
Ուրախութեան Աւետիս՝
Փոփոխութեան Աւետիս

«Մի վախնաք,  վասն  զի  ահա  ես  ձեզի   
մեծ ուրախութեան  աւետիս  մը  կու տամ, 
որ բոլոր ժողովուրդին պիտի ըլլայ:   Վասն 

զի  այսօր  ձեզի   Փրկիչ  մը  ծնաւ  Դաւիթի 
քաղաքին մէջ՝ որ Օծեալ Տէր Է:»

Ղուկ. 2.10-11

Այս մեր օրերուն՝ դժուար է մտածել թէ ուրախութեան առիթ կրնայ ըլլալ 
մեզի համար: Վախը աւելի իրական է մեր ապրած այս երկիրներուն 
մէջ՝ քան ուրախութիւնը: Եւ՝ իրական է ա՛յն, թէ՝ դժուարութիւն 
ունինք հաւատալու մեր օրերուն մեջ՝ թէ մեզի խոստացուածները կ' 
իրականանան եւ մենք կ'ուրախանանք:
Այսօրուան եւ վաղուան մտահոգութիւնները մեզ կ'ընկճեն եւ ոչ մէկէն 
կ'ակնկալենք մեզ ուրախացնելու կարող եղող խոստում մը, կամ 
կարգադրութիւն մը:  

Յովհաննէս Առաքեալ իր Առաջին Ընդհանրական Նամակը կը սկսի 
վկայելով, թէ՝ Որդին, Բանը, որ նոյնինքն կեանքն էր, Բեթղեհէմի 
ճամբով յայտնուեցաւ մարդուն (1.1-2)։ Այս գծով անհրաժեշտ է 
հետեւեալ ընդգծումները կատարել.-
- Աստուած՝ ստեղծիչը կեան-
քին։ Աստուածաշունչը կը հաս-
տատէ, թէ Աստուած ստեղծիչն է 
կեանքին։ Տիեզերքի մէջ ոեւէ 
գոյութիւն ինքնագոյ չէ, իր 
գոյաւորիչը ունի։ Աստուած 
ոչինչէն ստեղծեց տիեզերքը իր 
բանական եւ ոչ-բանական արա-
րածներով՝ ստեղծագործութեան 
մէջ իւրաքանչիւրին իւրայատուկ 
տեղն ու դերը ճշդելով։ 
- Մարդը՝ պսակը Աստուծոյ 
ս տ ե ղ ծ ա գ ո ր ծ ո ւ թ ե ա ն ։ 
Հանգրուանային կերպով կատա-
րած իր ստեղծագործութեան 
վերջին օրը Աստուած ստեղծեց մարդը։ Աստուածաշունչի առաջին 
գիրքը՝ Ծննդոցը մարդու ստեղծագործութեան երկու դրուագներու 
(1.27,2.7) ճամբով կը շեշտէ, թէ ի տարբերութիւն բոլոր արարածներէն, 
մարդը ստեղծուած է հողէն, օժտուած՝ բանականութեամբ, եւ որպէս 
Աստուծոյ գործակից, տիեզերքը կառավարելու յատուկ պարտա-
կանութիւն տրուած իրեն։ 

ZARTONK DAILY NEWSPAPER زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

ÊÙµ³·ñ³ï³Ý Ñ³ëó¿ª 
ä¿ÛñáõÃ. Ü³Ññ Æåñ³ÑÇÙ ÷.,
Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝ, 2-ñ¹ Û³ñÏ, ÄÁÙÙ¿Û½Ç

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ ß¿Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý 
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³, 
²ñß³ÏáõÝ»³ó 2

ÎÁ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÇ 1937-¿Ý Ç í»ñ

Աñխիõի ծ³ծկ³·իñ

Աõ»Éի ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ Աé³ù»ÉáõÃիõÝ

Շար. Էջ 02

Շար. Էջ 08

Շար. Էջ 05

ՊԱՏԳԱՄ ՊԱՏԳԱՄ

zartonkadl@gmail.com
www.zartonkdaily.org+961 1 444225   

+961 81 306 447
P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

Շ³µ³Ã / 08.01.2022 85ñ¹ î³ñի, Ãիõ 28 (22«499) 1500 È.à. / 8 ¾ç

facebook.com/zartonkdaily

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի Պատգամը

Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի
Սուրբ Ծննդեան Եւ Աստուածայայտնութեան 

Տօնի Առիթով
(Երեւան, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր եկեղեցի, 

6 յունուարի, 2022 թ.)

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ
Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

Բեթղեհէմ՝ 
Աղբիւր Յաւիտենական Կեանքի

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ 
Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն։

«Փառք ի բարձունս մեծիդ 
Աստուծոյ, 

որ եկիր եւ փրկեցէր 
զտիեզերս Քոյով 
յայտնութեամբ»

(Շարական Սուրբ 
Ծննդեան):

Սիրելի հաւատաւոր ժողովուրդ,
Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան տօնին «Քրիստոս ծնաւ եւ 
յայտնեցաւ» երկնաձայն աւետիսով Մեր սէրն ու բարեմաղթանքներն ենք 
բերում ձեզ՝ եկեղեցում համախմբուած բարեպաշտ հաւատացեալներիդ, 
համայն մեր ժողովրդին եւ Աստուածորդու առջեւ խոնարհուած հովիւների 
ու հրեշտակների հետ օրհնաբանում մարմնացեալ Փրկչին՝ ասելով. 
«Փառք բարձունքներում մեծդ Աստծուն, որ եկար եւ Քո յայտնութեամբ 
փրկեցիր տիեզերքը»։
Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան հրաշազարդ խորհրդով այսօր փրկութեան 
յոյսն ու շնորհն է վերստին իջնում արհաւիրքներից ու աղէտներից 
խռովայոյզ աշխարհի վրայ։ Բեթղեհեմեան աստղի պայծառ շողարձա-
կումով, Մանուկ Յիսուսի Ծննդեան շնորհով Բեթղեհեմ դարձած 
հոգիներից ցրւում է անյուսութեան խաւարը։ Աստուած Իր Միածին 
Որդու յայտնութեամբ հրաւէր է ուղղում ողջ մարդկութեանը՝ իրենց 
սրտերը դարձնելու աստուածային անսահման սիրոյ յայտնութեան 
վկայարան, մեղքերից սրբուելու, վերափոխուելու եւ նորոգութեան 
միջոցով փրկուելու: «Հեռու՛ վանեցէք ձեզնից հին մարդուն իր նախկին 
կենցաղով, այն, որ ապականուած է խաբեպատիր ցանկութիւններով. 
նորոգուեցէ՛ք ձեր մտքով եւ հոգով ու հագէ՛ք նոր մարդը, որ ստեղծուած 
է ըստ Աստծու` արդարութեամբ եւ ճշմարիտ սրբութեամբ»,- յորդորում 
է առաքեալը (Եփ. 4.22-24): 
Մարդու նորոգութեան ու փրկութեան ուղին Աստծոյ պատուիրաններով 
ապրելն է, մեղքի կապանքներից ազատագրումը, ինչը հաստատուն 
երաշխիքն է մարդկութեան յարատեւութեան եւ գրաւականը յաւիտե-
նական երանութեան։ Փրկիչ մեր Տէրը, որպէս Աստծոյ առ մարդն ունեցած 
անսահման սիրոյ եւ հոգատարութեան առհաւատչեայ, հաւաստում է, որ 
աշխարհը կարող է վերափոխուել, տառապանքի ու անարդարութեան 
իրականութիւնը կարող է վերածուել երանութեան վայրի՝ ըստ Եսայի 
մարգարէի վկայութեան. «Դժուարին տեղերը պիտի դիւրին դառնան 
եւ առապարները՝ դաշտեր։ Պիտի յայտնուի Տիրոջ փառքը, եւ ամեն մի 
մարմնաւոր պիտի տեսնի Աստծու փրկութիւնը» (Եսայի 40.4-5)։
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Փոլ Ֆարաճեան

Փոլ (Պօղոս) Ֆարաճեան, (1910, 
Հաճըն, Կիլիկիա – 8 Յունուար 1979, 
Նիքէա (Քոքինիա) Յունաստան).
հայազգի լուսանկարիչ։  Եղած է 
«Լուսանկարիչներու Համայու-
նական Միութեան» հիմնադիրնե-
րէն եւ նախագահ «Փիրէայի 
Գեղարուեստ Լուսանկարիչներու 
Արհեստակցական Միութեան»։
Փոլ (Պօղոս) Ֆարաճեան, ծնած 
է 1910-ին Հաճըն, Մանուկ 
եւ Ալթուն (ծնեալ Շինիկեան) 
Ֆարաճեաններուն ընտանեկան 
բոյնին մէջ։  Փոքր Ասիոյ աղէտի 
օրերուն, ընտանիքը, ինչպէս 
մնացեալ քրիստոնեայ բնակչու-
թիւնը, ֆրանսական բանակնե-
րու օգնութեամբ Ատանա կը 
փոխադրուի ու անկէ նաւով՝ 
Փիրէա։  Փոլին ընտանիքը կը 
հաստատուի Փիրէայի մերձակայ 
Լիբազմա (Տրափեցոնա) գաղթա-
կայանը։
Պատանի Փոլ կը յաճախէ Լիբազ-
մայի Ամերիկեան նախակրթա-
րանը.առաջին շրջանաւարտնե-
րէն կ՛ ըլլայ։  Ուսումը կը շարունակէ 
Սելանիկի «Անաթոլիա» ճեմա-
րանը (գոլէճ), սակայն կիսատ կը 
ձգէ.կը ստիպուի իր ընտանիքին 
ապրուստը հոգալ։ 
1927-ին, կը փափաքի լու-
սանկարչութեան արուեստը 
սորվիլ։  Մօտաւորապէս երկու 
տարի կ՛ աշակերտէ Փասքուալէ 
Սթելա լուսանկարիչին (Յու-
նաստանի թագաւորական ընտա-
նիքին լուսանկարիչը եղած է) մօտ, 
Փիրէա։  1929 – 1936        կ՛ աշխատի 
զանազան լուսանկարչատուներու 
մէջ։  Լուսանկարչութեան հանդէպ 
ունեցած սէրը, զայն կը ներշնչէ ու 
կը մղէ սերտել եւ մասնագիտանալ 
տեսողական արուեստին։  1937-
ին կը բանայ իր անձնական լու-
սանկարչատունը, Նէա Քոքինիա 
(Նիքէա), Բողոց 8 (այժմ Փանաղի 
Ցալտարի բողոց) թիւ 140, ուր կը 
գործէ մինչեւ իր մահը։
Լուսանկարիչի գործին զուգա-

ՊԱՏԳԱՄ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի Պատգամը

Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի
Սուրբ Ծննդեան Եւ Աստուածայայտնութեան 

Տօնի Առիթով

Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Սուրբ Ծննդեան հրեշտակաձայն 
աւետիսը այս օրերին՝ աղէտալի պատերազմի կորուստների ցաւով 
մորմոքուող, բեկուած ու տագնապած, անորոշութիւններով անհանգիստ 
մեր սրտերին մխիթարութիւն ու սփոփանք է բերում, որ Տիրոջ 
փրկարար շնորհներով զօրանանք, հաւատով փոխակերպուենք եւ 
յոյսով յաղթանակենք։ Այսպիսի ոգով ու ընթացքով, անտարակոյս, 
պիտի կարողանանք յաղթահարել պատուհասներն ու նեղութիւնները 
եւ հզօրանալ որպէս ժողովուրդ ու պետութիւն, հայրենիք եւ սփիւռք։ 
Մեր հայրերը մեզ ուսուցանել են, որ աննկուն լինենք աղէտների ու 
փորձանքների դէմ, թոյլ չտանք, որ մեզ պարտութեան մատնեն հոգսերն 
ու կարիքները, հայրենիքի ապագայի հանդէպ տագնապները։ Թէ՛ 
հայրենիքում եւ թէ՛ աշխարհասփիւռ մեր համայնքներում լինենք միաբան 
ու միասնական։ Մեր անմիաբանութիւնն ու անհամերաշխութիւնը 
ծնունդ են տալու նոր կորուստների՝ ոտնակոխ անելով մեր մեծ ու 
փոքր յաղթանակները։ Ներկայիս բարդ իրադրութեան մէջ հարկ է, որ 
սթափուենք, մերժենք Աստծուց մեզ հեռացնող ընթացքները եւ մեր 
կեանքն ամրօրէն խարսխենք դարերի փորձութիւն անցած, մեր ժողովրդի 
յարատեւութիւնը երաշխաւորած ազգային եւ հոգեւոր արժէքների վրայ։ 
Ամենքս սրբազան պարտք ունենք հայրենիքի համար նահատակութեան 
պսակն ընդունած մեր զաւակների յիշատակի առջեւ՝ անձնուրաց 
ջանքեր ներդնելու յանուն հայրենի մեր երկրի, յանուն Արցախի ազատ 
կեանքի, յանուն հայոց պետականութեան անսասանութեան ու 
ազգային մեր ինքնութեան անխաթար պահպանութեան։ Միշտ յիշենք՝ 
հայրենիքի շահը վեր է ամենից, մեր ժողովրդի ազատ ու ապահով 
կեանքը՝ առաջնահերթութիւն։ Հզօր ու շէն հայրենիքի տեսլականի 
իրագործումը պահանջում է յանձնառութեան եւ անձնազոհութեան 
ոգի ու գիտակցութիւն, ազնիւ ու արդար գործելակերպ եւ հոգեւոր, 
բարոյական արժէքների վրայ հիմնուած կենսակերպ։ Այդ առաքելութիւնը 
հնարաւոր է իրականութիւն դարձնել մեր Տիրոջ լուսաւոր օրինակով, 
ով, ըստ Իր խօսքի, չեկաւ պաշտօն, ծառայութիւն եւ պատիւ ընդունելու, 
այլ ծառայելու (Մատթ. 20.28)։ Ամեն մի պաշտօն եւ իշխանութիւն 
հասարակական, քաղաքական կամ պետական ոլորտում պէտք է 
ծառայի երկրի առաջընթացին, ընդհանուրի բարեկեցութեանն ու 
ապահովութեանը, ինչպէս բարեպաշտ ընտանիքում։ Երբ պաշտօնը 
դադարում է սպասաւորութիւն ընկալուելուց, դառնում է պատճառ 
կամայականութիւնների, չար ու անարդար գործերի: Մինչ ազգաշահ 
ու հայրենանուէր բարի գործերով, միմեանց հանդէպ հոգածութիւն, 
սէր ու խնամք ցուցաբերելով է, որ ուժ ու զօրութիւն կունենանք 
նեղութիւններն ու դժուարութիւնները յաղթահարելու, երկիր շէնացնելու։ 
Փրկչի Սուրբ Ծննդեան խորհրդով նորոգուած կեանքով, հաւատում ենք, 
կարող պիտի լինենք կերտելու նոր իրականութիւն, որտեղ գերակայ 
կլինեն փոխհասկացողութիւնն ու համերաշխութիւնը, ուղղամտութիւնն 
ու հայրենանուիրումը. նոր իրականութիւն, որտեղ իւրաքանչիւր 
յանձնառութիւն միտուած կլինի մեր ժողովրդի իղձերի ու ձգտումների 
իրագործմանը։ Այս տեսլականով եւ Քրիստոսի պարգեւած փրկութեան 
շնորհով, սիրելի հաւատացեալներ, վերափոխենք մեր կեանքի ընթացքը 
եւ միշտ քայլենք վերելքի ու սիրոյ կենարար ճանապարհով։ 
Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան այս հոգեպարար օրը 
աղօթենք միասին, որ Բարձրեալն Աստուած օրհնի, խաղաղ պահի ու 
պահպանի հայրենի մեր երկիրը եւ աշխարհը համայն։ Աղօթենք, որ մեր 
հայրենիքը դառնայ մսուր աստուածային ներկայութեան, եւ մեր ժողովրդի 
զաւակների հոգիները զօրանան հաւատով ու լաւատեսութեամբ։ Թող 
Տէրը Իր ամենախնամ Սուրբ Աջի օգնականութեամբ մեզ առաջնորդի 
ընթանալու հաւատոյ բարի գործոց շաւիղներով եւ փառաբանելու Իր 
Սուրբ Անունը այսօր եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն:

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ,
Ձեզ եւ մեզ մեծ աւետիս
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հեռ, ազատ ժամերուն, Քոքինիոյ 
«Զաւարեան» ակումբի (տե՛ս 
Քոքինիոյ հայկական գաղութը) 
բեմէն հանդէս կու գայ զանա-
զան դերերով տարբեր թատերա-
խաղներու մէջ։  Ինչպէս նաեւ, 
բազմաթիւ առիթներով նոյն բեմէն 
կ՛ ասմունքէ։
1941-ին, կը մահանայ Փոլին հայրը՝ 
Մանուկ եւ ընտանիքը Նիքէա կը 
փոխադրուի։
Բ.Համաշխարհային Պատերազմին 
ընթացքին, գերմանական գերու-
թեան տարիներուն, Փոլին 
լուսանկարչատունը գրագէտնե-
րուն եւ արուեստագէտներուն 
ժամադրավայրը կը հանդիսանայ։  
Սերտ կապեր կը հաստատէ նկարիչ 
ու դերասան Միխալիս Նիքոլինաքո-
սին,  բանաստեղծ ու դերասան 
Եորղոս Մեցոլիսին եւ Աթինոտորոս 
Փրուսալիս դերասանին հետ։  
Լուսանկարչատունը կը յաճա-
խեն նաեւ գրագէտ Սթրաթիս 
Էւսթրաթեատիս, փորագրիչ-
գծագրիչ Տիմիթրիս Թինիաքոս, 
նկարիչ Գոսթաս Ղունարոփուլոս 
եւ Քալքանի երաժիշտներու 
ընտանիքէն անդամներ։  Անոնցմէ 
շատերուն հետ, Փոլ կը մասնակցի 
յունական դիմադրութեան, իբրեւ 
լուսանկարչական բաժնի անդամ։   
Փոլ Ֆարաճեան եւ Միխալիս 
Նիքոլինաքոս, 13 Հոկտեմբեր 1944-
ին Նիքէայէն մինչեւ Քերացինիի 
Ելեկտրականութեան գործարանը 
ճանապարհին, կը նկարահանեն 
ու կը տեղեկագրեն գործարա-
նի բանուորներուն եւ Էլաս-ի 
մարտիկներուն միացեալ կռիւները 
գերմանական խափանարարական 
ուժերուն դէմ։
1950-ական տարիներուն, կ՛ 
աշխատի յունական շարժա-
րուեստի բնագաւառին մէջ.
շարք մը ժապաւէններու 
լուսանկարիչն է, ինչպէս նաեւ 
լուսաւորման պատասխանա-
տուն։ Օրինակ՝ «Դառն հացը»:  Կը 
հետաքրքրուի լուսանկարչական 
տեսագիտութեամբ։  Այս տասնա-
մեակին է որ հանրածանօթ կը 
դառնայ «Փոլ» անունով։
1930-ի տասնամեակի վերջերէն, 
կը հետաքրքրուի ազատ ստեղծա-
գործութեամբ. արուեստանո-
ցի գեղարուեստագիտական 
կենդանագիր։  Իր գործերը կը 
գնահատուին։  Կը մասնակցի 
համաշխարհային ծաւալի 
լուսանկարչական բազմաթիւ 
ցուցահանդէսներու եւ պատուոյ 
վկակայականներ կը ստանայ՝ 
Ռիօ տէ Ժանէյրօ, Պրիւքսէլ, 
Շարլրուա, Անվերս, Պուտափեշտ, 
Լայնշեսթր, Սթոքհոլմ, Վարշաւա, 
Սան Սեպասթեան եւ Անգոնա։  
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այսուամենայնիւ մանրանկարին մէջ ներկայացուած է որոշակի 
հեռաւորութեան մը վրայ, որովհետեւ ամբողջապէս գիտակից է իրմէ 
ծնունդ առած եւ Բեթղեհէմի քարայրի կիսամութին մէջ աչքերը աշխարհի 
լոյսին բացած մանուկին աստուածութեան: Մանրանկարչութեան մէջ մեծ 
նշանակութիւն ունի Աստուածածնին դիրքաւորումը, քանի որ սոյնը 
վեհաշուքօրէն կ’արտայայտէ անոր ունեցած գերազանց դերը Քրիստոսի 
փրկագործութեան խորհուրդին մէջ: Ինչպէս գրեթէ բոլոր մատեաններու 
աւանդած մանրանկարներու նկարազարդումներուն մէջ, ան իր գլխուն 
շուրջբոլորը կը կրէ լուսապսակ մը՝ ի նշան իր անարատ յղութեան եւ 
անմեղութեան՝ ծնելէ առաջ, ծնելու ատեն, նաեւ Յիսուս Քրիստոսի 
ծնունդէն ետք: 
Աստուածածինը նոր Եւան է։ Ինչպէս առաջին Եւան դարձաւ Քրիստոսէ 
առաջ ծնած բոլոր մարդոց մայրը, այնպէս ալ նոր Եւան՝ Աստուածածինը, 
հանդիսացաւ նոր մարդկութեան մայրը: Առաջինը ենթարկուեցաւ 
սատանայի փորձութեան եւ ինքզինքին թոյլ տուաւ գայթակղելու Աստուծոյ 
պատուիրանին դէմ, իսկ երկրորդը համակ հեզութեամբ անսաց Գաբրիէլ 
հրեշտակապետի ողջոյնին եւ ամենակատարեալ խոնարհութեամբ 
ստանձնեց մարդու փրկութեան աստուածային տնօրինումին մէջ իրեն 
համար նախատեսուած դերը։ 
Ս. Աստուածածինը պատկերուած է ընկողմանած իր վարդագոյն թիկնոցին 
վրայ, կարծէք թէ պառկած ըլլայ մահճակալի մը վրայ՝ ընդգծելու Աստուծոյ 
մարդեղութիւնը եւ այսպէս, միեւնոյն ատեն, շեշտել կարենալու համար 
Քրիստոսի բնական ծնունդը: Աստուածամայրը պառկած է մսուրին առջեւ 
ու Քրիստոսի կը նայի հանդարտ, համարեա խորհրդածող հայեացքով։ 
Սոյնը յօրինուածքին մէջ կը ներկայացնէ կարեւոր այլ մանրամասնութիւն 
մը, որ միեւնոյն ժամանակ ակնառու կը դարձնէ մանուկ Յիսուսի 
աստուածութիւնն ու այս ծնունդին գերբնական նկարագիրը։ Այս մէկը, 
բնականաբար, ամենեւին պատահական չէ, որովհետեւ Թորոս Տարօնացի՝ 
մանրանկարիչ աստուածաբան վարդապետը, այսպէս, յստակօրէն կը 
մատնանշէ նեստորական հերետիկոսութեան դէմ Հայ Եկեղեցւոյ որդեգրած 
վարդապետական ուղղափառ դիրքորոշումը։ 
Քարայրին մէջ ուրիշ մարդիկ չկան։ Այդ անհիւրընկալ միջավայրին մէջ 
միայն զոյգ մը կենդանի կայ՝ եզ մը ու էշ մը, որոնք իրենց տաքութիւն 
սփռող շունչով կը ջերմացնեն նորածին Քրիստոսին մարմինը, ինչպէս 
Եսայի մարգարէ մարգարէացած էր՝ ըսելով. «Եզը իր տէրը կը ճանչնայ ու 
էշը իր տիրոջ մսուրը, բայց Իսրայէլ զիս չի ճանչնար, իմ ժողովուրդս 
չ’իմանար» (Ես. Ա. 3):
Երկինքէն երկիր լուսածիծաղ շող մը դէպի ծննդեան քարայրին մութը կը 
ծաթի ու իր արծաթ ցոլքերով կը լուսաւորէ այն վայրը, ուր Քրիստոս է 
ծնած։ Լուրթ երկինքին կեդրոնը աստղ մը կը փայլի բոլոր արարածներուն՝ 
շնչաւորներուն ու անշունչներուն աւետելով աշխարհի վրայ Փրկչին 
գալուստը։ Քրիստոսի գալուստին մասին արդէն Հին Կտակարանը վկայած 
էր՝ ըսելով. «Ծագեսցէ՛ Աստղն Յակոբայ» (Թուոց ԻԴ. 17)։ 
Երեք մոգերը, որոնց եկեղեցական աւանդութիւնը Մելքոն, Գասպար եւ 
Պաղտասար անունները կը վերագրէ եւ որոնք մանրանկարին մէջ ակնառու 
են իրենց արտասովոր զգեստներով, փաստօրէն Քրիստոսի աստուա-
ծութիւնը ճանչցող առաջին հեթանոսներն են։ Անոնք միաժամանակ այդ 
ժամանակաշրջանի բարձրագոյն գիտութեանց ներկայացուցիչներն են, 
բայց աշխարհի գիտութիւնը զիրենք չի կաշկանդեր անարգել մօտենալու 
եւ երկրպագելու համար Քրիստոսի։ Ընծաները, որ անոնք բերած են իրենց 
հետ՝ ոսկին, կնդրուկն ու զմուռսը, կը խորհրդանշեն Քրիստոսի 
յաւիտենական թագաւորութիւնը, Անոր աստուածային բնութիւնն ու 
մարդկային մահացութիւնը։ Քրիստոս անմահ էր Իր աստուածային 
բնութեամբ, բայց մահկանացու էր ըստ Իր մարդկային կատարեալ 
բնութեան։ Մոգերը կը ներկայացնեն նաեւ մարդկային կեանքին մէջ 
տարիքային երեք սերունդներու կարեւորագոյն հանգրուանները՝ 
երիտասարդութիւնը, չափահասութիւնն ու ծերութիւնը։ Անոնցմէ մին, 
որուն Պաղտասար անունը կը տրուի, մեր որոշ մանրանկարներուն մէջ 
սովորաբար նաեւ կը ներկայացուի մուգ կամ աւելի թուխ մաշկով։ Այս 
մանրամասնութիւնը միանգամայն ցոյց կու տայ, որ բոլոր մարդիկ, անկախ 
իրենց տարիքէն, ազգային պատկանելիութենէն եւ մաշկի գոյնէն, հաւաս-
ար են Աստուծոյ առջեւ:  
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Ամերիկեան Բարքեր

Թորոս Տարօնացիի Ս. Ծննդեան Մանրանկարին 
Աստուածաբանական Իմաստն Ու Համառօտ Մեկնութիւնը

(Աւետարան, 1323 թ., նկ. Թորոս Տարօնացի, Գլաձոր, Մատենադարան, ձեռ. 6289, 15բ)

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Դոկտ. ԱԲԷԼ ՔՀՆՅ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Քրիստոնէական մանրանկարչու-
թիւնը եկեղեցւոյ պաշտամունքա-
յին ու ծիսական կեանքի անփո-

խարինելի բաղկացուցիչներէն մին է։ Ան 
եկեղեցիին կողմէ սրբագործուած միջոց 
մըն է, որ կը միտի ուղղորդելու հաւա-
տացեալ մարդը զԱստուած ճանչնալու 
եւ ձգտելու անբաժանելիօրէն միանալու 
Անոր, ինչպէս պիտի ըսէր Ս. Գրիգոր 
Նարեկացին՝ «Ի Քեզ միանալ 
անբաժանելի»1։
Ստորեւ պիտի ուզէի համառօտ մեկնա-
բանութեամբ առանձնապէս անդրա-
դառնալ Գլաձորի մանրանկարչութեան 
դպրոցի խոշորագոյն ներկայացու-
ցիչներէն Թորոս վրդ. Տարօնացիի 1323 
թուականին օրինակած Աւետարանին 
մէջ աւանդուած Ս. Ծննդեան մանրանկարին2։ 
Քրիստոսի ծնունդը պատկերող առկայ մանրանկարին մէջ մսուրը կը 
գտնուի քարանձաւի մը մութ բացուածքին կեդրոնը։ Հայ մանրանկարիչը 
Բեթղեհէմի քարայրը կը ներկայացնէ մուգ հողագոյնով՝ խորհրդանշելու 
համար մեղքերու տիղմով խաւարած աշխարհը, ուր այժմ Ս. Ծնունդով 
իրականացած Քրիստոսի լոյսը կը փայլի։ Մսուրին մէջ կը գտնուի Քրիստոս-
մանուկը՝ բորբոսագոյն կանաչ խանձարուրով փաթթուած, որ գլխուն 
շուրջբոլորը կը կրէ ոսկեզօծ լուսապսակ մը, իբրեւ գերազանց եւ 
առանձնայատուկ խորհրդանշանը Իր աստուածային բնութեան։ 
Խանձարուրը նշանակն է աստուածաստեղծ մարդուն էութիւնը կաշկանդող 
մեղքին։ Այսպէս, ակնառու կը դառնայ, որ խանձարուրով պատուած 
մանուկը՝ Քրիստոս, մանրանկարին ամբողջ յօրինուածքին կեդրոնական 
դիրքը կը գրաւէ, քանի որ Ան Իր մահուան եւ յարութեան խորհուրդով 
պիտի փշրէ մարդուն այնքան սերտօրէն մեղքին կապող կապանքները։   
Քարայրը, մսուրը, խանձարուրը՝ ասոնք խօսուն վկայութիւններն են Իր 
կենոսին (κένωσις), այսինքն՝ աստուածային անչափելի մեծութենէն 
փոքրացումին, որ թէեւ անտեսանելի է ըստ իր աստուածային էութեան, 
սակայն ան միանգամայն տեսանելի կը դառնայ մարմնացած եւ մանկացած 
Աստուծոյ մէջ։ Ընդ որում, այսպէս, արդէն մսուրին մէջ նախօրօք 
կանխատեսելի կը դառնան մարդոց փրկութեան համար հետագային իրա-
կանանալիք Անոր մահն ու թաղումը։ Մսուրը, գերեզմանը, խանձարուրն ու 
պատանքը՝ Ս. Ծնունդը, արդէն իսկ մեզ կը նախապատրաստէ Ս. 
Զատկուան՝ Քրիստոսի մատնութեան, չարչարանաց, խաչելութեան, 
մահուան եւ հրաշափառ յարութեան խորհուրդներուն։ 
Մեր մանրանկարներուն մէջ սովորաբար սուրբ մսուրը կը պատկերուի 
յարդով լեցուն, որուն վրայ Յիսուս մանուկը կը ննջէ։ Սակայն այս 
մանրանկարին մէջ Թորոս վրդ. Տարօնացի մսուրին կու տայ բովանդակա-
յին այլ մեկնաբանութիւն մը՝ զայն ուղղակի փոխարինելով խորանով մը։ 
Քրիստոս կը պատարագուի խորանին վրայ եւ Իր սուրբ հաղորդութեամբ 
մարդոց կը բաշխէ փրկութեան խորհուրդը, քանի որ անոնք կեանքի հացը՝ 
մարմնացած Յիսուս Քրիստոսը կը կիսեն, յիշատակելով վերնատան մէջ 
Տիրոջ պատգամը՝ «զայս արասջիք առ իմոյ յիշատակի» (Ղկ. ԻԲ. 19, Ա. 
Կորն. ԺԱ. 23–25)։ 
Մարդեղացած մանուկ Քրիստոսին քով միշտ Աստուածամայրն է՝ Ս. Կոյս 
Մարիամը։ Թէեւ ան ուղղակիօրէն առնչուած է Քրիստոսի հետ, 

1  Ս. Գրիգոր Նարեկացի, Մատեան Ողբերգութեան, Բան ԻԴ, Դ, տե՛ս առցանց 
http://narekatsi.com/hy/works/prayer-24։
2  Պարտք կը զգամ շնորհակալութիւն յայտնելու պատմ. Գիտ. դոկտ., փրոֆ. 
Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանի գիտական գծով փոխտնօրէն՝ Տիար 
Կարէն Մաթեւոսեանին, Թորոս Տարօնացիի սոյն մանրանկարի թուայնացուած 
լուսանկարը ինծի առաքելուն համար։
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Շար. Էջ 05

ԹՄՄ-ի Լուրեր

Հայաստանի «Թէքէեան» Մշակու-
թային Միութեան «Վահան Թէքէեան» 
մրցանակաբաշխութեան ընթացքում 
մրցանակ յանձնուեց նաեւ 
«Գեղարուեստական լուսանկար-
չութիւն» անուանակարգում։ 
Այս տարի նոյն անուանակարգում 
մրցանակի արժանացան լու-
սանկարիչներ Զաւէն Խաչիկեանն 
ու Արմէն Ենգոյեանը։ 
Զաւէն Խաչիկեանը մրցոյթին 
ներկայացրել էր «Անվերնագիր 
պատերազմ» ֆոթօշարքը։ Արցա-
խեան 44-օրեայ պատերազմին 
մասնակցել չկարողացաւ, թէեւ 
դիմել եւ մերժուել էր. ստիպուած 
էր «մասնակցել» պատուհանից՝ 
այն դարձնելով պատերազմը 
վաւերագրելու տարածք, երբ 
լուսանկարում էր ներկայի անշարժ 
ընթացքն ու դրուագները։ Շարքը 
դարձաւ իւրատեսակ վաւերագրու-

թիւն, որ միաժամանակ բացայայտեց 
քաղաքացի, անհատ Զաւէն Խաչի-
կեանի ապրումներն ու յոյզերը։
«Մրցանակակիր շարքը վաղուց էի 
սկսել: Այն կարծես երկխօսութիւն 
լինի. նախ համավարակը, ապա 
44-օրեայ պատերազմը առիթ դարձան 
շատ բաներ վերյիշելու։ Ինքներս 
մեր ներսում փակուելու եւ «ներքին» 
հարցերի պատասխանները գտնելու 
ժամանակ էր՝ առանց աղմկելու»,- մեզ 
հետ զրոյցում նշում է լուսանկարիչն 
ու վստահեցնում՝ որոշ հարցերի 
պատասխաններ հենց հարիւրա-
ւոր լուսանկարներն էին, որոնցից 
ընդամէնը երեքը ներկայացրեց 
մրցոյթին։ 
Զաւէն Խաչիկեանը գերազանցու-
թեամբ աւարտել է ԵՊՀ-ի Ֆիզիկա-
յի բաժինը, ապա ընդունուել 
ասպիրանտուրա։ Իր խօսքով՝ 
1970-80-ականների գիտութեան 

լճացումը նրան բերեց այն մտքին, որ 
ֆիզիկան սիրելը մի բան է, օգտակար 
գործ անելը՝ այլ բան։ Գիտութեան 
ոլորտում դադար վերցրեց եւ սկսեց 
զբաղուել լուսանկարչութեամբ՝ 
ֆոթօլրագրող աշխատելով ժամա-
նակի մի շարք թերթերում։ 
Զաւէն Խաչիկեանը լուսաբանել 
է 1988-ի Արցախեան շարժումը, 
դրան նախորդող եւ յաջորդող 
իրադարձութիւնները, որպէս 
ֆոթօլրագրող մի քանի անգամ 
եղել պատերազմի դաշտում, 
Հայաստանի եւ մի շարք այլ 
երկրների առաջատար թերթերում 
ու ամսագրերում հրապարակել 
ֆոթօթղթակցութիւններ։ Գործու-
նէութեան վերջին տարիներին նա 
զբաղուած է լուսանկարչութեան 
արուեստային եւ ոչ լրատուական 
խնդիրներով։ Զաւէն Խաչիկեանն 
այն կարծիքին է, որ  ժամանակն է 
լուսանկարչութեանը ներկայացնել 
նոյն որակի հարցեր, ինչպիսիք կարելի 
է առաջադրել գրականութեանը, 
գիտութեանը, ռազմարուեստին, 
կերպարուեստին, թատրոնին, 
քաղաքական միջավայրին եւ 
այլն։ «Զարգացածութեան ո՞ր 
մակարդակում է մեր հասա-
րակութիւնը հիմա, եւ ի՞նչ հարցեր 
ակնկալել նրանից»,- նշում է երկրի 
եւ ժամանակի խնդիրներով մտահոգ 
լուսանկարիչն ու ափսոսանքով յաւե-
լում՝ այդ հարցերի պատասխանն 
իմանալու դէպքում միայն իրա-
ւունք կ’ունենայինք զարգացած 
հասարակութիւն կոչուելու։ 
«Մեր «հասարակութիւնն» ակամայից 
մասնակիցն է ոչ թէ լայնամասշտաբ, 
այլ մանր-մունր ինտրիգների, 
հետեւաբար, լուսանկարչութեամբ 
«լուրջ» հարցեր բարձրաձայնելը 
առօրէական չէ: Վերջին տարիներին 
հրատարակածս երկու գրքերում, 
ոչ լրատուական մակարդակում, 
որոշ հարցեր «բարձրաձայնել» եմ։ 
Ցաւօք, արուեստաբանութիւնը 
թերի կրթութեան հետեւանքով 
չի նկատում ու լրատուական 
մետիայի արուեստային 
բաժիններում չի բարձրացնում 
նմանտիպ հարցեր»,- նշում է 
լուսանկարիչը՝ անդրադառնալով 
լուսանկարչութիւնը ժամանակի 
անաչառ պատկեր լինել-չլինելու 
հարցին։ Խօսելով «Վահան Թէքէեան» 
մրցանակի մասին՝ լուսանկարիչն 
առանձնակի կարեւորեց ներկայ 
բարոյահոգեբանական եւ ֆինանսա-
պէս հոգսաշատ մթնոլորտում 
նման մրցանակաբաշխութիւն 

կազմակերպելը. «Այն կարծես ուժ է 
տալիս անհատին, ստեղծագործողին 
եւ նաեւ խրախուսում, յիշեցնում՝ 
որպէս հայ լուսանկարիչ պարտաւոր 
ես վերադարձնել հոգեւոր աւանդդ»։ 
«Գեղարուեստական լուսանկար-
չութիւն» անուանակարգում «Վահան 
Թէքէեան» միւս մրցանակակիրը 
լուսանկարիչ Արմէն Ենգոյեանն էր՝ 
«Գիւղական էսքիզներ» սեւ-սպիտակ 
շարքի համար։ Եօթ լուսանկարն 
այդ շարքի մի փոքրիկ մասն է 
ընդամէնը. լուսանկարիչն այն սկսել 
է վաղուց։ Լուսանկարների շարքում 
գիւղաբնակ մարդն է՝ մտածող, 
արարիչ, գիւղական կեանքը՝ 
իր ամէնօրեայ աշխատանքով ու 
զբաղմունքով։ 
Լուսանկարչի կարծիքով՝ գունաւոր 
նկարները երբեմն «շատախօս են», 
իսկ սեւ եւ սպիտակ գոյները որոշ 
պատկերների դէպքում դիտողին 
հնարաւորութիւն են տալիս 
ամբողջացնել նկարը՝ հաղորդելով 
դրան իր տրամադրութիւնն ու 
գոյները։
«Շատերն աշխատում են լուսանկա-
րել, ցոյց տալ այս կամ այն յայտնի 
մարդուն, արտասովոր մի բան։ 
Աշխատաւոր մարդը, որ արժէք 
է ստեղծում կամ ապահովում 
մարդկանց կենսունակութիւնն 
ապահովող ոլորտներում, դուրս 
է մնում ուշադրութիւնից։ Չէ՞ որ 
հենց այդ հասարակ ու պարզ 
մարդիկ են մնացել հայրենի հողում՝ 
պաշտպանելու եւ շէնացնելու 
երկիրը»,- նշեց լուսանկարիչն 
ու խոստովանեց՝ հենց այդ 
ուշադրութեան պակասի պատճա-
ռով է սկսել «Աշխատաւոր մարդը» 
շարքը, որում առանձին մաս է 
կազմում մրցանակակիր «Գիւղական 
էսքիզներ» ֆոթօշարքը։ 
Թէեւ հանդիպելիս Արմէն 
Ենգոյեանը պահը բաց չի թողնում 
լուսանկարելու նաեւ հանրու-
թեանը յայտնի մարդկանց, սակայն 
անկեղծանում է՝ առ հասարակ մեծ 
հաճոյքով լուսանկարում է ամէն 
տեղ՝ շուկաներից մինչեւ փողոց, 
արհեստանոցներից մինչեւ գիւղ՝ 
պահպանելով լուսանկարչութեան 
պահը, ժամանակը պահպանելու 
եւ այն դիտողին փոխանցելու 
առաւելութիւնը։
Արմէն Ենգոյեանը մասնագիտու-
թեամբ ճարտարապետ է, աշխատել 
է որպէս փականագործ, ռոպոթային  
համակարգերի նախագծող, ապա 
ճարտարապետ։ 
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ԹՄՄ-ի Լուրեր

Գործունէութեան ողջ ընթացքում 
լուսանկարչութիւնը հոպին է եղել. 
հիմա այն դարձել է բառացապէս 
մասնագիտութիւն, որի շնորհիւ 
բազմաթիւ ձեռքբերումներ է ունեցել։ 
Նրա լուսանկարները բազմիցս 
տպագրուել են մի շարք ամսագրերում, 
թերթերում, իսկ աշխատանքները 
մասնակցել են ցուցադրութիւնների, 
միջազգային եւ հանրապետական 
մրցոյթների։ Վերջերս Ռեազանում 
անցկացուող Հնագոյն քաղաքների 
համաժողովի ժամանակ ԱՊՀ 26 եւ 
ՌԴ 40 քաղաքների ներկայացրած 
833 նկարների շարքում «Մարդիկ 
հնագոյն քաղաքների տարածքում» 
անուանակարգում Արմէն Ենգոյեանը 
զբաղեցրեց երկրորդ մրցանակային 
տեղը՝ «Կինը միշտ կին է» խորագրով 
լուսանկարի համար։
Մեզ հետ զրոյցում Արմէն Ենգոյեանը 
չթաքցրեց՝ իր մրցանակների կողքին 
«Վահան Թէքէեան» մրցանակն իր 
ուրոյն տեղն ունի. նախ այն ստացել 
է Հայաստանում, իսկ դրամական 
պարգեւը հաճելի բան է։
Լուսանկարչութեան իր հմտու-
թիւնները նա սիրով փոխանցում 
է դրանով հետաքրքրուածներին՝ 
առաջին հերթին սովորեցնելով, 
որ եթէ ուզում ես նկարել, պէտք 
է նկարես ամէն ինչ՝ նկատածդ 

նոյնութեամբ դիտողին փոխանցելու 
կարեւոր պայմանով։
Նշենք, որ Հայաստանի եւ ԱՄՆ եւ 
Գանատայի «Թէքէեան» մշակու-
թային միութիւնների համատեղ 
նախաձեռնութեամբ արդէն 27-րդ 
անգամ անցկացուող «Վահան 
Թէքէեան» մրցանակաբաշխութիւնն 
իրականացւում է «Շաքէ Ղազա-
րեան» Հիմնադրամի ֆինանսական 
աջակցութեամբ։ Այս տարիներին 
մրցանակների եւ դրամական 
պարգեւների են արժանացել 
հարիւրից աւելի արուեստագէտներ, 
գիտնականներ։
«Վահան Թէքէեան» մրցանակին 
արժանացած լուսանկարիչներն այսօր 
էլ աշխատում եւ գործունէութիւն են 
իրականացնում մի շարք ծրագրե-
րում ու նախագծերում։ Նրանք 
ֆոթօսիրահարներին են փոխանցում 
լուսանկարչական արուեստի գլխա-
ւոր առաքելութիւնը՝ ակնթարթը 
պահպանելու հնարաւորութիւնը, 
որ մեզ՝ դիտողներիս, թոյլ է տալիս 
պատկերի միջոցով հաղորդակից 
լինել պատմութեանն ու այն պահին, 
որ այլեւս երբեք նոյնութեամբ չի 
կրկնուի։ 

Հայաստանի «Թէքէեան» 
Մշակութային Միութեան 

լրատուական կենտրոն 
ՔՐԻՍՏԻՆԷ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ

Սկիզբը Էջ 01

Ուրախութեան Աւետիս՝
Փոփոխութեան Աւետիս

Այս վիճակին հասած ենք, քանի որ կը տեսնենք թէ մեր շուրջ՝ ճշմարտու-
թիւնը կը խեղադիւրուի, արդարութիւնը կը կաշկանդուի, իրաւունքը կը 
սակարկուի, հոգատարութիւնը կը վաճառուի, ապահովութիւնը կը կորսուի, 
բաժնեկցութիւնը կը չարաշահուի եւ յոյսը կը չքանայ:  Իշխանամոլութեան, 
արծաթասիրութեան եւ ընչաքաղցութեան անկուշտ հրէշներ յառաջ 
կու գան, որոնց դէմ հանդիման կը գտնենք մենք մեզ. եւ՝ կը սեպենք թէ 
անկարող ենք դուրս գալու ստեղծուած անելէն:
Իրական դարձած է մտայնութիւն մը, թէ՝ կամ կը հաշտուինք կացութեան 
հետ եւ կ'ենթարկուինք անոր սկզբունքներուն, կամ ալ՝ կը յուսահատինք ու 
կը լքենք ամէն ինչ ու կը «փախչինք»:  Կը համոզենք մենք մեզ թէ՝ կարելի 
չէ որեւէ բան փոխել մեր վիճակներէն, մինչ մեր պարտականութիւնն է 
աշխատիլ որ այդ վիճակները փոխուին դէպի «բարին, գեղեցիկը, լաւը»:
Այսպիսի վիճակի մէջ էր աշխարհը նաեւ Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան 
ատեն՝ երբ կը յայտարարուի հրեշտակին «Մեծ Ուրախութեան Աւետիս»ը.  
«Այսօր ձեզի Փրկիչ մը ծնաւ... որ Օծեալ Տէր է»:  Ու մենք դարձեալ կ'երգենք, 
կ'աղօթենք.-
 «Ով Սուրբ Մանուկ Բեթլեհէմի, իջիր մեզի այսօր,

 Թող սկսի մեր մէջ նոր կեանք, Ծնունդդ նոր, հզօր:»
Այսպիսի վիճակներ փոխել անկարելի է՝ այս աշխարհի սկզբունքներուն 
հիման վրայ:  Այդ սկզբունքներն են որ պատճառած են, յառաջ բերած են այս 
վիճակները, որոնց մէջ կը տուայտին մարդկութիւնն ու մարդկայնութիւնը, 
եւ այդ սկզբունքները չեն փափաքիր փոխել որեւէ բան:  Իսկ «Բեթլեհէմի 
Մանուկ Փրկիչին» բերած փրկութիւնը կ'արտայայտուի, «Երկինքի 
բարձրութեան մէջ՝ Աստուծոյ փառք, երկրի վրայ՝ խաղաղութիւն, մարդոց 
մէջ՝ հաճութիւն» կարգախօսով: Այսինքն, ոչ թէ աշխարհը կը սկսի 
փոփոխութեան գործընթաց մը, այլ մենք, որ մեր յոյսը դրած ենք Փրկիչ 
Մանուկին վրայ:  Եւ այո, փրկութեան համար անհրաժեշտ փոփոխութիւնը 
մանուկներով կը սկսի, քանի որ անոնք են որ ունին «նոր կարելիու-
թիւնները» աշխարհը փոխելու: Իսկ, ո՞վ ժամանակ ունի սպասելու որ 
«Փրկիչ Մանուկ»ը մեծնայ եւ Իր փրկութիւնը ի գործ դնէ:  Ա՛ն որ չէ յուսահա-
տած կեանքէն. ա՛ն որ կը հաւատայ թէ կարելի է որ ի՛նք, այդ սպասման 
մէջ եղող այդ մարդը փոխուի նոր յոյսով, նոր՝ վերստին ծնունդով, ինչպէս 
«Բեթլեհէմի Մանուկը» սորվեցուց Իր կեանքով, մահով եւ յարութիւնով:

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ
ՁԵԶԻ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ

Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան
Յունուար, 2022
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ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ 

Շար. Էջ 07

Մանրանկարին վերի ոսկեպատ ենթախորքին վրայ ներկայացուած է 
հրեշտակներու խումբ մը, որ, իբրեւ ցնծութեան եւ ակնածանքի նշան, 
Նորածինը կը փառաբանէ՝ երգելով. «Փառք ի բարձունս Աստուծոյ, եւ 
յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն»։ Նշմարելի է, որ անոնցմէ 
մին դէպի երկիր հակած դիրքով եւ մատներուն տալով ամենասուրբ 
Երրորդութեան նշանը՝ բաց երկինքի տակ իրենց հօտերուն պահպանութիւն 
ընող հովիւներուն կ’աւետէ Ս. Ծննդեան աւետիսը։ Հովիւները, կարելի է 
ըսել, ժողովուրդին ամենահամեստ դասակարգին ներկայացուցիչներն են, 
որոնք համակ պատրաստակամութեամբ կ’ընդունին Քրիստոսի անձով 
յայտնուած փրկութեան աւետիսը։ Եկեղեցւոյ վարդապետութեան 
համաձայն, ինչպէս վերոգրեալ նշեցի, Ս. Ծնունդի այս մանրանկարին մէջ, 
ձեւով մը, ամբողջ մարդկութիւնն է, որ կը հանդիպի նորածին Քրիստոսին 
հետ։ Դէմ-յանդիման Քրիստոսի՝ գոյութիւն չունին համեմատութիւններ, 
հակադրութիւններ անուսներու եւ գիտուններու, աղքատի եւ հարուստի, 
այլապէս մարդկային, ընկերային-հասարակական տարբեր դասակարգերու 
միջեւ։ Շատ աւելին, Աւետարանին պատգամը անխտիր բոլոր մարդոց 
փրկութեան համար է, առանց նկատի ունենալու անոնց տնտեսական 
վիճակը, տարիքի, գոյնի, ցեղային կամ ազգային պատկանելիութեան 
առանձնայատկութիւնները:
Հովիւները առաջին հրեաներն են, որոնք երկրպագեցին Քրիստոսի, 
այնպէս՝ ինչպէս մոգերը, որոնք Իսրայէլի սահմաններէն դուրս ըլլալով՝ 
եղան այն առաջին հեթանոսները, որոնք նոյնպէս ճանչցան Բեթղեհէմի 
նորածին Մանուկի անձին մէջ յայտնուած Քրիստոսի աստուածութիւնը եւ 
երկրպագեցին Անոր։ Պարզ հովիւները իսկոյն կ’ընդունին Քրիստոսի 
ծննդեան աւետիսը, իսկ մոգերը, որոնք զԱստուած կը փնտռէին գիտու-
թեան եւ իմացութեան ճամբով, Բեթղեհէմ կը հասնին միայն աւելի ուշ՝ 
Անոր ծնունդէն յետոյ։ Սակայն մանրանկարին մէջ, բնականաբար, ժամա-
նակն ու տարածութիւնը միացած ամբողջութիւն մը կը ներկայացնեն, 
որպէսզի հաւատացեալին աչքը տեսնել, իսկ միտքը ըմբռնել կարենայ 
Բեթղեհէմի իրադարձութիւններուն համանուագը, այն վայրը, ուր Մեսիային 
յայտնուելուն վերաբերեալ արդէն կանխագուշակած էին Հին Ուխտի 
մարգարէները։
Մանրանկարին աջ կողմը՝ վարի մասը, հայր Յովսէփ պատկերուած է 
մանուկ Յիսուսէն շատ հեռու՝ մղուած բոլորովին միայնակ անկիւն մը, ուր 
ան, կարծէք, չի մասնակցիր Քրիստոսի ծննդեան իրադարձութիւններուն։ 
Ան մխրճուած է ծանր տարակոյսներու մէջ։ Ան իր գլուխը յենած է աջ 
ափին՝ երկմտութենէ եւ կասկածներէ տանջահար։ Եկեղեցական 
մանրանկարչութիւնը յաճախ այսպէս կը ներկայացնէ հայր Յովսէփին 
«կասկած»-ը, որ սակայն պէտք չէ իբրեւ մերժում ընկալել։ Ընդհակառակը, 
այդ կ’արտայայտէ մարդու ներքին պայքարն ու փորձը՝ յաղթահարելու իր 
տրամաբանութիւնը, փորձագիտութեան տուեալներուն հաւատալու եւ 
նախասիրաբար միայն անոնց վստահելու հակումն ու յաճախ շեշտուած 
եսասիրութիւնը, որպէսզի ան խոնարհութեամբ ներթափանցել կարենայ 
հաւատքին հոգեւոր ոլորտէն ներս՝ իրեն բացայայտուող աստուածային 
ճշմարտութեան հաղորդակից դառնալու համար։ Հայր Յովսէփին դերակա-
տարութիւնը սուրբ ընտանիքին նիւթական պատասխանատւութիւնը եւ 
պաշտպանութիւնը ստանձնելուն մէջ կը կայանայ։ Այդ իսկ պատճառով, 
Թորոս վրդ. Տարօնացին զինք պատկերած է գլխուն շուրջբոլորը կարմիր 
լուսապսակով մը, որպէսզի ընդգծէ Աստուծոյ պարգեւած մասնաւոր 

շնորհքով անոր պատկանելիութիւնը սուրբ ընտանիքին։
Բաց աստի, մանրանկարին ամենավարի հատուածին կեդրոնը 
ներկայացուած է մանկաբարձներու կողմէ նորածին երեխային տրուող 
առաջին լոգանքը։ Սոյնը կարելի չէ շփոթել Յիսուսի մկրտութեան հետ։ 
Մանրանկարիչը այս կարեւոր մանրամասնութեամբ կը ջանայ ակներեւ 
դարձնել ոչ միայն Տիրոջ խոնարհութիւնը մարդեղանալու եւ մսուրի մը 
անհրապոյր պայմաններուն մէջ ծնելու յանձնառութիւնը, այլ նաեւ 
մարդկային սովորութիւններուն ենթարկուելու պատրաստակամութիւնը՝ 
մեզ Իրեն մօտեցնելու, զԻնք հասկանալ ու ընբռնել կարենալու եւ առաւել 
եւս զԻնք սիրելու համար։ Ան ոչ թէ առ աչօք երեւցած է մեզի կամ 
մարդկային կերպարանք մը իբրեւ տարազ ընդունած է, այլ որպէս 
կատարեալ մարդ ապրած է մեր ժամանակին, պատմութեան եւ կեանքին 
մէջ՝ մեզի հետ, մեր մէջ եւ մեր միջեւ։ 
Ի դէմս Քրիստոսի՝ պատմութեան մէջ կը մտնէ գոյութեան մէկ այլ եղանակ՝ 
վախճանաբանական գոյութիւն մը, որուն շնորհիւ կը յաղթահարուին 
մարդու «անկումէն ետք» կեանքի երկու հիմնարար տարրերը, որոնք են 
բնական ծնունդէն անցնիլ Ս. Կոյս Մարիամ Աստուածածնի կուսութեան եւ 
մահուան՝ յարութեան խորհուրդներով։
Քրիստոսի մարդեղութեան այս ուրախալի իրադարձութիւնը վճռականօրէն 
փոխեց մարդկային պատմութեան ընթացքը։ Իր նշանակութեամբ եզակի 
այս իրադարձութիւնը դարեր շարունակ պատմուած, նկարագրուած, 
պատկերուած եւ երգուած է աղօթքներու, շարականներու, սրբա-
պատկերներու, որմնանկարներու, մանրանկարչութեան եւ քրիստոնէա-
կան արուեստի բազմատեսակ ստեղծագործութիւններու մէջ։
Երբ մենք թոյլ տանք, որ կրօնական արուեստի այդ ստեղծագործութիւնները 
ներհայեցողաբար իրենց ազդեցութան դրոշմը թողուն մեր ներսիդին եւ 
սրբապատկերները մեզ ներշնչեն երկիւղով, ինչպիսին է Թորոս վրդ. 
Տարօնացիին աւանդած Սուրբ Ծննդեան առկայ մանրանկարը, ապա 
խօսքը կը վերաբերի ոչ թէ այն հարցին, թէ ինչպէ՞ս եւ ի՞նչ միջոցներով 
ծնած է Քրիստոս, այլ այն առաջնահերթ ու էական իրողութեան, որ 
Քրիստոս եկաւ եւ փրկութեան աւետիսն ու Իր անձին ընդմէջէն Աստուծոյ 
անսահման սէրը փոխանցեց մարդկութեան։
Օ՛ն ուրեմն, եկէք ներհայեցողաբար, հոգիի վճիտ բաղձանքով մը երթանք 
Բեթղեհէմ եւ համակ երկիւղածութեամբ, այլեւ սրտի անսահման 
ուրախութեամբ դիմաւորենք մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան 
յառաջիկայ տօնը։ Արեւելքի մոգերուն հետ հետեւինք մեր հոգեւոր 
երկնակամարին վրայ փայլող աստղին, որ մեզ կ’առաջնորդէ մեր էութեան 
մսուրին մէջ մարմնացած Տիրոջ փրկարար ներկայութեան։ Հոն աւետաբեր 
հրեշտակներ զԱստուած կը փառաբանեն եւ հովիւներուն հետ կ’երգեն 
«Փառք ի բարձունս Աստուծոյ, եւ յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ 
հաճութիւն»։
Բիւր յարգանք տալով հայ մշակոյթի բոլոր երախտաւորներուն եւ յաւէտ 
օրհնութիւն Թորոս Տարօնացի վարդապետի անմահ յիշատակին, իր 
բարեկրօն մանրանկարով ներշնչուն՝ ես ալ յօժարակամ կը ծնրադրեմ 
սուրբ մսուրին առջեւ, եւ իրեն հետ կը վերաձայնեմ այն աւետիսը, որ Ս. 
Ծննդեան ու Աստուածայայտնութեան տօնին առթիւ հայ հաւատացեալը 
դարերուն ընդմէջէն եւ ահաւասիկ մինչեւ այսօր հոգեւին կ’աւետէ՝ ըսելով. 

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ։
ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։

Պաթոն Ռուժ, Լուիզիանա,

Թորոս Տարօնացիի Ս. Ծննդեան Մանրանկարին 
Աստուածաբանական Իմաստն Ու Համառօտ Մեկնութիւնը

Խաղաղութեան Բարեմաղթանք Խաղաղութեան Բարեմաղթանք

Երբ զանգ կը ստանամ ու բջջային հեռախօսի վրայ կը յայտնուի 
Հայաստանի հա-մարները, իսկոյն կը գուշակեմ թէ լրագրող մըն է որ 
բացատրութիւններ պիտի ուզէ ինծի ծանօթ կամ անծանօթ զարգացումի 

մը մասին։ Այո՛ երբեմն կը պատահի թէ դէպք մը կամ յայտարարութիւն մը 
մեզմէ առաջ արձագանգ գտնէ Հայաստանի մէջ ու պաշտօնակիցներ դիմեն 
մեր կարծիքին կամ մեկնաբանութեան։
Չէի սխալած, լրագրողը ակնարկելով Թուրքիոյ Նախագահի բանբեր 
Իպրահիմ Քալընի Չիքակօ իր երկրին հիւպատոսարանի մէջ կատարած 
յայտարարութեան, մեկնաբանութիւն կը պահանջէր։

«Միացեալ Նահանգներու մէջ հայկական լոպին հակաթրքական տրամադ-
րութիւնները իր ինքնութեան մաս դարձուցած է։ Կովկասի մէջ հիմա 
բոլորովին այլ գործընթաց կ՚իրականացուի եւ այն հիմքը, որուն վրայ այդ 
սփիւռքը կառուցած է իր բոլոր փաստարկները, կործանման եզրին է։ Այսինքն՝ 
Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ հակամարտութիւնը կամ հայ-թրքական 
հակամարտութիւնը Կով-կասի մէջ կը մօտենայ իր աւարտին։ Ղարաբաղի 
ազատագրումով եւ այդ շրջանը Ատրպէյճանի կազմին վերամիացնելու քայլով, 
պատմութեան մէջ նոր էջ բացուած է» կ՚ըսէր Իպրահիմ Քալըն։
Բացառութիւն է որ Թուրքիոյ Նախագահի բանբերին հետ կիսեմ նման 
կարծիքներ։ Հաւանաբար բանբերի համար ալ բացառութիւն է իր 
հաստատումներուն Հրանդ Տինքի կարծիքներուն հետ զուգադիպումը։ 
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ԲԱՆ àՒ ԳԻՐ

ՊՈԿՏԱՆ ՍԱԼԹԱՆՈՎ
(Աստուածատուր Սալթանեան)

(1630 – 1703)
«Սրբապատկեր»

ՄՇԱԿàՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑàÚՑ

Սա իմ երկիրն է- չափերով այնպիսին-
որ կարող եմ վերցնել հետս,
թէ մի հեռու տեղ գնամ:
Փոքրիկ՝ ինչպէս նորածին զաւակ
իսկ քարտէզի վրայ
ընդամէնը արցունքի մի կաթիլ....
Սա իմ երկիրն է չափերով այնպիսին,
որ ազատօրէն տեղաւորել եմ սրտիս մէջ,
որ չկորցնեմ յանկարծ ....

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

082022
ÚàՒՆàՒԱՐ

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 

Խաղաղութեան Բարեմաղթանք

Այդ ելոյթի պահուն Իպրահիմ Քալըն ինք ալ չէր 
նկատած թէ կը կրկնէ Հրանդին գլխուն փորձանք 
դարձած թուրքի թու-նաւոր արիւնի օրինակը։
Ուրեմն ես ալ ողջունեցի Միացեալ Նահանգներու 
մէջ հայկական լոպիին հա-կաթրքական տրա-
մադրութիւններուն սնանկացման տանող քայլերը։
Գիտեմ թէ երկու կողմերն ալ տակաւին շատ հեռու 
են իսկական խաղաղութիւն մը ապահովելու 
գիտակցութենէն։
Թուրքիա որպէս պետութիւն, յաջողած է հակահայ 
քարոզչութեամբ թունաւորել իր սերունդները։ 
Փոխադարձաբար Հայաստան ալ յաջողութեամբ 
տարած է թրքա-տեացութեամբ իր սերունդները 
թունաւորելու գործընթացը
Պատմութիւնը տարբեր կրնար ընթանալ եթէ 
Թուրքիոյ կառավարութիւնները 30 տարի առաջ 
փոխադարձած ըլլային Լեւոն Տէր Պետրոսեանի 
առանց անցեալը ու-րանալու դէպի ապագայ նայելու 
առաջարկով մեկնած ձեռքը։ Պարտինք յանձնել թէ 
Թուրքիոյ այդ տարիներու քաղաքական գործիչ-
ները բաւականին խակ էին եւ իրենց մերժողական 
կեցուածքով կորսնցուցին նաեւ տարածքաշրջանի 
մէջ աւելի կարեւոր դերակատար մը ըլլալու առիթը։ 
Մինչդեռ այդ տարիներու պայմաննե-րուն մէջ եթէ 

փոխանակ առօրեայ քաղաքական հաշիւներուն, 
տիրած ըլլար աւելի ընդարձակ տեսանկիւնով 
ապագան նկատի ունեցող պետական մերձեցում 
մը, Թուրքիա բնականաբար տիրացած պիտի 
ըլլար այն յատկութիւններուն, որոնց կը ձգտի 
հասնիլ այսօր։ Յիշենք որ թուրք-ատրպէյճանական 
բարեկամութիւնը հիմնո-ւած է երկու սիւներու վրայ։ 
Անոնցմէ առաջինն է Ատրպէյճանի ստորերկրեայ 
պա-շարները, իսկ երկրորդը հայատեացութիւնը։ 
Եթէ Հայաստանի ու Թուրքիոյ միջեւ հաստատուին 
բնականոն յարաբերութիւններ եւ զուգահեռաբար 
տնտեսական փո-խադարձ շահեր, այդ երկու 
սիւներն ալ կը սկսին խարխլիլ։
Լեւոն Տէր Պետրոսեանի մեկնած ձեռքը 
անպատասխան մնալով տեղի ունեցաւ նաեւ 
իշխանափոխութիւն եւ Ռոպերթ Քոչարեան 
իբրեւ քաղաքական նպատակ կեանքի կոչեց 
ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումը։ 
Նպատակ մը՝ որ նպաստ մը չէր խոստանար 
Հայաստանի բարօրութեան, բայց կը ցաւցնէր 
հա-կառակորդի ջիղերը։
Փոխանակ երկրի վերելքին, թշնամու անկումին 
ծառայելը ձեռքբերում մը չեղաւ հայ ազգին 
համար։ Յուսանք թէ նոր տարին այս առումով ալ 
անկիւնադարձ մը ըլ-լայ պատմութեան մէջ։

«Ակօս»

Լուսանկարչական արուեստին նուիրուած օտար 
պարբերաթերթեր Փոլին լաւագոյն գործերը կը 
հրատարակեն, ինչպէս օրինակ՝ «Վերջաբանը», 
«Երկիւղ», «Տատամսում», «Տեսիլք»։ 
Գործերէն մեծ մաս մը եւ պատուոյ վկայականնե-
րը կը պահուին ընտանեկան արխիւներուն մէջ։
Լուսանկարչութեան ասպարէզին զուգա-
հեռ, Փոլ Ֆարաճեան կ՛ անդամակցի 
«Փիրէայի Գեղարուեստ Լուսանկարիչներու 
Արհեստակցական Միութեան»:  1966-էն մինչեւ 
իր մահը, Միութեան նախագահն է։ 
Իր նախագահութեան շրջանին, Փոլ Ֆարաճեան 
կը նախաձեռնէ ու կը յաջողի միացնել 
Յունաստանի տարածքին լուսանկարիչներու 
արհեստակցական միութիւնները եւ դերա-
կատարն է «Արուեստագէտ Լուսանկարիչներու 
Ընկերակցութեան եւ Օգնութեան Հիմնադրամի 

Համայունական Միութեան» ստեղծման։   Ան 
3.500,00 տրախմի նուիրատուութեամբ կը 
մասնակցի Լուսանկարիչներու արհեստակցա-
կան միութեան նստավայրի անշարժ գոյքին 
գնման համար։
1938-ին կ՛ամուսնանայ Քոքինիոյ «Զաւարեան» 
վարժարանի ուսուցչուհի Ալիս Աշիկեանին հետ։  
1940-ին կը բախտաւորուին մանչ զաւակով մը՝ 
Մանուէլ–Շահան։ 
8 Յունուար 1979-ին, կը մահանայ։  Յուղարկա-
ւորութեան ներկայ կը գտնուին նաեւ 
«Փիրէայի Գեղարուեստ Լուսանկարիչներու 
Արհեստակցական Միութեան» անդամներ, 
որոնցմէ երեք հոգի դամփանականեր կը խօսին։
29 Յունուար 1979-ին, «Փիրէայի Գեղարուեստ 
Լուսանկարիչներու Արհեստակցական Միու-
թեան» համագումարին, յետ մահու Փոլ կ՛ 
անուանուի Միութեան Պատուոյ Նախագահ 
ու ոսկի մետալը կը յանձնուի իր այրիին՝ տիկին 
Ալիս Ֆարաճեանին։
Նոյն համագումարին ընթացքին, Միութեան 
գրասենեակը կ՛ անուանուի «Փոլ Ֆարաճեան 
Սրահ»։
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ՊԱՏԳԱՄՊԱՏԳԱՄ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ
Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

Առաքեալը կը պատգամէ՝ «Ամուր կառչէ յաւիտենական կեանքին, 
որուն քեզ հրաւիրեց Աստուած» (Ա.Տմ 6.12)։
Կ’ապրինք աշխարհի մը մէջ, ուր կեանքը, բնութեան թէ ընկերութեան 
մէջ, բարոյապէս ապականած է ու ֆիզիքապէս՝ վտանգուած։ Շրջա-
պատուած ենք աստուածատուր կեանքը Աստուծմէ հեռացնող ու զայն 
մարդակեդրոն ու մարդանպատակ կեանքի վերածող երեւելի թէ 
աներեւոյթ չարերով ու չարիքներով։ Մարդուն կողմէ բնութեան 
պատճառուած չարիքներուն առընթեր, նաեւ մարդկային կեանքին անոր 
պատճառած չարիքներուն ահաւոր հետեւանքները կ’ապրինք մեր 
անձնական թէ հաւաքական կեանքի բոլոր մարզերէն ներս։ 
Արդարեւ, գիտութիւնը որքան փորձէ իր այլազան գիւտերով ու նորանոր 
իրագործումներով հարստացնել ու ապահովութիւն երաշխաւորել 
կեանքին, առանց մարդուն յաւիտենական կեանք պարգեւած Քրիստոսի 
կենսատու ներկայութեան՝ կեանքը կը դառնայ աննպատակ գոյութիւն։ 
Հոն, ուր իր արեան հեղումով մարդուն յաւիտենական կեանք պարգեւած 
Քրիստոս ներկայ է, մեղքը, չարը ու չարիքը հեռու կը մնան։ 
Բեթղեհէմը յաւիտենական կեանքին յայտնութիւնն է մարդուն։ 
Բեթղեհէմը երկնային հրաւէր է ուղղուած մարդուն՝ իր կեանքը Քրիստո-
սի վերանորոգիչ ներկայութեամբ շաղախելու, որպէս աղբիւրը 
յաւիտենական կեանքի։ 
Արդ, ա՛յս հաւատքով դառնանք Բեթղեհէմին ու ապրինք անոր խորհուրդը։

*
* *

Նոր Տարուան եւ Աստուածայայտնութեան տօներուն առիթով, եղբայրա-
կան սիրով կ’ողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը, մաղթելով քաջառողջութիւն եւ եկեղեցաշէն ծառա-
յութիւններով լեցուն երկար գահակալութիւն։ Քրիստոնէական սիրով 
կ’ողջունենք Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք՝ Ամենապատիւ Տ. Նուրհան 
Արք. Մանուկեանը եւ Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. 
Սահակ Արք. Մաշալեանը, մաղթելով իրենց աստուածահաճոյ գործերով 
լեցուն ծառայութիւն։ 
Հայրական սիրով եւ հայրապետական օրհնութեամբ կ’ողջունենք Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան թեմերու առաջնորդները, հոգեւո-
րական դասը ու ազգային իշխանութիւնները, հայ կեանքէն ներս գործող 
բոլոր միութիւններն ու կազմակերպութիւնները. ինչպէս նաեւ մեր 
ժողովուրդի սիրելի զաւակները, աղօթելով, որ Բեթղեհէմի յաւիտենա-
կան կեանքով պայծառակերպուի մեր ազգին կեանքը։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

6 Յունուար, 2022
Անթիլիաս, Լիբանան

- Մարդու աստուածատուր կեանքի անկումը։ Աստուածաշունչը կը 
պատմէ, թէ ինչպէս առաջին մարդը, Ադամը, հաւատարիմ չգտնուեցաւ 
իր կոչումին, իրեն տրուած իշխանութիւնը օգտագործեց իր հաճոյքին ու 
փառքին համար եւ թերացաւ Աստուծոյ նկատմամբ իր համարատուու-
թեան մէջ։ Այլ խօսքով, առաջին մարդը մեղանչեց եւ պատճառ դարձաւ 
որ «Ադամական մեղքը» ժառանգեն հետագայ բոլոր սերունդները։ 
Մարդու մեղքին հետեւանքով աստուածատուր կեանքը ապականեցաւ՝ 
չարիք ու վնաս պատճառելով նաեւ ողջ ստեղծագործութեան։ 
- Բեթղեհէմը՝ ծննդավայր նոր կեանքի։ Ադամի անհնազանդութեան 
պատճառով մեղքով ապականուած կեանքը Բեթղեհէմի մէջ Աստուծոյ 
Որդւոյն յայտնութեամբ վերանորոգուեցաւ։ Բեթղեհէմը դարձաւ 
ծննդավայրը նոր կեանքի։ Քրիստոս յայտարարեց՝ «Ես եմ կեանքը» (Յհ 
14.6) եւ իր մարդեղութեան նպատակը բնորոշեց ըսելով՝ «Ես եկայ, 
որպէսզի կեանք ունենան» (Յհ 10.10)։ Նոր Կտակարանը յստակօրէն 
կը պարզէ, թէ Քրիստոսի առաքելութեան կիզակէտը, Բեթղեհէմէն 
մինչեւ Յարութիւն, մարդը օժտել էր նո՛ր կեանքով։ 
- Քրիստոս՝ ճամբայ նոր կեանք առաջնորդող։ Աստուծոյ մարդե-
ղացեալ Որդին ո՛չ միայն ինքզինք ներկայացուց որպէս նոր կեանք, այլ 
նաեւ՝ միակ ճամբան դէպի նոր կեանք առաջնորդող (Յհ 14.6)։ 
Հետեւաբար, նոր կեանք ունենալու համար հարկ է դառնալ Քրիստոսին 
եւ քալել դէպի Քրիստոս տանող ճամբէն։ 
- Քրիստոս՝ աղբիւր յաւիտենական կեանքի։ Յովհաննէս Առաքեալ 
կը վկայէ, թէ Քրիստոսի ճամբով «Աստուած յաւիտենական կեանք 
տուաւ մեզի եւ այդ կեանքին աղբիւրը Որդին ի՛նքն է» (Ա.Յհ 5.11)։ 
Ան կը շարունակէ ըսելով՝ «մենք տեսանք եւ կը վկայենք, ձեզի 
պատմելով անոր մասին, այսինքն՝ յաւիտենական կեանքին 
մասին» (1.1-2)։ Քրիստոսի աշխարհ բերած կեանքը սովորական կեանք 
չէր։ Նոր Կտակարանը զայն կը բնութագրէ որպէս առաւել, լեցուն, 
ճշմարիտ, նոր կեանք, այլ խօսքով՝ յաւիտենական կեանք։ Յաւիտենա-
կան կեանքը մերժումն է մեղքով ու չարով տիրապետուած կեանքին, 
նիւթեղէն ու երկրաւոր արժէքներով առաջնորդուած կեանքին։ 
Յաւիտենական կեանքը Քրիստոսի ներկայութեամբ ապրուած կեանք է։ 
Ինչպէ՞ս կարելի է արժանի դառնալ յաւիտենական կեանքին։ Հետեւինք 
Աւետարանիչներուն ու Առաքեալներուն թելադրութիւններուն.-
1) Քրիստոսի հաւատալով։ Առաքեալը շեշտակիօրէն կը յիշեցնէ՝ թէ 
«ով որ կը հաւատայ Որդիին, յաւիտենական կեանք կ’ունենայ» (Յհ 
3.36)։ Արդ, Քրիստոսը դաւանելով որպէս աշխարհի փրկիչը, մարդ 
արժանի կը դառնայ Քրիստոսի պարգեւած յաւիտենական կեանքին։
2) Քրիստոսի հետեւելով։ Քրիստոս ըսաւ, ով որ ինծի կը հաւատայ, 
պէտք է հետեւի ինծի։ Արդ, որպէս յաւիտենական կեանքի աղբիւր, հարկ 
է մօտենալ Քրիստոսին։ Որպէս յաւիտենական կեանքի ճանապարհ, 
հարկ է քալել այդ ճամբէն։ Որպէս յաւիտենական կեանք տանող դուռ, 
հարկ է մտնել այդ դռնէն (Մտ 7.13-14)։ 
3) Յաւիտենական կեանքը ապրելով։ Քրիստոսի հետեւիլ կ’ենթադրէ՝ 
Քրիստոս իր մէջ ընդունիլ, նոր մարդ դառնալ եւ նորոգուած կեանքով 
ապրիլ (Յհ 5.12, Բ.Կր 5.17, Հռ 6.6)։ Ա՛յս կը թելադրեն Քրիստոսի 
ներկայութիւնը ապրած առաքեալները։ Յաւիտենական կեանքով ապրիլ 
կը նշանակէ մեր նմանին ծառայել, արդարութիւն գործել, բարոյական ու 
հոգեւոր արժէքներով մեր կեանքը շաղախել, երկնային շնորհներով մեր 
կեանքը լեցնել եւ բարիք գործելով մեր ապրած օրերը իմաստաւորել։ 
Սիրելի՛ հայորդի, կեանքը Աստուծոյ պարգեւն է. զայն պէտք է ապրիլ մեր 
անձի նեղ պարունակէն ու մեր կեանքի սահմանափակ ծիրէն անդին ու 
վեր՝ երկնային արժէքներու ու յաւիտենական ճշմարտութիւններու 
համար։ Այս է Քրիստոսին ճամբով աշխարհին յայտնուած կեանքին 
որակը, իմաստը ու նպատակը։ Հետեւաբար, յաւիտենական կեանքը 
վախճանական երեւոյթ մը չէ, գալիք իրականութիւն մը չէ. ան արդէն 
եկած է աշխարհ Աստուծոյ Որդւոյն մարդեղութեամբ։ Քրիստոսի 
հետեւելու ուխտը կատարած մարդը կոչուած է զայն ապրելու՝ 
հաւատարմութեամբ, պատասխանատուութեամբ ու յանձնառութեամբ։ 


