Ե. ՏԱՐԻ, Թիւ 12, Նոյեմբեր 2022
ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԱՄՍԱԹԵՐԹ

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ՊԱՏԳԱՄԸ
ինչպիսի՞ սէր է, որ Աստուած կ՚արտայայտէ մեր
նկատմամբ:  
Առաջին հերթին կը տեսնենք, որ Աստուծոյ սէրը
իւրաքանչիւրիս հանդէպ անհատական սէր է: Այո՛, հովիւը
երբ անհանգիստ կ՚ըլլայ իր կորսուած մէկ ոչխարին
համար, իր կեանքը վտանգելու գնով ամէն ճիգ ի գործ կը
դնէ, որպէսզի զանիկա գտնէ: Նոյնն է նաեւ Աստուծոյ սէրը
մեզմէ իւրաքանչիւրիս հանդէպ: Փոքրիկներո՛ւն հանդէպ,
մեծերո՛ւն հանդէպ, կորսուածներո՛ւն հանդէպ: Համա՛յն
մարդկութեան հանդէպ անհատական սէ՛ր ունի Աստուած
եւ իր այդ սէրը այնքա՜ն մեծ է,  որ իւրաքանչիւրիս համար
բաւարար է: Բա՛ւ է, որ մենք Աստուծոյ սէրը ապրելով,
փրկութեան ճամբուն, Աստուծոյ դարձի ճամբուն մէջ
մտնելու համար մեր առաւելագոյնը ընենք:

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՍԷՐԸ

Երկրորդ, մենք կը տեսնենք Աստուծոյ համբերող
սէրը: Արդարեւ, Աստուծոյ սէրը համբերող է բոլորիս
նկատմամբ:  Ոչխարը, որ բանականութիւն չունի, սակայն  

Քրիստոս առիթով մը «Կորսուած Ոչխար»ին առակը

հովիւը   ինքզինք վտանգելով անոր ետեւէն կ՚երթայ եւ չի

պատմեց ըսելով.- «ինչպէս կը թուի ձեզի, որ եթէ երբեք

մեղադրեր, որ իր մոլորութեան պատճառով կորսուեցաւ:  

մէկը հարիւր ոչխար ունենայ եւ անոնցմէ մէկը կորսնցնէ,

Նոյն օրինակով, մենք շատ անգամ կ՚իյնանք: Շա՜տ յաճախ

իննսունինը թողլով չե՞րթար կորսուածին ետեւէն: Իսկ

անկումի ճամբուն մէջ կը գտնուինք. սակայն Աստուած

երբ գտնէ որքա՜ն կ՚ուրախանայ իր կորսնցուցածը գտած

երբեք չ՚ըսեր, որ պէտք է մենք կորստեան դատապար-

ըլլալուն համար: Նոյնպէս ալ իմ Հայրս, որ երկնքի մէջ է,

տուինք:

չ՚ուզեր որ այս փոքրիկներէն մէկը կորսուի» (Մատթ. 18:1214)

Աստուած իր համբերութեամբ, ո՛չ միայն կը սպասէ
մեր դարձին, այլ Ինքզինք զոհելու չափ մեզի կու գայ, մեզի

Այս հատուածը մեզի համար խորհրդածութեան նիւթ
է այսօր, որուն մէջ մենք ամփոփուած կը գտնենք Աստուծոյ

կը բացուի, Իր Միածին Որդին կը ղրկէ եւ կը զոհէ բոլորիս
համար որպէսզի մենք փրկուինք:

սէրը մարդկութեան հանդէպ: Եթէ երբեք մարդոցմէ մէկը

Եւ ի վերջոյ, մենք կը գտնենք Աստուծոյ սիրոյն

կորսուի, երբեմն մեր իսկ պատճառով, մենք Աստուծոյ

պահպանութիւնը, Աստուծոյ սիրոյն պաշտպանութիւնը:  

կամքին դէմ գործած կ՚ըլլանք: Աստուծոյ կամքին դէմ

Սէր կայ, որ կը փնտռէ, սէր կայ,  որ  փրկութեան ճամբուն

է՝ որեւէ մէկուն կորուստը: Աստուած, որ մեր բոլորին

կը տանի մարդ արարածը: Աստուծոյ սէրը այս բոլորէն

տէրն է, որ իւրաքանչիւրիս մազերու համրանքն անգամ

աւելի եւ վեր` պահպանո՛ղ սէր է, պաշտպանո՛ղ սէր է,

գիտէ, որքան առաւել ուշադրութեամբ պիտի հսկէ մեր

պահապա՛ն սէր է: Եւ այն սէրը, որ Աստուած կուտայ

վրայ, որքան առաւել գուրգուրանքով պիտի նայի մեզի,

իւրաքանչիւրիս, կ՚իմաստացնէ մեզ բոլորս: Մեղքերէ կը

որովհետեւ իւրաքանչիւրս թանկագին ենք իրեն համար:   սրբէ եւ կը մաքրէ: Երբ փորձութեան մէջ ենք ինկած, մեր
Ան մեր փրկութիւնը կ՚ուզէ, որովհետեւ իւրաքանչիւրիս փորձութենէն կը բարձրացնէ եւ կը վերականգնէ:  
հանդէպ իւրայատուկ ձեւով գուրգուրանք ունի, յատուկ
կերպով սէր կը տածէ:  

ԲԱԲԳԷՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՉԱՐԵԱՆ
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Յաւիտենական կեանքը անմահութիւնն է, որ Աստուծոյ յատուկ է, իբրեւ անոր բնութեան մաս (Ա.Տմ 6.12, 15-16), բայց,
որ Աստուած իբրեւ հայրական պարգեւ պիտի շնորհէ մարդուն: Անիկա բոլոր Քրիստոսով կանչուածներուն վերապահւած հասարակաց վարձատրութիւնն է՝ իրենց գործերուն փոխարէն (տե՛ս Մտ 20.1-16): Այս գործերը մարդուս հաւատքէն եւ
քրիստոնէական եղբայրսիրութենէն բղխած բոլոր տեսակի արարքներն են:
Ճշմարիտ յաւիտենական կեանքը զԱստուած ճանչնալն է: ԶԱստուած ճանչնալ կը նշանակէ ո՛չ միայն Հայրը ճանչնալ,
այլ՝ նաեւ Որդին (Ա.Յհ 1.2), եւ Սուրբ Հոգին: Իսկ այս կեանքին աղբիւրը Աստուծոյ յայտնութիւնն է, որ «Աստուծոյ խօսքը» կը
կոչենք (Յհ 12.49-50):
Յաւիտենական կեանքի մէջ ամէն ինչ անվախճան է, թէ՛ արդարներուն վերապահուած երանութիւնն ու փառքը, եւ թէ՛
մեղաւորներուն սահմանուած զրկանքն ու տանջանքը:
Աստուծոյ արքայութիւնը եւ յաւիտենական կեանքը կապուած են վերջին խոստումի մը, որ Աստուած կանուխէն տուաւ.«Ահա ես նոր երկինք ու նոր երկիր կը ստեղծեմ» (Ես 65.17): Աստուած իր ամբողջ ստեղծագործութիւնը պիտի վերանորոգէ,
զայն նոր ստեղծագործութիւն դարձնելու, նոր երկինքի ու նոր երկիրի վերածելու համար, որպէսզի անիկա արդարութեամբ
բնակուած ըլլայ (Բ.Պտ 3.7, 10 եւ 13: Հմմտ Սղ 102.25-27: Մտ 24.35: Եբր 1.10-12):
Աստուած այդ նոր երկինքին ու երկրին յայտնութիւնը տեսիլքով մը տուաւ Պօղոս եւ Յովհաննէս առաքեալներուն:
Եւ թէպէտ Յովհաննէս կը փորձէ իր տեսածները գրել երկու գլուխներով, սակայն անոնք   կը մնան աննկարագրելի   (Ես
64.4: Հմմտ Ա.Կր 2.9): Բայց հաւատացեալ սրտին համար այսքանը կը բաւէ: Որովհետեւ հաւատքը յուսացուած բաներուն
վստահութիւնն է, եւ համոզումը այն բաներուն, որոնք չեն երեւիր (Եբր 11.1): Մենք հաւատքով կը յուսանք եւ յոյսով կը սպասենք
այդ պարգեւին (Հռ 8.24-25):
Մենք կոչուած ենք հաւատքի եւ առաքինութեանց այս սանդուխներէն քայլ առ քայլ վեր բարձրանալու դէպի երկինք,
որովհետեւ Աստուած մեզ իր որդիները դարձուցած է: Այս կոչումը դարձեալ մեզի կը յիշեցնէ մեր բարձր պատասխանատուութիւնը,
որ Յովհաննէս առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի. «Այժմ Աստուծոյ որդիներ ենք: Թէ ի՞նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք
գիտեր: Բայց գիտենք թէ՝ երբ Քրիստոս յայտնուի՝ իրեն նման պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք պիտի տեսնենք իր իսկութեան
մէջ: Ով որ այս յոյսը ունի՝ ինքզինք կը մաքրէ, ինչպէս որ Քրիստոս ինք մաքուր է» (Ա.Յհ 3.2-3):
Դժուար է սուրբ ըլլալ, ինչպէս Քրիստոս ինք սուրբ է: Բայց Տէրը անկարելի բան չէ, որ կը պահանջէ մեզմէ: Ի՛նքն է
մեր օգնականը, ո՞վ կրնայ մեզի հակառակ կենալ: Ի՛նքն է ինքզինք մեզի համար ընծայողը, ո՞վ կրնայ անոր շնորհածը մեր
ձեռքէն խլել: Ի՛նքն է մեզ ընտրողը, ո՞վ կրնայ մեզ մեղադրել: Ի՛նքն է մեզ արդարացնողը, ո՞վ կրնայ մեզ դատապարտել:
Ի՛նքն է մեզ իրեն կապողը եւ միաւորողը, ո՞վ կրնայ մեզ իրմէ բաժնել (հմմտ Հռ 8.31-35): Կը բաւէ, որ արթուն ըլլանք մտքով եւ
մանաւանդ հոգիի արթնութիւն ունենանք: Ահա թէ ինչու մեր երանեալ Հայրապետը՝ Սուրբ Ներսէս Շնորհալի կ’երգէ, ու կը
հրաւիրէ մեզ, որ իրեն հետ երգենք.- «Փութացի՛ր, անձն իմ, փախչիլ ի չարեաց, փափաքիլ բարեաց: Քեզ միշտ մերձ ծանիր քուն
մահու եկեալ, քննող Դատաւոր» (Երգ «Աշխարհ ամենայն»): Իսկ եթէ արթուն ենք եւ միշտ մեր մտքի աչքերուն դիմաց ունինք
Արդար Դատաւորին քաղցր պատկերը, վստահ ենք նաեւ թէ մե՛րն են խոստումները, մե՛րն է փրկութիւնը, մե՛րն է երկինքի
արքայութիւնը, մե՛րն է յաւիտենական կեանքը եւ յաւիտենական երանութիւնը:
ԶԱՐԵՀ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԶՆԱՒՈՐԵԱՆ
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ՍԷՐԸ՝ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱՆ

Աշխարհի վրայ որեւէ կրօնք, փիլիսոփա-բարոյական տեսութիւն եւ կամ շարժում հիմնուած են սոսկ խօսքերու եւ
գաղափարախօսութիւններու վրայ: Անոնք որքան ալ մօտիկ թուին ըլլալ  Քրիստոնէական կրօնքին՝  ամբողջական չեն եւ
ոչ ատակ կեանքի ու գործի վերածելու, այլ խօսքով ապրելու։ Մինչդեռ, քրիստոնէութիւնը իր հիմնուած օրէն կ’ապրուի եւ
կը շարունակէ ապրուիլ առանց ժամանակավրիպութեան նշոյլ մ’իսկ ցոյց տալու։
«Եթէ հաւատարիմ մնաք իմ ուսուցումներուս՝ ճշմարտապէս իմ աշակերտներս եղած կ'ըլլաք» (Յհ 8. 31)
Երբ քրիստոնեայի մը հարց տան թէ «Ո՞վ է Աստուած», քրիստոնեան պէտք է պատասխանէ՝ «Բա՛ց Աւետարանը,
նայէ՛ Քրիստոսին, Անոր ուսուցումներուն, կեանքին, ապրելաձեւին, մահուան եւ յարութեան»։ Նոյնպէս երբ հարց տան
«Իսկ ի՞նչ կ’ուսուցանէ քրիստոնէութիւնը», քրիստոնեան նոյնպէս պէտք է պատասխանէ՝ «Բա՛ց Աւետարանը, նայէ՛
Քրիստոսին, Անոր ուսուցումներուն, կեանքին, ապրելաձեւին, մահուան եւ յարութեան, եւ տե՛ս թէ ի՞նչ պատասխան ունի
քեզի այսօր»։  Ուստի, ինչպէ՞ս կարելի է հիմնադրին կողմէ իսկ փորձարկուած կրօնք մը «բարդ հարցեր» ունենայ, բոլոր
դարերու ամենամեծ Փիլիսոփան, Բարոյագէտն ու Ուսուցիչը իր գծած փրկութեան ճանապարհը Իր իսկ ոտնահետքերով
զարդարեց, Իրեն հետեւեցան շատ-շատեր եւ արժանացան փառքի պսակին։
«Ես ձեզի փոխանցեցի այն հաւատքը որ նախ ե՛ս ընդունեցի» (Ա.Կր 15.3)։
Անոր համար, մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս կը խոստանայ մեզի.1.    «Ե՛ս եմ Կեանքի Հացը։ Ան որ ինծի կու գայ՝ բնաւ պիտի չանօթենայ եւ ան որ ինծի կը հաւատայ՝ երբեք պիտի
չծարաւնայ» (Յովհաննէս 6:35)։
2.    «Ե՛ս եմ աշխարհի Լոյսը։ Ով որ ինծի կը հետեւի՝ խաւարի մէջ պիտի չքալէ, այլ պիտի ունենայ այն լոյսը որ
կեանքին կ’առաջնորդէ» (Յովհաննէս 8:12)։
3.  «Ե՛ս եմ Դուռը։ Ով որ ինձմէ անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի փրկուի» (Յովհաննէս 10:9)։
4.  «Ե՛ս եմ իրաւ Հովիւը։ Իրաւ հովիւը իր կեանքը կու տայ ոչխարներուն համար» (Յովհաննէս 10:11)։
5.  «Ե՛ս եմ Յարութիւնը եւ Կեանքը։ Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի ապրի» (Յովհաննէս 11:25)։
6.  «Ե՛ս եմ Ճամբան, Ճշմարտութիւնը եւ Կեանքը։ Միայն ինձմով կարելի է Հօրս երթալ» (Յովհաննէս 14:6)։
7.  «Ե՛ս եմ Ճշմարիտ Որթատունկը» (Յովհաննէս 15:1)։
8.  «Ե՛ս եմ Ալֆան եւ Օմեկան, Այբը եւ Ֆէն, Առաջինը եւ Վերջինը, Սկիզբն ու Վախճանը» (Յայտնութիւն Յովհաննու   
1:8, 17,  21:6, 22:13)։
9.   «Ե՛ս եմ Կենդանի եղողը եւ Ես եմ որ մեռայ եւ ահաւասիկ կենդանի եմ յաւիտեանս յաւիտենից» (Յայտնութիւն
Յովհաննու 2:18)։
10.  «Ե՛ս եմ որ կը ճանչնամ մարդոց ցանկութիւններն ու մտածումները, եւ իւրաքանչիւրին կը հատուցանեմ իր
գործերուն համաձայն» (Յայտնութիւն Յովհաննու 2:23)։
Տաթեւ Աւագ Քահանայ Միքայէլեան
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ՄԱՏԹԷՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ
ԳԼՈՒԽ 26

- Դաւ Յիսուսի դէմ (Մտ 26. 1-5)
- Օծում Բեթանիայի մէջ (Մտ 26. 6-13)
- Մատնութեան գինը (Մտ 26. 14-16)
- Վերջին Ընթրիքը (Մտ 26. 17-25)
- Սուրբ Հաղորդութեան Խորհուրդի հաստատումը (Մտ 26. 26-30)
- Աղօթք Գեթսեմանիի մէջ (Մտ 26. 31-46)
- Յիսուսի մատնութիւնն ու ձերբակալութիւնը (Մտ 26. 47-56)
- Յիսուս Կայիափայի առջեւ (Մտ 26. 57-68)
- Պետրոսի ուրացումները (Մտ 26. 69-75)
ՍԻՐՈՅ ՇՔԵՂՈՒԹԻՒՆԸ (Մտ 26:6-13)
Բեթանիայի՝ բորոտ Սիմոնի տան մէջ օծման այս պատմութիւնը, պատմուած է նաեւ Մարկոսի եւ Յովհաննէսի
կողմէ։ Մարկոսի պատմութիւնը գրեթէ նոյնն է. իսկ Յովհաննէսը կ’աւելցնէ՝ կինը, որ օծեց Յիսուսը, Մարթայի եւ
Ղազարոսի քոյրը՝ Մարիամն էր։ Ղուկասը այս դէպքը չի պատմեր. Ան կը պատմէ Սիմոն փարիսեցիի տան մէջ տեղի
ունեցած օծման դրուագը (Ղկ 7:36-50), ուր Յիսուսի ոտքերը օծող եւ իր մազերով սրբող կինը յայտնի մեղաւոր էր։ Մէկ բան
պարզ է, որ չորս աւետարաններու մէջ ալ գոյութիւն ունի այս դրուագը, ուր հիւրասիրողը Սիմոն անունով մարդ մըն է.
Յովհաննէսի աւետարանին մէջ անոր անունը չկայ։ Ոմանք կը կարծեն, որ դէպքը տեղի ունեցած է Ղազարոսին տունը,
բայց դժուարութիւն կը յարուցէ Ղուկասի ըսածը՝ կնոջ մեղաւոր ըլլալու հանգամանքի մասին, որ դժուար թէ Մարիամը
ըլլար։ Հնարաւո՞ր է, Մարիամը իր մեղքէն փրկուելէն յետոյ չափազանց շատ սիրեց Յիսուսը, դժուար է ըսել։ Ինչ ալ ըլլայ
պատասխանը, վերադառնանք դէպքին, որ ինքնին շատ սիրելի է, ուր կը պարփակուին շատ էական ճշմարտութիւններ։
1. Ցոյց կը տրուի սիրոյ մեծութիւնը։ Կինը վերցուց շատ թանկ օծանելիք, որ հրեայ կանայք փոքր շիշով իրենց
պարանոցին վրայ կը կրէին, եւ թափեց Յիսուսի վրայ։ Ի տես ասոր, աշակերտները ափսոսանքով կը նշեն, որ այն կարելի
էր վաճառել երկու հարիւր դահեկանի, որ մարդու մը տարեկան աշխատավարձն էր, եւ աղքատներուն տրամադրել։ Այս
կինը իր ունեցած ամենաթանկը տուաւ։ Սէրը անսակարկելի է, սէր ունեցողը կու տայ ամէն ինչ. Տալէն ետքն ալ կը մտածէ,
որ իր տուածը չնչին էր։
2. Այս դրուագը ցոյց կու տայ, որ ժամանակներ կան, երբ ընդհանրական կամ հասարակաց մօտեցումը կը ձախողի։
Այս պարագային նման մօտեցման ձայնը հետեւեալն էր. «Ինչպիսի՜ կորուստ». ինչ խօսք՝ գուցէ իրաւացի է, բայց կայ
տարբերութիւն տնտեսական եւ սիրոյ աշխարհներու միջեւ։ Հասարակաց մօտեցումը կ’առաջնորդուի զգուշաւորութենէ,
սէրը՝ սրտէ։ Նուէրը երբեք նուէր չէ, երբ մենք այն հեշտութեամբ կարող ենք ձեռք բերել. ճշմարիտ նուէրը ձեռք է կը բերուի
զոհողութեամբ։
3. Ցոյց կու տայ, որ կան բաներ, որոնք պէտք է կատարուին, երբ պահը եկած է, կամ ալ երբեք չեն ըլլար։ Աշակերտներուն մտահոգութիւնը աղքատներն էին։ Կան բաներ, որոնք կարող ենք ընել ամէն ժամ, իսկ կան բաներ, որոնք մէկ
անգամ միայն կը կատարուին, եւ կորսնցնել պատեհութիւնը, կը նշանակէ ընդմիշտ կորսնցնել։ Շատ յաճախ կը շարժինք
ազնիւ զգացումներով, բայց զանոնք գործի չենք վերածեր՝ ըլլայ միջավայր, ըլլան մարդիկ կամ ժամանակ։
4. Ցոյց կը տրուի, որ գեղեցիկ արարքը կը մնայ յաւերժ։ Գեղեցիկ բաները նման են խաւարի մէջ լոյս վառելուն։
Յիսուսի կեանքի վախճանին այնքան շատ էին դառնութիւնները՝ դաւաճանութիւն, այնքան շատ ծուղակներ, այնքան
շատ ողբերգութիւն, որ այս պատմութիւնը կարծէք ովասիս ըլլայ, շողացող լոյս մը՝ խաւար աշխարհին մէջ։
Աշխարհի մէջ գոյութիւն ունին մեծագոյն գործեր, որոնք աւելի լաւ է կատարուին, քան մնան սիրելի յուշեր։
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