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ՀՀ վար չա պե տի պաշ տո նա կա տա րին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ րա գույն Պատ-
րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հան դի-
պում ունե ցավ ՀՀ վար չա պե տի պաշ տո նա կա-
տար տի ար Նի կոլ Փա շի նյա նի հետ:

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը վար չա պե տի 
պաշ տո նա կա տա րին բե րեց իր շնոր հա վո րանք-
նե րը՝ դեկ տեմ բե րի 9-ի ՀՀ ԱԺ ար տա հերթ ընտ-
րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման առի թով, ինչ պես 
նաեւ ընտ րու թյուն նե րի ար դյուն քում պրն Փա-
շի նյա նի գլխա վո րած «Իմ քայ լը» դա շին քի ար-
ձա նագ րած հա ջո ղու թյուն նե րի առն չու թյամբ: 
Նո րին Սրբու թյունն ընդգ ծեց, որ ընտ րու թյուն նե-
րին մաս նակ ցած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի մե ծա մաս-
նու թյու նը վստա հու թյուն հայտ նեց վար չա պե տի 
պաշ տո նա կա տա րին եւ «Իմ քայ լը» դա շին քին` 
իր խա ղաղ, ապա հով եւ բա րօր կյան քի կերտ-
ման հույ սե րով եւ ակն կա լի քով:

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ընդգ ծեց երկ րի 
առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րի հաղ թա-
հար ման գոր ծում հա սա րա կու թյան մեջ վստա-
հու թյան, ազ գա յին աշ խար հաս փյուռ կյան քում 
մի աս նու թյան, հա մե րաշ խու թյան եւ նե րո ղամ-
տու թյան ոգու, փո խա դարձ հար գան քի եւ հան-
դուր ժո ղա կա նու թյան մթնո լոր տի զո րաց ման եւ 
ազ գա յին նե րու ժի հա մախմբ ման անհ րա ժեշ տու-
թյու նը՝ ի շահ հայ րե նի քի եւ դա րա վոր ազ գա յին 
իղ ձե րի ու երա զանք նե րի իրա կա նաց ման: Վե հա-
փառ Հայ րա պետն ասաց, որ այս ճա նա պար հին 
Հա յոց Եկե ղե ցին, հա վա տա րիմ իր առա քե լու թյա-
նը, պի տի շա րու նա կի իր ուժե րի նե րա ծին չա-
փով եւ ողջ հնա րա վո րու թյուն նե րով ջան քեր գոր-
ծադ րել հա նուն ան կախ հա յոց պե տա կա նու թյան 
եւ ազ գա յին մի ա բա նու թյան ամ րապնդ ման: 

Իր հեր թին պրն Նի կոլ Փա շի նյա նը շնոր հա կա-
լու թյուն հայտ նեց Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տին՝ 
ջերմ խոս քե րի եւ բա րե մաղ թանք նե րի հա մար` 
շատ կա րեւ որ նկա տե լով այ ցե լու թյուն նե րը հա յոց 
հա գեւ որ կենտ րոն` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ա ծին:

ՀՀ վար չա պե տի պաշ տո նա կա տարն ար ձա-
նագ րեց, որ եր կի րը թեւ ա կո խել է կա րեւ որ մի 

փուլ, երբ առիթ է ըն ձեռ վել վե րա ի մաս տա վո րե-
լու հա յոց պատ մու թյան շատ էջեր: «Հույս ունեմ, 
որ այն, ինչ այ սօր Հա յաս տա նում տե ղի է ունե-
նում, պետք է դառ նա մի յու րօ րի նակ ապա ցույցն 
այն բա նի, որ մենք մեր պատ մու թյան ըն թաց-
քում մեր ունե ցած սխալ նե րից եւ ընդ հան րա պես 
մեր դժբախ տու թյուն նե րից, ան հա ջո ղու թյուն-
նե րից եւ հաղ թա նակ նե րից կա րո ղա ցել ենք մի 
ընդ հան րա կան եւ կե նա րար դաս քա ղել, որը 
պետք է կա րո ղա նանք ծա ռա յեց նել մեր ժո ղովր-
դի, մեր երկ րի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, 
Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան բա րօ րու թյա նը եւ 
ընդ հա նար պես մեր ժո ղովր դի իրա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյա նը»,- ասաց վար չա պե տի պաշ-

տո նա կա տա րը: Պրն Նի կոլ Փա շի նյանն անդ րա-
դարձ կա տա րեց նաեւ ար ժեք նե րին եւ դրանց 
փո փոխ ման անհ րա ժեշ տու թյա նը` ընդգ ծե լով 
այս շրջա փու լում սե փա կան եւ այ լոց իրա վունք-
նե րի, ազա տու թյուն նե րի նկատ մամբ հար գան քի 
կա րեւ ո րու թյու նը:

Զրույ ցի ըն թաց քում խոս վեց հայ րե նա կան եւ 
ազ գա յին կյան քի զա նա զան խնդիր նե րի եւ հայ-
րե նի քում ու սփյուռ քում Եկե ղե ցու առա քե լու-
թյան մա սին:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը մաղ-
թեց ՀՀ վար չա պե տի պաշ տո նա կա տա րին Աստ-
ծո զո րակ ցու թյու նը՝ ազ գօ գուտ եւ հայ րե նա շեն 
ծրագ րե րի իրա գործ ման ճա նա պար հին:

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությանը

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց «Լու-
սա վոր Հա յաս տան» կու սակ ցու թյան խորհր դա-
րա նա կան խմբակ ցու թյան ան դամ նե րին:

Հան դիպ մա նը կու սակ ցու թյան առաջ նորդ Էդ-
մոն Մա րու քյանն Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին 
ներ կա յաց րեց 7-րդ գու մար ման խորհր դա րա-
նում «Լու սա վոր Հա յաս տա նի» խմբակ ցու թյան 
ան դամ նե րին, անդ րա դար ձավ կու սակ ցու թյան 
քա ղա քա կան հա յացք նե րին ու դա վա նած քրիս-
տո նե ա կան ավան դա կան ար ժեք նե րին` նշե լով, 
որ առ ջեւ ում կան շատ անե լիք ներ, եւ այդ իմաս-
տով մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն է դրված Ազ-
գա յին նո րըն տիր ժո ղո վի ուսե րին: Տի ար Մա րու-
քյանն այս առա քե լու թյան հա մար կա րեւ ո րեց 
Հա յոց Հայ րա պե տի օրհ նու թյու նը` ընդգ ծե լով, որ 
խմբակ ցու թյան գոր ծու նե ու թյան մեջ նաեւ կա-
րեւ որ տեղ պետք է հատ կաց վի ինչ պես Հա յաս-
տա նում, այն պես էլ նրա սահ ման նե րից դուրս 
գտնվող քրիս տո նե ա կան հա րուստ ժա ռան գու-
թյան պահ պա նու թյան խնդիր նե րին:

Շարունակությունը՝ էջ 2

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց

ÞÝáñÑ³íáñ ²Ù³Ýáñ »õ êáõñμ ÌÝáõÝ¹

14 դեկ տեմ բե րի 

16 դեկ տեմ բե րի 

ՆՈՐ  ՏԱՐՎԱ  ԳԻՇԵՐ

Â» ³ßË³ñÑáõÙ ÷³Ï ¹éÝ»ñ Ï³Ý, 
ÃáÕ áñ μ³óí»Ý ³Ûë ·Çß»ñ,

àõ Üáñ ï³ñÇÝ Ýáñ ËÝ¹áõÃÛ³Ùμ 
ÃáÕ Ý»ñë ÙïÝÇ ³Ûë ·Çß»ñ,

Â» Ï³Ý ¹³ï³ñÏ, Ñ³Ùñ ïÝ»ñ, 
Ù³ÝÏ³Ý ×Çãáí ÃáÕ Éóí»Ý,

àí ÷ÝïñáõÙ ¿ ëñï³Ýó Ù»ÏÇÝ, 
Ñ³ÝÏ³ñÍ ·ïÝÇ ³Ûë ·Çß»ñ:

Â» Ï³Ý É³óáÕ, ïËáõñ ³ãù»ñ, ÃáÕ 
ÍÇÍ³Õ»Ý ³Ûë ·Çß»ñ,

Î³ÝãáÕ Ó»éù»ñÝ Çñ³ñ Ñ³ëÝ»Ý, 
Ññ³ßù ³åñ»Ý ³Ûë ·Çß»ñ:

Â» Ï³Ý ëñï»ñ` ã³ñ Ý³Ë³ÝÓáí, 
¹³éÝ³Ý μ³ñÇ áõ Ý»ñáÕ,

ºí áõñÇßÇ áõñ³Ë ÏÛ³Ýùáí 
Ë³Ý¹³í³éí»Ý ³Ûë ·Çß»ñ:

Â» ÙáÉáñí³Í ³Ýóáñ¹Ý»ñ Ï³Ý, 
¹³ñÓÇ ÃáÕ ·³Ý ³Ûë ·Çß»ñ,

êñμ³·áñÍí³Í ëÇñáí ÙïÝ»Ý Çñ»Ýó 
ûç³ËÝ ³Ûë ·Çß»ñ,

Â» Ï³Ý μ³ËïÇ ÷ßáï ×³Ù÷»ù, ÃáÕ 
Í³ÕÏáõÝùáí Ï³Ý³ã»Ý,

àõ »ñç³ÝÇÏ ëå³ëáõÙáí μáÉáñÝ 
³ñμ»Ý ³Ûë ·Çß»ñ...

Â» ³ßË³ñÑáõÙ å³Ý¹áõËïÝ»ñ Ï³Ý, 
ÃáÕ ïáõÝ ¹³éÝ³Ý ³Ûë ·Çß»ñ,

Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ñ³í»ñÅáõÃÛ³Ùμ 
áÕç³·áõñí»Ý ³Ûë ·Çß»ñ:

ՄԵՏԱՔՍԵ
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Վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րին 

մաս նակ ցող եկե ղե ցա կան նե րին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը «Գա րե գին Ա» 
կրթա կան կենտ րո նում հան դի պեց վե րա պատ-
րաստ ման դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցող Հա յաս-
տա նի, Ար ցա խի եւ Սփյուռ քի տար բեր թե մե րից 
ժա մա նած 16 եկե ղե ցա կան նե րի հետ: 

Դա սըն թաց նե րի պա տաս խա նա տու Եզ նիկ 
արք. Պետ րո սյանն Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո-
սին ներ կա յաց րեց հո գեւ որ հայ րե րին, ապա ամ-
փո փե լով տա րին` տե ղե կաց րեց, որ փետր վա րի 
11-ից սկսյալ վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց-
նե րին մաս նակ ցել է 161 հո գեւ ո րա կան` 127-ը 
Հա յաս տա նից եւ Ար ցա խից, 34-ը՝ Սփյուռ քի թե-
մե րից: Անդ րա դառ նա լով վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց նե րի օգ տա կա րու թյա նը` սրբա զան 
հայ րը խո սեց նաեւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
հետ ունե ցած հան դի պում նե րի կա րեւ ո րու թյան 
մա սին, որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս Եկե-
ղե ցու սպա սա վոր նե րին Հա յոց Հով վա պե տի հետ 
քննար կե լու իրենց հով վա կան կյան քին առնչ վող 
զա նա զան խնդիր ներ եւ մար տահ րա վեր ներ: 

Այ նու հե տեւ հո գեւ ո րա կան նե րին իր օրհ նու-
թյու նը բե րեց Գա րե գին Երկ րորդ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը: Վե հա փառ Հայ րա պետն իր հեր-
թին կա րեւ ո րեց վե րա պատ րաստ ման դասըն-
թաց նե րի անց կա ցու մը` նշե լով, որ դրանք առիթ 

են տա լիս հո վիվ նե րին առանձ նա նա լու եւ մտո-
րե լու իրենց հո գեւ որ առա քե լու թյան ար դյու նա-
վոր ման մա սին, ինչ պես նաեւ հարս տա նա լու 
նոր գի տե լիք նե րով եւ մի մյանց փոր ձա ռու թյամբ: 
Հա յոց Հով վա պետն ընդգ ծեց, որ թե մե րում ծա-
ռա յող հո գեւ ո րա կան նե րի հետ հան դի պում նե րը 
եւ հա վա տա ցյալ նե րին հու զող տար բեր հար ցե-
րի շուրջ քննար կում նե րը մե ծա պես նպաս տում 
են ապա գա յի տես լա կա նի իրա կա նաց ման, Եկե-
ղե ցու հե տա գա գոր ծու նե ու թյան նա խանշ ման 
գործ ըն թա ցին: 

Նո րին Սրբու թյու նը, իր գնա հա տան քը բե րե-
լով Եզ նիկ սրբա զա նին՝ դա սըն թաց նե րի կազ մա-
կերպ չա կան գործն ստանձ նե լու հա մար, ար ձա-
նագ րեց, որ ամե նը կար վի, որ դա սըն թաց ներն 

Մոսկ վա յի պե տա կան ման կա վար ժա կան 

հա մալ սա րա նի պատ վի րա կու թյա նը 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Եվ-
րա սի ա կան մի ու թյան ման կա վար ժա կան բու-
հե րի ասո ցի ա ցի ա յի նա խա գահ, Մոսկ վա յի 
պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 
ռեկ տոր, Ռու սաս տա նի կրթու թյան ակա դե մի ա յի 
թղթա կից ան դամ, պրո ֆե սոր Ալեք սեյ Լուբ կո վի 
գլխա վո րած պատ վի րա կու թյա նը՝ ուղեկ ցու թյամբ 
Երեւ ա նի Խ. Աբո վ յա նի ան վան պե տա կան ման-
կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, պ.գ.դ, 
պրո ֆե սոր Ռու բեն Միր զա խա նյա նի:

Հան դիպ մա նը տի ար Ռու բեն Միր զա խա նյա նը 
Նո րին Սրբու թյա նը տե ղե կաց րեց կրթա կան եր կու 
հաս տա տու թյուն նե րի մի ջեւ առ կա հա մա գոր-
ծակ ցու թյան եւ դրա ընդ լայն ման հե ռան կար նե րի 
վե րա բե րյալ: 

Ող ջու նե լով եր կու երկր նե րի ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րան նե րի մի ջեւ ձեւ ա վոր ված սերտ կա-
պե րը եւ դրանց խո րաց մանն ուղղ ված քայ լե րը` 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը կա րեւ ո րեց նման 
գոր ծակ ցու թյու նը երի տա սարդ սե րունդ նե րի 
կրթու թյան եւ դաս տի ա րա կու թյան գոր ծում: Իր 
օրհ նու թյունն ու գնա հա տան քը բե րե լով հա մալ-
սա րան նե րի ղե կա վար նե րին` Նո րին Սրբու թյու նը 
հույս հայտ նեց, որ հաս տա տու թյուն նե րի մի ջեւ 
վե րակնք ված հա մա գոր ծակ ցու թյան պայ մա նա-
գի րը նոր հնա րա վո րու թյուն ներ կըն ձե ռի հա մալ-
սա րա նա կան նե րին եւ կնպաս տի եր կու հա մալ-
սա րան նե րի կա պե րի առա վել ար դյու նա վոր մա նը: 
Վե հա փառ Հայ րա պե տը գո հու նա կու թյամբ նաեւ 
փաս տեց, որ Մայր Աթո ռի կրթա կան կա ռույց նե րի 

եւ Հա յաս տա նի բարձ րա գույն տար բեր ուսում նա-
կան հաս տա տու թյուն նե րի, ինչ պես նաեւ հան-
րակր թա կան դպրոց նե րի մի ջեւ հաս տատ ված է 
սերտ գոր ծակ ցու թյուն, ին չն առիթ է տա լիս կրթու-
թյան ու գի տու թյան ապա գա մշակ նե րին ծա նո-
թա նա լու ազ գա յին-եկե ղե ցա կան եւ հո գեւ որ ար-
ժեք նե րին:

Իր հեր թին Մոսկ վա յի պե տա կան ման կա-
վար ժա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, պրո ֆե սոր 
Ալեք սեյ Լուբ կո վը եւս կա րեւ որ հա մա րեց եր կու 
հա մալ սա րան նե րի մի ջեւ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
պայ մա նագ րի վե րակն քու մը եւ հա րա բե րու թյուն-
նե րի հե տա գա զար գա ցու մը: Զրույ ցի ըն թաց քում 
պրն Լուբ կո վն Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տին ներ-
կա յաց րեց նաեւ ռուս ժո ղովր դի կյան քում Մոսկ-
վա յի պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա-
րա նի ունե ցած դե րա կա տա րու թյունն ու ներ կա յիս 
գոր ծու նե ու թյու նը, ինչ պես նաեւ Ռուս Ուղղա փառ 
Եկե ղե ցու հո գեւ որ ուսում նա կան հաս տա տու-
թյուն նե րի հետ փոխ գոր ծակ ցու թյու նը:

Հան դիպ մանը եր կուս տեք կա րեւ որ վեց երի-
տա սարդ սերն դի հո գեւ որ կրթու թյունն ու դաս-
տի ա րա կու թյու նը, որով ներ կա յիս մար տահ րա-
վեր նե րի պայ ման նե րում հնա րա վոր է անա ղարտ 
պահ պա նել ազ գա յին-հո գեւ որ ավան դույթ ներն ու 
բա րո յա կան ար ժեք նե րը: Անդ րա դարձ կա տար-
վեց նաեւ Հայ Առա քե լա կան եւ Ռուս Ուղղա փառ 
Եկե ղե ցի նե րի մի ջեւ ձեւ ա վոր ված եղ բայ րա կան 
կա պե րին եւ սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյա նը տար-
բեր ոլորտ նե րում:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց

18 դեկ տեմ բե րի

22 դեկ տեմ բե րի 

Սար կա վա գա կան ձեռ նադ րու թյուն Երեւ ա նի Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ մայր եկե ղե ցում

Դ եկ տեմ բե րի 25-ին Հա յաս տա նյայց Առա քե-
լա կան Ս. Եկե ղե ցին նշեց Ս. Ստե փա նոս 

Նա խավ կա յի եւ առա ջին մար տի րո սի հի շա տա-
կու թյան օրը, որը նաեւ Եկե ղե ցու ան դաս տա նում 

ծա ռա յող սար կա վագ-
նե րի տոնն է:

Այս առի թով Երեւա-
նի Ս. Գրի գոր Լու սա-
վո րիչ մայր եկե ղե ցում 
մա տուց վեց Պա տա-
րագ: Պա տա րա գիչն 
էր Մայր Աթոռ Ս. Էջ-
մի ած նի լու սա րա րա-
պետ Հով նան եպս 
Հա կո բյա նը: Ս. Պա-
տա րա գի  արա րո -
ղու թյան ըն թաց քում 
կ ա  տ ա ր  վ ե ց  ն ա ե ւ 
ս ա ր  կ ա  վ ա  գ ա  կ ա ն 
ձեռ նադ րու թյուն: 

Նա խօ րե ին՝ դեկ-
տեմ բե րի 24-ի երե-
կո յան, Մայր Աթո ռի 
Սրբոց Հրեշ տա կա պե-

տաց եկե ղե ցում Գեւ որ գյան հո գեւ որ ճե մա րա նի Բ 
լսա րա նի 14 ու քա հա նա յից պատ րաս տու թյան Բ 
լսա րա նի 3 սան ստա ցավ դպրու թյան աս տի ճան, 
ճե մա րա նի Դ լսա րա նի 11 եւ քա հա նա յից պատ-

րաս տու թյան լսա րա նի 2 սան՝ ուրա րակ րու թյան 
աս տի ճան, իսկ Գեւ որ գյան հո գեւ որ ճե մա րա նի 
Ե եւ Զ լսա րա նի 29 ու քա հա նա յից պատ րաս տու-
թյան լսա րանն ավար տած 6 սան՝ կի սա սար կա-
վա գու թյան աս տի ճան:

Այս տա րի Ս. Ստե փա նո սի տո նի առի թով, 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն 

Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
օրհ նու թյամբ, Հով նան սրբա զա նի ձե ռամբ սար-
կա վա գա կան ձեռ նադ րու թյան ար ժա նա ցավ 
Գեւ որ գյան հո գեւ որ ճե մա րա նի եւ քա հա նա յից 
պատ րաս տու թյան լսա րա նի 35 սան:

Շարունակությունը՝ էջ 3

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության խորհրդարանական 

խմբակցությանը

Սկիզբը՝ էջ 1
Այ նու հե տեւ «Լու սա վոր Հա յաս տան» կու սակ-

ցու թյան ան դամ նե րին ող ջու նեց եւ իր բա րե մաղ-
թան քե րը փո խան ցեց Նո րին Սրբու թյուն Գա րե-
գին Բ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը: Վե հա փառ 
Հայ րա պե տը շնոր հա վո րեց խորհր դա րա նա-
կան նե րին՝ ձեռք բե րած վստա հու թյան քվե ի հա-
մար, որը հնա րա վո րու թյուն է ըն ծա յե լու նրանց 
օրենսդ րա կան գոր ծու նե ու թյամբ իրա կա նաց-
նել իրենց բո լոր ծրագ րե րը, ամուր հի մե րի վրա 
հաս տա տել հա յոց պե տա կա նու թյու նը, նպաս տել 
հզոր եւ ապա հով հայ րե նի քի կերտ մա նը: 

Երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րի, 
դժվա րու թյուն նե րի եւ խնդիր նե րի հաղ թա հար ման 
գոր ծում, որո շում նե րի կա յաց ման մեջ իբ րեւ զո-
րու թյան եւ ներշնչ ման ոգու աղ բյուր, Հա յոց Հայ րա-
պե տը նկա տեց ան ցյա լի հետ հա ղոր դակ ցու թյու նը, 
կա րեւ ո րեց ազ գա յին ժա ռան գու թյան ճա նա չո ղու-
թյու նը եւ կա պը պատ մու թյան հետ: Նո րին Սրբու-

թյու նը վստա հու թյուն հայտ նեց, որ օրի նաս տեղծ 
գոր ծու նե ու թյու նը կխարսխ վի այն ավանդ նե րի եւ 
ար ժե հա մա կար գի վրա, որոնք դա րեր շա րու նակ 
ուժ են տվել մեր ժո ղովր դին` հաղ թա նա կե լու, դի-
մագ րա վե լու դա րե րի փոր ձու թյուն նե րը եւ վե րապ-
րե լու պատ մու թյան բո լոր օր հա սա կան պա հե րը: 

Նո րին Սրբու թյու նը պա տաս խա նեց նաեւ ներ-
կա նե րի հար ցե րին, որոնք վե րա բե րում էին եկե-
ղե ցա կան կյան քի մար տահ րա վեր նե րին, հո գեւ որ 
ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան խնդիր նե րին 
եւ Եկե ղե ցի-պե տու թյուն հա րա բե րու թյուն նե րին: 
Վեր ջի նիս առն չու թյամբ Վե հա փառ Հայ րա պետն 
ընդգ ծեց, որ Հա յոց Եկե ղե ցին ինչ պես պատ մու-
թյան ըն թաց քում, այն պես եւ այ սօր շա րու նա կե լու 
է սա տա րել հայ րե նի պե տու թյա նը, որ պես զի հա-
յոց ողջ նե րու ժի հա մախմբ մամբ, սի րո եւ մի ա բա-
նու թյան մեջ, նվի րյալ եւ ազ գա շեն ծա ռա յու թյամբ 
կյան քի կոչ վի աշ խար հաս փյուռ մեր ժո ղովր դի` 
լու սա վոր հայ րե նիք ունե նա լու տես լա կա նը:

ապա գա յում առա վել ար դյու նա շատ լի նեն եւ 
ընդգր կեն աստ վա ծաշն չա գի տու թյա նը, հով վա-
կան աստ վա ծա բա նու թյա նը եւ Եկե ղե ցու սո-
ցիա  լա կան ծա ռա յու թյա նը վե րա բե րող նո րա նոր 
քննար կում ներ: Վեր ջում Վե հա փառ Հայ րա պե տը 
քա հա նա նե րին մաղ թեց ուժ, կո րով ու Երկ նա վո-

րի առաջ նոր դու թյունն իրենց հո գեւ որ առա քե լու-
թյան մեջ: 

Նո րին Սրբու թյու նը պա տաս խա նեց նաեւ հո-
գեւ որ հո վիվ նե րի հար ցե րին:

Հան դիպ մա նը ներ կա էր Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած-
նի լու սա րա րա պետ Հով նան եպս Հա կո բյա նը: 
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն այցելեց Մայր Աթոռի հովանու ներքո գործող «Քյուրքչյան» 

երեխաների աջակցության կենտրոն եւ Էջմիածնի բարեգործական ճաշարան

Դ եկ տեմ բե րի 26-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն 
Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սն Ամա նո րի եւ 

Սուրբ Ծննդյան տո նե րի առի թով այ ցե լեց Մայր Աթո ռի հո վա նու ներ-
քո գոր ծող «Քյուրք չյան» երե խա նե րի աջակ ցու թյան կենտ րոն` մա-
նուկ նե րին փո խան ցե լու իր օրհ նու թյունն ու շնոր հա վո րանք նե րը: 

Կենտ րո նում խնամ վող երե խա նե րը Վե հա փառ 
Հայ րա պե տի հետ ար տա սա նե ցին Տե րու նա կան 
աղոթ քը, կա տա րե ցին նաեւ հայ րա պե տա կան 
մաղ թեր գը: Հա յոց Հով վա պե տը երե խա նե րին բա-
ժա նեց նվեր ներ, հե տաքրք վեց նրանց առօ րյա յով, 
զրու ցեց մա նուկ նե րի նա խա սի րու թյուն նե րի շուրջ: 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, կա րեւ ո րե լով 
կենտ րո նի առա քե լու թյու նը, իր գնա հա տան քը բե-
րեց Սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի գրա սե նյա կի 
տնօ րեն Մար կոս քհն. Ման գա սա րյա նին եւ կենտ-
րո նի աշ խա տա կից նե րին՝ ցու ցա բե րած պա տաս-
խա նատ վու թյան եւ հո գա ծու թյան հա մար, հոր դո-
րեց առա վել ջա նա սի րու թյամբ շա րու նա կել կրթել 
ու դաս տի ա րա կել երե խա նե րին, նրանց հո գի նե րը 
լցնել ուրա խու թյամբ, ջեր մու թյամբ եւ սի րով, որ պես-
զի նրանք դառ նան ազ գի ար ժա նա վոր զա վակ ներ:

Նույն օրը Հա յոց հայ րա պե տը եղավ նաեւ Էջ-
մի ած նի բա րե գոր ծա կան ճա շա րա նում՝ իր օրհ-
նու թյունն ու շնոր հա վո րանք նե րը բե րե լու մի այ նակ 
տա րեց նե րին եւ կա րի քա վոր նե րին:

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը ճա շա րա նի ամեն-
օ րյա այ ցե լու նե րին բե րեց քա ջա ռող ջու թյան եւ անվր դով կյան-
քի իր բա րե մաղ թան քե րը, տո նե րի կա պակ ցու թյամբ փո խան ցեց 
նվեր ներ: 

Վեր ջում Վե հա փառ Հայ րա պե տը նաեւ ճա շեց տա րեց նե րի հետ, 
պա տաս խա նեց նրանց հու զող հար ցե րին: Զրույ ցի ըն թաց քում հա-
յոր դի նե րը Նո րին Սրբու թյանն իրենց երախ տա գի տու թյու նը հայտ-

նե ցին Մայր Աթո ռի եւ ազ գա յին բա րե րար նե րի հո գա տար վե րա-
բեր մուն քի հա մար:

Մայր Աթո ռի հո վա նու ներ քո Հա յաս տա նի տար բեր քա ղաք նե րում 
այ սօր գոր ծում է բա րե գոր ծա կան հինգ ճա շա րան, որ տեղ ամեն օր 
կա նո նա վոր սնունդ է ստա նում 900 անձ:

Գիտաժողով՝ նվիրված «Արարատ» ամսագրի 150-ամյակին 

Դ
եկ  տեմ բե րի 19-ին Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նում 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն 

Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի օրհ-
նու թյամբ եւ «Վա չե եւ Թա մար Մա նու կյան» մա-
տե նա դա րա նի նա խա ձեռ նու թյամբ տե ղի ունե-
ցավ «Մայր Աթո ռի գի տա կան հսկան» թե մա յով 
գի տա ժո ղով՝ նվիր ված «Արա րատ» ամ սագ րի 
150-ա մյա կին: «Արա րատ» ամ սա գի րը` հիմ նադր-
ված 1868 թվա կա նին, Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի 
պաշ տո նա կան հա յա գի տա կան առա ջին պար բե-
րա կանն էր Կով կա սում, որը մե ծա պես նպաս տել 
է գի տու թյան զար գաց մա նը:

Գի տա ժո ղովն սկսվեց Տե րու նա կան աղոթ-

քով, որից հե տո Մայր Աթո ռի «Վա չե եւ Թա մար 
Մա նու կյան» մա տե նա դա րա նի եւ հրա տա րակ-
չա կան բա ժին նե րի տնօ րեն Արա րատ քհն. Պո ղո-
սյա նը հան դես եկավ բաց ման խոս քով: 

Տեր հայ րը փաս տեց, որ «Արա րատ» ամ սա-
գիրն ան ցել է եր կար, բարդ ու դժվար ճա նա-
պարհ, ըն դու նել 19-րդ դա րա վեր ջի եւ 20-րդ 
դա րասկզ բի մար տահ րա վեր նե րը, դի մա կա յել, 
առաջ քա շել իրենն ու ապա ցու ցել իր ժա մա նա-
կին եւ գա լիք դա րե րին, որ ին քը բա ցա ռիկ է, լա-
վա գույն նե րից մեկն է թե՛ որ պես կրո նա կան հայ 
մա մուլ եւ թե՛ որ պես լրագ րու թյան պատ մու թյան 
մեջ բո վան դա կա լից, իսկ ավան դույ թով՝ եր կա-
րա կյաց: «Արա րա տը» կա րեւ որ դեր է խա ղա ցել 
Հայ Եկե ղե ցու, կրո նի, բա րո յա գի տու թյան եւ հա-
րա կից այլ խնդիր նե րի ուսում նա սիր ման գոր ծըն-
թա ցում՝ խո շոր ավանդ ունե նա լով հա յա գի տու-
թյան զար գաց ման գոր ծում:

Այ նու հե տեւ գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին 
իր օրհ նու թյու նը փո խան ցեց Գա րե գին Երկ րորդ 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը:

«Այ սօր դուք հա մախմբ վել եք ձեր զե կույց նե-
րով ու քննար կում նե րով վե րար ժեւ ո րե լու Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի պաշ տո նա կան ամ սագ րի 
նշա նա կա լի վաս տակն ու ժա ռան գու թյու նը:

Եր ջան կա հի շա տակ Գեւ որգ Դ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի օրոք եւ նրա խրա խուս մամբ հիմ-
նադր ված «Արա րատ» ամ սա գի րը հա րյուր հի-
սուն տա րի առաջ կա րեւ որ առա քե լու թյան լծվեց 
ազ գա յին-եկե ղե ցա կան մեր ան դաս տա նում: 
Ինչ պես նշվում է ամ սագ րի առա ջին հա մա րի 
նա խա բա նում, «Արա րա տը» հանձ նա ռու թյունն 
էր կրո նա կան գի տե լիք նե րի մա տուց մամբ, ներ-
կա յաց վող ուսում նա սի րու թյուն նե րով ու հոդ-
ված նե րով նպաս տել ազ գի բա րո յա կան ու հո-
գեւոր դաս տի ա րա կու թյա նը: Ամ սա գի րը կա րեւ որ 
ներդ րում ունե ցավ հայ աստ վա ծա բա նա կան 
մտքի, հա յա գի տու թյան ու պատ մա բա նու թյան 
զար գաց ման գոր ծում: Մե ծա նուն հո գեւ ո րա-
կան նե րից Մա ղա քիա արք. Օր մա նյա նի գլխա-
վո րու թյամբ նոր սերն դի հո գեւ ո րա կան նե րը, 
Եվ րո պա յում կրթու թյուն ստա ցած երի տա սարդ 

եկե ղե ցա կան նե րը հան դես եկան դա վա նա բա-
նու թյան, ինչ պես նաեւ ընդ հա նուր աստ վա ծա-
բա նու թյան վե րա բե րյալ գի տա կան լուրջ հոդ-
ված նե րով, նշա նա վոր աստ վա ծա բան նե րի 
աշ խա տու թյուն նե րի թարգ մա նու թյուն նե րով: 
«Արա րա տի» էջե րում հի շար ժան վաս տակ թո-
ղե ցին նաեւ նշա նա վոր հա յա գետ նե րը: Ամ սագ-
րի մե ծար ժեք նյու թե րի ցան կը հարս տաց րել 
են ձե ռագ րա գի տու թյան, ման րան կար չու թյան, 
հա մե մա տա կան բնագ րե րի, ար վես տի ու մշա-
կույ թի վե րա բե րյալ հրա պա րա կում նե րը: Դե ռեւս 
այդ շրջա նում, երբ Մայր Աթո ռի պաշ տո նա կան 
գրու թյուն նե րում գլխա վո րա պես գրա բա րի գոր-

ծա ծումն էր սահ ման ված, «Արա րատ» ամ սագ-
րի հա մար նա խընտ րե լի հա մար վեց գրա բա րին 
մերձ աշ խար հա բար լեզ վի օգ տա գոր ծու մը, որ-
պես զի այն ըն թեր ցող նե րի ավե լի լայն շրջա նա կի 
հա սու լի նի:

Հատ կան շա կան է նաեւ, որ «Արա րատ» ամ-
սա գի րը լույս էր տես նում այն պի սի մե ծա նուն հո-
գեւ ո րա կան նե րի խմբագ րու թյամբ, որ պի սիք էին 
Աբել արք. Մխի թա րյա նը, Խո րեն վրդ. Ստե փա-
նեն, Կա րա պետ վրդ. Տեր-Մկրտչյա նը, Գա լուստ 
Տեր-Մկրտչյա նը, Գա րե գին վրդ. Հով սե փյա նը եւ 
ուրիշ ներ: Մեր խո րին հար գանքն ու խո նար հումն 
ենք բե րում երա նաշ նորհ Գեւ որգ Դ Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սի, ամ սագ րի վաս տա կա շատ 
խմբա գիր նե րի եւ «Արա րա տի» բո լոր երախ տա-
վոր նե րի լույս հի շա տա կի առ ջեւ: 

Գո հու նա կու թյամբ ենք անդ րա դառ նում, որ 
հրա տա րակ վող նյու թե րի հա տուկ ընտ րու թյամբ 
«Արա րատ» ամ սա գի րը դար ձավ այդ ժա մա նա-
կաշր ջա նում Կով կա սում առա ջին գի տա կան 
լուրջ հան դե սը, որի շուրջ հա մախմբ ված հայ 
աստ վա ծա բան հո գեւ ո րա կան նե րը, գիտ նա կան-
նե րը, գրող նե րը կա րեւ որ ավանդ բե րե ցին գի-
տու թյան ճյու ղե րի զար գաց մա նը: Այ սօր էլ «Արա-
րատ» ամ սագ րի հա րուստ գի տա կան նյու թե րը, 
նաեւ կա թո ղի կո սա կան կոն դակ նե րի ու կար գադ-
րու թյուն նե րի, Սի նո դի գրագ րու թյուն նե րի, թե մե-
րի, գաղ թա վայ րե րի, ազ գագ րու թյան վե րա բե րյալ 
տե ղե կու թյուն նե րը օգ տա շատ գի տե լիք նե րի աղ-
բյուր են ըն թեր ցող նե րի եւ ուսում նա սի րող նե-
րի հա մար»,- ասաց Վե հա փառ Հայ րա պե տը` իր 
գնա հա տան քը հայտ նե լով նաեւ մա տե նա դա րա-
նի տնօ րի նու թյա նը եւ գի տա ժո ղո վի իրա կա նաց-
մա նը բա րի նպաստ բե րած բո լոր ան ձանց:

Հայ րա պե տա կան պատ գա մից հե տո գի տա-
ժո ղովն սկսեց իր աշ խա տան քը: Առա ջին նիս տին 
զե կույց նե րով հան դես եկան ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբե ղյա նի 
ան վան գրա կա նու թյան ինս տի տու տի տնօ րեն, բ. 
գ. դ. Վար դան Դեւ րի կյա նը («Էջ մի ած նա կա նու-
թյան» գա ղա փա րի ար ծար ծու մը «Արա րա տի» 
էջե րում»), ԵՊՀ հայ գրա կա նու թյան պատ մու թյան 
ամ բի ո նի դա սա խոս, բ. գ. դ. Սերժ Սրա պի ո նյա նը 

(«Արա րա տը»՝ Մայր Աթո ռի տա րե գիր»), ԵՊՀ ժուռ-
նա լիս տի կա յի ֆա կուլ տե տի դե կան, բ. գ. թ. Նա-
ղաշ Մար տի րո սյա նը («Հրա պա րա կա խո սու թյու նը 
«Արա րատ» ամ սագ րում»), ՀՀ ազ գա յին գրա դա-
րա նի փոխտ նօ րեն Հայ կա նուշ Ղա զա րյա նը

(«Արա րա տի» անդ րա դար ձը գրա դա րա նա-
յին ոլոր տին») եւ ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճա ռյա նի ան վան 
լեզ վի ինս տի տու տի տնօ րեն, բ. գ. դ. Վիկ տոր 
Կատ վա լ յա նը («Արա րատ» ամ սա գի րը հայ գրե-
րի գյու տի եւ տպագ րու թյան հա մազ գա յին մեծ 
հո բե լ յա նի տո նա կա տա րու թյան մա սին»):

Երկ րորդ նիս տին զե կու ցե ցին Մ. Մաշ տո-
ցի ան վան Մա տե նա դա րա նի գլխա վոր ավան-
դա պահ, պ. գ. դ. Գեւ որգ Տեր-Վար դա նյա նը 
(«Արա րատ» հան դե սի կես դա րյա բնագ րա կան 
վաս տա կը»), ԵՊՀ պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի 
դե կան, պ. գ. դ. Էդիկ Մի նա սյա նը («Արա րատ» 
ամ սագ րի պատ մա գի տա կան նշա նա կու թյու նը»), 
ՀՀ ԿԳՆ կրթու թյան ազ գա յին ինս տի տու տի հա յա-
գի տա կան եւ սո ցի ալ-մշա կու թա յին առար կա նե-
րի բաժ նի գլխա վոր մաս նա գետ, պ. գ. թ. Ար ման 
Մա լո յա նը («Արա րատ» ամ սագ րի ավան դը հայ 
ման կա վար ժա կան մտքի զար գաց ման մեջ»), ՀՀ 
ԳԱԱ հնա գի տու թյան եւ ազ գագ րու թյան ինս տի-
տու տի եւ Մաշ տո ցյան մա տե նա դա րա նի ավագ 
գի տաշ խա տող պ. գ. թ. Ար սեն Հա րու թյու նյա նը 
(«Վի մագ րու թյու նը «Արա րա տի» էջե րում»), ՀՀ 
ԳԱԱ Հր. Աճա ռյա նի ան վան լեզ վի ինս տի տու տի 
ավագ գի տաշ խա տող, բ. գ. դ. Հայ կա նուշ Մես-
րո պյա նը («Հայ բար բա ռա գի տու թյան հար ցե րը 
«Արա րատ» հան դե սի էջե րում»), Ման կա վար ժա-
կան հա մալ սա րա նի հա յոց լեզ վի ամ բի ո նի վա-
րիչ, ՀՀ ԳԱԱ լեզ վի ինս տի տու տի ընդ հա նուր եւ 
հա մե մա տա կան լեզ վա բա նու թյան բաժ նի վա րիչ, 
բ. գ. դ. Վազ գեն Համ բար ձու մյա նը («Հա յե րե նի 
տե սու թյան եւ կա նո նարկ ման հար ցե րը «Արա-
րա տի» էջե րում») եւ ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան եւ 
ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի ավագ գի տաշ խա-
տող, բ. գ. թ. Տորք Դա լա լ յա նը («Արա րա տի» էջե-
րում հրա տա րակ ված բա նա հյու սա կան նյու թե րի 
ընդ հա նուր բնու թա գի րը»):

Եր րորդ նիս տին բա նա խո սու թյուն ներ ներ կա-
յաց րին Մ. Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նի 
գի տաշ խա տող, Հա յաս տա նի կոմ պո զի տոր նե րի 
եւ երաժշ տա գետ նե րի մի ու թյան ան դամ Ար փի 
Վար դու մյա նը («Կո մի տա սը եւ «Արա րատ» հան-
դե սը»), ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբե ղյա նի ան վան գրա կա նու-
թյան ինս տի տու տի առա ջա տար գի տաշ խա տող, 
բ. գ. դ. Սու սան նա Հով հան նի սյա նը («Հով հան նես 
Թու մա նյա նը եւ «Արա րատ» ամ սա գի րը. (խմբա-
գիր ներ Գա լուստ Տեր-Մկրտչյա նի եւ Գա րե գին 
վար դա պետ Հով սե փյա նի բա րե կա մու թյան պատ-
մու թյու նից»), «Էջ մի ա ծին» ամ սագ րի խմբա գիր 
Ար փի նե Չան թի կյա նը («Կրո նա գի տա կան-աստ-
վա ծա բա նա կան հոդ ված նե րը «Արա րատ» ամ-
սագ րում»), ԳԱԱ Մ. Աբե ղյա նի ան վան գրա կա-
նու թյան ինս տի տու տի հայ հին եւ միջ նա դա րյան 
գրա կա նու թյան բաժ նի ավագ գի տաշ խա տող, 
բ. գ. թ. Լու սի նե Վար դա նյա նը («Շա րա կա նի 
ուսում նա սի րու թյուն նե րը «Արա րատ» ամ սագ րի 
էջե րում»), Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վի կի-
նո ֆո տո ֆո նո փաս տաթղ թե րի եւ ապա հո վագ-
րա կան պատ ճեն նե րի մաս նա ճյու ղի վա րիչ, պ. 
գ. թ. Ավագ Հա րու թյու նյա նը («Հա յոց ցե ղաս պա-
նու թյան եւ Հայ կա կան հար ցի թե ման «Արա րատ» 
ամ սագ րի էջե րում») եւ ՀՀ Սփյուռ քի նա խա րա-
րու թյան Հա մա հայ կա կան ծրագ րե րի վար չու թյան 
մշա կու թա յին, սպոր տի եւ երի տա սար դա կան 
ծրագ րե րի բաժ նի առա ջա տար մաս նա գետ, պ. 
գ. թ. Կա րեն Մկրտչյա նը («Պարս կաս տա նի հայ 
գաղ թօ ջա խը «Արա րատ» ամ սագ րի էջե րում 19-
րդ դա րի վեր ջին – 20-րդ դա րի սկզբին»):

Սկիզբը՝ էջ 2
Արա րո ղու թյան ըն թաց քում սրբա զան հայ րը 

ձեռ նադ րու թյան խորհր դի ավար տին անդ րա-
դար ձավ ս. Ստե փա նո սի կեր պա րին ու նա հա-
տա կու թյա նը, ապա խո սեց սար կա վա գու թյան 
խորհր դի մա սին: 

«Սի րե լի՛ սար կա վագ եղ բայր ներ, հո գեւ որ աս-
տի ճա նը փառ քի աս տի ճան չէ, հո գեւ որ աս տի-
ճա նը ինչ քեր կու տա կե լու աս տի ճան չէ, հո գեւ որ 
աս տի ճա նը հպար տու թյան աս տի ճան չէ, այլ՝ խո-
նար հու թյան, ծա ռա յու թյան եւ նվի րու մի։ 

...Սար կա վա գու թյուն արեք, ծա ռա յու թյուն մա-
տու ցեք հա վա տա ցյալ նե րի մեջ, ծա ռա յու թյուն 
բե րեք ան հա վատ նե րի շար քե րում՝ նրանց եկե ղե-
ցի բե րե լով, ծե րա նոց ներ այ ցե լեք, բան տար կյալ-
նե րին, հի վանդ նե րին այ ցե լեք եւ ընդ հան րա պես` 
ծա ռա յու թյուն մա տու ցեք բո լոր նրանց, ով քեր 
ունեն դրա կա րի քը: 

Եվ ահա այս գի տակ ցու թյամբ եկեք այս պա-
հին ուխ տե լու, որ մեր կյան քը բո լո րան վեր կեր-
պով պետք է ծա ռա յեց նենք Հա յաս տա նյայց Առա-
քե լա կան Ս. Եկե ղե ցուն եւ նրա աստ վա ծա դիր 
կա նոն նե րին»,- նո րըն ծա նե րին պատ գա մեց Հով-
նան եպիս կո պո սը: 

Սրբա զա նը ձեռ նադ րու թյան առի թով շնոր-
հա վո րեց Մայր Աթո ռի ողջ մի ա բա նու թյա նը` 
Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տի գլխա վո րու թյամբ, 
ինչ պես նաեւ՝ Գեւ որ գյան հո գեւ որ ճե մա րա նի 
տես չու թյա նը, նո րա թուխ սար կա վագ նե րի ծնող-
նե րին ու հա րա զատ նե րին:

Ս. Պա տա րա գի ավար տին եկե ղե ցա կա նաց 
դա սը եւ ներ կա բա րե պաշտ ժո ղո վուր դը հնա-
րա վո րու թյուն ունե ցան նաեւ համ բու րե լու Մայր 
տա ճա րի ավան դա տուն-թան գա րա նից Երեւ ա նի 
Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ մայր եկե ղե ցի բեր ված ս. 
Ստե փա նո սի մա սուն քով Աջը եւ ստա նա լու նրա-
նից բխող օրհ նու թյու նը:

Պա տա րա գից հե տո նո րըն ծա նե րին եւ Մայր 
Աթո ռի մի ա բան սար կա վագ նե րին ըն դու նեց Նո-
րին Սրբու թյուն Գա րե գին Բ Վե հա փառ Հայ րա պե-
տը` ուղեկ ցու թյամբ Հով նան եպս Հա կո բյա նի եւ 
Գեւ որ գյան հո գեւ որ ճե մա րա նի տե սուչ Գա րե գին 
վրդ. Համ բար ձու մյա նի:

Նո րին Սրբու թյու նը, շնոր հա վո րե լով նո րա-
թուխ սար կա վագ նե րին՝ ձեռ նադ րու թյան կա-
պակ ցու թյամբ, նշեց, որ նրանց առ ջեւ նոր 
հո րի զոն ներ են բաց վում՝ իրա գոր ծե լու Հայ 
Եկե ղե ցու ան դաս տա նում նվի րյալ եւ անձն դիր 
ծա ռա յու թյան իրենց տե սիլ  քը: Վե հա փառ Հայ-
րա պե տը գո հու նա կու թյամբ ար ձա նագ րեց, որ 
Մայր Աթո ռի տար բեր կա ռույց նե րում եւ թե մե-
րում սպա սա վո րող սար կա վագ ներն իրենց նվի-
րյալ ծա ռա յու թյամբ նպաս տում են Հայ Եկե ղե ցու 
պայ ծա ռու թյանն ու սրբա զան առա քե լու թյան 
ար դյու նա վոր մա նը: Հա յոց Հով վա պե տը հոր դո-
րեց սար կա վա գաց դա սին իրենց վար քագ ծով 
եւ անձն վեր ծա ռա յա սի րու թյամբ հա վե լել Հա յոց 
Եկե ղե ցու պա տիվն ու համ բա վը` մաղ թե լով, որ 
Աստ ծո ողոր մու թյամբ ար ժա նա նան նաեւ քա հա-
նա յա կան կոչ մա նը եւ իբ րեւ օ ծյալ եկե ղե ցա կան-
ներ՝ իրենց սպա սա վո րու թյու նը բե րեն տար բեր 
հա մայնք նե րում:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հայ ցեց 
Սուրբ Հո գու առաջ նոր դու թյու նը նրանց հա մար, 
որ նրանց կյանքն իմաս տա վոր վի բա րի եւ օրհ-
նյալ գոր ծե րով:

Սար կա վա գա կան 
ձեռ նադ րու թյուն...
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ՁԻԱՀ՝ դատավճիռ, թե՞…
ՁԻ ԱՀ – հնչում է կար ծես դա տավ ճիռ: Եվ, 

իրոք, ան բու ժե լի հա մար վող այս հի վան-
դու թյու նը շա տե րը զու գոր դում են մահ վան 
հետ: 21-րդ դա րի ժան տախտ, որի հա կա-
թույ նը դե ռեւս գտնված չէ: Այս հի վան դու-
թյան հո գե բա նա կան աս պեկ տին ավե լի 
խոր ծա նո թա ցա, երբ սկսե ցի աշ խա տանքս 
ՀՀ ԱՆ ՁԻ ԱՀ-ի կան խար գել ման հան րա պե-
տա կան կենտ րո նում: Ամեն օր հան դի պե լով 
ՁԻ ԱՀ/ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր նե րին եւ հե տեւ-
ե լով նրանց հո գե կան առող ջու թյա նը՝ ինձ 
համար պարզ դար ձավ, որ բա ցի ֆի զի ո լո-
գի ա կան փո փո խու թյուն նե րից, ին չը բուն 
հի վան դու թյան հե տեւ անքն է, կա մի կո-
ճակ, որն արա գաց նում է ար դեն իսկ գոր-
ծի դրված, օր գա նիզ մը քայ քա յող 
մե խա նիզ մը: Վախ մահ վա նից. չեմ 
սխալ վի, եթե ասեմ, որ այդ վախն 
ունեն ՁԻ ԱՀ/ՄԻ ԱՎ-ով հի վանդ բո լոր 
մար դիկ: 

Վեր ջին տա րի նե րին դա սա կան 
բժշկու թյունն ավե լի հա ճախ է ընդգ-
ծում այն փաս տը, որ շատ բա ներ 
գա լիս են մար դու մտքից, նրա հու-
զա կան վի ճա կից: Ժո ղովր դա կան 
լեզ վով ասած՝ «ամեն ինչ մար դու 
գլխում է»: Եվ իս կա պես՝ մի եւ նույն 
հի վան դու թյու նը՝ իր բո լոր դրսեւ-
ո րում նե րով, տար բեր մարդ կանց 
պա րա գա յում տար բեր ձեւ ով է ըն-
թա նում: Եվ ես՝ որ պես հո գե թե րա-
պեւտ, ով մար դու հո գին բժշկե-
լու խնդիր ունի, առա ջին հեր թին 
կա րեւ ո րում եմ հի վան դու թյան հո գե կան 
դրսեւ ո րում նե րը: Բո լոր զգա ցում նե րը, 
զգա ցո ղու թյուն նե րը, որոնք ապ րում են ոչ 
առողջ մար դու հո գում, իրենց հետքն են 
թող նում եւ ազ դում են հի վան դու թյան ըն-
թաց քի վրա: Հի վանդ մար դը չի կա րող եր-
ջա նիկ լի նել: Բա ցի ֆի զի կա կան ցա վից՝ 
հի վան դին ուղեկ ցում են հո գե կան տան-
ջանք նե րը՝ տխրու թյու նը, հու սա հա տու թյու-
նը, վա խը, ընկ ճախ տը, որոնց ար դյուն քում 
ավե լի է վա տա նում առանց այդ էլ ծանր վի-
ճա կը:

Հո գու մա սին խո սե լիս՝ առա ջին բա նը, 
որ պետք է մեր ուշադ րու թյան կենտ րո նում 
լի նի, հա վատն է: Յու րա քան չյուր հի վան-
դու թյուն հո գեւ ո րի, ոգե ղե նու թյան պա կա-
սի մա սին է ազ դա րա րում: Առաջ անց նե լով՝ 
պետք է նշեմ, որ ՁԻ ԱՀ/ՄԻ ԱՎ-ով հի վանդ-
նե րը՝ գրե թե բո լո րը, իրենց հի վան դու թյու նը 
հա մա րում են «Աստ ծո պա տիժ»:

Մար դու առող ջու թյան գլխա վոր առանց-
քը նրա իմուն հա մա կարգն է: Բո լոր հի վան-
դու թյուն նե րը, վա րակ նե րը ցածր իմու նի տե-
տի հե տեւ անք են: Վեր ջինս մար դու «ես»-ի 
ար տա ցո լումն է, ին չը նշա նա կում է, որ նրա 
նե րաշ խար հը՝ իր բո լոր դրսեւ ո րում նե րով, 

հու զում նե րով, ազ դում է ո՛չ մի այն հո գե կան, 
այ լեւ ֆի զի կա կան առող ջու թյան վրա: Այս-
տեղ մենք խո սում ենք հո գե մարմ նա կան 
երեւ ույ թի մա սին, որը վեր ջին շրջա նում 
ավե լի հա ճախ է սկսել գի տակց վել, քան զի 
բժշկու թյու նը հան գել է այն կար ծի քին, որ 
մար դուն պետք է դի տար կել մար մին-միտք-
հո գի ամ բող ջու թյան մեջ: Հո լիս տիկ կոչ վող 
այս մո տե ցու մը շատ կա րեւ որ է հի վան դի 
բուժ ման գոր ծըն թա ցում, քա նի որ մար դը 
զուտ մար մին չէ. նրա հո գե կան վատ վի ճա-
կը մեծ ազ դե ցու թյուն է ունե նում վա րակ նե-
րի արագ տա րած ման, օր գա նիզ մի, իմու-
նի տե տի թու լաց ման եւ հի վան դու թյան այլ 
հե տեւ անք նե րի վրա եւ հա կա ռա կը:

ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ վա րա կա կիր մար դիկ ունե-
նում են չա փա զանց ծանր հո գե կան ապ-
րում ներ: Ի տար բե րու թյուն բարդ եւ ան բու-
ժե լի հա մար վող այլ հի վան դու թյուն նե րի՝ 
ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ-ի հան դեպ հա սա րա կու թյան 
դիր քո րո շու մը յու րօ րի նակ է, եւ դա՝ հատ-
կա պես հայ իրա կա նու թյան մեջ: Եթե հա մե-
մա տենք Եվ րո պա յի կամ ԱՄՆ-ի հետ, ապա 
մե զա նում հա սա րա կու թյու նը դե ռեւս պատ-
րաստ չէ «հան գիստ» ըն դու նե լու նման 
հի վանդ նե րին: Այս տեղ մենք առնչ վում 
ենք «ՍՏԻԳ ՄԱ»-ի հետ: Վեր ջինս հա յե րեն 
թարգ ման վում է որ պես «խա րան»: Հին աշ-
խար հում կտրված քի կամ այ րե լու մի ջո ցով 
մար դու մարմ նի վրա հետք էին թող նում. 
նշան, որն օգ նում էր տար բե րա կել հան ցա-
գործ նե րին, ստրուկ նե րին կամ դա վա ճան-
նե րին: ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ-ով հի վանդ մար դիկ եւս 
պի տա կա վոր վում են հա սա րա կու թյան կող-
մից, ին չը բե րում է խտրա կա նու թյան: Վեր-
ջի նիս հետ նման հի վանդ ներն առնչ վում 
են թե՛ ըն տա նի քում, թե՛ աշ խա տա վայ րում, 
նույ նիսկ՝ բժշկա կան հաս տա տու թյուն նե-
րում: Դա շատ լուրջ խնդիր է, որը չպետք 
է անու շադ րու թյան մատն վի, ին չին այ սօր 
մենք ակա նա տես ենք լի նում, քա նի որ հա-

սա րա կու թյան ոչ ճիշտ տե ղե կաց վա ծու-
թյու նը (թե նման հի վանդ նե րի հետ շփումն 
ան թույ լատ րե լի է կամ վտան գա վոր) եւ 
նմա նա տիպ այլ կարծ րա տի պեր լուրջ ազ-
դե ցու թյուն են թող նում հի վանդ նե րի հո գե-
կան վի ճա կի վրա: Հա սա րա կու թյան մեր-
ժող վե րա բեր մուն քի պատ ճա ռով հի վանդն 
սկսում է մե կու սա նալ, ընկ նում է ընկ ճախ-
տի մեջ, առա ջա նում են մե ղա վո րու թյան, 
ամո թի զգա ցում եւ ատե լու թյուն՝ սե փա կան 
ան ձի նկատ մամբ: Նման բա ցա սա կան հույ-
զերն ար տա ցոլ վում են նաեւ ֆի զի կա կան 
մա կար դա կում՝ վատ ինք նազ գա ցո ղու թյան 
տես քով, ին չը բե րում է ա րյան անա լիզ նե րի 
վա տաց ման եւ ՁԻ ԱՀ/ՄԻ ԱՎ-ին ուկեղ ցող հի-

վան դու թյուն նե րի առա ջաց ման:
Հե տաքրք րա կան է, որ մար դիկ, 

երբ իմա նում են իրենց հի վան դու-
թյան մա սին, հան կարծ սկսում են 
խոր հել: Խոր հել կյան քի, կյան քի 
իմաս տի շուրջ, եւ որ ամե նա կա-
րեւ որն է, սկսում են մտա ծել Աստ-
ծո մա սին: ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ վա րա կա-
կիր հի վանդ նե րի մտքում ծա գում 
են տար բեր էք զիս տեն ցի ալ հար-
ցեր, որոնց պա տաս խա նը նրանք 
գտնում են մի այն հո գեւ որ դաշ-
տում: ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ-ը սո վո րա կան 
հի վան դու թյուն չէ. այս տեղ մար դը 
պայ քա րի մեջ է դուրս գա լիս մահ-
վան հետ: Երբ նա կանգ նում է մահ-
վա նը դեմ առ դեմ եւ գի տակ ցում, 
որ այ լեւս իր ձեռ քե րում ոչինչ չկա, 

նա հի շում է, որ կա մե կը եւ մի ա կը, ով կա-
րող է իրեն օգ նել. եւ դա Աստ ված է: Ասել, 
որ բո լորն անխ տիր գա լիս են այդ ճշմար-
տու թյա նը, ճիշտ չէ, իհար կե, սա կայն շա-
տե րը փոր ձում են գտնել իրենց հո գու 
խա ղա ղու թյու նը հա վա տի մեջ: Կա րող է 
հա կա սա կան թվալ, սա կայն դրան զու գա-
հեռ՝ ՄԻ ԱՎ/ՁԻ ԱՀ-ով հի վանդ ներն ունե նում 
են բազ մա թիվ հար ցեր՝ Աստ ծո հետ կապ-
ված: Շա տե րը Նրան մե ղադ րում են իրենց 
հի վան դու թյան մեջ, մյուս նե րը նե ղա նում 
են՝ մտա ծե լով, թե Աստ ված մո ռա ցել եւ թո-
ղել է իրենց մի այ նակ՝ տա ռա պան քի մեջ: 
Եվ չնա յած բազ մա թիվ հա կա սա կան զգա-
ցում նե րի, մի եւ նույն է, մար դը հան գում 
է Աստ ծո գա ղա փա րին, եւ երբ բո լոր պա-
տաս խան ներն ստաց ված են, երբ մար դուն 
ուղ ղոր դում ես ճիշտ ճա նա պար հով, նա 
գտնում է իր հա մար այդ քան թանկ հանգս-
տու թյու նը:

Օտա րազ գի հե ղի նակ նե րը նշում են մի 
շատ հե տաքրք րա կան փաստ. ՁԻ ԱՀ-ը 
պատ ճառ դար ձավ, որ շատ մար դիկ ավե-
լի վաղ տա րի քում դեմ առ դեմ դուրս եկան 
սե փա կան բա րո յա կան նոր մե րին եւ ձեռք 
բե րե ցին առա վել խոր հո գեւ որ ար ժեք ներ 

(Psychiatric Aspects of HIV/AIDS, Francisco 
Fernandez, M.D. Pedro Ruiz, M.D.): Կա րե լի 
է ասել, որ հենց այս հի վան դու թյու նը հիմք 
հան դի սա ցավ, որ դա սա կան բժշկու թյու-
նը, բա ցի ֆի զի ո լո գի ա կան խնդիր նե րից, 
սկսեց ուշադ րու թյուն դարձ նել հի վան դի 
հո գե կան վի ճա կին՝ եւ հատ կա պես նշա-
նա վո րե լով հո գեւ որ ար ժեք նե րը: Հի վան-
դու թյան ուսում նա սի րու թյու նը կրո նա կան 
եւ հո գեւոր մո տե ցում նե րի հա մա տեքս-
տում ցույց է տա լիս, որ հա վա տը կա րեւ որ 
դեր է խա ղում հի վան դի լավ ինք նազ գա ցո-
ղու թյան եւ ապա քին ման մեջ (Psychiatric 
Aspects of HIV/AIDS, Francisco Fernandez, 
M.D. Pedro Ruiz, M.D.): Ամե րի կյան բժշկա-
կան գի տա հե տա զո տա կան հաս տա տու-
թյուն նե րից մե կը հո գեւ որ ճգնա ժա մը 
ներ կա յաց նում է որ պես կյան քի սկզբունք-
նե րի ընդ հա տում, երբ այն ներ թա փան-
ցե լով մար դու նե րաշ խարհ` ամ բող ջո վին 
վե րա փո խում է ան ձի կեն սա բա նա կան եւ 
սո ցի ալ-հո գե բա նա կան աս պեկ տը:

Իրա կա նաց վել է բժշկա գի տա կան փորձ, 
որի շրջա նակ նե րում տար բեր կրոն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ աղո թել են ՁԻ ԱՀ-ով 
վա րակ ված 40 հի վան դի հա մար: Հո գեւ որ 
ծա ռա յող նե րն աղո թել են յու րա քան չ յուր 
հի վան դի հա մար 6 ամիս շա րու նակ (օրա-
կան 1 ժամ, շա բա թա կան 6 օր): Ավար-
տին նկատ վել է տպա վո րիչ ար դյունք, որն 
էլ նպաս տել է այս մո տեց ման ավե լի խոր 
ուսում նա սի րու թյա նը:

Մեկ այլ ուսում նա սի րու թյան շրջա նակ-
նե րում հար ցում է ար վել 29 մի ա սե ռա կան 
եւ հի վան դու թյան տար բեր ծան րու թյուն 
ունե ցող ՄԻ ԱՎ վա րա կը կրող տղա մարդ-
կանց շրջա նում` պար զե լու հա մար այն 
գոր ծոն նե րը, որոնք օգ նում են նրանց հա-
մա կերպ վել հի վան դու թյան հետ եւ հաս նել 
հո գեւ որ հանգս տու թյան: Հարց ված նե րը 
հի վան դու թյու նը նկա րագ րում են որ պես 
ներ քին խա ղա ղու թյան պա կաս, հո գե կան 
ցավ, վախ եւ մե կու սաց վա ծու թյան զգա-
ցում: Սրա ար դյու քում առա վել կա րեւ որ վեց 
բուժ ման ըն թաց քում շեշ տ դնելը հի վան-
դու թյան, դրա նշան նե րի եւ հու սալ քու թյան 
ու ֆա տա լիզ մի կա պի ուսում նա սի րու թյան 
վրա: Ուսում նա սի րու թյան մեջ կա րեւ որ վում 
է այն փաս տը, որ խո սե լով ինք նազ գա ցո-
ղու թյան մա սին՝ հի վանդն առա ջին հեր թին 
նշում է իր հո գե կան վի ճա կը՝ իր լավ ինք-
նազ գա ցո ղու թյան հիմ քը հա մա րե լով հո գե-
կան հանգս տու թյունն ու ներ քին բա վա րար-
վա ծու թյու նը: Եվ նույ նիսկ հի վան դու թյան 
առա վել խոր փու լում գտնվող հի վանդ ներն 
ավե լի քիչ են կենտ րո նա նում ֆի զի կա-
կան նշան նե րի վրա՝ առա վել կա րեւ ո րե լով 
իրենց հո գե կան վի ճակն ու ապ րում նե րը:
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Նոր 

տնօրինություն

• Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին 
Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ-
րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի տնօ րի նու-
թյամբ Ար սեն քհն. Միր զո յա-
նը, ազատ վե լով Մայր Աթոռ 
Ս. Էջ մի ած նի դի վա նա տանն 
ստանձ նած պար տա կա նու-
թյուն նե րից, ուս ման է կոչ վել 
Գեր մա նի ա յում:

• 2018 թվա կա նին Վե-
հ ա  փ ա ռ  Հ ա յ  ր ա  պ ե  տ ի 
օրհ նու թյամբ ար տերկ րի 
բարձ րա գու յն  կրթա կան 
հաս տա տու թյուն ներ ուսում-
նառու թյան են մեկ նել Մայր 
Աթո ռի կա ռույց նե րում ծա-
ռա յող երեք եկե ղե ցա կան եւ 
մեկ աշ խար հա կան:

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 

տեղեկատվական 
համակարգի
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Գի տեմ, որ հի մա ինձ լսում եք նաեւ դուք՝ 

ուրիշ ներդ, եւ ինք ներդ ձեզ մտա ծում. «Ե՞րբ է 
մեր հերթն էլ գա լու: Գո նե մի քիչ մեր մա սին 
էլ կխոս վի՞ այս հա ղորդ ման ըն թաց քում, քա նի 
որ մենք մե ղա վոր չենք, որ այ սօր չենք կա րող 
հայտն վել որեւէ տո նա կան սե ղա նի շուրջ»: 
Այո՛, հի մա քո մա սին էլ կխո սեմ: Երեւի հի մա 
ասում ես. «Ես հի վանդ եմ, հի վան դա նո ցում 
պառ կած, մի աց րել եմ կող քիս դրված ռա դի ո-
ըն դու նի չը եւ քեզ եմ լսում, իսկ դու գո չում ես ու 
ասում, որ մեղ քը մերն է, եւ եսա սեր ենք»: Չէ՛, 
ասած ներս քեզ չեն վե րա բե րում, դու, իհար կե, 
մե ղա վոր չես, որով հե տեւ հի վանդ ես ու անօգ-
նա կան եւ չես կա րող որեւէ տեղ գնալ: Քեզ բո-
լորն էլ սի րում են, սա կայն պար տադ րա բար ես 
մե նակ մնում: Առա վո տյան ոմանք եկան՝ քեզ 
տե սակ ցու թյան, բայց հի մա գնա ցել են՝ սե ղան 
նստե լու:

Գի տեմ, որ դու էլ մեղք չու նես, քա նի որ ան-
դա մա լույծ ես: Ի՞նչ անես, մի՞թե մե ղա վոր ես, 
որ չես կա րող վա զել ու գնալ այն տեղ, ուր որ 
սիրտդ է ուզում: Սիրտդ վա զել է ուզում, բայց 
մար մինդ չի օգ նում նրան, չնա յած որ Սուրբ 
Ծնունդ է:

Այո՛, դու էլ մե ղա վոր չես, որ մե նակ ես ապ-

րում, որով հե տեւ ոչ մի բա րե կամ չու նես, որով-
հե տեւ ծեր ես:

Դու էլ մեղք չու նես, որ հի մա լաց ես լի նում 
եւ չես կա րող ան ցյալ տա րի նե րի պես նշել այս 
տո նը, որով հե տեւ մեծ վիշտ ունես. այս տա րի 
Սուրբ Ծննդին բա ցա կա է տան ան դամ նե րից 
մե կը: Սա էլ շատ ծանր բան է:

Եթե, ուրեմն, ուզում եք, որ մի քիչ ըն կե րակ-
ցեմ ձեզ այ սօր, լա՛վ: Չեմ թաքց նում ձեզ նից, որ 
ես էլ հա ղորդ ման ավար տից հե տո գնա լու եմ 
տո նա կան ճաշ կե րույ թի, բայց հի մա, քա նի որ 
մի աց րել եք ռա դի ոն ու լսում եք, մի ա սին անց-
կաց նենք այս ժա մա նա կը, խո սենք այն մարդ-
կանց մա սին, ով քեր այ սօր՝ Սուրբ Ծննդին, 
մի այ նակ են ու տխուր, որով հե տեւ հան գա-
մանք ներն են այդ պես պար տադ րում:

Նախ՝ ձեզ մի հու սադ րող բան ասեմ. բո լոր 
մար դիկ տո նե րի ժա մա նակ մի քիչ էլ թախ ծում 
են, ուրա խու թյու նը եր բեք 100 տո կոս չի լի նում: 
Եր բեմն թախ ծի ալի քը պա րու րում է մեզ մեր 
կյան քի ամե նա եր ջա նիկ պա հե րին: Հո գե բան-
ներն էլ ասում են, որ գո յու թյուն ունի տո նա կան 
օրե րի թա խիծ, երբ տխրում է մեր հո գին, եւ չենք 
կա րո ղա նում լի ո վին վա յե լել ուրա խու թյու նը:

Շարունակությունը՝ էջ 7

ՀԱՅՐ ԱՆԴ ՐԵ ԱՍ ԿՈ ՆԱ ՆՈՍ ՄԻ ԱՅ ՆԱԿ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԻՆ
«Ան տե սա նե լի ան ցում ներ» ռա դի ո հա ղոր դում նե րից
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Սկիզբը՝ էջ 4
 Գործ նա կա նում կան շատ դեպ քեր, որբ 

հո գեւ որ կյան քի վե րա ի մաս տա վո րումն օգ նել 
է հի վան դին հաս նել ինք նա ճա նաչ մա նը, հի-
վան դու թյան ըն դուն մանն ու առող ջաց մա նը: 

Զրու ցե լով ՁԻ ԱՀ-ից ու քաղց կե ղից տա-
ռա պող 15 հի վան դի հետ` ամե րի կա ցի հե-
տա զո տող նե րի հա մար պարզ դար ձավ, որ 
հո գեւ ո րի եւ հո գե կան աշ խար հի դերն այս 
մարդ կանց կյան քում ան չափ կա րեւ որ է: 
Առանց քա յին գոր ծոն նե րից մե կը հա վատն 
է առա վել բարձր ուժի նկատ մամբ, որը 
վեր է մարդ կա յին գի տակ ցու մից: Հի վանդ-
նե րից ոմանք գտել են ուժ, խա ղա ղու թյուն 
եւ պաշտ պա նու թյուն իրենց Եկե ղե ցում: 
Ոմանք էլ, ընդ հա կա ռա կը, մերժ ված լի նե-
լով իրենց Եկե ղե ցու կող մից, որը չի ըն դու-
նում նրանց ապ րե լա կեր պը, կամ էլ ունե-
նա լով կրո նա կան հա մայն քի հետ շփման 
բա ցա սա կան փորձ, լցվել են ատե լու թյամբ: 

Այս տեղ տե ղին է հի շեց նել, որ Հայ Առա քե-
լա կան Եկե ղե ցին, ուղ ղորդ վե լով Քրիս տո սի՝ 
ան բու ժե լի բո րո տու թյու նը բու ժե լու օրի նա-
կով, գթու թյամբ եւ ողոր մա ծու թյամբ այ սօր 
օգ նում է ՁԻ ԱՀ/ՄԻ ԱՎ-ով ապ րող մարդ-
կանց: Եկե ղե ցուն կից գոր ծում են վե րա-
կանգ նո ղա կան կենտ րոն ներ, որոնք աջակ-
ցում են նման հի վանդ նե րին:

Ստո րեւ ցան կա նում ենք ներ կա յաց նել մի 
դեպք, երբ հի վան դը, 15 տա րի շա րու նակ 
լի նե լով ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր, խո սում է իր հի-
վան դու թյան մա սին: 

«Ամեն ինչ սկսվում է մտքից, իսկ միտ քը 
մղում է գոր ծո ղու թյան, ստեղ ծում է իրա կա-
նու թյուն: Եվ ես կա րող եմ կա ռա վա րել իմ 
միտ քը, քա նի այն չի հա սել իմ ֆի զի կա կան 
եւ հու զա կան վի ճա կին»,– ասում է Շե րի 
Կապ լա նը:

Շա րու նա կե լի

Ար մեն ՆԵՐ ՍԻ ՍՅԱՆ
Բժշկական գիտ. թեկնածու, 

հոգեթերապեւտ, նարեկաբույժ

Սկիզբը՝ թիվ 21–23
Ընդ հան րա պես Իս րա յե լ յա նի հոդ ված նե-

րում ար ծարծ ված քա ղա քա շի նու թյանն ու 
շի նար վես տին վե րա բե րող հար ցե րը խիստ 
ար դի ա կան են նաեւ մեր օրե րում: Դրա նում 
կա րող ենք հա մոզ վել՝ ըն թեր ցե լով հատ-
ված ներ վար պե տի գրած հոդ ված նե րից: 
Օրի նակ՝ «Ինք նա տի պու թյան պահ պան ման 
հա մար» հոդ վա ծում («Գրա կան թերթ», 
1967, 30 հու նի սի) նա գրում է. «Ձգտու-
մը՝ դրսից բե րել լա վը, առա ջա դե մը, լի նի 
դա կա ռուց ված քի ներ քին կյան քի կազ-
մա կերպ ման մեջ, կոնստ րուկ տիվ մա սե րի 
մեջ թե նոր շի նա նյու թե րի՝ մի եւ նույն է, այդ 
բո լո րը լայն եւ հա մար ձակ պետք է օգ տա-
գոր ծել, ինչ պես ժա մա նա կին մեր վար պետ-
ներն են բե րել, յու րաց րել, բե կել եւ հե տո 
հա յե րեն հնչեց րել։ Նո րը դրսից պետք է բե-
րել ոչ թե նրան հնա զանդ վե լով, այլ հպա-
տա կեց նե լու, մեզ ծա ռա յեց նե լու հա մար։ 
Բայց երբ Բրա զիլ քա ղա քից վերց նում ենք 
շեն քը եւ ան փո փոխ տե ղադ րում Երեւ ա-
նում, դա մեզ ոչ մի այն պա տիվ չի բե րում, 

այ լեւ աղ քա տաց նում եւ կաշ կան դում է մեր 
ստեղ ծա գոր ծա կան միտ քը։ Օրի նակ ներ չեմ 
բե րում, նրանք, ցա վոք, շատ են։

Եվ այս պի սով, մի գե ղե ցիկ, ավե լի ճիշտ՝ 
տխուր օր, մենք կդառ նանք օտար մեր իսկ 
հա րա զատ մայ րա քա ղա քում, որը իր «ժա-
մա նա կա կից» շեն քե րով կա րող է կորց-
նել սե փա կան դեմ քը։ Ահա վոր խոս քեր եմ 
ասում, որ պես զի մենք սթափ վենք եւ լրջա-
նանք։ Վեր ջին տա րի նե րին, կրկին ըն դօ րի-
նա կե լով, մենք ըն դու նել ենք մեր քա ղաք-
նե րի շի նա րա րու թյան մեջ այս պես կոչ ված 
«ազատ կա ռու ցա պատ ման» մե թո դը։ Սա-

կայն, իմ կար ծի քով, այս տեղ էլ ընկ նե լով ձեւի 
հե տեւ ից, մո ռա նում ենք նրա կի րառ ման 
հիմ նա կան գա ղա փա րը եւ անխ տիր մեր 
բո լոր նո րա կա ռույց նե րում այն կի րա ռե լով, 
ստա նում ենք խայ տաբ ղետ, դի մա զուրկ, ան-
սիս տեմ շեն քե րի կու տա կում եւ հայ տա րա-
րում, որ սա ազատ կա ռու ցա պա տում է։

Ըն դու նե լով ազատ կա ռու ցա պատ ման 
սկզբուն քը որ պես մի ա կը՝ մենք կա տա րում 
ենք խիստ անսկզ բունք գործ։ Ստաց վում է 
այն պես, որ մենք այ լեւս իրա վունք չու նենք 
ունե նալ կա նո նա վոր կա ռու ցա պատ ված, 
ասենք գլխա վոր փո ղոց կամ պո ղո տա. 
որով հե տեւ, եթե շեն քե րը իրար զու գա հեռ 
դրված լի նեն այդ գլխա վոր փո ղո ցին հա-
մա պա տաս խան, ապա դա ամե նա խիստ 
ձեւ ով խախ տում է «ազատ կա ռու ցա պատ-
ման» սկզբուն քը։ 

...Ցա վա լի կող մեր շատ ունենք։ Ամե նա-
կա րեւ ո րը մեր ճար տա րա պե տու թյան ինք-
նա տի պու թյան պահ պան ման հարցն է։

Ան կաս կած, սա դժվա րա գույն հարցն 
է ար դի ճար տա րա պե տու թյան մեջ, բայց 

հենց այդ դժվա րա հաղթ խնդիրն 
էլ պա հան ջում է ոչ թե նա հան ջել 
եւ անձ նա տուր լի նել մո դա յին, այլ 
քրտնա ջան աշ խա տել, պայ քա րել 
եւ ազն վո րեն ձգտել այդ մեծ խնդրի 
լուծ մա նը»։

Ի պա տաս խան «Գա րուն» ամ-
սագ րի (1971 թ., թիվ 1) աշ խա տակ-
ցի՝ ար դի հայ քա ղա քա շի նու թյան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րին վե-
րա բե րող հար ցի՝ վար պետն ասել 
է. «Այ սօր վա մա սին, ցա վոք, քիչ 
դրա կան բան ունեմ ասե լու: Եթե 
այժմ մե քե նա նստենք ու փա կենք 
մեր աչ քե րը, շրջենք Հա յաս տա-
նի քա ղաք նե րում ու ուզած տե ղում 
բա ցենք աչք ներս, մի ան գա մից 
չենք կա րող ասել, թե որ տեղ ենք 
գտնվում: Ամեն ինչ Ար թիկ-տու ֆով, 
շա րու նակ Ար թիկ-տու ֆով, մինչ դեռ 
պետք է խե լա ցի ո րեն օգ տա գոր ծել 
Հա յաս տա նի այն քա՜ն հա րուստ ու 
բազ մա զան շի նա նյու թե րը՝ հաշ-
վի առ նե լով ե՛ւ բնակ լի մա յա կան, 
ե՛ւ աշ խար հագ րա կան պայ ման նե-
րը եւ նույ նիսկ այդ բնա կա վայ րե-
րում ապ րող նե րի բնա վո րու թյու նը: 
Մինչ դեռ այս ուղ ղու թյամբ առ այ սօր 
շատ քիչ բան է ար վել: Նախ կի նում 

հայ կա կան բնա կա վայ րե րը տար բեր վել են 
իրա րից:

Գյում րե ցու տու նը չէր հան դի պի Գո րի-
սում, Աշ տա րա կում, Կոն դում, Բա յա զե-
տում... եւ ընդ հա կա ռա կը: Այժմ Էջ մի ա ծի-
նը աս տի ճա նա բար վե րած վում է Երեւ ա նի 
ար վար ձա նի, մինչ դեռ կա րող էր եւ պետք է, 
որ Էջ մի ա ծի նը Էջ մի ա ծին մնար, Երեւ ա նը՝ 
Երեւ ան:

Յու րա քան չյուր քա ղաք իր ձեւն ու ոճը 
պետք է ունե նա:

...Դուրս ես գա լիս քա ղաք (նկա տի ունի 
Երեւ ա նը – Հ. Բ. (Ա.), շրջում ես եւ եր բեք էլ 

չի թվում, որ Երեւ-
ա նը կա րող է 2750 
տա րե կան լ ի  նե լ : 
Ոչ մի վկա չկա, ոչ 
մի նշան: Եղա ծը 
ծած կել ենք ու դեռ 
շա րու նա կում ենք 
ծած կել: Ֆրան սի ա-
ցի նե րը Փա րիզ են 
կա ռու ցում այ սօր՝ 
աչ քի տակ ունե-
նա լով Էյ ֆե լը, որն 
ար հես տա կան մի 
շի նու թյուն է եւ կա-
րող է նաեւ ար հես-
տա կա նո րեն էլ մի 
օր դա դա րի իր դե-
րը կա տա րե լուց: 
Բայց մենք Արա րատ 
ունենք, որը նույն-
պես քո ղար կում ենք 
առանց զգա լու, առանց հա շիվ տա լու: Բնու-
թյան այս պար գեւ ից օգտ վե լու փո խա րեն 
մենք այն ար հես տա կա նո րեն հե ռաց նում 
ենք մեր մայ րա քա ղա քից: Արա րա տը դի տե-
լու հա մար զբո սաշր ջիկ նե րին այժմ մագլ ցել 
ենք տա լիս զա նա զան բար ձունք ներ...»:

«Գա րուն» ամ սագ րին տված հար ցա-
զրույ ցում վար պե տը նաեւ ասել է. «Մեր 
քա ղաք նե րի դեմ քը բնա կե լի տներն են, եւ 
որ քան նրանք լա վը լի նեն, այն քան մնա յուն 
ու խո սուն կլի նեն մեր քա ղաք նե րը: Չնա-
յած դրան, հա սա րա կա կան շեն քերն են, որ 
մնում են ու փո խանց վում սե րունդ նե րին: 
Այս տեղ է, որ չա փա զանց բծախն դիր պետք 
է լի նել: Այս շեն քերն են, որ գա ղա փա րա խո-
սու թյուն, ճա շակ ու կա յուն միտք են ար տա-
հայ տում: Դրա նով է որոշ վում նաեւ տվ յալ 
ժա մա նա կի հա սա րա կու թյան ճա շա կը: Ար-
վես տա գետն այս տեղ զգա յուն պի տի լի նի 
եւ զգույշ: Այս տեղ է, որ ազ գա յի նը պետք է 
հնչեց վի ամ բողջ ուժով»:

Իս րա յե լ յա նը կա մա րի հայտ նա գոր ծու մը 
հա մա րում էր անի վի ստեղծ մա նը հա մա զոր 
երեւ ույթ: Զայ րա նում էր, երբ շեն քե րի վրա-
յից վե րաց նում էին կա մար նե րը: 

Մեծ ար վես տա գե տը շատ էր հե տաքրքր-
վում Գառ նու հո յա կերտ տա ճա րի վե րա-
կանգն մամբ: Այն ժա մա նակ տա ճա րը 
վե րա կանգ նել-չվե րա կանգ նե լու խնդի րը 
վի ճա հա րույց էր: Ճար տա րա պե տը մի ա-
նշա նա կո րեն ճշմա րիտ էր հա մա րում հու-
շար ձա նի վե րա կանգ նե լը, ըստ նրա. 
«Ճար տա րա պե տա կան բե կո րը այն է ցույց 
տա լիս մի այն, թե քա րի մշակ ման ինչ 
բարձր ար վես տի էին հա սել մեր նախ նի-
ներն այն ժա մա նակ: Դե տալն իր տե ղումն 
է դառ նում ճար տա րա պե տու թյուն: Հու-
շար ձա նի վե րա կանգ նու մը իր սկզբնա կան 
տես քով գա ղա փար կտա այն ժա մա նակ-
վա ճար տա րա պե տա կան մտա ծո ղու թյան 
մա սին»: Իս րա յե լ յա նը մաս նակ ցել է վե րա-
կանգն ման նա խագ ծի քննար կում նե րին, 
հա ճախ գնա ցել Գառ նի՝ տես նե լու, թե գործն 
ինչ պես է առաջ գնում: 

Խո սե լով ճար տա րա պե տու թյան՝ մար-
դու հո գե բա նու թյան ու դաս տի ա րա կու թյան 
գոր ծում ունե ցած դե րի մա սին՝ վար պետն 
ասել է. «Լավ հու շար ձա նը, լավ շեն քը, եթե 
կա րո ղա նում է ազ դել մար դու նե րաշ խար հի 
վրա, ուրեմն ծա ռա յում է իր նպա տա կին եւ 
ար դա րաց նում է իր գո յու թյու նը»: 

Իս րա յե լ յանն այս պես է բնո րո շել հայ կա-
կան ճար տա րա պե տու թյու նը. «Մեր ճար-
տա րա պե տու թյու նը հստակ, պայ ծառ մտքի 
ար դյունք է, տղա մար դու նման խոս քը ճա-
կա տին ասող ճար տա րա պե տու թյուն»:

Սա կայն մի այն քա ղա քա շի նա կան 
խնդիր նե րը չէ ին, որ մե ծա պես ան հանգս-
տաց նում էին նվի րյալ ար վես տա գե տին, 
նրան մտա հո գում էին նաեւ բնա պահ պա-
նա կան խնդիր նե րը: Այս ոլոր տի թե րա-
ցում նե րը եւս շատ ծանր էր տա նում: Ամեն 
ան գամ հի ա նա լով Սեւ ա նի գե ղեց կու թյամբ՝ 
չէր կա րո ղա նում թա խիծ չապ րել լճի ջրի 
մա կար դա կի իջեց ման հա մար եւ չար տա-
հայտ վել այդ տխուր իրո ղու թյան մա սին: 
Յու րա քան չ յուր ջրամ բա րի կա ռուց ման 
ժա մա նակ վար պե տը հույս էր հայտ նում, որ 
վեր ջի նիս շնոր հիվ կնվա զի Սեւ ա նից դուրս 
եկող ջրի քա նա կը, եւ Գե ղա մա կա պու տաչ 
ծո վա կը կհաս նի նախ կին չա փե րին:

«Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նը հե տաքրքր վում 
էր տա ռա ցի ո րեն այն ամե նով, ինչ կապ ված 
էր հայ րե նի Հա յաս տա նի հետ, ինչ կա տար-
վում էր հան րա պե տու թյան կյան քում՝ իրեն 
ան մի ջա կա նո րեն վե րա բե րեր թե ոչ: Այս-
տեղ ար տա հայտ վում էր ժո ղովր դի, երկ րի 
նկատ մամբ նրա սե րը՝ ոչ թե վե րա ցա կան, 
այլ տան տի րոջ նա խան ձախն դիր սե րը: Սա 
հիմ նա կանն էր նրա հատ կա նիշ նե րից, ու 
թե րեւս հենց դա կան խո րո շեց ժո ղովր դա-
կան ճար տա րա պե տի բարձր կո չու մը, որ 
նա կրում էր հպար տու թյամբ ու ար ժա նա-
պատ վո րեն: Նրան ճա նա չում էին ամեն քը, 
մտեր մո րեն Ռա ֆո էին ասում՝ փո ղո ցում, 
տա նը, ուր էլ գնար, որ տեղ էլ լի ներ»,– գրել 
է Յու րի Յա րա լո վը:
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Առաքելական Ա եւ Բ կանոնախմբերը եւ նրանց 
համեմատական վերլուծությունը

Հ այ ժո ղովր դի բազ մա դա րյան պատ մու-
թյան տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րից 

մեզ հա սել է մշա կու թա յին ըն տիր ժա ռան-
գու թյուն՝ գրա կա նու թյան, աստ վա ծա բա նու-
թյան, պատ մագ րու թյան եւ ընդ հան րա պես 
գի տու թյան տար բեր ճյու ղե րին վե րա բե րող 
ե՛ւ ինք նու րույն, ե՛ւ թարգ մա նա կան եր կեր: 
Միջ նա դա րյան հայ մա տե նագ րու թյան մեջ 
պահ պան վել են նաեւ ժա մա նա կի հա սա-
րա կա կան տար բեր շեր տե րի սո ցի ա լա կան 
եւ իրա վա կան հա րա բե րու թյուն ներն ար-
տա ցո լող հու շար ձան ներ: Հարկ է նաեւ նշել, 
որ միջ նա դա րում հայ ժո ղովր դի գա ղա փա-
րա խո սու թյան բա զում բնա գա վառ նե րում 
առա վե լա պես իշ խում էին Հայ Եկե ղե ցու 
վար դա պե տա կան հա յացք նե րը: 

Տար բեր եկե ղե ցա կան ժո ղով նե րի (տե-
ղա կան, տի ե զե րա կան), ինչ պես նաեւ Եկե-
ղե ցու բարձ րաս տի ճան հո գեւ ո րա կան նե րի 
ըն դու նած կա նոն նե րը հիմ նա կա նում տեղ 
են գտնում «Կա նո նա գիրք Հա յոց» անու-
նը կրող ուշագ րավ ժո ղո վա ծուի մեջ, որը 
կազ մել է Հով հան Օձ նե ցի (717–728) կա թո-
ղի կո սը: «Կա նո նա գիրք Հա յոց»-ի ուսում-
նա սի րու թյան պա րա գա յում անու րա նա լի 
է Վազ գեն Հա կո բյա նի կա տա րած աշ խա-
տան քը, որը 2 հա տո րով հրա տա րա կեց 
«Կա նո նա գիրք Հա յոց»-ը՝ օժ տե լով դրանք 
խո րազ նին ուսում նա սի րու թյուն նե րով: 

Առա ջին հա տո րը հրա տա րակ վել է 1964, 
իսկ երկ րոր դը՝ 1971 թվա կա նին: Ժո ղո վա-
ծուի առա ջին հա տո րում հե ղի նա կի գրած 
բա վա կա նին ծա վա լուն նա խա բա նին հա-
ջոր դում են Ա եւ Բ առա քե լա կան կա նո-
նախմ բե րը, որոնց ուսում նա սի րու թյանն 
ու վեր լու ծու թյանն է նվիր ված մեր սույն 
աշ խա տան քը: Առա քե լա կան Ա կա նո նա-
խումբն ունի հե տեւ յալ վեր նա գի րը. «Սահ-
մանք եւ կա նոնք զոր եդին աշա կերտքն 
Քրիս տո սի եկե ղեց ւոյ սրբոյ յետ վե րա նա լոյ 
տե առն»: Կա նո նա խումբն սկսվում է նա-
խա բա նով, որ տեղ մաս նա վո րա բար խոս-
վում է Ձի թե նյաց լե ռան վրա յից Քրիս տո սի 
համ բարձ ման, դրա նից 10 օր անց տե ղի 
ունե ցած Հո գե գալս տի՝ Պեն տե կոս տեի մա-
սին: Եվ երբ առա քյալ նե րը մի ա բան էին, 
Սուրբ Հո գուց ստա ցած շնոր հով կար գել 
են այդ կա նոն նե րը: Կա նո նա խում բը բաղ-
կա ցած է ԼԴ (34) կա նո նից: Մին չեւ կա նոն-
նե րի առանձ նա կան վեր լու ծու թյանն անց-
նե լը պետք է նշել, որ դրանք ար տա ցո լում 
են այն պի սի խնդիր ներ, որոնք անհ րա ժեշտ 
էին նոր ստեղծ ված քրիս տո նե ա կան վար-
դա պե տու թյունն ամ րապն դե լու եւ քրիս տո-
նյա նե րի հո գեւ որ կյանքն ու գոր ծու նեու-
թյու նը կար գա վո րե լու հա մար: Օրի նակ՝ 
կա նո նախմ բի Ա կա նո նը («Կա նո նա գիրք 
Հա յոց», հա տոր Ա՝ աշ խա տա սի րու թյամբ 

Վ. Հա կո բյա նի, Եր., 1964, էջ 27–28) սո վո-
րեց նում է աղո թե լիս արեւ ե լ յան կող մում 
կանգ նել: Իսկ կա նո նի բա ցատ րու թյան մեջ 
նշվում է, որ ինչ պես փայ լակն է (արեւը)
փայ լա տա կում արեւ ել քից եւ երեւ ում է մին-
չեւ արեւ մուտք, նույն պես եւ պետք է լի նի 
Մար դու Որ դու գա լուս տը: Քա նի որ Քրիս-
տո սը՝ ար դա րու թյան արե գա կը, Աստ ծո Որ-
դին, նույն պես ծա գեց արեւ ել քից եւ կա տա-
րեց մարդ կանց փրկու թյու նը: Եվ հենց այս 
պատ ճա ռով էլ պետք է աղո թե լիս արեւ ե-
լ յան կող մում կանգ նել: Նշենք մի շատ կա-
րեւ որ առանձ նա հատ կու թյուն. առա քե լա-
կան Ա կա նո նախմ բի բո լոր 34 կա նոն ներն 
սկսվում են, այս պես կոչ ված, նե րա ծա կան 
հատ վա ծով, որ տեղ աս ված է. «Կար գե ցին 
առա քյալ նե րը եւ հաս տա տու թյամբ դրե-
ցին»՝ սրա նով եւս մեկ ան գամ ցույց տա լով 
կա նոն նե րի առա քե լա կան ծա գու մը: Բ–Ե 
կա նոն նե րը (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 29–32) 
իրենց բնույ թով ծի սա կան են եւ հա մա պա-
տաս խա նա բար վե րա բե րում են կի րա կի 
օրը պա տա րագ մա տու ցե լուն, չո րեք շաբ-
թի, ուր բաթ եւ շա բաթ օրե րը պա հե լուն: Կի-
րա կի օրը պա տա րագ կա տա րե լու խնդրի 
շուրջ Քրիս տո սի առա քյալ նե րը կար գում 
են, որ պետք է պատ վել ամեն կի րա կի 
(գրա բա րով՝ մի ա շա բաթ)՝ որ պես մեր Կե-
նա րա րի տե րու նա կան մարմ նի եւ Տի րոջ 
ա րյան հի շա տա կի օր: Նաեւ սահ ման վում 
է, որ ամեն պա տա րա գի ժա մա նակ պետք 
է կար դալ մար գա րե ա կան գրքե րը, ինչ պես 
նաեւ՝ Ավե տա րան նե րը: Չո րեք շաբ թի օր վա 
վե րա բե րյալ աս վում է, որ այդ օրը պետք է 
պատ վել եւ պա հել՝ իբ րեւ Քրիս տո սի մատ-
նու թյան, չար չա րանք նե րի, իսկ ուր բաթ օրը՝ 
որ պես սգո օր: Ուրբաթ օրը պետք է նաեւ 
պահք պա հել մին չեւ ին նե րորդ ժա մը: Շա-
բաթ օրը սահ ման վում է բո լոր մար տի րոս-
նե րի՝ վկա նե րի, նա հա տակ նե րի, ինչ պես 
նաեւ սրբե րի հի շա տա կու թյան օր: Զ կա-
նո նը (տե՛ս նույն տե ղում) վե րա բե րում է 
կի սա սար կա վագ նե րի, սար կա վագ նե րի եւ 
երեց նե րի ձեռ նադ րու թյան հար ցին: Այս-
տեղ պետք է հատ կան շել այն փաս տը, որ 
մենք հստա կո րեն առնչ վում ենք նվի րա-
պե տա կան կար գի ձեւ ա վոր ման խնդրին: 
Կի սա սար կա վագ նե րը, սար կա վագ նե րը եւ 
երեց նե րը ղեւ տա ցի նե րի գոր ծու նե ու թյան 
կրողն են: Հի շեց նենք, որ Հին Կտա կա րա-
նում հայտ նի ղեւ տա ցի նե րը հո գեւ ո րա կան-
ներն էին, եւ մի այն նրանց էր վե րա պահ-

ված Աստ ծուն ծա ռա յե լը, զո հա բե րու թյուն 
կա տա րե լը:

Հա ջորդ՝ Է կա նո նը (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 
32) վե րա բե րում է խիստ  կա րեւ որ խնդիր-
նե րից մե կին՝ Հի սուս Քրիս տո սի Ծննդյան եւ 
Հայտ նու թյան օրը մի աս նա բար հուն վա րի 
6-ին տո նե լուն: Սա կայն Անա նիա Շի րա կա-
ցու «Հայտ նու թյան ճա ռում» կար դում ենք 
մի տե ղե կու թյուն, որի հա մա ձայն՝ Սա հա կի 
եւ Մաշ տո ցի մա հից հե տո եկած կա թո ղի-
կոս նե րը, ան գետ լի նե լով ճշմար տու թյա-
նը՝ Քրիս տո սի Ծնունդն ու Մկրտու թյու նը 
(Հայտ նու թյու նը) մի աս նա բար հուն վա րի 
6-ին կա տա րե լու կար գին, խա թա րել են հա-
յոց տո նա ցույ ցը: Այն վե րա կանգ նել է Հով-
հան Ման դա կու նի (478–490) կա թո ղի կո սը: 
Նույն ճա ռում Շի րա կա ցին ման րա մասն 
ներ կա յաց նում է, թե ին չու է պետք Քրիս տո-
սի Ծնունդն ու Հայտ նու թյու նը տո նել մի աս-
նա բար հուն վա րի 6-ին: Մենք այս տեղ ման-
րա մաս նու թյամբ չենք անդ րա դառ նա այդ 
հար ցին, որով հե տեւ այն ամ բող ջու թյամբ 
մի ուրիշ ուսում նա սի րու թյան թե մա է: Հա-
ջոր դիվ կփոր ձենք ներ կա յաց նել կա նոն-
նե րում առ կա առանց քա յին խնդիր նե րը: 
Ը կա նո նում (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 32–33) 
խոս վում է քա ռաս նոր դաց պահ քի մա սին, 
որը պետք է պա հել Զատ կից առաջ: Խոս քը, 
իհար կե, Մեծ պահ քի մա սին է: Մաս նա վո-
րա պես աս վում է, որ կար գե ցին առա քյալ-
ներն ու հաս տա տու թյամբ դրե ցին, որ 40 օր 
պահք պա հեն (հա վա տա ցյալ ժո ղո վուր դը) 
ու մաքր վեն ամե նայն չա րու թյու նից, մեղ քե-
րից ու կե րա կուր նե րից մեր Փրկչի չար չա-
րանք նե րի օրից առաջ: Եվ նաեւ կար գե ցին, 
որ այդ օրե րին պետք է կար դալ մար գա-
րե ա կան գրքե րը, առա քյալ նե րի գրքե րը, 
որոնք պատ մում են Տի րոջ չար չա րանք նե-
րի մա սին եւ Փրկչի հա րու թյան վե րա բե րյալ 
գու շա կու թյուն ներ են:

Ան չափ հե տաքրք րա կան է ԺԳ կա նո նը 
(տե՛ս նույն տե ղում, էջ 35), որը վե րա բե-
րում է մա նուկ նե րի մկրտու թյան խնդրին 
եւ սահ մա նում, որ պետք է այն կա տա րել 
ութե րորդ օրը: Ութե րորդ օրը մկրտու թյուն 
կա տա րե լը կապ վում եւ հա մե մատ վում է 
Հին Կտա կա րա նում հայտ նի թլփա տու թյան 
երեւ ույ թի հետ, որը կա տար վում էր բո լոր 
արու զա վակ նե րի հետ կրկին ութե րորդ 
օրը, ինչ պես որ Աստ ված պատ վի րել էր Աբ-
րա հա մին: 

Շարունակությունը՝ էջ 7

Սկիզբը՝ էջ 5
Մաս նա գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե-

րից զատ՝ Իս րա յե լ յանն այլ հե տաքրք րու-
թյուն ներ էլ ուներ. մշտա պես ուսում նա սի-
րում էր ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյու նը, 
հնա գի տու թյու նը, միջ նա դա րյան եւ ժա մա-
նա կա կից գրա կա նու թյունն ու ար վես տը: 
Եվ պետք է ասել, որ ուրիշ բնա գա վառ նե-
րում էլ տա ղան դա վոր էր. «Տա ղան դա վոր 
մար դը տա ղան դա վոր է ամեն ին չում» 
հայտ նի խոս քի զո րեղ հիմ նա վո րում նե-
րից էր նա: Բե րենք մեկ օրի նակ Ռու բեն 
Զա րյա նի «Հու շա պա տում» գրքից։ 1951 
թ. լույս է տես նում Արամ Ղա նա լա նյա նի 
«Հայ կա կան առա ծա նի» գիր քը: Իս րա յե-
լ յա նը Զա րյա նի մոտ հի աց մուն քով է խո-
սում գրքի մա սին եւ այն ար ժեւ ո րող մի 
եր կու հե տաքր քիր միտք հայտ նում: Զա-
րյա նի առա ջար կով Իս րա յե լ յա նը «Հայ կա-
կան առա ծա նիի» մա սին հոդ ված է գրում` 
«Ար ժե քա վոր աշ խա տու թյուն» վեր նագ-
րով: «Կար դաց,– գրում է Զա րյա նը:– Լավ 
էր գրված: Զար մա նա լի էր, գո նե ինձ հա-
մար, որ գրե լու փորձ չու նե ցո ղը կա րող էր 
այդ պես շա րադ րել իր մտքե րը: Մինչ այդ, 
եթե չեմ սխալ վում, մի հոդ վա ծի հե ղի նակ 
էր ըն դա մե նը: Ասա ցի, թե այն քան լավ է 
գրված, որ ոչ իմ, ոչ էլ մի ուրի շի մի ջամ-
տու թյան կա րի քը չու նի:

Հոդ վա ծը տպագր վեց «Գրա կան թեր-

թում» եւ լավ տպա վո րու թյուն թո ղեց: Ռա-
ֆոն ոգեւ որ վեց եւ սկսեց գրել, գրել իրար 
հե տեւ ից»: 

Այս գրա խո սու թյու նից հե տո Իս րա յե լ յա-
նը գրում է բազ մա թիվ հոդ ված ներ՝ ճար-
տա րա պե տու թյան ու մշա կույ թի տար բեր 
հար ցե րի վե րա բե րող, եւ տե սա կան աշ-
խա տու թյուն ներ, գրա խո սում այլ հե ղի նակ-
նե րի ար ժե քա վոր ուսում նա սի րու թյուն ներ 
եւ գրքեր՝ ար վես տի, բա նա հյու սու թյան, 
երաժշ տու թյան ու պա րար վես տի վե րա-
բե րյալ: Ընդ հա նուր առ մամբ Իս րա յե լ յա նի 
թո ղած գրա կան եւ հրա պա րա կա խո սա-
կան ժա ռան գու թյու նը կազ մում է մի քա նի 
տաս նյակ բո վան դա կա լից ու մե ծար ժեք 
հոդ ված ներ, գրա խո սու թյուն ներ, աշ խա-
տու թյուն ներ եւ գրքեր: 

Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նը մեծ հայ րե նա-
սեր ու ազ գա սեր էր, ավե լի ճիշտ՝ հայ րե-
նա պաշտ ու ազ գա պաշտ: Նրա հայ րե-
նա պաշ տու թյան ու ազ գա պաշ տու թյան 
ամե նա վառ դրսեւ ո րում նե րը, բնա կա նա-
բար, առա ջին հեր թին իր աշ խա տանք-
ներն են՝ հատ կա պես Սար դա րա պա տի 
հե րո սա մար տի հու շա հա մա լի րը եւ թան-
գա րա նի շեն քը, «Վե րած նունդ» հու շա հա-
մա լի րը՝ նվիր ված Բաշ-Ապա րա նի հե րո-
սա մար տին, Մու սա լե ռան հե րո սա մար տի 
հու շար ձա նը, Մեծ եղեռ նի զո հե րի հի շա-
տա կին նվիր ված առա ջին հու շար ձան-

նե րը Հա յաս տա նում` Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ միած  նի բա կում եւ Երեւ ա նի Գա ջա-
գործ նե րի փո ղո ցում, Մա սի սի տա ճա րը 
(Չա րեն ցի կա մար) եւ առ հա սա րակ բո լոր 
գոր ծե րը, ընդ որում՝ ոչ մի այն շի նու թյուն-
նե րը. հայ րե նա պաշ տու թյունն ու ազ գա-
պաշ տու թյու նը ճա ռա գում են նրա յու րա-
քան չ յուր ստեղ ծա գոր ծու թյու նից, նրա 
ամեն մի աշ խա տանք շնչում եւ ար տաշն-

չում է հայ րե նա պաշ տու թյուն ու ազ գա-
պաշ տու թյուն, նրա ամեն մի աշ խա տանք 
հայ րե նա պաշ տու թյան ու ազ գա պաշ տու-
թյան քա րոզ է, սի րո, պաշ տա մուն քի խոս-
տո վա նու թյուն առ իր հայ րե նիքն ու ազ գը:

Շա րու նա կե լի

Հրա չյա ԲԱ ԼՈ ՅԱՆ (ԱՐ ՄԵ ՆՅԱՆ)
Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու

Անսահման տաղանդավոր ու անսահման հայրենասեր 
Ռաֆայել Իսրայելյան –110
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Սկիզբը՝ էջ 4
Մինչ ապ րում ենք այս երկ րի վրա, ուրա-

խու թյու նը միշտ խառն ված կլի նի տխրու-
թյան հետ. ե՛ւ կու րա խա նանք, ե՛ւ կտխրենք:

Ուրեմն՝ մի այն դուք չեք, մի՛ մե ծաց րեք 
ձեր վիշ տը, մի՛ նա խան ձեք ուրիշ նե րին՝ 
կար ծե լով, որ բո լո րը եր ջա նիկ են այ սօր, 
եւ մի այն դուք եք տանջ վում: Այդ պես չէ: 
Փոր ձե՛ք լավ մտքե րով պա րու րել ձեզ: Հայր 
Պա ի սի ո սը (սուրբ Պա ի սի ոս Սվ յա տո գո-
րեց կամ՝ Աֆո նա ցի – Հույն Ուղղա փառ 
Եկե ղե ցու ճգնա կյաց վա նա կան) այդ-
պես է ասում. «Պա րու րե՛ք ձեզ լավ մտքե-
րով»: Մտա ծի՛ր դրա կան բա նե րի մա սին, 
այ սինքն՝ ինչ պես որ Աստ ված է ուզում: 
Նա յի՛ր կյան քի երեւ ույթ նե րին լավ աչ-
քով, տե՛ս բա ժա կի լի մա սը, ոչ՝ դա տարկ: 
Կյան քի դրա կան կող մե՛րը... Մտա ծի՛ր այն 
լա վի մա սին, որ ունես: Մի օր մի երե խա 
ինձ ասաց. «Ես ան դա մա լույծ եմ, ամ բողջ 
մար մինս ան շարժ է, բայց այս վեր ջերս 
կա րո ղա նում եմ շար ժել գլուխս եւ այն քա՜ն 
եր ջա նիկ եմ»: Ուրեմն՝ մի այն ող բա լի կող-
մերդ մի՛ տես, թշվառ մի՛ զգա քեզ, որով-
հե տեւ տխրու թյու նը՝ տխրու թյան վրա, քեզ 
ավե լի ու ավե լի ներ քեւ է տա նում:

Դրա հա մար էլ փոր ձի՛ր որեւէ լավ բան 
գտնել քո կյան քում: «Բայց ոչ մի լավ բան 
չկա, ինչ պե՞ս գտնեմ»: Դա էլ մի դրա կան 
բան է, երբ ոչ մի դրա կան բան չու նես քո 
կյան քում, քա նի որ այդ դեպ քում ամ բողջ 
հույսդ Աստ ծու վրա ես դնում: Մտա ծի՛ր 
դրա կա նո րեն ու ասա՛. «Ես, Տե՛ր, հույսս 
կդնեմ Քեզ վրա, միա՛յն Քեզ վրա, քա նի որ 
ոչ մի լավ բան չկա իմ կյան քում» (չնա յած 
վստահ եմ, որ կա): Եվ հի շի՛ր, որ Աստ ված 
այ սօր թույլ է տվել, որ մե նակ մնաս՝ ինչ-որ 
լավ նպա տա կով: Հա վա՛տ ունե ցիր Աստ-
ծու նկատ մամբ: Աստ ված է, չէ՞, գի տի՝ ինչ 
է անում: Մի՞թե իմաս տուն չէ, մի՞թե քեզ չի 
սի րում, մի՞թե Նա՛ չի կար գա վո րում ողջ աշ-
խար հի կյան քը, մի՞թե Նա՛ չի որո շում՝ երբ 
դուրս գա արեւը եւ երբ մայր մտնի, մի՞թե 
Նրա կամ քով չեն թռչուն նե րը թռչում երկն-
քում, եւ տե րեւ նե րը՝ թափ վում, Նրա, Ում 
հա մար նույ նիսկ մեր գլխի մա զե րը հաշվ-
ված են: Մի՞թե Նա չգի տի ամեն ինչ: Է՜հ, 
ուրեմն գի տեր մեր Քրիս տո սը, որ այս տա-
րի Սուրբ Ծննդին դու, նա, մյու սը (մի այն դու 
չես, քեզ պես շատ ուրիշ ներն էլ կան) մի այ-
նակ եք լի նե լու: Դա էլ Աստ ծու սի րո լույ սի 
մե՛ջ տես: Այդ պես է ուզել Աստ ված՝ ասե լով. 

«Զա վա՛կս, ես, որ Աստ ված եմ եւ գի տեմ այն 
ամե նը, ինչ որ լավ ու ճիշտ է քեզ հա մար, 
թույլ եմ տվել, որ այ սօր այս պես անց կաց նես 
օրդ»: Դա չի նշա նա կում, որ Աստ ված ուրա-
խա նում է քո տա ռա պան քով, սա կայն թույլ է 
տա լիս, որ դա լի նի՝ ինչ-որ լավ նպա տա կով: 
Նա յի՛ր կյան քիդ երեւ ույթ նե րին՝ հա վա տով լի 
Քրիս տո սի նկատ մամբ: «Ամեն ինչ բա րուն 
է ծա ռա յում նրանց հա մար, ով քեր սի րում 
են Աստ ծուն» (Հռոմ. Ը 28)։ Սի րո՞ւմ ես Աստ-
ծուն. ուրեմն այդ մե նա կու թյունդ, տխրու-
թյունդ, ար ցունք ներդ էլ դրա կան ար դյունք 
կու նե նան քո կյան քում: Այս պի սով՝ հա վա՛տ 
ունե ցիր եւ փոր ձի՛ր օգուտ քա ղել քո ներ կա 
իրա վի ճա կից, մի լավ բա՛ն գտիր քո կյան-
քում, դառ նու թյու նից քաղց րու թյո՛ւն հա նիր 
հո գուդ հա մար: Եթե ուզում ես, կա րող ես 
այ սօր ավե լի ամուր մի ա նալ Քրիս տո սին, 
մի քիչ Նրան նման վել, մտնել Նրա մե նա կու-
թյան մեջ, քա նի որ Նա էլ ծնվեց ու մե նակ 
ապ րեց այս աշ խար հում. աշ խար հը Նրան 
ուրա խու թյամբ չըն դու նեց: Հի մա շատ մեծ 
ենք նշում Քրիս տո սի ծնուն դը, զար դա րում 
ճա նա պարհ նե րը, ուրա խա նում, ցնծում, 
սա կայն երբ ծնվեց Քրիս տո սը, մե նակ էր 
ողջ աշ խար հում: Մի այն Տի րա մայրն էր 
տա քաց նում Նրան իր սի րով ու ջերմ համ-
բույր նե րով, հրեշ տակ ներն էին օրհ ներ գում 
Նրան, մի քա նի հո վիվ ու մոգ այ ցե լու թյան 
գա լիս... Բայց դա էլ ան ցավ, ու մնաց մե-
նակ: Իր արա րած նե րը, որոնց հա մար աշ-
խարհ էր եկել, Նրան չըն դու նե ցին: Հա պա 
մտա ծի՛ր, դու էլ այ սօր մի քիչ Քրիս տո սին 
ես նման վում. խո նար հեց նում ես անձդ Նրա 
պես, մե նակ լի նում, ինչ պես Նա էր մե նակ:

Այո՛, եթե ուզում ես, կա րող ես այ սօր ավե-
լի ամուր մի ա նալ Տի րո ջը եւ ասել. «Տե՛ր, 
հաս կա ցի՛ր ինձ, ինչ պես որ Դու սեր էիր 
սպա սում, բայց չստա ցար, ես էլ այ սօր մի 
քիչ սեր էի սպա սում, բայց մե նակ եմ մնա-
ցել, դուրս մղվել հա սա րա կու թյու նից»: 
Դո՞ւրս ես մղվել, ուրեմն՝ սկսում ես նման վել 
Քրիս տո սին: Համ բե րի՛ր մի քիչ: Սո վո րենք՝ 
ինչ է նշա նա կում համ բե րու թյուն: Այս օրն 
էլ կանց նի, վաղն էլ, կանց նեն մեր կյան քի 
բո լոր օրե րը, կանց նի մեր կյան քը մեկ օր-
վա պես... Սո վո րի՛ր սպա սել եւ կհաս կա նաս՝ 
ին չու էիր այ սօր մե նակ:

Շա րու նա կե լի

Թարգ մա նու թյու նը հու նա րե նից՝ 
Տա թեւ իկ ՍՏԵ ՓԱ ՆՅԱ ՆԻ

Հրատարակվել են Մայր Աթոռ 
ê. ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ րա գույն 
Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո-
սի օրհ նու թյամբ Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի 
հրա տա րակ չա կան բա ժի նը 2018 թ. լույս է 
ըն ծա յել 36 անուն գիրք, որոնց թվում. 

-Սար գիս Քե հե յա նի «Բա րո յա գի տու-
թյուն» աշ խա տու թյու նը:

Գիր քը փի լի սո փա յա կան ակ նարկ նե րով 
հա մա ռոտ ներ կա յաց նում է բա րո յա գի-
տա կան մտքի հա մա պատ կե րը: Երկն ունի 
հան րա գի տա րա նա յին բնույթ, որի շնոր հիվ 
ըն թեր ցո ղը կա րող է ընդ հա նուր պատ կե-
րա ցում կազ մել բա րո յա գի տա կան մտքի 
զար գաց ման հիմ նա կան փու լե րի, նշա նա-
վոր բա րո յա գետ նե րի ուս մուն քե րի, բա րո-
յա գի տա կան տե սու թյուն նե րի, բա րո յա գի-
տու թյան ոլորտ նե րի ու հիմ նա վո րում նե րի 
եւ բա րո յա գի տա կան հիմ նա կան հաս կա-
ցու թյուն նե րի մա սին:

– Զգոն ծ. վրդ. Տեր-Հա կո բյա նի «Սեր եւ 
ամուս նու թյուն» աշ խա տու թյու նը՝ Գեւ որ-
գյան հո գեւ որ ճե մա րա նի «Սերմ նա ցան» 
մա տե նա շա րի շրջա նակ նե րում: 

Եր կը գրա բա րից արեւ ե լա հա յե րե նի է 
փո խադ րել ճե մա րա նի Գ լսա րա նի սան 
Գեւորգ դպիր Կա րա պե տյա նը:

Գրքույ կի նպա տակն է ամուս նու թյան 

պատ րաստ վող մարդ կանց անհ րա ժեշտ 
գի տե լիք ներ տալ ս. Պսա կի խորհր դի եւ 
դրա կա րեւ ո րու թյան մա սին: Այն բազ մա-
թիվ պա տաս խան ներ է տա լիս ըն տա նի-
քում առա ջա ցող խնդիր նե րի վե րա բե րյալ, 
ուղի ներ մատ նան շում ըն տա նե կան կյան քի 
առա վել ամ րապնդ ման հա մար:

–19-րդ դա րի Մայր Աթո ռի մի ա բան Վա-
հան ծ. վրդ. Բաս տա մյան ցի «Տա րեգ րու-
թյուն: Ս. Էջ մի ա ծին. 1872–1880 թթ.» հու-
շագ րու թյու նը՝ աշ խա տա սի րու թյամբ պ. գ. 
դ. Գեւ որգ Տեր-Վար դա նյա նի: 

«Տա րեգ րու թյան» սկզբի մա սը հե ղի նա կի 
կյան քի՝ հո գեւ ո րա կան դառ նա լու նա խոր-
դած շրջա նի (1842–1872 թթ.) հա մա ռոտ 
պատ մու թյու նը կամ իր կեն սագ րա կանն է: 
Բուն «Տա րեգ րու թյու նը» օրագ րու թյան ձեւ ով 
ներ կա յաց նում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած-
նի եւ Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Ս. Եկե-
ղե ցու 1872–1880 թթ. պատ մու թյու նը: Գոր ծի 
մեջ, ըստ հե ղի նա կի, ամ փոփ ված են նշա նա-
վոր իրա դար ձու թյուն ներ Ս. Գա յա նե վան քի, 
Մայր Աթո ռի եւ ազ գա յին կյան քից: Ար ժե քա-
վոր են նաեւ ժա մա նա կի հայտ նի եկե ղե ցա-
կան նե րի բնո րո շում-դի ման կար նե րը:

Շարունակությունը՝ էջ 8
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Առաքելական Ա եւ Բ կանոնախմբերը եւ նրանց համեմատական վերլուծությունը
Սկիզբը՝ էջ 6
Եվ մեր Տի րոջ՝ Հի սուս Քրիս տո սի մկրտու-

թյու նը օրի նակ պի տի ծա ռա յեր բո լոր 
քրիս տո նյա նե րի հա մար: Եվ, իհար կե, 
մկրտու թյան խոր հուր դը առաջ նա պայ-
մա նը հան դի սա ցավ ադա մա կան մեղ քից 
ազատ վե լու եւ քրիս տո նյա հո տի ան դա մը 
դառ նա լու հա մար: Մեր քննար կե լիք «Կա-
նո նա գիրք Հա յոց» ժո ղո վա ծու ում բազ մա-
թիվ կա նոն ներ կան մկրտու թյան խորհր-
դի վե րա բե րյալ, որի մա սին կխո սենք մեր 
հե տա գա աշ խա տանք նե րում: ԺԵ կա նո նը 
(տե՛ս նույն տե ղում, էջ 37) վե րա բե րում է 
այն մար դա կանց, որոնք սուտ են երդ վում, 
գնում են կա խարդ նե րի կամ հար ցուկ նե րի 
մոտ, հա վա տում են աստ ղա գի տու թյա նը 
(այս տեղ՝ աստ ղա գու շա կու թյա նը). այդ պի-
սի մար դիկ անաստ ված մար դիկ են, եւ եթե 
նրանք քա հա նա են, պի տի զրկվեն քա հա-
նա յա կան պաշ տո նից, իսկ եթե հա վա տա-
ցյալ ժո ղովր դից մեկն է այդ պի սի բան արել, 
պետք է հե ռաց վի եկե ղե ցուց: «Կա նո նա գիրք 
Հա յոց»-ում կան շատ կա նոն ներ, որոնք վե-
րա բե րում են վաշ խա ռու թյա նը: Դա եւս մի 
առան ձին ուսում նա սի րու թյան թե մա է, բայց 
այս տեղ կա րեւ ո րում ենք նշել, որ առա քե-
լա կան Ա կա նո նախմ բի ԺԸ կա նո նը (տե՛ս 
նույն տե ղում, էջ 39) վե րա բե րում է հենց 
նույ նան ման հար ցի, որ տեղ մաս նա վո րա-
բար աս վում է, որ եթե ինչ-որ մե կը վաշխ 
կամ տո կոս է առ նում եւ ձգտում է շա հի եւ 
ագա հու թյան, այդ պի սին պի տի հա վա տա-
ցյալ չհա մար վի: Եվ ամե նա կա րեւ որն այն 
է, որ այդ պի սի մարդ կանց չի կա րե լի ձեռ-

նադ րել եւ քա հա նա յա կան պաշ տոն տալ: Ի, 
ԻԱ եւ ԻԲ կա նոն նե րը (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 
40–42) խո սում են այն հար ցի մա սին, որ չի 
կա րե լի ձեռ նադ րել անարգ, ըն չա սեր ու ամ-
բար տա վան մարդ կանց: Մաս նա վո րա բար 
աս վում է, որ բո լոր ձեռ նադր վող նե րը պետք 
է անա րատ, ընտ րյալ լի նեն, եկե ղե ցու կար-
գում եւ օրենք նե րում հմուտ, եւ եթե մեկն 
անարգ գտնվի, պի տի հե ռաց վի քա հա նա-
յու թյու նից: Առա քյալ նե րը նաեւ կար գե ցին 
եւ հաս տա տու թյամբ դրե ցին, որ ընտ րյալ 
մար դիկ չպետք է ընկ նեն ար ծա թի ու շա հի 

ետեւ ից, նրանց գոր ծը պետք է լի նի ժո ղովր-
դին եւ Աստ ծուն ծա ռա յե լը, պի տի միջ նորդ 
հան դի սա նան մարդ կանց եւ Աստ ծու մի ջեւ: 
Եվ նրանք պետք է մեղք չգոր ծեն եւ մա քուր 
լի նեն: Կա նոն ԻԲ-ում սահ ման վում է, որ ամ-
բար տա վան, հպարտ, սնա փառ, ար բե ցող, 
ուսում նա տյաց, նա խանձ, ցոփ ու շվայտ 
կյանք վա րող, հան դուգն, ան գութ եւ ոխա-
կալ որեւէ մեկն իրա վունք չու նի մո տե նա լու 
քա հա նա յա կան պաշ տո նին: Հստա կո րեն 
նկա տե լի է, թե ինչ մեծ կա րեւ ո րու թյուն է 
ունե ցել եւ այ սօր էլ ունի հո գեւ ո րա կա նու-

թյու նը մեր՝ քրիս տո նյա նե րիս կյան քում: Եվ 
ամեն ոք չէ, որ կա րող է իր ան ձը նվի րել 
Աստ ծուն՝ ծա ռա յե լով որ պես հո գեւ ո րա կան: 
Եվ մի այն այս կա նո նախմ բում չէ, որ խոս-
վում է այս մա սին: Գրե թե բո լոր կա նո նախմ-
բե րում կկար դանք հո գեւ ո րա կա նի դե րի եւ 
առա քե լու թյան կա րեւ ո րու թյան մա սին կա-
նոն ներ: Այդ կա նոն նե րը նպա տակ ունեին 
տվ յալ ժա մա նակ նե րում կար գա վո րե լու 
հո գեւ ո րա կան-հա վա տա ցյալ հա րա բե րու-
թյուն նե րը եւ կա պը: ԻԹ կան ոնը (տե՛ս նույն 
տե ղում, էջ 45–46) շատ հե տաքրք րա կան 
է, եւ այն վե րա բե րում է Դավ թի սաղ մոս նե-
րը կար դա լուն եւ պաշ տե լուն: Առա քյալ նե րը 
հաս տա տու թյամբ կար գե ցին, որ եկե ղե ցում 
ծի սա կա տա րու թյուն կա տա րե լիս պետք է 
աս վեն Դավ թի սաղ մոս ներն ու օրհ նու թյուն-
նե րը (դրանք 150-ն են), պետք է ասել ամեն 
օր, ամեն ժամ, ինչ պես եւ սաղ մո սում է աս-
վում. «Օրհ նեց Տե րը ամե նայն ժամ, ամե-
նայն ժամ Նրա օրհ նու թյուն նե րը իմ բե րա-
նում են» (Սաղմ., ԼԳ 2): Լ կա նո նը (տե՛ս նույն 
տե ղում) կար գադ րում է չկար դալ ար տա քին 
գրվածք նե րը (Ար տա քին գրե անք), որոնք 
փի լի սո փա յա կան գրվածք ներ են, օրի նակ՝ 
Պլա տո նի, Արիս տո տե լի եւ այ լոց գոր ծե րը: 
Դրա փո խա րեն եկե ղե ցում պետք է ըն թեր ցել 
Հին Կտա կա րա նը՝ Օրենքն ու մար գա րե նե րի 
գրվածք նե րը, ինչ պես նաեւ Նոր Կտա կա րա-
նը, որ տեղ գրված է մեր կե նա րար Փրկչի՝ 
Քրիս տո սի չար չա րանք նե րի մա սին:

Շա րու նա կե լի

Գոռ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ
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Սկիզբը՝ էջ 7
– «Արա րատ» ամ սագ րի ժա ռան գու-

թյունն ընդգր կող Քա րոզգր քի Բ հա տո րը՝ 
նվիր ված «Արա րա տի» հրա տա րակ ման 
150-ա մյա կին:

Սույն գիր քը 1868–1919 թթ. Մայր Աթո ռի 
պաշ տո նա կան պար բե րա կան հան դի սա-
ցող «Արա րատ» ամ-
սագ րում հրա տա րակ-
ված թարգ մա նա կան 
քա րոզ նե րի հա մա հա-
վաք ժո ղո վա ծուն է: 

– Հա կոբ քհն. Սա-
ռի կյա նի հու շե րը` «Ութ 
ամիս մեծ պա տե րազ-
մի արեւմ տյան ռազ-
մա վայ րե րում»  խո-
րագ րով։ 

Բա րե հի շա տակ Հա-
կոբ քա հա նա յի հու շե րը 
վե րա բե րում են Առա-
ջին հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մի ժա մա-
նակ` 1914–1915  թթ., 
շուրջ ութ ամիս Հա րավ-
ա րեւմ տյան եւ Հյու սիս-
ա րեւմ տյան ռազ մա-
ճա կատ նե րում որ պես 
զին վո րա կան քա հա նա 
անց կաց րած իր շրջա-
նին:  Օրագ րու  թ յան 
ձեւ ով ներ կա յաց վում 
են  եկե  ղե  ցա կա նին 
հան դի պած հայտ նի 
ան ձինք, հայ զին վո րա կան ներ, բժիշկ ներ, 
ինչ պես նաեւ նկա րագր վում ռազ մա ճա կա-
տում տի րող իրա վի ճա կը եւ պա տե րազ մի 
թո ղած ահա սար սուռ հե տեւ անք նե րը:

Գիր քը, որ հրա տա րա կու թյան է պատ-
րաս տել Էդ գար Հով հան նի սյա նը, կա րող է 
կա րեւ որ սկզբնաղ բյուր ծա ռա յել Առա ջին 
աշ խար հա մար տին Արեւմ տյան ռազ մա ճա-
կա տում հա յե րի ունե ցած մաս նակ ցու թյան 
վե րա բե րյալ: 

– Սբ Գրի գոր Նա րե կա ցու «Մա տյան Ող-
բեր գու թյան» (Նա րեկ) աղո թա մա տյա նի՝  

վե ցե րորդ վե րա նայ ված ու լրամ շակ ված 
հրա տա րա կու թյու նը: 

– Պ. գ. թ., դո ցենտ Ավե տիս Հա րու թյու-
նյա նի «Վան-Վաս պու րա կա նի կրո նա մշա-
կու թա յին կյան քը եւ պե տա կա նու թյան 
ստեղծ ման փոր ձը (1908–1918)» գիր քը: 
Հրա տա րա կու թյու նը նվիր ված է հա յոց պե-
տա կա նու թյան վե րա կանգն ման եւ Հա յաս-
տա նի առա ջին Հան րա պե տու թյան հռչակ-
ման 100-ա մյա կին:

Աշ խա տու թյու նը ներ կա յաց նում է Վան-
Վաս պու րա կա նի 1908–1918 թթ. պատ-
մու թյու նը, եկե ղե ցա կան եւ մշա կու թա յին 
կյան քը, ինչ պես նաեւ ազա տագ րա կան 
պայ քարն ու պե տա կա նու թյան ստեղծ ման 
փոր ձե րը:

– Ար մեն Ասատ րյա նի «Հին Թիֆ լի սի հա-
յոց Շամ քո րե ցոց Սուրբ Աստ վա ծա ծին եւ 
Սուրբ Մի նաս եկե ղե ցի նե րը (պատ մու թյուն 
եւ տա րեգ րու թյուն)» աշ խա տու թյու նը: 

Ներ կա հրա տա րա կու թյու նը «Թիֆ լի սի 
հայ կա կան եկե ղե ցի նե րը» շար քի երկ րորդ 
գիրքն է՝ նվիր ված հի շյալ եկե ղե ցի նե րի 
պատ մու թյա նը: Այս եկե ղե ցի նե րը Թիֆ լի սի 
հայ հա մայն քի պար ծանքն էին, սրբաց ված 
աղո թատ ներ, որոնց դռնե րը շուրջ եր կու 
հա րյու րա մյակ բաց են եղել հա վա տա ցյալ-
նե րի հա մար: Այ սօր, սա կայն, դրանք խո-
նարհ ված են: Հե ղի նակն անդ րա դար ձել է 
նաեւ այդ եկե ղե ցի նե րում սպա սա վու թյուն 
բե րած հո գեւ ո րա կան նե րի կյան քին ու գոր-

ծու նե ու թյա նը: Գիր քը 
նա խա տես ված է ըն-
թեր ցող նե րի լայն շրջա-
նա կի հա մար: 

– Ստե փան Կեր տո-
ղի «Հայ Առա քե լա կան 
Սուրբ Եկե ղե ցու գոր-
ծու նե ու  թյու  նը Հա-
յաս տա նի առա ջին 
Հան րա պե տու  թ յան 
տա րի նե րին» աշ խա-
տու թյու նը:

Գիր քը նվիր վում է 
1918 թ. մա յի սյան հե-
ր ո  ս ա  մ ա ր տ  ե  ր ի  ե ւ 
Հա յաս  տա նի  առա-
ջին Հան րա պե տու-
թ յ ա ն  հ ռ չ ա կ  մ ա ն 
100-ա մյակին:

Հի  շ յա լ  տա րի  նե -
րին Հայ Առա քե լա կան 
Սուրբ Եկե ղե ցու եւ 
Մայր Աթո ռի գոր ծու նե-
ու թյու նը լու սա բա նող 
աշ խա տու թյան հա մար 
ուսում նա սիր վել են ՀՀ 
ազ գա յին ար խի վում 

եւ Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նում 
պահ վող նյու թեր, որոնց զգա լի մասն առա-
ջին ան գամ է դրվում գի տա կան շրջա նա-
ռու թյան մեջ:

Մե նագ րու թյան մեջ անդ րա դարձ է կա-
տար վում նաեւ 1918 թ. մա յի սյան հե րո սա-
մար տե րին մաս նա կից հայ հո գեւ ո րա կան-
նե րին: 

– Պ. գ. թ. Ար սեն Հա րու թյու նյա նի «Ս. 
Հռիփ սի մե վան քը» աշ խա տու թյու նը եւ Ար-
մե նու հի Հով հան նի սյա նի պատ րաս տած 
Սուրբ Հռիփ սի մե վան քի մա տե նա գի տու-
թյու նը՝ Ս. Հռիփ սի մե վան քի 1400-ա մյա կի 
առի թով։

Առա ջին ուսում նա սի րու թյան մեջ հե-
ղի նա կը կա տա րել է Ս. Հռիփ սի մե վան քի 
պատ մա վի մագ րա գի տա կան քննու թյու-
նը: Սրբա վայ րի պատ մու թյա նը զու գըն թաց 
ներ կա յաց ված են վան քի շրջա կայ քում 
տար բեր տա րի նե րին իրա կա նաց ված 
հնա գի տա կան պե ղում նե րը, ի հայտ եկած 
ուշագ րավ շի նու թյուն ներն ու առար կա նե-
րը: Ագա թան գե ղո սի «Պատ մու թյան» հի-
ման վրա անդ րա դարձ է կա տար վել նաեւ 
Ս. Հռիփ սի մեի վարք-վկա յա բա նու թյա նը: 

Հա վել վա ծում տեղ են գտել նաեւ Մով սես 
Խո րե նա ցու եր կու երկ՝ Հռիփ սի մյանց կույ-
սե րի պատ մու թյու նը ներ կա յաց նող բնա գի-
րը եւ նրանց հի շա տա կին ձոն ված ներ բո ղը:

Երկ րորդ աշ խա տու թյունն առա ջին 
փորձն է մի գրքում ամ բող ջու թյամբ նե րա-
ռե լու որեւէ վանք-եկե ղե ցու մա տե նա գի տու-
թյու նը:

– Ռու բեն վրդ. Զար գա րյա նի «Հի սուս 
Մար կո սի Ավե տա րա նում (մեկ նո ղա կան 

քննու թյուն)» աշ խա-
տու թյու նը:

Ներ կա մե նագ րու-
թյու նը հե ղի նա կի վար-
դա պե տա կան թեզն է, 
որը վեր ջինս պաշտ-
պա նել է 2015 թվա կա-
նին՝ «Հի սուս Մար կո սի 
Ավե տա րա նում» թե-
մա յով:

Հ ե  ղ ի  ն ա կ ն  ի ր 
ուսում նա սի րու  թ յան 
մեջ քննել, վեր լու ծել 
եւ մեկ նա բա նել է Հի-
սուս Քրիս տո սի վե րա-
բե րյալ այն հիմ նա կան 
գա ղա փար ներն ու դի-
տան կյուն նե րը, որոնք 
բնո րոշ են մար կո սյան 
ք ր ի ս  տ ո  ս ա  բ ա  ն ո ւ -
թյանը:

– Ներ սես վրդ.Դա-
նի ե լ յան ցի «Կյանքն 
առանց հա վատ քի (ժո ղովր դա կան քա-
րոզ ներ)» գրքի առա ջին հա տո րը: Այն հրա-
տա րա կու թյան է պատ րաս տել Մայր Աթո ռի 
մի ա բան Ար թուր սրկ. Գեւ որ գյա նը:

Հա յոց մեծ եղեռ նի նա հա տակ «Սսի 
Աթո ռի մի ա բան Ներ սես եպս Դա նի ե լ յան-
ցը (1868–1915 թթ.) քիչ հայտ նի մտա վո-
րա կան հո գեւ ո րա կան նե րից է, որը, բա ցի 
հո գեւ որ սպա սա վո րու թյու նից, զբաղ վել 
է նաեւ ուսուց չու թյամբ եւ գրա կան գոր-
ծու նե ու թյամբ: Աշ խա տակ ցել է Կ. Պոլ սի 
եւ Իզ մի րի թեր թե րին` կեն դա նու թյան օրոք 
հրա տա րա կե լով նաեւ եր կու քա րոզ գիրք՝ 
«Կե անք առանց հա ւատ քի» (1903 թ.) եւ 
«Կա թիլ մը ջուր այ րած սրտե րու» (1912 թ.) 
վեր նագ րե րով:

Սույն քա րոզ գիր քը երկ րորդ վե րահ րա-
տա րա կու թյունն է եւ ունի կրո նա գի տա կան 
եւ բա րո յախ րա տա կան բնույթ:

– Մա ղա քիա ար քե պիս կո պոս Օր մա նյա-
նի բա նա խո սու թյուն նե րը մեկ ժո ղո վա ծու-
ով` «Ազ գա յին բա նա խօ սու թիւն ներ» խո-
րագ րի ներ քո: 

Հա տորն ընդգր կում է «Հա յուն ան ցե ա-
լը, ներ կայն եւ ապա-
գան», «Հա յու թե ան 
հո գին», «Հայ Ազ գու-
թիւն»,«Մի ու թիւն հա-
յու թե ան», «Կա րօտ 
եմք» եւ «Հայ երի-
տա սար դու թիւն» բա-
նա խո սու թյուն նե րը: 
Վեր ջին նե րիս մեջ 
ար տա ցոլ ված են Օր-
մա նյա նի պատ մա-
փի լ ի  սո  փա յա կան, 
կ ր ո  ն ա  գ ի  տ ա  կ ա ն , 
ս ո  ց ի  ա լ - բ ա  ր ո  յ ա -
կան, քա ղա քա կան եւ 
ս ա հ  մ ա  ն ա դ  ր ա  ի -
րա վա կան հա յե ցա-
կար գե րը, որոն ցում 
փաս տարկ վում են 
ազ գա գո յու թյան հիմ-
ք ե  ր ը ,  հ ա  յ ո ւ  թ յ ա ն 
քա ղա քակր թա կան 
ինք նու թյու նը, Հայ 
Եկե ղե ցու պատ մա-
կան դերն ու ազ գա յին էու թյու նը, ազ գա յին 
սահ մա նադ րա կան քա ղա քա կա նու թյան 
մի տում նե րը, ազ գի առ ջեւ հայ ան հատ նե-
րի պար տա վո րու թյուն նե րը ու հա յու թյան 
ապա գա յի տես լա կա նը:

Վե րո հի շյալ բո լոր գրքե րը հրա տա րակ-
վել են մե կե նա սու թյամբ «Սար գիս Գաբ րի ե-
լ յան» հիմ նադ րա մի: 

– Հույն Ուղղա փառ Եկե ղե ցու միտ րո պո-
լիտ Երե միա Ֆուն դա սի «Հին Կտա կա րան. 
բո վան դա կու թյու նը եւ աստ վա ծա բա նու-
թյու նը» եր կի հա յե րեն թարգ մա նու թյու նը: 
Աշ խա տու թյու նը հու նա րե նից հա յե րեն է 
թարգ մա նել Գեւ որ գյան հո գեւ որ ճե մա րա-
նի դա սա խոս Գաբ րի ել քհն. Վար դա նյա նը: 
Գիր քը Հին Կտա կա րա նի ամ բող ջա կան եւ 
հա մա կող մա նի մի ուսում նա սի րու թյուն է, 
որ տեղ նկա տի են առն ված Հին Կտա կա-
րա նին վե րա բե րող նո րա գույն ուսում նա-
սի րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը: Հե ղի նա կը 
նաեւ չի ան տե սել աստ վա ծաշն չա գի տու-
թյան մի շարք ուղ ղու թյուն նե րի, օրի նակ՝ 

սկզբնաղ բ յուր  նե  րի , 
խմբագ րու թյուն նե րի եւ 
օժան դակ գի տու թյուն-
նե րի քննու թյան եղա-
նակ նե րը, հատ կա պես 
սուրբգ րա յին հնա գի-
տու թյան եզ րա հան-
գում նե րը եւ այլն:

Հրա տա րակ վել է մե-
կե նա սու թյամբ «Լեւոն 
սար կա վագ եւ Արաք սի 
Զե նյան» հիմ նադ րա մի:

– Ալեք սանդր Ա Ջու-
ղ ա  յ ե  ց ո ւ  ( Ա մ ե  ն ա յ ն 
Հա յոց  Կա թո ղի  կոս, 
1706–1714)  «Գիրք 
Ատե նա կան» եւ Գեւ որգ 
վրդ. Մխլա յի մի «Ճշմա-
րիտ նշա նա կու թիւն 
կա թու ղի կէու թյան» , 
«Վկա յու թիւնք հայ րա-
պե տաց յա ղագս մի ոյ 
բնու թե ան Քրիս տո սի» 

եւ «Յա ղագս պա հոց» աշ խա տու թյուն նե-
րը, որոնք հրա տա րա կու թյան է պատ րաս-
տել Ախ թա լա յի Ս. Աստ վա ծա ծին վան քի հո-
գեւ որ հո վիվ Հե թում քհն. Թար վեր դյա նը:

18-րդ դա րի աստ վա ծա բա նա կան մտքի 
խո շոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րից են Ալեք սանդր 
Ա Ջու ղա յե ցի Կա թո ղի կո սը եւ Գեւ որգ վրդ. 
Մխլա յի մը, որոնք իրենց հո գեւ որ գոր ծու-
նե ու թյան ամ բողջ ըն թաց քում պայ քա րել են 
հա նուն Հայ Եկե ղե ցու դա վա նան քի անա-
ղար տու թյան:

Հրա տա րակ վել է Ջորջ եւ Ար փիկ Շահ բա-
զ յան նե րի մե կե նա սու թյամբ՝ ի հի շա տակ 
իրենց ծնող նե րի՝ Հո վա կիմ եւ Սա ռա Շահ-
բա զյան նե րի:

– Ման վել սրկ. Սարգ սյա նի կազ մած «Հայ 
հո գեւ ո րա կան նե րի պատ վա նուն նե րի եւ մա-
կա նուն նե րի բա ցատ րա կան բա ռա րա նը»:

Հրա տա րա կու թյու նը նվիր ված է Մա-
ղա քիա արք. Օր մա նյա նի մահ վան 100-
րդ տա րե լի ցին։ 

Բա ռա րա նում ընդ հա նուր առ մամբ ներ-
կա յաց ված է Դ դա րից մին չեւ մեր օրե րի՝ 
պատ վա նուն կամ մա կա նուն ունե ցած 200 

հո գեւ ո րա կան, որոնց 
թվում են Ամե նայն Հա-
յոց Հայ րա պետ ներ, 
Կի լի կիո ու Աղ թա մա-
րի Կա թո ղի կոս ներ, Կ. 
Պոլ սի եւ Երու սա ղե մի 
Պատ րի արք ներ, ինչ-
պես նաեւ Հայ Եկե ղե-
ցու տար բեր թե մե րի 
ար քե պիս կո պոս ներ, 
եպիս կո պոս ներ, վար-
դա պետ ներ, քա հա նա-
ներ, սար կա վագ ներ։ 
350 պատ վա նուն եւ 
մա կա նուն, որոնց գրե-
թե եր կու եր րոր դը նա-
խոր դիվ ուսում նա սիր-
ված չեն եղել։ 

Հրա տա րակ վել է մե-
կե նա սու թյամբ «Լեւ ոն 
սար կա վագ եւ Արաք սի 
Զե նյան» հիմ նադ րա մի:

ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Կրոնական, մշակութային,
լրատվական երկշաբաթաթերթ

Հիմնադիր՝
 Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին

Հրատարակիչ՝
 «Քրիստոնյա Հայաստան»
 թերթի խմբագրություն

Գլխավոր խմբագիր՝
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Գրանցման վկայական՝ 624
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