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 Ոմանք գուշակեցին թէ այս 2020 տարուան 
մէջ մեծ յաջողութիւններ պիտի արձանագրուին 
կեանքի բոլոր ոլորտներուն մէջ, սակայն ճիշտ 
հակառակը պատահեցաւ: Աննախընթաց 
ծաւալով արտակարգ ու չարաղէտ դէպքեր իրարու 
յաջորդեցին: Տարուան առաջին շաբաթներէն ի 
վեր, առանց նախազգուշացումի, ծայր աստիճան 
վնասակար ժահր մը Ֆրանսան եւ աշխարհի Ֆրանսան եւ աշխարհի 
բոլոր երկիրներըբոլոր երկիրները մխրճեց նմանը չտեսնուած 
առողջապահական տագնապի մը մէջ:

 Մենք անցանք իրերայաջորդ հանգրուաններէ 
– զարմացում, թոյլտուութիւն, ինքնամեկուսացում, 
յետոյ՝ ապամեկուսացում, համաճարակի երկրորդ 
ալիք, կրակմար, եւ մինչ կը գրեմ այս տողերը՝ նոր 
արգելափակումի սպառնալիք:

 2020-ի ամրան, Երեքշաբթի Օգոստոս 4-ին, 
ՊէյրութիՊէյրութի նաւահանգիստին մէջ ահռելի պայթում 
մը տեղի ունեցաւ, որուն առթած մարդկային 
ու նիւթական կորուստներուն ողբերգական 
հետեւանքները տակաւին մինչեւ այսօր չենք 
կրնար հաշուարկել:

 Ամիսներ ու տարիներ տեւող տնտեսական, 
քաղաքական եւ ընկերային անլուծելի տագնապին 
հետեւող այս եղերական դէպքը ծունկի բերաւ 
Լիբանանի համակրելի ժողովուրդը, եւ անոր 
վերականգնումը երկար տարիներու կը կարօտի:

 Կարծես այս բոլոր աղէտները բաւական 
չէին, բորբոքած ազգայնամոլութիւնը, միացած 
կոյր եւ ատելավառ կրօնական մոլեռանդութեան, 
մեր դրացիները մղեց չափազանց վայրագ 
պատերազմի մը Արցախի եւ Հայաստանի Արցախի եւ Հայաստանի 
ժողովուրդին դէմժողովուրդին դէմ Կիրակի, 27 Սեպտեմբեր 2020-
ին։

 Այս երեք եղերական դէպքերը՝ Ֆրանսա, Ֆրանսա, 
Լիբանան եւ ԱրցախԼիբանան եւ Արցախ ապրող բազմաթիւ 
ընտանիքներ տառապանքի եւ անձկութեան 

մատնեցին, որոնց կարելի չէ դիմանալ մարդկային 
տեսակէտէն: Ինչպէ՞ս հնարաւոր է զանոնք 
յաղթահարել, այսպիսի մեծ աղէտներէն ետք այսպիսի մեծ աղէտներէն ետք 
վերականգնիլվերականգնիլ, ըլլայ Ֆրանսայի, ըլլայ աղետեալ 
երկիրներու մէջ։

 Արդարեւ բոլորիս ալ կը պատահի «մահուան «մահուան 
շուքին ձորին մէջէն քալել», ինչպէս կը կոչէ Դաւիթ շուքին ձորին մէջէն քալել», ինչպէս կը կոչէ Դաւիթ 
Թագաւորը։ Մենք կամ մեր հարազատները Թագաւորը։ Մենք կամ մեր հարազատները 
կրնանք այնպիսի կացութիւններու մատնուիլ, կրնանք այնպիսի կացութիւններու մատնուիլ, 
որոնցմէ ձերբազատուելու համար մենք մեզի որոնցմէ ձերբազատուելու համար մենք մեզի 
հարց կու տանք. «Արդեօք այս փորձութենէն հարց կու տանք. «Արդեօք այս փորձութենէն 
ինչպէ՞ս դուրս պիտի ելլենք,ինչպէ՞ս դուրս պիտի ելլենք, այս փապուղին վերջը 
ունի՞...»։ Ու եթէ դուրս գանք, ի՞նչ հոգեվիճակի, ի՞նչ 
մտային, ֆիզիքական եւ հոգեւոր դրութեան մէջ 
պիտի ըլլանք...: Ինչպէ՞ս պիտի վերականգնինք, Ինչպէ՞ս պիտի վերականգնինք, 
որպէսզի մեր կեանքը շարունակէ իմաստ ու համ որպէսզի մեր կեանքը շարունակէ իմաստ ու համ 
ունենալ...։ունենալ...։

 Այս վերջին տարիներուն ես դժուար 
պարագաներէ անցայ։ Պատահեցաւ որ նոյն 
օրուան մէջ այցելեմ Մարսէյլ գտնուող չորս 
տարբեր հիւանդանոցներ, ուր կը բուժուէին 
կողակիցս, մահամերձ մայրս, յիշողութիւնը 
կորսնցուցած հայրս, եւ զոքանչս, միաժամանակ 
վարելով հովուական պաշտօնս: 
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UqwyM?Ñ ÜIåAcAqEqUW
mIa îuågAqñM 
mO Iâñ

YmCAEåAcAq

«Օրհնեա՜լ ըլլայ Աստուած, մեր Տէրոջ՝«Օրհնեա՜լ ըլլայ Աստուած, մեր Տէրոջ՝
Յիսուս Քրիստոսի հայրը, գթութեան եւ Յիսուս Քրիստոսի հայրը, գթութեան եւ 
ամենայն մխիթարութեան Աստուածը, ամենայն մխիթարութեան Աստուածը, 

որ մեզ կը մխիթարէ մեր բոլոր որ մեզ կը մխիթարէ մեր բոլոր 
նեղութիւններուն մէջ, որպէսզի մենք նեղութիւններուն մէջ, որպէսզի մենք 
կարող ըլլանք մխիթարելու զանոնք՝ կարող ըլլանք մխիթարելու զանոնք՝ 

որ ամէն տեսակ նեղութիւններու մէջ են» որ ամէն տեսակ նեղութիւններու մէջ են» 
– Ա. Կորն. 1. 3-4։
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 Յետադարձ ակնարկով նշմարեցի որ Աստուած 
ինծի օգներ էր որպէսզի կարենամ իմ բոլոր 
պարտականութիւններս կատարել այդ ծանրաբեռնուած 
վիճակիս մէջ։ Իսկոյն Աստուծոյ վրայ ունեցած հաւատքս 
ա՛լ աւելի զօրացաւ եւ հոգեւորապէս աւելի՛ հասունցայ:

 Այս բոլոր փորձութիւնները յաղթահարեցի Աստուծոյ 
օգնութեամբ։ Աւելի լաւ հասկցայ մարդկային տառապանքը, 
որպէսզի կարենամ սփոփել ու մխիթարել զանոնք 
կրողները, յիշեցնելով թէ «Աստուծոյ մօտ լաւագոյնը՝ միշտ 
մեր առջեւն է»: 

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

AÑâuëAa IåI?Ñ 
GAåguëéAa M AsYAåeUq

 ì»ñçÇÝ ï³ëÝ³Ù»³ÏÇÝ, Ñ³Ù³ÛÝ ùñÇëïáÝ-
»³Û ³ßË³ñÑÁ ãÇ Û³çáÕÇñ Ù»ñ Ù³ñ¹³ë¿ñ öñÏãÇÝ 
»õ ²ëïáõÍáÛª ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ êáõñμ ÌÝÝ¹»³Ý 
»õ ²ëïáõ³Í³ Û³ÛïÝáõÃ»³Ý ïûÝÁ ÉÇ³ñÅ¿ù 
áõñ³ËáõÃ»³Ùμ ïûÝ»É:

 ÖÇß¹ ¿, »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ ÏÁ É»óáõÇÝ Ñ³õ³ï³ó-
»³ÉÝ»ñáí, Å³Ù áõ å³ï³ñ³∙ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ Ñá-
∙» å³ñ³ñ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃ»³Ùμ, Ù»ñ ÁÝï³ÝÇù-
Ý»  ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ½³ñ¹³ñáõÇ ³Ù³ÝáñÇ ïûÝ³Í³éÝ 
áõ ³Ýáñ Ý»ñù»õ ÏÁ Û³ñ¹³ñáõÇ ËáÝ³ñÑ ²ñù³ÛÇÝ 
ÙëáõñÁ: ê³ Ï³ÛÝ ³ÝáñáßáõÃ»³Ý í³Ëáí å³ïáõ³Í 
¿ ß³ï» ñáõÝ ëÇñïÁ, ∙³ÉÇùÁ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ ³Ý½ûñ 
ÁÉÉ³Éáõ ½∙³    óá ÕáõÃ»³Ùμ, ÇëÏ ³å³∙³Û ³Ùå³-
Ù³Í ûñ» ñáõÝª Ï»³ÝùÇ í³½ùáõÕÇ¿Ý ÃéÇãù ãÏ³ñ»-
Ý³É ³éÝ»Éáõ Ï³ëÏ³Í³ÝùÇ ÙïáñáõÙÝ»ñáí:

 ä³ï»ñ³½ÙÝ»ñáõ »õ ëå³ÝáõÃ»³Ýó Éáõñ»ñ, 
ÏñûÝÝ»ñáõ ÙÇç»õ ÃßÝ³ÙáõÃÇõÝ ë»ñÙ³Ý³Éáõ »õ ³ñ  -
Ù³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ë³éÝ³ÏáõÃ»³Ùμ áÕçáõÝ» Éáõ 
»õ Ñ³ëï³ï»Éáõ ∙ñ∙ÇéÝ»ñ: ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý 
åÕïáñ çáõñÇ ÓÏ Ýáñë Ý»ñáõ ³Ý   å³ ïÇõ ³ÏáõÙμÝ»ñáõ 
ÍË³å³ï Ëáõó»ñáõÝ Ù¿ç, ï³Ï³õÇÝ ãáñë³óáõ³Í 
ÓáõÏ » ñáõ Ù»Í³∙ÇÝ ³ ×áõñ¹ Ý»ñª μ³Ëï³Ë³ÕÇ 
Ï³Ý³ ã³ å³ï ë»Õ³ÝÝ»ñáõ íñ³Û Ù¿Ï½Ù¿ Ïáõ 
ÙÇç»õ Ë³ Õ³ ù³ñï»ñáõ ³× å³ ñ³ ñ³Ï³Ý ëïáñ 

μ³Å³ÝáõÙÝ»ñáí: ²Ý³ å³ Ñáí Ù³ÏáÛÏÝ»ñáõ 
Ù¿ç å³ Ñ³ÍáÛÇ ïáõ÷»ñáõ å³ñáõÝ³ÏáõÃ»³Ý 
ÝÙ³Ý Ëï³óáõ³Í »õ û ñ³Ï³Ý ¹ñáõÃ »³Ùμ ³ ÝûÃÇ 
áõ Ù¿Ï ³÷ ÷áñ Ïßï³óÝ» Éáõ ³ÝÏ³ñáÕáõ Ã »³Ý 
μ»ñáõÙáí Íáí Ñ³ïáÕ ³Ù¿Ý ï³ ñÇùÇ áõ ë»éÇ 
Ñ³½³ ñ³  õáñ ∙³ÕÃ³ Ï³ÝÝ»ñ, »õ ½³ÝáÝù ³ÛÉ³ ½³Ý 
»ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç ãÁÝ ¹áõ Ý»Éáõ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý 
Ï»óáõ³ÍùÝ»ñ: ²÷ñÇÏ»³Ý ó³ Ù³ ù³Ù³ëÇÝ íñ³Û 
í³ ñ³ ÏÇã ÑÇ õ³Ý ¹áõ ÃÇõÝÝ»ñáõ ßÕÃ³ Û³½»ñÍÙ³Ý 
áõ ³ÙμáÕç ³ß Ë³ñÑÇ Ù¿ç ³ÝáÝó ³ÝÑ³Ï³ Ïßé» -
ÉÇ áõ Ã»³Ý ë³ñë³ ÷³½¹áõ Ùï³í³ËáõÃÇõÝÝ»ñ: 
² Ñ³ μ»ÏãáõÃ»³Ý áõñáõ³Ï³ÝÇÝ ³ÝÝ³Ñ³Ýç 
ßñç³∙³ÛáõÃÇõÝÁ ³Ù¿Ýáõñ»ùª ¹³Ý³Ïáí, ½¿Ýùáí 
Ï³Ù ³Ï³Ý³Ñ³ñáõÙáí »ñÏ ñ¿ »ñÏÇñ, ù³-
Õ³ù¿ ù³Õ³ù, ó³Ù³ù³Ù³ë¿ ó³ Ù³ ù³Ù³ë: 
ØÇ³ë»é³Ï³Ýáõ Ã »³Ý ûñÇ Ý³ Ï³ Ý³óÙ³Ý »õ 
Ñ³Ù³ë»éÝ»ñáõ å³ßïû Ý³ Ï³Ý ³ÙáõëÝáõÃ»³Ýó 
ù³Õ³ ù³ ÛÇÝ Ï³ ÝáÝÝ»ñáõ áñ¹»∙ñÙ³Ý Ëëï³μ³ñáÛ 
å³ Ñ³ÝçÝ»ñ: Ø»Í »õ ÷áùñ Ñ³ë ï³ ïáõ Ã ÇõÝ Ý» ñáõ 
Ù¿ç »õ ÁÝ¹ Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ù¿ç 
Ï³ß³é³Ï»ñáõÃ»³Ý Å³ÑñÇÝ ÁÝ¹ Û³ ï³Ï»³Û Ï³Ù 
³Ýï» ë³Ý»ÉÇ ï³ ñ³ÍÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñ: 
¼³ Ý³ ½³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ Ï³ é³ í³ñáõ Ã ÇõÝ Ý»ñáõ 
Ï³½ Ù»ñáõÝ Ù¿ç ÷ï³ ÍáõÃ»³Ý »ñ»õáÛÃÇÝ μ³ó³-
Û³Ûï Ù³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí ÅáÕáíñ ¹³ ÛÇÝ ³Ý¹³¹ñáõÙ 
μáÕáù³ñÏáõÙÝ»ñ, å»ï³Ï³Ý ³Ý Ó»éÝÙË»ÉÇáõÃÇõÝ 
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áõ Ý» óáÕ ³ÝÓ» ñáõ Ññ³å³ñ³Ï³ ÛÇÝ í³ÝÏ³ïáõ³Í 
Ñ³ÛÑáÛ³Ýù Ý» ñáí í³ñÏ³μ»ÏáõÙÝ»ñ »õ ³ÝáÝó 
áõÕÕá õ³Í ³ÝÛ³å³Õ Ññ³Å³ñÙ³Ý ³Ý Ñ³Ý∙Çëï 
Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñ…:

 Î³ñÇù ãÏ³Û ³Ûë óáõó³ÏÁ »ñÏ³ñ»Éáõ, 
áñáíÑ»ï»õ ³Ûë ÙáÉáñ³ÏÇÝ íñ³Û ³å ñáÕ 
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³ÝÓ ÏñÝ³Û ½³ÛÝ ³ÝÃ»ñÇ Ñ³Ù³Éñ»É 
Çñ ë»÷³Ï³Ý ∙ÇïáõÃ »³Ùμ, Ï³Ù ÝáÛÝÇëÏ 
Ñ³ëï³ï»É ½³ÛÝª Çñ ³Ï³Ý³ï»ëÇ Ã³ÝÏ³ñÅ¿ù 
íÏ³ÛáõÃÇõÝ Ý» ñáí: ê³Ï³ÛÝ ÙÇ³Ï Ï³Ù ³ñ¹³ñ 
Ñ³ñó³¹ñáõÙÁ áñ Ù³ñ¹áõ ÙïùÇÝ Ù¿ç ÇÝùÝ³-
Ï³Ù ÏÁ Û³é³ç³Ý³Û, ³ÛÝ ¿ª áñ ³ñ¹»û±ù ²ëïáõ³Í 
»ñ»ë ¹³ñÓáõó³Í ¿ ³ßË³ñÑ¿Ý…: ²ÛÉ³ å¿ë ÇÝ ãá±õ 
³Ûëù³Ý ³ÛÉ³Ý¹³Ï í»ñ³μ»ñáõÙ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý 
ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Çñ³ ñáõ ÝÏ³ï Ù³Ùμ, ÁÉÉ³Ý 
³ÝáÝù Ñ³ñáõëï »ñÏÇñÝ»ñáõ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ 
Ï³Ù ³Õù³ ïáõÃ »³Ý ïÇÕ ÙÇÝ Ù¿ç ï³åÉïÏáÕ 
Ãßáõ³é³Ï³ÝÝ»ñ, Ï³Ù ÁÉÉ³Ý ³ÝáÝù Ï³ï³ ñ»-
É³∙áñÍáõ³Í ½Ç ÝáõÅÇ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ 
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ï³Ùª ∙»ñï¿ñáõ Ã  ÇõÝÝ»ñáõ 
½ÇÝáõá ñ³ Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃ»³Ý »ÝÃ³Ï³Û 
Ë»Õ× å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ:

 æñÑ»Õ»ÕÇ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÇõÝÁ, 
áñ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ ³é³çÇÝ ¿ç» ñáõÝ Ù¿ç 
ÛÇßáõ³Í ÁÉÉ³É¿ μ³óÇª ³ÛÉ ÏñûÝÝ»ñáõ Ù¿ç »õë 
ÛÇß³ï³Ïáõ³Í ¹¿åù ¿, »õ ÙÇÝã»õ ÇëÏ ∙ÇïáõÃ»³Ý 
³ÏÝáóáí ³Ûë »ñÏñ³∙áõÝ¹ÇÝ ¹³ñ»ñ ³é³ç çáõñ»ñÇ 
ï³Ï Ã³Õáõ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ ÷³ëïáí Ñ³ëï³ïáõ³Í 
ÇñáÕáõÃÇõÝ ¿, ²ëïáõÍáÛ ∙áõÃÇÝ »õ ½ÕçáõÙÇ 
μ»ñÙ³Ùμ Ï³ï³ ñ³Í áõËïÇÝ Ù³ëÇÝ ÏÁ ËûëÇ, 
»õ á°ã Ã¿ Ù³ñ¹Á ÙÇÝ³Ï ÃáÕ»Éáõ Ï³Ù ³Ýáñ »ñ»ë 
¹³ñÓÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ…: 

 ²Ù»Ý¿Ý Í³Ýñ áõ ¹Åμ³Ëï ³ñ³ñùÝ»ñáõ 
Ñ³Ù³ñ ³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÁ å³ïÇÅÇ »Ý Ã³ñÏ³Í 
²ñ³ñÇãÁ, ËÝ³Û»ó Ù¿Ï ∙»ñ¹³ëï³ÝÇª ÜáÛÇ 
ë»ñáõÝ¹ÇÝ ¥ÌÝÝ. 7. 1¤, Ý³ Ë³å¿ë ½∙áõ ß³óÁ  -
Ý»Éáí ½³ÛÝ, áñå¿ë½Ç ï³å³Ý ßÇÝ»Éáí ³Ýáñ Ù¿ç 
³å³ëï³ÝÇ ÙÇÝ ã»õ çñÑ»Õ»ÕÇÝ ³ õ³ñïÁ ¥ÌÝÝ. 
8. 1-4¤: àõñ»ÙÝ, ²ëïáõ³Í ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ » -
ñ»ë ã¹³ñÓáõó Ù³ñ¹ ¿³ÏÇÝ, ³ÛÉ å³ïÅ»ó ³ÝáÝù, 
áñáÝù ³ñÅ³ÝÇ° ¿ÇÝ ³Û¹ å³ïÇ ÅÇÝ: ²õ» ÉÇÝ, ²Ý 
³ÛÝ ù³Ý ëÇñ»ó Ù³ñ¹Á, áñ Çñ ÍÇ³Í³ ÝÁ óáÛó ïáõ³õ 
»ñÏÇÝùÇÝ íñ³Û »õ áõË ï»ó ³Ý∙³Ù ÙÁÝ ³É ãÏñÏÝ»É 
çñÑ»Õ»ÕÇ å³ïáõÑ³ëÁ ¥ÌÝÝ. 9.11-13¤: 

 ²ëïáõ³Í³ÛÇÝ ³Ûë áõËïÝ ¿ñ å³ï×³éÁ, áñ 
Ñ»ï³∙³ÛÇÝ »õë, Ù³ñ¹áõ ã³ ñ³ Ý³ÉáõÝ Ç ï»ë, 
²Ý Çñ ÙÇ³ÍÇÝÁ áõÕ³ñÏ»ó, áñå¿ë½Ç ÷áË³Ý³Ï 

ÏáñëÝóÝ»Éáõª ÷ñÏ¿ Ù³ñ¹Á: ²Ñ³° Ã¿ ÇÝãá° õ ÍÝ³õ 
ÚÇëáõë ´»ÃÕ»Ñ¿ÙÇ Ù¿ç: ²ëïáõ³Í³μ³Ý ³õ»ï³-
ñ³ ÝÇãÁª ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÏÿÁë¿. §²ëïáõ³Í ³ÛÝù³Ý 
ëÇñ»ó ³ßË³ñÑÁ, áñ ÙÇÝã»õ ÇëÏ Çñ ÙÇ³ ÍÇÝ àñ ¹ÇÝ 
ïáõ³õ, áñå¿ë½Ç ³Ýáñ Ñ³õ³ï³óáÕÁ ãÏáñëáõÇ ³ÛÉ 
Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù áõ Ý» Ý³Û¦ – ÚáíÑ. 3. 16¤:

 ØÇ³ÍÇÝ Üáñ³ÍÇÝÁ Ç±Ýã Ï³ï³ñ»ó ³Ûë 
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç. ²Ý §Ýáñ ï³å³Ý¦ ÙÁ ßÇÝ»óª 
»Ï»Õ»óÇÝ, áõñ ÙïÝáÕÁ åÇïÇ ÷ñÏáõÇ Ù»ÕùÇ 
§çñÑ»Õ»Õ¦¿Ýª Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ïá ñáõëï¿Ý: ÆÝãù³¯Ý 
ËáñÑñ¹³ÉÇó »õ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ÚÇëáõë 
Çñ ³ß³ Ï»ñï Ý» ñÁ ÓÏÝáñëÝ»ñáõ Ë³õ¿Ý ÁÝïñ»ó, 
áñáÝù îÇμ»ñ³Ï³Ý É×³ÏÇ çáõñ»ñáõÝ íñ³Û ¿ÇÝ 
³éûñ»³Û ¹ñáõÃ»³Ùμ: ì³ñ¹³å»ïÁ ³ÝáÝó Áë³õ, 
áñ Ù³ñ¹áó áñëá  ñ¹ åÇïÇ ÁÝ¿ ½Çñ»Ýù, áñå¿ë½Ç 
Ù»Õ³õáñÝ»ñÁ §áñë³Ý¦ ²ëïáõÍáÛ ³ñù³ÛáõÃ»³Ý 
Ñ³Ù³ñ ¥Ø³ï. 4. 19¤: àõñ»ÙÝ, ²ëïáõ³Í »ñ»ë 
ã¹³ñÓá°õó ³ßË³ñÑÇÝ: Ø»Õ³Ýã³Ï³Ý Ù³ñ-
¹áõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Íá¯í Ñ³Ùμ»ñáõÃ»³Ùμ »õ ½³ÛÝ 
Ù»ÕùÇ Íáí¿Ý ÷ñÏ»Éáõ Ýå³ï³ Ïáí áõ Õ³ñÏ»ó Çñ 
ÙÇ³ÍÇÝ àñ¹ÇÝ, áñ ∙³Éáí Ù³ñÙÝ³ó³õ êáõñμ ÎáÛë 
Ø³ñÇ³Ù¿Ý:

 ÜáÛ »õ ÚÇëáõë ï³å³ÝÝ»ñ ßÇÝ»óÇÝ. Ù¿ÏÁ 
ÝÇõÃ»Õ¿Ý, ÙÇõëÁª Ñá∙»Õ¿Ý, áñáí Ñ» ï»õ »Ï»Õ»óÇÝ 
ù³ñ³ß¿Ý Ï³Ù ÝÇõÃ»Õ¿Ý Ï³éáÛó ÁÉÉ³É¿ ß³ï ³õ»ÉÇ 
μ³ñÓñ Ï³éáÛó ÙÁ áõÝÇ, áñ øñÇëïáëÇ Ø³ñÙÇÝÝ 
¿: ºÏ»Õ»óÇÝ øñÇëïáëÇ Ù³ñÙÇÝÝ ÇëÏ ¿: àõñ» ÙÝ, 
ÜáÛÇ »õ øñÇëïáëÇ ßÇÝ³Í ï³å³ÝÝ»ñÁ Çñ³ñÙ¿ 
ß³ï ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ÷ñÏáõ Ã»³Ý 

«AÖävíBb BpròBr ÖVçJê 
BtZBçfP, vç nVrxJí VÖd Vç 

nVBbVr uçHVr ävíBí»
– ováf. 3. 16: 
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ËáñÑáõñ¹áí ÏÁ ÝáÛÝ³Ý³Ý ³ÝáÝù: ÜáÛÁ ÇÝù Ùï³°õ 
³Û¹ ï³å³ ÝÇÝ Ù¿ç ÷ñÏ áõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ 
øñÇëïáë Ï³ñÇù ãáõÝ¿ñ ï³å³Ý ÙïÝ»Éáõ, ÆÝù 
÷ñÏáõ ÃÇõÝÝ ÇëÏ ¿ñ…:

 ì»ñç³å¿ë, ¹³ñÓ»³É ÏÁ ÏñÏÝ»Ýù áõ 
Ïÿ»ñ»ùÏÝ»Ýù. ²ëïáõ³Í »ñ»ë ã¿ ¹³ñ Óáõó³Í 
³Ûë ³ß  Ë³ñÑÇÝ »õ Ù³ñ¹ ¿³ÏÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ÇÝãá±õ 
Ù»ÕùÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ ÇÝù Ý³ÍÇÝ ³×ÇÉ Ù³ñ¹áó Ñá-
∙ÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç, Ï³Ù ÇÝãá±õ ã»Ý Ñ³ñÃáõÇñ áËÇ áõ 
³ï»Éáõ Ã»³Ý, ÃßÝ³Ù³ÝùÇ »õ Ñ³Ï³é³ÏáõÃ »³Ý 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: 

 ä³ï³ëË³ÝÁ Ù»ÏÇÝ ¿. áñáíÑ»ï»õ Ù»°Ýù 
»ñ»ë ¹³ñÓáõó³Í »Ýù ²ëïáõÍáÛ, Ù»ñ Ñ³-
õ³ïùÇ ÃáõÉáõÃ»³Ùμ, ëñμáõÃÇõÝÝ»ñÁ áïÝ³ÏáË 
¹³ñÓÝ»Éáí, ³é³ùÇÝáõ ÃÇõÝÝ» ñÁ Í³Õñ»Éáí »õ ï»Õ 
ãÃáÕ»Éáí êáõñμ Ðá∙ÇÇÝ Ù»ñ Ëëï³ëñïáõÃ»³Ùμ, 
áñ Çñ Ý»ñ ∙áñÍáõÃ»³Ùμ í»ñ³Ýáñá∙¿ ³Ûë 
³ßË³ñÑÁ §Ýáñ »ñÏÇÝù áõ Ýáñ »ñÏÇñ¦ ëï»Õ Í» Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ¥ Ú³Ûï. 21. 5¤:

 ²Ûë ï³ñÇ »ñμ Ý³ÛÇÝù ÙëáõñÇÝ Ù¿ç å³éÏ³Í 
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ù³ÝáõÏÇÝ, ²Ýáñ ³ãù» ñáõÝ Ù¿ç 

³ñóáõÝù åÇïÇ ï»ëÝ»Ýù: ²Ý Ïáõ É³Û á°ã Ã¿ 
Ù³ÝÏ³Ï³Ý ëáíáñ³Ï³Ý É³ óáí, ³ÛÉ Ïáõ É³Û Ù»ñ 
³Ý½ÇÕç ëñïÇ ËëïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ý Ïáõ É³Ûª 
Çñ ³ÕÇ ³ñ óáõÝ ùáí ÷³÷Ï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ 
Ï³ñÍñ³ó³Í Ñá∙ÇÝ, ÛÇß»óÝ»Éáí áñ Ê³  ãÇ íñ³Û Ñ»-
Õ³Í Çñ ³ñÇõÝÁ å³ïñ³ëï ¿ ÷ñÏ³∙ÇÝ ï³Éáõ Ù»ñ 
Ù»Õ³Ýã³Ï³Ý ³Ý Ó»ñáõÝ ÷á Ë³ñ¿Ý:

 î³∙Ý³å³ÉÇ ³Ûë ³ßË³ñÑÇÝ Ù¿çª ÃáÕ ÙëáõñÇ 
Ë³Õ³Õ ³ÝÏÇõÝÇÝ ∙áÛáõÃÇõÝÁ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ 
ÙËÇÃ³ñ³Ï³Ý ÁÉÉ³Û, áñå¿ë½Ç û∙ï³∙áñÍ»Ýù 
³éÇÃÁ áõ ÙïÝ»Ýù ³ÛÝ ï»Õ, Ñ³Ý¹ÇåÇÝù Çñ³ñáõ, 
Ý³ÛÇÝù Ù¿Ï½Ù¿Ïáõ ³ã ù»ñáõÝ »õ Ñ³ñ³½³ïÇ 
½∙³óáõÙ Ý» ñáí áÕ çáõ Ý»Ýù ½Çñ³ñ Áë»Éáí.

øðÆêîàê ÌÜ²ô ºô Ú²ÚîÜºò²ôøðÆêîàê ÌÜ²ô ºô Ú²ÚîÜºò²ô
Òº¼ ºô Øº¼ ØºÌ ²ôºîÆê:Òº¼ ºô Øº¼ ØºÌ ²ôºîÆê:

EçVFvç Açò. wUúQkIAq
AÉBÅrvçH AäçzBäBdBrV 

eBpvê QJnV

CAqAÑâIiaAcAq

AçJíV XvpÖVê zBpbBÉ JÖ.
âN#ç nJç, oVÖv#íÖ, òBjêç JÖ.
IdBç BtZBçf JçdVròrJçVê,
CJçJêVç XvpÖ BpräJjVê:

yBpbBÉ XvpÖVH lBÉBFBpRP
QBïBrêJê BpÖ BtZBçfP,
WvíÖBívçJê nJç näòJçP,
Ií nJç fvFví ZvçòJçP:á

oBpärJêVç äJjP dJBròV,
eLöç XvpÖV BjDVíçV,
uçP eBpçr N JçdròV,
AçBçVxP äVJLJçòV:

qB N dJBròP pBíJçTBdBr,
ArïvïvZ N pBíVäJBr.
qçBrVê Jrò dJBrò ÖäBrvín,
Ií HNzV qB áJçBHBÉrvín:

îB!Éò äBrò nJç ÑäJjbvjVr,
mJL dJBrò ví XvpÖ ävívjVr,
Ií BpH dJBròP zBfzBrvjVr,
oVÖvíÖvá pBíNä BrnBfVr:

oUÑuëÑU 
EAWuëÑâO

GvrBçB 
EåUEuåIAq yôiuÑIAq

EvrJB
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«ÑIWA» – WuëÇ OqGmUÄuëm
ÑBjnvÖ 67

 Վերջին քանի մը ամիսներուն՝ մարդկութեան 
իրավիճակը հիմնովին փոխուեցաւ, երբ աշխարհ 
դիմագրաւեց նոր ժահրի մը ստեղծած համաճարակի 
սպառնալիքը։ Սկսանք մենք մեզի շատ մը 
հարցումներ ուղղել, ապահովութեան, ապագայի 
եւ յատկապէս ամբոխի հոգեբանութեան մասին։ 
Ունինք կարգ մը պատասխաններ, իսկ մնացածներն 
ալ կը փնտռենք հեռատեսիլի լուրերուն եւ ընկերային 
ցանցերու մէջ։ 

 Այս բոլորին առջեւ պահ մը կենալու եւ 
հարցնելու ենք թէ «Աստուած ի՞նչ կ’ուզէ ըսել մեզի 
եւ համայն աշխարհին»։

 Ինչպէս նեղութեան բոլոր ժամանակներուն 
մէջ, այս անգամ ալ մեր սրտերն ու ականջները 
կը դարձնենք սաղմոսներուն, որոնք աղօթող 
հաւատացեալին համար հոգեւոր գանձարան մըն 
են։ Այնտեղ բարձրացած աղօթքներու մէջ կը գտնենք 
մենք զմեզ եւ մեր կեանքի փորձառութիւնները։ 
Հոն կը նշմարենք թէ որքանո՛վ մեր եւ Աստուծոյ 
միջեւ եղած փոխյարաբերութեան չափանիշերը 
համապատասխան են աստուածային կամքին։ 
Սաղմոսները կ’օգնեն որ կեանքի ճնշումներուն 
ընդմէջէն գտնենք Աստուծոյ լոյսը եւ ճանապարհը։ 
67-րդ Սաղմոսը օրինակ առնելով, եկէ՛ք տեսնենք 
թէ ինչպէ՛ս շնորհակալ սիրտով գովաբանութիւն 
բարձրացնող աղօթքը մեզ կը լեցնէ աստուածային 
միջամտութեան եւ նախախնամութեան 
պտուղներով։

 Ա- Նախ սաղմոսներուն մէջ կը տեսնենք որ 
Աստուծոյ ողորմութեան կարիքը զգացող հոգեւոր 
երաժիշտը կը ձայնակցի մարդկութեան կանչերուն, 
զանոնք զարդարած ըլլալով տողաչափութեամբ ու 
երաժշտութեամբ։ Մեր սերտած սաղմոսը կը սկսի 
սա՛ խօսքերով. «Աստուած թող ողորմի մեզի եւ օրհնէ 
մեզ»։ Եթէ այս կեանքի բոլոր վերիվայրումներուն մէջ 
ու անոր յարափոփոխ ամէն տուեալներուն դիմաց 
Աստուծոյ ողորմութիւնը չ՚ըլլայ, մենք կը կորսուինք՝ 
հոգեպէս, մտքով եւ մարմինով (համ. 1-2)։ 

 Բ- Ապա սաղմոսերգուն կ’ ՚ընդգծէ առ Աստուած 
գովաբանութեան հրաշալի արդիւնքները, որոնք 
իրական են բոլոր ժողովուրդներուն համար 
(համ. 3-4)։ Ժողովուրդներ պիտի գովեն Աստուծոյ 

դատաստանները եւ պիտի վստահին անոր 
ուղղութիւններուն, քանի որ Տէր Աստուած 
ամենագէտ է եւ ամենէն արդարն է։ Ան կը տեսնէ 
մեր աչքերէն վրիպած ճանապարհները, մեր 
ծուռ ու շիտակ հեռանկարները, կը հասկնայ մեր 
չնշմարած դրդապատճառները եւ կ’ողորմի մեզի իր 
նախախնամութիւնով՝ որ մեր մտքերէն վեր է։

 Գ.- Վերջապէս, սաղմոսերգուն կը շեշտէ թէ երբ 
ժողովուրդներ վստահութիւն, հնազանդութիւն եւ 
առ Աստուած գովաբանութիւն ցուցաբերեն, Տէրոջ 
օրհնութիւնները անպայման պիտի տեղան երկրի 
վրայ եւ ան պիտի լեցուի իր պտուղներով (համ. 5-6)։

 Սակայն այս սաղմոսին բովանդակութեան մէջ 
կայ երկու անգամ կրկնուած բառ մը՝ «Սելա», որ կը 
կազմէ այս յօդուածին հիմնական նիւթը։

 150 սաղմոսներուն մէջ, յաճախ ներմուծուած 
այս բառը յիշուած է 75 անգամ (երեքը՝ Ամբակումի 
մէջ) բայց շատ յաճախ չեն կարդացուիր։ Եթէ ուզենք 
«Սելա» եբրայերէն բառին ստուգաբանութիւնը 
կատարել, անոր ամենէն հաւանական իմաստը կը 
գտնենք «Սելալ» եզրին մէջ, որ գործածուած է Յոբ. 28. 
16-17 համարներուն մէջ, ուր կը նշանակէ՝ «արժէքը չի 
բաղդատուիր»։ Սակայն փառաբանական սաղմոսի 
մը ենթահողին մէջ անիկա աւելի հարուստ իմաստ 
մը կը ստանայ։ Աստուածաշունչի մեկնաբաններու 
մեծամասնութեան համաձայն՝ Հին Կտակարանի 
ժամանակներուն մէջ սաղմոսները կ’երգուէին, 
ու «Սելա»ն երաժիշտներուն եւ երգողներուն 
համար նշան մըն էր որ դանդաղէին, լուռ մնային, 
ուշադրութիւն դարձնէին եւ մտածէին ըսուածին 
ու երգուածին մասին,՝ կատարուածին եւ գալիքին 
մասին։ «Սելա»ն ընդմիջում մը կը ստեղծէր։

 Այպէս, օրինակ՝67-րդ սաղմոսի ենթահողին 
մէջ, «Սելա»ն կու գայ եւ առիթ կը շնորհէ որ 
փառաբանութեան մէջ կեցողը, մէկ խորհուրդէն 
միւսին չանցած, առիթը ունենայ խոկալու եւ 
մտածելու։ Առաջին ընդմիջումը կու գայ Աստուծոյ 
ողորմութեան եւ փառքի տուչութենէն անմիջապէս 
ետք, իսկ երկրորդը՝ առ Աստուած գովաբանութեան 
կոչէն ետք, որպէսզի երգողը կանգ առնէ ու լսէ 
Աստուծոյ Հոգիին ձայնը, որ ունի պտղաբերութեան 
եւ վերստին օրհնութեան խոստումներ։
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 Ընդմիջումը դիտումնաւոր դրուած է, որպէսզի 
մեզմէ՝ ընթերցողներէս երբեք չվրիպին այն կարեւոր 
ճշմարտութիւնները, որոնք Աստուծոյ Խօսքը 
ընդհանրապէս եւ սաղմոսները մասնաւորապէս 
կը յայտնեն մեզի։ «Սելա»ն կը դառնայ ո՛չ միայն 
սաղմոս կարդալու կշռոյթ, շեշտաւորում եւ կամ 
առոգանութիւն, այլ՝ հոգեւոր մտածելակերպ մը, որ 
պէտք է կիրարկուի կեանքի բոլոր բնագաւառներուն 
համար։ Անիկա իրական եւ անհրաժեշտ է ուսանողի 
մը համար, ամուսնացած զոյգերու համար, կեանքի 
միջին տարիներու ճգնաժամերէն անցնողին համար, 
տունէն հեռացող զաւակներու տէր ծնողաց համար, 
եկեղեցիներու համար՝ որոնք ամեակներ կը տօնեն, 
ազգերու համար՝ որոնք ընկերային ու քաղաքական 
յեղաշրջումներէ կ’անցնին, եւ ներկայ աշխարհին 
համար՝ որ դէմ առ դէմ կը գտնուի պսակաձեւ ժահրի 
համաճարակին։ 

 Այս օրերու մեր անմիջական շրջապատին 
եւ համայն աշխարհի անցուդարձերուն 
նայելով, տարբեր մարդիկ տեսակ-տեսակ 
մեկնաբանութիւններ կ’որդեգրեն եւ կը բաժնեկցին։ 
Կը մտածենք ու կ’ըսենք՝թէ արդեօք այս բոլոր 
պատահածները հետեւա՛նքն են մարդկային մեղքին, 
չարին վերջին ջանքե՛րն են՝ որ մեր ուշադրութիւնը 
հեռացնեն Աստուծոյ ամենակարողութենէն։ Արդեօք 
ժամանակներու վերջաւորութեան եւ Քրիստոսի 
գալստեան օրերու նշաննե՞ր են ասոնք, եւ կամ 
արթննալու եւ զգաստանալու հրաւէր մը։ 

 Անշուշտ որ այս բոլորին մէջ Ճշմարտութիւն 
կայ, մասամբ կամ ամբողջութեամբ։ Ցաւը, վտանգը, 
խուճապը եւ անորոշութիւնը ամէն տեղ են։ Այսօր 
համացանցի վրայ ամենէն շատ կարդացուած եւ 
բաժնեկցուած հատուածը 91-րդ սաղմոսն է։ 

 Սակայն կ’արժէ՛ այս բոլոր պատահարներուն 
նայիլ եւ անդրադառնալ «Սելա»յի հոգեբանութիւնով, 
դիտանկիւնով եւ սկզբունքով։ Եթէ սաղմոսները 
ընդհանրապէս մեզ կը հրաւիրեն կամովին կանգ 
առնելու եւ խոկալու Աստուծոյ շունչէն բխած 
խորհուրդներուն եւ պատգամներուն վրայ, այս 
օրերու աշխարհի մեծագոյն պատահարը՝ ժահրի 
մը բերած սպառնալիքն է, եւ ան կը հրաւիրէ 
մեզ մտածելու նոյն նշաններուն եւ երկնային 
պատգամներուն մասին։

 Այս վերջին օրերու պարագաները ինքնա-
բերաբար մեր կեանքերէն ներս ստեղծեցին 
մեծ «Սելա» մը, ընդմիջում մը, սկսեալ մեր 
աշխատավայրերէն, գործատեղիներէն, ակամայ 

տուներէն ներս մնալու ստիպողականութենէն, 
անցնելով մեր զաւակներուն ու թոռներուն 
կրթական հաստատութիւններու ընդմիջումներէն եւ 
հասնելով մինչեւ մեր եկեղեցական հաւաքներուն, 
միջոցառումներուն ու մեր ընկերային շփումները 
նուզագոյնին իջեցնելու հրամայականին։ Կ’ապրինք 
բաւական երկար եւ խորունկ «Սելա» մը։  

 Գերզբաղ եւ գերմտահոգ վազքի մը մէջ, 
Աստուած կը խօսի մեզի հետ եւ «Սելա» կ’ըսէ որ մեր 
ուշադրութենէն չվրիպին կեանքի ամենէն կարեւոր 
բաները, ինչպէս՝ մեր գոյութեան պատճառը, մեղքի 
պատճառով Աստուծոյ փառքէն ինկած մարդուն 
բնական վախճանը, ու Քրիստոսի շնորհքով եւ խաչին 
զոհաբերութիւնով մեր փրկութեան գրաւականը։ 

 «Սելա»ն կ’օգնէ որ մեզմէ անդին 
տեսնենք ու զգանք թէ որքա՜ն ահաւոր բան է 
«ընկերային հեռաւորութիւն» կոչուածը, նաեւ 
«ինքնամեկուսացումը» որ կարգ մը ընկերութիւններ 
վաղուց որդեգրած են, յատկապէս Արեւմուտքի մէջ։

 Այսպիսով, «Սելա»ն սաղմոսի մը բառէն աւելի 
կը դառնայ կեանքի ոճ եւ մտածելակերպ։ Աստուած 
մեր կեանքերը ծրագրած է եւ զանոնք աւելիով կը 
ձեւաւորէ «Սելա»յով։ 

 Որպէս եզրակացութիւն, կրնանք հաստատել 
թէ այսօրուան աշխարհին դիմագրաւած մեծ 
ընդմիջումին դիմաց՝ մենք ընտրութեան մը 
առջեւ կը գտնուինք։ Կա՛մ կ’ապրինք վախով ու 
վաղուան անորոշութեան առթած մղձաւանջով, 
եւ կամ կը թողունք որ «Սելա» ընդմիջումը (թէկուզ 
պարտադիր) մեզ վերացնէ, որպէսզի մտածենք մեր 
հոգեւոր կեանքի ամենէն կարեւոր եւ անփոփոխ 
ճշմարտութիւններուն վրայ եւ աւելի խորունկ ձեւով 
կապուինք Աստուծոյ։ 

 Երբ այս օրերուն կը տեսնենք որ կեանքը որքա՜ն 
դիւրաբեկ է, մեր մարմինները որքա՜ն խոցելի են 
եւ դժուարութիւն իսկ ունինք պայքարելու հազիւ 
մանրադիտակով տեսանելի ժահրի մը դէմ, պահ մը 
կենա՛նք (Սելա) եւ լսե՛նք Աստուծոյ ձայնը։ 

 Մօտիկ անցեալին նայի՛նք, տեսնե՛նք աշխար-
հի գոռոզութիւնը, ամբարտաւանութիւնը, մեղքն 
ու անձնասիրութիւնը, եւ ըսե՛նք Աստուծոյ. 
«Տէ՛ր, ի՞նչ կ’ուզես որ ընեմ»։ Կա՛նգ առնենք 
եւ ուրիշներու կարիքներուն հասնինք։ Կա՛նգ 
առնենք եւ վերարժեւորենք մեր հոգեւոր 
հաւաքականութիւններու նախապատուութիւնները։ 
Կա՛նգ առնենք եւ մա՛ սքանչելի եւ հրաշք 

uëÑuëmqAÑUåuëQUëq
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ցուցաբերող բառերը արտասանենք.՝ «Շնորհակալ 
եմ», «Ներողութիւն կը խնդրեմ», «Կը ներեմ», «Կը 
սիրեմ քեզ»։ Երթա՛նք ու հանդիպի՛նք անոնց, որոնց 
հետ սառեցուցած ենք մեր կապերը եւ օտարացած։

 Ա՛յս ալ պիտի անցնի. սակայն հաւատքով, 
սիրով եւ ա՛լ աւելի մարդկային ու հոգեւոր 
առաքինութիւններով դուրս պիտի գանք, քանի 

որ Տէրը ընդհատեց մեր բնական երթը ու մենք 
խոկացինք եւ աւելիո՛վ խոնարհեցանք։ Ամէն։

ÜJç. ÜBxN MñmMñkIAq
îBÖBäJrB

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

 Ռուբինեան Թագաւորութեան շրջանին, 
Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութիւնը կը 
գտնուէր Կիլիկիոյ թագաւորներու քաղաքական 
պաշտպանութեան եւ Սիսի կաթողիկոսներու 
հոգեւոր իրաւասութեան ներքեւ: Երբ Օշին 
Թագաւորը (1307-1320) եւ Կոստանդին Գ. Կեսարացի 
Կաթողիկոսը (1307-1322) հայ եկեղեցւոյ թեմակալ 
առաջնորդներուն կը պարտադրեն ընդունիլ Սիսի 
1307 թուի Ժողովի որոշումները, Երուսաղէմի 
Սարգիս Պատրիարքը, անաղարտ պահելու համար 
Երուսաղէմի Հայոց եկեղեցւոյ վարդապետութիւնը, 
Եգիպտոսի սուլթանէն հրովարտակ մը ձեռք կը ձգէ 
եւ անով կ’անջատէ Երուսաղէմի Աթոռը Կիլիկիոյ 
հոգեւոր իշխանութենէն, ու կը դառնայ անկախ եւ 
ինքնավար Աթոռ՝ 1311-էն սկսեալ:

 1517-ին Օսմանեան Սուլթան Սելիմ կը գրաւէ 
Երուսաղէմը եւ կը հրապարակէ իր հրովարտակը, որ 
կը հաստատէ Մուհամմէտի, Օմարի, Ալիի եւ Սալահ 
Էտտինի կողմէ տրուած առանձնաշնորհումները՝ 
ի նպաստ Երուսաղէմի Հայոց Սուրբ Յակոբեանց 
Աթոռին:

 Սուլթան Սելիմի յաջորդը՝ Սուլթան Սուլէյման 
թագաւորական ստորագրութեամբ կը հրատարակէ 
իր հրովարտակը, հաստատելով հայերու 
իրաւունքները Երուսաղէմի մէջ:

 Օսմանեան տիրապետութեան 4 դարերու 
ընթացքին, հայերը օգտագործած են իրենց 
կապերը թրքական իշխանութիւններուն հետ եւ 
ամրապնդած համայնքին իրավիճակը: Սակայն 
յաջորդ երեք դարերու ընթացքին Երուսաղէմի 

Հայոց Պատրիարքարանը եւ հայ համայնքը կը 
վարեն դժուարին եւ մտահոգիչ կեանք մը: Վէճեր 
տեղի կ’ունենան հայ եւ յոյն համայնքներու 
միջեւ: Յոյները քանիցս կը փորձեն տիրանալ 
հայերու սրբատեղիներուն եւ իրաւունքներուն, 
կաշառելով թուրք իշխանական դասը: Քանի՜, 
քանի՜ անգամներ թուրք իշխանութիւններէն 
կ’ապահովեն իրենց ի նպաստ հրովարտակներ: 
Սակայն Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքներուն 
եւ անոնց օգնական կղերներուն խոհեմ եւ յամառ 
կեցուածքներուն շնորհիւ, թուրք սուլթանները 
յատուկ հրովարտակներ հրատարակած են ի 
նպաստ հայերուն: Անոնցմէ ամենէն նշանաւորները 
եղած են՝ Մեհմէդ Դ.-ի հրովարտակը՝1659-ին, 
Մահմուտ Ա.-ինը՝ 1735-ին, եւ Ապտուլ Մեճիտինը՝ 
1853-ին, որ Երուսաղէմի հայերու իրաւունքներնու 

Հու սէյն Իպն Ալի Ալ Հաշիմի ի հրովարտակըՀու սէյն Իպն Ալի Ալ Հաշիմի ի հրովարտակը
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կարգավիճակը սահմանող հրովարտակներուն 
վերջինը կը նկատուի: 

 1739-ին Օսմանեան Կայսրութեան Սուլթանը՝ 
Մահմուտ Ա., Երուսաղէմի հայոց ծերունազարդ 
Պատրիարք Գրիգոր Շղթայակիրին ուղղուած 
կայսերական հրովարտակով պաշտօնապէս կը 
նուիրագործէ Երուսաղէմի հայերուն իրաւունքը 
Սուրբ Քաղաքի սրբատեղիներուն վրայ։ Գրիգոր 
Շղթայակիր Պատրիարքը կրցած է Երուսաղէմի 
յոյն եւ լատին կղերին ու հաւատացեալներուն 
համաձայնութիւնը ապահովել եւ կայսերական 
հրովարտակով նուիրագործել Երուսաղէմի 
հայերուն պատմական իրաւունքները սրբավայ-
րերուն վրայ։

 1888-ին օսմանցի Սուլթանը Երուսաղէմի 
Յարութիւն Պատրիարքին երկար հրովարտակ-
գրութիւն մը կը ղրկէ՝անոր պատրիարք ընտրուելուն 
առիթով: 

 Մուհամմէտի յաջորդներուն կողմէ հայերուն 
տրուած վերջին հրովարտակը շնորհուեցաւ Հայոց 

Ցեղասպանութեան ընթացքին: 1917-ին Մեքքէի 
կրօնապետը՝ Էմիր Հուսէյն Իպն Ալի Ալ Հաշիմի, 
կը հրապարակէ իր հրովարտակը, տեղեակ ըլլալէ 
ետք Մեծ Եղեռնի մանրամասնութիւններուն: Ան 
արաբական աշխարհի Իսլամներուն կը հրահանգէ 
օգնել գաղթական հայերուն եւ դիւրացնել անոնց 
վերապրումը արհաւիրքէն ետք: Այս հրովարտակը 
ներկայիս կը գտնուի Սէուտական Արաբիոյ 
մայրաքաղաքին պետական արխիւներուն մէջ:

 Ինչպէս ծանօթ է բոլորիս, արաբական 
երկիրները, յատկապէս՝ Սուրիան, Լիբանանը, 
Յորդանանը եւ Եգիպտոսը հիւրաբար ընդունեցին հայ 
գաղթականները ցեղասպանութեան տարիներուն, 
եւ արաբ ժողովուրդը օգնութեան հասաւ ու 
ապաստան տուաւ թափառական վերապրող հայ 
ժողովուրդին: 

(ÜJçÅ)
CTVtd cBçzVÖ 
eAåyuoIAq

mvrçNBX

ÜcAouëQUëq ÑuëåC euEUUq 
AÇAÄquåGuëQUëqO

 arBb Jn ÜBXBrÖ, BÖävíBbBáBZ 
PräBrVòV nP nNÅ: eöçJrBdBr nJb nBpçÖ 
BnNr öç TBnJçv!á d’BjöRNç, Jí BnNr FVtJç 
dP ÖävíFNç RN BjöRB#b Jn zBÉdJXN BÉBÅ: 
yBäBrJdvíRVírÖ dBçl äJíJê, ví JçD 17 
äBçJdBrVÖ fBpçÖ dvçÖrêvíêV, ÖäVzvíJêBp 
BrnVÅBzNÖ FvçbV BÖzBçNL rJävíVX: 30 äBçV 
fBtvíBzBfBdBr FçBÖJrJBd nP áBçJêV 
vçzNÖ ïvçhBFNä, ví nBÖrBFVävíRVírváÖ 
öFrJêV fBpdBdBr ntBdvíRBpVr Jí nBçLBdBr 
dBLnBdJçzvíRVírrJçví: 

 eJÉví nrBêBb NV JdJjJêVNr, nVrxJí 
vç fBrHVzJêBp drvÅÖ$ AÖäjVdVr, vç VrbV 
zBçFJíJê dBpvírvíRVír, BzBfvávíRVír, 
áÖäBfvíRVír Jí víçBZvíRVír: IçD fçBíVçNç 
LVÖ ïBÉBDBrBdBr dBn BíJäBçBrxBdBr 
TvjváV nP$ ÜBXBrÖV eBp AíJä. JdJjJêVVr 
nNÅ, VçJr d’PrdJçBrBpV: cP nBÖrBdêNV rBJí 

zÖBdBHçvíRJBr dBn pvíjBçdBívçvíRJBr 
zBtäBnvíròrJçví:

 2017-V ôFvÖävÖVr BçhBdvíçHV 
d’JçRBpVrò HNzV yçPRBpr: kBnDBr 
ÖZBXnBnD rBZBzBävívíRVírP xävíV BÅ 
dvjnNÖ Jdvj VròrBtBçTVr: YXBêvíêVx 
DBZvínNr Jäò VròrBtBçTÖ òBrV nP BrFBn 
VròrVç áçBp HBçhBí, pJävp XÉvíRVír äVçJê: 
svíävá fBÖBí täBz öFrvíRJBr dBÉòP$ 
vÖäVdBrrJçví Jí fçtNÅrJçví fJä, vçvrò 
däçBäJêVr VròrBtBçTÖ$ nJL nNÅNr HvíçÖ 
fBrJXví fBnBç: eVíBrHBrvêVr nNÅ pBpärV 
JjBí vç VrbV PrdJçBêvj JçJò BrhJçP fBLVí 
ïvòç lBrdÉävíòrJç ÖäBêBb NVr, VÖd JÖ$ v#x 
nNd áNçò...:

 ÜJçpVtJêV RN 1970-BdBr RvíBdBrrJçvír 
rnBr BçdBbV nP fBrHVzBb NV, DBpê 
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VròrBtBçT áBçvjP JÖ xNV: ApH BäJr BX 
v#x nNd ÖdçRvíò vírJêBb NV: uíÖäV VçBLJd 
HBçhBp RN AÖävíbvp hJÉòP zBfBb Nç nJL: 
ÑBdBpr dP näBbNV RN Vrxv#í xBçFVXJê vç ÖZBX 
FvçbNV, Vrx vç bBrç BçdBbV BÉBÅrvçHJê 
nJL, ïvZBrBd zBtäzBrJXví nJç DvXvçVr 
dJBròP BpH HNzòVr nNÅ: eVnB dP fBÖdrBn 
vç RvpX ävíBí vç BpH ïvçhBròP zBäBfV, 
vçzNÖLV fvFJívçBzNÖ BçRrêrN LVÖ:

  WÖJêV RN 22 mBpVÖ 2019-Vr$ ÜJç. kvçl 
âBzör zVäV òBçvLNç ÜBXBrÖV eBp evFJívç 
IjDBpçvíRJBr «mBçBrBRB» JdJjJêVVr 
nNÅ: ApÖ BrFBn J#Ö BÉBÅBçdJêV drvÅÖ vç 
JçRBrò Jí vírdrHçJrò: CB#É n’VÖd xïBZêvíêV 
zBäFBnNr: IçD TvjváP áJçÅBêBí, JdJjJêívp 
fváVíP$ WvíäJç JjD. qBÖBrJBr$ VrbV 
nöäJêBí, hJÉòJçÖ BÉBí VçJrrJçvír nNÅ, Jí 
ÖdÖBí ZöÖVX: uí JçD fBçêvíê RN d’víLJ#n 
oVÖvíÖ ñçVÖävÖP PrHvírVX vçzNÖ Vn 
îçdVxÖ, BráBçBr HçBdBr zBäBÖZBr ävíV$ 
fJbdXäBXvá:

 UçVdvírP FBêVrò eBp AíJä. JdJjJêVr, 
dçdVr XÖJXví BíJäBçBrVxVr zBäFBnP: Ar 
VrbV fBjvçHJê RN LvòBrxÖ VçnN ZrHçBb 
Nç vç BnNr Vrx ïvçhN$ vç Vç ïJÖBrJçP 
BzBtZBçJr: ÜBXBrÖV rBZdVr fváVíP$ ÜJç. 
SVXzJç WJívrJBrr BX Vn nBÖVÖ ZöÖBb Nç k. 
âBzvpVr, vçváfJäJí nBpçÖ Brvç HVnBb Nç 
vç dBçJXVr PrN$ LVÖ fBnvLJXví vç ñçVÖävÖP 
PrHvírVn vçzNÖ îçdVxÖ: 

 ApÖ BnNrP frBçBívç HBçhBí nVnVBpr Ñ. 
evFVVr BÉBÅrvçHvíRJBnD: ApH öçNr V áJç 
BnNr öç Ñ. EVçòP dP dBçHBn: srvçfBdBXvíRVír 
dP pBpärJn rBJí nJç rJçdBp fváVíVr$ ÜJç. 
MXV SBXvíûVr, vç ÖVçvá zBäBÖZBrJê DvXvç 
fBçêvínrJçvíÖ$ vçzNÖLV vçvtJn ndçävíVX, 
ví âNçvÅ bBÉBpJX JdJjJêVVÖ nNÅ: EVäJn RN 
PräçBb lBnDBpNÖ PrRBrBXP HVíçVr xN, DBpê 
xJn LjÅBç, FVärBXvá vç AÖävíBb VrbV zVäV 
öFrN: oVÖvíÖ PÖBí. «qJ#j HÉrNr rJçÖ näNò. 
vçváfJäJí XBpr N Bpr HvíÉP Jí PrHBçhBd$ 
Bpr lBnDBr, vç HNzV dvçvíÖä dP äBrV, ví 
tBä Jr Brvrò$ vç dP närJr BrdN. vçváfJäJí 
rJj N Bpr HvíÉP Jí Brhvíd$ Bpr lBnDBr, vç 
HNzV dJBrò dP äBrV» – mBäR. 7. 13-14:

sBíBçt yuoAkIAq
ÜBXBrÖ

eAëAâñ ÇuëmCIåU mMÄ
 Այս օրերին Արցախում պատերազմ է, 
պատերազմ է ամէն մի Հայի սրտում։ Ցաւոք օր-օրի 
ճանաչում ենք այն աշխարհին, ով աչքերը փակ 
կոչի երանգներով յորդորներ է անում եւ աջակցում 
ցեղասպան ազգերին…։

 Ամէն օր, ժամ առ ժամ Հայաստանի 
մարզերում, գիւղաքաղաքներում աւելանում են մեր 
Արցախահայերը, ովքեր իրենց բնօրրանը թողնելով, 
մի քանի հագուստ եւ անձնագրեր վերցնելով 
յայտնուել են անելանելի վիճակում։ Սակայն նրանց 

մէջ յոյսի վերջին երանգները դեռ չեն մարել, որը 
ուղղուած է դէպի Աստուած։ Նրանցից շատերը 
հաւատում են որ իրենք բնակիչն են խոստացեալ 
երկրի՝ Հայաստան-Արցախ աշխարհի։ Գիտակցելով 
իրենց ապրումները, փորձեցինք մի քանի հարցերով 
հասկանալ նրանց քրիստոնէական ապրելակերպը, 
պատերազմից առաջ եւ յետոյ։

 Մեր առաջին զրուցակիցը՝ Ստեփանակերտ 
քաղաքի բնակիչ Պետրոսեան Արեւն է, ով իր երկու 
դստրերի ու թոռնիկների հետ ժամանակաւոր 
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բնակութիւն է հաստատել Այնթապի Հայ 
Աւետարանական եկեղեցաշէնքում ։

 Հարց – Մինչեւ պատերազմը, ինչպիսի՞ն էր ձեր 
հաւատքի կեանքը։

 Ինձ մօտ հաւատքը միշտ շատ է եղել։ Յիշում 
եմ երբ աշխատանքի վայրում հաւատքի մասին 
էի խօսում, լինում էին մարդիկ, ովքեր երկմտելով 
կամ կասկածանքով էին խօսում Աստծոյ գոյութեան 
կամ զօրութեան վերաբերեալ, բայց ես միշտ 
էլ հաւատացել եմ որ ի՛նչ հաւատքով խնդրես՝ 
ունենալու ես իր ժամանակին։

 Հարց – Այժմ, երբ պատերազմական իրավիճակ 
է, ինչպէ՞ս է այն ազդում հաւատքի կեանքին վրայ։

 Պատերազմի սկսած պահից սկսել եմ աղօթել, 
հաւատալով որ մենք փրկուելու ենք թշնամու 
արկերից, եւ այո՛, դժուարութեամբ, գիշերով, բայց 
կարողացանք գալ Հայաստան։ Ես հաւատում 
եմ որ երբ հոգդ դնում ես Աստծոյ վրայ, սիրտդ 
խաղաղուում է, չգիտեմ մի տեսակ խաղաղութիւն 
կայ ինձ վրայ, որ յաղթելու ենք։

 Հարց – Երբ աւարտի այս ամէնը, ինչպէ՞ս կը 
փոխուի ձեր հաւատքի կեանքը։

 Հաւատքը չպիտի փոփոխական լինի, այն 
միշտ մնայուն պիտի լինի թէ՛ ներկայում եւ թէ՛ 
ապագայում։ Միշտ պիտի հաւատաս Աստծոյ 
զօրութեանը, քանի որ հենց Նա է մեզ կեանք տուողը։

 Մեր երկրորդ զրուցակիցը Սոնիա Մինասեանն 
է Ստեփանակերտ քաղաքից։ Նա նոյնպէս եկել է իր 
աղջկայ, հարսի եւ թոռնիկների հետ. բնակուում են 
Այնթապի ՀԱԵ-ում։

 Հարց – Մինչեւ պատերազմը, ինչպիսի՞ն էր ձեր 
հաւատքի կեանքը։

 Մինչեւ պատերազմը ունէի ամուր հաւատք, 
ձգտում էի ապրել Աստծոյ տասը պատուիրանների 
համաձայն։ Ներել էի բոլորին իմ հանդէպ կատարած 
մեղքերի համար, եւ խնդրում, աղօթում էի Աստծուն, 
որ ների նաեւ իմ գիտակցաբար եւ անգիտակից 
կատարած մեղքերը։ 

 Հարց – Այժմ, երբ պատերազմական իրավիճակ 
է, ինչպէ՞ս է այն ազդում հաւատքի կեանքին վրայ։

 Այժմ, այս պատերազմական իրավիճակում, 
աւելի է ամրացել իմ հաւատքը։ Ապաւինում եմ 
միայն Աստծուն, եւ հաւատում որ չարը չի կարող 

յաղթել, եւ որ մեր աղօթքները երկինք են հասնում 
ու մենք պէտք է յուսանք եւ անընդհատ աղօթենք։ 
Նրանն է կամքը, ինչպէս երկնքում, այնպէս էլ երկրի 
վրայ։

 Հարց – Երբ աւարտուի այս ամէնը, ինչպէ՞ս կը 
փոխուի ձեր հաւատքի կեանքը։

 Երբ աւարտուի պատերազմը, ես ամէն օր՝ 
ինչպէս հիմա՝ ծնկած փառք կը տամ Ամենասուրբ 
Երրորդութեանը եւ կ’աղաչեմ որ պահի ու 
պահպանի երկիրս Հայոց եւ ազգս Հայոց։ Ասեմ 
նաեւ որ այս օրերին ծնուեց իմ երրորդ թոռնուհին…։ 
Փոքրիկի հայրիկը սահմանում է եւ կռուում է մեր 
երեխաների վաղուան ապագայի եւ ազատութեան 
համար։ Գիտեմ ինչքա՜ն դժուար է նրա համար իր 
ընտանիքից հեռու լինելը, բայց սա վերջ ունեցող 
պատերազմ է լինելու։

 Սիրով համաձայնուեց մեզ հետ խօսել եւ իր 
վկայութիւնը բերել նաեւ Անուշ Մինասեանը՝ 
Ստեփանակերտ քաղաքից, ով այս օրերին իր 
զաւակի եւ մայրիկի հետ բնակուում է Այնթապի 
ՀԱԵ-ում։

 Հարց – Մինչեւ պատերազմը ինչպիսի՞ն էր ձեր 
հաւատքի կեանքը։

 Կարելի է ասել, որ մինչեւ պատերազմը ապրում 
էի լճացած հաւատքի կեանքով։ Աղօթում էի, բայց 
Աստծոյ Խօսքը լիարժեք տեղ չունէր իմ կեանքում։

 Հարց – Այժմ, երբ պատերազմական իրավիճակ 
է, ինչպէ՞ս է այն ազդում հաւատքի կեանքին վրայ։

 Պատերազմի առաջին օրերից, թողնելով տունս 
ու հարազատներիս, երեխայիս հետ ապաստան 
գտանք Այնթապի ՀԱԵ-ում։ Պատերազմը ստիպեց 
վերանայել կեանքիս արժէքները։ Աղօթքը եւ Աստծոյ 
Խօսքը դարձան միակ գործիքս պատերազմի 
դէմ։ Ամէն անգամ երբ վատ լուր է հասնում մեզ, 
առաջին քայլովս վազում եմ իմ գաղտնի սենեակը 
ու մտահոգութիւնս պատմում Տիրոջս։

 Հարց – Երբ աւարտուի այս ամէնը, ինչպէ՞ս կը 
փոխուի ձեր հաւատքի կեանքը։

 Երբ այս ամէնը աւարտուի, իսկ այն շուտով 
կ’աւարտուի, Աստծուն փառք տալը ամէն չնչին 
բանի համար, ամէն ապրած վարկեանիս համար, կը 
դառնայ կեանքիս ամենակարևոր բաղադրիչներից 
մէկը։
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 Ոչնչացման վտանգը կը յառաջանայ Արցախի 
մեր եղբայրներուն գլխուն վերեւ: Գոյութեան 
սպառնալիքը իր ստուJրը կը ձգէ Հայաստանի եւ 
Արցախի ինքնիշխան պետութիւններուն վրայ:

 Մենք ականատես կ'ըլլանք մէկ դարի վրայ 
երկարող չարութեան անզուսպ ներխուժման՝ մեր 
հայրենիքի արեւելեան եւ արեւմտեան սահմաննե-
րուն:

 Սակայն մեր աղաղակը խաղաղութեան համար 
է: Կեանքի անքակտելի իրաւունքը, ազատութիւն ու 
երջանկութիւն հետապնդելը՝ Ստեղծիչէն պարգեւ 
մըն է բոլոր ազգերուն եւ ժողովուրդներուն՝ 
երկրագունդի բոլոր անկիւիններուն մէջ:

 Արցախի ժողովուրդը առաջինս արժանի է այս 
պարգեւին: Որպէս ազատ եւ ժողովրդավարական 
կամքի դրսեւորում, ան օգտագործեց ինքնորոշման, 
ազատ ապրելու, սիրելու, պաշտելու, զարգանալու եւ 
բարգաւաճելու իր իրաւունքը: Սակայն Կիրակի, 27 
Սեպտեմբեր 2020-ի վաղ առաւօտուն, Ատրպէյճանը 
այդ իրաւունքը խախտեց: Թուրքիոյ կողմէ դրդուած, 
քաջալերուած եւ զինուած՝ ան ամբողջական 
ռազմական յարձակում մը սկսաւ Արցախի խաղաղ 
ժողովուրդին դէմ, որուն յաջորդեց անգութ եւ 
անխտրական ռմբակոծում՝ սահմանի վրայ գտնուող 
քաղաքներու եւ գիւղերու անմեղ բնակչութեան: 
Արցախը կը ռմբակոծուէր հրետանային կրակներով, 
ռազմական յարձակման անօդաչու սարքերով, 
ուղղաթիռներով եւ հրթիռներով:

 Մեր ժողովուրդը խաղաղոթեան կոչ կ'ուղղէ։ Նոյն 
ընթացքին, մեր հողերու, տուներու, եկեղեցիներու, 
ընտանիքներու, կիներու եւ զաւակներու հերոս 
պաշտպանները՝ վճռած են պահպանելու մեր 
հայրենիքը եւ պաշտպանելու անոր սահմանները:

 Տասնեակներով մարդիկ նահատակուեցան, 
հարիւրաւորներ՝ վիրաւորուեցան եւ հազարա-
ւորներ՝ տեղահան եղան: Սակայն հայրենիքի 
պաշտպանները ամուր կառչած են Նոյի երկրին:

 Մեր հաւաքական աջակցութիւնը խիստ էական 
է, մինչ մարտերը կը շարունակեն սաստկանալ: Այս 
իրավիճակը միայն մէկ արդիւնք կրնայ ունենալ – 
յաղթանակ։

 Յաղթանակը կը պահանջէ զոհողութիւն. եւ 
Արցախի ու Հայաստանի ժողովուրդները վճռական 
են զոհաբերելու իրենց արիւնը:

 Մենք կանչուած ենք աղօթելու խաղաղութան 
համար, մեր շրջապատը իրազեկ դարձնելու 
եւ բաժնեկցելու մեր նիւթական միջոցները, 
պահպանելու Արցախն ու անոր ժողովուրդը, 
աջակցելու պատերազմի զոհերուն, հոգ տանելու 
վիրաւորներուն եւ պատուաբեր հրաժեշտ տալու 
մեր նահատակներուն:

 Միացեալ Նահանգներու հայ համայնքի 
ղեկավարներու ժողովի ընթացքին, Հայաստանի 
Հանրապետութեան մեծարգոյ Դեսպան Վարուժան 
Ներսէսեան բաժնեկցեցաւ Հայաստանի եւ Արցախի 
ղեկավարութեան փափաքը, փոխանցելու ամէն 
տեսակի օժանդակութիւն եւ սնունդ «Հայսաստան» 
Համահայկական հիմնադրամի միջոցով – www.
armeniafund.org/donate.

 Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակ-
ցութիւնը (Ա.Հ.Ա.Ը.), կատարելապէս գիտակից 
ըլլալով տեղւոյն վրայ տիրող արտակարգ 
իրավիճակին, «Հայաստան» հիմնադրամին փոխան-
ցեց 100 000 տոլարի նախնական գումար մը, աւելին 
ալ խոստանալով:

 Ա.Հ.Ա.Ը. իր բոլոր կառոյցները տրամադրեց 
Արցախի եւ Հայաստանի քաղաքացիական իշխա-
նութիւններուն, որպէսզի հոն ապաստանին կիներ, 
մանուկներ եւ ծերեր:

 Աղաւնիները վերստին դուրս պիտի թռչին 
նոյեան տապանէն եւ անկաշկանդ ճախրեն 
երկինքին մէջ, փառք տալով Աստուծոյ:

 Ձեր բարեգութ աջակցութիւնը շեփորներ պիտի 
հնչեցնէ:

KBíNr YAqkIAq
A.e.A.O. EvçbBHVç âröçNr

eBpJçNrV áJçBbJê$ 
qBpVçV yAåâAEkIAq

«...Եւ նոյեան տապանը հանգչեցաւ Արարատ լերան վրայ»«...Եւ նոյեան տապանը հանգչեցաւ Արարատ լերան վրայ»  – Ծննդ. 8. 4։
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 Հայաստանի եւ Արցախի հողերուն վրայ 
անցնող եօթը շաբաթներու ազգային աղէտալի 
վերիվայրումներու վաղորդայնին՝ ներկայիս 
կը դիմակալենք յետ-պատերազմեան դառն 
իրողութիւնը:

 Հերոսներու սերունդի մը զոհաբերումը, 
սերունդ մը՝ որ տիրող տագնապէն աւելի 
կրտսեր է. մեր բնաշխարհ Արցախի խաղաղասէր 
ժողովուրդին տուներուն, գիւղերուն ու 
քաղաքներուն կործանումը, մեր պատմական 
անտառներու հրկիզումը, մեր եկեղեցիներուն, 
հիւանդանոցներուն եւ դպրոցներու անխնայ 
ռմբակոծումը, միջազգային օրէնքներու կողմէ 
արգիլուած զէնքերու գործածութիւնը եօթը 
շաբաթներու ընթացքին՝ թշնամիին կողմէ 
Հայաստանի եւ Արցախի վրայ իր աւերը գործեց:

 Աղէտ մըն է այս, որ ո՛չ ոք կրնայ ուրանալ, ցաւ 
մը՝ որ ո՛չ ոք կրնայ մեղմացնել:

 Այո', յաղթանակի գագաթը դեռ չմագլցած՝ 
մենք քալեցինք մահուան շուքի ձորէն: Եւ այսօր 
այն պահն է, քաղաքակրթութեան ճանապարհի 
այն հանգրուանը, որուն մէջէն կ'անցնի մեր 
մարտիրոս ժողովուրդն ու հայրենիքը:

 Ճանապարհը որուն վրայէն պիտի քալենք 
գալիք օրերուն՝ մեզմէ կը պահանջէ անվեհեր 
ոգի, տոկունութիւն, ինքնավստահութիւն եւ 
քաջութիւն:

 Յետ-պատերազմի վերականգնումի եւ 
համախմբումի այս օրերուն՝ որոշ համոզումներ 
կը բաժնենք եւ որոշ յանձնառութիւններ ընելու 
կոչուած ենք:

 Յարգանքով կը խոնարհինք մեր 
նահատակներու յիշատակին առջեւ, որոնք իրենց 
կեանքը զոհեցին հայրենիքի պաշտպանութեան 
ի խնդիր, եւ կը հաստատենք մեր անվերապահ 
զօրակցութիւնը մեր ժողովուրդին:

 – Կանգուն կը կենանք ժողովրդավարական 
սկզբունքներով ընտրուած Հայաստանի եւ 
Արցախի պետական իշխանութիւններուն եւ կը 
յարգենք մեր ժողովուրդին կամքը:

 – Կը պահանջենք ճանաչումը Արցախի 
Հանրապետութեան անկախութեան՝ 
Միացեալ Ազգերու ընտանիքին կողմէ, այն 
հասկացողութեամբ որ անոր ապահովութիւնը 
երաշխաւորուի:

 – Կոչ կ'ուղղենք Արցախի ժողովուրդին 
վերադառնալ իրենց տուները, եւ կը հաստատենք 
մեր յանձնառութիւնը գործնականապէս 
սատարելու վերադարձի գործընթացին:

 – Կանգուն կը կենանք Հայաստանի 
Հանրապետութեան կողքին եւ կը շարունակենք 
մեր աշխատանքը՝ սատարելու անոր հոգեւոր 
աճման, ինչպէս նաեւ անոր ֆիզիքական եւ 
տնտեսական զարգացման:

AoSmMAcAq

«Թէեւ մահուան շուքի ձորին մէջ ալ «Թէեւ մահուան շուքի ձորին մէջ ալ 
պտըտիմ, չարէն պիտի չվախնամ, պտըտիմ, չարէն պիտի չվախնամ, 

վասնզի Դուն ինծի հետ ես»վասնզի Դուն ինծի հետ ես» 
– Սաղմ. 23. 4։
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 Եղեռնի զոյգ նահատակներու թոռնուհի, 
միջ-եկեղեցական մշակոյթով սնած Հայ Աւետա-
րանական ուսուցիչներու եւ դեղագործներու 
հաւատացեալ գերդաստանի մը զաւակն եմ։ 
Ուսումով դեղագործ եւ ընկերային ծառայող, 
1970-էն ի վեր կ'աշխատիմ «ԷՀԼԱՆ», լիբանանցի 
հայերու համար կառուցուած բնակարանային 
ծրագրին ծիրէն ներս իբր ընկերա-բժշկական 
գործիչ, միաժամանակ վարիչ-պատասխանատու։ 
Համայնքային պատասխանատու պաշտօններ 
կը վարեմ զանազան վարչութիւններու մէջ, 
ինչպէս՝ Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցիի եւ Հայկազեան 
Համալսարանի հոգաբարձութեանց, Ճինիշեան 
Յիշատակի Ձեռնարկի, Հայ Աւետ. Ընկերային 
Ծառայութեան Յանձնախումբի, Զուարթնոց Վերա-
դաստիարակութեան Կեդրոնի եւ «Աքսիոն Քրեթիէն 
ան Օրիան» Հաղորդակցութեան մէջ։ Ենթահողը եւ 
«փողոց»ը հաղորդակցութեան գլխաւոր միջոցներէն 
մին կը նկատեմ։ 

 Մեր ընտանիքը՝ 1937-ին, ու երեք սերունդէ 
ի վեր, կայք հաստատած է նաւահանգիստէն մի 
քանի հարիւր մեթր հեռու գտնուող՝ աւանդական 
կառոյցներով Սէն Միշէլ ծովահայեաց թաղին 
բնակարանի մը մէջ: Օգոստոս 4-էն ետք, ամէն 
անգամ որ տուն երթամ, հարց կու տամ թէ ինչո՛ւ 
Տէրը յանկարծ՝ այդ կէսօրէ ետք ժամը 4-ին՝ զիս 

մղեց որ աշխատավայրէս տուն երթամ ընտանիքի 
մը հաշուեկշիռը պատրաստելու, որը երբեք իր 
պարտաւորութիւններով հետաքրքրուած չէր 
վերջին քսան տարիներուն:

 Իրօք, ժամը 18-ին՝ համակարգիչս թողելով՝ 
գրասենեակէս հիւրասրահ գացի, մտահոգուած 
օդանաւերու անօրինակ շառաչիւնէն կամ 
պայթիւններու որոտումէն: Առաջին հերթին 
նկատեցի նաւահանգիստին կողմէն բարձրացող 
թանձր սեւ ծուխը, եւ ապա հիասթափուեցայ 
երկինքին վրայ ուրուագծուող «ճերմակ պատ-
ուանդանով հսկայ կարմիր սունկէն», որը յիշել կու 
տար Հիրոշիմայի հիւլէական եղերական սունկը: 
Յաջորդող պայթիւնը, Սուրիոյ պատերազմի 
մետաղով լեցուն ռումբի տակառներու օդէն իյնալը 
յուշող, երբեք չէր բաղդատուեր Լիբանանի տասնհինգ 
տարուան քաղաքացիական պատերազմի ընթաց-
քին մեզի ծանօթ ռումբերուն (1975–1990)։ 
Զգետնուած էի եւ ինծի կը թուէր թէ առաստաղը 
պիտի փլէր: Երբ ուշքի եկայ, տակաւին ծունկի, 
երկու կահկարասիներու արանքին մէջ սեղմուած, 
նկատեցի թէ պայթիւնը իր յառաջացուցած քամիին 
միջոցաւ գլխուս վրայէն անցնելով՝ խլած տարած 
էր ամէն ինչ որ գտած էր իր ճամբուն վրայ – դուռ, 
պատուհան, ապակի, կահկարասի, գրադարաններ, 
գրասենեակի պիտոյք, զանոնք կուտակելով տան 

 – Կը վերահաստատենք մեր վճռական 
յանձնառութիւնը՝ շարունակելու Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան կրթական, 
ընկերային, մարդասիրական ծրագիրներն ու 
գործունէութիւնները, եւ հարկ եղած պարագային՝ 
ընդարձակելու զանոնք:

 – Քրիստոնէական սիրոյ ոգիով պիտի 
շարունակենք մեր գործակցութիւնը քոյր 
կազմակերպութիւններուն հետ:

 – Կոչ կ'ընենք բոլոր հայ կազմակերպու-
թիւններուն եւ քաղաքական ոյժերուն, որ ի սէր 
հայրենիքին՝ մէկդի դնեն իրենց տարբերութիւնները 
եւ սիրով ու համերաշխութեամբ գործակցին 
իրարու հետ:

 – Այս արեւին տակ, կը խարսխենք մեր 
հաւատքը մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի թափած 

արիւնին վրայ եւ յարատեւ կը ջանանք պատիւ 
բերել Աստուծոյ անուան:

 Անցնող քանի մը շաբաթներուն, Աստուած 
պարգեւատրեց Արցախն ու Հայաստանը նորածին 
երախաներով: Արդ, անխոնջ սիրով եւ գործով 
ջանանք անոնց ապագան փայլուն պահել: Թող 
Աստուած խաղաղ ու երջանիկ կեանք շնորհէ 
անոնց, որպէսզի անոնք կարենան՝ իտէալական 
հայրենիքի մը մէջ՝ հաւատքի ջահը բարձր պահել 
համայն մարդկութեան համար:
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ներքին բաժինը՝ ծովէն փչող քամիին ուղղութեամբ: 
Յաջողեցայ ոտքի ելլել ու քաշուեցայ սենեակիս 
մթութեան մէկ անկիւնը, որ տան միակ բաժինն 
էր՝ ուր կրնայի մուտք գործել: Հաղորդակցութեան 
բոլոր միջոցները չքացած էին: Կէս գիշերուան մօտ, 
խիզախ բարեկամ մը, ապա բանակային զինուորներ 
եկան վիճակովս հետաքրքրուելու: Վերջինները 
ստիպեցին մեկնիլ բնակարանէս, կառոյցի 
ապահովման ու խնամատարական պատճառ-
ներով, եւ առաջնորդեցին ապահով շրջան մը՝ 
ազգականներու մօտ, մուտքի դուռէ զրկուած 
յարկաբաժինս վստահելով անկոչ այցելուներու 
բարեացակամութեան...։ 

 Նման աղէտի մը տարողութեան դիմաց 
– վիրաւորներու կանչեր, կոտրած ապակիի 
շառաչիւն, հիւանդատար կառքերու ահազանգներ, 
այլակերպուած ինքնաշարժներով եւ քարերով 
ողողուած փողոցներ –, մարդ արարածին միտքը 
առաջին հերթին կ’ուղղուի դէպի զոհուածները, 
ապա ծանր վիրաւորները, աւերակներուն տակ 
մնացողները, նաւահանգիստի շտեմարաններուն 
մէջ ածխացած հրշէջները, քանդուած հիւանդա-
նոցները...։ Բայց կը լսուէին նաեւ ծերունիներու 
սրտաճմլիկ ճիչերը, որոնք կը նախընտրէին մեռնիլ 
իրենց տան մէջ՝ քան իրենց յիշատակները յանձնել 
փողոցի շրջիկ հետաքրքիր անկոչ անցորդներուն...։ 

 Այսու ամենայնիւ հարկ է գնահատել 
անմիջական բուժօգնութեան եւ քաղաքացիական 
անվտանգութեան կամաւորներու ջոկատը, 

որոնք կարծէք անհեստավարժ ընկերային 
ծառայողներու կամ հոգեբաններու նման, կը 
փորձէին քննել վերապրողները, բաժնեկցիլ անոնց 
ցնցումին տարողութիւնը եւ յոյս ներշնչել: Ինչպէ՞ս 
շնորհակալ չըլլալ մեր Տէրոջ անոնց ցուցաբերած 
բոլոր զոհողութիւններուն, սրտակցութեան եւ 
իմաստութեան համար, որոնք մեր քարացած 
մտքերը հիասթափութեան կը մատնեն: Յաջորդ 
օրն իսկ՝ Լիբանանի երիտասարդութիւնը, առանց 
կրօնական, կուսակցական, աշխարհագրական 
խտրութեան, փողոց իջած էր եւ ոգի ի բռին 
լծուած կամաւոր աշխատանքի: Պատկանելով 
ընկերային ծառայողներու այն սերունդին որ 
բազմաթիւ անգամներ ռռումբերու տարափներուն 
տակ օժանդակեց երկրին մէջ ներքնապէս 
գաղթականացած բնակիչներուն, յետ աղէտի 
հոգեբանական նախնական մերժումի զգացումը 
յաղթահարելէ ետք՝ անսահման կարիքները, պար-
տականութեան գիտակցութիւնը, ընկերոջ սէրը եւ 
չափազանց գործունէութիւնը՝ վերակենդանացման 
դրական մղիչ ոյժեր հանդիսացան վերապրողիս։ 

 Նման աղէտի մը դիմաց, պետական 
հեղինակութիւններուն՝ իրենց պատասխանատը-
ւութիւնը անգիտանալու իրավիճակը, չկրցաւ 
մղել լիբանանցի երիտասարդութիւնը քաղա-
քացիական օրինակելի կեցուածքի: Առ այդ, մենք, 
հայ գաղթականներս, շուրջ 100 տարիներէ ի 
վեր վայելելով քաղաքացիութիւն եւ նկատառելի 
առաւելութիւններ, հարկ կը զգանք մեր ընկերա-
կազմակերպչական եւ մարդկային բոլոր ոյժերը 
ի սպաս դնել տակնուվրայութեան մատնուած 
այս երկրին: Կարեւոր է որ մեր սերունդը, 
որ ճանչցած է հիւրընկալ, մշակութասէր եւ 
հանդուրժողական Լիբանանը, յոյս ներշնչէ թէ օր 
մը պետական հեղինակութիւնները աւելի խոր 
պատասխանատուութեամբ պիտի կառավարեն 
Մայրիներու այս գեղեցիկ երկիրը։ 

 Իրօք Աստուած, «իմ ապաւէնս եւ ամրոցս», 
զիս «Իր փետուրներով ծածկեց» որպէսզի Իր սէրը 
հռչակեմ եւ բարիքները բաժնեկցիմ եղբայրներուս 
հետ (Սաղմ. 91. 2, 4):
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 «Ահա՛ Աստծոյ Գառը» – Յովհ. 1. 29։ Այդպէս 
հռչակեց Աստծոյ դեսպանը՝ Յովհաննէս Մկրտիչը, 
երբ տեսաւ Յիսուս Քրիստոսին։ Այդ գոչելով նա 
հռչակում էր ճշմարտութիւնը՝ որ Յիսուսն է միակ 
ճշմարիտ զոհը, որ նա է Աստծուց տրուած միակ 
զոհը, որ նա է վերցնում աշխարհի մեղքը, որքան 
էլ այն մեծ լինի, որ Յիսուսն է այն կատարեալ 
մարդը, որ պիտի զոհաբերուի իր կամքով, որը 
մարմնացած յաւիտենական Աստուածն է։

 Յովհաննէս Մկրտիչը տեսաւ եւ վկայեց, 
առաքեալները տեսան եւ վկայեցին, եկեղեցին 
տեսնում ու վկայում է այս ճշմարտութիւնը։ 
Հայաստանը տեսաւ ու արդէն 1719 տարի 
պետական մակարդակով վկայում է աշխարհին։ 
Իսկ աշխա՞րհը…
 Արցախի մարդու իրաւունքների պաշտպանը 
գրեց Աշխարհի Մարդու Իրաւունքների 
Պաշտպանին. «Ես կոյր եմ, բայց աշխատում եմ. 
բայց դո’ւք տեսնում էք, բայց չէք գործում» ։
 Յիսուսն իր ժամանակաշրջանի ընտրանի 
հասարակութեանը կոյր անուանեց (Յովհ. 9. 39) ։
 Մի պահ մտովի գնանք Գողգոթա եւ 
զուգահեռներ անցկացնենք այսօրուան Հայաս-
տանի եւ Արցախի պատերազմի միջեւ։ Խաչող 
հասարակութիւնը այսօրուան պետութիւններն 
են, ոմանք տարակարծիք, ոմանք հրահրող, 
ոմանք անտարբեր, ոմանք շահ փնտրող, ոմանք 
վախեցած, ոմանք էլ Սատանայի ձեռքի գործիք, որ 

գալիս են խաբելու, սպաննելու, կորցնելու։ 
 Հայաստանի վարչապետի այն կոչին, որ 
յաղթանակի համար իւրաքանչիւր անձի 
մասնակցութիւնը կարեւոր է, «եւ այդ 
մէկը դո՛ւ ես», արձագանգեցին նաեւ 
Հայաստանի Աւետարանական Եկեղեցիների 
վերապատուելիներ, պատուելիներ եւ աշխարհա-
կաններ, ովքեր ի վիճակի էին՝ Աւետարանը 
սրտերում պահած՝ վերցնել ֆիզիքական զէնքեր՝ 
մարտնչելու թշնամու դէմ։
 Մեղք են կուրացած հրոսակները։ Հայ 
մարտիկները գնում են գիտակցուած ճակա-
տամարտի, որն անմահութեան է տանում, իսկ 
թշնամին մեռնում է՝ չգիտակցելով դատաստանն 
ու դժոխքի յաւիտենական տառապանքը։
 Հայը բազմիցս յարութիւն է առել դարերի 
ընթացքում։ Աստուած այսօր էլ գործի վրայ է։ Նա 
հայերի միջոցով քարոզում է աշխարհին. «Կոյր մի՛ 
եղէք, տեսէ՛ք ճշմարտութիւնը»։ Ճշմարտութիւնը 
երբեք չի մեռնում, ճշմարտութիւնը միշտ յաղթում 
է, որովհետեւ Աստուած ճշմարտութեան կողմն է։ 

 Յիսուսն ասաց. «Քաջասի՛րտ եղէք, ես յաղթել 
եմ աշխարհին» – Յովհ. 16. 33: 
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âAåISuiuÜ 
eAo AëIâ. 

eAmAsYAåeAoUq 
YuåeuëåGU

 Իր պատմութեան մէջ առաջին անգամ 
ըլլալով՝ Հայ Աւետ. Համաշխարհային Խորհուրդը 
(Հ.Ա.Հ.Խ.) իր տարեժողովը գումարեց առցանց 
հաղորդակցութեամբ («Զու մ»ով) 22 Հոկտեմբեր 
2020-ին: Խորհուրդի հինգ եկեղեցական 
Միութիւններու, ինչպէս նաեւ Աւետարանչականի 
եւ Փիլիպպոսեան Հիմնարկութեան պատգա-
մաւորները մասնակցեցան սոյն լիանիստ 
ժողովին:

âIiIcAEåuëQUëq
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 Ժողովի օրակարգին անցնելէ առաջ, Հ.Ա.Հ.Խ.-ի 
Նախագահը՝՝ Վեր. Յովէլ Միքայէլեան, աղօթքով 
բացաւ ժողովը, որմէ ետք Գործադիր Տնօրէնը՝ 
Վեր. Վահան Թութիկեան ողջունեց Խորհուրդի 
անդամները, եւ իր ծանուցումներուն մէջ յիշեց 
Փոխ-Նախագահ՝ Վեր. Ալպերթ Փայտեանը եւ 
հայրենաբնակ ուրիշ հինգ հայ Աւետ. հովիւներ, 
վարակուած Պսակաձեւ Ժահրէն. անոնց համար 
մասնաւոր աղօթք մատուցուեցաւ: Նաեւ այս 
առիթով յարգանքի տուրք ընծայուեցաւ 2019-
20 տարեշրջանին ի Տէր ննջող հետեւեալ չորս 
հովիւներու յիշատակին, յանձինք Վեր. Յովհաննէս 
Սարմազեանի, Վեր. Սոլօ Նիկոսեանի, Պատ. 
Սեւակ Թրաշեանի եւ Պատ. Հրանդ Քէշիշեանի:

 Խորհուրդը ընդունեց Նախագահին, Գործադիր 
Տնօրէնին, Գանձապահին եւ Հ.Ա.Հ.Խ.-ի անդամ 
միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու 
գրաւոր տեղեկագրերը:

 Եկեղեցական ներքին կեանքի հետ աղերս 
ունեցող երկու նիւթէ զատ, հետւեալ հինգ հարցերը 
մասնաւոր խորհրդակցութեան արժանացան եւ 
անոնց մասին որոշումներ տրուեցան.–

 1. Հայ Աւետ. արխիւներու թուայնացում:Հայ Աւետ. արխիւներու թուայնացում: Վեր. 
Վիգէն Չոլաքեան, որ հիւրաբար հրաւիրուած 
էր մասնակցելու այս ժողովին, մանրակրկիտ 
տեղեկագիր մը ներկայացուց արխիւներու մասին: 
Յետ պատշաճ խորհրդակցութեան, Խորհուրդը 
որոշեց այս նախաձեռնութեան յանձնառու 
ըլլալ հանգրուան առ հանգրուան՝ սկզբնական 
25 հազար տոլարի յատկացումով մը, որ 
հաւասարապէս պիտի բաժնուի Հ.Ա.Հ.Խ.-ի անդամ 
միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու միջեւ: 
Ծրագիրը վերատեսութեան պիտի ենթարկուի 
տարուէ տարի: Նաեւ որոշուեցաւ թուայնացումի 
ծրագրի պատասխանատու կարգել Վեր. Վիգէն 
Չոլաքեանը:

 2. Հայց. Աւետ. Եկեղեցւոյ 175-ամեայ Հայց. Աւետ. Եկեղեցւոյ 175-ամեայ 
տարեդարձի տօնակատարութիւնները:տարեդարձի տօնակատարութիւնները: Ասոնք 
տեղի պիտի ունենան Հայաստանի մէջ՝ 2021-
ին: Յանձնախումբի ատենապետին՝ Պրն. Զ. 
Խանճեանի տեղեկագիրը խորհրդակցութեանց 
նիւթ ըլլալէ ետք՝ վաւերացուեցաւ: Որոշուեցաւ 
որ 175՝-ամեայ տօնակատարութիւնները տեղի 
ունենան առաջադրեալ հետեւեալ ծրագիրով.-

ա.) Համահայ Աւետ. երիտասարդական 
համագումար՝ Յունիս 26-էն Յուլիս 6. 

բ.) 175-ամեակի միացեալ տօնակատարութիւն՝ 
Յուլիս 1-ին.
գ.) Համաժողով՝ հոգեւոր եւ աշխարհական 
առաջնորդներու եւ երիտասարդներու՝ Յուլիս 
2-ին. 
դ.) Ստեփանաւանի համալիրի նաւակատիք՝ 
Յուլիս 4-ին.
ե.) Հրատարակութիւն՝ «Յուշամատեան Հայց. 
Աւետարանական Եկեղեցւոյ» հատորին:

 3. Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհո-Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհո-
ւրդի (Ե.Հ.Խ.)անդամակցութեան առաջարկ:ւրդի (Ե.Հ.Խ.)անդամակցութեան առաջարկ: 
Առաջարկուեցաւ որ Հ.Ա.Հ.Խ.-ը անդամակցի 
Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդին: 
Յիշուեցաւ որ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներու Միութիւնը (Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Մ.) 
հիմնադիր անդամ է Ե.Հ.ԽԵ.Հ.Խ.-ի եւ իր գործօն 
մասնակցութիւնը կը բերէ այդ Խորհուրդին՝ 
անոր հիմնադրութենէն ի վեր: Անդամակցութեան 
առաջարկը սկզբունքով ընդունուեցաւ, այն 
պայմանով որ Ե.Հ.ԽԵ.Հ.Խ.-ի մնացեալ չորս եկեղեցական 
Միութիւնները այդ մասին որոշում տան եւ զայն 
հաղորդեն Հ.Ա.Հ.Խ.-ի Հոկտեմբեր 2021-ի ժողովին: 
Առ այդ, եթէ հարցումներ ըլլան,անոնք ուղղուելու 
են Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի:

 4. Ընտրութիւններ:Ընտրութիւններ: Նկատի ունենալով 
ներկայ Պսակաձեւ Ժահրին պատճառած որոշ 
սահմանափակումները, Խորհուրդը որոշեց 
Հ.Ա.Հ.Խ.-ի վարչական կազմը պահել տարի մը եւս, 
մինչեւ 2021:

 5. Ազերի-թրքական պատերազմը ընդդէմ Ազերի-թրքական պատերազմը ընդդէմ 
Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետու-Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետու-
թիւններուն:թիւններուն: Ժողովին մեծ մասը նուիրուած էր 
Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ կողմէ շղթայազերծած 
եւ շարունակուող պատերազմին՝ ընդդէմ Արցախի 
եւ Հայաստանի Հանրապետութիւններուն: Ժողովը 
եզրակացուց իր խորհրդակցութիւնները հետեւեալ 
հաղորդագրութեամբ.–

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

 «27 Սեպտեմբեր 2020-ի ազերի-թրքական զինեալ 
անակնկալ յարձակումը Արցախի եւ Ատրպէյճանի 
սահմաններու երկայնքին՝ շուտով վերածուեցաւ 
ամբողջական պատերազմի, թիրախ դարձնելով 
հայկական բնակչութիւնը։ Այս պատերազմը 
տակաւին կը շարունակուի՝ հակառակ դիւրաբեկ 
զինադադարներու, ահաւոր կորուստ պատճառելով 
մարդկային կեանքի եւ ինչքի:
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 Համաժողովը սկսաւ Հայ Աւետ. Համաշ-
խարհային Խորհուրդի Գործադիր Տնօրէն՝՝ 
Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեանի աղօթքով, 
որուն յաջորդեց լռութեան պահ մը, յարգելու 
յիշատակը հայրենիքի համար նահատակուած մեր 
հերոսներուն։

 Համաժողովի ընթացքին Աւետարանչականի 
գլխաւոր տնօրէնները, ինչպէս նաեւ յանձ-

նախումբերու Ատենապետներ, եւ Հայ Աւետ. 
եկեղեցիներու, միութիւններու եւ կազ-
մակերպութիւններու ներկայացուցիչներ ներկա-
յացուցին իրենց տարեկան տեղեկագրերը, 
եւ ներկաներուն հետ բաժնեկցեցան իրենց 
ուրախութիւններն ու մտահոգութիւնները։

 Տարեժողովի աւարտին կարդացուեցան անուն-
ները Ա.Հ.Ա.Ը.-ի Վարչութեան նորընտիր 

 Պսակաձեւ ժահրի շարունակուող համաճարակին պատճառով, այս տարի Ամերիկայի Հայ  Պսակաձեւ ժահրի շարունակուող համաճարակին պատճառով, այս տարի Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը (Ա.Հ.Ա.Ը.) իր 101-րդ տարեժողովը վարեց առցանց՝ Շաբաթ, 24 Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը (Ա.Հ.Ա.Ը.) իր 101-րդ տարեժողովը վարեց առցանց՝ Շաբաթ, 24 
Հոկտեմբեր 2020-ին։ Համաժողովին մասնակցեցան աւելի քան 100 պատգամաւորներ,՝ Աւետարանչականի Հոկտեմբեր 2020-ին։ Համաժողովին մասնակցեցան աւելի քան 100 պատգամաւորներ,՝ Աւետարանչականի 
Վարչական Խորհուրդի եւ Ընկերակցութեան անդամներ, ինչպէս նաեւ հովիւներ ու Հայ Աւետ. Վարչական Խորհուրդի եւ Ընկերակցութեան անդամներ, ինչպէս նաեւ հովիւներ ու Հայ Աւետ. 
եկեղեցիներու, միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ՝ աշխարհի տարբեր եկեղեցիներու, միութիւններու եւ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ՝ աշխարհի տարբեր 
երկիրներէ եւ շրջաններէ (Արցախ, Հայաստան, Մերձաւոր Արեւելք, Եւրոպա, Աւստրալիա եւ Հիւսիսային երկիրներէ եւ շրջաններէ (Արցախ, Հայաստան, Մերձաւոր Արեւելք, Եւրոպա, Աւստրալիա եւ Հիւսիսային 
ու Հարաւային Ամերիկա)։ու Հարաւային Ամերիկա)։

 Հայ Աւետ. Համաշխարհային Խորհուրդը 
(Հ.Ա.Հ.Խ.) խստիւ կը դատապարտէ Ատրպէյճանի 
կողմէ առանց գրգռութեան եւ անակնկալ այս 
ռազմական յարձակումը, որ ակամայ մղեց 
Արցախն ու Հայաստանը ինքնապաշտպանութեան 
պայքարի: Կրկնակ դատապարտելի է ա'յն, որ 
այս պատերազմին մէջ Ատրպէյճանը կը վայելէ 
Թուրքիոյ եւ իր վարձկան ահաբեկիչներու 
աջակցութիւնը:

 Ատրպէյճանի կողմէ մղուած սոյն պա-
տերազմին նպատակը ուրիշ բան չէ՝ եթէ ոչ 
վերագրաւել դարերու պատմութիւն ունեցող 
հայկական Արցախը, որ Սովետ բռնակալութիւնը 
անարդարօրէն շնորհեց Սովետ Ատրպէյճանի՝ 1923 
թուականին: Սովետական Միութեան անկումէն 
ետք, 1991-ին Արցախի ազատատենչ հայութիւնը 
իր արեան գնով իսկ ազատագրեց զայն եւ հռչակեց 
անոր անկախութիւնը:

 Հ.Ա.Հ.Խ.-ը կոչ կ'ընէ բոլոր խաղաղասէր 
ազգերուն՝ որպէսզի ճնշում բանեցնեն 
Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ վրայ՝ պատերազմը 
դադրեցնելու, զինադադարը չխախտելու եւ 
ճանչնալու Արցախի ինքնորոշման իրաւունքը:

 Հ.Ա.Հ.Խ.-ը նաեւ կը յայտնէ իր ամբողջական 
զօրակցութիւնը Արցախի եւ Հայաստանի զոյգ 
Հանրապետութիւններուն, նեցուկ կենալով անոնց 
թէ' բարոյապէս եւ թէ նիւթապէս: Առ այդ, ան 
նաեւ կոչ կ'ընէ աշխարհասփիւռ բոլոր Հայ Աւետ. 
Եկեղեցիներուն, կազմակերպութիւններուն, 
անդամներուն ու համակիրներուն, որ իրենց 
առատաձեռն մասնակցութիւնը բերեն Հայաստան 
Համահայկական Ֆոնտին՝ Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան միջոցով:

 Աստուած օրհնէ՛ եւ պահպանէ՛ Արցախը, 
Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը ի սփիւռս 
աշխարհի: Ամէն

Հայ Աւետարանական Համաշխարհային 
Խորհուրդ»

Ժողովը վերջ գտաւ Գործադիր Տնօրէնի փակման 
խօսքով եւ աղօթքով:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. 
QuëQUcIAq

EvçbBHVç âröçNr eBp 
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 Պատ. Սեւակ Թրաշեան ծնած է Պէյրութ՝ 
1978-ին, Տէր եւ Տիկին Յակոբ եւ Սիրվարդ 
Թրաշեաններու յարկին տակ: Իր նախնական 
ուսումը ստացած է Ազգային Խանամիրեան 
Վարժարանէն ներս: Դպրոցը աւարտելէն 
անմիջապէս ետք կ'որոշէ նուիրուիլ Աստուծոյ 
ու եկեղեցիին, եւ այս պատահական բան չէր, 
նկատի առնելով իր բարեպաշտ ու հաւատացեալ 
ծնողքին տուած հոգեւոր առաջնորդութիւնն ու 
կրթութիւնը: Իր աստուածաբանական ուսման 
իբր նախապատրաստութիւն, ան կ'ընտրէ 

անդամներուն, որոնք ընտրուած էին երեք տարուան 
համար՝ փոխարինելու իրենց ծառայութեան շրջանը 
աւարտած անդամները. – Եդուարդ Աւետիսեան, 
Սուզան Ադամեան Գովօ, Տոքթ. Նազարէթ Է. 
Տարագճեան, Տոքթ. Գարլ Տողրամճի, Պերճուհի 
Կիւլեսէրեան, Իրաւաբան Թովմաս Մոմճեան, Ճէք 
Մընչերեան եւ իրաւաբաններ Էլըն Փիլիպպոսեան 
եւ Կերի Ֆիլիփս։ 

 Համաժողովի փակման աղօթքը մատուց Վեր. 
Յարութիւն Սելիմեան, Նախագահը Սուրիոյ Հայ 
Աւետ. Համայնքի։ Աւետարանչականի Գործադիր 
Տնօրէնը՝ Զաւէն Խանճեան յայտարարեց.

 «Այսօր, երբ դէմ առ դէմ կը կանգնինք 
անոնց հետ, որոնց առատաձեռնութիւնը եւ 
Աստուծոյ ու մարդկութեան հանդէպ ունե-
ցած սէրը կ’արտացոլայ Աւետարանչականի 
առաքելութեան միջոցով, մենք կը մնանք 
անզիջող մեր պատասխանատուութիւններու, 
զգօնութեան եւ առաքելութեան նկատմամբ, 
լիակատար ուշադիր եւ խոհեմ ՝ կառավարումին, 
խստապահանջ՝ հաշուետուութեան, ինչպէս 
նաեւ անարատ՝ վարկի եւ թափանցիկութեան 
հանդէպ։ Աւետարանչականը անկոտրում կամքով 
եւ լիակատար նուիրուածութեամբ կ'աջակցի 
Արցախի մեր հայրենակիցներու իրաւունքին՝ 
իրենց ճակատագրի ինքնորոշման գործընթացին 
մէջ, ջերմօրէն շարունակելով պահպանել Արցախի 
անկախութիւնն ու բարեկեցութիւնը»։՝ 

 Ա.Հ.Ա.Ը.-ի տարեժողովին առընթեր, Հոկտեմբեր 
23-ին տեղի ունեցաւ նաեւ Աւետարանչականի 
Վարչական Խորհուրդի նիստը։

 Այս տարի Աւետարանչականը չկարողացաւ 
ունենալ իր տարեժողովի պաշտամունքը, որ 
ըստ ծրագրի տեղի պիտի ունենար Հոկտեմբեր 
25-ի Կիրակին, Ֆրեզնոյի Հայ Պանդխտաց 
Աւետ. Եկեղեցիին մէջ։ Այսուհանդերձ, վերջինը 
իր Կիրակի օրուան պաշտամունքը նուիրեց 
Աւետարանչականին, որու ընթացքին Վեր. 
Թութիկեան կատարեց Ընկերակցութեան նոր-
ընտիր անդամներու պաշտօնակոչութեան արա-
րողութիւնը՝ առցանց։ Պաշտամունքի ընթացքին՝ 
Պանդխտաց Եկեղեցիի Աւագ Հովիւը՝ Վեր. Ներսէս 
Պալապանեան յատուկ աղօթք մատուց, յիշելով 
հայրենիքի համար զոհուած մեր հերոսները, ինչպէս 
նաեւ այն բոլոր Աւետարանչականի անդամները, 
որոնք անցնող տարեշրջանին այս կեանքէն անցան 
յաւիտենականութեան։

 «Մեր յոյսը դնենք Տէրոջ վրայ եւ շարունակե՛նք 
այն յոյսով, որ Ան պիտի վերահաստատէ մեր 
աշխարհը եւ փրկէ մեզ աղէտներէ, ինչպէս Ան 
ըրած է միշտ՝ ասկէ առաջ», ըսաւ Տոքթ. Նազարէթ 
Տարագճեան՝ Աւետարանչականի Նախագահը։

Որպէս քրիստոնէական կազմակերպութիւն, Որպէս քրիստոնէական կազմակերպութիւն, 
Աւետարանչականը իր ծառայութիւնը առանց Աւետարանչականը իր ծառայութիւնը առանց 
խտրութեան կը մատուցանէ բոլոր անոնց՝ խտրութեան կը մատուցանէ բոլոր անոնց՝ 
որոնք օգնութեան կարիք ունին։ Ան իր այս որոնք օգնութեան կարիք ունին։ Ան իր այս 
համաշխարհային առաքելութիւնը կ'իրա-համաշխարհային առաքելութիւնը կ'իրա-
կանացնէ՝ պահպանելով շարք մը կրթական, կանացնէ՝ պահպանելով շարք մը կրթական, 
աւետարանչական եւ ընկերային ծառայութիւններ աւետարանչական եւ ընկերային ծառայութիւններ 
աշխարհացրիւ հայութեան 24 երկիրներու աշխարհացրիւ հայութեան 24 երկիրներու 
մէջ,՝ներառեալ Հայաստանը եւ Արցախը։ Լրացուցիչ մէջ,՝ներառեալ Հայաստանը եւ Արցախը։ Լրացուցիչ 
տեղեկութիւններ կարելի է գտնել Ընկերակցութեան տեղեկութիւններ կարելի է գտնել Ընկերակցութեան 
կայքէջին մէջ – www.amaa.org ։կայքէջին մէջ – www.amaa.org ։
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Կրթութիւնը իբրեւ բարձրագոյն ուսման ճիւղ եւ 
2002-ին Հայկազեան Համալսարանը կ’աւարտէ 
Պսակաւոր Արուեստից վկայականով: Ապա կը 
շարունակէ իր ուսումը Մերձաւոր Արեւելքի 
Աստուածաբանական Ճեմարանէն ներս եւ 
2006-ին կը ստանայ Աստուածաբանութեան 
Մագիստրոսի տիտղոսը: Այս հանգրուանին, 
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու 
Միութեան (Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Մ.) համաժողովի որոշումով 
կը ստանայ քարոզութեան արտօնութիւնը եւ 
անմիջապէս կը նետուի ծառայութեան: Ան բնաւ 
չի դադրիր ինքնազարգացումէ. ո՛չ միայն կը 
շարունակէ կարդալ ու սերտել, այլեւ վերջին չորս 
տարիներուն (եւ իր զանազան ծառայութիւններուն 
կողքին) կը շարունակէ իր ուսումը, հետեւելով 
Աստուածաբանական ճեմարանի STM ծրագիրին եւ 
յաջողութեամբ ամբողջացնելով բոլոր նիւթերը:

 Պատ. Ս. Թրաշեան իր առաջին հովուական 
ծառայութիւնը կը կատարէ Քեսապի մէջ, ուր 
աննախատեսուածը կը պատահի։ Արդարեւ 
պատերազմական ծանր պայմաններու տակ, 
Աստուծոյ վստահելով ու մեծ արիութեամբ իր 
վրայ կ'առնէ՝ իրեն յանձնուած հօտին հոգեւոր 
ու ընկերային առաջնորդութիւնը։ Հակառակ 
իր «անփորձութեան», կը յաջողի ժողովուրդը 
վտանգէ զերծ պահել՝ Լաթաքիա հասցնելով: 
2014-ի աւարտին, ան կը հրաւիրուի հովուելու 
Պէյրութի Հայ Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցին, եւ 
հաւատարմութեամբ կը կատարէ իրեն յանձնուած 
պաշտօնը, ու շա՛տ աւելին: Օգոստոս 4-ին 
պատահած Պէյրութի նաւահանգիստի պայթումէն 
ետք, Պատուելին համայնքի շրջանակներուն 
եւ երիտասարդներուն հետ ձեռնամուխ կ’ ՚ըլլայ 
վերականգնումի աշխատանքներուն:

 Իր հովուական ծառայութեան 14 համեմա-
տաբար կարճ բայց բեղուն տարիներուն, ան մեծ 
նախանձախնդրութեամբ քարոզեց Աստուծոյ 
Խօսքը, միշտ հաւատարիմ մնալով Տէր Յիսուսի 
Աւետարանին: Ան նաեւ ապրեցաւ իր քարոզածը 
ու եղաւ շատերու փոքր կամ մեծ եղբայրը, ընկերը, 
ուսուցիչը. մխիթարեց, զօրակցեցաւ, քաջալերեց, 
եւ այս բոլորը ըրաւ մեծ նուիրումով ու միշտ 
անշահախնդրօրէն: 

 Հովուական ծառայութեան տարիներուն, իր 
պարտականութիւններու կողքին՝ ան ստանձնեց 
զանազան պաշտօններ, որոնցմէ յիշենք 
հետեւեալները.

– Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Մ. Կեդրոնական Մարմինի 
ատենադպիր
– Ք. Ջ. Գործադիր Մարմինի ատենապետ
– Աւետ. Կրթական Խորհուրդի անդամ
– Lebanese Evangelical Society-ի վարչութեան 
անդամ
– Պուրճ Համուտի Հայ Աւետ. Երկրորդական 
Վարժարանի հոգաբարձու

 Անողոք մահը շատ կանուխ եւ անակնկալ 
կերպով մեր հովիւ եղբայր խլեց մեզմէ 3 Հոկտ. 2020-
ին, երբ ան իր աչքերը այս կեանքին յաւէտ փակեց 
եւ ձգեց բաց մը, նախ՝ իր մօր եւ հարազատներուն 
սրտին ու կեանքին մէջ, եւ ապա Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. 
Միութեան եւ անոր պատկան եկեղեցիներուն ու 
կառոյցներուն մէջ:

 Բոլորս զինք միշտ պիտի յիշենք, Աստուծոյ 
փառք տալով իր ապրած կեանքին ու բարի 
վկայութեան համար: Պատ. Սեւակ Թրաշեան՝ 
Աստուծոյ հաւատարիմ, անկեղծ, պարկեշտ, 
նուիրուած ու քաջարի ծառան էր, եւ կը հաւատանք 
որ ինք ներկայիս կը վայելէ իր երկնաւոր Հօր 
փառաւոր ներկայութիւնը, որ զինք ընդունեց մեծ 
ժպիտով ու բարձրաձայն յայտարարելով. «Ապրի՛ս, 
բարի ու հաւատարիմ ծառայ, դուն որ քիչ բանի մէջ 
հաւատարիմ եղար, քեզ շատ բաներու վրայ պիտի 
կեցնեմ. մտի՛ր քու տիրոջդ ուրախութեան մէջ» –
Մատթ. 25. 23:

m.A.e.A.I.m. 
cJHçvrBdBr mBçnVr
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 sBäJçví fBnBç HTvíBç TBnBrBdBtçÅBr nP dP nöäJrBp – Ñ. arvírHP: QNJí Br 
ZBjBjvíRJBr Jí víçBZvíRJBr tçÅBr nP PXXBXví N, tBäJçví fBnBç HTDBZävíRVír dP 
DJçN:

 AdrJçJí VçvjvíRVír N vç BnNr nBçH xvírV BpÖ JjBrBdVr pBävíd rdBävívj 
víçBZvíRJBr ïvçhBÉvíRVírP: sBäJçví HTDBZävíRVírP BrfBlvp äçBnBHçvíRVír nP 
dP ÖäJjbN víçBZBêvjrJçvír nöä: IRN Hvír BpÖzVÖV LFBêvínrJç vírVÖ, rdBäV# BÉ 
yöjvÖ AÉBòJBXV pvçHvçP, vç d’PÖN RN dçrBrò vírJrBX$

 YBjBjvíRVír (eÉvá. 5. 1), vç pBÉBÅ dví FBp oVÖvíÖ ñçVÖävÖV áçBp JjBb 
fBíBäòvá:

 ovpÖ (eÉvá. 5. 2), vçvír dvçvíÖäP nVtä fBçê dP HBÉrBp Brvrê$ vçvrò DBçhç 
äçBnBHçvíRJBr nNÅ xJr: AzBFBpVr AÖävíbvp fJä PXXBXví pvpÖP XBíBFvpr nVÅvêr N 
nJL víçBZ zBfJXví:

 uíçBZvíRVír (eÉvá. 5. 3-4), rvprVÖd JRN wBçP HVnBFçBíJrò, Vrx vç BrrzBäBd 
xN: ApH dJçzvá AÖävíbvp bçBFVçP VçBdBrBêvínV lBnDvír nNÅ d’PXXBp. nJç 
HTvíBçvíRVírrJçP nVÅvê d’PXXBr$ vç HBÉrBrò AÖävíbvp víLBb nBçHVdP:

 uíçJnr, rvprVÖd JRN BnNr Vrx ÖZBX PrRBêòV nNÅ RvíV, pVtJ#rò AÖävíbvp ZvÖävínP 
– pvpÖ, ZBjBjvíRVír, víçBZvíRVír:

 Ñ. evFVr pBpärBb Nç ÑVnNvr bJçvírVVr vç zVäV xnJÉrNç$ nVrxJí äJÖrNç 
ZvÖäBêvíBb mJÖVBr: IçD BpH öçP fBÖBí, ÑVnNvr äBlBçVr nNÅ fBrHVzJêBí oVÖvíÖ 
nBrvídVr, Jí Brvç dJBròP ZBjBjvíRVírvá ví FvfvírBdvíRVírvá XJêvíJêBí:

 mJç tvíçÅP dP FärvíVr nBçHVd, vçvrò ZBjBjvíRVír ví FvfvírBdvíRVír dP ïräÉJr: 
KBpr zVäV vírJrBr JRN VçJrò BX fBrHVzVr oVÖvíÖV: UçJrê rJçÖVHVr Färvívj 
zBçBzvíRVírP zVäV XJêvíV ñçVÖävÖV rJçdBpvíRVírvá: AçHJöò dP ZvçfV?rò Arvç 
nBÖVr zBänJX víçVtrJçvír$ VçJrê fBÖdêBb XJLvívá: IçD BÉVRP ÖäJjbvíV, xáBçBrV#rò 
tBäJçvír fBjvçHJXví BtZBçfV XBíBFvpr XvíçP – nJç nJjòJçvír RvjvíRVírP oVÖvíÖV 
LvfBDJçvíRJBnD:

 mBçH nP PÖBb N. «AnJrNr BLrVí BçBçòP vç AÖävíBb PçBí$ Vç nBçH HBÉrBXr 
Nç»: AçHBçJí BpH dJçzvá dçrBrò fVnB BíJXV HVíçvíRJBnD fBÖdrBX LAÖävíBb, Jí 
Brvç fJä vírJrBX BrhrBdBr Jí näJçnVd pBçBDJçvíPVír nP$ Vç uçHVVr trvçfVí: 
ováfBrrNÖ AÉBòJBX BpÖ nBÖVr dP ádBpN. «Arvç ïBÉòP äJÖBrò eöçnNr mVBbVrV 
ïBÉòVr zNÖ, trvçfòvá ví ltnBçävíRVírvá XJêvír» – ováf. 1. 14:

«YBjBjvíRVír vírVrò AÖävíbvp «YBjBjvíRVír vírVrò AÖävíbvp 
fJä, nJç âNçvÅ$ oVÖvíÖ ñçVÖävÖV fJä, nJç âNçvÅ$ oVÖvíÖ ñçVÖävÖV 

hJÉòvá» hJÉòvá» – eÉvá. 5. 1:– eÉvá. 5. 1:

Ñ. aquëqGU Ñ. aquëqGU 
yAâåAÑâuëQUëqyAâåAÑâuëQUëq



 yBäBrV NV, JçD BÉBÅVr BrFBn PXXBXvá VnBêBp RN GJdäJnDJç 25-P oVÖvíÖV 
brrHJBr ltFçVä RvíBdBrP dçrBp xPXXBX: cP pVtJn LBçnBròÖ RN VrxzN#Ö dçrBpVrò 
äörJX Uç arvírHP JçD xNVrò FVäJç RN J#çD brBb Nç: ÑBdBpr$ TBnBrBdV PrRBêòVr$ 
fBnvLvíJêBp RN ltFçVä RvíBdBrP BpròBr BX dBçJívç xNç: cBçJívçP$ mBçHJjvíRJBr 
VçBdBrvíRVírr Nç:

 «IçD TBnBrBdP XJêvíJêBí», d’PÖN AÉBòJBXP (GJdäJnDJç 25, ovírvíBç 6, mBpVÖ 
20, dBn vçJíN RvíBdBr), îçdVxP brBí: ApÖ VçvjvíRVírr N BnJrNr rtBrBdBXVêP: u#x 
vò dçrBp víçBrBX VçvjvíRVírP RN «CBrP nBçnVr JjBí ví nJç nNÅ DrBdJêBí» – ováf. 
1. 14:

 Apv#, AÖävíbvp uçHVr BpÖ BtZBçf JdBí nBçHdBpVr zBänvíRJBr nNd dJrÖBdBr 
fBrFçvíBrVr. v#x nNd dBÖdBb dBp BpÖ nBÖVr: Ar JdBí nJLV, BzçJêBí nJç nNÅ, 
nJÉBí nJLV fBnBç ví pBçvíRVír BÉBí$ HBçhJBX nJLV fBnBç: Arvç brvírHVr ltFçVä 
RvíBdBrP zBçBFBpBdBr N, DBpê Bpr VçBjvíRVírP vç Br JdBí BtZBçf$ dBçJívçBFvpr 
VçBdBrvíRVírr N, vçváfJäJí «uçHVr nBçHvp JdBí vçzNÖLV dvçÖvíBbP ïräÉN ví 
ïçdN» – ivíd. 9. 10:

 U!rx ÖòBrxJXV rvíNç nPr N vç AÖävíBb ävíBb N nJLV: srvçfBdBX PXXBrò UçnN, 
vç ôbJBX âNç Jjvj îçdVxP brBí vçzNÖLV nJrò eöçP LBíBdrJçP HBÉrBrò: oVÖvíÖ 
BtZBçf JdBí vçzNÖLV nJrò dBçJrBrò JçdVròNr brVX: 

 mBçH BçBçBbVr ïBïBòP$ AÖävíbvp fJä BrhrBdBr Jí tötBïBJXV pBçBDJçvíRJBr 
nNÅ närJXr N: mJLV fBnBç HTvíBç N zBädJçBêrJX BÉBrê nBçnVrV fvFV nP. 
DBpê nVÖ Jí vÖdvç Jjvj nBçnVr nP nJLV PnDÉrJXV VçBdBrvíRVír nPr N: oVÖvíÖV 
nBçHJjvíRJBnD$ AÖävíBb tBä nöä JdBí nJLV, Bpr BÖäVlBr$ vç dBçJrBrò HzxVX 
VçJr: ováfBrrNÖ AÉBòJBX BpÖ nBÖVr dP ádBpN. «Arvç ïBÉòP äJÖBrò$ eöçnNr 
mVBbVrV ïBÉòVr zNÖ, trvçfòvá ví ltnBçävíRVírvá XJêvír» – ováf. 1. 14:

«IçD TBnBrBdP XJêvíJêBí, jçdJê 
AÖävíBb Vç uçHVr$ vç drvÅnN 

JjBí» – EBj. 4. 4:

mAåGIiuëQUëqO
UåAcAquëQUëq M



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FFFE5B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E00020002700500044004600200065006E0076006F00690020006D00610069006C0027005D0020005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E00020002700500044004600200065006E0076006F00690020006D00610069006C0027005D0020005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E00020002700500044004600200048004400200050004F0055005200200046004C0041005300480041004700450027005D0020005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E00020002700700064006600200069006D007000720065007300730069006F006E0027005D002000>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


