
  

Փիլիպեցիներ 4 , 8-24 
8Եւ վերջապէս, եղբայրնե՛ր, ինչ որ ճշմարտութեամբ է, ինչ որ՝ 

պարկեշտութեամբ, ինչ որ՝ արդարութեամբ, ինչ որ՝ սրբութեամբ, 

ինչ որ՝ սիրով, ինչ որ՝ բարի համբաւով, ինչ որ՝ առաքինութեամբ, 

ինչ որ՝ գովութեամբ, - ա՛յն խորհեցէք։ 9Ինչ որ ուսանեցիք, 

ընդունեցիք, լսեցիք եւ տեսաք իմ մէջ, ա՛յն արէք։ Եւ խաղաղութեան 

Աստուածը թող լինի ձեզ հետ։10Ես չափազանց ուրախ եղայ Տիրոջով, 

որ դուք էլ էք մտածել հոգ տանել իմ մասին, ինչպէս արդէն հոգում 

էիք ինձ համար, բայց առիթ չէիք ունենում։ 11Կարիքի մէջ լինելու 

համար չէ, որ ասում եմ այս բանը, քանի որ ես սովոր եմ գոհ լինել 

իմ վիճակից։ 12Գիտեմ զրկանքով ապրել, գիտեմ առատութեան մէջ 

լինել։ Ամէն ինչում, բոլոր պայմանների տակ, սովորել եմ թէ՛ կուշտ 

լինել, թէ՛ քաղցած մնալ, թէ՛ առատութեան մէջ լինել, թէ՛ զրկանք 

կրել։ 13Ամէն ինչի կարող եմ նրա՛ շնորհիւ, ով ինձ զօրացրեց։ 14Բայց 

դուք լաւ արեցիք, որ օգնեցիք ինձ նեղութեանս մէջ։ 15Դուք էլ գիտէք, 

փիլիպեցինե՛ր, որ Աւետարանի քարոզութեան սկզբում, երբ ես ելայ 

Մակեդոնիայից, ո՛չ մի եկեղեցի տալու եւ առնելու հարցում չօգնեց 

ինձ, բացի ձեզնից, 16որ մէկ-երկու անգամ իմ կարիքների համար 

օգնութիւն ուղարկեցիք Թեսաղոնիկէ։ 17Ոչ թէ նուէրներ եմ փնտռում, 

այլ փնտռում եմ այն պտուղը, որ աւելանալու է ձեր հաշուին։ 18Իսկ 

ես ամէն ինչ առել եմ եւ առատութեան մէջ եմ. լիացած եմ 

Եպափրոդիտոսի միջոցով ձեզնից ստացածս նուէրով, որ 

անուշահոտութիւն է, ընդունելի պատարագ՝ Աստծուն հաճելի։ 19Եւ 

իմ Աստուածը կը լցնի ձեր կարիքները իր հարստութեան չափով, 

փառքով, Քրիստոս Յիսուսի միջոցով։ 20Արդ, Աստծուն եւ մեր Հօրը 

փառք յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։ 21Ողջունեցէ՛ք բոլոր սրբերին ի 

Քրիստոս Յիսուս։ 22Ողջունում են ձեզ այն եղբայրները, որ ինձ հետ 

Հարցերին պատասխանում է քահանան... 

Հարց 1. Երբ ես աղոթում եմ, որ Աստված իմ միտքը 

լուսավորի և առաջնորդի, ինչպե՞ս հասկանամ ի՞նչ է ինձ 

հուշում և ո՞րն է Նրա կամքը: 

Պատասխան: Եթե մենք աղոթում ենք և ակնկալում, որ 

Աստված պիտի ինչ որ նյութական կերպով մեզ պատասխանի, 

ապա սխալվում ենք: Աղոթքը ոչ միայն ենթադրում է հստակ ու 

գիտակցված խոսք` ուղղված Աստծուն, այլ նաև` գործ: Օրինակ` 

եթե մենք աղոթում ենք, որ Աստված մեզ առաջնորդի և 

իմաստություն տա, ենթադրվում է, որ մենք պետք է անենք ամեն 

բան, որ Աստծուց չհեռանանք և իմաստություն սովորենք: 

Այսինքն մեր խնդրանք-աղոթքը նաև ուղեցույց է մեզ` ապրելու և 

գործելու: Աստծո կամքը պետք չէ կենցաղային ու առօրյա 

հանգամանքների մեջ փնտրել: Ս. Գիրքը սովորեցնում է, որ 

Աստծո կամքը մեր փրկությունն է: Եթե աղոթում էք, որ Աստված 

Ձեր միտքը լուսավորի ու առաջնորդի, ապա ինքներդ պետք է 

պայքարեք ու հասնեք այն նպատակին, ինչ դրել էք Ձեր առաջ: 

 

 

Հարգելի ընթերցող, տեղեկացնում ենք, որ... 

Համահայկական Աշխարհագրական Ասոցիացիայի և 

Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերության կողմից, ՀՀ 

Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ պատրաստվել է 

ֆիլմ Կարդինալ Գրիգոր-Պետրոս Աղաջանյանի կյանքի ու 

գործունեության մասին, երկու մասով: Այն մի մասն է 

Ջավախքին նվիրված «Ջավախք – Լեռնեցինների օրրան» 

հաղորդումների շարքի:  Ֆիլմը կարող եք դիտել հետևյալ 

ինտերնետային հասցեում  

http://armenianchurchco.com/1048.html# 

 



են։ 23Ողջունում են ձեզ բոլոր սրբերը, մանաւանդ նրանք, որ Կայսրի 

տնից են։ 24Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհը ձեր հոգու հետ լինի։ Ամէն։ 

 

Ղուկասի Ավետարան 11, 1-13 

11 Եւ եղաւ որ Յիսուս մի տեղ աղօթքի էր կանգնած. եւ երբ 

վերջացրեց, նրա աշակերտներից մէկն ասաց նրան. «Տէ՛ր, մեզ 

աղօթել սովորեցրո՛ւ, ինչպէս Յովհաննէսը սովորեցրեց իր 

աշակերտներին»։ 2Նա նրանց ասաց. «Երբ աղօթքի կանգնէք, 

ասացէ՛ք. 
3Եւ Յիսուս նրանց ասաց. «Ձեզնից ո՞վ է, որ բարեկամ 

ունենայ, գնայ նրա մօտ կէսգիշերին եւ ասի նրան. բարեկա՛մ, ինձ 

երեք նկանակ փո՛խ տուր, 
4որովհետեւ իմ բարեկամը ճանապարհից 

եկաւ ինձ մօտ, եւ ես նրա առաջ դնելու ոչինչ չունեմ։ 5Իսկ նա ներսից 

պատասխանի եւ ասի. «Ինձ նեղութիւն մի՛ տուր, որովհետեւ դռները 

փակուած են, եւ երեխաներս ինձ հետ անկողնում են, չեմ կարող վեր 

կենալ եւ քեզ հաց տալ»։ 6Ասում եմ ձեզ, եթէ բարեկամութեան 

համար էլ վեր չկենայ եւ հաց չտայ նրան, նրա թախանձանքի՛ 

պատճառով վեր կենալով կը տայ նրան, ինչ որ պէտք է։ 7Եւ ես 

ասում եմ ձեզ. խնդրեցէ՛ք, եւ Աստծուց կը տրուի ձեզ, փնտռեցէ՛ք, եւ 

կը գտնէք, բախեցէ՛ք, եւ կը բացուի ձեզ համար,
8որովհետեւ, ով որ 

խնդրում է, առնում է, ով որ փնտռում է, գտնում է, եւ ով որ բախում 

է, բացւում է նրա առաջ։ 9Ձեզնից ո՞վ է այն հայրը, որի որդին եթէ 

ձուկ ուզի, միթէ ձկան փոխարէն օ՞ձ կը տայ նրան.
10եւ կամ ձու ուզի, 

միթէ կարի՞ճ կը տայ նրան։ 11Իսկ եթէ դուք, որ չար էք, գիտէք բարի 

պարգեւներ տալ ձեր որդիներին, որչա՜փ եւս առաւել ձեր երկնաւոր 

Հայրը բարիքներ կը տայ նրանց, որոնք ուզում են իրենից»։ 12Եւ 

Յիսուս մի համր դեւ էր հանում. եւ երբ դեւը ելաւ, համրը խօսեց. եւ 

ամբողջ ժողովուրդը զարմացաւ։ 13Եւ նրանցից ոմանք ասացին. «Դա 

դեւերին հանում է դեւերի իշխան Բէեղզեբուղի միջոցով»։ 

Մանկական էջ... 

Այսուհետ մեր թերթում կտեղադրենք սկանվորդներ Մարի 

Մաշինկա ամսագրից, հուսով ենք ձեր երեխաներին դուր կգա և 

ցանկություն կառաջացնի՝ հայերեն սովորել... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԿԻՐԱԿՆՕՐՅԱ ՔԱՐՈԶԸ  

§êáíáñ»óñá°õ Ù»½`³ÕáÃ»É, ÇÝãå»ë ¨ ÐáíÑ³ÝÝ»ëÝ 

Çñ»ÝÝ»ñÇÝ ëáíáñ»óñ»ó¦ (ÔáõÏ. 11,1):  

§Ð³°Ûñ Ù»ñ, áñ »ñÏÝùáõÙ »ë¦  
Ð³Ûñ Ù»ñ, áñ »ñÏÝùáõÙ »ë: ²ÛëÇÝùÝ` Ã»å»ï »ñÏÇÝùÝ áõ »ñÏÇñÁ 

÷³éùáí¹ áõ ½áñáõÃÛ³Ùµ¹ ÉÇ »Ý, ë³Ï³ÛÝ ¸áõª ¿áõÃÛ³Ùµ ³ÝÑ³ë 

ÆÝùÝáõÃÛáõÝ »ë: Եñµ ²ëïÍáõÝ Ð³Ûñ »Ýù ÏáãáõÙ, å³ñï³íáñ »Ýù 

µ³ñáõÃÛ³Ùµ áõ ëñµáõÃÛ³Ùµ Üñ³ Ñ³ñ³½³ï áñ¹ÇÝ ÉÇÝ»É, ոñáíÑ»ï¨ 

Üñ³ÝÇó Å³é³Ý·»Éáõ »Ýù »ñÏÝùÇ ³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ ¿ 

³é³ùÛ³ÉÁ. §Ì³é³ ã»ë, ³ÛÉª áñ¹Ç, ¨ »Ã» áñ¹Ç »ë, ³å³ ¨` Å³é³Ý·³ÏÇó 

øñÇëïáëÇ¦: Եñµ ³ëáõÙ »Ýù Ð³°Ûñ, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ, áñ 

ÑÝ³·áõÛÝ ¿ áõ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý` ù³ÝÇ áñ ³É¨áñáõÃÛáõÝÁ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ¿, 

³ëáõÙ ¿ êáÕáÙáÝÁ: ÆëÏ »ñµ ³ëáõÙ »Ýù Ù»ñ, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Üñ³ ·áõÃÁ, áñ 

ß³ñÅáõÙ »Ýù Ù»ñ Ñ³Ý¹»å: ºí ³ë»Éáí »ñÏÝùáõÙ` Üñ³ ½áñáõÃÛáõÝÝ »Ýù 

Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓÝáõÙ: ø³Ý½Ç ÇÝã ¿É ËÝ¹ñ»Ýù, Ü³ ÇÙ³ëïáõÝ ¿, ·ÇïÇ ï³É, ¨ 

ù³ÝÇ áñ ·Ã³é³ï ¿, Ï³Ù»ÝáõÙ ¿ ï³É, ¨ ù³ÝÇ áñ ½áñ³íáñ ¿, Ï³ñáÕ ¿ 

ï³É: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ Ù»½ áõëáõó³Ý»ó ³ë»É` §Ð³Ûñ Ù»ñ…¦: 

§ÂáÕ ³ÝáõÝ¹ ëáõñµ ÉÇÝÇ¦ 
§ÂáÕ ³ÝáõÝ¹ ëáõñµ ÉÇÝÇ, Ð³°Ûñ, §ÃáÕ ÉÇÝÇ°¦, ³ÛëÇÝùÝ` ÇÝãå»ë øá 

³ÝáõÝÁ ëáõñµ ¿ øá ÏáÕÙÇó, ³ÛÝå»ë ¿É Ù»ñ ÏáÕÙÇó ÃáÕ ëáõñµ ÉÇÝÇ á°ã 

³Ûëûñ Ï³Ù í³ÕÁ, ³ÛÉ ÙÇßï ¨ ß³ñáõÝ³Ï։ Քá ßÝáñÑÝ»ñÝ ³é³Ýó ËÝ³Û»Éáõ 

ë÷éÇ Ùßï³å»ë մեր վրա։ Քո ËÝ³ÙùÁ Ñ³Ûñ³µ³ñ ÃáÕ ÙÇßï ÉÇÝÇ Ùեր 

Ñ³Ý¹»å, Ã»¨ Ù»Ýù ³Ý³ñÅ³Ý »Ýù ¹ñ³Ý,- áñå»ë½Ç ³ÛÝåÇëÇ í³ñùáí 

³åñ»Ýù, áñ ï»ëÝ»Ý Ù»ñ µ³ñÇ ·áñÍ»ñÁ ¨ ÷³é³íáñ»Ý ø»½` Ðայր, áñ 

»ñÏÝùáõÙ »ë։ 

§ÂáÕ ·³ øá ³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ¦ 
ÐáñÝ Çñ Ñ³Ý¹»å ËÝ³ÙùÇ Ý»ñùá å³Ñ»Éáõó Ñ»ïá, ³é³í»É µ³ñÓñ 

ËÝ¹ñ³Ýù ¿ Ù³ïáõóáõÙ, §ÂáÕ ùá ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý áõ Ñ³Ý×³ñÇ Ðá·ÇÝ ·³ ÆÙ 

Ù»ç ¨ ëáíáñ»óÝÇ ÇÝÓ` ÇÙ³Ý³Éáõ øá ³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ, ոñå»ë½Ç 

Ï³ï³ñ»É³å»ë ÑÝ³½³Ý¹ ÉÇÝ»Ýù ²ëïÍáõÝ։ Շ³ï»ñÁ Ï³Ý, áñ Ñá· ã»Ý 

ï³ÝáõÙ ¨ ã»Ý ËÝ¹ñáõÙ »ñÏÝùÇ ³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ ³Ýó³íáñ ÏÛ³Ýù »Ý 

Հայոց Մեծ Ցեղասպանության հարյուրամյակին ընդառաջ.... 

Բենեդիկտոս 15-րդը մի անգամ ասել է.«Դժբախտ հայերը 

գրեթե ամբողջությամբ ուղարկվեցին ոչնչացման»: Իսկ նվիրակ 

Դոլչեն ասել է Քահանայապետին, թե, պաշտպանելով հայերին, 

ինքը կորցրել է Թալիաթ փաշայի, կամ, իր բառերով, այդ 

մասոնական Մեծ Վարպետի (Grand Master) բարեհաճ 

վերաբերմունքն իր նկատմամբ: 

 Պատմաբան Հեսմանը, խոսելով մերօրյա անցուդարձի 

մասին, փաստել է, որ երբ 2013թ. հունիսին Ֆրանցիսկոս Սրբազան 

Քահանայապետը հայտարարեց, թե հայերի ցեղասպանությունը 

«20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն է», Անկարան 

Վատիկանից հետ կանչեց իր դեսպանին, և այժմ 

վերլուծաբաններին հետաքրքիր է, թե ինչպես պիտի թուրքական 

իշխանությունն ընդունի Քահանայապետի այցը Թուրքիա սույն 

թվականի նոյեմբերի վերջին: Պատմաբանը իր հարցազրույցում 

փաստում է, որ բոլոր չեզոք պատմաբանները քաջ գիտեն հայերի 

ցեղասպանության բոլոր զարհուրելի մանրամասները: 

2015թ. Վատիկանը նախատեսում է գիքր հրատարակել, 

որտեղ հրապարակված կլինեն Հայոց Ցեղասպանության մասին 

պատմական եզակի տեղեկություններ: 

 
 

 

Նյութի աղբյուրը՝ http://armenianchurchco.com/ 

 



ËÝ¹ñáõÙ áõ »ñµ»ù ã»Ý Ñ³·»ÝáõÙ: Երանի նրանց որ Ýñ³Ýó Ñ³Ï³é³Ïª 

³ëáõÙ »Ý` §ÂáÕ ·³ øá ³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ¦: 

§ÂáÕ øá Ï³ÙùÁ ÉÇÝÇ ÇÝãå»ë »ñÏÝùáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É »ñÏñÇ íñ³¦: 
²Ûë ËáëùÁ µ³½áõÙ Ùáï»óáõÙÝ»ñ áõÝÇ ¨ Ù»Í ¿ Ýñ³ ½áñáõÃÛáõÝÁ. 

§Ï³Ùù¦ ³ë»Éáí` ³Ûë ÙÇ Ëáëùáí î»ñÁ óáõÛó ïí»ó ²ëïÍá µáÉáñ 

ßÝáñÑÝ»ñÇ ÇçÝ»ÉÁ Ù»½ íñ³։ ²ëïÍá Ï³ÙùÁ Ù»Õ³íáñÝ»ñÇ ¹³ñÓÝ ¿ ¨ 

Ñá·ÇÝ»ñÇ ÷ñÏáõÃÛáõÝÁ` Ù»ÕùÇ áõ ã³ñÇùÇ µéÝáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ ¿ñ 

Ù³ñ·³ñ»Ç ÙÇçáóáí.§â»Ù Ï³Ù»ÝáõÙ Ù»Õ³íáñÝ»ñÇ Ù³ÑÁ, ³ÛÉ Ýñ³Ýó 

¹³ñÓÁ ã³ñ ×³Ý³å³ñÑÇó áõ ³åñ»ÉÁ, áñå»ë½Ç ³åñ»Ý ¨ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý 

·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ·³Ý¦(² îÇÙáÃ»áë 2,4): àñÇ Ñ³Ù³ñ å³ñï³íáñ »Ýù 

²ëïÍáõ Ï³ÙùÁ Ï³ï³ñ»É: 

§Ø»ñ Ñ³Ý³å³½ûñÛ³ Ñ³óÁ ïáõñ Ù»½ ³Ûëûñ¦  

ԳÇï»Ýù, áñ Ñ³óÁ »ñÏáõ ï»ë³Ï ¿, ³ÛëÇÝùÝ` Ñá·¨áñ Ñ³ó ¨ 

Ù³ñÙÝ³íáñ Ñ³ó: ºí »ñµ Ù³ñÙÝ³íáñ Ñ³óÝ »Ýù ËÝ¹ñáõÙ, áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³óÁ, 

³ÛÉ¨ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý µáÉáñ Ï³ñÇùÝ»ñÁ ËÝ¹ñáõÙ »Ýù Ñ³óÇ Ñ»ï: ÆëÏ Ñá·¨áñ 

Ñ³óÁ µ³½áõÙ ¿, ³ÛëÇÝùÝ` áõëáõÙÁ, áñ ÙïùÇ Ï»ñ³ÏáõñÝ ¿ ¨ Ï»Ý³ó Ñ³óÁ, 

áñ îÇñáç Ù³ñÙÇÝÝ ¿, ÇëÏ ³Ûë Ñ³óÁ Ñ³Ý³å³½áñ¹ ¿ ÏáãíáõÙ, áñáíÑ»ï¨ 

Ñ³í³ï³óÛ³ÉÝ»ñÝ ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Ù»Ý ûñ Ñ³Õáñ¹íáõÙ ¿ÇÝ 

îÇñáç Ù³ñÙÝÇó և Ñá·¨áñ ³Ù»Ý ÇÝã ËÝ¹ñáõÙ »իÝ ³Ûë Ñ³óÇ Ñ»ï: ÆëÏ 

Ñ³óÝ Ç±Ýã ¿, »Ã» áã Üñ³ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ áõ ë»ñÁ, áñáÝóáí ¿ Ù»ñ Ñá·áõ 

÷³÷³·Á Ï»ñ³ÏñíáõÙ` ³ÛÝ ë»Õ³ÝÇó, áñÇÝ î»ñÝ Æñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ 

Ññ³íÇñ»ó` ³ë»Éáí. §Îáõï»ù áõ ÏËÙ»ù ÆÙ ë»Õ³ÝÇó ÆÙ ³ñù³ÛáõÃÛ³Ý 

Ù»ç¦ (ÔáõÏ. 22,30): §ºÏ»ù Ï»ñ»ù ÆÙ ³Ûë Ñ³óÇó ¨ ËÙ»ù ·ÇÝÇÝ. ëñ³Ýáí 

Ï½áñ³Ý³ù` ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ÷Ýïñ»Éáõ ¨ ÷ñÏí»Éáõ, ³ï»Éáõ 

³Ý½·³ÙáõÃÛáõÝÁ ¨ ³åñ»Éáõ¦ (²é³Ï. 9,5-6):  

§ÂáÕ Ù»½ Ù»ñ å³ñïù»ñÁ, ÇÝãå»ë ¨ Ù»Ýù »Ýù ÃáÕÝáõÙ Ù»ñ 

å³ñï³å³ÝÝ»ñÇÝ¦ 

§Âá°Õ Ù»½, - ³ëáõÙ ¿, - Ù»ñ å³ñïù»ñÁ¦: ÆëÏ³å»°ë å³ñïù. 

áñáíÑ»ï¨ Üñ³ ³Ûëù³Ý ßÝáñÑÝ»ñÁ Ù³ñÙÝáí áõ Ñá·áí í³Û»É»Éáí` ÇÝãå»±ë 

Ï³ñáÕ »Ýù îÇñáç Ññ³Ù³ÝÇÝ Ñå³ï³Ïí»ÉáõÝ å³ñï³å³Ý ã·ïÝí»É: 

àõëïÇ »ñµ ³ÛÝ ã»Ýù Ï³ï³ñáõÙ, í³Û»Éã³å»ë ¨ ×ßÙ³ñÇï 

Ëáëïáí³ÝáõÃÛ³Ùµ Ù»ñ ³ÝÓÁ å³ñï³å³Ý ¹³ï»Éáí` Ý»ñáõÙ »Ýù 

ËÝ¹ñáõÙ` ³ë»Éáí. §Âá°Õ Ù»ñ ³ÛÝ å³ñïùÁ, ÆÝãá±õ ëË³É »Ýù ÃáõÛÉ ï³ÉÇë 

áñáíÑ»ï¨ Ù³ñÙÝ³íáñ »Ýù, áñáíÑ»ï¨ ³Ûë Ë³í³ñ ÏÛ³ÝùáõÙ »Ýù ßñçáõÙ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

Հայոց Մեծ Ցեղասպանության հարյուրամյակին ընդառաջ.... 

Պատմաբան Հեսմանը հասկացել է, որ հենց դա է Պիոս 

12-րդին ստիպել ավելի զգույշ լինել Ադոլֆ Հիտլերի հետ և 

ջանալ հրեաներին ավելի շատ օգտակար լինել ծածուկ 

միջոցներով: Այնուամենայնիվ, Հեսմանը մի քանի կարևոր 

փաստեր է բերել, ըստ որոնց Հռոմի Սուրբ Աթոռը տեղյակ է 

եղել հայոց ցեղասպանության գրեթե բոլոր մանրամասներին և 

այդ մասին հայտնել է միջազգային հանրությանը և իր 

աղբյուրների տեղեկությունների հիման վրա փաստել, որ 

թուրքական կառավարությունը ուզում էր իսպառ վերացնել 

հայկական տարրը Թուրքիայից, մասնավորապես խոսել է հայ 

կաթողիկեների, Երանելի Իգնատիոս Մալոյան եպիսկոպոսի 

սպանությունների մասին: Պապական նվիրակ Դոլչեն, ով 

տիրապետում էր հստակ տեղեկատվության, հորդորել է 

սուլթանի Մեծ Վեզիրին դադարեցնել հայերի զանգվածային 

սպանությունները: Նույն նվիրակը, 1915թ. մեծ արգելքներ 

հաղթահարելով,  Մեհմեդ 5-րդին է փոխանցել Բենեդիկտոս 15-

րդ Քահանայապետի  նամակը, որով Քահանայապետը 

խնդրում էր սուլթանին՝ գթասիրտ լինել անմեղ հայերի 

նկատմամբ: Ավելին, պապական նվիրակները աշխատել են 

նաև Թուրքիայի դաշնակիցների հետ՝ խնդրելով նրանց 

միջնորդել՝ հայերի ջարդերը դադարեցնելու համար: Այս 

բոլորը ի զուր են անցել և ավելի են սրել հայերի վիճակը 

Թուրքիայում: Ըստ պատմաբանի, 1915-16թթ. Արևեմտյան 

Հայաստանում բնակվող հայ կաթողիկեների մոտ 87 %-ը 

սպանվել է, ինչը տոկոսային հարաբերությամբ նույնիսկ ավելի 

շատ է, քան սպանվել են հայ առաքելականները՝ մոտ 75 %: 

 



 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Հայոց Մեծ Ցեղասպանության հարյուրամյակին ընդառաջ.... 

Ի՞նչ է արել Հռոմի Սուրբ Աթոռը՝ հայերի 

Ցեղասպանությունը կանխելու համար. Գերմանացի 

պատմաբանի ուշագրավ հարցազրույցը և Վատիկանի 

գաղտնի արխիվների տվյալները 

 

Zenit լրատվական գործակալությունը մի հարցազրույց է 

հրապարակել՝ գերմանացի հայտնի պատմաբան Միքայել 

Հեսմանի հետ (Michael Hesemann), ով ուշագրավ 

տեղեկություններ է հաղորդում հայերի ցեղասպանության 

նկատմամբ Հռոմի Սուրբ Աթոռի դիրքորոշման մասին: 

Լրագրողին հետաքրքրել է, թե ինչու են շատերը քննադատում 

Պիոս 12-րդ Քահանայապետին առ այն, որ ակնհայտ կոշտ 

դիրքորոշում չի ունեցել՝ հրեական Հոլոքոստը կանխելու համար: 

Պատմաբանը այդ հարցի պատասխանը գտնելու համար 

ուսումնասիրել է Վատիկանի գաղտնի արխիվներում պահվող 

հայոց ցեղասպանության մասին մոտ 2000 էջ փաստաթուղթ և 

պարզել, որ Պիոս 12-րդը, նախքան Քահանայապետ լինելը, 

որպես Վատիկանի բարձրաստիճան պաշտոնյա, ծանոթ է եղել 

1915թ. Բենեդիկտոս 15-րդ Քահանայապետի մեծ ջանքերին՝ 

դադարեցնելու հայերի ջարդերը, որոնք, ցավոք ապարդյուն են 

եղել և, նույնիսկ, էլ ավելի են գրգռել Մեհմեդ 5 սուլթանի և 

երիտթուրքերի ատելությունը հայերի նկատմամբ: 

 
Բենեդիկտոս 15-րդ Սրբազան Քահանայապետ 

 

áñáíÑ»ï¨ áõÝ»Ýù ÙïùÇ ûñ»ÝùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï µÝ³Ï³Ý ûñ»Ýù, áñÝ 

³Ï³Ù³ ·»ñáõÙ ¿ Ù»½ ¹»åÇ Ù»ÕùÇ ûñ»ÝùÁ (ÐéáÙ. 7,23): Ø³ñ¹Ï³ÝóÇó 

á±í ¿, áñ ë»ñÁ ãÇ Ï³Ù»ÝáõÙ, á±í ¿, áñ ÃßÝ³ÙáõÃÛáõÝÇó ãÇ Ý»ÕíáõÙ: 

Î³°Ý Ù»Õù»ñÇ ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝù ·áñÍí»ÉÇë Ù»ñ Ù³ñÙÝÇÝ 

Ñ³×áõÛù »Ý å³ï×³éáõÙ, ÇÝãå»ë åáéÝÏáõÃÛáõÝÝ áõ 

áñÏñ³ÙáÉáõÃÛáõÝÁ, µ³Ûó ÃßÝ³ÙáõÃÛ³Ý ³ËïÁ` á°ã µÝ³í, ³ÛÉ »ñµ 

ïÇñáõÙ ¿ Ù»½ íñ³, Ñá·ë»ñÇ áõ ³É»ÏáÍáõÙÝ»ñÇ, »ñÏÛáõÕÇ áõ 

ï³ñ³Ïáõë³ÝùÝ»ñÇ Ù»ç ¿ Ù»½ ·óáõÙ: àõñ»ÙÝ ÇÝãá±õ Ý»ñ»Éáí` Ù»ñ 

³ÝÓÇÝ Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ ã»Ýù å³ñ·¨áõÙ áõ Ù»ñ »Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ ß³ÑáõÙ: 

²ñ³° ¹áõ ù»½ ÑÝ³ñ³íáñÁ, ÇÝãå»ë áñ ²ëïÍáõó »ë å³Ñ³ÝçáõÙ Æñ»Ý 

ÑÝ³ñ³íáñÝ ³Ý»É, Ý»ñÇ°ñ »Õµáñ¹, ¨ ùá »ñÏÝ³íáñ Ð³ÛñÝ ¿É ù»½ 

ÏÝ»ñÇ: Ü»ñ»Éáõ ·áñÍÁ Ï³ÙùÇ°¹ ¿ å³ïÏ³ÝáõÙ ¨ á°ã Ã» Ù³ñÙÝÇ¹: Ù»ñ 

Ý»ñ»ÉÁ Ù»ñ ÏÛ³ÝùÇ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ³å³ÑáíáõÙ, ÇëÏ Ù»ñ Ý»ñ»Éáõ 

Ñ»ï¨³Ýùáí ²ëïÍá Ý»ñ»ÉÁ Ù»½` ¹»åÇ ³Ýí³Ë×³Ý ÏÛ³ÝùÝ ¿ 

³é³çÝáñ¹áõÙ:  

 

§Մ»½ ÷áñÓáõÃÛ³Ý ÙÇ ï³ÝÇñ: ²ÛÉ ÷ñÏÇñ ã³ñÇó¦  

²Ûëï»Õ §÷áñÓáõÃÛáõÝ¦ ³ë»Éáí Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ýù Ù»½ Ñ»ï 

ß³ñáõÝ³Ï Ù³ñïÝãáÕ ã³ñÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ: ã³ñÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝ³µ³ñ 

Ù»½ Ñ»ï Ù³ñïÝã»Éáõ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ:  Ý³ Ù»ñ Ï³ÙùÇó áõ 

ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ°ó ¿ í»ñóÝáõÙ å³ï»ñ³½ÙÇ ÝÛáõÃÁ` Áëï ³ÛÝÙ. §àõÙ 

Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëïáõÙ »ù Ó»ñ ³ÝÓ»ñÁ, áñ ÑÝ³½³Ý¹í»ù, Í³é³ »ù 

Ýñ³Ý, áõÙ ÑÝ³½³Ý¹íáõÙ »ù, ÉÇÝÇ Ù»ÕùÇÝ, Ã» ³ñ¹³ñáõÃÛ³ÝÁ¦ (ÐéáÙ. 

6,16): Եñµ Ù»Ýù óáõÛó »Ýù ï³ÉÇë Ù»ñ Ï³ñÇùÁ, Ý³ ·³ÉÇë ¿ ¨ ¹ñ³Ýáí 

Ù»½ ß³ñÅ»Éáí` ÷áñÓáõÙ, Ã» Ñ³ëï³ïá±õÝ »Ýù ²ëïÍá Ñ³Ý¹»å ëÇñá 

Ù»ç, Ã» áã, ¨ µÝ³Ï³Ý ÏñùÇÝ ³í»Éáñ¹Ç ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ¿ Ë³éÝáõÙ: ºÃ» 

Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ýù ûï³ñÇ ¨ µÝ³Ï³ÝÇ ÙÇç¨ ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É, 

²ëïÍá ßÝáñÑáí ÷ñÏíáõÙ »Ýù, ÇëÏ »Ã» ã»Ýù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ÁÝÏÝáõÙ 

»Ýù Ù»ÕùÇ Ù»ç։ àõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ ½·áõß³óÝ»Éáí` î»ñÁ Ù»½ 

ëáíáñ»óñ»ó ³ÕáÃ»É. §ØÇ° ï³ñ Ù»½ ¹»åÇ ÷áñÓáõÃÛáõÝ¦: Եñµ Ù»Ýù 

դ³í³×³ÝáÕÇ Ë³ñ¹³í³ÝáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ·ÝáõÙ »Ýù ¹»åÇ ã³ñÁ 

Çµñ¨ ¹»åÇ µ³ñÇÝ, ¸áõ, áñ ï»ëÝáõÙ »ë, áñ ¹ñ³ µÝáõÃÛáõÝÁ ã³ñ ¿, ÇëÏ 

Ù»½ µ³ñÇ ¿ ÃíáõÙ, »ñµ Çñ³Ï³ÝáõÙ ³Û¹å»ë ã¿, ÙÇ° ÃáÕ, áñ ÇÝùÝ»ñë 

Ù»½ ³Ï³Ù³ ã³ñÇùÇ Ù»ç ·ó»Ýù:  
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Ø³ñÙÝÇë Ï³ñÇùÇ å³Ñ³Ýç³Í ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç և իÙ 

ïÏ³ñ µÝáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ³Ý÷áñÓ ·ïÝí»Éáí` ÃáõÛÉ ÙÇ° ïáõñ, 

²Ù»Ý³ï»ë, áñ ÷áñÓí»Ù ¨ ß»Õí»Éáí ë³ë³Ýí»Ù ու ÏáñëïÛ³Ý 

Ù³ïÝí»մ §²ÛÉ ÷ñÏÇ°ñ Ù»½ ã³ñÇó¦։ §Ð³í³ï³ñÇÙ ¿ ²ëïí³Í` մ»ñ 

Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÇó ³í»ÉÇ Ù»Í ÷áñÓáõÃÛ³Ý Ù»ç մ»½ ãի ·óáõմ, ³ÛÉ 

÷áñÓáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ý³¨ »Éù ¿ ï³Éիս, áñå»ë½Ç Ï³ñáÕ³Ý³ù 

Ñ³Ùµ»ñ»É¦ (²ÎáñÝÃ. 10,13): ²ñ¹³ñ¨ Ù»ñ î»ñÁ ³Ù»Ý ÇÝãáí ÝÙ³Ýí»ó 

Ù»½`, բացի մեղքից, áñå»ë½Ç Æñ áÕáñÙ³ÍáõÃÛáõÝÁ և օգնությունը 

óáõÛó ï³, ու ëáíáñ»óñ»ó Ù»½ ÷ñÏí»Éáõ Ñ³Ù³ñ համբերել, ³ÕáÃ»É և 

հավատարիմ մնալ։ 

 

Ø»éóÝáõÙ »Ýù Ñå³ñïáõÃÛáõÝÁ ¨ ³åñ»óÝáõÙ ËáÝ³ñÑáõÃÛáõÝÁ: 

 Ø»éóÝáõÙ »Ýù Ý³Ë³ÝÓÝ áõ ³ï»ÉáõÃÛáõÝÁ ¨ ³åñ»óÝáõÙ ë»ñÁ: 

 Ø»éóÝáõÙ »Ýù µ³ñÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ³åñ»óÝáõÙ Ñ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝÁ:  

Ø»éóÝáõÙ »Ýù ËéáíáõÃÛáõÝÁ ¨ ³åñ»óÝáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ:  

Ø»éóÝáõÙ »Ýù ³·³ÑáõÃÛáõÝÁ ¨ ³åñ»óÝáõÙ áÕáñÙ³ÍáõÃÛáõÝÁ:  

Ø»éóÝáõÙ »Ýù áñÏñ³ÙáÉáõÃÛáõÝÁ ¨ ³åñ»óÝáõÙ å³ñÏ»ßïáõÃÛáõÝÁ:  

Ø»éóÝáõÙ »Ýù µÕç³ËáÑáõÃÛáõÝÁ ¨ ³åñ»óÝáõÙ áÕç³ËáÑáõÃÛáõÝÁ:  

Ø»éóÝáõÙ »Ýù ÍáõÉáõÃÛáõÝÁ ¨ ³åñ»óÝáõÙ ³ñÇáõÃÛáõÝÁ:  

àñáíÑ»ï¨ ³Ûëå»ë ³Ý»Éáí` ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ ÉÇÝáõÙ Ù»ñ ³ÕáÃùÁ, áñ 

³ëáõÙ »Ýù Ð³Ûñ Ù»ñ… 

Ծայրագույն Վարդապետ Հայր Պետրոս Պետրոսյան 

Մոսկվա 16 նոյեմբերի 2014թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մոսկվայի հայ կաթողիկե համայնքի հավատացյալները ՝ ի դեմս 

Ծ.Վարդապետ հայր Պետրոս Պետրոսյանի, ի սրտե շնորհավորում են 

համայնքի նախկին ժողովրդապետ, այժմ Հռոմի Լևոնյան վարժարանի 

ռեկտոր, մեծարգո և շատ սիրելի Թագակիր Ծայրագույն Վարդապետ 

հայր Գևորգ Նորատունկյանին ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ:  

Սիրելի Վարդապետ, մաղթում ենք Ձեզ առողջություն, անսպառ 

ուժ ու եռանդ, ծով համբերություն և նորանոր տիտղոսներ և 

ձեռքբերումներ, որոնց դուք արժանի եք: Տիրոջ հրեշտակը միշտ 

պահապան լինի և առաջնորդի Ձեզ: Ձեր ոգևորիչ կենսախնդությամբ և 

բնատուր իմաստնությամբ միշտ դեպի բարին ուղղորդեք Ձեր 

հետևորդներին: 

Ռուսաստանում և հատկապես՝ Մոսկվայում ձեզ անչափ սիրում,  

հարգում և միշտ սպասում ենք... 

Մոսկվայի հայ կաթողիկե համայնք 

16 նոյեմբեր 2014թ. 


