած էր Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցւոյ 
Կիրակնօրեայ Դպրոցի տեսչուհիի եւ ուսուց-
չուհիի պաշտօնները։

 Տասը տարիներ վարած էր Քեսապի ՔՋԱԿ-
ին ընդհանուր պատասխանատուի պաշտօնը՝ 
կամաւոր կերպով։ Հսկայական ծառայութիւն 
մատուցած էր՝ ընդունելով իրերայաջորդ 
խումբեր, մասնաւորաբար զբաղելով անոնց 
փոխադրութեամբ, սննդառութեամբ եւ բարեկե-
ցութեամբ։

 Անոր բառարանին մէջ գոյութիւն չունէին 
«ո՛չ», «զբաղած եմ» ու «գժտութիւն» բառերը։ 
Հակառակ տարիներու թաւալումին, ան միշտ 
պատրաստ էր ծառայելու Եկեղեցիին ու կը 
սատարէր անոր վերելքին։ 

 Ամէն ինչ սրտանց ու բծախնդրութեամբ 
կը կատարէր։ Իսկական դաստիարակ էր. կը 
քաջալերէր, կը գնահատէր իր աշակերտները եւ 
կը հետաքրքրուէր իւրաքանչիւրով։ Հպարտ էր որ 
եկեղեցիին ծառայող զաւակներ դաստիարակած 
էր, որոնց փոխանցած էր հիմնական արժէքները.– 
սիրել զԱստուած, ծառայել Աստուծոյ ու 
եկեղեցիին անշահախնդիր կերպով, աղօթել, 
կարդալ Աստուածաշունչը, սիրել ընտանիքը եւ 
յարգել բոլորը։

 Ան հիւրասէր էր, յատուկ յարգանք կը 
տածէր Աստուծոյ զաւակներուն նկատմամբ։ 
Տէրոջ ծառաներն ու անոնց ընտանիքները կը 
պատուէր։ Մշտական կապ կը հաստատէր իր 
բոլոր բարեկամներուն եւ ազգականներուն հետ։ 

 Իր շէնքին, փողոցին ու քաղաքին մէջ 
բոլորին օգնութեան ձեռք կը մեկնէր՝ անվճար։ Կը 
կատարէր նամակագրութիւն, թարգմանութիւն 
եւ պաշտօնական միջնորդութիւններ։ Մօր նման 
կը խնամէր բոլորը։ Շտապ օգնութեան դասերու 
հետեւած ըլլալով՝ կ’այցելէր հիւանդներուն, 
անոնց մատուցելով հիւանդապահի բոլոր 
ծառայութիւնները։ 

 Իր աղօթքները պարզ էին ու տպաւորիչ։ 
Երկնաւոր Հօր հետ կը խօսէր՝ դէմ առ դէմ։

 Չորս անհատներ մեծ դեր խաղացած են 
անոր նկարագրի եւ անհատականութեան 
կազմաւորման մէջ.– ծնողքը՝ Պետրոս եւ Ռեբեկա 
Պաղտասարեաններ, մօրաքոյրը՝ Ռահել Կիւլ-
տալեան եւ համայնքապետ՝ Վեր. Յովհաննէս 
Գարճեան։

 Յուղարկաւորութեան պաշտամունքի ըն-
թացքին՝ Լիոնի եկեղեցիէն անդամի մը համար 
հանգուցեալին մահուան պարագաները իրեն 
յիշեցուցին Աստուածաշունչէն երեք անձեր, եւ 
տուաւ հետեւեալ վկայութիւնը.– 

 "Գիշեր ու ցերեկ Աստուծոյ ծառայութիւն 
ընող" Աննա մարգարէուհին գրեթէ 84 տարեկան 
էր երբ հանդիպեցաւ Երուսաղէմի տաճարը 
բերուած մանուկ Յիսուսին. ու մեր Ժանէթ քոյրը 
ա՛յդ նոյն տարիքին՝ 4 օր առաջ հանդիպեցաւ 
Յիսուսի՝ երկնայի՛ն տաճարին մէջ, անկէ երբեք 
չբաժնուելու պայմանով (Ղուկ. 2. 36-38)։

 Իրեն նման "բարի գործերով ու 
ողորմութիւններով լեցուած" հաւատացեալ կնոջ 
մը մահը, որ Տաբիթա կամ Այծեմնիկ կը կոչուէր, 
մեծ սուգի մատնած էր անոր համայնքը, ու 
Պետրոս Առաքեալը կանչուեցաւ որ զայն ողջնցնէ 
(Գործք 9. 36-42)։

 Ժանէթ քոյրը 4 օր առաջ բաժնուեցաւ մեզմէ, 
ինչպէս Ղազարոս՝ իր քոյրերէն, երբ Յիսուս եկաւ 
եւ զինք յարուցանեց, որպէսզի որոշ ժամանակ 
մը շարունակէ ապրիլ։ Նոյն Յիսուսը մեր քրոջ 
յարուցեալ եւ յաւէ՛տ անապական մարմին մը 
պիտի շնորհէ երբ աշխարհ վերադառնայ, եւ ո՛չ 
միայն անոր, "հապա այն ամենուն ալ՝ որ սիրեցին 
անոր յայտնուիլը" (Բ. Տիմ. 4. 8)։

 «Մեր այս "երջանիկ յոյսն""երջանիկ յոյսն" է որ մեզ կը 
մխիթարէ, որպէսզի կարենանք տոկալ մեր 
ժամանակաւոր բաժանումին՝ մինչեւ վերջնական 
միացում մեր երկնային հայրենիքին մէջ 
(Տիտ. 2. 13)»։
 Յարգանք բոլորին, պատիւ՝ արժանաւորացարժանաւորաց։ 
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KôåAcéuëQUëq
WUCAqAqU mIå IiCAoå-ñuoåIåuëq eIâ

KôåAcéuëQUëq 
AsYAåeU mMÄ

 ÑVçJXV DBçJdBnrJç,

 UrxzNÖ FVäNò, WVDBrBr bBrç äBFrBzN nP d’BrêrV$ vçzNÖ fJäJíBrò yNpçvíRV 
rBíBfBrFVÖäVr nNÅ ôFvÖävÖ 4-Vr zBäBfBb zBpRvínVr, vç òBjBòVr nNd dBçJívç 
nBÖP BíJçJê: cBêvíRVírP vjDJçFBdBr N, ví dBçVòrJçP$ BrÖBfnBr:

 mJçhBívç AçJíJXòV eBp AíJä. IdJjJêVrJçví mVvíRVírP fBçdBHçBdBr dvx nP 
víjjBb N$ BjöRòV Jí öFrvíRJBr: mJç JdJjJêVrJçvír, HzçvêrJçvír, eBpdBLJBr 
eBnBXÖBçBrVr ví DrBdBçBrrJçvír nJb nBÖP fÖdBpBbBíBX árBÖrJç dçBb N: sBäJç 
áVçBívçvíBb Jr, víçVtrJç fvFJêrêvínV JrRBçdvíBb$ BjNäVr XBprBäBçBbvíRJrNr:

 úçBrÖBfBp AíJä. IdJjJêVrJçví mVvíRVírP, fBnBZvçfvíçH AnJçVdBpV eBp 
AíJäBçBrxBdBr OrdJçBdêvíRJBr Jí víçVt mVvíRVírrJçví, äJíBdBr dBzV nNÅ N 
äJjívpr nJç fváVírJçvír ví zBäBÖZBrBävírJçvír fJä, nJç öFrvíRVírP fBnBHçJXví 
fBnBç:

 AjöRJ#rò WVDBrBrV nJç JjDBpçrJçvír Jí òvpçJçvír fBnBç: Qvj âNçP RJí ví 
RVdvírò PXXBp VçJrê BpÖ ïvRvçVdVr nNÅ, nZVRBçN ÖFBívç PräBrVòrJçP, BnvòN 
áVçBívçrJçvír êBíJçP, Jí öFrN nJç zBäBÖZBrBävírJçvír$ VçJrê tvíçÅP HVLvíBb DvXvç 
dBçVòrJçP HVnBdBXJXví. Rvj VnBÖävíRVír trvçfN òBjBòBFNärJçvír ví nVÅBLFBpVr 
fVnrBçdvíRVírrJçvír, vçzNÖLV JçdVçP áJçBdBrFrV ví ZBjBjV:

ÜJç. ováNX mUñAoMWIAq
qBZBFBf

úçBrÖBpV eBp AíJä. IdJjJêVrJçví mVvíRJBr

«IRN nNd BrHBnP xBçxBçvíV, 
DvXvç BrHBnrJçP dP 

xBçxBçvíVr Brvç fJä»
– A. cvçr. 12. 26:
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