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 ՎԵ ՐԱ ՓՈ Խ(ՄՆ Ս. ԱՍ Տ(Ա ԾԱԾ ՆԻ

 «Օրհ նեալ ես դ* ի կա նայս»

(Ղկս. Ա. 42)

 Հա յաս տա նեայց Եկե ղե ցին իր տօ նա ցոյ ցին մէջ Ս. Աս տուա ծած-

նայ յատ կա ցու ցած է մէկ քա նի տօ ներ, սա կայն ասոնց մէջ ամե նէն 

կա րև որ տե ղը տուած է իր վե րա փոխ ման, և այդ իսկ պատ ճա ռաւ 

զայն վե րա ծած է տա ղա ւար տօ նի, այ սինքն հինգ մեծ տօ նե րէն մէկն 

է անի կա։

Եկե ղե ցա կան բո վան դակ պատ մու թեան մէջ չկայ իգա կան սե-

ռի այլ ներ կա յա ցու ցիչ մը, որ բարձ րա ցած ըլ լայ Ս. Կոյ սի գտած աս-

տուա ծային ըն դու նե լու թեան և վայե լած՝ երկ նային գե րա գոյն շնոր հը։ 

Անի կա Աս տու ծոյ կող մէ միակ ընտ րեալը հան դի սա ցաւ և կի նե րու մէջ 

«օրհ նեալ »ը։

Դժ բախ տա բար Ս. Կոյ սի կեան քին մա սին լման տե ղե կու թիւն-

ներ չեն տար Աւե տա րան նե րը, այլ հոն կը յի շա տա կուին այն մա սե-

րը, որոնք առըն չու թիւն ու նին Յի սու սի կեան քին հետ։ Իր կեն սագ-

րու թիւ նը կ՚ամ բող ջա նայ աւան դու թիւն նե րով, որոնց մէկ մա սը շատ 

զօ րա ւոր հաս տա տումն եր են։ Այս աւան դու թիւն նե րը գրուած են Ս. 

Աս տուա ծած նայ անու նը կրող ան վա ւեր աւե տա րան նե րու մէջ, որոնք 

ամ փո փուած են «Աս տուա ծա շուն չի կոր սուած գիր քեր» անու նը կրող 

հա տո րին մէջ։ 

Ս. Կոյ սը ուխ տի զա ւակ եղած է։ Յո վա կիմ և Ան նա տա րեց ամո լը 

զա ւակ չու նէին, վասն զի վեր ջի նը ամուլ էր։ Աս տու ծոյ կող մէ շնոր հուե-

ցաւ այս զա ւա կը որ պէս պա տաս խան յի շեալ սր բա կեաց ամո լի աղօթ-

քին և ուխ տի խոս տու մին։ Մա րիամ «թէև ծնաւ բնու թեան օրի նաց 

հա մե մատ, այ սինքն ի հօ րէ և ի մօ րէ, բայց բա ցար ձա կա պէս զերծ 

սկիզ բէն իսկ հա սա րակ մահ կա նա ցու նե րու ադա մա կան արա տա ւո-

րու թե նէն» (Սուրբք և Տօնք)։

Անի կա երեք տա րե կա նին տա ճա րին ըն ծայուե ցաւ ու ժա մա նակ 

մը մնաց հոն։ Եօ թը տա րե կա նին դար ձեալ վե րա դար ձաւ հոն, ուր 

ապ րող բա րե պաշտ այ րի նե րու և կոյ սե րու խում բին հետ սր բա կեաց 

կեանք մը ապ րե ցաւ և զար գա ցաւ իր ազ գին կրօ նա կան գի տե լիք նե-

րով և զօ րա ցաւ երկ նային ներշն չումն ե րով։

Եօ թը տա րի յե տոյ երբ տա ճա րէն ար ձա կուե լու ժա մա նա կը հա-
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սաւ, Մա րիամ չէր ու զեր բաժ նուիլ, վասն զի հոն կեան քի կա տա րե-

լու թեան կը հաս նէր, հրեշ տա կային այ ցե լու ներ կ՚ըն դու նէր և անոնց 

հետ կը խօ սակ ցէր։ Կա մաց կա մաց հո գե կան մաք րու թեամբ և սր-

բու թեամբ կը դադ րէր այս աշ խար հէն ըլ լա լէ և կը դառ նար ինքն ալ 

«հ րեշ տակ ի մարդ կա նէ»։

Ըստ հրէական սո վո րու թեան մեծ Տօ նին առի թով բա րե պաշտ 

մար դիկ տա ճար կը դի մէին և իրենց թեկ նա ծու թիւ նը կը դնէին կոյ սե-

րուն հետ ամուս նա նա լու։ Այս առի թով քա հա նա յա պե տը կ՚ա ղօ թէր և 

Աս տու ծոյ հրա հան գը կ՚ակն կա լէր։ Անի կա թեկ նա ծու նե րու գա ւա զան-

նե րը կը տա նէր սե ղա նին առ ջև ու կը մա տու ցա նէր Եհո վային մար-

գա րէական խօս քին իրա գոր ծու մը տես նե լու հա մար։

 «Ու Յես սէի բու նէն շա ռա ւիղ պի տի ել լէ,

Եւ անոր ար մա տէն ըն ձիւղ պի տի բուս նի»

 (Ե ս. ԺԱ. 1)։

Երբ քա հա նա յա պե տը Յով սէփ անու նով բա րե պաշտ մար դու 

մը գա ւա զա նը մա տոյց Աս տու ծոյ, Մա րիամին հա մար, գա ւա զա նը 

ծաղ կե ցաւ և աղաւ նի մը եկաւ անոր վրայ։ Այն ատեն քա հա նա յա պե-

տը հասկ ցաւ մար գա րէու թեան իրա գոր ծու մը և Մա րիամը նշա նե ցին 

Յով սէ փին։

 Թէև նշա նե ցին զինք ամուս նու թեան հա մար, սա կայն Աս տու ծոյ 

տնօ րի նու թիւ նը տար բեր էր։ Գաբ րիէլ հրեշ տակ երև ցաւ սր բուհ ւոյն 

և բա րև եց զինք ըսե լով. «Ու րախ եղիր շնոր հա լի, Տէ րը քե զի հետ է» 

(Ղուկ. Ա. 29)։

Հ րեշ տա կին աւետ ման լու րին դի մաց Մա րիամ իր հո գե կան հե-

րո սութեամբ կրցաւ պա տաս խա նել «Ե ղի ցի ըստ բա նի քում»։

 Մարդ կային բո վան դակ պատ մու թեան մէջ առա ջին և միակ ան-

գամն էր որ մար դե ղու թիւն տե ղի պի տի ու նե նար և անոր որ պէս մի-

ջոց և ճա նա պարհ ընտ րուած էր այս կոյ սը։ Եւ առանց պատ ճա ռի չէր 

որ Մա րիամ կի նե րուն ընտ րեալը եղաւ և «օրհ նեալ »ը կո չուե ցաւ։

 Հե տև ե լով իր աւան դա կան և սուրբ գրա կան կեան քին կը տես-

նենք որ մեծ ցած էր կրօ նա կան միս թիք մթ նո լոր տի մէջ, ինք զինք ամ-

բող ջու թեամբ Աս տու ծոյ նուի րե լով։

 Հե տև ա բար հո գիով ու մտ քով եղած էր ան բիծ, նկա րագ րով՝ մա-

քուր և հաս տատ, վասն զի կր ցաւ հրեշ տա կի աւետ ման ամ բողջ պա-

տաս խա նա տուու թիւ նը յանձն առ նել մարդ կային մտա ծո ղու թեան դէմ 

ինք զինք պաշտ պա նե լու քա ջու թեամբ։



3 ÈàÚê

Եղած է հա մեստ ու խո նարհ, ինչ որ կը տես նենք մեր Տի րոջ ծնն-

դեան առի թով։ Իր զաւ կին հան դէպ գուր գու րա ցող և նուի րուող մայր, 

ինչ որ երև ան կու գայ Եգիպ տոս փա խուս տին և Երու սա ղէմ ուխ տի 

եր թա լուն առիթ նե րով։ Տա կա ւին Անոր հա սուն տա րի քին գա ցած տե-

ղե րը ետև էն եր թա լով ու փնտ ռե լով զինք։ Նոյ նիսկ խա չին ներ քև խո-

ցո տուած սր տով կը տես նենք զինք։

 Հեզ ու քաղց րա բա րոյ խառ նուած քին շնոր հիւ կր ցաւ ապ րիլ 

Յով հան նէ սին և առա քեալ նե րու հոյ լին հետ։ 

Ս. Կոյ սը Յի սու սի մա հէն և յա րու թե նէն յե տոյ ապ րե ցաւ 15 տա-

րի, միշտ առա քեալ նե րու խում բին մէջ, ներ կայ ըլ լա լով նոյ նիսկ Հո գե-

գալս տեան օրը Վեր նա տան մէջ։

Երբ կը կն քէ իր մահ կա նա ցուն բո լոր առա քեալ նե րը, բա ցի 

Բար թու ղի մէոսէն որ բա ցա կայ էր քա ղա քէն, «մեծ հան դի սու թեամբ և 

ջա հա լոյց թա փօ րով» կը կա տա րեն յու ղար կա ւո րու թիւ նը և կը թա ղեն 

Գեթ սե մա նիի մէջ, ուր այ սօր իր անու նով եկե ղե ցի մը գո յու թիւն ու նի 

և անոր թա փուր գե րեզ մա նին վրայ ամէն առա ւօտ Ս. Պա տա րագ կը 

մա տու ցուի։

 Թա ղու մէն յե տոյ իր գե րեզ մա նին շուրջ երեք օր և երեք գի շեր 

հրեշ տա կային եր գակ ցու թիւն կը լսուի բայց ոչ ոք կը հասկ նայ այս 

խոր հուր դը։

 Բար թու ղի մէոս առա քեալ երբ Երու սա ղէմ կը վե րա դառ նայ, կ՚ի-

մա նայ եղե լու թիւ նը և կը փա փա քի վեր ջին ան գամ տես նել Տի րա մայ-

րը։

Առա քեալ ներ կը բա նան գե րեզ մա նը և թա փուր կը գտ նեն զայն։ 

Այն ատեն կը հասկ նան լսուած եր գակ ցու թեան իմաս տը։ Անոնք կը 

հե տևց նեն թէ Տի րա մայ րը չէր մե ռած այլ քնա ցած էր, և Յի սուս իր 

մօ րը ըրած խոս տու մին հա մա ձայն զինք եր կինք փո խադ րած էր։ Այս 

գոր ծո ղու թիւ նը կը կո չուի «Վե րա փո խումն», որ վե րա ծուած է եկե ղեց-

ւոյ մե ծա գոյն տօ նե րէն միոյն։

 Հոս հարց կը ծա գի նաև թէ ին չու Մա րիամ յա ւէտ Ս. Կոյս, Աս-

տուա ծա ծին և Աս տուա ծա մայր կը կո չուի։

Ք րիս տո սի աշ խարհ գա լու պա րա գան առ նուազն ութ հա րիւր 

տա րի առաջ յայտ նուած էր մար գա րէին բեր նով։

 «Ա հա կոյ սը պի տի յ ղա նայ ու որ դի պի տի ծնա նի և անոր անու նը 

Էմ մա նուէլ պի տի կո չուի» (Ե ս. Է. 14)։ 

Որով մար դե ղու թիւ նը տե ղի պի տի ու նե նար Մա րիամին մէջ և 
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Մա րիամին մի ջո ցաւ։ Ան յա ւի տե նա կան Աս տու ծոյ ընտ րեալն էր այս 

նպա տա կին հա մար։

Եթէ են թա կան Աս տու ծոյ կող մէ ընտ րեալն է, անի կա այ լևս մար-

դոց չի կր նար պատ կա նիլ։

Ապա երբ իր մէ ծնա ծը Աս տու ծոյ որ դի է, որ Հօ րը հետ նոյն բնու-

թիւ նը և էու թիւ նը ու նի, և Մա րիամէն լոկ մար մին կ՚առ նէր մարդ կային 

կեր պա րան քով ներ կա յա նա լու աշ խար հի, զայն ծնո ղը կը դառ նայ Աս-

տուա ծա ծին, և որ պէս մայ րը Անոր՝ Աս տուա ծա մայր։

 Նոր եկե ղե ցի ներ կան որոնք Ս. Մա րիամի յա ւի տե նա կան կու-

սու թիւ նը և Աս տուա ծա ծին ըլ լա լը կը մեր ժեն։ Այս գա ղա փա րը սկ սած 

է չոր րորդ դա րուն սկիզ բը Արիոսով, որ նզո վուած է Տիեզե րա կան ժո-

ղո վէն։ Այս առի թով, 325 թուա կա նին, պատ րաս տուած է Նի կիոյ Հան-

գա նա կը։

 Նոր եկե ղե ցի նե րէն ոմանք կ՚ըն դու նին Քրիս տո սի աս տուա ծու-

թիւ նը և սա կայն կը մեր ժեն Ս. Կոյ սի Աս տուա ծա ծին ըլ լա լը։ Այս եր կու 

գա ղա փար նե րը իրա րու հետ խո տոր կը հա մե մա տին։ Քրիս տոս ի յա-

ւի տե նից Աս տուած էր և զինք ծնո ղը չի կր նար մար դա ծին ըլ լալ, այլ 

Աս տուա ծա ծին։

 Հա յաս տա նեայց եկե ղե ցին հին հին դա րե րէն սկ սեալ այս վեր-

ջին տե սա կէ տին փա րե ցաւ, որ ճշ մա րիտ տե սա կէտն է։

 Հայ ժո ղո վուր դը քրիս տո նէու թիւ նը ըն դու նե լէ յե տոյ «Մայր ամե-

նայն զգաս տու թեանց» Անա հի տի փո խա րէն յար գեց ու սի րեց Ս. Աս-

տուա ծա ծի նը։ Հայ մայ րե րը զայն այն քան սի րե ցին որ փա փա քե ցան 

անոր առա քի նու թիւն նե րը իրենց զա ւակ նե րուն վրայ զար դա րուած 

տես նել և անոր տրուած ածա կան նե րով և ստո րո գե լի նե րով անուա-

նե ցին իրենց զա ւակ նե րը զա նոնք կո չե լով Մա րի, Մա րիամ, Սր բու հի, 

Երա նու հի, Մաք րու հի, Տի րու հի, Իս կու հի, Թա գու հի ևայլն, ևայլն։

 Հուսկ ապա Ս. Աս տուա ծած նայ Վե րա փոխ ման տօ նը ներշնչ-

ման աղ բիւրն է իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րուն հա մար, և առ 

հա սա րակ բո վան դակ քրիս տո նեայ աշ խար հին հա մար, թէ մարդ էա-

կը սր բա կեաց կեան քով և երկ նային առա քի նու թիւն նե րով օժ տուե լով 

կր նայ հաս նիլ կեան քի կա տա րե լու թեան, որ Աս տու ծոյ կամ քը կա տա-

րե լուն և Անոր միանա լուն մէջ կը կա յա նայ։

 Բաբ գէն Ա. Քհնյ. Մագ ս- տեան
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 Ս"ՐԲ ԱՍ Տ"Ա ԾԱ ԾԻՆ

Ող ջո՜յն Սուրբ Մա րիամ, Մայր Աս տուա ծա ծին,

 Մայ րու թեան կո չուած ընտ րեալ գո հար,

Աս տու ծոյ կամ քով, հրաշ քով պայ ծառ,

 Կեանք պար գև ե ցիր Փր կիչ Յի սու սին։

Եր կին քէն փայ լող աստղ մը բա ցա ռիկ

Երեք մո գե րը հաս ցուց Բեթ ղե հէմ,

Որոնք նուէ րով, աղօթ քով վսեմ,

 Լուռ խո նար հե ցան ար քային ման կիկ։

 Պատս պա րե լով Աս տու ծոյ Որ դին,

Ան շուք մսու րը լու սա ւո րուե ցաւ,

Հ րեշ տակ նե րու եր գով տրուե ցաւ

 Մեծ աւե տի սը ամ բողջ աշ խար հին։

Աս տուա ծա ծին մայր, տա ճար սր բու թեան,

Աս տուա ծային լոյս, բա րու թեան պար տէզ,

Արև շող շո ղուն՝ անա ղարտ ու վէս,

 Կար կա ջիւն աղ բիւր, ծա ղիկ ան թա ռամ։

Աս տու ծոյ Որ դին ծնած ըլ լա լով,

 Փա ռա ւո րուե ցար ան կեղծ յար գան քով

 Քու ժո ղո վուր դէդ, որոնք ան վր դով

Կ ՚ապ րէին հպարտ՝ Յի սու սի խօս քով։

Եւ պա տա հե ցաւ ինչ որ գրուած էր.

 Քու Որ դիդ ան մեղ՝ մարդ կու թեան Փր կիչ,

 Նա խան ձող մար դիկ ի խաչ հա նե ցին,

Որոնց մեղ քե րը Ան միշտ կը նե րէր։

 Զաւ կիդ կո րուս տին ի՞նչ պէս դի մա ցար,

 Վիշտդ դառ նա գին ի՞նչ պէս կրե ցիր,

Ո՜վ Աս տուա ծա մայր Մա րիամ սգա կիր,

 Մութ գե րեզ մա նէն երբ բաժ նուե ցար։
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 Սա կայն Աս տուած ներ չեն մեռ նիր եր բեք,

Աս տու ծոյ Որ դին՝ Յի սուս խա չե ցեալ,

Երեք օր յե տոյ եղաւ յա րու ցեալ,

Մ խի թա րե լով մօ րը վշ տա բեկ։

 Տաս նը հինգ տա րի յետ խա չե լու թեան,

 Սուրբ Աս տուա ծա ծին, Քրիս տո սի մայր, 

Աս տու ծոյ կամ քով վե րա փո խուե ցար,

Ար ժա նա նա լով զաւ կիդ միաց ման։

Ո՜վ Սուրբ Մա րիամ, կ՚ա ղա չենք քե զի,

Որ բա րե խօ սես զաւ կիդ՝ Յի սու սի,

Որ պար գև է մեզ նոր հա ւատք յոյ սի,

 Նոր սի րով աղ բիւր՝ որ հաս նի մե զի։

Գ րի գոր Հո թոյեան
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ԵՐ ԿԻՒՂ ՏԵԱՌՆ 

ԱՍ Տ,ԱԾ ՍԷ՞Ր Է, ԹԷ՞ ԼԱ ՓՈՂ ԿՐԱԿ

 Սո վո րա բար ըն դու նուած է ասել, թէ Աս տուած սէր է, և սի րոյ 

մէջ եր կիւղ չկայ, թէ մենք ոչ մի բա նից չպէտք է վա խե նանք, միշտ 

ու րախ պէտք է լի նենք, քան զի Աս տուած մեզ սի րում է: Այս ար տա յայ-

տու թիւ նը, որ ընդ հա նուր ճշ մար տու թեան միայն մէկ մասն է, ան շուշտ 

հիմն ուած է Ս. Գր քի վրայ, ուր, յատ կա պէս Նոր Կտա կա րա նում, բազ-

միցս խօս ւում է Աստ ծոյ սի րոյ մա սին, ինչ պէս օրի նակ Յով հան նէս 

առա քեալի թղ թում կար դում ենք. «Աս տուած սէր է: Եւ սրա նում երե-

ւաց Աստ ծոյ սէ րը մեր հան դէպ. այն, որ Աս տուած իր միածին Որ դուն 

աշ խարհ ու ղար կեց, որ պէս զի Նրա նով կեն դա նի լի նենք» (Ա Յովհ. Դ 

8–9), «Աս տուած սէր է. և ով սի րոյ մէջ է ապ րում, բնակ ւում է Աստ ծոյ 

մէջ, և Աս տուած բնակ ւում է նրա մէջ: Սի րոյ մէջ եր կիւղ չկայ, և կա-

տա րեալ սէ րը հե ռու է վա նում եր կիւ ղը, որով հե տև եր կիւ ղը տան ջան-

քով է ու ղեկց ւում, և ով երկն չում է, կա տա րեալ չէ սի րոյ մէջ» (Ա Յովհ. 

Դ 16, 18): 

Այ սօր, յատ կա պէս քրիս տո նեայ որոշ աղանդ նե րի կող մից, այն-

քա՜ն է շեշտ ւում «Աս տուած սէր է» գա ղա փա րը, որ շա տե րի մօտ տե-

ղիք է տա լիս սխալ ըմբռ նումն ե րի, որով մո ռա ցու թեան է տր ւում կամ 

երկ րոր դա կան է հա մար ւում այն, որ Աս տուած նաև ար դար է: Նրա 

սէ րը ակն կա լում է մեր փր կու թիւ նը, քան զի դրա հա մար Նա մեզ մօտ 

ու ղար կեց իր միածին Որ դուն՝ Յի սուս Քրիս տո սին, սա կայն Նրա ար-

դա րու թիւնն էլ հա րուա ծում է խս տա սիրտ մե ղա ւոր նե րին: Այն պէս որ 

«Աս տուած չի խնա յում իր սի րե լուն, թէ նա եղաւ պա տուի րա զանց» 

(Ներ սէս Շնոր հա լի, Ողբ Եդե սիոյ, Երև ան, 1982, էջ 165), «Բաւ չէ 

միայն վս տա հու թիւն հան դէպ հա ւա տը ճշ մա րիտ, պէտք է գոր ծերն 

ար դա րու թեան միաբա նել հա ւա տի հետ» (նոյն տե ղում, էջ 169):

 Սուրբ Գր քում Աստ ծոյ ողոր մա ծու թեան և գթասր տու թեան 

առըն թեր, ինչ պէս տես նում ենք Նի նուէի զղ ջա ցող բնա կիչ նե րի 

նկատ մամբ (Յովն ան Գ 10), յա ճախ հան դի պում ենք նաև Նրա ար դար 

դա տաս տա նին, Նրա սահ մա նած պա տիժ նե րին, որոնք հե տապն դում 

են գլ խա ւոր եր կու նպա տակ. 

ա.- Մեզ սր բաց նե լու, դէ պի իր մօտ առաջ նոր դե լու և լց նե լու իր 

ան սահ ման սի րով: Նա մեզ սի րում է և համ բե րա տար է՝ նոյ նիսկ բազ-
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մա պա տիկ ան գամ եթէ մե ղան չենք, սա կայն, զգո՜յշ, չփոր ձենք չա րա-

շա հել Նրա համ բե րու թիւ նը. 

բ.- Ցոյց տա լու իր ամե նա կա րո ղու թիւնն ու ար դա րու թիւ նը: Երբ 

շա րու նա կում ենք մեր խս տասր տու թիւ նը՝ յա րա տև ե լու մեղ քե րի մէջ, 

այն ժա մա նակ պա տու հաս ւում ենք: Թէ երբ է լց ւում Աստ ծոյ համ բե-

րու թեան բա ժա կը, դա միայն Ին քը գի տէ: Հա ւա տա ցեալը պէտք է հս-

կի, զգաստ լի նի և աղօ թի, վա խե նայ բոր բո քե լու Տի րոջ ար դար զայ-

րոյ թը: «Ա մուր պա հենք շնոր հը, և այդ շնոր հով ծա ռայենք Աստ ծուն՝ 

իրեն հա ճե լի ձև ով՝ ահով և դո ղով, քան զի մեր Աս տուա ծը լա փող 

կրակ է» (Ե բր. ԺԲ 28֊-29) : Ու րեմն, չպէտք է մո ռա ցու թեան տալ, որ 

Աս տուած ար դար է և չզղ ջա ցող մե ղա ւո րին պա տու հա սող: Եթէ այդ-

պէս չլի նէր, բո լորն էլ, նոյ նիսկ սա տա նան, եր կինք կը գնային: Եթէ 

այդ պէս չլի նէր՝ կա րիք չկար Քրիս տո սի չար չա րանք նե րով ձեռք բե-

րուած մարդ կային մեղ քե րի քա ւու թեան և մարդ կանց փր կու թեան: 

Իսկ խս տա սիրտ մե ղա ւոր նե րի հա մար հէնց ին քը՝ Քրիս տոս ու նի իր 

դա տա պարտ ման խօս քը. «Ա նի ծեալ նե՛ր, գնա ցեք ին ձա նից յա ւի տե-

նա կան կրա կը, որ պատ րաս տուած է սա տա նայի և իր հրեշ տակ նե րի 

հա մար» (Մատթ. ԻԵ 41):

 Հիմն ուե լով Յով հան նէս առա քեալի Յայտ նու թեան գր քի Ա. գլ-

խի վրայ, և րո պա կան արուես տի միջ նա դա րեան քան դակ նե րում և 

սր բա պատ կեր նե րում շատ ան գամ Քրիս տո սը ներ կա յա ցուած է իբ րև 

դա տա ւոր, որի «բե րա նից ել նում է սրած երկ սայ րի սուր», Նա մի ձեռ-

քով դա տա պար տում է, և միւ սով՝ վե րա կանգ նում ու ազա տագ րում: 

Եր բեմն հա մա րեա նոյն ձև ով պատ կե րուած է նաև Հայր Աս տուած, 

որի աջ և ձախ կող մե րում հան դէս են գա լիս Յի սուսն ու Մա րիամ Աս-

տուա ծա մայ րը իբ րև բա րե խօս ներ: Տի րոջ աջ և ձախ ձեռ քե րը, մէ կը 

դէ պի վեր բարձ րա ցած՝ իբ րև փր կու թեան խորհր դա նիշ, միւ սը դէ պի 

վար թե քուած՝ իբ րև դա տա պարտ ման վճիռ, ներ կա յաց նում են Նրա 

ամե նա զօր էու թիւ նը՝ իր զոյգ դր սև ո րումն ե րով:

 Նա, ով միայն Աստ ծու սէրն է քա րո զում, և իբ րև իր փր կու թեան 

երաշ խիք բա ւա րար է հա մա րում Նրա կա տա րեալ բա րու թիւնն ու ան-

չափ ողոր մա ծու թիւ նը, սխալ ւում է: Մենք բո լորս էլ մե ղա ւոր ներ ենք և, 

ըստ Յով հան նէս առա քեալի, «ե թէ ասենք՝ «մենք ոչ մի մեղք չու նենք», 

մենք մեզ ենք խա բում, և ճշ մար տու թիւն չկայ մեր մէջ» (Ա Յովհ. Ա 

8): Հա կա ռա կը պն դել, թէ մենք ան մեղ ենք կամ Աստ ծու հան դէպ ու-

նե ցած մեր հա ւա տով ար դէն իսկ ապա հո ված ենք մեր փր կու թիւ նը, 
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կը նշա նա կէ գո ռո զա միտ ենք և յա ւակ նոտ, հե տև ա բար, կրկ նա կի 

մե ղա ւոր: Յա ւակ նո տու թիւ նը կամ ան խո հեմ յոյ սը դառ նում է կոր-

ծա նա րար, որով հե տև այն շեղ ւում է աս տուա ծային ար դա րու թեան 

և իմաս տու թեան կող մից հաս տա տուած կար գից: Ըստ այդ հաս տա-

տուած կար գի՝ մե ղա ւո րը նախ պէտք է ան կեղ ծօ րէն զղ ջայ իր գոր ծած 

մեղ քե րի վրայ և ապա ակն կա լի Աստ ծոյ ողոր մու թիւնն ու քա ւու թիւ նը: 

Առանց զղ ջու մի չկայ նե րում, ինչ պէս որ առանց ար դար վաս տակ նե րի 

չկայ փա ռաց պսակ: Չար դա րա ցուած վս տա հու թիւ նը Աստ ծու հան-

դէպ քա ջա լե րում է մարդ կանց յա րա տև ե լու իրենց մեղ քե րի մէջ, հե-

ռաց նում է նրանց բա րի պայ քա րից ու առա քի նի կեան քից: 

Ա սող ներ էլ կան, թէ Հին Կտա կա րա նի Աս տուա ծը վրէժխն-

դիր է, մարդ կանց սպառ նա ցող ու պատ ժող, մինչ դեռ Նոր Կտա կա-

րա նի Աս տուա ծը, որ յայտն ւում է Յի սուս Քրիս տո սով, գթա սիրտ է, 

համ բե րող ու նե րող: Այդ ասող նե րը, սա կայն, նկա տի չեն առ նում, որ 

այդ միև նոյն Աս տուա ծը թէ՛ Հին Կտա կա րա նում և թէ՛ Նո րում հէնց 

չզղ ջա ցող մե ղա ւո րին է դա տաս տա նի են թար կում, իսկ ար դա րին էլ՝ 

փր կում, ինչ պէս եղավ Ջր հե ղե ղի ժա մա նակ կամ մեղ քե րով ապա կա-

նուած սո դո մա ցի նե րի պա րա գա յում: Այս մա սին մեր մա տե նա գիր նե-

րից Եզ նիկ Կող բա ցին շատ ճիշտ է ար տա յայ տուել. «Ո՛վ ան միտ ներ ու 

մո լո րուած ներ, եթէ ահա ւոր սպառ նա լիք նե րի պատ ճա ռով էք փախ-

չում Օրէն քի Աստ ծուց (այ սինքն՝ Հին Կտա կա րա նի Աստ ծուց), իսկ Յի-

սու սը տա լիս է նրա նից աւե լի սպառ նա լիք ներ՝ ան շէջ հուր, ան մահ 

որդ, յա ւի տե նա կան տան ջանք ներ, ո՞ւր պի տի փախ չէք: Ակ նյայ տօ րէն 

չի՞ երև ում, որ թէ՛ Հին Կտա կա րա նը և թէ՛ Նո րը տուո ղը մէկն է» (Եզ-

նիկ Կող բա ցի, Եղծ Աղան դոց, Երև ան, 1970, էջ 177):

 

ԵՐ ԿԻՒ ՂԸ ԻԲ ՐԵՒ ՄԱՐԴ ԿԱՅԻՆ ԶԳԱ Ց1Մ 

Վս տա հա բար գո յու թիւն չու նի մի ան ձ, որ իր կեան քում եր բև է 

եր կիւղ չի կրել որև է մէ կից, որև է պա տա հա րից կամ երև ոյ թից: Եր-

կիւ ղը մարդ կային զգա ցում է, այ սինքն՝ մարդ կային բնու թեան յա-

տուկ: Եր կիւ ղի տե սակ նե րը բազ մա զան են. եր կիւղ հզօ րից, մա հից, 

խա ւա րից, անո րոշ ապա գայից, մեր ժուած լի նե լուց, խոշ տան գուե լուց, 

չհաս կա ցուե լուց, նա խա տուե լուց, պատ ժուե լուց, առանձ նու թիւ նից, 

բնու թեան աղէտ նե րից, վայ րի գա զան նե րից ու սո ղուն նե րից և այլն: 

Արիասիրտ մար դը պայ քա րում է իրեն սպառ նա ցող եր կիւղ նե րի դէմ 

և կա րո ղա նում է դրանց շա տե րի դէմ պաշտ պա նուել, մի ջոց ներ գտ-
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նել դրանք յաղ թա հա րե լու: Դրա հա մար հար կա ւոր է մարդ կային և 

հո գե կան հա սու նու թիւն ու փոր ձա ռու թիւն, ինչ պէս նաև առողջ դաս-

տիարա կու թիւն՝ ըն տա նե կան և հա սա րա կա կան առողջ մի ջա վայ րում: 

Այս տեղ մենք նկա տի չու նենք այն եսա կենտ րոն և հա սա րա կա-

կան եր կիւ ղը, որը մղում է մար դուն վախ կո տու թեան, նրա նկա րագ րի 

խա թար ման ու ան բա րո յա կան արարք նե րի, երբ են թա կան փնտ ռում 

է միայն իր ան ձնա կան շահն ու ապա հո վու թիւ նը, դիրքն ու պաշ տօ նը, 

և դրանք չկորց նե լու մտա վա խու թիւ նից ել նե լով՝ ոտ նա կոխ է անում 

բա րո յա կան բո լոր չա փա նիշ նե րը: Այլ մեր խօս քը վե րա բե րում է մար-

դու բնազ դային կամ նախ նա կան եր կիւ ղին, որում գո յու թիւն չու նի 

որև է հա շուեն կա տու թիւն: 

ԵՐ ԿԻՒ ՂԸ ԿՐՕ ՆԱ ԿԱՆ ԻՄԱՍ ՏՈՎ

Կ րօ նա կան իմաս տով եր կիւ ղը սոս կա կան վախ չէ, այլ այն իր 

մէջ պար փա կում է Աստ ծոյ նկատ մամբ խո րին պատ կա ռանք, կա տա-

րեալ վս տա հու թիւն և ան մնա ցորդ նուի րում: Մի խօս քով, եր կիւ ղը՝ 

հաս տա տուած ան կեղծ պատ կա ռան քի և ար դա րա ցուած վս տա հու-

թեան զգա ցումն ե րի վրայ, վե րած ւում է յոյ սի և սի րոյ: Այն երաշ խիքն 

է հա ւա տա ցեալի ուղ ղամ տու թեան ու ընդ հան րա պէս բա րո յա կան գո-

յու թեան, ինչ պէս կար դում ենք Ժո ղո վո ղի Գր քի ԺԲ գլ խի 13-րդ հա-

մա րում, ըստ եբ րա յա կան բնագ րի. «Վա խե ցի՛ր Աստ ծուց և պա հի՛ր 

Նրա պա տուի րան նե րը, քան զի այս է մարդն ամ բող ջո վին», այ սինքն՝ 

Աստ ծուց երկն չելն ու պա տուի րա նա պա հու թիւ նը բնո րո շում են մարդ 

արա րա ծին, որոն ցով նա տար բեր ւում է միւս ստեղ ծուած նե րից (տես՝ 

Յա կոբ եպս. Գլն ճեան, «Կո հե լէթ», էջ 202) և ձեռք է բե րում հո գե կան 

խա ղա ղու թիւն ու եր ջան կու թիւն: Թէև եր կիւղ և եր ջան կու թիւն իրար 

հա կա դիր բա ներ են, սա կայն կրօ նա կան իմաս տով պի տի տես նենք, 

որ նրանք ամ բող ջաց նում են մի մեանց: 

Նոյ նօ րի նակ հա կա սու թիւն տե սա կա նօ րէն հան դէս է գա լիս 

նաև Յի սու սի խօս քե րում, երբ ասում է. «Լ սի՛ր, Իս րայէլ, պա տուի րան-

նե րի մէջ ամէ նից առա ջինն է՝ մեր Տէր Աս տուա ծը միակ Տէրն է, և 

դու պի տի սի րես քո Տէր Աստ ծուն քո ամ բողջ սր տով, քո ամ բողջ հո-

գով, քո ամ բողջ մտ քով և քո ամ բողջ զօ րու թեամբ. սա՛ է առա ջին 

պա տուի րա նը: Եվ երկ րոր դը նման է սրան. դու պի տի սի րես քո ըն-

կե րո ջը, ինչ պէս ինքդ քեզ. չկայ ու րիշ պա տուի րան աւե լի մեծ, քան 

սրանք» (Մարկ. ԺԲ 29-31), նաև՝ «Ցոյց կը տամ ձեզ, թէ ու մի՛ց պէտք է 
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վա խե նաք. վա խե ցէ՛ք նրա նից, ով սպա նե լուց յե տոյ գե հէն նե տե լու իշ-

խա նու թիւն ու նի: Այո՛, ասում եմ ձեզ, վա խե ցէ՛ք նրա նից» (Ղուկ. ԺԲ 5): 

Աստ ծուց երկն չել նշա նա կում է նաև՝ փա ռա բա նել, պաշ տել 

և հնա զան դուել Նրան: Դրա լա ւա գոյն օրի նակ նե րը տա լիս են Հին 

Կտա կա րա նում հան դէս եկող հա ւա տի նա խա հայ րե րը, որոն ցից 

յատ կա պէս Աբ րա հա մը նշա նա ւոր ւում է Աս տու ծոյ հան դէպ իր դր սև ո-

րած հնա զան դու թեամբ՝ իբ րև ար դիւնք աս տուա ծա վա խու թեան, երբ 

պատ րաստ էր նոյ նիսկ զո հե լու իր սի րե լի որ դուն, սա կայն լսում է Տի-

րոջ պատ գա մա բե րի ձայ նը. «Ձեռք մի՛ տուր պա տա նուն, նրան որև է 

վնաս մի՛ պատ ճա ռիր, որով հե տև այժմ հա մո զուե ցի, որ դու եր կիւղ ու-

նես Աստ ծու նկատ մամբ և ինձ հա մար չես խնայի քո որ դուն» (Ծննդ. 

ԻԲ 12): Աբ րա հա մի՝ Աստ ծու հան դէպ ու նե ցած եր կիւ ղը ար տա յայտ-

ւում է նաև այն վս տա հու թեամբ, որ Աս տուած կա րող էր նոյ նիսկ մե-

ռել նե րից յա րու թիւն տալ իր որ դուն (Տե՛ս Եբր. ԺԱ 19):  

 Հին Կտա կա րա նի աս տուա ծա վախ մարդ կան ցից է նաև Յով բը 

(հմմտ. Յովբ Ա 1: Գրա բար բնագ րում աս տուա ծա վախ բա ռի փո խա-

րէն շատ ան գամ դրուած է՝ աս տուա ծա պաշտ): Յով բը բա զում փոր-

ձու թիւն ներ ու դժ բախ տու թիւն ներ կրե լով հան դերձ՝ ան սա սան հա ւա-

տով յոյ սը դնում է իր Փրկ չի վրայ, և դա ար դիւնք է իր աս տուա ծա վա-

խու թեան, որն իրեն յոյս և վս տա հու թիւն է ներշն չում Ամե նա կա րո ղի 

նկատ մամբ: «Գի տեմ,— ասում է նա,— որ իմ Փր կիչս կեն դա նի է, և 

Նա վեր ջում պի տի բարձ րա նայ երկ րի վրայ» (Յովբ ԺԹ 25): 

Նոր Կտա կա րա նում կա րե լի է նկա տի ու նե նալ Սի մէոն Ծե րու-

նուն, որի մա սին Ղու կաս աւե տա րա նի չը գրում է. «Այդ մար դը ար դար 

ու աս տուա ծա վախ էր և ակն կա լում էր Իս րայէ լի մխի թա րու թիւ նը. և 

Սուրբ Հո գին էր նրա մէջ» (Բ 25): Ու րեմն, միայն նա´ կա րող է աս-

տուա ծա վախ լի նել, ում հետ է Ս. Հո գին:

 

ԱՍՏ Ծ%Ց ԵՐԿՆ ՉԵ ԼԸ ԻԲ ՐԵՒ ՇՆՈՐՀ Ս%ՐԲ ՀՈ Գ% 

Ճշ մա րիտ աս տուա ծա վա խու թիւ նը մար դու ու նե ցած բնա ծին եր-

կիւ ղը չէ իրե նից հզօր ու ժե րի նկատ մամբ, այլ այն ար դիւնք է Ս. Հո գու 

զօ րու թեանը, որով մեր ձե նում ենք Աստ ծուն և լց ւում իմաս տու թեամբ, 

իսկ «ի մաս տու թեան սկիզ բը Աստ ծոյ եր կիւղն է» (Ա ռակք Ա 7, Սաղմ. 

ՃԺ 10, Սի րաք Ա 16, 22): Այդ իմաս տու թիւ նը կա յա նում է Աստ ծոյ խօս-

քի ճա նաչ ման, գի տու թեան և հաս կա ցո ղու թեան մէջ, խօսք, որ Ս. Հո-

գու մի ջո ցով է յայտն ւում բո լոր նրանց, ով քեր երկն չում են Աստ ծուց: 
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Այս առու մով Պօ ղոս առա քեալն ասում է. «Ար դա րև իմաս տու թիւ նը 

քա րո զում ենք չա փա հաս նե րին, իմաս տու թիւն, որ այս աշ խար հի նը 

չէ, ոչ էլ այս աշ խար հի՝ կոր ծան ման սահ մա նուած իշ խան նե րի նը, այլ 

քա րո զում ենք Աստ ծոյ իմաս տու թիւ նը, ծա ծուկ, խորհր դա ւոր, որն 

Աս տուած սահ մա նել էր մեր փառ քի հա մար նախ քան յա ւի տեան նե րը, 

որն այս աշ խար հի իշ խան նե րից ոչ մէ կը չհաս կա ցաւ. որով հե տև, եթէ 

հաս կա ցուած լի նէր, ար դա րև փառ քի Տի րո ջը չէին խա չի, այլ, ինչ պէս 

գրուած էլ է. «Ինչ որ աչ քը չտե սաւ, և ական ջը չլ սեց, և մար դու սիր տը 

չըն կաւ, Աս տուած պատ րաս տեց իր սի րե լի նե րի հա մար»: 

 « Բայց Աս տուած մեզ յայտ նեց իր Հո գով. որով հե տև Հո գին 

քն նում է ամէն ինչ, նաև՝ Աստ ծոյ խո րու թիւն նե րը, քան զի մարդ կան-

ցից ո՞վ է, որ բան գի տէ մար դու մա սին, եթէ ոչ՝ մար դու հո գին, որ նրա 

մէջ է: Նոյն պէս և ոչ ոք չգի տէ Աստ ծոյ խոր հուրդ նե րը, եթէ ոչ՝ Աստ ծոյ 

Հո գին: Ու րեմն մենք ոչ թէ այս աշ խար հի հո գին առանք, այլ այն Հո-

գին, որ Աստ ծուց է, որ պէս զի ճա նա չենք այն, որ Աստ ծուց շնոր հուեց 

մեզ: և ինչ որ յայտ նում ենք, ոչ թէ ճար տար խօս քե րի մարդ կային 

ու սու ցու մով է, այլ Հո գու վար դա պե տու թեամբ, հո գև որ բա նե րը հո-

գև որ նե րի հետ ենք հա մե մա տում. քան զի շն չա ւոր մար դը Աստ ծոյ 

Հո գու նը չի ըն դու նում, որով հե տև այդ յի մա րու թիւն է նրա հա մար. և 

չի կա րող հաս կա նալ, եթէ հո գե պէս է քնն ւում: Իսկ հո գև որ մար դը 

քն նում է ամէն ինչ. և ին քը ոչ ոքից չի քնն ւում: Իսկ արդ ՝ո՞վ իմա ցաւ 

Տի րոջ մտա ծու մը, որ խոր հուրդ տայ Նրան. բայց մենք ու նենք Քրիս-

տո սի մտա ծու մը» (Ա Կորնթ. Բ 6-16):

Ն րանք, ով քեր առանց Աստ ծոյ եր կիւ ղի, առանց Ս. Հո գու օգ-

նու թեան, այլ պար զա պէս վս տա հե լով իրենց մտային սե փա կան 

կա րո ղու թեանը՝ փոր ձում են լոկ ու սումն ա ռու թեան ճա նա պար հով 

իմաս տու թեան հաս նել, ձա խող ւում են և ընկ նում որո գայ թի մէջ, քան-

զի «գիրն սպա նում է, իսկ հո գին՝ կեն դա նաց նում» (Բ Կորնթ. Գ 6): 

Այս խօս քը վե րա բե րում է յատ կա պէս նրանց, ով քեր Աստ ծոյ սր բա-

զան եր կիւ ղը մի կողմ թո ղած, զբաղ ւում են աս տուա ծա բա նա կան 

դա տարկ վէ ճե րով կամ ցան կա նում են փա ռա ւո րուել իբ րև աս տուա-

ծա բան ու եկե ղե ցու դոկ տոր, մինչ դեռ չեն հաս կա նում, որ մե ծա գոյն 

աս տուա ծա բա նը հէնց ին քը՝ սա տա նան է, որ որև է մե կից աւե լի լաւ 

գի տէ, թէ Ով է Աս տուած և ի՛նչ է կա մե նում, թէև սար սում է Նրա նից, 

սա կայն այդ եր կիւ ղը ստր կա կան է, որի մէջ սէր չկայ, և դրա նից է գա-

լիս նրա կոր ծա նա րար չա րու թիւ նը: 
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Աստ ծոյ հան դէպ եր կիւ ղը նաև մղում է մեզ պա տաս խա նա-

տուու թիւն ստանձ նե լու մի մեանց նկատ մամբ և ծա ռայե լու իրար: Այս 

իմաս տով է ասում Պօ ղոս առա քեալը.

«Հ նա զան դուե ցէ՛ք մի մեանց Քրիս տո սի եր կիւ ղով» (Ե փես. Ե 21), 

քան զի «ոչ ոք Աստ ծուն եր բեք չի տե սել: Եթէ մի մեանց սի րենք, Աս-

տուած բնակ ւում է մեր մէջ. և Նրա սէ րը մեր մէջ կա տա րեալ է» (Ա 

Յովհ. Դ 12): Ու րեմն, դր դուած Աստ ծոյ եր կիւ ղից, պէտք է յար գենք 

ու սի րենք մի մեանց, որ պէս զի Աստ ծոյ սէ րը բնա կուի մեր մէջ: Այդ 

սէ րը հետզ հե տէ կը վա նի մեր մէջ գո յու թիւն ու նե ցող բո լոր տե սա կի 

եր կիւղ նե րը:

 

ԱՍՏ ԾՈՅ ՀԱՆ ԴԷՊ ԵՐ ԿԻՒ ՂԸ ԱՏԵ ԼԻ Է ԴԱՐՁ Ն5Մ ՉԱ ՐԸ 

Ըստ Առա կաց գր քի (Ը 13), «Տի րոջ հան դէպ զգա ցուած եր կիւ ղը 

ատե լի  է դարձ նում չա րը», այ սինքն՝ այն մղում է հա ւա տա ցեալ մարդ-

կանց բա րե գոր ծու թեան և ատե լու չա րու թիւ նը, որը Ս. Գր քի միև նոյն 

հա տուա ծում (ը ստ. եբր. բնագ րի) բնո րոշ ւում է գո ռո զամ տու թեամբ 

ու նեն գա ւոր լե զուով: Հե տև ա բար, նրանք, ով քեր Աստ ծուց չեն երկն-

չում, գո ռո զա միտ են: Դրանց թւում պէտք է նկա տի ու նե նալ այն պի-

սի նե րին, որոնք աս տուա ծաց նում են իրենց սե փա կան մո լու թիւն նե րը՝ 

դրա մի, դիր քի և վա ղան ցուկ փառ քի հան դէպ: Այդ պի սիք այս աշ խար-

հում շատ ան գամ ապ րում են ան պա տիժ, այ սինքն՝ ըն թա նում են ըստ 

իրենց մարմն ի պա հանջ նե րի, առանց երկն չե լու աս տուա ծային ար-

դա րու թիւ նից կամ առանց մտա հո գուե լու ու րիշ նե րի մարդ կային իրա-

ւունք նե րի մա սին: Այս առու մով Պօ ղոս առա քեալը գրում է. «Չ խա-

բուէք, Աս տուած չի ծաղր ւում, որով հե տև ինչ որ մարդս սեր մա նում է, 

նոյ նը և կը հն ձի. ով սեր մա նում է իր մարմն ի հա մար, այդ մարմն ից էլ 

կը հն ձի ապա կա նու թիւն. իսկ ով Հո գու հա մար է սեր մա նում, այդ Հո-

գուց էլ կը հն ձի յա ւի տե նա կան կեանք» (Գա ղատ. Զ 7֊8): 

Ու րեմն այս տեղ հար ցը չի վե րա բե րում այն եր կիւ ղին, որ մեզ 

ջլա տում  և յու սա հա տու թեան է մատ նում, այլ այն եր կիւ ղին, որ մեզ 

մղում է հրա ժա րուե լու մեղ քից և դի մե լու Աստ ծու օգ նու թեանը, չա-

ռաջ նոր դուե լու մեր սե փա կան տկա րու թեամբ, որ մեզ կա րող է հեշ-

տու թեամբ տա նել դէ պի մա հա ցու մեղ քե րի հրա պոյ րը: 

Աս տուա ծա վախ լի նե լը մեզ առիթ է տա լիս մեր սիրտն ուղ ղե լու 

դէ պի լաւն ու բա րին: Աստ ծու հան դէպ սէրն էլ մեզ մղում է ծա ռայե լու 

Նրան և մեր նման նե րին, սա կայն Տի րոջ սր բա զան եր կիւղն է, որ մեզ 
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հի շեց նում է առ կա վտանգ նե րի մա սին: Նա, ով կար ծում է, թէ կա տա-

րեալ է սի րոյ մէջ և կա րիք չու նի Աստ ծուց երկն չե լու, հեշ տու թեամբ 

ընկ նում է ինք նա խա բէու թեան և գո ռո զամ տու թեան որո գայթ նե րում: 

Մի խօս քով, Աստ ծուց երկն չել նշա նա կում է յատ կա պէս ատել 

այն, ինչ որ Աս տուած ատում է, և սի րել այն, ինչ որ Աս տուած սի րում 

է: Այս միտ քը հիմն ուած է Ս. Գր քի հե տև եալ հա մար նե րի վրայ. Սաղմ. 

Ա 1֊3, ԻԵ 5, ԽԴ 8, ՂԷ 10, Առակք Ը 13, Զաք. Ը 17, Յովհ. ԺԳ 34–35, 

Հռոմ. ԺԲ 9, Յայտն. Բ 6:

 

ԱՍՏ Ծ%Ց ԵՐԿՆ ՉԵ ԼԸ ՆԿԱ ՏԻ % ՆԻ ՅԱՏ ԿԱ ՊԷՍ ՈՐ ԴԻԱԿԱՆ 

ԵՐ ԿԻՒ ՂԸ

 Շա տե րը Աստ ծուց երկն չում են պար զա պէս այն մտա հո գու-

թեամբ, թէ մի օր են թա կայ են լի նե լու Նրա ահեղ դա տաս տա նին: Ու-

րեմն այդ դա տաս տա նի վախն է, որ եր կիւղ է պար տադ րում, սա մի 

ստր կա կան հո գե բա նու թեամբ դր սև ո րուող եր կիւղ է, որն ինք նին ան-

կաշ կանդ և ինք նա բուխ մի զգա ցու մի ար տա յայ տու թիւն չի կա րող լի-

նել: Նման եր կիւ ղով  հա մա կուած մար դիկ իրենց ողջ կեան քում մնում 

են եր կիւ ղի գե րի ներ: Նրանք, սար սա փե լով Աստ ծուց և Նրա դա տաս-

տա նից, պար տա ւոր ւում են իրենց սե փա կան բնու թեանը դէմ գոր ծել, 

որ պէս զի զերծ մնան պա տու հաս նե րից: Այս պի սի մի եր կիւղ անէծք է, 

քան զի մտ րա կի սպառ նա լի քի տակ չի կա րե լի եր ջա նիկ լի նել: Միւս 

կող մից էլ պար տադ րուած եր կիւ ղը ինչ որ չա փով, թէ կուզ են թա գի-

տակ ցա բար, ատե լու թիւն է առա ջաց նում պար տադ րո ղի հան դէպ, 

«քան զի ակա մայ բռ նա դա տուա ծը չու նի ան կեղծ սէր, ուս տի չի կա րող 

նաև ստա նալ լրիւ փր կու թիւն» (Գ րի գոր Նա րե կա ցի, Նա րեկ, Բան ԻԷ):

Ք րիս տո նեանե րը նման մի եր կիւ ղի հո գի չս տա ցան, այլ նրանց 

ստա ցա ծը սի րոյ և որ դեգ րու թեան հո գին է (հմմտ. Բ Տիմ. Ա 7, Հռոմ -

.Ը 15): Իսկ Աստ ծուց երկն չե լը նա խադ րում է մի առողջ եր կիւղ կամ 

պատ կա ռանք հէնց այն պէս, ինչ պէս որ երե խան տա ծում է իր հօր 

նկատ մամբ, թէև սկզ բում պա տիժ նե րից վա խե նա լով, սա կայն հետզ-

հե տե, երբ խե լա հաս է դառ նում, որ պէս զգու շու թիւն սխալ գոր ծե լուց՝ 

պար զա պէս չվշ տաց նե լու հա մար իր սի րե լի հօր սիր տը: Այս մէ կը 

Սուրբ Հո գու շնորհն է, որ հա ւա տա ցեալին կա րո ղու թիւն է տա լիս ճշ-

մար տա պէս պա տուե լու Աստ ծուն իբ րև երկ նա ւոր Հայր և խու սա փե լու 

այն բո լոր մեղ քե րից, որ պատ ճառ են դառ նում Նրա նից բա ժա նուե-

լուն: 
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Ե թէ պար տադ րուած եր կիւղն իր մէջ ատե լու թիւն է բո վան դա-

կում, միւս կող մից էլ որ դիական եր կիւ ղը ան բա ժան է սի րուց: Որ դին 

գի տակ ցում է, թէ պա տուի րա զան ցու թեան պա րա գա յում ար ժա նա նա-

լու է իր հօր յան դի մա նու թեանը կամ պատ ժին, սա կայն ար դար պա-

տիժ կրե լու դէպ քում էլ չի դա դա րում հօ րը սի րե լուց, նրան «հայ րիկ» 

անուա նե լուց, ինչ պէս նաև փո խա դար ձա բար հայ րը չի դա դա րում իր 

որ դուն սի րե լուց: 

Նոյն պէս և Աս տուած շատ ան գամ զգաց նել է տա լիս իր գա ւա-

զա նի հա րուա ծը նրան, ում սի րում է, որ պէս զի զգաս տաց նի ու փր կի 

նրան: Իսկ երբ բո լո րո վին ան տե սում է իրեն ան տե սող նե րին, ու րեմն 

նշա նա կում է, թէ դրանք ար դէն իսկ դա տա պար տուած են յա ւի տե նա-

պէս հե ռու մնա լու Աստ ծուց, այ սինքն՝ մնա լու խա ւա րում, կամ Ս. Գր քի 

լե զուով ասած՝ դժոխ քում:

 Լաւ հայ րե րը բռ նա կալ չեն լի նի, ինչ պէս որ մեր Երկ նա ւոր 

Հայ րը բռ նա կալ չէ, այլ նրանք հէնց այդ հայ րա կան սի րուց մղուած, 

զգու շաց նում են իրենց զա ւակ նե րին վտանգ նե րից, և, նկա տի ու նե-

նա լով դե ռևս նրանց ան չա փա հաս ու ան փորձ լի նե լը, նրանց մտ քե-

րում դրոշ մում են սխա լուե լու դէպ քում պա տիժ կրե լու եր կիւ ղի առողջ 

զգա ցու մը: Դա այն պի սի մի չա փա զան ցուած եր կիւղ չէ, որ ջն ջի որ-

դի նե րի վս տա հու թիւնն ու սէ րը իրենց հայ րե րի նկատ մամբ, այլ դա 

մի սր բա զան եր կիւղ է, մի ճշ մա րիտ դե ղա մի ջոց, որով որ դի նե րը ոչ 

միայն զգու շա նում են մեղք գոր ծե լուց, այլ ժա մա նա կը գա լիս է, երբ 

ամե նից առաջ մտա ծում են ցաւ չպատ ճա ռել իրենց հայ րե րին:

 

ԱՍ Տ$Ա ԾԱ ՎԱ Խ$ ԹԻՒՆՆ ԻՐ ՄԷՋ ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ Կ$Մ Է 

ԱՐԻ$ ԹԻՒՆ 

Երբ Աս տուած դառ նում է զղ ջա ցող մե ղա ւո րի յոյսն ու ապա ւէ նը, 

եր կիւ ղը փոխ ւում է վս տա հու թեան, սի րոյ և արիու թեան: Տէրն ասում 

է՝ մի՛ վա խե ցիր, և իր այս խօս քը ուղ ղուած է հէնց նրան, ով, իբ րև նա-

խա պայ ման իր հա ւա տի, երկն չում է Աստ ծուց: 

Այս պի սով, աս տուա ծա վա խու թիւ նը վե րած ւում է արիու թեան, 

քան զի Աստ ծուց երկն չո ղը կա րիք չու նի այ լևս ու րիշ նե րից վա խե նա-

լու, ինչ պէս ասում է մեր Տէ րը. «Մի՛ զար հու րէք նրան ցից, որ մար մինն 

են սպա նում և դրա նից յե տոյ աւե լի բան անել չեն կա րող, այլ ցոյց կը 

տամ ձեզ, թէ ու մի՛ց պէտք է վա խե նաք: Վա խե ցէ՛ք Նրա նից, Ով սպա-

նե լուց յե տոյ գե հէն նե տե լու իշ խա նու թիւն ու նի» (Ղուկ. ԺԲ 4֊5): Սա-
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տա նան և մար դիկ կա րող են ոչն չաց նել մար դու մար մի նը, բայց միայն 

Աս տուած է, որ իշ խա նու թիւն ու նի ոչ միայն մեր մարմն ի և մեր այս 

ան ցա ւոր կեան քի վրայ, այ լև մեր հո գու և մեր յա ւի տե նա կան կեան քի 

վրայ: Նա է, որ պի տի դա տի մեզ և կա րող է մեզ փր կել կամ դա տա-

պար տել դժոխ քի՝ եթէ չզղ ջանք մեր մեղ քե րի վրայ և չըն դու նենք Նրա 

թան կա գին արիւ նը իբ րև գին մեր փր կու թեան, քան զի մե ղա ւոր նե րի 

հա մար Նա «լա փող կրակ է» (Ե բր. ԺԲ 29): Նա՛ է ամե նա կա րո ղը, 

մեր Արա րիչն ու Տէ րը, ու րեմն ու մի՞ց պէտք է վա խե նանք, ինչ պէս սաղ-

մո սեր գուն ասում է. «Տէ՛ր, լոյս իմ և կեանք իմ, ես յում մէ՞ եր կեայց. 

Տէր՝ ապա ւէն կե նաց իմոց, ես յում մէ՞ դո ղա ցայց» (Սաղմ. ԻԶ 1): Պէտք 

է վա խե նանք միայն մեկ բա նից. Աստ ծու հան դէպ ան հնա զանդ լի նե-

լուց և Նրա նից հե ռա նա լուց: Մինչ գի տա կից ենք Նրա ամե նա կա րո-

ղու թեանը, որ դիական սր բա զան եր կիւ ղով ենք լց ւում Նրա հան դէպ, 

և Նա էլ մեզ օրհ նում է: 

Աշ խար հում երև ան են գա լիս բազ մա պի սի եր կիւղ ներ հէնց այն 

րո պեից սկ սած, երբ մարդ դա դա րում է երկն չել Աստ ծուց: 

Աստ ծոյ հան դէպ եր կիւ ղա ծու թեան, իսկ մարդ կանց նկատ մամբ 

արիու թեան մի գե ղե ցիկ դրուագ է ներ կա յա նում մեզ Ս. Գր քում, երբ 

աս տուա ծա վախ երեք երի տա սարդ ներ՝ Սեդ րաք, Մի սաք և Աբեդ-

նա գով, մեր ժում են կա տա րել Բա բե լո նի հե թա նոս թա գա ւո րի հրա-

հան գը՝ երկր պա գե լու ոս կե ձոյլ այն ար ձա նին, որ ին քը կանգ նեց րել 

էր իբ րև պաշ տա մուն քի առար կայ: Թա գա ւո րը իրեն չան սա ցող այդ 

երի տա սարդ նե րին որո շում է գցել կրա կով լի հնո ցի մէջ: Սա կայն 

նրանք ան վա խօ րէն պա տաս խա նում են նրան. «Մեր Տէր Աս տուա-

ծը, որին մենք պաշ տում ենք, երկն քում է, կա րող է փր կել մեզ բոր բո-

քուած կրա կի հնո ցից և ազա տել մեզ քո ձեռ քից: Իսկ եթէ ոչ, թող քեզ 

յայտ նի լի նի, ար քա՜յ, որ քո աս տուած նե րը մենք չենք պաշ տի և չենք 

երկր պա գի քո կանգ նեց րած այդ ոս կէ ար ձա նին» (Դան. Գ 17֊18):

 

ԻՆՉ ՊԷՍ Է ՍԷ ՐԸ ՎԱ Ն+Մ ԵՐ ԿԻՒ ՂԸ 

Սա մի խոր հուրդ է: Սա այն եր կիւղն է, որ գերբ նա կան է և, հե-

տև ա բար, աս տուա ծային, որը մար դուն ոչ թէ հե ռաց նում է Աստ ծուց, 

այլ դէ պի Նրան է ձգում: Նման մի ապ րում ու նե նում է իւ րա քան չիւր 

մե ղա ւոր, որ զղ ջում է: Այդ պի սուն Սուրբ Հո գին նախ գի տակ ցու թիւն է 

տա լիս ան դրա դառ նա լու իր գոր ծած մեղ քե րի ահա ւո րու թեանը, ինչ-

պէս նաև՝ աչ քի առաջ ու նե նա լու Աստ ծոյ ար դա րու թիւնն ու դա տաս-
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տա նը: Ապա մե ղա ւո րը սկ սում է լցուել Աստ ծոյ եր կիւ ղով, ար դար դա-

տաս տա նին են թար կուե լու ան դո հան քով: Սա կայն հէնց այդ պա հին 

կա տար ւում է ան բա ցատ րե լին. եր կիւ ղով հա մա կուած մար դը փո խա-

նակ փախ չե լու՝ աւե լի է մօ տե նում Նրան, Ու մից երկն չում է, դի մում է 

իր դա տա ւո րի գիր կը: Այս պի սով, զղ ջա ցող մե ղա ւո րը վերս տին որ-

դեգր ւում է իր Երկ նա ւոր Հօր կող մից, զգե նում իր սկզբ նա կան պատ-

մու ճա նը, նման Ս. Գր քում յի շուած անա ռակ որ դուն, որ վե րա դառ նում 

է իր հօր մօտ, սա կայն ոչ թէ սի րուց դր դուած, այլ նա խև ա ռաջ կա րի-

քից ստի պուած և ապա՝ զգա լով իր գոր ծած սխա լը: Գո րո վա գութ հօր 

սէրն է, որ նե րում է իր անա ռակ որ դուն, իսկ այս վե ջինս էլ դրա նից 

յե տոյ աւե լի սի րով է փար ւում հօ րը: Ստր կա կան եր կիւ ղը փո խա րին-

ւում է որ դիական եր կիւ ղով: 

ԱՅՍ ՄԱ ՍԻՆ ԽԻՍՏ ՇԱ ՀԵ ԿԱՆ Է ԿԱՐ ԴԱԼ Ս. ՕԳՈՍ ՏԻ ՆՈ ՍԻ 

354430 ՀԵ ՏԵ ՒԵԱԼ ՏԵ ՍԱ ԿԷ ՏԸ. 

« Կա տա րեալ սէ րը հե ռու է վա նում եր կիւ ղը» (Ա Յովհ. Դ 18): 

Այս պի սով, սկզ բում հաս տատ ւում է եր կիւ ղը, քան զի «ի մաս տու թեան 

սկիզ բը Աստ ծուց երկն չելն է»: Այն պէս է ստաց ւում, որ եր կիւ ղը տեղ 

է պատ րաս տում սի րոյ: Իս կա պէս էլ, երբ սէրն սկ սում է բնա կուել քո 

մէջ, հետզ հե տէ դուրս է մղում եր կիւ ղը, որ պէս զի իր հա մար տեղ 

բաց անի: Այն չա փով, որ առա ջի նը աճում է, նոյն չա փով էլ երկ րոր-

դը նուա զում է: Նմա նա պէս այն չա փով, որ սէ րը լց նում է քո նե րաշ-

խար հը, նոյն չա փով էլ եր կիւ ղը դուրս է մղ ւում քո մի ջից: Առա ւել սէր՝ 

նուազ եր կիւղ, իսկ նուազ սէր՝ առա ւել եր կիւղ: Այն տեղ, ուր գո յու թիւն 

չու նի եր կիւղ, այն տեղ սէ րը զուրկ է հա մե մա տա կան որև է հնա րա ւո-

րու թիւ նից: Իսկ երբ սէ րը կա րո ղա նում է բո լո րո վին դուրս վա նել եր-

կիւ ղը, այն ժա մա նակ կեանքն ինչ քա՜ն ու րա խու թիւն է պատ ճա ռում 

մեզ, լի նի դա այս աշ խար հում կամ ան դե նա կա նում: Հե տև ա բար, երբ 

մենք լիու թեամբ յա գե ցած ենք սի րով, ու րեմն ո՞վ կա րող է մեզ վնա սել 

թէ կուզ այս աշ խար հում: Տե՛ս սի րոյ վե րա բե րեալ առա քեալի ու նե ցած 

ցն ծու թիւ նը. «Արդ՝ ո՞վ պի տի բա ժա նի մեզ Քրիս տո սի սի րուց. նե ղու-

թիւ՞ նը, թէ՞ ան ձկու թիւ նը, թէ՞ հա լա ծան քը, թէ՞ սո վը, թէ՞ մեր կու թիւ նը, 

թէ՞ վտանգ նե րը, թէ՞ սու րը» (Հ ռոմ. Ը 35), իսկ Պետ րոսն էլ ասում է. 

«Ո՞վ է, որ կը կա րո ղա նայ չար չա րել ձեզ, եթէ դուք նա խան ձախն դիր 

լի նեք բա րուն» (Ա Պետր. Գ 13). «Սի րոյ մէջ եր կիւղ չկայ, և կա տա րեալ 

սէ րը հե ռու է վա նում եր կիւ ղը, որով հե տև եր կիւ ղը տան ջան քով է ու-
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ղեկց ւում» (Ա Յովհ. Դ 18): 

Այս պէս, ու րեմն, թող որ եր կիւ ղը պա տի քո սիր տը, որ պէս զի 

դրա նով սէրն առաջ նոր դուի այն տեղ, քա նի որ դու, եթէ առանց եր-

կիւ ղի ես, չես կա րող ար դա րա նալ: Այս խօսքն առ նուած է Ս. Գր քից. 

«Եր կիւղ չու նե ցո ղը չի կա րող ար դա րա նալ» (Սի րաք Ա 27): Հե տև ա-

բար, հարկ է, որ նախ եր կիւ ղը լի նի, որ պէս զի սէ րը յա ջոր դի դրան: 

«Եր կիւ ղը սպե ղա նի է, իսկ սէ րը̀  առող ջու թիւն» (Augustinus, Bib. der 

Kirchenväter, II, էջ 457–458): 

Ա մուս նու թեան խորհր դում էլ ան կեղծ սէ րը հետզ հե տե վա նում է 

տղա մար դու և կնոջ մի ջև գո յու թիւն ու նե ցող սկզբ նա կան կաս կած ներն 

ու եր կիւ ղը, այս առ թիւ տե ղին է յի շել, որ մեր վա ղա մե ռիկ մեծ բա նաս-

տեղծ նե րից՝ Մի սաք Մե ծա րեն ցից յի շա տակ մնա ցած՝ իր մօր ամուս-

նու թեան մա տա նու երե սին փո րագ րուած կայ հե տև եալը. «Կա տա-

րեալ սէր մեր ժէ զեր կիւղ» («Էջ միածին» ամ սա գիր, 1990, Ը-Թ, էջ 63):

 

ԱՍՏ ԾՈՅ ԵՐ ԿԻՒ ՂԸ՝ ԱՆ ՀՐԱ ԺԵՇՏ ՊԱՅ ՄԱՆ ԱՂՕԹ ՔԻ 8 

ՊԱՇ ՏԱ Մ8Ն ՔԻ 

Աստ ծուն նուի րուած պաշ տա մուն քը, իր հա ւա քա կան կամ ան-

ձնա կան դր սև ո րումն ե րով, ան բա ժան մաս է կազ մում իւ րա քան չիւր 

հա ւա տա ցեալի կեան քի: Դրա նով նախ փա ռա բա նում ենք մեր Արար-

չին, և ապա՝ մշ տա նո րոգ կեր պով ճո խաց նում մեր կեան քը Ս. Հո գու 

շնորհ նե րով, որի բա ցա կա յու թեան դէպ քում հեշ տու թեամբ ընկ նում 

ենք չա րի անո ղոք ճի րան նե րում: Հա նա պա զօ րեայ հո գև որ սնուն դը 

մար դու հա մար նոյն քան և առա ւել կա րև որ է, ինչ քան որ ան հրա ժեշտ 

է նիւ թա կան սնուն դը՝ պա հե լու նրա նիւ թե ղէն մար մի նը:

Ք րիս տո նեանե րի հա մար պաշ տա մուն քի հիմն ա կան մա սը Բա-

նին Կե նաց սպա սար կու թիւնն է, այ սինքն՝ Փր կա բեր Խօս քի հան դի-

սա ւոր հռ չա կու մը, փա ռա բա նումն ու տա րա ծու մը: Այդ Խօս քը հէնց 

ին քը՝ մարմն ա ցած Քրիս տոսն է, որ մեզ ներ կա յա նում է իր յա ւի տե նա-

կան ար ժէք ներ կա յաց նող զո հա բե րու թեամբ, մա հով և հրա շա փառ 

յա րու թեամբ: Այդ Խօս քի մի ջո ցով մա տու ցում ենք մեր գո հու թիւ նը, 

հա ւա տար մու թիւնն ու երախ տա գի տու թիւ նը Հայր Աստ ծուն, որի ան-

հուն մար դա սի րու թեան ար գա սիքն է Քրիս տո սի մար դե ղու թիւնն ու 

զո հա գոր ծու մը: 

Ինչ պէս իմաս տու թեան սկիզ բը Աստ ծոյ եր կիւղն է, այն պէս էլ 

պաշ տա մուն քի սկիզ բը այդ սր բա զան եր կիւ ղի գի տակ ցու թիւնն է, որն 
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հետզ հե տէ փո խա կերպ ւում է վս տա հու թեան և սի րոյ: 

Երբ սկ սում ենք Աստ ծուն նուի րուած պաշ տա մուն քը, նախ հար-

կա ւոր է կա րև ո րու թեամբ ան դրա դառ նանք, թէ ում առաջ ենք կանգ-

նած, և թէ ինչ պի սի մե ղա ւոր ներ ենք մենք Նրա վե հու թեան և սր բու-

թեան դի մաց: Այս հա մե մա տա կա նի ողջ ծա վա լը մենք տես նում ենք Ս. 

Գրի գոր Նա րե կա ցու մօտ, երբ նա դի մում է Աստ ծուն հե տև եալ խօս-

քե րով. «Դու լոյս ես և յոյս, իսկ ես՝ խա ւար և յի մար. Դու՝ իս կու թեամբ 

բա րի գո վե լի, իսկ ես՝ հա մայ նիւն չար և ապի կար» (Նա րեկ, Բան ՁԳ): 

Այս գի տակ ցու թիւ նը մեզ պար տադ րում է բա ցար ձակ պատ կա ռանք 

և զգաստ վի ճակ, այս առու մով էլ Ս. Գր քում կար դում ենք. «Թող քո 

բե րա նը չփու թայ, և ոչ էլ քո սիրտն շտա պի՝ խօ սե լու հա մար Աստ ծոյ 

առաջ, որով հե տև Աս տուած երկն քում է, իսկ դու՝ երկ րի վրայ, դրա 

հա մար էլ քիչ թող լի նեն քո խօս քե րը» (Ժող. Ե 1): 

Աստ ծու և մար դու մի ջև ըն կած հե ռա ւո րու թիւ նը կա րե լի չէ սահ-

մա նել: Մէ կը երկն քում է, միւ սը՝ երկ րի վրայ: Այս պատ կե րա ւոր բա-

ցատ րու թիւ նը մատ նա նիշ է անում Աստ ծու բա ցար ձակ գե րա զան ցու-

թիւնն ու վե հու թիւ նը, որի դի մաց մարդ առա ւել ակ նա ծանք պէտք է 

ու նե նայ, քան որև է երկ րա ւոր իշ խա նա ւո րի հան դէպ: Ար դա րև, շատ 

ան գամ աղօ թե լիս՝ հա ւա տա ցեալը մո ռա նում է, որ ին քը երկ նա ւոր և 

ամե նա զօր Ար քայի առաջ է գտն ւում, դրա հա մար էլ ան լուրջ կե ցուած-

քով կամ չմ տա ծուած աղօթք նե րով օրհ նա բա նե լու փո խա րէն՝ անար-

գում է Աստ ծու սուրբ անու նը: Պա ղա տանք նե րի առա տու թիւ նը կամ 

խօս քե րի շա տու թիւ նը չի կա րող բռ նա դա տել Աստ ծուն խնդ րար կու-

նե րի կա մա կա տա րը դառ նա լու: 

Հե տաքրք րա կան է իմա նալ, որ եգիպ տա կան ան տիկ իմաս տու-

թիւնն էլ թե լադ րում է զուսպ ու խո հեմ լի նել Տի րոջ տա ճա րում մա-

տու ցուող աղօթք նե րի առ թիւ: Այս մա սին «Ա նիի Վար դա պե տու թիւ-

նը» կո չուող գրու թիւ նում (ն. Ք. 900 թ.) կար դում ենք հե տև եալը. «Մի՛ 

գո ռա Աստ ծոյ տան մէջ, քան զի Նա գար շում է պոռչ տուք նե րից: Երբ 

ան կեղծ սր տով աղօ թես՝ Նա գո հա ցում կը տայ քո փա փաք նե րին, նոյ-

նիսկ այն ժա մա նակ, երբ քո խօս քե րը ծա ծուկ լի նեն, քան զի Նա լսում 

է քո ասա ծը և ըն դու նում քո ըն ծան» (A. Bonora, Qohélet, Barcelona, 

1994, էջ 106): 

Երբ ամե նայն եր կիւ ղա ծու թեամբ կանգ նում ենք Աստ ծու առաջ՝ 

ան կեղծ ու մա քուր զգա ցումն ե րով աղօ թե լու, նախ լց ւում ենք Նրա 

շնորհ նե րով և ապա մեր մէջ կա տար ւում է այն հրա շա լի ու խորհր դա-
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ւոր յե ղաշր ջու մը, որով եր կիւ ղը վե րած ւում է որ դիական սի րոյ: 

Նոյն պէս, երբ պաշ տա մուն քի պաշ տօ նեան՝ քա հա նան, բարձ-

րա նում է սուրբ Խո րան՝ իբ րև պա տա րա գիչ ուղ ղա կի շփ ման մէջ 

լի նե լու Աստ ծոյ հետ. նախ բա ցար ձակ եր կիւ ղա ծու թեամբ ու խոր 

ջեր մե ռան դու թեամբ աղօ թում է՝ դի մե լով Տի րոջ ամե նա զօր Սուրբ 

Հո գուն. «Յան դի ման լի նե լով Քեզ՝ Ահա ւո րիդ, հե ծու թեան ձայ նով, 

բազ կա տա րած մաղ թան քով հայ ցում ենք Քե զա նից, մօ տե նում ենք 

մեծ դո ղու թեամբ, սաս տիկ եր կիւ ղով նախ մա տու ցե լու այս բա նա-

ւոր պա տա րա գը» (Նա րեկ, Բան ԼԳ): Նոր միայն այս և այ սօ րի նակ 

աղօթք նե րից յե տոյ Սուրբ Հո գին անի մա նա լի զօ րու թիւն է տա լիս քա-

հա նային՝ սպա սար կե լու Տի րոջ զո հա գոր ծու թեան խորհր դին: Այ նու-

հե տև քա րոզ ւում է Աստ ծոյ ան սահ ման ու գթա ռատ սէ րը՝ իր բա նա ւոր 

հօ տի հան դէպ և կոչ է ար ւում. «Ճա շա կե ցէ́ ք և տե սէ՛ք զի քաղցր է 

Տէր, ալէ լուիա.»: 

Ա ռանց սկզբ նա կան պատ րաս տու թեան` զղ ջու մով, աղօթ քով 

և պա հե ցո ղու թեամբ, Ս Պա տա րա գը դառ նում է թէ́  պա տա րա գիչ 

քա հա նայի և թէ́  ան պատ րաստ հա ղոր դուո ղի հա մար դա տա պար-

տու թիւն: Տի րոջ հան դէպ սր բա զան եր կիւ ղը ան հրա ժեշտ է, որ պէս-

զի չփոր ձուենք ան լուրջ վե րա բեր մունք ու նե նալ եկե ղե ցա կան արա-

րո ղու թիւն նե րի նկատ մամբ, մա նա ւանդ այս օրե րին, երբ յա ճախ 

ակա նա տես ենք դառ նում, թէ ինչ պէս ար ժէք են տա լիս եկե ղե ցա կան 

պաշ տա մուն քի միայն ար տա քին ձև ե րին և այդ առ թիւ օգ տա գոր-

ծուող ճոխ հան դեր ձան քին կամ սպաս քին, երբ շատ ան գամ լսում 

ենք իրենց բուն նպա տա կից շե ղուած ան բո վան դա կա լից քա րոզ ներ, 

որ մի տում են հա ճո յա նա լու դիր քի ու նիւ թա կան հարս տու թեան Տէր 

մարդ կանց: Այդ պի սի նե րի հա մար, ամե նայն իրա ւամբ, Աս տուած կը 

լի նի «լա փող կրակ»:

 Պաշ տա մուն քի սպա սար կու քա հա նա նե րի մա սին այս պէս են 

գրում մեր եկե ղե ցու հայ րե րը.

 «Այն քա հա նան, որ անար ժա նա բար յանդգ նում է մեր ձե նալ 

սուրբ Սե ղա նի սպա սա ւո րու թեանը, ոչ թէ զերծ կը մնայ աս տուա-

ծային պատ ժից, այլ ահեղ հրով և ան նե րե լի տան ջանք նե րով կը 

դա տուի, քան զի չկայ աւե լի մեծ մեղք, որ կա րո ղա նայ բոր բո քեց նել 

Աստ ծոյ ողջ բար կու թիւ նը, քան այն, երբ մարդ անար ժա նա բար մեր-

ձե նում է քա հա նա յա կան կար գին: Ար դա րև անա րա տին սպա սա ւո րը 

պարտ է անա րատ լի նել թէ՛ հո գով և թէ՛ մարմն ով, որով հե տև անա-
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րա տի մի ջո ցով է, որ արա տա ւոր ներս պի տի փր կուենք» (Յ. Ման դա-

կու նի, Ճա ռեր, Ան թի լիաս, 1966, էջ 87):

 «Իւ րա քան չիւր ժա մի հա մա պա տաս խա նող սուրբ Հայ րե րի 

աղօթք նե րը ան թե րի՛ կա տա րե ցէք և մա քուր հո գով, սուրբ սր տով, 

անա րատ հա ւատ քով, մեծ յոյ սով, պարզ մտ քով, կա տա րեալ սի րով, 

ահով ու դո ղով սպա սա ւո րե ցէք աս տուա ծային խորհր դին. խո ղո վա-

կի հո սող ջրի պէս ան մտա բար մի՛ ան ցէք աղօթ քի սր բա զան խօս-

քե րի մի ջով, որոնք մա տու ցում եք՝ սաղ մո սեր գու թիւն լի նի, թէ՝ Սուրբ 

Գր քի ըն թեր ցում կամ ժա մեր գու թիւն, ինչ պէս նաև՝ սուրբ Պա տա րա-

գի և այլ սահ մա նուած կա նոն նե րի քա հա նա յա կան աղօթք ներ»: «Ոչ 

ոք առանց ճշ մա րիտ խոս տո վա նու թեան, ծած կե լով մեղ քի գոր ծերն 

իր հո գում, Տէ րու նա կան Խորհր դի սպա սա ւո րու թեանը թող չմօ տե-

նայ, որ պէս զի Աս տու ծոյ բար կու թիւ նը չշար ժի իր և իր աշ խար հի վրայ 

ու դուրս չգ ցուի աս տուա ծային հար սա նի քից՝ խա ւա րա տե սակ մեղ քե-

րի պատ մու ճա նով Աս տու ծոյ եկե ղե ցին մտ նե լու հա մար, որ երկ նային 

հարս նա րա նի խորհր դան շանն է»: «Արդ, աղա չում ենք՝ երկ նային 

Խորհր դի կա տա րու մը մարմն ա կան գործ մի՛ հա մա րեք, այլ ահով և 

դո ղո՛վ սպա սա ւո րեք աս տուա ծային խորհր դին, քան զի, օրի նակ, եթէ 

սուրբ սե րով բէն ու նե լիի կա րիք ու նէր սե ղա նի վրայ կայ ծե րին մօ տե-

նա լու հա մար [տե՛ս Ես. Զ 6], ապա որ քան աւե լի մենք՝ հո ղե ղեն ներս 

ու մե ղա ւոր ներս, պար տա ւոր ենք մա քուր և զգոյշ լի նել նմա նօ րի նակ 

ճշ մար տու թեանը մեր ձե նա լիս» (Ն. Շնոր հա լի, Թուղթ Ընդ հան րա-

կան, «Գան ձա սար» հան դէս, 1991, էջ 80–81, 84-85):

Յա կոբ Արք. Գլն ճեան
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ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԵԱՅՑ ԵԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ

ՊԱՇ ՏԱ Մ0Ն ՔԻ ԼԵ Զ0Ն

Գ րա բա՞ր, Աշ խար հա բա՞ր, թէ Ա՛յլ լե զE

 Մ0ՏՔ

 Հա յաս տա նեայց Եկե ղեց ւոյ բա րե կար գու թեան խնդ րին մէջ 

պաշ տա մուն քի լե զուն դա սա կան գրա բա րէն դէ պի աշ խար հա բար 

թարգ մա նու թիւն եղած է մնա յուն հարց մը մօտ հա րիւր տա րի նե րէ 

ի վեր։ Յա ճախ թե լադ րուած է որ գրա բա րը ան հասկ նա լի ըլ լա լով 

հա ւա տա ցեալին չէր կր նար ծա ռայել որ պէս հա ղոր դա կան մի ջոց Ս. 

Գիր քը և անոր վրայ հիմն ուած ժա մա պաշ տու թիւ նը հասկ նա լի դարձ-

նե լու։ Հե տև ա բար, ան ցեալին նոյ նիսկ առա ջար կե ցին աղօթք ներն ու 

շա րա կան նե րը թարգ մա նա բար պար զա բա նել աշ խար հա բա րի օգ-

տա գոր ծու մով։

 Հար ցը սա կայն շատ աւե լի բարդ է։ Այդ մա սին նա հա տակ Ամե-

նայն Հայոց Կա թո ղի կոս Տ.Տ. Խո րէն Ա. Մու րատ բէ կեան 1937 թուին 

«Զե կու ցում» կր ճա տեալ անու նին տակ Հայ Եկե ղեց ւոյ բա րե կար գու-

թեան յա տուկ ծա ւա լուն թղ թած րա րով լե զուի հարցն ալ  կա րև ո րու-

թեամբ առա ջադ րած էր աղօթք նե րու, աւե տա րա նա կան ըն թեր ցումն ե-

րու և արա րո ղա կար գե րու մա տուց ման մէջ։ Հար ցը բարդ է որով հե տև 

միայն թարգ մա նու թեամբ պի տի չլու ծուէին լե զուա կան և մեկ նա բա նա-

կան հար ցե րը, որոնք նոյ նիսկ, ընդ հա կա ռա կը, պի տի եղ ծէին բնա գիր-

նե րուն իմաստն ու անոնց ար տա յայ տած աս տուա ծա բա նու թիւ նը։

Բ ՆԱ ԳԻՐ ՆԵ Ր0 ՆԵՐ ՔԻՆ ՊԱ ՀԱՆ ՋԸ

 Ե կե ղե ցա կան պաշ տա մուն քային բնա գիր նե րու պա րա գային մեր 

առ ջև պի տի ցցուին աս տուա ծա բա նա կան եզ րե րու և շա րա կան նե րու 

յա տուկ երաժշ տու թեան ան կա րե լի թարգ մա նու թիւն նե րը։ Սկիզ բէն 

վճ ռապէս իմա նա լու ենք որ Հայ Եկե ղեց ւոյ շա րա կան նե րը ան հպե լի 

են քա նի որ անոնց գրա բար լե զուին վրայ է որ երա ժաշ տու թիւ նը հիմ-

նուած է և ան կա րե լի է եր գել որև է շա րա կան տար բեր լե զուով՝ սկ սեալ 

աշ խարհա բա րէն։ Եթէ փոր ձենք նոյ նիսկ, պար զա պէս այդ շա րա կան-

նե րը եր գած չենք ըլ լար, այլ միայն զա նոնք հեգ նան քի առար կայ դար-

ձու ցած կ՚ըլ լանք։ Այդ մա սին ոչ մէկ խօսք։ Իսկ եթէ որ պէս ու սուց ման 

կերպ պի տի թարգ մա նենք զա նոնք դա սա գիր քի ձև ով, այդ ան շուշտ 
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կա րե լի է և ու սա նե լի որ պէս բնա գիր միայն, և ոչ որ պէս երգ։ Դա սա-

պա հե րը տար բեր են և պաշ տա մուն քը տար բեր են հիմն ո վին։ 

Ա ռա ւել ևս ան ցնող դա րուն գաղ թաշ խար հի պատ կե րը բո լո րո-

վին տար բեր նկա րա գիր ստա ցաւ, նոյ նիսկ աշ խար հա բա րը սուրբգ-

րա կան և ար տա սա նե լի աղօթք նե րու պա րա գային «ան գոր ծա ծե լի» 

եղաւ, տե ղա կան լե զու նե րու պար տադ րան քին տակ։ Չմոռ նանք նաև 

որ աշ խար հա բար լսող հա ւա տա ցեալը պէտք է նաև կա րե նայ հասկ-

նալ աշ խար հա բա րը։ Շատ լաւ գի տենք որ մեր ներ կայ դա րուն աշ-

խար հա բարն ալ տե ղա կան լե զու նե րու վե րա ծե լով է որ հասկ նա լի կը 

դառ նան ըն թեր ցումն երն ու շա րա կան նե րը,  և հե տև ա բար գրա բա րէն 

մեծ ոս տում մը կա տա րե լով, ի հար կին, ան գլե րէն կամ ֆրան սե րէն լե-

զու նե րով մա սամբ միայն կը կա տա րենք մեր պաշ տամուն քը։

Ս. ՊԱ ՏԱ ՐԱ ԳԸ՝ ԳՐԱ ԲԱՐ ԵՒ ԼՐԻՒ 

Ա ՌԱՆՑ ԲԱ ՑԱ Ռ2 ԹԵԱՆ

Այս պա րա գան սա կայն շատ զգա յուն ըլ լա լով իր սահ ման նե րը 

պէտք է ու նե նայ։ Մինչ դեռ մէկ կող մէն ան կա րե լի պէտք է ըլ լայ Սուրբ 

Պա տա րա գը գրա բա րէն տար բեր որև է լե զուով կա տա րել, միւս կող մէ 

սա կայն թարգ մա նուած և հրա տա րա կուած բազ մա թիւ պա տա րա գա-

մա տոյց գիր քեր պի տի ծա ռայեն ու սուց ման միայն, և ո՛չ անոր կա տա-

րու մին։ Դա սա գիր քը տար բեր է այս պար ագային Խորհր դա տետ րէն, 

որ սր բա զան գիրքն է Ս. Պա տա րա գի մա տուց ման։ Արևմ տեան լե զու-

նե րը հարկ եղած ենք օգ տա գոր ծել որ պէս մի ջոց ներ և ոչ նպա տակ, 

որ պէս զի առանց եղ ծե լու Հայ Եկե ղեց ւոյ իս կու թիւնն ու նկա րա գի րը, 

յա ջոր դա կան սե րունդ ներ գաղ թաշ խար հի մէջ չհե ռա նան իրենց մայ-

րե նի եկե ղե ցիէն։

Քա հա նա ներ իրենց կո չու մին վրայ հաս տատ Ս. Պա տա րա գը 

ան պայ ման կա տա րե լու են գրա բար բնագ րով միայն և լրիւ արա րո-

ղակար գով։ Որ քան ող բա լի է երբ ոմանք կր ճա տե լու միտ քով զանց 

կ՚առ նեն   Ս. Պա տա րա գի բաց ման «Խոր հուրդ Խո րին» հո գեզ մայլ 

շա րա կա նը, կ՚ան տե սեն իրենց ան ձին հո գև որ պատ րաս տու թիւ նը՝ 

լուա ցու մով և խոս տո վա նան քով, զանց կ՚առ նեն թա փօ րը, և հա ւա-

տա ցեալ նե րը կը զր կեն ան ձնա կան օրհ նու թիւն ստա նա լէ՝ խուն կով 

և խա չա համ բոյ րով։ Կը տես նենք և հիաս թափ կ՚ըլ լանք երբ պա տա-

րա գի չը, ան պատ րաստ, աճա պա րան քով, ծած կեալ խո րա նի ետին 

պա հուը տած, յան կարծ «Օրհ նեա Տէր»ով երև ան կ՚ել լէ։ Իսկ անոնք, 
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որոնք Ս. Պա տա րա գի աղօթք նե րը մա սամբ ան գլե րէն կ՚ար տա սա-

նեն, կ՚ա ղար տեն ամէն ինչ որ Հայ Եկե ղեց ւոյ յա տուկ է։

 

ՈՐ ՔԱՆ ՄԵ ՂԱԴ ՐԵ ԼԻ Է 

ԿՐ ՃԱՏ ՄԱՆ ԱՅՍ ՔՄԱ ՀԱ ՃՈՅ ՔԸ

« Կա նուխ ժա մե րուն մարդ չի գար եկե ղե ցի», կ՚ը սեն ան փոյթ քա-

հա նա նե րէն ոմանք, «այն պէս որ “Օր հեա՛ Տէր ”էն կը սկ սինք», ինք զինք-

նին կա նո նին և օրէն քին տէ րը կար ծե լով։ Այդ պէս մտա ծող նե րուն ըսե լու 

ենք որ երբ չես կա տա րեր կա նո նա կան կար գը, մար դիկ գիտ նա լով կա-

նուխ չեն գար, կամ եր բեք չեն գար, և դուն հո գև որ դաս տիարա կու թեանդ 

մէջ կը թե րա նաս և կը մնաս պա տաս խա նա տու անոնց ուշ գա լուն։ Ին չո՞ւ 

հա մար մի քա նի եկե ղե ցի ներ, որոնք հա ւա տա րիմ կեր պով կը կա տա րեն 

մուտ քի կա նո նա կան կար գը, եկե ղեց ւոյ մէջ ներ կայ կ՚ու նե նան նուա զա-

գոյ նը մէկ քա ռոր դը հա ւա տա ցեալ նե րուն։ Մե ղադ րե լի է երբ Պա տա րա-

գի ըն ծա նե րու մա տու ցու մը կը պատ րաս տուի վա րա գոյ րի ետին մի քա նի 

վայր կեան նե րու ըն թաց քին «ան պատ րաստ» քա հա նային կող մէ։ Աս-

տուա ծա բա նա կան և պաշ տա մուն քային խոր իմաստ ու նի Ըն ծայից Պատ-

րաս տու թիւ նը։ Քրիս տո սի Մար դե ղու թեան խոր հուրդն է որ փա կեալ 

խո րա նով կ՚ըն ծա յա բե րուի, և վա րա գոյ րը երբ կը բա ցուի Քրիս տոս կը 

յայտ նուի և Ս. Խո րա նէն իջ նե լով Տի րոջ աշ խարհ շր ջի լը կը խորհր դան շէ։ 

Ինչ պէս զեղ չել այս բո լո րը և ինչ հա մար ձա կու թեամբ զր կել հա ւա տա ցե-

լոց իս կա կան ներ կա յու թիւ նը որ պէս Եկե ղե ցի՝ Մար մի նը Քրիս տո սի։

 ԾԻ ՍԱ ԿԱՆ ՄԱ ՏԵԱՆ ՆԵ ՐԸ

Գլ խա ւո րա բար հինգ են անոնք. Աս տուա ծա շունչ Մա տեան, 

Ժա մա գիրք, Շա րակ նոց, Պա տա րա գա մա տոյց, Մաշ տոց, Ճա շոց, և 

Տա ղա րան։ Իւ րա քան չիւ րը իր տե ղը ու նի օրա կան և տա րե կան պաշ-

տա մուն քի եր կայն քին՝ ըստ բո վան դա կու թեան։ Աս տուա ծա շուն չէն է 

որ կը քա ղենք ամե նօ րեայ ըն թեր ցումն ե րը՝ Հին և Նոր Կտա կա րան-

նե րէն, որոնց կը յա ջոր դէ Հա ւա տոյ Հան գա նա կը։ Մաշ տո ցը եկե ղեց-

ւոյ Խոր հուրդ նե րու մա տա կա րար ման ան ձեռնմխ ե լի գիրքն է։ Քա-

հա նային առ ձեռն մա տեանն է ան, որով կը կա տա րէ Մկր տու թեան, 

Դրոշ մի, Պսա կի և Հա ղոր դու թեան և մնա ցեալ բո լոր խոր հուրդ նե րը, 

առա ւել նն ջե ցեալ նե րու Յու ղար կա ւո րու թեան ու Թաղ ման Կար գը՝ 

դար ձեալ ըն դու նուած գրա բար լե զուով։ Հայ Եկե ղե ցին կը հա ւա տայ 

որ գրա բա րով ար տա սա նուած բա նա ձև ե րը միայն վա ւե րա կան են ու 
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ազ դե ցիկ։ Ամէն պա րա գայի ան փո խա րի նե լի են գրա բար օրհ նու թիւն-

ներն ու բա նա ձև ումնե րը որոնց ան մի ջա պէս կր նայ յա ջոր դել թարգ-

մա նու թեանց մի ջո ցը՝ ստա նա լէ ետք գրա բա րի վերջ նա կան կնի քը։

 Ժա մա գիր քը ամե նէն գոր ծա ծե լին է օրա կան ժա մա պաշ տու թեան 

հա մար, իսկ Ճա շո ցը մե ծա գոյն հա տորն է Հայ Եկե ղեց ւոյ մէջ, ուր կան 

Ս. Գր քի գրե թէ լրիւ բո վան դա կու թիւ նը, ըստ օրուան տօ նին կամ յի շա-

տա կին, ինչ պէս նաև արա րո ղա կար գե րու ամ բող ջա կան միաւոր նե րը, 

ինչ պէս Ջրօրհ նէ քի, Խա չա հան գիս տի, Ոտն լուայի, Խա ղո ղօրհ նէ քի, 

Խաչ վե րա ցի Թա փօ րին և այլ կար գե րու, հայ և ուղ ղա փառ եկե ղե ցա կան 

հայ րե րու ըն դար ձակ աղօթք նե րով միասին։ Ճա շո ցը գրե թէ ան գոր ծա-

ծե լի է այժմ, և սա կայն եկե ղե ցի ներ պրակ նե րու վե րա ծե լով յի շեալ արա-

րո ղա կար գե րը ըստ աւուր պատ շա ճի առ ձեռն կը գոր ծա ծեն զա նոնք, 

գրա բա րով, աշ խար հաբա րով և տե ղա կան այլ լե զու նե րով, միշտ նկա տի 

ու նե նա լով որ Պա տա րա գա մա տոյց գիր քը բա ցա ռու թիւն կազ մե լով բո-

լո րո վին ան կախ կը մնայ և տար բե րակ չի կր նար հան դի սա նալ  այ լա լե-

զու գոր ծա ծու թեամբ։

 ՄԵՐ ՏԵ Ս& ԹԻՒ ՆԸ

 Հայ Եկե ղե ցին իր իս կու թեանը մէջ հայ կա կան հաս տա տու թիւն 

մըն է, և եթէ աշ խար հա բար լե զուն պի տի որ դեգ րենք որ պէս օժան դակ 

և ոչ որ պէս փո խա րի նող գրա բա րին, բա րե կար գու թեան ոգիին հա-

մա ձայն քայլ մը առած կ՚ըլ լանք։ Նոյն հաս կա ցո ղու թեամբ արևմ տեան 

եր կիր նե րուն մէջ՝ Եւ րո պա, Ամե րի կա ներ, Աւստ րա լիա, ուր ան պայ ման 

գոր ծա ծուե լու են տե ղա կան լե զու նե րը որ պէս ու սա նե լի մի ջոց ներ, և ի 

հար կին որ պէս գոր ծադ րե լի՝ յատ կա պէս պսա կադ րու թեան և ան ձնա-

կան աղօթք նե րու պա րա գա նե րուն։ Հոս ևս շատ զգոյշ ըլ լա լու ենք որ 

զա նոնք իբր օրի նակ չգոր ծա ծենք Ս. Պա տա րա գի բնագ րին և մա տուց-

ման հա մար։ Ս. Պա տա րա գը հա սա րա կաց Խոր հուրդն է հա ւա տա-

ցեալ նե րու միացե ՛ալ պաշ տա մուն քին հա մար, և ո՛չ ան ձնա կան, ինչ պէս 

են Խոր հուրդ նե րը։ Պա տա րա գա մա տոյ ցը վեր է ամէն բա նէ և հարկ 

ան հրա ժեշտ է անոր մա տու ցու մը կա տա րել լրիւ աւան դա կան լե զուով 

և կեր պով։ Հա ւա տա ցեալ նե րու պարտ քը ևս ան հրա ժեշտ է, սեր տել և 

յա րա տև մաս նակ ցիլ արա րո ղու թեանց, և ոչ թէ առար կա յա կան կե-

ցուածք որ դեգ րել և գան գա տիլ թէ բան չեն հասկ նար կա տա րուա ծէն։

 Դոկտ. Զա ւէն Ա. Քհնյ. Ար զ< մա նեան
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Ա ՂՕԹ ՔԻ ՊԷՍ...

 Լոյսդ հե ղո՛ւ, Տէ՛ր էա կիդ

 Լոյս ան քնին, լոյս ան մա տոյց

 Թող, որ տես նեմ անե րև ոյթն

Զ գամ խո րին գաղտ նիքն գոյին...

Մ թան մէջ ես չմո լո րիմ

Օրե րուս մէջ իմ տաղտ կա լի

 Հա նա պա զօր հա ցին գե րի

Ս պա սար կու միայն նիւ թին...

 Սի րոյդ լոյ սը կա թե ցուր, Տէ՛ր

 Սիր տիս մէջ որ ըն դար ձա կի

Չ դառ նայ ան պա րու նակն նեղ

 Կիր քե րուս մութ, իղ ձե րուս սին...

Յոյ սը լոյ սիդ միշտ առ կայ ծի

Որո նեմ զայն քուն թէ ար թուն

 Միտքս, սիրտս լոյ սով լե ցուին

Եւ լոյս բաշ խեն յար ամէն քին...

Երան Գ0յ0մ ճեան
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THE SYMBOLIC WEALTH OF THE

ARMENIAN ‘KHACH‘K‘ARS’

“Asegnakordz” (embroidered)  khatch‘k‘ar at Goshavank 

An encounter with ‘khatch‘k‘ars’ (stonecrosses) is an outstanding 

event that will leave it’s mark for ever on the sensitive mind open to eve-

ry aspect of the sacred. Indeed, one can be fascinated by their elaborate 

and sometimes unusual ornaments as well as by their solemn bearing.

The term ‘khatch‘k‘ar’, composed of two words ‘khatch‘’, meaning 

cross and ‘k‘

doubt an impressive sight.

From the Xth century onwards, an epitaph with the date of the 

sculpture, the name of the artist, the circumstances having motivated its 

creation and other precious details to any historian has been inscribed 

in the back of these stones. They are always westward orientated so that 

any onlooker has to face east to watch them.
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The motives around the cross are not decorations, but symbols 

‘k‘ar’ (881) has all the typical symbols of 

ancient Armenian crosses, i.e. the cross, the number eight, solar discs, 

boughs and leaves, pine cones or palm nuts and the pyramid.

THE CROSS

The cross is one of the oldest universal signs used since the dawn of 

times with an unequivocal meaning. No matter what shape has been given 

to it by different civilizations, it remains the symbol of life, of the dynam-

ics of the world that we see.

EIGHT

The extremities of the Armenian cross are indented in order to ob-

tain a cross with 8 points. Eight represents Christ the Redeemer. It is reck-

oned as the symbol of revival, the glory of Christ, the ‘Logos’ through 

which all is and without which nothing can be. Eight and its multiples have 

a great importance in the architecture of the Armenian Church. Accord-

ing to the ‘Mashtots‘’, the church has to be built on 16 pillars consecrated 

to the 12 apostles and 4 evangelists. An octagonal dome is raised on top 

of the Armenian Church and that is what distinguishes it from the neigh-

bouring Greek churches and Moslem mosques. Eight being the number of 

Christ, the cross with 8 points represents Him: the symbols around the 

cross figure the essential characteristics of Christ the invisible.

SOLAR DISCS

The eight extremities of Armenian crosses terminate with solar 

discs. The circle, a line without beginning nor end is the symbol of in-

a point. It is also the image of the sun and, as such, it embodies the sym-

bolic value of the light of Christianity. In the Armenian Church, this 

“O Light, born of the light, sun of righteousness, ineffable 

generation, Son of the Father…

O Light, fountain of goodness, procession from the Father,

Holy Spirit of God….

O Light, indivisible Holy Trinity, we, born of the earth,   

glorify thee always together with the heavenly…..
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Shine forth upon our souls thine intelligible Light

At the rising of the light of the morning.”

The solar discs remind us that Christ is pure light incarnated. The 

cross becomes the icon of Christ-Light.

LIFE

The boughs placed at each side of the cross at its base and the fruits 

hanging at it’s top evoke inevitably the image of a tree. At the start, it was 

thought to be the tree of life. But, the Life that Christ promises has neither 

beginning nor end. It is a conscience that pervades a reality lying beyond 

the perception of human faculties and is not affected by their destruction. 

It is that life that is illustrated by the boughs, those symbols of vitality 

and renewal that dash forward from the basis of the cross. And the two 

pine cones or palm nuts at the top, symbols of eternity, state that whoever 

tastes those fruits will not know death.

Those crosses do not represent trees of life but make us meet the 

token of Christ himself:

“I am the Way” that will lead you to the Intelligible Father

“I am the Truth”, that is the divine Reality

“I am the Life” the Being itself, the one that belongs to eternity.

THE MOUNTAIN

From the very beginning, the icon-crosses of the Word have been set 

on a pyramid rising in tiers. Like the physical mountain, the inner mountain 

is an invitation to rise above the world below. These sober crosses recall that 

it is up there, at the end of the ascension that the ultimate mystery of the soul 

and God will be indescribably revealed amidst the wonder of the dazzling light.

The “archaic” ‘khatch‘k‘ars’ have revealed to us their true identity 

as icons, not of Jesus mortal, but of Jesus Alive, born from the Alive. 

Armenians did not adore these singular engraved crosses, but the radiant 

and enlivening Principle of which they were only the image, and which 

their distant Aryan ancestors called ‘Astuats’, Light in itself, the name that 

designates God today.

How wonderful that a few signs engraved in a stone can have the 

power to illustrate such a mysterious reality.

Rev. Fr. Dr. Abel Manoukian
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The history of the song Giligia

Since all Armenians, especially those with Cilician roots, know and 

sing this national treasure, the song "Giligia", with great enthusiasm and  

ardour, I decided to provide historical information about it.

Due to its continued popularity, one would think that “Giligia” was 

composed recently and is a contemporary song. However, in reality, this 

song is one of the oldest songs of our modern musical history, which start-

ed in he second half of the 19th century.

Any discussion of nationalistic songs such as “Giligia,” “Hayasdan 

yergir trakhdavayr,” “Der getzo to zHays,” “Mer Hayrenik,” “Dzidzer-

nag” and others must place them in their historical context. Fortunat-

ely, in the case of “Giligia” we are assisted by the fact that we know the 

names of both its lyricist, Nahabed Rusinian (1819-1876), and its composer, 

Capriel Yeranian (1827-1862).

Born in Efkere, Gesaria, Nahabed Rusinian was a doctor by pro-

fession. He was also a political activist, nationalist philosopher and well-

known writer. He received his primary education in the village Armenian 

school which had been founded by his father. In 1829 he moved to Con-

stantinople and studied at the St-Garabed school of Scutari.

Like many other promising Armenian students of the time, Rusinian 

continued his higher education in Paris. In 1844 he studied medicine at the 

Sorbonne. While in Paris, Rusinian also absorbed the  the spirit of nation-

alism sweeping the European continent. In this atmosphere, Rusinian and 

Dzerents (Hovsep Shismanian, 1822-1888) founded the Araradian Associa-

tion, with the goal of raising the patriotic awareness of Armenians. Rusinian 

was now an active contributor to the renaissance of Armenian nationalism. 

A$er graduating in 1851, Rusinian returned to Constantinople. There, along 

with other leading Armenian minds such as K. Odian, N. Balian, S. Vichen-

ian, G. Utujian, M. Aghatone, Rusinian worked on the cultivation of modern 

Armenian by refinement of the Armenian language, expansion of the Ar-

menian press and the opening of new schools to educate new generations.

Until the formation of the “National constitution”, the religious, 

educational and other communal institutions were run by the wealthy 

sarafs, amiras and the Patriarch, in their discretion. The working class was 

deprived of its civil rights.
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However, all changed when en-

thusiastic young European-educated 

Armenians attempted to enter Armen-

ian affairs upon their return.

In 1853, with the agreement of the 

national religious higher committees of 

the Armenian community of Constan-

tinople, the “Education council” (Ous-

oumnagan khorhourt) was formed with 

the above mentioned individuals.

With the book “Modern Armen-

ian Grammar” (Oughakroutyoun Arti 

Hayots Lezvi), Nahabed Rusinian started the battle for the use of modern 

Western Armenian rather than classical Armenian. In 1854, the Patriarch 

of Constantinople, a supporter of the traditionalists (kraparaganner), for-

bade the reading of the book and burned all copies.

Soon a$er, the National Council (Azkayin Joghov) was formed with 

the above mentioned individuals, and a$er preparing new by-laws based 

on the principles of the Belgian constitution and the spirit of the French 

revolution, and a$er sharp arguments between the reformists and the sup-

porters on one side and the church, the circle of amiras and their sup-

porters on the other, the reformists won. On May 24, 1860, the National 

Council accepted and adopted the new by-laws which, at the suggestion of 

Rusinian, was called the “National Constitution”. The Armenians of the 

Ottoman Empire became known as “Nezamnamei Milleti Ermenia” and 

were considered a distinct religious community. Armenian communal life 

in Constantinople started to be organized accordingly.

In this new nationalistic atmosphere, Nahabed Rusinian also wrote 

poetry, including the poem “Giligia.” The poem was dedicated to that 

part of Western Armenia which was home to the last Armenian Kingdom 

and was still populated by Armenians. As such, the poem “Giligia” was a 

representation and true expression of the Armenian people's longings for 

its lost statehood and aspiration for the homeland. “Giligia” was inspired 

by a French poem “Ma Normandie” by Frédéric Bérat.

In 1862, the most talented and well-known composer Capriel Yeran-

ian formed the “Armenian Lyre” (Knar Haygagan) Musical Association not 

Nahabed Rusinian
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only the first of its kind in Constantinople but also the entire near East.

The members of the Association were renowned musicians like D. 

Tchoukhadjian, Y. Dndesian, N. Tashjian, B. Cherchian, K. Khanjian, K. 

Sinanian, R. Papazian, the Italian composer K. Foscini and other famous 

intellectuals, writers, journalists, lecturers like M. Beshigtashlian, K. 

Odian, N. Rusinian, H. Svajian, K. Agathon, M. Mamourian, M. Hekim-

ian, S. Papazian and others.

This Association, along with its activities, free lectures, teaching of 

Armenian and western notations, formed the first symphony orchestra in 

Constantinople conducted by K. Sinanian. The Association and its orchestra 

provided special programs that opened people's minds and tastes to western 

musical culture and presented and spread new Armenian patriotic songs.

It was at this time that Capriel Yeranian published “Giligia,” along 

other patriotic songs, with notes in the “Knar Haygagan” musical journal.

WHO WAS CAPRIEL YERANIAN?

Yeranian was one of the brilliant composers of the time. A fine and 

sensitive song writer. He was born in Constantinople towards the end of 

1827. His father Ohan Yeranian was a mason and had a large family; four 

sons and two daughters.

Until the age of fourteen, Yeranian attended Constantinople's 

“Mother School” (“Mayr Varjaran”), a#er which his parents gave him as 

an apprentice to his uncle Antreas, who had a fez making business. A year 

passed and Yeranian showed no interest in his uncle's fez business. His co-

workers used to snatch his papers abour music and take them to his uncle 

to demonstrate that there was no hope for this apprentice.

His parents then sent him back to school. He participated in student 

productions (“hanteses”) and church singing. His beautiful voice attracted 

attention. Beside the Limonjian notation system then in use, which was 

also called the “Armenian notation system,” Yeranian learned and mas-

tered the European notation system. As noted above, one of the members 

of the Armenian Lyre Musical Association was Nahabed Rusinian.

The membership of Rusinian and Yeranian lead to partnership, turn-

ing the “Giligia” poem into the famous “Giligia” song. They published it in 

one of the 1862 issued of “Knar Haigagan” journal, of which, unfortunately 

there is no known example currently in existence. The melody and lyrics of 
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the song were so beauti-

fully interwoven that 

since that time it has not 

come off the lips of the 

Armenian people.

Un for t u nate ly, 

Capriel Yeranian’s cre-

ative life was cut short 

with his untimely death 

towards the end of 1862. 

The secret of the longev-

ity of this song lies in the 

words of the poem, which 

were the central philoso-

phy of the time, and in 

its deeply emotional yet 

very simple melody, the 

perfect marriage of lyrics 

and melody.

I will forgo an analytical presentation of the musical structure of the 

song, as this writing is addressed to the general public. However, as with 

all aspects of Armenian life, unfortunately,  patriotic and revolutionary 

songs were politicized. Although not a revolutionary song, “Giligia” was 

a nationalistic one. As such, it was counter to the internationalist philoso-

phy of the Bolsheviks, Consequently, it was forbidden soon a%er the 1920 

Bolshevik takeover of the Republic of Armenia. Nonetheless, all Diaspor-

ans continued to sing it as a patriotic song.

This changed in 1956. With the election of Archbishop Zareh Payas-

lian as Catholicos of the Holy See of Cilicia, the seat passed under Dashnag 

dominion. In protest, most non-Dashnags stopped singing “Gligia.” There-

a%er, the song remained primarily in the realm of pro-Dashnags and the 

Catholicossate of Cilicia.

With the resurgence of Armenian nationalism in Soviet Armenia 

a%er 1965, patriotoc and revolutionary songs started to be resurrected by 

Soviet Armenians as national treasures. I remember towards the end of 

the 1970's, I attended a concert at Saint Vartan's cathedral in New York 

Capriel Yeranian
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City, where a group of stars from Soviet Armenia presented a superb pro-

gram which ended with the famous and unparalleled singer Hovhannes 

Badalian singing the revolutionary song “Zartir lao.”

Given the enthusiasm of the audience and the apparent stamp of 

approval of Soviet Armenia, an impressed AGBU dance group started to 

present the song in special dance steps. I do not know if the instructor of 

the dance group knew that the song was written in praise of the fedayi Apo 

(a.k.a. Arapo). The song “Giligia” also had the same fate. Once it was sung 

in Soviet Armenia, it started to enjoy universal popularity in the Diaspora.

In conclusion, the song “Giligia,” born of the partnership of Rusin-

ian and Yeranian, presents the Armenian people with a timeless combina-

tion of poetry and music that encapsulates the Armenians' sense of loss 

and hope. As such, having already accompanied many generation through 

national rebirth, genocide and statehood won, lost and regained, “Giligia” 

remains inspiring, young and possesses all the prerequisites to do so for 

many generations to come.

Krikor Pidedjian

Honorary Professor at the Komitas State Conservatory, Yerevan
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GILIGIA

When the doors of hope open,

And winter has fled our land,

O, beautiful land of Armenia

When your sweet days shine brightly,

When the swallow returns to his nest,

When the trees bloom,

I wish to see my Giligia,

The country that gave me the sun.

I have seen the plains of Syria,

The mountains and cedars of Lebanon,

I saw the land of the Italians,

Venice and its gondolas,

There is no island like our Cyprus,

But, no place is more beautiful

Than my Giligia,

The country that gave me the sun.

There is a time in life,

When desire comes to an end,

A time when the soul

Longs for its memories,

When the lyre becomes cold,

Bidding a final farewell to love,

I wish to fall asleep (to die — K.P.) in my Giligia,

The country that gave me the sun.

By Nahabed Rusinian

Translated by Iris Papazian
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2017՝ Զահ րա տի Մա հ)ան 10-րդ Տա րե լից
Զահ րատ, իր գր չա կից եղբoր՝ Զա րեհ Խրա խու նիին հետ, Իս-

թան պու լա հայ գրա կա նու թեան ան դաս տա նին մէջ բա նաս տեղ ծա-

կան դպ րոց մը բա ցաւ, ձև ի և խոր քի իր նո րա րա րու թեամբ: Իս թան-

պու լա հայ այս եր կու քեր թող նե րը իրենց ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րուն 

ընդ մէ ջէն տե սան պարզ Մար դը՝ բա նուո րը, գոր ծա զուր կը, աղ բա-

հա ւա քը, ներ կա րա րը, ծո րակ ծա խո ղը... և այլն: Անոնք իրենց բա-

նաս տեղ ծու թիւն նե րուն մէջ վեր հա նե ցին մարդ կային ան հա տա կա-

նու թեան բա ցա ռի կու թիւ նը, զգա ցումն ե րը, ապ րումն ե րը: Զահ րա տի 

բա նաս տեղ ծու թիւն նե րուն մէջ ապ շե ցու ցիչ հա կադ րու թիւ նը և բա խու-

մը կայ մար դու ներ քին աշ խար հին և շր ջա պա տող աշ խար հին մի ջև, 

մար դու օտա րաց ման խն դի րը, մար դու մի նա կու թեան, լքուա ծու թեան 

և ան հա տի ներ քին ընտ րու թեան խն դի րը, այս կեան քին մէջ իմաս տի 

մը փնտռ տու քը, ձգ տու մը մար դու ան հա տա կան աշ խար հին մէջ իր 

սե փա կան տե ղը գտ նե լու...: 

Ո՞Վ Է ԶԱՀ ՐԱՏ:
Բուն անու նով  Զա րեհ Եալ տըզ ճեան: Ծնած է Պոլ սոյ Նշան թաշ 

թա ղին մէջ, 10 Մայիս, 1924 -ի ն: Երեք տա րե կա նին ան կորսն ցու ցած 

է հայ րը, քսա նա մեայ մայրն ալ՝ կր կին ամուս նա ցած է: Զինք խնա-

մած է մօ րեն կան հայ րը՝ հա ճի Լև ո նը: Ու սու մը սկ սած է իր թա ղա մա սի՝ 

Բան կալ թիի Մխի թա րեան վար ժա րա նին մէջ և աւար տած՝ 1942 -ի ն: 

Այ նու հե տև մէկ տա րի ու սա նած է դե ղա գոր ծա կան վար ժա րա նի մը 

մէջ: Երեք տա րի յա ճա խած է բժշ կա կան հա մալ սա րան, սա կայն կի-

սատ ձգե լով, իբ րև սպայ մտած է զի նուո րա կան ծա ռա յու թեան: Ուս-

ման տա րի նե րուն, ան միաժա մա նակ աշ խա տած է տար բեր բնոյ թի 

գոր ծեր: 1946 -ին ըլ լա լով հիմն ա դիր ան դամն ե րէն մէ կը Մխի թա րեան 

Սա նուց միու թեան, Զահ րա տը դար ձած է միու թեան 1948 -ին հիմն ադ-

րուած «Սան» ամ սա թեր թի խմ բագ րա կան կազ մի ան դամ և Ռո պէր 

Հատ տէ ճեանի, Վա րու ժան Աճէ մեանի և Զա րեհ Խրա խու նիի հետ 

խմ բագ րած՝ «Մար մա րա» օրա թեր թի «գ րա կան-գե ղա րուես տա կան» 

բա ժի նը: Եղած է ու սու ցիչ: 

Զա րեհ Եալ տըզ ճեան բա նաս տեղ ծու թիւն ներ գրել սկ սած է պա-

տա նե կան տա րի նե րէն: Առա ջին բա նաս տեղ ծու թիւ նը՝ «Աստղ մը» վեր-

նա գի րով լոյս տե սած է 1943 -ի ն, «Ժա մա նակ» օրա թեր թին մէջ: Այ նու-
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հե տև, յատ կա պէս 1946 -էն ետք իր քեր թուած նե րը լոյս տե սած են «Ճա-

ռա գայթ», «Նոր Օր», «Մար մա րա» թեր թե րուն, ինչ պէս նաև «Սան», 

«Հան դէս մշա կոյ թի» և այլ հան դէս նե րու մէջ: Զահ րա տի գրա կան 

անու նը ինք որ դեգ րած է. իր վկա յու թեամբ կ՚ի մա նանք, թէ օգ տուած է 

Ծո փաց իշ խան Զա րե հի անու նէն, զոր նաև Զահ րատ անուա նած են: 

Ան խոր հած է, որ Զահ րատ անու նը Զա րե հին հա մա զօրն է:

Ա ռա ջին գիր քով (« Մեծ Քա ղա քը») Զահ րատ հան դէս եկած 

է բա ւա կա նա չափ ուշ՝ 1960 -ի ն: Այդ ժո ղո վա ծոն հաս տա տուն սկիզբ 

էր, բա նաս տեղ ծա կան երև ոյթ, որ hե տա գային ամ բող ջա նա լու էր 

նոր գիր քե րով. «Գու նա ւոր սահ ման ներ» (1968), «Կա նաչ Հող» (1976), 

«Բա րի Եր կինք» (1971), «Մէկ քա րով եր կու գա րուն» (1989), «Մաղ մը 

ջուր» (1995), «Ծայ րը ծայ րին» (2001), «Ջու րը պա տէն վեր» (2004): 

Զահ րա տը վախ ճա նած է 21 Փետ րուար, 2007 -ի ն: 

Ե րև ա նի մէջ իր առա ջին բա նաս տեղ ծու թեան ժո ղո վա ծոն՝ «Մեծ 

Քա ղա քը» երև ցած է Ալ. Թօփ ճեանի նա խա ձեռ նու թեամբ: Առա ջին 

գիր քով իսկ Զահ րատ զար մանք պի տի առ թէր բո լո րին՝ քեր թե լու իւ-

րա յա տուկ եղա նա կով մը, որ կը խախ տէր գրա կան ըն կա լեալ կա ռոյց-

նե րը ու շեշ տը կը դնէր իմաս տա լից և պարզ բա ռա խա ղե րու վրայ: 

Կ՚ան տե սէր թէ՛ կէ տադ րու թիւն, թէ՛ տա ղա չա փա կան կա նոն ներ:

 Շատ շա տեր ան կաս կած, ինչ պէս ամէն բա նի սկիզբ, դէմ պիտի ըլ-

լային այս ինք նա տիպ շար ժու մին, նոյ նիսկ գրա գէտ Գե ղամ Սև ան, Զահ-

րա տի դպ րո ցա կան դա սըն կե րը, Երև ա նի մէջ կար դա լէ ետք անոր կարգ 

մը բա նաս տեղ ծու թիւն նե րը պի տի գո չէր. «Մե ծա րեն ցէն, Թէ քէեա նէն ու 

Զա րի ֆեանէն ետք՝ ա՞յս պի տի ըլ լար պոլ սա հայ բա նաս տեղ ծու թեան ու-

ղին...» (1970): Յա մե նայն դէպս, Զահ րա տի առան ձին այս իւ րա յա տուկ 

շար ժու մը դպ րոց հան դի սա ցաւ և ներշն չեց ու կը ներշն չէ տա կա ւին շատ 

մը գրող ներ: Վա հէ Օշա կան իր Զահ րա տի քեր թո ղա կան արուես տին 

մա սին իր ու սումն ա սի րու թեան մէջ կը հաս տա տէ. «Կայ զահ րա տեան 

աշ խարհ մը՝ զա նա զա նե լի ու րիշ նե րէ, ինքն իր մէջ օր կա նա կան կա պե-

րով պր կուած, կայ գա ղա փար նե րու կա ռոյց ու ցանց»:

Զահ րատ քն նա դա տու թիւն նե րուն դի մաց իսկ վե րելքն ի վեր 

մագլ ցե ցաւ: Իրեն ներշն չող եղան իր գր չա կից եղ բայր նե րը՝ Զ. Խրա-

խու նի, Ռո պէր Հատ տէ ճեան, Զա ւէն Պի պէ ռեան և ու րիշ ներ: Ո՛չ յու-

սալ քուե ցաւ քն նա դա տու թիւն նե րուն դի մաց, ո՛չ ալ աւե լորդ խան-

դա վա ռու թեան յանձ նուե ցաւ: Միշտ իր ներ քին կշ ռոյ թը պա հած և 

խոր հո ղի ու բա նաս տեղ ծի գի տակ ցու թեամբ ան շա րու նա կեց ներ-
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քին մղու մով ստեղ ծա գոր ծա կան իր աշ խա տանք նե րը կա տա րել: Ան 

իր քեր թո ղա կան արուես տին մա սին վկա յու թիւն ընե լով կ՚ը սէ. «Ես 

առանց որև է յա ւակ նու թեան, գրե թէ խա ղի հա մար սկ սայ գրել, բայց 

ժա մա նա կի մէջ լուրջ գործ դար ձաւ կար դա ցող նե րուն կող մէ: Որոշ շր-

ջան մը փոր ձե ցի յան գա ւոր գրել, բայց արագ հասկ ցայ՝ աղուոր չէ, 

իմս չէ: Փո խե ցի ուղ ղու թիւ նը: Սկ սայ պարզ գրել, առանց յան գի: Բայց 

չկար ծէք գրածս բո լո րո վին ան կաշ կանդ է, իր ներ քին կշ ռոյ թը ու նի, 

ներ դաշ նակ է, իր ներ քին երաժշ տու թեամբ ու ներ քին իմաստ նե րով 

մէկ բա նաս տեղ ծա կան գր գիռ ու նի... Քն նա դատ նե րուն դի մաց իմ 

զէնքս իմ խօսքս եղած է... Աս տուած եթէ ձիրք տուած է՝ մար դիկ չեն 

կր նար խլել զայն»:

 Զահ րա տեան քեր թո ղու թեան առըն թեր սկիզ բը քն նա դա տա-

բար մօ տե ցող Գե ղամ Սև ան, հե տա գային իր գնա հա տա կա նը կը 

յայտ նէ ըսե լով. «Պարզ, սո վո րա կան, առօ րեայ, շատ ան գամ նոյ նիսկ 

ան կա րև որ թուա ցող ճշ մար տու թիւն նե րի եր գիչն է Զահ րա տը: Եր գում 

է ճշ մար տու թիւն ներ, որոնք զար մա նա լիօրէն մեր առ ջև միան գա մից 

ծա ռա նում են իրենց մինչ այդ անյայտ կող մե րով, որով, ինչ խօսք, 

պար տադ րում են իրենց գե ղե ցիկ լի նե լը...»:

 Զահ րա տի ան վի ճե լի կա րո ղու թիւն նե րէն մէկն ալ իր սա կա ւա-

պե տու թիւնն է, պար զու թիւ նը, յա պա ւու մը աւե լոր դա բա նու թիւն նե րու, 

քիչ բա ռե րով շատ բան և կա րև որ բան ըսել կա րե նալն է: Եր բեմն նոյ-

նիսկ ամ բողջ քեր թուած մը կը հիւ սէ՝ առանց մէկ ան գամ իսկ բայ գոր-

ծա ծե լու, ինչ պէս՝ «Մ տեր մ& թեան հա մար» քեր թուա ծին մէջ. 

Ես քե զի դ(ն

 Դ(ն ին ծի դ(ն 

Ե սով- դ( նով

 Տե ղով տ( նով — տ( նով տե ղով

 Դ(ք մե զի մենք — մենք ձե զի դ(ք

 Շա քար հա մով — ս(ր ճի հո տով

 Հա մով հո տով

Ի րա ր( տ(ն 

Ի րա ր( դ(ն 

Ես քե զի դ(ն — դ(ն ին ծի դ(ն

Մ տեր մ( թիւն

 Բայ չկայ, բայց կա ռոյց կայ, կշ ռոյթ կայ, ինք նա տիպ յօ րի նուածք 

կայ, «բան »ի ստեղ ծում կայ՝ քիչ տար րե րով, պարզ նիւ թե րով, որոնց մէ 
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սա կայն ոչ իսկ մէկ հա տը կր նաք խախ տել: Խօս քի նոյն զս պուա ծու-

թիւ նը, ժուժ կա լու թիւ նը կը տի րէ գր քին «Յայ տա գիր Նո րի կի» բաժ նին 

մէջ, ուր բա նաս տեղ ծը ան ջր պե տի մար դուն՝ Նո րի կին ոդի սա կա նը կը 

պատ մէ, ու կ՚ը սէ ամե նայն պար զու թեամբ.

 Մեզ մէ մէ կը հոն 

Երբ անեզ ր/ թեան դ/ ռը կը զար նէ

 Մեր ող բերն այն քան կը պզ տիկ նան հոս 

Որ չ՚ար ժեր եր գել

« Քա րա ն-ագ» բաժ նին մէջ երբ կը բնու թագ րէ Զալց պուր կը՝ 

միայն 4 տո ղով և 10 բա ռով և կ՚ը սէ.

 Քա րէ եր գա հան ներ

 Քա րէ ջ/ թակ ներ առած

 Քա րին — եւ իրենց —

Ան մա հ/ թիւ նը կ՚եր գեն 

Ու րեմն բան մը կայ, որ ար ժէ եր գե լը:

 Հե ռու ըլ լա լով պատ րաստ կա ղա պար նե րէ Զահ րատ կը գրէ նե-

րըմբռ նու մով, ան զգա լա բար, «շն չե լու պէս»: Զահ րատ կը գրէ այն պէս 

որ գրա ծը կամ ըսա ծը անակն կալ ըլ լայ ըն թեր ցո ղին: Սրամ տու թիւն 

ու եր գի ծանք կայ անոր քեր թո ղու թեան մէջ, սա կայն ծի ծա ղը, որ կը 

պար գև է ան ըն թեր ցո ղին, միև նոյն ատեն կը հրամց նէ ծան րու թիւ նը 

ու խո րու թիւ նը տուեալ երև ոյ թին կամ պատ մա ծին: Քեր թուած ըսածդ 

պի տի հա րուա ծէ՝ կը բնո րո շէ ան իր բա նաս տեղ ծու թեան մէջ.

Ա ղ/որ քեր թ/ած մը կը հա ր/ա ծէ 

— Երբ կար դաս

 Պէտք է ամ/ր կե նաս ոտ քե ր/դ վրայ

Բա ռա խա ղի վար պետն է Զահ րա տը, որու գե րի րա պաշ տա կան 

բա նաս տեղ ծու թիւն նե րը յան կարծ կը վեր ջա նան անակն կալ վեր ջին տո-

ղով մը, «ո րոնք Զահ րա տեան անակն կա լի մը ապ տա կը կ՚ի ջեց նեն».

 Պար կը խա ղանք

 բա ռե ր/ն հետ բառ

 քա րե ր/ն հետ քար կը խա ղանք 

/ ծա ռե ր/ն հետ ծա ռէ ծառ կը խա ղանք

 չա րե ր/ն հետ

չենք խա ղար:

 Զահ րա տի ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րուն մէջ ըն թեր ցո ղին հետ 

հա ղոր դակ ցե լու իւ րա յատ կու թիւնն ալ ա՛յն է, որ իրա պաշ տա կան 
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պարզ պա տու մով ու նկա րա գի րով ներ կա յաց նե լէ ետք իրերն ու երե-

ւոյթ նե րը, ան ամէն ինչ բա ցէ ի բաց պատ րաստ միտ քը չի հրամց ներ 

ըն թեր ցո ղին, այլ այն պի սի վար պե տու թեամբ կը քօ ղար կէ, որ այդ քօ-

ղար կու մը իւ րա քան չիւր ըն թեր ցո ղին ազատ մեկ նա բա նու թեան առիթ 

հան դի սա նայ: Ըն թեր ցո ղը ի՛ր այդ պա հու թե լադ րան քով և իր պա-

հանջք նե րուն հա մա ձայն հա ղոր դակ ցու թեան մէջ կը մտ նէ քեր թո ղու-

թեան հետ, կը հասկ նայ ըստ իր ըն կալ ման որա կին, ազա տօ րէն կը 

կա րո ղա նայ ի՛ րը տե ղադ րել հոն և իր մով ամ բող ջաց նել. ահա թէ ին-

չո՞ւ Զահ րա տի հա մոզ մամբ.

 Քեր թ%ած մը պէտք է ըլ լայ հ%ն տի պէս 

Ու երբ աւար տի

 Չա ւար տի — ծիլ տայ — վե րապ րի մե զի հետ

 Եզ րա կաց նե լով ըսենք, որ Զահ րատ ապ րող բա նաս տեղծ է թէ՛ 

իս թան պու լա հայ գրա կա նու թեան, թէ՛ արևմ տա հայ գրա կա նու թեան, 

և թէ՛  հա մաշ խար հային գրա կա նու թեան հա մար:

 Սօ սի Մի շոյեան-Տապ պա ղեան






