
  

Եփեսացիներին 5 , 15-33 
15Տեսէք, թէ ինչպիսի զգուշութեամբ պէտք է ընթանաք. ոչ թէ 

ինչպէս անմիտներ, այլ՝ ինչպէս իմաստուններ.
16ժամանակն 

օգտագործեցէ՛ք, քանզի օրերը չար են. 
17դրա համար անմիտ մի՛ 

եղէք, այլ իմացէ՛ք, թէ ի՛նչ է Տիրոջ կամքը։ 18Եւ մի՛ հարբէք գինով. 

դրա մէջ զեխութիւն կայ. այլ մանաւանդ լցուեցէք Հոգո՛վ, 
19որպէսզի 

խօսէք միմեանց հետ սաղմոսներով, օրհներգութիւններով եւ 

հոգեւոր երգերով, որպէսզի երգէք եւ ձեր սրտերում սաղմոս ասէք 

Տիրոջը։ 20Գոհութի՛ւն յայտնեցէք ամէն ժամ ամէն ինչի համար Հօրը 

եւ Աստծուն՝ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով։ 21Հնազանդուեցէ՛ք 

միմեանց Քրիստոսի երկիւղով։22Կանայք իրենց մարդկանց թող 

հնազանդ լինեն, ինչպէս կը հնազանդուեն Տիրոջը, 
23որովհետեւ 

մարդն է գլուխը կնոջ, ինչպէս որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու. եւ 

ինքն է Փրկիչը այդ մարմնի։ 24Եւ ինչպէս եկեղեցին հնազանդւում է 

Քրիստոսին, նոյնպէս եւ կանայք թող հնազանդուեն իրենց 

մարդկանց ամէն ինչում։ 25Մարդի՛կ, սիրեցէ՛ք ձեր կանանց, ինչպէս 

որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եւ իր անձը մատնեց նրա համար, 
26որ 

սրբացնի աւազանի մաքրութեամբ՝ խօսքով, 
27որպէսզի նա իր առաջ 

փառաւոր կերպով կանգնեցնի եկեղեցին, որ ոչ մի արատ կամ 

աղտեղութիւն կամ նման բաներից ոչինչ չունենայ, այլ լինի սուրբ եւ 

անարատ։ 28Նոյն ձեւով մարդիկ պարտաւոր են սիրել իրենց 

կանանց իբրեւ իրենց մարմինները. ով սիրում է իր կնոջը, ինքն իրեն 

է սիրում. 
29որովհետեւ ոչ ոք երբեք իր անձը չի ատում, այլ սնում եւ 

խնամում է այն, ինչպէս որ Քրիստոս՝ եկեղեցին. 
30քանզի 

անդամներն ենք նրա մարմնի՝ նրա մարմնից եւ նրա 

ոսկորներից։ 31
«Դրա համար մարդը պիտի թողնի իր հօրն ու մօրը եւ 

պիտի գնայ իր կնոջ յետեւից. եւ երկուսը պիտի լինեն մէկ 

մարմին»։ 32Այս խորհուրդը մեծ է. բայց ես ասում եմ Քրիստոսի եւ 

Հարցերին պատասխանում է քահանան... 

Հարց 1. Արդյո՞ք գոյություն ունի մաքուր 

կյանք: 

Պատասխան: Նայած թե մաքուր կյանք ասելով ինչ նկատի 

ունենք: Եթե նկատի ունենք կյանք, որի ընթացքում ոչ մի մեղք չես 

գործում, ապա` ոչ: Թեև տեսականորեն նման կյանք գոյություն ունի, 

սակայն գործնականում դա անհնար է: Իսկ եթե մաքուր կյանք ասելով 

նկատի ունենք զղջումով և ապաշխարությամբ առաջնորդվող կյանք, 

երբ մարդը, թեև մեղեր է գործում, սակայն անկեղծ զղջումով ու այդ 

մեղքերը շտկելով ապրում է իր կյանքը, ապա մաքուր կյանքով ապրել, 

այս իմաստով, հնարավոր է: Սա քրիստոնյայի ճանապարհն է: 

 

Հարց 2.Արդյո՞ք Ճիշտ է այն պնդումը, որ 

ատելությունը մահացու մեղք է, եթե այո, ինչպե՞ս 

ազատվել դրանից 

Ոչ, ատելությունը մահացու մեղքերի ցուցակում չկա, մահացու 

մեղք չէ: Ատելությունը հոգու զորություններից մեկն է: Այն ինքն իրենով 

ո'չ մեղք է, ո'չ էլ առաքինություն: Նայած թե ատելությունն ինչին ես 

ուղղում: Եթե այն ուղղում ես դեպի մարդը, բարիքը, առաքինությունն, 

ապա այս դեպքում ատելությունը վերածվում է մեղքի: Իսկ եթե այն 

ուղղում ես անարդարությունը, չարիքը, մեղքը և այլն, այն դառնում է 

առաքինություն: Ուստի ատելությունից ազատվել պետք չէ, պետք է այն 

ուղղել դեպի չարիքը և մեղքը: 

 

http://holytrinity.am/ 

 

 



եկեղեցու վերաբերեալ։ 33Դուք էլ նոյնպէս ամէն մէկդ նո՛յնը արէք, 

որպէսզի իւրաքանչիւր ոք իր կնոջն այնպէս սիրի, ինչպէս իր անձը, 

եւ կինը երկնչի իր մարդուց։  

 

Ղուկասի Ավետարան 8, 49-57 

 
49Եւ մինչ նա խօսում էր, ժողովրդապետի տնից մէկն եկաւ եւ 

Յայրոսին ասաց. «Աղջիկդ մեռաւ, յոգնութիւն մի՛ պատճառիր 

դրան»։ 50Իսկ երբ Յիսուս լսեց, նրան պատասխանեց եւ ասաց. «Մի՛ 

վախեցիր, միայն հաւատա՛, եւ նա կ՚ապրի»։ 51Եւ նրա տունը 

մտնելով՝ ոչ ոքի չթողեց ներս մտնել, բացի Պետրոսից, Յակոբոսից, 

Յովհաննէսից եւ երեխայի հօրից ու մօրից։ 52Ամէնքը լալիս եւ ողբում 

էին նրա վրայ։ Եւ նա ասաց. «Լաց մի՛ եղէք, որովհետեւ մեռած չէ, այլ 

ննջում է»։ 53Իսկ նրանք ծաղրում էին նրան, որովհետեւ գիտէին, որ 

մեռած էր։ 54Եւ ամենքին դուրս հանելով՝ բռնեց նրա ձեռքից, գոչեց եւ 

ասաց. «Վե՛ր կաց, կանգնի՛ր, ո՛վ մանուկ»։ 55Եւ նրա հոգին 

վերադարձաւ, եւ մանուկը իսկոյն կանգնեց։ Եւ Յիսուս հրամայեց, որ 

նրան ուտելու բան տան։ 56Եւ նրա ծնողները զարմացած մնացին, 

իսկ նա պատուիրեց, որ ոչ ոքի չասեն, ինչ որ եղել էր։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մանկական էջ... 

Այսուհետ մեր թերթում կտեղադրենք սկանվորդներ Մարի 

Մաշինկա ամսագրից, հուսով ենք ձեր երեխաներին դուր կգա և 

ցանկություն կառաջացնի՝ հայերեն սովորելու... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԿԻՐԱԿՆՕՐՅԱ ՔԱՐՈԶԸ  

§Մի՛ վախեցիր, միայն հավատա՛, և քո աղջիկը կապրի¦ (Ղուկ. 8,50): 

ÆÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý, Ã»± ³ßË³ñÑ ·³Éáõ ³é³çÇÝ ÇëÏ å³ÑÇó Ù³ñ¹-

³ñ³ñ³ÍÁ Ó·ïáõÙ ¿ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý: ²Û¹ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ Ý³ Ñ³×³Ë ÷ÝïñáõÙ ¿ 

»ñÏñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙª Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý, ÷³éùÇ, Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ëÇñá, Ëñ³Ë×³ÝùÇ... 

Ù»ç: ´³Ûó, ÇÝãå»ë ÄáÕáíáÕÁ Ï³ë»ñ. §àõÝ³ÛÝáõÃÛáõÝ  áõÝ³ÛÝáõÃÛ³Ýó¦, ù³Ý½Ç 

³é³Ýó îÇñáç ãÏ³ »õ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É á°ã Ñá·áõ Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ, á°ã »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ:  

Ø³ñ¹Á ËÕ×Ç Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ ¿ ÷ÝïñáõÙ, µ³Ûó ³ßË³ñÑÇ ëÇÝ áõ ¹³ï³ñÏ 

Ñá·ë»ñÁ ß»ÕáõÙ »Ý Ýñ³Ý, ëïÇåáõÙ ³ÝÇÙ³ëï Ï»ñåáí Í³Ëë»É îÇñáç ÏáÕÙÇó 

Çñ»Ý ïñí³Í ³Û¹ù³Ý Ã³ÝÏ Å³Ù³Ý³ÏÁ, »õ ËÕ×Ç Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Éáõ 

÷áË³ñ»Ý ÙÝáõÙ ¿ ¹³ï³ñÏ³Ó»éÝ áõ Ñá·ë»ñÇÝ ·»ñÇ: Ø³ñ¹-³ñ³ñ³ÍÝ Çñ 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù»ÕùÇ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ÷áËÑ³ïáõÛó ÉÇÝÇ Ï³Ù ³Ûë ÏÛ³ÝùÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ, Ï³Ù Ñ³Ý¹»ñÓÛ³É: Ø»Ýù Ñ³×³Ë Ùáé³ÝáõÙ »Ýù Ù³Ñí³Ý »õ 

Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ·áÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³ÛÝÇÝã Ù»½ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý³û·ï³Ï³ñ 

µ³ÝÁ ÏÉÇÝ»ñ Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ å³ïñ³ëïí»ÉÁ:  

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, áñ ïñíáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝ, Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É »°õ 

»ñÏñ³ÛÇÝ, »°õ »ñÏÝ³ÛÇÝ å³ï×³é: Ø³ñ¹Á, áñ ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝÝ ¿ Ñá·áõ »õ Ù³ñÙÝÇ, 

ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ Å³Ù³ÝÏ, »ñµ Ë³ËïíáõÙ ¿ ³Û¹ »ñÏáõ ï³ññ»ñÇ 

Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÝ áõ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ºí, ù³ÝÇ áñ ²ëïí³Í 

³Ýë³ÑÙ³Ýáñ»Ý áÕáñÙ³Í ¿ áõ ·Ã³ëÇñï, »õ ù³ÝÇ áñ ²ëïí³Í ×³Ý³ãáõÙ ¿ Æñ»Ý 

³å³íÇÝ³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹áõ »õ É³í ·Çï», Ã» ÇÝã ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï Ýñ³Ý, 

áõñ»ÙÝ ³ÛÝ, ÇÝã å³ï³ÑáõÙ ¿ Ù»½ÝÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÇÝ, µ³ñÇ ¿ »õ ³ñ¹³ñ:  

Æ±Ýã ¿ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ: ²í»ï³ñ³ÝÁ »õ Ñ³Ûñ»ñÁ áõëáõó³ÝáõÙ »Ý, áñ ³ÛÝ 

Ï³Ù³, Ã» ³Ï³Ù³, ·Çï³Ïó³µ³ñ, Ï³Ù ³Ý·Çï³Ïó³µ³ñ ·áñÍ³Í Ù»ÕùÇ 

³ñ¹ÛáõÝù ¿: 

²ñ¹, »ñµ ³ñÅ³Ý³íáñ ³ÝÓ³Ýó ³ÕáÃùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí µÅßÏíáõÙ ¿ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ í»ñóíáõÙ »Ý Ý³»õ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý å³ï×³é 

¹³ñÓ³Í Ù»Õù»ñÁ: ²Ûë ûñ»ÝùÁ Ý³Ë Ù»ñ î»ñÁ Ù»½ ëáíáñ»óñ»ó, »ñµ 

³Ý¹³Ù³ÉáõÛÍÇÝ ³ë³ó. §øá Ù»Õù»ñÁ ÃáÕ Ý»ñí³Í ÉÇÝ»Ý¦ (Ø³ñÏ. 2.5): êÏ½µáõÙ 

Ù»ÕùÇ å³ï×³éÁ í»ñ³óí»ó, ³å³ µÅßÏ»ó Ýñ³ Ù³ñÙÇÝÁª ¹ñ³Ýáí óáõÛó ï³Éáí, 

áñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ Ù»ÕùÇó ¿ñ ³é³ç³ó»É, ÇÝãå»ë áñ Ý³»õ Ù»Ï áõñÇß 

³Ý¹³Ù³ÉáõÛÍÇ ³ë³ó. §²Ñ³ ³éáÕç³ó³ñ, ³ÛÉ»õë ÙÇ Ù»Õ³ÝãÇñ, áñå»ë½Ç ³í»ÉÇ 

ã³ñ µ³Ý ãå³ï³ÑÇ ù»½¦(ÐáíÑ. 5.14):  

Հայոց Մեծ Ցեղասպանության հարյուրամյակին ընդառաջ.... 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ 

ДЕПОРТИРОВАННЫХ АРМЯН, созданы турецкими властями в 1915 

на пути следования караванов депортированных армян в Сирию и 

Месопотамию. В Сирии были построены концентрационные лагеря 

для депортированных армян в Хаме, Хомсе и под Дамаском, через 

которые с августа 1915 до 1919 прошли свыше 130 тыс. армян. 

Основной поток депортированных армян был направлен к востоку от 

Алеппо вдоль Евфрата. Были созданы концентрационные лагеря для 

депортированных армян вокруг городов Баб, Мескене, Ракка, Зиарет, 

Семга, Рас-ул-Айн, и в конечном пункте караванов смерти—Дейр эз-

Зоре. В этих лагерях скопилось значительное количество 

депортированного населения. Они содержались под открытым небом, 

их лишали воды и пищи, голод вынуждал их есть траву. Голод и 

эпидемии стали причиной высокой смертности, в особенности среди 

детей. По свидетельству различных источников, в некоторых лагерях 

из десятков тыс. депортированных оставались в живых несколько 

тысяч или сотен человек. В марте 1916 турецкое правительство 

решило уничтожить оставшихся в живых депортированных армян. К 

этому времени в лагерях вдоль Евфрата и в Дейр эз-Зоре оставалось до 

200 тыс. человек В августа 1916 их депортировали в направлении 

Мосула, где людей уничтожали в пустынях Марате и Сувар; в ряде 

мест женщин, стариков и детей загоняли в пещеры и сжигали заживо. 

К концу 1916 лагеря вдоль Евфрата перестали существовать. К этому 

времени консул США в Мосуле насчитывал только 8 тыс. выживших, 

а консул Германии в Дамаске — 30 тыс. Оставшиеся в живых в 

последующие годы обосновались в Киликии, перебрались в страны 

Европы и Ближнего Востока. 

Նյութը պատրաստեց՝ Մինաս Մովսեսյանը 

 



Þ³ï ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñ »Ý ÷áñÓ ³ñ»É å³ï³ëË³Ý»Éáõ ³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ, Ã» á±ñÝ ¿ 

³ñÙ³ïÁ ó³íÇ »õ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý, áñï»ÕÇ±ó ¿ ·³ÉÇë ³å³Ï³Ý³óáõ µÝáõÃÛáõÝÁ 

Ù³ñ¹áõ, ÇÝãå»±ë å³Ñ»É Çñ»Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: öÇÉÇëá÷³Ý»ñÁ ÷áñÓ»É 

»Ý Ñ³ëÏ³Ý³É ÏÛ³ÝùÇ áõ Ù³Ñí³Ý ³é»ÕÍí³ÍÁ, µ³ó³ïñ»É ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

áã »ñÏñ³íáñ å³ï×³éÁ, µ³Ûó ÙÝ³ó»É »Ý ³Ýå³ï³ëË³Ý, »õ Ï³Ù³, Ã» ³Ï³Ù³ 

»Ï»É, ËáÝ³ñÑí»É »Ý øñÇëïáëÇ Ë³ãÇ áõ Ê³ãÛ³ÉÇ ³é³ç, Ñ³ëÏ³Ý³Éáí, áñ Ü³ ¿ 

Ö³Ý³å³ñÑÁ »õ ÙÇ³ÛÝ Ü³ ·ÇïÇ ×ßÙ³ñÇï å³ï³ëË³ÝÁ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ 

Ñ»ï³ùñùñáÕ µ³½áõÙ Ñ³ñó»ñÇ: §øá ËáëùÁ ×ñ³· ¿ ÇÙ áïù»ñÇ Ñ³Ù³ñ, »õ 

Éáõë³íáñáõÙ ¿ ÇÙ ß³íÇÕÝ»ñÁ¦,(ê³ÕÙ. 118,105):   

ÇëÏ øñÇëïáëÇ µ³½áõÙ ×·Ý³íáñ Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñ ³åñ³Í ÏÛ³Ýùáí óáõÛó »Ý 

ïí»É, Ã» ÇÝã ¿ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ »õ ÇÝãå»ë ÁÝ¹áõÝ»É Ý»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë 

ï³Ý»É íßï»ñÝ áõ ó³í»ñÁ: Üñ³Ýù øñÇëïáëÇ Ñ³í³ïùÇ ×ßÙ³ñÇï »õ Ï»Ý¹³ÝÇ 

Çñ³·áñÍáÕÝ»ñÝ »Ý »Õ»É »ñÏñÇ íñ³, ³åñ»É »Ý Ñ³ÝáõÝ øñÇëïáëÇ, ÉÇ³ó³Í êáõñµ 

Ðá·áõ ßÝáñÑÝ»ñáí:  

Üñ³Ýù îÇñáç å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³í³ï³ñÇÙ »Ý ÙÝ³ó»É ï³é³å³ÝùÇ, 

ó³íÇ, Ý»ÕáõÃÛ³Ý, ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï »õ Çñ»Ýó í³ñùáí Ñ³ëï³ï»É »Ý, áñ 

÷ñÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ý, »ñÏ³ÛÝ³ÙïáõÃÛ³Ý »õ øñÇëïáëÇ áÕáñÙ³ÍáõÃÛ³ÝÝ 

³å³íÇÝ»Éáõ Ù»ç ¿:  

øñÇëïáëÇÝ Ñ³í³ï³É, Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ËáÝ³ñÑ³µ³ñ »õ Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñáõÃÛ³Ùµ 

ï³Ý»É µáÉáñ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ÝÑÝ³ñ ¿, áñ ùñÇëïáÝÛ³Ý Çñ ÏÛ³ÝùÝ ²ëïÍáõÝ 

ÝíÇñ»Éáí ½»ñÍ ÙÝ³ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: §àñ¹»³Ï, »Ã» ÝíÇñíáõÙ »ë îÇñáçÁ 

Í³é³Û»Éáõ, ùá ³ÝÓÁ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÇñ: àõÕÕÇñ ùá ëÇñïÁ, Ñ³Ùµ»ñÇñ 

»õ ß÷áÃáõÃÛ³Ý ÙÇ Ù³ïÝíÇñ ³Õ»ïÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï¦ (êÇñ³ù 2,12): Ð³Ûñ»ñÝ ³ëáõÙ 

»Ýª ÑÇí³Ý¹ Ù³ñ¹Á ÇÝã áñ ã³÷áí ²ëïÍáõó Ñ»é³ó³Í Ï³Ù ÇÝã áñ Ó»õáí ×ßÙ³ñÇï 

×³Ý³å³ñÑÇó ß»Õí³Í Ù³ñ¹Ý ¿: ºí ³éáÕç³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å»ïù ¿ 

³å³ßË³ñ»É, Ëáëïáí³Ý»É Ù»Õù»ñÁ:  

Ø»ñ Ù»Õ³Ýã³Ï³Ý µÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ùñ»Éáõ É³í³·áõÛÝ ÙÇçáóÁ Ù»Õù»ñÁ 

Ëáëïáí³Ý»ÉÝ ¿: ²ëïí³Í ³Ù»Ý³·»ï ¿, µ³Ûó »ñµ ²¹³ÙÁ Ù»Õ³Ýã»ó, î»ñÁ Ýñ³Ý 

Ñ³ñóñ»ó. §à±õñ »ë¦ (ÌÝÝ¹áó 3,9): ²Û¹ Ñ³ñóÇ å³ï×³éÁ áã Ã» ³ÛÝ ¿ñ, áñ ²ëïí³Í 

ã·Çï»ñ Ýñ³ áõñ ÉÇÝ»ÉÁ, ³ÛÉ áõ½áõÙ ¿ñ Ýñ³ Ëáëïáí³ÝáõÃÛáõÝÁ Éë»É: ²Ñ³ Ã» áñù³Ý 

Ï³ñ»õáñ ¿ ·Çï³Ïó³µ³ñ Ù»Õù»ñÝ ²ëïÍáõ ³é³ç Ëáëïáí³Ý»ÉÁ »õ Ù³ùñí»ÉÁ, 

ù³Ý½Ç Ü³ ¿ Ù»½ Ù³ùñ³·áñÍáõÙ Ñá·»õáñ »õ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ó³í»ñÇó: 

²Ûëï»Õ, ÇÝãå»ë »õ ³Ù»Ýáõñ, ³Ýã³÷ Ï³ñ»õáñ ¿ Ñ³í³ïÁ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, 

áñ »ñµ Ù³ñ¹ÇÏ Ùáï»ÝáõÙ ¿ÇÝ øñÇëïáëÇÝ Üñ³ÝÇó Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ³å³ùÇÝáõÙ  
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²ëïí³Í, µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ²ëïÍáõÝ ³å³íÇÝ»ÉÁ ÍÝáõÙ »Ý »°õ ÑáõÛë, »°õ 

Ñ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝ:  

Ð»Ýó ³Û¹ Ñ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝÁ, ³Ùáõñ Ñ³í³ïùÝ áõ íëï³ÑáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ, 

áñáÝù úëïÇ³óÇ ÐáµÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïí»óÇÝ ÷áñÓáõÃÛ³Ý Ù»ç 

ãÙ»Õ³Ýã»É »õ ¹ÇÙ³·ñ³í»É µáÉáñ ï³é³å³ÝùÝ»ñÇÝ: Ü³, áñ Ïáñóñ»ó Çñ 

ÛáÃÁ  ïÕ³Ý»ñÇÝ áõ »ñ»ù ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ, Çñ ÑáïÇ ÛáÃ Ñ³½³ñ áãË³ñÝ»ñÇÝ, 

»ñ»ù Ñ³½³ñ áõÕï»ñÇÝ »õ µ³½áõÙ ³ÛÉ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇëÏ ÇÝùÁ 

ÑÇí³Ý¹³ó³í ³Ýï³Ý»ÉÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ùµ, »ñµ»ù ãÏáñóñ»ó ÑáõÛëÁ: Ü³ 

å³ï³éáï»ó Ñ³·áõëïÝ»ñÁ, Ïïñ»ó Çñ ·ÉËÇ Ù³½»ñÁ »õ ·»ïÇÝ 

÷éí»Éáíª »ñÏñå³·»ó îÇñáçÝ áõ ³ë³ó. §ÆÙ Ùáñ áñáí³ÛÝÇó »ë Ù»ñÏ 

¹áõñë »Ï³, Ù»ñÏ ¿É Ïí»ñ³¹³éÝ³Ù: î»ñÁ ïí»ó, ï»ñÝ ¿É Ñ»ï ³é³í: 

ÆÝãå»ë áñ Ñ³×»ÉÇ ¿ñ îÇñáçÁ, ³ÛÝå»ë ¿É »Õ³í: ÂáÕ ûñÑÝÛ³É ÉÇÝÇ îÇñáç 

³ÝáõÝÁ¦(Ðáµ. 1,20-23): ºí Ýñ³Ý å³ï³Ñ³Í ³Ûë µáÉáñ ¹»åù»ñÇ 

Å³Ù³Ý³Ï ÐáµÁ ãÙ»Õ³Ýã»ó îÇñáç ³é³ç, áã ¿É ³Ý½·³ÙáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹»ë 

µ»ñ»ó ²ëïÍá Ñ³Ý¹»å:  

àõñ»ÙÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ 

ï³Ý»Ýù Ñ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ùµ, ëÇñáí, »Ã» Ï³ñáÕ »Ýù, Ý³»õª áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ, 

¹ñ³Ýù Í³é³Û»óÝ»Éáí Ñá·áõ ÷ñÏáõÃÛ³Ý ³Ýã³÷ Ï³ñ»õáñ ·áñÍÇÝ: §Եվ ես 

ասում եմ ձեզ՝ ով որ հավատա ինծ, հավիտենական կյանք կնդունի¦ 

(Հով.6,47): 

Խնամո՛ղ արարածների, պահի՛ր Քո Խաչի նշանով իմ հոգին և 

մարմինը մեղքերի պատրանքներից, դևերի փորձություններից, անիրավ 

մարդկանցից և հոգու ու մարմնի բոլոր վտանգներից. և ողորմի՛ր Քո 

արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:  

Պահապա՛ն բոլորի Քրիստո՛ս, Քո աջը թող հովանի լինի ինձ վրա 

գիշեր թե ցերեկ, թե՛ տանը նստելիս, թե՛ ճանապարհ գնալիս, ննջելիս և 

թե՛ արթնանալիս, որպեսզի երբեք չսասանվեմ. և ողորմի՛ր Քո 

արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:Ü.ÞÜàðÐ²ÈÆ §Ð³õ³ïáí 

Ëáëïáõ³ÝÇÙ¦, (·É. 14.15)   

Ծ. Վարդապետ Հայր Պետրոս Պետրոսյան 

Մոսկվա,  9 նոյեմբերի 2014թ 
 

Հայոց Մեծ Ցեղասպանության հարյուրամյակին ընդառաջ.... 

Решение об истреблении армян было принято заранее, однако 

обстоятельства не давали возможности для осуществления этого святого 

намерения. В настоящее время, поскольку устранены все препятствия, настал 

час для очищения нашей родины от этого опасного элемента. Мы требуем не 

проявлять по отношению к этим отверженным ни малейшего сострадания, 

уничтожать их, полностью искоренить в Турции само слово армянин. 

Сделайте все, чтобы осуществление этой программы было возложено на 

преданных патриотов нашей родины". Наим-бей вспоминал: - Точная дата и 

адресат этого приказа мне неизвестны, потому что я держал в руках только 

копию. Но по всему видно, что министр внутренних дел (Талаат-паша) лично 

отправил его губернатору, а тот, в свою очередь, в ведомство по 

депортации". 

Этот документ достиг Алеппо раньше, чем туда был назначен 

Абдуллахад-Нури-бей, то есть в то время, когда губернатором был Джелал-

бей. После ознакомления с его содержанием Джелал телеграфировал в 

Константинополь: "Я губернатор, а не палач". После этого он немедленно 

был отстранен от должности. 

 (продолжение см в следующем выпуске) 

ХРОНОЛОГИЯ 

Ноябрь 1901 год  6 ноября 

Отряд Андраника осажден в монастыре турецкими войсками. В 

течение трех последующих дней турки пытаются штурмовать монастырь, но 

понеся потери, прекращают попытки выбить гайдуков из монастыря. [3: стр. 

83] 

Середина ноября 

Турецкие власти вступают в переговоры с гайдуками. Последние 

требуют освобождения политических заключенных и компенсации жителям 

Муша за убийства и разорения. Султан обещает положительно решить все 

вопросы, одновременно подтягивая к монастырю артиллерию. [3: стр. 83] 

27 ноября 

Во избежание возможного разрушения монастыря от 

артиллерийского огня, отряд под покровом ночи тайно покидает монастырь, 

разделившись на небольшие группы. Инцидент в монастыре Аракелоц хотя и 

поднял боевой дух армян по всей стране, но также доказал неэффективность 

разрозненных выступлений партизанских отрядов. [3: стр. 83] 

http://www.genocide.ru/ 

 

 

 



 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

³ÏÝÏ³É»Éáí, ÐÇëáõë Ýñ³Ýó ³ëáõÙ ¿ñ. §øá Ù»Õù»ñÁ ù»½ Ý»ñí³Í »Ý¦ 

(Ø³ïÃ. 9,2): Î³Ù, áñ ÝáõÛÝÝ ¿. §Àëï Ó»ñ Ñ³í³ïÇ ÃáÕ ÉÇÝÇ Ó»½¦ (Ø³ïÃ. 

9,29): ²é³Ýó Ñ³í³ïÇ ã»Ý Ï³ï³ñíáõÙ Ññ³ß³ÉÇ ³Ûë µÅßÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ùáõñ 

Ñ³í³ïÝ ³é ²ëïí³Í, µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ²ëïÍáõÝ ³å³íÇÝ»ÉÁ ÍÝáõÙ »Ý 

»°õ ÑáõÛë, »°õ Ñ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝ:  

Ð»Ýó ³Û¹ Ñ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝÁ, ³Ùáõñ Ñ³í³ïùÝ áõ íëï³ÑáõÃÛáõÝÝ 

¿ÇÝ, áñáÝù úëïÇ³óÇ ÐáµÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïí»óÇÝ ÷áñÓáõÃÛ³Ý Ù»ç 

ãÙ»Õ³Ýã»É »õ ¹ÇÙ³·ñ³í»É µáÉáñ ï³é³å³ÝùÝ»ñÇÝ: Ü³, áñ Ïáñóñ»ó Çñ 

ÛáÃÁ  ïÕ³Ý»ñÇÝ áõ »ñ»ù ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ, Çñ ÑáïÇ ÛáÃ Ñ³½³ñ 

áãË³ñÝ»ñÇÝ, »ñ»ù Ñ³½³ñ áõÕï»ñÇÝ »õ µ³½áõÙ ³ÛÉ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

ÇëÏ ÇÝùÁ ÑÇí³Ý¹³ó³í ³Ýï³Ý»ÉÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ùµ, »ñµ»ù ãÏáñóñ»ó 

ÑáõÛëÁ: Ü³ å³ï³éáï»ó Ñ³·áõëïÝ»ñÁ, Ïïñ»ó Çñ ·ÉËÇ Ù³½»ñÁ »õ 

·»ïÇÝ ÷éí»Éáíª »ñÏñå³·»ó îÇñáçÝ áõ ³ë³ó. §ÆÙ Ùáñ áñáí³ÛÝÇó »ë 

Ù»ñÏ ¹áõñë »Ï³, Ù»ñÏ ¿É Ïí»ñ³¹³éÝ³Ù: î»ñÁ ïí»ó, ï»ñÝ ¿É Ñ»ï 

³é³í: ÆÝãå»ë áñ Ñ³×»ÉÇ ¿ñ îÇñáçÁ, ³ÛÝå»ë ¿É »Õ³í: ÂáÕ ûñÑÝÛ³É 

ÉÇÝÇ îÇñáç ³ÝáõÝÁ¦(Ðáµ. 1,20-23): ºí Ýñ³Ý å³ï³Ñ³Í ³Ûë µáÉáñ 

¹»åù»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ÐáµÁ ãÙ»Õ³Ýã»ó îÇñáç ³é³ç, áã ¿É ³Ý½·³ÙáõÃÛáõÝ 

Ñ³Ý¹»ë µ»ñ»ó ²ëïÍá Ñ³Ý¹»å:  

àõñ»ÙÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ 

ï³Ý»Ýù Ñ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ùµ, ëÇñáí, »Ã» Ï³ñáÕ »Ýù, Ý³»õª áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ, 

¹ñ³Ýù Í³é³Û»óÝ»Éáí Ñá·áõ ÷ñÏáõÃÛ³Ý ³Ýã³÷ Ï³ñ»õáñ ·áñÍÇÝ: §Եվ 

ես ասում եմ ձեզ՝ ով որ հավատա ինծ, հավիտենական կյանք կնդունի¦ 

(Հով.6,47): 

Խնամո՛ղ արարածների, պահի՛ր Քո Խաչի նշանով իմ հոգին և մարմինը 

մեղքերի պատրանքներից, դևերի փորձություններից, անիրավ մարդկանցից և 

հոգու ու մարմնի բոլոր վտանգներից. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ 

բազմամեղիս:  

Պահապա՛ն բոլորի Քրիստո՛ս, Քո աջը թող հովանի լինի ինձ վրա գիշեր 

թե ցերեկ, թե՛ տանը նստելիս, թե՛ ճանապարհ գնալիս, ննջելիս և թե՛ 

արթնանալիս, որպեսզի երբեք չսասանվեմ. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և 

ինձ՝ բազմամեղիս: Ü.ÞÜàðÐ²ÈÆ §Ð³õ³ïáí Ëáëïáõ³ÝÇÙ¦, (·É. 14.15)   

Ծայրագույն Վարդապետ Հայր Պետրոս Պետրոսյան 

Մոսկվա 9 նոյեմբերի 2014թ. 

 

 

Հայոց Մեծ Ցեղասպանության հարյուրամյակին ընդառաջ.... 

ТЕЛЕГРАММЫ 

Данные телеграммы являются тяжкими обвинениями в 

адрес Турецкого государства. Они свидетельствуют о том, что 

насильственное выселение было лишь одним из этапов на пути к 

окончательному истреблению армян. 

"Место их высылки - НЕБЫТИЕ!" - восклицал Талаат в 

одной из телеграмм. 

15 сентября 1915 года префект Алеппо получил 

телеграмму следующего содержания: 

"Ранее было сообщено, что Правительство по приказу 

Джемиета(Иттиад- общество младотурок) решило стереть с лица 

земли всех армян, проживающих в Турции. Те, кто не 

подчинится этому приказу, не должны служить в руководящих 

органах. Не различая женщин, детей, больных и немощных, не 

останавливаясь перед самыми жестокими мерами, не 

прислушиваясь к голосу совести, покончить с ними". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр внутренних дел Талаат  КОПИЯ №1 

Приказ, хранящийся в тайных бумагах ведомства по 

депортации: 

"Представляющий многовековую опасность армянский элемент 

потрясает твердые основы нашей государственности и уже давно 

не может быть терпимым для нашего правительства. 

 

 

 

 



Ամենասուրբ Երրորդություն 

 

Ըստ Հայ եկեղեցու դավանաբանության՝ Աստված Ամենասուրբ 

Երրորդություն է. մի Աստվածություն՝ երեք Անձերի մեջ՝ Հայր Աստված, 

Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված: 

Ամենասուրբ Երրորդությունը Ամենասուրբ Աստվածության երեք 

Անձերի անբաժանելի միությունն է: 

Աստված անսկիզբ է և անեղ: Անսկիզբ նշանակում է սկիզբ կամ 

ծագում չունեցող, այսինքն՝ ինքնագո, իսկ անեղ նշանակում է 

անստեղծ, այսինքն՝ որևէ մեկի կողմից չստեղծված, չեղած: 

Որդին ծնունդ է Հորից: Աստվածային ծնունդն անըմբռնելի է և խոսքով 

չի բացատրվում: Երբ ծնունդ է ասվում, պետք չէ հասկանալ 

մարդկանց ծնունդի սովորական կերպերը, այլ՝ ինչպես լույսից լույս է 

ծնվում, կամ կրակից՝ կրակ: 

 

Սուրբ Հոգին անեղ, անժամանակ ու կատարյալ է: Նա ծնունդ չէ, այլ 

բխում է Հայր Աստծուց, Էակից է Հորն ու փառակից Որդուն: 

Ավետարանում Սուրբ Հոգին ներկայացվում է որպես մի 

զորություն, որ գործում է մարդկանց մեջ զանազան կերպերով: Սուրբ 

Հոգին մի դեպքում ներկայացվում է որպես շունչ, քամի, մի ուրիշ 

դեպքում՝ աղավնի, հրեղեն լեզու, ամպ և այլն: Այս ամենը բնորոշում է 

ոչ թե նրա էությունը, այլ՝ գործունեությունը: Իբրև կատարյալ Աստված 

Նա հավասար է Հորը և Որդուն: 

 

Հայրը, Որդին ու Սուրբ Հոգին համագոյակից են, ունեն մեկ բնություն, 

մեկ կամք, մեկ իշխանություն, արարչակից են ու հավասար: 

Ինչպես օրինակ արևը. նախ՝ արևի գունդը, երկրորդ՝ լույսը և 

երրորդ՝ ջերմությունը.  թեպետ երեք անուն կա, բայց երեքն էլ արև 

անունով ենք հիշում, այսինքն՝ արևի գունդը, արևի լույսը և արևի 

ջերմությունը, որոնք ամբողջը մեկ արև են և ոչ՝ երեք, որովհետև մեկը 

մյուսից բաժանված չեն: Նույնպես Երրորդության մեջ երեք անուն ենք 

հիշում՝ Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի. բայց երեքն էլ մեկ Աստծո անունով 

ենք հիշում, այսինքն՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի 

Աստված: Երեքն էլ մեկ են և ոչ՝ երեք Աստված, որովհետև մեկը մյուսից 

բաժանված չեն, և երեքը մեկ բնություն, մեկ կարողություն ունեն: 

 

Երեք անձերի մեջ ամենևին չկա մեծ կամ փոքր: «Սա է հավատի 

կատարելությունը՝ Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն ճանաչել երեք Անձ և 

մի Աստված, Նրանցից ոչ մեկին առավել կամ նվազ չհամարել, կամ 

առաջ կամ հետո, այլ հարթ, հավասար և ամեն ինչում միանման և 

նույն բնությամբ» (Խոսրով, Մեկն. Պատ.): 

 Մեր հավատքը խելամուտ է դարձնում մեզ, ու մենք 

աստվածային կյանք ու սեր ենք վայելում Սուրբ Երրորդության 

շնորհների միջոցով: Մենք ստանում ենք այդ կյանքը Հոր Աստծուց, որ 

մեր Արարիչն է, Որդի Աստծուց, որ մեր փրկիչն է, Հոգի Աստծուց, որ 

մեր քավիչն ու որդեգրիչն է: Սուրբ Երրորդության յուրաքանչյուր անձ 

Աստծո ամբողջ էության հայտնությունն է և ունի իր մեջ աստվածային 

բոլոր կատարելությունները: 

 
Գ. Սուգիկյան 

Հոդվածն ամբողջությամբ կարող եք կարդալ հետևյալ կայքում 

http://holytrinity.am/ 


