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 Քրիստոսի պատգամին յատկանշական  Քրիստոսի պատգամին յատկանշական 
գիծերը վստահութիւնն ու յոյսն ենգիծերը վստահութիւնն ու յոյսն են, 
առաքինութիւններ՝ որոնք դժբախտաբար կը 
բացակային մեր ժամանակակիցներուն կեանքէն 
եւ նկարագիրէն :
 Ճիշդ տարի մը առաջ, 17 Մարտ 2020-ին, 
Ֆրանսայի Կառավարութիւնը որոշեց հանրային 
առաջին մեկուսացումը։ Ատենին, շատեր 
մտածեցին որ եղածը ժամանակաւոր է, որ 
առողջապահական վիճակը պիտի բարելաւուի 
ամրան արձակուրդէն ետք. բայց ի՞նչ նկատեցինք 
տարի մը ետք...: Վստահութիւնն ու յոյսը տեղի 
տուին կասկածի եւ տխրութեան: Խոստմնալի 
վաղորդայնը չիրականացաւ: Սկսաւ տիրել 
իշխանաւորներու եւ բժիշկներու հանդէպ 
անվստահութիւնը. նաեւ տխրութիւն, որ ո՛չ 
միայն պսակաձեւ ժահրին շատ ծանր տուրք մը 
տուինք, այլ նաեւ մահերու թիւը մօտեցաւ 100 
000-ի: Կեանքի բնական հունին վերադառնալու 
յոյսը օրէ օր նուազեցաւ:
 Ի՞նչ պիտի բերէ վաղուան օրը. ո՛չ ոք գիտէ: 
Յստակ չէ գուշակել վաղը պատահելիքը, առանց 
անտեսելու Արցախի, Հայաստանի, Սուրիոյ, 
Լիբանանի եւ Իրաքի ողբերգութիւնները՝ իրենց 
վէրքերով ու ցաւերով...:
 Այս ճգնաժամին մէջէն դուրս ելլելու համար 
ի՞նչ հեռանկարներ կան: 
 Զատիկի առաւօտեան, երբ կիները գերեզման 
գացին զմռսելու համար մարմինը Յիսուսի, որ 
խաչուած էր Աւագ Ուրբաթ օր, անոնց սիրտերը 
տրտմութեամբ, կասկածով, յոռետեսութեամբ, 
պարտութեամբ ու մեծ յուսախաբութեամբ լեցուն 
էին, եւ անոնց աչքերը՝լեցուն՝ արցունքով:
 «Ինչո՞ւ մեռելներուն մէջ կը փնտռէք 
ողջը» – Ղուկ. 24. 5։ Ահա՛ւասիկ Աւետարանի 
պատասխանը մեր ժամանակակիցներուն, որոնք 
կ’ապրին կասկածի եւ տխրութեան մէջ:

 Ա՛յս է կեանքի ու յոյսի պատգամը՝ ինչպէս 
ներքին ուժգին ցնցում մը, որ տակնուվրայ 
ըրաւ այդ կիները, նաեւ կեանքերը Յիսուսի 
աշակերտներուն, որոնք կ’ապրէին վախ ու դողի 
մէջ, եւ կը պահուըտէին՝ իրենց սենեակին դուռը 
կրկնակի կղպած:
 Բայց 2000 տարիէ ի վեր քրիստոնեաներ 
կը տարածեն ա՛յս պատգամը, որուն 
յաւերժականութիւնը չէ խախտած: Քրիստոս ողջ 
է. մահուան կապերը այլեւս չեն կրնար կապուած 
պահել զայն: Ալէլուիա՜: Ան յաղթեց մեղքին, 
մահուան եւ Սատանայի զօրութեան, որ մարդ 
արարածը վախի, կասկածի, տխրութեան ու 
յուսահատութեան մատնած էր:

 Սերմնացանին յոյսի գործօնըՍերմնացանին յոյսի գործօնը – ահա՛ւասիկ 
Յարութեան Զատիկի մեր բնաբանը: Կան 
մարդիկ որոնք կ’ապրին անձկութեան կամ վախի 
իշխանութեան տակ, կասկածի եւ տխրութեան 
մէջ: Անոնք կրնան ունենալ վստահութիւն ու յոյս՝ 
անունովը ամենակարող Յարուցեալին, որ մեզ իր 
գործակիցները եւ գործիչները ըրաւ:
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ÑuëåC 
oAåuëQIAq 

eåAsñO

 Յիսուս Քրիստոսի Յարութիւնը պատմական 
եզակի դէպք մըն է, որուն վրայ հիմնուեցաւ 
Քրիստոնէական Եկեղեցին: Եթէ Յիսուս յարութիւն 
առած չըլլար՝ գուցէ սոսկ կրօնական նահատակ 
մը պիտի ըլլար, բայց ոչ տիեզերական Փրկիչը 
մարդկութեան: Հաւանաբար ան պիտի ճանչցուէր 
իբրեւ հանճարեղ մարգարէ մը, կամ փիլիսոփայ 
մը, որ իր ուսուցած վարդապետութեան եւ 
համոզումներուն համար իր կեանքը զոհած էր:

 Քրիստոնեայ Եկեղեցին քսան դարերէ ի 
վեր հռչակած է Քրիստոսի Յարութիւնը իբրեւ 
պատմական անհերքելի դէպք: Քրիստոսի 
աշակերտները առաջին վկաներն էին 
անոր յարութեան: Անոնք երեք տարիներ 
շարունակ աշակերտած էին անոր, լսած 
էին անոր պատգամները, տեսած էին անոր 
հրաշագործութիւնները, հուսկ ականատես եղած 
էին անոր խաչելութեան, մահուան եւ թաղման: 
Բնականաբար, Յիսուսի խաչելութիւնն ու մահը 
խորապէս ցնցած էին իրենց ներաշխարհը: 
Ահաւոր էր իրենց ցաւը: Վախն ու անոր առթած 
շփոթութիւնը ընկճած էին անոնց հոգիները:

 Երեք օր ետք, սակայն, արտակարգ դէպք մը 
պատահած ըլլալու էր անոնց յուսահատութիւնը, 
դառնութիւնն ու վախը փարատելու, անոնց վիշտն 
ու ցաւը ամոքելու եւ անոնց խախտած հաւատքը 
վերակենդանացնելու համար: Այդ արտակարգ 
եղելութիւնը Քրիստոսի ՅարութիւննՔրիստոսի Յարութիւնն էր: Այո՛, 
Յարութեան դէպքը, Զատկուան հրաշքը, Յիսուսի 
աշակերտներու անձերուն եւ նկարագիրներուն 
մէջ արմատական փոփոխութիւն մը յառա-
ջացուցած էր: Արդարեւ, իր խաչելութենէն երեք 
օր ետք, Կիրակի առաւօտուն Արեմաթիացի 
Յովսէփի դամբանին մէջ, ուր Յիսուս թաղուած էր, 
հրաշք մը պատահած էր – Քրիստոս յարութիւն 
առած էր...:

 Յիսուսի թափուր գերեզմանը, անոր 
հրաշափառ Յարութեան դէպքը լիովին 
յեղաշրջած էին աշակերտներուն կեանքը: 
Անոնց յոռետեսութիւնը տեղի տուած էր 
լաւատեսութեան: Անոնք թօթափած էին ամէն 
անձկութիւն ու յուսաբեկութիւն, եւ խանդով 
ու աւիւնով, հաւատքով ու վճռականութեամբ 
տոգորուած՝ յարուցեալ Յիսուս Քրիստոսի 
աննահանջ ախոյեանները դարձած էին: 

 Յարուցեալ Քրիստոսի քառասնօրեայ 
երեւումները անոր աշակերտներուն եւ 
հետեւորդներուն աւելի եւս ամրապնդած էին 
անոնց հաւատքը: Ա'յդ հաւաքական հաւատքէն 
էր որ ծնաւ Քրիստոնէական Եկեղեցին: Եկեղեցին 
ալ, իր հերթին, ծնունդ տուաւ Աւետարաններուն 
եւ Նոր Ուխտի միւս գիրքերուն:

 Զատկուան հրաշքը՝ ո՛չ միայն Յիսուսի 
աշակերտներուն, այլ ամէն դարու մէջ ապրող 
քրիստոնեաներուն ներշնչած է ու կը շարունակէ 
ներշնչել յաւիտենական կեանքի անմեռ եւ անմար 
յոյսը, թէ՝ կեանքը աստենական չէ միայն, այլ նաեւ 
անդենական: Կա՛յ նաեւ անդրշիրիմեան կեանք 
մը, յաւիտենական կեանք մը:

 Աւելին, Ս. Յարութեան հրաշքը՝ ո՛չ միայն 
Յիսուսի աշակերտներուն, այլ ամէն դարու 
մէջ ապրող քրիստոնեաներուն ներշնչած 
է, եւ կը շարունակէ ներշնչել, ամէնօրեայ 
յաղթական կեանք ապրելու վստահութիւնը: 
Յարուցեալ Քրիստոսի յաղթութիւնը կը դառնայ 
քրիստոնեաներուն կենսունակութեան աւիշը, 
կ’ըլլայ հզօր ուժամղիչը անոնց կեանքերուն, 
եւ կը մղէ զանոնք դիմագրաւելու ամէն տեսակ 
տագնապներ, դժուարութիւններ եւ խութեր: 
Անոնք, Առաքեալին նման, իրենց հոգեկան 
ոգորումներուն մէջ կրնան յայտարարել. 
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 Աստուած ստեղծեց աշխարհը, նաեւ` 
մարդը: Ան իր արարչութիւնը պիտակեց բարի, 
ներառեալ` մարդը: Բայց Ադամ վրիպեցաւ իր 
բարի նկարագիրէն եւ ինքնութենէն, ուստի 
Աստուած մարդուն տուաւ իր դատավճիռը` 
թէ ան պիտի ունենայ երեք հանգրուաններ իր 
կեանքին ընթացքին: Ծննդոց գիրքին մէջ ասոնք կը 
բացատրուին հողի պատկերաւոր, բայց նոյնքան 
իրական հասկացողութեամբ: Այսպէս ալ՝ մարդը 
կը դրուի հողային երեք տարբերակներու մէջ.

 Առաջինը մարդուն ծնունդի հողն է, երբ 
Աստուած զայն ստեղծեց եւ շինեց հողէն` «քանի 
որ հող էիր»:

 Երկրորդը մահուան հողն է, երբ մարդուն 
ֆիզիքական կեանքը կը վերջանայ եւ անոր 
մարմինը կը վերածուի դարձեալ հողի` «հողին 
պիտի վերադառնաս»:

 Երրորդը կեանքի հողն է, հո՛ն՝ ուր մարդը 
պիտի ապրի իր կեանքը երկու հողերուն` 
ծնունդին եւ մահուան միջեւ: Աստուած կը 
բնութագրէ անոր երրորդ հողին տարբերակը` 
որպէս «դէմքին քրտինքը»: Այսինքն մարդը 
կանչուած է իր կեանքի երրորդ հողը ապրելու 
աշխատանքի հասկացողութեամբ: Մարդուն 

ֆիզիքական կեանքին համար՝ քրտինքը արդիւնք 
է հեւքի մը, երբ ան կ’աշխատի, կը տքնի ու կը 
վազէ, որպէսզի մէջտեղ հանէ գործ մը: Քրտինքը 
կ’ընդգրկէ ջանք: Ջանքի մէջ կայ մտաւոր, 
ֆիզիքական եւ հոգեկան ճիգ, աշխատանքի 
համար գործադրուած եռանդ եւ ոյժ: Ջանքը իր 
փոխաբերական իմաստով կ’ընդգրկէ շնորհք 
ու տաղանդ: Մէկ խօսքով, քրտինքը` ջանքը, կը 
ներառէ մարդուն ամբողջական էութեան եւ անոր 
գիտակցութեան գրաւականը: Աստուած կ’ուզէ, 
որ մարդը իր քրտինքն ու էութիւնը գործածէ, 
որպէսզի «իր հացը ուտէ»:

 Հացը Աստուածաշունչին մէջ ունի բաւական 
բացատրութիւններ:
 Անիկա նուէր է Աստուծոյ կողմէ: Մովսէս 
իր ժողովուրդը կերակրեց անապատին մէջ, երբ 
անօթի էին, եւ Աստուած մանանայ ղրկեց անոնց:

 Հացը կը խորհրդանշէ նաեւ Քրիստոսի 
մարմինը: Քրիստոս վերջին ընթրիքին հացը 

«Գոհութիւն Աստուծոյ, որ մեզի յաղթութիւն 
կու տայ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքով» – 
Ա. Կորն. 15. 57։

 Թող Ս. Յարութեան հրաշքը իր ներզօր 
ազդեցութիւնը գործէ ամէն մարդու կեանքին 
վրայ, որպէսզի կարենայ լիաթոք գոչել. «Քրիստոս «Քրիստոս 

յարեաւ ի մեռելոց. օրհնեա՜լ է Յարութիւնն յարեաւ ի մեռելոց. օրհնեա՜լ է Յարութիւնն 
Քրիստոսի»Քրիստոսի»:

ÜJç. Gvdä. ÜBfBr o. 
QuëQUcIAq

EvçbBHVç âröçNr eBp 
AíJä. eBnBtZBçfBpVr Yv-

çfvíçHV

«GNnòVH òçäVròvá zVäV víäJÖ 
òví fBêH, nVrxJí FJäVrP 

áJçBHBÉrBXH$ víçdN BÉrvíJêBç. 
òBrV vç fvj NVç, ví fvjVr zVäV 
áJçBHBÉrBÖ» – arrH. 3. 19:
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կտրեց եւ ըսաւ. «Առէ՛ք, կերէ՛ք, ա՛յս է իմ մարմինս» 
– Մատթ. 26. 26: Հացը դարձաւ բաժնեկցութիւն, 
երբ Յիսուս օրհնեց զայն ու բաժնեց ժողովուրդին:

 Հացը նոյնպէս կը խորհրդանշէ Աստուծոյ 
Խօսքը, որ ժողովուրդին հոգեւոր եւ իմացական 
կեանքը կը սնուցանէ: Բայց կայ նոյնքան 
հետաքրքրական առանցք մը հացի, ծոմի 
եւ կեանքի բաժնեկցութեան միջեւ: Եսայի 
Մարգարէն Աստուծոյյ կողմէն կը յայտարարէ. «Իմ 
ընդունած ծոմապահութիւնս` անիրաւութեան 
կապերը քակելը, լուծին կապերը թուլցնելը, 
հարստահարութիւն կրողները ազատ թողուլը, 
... հացդ անօթիին բաժնելն ... է» – Եսայ. 58. 6-7: 
Մարգարէին բացատրութիւնը աւելիով կը 
հաստատէ ու տակաւին կ’ընդլայնէ մարդուն հողի 
կեանքի գիտակցութիւնը եւ անոր աշխատանքային 
բնագաւառներու ընդարձակութիւնը:

 Այս հասկացողութիւններու ընդմէջէն 
է որ պէտք է ըմբռնենք թէ ինչո՛ւ Աստուած 
երբեք չյուսահատեցաւ մարդէն, եւ ուզեց որ 
ան վերստին դառնայ իր բարի բնութեան: Այս 
իմաստով, Քրիստոս մարդացաւ եւ աշխարհ 
եկաւ, որովհետեւ իր սէրը մարդուն համար 
անսահման էր: Ան աշխարհ եկաւ, որպէսզի 
մարդը փնտռէ, գտնէ, փրկէ ու յաւիտենական 
կեանք պարգեւէ անոր: Խաչին վրայ Քրիստոսի 
մահը ունէր մէկ հիմնական նպատակ` մարդուն 
մեղքի եւ սխալի կեանքի սրբագրութիւնը: 
Քրիստոսի Յարութիւնը կատարեց այդ մէկը՝ 
«աշխարհին յաղթելով» (Յովհ.16. 33) ու նոր 
կեանք շնորհելով մարդուն: Այս նոր կեանքի 
միջոցով է որ անոր մահուան հողը կը վերածուի 
յաւիտենական հողի, նոյնիսկ երբ անոր 
ֆիզիքական մարմինը կը դառնայ հող:

 Քրիստոս կ’ուզէ որ ա՛յս գիտակցութեամբ 
ապրինք մեր կեանքի հողը : Ան կը փափաքի 
որ իր շնորհած նոր կեանքի հասկացողութիւնը 
դառնայ իւրաքանչիւր մարդու ճակտի քրտինքը, 
որ վերջինը արտադրէ հացը: Այս հացը 
Քրիստոսի մարմինն է: Մեր կեանքերուն հիմը 
կը դառնայ Քրիստոսի էութիւնը: Մենք այս հացի 
էութեամբ պիտի սնանինք ու զայն բաժնեկցինք 
մեր շրջապատին հետ` միշտ գիտակցելով 
որ այս ճակտի քրտինքի կեանքը նուէր է 
մեզի Քրիստոսէ, որովհետեւ Ան շատ «սիրեց 
աշխարհը» (Յովհ. 3. 16):

 Մեր կեանքին երեք հողերը կ’իմաստաւորուին 
այս աստուածաշնչական ճշմարտութիւններուն 
ընդմէջէն: Մեր ծնունդի եւ մահուան հողերուն 
միջեւ երկարող կեանքի հողը կը դառնայ 
պարարտ, երբ մենք մեր ճակտին քրտինքով 
կ’արտադրենք հացը: Այս այն հացն է՝ որ մեզ կը 
տանի յաւիտենականութեան:

 Մեր ներկայ կեանքի հողի իրավիճակներն 
ու տուեալները շատ դժուար են: Ասիկա իրական 
է մարդկութեան համար ընդհանրապէս, ու 
Հայուն համար մասնաւորապէս: Եթէ մէկ կողմէն 
պիտի դիմադրենք համավարակին եւ անոր 
մահասփիւռ սպառնալիքին, նոյնքան նաեւ` 
հայկական իմաստով՝ պիտի դիմագրաւենք մեր 
հայրենի եւ արցախեան տխուր կացութիւնները: 
Ամէն կողմ ցաւ կայ: Սիրելիներ կը մահանան 
համավարակին պատճառով: Հայրենի հող ու մեծ 
թիւով երիտասարդ կորսնցուցած ժողովուրդ ենք 
եւ կը սգանք: Մեր աչքերուն մէջ կայ արցունք ու 
սրտերուն մէջ թախիծ:

 Մեծ Պահքի այս շրջանը յարմար առիթ է 
ներամփոփուելու` որպէս անհատ, ընտանիք, 
հաւաքականութիւն եւ ազգ: Յարմար առիթ 
է նորէն գիտակցելու թէ Քրիստոս մեզ սիրեց 
առանց որեւէ խտրութեան: Ան աշխարհ 
եկաւ որպէսզի մեզմէ իւրաքանչիւրը փնտռէ, 
գտնէ ու փրկէ: Քրիստոսի փրկութիւնը մեզմէ 
իւրաքանչիւրին կեանքին համար շնորհեց 
ճակտի քրտինք, որուն արգասիքը հացն է, զայն 
կերտելու եւ անով ապրելու ճշմարտութիւնը: 
Այս ճշմարտութեան մէջէն է որ իւրաքանչիւր 
հայ պիտի կարենայ դիմագրաւել մեր երրորդ 
հողի կեանքի բազմապիսի դժուարութիւնները: 
Մեծ Պահքի այս օրերը թող  իւրաքանչիւրիս 
տան զգաստութիւն` անդրադառնալու այս 
ճշմարտութեան հայթայթած ոյժին, որ արժէքաւոր 
կենցաղավարութիւն կը ստեղծէ Քրիստոսի 
շնորհած նոր կեանքին ընդմէջէն:

 Այս երեք հողերը կը կազմեն մեր կեանքերուն 
ամբողջութիւնը, որուն  հիմքը Քրիստոս է՝ 
իր խաչելութեամբ ու յարութեամբ: Յիսուսի 
յարութիւնն է որ մեր կեանքերուն կը շնորհէ 
քրտինք` որ հաց կ’արտադրէ: Երբեք մտահան 
պէտք չէ ընենք թէ այս հացն է որ մեզ կ’ապրեցնէ 
հոս՝ աշխարհի երրորդ հողին մէջ, ու նաեւ կը 
տանի յաւիտենականութեան:
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 Ծոմապահութեամբ, աղօթքով թէ այլ կերպով՝ 
խոկա՛նք այս օրերուն ու վերակերտե՛նք մեր 
անձնական, հաւաքական եւ ազգային կեանքերը։ 
Քրիստոսի շնորհած էութիւնը մեր ճակտէն կը 
հոսեցնէ քրտինքը, որուն արդիւնքը իր ապրեցնող 
հացն է:
 Երեք հողերը միացնող օղակը՝ բարիին 
կերտած արժէքն է: Քրիստոսի քրտինքով 
կերտուած բարի արժէքը` հացն է, որ կը 

սնուցանէ, կը կերտէ եւ կ’ապրեցնէ մեր կեանքերը 
հոս` աշխարհի վրայ, ու կը տանի զանոնք 
յաւիտենականութեան:

Gvdä. eçBpç kMyMkIAq
ñvíNpR

u!e YuåeuëåG u!e YuåeuëåG 
ÑUåuoq oUÑuëÑUÑUåuoq oUÑuëÑU

1. Ո՜հ խորհուրդ սիրոյն Յիսուսի,
 Անսահման, անչափելի.
 Քու սիրոյդ ալիքներն ուժգին
 Յոգնած սիրտն իմ ծածկեցին։

 Սըրտով ու կեանքով լիովին
 Մէջն եմ սիրոյդ հոսանքին.
 Որ կ’ուղղէ զիս դէպ՚ Քո վերին
 Հանգըստեան տունն երկնային։

2. Ո՜հ խորհուրդ սիրոյն Յիսուսի,
 Որ իր փառքը կը պատմէ.
 Անչափ սիրեց ու կը սիրէ,
 Անփոփոխ ու հաստատ է։

 Արթուն աչք է իրեններուն,
 Մեռաւ՝ զանոնք փըրկելու.
 Վեր ելաւ բարեխօսելու,
 Գահն ալ նըստաւ հսկելու։

3. Ո՜հ խորհուրդ սիրոյն Յիսուսի,
 Սէր եզակի, հրաշալի.
 Անըսպառ բարիքի ովկիան,
 Ծովափ խաղաղ հանգիստի։

 Ո՜հ խորհուրդ սիրոյն Յիսուսի,
 Իմ սըրտին դրախտ երկնային.
 Սըրբութեանդ ձըգտող իմ հոգին
 Դէպի Քեզ պիտ՚ սաւառնի։

YöÖò$ Ñ. Q. úåAqÑUÑ
QçFn.$ ÜJç. Gvdä. kBr YAqkIAq

Fm                    C       Dbm    Bbm6   C            Fm                      Ab       Eb      Fm6   C             Fm

Bbm Bbm       C7 C Fmm      Fm             C Dbm    Bbm6 C       Fm             Ab Eb Fm6

 C           Fm     Bbm           C7     Fm        Ab                   EbsusEbsu EbEb       Fm   Ab7          Csusus      C    

Fm Fm   Fm7              Db6  EEbb FFm      DbDb66   CC       Fm Fm           C C       Db b

Bb6   C7C7  Fm m    AbAb Eb b  Ab Ab A  DbDDb Bbm      C7       Fm

Capo 1: Em                    B        Cm      Am6    B            Em                      G         D       Em6   B             Em

Am Am  B7      Em        Em                   B     Cm     Am6     B            Em                    G        D      Em6AmAm B7 Em Em B Cm Am6 B Em G D Em6

 B           Em     Am             B7     Em        G                 Dsus     D         Em   G7        Bsusus       B

EmE   Em7             C6 6  D D      Em m CC6 6       B B        Em Em              BB      C 

A6 B7B7              Em                G         D              G G G G  C C  Am             B7       Em

Ո՜հՈ հՈ հ ԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդ ՍիրոյնՍիրոյնՍիրոյն ՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսի
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Ընդունէ', Տէ'ր, զանոնք սիրով,
Փառքիդ համար անսահման:
Անոնք՝ թափեցին իրենց
Բոլոր արիւնը թանկագին,
Որ սիւները տաճարիդ՝ 
Մնան յաւէտ անխորտակ:
Եւ խաչիդ լոյսն ալ շողարձակ՝
Մնայ միշտ վառ ու անմար.
Եւ խորանիդ վրայ խնկաբոյր,
Աղօթելով քաղցրալուր՝
Մոմերն արցունք թափեն լուսասփիւռ։

Թափօրին հետ մեռելներուն՝
Մենք ողջերս ալ մտած կարգի,
Եւ զօրացած յոյսով անշէջ՝
Պաղատագին կը հայցենք.

– Տէ’ր գթասիրտ ու ողորմած,
Կանգնած Արարատի կատարին՝
Պահէ՛ մեր հայրենիքը սրբազան
Եւ զօրացո՛ւր աշխատունակ Հայուն
Բազուկը  ժիր, միտքը արթուն,
Որ ան գործէ միշտ բարին,
Եւ լոյս սփռէ աշխարհին:

Ու վա՛ռ պահէ, Տէ'ր, կայծկլտուն՝
Արագածի գագաթին՝
Օրհնեալ լապտերը Հայուն,
Եւ իւղն անոր երկնատուր:

Ահա' այսօր, կազմած թափօր
Հայորդիներս մենք բոլոր,
Նախնիքներով մեր անմահ,
Սերունդներով մեր ներկայ,
Ծունկի կու գանք Քու առջեւ,
Երգելով՝ Տէ'ր, Ողորմեա՛
Ազգիս հայոց չարչարեալ,
Մի՛ թողուր զայն անարեւ։
Ազատութեան կամարին տակ՝
Իմաստութեամբ պսակեա՛,
Եւ մարդկութեան մոլորեալ՝
Խաղաղութիւն շնորհեա': 

IçvíBrH EAåAkIAq

Քեզի կը բերեմ Տէ'ր, այսօր,
Մեր զոհերուն ու մեր բոլոր
Նահատակուած հայրերուն,
Մեր մայրերուն ու քոյրերուն,
Մանուկներուն մեր մունջ, անկար,
Պաղատանքին բողոքն արդար:

Տե'ս, այս գիշեր՝ անոնք բոլոր,
Գերեզմաններն իրենց թողած,
Աւազներուն մէջէն բոսոր
Ու գետերուն մէջէն պղտոր,
Ճամբաներէն մօտ, հեռաւոր,
Իրար եկած, կազմած թափօր,
Քեզի կու գան լուռ, սրտաբեկ,
Նայելով դէմքիդ արեգ:

Կը թափառին անոնք անտուն՝
Ակնարկն իրենց միշտ դէպի քեզ,
Հաւատալով թէ Միածնիդ
Յարութիւնը փառաւոր,
Որ իսպառ  յաղթեց մահուան,
Կը պսակուի Ազգին հայկեան
Յարութեամբը հրաշափառ...

Կը հաւատան անոնք դարձեալ,
Եւ հաւատան պիտի վաղն ալ
Թէ մահուընէ իրենց դժխեմ
Պիտի ծագի լոյս մը վսեմ:
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 Օր մը, համալսարանական ուսման շրջանիս, 
ինքզինքս դէմ առ դէմ գտայ հայասպան Քիւրտի 
մը հետ, որ ապրած էր Ապրիլ 24-ը իր 'խանչարով' 
(դաշոյնով): Ապտուլ ՄասիհԱպտուլ Մասիհ ութսունը անց էր: Երբ 
զարմացած՝ հարցուցի թէ, ինչպէ՞ս «Քրիստոսի 
Ծառան» անունը կը կրէ, ան պատմեց հետեւեալը:

 «Թուրքիոյ մէջ, ես ու վրանաբնակ տո-
հմակիցներս կ'ապրէինք հայկական գիւղերուն 
շրջակայքը: Ըլլալով առանց արհեստ եւ 
ուսում ունեցող երիտասարդներ,՝ կ'ապրէինք 
գողութեամբ եւ ասպատակութեամբ: Միակ 
կարդալ գիտցողը' մեր գիւղին շէյխն էր։ Օր մը ան 
մեզ հաւաքեց եւ ըսաւ. «Պետութիւնը ձեզի համար 
հիանալի ծրագիր մը ունի: Ան ձեզի պիտի շնորհէ 
գիւղեր եւ պարտէզներ, եթէ նախ ջարդէք հոն 
բնակող 'Կեաւուրները' որոնք մեր մարգարէին չեն 
հաւատար: Անոնց հողերը եւ կիները՝ «հալալ» են 
մեզի»: Այս խօսքերով՝ ան համոզեց որ այս «սուրբ 
պատերազմ»–ին մասնակցելով՝ ապահովենք 
մեր 'դրախտ' երթալը: Ուստի գարնան՝ ես ու 
ընկերներս սկսանք կոտորածներուն: Մեր 
հպարտութեան միակ նիւթը Հայոց ջարդն էր, 
եւ իրարու հետ մրցումի ելած էինք թէ՝«քանի՞ 
կեաւուր դժոխք ղրկած ենք»:

 Հոս՝ Ապտուլ ՄասիհԱպտուլ Մասիհին ձայնը սկսաւ 
դողալ. ինծի համար ալ շատ տագնապալից 
վայրկեաններ էին։ Ահա՛ դէմս նստած էր ծերունի 
ոճրագործ մը՝ որ մեծ հօրս եւ անոր սերունդին 
ջարդին մասնակցած էր: Անոր ձեռքերը Հայերուն 
արիւնով ներկուած էին: Նայեցայ ծերունիին 
դէմքին. անոր ջրոտած աչքերուն մէջ խոր կսկիծ 
կար: Իր ըրած խոստովանութիւնները՝ տագնապ 
ու ցաւ կը պատճառէին իրեն. կարծես ստիպուած 
էր յիշել տեսարաններ՝ որոնք չէին սրբուեր իր 
երեւակայութենէն:

 Պահ մը ետք՝ Ապտուլ ՄասիհԱպտուլ Մասիհ շարունակեց. 
«Տարիներ անցան։ Ամուսնացայ։ Օր մը տուն 
վերադարձիս՝ կինս գտայ ուրիշի մը գիրկը։ 
Մէկ ակնթարթի մէջ զանոնք արիւնլուայ գետին 
փռեցի: Զիս բանտարկեցին:

 Բանտի խուցին մէջ Հայ մըն ալ կար., Տէր 
Եղիայեան մականունով: Կրցածիս չափ անկէ 
հեռու կը կենայի: Եթէ իմանար իր ազգակիցները 
ջարդելս,՝ միթէ իր ձեռքերով իսկ՝ պիտի չխեղդէ՞ր 
զիս:

 Օր մը, բանտի այցելուներէն մէկը՝ 
արաբերէն Աւետարաններ բաժնեց հոն եղող 
քրիստոնեաներուն: Այս բանը բարկութիւնս 
գրգռեց: Աղմուկ յառաջացնելով՝ պահանջեցի որ 
մեր մոլլան ալ մեզի Գուրանը բաժնէր: Շրջան 
մը ետք՝ շէյխը գալով Գուրաններ բաժնեց 
մեզի: Բոլորս ալ անուս էինք։ Բանտակիցներս 
անհոգութեամբ Գուրանը մէկ կողմ դրին: Ես 
նախանձով կը դիտէի Հայը՝ որ ամէն օր ժամերով 
կը կարդար Աւետարանը: Շատ հետաքրքիր էի 
գիտնալու թէ իր ան ինչո՛վ կը տարբեր իմ գիրքէս:

 Վերջապէս օր մը՝ հպարտութիւնս կլլելով, 
խնդրեցի Հայէն որ ինծի կարդալ սորվեցնէր: Տէր 
Եղիայեան շատ համբերութիւնով՝ սորվեցուց ինծի 
արաբերէն կարդալ: Նախ կարդացի Գուրանը: 
Յետոյ՝ ուզելով հասկնալ թէ ինչո՞ւ Հայերը 
նախընտրած էին մեռնիլ՝ քան թէ Քրիստոսը 
ուրանալ, փոխ առի Աւետարանը եւ սկսայ 
կարդալ: Քրիստոսի անձը ա՛յնքան զմայլեցուց 
զիս որ Աւետարանը չկրցայ ձեռքէս թողուլ:

 Կարդացի ու կարդացի, մինչեւ հասայ 
խաչելութեան դէպքին: Քարացած սիրտս հալած 
էր: Ըրած ոճիրներուս զարհուրելի ըլլալուն 
անդրադարձայ. Քրիստոսի քով խաչուած 
ոճրագործներէն մէկն էի ես: Խաչին առջեւ ծունկի 
գալով անզուսպ լացի։ Հոն լսեցի Քրիստոսի ձայնը 
որ կ'ըսէր. «Հա'յր, ներէ՛ ատոնց, վասնզի չեն 
գիտեր թէ ի'նչ կ'ընեն»:

 Ապտուլ ՄասիհԱպտուլ Մասիհ արցունքները սրբելով՝ 
ըսաւ. «Չեմ գիտեր թէ Քրիստոս ինչո՛ւ ինծի պէս 
ոճրագործի մը պատիժը իր վրան առաւ։ Բայց 
գիտեմ որ այդ օրէն որ հաւատացի անոր ներման՝ 
նոր անձ մը եղայ:
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 «(Յիսուս) շաբաթ օր մը մտաւ փարիսեցիներու 
պետերէն մէկուն տունը՝ հաց ուտելու» – Ղուկ. 
14. 1։ Այսպիսի բեմայարդարումի մը մէջ 
Յիսուս ցուցաբերեց իր ամենակարողութիւնը: 
Աւետարաններուն մէջ յաճախ կը հանդիպինք 
երկու յատկանշական հանգամանքներու, 
մասնաւորապէս երբ Յիսուս կը միջամտէ հրաշք 
գործելու եւ հիւանդներ բժշկելու նպատակով։ 

 ա) Նախ եւ առաջ փարիսեցիներ ներկայ 
կ’ըլլան։ Այս պարագային դէպքը կը պատահի 
անոնցմէ պետի մը տունը, ինչ որ կը նշանակէ 
որ ան այդ կրօնա-քաղաքական կուսակցութեան 
տեղական երեւելիներէն մէկն էր, թերեւս 24 
քահանայական դասերէն մէկուն գլխաւորը, կամ 
ժողովարանին նախագահը։ 
 Ամէն պարագայի, ինքն էր ճաշկերոյթը 
կազմակերպողը, եւ անկասկած Յիսուս 
հրաւիրուած էր իբրեւ երեւելի անձնաւորութիւն: 
Մեր Տէրը միշտ կ’ընդունէր նման հրաւէրներ, 
նոյնիսկ եթէ անոնք ըլլային թշնամական 
շրջապատի մէջ (Ղուկ. 7. 36 եւ 11. 37)։

 բ) Յաճախ Յիսուսի հրաշագործութիւնները 
տեղի կ’ունենային «Շաբաթ օրը», որ կը սկսէր 
Ուրբաթ իրիկուն ու կը վերջանար Շաբաթ՝ 

նոյն ժամուն: Շաբաթ օրուան ճաշերը կը 
պատրաստուէին նախորդ օրը (Ելից 16. 23)։

 Գրուած է թէ «փարիսեցիները կը հսկէին» 
(հ. 1), ո՛չ թէ սորվելու, հապա վարդապետին 
վրայ յանցանք մը գտնելու մտադրութեամբ։ 
Հաւանաբար տանտէրը մեղսակից էր իր 
պաշտօնակիցներուն, որոնք իր ստորադասներն 
էին: Բոլորն ալ նշմարած էին ջրդողեալ մարդու 
մը մուտքը, եւ իրարու մէջ կ’ըսէին թէ եթէ Յիսուս 
բուժէր հիւանդը, պիտի ապացուցանէր որ Շաբաթ 
օրը չէր պահեր՝ ինչպէս որ կը զրուցուէր։ Իսկ եթէ 
չբուժէր, այդ ատեն պիտի ըսէին թէ ան ուսեալ 
եւ սուրբ դիտորդներու աչքերուն առջեւ ոչինչ 
կարողացաւ ընել:

 Այս կեղծաւոր կրօնականները, գիտակցելով 
հանդերձ Յիսուսի կարողութիւններուն եւ 
անսահման բարութեան, կուրացած էին իրենց 
գոռոզութեամբ. թերեւս կը նախանձէին անոր, 
քանի որ իրենք անկարող էին կատարել անոր 
իրագործումները։ Հոս կարելի է մէջբերել Սաղմոս 
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 «Ահա՛ արդէն կեանքիս օրերը իրենց 
վախճանին հասած են։ Շատ նեղութիւններ եւ 
հալածանքներ կրեցի Քրիստոսի հաւատալուս 
համար: Ինք երբեք չթողուց զիս: Ո՛ւր որ գացի՝ իր 
սիրոյն մասին վկայեցի։ Ահա՛ այսօր ան զիս հոս 
ղրկեց որ քեզի ալ վկայեմ»:
 Ապտուլ ՄասիհԱպտուլ Մասիհ դողալով ոտքի ելաւ, գլխուն 
դրած ակալը շտկեց ու հեռացաւ: Իրեն հետ 
ունեցած տեսակցութիւնս շատ խոր ազդեցութիւն 

թողուց սրտիս վրայ: Ան աչքերս բացաւ տեսնելու 
թէ այսօ՛ր ալ հազարաւորներ նստած են 
տգիտութեան խաւարին ու կոյր մոլեռանդութեան 
մէջ:
 Այսօր, Ապտուլ ՄասիհԱպտուլ Մասիհին ձայնը կը պաղատի. 
«Հայե'ր, նոր Լուսաւորիչներ չունի՞ք ''խաւարի մէջ 
նստող ժողովուրդներուն'' ղրկելու...»:

mBdV AÑWAqIAq
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(Ղու կաս 14. 1- 6)
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37. 32 համարը. «Ամբարիշտը արդարին վրայ կը 
հսկէ, եւ կը ջանայ զինք մեռցնել»։ Բայց Յիսուս 
չկասեցուց իր առաքելութիւնը:

 Ղուկաս Աւետարանիչը բժիշկ մըն էր, 
հետեւաբար կարողացաւ հիւանդին ախտա-
ճանաչումը կատարել։ Այդ հիւանդութենէն 
տառապողին դէմքին, որովայնին, սրունքներուն 
վրայ տգեղ ուռեցքներ կը գոյանան։ Միաժամանակ 
սիրտը կը տկարանայ եւ կրնայ շուտով մեռնիլ։

 Ջրդողեալին բժշկուելէն ետք՝ Յիսուս առակով 
մը իր խօսքը ուղղեց հրաւիրեալներուն, մանաւանդ 
անոնց՝ որոնք պատուոյ տեղերը կ’ընտրէին: Այս 
եղելութիւնը մեզի մտածել կու տայ թէ գաւիթին 
մէջ գտնուող ջրդողեալը, տեսնելով Յիսուսը, 
ներս մտաւ եւ համարձակեցաւ անոր մօտենալ՝ 
բուժուելու ծածուկ յոյսով։ Կը հաւատար Յիսուսի 
սիրոյն եւ ամենակարողութեան, ուստի առաւ այդ 
հաւատքի քայլը։

 Յիսուս ի՛նք ձեռնարկեց զինք ծուղակը ձգել 
ուզող փարիսեցիներուն հարցաքննութեան, 
անոնց ըսելով. «Շաբաթ օրը ի՞նչ բան օրինաւոր է 
ընել. բարի գո՞րծ մը գործել, թէ չար բան մը ընել. 
հոգի՞ մը ազատել, թէ կորստեան մատնել: Եւ 
անոնք լռեցին» – Մարկ. 3. 4։  

 Յիսուսի նախաձեռնութիւնը յանկարծակիի 
բերաւ իր հակառակորդները։ Եթէ ըսէին «այո՛», 
իրենց ամբաստանողի դիրքը պիտի տապալէր։ 
Եթէ ըսէին «ո՛չ», այդ ժամանակ բանավէճը զիրենք 
նուաստացուցիչ, վտանգաւոր դրութեան մէջ 
պիտի թողէր ամբոխին առջեւ. իրենք շատ լաւ 
գիտէին ատիկա: 

 Իրենց լռութիւնը համամտոււթիւն չէր 
նշանակեր, հապա՝
 – կա՛մ իրենց տգիտութեան խոստո-
վանութիւնը,
 – կա՛մ ըմբռնումը թէ «ո՛չ» պատասխանը 
գայթակղեցուցիչ պիտի ըլլար,
 – կամ ալ իրենց բացայայտ արհամարհանքը։

 Փարիսեցիներուն լռութիւնը ցոյց կու տայ 
իրենց սրտի կարծրութիւնը, Աւետարանի 
պատգամին անհասկացողութիւնը եւ Աստուծոյ 
սիրոյն անիմացութիւնը՝ յայտնուած իր Որդիին 
միջոցով: Երբ Յիսուս բռնեց հիւանդին ձեռքը, 

անոնց կը մնար ակնկալել՝ որ Յիսուս ձախողէր. 
բայց բժշկեց զայն եւ արձակեց:

 Յիսուս մեր հոգիներու բժիշկն է, եւ մարդ 
արարածին կու տայ այն վիճակը՝ որուն 
նախասահմանած էր Արարիչը։ Կը վերականգնէ 
անոր հաւասարակշռութիւնը եւ կորսնցուցած 
առողջութիւնը:

 Բժշկել՝ կը նշանակէ քակել հիւանդութեան 
եւ չար ոգիներու կապերը: Բուժուած 
ըլլալ՝ կը նշանակէ ձերբազատիլ մեր 
բոլոր կաշկանդումներէն։ Հիւանդութիւնը 
մեզ կը բանտարկէ, սովորութիւններու եւ 
կապերու կ’ենթարկէ, ինչ որ մեր մէջ կը 
յառաջացնէ տխրութիւն, յուսահատութիւն, 
մեղապարտութիւն։ Ասոնք ո՛չ միայն մեր վրայ 
կ’ազդեն, այլեւ մեզ շրջապատողներուն վրայ: 
Երկնային բժշկութիւնը մեզ կ՛ազատագրէ, եւ 
կը խափանէ մեր խաւար մտածումները: Այս 
պատճառաւ Յիսուս կը յայտարարէ. «Ես եկայ 
որ կեանք ունենան, եւ ճոխութեա՛մբ ունենան» – 
Յովհ. 10. 10։ 

 Յիսուսի արարքը տպաւորիչ է։ Ան գիտակից 
է իր առաքելութեան. կարիքը չունի հոգեբանօրէն 
պայմանաւորել մարդ արարածը: Իր կատարած 
բժշկութիւնը անմիջական, տեսանելի եւ ստուգելի 
է: Բոլոր ներկաները կը ճանչնային հիւանդին 
առողջական վիճակը։ Հրաշքը բացայայտ էր, 
ու կը փաստէր որ Յիսուս՝ Իսրայէլի Աստուծոյ 
ընտրեալն է: Այս հրաշքը ունի ձայն մը, որ կը 
վկայէ ի նպաստ Յիսուսի եւ կ’ամբաստանէ բոլոր 
անհաւատները:

 Յիսուս կ’արձակէ հրաշքով բժշկուած հիւանդը 
ու զինք կ’ուղարկէ իր տունը, առժամապէս 
պահպանելով զինք դատապարտութիւններէ 
եւ անհաւատ նայուածքներէ։ Իսկ ներկաները 
չկրցան դիմադարձել Յիսուսի, երբ իրենց հարցուց. 
«Ձեզմէ որո՞ւն էշը կամ եզը եթէ հորը իյնայ, իսկոյն 
չի՞ հաներ զայն՝ Շաբաթ օրը» (հ. 6)։

 Փարիսեցիները եւ դպիրները լռութեան 
մատնուեցան Յիսուսի խօսքերուն առջեւ, անոր 
առջեւ՝ որ կատարեալ արտայայտութիւնն էր 
Աստուծոյ շնորհքին, բաւարարելու համար մեզմէ 
ամէն մէկուն պէտքերը: Ս. Գիրքը զայս կը կոչէ 
Աստուծոյ ողորմածութիւնը:
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 Աստուած մարդը ստեղծած է ազատ եւ 
ոտքի վրայ կայնած, այսինքն ընթացող դէպի իր 
մարդկային ու յաւիտենական ճակատագիրը։ 
Յիսուս բժշկեց այս ջրդողեալը Շաբաթ օրը, մեզի 
ցոյց տալու համար թէ Աստուած ի՛նչ կը կամի 
մեզմէ իւրաքանչիւրին համար (Երեմ. 29. 11)։ 

 Ղուկաս Աւետարանիչը Ստեղծագործութիւնը 
(Շաբաթ օրուան առնչութեամբ) կապակից 
կ՛ընէ փրկութեան (Յիսուսի հրաշքները 
նկատի առնելով): Աստուած մարդը բարի 
ստեղծեց, բայց ան հիւանդացաւ՝ իր կիրքերուն 
ցանկութիւններուն, փորձութիւններուն եւ 
մեղքերուն հպատակելով: Բայց Յիսուս իր 
անձին զոհաբերումով եւ յարութեամբ եկաւ 
մեզ ազատելու եւ ոտքի կանգնեցնելու։ Մեզ 
վերածեց նոր ստեղծուածներու, սրբացուած եւ 

ազատագրուած Սատանայի բոլոր չար գործերէն, 
որուն նպատակն է մեզ տառապեցնել եւ սպաննել:

 Մեռելներէն յարութիւն առնելով, Յիսուս իր 
փրկութեան աւետիսով եկաւ մեզ փոխակերպելու 
փառքէ փառք, աստուածային պատկերին 
նմանելու, կատարեալ յաղթանակ եւ բժշկութիւն 
պարգեւելով: Ահա՛ թէ ինչո՛ւ Ղուկասի 
Աւետարանին մէջ կարեւորագոյն բժշկութիւնները 
Շաբաթ օրուան կը զուգադիպին, ա՛յն օրուան՝ երբ 
Աստուած հանգչեցաւ իր ստեղծագործութենէն։

ÜJç. AXNr yIâUcIAq
eBpJçNrV áJçBbJê 
ováfBrrNÖ AÖzJä 

AÑAâuëåIAq

uëÑuëmqAÑUåuëQUëq

ñåUÑâuÑU ouoÑO AmôQuÜ wU gEIå

 Կը պատմուի թէ օր մը Տէր Աստուած կը 
ղրկէ Իր հրեշտակը Սատանային քով, որպէսզի 
լուր տայ անոր թէ իր ձեռքէն պիտի առնէ բոլոր 
այն միջոցները որ կը գործածէ ձգելու մարդ 
արարածը իր ճիրաններուն մէջ եւ յաղթելու 
հաւատացեալներուն: Սատանան կ'աղաչէ 
հրեշտակին որ միայն մէկ միջոց ձգէ իրեն, այդ 
ալ՝ մտահոգութիւնը: Հրեշտակը կարծելով որ 
այս խնդրանքը պարզ բան մըն է, կ’արտօնէ 
Սատանային, որ ուրախութեամբ կ'ըսէ. 
«Մտահոգութեան միջոցով՝ մնացեալ բոլոր 
միջոցները ապահովեցի»:

 Սիրելի՛ հաւատակից քոյրեր եւ եղբայրներ,
 Մտահոգութիւնը յոգնեցուցիչ եւ սպառիչ 
փորձառութիւն մըն է: Անով լեցուած անձը կը 
տառապի, կը կարծէ թէ յոյսի ո՛չ մէկ նշոյլ կայ, 
ու հետեւաբար մտահոգութիւնը կ’առաջնորդէ 
յուսահատութեան, մոռնալով Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի շնորհած յոյսը:

 Հին Կտակարանին մէջ կը հանդիպինք ծանր 
վիճակի մէջ եղող ժողովուրդի մը: Երեմիայի 

Մարգարէութեան մէջ կը տեսնենք որ ժողովուրդը 
ահի, սարսափի, վախի ու մտահոգութիւններու 
մէջ կը գտնուէր, երբ Բաբելոնացիները 
յարձակեցան իրենց երկրին վրայ ու քանդեցին 
ամէն բան: Կը կարդանք. «Սոսկալի ձայն մը 
լսեցինք, վախ կայ ու խաղաղութիւն չկայ: Հիմա 
հարցուցէ՛ք ու տեսէ՛ք, թէ արդեօք այր մարդը 
զաւակ կը ծնանի՞։ Ինչո՞ւ համար ամէն կտրիճ 
ծննդական կնոջ պէս ձեռքերը մէջքը դրած ու 
բոլորին երեսները դեղնած կը տեսնեմ» – Երեմ. 
30. 5-6:

 Պատկերացուցէ՛ք որքա՜ն մեծ վախ կար 
ժողովուրդին մէջ, ուր սոսկալի վախի ձայներ 
կը լսուին եւ այր մարդիկը տագնապներու 
ենթարկուած են, կարծէք ծննդաբերութեան 
մէջ կը գտնուին։ Անշուշտ տժգոյն են, վախի ու 
մտահոգութեան պատճառաւ:

 Սակայն միեւնոյն մարգարէութեան մէջ կը 
տեսնենք որ հակառակ այդ ծանր ու յուսահատ 
վիճակին, վախին ու մտահոգութիւններուն, 
երբ կը կարծուի թէ մարդկային լուծումներ չեն 

(eÉvá. 5. 1-5)
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մնացած, յանկարծ Տէր Աստուած յուսահատ եւ 
մեռած ժողովուրդը կեանքի կը կոչէ: 

 Տէր Աստուած՝ մտահոգ, յուսահատ, ընկճուած 
ու վախի մէջ մխրճուած ժողովուրդին կ'ըսէ. «Ձեզի 
համար ծրագիրս գիտեմ,– կ’ըսէ Տէրը,– ծրագիր մը 
բարօրութեան եւ ո՛չ չարիքի, ձեզի ապագայ մը եւ 
յոյս մը տալու: Դուք ինծի պիտի կանչէք, պիտի 
երթաք ու ինծի աղօթք պիտի ընէք, եւ ձեզի պիտի 
լսեմ: Զիս պիտի փնտռէք եւ պիտի գտնէք, վասնզի 
ձեր բոլոր սրտով պիտի խնդրէք զիս» – Երեմ. 29. 
11-13:

 Սրտով Տէրոջ դիմել՝ կը նշանակէ հաւատքով 
աղօթել ու խնդրել՝ որ Տէրը այցելէ եւ միջամտէ: Այլ 
խօսքով, չկայ յոյս՝ եթէ չկան հաւատք եւ աղօթք:

 Պօղոս Առաքեալ Եբրայեցիներուն յղած 
նամակին մէջ կ’ըսէ. «Հաւատքը յուսացուած 
բաներուն հաստատութիւնը ու չերեւցած բաներուն 
ապացոյցն է» – Եբր. 11. 1: Մարդ արարածին 
եւ յատկապէս հաւատացեալին հիմնական 
հարցը՝ վախերու, մտահոգութիւններու եւ 
յուսահատութիւններու ատեն՝ մոռնալ է Տէրը, 
ու կեդրոնանալ հարցերուն եւ նեղութիւններուն 
վրայ:

 Անկասկած դժուարութիւնները կը ճնշեն 
հաւատացեալին վրայ: Սակայն Պօղոս 
Առաքեալ տարբեր դեղագիր մը ցոյց կու տայ 
մտահոգ եւ յուսահատ անձին: Ան կ'ըսէ. 
«Գիտենք թէ նեղութիւնը համբերութիւն կը 
գործէ, եւ համբերութիւնը՝ փորձառութիւն, ու 
փորձառութիւնը՝ յոյս, եւ յոյսը ամօթով չի ձգեր։ 
Վասնզի Աստուծոյ սէրը մեր սրտերուն մէջ 
տարածուած է Սուրբ Հոգիին միջոցով, որ մեզի 
տրուեցաւ» – Հռով. 5. 3-5:

 Պօղոս Առաքեալ շատ յստակօրէն կը 
թելադրէ որ նեղութիւններու, տագնապներու 
եւ մտահոգութիւններու ատեն չմոռնանք 
զԱստուած, հապա հաւատքով աղօթենք՝ որպէսզի 
զօրութիւն, քաջութիւն ու համբերութիւն տայ 
մեզի՝ դիմագրաւելու օրուան տագնապները, եւ 
շնորհք ընէ որ փորձութեանց մէջ չիյնանք, այլեւ՝ 
յաղթահարենք անոնց ու յոյսով լեցուինք։ Արդարեւ 
Տէր Յիսուսի հանդէպ ունեցած մեր յոյսը՝ ամօթով 
չի ձգեր, որովհետեւ՝ մարդկային լուծումները 
յոյս չեն ներշնչեր, մինչդեռ՝աստուածային եւ 

Աստուծոյ վրայ ունեցած յոյսն է որ ամօթով չի 
ձգեր, որովհետեւ Աստուած հաւատարիմ է եւ Իր 
խոստումները կատարեալ են:

 Ամէն տարի ուրախութեամբ մեր Փրկչին 
Յարութիւնը կը տօնենք։ Այսինքն, կը յայտարարենք 
թէ Յիսուս Քրիստոս մեռած չէ։ Ուրեմն, միշտ 
յիշենք թէ՝ Յարուցեալ Քրիստոսի յոյսն է որ 
կ'առաջնորդէ հաւատացեալը յաղթական կեանք 
ապրելու, քաջ գիտնալով որ նեղութիւնները 
եւ տագնապները անպակաս պիտի ըլլան: Տէր 
Յիսուս կ'ըսէ. «Աշխարհի մէջ նեղութիւն պիտի 
ունենաք, բայց քաջասի՛րտ եղէք, ես աշխարհին 
յաղթեցի« – Յովհ. 16. 33:

 Քաջասիրտ ըլլալ՝ կը նշանակէ Իրեն 
վստահելով ունենալ զօրութիւն, քաջութիւն եւ 
կամք՝ դրական որոշում տալու, այս աշխարհի 
մէջ ապրելու, յատկապէս՝ նեղութիւններու, 
տագնապներու եւ դժուարութիւներու ատեն: Այս 
տեսակի զօրութիւնն ու քաջութիւնը կու գան Տէր 
Յիսուսի ներշնչած յոյսէն, որ կը նկատուի կեանքի 
ամէնօրեայ փոթորիկներուն, տագնապներուն եւ 
դժուարութիւններուն ատեն հաւատացեալին ոյժ 
ու զօրութիւն տուողը:

 Սիրելինե՛ր, մեր ապրած կեանքը պայքարի 
կեանք է, եւ միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի յոյսով 
լեցուած հաւատացեալը կ’ունենայ ոյժ, զօրութիւն 
եւ քաջութիւն՝ ուրախութեամբ շարունակելու 
պայքարի կեանքը: Պօղոս Առաքեալ կ'ըսէ. «Յոյսո՛վ 
ուրախ եղէք. նեղութեան մէջ համբերեցէ՛ք, ստէպ 
աղօթքի կեցէ՛ք» – Հռովմ. 12. 12: Այլ խօսքով, 
յոյսը, համբերութիւնն ու աղօթքը կ’առաջնորդեն 
հաւատացեալը յաղթական կեանք ապրելու:

 Ահա՛ւասիկ տարիէ մը աւելի է որ ամբողջ 
աշխարհը տարբեր վիճակներու մէջ կը գտնուի.– 
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 mBäRNvÖ AíJäBçBrBFVçV ádBpvíRJBr 
fBnBhBpr, qBLváçJêV áBçHBzJäP ová-
fBrrNÖN ndçävíJXN ví òBÉBÖvír öç 
BrBzBäV nNÅ ÑBäBrBpNr ïvçhvíJXN Jäò, 
Vç BÉBòJXvíRJBr dP hJÉrBçdN EBXVXJBpV 
nNÅ Jí dBçJívçvíRJBnD dP rtN oVÖvíÖV 
FvçbvírNvíRJBr JçJò JçJÖBdrJçP$ PÖJXvá.

 «oVÖvíÖ EBXVXJBpV DvXvç dvjnJçP 
tçÅJXvá TvjváBçBrrJçvír nNÅ d'víÖvíêBrNç, 
AÖävíbvp BçòBpvíRJBr AíJäBçBrP dP 
òBçvLNç Jí TvjvávíçHP dP DTtdNç DvXvç 
êBíJçNr ví fVíBrHvíRVírrJçNr: Uç fBnDBíP 
BnDvjÅ ÑvíçVBpV nNÅ äBçBbvíJêBí» – 
mBäR. 4. 23-24:

 mBÖrBívçBDBç pVtJXvá ÑvíçVBr, 
mBäRNvÖ nBärBrVt d’PrN vç oVÖvíÖ 
d’víÖvíêBrNç, dP òBçvLNç, ví dP DTtdNç 
v#x nVBpr Vç fçJBp BLFBdVêrJçP, BpX 
rBJí fJRBrvÖ TvjvávíçHrJçP: IçdrBÉBò 
ÜBçHBzJäP JdBb Nç ïçdJXví fBnBpr 
nBçHdvíRVírP:

 AçHBçJí, TvjvávíçHVr víÖvíênBr ví 
òBçvLvíRJBr PrRBêòVr$ DTtdvíRVírP fVnrB-
dBr nBÖP dBLnJê oVÖvíÖV ïçdBFvçbvíRJBr 
BtZBäBròVr: EJçBFvpr DTVtdV Vç fBrFB-
nBròP BrhrBzNÖ DBêBpBpäBb N nJç îçdVxP, 

JçD mBäRNvÖV äBr nNÅ nBòÖBívçrJçví 
Jí nJjBívçrJçví fJä PrRçVòV nVÅvêVr$ 
ïBçVÖJêVrJçví HVävjvíRJBr zBäBÖZBrBb 
N. «AÉvjÅrJçP xJr vç DTVtdV zNäò vírVr, 
fBzB$ fVíBrHrJçP» – mBäR. 9. 9-13:

 eVr BtZBçfV näBbvjvíRJBr nNÅ$ 
fBÖBçBdBê PnDÉrvín JjBb Nç fvFVrJçví 
DTtdvíRVírP: eVr cäBdBçBrVr nNÅ 
IçJnVB mBçFBçNr fBçê ävíBb N. «mVRN 
EBjBBHví nNÅ DBXBÖBr xdB?p» (8. 22): 
IzVdvíç Vç HzçvêP dvxBb N «eVíBrH 
fvFVrJçví fVíBrHBrvê», VÖd IzVdvíäVäNÖ 
Vç víÖvínrBçBrP BrvíBrBb N «CTtdvíRVír 
fvFVrJçví ïçdBFvçbvíRJBr»: UrxzNÖ dP 
äJÖrvíV, fBÖBçBdvíRVírP FJçBFvpr DTVtd 
nP vçvrBb N$ fvFVrJçví DTtdvíRJBr fBnBç:

 qBZrBdBr tçÅBrVr$ dçöròr ví 
DTtdvíRVírP ÖJçäöçNr dBzvíBb dP FärJrò. 
fVíBrHvíRJBr zBçBFBpVr JrRBdBr HVnJXví 
Nç AÖävíbvp ví Brvç zBtäörJBpVr: AÖB 
RBFBívçP BpzBrvíJêBí, vçváfJäJí Vç väòVr 
DTtdvíRJBr fBnBç HVnBb Nç DTVtdV nP$ 
ïvZBrBd ZrHçJXví AÖävíbvp öFrvíRVírP.

 — AÖB Vç RBFBívçvíRJBr 39-çH 
äBçVr väòV êBívá fVíBrHBêBí, ví 
Brvç fVíBrHvíRVírP bBrçBêBí, Jí Vç 

oUÑuëÑ$ EIåAEuoq CSUscO

համաճարակ, տնտեսական եւ քաղաքական 
տագնապներ ու պատերազմներ։ Իւրաքանչիւր օր 
ժխտական նոր լուր մը կը լսենք, ինչ որ ա՛լ աւելի 
յուսահատ կը դարձնէ մարդ արարածը: Ա՛յս է 
իրականութիւնը, տագնապներու մէջ ենք, բայց 
որո՞ւ կը յուսանք։ 

 Եթէ մարդոց ու իշխաններու վստահինք, 
յուսահատ եւ յուսախաբ պիտի ըլլանք։ Հետեւաբար՝ 
քաջասիրտ ըլլանք ու մեր յոյսը Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի վրայ դնենք, որովհետեւ իր Սուրբ Հոգին 
քաջութիւն, զօրութիւն եւ համբերութիւն կու տայ՝ 

դիմագրաւելու եւ յաղթահարելու մեր ամէնօրեայ 
մարտահրաւէրներն ու տագնապները:

 Առածը կ’ըսէ. «Յոյսով ապրողը երգելով կը 
մեռնի»: Իսկ Սաղմոսերգուն կը գրէ. «Երանի՜ այն 
մարդուն, որ իր յոյսը Տէրոջ վրայ կը դնէ» (40. 4), 
որովհետեւ, Աստուծոյ վրայ մեր ունեցած յոյսը՝ 
ամօթով չի ձգեր: Ամէն:

ÜJç. ÑJçvD k. mcåâUwIAq
îBÖBäJrB
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fVíBrHvíRJBr nNÅ BX âNçP xïräÉJê, fBzB 
DTVtdrJçP ïräÉJê» – C. mrBê. 16. 12:
 iJíäBêívê EVçòVr nNÅ BX FçvíBb N vç 
DvçväV nP DTtdvíRJBr zBçBFBpVr òBfBrBr 
LBpr òrrJXví N, vçváfJäJí «âNçP ZöÖJêBí 
mváÖNÖV$ PÖJXvá. "CvçväVr öçNròP BpÖ PXXBXví 
N Vç nBòçvíJXví öçP. Br òBfBrBpVr Rvj 
äBçvíV ví òBfBrBr òrrN, ví JRN DvçväVr... 
BZäP DTtdvíBb N..."» – iJí. 14. 1-32:

 qvç cäBdBçBrVr nNÅ rvpr fçBnBrP 
oVÖvíÖ BX ävíBb N Vç DTtdBb DvçväVr$ 
PÖJXvá. «ErB#, Hvír òJL òBfBrBpV#r êvpê 
ävíç Jí mváÖNÖV zBävíVçBb PrbB#r ävíç, 
Brvrê (TvjvávíçHVr) ádBpvíRVír PXXBXví 
fBnBç» – mBäR. 8. 4: ivídBÖV rdBçBFçBb 
äBÖP DvçvärJçví HBçnBrvínVr zBävínVr 
nNÅ, oVÖvíÖ Brvrê BX zBävíVçBb N. «EBêN#ò 
Hvíò hJL òBfBrBrJçvír êvpê ävíNò» – 
ivíd. 17. 11-19:

 Uç BÉBòJXvíRJBr JçJòBnJBp tçÅB-
FBpvíRJBr PrRBêòVr, oVÖvíÖ tBä nP 
fçBtBFvçbvíRVírrJç ví DTtdvíRVírrJç 
dBäBçBb N$ ÖïvïJXví fBnBç fVíBrH ví 
äBÉBzvj nBçHvê fvFJdBr RN ûVLVòBdBr 
êBíJçP: eBnBäJÖBdBr AíJäBçBrrJçP Jí 
AÉBòJBXrJçví QvíjRJçP nBrçBnBÖröçNr 
rdBçBFçBb Jr BrHBnBXvpbrJçví, dvpçJçví, 
fBnçJçví, FöÖBêBbrJçví zBçBFBrJç: 
CTtdvíRJBr dvjòVr$ oVÖvíÖ rBJí pBçvíêBb 
N JçJò nJÉBb BrhJç, rBJí HJíJç ví 
zVjb vFVrJç HvíçÖ fBrBb N ÑBäBrBpNr 
áBçBdvíBb BrhJçN. «(oVÖvíÖ Vç) ZöÖòvá 
xBç vFVrJçP (HvíçÖ) fBrJê Jí DvXvç 
fVíBrHrJçP DTtdJê vçzNÖLV dBäBçvíV 

IÖBpV mBçFBçNVr hJÉòvá PÖvíBb ZöÖòP. 
"ArVdB nJç fVíBrHvíRVírrJçP áJçêvíê Jí 
nJç êBíJçP dçJê"» – mBäR. 8. 16-17:

 ALrBívçJBr ÑçDBLBrV fBÖäBävínvá, 
«oVÖvíÖV dBäBçBb DTtdvíRVírrJçP$ AÖävíbvp 
ïBÉòP pBpärJXví dJçz nP dBn nVÅvê 
nPr NVr: Arvç dBäBçBb DTtdvíRVírrJçP 
AÖävíbvp BçòBpvíRJBr zBädJçBêvínr 
NVr JçdçV áçBp: Ar d’víLNç êvpê äBX RN 
Vç BtZBçf FBXvá AÖävíbvp BçòBpvíRVírP 
BçHNr ÖdVLD BÉBb Nç, Jí Brvç BnDvjÅBdBr 
ví áBZlBrBdBr fBÖäBävínvá$ v#x êBí 
FvpvíRVír zVäV vírJrBç, v#x fVíBrHvíRVír, 
v#x ÖvíF, v#x äçänvíRVír: CvXvç Bpr 
JçJívpRrJçP, vçvrò rJçdBp TBnBrBdVr 
nNÅ VDç ÖdLDrBdBr nJjòVr fJäJíBrò$ 
nJç êBíVr BçäBpBpävíRVírrJçr Jr, áJçÅ 
zVäV FärJr, vçváfJäJí nJjòP áJçÅ FäBb 
zVäV PXXBp...: AçH, oVÖvíÖV DTtdvíRVírrJçP 
áBZlBrBDBrBdBr BçBçòrJç Jr, Jí nJLV 
d’PÖJr vç JçD BçòBpvíRVírP dBäBçJXBzNÖ 
fBÖäBävíV ví nJrò AÖävíbvp rJçdBpvíRJBr 
nNÅ PXXBrò, êBír ví fVíBrHvíRVírP BpXJíÖ 
FvpvíRVír zVäV xvírJrBr»:
 oVÖvíÖV òBçvLvíRJBr fJäJívj fçJBrJçP, 
BdBrBäJÖ PXXBXvá Brvç dBäBçBb 
fçBtBFvçbvíRVírrJçvír, BztBfBç fBçê dví 
äBpVr. «UrxzVÖV? nBçH N BÖVdB, vç rvprVÖd 
fváJçr ví bváP VçJr dP frBLBrHVr» – 
mBäR. 8. 27:

 oVÖvíÖ Vç BtBdJçärJçvír BX 
«VtZBrvíRVír ävíBí zVjb vFVrJçvír áçBp, 
vçzNÖLV LBrvrò (HvíçÖ) fBrJr Jí BnNr êBí 
Jí BnNr fVíBrHvíRVír DTtdJr» – mBäR. 
10. 1: Arvrê zBävíVçJê rBZ BíJäBçBrP 
òBçvLJX Jí HBçhV DJçJX «UÖçBpNXV dvçÖvíBb 
ÖxZBçrJçP». VÖd pBçvíRVír BÉrJXNr Jäò 
BtBdJçärJçvír JçJíêBí Jí Brvrê fçBnBpJê.

 «EBêN#ò BnDvjÅ BtZBçfP Jí òBçvLJêN#ò 
BíJäBçBrP DvXvç BçBçBbrJçvír: A#r vç 
fBíBäBp Jí ndçävíV$ zVäV ïçdvíV, VÖd B#r 
vç xfBíBäBp$ zVäV HBäBzBçävíV: Arvrò 
vçvrò dP fBíBäBr, B#pÖ rtBrrJçP Brvrê 
fJä zVäV JçRBr. Vn BrvírváÖ HJíJç zVäV 
fBrJr, rvç XJLvírJç zVäV ZöÖVr, hJÉòJçrVr 
öhJç zVäV DÉrJr, ví JRN nBfBÉVR HJj nP 



ñåUÑâuÑU oAåuëQUëqO
eAëAâAéIAWqIåuëq KôåuëQëUqq M

 

Ամէն անգամ որ Աւետարանէն Քրիստոսի 
Յարութեան մասին կը կարդանք, կամ քարոզ 
մը կամ երգ մը կը լսենք այս նիւթին շուրջ, 
մենք արտակարգ զգացումներով կ’ողողուինք: 
Թէեւ Քրիստոսի Ծնունդը շատ յատուկ է, ան 
մասամբ կը նմանի այն զանազան ծննդեան 
պատմութիւններուն՝ որոնք կը գտնուին 
Աստուածաշունչին մէջ, երբ նկատի առնենք 
գաղափարի եւ սկզբունքի մակարդակները. 
յիշե՛նք ծնունդները Իսահակի, Յակոբի, Մովսէսի, 
Սամուէլի եւ ուրիշներու: Մինչդեռ Տէր Յիսուսի 
մեռելներէն յարութիւն առնելը՝ թաղուելէն երեք 
օր ետք, աննախընթաց դէպք մըն է: 

 Ինչ որ մենք կ’ապրինք Իրաքի մէջ՝ որպէս 
եկեղեցի ու հաւատացեալներ, հիանալի եւ 
անհամեմատելի է։ Արդարեւ 2003-էն ի վեր 
մեր երկիրը կը տուայտի ներքին պատերազմի, 
ահաբեկչութեան եւ անապահովութեան մէջ։ 
Այս վիճակը հզօր ազդեցութիւն կը թողու 

բոլոր բնակիչներուն վրայ: Հաւասարապէս 
բոլորն ալ, հաւատացեալ կամ ոչ, ստեղծուած 
իրավիճակներու պատճառով կը բաժնեկցին 
հետեւեալ փորձառութիւնները.– 
 – մեր ու մեր զաւակներուն մութ ապագան, 
քանի կացութեան բարելաւման հաւանակա-
նութիւն չկայ՝ նոյնիսկ տարիներ ետք.
 – ահաբեկչութիւն՝ կրօնական ծայրա-
յեղութեան կամ ցեղապաշտութեան պատճառով.
 – որեւէ վայրկեան սպաննուելու ակնկա-
լութիւն. 
 –  ելեկտրականութեան թերի մատակարա-
րում.
 – հիւանդանոցներու եւ դպրոցներու վատ 
սպասարկութիւն. 
 – համատարած վախ.
 –  ազատութեան ու մարդկային իրաւունքնե-
րու բացակայութիւն.
 – շուտափոյթ արտագաղթի փափաք: 

 Հակառակ բոլոր իրաքցիներուն բաժնեկցած 
այս ժխտական պայմաններուն, որոնք իրենց 
ամէնօրեայ խօսակցութեան նիւթը դարձած են, 
քրիստոնեայ հաւատացեալները կը շարունակեն 
մնալ երկրին մէջ ու պաշտել Տէրը ուրախութեամբ, 
մինչ մեր եկեղեցիները զգալիօրէն կ’աճին:  
Կրնանք հարց  տալ թէ ի՛նչ է գաղտնիքը մեր յոյսին 
եւ յաղթութեան, հակառակ մեզ շրջապատող 
չարին, վատին ու սուգին: Գաղտնիքը եկեղեցիէն 
ներս կը գտնուի, ուր կը քարոզուին նեղ դուռը, 
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ZnJr$ VçJrê zVäV xárBÖN. fVíBrHrJçví áçBp 
hJÉò zVäV HrJr Jí Brvrò zVäV BÉvjÅBrBr» 
– mBçd. 16. 15-18:

 qJçdBpVÖ, nBÖrBFNä DTVtdrJçví FVäB-
dBr fJäBLöävíRJBrê VDç BçHVírò, 
DTtdvíRVírP BrrBZPrRBê pBÉBÅHVnvíRVír 
BçhBrBFçBb N: ÑBdBpr VDç òçVÖävrJBrJç$ 

FvçbBHçJ#rò AÖävíbvp zBävíNçP, ví fvFJdBr 
dBn ûVLVòBdBr fVíBrHvíRVírrJçvír 
HBçnBrvínVr fBnBç$ fBíBäòv#á BjöRJrò 
ví HVnJ#rò oVÖvíÖ ñçVÖävÖV, vçzNÖLV 
DTVtdrJçví hJÉòvá dBäBçvíBb HBçnBrvínP 
pBÅvjvíRJBnD zÖBdvíV:

CBDFNr QôîkIAq



նեղ ճամբան, խաչը, խաչեալ Քրիստոսը, եւ անոր 
մահն ու Յարութիւնը: 
 Այս պատճառով՝ վերստին ծնունդով 
նորոգուած իրաքցի հաւատացեալը՝ իր 
տառապանքներուն ընդմէջէն՝ կրնայ տեսնել 
անտեսանելի յոյսը եւ ունենալ բաղձանքներ 
ապագայի նկատմամբ, որովհետեւ Յիսուս 
Քրիստոս յաղթահարեց տառապանքը, մահը, 
խաւարն ու մարդկային կասկածները, եւ նոյնիսկ  
կրօնական գաղափարներն ու սովորութիւնները։ 
Ան երրորդ օրը յաղթականօրէն յարութիւն 
առաւ մեռելներէն, որուն շնորհիւ Աւետարանը 
բնաւ պիտի չդառնայ պատմութեան գիրք մը, 
որուն ճշմարտութեան ոմանք կը հաւատան իսկ 
ուրիշներ՝ ոչ։ Այլ փոխարէնը՝ Աւետարանը իր 
բոլոր դէպքերով այժմէական եւ իրական կեանք 
է. հաւատացեալը զայն կարդալով կ’ապրի այս 
աշխարհին մէջ՝ հակառակ իր կրած ցաւերուն, 
աչքերը վերցնելով դէպի յարուցեալ Յիսուսը: 
Ուրեմն Քրիստոսի Յարութիւնը մեծագոյն 
սփոփանքն է մեզի համար՝ որ հոգերու տակ 
բեռնաւորուած ենք, ինչպէս Պօղոս Առաքեալ 
կը գրէ. «...Որպէս զի ճանչնամ զԱնիկա 
եւ Անոր յարութեան զօրութիւնը, ու Անոր 
չարչարանքներուն հաղորդ ըլլամ՝ Անոր մահուան 
կերպարանքը առնելով. որպէսզի մեռելներուն 
յարութեան հասնիմ» – Փիլպ. 3. 10-11։
 Իրականութեան մէջ, մենք նեղութիւններու, 
ցաւի եւ վախի մէջ կ’ապրինք, փորձելով՝ 
ի գին մեծ ջանքերու՝ ճանչնալ Յիսուսի 
Յարութեան վեհութիւնը, քանի որ ան զօրութիւն 

ու մխիթարութիւն կը պարգեւէ մեզի՝ որ 
տառապանքի մէջ ենք: Այսօր աշխարհ տարբեր 
տեսակ ցաւեր կը դիմագրաւէ, մասնաւորապէս 
ծանօթ համաճարակին պատճառով՝ որ ամէն 
տեղ աւերներ կը գործէ։ Հետեւաբար Յիսուս 
Քրիստոսի կարիքը աւելի զգալի դարձած է։ 
Հաւատացեալներ ամէնուրեք պէտքը կը զգան  
աւելի մօտէն ճանչնալու զԻնք, Իր յարութեան 
զօրութիւնը, ինչպէս նաեւ հաղորդ ըլլալու իր 
կրած չարչարանքներուն:
 Ուստի երբ Աւետարանը կ’ըսէ թէ Քրիստոս 
շաբթուան առաջին արեւածագին յարեաւ 
մեռելներէն, այս խօսքը մեզ յոյսով կը լեցնէ նոր 
օրուան համար: Որքան ալ դժուար եւ տխուր ըլլան 
այսօրուան  իրական պայմանները, հաստատ յոյս 
ունինք վաղուան նկատմամբ։

 Ա՛յս է Աւետարանին պատգամը մեզի 
համար: Իւրաքանչիւր օրուան  սեմին, Քրիստոսի 
յարութեան ընդմէջէն,  ան բարի լուր մը կ’աւետէ 
մեզի, բոլոր հաւատացեալներուս, Իրաքի մէջ կամ 
այլուր: Քրիստոսի յարութիւնը՝ յոյսի աղբիւր,  
զօրութիւն ու յաղթանակ է բոլոր անոնց՝ որոնք կը 
հաւատան:
 Քրիստոս յարեաւ. Ան իսկապէս յարեաւ։ 

ÜJç. qvçJd ouÜÑMîIAq
yBjäBä

eBpJçNrV áJçBbJê qBpVçV 
yAåâAñkIAq
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YâAéqIW AåéAYU CqAcwuëQUëqO
evjP dP pvítN zBänvíRVírP,

DBpê TvjvávíçHP dP DrvçvtN Brvç VròrvíRVírP:

 Այդպէս նախատեսուած չէր: Բայց մենք գիտենք 
թէ «"Իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն, ու 
ձեր ճամբաները իմ ճամբաներս չեն", կ՚’ըսէ Տէրը» – 
Եսայ. 55. 8։
 Երկու Հազար Քսան թուականը՝ Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան Արցախեան 
ծառայութեան քսանհինգամեակն էր: Բովանդակալից 
հանդիսութիւններ ծրագրուած էին Շուշիի եւ 
Ստեփանակերտի մէջ: Ստուար խնդակիցներ 
ապահոված էին իրենց երթեւեկը՝ միանալու 
Աւետարանչականի ընտանիքին եւ մասնակցելու 

յատուկ պաշտամունքի մը, Պետրոսեան Ճամբարի 
մասնաշէնքի նաւակատիքին, մշակութային ձեռնարկ-
ներու, թատրոնի մը ներկայացման եւ նշանակալից 
ու յիշատակալից պաշտօնական ընթրիքի մը, 
ծրագրուած Արցախի մշակութային կեդրոն՝ Շուշիի 
մէջ:

 Աստուած տարբեր ծրագիր ունէր մեր ժողովուրդին 
համար:
 Աննախադէպ տարի մը ձգած ենք մեր ետին, 
որուն մտաբերումը կը փշաքաղէ ամէն հայու հոգին 



երկրագունդի վրայ: Թագաժահրը, տագնապներու 
անդադրում օղակը Սուրիոյ եւ Լիբանանի մէջ, 
Օգոստոսեան ահաւոր պայթումը Պէյրութի մէջ՝ 
խայթող յուշեր են, որոնց մղձաւանջը երկար պիտի 
հետապնդէ մեզ: Իսկ Արցախեան պատերազմի 
աղետալի արդիւնքը յեղաշրջեց բոլորը: Ազգ մը ամբողջ 
կ’ողբայ հայրենիքի համար զոհուած իր հազարաւոր 
զաւակները, որուն անկախութեան համար 
սերունդներ իրենց կեանքը զոհած էին անցեալին: 
Ազգ մը ամբողջ կ’ողբայ հազարաւոր սրտաբեկ 
մայրեր, հազիւ գարուն տեսնող այրի հարսեր, որոնց 
տոհմածառերու սահմանափակ աճը ապացոյցն է 
կացինահար ճիւղերու պատմութեան՝ զոհը նոյն 
ոճրագործին:  Ազգ մը ամբողջ կ’ողբայ կորուստը 
հազարամեայ պապենական հողերու, որուն վրայ 
ցանուած յուշարձաններու հոյլը վկայութիւնն է անոր 
հարուստ քրիստոնէական ժառանգութեան: 

 Մեզ դիմագրաւող մարտահրաւէրները լեռնա-
կուտակ են, մինչ քաղաքական եւ պետական 
ղեկավարութիւն մը կը պայքարի ապագայի հուն 
մը ճեղքել անհամար անորոշութիւններու ընդմէջ: 
Արդարօրէն պատասխաններ կը փնտռուին երեսուն 
տարիներու անվտանգութեան, պաշտպանութեան եւ 
դիւանագիտական անփառունակ ձախողութիւններուն 
համար: Խոր ցաւի, վիշտի եւ լուրջ մտահոգութեան 
մթնոլորտի մը մէջ, ժողովրդային եւ հասարակական 
միտքը Սփիւռքի եւ Հայաստանի մէջ կը ջանայ 
գիտակցիլ նոր իրավիճակի մը գոյութեան, վերաչափել 
ապագայի ակնկալութիւնները եւ հունաւորել նոր 
ճանապարհ մը:

 Աստուած ունի բոլոր դժուարութիւններու պա-
տասխանը: Երբ աշակերտները տատանուող նաւուն 
վրայ սարսափած արթնցուցին Յիսուսը զիրենք 
փրկելու համար, ան ըսաւ. «Թերահաւատնե՛ր, ինչո՞ւ 
այդպէս երկչոտ էք ...ու մեծ խաղաղութիւն եղաւ» – 
Մատթ. 8. 26։

 Երբ բոլոր ռազմական գործողութիւնները 
դադրեցան Նոյեմբեր 9-ի յայտարարութեամբ, 
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը 
արդէն գիտակից էր իր յանձնառութեան – 
խրախուսել եւ օժանդակել Արցախի ժողովուրդին 
վերաբնակեցումը իր հարազատ հողին վրայ, ու 
վերականգնել Աւետարանչականի ամբողջական 
գործունէութիւնները Արցախի մէջ: Ընկերակ-
ցութեան ներկայացուցիչները պատնէշի վրայ 
էին՝ պատասխանատուութեան ամբողջական 

գիտակցութեամբ: Մի քանի օրուան ընթացքին՝ 
Ստեփանակերտի Աւետարանչականի եւ 
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ 
գրասենեակները բացուեցան: Աշխատակազմը 
վերադարձաւ, եւ արդէն Դեկտեմբեր 1-ին՝ Ասկերանի, 
Մարտակերտի եւ Ստեփանակերտի մէջ լրիւ կը 
գործէին Աւետարանչականի բոլոր ծրագիրները:   

 Պատմական Հայաստանի տարածքը հարազատ 
տունն է քրիստոնէական եւ ազգային կոթողային 
հսկայ ժառանգութեան: Բայց հողը զուրկ է բռնութեամբ 
տեղահանուած եւ ոչնչացուած իր բնիկ ժողովուրդէն: 
Հողը անտարակոյս կը յուշէ տարածքին պատմութիւնը, 
բայց ժողովուրդն է որ կը բնորոշէ անոր ինքնութիւնը: 
Քրիստոնեական եւ հայկական ինքնութիւն ունեցող 
Արցախեան հողը եթէ պիտի փրկուի, հարկ է խտացնել 
անոր վրայ բնակող ժողովուրդին շարքերը:

 Յառաջիկայ տարիներուն, մինչ պետութիւն 
եւ իշխանութիւն կը տքնին շահելու Արցախեան 
տարածքի եւ բնակչութեան ինքնորոշման իրաւունքը, 
Աւետարանչականը հաւատքով, վճռականութեամբ եւ 
բարի կամեցողութեամբ պիտի սատարէ եւ օժանդակէ 
ժողովուրդի բարօրութեան, փարի հողին ու զարգացնէ 
եւ ծաղկեցնէ զայն՝ հետապնդելով ժողովուրդի 
երջանկութեան իրաւունքը:  

 Աւետարանչականի 25-ամեայ հոգեւոր, կր-
թական եւ մարդասիրական ծրագիրներն ու 
ծառայութիւնները  օրհնութիւն եղած են բազմաթիւ 
Արցախցի մանուկներու կեանքին մէջ: Յետ-
պատերազմեան կարիքները բազմապատկած են մեր 
ջանքերը՝ ամոքելու ցաւը, մեղմելու հոգեկան ցնցումը, 
եւ դաստիարակելու ստեղծագործ ու նորարար 
սերունդ մը: 

 Աւետարանչականի նուիրումը Արցախի ժո-
ղովուրդին՝ անժամանակ է, իսկ այդ նուիրումը 
Աստուծոյ սիրոյն արտացոլացումն է: Ան նաեւ 
յարգանքի տուրք է անոնց, որոնք ծանօթ ըլլալով 
Շուշիի մէջ տասնամեակներու յիշատակելի ծառա-
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յութեան ժառանգութեան կորուստին՝ գաւթիչներու 
ոտնահարող ոտքերուն ներքեւ, գորովագին 
հարց տուին. «Կրնա՞նք վերականգնել զայն 
Ստեփանակերտի մէջ»։
 Այո՛, կրնա՛նք եւ պիտի վերականգնե՛նք։  

KBíNr YAqkIAq
EvçbBHVç âröçNr
AnJçVdBpV eBp 
AíJäBçBrxBdBr 
OrdJçBdêvíRJBr
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uë KAåEAéuëmO (C.)

2. AåQquëQUëqO

 qBZBzBäçBÖäBdBr tçÅBrP d’JçdBçV 
nVrxJí 1925, vçvír dP fJäJíV FvçbVr zBrbBXV 
RvíBdBrP: wN? vç BÖävíBbBHVç BnNr Fvçb, 
fBnBhBpr 2000 äBçVrJçví JdJjJêBdBr 
Jí nVÖVvrBçBdBr zBänvíRJBr, ÖdÖBb N 
BrfBäBdBr dBn ZnDBdBr yJräJdvÖäNV 
nP ïvçhBÉvíRJBnD: ovírVÖ 18, eVrFtBDRV 
VçVdvír, fváVíP Jí 14 JçVäBÖBçHrJç dP 
ZnDvíVr BjöRòV: SvjváVr d’BÉBÅrvçHNç 
JçVäBÖBçHrJçNr nVr, rVíR vírJrBXvá ivíd. 
SQ. 1-10 fBnBçrJçP: YvçfçHBbvíRJrN 
Jäò BÉBÅBçdvíJêBí 115-çH JçFP. «oVÖvíÖ 
òBíVx JjBí nJjBê»: oJävp fváVíP, nJb 
ZBrHBáBÉvíRJBnD JçFvíBb BpÖ JçFP 
BnDvjÅvíRJBnD dBçHBê, DBêBäçJê Jí ZrHçJê 
JçVäBÖBçHrJçNr vç BnNr nNdP HBçhJBX 
JçFN LBpr vçzNÖ Vç BrhrBdBr JçFP: mVrx 
d’JçFNVr, pBrdBçb AÖävíbvp evFVr VÅBí 
Brvrê áçBp dçBdV ÖBÖädvíRJBnD: ApÖ$ dP 
HBÉrBp HvíÉP zBänBdBr nJb tçÅBrV nP: 
mBçÖNpXV JdJjJêVr áJçBdJrHBrBêBb$ Vç 
zBtäörBdBr fBíBòvpRrJçvír áçBp d’BíJXêrN 
BíJäBçBrxBdBr TvjvárJç, ÖJçävjvíRJBr 
Jí BjöRòV JçJdvpRrJç: cçBdP d’BçbBçbV!...: 
 evFJtBçTP dP ÖdÖV JdJjJêVNr rJçÖ 
ví JdJjJêVNr HvíçÖ: evFBDBçhvírJç Jí 
JdJjJêívp BräBçDJç BrHBnrJç dP êrêvíVr ví 
d’BçRrrBr: qJçÖNr RN HvíçÖNr BnNr dBçFV 

BrhJç, pBädBzNÖ JçVäBÖBçHrJç, nJjòV 
fBnvLvínvá Jí ZvÖäváBrvíRJBr Bçêvíròvá 
ZBxVr väòP bvírdV dví FBr: IfváBpV NÅòváP 
DÉrdvj nvçJrVVr zNÖ$ DvêBáBÉ JçVäBÖBçHrJç 
ví JçVäBÖBçHvífVrJç, RBjJçP VçJrê nNÅ 
DBTrBb, ïvjvê d’VÅrJr$ AÖävíBbBtvírx, 
fvFJívç RJçRVdrJç Jí fvFJtBf FçòJç 
ÖïÉJXví: ÑvíçDFçBbBZvíRVírr BX dP HBÉrBp 
dJrÖBdBr Jí rvíVçBdBr Fvçb nP:
 eBdBÉBd rBZBäVròrJçví Jí PrHHV-
nvíRJBrê, Brvrò dP RBïBrêJr zBrHvdrJçr 
ví ävírJçP, FvçbBäJjVrJçr ví ÖçlBçBrrJçP: 
Arvrò dP ádBpJr BrfBärJçví BÉÅJí Jí 
ZvínDJçví nNÅ, fçBzBçBdrJçví áçBp Jí 
FvçbBçBrrJçN rJçÖ: «ÑvíçD CvêP» 
d’BçbBçbV!...:
 eBXBbBròP x’vítBrBç: mJç òBjBòBdBr 
RJçRJçNr vnBrò bBjçBròvá, BpXò$ ÖzBÉrBXVê 
BLHBçBçvíRVírrJçvá dP áJçBDJçVr BpÖ 
ïçdBçBç Jí ÖçDBêvíêVx tBçTnBr fJä: 
CBpê v?á dçrBp AÖävíbvp näBHçvíRVírP 
ZBïBrJX: YBxJBX Jí pBçvíêJBX ñçVÖävÖV 
väòP ZvrBçfvj TvjvávíçHP$ Bçêvíròvá ví 
dçBdvá ndçävjP nBçH nP xNç, BpX rvprVròr 
AÖävíBb: Ií BfB# mBçÖNpXNr nVrxJí îBçVL$ 
eBp AíJä. IdJjJêVrJç dP fVnrvíVr Jí 
fBíBòBdBr dJBròP dP DVíçJjBrBp: GvíçÖNr 
öçN öç rvç fvFVrJç bvírdV dví FBr fBíBäòV 
ví frBLBrHvíRJBr nNÅ:
 gJÉrBHçJBX fváVíV nP BrfçBTJtävíRVírP 
dP tJtävíV: ÑZBX zVäV PXXBç ÖBdBpr 

1924 - 2024

ÜdBrJçví
DBLnvíRVír nP
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ÑIWUmIAqU
 2021 թ. Մարտի 3-ին Երեւանի Պետական 
Համալսարանի Աստուածաբանութեան Ֆա-
կուլտետի ԱՃԵՄԵԱՆ գրադարանում կայացաւ 
Սիրիայի Հայ Աւետարանական Համայնքապետ, 
Հալէպի Հայ Աւետ. Բեթէլ եկեղեցու հոգեւոր 
հովիւ՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի «Դաւանական 
Նոր Իրավիճակը Եւ Ըմբռնումները 19-րդ 
Դարի 40-50-ական թթ. Աւետարանական 
Մամուլի Մէջ (Կ.Պոլիս, Զմիւռնիա)» թեկնա-
ծուական աւարտաճառի հրապարակային 
պաշտպանութիւնը:
 Գիտական ղեկավարն էր՝ պատմական 
գիտութիւնների դոկտոր Արծրունի Սահակեանը: 
Պաշտօնական ընդդիմախօսներն էին պ.գ.դ. 
Էդիկ Մինասեանը, պ.գ.թ., դոցենտ Աւետիս 
Յարութիւնեանը: Նախագահում էին Ե.Պ.Հ.ի 
Աստուածաբանութեան Ֆակուլտետի մասնա-
գիտական խորհրդի նախագահ պ.գ.դ., պրոֆեսոր 
Անուշաւան Եպս. Ժամկոչեանը, խորհրդի 
գիտական քարտուղար պ.գ.թ., դոցենտ Արշակ 
Բալեանը:
 Բացման խօսքից առաջ Անուշաւան Եպս. 
Ժամկոչեանն առաջարկեց արարողութիւնն սկսել 

«Հայր Մեր» Տէրունական աղօթքով, ապա՝ Վեր. Յ. 
Սելիմեանի կենսագրութիւնը ներկայացնելուց 
յետոյ՝ խոսքը փոխանցեց Վեր. Յ. Սելիմեանին, 
որպէսզի նա ներկայացնի իր աւարտաճառը:
 Վեր. Յ. Սելիմեանի ելոյթից յետոյ մասնա-
գիտական խորհրդի անդամներից մի քանիսը 
իրենց ցանկութիւններն ու առաջարկները 
ներկայացրին ատենախօսին:
 Ընդդիմախօսները՝ Էդիկ Մինասեանն ու 
Աւետիս Յարութիւնեանը, հանգամանօրէն 
անդրադարձան աւարտաճառին գիտական 
արժանիքներին, կարեւորեցին այն՝ որպէս 
գիտական նորութիւն, մասնաւորապէս 
ընդգծելով աշխատանքի դաւանաբանական, 
կիրառական ու գործնական նշանակութիւնը 
Աստուածաբանութիւն ուսումնասիրողների 
համար: Նշուեցին նեւ այն մասնակի թերու-
թիւնները, որոնք տեղ էին գտել աւարտաճառին 
մէջ, եւ միջնորդեցին գիտական յանձնաժողովի 
առաջ՝ Վերապատուելի Յ. Սելիմեանին շնորհելու 
պատմական գիտութիւնների թեկնածուի 
գիտական աստիճանը:
 Յանձնաժողովը, բարձր գնահատելով 

BpH hJÉrBHçvíRVírP dBäBçJX Xvd öäBç 
fváVírJçví hJÉòvá: ÜJç. mBrBÖN c. 
îBïBLJBrV úçBrÖB BpêJXvíRVírP zBäJf 
BÉVRP dP rdBävíV BpÖ rzBäBdVr VçB-
FvçbnBr fBnBç: Ií v?á BíJXV pBçnBç Jí 
BçTBrBívç Nç òBr Bpr BrhP vç âNçvÅ hJÉòVr 
nNÅ BpÖòBr öçfrvíRVírrJçví nVÅvê JjBb Nç: 
1930 ovírvíBç 26, cVçBdV VçVdvír, mBçÖNpXV 
nJbBFvpr äBlBçVr nNÅ, fvb DBLnvíRJBr 
nP rJçdBpvíRJBr$ hJÉrBHçvíJêBí ÜJç. 
ováfBrrNÖ q. iBLBçvÖJBr: AÖvá Jçdví 

zBfBrÅòrJçví FvfBêvín äçvíJêBí: qBZ 
úçBrÖBfBp AíJä. IdJjJêVr Vç hJÉrBHçJBX 
fváVíP vírJêBí: AzB$ nJç mVvíRVírP nVíÖ 
eBp. AíJä. mVvíRVírrJçvír dBzvj vÖdV 
öjBdP HBçhBí:

(sBç. 2)

ÜJç. ÑBnvíNX 
yAEEAWIAq
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Վեր. Հ. Սելիմեանի աւարտաճառին գիտական 
արժանիքներն ու կարեւորութիւնը դաւանական 
նոր իրավիճակի եւ ըմբռնման տեսանկիւնից, 
նրան շնորհեց պատմական գիտութիւնների 
թեկնածուի գիտական աստիճան:
 Աւարտին՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանը 
շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր այն անձնաց, 
ովքեր օգնել էին աւարտաճառի պատրաստման 
ընթացքում: Աւարտաճառի պաշտպանութեանը 
ներկայ էին Հայաստանում Սիրիայի Արաբա-
կան Հանրապետութեան դեսպանը, Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան եւ Հայաս-
տանեայց Աւետարանական Եկեղեցիների 

աշխատակիցներ, ծառայողներ, հիւրեր այլ 
կազմակերպութիւններից եւ ԲՈՒՀ-երից:
 Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնն ու 
Հայաստանեայց Աւետ. Եկեղեցին շնորհաւորում 
են Վեր. Յարութիւն Սելիմեանին՝ պատմական 
գիտութիւնների թեկնածուի գիտական աստիճան 
ստանալու առթիւ, եւ մաղթում յաջողութիւններ 
գիտական, համայնքային ու եկեղեցական 
ոլորտներում: 

eAO mBnvíXV CBTVr

 Փետրուար 15-ին, Չագրեան ընտանիքի 
նահապետը՝ Կարապետ (Ժագ) Չագրեան, 
89 տարեկանին հեռացաւ կեանքէն: 
Յուղարկաւորութիւնը տեղի ունեցաւ երկու օր ետք 
Մարսէյլի մէջ՝ հոծ բազմութեան մը ներկայութեան: 
Ցաւակցական խօսքեր արտասանեցին կարգ 
մը մտերիմներ, իսկ բացակայ բարեկամներէն 
շատեր ծաղկեպսակներ ղրկած էին:
 Հանգուցեալը աւագ որդին էր Դաւիթ 
եւԿիւլենիա Չաքրեաններու, ծնած 1931-
ին Մարսէյլ, ուր հաստատուած էին Հայոց 
Ցեղասպանութեան հետեւանքով Ստանոզէն 
գաղթած ծնողները: Ընտանիքը 1947-ին 
Հայաստան առաջին ներգաղթողներէն եղաւ ու 
բնակութիւն հաստատեց Լենինական (այժմ՝ 
Կիւմրի): Բարեպաշտ այս մարդիկը անցան շատ 
մը նիւթական եւ բարոյական դժուարութիւններու 
մէջէն: Ըլլալով Հայ Աւետ. Եկեղեցիի անդամ, 
ակնյայտ էր Կարպիսին (մտերիմները 
այսպէս կ’անուանէին զինք) գաղափարական 
հակասութիւնը Խորհրդային իրականութեան 
հետ: Ան քրտնաջան աշխատանքով յաղթահարեց 
նիւթական դժուարութիւնները. աշխատանքի 
ասպարէզին մէջ ունեցաւ յաջողութիւններ։ 
Կեանքի ընկերուհի ընտրեց Սիրանոյշը, 

ստեղծեց օրինակելի 
ընտանիք մը, սակայն 
երբեք չհամակերպեցաւ 
Խորհրդային աստուածամերժ գաղափարա-
խօսութեան հետ: Խորհրդային Միութեան 
փլուզման նախաշեմին վերադարձաւ իր 
ծննդավայրը՝ Մարսէյլ, Կիւմրիի իր գեղեցիկ 
առանձնատունը տրամադրելով տեղւոյն Հայ 
Աւետ. համայնքին:
 Կարապետ սիրուած ամուսին մըն էր ու 
հոգատար հայր երեք զաւակներու եւ անոնց 
ընտանիքներուն, սիրալիր մեծ հայր բազմաթիւ 
թոռներուն ու ծոռներուն, բարեկամ ու 
խորհրդատու՝ հայրենակիցներուն, եւ գնահատ-
ուած անձնաւորութիւն՝ ծանօթներուն համար:
 Բազմաթիւ սերնդակից հայրենակիցներու 
նման անոր կեանքը երկփեղկուեցաւ Հայաստանի 
եւ Ֆրանսայի միջև: Ան հաւատարիմ էր իր 
հայկական էութեան, մնալով Ֆրանսայի օրինակելի 
քաղաքացի, նաեւ բարեպաշտ հաւատացեալ:
 Թող անոր յիշատակը վառ մնայ բոլոր 
հարազատներուն եւ ծանօթներուն սրտերուն մէջ:  

ÇvzJçR yAYwIkIAq
(mBçÖNpX)
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 Uç nBfNr nV òBrV öç BÉBÅ oVÖvíÖV pBjRBdBr nvíäòP IçvíÖBjNn$ BÉVR 
JjBí vç nBçHvê vítBHçvíRVírP dJHçvrBrBp oVÖvíÖV áçBp vçzNÖ âNç: IçD 
oVÖvíÖ Vç BtBdJçärJçP jçdJê FärJXví BíBrBdP$ vçvír áçBp fJbBb IçvíÖBjNn 
zVäV närNç, Br zBävíVçJê ÖB# ZöÖòJçP PÖJX BíBrBdVr äNçJçvír. «âNçvÅ 
zNäò N» – ivíd. 19. 31: IçD DBLnvíRVírP DBçhçBhBpr öçfrJê LAÖävíBb, Brvrò 
nNÅDJçJêVr ÑBjn. 118. 26 fBnBçP$ PÖJXvá. «ôçfrJB!X N BpH RBFBívçP vç âNçvÅ 
Brvírvá dví FBp»:

 oVÖvíÖ âNç N, Jí Brvç BrvírP «BnNr DBrN áJç N» – îVXz. 2. 9: âNç DBÉP 
d’BdrBçdN Brvç FJçVtZBrvíRJBr: Ar RBFBívç N, Jí Brvç áÖäBfvj BnNr 
fBíBäBêJBX BrHBn N Brvç RBFBívçvíRJBr:

 mJrò oVÖvíÖP nJç dJBròJçvír âNç d’PrJrò JçD dP ZvrBçfVrò Vç fJjVrBdvíRJBr 
BÉÅJí vçzNÖ RBFBívç: ApÖ dP rtBrBdN RN zNäò N BzçVrò Brvç frBLBrH dJBrò 
nP: wJrò dçrBç PXXBX Bpr nBçHvír zNÖ vç dP HBíBrNç fBíBäBêJBX PXXBX, DBpê 
dP FvçbBbNç BçFVXvíBb rVíRJç ví dP tBçvírBdNç BzöçVrV pBçBDJçvíRVír nP: 
IçD òBçvLVxP nBärBrtJê Vç ÖZBXP, Br PÖBí. «mV# näBfvFvíVç, BnNr Vrx XBí 
N: IÖ zBçLBzNÖ FNt òçVÖävrJBp nPr Jn»: u#x, BnNr Vrx XBí xN: ApHzNÖ xV 
dçrBç PXXBX ñçVÖävÖV RBFBívçvíRJBr BrHBnV nP fBnBç (ivíd. 6. 43-49):

 aBjdBLBçHV pBjRBdBr äörBdBäBçvíRJBr BÉVRvá, áÖäB#f JjVç RN dP 
zBävíJÖ âNçP òví ZöÖòJçváH Jí FvçbJçváH: Apr BäJr nVBpr dçrBÖ víçVtrJçví 
fJä fÉxBdJX RN oVÖvíÖ âNç N:

«ôçfrJB!X N BpH 
RBFBívçP vç âNçvÅ 
Brvírvá dví FBp»
– ivíd. 19. 38:

UqwyM?Ñ îAÇACAqIW KAÑâuëAa



 mJrò BpÖ öçP dP dvxJrò AíBF uíçDBR, DBpê fvr FärvívjrJçNr v#x nNdP 
dçrBç fBíBäBX RN BpH uíçDBRP B#pròBr dBçJívç Nç: AtZBçfV zBänvíRJBr 
BLrvíBFvpr nBçHP nBfvíBr nBärvíBb Nç$ fÉvnNBdBr ZBxV nP áçBp FBnvíJXvá: 
oVÖvíÖV RtrBnVrJçvír fBnBç pBjRBrBdV öç nPr Nç BpH uíçDBRP: KVrvívçrJçvír 
fBnBç$ öçvíBr nP FvçbVr BíBçäP: UÖd rBLváçJêV ÜBçHBzJäVr fJäJívçHrJçvír 
fBnBç$ ïBpXvír pvpÖJçví Jí JçBLrJçví ZvçäBdvínVr öçr Nç BpH:

 ApÖ VçvjvíRVírrJçP VçBdBrVr nNÅ ltnBçävíRVír Jr DvXvç uíçDBRrJçvír  
fBnBç, JRN LBrvrò rdBäV BÉrJrò oBçvíRJBr cVçBdVNr BrdBZ: Arvrê 
zBälBÉvá dJBròP dP RvíV BrrzBäBd Jí BrVnBÖä PXXBX: ÑBdBpr xnvÉrBrò 
vç AÖävíbvp BnJrNr vítBFçBí pBjRBrBdrJçP brvírH d’BÉrJr BçäBòrBzNÖ 
zBçävíRVír Rvívj HNzòJçví FJçJLnBrrJçNr:

 eJjVrBdV nP fJäJíJBX ZvçfvíçHrJçP pBädBrtBdBr Jr. «mJrò zBänvíRJBr 
äNçJçP xJrò Jí fJjVrBdvíRVír xvírVrò Brvç BçHVíròVr áçBp, DBpê vírVrò 
áÖäBfvíRVírP RN FvpvíRVír vírV zBänvíRJBr AÖävíBb nP$ vç fJjVrBdvíRVír 
vírV Brvç PrRBêòVr áçBp: mJrò dBçVòP vírVrò HTDBZävíRJBr äBXví rvç 
nJdrBDBrvíRVír nP, vç d’PrHvírV RN AÖävíBb dP FvçbN zBçävíRVírrJçví 
nVÅvêvá: AÖävíBbBtvírxP dçrBp nJdrBDBrvíVX vçzNÖ tBçBrP AÖävíbvp 
pBjRBrBdrJçvír, vçvrò ÖrvírH BÉBb Jr BjNärJçN Jí HTDBZävíRVírrJçN»:

 oVÖvíÖV áçBp ZBçÖZvíBb fBíBäòvá HVnBFçBíN# öçJçH:

««IççD EEvvjjFFvRRBB PPÖÖvíBbb 
ääJjjP FFBBêêVVr, ffvrr ZZBBxPP 

ffBBrJJêêVVrr LLBrVVVdBB»»
–– iivídd. 2233. 3333:
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