
Ապրիլեան Ոգեկոչում 
 

Հինգշաբթի 25 Ապրիլ, 2013-ին, Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի 
Համայնքապետ՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի առաջնորդութեամբ՝ Հայ 
Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական Վարժարանի տնօրէնուհի տիկ. 
Պէթթի Գրաճեան-Եփրեմեանը, ուսուցչակազմն ու նախակրթարանի 
աշակերտութիւնը ուղղուեցան դիպի Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղե-
ցիի շրջափակէն ներս զետեղուած Ապրիլեան նահատակներուն 
նուիրուած յուշակոթողի մօտ, մատուցելու յարգանքի տուրք եւ աղօթք ու 
զետեղելու  ծաղկեփունջեր նահատակներուն աճիւններուն վրայ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

}NORHAKALOVFIVN Տէր եւ Tik. Պօղոս Արապաթլեան ընտանիքին, orոնք 
hivrasiryxին yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 28 April, 2013-in, qarozi pa]ta-
movnqen ytq, իրենց դուստրին՝ Մարինայի Հալէպի Պետական Համալսարանէն 
Քիմիագիտութեան բաժինէն շրջանաւարտ ըլլալուն ուրախ առիթով; 
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Խոնարհութիւն 
Ա. Կորնթ. 4:7-13  

Երբ Պօղոս առաքեալ ինքզինք եւ միւս աշակերտները կը կոչէ. « Տեսարան եղանք 
Աշխարհին» (Ա. Կորնթ. 4:9): Ան կը գործածէր պատկեր մը, որ ծանօթ էր Հռովմէական 
կայսրութեան: Պետութիւնը ժողովուրդը կը պահէր խաղաղ վիճակի մէջ, անոնց 
ներկայացնելով ջերմ ընդունելութիւն տարբեր քաղաքներու մէջ: Թատրոնները 
լեցուած պիտի ըլլային հաւանաբար քաղաքացիներով, որոնք անհամբեր էին տեսնելու 
մարդիկ, որոնք կը մրցակցէին խաղերու մէջ եւ բանտարկեալներ, որոնք կը 
պատերազմէին գազաններու հետ: Հռովմ դարձած էր նման գործունէութիւններու 
կեդրոն մը: 
Երբ հիմնական դէպքերը վերջ գտան, ամէնաաղքատ եւ ամէնատկար 
բանտարկեալները  բերուեցան պատերազմելու վայրագներու հետ: Ոչ մէկը բաւարար 
ակնկալութիւն ունէր անոնց կատարողութենէն: Այս ինչպիսի՞ պատկեր է Յիսուս 
Քրիստոսի աշակերտներուն վերագրուած: Սակայն ան կը կազմէ ենթահող մը շարք մը 
տարբերութիւններու, որ Պօղոս առաքեալ կը ներկայացնէ Կորոնթոսի եկեղեցիին 
խոնարհ ըլլալու փորձին նպատակին մասին: 
Թագաւորներ-Բանտարկեալներ: 
Հարցումները՝  Ա. Կորնթ. 4:7-ին մէջ կը պարտադրէ իւրաքանչիւրս պահ մը կենալու եւ 
մտածելու:  Երիտասարդ քարոզիչ մը օր մը ըսած է բարեկամին. «Հաճիս աղօթէ 
որպէսզի խոնարհ մնամ»:  Բարեկամը պատասխանած է՝ «Ինչպիսի՞ բաներու մասին 
կրնաս ըլլալ հպարտ», «Ինչո՞ւ որեւէ մէկը կը համարէ մեզ իբրեւ գերակայ»: Թերեւս 
այդ մեր կողմնակալ կարծիքն է, որ կ՛օգնէ մեզ կարեւոր զգալու: Լաւագոյն 
մեկնաբանութիւնը Յովհանէս Մկրտիչի վկայութիւնն է որ կ՛ըսէ.  Յովհ. 3:27,30-ի մէջ: 
Պօղոս առաքեալ կ՛օգտագործէ Կորոնթոսի մէջ քիչ մը սրբագործուած ծաղրանքի 
պատկեր մը, (1 Կորնթ. 4:8) երբ ան կը նկարագրէ Կորնթացիները իբրեւ թագաւորներ: 
«Երանի թէ մենք ալ ձեզի հետ թագաւորէինք ու կարեւոր սեպուէինք» կ՛ըսէ ան:  
Սակայն ան կը գրէ, թէ՝ պէտք է երթամ ճամբայ մը, ուր կայ տառապանք ու հալածանք 
Տէր Յիսուս Քրիստոսի համար: Դուք առաջինն էք աշխարհի աչքով դիտուած, սակայն 



մենք յետինները: Աստուծոյ աչքով դիտուած աշակերտները առաջին կը սեպուէին, իսկ 
մարդոց աչքով դիտուած վերջինները: 
Ծառայութեան մէջ «հպարտութիւնը» ոչ մէկ տեղ գոյութիւն ունի:  Երբ Պօղոս 
առաքեալի նման կատարեալ առաջնորդ մը  ինքզինք կը նկատէ իբրեւ 
«ցուցադրութեան վերջինը ծրագրին մէջ»: Եկեղեցւոյ անդամները կը սխալին, երբ կը 
բաղդատեն առաջնորդները ոչ Աստուծոյ չափանիշներով: Անոնք նաեւ կը սխալին, երբ 
կը պարծենան իրենց նախասիրած առաջնորդներով:  Այս ըսել չէ, թէ՝ հաւատարիմ 
ծառաներ պէտք չէ ճանչցուին ու պատուուին, սակայն բոլոր բաներու մէջ զԱստուած 
պէտք է փառաւորուի:  
Իմաստուններ-Յիմարներ: Պօղոս առաքեալ անմիտ կը սեպուէր մարդոց 
չափանիշներուն համաձայն: Ան կը մնայ իբրեւ հրեայ վարդապետ, ան հասած է 
բարձր դիրքի հրեայ կրօնի մէջ: Ան միակողմանի եղած է հրեայ օրինականներուն  հետ 
Երուսաղէմի եկեղեցոյ մէջ եւ ծառայած չէ հեթանոսներուն:Ան կարողացած է 
խուսափիլ  մեծ հալածանքներէ, սակայն երբ Պօղոս հարց տուաւ: Աստուծոյ թէ «Տէր, 
Ի՞նչ կ՛ուզես որ ընեմ»:  Ան իսկապէս հարց տուաւ Աստուծոյ: Կորնթացիները 
իմաստուն էին իրենց չափանիշներուն համաձայն, սակայն իրապէս անմիտ էին 
Աստուծոյ աչքերով դիտուած: Իրենց իմաստութեան վստահելով եւ աշխարհի 
չափանիշներով, անոնք անմիտներու նման կը վարուէին: 
Զօրաւորներ-Տկարներ: Ժամանակամիջոց մըն էր, որ Պօղոս իր զօրութեամբ 
փառաւորուեցաւ, սակայն երբ Յիսուսի հանդիպեցաւ եւ անդրադարձաւ, թէ՝ ինչ որ կը 
խորհէր սնանկութիւն էր: Ան իր անձնական փորձառութեամբ, իր տառապանքներուն 
ընդմէջէն գուշակեց, թէ՝ իր հոգեւոր զօրութիւնը արդիւնքն էր իր անձնական 
տկարութեան: Կորնթացիները հպարտ էին իրենց հոգեւոր կատարելագործումներով: 
Եկեղեցւոյ մէջ խմբակցութիւնները հպարտ էին մարդկային առաջնորդներով եւ 
նախասիրած քարոզիչներով: Զօրութիւն կ՛ըլլայ միայն երբ Աստուած կը փառաւորուի 
(Բ. Կորնթ. 12:9): 
Փառաւորեալ-Անարգեալ: 
Այս էր դժուար վիճակը ամբողջ հարցին: Կորնթոսի քրիստոնեաները մարդոցմէ 
փառաւորուիլ կ՛ուզէին եւ ոչ թէ Աստուծմէ փառաւորուիլ: Անոնք կը փորձէին փոխ 
առնել «փառքը», ինքզինքնին միաւորելով «բացառիկ մարդոց» պատկերին: 
Պօղոս ետքը կը նկարագրէ զրկումներն ու ցաւերը, որ պէտք էր հանդուրժէ Աստուծոյ 
ծառան: Պօղոս նաեւ կը նկարագրէ, թէ Ան ինչպիսի վարմունք ունեցած է այն մարդոց, 
որոնց հետ շփում ունեցած է եւ այս զինք առաջնորդած է կատարեալ ըլլալու:  
Պօղոս երբ անարգուած է, ան օրհնուած է, ինչպէս Տէր Յիսուս պատուիրած էր (Մատթ. 
5:44):  Երբ հալածուած է, ան հանդուժած է Յիսուսի շնորհքով եւ վրիժառու չէ եղած:  
Երբ ան զրպարտուած է, ան փորձած է հաշտուիլ:  
Շարունակաբար, Հաւատարմութիւն ծառայութեան մէջ եւ միտքի խոնարհութիւն՝ 
երկու կարեւոր առանձնայատկութիւններ են Քրիստոսի առաքեալներուն ու 
ծառաներուն: Ծառան պէտք է կամենայ գործել ու հալածուիլ: Այս միակ ձեւն է 
հաւատարիմ  ըլլալու եւ միանգամայն փառաւորեալ:  
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TIKNANX  PA}TAMOVNQ  
Coryq]abfi 1 Մայիս, 2013-in, pa]tamovnqu sksav Tik. %ozin Car1utyani 
a5a\nordovfyamb, yrgyxo[ovfyamb, 16-rd sa[mosi unfyrxovmow, 4-rd 4o1asax 
unfyrxova7u 4o1adar2abar kardalow, a[=fqow apa nyrka3axovx hogyvor 
1orhrda7ovfivn mu` ^Mia3n Mek An2 Bavarar e_ 1oragrow; +rovan patgamu 
matovx Tik. Sivzan Abardyan; An andradar2av #isovsi ]norha7 bariq-
nyrovn; An usav. ^Havataxyalu kanova7 e 1onarhovfyamb, gohovnakovfyamb 
yv yraqtagitovfyamb zAstova7 ha8yxnyl Ir kamqin hnazandylow; 
Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv 
Terovnakan a[=fqow; Avartin ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah yv 
hivrasirovfivn; 

Հայ Աւետարանական “ Արմիս” Երաժշտանոցի Աշակերտական Համերգ 
Հայ Աւետարանական “Արմիս” երաժշտանոցը, 2012-2013 տարեշրջանը 
սկսաւ “Արմիս” երաժշտանոցի տնօրէնուհի՝ տիկ. Շողակաթ Աբարդեան-
Սելիմեանի տնօրինութեամբ եւ սոյն ուսուցչակազմին աշխատանքներով՝ 
սոլֆէժ` տիկ. Շողակաթ Աբարդեան-Սելիմեան, դաշնամուր՝ Տիկ. Սիւզան 
Աբարդեան, տիկ. Պէթթի Հաթէմ, տիկ. Ալին Մոմճեան, օրդ. Թամար 
Սողոյեան, ֆլոյթ՝ օրդ. Լիզա Սահակեան, ջութակ՝ պրն. Ճորճ Մուպայետ, 
կիթառ՝ պրն. Յարութ Արըքեան: “ Արմիս ” երաժշտանոցը կը շարունակէ իր 
ծրագիրներն ու աշխատանքները: Ապրիլի 26-ին երաժշտանոցը ունեցաւ 
աշակերտական ներքին համերգ՝ քաջալերանք, ոգեւորութիւն եւ 
ինքնավստահութիւն ներշնչելու երաժշտանոցի աշակերտներուն սրտերուն 
եւ հոգիներուն մէջ: Համերգի ընթացքին երաժշտանոցի աշակերտները 
հանդէս եկան, իրենց ձեռք բերած ու ստացած երաժշտական ստեղծագոր-
ծութիւններով:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATANI-ASPYTNYROV PA}TAMOVNQNYR  
Kiraki 21 April, 2013-in, պաշտամունքը նուիրուած էր՝ մեծ եղեռնի 
Ապրիլեան նահատակներուն յիշատակին: Պa]tamovnqi a5a\nordovfivnu 
kataryx +r. Մարիա Ակիշեան` 4a5abanovfyan yrgyxo[ovfyamb, 
sa[mosի ընթերցումով եւ a[=fqow: Աpa nyrka3axovx =rovan պատգամը` 
^Պահանջատիրութեան Հոգիով Ապրինք Ու Ստեղծագործենք Իբրեւ 
Յարուցեալ Ազգ_ 1oragrow; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 
3a3tararovfivnnyrow, PA. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow; Avartin 
ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah; 
 
Kiraki 28 April, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx 
+r. Lara Grigoryan` yrgyxo[ovfyamb, a[=fqow yv 100-rd sa[mosi  
unfyrxovmow; Apa nyrka3axovx zargaxman nivf` ^Qovnu yv 
*n]ova7ovfivnu_ 1oragrow; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tara-
rovfivnnyrow, PA. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow; Avartin ty[i 
ovnyxav ha[ordakxakan pah; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
}NORHAKALOVFIVN Tik. Sirovn Qivcivqyanin, or hivrasiryx yky[yxiin 
jo[owovrdu Kiraki 5 Ma3is, 2013-in, qarozi pa]tamovnqen ytq, ir 
amovsno3n 3i]atakin; 
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Srbaxa7 Kyndani Ta8arnyr 
H5owm. 12:1-12 

Y4ysaxis 4:17-32 
Ma3ryrov =r yv  miyvno3n jamanak Ter #isovs  Qristosi 3arovfyanu 
3a\ordo[ jamanaka]r\ann e; Havanabar mta7ynq, fe  incpe:s    karyli 
e mekty[yl   kardaxova7 yrkov hatova7nyru;  
Ardy=q  i:nc a5ncovfivn krna3 ovnynal ma3ru yv ma3rovfivnu, Ter #isovsi` 
ir a5aqyalnyrovn tova7 hytyvyal  patoverin hyt. ^Gaxe<q bolor 
a]1arh ov avytaranu qarozyxeq bolor sty[7ova7nyrovn;  An or 
havata3 ov mkrtovi` piti 4rkovi yv an or chavata3` piti 
datapartovi_ Mark. 16:15:  
A3s=r mynq ku tysnynq a3d a5aqyalnyren srbazan P=[os a5aqyal, or 
patoverow  yv 3ordorow kov ga3 myz  koc  ov[[ylov, yv  yky[yxiin kyanqin 
me\ 7a5a3ovfyan  hravirylov; Ahavasi<k, 8i]d a3sty[,  7a5a3ovfyan a3s 
hraverow e, or  a3d patoveru  ku   zovgordovi m=r yv ma3rovfyan 
partakanovfyan   hyt;Ma3rovfivnu yv qristoneakan 7a5a3ovfivnu` 
^Ansakark yv Anwyrapah A5aqini &a5a3ovfivn_ wyrnagrin  tak  
karyli e am4o4yl; A3s 7a5a3ovfyan me\ mynq ku tysnynq, fe 
zohabyrovfivnnyrov incpisi a5a\arknyr k<une P=[os a5aqyal, yrb ku 
1=si  carcaranqnyrov, 3an2nararovfivnnyrov  yv  myr ambo[\ marminnyru,  
ibryv kyndani zoh matovxanylov masin; Mynq, zohabyrovfyan 
marmnavorovmu ku tysnynq myr ma3ryrovn me\, yrb anonq gyrazanx=ren 
irynx marminnyru, hogin yv mitqu ku matovxanyn irynx  zavaknyrovn  yv  
untaniqin; Ovrymn a3s=r mynq, o<c fe mia3n ma3ryrov =r ku t=nynq  yv  
parzapes ma3ryru ku 3i]atakynq, a3l` fo3l toveq  usylov, fe   karyli  ce 
ma3ryru 3i]atakyl a5anx untaniqin; 



 A3s=r untaniqi =r e, yv a3s =rovan me\ mynq krnanq  harx tal, fe` 
incpe:s  krna3 untaniq mu a8ovm gtnyl yv norogovil ir hin 
warjovfivnnyrovn me\;  Incpe:s  karyli e,  Astov7o3 1=sqin  hamymat, 
irarov  handep  myr 4o1 3arabyrovfivnu  wyranorogyl  yv nor f5icq, nor 
mitq 0 nor mta7ylakyrp ovnynal; 

Sirliny<r, P=[os a5aqyal k<use. ^Y[ba3rnyr, Astov7o3 o[ormovfivnowu   
ku 1ndrym, or 2yr marminnyru un7a3eq kyndani  zoh_; I:nc e a3sty[, 
Astov7o3 1=sqin me\, myr marminnyru kyndani zoh matovxanylov 
1orhovrdu; Ter #isovs Qristosi chandipa7, yv ibryv  havataxyalnyr  
zinq   takavin c8ancxa7` myr  marminnyru a3npisi 2yvow k<=gta-
gor7ynq,or   anonq  myr  npatakin 7a5a3ylow`  myz ha8o3q pat8a5o[ 
mi\oxnyru k<ulla3. saka3n a3s=r P=[os a5aqyali kocu k<umb5nynq, or 
k<use, fe` Astov7o3 handipylen  ytq a3s mi\oxa5ovmu un7a3 
matovxanyxeq  yv a3d un7an fo[ kyndani  zoh ulla3; 

Astova7a]ncakan  patmovfyan   ambo[\  tara7qin qa:ni kyndani 
zohyr    kan; 

   -A5a\in kyndani   zohu  Isahakin an2navorovfivnn er, or ir h=ru 
(havatqi ha3r) Abrahamin   hyt  hnazandovfyamb bar2raxav bar2ovnq; 
Hos i:nc er Astov7o3 1ostovmu;  

   -Yrkrord  kyndani  zohu  mynq  ku  tysnynq mia3n Ter #isovs Qristosi 
an2in me\;  

 -Yfe  harxnylov  ullaq, fe  yrrord  kyndani zohu o:w e; P=[os 
a5aqyalin m=t piti   gtneq patas1anu,  orowhytyv an myzi k<use fe` 
2yr marminnyru kyndani  zoh  matovxanyxeq; Saka3n mynq a3s=r 
kancova7 ynq havatqow  undovnylov a3n inc, or myzi hamar patahyxav 
yv katarovyxav 1aca4a3tin wra3; Zanika undovnylow yv anor 
havatalow, mynq myr ovnyxa7 xankovfivnnyru my[salix 
bnavorovfivnnyrn  ov warjovfivnnyru petq e patrastynq zohabyrylov, 
orpeszi myr me\ sty[7ovi nor mardu; Myr marminnyru kyndani zoh 
matovxanylow srbovfyan kyanqi piti patrastynq mynqzmyz; Sovrb 
kam srbovfivnku n]anake a]1arhen zatova7`  masnavor gor7a7ovfyan 
hamar; Incpe:s  krnas a]1arhen zatova7 ullal yv Ter #isovs  
Qristosi hnazandovfyan 7a5a3ovfyan kocovmd byryl, yv a3spisow 
Astov7o3 nyrka3ovfyan me\ ov1td norogyl;  
 

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan  
 

TIKNANX  PA}TAMOVNQ  
Coryq]abfi 8 Մայիս, 2013-in, pa]tamovnqu sksav Tik. Kivlen Ser1=]yani 
a5a\nordovfyamb, yrgyxo[ovfyamb, Markos 16:1-20 hamarnyrov  unfyr-

xovmow, 23-rd 4o1asax unfyrxova7u 4o1adar2abar kardalow, a[=fqow 
apa nyrka3axovx hogyvor 1orhrda7ovfivn mu` ^Yfe Tero\u }norhqu Cullar_ 
1oragrow; +rovan patgamu matovx Pat. Simon Ter Sahakyan, nivf 
ovnynalow` ^Hambar2ovm_; An usav. ^#isovs Qristos yrkinq hambarnalow 
myzi kov ta3 a3n 1ostovmu, or Inq myzi hyt e mincyv a]1arhi wyr\u; Ovsti, 
havataxyalu kancova7 e havatqow spasylov #isovs Qristosi yrkrord 
galstyan yv patrastovi kyanqi yrkrord hangrovanin, orn e 3avitynakan 
kyanqu, or Ter #isovs 1ostaxa7 e ir zavaknyrovn_; Pa]tamovnqu wyr\ 
gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv Terovnakan a[=fqow; 
Avartin ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah yv hivrasirovfivn; 
 
MANOVKNYROV HAMA}!ARHA#IN A{+FQI +R 
Kiraki 28 April, 2013-in, Yky[yxiis pa]tamovnqu ivra3atovk er; 
Pa]tamovnqu novirova7 er` Manovknyrov Hama]1arha3in A[=fqi =rovan; 
Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx Tiar Samovel Mnceryan` sa[mosi 
unfyrxovmow, yrgyxo[ovfyamb yv a[=fqow; Hama]1arha3in a[=fqi =rovan 
nivfn er` ^+tarakan ei yv Zis Nyrs A5iq_, himnova7` Matf. 25:32-46-i, or 
patrastova7 er ^?ransa3i_i Hama]1arha3in a[=fqi =rovan 
3an2na1ovmbin ko[me; So3n pa]tamovnqin Yky[yxiis kirakn=rya3 dproxi 
4oqriknyr ovsovxcakazmin a5a\nordovfyamb` nyrka3axovxin 3atovk 
3a3tagir; Ty[i ovnyxav yrgyxo[ovfyan pah, orme ytq nyrkanyru 
7an=faxan ?ransa3i masin sahiknyrov mi\oxav; !ovmb mu 4oqriknyr 
irynx bajinu byrin a[=fqnyrov yv sa[mosnyrov unfyrxanovfyamb; Apa 
nyrka3axovyxav fatron, himnova7` {ovkas 10:25-37, ^Bari Samaraxiin 
A5aku_; +rovan patgamu matovx yky[yxiin howivu, nivf ovnynalow` ^ 
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ_; 
Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow, 
Terovnakan  a[=fq ^Ha3r Myr_-i yrgyxo[ovfyamb yv howivin =rhnovfyan 
a[=fqow; Pa]tamovnqen ytq ty[i ovnyxav hivrasirovfivn yv 
ha[ordakxakan pah;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIKNANX MIAXYAL PA}TAMOVNQ  
Coryq]abfi 15 Ma3is, 2013-in, Ha3 Avytaranakan yky[yxinyrov Miaxyal Tiknanx 
3an2na1ovmbin kazmakyrpovfyamb, ty[i ovnyxav Miaxyal pa]tamovnq, novirova7` 
^Ma3ryrov t=n_in, Ha3 Avytaranakan Byfel Yky[yxii ^So[omonyan_ srahen nyrs; 
Pa]tamovnqu a5a\nordyx Tik. Silwa Mnceryan` yrgyxo[ovfyamb, S. Gra3in hamarnyrov 
unfyrxovmow, 28-rd 4o1asax unfyrxova7u 4o1adar2abar kardalow yv ^Ma3ryrov 
+r_ovan 7agovmu  1orhrdan]o[ 1orhrda7ovfivnow; Gy[arovystakan bajnow ylo3f ykan 
Ha3 Avytaranakan Byfel Yrkrordakan Warjarani a]akyrtnyr` Lovsine Sazyan 
asmovnqow, S=si Warpytyan եւ Famar Zovlovmyan zovgyrgow; +rovan patgamabyrovhin 
Tik. Hovri Movsa +[li, wyr a5av ^&a5a3o[ Untaniq_ 1oragiru kro[ nivf mu; An 
]y]tyx, fe` untaniqi hamyra]1ovfivnu ka1yal e a3r yv kno\ haskaxo[ovfynen, 
3atkan]ylow Priski[a3i yv Akiv[asi kyanqu, oronq 7a5a3ovfyamb ov zoho[ovfyamb 
irynx novirovmu yv nyrdrovmu byrin Astov7o3 gor7in hamar; Apa koc ov[[yx 
nyrkanyrovn, or an2naqnnovfyan ov wyrastysovfyan ynfarkyn irynx kyanqyru, fe 
orqano:w Qristosi nyrka3ovfyaն մէջ yv a[=fqi z=rovfyamb k<aprin;  Patgamen ytq 
Tik. Sivzan Abardyan Ha3 Avytaranakan yky[yxinyrov Miaxyal Tiknanx 3an2na-
1ovmbin anovnow, 4o1anxyx 3ov]anover mu =rovan bana1=sovhiin; Pa]tamovnqu wyr\ 
gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv Terovnakan a[=fqow; Avartin 
nyrkanyru hivrasirovyxan Miaxyal Tiknanx #an2na1ovmbin ko[me; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
}NORHAKALOVFIVN Tiar %opyrf !acatovryanin, or hivrasiryx 
yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 12 Ma3is, 2013-in, qarozi pa]tamovnqen ytq, 
Ma3ryrov +rovan ovra1 a5ifow; 
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ՓԱՓԿԱՆԿԱՏՈՒԹԻՒՆ (3) 
Ա. Կորնթ. 4:14-21 

Պօղոս առաքեալ արդէն իսկ տեղական եկեղեցին կը համեմատէր ընտանիքի հետ: 
Սակայն ներկայիս շեշտադրումը կը կայանայ «Առաջնորդ»ին վրայ որպէս «Հոգեւոր 
Հայր»: 
Պօղոս իր ոչ մէկ նամակներուն մէջ ինքզինք նկարագրած է իբրեւ «Հայր»: Ան միշտ 
ուշադիր էր Տէրոջը ուսուցմունքներուն, յատկապէս երբ կը մտաբերենք (Մատթ. 23:8-
12): Սակայն ինքզինք համեմատելով «Հոգեւոր Հօր» հետ, ան յիշեցում մը կը կատարէ 
եկեղեցիին իրենց անունով կատարած կարեւոր առաքելութիւններուն մասին: 
 
Առաջին: Պօղոս  Հիմնեց  Ընտանիքը (հմր. 14-15): Կորնթացիները Պօղոսի 
նախասիրած զաւակներն էին հաւատքի մէջ: Երբ Աւետարանը կը բաժնեցկինք անձի 
մը հետ եւ հաճոյքը կ՛ունենանք առաջնորդելու զայն Քրիստոսի հաւատքին, մենք կը 
սեպուինք «հոգեւոր ծնողք» իր կեանքին մէջ: Այս մեզի որեւէ իշխանութիւն չի տար իր 
հաւատքին վրայ տիրապետելու (Բ. Կորնթ. 1:23):  Ան չստեղծեր որեւէ յատուկ 
յարաբերութիւն, որ Աստուած  կարող է գործածել, օգնելով զինք որ աճի: 
Տեղական եկեղեցին Աստուծոյ ընտանիքն է, որպէսզի օգնէ վերստին ծնունդ ունեցող 
քրիստոնեաները աճելու իրենց հաւատքի կեանքին մէջ: 
Սակայն կարեւոր է նշել, թէ՝ Պօղոս առաքեալ իրենց դարձին եւ փոփոխութեան 
համար վարկ չապահովեր: Հոգեւոր ծնունդը Քրիստոսի մէջ էր եւ Աւետարանի 
միջոցաւ: Մեղաւորներ վերածնունդ կ՛ունենան Ս. Հոգիին ներգործութեամբ եւ 
Աստուծոյ խօսքին հիման վրայ (Յովհ. 3:6, Ա. Պետրոս 1:23-25): Պօղոս հայրն էր այն 
անձերուն, որոնք կանգնած էին եւ կ՛օգնէր անոնց վերածնունդին: 
Երեխայ մը հաւանաբար ունենայ բաւական խնամակալներ եւ ուսուցիչներ, սակայն 
ան կրնայ ունենալ մէկ հայր: Ան յատուկ յարաբերութիւն կը մշակէ  իր հօր հետ, որ 
պէտք չէ նախագնէ եւ տիրանայ ուրիշ մը: 
Կորնթոսի մէջ եկեղեցի գոյութիւն չունէր նախքան Պօղոսի գալը, նոյնիսկ երկրորդ 
սերունդի հաւատացեալները  եկեղեցիին մէջ արդիւնքն էին Պօղոսի ազդեցիկ 
առաքելութեան:  



Պօղոս հիմնեց եկեղեցին եւ Ապօղոս հետեւեցաւ զինք եւ ուսուցանեց ժողովուրդը 
այնպիսի ձեւով, որ յստակ չէր Աստուածաշունչին մէջ: Պետրոս նաեւ իր հովուական 
ծառայութիւնը բերաւ Կորնթոսի մէջ: Թերեւս ան անձնապէս ներկայ չէր, սակայն 
ուրիշ ուսուցիչներ Երուսաղէմէն հովուեցին Կորնթոսը իբրեւ Պետրոսի 
ներկայացուցիչները: 
Աստուծոյ զաւակները պէտք ունին տարբեր ուսուցիչներու առաքելութիւններուն, 
սակայն պէտք չէ մոռնան «հոգեւոր հայրը», որ զիրենք Քրիստոսի առաջնորդած է: 
Երկրորդ: Պօղոս Օրինակ Մըն Էր Ընտանիքի (հմր. 16-17): Զաւակները ընդհանրապէս 
ունին յատուկ ձեւ իրենց ծնողներուն նմանելու, ըլլայ դէպի լաւ կամ դէպի գէշ: 
Հետազօտութիւններ կատարողներ կ՛ըսեն, թէ՝ պատանիներ իրենց տուներուն մէջ կը 
սորվին խմիչք գործածել եւ ոչ թէ իրենց հասակակիցներէն: 
Փոքրիկներ նախ կը սորվին օրինակներով, ետքը բացատրութիւնով:  Երբ Պօղոս 
հովուեց Կորնթոսի  եկեղեցին եւ անոնց մէջ օրինակ դրաւ սիրոյ, նուիրումի, 
զոհողութեան եւ ծառայութեան (Ա. Կորնթ. 11:1): 
Երրորդ: Պօղոս Հաւատարիմ Էր Ընտանիքի Սկզբունքներուն (հմր. 18-21): 
Երեխային կամքը պէտք է կոտրել, սակայն պէտք չէ քանդել: Երբ սորվի երեխան 
հնազանդիլ, ան կը դառնայ մեղմ եւ օգտակար: Հպարտութիւնը ահրելի բան է 
քրիստոնէական կեանքին եւ եկեղեցիին մէջ: Կորնթացիներուն մեղքի մակարդակը 
առաջնորդած էր զիրենք փքուելու, նոյնիսկ Պօղոսի այդ խօսքին, որ կ՛ըսէ. (Բ. Կորնթ 
10:8-11): 
Պօղոս համբերող էր անոնց անհնազանդութիւններուն, սակայն ան ազդարարեց 
զանոնք, թէ ժամանակը հասած էր կարգապահութեան: 
Հաւատարիմ ընտանիքը պէտք է իր զաւակները առաջնորդէ կարգապահութեան: 
Չբաւեր ուսուցանել զանոնք եւ օրինակ ըլլալ անոնց, պէտք է նաեւ յանդիմանել 
զանոնք, երբ կ՛ապստամբին եւ կը մերժեն հնազանդիլ: 
Պօղոս կը նախնտրեր հեզութեամբ վարուիլ անոնց մեղքերուն նկատմամբ եւ 
մեղմութեամբ՝ անոնց վարմունքին:  Սակայն իրենց անձնական վերաբերմունքը 
դժուարացուց այս մէկը: Անոնք հպարտ էին իրենց անհնազանդութեամբ: 
Դժբախատաբար, Կորնթոսի եկեղեցին անմիջապէս հնազանդութիւն չցուցաբերեց 
Պօղոսի: Պօղոս ստիպուեցաւ անմիջական այցելութիւն տալ Կորնթոս եւ իր 
փորձառութիւնը այդ այցելութեան բաւական տանջալի էր: Ետքը ստիպուեցաւ 
բաւական ուժեղ նամակները գրել անոնց:  
Դիւրին չէ Աստուծոյ առաքեալը ըլլալ: Իբրեւ տնտեսավար պէտք է հաւատարիմ ըլլաս 
քո Տիրոջ, նոյնիսկ երբ մարդիկ նախատեն քեզ: Աշխարհային մարդիկ քեզի հետ պիտի 
վարուին իբրեւ մերժուած անձ եւ թերեւս քու հոգեւոր զաւակներդ վիրաւորեն քեզ: 
Սակայն Աստուծոյ հաւատարիմ ծառաները արժանի են մեր սիրոյն, յարգանքին, 
հնազանդութեան եւ մեր աղօթքներուն:                                 

Վեր. Յարութիւն Ճ. Սելիմեան 
 

Q.|. YRITASARDAX PA}TAMOVNQNYR 
Kiraki 28 April, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx +r. Lara 
Grigoryan` yrgyxo[ovfyamb, a[=fqow yv S. gra3in hamarnyrov unfyrxovmow; +rovan 

patgamu matovx Pat. Ilias *appovr, nivf ovnynalow` ^Ullanq !ohym, *]marit yv 
Ardaradat_; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv 
bajanman a[=fqow; 
 
 

Kiraki 5 Ma3is, 2013-in, pa]tamovnqu sksav Tiar Hrac Pcaq8yani 
a5a\nordovfyamb, yrgyxo[ovfyamb yv a[=fqow; +rovan patgamu matovx Tik. Sivzan 
Abardyan` nivf ovnynalow ^Mowsesi Havatqi Kyanqn Ov Novirovmu_; |anixakannyr 
tysayriz mu dityxin Mowsesi kyanqin ov kocovmin masin; Apa Tik. S. Abardyan 
yzra4akyx nivfu koc ov[[ylow nyrkanyrovn, fe` a3s=r ibryv havataxyal yritasardnyr 
patrast ullalov ynq novirovmow myr 7a5a3ovfivnu byrylov Astov7o3 da]ten nyrs; 
Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow; 
 

Kiraki 12 Ma3is, 2013-in, pa]tamovnqu novirova7 er` Ma3ryrov =rovan; Pa]tamovnqi 
a5a\nordovfivnu kataryx +r. Maria Aki]yan` yrgyxo[ovfyamb, սաղմոսի ընթերցումով, 
Ս. Գրային համարներու ընթերցումով եւ աղօթքով: +rovan patgamu matovx Tik. Hovri 
Movsa +[li, nivf ovnynalow`  ^Havataxyal Untaniqu yv Anonx &a5a3ovfyan Kocovmu 
Astov7o3 $a5qin Hamar_ himnova7` (Gor7q 18:1-4); Pa]tamovnqi avartin +r. Syvan 
Ciri]yan Q.|. Warcovfyan anovnow ]norhavoryx Tik. Hovri Movsa +[lin yv  4o1anxyx 
7a[ky4ovn\; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv 
bajanman a[=fqow;  
 
MA#RYROV +ROVAN NOVIROVA& PA}TAMOVNQ 
Kiraki 12 Ma3is, 2013-in, Yky[yxiis pa]tamovnqu ivra3atovk er; Pa]tamovnqu 
novirova7 er` Ma3ryrov =rovan; Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx Tiar Samovel 
Mnceryan` sa[mosi unfyrxovmow, yrgyxo[ovfyamb yv a[=fqow; Pa]tamovnqin unfaxqin 
yky[yxiis patani-aspytnyr nyrka3axovxin gy[arovystakan 3a3tagir; Yrg` Mkrtic 
Nyrsesyan, ^Ys Lsyxi Mi Anov] @a3n_, Zovgyrg` Famar Zovlovmyan yv S=si Warpytyan 
^Ma3rik_, Asmovnq` Paro3r Syvaken` ^M=r @y5qyru_, kataro[ovfyamb` Lovsi Ti]o3yani, 
#owhannes }irazen` ^K]y5q_, kataro[ovfyamb` Lovsine Sazyani; Apa nyrka3axovyxav 
yrkov mynyrgnyr` kataro[ovfyamb` Tik. Balik Galemqeyan-B=b=wa3i, ^Yrb Ma3rs K<a-
[=fer_, ^Ha3ox Kana3q_, da]naki unkyrakxovfyamb` Tik. }o[akaf Sylimyani; +rovan 
patgamu matovx yky[yxiin howivu, nivf ovnynalow` ^Srbaxa7 Kyndani Ta8arnyr_, 
himnova7` Y4ysaxis 4:17-32; Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tara-
rovfivnnyrow, Terovnakan  a[=fq ^Ha3r Myr_-i yrgyxo[ovfyamb yv howivin =rhnovfyan 
a[=fqow;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


