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«ԱՒԵՏԱԽՕՍ ՔԱՐՈԶԱԳԻՐՔ» 

 Հեղինակ՝ Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեան

 Մինասեան-Կը ներկայացնէ Տիկին Լալա Միսկարեան

 

Հայոց բազմաբեղուն հոգեւոր գրականութիւնը կը 
որ Վերապատուելի ,հարստանայ նոր մատեանով մը 
ն է։«Աւետախօս քարոզագիրք» Յարութիւն Սելիմեանի 
Լիբանան՝ Մերձաւոր Արեւելքի ,ին-Տպագրուած է 2019 
Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան 
Հրատարակչական Գրասենեակի կողմէն։ Ձեռքդ 
առնես փառաւոր ու խնամուած հատոր մը՝ ընտիր’կ 
թուղթով ու բծախնդիր տպագրութեամբ։  
Առաջին էջին գիրքի հովանաւոր՝ Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր 
ն է։ Ան«Երկու խօսք» Տնօրէն Տիար Զաւէն Խանճեանին 
Վասնզի Աստուած մեզի» իբրեւ բնաբան ունի՝ 

.Բ) «հապա զօրութեան ու սիրոյ եւ զգաստութեան ,երկչոտութեան հոգի չտուաւ 
։ Բնաբանը ակներեւաբար նկատի ունի Վերապատուելիին անձն(Տիմոթէոս 1.7 
ու գործը։ Իր կուռ խօսքին մէջ Տիար Խանճեան լիովին արժանին կը հատուցէ 
Վերապատուելիին երեսուն տարիներու հոգեւոր ծառայութեան ու 
մասնաւորաբար՝ Սուրիոյ աշխարհակործան պատերազմի տարիներուն անոր 
տարած բացառիկ քրտնաջան աշխատանքին՝ ի պաշտպանութիւն եւ իր 
բարօրութիւն իր հօտին ու նաեւ հայ համայնքին։ Տիար Խանճեանին խօսքով՝ 
Կրնար յենիլ եւ խարսխուիլ միայն ու միայն Աստուածային» նման նուիրում մը 
։«շնորհքի մը պարգեւը հանդիսացող անսասան հաւատքի մը վրայ  
 ին մէջ Վերապատուելին շնորհակալութիւն կը յայտնէ գիրքի«Ներածական» Իր
 որ իր հովուական ,ապա կը գրէ ,ծնունդին իրենց նպաստը բերողներուն

 Սոյն քարոզագիրքը» ծառայութեան երեսունամեակին առթիւ լոյս ընծայած

 առիթ մըն է հայ համայնքի զաւակներուն՝ բարոյագիտական սահմանումներով

 լուսաբանուելու եւ քրիստոնէական հաւատքը ամրապնդելով՝ կեանքի ուղին

  ։«ճշդելու



188 էջեր ընդգրկող այս գիրքին վերջին էջերը յատկացուած են 
Վերապատուելիին կենսագրութեան եւ գործունէութեան՝ հայերէն ու անգլերէն 
լեզուներով։ 
 ,ը կը բովանդակէ հինգ բաժիններ«Աւետախօս քարոզագիրք»
 Հաւատքի ,Հաւատքի կեանքի նորոգութիւն ,խորագրեալ՝Հաւատքի դրսեւորում

 Հաւատքի կատարելութիւն եւ Հաւատքի զօրութիւն։ Ինչպէս ,աճում

 վերնագիրները կը յուշեն՝ հերթական դասաւորումը պատահականօրէն չէ
 այլ իւրաքանչիւր հատուածին տակ տարբեր ու բազմակողմանի կը ,ընտրուած

  դիտուի կրօնաբարոյական իմաստով մարդուն աճը՝ իր հաւատքի ճամբուն մէջ։
 ,մարդոց համախմբումի մը ուղղուած ,Քարոզը իր էութեան մէջ կենդանի խօսք է
 եւ որոշեալ պատգամը տեղ ,անոնց հոգիին ու մտքին ներգործելու միտուած

 հասցնելու յաջողութիւնը գերազանցապէս կախուած է քարոզիչին անձնական

 կարողութենէն ու ապրումին անկեղծութենէն։ Արդ՝ որքան որ ուսանելի ու
 հաճելի է Վերապատուելիին Սուրբգրային բերանացի մեկնաբանութիւնները

 նոյնքան եւ՝ անոր գրաւոր խօսքին ,կամ բանախօսութիւնները ունկնդրելը

 ընթերցումը։ Ան բացառիկ կարողութիւնը ունի կրօնական իմաստով հոգեւոր
 ,առաւել հարստացած փիլիսոփայական ,նիւթ մը մատուցանելու ոգեղինացած

 -պատկեր ,արուեստի եւ այլ բնագաւառներէ քաղուած միտքերով

 րդ-օրինակներով։ Անոր քարոզը Քրիստոսի օրերու նիւթերը կը մատուցանէ 21
 դարու մարդու ընկալումներուն ու մտային մակարդակին համապատասխան՝

 հակասական ու տատասկոտ ,օգնելով անոր իր քայլերը առնելու մեր բարդ

 ճանապարհներուն վրայ։

 որ քրիստոնէական ուսմունքը ,Այս քարոզագիրքին ընթերցումէն կը համոզուիս

 եւ բարոյականը Վերապատուելիին խօսքին ընդմէջէն ունակ են կրթել մարդս ոչ
 ,այլեւ յատկապէս իբրեւ մարդկութեան ,միայն իբրեւ սոսկ  քրիստոնեայ

 ազգին մէկ անդամ՝ իր բարոյական կեցուածքով ու ,ընկերութեան

 Իսկական» .րդ էջին վրայ կը կարդանք-պարտականութիւններով։ Այսպէս՝ 91
 հաւատացեալը չի կրնար իր բարոյական չափանիշներուն առնչութեամբ

 եթէ նոյնիսկ անկումներու հեղեղներով պաշարուած ըլլայ։ ,թեթեւօրէն մտածել

 արատաւորուած եւ ,աղաւաղուած ,որ աղտոտած ,Ան երբեք արտօնելու չէ
 նսեմացած խեղկատակութիւնները իր ամէնօրեայ բառամթերքին եւ
 ։«քրիստոնէավայել կեանքին մաս կազմեն

զորս մտածել կու տան ոչ միայն ,Հատորին մէջ կը հանդիպինք միտքերու 
այլ ,Աստուծոյ ու մարդոց հետ մեր անմիջական յարաբերութիւններուն շուրջ 
քննելու Աստուծոյ պատկերին ու ,ընծայեն խորանալու’առիթ կ 
պատկերացումին համապատասխան արարուած մարդուն վերապահուած 
դերը Աստուծոյ արարչագործութեան՝ Տիեզերքին մէջ եւ մեր 



Այս գաղափարին պատասխանատուութիւնը՝ այդ ամբողջին հանդէպ։ 
քրիստոնէութեան մարդակերտիչ մէկ այլ գաղափար՝ առնչուի’սերտօրէն կ 
զոր ,մեր էութենէն այլոց ու աշխարհին բան մը տալու գաղափարը ,մեզմէ 
Խնդիրը կը վերաբերի» .արտայայտէ սապէս’Վերապատուելին կ 
,մեր կամեցողութենէն ,այսինքն՝ մեր ժամանակէն ,ընդհանրապէս տալու մասին 
մարդկային հոգեւոր հարստութենէն ու ,երիտասարդական կարողութենէն 
քու ամբողջական էութեանդ մէջ ի՞նչ բան ,այսինքն՝ իբրեւ մարդ ,գիտութենէն 
որ կրնաս տրամադրել Աստուծոյ՝ մարդուն բարօրութեան համար։ Մեզմէ ,ունիս 
ուզեն առնել՝ հոն’որ կեանքի դրամատունէն կ ,շատերուն դժուարութիւնը այն է 
Ապա կը յաջորդեն խորիմաստ միտքեր՝ ։«առանց բան մը դնելու։  
 սակայն մեր տուածով ,Մենք մեր ստացածով մեր ապրուստը կը շինենք»
 ։(7-էջ106) «կեանքեր կը կերտենք

որ իր կեանքը իր ,Ինչ բարի եւ լաւ է այն մարդուն համար» .ըսէ’Ապա՝ Քրիստոս կ 
։(էջ 31) «ընկերոջ համար կը դնէ  
 ,Ձախող քրիստոնեան չի կրնար յաջող անհատ մը ըլլալ ընկերութեան մէջ» Կամ՝

 ոչ ալ նուիրուած հայրենասէր մը՝ իր ազգին պատմութեան մէջ։ Ճշմարիտ

 հականեխիչ ,ընկերութեան մէջ ինչ դիրքի վրայ որ ըլլայ ,հաւատացեալը

 ։«ազդեցութիւն պէտք է ունենայ

Այնուհետեւ կը կարդանք ժուժկալութեան ու զգաստութեան հրաւիրող խրատ 
զոր Հովիւը կու տայ բոլոր չափանիշները կորսնցուցած մեր ժամանակներու ,մը 
կը ,իր խօսքին միջոցով կը կրթէ.…Աստուած» .մէջ կեանք մտնող երիտասարդին 
կը սորվեցնէ եւ կը դաստիարակէ մարդը։ Ուրեմն այդ պայքարին մէջ ,յորդորէ 
եթէ մարմինդ իր ցանկութիւններուն մէջ ազատ ձգես՝ մեղքին հետ պիտի 
սակայն եթէ զանիկա իշխանութեանդ տակ առնես եւ քու կեանքիդ ,գործակցիս 
այն ատեն պիտի իմանաս կեանքի ,Աստուծոյ կամքը խնդրես համար 
։(80-Էջ 179) «փորձութիւններուն վրայ յաղթահարելու միջոցը 
 որ միանգամայն ,Յաջորդ յղումը եւս յաւերժական ճշմարտութիւն մըն է
 անհրաժեշտ էր փոխանցել պատերազմող Սուրիոյ բնակչութեան ու տակաւին

 արդիական կը հնչէ ամբողջ երկրագունդի տագնապահար մարդկութեան

 Փոթորիկը ժխտական փորձառութիւն պիտի չըլլայ մեզի համար։ Մենք» համար՝

 որպէսզի ,այդ փոթորիկի ընթացքին մեր խաղաղութիւնը պիտի պահենք

 ։(էջ 69) «փոթորիկէն ետք եկած դրական եւ օրհնեալ արդիւնքը տեսնենք

 Յաճախ Աստուածաշունչին ու Աւետարանին խօսքերը մեր մէջ ծնունդ կու տան

 րդ դարու մարդու մեր-քանի որ 21 ,հարցումներու կամ կասկածներու

 եթէ զանոնք կը ,տրամաբանութիւնը կը մերժէ ընդունիլ կարգ մը միտքեր

 առանց բնագրային ետին խորհուրդը ,բառացի ,հրամցուին ուղղակիօրէն

 զոր Վերապատուելին կը կատարէ ,բանալու։ Հո՛ն է արդէն հոգեւոր հովիւին դերը



 ծածկուած խորհուրդը ըմբռնելի ու հաճելի մեկնաբանելով ու ,հմտօրէն

  մատուցելով։

 Վերապատուելիին քարոզագիրքը ուսուցողական ու թելադրական ըլլալով

 Աստուածաշնչեան խօսքի թաքնուած ,որ իր առաքելութիւնն է ,հանդերձ

 ,ծալքերը մեկնաբանելու հմտութեամբ սովորական հաւատացեալը առինքնելու

 հետաքրքրելու կարողութիւնը ունի։ Ան իր ունկնդիրը կամ ընթերցողը կը կապէ

 անկեղծ ,ճարտասանական բացառիկ ձիրքին ,շնորհիւ իր խոր գիտելիքներուն

 առօրեայ մեր խնդիրներուն անմիջականօրէն անդրադառնալու եւ ,շունչին

 միանգամայն ,դիմագրաւելու ուղիներ առաջարկելով ,զանոնք շրջանցելու

 հարուստ լեզուով ու մշակուած ոճով։
 որքան որ մարդը ինքզինք զարգացած ու ,Քսանմէկերորդ դարուն 

երբ կեանքը կը բերէ մեր ,այնուամենայնիւ ,յառաջդիմած կարծէ 
առաւել ծանր ու խրթին ,կարելիութիւններէն վեր աղէտներ ու ցաւեր 
հաստատուն մնալու համար ան ,առաջադրանքներ կը դնէ մարդուն առջեւ 
մխիթարող ու կենարար ,Անոր սիրոյն ,միշտ կարիքը պիտի զգայ Վերին Ոյժին 
ինչի համար խորին ,Խօսքին։ Այդ խօսքը փոխանցողներէն մին է այս մատեանը 
շնորհակալութիւն կը յայտնենք Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանին։ 


