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ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐ...

Տ. ԱՐՇԱԿ ԵՊՍ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Տ. Ար շակ եպիս կո պոս Խա չատ րյա նը (ավա զա նի անու նով՝ Սամ վել) 
ծնվել է 1973 թ. օգոս տո սի 5-ին Ար մա վի րի մար զի Ոս կե հատ գյու ղում:

1980–1990 թթ. ուսա նել է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցում:
1990–96 թթ. ուսա նել է Գև որ գյան Հո գև որ Ճե մա րա նում:
1996 թ. մա յի սի 19-ին ձեռ նադր վել է սար կա վագ:
1997 թ. պաշտ պա նել է ավար տա ճառ «Հնդկա հայ գա ղու թը և Մայր Աթո ռի 

նվի րա կու թյու նը Հնդկաս տա նում» թե մա յով:
1997 թ. դեկ տեմ բե րի 14-ին ձե ռադր վել է կու սակ րոն քա հա նա:
1998 թ. նշա նակ վել է Մայր Աթո ռի պա րետ:
1999 թ. մար տին ծա ռա յու թյան է կոչ վել Մայր Աթո ռի «Էջ մի ա ծին» պաշ-

տո նա կան ամ սագ րի խմբագ րու թյու նում՝ որ պես գլխա վոր խմբագ րի պաշ-
տո նա կա տար:

2000 թ. հուն վա րին նշա նակ վել է նո րաս տեղծ «Մայր Աթոռ-Թե մեր» գրա-
սե նյա կի վա րիչ-տնօ րեն:

2001 թ. առ այ սօր իրա կա նաց նում է Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի դի վա նա պե-
տի պար տա կա նու թյուն նե րը:

2001 թ. պաշտ պա նել է վար դա պե տա կան թեզ՝ «Նվի րա կու թյու նը Հա յոց 
Եկե ղե ցում» թե մա յով և ստա ցել վար դա պե տա կան աս տի ճան:

2004 թ. սեպ տեմ բե րի 26-ին ստա ցել է եպիս կո պո սա կան օծում:
2003–07 թթ. ուսա նել և ավար տել է ԵՊՀ իրա վա բա նու թյան ֆա կուլ տե տը՝ ստա-

նա լով իրա վա բա նի որա կա վո րում՝ «Իրա վա գի տու թյուն» մաս նա գի տու թյամբ:
2004 թ.-ից Գե րա գույն Հո գև որ Խորհր դի ան դամ է:
Հե ղի նակ է մի շարք հոդ ված նե րի և 2 գրքի՝ «Նվի րա կու թյու նը Հա յոց 

Եկե ղե ցում» և «Ս. Էջ մի ա ծի նը և Ս. Գրի գոր Լու սա վո րի չը հայ մա տե նա գրու-
թյան մեջ»:

Պետական կառույցների և գիտակրթական հաստատությունների կող-
մից արժանացել է մի շարք շքանշանների և պատվավոր կողչումների:

Տ. Արշակ եպս. Խաչատրյան

Ս .  Էջմիածին
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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ

Կ յան քի ողջ ըն թաց քին մարդն իր աշ խար հըն կալ ման ու աշ
խար հա յաց քի սահ ման նե րում ձգտում է գտնել ու զա նա զա նել 
կար ևորն ու ան կար ևո րը, օգ տա կարն ու ա նօգ տա կա րը, բա րին 
ու չա րը՝ փոր ձե լով հաս կա նալ նաև իր տեղն ու ա ռա քե լութ յու
նը ա րար չա գոր ծութ յան մեջ: Ինք նութ յան փնտրտու քի այս ըն
թաց քը քրիս տոն յա յի հա մար կոչ վում է աստ ված ճա նա չո ղութ
յան ճա նա պարհ, ո րի վերջ նա կան նպա տա կը Տի րոջ կե նա րար 
կամքն ըն դու նելն է և ն րա նով ապ րելն ու ա րա րե լը երկ րի վրա 
ու երկնքում:      

«Ո րո նում ներ» գրքում ամ փոփ ված են Մայր Ա թո ռի դի վա նա
պետ Գե րաշ նորհ Տ. Ար շակ Ե պիս կո պոս Խա չատր յա նի քա րոզ
նե րը՝ խոս ված 19982019 թթ.,  ո րոն ցում մեկն վում են սուրբգրա
յին հատ ված ներ կամ ե կե ղե ցա կան սրբա զան ա վան դութ յան 
դրվագ ներ՝ նրանց լույ սի ներ քո քննութ յան առ նե լով մեր ներ կա 
կյան քի ի րո ղութ յուն նե րը՝ բազ մա թիվ նուրբ ու խրթին հար ցեր, 
ո րոնք պար բե րա բար ծնվում են մարդ կա յին մտքում: 

Քա րոզ նե րի պատ գամ ներն ու լու սա վոր խոր հուրդ նե րը, 
վստահ ենք, պի տի ջեր մաց նեն ըն թեր ցող նե րի հո գի նե րը, լցնեն 
լու սա վոր գա ղա փար նե րով և  օգ նեն՝ հա վատ քը, հույսն ու սե րը 
դարձ նե լու կյան քի ըն թացք, ինչ պես ա ռաք յալն է պատ գա մում. 
«Հաս տա տո՛ւն կա ցէք ի հա ւատս, ժրա ցա րո՛ւք, զօ րա ցա րո՛ւք: Ա մե
նայն ինչ ձեր սի րով լի ցի» (Ա Կորնթ. ԺԶ 3):  

Արարատքհն.Պողոսյան
Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նի Հ րա տա րակ չա կան բաժ նի 

և «Վա չե և Թա մար Մա նուկ յան» Մա տե նա դա րա նի տնօ րեն
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ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

Ո րո նում ներ... Ին չո՞ւ ո րո նում ներ: 
«Ո րո նում ներ» վեր նագ րե ցի այս գիր քը, ո րով հետև նրա

նում ամ փոփ ված մտո րում ներն ու խորհր դա ծութ յուն նե րը արդ
յունք են փնտրտուք նե րի, ներ քին ո գո րում նե րի, ո րո նում ներ՝ 
կյան քի նպա տա կը գտնե լու հույ սով: Նա րե կա ցու բնո րոշ մամբ. 

«Զ գում եմ իմ մեջ էութ յունս հու զող շար ժում ներ ներ հակ
Ու խուռն ամ բոխ վող խռո վութ յուն ներ:
Եվ չար ու բա րի խոր հուրդ ներ զին ված սուր ու սու սե րով`
Բախ վում են ընդ դեմ ի րա րու դարձ յալ,
Ինձ մահ վան գե րի դարձ նե լով հա մակ,
Ինչ պես եր բեմն, երբ դեռ չէր հա սել քո շնոր հը ինձ:

 ( Մա տեան ող բեր գու թեան, Բան Ա): 
 «Ո՞րն է մարդ կա յին կյան քի նպա տա կը». ա՛յս  է հար ցե րի հար

ցը, որ եր բեմն շրջան ցում ենք ներ քին վա խի ազ դե ցութ յան ներ
քո, իսկ եր բեմն էլ` սխալ պա տաս խան ներ գտնում: Մինչ դեռ՝ ե թե 
չկա կյան քի ի րա կան նպա տակ, ու րեմն չկա և  ին քը՝ կյան քը: 

Ի հար կե, հնա րա վոր է կյան քի նպա տա կը ժա մա նա կա վո րա
պես տե ղա վո րել սո ցիա լա կան դիր քի, աշ խա տան քա յին ա ռա
ջըն թա ցի, հան րա յին ճա նաչ վա ծութ յան և կամ նյու թա կան բա
րե կե ցութ յան հա մա կար գի մեջ: Սա կայն հստակ է, որ սրան ցից 
և  ո´չ մե կը, այլև նյու թա կան ու զգա ցա կան աշ խար հի և  ո´չ մի 
ար ժեք չի կա րող դառ նալ մարդ կա յին կյան քի ի րա կան նպա տակ, 
թե կուզ և պարզ պատ ճա ռով, որ այն բա ցար ձա կա պես ի զո րու 
չի լի նե լու հանգս տութ յուն ու խա ղա ղութ յուն բե րել մարդ կա յին 
հո գուն: Այս րաշ խար հա յին, այս պես կոչ ված, «նպա տակ նե րը»  
ըն դա մե նը առ կայ ծող ու փո շիա ցող մխի թա րութ յուն ներ են դառ
նում ի րա կան կա տա րե լա գործ ման ու փրկութ յան ձգտող մարդ
կա յին հո գի նե րի հա մար: Մո տա լուտ մահ վան ա մեն մի շունչ ուղ
ղա կի ան խու սա փե լի է դարձ նում կյան քի ի րա կան նպա տա կի 
մա սին ու ղիղ ու հա մա պար փակ պա տաս խան գտնե լու անհ րա
ժեշ տութ յու նը: 
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Հա վատ քը բա նա լին է այդ պա տաս խա նի: Հա վատք` ուղղ
ված Աստ ծու գո յութ յա նը և մա նա վանդ այն ճշմար տութ յա նը, որ 
Աստ ված ա մեն վայրկ յան մաս նա կից է մեր կյան քին: Սա կայն հա
վատքն ա ռանց հա վի տե նա կան կյան քի, ա ռանց հո գու փրկութ
յան գա ղա փա րի ըն դուն ման՝ ա նէա նում է: Փր կութ յան հաս նե լու 
հույ սը՝ մնա յուն ու չհնա ցող կյան քի ձգտումն է միայն, որ ի մաստ 
ու բո վան դա կութ յուն է հա ղոր դում մարդ կա յին կյան քին: « Հա
րութ յուն», «դա տաս տան», «հա տու ցում», «փրկութ յուն» բա ռե րը 
վե րա ցա կան ու ոչ շո շա փե լի հաս կա ցութ յուն ներ չեն, այլ՝ կենտ
րո նա կան ու ի րա կան գա ղա փար ներ քրիս տո նեա կան մտա ծո
ղութ յան մեջ: Այս իսկ պատ ճա ռով սույն գրքում շատ կհան դի
պեք այս բա ռե րին:

 Իմ ո րո նում նե րը խարսխ ված են այն հաս տատ հա վատ քի 
վրա, որ մար դու կյան քի տևո ղութ յու նը ա վե լին է, քան նրա երկ
րա վոր կյան քի տա րի նե րը, այն ձգվում է մահ վա նից ան դին, և 
մարդն ի զո րու է Աստ ծու ո ղոր մա ծութ յամբ դառ նալ ան մահ: 

«Աստ ված ներ եք դուք…» ( Սաղ. 82:6),  խոսքն ուղ ղե լով 
մարդ կանց՝ ա սում է սաղ մո սեր գուն: Ք րիս տո նեութ յան ամ բողջ 
հմայքն ու էութ յունն այն է, որ սահ մա նա փակ ու ան զոր մար դու 
առջև ան սահ մա նա փակ ու ա մե նա զոր դառ նա լու ճա նա պարհն 
է բա ցում՝ բա ցա հայ տե լով Աստ ծու ան սահ ման սերն ու հա վա
տար մութ յու նը մարդ կանց նկատ մամբ: Եվ մար դը միայն Աստ
ծու նկատ մամբ իր հա վա տար մութ յամբ կա րող է դառ նալ «աստ
ված»: 

Սի րե լի’ ըն թեր ցող,
«Ո րո նում ներ» վեր նագր ված այս գրքում զե տեղ ված են տար

բեր տա րի նե րին Հա յաս տան յայց Ե կե ղե ցու խո րան նե րից խոս
ված քա րոզ ներ, այլև՝ տար բեր ա րա րո ղութ յուն նե րի ա ռի թով 
մտո րում ներ ու խորհր դա ծութ յուն ներ: 

Մեր ե րախ տա գի տութ յունն ենք հայտ նում Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա րե
գին Բ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին՝ գրքի հրա տա րա կութ յանն 
իր հայ րա կան օրհ նութ յու նը բե րե լու հա մար:

Շ նոր հա կա լութ յուն ենք ցան կա նում հայտ նել նաև մեր սի րե լի 
եղ բայր նե րին՝ Արժ. Տ. Գաբ րիել քա հա նա Վար դան յա նին և Արժ. 
Տ. Ա րա րատ քա հա նա Պո ղոս յա նին՝ գիր քը խմբագ րե լու և հ րա
տա րա կութ յան պատ րաս տե լու հա մար: 

 



ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐ
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ՃՇ ՄԱ ՐԻՏ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐՀ ԱՌ ԱՍՏ ՎԱԾ  
(ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՔԱՐՈԶ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
25 հուն վա րի, 1998 թ.

 «… Մեղքն ձեր ո րո շեն ի մէջ ձեր և ի մէջ Աս տու ծոյ... 
 Չիք ոք որ խօ սի զար դա րու թիւն, ...յու սա ցեալ են ի 

 սնո տիս և խօ սին զու նայ նու թիւն…»:
(Ե սա յի ԾԹ 2, 4)

Սիրելի՛հավատացյալքույրերևեղբայրներ,

Եսայիմարգարենհայտարարումէ,թեԱստծուժողովրդի

ևԱստծու`Արարչիևարարածիմիջևգոյությունունեցած

կապի խաթարման միակ մեղավորը մարդն է: Իսրայելի ժո

ղովրդիուսերինէծանրացածպատասխանատվություննայն

մղձավանջային իրականության, որիպատճառըանհնազան

դությունը,ինքնահաճություննուկամակորություննեն:

¨Ինչպե՜սպոռնկացավհավատարիմքաղաքՍիոնը,ինչ

պե՜ս անձնական ձգտումների, երկրավոր ու անցողիկ հրա

պույրներին հետամուտ լինելով՝ խոտորվեց Աստծու ժողո

վուրդը, ¨ շվարած ու վշտացած աղաղակում է կայծակնա

շուրթմարգարեն:

Մարգարեիխորըտառապանքիպատճառնայնէ,որԱստ

ծուժողովուրդըհակվել էմեղքին,ապաբարոյականմղում

ները թափանցել են բոլոր հարաբերությունների մեջ: Վա

ճառականները խաբեությամբ են զբաղվում, իշխաններն ու

մեծատուններըգողությամբուկաշառակերությամբենպա

րարտանում.միովբանիվ՝ոչոքչկա,որարդարությունխոսի:

Ամենքըհույսներըդրելենսնոտիներիվրաևունայնախոս

դարձել:



12

Սիրելի՛հավատացյալներ,քույրերուեղբայրներիՔրիս

տոս,ձեզնիցո՞ւմմեջայնպիսիտպավորությունստեղծվեց,

որԵսայիմարգարեի՝Աստծումաքրամաքուրխոսնակիզայ

րույթն ու վիշտը միայն այն ժամանակվա համար էր, ո՞վ

կպնդի, որմարգարեի շանթողխոսքերը, որոնքբարոյական

ուհոգևորուշիմությանհիմնենհնչեցնումմերականջներին,

այսօրվահամարչենասվածնաև:

Փոխենքանուններնուանվանումներըևկտեսնենք,որ

մերառջևկանգնածէայսօրվամարդկությանը՝մեղադրանքը

շուրթերինդիմողԱստվածայինմիպատգամախոս,որշարու

նակկրկնումէ.

¨Ո՛վմարդ,ո՛վժողովուրդ,Արարչիդհետկտրվածկա

պիդմիակպատասխանատունդուես:Մեղքերիբազմահրա

պույրքամիներինտուրքտալդէքեզզրկումԱստծուհա

ճությունից:

Եվ հիրավի, այսօր քանի՜քանի՜ ազնիվ հոգիներ եթե

գտնվեին`մարգարեներկդառնային`իտեսայնչարաշահում

ների,իտեսայնանարդարությունների,որոնքտեղենգտել

մերիրականությունում:

Մի՞թեայսօրմենքբարոյապեսավելիբարվոքվիճակում

ենք,քանսրանից2700տարիառաջմիժողովուրդ,որինԵսա

յինմեղադրումէր:Մի՞թեայդմեղադրականինմենքկարող

ենքայսօրուշադրությունչդարձնելևընդամենըպատմական

միեղելություննկատել:

¨ Մենք ո՜ւր, հրեաներն ո՜ւր, մեր ժողովուրդն ուրիշ է,

լավնէ,¨կմտածենազգայինսնապարծությանկրողները:

ժողովուրդները,ազգերըտարբերենմիմյանցից,տարբեր

ենլեզվով,մշակույթով,կենսաբանականառանձնահատկութ

յուններով,սակայնբոլորըմիենմեղքիհանդեպհակվածութ

յամբ:

Մենք ևս ընկել ենք մեղքի ճիրանների մեջ, հույսներս

դրելենքսնոտիբաներիվրաևդարձելունայնախոս:Մեզ
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նիցամենմեկնիրհամարառատխորհրդածությաննյութէ

գտնում՝ սեփական ապագան լուսավոր ու նյութական փա

ռահեղպայմաններումուրվագծելումեջ:Ողորմելիուչնչին

մահկանացուներլինելով՝մեզանիցշատերըմեզկառքովեր

կինքսլացողարքայազներենքկարծում:Ի՞նչէմերայսօր

վակյանքը:Նյութապաշտությանմիմրցավազք:Ամենմեկը

ձգտումէդրամի,հարստության,ունեցվածքի,բարեկեցութ

յան...

«Ուրգանձքձերեն,անդևսիրտքձերեղիցին»(Մատթ.

Զ21),ասումէՓրկիչը:Այնպահիցսկսած,երբմենքկամո

վինմերինքնակառավարմանղեկըկհանձնենքդրամի,հարս

տությանուբարեկեցությանմերմեջեղածմոլուցքին,հենց

այդպահիցինքներսէլկդառնանքմերբարոյականուշիմութ

յանգերեզմանափորը:

Այնօրվանից,երբմենքմերհոգուումտքիառագաստնե

րըլայնորենկբացենքնյութապաշտությանմրրիկներիառաջ,

այդօրվանիցիսկհույսներսդրածկլինենքմիսինուսնամեջ

իրականությանվրա:

Մենքկդառնանքունայնախոսևարդենիսկե՛նք,որով

հետևմեր՝իմ,քոևբոլորիսամենօրյախոսակցություններից

հաճոյասիրություն, փափկասիրություն ու ցուցամոլություն

էբուրում:Մերժողովրդիամենակենսունակտարրի՝երիտա

սարդությանշրթներիցհազիվթեունկնդրինհաջողվիլսելմի

նախադասություն, մի պարբերություն, ուր չշոշափվեն հա

ճույքը փառաբանող թեմաներ, ուր ամեն րոպե չխնկարկվի

դրամիուիշխանության«ամենակարող»ուժը։

Այո՛,կարելիէևայսպեսապրել:Բայցմիպահանդրա

դառնանք, միայն մի րոպե հույսներս կտրենք սնոտիներից,

դադարենք ունայնախոսությամբ զբաղվելուց և հարցնենք

ինքներսմեզ.

¨Ո՞ւրենքգնում,ո՞րնէիմաստըմերկյանքի:
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Իրապես,ո՞րնէմերկյանքիիմաստը:Արդյո՞քմենքծնվել

ենք,որզուտքարշտանքմերայսրաշխարհայինգոյությունը,

աշխարհենքեկելմիայն,որ,անցնելովհաճույքիպարտեզի

միջով,քայլենքումեկառմեկըմբոշխնենքվայելքիվարդերի

անուշբուրմո՞ւնքը:Այո՛,կարելիէայսպե՛սէլապրելևո՛չ

միայնկարելիէ,եթեայդպեսապրածներիցուապրողներից

որևէմեկըհավաստիայդպիսիկյանքիճշմարտացիությունը:

Բայցասա՛ինձ,դո՛ւ,դո՛ւ,որճաշակելեսայդբարիքները,

ինքդ քեզ լիովին բավարարված զգացե՞լ ես: Թող Սողոմոն

Իմաստուննասի,նա,ովմահկանացուներիմեջամենիցշատն

էճաշակելհաճույքիխաբուսիկվայելքը:Բայցտեսե՛ք,տե

սե՛ք,նաինչէասում.«Ունայնութիւնունայնութեանց,ամե

նայն ինչ ընդունայն է» (Ժող. Ա 2), ամեն ինչ «ի ձեռանէ

Աստուծոյէ»(Ժող.Բ24):ԱմենինչինախասկիզբըԱստված

է,ևՆրանիցպետքէօրհնությունհայցենքևիբրևայդօրհ

նությանարդյունքուշնորհ`վայելենքայնբարիքները,որոնք

Աստվածաստեղծեն:

Այս իսկ պատճառով, ինչպես ասում է Աստվածորդին.

«Աստծու արքայությունն ու արդարությունը նախ փնտրե

ցեք,ևամենինչձեզավելիովկտրվի»(Ղուկ.ԺԲ31):Ամեն

օր,երբծագումէարեգակը,երբմենքաչքներսբացումենք

լույսինուտեսնումաշխարհը,Աստծուշնո՛րհնէմեզտրված,

և այդ շնորհը մեզ տրվում է ո՛չ թե նրա համար, որ մենք

հույսերկապենքայլևայլսնոտիբաներիհետ,ունայնախո

սությամբլցնենքմերժամանակը,տրվումէո՛չնրահամար,

որ մեր նյութական բարիքները կրկնապատկելու մոլուցքով

տառապենք ու ամենօրյա ցոփությամբ ընկղմվենք հաճոյա

պաշտականցեխիմեջ,այլԱստվածմեզժամանակուհնարա

վորությունէտալիս՝անդրադառնալուևմերխոտորընթաց

քիցտրամագծորենշրջվելուհամար:Բազմիցսմենքվճռելու

երդվելենք,որպետքէվերածնվենքուվերանորոգվենք,բայց

նույնքանանգամէլ,մոռացությանմատնելովմերսկզբունքն



15

ուվճիռը,միբարոյականապտակհասցնելովինքներսմեզ,

նորիցդարձել ենքմիևնույն սխալներին, միևնույնմեղքին,

ինչպեսշուննէդառնումիրփսխածին:Մեզնիցյուրաքանչ

յուրը, սիրելի՛ հավատացյալներ, կյանքում ունի իր կրելիք

խաչը, ամեն մեկիս սրբազան պարտականությունն է հսկել

սեփականբարոյականկերպարը,յուրաքանչյուրիսպարտքն

էհսկելիրհոգուաչքերը,որպեսզինրանցպարզությունից

հոգինլուսավորլինի:Մենքպարտավորությունունենքինք

ներսմերևԱստծուառջևուշիմությունհանդեսբերելուև

Աստծունմերձենալումերվճիռներըչլուծանելուուչմոռա

նալու՝կրկինտեղքայլչկատարելուհամար:Սաբարդառաքե

լությունէ:Համակմաքառումուջանքէպահանջումհոգևոր

առաջընթացը:Պայքարելուպայքարելէպետք՝բարոյական

արիության և ուշիմության հասնելու համար, որպեսզի վե

րանաայնպատնեշը,որըգոյացելէմերևԱստծումիջև,որ

պեսզիկամրջվիայնանջրպետը,որըբաժանումէարարածին

իր Արարչից: Ահա այս սրբազան առաքելության շավիղնե

րումիրծառայությանառանձնակիուկարևորնշանակութ

յուննունիհոգևորականը:Այսպիսիմիծառայությանկոչվե

ցինսրանից40օրերառաջ,անցյալտարվադեկտեմբերի14

ին,մերսրբությունսրբոցՏաճարիԽորանիվրածնրադրած

ու կուսակրոն քահանայի օծում ու ձեռնադրություն ստա

ցածերեքճեմարանավարտսարկավագներ.մեկը՝խոսքերիս

նվաստհեղինակը,երկրորդը՝Տ.Խորենաբեղանևերրորդը՝Տ.

Արշենաբեղան:

Սիրելի՛ք ի Քրիստոս, աղոթեցե՛ք մեզ համար, որ մենք

արժանիլինենքսպասավորելումիԵկեղեցու,արժանիլինենք

մերանարժանգլուխներըդնելումիզոհասեղանիվրա,որը

սրբագործվել է մեր լուսապսակյալ նահատակ նախահարց

արյունովուքրտինքով:Անսահմանմեծէմեզվրադրված

պատասխանատվությունը,անչափելիէարժեքըքահանայա

կանաստիճանի,որկոչվածէլինելուամրությանհսկիչնայն
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կամրջի,որտանումէդեպիԱստված՝հաղթահարելովմեղաց

անջրպետը:

Այսպիսի«ահաւորուփառաւորեալպաշտօն»իմերձենա

լուևարժանանալուհամարերախտագիտությանզգացում

ներսեմհայտնումԱմենայնՀայոցՀայրապետԳարեգինԱ

Կաթողիկոսին՝ հավաստիացումով, որ գլխիս հետ Հայ Եկե

ղեցուզոհասեղանինեմթողնումնաևնվիրումսուհամոզ

մունքս,սերսուհավատքս:

Խորապես զգացված ու շնորհակալական ապրումներով

լեցունէսիրտսառայնսիրահոժարքայլը,որովմեզընդա

ռաջեցինմերԵկեղեցուերկուբարձրաստիճանհոգևորական

ներՏ.Զավենարքեպս.ՉինչինյանըևՏ.Ներսեսարքեպս.

Պոզապալյանը՝դառնալովմերհոգևործնողները:

Չեմկարողջերմուսիրալիրխոսքերչհղելմիաբանակից

եղբայրներիս,որոնցջերմագինգգվանքներիներքոաճեցինք

ՄայրԵկեղեցուանդաստանում:

Շնորհակալություններս ձեզ, սիրելի՛ հավատացյալներ:

Ձերաղոթքներումհիշեցե՛քնաևինձ,որպեսզի,լինելովմեր

Եկեղեցունվաստսպասավորնուզինվորը,միօրարժանիլի

նեմիրականացնելուՏերունիայնպատգամը,թե«Հովիւքաջ

զանձնիւրդնէիվերայոչխարաց»(Հովհ.Ժ11).ամեն:
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Հ ՐԱ ՎԵՐ ՓՐԿՈՒԹ ՅԱՆ

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
26 հու լի սի, 1998 թ.

«Եկն Որ դի Մար դոյ կե ցու ցա նել զկո րու սեալսն»
( Մատթ. ԺԸ 12)

Ահա երկու հազար տարիներ մեղավոր մարդկության

ականջներինհնչումենայսխոսքերը,հնչումեն,սակայն,

չգիտեսինչո՞ւ,ամենմեկնիրենչվերաբերողևսոսկՔրիս

տոսի գալստյան բուն պատճառը ներկայացնող մի արտա

հայտությունէտեսնումայսկապակցությանմեջ:Մարդիկ

շարունակում են ընթանալ իրենց նախկին շավիղներով.

առևտրականն իր զեղծարարությունից չի հրաժարվում,

բարձրաստիճան պաշտոնյան՝ իր ամբարտավանությունից,

պաշտոնամոլը՝քծնանքից:

Այո՛,սիրելի՛հավատացյալներ,ոչմեկիհամարգաղտ

նիքչէ,ևդագիտեննույնիսկնրանք,ովքերԱվետարանը

ձեռքներնիսկչենառել,որՔրիստոսեկավմեղավորմարդ

կությանը փրկելու: Քրիստոսի առաքելության նպատա

կը մարդկանց վերափոխությունն է: Սա էր պատճառը, որ

ԱստծուՈրդինԻրուշադրությանկենտրոնումէրպահում

հատկապեսնրանց,ովքերմեղավորներումերժվածներէին

համարվումիրենցմիջավայրիկողմից:ԱստծուՈրդուայս

մոտեցումըբուռնընդդիմությունէրառաջբերումժամա

նակաշրջանիաստիճանավորներիմեջ:

Ահա՛,տեսե՛ք,այսնազովրեցինուտումէ,խմում,հա

րաբերություններհաստատումմաքսավորներիհետ,դժգո

հումէինփարիսեցիներըևայդհանգամանքնիրենցկռվան

2 - Արշակ եպս. Խաչատրյան
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դարձնումՔրիստոսի՝կեղծմարգարելինելըփաստելուհա

մար:ՍակայնՔրիստոսանհողդողդէ:

Մարդուորդինեկավմեղավորներիևոչթեարդար

ներիհամար,քանզիառողջներըբժշկիկարիքչունեն,այլ՝

մեղավորները,ասումէՓրկիչը:

Այո՛, Աստված եկավ փրկելու կորուսյալներին, սակայն

այդկորուսյալներըոչթեերկուսնէին,երեքը,այլ՝ողջմարդ

կությունը։ Մարդը մեղավոր է այն չափով, ինչ չափով որ

կատարյալչէ:Ամենմարդմեղավորէ,քանզիամենմեկնէլ

իրչափովհեռուէկատարելությունից.«Ո՛չգոյմարդորոչ

մեղանչէ»(ԲՄնաց.Զ36):

Քրիստոսեկելէրբոլորիհամար,սակայնԱստվածային

Խոսքըլսելուշնորհնստացաննրանք,ովքերսեփականթե

րություններն ու թուլությունները պախարակված տեսնե

լուքաջություննունեցան:Մինչդեռմյուսանձանցհամար,

ովքեր արդարության կարծեցյալ պատմուճանով սիգաճեմ

քայլումէինմարդաշատփողոցներովուհրապարակներով,

Քրիստոսի աշխարհ գալուստը, առաքելության սկիզբը ոչ

այլ ինչ էր, եթե ոչ մի արհամարհելի նազովրեցու արկա

ծախնդրություն,միհյուսնիորդուշրջագայություն:

Այդպեսէինմտածումշատշատերը`փարիսեցիներ,սա

դուկեցիներ, անտարբերներ ու անտարբերության համա

կիրներ:Եվմենք,ամենանգամընթերցելովուականջալուր

լինելով, թե ինչպես էր անտեսվում Քրիստոսի գալուստը,

թեինչպեսմարդիկարևիառջևպատուհանէինփակումև

թեինչպեսհարվածումէինՔրիստոսին,փորձումսևբծեր

գտնելարևիմեջ,որեկելէրիրենցջերմացնելու,ևԿենդա

նարարջրում,որկամենումէրիրենցհագեցնել,պղտորութ

յանհետքերորոնել,ատամներենքկրճտացնում,բռունցք

ներսենքհավաքում,իբրևթեվրդովվումուխռովվումենք,

սակայնչենքդադարումլինելուց,ինչորէինք:
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Այո՛,սիրելի՛հավատացյալներ,«իկարգսքրիստոնէու

թեանկոչեցալքևգործովքանարժանգտաք»:Մենքպատ

րաստենքցեխուքարնետելուկորուսյալներիումեղավոր

ներիվրա:Մենքերդվումուջղագրգիռշարժումներիհա

վաստումներովխոստանումենքավելիլավըլինելուավելի

սրբագրելինքներսմեզ,սակայն,ավա՜ղ:Խորապեսանդրա

դառնալուցհետոտեսնումենք,որայն,ինչլավէրմերմեջ,

անցյալումէմնացել,իսկապագանմշուշոտէայնչափով,

որքանովմերմիտքնուհոգինէայդպիսին,խավար,որքա

նով վստահությունը բացակա է առ Աստված: Եվ սա շա

րունակականընթացքէ,որովևբնորոշվումէմեղավորիու

կորուսյալիվարքը:Երբմեղքընկատումենքմեզնիցդուրս,

երբմարդկանցսրտերըանհյուրընկալենքգտնումՔրիստո

սիառջև,խորապեսզղջումուբարկանումենք,սակայնինչ

պիսի՞նենքմենք:ԵրկուհազարտարիառաջէեկելՔրիս

տոս,սակայնկորուսյալներըչենդադարումգոյատևել:Մի

լիոնավորանգամներհնչելէմարդկանցունկերին,թեինչու

էեկելՔրիստոս,բայցմեղավորմարդիկսմերտեղիցչենք

շարժվում՝միամտաբարկարծելովումտածելով,թեմարդէ,

եկե՜լգնացե՜լէ:

Սակայնվա՜յմեզառավել,քանՍոդոմիուԳոմորիբնա

կիչներին,քանզիայդ«ձեռնտու»,անձիմարմնականփափ

կությունը սնուցող «միամտությունը» հանդերձյալ կյան

քումմեզմահէարժենալու:Այսաշխարհում,եթեիսկան

մահությունգտնելուևկամձեռքբերելու հնարավորութ

յուն ստանանք, միևնույն է, քայլող դիակի, զարդարուն,

պճնազարդածգերեզմանիցավելինչենքլինելու:Չենքլինե

լու,քանզիոչինչչարժեկյանքընրա,ովկյանքիուսուցչի՝

Քրիստոսիփրկությանկոչնանտեսումէ:

Մերկողքինկանմարդիկ,ովքերպատրաստենգլխա

պատառուխելակորույսօդանավակայանշտապելու՝դիմա

վորելուհամարքիչթե շատազդեցիկեկվորին:Կաննաև
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ուրիշներ,ովքերհամականհամբերությամբպատրաստվում

են դիմավորել բարձրաստիճան մարդու։ Նրանք ամենուր

աղաղակում են, թե ազնիվ են, ամենուր տարփողում են

իրենցարժանապատվությանմասին,գոռումգոչումեն,թե

դրամըձեռքիկեղտէ,բայցճակատիպսակենդարձնումև

կքանստածուկորաքամակդիմավորումամենմիխաբեբա

յի,ումգալուստընույնիսկփոքրչափովկբարձրացնիիրենց

աստիճանըևկամկհաստացնիքսակը:Սակայնմիօր,մի՛

օրերբվերջապեսկհասնիժամանակըհասկանալու,որչար

յացգործերիհատուցումըանխուսափելիէ,մենքխորապես

կզղջանք,որավելիվաղհասուչենքեղել,թեմիմիայնԱստ

ծուցպետքէերկյուղունենանք,միմիայնԱստծունձգտենք

հաճելիլինելևմիմիայնանհամբերլինենքԱստծունդիմա

վորելիս:

Սիրելի՛ հավատացյալներ, սիրելի՛ քրիստոնյա եղբայր

ներևքույրեր,այլևսբավէ,հինավուրցքրիստոնյամիժո

ղովրդիզավակլինելով,լոկտեսականորենըմբռնենքՔրիս

տոսի՝առմեղավորներըկատարածքայլը,այլևսբավէՔրիս

տոսիկոչնանպատասխանմնաև«Եկայքառիս,ամենայն

վաստակեալքևբեռնաւորքևեսհանգուցիցզձեզ»(Մատթ.

ԺԱ28)հիասքանչհրավերնանտեսվի:Բոլո՛րհրավերները,

բոլո՛րկոչերըկարելիէանտեսելևառոչինչհամարել,բայց

միայն՝ո՛չայդ:Անարժեքուփուչենբոլորգալուստներըև

բոլորառաքելությունները՝հանդեպԱստվածորդուառաքե

լության:Նամիայնկարողէմեզփրկել,ուստիմեզնիցյու

րաքանչյուրիմշտականպատգամըթողլինի՝ուղղվածհենց

իրեն.«ՄիայնԱստուծոյհնազանդլեր,անձնիմ,զիինմանէ

էինձփրկութիւն»(Սղմ.ԿԱ2):
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ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾՆՈՒՆ ԴԸ 
(ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
5 հուն վա րի, 2002 թ. 

Սիրելի՛հավատացյալներ,

Այսօր Աստծու կողմից ստեղծված սովորական օրերից

մեկն է, օր, որը, սակայն, իր շքեղության մեջ և, ինչպես

ամենքդտեսնումեք,իրհատկականլուսավորությամբ,իր

պայծառությամբ, տարբերվում է մյուս բոլոր օրերից: Սա

կայնայսշքեղությանհետայնունինաևմիներքինխորը

խորհուրդ:

ԱյսօրԾնունդէ,ևայնմեզմղումէխորհրդածության`

գնահատելու դրա արժեքը, խորհրդածելու դրա՝ մարդկա

յինքաղաքակրթությանվրաունեցածազդեցությանմասին:

Արդարև, մարդու ծնունդը չափազանց նման է մի լեռան.

որքանհեռանումեսայդլեռից,այնքանայնավելիփոքրա

նումէ,ստվերվումևաղոտանում,ևսաօրինաչափություն

է.որքանմեզժամանակըավելիուավելիշատէբաժանում

կյանքիցհեռացածմարդուց,այնքաննրակերպարնավելի

մշուշվումէ,ավելիփոքրանում:

Սակայն կա մի Ծնունդ, որին նույնիսկ ժամանակն ու

հեռավորություննիզորու չենփոքրացնել, որովհետևայն

նմանէոչթելեռան,այլ՝հորիզոնի,որինորքանմոտենում

ես,այնքանայնհեռանումէ,ևորքանհեռանումես,այնքան

այնմոտենումէ՝մնալովնույնը,նույնանպարագրելին,մե

ծը,հսկանևորևէբանիցչստվերվողը:Եվայսմեծությունը
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բնորոշէայնծնունդին,որինախատոնակըայսօրմենքկա

տարումենք՝ՔրիստոսիԾնունդին:

Բազումխոսքերենասվելևբազումուսումնասիրութ

յուններգրվելայսԾնունդիևայսԿյանքիմասին:Բայցևայն

պես,երբևէչիսպառվելՆրակյանքիպատմությունը:Նրա

մասինմարգարենարտահայտվումէրորպեսՀավիտենական

Թագավորի,որպեսԽաղաղությանԻշխանի,ևամբողջմիժո

ղովուրդդարեդարսպասումէրՆրան,լցվելէրսպասումով

ևակնկալությամբ՝իրՄեսիային,իրՓրկչինդիմավորելու:

Եվ սակայն, հակառակ այդ սպասումի, որ գալու է մարմ

նավորմիիշխան,որգալուէմարմնավորմիազատիչ,այդ

Փրկիչը,Նա, որիԾնունդըտոնախմբում ենքմենքայսօր,

անակնկալորենևբոլորիհամարանսպասելի ծնվեցորպես

անպաշտպանթվացողմիերեխա՝խեղճևաշխարհիցմոռաց

վածուլքվածհյուղակում,որըհովիվներիհամարկացարան

էրծառայում:Եվբացիմիքանիխոնարհհոգիներից,որոնք

ունեին սրտիսրբությունՆրանճանաչելու, ո՛չ ոք, ո՛չ ոք

չկարողացավճանաչելՆրան:Եվբացինրանցից,ովքերայդ

սրտիսրբությամբեկելէինԻրեներկրպագելու,ոչոքծունր

չկրկնեցՆրաառջև:

Այսօր Քրիստոսի ճակատը պատած փշե պսակի տեղ

ծաղկելենվարդեր,որոնք,ինչպեստեսնումեք,զարդարում

ենամենմիեկեղեցուսուրբխորանը:Հասկանալուհամար

այնազդեցությունը,որգործեցՀիսուսիծնունդը,այդՄան

կանծնունդըամբողջաշխարհի,ամբողջքաղաքակրթութ

յանվրա,բավականէհպանցիկհայացքնետել,հայացքով

ընդգրկելմերանցածուղինևմարդկությանպատմությու

նը: Արդյոք արվեստներն ու գիտությունը և, ընդհանրա

պես,մարդկայինքաղաքակրթությունըպիտիլինեի՞ն,եթե

չծնվեր այդ Փոքրիկը, այդ Մանուկը, որ իր կյանքի պատ

մությամբհեղաշրջումառաջբերեցմարդկայինկյանքում:
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ԵթեչլիներՔրիստոսիծնունդըևեթեչլիներԻրկյան

քը սեփական ժողովրդին սեփական լեզվով թարգմանելու

անհրաժեշտությունը,արդյո՞քհայժողովուրդըևմիշարք

այլժողովուրդներկունենայինիրենցդպրությունը,գիրըև

գրականությունը:

Նրածնունդըդարձավներշնչմանաղբյուր,ևստեղծվեցին

գլուխգործոցներ,որոնցումպատկերվածէՍուրբԾննդյան

գեղեցիկ,խոնարհևճոխությանմեջչփայլող,բայցիրներ

քինխորհրդով,ներքինպարունակությամբամենքինցնցող

Աստվածահայտնությունպատկերողտեսարանը:Բայցամե

նիցնշանակալիցներդրումը,ամենիցնշանակալիցհեղաշր

ջումըկատարվեցմարդկությանբարոյականկյանքում:

Բարոյականություն, որն այդ շրջանին, ինչպես չափա

զանցշատէասվել,չափազանցշատէկրկնվել,ծանրվիճա

կիուկացությանմեջէր:Եվեթեդարերառաջ,Քրիստոսի

ծննդից առաջ տղամարդու և կնոջ միջև տարբերությունը

հսկայականէր,այսօրարդեննրանցհնարավորությունէըն

ձեռնվելորպեսազատանձ,որպեսԱստծուպատկեր՝հավա

սարդիրքերունենալուհասարակությանմեջ:

Առաջ է եկել քրիստոնեական եղբայրասիրությունը և

ամրապնդվել,ամուրհիմքերիվրաէդրվելսույնօրինակով

մարդասիրությունը, որ Քրիստոս տածեց մարդու նկատ

մամբ:Քրիստոսիծնունդովմարդկությունըպարգևստացավ

արդարությանկշեռքը:

Քրիստոս եկավ և ծնվեց, որպեսզի հաստատի, որ ար

դարությունը ոչ թե գրքերում է միայն պարփակված, այլ՝

յուրաքանչյուրիմեջ,յուրաքանչյուրքրիստոնյայիհոգում:

Եվինքը,Եսայիմարգարեիբնորոշմամբ,որպեսԱրդարութ

յանԱրեգակմշտապեսջերմացնելուէբոլորքրիստոնյանե

րիհոգիները,ովքերիրապեսձգտումունենարդարության

հասնելու:
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Արդարությունըհեռուչէ,յոթսարիցայնկողմչէ,ար

դարությունըմեզանիցյուրաքանչյուրինմոտէայնքան,որ

քանմեզանիցյուրաքանչյուրըմոտէՔրիստոսին,ևորքան

ինքնէձգտումարդարության:

Եվ այսօր, սիրելի՛ հավատացյալներ, Քրիստոսի Ծննդ

յանտոնըարդարությանծննդյանևարդարությանփառա

բանությանօրնէ:

Եսայսզգացումով,սիրելի՛հավատացյալներ,մաղթում

եմ, որպեսզի Տիրոջ Սուրբ Ծնունդը արդարության որոն

մաննորմղիչուժ,նորխթանդառնաամենքիսհամարմեր

կյանքիբոլորընթացքներում։ՀայցումեմԵրկնայինՓրկ

չիառատօրհնություններնամենքիսևբերկրանքով,հոգու

բերկրանքովվերստինավետիսըտալիսՍուրբԾննդյան.

Քրիստոսծնավևհայտնեցավ.ձեզ,մեզևամենեքյան

մեծավետիս:
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ՓՐ ԿՈՒԹ ՅԱՆ ՍՊԱ ՍՈՒ ՄՈՎ
(ՏՅԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
14 փետր վա րի, 2002 թ.

« Լոյս ի յայտ նու թիւն հե թա նո սաց, 
և փառս ժո ղովր դեան քում՝ Իս րա յե լի»:

( Ղուկ. Բ 32)

Ինչպես մատնանշում է Տոնացույցը, Հայաստանյայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին այսօր տոնախմբում է քա
ռասնօրյաՏիրոջ՝Տաճարգալստյանտոնը:Ղուկասավետա
րանիչըհանգամանալիցներկայացնումէՔրիստոսիկյան
քի այն դրվագը, որը հետագայում ներառվեց մեր եկեղե
ցական ծիսաարարողական կյանքից ներս՝ ստանալով «Տօն
քառասնօրեայ գալստեանն Քրիստոսի ի Տաճարն» անվա
նումը և կամ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, Տրնդեզ: Այս
տոնի շեշտադրումը Տիրոջն ընդառաջ գնալու պատմական
իրադարձությանվրաէ:

Հրեականավանդույթիհամաձայն՝յուրաքանչուրարու
զավակունեցողզույգպարտավորէրմանկանծնվելուցութ
օրհետոկատարելթլփատությունը,որիցհետո՝քառասուն
քը լրանալուն պես, տանել Տաճար՝ կատարելու ընծայման
արարողությունը, քանի որ ավանդույթի համաձայն` տա
կավինհրեաների՝Եգիպտոսումգտնվելուշրջանումյուրա
քանչյուրարուզավակընծայվելուէրՏիրոջպաշտամուն
քին:Հետագայում,երբԱստծուտանմեջսպասավորություն
մատուցելուհամարընտրվեցԻսրայելիտասներկուցեղերից
մեկը՝ Ղևիի ցեղը, մյուս տասնմեկ ցեղերի անդրանիկներն
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ազատ կացուցվեցին Տիրոջ պաշտանմունքին նվիրվելուց,
որիհամարնրանքարդենպետքէփրկագինվճարեինիրենց
անդրանիկներիհամար:Այսավանդույթինհետևելով`նաև
ՀիսուսիրծնողներիկողմիցտարվեցՏաճար՝ընծայումըև
մաքրությանարարողությունըկատարելու,քանիորմայրը՝
ծննդաբերածմայրը,Տաճարումպետքէանցներնաևմաք
րագործմանարարողությունը,մաքրագործմանծեսը:

ԵրբՀովսեփնուՄարիամնիրենցզավակիհետմուտք
գործեցինՏաճար,այնտեղնրանցդիմավորեցինՍիմեոնծե
րունինևԱննամարգարեուհին:

Այստեղ Սիմեոն մարգարեն արտասանում է իր հայտ
նի խոսքերը. «Արդ, արձակիր ինձ, ով Տեր, որովհետև իմ
աչքերըտեսանայնփրկությունը,որԴունախապատրաս
տումեսՔոժողովրդիհամար»:Նույնհոգևորբերկրանքով
էդիմավորումՏիրոջը՝Փրկչին,նաևԱննամարգարեուհին,
ևՓրկչիծնողները,ինչպեսներկայացնումէԱվետարանի
չը,զարմացածէին,թեինչպիսիխոսքերովենդիմումիրենց
զավակին,որովհետևտակավիննրանցհամարէլհասանելի
չէրիրենցզավակիովլինելը:

ԱյսպատումնէկազմումհիմքըՏյառնընդառաջիտոնի,
որիշուրջհյուսվելենգեղեցիկժողովրդականավանդութ
յուններուավանդույթներ:Այստեղ,ավետարանականսույն
դրվագի մեջ, Տիրոջն ընդառաջ ելնելու այս պատկերի մեջ
հատկապեսհատկանշականեներկուպարագաներ:

Առաջինը,որնրանքսպասումովէինլցվածՔրիստոսի
գալստյան նկատմամբ, սպասում, որը ես ուզում եմ կոչել
«սրբազանսպասում»,որովհետևնրանքչէինսպասումոր
ևէայլբանի,քանմիայնՔրիստոսիգալստյան:Երկրորդը,
որուզումեմընդգծել,նրանցլավատեսություննէր,վստա
հությունըևփրկությանըհասնելուվճռակամությունը:

Սիրելի՛ հավատացյալներ, ընդհանրապես մարդկութ
յունը սպասումի մեջ է, յուրաքանչյուր անձ սպասում է:
ՀրեաներըսպասումէինՄեսիայիգալստյանը,ովիրենցպի
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տիփրկեր, ովիրենցպիտի շնորհերհամաշխարհայինտի
րապետություն: Ընչազուրկը սպասում է ավելի բարօր մի
կյանքժառանգելու,իրավազրկվածըսպասումէ՝երբպիտի
վերականգնվեն իր իրավունքները, և բոլոր նրանք, ովքեր
վշտացածեն,սպասումեն,թեերբպիտիսփոփվեն,ևայդ
սպասումներովհամակվածենքնաևինքներս:Նարեկացու
բնորոշմամբ, երբ հեծյալ ենք տեսնում, սպասում ենք, թե
հենցմեզլուրպիտիտա,ևայդսպասումըմեզանիցյուրա
քանչյուրիմեջառկաէնաևայսօր:

Մենք,վերջապես,սպասումենք,թեերբպիտիտասնամ
յակյանքունեցողերիտասարդմերպետությունըվերջապես
դուրս գա խանձարուրից և մեզ առաջնորդի դեպի ավելի
լուսավորմիապագա,ևայդսպասումըմերմեջծնունդէ
առելդարերիհոլովույթից,ևմենքայդձայնըբարձրացնում
ենք՝նաևմերհայրերիսրտիմիջիցքաղելով:

Տակավին1617րդդարերումմերպատմիչներիցմեկը,
լավկյանքժառանգելուսպասումով,ասումէ.«Ամբողջաշ
խարհըխաղաղությանմեջէգտնվում,ևարդ,մենքարյան
ծովիևսովիմեջկոտորվումենք»,ևսաոչայլինչէ,եթե
ոչ՝նույնսպասումի, լավուբարօրմիկյանքժառանգելու
ակնկալությունևսպասում:

Երկրորդ պարագան, որ ընդգծեցի Սիմեոն ծերունու և
Աննա մարգարեուհու կերպարի մեջ, նրանց` փրկությանը
հասնելու ճիգն էր, վճռականությունը: Ինչպես Ավետա
րանում է ասվում Երկնքի Արքայության մասին. «Բռունք
յափշտակենզնա»(Մատթ.ԺԱ12):

Այո՛, այն անձերն են հասնում Երկնքի Արքայության,
ովքերհամառությունենդրսևորումայդփրկությանըհաս
նելու,որովհետևՍիմեոնծերունինևԱննանկանգչառան`
սպասելով, թե երբ պիտի փրկությունը գա: Նրանք ընդա
ռաջ գնացին այդ փրկությանը: Եվ նրանք, ովքեր ունեն
այդվստահությունը,ունենայդվճռականությունը,հոսան
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քին անգամ հակառակ ընթանալով, նրանք պիտի հասնեն
փրկության:

Այսօր,այսդժվարություններիմեջ,մերժողովրդիհա
մարսպասումներով,բարիսպասումներով լեցունայսժա
մանակաշրջանում մեզանից յուրաքանչյուրին անհրաժեշտ
էփրկությանըհասնելուայդվճռականությունը,որովհետև
փրկությունըմեզանիցյոթսարերայնկողմչէ,փրկությունը
մերմեջէևպարզապեսպետքէ,որմենքձեռքներսմեկնենք
դեպիփրկությունը,քանզիՓրկչիձեռքըմշտապեսմեկնված
էդեպիմեզ,ևայդփրկությաննընդառաջգնալուպատրաս
տակամության մեջ մեզանից ամեն մեկը, որպես Եկեղեցու
հավատավորուբարեպաշտանդամ,պիտիՍիմեոնծերունու
նմանբացճակատովկանգնիհրաշակերտայսկոթողներից
մեկիևբացականչի.«Լույսիհայտնությունհեթանոսացև
իփառստաննՀայաստանյան,իսփյուռսաշխարհիսփռված
հայության,այժմևհավիտյանս,ամեն»:
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ՏԻ ՐԱ ՄՈՐ ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՐԴ ՆԵՐ 

(ԱՎԵՏՄԱՆ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
7 ապ րի լի, 2002 թ. 

Սիրելի՛ հավատացյալներ, այսօր եկեղեցական մեր Տո

նացույցովՆորկիրակինէ,քանզիՔրիստոսիՀրաշափառ

Հարությունից՝ Սուրբ Զատկից հետո առաջին կիրակին է:

Միաժամանակգեղեցիկզուգադիպությամբայսօրըհամըն

կելէնաևՍ.ԱստվածածնիԱվետմանտոնին,որըմշտապես

կայունկերպովմերԵկեղեցումտոնակատարվումէապրիլի

7ին:Շատգեղեցիկ,շատխորհրդանշականզուգադիպութ

յունէ,որՏիրոջՀրաշափառՀարությանհաջորդիսկկիրա

կինվերստինմերեկեղեցականկյանքիցներսնշանավորվե

լու է Տիրամոր բարեխոսության հայցումով՝ մեր քույրերի,

մերմայրերիևբոլորկանանցհամար:

«Ուրախլեր,բերկրեալդ»:

ԱհաայսխոսքերըհնչեցինԱմենասրբուհիԿույսիուն

կերինհրեշտակիկողմից,երբնատակավինդեռատիաղջ

նակէրևՆախախնամությանկամքովկոչվեցլինելումարդ

կությանՓրկչի՝մերՏերՀիսուսՔրիստոսիմայրը:

Բազումանձանց,որոնցլիարժեքերջանկությանհամար

կարծեքթեոչինչչիպակասել,բախտչիվիճակվելլսելու

այսխոսքերը,թե«ուրախլեր»,Տերըքեզհետէ:Շատուն

կերայրվելենայնսպասումով,որՏիրոջիցլսենայնհավաս

տումը,թեԱստվածիրզորակցությունը,իրհովանավորութ

յունըպարգևումէիրենց:Շատերնաևլսելենայսխոսքե

րը, սակայն չեն կարողացել արժևորել, չեն գիտակցել այն
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ուժը,այնբարյացակամությունը,այնվերաբերմունքը,այն

գնահատանքը,որպարունակումենայդխոսքերնԱստծու

կողմից՝հանդեպիրենցանձերը:Եվայդխոսքերըհնչեցին

ՄարիամԱստվածամորունկերինևբնականէ,որտասնհին

գամյադեռատիմիկույսպետքէշփոթվեր,երբհրեշտակը

հայտնվեցիրեն՝ասելով,թեդուպիտիհղիանասևծնեսմի

որդի,ով«ԱստծուՈրդի»պիտիկոչվի:

ԻնչպեսնշումէԱվետարանիչը,այսխոսքերիցունեցած

առաջինզգացումըխռովության,շփոթմունքիմատնեցՄա

րիամին,թե՝ինչպեսես,տակավինորևէայրչտեսած,պիտի

հղիանամ և որդի ծնեմ: Այնուհետև, երբ հրեշտակապետը

մեկնումէիրխոսքերը՝ասելով,թեՍուրբՀոգինպիտիայ

ցելի քեզ, և նա, ով պիտի ծնվի քեզնից, «Աստծու Որդի»

պիտիկոչվի,Մարիամնայլևսչիընդդիմանում,բայցմիայն

խոնարհությամբ ու հնազանդությամբ ասում է. «Ահավա

սի՛կեսմնումեմՏիրոջաղախինը,թողքոխոսքիհամաձայն

լինիինձ»(ՂուկԱ38):Ճիշտայնբառերը,որընդգրկվածեն

Տերունականաղոթքիմեջ.«Եղիցիկամքքո»`թողքոկամքը

լինի: Լիարժեք վստահություն, լիարժեք հանձնառություն,

լիարժեքհնազանդությունԱստծուկամքինկատմամբ:

Սիրելի՛հավատացյալներ,դարերշարունակ՝շուրջահա

երկուհազարտարիներ,քրիստոնյաողջաշխարհըՄարիամ

Աստվածածնին համարում է մայրության, կանացիության

խորհրդանիշ:Տիրամորընվիրվածգրականությանևարվես

տի բոլոր ստեղծագործությունները կոչված են արտացոլե

լուկանացիությունը,նրբությունը,քնքշությունը,հնազան

դությունըևայնամենը,ինչբնորոշէկնոջը,այնամենը,

ինչ բնորոշ է մորը, այն ամենը, ինչ բնորոշ է քրոջը: Եվ

ահաայսօրկոչվածենքվերստինմերխոնարհումըբերելու

այդկանացիությանը,մայրությանը,մերհարգանքըմատու

ցելու, մեր աղոթքը բարձրացնելու առ Աստված, որպեսզի
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մերհոգիներումմշտապեսզորանահարգանքըմայրության

նկատմամբ:

Տարբեր ժամանակներում մայրության և կանանց հան

դեպտարբերէեղելվերաբերմունքը,տարբերենեղելկար

ծիքները, տարբեր են եղել հասարակության մեջ նրանց

զբաղեցրած դերի վերաբերյալ եղած տեսակետները: Մեկը

կանանցվերապահելէմիայնորդեծնությանդերը,որպես

զիիրբանակինզինվորներմատակարարեն,մեկուրիշըկա

նանց վերապահել է խոհանոցը: Սակայն մեր հայրենական

ավանդույթիմեջկանանցկարևորագույնևգլխավորագույն

պարտականությունը սեպվել է օջախի պահպանությունը,

կրակիպահպանությունը,տանպահպանությունը,այսինքն՝

կնոջառաքելությունըընտանիքիսյունլինելնէ։

Շատհետաքրքիրէր,սիրելի՛հավատացյալներ,երբերեկ,

ապրիլի7ի՝կանանցտոնիառիթով,միհայկինհեռուստա

ցույցովելույթունենալիսնշումէր,որանհրաժեշտէ՝այն

ամենը, ինչ վերապահված է այսօր հայրենական կյանքում

մերկանանց,համալրվինաևմեկուրիշգործառույթով`կի

նըդառնաոչմիայնընտանիքիմայր,ոչմիայնլինիխոհա

նոցում,ոչմիայնծառայությունմատուցիիրզավակներին,

այլևլինիեռանդունհասարակականքաղաքականգործիչ:

Անշուշտ, Եկեղեցին չի արգելում, այլ, ընդհակառակը,

խրախուսումէկանանցներգրավվածությունըհասարակա

կանկյանքիամենատարբերոլորտներիմեջ:ԲայցմերԵկե

ղեցին խրախուսում է, քաջալերում է, որ կանայք կոչված

լինեն իրենց հիմնական սուրբ առաքելության իրականաց

մանը,այնէ՝ընտանիքիանաղարտության,սրբությաներաշ

խավորիառաքելությանկատարմանը:

Ահաայսմտածումներնեն,որայսօրուզումէիփոխան

ցելձեզ,սիրելի՛հավատացյալներ՝վստահլինելով,որամեն

մեկս քաջ գիտակցում ենք մայրերի, քույրերի, կանանց

բարձրդերակատարությունըմերկյանքիցներս:Քանի՜քա
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նիսնենհերոսացել՝իսերկանանց,իսերմայրերի:Աղոթում

եմ առ Աստված, որպեսզի այդ սերը զորանալով՝ նորանոր

արդյունքներբերի,նորանորնվաճումներարձանագրիմեր

կյանքիցներս,քանզիյուրաքանչյուրազգ,ինչպեսմիմեծ

գրողէասել,զորավորէայնչափով,որչափովզորավորեն

և իրենց ընտանիքի պահպանության մեջ նախանձախնդիր

այնկանայք,ովքերսնուցումենայդազգիզավակներին:

Այս մտածումներով և այս զգացումով մաղթում եմ և

հայցում Սուրբ Հոգու առատաբաշխ շնորհներն ամենքիս,

այժմևհավիտյանսհավիտենից.ամեն:
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ԱՆ ՄԱՀ « ՏԵ ՍԻԼՔ»
Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
22 սեպ տեմ բե րի, 2002 թ.

«Եւ ե ղի ցի յա ւուր յայն միկ, հան գուս ցէ զքեզ Տէր ի
ցա ւոց և ի սրտմտու թե նէ քում մէ» (Ե սա յի ԺԴ 3)

Քիչ առաջ այս Սրբազան կամարների ներքո, սուրբգ
րայինընթերցվածներիժամանակ,ընթերցվեցԵսայումար
գարեության ԺԴ գլխի 317րդ համարներում ամփոփված
հատվածը,որիմեջընդգրկվածեննաևայսխոսքերը:

Իրապես,հրեաժողովուրդըդառնճակատագրովմիժա
մանակաշրջան ապրեց, որի ընթացքին գերեվարվեց նաև
Բաբելոնյան պետության կողմից, որը գտնվում էր Միջա
գետքում՝այժմյանԻրաքիտարածքում,ևհզորմիտերութ
յուն էր դարձել՝ շնորհիվ իր կատարած ռազմական հաջող
արշավանքների:ԵվահաայդպետությունըՔ.ա.490489
թթ. հարձակվեց նաև Իսրայելի վրա: Հրեաները գերեվար
վեցինԲաբելոն:

Այդգերեվարությունըտևեցշուրջ40տարի,երբիվեր
ջո, Ք. ա. 448 թ. Իսրայելի ժողովուրդն ազատագրվեց իր
բազմամյա գերությունից: Եվ Եսայի մարգարեի խոսքերը
գալիսենսփոփելու,մխիթարելուհրեաժողովրդին,թեհե
ռուչէայնօրը,երբԱստծոժողովուրդըպիտիազատագրվի
այդգերությունիցևպիտիհանգստանաիր կրածբազում
զրկանքներից,տառապանքներիցևցավերից:Այսխոսքերը,
այսներշնչումը, ինչպեսորարձանագրվածէՍուրբԳրքի
մեջ,Եսայիմարգարենստացավտեսիլքիմիջոցով:

Տիրոջգաղտնիխորհուրդներնուխորհրդածություննե
րըմշտապեսիրընտրյալներինընծայվում,բացահայտվում
ենայդպիսիտեսիլքներիմիջոցով,ևեթեԱստվածաշունչը

3 - Արշակ եպս. Խաչատրյան
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կարելիէայլխոսքերովևսբնորոշել,ապա՝այն«Պատմու
թիւնՏեսլեաց»՝ՏեսիլքներիՊատմությունէ,որումԱստված
մշտապեսհայտնվումէրԻրընտրյալժողովրդին,Իրընտր
յալ զավակներին՝ առաջնորդելու Իր հոտը դեպի փրկութ
յուն,դեպիԱվետյացերկիր:

Իրապես, սիրելի՛ հավատացյալներ, հրեա ժողովուրդը՝
Աստվածաշնչիժողովուրդը,դառնությամբլիմիկյանքապ
րեց,ևԱստվածաշունչնայդպատմությանարձանագրումն
է,պատմություն,որըներկայացնումէայդժողովրդիկյանքն
իրվայրիվերումներով,ելևէջումներով,իրամբողջներկապ
նակով՝ թափառումներից սկսյալ մինչև պետականության
կերտում,պետականությանանկումիցհետո՝վերստինդեգե
րումներ:Այնշատբանովմեզհիշեցնումէպատմությունը
միժողովրդի,որիզավակնենքմենք:

Մերժողովուրդըևս իրպատմությանընթացքինբազ
մաթիվ աղետներ, բազմաթիվ ավերածություններ, բազում
տառապանքներ ու զրկանքներ է տեսել, և չէր կարող շա
րունակվել մեր ժողովրդի ընթացքը դեպի հավերժություն,
եթեչլինեինայնանձինք,ովքերՏիրոջիցստացածտեսիլքով
առաջնորդեցինմերժողովրդինդեպիՏիրոջ՝մեզհամարնա
խապատրաստվածցանկալիևբաղձալինավահանգիստը:

Ահա այդ ընտրյալներից մեկը՝ Գրիգոր Լուսավորիչը,
տեսիլքիմեջտեսավԷջքըՄիածինՈրդու,որուռնիձեռին՝
հարվածեցճիշտայնվայրին,որտեղներկայիսկառուցվածև
կանգնեցվածէՏիրոջԻջմանՍուրբՍեղանը։Ահաայսպեսէ
պատմիչըներկայացնումՄիածնիԷջքըԼուսավորչիտեսիլ
քում:ՏիրոջՄիածինՈրդինիջավ՝ուռովհարվածելովգետ
նին։Այնուհետևպատկերվեցինլուսավորուրվագծումները
եկեղեցիների:Ինչո՞ւէտեսիլքիմեջլույս:Լույս,քանզիտե
սիլքնինքնինլույսէ,լույսըՏիրոջզգեստնէ,իսկՏերնինք
նինկյանքէ,այսինքն՝տեսիլքնինքըկյանքիպարգևման,
կյանքի շարունակման երաշխիք և գրավական է դառնում
մերժողովրդիկյանքում:
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Հաջորդը,որհավերժագնադարձրեցմերժողովրդիճա
նապարհըևուղին,տեսիլքնէրՍ.ՄեսրոպՄաշտոցի,տե
սիլք,որումիվերուստիրենպարգևվեցինհանճար,իմաս
տություն՝ ստեղծելու հայոց գրերը: Մաշտոցն իրագործեց
Աստուծո խոսքը սեփական լեզվով թարգմանելու առաքե
լությունը:

Ուրիշ մի տեսիլք, որ վերստին առաջնորդեց, վերստին
ամրապնդեց մեր ժողովրդի գոյությունն ու ինքնությունը,
եղավ 15րդ դարում, երբ Հայոց Հայրապետական Աթոռը
տակավինգտնվումէրԿիլիկիոլեռներիմերձակայքում՝Սի
սում,ևԹովմաՄեծոփեցիանունովմիվարդապետ,ովնաև
պատմիչէր,իրտեսիլքիմեջտեսավկանթեղը,որնաստի
ճանաբարլուսավառումէ,աստիճանաբարառատացնումէ
իրլույսը,որըև,պատմիչիբնորոշմամբ,խորհրդանշումէ,
թե«կանթեղըլույսնէԷջմիածնի,որըՏիրոջողորմությամբ
վերստին աստիճանաբար պիտի բոցավառվի՝ Հայրապետա
կանԱթոռում՝ՍուրբԷջմիածնումդրվելով»:ԵվՀայրապե
տականԱթոռը1441թ.վերստինհանգրվանումէիրբնուստ
հիմնադրված վայրում: Եվ ահա, սիրելի՛ հավատացյալներ,
այստեսիլքները՝Աստծուցընծայվածպարգևները,աղբյուր
են հանդիսացել մեր ժողովրդի կյանքի ու գոյատևման, և
մշտապես այդ տեսիլքով է, այդ գաղափարականով և այդ
նպատակովէ,որպիտիկարողլինենքապրելուգոյատևել:

Տեսիլքնիրբունարտահայտությանմեջորոշակիձևու
կերպարանքունեցողգրականժանրևստեղծագործություն
է,սակայնայսօրվամերհասկացողությանմեջայնավելինէ,
քանժանրը:Այնմեզնիցյուրաքանչյուրիհամարնպատակ
է,առաքելություն,ևեթեերբևէորևէժողովուրդդադարի
տեսլապաշտլինել,դադարիտեսիլքունենալայսկյանքում,
կդադարիգոյությունունենալ:

Տեսիլքինկատմամբմերժողովրդիհավատքնէ,որայսօր
արդյունավորվելէՀայաստանիպետականությանվերակեր
տումով,ևայդվերակերտումըլինելովտեսիլքիարդյունքը,



36

վերստինմեզ տեսլապաշտության էմղում, որայս անգամ
մերմեջսնուցենքտեսիլքը՝մերպետությունըզորացնելու,
մերժողովրդիկյանքըբարելավելուևնրահոգևորբարոյա
կանարժեքներնառավելևսպանծացնելուևպայծառացնե
լուհամար:

Այստեսիլքովէ,որԱզգիսՎեհափառՀայրապետԳա
րեգինԲԱմենայնՀայոցԿաթողիկոսիտնօրինությամբայ
սօրՎեհարանիհանդիսասրահումկատարվելուէբացումը
ԱնիիՄայրտաճարիհիմնադրության1000ամյակիհոբել
յանականտոնակատարությանց:

Մենքչենքկարողերբեքառաջնայել,եթեհետչնայենք:
Մենքչենքկարողլավհասկանալապագան,եթեերբեքչկա
րողանանքգնահատելանցյալը:Ահաայսէտեսլականըև
այսէգաղափարը,որայսօրմենքհայացքովհետենքդառ
նումշուրջ1000տարիներ՝հպարտանալուայնարժեքով,որն
իրմեջկրումէԱնիիՄայրտաճարը,գնահատելուայնգոր
ծոնները,որոնքպատճառդարձանհոյակերտիփլուզմանը,
եզրահանգելու, թե ինչպես պետք է անենք, որ նման տա
ճարներն այլևս անփլուզելի և անխորտակելի լինեն: Հան
դիսություններիշրջագծումհայուխտավորներըԱխուրյանի
ափիցպիտիտեսնենԱնիիավերակները,նորոգենիրենցմեջ
ուժն ու վճռականությունը՝ տեսնելու տաճարն ամենահմա
իրխոյանքով:

ԱհաայսմտածումներովցանկանումեմհայցելՏիրոջ
ամենագութ ողորմությունն ամենքիս, որպեսզի մշտապես
լցվենք մեր արժեքների զորացման ոգով՝ մեր անցյալը վե
րագնահատելուևապագանկերտելուվճռականությամբ:

«Շնորհք,սէրևխաղաղութիւնՏեառնմերոյևՓրկչին
Յիսուսի Քրիստոսի եղիցի ընդ ձեզ և ընդ ամենեսեանս.

ամէն»:
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ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂ ՁԱ ԼԻ ՈՒ ՂԻՆ
 (ՏՅԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
14 փետր վա րի, 2003 թ.

«Արդ ար ձա կես զծա ռայս քո, Տէր, ըստ բա նի քում ի խա ղա ղութիւն, 
զի տե սին աչք իմ զփրկու թիւն քո՝ 

զոր պատ րաս տե ցեր ա ռա ջի ա մե նայն ժո ղովր դոց»:
 ( Ղուկ. Բ 29-30)

Սիրելի՛հավատացյալներ.

Քառասուն օրական մանուկ Հիսուսին ընդառաջ ելնե

լիսՍիմեոնԾերունուշրթներիցհնչեցինահաայսխոսքերը,

որգոհունակությանհիմնենշեփորումքրիստոնյաներիհո

գիներում:ԾերունինտարիներտարիներէրսպասելՏիրոջ

խոստացյալՄեսիային,ևահաիրականությունէբաղձալին.

ՓրկիչնինքնէեկելՍիմեոնինընդառաջ:Հիսուսիծնողները

բարեպաշտության ավանդույթով Տաճար էին բերել Նրան,

բերելէինընծայելուԲարձրյալին:

ԱհաՔառասնօրյաՓրկչիգալուստնիտաճար,տնօրի

նականկյանքիտոնախմբություններիշարքում,առանձնա

հատուկդերևնշանակությունէստացելԵկեղեցուտոնա

կարգիմեջ՝կոչվելով«Տյառնընդառաջ»:

Տակավին երեկ՝ հետժամերգության, ամենքս թե՛ Մայր

Աթոռ Ս. էջմիածնում՝ գլխավորությամբ Ամենայն Հայոց

Վեհափառ Հայրապետի և մասնակցությամբ հոգևոր մեր

հայրերիուբարեպաշտհավատացյալների,ևթե՛մերմյուս

եկեղեցիներումնշեցինքՏյառնընդառաջիտոնը:Տներիբա

կերումկրակներվառեցինքևայդկրակիլույսըընկալեցինք

իբրևՔրիստոսիներկայությունըմերկյանքում:
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Այսօր Սրբազան այս Պատարագով և այն հոգեկան

հրճվանքով,որովմենքամենքսձայնակիցուսրտակիցենք

ՍիմեոնԾերունուն, շարունակվում էՏյառնընդառաջիմեր

ուրախությունր,քանզիամենքսենքայժմընդառաջելնում

Տիրոջը:

«Արդ,խաղաղությամբարձակիրքոծառային,ո՛վՏեր,

ըստքոխոսքի,որովհետևաչքերստեսանքոփրկությունը,

որպատրաստեցիրբոլորժողովուրդներիառջև»:

Տևական սպասումից հետո մանուկ Հիսուսին տեսնելն

իսկծերունինկատարումնէհամարումիրիղձերիևՏիրո

ջիցխնդրում,որազատի,արձակիիրեն:Եվհետաքրքրական

էիրգործածածբառը,երբասումէ.«Տե՛ր,արձակի՛րինձ»:

Արձակվումեննրանք,ովքերկապանքներիուբանտարգե

լությանմեջենգտնվում:Ուրեմն՝ծերունինուներայնհա

մոզումը,որայսկյանքըևնրաբերածդժվարությունները

կաշկանդումևկապանքներիմեջենդնումմարդուն:Տեսնե

լուցհետոՏիրոջը,Ումհետնակապումէրփրկությանիր

բոլորհույսերը,Սիմեոննայլևսհանգիստէառնումևխա

ղաղված՝Տիրոջիցխնդրումհոգիներկինքփոխադրել,որով

հետևայլևսկատարվելէրիրգերագույնիղձը:

Սիրելի՛ հավատացյալներ, շատ հաճախ մենք բազմա

թիվդժվարությունների,տվայտանքներիմեջևանհաղթա

հարելիթվացողուժիներգործությանառջևերբեմներբեմն

հուսահատվում ենք ու տկարանում և շատ հաճախ Տիրո

ջից խնդրում. «Ո՛վ Աստված, երանի թե այս պահին հո

գիսառնեիր,ևավարտվեինիմտանջանքները,ավարտվեին

կրածսդժբախտություններնուփորձությունները»:Սակայն

շատքիչէպատահում,երբուրախությանմեջմենքնույն

խնդրանքովդիմենքՏիրոջը:

Մինչդեռ Սիմեոն Ծերունին իր ուրախության մեջ, իր

հավատքիգերագույնդրսևորմանմեջՏիրոջիցխնդրեցիր

կյանքը ավարտին հասցնել: Եվ, բնականաբար, հարց ենք
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տալիս`ինչո՞ւ.արդյո՞քայդպիսիկատարյալուրախության

մեջ,երբուղղակիորենճաշակումեսՏիրոջներկայությունը

ևունեսվստահությունը, որՆաէՓրկիչնամենայնի, ին

չո՞ւ հանկարծ խնդրես Տիրոջից՝ դադարեցնել քո կյանքը:

Ավետարանը շատ հստակ պատասխանում է այս հարցին:

Նրանք,ովքերճաշակելենՏիրոջներկայությունը,նրանք,

ովքեր գիտեն Տիրոջ ներգործության ուժը, ովքեր փափա

գելով փափագում են միայն Տիրոջ հետ բարեկամություն

ունենալ, գիտեն, որ այս աշխարհը, այս աշխարհի կյանքն

ընդամենըարձագանքնուստվերնէ,ընդամենըփոշին՝այն

կյանքի, որը մենք կոչված ենք ժառանգելու: Ուստի այն

դժվարություններն ու տառապանքները, այն կաշկանդում

ներն ու կապանքները, որոնք մենք հարկադրված ենք այս

աշխարհում տանելու, բնականաբար, անցանկալի, անբաղ

ձալիպիտիլինենորևէմեկիհամար,երբնաիրապեսճաշա

կելէմյուս՝իրականկյանքիքաղցրությունը:Այսզգացումն

է,որՍիմեոնԾերունունմղումէ՝ասելու.«Արդարձակես,

Տէր,զծառայսքո»:

Եվայսօր,սիրելի՛հավատացյալներ,մենք,տեղիտալով

այսաշխարհիհոգսերին,երբեմնասումենք,թեհոգնելենք

կյանքից:Այսխոսքերը,սակայն,լինելովհուսահատության,

ապրելուկամքնուկորովըայլևսկորցնողմարդուարտա

հայտություններ, չեն կարող ընդունելի լինել: Այլ բան է,

երբմենքուրախությանևՏիրոջներկայությունըճաշակելու

հրճվանքիմեջցանկալովցանկանանքմիանալԻրեն՝ելնելով

մերմարմնավորկաղապարից:Բոլորովինայլէսակայն,երբ

ցանկանումենքմահանալ,ցանկանումենք,որվերջգտնեն

մեր տառապանքները, երբ այլևս հոգնած ենք, երբ արդեն

հուսահատենք,ուայլևսոչինչչիկարողմեզկապելայս

աշխարհիհետ:ԵվԱստվածաշունչըվերստինպատասխա

նում է այս հարցին: Տիրոջ հետ փարատվում է մեր հու

սահատությանմեգը,ևմերառջևբացվումէճանապարհը,
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որով կարող ենք հաղթահարել ցանկացած հուսահատութ

յուն,ցանկացածընկրկում,ցանկացածփորձություն:

«Տէրլոյսիմևկեանքիմ,եսյումէ՞երկեայց.Տէրապա

ւէնկենացիմոց,եսյումէ՞դողացայց...:Թէպատրաստեսցի

իվերայիմպատերազմ,ոչերկիցէսիրտիմ.թէյարիցէի

վերայ իմ ճակատամարտ, սակայն և այսուիկ ի քեզ, Տէր,

յուսացայ»(Սաղմ.ԻԶ1,3):Ահասաղմոսերգուիպատգա

մը:Պատերազմներիուճակատամարտերիմեջիսկիմհույսը

Դո՛ւես,ո՛վԱստված:Ամենպատերազմուճակատամարտ

չէ,որտեսանելիէ:Լինումենևաներևույթ՝ևմարդկանցոչ

տեսանելիճակատամարտերուպատերազմներ:Եվմերներ

քինկյանքիայդպատերազմներիմեջԱստվածէմերապա

վենը,ևմենքոչնչից չպետքէ երկյուղկրենքև չպետքէ

ընկրկենքորևէդժվարությանուտառապանքիառջև:

Ահա,սիրելի՛հավատացյալներ,այսօրվատոնիխորհուր

դըՏիրոջնընդառաջգնալնէևայսզգացումովփորձութ

յուններիառջևչընկրկելուկոչնէ:Վստահեմ,որմերմեջ

պիտիզորանաայսգիտակցությունը,քանզիմենքամենքս

այսօրճամփորդենք.ճամփորդենքդեպիԱստված,ևայս

ուղեգնացությունը,վստահեմ,որբարեհաջողընթացքպի

տի ունենա: Քանզի եթե Աստված մեզ հետ է, ո՞վ կարող

էմեզընդդիմանալ,եթեԱստվածէմերապավենը,ումի՞ց

մենքպետքէերկյուղկրենք:Եվահաայսզգացումովաղո

թում եմ, որ Տերը յուրաքանչյուրիս մեջ զորացնի չընկր

կելու, չհուսահատվելուոգին, լավատեսությամբ,վճռակա

մությամբելնելուՏիրոջնընդառաջ՝իփառսմերՍուրբԵկե

ղեցուայժմևհավիտյանսհավիտենից.ամեն:
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ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ՀԱՅԵԼՈՒ ԱՌՋԵՎ 
(ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
5 հուն վա րի, 2004 թ

Այսօր ամենքս մասնակիցն ենք Սուրբ Ծննդյան հան

դիսությանը, մենք` իբրև եկեղեցականներ, որ կոչված ենք

սպասարկելուայսՍուրբՍեղանը,ևդուք`իբրևհավատաց

յալ ժողովուրդ, որ կոչված եք մասնակիցը լինելու և ճա

շակելումեզհետայսՍ.Սեղանիցմատռվակվողևբաշխ

վողՏիրոջՍուրբՄարմինըևԱրյունը:Ամենքսլցվածենք

Ծննդյանուրախությամբևցնծությամբ:Ուրախենքևմխի

թարված անչափ, քանզի այսօրվա Ծնունդը առանձնահա

տուկ է,առանձնահատուկ էնրանովնաև, որմենք` իբրև

հրավիրյալներ,նվերմատուցելուփոխարեննվերենքստա

նում:Եվայդնվերըամենիցթանկնուամենիցանփոխա

րինելին է: Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս է այսօրվա Նվերը,

որՀայրԱստծոկողմիցընծայվեցԻրժոդովրդին:Եվորպես

Ծնունդիմասնակից՝առաջինհարցը,որուղղումէմեզանից

յուրաքանչյուրնինքնիրեն,այնէ,թեինչԾնունդէարդ

յոք այս, որ այսպես համախմբել է մեզ այս Սուրբ Տաճա

րում:Առաջինպատկերը,որարտացոլվումէմերհայացքի

առջև,Փրկչի՝մանուկՀիսուսիծննդյանդրվագնէ,պատկեր,

որըտակավին2000տարիառաջշատքչերինպիտիվստա

հեցներ,թեծնվողըիրապեսԱստվածէ,թեծնվողըիրապես

ԱմենազորՓրկիչնէ,ՈվփրկելուէՏիրոջըհուսացողհոգի

ներին:ՔանզիՓրկիչըծնվեցմիանշուք,մարդկանցիցան
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տեսված,քաղաքակրթությունիցհեռումիօրրանում՝մսուրի

մեջ,անբանկենդանիներիհարևանությամբ։Նրածննդյանը

ներկաէինմիմիայնհովիվները:ԱհաՀիսուսիԾննդյանար

տաքիննշաններըևհանգամանքները,որոնքպաճուճանքի

վարժվածմարդկանցոչնչովչէինկարողհուշել,թեծնվողը

իրապեսԹագավորէ,ԱստվածևՏերըողջերիումեռածնե

րի:

Երկրորդհարցը,ործագումէմերմտքում,այնէ,թեին

չովէառանձնանումայսԾնունդըմյուսբոլործնունդներից,

որոնք,ճիշտէ,տոնակատարումենք,բայցոչայնգիտակ

ցությամբ,որայդծնունդըէականներգործությունկարողէ

ունենալմերկյանքիմեջ:

Մենք այս Ծնունդը՝ Քրիստոսի Ծնունդը, կոչում ենք

«խորհուրդ»:Սրբազանմերհայրերը,նկարագրելուհամար

Քրիստոսի Ծնունդը, օգտագործում են հետևյալ բառերը.

«Անպարագրելին պարագրեցավ, Անսահմանելին սահման

ներիմեջեկավ»:Այսինքն՝անսահմաննԱստվածեկավսահ

մաններիմեջ:Եվիրապես,եթեմերայսօրվալեզվամտածո

ղությամբարտահայտելուլինենքայսիրողությունը,Աստծո

համարմարդանալընույննէր,ինչայսօրմեզանիցյուրա

քանչյուրիհամար՝կամավորազատազրկումը:Աստված,Ով

անսահման էր, անսահմանների Թագավոր, ազատության

Իշխան, եկավ սահմանավոր մարմնի մեջ, կաղապարի մեջ,

որպեսզիայդմարմնիմեջԻրձեռքըհպիմարդկանցձեռ

քերին, քայլի այն ավազների վրա, որտեղով քայլում էին

մարդիկ, որպեսզի մարդկանց ցույց տա այն ճանապարհը,

որովնրանքկոչվածենքայլելու:ՔրիստոսիԾնունդընվեր

էմարդկությանը,մարդկայինտրամաբանությունից,մարդ

կայինվերլուծողմտքիցվերմինվեր:

Մարդիկսովորաբարնվերներմատուցումենայնան

ձանց,որոնցնկատմամբմեծհամակրանք,սերևհարգանք

ունեն:ՍակայնՔրիստոսիԾնունդըգալիսէհավաստելու,
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որՔրիստոսծնվեցայնժամանակ,երբմարդիկայլևսլցրել

էին ժամանակն իրենց անօրենությամբ, այսինքն՝ մարդ

կանցկողմիցչէ՛րվաստակվելայդսերը,պարզապեսԱստ

ված Ինքն արժանի տեսավ այդ բոլոր անօրենությունները

փոխհատուցելսիրով:Եվհատկանշականէ,որԱստվածԻր

բողոքըմարդկությանգործածանօրենություններիդեմար

տահայտեցբացառիկկերպով.Նանվիրեցմարդկանցամե

նանվիրականըևամենաթանկագինը՝ԻրՄիածինՈրդուն:

Հաջորդհարցումը,որմենք,որպեսհավատացյալժողո

վուրդ, որպես մասնակիցներ Ծննդյան այս խրախճանքի և

ուրախության,պետքէուղղենքմեզ,այնէ,թեի՛նչարդ

յունքտվեցԱստծոՄիածինՈրդուընծայաբերումըմարդ

կանց: Երբ Քրիստոս աշխարհ եկավ, հրեշտակի ավետիսը

մարդկանցհետևյալնէր.«Յերկիրխաղաղութիւնևիմար

դիկհաճութիւն»:

Քրիստոս,սակայն,ակնարկելովԵրկրորդԳալուստը,Իր

երկրայինկյանքիընթացքինիսկհարցէտալիս.«Երբմար

դուՈրդինգա,արդյոքերկրիվրահավատկգտնի՞»(Ղուկ.

ԺԹ8):Ի՞նչնէրարդյոքՓրկչիմոտնմանտարակույսառա

ջացրել:Հասկանալիէ.Քրիստոս,ինչպեսԻրամբողջառաքե

լությանընթացքին,այժմևսներքինողբերգություն,ներքին

ցավէապրում,երբտեսնումէ,որԻրծնունդառնելուցհետո

կարծեսթեոչինչչիփոխվելմարդկանցմեջ:Թագավորները

շարունակումենկառավարելնույնձևով,հպատակներըշա

րունակումենենթարկվելնախկինիպես,վաճառականները

շարունակումենվաճառականությամբզբաղվելնույնձևով,

իշխաններըշարունակումենիշխանաբարճեմել:Կարծեսթե

ամենինչնույննէ,ՄարդուՈրդինվերստինտարակուսում

է՝արդյոքկգտնվի՞հավատք,արդյոքկհաստատվի՞խաղա

ղություներկրումևհամերաշխություն՝մարդկանցմիջև:

Եվայսօր,ՔրիստոսիԾննդից2000տարիներանց,նույն

տարակուսանքով ու այժմեականությամբ է հնչում նույն
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հարցը՝ «գտանիցէ արդեօք Որդի Մարդոյ հաւատս յերկ

րի»: Մեզանից շատերը կպատասխանեն՝ անշուշտ կգտնի:

Եվ իրապես՝ այդ հավատքի վկայությունն է այսօրվա մեր

համախմբումն այս Տաճարում: Սակայն ի՞նչ ենք հասկա

նումմենք«հավատք»ասելով:Գիտակցաբարմենքամենքս

ընդունում ենք Աստծո գոյությունը, սակայն այն կամքը,

որ պիտի արտահայտենք մեր հնազանդությամբ առ Աստ

ծոպատգամներնուպատվիրանները,երբեմնթուլանումև

տկարանում է մեր մեջ, և այն գիտակցությունը, որը մեզ

շնորհվածէաստվածճանաչողությանհամար,նսեմանումէ

այդկամքիթուլությանհետ:Եվշատբնականմիհարցէլ

այսօրկարողէառաջանալ.եթեՔրիստոսեկավ,ևմենքայ

սօր խաղաղություն չունենք աշխարհում, մարդկանց միջև

համերաշխությունը տակավին կաղում է, մարդկանց միջև

հարաբերությունները կառուցվում են շահախնդրության

հիմքիվրա,արդյոքաննպատակչէ՞րՔրիստոսիգալուստը:

Առաջինհայացքիցայսհարցըշատբնականևտրամաբա

նականկարողէթվալ:

Եսչեմկարողասել,թեինչպիսիազդեցությունունեցավ

հայելուգյուտըմարդկանցկյանքում,բայցվստահեմ,որ

Քրիստոսի հայտնությամբ մարդիկ կարողացան Քրիստոսի

Անձիմեջտեսնելիրենց,Քրիստոսիմեծությանմեջմարդիկ

կարողացան տեսնել իրենց փոքրությունը, Քրիստոսի ան

սահմանությանմեջ՝իրենցսահմանավորությունը,Քրիստո

սիանհունությանմեջ՝իրենցհունավորությունը,Քրիստոսի

մարդկությանմեջ՝իրենցմարդկությանչափը,ևՔրիստո

սիԱստվածությանմեջ՝դեպիԱստվածությունընթանալու

իրենցհնարավորությունը:Քրիստոսիմեջմենքտեսնումենք

ինքներսմեզ,Իրլույսիմեջ՝մերխավարը,Իրանբծության

մեջ՝մերբծերը:ԵվահաայսէտարբերությունըՔրիստոսից

հետոևառաջընկածժամանակաշրջանի։Եվմի՞թեսատոն
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չէ,որկարողենքճանաչելմեզ,տեսնելճանապարհը,որպի

տիկտրենք,ճանաչելնպատակը,որինպիտիձգտենք:

Սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, մենք լավ գիտենք մեզ,

մենքգիտենք,որարագենքհակվումդեպիչարըևամեն

անգամառաջինանգամվապեսինքներսմեզհամոզում,որ

շտկվելուենք,փոխվելուառԲարին,բայց՝ապարդյուն:Դրա

համարէ,որ,հույսներսկտրածինքներսմեզնից,Կատարյա

լինենքփարվում,Փրկչինապավինումևայդապավինութ

յամբփառաբանում.

Ո՜վՔրիստոսՓրկիչ,օրհնյա՛լէԾնունդըՔո,օրհնյա՛լ

և փառավորյա՛լ հայտնությունը Քո, անպակաս արա մեր

սրտերիցումտքերիցներկայությունըՔո,որպեսզիավելի

խորըզգանքԿամքըՔոևընդառաջելնենքերկրումխա

ղաղությանևմարդկանցմիջևհամերաշխությանՔոհրա

վերին:

.
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ԱՐ ԴԱ ՐՈՑՆ` ԿՅԱՆՔ ՀԱ ՎԻ ՏԵ ՆԱ ԿԱՆ

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
28 մար տի, 2004 թ.

« Գա լոց է նո վին մարմ նովն և փա ռօք
Հօր ի դա տել զկեն դա նիս և զմե ռեալս»

( Նի կիա կան հան գա նակ)

ԱհաայսըմբռնումնէընկածհիմքումայսԿիրակիօրվա

խորհրդի,որըեկեղեցականմերՏոնացույցումանվանվումէ

Գալստյանկիրակի՝առանցքումունենալովմերՏերևՓրկիչ

ՀիսուսՔրիստոսիԵրկրորդԳալստյաննկատմամբհավատը:

ՎստահաբարդժվարպիտիլինիընկալելԵրկրորդԳալստ

յանխորհուրդը՝առանցանդրադառնալուՄեծիպահոցայս

շրջանիկիրակիներիվրաբաշխվածմյուստոներիխորհուրդ

ներին:Ուստիևանդրադառնանքայդկիրակիներին:

Ոսկեայս շղթայումառաջինկիրակինկոչվում էԲուն

Բարեկենդան՝ մատնանշելով աստվածաշնչյան այն իրո

ղությունը,երբմերնախահայրերԱդամնուԵվանդրախ

տումվայելումէինԱստծոներկայությունը:Սակայներկար

չտևեց այդ վայելքը, քանի որ նրանք մեղանչեցին Աստծո

դեմևարտաքսվեցինդրախտից:Արտաքսմանայսդեպքնէ

ընկածերկրորդկիրակիօրվահիմքում,որըկոչվումէԱր

տաքսմանկիրակի:

Եվքանիորմարդուհոգևորկյանքիզարգացումներին

ներդաշնակ են հարափոփոխ ելևէջումները, կրկին մարդ

կությունը փորձեց վերադառնալ դեպի դրախտ՝ վերստին

հաստատելու իր աստվածաստեղծ պատկերը, իր ինքնութ

յունը:
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Այսպատճառովէ,որերրորդկիրակինկոչվումէԱնա

ռակ որդու կիրակի, որում ներկայացվում է անառակ որ

դու,անհնազանդորդուհեռացումնիրհայրականհարկիցև

ապանաևզղջմամբևապաշխարությամբվերադարձը:Սրա

նումարտահայտվումէմարդկության՝դեպիիրարմատնե

րըվերադառնալուբուռնձգտումը՝վերադարձդեպիԱստծո

ներկայությունը:

Վերադարձի ճանապարհին գործադրվելիք միջոցնե

րիուսուցումներնենարտացոլված չորրորդկիրակի օրվա

խորհրդում,որըկոչվումէՏնտեսիկիրակի,երբՔրիստոս

ուսուցանում է, թե դեպի Աստված վերադառնալու ճանա

պարհինինչպեսպետքէվարվեննյութիհետ,նյութ,որըն

դամենըծառայեցվումէորպեսմիջոցմերվերադարձըդեպի

Աստվածապահովելունպատակով:

Հինգերորդկիրակին,որըկոչվումէԴատավորիկիրա

կի,խորհրդանիշնէհարատևաղոթքի,ինչուչէ՝նաևհամա

ռության՝մերվերադարձիճանապարհինչընկրկելու,չտա

տամսելու,երբեքերկմտանքչապրելու,այնպես,ինչպեսայն

այրիկինը,որնույնիսկանիրավդատավորիառջևչկորցրեց

երբեքիրհույսը,այլտևականհամառությամբհետամուտ

եղավիրխնդրիլուծմանը:

Եվայսօր՝Մեծիպահոցշրջանիվեցերորդայսկիրակին

կոչվումէԳալստյանկիրակի:Այնամենը,ինչարտահայտ

վածեննախորդկիրակիներիխորհուրդներում՝ԲունԲարե

կենդանը, Արտաքսումը, Անառակ որդու վերադարձը, Տն

տեսիուԱնիրավդատավորիարարքներըիրականկյանքից

քաղվածպատմականիրողություններեն:Սրանքպատմա

կան իրադարձություն և դեպք լինելու հետ մեկտեղ՝ նաև

անձիհոգևորկյանքիզարգացումներիհանգրվաններեն:

Այնպես, ինչպես մարդկությունը մեղանչեց՝ զրկվելով

Աստծու բարեհաճությունից, այնուհետև արտաքսվեց իր

մեղանչումի հետևանքով, ապա կրկին վերադարձավ՝ ճա
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նապարհներորոնելովիրվերադարձնապահովելու,այնպես

ևյուրաքանչյուրանձիրներքին՝հոգևորկյանքիզարգա

ցումներում և ճանապարհներին ամեն անգամ ունենում է

նմանելևէջումներ.մերթանսահմանմոտէԱստվածևինքը՝

Աստծուն, մերթ հեռանում է Աստծուց՝ իր մեղանչումների

հետևանքով,ևայսպեսշարունակ:

Ահավեցերորդ՝Գալստյանկիրակինմերառջևշատբարդ

և լուրջ խնդիր է հարուցում: Այն ամենը, ինչ կապված է

մարդուանցյալիևներկայիհետ,մեզհնարավորություններ

է տալիս խոսելու և դատողություններ անելու: Բայց այն,

ինչկապվածէապագայիհետ,ինչպեսևՔրիստոսասաց,

մարդկանց տրված չէ քննելու: Մարդկային կարողություն

ները, իմացականհնարավորություններըսահմանափակեն

ևթույլչենտալիսապագայիմասինկանխագուշակումներ

անելու,ավելին՝դանույնիսկանհրաժեշտչէմերփրկության

համար,քանիորԵրկրորդԳալստյանմասին,ինչպեսՔրիս

տոսասաց,գիտիմիայնԱստված,ՈվամենքիՀայրնէ:

Ի՞նչէԵրկրորդԳալուստը:Հիսուսայսաշխարհիցելնե

լուցառաջառաքյալներինայլաբանականխորհրդովասաց,

թե՝այսսերունդըչպետքէանցնի,մինչևեսգամ,որիհա

մար Քրիստոսի հարությունից տակավին մի քանի տարի

անց,ինչպեսառաքյալները,այնպեսէլմյուսհավատացյալ

ներնարդենսպասումէինԵրկրորդԳալստյանը՝մեծջերմե

ռանդությամբ:

Երկրորդ Գալստյանը սպասել են նաև առաքյալներից

հետո ուրիշներ, ինչպես 1000 թվականին, երբ մարդկութ

յանսպասումիզգացումըսրվածէր:Նաևմերօրերինայն

շահարկման նյութ է դարձել շատշատերի կողմից՝ մարդ

կանցլարվածության,պրկվածությանմեջպահելուհամար:

Սակայն,ինչպեսպարզևմեկինասացՔրիստոս,պետքչէ

մտահոգվել՝ԵրկրորդԳալստյանժամանակըկռահելուվրա

ջանքերվատնելով:Մեզանիցպահանջվելիքնընդամենըմեկ
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բանէ՝մշտապեսպատրաստլինելԵրկրորդԳալստյանը:Եվ

Քրիստոս չափազանց պատկերավոր կերպով արտահայտեց

այս գաղափարը. «Եթե տանտերը գիտենար, թե որ ժամին

գողկգա,կհսկերևչէրթողնի,որիրտունըմտնեն:Դրա

համարդուքէլպատրաստեղեք,որովհետևայնժամին,երբ

դուքչեքսպասում,մարդուՈրդինկգա» (Մատթ.ԻԴ43

44):

ԵրկրորդԳալստյանհետկապվածկարևորագույնկետն

այնէ,որնրահիմքումընկածէհատուցմանգաղափարը:

Մեր Հավատո խոստովանության մեջ մենք արձանագրում

ենք,որ«արդարներինլինելուէկյանքհավիտենական,իսկ

մեղավորներին՝տանջանքհավիտենական»:Եվիրապես,հա

տուցման գաղափարն է, որ գերիշխում է քրիստոնեական

մերմտածողությանվրա:

Երբեմն մարդիկ փորձում են Ավետարանի մեջ տեսնել

բարոյական դրույթների մի համակարգ: Երբե՛ք ու երբեք

Աստվածաշունչըսոսկբարոյագիտականխնդիրներիառաջ

նահերթությունունեցողմիգիրքչէ:Եթեքրիստոնեական

մերընկալումներիցդուրսբերենքԵրկրորդԳալստյանիրո

ղությունը, եթե երբևէ մեր քրիստոնեական ընկալումների

միջիցդուրսբերենքերկրայինկյանքիցհետոհատուցման

գաղափարիիսկությունը,ապախարխուլշենքիպեսկփլչի

բարոյագիտական ամբողջ համակարգը: Քրիստոնեությու

նըմիմիայնևընդամենըբարոյականհասկացողությունների

համակարգչէ.այնհիմնվածէԱստծուգոյությանևԵրկ

րորդԳալստյանիրողությանվրա:

Եվհատուցմանգաղափարը,անկախնրանից՝անձըհա

վատացյալթեանհավատէնկատումինքնիրեն,իրներքին

զգացումներիմեջանպայմանորենառկաէևզգալի:Մեզա

նիցշատերըհոգևորկյանքիիրենցփորձառությամբհաճախ

հանդիպելենպահերիևհամոզվել,որայսկամայնարարքի

դիմացիրենցհատուցումըչիուշանումնաևհենցայսկյան

4 - Արշակ եպս. Խաչատրյան
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քում:Եվսապարբերաբարկրկնվումէ՝նախատիպըդառ

նալովայնհատուցման,որլինելուէԵրկրորդԳալուստին:

Աստվածթույլ չիտալիս, որ իրհավատացյալըմիան

գամից,մեկենհանդիպիԵրկրորդԳալստյանիրողությանը,

այլ այս կյանքի մեջ հնարավորություն է տալիս այդպիսի

դրսևորումներովհամոզվելու,որիրապեսԵրկրորդԳալուս

տըգոյությունունի,ԵրկրորդԳալստյանժամանակհատուց

մանիրողությունըհավաստիէ,ԵրկրորդԳալստյանժամա

նակհիրավիարդարներըմեղավորներիցզատվելու են:Եվ

դրահամարէ,որայսկյանքիմեջմերայսկամայնարարքի

դիմացմենքզգումենք,մերներքինապրումներովհամոզ

վում ենք, որ հատուցում իրապես լինում է, հատուցումը

լինում է մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում: Համոզվում

ենք,որհատուցումլինումէնաևայնանձանցկյանքում,

ովքերմերառջևկանգնածեն,ևսակայն,չգիտեսինչու,մեզ

թվումէր,թեհատուցումմիայնմենքենքապրում,դժբախ

տություններն ու անհաջողությունները միայն մեզ են հե

տապնդում:Ամենանձինքըգիտի,թեիրներքինկյանքում

ինչպիսիապրումներէունենում:Ահաայսնկատառումով

է, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա իր կյանքը պետք է կա

ռուցի հատուցման իրողության լույսի ներքո: Եթե երբևէ

հատուցմանգաղափարըդուրսբերվիքրիստոնեականմեր

մտածողությունից,ապաայլևս որևէպատճառչիմնալու,

որպեսզի մենք շարունակենք լինել բարոյական, լինել ազ

նիվ,լինելբարիևավելիլավը:Եվմիայնայսձգտումնէ,

հավիտենականկյանքըժառանգելուայսձգտումնէ,որմեզ

մղումէբարոյականության:

Այսօրհասարակություններիմեջփորձէարվումձևա

վորել անվտանգության անխոցելի թվացող համակարգեր,

պայքարելսոցիալականայսկամայնչարիքիդեմ,դիցուք

Հայաստանիմեջպայքարելաղքատությանդեմ:Մշակվում

ենծրագրեր,ստեղծվումենհամակարգեր,մտածվումենմե
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խանիզմներ՝ինչպեսկարելիէհասնելչարիքիվերացմանը:

Ցավոք,սակայն,մոռացվումէամենակարևորը՝մարդուհո

գեփոխությունը: Մինչդեռ շեշտը մշտապես պետք է դնել

մարդկանցհոգեբանությանմեջ,մարդկանցմտածողության

մեջայսկյանքիանցողիկությանևունայնությանգաղափա

րիամրապնդմանվրա:

Ներքին բարեշրջությունը, հոգևոր բարեշրջությունը

միայնկարողէերաշխիքհանդիսանալհասարակականայս

կամ այն չարիքի վերացման, մարդկանց համար իրապես

անվտանգության համակարգ ստեղծելու համար: Եվ այս

ճանապարհին է, որ մարդկանց սևեռակետը պետք է լինի,

մերամենքիսսևեռակետըպետքէլինիԵրկրորդԳալստյան

իրողությունը,որովհետևամենքիսձգտումըոչթեինքնին

այսրաշխարհայինանվտանգություննէ,այլայնպիսիանվ

տանգությունը,որովհնարավորկլինիհասնելփափագելի

ներիցփափագելիին՝մերփրկությանը:

Բարոյական կատարյալ համակարգ, անվտանգության

իրականերաշխիքներհնարավորէստեղծելմիայնումիայն

այնժամանակ,երբմարդկանցմտածողությունըբեկվիԵրկ

րորդԳալստյանիրողությանմիջոցով:Եվմիայնայդպարա

գայինենիրագործելիփափագելիայնհասկացությունները,

որոնքկոչվումեն«հավասարություն,եղբայրություն,ար

դարություն, իրավունք»: Սրանք կմնան սոսկ բառեր, եթե

մենքիրապեսներքինբարեշրջությունևԵրկրորդԳալստ

յան իրողության վրա խարսխած կյանք և մտածողություն

չունենանք:

Եվ ահա Մեծի պահոց շրջանի վեցերորդ կիրակին ան

վանվելէԳալստյանկիրակի,որպեսզիայսգիտակցությամբ

մենքմուտքգործենքՏիրոջհետԾաղկազարդինԵրուսաղեմ

ևորպեսզիՏիրոջհետնաևընթանանքԳողգոթայիճանա

պարհովևհարությունառնենք:Եվմիայնայսմտածումը,

այսսևեռակետնունենալովէ,որմենքիրապեսկկարողա
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նանքզղջումապրել,կկարողանանքընթանալայնպիսիու

ղիով,որնիվերջոՏիրոջհետհարությանէարժանացնելու

ամենքիս:

Ուստի, սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, այսօր վերստին

մերմեջարծարծելովքրիստոնեականապրումի լավագույն

դրսևորումները,վերստինարժևորելովայնշնորհը,որտրվել

է մեզ Աստծուց՝ զանազանել չարը բարուց, ուղենիշ ունե

նալստուգապեսայնկյանքը,որըկոչվածենքժառանգելու,

անհրաժեշտէվերստինևվերստիննորոգելքրիստոնեական

մերզգացումները,մեզսևեռակետունենալՏիրոջԵրկրորդ

Գալստյանիրողությունըևերբեքչմտահոգվել,թեերբկլի

նիայդԳալուստը:

Մեզանից պահանջվածը մշտապես պատրաստ լինելն է

ԵրկրորդԳալստյանը,պատրաստլինելնէ՝մերարդարգոր

ծերով, բարի կամեցողությամբ, բարեգործություններով,

մեկմեկուհանդեպդրսևորածսիրովուլավինձգտելուաստ

վածապարգևշնորհով:

ԹողՏերըզորացնիմեզմերառաքելությանմեջ՝իփառս

մերՍուրբԵկեղեցու,այժմևհավիտյանսհավիտենից.ամեն:
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ՈՒԽՏ ՀԻ ՇԱ ՏԱ ԿԻ 
(ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ 89-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻ ԱՌԻԹՈՎ)


Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին

 24 ապ րի լի, 2004 թ.

«Որ դի մար դոյ եր թայ՝ որ պէս գրեալ է վասն նո րա. 
բայց վա՛յ մար դոյն այն միկ՝ յոյր ձեռն որ դին մար դոյ մատ նես ցի.  լաւ 

էր նմա՝ թէ չէր ծնեալ մարդն այն» ( Մատթ. ԻԶ 24):

Սիրելի՛հավատացյալքույրերևեղբայրներ.

ՀայոցՄեծեղեռնիապրիլքսանչորսյանհիշատակության

այսօրըՄատթեոսիԱվետարանիԻԶգլխի24րդհամարում

արձանագրվածայսխոսքերնենայսօրխոսումմերսրտե

րին,խոսքեր,որոնքՔրիստոսասաց,երբԻրաշակերտների

հետ Վերնատանը վերջին Ընթրիքին էր նստած: Քրիստոս

սովորաբարԻրմասինարտահայտվումէրերրորդդեմքով՝

իբրևԱնձ,ՈրկողքիցէդիտումևշատհաճախԻնքնԻրեն

անվանումէրՄարդուՈրդի:ԵվահաայդպեսԻնքը,խոսե

լովԻրառաքելությանմասին,աշակերտներինմեկնելով,բա

ցատրելովտակավինսպասվելիքբաները,հաստատումէ,որ

ՄարդուՈրդինպիտիմեկնիայսաշխարհից,պիտիմահանա,

բայցվա՜յայնանձին,որիմիջոցով,որիդավադիրձեռքով

Ինքըպիտիմեկնիայսաշխարհից:Այդպիսիմարդուհամար

լավկլիներ,որնածնվածչլիներ(Մատթ.ԻԶ,24):

Բոլոր մարդիկս այնպես, ինչպես Ս. Գրոց մեջ արձա

նագրվածէ,մերկյանքերնանցկացնումենքինչպեսդաշտի

խոտերը և դաշտի բույսերը: Ապրում ենք որոշ ժամանա

կահատվածևդրանիցհետոթառամելով՝մեկնումայսաշ

խարհից:Ահայուրաքանչյուրսմեզհասանելիքկյանքըայս

աշխարհիմեջապրելով,վաստակելով,ծառայելով,տքնելով՝
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այլևսդադարումենքգոյությունունենալ:Բայցվա՜յայն

անձերին,ովքերբռնությամբխլումենմարդկայինկյանքեր:

ԱհաԱվետարանականայսխոսքի լույսիներքոէբա

ցահայտվումմեզապրիլի24ը:Այսօրվերստինայնօրնէ,

երբյուրաքանչյուրանձ, յուրաքանչյուրքրիստոնյա,քա

ղաքակիրթ աշխարհի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ իր

ձայնըպիտիբարձրացնի՝դատապարտելուայնոճիրը,որի

պատճառովշուրջ89տարիներառաջմեկևկեսմիլիոնմեր

ազգակիցներ բռնությամբ զրկվեցին Աստծուց պարգևված

իրենցկյանքերից։

Անցելեն89տարիներՕսմանյանկայսրությունումհայ

ժողովրդիհանդեպիրականացվածմեծագույնայդեղեռնա

գործությունները հավաքաբար ամփոփող օրվանից՝ ապրիլ

24ից,երբսպանեցինշուրջմեկևկեսմիլիոնհայեր՝մանուկ

ներ,երիտասարդներևծերեր՝անմեղուանզենմարդիկ:Եվ

ինչպեսՓրկչիհամար՝Նրաբարերարություններնուրացած

ապերախտուգազազածամբոխըգոչումէր,թե՝«Խաչըհա

նիր,խաչըհանիրԴրան»(Հովհ.ԺԹ6),նույնպեսևքաղա

քակիրթկոչվողաշխարհըլռելյայն,անձայնևանխոսթույլ

տվեցոճիրըևսպանդըմիժողովրդինկատմամբ,որըբազում

ծառայություններուներքաղաքակրթություններտեսածժո

ղովուրդների կյանքում և ընդհանրապես քաղաքակրթութ

յուն ձևավորելու առաքելության մեջ, մի ժողովուրդ, որը

եթեերբևէմարտաշունչուռազմատենչէեղել,իրգրչովու

դպրությամբ,իրմատյաններովումագաղաթներովէեղել:

«ՄարդուՈրդինպիտիմեկնի,բայցվա՜յնրան,ումմի

ջոցով, ում ձեռքով Ինքը պիտի մատնվի». ահա վերստին

հիշումենքայդխոսքը,վերստինհիշումենքՀայոցԵղեռ

նիանմեղզոհերինևվերստինմերաղոթքըբարձրացնում

նրանցհոգիներիհամար:Եղեռնիանմեղզոհերը,հարկավ,

տարիներհետոյուրաքանչյուրը,իրժամանակիհասնելուն

պես,պիտիմեկներայսաշխարհից,ինչպեսմեռան,ինչպես
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իրենցվախճանըգտանեղեռնիցմազապուրծ շատու շատ

հայեր՝ ցավ ու կսկիծ, հայրենյաց կարոտ ու տենչանք հո

գիներում:Բայցվերստինվա՜յևվա՜յայնանձերին,որոնց

ձեռքովմեռանայդմարդիկ,նահատակվեցին,սպանվեցին:

Եվիսկապես,լավկլիներ,որչարագործներըծնվածչլինեին

ևչժառանգեինծնողուզավակկորցրածմիողջժողովրդի

նզովքևանեծք,ծնվածչլինեինևչդառնայինխարանմարդ

կությանխղճին:

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,այսօրվերստինվերապ

րումիօրնէսոսկալիայդարհավիրքի:ՀայոցՀայրապետը՝

եկեղեցականներիշքախմբովևհայրենիմերերկրիպետա

կան ավագանին՝ Հանրապետության նախագահի գլխավո

րությամբ, այցելում են Ծիծեռնակաբերդ՝ ուխտավորները

լինելովեղեռնիանմեղզոհերիշիրիմներին:

Մենքազգովի՝ողջժողովրդովժամադրությանենքայ

սօրԱպրիլյաննահատակներիհետ,գլուխենքխոնարհում

նրանցհիշատակին,Հոգեհանգստյանպաշտամունքենքմա

տուցումևվերստինուվերստինհիշումխողխողվածնահա

տակներին,առևանգվածուանարգվածկույսերին,գլխատ

վածմտավորականներին, յաթաղանվածալեզարդծերունի

ներինումայրերին:Հիշումենքնաևայդդժնիօրերիժա

մանակակիցԳարեգինԱռաջինՄեծիՏաննԿիլիկիոԿաթո

ղիկոսՀովսեփյանինկարագրությունըտարագրվածհայերի

մասին,որոնքԱրևմտյանՀայաստանիցհրաշքովփրկվեցին

ևմիկերպհասանէջմիածին,Արարատյանաշխարհ:

«Երասխիափերիցմինչևէջմիածին,գրումէՀովսեփյան

Կաթողիկոսը,պողոտայիերկուկողմերը,վանքիընդարձակ

անտառիուճեմարանիբակիևպարտեզիմեջ,պարիսպնե

րիտակփռվածէինմոտավորապես150000փախստական

ներ: ճանապարհի հոգնածությունը, սննդի պակասությու

նը, համաճարակներն իրենց ավերն էին գործում: Տարած

վելէրժանտախտը:Մարդիկփոսերէինփորումարդենմա
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հացածներինթաղելուհամար»:Ահաայսպիսինէրդաժան

իրականությունը:

Եվ այս ամենն ինչպե՞ս արդյոք եղերերգու չդարձներ

Սիամանթոյին և չընդվզեցներ ճակատագրի դեմ, ինչպե՞ս

պախարակելչտարմարդկայինարդարությունըևինչպե՞ս

չխենթացներ Կոմիտաս Վարդապետին, և արդյոք ինչպե՞ս

մերողջժողովրդիմայրըկոչվածլինելուայսհաստատութ

յուննիրպարիսպներիցներսչկրերհիշատակներ,չկրերմա

սունքներայդանմեղզոհերի:

Տեսե՛քՄայրԱթոռՍ.Էջմիածինը՝սրբացածգաղթական

հայորդիներիարյունովևմասունքներով՝հիշատակներցե

ղասպանության:Ո՛րկողմքայլեք՝մասունքևհուշարձան

Կաթնաղբյուր՝եղեռնվերապրածհայիարցունքով,խաչքա

րերի համաձուլվածք այս Տաճարի մոտ: Հուշարձաններից

առավելվկայարաններենսրանք,որտեղխոսումեննահա

տակներիհոգիները,վկայարան,որուխտիենքկանգնելուև

ուխտենքկնքելուԱստծոհետ,ուխտ՝հավատարիմմնալու

նահատակներիհիշատակին,ուխտենքկնքելու՝մերկյան

քով,ստեղծագործմերաշխատանքովհաստատելումերհա

վատարմությունընրանցսուրբհիշատակին:

Լացնուողբըչէ,սակայն,մերճամփան,աշխարհինմենք

լացով,թղթեմերշերեփովհետաքրքիրչենք,աշխարհինհե

տաքրքիրչենքմեր՝իրենցնկատմամբարվածնվիրվածութ

յանհավաստիացումներովևոչէլինքնասիրությունիցավե

լիայլասիրությամբ,այսինքն՝ինքնամերժայլասիրությամբ:

Քրիստոնեությունըդաչէ,քրիստոնեություննինքնությու

նըհաստատողայլասիրություննէ:ԱյսՍ.Եկեղեցին՝հար

յուր երեսուներկու իր Հայրապետներով, երբե՛ք ու երբեք

պատերազմիփողչհնչեցրեցևչիհնչեցնելու՝ո՛չայլամեր

ժությանևո՛չատելության՝որոմներսերմանելովիրհավա

տացյալներիմեջ:Եթեմիձայն,միպատգամհնչելէայսՍ.
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Սեղանիցևայսսուրբկամարներիներքոեղելէկոչմիաբա

նության,եղելէհրավերխաղաղության:

Եվայսօր,Ապրիլյաննահատակներիոգեկոչմանայսօրը,

նույննէհրավերնայդ.հրավերհավատարմությաննահա

տակներիհիշատակին,կոչմիաբանության,հրավերդարձի

դեպի արմատները: «Յանուն Յիսուսի Քրիստոսի ամենայն

ծունրկրկնեսցի»(Փիլիպ.Բ10),ասումէառաքյալը,Հիսուս

Քրիստոսիանվանառջևբոլորըթողծնրադրեն:Խաղաղութ

յունէՀիսուսիանունը,սերէՆրաանունը,միաբանություն

ևմանավանդկյանքէՀիսուսիանունը,ևբոլորսծունրպի

տի դնենք միաբանության, սիրո և կյանքի տաճարներում,

որպեսզիապրենք,ապրենքհիշատակովնահատակների:

Պիտի աղոթենք նրանց աղոթքի վայրերում, պիտի սի

րենքայնպես,ինչպեսիրենքսիրեցին,պիտինվիրվենքայն

պես, ինչպես իրենք նվիրվեցին իրենց ազգային արժեքնե

րինևարժանապատվությանը:Այլոցականակուռպատմու

ճաններըմերմարմնինբարեձևչեն,այլոցշքեղդղյակներն

անհարմար են մեզ, մեր համեստ պարեգոտը մեզ առավել

սրտամոտէ,դրանովենքմենքհետաքրքիրայսաշխարհին,

քանիորմերնէայդպարեգոտը:Մերտունըդղյակչէ,մեր

տունըհյուղակէ,խրճիթ,բայցմերնէ,մերը,ուրապրեցին,

գործեցինևորիննվիրվեցինմերնահատակները:Մենքմեր

դեմքով,մերգույնով,մերտնովուտարազովենքհետաքր

քիր աշխարհին: Եվ աշխարհի բազմազանության մեջ այդ

առանձնահատկություններովէ,որմեզմարդիկևհանրութ

յուններըճանաչելուեն:

Արդ,սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,սիրե՛նքմերտունը,

մերհայրենիքը,տունը,ուրապրեցինԱպրիլյաննահատակ

ները:Գեթեղեռնիցավովմիավորվենք:Ապրիլյաննահա

տակներիմահվանիցհետոկյանքի89րդայսհանգրվանին

վերստինհիշենք,որապրումեննրանք,ովքերպատրաստ

են մեռնելու, և մեռնում են նրանք, ովքեր իրենց ապրած
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ժամանակում արդեն իսկ մահացած են: Մահն ամենասար

սափելին չէ, որ պիտի մարդու որդիների հետ պատահի,

ամենիցսարսափելինևամենիցերկյուղալինմոռացումնէ,

մսխված,չօգտագործվածկյանքը:Մոռացումովմոռացվում

էոչմիայնմոռացվածը,այլնաևմոռացողը:

Արդ,ապրիլ24ինահատակներիհիշատակովվերստին

հիշենք,որապրելուհամարանհրաժեշտէսովորելմեռնել,

պարտավորենքհիշել,որընդհանուրշահիառջևպարտա

վորենքսովորելմոռանալանձնականևեսականցանկացած

դրսևորում:

Ահաայսէ,սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,ապրիլ24ի

խորհուրդը,խորհուրդաղոթքի,խորհուրդանդրադարձու

մի,խորհուրդմտահայեցողության:Եվայսհայեցողությամբ

է,որխնդրումենքՏիրոջից,որգթաԻրարարչականսիրով,

ամենողորմԻրսիրովԱպրիլյանանմեղզոհերիհոգիներըև

նրանցկարգիԻրերկնայիներանականլուսեղենբարձունք

ներում:

ԹողՏերըամենագութԻրողորմությամբհավիտենական

Իրհարկերումլույսերիմեջպահիևպահպանիմերանմեղ

նահատակներիհոգիները:ԹողՏերըուժ,կորով,վճռակա

նությունպարգևիմերժողովրդիբոլորզավակներին՝զորաց

նելովամենքիսմեջկամքնապրելու,զորացնելովամենքիս

մեջ կամքը՝ հիշելուևհավատարմությունդրսևորելուան

մեղնահատակներիհիշատակին,ապրելուևստեղծագործե

լու,նվիրվելուևաշխատելուայնպես,ինչպեսորդաարեցին

Ապրիլյաննահատակները՝Տիրոջիցիրենցպարգևվածկյան

քիտարիներինայժմևհավիտյանսհավիտենից.ամեն:
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ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

(ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
3 հոկ տեմ բե րի, 2004 թ.

«Որով իշխանութեամբ առնես զայդ»
( Մատթ. ԻԱ 23)

Սիրելի՛հավատացյալքույրերևեղբայրներ,

Այսօրկուզեմնախևառաջորդիականերախտագիտութ

յունսևհավատարմությունսբերելՆ.Ս.Օ.Տ.Տ.ԳարեգինԲ

ԱմենայնՀայոցԿաթողիկոսին, սրանիցմեկ շաբաթառաջ՝

սեպտեմբեր 26ին, նվիրական և սրբազնասուրբ այս Խո

րանին եպիսկոպոսական բարձր ծառայության կոչվելու

առիթով: Շնորհակալությունս նաև հոգևոր եղբայրներիս,

ովքերիրենցաղոթքներով, իրենցզորակցությամբաջակից

ենինձ,որպեսզիդույզնհաջողությամբկարողանամիրակա

նացնելդժվարինևպատասխանատուայսառաքելությունը:

Հայցում եմ հավատացյալներիդ աղոթքները տկար անձիս

համար, որպեսզիկարողանամփոքրինչարդարացնելայն

հույսերը,այնակնկալությունները,որոնքկապվումենյու

րաքանչյուր նորոգ ձեռնադրյալի հետ: Նախախնամական

եմտեսնում,որայսօրսրբազնասուրբայսբեմիցընթերցված

սուրբգրայինհատվածներումշոշափվումէրմինյութ,որը

լավագույնուղենիշըկարողէլինելինձ,որկոչվելեմնոր

բարձրագույն իշխանության՝ եպիսկոպոսական իշխանութ

յան՝արժեցնելուայդիշխանությունըծառայությամբ:
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Ահավասիկ այդ դրվագներից մեկը, որը ամփոփված է

ՄարկոսիԱվետարանիտասնմեկերորդգլխում:ԵրբՔրիս

տոսշրջումէրԵրուսաղեմում,արդենիսկբավականհամ

բավձեռքբերած՝որպեսհրաշագործ,սքանչելագործանձև

նաևիրաշակերտներիկողմից՝սիրվածևհռչակված,մոտե

նումեննրանփարիսեցիները,դպիրներնուսադուկեցինե

րը,ովքերգիտակներնէինհրեականօրենքներիևկանոննե

րի:Մոտենումենևասում,թե՝մենքգիտենք,որդուհմուտ

մեկնիչ ես,այր ես սքանչելագործ,ևկուզենքիմանալ,թե

ի՞նչիշխանությամբեսայդամենըկատարում:Բնականա

բար, Տիրոջ սքանչելագործությունների մասին նրանք ար

դենիսկտեղյակէին,որովհետևմինչայդՏիրոջըխնդրել

էին,որպեսզիիրենցնշանցույցտար,սքանչելիքկատարեր՝

հավաստելուհամարԻրաստվածությունը,Իրբացառիկութ

յունը:

Այս անգամ արդեն հարցը փոխված էր. հարցը ուղղ

վում էր Քրիստոսին՝ պարզելու, թե այն ամեն հրաշագոր

ծությունները, որոնք կատարվում են, ի՞նչ իշխանությամբ

ենկատարվում:Տիրոջըհարցնումեն,թե՝ո՞վտվեցՔեզայդ

իշխանությունը:Քրիստոսհանդարտև,ամբողջապեսհաս

կանալովհարցադրումըկատարողներիետինմիտքը,կրկին

պատասխանում է հարցով՝ իսկ դուք կարող եք ինձ ասել՝

Հովհաննես Մկրտիչը, որ եկավ, քարոզեց ինձնից առաջ,

արդյոք երկնքի՞ց էր առաքված, թե՞ երկրից, այսինքն՝ իր

իշխանությունը երկնքի՞ց էր գալիս, թե՞ մարդկանցից էր

տրված: Ավետարանիչն այստեղ նաև մի հետաքրքիր ար

տահայտություն է անում: Ասում է, որ հրեա վերնախավի

ներկայացուցիչները սկզբից մտածեցին պատասխանել, որ

Հովհաննես Մկրտչի հայտնությունը, իշխանությունը երկ

րիցէր,սակայնհետոերկնչեցին:Վախեցան,որովհետևժո

ղովրդիշրջանումՀովհաննեսՄկրտիչըհամակրանք,սերև

հարգանքէրվայելում:Բայցնաևմիաժամանակհիշեցին,որ
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եթեպատասխանեն՝երկնքիցէ,ինքնաբերաբարհարցպետք

է առաջանար՝ իսկ եթե երկնքից էր, ինչո՞ւ թույլ տվեցիք

նրան սպանել: Ահա այս իրավիճակում շփոթված, մտամո

լոր՝նրանքասացին՝չգիտենք,թեորտեղիցէրՀովհաննես

Մկրտչի իշխանությունը: Այնուհետև Քրիստոս ասում է՝

եթեդուքչեքկարողիմհարցինպատասխանել,եսէլչեմ

ցանկանումձերհարցինպատասխանել:

Առաջինհայացքիցթվումէ,թեՔրիստոսհարցովըն

դամեննիրենտրվածհարցըփակեց,և,սակայն,քիչհետո

պարզվում է, որ երկրորդ հարցադրումով Քրիստոս նաև

պատասխանումէԻրենուղղվածհարցին:Պատասխանիմեջ

Տերըմատնանշումէայնանձին՝ՀովհաննեսՄկրտչին,ով

տեղեկացրելէրԻրգալստյանմասին,ովնաևբացահայտել

էրԻրիշխանությանաղբյուրը:Իսկո՞րնէայդիշխանութ

յանաղբյուրը.երբԵսայիմարգարենհորդորէկարդումժո

ղովրդին,ասումէ.«ՅուսացեալլիցիմարդնյԱրարիչիւր»

(Եսայի ԺԷ 7): Ահա իշխանության աղբյուրը և ակունքը:

Իշխանությունըոչթետրվումէմեկայլանձիկողմից,իշ

խանությունըոչթեծնվումէանձիմեջ,այլիշխանությունը

ծնվումէԱստծունկատմամբմարդուհավատարմությունից,

մարդու՝ Աստծուն ապավինությունից: Ահա այս է իշխա

նությանաղբյուրըսուրբգրայինհայտնությանմեջևքրիս

տոնյաներիսընկալումներիևըմբռնումներիմեջ:

Իշխանությանմասինիրըմբռնումներըներկայացնումէ

նաևՊողոսառաքյալը:Ունենալովհսկայականիշխանութ

յուն հավատացյալների վրա, լինելով համապատիվ առաք

յալներինևլինելովքրիստոնեությանմեծագույնջատագով

ներիցմեկը,իրխոսքնուղղելովկորնթացիներին՝իրայդմեծ

իշխանությամբհանդերձասումէ.«Եղբայրնե՛ր,եսխնդրում

եմ,որպեսզիդուքփոխվեքևմշտապեսբարիքգործեք,ոչ

թենրահամարեմուզում,որբարիքգործեք,որպեսզիես

փառավորվեմ և ես երևամ ընտիր, այլ որպեսզի ձեզ հա
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մարլավլինի,ցանկանումեմ,որպեսզիդուքավելիզորա

վորլինեք,զորավորլինեք՝նույնիսկիգինիմտկարանալու»

(հմմտ.ԲԿորնթ.ԺԳ7):

Ահաիշխանությանևսմեկբացահայտում,ևսմեկաղբ

յուր:Ուրեմն՝իշխանությանդրսևորումընաևառաջինհեր

թինսերնէ,սեր,որէծառայությանմեջ,սեր,որդրսևորվում

էբարիարդյունքով:ԲարսեղԿեսարացիՀայրապետը՝մեծա

գույնՀայրապետներիցմեկըԸնդհանրականՍուրբԵկեղե

ցու,երբանդրադառնումէիշխանությանըևմեկնաբանում

է՝ հարստությո՞ւնն է արդյոք իշխանությունը. ո՛չ, հարս

տությունըկողոպտվում է, մսխվումէ.գեղեցկությո՞ւնն է

արդյոքիշխանությունը.կրկին՝ո՛չ,գեղեցկությունըխամ

րումևմաշվումէ:Ֆիզիկականո՞ւժնէիշխանությունը.ո՛չ,

այն տարիքի հետ թուլանում է: Եվ վերստին ու վերստին

անդրադառնալով, մատնանշելով իրական աղբյուրն իշխա

նության՝ասումէ,որիրականիշխանությունըՏիրոջկողմից

ընծայվածբարեհաճություննէանձին,որփոխհատուցվում

էանձիհանդեպՏիրոջնընծայվածհավատարմությամբ:

Պողոս առաքյալը Կորնթացիներին ուղղված երկրորդ

թղթումվերստիննշումէ,որիշխանությունը,որըտրված

էիրեն,տրվածէոչթեքանդելու,ոչթեամայացնելու,ոչ

թե տակնուվրա անելու, այլ կառուցելու համար: Եվ այն

իշխանությունը, որը հաստատված է սիրո, ծառայության

պատրաստակամությանվրա,այդիշխանությունըմշտապես

գործումէևմշտապեսզորացողէ:Իշխանությանմասինու

րիշմիառիթովՔրիստոսխոսումէ,երբառաքյալներիհետ

շրջումէր,ևմիանգամհարցէտրվում,թեո՞վէառաք

յալներիմեջմեծը:Քրիստոսպատասխանումէ՝ձեզնիցով

փոքրնէ,նաէձեզանիցավելիմեծ.ովսպասավորէ,նաէ

իշխան,չեկասպասավորությունվերցնելու,եկասպասավո

րելու,եկածառայելու:ԱհաՔրիստոսիպատգամնամենքիս:
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Եվայսօր,սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,ևսմինախախ

նամական,ևսմիխորհրդանշականիրադարձությունեմտես

նում,երբաշխարհասփյուռմերգաղթօջախներիցԱմենայն

ՀայոցՀայրապետիհովանավորաջիևՄայրԱթոռՍուրբԷջ

միածնինվիրականայսկամարներիներքոենհավաքվելՀայ

Բարեգործական Ընդհանուր Միության աշխարհասփյուռ

զավակներըևանդամները:Այս օրերինՀայաստանիՀան

րապետությունում՝ մեր Հայրենիքում, անցկացվում է Հայ

Բարեգործական Ընդհանուր Միության ութսուներեքերորդ

ընդհանուր համաժողովը: Պատահական չեմ տեսնում այս

զուգադիպությունը,որովհետևԲարեգործականԸնդհանուր

Միություննիրպատմությանողջընթացքինծառայություն

էբերելմերժողովրդին:Միդիպուկարտահայտությամբ՝Հայ

ԲարեգործականԸնդհանուրՄիությունըկոչվելէՍփյուռքի

հայոցկառավարություն,Սփյուռքիհայոցիշխանությունև

այդիշխանությունըեղելէծառայության,նվիրումիկառա

վարություն:Ծառայություն,որբազմաթիվհայկականգաղ

թօջախներումստեղծելէդպրոցներևեկեղեցիներ:Որքան

հայերիտասարդներկրթությունենստացելՀայԲարեգոր

ծականԸնդհանուրՄիությանհոգածությամբ:Այնեղելէև

շարունակումէմնալկարևորագույնսնողզարկերակներից

մեկըազգայինմերկյանքում՝ինչպեսՀայաստանում,այն

պեսևՍփյուռքում:

Այսօր նաև ուրախությունն ունեմ հայտնելու, որ այն

իշխանությունը, որը տրվում է մեզանից յուրաքանչյու

րին՝քրիստոնյաանունըկրելու,ևայնիշխանությունը,որը

տրվումէմեզ՝ձեռնադրությամբքահանակոչվելու,այդիշ

խանությունը կրելու են գալիս նաև նոր եկեղեցականներ,

նորհոգևորականներ,ևՏիրոջկամքով,ՎեհափառՀայրա

պետիօրհնությամբ՝հաջորդկիրակի,հոկտեմբեր10ին,Մայր

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում վերստին այդ իշխանությունն է

տրվելուքսաննորընծաեկեղեցականների,շուրջքսանեկե
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ղեցականների, ովքեր գալու են համալրելու, մեկտեղելու

իրենցջանքերը,համախմբվելու,որպեսզիառավելառաջըն

թացապրիառաքելությունընվիրականայնհաստատութ

յան,որըդարերիհոլովույթիմեջփաստելէ,որմիակնէև

անփոխարինելին,բացառիկնէայսժողովրդիկյանքում,և

այդհաստատությունըՀայաստանյայցԱռաքելականՍուրբ

Եկեղեցին է,ՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածինըիրկենտրոնով

ևաստվածարյալիրՀայրապետով:Եվայսիշխանությունը՝

ծառայությանիշխանությունը,վստահենք,որպիտիկարո

ղանանորարդյունքներապահովելմերժողովրդիկյանքում:

Այսիշխանություննէ՝ծառայականիշխանությունը,որպի

տիծաղկում,զարթոնքևբարգավաճումբերիմերՀայրենի

քին,մերգաղթօջախներումազգայինմերկյանքին:

ԹողՏերըհովանավորԻրԱջով,ամենախնամԻրողոր

մությամբմշտապեսծաղկեցնիմերհոգում,զարթնեցնիմեր

հոգումմիմյանցծառայելու,միմյանցսիրելու,միմյանցմտա

հոգություններովևուրախություններովբաժնեկիցլինելու

ապրումըևպարգևը:

Շնորհք,սերևաստվածայինսրբարարզորություննընդ

ձեզևընդամենեսյանսդ.ամեն:
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Ա ՌԱ ՔԵ ԼԱ ՇԱ ՎԻՂ ԾԱ ՌԱ ՅԱ ԿԻՑ ՆԵՐ 
(ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԻԹՈՎ)

Եր ևա նի Սբ. Գ րի գոր Լու սա վո րիչ Մայր Ե կե ղե ցի
 10 հոկ տեմ բե րի, 2004 թ.

Սիրելի՛հավատացյալքույրերևեղբայրներ,

Այսօր բացառիկ ուրախություն է Առաքելական մեր

ՍուրբԵկեղեցում,քանզիամենքս՝հոգևորևաշխարհական

դասով,ԱմենայնՀայոցՀայրապետիհովանավորաջիօրհ

նության ներքո, համախմբվել ենք Սուրբ Գրիգոր Լուսա

վորչիանունըկրողնվիրականև1700ամյակինընծայված

այս տաճարում, համախմբվել ենք՝ կատարելու, մասնակից

լինելումերաղոթքներովձեռնադրությանարարողությանը

տասնինընորընծայյալների:Տասնինըանձեր,ովքերիրենց

ուսումնառությունըԳևորգյանՀոգևորՃեմարանումևքա

հանայիցպատրաստմանլսարանումանցնելուցհետոհանձ

նառությունդրսևորեցին,պատրաստակամութունունեցան

լծվելուայնառաքելությանը,իրենցանձերիվրակրելուայն

կոչումը,որնավանդվեցմեզմերՏերՀիսուսՔրիստոսիցև

որնիրականացվեցմերհայրերիկողմից:

Ահա այսօր՝ բացառիկ ուրախության այս օրն անդրա

դառնում եմ Տիրոջ այն խոսքերին, որոնք արձանագրված

ենՂուկասուԱվետարանիիններորդգլխում.«Ոչոքար

կանէ ձեռն զմաճով և հայիցի յետս»: («Ոչ ոք չի կարող

ձեռքը մաճին դնել և ետ նայել) (Ղուկ. Թ 62): 17 դարեր

առաջ, երբ քրիստոնեությունը պետականորեն հաստատ

վեց մեր երկրում, նվիրական այս հողի վրա, և 20 դարեր

5 - Արշակ եպս. Խաչատրյան
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առաջ,երբտակավիննորէրքրիստոնեությունըմուտքգոր

ծելմերաշխարհ,մերհայրերը,արձագանքելովՏիրոջկոչին,

վճռականորենդրեցինիրենցձեռքըայնմաճին,որըկոչվում

էսիրոուծառայությանառաքելություն:Ահաայսօրնվի

րականայդշղթանշարունակվումէ,և20դարանց,երբմեր

ԵկեղեցինՀայաստանինորանկախՀանրապետությանիրո

ղությամբ նոր շունչ և նոր զարթոնք է ապրում, վերստին

այդ առաքելությանն են լծվում, այդ ծառայության մաճին

ձեռքներնենդնում19նորընծայյալքահանահայրեր:

Սիրելի՛ հոգևոր եղբայրներ, ընծայացուներ, այսօր գի

տեմ, թե որքան հուզումնալից է տրոփում ձեր սիրտը,

և ինչ իղձերով ու նվիրական ապրումներով է հորդում

ձեր արյունը: Գիտեմ՝ որքան պատրաստակամ եք, գիտեմ՝

խանդավառությանջերմզգացումով լցվածեքձերծառա

յությունը բերելու Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ

Եկեղեցուն: Այս արարողության ընթացքում ընթերցեցինք

աղոթքներ,մաղթանքներ,որոնցնշանակությունըևառանց

քըմեկնէ՝ծառայությունևանմնացորդծառայությունՏի

րոջըևսրբազանմերԵկեղեցուն:

Քրիստոնեականծառայությունըծառայություներիմեջ

թերևսայնմիակնէ,որերկվությունչիհանդուրժում,միակն

է,որասումէ.«Չեքկարողերկուտիրոջծառայել»(Մատթ.

Զ24):Քրիստոս,երբԻրաշակերտներինուղարկեց,առաքեց

ծառայագործության,ասաց.«Ձեզհետմիվերցրեքո՛չգա

վազանևո՛չմախաղ,ո՛չհացևո՛չարծաթդրամ»(Ղուկ.

Թ 3): Ուրեմն և մեր՝ հոգևորականներիս առաջին առաքե

լությունը մեր ծառայության մեջ անմնացորդ նվիրումն է

մերառաքելությանը,այնծառայությանը,որըկոչվածենք

իրականացնելու: Եվ վերստին մեր ծառայության համար

անդրադառնալովայնօրինակներին,որՔրիստոստվեցմեզ,

հիշենք,որերբՔրիստոսվերստինմեկնեցդեպիՍամարիա,

որտեղիցայնուհետևպետքէգնարԵրուսաղեմ,ցանկացավ
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իջևանել սամարացիներից մեկի տանը, և սակայն երբ սա

մարացինիմացավ,որՔրիստոսայնուհետևպետքէմեկնի

Երուսաղեմ,դռներըփակեցՆրաառջևևչթողեց,որՔրիս

տոսիրաշակերտներիհետօթևանիիրտանը:Աշակերտնե

րը,իպատասխան,անմիջապես,ասացին.«Տե՛ր,եկ՝երկնքից

հրդեհ բերենք, կրակ բերենք և այս մարդկանց հրդեհենք,

որովհետևիրենքչգիտեն,թեումառջևենդուռըփակում»:

Քրիստոս սակայն պատասխանում է. «Ո՛չ, Մարդու Որդին

չեկավկորստյանմատնելու»՝ՄարդուՈրդինչեկավավերե

լու,ոչնչացնելու,այլեկավկառուցելուուփրկելու:Եվահա

երկրորդ այն առաքելությունը, որին լծվելու եք դուք հե

տայսուձերհոգևործառայագործությանընթացքին,պետք

էլինիոչթեքանդել,ոչթեխռովությունսերմանել,այլսեր

քարոզել, կառուցել, ջերմացնել իրարից մերժված սրտերը,

իրարմոտեցնելչհանդուրժողանձերին:Ահաայսէլինելու

ձերառաքելությունը,սիրելի՛եղբայրներ,ձերծառայագոր

ծության,ձերքահանայագործությանընթացքին:

Եվմաղթանքսէ,որմերժողովուրդնիրապես,որպես

ձեր կոչմանը արժանի հոգևորականների, ձեզ դիմի հենց

այդպես:

Տիրոջսերը,շնորհնուօրհնությունըձեզևամենքիհետ.

ամեն։
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ԽԱ ՉԻ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐՀ

(Բաքվի ջարդերի հիշատակի առիթով)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
 23 հուն վա րի, 2005 թ.

« Զի դու ես մեր Հայր»
 (Ե սա յի ԿԳ 16)

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,այսօրազգիսՎեհափառ

Հայրապետի՝Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.ԳարեգինԲԱմենայնՀայոցԿա

թողիկոսիմասնավորտնօրինությամբ՝Պատարագիսրբազան

արարողության ընթացքին կատարելու ենք հոգեհանգստ

յանարարողություն՝իհանգիստ1990թ.Բաքվումզոհված

հայերի հոգիների: Նախախնամական է, որ մեր Հայրերի

իմաստունտնօրինությամբ՝սուրբգրայինայսօրվաընթերց

վածումԵսայիմարգարեիշրթներովՏիրոջնուղղվածխոս

քում ասվում է. «Դու ես մեր հայրը: Աբրահամը չգիտէր

մեզ,Իսրայէլըմեզչէրճանաչում,բայցդու,Տէ՛ր,Հա՛յրմեր,

փրկի՛րմեզ,որովհետևսկզբիցիվերմեզվրայէքոանունը»

(ԵսայիԿԳ16):

Քանի՜քանիանգամներմերժողովուրդը՝որպեսհավա

քականություն,այլևսհոգնելովևհուսախաբլինելովմարդ

կանցշարքերումԱստծունփնտրելուց,վերստինդարձելէ

դեպի ճշմարիտ աստվածճանաչողություն, վերստին դար

ձելէդեպիԱստվածևիրհոգսերը,իրցավերը,իրտառա

պանքներնուողբերգություններըպատմելՆրան՝վերստին

հաստատելով,որԱստվածէիրՏերը:Ոչոք,նաևնրանք,

ովքերստեղծեցինազգերիկարծեցյալեղբայրությաններքո
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միհսկաբռնապետություն,իզորուչէինազգերիևժողո

վուրդներիմիջևառաջացնելեղբայրության,բարեկամութ

յանիրականհամագործակցությանոգի:

Ահաայդպիսինէրայնհամակցությունը,բռնիհամակ

ցությունը,որկոչվումէրԽորհրդայինՄիություն,որիլուռ

հայացքիներքոտակավին1988թվականից,երբմերժողո

վուրդը հերոսական ջանքերով, հերոսական մաքառումնե

րի գնով ընթանում էր այն ճանապարհով, որի բարձունքն

անկախությանուազատությանլույսնէր,ահաայդտարի

ներինբռնիորեն,ոճրագործճանապարհներովփորձարվեց

կասեցնելմերժողովրդիընթացքը:

Համառոտթվարկումնիսկայնողբերգությունների,այն

հալածանքների,որոնքտեղիունեցանմերժողովրդիզավակ

ներիհետ,բավականէ,որպեսզիցանկացածթերահավատ,

ցանկացածտարակույսունեցողանձխոնարհեցնիիրգլու

խըկամքիևտոկունությանառջևայնժողովրդի,որիզա

վակներըլինելուպատիվըևկոչումըունենքմենքամենքս:

1988 թ.ի ահռելի երկրաշարժ, Սումգայիթի, Կիրովաբադի

ոճրագործություններևահաայսողբերգականշղթայիօղա

կում ևս մեկ ոչ պակաս քստմնելի, ոչ պակաս սահմռկե

ցուցիչմիտեսարան՝Բաքվիջարդերը,ջարդեր,որոնցցավն

արդենտասնհինգտարիուղեկիցէմերժողովրդին,որոնց

վերքերըտակավինսպիացածչեն:

Ականատեսների վկայությամբ՝ այդ օրը՝ հունվար 13ի

գիշերը, հարյուրավոր հայեր ենթարկվեցին սոսկալի տան

ջանքներիուչարչարանքներիևսպանվեցին:Միամերիկացի

դիվանագետ պատմում է, թե ինչպես ծերանոցի տասնչորս

ծերերուղղակիկենդանիորեն,ողջողջթաղվեցին,ուրիշներ

պատմումեն,թեինչպեսխուժանըկրակիշուրջըհավաքված

տաքանում էր հաջորդ իր ջարդն ու կողոպուտն սկսելուց

առաջ:Եվինչպե՛սայսերևույթըհրեշավորությամբտարբե



70

րել 1915 թվականի սոսկալի Ցեղասպանությունից, ինչպե՛ս

այնչորակելՑեղասպանություն:

Մեզսպանումէինոչթենրահամար,որմենքեղբայ

րասպանենք՝իբրևԿայենըևոչէլՏիրասպան՝որպեսՀու

դան,այլմեզսպանումէինմեկբանիհամար,մենքհա՛յենք,

քրիստոնյա՛ենք,ևոչոքչէրկարողմեզվրադատապար

տությանկնիքդնելորպեսդավաճանիևորպեսՏյառնաս

պանիևկամեղբայրասպանի:

Մերդատապարտությունըմեկնէր.այն,որմենքպատ

կանումէինքմիժողովրդի,որինկոչումեն«հայ»:Եվահա

այսօրմենք,համախմբվածայսսուրբտաճարում,Վեհափառ

Հայրապետի բարձր հովանու ներքո, կոչված ենք աղոթե

լու,կոչվածենքմերհայացքներըդեպիվերբարձրացնելու՝

հանգստությունհայցելուհոգիներինայննահատակաց,ով

քերայդօրերինիրենցհոգինավանդեցին:Մենքհավատում

ենք, որ, Վազգեն Վեհափառի խոսքերով, մահը դառնում

է նախերգանքը հավիտենական կյանքի, մենք հավատում

ենք,որմահըամենասարսափելինչէ,որկարողէկատարվել

քրիստոնյայիհետ,բայցնաևհավատումենք,որայնձեռքե

րը,որիզորուենկտրելԱստծոկողմիցպարգևվածկյանքի

թելը,այդձեռքերըպիտիչորանան:

Մենք հավատում ենք նաև, որ Աստված, որ Իր հովա

նինտարածումէինչպեսարդարների,այնպեսևմեղավոր

ներիվրա,տերպիտիլինիինչպեսմեզ՝ապրողներիսուող

ջերիս, այնպես և մահացածներին, և մենք մի օր վերստին

պիտիհանդիպենքմերնահատակված,զոհված,սպանդիեն

թարկվածքույրերին,եղբայրներին,մանուկներինուծերե

րին:ԹողԱստծոամենախնամԱջըմշտապեսհովանիլինի

ամենքիս,մխիթարությունբերիմեզ,ևթողմերպատմութ

յանդառըփորձառությունըվկայությունլինիմեզ,որմենք

պետք է համախումբ լինենք, պետք է տարակույսներ չու
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նենանքդեպիհաղթանակգնալումերճանապարհին,չար

ժեզրկենքայնբոլորհալածանքներնուդժբախտություննե

րը,որոնքբաժինհասանմեզդեպիանկախությունևազա

տություն մեր հաղթարշավի ճանապարհին: Թող Աստված

ամենողորմ Իր սիրով, ամենագութ Իր Աջով մեզ ամենքիս

մխիթարություն պարգևի և հանգստություն բերի զոհված

հոգիներին:

«Յիշատակնարդարոցօրհնութեամբեղիցի.ամէն»:
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ՃՇ ՄԱՐ ՏՈՒԹ ՅԱՆ ՀԵՏԵՎՈՐԴ ՆԵՐ

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
2 հոկ տեմ բե րի, 2005 թ.

«Ոչ կա րեմք ինչ հա կա ռակ կալ ճշմար տու թեանն,
այլ վե րա կա ցու եմք ճշմար տու թեանն»

 (Բ Կորնթ. ԺԳ 8)

Ճշմարտություն:Որքա՜նառաձգական,որքա՜նանհստակ

էհնչումայնայսօրվամարդկանցշրթներին:Որքա՜նանորոշ

ընկալումներիևհասկացողություններիտեղիքէտալիսայս

մեկբառը:Յուրաքանչյուրանձմեկպատկերացումէդնում

«ճշմարտություն» բառի տակ, բայց միաժամանակ՝ որքա՜ն

պարզ,որքա՜նհստակ,որքա՜նմեկինէայնՊողոսառաքյալի

շրթներին:Հեթանոսացառաքյալնէ,որվստահորեն,առանց

երկմտության, հայտարարում է. «Ոչ թե ճշմարտությանը

հակառակորդենք,այլճշմարտությանպաշտպաններնենք»:

ԱյսէրառաքյալիպատգամըՀունաստանիքաղաքներից

մեկում՝ Կորնթոսում ձևավորված քրիստոնեական համայն

քին,միքաղաք,որնայդժամանակաշրջանումհայտնիէրիր

վկայությամբ, ուր իր այցելություններով Պողոս առաքյալը

ձևավորել էր քրիստոնեական առաջին համայնքը, ուր նաև

միշարքանձինքհայտնիէինիրենցջերմեռանդբարեպաշ

տությամբ,ջերմեռանդվկայությամբ:Ժամանակիհոսանքնե

րը,ժամանակիթյուրընկալումներըշփոթէինառաջացրելայս

համայնքում:Քրիստոնյաեղբայրներիմիջևվիճաբանություն

էրծագել,ևՊողոսառաքյալնիրհեղինակությամբվերստին

կոչված էր հարթեցնելու Կորնթոսի համայնքում հերձված

դառնալուսպառնացողվիճակը:Եվերբնրանմեղադրումեն,
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թեինքըոչայնքանվճռականէ,նապատասխանումէ.«Քավ

լիցի,որեսիմիշխանությունըգործադրեմքանդելուհամար,

որովհետևիշխանություննինձտրվեցոչթեքանդելու,այլ
կառուցելուհամար,որովհետևեսճշմարտությանհետևորդն
եմևոչթեհակառակորդը,ևեթեճշմարտություննինքնա
բերաբարկարողանահաստատվելձերհամայնքիցներս,ես
ուրախկլինեմ,եթեչօգտվեմիմայդիշխանությունից»:

Ահա այս է այսօրվա Սուրբ Գրոց պատգամը՝ քաղված
Պողոս առաքյալի՝ Կորնթացիներին ուղղված երկրորդ նա
մակից, սիրելի՛ հավատացյալներ, որ մատուցվեց այսօրվա
Սուրբգրային ընթերցվածների միջոցով ամենքիս խորհր
դածությանը: Եվ հակառակ, որ բազում անգամներ հնչել
է «ճշմարտություն» բառը, այսօր, պատմության սկզբնա
վորմանակունքներիցսկսյալ,տակավինհստակչէ,որոշչէ
«ճշմարտություն» հասկացության ընկալումը մարդկանցս
մտածումներիմեջ:

Հուսալքվածայլևսիրենցկյանքումտեղգտածանբարո
դրսևորումներից,մարդկայինհարաբերություններիմեջտեղ
գտածանընդունելիերևույթներից,երբարդենանկարելիէր
դարձելայդհարաբերություններիմեջնշմարելանգամջեր
մությունը,ազնվությունը,անկեղծությունը,շիտակությունը,
հինհռոմեացիներըհակվածէինենթադրելու,որճշմարիտէր
միայնմեկբան,որոչինչճշմարիտչէ:

Հինհույներըճշմարտությունըկապումէինգեղեցկութ
յան հետ, ոմանք՝ ուժի հետ՝ վերջինս հայտարարելով իբր
ճշմարտությանբացարձակևմիակաղբյուր:Անցանժամա
նակներ,սակայնո՛չուժով,ո՛չգեղեցկությամբևո՛չնյութա
կանարժեքներովանկարելիեղավհաստատելճշմարտությու
ննաշխարհիվրա:Այսօր՝Քրիստոսիգալուստիցերկուհա
զարտարիհետո,տակավինարդիականէ,տակավինայժմեա
կանէայնհարցը,որըՔրիստոսինտվեցայնկուսակալը,ով
հայտնիէիրչեզոք,անդեմ,աննկարագիրկեցվածքով,որին
պատմությունըհիշումէ«Պիղատոս»անունով:
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ԵրբՔրիստոսինտարաննրամոտ,հարցրեց.«Արդյո՞ք
դութագավորես»:Քրիստոսպատասխանեց.«Եսչասացի,
դուասացիր,որԵսթագավորեմ,ևԵսեկելեմճշմարտութ
յունը ներկայացնելու»: Եվ այստեղ Պիղատոս հնչեցնում
էհարցումը,որդարերշարունակհուզելէբարոյախոսնե
րին, իմաստասերներին և ընդհանրապես՝ մարդկանց: Ի՞նչ
է ճշմարտությունը: Առաջին հայացքից մենք, Ավետարա
նիմեջչգտնելովՔրիստոսիպատասխանըայսհարցումին,
տարակուսանքիմեջենքհայտնվում:Արդյո՞քՔրիստոսԻն
քըևսչգիտեր,թեինչէճշմարտությունը:ԲայցԱվետարա
նի համապարփակ իմացությունը միանշանակ պատասխան
էտալիսայսհարցումին.«Ե՛ս,Ե՛սեմՃշմարտությունըև
Ճանապարհը», պատասխանում է Քրիստոս: Եվ Իր լուռ,
խոնարհ, հեզ կեցվածքը Պիղատոսի առջև ընդամենը հան
դիմանությունէր՝«կանգնածՃշմարտությանառջև՝ճշմար
տությո՞ւնեսփնտրում,լույսերիմեջ՝ճրա՞գեսփնտրում»:

Ճշմարտությունը խաղաղություն է: Երբե՛ք ու երբե՛ք
ճշմարտությունըհաստատվելուհամարբռնությանևկոպ
տության կարիք չունի: Ճշմարտությունն ի զորու է ինքն
իրեն հաստատելու, որովհետև ճշմարտության աղբյուրն
ԻնքնԱստվածէ,իսկԱստվածխաղաղությանիշխանէ:Երբ
մարգարենԱստծունպիտիտեսներ,նրաառջևովհսկափո
թորիկէանցնում,ևՍուրբԳրքումասվումէ,որԱստված
այնտեղչէր:Հետևումէավելիհզորմիփոթորիկ,ևվերստին
պարզվումէ,որԱստվածայդտեղէլչէր,դրանհաջորդում
էմիմեղմզեփյուռ,միհանդարտքամի,ևմարգարենասում
է,որահաԱստվածայդհանդարտության,այդխաղաղութ
յանմեջէր:

Երկրորդ՝ճշմարտությունըծառայությանմեջէ:ՏերՀի
սուս Ինքն ասաց. «Ես չեկա սպասավորություն ընդունելու,
այլեկասպասավորությունկատարելու,ևնա,ովցանկանում
էձերմեջմեծըլինել,պարտավորէառաջինսպասավորըլի
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նել»:Ուրեմն՝ճշմարտությանարտահայտմանեղանակըսպա
սավորություննէ,ինքնազոհողությունըևծառայությունը:

Երրորդ՝ճշմարտությունըչիկարողհարաբերվելաշխար
հայինպայմանականություններիհետ,մարդըչիկարողիրեն
կաշկանդելաշխարհայինկապերով,նյութականարժեքներով
ևհավակնել,որճշմարտությանջատագովէ:

Հակոբոսառաքյալընշումէ,որբոլորպարգևները,բոլոր
նվերներըմեզընծայվածենՏիրոջից:Ահամենքճշմարտութ
յանջատագով,հետևող,պաշտպանկարողենքլինելայնժա
մանակ միայն, երբ ընդունենք երկնքից եկած պարգևները,
երկնքիցեկածբարեմասնությունները,բարոյականարժեքնե
րի,հոգևորարժեքներիկրողըևզարգացնողըլինենք:

Չորրորդ՝ ճշմարտությունն անաչառ է, մերկ, չարչար
ված՝ինչպեսայնհաստատողը,փշեպսակով՝ինչպեսՔրիս
տոս, երբ խաչափայտին բարձրացավ, քանզի ճշմարտութ
յունն աչառություն չունի: Ճշմարտությունն աշխարհային
կաշկանդումներովկապկպվածևպայմանավորվածչէ:Պիտի
գնանք,պիտիընթանանքծառայության,պիտիընթանանք
անաչառության,պիտիընթանանքաշխարհայինկապանքնե
րիցձերբազատվելուևխաղաղությանհաստատմանճանա
պարհով,որպեսզիկարողանանքիրականճշմարտությունը,
Տիրոջավանդածճշմարտությունըհաստատելայսաշխար
հիվրա,ևայնժամանակմիայնկարողենքհռչակելՊողոս
առաքյալինման,որմենքճշմարտությանհակառակորդները
չենք,մենքճշմարտությանսպասավորներնենք՝համեստև
խոնարհսպասավորները:Եվմերայսսպասավորությանմեջ
թողօրհնիմեզՏերը,օրհնիմերընթացքը,այժմևհավիտ
յանսհավիտենից.ամեն:
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Կ ՅԱՆ ՔԸ՝ Ա ՂՈԹՔ ԱՌ ԱՍՏ ՎԱԾ
 (ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻԻ ՕՐՎԱ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
 26 մար տի, 2006 թ.

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,

Մեծի Պահոց այս ճամփորդության մեջ, այսօրվա

հանգրվանը,այսօրվակիրակին, մերհայրերիտնօրինմամբ

անվանվելէԴատավորիկիրակի,Անիրավդատավորիկիրա

կի:Որտեղի՞ցէառաջացելայսանունը:ՂուկասիԱվետա

րանիտասնութերորդգլխումՔրիստոսպատմումէԱնիրավ

դատավորի և այրի կնոջ առակը, որում ասվում է, թե մի

քաղաքիմեջմիանիրավդատավորկար,ևայսդատավորի

անիրավությունըբնութագրելուհամարՀիսուսկատարում

էերկուհաստատում.ասումէ՝մարդկանցիցչէրամաչումև

Աստծուցչէրերկնչում:Այսինքն՝անամոթէրևաներկյուղ՝

Աստծուց երկյուղ չունեցող:Երկյուղ, որից, ինչպեսԱստ

վածաշնչումէասվում,սկսվումէմարդուիմաստությունը:

Անամոթությունը հաճախ շփոթվում է համարձակության

հետ:

Ահա այս դատավորը, որը ամոթ ու երկյուղ չուներ,

մշտապես անտեսում է մի այրի կնոջ խնդրանքը։ Կինը մի

վեճուներիրհարևանիհետևանընդհատիրհետևողական,

նպատակասլացջանքերովցանկանումէրիրարդարդատի,

արդարվճռիելքըտեսնել:ԵվՔրիստոսասումէ,որ,ան

շուշտ,դատավորըանամոթևաներկյուղէր,բայցորոշում

էիվերջովճիռկայացնելևլուծումտալայսկնոջխնդրին:

Եվվերջումի՞նչէեզրակացնումՔրիստոս:Ասումէ,որեթե
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երկրային դատավորը, որ ամոթ և երկյուղ չուներ, վերջի

վերջոլուծումտվեցայսկնոջխնդրանքին,ապաերկնային

դատավորը,ովիրականարդարությանկրողնէ,որքա՜նևս

պիտիընդառաջիմեզ:Ահաայսէայնառակը,որիհիման

վրաայսկիրակինկոչվելէԱնիրավդատավորիկիրակի:

Ահա այս Դատավորի կիրակիի խորհուրդը լուսաբա

նելու, պարզաբանելու համար մեր Եկեղեցու հայրերը մեր

ուշադրությունըբևեռումենաղոթքիվրա,ուստիայսկի

րակիննվիրվածէհետևողական,նպատակասլացաղոթքին:

Ահաաղոթքիէությունըևնրամատուցմանեղանակըբա

ցահայտելու համար մեր հայրերը այսօրվա Սուրբգրային

ընթերցվածների շարքումզետեղելեննաևերկուհատված

ԵսայումարգարեությունիցևՊողոսառաքյալի՝Փիլիպեցի

ներինուղղվածթղթից:

Ի՞նչէասումԵսայիմարգարեն:Նա,որպեսՏիրոջխոս

նակ,ՏիրոջդժգոհություննէփոխանցումԻսրայելիժողովր

դին, այն հատվածին հատկապես, ովքեր հավատարիմ չեն

գտնվելՏիրոջհետկնքածուխտին:Եվասումէ,որ՝դուք

պիտիդատապարտվեք,սակայննրանք,ովքերորմշտապես

պահելենուխտնԻնձհետ,այսինքն՝Աստծոհետ,պիտիժա

ռանգեն այն բարիքները, որոնք իրենց համար նախատես

վածենեղել:Հետևաբար,նրանքպիտիկարողանանճաշա

կելիրենցսերմանածծառերիպտուղները,այսինքն՝չպիտի

ասպատակվեն, չպիտիենթարկվենօտարների,թշնամիների

հարձակումներին:ՊիտիվայելենՏիրոջներկայությանամ

բողջբերկրանքը:Եվմիհետաքրքիրխոսքէայստեղասում

Եսայիմարգարեն.Տիրոջըհավատարիմեղողներընախքան

որՏիրոջիցմիբանխնդրեն,Տերնարդենգիտի,թեինչպի

տիխնդրեն,արդենիսկառանցիրենցխնդրանքըմատուցե

լու,Նանրանցտալիսէայն,ինչիրենքպիտիխնդրեն:

Եսայի մարգարեի այս խոսքերի շնորհիվ հասկանում

ենք,որաղոթքիլավագույնարտահայտություններիցմեկը
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հավատարմություննէՏիրոջը:Եվբնավպարտադիրչէխոս

քերովմատուցելաղոթքը:Արդենծառայականպատրաստա

կամությամբանձըկարողէիրխնդրանքը,իրակնկալութ

յունները,իրցանկություններըհայտնելՏիրոջը:Եվովայդ

ամենըմատուցի,նակստանա:

Երկրորդընթերցվածը,ինչպեսասացինք,Պողոսառաք

յալի՝Փիլիպեցիներինուղղվածթղթիցէ:Այստեղառաքյալն,

իր զգացումները, իր մտածումները կիսելով Փիլիպեում

բնակվողհավատակիցներիհետ,ասումէ.«Քավլիցի,որես

ինձկատարյալհամարեմ,քավլիցի,որեսինձհամարեմմե

կը,որուսանելու,հավատքիմեջընթանալուտեղչունի,այլ

իմպարզձգտումը,պարզցանկություննայնէ,որպեսզիես,

մոռանալովիմհետևումմնացածները,ձգտեմդեպիառաջ,

դեպինպատակակետըիմ,որէՔրիստոս»:

Չափազանցհետաքրքրական,հոգեբանականնրբություն

ենպարունակումՊողոսառաքյալիայսդիտարկումը:Փոր

ձենքբացատրելայդպահը:Մենք՝ իբրևժողովուրդ, իբրև

ազգ,ունենքորոշակիպատմականանցյալ,ունենքորոշա

կիհիշողություն:Սակայնայդհիշողություններիցոչբոլորն

են,որքաջալերումենմեզ,օգնումենմեզ,որպեսզիմենք

հասնենքմերնպատակին:Մենքունեցելենքմերպատմութ

յանմեջթե՛պարտություններուձախորդություններ,ևթե՛

հաջողություններուհաղթանակներ:

ՀիշյալընթերցվածումՊողոսառաքյալիասածըհետև

յալնէ.եսփորձումեմանցյալիմեջարձանագրածիմձախոր

դությունները,անհաջողություններըմոռացությանմատնել,

կենտրոնանալ հաջողությունների վրա, որպեսզի հասնեմ

բաղձալինպատակակետին՝Քրիստոսին:Այդպեսէվարվում

նաևայրիկինը:Եթեայրիկիննիրանընդհատկրկնվողայ

ցելություններիընթացքինդատավորիմոտհիշերնախորդ

անգամիրունեցածխորըհուսախաբությունը,վստահաբար

ինքըհաջորդանգամայլևսդատավորիմոտչէրգա:Բայց
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հաջողությանգրավականըայնէր,որինքըերբեքչկորցրեց

լավատեսությունը,չսևեռվեցձախողություններիվրա:

Արդ,սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,հետևյալնէայսօր

վախորհրդիպատգամը.

առաջին՝երբեքչպետքէդադարելաղոթելուց՝Աստծո

նկատմամբհավատարմությունդրսևորելուց,

երկրորդ՝աղոթքինպետքէուղեկիցդարձնելհետևողա

կանուգործնականջանքը,

և երրորդ՝ ամենակարևորը, աղոթքի ժամանակ երբեք

չպետքէհուսահատվել:

Հաճախ կարելի է ականատես լինել տրտնջացողների,

թեաղոթեցինք,բայցպատասխանչստացանք:Իհարկե,սա

սխալպատկերացումէ:Նախ՝այնպատճառով,որմիշտչէ,

որմենքգիտենք,թեմեզինչէհարկավորևերկրորդ՝աղոթ

քիպատասխանըտրվումէմեզտարբերկերպով:

Արդյո՞ք մեր այսօրվա գոյությամբ մենք պարտական

չենքմերհայրերիաղոթքներին:Ուրեմնևմերաղոթքների

պատասխանըկարողենստանալնաևմերժառանգները:

Ուրեմն՝աղոթողսիրտըերբեքամոթովչիմնա.ամեն:
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ԳՈՐ ԾԸ՝ 
ԿՅԱՆ ՔԻ ՉԱ ՓՈ ՐՈ ՇԻՉ

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
 9 հու լի սի, 2006 թ.

Սիրելի՛հավատացյալքույրերևեղբայրներ,

ԱյսօրՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածնինվիրականկամար

ներիներքոհոգևորևաշխարհականքույրերովևեղբայր

ներովհամախմբվելենք՝աղոթակցելումիմյանցՍուրբՊա

տարագիՍրբազանարարողությանընթացքինևնաևապրե

լուհիշատակներովայսՍուրբՏաճարի,այսՍուրբհաստա

տության, պայծառության տեսիլքով ապրած նվիրյալների՝

ԳարեգինԱԱմենայնՀայոցԿաթողիկոսիևտերևտիկին

ԱլեքևՄարիՄանուկյանների:Անձեր,ովքերիրենցկյանքը

ընծայեցին մեր ժողովրդին, մեր Եկեղեցուն՝ տենչալով մեր

Եկեղեցուևմերազգիերջանկությունը,պայծառությունըև

բարօրությունը:Ավելիդիպուկխոսքեսչեմկարողգտնել

բնորոշելու համար իրենց անձերը, քան այն, ինչ որ ընտ

րեցհենցինքը՝ԳարեգինԱԱմենայնՀայոցկաթողիկոսը:

Մարդուկյանքըչափվումէգործերով։

1996թվական:Սգումէրհամայնհայությունը.մեծբա

րեգործներիշառավղիցկյանքինհրաժեշտէրտվելԱլեքՄա

նուկյանը,ևայսառիթովՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածնիցժա

մանած պատվիրակությունը՝ երջանկահիշատակ Գարեգին

Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գլխավորությամբ, մեկնեց

իրմխիթարությունը,իրաղոթքները,իրսփոփանքըբերելու

Մանուկյանողջընտանիքինևհավատավորբարեպաշտզա

վակներին:Եվայսառիթով,կարծեսթեգնահատելովնաև

իրիսկկյանքը,ԳարեգինԱԱմենայնՀայոցԿաթողիկոսը
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հետևյալն ասաց. «Ո ՜վ ազնվազարմ Ալեք Մանուկյան, քո

այսմահվանօրըմերմտածումներըուղղվումենոչթեքո

մահվանը,այլքոկյանքին»:

Իրապես,ՀայաստանյայցԱռաքելականՍուրբԵկեղեցու

երկունվիրյալներայսօրիրենցհիշատակովմեզոչթեմղում

ենխորհելուիրենցմահվանմասին,այլավելի՝իրենցկյանքի

մասին:Խորհելենտալիս,որմարդուկյանքըչիչափվում

միայնայնժամանակահատվածով,որչափինքնապրելէայս

երկրիվրա,այլչափվումէայնգործով,որնինքըկատարեց

իփառսԱստծու՝ իրերկրի, իրժողովրդիև,առհասարակ,

մարդկությանհամար:

ԳարեգինԱԱմենայնՀայոցԿաթողիկոս.հինգտարի

ներեղաներջանկահիշատակՀայրապետիգահակալության

տարիները, հինգ տարիներ, սակայն բազում ճանապարհ

ներ,արձանագրածբազումհաջողություններեկեղեցական

ների պատրաստության մարզում, եկեղեցաշինության մեջ,

հինգ տարիներ, սակայն շոշափելի հաջողություններ հրա

տարակչականմարզում,ևկարծեսհանգուցյալՀայրապետը

մեղրահոսմիխոսքեղավևմինշխարեղավ,որբաշխվեց

մշտապեսիրժողովրդին,ևայսհինգտարիներիընթացքին

իրապես ժամանակով չչափվող մի գործունեություն ծա

վալեցևայդիրգործըգնահատանքըեղավնաևիրանձի:

Տիար Ալեք Մանուկյան. դժվար է խոսել մի անձի մասին,

ովիրբազմաբեղունգործունեությամբնվաճելէոչմիայն

Հայաստանը,այլևՍփյուռքիընդարձակտարածքը:Միդի

պուկարտահայտությամբ՝ՀայԲարեգործականԸնդհանուր

Միությունը կառավարությունն էր հռչակված ընդհանուր

Սփյուռքի,ևերկարտարիներԱլեքՄանուկյանըեղավայդ

կառավարությանղեկավարը՝շարունակելովավանդներնիր

վաստակաշատերախտավորնախնիների:Նրահիշատակնե

րըսփռվածենոչմիայնՍփյուռքում,այլևառատորեն՝Մայր

Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում: Առաջին փողոցներից մեկը, որ

6 - Արշակ եպս. Խաչատրյան
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վերակոչվեց Երրորդ Հանրապետության տարիներին, եղավ

ԱլեքՄանուկյանիանվանփողոցը:ԱլեքՄանուկյանիան

վամբևօրինակովսերունդներդաստիարակվեցին:Ազգային

առաջինհերոսներիցմեկըեղավտիարԱլեքՄանուկյանը:

ՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածնիտարածքումխոսումենիր

արարումները, քարերը և գործերն են աղաղակում, կլինի

գանձատունը՝1982թվականինհիմնադրվածևկառուցված

երջանկահիշատակ Վազգեն Վեհափառի գահակալության

շրջանին,կլինիՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածնիՄայրՏաճարը,

որտեղՄանուկյանգերդաստանի՝ԱլեքևՄարիՄանուկյան

գերդաստանի հարուստ ավանդները շարունակեցին իրենց

ժառանգները,ևշարունակեցիննաևնվիրականգործըԳա

լուստ Գյուլպենկյանի, որ դրանից առաջ հովանավորել էր

նորոգությունըԷջմիածնիՄայրՏաճարի:

Ահանվիրականայսհիշատակներովէ,որապրումենք

մենք այսօր՝ մեր հոգիներում ու մտքերում կրելով երջան

կահիշատակ մեր Հայրապետի՝ Գարեգին Ա Ամենայն Հա

յոցՀայրապետի,հոգելույսԱլեքևՄարիՄանուկյանների

լույսհիշատակները:Այսօրմենքհամախմբվելենքայստեղ

ԱմենայնՀայոցԳարեգինԲՎեհափառՀայրապետիբարձր

հովանուներքո՝կատարելուհոգեհանգստյանարարողութ

յունն այս նվիրյալների՝ Գարեգին Ա Ամենայն Հայոց Կա

թողիկոսի և տեր և տիկին Ալեք և Մարի Մանուկյանների

լույսհիշատակներըվերստինվերարծարծելումերհոգինե

րումևհոգեհանգստյանպաշտոնմատուցելու՝իհանգիստ

նրանցհոգիներին:Այսառիթովողջունումենքնրանցհի

շատակըմեզհետվերապրելուեկածիրենցհարազատներին՝

Սարգսյանընտանիքին՝հանձինԵսթերՍարգսյանիևիրենց

մերձավորների, Մանուկյան գերդաստանի՝ հանձին տիկին

ԼուիզՄանուկյանՍիմոնիևիրընտանիքիանդամներիու

մերձավորների։ Հայցում ենք Տիրոջ մխիթարությունը մեզ

հետնաևիրենց,որպեսզիապրենք,ապրենքայսնվիրյալնե
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րիհիշատակներով,աշխատենք,ջանանքկյանքիկոչելայն

տեսիլքները,ինչորչհասցրինանելիրենքիրենցերկրավոր

կյանքիընթացքին:

Թո՛ղ Աստված խաղաղություն պարգևի ննջեցյալներին

ևմեզզորացնինրանցհիշատակներով:Այժմևհավիտյանս

հավիտենից.Ամեն:
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ԿԵ ՆԱՑ ՏՆՏԵՍ ՆԵՐ 

(ՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿԻԻ ՕՐՎԱ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
 11 մար տի, 2007 թ.

«Եւ գո վեաց Տէրն զտնտեսն ա նի րա ւու թեան, 
զի ի մաս տու թեամբ ա րար»:

 ( Ղուկ. ժ 28)

Այսխոսքերըքաղվածենավետարանականայսօրվաըն

թերցվածից,որըքիչառաջմատուցվեցմեզսրբազանայս

խորանից՝որպեսայսօրվահամարմերմտքերիննախատես

վածխորհրդածությաննյութ:

ՄեծիՊահոցշրջանիչորրորդայսկիրակինմերԵկեղե

ցուՏոնացույցումանվանվումէԱնիրավտնտեսիկիրակի:

ԱմենտարիմենքՄեծիՊահոցշրջանինանդրադառնումենք,

մերխորհրդածությաննյութենքդարձնումԱնիրավտնտե

սիառակը,սակայնամենանգամ,երբվերստինմերմտքե

րըսևեռվումենավետարանականայսհիասքանչդրվագին,

վերստինհայտնաբերումենք,վերստինբացահայտումենք

մեզհամարաստվածճանաչողությանլուսավորնործալքեր:

Եվուրեմն,կրկինընթերցենք,կրկինխորամուխլինենքայդ

առակիբովանդակությանը:

Քրիստոս այս առակը պատմեց, երբ շրջապատված էր

բազմաթիվփարիսեցիներով,բազմաթիվդպիրներովևնաև

Իր համախոհներով, Իր աշակերտներով, ովքեր մեծավ մա

սամբ կազմված էին մաքսավորներից և մեղավորներից:

Հիսուս պատմեց Անառակ որդու առակը, որի հիշատակը
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մենքնշեցինքնախորդկիրակի,երբվերարծարծվումէմե

ղավորիզղջմանգաղափարը:Տերնայնուհետևպատմումէ

Անիրավտնտեսիառակը,որումասվումէ,թեմիմեծատուն

կար,որըմիտնտեսուներևորինվստահելէրիրտնտեսութ

յանմեկմասը:Եվմիօրինքնայստնտեսիմասինամբաստա

նությունէլսում,թետնտեսըվատնումէիրունեցվածքը:

Նաանմիջապեսիրմոտէկանչումտնտեսինուասումնրան.

«Այսինչէ,որքոմասինլսումեմ:Դուվատնումեսիմու

նեցվածքը,ուստիայլևսչեսկարողինձմոտիբրևտնտես

աշխատել.պետքէտասքոտնտեսությանհաշիվըևաշխա

տանքիցազատվես»:

Այնկտրականությամբ,որովմեծահարուստըդիմումէ

տնտեսին,այլևստարակույսիտեղչիթողնում, որտնտե

սըմեղավորէր:Փաստնիբրևայսպիսինէընդունումնաև

տնտեսը:Նաորևէձևովչիցանկանումարդարանալ,քանզի

գիտեր,որմեղավորէևհայտնվումէաշխատանքըկորցրած

մարդու,գործազրկությանառջևկանգնածմիմարդուիրա

կան մտատանջությունների առջև: Նա մտածում է. «Ինչ

պե՞ս պիտի շարունակեմ ես ապրել. աշխատել չեմ կարող,

իսկմուրալ,բնականաբար,թույլչիտալիսիմհեղինակութ

յունը,իմդիրքը,հասարակությանմեջունեցածերբեմնիիմ

կշիռը»:

Այսորոնումներիմեջտնտեսըհանգումէհետևյալեզ

րակացության.«Հասկացա,թեինչպիտիանեմ,պիտի,ու

րեմն, հրավիրեմ ինձ մոտ բոլոր պարտապաններին և պի

տիզեղչեմնրանցունեցածպարտքերը,որպեսզի,պաշտոնս

չպահպանելուպարագային,գեթձեռքբերեմնորբարեկամ

ներ,որոնք,հավանականէ,հաջորդտարիներիընթացքինիմ

հետագաապրուստի,աշխատանքի,հեղինակությանևկշռի

պահպանմանհամարկարողենօգտակարությունունենալ»:

Այսպեսմտածելով՝իրմոտէհրավիրումպարտապաննե

րինևնրանցիցառաջինինասումէ.«Որքա՞նպարտքունես
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դու»:Վերջինսպատասխանումէ,որայսքանտակառ,այս

քանլիտրձեթ:Տնտեսըձեթիպարտքիուղիղկեսըզեղչում

է:

Այնուհետևկանչումէմյուսպարտապանին,որըպարտք

էրցորեն։Եվնույնկերպզեղչումէնաևնրապարտքը։

Ահամինչևառակիայսհատվածըորևէարտառոց,որևէ

տարօրինակ գործողություն դրանցում նկատելի չէ: Մեր

ամենօրյա կյանքի անբաժան մասն են նման երևույթները,

և յուրաքանչուրս էլ մեր կյանքի այս կամ այն հանգրվա

նինեթեգեթոչմեր,ապամերծանոթների,մերմտերիմնե

րի,մերբարեկամներիկյանքումնմաներևույթիականատես

ենքեղել:Եվսակայն,տարօրինակըառակիվերջինմասում

է,ուրասվումէ.«Եվլսելովտնտեսիկատարածաշխատան

քը(որը,ըստէության,զեղծարարությունէր)՝Տերըգովեց

անիրավտնտեսին»:

Այսարտահայտությունը,որըբնաբանենքընտրելմեր

քարոզի,նաևբանալինէ,մեխնէողջառակի:Ավետարանը,

որնարդարության,ճշմարտության,ազնվությանպատգամն

էբերումմերկյանքիցներս,հանկարծուհանկարծիրմեջ

պարունակումէմիգովասանք՝ուղղվածզեղծարարության,

անիրավությանճանապարհովձեռքբերվածէժանհեղինա

կությանը:Եվառաջինհայացքիցիրապեսայստպավորութ

յուննէստացվում:Որոշանձերգայթակղվելեն,նույնիսկ

հռոմեականկայսրերիցմեկնայսպատճառովէքրիստոնյա

ներինմեղադրելուղղակիզեղծարարությունը,անազնվութ

յունը, անիրավությունը հովանավորելու մեջ: Եվ այդպիսի

տպավորություն կարող է առաջանալ նաև այսօր: Ինչո՞ւ

հանկարծտնտեսը,ովանիրավությունէգործում,արժանա

ցավգովասանքի:

Մերմարդկային,ընկերայինհարաբերություններիտրա

մաբանությանմեջորևէձևովչիտեղավորվումայսիրողութ

յունը:Դժվարթեգտնվիմիմեծահարուստ,ովնմաններողա
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միտվերաբերմունքդրսևորիիրունեցվածքնայդպեսքամուն

տվող տնտեսների նկատմամբ: Որևէ երկրի օրենսդրության

մեջկա՞որևէպահանջ, որովարդարացվինմանզեղծարա

րությանմեջգտնվողտնտեսը:ԵվՀայաստանիմեջունենք

հարուստներ,սակայնչենքտեսելնմանմիօրինակ,երբհա

րուստնայդպիսիներողամտությանարժանացնիիրտնտեսին:

Շատ պարզ է. այսպես գործելու դեպքում հարուստը, շատ

շուտովկզրկվիհարստությունից:Եվ,ուրեմն,պետքէոչթե

առակը վերծանել, մեկնաբանել պարզ ընկերային, մարդկա

յինհարաբերությունների շրջանակներում,այլնրամեկնա

բանության համար հարկավոր է փնտրել մեկ այլ տիրույթ,

մեկայլտարածք:

Ի՞նչենասումայսառակիմասինմերԵկեղեցուՀայ

րերը: Նրանք ասում են, որ մեծահարուստն առակին բնո

րոշայլաբանականմեկնությամբխորհրդանշումէԱստծուն,

Ովստեղծելէտիեզերքը,երկիրնուերկինքըևայնամենը,

ինչգտնվումէայդտիրույթում:Իսկո՞վէտնտեսը:Տնտե

սիմասինՍուրբԳրոցմեկնիչներըասումեն,որկանչորս

կարգի տնտեսներ՝ ինչպես մեր Սրբազան Հայրապետներից

ՆերսեսՇնորհալինէայսդասակարգումըամփոփելևիմի

բերել:Առաջին՝երկնայինտնտեսությունը,որտեղբնակվում

են Աստծու կողմից արարված հրեշտակները, նրանց իբրև

տնտեսներ են կարգված հրեշտակապետերը: Այս տնտեսը,

սակայն, բնականաբար, հրեշտակ չէր: Երկրորդ՝ տնտեսը

մարդնէ,ովստեղծվեցեդեմիպարտեզում,իդեմսԱդամի՝

ողջմարդկություննէ,որինհանձնվածէամբողջարարչա

գործությունըխնամելու,իրպետքերինծառայեցնելուհա

մար:

Երրորդ՝տնտեսեննաևմարգարեները,Եկեղեցուվար

դապետները և ընդհանրապես՝ հոգևորականները, որոնց

խնամքինէհանձնվածհանձնվածԵկեղեցին՝որպեսհոգևոր

տնտեսություն:Այսշարքըկարելիէընդարձակել.տնտես
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ներենբոլորնրանք,ովքերունենհանձնառություն,ունեն

պարտականություն մի որևէ ոլորտում՝ լինի դա հոգևոր,

նյութականթեցանկացածտնտեսություն.բոլորնրանք,ով

քերհանձնառությունունեն,պատասխանատվությունունեն՝

բոլորըտնտեսներեն:Բայցտնտեսներեննաևնրանք,ով

քեր հիշյալ խմբավորմամբ չորրորդ դասի մեջ են մտնում,

ովքերչունենորևէպարտականություն,չունենորևէպաշ

տոն,չունենորևէհանգամանք,այլպարզմարդիկեն:Այդ

մարդկանցևսհանձնվածէտնտեսություն,ևայդմարդկանց

տնտեսություննիրենցշնորհվածկյանքնէ:

Եթե առակը մեկնաբանում ենք մարդԱստված հարա

բերություններիտիրույթում,եզրակացնումենքհետևյալը.

այնամենը,ինչունիմարդը՝իբրևտնտես,չիպատկանում

իրեն, այլ տրված է ի տնօրինություն, ի գործածություն,

որպեսնվեր:Տեսե՛ք,մենքոչինչչենքարել,որպեսզիկյանք

ունենանք,մեզհամարամենիցկենսական,ամենիցկարևոր

հանգրվանըմերծնունդը,մեզանիցկախվածչէ,մենքչենք

վաստակելայն,այլտրվածէմեզ:Իսկայն,ինչմեզտրվում

է,ինչիհամարմենքգինչենքվճարել,բնականաբար,կոչ

վումէնվեր:

Ահա այս նվերն էր տրված տնտեսին, այդ նվերն է

տրվածմեզ.կյանքը՝իրբոլորկարելիություններով,իրնյու

թականուհոգևորհարստություններով,իրբոլորձիրքերով

ու շնորհներով, և մենք յուրաքանչյուրս՝ իբրև տնտեսներ,

ունենքայդկարելիություններըևտնտեսնենքդրանց:Եվ

տնտեսը՝ որպես տնօրինողն այդ կարելիությունների, այն

գործածեցհասարակությանը,մարդկությանըբարօրություն

բերելուհամար:Այնամենը, ինչորտվել էմեզԱստված,

երբևէչիակնկալում,որպետքէվերադարձնենքուղղակիո

րեն:

Այն,ինչԱստծուկողմիցտրվածէմեզ,այդամենըմենք

կարող ենք վերադարձնել Աստծուն, հասարակությանը՝
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մեր ընկերոջը ծառայեցնելու միջոցով: Դրա համար Աստ

վածասումէ.«Սիրի՛րընկերոջդ,ինչպեսքոանձը»:Եվսա

կարևորագույն պատգամներից մեկն է. սիրի՛ր Աստծուն և

հանուն Աստծու նկատմամբ քո ունեցած սիրո, քո կարե

լիություններնիգո՛րծդիր,գործադրի՛րմարդկանցկարիք

ներիհամար:Ուրեմն,մինչևայնհանգրվանը,երբտնտեսը

մեծատան ունեցվածքը գործադրում էր ընդամենը իր կա

րիքներիհամար,նաչարիքէրգործում,ևդատապարտվեց

իրտիրոջկողմից,բայցերբսկսեցիրտնօրինությաններ

քոգտնվողկարելիություններըգործադրելպարտապաննե

րի,դրակարիքնունեցողանձանցկարիքներիբավարարման

համար,նաիրապեսարժանացավգովասանքի,արժանացավ

գնահատանքի: Ահա սա է այս առակի բացատրությունը,

այստեղէայսառակիբանալին:Եվ, ուրեմն,մենք յուրա

քանչյուրս կարող ենք արժանանալ Տիրոջ գովասանքին,

եթեմերտնօրինությաններքոգտնվողպարագաները,կա

րելիությունները,հնարավորություններըգործադրենքմեր,

մեզշրջապատողանձանցբարօրության,նրանցայլևայլկա

րիքների,հիվանդություններիապաքինմանհամար:

Շատ հաճախ մարդիկ ասում են. «Մենք չգիտենք, թե

որն է Տիրոջ կամքը, ինչպե՞ս կարող ենք հասկանալ, թե

սխալենքվարվումՏիրոջկողմիցմեզընծայվածկարելիութ

յունների նկատմամբ: Այնպես, ինչպես Աստված տնտեսին

ասաց,մեզչիասում,հաշիվչիպահանջում»։ԲայցԱստծո

ասածըշատհստակէ։Նաասումէ՝շատորոշէԻմասելիքը

յուրաքանչյուրին,ևայդասելիքներըամփոփվածեն,ինչ

պեսՔրիստոսևսքանիցսհաստատումէՍուրբԳրքիմեջ:

Եվայդհայտնություններըպահպանելումիջոցովէ,որմենք

պիտիհասկանանքՏիրոջկամքը:

Այսօրբազմաթիվտնտեսներկան,ևահավասիկտեսնում

ենք,թետնտեսությանչարաշահումըինչպիսիհետևանքնե

րիկարողէհասցնել:
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Տնտեսներ են նրանք, ովքեր տնօրինում են զանգվա

ծային լրատվությանմիջոցները,տնտեսներեննրանք,ով

քեր տնօրինում են մշակութային հաստատությունները:

Միացրե՛ք հեռուստաալիքներից շատերը և կտեսնեք քա

րոզ հեշտասիրության, քարոզ՝ ուղղված մարդու մեջ ցան

կամոլության,նյութականարժեքներինկատմամբտենչանքի

առաջացման:

Նյութըդառնումէմիառանցք,որիշուրջպտտվումեն

մտքերը,որինձգտումէամենսիրտ:Մինչդեռտնտեսութ

յան վարման աստվածահաճո նպատակը թելադրում է այդ

բոլորկարելիությունները,այդտնտեսությունըգործադրել

մարդկանցկրթման,դաստիարակության,առողջացմանհա

մար:Այնինչտնտեսությանանիրավձևովտնօրինելըառաջ

է գալիս այն ժամանակ, երբ յուրաքանչյուր տնտես ինքն

իրենտերէկարծումայնամենին,ինչնիրենվարձակալութ

յամբ է տրված, գործածության է տրված, այլ ոչ թե՝ ըստ

հաճոյից գործադրելու և ծառայեցնելու անառողջ տարբեր

հակումներին:Եվուրեմն,ինչկարողենքանելնմանիրա

վիճակներիցխուսափելուհամար:

Երբանապատականհայրերիցմեկինհարցնումեն,թե՝

վարդապե՛տ, ի՞նչպիտիանենք, որփրկվենք,անապատա

կանՀայրը,առանցշտապելու,պատասխանումէ,որփրկվե

լուհամարհարկավորէգիտենալհետևյալը.առաջին՝ինչ

որխոսումես,ինչորկատարումես,հաստատիմացի՛ր,որ

այդ մասին Աստված գիտի, Աստված տեսնում է քո բոլոր

գործերըևկարդումքոբոլորմտքերը:

Հաճախմենքզգուշանումենքմերշարժումներից,մեր

խոսքերից, երբ իմանում ենք, որ մի երկրորդ կամ երրորդ

անձպիտիիմանաայդմասին:Նույնիսկհատուկգործիքներ

են դրվում տարբեր ծառայությունների կողմից՝ իրենց հե

տաքրքրողանձերիխոսքերին,գործողություններինիրազեկ

դառնալու։ Եվ մարդկանց կողմից չափազանց զգուշավո
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րություն է հանդես բերվում իրենց որոշակի մտադրութ

յունըծածկելուհամար:Բայցպետքէիմանանք,որցանկա

ցածգործիքընդամենըխամրող,ձախողնմանակումէայն

սուրհայացքի,որԱստվածունիմեզանիցյուրաքանչյուրի

նկատմամբ: Աստված գիտի մեր մասին ավելին, քան մենք

կարծումենք,գիտիավելին,քանվկայումենմերմասինմեր

պահվածքը կամ խոսքը: Տերը կարդում է մեր սիրտը: Նա

տեսնումէմերսիրտը,ինչպեսԱստվածաշնչումէասվում.

«Աստված,որքննումէմերսրտերնուերիկամները»:

Երկրորդպատգամը,որտալիսէանապատականը,հետև

յալնէ.«քոցանկացածգործողության,խոսքիհամարպիտի

կարողանաս հիմնավորումներ գտնել Աստվածաշնչի մեջ»:

Այնամենը,ինչորմենքխոսումենք,ինչորմենքանում

ենք,պետքէկարողանանքփաստարկել,պետքէկարողա

նանքհիմնավորելայնխոսքերով,այնհայտնությամբ,որը

մեզտրվեցՍուրբԳրքիմիջոցով:Ահաայսերկուխրատնէ

տալիսանապատականնիրենհիշյալհարցումնուղղածան

ձին:

Ուստի,սիրելի՛հավատացյալներ,սիրելի՛քույրերևեղ

բայրներ, մենք տնտես ենք, մեր հանձնառությունը իբրև

տնտես մենք կարող ենք երբևիցե արդարացնել, եթե մեզ

շնորհված կարելիությունների, մեզ շնորհված տնտեսութ

յան վարման մեջ առաջնորդվենք հիմնականում հետևյալ

սկզբունքներով:Մենքչենքկարողմերտնտեսության՝մեզ

շնորհվածկյանքի,առողջության,մերհարստության,նյու

թականևհոգևորարժեքներիհետվարվելայնպես,ինչպես

ցանկանանք:Մենքպարտքունենքպահպանելայն,ինչպես

Աստվածաշնչումէնախանշված,ևինչպեսԱստվածէակն

կալումմեզնից:

Երբեմն պատահում է, որ մենք մարդկայնորեն թերա

նում ենք մեր պարտականությունների մեջ, այսինքն՝ չենք

վարվումայնպես,ինչպեսիրականսրտացավտնտեսըկվար
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վերիրունեցվածքիհետ:Այնժամմեզհնարավորությունէ

տրվումզղջման,ապաշխարությանմիջոցովվերստինդառ

նալուիրականտնտեսիկերպարինևկրկինարժանանալու

Տիրոջգովասանքին:ԱհաՄեծիՊահոցայսշրջանումվերս

տինարդիականէ,վերստինշեշտակիկերպովնշվումևզգա

լիէդառնումմեզհամարապաշխարությանևվերադարձի

անհրաժեշտությունըմերկյանքում:

ԹողԱստվածմեզայդկամքըշնորհի,որպեսզիմերամե

նօրյամտազբաղումների,ամենօրյահնարավորսայթաքում

ների մեջ կամք ունենանք՝ վերստին անդրադառնալու մեր

կատարածքայլերին, սխալներին,մերվրիպումներին, սայ

թաքումներինևշարժվենքայնշավղով,որըմեզհամարու

ղենշվածէ:

Տիրոջօրհնությունըամենքիսհետ,այժմևհավիտյանս.

ամեն:
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ԴԱ ՏԱ ՊԱՐ ՏՈՒԹ ՅՈՒ ՆԻՑ ՓՐԿՈՒԹ ՅՈՒՆ` ԽԱ ՉՈՎ 
(ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
16 սեպ տեմ բե րի, 2007 թ.

« Զի ոչ ա ռա քեաց Աս տո ւած զՈր դի Իւր յաշ խարհ, թէ դա տես ցի  
զաշ խարհ, այլ զի փրկես ցի աշ խարհ Նո վաւ»:

( Յովհ. Գ 17)

ԱհաայսպիսիխոսքերովէդիմումՔրիստոսԻրշուրջը

հավաքված մարդկանց՝ բացահայտելով Իր մարդեղության

նպատակը:Քրիստոսեկելէրմարդկանցփրկությանհամար,

այլոչթե՝դատապարտության:Նաեկելէրմիիշխանութ

յամբ, Պողոս առաքյալի խոսքերի համաձայն՝ կառուցելու,

նորոգելուևոչթե՝քանդելուևկործանելու:Եվնրանք,ով

քերՔրիստոսիառաջդուռէինփակում,արեգակի լույսի

առաջպատուհանէինփակում,այլևսպետքչունեինդա

տապարտվելու Քրիստոսի կողմից, կարիք չկար, որպեսզի

Աստվածդատապարտերնրանցվերստին,որովհետևլույսի

ևխավարիմիջևընտրելովխավարը՝նրանքարդենիսկդա

տապարտվածէին:Խավարընրանցմեծագույնդատապար

տություննէր,ևԱստվածչէ,որնրանցպիտիդատապար

տեր:

Խաչվերացի կիրակին է այսօր, սիրելի՛ քույրեր և եղ

բայրներ:Խաչվերացիկիրակիիավետարանականընթերցվա

ծը,սակայն,այսօրոչմիձևովանդրադարձչիկատարում

խաչին, հակառակ, որՔրիստոս Իրքարոզությանընթաց

քին, առաքյալներն իրենց առաքելության ընթացքին բա
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զումանգամներանդրադարձումներկատարեցինխաչինև

խաչիխորհրդին:Մերիմաստունհայրերիտնօրինությամբ,

սակայն, այսօրվա ավետարանական դրվագը գալիս է մեզ

խորհրդածության մղելու, որ խաչը և Քրիստոս նույնա

կանեն:ՔրիստոսԻրամբողջերկրավորկյանքիընթացքում

եղավխաչակիր,Իրկյանքըևխաչակրությունըհամարժեք

երևույթներ դարձան: Եվ ահա այդ պատճառով է, որ մեր

հայրերիտնօրինությամբխորհրդածությաննյութէդարձել

ավետարանական այն դրվագը, որը խոսում է Իր առաքե

լությանբուննպատակիմասին.«Եսչեկադատապարտելու,

Եսեկա,որպեսզիաշխարհըփրկությունունենա»:

Գիտենք, որ խաչը դատապարտության, չարչարանքի

գործիքէր,անարգմիգործիքմինչՔրիստոս,որովչարչար

վումևմահվանէինդատապարտվումայնանձինք,ովքեր

խիստ հանցագործություններ, պատժելի և դատապարտե

լի գործեր էին կատարում: Սակայն Քրիստոսի Խաչելութ

յամբևՀրաշափառՀարությամբխաչիիմաստնամբողջովին

փոխվեցշրջափոխվեց:Այնչարչարանքիևմահվանգործիք

լինելուցվերափոխվեցհաղթանակի,փրկությանխորհրդա

նիշի:

Քրիստոնյաներիմեծմասըկրումէխաչը,ոմանք՝իրենց

պարանոցին,ոմանք՝հագուստներիվրա,կրծքներինկամթի

կունքներինևհաճախառիթչենունենումանդրադառնալու,

թեխաչիբունէությունը,նշանակությունը,խորհուրդնինչ

է:ՄերԵկեղեցու՝խաչիհանդեպպաշտամունքիաստիճան

հասնողհարգանքըվերստինմեզանդրադառնալէտալիս,

թեինչուհամարէայսակնածալիցվերաբերմունքըխաչի

նկատմամբ, որը, թերևս, վերապահված է միայն Աստծուն:

Դրա պատճառը, սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, այն է, որ

մենքխաչընույնացրելենքՏիրոջառաքելությանհետ,խա

չիմեջտեսելենքՔրիստոսիառաքելությանշարունակութ

յունը,խաչիմեջտեսելենքայնհաստատությունը՝եկեղեցին,
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որըկոչվածէՔրիստոսիերկրավորկյանքիավարտիցհե

տոշարունակելուԻրառաքելությունըերկրիվրա:Եվահա

խաչի հանդեպ այս վերաբերմունքով է պայմանավորված

եկեղեցական մի շարք տոնակատարություններ՝ նվիրված

խաչին,որոնցիցամենիցկարևորըԽաչվերացիտոննէ,մեր

ժողովրդականլեզվովասված՝Սբխեչը:

Այս տոներից յուրաքանչյուրի ընթացքում մենք անդ

րադառնում ենք, թե խաչն ինչպիսի զորություն, ինչպիսի

կենսատուուժէպարգևումմեզամենքիս:

Հիշեցեք, թե Քրիստոս Իր երկրային կյանքի ընթաց

քին, երբ բարձրացավ Գողգոթայի բարձունքը՝ հաղթանա

կով պսակելու Իր առաքելությունը, հարություն առնելու

Գողգոթայի բարձունքից, ինչպես ազատագրվեց մահվան

տագնապից:Հիշեցեք,թեինչպեսԳեթսեմանիիպարտեզում

արյունքրտինքթափելով՝ՆադիմումէրՀորը.«Հա՛յր,հե

ռացրո՛ւԻնձնիցայդբաժակը,որպեսզիչլինիթեայսպիսի

դառնությամբևզրկանքներովմահճաշակեմ»:Եվսակայն

աղոթքիմեջնասփոփանքգտավ,ազատվեցմահվանտագ

նապից, իսկ մահվան տագնապը, ինչպես ասված է, ավելի

սոսկալիէ,քանինքը՝բունմահը:Եվնա,ովպատրաստէ

հաղթահարելումահվանտագնապը,նաևկճաշակիհաղթա

նակի քաղցրությունը: Մահվան տագնապն այսպես իրենց

վրայից թոթափեցին մեր հայրերը, այդպես թոթափեցին

Վարդանանցքաջերը,երբԱվարայրիճակատամարտինա

խօրյակինամենքըմասնակցությունունեցանՍրբազանՊա

տարագին,ամենքըհաղորդվեցինՏիրոջՄարմնինևԱրյա

նը,իրենցվրայիցթոթափեցինմահվանսոսկումը,տագնա

պըևընթացանդեպիհաղթանակ,դեպիազատագրություն:

Եվհիրավի,նա,ովպատրաստչէմեռնելու,նաչիկարող

ճաշակելհաղթանակիքաղցրությունը:Նա,ովչիցանկա

նումմահանալ,մեռնելհանունազատության,նաչիճաշա

կիազատությանքաղցրությունը:Այդպիսիպատրաստակա
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նությամբ,վճռականությամբընթացանԱրցախյանհերոսա

մարտիմերքաջամարտիկները,ովքերիրենցվրայիցթոթա

փեցինմահվանտագնապը,մահվանսոսկումըևընթացան

դեպիխաչը:Եվահախաչիխորհուրդնայդպայքարի,այդ

հաղթանակիոգինէ,որներշնչումէառաջինհերթինմեզ։

ԱվետարանումմերՏերՀիսուսՔրիստոսիկողմիցաս

ված մի շատ գեղեցիկ արտահայտություն կա, որ խաչի

մասին խորհրդածություններ կատարելիս մշտապես առն

չակցվումէխաչիգաղափարիհետ:ԵրբՔրիստոսխոսում

է երկնքի արքայության մասին, ասում է. «Բռունք հափշ

տակեսցենզարքայութիւններկնից»(Երկնքիարքայությու

նը կարող են նվաճել, գրավել հաստատակամները, վճռա

կանները), եթեկուզեք, ժողովրդական լեզվով՝ զոռբաները,

նրանք,ովքերպատրաստենհանուներկնքիարքայության

զոհելու այն ամենը, ինչն իրենց կապում է երկրավոր այս

կյանքիհետ:Նրանքպատրաստենզոհելուիրենցնյութա

կան բարեկեցությունը, պատրաստ են զոհելու, նույնիսկ՝

թողնելուիրենցհարազատներին,պատրաստենուրանալու

իրենցանձը,ինչպեսորՔրիստոսպատվիրումէ.«Թողե՛ք

ձերհարազատներին,ուրացե՛քնույնիսկձերանձը,ձերու

սերըազատկացուցե՛ք,որպեսզիԻմխաչըայնտեղտեղու

նենա»:Եվիրապես,Քրիստոսինծառայելուհամարպետքէ

թոթափել,պետքէհրաժարվելերկրավորհոգսերից,պետքէ

հրաժարվելայնկապանքներից,որոնցովմենքկապվածենք

մեզ շրջապատող աշխարհի հետ: Եվ միայն այդ ժամանակ

մերուսերըազատկլինեն՝բառնալուհամարՏիրոջԽաչը:

Մերկռնակըազատկլինի,պատրաստկլինիվերցնելուայդ

խաչը, որը, Քրիստոսի խոսքերով, ծանր է, խիստ ծանր է,

բայցնաևքաղցրէ:

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,ցանկանումեմվերստին

միասինխաչակնքենք,մերմեջզգանքՔրիստոսիզորութ

յունը,մերմեջզգանքՏիրոջուժը,այնկարողությունը,որ
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մեզշնորհեցԻրխաչով,ևհետայսուխաչըմեզվրակրելուց

առաջխաչնապրենք,խաչնառավելմերսրտերիմեջկրենք,

քանմերպարանոցներին,ևաղոթենքմիասնաբարՏիրոջը.

«ՔրիստոսԱստված, երբԴուգասՔոփառքով, լուսեղեն

ամպերիմեջ,այնժամմենք,տեսնելովՔոԽաչը,թողերբեք

չամաչենք, երբեք գլխիկոր չներկայանանք Քեզ, Քո Խաչի

զորությամբ,բացճակատով՝հպարտորենընդառաջելնենք

Քեզ,փարվենքՔեզ՝որպեսՔոհոտիզավակները,ևունե

նանքայնփրկությունը, որպատրաստեցիրաշխարհիհա

մար,մեզհամարայժմևհավիտյանսհավիտենից.ամեն»:

7 - Արշակ եպս. Խաչատրյան
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ԽԱ ՂԱ ՂՈՒԹ ՅԱՆ ՀԱՂ ԹԱ ՆԱ ԿԸ 
(ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
 16 մար տի, 2008 թ.

 «Ե թէ գի տեիր դու գո նէ յա ւուրս յայս միկ զխա ղա ղու թիւնն Քո, բայց 
այժմ ծած կե ցաւ յե րե սաց քոց»:

( Ղուկ. ԺԹ 42)

Քրիստոսի խոսքերն են, սիրելի՛ քույրեր և եղբայր

ներ,խոսքեր,որոնքբխումենհառաչողհոգուց,վշտացած

սրտից՝ ի տես Երուսաղեմի ժողովրդի: Վերջին անգամ էր

մուտքգործումՔրիստոսԵրուսաղեմ,վերջինանգամ,դրա

համարև՝արտաքինբացառիկշուքով,աշակերտներիևժո

ղովրդիբազմությանցնծալիբացականչություններով:Ահա

այդօրնէ,որմենքայսօրմիասինմերսուրբեկեղեցիներում,

մերհավատացյալներիբազմությամբտոնախմբումենքայ

սօր,տոն,որըմեզանումանվանվումէԾաղկազարդ:Ծաղ

կազարդէևդրահամարեկեղեցումգտնվողմերհավատաց

յալներիցշատերնիրենցձեռքինունենուռենուճյուղեր՝ի

նշանիրենցուրախության,ինշանհաղթանակի:Ուայսպես

նաևերկուհազարտարիներառաջՔրիստոսինդիմավորե

ցինՓրկչինհավատացողսրտերը՝իրենցձեռքինունենալով

արմավենու,դափնենուճյուղեր՝բացականչելով.«Օվսաննա,

օրհնությունԴավթիորդուն»:

Այսշքեղընդունելությունը,սակայն,ոչնչովչէրամո

քումՔրիստոսիվշտացյալսիրտը,ևՂուկասԱվետարանիչն

ասումէ.«Նաուրախությամբմուտքգործեց,սակայներբ

տեսավԵրուսաղեմը,լացեղավժողովրդիվրա,լացեղավև
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ասաց.«Գեթհիմա,ո՛վժողովուրդ,ո՛վԻմժողովուրդ,գեթ

այսպահին,երբարդենհասելէերկրայինԻմառաքելության

ավարտը,գոնեայսպահինճանաչեիրքոխաղաղությունը:

Սակայն,ավա՜ղ,արդենուշէ,շարունակումէՔրիստոս,

որովհետևխաղաղությունըծածկվեցքոաչքերից»:

Տարբեր անձեր տարբեր ժամանակներում եկել են այս

աշխարհ,խաղաղությանփնտրտուքըդարձրելիրենցառա

քելությունևփորձելհագուրդտալմարդկանցխաղաղութ

յանձգտումին:Եկելենմարդիկ,ովքերաննախընթացավե

րածություններով,աննախընթացկոտորածներովենփորձել

աշխարհի վրա հաստատել այդ խաղաղությունը: Սակայն

խաղաղությունն ավերածություններով, խաղաղությունը

կոտորածներով,խաղաղությունընախճիրներովչեսկարող

հաստատել:Խաղաղություննարդարությանպտուղնէ,ար

դարությունը՝մարդուբնականձգտումըևբնականզգացու

մը:Արդարությունըչեսկարողհաստատելկռիվներով:Ար

դարությունըմարդուբնականվիճակնէ, յուրաքանչյուրի

սպասումներիպատասխանը,ևայնժամանակէխաղաղութ

յունըժամանումևբնակվումմերհոգիներում,երբտեսնում

ենքայդարդարությունը՝վերականգնվածևարդարությու

նը՝տիրապետողմերկյանքիցներս:Շատերնեկանևխա

ղաղություն վաճառեցին, բայց փողոցներում ու հրապա

րակներումվաճառվողխաղաղությունըորևէառնչություն

չունիքրիստոնեականխաղաղությանհետ:Քրիստոնեական

խաղաղության բնակավայրը մարդու հոգին է, իսկ ճշմար

տությանճանաչողությունըկարևորագույնդրույթնէխա

ղաղություննընկալելու:Միմարդ,որչիճանաչումճշմար

տությունը,չիկարողխաղաղությունունենալ:Անորոշութ

յունները,ապագայիմշուշոտությունըորևէձևովչենկարող

նպաստելմերմեջխաղաղությանզգացումիզորացմանը:

Այսօր, սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, մենք ևս կարոտ

ենքխաղաղության,կարոտենքճշմարտության,կարոտենք
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արդարության,կարոտենքապահովության,կարոտենքհա

մերաշխությանևեղբայրության:Եվի՛նչըկարողէհագեց

նելմերայսկարոտը,ի՛նչըկարողէհագեցնելմերքաղցըև

մերծարավը:Երբեմնմերխաղաղության,ապահովության,

համերաշխությանհագուրդըմենքփորձումենքհագեցնել

փողոցներում,ինքնակոչփրկիչներիկողմիցվաճառվողապ

րանքներով:Փրկիչներ,ովքերառաջարկումենմեզխաղա

ղություն,փրկիչներ,որոնքմեզվաճառումենարդարութ

յուն,փրկիչներ,որոնքվաճառումենմեզապահովություն:

Բայց Փրկիչը մեկն էր, և Նա եկավ այդ արդարությունը,

խաղաղությունը և ապահովությունը մեզ փոխանցելու ոչ

թե բռնությունների ճանապարհով, այլ նախընտրեց Ինքը

նահատակվել,քաննահատակել:ՆաէմերՓրկիչը,Նաէ

մերառաքյալը,ՆաէմերՏերը,Նաէմերայնամենը,ին

չովկարողենքմենքհպարտանալ:ԵվՆաասաց,որքրիս

տոնյայի համար շատ ավելի նախընտրելի պիտի լինի այդ

արդարության,ազատությանևխաղաղությանհամարմեռ

նել,քանթեմեռցնել:Չկա՛քրիստոնյայիհամարավելիմեծ

պատիվ,քանճշմարտությանքարոզչությանմեջնահատա

կությունը:Եվմիայնայդճանապարհովէ,որերկուհազար

տարիշարունակումէբաշխվելքրիստոնեականխաղաղութ

յան,արդարությանպատգամըժողովրդինևչիսպառվում:

Բազում ամբարներ, բազում պահեստանոցներ դատարկվել

են, սպառվել են, բազում ավազաններ ցամաքել են, բայց

այն քարոզչությունը, խաղաղության այն պատգամը, ար

դարության այն պատգամը, որ բերեց Քրիստոս, այսօր չի

սպառվում,որովհետևՆա,Ովփոխանցեցմեզ,նահատակ

վեց,զոհաբերվեցԻրփոխանցածգաղափարներիևարժեք

ների համար: Եվ այսօր նրանք, ովքեր իրենք իրենց կոչել

ենարդարության,խաղաղության,ազատությանջատագով,

պատրա՞ստ են արդյոք նման զոհողության։ Ուստի պետք

է հետևեցնենք, որ սին և ունայն է նրանց քարոզչությու
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նը:Սինևունայն,որովհետևմիակճշմարտությունը,միակ

իրական ազատությունը բնակվում է մեր ժողովրդի հոգին

դարձածայստաճարիմեջ,այսեկեղեցում,որըհաստատվեց

հենցԻր՝ՄիածինՓրկչիձեռքով:Եվայդազատությունը,

արդարությունըևխաղաղություննունենալովէ,որպիտի

կարողանանք Քրիստոսին ասել. «Օվսաննա, օրհնություն

Քեզ,Դավթիորդի,օրհնությո՜ւն,որեկարայսօր,ժամանե

ցիրմերբնակարաններիցներս,օրհնությո՜ւնՔեզ,որեկար

այս սուրբ տաճար, օրհնությո՜ւն Քեզ, որ վերստին եկար

ավելացնելու,հավելելումերլավատեսությունը,ներշնչելու

մեզհույս,հավատևայնամենը,ինչովորմենքկարողանա

լուենքշարունակելմերկյանքը»:

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,փոխանցումեմձեզամե

նայնուրախությամբՔրիստոսիգալստյանողջույնը:Քրիս

տոս արդեն ժամանել է մեր մեջ, այստե՛ղ է գտնվում: Եվ

մենք այսօր՝ Ծաղկազարդի այս նվիրական օրը, չլինի թե

լսենքայնխոսքերը,որհնչեցՀրեաստանում,թե՝ուշէար

դեն,որովհետևխաղաղությունըծածկվելէձերերեսներից:

Մենք հրավիրվածենքփարվելուայնխաղաղությանը,որ

մեզբերեցՔրիստոս,փարվելուայնճշմարտությանը,որմեզ

բերեցՔրիստոս,փարվելայնարդարությանը,որմեզբերեց

Քրիստոս,ևԻրմիջոցով,ԻրկողմիցհաստատվածայսՍուրբ

Եկեղեցումիջոցովկարողենքճանաչելայդիրականարժեք

ները:

Տիրոջօրհնությունը,խաղաղությունըևճշմարտությու

նըմեզևամենքիսհետ,այժմևմիշտևհավիտյանսհավի

տենից.ամեն:
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ՏԱՌԱՊԱՆՔԻՑ ԿՅԱՆՔԻ ԴԱՍ 
(ԱՊՐԻԼԻ 24-Ի ԱՌԻԹՈՎ) 

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
 24 ապ րի լի, 2008 թ.

« Մե ռան ար դարքն՝ և ե ղև զղջում յոյժ»:
(Ա ռակ. ԺԱ 4):

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,ապրիլի24նէ,դարձյալ

կանգնածենքհիշատակիառջև՝20րդդարասկզբինաննա

խադեպդաժանությամբևհրեշավորությամբնահատակված

մեր քույրերի և եղբայրների: Առավոտյան, երբ տակավին

արևիշողերընորսկսելէինջերմացնելհողը,ՀՀնախագահի

և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գլխավորությամբ, պետա

կանավագանինևմերԵկեղեցուբարձրաստիճանեկեղեցա

կանությունը այցելեցին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր,

ուրխորհրդականորենամփոփվածենավելիքանմեկևկես

միլիոնմերքույրերիևեղբայրներիմարմինները,այցելեցին

աղոթք մատուցելու նրանց հոգիների հանգստության հա

մար, այցելեցին հարգանքի և խոնարհումի իրենց տուրքը

բերելուանմեղզոհերիհիշատակին,ևտակավինմինչևուշ

երեկոպիտիշարունակվիխոնարհումի,հավատարմությանև

հարգանքիայդերթը:Բազմահազարհայորդիներխումբառ

խումբպիտիբարձրանաննվիրականայդբարձունքը՝իրենց

խոնարհումըվերստինմատուցելուանմեղզոհերիհիշատա

կին:Ամենանգամ,երբմենքվերստինուվերստինմերհո

գիներիմեջժամադրվումևհանդիպումենքապրիլյանմեր

նահատակներին,երեքհարցերենհնչումյուրաքանչյուրիս

մտքում՝ինչո՞ւպատահեց՝առաջինհարցը,երկրորդհարցը՝

ինչպե՞սկատարվեց,երրորդհարց՝ի՞նչէկատարվելու,ի՞նչ
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էլինելու:Ավելիպարզխոսքերովասված՝ո՞րնէրնպատակը

այդոճրագործության,ի՞նչեղանակովկատարվեցայդոճ

րագործությունըևերրորդ՝ի՞նչէլինելումերպատասխանն

այդոճրագործությանը,ի՞նչդասերենքքաղելումենքայդ

ոճրագործությունից,ցեղասպանությունից:

Բազումանգամներասվելէ,թեինչուայդպիսիհրեշա

վոր ծրագիր հղացվեց: Մի ժողովուրդ, որ հեռավոր երկր

ներից գաղթելով՝ տիրացել է մեր հայրենիքին, բնականա

բար,մշտապեսիրվախըպիտիկրերհոգումեջ, որմի օր

վերադարձնելու է այդ երկիրն իր բնիկ տերերին, և ահա

այսմտավախությունըստիպեց,հարկադրեցօսմանցիներին՝

ծրագրելիրնախընթացիմեջգոյությունչունեցողհրեշա

վորմիծրագիր.Հայաստանը`առանցհայերի:Չկա՛հայութ

յուն՝չկա՛հայկականհարց:Եվահահարյուրհազարավոր

հայեր,ավելիքանմեկևկեսմիլիոնհայերտարագրվեցին

իրենցբնակավայրերից,աքսորվեցինևտարվեցինհեռավոր

տափաստաններ,Դերզորյանանապատներ,ուրևաննախա

դեպ դաժանությամբ սրախողխող արվեցին և սրի քաշվե

ցին: Հազարավոր ընտանիքներ ոչնչացվեցին, հազարավոր

մանուկներորբացան,հազարավորկանայքայրիացան:Ինչ

պեսա՛յսոճիրը,ինչպեսա՛յսնախճիրըբանաստեղծիևար

դարության նկատմամբ ըմբոստ չդարձներ Սիամանթոյին,

ինչպես վրեժխնդիր չդարձներ Վարուժան բանաստեղծին,

ինչպե՛սչխենթացներԿոմիտասին,ինչպե՛սայսօրմերքույ

րերիևեղբայրներիարցունքներըչքամերաչքերից,ինչպե՛ս

մորմոքելչտարմերսրտերը:Նպատակըշատպարզէր,որ

քանդիպուկությամբընտրված,նույնքանսոսկալիհրեշա

վորությամբ ծրագրված և իրականացված ծրագիր, որն իր

տեսակիմեջնախընթացըչէրունեցել:

Ամենիցկարևորհարցը,սակայն,ործառացելէևարդեն

իննսուներեքտարիշարունակումէծառացածմնալյուրա

քանչյուրիսառջև,այնէ,թեի՞նչդասերենքքաղելմենք
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ցեղասպանությունից: Բազմաթիվ պետություններ և ժողո

վուրդներ այսօր, փա՛ռք Տիրոջ, և՛ շնորհակալություն, և՛

երախտագիտություն ու խոնարհում այդ պետությունների

ժողովուրդներին,ընդունելենՀայոցցեղասպանությունըև

դատապարտությանխոսքհնչեցրել:Ցեղասպանությանհար

ցըդարձելէայնփորձաքարը,ուրքննությանէենթարկվում

յուրաքանչյուրերկրիհավաքականխիղճը:Երկրներ,որոնք

ճանաչելենցեղասպանությունը,նրանքմերնկատմամբհա

վատարմությունըչէ,որարտահայտելենիրենցվերաբեր

մունքով,այլնախևառաջարտահայտելենիրենցհավա

տարմություննիրե՛նցիսկդավանածարժեքների,իրե՛նցիսկ

դավանածսրբություններինկատմամբ:Ցեղասպանությունը

միանգամայնանընդունելի, մերժելիևդատապարտելի եր

ևույթէ:Ահաայսհավատքիուհամոզումինկատմամբէ,

որիրենցհավատարմությունըհայտարարելենայսերկրնե

րը,ևայսօրմարդկությանևհատկապեսհայությանակն

կալություննէ,որնույնսկզբունքներին,նույնարժեքներին

հավատարմությունդրսևորիհենցցեղասպանությանհեղի

նակը:Հեղինակնայդհավատարմությունըդրսևորելովէ,որ

կարողէսրբելտակավինարյունովշաղախվածիրձեռքերը:

Մերժողովուրդնատելությամբչէ,որայսօրլցվածէցեղաս

պանությունիրականացնողներինկատմամբ,մերժողովուր

դըպարզապեսծարավիէարդարության:

Աստվածաշունչը՝ Առակաց գիրքն ասում է. «Արդարը

մեռավ,ևնրահետևիցմնացմեծզղջումևցավ» (Առակ.

ԺԱ4):Եվակամահարցենքտալիս՝արդյո՞քարդարըմիշտ

այդպեսպիտիմահանա:Արդարիմահնավելինէ,քանկյան

քը մեղսավորի, արդարի մահն ավելին արժե, քան կյանքը

նրանց, որոնք արդարության վերաբերյալ պատկերացում

չունեն:

Ի՞նչդասերենքքաղելցեղասպանությունից:Մերհայ

րերը թշվառության մեջ անգամ հայրենիք թողեցին մեզ,
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արդյո՞քմենքմեզփոխանցվածհայրենիքը,ժառանգություն

ստացածհայրենիքըպիտիկարողանանքփոխանցելմերսե

րունդներին: Նահատակ հայորդիներն իրենց հայրենասի

րության պարտքը վճարեցին, իրենց ինքնության պահպա

նությանգինըհատուցեցին,ևմենքպիտիկարողանանքայդ

գինըվճարելա՛յսհայրենիքըզորացնելու,ա՛յսհայրենիքն

ամրացնելու,ա՛յսհայրենիքիպայծառությանհամարապրե

լուճանապարհին:

Ս.Գիրքնասումէ.«ՅանունՅիսուսիՔրիստոսիյամե

նայնծունրկրկնեսցի»(ՀիսուսՔրիստոսիանունովթողբո

լորըծնկիիջնեն)(հմմտ.ԵսայիԽԵ23,Հռոմ.ԺԴ11):Մենք

պարտավոր ենք ծնկի իջնել բոլոր ա՛յն արժեքների առջև,

բոլորա՛յննահատակներիառջև,որոնքհաստատումենմեզ

մերաստվածպաշտությանմեջ:Հայրենիքինկատմամբ,եղ

բորնկատմամբսերըլավագույնվկայություննէմերաստ

վածսիրության:Հայրենիքիզորացումըլավագույնպատաս

խաննէ՝ուղղվածցեղասպանությանհեղինակներին:Ինչպես

Արմաշի դպրեվանքի նշանավոր շրջանավարտներից մեկը՝

Շահե արքեպս. Գասպարյանն է ասում. «Մեր դպրեվանքի

ամենմիհաջողությունմիշառաչունապտակէցեղասպա

նությանհեղինակներիերեսին»:

Արդարև, մեր ցանկացած հաջողություն, ազգային մեր

ցանկացած համախմբում, միախմբում և միաբանություն՝

շառաչունմիապտակէցեղասպանությանհեղինակներին:

Այո՛,մերերախտագիտությունըհայտնելենքևհայտնում

ենքբոլորա՛յնպետություններին,բոլորա՛յնժողովուրդնե

րին,որոնքկիսումենմերցավը,որոնքմիացելենմերձայ

նին՝ դատապարտության խոսք հնչեցնելու ցեղասպանութ

յանառնչությամբ:Բայցցեղասպանությանհարցիվերջնա

կան լուծումը պատկանում է մեզ՝ մեր ժողովրդին: Օգնի՛ր

քեզ,ևամենքըկօգնենքեզ,ահապատգամը՝օգնի՛րքեզ:
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Ուրեմն, սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, օգնե՛նք մեզ,

ձեռքձեռքի՛սեղմենք,սիրտսրտի՛,հայացքհայացքի՛,միա

սինքայլենքմիասնությանհամախմբումիզարգացմանճա

նապարհներով:Հայրենիքըվերէ,քանմենք,հայրենիքըվեր

է, քան մեր հավակնությունները, մեր զգայնությունները,

մեր պատկերացումները: Եկեղեցին, հայրենիքը և մեր ժո

ղովրդիինքնությանպահպանությունըսրբազանա՛յնգա

ղափարականները, սրբազան ա՛յն արժեքներն են, որոնց

առջևպիտիծունրիջեցնենքմերբոլորտեսակիտարաձայ

նությունները՝կլինենդրանքգաղափարական,թե,առավել

ևս,նյութական:ՄերԵկեղեցինմշտապեսիրՍ.Խորաններից

հնչեցրել էմիաբանությանկոչը, կոչ, որըմիայնկարող է

դառնալպատասխանը բոլո՛ր տեսակիարհավիրքների, բո

լո՛ր տեսակի ոճրագործությունների: Եթե տարրալուծվենք,

եթե անմիաբանությունը, անհամերաշխությունը քայքայի

մեր միաբանության շենքը, մենք պիտի դատապարտվենք

չգոյության:Ուրեմն՝թողայսՍ.ԽորանիցՏիրոջլույսիհետ

ամենքիս հոգիները շաղկապվեն միմյանց՝ միաբանության

ջերմությամբ,համերաշխությանսիրովևլույսով,ևՏիրոջ

օրհնությունըկլինիմեզհետ,Տիրոջօրհնությունըև լույ

սըկհանգչենմերնահատակներիլո՛ւյսհոգիներիվրա:Թող

Տերըհավերժհանգստությունպարգևիմերնահատակների

հոգիներինևմեզզորացնիիրենցհիշատակըվառևպայծառ

պահելումերառաքելությանճանապարհին:

Շնորհք,սերևխաղաղությունընդձեզ,ընդմեզևընդ

ամենեսյանս.ամեն:
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Ա ՆԱ ՊԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ՊԱՐԳԵՎ

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
12 հոկ տեմ բե րի, 2008 թ.

«Ա ղա չեմք զքեզ՝ մար դա սէր Տէր, ա ռա քեա զ Հո գիդ Սուրբ, ի ջուրս 
յայս. և  օրհ նեա՛ և սր բեա՛ զսա, և տո՛ւր սմա զշնորհն Յոր դա նա նու և  ա րա՛ 
զսա օրհ նու թեան աղ բիւր, ա նա պա կա նու թեան պարգև, մե ղաց լու ծումն, 

հի ւան դաց բժշկու թիւն, դի ւաց ա հա գին խոր տա կումն, ախ տա ժե տաց 
ա ռող ջու թիւն...»

 ( Ճա շոց) 

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,

ՇուրջտասնօրառաջՎեհափառՀայրապետիձեռամբ,

բարձրաստիճան եկեղեցականների մասնակցությամբ, բազ

մահազարուխտավորներիաղոթականզորակցությամբՄայր

Աթոռ Ս. Էջմիածնում կատարվեց վերջին շրջանի հոգևոր

կարևորագույն իրադարձություններից մեկը. օրհնվեց Սր

բալույս Մյուռոնը: Արարողություն, որն ազգային եկեղե

ցականմերկյանքումմեծխանդավառությունառաջբերեց։

Այսօրբազմաթիվհավատացյալներ,ուխտավորներժամանել

ենՄայրԱթոռՍ.Էջմիածին՝ստանալուՍրբալույսՄյուռո

նից բաշխվող օրհնությունը: Եվ ահա տասն օր հետո Նո

րին Սրբության մասնահատուկ տնօրինությամբ այս օրը,

այսկիրակիկատարվելուէՋրօրհնյացարարողություն,որի

ընթացքում Սրբալույս նորաեփ Մյուռոնը հեղվելու է այս

կաթսաներիմեջլցվածջրիմեջ՝այնսրբելով,մաքրելովչարի

բոլորտեսակիազդեցություններիցևներգործություններից,

այնդարձնելուհամարբուժարար,հոգունորոգությանհա

մարանհրաժեշտհոգևորմինյութ:Քիչհետո,այդարարո
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ղությանընթացքումվերստինաղոթքպիտիվերառաքվիՏի

րոջը՝ասելու.«Ո՜վՏերԱստված,առաքի՛րՔոՍուրբՀոգին

այսջրերիվրա,դարձրո՛ւայնայնպիսին,ինչպիսինՀորդա

նանգետնէր,որըշնորհնունեցավիրմեջկրելուՏիրոջը,

այնդարձրո՛ւմեղքերիլուծում,հիվանդներին՝բժշկություն,

ախտերովտառապողներիհամար՝առողջություն»:

Իրապես նախախնամական էր, որ այսօր սուրբգրային

ընթերցվածքիմեջևսմիստվարհատվածնվիրվածէրջրին:

Ջուրը,ինչպեսորաղոթքնէասում,կյանքիևօրհնության

աղբյուրէ:Եսայիմարգարեներբխոսումէեգիպտացիների

մասին՝կանխատեսելովնրանցվրահասնողպատուհասները,

քանիորեգիպտացիներըհալածելէինԻսրայելիժողովրդին՝

Աստծո ժողովրդին, նրանց համար կանխատեսում է խիստ

մռայլապագաևհետևյալնէասում.«Եգիպտացիներըծո

վափնյա ջրակույտերից են խմելու, որովհետև գետը նվա

զելուէևցամաքելուէ:Գետերնուգետերիջրադարձները

քաշվելուեն,հավաքվածբոլորջրերըցամաքելուեն,ևբոլոր

մարգագետինները,եղեգիբոլորխիտթավուտներնուլորա

մարգերըցամաքելուեն,գետիեզերքներինեղածողջկանա

չը,բոլորհերկերը,որոնքգետիջրովենմշակվում,խորշա

կահարչորանալուեն:Ձկնորսներըտրտմելուեն,գետիմեջ

բոլորկարթգցողներըհոգոցենհանելու,ցանցևուռկան

գցողներըսուգենանելու,ամաչելուեննաևբարակկտավ

մանողկտավագործներըևնրանք,որբեհեզենգործում,բո

լորարհեստավորներըտրտմությամբենհամակվելու,բոլոր

տարազագործներըտխրելուեն»:

Ջուրըկյանքիաղբյուրէ:Բոլորնրանք,ովքերընդդի

մանումենՏիրոջկամքին,զրկվումենկյանքիայդաղբյու

րից: Երբ երկիրը ցամաքում է, ջրից զրկվում են մարդիկ.

իսկապես օրհնությունն է, որ վերցվում է այդ ժողովրդի,

այդերկրիվրայից:Ջուրընաևհիվանդությանդեմառող

ջարարմեծբուժամիջոցէ:ԿարդացելեքամենքդՆորԿտա
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կարանիմեջ՝ԳործքԱռաքելոցում,Պրոբատիկեիավազանի

մասինդրվագը,ուրասվումէ,թեայնտեղ՝ավազանիմեջ,

հավաքվումէինբազմաթիվհիվանդներ,բազմաթիվախտա

ժետներ,ևնրանք,ովքերկարողանումէինհասնելայդավա

զանին,ջրերիմեջբուժումէինգտնումիրենցհիվանդութ

յանը:Ջուրընաևմաքրությանխորհրդանիշնէ.հիշումեք

նաև,երբաշխարհըապականությանմեջայլևսկործանվում

էր,Աստվածմիակմիջոցը,միակբալասանը,որառաջադրեց

մարդկությանը, ջրհեղեղովաշխարհը լվանալնէր, ջրհեղե

ղովմարդկայինմեղքերըքավությանառաջնորդելնէր:Ահա

այսպիսիմաքրությունենքստանումմենքյուրաքանչյուրս

Մկրտության արարողության ժամանակ, երբ, սուզվելով

ավազանի ջրերի մեջ, օրհնություն ենք ստանում, աղոթքի

այնխոսքով,թե՝ՏերԱստված,լվաայսերեխայի,մկրտվողի

մեղքերնայս ջրիմեջևնրանորդեգիրըևժառանգակիցը

դարձրուՍուրբՀոգուևՔոՈրդու:

Ջուրընաև,ինչպեսնշվածէմերաղոթքիմեջ,որքիչ

հետոպիտիընթերցվի,մեղքերինթողությունէպարգևում՝

թույլչտալով,որմեղքերըևսատանայիներգործությունը

ազդեցությունգործենմեզվրա:Ահաայսջուրնէ,որքիչ

հետո պիտի օրհնվի՝ նրա մեջ հեղելով Մյուռոնի սրբարար

հեղուկը,պիտիդառնամերժողովրդիհամարօրհնության

նորաղբյուր:

Սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, ջրի այսօրվա օրհնութ

յունըվերստինմերմտքերնուղղելէտալիսմերմիջավայ

րի,մերմթնոլորտի,մերերկրինկատմամբհոգացողությանը,

բնական միջավայրի անաղարտ պահպանությանը, որպես

զի յուրաքանչյուրս կարողանանք գնահատել նյութական

այնարժեքները,որոնքպայմանավորումենմերբնականև

առողջկենսակերպը:Եվնաևմեզվերստինանդրադարձնել

էտալիսհոգևորմաքրությանանհրաժեշտությանը,որյու

րաքանչյուրս պարտավոր ենք վերստին սրբվել, մաքրվել,



110

վերստինայսջուրըևսմեկառիթդարձնել՝անդրադառնա

լուհամարհոգևորմերընթացքին,անդրադառնալուհամար

մեր կյանքի տարատեսակ խոտորումներին, սայթաքումնե

րին՝այլևսչկրկնելուվճռականությամբ:

ԹողՏիրոջօրհնություննամենքիսհետլինի,ևայսջու

րը,որըքիչհետոպիտիբաշխվիձեզ՝իրմեջկրելովսրբա

րարհեղուկը՝ՍրբալույսՄյուռոնը,թողառողջությունբերի

ձերընտանիքներին,քաջալերանք,առույգություն,ուժ,կո

րովևնորոգությունմերժողովրդիզավակներին,որպեսզի

կարողանանքմիմյանցսիրել,անսակարկևանկաշառմիմ

յանց նվիրվել, միմյանց հանդեպ լցվել ամբողջական բա

րությամբ, անշահախնդիր բարությամբ և աստվածաշավիղ

ընթացքովշարունակելմերկյանքը:
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ԴԵ ՊԻ ՆԱ ՎԱ ՀԱՆ ԳԻՍ ՏԸ ՀԱ ՎԻ ՏԵ ՆՈՒԹ ՅԱՆ 

(ՍՈՒՐԲ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
 11 ապ րի լի, 2009 թ.

« Յա րի ցէ Աս տո ւած, և ցրո ւես ցին ա մե նայն թշնա միք նո րա» 
( Սաղմ. ԿԷ 2)

Ձեզանից ո՞վ չի բախվել մահվան ահռելի իրողության

հետ:Ձեզանիցո՞վչիունեցելկորուստներ,ո՞ւմսիրտըչի

մղկտացելևչիճմլվելհարազատիկորստից:Ո՞վչիկորցրել

հայրկամմայր,զավակ,եղբայրկամքույր:

Արդյոքո՞վհարյուր,հազարանգամչիաղոթելԱստ

ծուն և ասել. «Տե՛ր Աստված, երանի մեկ անգամ մահվան

ստվերը, մահվան խավարը պատռվեր, և մեր կորսված սի

րելին, հարազատը, մեր հայրը, մայրը ետ վերադառնային

ևվերստինայցելեինմեզուասեինմեզ,որ«մահ»կոչված

այսմեծանորոշություննընդամենըմեկհանգրվաննէմեր

կյանքի»: Եվ ահա այսօր մեր աղոթքները պատասխան են

գտել,ևահաայսօրմերերազներըկատարվելեն,մերիղձե

րը՝մարմինառել:ՀիսուսՀարությունէառել,վերադարձել

էայնմեկըմահվանխորխորատներից,վերադարձելէայդ

մեկը,որպեսզիմեզասի.«Ո՛վմարդիկ,ձերհարազատները,

ձերննջեցյալներըկորսվածչեն,ևերևիթեայդննջեցյալ

ներնավելիկենդանիեն,քանշատուշատողջեր»:Հիրավի,

այդպատճառովէասվումսաղմոսում.«ՅարիցէԱստուած

ևցրուեսցինամենայնթշնամիքնորա»(Սղմ.Կէ2):Ցրվե

ցինմերհոգինմաշողթշնամիները՝տառապանքը,կասկա
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ծը,տրտմությունը:Ցրվեցինբոլորնրանք,ովքերՔրիստոսի

Հարությանառաջինիսկօրվանիցկասկածովվերաբերվեցին

ՆրաՀարությանանսուտճշմարտությանը:ՆրաՀարության

առաջինիսկօրիցասեկոսեներ,զրույցներտարածվեցին,թե

աշակերտները գողացան Տիրոջ մարմինը, և այն լուրը, թե

Քրիստոսհարությունէառել,ընդամենըմիստահոդառաս

պելէ:Բայցպատմությունըվկա,բյուրավորհավատացյալ

հոգիների վկայությունները վկա, որ Քրիստոս իրապես և

վավերականհարությունէառել:

ՔրիստոսիՀարությունիցընդամենըերկուօրառաջՊի

ղատոսանունովհռոմեականկուսակալըհարցուղղեցՆրան՝

նկատելովորպեսշարքայինքարոզիչներիցմեկը:Պիղատոսը

հարցրեց, թե ի՞նչ է ճշմարտությունը, քանի որ Քրիստոս

Իրենկոչումէրճշմարտությանքարոզիչ:Հավիտենականմի

հարց,որըհուզելէբազմաթիվմտքեր,հարց,որըհետաքրք

րություննէշարժելբազմաթիվիմաստուններիևիմաստա

սերների,հարց,որիպատասխանը,սակայն,մինչևՔրիստոս,

մարդկությունը,ևայսօրէլնրանք,ովքերՔրիստոսիլույ

սիցհեռուենապրում,չենկարողանումգտնել:

ՀավիտենականհարցինՔրիստոսպատասխանեցհավի

տենական մի պատասխանով, որը, սակայն, խոսքերով չէր

արտահայտվում, պատասխան, որը կյանքի վկայություն

էր, պատասխան, որը շարունակում է հուզել բյուրավոր

մտքեր,փոխակերպելբյուրավորհոգիներ,ևայդպատաս

խանըՔրիստոսիհարությանվավերականճշմարտությունն

էր: Ավետարանն ասում է. «Ծանիջիք զճշմարտութիւնն, և

ճշմարտութիւնն ազատեսցէ զձեզ» (Հովհ. Ը 32): Ըստ եր

ևույթին,մենքյուրաքանչյուրսմեզհամարունենքդավա

նածճշմարտություններ,բայցհաճախմենքհուսախաբենք

լինում,երբտեսնումենք,որ,այսպեսկոչված,հայտարար

վածճշմարտություններըչենազատումմեզ,չենփրկումմեզ

մերմտատանջություններից,չենփրկումմեզմերթշնամի
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ներիլարածորոգայթներից,չենփրկումմեզայնբոլորպա

տուհասներից ու փորձություններից, որոնք օրեցօր ավելի

ահագնացողթափովծառանումենմերառջև:Եվսակայն,

այնճշմարտությունը,որԱվետարանըկոչումէմեզճանա

չելու,ահաայդճշմարտություննէ,որայսօրհայտնվումէ

մեզ՝ՔրիստոսիանսուտՀարությունը:ՃանաչեցեքՀարութ

յունը,ճանաչեցեքՃշմարտությունըևդուքկհասկանաք,որ

այսերկրավորկյանքնընդամենըմիխղճուկևճղճիմհատ

վածնէհավիտենականկյանքի,որինկոչվածենքամենքս:

Ճանաչենքայդճշմարտությունըևկհասկանանք,որառօր

յադավադրություններնուխարդավանքները,առօրյամեր

մտահոգություններն ու մտահուզումները, առօրյա մեր

ամենտեսակիզգայնություններնընդամենըանիրականու

խղճուկ «իրականություններ» են՝ համեմատությամբ հա

վիտենականայնկյանքի,որըպիտիժառանգենք:Ահաայս

ճշմարտության մասին է վկայություն տալիս Ավետարանը,

ևորըբացահայտումէՔրիստոսիանսուտևճշմարիտՀա

րությունը:

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,մենքանցանքքառասնօր

յա պահքի նավարկության մի երկար շրջան, հասանք լու

սավորևխաղաղայննավահանգիստը,ուրպիտիհանգչեն

մերհոգիները՝ՔրիստոսիՍուրբՀարությանլույսերիմեջ:

Եվայսօր,ինչպեսՈսկեբերանհայրապետնէպատգամում.

«Ժամանակը չէ միմյանց մեղադրելու՝ պաս պահելու կամ

չպահելու մեջ, ժամանակը չէ միմյանց նկատմամբ կշտամ

բանքներփոխանակելու,ժամանակըչէմիմյանցնկատմամբ

ունեցած անհանդուրժողականությունը դրսևորելու, այլ

բոլորովին հակառակը՝ ժամանակն է թոթափելու միմյանց

նկատմամբ խոչընդոտներ հարուցող զգայնությունները,

ժամանակն է եղբայրական և մերձավորական սիրով փայ

փայելումիմյանց»:ԻրապեսհարյավՔրիստոս,ևՔրիստոսի

հարություննայսօրմիավորումէմեզամենքիս:Միավորում

8 - Արշակ եպս. Խաչատրյան
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էևներշնչումվերստինայնմիակևբացարձակճշմարտութ

յունը,որոչինչչարժեերկրավորայսկյանքումմերթշնա

մությունըշարժելու,ոչինչչարժեայսկյանքում,որպեսզի

մենքմիմյանցնկատմամբանհաշտևոխերիմտրամադրութ

յուններով լցվենք, այլ, բոլորովին հակառակը, հարկ է, որ

սիրենքմիմյանց,լցվենքմիմյանցնկատմամբհաշտությամբ,

համբերատարության ոգով ու սիրով: Այս է Տիրոջ Սուրբ

Հարությանօրը՝Զատկականայսնախատոնակին,մերԵկե

ղեցուպատգամը,այսէՔրիստոսիակնկալությունըևսպա

սումըմեզանիցևայսէ,որմեզվերստինուվերստինասել

էտալիս.«Քրիստոսյարեաւիմեռելոց,մեզևձեզմեծաւե

տիս»:

Քրիստոսյարեաւիմեռելոց:
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Ի ՀԻ ՇԱ ՏԱԿ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐԻ 
(ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐՎԱ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
24 ապ րի լի, 2009 թ.

Մարդկանց մյուս արարածներից զանազանող կարևոր

առանձնահատկություններից մեկը հիշողությունն է: Եվ

մենքայդհիշողությամբվերստինվերապրումենքապրիլ

յաննահատակներինվիրականհիշատակը:Մենքպատմութ

յաննայսօրնայումենքխորըցավով,բայց,իբրևքրիստոն

յաներ,գիտենքտարանջատելմեղքըմեղավորից:Մեղավորի

նկատմամբմենքատելությունչենքտածում,մենքդատա

պարտումենքմե՛ղքը,մենքդատապարտումենքցեղասպա

նությո՛ւնը: Ցեղասպանություն կատարողների նկատմամբ

մեր հոգիներն ատելություն չեն շնչում, պարզապես մեր

մեջ հաղթանակում է լավատեսությունը, որ մի օր ցեղաս

պանության, ոճրագործության հեղինակները կհրաժարվեն,

կտարբերակեն,կառանձնացնենիրենքիրենց՝մեղքից:Այդ

լավատեսություննէայսօրվերստինհավաքելմերողջժո

ղովրդին:

Մերժողովուրդըմեկհոգի,մեկսիրտ,մեկբռունցքդար

ձած՝որպեսմշտամրմունջաղոթք,քայլումէդեպիԾիծեռ

նակաբերդիբարձունքը՝իրհարգանքիտուրքը,իրխոնար

հումըևիրաղոթքըմատուցելուՑեղասպանությանանմեղ

զոհերիհիշատակին:ԱյսօրՑեղասպանությանզոհերիհիշա

տակինհարգանքիտուրք,խոնարհումևաղոթքմատուցելու

համար մեր ժողովրդի բազմահազար զավակներ այցելեցին

Ծիծեռնակաբերդիբարձունք:
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Եվայսպահինկրկինցանկանումեմհիշելերջանկահի

շատակՎազգենՀայրապետիխոսքը,որըորպեսժայռացած

ևարարատացածերդում՝պետքէդրոշմվիյուրաքանչյու

րիս մտքի ու մտածողության մեջ: «1915 թ. ապրիլ 24ից՝

այդ եղեռնագործությունից և ցեղասպանությունից հետո,

հայություննայլևսիրավունքչունիսխալվելու»:Իրավունք

չուներսխալվելուճակատագրականայնպիսիպահերի,ինչ

պիսինէր1988թ.,իրավունքչունիսխալվելունաևայսօր:

Չափազանց դժվարին, չափազանց ճակատագրական, դրա

մատիզմով լեցուն մի ժամանակաշրջան ենք ապրում: Ապ

րումենքմիերկրում,որտեղխաչաձևվումենտարբերերկր

ների շահերը: Ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ

տարբերօտարամուտհոսանքներներխուժումենհայկական

օջախներ,հայրենականբնօրրան՝պղտորելումերանդորրը,

օտարացնելու,շփոթեցնելումերմտքերը,ևայսօրապրիլյան

նահատակներիհիշատակինկատմամբմերակնածանքը,սե

րըևզգացումներըպիտիօգնենուաջակցենմեզ,որպեսզի

հավատարիմմնանքնրանցտեսիլքին,նրանցիղձերին,հա

վատարիմմնանք,մանավանդ,նրանցհավատքին:

ԹողՏիրոջօրհնությունը,թողՏիրոջաջըմշտապեսհո

վանիլինենմերժողովրդին,թողՍ.Հոգումխիթարություն

ներըվերստինգանհայությանհավաքականհոգինսփոփե

լուդառնկորուստներից:Եվթողհանգստություն,խունկև

օրհնություն, մշտամրմունջաղոթք լինիապրիլյանզոհերի

հիշատակին:

Շնորհք,սէր,խաղաղութիւնեղիցինընդձեզ,ընդմեզև

ընդամենեսեանս.ամէն:
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ԱՆ ԿՈՏ ՐՈՒՄ ՀԱՅ ԺՈ ՂՈ ՎՈՒՐԴ 
(ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԵՎ ՇՈՒՇԻԻ 
ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀԵՐԻ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏՅԱՆ 

ԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
 9 մա յիս, 2009 թ.

«Եւ ե ղև ե րե կոյ և ե ղև վա ղոր դայն, օր մի»:
 (Ծնն դոց Ա 5)

Այսպեսէբնութագրումկյանքիհաջորդականությունը,
շարունակականություննԱստվածաշունչմատյանը.ցերեկը
հաջորդումէգիշերին,կյանքը՝մահվանը,լույսը՝խավարին,
ևվերջապես,հաջողությունըևհաղթանակըհաջորդումեն
դժբախտություններինուպարտություններին:

Սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, օրեր առաջ մեր սրտե
րըմիացանցավիզարկերով:Ոմանքանձամբ՝իրենցներկա
յությամբ,ոմանք՝մտովի,քայլեցինդեպիԾիծեռնակաբերդի
բարձունքը՝ հարգանքիևխոնարհումիտուրքմատուցելու
ցեղասպանությանանմեղզոհերիհիշատակին:Աղոթեցինք
նրանցհոգիներիհանգստությանհամար,սրտառուչաղոթե
ցինք,որպեսզիՏերԱստվածերբեքնմանփորձությունների,
նմանդժբախտություններիայլևսչմատնիմեզ:Եվահաապ
րիլյանօրերիցհետոմենքմուտքենքգործելմայիսամիս,
որը մեր պատմության մեջ, մեր ժողովրդի տարեգրության
մեջ հատկանշվում և հատկորոշվում է որպես հաղթանակ
ներիամիս:

Եվ այսօր մենք՝ որպես միակամ, միասիրտ ժողովուրդ,
հավաքվել ենք այստեղ՝ Աստծո հետ հանդիպման նվիրա
կանայսժամադրավայրում՝ՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածնում՝
վերստինմերաղոթքնուղղելուհաղթանակիզոհերիհոգի
ներիհանգստությանհամար:
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Այո՛, մենք՝ որպես քրիստոնյաներ, հաղթել գիտենք,
որովհետև գիտենք նվիրական գաղափարների համար մեր
կյանքովևարյամբվճարել:Մենք,19411945թթ.նախկին
ԽորհրդայինՄիությանկազմումփոքրհանրապետություն
ներիցմեկըլինելով,առավելագույնթվովմասնակցություն
բերեցինք:Զոհվեցինշուրջ4050միլիոնմարդիկ,որոնցմեջ
նաև բազում հայորդիներ, ովքեր բնավ աննշան դեր չխա
ղացին հաղթանակի կերտման և հաղթանակի ապահովման
գործում:Անցանտարիներ,ևհաղթանակիխորհուրդըհա
մալրվեց Շուշիի ազատագրման նշանակալի հաղթանակով:
Տասնյոթ տարիներ առաջ հայորդիները, վերստին զինված
հավատքի վահանով և խիզախության սուսերով, գրոհեցին
արցախյան Շուշի նշանավոր բերդը, և Շուշին վերջապես
ազատագրվեցպարտադրվածգերությունից:

Ահաայսօրմենքհավաքվելենքայստեղ՝մերխոնարհու
միտուրքըմատուցելուայդհաղթանակներըկերտած,զոհ
վածանձերիհոգիներիհանգստությանհամար:Եվուրախ
ենք,որայդխոնարհումիտուրքըայսօրմեզհետկիսումեն
հայրենիքից և սփյուռքից ժամանած բազում հայորդիներ:
ՈւրախենքողջունելուներկայությունըՀայաստանի«Հա
յաստան համահայկական հիմնադրամի» հոգաբարձուների
խորհրդիբոլորանդամներին,մերբարերարներին,նվիրյալ
հայորդիներին՝ Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, Սի
րիայիցևաշխարհիչորսծագերից,որոնցայսօրհաղթանա
կիևմիասնությանոգինհամախմբելէ,ևայսմիասնակա
նությամբէ,որհրավիրումենքամենքին՝մասնակցություն
բերելու,աղոթելուՆորինՍրբությանկողմիցհանդիսապետ
վողհոգեհանգստյանայսարարողությանը:

Խունկ, օրհնություն բյուրավոր մեր նահատակների՝
հաղթանակը կերտած հայորդիների հիշատակին և աղոթք

նրանցհոգիներիհանգստությանհամար.ամեն:
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ԾԱ ՌԱ Ք ՐԻՍ ՏՈ ՍԻ 

(Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 
ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 12 ԵՎ ԾՆՆԴՅԱՆ 60-ԱՄՅԱ 

ՀՈԲԵԼՅԱՆՆԵՐԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
4 նո յեմ բեր, 2011 թ.

«Ես ծառայ քոյ եմ, ծառայ և որդի աղախնոյ քոյ»:
(Ի մաստ. Սո ղո մո նի Թ 5)

Մեծարգո՛ՆախագահՀայաստանիՀանրապետության,
Մեծարգո՛ՆախագահԱրցախիՀանրապետության,
Գերաշնորհ,հոգեշնորհևարժանապատիվեղբայրներ,
Հարգելի՛ներկաներ,
ԱյսօրմենքաղոթքմատուցեցինքԱստծուն՝վասնարև

շատության և արդյունավոր գահակալության Գարեգին
ԵրկրորդԱմենայնՀայոցՀայրապետիգահակալության12
րդևծննդյան60րդտարեդարձներիառիթով:

60տարի...ԱպագաՀայրապետըծնվեց1951թվականին
Ոսկեհատգյուղում,հոգսաշատուօրվաաշխատանքովապ
րողԳրիգորհորևԽաթունմորընտանիքում՝չորսքույրերի
ևերկուեղբայրներիհետ:ԱպագաՀայրապետիմանկությու
նըչանցավբարեկեցությանուփափկությանմեջ:Մանկական
անհոգությանհետունեցավզրկանքներ,կիսեցիրծնողների
չքավորությունը ու կարիքները, բայց ունեցավ ուրախութ
յուն՝ունենալուհավատավործնողներ,ովքերմշտապեսԱստ
ծուննէինևԱստծոկոչինարձագանքումէին.«Տե՛րԱստ
ված,մենքՔոծառանենքևորդիներըՔոաղախնու»:

ԱյսպեսմեծացավապագաՀայրապետըևայսպեսմիօր
էլինքըարձագանքեցԱստծոկոչին,թե՝«ՏերԱստված,ես
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ՔոԾառանեմևորդինՔոաղախնու»:Այսպեսայցելեցեկե
ղեցի՝հորհետհամբուրելովՍուրբԷջմիածնիամենմիքարն
ուսյունը:ԱյսպեսընդունվեցՀոգևորճեմարան,ուսանեցու
ավարտեց,մեկնեցարտերկրյաուսման,վերադարձավուներ
կայացավերջանկահիշատակՎագգենԱԱմենայնՀայոցԿա
թողիկոսին,ևՎազգենԱՀայրապետիազդուհայացքիներքո
վերստինդիմեցԱստծունևհաստատեցիրպատկանելությու
նը.«Տե՛րԱստված,եսՔոծառանեմևորդինՔոաղախնու»:

ԱպագաՀայրապետըստանձնեցԱրարատյանՀայրապե
տականթեմիԱռաջնորդականՓոխանորդիպարտականութ
յունները, և Աստված խոսեց ապագա Հայրապետի հետ, և
ԳարեգինԵպիսկոպոսիծնողներիաղոթքներըմարմինառան
նրա գործերում: Առաջնորդական գործունեության շուրջ
30տարիներիընթացքինԽորհրդայինՀայաստանիպիոներ
պալատները անկախ Հայաստանի սկզբնավորմամբ դար
ձան Հայորդաց տներ՝ մանուկների հոգիների քրիստոնեա
կան կրթարաններ, Սևանում լքված մի շենք դարձավ Դպ
րանոց՝Վազգենյանանվամբ,բարենորոգվեցինեկեղեցիներ,
կազմակերպվեց Հայաստանում երիտասարդների առաջին
քրիստոնեական միությունը, եկեղեցիները տաքացան նաև
մարդկայինշունչերից:Հայաստանիազատագրումովապա
գաՀայրապետըլծվեցՔրիստոսիազատագրմանը՝աստված
մերժության բռնաճիրաններից: Իր ծնունդից 48 տարիներ
հետո ապագա Հայրապետը բազմեց Հայրապետական գա
հին՝վերստինհաստատելովՏիրոջնիրհավատարմությունը.
«Տե՛րԱստված,եսՔոծառանեմևորդինՔոաղախնու»:
Այսպեսդիմագրավեցընտրությանիսկօրնառաջինևահա
վորփորձությանըԱզգայինժողովումգործվածսարսափե
լիոճրագործությանը,երբսպանվեցինՀՀՎարչապետը,Աժ
Նախագահըևազգիմյուսնվիրյալները:Հայրապետըցավ
ու ողբերգություն ապրեց Հայաստանի ներքաղաքական
ցնցումների ու լարվածությունների համար, ուրախացավ
Հայաստանիհաջողություններով,չընկճվեց,երբչհասկաց
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վեց,չհուսահատվեց,երբչհաջողեց,չչարացավ,երբհանի
րավի և անհիմն մեղադրվեց, խոստովանեց ու զղջաց, երբ
սխալվեցևմիշտուհարատևկարդացառԱստված.«Տե՛ր,
ՔոծառանեմևորդինՔոաղախնու»ևշարունակեցհու
սալ...ևշարունակումէհուսալ:

Գարեգին Ծառայ Քրիստոսի Ողորմութեամբ Աստուծոյ
ևկամօքնազգիսԵպիսկոպոսապետևԿաթողիկոսԱմենայն
Հայոց:Արդ,Վեհափա՛ռՏեր,իդիմացԳերագույնՀոգևոր
խորհրդի, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Միաբանության,
ՄայրԱթոռիպաշտոնեության,հավատավորմերժողովրդի,
թույլտվեքնվաստիսմատչիլՁերդՍրբությանԱջոյնամե
նայնակնածանոքևշնորհավորելՁերդՍրբությանտարե
դարձըևբարեմաղթելերջանիկ,արգասաբերգահակալութ
յուն,արևշատությունևմշտանորոգբյուրբարիք:

Թո՛ւյլտվեքնաևհոգևորեղբայրներիսանունիցշնոր
հակալությունհայտնելՀՀևԱրցախիիշխանություններին՝
մերԵկեղեցուհովվապետիազգաշենուեկեղեցաշենծրագ
րերին ըստ ամենայնի աջակից լինելու համար: Մեր գնա
հատանքը՝մշակույթիևարվեստիգործիչներին,կրթության
մշակներին,ազգայինուբարեսիրականհաստատություննե
րիներկայացուցիչներինուհամայնմերժողովրդին՝Հայոց
ԵկեղեցունևՀայոցՀայրապետինմիշտսատարուօգնական
լինելուպատրաստակամությանհամար:

Մեր շնորհակալություննենքբերումնաևՀՀումհա
վատարմագրվածդիվանագիտականառաքելութուններիղե
կավարներին ու ներկայացուցիչներին՝ Հայոց Հայրապետի
հանդեպմշտապեսդրսևորածուշադրությանուաջակցութ
յանհամար:

Թող Ամենաբարին Աստված անսասան պահի Հայրենի
մերԵրկիրը,ԱռաքելականմերՍուրբԵկեղեցին,ՄայրԱթոռ
ՍուրբԷջմիածինը,ապավենլինիՎեհափառՀայրապետինև
առատապեսօրհնիՔրիստոսասերաշխարհասփյուռմերողջ
ժողովրդին:
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ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ Ձ ԴԵՊԻ ՏՈՒՆ 

(ԱՆԱՌԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻԻ ՕՐՎԱ ԱՌԻԹՈՎ)
Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
24 փետր վա րի, 2013 թ.

« Հա՛յր, մե ղայ յեր կինս և ա ռա ջի քո»:
( Ղուկ. ԺԵ 21)

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,

Այս խոսքերը քաղված են Ղուկաս Ավետարանչի այն

պատումից, որն աստվածաշնչյան մեկնիչներն անվանել են

«Անառակորդուառակ»:Առակ,որըշատերինքաջհայտնի

է,առակ,որիպատգամինմենքունկնդրումենքՄեծիՊա

հոցյուրաքանչյուրերրորդկիրակիօրը:

«Միմարդերկուորդիուներ,պատմումէԱվետարանի

չը: Որոշ ժամանակ անց կրտսեր որդին մոտենում է հորը

ևխնդրում.«Հա՛յր,տո՛ւրքոունեցվածքիինձհասանելիք

բաժինը,որպեսզիեսառանձնանամևիմկյանքովապրեմ»:

Հայրըկատարումէկրտսերորդուխնդրանքը,փոխանցումէ

իրունեցվածքիայնմասը,որըբաժիննէրկրտսերորդու:Եվ

Ավետարանիչնասումէ՝կրտսերորդին,վերցնելովիրունեց

վածքը,մեկնեցօտարաշխարհ:Թենաորքանապրեցօտար

աշխարհում, հստակ չի նշվում Ավետարանում: Բայց որոշ

ժամանականցնրաունեցվածքը,կարողություններըսպառ

վումեն,ևնաստիպվածվարձկանությամբ է հայթայթում

իր ավուր հացը: Եվ Ավետարանչի խոսքերով՝ խոզերի հա

մարկերակուրներնենմինչևանգամնախընտրելիդառնում

նրանսովիպատճառով:Այստեղինքնիրենհարցէուղղում.

«Անգամ ստրուկները, անգամ ծառաներն իմ հոր օջախում
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ավելիլավենսնվում,ավելիապահովեն,ավելիհանգիստ

են,քանես:Ինչո՞ւօտարաշխարհումեսպիտիխոզերիհա

մարնախատեսվածկերակուրներովապրեմ,ինչո՞ւայսքան

օտարացում, ինչո՞ւ հեռացում, միգուցե վերադառնա՞մ իմ

հայրականօջախևկարողանամվերականգնվել»:Այսորո

շումըորդինիգործէդնում.վերադառնումէընտանիք,և

հայրընրանընդունումէգրկաբաց,որովհետև,Ավետարանի

խոսքերով,կորսվածէրայդորդինևգտնվեց,մահացածէր

ևհարությունառավ:Ահաայստեղէ,որորդինհնչեցնումէ

բնաբանիմեջքիչառաջբերվածխոսքերը.«Հա՛յր,մեղան

չեցիքոդեմևերկնքիառաջ»:Զղջման,խորըզղջման,խորն

ափսոսանքի,խորնապաշխարանքիարտահայտություն:Եվ

ասումէԱվետարանը,որՀայրըզվարակմորթեց,խնջույք

կազմակերպեցևարտահայտեցիրանասելիուրախությունը:

«Անառակ որդու առակում» հատկանշական է երկու

իրողություն: Առաջին՝ փախուստ դեպի ազատություն, և

երկրորդ՝ փախուստ ազատությունից: Կրտսեր որդին կար

ծում էր, որ պատասխանատվությունից, հոգսերից, բեռից

զուրկնորաշխարհուկյանքփոխադրվելով՝ավելիազատև

անկաշկանդպիտիլինի:Հոգեբանորեննաարդենտանիցհե

ռացածէրանգամայնժամանակ,երբտակավինայնտեղէր

բնակվում,նաօտարացելէրայդմիջավայրից,նրանանտա

նելիէրթվումայնմիապաղաղությունը,միօրինակությունը,

որն ինքը տեսնում էր հայրական օջախում: Եվ իր համար

կարծեքթենախընտրելիէրամենմիցնցում,բայցոչայդ

միօրինակություննումիապաղաղությունը:Եվայսհոգեբա

նականմղումընրանտարավօտարաշխարհ:Պատահական

չէ,որԱվետարանիչնընտրումէ«օտարաշխարհ»արտա

հայտությունը:Այդաշխարհնօտարէրոչայնպատճառով

միայն,որանծանոթէր,այլևօտարէրիրարժեքներով,ըն

կալումներով, հարաբերություններով: Մարդիկ հակված են

երբեմներբեմնփախուստտալիրականությունից:Այդպես
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փախուստտվեցինիսրայելացիներնանապատումԱստծուց

և հակվեցին կռապաշտությանը և ոսկե հորթին պաշտա

մունքմատուցեցին:Այսօրևսշատերըփախուստենտալիս

իրականությունից,հայրականօջախից՝պարզապեսմիապա

ղաղ,միատեսակ,կյանքիցխուսափելով:Այսօրգոյություն

ունենաղանդավորականզանազանուղղություններ,կլինեն

դրանքհոգևոր,թեքաղաքականաղանդներ,ևմարդիկեր

բեմնձանձրույթից,միապաղաղությունից,միօրինակությու

նիցևԱստծուհետհաջողվածչլինելուանվստահությունից

երբեմնհակվումենայսկամայնաղանդավորականհոսան

քին:Նորիցեմկրկնում,կարևորչէ՝այդհոսանքըկրոնական

է,քաղաքական,թետնտեսական:Բայցայդպիսիհոսանքնե

րինհարելումիակպատճառնանվստահություննէ,սեփա

կանարժեքներիմեջամուրչլինելուգործոնը:

Երկրորդպատկերը,որնընդգծվումէ«Անառակորդու

առակ»իմեջ,փախուստնէազատությունից:Բոլորսփախ

չումենքդեպիազատություն,ձգտումենքազատությանև

տեսնումենք,որհաճախայդազատությունըիսկականփոր

ձանքէդառնումմեզհամար:Ազատությունը,որխարսխ

վածչէարժեքներիվրա,ազատությունը,որըԱստծուհետ

միության մեջ չէ, իրապես փորձանք է և այդ փորձանքից

փրկվելուհամարմիայնմնումէզղջումը:

Իրականում ի՞նչ արեց անառակ որդին: Հաղթահարեց

ինքնիրեն։Առաջինհայացքիցթվումէմեխանիկականմի

գործողություն՝ լքել ընտանիքը, մտափոխվել և վերադառ

նալ:Բայցչափազանցդժվարէսեփականկերպարից,գործե

լաոճիցևսխալներիցհրաժարվելը.նշանակումէինքդքեզ

հաղթահարել:Եվայդվճռականությունը,այդքաջությունն

ունեցավանառակորդին.ունեցավ՝ինքնիրենհաղթահարե

լով,առանցերաշխիքունենալու,որներմանկարժանանա:

Բայց ներողամտության արժանանալու հիմնական գրավա
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կանըզղջումնէ:Ահաայդզղջումնուապաշխարանքնու

նեցավկրտսերորդին:

Հարցէառաջանում՝ի՞նչառնչությունունի«Անառակ

որդու առակը», ընտանիքից փախուստը, ընտանիք վերա

դառնալը Մեծի Պահոց այս շրջանի հետ: Վստահ եմ՝ պա

տասխաննայնչափակնհայտէ,որանհրաժեշտությունչկա

նույնիսկլուսաբանելու:Մենքբոլորս,որպեսմարդիկ,ան

կումների և վերելքների ճանապարհ ենք անցել: Բոլորս

կյանքի ինչոր մի հատվածում անառակ որդի ենք: Մար

դիկհակվածենսխալվելու,ընկնելու:Ահաայսպատճառով

պետքէ,որՄեծիՊահոցշրջանումևսմեկանգամխորհենք

մերընթացքիմասին:Խորհենք,որհակառականկումներին,

պատրաստևվճռականլինենքնաևոտքիկանգնելու:Ինչ

պեսմիմտածողասումէր.«Եսչեմսիրումայնձեռքերը,

որոնքմշտականճերմակությանմեջեն,այլսիրումեմայն

ձեռքերը,որոնքցեխիմեջաղտոտվելուցհետոպահպանում

ենճերմակությունըևմաքրությունը»:Մենքամենօրկեղ

տոտվումենք,աղտոտվում,բայցամենօրնաևմեզչպիտի

լքիջանքը՝այդցեխից,այդաղտոտությունիցազատվելու:

Իսկանմաքրությունիցազատվելումիայնմեկճանապարհը

հաղթահարելնէսեփականանձը:Հպատակեցնելսեփական

անձըաստվածայինպատգամներինևպատվիրաններին:Եվ

Մեծի Պահոց այս շրջանը նաև Անառակ որդու օրինակով

այդհպատակեցմանևհնազանդեցմանոգինէ,որներշնչում

էայսօրմեզ:

ԹողԱստվածԻրՍուրբՀոգովզորացնիմերմեջհնա

զանդության, հաշտության, բարեպաշտության և Աստծու

հանդեպմշտականսիրոմեջազատությանհասնելուոգին:

Շնորհք,սերևխաղաղությունմեզբոլորիսհետայժմև

հավիտյանսհավիտենից.ամեն:
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ՏՈՆ ՀԱՂ ԹՈՒԹ ՅԱՆ 
(ՍՈՒՐԲ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
30 մար տի, 2013 թ.

   «Զի ե՛ս յաղթեցի աշխարհի»:
( Հովհ. ԺԶ 33)

Խոսքեր՝ քաղված Ավետարանից՝ արտաբերված Քրիս

տոսիշուրթերից:Խոսքեր,որոնքհարյուրամյակներիմշուշի

միջիցլույսինմանճեղքումենխավարը,ջերմացնումբոլոր

այնսրտերը,որոնքապավինումենՔրիստոսին.«Եսհաղ

թեցիաշխարհին»:

Իրապես, սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, այսօր հաղ

թանակի տոն է, տոնն է Քրիստոսի Հարության. տոն, որը

մահվան, չարի ու խավարի դեմ կյանքի, բարու ու լույսի

հաղթանակն է: Համայն քրիստոնյա մարդկությունը հար

յուրամյակներ շարունակիրհոգինէընծայելՔրիստոսին,

Հարությանտոնիօրըհոգևորբերկրանքապրելով՝մասնակ

ցելմատուցվողՊատարագին:Ամբողջքրիստոնյաաշխարհը

զատկականօրերինխանդավառվածէուգոտեպնդված:

Հաճախ, հատկապես խորհրդային հասարակարգի տա

րիներին,մարդկանցմտքերիմեջփորձումէինմխրճելայն

գաղափարը,որքրիստոնեությունըթույլերի,տկարներիու

նվաստացվածներիկրոնէ:Դժբախտաբար,այսօրևսնման

մտայնություններկան:Հաճախկարելիէլսել,այսպեսկոչ

ված,հայրենասերներից,որեթեմենքքրիստոնյաչլինեինք,

եթեՔրիստոսիվարդապետությանըչհետևեինքևստիպված



127

չլինեինք մի երեսին ապտակ հասցնողին մյուսը դեմ տալ,

մենքշատավելիհզորպետությունկունենայինք,շատավելի

ուժեղկլինեինք:Բայցնրանքմոռանումենմիպարզճշմար

տություն,որՔրիստոսշատավելիուժեղէր,քանբոլորայն

առաջնորդները, ովքեր երբևիցե հավակնել են մարդկանց

իրենցհետևորդդարձնել,որովհետևուժեղլինելուհամար

պարտադիր չէ ամեն հասցված ապտակին հակահարված

տալ: Վկան է մարդկության 2000ամյա պատմությունը:

Անձնավելիուժեղէ,երբիրմեջուժ,համբերությունևդի

մադրություն ունի ապտակներն անպատասխան թողնելու,

որովհետևվստահէ,որայդհաղթանակըվերջիվերջոիրենն

էլինելու:

Անտարակույս,Քրիստոսկարողէրհրեշտակներիգնդե

րին պատգամել և Աստծուն խնդրել, որ չարչարանքները,

տառապանքները, մարդկանց կողմից հասցված վիրավո

րանքներն Իրենից հեռու վանվեին: Հրեշտակների գնդերն

ընդամենը մեկ վայրկյանում, հաշվված րոպեներում պիտի

անէացնեին այն բոլոր չար ուժերին, ովքեր համարձակվել

էինԱստծոՈրդունչարչարանքի,տառապանքի,մատնութ

յան,խաչելությանև,վերջապես,մահվանմատնելու:Բայց

խաչը,տառապանքը,չարչարանքըդարձանայնմիջոցները,

որոնցով արժեք և բովանդակություն ստացավ Քրիստոսի

Հարությունը։Հասցվածապտակները,որոնքանպատասխան

էինմնացել,պատասխանըգտանհարությանհրաշքիմեջ:

Ահաայսպատճառովէ,որՀարությունըդարձավխորհր

դանիշըհաղթանակի:

ՔրիստոսիՀարությունը,սակայն,միպարզհաղթանակ

չէ:Այնբարությանմեջհարատևողևչարիքըչեզոքացնող

հաղթանակ է:Հաճախմարդիկհաղթանակըդարձնում են

ինքնանպատակ: Ժամանակակից մտածողության մեջ՝ թե՛

քաղաքականության,թե՛տնտեսությանոլորտում, մարդիկ

կարծումեն,թեամենինչկարելիէ,ամենինչթույլատրելի
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է՝իսերհաղթանակի:Սաևսմիսխալ,այլասերվածմտածո

ղություն է:Հաջողությունըֆետիշացվում է, հաղթանակը

դարձվում՝գերնպատակ:Տեսե՛ք,երբեմնպատահումէ,որ

բազմաթիվգործարարներհաջողությանհասնելու,նյութա

կանշահապահովելուհամարդիմումենբազմապիսիմիջոց

ների,հակառակ,որգոյությունունենմրցակցությանքա

ղաքակիրթևընդունվածպայմաններ:Բայցքանիորկար

ևորագույնարժեքըթյուրըմբռնվածհաղթանակնէհամար

վում,այդիսկպատճառովամենայնինչարտոնելիէթվում:

Մինչդեռսրանքհաղթանակներեն,երբհաղթողնակա

մահայտնաբերումէ,որիրկորուստներըշատավելինեն,

քանիրնվաճումները:Պատմագիտությանմեջկամիարտա

հայտություն,որկոչվումէ«Պյուրոսյանհաղթանակ»:Սամի

թագավորիմասինէ,ովիրթշնամիներիդեմ,հակառակորդ

ներիդեմհաղթանակունեցավ,բայցվերջումպարզվեց,որ

իրզորքերիմեջկորուստներըշատավելինեն:Ահաայսպի

սինենայնբոլորհաղթանակները,որոնքձեռքենբերվում

իգինուրիշներինպատճառվածտառապանքի,իգինընտա

նիքին,հարազատներին,մերձավորներինպատճառածվնաս

ներիևկորուստների:Հիշենք՝ինչէասումԱստված.«Ի՞նչ

օգուտէմարդուն,եթենաամբողջաշխարհըշահի,բայցիր

հոգինկորցնի»:Իսկմարդը,ովիրգերնպատակըդարձրել

էայսպիսիհաղթանակը,իրապես,ոչմիայնկորցնումէիր

մերձավորներին,զինակիցներին,իրընտանիքին,այլևկորց

նումէամենաթանկը,որպարգևելէԱստվածիրեն՝իրհո

գին:Իսկհոգինկորցնելուցհետոոչմիհաջողությունևոչ

միհաղթանակչիկարողբովանդակությունստանալ:Ահա

Քրիստոս հարություն առավ, որպեսզի իրական այդ հաղ

թանակի զգացողությունը փոխանցի մեզ, հաղթանակ, որը

պայմանավորվածէչարիդեմդիմադրությամբ՝հարատևե

լովբարումեջ,տառապանքիցչխուսափելով,բայցհարատև,
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հետևողականորեն,քայլառքայլդեպիբարուհաղթանակն

ընթանալով:

Ահավասիկ,բարուայսհաղթանակնենքմենքտոնում,

սիրելի՛քույրերևեղբայրներ:Եվինչո՞ւչնշենքայնխան

դավառությա՛մբ, ոգևորությա՛մբ, ինչո՞ւ մեր հոգիները

չցնծանայդհաղթանակովևուրախությամբ,հակառակ,որ

կյանքում,մեր շրջապատումկանշատերևույթներ,որոնք

վշտացնումենմերհոգինևմեզնեղսրտությունենպատ

ճառում: Քրիստոսի հաղթանակը բերում է այն հույսն ու

վստահությունը,որմիօրայդդառնությունները,անարդա

րություններըպիտիվերանանմերկյանքից:Մեզտրվածչէ

իմանալ,թեմերաղոթքներնԱստծուկողմիցերբենարձա

գանքստանալու:Մեզանիցյուրաքանչյուրըմեկականպա

տասխաննէիրծնողների,իրնախնիներիկողմիցԱստծուն

ուղղված աղոթքի: Եվ գուցե այսօր մեր աղոթքի պատաս

խանըմերընկալումներովուշանա,բայցդրապատասխանը,

դրաարձագանքնանպայմանորեն լինելու է, մեկին՝ որպես

առողջություն իր զավակներին, մյուսին՝ իբրև բարեբախ

տությունիրկյանքի:

Թո՛ղԱստվածայսվստահությունըպարգևիամենքիս,

ևՔրիստոսիլույսՀարությանշնորհներնուօրհնություն

ներնամենքիսհոգիներիմեջզորությունդարձնի՝դիմակա

յելու համար բոլոր տեսակի դժվարություններին ու մար

տահրավերներին:

Տիրոջօրհնությունը,սերըևշնորհնամենքիսհետ,այժմ

ևհավիտյանսհավիտենից.ամեն:

Ք րիս տոս յա րեաւ ի մե ռե լոց:

9 - Արշակ եպս. Խաչատրյան
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ԽԱ ՉԱԿ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ 
(ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
15 սեպ տեմ բե րի, 2013 թ.

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,
ԱյսօրմերԵկեղեցինտոնախմբումէԽաչվերացիտոնը,

որը նվիրված է խաչի պանծացմանը, խաչի գաղափարի և
խորհուրդիվերարծարծմանը:

Մեր Եկեղեցին խաչին նվիրել է չորս տոն, որոնցից
կարևորագույնը,մեծագույննահաայսօրենքտոնախմբում:
Քրիստոնեություննարտահայտողառավելբնութագրական
մեկայլխորհրդանիշդժվարթեհնարավորլինիգտնել,քան՝
խաչը:Խաչովմենքարտահայտումենքմերպատկանելութ
յունը:ԵվայսօրՍուրբԳրոցընթերցումներըմերմտածում
ներըսևեռումենՍուրբԽաչիխորհրդին:

Խաչիմասինբազումենանդրադարձումներըսուրբգրա
յինտնտեսությանմեջ:Բայցայսօրցանկանումեմառանձ
նացնելդրանցիցերկուսը:Երկուարտահայտություն,որոնք
լիարժեքարտահայտումենխաչիխորհուրդըմերքրիստո
նեականընկալումներումևմտածողությանմեջ:

Առաջինը,որնամփոփվածէՄատթեոսիԱվետարանում,
ուղղակիորեն արտահայտված է Քրիստոսի կողմից, երբ
Փրկիչը,դիմելովԻրաշակերտներին,ասումէ,թե՝ովցան
կանումէհետևելինձ,«…առցէզխաչիւրևեկեսցէզկնի
իմ»(Մատթ.ԺԶ24):

ԵրկրորդհատվածնարդենՊողոսառաքյալիշուրթերիցէ
մեզփոխանցվում.«Այլինձքաւլիցիպարծիլ,բայցիխաչն
ՏեառնմերոյՅիսուսիՔրիստոսի»(Գաղ.Զ14):Ահաերկու
հատվածներ՝մեկըՔրիստոսիշուրթերովփոխանցվածմեզ,
մյուսը՝ Պողոս առաքյալի: Մեկում Քրիստոս պատգամում
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էվերցնելխաչը,հետևելԻրեն,մյուսում՝Պողոսառաքյալը
դիմումէհավատացյալներին՝ասելով,որիրմիակպարծան
քը,միակհպարտությունըՏիրոջխաչնէ:Առաջինհայաց
քից,կարծեքթե,տարբերխաչերիմասինէխոսքը:Մեկում
խաչըներկայացվածէորպեսբեռ,ծանրություն,իսկՊողոս
առաքյալիվկայությամբ՝խաչըներկայանումէիբրևհաղ
թանակի,պարծանքիառարկա:

Մենք բոլորս քաջ գիտենք, որ խաչը նախաքրիստո
նեական շրջանում դատապարտության գործիք էր: Խա
չը Հռոմեական կայսրության շրջանին մի գործիք էր, որը
առանձնացվելէրոչմիայնմահվանդատապարտելու,այլև
հատկապես նվաստացումը, արհամարհանքն ու արգահա
տանքն առավել ընդգծելու համար, որովհետև հռոմեացի
քաղաքացիներըբոլորովինայլ ճանապարհովէինմահվան
մատնվում՝ երբեմն՝ թունավորումով, երբեմն՝ գլխատմամբ.
մինչդեռ խաչելությունը վերապահված էր բացառաբար
նրանցհամար,ովքերպետքէստանայինհասարակության
արգահատանքնուարհամարհանքը:ԱհաՔրիստոսայդպի
սիմահվանմատնվեց:Ուրեմն՝խաչընախաքրիստոնեական
շրջանումգալիսէրվկայելու,մատնանշելուարհամարհված,
նվաստացմանճանապարհովմահվանմատնվածմարդկանց
տառապանքը,որըոչնչովչէրկարողարժանանալո՛չպար
ծանքի,ո՛չէլգնահատանքի:

Եվ ահա, Քրիստոս եկավ, և մարդիկ վերցնելով իրենց
խաչը,հետևեցինՆրան.Նափոխեցխաչիիմաստնուբո
վանդակությունը: Նա պատգամեց՝ «վերցրե՛ք ձեր խաչը»,
որն իր մեջ արտացոլելու էր գիտակցական զոհողության
խորհուրդը: Հաճախ իրենց քրիստոնյա կարծող մարդիկ
սխալենընկալումքրիստոնեությանխաչակրությանիմաս
տը:Ոմանքկարծումեն,թեորքանարտահայտիչլինիտա
ռապանքի ցուցադրումը, այնքան ավելի մեծ կլինի հավա
նականությունը, որ մարդիկ քեզ իբրև քրիստոնյա պիտի
ընկալեն:Բայցքա՛վլիցի,քրիստոնեությունըերբեքուեր
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բեքտառապանքըպաշտամունքչիդարձրել:Տառապանքը
քրիստոնյաներիհամարդարձելէընդամենըհարազատների,
մտերիմներինկատմամբիրենցսերնուանձնազոհությունն
արտահայտելու գիտակցական մի միջոց: Այդպիսին է այն
մայրը,որնանձնազոհաբարկրումէիրզավակիտառապան
քըհիվանդությանժամանակկամմանկությանտարիներին՝
խնամքուհոգատարությունդրսևորելով:Այդպիսինէզին
վորը,որըպաշտպանումէիրհողը՝կյանքըզոհելովհայրե
նիքիհամար:Ահաայստառապանքնէ,որՔրիստոսնկատի
ունիևմեզհորդորումէկրելուայդխաչը:Բայցայնտառա
պանքը,որմարդիկսեփականբացառիկություննընդգծելու
մտայնությամբենցուցադրում,որևէկերպառնչությունչու
նիքրիստոնեությանհետ:

ՀիմաանդրադառնանքՊողոսառաքյալիխոսքերին,թե
խաչը`որպեսպարծանք,հպարտությունէհավատացյալների
համար:Ուրեմն՝խաչըդարձավժամանակիմեջայնկամուր
ջը,որտեղտառապանքըվերածվեցհաղթանակի:Եթեմինչև
Քրիստոսի խաչելությունը խաչն ընդամենը տառապանքի
խորհրդանիշէր,ապաՔրիստոսիՀարությունիցհետոխա
չը գերազանցապես դարձավ հաղթանակի, հպարտության
ևպարծանքիառարկա:Պողոսառաքյալնիրհորդորնուղ
ղեցմեզ՝հպարտանալուայնպիսիտառապանքով,զոհողութ
յամբ,որիվերջնահանգրվանը,արդյունքըհաղթականՀա
րությունն է: Եվ ահավասիկ, Հարության ժառանգորդներն
ենքմենքայսօրՍուրբԽաչիայստոնակատարությանմեջ,
ՀարությանժառանգորդնուխաչակիրնէեղելմերԵկեղե
ցին իր ողջ պատմության ընթացքին, և այդ խաչակրութ
յունը,այդհաղթանակիտոնահանդեսըմինչևայսօրշարու
նակվումևշարունակվելուէնաևապագայում:

Թող Խաչը ապավեն և պահապան լինի մեզ ամենքիս

այժմևհավիտյանսհավիտենից.ամեն:
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ԱՆՓՈՓՈԽ ԲԱ ՐԵ ԿԱՄԸ 

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
29 մա յի սի, 2014 թ.

«Եւ ա հա ւա սիկ ես ընդ ձեզ եմ՝ զա մե նայն ա ւուրս,
մին չև ի կա տա րած աշ խար հի»

( Մատթ. ԻԸ 20)
Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,
Այս խոսքերը քաղված են Մատթեոսի Ավետարանից.

խոսքեր,որոնքհնչելենՔրիստոսի՝մերՏիրոջշուրթերից,
երբ կատարվելու էր Համբարձման հրաշազարդ իրադար
ձությունը:

Ավետարանումպատմվումէ,թեՏիրոջմատնությունից,
չարչարանքներից ու խաչելությունից ինչպես էին ահա
բեկվելՓրկչիաշակերտները:ԻրենցՎարդապետի՝Հիսուս
Քրիստոսիխաչելությունը,թաղումըևմահըորևէձևովչէր
համընկնումՄեսիայիմասիննրանցպատկերացումներինու
ակնկալիքներին:Աստվածմահացավ։Սաուղղակիմիդա
տապարտություն էր: «Մի՞թե Աստված ամենազոր չէ, թե՞
Հիսուսը,ումիրենքհավատացին,ԱստծոՈրդինուսպաս
ված Մեսիան չէր»: Մարկոս Ավետարանիչը, հիշելով աշա
կերտներին, ասում է. «Երկյուղում էին, քանի որ ահավոր
սարսափիմեջէինգտնվում»(Մարկ.ԺԶ.8):

Տիրոջ հրաշափառ Հարությունը մխիթարություն բե
րեցառաքյալներին,սակայներկյուղըևապագայիհանդեպ
անորոշությունըխորարմատներէիննետելնրանցհոգիների
մեջ:ԱհաինչպեսէՄատթեոսավետարանիչընկարագրում
աշակերտների հանդիպումը Հարուցյալ Տիրոջ հետ Գալի
լիայում, Համբարձումից առաջ. «Իբրև տեսին զնա, երկիր
պագիննմա,ևոմանքյերկուացան»(Մատթ.ԻԸ17):Այո՛,
ՍուրբՀարությունիցհետոբազումանգամներհանդիպելով
Քրիստոսին,լսելովնրամխիթարիչպատգամները,շոշափե
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լով նրավերքերն ու համոզվելով, որ իրապես հարություն
էառել,այնուհանդերձաշակերտներըտակավինտարակու
սանքիմեջէին:

Հարուցյալ Քրիստոս Համբարձումից առաջ Իր շուրջ
հավաքեց հուսալքված աշակերտներին, պատգամներ տվեց
ումխիթարությունպարգևեցնրանցսրտերին՝ասելով.«Ես
ձեզհետեմմինչևաշխարհիվախճանը»:

Ասումեն,թեմիջինվիճակագրությամբ,մարդըերկու
քառորդժամվաընթացքումբազումփոփոխություններիէ
ենթարկվում.փոխվումեննրատրամադրությունը,հարաբե
րությունները,փոխվումէվերաբերմունքը,անգամ՝հայացք
ները:Եվայսհամատարածփոփոխություններիմեջհնչում
էՔրիստոսի՝անփոփոխ,կայունևհավիտենականբարեկա
մությանկոչը.«Եսձեզհետեմմինչևաշխարհիվախճանը»:

Կյանքումհաճախբարեկամությունըևթշնամությունը
քայլումենկողքկողքիևդժվարենտարբերակվում:Հա
ճախ փշերը մարդկանց մատուցվում են բամբակների մեջ,
թույները՝մեղրիուքաղցրավենիքի:Քրիստոս,սակայն,ան
դավաճանէԻրբարեկամությանմեջևվճռական՝Իրհայտա
րարությանմեջ.«Եսձեզհետեմմինչևաշխարհիվախճա
նը»:Նամեզհետէթե՛մերուրախության,թե՛նեղության,
թե՛հուսահատությանևթե՛խանդավառությանմեջ:

ԱյսաշխարհումՔրիստոսիառաքելությանշարունակո
ղը,մարդկանցհետլինելումեծևսքանչելիառաքելությունն
իրականացնողըմերժողովրդիկյանքումդարերշարունակ
եղավմերՍուրբԵկեղեցին՝իրբոլորկառույցներով,նվիր
յալհոգևորականներովուսպասավորներով:ՄերԵկեղեցին
Ավարայրումքաջամարտիկներիհետեղավ, եղավՍարդա
րապատում, որին շինականների, քաղաքական ու մտավո
րականգործիչներիհետիրենցմասնակցությունըբերեցին
բազումնվիրյալեկեղեցականներ:ԱյսօրնաևմերԵկեղեցու
անսասանության,առաքելությանարդյունավորմանկարևո
րագույնտոննէ:ՔիչհետոմենքկատարելուենքՀայրա
պետական մաղթանք այս Սուրբ Սեղանի առջև՝ աղոթելով



135

Տիրոջը, որմնայունհաջողությունպարգևիմերԵկեղեցու
առաքելությանը,արգասավորդարձնիմերեկեղեցականնե
րիջանքերը՝ուղղվածմերժողովրդիբարօրությանը:

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,այսօրնաևհիշատակնէ
հայրապետականաթոռի՝ՍուրբԷջմիածինտեղափոխության:

Սրանից հիսուն տարի առաջ՝ 1951 թվականին, երջան
կահիշատակԳևորգԶԱմենայնՀայոցԿաթողիկոսիևՄեծի
Տանն Կիլիկիո երջանկահիշատակ Գարեգին Ա Հովսեփյանց
Կաթողիկոսի եղբայրական սերտ գործակցությամբ հիմքե
րը դրվեցին, որպեսզի նշվի Սուրբ Աթոռի փոխադրության
500ամյակը:Խոսքերնավելորդեն,երբխոսումենփաստերը:

ՄերԵկեղեցին՝իրմեծառաքելությամբ,ժողովրդիկյան
քումիրվճռականներկայությամբ,նորվկայությունէ`հա
մաձայնՔրիստոսիխոստման՝լինելուժողովրդիհետ:

Արդ, սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, միասնաբար աղո
թենք մեր Եկեղեցու պայծառության, նրա առաքելության
արդյունավորությանհամար:

Թո՛ղԱստվածօրհնիուզորացնիմերժողովրդիզավակ
ներին,երկարուքաջառողջկյանքպարգևիԱմենայնՀայոց
Հայրապետին՝ծաղկունպահելովհայրապետականգավազա
նը, Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսին՝ ուժ, կորով և կա
րողությունիրնվիրյալծառայությանմեջ՝ինպաստՄեծի
Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության։ Մեր հայացքն ուղղենք
Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությանը՝ աղոթելով տերու
նակոխսրբավայրերընվիրումովպահպանողմերեղբայրնե
րիհամար՝ԱմենապատիվՊատրիարքՍրբազանիառաջնոր
դությամբ,աղոթենքԿ.ՊոլսիՀայոցՊատրիարքությանհա
մար,մերթեմերի,առաջնորդությունների,մերհամայնքների
զարգացմանևհզորացմանհամար:

Տիրոջսերը,օրհնություննայսօրևհավիտյանսամենքիս
հետայժմևմիշտևհավիտյանս.ամեն:
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ԸՆԾԱՅՎԱԾ ԿՅԱՆՔ
 (ԵՐԿՐԱՊԱՀԻ ՕՐՎԱ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
 8 մա յի սի, 2014 թ.

Սիրելի՛բարեպաշտքույրերևեղբայրներ:Այսօրմայիսի

8նէ:ԱյսօրԵրկրապահիօրնէ:Օր,որմեզառիթէպարգ

ևումանդրադառնալուերկրապահիառաքելությանը:

Ուրախեմ,որայսօրՄայրԱթոռՍուրբէջմիածնումհա

մախմբվելենԵԿՄանդամներիցշատերը՝առաջնորդությամբ

կենտրոնականվարչությանղեկավարկազմի:Ուրախեմնաև

այստեղ ողջունելու ներկայությունը Աժ փոխնախագահի՝

ՏիարԷդուարդՇարմանազովի,ովներկայացնումէհայրենի

մերպետությունը, ուրախեմնաևողջունելուներկայութ

յունըԱԺպատգամավորների,պաշտոնյաների,երկրապահ

ների,մերզոհվածազատամարտիկներիծնողների,քույրերի,

հարազատների:ԲարիեքեկելՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածին,

սաձերտուննէ,ձերօջախը,օջախնէևսրբությունըհա

մայնհայության,թողՏերնօրհնիևզորացնիձեզ:

ԱմենայնՀայոցԿաթողիկոսիմասնավորտնօրինությամբ

մայիսի8ը՝այսօր,նշվումէՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածնում:

Այսօր մենք Պատարագ ենք մատուցում և քիչ հետո Պա

տարագի ավարտին կատարելու ենք նաև հոգեհանգստյան

արարողություն՝ ի հանգիստ զոհված ազատամարտիկների

հոգիների:

ԵսայսօրվկայակոչելուեմՊողոսառաքյալիխոսքերը՝

ուղղված իր աշակերտ Տիմոթեոսին: Երբ Պողոս առաքյալը

հասելէրիրառաքելությանավարտին,նամակէուղղումիր

աշակերտ Տիմոթեոսին, որում նշում է. «Բարի պատերազմ
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մղեցի,առաքելությունսիրականացրիևհավատսպահեցի»:

Սիրելի՛երկրապահներ,Պողոսառաքյալիխոսքերըվերաձ

ևակերպելով՝ցանկանումեմդիմելձեզ.դուքբարուպատե

րազմը պատերազմեցիք, ձեր առաքելությունն իրականաց

րիքևձերհավատըպահեցիք:

Պատերազմներիպատճառներըտարբերեն,սակայնհիմ

նական պատճառն այն է, որ մի ժողովուրդ ցանկանում է

տիրանալ, իսկ մեկ այլ ժողովուրդ չի ցանկանում ստրուկ

լինել,չիցանկանումտիրապետվել:Այսպիսիփորձառութ

յանմիջովանցավնաևմերժողովուրդը:Տարբերազգերժա

մանակիընթացքինցանկացանմեզտիրանալ,ևմշտապես

մեր ժողովուրդը ցույց տվեց իր ինքնությունը պահպանե

լուվճռականությունը:Այսպիսիիրավիճակմենքունեցանք

քսանտարիառաջ՝Արցախիազատագրմանտարիներին,երբ

մերժողովուրդըցույցտվեցիրդիմադրությանոգին,ցույց

տվեցիր՝ինքնությանհամարզոհվելուպատրաստակամութ

յունը: Ահա այստեղ ներկա անձանցից շատերը մասնակից

եղան այդ պատերազմին, շատերի հոգիները երկնքում են

հանգչում՝ Վազգեն Սարգսյան, Մոնթե Մելքոնյան, շատ

շատազատամարտիկներ:Այստեղ՝ՄայրՏաճարումբազմած

անձանցիցշատերըպատերազմիմասնակիցեն,պարզապես

պատերազմիլեգենդ,ովքերիրենցուսերիվրաենառելպա

տերազմիծանրությունը,կրելեննրազրկանքները:Նստած

ենմայրեր,ովքերիրենցորդիներինենկորցրելայդպատե

րազմում,որոնցիցպակասհերոսականջանքչիպահանջվել

լռեցնելուիրենցմեջցավիմրմուռըևամրացնելուգիտակ

ցումը,որիրենցորդիներընահատակվելենհանունիրենց

երկրիազատության,հանունինքնությանևհավատի:Սիրե

լի՛երկրապահներ,սիրելի՛ժողովուրդ,այսօրդուքհպարտ

եք,ևձեզնովհպարտենքնաևմենք,որովհետևդուքտվե

ցիքհայրենիքինայնամենը,ինչթանկէձեզհամար,ինչպես

Վազգենը կասեր, և ձեռք բերեցիք հպարտություն: Մենք
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Պողոս առաքյալի հետնորդները դարձանք, քանզի բարի

պատերազմմղեցինք:Մերպատերազմներըերբեքչենեղել

նվաճողական,չենեղել,ոչէլայլոցիրավունքներըոտնահա

րող,այլեղելենմերինքություննուհավատըպաշտպանե

լուհամարմղվածարդարացիպատերազմներ,ևայսօրմենք

հպարտ ենք, որ գիտենք մեր ինքնությունը պաշտպանել:

Ինչպեսմեղքէայլոցիրավունքներինկատմամբոտնձգութ

յուն կատարելը, այնպես մեղք է նաև սեփական ինքնութ

յունը չպաշտպանելը: Արցախյան ազատամարտով մենք

ձերբազատվեցինքայդպիսիմիոտնձգությունից,մենքթույլ

չտվեցինք ոտնահարել մեր ինքնությունը, թույլ չտվեցինք

պղծելմերսրբությունները,թույլչտվեցինքմերհայրենիքի

ևԵկեղեցուսահմաններինկատմամբոտնձգությունկատա

րել,ևԱստվածօրհնեցմեզ:Այդօրհնությանվկայությունն

է ցեղասպանության ահռելի կորուստներից հետո մեր ժո

ղովրդիվերածնությունը,մերժողովրդիմեջկենսունակութ

յանհորդացողաղբյուրը:Եկողտարիմենքնշելուենքնաև

Ցեղասպանության 100ամյա տարելիցը: Մեր յուրաքանչ

յուրծրագիրպետքէուղղվածլինիմերկենսունակության

ամրացմանը:Մեծգործիչներիցմեկնիրհուշերումգրումէ.

«Երբեսպատանիէի՝ձգտումէիփոխելաշխարհը,երբերի

տասարդէի՝ուզումէիփոխելընկերներիս,երբամուսնա

ցա՝ուզումէիփոխելընտանիքսևմիայնմահվանմահճում

հասկացա,որպետքէփոխեիինքսինձևինքսինձփոխելով՝

եսթերևսկփոխեիթե՛աշխարհը,թե՛ընկերներիսևթե՛ըն

տանիքս»:

Սիրելի՛երկրապահներ,Արցախիազատամարտումդուք

փոխեցիք ինքներդ ձեզ, ինչպես Պողոս առաքյալը փոխեց

ինքն իրեն՝ աշխարհը փոխված տեսնելու համար: Ուրեմն՝

շարունակե՛նքփոխելինքներսմեզ,փոխե՛նքմերվերաբեր

մունքը դիմացինի նկատմամաբ, փոխե՛նք մեր վատ զգա
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ցումները մեր նմանների նկատմամբ, և կփոխվեն թե՛ մեր

կյանքը,թե՛մերժողովուրդը,ևթե՛մերերկիրը:

ԹողԱստվածհավատքիամրությունևվճռականություն

ուկամքիզորությունպարգևիմեզևթողհավերժլինիԵԿՄ

ընթացքը՝սրբությաննկատմամբ՝պատկառանքի,հայրենիքի

նկատմամբ՝սիրոևընտանիքինկատմամբ՝ջերմության:

Շնորհը,սերըևխաղաղությունըլինենձեզևամենքիս

հետ,այժմևհավիտյանսհավիտենից.ամեն:
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ՀԱ ՏՈՒ ՑՈՒՄ 
(ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԿԻՐԱԿԻԻ ՕՐՎԱ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
22 մար տի, 2015 թ.

« Ձայն Տեառն որ հա տու ցա նէ զհա տու ցումն հա կա ռա կոր դաց»
(Ե սա յի ԿԶ 6)

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,

Այսօր Մեծի Պահոց վեցերորդ կիրակին է: Մենք վե

րապրեցինքհինգկիրակիներիիրադարձությունները.Բուն

Բարեկենդանի նախամեղանչական մարդու ուրախությանը

հաղորդդառնալով,խորհրդածելովմարդու՝դրախտիցար

տաքսմանպատճառներիշուրջ,այնուհետևանդրադառնա

լով դեպի դրախտ վերադառնալու նրա ճիգերին, որն ամ

փոփված էր «Անառակ որդու» առակի մեջ, ապա հաղորդ

դարձանքտնտեսիգործերին,ովջանքչէրխնայումիրհնա

րամտություններըգործադրելումիջոցովհաճոյանալտիրո

ջը:Նախորդկիրակիանդրադարձանք«Անիրավդատավորի

ուայրիկնոջառակին»,որտեղփառաբանվումէրհամառու

հետևողականաղոթքը:Այսօր,միտեսակ,ամփոփումնէայդ

բոլոր իրադարձությունների, և մեր հայացքները սևեռված

ենլինելուայդամենիհանրագումարին՝վերջինգալուստին:

ՎերջինգալուստիմասինԱվետարանըչափազանցսակավա

խոսէ:Իպատասխանայդմասինհարցադրումների,Քրիս

տոսասումէ,որոչոքչգիտիդատաստանիօրըևպարզա

պեսբավարարվումէմիքանինշաններիակնարկումով.այդ

օրերին կլինեն սով, սրածություն, պատերազմներ, եղբայ

րըեղբորդեմկլինի,պետությունը՝պետության,արևելքից

լույսկփայլատակի,ևՄարդուՈրդինԻրխաչինշանովպի
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տիերևալուսավորամպերիվրա:Եվայդժամկլինիհատու

ցում.ինչպեսՍուրբԳիրքնէասում՝նրանք,ովքերբարիք

գործածկլինեն,կարժանանանհավիտենականօրհնության,

իսկ նրանք, ովքեր ամբարիշտ կհամարվեն՝ հավերժական

դատապարտության:Այսինքն՝վերջինգալուստիխորհրդա

ծությունների հիմքում ընկած է հատուցման գաղափարը:

ԱյդիրադարձությունըՍուրբԳրքումներկայացվածէոր

պեսհամատիեզերականիրադարձություն.եթեարարչագոր

ծությամբսկսվումէտիեզերքիպատմությունը,ապավեր

ջին գալուստով այն պիտի ավարտվի: Քրիստոսի երկրորդ

գալստյան մասին շատ են խոսել քրիստոնյաները: Հաճախ

մարդիկվերջինդատաստանըմիսարսափազդուտեսարա

նովեննկարագրում:Ասումեն՝մարդիկպետքէհարութ

յուն առնեն, որպեսզի դատապարտվեն: Եվ ձևավորվում է

վախիմիմթնոլորտ.բավարարչէ,որմարդիկայսաշխար

հի վրա հիվանդանում են, տառապում, ենթարկվում բազ

մաթիվփորձությունների,այդքանիցհետոտպավորություն

էստեղծվում,որԱստվածայնքանդաժանէ,որմահվանից

հետոմարդկանցհարությունպիտիտաևդատաստանիեն

թարկի,տանջի,նրանցատամներիկրճտոցը, լացնուկոծը

պիտիլսվի,ինչպեսդժոխքիպատկերըներկայացվածէԱվե

տարանում: Բայց ուղղափառ ընկալման մեջ բացարձակա

պեսչիտեղավորվումԱստծո՝դաժանուվրեժխնդիրլինելու

գաղափարը:Վերջինգալուստիևհատուցմանգաղափարն

ընդամենըմեզհիշեցնումէ՝ լա՛վիմացեք,այնամենը,ինչ

դուքկատարեքայսօրայստեղ,արձագանքէգտնելուհա

վերժությանմեջ.եթելինեքբարեգործ,հավատարիմ՝Աստ

ծոպատվիրաններին,բնականաբար,պիտիժառանգեքօրհ

նություն,իսկեթեամբարշտությունգործեք,ձերիսկամ

բարշտությունը՝որպեսվկա,ներկայանալուէՏիրոջվերջին

դատաստանիժամանակ:
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ԱյսօրմենքԱստվածաշնչիընթերցումներովներկայաց

րեցինքայննյութը,որիշուրջպիտիխորհրդածենք:Ընթեր

ցեցինքԵսայումարգարեությանԿԶգլխիցմիհատված:Խո

սելովմարդկանցգործերիմասին՝Եսայիմարգարենասում

է,որկարևորըԱստծոհանդեպմարդուհնազանդությունն

է և խոնարհությունը: Ցուցամոլությունը, կեղծ բարեպաշ

տությունըոչնչովչենկարողօգնելմարդունևհավելում.

«Բայցանօրենը,որինձեզէզոհաբերում,նույննէ,թեմար

դուգանգէջախջախում,իսկնա,որոչխարէզոհաբերում,

նույննէ,թեշունէմորթում»(ԵսայիԿԶ3):Այսինքն՝վեր

ջինդատաստանինհաշվի էառնվելու ոչթեայն,թեի՛նչ

ընծաներենքմատուցելԱստծուն՝մերբարեպաշտությունն

իցույցդնելուհամար,այլ՝թեիրականությանմեջինչպիսի

հավատարմություն, վստահություն, ինչպիսի խոնարհութ

յունենքդրսևորելԱստծոնկատմամբ,որնէեղելմերգործը:

Եվայսկիրակիօրվահատուցմանգաղափարիշեշտադրումը

գալիսէամփոփելուՄեծՊահքիմերխորհրդածություննե

րը՝հիշեցնելով,որայսշրջանովչսահմանափակվենք:Մենք

մշտապեսկենտրոնացածպիտիլինենքհատուցմանգաղա

փարիվրա:Դուք,անշուշտ,տեղյակեքբումերանգիպատ

կերին:Կամիգործիք,որը,երբնետումես,վերադառնում

է: Մարդու գործը և խոսքը նման են հենց այդ «զենքին»:

Հին Կտակարանում է ասվում՝ նրանք, ովքեր ամբարիշտ

կգտնվեն,մինչևյոթսերունդկդատապարտվեն:Իսկնրանք,

ովքերհնազանդությամբ,խոնարհությամբկծառայենԱստ

ծուն,նրանքյոթսերունդօրհնությունպիտիստանան:Եթե

անգամ Աստվածաշնչին ծանոթ չլինենք, աստվածաբանա

կան կրթություն չունենանք, մեր իսկ անձնական փորձա

ռությունիցկարողենքտեղեկանալ,որմերկատարածայս

կամայնգործըմշտապեսվերադառնումէիրհետևանքով:

Այսհավատքնէ,որմերժողովրդականխոսքովասելէտա

լիս,թե՝այնբարիքը,որդուայսօրգործումես,թողքոզա
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վակների առջև գա: Այսպիսով՝ բարության ու չարության

շղթայականությունըսերտորենառնչվումէմերկրոնական

ապրումիհետ:

Սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, կարծում եմ, որ այս

խորհրդածությունըչափազանցկարևորէպահեցողության,

կրոնականապրումիմեջ.մշտապեսպետքէհիշենքուկենտ

րոնանանքայնգաղափարիվրա,որայնամենը,ինչանում

ենք,հավերժությանմեջարձագանքէգտնելու,անդրադարձ

է ունենալու մեր և մեր զավակների կյանքում՝ մինչև յոթ

սերունդ:Ուրեմնայսօրվապատգամըհետևյալն է՝ յուրա

քանչյուրանձպարտավորէհիշել,որմիօրինքըպատաս

խանէտալուիրարարքներիհամար:Եթեանգամմարդնիր

խղճիառջևպատասխանչիտալու,անպայմանպատասխան

էտալուԱստծո՛առջև:Մենքչենքկարողվկայակոչելայս

կամայնանձին՝ասելով՝ահանաայսպեսվարվեց,ուրեմն՝

եսևսկարողեմնրանմանվարվել:Հիշո՞ւմեքայսպիսիմի

դեպք:ԵրբԱդամըդրախտումպտղիցճաշակեց,ևԱստված

հարցրեց,թենապտղիցինչո՞ւճաշակեց,նախահայրըվկա

յակոչեցԵվային:Արդյո՞քԵվայիկողմիցպտղիճաշակումը

իրավունքէրտալիսԱդամիննույնկերպվարվելու:

Մեր արածների համար ինքներս ենք առաջին հերթին

պատասխանատվությունկրում,ուստիպետքէհիշելպա

տասխանատվության մասին, և այդ պատասխանատվութ

յունը կրելու ճանապարհին երբեք ու երբեք չվկայակոչել

ուրիշներին:Ամենմեկս՝որպեսառանձինանհատ,ինքներս

ենքպատասխանտալութե՛մարդկանց,թե՛մերխղճիևթե՛

Աստծոառջև:ԱյսգիտակցումովկանգնենքԱստծուառաջ,

որպեսզի հատուցման օրը մեր արատները, ամբարշտութ

յուններըմեզհետչառերեսվեն,այլբերվենմերհավատար

մությունը,բարեպաշտություննուսերըմարդկանցևԱստ

ծոնկատմամբ,այժմևհավիտյանսհավիտենից.ամեն:
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Հ ՆԱ ԶԱՆԴ ԵՎ ՉԱՐ ՉԱ ՐԱ ԿԻՑ՝ ԽԱՉ ՅԱ ԼԻՆ 
(ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
13 սեպ տեմ բե րի, 2015 թ.

« Խաչն յայտ առ նէ զխա չե ցե լոյն…»
Եզ նիկ Կող բա ցի

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,

Այս խոսքերը պատկանում են Եզնիկ Կողբացուն, որ

եղավ հմուտ քարոզիչ, հավատքի պաշտպան, Քրիստոսի

«ընտիրանոթ»,որիմեծվաստակըԵկեղեցուզորացմանու

հավատքիպաշտպանությանգործումդույզնինչչիխամրել

տասնհինգդարյահեռավորությունից:Նվիրյալվարդապետը

ահաայսպեսէբանաձևումխաչիվերաբերյալիրըմբռնում

ները.«ԽաչըհայտարարումէԽաչյալիմասին»:

ԱյսօրԽաչվերացնէ՝ՍուրբԽաչիննվիրվածմեծագույն

տոնը,որըհատուկընդգրկվածէշարքումայնհինգտոնե

րի, որոնքընդունված է կոչելՄեծկամՏաղավարտոներ:

Ավանդաբար Սուրբ Խաչի տոնը մեր ժողովուրդը նշում է

մեծոգևորությամբ:Դարերշարունակհոգևորանհունու

րախությամբ հաղորդակցվում ենք այս հաղթանակին, որ

Քրիստոս ունեցավ մահվան նկատմամբ: Այս հաղթանակի

տոնախմբությանմեջանգամչենքմոռանումայնգինը,որ

վճարվեցայդհաղթանակինհասնելուհամար:Երբփառա

բանում ենք խաչը, մեր մտապատկերում ուրվագծվում է

այնտառապալիցճանապարհը,որնանցավմերՏերՀիսուս

Քրիստոս՝մերփրկությանհամար:Խոսումենքխաչիմասին՝

մտածելովԽաչյալիմասինևանդրադառնումայն չարչա
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րանքներին, որոնք Տերը կրեց խաչի վրա, երբ անարգվեց

ունվաստացվեցշատերիկողմից,պատվեցփշեպսակովև

խոցվեցգեղարդով:ՀիշումենքնաևՍիմոնԿյուրենացուն,

ովհարկադրաբարտարավխաչըդեպիԳողգոթա,որիվրա

գամվեցՓրկիչը,հիշումենքԽաչյալիծնողներին՝Հովսեփին

ուՄարիամին,հիշումենքուրացումըաշակերտների:Հիշում

ենք,որերբՏերըխաչիտառապալիցճանապարհնէրանց

նում,միքանիսըմիայնքաջությունունեցանխոստովանե

լու,որՔրիստոսիաշակերտներնեն:

Եվայսօր,այսպատկերներիառջևանդրադառնումենք

այն իրողությանը, որ հավատալ Աստծուն՝ չի նշանակում

սոսկընդունելՆրագոյությանփաստը,հավատալԱստծուն՝

նշանակումէհանձնառնելխաչիտառապանքները,հանձն

առնել այն զոհողությունները, որոնք վճարեց Քրիստոս՝

մարդկության փրկության համար: Այլ խոսքով՝ հավատալ՝

նշանակում էխաչակից լինել Քրիստոսին, լինել նրահետ

տառապանքներիմեջ,զրկանքներիմեջ,հոգեկանայնպիսի

վիճակներում,երբթվումէ,թեանգամԱստվածէլքելքեզ,

հավատարիմմնալՔրիստոսիխաչինևառաքելությանը:

Այսօրժամանակներըփոխվելեն,մարդըդարձելէհար

մարավետությանսիրահար,ընդլայնվելենմարդկայինհնա

րավորության սահմանները: Այն ճանապարհը, որը դարեր

առաջ մարդիկ հաղթահարում էին տարիներով, այսօր գի

տատեխնիկականառաջընթացըհնարավորությունէստեղ

ծումդաանելմիքանիժամում,սակայնմարտահրավերնե

րը,սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,հաճախնույննեն,նույնն

են գայթակղությունները, նույնն է նյութապաշտության

մրցավազքը,նույննէեսասիրությունը,նույննէամբարտա

վանությունը:Նույննեննաևգայթակղություններըընտա

նիքում.երբեմնզավակներըանարգումենիրենցծնողներին,

ծնողները՝ արհամարհում զավակներին, եղբայրները ուրա

նումենիրենցեղբայրներին:Սակայնայսամենիհետան

10 - Արշակ եպս. Խաչատրյան
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փոփոխէՏիրոջպահանջըմարդկանցից,անփոփոխենԱվե

տարանիպատվիրաններնուսկզբունքները:Ավետարանըև

Տիրոջպատվիրաններըչենկարողփոխվելևհարմարեցվել

ժամանակիպայմանականություններին,օրենքներինուբար

քերին: Ավետարանը Տիրոջ խոսքն է, և բացարձակ է նրա

ճշմարտությունը.դրահամարէասված՝երկինքնուերկիրը

կանցնեն, բայց Աստծո խոսքը երբեք ու երբեք չի անցնի։

Բարքերը,մտածումներըկփոխվեն,սակայնՏիրոջպատվի

րաններըկմնանհավետուհավերժական:Աստվածայինխոս

քիևպատվիրաններիխորհրդանիշըխաչնէ:Խաչինկատ

մամբմերվերաբերմունքնայլևսնույնականացվածէՏիրոջ

հետ,ինչպեսԵզնիկԿողբացինէնշել,խաչըհայտարարում

էԽաչյալիմասին:Եվայսօրմենքտոնախմբումենքնաև

Խաչյալիհաղթանակը՝հաղթանակմահվաննկատմամբ:

Մահվան նկատմամբ վախն ուղեկցում է մարդուն ողջ

կյանքիընթացքում:Մենքմշտապեսայդվախիազդեցութ

յան տակ ենք, վախն է գերիշխում մեր բոլոր գործողութ

յուններում,սակայնխաչը՝Քրիստոսիհաղթանակըմահվան

նկատմամբ,եկավմահնընկճելու,մահվանտագնապըմեզա

նիցհեռացնելու:

Սիրելի՛ քույրեր ու եղբայրներ, մաղթում եմ, որ այս

հաղթանակիզգացումըմշտապեսուղեկիցլինիմեզ,ևմենք

հիշենք,որպատկանումենքԱստծուն,պատկանումՆրան,

Ով ի զորու է մահը չեզոքացնելու, մահը դատապարտելու

մահվան,Ովիզորուէմեզնույնպեսմասնակիցըդարձնե

լու մահվան նկատմամբ հաղթանակի շքերթին: Մեր ժողո

վուրդնուԵկեղեցինողջպատմությունըդարձրելենմահ

վաննկատմամբհաղթանակ.մենքվերապրելենքբազմաթիվ

փորձություններ,վերապրեցինքնաևմեծագույնփորձութ

յունըՑեղասպանության,որի100րդտարելիցնենքոգեկո

չում,ևայդհաղթանակիզգացումովուդրագիտակցմամբ

է,որշարունակումենքմերերթը:Ընդամենըերկուշաբաթ
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հետո,որպեսայդհաղթանակիշոշափելիվկայություն,Մայր

ԱթոռՍուրբԷջմիածնումՆ.Ս.Օ.Տ.Տ.ԳարեգինԲԱմենայն

ՀայոցԿաթողիկոսիհանդիսապետությամբկատարելուենք

մահվան դեմ հաղթանակի խորհրդանիշներից մեկի՝ սրբա

լույս Մյուռոնի օրհնության արարողությունը: Սրբալույս

Մյուռոնը աղոթքով բաշխվելու է մեր ողջ ժողովրդին՝ այն

հավատով,որպետքէհաղթվենմահեր,ինչպեսմկրտության

արարողությանընթացքումյուրաքանչյուրհայորդուդրոշ

միժամանակհնչեցվումէ.«...թողայսՄյուռոնըլուսավորի

քոաչքերը,որպեսզիերբեքմահչտեսնես»:

ԹողԱստվածխաչիխորհրդովզորացնիմեզևմասնա

կիցըդարձնիմահվաննկատմամբՔրիստոսիհաղթանակի

շքահանդեսին,այժմևհավիտյանսհավիտենից:

Շնորհք,սէր,խաղաղութիւնընդձեզևընդամենեցուն.

ամէն:
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Կ ՅԱՆՔ՝ ԱՍՏ ԾՈՒ ՀԵՏ 

(ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑԻ ԱՌԻԹՈՎ)
Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
 5 հուն վա րի, 2016 թ.

« Մի՛ երկն չիք, զի ա հա ւա սիկ ա ւե տա րա նեմ
 ձեզ ու րա խու թիւն մեծ» ( Ղուկ. Բ 10):

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,
Կյանքն սպասում է, տենդագին սպասում: Մենք միշտ

սպասմանմեջենք՝ երբեմնբարի լուրերիուավետիսների,
իսկերբեմնէլ՝գույժիուդժբախտության:

Սպասումը մարդկային կյանքի ամենաբնորոշ հատկա
նիշներից է: Մարդիկ սպասման մեջ էին նաև ավելի քան
2000տարիառաջ.նրանքսպասումէինավելիլավուերա
նելիկյանքի:Սպասումներիմեջէիննաևմիքանիհովիվ
ներ, ովքեր դաշտերում արածեցնում էին իրենց խաշները:
Նրանցայցելեցհրեշտակը՝համաձայնՂուկասավետարան
չիպատումի,ևավետեցՔրիստոսիծնունդը.«Մի՛վախե
ցեք, դիմեց նրանց հրեշտակը,քանզի ես ձեզ մեծ ուրա
խությանավետիսեմփոխանցում,ուրախության,որլինելու
էբոլորմարդկանցհամար»:

Քրիստոսծնվելէր.ծնվելէր՝որպեսիրագործումԱստծու
խոստման,որպեսպատասխանմարդկայինսպասումի,ևսաէ
ավետմանուրախությունը,ուրախություն,որ,ինչպեսհրեշ
տակնէասում,բոլորինսէ:Եվայսուրախություննէհազա
րավորտարիներ,անընդմեջուշարունակաբարփոխանցվում
եկեղեցիներից, ծավալվում տներում ու հրապարակներում,
բակերումուփողոցներում, բայցմարդիկ շարունակումեն
լինելտխուրուտրտում,դժբախտուհոգնած,վախեցածու
տագնապահար:Որքա՜նդժվարէայսօրուրախանալ,որքա՜ն
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դժվարէլինելլավատես:Տառապանքը,կարծեք,գրոհելէաշ
խարհ:Թվումէ,թեմարդնուբնությունըդժոխայինդաշինք
ենկնքել՝դժբախտություններովուփորձանքներովահաբե
կելումարդկությանը,արմատախիլանելուլավատեսության
վերջինծիլերը:Հետևումենքլրատվամիջոցներին՝Մերձավոր
Արևելքում՝կրոնամոլներիկողմիցբռնություններուսպանդ,
աշխարհիամենաապահովթվացողանկյուններում՝ահաբեկ
չություններումարդկայինզոհեր,ՀայաստանիուԱրցախի
սահմաններում՝երիտասարդութանկկյանքերի՝զինվորների
կորուստներ,մղկտացողընտանիքներ,խորտակվածհույսեր
ուերազներ:Գրեթեամենօրմահվանգույժ՝երիտասարդների
անիմաստվիճաբանությանևծեծկռտուքներիհետևանքով,
ընտանեկան գժտությունների պատճառով, ճանապարհային
պատահարներիուառողջականանհաղթահարելիխնդիրնե
րիբերումով:Ամենուրսողոսկողաղքատությունութշվա
ռություն, անօգնականություն ու հուսահատություն՝ հացի
ուջերմությանկարոտություն:Եվայսամենիմեջ,կարծեք,
խամրելէուգունաթափվելհրեշտակիավետիսը,թե՝մեծու
րախությունեմավետումձեզ:

«Ո՞ւրէայսուրախությունը,ինչպե՞սապրենքայսու
րախությունը, հարցնում են շատերը, ինչպե՞ս խեղդենք
տառապանքիուդառնությանաղաղակողճիչը»:

Շատերըցավերնուվշտերըխեղդումենգինարբուքնե
րում, ոգելիցխմիչքներիհեղեղատներում,խենթու շվայտ
երգերումուպարերում,ոմանքմխիթարությունըփնտրում
են մոլախաղերում, մյուսների ապաստանը դառնում է սե
ռական այլասերումը՝ որպես այլընտրանքային ուրախութ
յուն,որիկյանքընույնքանկարճէ,որքանտևողությունը
վայելքի:Այլքլավագույնդեպքումինքնամոռացտրվումեն
աշխատանքին՝ աշխատանքային ծանրաբեռնվածություննե
րի հորձանուտում մոռացության մատնելու տագնապներն
ուվախերը:
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Եվչկա՞արդյոքճարուհնար՝ճաշակելուիրականու
րախությունը,հրեշտակիխոստացածուրախությունը.հարց

նումենք.«Ո՞ւրմնացՔրիստոսիծննդյանուրախությունը»:

Քրիստոս ասում է. «Դուք այժմ տրտմություն ունեք,

բայցեսկրկինպիտիտեսնեմձեզ,ևձերսրտերըուրախութ

յամբպիտիլցվեն,ևձերուրախությունըձեզնիցոչոքչի

կարողխլել»(Հովհ.ԺԶ22):

Եվարդ,ուրախությունըտագնապներիուվախերի,տա

ռապանքներիուողբերգություններիմոռացումըչէ,դրանց

հաղթահարումըչէևոչէլ՝դրանցբացակայությունը:Լինել

ուրախ՝ նշանակում է վայելել Տիրոջ մնայուն ներկայութ

յունը,զգալԱստծումշտականխնամքնուաջակցությունը,

ապրել կյանք Աստծո հետ: Էմմանուել է մանուկ Հիսուսի

անունը,որնշանակումէ՝Աստվածմեզհետ:Աստծու՝մեզ

հետլինելուվստահություննուհավատքնէաղբյուրըուրա

խության:«Տերնիմօգնականնէ,ևեսչպիտիվախենամ»,

ասումէՊողոսառաքյալը:

Մահերնուտառապանքներըմարդկանցուղեկիցներնեն

մարդկության պատմության ողջ ընթացքում: Մարդը դա

տապարտվածէտառապանքիումահվան,ամենանվիրական

երազանքներնիսկխեղդվումենխանձարուրում,բայցՏերը

մեզխոստումէտվել՝լինելումեզհետմիշտ՝ուրախության

թետխրությանօրերին,հաջողությանթեձախորդությանմեջ:

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,կյանքիտառապանքներն

ուձախորդություններըչդարձնենքպատրվակ՝Տիրոջուրա

խությունիցհեռանալու,ուրախությունըմեզհետէ՝Տիրոջ

ներկայությամբ,ևՏերըմերհույսնուապավեննէ:Տիրոջ

ծննդյանավետիսնԻրմշտականխնամքիուհոգատարութ

յանանլռելիղողանջնէ,ևսամերուրախություննէ:Լի

նենքուրախ,որԱստվածերբեքչլքիմեզ,ևթողօրհնյալ

լինիԱստվածորդուծնունդը:

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ
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ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ՄԱՀՎԱՆ ՈԳՈՐՈՒՄ 
(ԽԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
 25 մար տի, 2016 թ.

«Ի խաչ հան զդա, ի խաչ, ի խաչ, ի խաչ հան զդա»
(Մրկ. ԺԵ 14)

Դատապարտության այս խոսքերով ավարտվեց Հիսուս

Քրիստոսինկատմամբիրականացածդատավարությունը:

Հրեաները վաղուց էին մտադրվել դատապարտելու և

մահվան մատնելու Աստծո Որդուն: Զատիկին նախորդող

օրերի իրադարձությունները, սակայն, եկան հաստատելու,

որ Քրիստոսի նկատմամբ հետապնդումները այլևս մուտք

են գործել եզրափակիչ փուլ: Իրադարձությունները զար

գանում են կայծակնայինարագությամբևդրամատիզմով:

ԶատիկիննախորդողերրորդօրըՔրիստոս,իմանալովհան

դերձհրեաներիկողմիցիրդեմծրագրվածդավադրության

մասին,իրաշակերտներիհետմեկնումէտոնակատարելու

Զատիկը:ՀիսուսՎերնատաննէ:Նամոտենումէաշակերտ

ներին,լվանումէնրանցոտքերը՝հարուցելովամենքիզար

մանքը,բայցավանդելովխոնարհությանանօրինակմիդաս:

Ապաաշակերտներիհետբազմումէսեղանիշուրջ,օրհնում,

բարձրացնումբաղարջհացըևպատվիրում.«Սաիմմար

միննէ,կերե՛քայն»,ապախմումգինուբաժակիցևասում.

«Սաիմարյուննէ,խմեցե՛քայն»,«Սակատարե՛քիմհիշա

տակիհամար»(հմմտ.Ղուկ.ԻԲ.1720):ԱյնուհետևՔրիս

տոսխոսումէմիասնությանմասին,ավանդումվերջինդա
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սերը՝սիրո,խաղաղության,հաշտության,համերաշխության,

ևեզրափակում.«Իմխաղաղություննեմթողնումձեզ,ոչ

այնխաղաղությունը,որաշխարհնէտալիս,այլմիխաղա

ղություն,որԱստծուցէպարգևված»(հմմտ.Հովհ.ԺԴ.27):

ԽռովվածէՀիսուսիհոգին.նագիտիիրենսպասվելիքճա

կատագրիմասին.սպասումէմատնությանը,չարչարանքնե

րին,սպասումէնվաստացմանը,անարգանքին,խաչելութ

յանը,թաղմանը։Տագնապած,խռովվածէՀիսուսիհոգին:

ԱյստագնապներիմեջնաշրջումէհայացքըդեպիՀուդան

ևասում.«Ահա՛հասավքոժամանակը,գործի՛ր,ինչպեսոր

գիտես»(հմմտ.Հովհ.ԺԳ.27):

Ընթրիքի ավարտին, երբ արդեն օրը երեկոյանում էր,

Հիսուս աշակերտների ընկերակցությամբ երեկոյի տարած

վողխավարիհետմեկնումէդեպիԳեթսեմանիիպարտեզ:

ԽավարըիջելէրԳեթսեմանիիպարտեզիվրա,խավար,որի

համաբանությունն է Եկեղեցում այս պահի մթությունը:

Նրանցից առանձնացնում է երեքին՝ Պետրոսին, Հակոբո

սին և Հովհաննեսին ու մեկնում աղոթքի: Խռովքը, տագ

նապը, ներքին հոգեկան ոգորումները ուղեկցում էին Հի

սուսին:«Հա՛յր»,ասումէնա.«հեռացրո՛ւ,խնդրումեմ,

այսփորձությունըինձանից,հեռացրո՛ւայնչարչարանքնե

րը, տանջանքները, տառապանքները, որոնք վիճակված են

ինձկրելու»(հմմտ.Մատթ.ԻԶ.39):ԿռիվէՀիսուսիհոգու

մեջ,կռիվէմարդկայինևաստվածայինսկզբունքներիմիջև:

Մարդկայինտկարությունըփորձումէառավելությանհաս

նելաստվածայինամենազորությաննկատմամբ,բայցիվեր

ջոայսպայքարըհանգուցալուծվումէաստվածայինսկզբի

հաղթանակով:«Հա՛յր»`համակերպվածևիրճակատագրի

հետհաշտվածհոգովաղաղակումէՔրիստոս.«Հա՛յր,թող

լինիքոկամքը,ևոչթե՝իմկամքը»(հմմտ.Մատթ.ԻԶ.42):

Ինքնատիրապետումը,հավասարակշռությունըվերջնա

կանապեսվերագտած՝Հիսուսվերադառնումէիրաշակերտ
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ներիմոտևհենցայդնույնպահին,ինչպեսասումէԱվե

տարանիչը, Գեթսեմանիի պարտեզ է խուժում մարդկանց

մի «ոհմակ»՝ մատնիչ Հուդայի առաջնորդությամբ, հրեա

աստիճանավորներ և հռոմեացի զինվորներ (հմմտ. Մատթ.

ԻԶ.47):ՀուդանհամբույրովմատնումէՏիրոջը՝Հիսուսին,

ևզինվորականներըձերբակալումենՆրանևտանումդե

պիքահանայապետիտուն:Տեղիէունենումմարդկության

պատմությանմեջ,երևիթե,օրինակըչունեցողմիդատա

վարություն,անօրինակ՝իրանարդարությամբևիրզավեշ

տականությամբ,զավեշտական՝իրբեմականացվածխեղկա

տակությամբևանարդար՝արդենվաղօրոքհայտնիդրդա

պատճառով: Հրեաների համար փաստարկներ պետք չէին։

Նախանձը փաստարկներ չի փնտրում, նախանձի սնունդը

պատրվակներ են՝ դատավճիռը իրականացնելու համար:

«Մահապա՛րտէ,մահապա՛րտէայսմարդը»,եզրահանգում

ենհրեաները:Խարանըդրվածէր:Միայնժամանակիհարց

է Քրիստոսի մահապատիժը: Հրեա քահանայապետի տնից

ՔրիստոսինտանումենդեպիՊիղատոսիատյան:Պիղատո

սը, ով բազմաթիվ դատավճիռներ էր կայացրել, մահապա

տիժներ տեսել, արյունալի տեսարանների մասնակցել, ան

գամՊիղատոսըպատճառչտեսավմահվանդատապարտե

լուՀիսուսին:Նապատասխանեց.«Եսանպարտեմտեսնում

այսանձին»(հմմտ.Հովհ.ԺԹ.4),բայցհրեաաստիճանա

վորներըչբավարարվեցինՔրիստոսինաստվածպղծություն

մեղսագրելով,նրանքգնացինմինչևվերջ,գնացինսադրան

քի,Պիղատոսինմեղադրեցինկայսերնկատմամբանհավա

տարմությանմեջ,քանիորՀիսուս,ըստնրանց,ոչմիայն

աստվածապիղծ,ոչմիայնաստվածուրացէր,այլնաևպե

տականդավաճան:«Նաիրենհռոմեացիներիուհրեաների

թագավոր է երևակայում, որով և հակառակ է կայսեր», 

ասումէիննրանքևհետոշարունակում.«Չունենքմենքայլ

թագավոր, բացի կայսրից» (Հովհ. ԻԹ. 17): Եվ Պիղատոսը
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բազմաթիվ փորձերից հետո վերջապես ընկրկում է և նա

հանջում՝ժառանգելովանկամությանխարանը:ԵվՔրիստո,

այսպիսով,դատապարտվումէմահվան,կրումէնվաստա

ցումներ, անարգանք ու չարչարանքներ: Սկսվում է Տիրոջ

չարչարանքների,տառապանքներիերկարատևճանապարհը:

«Իխաչհանզդա,իխաչ,իխաչ»(Մրկ.ԺԵ.14):

Այսօր, սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, սրբազնասուրբ

այստաճարումմենքկոչվածենքվերապրելուՏիրոջՄատ

նությանևՉարչարանքներիհիշատակները:Վաղըհիշատա

կելուենքԽաչելությունը,այնուհետև՝Թաղումըևվերջա

պեսմասնակիցենքլինելուՏիրոջհաղթականՀարությանը:

ԲայցայսօրմենքխորհրդածելուենքՏիրոջՄատնությանև

Չարչարանքներիշուրջ:Արդ,խորհե՛նքՏիրոջմատնության

մասին,չարչարանքներիմասին,խորհե՛նք,թեինչպեսՆա,

ովերբեքչէրմատնել՝մատնվեց,Նա,ովերբեքչէրդավա

ճանել՝դավաճանվեց,Նա,ովերբեքչէրչարչարել՝չարչար

վեց,Նա,ովերբեքչէրհարվածել՝հարվածստացավ,Նա,ով

երբեքմահվանչէրդատապարտել՝մահվանդատապարտվեց,

Նա,ովեկելէրկյանքպարգևելու՝մահվանբաժինդարձավ:

Քրիստոսասումէ.«Եսայդամենըարեցիձեզհամար,

ես եկա՝ ինձ վրա վերցնելու ձեր մեղքերը»: Հավատո՞ւմ

ենք Քրիստոսի խոսքերին, հավատո՞ւմ ենք, որ Նա եկավ

մերմեղքերըվերցնելու՝ իր չարչարանքներով:Եթեհավա

տումենք,ապահետևե՛նքՔրիստոսի օրինակին, եթեհա

վատում ենք, ընտրենք աստվածասիրությունը՝ փոխանակ

անձնասիրության, ընտրենք բարեսիրությունը՝ փոխանակ

արծաթասիրության, ընտրենք խոնարհությունը՝ փոխա

նակհպարտությանև,վերջապես,ընտրենքկյանքը՝փոխա

նակմահվան:Չարչարակի՛ցլինենքՔրիստոսին,միանա՛նք

Քրիստոսիվստահությանը,որԱստվածփրկելուէմեզբոլոր

տեսակիփորձություններից,փարատե՛նքվախը,հեռանա՛նք

տագնապներից,թոթափե՛նքանհավատությունը,հեռո՛ւվա
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նենք մեզանից խռովքը, հավատա՛նք Աստծո ամենակարո

ղությանը,հավատա՛նքՆրաաջակցությանը,որիզորուէ

չարչարանքներից, տառապանքներից փրկել մեզ: Կրթվածը

անկիրթէդառնում,հարուստըաղքատանումէ,գեղեցիկը՝

տգեղանում,բայցՏիրոջնապավինողըմիշտումիշտհաղ

թանակումէ:Տիրոջըհուսացողըերբեքամոթովչիմնա:

Աղոթում ենք Չարչարված Փրկչին, որ Իր Ամենազո

րությամբ գոտեպնդի Իրեն հավատացողներիս՝ ամենօրյա

մերտագնապներիուխռովքներիմեջ:

ԹողՏիրոջՍուրբՄատնությանևՍուրբՉարչարանք

ներով Աստված մխիթարություն, համբերություն և կորով

պարգևիմեզ,այժմևհավիտյանս.ամեն:



156

ՎԵ ՐԱ ԴԱՐՁ ԴԵՊԻ ԴՐԱԽՏ
 (ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ՕՐՎԱ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
26 փետր վա րի, 2017 թ.

« Յո րում ցնծայր զո ւար ճա ցեալ 
անտխ րա կան խնդու թեամբ»

( Շա րա կան)
Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,

Այսխոսքերըքաղվածենմերեռամեծվարդապետներից

մեկի՝նշանավորհայրապետՆերսեսՇնորհալուհեղինակած

շարականից, որը նվիրված է Բուն Բարեկենդանին՝ այսօր

վատոնին:Շատերդծանոթեքայստոնին:Ամենտարիայն

նշվումէմերԵկեղեցում՝որպեսՄեծՊահքիառաջինկիրա

կի:ԲոլորԵկեղեցիներինբնորոշէայստոնը:ՄերԵկեղեցում

այնանվանվումէԲունԲարեկենդան՝բարիկենդանություն,

որնուղղակիորենառնչվումէմերնախահայրերի՝Ադամիև

Եվայի դրախտային կյանքի հետ: Բարեկենդանը քաջածա

նոթէնաևմերժողովրդին՝մերժողովրդականմշակույթից:

ՇատերդկհիշեքՀովհաննեսԹումանյանիհեքիաթներիմեջ

նշանավորված Բարեկենդանի կերպարը, երբ ասվում է, որ

Բարեկենդանիննախապատրաստվումէին,սնունդէինհայ

թայթումևանգամվերջինխնայողություններընվիրումէին

այդտոնինախապատրաստություններին:

Քրիստոնեական մշակույթի մեջ Բարեկենդանը նշա

նավորվել է ժողովրդական տոնախմբություններով ու ու

րախություններով:Ինչո՞ւ եմայսամեննասում. որպեսզի

վերստին շեշտադրեմ այն կարևորությունը, որ ունեցել է

Բարեկենդանըմերժողովրդիկյանքում:Բարեկենդանիբուն
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շեշտադրումըվերաբերումէդրախտինևայնունիգաղա

փարականերկուծալք,երկուխորքևերկուհարթություն:

Որպես տոն՝ այն առաջին հերթին պարունակում է հիշա

տակներըմերնախածնողների՝ԱդամիևԵվայիդրախտա

յինկյանքիիրականության:Եվերկրորդ,որպեստոն՝Բուն

Բարեկենդանըմերհայացքներնումտածումներըուղղումէ

քրիստոնյայիհամարամենանվիրականուփափագելինպա

տակին,թեինչպեսմարդըկարողէվերադառնալկորսված

դրախտ,որիցմերնախահայրերը՝ԱդամնուԵվան,զրկվե

ցին՝ Տիրոջ կամքի հանդեպ իրենց անհնազանդության

հետևանքով:

Սիրելինե՛ր,այսպատճառովԲարեկենդանիխորհուրդը

ընկալելուհամարնախանհրաժեշտէհասկանալ,թեինչէ

դրախտը:Ամենմեկիպատկերացումներիմեջդրախտնուր

վագծվումէտարբերերանգներով:Դրախտիմասինպատկե

րացումներունենբոլորկրոնները:Օրինակ՝կրոններիցմեկը

աշխարհայինվառգույներովէներկայացնումդրախտը՝այն

պատկերելովորպեսհմայիչէակներիհետմշտականկեցութ

յուն:Ուրիշմիկրոնդրախտըներկայացնումէորպեսերկ

րայինիրողություններիցվերացածլինելումիիրականութ

յուն:Ի՞նչէասումՍ.Գիրքըդրախտիմասին:

Դրախտի մասին առաջին ըմբռնումները արտացոլված

ենՍ.Գրքիհենցառաջինէջերում:Այստեղ,երբներկայաց

վում է արարչագործությունը, խոսվում է այն մասին, թե

ինչպես Աստված ստեղծեց աշխարհը՝ ողջ տիեզերքը, կեն

դանիներին,բույսերինևհետո՝նաևմարդուն:Ապաասվում

է,թեԱդամնուԵվանդրվեցինդրախտումևվայելումէին

այնամենը,ինչստեղծվելէրԱստծոկողմիցևունեինիշխա

նությունբոլորարարածներինկատմամբ:Ահաայսսուրբգ

րայինհաստատմանհիմանվրա,ինչպեսքիչառաջհիշեցի

ՆերսեսՇնորհալիՀայրապետըերկնելէիրշարականը:Ի՞նչ

էասումՆերսեսՇնորհալին:Ասումէ,որԱստվածԻրպատ
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կերը(նկատիունենալովհոգին,բանականությունըևազատ

կամքը)խառնեցհողին՝այդհողիցուԻրպատկերիցստեղծե

լովմարդուն:ՄարդունԻրփառքըշնորհեցևնրանտեղադ

րեցդրախտում,որտեղմարդըզվարճանումէրանտխրական

խնդությամբ:Այսինքն՝դրախտըմիվայրէ,ուրչկալաց,չկա

տխրություն,չկահոգս,չկաթշնամություն,չկամահևչկա

այդամենինկատմամբո՛չմիվախ:Տագնապներըչենհու

զումմարդկանց.մարդտագնապ,վախչունիվաղվահիվան

դություններինկատմամբ,վաղվահասնողսովինկատմամբ,

թշնամությաննկատմամբ:Բայց,դժբախտաբար,այսդրախ

տըփլուզվումէ,որովհետևԱդամըևԵվանանհնազանդեն

գտնվումՏիրոջկամքին,ևայստեղսկիզբէառնումմարդ

կայինմինորուողբերգականպատմություն:Մարդուկյանք

եններխուժումցավը,տրտմությունը,տառապանքը,վախը

ևմահը.վախ՝ամենինչինկատմամբ,վախ՝չքավորությու

նից,վախ՝սովից,վախ՝մեռնելուց,վախ՝հիվանդանալուց,և

այսվախերիմեջմարդնանընդհատձգտումէվերականգնել

կորսվածդրախտիպատկերը,ձգտումվերստինվերադառնալ

դրախտ,որտեղչկահոգս,չկացավ,չկատրտմություն:

Եվ Բուն Բարեկենդանի տոնը, սիրելի՛ քույրեր և եղ

բայրներ,կոչվածէամենքիսհայացքներնուղղելուայնճա

նապարհին,որըկարողէմեզառաջնորդելդեպիայդկորս

ված դրախտը: Մարդկության ողջ պատմությունը դրախտ

վերադառնալու ձգտում է: Դուք գիտեք, որ բժշկության

մեջմիտերմինէօգտագործվում՝«ինքնաբուժություն»,գի

տենքնաև,որԱստվածկոչվումէ«բժիշկ»։Մարդիկմեղսա

գործությունիցհետոդարձելենհիվանդ,բայցերբմարդը

կորցնումէկապնիրբժշկիհետ,նազբաղվումէինքնաբու

ժությամբ:ԵրբմենքառանցԱստծոփորձումենքդրախտը

վերականգնելմերկյանքում,դահանգեցնումէավելիմեծ

ողբերգության,քանկարողէլինելնմանջանքառհասարակ

չգործադրելիս:ԱհաառանցԱստծոդրախտըվերականգնե
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լուձգտումնէ,որշատերինդարձնումէհարբեցող,ագահ,

իշխանատենչ:Սաընդամենըմիչարդարացվածինքնաբու

ժությունէ՝կորսվածդրախտըվերականգնելու:Բայցի՞նչէ

ասումՇնորհալիՀայրապետը:Երբիրշարականիմեջխո

սումէԲարեկենդանիմասին,ասումէ,որմարդնանտխրա

կանխնդությամբզվարճանումէր,որովհետևմիշտվայելում

էրԱստծոտեսությունը:Այսինքն՝մենքդրախտըկարողենք

վերականգնելմիայնայնժամանակ,երբսկսենքանմիջական

զրույցիմեջգտնվելԱստծոհետ, իսկ բունԲարեկենդանը

մեկնարկնէՄեծիՊահոցշրջանիևայներկարճանապարհի,

որըմեզկոչվածէառաջնորդելուԱստծոտեսությանը:

Սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, մեզ համար Աստծուն

տեսնելու,դրախտըվերականգնելումիակևճշմարիտճա

նապարհըԱստծոհետքայլելնէ:Ցանկացածփորձ՝առանց

Աստծո դրախտ կերտելու, դատապարտված է ձախողման,

ցանկացած փորձ՝ առանց Աստծո հաղթահարելու ներքին

վախերը, հաղթահարելու տագնապները, հաղթահարելու

հոգսերը,ընդամենըմնալուէձախողակփախուստիրակա

նությունից:Մենքիրականությունիցչենքկարողփախուստ

տալ՝լուծածլինելովիրականությանմեջհառնածհիմնախն

դիրները: Այդ խնդիրները լուծողը միայն Աստված է, Ով

ասումէ.«Ձերհոգսերըինձվրագցե՛ք,եսպատրաստեմ

այնկրելու»(հմմտ.Ա.Պետ.Ե.7,Մատթ.ԺԱ.28):

Այսօրամենմարդզբաղվածէ իրհոգսերով,ևդժվար

թեգտնվիմիմարդ,որպատրաստկլինիտևականսիրահո

ժարությամբդիմացինիհոգսերըկրելիրուսերին:Անգամ,

եթե այդպիսի պատրաստակամություն դրսևորի, մարդկա

յինտկարուժերըթույլ չենտալու, որ ինքնամբողջական

սփոփանք և մխիթարություն բերի այդ հոգսերով ծանրա

բեռնվածմարդուն:ՍակայնԱստվածԻնքըկամավորաբար

մեզհրավիրումէմերհոգսերըփոխանցելԻրեն,մեզմնում

էընդամենըհավատալայդիրականությանը,հավատալ,որ
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մենքկարողենքմերհոգսերըփոխանցելԱստծուն:Մի՞թե

մեզհամարայդչափթանկենայդհոգսերը,մի՞թեայդչափ

թանկենվաղվամտատանջումներովծանրաբեռնվածզգա

ցումները:Մենքպետքէհրաժարվենքայդզգացումներից,

այդ մտատանջություններից, բայց ոչ թե՝ ինքնաբուժութ

յամբ,այլ՝այդհոգսերըհանձնելովԱստծուն:

ԱհաՄեծիՊահոցշրջանիայսքառասունօրերիընթաց

քինմենքպետքէքայլառքայլայդհոգսերըթողնենքԱստ

ծուն՝որպեսկատարյալվստահությանարտահայտություն:

ՄենքպիտիհամարձակորենդիմենքԱստծուն.«Աստվա՛ծ,

Դո՛ւ ստեղծեցիր մեզ և Դո՛ւ վերցրու մեր հոգսերը, Դո՛ւ

տուրմեզուժ,Դո՛ւտուրմեզկարողություն՝այդհոգսերը

հաղթահարելու»:Որքանժամանակորմենքկկարողանանք

Աստծոտեսությունը,մերձավորությունըզգալուվայելել,

այնքանժամանակմենքանխոցելիկլինենքցանկացածհոգ

սի,վախիուտագնապինկատմամբ:

Ուրեմն, սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, սիրով, հանձ

նառությամբ,ամենայնհամարձակությամբմուտքգործենք

ՄեծիՊահոցշրջան,որնընդամենըհրաժարումչէորոշակի

կերակրատեսակներից,այլայդամենիհետմեկտեղ՝առաջին

հերթինԱստծոհետհաղորդակցվելուհնարավորություն:Ես

բարիերթեմմաղթումմեզայսճամփորդությանընթացքին:

ԹողԱստվածօրհնիմերընթացքըևմեզպարգևիհամբերա

տարություն,հարատևություն՝Աստծոհետմերձենալումեր

ընթացքնարդյունավորությամբպսակելուհամար:

Տիրոջսերը,օրհնությունըձեզևմեզհետ,այժմևհա

վիտյանս.ամեն:
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Ք ՐԻՍ ՏՈՆ ՅԱ ՅԻ ԻՆՔ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ԴՐՈՇ ՄԱՆ ՇԱՆԸ 
(ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Ե րու սա ղե մի Սբ. Հա կոբ յանց Տա ճա րում
 24 սեպ տեմ բե րի, 2017 թ.

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,

Փառք եմ տալիս Տիրոջը և եղբայրական իմ սերն ու

երախտագիտություննեմհայտնումիմհոգևորավագեղ

բորը՝ԵրուսաղեմիՍրբազանՊատրիարքԱմեն.Կ.Նուրհան

արք. Մանուկյանին՝ Խաչվերացի հրաշազարդ տոնի առի

թովՏիրոջսրբազանվայրում՝ՍրբոցՀակոբյանցնվիրական

անունը կրող այս տաճարում պատարագ մատուցելու այս

հրաշալիառիթիհամար:

Պատարագի մատուցումը անփոխարինելի առիթ է հո

գով զորանալու, նորոգվելու, Տիրոջ սրբազան կերպարով

ուառաքելությամբևԱստծոհետանմիջականհաղորդակ

ցության մեջ գտնվելու: Այս պահին հոգուս պարտքն եմ

համարում Սրբոց Հակոբյանց Զինվորյալ Միաբանությա

նըփոխանցելուՆ.Ս.Օ.Տ.Տ.ԳարեգինԲ.ԱմենայնՀայոց

Կաթողիկոսի ողջույններն ու օրհնությունը` մաղթելով, որ

ՍրբոցՀակոբյանցՄիաբանությունը՝ՍրբազանՊատրիար

քի առաջնորդության ներքո, նույն նախանձախնդրության

մեջշարունակիպահապանևպաշտպանլինելՏերունակոխ

սրբազանվայրերին:

ՍուրբԽաչիննվիրվածայստոնիառիթովհոգուսմեջ

անդադարարձագանքումէՏիրոջխոսքը,խոսք,որը2000

տարի շարունակ ոգեշնչել, քաջալերել և առաջնորդել է

քրիստոնյահոգիներին.«Ա՛ռզԽաչքոևետզկնիիմ»,«Ա՛ռ

քոխաչըևետևիցսարի՛»:Սրանքխոսքերեն,որոնքհազա

11 - Արշակ եպս. Խաչատրյան
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րամյակներ շարունակհնչել ենքրիստոնյաների շրթներից,

խոսքեր,որոնցհետևելենՔրիստոսիննվիրվածհոգիները,

խոսքեր,որոնքարտաբերումէմերՏերը՝ցույցտալուհա

մարայնճանապարհը,որովպիտիընթանայինիրհետևորդ

ները.«Ա՛ռզԽաչքոևետզկնիիմ»:

Այսաշխարհիիշխաններնուառաջնորդներըկոչերեն

ուղղում մարդկանց՝ հետևելու իրենց, կոչեր են ուղղում

մարդկանց՝ առաջնորդվելու իրենց գաղափարներով, իրենց

տեսիլքներով և իրենց հայացքներով: Միակ առաջնորդը,

սակայն, որ մարդկանց կանչեց հետևելու Իրեն, վերցնելով

նրանցխաչը,Քրիստոսէ:ԽոսելՔրիստոսինհետևելումա

սին՝առանցշալակելուսեփականխաչը,նշանակումէդա

տապարտված լինել խորը մոլորության և ինքնախաբեութ

յան:Չկա՛Քրիստոսիհետևողություն՝առանցխաչակրութ

յան,չկա՛քրիստոնեություն՝առանցտառապանքիմիջոցով

հաղթանակիհասնելուվճռականության:Չկա՛ևչի՛կարող

լինելՀարություն,չի՛կարողլինելհաղթանակ՝առանցտա

ռապանքներիևտանջանքների,ինքնազոհաբերությանևզո

հողություններիհովտիմիջովանցնելու:Քրիստոսմեզկոչէ

անումԽաչիմիջոցովընտրելինքնազոհողության,ինքնազր

կանքի,զոհաբերությանճանապարհը:

Մարդն իր ծննդյան օրից դատապարտված է տառա

պանքի,դատապարտվածէզրկանքի:Կյանքիամենաուրախ

պահերինտխրությունըմեզչիլքում,ամենաերջանիկպա

հերին անգամ մեր հոգին ստվերվում է թախծի զգացում

ներով:Մարդկայինկյանքում լիարժեքչէուրախությունը,

ամբողջականչէերջանկությունըմարդկայինկյանքիցներս,

ևՔրիստոսկոչէանումլիարժեքերջանկությունևլիարժեք

ուրախություն ձեռք բերելու համար կամավորաբար ընտ

րելինքնազոհողության՝խաչիճանապարհը:Միայնուրիշին

մատուցածծառայությամբէ,որմարդըգտնումէիրլիար

ժեքևլիակատարերջանկությունը:
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Տարիներառաջ,երբկանխասացությունեղավ,թեաշ

խարհի վախճանը մոտենում է, մի մեծահարուստ քարայր

գնեցևանվտանգությունըապահովելուհամարհայթայթեց

սնունդևանհրաժեշտբոլորպարագաները:Նամտածումէր,

թեպիտիփրկվերԱստծուդատաստանից,մտածումէր,թե

բոլոր մարդիկ պիտի կորստյան դատապարտվեն, բայց ին

քըպիտիկարողանարփրկվել:Անշուշտ,չիրականացանաշ

խարհիվախճանիմասինկանխասացությունները:Սաբոլո

րովինայլհարցէ:Քրիստոսասումէ.«Աշխարհիվախճանը

կլինիայնժամանակ,երբԱստվածկամենա»:Բայցմարդն

առաջնորդվեցայնմիամիտմտածումով,թեինքըխույսպի

տիտաաշխարհիվախճանից:Շատերիհամարգուցեխելա

միտքայլէրայսմեծահարուստիարարքը,բայցմեզ՝քրիս

տոնյաներիսհամար՝խեղկատակություն:

Ի՞նչարժեկյանքը,եթեզրկվածպիտիլինեսքոհարա

զատներից,ի՞նչարժեկյանքը,երբստիպվածպիտի լինես

պահպանելընդամենըքոֆիզիկական,մարմնականգոյութ

յունը: Ի՞նչ արժե կյանքը, եթե այն պիտի չգնահատվի և

չարժևորվի քո նմաններին մատուցած ծառայությանդ հա

մարև ի՞նչարժեկյանքը, եթեընդամենընվիրվածպիտի

լինինյութականպատիվներին:

Խաչի խորհուրդը, սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, ահա

խորհրդանշում է քրիստոնյայի ճանապարհը, քրիստոնյա

յի կյանքը՝ ապրվա՛ծ մարդկության համար, ապրվա՛ծ իր

նմաններիհամար:Շատերըթերևսզարմանան,երբլսեն,թե

քրիստոնեության,ՀայԵկեղեցումեջգոյությունունենհինգ

կարևորտոներ,ևայդհինգկարևորտոներիցմեկընվիրված

էմիխաչի,միգործիքի,մինշանի:Սապատահականություն

չէ,ևզարմանալիոչինչչկա:Մերհայրերիդիպուկբնորոշ

մամբ. «Խաչը յայտ առնէ զխաչեցեալն»: Խաչը բացահայ

տումէԽաչյալին,խաչըխոսումէԽաչյալիմասին,խաչը

պարզաբանում է Խաչյալի առաքելությունը: Իրապես, ես
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չգիտեմ՝ ի՞նչ զգացում պիտի առաջացներ մեր մեջ Քրիս

տոսի Հարությունը, եթե դրան նախորդած չլիներ Խաչե

լությանճանապարհիտառապանքը:Եսչգիտեմ՝ինչպիսի՞ն

պիտիլիներմերժողովուրդնայսօր,եթենրաննախորդած

չլիներխաչակրությունը,նախորդածչլիներիրինքնության՝

քրիստոնեականԻրպատկանելիությանհամարմղվածքա

ջարի,տևականուհամառպայքարը:Ինչպիսի՞նպիտիլի

ներՍրբոցՀակոբյանցԶինվորյալՄիաբանությանկյանքն

այսօր,եթեայնպայքարչլիներհանունխաչիհաստատման:

Ինչպիսի՞նպիտիլիներձերկյանքը,սիրելի՛քույրերևեղ

բայրներ,որայսօրուխտավորաբարժամանելենքայստեղ՝

ՍուրբԵրուսաղեմ,ՍրբոցՀակոբյանցայսՄայրՏաճար,եթե

ձեր ճանապարհը, ձեր կյանքը զարդարված չլիներ Քրիս

տոսի խաչը հաստատելու, Քրիստոսի խաչի ճանապարհով

անցնելուամենօրյամաքառումներովևպայքարներով:Մեր

ժողովուրդըչափազանցլավգիտիխաչիարժեքը,մենքմեզ

դարձրել ենք ո՛չ միայն խաչակիրներ, այլև անձեր, ովքեր

խաչովենապրում:Մենքմարդիկենք,ովքերամենօրխաչը

դարձրելենիրենցառաքելության,իրենցկյանքիառանցքը:

ԱյսօրեսուրախությամբևհպարտությամբկանգնածեմՍր

բոցՀակոբյանցայսՄայրՏաճարիխորանիառջևևհազար

փառքեմտալիսԱստծուն, որխաչովսպառազինվածայս

Միաբանության շնորհիվ կանգուն և կայուն է Պատրիար

քությունըՍրբոԵրուսաղեմի:Անվտանգուպաշտպանված

ենմերսրբավայրերըևիրենցհյուրընկալդռներնենբացում

հարյուրավոր հայարյուն ուխտավորների առջև՝ նորգվելու

ևզորանալուոգով:Եսայսօր՝Սբ.Խաչվերացիտոնինվի

րականայսառավոտ,աղոթքեմմատուցումառԱստված,

որպեսզիԽաչիզորությամբօրհնիևզորացնիմերժողովրդի

բոլորզավակներին՝աշխարհիբոլորանկյուններում:Այսօր

մերժողովուրդըկանգնածէբազմաթիվմարտահրավերների

ևդժվարություններիառջև:Բազմաթիվդժվարությունների
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առջևէնաևմերերկիրը,մերհայրենիքը:Դժվարությունների

առջևենՍփյուռքումբնակվողմերհայրենակիցները:Բոլոր

ծրագրերը,բոլորմեխանիզմները,որոնքկոչվածենապահո

վելումերփրկություննուգոյատևությունը,կարողենձա

խողվել,եթեխարսխվածչենմերինքնությունըկազմողհիմ

նականբաղադրիչներիվրա:Մերինքնությանաղբյուրըմեր

հավատքնէ,մերհարատևությանգրավականըխաչիճանա

պարհնէ՝հանձնառությանևզոհողությանճանապարհը:Առ

ոչինչկլինեինմերբոլորհույսերըևկանխասացությունները

հայոցփրկությանևապագայինկատմամբ,եթեմենքպատ

րաստչլինեինքխաչինկատմամբհավատարմությամբևսի

րոդրսևորումով՝մեկսմյուսինկատմամբհոգատարություն,

սրտացավությունևուշադրությունունենալ:

Ոմանքասումեն,թեհայերնիրավունքչունենիրարից

նեղվելու,բայցհայերնիրարիցչնեղվելուհամարպարտավոր

եննախևառաջմեկըմյուսինչնեղացնել:Խաչելությանճա

նապարհ՝նշանակումէզոհողությանճանապարհ:Խաչելութ

յանճանապարհ՝նշանակումէդեպիհաղթանակընթանալու

ճանապարհ:Քրիստոնեությունըտկարության,թուլության,

նահանջիկրոնչէ,ինչպեսոմանքթյուրիմացաբարընկալել

ենևարտահայտվումեն:Քրիստոնեությունըհաղթողկրոն

է,Քրիստոնեությունըհաղթությանճանապարհէ,քրիստոն

յանզորավորանձէ,ովարհամարհելգիտիդժվարություն

ները,ովբռնությունիցևսպառնալիքիցչիերկնչում:

Մենք աղոթում ենք, որ Տիրոջ Սուրբ Խաչի հովանու

ներքո նորոգվի մեր ժողովրդի կյանքում հանձնառության

ոգին,սիրոոգին,զոհողությանոգին,իփառսԱստուծոև

իմխիթարությունմերբոլորզավակներին,այսօրևհավիտ

յանսհավիտենից.ամեն:
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ՀԱ ՎԱ ՏՈՎ ՄԻԱ ՎՈՐ ՅԱԼ Ի Ք ՐԻՍ ՏՈՍ

ԱՄՆ Հա յոց Արևմտ յան Թեմ, 
Սբ. Ղ ևոնդ յանց Մայր Տա ճար

 5 նո յեմ բե րի, 2017 թ.

«Մայր իմ և եղբարք իմ սոքա են, 
որ զբանն Աստուծոյ լսեն՝ և առնեն»

( Ղուկ. Ը 21)

Իմշնորհակալությունըևեղբայրականսերնեմփոխան

ցումԱրևմտյանԹեմիՀայոցառաջնորդՀովնանարք.Տեր

տերյանին՝ ջերմ հյուրընկալության համար: Վերջին տասն

օրերըհոգևորմխիթարության,նորոգությանևոգեշնչումի

օրերեղանոչմիայնԱրևմտյանԹեմիտարածքիցներսապ

րողհայորդիներիհամար,այլևմեզհամար,ովքերեկելեն

Հայաստանից:Հայկականցանկացածհամայնքումգտնվելու

օրերը,երբականատեսևհաղորդակիցեսլինումհայրենի

քիցհեռուգտնվողհայերիհավատքին,նվիրումին,կապվա

ծությանըհայրենիքին,հոգևորարժեքներին,իսկապեսհոգ

ևորխնդությունևբերկրանքէբերումմերհոգիներին:Հայի

հոգին մշտապես գտնվում է Հայաստանում, ուր էլ որ նա

գտնվի՝ՄիացյալՆահանգներում,ԾայրագույնԱրևելքում,

թեԵվրոպայում:

ՅանունՀօրևՈրդւոյևՀոգւոյնՍրբոյ.Ամէն:

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,եսիմհոգուխորքիցջերմ

ողջույններ,սերևօրհնությունեմփոխանցումձեզ՝հեռա

վորձերքույրերիցևեղբայրներից,ովքերգտնվումենՀա

յաստանում:
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Այսօր չափազանց խորհրդանշական էր սրբազան այս

բեմից ներկայացված տեսնել մի հետաքրքրական դրվագ

Քրիստոսի կյանքից: Ղուկաս ավետարանիչը պատմում

է, որ Քրիստոսին են մոտենում Իր հետևորդներից ոմանք՝

ասելով. «Տե՛ր իմ, ահա դրսում գտնվում են քո մայրը և

եղբայրները, նրանք եկել են քեզ տեսնելու, բայց ժողովր

դիչափազանցմեծբազմությանպատճառովչենկարողա

նումմոտենալՔեզ»:Քրիստոսմիուշագրավպատասխան

էտալիս:Ասումէ.«Իմմայրըևիմեղբայրներընրանքեն,

ովքերլսումենՏիրոջխոսքըևկատարում»:Այսդրվագը

չափազանց հետաքրքրական է այն առումով, որ Քրիստոս

բացահայտումէմերձավորությանմինորևավելի բարձր

մակարդակ:Նանշումէ,որազգակցությունըկապվածէոչ

միայնարյունակցության,այլև՝արժեքներիընդհանրության

ևհավատքիմիությանհետ:

Մենք յուրաքանչյուրս ունենք ընտանիք՝ զավակներ,

ծնողներ, հարազատներ, եղբայրներ, քույրեր ևամեն մեկս

բնականորենարձագանքումենքԱստվածաշնչիկոչին.«Սի

րի՛րքոհորըևմորը»,«Սիրի՛րքոմերձավորին»,«Սիրի՛ր

քոընկերոջը».դաամենքիսսրբազանպարտականությունն

է:Ծնողինկատմամբհարգանքդրսևորել,զավակինկատ

մամբ՝ հոգատարություն, եղբայրների և քույրերի նկատ

մամբ՝ մշտական խնամք: Բայց Քրիստոս հարազատության

սահմաններըընդարձակումէ:Նաասումէ.«Բոլորնրանք,

ովքերլսումենԱստծոխոսքըևկատարում,նրանքբոլորը

մերհարազատներնեն,մերեղբայրներնեն,մերքույրերնեն

ևմերմերձավորներնեն»:

Ինչուեմասում՝նախախնամականէրայսօրայսավե

տարանական դրվագի ներկայացումը: Որովհետև, սիրելի՛

քույրերևեղբայրներ,մերԵկեղեցին,մերժողովուրդըհա

վատքիվրակառուցվածմիընդհանրությունեն,միհավա

քականություն: Մենք յուրաքանչյուրս կապված ենք մեր
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ծնողներին,մերքույրերին,մերեղբայրներին՝արյունակցա

կանկապով,բայցկապվածենքնաևմեկսմյուսիհետ՝մեր

հավատքիմեկությամբ,մերազգայինընդհանրությամբ,մեր

մշակութային ու ազգային ընկալումներով: Ահա թե ինչու

մեկսմյուսինկատմամբպարտավորենքդրսևորելայնհո

գատարությունն ու խնամքը, որը մենք ցուցաբերում ենք

մերծնողների,մերանմիջականհարազատներինկատմամբ:

Իհարկե, ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլ նաև

հայրենիքիցհեռուցանկացածվայրում,մեզնիցչափազանց

մեծջանքէպահանջվումմերազգայինհոգևորմիությունը

պահելու: Իհարկե, Հայաստանում չափազանց դյուրին է

անդամագրվածմնալայդընտանիքին:Եվիհարկե,ահռելի

դժվար է օտար, մեզ համար ոչ հարազատ միջավայրում

պահպանելմերհավատքը,մերմշակույթը,մերինքնությու

նը, բայցսաայնգիննէ, որըմենքպետքէվճարենքմեր

փրկությանհամար:

Շատերի համար կարող է հարց առաջանալ. ինչո՞ւ ես

պետքէպահպանեմիմազգայինևկրոնականինքնությու

նը,հայկականինքնությունը,երբդաորևէառավելություն

չիշնորհումինձայնպիսիմիմիջավայրում,ուրավելիըն

կալվածենոչհայկականարժեքներնումշակութայինբար

քերը:Ինչո՞ւպետքէանգլերենիփոխարեն,անգլերենիհետ

միաժամանակիմզավակըսովորիհայերեն:Ինչո՞ւպետքէ

հաճախիհատկապեսՀայԵկեղեցի,ինչո՞ւպետքէհատկա

պեսհայկյանքի,հայմշակույթիմեջհասակառնիևմեծա

նա,երբընթացիկկյանքիպայմաններըբացարձակապեսչեն

պարտադրումդա:«Մեզբավարարէիմանալանգլերեն,բա

վարարէայստեղուսանելբարձրագույնուսումնականհաս

տատություններում,բավարարէտեղիմշակութայինկյան

քին հաղորդակից լինել, հասարակական զարգացումներին

ներգրավվածլինելևդա,հավանաբար,մեզկերաշխավորի

հաջողություններ ընթացիկ կյանքում, և բացարձակապես
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մենքպարտավորվածչենք,կմտածենմարդիկ,պահպա

նելու հայկական մեր ինքնությունը»: Անշուշտ, դժվար է

տրամաբանականպատճառգտնելբոլորայսհարցադրում

ներին: Պատասխաններ կարող են տրվել այս հարցերին ոչ

թեմտքով,այլ՝սրտով:Ոչոքչիկարողմեզտրամաբանորեն

բացատրել,թեմենքինչո՞ւպետքէսիրենքմերմորը,ին

չո՞ւպետքէսիրենքմերհորը,ինչո՞ւպետքէսիրենքմեր

հայրենիքը:Պատասխանըշատպարզէ:Պիտիսիրենք,որով

հետևնրանքմե՛րնեն:ՄենքպիտիսիրենքմերԵկեղեցին,

որովհետևայնմերնէ:Պիտիսիրենքմերերկիրը,որովհետև

այնմե՛րնէ:Ոչոքիրլավըմեզչիփոխանցելու:Մենքպետք

էփորձենքինքներսշենացնել,բարեկարգել,ծաղկեցնելմեր

օջախը՝մերտունը:Հեռանալսեփականինքնությունից՝նշա

նակումէմերժելայնարմատները,որիվրակառուցվածէքո

գոյությունը:Մերժելինքնությունը՝նշանակումէօտարանալ

այնկենսատուաղբյուրից,որըոռոգումէքոարմատները:

Անշուշտ,եթեմենքբավարարվենքընդամենըմերֆիզի

կականգոյությամբ,մեզհամարթերևսնպաստավորլինիմեր

կյանքի տարիներն անցկացնել՝ ընդամենը արձագանքելով

այօրվահոգսերին,այսօրվակյանքիպայմաններին:Բայցչէ՞

որմենքէակներենք,որոնքկոչվածենկյանքիկոչելու,իրա

գործելումեզհետկապվածԱստծոծրագրերը:Մենքէակներ

ենք, որոնց կյանքի տևողությունը չի սահմանափակվում

ընդամենըերկրավորկյանքիտիրույթում:Եթեմարդկային

կյանքի բովանդակությունից դուրս բերվի հավիտենական

կյանքիգաղափարը,այնընդամենըկսահմանափակվիբու

սականկյանքիտրամաբանությամբ:Մենքկդադարենքլինել

շնչողհոգիներ,մենքկլինենքընդամենըբույսեր,որոնքաշ

խարհիսերեսինինչորմիժամանակլինումենևչորանում:

ՄինչդեռՏիրոջիցմեզխոստացվածերկրավորայսկյանքի

օրերիցհետոմերկյանքըշարունակվելուէերկնավորկյան

քով,երկնայինիրականությամբ:Այսվստահություննէ,որ
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հայությանմեջներարկելէհավատքը,կապելմեզհոգևոր

արժեքներիհետ,կապելհայրենիքիհետ,կյանքիմեջառաջ

նահերթ դարձրել հոգևորբարոյական արժեքները՝ նյութն

ընդամենըծառաևաղախինդարձնելովայդարժեքներիև

հոգևորկյանքիառաջընթացիհամար:

ՄիացյալՆահանգներիմերժողովուրդնառաջինանգամ

չէ,որիրայսվկայությունըտվելէմերժողովրդիկյանքում,

նահարազատժառանգըևհարազատզավակնէմնացելայն

հավաքականամբողջության,որկոչվումէհայժողովուրդև

հայԵկեղեցի:

Այսօր կյանքի այս ծանր և դժվարին պայմաններում,

դո՛ւք, սիրելի՛ հավատացյալներ, վերստին եկել եք ձեր

պարտքը,ձերհարգանքըմատուցելուձերԱստծուն՝սուրբ

Եկեղեցումիջոցով:ԹողԱստվածօրհնիձերջանքերը,թող

Աստված ուժ, կարողություն պարգևի ամենքիդ՝ կապված

մնալուհավատքիընդհանրությամբմիացածմերժողովրդի

մյուսզավակներիհետ:ԹողԱստվածուժըևկորովըանպա

կասանիձերհոգիներում,որպեսզի,համախմբվածՄիացյալ

ՆահանգներիԱրևմտյանԹեմիհովանուներքո,աչքիառջև

ունենալովԱստծունևհայացքնսևեռածդեպիՄայրԱթոռ

ՍուրբԷջմիածինը,դեպիՀայրապետըՀայոց,միշտշարու

նակե՛ք,համառորե՛նշարունակեքկապվածմնալմերսուրբ

ԵկեղեցունևմերհայրերինևլսեքԱստծոպատվիրանները,

Աստծոպատգամներըուկատարեքդրանք,ևինչպեսՔրիս

տոսէասում.դուքկլինեքՔրիստոսի՝մերՏիրոջհարազատ

ները,որովհետևլսումեքևկատարում,որովհետևլսումեք

ևկապվածմնումբոլորնրանց,ովքերկատարումենՏիրոջ

պատգամներնուպատվիրանները:

Տիրոջսերըևօրհնությունըձեզ,մեզևամենքիսհետ,

այժմևհավիտյանսհավիտենից.ամեն:
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ՎԱ՞Խ, ԹԵ՞ ԹԵ ՐԱ ՀԱ ՎԱ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ

ԱՄՆ Հա յոց Արևմտ յան Թեմ,
Վեն Նայ սի Սբ. Պետ րոս Ե կե ղե ցի
 12 նո յեմ բե րի, 2017թ. 

« Մի՛ երկնչիր, միայն հաւատա՛…»
( Ղուկ. Ը 50)

Նախ և առաջ կուզեմ ողջունել և մեր Տիրոջ՝ Հիսուս

Քրիստոսիսերը,օրհնությունըևսիրոպատգամըփոխան

ցելմերբոլորհայրենակիցներին,ովքերներկաենսրբազան

այսարարողությանը:Ողջույնձեզ՝ՄայրԱթոռՍուրբԷջ

միածնից, ողջույն ձեզ՝ հայրենիքից: Թող թույլ տրվի ինձ,

որպեսհամեստմիսպասավորՀայաստանյայցԱռաքելական

Սուրբ Եկեղեցվո, այստեղ բերած լինելու հայրենիքի սերը,

հեռուհեռավորայսաշխարհումկայքևբնակությունհաս

տատածմերհայորդիներին:

Երկրորդ՝ կուզեմ իմ եղբայրական սերը և շնորհակա

լությունըհայտնելՄիացյալՆահանգներիԱրևմտյանթեմի

առաջնորդՀովնանսրբազանին՝իրջերմհյուրընկալության

համարևսրբազանայսխորանինպատարագելուհնարավո

րությանհամար:Նաևկուզեմիմգնահատանքըևգոհունա

կությունըհայտնելայսծուխի,այսեկեղեցուհոգևորհովիվ

Տ.Շնորհքքահանային՝ամենայննախանձախնդրությամբև

հոգատարությամբիրառաքելությունըիրականացնելուհա

մար:Եվիհարկե,իմեղբայրականսերը՝մերՀայրՏաճատին՝

իրազնիվզգացումներիևջերմխոսքերիհամար:

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,մենքեկեղեցվոմեջյու

րաքանչյուրպատարագիընթացքինկատարումենքընթեր
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ցումներՍուրբԳրքից,որովհետևմերառաքելությունըոչ

այլինչէ,քանՍուրբԳրքի,ՏիրոջԽոսքերիվրակառուց

ված մի գործունեություն: Հայրերից մեկն ասում է. «Ձեր

բոլորշարժումները,ձերբոլորգործողություններըայնպես

կատարեք, որպեսզի կարողանաք հիմնավորումներ գտնել

ՍուրբԳրքից»:Ահաայսպատճառովևայստրամաբանութ

յամբէ, որմենքամբողջպատարագիխորհուրդը,ամբողջ

ծիսական կյանքը եկեղեցու կառուցում ենք Սուրբ Գրքի

վրա:ԵվայսօրընթերցվեցՂուկասիավետարանիցմիհատ

ված,որտեղներկայացվումէրՀայրոսանունովմիմարդու

աղջկահարությանպատմությունը:Քրիստոսայստեղներ

կայացվածէիրհրաշագործություններիողջբազմազանութ

յամբ:Նամիկողմից՝բուժումէդիվահարին,մյուսկողմից՝

բժշկություն է շնորհում արյունահոսող կնոջը, իսկ ահա

այստեղհրաշագործություններիցմեծագույնըհարությունն

է:Ինչպե՞սկարելիէհավատալ,որմահացածմարդըվերս

տինկարողէկենդանանալ,վերստինկարողէշունչառնել:

Ահաայսպիսիտատամսումներիևանվստահությանմեջէին

մարդիկ:Պատմությունըհետևյալնէ։Հայրոսը,որժողովա

րանիպետնէր՝ղեկավարը,ելելէրՔրիստոսինընդառաջ.և

երբտեսավնրան,ասաց.«Վարդապե՛տ,իմաղջիկըմոտէ

մահվանը,խնդրումեմ,օգնի՛րնրան,խնդրումեմ,բժշկի՛ր

նրան»։Բայցայդպահինմոտենումենիրմտերիմմարդիկ

ևասում.«Այլևսուշէ,աղջիկդմահացելէևՎարդապե

տինպետքչկահոգնեցնելու»:ՍակայնՔրիստոս,դառնալով

դեմքովդեպիժողովրդապետը՝աղջկահայրը,պատգամում

էհետևյալը՝մի՛վախեցիր,մի՛վախեցիր,միայնհավատա,և

աղջիկդկապրի,մի՛վախեցիր:

Եվ Հայրոսի աղջիկը իրապես հարություն է առնում։

Նահանջումէվախըևհաղթանակումվստահությունը։Որ

քա՜նշատենայսօրվախերըմերկյանքում,որքա՜նշատեն

վախերըմեզանիցյուրաքանչյուրիկյանքում:Մենքվախե
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նումենքաղքատությունից:Դրահամարամենօրփորձում

ենքհարստությունկուտակել, որպեսզիչդատապարտվենք

աղքատության ու չքավորության: Մենք վախենում ենք

տգեղությունից,մեզհամարմտահոգությանմեծառարկաէ,

թեմարդիկինչպեսկգնահատենմեզ:Արդյո՞քգեղեցիկեն

մերմազերը,արդյո՞քթորշոմածչէմերդեմքը,արդյո՞քմեր

մարմինը սլացիկ է: Եվ այս վախն արտահայտելու համար

մենքհաճախդիմումենքվիրահատությունների, որպեսզի

ավելի գեղեցիկ երևանք: Մենք վախենում ենք օդանավից՝

մտածելով,որօդանավըարկածկունենա,ևկկործանվենք:

Ոմանքվախենումենփակտարածությունից,ուրիշներըվա

խերունենիրենցհարազատներիհամար:Ահասեղանիվրա

դրվածենթղթեր,որտեղմարդիկգրելենիրենցհարազատ

ներիանունները:Մայրը՝իրզավակներիառողջությանևհա

ջողությանհամարէաղոթում,զավակներըխնդրումենող

ջությունևառողջությունիրենցծնողներիհամար:Վախեր,

վախերևվախեր:ԵվՍուրբԳիրքըոչայլինչէ,քան՝վախի

դեմ մի դեղատոմս: Սուրբ Գրքի սկզբից մինչև վախճանը

Աստծոկողմիցպատգամէհղվում՝մի՛վախեցեք,մի՛վախե

ցեք,Եսձեզհետեմ:Եսայիմարգարենիրմարգարեության

41րդգլխումպատգամումէիրենհավատարիմժողովրդին.

«Մի՛վախեցեք,եսկօգնեմձեզ,մի՛վախեցեք,եսձեզհետ

եմ, ձեր բոլոր թշնամիները ձեր առջև պիտի խոնարհվեն,

ձերբոլորոսոխներըպիտիամաչեն, լեռներուսարերպի

տիխոնարհվենձերառջև,ևձորերըպիտիհավասարվեն»:

Վախիհաղթահարմանճանապարհնապավինություննէառ

Աստված,վստահություննէառԱստված,որըևկփրկիմեզ:

Պետրոսառաքյալնասումէ,որԱստվածմեզվախկոտութ

յանոգիչտվեց:Նամեզտվեցնվիրումի,սիրոևզոհողութ

յանոգի:Այո՛,վախընշանէանհավատության,վախընշան

էանվստահության,վախընշանէՏիրոջնկատմամբունե

ցածոչբավարարապավինումիևվստահության:Հովհան
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նես առաքյալն ասում է, որ Աստծո սիրո մեջ երբեք վախ

չկա:Վախըբացակայումէնրահոգում,ովապավինումէ

Աստծուն:Բայցմերառաքելություննընդամենըմերհոգին

վախիցազատելըչէ,այլայդվախիհաղթահարումը՝Աստծո

սիրոհեղինակությանուգերակայությանճանաչումով:

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,

Այսօր դուք, ինչպես Միացյալ Նահանգների ամեն մի

քաղաքացի,ամենմիբնակիչ՝անկախկրոնից,սեռից,գույ

նից,բոլորդ,ինչպեսՀայաստանում,ինչպեսԵվրոպայումու

ԾայրագույնԱրևելքումևմինչևԱնտարկտիդա,ունեքձեր

վախերը:Այսօրդուքհաղթահարումեքվախերնուտագ

նապներըտնտեսականկյանքի,այսօրդուքհաղթահարում

եք վախերը ընկերային կյանքի: Վախենում ենք՝ արդյո՞ք

մենքպիտիկարողանանքմերմտերիմներիհետմերշփում

ներըշարունակել,պիտիկարողանա՞նքմերզավակների,մեր

ընտանիքիանդամներիհետմերկապերըամրապնդելկամ

չտկարացնել:Մենքմերփորձառությունիցգիտենք,որընկե

րայինհարաբերություններիամրությունըպայմանավորված

էոչթենրանով,որմենքպարզապեսուզումենքընկերներ

ձեռքբերել,այլայդբարեկամությունըհիմնվածէարժեք

ներիվրա:Այսօրմերգերագույնարժեքըմերհավատքնէ:

Հավատք,որովմիայնկարողենքհաղթահարելմերվախերը,

հավատք՝Աստծոնկատմամբևսեր՝ մերձավորներինկատ

մամբ:

Իհարկե, այսօրվա կյանքի ընթացքները բնավ նպաս

տավորչեն,որպեսզիմենքկարողանանքկառչածմնալմեր

հավատքին, որպեսզի բավարար չափով գնահատված լի

նենմարդկանցհավատոզգացումները:Բայց,իհարկե,նաև

գիտենքպատմությունից,որերբեքէլայնպեսչիեղել,որ

մարդկանցմեծամասնությունըհակվածլինիաստվածապաշ

տության: Հիշե՛նք ջրհեղեղյան պատմությունը: Քանի՞սը

հավատացին Աստծուն: Հիշե՛ք ՍոդոմԳոմորի կործանման
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պատմությունը: Քանի՞ հոգի ապավինեցին Աստծուն, քա

նի՞հոգիփորձեցիրվախերըհաղթահարել՝Աստծունապա

վինելով:Շատքիչմարդիկ:Եվայսօրդուք,որհավաքվել

եքայսսուրբեկեղեցում,վախերը,տագնապները,մտահո

գությունները,վստահաբար,փարատումեք՝Աստծունապա

վինելով:Աղքատությանհանդեպվախըչիկարողդառնալ

ագահության և կեղեքման պատճառ, չի կարող դարձնել

մարդկանցհանցագործ:Տգեղությունիցունեցածվախը չի

կարողդառնալպատճառսեփականմարմինըփորձարկում

ների առարկա դարձնելու: Եվ չի՛ կարելի զավակի նկատ

մամբդրսևորածհոգատարությունըդարձնելմշտապեսնրա

նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու պատճառ:

Լավագույնմայրընաէ,ինչպեսասումէմտածողներիցմե

կը, ով որդուն հասցնում է այն աստիճանի, որ նա այլևս

իր կարիքը չունենա: Ա՛յս է իր առաքելությունը: Եվ ու

րեմն՝մերվախերիմիակհաղթահարմանմիջոցըԱստվածէ:

Մարդկանց վախերից մեծագույնը մահն է: Քրիստոս Ինքը

զարկեցմահվանդագաղիվերջինմեխը:Մահնայլևսվերա

ցածէ,մահըմիստվերէ,մահըիրականությունչէ,մահըմի

կեղծիքէ:Իրականըկյանքնէ,իրականըապրումնէ,իրակա

նըՔրիստոսիներկայություննէմերկյանքում:Մենքերբեք

չենքվախենումննջասենյակիցխոհանոցգնալ:Եվհարցէ

առաջանում,ինչո՞ւպետքէվախենանք՝երկրավորկյանքից

տեղափոխվելմիուրիշկյանք:Սանույնքանիրականէ,որ

քանննջասենյակիցխոհանոցգնալը:ԵվԱստծոպատգամնէ

մեզ,որերկնավորկյանքըմենքընկալենքորպեսգոյություն

ունեցող մի իրականություն: Երկնավոր կյանքն ըմբռնենք

որպեսմեզհամարհասանելի,մատչելիմիիրականություն,

ևայդժամանակմերվախերըկհաղթահարվեն,ևայդժամա

նակհարությունըգերիշխողներկայությունևիրականութ

յունկդառնամերկյանքում:Եվորպեսզի,սիրելի՛քույրեր

ևեղբայրներ,չբավարարվենքընդամենըաղոթքիմասինխո
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սելով,որըլավագույնմիջոցնէզրուցելուհամարԱստծու

հետ,եկեքմիասինաղոթքովեզրափակենքմերայսխոսքը:

Եվխնդրումեմամենքիդ,միասինինձհետկրկնեքաղոթքը,

միասնաբարմերջերմեռանդսրտիմաղթանքներըբարձրաց

նենքԵրկնավորին.«Տե՛րԱստված,ամենողո՛րմՏեր,ողոր

մի՛րմեզ՝մեղավորներիս:Դու,որբժշկեցիրդիվահարին,որ

առողջություն պարգևեցիր հիվանդներին, քայլելու շնորհը

տվեցիրկաղերին,շնորհի՛րմեզ,որհաղթահարենքմերվա

խերը, խոնարհեցրո՛ւ մեր թշնամիներին, փրկի՛ր մեզ չարի

կապանքներիցևմշտապեսՔոԱջըհովանի՛դարձրումեզ,

որպեսզիլինենքքաջ,անվախևկառչածմնանքՔոՍուրբ

Անվանը.ամեն»:

Տիրոջսերը,օրհնությունըձեզևմեզհետայժմևհա

վիտյանսհավիտենից.ամեն:

g
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ԽՈ ՆԱՐ ՀՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ՝ ԻԲՐԵՎ ՄԵ ԾՈՒԹ ՅԱՆ  

ՄԻԱԿ ԳՐԱ ՎԱ ԿԱՆ

Մոսկ վա յի Սբ. Պայ ծա ռա կեր պութ յուն  
Մայր Տա ճար
 19 նո յեմ բե րի, 2017 թ.

Զի որ փոքրիկն է յամենեսին ի ձեզ՝ նա՛ եղիցի մեծ»
( Ղուկ. Թ 48)

Գոհությո՜ւնևփա՜ռքեմմատուցումՏիրոջը,որշնոր
հը պարգևեց ինձ՝ պատարագ մատուցելու Ռուսաստանի
օրհնյալ հողում վեր խոյացած այս նվիրական տաճարում՝
աղոթակցությամբ հոգևոր մեր եղբայրների և հավատա
վոր հայորդիների: Այս սուրբ խորանից եղբայրական սերս
ու շնորհակալությունս եմ հայտնում Ռուսաստանի և Նոր
ՆախիջևանիՀայոցԹեմիԱռաջնորդԳերաշնորհՏ.Եզրաս
արք.Ներսիսյանինևհոգևորդասին՝ամենայնջերմությամբ
ընդունելուևայսգեղեցիկառիթըընձեռելուհամար:

Սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, բոլորս չէ, որ միմյանց
ճանաչումենքևհաղորդակիցենքմիմյանցկյանքինևգոր
ծունեությանը:ԲայցԱստված,Ումհավատումենք,եկեղե
ցին,որըմեզմիավորումէ,որևէդժվարությունչիստեղ
ծումմեկսմյուսինճանաչելու,իրարովապրելուևզորանա
լուհամար:Մենքմիևնույնավազանիծնունդնենք,հավա
տումենքմիևնույնԱստծունևզավակներնուժառանգներն
ենքմիևնույնժողովրդի:Եվայսօրնվիրականայստաճարը
լեցունէհայհավատացյալներով,ովքերիրենցհայացքներն
ուղղելենդեպիԱստված՝Տիրոջիցօրհնություն,խաղաղութ
յուն,համերաշխությունևսերհայցելու:

12 - Արշակ եպս. Խաչատրյան
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ԱյսօրդուքունկնդիրեղաքՍուրբԳրքիհամապատաս
խանընթերցումներին:Առհասարակ,Ավետարանըխորութ
յամբըմբռնելուհամարմենքպետքէյուրաքանչյուրհատ
վածընթերցենքընդհանուրտեքստիտրամաբանությանմեջ:
ԲայցԱվետարանի,ՍուրբԳրքիբացառիկությունիցմեկնէլ
նաև այն է, որ յուրաքանչյուր հատված ինքնին պատգամ
է,ինքնինխորհուրդևխորհրդածությանլեցունմիշտեմա
րան:Եվի՞նչէասվումայսօրվաընթերցվածում,որՂուկաս
ավետարանչիԹգլխի4451համարներնեն:Ավետարանի
չըսրաննախորդողհատվածումհիշատակումէՔրիստոսի
բժշկությունները՝ մանրամասն պատմելով, թե ինչպես Տե
րը բուժեց արյունահոսող կնոջը, կատարեց իր մեծագույն
հրաշքներիցմեկը՝հարությունպարգևեցմահացածաղջնա
կին,այնուհետևբուժեցդիվահարին,ընկնավորին,որըերկար
ժամանակտառապումէրդևերիսարսափից:Ահաայսպիսի
հրաշագործություններինկարագրումիցհետոներկայացված
էՔրիստոսիխոսքնիրաշակերտներին:Փրկիչնասումէ,որ
Մարդու Որդին մատնվելու է մարդկանց ձեռքը, մահանա
լուէևերրորդօրըհարությունէառնելու:ՍաՔրիստոսի
կողմիցհնչեցվածայնհազվադեպկանխասացություններից
մեկնէր,որովՏերըհայտնումէրԻրմահվանևհարության
մասին:Ղուկասավետարանիչնասումէ,որաշակերտները
չէին կարողանում հասկանալ, թե ինչի մասին էր խոսում:
Հավանաբար,աշակերտներիհամարմիակհասկանալինայն
էր,որՔրիստոսմահանալուէ,մինչդեռհարությունընրանց
համարչափազանցդժվարըմբռնելիէր:Ավետարանիչըշա
րունակումէպատմել,որայսխոսքերիցհետոաշակերտնե
րի մեջ վեճ է առաջանում, թե ո՞վ է իրենցից մեծը, ո՞վ է
առաջինըևո՞ւմպետքէհետևենմյուսաշակերտները:Ըստ
երևույթին, լսելով Քրիստոսի հնարավոր մահվան մասին,
նրանքարդենմտածումէինիրենցմիջիցղեկավարընտրելու
մասին:Եվամենմեկըթերևսիրենէրտեսնումառաջնային
դիրքերում,իրենէրհամարումմեծը:
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Բնականէ, որառաքյալներիմեջմարդկայինայդպիսի
զգացումկարողէրառաջանալ,քանիորմինչևայդպահը
նրանք չէին հասկանում, թե ով է իրենց առաջնորդը, ում
հետենիրենքշրջումևինչառաքելությունենունենալու
աստվածային տնօրինության մեջ: Քրիստոս աստվածային
Իր ողջ զորությամբ ու փառքով տակավին բացահայտված
չէրնրանց:

Քրիստոսի կողմից աշակերտների այս մտահոգություն
ներին տրված պատասխանով բացահայտվում է մեծության
քրիստոնեականըմբռնումը։Տերնիրմոտէկանչումմիման
կանևասումէ,որպիտիլինեքայսերեխայինման,շարու
նակելով,«ովայսմանկանըընդունի,կընդունիԻնձևձեր
միջիցմեծը,հզորը,առաջինըկլինինա,ովկլինիայսմանկան
պես»:

Մենքմերառօրյափորձառությունիցգիտենք,թեմար
դիկո՞ւմենհամարումառաջին,ո՞ւմենհամարումհզոր,
ո՞ւմենհամարումառաջնորդևղեկավար:Հաճախմարդիկ՝
իբրև ղեկավարների մեծարում են նրանց, ովքեր ոտնահա
րումենիրենցիրավունքները,ովքերկարողանումենվախ
ևսարսափներշնչելիրենց:Բայց,իհակադրությունմարդ
կայինայսընկալումների,Քրիստոսմեծէհամարումնրանց,
ովքերկլինեներեխայինմանիրենցմեջ:Սաբոլորովինայլ
մոտեցումէ:Քրիստոսիբնորոշմամբմեծէնա,ովմանուկ
է,անմեղէ:Տերըուսուցանումէ,որիրականմեծությունը
համեստությանմեջէ,խոնարհությանմեջէ:

Իհարկե, ժամանակակից մարդու համար չափազանց
դժվար է ընկալել այս իրողությունը: Մենք գրեթե ամեն
օր շփվում ենք մարդկանց հետ, ովքեր իրենց հնարավո
րություններով փորձում են հոգեբանական ու բարոյական
ճնշմանենթարկելմեզ:Իհարկե,դժվարություններըպաշա
րումենմեզ,ևմենքերբեմննույնիսկօրվահացիհայթաթե
լուխնդիրներենքունենում:Մենքգիտենք,որերբևէչպիտի
ցանկանայինքշփվելայնպիսիմարդկանցհետ,ովքերպար
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տադրումենիրենցառավելությունըմերնկատմամբ,որոնց
հետհաղորդակցություննամենանգամմիմեծփորձություն
էդառնումմեզհամար:ԵվԱվետարաննասումէ,որայդ
պիսիմարդիկչենկարողլինելառաջիններ:Մարդկանցշար
քումառաջինկարողենլինելնրանք,ովքերհոգատարութ
յունունեն,ովքերհեզությունունեն,որոնցիցհեռուէմեզ
հետնյութականարժեքներիշուրջմրցակցությանմեջմտնե
լուգայթակղությունը:Այսօրվաաշխարհը,դժբախտաբար,
հիմնվածէմրցակցությանվրա,մրցակցություն՝նյութական
արժեքներ ստեղծելու, մրցակցություն՝ պաշտոնի հասնե
լու, մրցակցություն՝ մյուսների նկատմամբ առավելություն
ստանալու: Մինչդեռ Քրիստոսի առաջարկած մրցակցութ
յանդաշտըբոլորովինայլէ:Նաասումէ՝եթեցանկանում
եք մրցակցել, մրցակցեք համեստության մեջ, եթե ցանկա
նումեքմրցակցել,մրցակցեքհեզությանևխոնարհության
մեջ,մրցակցեքմեկդմյուսինկատմամբսերդրսևորելումեջ:
Առաջնորդը, առաջինը լինելու հավակնող մարդը, ով չու
նի այսպիսի արժանիքների ու առաքինությունների շուրջ
մրցակցելուկամք,չիկարողիրականառաջնորդլինել:

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,մենքբոլորսԱստծոառջև
առաջիններենք,առաջիններենք՝Իրնկատմամբմերնվիր
վածությամբ,առաջիններենք՝Իրկողմիցմեզընծայվածսի
րովևհոգատարությամբ,ևկմնանքայդպիսին,քանիդեռ
մեկսմյուսինկատմամբունենքսեր,ունենքհոգատարութ
յուն,ունենքնվիրվածություն,ունենքխնամք:Դժբախտեն
այնմարդիկ,ովքերմտածումեն,որմարդուկյանքիտևո
ղությունը երկարաձգվում է ընդամենը ծնունդից մինչև
մահ:Մերկյանքնավելինէ,քաներկրավորկյանքիտևո
ղությունը:Եվարդմենքհավերժությանճամփորդներենքև
ոչսակավակյացներ։

Երկինքնէմերը,երկրավորհողակտորովչգայթակղվենք։
Արժե՞արդյոքերկինքըզոհելերկրին,հավիտենականությունը՝
ժամանակավորին։ Զավեշտալի չե՞ն արդյոք մարդկային
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ջանքերն ուժեղ ու անհաղթահարելի ներկայանալու, երբ
մահը կայծակնային հարվածով ավարտին է մոտեցնում
երկրավոր գոյությունը։ Լինել մեծ՝ ուրեմն՝ նշանակում է
խոնարհվել Աստծո կամքի առջև, թույլ տալ, որ Աստված
գործի անձիդ մեջ, ծառայել ոչ թե անձին, այլ ծառայել
սրբություններինուառաքինություններին։

Գիտեմ,որՀայրենիքիցհեռուչափազանցդժվարէկառ
չած մնալ այդ արժեքներին: Տարբեր են կյանքի պայման
ները,տարբերէմշակույթը,որքանէլընդհանրություններ
ունի,տարբերէլեզուն,ևձեզանիցյուրաքանչյուրիցլրա
ցուցիչ ջանք, լրացուցիչ եռանդ է պահանջվում՝ կառչած
մնալու այս Սուրբ Եկեղեցուն: Բայց մենք, հակառակ բո
լոր դժվարություններին Ռուսաստանի մեջ, Միացյալ Նա
հանգներում, Ծայրագույն Արևելքում թե աշխարհի որևէ
այլ մասում շարունակում ենք կառչած մնալ մեր երկրին,
մերԵկեղեցուն,մերավանդույթներին:Կառչածենքմնում
ոչթեայնառումով,որդամեզհամարառավելությունէ
ստեղծում,այլայնպարզպատճառով,որովհետևդամերն
է:Ոչոքչիկարողբացատրել,թեինչո՞ւէսիրումիրմորը,
ոչոքչիկարողբացատրել՝ինչո՞ւէսիրումիրընտանիքը:
Մեզանիցպահանջվումէընդամենըսիրելևնվիրվել:

Եվ այս հավատքով մաղթում եմ ամենքիդ ուժ և
զորություն,հայցումՏիրոջօրհնությունըևթողԱստուծո
սերը,օրհնությունըլինիձեզհետ,ամենքիսհետ.Ամեն:

J
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ՀԱՅ ՐԵՆ ՅԱՑ ՊԱՇՏ ՊԱՆ ՆԵՐ 

(5-ՐԴ ՄՈՏՈՀՐԱՁԳԱՅԻՆ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴԻ 

ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ 25-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
28 նո յեմ բե րի, 2017 թ.

«Որ զմահ ոչ գի տէ, երկն չի ի մա հո ւա նէ.
իսկ որ գի տէ զմահ, ոչ երկն չի ի նմա նէ»

(Ե ղե շե)

Մարդկայինկյանքըոչայլինչէ,քանմահվանտագնա

պիևնույնինքըհաղթահարում:Մահըվախճանուավարտ

չէ՝իրաշխարհգալուստովհայտարարեցՔրիստոս՝մերՏերը

ևՓրկիչը:

Մեծարգո՛նախագահԱզգայինԺողովիԱրաԲաբլոյան,

Մեծարգո՛գեներալլեյտենանտՄանվելԳրիգորյան,

Պետականավագանուհարգարժա՛ններկայացուցիչներ,

Սիրելի՛ կամավորականներ, քույրե՛ր և եղբայրնե՛ր ի

Քրիստոս:

Այսօր բարձր նախագայությամբ և օրհնությամբ Ն. Ս.

Օ.Տ.Տ.ԳարեգինԵրկրորդԾայրագույնՊատրիարքևԱմե

նայնՀայոցԿաթողիկոսիամենքսհամախմբվելենքհայոց

Սրբություն Սրբոց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում՝ նշելու

25րդ տարեդարձը հայոց բանակի հիմնասյուներից մեկը

կազմող5րդմոտոհրաձգայինկամավորականբրիգադի,որը

կազմավորվեց արցախյան ազատամարտի ու հայոց անկա

խությանպայքարիմաքառումներում:Արցախյանազատա

մարտըևհայոցանկախությանհաստատումըոչայլինչեն,





183

քանմահվանմերժումու կյանքիհաստատում: 5րդբրի

գադի մարտիկների կյանքն ընծայաբերվեց նվիրական այս

գաղափարներիիրագործմանը:

Խոսել կամավորականների խմբի կազմավորման մասին՝

նշանակում է վերապրել հայոց ազատագրական պայքարի

հերոսականիրադարձությունները:

Հիշել 5րդ բրիգադի կազմավորման մասին՝ նշանա

կում է վերակենսավորել 90ականների հաղթական ոգին,

ոգի,որըչիճանաչումվախ,ոգի,որըմերժումէմահը,վա

նումանվստահությունը,ոգի,որըներշնչվածէԱստծուցու

թրծվածԱվարայրիուՍարդարապատիհերոսամարտերում:

Մերժողովուրդնիրհոգումտակավինկրումէզրկանք

ներիուանգինկորուստներիցավը,որվճարվեցհերոսական

հաղթանակիհամար:Ցավերովուկորուստներովհանդերձ՝

մերհոգիննորոգվածէհաղթանակիբերկրանքով,մահվան

դեմհաղթանակիբերկրանքով:Մերպատերազմը,սակայն,

տակավինավարտվածչէ:Իրավէասված՝կյանքըպայքար

է:ԱյսմասինխոսումէՔրիստոս,երբասումէ.«Հուրեկա

արձակելու երկրի վրա» (հմմտ. Ղուկ. ԺԲ. 49): Սա հուրն

է սիրո՝ ընդդեմ ատելության, սա հուրն է խաղաղության՝

ընդդեմ պատերազմի, սա հուրն է համերաշխության՝ ընդ

դեմխռովությանև,վերջապես,սահուրնէԿյանքի՝ընդդեմ

մահվան:Այսհուրըչիկարելիմարել,չիկարելիհրաժար

վել այս հրից: Մեր ժողովուրդը պատմության իրխավարը

ցրել է սիրո, համերաշխության, արդարության ու կյանքի

այսհրով:

Տրվել պառակտման գայթակղությանը, փնտրել թշնա

միներ յուրայիններիմեջ, մերժել հեղինակություններինու

վարկաբեկել,կեղեքել,նվաստացնելուանտեսելզրկվածնե

րին՝նշանակումէշիջանելմերկյանքիհուրը,մերճամփի

լույսը:

Հարազատնե՛րիՔրիստոս,
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Մեր ժողովրդի զավակներն իրենց կյանքով վճարեցին,

որմենքկյանքունենանք,կյանքովվճարեցին,որմենքապ

րենք խաղաղ, ապրենք մեր ինքնության մեջ, խոսենք մեր

լեզվով,ապրենքմերհավատով,պահենքմերավանդույթ

ներնուկենսաոճը,նվիրվենքմերհայրենիքին,եկեղեցունու

սրբազանարժեքներին:

ԱյսպեսպիտիապրիՀայաստանըևայսպեսմահվանը

պիտիհաղթահարիհայությունը:

Մերշնորհավորանքներնենքբերումամենքս5րդբրի

գադիտարեդարձիառիթով,մերխոնարհումը՝հայոցանկա

խությանհամարզոհվածզինվորներինուզորականներին:

Մեր առանձնահատուկ շնորհավորանքը 5րդ կամա

վորական բրիգադի բոլոր անդամներին, որոնց վաստակը

անուրանալիէհայոցնորօրյաազատամարտիպատմության

մեջևբանակաշինությանգործում:

Տիրոջսերնուօրհնությունըձեզևամենքիսհետ,այժմ

ևմիշտևհավիտյանս.ամեն:

Վեհափա՛ռՏեր,ահաՁերառջևենհայոցնվիրյալմար

տիկները: Թո՛ւյլ տվեք խնդրել Ձեր աղոթքն ու օրհնութ

յունը՝Ձերզավակներիհամար,հայոցխաղաղուպայծառ

ապագայիհամար:

g
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ՍՈՒՐԲ Ծ ՆՈՒՆ ԴԸ՝ ԻԲՐԵՎ ՍԻ ՐՈ ԴՐՍԵՎՈ ՐՈՒՄ 

(ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Մայր Ա թոռ Սբ. Էջ միա ծին
 5 հուն վա րի, 2018 թ.

«Ք րիս տոս ծնաւ և յայտ նե ցաւ,
ձեզ և մեզ մեծ ա ւե տիս»

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,

Հոգու ուրախությամբ ողջունում եմ ամենքիդ և փո

խանցում մեր Տիրոջ և Փրկչի Սուրբ Ծննդյան ավետիսը.

«Քրիստոսծնավևհայտնեցավ»:Սամիավետիսէ,որ2000

տարիարձագանքումէհավատավորսրտերում՝դառնալով

ուրախության ու մխիթարության անսպառ ու հորդառատ

միաղբյուր:

ՓրկչիՍուրբԾնունդըմիիրադարձությունէ,որըհե

ղաշրջեց մարդկության պատմությունը, իրադարձություն,

որըջերմացրեցսառածհոգիները,փշրեցքարացածսրտերը

ևբացեցհորիզոնըապագայի՝հույսովլուսավորված:

Այսօր մենք դառնում ենք հովիվներ, ովքեր փառա

բանում են Փրկչին, դառնում ենք Արևելքից ճամփորդած

իմաստուններ,ովքերերկրպագումենուընծաներմատու

ցում Մանուկ Հիսուսին: Այսօր մենք հաղորդակցվում ենք

Աստծոմարդեղության՝զոհաբերությանմեծագույնխորհր

դին:

Աստծո զոհաբերությունը մարդկանց համար սկսվում

էոչթեԳողգոթայից,այլ՝ՍուրբԾնունդից:Երևակայութ

յուննանգամանզորէԱստծոմարդեղությանհրաշքիառջև:

Աստված,Ովաներևույթէ,դառնումէերևելի:Աստված,Ով
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անսահման է, դառնում է սահմանավոր: Տիեզերքը տեղա

վորվելէհյուլեիմեջ,ծառը՝ամփոփվելպտղիպատյանում:

Մի՞թեհրաշքչէսա,մի՞թեկաավելիմեծզոհաբերություն,

քանմեծությունիցկամավորապեսփոքրանալը,բարձրութ

յունիցխոնարհվելը:

Մարդիկմիտքուհոգիենմաշում,գիշերըցերեկինխառ

նում՝վերբարձրանալու,մեծությանհասնելու,հասարակա

կանդիրքուծառայողականառաջընթացունենալուհամար,

մինչդեռԱստվածաներևակայելիԻրբարձրությունիցխո

նարհվումէումարդկայինմարմինզգենում:Շատերիհա

մարանհասկանալիէՔրիստոսիզոհաբերությանխորհուր

դը:Մարդ,որհնարամտությանուհաջողությանարդյունքէ

համարումուրիշինզոհելը,նվաճելը,զավթելը,կուտակելը,

չիկարողհասկանալզոհվելու,նվիրվելուևբաժանելուար

ժեքը:

ՍուրբԳրքիողջպատմությունըբացահայտումէՀիսու

սիաներևակայելիզոհաբերությանխորախորհուրդգաղտ

նիքը: «Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ

ԻրՄիածինՈրդունտվեց,որպեսզիովՆրանհավատումէ,

չկորչի»,ասումէսուրբՀովհաննեսԱվետարանիչը,այնու

հետևավելացնում,«Ավելիմեծսերոչոքչունի,քանայն,

որմեկնիրկյանքըտաիրբարեկամներիհամար»:

Մարդկանց հանդեպ անսահման սերն է, որ Աստծուն

դարձրեց մարդ, երկնքից իջեցրեց երկիր, բարձրությունից

խոնարհեցրեց,մեծությունիցփոքրացրեց:Սերնառանցզո

հաբերության միևնունն է, թե՝ արևն առանց ջերմության:

Զոհաբերությունը սիրո բովանդակությունն է, իմաստն ու

ամբողջությունը:ՍիրելԱստծուն,սիրելՀայրենիքը,սիրել

ընտանիքին կամ բարեկամին՝ առանց պատրաստ լինելու

զոհվելնրանցհամար,նշանակումէդատարկախոսությունը

դարձնել մասնագիտություն, նշանակում է խոսել, անվերջ

խոսելսիրոմասին,բայց՝չսիրել:Սիրել՝նշանակումէնվիր
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վել,սիրել՝նշանակումէզոհվել,զրկվել,զիջել,չբարկանալ

ուչնախանձել:Սիրելայնպես,ինչպեսՔրիստոսսիրեց,սի

րելանմնացորդուանպայմանավոր:Աստվածսիրեցմարդ

կանց ոչ նրա համար, որ նրանք կատարյալ էին ու զերծ՝

թերություններից,այլնրահամար,որայդսերըփրկություն

դառնանրանցհամարևազդուպատգամ՝սթափությանև

զգոնության՝ հրաժարվելու անօրինություններից ու ապա

կանություններից:Սիրեց,որմարդիկԻրօրինակովձգտեն

բարուն, լուսավորվեն, ձգտեն սրբությանն ու անապակա

նությանը:

Որքա՜նշատենայսօրխնդիրներնումարտահրավերնե

րը,որսկիզբենառելսիրոուզոհաբերությանոգուպակա

սից:Քանի՜ընտանիքներկպահպանվեին,եթեամուսինները

փոխանակմտածեինմիայնումիայնիրենցհետաքրքրութ

յունների ու քմահաճույքների մասին, անսային իրենց կո

ղակցի, իրենց զավակների ու հարազատների մտահոգութ

յուններինուկարիքներին:

Որքա՜ն պատերազմներ, հակամարտություններ, ահա

բեկչություններ կխնայվեին աշխարհին ու մարդկությանը,

եթեեսակենտրոնությանուիշխանատենչությանփոխարեն

սիրոուզոհաբերությանոգինգերակայերմարդկայինհա

րաբերություններում:

Ինչո՞ւ պիտի թշվառության ու չքավորության մատն

վեինաշխարհումբյուրավորանձեր,դառնայինփախստա

կանուգաղթական,եթեագահությանուաչքածակության

փոխարենհոգատարությանուխնամատարությանքրիստո

սապատկերօրինակինհետևեինմարդիկ:

Սիրելի՛հավատացյալքույրերևեղբայրներ,

Մենքմիժողովուրդենք,որդարերովվկայելենքմեր

սերըԱստծոևմարդկանցնկատմամբ,նախընտրելենքզոհ

վել,քանթեզոհել,նվիրվել,քանթեծառայեցնել,ևդամեզ

երբեք չի տկարացրել, այլ, ընդհակառակը, դարձել է մեր
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գոյատևմանգրավականնուերաշխիքը:Մերսիրոմեջեր

բեքկեղծիքխառնվածչիեղել,այլայնշաղախվածէեղել

զոհաբերությամբ,խնամատարությամբուսրտակցությամբ:

«Երանիէտալը,քանառնելը»,ասումէՍուրբԳիրքը:Մեր

երջանկությունըմենքգտելենքզոհաբերությանունվիրա

բերությանմեջ:

Այսօրզոհաբերությանմիջոցովերջանկությանհասնե

լուտոննէ,տոն,որպարգևեցմեզմերՏերը՝ՀիսուսՔրիս

տոս:

Հետևենք մեր Տիրոջ օրինակին, ուժ առնենք աստվա

ծայինԻրսիրուց:«Սիրեցեքձերընկերոջնայնպես,ինչպես

ինքներդձեզ»,ասումէՍուրբԳիրքը:Գտեքձերդրախտն

ընկերոջժպտացողաչքերիմեջ:

Ողջունեքսիրովևուրախությամբ՝

Քրիստոսծնավևհայտնեցավ

Ձեզևմեզմեծավետիս:

b
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ԿՅԱՆՔԻՑ ԱՌԱՎԵԼ ...
(ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑԻ ԱՌԻԹՈՎ)

Երևան, Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի
 5 հուն վա րի, 2019 թ.

«Քրիստոս սիրեաց զմեզ,
և մատնեաց զանձն իւր վասն մեր պատարագ

և զենումն Աստուծոյ ի հոտ անուշից»
(Եփ. Ե. 2): 

ՅանունՀօրևՈրդւոյևՀոգւոյնՍրբոյ.ամէն:

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,շուրջերկուհազարամյակ

քրիստոնյա աշխարհը տոնախմբում է Քրիստոսի ծնունդը,

ունկնդրում հրեշտակների օրհնաբանությունը. «Փառք ի

բարձունսԱստուծոյև յերկիրխաղաղութիւնևիմարդիկ

հաճութիւն»:Հոգուհայացքովճեղքումենքդարերիպատ

նեշը, հովիվների հետ վկաները դառնում Հիսուս Մանկան

ծնունդի,արևելյանմոգերիհետընծաներմատուցումՆրան:

Զգումենք,կարծեք,կույսՄարիամիերկունքիցավերը,վե

րապրում Հովսեփի հայրական սրտի տագնապը՝ այնպես,

ինչպեսզավակիծննդյանսպասողամենմիծնող:

Ծնունդէսա,իսկականմիուրախություն.ինչպեսկա

սերշարականագիրը՝«Երկինքըցնծումէրևերկիրնուրա

խանում»(Շարակնոց):

Մարդկայինհայացքը,ուրախությունիցբացի,այլբան

չիկարողտեսնելծնունդիմեջ:Ծնունդըմարդկայինկյան

քիշարունակություննէ,նրակատարելագործմանուզար

գացմանհնարավորությունը:Այսպեսէկյանքիբնականև

օրինաչափընթացքը:Այսպիսինէմարդկայինարձագանքը

նաևՔրիստոսիՍուրբԾննդյանը:
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Բայց արդյո՞ք մարդկանց միայն երկրավոր ուրախու

թյուն՝ծննդյանսովորականուրախությունպարգևելուհա

մարեկավՔրիստոս:

Քրիստոսիծնունդըաստվածայինծանրուհոգեմաշմի

որոշման արդյունք էր: Ծնվելու էր ոչ թե պարզապես մի

մարդ,այլԻնքըԱստված`նույնԻնքը,Ովստեղծելէմար

դուն,ՈվՏերնէծնունդիումահվան,ևՆակամավորաբար

մուտքէգործումմիհովիտ,որտեղպետքէհաղթահարվի

տառապանքնուտագնապը,ուրմահնէտիրակալ,ևմարդ

կայինմեղքերիհեղձուցիչմթնոլորտումանհետացելէեր

ջանկությունը,ալեկոծվելխաղաղություննուբեկվելհամե

րաշխությունը:

Քրիստոսիծնունդը…Ահա։Այն,ինչընծաէմարդկանց

աչքերում, զոհաբերություն է Աստծու ծրագրում: Առա

քյալնասումէ.«Քրիստոսսիրեցմեզևիրանձըմատնեց

մեզհամար՝ որպեսպատարագևանուշահոտզոհ» (հմմտ.

Եփ. Ե. 2): Շատերը մտածում են, որ Հիսուսի զոհաբերու

թյուննսկսվումէՆրամատնությամբ,շարունակվումչար

չարանքներովևվախճանինհասնումԳողգոթայիվրա`խա

չելությամբ ու մահվամբ: Բայց մի՞թե զոհաբերություն չէ

Անսահմանափակի ինքնասահմանափակումը մարդկային

մարմնում,մի՞թեզոհաբերությունչէինքնաազատազրկու

մըՆրա,ՈվազատությանիրականԿրողնուՊարգևողնէ:

Իսկ ինչո՞ւ Քրիստոս հանձն առավ այս զոհաբերումը:

Արդյո՞ք Նա մարդկանց Իր ամենազորությամբ տպավորե

լուցանկությամբէրտարված,թե՞կարիքուներփորձելու

մարդկայինզգայականկյանքիվայելքները:

Ինչո՞ւ…այսէողջհարցը:ՔրիստոսիԾննդյանառե

րևույթուրախությունըհաճախխանգարումէայսհարցին

պատասխանտալ:Ուրախանումենքայնքան,մինչև,կար

ծեք,մոռանումենքուրախությանբունպատճառը:Մինչ

դեռամենիցմեծուրախություննայնէ,որՆածնվեցմեզ



191

փրկելուհամար:Սահերթականծնունդչէ…այո՛,Նածնվեց

մեզփրկելուհամար:

Բայցի՞նչէփրկությունը՝կհարցնենոմանքՊիղատոսի

հավակնոտությամբ:Ինչի՞ցէրպետքփրկելմարդուն:Մար

դուն պետք էր փրկել նույն ինքը մարդուց՝ այն մարդուց,

ով ուտում է իրեն չպատկանող ծառի պտղից, ով ամբար

տավանումուհպարտանումէիրչունեցածարժանիքներով,

ովնախանձումէդիմացինիոչմիայնառավելություններին,

այլ անգամ հիվանդությանն ու չքավորությանը: Պետք էր

փրկելայնմարդուց,որԱստծուցբարիքնառնելով`ծառա

յեցնումէրսատանային:Պատկերացրեքմիամբողջաշխարհ՝

մեղքի ու անհնազանդության պատճառով բանտարկված

տառապանքի խուցերում և Քրիստոսի փրկագործությամբ

ազատվածդժոխքից:

Պատկերացրեք մարդուն, ով անհայտությունից մար

մինառնելով՝ամենանգամտագնապովէնայումկյանքին,

ով ամեն օրվա հետ քայլ առ քայլ մոտեցնում է նրան իր

վախճանին:ԵւհանկարծՔրիստոս լուր է բերումմեզ, որ

մենքանհայտությունիցդեպիանհայտությունչենքգնալու:

ՆաԻրծնունդովխաղաղությունէպարգևումմեզ`կյանքի

իմաստիունպատակիմասինԻրուղերձով:

Նա բացում է մահվան սոսկալի սև վարագույրները,

պարզում մահվանից անդին ձգվող և չսպառվող կյանքի

պարգևը:Կյանքիցառավելկյանքիպարգևը։

Այս է Քրիստոսի ծնունդի, Նրա իրական զոհաբերու

թյան արժեքը: Այս է անսպառ ու անտխրական ուրախու

թյան,խնդությանաղբյուրը:ԷմմանուելէՆրաանունը,որ

նշանակումէԱստվածմեզհետէ:Աստվածմեզհետէ,և

ի՞նչկաառավելհուսադրող,քանայսհավատքը:

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,այո՛,Աստվածմեզհետ

է:ՍուրբԾննդյանայստոնակատարությունըևսմեկառիթ

է,որմենք՝մարդիկս,ևսլինենքԱստծուհետ:Աստվածբա
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ցահայտեցմեզհետլինելուԻրկամքը`Իրզոհաբերությամբ,

Իրկամավորազատազրկումով,Իրխոնարհումով,ԻրԽաչի

տառապալիցճանապարհով:

Ո՛չ, Նա մեզնից զոհեր չի պահանջում Իր համար: Նա

ասում է՝ «Ողորմություն եմ կամենում, ոչ թե՝ զոհ»: Նա

ասում է. «Չեմ ուզում առնել ձեր ողջակեզների հոտը,

ուզումեմտեսնելձերզղջմանարցունքը,ձերմաքրվածհո

գին,կարիքավորներիհամարցավացողձերսիրտը,հալած

վածներինաջակցողձերոգին,սրբություններիհանդեպձեր

նախանձախնդրությունը»: Ուրեմն՝ Սուրբ Ծննդյան տոնի

մերխորհրդածությանառանցքըդարձնենքՔրիստոսիզո

հաբերությանխորհուրդը,Նրակամավորաննմանհանձնա

ռությունը:

Ուրախանանք,հոգո՛վուրախանանք,որայնչափթանկ

ուկարևորենքԱստծուհամար,որՆաեկավ,դարձավմեզ

նման:Ուրախլինենք,որբացահայտելենքկյանքիիմաստն

ու նպատակը։ Եւ ուրախ լինենք, որ գտել ենք երջանկու

թյանգաղտնիքը:

ՍուրբԾնունդովբացվողայսՆորտարինդիմավորենք

հաշտության հոգով, հրաժարվենք թշնամանքից ու հակա

ռակությունից: Քրիստոսի ծնունդով բացվող հոգիներում

տեղչիմնումմրցակցությանունախանձիհամար:Կյանքն

ապրենքորպեսպարգևուզոհ՝ընծայվածԱստծուն:Վերա

դարձնենքԱստծունայն,ինչպատկանումէՆրանևաղո

թենք. «Ո ՜վԱստուած,զքոյս իքոյոցքեզմատուցանեմք.

ամէն»:

Քրիստոսծնաւևյայտնեցաւ,

Ձեզևմեզմեծաւետիս:



193

ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԼՈՒՅ ՍԸ ԿՅԱՆՔԻ

(ՍՈՒՐԲ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑԻ ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ)

Ս. Գայանե վանք 
20 ապրիլ 2019 թ.

«Սակա՛ւ և ցաւագին են կեանք մեր,
և ո՛չ գոյ բժշկութիւն ի վախճանի մարդոյ.

 և չերևեցա՛ւ որ դարձաւ ի դժոխոց» 
(Իմաստ. Բ. 1):

«Այսօր խաւարն հալածեցաւ անգիտութեան և
 յարուցեալն Քրիստոս ծագեաց մեզ լոյս գիտութեան»: 

(Շարակնոց)

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,

Ավագ Շաբաթվա խորհրդաշատ այս օրերին մեր մտո

րումներնուզգացումներըկապվածենմերՏիրոջ՝Հիսուս

Քրիստոսիտնօրինականկյանքիվերջին`չափազանցկարև

որևամենքիսհամարճակատագրականիրադարձություն

ներիհետ:

Վերապրեցինքանչափդառնիրադարձությունները,որ

ՄարդդարձածԱստվածկրեցնույնմարդկանցից:Վերստին

հիշեցինք,թեինչպեսՆրաձեռնասունաշակերտներիցմեկը`

ԻսկարիովտացիՀուդան,դրամիդիմացմատնեցիրՎարդա

պետին:Մերաչքերիառջևանցանպատկերներըժամանակի

իշխանավորներիկողմիցՔրիստոսինկատմամբիրականաց

վածհետապնդումների,որոնքուղեկցվեցինխարդավանքնե

րով,զրպարտություններովևկազմակերպված՝կեղծուանօ

րինականդատավարությամբ:

Այդ օրերիքահանայապետը`Կայիափան,արդենձևա

կերպելէրՔրիստոսինկատմամբհրեականվերնախավիքա

13 - Արշակ եպս. Խաչատրյան
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ղաքականդատավճիռը.«…ճիշտկլինի,–ասումէրնա,–որ

ժողովրդիհամարմեկըմեռնի»(հմմտ.Հովհ.ԺԲ.):

Քրիստոսիաճողժողովրդականությանևքարոզչության

դիմագրավմանմիակճամփանայսէրմնացելքահանայա

պետիհամար:

Ղուկասավետարանիչը պատմում է,թեանգամսպա

սավորներնուպահակներնէինծաղրումՆրան,հարվածում,

փակումէինդեմքը,տանջանքիենթարկումևապաասում.

«…դե մարգարեացիր, գուշակիր, թե ո՞վ հարվածեց քեզ»

(հմմտ.Ղուկ.ԻԲ.6365):

Ամենքինթվումէր,թեանարգելովՔրիստոսին,Աստ

ծունծառայությունենմատուցում(հմմտ.Ղուկ.ԻԲ.):

Վերջապեսհասնում է ողբերգականիրադարձություն

ների վախճանը: Անլուր տառապանքների ու տանջանքնե

րիենթարկվելուցհետոՔրիստոսխաչվումէ,մահանումև

թաղվում:Մարդ,ումհետհույսերէինկապելաշակերտնե

րը,այլևսչկա`մահացելէ,վերջացել,անէացել,փոշիացել:

ԱշակերտներըևՆրանհավատացողներըթևաթափեն,հու

սահատումոլորված:

Սա է կյանքը մարդու, նրա հոգեվիճակը, վարքագիծը

մինչայնպահը,քանիդեռնատեղյակչէՔրիստոսիՀարու

թյանմասին:Ընկճվածևանհույսէմարդը,երբչիճանաչել

Հարության խորհուրդը, չի ըմբռնել այն ճշմարտությունը,

թեՔրիստոսիՀարությամբջնջվեցինկյանքիսահմանները,

ևայնդարձավանվերջանալիուանսահման,հավիտենական

միիրականություն:

Այսօր՝Հարությանտոնին,նշումենքկյանքիհավերժու

թյանտոնը:

Մերառջևերկուպատկերէ,երկուհոգեվիճակ,երկու

աշխարհայացք: Մենք տեսնում ենք մարդուն` Քրիստոսի

Հարությունից առաջ, առանց Նրա Հարության հավատքի,
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ապա նաև Քրիստոսի Հարությունից հետո, Նրա Հարու

թյամբլուսավորված:

Մենք տեսնում ենք մարդուն, ով կորցրել է հույսն ու

կյանքինպատակը,խարխափումէանորոշությանմեջ,երե

րում,ափեափզարկվումուհառաչում.«Ի՜նչկարճուդառն

էմերկյանքը,ի՜նչանճարենքմենքմահվանդիմաց,չկաու

չկամեկը,որմահվանիցհետովերադառնա»(հմմտ.Իմաստ.

Բ.1):

Մյուս կողմից՝ մեր առջև մարդն է, ով ապրել ու ապ

րումէՔրիստոսիՀարությանճշմարտությունը:Որոշէնրա

նպատակը,անընկճելի՝նրաոգին,բազմաթիվանկումներից

հետո նա գիտե վեր կենալ, փորձությունները նրա համար

փորձանքներ չեն, այլ՝ հնարավորություններ, խավարը չի

մթագնում այդ մարդու հոգին, այլ ընդամենը խթանում է

ավելիուավելիշուտհասնելլույսին:

Սա Հարությանը հավատացող, դրանով ապրող մարդն

է,որօրհներգումէ.«Այսօրանգիտությանխավարըհալած

վեց, և Հարուցյալ Քրիստոս մեզ գիտության լույսը պար

գևեց»(Շարակնոց):

Այո՛, մենք լույսի պարգևը ստացանք` ճանաչելու մեր

ինքնությունը, ըմբռնելու մեր կյանքի նպատակը: Դատա

պարտումը, նվաստացումը, չարչարանքները, զրկանքները

ոչինչենհամեմատայնհոգեվիճակի,երբչգիտես,թեինչու

եսապրում,երբանպատասխանէմնումայնհարցը,թեոր

տեղիցեսեկելևուրեսգնում:

Սիրելի՛քույրերևեղբայրներ,շատերնասումեն,որաշ

խարհիմեծագույնսպառնալիքըտնտեսականճգնաժամնէ,

ուրիշներ՝թեէկոլոգիականմարտահրավերները,այլոքկար

ծումեն,որմարդկայինիրավունքներիուազատություննե

րի դեմ կատարվող ոտնձգությունները: Վարկածները շատ

են,վտանգները՝բազմաթիվ:
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Տիրոջ Հարության ճշմարտությունը, սակայն, տեղ չի

թողնումկասկածի,որմարդկությանևաշխարհիմեծագույն

ճգնաժամընպատակիկորուստնէ,երբմարդչգիտի՝ինչո՞ւ

էապրումկամեթեանգամմտածումէ,որգրելէերկրիմեջ,

ապադաայնքանհեռուէիրականնպատակից`հավիտենա

կանկյանքինպատակից,որքանգետնաքարշավազաբլուրը՝

երկնամերձլեռից:

Քրիստոսի Հարությունն ամեն ինչ իր տեղն է դնում:

Հարությունըմարդկանցհայացքներըբարձրացնումէերկ

րից,հողից,գետնից,ուղղումէդեպիերկինք,վերուավե

լիվեր:Հարությանլույսիներքոապրողըչիկարողկլան

վելերկրավորնպատակներից.հարստությունընրահամար

այլոց ծառայելու միջոց է, փառքը և ճանաչումը` առաքի

նի գործերի բնական արդյունք, գեղեցկությունը` Աստծու

արարչական հանճարի արտահայտություն: Հարությանը

հավատացողը,նրանովապրողըերբեքչիշտապում,նրան

երբեքչենկրծումձախողվածլինելուկասկածները:Նագի

տի, որ Աստված հաջողությունը արդեն տվել է իրեն, երբ

ծնվելէ,երբկյանքիպարգևստացել,ճանաչելՆրանուՆրա

Հարությունը:

Քրիստոսիհարությամբփրկությունեղավմեզհամար:

ՀեռումնալՔրիստոսիհարությանճշմարտությունից՝կնշա

նակի, ինչպես բանաստեղծը կասեր, խարխուլ մակույկով

հանձնվելծովին:ՉընդունելՀարությունըորպեսճշմարտու

թյուն`կնշանակիխարխափելկյանքիաննպատակությանև

անհուսությանլաբիրինթոսում:

Եթե չբացենք մեր հոգու առագաստները Հարության

ճշմարտության Մեծ Նպատակի առջև, ստիպված կլինենք

մերանհուսությունըխեղդելերկրավորզբաղումներիմեջ:

Այսպեսենմարդիկդառնումխաղամոլ,գինեմոլութմրամոլ

ևայսպատճառովդիմումանձնասպանության:
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Երբերկիրնէքոհոգումիակհանգրվանը,զվարճանք

ները, հաճույքը կամ մահն են դառնում քո մխիթարու

թյունները:

Արդ, հեռո՛ւ վանենք մեզանից ամեն թերահավատու

թյուն,ամուրուվառպահենքՏիրոջՀարությանհանդեպ

հավատը:Հավատքովէկյանքըչսպառվողուչվերջացողմի

իրականություն: Տիրոջ Հարության հավատքով է կյանքը

պարգևուոչթե՝պատիժ:

ԹողՀարուցյալՏերնիրգիտությանլույսըտարածիհայ

օջախներում,բոլորսրտերումուհոգիներում,ամենքիսմեջ,

որճանաչենքԿյանքինպատակը,ապրենքհույսիմեջ,ապ

րենքփրկությանհասնելուևանսպառկյանքիպարգևըժա

ռանգելուհամար:

Այսհավատովևուրախությամբենքվերստինկարդում

Տիրոջ հարության ավետիսը և հրեշտակներին ձայնակից

օրհնաբանում.

 
Քրիստոսյարեաւիմեռելոց

ՕրհնեալէՅարութիւնըՔրիստոսի։

Վ Ե Ր Ջ
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Խնդրեցէ՛ք՝ և տացի՛ ձեզ, հայցեցէ՛ք՝ և գտջի՛ք,  
բախեցէ՛ք՝ և բացցի՛ ձեզ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5

Երկու խոսք ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․7
Ճշ մա րիտ ճա նա պարհ առ Աստ ված (անդրանիկ քարոզ)․․․․․․․․․․․․․․․11
Հ րա վեր փրկութ յան  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․17
Քրիստոսի Ծնուն դը (Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցի առիթով) ․․․․․․․․․․․․21
Փր կութ յան սպա սու մով (Տյառնընդառաջի տոնի առիթով) ․․․․․․․․․․․․․25
Տի րա մոր ժա ռան գորդ ներ (Ավետման տոնի առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․29
Ան մահ « տե սիլք» ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․33
Փրկության բաղ ձա լի ու ղին (Տյառնընդառաջի 
 տոնի առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․37
Քրիստոսի Ծննդյան հայելու առջև  

(Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցի առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․41
Ար դա րոցն` կյանք հա վի տե նա կան․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․46
Ուխտ հի շա տա կի (Մեծ Եղեռնի 89րդ տարելիցի առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․53
Ծառայության իշխանություն (եպիսկոպոսական  

առաջին պատարագի առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․59
Ա ռա քե լա շա վիղ ծա ռա յա կից ներ (քահանայական  

ձեռնադրության առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․65
Խա չի ճա նա պարհ (Բաքվի ջարդերի հիշատակի առիթով)  ․․․․․․․․․․․․․68
Ճշ մար տութ յան հետևորդ ներ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․72
Կ յան քը՝ ա ղոթք առ Աստ ված  

(Դատավորի կիրակիի օրվա առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․76
Գոր ծը՝ կյան քի չա փո րո շիչ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․80
Կե նաց տնտես ներ (Տնտեսի կիրակիի օրվա առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․84
Դա տա պար տութ յու նից փրկութ յուն` խա չով (Խաչվերացի  

տոնի առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․93
Խա ղա ղութ յան հաղ թա նա կը (Ծաղկազարդի տոնի առիթով)  ․․․․․․98
Տառապանքից՝ կյանքի դաս (ապրիլի 24ի առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․102
Ա նա պա կա նութ յան պարգև ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․107
Դե պի նա վա հան գիս տը հա վի տե նութ յան (Սուրբ  

Հարության ճրագալույցի առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․111
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Ի հի շա տակ նահատակների (Հայոց ցեղասպանության  
օրվա առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․115

Ան կոտ րում հայ ժո ղո վուրդ (Հայրենական մեծ պատերազմի և 
Շուշիի ազատագրության զոհերի հոգեհանգստյան  
արարողության առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․117

Ծա ռա Ք րիս տո սի (Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի գահակալության 12 և ծննդյան 60ամյա 
հոբել յանների առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․119

Վե րա դար ձ դեպի տուն (Անառակի կիրակիի օրվա առիթով)․․․․․․․123
Տոն Հաղթության (Սուրբ Հարության ճրագալույցի առիթով) ․․․․․․ 127
Խա չակ րութ յուն՝ ի հաղ թա կան հա րութ յուն  

(Խաչվերացի տոնի առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․131
Անփոփոխ բա րե կամը  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․134
Ընծայված կյանք (Երկրապահի օրվա առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․137
Հա տու ցում (Գալստյան կիրակիի օրվա առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․141
Հ նա զանդ և չար չա րա կից՝ Խաչ յա լին  

(Խաչվերացի տոնի առիթով)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․145
Կ յանք՝ Աստ ծու հետ (Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցի առիթով) ․․․․․149
Կյանքի ու մահվան ոգորում (Խավարման կարգի առիթով) ․․․․․․․152
Վե րա դարձ դեպի դրախտ (Բուն Բարեկենդանի  

օրվա առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․157
Ք րիս տոն յա յի ինք նութ յան դրոշ ման շանը (Խաչվերացի  

տոնի առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․162
Հա վա տով միա վոր յալ ի Ք րիս տոս ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․167
Վա՞խ, թե՞ թե րա հա վա տութ յուն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․172
Խո նար հութ յու նը՝ իբրև մե ծութ յան միակ գրա վա կան  ․․․․․․․․․․․178
Հայ րեն յաց պաշտ պան ներ (5րդ մոտոհրաձգային  

կամավորական բրիգադի կազմավորման  
25րդ տարեդարձի առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․183

Սուրբ Ծ նուն դը՝ իբրև սի րո դրսևո րում  
(Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցի առիթով) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․186

Կյանքից առավել ... (Սուրբ Ծննդյան Ճրագալույցի առիթով) ․․․․․․․․190
Հա րու թյունը՝ լույսը կյանքի  

(Սուրբ Հարության Ճրագալույցի պատարագին)  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 194
Բովանդակություն  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․198



ԱՐՇԱԿ ԵՊՍ․ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐ

 
Հրատարակչության տնօրեն՝ Տ. Արարատ քահանա 

Պողոսյան

Հրա տա րակ չական խորհրդի 
անդամներ՝

Տ. Մկրտիչ եպս. Պռոշյան,  
Տ. Ռուբեն վրդ. Զարգարյան, 
Տ. Ասողիկ աբղ.Կարապետյան, 
Տ. Արարատ քհն. Պողոսյան, 
Տ. Գաբրիել քհն. Վարդանյան,
Գևորգ ՏերՎար դանյան, 
Կարեն Մաթևոսյան

Նյութերը հավաքագրեց` Տ. Գաբրիել քհն. Վարդան յան

Լեզվաոճական խմբագիր՝ Նանա Գրիգորյան

Սրբագրիչներ` Զարուհի Անտոնյան,
Հասմիկ Սրապիոնյան

Էջադրումը՝ Տ. Ղևոնդ ավ. քհն. Մայիլ յանի

  
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ  2019 

 
       

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ 
ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՏՊԱՐԱՆ
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ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐ...

Տ. ԱՐՇԱԿ ԵՊՍ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Տ. Ար շակ եպիս կո պոս Խա չատ րյա նը (ավա զա նի անու նով՝ Սամ վել) 
ծնվել է 1973 թ. օգոս տո սի 5-ին Ար մա վի րի մար զի Ոս կե հատ գյու ղում:

1980–1990 թթ. ուսա նել է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցում:
1990–96 թթ. ուսա նել է Գև որ գյան Հո գև որ Ճե մա րա նում:
1996 թ. մա յի սի 19-ին ձեռ նադր վել է սար կա վագ:
1997 թ. պաշտ պա նել է ավար տա ճառ «Հնդկա հայ գա ղու թը և Մայր Աթո ռի 

նվի րա կու թյու նը Հնդկաս տա նում» թե մա յով:
1997 թ. դեկ տեմ բե րի 14-ին ձե ռադր վել է կու սակ րոն քա հա նա:
1998 թ. նշա նակ վել է Մայր Աթո ռի պա րետ:
1999 թ. մար տին ծա ռա յու թյան է կոչ վել Մայր Աթո ռի «Էջ մի ա ծին» պաշ-

տո նա կան ամ սագ րի խմբագ րու թյու նում՝ որ պես գլխա վոր խմբագ րի պաշ-
տո նա կա տար:

2000 թ. հուն վա րին նշա նակ վել է նո րաս տեղծ «Մայր Աթոռ-Թե մեր» գրա-
սե նյա կի վա րիչ-տնօ րեն:

2001 թ. առ այ սօր իրա կա նաց նում է Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի դի վա նա պե-
տի պար տա կա նու թյուն նե րը:

2001 թ. պաշտ պա նել է վար դա պե տա կան թեզ՝ «Նվի րա կու թյու նը Հա յոց 
Եկե ղե ցում» թե մա յով և ստա ցել վար դա պե տա կան աս տի ճան:

2004 թ. սեպ տեմ բե րի 26-ին ստա ցել է եպիս կո պո սա կան օծում:
2003–07 թթ. ուսա նել և ավար տել է ԵՊՀ իրա վա բա նու թյան ֆա կուլ տե տը՝ ստա-

նա լով իրա վա բա նի որա կա վո րում՝ «Իրա վա գի տու թյուն» մաս նա գի տու թյամբ:
2004 թ.-ից Գե րա գույն Հո գև որ Խորհր դի ան դամ է:
Հե ղի նակ է մի շարք հոդ ված նե րի և 2 գրքի՝ «Նվի րա կու թյու նը Հա յոց 

Եկե ղե ցում» և «Ս. Էջ մի ա ծի նը և Ս. Գրի գոր Լու սա վո րի չը հայ մա տե նա գրու-
թյան մեջ»:

Պետական կառույցների և գիտակրթական հաստատությունների կող-
մից արժանացել է մի շարք շքանշանների և պատվավոր կողչումների:

Տ. Արշակ եպս. Խաչատրյան

Ս .  Էջմիածին


