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Ներածություն

2013-ը առանձնահատուկ տա րի էր, որ ա ռիթ տվեց մեզ 

խո րաց նե լու և ապ րե լու մեր քրիս տո նե ական հավատքը: 

Ա ռի թից օ գտ վե լով խո րին շնոր հա կա լու թյունս եմ հայտ-

նում մեր Ե կե ղե ցու հոգ ևոր դա սին՝ Ծայ րա գույն վար-

դա պետ նե րին, վար դա պետ նե րին, ե րեց քա հա նա նե րին, 

քա հա նա նե րին, սար կա վագ նե րին, հոգ ևոր քույ րե րին, 

նվի րյալ հո գի նե րին և հա մայն հա վա տա ցյալ ժո ղովր դին, 

ով քեր նվիրեցին ի րենց անձը, բարի կամքը  և  ժա մա-

նա կը՝ վկայե լու մեր քրիս տո նե ա կան հա վա տը, ի հայտ 

բե րե լու հա մա գոր ծակ ցու թյամբ և նվի րու մով, բա րի օ րի-

նա կով ու զո հո ղությամբ, Հա վատ քի խոր ապ րու մով:

 Մի ամ բողջ տա րի կենտ րո նա ցանք « Հա վատք»-ի բացա-

ռիկ շնոր հի վրա, խնդ րե ցինք Ս. Հո գու լույ սը, ա ղոթե-

ցինք մի ա սին, քա րո զե ցինք և վկայե ցինք մեր հավատքն 

ա ռօ րյա կյան քով:

 Սա կայն, տա րին բո լո րե լով, փա կե ցի՞նք ա րդյոք մեր 

հա վատ քի է ջը, թե՞ նո րո գե ցին ք ու շա րու նա կում ե նք 

հա վա տալ՝ ար ժա նա նա լու հա մար այն ե րա նու թյա նը, որ 

Հիսուսն Իր հրա շա փառ Հա րու թյու նից հե տո Ս. Թով մա-

սին ա սաց. «Ո րով հետև դու ի նձ տե սար, հա վա տա ցիր, 

ե րա նի՜ նրանց, ո րոնք չեն տե սել և սա կայն կհա վա տան» 

(Հովհ. 20.29): Այո՛, ե րա նու թյան պի տի ար ժա նա նանք, 

ե թե շա րու նա կենք ապ րել մեր քրիս տո նե ա կան հա վատ քը: 
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Այս բնա բա նի վրա հիմն ված՝ գա լիս եմ ևս մեկ 

անգամ հով վա կան այս թղ թով հրա վի րե լու Ձեզ, հո՛ւյժ 

սի րե լի հոգ ևոր դաս և հա վա տա ցյալ ժո ղո վուրդ, 2014-ի 

նոր տա րին ապ րե լու ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ հետ: 

Մենք էլ Ը նդ հան րա կան Ս. Ե կե ղե ցու հետ մի ա սին 

2014 տա րին նվի րում ե նք ըն տա նի քին, որ կա րիք ու նի 

ա վե տա րա նաց ման, վե րա տե սու թյան և վե րա կանգ նու մի 

նվի րյալ աշ խա տան քի:

 Հի շա տա կու թյան ար ժա նի է 1994 թվա կա նին գրված 

Հովhան նես Պո ղոս Բ  Քա հա նա յա պե տի հով վա կան թուղթը՝ 

նվիր ված ըն տա նի քին: Այդ տա րին  ըն տա նի քին էր նվիր-

վել Մի ա ցյալ Ազ գե րի գրա սե նյա կի նա խա ձեռ նությամբ:  

Վե րո հի շյալ թղ թի մեջ Սր բա զան Քա հա նա յա պե տը գո վա-

բա նում է Մի ա ցյալ Ազ գե րի կազ մա կեր պությա նը նման 

նա խա ձեռ նու թյան հա մար՝ մատ նան շե լով, որ ըն տա նի քը 

 գե րա զանց ա ռիթ է աշ խար հիս ազ գերի և պե տու թյուն-

ների հա մար, ն րան ան դրա դառ նա լը և ար ժե քա վո րե-

լը ներ կա հա սա րա կու թյան մեջ կար ևո րա գույն խն դիր-

ներից է: «Ե կե ղե ցին էլ իր հեր թին,- ա սում է Սր բա զան 

Քա հա նա յա պե տը,- այս վսեմ շարժ ման  մաս է կազ մում, 

քանի որ Ե կե ղե ցու նկա րա գի րը և կո չումն է Ք րիս տո-

սից ի րեն տր ված հա տուկ ա ռա քե լու թյամբ գնա լու « բո-

լոր ազ գերի» հետ ևից (Մատթ. 28.19): Սա կայն,- շա րու նա-

կում է Հովհան նես Պո ղոս Բ-ն,- ուզում եմ այս թուղթս 

ո ւղղել ըն տա նի քին, ոչ վե րա ցա կան հաս տա տու թյա նը, այլ 

ի րա կա նին՝ աշ խար հի որ մեկ կողմն էլ որ այն գտն վի՝ 

ան կախ ազ գային կամ մշա կու թային պատ կա նե լի ու թյան: 
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Ուզում եմ, որ այս պատ գամս հաս նի ա մեն մի ըն տա նի-

քին, որ կեն սա կան կո րիզն է տի ե զե րա կան մարդ կային 

մեծ ըն տա նի քի1»: 

Ինչ պես ան ցյա լում ըն տա նի քի մա սին աշ խա տանք է 

կա տար վել հա մաշ խար հային մա կար դա կով, այս տա րի էլ 

Ա ստ ծո կամ քով ու զում եմ հով վա կան թղ թովս Ձեր հետ 

մի ա սին կի սել  նախ Ե կե ղե ցու մտա հո գու թյուն նե րը, ո րի 

հա մար Ե պիս կո պո սա կան ար տա հերթ Սի նո դի ընթաց-

քում պի տի ու սում նա սիր վի հա սա րա կա կան կյան քի բոլոր 

դժվա րու թյուն նե րը և պայ քար նե րը, ո րոնք սպառ նում են 

ըն տա նի քին: Ու զում եմ Ձեզ հետ մի ա սին կի սել մեր թե մի 

ըն տա նի քի գո յա վի ճա կը: Ա նձ նա պես, ի բրև հո վիվ, ու զում 

եմ կի սել Ձեզ հետ իմ  խորհր դա ծություն ները, մտա հո-

գու թյուն ները և հա րա զատ ու ան կեղծ փա փագ ները հայ 

ըն տա նի քի ա ռողջ ա ռա ջա դի մության և հա ջո ղու թյուն նե րի 

հա մար: Ու զում եմ Ձեզ հետ մի ա սին ապ րել ըն տա նե կան 

կյան քը՝ հա րուստ իր նոր շն չով, մարդ կային ու գերբ նա-

կան շնորհ նե րով: Ու զում եմ Ձեզ հետ մի ա սին ա ղո թել 

հայ ըն տա նի քի վե րա կանգն ման հա մար ՝ աշ խա տե լով Ձեզ 

հետ վեր ծա նել մեր հայ ըն տա նի քի  կար գա խոս նե րը, վե-

րա կեն դա նաց նել ու զար գաց նել բա րո յա կան ար ժեք նե րը՝ 

սլա նա լու հա մար դե պի ա ստ վա ծային վեհ բար ձունք ներ: 

 Մինչ աշ խարհն իր քայ քայիչ և քանդիչ աշ խա տանք ներն է 

1 Քահանայապետի ուղերձը «Մարդու իրավունքների» հաստատման 
հիսնամյակի առթիվ Միացյալ Ազգերի սրահում: «Մարդու իրավունքները» 
հաստատվել են 1948թ.-ին, Միացյալ Ազգերի կազմակերպության 
կողմից: Ավա՜ղ, հետագայում շատ երկրներ դավաճանեցին իրենց տված 
հայտարարությունը և աշխատեցին քանդել նրա կորիզը՝ Ընտանիքը, 
մեջբերելով ընտանեկան հաստատության անապահովությունը:
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տա նում ըն տա նի քի դեմ՝ այն են թար կե լով ա զա տու թյան 

խա բու սիկ պատ կեր նե րով, կեղծ ան ձնա կան ի րա վա բա-

նա կան բա ցատ րու թյուն նե րո վ ու ան բա րո յա կա նու թյու նը 

մեկ նա բա նե լով որ պես ան հա տի ա զա տության ի նք նո րոշ-

ման բնա կան եր ևույթ: Լոկ հա մա տեղ կե նակցությունը 

փո խա րի նում է ա մուս նու թյա նը, վի ժումը խրա խուս-

վում է կյան քի պահ պա նու թյան փո խա րեն, մի ա սե ռա-

կա նությունը նկատ վում է ի բրև ան հա տի ա զա տության 

գե րա գույն ար տա հայ տու թյուն: Մենք՝ Հայ ազ գի մա-

քուր ցե ղի զա վակ ներս, Քրիս տո նյա հա վա տա ցյալ ազ գի 

վերապ րող ներս և,  վեր ջա պես, Քրիս տո սի Ս. Ե կե ղե ցուն 

հա րած հա վա տա րիմ ներս, պի տի աշ խա տենք լր ջո րեն 

մոտե նալ ըն տա նի քի մա քուր ը մբռն մա նը և կա ռուց մա նը:  

Նախ Աստ վա ծաշն չյան ի մաս տով տես նենք Ա ստ ծո ստեղ-

ծա գոր ծու թյան վե ցե րորդ օր վա հրաշ քը, ե րբ ստեղ ծում 

է մար դուն. «Եվ Ա ստ ված մար դուն ստեղ ծեց իր պատ-

կե րով, Ա ստ ծո պատ կե րով ստեղ ծեց նրան, ա րու և էգ 

ստեղ ծեց նրանց» (Գիրք Ծնն. 1.27), հե տո քն նենք ստեղ-

ծա գոր ծու թյան պատ մու թյու նը, այն նա խա դա սու թյունը, 

ո ւր կրկ նու թյուն նե րով Ա ստ ված հայտ նում է մարդ է ա կի 

ստեղ ծա գոր ծու թյան բա ցա ռիկ կար ևո րու թյուն ն ու հա-

տուկ կո չու մը, և ա պա մեր ա ռօ րյա  կյան քում ըն տա նի քը, 

նրա հա սա րա կա կան, բա րո յա կան և ի րա վա կան հար ցե րը, 

ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյունն երը: 

Այս  թղ թովս  ու զում  եմ  որ դեգ րել Բեթ ղե հե մի 

«Ս. Ըն տա նի քը» որ պես տի պար օ րի նակ՝ խո նարհ, հնա-

զանդ, ան դորր, մի ա ցած և մի ա խոհ, պար զու թյան մեջ 
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եր ջա նիկ, մի աս նո րեն կա տա րող և ապ րո ղ ի րենց ըն տա-

նե կան և հա սա րա կա կան պար տա կա նու թյուն նե րը:

Ս. Ա վե տա րա նի մեջ կար դում ե նք, թե Ս. Հովսեփը, 

վս տա հե լով Ա ստ ծո կամ քին, իր խոս տա ցյալ կնոջն 

ի նչպես է իր մոտ առ նում հրեշ տա կի տե սիլ քից հե տո, 

ի նչ պես է Մա րի ա մը ա վետ ման օ րը վս տա հում ու հնա-

զանդ վում Ա ստ ծո կամ քին (Մատթ. 1.20-25), ու եր կու սը 

մի ա սին քայ լում են Բեթ ղե հեմ՝ կա տա րե լու ա ստ վա ծային 

ծրագիրը:

«Ս. Ըն տա նի քին» ըն դօ րի նա կե լով՝ մեկ նա բա նել մեր 

մարդ կային այժ մյան ըն տա նի քի հա տուկ ի րա վունք նե րը, 

պար տա կա նու թյուն նե րը և մա նա վանդ ա ստ վա ծա տուր 

բա րո յա կան ար ժեք նե րը, և մե զա նից խնդր վում է հա վա-

տա րիմ մնա լ այդ ար ժեք նե րին, որ Ս. Ըն տա նի քը հիմնեց: 

Պետք է աշ խա տենք վե րա կանգ նել մեր ըն տա նի քը, ե թե 

սա սան ված է, զար գաց նենք այն, ե թե գի տա կից է իր 

հա տուկ կոչ մա նը:  Պի տի մե ծա րենք ու բա րի օ րի նա կի 

ա ռար կա դարձ նենք հայ ըն տա նի քը  մեր հա սա րա կու թյան 

հա մար ՝ ըն դու նե լով այն որ պես քրիս տո նե ա կան ճշ մա րիտ 

հա վատ քի և կյան քի վկա յու թյուն:  Մեկ խոս քով, այս հով-

վա կան թուղթս բա րե րար աշ խա տա նոց պի տի դարձնենք՝ 

նախ ան ձը կեր տե լու հա մար, ա պա մեր ճշ մա րիտ ան հա-

տա կան կո չումն ի մա նա լու և, այն ըն տա նի քի ո լոր տի մեջ 

զե տե ղե լով, ապ րե լո ւ Աստ ծո հո վա նու ներ քո:
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Խրատհոգևորդասին
«Այ ս եմ  ձեզ  պա տվի րում,                              

որ  սի րեք  մի մյանց» (Հովհ. 15.17)

 

Այս բո լոր տե սու թյուն նե րը կմ նան ա մուլ, ե թե մենք՝ 

հոգ ևո րա կան ներս, ի մա նա լով ճշ մար տու թյու նը, չաշ խա-

տենք ամ րապն դել դրանք մեր քա րո զու թյամբ և ա ռաջ-

նոր դու թյամբ: 

Ե պիս կո պո սա կան օ ծու մը,  լի նե լով լրու մը  քա հա-

նա յու թյան, ե պիս կո պո սի ու սե րին դնում է պա տաս խա-

նատվություն՝ ու սու ցա նե լու, սր բաց նե լու և կա ռա վա րե լու 

ի րեն հանձն ված Ե կե ղե ցին (Կա թո ղի կե Ե կե ղե ցու Քրիս-

տո նե ա կան վար դա պե տու թյուն): Սա կայն ե պիս կո պոսն 

այս բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը կա րող է ստանձնել 

և ի կա տար ա ծել մի այն ու մի այն քա հա նա յա կան դասի 

հետ ան մի ջա կան հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: Քա հա նա-

յա կան դա սը, իր հա տուկ կո չու մով, նույն պա տաս խա-

նատվությունն ու նի , ե պիս կո պո սի հետ հա ղոր դու թյան 

մեջ լի նե լով, ի րա գոր ծե լ այս սր բա զան ա ռա քե լու թյու նը: 

Այս ե ռան դով մղ ված՝ ա մե նայն պար զու թյամբ պիտի 

խնդ րեմ Ձե զա նից, հո՛ւյժ սի րե լի հոգ ևոր դաս, քույ րեր 

և եղ բայր ներ, որ այս տա րին դուք էլ ի նձ հետ մի ա սին 

նվի րեք մեր հայ ըն տա նի քի ծա ռա յու թյանն՝ ի ս պաս նրա 

լա վա գույն ա պա գայի: Աշ խա տենք մի ա սին ամ րապնդել 

մեր հայ ըն տա նիքն Ա ստ ծո շնորհ քով, մի ա ցած պա հենք 

ա մուս նա կան ան քակ տե լի կա պով, գո տեպն դենք այն ա ռա-

տա հոս սի րով, ա նենք ա մեն ան հրա ժեշ տը, որ ա մե նա-

բարի Ա ստ ված օ րհ նի, սր բաց նի  և պահ պա նի ըն տա նի քը: 
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Արդ, մենք՝ հոգ ևո րա կան ներս, նկատ վում ե նք ի բրև 

ե րկ րի «Աղ», քա նի որ հոգ ևո րա կա նի մեր հա տուկ 

կոչումով կանչ ված ե նք վկայե լու հայ ըն տա նի քը, մեր 

բա րի օ րի նա կով և բա րի խրատ նե րով՝ մշ տա պես ու նե-

նա լով Ս. Ա վե տա րա նը՝ որ պես ա ռաջ նորդ, և « Սուրբ Ըն-

տա նի քը»՝ որ պես տի պար օ րի նակ:  Ընդ հան րա կան Սուրբ 

Ե կե ղե ցու քրիս տո նե ա կա նի մեջ քա հա նա յու թյու նը նկատ-

վում է ի բրև Ե կե ղե ցու յոթ Ս. Խոր հուրդ նե րից մե կը, և 

մենք Ե կե ղե ցու հիմ նա կան ան դամ ներն ե նք՝  մեր խո նարհ 

ծառա յությամբ ի սպաս Ա ստ ծո: Այս պատ ճա ռով է, որ 

Հի սու սի տված ա ղի օ րի նա կը հի շե ցի: Սա կայն նկա տի 

պի տի առ նենք նաև նույն խոս քի ե րկ րորդ մասը. «Ա ղը 

լավ բան է, բայց ե թե ա ղն էլ ան հա մա նա, ինչո՞վ  այն 

պի տի հա մեմ վի» (Ղուկ. 14.34-35): Հի շենք նաև Ք րիս տոսի 

խոս քերն իր ա շա կերտ նե րին, պար տա կա նություն նե րը, որ 

դրեց նրանց վրա, և կա րո ղու թյուն նե րը, որ շնոր հեց՝  

քա րո զե լու Ա ստ ծո ա նունն աշ խար հիս չորս ծայ րե րում: 

Այ սօր մեզ՝ հոգ ևո րա կան նե րիս է տր ված նույն այդ պար-

տա կա նու թյուն նե րը և ա ռա տա բուխ շնորհ նե րը՝  շա րու նա-

կե լու ի  կա տար ա ծել Քրիս տո սի պատ գա մը: Այս տարի 

հա տուկ կեր պով Ձե զա նից և ին ձա նից  խնդր վում է հա-

տուկ ու շադ րություն դարձ նել մեզ հանձն ված ընտա նիք-

նե րին: Մե զա նից խնդր վում է հո գա տար խնամք տա նել ՝ 

ի հայտ բե րե լու ըն տա նի քի ճշ մա րիտ կո չու մը, որ ար տա-

հայտ վում է  ա մուս նու թյան մեջ՝ Ս. Պսա կի Խորհր դով: 

 Սա կայն վե րո հի շյալ կե տերն ի րա կա նաց նե լու հա մար 

նախ հի շենք Քրիս տո սի սի րո պատ վի րա նը, որ տվեց իր 
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ա ռա քյալ նե րին, և այն ա վանդ վեց մեզ. «Այս է իմ պատ-

վի րա նը, որ սի րեք մի մյանց, ի նչ պես ես ձեզ սի րե ցի» 

(Հովհ. 15.12): 

Ար դարև, մեր քա հա նա յա կան կո չու մով չի կա րե լի 

ապ րել այս պատ վի րա նից դուրս և ար ժա նա նալ Քրիս-

տոսի ա ռա քյալ կոչ վե լու մեծ պատ վին: Չի կա րե լի վ կայել 

Քրիս տո սը, ե թե Նրա պատ վի րա նը չպա հենք ու այն ի րա-

վամբ և ճշ մար տա պես չապ րենք: Չի կա րե լի  քա րո զել 

սերը, որ է ա կան, ու րույն հիմքն է ըն տա նե կան կյան քի, 

ե թե մենք զուրկ ե նք դրա նից: Սի րո պատ վի րանն այն քա՜ն 

մոտ էր Հի սու սի սր տին, ո րի հա մար կր կին ու կր կին 

պատ վի րեց ա ռա քյալ նե րին՝ ա սե լով. «Այս եմ ձեզ պատ-

վի րում, որ սի րե՛ք մի մյանց» (Հովհ. 15.17): Ա րդ ի նչ պե՞ս 

պի տի ար ժա նա նանք Քրիս տո սին ծա ռայե լու նվի րա կան 

պատ վին, ե թե չհա սու նաց նենք սի րո սեր մը մեր սր տի 

մեջ: Ի նչ պե՞ս պի տի գոր ծենք ու նվի րենք մենք մեզ հայ 

ըն տա նի քի սր բու թյա նը և հա ջո ղու թյա նը, ե թե ի բրև քա-

հա նա կամ հոգ ևո րա կան մեր սր տե րում չու նենք հարկ 

ե ղած սի րո հում քը:  

Ուս տի, սի րե լի՛ եղ բայր ներ և քույ րեր ի Քրիս տոս, 

խո նար հու թյամբ և բա րի տրա մադ րու թյուն նե րով դի մում 

եմ ձեզ, որ 2014-ը ամ բող ջու թյամբ տրա մադ րենք մեր 

ան ձնա կան խղ ճի քն նու թյա նը և ա զն վու թյամբ վճ ռենք 

նո րոգ վել՝ խնդ րե լո վ Աստ ծո Հոր և մեր Փր կիչ Հի սուս 

Քրիս տո սի և շնոր հա տու Սուրբ Հո գու օ րհ նու թյունն ու 

շնորհ քը, տո գոր վենք և ճա ռա գենք ա ստ վա ծային սի րով՝  

վասն հայ ազ գի զա վակ նե րի ծա ռա յու թյան: 
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Ուս տի, մեր մեջ ու նե նանք Հի սու սի պատ կե րը՝ որպես 

Հո վիվ: Հի շե՛նք, որ Նա մեզ փո խան ցել է ոչ միայն տիտ-

ղոս նե րը, ա ռատ շնորհ ներն ու պարգև նե րը, այլ նաև 

պար տա կա նու թյուն նե րը: Հի շե՛նք այն հատ վա ծը, ո ւր 

ա սում է. «Ես եմ լավ Հո վի վը, լավ Հո վի վը իր կյանքն 

է տա լիս իր ոչ խար նե րի հա մար ... Ես եմ լավ Հո վի վը. և 

ճա նա չում եմ իմ ոչ խար նե րին և ճա նաչ վում նրան ցից» 

(Հովհ. 10.11-14): 

Հետ ևա բար, մեր սր բա զան ա ռա քե լու թյունն է գնալ 

մեր ոչ խար նե րի ետ ևից, հա վա քել, պահ պա նել և ա ռաջ նոր-

դել դե պի ե րա նա վետ հոգ ևոր մար գա գե տին ներ: Մենք՝ 

ի բր և այլ ո մն Քրիս տոս ներ, պի տի վկայենք կեն դա նի և 

կեն դա նա րար Լույ սին՝ Քրիս տո սին, որ ա սում է. «Ես եմ 

աշ խար հի լույ սը, ով իմ ետ ևից է   գա լիս, խա վա րի մեջ 

չի քայ լի, այլ կըն դու նի կե նաց լույ սը» (Հովհ. 8.12):
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ԸնտանիքիհատուկԿոչումը
«Ե վ Աս տված  մար դուն ս տեղ ծե ց իր  պատկերով. 
Ա ստ ծո  պատ կե րով ս տեղ ծեց ն րան, ա րու  և էգ 

ս տեղծեց ն րանց» (Գիրք Ծնն դոց 1.27):

 Նա խա բա նի մեջ հի շե ցինք, որ «Ըն տա նիք» բա ռը և 

նրա է ու թյու նը հաս կա նա լու հա մար հարկ է ան պայ ման 

դի մել Ս. Գր քին:  Արդ, ա ռա ջին կե տով նշենք, որ Ս. Գիր քը 

 Հին Կտակա րա նի մեջ ա սում է. «Աստ ված ա սաց. « Մարդ 

ստեղ ծենք մեր կեր պա րան քով ու նմա նությամբ»» (Գիրք 

Ծնն. 1.26): Աստ ծո այս խոս քը, բնա կա նա բար, ա ստվա-

ծային ան հուն սի րո ար տա հայ տություն է՝  ցանկանալ 

մարդ ստեղ ծել և ա ռանձ նաշ նոր հել ստեղ ծա գոր ծության 

բո լոր ա րա րած նե րից վեր: Ան տա րա կույս, վերո հի շյալ 

սուրբգրային ար տա հայ տու թյու նը լի է հա տուկ նկա-

րագրով և կա րո ղությամբ, մա նա վանդ, ե րբ մար դը դառ-

նում է ե րկ նային դրախ տի բնա կի չը, Ա ստծո մոտ և՛ 

բա րե կա մ, և՛ տերը ամ բողջ ա ստ վա ծային ստեղ ծա գոր-

ծու թյա նը՝ զրահ ված ան կրկ նե լի իշ խա նու թյամբ՝ տի րելու 

ե րկն քի տակ և ե րկրի վրա գտն վող բո լոր թռչուն ներին, 

գա զան նե րին և սո ղուն նե րին: Ի նչ ան նկա րագ րե լի և 

ա ներ ևա կայե լի պատիվ է ու բա ցա ռիկ կո չում: 

Երկ րորդ կե տում նշ մա րում ե նք Ա ստ վա ծաշն չի՝ նույն 

Ծնն դոց գր քի կենտ րո նա ցու մը մարդ կային ստեղ ծա գոր-

ծու թյան նկա րագ րի և կոչ ման վրա: Տես նում ե նք, թե 

ի նչ պես Հայր Ա ստ ված մար դուն պարգ ևում է «Աստվա-

ծան ման է ակ»  լի նե լու մեծ պա տի վը: Այս մեծ պա տիվը 

դրսևոր վում է հետ ևյալ բա ռե րի մեջ. «Եվ Ա ստ ված 

մար դուն ստեղ ծեց իր պատ կե րով, Ա ստ ծո պատ կե րով 
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ստեղ ծեց նրան...» (Գիրք Ծնն. 1.27): Ստեղ ծա գոր ծու թյան 

միակ տեղն է, ո ւր կրկ նա կի հի շա տա կու թյամբ հաս տատ-

վում է ստեղծ վա ծի բնու թյու նը և հա տուկ կո չու մը: Նույն 

պարա գան մնա ցած նե րի  դեպ քում. «Աստ ված ստեղ ծում 

է և տես նե լով, որ լավ է, օ րհ նում է ու ան ցնում հա ջորդ 

քայ լին»,- այս պես ե նք կար դում Ծննդոց գր քում (Գիրք 

Ծնն., գլուխ 1՝ «Ս տեղ ծա գոր ծու թյան պատ մու թյու նը»): 

Մի այն մար դու ստեղ ծա գոր ծու թյան ն է Ա ստ ված ա ռա վե-

լա գույն կեր պով մո տե նում,  մար դուն հա տուկ շնորհ քով 

է օ րհ նում, ո րով հետև ս տեղծ ված է Իր նմա նու թյամբ. 

«Աստ ված ա սաց. մարդ ստեղ ծենք մեր կեր պա րան քով...» 

(Գիրք Ծնն. 1.26): Այո, այս բա ռե րով է հաս տատ վում 

մար դու ա ստ վա ծային նկա րա գի րը, հետ ևա բար և կո-

չումը, ո րով  մար դը տար բեր վում է մյուս ա րա րած նե րից: 

Եր րորդ կե տի մեջ հի ա նա լի կեր պով ժխտ վում են 

այ սօր վա մեր մարդ կային հա սա րա կու թյան մեջ դա րեր 

ի վեր պտտ վող շշուկ նե րը, ո րոնք աշ խա տում են քանդել 

մարդ կային է ու թյու նը և կա ռույ ցը: 

Գիրք Ծնն դո ցի՝  մար դու ստեղ ծա գոր ծու թյան է ջի մեջ, 

նույն նա խա դասության ա վար տին, հայտն վում է մար դու 

բնու թյու նը «...ա րու և էգ ստեղ ծեց նրանց» (Գիրք Ծնն. 

1.27): Այո, ա րու և էգ, և ոչ ի րա րան ման ան ձեր և սե-

ռեր: Այսօր վա ա ներևույթ ու ժերը ջա նում են մարդ կային 

բնու թյան պատ կե րի մտայ նությու նը փո խել, մի ա սե ռա կա-

նու թյունը ըն դունե լով որպես բնա կան եր ևույթ և մարդ-

կային բնության մաս, ա ղա վա ղել մարդ կային բնության 

օ րենք նե րը:  Այս ե րեք բա ցատ րու թյուն նե րից հե տո դեռ 
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ա վե լին կա րող ե նք քն նել և բա ցատ րել,  սակայն գո հա-

նանք՝ Ա րար չա գոր ծու թյան ա վար տին Ա ստծո ար տա սա-

նած խոսքն ի բրև ըն տա նիք կա ռույ ցի հիմ նա քա ր առնե-

լով: Այդ խոսքը պարզ վում է այս բա ռե րի մեջ. «...Ա ճե-

ցեք և բազ մա ցեք, լց րեք եր կի րը և տիրե ցեք դրան...» 

(Գիրք Ծնն. 1.28): Ա ստ վա ծային օ րհնությամբ պսակ ված 

մար դը պար տա կա նու թյուն է ստա նում կազ մե լու ըն տա-

նիք, բազ մա նա լու և տեր դառ նա լու ի րեն տրված աշ-

խար հին: Ա ստ ծո կող մից այս ար տա հայ տությու նը բա-

վա կան է՝ ծնունդ տա լու և հիմ նե լու ըն տա նե կան հաս-

տա տու թյու նը: Ո ւս տի ա ռա ջին ըն տա նի քը սկս վում է 

Ա դա մի ու Ե վայի մի ջո ցով, որ ի րենց մի ու թյամբ պի տի 

բազ մա նային ու լցնեին եր կիրն ու տի րե ին դրան: Այո, 

ն րանք մնա ցին մեկ մար մին. ի նչ պես Նոր Կտա կա րա նում 

պատմվում է Մատ թե ո ս ա վե տա րան չի բե րա նով, որ փա-

րի սե ցի նե րը, մո տե նա լով Քրիս տո սին, Ն րան փոր ձե լու 

հա մար հարց րե ցին. «Օ րի նա վո՞ր է, որ մեկն իր կնոջն 

ար ձա կի ա մեն մի հան ցան քի պատ ճա ռով». Հի սուս պա-

տաս խա նեց նրանց ե րեք հաս տա տում նե րով. « Դուք չե՞ք 

կար դա ցել, թե նա, ով սկզ բից ստեղ ծեց, ա րու և էգ 

ա րեց նրանց... ու րեմն՝ ոչ թե եր կու, այլ մեկ մար մին 

են... Ա րդ, ի նչ որ Ա ստված  մի աց րեց,  մար դը թող չբա-

ժանի» (Մատթ. 19.3-6): Հետևա բար, Հի սու սը չհաս տա տեց 

մի այն այն, ի նչ որ սահ ման ված էր ա րար չա գոր ծու թյամբ, 

այլ մեկ շնորհք ևս տվեց՝ ա մուս նա կան կյանքն ապ րելու 

նոր ար ժա նա պատ վությամբ՝ Պսա կի Ս. Խորհր դի մեջ, որ 

պատ կե րա վոր վում է Փե սա Քրիս տո սի և Հարս Ե կե ղե ցու 
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միջև գո յա ցած սի րով: Ի նչ պես նկա րագ րում է Ս. Պո ղոսն 

եփե սա ցի նե րին ո ւղղ ված իր նա մա կում. «Այրեր, սի րե ցեք 

ձեր կա նանց, ի նչ պես որ Քրիս տոս սի րեց իր ե կե ղե ցին» 

(Ե փես. 5.25):  Ի ՜նչ հրաշք, Քրիս տո սը մեկ ար տա հայ-

տությամբ վե րա հաս տա տեց ա րար չա գոր ծության Նպա-

տա կը, ըն տա նի քի Սր բու թյու նը և ա ստ վա ծային օ րեն քի 

Ան լու ծե լի ու թյու նը:  

Այս պի սով, Քրիս տո սի խոս քե րը, կրկ նա կի հաս տա-

տում և զգու շա ցում ե ղան բո լոր ան հատ նե րին, խմ բե րին, 

կազ մա կեր պու թյուն նե րին և պե տու թյուն նե րին, ո ր ա րար-

չա գոր ծու թյունն եր կու սե ռե րի ան հպե լի ի րա կա նու թյուն 

է, ո րի նպա տակն է շա րու նա կել Հայր Ա ստ ծո ծ րա գի րը: 

Ո ւս տի, «...ի նչ որ Ա ստ ված մի աց րեց, մար դը թող 

չբա ժանի» (Մարկ. 10.9): Այս պի սով, ան խախ տե լի ո րեն 

հիմն վում է ըն տա նի քը՝ որ պես ա ստ վա ծային սքան չե լի 

խոր հուրդ: Խոր հուրդ, ո րի պար տա կա նու թյունն է ըն տա-

նի քը պա հել ու պաշտ պա նել հա սա րա կա կան և բա րո յա կան 

ախ տե րից:  Ընդ հան րա կան Ե կե ղե ցու Քրիստոնեականն էլ  

իր հեր թին է խնդ րում պա հել Պսա կի Ս. Խոր հուր դը, 

որ երկու ա մու սին նե րի՝ այր մար դու և կնոջ միջև է 

հաս տատ վում, ո րով հետև այն հիմն ված է ա ստ վա ծային 

օ րենք նե րի վրա՝ ի շահ զույ գի ը նդ հա նուր բա րի քի և 

բարօ րության, որ դեծ նու թյան և զա վակ նե րի դաս տիա րա-

կու թյան՝ պա հե լով Ա ստ ծո կամ քը, որ է Ս. Պսա կի ան լու-

ծե լի խոր հուր դը1։  Աստ ված ստեղ ծեց Այր ու Կին և կոչ 

1 (COMPENDIUMDU CATÉCHISMEDE L’ÉGLISE CATHOLIQUE CHAPITRE III LES 
SACRAMENTS AU SERVICE DE LA COMMUNION ET DE LA MISSION 1659-1660)
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ա րեց նրանց մի մյանց սի րե լով ապ րել ա մուս նա կան Ս. 

Խորհր դի մեջ: Ի նչ պես տե սաք մեր աշ խա տու թյան մեջ, 

Ա ստ վա ծային ծրա գի րը եր կու ա մու սին նե րի հա մար է, 

ո րով հետև Ա ստ ված, սի րո աղ բյուր լի նե լով, սի րո մեջ 

ստեղ ծեց մար դուն և սի րե լու հրա վի րեց, ո ւս տի «այլևս 

եր կու չեն, այլ մեկ մար մին» (Մատթ. 19.6) և «Աստ ված 

օ րհ նեց նրանց ու ա սաց. Ա ճե ցեք ու բազ մա ցեք...» (Գիրք 

Ծնն. 1.28):  Ան տա րա կույս ան խու սա փե լի և ա նու րա նա լի 

է ընտա նի քը և նրա կար ևոր դե րը մար դու կյան քում:   

Ե կե ղե ցու վար դա պե տու թյան (ո ւս մուն քի) տված 

վերո հի շյալ բա ցատ րու թյու նը այլ նպա տակ չի հե-

տապնդում, ե թե ոչ նա խա պես հի շե ցու մը՝ ա պա հո վե լու 

ա մուս նա ցյալ զույ գի ան դոր րու թյուն ն ու եր ջան կությունը 

ա ռողջ մի ջա վայ րում, զա վակ ներ կր թե լու և նոր սե րունդ 

պատ րաս տե լու ծրա գի րը՝ ա ստ վա ծաս տեղծ ու ա ստ վա-

ծան ման մարդ կային շա ռա վի ղը դա րե րի ըն թաց քում շա-

րու նա կե լու ա րար չա գոր ծու թյու նը: Այս պի սով, ըն տա նի քը 

դառ նում է մի բնա կան մի ջա վայր՝ բնօր րան մա նուկ նե րի 

և ե րի տա սարդ նե րի ա ռա քի նու թյան, ժուժ կա լու թյան, ողջա-

խո հու թյան և եղ բայ րա սի րու թյան կազ մա վոր ման աշ խա-

տանքի հա մար: «Ըն տա նի քը տե ղա կան ե կե ղե ցի է, բա րո-

յա կան դպրոց՝ հոգևոր հա սու նու թյան, ո ւր ծնող նե րը և 

զա վակ ները փոր ձում և ապ րում են վե րո հի շյալ ար ժեք-

նե րը»: « Մարդ է ակը ծնվում է ըն տա նի քի մեջ և պար տա-

կան է նրան իր գոյու թյան հա մար, հետ ևա բար կա րե լի չէ 

բա ժա նել կամ հեռաց նել մար դուն իր բնից: Սա կայն ե րբ 

մար դը ծն վում է ըն տա նի քից դուրս, նրա սր տում գո յա-
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նում է ան բա վա րա րու թյուն և ցավ, ո րոնք ծան րակ շիռ են 

ան հա տի  ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում»,- ա սում է Ե րա նե-

լի Հովհաննես Պո ղոս Բ Քա հա նա յա պե տը: Այս պի սի նե-

րի պա րա գա յում Ե կե ղե ցին մոտ է կանգ նում և սեր է 

սփռում նրանց կյան քում2: 

Ըն տա նի քում պար տա կա նու թյուն նե րը և ի րա վունք-

ները հա մե րաշ խո րեն բաժան վում են ըն տա նի քի ան-

դամ նե րի միջև: Ծնող նե րը՝ ի րենց ծնո ղա կան վի ճա կի և 

հա տուկ կո չու մի հա մա պա տաս խան, պար տա կա նու թյուն 

ունեն հսկե լու ի րենց զա վակ նե րի հո գե բա նա կան ա ռողջ 

մթ նո լոր տը, բնա կան ա ճը և հա սու նու թյու նը: Այն զա-

վակ նե րը, ո րոնք ա ճում, զար գա նում և հա սու նա նում են 

քրիս տո նե ա կան օ րի նա կե լի ըն տա նի քի մեջ, ա վե լի հեշ-

տու թյամբ են ապ րում և փոր ձար կում բա րո յա կան ար-

ժեք ներն ու ա ստ վա ծային սե րը՝ ըն դօ րի նա կե լով ծնող-

ների տված բա րի օ րի նա կը3:  Սե րը մի ակ կրակն է, որ 

պա հում է ըն տա նի քը մեկ օ ջա խի մեջ մի ա ցած, հա սուն, 

ա մուր և պարզ: Պա հում է ու ժեղ՝ դի մագ րա վե լու կյան քի 

դժ վա րու թյուն նե րին, հաղ թա հա րե լու փոր ձու թյուն նե րը 

և ճշ մար տա պես վկայե լու քրիս տո նե ա կան ի նք նու թյունը 

և պատ կա նե լի ու թյու նը:  Սուրբգ րային հա կիրճ ու սում-

նա սի րու թյու նից հե տո ան ցնում ե նք ե րկ րորդ ո լոր-

տին՝ ը նդ լայն ված ի մաս տով ու սում նա սի րե լու ըն տա նի քի 

ը մբռնումը և հաս կա ցո ղությու նը՝ իր ի րա վա բա նա կան 

և հա սա րա կա կան սահ մա նում նե րով:  Հի րա վի, Ա ստ ված 

ստեղ ծեց ըն տա նի քը, սի րեց, սր բաց րեց այն և ը նտ րե ց որ-

2 (Gratissimam sane, Lettera alle famiglie Enchiridion della famiglia, p.284, n.898)
3 (Familiaris Consortio, 18, 63-64: n. 532ss; EV 7/1582s. 1716s.)
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պես Իր Մի ա ծին Որ դու Ծնն դյան օր րան: Պատ մա կան ի րա-

կա նու թյուն է Նոր Կտա կա րա նի մեջ, որ Քրիս տոս վերա-

հաս տա տեց ըն տա նի քը ՝ իբրև ա ստ վա ծային ա րար չա գոր-

ծու թյան հրաշք: Ի րա կա նու թյուն է նաև, որ խա չի վրայից 

Քրիս տոսն Իր Մո րը հռ չա կում է որ պես հա մայն մարդ-

կու թյան Մայր՝ հան ձին Ս. Հով հան նես ա ռաքյա լի. «Ո՛վ 

կին, ա հա՛ քո որ դին» (Հովհ. 19.26), և նույն Հով հան նես 

ա ռա քյա լի մի ջո ցով հա մայն մարդ կու թյան ն է որ դեգր վում 

ա ստ վա ծային ըն տա նի քը. «Ա հա քո մայ րը» (Հովհ. 19.26),- 

ա սում է Քրիս տո սը: 

Սա կայն այս ար ժե քա վոր եր ևույթ նե րից դուրս հարկ 

է ըն դու նել նաև  մարդ կային հա սա րա կու թյան՝  դա րե րի 

ըն թաց քում կա տա րած ան գնա հա տե լի աշ խա տանք ները, 

«Ըն տա նի քի» հան դեպ սահ մա նում նե րը, գա ղա փար նե րը, 

որ զար գա նա լով մեզ հա սան ի րենց բազ մա զան մեկ նա բա-

նու թյուն նե րով: Կա րող ե նք բազ մա թիվ օ րի նակ ներ տես-

նել բո լոր ժա մա նակ նե րի մե ծե րի մտ քե րում և գր վածք-

նե րում: «Ըն տա նի քը հա սա րա կու թյունն է ման րա կերտ 

ձևի մեջ, ո րի ամ բող ջա կա նու թյու նից է կախ ված ամ բողջ 

մարդ կային մեծ հա սա րա կու թյան ան վտան գու թյու նը»,- 

ա սում է ա մե րի կա ցի ման կա վարժ Ֆե լիքս Ադ լե րը (1851-

1933): Հետ ևա բար, մեզ հա մար կար ևոր է հաս կա նալ, 

թե մենք ո վ ե նք հա սա րա կու թյան մեջ և ո րոնք են մեր 

ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը:  Եվ րո պա կան 

մշա կույ թի մեջ ըն տա նիք հաս կա ցությունը բա ցատր վում 

է հետ ևյալ կերպ՝ « մի խումբ ան հատ ներ՝ ի րար հետ միա-

ցած օ րի նա կան կա նոն նե րով, ի նչ պես ա մուս նու թյու նը 
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և ա րյու նակ ցա կան կա պե րը, ի նչ պես տոհ մային հա ջոր-

դու թյուն նե րը»: Սա կայն մի շարք մար դա բան նե րի  կար-

ծիք նե րը տար բեր վում են: Նրանք հաս տա տում են, որ 

«ա րյու նակ ցա կան կա պե րից բա ցի կան նաև տար բեր մշա-

կույ թով և հաս կա ցու թյամբ հա սա րա կու թյուն ներ, ո րոնք 

ապ րում են ըն տա նե կան ամ բող ջա կան ի րա կա նու թյունն՝ 

ա րյու նակ ցա կան կա պե րից դուրս»: Այս բո լոր հայ տա րա-

րու թյուն նե րը մի կողմ և Մար դո ւ ի րա վունք նե րի 16-րդ 

կա նո նի ը նդ հան րա կան հայ տա րա րու թյու նը մյուս կողմ, 

ո րով հետև այս վեր ջին նշ ված կա նո նը հաս տա տում է 

հետ ևյալ ե րեք կե տե րը.

Ա. Այր մար դիկ և կա նայք պատ շաճ տա րի քում ի րա-

վունք ու նեն ա մուս նա նա լու և ըն տա նիք կազ մե լու՝ ա ռանց 

որ ևէ ցե ղի, քա ղա քա ցի ա կան և կամ կրո նա կան խտ րա կա-

նու թյան: Նրանք հա վա սար ի րա վունք ներ ու նեն ա մուս-

նու թյան մեջ, դրա ըն թաց քում և ա մուս նա լու ծության 

պա հին: 

Բ. Ա մուս նու թյու նը կա տար վում է մի այն ու մի այն 

եր կու տար բեր սե ռե րի՝ ա մու սին նե րի ա զատ և կա տարյալ 

ան կաշ կանդ հա վա նու թյամբ:

Գ. Ըն տա նի քը հա սա րա կու թյան բնա կան և է ա կան 

կո րիզն է, ուս տի ի րա վունք ու նի պաշտ պան վե լու և՛  հա-

սա րա կա կան, և՛ պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից:

 Չեմ ու զում զա նա զան ե րկր նե րի և պե տու թյուն-

նե րի օ րենսդ րու թյանն ան դրա դառ նալ, քա նի որ մար-

դու ի րա վունք նե րի կա նո նա կան 16-րդ հոդ վածը որ-

դեգրված է հա մաշ խար հային իշ խա նու թյուն նե րի մե ծա-
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մաս նու թյան կող մից: Մեր փա փագն է ա վե լի կենտ րո նա-

նալ ներ կայիս հա սա րա կու թյան ըն տա նի քի և, մաս նա վո-

րա պես, հայ ըն տա նի քի նկա րագ րի պատ կե րաց ման վրա: 

Ըն տա նի քի նկա րա գի րը և իր ա ռաջ նա կարգ դե րը 

հա սա րա կա կան տե սան կյու նից սերն դա գոր ծու թյունն է 

(որդեծնու թյու նը), այ սինքն՝ հա սա րա կու թյու նը բազ մաց-

նե լու պար տա կա նու թյու նը: Այս պատ ճա ռով հա սա րա-

կությունն ու ըն տա նի քը մնա յուն և սերտ հա րա բե րության 

մեջ ե ն և դա րե րի ըն թաց քում փո փո խու թյուն նե րի են թարկ-

վե լով՝ հետ ևում են հա սա րա կու թյան և մշա կույ թի պա հանջ-

նե րին:  Ըն տա նի քը հա սա րա կու թյան մեջ իշ խող տարրն է, 

որ բա ցար ձակ ձայն ու նի՝ ո րո շում ներ կա յաց նե լու կեն-

ցա ղային, ի րա վա բա նա կան պա հանջ նե րի ի րա կա նաց ման 

մեջ։ Այս ա ռա վե լու թյուն նե րը գոր ծում են ի շահ զա-

վակ նե րի ա պա հով ա պա գայի:  Ըն տա նի քը, ը ստ հա սա րա-

կա գետ նե րի գի տա կան վեր ջին ու սում նա սի րու թյուն նե րի, 

ա մու սին նե րի զույգն է, որ հա տուկ հա սա րա կա կան հա-

րա բե րու թյուն նե րի մեջ է զա վակ նե րի հետ: Նրանք մեծ 

դեր ու նեն հա սա րա կու թյան մեջ և մեծ ար ժեք՝ հան-

րու թյան հա մար: Վե րո հի շյալ և շատ ու րիշ տվյալ նե րի 

հի ման վրա ըն տա նի քը կա րո ղա ցել է դի մադ րել դա րե րի 

ըն թաց քում վա տա գույն ու ժե րին և դրանք  հաղ թա հա րե-

լով՝ մ նա ցե լ է հաս տա տ իր է ա կան կար գա խոս նե րում: 

Այս ա ռն չու թյամբ մի քա նի ու սում նա սի րող ներ  կան, 

ո րոնք մե ծա պես ազ դել են ըն տա նի քի հո գե բա նու թյան 

և նրա հա սա րա կա կան կար գա վի ճա կի վրա: Առ օ րի նակ 

գեր մա նա ցի փի լի սո փա Ֆ րիդ րիխ Հե գե լը (Հե գել՝ Գե որգ 



21

Վիլ հելմ Ֆրիդ րիխ (1770-1831)), որ ար տա հայտ վել է ըն-

տա նի քի մա սին իր կա տա րած ու սում նա սի րու թյուն նե րի 

մեջ. «ա մուս նա կան կյան քում տե ղի է ու նե նում ա ռա ջին 

մարդ կային  դա սա կար գային  պայ քա րը», և այս գա ղա-

փարը որ դեգր վել է դա սա կան նե րի քն նար կում նե րի մեջ: 

Ան տա րա կույս, կա րող ե նք ըն դու նել այս գա ղա փա րը և 

հա մա ձայն վել փի լի սո փա Ֆրիդ րիխ Հե գե լի հետ, ե թե 

հան գա ման քային ան հա վա սա րու թյուն ե նք դնում եր կու 

ա մու սին նե րի միջև: Ար դա րա ցի կլի նի նաև հե ղի նա կի 

ու սում նա սի րու թյու նը պատ կե րա վոր կեր պով, ե թե մար-

դուն մեր կաց նենք իր հոգ ևոր և բա րո յա կան ար ժեք նե րից 

և հե ռաց նենք նրան իր Ա րար չից, որ հա վա սար կեր-

պով ստեղ ծեց  եր կու սե ռից բաղ կա ցած մար դուն՝ այր 

ու կին: Հի րա վի, այն ժա մա նակ, ե րբ մար դը մո ռա նա 

իր ի նք նու թյու նը, կյան քի կո չու մը, պատ կա նե լի ու թյու նը, 

պայ քա րը,  թյու րի մա ցու թյու նը և բա ժա նու մը, դառ նա լու 

են հա սա րա կու թյան մեջ բնա կան եր ևույթ, դաշտ՝ մարդ-

կանց դա սա կար գե րի բա ժա նե լու հա մար: Այ սինքն՝ վե-

րո հի շյալ հե ղի նակն ի րա վունք կու նե նա ըն տա նի քը կար-

գե լու ի բրև  դա սա կար գային պայ քա րի ա ռա ջին դաշտ: 

Ու րիշ հե ղի նակ ներ էլ կան, ո րոն ցից Պի տեր Լազ լե թը  մեկ 

աշ խա տու թյուն է կա տա րել ըն տա նի քի մա սին,  ո րի մեջ 

ըն տա նի քը բա ժա նում է հինգ դա սա կար գե րի:

1. Ը նդ հան րա պես ըն դուն ված ա մուս նու թյու նը:

2. Կո րի զային, այ սինքն՝ ըն տա նիք, որ կազմ ված է մեկ 

ա մուս նա կան մի ա վո րից:

3. Ըն դար ձակ ըն տա նիք, այ սինքն՝ այն ըն տա նի քը, որ 
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մեկ մի ա վո րի ա մուս նու թյամբ ըն տա նե կան կապ ու նի 

մեկ այ լի հետ, ին չը մենք կո չում ե նք Տոհ մային, կամ 

Նա հա պե տա կան ըն տա նիք:

4. Բազ մա թիվ, այ սինք ն՝ այն ըն տա նի քը, որ կազմ ված է 

մե կից ա վե լի ա մուս նա կան կա պե րով:

5. Ան կազմ կա պե րով ըն տա նիք, այ սինքն՝ ա պօ րի նի կե-

նակ ցու թյամբ կազմ ված ըն տա նիք, որ մենք կո չում ե նք 

« մի այ նակ մայր»:  

Այս ու սում նա սի րու թյուն նե րից դուրս հա սա րա կա-

գետ նե րի մոտ ու րիշ Ե ՐԵՔ գլ խա վոր բա ժա նում ներ էլ 

են ա ռաջ բեր վել՝ ի րենց են թա բա ժա նում նե րով, ա ռա վել՝ 

մի ա սե ռա կա նու թյու նը, ո րի պա տաս խա նը գտ նում ե նք 

Գիրք Ծնն դո ցի մեջ, ո ւր հս տակ սահ մա նու մով Ա ստ ված 

ըն տա նի քը ստեղ ծեց եր կու տար բեր սե ռե րով, և ո րին 

ար դեն ան դրա դար ձանք: Քա նի որ այն մաս չի կազ մում 

մեր ը մբռն մա նը, հետ ևա բար, կա րի քը չկա խո րա նա լու 

դրա քն նու թյան մեջ:  Մեր օ րե րի հա սա րա կու թյան մեջ 

Ըն տա նի քի ը մբռնումն ու սահ մա նու մը լրիվ խա թար-

ված է: Ա րև մուտ քի՝ եվ րո պա կան և ա մե րի կյան հա սա-

րա կության մեջ Նա հա պե տա կան սր բու թյու նը կորս ված, 

քանդ ված է: Սա տա նա յա կան ու ժեր կան, ո րոնք ձգ տում 

են ը նդ հան րաց նել մարդ կային կյան քը « glօbalisme»-ի 

(գ լո բա լի զա ցի ա կամ հա մաշ խարհայ նա ցում) հո գե բա-

նու թյամբ՝ ջլա տե լու և մաս նա տե լու ըն տա նի քի ա ռողջ 

մտայ նու թյու նը: Այս ներ կա պատ կերն ի նձ հի շեց նում է 

Աֆ րի կայի նվա ճում նե րը, ե րբ սպի տա կա մորթ նե րը փո-

խում է ին ա դա ման դը պսպ ղուն ա պա կիով: Տե ղի բնա-
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կիչ ներն ան գի տա նում է ին՝ չհաս կա նա լով ի րա կան ար-

ժե քը և ի րենց ու նե ցած ա դա ման դը սի րա հո ժար տա լիս 

է ին պսպղուն ա պա կի նե րի փո խա րեն: Դա րեր ան ցան, որ 

դա տա պարտվի այս ա նիրա վու թյու նը: Այ սօր նույ նը պա-

տա հում է ոչ սևա մորթի և սպի տա կա մոր թի միջև, այլ 

ամբո ղջ մարդ կության կյան քի մեջ: Դրա հա մար մեր 

մո տե ցու մը ըն տա նի քին մնում է ա վան դա կան՝ մեր ազ-

գի որ դեգ րած և դա րեր ի վեր պահ ված և փայ փայ ված 

ըն տա նի քի կյան քը: Ըն տա նի քի ը մբռ նումն ազ գային, ե կե-

ղե ցա կան և պե տա կան սահ մա նադ րու թյան մեջ կա և 

մնում է հա մա պա տաս խան Ս. Գրքի տված սահ մա նու մին 

և նկա րագ րին,  հա մա պա տաս խան Քրիս տո սի հաս տա տած 

ու սուց մանը և վար դա պե տու թյա նը, ո րոնց մա սին ար-

դեն խո սե ցինք: Մեր հայ ըն տա նի քը, ի  հե ճուկս բազ մա-

թիվ ներ քին հար ցե րի, հա վա տում է  ըն տա նե կան սուրբ 

և ա ստ վա ծային հիմ նար կին:  Կա տա րե լա գոր ծե լու հա մար 

մեր աշ խա տությու նը ար ժի հի շել 356 թվա կա նին կա-

յա ցած Աշ տի շա տի ե րկ րորդ ժո ղո վը, որ գու մար վել է 

Ար շակ Բ թա գա վո րի (350-368) օ րոք՝ Ս. Ներ սես Մեծ Ա 

Պարթև  Հայ րա պե տի (353-373)  նա խա ձեռ նու թյամբ: Ժո ղո-

վի ո րոշ մամբ բաց վել են որ բա նոց ներ, հի վան դա նոց ներ, 

ան կե լա նոց ներ և աղ քա տա նոց ներ: Այ սինքն՝ ի  սկզ բա-

նե մեր ե կե ղե ցա կան ներն ու թա գա վոր նե րը մեծ հո գա-

ծություն են դրս ևո րել հայ ըն տա նի քի նկատ մամբ: Ուս տի 

բնա կան եր ևույթ է նաև մեր այ սօր վա նվի րումն ըն տա նի-

քին և նրա մտա հո գու թյուն նե րով զբաղ վե լը՝ լա վա գույ նն 

ի րա կա նաց նե լու և այն ապ րե լու հա մար: 
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Ընտանիքիճգնաժամերը
«...Արդ, ին չ ո ր Աս տված  մի ա ցրեց,  

մար դը  թող չ բա ժա նի» (Մատթ. 19.6): 

 Վեր ջերս մի ու սում նա սի րու թյուն է հրա պա րակ վել, 

ո ւր մատ նանշ վում է 1970-2000 թվա կան նե րին ըն տա նի-

քի կամ ըն տա նե կան հաս տա տու թյան ար ձա նագ րած իր 

ար ժեք նե րի մեծ նա հան ջը (40-ից 5 տո կո սը): Ստույգ 

ըն տա նիքն ու նի այ լա զան 

հար ցեր, հար ցեր ներ քին 

և ար տա քին հա րա բե րու-

թյուն նե րում, ծնող նե րը և 

զա վակ նե րը, ա մու սին ներն 

ի րար հետ, ը նդ լայն ված 

ի մաս տով ըն տա նիքի պա-

րա գա նե րը, ազ գա կան նե րը, 

մինչև ի սկ անձնա կան, ան-

հա տա կան հո գե բա նա կան 

հար ցեր, ո րոնք ըն տա նե-

կան հա վա սա րակշ ռու թյան 

վրա ժխ տա կան կեր պով են ազ դել: Ան պա տաս խա նատ-

վու թյան հո գին, անձնա սի րությունը, ի նք նա հա ճու թյու նը, 

ո րոնք ծնո ղա կան պար տա կա նություննե րի անգի տակ ցու-

թյան ար դյունք են, դար ձյալ ծանր բեռ են ըն տա նի քի 

խա ղաղ կյանքի հա մար: Բա ցի մարդկային ա րա րած նե-

րի միջև ե ղած փո խա դարձ հարաբերություն նե րից, կան 

նաև ըն տա նի քի ֆինան սա կան պայ ման նե րը, ել ևէջ նե րը՝ 

հարս տության և աղ քա տության, ո րոնք ի րենց հեր թին 
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ըն տա նի քը բեռ նա վո րում են ժխտա կան դրու թյուն նե րով 

և ա ռաջ նոր դում դե պի ա տե լություն և բա ժա նում: Պի տի 

զար մա նայինք, ե թե ըն տա նի քում հար ցեր չլի նե ին, ե թե 

նկա րագ րային բա խում ներ չպա տա հե ին: Ը նդ հա կա ռա կը, 

այս հար ցե րը կյան քի նշան ներ են, ե թե պա տա հեն և հաղ-

թա հար վեն ըն տա նի քի ան դամ ների բա րի և հոգ ևոր տրա-

մադ րու թյամբ: Ա րդ, այս ծանր պատ ճառ նե րի հա մար են 

մեր նկա տա ռում ներն ու մտա հո գու թյուն նե րը՝ լու ծում 

գտ նե լու ըն տա նի քի հար ցե րին, ա պա հո վե լու նրա հա-

վա սա րակ շիռ և բնա կա նոն ա ճը: Այս պա րա գա յում մեր 

հա մո զումն է ըն տա նի քի կյան քում հու զել, ա րթ նաց նել 

բա րո յա կան և հոգ ևոր ար ժեք ներ: Այս պի սով, մեծ դրա-

կան ար դյունք ներ կա րող ե նք տալ այժ մե ա կան ըն տա-

նիքի գո յա վի ճա կին:
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Սերը
«Այ ս է  իմ  պա տվե րը, որ  սի րեք  մի մյանց, ի նչ պե ս 

ո ր ես  սի րե ցի  ձեզ» (Հովհ. 15.12):

 

Ան տա րա կույս, ա ռողջ ըն տա նի քի կազ մա վոր ման 

ա ռա ջին պայ մա նը Սերն է: Սի րով ե նք ծն վում, սի րով 

են զույ գերն ա մուս նա նում, սի րով ապ րում և սի րով զա-

վակ ներ բե րում: Դժ բախ տա բար, ներ կա ի րա կա նու թյու նը 

ցույց է տա լիս, որ սե րը լք ված է: Սե րը շա հա գործ ված 

է: Սե րը ստո րագ նա հատ ված և բզկտ ված է ան ձնա կան 

շա հե րի հա մար: Սե րը վե րած վե լ է մո լո րու թյուն նե րի և 

ա պօ րի նի գոր ծու նե ու թյուն նե րի գոր ծի քի: 

Ըն տա նի քը սի րո վրա է հիմն ված, բայց ոչ վե րո-

հի շյալ ժխ տա կան մտայ նու թյան սի րով, ո րին հա ճախ 

հան դի պում ե նք մեր օ րե րում: Ըն տա նի քը ճշ մա րիտ 

սիրո հաս տա տություն է: Ա րդ, ե թե սե րը պա կա սի 

կամ ը նդ հան րա պես բա ցա կայի այս հաս տա տու թյու նից, 

ինչո՞վ պի տի սն վի ըն տա նի քը: Ըն տա նե կան խն դիր ների 

հիմ նա կան պատ ճա ռը սի րո բա ցա կա յու թյունն է:  Սիրո 

սահ մա նու մը, դժ բախ տա բար, թե րի է մ նում մեր քրիս-

տո նյա հա սա րա կու թյան մեջ և հա ճախ տար բեր մեկ նա-

բա նու թյուն նե ր է ստա նում նույ նիսկ ըն տա նե կան շրջա-

նակ նե րից ներս: Խե ղա թյուր ված է սի րո է ու թյու նը, 

վա ճա ռա կա նաց ված ու կորս ված է նրա վսե մու թյու նը: 

Դրա հա մար մեր պար տա կա նու թյունն է այն մաք րել, 

ո ւղ ղել և վե րա կանգ նել իր ճշ մա րիտ ի մաս տով: Ի ՞նչ է 

սե րը, որ այդ քա՜ն է ա կան է թվում ըն տա նե կան մի աս-

նու թյան և հա ջո ղու թյան հա մար:
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Շատ  զույ գե րի  հա մար  

սե րը  հա մա խոհ և մի աս նա-

կան ըն թաց քով կյանքի ճա-

նա պարհն ան ցնելն է, փո-

խա դարձ հար գան քը մեկը 

մյու սի նկատ մամբ: Ու րիշ-

նե րի մոտ սե րը զույ գե-

րից մե կի կա մա վոր ենթա-

կա յու թյունն է մյու սին, և 

գաղտ նիք չէ, որ հայ հա-

սա րա կու թյան մեջ գե-

րակշռում է կնոջ են թա կա-

յու թյունն իր ա մուս նուն: 

Ո մանք սերն ան բա ցատ րե լի 

վի ճակ են նկա տում և զգա ցու մի կամ զգա ցա կան ար տա-

հայ տու թյուն նե րի հետ կա պում, ո ւս տի ի րենց ան կա րող 

են հա մա րում այն նկա րագ րել: Այս բո լո րը ցույց են տա-

լիս մեզ, թե որ քա՜ն տկար հաս կա ցո ղու թյան զոհ է սե րը: 

Այն կա րիք ու նի օգ նու թյան՝ ը մբռ նե լու նրա ճշ մա րիտ 

ի մաս տը և նրա լույ սի ներ քո հաս կա նա լու ըն տա նի քի 

ճշ մա րիտ կո չու մը: Արդ, ի րա կան սե րը վե րո հի շյալ նկա-

րագ րու թյուն նե րից և ոչ մե կի մեջ չէ և ոչ ի սկ սի րային 

հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ է: Սի րո է ու թյու նը և ի րա կա-

նա ցու մը զո հո ղու թյան մեջ է կա յա նում: Զո հո ղու թյուն, 

որ ա ռանց պայ մա նի է, կա տա րյալ, ամ բող ջա կան, ան-

սահ ման և ի րա կա նաց վում է մնա յուն տրա մադ րու թյան 

մեջ: Նկա րագր ված այս սե րը Քրիս տո սի պատ կե րի մեջ 
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է առ կայ ծում: Քրիս տո սը մեզ փր կե լու հա մար ի ՜նչ սեր 

տվեց: Ս. Պո ղո սը փի լիպե ցի նե րին ո ւղղ ված նա մա կում 

ա սում է. « Ձե զա նից յու րա քան չյու րը թող խոր հի այն, ի նչ 

որ կա Քրիս տոս Հի սու սի մեջ, որ Ա ստ ծո կեր պա րան քով 

էր... այլ իր ան ձը ու նայ նաց րեց՝ ծա ռայի կեր պա րանք 

առ նե լով... հնա զանդ լի նե լով մինչև մահ և այն էլ մահ-

վան՝ խա չի վրա» (Փի լիպ. 2.5-9): Այս է ճշ մա րիտ սե րը, 

որ պա հանջ վում է ա մու սին նե րից: Այս է գաղտ նի քը և 

բա նա լին, որ ա պա հո վում է ըն տա նի քի եր ջան կու թյու նը, 

նրա ա ռողջ և հա ջող ըն թաց քը: Զո հո ղու թյուն և ամ-

բող ջա կան ան ձն վի րում մե կը մյու սին. այս է ճշ մա րիտ 

սերը, որ փա փա գում ե նք վե րա կանգ նել մեր հայ ըն տա-

նի քի մեջ: Սե րը խո րա պես հաս կա նա լու հա մար կա րող 

եք կար դալ Ս. Պո ղո սի՝ կորնթա ցի նե րին ո ւղղ ված ա ռա-

ջին նա մա կի 13-րդ գլու խը՝ «Օրհ ներգ Սի րո»:
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Անհավատարմությունը
«Ու րե մն խտ րու թյուն չ կա... ո՛ չ ա րո ւի  և ո՛ չ է գի. 

ո րով հե տև  դու ք ա մենքդ  մե կ ե ք ի Ք րիս տոս Հի սուս» 
(Գա ղատ. 3.28): 

Ա մուս նա կան և ըն տա նե կան կյան քի ե րկ րորդ գլխա-

վոր ցա վը հա մար վում է ան հա վա տար մու թյու նը: Այո՛, 

ան հա վա տար մու թյու նը  հայ ըն տա նի քի հիմ նա կան և 

գլխա վոր խն դիր նե րից մեկն է, ե թե ոչ ա մե նա ցա վա լին: 

Բո լորս էլ խո սում ե նք ան հա վա տար մու թյան մա սին որ-

պես սո վո րա կան մի եր ևույթ, որ  դար ձե լ է  շա տ ըն տա-

նիք ների  կյան քի  մի  մա սը: Մեր  հա սա րա կու թյան  մե ջ ան-

հա վա տար մու թյու նը գլ խա վո րա պես  վե րագր վու մ է կի ն 

ա րա րա ծին, իս կ այր  մար դո ւ ան հա վա տար մու թյուն ն ըն դ-

հան րա պես ն կատ վու մ է  իբրև բ նա կա ն եր ևույթ, նույնիսկ ՝ 

ի րա վունք: Այս մ տայ նու թյու նը  հատ կա պես  տա րած վա ծ 

է տ ղա մարդ կանց շր ջա նակ նե րում  և ա նար դա րա ցի ձ ևով 

 պար տադր վու մ է  ամ բողջ հա սա րա կու թյա նը: Այս պի սով, 

 հայ  հա սա րա կու թյու նը ու նի  եր կու  չափ  և եր կու կ շիռ: 

«Եվ Ա ստ ված մար դուն ստեղ ծեց իր պատ կե րով, Ա ստ ծո 

պատ կե րով ստեղ ծեց նրան, ա րու և էգ ստեղ ծեց նրանց» 

(Գիրք Ծնն. 1.27) և օ րհ նե լով նրանց՝ պար տա կա նու թյուն-

ներ դրեց նրանց վրա՝ ա ռանց խտ րա կա նու թյուն դնե լու 

եր կու ա րա րած նե րի միջև. «...ոչ թե եր կու, այլ մեկ մար-

մին են» (Մատթ. 19.3-6),- ա սում է Քրիս տո սը: Ի սկ Ս. 

Պո ղոս ա ռա քյալն ա սում է. « Դուք բո լորդ, որ ի Քրիս-

տոս մկրտ վե ցիք, Քրիս տո սով զգես տա վոր վե ցիք. ու րեմն 

խտ րու թյուն չկա ո՛չ հրե այի և ո՛չ հե թա նո սի... ո՛չ ա րո ւի 

և ո՛չ է գի, ո րով հետև դուք ա մենքդ մեկ եք ի Քրիս տոս 
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Հի սուս» (Գա ղատ. 3.27-29): Ո ւս տի ան հա վա տար մու թյան 

հան ցան քը հա վա սար կեր պով դա տա պար տում է եր կու 

ա մու սին նե րին՝ թե՛ տղա մար դուն, թե՛ կնո ջը: 

Մեր  դի տա վո րու թյու նը, սա կայն, մարդ կանց  

դատապար տե լը  կամ  դա տե լը  չէ, այլ ն րան ց ու շադ-

րությունը հ րա վի րելն է  ի րենց ս խալ նե րի վ րա, ո րոնք  

դար ձե լ են բ նա կա նոն  կեն ցաղ  մեր  հա սա րա կու թյան  

մեջ: Դժ բախ տա բար, այս ս խալ նե րի  ի րա կան  զո հե րը  մեր  

զա վակ ներ ն են: Ան հա վա տար մու թյան մա սին  խո սե լով՝  

սիրուց մղված փնտրում ե նք  մի ջոց ներ՝  վե րա կանգ նելու 

մեր  հայ ըն տա նի քի վ սե մու թյուն ն ու սր բու թյու նը: Ինչ-

պե՞ս գտնե լ ան հա վա տար մու թյա ն աղ բյուր նե րը և  բու-

ժել դ րանք: Ե կե ղե ցու  դա տա կա ն ա տյա նի  մե ջ եր կար  

տա րի նե րի  աշ խա տան քը և  քա հա նա յա կա ն ա ռա քե լու թյա ն 

ա ռատ  փոր ձա ռու թյու նը ա կա նա տե ս է  դարձ րել  մեզ 

 բազ մա թիվ  զույ գե րի  ըն տա նե կան  կյան քին և  մաս նա կից ն 

ըն տա նիք նե րի  հաշ տու թյան  և ա մուս նա կան  կյան քի  վե-

րա կանգն մա ն աշ խա տան քայի ն ա ռա քե լու թյան: 

Ուս տի, ա մուս նու թյան թշնա մի նե րին կա րող ե նք հա-

մա ռո տել հինգ կե տե րի մեջ, ո րոնք ըն տա նիքն ա ռաջ նոր-

դում են բա ժան ման, ա մուս նա լու ծու թյան և ան հա վա-

տար մու թյան.

Ա. Ստի պո ղա կան ա մուս նու թյու նը՝  պայ մա նավոր-

վա ծու թյամբ մեկ կամ եր կու կող մե րով, եր բեմն 

դժբախտ արդյունք նե րի է ա ռաջ նոր դում: Ըն տա նե կան 

հարստություն նե րի վրա հիմն ված կամ պաշ տո նա կան 

հան գա մանք նե րի ա կն կա լու թյամբ շա հագրգռ ված ա մուս-



31

նու թյուն նե րը նույն պես կա րող են սպա նել զույ գե րի 

կյան քի ե րազ ներն ու ա պա գան:

Բ. Ա մու սին նե րի ծնող նե րի ան տե ղի մի ջամ տու թյուն ները, 

ո րոնք պատ ճառ են ծնո ղա կան ան զուսպ սի րո, որ խան գա-

րում ներ է ստեղ ծում նո րաս տեղծ ըն տա նի քում և պղտո րում 

զույ գե րի հա մե րաշ խու թյունն ու փո խա դարձ սե րը:

Գ. Ա մու սին նե րի  ըն չա քաղ ցու թյու նը  և ե սա սի-

րությունը, որ  խո րա պես մ տա հո գիչ  պա րա գա է: Ըն չա քաղ-

ցու թյու նը  հի վան դու թյու ն է, ո ր մ տա հո գիչ  կա ցությու ն է 

ս տեղ ծում  զույ գե րի և ն րան ց ըն տա նի քի նե րի  մեջ, քանի 

 ո ր ըն չա քաղց  մար դը զ լա նու մ է  ի ր ա մուս նա կան և ծ նո-

ղա կան  պար տա կա նու թյուն նե րը  կա տա րել: Իս կ ե սա սի-

րու թյուն ն են թա գի տակ ցա կան  բար դույ թ է, ո րի  են թա-

կա ն ան կա րո ղ է  դառ նում ճշ մա րիտ  սե ր ապ րել և ն վիր-

վե լ ըն տա նե կա ն ամ բող ջա կան  պար տա կա նություն նե րին:

Դ. Ա մու սին նե րի ար տա քին ան խո հեմ կա պե րը, բա րե-

կա մա կան, գործ նա կան կամ ըն կե րային հա րա բե րություն-

նե րը, ո րոնք ա մու սին նե րի միջև ստեղ ծում են սառ-

նություն, հե ռա վո րու թյուն, ան տար բե րու թյուն ու ան հե-

տաքրք րու թյուն ի րար նկատ մամբ՝ մինչև ան գամ հասց նե-

լով դա վա ճա նու թյան, փա խուս տի և բա ժա նու մի: 

Ե. Ան հիմն և եր ևա կա յա կան ի դե ալ նե րը, ի նչ պես օ րի-

նակ զա վակ նե րի կր թու թյան հա մա ր ա մու սին նե րի անտե-

ղի վե ճե րը, հատ կա պես, ե թե խառն ա մուս նու թյուն է: 

Այս հինգ կե տերը ոտ նա կո խում ե ն և մո ռա ցության 

մատ նում ա մուս նա կան զույ գի սր բազ նա գույն պահը՝ 

Աստծո  և ի րար  հան դեպ  հա վա տար մու թյա ն ուխտը 
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Ս. Խո րա նի  դի մաց: Այս հինգ կե տե րը և նրան ցից 

բխող հետ ևանք նե րը պղ տո րում են ըն տա նե կան մթ նո-

լորտը և խա թա րում կյան քի բնա կա նոն ըն թաց քը: Սա-

կայն վատագույնն այն է, որ այս ա մե նը քան դում է 

ե րե խաների   հոգեբանու թյու նը, ա պա գա ե րի տա սար դի 

խնդիր ների հա մար հիմք ձևա վո րում: Զա վակ նե րին մե-

ծաց նում ե ն՝ ան կա րող լի նե լով նրանց ա պա գան ո րո-

շելու, ան գամ վրեժխն դիր նկա րա գիր ձևա վո րում նրանց 

հո գու մեջ: 

Այս բո լոր աս ված նե րից հե տո չի կա րե լի փա կել ըն-

տա նե կան հար ցերն ու վտանգ նե րը, որ սպառ նում են 

ըն տա նի քին: Այս ա մե նին ա ռա վել՝ մեր դի մաց ու նենք 

ա մուս նա լու ծու թյու նը:
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Ամուսնալուծությունը(ապահարզանը1)
«...Արդ, ին չ ո ր Աս տված  մի ա ցրեց, մար դը  թող 

չ բա ժա նի» (Մատթ. 19.6): 

 Նա խորդ է ջե րում նշել է ինք ա պա հար զա նի (ա մուս նա-

լու ծու թյան) մա սին՝ որ պե ս ար դյուն ք ա մուս նա կա ն ան-

հա վա տար մու թյան:  Սա կայն ի րա կա նու թյան մեջ ա մուս-

նա լու ծու թյա ն դի մող նե րը մի այն վե րո հի շյալ ախ տի հա-

մար չէ, որ ա մուս նա լուծ վում են: Հա ճախ ա մուս նա լուծ-

վող ներն ե սա սի րու թյամբ տա ռա պող ան ձեր են: Նրանք, 

հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րի զոհ լի նե լուց  բա ցի, զոհ 

են նաև պե տու թյուն նե րի ու նրանց կա ռա վա րու թյուն-

նե րի՝ ըն տա նի քի հան դեպ ու նե ցած ան հո գու թյան: Այ ս 

ան հո գու թյու նը ծան րա պես ազ դում է ըն տա նի քի կա յու-

նու թյան վրա և խախ տու մ է  նույ նիս կ այն  հա վա տա ցյալ  

զույ գե րի  ա մուս նա կան  հա րա բե րու թյուն նե րը, ով քեր  կա-

մո վին  կա պե լ ե ն ի րենց  կյան քը Ս. Պսա կի  ան քակ տե լի 

 Խորհր դով: 

Ա մուս նա լու ծու թյու նը  նա և ար դյուն ք է  այն  պա րա գա-

նե րի, եր բ ա մու սին ներ ն ի րեն ց անձ նա կան ք մա հա ճույ քը, 

կամ քը և  ցան կու թյուն նե րը  վե ր են  դա սու մ ըն տա նի քի 

 շա հե րից:  Բա ցա կա յու մ է  անձն վի րու մը, զո հո ղու թյու նը  

և ի րա կան  սե րը ըն տա նի քի ն կատ մամբ: Նրանք մտա-

1 Հովվական թղթիս մեջ ամուսնալուծություն բառը ապահարզանի 
փոխարեն եմ գործածել՝ բաժանումի իմաստը բացատրելու համար: 
Ամուսնալուծությունը օտար լեզուների մոտ նշանակում է «annulment, 
annullamento, annulation», այսինքն՝ չեղյալ: Այս ամուսնալուծությունն 
ուսումնասիրվում և տարվում է միայն եկեղեցական ատյանից: Իսկ 
ապահարզանը համապատասխանում է «Divorce»-ին: Այս վերջինը 
եկեղեցին չի ընդունում՝ արտոնելու համար երկրորդ ամուսնություն, 
մինչ առաջինի մի քանի պարագաներում եկեղեցին արտոնում է: 
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հոգ ված չեն ա մուս նա լու ծու թյու նից հե տո պա տա հե լիք 

ա վեր նե րով, մա նա վանդ, զա վակ նե րին սպառ նա ցող հո-

գե բա նա կան դժ բախտ խն դիր նե րով: Սա կայն Ե կե ղե ցին, 

ի  հե ճուկս այս ա մե նի, ո րոշ ե րկր նե րում և, մա նա վանդ, 

մեր հայ հա սա րա կու թյան մեջ ա ռա ջա ցած և շա տա ցած 

ա մուս նա լու ծու թյուն նե րը նկա տում է որ պես հա սա րա-

կա կան « ցա վա լի վերք»2, ո րի պատ ճա ռով հա տուկ կեր-

պով շա րու նա կում է իր Մայ րա կան հո գա ծու թյու նը ըն-

տա նի քի  հան դեպ: Ա մուս նա լու ծու թյու նը մարդ կու թյան 

ցավ է, մա նա վանդ նրանց հա մար, ով քեր տես նում են 

ի րենց ա մուս նա կան վսեմ ե րազ նե րի  կո րուս տը: Ե կե ղե-

ցին զգա յուն է իր զա վակ նե րի հան դեպ և հե տա մուտ է 

Ս. Պո ղո սի խոս քին՝ «Ու րա խա ցող նե րի հետ ու րա խա նալ. 

լա ցող նե րի հետ լալ» (Հ ռոմ. 12.15):

2 Cf. Gaudium et spes, n. 47
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Աղքատությունը
«Ե րա նի՜  հո գո վ աղ քատ նե րին, ո րով հե տև ն րան ցն 

է  եր կն քի  ար քա յու թյու նը» (Մատթ. 5.3):

 

Ան տա րա կույս, աղ քա տու թյու նը, մեղմ ա սած, ա նա-

խորժ վի ճակ է մար դու կյան քում, ա ռա վել ևս, ե թե նյութա-

կան աղ քա տու թյուն ն ըն տա նե կան կյան քում է: Թող ի նք-

նա խա բե ու թյուն չդիտ վի, ե թե նկա տի առ նենք Ս. Ա վե տա-

րա նի մեջ բազ մա թիվ ան գամ ներ նշ ված ա մո քիչ տո ղերն 

աղ քա տու թյան վե րա բե րյալ, մա նա վանդ, «Ե րա նի նե րի» 

մեջ՝ «Ե րա նի հո գով աղ քատ նե րին, ո րով հետև նրանցն 

է ե րկն քի ար քա յու թյու նը» (Մատթ. 5.3): Այո՛, տհաճ է 

աղ քա տու թյու նը, սա կայն ար ժա նա նա լու են Քրիս տո սի 

տված ե րա նու թյա նը, ե թե կա րո ղա նան  համ բե րու թյամբ 

և սի րով այն տա նել: Այն շատ տա րա ձայ նություն ներ է 

ա ռաջ բե րում ըն տա նի քում, հատ կա պես այն դեպ քում, ե րբ 

զա վակ նե րի ա պա գան ա պա հո վված չէ:  Հա սա րա կությու-

նում աղ քա տու թյու ն ապ րո ղը  վե րած վու մ է ս տո րա դաս 

և ան կար ևոր  դա սա կար գի  ներ կա յա ցուց չի ՝ ան կա խ իր  

հոգ ևոր և կր թա կան  պատ րաստվա ծությունից: Բա րո յա-

կա ն ար ժեք ներ ն ա նի մաստ  և ան կարևո ր են  դառ նու մ 

աղ քա տի  կյան քը  փո խե լու  հա մար: Մեկ  խոս քով՝ լքված  և 

ան տես վա ծ է մ նու մ աղ քա տ ան հա տը  և ըն տա նի քը: Սար-

սա փե լի ն այ ն է, ո ր աղ քա տը լք վա ծ է ան գամ  մի շարք 

հոգ ևո րա կան ներից: Աղ քա տու թյու նը  դա ժա ն եր ևույ թ է, 

բայ ց ա վե լի  դա ժա ն է  հա սա րա կու թյան  վե րա բեր մուն քն 

աղ քա տի  հան դեպ: Այս  բո լո րը ն կա տի  առ նե լով  հան դերձ, 

ե թե  հո գով  զո րա վոր և ճշ մա րիտ  սեր  կա ա մու սին նե րի  
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ու  զա վակ նե րի  միջև, նյու թա կան  պա կա սը  չի քան դու մ 

ա մուս նու թյու նը  և ո չ է լ ըն տա նիքը, այ լ, ընդ հա կա ռա կը, 

ձգ տու մի  աղ բյու ր է դառ նու մ ընտա նի քի  մի աս նու թյան 

և  հա մա գոր ծակ ցության  հա մար, ո րոն ք ա ռաջ նոր դում են 

իրենց կյան քի  հա ջո ղություն ների ն վաճ մա նը:
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 Վիժումկամարհեստականվիժում

« Մի՛ ս պա նիր» (Ե լք 20.13):

 

Այս եր կու ար տա հայ տու թյուն ներն էլ միև նույն 

ողբեր գա կան որ դես պա նու թյանն են ա ռաջ նոր դում: 

Երկու բա ռերն էլ ան մեղ ու ան զեն մարդ ա րա րա ծի 

սպա նության քստմ նե լի ա րար քի դի մաց են մեզ դնում: 

Երկու ար տա հայ տու թյուն ներն էլ մարդ կային ի րա վունքի 

դեմ են մե ղան չում. չեմ ա սում, թե որ քա նո՜վ Ա ստ ծո 

դեմ է այս ո ճի րը: Չեմ ու զում նշել, որ գլ խա վոր զո հը 

մայրն է, և չեմ ա սում՝ որ քա՜ն պի տի չար չար վի վի-

ժող մայրն իր կյան քի ըն թաց քում: Չեմ ու զում հի շեց նել, 

որ ա մուս նության հիմ նա կան և գլ խա վոր նպա տա կը որ-

դեծնու թյունն է: Աղ ջի կը  մայր դառ նա լու  ցան կու թյամբ 

է ա մուս նա նում: Ի նչ պե՞ս կա րե լի է բա ցատ րել կամ ար-

դա րաց նել նման ո ճի րը: Որ քա նո՞վ կա րե լի է հաս կա-

նալ մոր հո գե բա նու թյու նը և դր դա պատ ճառ նե րը, ո րոնք 

ի րեն մղում են ի նք նա կամ տրա մադր վել ան զեն զա վա կին 

սպա նե լու գոր ծո ղու թյա նը: Ան գի տա կից ա նա սուն ներն 

ան գամ չեն գոր ծում նման ո ճիր:  Ի ՜նչ դա վա ճա նու թյուն 

զա վա կի դեմ, ըն տա նի քի դեմ, ի նքն իր դեմ և ի ՜նչ դա-

վա ճա նու թյուն մար դու կյան քի ի րա վուն քի դեմ և կյանք 

պարգ ևող Ա ստ ծո դեմ:

 Ժա մա նա կին՝ փոքր հա սա կում, կար դում է ինք մոր 

սր տին նվիր ված մի պատ մու թյուն, ո րի մեջ զա վա կը, 

խաբ վե լով թշ նա մուց և շլա նա լով շռայլ խոս տում նե րից, 

գա լիս սպա նում է մո րը և նրա սիր տը տա նում է թշնա-

մուն: Շտա պո ղա կա նու թյան մեջ զա վա կը սայ թա քում 
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և վայր է ը նկ նում: Մոր սիրտն այ լայլ ված կան չում է. 

« Վա՜յ, զա վա՛կս, զգո՛ւյշ, չվի րա վոր վես»: 

Այ սօր մայ րե րի սիր տը կար ծես այ լա փոխ վել է: Ի  հե-

ճուկս սր բա կյաց մայ րե րի, ով քեր, լռու թյան մեջ ի րենց 

խա չը շա լա կած, սե րունդ ներ են դաս տի ա րա կում և մեծաց-

նում, կան մայ րեր և, ի  ցավ սր տի, շատ կան, ովքեր ի նք-

նա կամ և նա խած րագր ված ի րենց ար գան դի մեջ ա պա հո-

վու թյուն գտած ան պաշտ պան զա վակ նե րին սպա նում են 

վի ժու մով: Ի ՜նչ ա նո ղորմ ա րարք: Եր կու կա թիլ ար ցունք 

են թա փում և ա պա ի րենց կյան քի բնա կա նոն ըն թաց քին 

վե րա դառ նում՝ ան զգամ և ան տար բեր, կար ծես ո չինչ էլ 

չի ե ղել: Այ սօր վա կա նայք մեկ ար հես տա կան վի ժու մով 

չեն սահ մա նա փակ վում, չեն գո հա նում, այլ կր կին ու 

կրկին վի ժում նե րի են են թարկ վում՝ ի րենց մար մին նե րը 

վե րա ծե լով սպան դա նո ցի: Ա հա վո՛ր ա ղետ է: Մինչ այս 

վեր լու ծումն ե նք կա տա րում, մեր աչ քի ա ռջև ու նենք 

մեր ազ գի հա րա զատ մայ րե րին, ո րոնց ուզում եմ գգ վել 

և սի րով ա սել. « Սի րի՛ր և մի՛ սպա նիր»: Ու զում եմ մեր 

հայ ե րի տա սարդ մայ րե րին հան դի պել և սի րով նրանց 

ա սել, որ կան հա մաշ խար հային ու ժեր, կան գե րա գույն 

ու ժեր և ան գամ հզոր ա տո մա կան ու ժեր, ո րոնք, սա կայն, 

ո չինչ են հա վա տա ցյալ, Ա ստ ծո հա վա տա րիմ ըն տա նի քի 

ու ժի դի մաց: Եվ դու, հա՛յ աղ ջիկ, քո ու ժը մայ րու թյան 

և ըն տա նի քի մեջ է: Դ րա հա մար էլ չեմ ուզում ա վե լի 

հե ռուն գնալ և պատ մել, թե ի նչ ե րկր ներ և ի նչ պե-

տու թյուն ներ են աշ խա տում վի ժու մը մար դու ի րա վունք 

դարձ նե լու հա մար: Չեմ ու զում խո սել նրանց մա սին, 
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ով քեր աշ խա տում են մարդ կու թյան գե րա գույն և կենտ-

րո նա կան ու ժը՝ ըն տա նի քը, քան դել: Ե կե ղե ցին գի տա կից 

է սա տա նա յա կան այս ու ժե րի գո յու թյա նը,  սա կայն մնում 

է ան խախտ և հաս տատ իր ա ստ վա ծային ա կունք նե րում և 

դրանց վրա հիմն ված՝  շա րու նա կում է պայ քա րել մարդու 

ի րա վունք նե րը հար գե լու և պահ պա նե լու հա մար: Հի շա-

տա կու թյան է ար ժա նի Մի ա ցյալ Ազգե րի կող մից 1948 

թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ին հռ չակ ված « Մար դու ի րա-

վունք ներ» հ րա տա րա կու թյու նը, ո րի հռ չակ ման հիս նա-

մյա կի տո նա կա տա րու թյուն նե րի առ թիվ մար դու ի րա-

վունք նե րի տի ե զե րա կան հայ տա րա րու թյունն ար ժե քա վո-

րում է «Ըն տա նիքը որ պես հա սա րա կու թյան բնա կան և 

հիմ նա կան կո րիզ»: 
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Խրատծնողներին
«Ով խ րա տ է  սի րում, նա իմ աս տու թյու ն է  

սիրում...» (Ա ռակ ներ 12.1): 

Ե թե « Մար դու ի րա վունք նե րի» տի ե զե րա կան հայ-

տա րա րու թյու նն ըն դու նում է ըն տա նի քը որ պես կո րիզ 

մարդ կային հա սա րա կու թյան,  ե թե գի տա կան աշ խարհն 

էլ ըն դու նում է ըն տա նի քը որ պես ա ռա ջին դպ րոց կյան-

քի գի տու թյան, ե թե ե կե ղե ցին այն ան վա նում է տնային 

ե կե ղե ցի, ե թե հա սա րա կա գետ ներն ըն տա նի քը նկա տում 

են որ պես լա վա գույն բնա կան օր րան զա վակ նե րի բնա-

կան ա ճի հա մար, ե թե հո գե բան ներն ան գամ նկա տում 

են ըն տա նիքն ի դե ա լա կան վայր՝ հաղ թա հա րե լու բար-

դույթ նե րը և հո գե կան տագ նապ նե րը, ին չու՞ մենք՝ հայ 

քրիս տոնյա ժո ղո վուրդս, պի տի լքենք մեր սր բա զան 

ա վան դու թյուն նե րը, ին չու՞ պի տի մո ռա նանք Ա ստ ծո 

պատ վի րան ներն ու խնդ րանք նե րը: Ին չո՞ւ Ա ստ ծո օ րը 

սուրբ պի տի չպա հենք և այլն, ին չու՞ պի տի չապ րենք 

Նրա սուրբ պատ վի րան նե րը, այլ, փո խա րե նը, փո ղոց ըն-

կած հա վա քենք և ըն դօ րի նա կենք օ տար ե րկր նե րի վատ 

ու ժխ տա կան սովորույթ նե րը: 

Օ տար ա փե րում մեր զա վակ նե րը,  խառն վե լով օ տար 

մշա կույթ նե րի հետ, հա ճախ վա րակ վում են օ տա րոտի 

սո վո րու թյուն նե րով և վե րա դառ նա լով ի րենց տոհ մային 

ծննդա վայ րը՝ օ տա րա ցած ան ջատ վում են ի րենց մի ջա վայ-

րից՝ ապ րե լու օ տար սո վո րու թյուն նե րով, մտայ նությամբ, 

որ չի հա մա պա տաս խա նում ի րենց ի նք նությանը և ազ-

գային մշա կույ թին: Այս պատ ճա ռով սրտա բուխ ա ղա չանք 
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ու նեմ Ձեզ, հայ րե՛ր, որ  պար տա կա նու թյուն ունեք պաշտ-

պա նե լու ձեր ըն տա նիքն ա մեն վտան գից: Այր մարդը, լի-

նե լով ըն տա նի քի և իր կնոջ գլու խը, պար տա կա նություն 

ու նի սի րե լու, ո ւղ ղե լու, կր թե լու և ա ռաջ նոր դե լու իր ըն-

տա նի քը դե պի լույ սի կե նա րար աղ բյուրը: Հայ րե՛ր, պա-

տաս խա նատ վու թյուն ու նեք Ա ստ ծո և հա սա րա կության 

դի մաց՝ ա ռողջ հո գով և մարմ նով, զո րա վոր կամ քով և 

հաս տա տուն քրիս տո նե ա կան բա րո յա կա նությամբ, ա պա-

գայի ար դա րա միտ և հա վա սա րակշիռ անձնա վո րու թյուն-

ներ դաս տի ա րա կե լու:  Իսկ դո՛ւք, մայ րեր, ձեր պար-

տա կա նու թյու նը շատ ա վե լի ծանր ու պա տաս խա նա տու 

է: Հղիու թյու նից սկսած մինչև ծնն դա բե րու թյուն, ման-

կություն, ե րի տա սար դություն և հա սուն տա րիք դուք եք 

ձեր զա վակ նե րին ձևա վո րո ղը և կեր տողը: Ձեր սնած և 

պա հած զա վակ նե րը ձե զա նից վերց նում են գուր գու րանքն 

ու սե րը, հոգ ևորն ու բա րո յա կա նությունը, դաս տիա-

րա կու թյունն ու գի տու թյու նը, ո րոնք էլ ի րենց հեր թին 

նույնը փո խան ցե լու են հա ջորդ սե րունդ նե րին: « Պա րոն-

նե՛ր, ե թե դուք ցան կա նում եք կրթ ված զա վակ ներ ու նե-

նալ, դրա հա մար  հար կա վոր է կրթ ված մայ րեր պատ-

րաս տել... Կր թու թյու նը նախ ստաց վում է ըն տա նի քից, 

ի սկ ա պա՝ դպ րո ցից: Կրթված մայրն օ րո րո ցում պետք 

է նա խա պատ րաս տի իր ե րե խային»,- այս պես էր մտա-

ծում հայ մե ծա նուն գրող Րաֆ ֆին:  Ձեր դե րը, սի րե լի՛ 

մայ րեր, չի սպառ վում միայն դժ վա րություն նե րի ա ռջև 

պատ նեշ լի նե լով, այլ ձեր կյան քը սուրբ ա ռա քե լության 

վե րա ծելն է՝ ի սեր ձեր զա վակ ների: Ինչ պես Մա րիամը՝ 
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Ա ստ վածա մայ րը, խնա մեց մա նուկ Ա ստ վածոր դուն, նույն-

պես և դուք,  սի րե լի՛ հայ մայ րեր, ձեր զո հո ղությամբ և 

ան ձն վի րու մով կյանք, ու րա խու թյուն և ա պա հո վու թյուն 

եք տա լիս ձեր ըն տա նիք նե րին և զա վակ նե րին: Չ կա իշ-

խա նու թյուն թե թա գա վոր, հա րուստ թե աղ քատ, ալ ևոր 

թե ե րի տա սարդ, որ չխո նարհ վի ու չհուզ վի Մոր ան-

վան ա ռաջ: Մեր հայ մե ծա նուն բա նաստեղծ նե րից չկա  

մեկը, որ իր տո ղե րում գո վեր գած ու փա ռա բա նած չլի նի 

Մո րը:  Մեկ գրու թյու նը չի բա վա կա նաց նի հի շա տա կե լու 

նրանց բո լո րի գոր ծե րը: Մեջ բե րենք ա մե նա հո գե պա րար 

մոր մա սին բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից մե կը1:

Մայրս

 Մեր  հույ սի  դուռ ն է  մայրս,  Մեր  տան  մա տուռ ն է  
մայրս,  Մե ր օ րո րոց ն է  մայրս,

 Մեր  տա ն ամ րոց ն է  մայրս,  Մեր  հեր ն ու  մեր ն է  
մայրս,  Մեր  ճորտ ն ու  տեր ն է  մայրս,

 Մեր  տա ն ան տուն ն է  մայրս,  Մե ր արծ վա բուն ն է  
մայրս,  Մեր  տան  ծա ռա ն է  մայրս,

 Մեր  տա ն ար քա ն է  մայրս,  Մեր  տա ն ան ճար ն է  մայրս,  
Մեր  դե ղ ու  ճար ն է  մայրս,

 Մեր  տա ն աղ բյուր ն է  մայրս,  Մեր  ծա րավ  քույր ն է 
 մայրս,  Մեր  տա ն ան քուն ն է  մայրս,

 Մե ր ա նուշ  քուն ն է  մայրս,  Մեր  տան ճ րագ ն է  մայրս,  
Մե ր ա րե գակ ն է  մայրս:

 Մայրս, մեր  հաց ն է  մայրս,  
Մեր  տա ն աստ ված ն է  մայրս:

1 Հովհանես Շիրազ, «Մայրս»
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 Չենք ու զում դա տել կամ դա տա պար տել որ ևէ մեկին 

կյան քի ըն թաց քում գոր ծած սխալ նե րի կամ մեղ քե րի հա-

մար. բո լորս էլ մե ղան չա կան ե նք, ա մենքս էլ կա րիք 

ունենք Ա ստ ծո օ րհ նու թյան ու մեր մեղ քե րի քա վու թյան 

և թո ղու թյան:  Սա կայն ու զում ե նք ձեր մեջ տես նել վե-

րա կանգն վե լու ցան կու թյունն ու բաց ե րկն քի ան հու-

նության մեջ սլա նա լու քա ջու թյունն ու հաս տատ կամ քը: 

Տե սել եմ, թե ի նչ պես ճայե րը, դեռ չթռ ած, նախ ի րենց 

թևեր ն են մար զում գետ նի վրա և ա պա նոր ի րենց ծնող-

նե րի հետ թռ չում են դե պի ե րկն քի ան սա հա ման տա-

րածք ները:  Մենք էլ ճայե րի նման մար զենք մեր հոգ ևոր 

թևերը՝ սլա նա լու սր բու թյան ե րկ նային ճա նա պարհ նե-

րով մեր հա րա զատ նե րի հետ, ովքեր մեզ տվե ցին կյանք 

և բա րո յա կա նու թյուն, ում շնոր հիվ մենք ամ բա րե ցինք 

հոգևոր պա շար նե րը մեր կյան քի ըն թաց քում:  

Այն օ րը, որ ըն տա նե կան կյան քը ը նտ րե ցիք, դրա կան 

պա տաս խան տվե ցիք Ա ստ ծուն, ստա ցաք Ձեր ծնո ղա կան 

հա տուկ կո չու մը, որ Ա ստ ծո պարգևն է և մեծ պա տաս խա-

նատ վու թյուն է: Դրա հա մար էլ Ա ստ վա ծաշն չի  Ա ռակ ների 

գիր քը  խրա տում է զա վա կին. «Որ դյա՛կ, պա հի՛ր հորդ 

օ րեն քը և մի՛ մեր ժիր մորդ խրա տը: Ըն դու նի՛ր դրանք 

հոգուդ մեջ, մշ տա պես պա հի՛ր քո գլ խում և ի բրև մա նյակ, 

գցի՛ր քո պա րա նո ցին» (Ա ռա կաց 6.20-21). այս է ծ նո ղա կան 

պա տաս խա նատ վու թյան մեծ կո չում ն ու պա տի վը:

Հայ րե՛ր, ի նչ պես Ս. Պո ղոսն եփե սա ցի նե րին ո ւղղված 

իր նա մա կում հոր դո րում է հայ րե րին (Ե փես. 6.4), նույն պես 

մենք ու զում ե նք նույն խրա տը հի շեց նել: Հայ րությունն 
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իշ խա նու թյան և հրա մա յա կան լի նե լու մեջ չի կա յա նում 

մի այն և ոչ էլ խս տու թյան, զայ րույ թի և ան հա վա սա-

րակ շիռ հրա ման նե րի մեջ: Հայ րու թյու նը զո հողության, 

նե րո ղամ տու թյան և նվի րու մի մեջ է, ի նչ պես Ս. Պո ղոսն 

է ա սում. «Այ րե՛ր, սի րե ցե՛ք ձեր կա նանց, ի նչ պես որ 

Քրիս տոս սի րեց իր ե կե ղե ցին և իր ան ձը զո հեց նրա հա-

մար...» (Ե փես. 5.25): Այո՛, Քրիս տոսն իր ան ձը նվի րեց 

Ե կե ղե ցուն՝ իր կյան քը զո հե լով խա չի վրա: Հա վա տա րիմ 

մնաց Ե կե ղե ցուն, փր կեց իր Սուրբ Ա րյամբ և խնա մում 

ու պա հում է իր Սուրբ Մարմնով. «Որ ա րեամբդ քո 

զմեզ ստա ցար, եւ մարմ նովդ կերակրես»,- այս պես ե նք 

ա ղո թում Սուրբ Հա ղոր դու թյան Ե րկր պագու թյան ժա մա-

նակ2: Դուք էլ, 21-րդ դա րի հայ րե՛ր, հա վա տարմությամբ 

շա րու նա կեք այն, ի նչ որ մեզ ա վանդ վեց Ս. Գր քի մի-

ջո ցով,  մեր Ս. Հայ րե րից և ազ գային ու մշա կու թային 

ա վան դու թյուն նե րից:

 Հայ րե՛ր, Ձեր կո չու մը սուրբ և ազ նիվ է, հա րուստ 

և պատ վա վոր՝ սր բա գործ ված Սուրբ Պսա կի խորհր դով: 

Այն Ա ստ ծո և մի մյանց հետ կնք ված դա շինք է՝ ապ րե լու, 

հա վա տար մու թյամբ ա ռաջ նոր դե լու և պաշտ պա նե լու Ձեզ 

հանձն ված ըն տա նի քը՝ ի հե ճուկս ա մեն դժ վա րության՝ 

որ պես օ րի նակ ու նե նա լով Սուրբ Հով սեփ ա ստ վա ծա-

հորը, որ այս աշ խար հի մեջ խո նար հու թյամբ, սր բությամբ 

և սի րով կա տա րեց իր հայ րա կան վեհ կո չու մը:

2 Մաշտոց, Վիեննա,1880, էջ 503, «Կանոն օրհնութեան Կենարար 
Խորհրդով Ս. Հաղորդութեան»:    
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ՁոնՍ.Ընտանիքինևմաղթանք
վասնհայընտանիքի

 

Ա լե կոծ կյան քի ըն տա նե կան հան գա մանք նե րը 

քննելուց և նրա կո չու մը ճա նա չե լուց հե տո տե սանք նրա 

վսե մու թյու նը,  տե սանք նրա զո րու թյու նը, ան հաղթ ու 

ազ նիվ նկա րա գիրը՝ ի  հե ճուկս ըն տա նե կան կյան քի բո լոր 

դժ վա րու թյուն նե րի և տկա րու թյուն նե րի: 

Այս հո գե կան ապ րում նե րով, ի նք նա կամ և ի նքնավստահ 

քայ լե րով մո տե նում եմ Քեզ, ո՜վ Սուրբ Կույս Մա րի ամ 

Ա ստ վա ծա մայր, որ Մի ա ծին Որ դուդ խաչի կող քին դար-

ձար Մայր հա մայն մարդ կու թյան: Մոտե նում եմ Քեզ՝ 

խո նար հու թյամբ հանձ նե լու մեր հայ ազ գի բո լոր մայ րե-

րին և մայ րու թյան պատ րաստ վող սրբո րեն բե ղուն աղ-

ջիկ նե րին: Թող հո վա նուդ և պաշտ պա նու թյանդ շու քի 

տակ զրահ վեն ա ռա քի նու թյամբ, հարս տա նան ա ստ վա-

ծային ա ռատ շնորհ նե րով, զար դար վեն վսեմ ու բարձր 

բա րո յա կան ար ժեք նե րով: 

Իսկ Դու, ո ՛վ Սուրբ Հով սեփ, պաշտ պան կա րո տյալ-

ների և ա ռաջ նորդ կո րու սյալ նե րի, Քեզ եմ հանձ նում մեր 

հայ ազ գի ըն տա նի քի հայ րե րին:  Թող որ մեր Հայ հայ-

րե րը տպա վոր վեն Քո հա մես տու թյամբ, խո նար հու թյամբ 

և հա վա տար մու թյամբ պայ քա րեն՝ ի րենց ըն տա նիք նե րը 

պա հե լու, պաշտ պա նե լու և ճշ մա րիտ ճամ փի վրա դնե լու 

հա մար: Ա ստ վա ծա հոր Քո կո չու մով դրոշ մի՛ր մեր հայ 

ազ գի հայ րե րին: Ի սպաս ի րենց ըն տա նիք նե րի՝ թր ծի՛ր 

ն րանց հոգ ևոր կյան քով ու հա վա տար մու թյամբ՝ նրանց 

տի պար օ րի նակ դարձ նե լով ի րենց զա վակ նե րի հա մար:
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 Վեր ջա պես մեր հա մայն ազ գի զա վակ նե րին հանձ նում 

եմ Քեզ, ո ՛վ Հի սուս, որ կեր տես ու զար գաց նես նրանց 

սր տի մեջ ա ստ վա ծա սի րու թյու նը, ան կեղ ծու թյունը, ար-

դա րամ տու թյու նը և քա ջու թյու նը՝ վկայե լու ի րենց պատ-

կա նե լի ու թյան քրիս տո նե ա վայել կյան քով: 

Այս թող լի նի սի րով խարսխ ված Ս. Ըն տա նի քի պաշտ-

պա նու թյան իմ ա ղոթ քը:

06.02.2014



47

Համառոտտեսություն

2014 թվա կա նն Ըն տա նի քի նվի րված տա րի է։ Այս 

ա ռի թով, մինչ հա մայն աշ խար հը տո նում է Քրիս տո սի 

ծնն դյան օ րե րը, մենք ևս, որ պես Հայ Կա թո ղի կե ե կե-

ղե ցի, Ս. Ծնն դյ ան տոնի առ թիվ Հի սու սի Ս. Ըն տա նիքն 

ե նք վերց նում որ պես ըն տա նի քի տի պար՝ ապ րե լու նրա 

օ րի նա կով։ Ս. Գր քում կար դում ե նք, որ Աս տված, իր ան-

հուն սի րուց մղված, ցան կա ցավ ստեղ ծել մար դուն, ո րով-

հետև ստեղ ծա գոր ծու թյան բո լոր է ակ նե րը լավ է ին ու սի-

րելի, հետևա բար, վե ցե րորդ օ րն ա սաց. «Մարդ ստեղ ծենք 

մեր կեր պա րան քով ու նմա նու թյ ամբ... Եվ Աս տված մար դուն 

ստեղ ծեց իր պատ կե րով. Ա ստ ծո պատ կե րով ստեղ ծեց նրան, 

ա րու և էգ ստեղ ծեց նրանց» (Գրք. Ծնն. 1.26-27)։ Այս պի սով, 

մար դը դար ձավ մաս նա կից աս տվա ծային կյ ան քին:

Մեր մաղ թանքն է` ի նչ պես մի ա սին աշ խա տե ցինք` 

քն նե լու և խո րաց նե լու մեր քրիս տո նե ա կան հա վատ քը 

2013թ.-ին, այդ պես էլ այս տա րի՝ 2014թ.-ին, մի ա սին 

պետք է ապ րենք ըն տա նի քի բա րո յա կան ար ժեք նե րը։ 

Մինչ աշ խար հն իր կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյ ամբ ու 

դե րա կա տա րու թյ ամբ ջա նում է շա րու նա կա բար քայ քայել 

ըն տա նի քի հիմ քե րը, մենք՝ Հայ Ե կե ղե ցու զա վակ ներս, 

պետք է լր ջո րեն գոր ծենք՝ հաս կա նա լու ըն տա նի քի ի մաս-

տը, նրա հա տուկ աս տվա ծային կո չու մը, ի րա վունք նե րը, 

պար տա կա նու թյուն նե րը և, հատ կա պես, Քրիս տո նե ա կան 

բա րո յա կան ար ժեք ներն ու ապ րում նե րը։

 Ա ռանձ նաշ նոր հյ ալ հա տուկ Կո չում է ըն տա նե կան 

կյան քը, ի նչ պես ե ղավ Մա րի ա մի դեպ քում՝ Գաբ րի ել 
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հրեշ տա կի ա վե տու մով. «... Մի՛ վա խե ցիր, Մա րի ա՛մ, քան-

զի Ա ստ ծուց դու շնորհ գտար: Եվ ա հա, դու կհ ղի ա-

նաս և կծ նես մի Որ դի ու նրա ա նու նը Հի սուս կդ նես...» 

(Ղուկ. 1.30-31): «Հով սե՛փ, Դավթի՛ որ դի, մի՛ վա խե ցիր 

քեզ մոտ առ նե լ Մա րի ա մին՝ քո կնո ջը, ո րով հե տև նրա 

մեջ Ծնվա ծը Սուրբ Հո գուց է: Նա մի Որ դի պի տի ծնի, 

և նրա ա նու նը Հի սուս պի տի դնես, քա նի որ նա պի տի 

փր կի իր ժո ղո վր դին իր մեղ քե րից» (Մատ թ. 1.20-21): 

 Ի րա վունք է տեր դառ նալ ըն տա նի քին, ի նչ պես «Հով-

սե փն էլ, Դավթի տնից և ազ գա տոհ մից լի նե լով, Գա լի-

լի ա յի Նա զա րեթ քա ղա քից ե լավ գնաց դեպի Հր եաս տան՝ 

Դավ թի քա ղա քը, ո րը Բեթ ղե հեմ է կոչ վում, մար դա հա-

մա րի մեջ ար ձա նա գրվե լու Մա րի ա մի հետ, որ նրա հետ 

նշա նված էր և հղի էր» (Ղու կ. 2.4-5): 

  Պար տա կա նու թյուն է պա հել ու պաշտ պա նել ըն տա-

նի քը, ի նչ պես Հով սեփն ու Մա րի ա մը Հի սուս մա նու-

կին պաշտ պա նե ցին՝ փախց նե լով Նրան Ե գիպ տոս։ Մեր 

պար տա կա նու թյունն է այ սօր էլ պաշտ պա նել մեր ըն տա-

նիք նե րը աշ խար հի հա զար ու մեկ ախ տե րից:  Ի րա վունք 

է վայե լել ըն տա նե կան քաղց րու թյու նը, սերն ու գուր գու-

րան քը, ի նչ պես Ս. Ըն տա նիքն էր ապ րում Նազա րե թի մեջ. 

«Իսկ Հի սուս զար գա նում էր իմ աս տու թյ ամբ, հա սա կով ու 

շնոր հով Ա ստ ծո և մարդ կանց առ ջև» (Ղու կ. 2.52):   Պար տա-

կա նու թյուն է նրան հա վա տա րիմ մնա լը:

Ա հա վա սիկ, Սուրբ Օջա խի նկա րա գի րն ը նդ գծող մի 

ու ղե ցույց, ո րի ա ռաջ նոր դու թյամբ հրավիրված ե նք ապ-

րելու  ըն տա նի քին նվի րված 2014 տա րին: 
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