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 Ընդունիլ եւ բաժնեկցիլԸնդունիլ եւ բաժնեկցիլ – Ասոնք կը կազմեն 
առանցքը Յիսուսի առաքելութեան այս աշխարհին 
մէջ: Չքաւորին, տկարին եւ օտարականին հարցը 
մէկ է. մարդիկ իրենց սրտին մէջ սէր չունին իրենց 
նմաններուն հանդէպ...:

 Քրիստոս մարմնացաւ, այսինքն Աստուած 
իջաւ երկիր եւ առաւ մարդկային բնութիւն, 
որպէսզի մեզ ազատէ այլամերժութենէն 
եւ անձնակեդրոնութենէն: Ան եկաւ մեզի 
հանդիպելու ու մեզ ընդունելու ինչպէս որ ենք, 
մեզի հետ կիսելով իր սէրը. սէր մը՝ որ կատարեալ 
է, ու կարող՝ մարդ արարածը փոխելու մարմինով, 
միտքով եւ հոգիով:

 Գրեթէ տարիէ մը ի վեր պսակաձեւ ժահրին 
յառաջացուցած համաճարակը Ֆրանսայի 
թէ համայն աշխարհի մէջ տարածուած է, 
յայտնաբերելով աղքատութեան իսկական դէմքը: 
Մասնագէտներ կը համարեն որ մէկ միլիոն 
մարդ ինկած է աղքատութեան մէջ այս վերջին 
ամիսներու ընթացքին: Ծայրայեղ աղքատներուն 
եւ չափազանց հարուստներու միջեւ գտնուող 
վիհը օրէ օր կը խորանայ: Արդեօք ի՞նչ է տեղական 
եկեղեցիին կոչումը այս պայմաններուն տակ: 
Ի՞նչ կ’ըսէ Յիսուս Քրիստոս – անխտրաբար 
հիւրասիրել բոլոր անոնք, որոնք ընկերութենէն 
դուրս ձգուած են, եւ անոնց հետ բաժնեկցիլ մեր 
հոգեւոր ու նիւթական ստացուածքները:

 Վեր. Դանիէլ Հիլիոնի համաձայն, այս 
վերջին տարիներուն՝ Աւետարանականներուն 
հետաքրքրութիւնը աւելցած է ընկերային 
հարցերու հանդէպ: Մեր քարոզները պէտք 
է տեսութենէն անցնին գործնականի, եւ 
աւետարանին յորդորը՝ վերածենք ընկերային 
ու մարդասիրական յանձնառութիւններու՝ 
գործնական քայլեր առնելով: Բարի Սամարացիին 
առակով Յիսուս մեզ կը մղէ գործնական 
կերպով մարդոց արտայայտելու մեր սէրը: 
Մենք փոխելու ենք մեր վարանոտ, երկչոտ ու 

կրաւորական վարուելակերպը, որպէսզի նեցուկ 
կանգնինք տկարին, վտարուածին, աղքատին եւ 
օտարականին:

 Այս առթիւ ես ինծի հարց տուի թէ Տէրը 
ինչպիսի՛ եկեղեցի մը ըլլալու կը հրաւիրէ մեզ, մինչ 
համաճարակին գործած՝ հոգեւոր եւ նիւթական 
աւերները կը սաստկանան: Կարդացի գիրք մը 
ուր կը բացատրուի որ ինչպէ՛ս տեղական եկեղեցի 
մը կեանքի աղբիւր դառնալու է աղքատներուն 
եւ չքաւորներուն։ Հեղինակը կը գրէ որ քանի մը 
տարիէ ի վեր Աւետարանական քրիստոնեաներ 
ջանք կը թափեն աղքատութեան բեռը թեթեւցնելու 
համար, սակայն իրենց ձեռնարկած միջոցները 
ձախողութեան պիտի դատապարտուին եթէ 
հիմնուած չըլլան տեղական եկեղեցիներուն 
վրայ. որոնք կը հանդիսանան Աստուծոյ ընտրած 
միջոցը՝ հարստահարուածները հրաւիրելու որ 
իրեն հետ յեղաշրջող յարաբերութիւն մը մշակեն։
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âIiAcAq IcIiIéUq wñAëuåUq 
cIAqñU AiCUëåq M

YmCAEåAcAq

«Ընդունեցէ՛ք զիրար, ինչպէս Քրիստոս ալ «Ընդունեցէ՛ք զիրար, ինչպէս Քրիստոս ալ 
ընդունեց մեզ՝ Աստուծոյ փառքին համար» ընդունեց մեզ՝ Աստուծոյ փառքին համար» 

– Հռով. 15. 7։

«Կիսէ՛ հացդ անօթիին հետ»«Կիսէ՛ հացդ անօթիին հետ»  – Եսայ. 58. 7։
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AÑâuëAaAsqwAcAq CIm

YmCAEåAcAq

 Բանա՛նք մեր աչքերը, ականջները, սրտերն 
ու բազուկները։ Այս աղքատները եւ չքաւորները 
կը գտնուին մեր եկեղեցիներուն, թաղերուն 
ու քաղաքներուն մէջ: Պիտի շարունակե՞նք 
անձնակեդրոն ապրիլ՝ անտարբեր մնալով անոնց 
հանդէպ, նմանելով քահանային ու ղեւտացիին, 
որոնք իրենց ճամբան փոխեցին, որպէսզի 
չտեսնեն եւ օգնութեան չհասնին կիսամեռ 
վիրաւորին (Ղուկ. 10. 25-37):

 Ուշադրութիւն դարձնենք եկեղեցիներու 
եւ քրիստոնէական ընկերակցութիւններու հա-
ղորդած տեղեկութիւններուն, գիտնալով որ 
անոնք կը գործեն մեծ զոհողութիւններով ու 
դժուարութիւններով՝ որպէսզի՝ աղքատ եւ 
խտրականութեան զոհ դարձած մարդոց օգնեն 
եւ անոնց հետ բաժնեկցին Աստուծոյ անսահման 
սէրը։

 Թո՛ղ Տէր Աստուած ներշնչէ մեր Միութեան 
տասը Եկեղեցիները եւ մեզի իմաստուն, մշա-

կուած նոր միտք ու խորհուրդներ պարգեւէ, 
որպէսզի աղօթքի հոգիով նորարար ծրագիրներ 
մշակենք՝ զօրակցելու համար մեր շրջապատի 
կարօտեալներուն:

 Ես կը սպասեմ ձեր նախաձեռնութիւններուն:  

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
AXûvçáVX

eBpJçNrV áJçBbJê$ 
ováfBrrNÖ AÖzJä AÑAâuëåIAq

IåC Ñ. aquëqGO 
squåeACIå âôq cO GAÇqAo

 Ծննդեան տարեդարձներ կը տօնուին 
ամէնուրեք: Անտարակոյս, դարերու ընթացքին 
ո՛չ մէկ տարեդարձ այնչափ մեծ շուքով կը 
տօնուի եւ այնչափ նշանակալից է՝ որչափ Յիսուս 
Քրիստոսի ծննդեան տարեդարձը, որ Սուրբ 
Ծնունդ կը կոչուի:

 Ո՛չ մէկ տարեդարձ այնչափ տիեզերական 
տարողութիւն ունի, որչափ Յիսուսի 
ծննդեան տարեդարձը: Հաւատացեալն 
ու ոչ-հաւատացեալը, գիտակցաբար կամ 
անգիտակցաբար կ’ընդունին անոր համատարած 
ազդեցութիւնը: Նոյնիսկ անոնք որ չեն հաւատար 
Քրիստոսի, անոնք որ կ’արհամարհեն անոր 

ծննդեան հոգեւոր իմաստը, անոնք որ կը հալածեն 
զինք պաշտողները, անոնք իսկ երբ նամակ մը 
կը գրեն, կամ պաշտօնական համաձայնութեան 
ներքեւ իրենց ստորագրութիւնը կը դնեն, 
կամ դաշինք մը կը կնքեն,՝անպայման այդ 
գրութեան հետ կը դրոշմեն այն թուականը՝ 
որ կը համապատասխանէ Յիսուսի ծննդեան 
թուականէն ասդին եղած տարին: Յիրաւի 
մարդկութեան ամբողջ պատմութիւնը կը 
բաժնուի երկու մասի իր ծննդեան թուականով,՝ 
Նախ Քան Քրիստոս (Ն. Ք.) եւ Յամի Տեառն (Յ. Տ.) 
ստորոգելիներով: Ո՛չ ոք այնչափ ազդեցութիւն 
գործած է մարդոց կեանքին վրայ, եւ ո՛չ ոք 
այնչափ բախտորոշ դեր ունեցած մարդկային 
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պատմութեան ու քաղաքակրթութեան վրայ՝ 
որչափ աւելի քան 20 դարեր առաջ Պաղեստինի 
Բեթլեհէմ գիւղաքաղաքին մէջ ծնող Յիսուս 
մանուկը: 

 Ո՞վ էր այս աննման էակը, որուն ծնունդը 
հրեշտակները աւետեցին, որուն առջեւ Բեթլեհէմի 
պարզունակ հովիւները եւ Արեւելքի պատկառելի 
գիտունները երկրպագեցին, եւ որուն գալուստը 
երկրին թագաւորը տագնապի մատնեց: Այդ 
չնաշխարհիկ Մանուկը՝ Աստուածորդին էր, 
Յիսուս Քրիստոս, Ս. Երրորդութեան երկրորդ 
անձնաւորութիւնը, Անսկիզբն ու Անվախճանը, 
որ պիտի մարմնանար եւ մարդանար, որպէսզի 
մարդ էակը իր մեղքի ու մահուան կապանքներէն 
փրկէ եւ վերադարձնէ իր Երկնաւոր Հօր: Այդ 
անզուգական Մանկիկը իր աստուածային 
փառքը ձգելով՝ պիտի ենթարկուէր բնութեան 
օրէնքներուն, ժամանակի եւ միջոցի մէջ մտնելով: 
Անչափելին պիտի չափաւորուէր, երկնի ու երկրի 
մէջ՝Անբաւելին մարդկային մարմին պիտի հագնէր 
եւ մարդանար, որպէսզի մեղաւոր մարդկութիւնը 

վերակերպարանափոխուէր իրմով, նոր ու լեցուն 
կեանք ունենար եւ Աստուծոյ զաւակ դառնար: 
Համայն տիեզերքի հարստութիւնը վայելող 
Աստուածորդին՝ մարդոց փրկութեան համար 
պիտի աղքատանար, որպէսզի մեղաւոր մարդիկ 
իր աղքատութեամբ հոգեւորապէս հարստանային 
(Բ. Կորն. 8. 9):

 Այդ հրաշալի Մանուկը իր աչքերը առաջին 
անգամ պիտի բանար Բեթլեհէմի անհիւրընկալ 
ախոռի մը մսուրին մէջ, որովհետեւ իրեն համար 
«իջեւանին մէջ տեղ չկար» – Ղուկ. 2. 7: Բեթլեհէմի 
պանդոկապետը չէր գիտեր թէ այդ գիշեր ծնելիք 
Մանուկը վաղուց սպասուած Մեսիան էր, ամբողջ 
մարդկութեան Փրկիչը: Ան կ’անիգիտանար որ 
այդ գիշեր ծնող Մանուկը օր մը ազատութիւն եւ 
փրկութիւն պիտի բերէր բոլոր զրկուածներուն ու 
ճնշուածներուն, եւ լոյս պիտի բերէր անոնց, որոնք 
«խաւարի մէջ կը նստէին»: 

 Ի՜նչ մեծ դժբախտութիւն է որ այսօր, այդ 
թուականէն աւելի քան երկու հազար տարիներ 
ետք, մարդիկ՝ գիտնալով հանդերձ որ Յիսուս 
զիրենք փրկելու համար այս աշխարհը եկաւ 
եւ իր կեանքը զոհեց, տակաւին իրենց կեանքի 
«իջեւանին» մէջ տեղ չունին Անոր: Ասիկա 
կը յիշեցնէ մեզի Յովհաննէս Աւետարանիչին 
խօսքը. «Իրեննէրուն եկաւ, բայց իրենները 
զինք չընդունեցին. իսկ զինք ընդունողներուն 
իշխանութիւն տուաւ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու» 
– Յովհ. 1. 11: 

 Արդարեւ, Ս. Ծնունդը իմաստ չունի առանց 
Ծնեալը ընդունելու: Իրեն ի պատիւ եղած բոլոր 
շքեղ տօնակատարութիւնները իմաստ չունին 
առանց Յիսուս Քրիստոսի: Սուրբ Ծնունդը իրօք 
իմաստալից, շնորհաբեր եւ հոգեպարար տօն կը 
դառնայ մեզի, երբ երկնային իմաստութիւն եւ 
աստուածային շնորհք ունենանք՝ մեր սրտերը 
բանալու եւ թոյլ տալու որ Ան ծնունդ առնէ մեր 
կեանքերուն մէջ: 

 «Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ. Ձեզի, մեզի 
մեծ աւետիս»:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. 
QuëQUcIAq

«Զինք ընդունողներուն «Զինք ընդունողներուն 
եւ իրեն հաւատացողներուն եւ իրեն հաւատացողներուն 

իշխանութիւն տուաւ իշխանութիւն տուաւ 
Աստուծոյ որդիներ ըլլալու»Աստուծոյ որդիներ ըլլալու» 

– Յովհ. 1. 11:
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Օտարի ճամբին դու ծաղիկ քնքուշ,
Ոտնակոխ եղած, տանջուած իմ Արցախ,
Դեռ ինչքա՞ն պիտի հոգուդ մեջ ցաւ, ոյժ,
Ապրես դու կքուած, իմ սուրբ Ղարաբաղ...։

Այսօր ելել են որդիներդ քաջ, 
Որոնց սնել ես՝ իմ չքնաղ Արցախ,
Եւ մռնչում են նրանք աննահանջ,
Որ ցաւդ բուժեն, իմ չքնաղ Արցախ...։

Արդ կանչում է քեզ Մայր Հայաստանը 
Ու ձեռքով անում, որդի՛ Ղարաբաղ,
Ասես օտար ես նոյնիսկ քո տանը,
Ու կռուախնձոր, իմ որբ Ղարաբաղ...։

Դեռ մենք չգիտենք ինչպէս կը լինի,
Ինչ անուն կը տան, իմ լոյս Ղարաբաղ։
Ինչ էլ որ լինի, եղբայրս ես բարի
Իմ սէրն ու երգը, դու յոյզ Ղարաբաղ...։

Իսկ թէ մոռանամ մօրս հարազատ,
Ես քո որդին չեմ, խաբուած Ղարաբաղ,
Դու պիտի կռուես, գիտեմ ես հաստատ,
Եւ պիտի յաղթես, իմ քաջ Ղարաբաղ....։ 

Արցախը կայ ու կը լինի,
Էլ մեզ պէտք չեն ճառ ու քամի,
Ճարտար լեզուով, սուտ խօսքերով,
Ձե՛զ էլ տեսանք ձեր գործերով...։

Այն օրը դուք մեր Արցախի
Փլուած շեմին խիստ անհարկի
Որոշեցիր այնքան անմիտ,
Որ չէր սազում քեզ , պաշտօնիդ...:

Որ մենք թողած ողբ ու դիակ,
Քեզ ենք յղել հարցը միակ.՝
«Թէ տանջում է մեզ ցաւ ու վախ,
Ե՞րբ կը տեսնենք ազատ Արցախ»...։

Եւ յիշեցիր տղեքին այն,
Իբրեւ դէմ են քո կառուցման,
Իսկ լամուկը «մեր տանը մեծ»
Կառուցող է, մենք էլ մի ցեց...։

Եւ այդ ազգին՝ նա քեզ պէս «կիրթ»,
Որոնց խղճին կայ Սումգայիթ,
Պաշտպանեցիր՝ նրա համար
Որ դու էլ ես նրան հաւասար...։

Լա՛ւ իմացիր, Հայը խաբուած
Շատ է տեսել քեզ պէս «աստուած»,
Դո՛ւ էլ կ’անցնես, անէծք գործիդ,
Թալաաթ եղար, Էնվեր հտպիտ:

Guë cO 
oAiQIÑ...

AåéAYO cAo
uë cO WUqU...

mJXBrVB 
EIiAmIAq

IçJíBr



uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

CÇquëQIAq âAc$ AKAâ, 
AKAâuëQIAq mMÄ$ Ñâåu?ëc

 ALFvíRVírrJçví zBänvíRJBr nNÅ 
fBLvíBFVíä Jr Bpr äörJçP, vçvrê 
pVtBäBdvínV dJBròP d’JçdBçV 1569 
äBçVrJç: AçHBçJí, 451 RvíBdBrNr V áJç, fBp 
TvjvávíçHP BÉBrê PrHfBävínV, BnNrvíçJò 
Jí nVBdBn dP pVtBäBdN nBçäVçvÖBêvínP 
ÜBçHBrBrê fJçvÖrJçvír Jí Brvrê 
BrBrhrBdBr LvfBDJçvíRJBnD hJÉò DJçvíBb 
BÖävíBbBzBtävíRJBr BLBävíRVírP:

 «ÜBÖr oVÖvíÖV Jí áBÖr fBpçJrJBê» 
njvíBb BpH lBdBäBnBçäNr V áJç JRN 
BdrBçd nP rJäJrò eBçvê yBänvíRJBr 
áçBp, zVäV äJÖrJrò vç fBdBÉBd fBpçJrV 
fvjVr áçBp nJç áBpJXBb VròrVtZBrvíRJBr 
Jí BrdBZvíRJBr tçÅBrrJçvír, ví fBdBÉBd 
DBçFBíBl Jí DJjvír FBjvíRrJçví FvpvíRJBr$ 
fBpçJrV fvjNr fJÉví, dBçJXV N fBÖäBäJX 
RN AnJçVdBpV mVBêJBX qBfBrFrJçvír nNÅ 

«IÖ BnöR xJn ÖJzJç AíJäBçBrP» – eÉvá. 1. 16:

CAqCIå iC. âAåU ouëquëAå-îIâåuëAå 2021 QUë 79 ■ 7

mIcuëÑAémAq ôåIåU AiôQñ
Այս պատուհասից
Մեզ դո՛ւրս հանիր, Տէ՛ր,
Կանխի՛ր ամէնուր ախտը մահածին՝
Իմ երկրի վրայ,
Աշխարհի բոլոր, բոլոր ծագերում...։
Ների՛ր՝ ակամայ
Եւ անգամ կամքով մեղաւորներիս,
Որ յետոյ դատես։
Հասկանում եմ, Տէ՛ր, որ չկայ անմեղ՝
Քո կատարեալը այսպէս խաթարած
Մարդու աշխարհում.
Բայց այդ նոյն մարդու սիրտն է
Կատարեալ դառնում Քո՛ խօսքից...։

Ասա՛՝ հերի՛ք է... եւ կանխի՛ր
Նոր կարգ սահմանողներին:

Փրկի՛ր միջուկը մարդկութեան սրտի,
Որ այսօր ամէն ապաքինուողի
Կրծքավանդակի տակ է բաբախում,
Քո կամքով գործող
Ամէն բժշկի զարկերակի մէջ,
Եւ այդ հրաշքով

Ցնծացող ամէն մէկի արեան մէջ,
Եւ տագնապներով
Շունչները պահած հետեւողների՝
Աղօթողի կամ
Չաղօթողների մաշկի տակ նաեւ...։

Տէ՛ր, այդ հրաշքը Դու գիտես անել,
Ուրեմն՝ թո՛ղ որ մարի
Վարակի օճախը իսպառ,
Թող առողջանայ աշխարհը,
Լցուի կեանքը խնդութեամբ
Նորոք հաւատի.
Չէ՞ որ գարունը բաշխել ես արդէն,
Ուրեմն նաեւ այս իմ խնդրանքս էլ
Նպաստով բաշխի՛ր...։

Իմ բարի՜ Աստուած, ների՛ր եւ շուրջս
Մանկօրէն թեթեւ անխոհեմներին,
Եւ իմ աղօթքով
Համբերութիւն էլ բաշխի՛ր,
Նաեւ՝ ինձ...։

EvfBç EAWÑâIAq
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Bzçvj BpÖöçvíBr fBp FBjvíRP xN vírJêBb Vç 
rnBrP nBçHdBpVr VçBívíròrJç Jí dçörBdBr, 
XJLvíBdBr, ntBdvíRBpVr, äräJÖBdBr ví 
òBjBòBdBr BLBävíRVírrJç áBpJXvj rnBr 
nP: c’BzçVrò ví dP áBpJXJrò öçNròrJçví 
BprzVÖV öçfrJBX Jí trvçfJBX nRrvXvçä nP, 
vçvír rnBrP xN áBpJXBb HTDBZäBDBç v#x 
mVÅVr AçJíJXòV, v#x IíçvzBpV Jí v#x VÖd 
ÑváJäBdBr eBpBÖäBrV nNÅ Bzçvj fBp 
TvjvávíçHP:

 Ií ÖBdBpr... BíB!j: ALBävíRJBr BpÖ 
ÖBrhBçhBd nRrvXvçäVr nNÅ, BrfBäBzNÖ 
RN ZnDváVr$ vçòB?r fBíBäBçVn nrBêBb 
Jrò ÜBçHBrV Jí Vç PrdJçrJçvír ÖçDBLBr 
víZäVr: ÑäçvídV fvFJDBrvíRJBnD òBrV!, 
òBrV! BrFBnrJç BnöR ÖJzBb Jrò ñçVÖävÖP 
nJç dJBròV âNçr ví îçdVxP HBíBrVX Jí 
pBpäBçBçJX: ÑäçdvíRJBr DBçHvpRVr FJçVr 
HBÉrBXvá, òBrV! BrFBn BnxêBb Jrò DBçDBÉJX 
BÖvíBbBävíç mJbBòBrxP, áBZrBXvá vç nJç 
tjÅBzBäVr nNÅ äBçDJç XJLví nP ZöÖvjrJçP 
rvíBL òBjBòBdVçR fBnBçJr nJL:

 mVBDBrvíRJBr fJä òNr zBfBb Jí vçzNÖ 
DBTBrvínrJçví ÖVçBfBç$ ZçBnBä nP JíÖ 
DBêBb Jrò nJç nVÅJí: mVrx vnBrò, ïBçBb 
nVBpr «áBÖr oVÖvíÖV»r, BräBçDJçvíRJBnD 
dP XòJr BÖävíBbBzBçFJí nJç VròrvíRVírP Jí 
BrdN DZBb XJLvír ví ntBdvpRP: UÖd víçVtrJç, 
ïBçBb «áBÖr fBpçJrJBê»Vr, d’víçBrBr 
RN Brvrê FvíçFvíçBêBb, ïBpïBpBb Jí 
zBfzBrBb BLFBpVr DvXvç DBçVòrJçP trvçfòr 

Jr AnJrBdBX eöç AÖävíbvp, vçvír áBpJX N 
ïBÉò Jí zBäVí:

 QBrhçBnvçR Jí BfBçdví ïVjJçvá 
BÉBÅrvçHvíBb ví nVrxJí BdÉBrJçP LVrvíBb 
zBçÖdBdBr lrtvj DBrBdV nP HNn bBÉBêvj 
ÜBçHBr Jí Vç PrdJçrJçP LVrvíBb NVr 
ÑäJjbVxVr fBrHNz BrZBZä fBíBäòvá 
Jí fBpçJrVòV fBnBç BnDBçvíBb BrÖzBÉ 
ÖVçvá: Arvrê BrÖBdBçd LvfBDJçvíRJBr Jí 
FJçBFvpr rBfBäBdvíRJBr HJçJçvá zBfvíBb 
nJç zBzJrBdBr ÖvíçD TBÉBrFvíRVírP, 
RBFBHçvíBb ñçVÖävÖP zBtäJXví BLBävíRJBr 
zÖBdvá, tjRBpvíBb fvFVrJçví Jí ÖäçdBêBb 
nVäòJçví BLBäBFçnBr DBrBXVr N: 

 AnNr äJÖBd ZvçR ví öäBçBnvíä dBt-
dBrHvínrJçN BLBä$ eBp ñçVÖävrJBpV 
rdBçBFVçP fBçBLBäöçNr êvXBêrJXví fBnBç 
BçHJö?ò rvçBrvç oBLdJçärJçví dBçVòP 
vírVrò nJç BrfBäBdBr Jí fBíBòBdBr 
dJBròVr nNÅ:

 CBrBÖäJjbVr Fçxvá$ «ÜBÖr oVÖvíÖV, 
áBÖr fBpçJrJBê, oBÉB!Å$ ÜBçHBrV fçB-
nBrP FvÉBê»P òJLV Jí VrbV fBnBç N: IdN#ò 
fJäJíVrò ÜBçHBrBrê víjVVr Jí òBXJrò 
Brvrê tBíVjNr:

KBíNr YAqkIAq 

uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

ôåUqAcO
 ApÖ JçdçV áçBp nBçH BçBçBbP öçVrBd 
nP dP ïräÉN, äVzBç nP, fJçvÖ nP$ Brvç áçBp 
fVBrBXví Jí Brvç fJäJíJXví fBnBç. pJrBçBr 
nP dP ïräÉN$ dÉRrJXví fBnBç, fVn nP$ áçBr 
zBXBärJç dBÉvíêBrJXví fBnBç, äBrVò nP$ 
êvíçäNr ví ïvRvçVdNr BzBÖäBrJXví fBnBç: 

 uí JçD dBçbJêJBX ví êBrdBXV fJçvÖP, 
pJrBçBrP, BzBÖäBrBçBrP FärJXN Jäò Jí 

Vç áÖäBfvíRVírP ví pvpÖP Brvç dBzJXN Jäò, 
LBpr vçzNÖ rnvpt Jí BÉBÅrvçH PrHöçVrBdJXN 
Jäò$ öç nP Brvç nJçdvíRJBr BnöRP dP äJÖrN, 
dP êrêvíV, VròLVrò ZBDvíBb dP LFBpJí Vç 
HBävjvíRVírP ví BçTBrBzBävívíRVírP$ 
áVçBívçvíBb: IçDJnr BprxB!ï d’PrHáLV, 
vç nvíçlV fBçvíBbrJçvá ïtçJX dP ÅBrBp 
Bpr BçhBrP vç BrêJBXVr Vç ÖVçvpr ví 
JçdçzBFvíRJBr dvíÉòP HBçhvíêBb Nç:
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 mJrò JrRBdBp Jrò nJç rnBrVr nNÅ, 
nVÖ ví vÖdvçN tVrvíBb nBçH NBdVr nNÅ 
ïräÉJXví Jí BnDBçJXví Bpr VäNBXrJçr ví 
BÉBòVrvíRVírrJçP, vçvrò nJç ÑäJjbVxP nJç 
nNÅ LJäJjBb N, VrxzNÖ rBJí nJç nNÅ HçBb 
N ïBïBòP Jí bBçBíP ïräÉJXví Jí FärJXví 
Brvrê fJjVrBdP:

 mJç öçJçvír, BnNr TBnBrBdN BíJXV, 
d’BrHçBHBÉrBrò RN pVnBçvíRVír N nJç 
äVzBçP, nJç fJçvÖr ví pJrBçBrP ïräÉJX 
nJç rnBrVr nNÅ, JçD BnNr öç nJç xvçÖ 
dvjnP fvFVV äZçvíRJBnD dP HVäJrò Brvrê 
dJjbVòP ví ÖvíäP:

 mBçH nP, vç JçNd ÖvíçD dP dBçbNVrò, 
BpÖöç ZvLV zNÖ êJZVr nNÅ dP äBzXädV, Jí 
Bpr fVnJçP$ vçvrò dP ZvçfNVrò RN dçrBpVr 
fVBrBXV dBÉvpêrJç tBXdJX, dP äJÖrJrò RN 
JçdçBtBçTV zLäVd êrêvínN nP dP lJjòvíVr, 
Jí VçJrê fJä ïvíX dví FBr JçBLrJç, pvpÖJç, 
bçBFVçrJç, fBnvLvínrJç Jí áÖäBfvíRVír:

 ovíÖBZBDvíRJBr êBíP xdçJXví XBíBFvpr 
Jí BzBfvá dJçzP nJç BxòJçP ktnBçVä 
âVzBçVr HBçhrJXr N:
 ktnBçVä âVzBçP$ âNç oVÖvíÖ ñçVÖävÖ N:
 Ar nJç nNÅ HçBb N XBíBFvprVr, DBçVVr ví 
FJjJêVdVr êBrdBXví LFBpBçBròP vç JçDJnr 
nJç BrZJXòvíRJBr zBälBÉvá dP DRBrBp Jí 
nJ#rò BX nJç dBçFVr êJZV nNÅ d’BzçVrò Jí 
ïtçvíBb dBÉvpêrJç Jrò:

 oVÖvíÖV# rBpVrò:
 Ar JçJÖvírJçJò äBçVrJç BpÖ JçdçV áçBp 
BzçJêBí Jí Vç dJBròV PrRBêòVr v#x nNd BçBä 
FärvíJêBí Vç áçBp: u#x nNd nJjò FvçbJê, v#x 

nNd árBÖ fBÖêvíê, v#x vòV RtrBnBêBí, v#x 
dJjbJê, v#x ÖäJê Jí v#x FvjêBí:

 eBnJÖä dJBrò nP BzçJêBí: qvprVÖd 
BrhrBdBr DrBdBçBrV nP ÖJïBdBrBäNçP 
PXXBXví zBçbBròP xvírJêBí, fBnJÖä nBçHvê 
fJä ZöÖJêBí, Brvrê ÖNçr ví DBçJdBnvíRVírP 
ïräÉJê, ädBçrJçvír, ZJjlJçvír, 
fVíBrHrJçvír ví fBtnBrHBnrJçvír hJÉò 
JçdBçJê Jí BÉBrê ïvZBçTNòP zBfBrÅJXví 
Brvrê pvpÖ, víçBZvíRVír Jí DTtdvíRVír 
DBTrJê:

 Uç BxòJçP BpÖ JçdçV lvZvíRVírrJçvír 
áçBp xRBïBÉJêBr, v#x BX Vç väòJçP HNzV 
ïBÉòV ví bBïV FBfJçP víjjvíJêBr:
 ÑNç òBçvLJê Jí Vç BnDvjÅ NvíRJBnD 
BzçJêBí Vç òBçvLBbP:
 GBäBzBçäJê DvXvç LBrvrò vç Jçdví 
äVçvÅ dP bBÉBpNVr, VçJrê nNd hJÉòP nBlVr 
áçBp dP HrNVr ví JäJí dP rBpNVr, BtZBçfP 
dP ÖVçNVr Jí LAÖävíBb d’víLNVr ÖVçJX 
nVBTBnBrBd:
 AtZBçfV ÖNçP$ AÖävíbvp HNn RtrBnvíRVír 
vçBdJê Jí RJXBHçJê vç BnDvjÅ Öçävá ví 
nVäòvá ÖVçJrò LAÖävíBb:
 WBêBí IçvíÖBjNnV áçBp, Brvrê áçBp$ 
vç Vç BpêJXvíRJBr VnBÖäP xfBÖdêBr ví 
nJçTJêVr Vç BÉBòJXvíRVírP:

 AprxB!ï ÖVçJê nBçHP$ vç fBdBÉBd 
VròLVrò BLBäJXví fBnBç vírJêBb FJçBFvpr 
LöçvíRJBr, ÖVçBpöTBç ví dBnváVr pBrhrvíJ-
êBí BrBçTBr nBçHvê hJÉòP$ vçzNÖLV LVrò 
BnöRBzBçä ZBxVr FBnJr:
 AprxB!ï ÖVçJê nBçHP$ vç Vç pBçvíRVír 
BÉrJXNr Jäò$ TBnBrBd pBädBêvíê Jçd-
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 Տիմոթէոս՝ Պօղոս Առաքեալի հոգեւոր զաւակն 
էր, եւ անոր կը գրէ նամակ մը որպէս յորդոր՝ երբ 
բանտի մէջ էր։ Երեւութապէս իր վերջին նամակն 
էր, ուր կը գիտակցէր թէ շուտով մահուան 
պիտի դատապարտուէր եւ սպաննուէր։ Այս 
տրամադրութիւններուն մէջ էր որ Պօղոս կը գրէր 
Տիմոթէոսի։ Պէտք է նկատի առնել հեղինակին 
ներաշխարհը եւ տրամադրութիւնները, որպէսզի 
աւելի լաւ ընկալենք նամակին բովանդակութիւնը։ 
Եթէ վերջինը մէկ կողմէն քաջալերական յորդոր 
էր Տիմոթէոսի, նոյնքան ալ կ’արտայայտէր 
Պօղոսի վճռակամ ու հաստատ գիտակցութիւնը 

իր կեանքին ու առաքելութեան նկատմամբ, մինչ 
իր վերջին օրերը կ’ապրէր։ 

 Հետաքրքրական երեւոյթներէն մէկը 
եօթներորդ համարին մէջ կը գտնուի։ Պօղոս 
Առաքեալի կատարած մատնանշումն է իր 
ապրած կեանքին համար։ Իր գործածած բայերը՝ 
բոլորն ալ անցեալ կատարեալ եղանակով են.–՝ 
«պատերազմեցայ», «կատարեցի» եւ «պահեցի»։ 
Յստակ է թէ ան կը խօսի իր կեանքի ու անոր 
վկայութեան մեծ առաքելութեան մասին, ուր 
ցոյց կու տայ թէ ինք ինքնավստահ եւ վճռակամ 

«CAåU yAâIåAKmO yAâIåAKmIéAo»

nävjrJçr ví áBZdvärJçP òBÅBXJçJXví Jí 
pvíÖBHçJXví:

 oJävp ZvÖäBêBí nVrxJí BtZBçfV áJçÅP 
VçJrê fJä BzçVX, LVçJrò BÉBrhVr xRvjvíX, 
vçD xRvjvíX, ûVLVòBzNÖ BräJÖBrJXV$ ÖBdBpr 
fvFJzNÖ pBçBäJí rJçdBpvíRVír HBÉrBX 
DvXvç VçJr fJäJívjrJçvír, DvXvç Brvrê$ 
vçvrò zVäV PrHvírNVr ví zVäV fBíBäBpVr 
RN Vrò ltnBçVä AÖävíBbr N, JçdVròrJçví Jí 
JçdVçrJçví ÑäJjbVxP, vç ÖBdBpr nJjBívç 
nBçHvír ïçdvíRJBr FVrP álBçJXví fBnBç 
ZvrBçfJêBí, nBçH HBçhBí ví nBçHvír 
PrdJç, Brvç XJLvír Jí Brvç êBíP BzçJêBí:

 CBpê BzçJêBí BrnJjBHçJXV:
 u#x vò dçêBí LVrò BnDBÖäBrJX vçJíN 
nJjòvá:
 u#x VÖd Vç nBfBzBçävíRJBr álVÉP 
BçhBdJXví fJjVrBdvíRVírP vírJêvj 
yVjBävÖP:
 oVÖv#íÖ N nJç öçVrBdP:

 mJç xvçÖ dvjnP tBäJç dBr vçvrò nBòvíç 
Jí zBçdJtä dJBròJç d’BzçVr, vçvrò ÖBdBpr 
JrRBdBp Jr ÖBpRBòJXví, ví JçNdvíBr ÖvíçDP 
JRN tBä vítBHVç xBzçV$ dçrBp áBjvíBr 
lVíBjP HBÉrBX:

 Aävç fBnBç N vç nJç BxòJçP nVBpr 
oVÖvíÖV víjjvíBb Jr, dBäBçJXvíRJBr ví 
ÖçDvíRJBr nBçnrBêvínVr, BrDVb Jí 
BrnJjBHçJXV nBçHvír$ vç BpÖöç áJçBHBçhBb 
N Vç JçdrBpVr ïBÉòVr, Jí d’BdrdBXN vç 
nJ#rò BX Vç FbBb lBnDBpNr òBXJXvá, öç nP 
fBÖrVrò$ VçJr Jí víçVt ÖvíçDJçví fJä BnDvjÅ 
pBíVäJrBdBrvíRVírP BrêPrJXví fBnBç: 

 ApÖ fJÉBrdBçP vírJêvj nNdP BpXJíÖ 
BpÖ BtZBçfV BrBçTNò rVíRJçvá xV LDBjVç, 
FBlBlvíRVírrJçP xV HVäJç, xV tvíBçVç, xV 
äBäBnÖVç, Vç BxòJçP xJr ntvítväVç:

 Wv#pÖ nP dBp fvçVLvrVr áçBp:
 ApH XvpÖP âNç oVÖvíÖ ñçVÖävÖ N, vç 
nBFrVÖV zNÖ VçJr dP òBtN XvpÖV ÖVçBfBç 
DvXvç fvFVrJçP: uçxB!ï ZJjl Jr Brvrò$ vç 
ZBíBçP XvpÖNr BíJXV dP rBZPräçJr:

 oVÖvíÖV# rBpVrò Jí Rvj nJç fvFVrJçP 
XvpÖvá vjvjvíVr, ZBjBjvíRJBnD Jí víçB-
ZvíRJBnD fBçÖäBrBr, Jí FJçBFvpVr áÖäB-
fvíRJBnDP vç ZBDdBrò xN, dçdrJçJívpR xN 
nJç HVäBbP:

mVòBpNX IuëÑuëúIAq
îBÖBäJrB
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է երբ կ’ը՚սէ. «Պատերազմը պատերազմեցայ»։ 
Չկայ կասկած ու տարակուսանք, թէ ան դասալիք 
եղած է երբ կը գտնուէր «պատերազմական» 
դաշտին վրայ, անշուշտ պատերազմը իր 
փոխաբերական հասկացողութեան մէջ։ Չկայ 
նոյնիսկ երկչոտութիւն, այլ կայ մէկ ու յստակ 
դիրքորոշում՝ «պատերազմեցայ»։ 

 Նոյնքան դիպուկ են համարին մնացեալ 
մասերը –՝ «ընթացքը կատարեցի» եւ «հաւատքը 
պահեցի»։ Եթէ պատերազմը պատերազմած 
է, նոյնքան ալ անոր հոլովոյթներու մէջ 
մնացած է անշեղ՝ երբ կ’ըսէ. «Կատարեցի»։ Այդ 
պատերազմին եւ անոր ընթացքին մէջ ան վեր 
պահած է հաւատքը։ Այս հաւատքը ան տարաւ 
մինչեւ վերջ՝ երբ մահուան դատապարտուեցաւ։

 Քրիստոնեային կեանքը այս աշխարհի վրայ 
պատերազմ է։ Ան կրնայ ընդգրկել մէկ կողմէն 
ֆիզիքական-ռազմական տարողութիւն, նոյնքան 
ալ իմացական, հոգեւոր եւ ընկերային։ Պատերազմ 
է, քանի աշխարհի վրայ չարը՝ իմմա մեղքը, 
զօրաւոր կերպով առկայ է։ Չարը կը ստանայ 
տարբեր երեւոյթներ երբ պատերազմի մէջ է 
ընդդէմ Բարիին։ Պօղոս Առաքեալի պատերազմը 
նոյնինքն չարին դէմ էր, որպէսզի ճամբայ բանայ 
Բարիին յաղթանակին։ 

 Պօղոս Առաքեալ գիտակից է որ այս 
պատերազմի գործընթացին մէջ իր կարողութիւնը, 

խելքը եւ իմացականութիւնը՝ իր անձնական 
ոյժին արդիւնքը չէին, ո՛չ ալ անոր վրայ յենելով 
էր որ կրցած էր պատերազմիլ։ Այդ արդիւնքն 
էր Քրիստոսի ոյժին, որ կը գործէր իր մէջ եւ 
որուն հետ ապրեցաւ իր կեանքի ընթացքին։ Այս 
Քրիստոսի ոյժը իր մէջ պահելով եւ իւրացնելով 
է որ կրցաւ պատերազմիլ առանց յուսահատելու, 
երբ «կատարեց» բայց նաեւ պահեց ու շինեց 
հաւատքը. երբեք դասալիք չեղաւ։

 Անպակաս չէին ձախողութիւնները, 
անհասկացողութիւնները, սխալները եւ տակաւին 
այլ անորոշ երեւոյթները Պօղոս Առաքեալի այս 
պատերազմի կեանքին մէջ։ Եւ չ’ուշանար իր 
վկայութիւնը. «Ես արդէն զոհ ըլլալու նուիրուած 
եմ» – Բ. Տիմ. 4. 6։ Բայց զոհը եւ զոհուելու 
իրականութիւնը չշեղեցին Պօղոսի ընթացքը։ Ան 
մնաց «արթուն» եւ «նեղութիւններուն համբերեց» 
(Բ. Տիմ. 4. 5)։ Հաւատացած ըլլալով բարի 
պատերազմին կարեւորութեան, պատերազմեցաւ 
առանց յուսահատելու։ Եւ արդի՞ւնքը. «Կը մնայ 
ինծի արդարութեան պսակը» – Բ. Տիմ. 4. 8)։ Ան 
պահեց ու կերտեց հաւատքը, որուն երախայրիքը 
արդարութեան պսակն է։

 2020 տարին շատ դժուար եղաւ բոլորիս 
համար, եւ ասիկա՝ շատ մը մակարդակներու 
վրայ.– անհատական, ընտանեկան, ընկերային, 
լիբանանեան, հայրենական (Արցախ-Հայաստան), 
եւ այլն։ Պսակաձեւ ժահրը եկաւ զգետնելու շատ 
մը մարդկային կեանքեր, նեռարելով նաեւ սիրելի 
բարեկամներ, յեղաշրջելով մեր ապրելակերպը 
ու հիմնականօրէն փոխելով մեր կենցաղը։ 
Բարեկամական հաղորդակցութիւններու ոճը 
փոխուեցաւ, ուր մարդ սկսաւ հեռու մնալ մարդէն, 
եւ իր կեանքը ամփոփուեցաւ տեսակ սը «տուփի» 
մէջ, ուր ան դարձաւ ինքիր մէջ ապրող ու շնչող 
էակ։ Օգոստոս 4-ի Պէյրութի նաւահանգիստի 
ահաւոր պայթումը նոյնպէս ցնցեց մեզ 
բոլորս՝ որպէս Լիբանան ու լիբանանահայեր, 
նոյնքան նաեւ համայն հայութիւնը։ Պայթում 
մը որ պատճառ եղաւ մայրաքաղաքի շատ մը 
շրջաններու քանդումին, առաւել մարդկային 
զոհերու եւ վիրաւորներու։ Մինչեւ օրս տակաւին 
չբացայայտուեցան սոյն արարքին պատճառներն 
ու զայն իրագործողները։ Արցախեան 
պատերազմը եւ Նոյեմբեր 10-ի համաձայնագիրը 
ուժգին հարուած տուին Հայուն գոյութեան եւ 
լինելութեան գիտակցութեան, առանց հաշուելու 

«Բարի պատերազմը պատերազմեցայ, «Բարի պատերազմը պատերազմեցայ, 
ընթացքը կատարեցի, ընթացքը կատարեցի, 

հաւատքը պահեցի»հաւատքը պահեցի»  – Բ. Տիմ. 4. 7:
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մարդկային մեծաթիւ զոհերն ու հայրենի 
հողատարածքներու կորուստը։ 

 Այս բոլոր իրադարձութիւններուն վրայ 
արագ ակնարկ մը նետելով՝ պիտի կարենանք 
տեսնել թէ ինչքան հսկայական պատերազմի 
մը մէջ էինք ու տակաւին ենք։ Պատերազմը յար 
եւ նման է Պօղոս Առաքեալի յիշեցումներուն, 
բայց տարբեր բովանդակութեամբ։ Վերջապէս 
միշտ յիշելու ենք որ պատմութիւնը ինքզինք կը 
կրկնէ, իսկ փոխուողը՝ ընկերամշակութային, 
տնտեսական ու քաղաքական բովանդակութիւնը 
եւ տարողութիւնն է։ Կրկնուող պատմութիւնը՝ 
Չարն է եւ անոր պատերազմը Բարիին դէմ։ 

 2021 տարին ի՞նչ անակնկալներ կրնայ բերել 
իրեն հետ. մեզի կը մնայ սպասել ու տեսնել։ 
Բայց կայ կարեւոր հարցում մը՝ուղղուած 
իւրաքանչիւրիս, երբ այս դժուար տարին պիտի 
բոլորենք միասին՝ աւելի տխուր մթնոլորտներու 
մէջէն ։ Պիտի կարենա՞նք ետեւ նայիլ եւ ակնարկ 
մը նետել մեր ապրած կեանքին վրայ, ու տալ 
անոր մեր գնահատականը։ 

 Թէեւ չարին գրոհները շատ էին եւ դժուար 
էր անոնց դիմադրել, եւ ինչ խօսք որ նաեւ 
անոր յարձակումներուն դիմաց կրեցինք 
«պարտութիւն», մեզի կը մնայ որոշել մեր դիրքը 
որպէս անհատ եւ հաւաքականութիւն։ Պիտի 
կարենա՞նք ըսել թէ դասալիք չեղանք եւ «բարի 
պատերազմը պատերազմեցանք», անոր «ընթացքը 
կատարեցինք» եւ անպայմանօրէն «հաւատքը 
պահեցինք»։ Մտահան երբեք պէտք չէ ընել թէ 
Պօղոս Առաքեալի մատնանշած պատերազմը 
շարունակուող եւ կրկնուող իրադարձութիւն 
մըն է մարդկային կեանքի պատմութեան ամբողջ 
ընթացքին մէջ։ 

 Քրիստոսի ծնունդը իրական է։ Ան աշխարհ 
եկաւ որպէսզի նոր կեանք մը պարգեւէ։ Նոր 
կեանք մը՝ որուն պիտակը Բարի է։ Քրիստոսի 
ծնունդով մենք իւրացուցինք անոր շնորհած այս 
բարի կեանքը եւ արժանի եղանք ապրելու անով։ 
Բայց ո՛չ միայն պիտի բաւարարուինք ապրելով, 
հապա պիտի պատերազմինք բարի կեանքին 
համար, եւ պիտի պահենք ու կերտենք զայն։

 2020 տարուան մեր կեանքերու պատերա-
զմները եղան շատ զօրաւոր եւ ահռելի։ Այդ 

պատերազմին մէջ մենք կորսնցուցինք շատ 
բան, կրեցինք ֆիզիքական պարտութիւններ եւ 
կուտակեցինք հոգեկան հսկայական ընկճուա-
ծութիւն։ Բայց կը մնայ կարեւոր իրականութիւնը։ 
Քրիստոսի ծնունդով մենք ստացանք ու կը 
շարունակենք ստանալ նոր կեանքի ոյժը։ 
Ոյժ՝ որ մեզի պիտի տայ կարողութիւնը բարի 
պատերազմը պատերազմելու եւ ընթացքը 
կատարելու՝ առանց յուսահատելու. բայց նաեւ՝ 
ձախողութիւնները վերածելու յաջողութեան։ 
Անհրաժեշտ է որ գիտակցինք մէկ հիմնական 
իրականութեան, եւ այդ ալ՝ հաւատքը ու զայն 
պահելու գրաւականն է։ 

 Իսկ հաւատ՞քը։ Այն՝ որ կը ստանանք 
Աստուծմէ երբ իրեն հետ կ’ունենանք ուղղակի 
յարաբերութիւն՝ ուղղահայեաց դրուածքով։ Բայց 
այդ որ կը ստանանք Աստուծմէ՝ երբեք պէտք չէ 
պահենք մենք մեզի, այլ պարտինք բաժնեկցիլ 
զայն, հորիզոնական դրուածքով, մեր ապրած 
հաւաքականութիւններուն եւ հայրենիքին 
հետ։ Հոն ուր պէտք է տգնիլ՝ շինելու համար 
Բարին։ Այս ուղղահայեաց եւ հորիզոնական 
յարաբերութիւնները, ուղղահայեացը Աստուծոյ 
եւ հորիզոնականը հաւաքականութեան հետ, 
կը կիսուին իրարու հետ՝ յար եւ նման խաչին, 
եւ որուն կիզակէտը կը դառնայ Ինքը՝ Քրիստոս, 
Հաւատքը։ Քրիստոսի շնորհած կեանքը կը 
սկսի ճիշդ այս իրականութենէն։ Հաւատքը այս 
իմաստով ընդհանրական եւ համապարփակ 
իրականութիւն մը կ՚’ըլլայ, վերածուելով կեանքի, 
իմ եւ իւրաքանչիւր Հայու կեանքին. Հայուն՝ որ 
հաւատացած է կերտել զայն Բարիին հիմքով։ 

 Այս հաւատքը պահելով է որ պիտի ապրինք 
ու շարունակենք ապրիլ, կերտել կեանք 
եւ հայրենիք, նոյնիսկ երբ պարտուինք ու 
ձախողութիւններ կրենք։ Իսկ ապրելու համար՝ 
պէտք է որ բարի պատերազմը շարունակենք 
պատերազմիլ՝ վճռակամութեամբ եւ Քրիստոսի 
շնորհած հաւատքի ոյժին վստահելով։ 

Gvdä. eçBpç kMyMkIAq
OrHfBrvíç ñBçävíjBç

AçBDBdBr avêV 
AÖävíBbBtvírxV 

OrdJçvíRJBr

uëÑuëmqAÑUåuëQUëq
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mâuåuëmqIå
ÑîUëÇñAeAo EåAcAquëQIAq 

AqGAÑâAqU ÑImUq 
eJjVrBd$ IçvíBrH e. ñBÖvírV

EåAYôÑAcAq

 «mBtävêJBr FBjBïBçBZöÖvíRJBr Jí 
BLFBpVr òBjBòBdBr ÉBLnBáBçvíRJBr» 
ÅBäBFvá IçvíBrH ñBÖvírV$ 2019-Vr Vç 
fçBäBçBdBb víÖvínrBÖVçvíRJBrê BÉBÅVrP 
dP ZvçBFçN «mävçvínrJç ÑïVíÉòBfBp 
EçBdBrvíRJBr ArHBÖäBrV ÑJnVr»: wvççvçH 
BrFBnr N vç fJjVrBdP Vç mävçvínrJçP dP 
fçBnêrN PrRJçêvj fBÖBçBdvíRJBr: AÉBÅVrP 
dBz vírNç «yBänvíRJBr ArVíV QBíBXòVr», 
JçdçvçHP$ fBp «SvjvávíçHVr, Arvç evjVr Ií 
GBäVr», ví JççvçHP$ «eBpê. AíJä. IdJjJêVVr»: 
Ar d’BïÖvÖBp vç ÑïVíÉòP dBLnvj äBçBFVç 
fBpvíRVírP rBfBrÅV nNÅ N$ fJäBzrHJXví 
BLBäBFçvínP Vç DÉrBFçBívíBb fBpçJrV 
fvjVr: Ií pBÅvjvíRJBr rBZBzBpnBr dP rdBäN 
eBpvír VròrvíRJBr zBfzBrvínP$ XJLvívá, 
FVçvá, FVçòvá, nBnvíXvá Jí fBíBäòvá, vçvír 
nVBd HBçDrvêP fBp Hzçvêr N:

 ApÖ fBävçVr nNÅ äJj FäBb Jr îçvû. 
Gvdä. I. ñBÖvírVV ÖävçBFçBb pöHvíBbrJçP 
ÄBrBÖNç zBçDJçBRJçRVr nNÅ$ PrHfBrçBzNÖ 
1968-1998 äBçVrJçvír: EVçòP lvZBêBb N 
rBJí Jçdví oBíJXvíBbvá. nVr eBnö ÑBfJBrV 
fJjVrBdvíRVírr N$ «âvjP, CBÉP, âBÉP» 
áJçrBFçvá, nVíÖP sBòN mBíVÖBFBXJBrV 
pöHvíBbr N, rvíVçvíBb fBp FçBdBrvíRJBr 
víÖvíêVxrJçví fBçêBLçvpêVr:

 ÜJçBäzvíBb nöä 40 dBçl pöHvíBbrJçP 
HBÖBívçvíBb Jr áJê nBÖJçvá, vçvrê 
áJçäBÉvíRVírrJçr Jr$ EçvjP Ií EçBdBr 
mRrvXvçäP, mBnvíXVr EçBdBr AÉBòJXvíRVírP, 
eBp EVçòP$ kBdBäBFçvá GBäBzBçävíBb, 
yVäV oVtJX I#í mBrvídrJçP I#í yBäBrVrJçP, 
AçJínäBfBpJçNrV âVçvíRVírr uí yBfzBrvínP, 
EçBdBrvíRJBr OrdJçB-CBçvpBdBr AÉBòJ-
XvíRVírP: sBä rtBrBdBXVê Jr dBçF nP 
pöHvíBbrJçví ZvçBFçJçP, tBçBHçvíBb BíJXV 
òBr òÖBr äBçV BÉBÅ, DBpê nVtä BpTnNBdBr. 
– mJç QJçRJçP OrRJçêvj wvírVr, mdçBäP$ 

ôFrBdBr YnDBFVç, u?íç M eBp EVçòVr 
oBlBZvçHP, mävçvínrJç AçJínäBfBpJçNrV 
yBtäzBrvíRJBr oBrhrBTvjváV EvçbvírN-
víRJBr mBÖVr, wBçBtBfvíBb «qBçJd»P: 

 AçJínäBfBpJçNrV yBtäzBrvíRJBr 
oBrhrBTvjváV ÖäJjbnBr BÉVRvá$ fJäJíJBXP 
dP dBçHBrò «ÄBrBÖNç»V JçDJnrV ZnDBFçVr 
BpÖ fBävçVr nNÅ.

 – WJLvír TvjvávíçHVr fJä dP brV... dP 
nJÉrV TvjvávíçHVr fJä: uí JRN FJçBFvpr 
fvFBäBçvíRJBnD xV ÖrvíêBrJç Vç XJLvír, dP 
nJÉrV XJLvír, ví XJLvíVr fJä$ VròrvíRVírr 
ví zBänBdBr JÖ-P: WJLvíVr «äVçvíRVír»P 
d’VçBdBrBrBp xvçÖ fBrFçvíBrrJçvá$ XJLvír 
XÖJXvá, ZöÖJXvá, dBçHBXvá, FçJXvá, ví BzB$ 
nBÖvíròV zNÖ tçRrJçvír áçBp zBfJXvá: ñBrV 
vç$ BLFBpVr «XJLvíVr äVçvíRVírP» BLFBpVr 
VròrvíRJBr fBÖäBävínr N: AçJínäBfBpJçNrV 
FvpBäJínBr fBnBç rBZBzBpnBrrJçr Jr 
fBpBZöÖ PräBrVò, Jí JçJZBr fVíçPrdBXJXví 
zBäçBÖä BçJínäBfBpJçNr víÖvíêBrvj Hzçvê:

 ÑïVíÉòV, ví nBÖrBívçBDBç WVDBrBrBfBpJçví 
rJçdBpvá Jí BzBFBpvá fJäBòçòçvívjrJçvír dP 
pBrhrBçBçJrò BpÖ FçòVr PrRJçêvínP: ÑäBrBXví 
fBnBç$ HVnJX fJjVrBdVr.– Yervant H. Kassouny, c/o 
U.A.E.C.N.E., P. O. Box 11-0377, Riad El Solh, Beirut 1107-
2040, Lebanon - yhkassouny@hotmail.com:

(WVvr)

AçV QôîuëKYAqIAq
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EåAYôÑAcAq

 Մարդ անհատը կը մտնէ աշխարհի 
թատերաբեմի վրայ ակամայ ու կը մեկնի 
ակամայ. այդ մուտքին եւ ելքին միջեւ գոյութիւն 
ունեցող տարածութիւնը կեանքն է որ կը 
ձեւաւորուի եւ իմաստ կը ստանայ անհատին 
կամքով ու գիտակցութեամբ: Վեր. Դոկտ. Վահան 
Թութիկեան այդ տարածութեան իւրաքանչիւր 
բաժինը, վայրկեանը օգտագործած ու վերածած 
է արժէքի: Ան իր հովուական ու վարչական 
պատասխանատուութիւններէն անդին իր 
ժամանակը խտացուցած է եւ արժեւորած իր 
գրութիւններով: Այլապէս, ինչպէ՞ս կարելի է 
երեւակայել որ հանդէս գար իր 44-րդ հատորին 
հրատարակութեամբ:

 Անդրադառնալէ առաջ այս ոգեշնչող հատորի 
բովանդակութեան, ինծի համար անդիմադրելի 
փորձութիւն է չպատմել իմ առաջին հանդիպումս 
հեղինակին հետ: 1963-ին Գահիրէ կ’այցելէր 
Ամենայն Հայոց Հայրապետը՝ Վազգէն Ա.։ Ողջոյնի 
հանդիսութեան մը ընթացքին խօսողներէն 
մէկն էր երիտասարդ հովիւը տեղւոյն Հայ 
Աւետարանական համայնքին: Այդ անյաւակնոտ 
երիտասարդը անգամ մը որ բացաւ իր բերանը՝ 
մեր մայրենին սկսաւ մեղրածոր հոսիլ: Անոր 
ջերմեռանդ հաւատքը, բուռն հայրենասիրութիւնը, 
խօսքին քաղցրութիւնը պահ մը մագնիսացուցին 
սրահը. աչքս վեր բարձրացնելով կ’ուզէի 
հաւատալ որ այդ խօսք-աղօթքը արդեօք երկինքէն 
վար պիտի չբերէ՞ր հրեշտակները...:

 Այդ տպաւորութիւնը միշտ քանդակուած է 
իմ միտքիս մէջ, եւ ամէն անգամ որ կ’իմանամ 
խօսք մը Պատուելիէն, քարոզ մը կամ գրութիւն 
մը՝ այդ բոլորը կը շրջանակուին իմ առաջին 
տպաւորութեանս լուսապսակով: Ու զարմանալի 
չէ որ այսօր այդ մտապատկերով ալ կը բանամ 
Թութիկեանի 44-րդ հատորին առաջին էջերը: 

Գիրքը կը կոչուի «Ներաշխարհիս Պրիսմակէն» եւ 
ունի 46 գրութիւններ որոնցմէ 29 անգլերէնով եւ 
17 հայերէնով: Ի դէպ, որքան փայլուն է հեղինակին 
լեզուն հայերէնով, նոյնքան նաեւ սահուն է 
անգլերէնով: 

 Թէեւ հատորը չունի ստորաբաժանումներ, 
սակայն կարելի է զայն բաժիններու վերածել 
նիւթերու բովանդակութեան թելադրութեամբ. 
այսպէս՝ պատմական, տօնական, սուրբգրային եւ 
խրատական։

 ՊատմականՊատմական – Առաջինը կարելի է նկատել 
Հայաստանի անկախացման 30-րդ տարեդարձը, 
որ կը զուգադիպի 2021-ի Սեպտեմբեր 21-ին: 
Հեղինակը այդ առիթով կ’անդրադառնայ 
ո՛չ միայն մեր Երրորդ Հանրապետութեան 
իրագործումներուն, այլեւ կ’ուրուագծէ՝ 
մինչեւ այդ անկախութեան հանգրուանը՝ հայ 
ժողովուրդի դիմագրաւած մարտահրաւէրներն 
ու դիւցազնամարտերը: Պատմական միւս 
նիւթերը կ’անդրադառնան Սեւրի դաշնագրի 
հարիւրամեակին, հայկական դատին եւ 
այլ պատմական անցքերու՝ ակադեմական 
վերլուծումներով: Վերջաւորութեան ան կ’անդրա-
դառնայ հայրենիքի պարգեւած արդար հպար-
տութեան:

«qIåAsYAåeUÑ yåUÑmAcMq»
mBäJBr$ oöçVrvíBb CJjvír 
Eçxvá Ií IçdrBpVr svírxvá

eJjVrBd$ ÜJç. Gvdä. 
ÜBfBr o. QuëQUcIAq
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 ՏօնականՏօնական  – Ամենէն դժուար խնդիրը ընթացիկ 
տօներու նոր իմաստ մը տալն է. խմբագիրներ ու 
քարոզիչներ երբ կ’անդրադառնան այդ հանդիսաւոր 
հանգրուաններուն, ընդհանրապէս կ’օգտագործեն 
հասարակ տեղիք բացատրութիւններ ու եզրեր. 
սակայն մեր հեղինակը յաջողած է գրեթէ 
բոլոր պարագաներուն – Ս. Ծնունդ, Զատիկ, 
Աշխատանքի Օր թէ այլ տօն –՝ նոր խօսք ըսել 
եւ իր սեփական մեկնաբանութիւնը ընծայել: 
Օրինակ, անդրադառնալով Նոր Տարուան, ան չորս 
բաժանումներու կը վերածէ առիթը – յետադարձ 
հայեացք, ներքին ինքնամփոփում, նայիլ դէպի 
առաջ եւ վերջապէս՝ դէպի երկինք, «քանի միայն 
ինք՝ Աստուած գիտէ թէ՛ ինչ պիտի բերէ ապագան»:

 ՍուրբգրայինՍուրբգրային – Ամենէն ընդարձակ բաժինը 
Աստուածաշունչէն ընտրուած նիւթերն են, եւ 
բնականաբար օգտագործուած են իբրեւ քարոզ՝ 
կիրակնօրեայ պաշտամունքի ընթացքին: Այստեղ 
եւս հեղինակը գիտէ աստուածաշնչային խօսքը 
վերածել ապրումի, կեանքի այժմէական ճշմար-
տութեան, վերծանելով Աւետարանի խօսքը մեր 
առօրեայ ապրումներով: Հրաշալի օրինակ մըն է 
Յիսուսի կեանքը, ուր հեղինակը իմաստասիրական 
խաղերով վեր կ’առնէ «ո՛չ»ի եւ «այո՛»ի 
հակադրութիւնը եւ կը յայտնէ թէ ամէն «ո՛չ»ի մէջ 
անպայման «այո՛» մը գոյութիւն ունի:

 Ուրիշ տեղ մը, նկատի առնելով ամերիկեան 
կեանքի մէջ ընդհանրացած յաջողելու մղձաւանջը, 
ան դարձեալ կ’անդրադառնայ Քրիստոսի կեան-
քին, անոր կրած հալածանքներուն, եւ ի վերջոյ՝ 
անոր խաչելութեան։ Այսինքն, եթէ այսօրուան 
չափանիշերով ամբողջական ձախողութիւն 
մը պիտի սեպուէր Յիսուսի կեանքը, անոր 
հրաշափառ Յարութիւնն ու մարդոց ընծայած 
փրկագործութիւնը՝ ամէն չափանիշով, տիեզե-
րական համեմատութիւններով յաջողութիւն մըն է:

 Խրատական, ԻմաստասիրականԽրատական, Իմաստասիրական – Այս բաժինը 
հարուստ է սուրբգրային դէպքերը, առակներն ու 
իմաստուն ասոյթները այժմէական կեանքի բերելով: 
Օրինակ, «խոնարհութեան» բաժնին մէջ հեղինակը 
կ’անդրադառնայ Քրիստոսի անձին խոնարհութեան, 
սակայն զայն կը զօդէ գրական յատուկ դէպքերու. 
այս պարագային՝ Վիքթոր Հիւկոյի եւ Լամարթինի, 
ուր երկու անուանի գրողները կը խոնարհին իրարու 
հանճարին դիմաց, մարդկութեան տալով օրինակելի 
դաս մը խոնարհութեան, եւ գրողը կ’աւարտէ իր 

խօսքը մէջբերումով մը, Քրիստոսի մօր՝ Մարիամի 
փառաբանութենէն. «Իր բազուկով Ան զօրութիւն 
ցոյց տուաւ, ոչնցացուց հպարտները ... գահազրկեց 
զօրաւորները եւ բարձրացուց խոնարհները» – Ղուկ. 
1. 51-52:

 Վեր. Թութիկեան, ինչպէս այս հատորին, 
նոյնպէս այլ առիթներով անդրադարձած է Հայ 
Աւետարանական Շարժումին ու եկեղեցիի 
կազմութեան, եւ ան յստակօրէն պարզած է այն 
պատմական տուեալները որոնց տրամաբանութիւնը 
առաջնորդեց Հայ Աւետարանական Շարժումի 
ծագման:

 Վեր. Թութիկեան պարզ բացատրութեամբ կու 
տայ բնութագրումը քրիստոնեայ անհատին՝ ըսելով 
թէ քրիստոնեաները քաղաքացիներն են երկու 
աշխարհներու – երկինքի ու երկրի – եւ անոնք 
պէտք է շարունակաբար բնակին երկուքին մէջ: 
Քրիստոնեայ դառնալը մեզ չի պաշտպաներ այն 
վտանգներէն որոնք յատուկ են երկրաբնակներուն:

 Ուրիշ տեղ մը, այլ ուսանելի բնութագրումով 
կը ներկայացնէ քրիստոնէութեան իմաստը, զայն 
ուղղակիօրէն առնչելով մարդու առօրեային։ 
Այսպէս՝ «Քրիստոնէութիւնը կը սկսի պաշտամունքի 
խորանէն եւ կը կենսագործուի իրական կեանքի 
մէջ: Ան ճշմարտութիւն կը դառնայ երբ դուրս կ’ելլէ 
եկեղեցւոյ պատերէն»:

 Բացի այն նախապաշարումներէն թէ 
Աւետարանական Շարժումը օտարամուտ տարր 
մըն է հայ կեանքին մէջ, գոյութիւն ունի նաեւ 
այլ նախապաշարում մը, թէ՝ Աւետարանական 
Եկեղեցւոյ պատկանող հայ անհատը հեռու կը մնայ 
հայրենասիրութենէ եւ ազգասիրութենէ: Դիտելով 
Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ ծառայութիւններն 
ու օժանդակութիւնները Հայաստանին – յատկապէս 
վերջին անկախացումէն ի վեր – կը հաստատենք 
թէ այդ Եկեղեցւոյ առաքելութեան մէջ իր 
իւրայատուկ տեղը ունի հայրենիքը: Իսկ անհատ 
Աւետարանականներ եւս իրենց կեանքով ու 
գործով ապացոյց տուած են իրենց ազգասիրութեան:

 Այս օրերուն, երբ կարգ մը մարդիկ կը փորձեն 
ներկայացնել եկեղեցին միայն իբրեւ անհատի 
հոգիի փրկութեան ճանապարհ – անջատելով զայն 
իր աւանդական ազգային նկարագրէն եւ էութենէն –, 
անդին՝ Աւետարանական հովիւ Վեր. Թութիկեան կը 



squåeñ Ië 
mYUQAåuëQUëq
 Կայ երկու տեսակի կործանում ու վնաս: 
Առաջինը կարելի է նկարահանել ու ֆիզիքապէս 
քննել: Իսկ երկրորդը՝ հոգեկան, մտաւորական 
ու բարոյական է, եւ կարելի չէ պիտճէներով ու 
տեղեկագրութիւններով ներկայացնել: Այս երկուքը 
ապրեցանք ահաւոր եւ անսահման կերպով 
Օգոստոսի 4-ի պայթումով ու ցնցումով: 

 Մեր այս եկեղեցին ու դպրոցը արձանագրեցին 
ֆիզիքական մեծ կորուստ, որ կրնայ հասնիլ 290 
հազար ամերիկեան տոլարի, նամանաւանդ 
եթէ նկատի առնենք կարգ մը կարուցուածքային 
խնդիրներ: Ասոր կողքին, սակայն, կան մեծ վէրքեր 
մեր զգակացան աշխարհին ու ընտանիքներու եւ 
անհատներու ընդհանուր հաւասարակշռութեան 
մէջ, որոնք կարելի չէ ներկայացնել իրարու:

 Որքան ալ մեծ եղաւ մեր նիւթական վնասը, 
հաւանաբար նոյնքան պիտի ըլլայ այն նպաստը 
որ կրնանք ստանալ: Բայց հիմնական պիտի ըլլայ 
վերականգնումը մեր հոգեկան վիճակին:

 Որպէս խրախուսիչ պատգամ, հրաւիրուած ենք 
լսելու Աստուծոյ կենարար խօսքէն երկու հատուած.

«Ուր աւելի եղաւ մեղքը, «Ուր աւելի եղաւ մեղքը, 
ալ աւելի եղաւ շնորհքը»ալ աւելի եղաւ շնորհքը»  – Հռոմ. 5. 20 :

 «Մենք մեր կարողութեամբ պիտի չկարենայինք 
կրել այս բոլորը», ըսին շատերը. այսքան չարիք 
եւ անկում նոյն ժամանակամիջոցին մէջ...: Բայց 
Աստուծոյ շնորհքը, որ մեզի եկաւ Սուրբ Հոգիով, 
մարդոց սիրով, օժանդակութիւններով, նեցուկով 
եւ աղօթքներով ծածկեց մեզ իր հովանիով: Այո՛, 
գտնուեցան չարեր ու չարաշահողներ, բայց աւելի 
եղան նուիրողներ ու նուիրուողներ: Այո՛, կոտրեցան 
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գրէ. «Իմ ներշնչումներս կը բխին իմ քրիստոնէական 
հաւատքի ակունքներէն, ինչպէս նաեւ իմ ազգային 
հաւատամքէն»:

 Իսկ գալով հայրենիքին, անոր համար 
շօշափելի իրականութիւն մըն է ան իր «Գործնական 
հայրենասիրութիւն» վերնագրուած յօդուածին 
մէջ, ուր կ’ըսէ. «Ժամանակն է որ իւրաքանչիւր հայ 
անդրադառնայ թէ Հայաստանը վերացականօրէն 
պէտք չէ սիրուի...։ Ճշմարիտ հայրենասէրը կարող 
չէ անփոյթ եւ անտարբեր կենալ, երբ գիտէ թէ իր 
հայրենակիցները կը տառապին»: Հեղինակին 
հայրենասիրութիւնը եւ ազգային բուռն զգացումները 
կը դրսեւորուին բազմաթիւ այն էջերուն մէջ եւ կու 

գան վկայելու անոր դաւանանքը՝ ազգասիրական 
բնութագրին մասին:
 Կարդալով այս հատորը, ընթերցողը ո՛չ 
միայն պիտի ամրապնդուի իր քրիստոնէական 
հաւատամքին մէջ, այլ պիտի անդրադառնայ թէ 
կրօնքը որքանո՛վ արտայայտութիւն կը գտնէ 
առօրեայ կեանքին մէջ, եւ թէ հաւատքը հաստ 
գիրքերու սահմանուած ճշմարտութիւն մը չէ, այլ 
մարդու առօրեայ կենցաղին ցոլացումը: Հատորի 
բովանդակութեան հետ պէտք է վայելել նաեւ 
մայրենիի քաղցրութիւնը, ինչպէս նաեւ անգլերէն 
լեզուի ճկունութիւնը: 
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սրտեր, բայց աւելի մեծ թիւով սրտեր քաջալերուեցան 
ու մխիթարուեցան: Մեղքը համատարած է, բայց 
մեր մէջ պիտի տիրէ Աստուծոյ շնորհքը շատ աւելի 
ազդու կերպով, ինչպէս Քրիստոսով աշխարհի 
մեղքը ծածկուեցաւ:

«Օրհնեալ ըլլայ Աստուած, մեր Տէր Յիսուս «Օրհնեալ ըլլայ Աստուած, մեր Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի Հայրը եւ ամէն մխիթարութեան Քրիստոսի Հայրը եւ ամէն մխիթարութեան 
Աստուածը, որ մեզ կը մխիթարէ մեր բոլոր Աստուածը, որ մեզ կը մխիթարէ մեր բոլոր 
նեղութիւններուն մէջ, որպէսզի մենք կարող նեղութիւններուն մէջ, որպէսզի մենք կարող 
ըլլանք մխիթարել զանոնք որ ամէն տեսակ ըլլանք մխիթարել զանոնք որ ամէն տեսակ 

նեղութիւններու մէջ են, այն մխիթարութիւնով՝ նեղութիւններու մէջ են, այն մխիթարութիւնով՝ 
որով մենք Աստուծմէ կը մխիթարուինք» որով մենք Աստուծմէ կը մխիթարուինք» 

– Բ. Կորն. 1. 3։
 Որքա՜ն դասեր կան քաղելու այս հատուածէն, 
որոնցմէ կարեւորագոյնը այն է որ մենք մեր 
բուժումով լծուինք ուրիշներու մխիթարութեան 
առաքելութեան, եւ չկեդրոնանանք մեր կացութեան 

վրայ: Դնենք շեշտը ոչ մեր ստանալիքին, հապա մեր 
բաշխելիքին վրայ:

 Մենք չխղճանք մեր վրայ, հապա մեղքին ու 
մեղաւորին վրայ: 
 Մենք ունինք Աստուծոյ մխիթարութիւնը, ուտի 
պարտինք զայն ապրիլ ու տարածել, եւ մեր կարգին 
մխիթարել ուրշները:
 Աստուծոյ շնորհքը ամէն մտքէ կամ իրակա-
նութենէ կամ օգնութենէ աւելի բարձր է: Զայն 
պահպանենք մեր պատիւով, հաւատքով, բաց 
սրտերով եւ հաւատարմութեամբ: 
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Ծ. Խ. Ծ. Խ. Սոյն խորհրդածութիւնը ներկայացուած է Աշրաֆիէի Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ մէկ սրահին մէջ, Օգոստոսի 
ահաւոր պայթումէն շաբաթներ ետք, երբ կատարուեցաւ առաջին պաշտամունքը ֆիզիքական ներկայութեամբ, 
մինչ տակաւին շատ բան կը մնար քանդուած:
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 Հայաստանին, Արցախին եւ հայկական Սփիւռքին 
վտանգ է սպառնում վերջին պատե-րազմից յետոյ, որն 
աւարտուեց ընդհանուր պարտութեամբ՝ մարդկային 
կորուստներ, վիրաւորներ, տեղահանուած բնակ-
չութիւն, տարածքային կորուստներ, հոգեխոցումներ: 
Դժուար է մինչ օրս հասկանալ եւ բացայայտել բոլոր 
այն գործընթացները, որոնք յանգեցրին այս աղետալի 
իրավիճակին: Կը գայ ժամանակը, երբ ճշմարտութիւնը 
կը բացայայտուի:

 Ներկայ հանգամանքներն ինձ դրդեցին անդրա-
դառնալ մեր հայ ժողովրդի գոյութեանը: Հայերը 
ներկայացնում են շատ հին քաղաքակրթութիւն՝ 
մի քանի հազար տարեկան: Հայերին ժամանա-
կակից, հին կամ նոյնիսկ աւելի նոր ժողովուրդներ 
ճանապարհին անհետացել են, բայց հայերը միշտ 
տեղում են:

 Ի հարկէ, հայերը միշտ չէ որ վայելել են անկախ 
պետականութիւն, բայց ապրել են հիմնականում 
իրենց նախնեաց հողերում: 20-րդ դարի սկզբին 
մէկուկէս միլիոն հայերի ցեղասպանութիւնը 
սպաննեց մեր ժողովրդին եւ յանգեցրեց նրա 
աքսորին եւ մեծ Սփիւռքի ձեւաւորմանը: 

 Յիշենք որ Հայաստանը կորցրեց իր 
անկախութիւնը 11-րդ դարում՝ ինչ վերաբերում է 
«Մեծ Հայաստան»-ին, իսկ 14-րդ դարում՝ «Փոքր 
Հայաստան»-ին (Կիլիկիոյ): 1918 թուականից 
Հայաստանը վերականգնեց իր անկախութիւնը: 
1920 թ. Դեկտեմբերին Հայաստանը Խորհրդային   էր: 
1991 թուականից Հայաստանը կրկին անկախացաւ: 

 Այսօր Հայաստանի տարածքային ամբողջա-
կանութիւնն ու պաշտպանութիւնը վտանգուած 



են: Մենք բոլորս պէտք է համախմբուենք: 
Բնականաբար մեր իրաւունքն է ունենալ մեր 
կարծիքը, համոզմունքները՝ Հայաստանում ստեղ-
ծըւած ճգնաժամից դուրս գալու վերաբերեալ, 
գործող իշխանութեան հետ կամ առանց նրա: 

 Իրականում, այս խնդրայարոյց իրավիճակը 
մեզ ստիպում է աւելի ընդգրկուն կերպով 
անդրադառնալու մեր ժողովրդի գոյութեանը, 
նրա դերին եւ ապագային: Իւրաքանչիւրս պէտք է 
ստանձնենք մեր դերը: Մենք չենք կարող շարունակել 
հանդիսատեսի, դատաւորի անտարբերութեան 
վերաբերմունքով: Ժամանակն է գործելու: 

 Բոլոր գիտնականները, հայ կամ ոչ, համաձայն 
են գնահատելու եւ գովաբանելու հայկական մշա-
կոյթն ու քաղաքակրթութիւնը: Մեր ժողովուրդը մեծ 
ժառանգութիւն է պարգեւել ողջ մարդկութեանը:

 Ըստ Աստուածաշնչի, երկրային դրախտը 
(Եդեմի պարտէզը) գտնուում էր Եփրատի եւ 
Տիգրիսի միջեւ ՝ պատմական Հայաստանի 
տարածքում: Ըստ Աստուածաշնչի,՝Ջրհեղեղից եւ 
Արարատ լերան վրայ Նոյեան տապանի դրուագից 
յետոյ Արարատեան դաշտավայրում վերսկսուեց 
մարդկային կեանքը: 301 թուականին Հայաստանը 
դարձաւ առաջին քրիստոնէական պետութիւնն 
աշխարհում: 

 Այս պարզ տեղեկութիւնները պէտք է մեզ օգնեն 
մտածելու Հայաստանի եւ, ընդհանրապէս, հայերի 
արտօնութիւնների եւ պատասխանատուութեան 
մասին՝ ազգերի ընտանիքի շրջանակներում, առանց 
հաշուի առնելու որ շատ դէպքերում հայերը կարող 
էին ամբողջովին վերանալ երկրագունդի երեսից: 

 Այո՛, հայ ժողովուրդը վկայ ժողովուրդ է: 
Նրա կոչումն է վկայել որոշակի հոգեւորութեան 
մասին, որն ուղեկցել է նրան իր ողջ պատմութեան 
ընթացքում: Յաճախ ասում են, որ Հայը շատ 
անհատապաշտ է, եւ կեանքում յաջողութիւնների է 
հասնում որպէս անձ. բայց երբ խօսքը վերաբերում 

է խմբին, Հայաստանում գտնուող քաղաքացիներին 
կամ Սփիւռքի հայ համայնքի անդամներին, 
արդիւնքներն աւելի շուտ հիասթափեցնող են: 
Թերեւս ժամանակն է գիտակցել այս իրավիճակը եւ 
բարձրացնել նշաձողը:

 Անձամբ ես համոզուած եմ որ Հայաստանի եւ 
հայերի ներկայութիւնն աշխարհում պատահական 
չէ: Ես զգում եմ որ Աստուած անշո՛ւշտ ծրագիր ունի 
հայերի համար: 

 Այս մի քանի մտքերը ներկայացնելիս ես 
առանձնայատուկ յարգանքով եմ վերաբերուում 
բոլոր նրանց, ովքեր տարբեր պատճառներով 
անաստուած կամ անգիտական են: Մենք կարող 
ենք ունենալ տարբեր փիլիսոփայական համոզ-
մունքներ` միեւնոյն ժամանակ գնահատելով 
միմեանց: Մեզ թուում է, որ Հայաստանի եւ հայերի 
դերը պէտք է գերազանցի այս ժողովրդին մեր 
պատկանելութեանը: Ամբողջ աշխարհում հայերը 
պէտք է շարունակեն մասնակցել այն երկրների 
զարգացմանը, որտեղ հաստատուել են: 

 Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հայերին, 
ապա նրանք ռազմավարական տեղ ունեն ո՛չ 
միայն ազգային տարածքում, այլեւ Եւրասիայի 
(նախկին Խորհրդային) բոլոր երկրներում, 
Հարաւային Կովկասում եւ Մերձաւոր Արեւելքում: 
Այս տարածաշրջաններում Հայաստանը կարող 
է առաջնային դեր խաղալ: Այն կարող է օգնել 
տարբեր քաղաքակրթութիւնների մերցման՝ աննա-
խապաշար եւ հանդուրժողական ոգով: 

 Հայաստանի խաղաթուղթը նրա մարդկային 
ներուժն է: Դա նաեւ նրա մշակութային, մտաւոր եւ 
հոգեւոր ժառանգութիւնն է: Դարեր շարունակ նրա 
արմատները քրիստոնէական արժէքների մէջ են, 
որոնք նրան հնարաւորութիւն են տուել գոյատեւելու: 
Այս քրիստոնէական արժէքները մեզ յիշեցնում են 
Աստծոյ գոյութեան մասին, Յիսուս Քրիստոսի մէջ 
դրսեւորուած նրա սէրը մարդկութեան հանդէպ, 
մեր ընկերին սիրելու նրա հրաւէրը, նոյնիսկ եթե նա 
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տարբերուում է մեզնից: Քրիստոնէական արժէքները 
ճշմարտութեան, արդարութեան որոնումն են եւ 
խաղաղ ապրելու մտահոգութիւնը: 

 Ցանկանում ենք հանդիսաւոր կոչով դիմել 
հայ ժողովրդին՝ Հայաստանում, Արցախում եւ 
համայն աշխարհում: Մենք բոլորս սիրում ենք 
մեր հայրենիքը եւ սիրում ենք մեր ժողովրդի 
որդիներին ու դուստրերին: Մենք պետք է գտնենք 
նոր միասնութիւն, նոր ներդաշնակութիւն, մի 
խօսքով՝ գոյութեան նոր հիմք: Մեր պայքարը պէտք 
է նոր չափ ստանայ: Մենք պէտք է ընդունենք նոր 

ռազմավարութիւն, որում իւրաքանչիւրս կը գտնենք 
մեր տեղը: 

 Պէտք է թողնենք պարտութեան, ատելութեան 
եւ պառակտման ոգին: Պէտք է համարձակ լինենք: 
Եկէ՛ք եւս մէկ անգամ պատկերացնենք, թէ ի՛նչ 
մարտահրաւէրներ կան առջեւում: Համոզուած 
լինենք, որ կը հասնենք դրանց:  
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 Սուլթանեանների ընտանիքը 4 անչափահաս 
(3 տղայ եւ 1 աղջիկ) երեխաների հետ Ադրբեջանի 
Սումգայիթ քաղաքից մազապուրծ փախաւ 1988-ի 
Փետրուարին, ազգամիջեան բախումների օրերին։ 
Նրանք խաղաղ ապաստան գտան Հայաստանում եւ 
նոր կեանք սկսեցին Սպիտակ քաղաքում։ Նոր տուն, 
նոր յոյսեր ու նոր ծագրեր։ Այստեղ ծնուեցին եւս 2 
տղաները։ Կեանքը ընթանում էր նոր հունով։

 1988-ի Դեկտեմբեր 7-ի երկրաշարժի հզօր 
ցնցումներից փլուեցին նաեւ այս նոր տունն ու 
երազները։ Բազմազաւակ ընտանիքը մարդկային 
կորուստ չունեցաւ, սակայն տղաներից աւագը՝ 
Զենետաուլը, փլատակների տակ ստացած վնա-
սուածքներից մնաց հաշմանդամ։ 

 Սուլթանեանների ընտանիքը արդէն 6 երեխա-
ներով տեղափոխուեց Ամասիա՝ Հայաստանի 
հիւսիսում հեռաւոր մի փոքրիկ բնակավայր։ 
Սկսեցին նոր տուն ու նոր ծրագրեր կառուցել։ 
Զբաղուում էին գիւղատնտեսութեամբ, հիմնել 
էին փոքրիկ տնտեսութիւն։ Այստեղ ծնուեց 
ընտանիքի եօթներորդ երեխան. եղան 6 տղայ եւ 
1 աղջիկ։ Սակայն գիւղում պայմանները ծանր 
էին, ու 1997 թուին որոշեցին տեղափոխուել 
Արցախ։ Քարվաճառի շրջանում հիմնուում էր 
մի նոր գիւղ՝ Կումայրի։ Այստեղ էլ հաստատուեց 
Սուլթանեանների ընտանիքը։ 

 Հերթական նոր տուն, նոր ծրագրեր ու երազներ։ 
Այստեղ ընտանիքի աւագ որդիները՝ Զենետաուլն ու 

Շահէնը ծանօթացան Գիւմրիից վերաբնակեցուած 
2 քոյրերի՝ Տատիանայի եւ Թեհմինէի հետ, ու 
կազմեցին 2 նոր ընտանիք։ Սուլթանեանների 
միակ քոյրը՝ Նաթելլան նոյնպէս ընտանիք կազմեց 
գիւղում։ Կամաց-կամաց կարգաւորուում էր կեանքը։ 
Աստուած առատօրէն օրհնում էր այս նորաստեղծ 
ընտանիքները։ Զենետաուլն ու Տատիանան ունեն 7 
երեխայ, Շահէնն ու Թեհմինէն՝ 6. Նաթելլան նոյնպէս 
6 երեխայ ունի։ Այսպէս մեծանում էր նորաստեղծ 
Կումայրի համայնքը։

 2020-ի Սեպտեմբերի 17-ին, Արցախի դէմ 
Ադրբեջանի յայտարարած պատերազմի առաջին 
իսկ օրուանից Սուլթանեան ընտանիքի 4 եղբայրնեը 
ռազմաճակատում են։ Մէկը Ռուսաստանում է եւ 
համաճարակային սահմանափակումների պատ-
ճառով չկարողացաւ գալ ու միանալ եղբայրներին։ 
Աւագ եղբայր՝ Զենետաուլը՝ իր եւ եղբօր 13 
անչափահաս երեխաների հետ տեղափոխուեց 
Գիւմրի, այս անգամ թշնամուն թողնելով տարիների 
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AoSmMAcAq

yAâmAcAq

úåAqÑAoU eAoé. AëIâ. 
IcIiIéUqIåuëaAEuëmq 
uë KAåEAéuëmO (A.)

1. úåAqÑAeAo qIåcAo
 EAiuëQUq aAEuëmO

 eBpJç ÖdÖBb Jr LBrFvíBböçNr úçBrÖB 
FBjRJX 1923-Vr: ApH öçJçvír$ QvíçòVBpNr 
mJçhBívç AçJíJXò BzBÖäBrvj nJç 
TvjvávíçHP, äräJÖBdBr bBrç äBFrBzV nNÅ 
PXXBXvá$ ÖäVzvíBb DÉrJê FBjRV lBnDBr HNzV 
úçBrÖB: yJävíRVír Jí FvçbBçBrBäNçJç 
nJbBzNÖ òBÅBXJçJêVr xBçòBt BtZBävírBd 
fBpvê rJçZvíTvínP: ApÖzNÖ VçJrê Jí VçJrê 
LBíBdrJçvír dJBròP BzBfváJXví fBnBç Fvçb 
Jí fBê ïräÉvj nJç DBLnBäBrÅ BLFBdVêrJçP 
fBÖäBävíJêBr mBçÖNpXV, WVvrV Jí 
îBçVLV zNÖ lBçäBçBçvíJÖäBdBr dBçJívç 
dJHçvrrJçví nNÅ: AçJíJXòNr FBjRvj, JçdçV 
XJLvíVr ví DBçòJçvír DvXvçváVr BrbBröR 
nJç HTDBZä fBpçJrBdVêrJçP$ BrrdBçBFçJXV 
HTvíBçvíRVírrJçví fBrHVzJêBr: mJç 
BLFBpVr BÉBòVrvíRVírrJçvír BräJjJBd 
äJjBêV TvjvávíçHP, rvprVÖd JdJjJêVrJç, 
ÖdLDrBdBr tçÅBrVr BrfBnBdVç Jí áJçBzBf 

HVçò nP DÉrJêVr$ äBZäBdJBp Jí RVRJjJBp 
FBjRBdBpBrrJçví dBn zBrHvdrJçví 
ZvíêJçvír nNÅ RZnvíBb fBpJçvíÖ fBrHNz: 
ÑBdBpr fBpJç JçdBç xnrBêVr BpÖ 
pvíÖBfBäBdBr Jí ÖävçrBêvíêVx áVlBdVr 
nNÅ: âBÉBzBròV ävdBêvj, BtZBäBròV 
áBçT, xBçòBt Jí ZrBpBÖNç nJç TvjvávíçHP$ 
Vç Brrdvír dBnòvá tBä dBçl TBnBrBdV 
nNÅ VròrBzBf Jí zBävíBDJç BÖäVlBrV 
DBçhçBêBí: ApÖöç BnDvjÅ úçBrÖBpV nNÅ 
fBpJç dP ïräÉvíVr vçzNÖ hJÉBçvíJÖärJçví 
nBÖrBFNärJç: ñVx xN rBJí RVíP Brvrê, 
vçvrò BxòBÉví HVçòV fBÖBb Jr BÉJíäçBdBr, 
dçRBdBr, FçBdBr, FJjBçvíJÖäBdBr Jí 
ntBdvíRBpVr LBrBLBr nBçLJçví nNÅ: 
qBZBrhJXV PXXBXví BÖäVlBr BdrBDBZ N 
fBp tVrBçBçBdBr vFVr: IçNd FçJRN nJçd 
úçBrÖB närvj BrDBjhBXV BpÖ FBjRBdBr 
TvjvávíçHP, BpÖöç DvXvç nJb vÖäBrrJçví 
tvíçÅP Lvíä fBpdBdBr BçvíBçhBrrJç 
ÖäBjbBb N ÖJïBdBr ävírJçvá Jí 
dBXvíBbrJçvá:

աշխատանքով ու քրտինքով ստեղծած տունն ու 
բարիքը...։ 
 Այսօր պատերազմական գործողութիւններն 
աւարտուել են, Կումայրի գիւղն անցել է Ադրբեջանին։ 
Սուլթանեանները այլեւս վերադառնալու տեղ 
չունեն …։ Եղբայրներից մէկը առ այսօր անյայտ 
կորած է, եւ նրա մասին որեւէ տեղեկութիւն չկայ 
պատերազմի առաջին օրերից։ 3 եղբայրները 
վերադարձել են ռազմաճակատից, Գիւմրիում են, ու 
արդէն մտածում են նոր տուն ու նոր կեանք սկսելու 
մասին։ 

 Այս մեծ ընտանիքը այսօր մէկ յարկի տակ է 
ապրում համախումբ՝ 13 երեխայ եւ 6 չափահաս, 
յոյսով, նպատակներով, կամքով ու կեանքը 
շարունակելու հաստատ որոշումով։ 

ÇvíDVd îAeWIëAqIAq
EVínçV

1924 - 2024

ÜdBrJçví
DBLnvíRVír nP
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2. IcIiIéëuo EuoAÇuëmO

 mAåÑMoW. úçBrÖB FBjRvj fBpJçvír nNÅ 
dP FärvíNVr vçvt Rvívá AíJäBçBrBdBrrJç: 
qBZBZrBnBdBr äröçVrvíRJBnD, äBçB-
FçvíRJBr ZTHTvíRVírrJçvír äJjJBd$ fBpvê 
DBçJdBn Gvdävç îöX yJÉvrV hJÉòvá 
fVnrvíBb Nç Action Chrétienne en Orient 
(A.C.O.) mVÖVvrBçBdBr OrdJçBdêvíRVírP 
ÑRçBÖzvíçdV nNÅ, ÑJzäJnDJç 1922-Vr: oVtJBX 
fBpBÖNç DBçJçBçVr ÅBròJçvá$ ÜJç. SvLNû c. 
yBçÖvínJBr mBçÖNpX dví FBp 21 mBçä 1924-
Vr: Uç BÉBÅVr ïräÉävíòrJçvír VÖd$ fváVíP 
dP FärN fBíBäòV äNç nV òBrV BrhJç Jí 
PräBrVòrJç, vçvrò fvÖ ví fvr$ zBrHvdrJçví 
nNÅ dP ZnDvíVr$ BjöRòV: Kvç öçVrBd, îçvûJÖvç 
c. mvíÖJjJBr hJÉrBçdBb N JjJç BçHNr 
PräBrJdBr dBrvrBívç TvjvárJçví, evRJX 
qBrRV Vç ÖJrJBdVr nNÅ: qvpr ZvíêVr nNÅ, 
ÜJç. yBçÖvínJBr Vç BrHçBrVd TvjváP d’PrN 
mBçä 23-Vr: AzçVX 3-Vr «îçdvíRJBr CBrBd»P 
Vç ÖçBfP dP äçBnBHçN: evFBDBçhBdBr 
mBçnVrP d’PäçvíV mBpVÖ 11-Vr: ApH öçJçvír 
d’PräçvíV rBJí âVdrBrê ôTBrHBd mBçnVr nP, 
BÉBíJXBzNÖ BpêJXvíRVírrJçví fBnBç: Ií BfB# 
IdJjJêVr: 

 ÜJç. yBçÖvínJBrV tBä ZrBnòvá zBäçBÖ-
äBb ävnBçVr fBnBhBpr$ fBnBpròP dP 
DBjdBrBç 71 PräBrVòrJçN (226 Brh$ vçvrênN 
20-P JdJjJêvp BrHBn): c’BçTN nvÉBêvínN 
ïçdJX fJäJíJBX BrvírrJçP, vçvrò äJjívpÖ 
AíJäBçBrBdBr tBçTnBr ÉBfáVçBrJçP JjBb 
Jr.– yBçvrBpò$ yöjvÖ AjB mVòBpNXJBr 
(YBçDJçH-eVíÖJrVdêV), AçnJrBd sBfzBLXJBr 

(ÜBrJêV), AíJäVÖ ÑvjvnvrJBr (mBçBtêV), 
IçvíBrH ñNXXNlJBr (IvLjBäêV): âVdrBpò$ 
ArrB kVLnNlJBr (uíçûBêV), úXvçB MÖNçJBr 
(cJÖBçBêV), mBòçvífV ÑvdçBäJBr (CBjNtêV), 
eÉVïÖVnN mBäRNvÖJBr (ÑRBrvLêV):

 mJrò BpÖ ïBÉBívç FvçbVr öTBrHBdrJçvír 
êBrdVr áçBp LnBpXBròvá ÖjÅvírJêVrò zBä-
víBçTBr îçvû. cBçBzJä mvíÖJjJBrV zNÖ 
ÅJçnJÉBrH fBíBäBêJBXrJçví dvjòVr$ ZvínD 
nP rvíVçJBX JçVäBÖBçHrJç, vçvrò áJçÅVr 
BäBjhP HBçhBr nJç BÉBÅVr IçVäBÖBçH 
ñçVÖävrJBrJçví OrdJçBdêvíRJBr: AçTBr 
N pVtJX nBÖrBívçBzNÖ dVrJç, vçvrò dçBdvá 
Jí rvíVçnBr fvFVvá$ ZBrHBáBÉvíRJBnD 
FvçbBdêBb Jr fváVíVr: ApH JçdvíròV öçJçvír, 
Brvrò V ZrHVç AÖävíbvp RBFBívçvíRJBr, 
DJçBb Jr VçJrê BjöRòVr Jí BçêvíròVr fJä 
rBJí VçJrê òçärBRvç BtZBäBròr ví rVíRBdBr 
bBpçBpJj LvfvjvíRVírrJçP:

 IçJò BnÖvíBr FváJXV FvçbvírNvíRJrN nP 
Jäò, ÜJç. yBçÖvínJBr dP nJdrV WVvr: EvçbP 
d’VprBp Vç dçäÖJç FvçbBdVêVr$ ÜJç. ováfBrrNÖ 
q. iBLBçvÖJBrV áçBp, vç mBçÖNpX TBnBrBb Nç 
mBpVÖ 19-Vr Jí vç tBä xBrêBb$ AÖävíbvp hJÉòVr 
nNÅ zVäV HBÉrBç FvçbVòP BçRrvíRJBr Jí 
BrFrBfBäJXV öçfrvíRVírrJçví: eBdBÉBd DvXvç 
BrrzBÖä zBçBFBrJçvír, ÜJç. iBLBçvÖJBr 
dP pBÅvjV DBrBX Vç nJçTvíBb TvjvávíçHVr 
BÉÅJí, nVrxJí BpH òBrVêÖ bJbvíBb, DBpê nVtä 
ïBd nrBêBb ÇVí âPXVXV nBäçBr Jí I. ñ. 
OrdJçBdêvíRJBr HÉrJçP: ApÖ pBÅvjvíRJBr nNÅ 
vçvt HJç dBäBçBb N ÜJç. ñBXRPrzBZ: qvpr 
RvíBdBrVr Nç vç nJLV äçBnBHçvíJêBí ÖçBf 
nP, víç dBLnvíJêBí JçäBÖBçHBê BrHçBrVd 
mVvíRVírP: GJÉ näBfÖFVx fBçê nPr Nç ÖBdBpr 
BrDBçvpBdBrvíRJBnD vjvjvíBb ïvjvêrJçví 
nNÅ RBïBÉvj nBäBj ÖJçvírHVr ïçdvíRVírP: 
ApÖ rzBäBdVr VçBFvçbnBr fBnBç fváVíP 
pBÅvjJêBí ÖBçòJX zBäBrJdvíRVírP fJäBòçòçvj 
fBíBòvpRrJç, vçvrò ltnBçVä öçfrvíRVír JjBr 
nJç áäBrFvíBb LBíBdrJçvír:

(sBç. 1)

ÜJç. ÑBnvíNX 
yAEEAWIAq
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 uírJêB?b Nò ïvçhBÉvíRVírP$ näVd PrJXví ÖVçäV nP LBçdP DTVtdVr 
FvçbVòvá vç dP dvxvíV dçbòBHVäBd: eçBtBXV VçvjvíRVír nPr N ÖçäVr 
LBçdP näVd PrJXví dBçJXVvíRVírP BpH FvçbVòVr nVÅvêvá, vçváfJäJí 
BpHzNÖvá DTVtdrJç dçrBr dBrZJX dBçF nP fVíBrHvíRVírrJç:

 eVíBrHBrvêV nP nBrvídrJçví DBTVrVr nNÅ bBÉBpvj fVíBrHBzBfvífV 
nP pBlBZ d’BçäörNç vç Vç fVíBrHrJçP näVd PrNVr VçJrê ÖçäVr LBçdP: 
ÑBdBpr öç nP BrBdrdBXV nP BÉÅJí FärvíJêBí Br: Uç FvçbVòP äJjBívçJXN 
Jäò 4 äBçJdBr äjJdV nP dvíçbòVr áçBp, Brvç fBçêvíê. «mäV#d PçN, 
V?rx dP ZvçfVÖ BpH LBçdVr nBÖVr»: âjJdP näVd PçBí Jí pBrdBçb PÖBí. 
«AçHJöò oVÖv?íÖr N vç ÖçäVÖ HvíÉP dP LBçrN», Jí TzäJêBí:

 GB#Ö nP ÖvçáVrò BpÖ nBrvídNr: Ar VçBívírò vírNç BpHzNÖ ZvçfJXví, 
vçváfJäJí BpHzNÖ ÖvçáBb Nç: ApÖ N ltnBçävíRVírP: oVÖvíÖ ñçVÖävÖ, 
ZBxJBX Jí pBçvíêJBX îçdVxP, dP LBçrN VíçBòBrxVíç BrhV ÖçäVr HvíÉP$ 
Brvç nNÅ DrBdJXv fBnBç:

 oVÖvíÖ òví ÖçäVH HvíÉP dP LBçrN: Gvír DBêB?b JÖ ÖVçäH Arvç 
BÉÅJí, vç rJçN nJjòJçH Jí nBòçN ÖVçäH: eçBíVçB?b JÖ LVrò dJBròVH 
nNÅ vçzNÖ âNç: Ar HvíÉP dP LBrN Jí dP ÖzBÖN: U?rx N òví zBäBÖZBrH:

«möäJrBrò «möäJrBrò 
ltnBçVä Öçävá, ltnBçVä Öçävá, 
XJêvír fBíBäòvá, XJêvír fBíBäòvá, 

ÖçäJçrVÖ xBç ZVjlNr ÖçäJçrVÖ xBç ZVjlNr 
nBòçvíBb»nBòçvíBb»

– IDç. 10. 22:
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 möçÖ ÖvávçvíRVírr Nç qvç âBçvíBr BÉBÅVr öçP XvíDVB JïJf, vçvá JÖ 
nBrdvíRJrNÖ fBlJXV víäJXVò rdBäJêV XvíDVBr: Artvítä nBpçÖ rBZBzBtBçvíBb 
xNç, Jí xNí fBíBäBç RN XvíDVBr DBZäBDJç Nç, VrxzNÖ fBnvLvíBb NVr tBäJç:

 âBçDJç BLFJç vírVr BíBLHvíRVírrJç$ qvç âBçVr HVnBívçJXví fBnBç, Jí 
vçvt víäJXVòrJç BX nBÖ dP dBLÖJr BpÖ LBçnBrBLBr BíBrHvíRVírrJçvír: 
kBïvrêVrJç JçdBç HHnBl d’víäJr: ovprJçP dP zBäçBÖäJr pBävíd fBêV 
äJÖBd nP: ÑzBrVvp nNÅ ÖvávçvíRVír N 12 fBäVd ZBjvj víäJX qvç âBçVVr 
rBZvçHvj JçdáBpçdJBrrJçvír: mBçHBDBrrç dP fBíBäBr RN BrhV nP DBZäP 
ïvZJXví fBnBç pBävíd dJçBdvíçrJçvíäJXví ÖvávçvíRVírP dví FBp CBDJXvrV 
TBnBrBdrJçNr:

 IçJnVB nBçFBçNr DBZä xNç ïräÉJç: UÖçBpNXV TvjvávíçHVr zBänvíRJBr 
HTvíBç fBrFçvíBrrJçvír AÖävíbvp zBäFBnrJçP fBjvçHvj nBçFBçNr 
nJçTvíJêBí Jí fBXBbvíJêBí, DBpê AÖävíbvpjYöÖòP Brvç ÖçäVr êrbvíRVír 
zBçFJíJê: mBçFBçNr víçBZ tJtävá pBpäBçBçJê vç FäBb Nç AÖävíbvp 
YöÖòP ví dJçBb Nç LBpr, Vrx vç víçBZvíRVír zBälBÉBb Nç VçJr: 

 Artvítä XvíDVB dBn BpX víäJXVòrJç zVäV xïvZJr rvç äBçvíBr PrRrêòVr 
zBäBfJXVò HNzòJçP, DBpê dçrBrò áÖäBf PXXBX vç JçD AÖävíbvp YöÖòP nJç 
BÉöçJBp dJBròVr nBÖ dBLnN, BrzBpnBr äBçDJç dJBrò nP zVäV vírJrBrò: 
ArVdB N nJç näòVr, ÖçäVr ví fvFVVr ÖrvírHP:

 AÖävíbvp YöÖòP BÉöçJBp fBêV zNÖ N, Jí v#x RN zBçDJçBDBç víävíJXVò 
dBçdBrHBdV zNÖ:

AqeåASIsâ ÑquëqGO

«IÖ òví ZöÖòJçH FäBbVÖ«IÖ òví ZöÖòJçH FäBbVÖ
zNÖ LBrvrò dJçBp, zNÖ LBrvrò dJçBp, 

Jí òví ZöÖòH Vn ÖçäVÖ Jí òví ZöÖòH Vn ÖçäVÖ 
êrbvíRVír Jí víçBZvíRVír êrbvíRVír Jí víçBZvíRVír 
JjBí» JjBí» – IçJn. 15. 16:
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