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Տ. ԶԱՎԵՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՅԱԶԻՉՅԱՆԻ ՔԱՐՈԶԸ՝ ԽՈՍՎԱԾ
Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐՈՒՄ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻՆ

(15 հոկտեմբերի 2017 թ.)

«Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն»

 Փառք եւ  գո հութ յուն մեր Երկ նա յին  Տի րոջն այս գե ղե ցիկ օ րը  Միած-

նաէջ  Տա ճա րում՝  Սուրբ եւ Ան մահ  Պա տա րագ մա տու ցե լու եր ջա նիկ ա ռի-

թով:

 Սի րե լի՛ հա վա տաց յալ ներ կա ներ, այ սօր սրբա զան մեր հայ րե րը Ս. 

 Պա տա րա գի ա րա րո ղութ յան ընդ մե ջեն  Սուրբ Գր քից մեզ հրամց րե ցին 

 Մար կո սի Ա վե տա րա նից ընտր ված մեկ հատ ված: Այն փոք րիկ, սա կայն 

բա վա կա նին խո րա խոր հուրդ պատ մութ յուն է տա ճա րում տե ղի ու նե ցած 

մի դեպ քի մա սին, ո րը մեզ առ վել հայտ նի է «Այ րի կնոջ եր կու լու ման» 

վեր նագ րով: Վս տահ եմ, որ ցան կա ցած ան հատ իր կյան քում գո նե մեկ 

ան գամ լսել է այդ ար տա հայ տութ յու նը։

Օր վա ըն թերց վա ծը պատ մեց մեզ, որ  Հի սուս կանգ նած էր Ե րու սա ղե մի 

տա ճա րում ու դի տում էր, թե ինչ պես էին եբ րա յե ցի նե րը գա լիս տա ճար, 

ո րի մուտ քին զե տեղ ված էին գան ձա նակ ներ: Դ րանց մեջ մար դիկ ըն ծա 

էին գցում:  Տա ճար էին գա լիս տար բեր խա վի մար դիկ, սա կայն այդ ամ-

բո խի մի ջից  Հի սուս ա ռանձ նաց նում է միայն աղ քատ, չքա վոր, այ րի կնոջ, 

ով գան ձա նա կի մեջ է գցում ըն դա մե նը եր կու լու մա, որ մեկ գրոշ էր:

 Մարդ կա յին պատ մութ յան մեջ նոր չէ այն ի րո ղութ յու նը, որ հա սա-

րա կութ յու նը բա ժան վում է սո ցիա լա կան տար բեր՝ ան հա վա սար, խա վե րի: 

 Մե կը շատ է վաս տա կում, մյուսն ա վե լի քիչ, մեկն աչ քը բա ցում է ծայ րա-

հեղ աղ քա տութ յան եւ չ քա վո րութ յան, մյու սը` ժա ռան գութ յուն ստա ցած 

ահ ռե լի կա րո ղութ յան մեջ, եւ  այս պի սով, կա մա թե ա կա մա, ա ռաջ է գա լիս 

սո ցիա լա կան ան հա վա սա րութ յուն՝ հա սա րա կութ յու նը կիս վում է բարձր 

ու ցածր խա վե րի: Ան վի ճե լի է նաեւ, որ դրա մը մարդ կա յին առեւտ րա կան 

փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում գոր ծա ծութ յան դրվե լուց ի վեր ա մե նա շատ 

ցան կաց ված եւ  մինչ օրս ցան կաց վող նյութն է, ո րով մար դը կար ծում է, 

թե կա րող է բա ցել երկ րա յին վա յելք նե րի դռնե րը: Դ րամն այն նյութն է, 
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ո րով մար դը կա րող է գնել ու տե լիք, ըմ պե լիք, զար դեր, հա գուստ, տուն 

ու բնա կա րան, սա կայն ոչ եր ջան կութ յուն եւ  ոչ էլ հո գու խա ղա ղութ յուն: 

Դ րամն այն նյութն է, որ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ճամ փոր դե լու, բայց 

ոչ երկն քի ար քա յութ յուն: Ա ռաք յա լի խոս քով՝ «զի ոչ է ար քա յու թիւն 

Աս տու ծո կե րա կուր եւ ըմ պե լիք. այլ ար դա րու թիւն, խա ղա ղու թիւն եւ 

խնդու թիւն ի հո գին  Սուրբ» (Հ ռո մա յե ցիս ԺԴ․ 17)։ 

Դ րա մով, ան շո՛ւշտ, կա րող ենք շքե ղա շուք պա լատ ներ կա ռու ցել, սա-

կայն ան կա րող ենք այն տեղ բնա կեց նել Աստ ծուն եւ  վա յե լել Ն րա հա-

վի տե նա կան ներ կա յութ յունն ու խա ղա ղութ յու նը: Դ րա մով կա րող ենք 

վար ձել աշ խար հի ա մե նա լավ բժիշկ նե րին, սա կայն ան կա րող ենք գնել 

ա ռող ջութ յուն եւ  հա վի տե նա կան կյանք:

Եր կու լու ման, սի րե լի նե՛ր, բնավ մեծ գու մար չէր եւ  չէ այ սօր։ Ա վե-

տա րա նում այս սքան չե լի դրվա գը յու րա հա տուկ գրավ չութ յուն ու նի: 

 Հա մա ձայն հրեա կան օ րեն քի՝ կինն ա մուս նու ու նեց ված քը չէր ժա ռան-

գում ու, երբ նա այ րիա նում է, շա րու նա կում է ապ րել մարդ կանց ո ղոր-

մութ յուն նե րով: Ուս տի այ րին ոչ միայ ն ա մուս նուն, այլեւ ապ րե լու բնա-

կա նոն կա րո ղութ յու նից զրկված կին էր: Այդ իսկ պատ ճա ռով է, որ օ րեն-

քը թե լադ րում էր. «Եկն որբն եւ այ րին ի քա ղաքս քո, կե րի ցեն եւ յա-

գես ցին. զի աւրհ նես ցէ զքեզ տէր Աս տո ւած քո յա մե նայն գործս քո զոր 

առ նի ցես» (Բ. Օ րի նաց ԺԴ. 29):  Հե տա գա յում սար կա վագ ներ ընտր վե ցին 

որբ եւայ րի նե րին ծա ռա յութ յուն ա նե լու հա մար, ինչ պես որ հի շա տակ-

վում է ա ռաք յալ նե րի գոր ծե րում (հմմտ.  Գործք Զ. 1)։ 

 Սի րե լի՛ հա վա տաց յալ ներ, պատ կե րաց նե լով տա ճա րի դի մաց բազ մա-

մարդ ու բազ մա բոխ այդ ան ցու դար ձը, այ րի կնոջ հո գե կան, հու զա կան 

ու հո գե բա նա կան նեղսրտ վա ծութ յու նը, ինչ պես նաեւ հաս կա նա լով նրա 

նյու թա կան ծայ րա հեղ վի ճա կը, կար ծում եմ՝  այդ կինը բո ղո քե լու եւ 

տրտն ջա լու ա վե լի շատ ա ռիթ ու ներ, քան շա տերս այ սօր:

 Հի սուս այդ ամ բո խի ան ցու դար ձի մեջ տե սավ մի բան, որ մարդ կանց 

հա մար անն կա տե լի էր։  Նա իր մոտ կան չեց ա շա կերտ նե րին եւ  մատ նա-

ցույց ա նե լով չքա վոր ու տա ռապ յալ այ րի կնո ջը՝ ա սաց. « Զի այ րին այն 

տա ռա պեալ՝ շա՛տ արկ քան զա մե նե սեան որ ար կին ի գան ձա նակն. քան-

զի ա մե նե քին՝ յա ւե լոր դա՛ց իւ րեանց ար կին. այլ նա՝ ի չքա ւո րու թե նէ 

իւր մէ՝ զա մե նայն ինչ զոր ու նէր՝ արկ գո յիւ չափ զկեանս իւր» ( Մար կոս 

ԺԲ․ 41-44):

Ի՞նչ է սա, սի րե լի՛ հա վա տաց յալ ներ, հա վատ քի եւ  զո հա բեր ման գե-

րա գույն օ րի նա՞կ, ո րից կա րե լի է դաս քա ղել, թե՞ փա րի սե ցի նե րից խաբ-
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ված մի խեղճ կնոջ պատ մութ յուն:  Շա տերն ա սում են, որ   Հի սուս Ք րիս-

տոս աղ քատ այս կնո ջը մատ նա ցույց ա նե լով՝ նրան ա մեն եւին էլ իբրեւ 

լավ օ րի նակ չներ կա յաց րեց, չգո վեց նրա հա վատքն ու նվի րու մը, բա ռա-

ցիո րեն չդրվա տեց նրա ա րար քը, այլ պար զա պես ցույց տվեց փա րի սե ցի-

նե րի կող մից խաբ ված մի կնոջ, ո րից Աստ ված եր բեք չէր ցան կա նա վերց-

նել ապ րուս տի եւ  գո յատեւ ման վեր ջին եր կու լու ման:  Բայց մի՞ թե կա րե-

լի է են թադ րել, որ  Հի սուս կան չել էր ա շա կերտ նե րին՝ ցույց տա լու խաբ-

ված կնո ջը:  Մի գու ցե շա տե րի մտքում ծնունդ առ նի նմա նա տիպ կաս կած, 

որ  Հի սուս, կամ քրիս տո նեա կան գա ղա փա րա խո սութ յունն առ հա սա րակ, 

հա ճույք է ստա նում չքա վո րությ ունից: Այս պի սի եզ րա հանգ ման կհան-

գենք միայն այն ժա մա նակ, ե թե ա վե տա րա նա կան այս սքան չե լի դրվա գը 

դի տար կենք զուտ տնտե սա կան, նյու թա կան, մարդ կա յին առեւտ րա կան 

մտա ծո ղութ յան պրիզ մա յով։  Սա կայն մի՞ թե քրիս տո նեութ յու նը նյու թա-

պաշ տութ յուն է եւ ն յու թից զատ, նյու թից վեր չկա ո չինչ։ Բ նավ ո՛չ: 

 Հի սու սը բարձ րա ձայ նում է. «Ճշ մա րիտ եմ ա սում ձեզ, որ այդ չքա վոր 

այ րին ա վե լի շատ գցեց, քան գան ձա նա կի մեջ մյուս բո լոր դրամ գցող-

նե րը, քա նի որ ա մեն քը ի րենց ա վե լոր դից գցե ցին, իսկ նա, իր չքա վո-

րութ յու նից, գցեց ա մեն ինչ, որ ու ներ` իր ամ բողջ ապ րուս տը» ( Մար կոս 

ԺԲ․ 41-44): Այլ խոս քով՝ այ րի կնոջ ա րար քը գնա հատ վեց ու արժեւոր վեց 

 Տի րոջ կող մից եւ  իբրեւ նվի րու մի ու անձ նա զո հութ յան օ րի նակ` մատ-

նանշ վեց ա շա կերտ նե րին: Այս պատ մութ յան ա ռանց քը դրա մա կան հաշ-

վա պա հութ յու նը չէ, այլ անմ նա ցորդ նվի րու մի ո գին:

 Սի րե լի նե՛ր, մեր բո լո րիս առջեւ ան տե սա նե լի մի գան ձա նակ է դրված: 

 Մեր հայ րերն այդ գան ձա նա կի մեջ գցե ցին այն, ին չով մենք այ սօր հպար-

տա նում ենք եւ  կո չում հոգ եւոր, մշա կու թա յին, ազ գա յին ժա ռան գութ-

յուն: 

 Սուրբ  հայ րա պետն իր ան մար կան թե ղը դրեց այդ ան տե սա նե լի գան-

ձա նա կի մեջ՝ իբրեւ մեր հա վատ քի մշտա վառ ճրագ, որ կախ է ըն կած 

ա ռանց պա րան Ա րա գա ծի կա տա րին՝ կա սեր բա նաս տեղ ծը:  Սուրբ  վար-

դա պե տը 36 հա վեր ժա կան զին վոր ներ դրեց այդ ան տե սա նե լի գան ձա նա-

կի մեջ` իբրեւ մեր ինք նութ յան հա վետ պա հա պա ններ եւ  պաշտ պան ներ: 

Ա վա րայ րի Ար ծիվ ներն ի րենց սու րը դրե ցին այդ ան տե սա նե լի գան ձա-

նա կի մեջ՝  հա նուն հա վատ քի եւ հայ րե նա յաց ան սա սա նութ յան:  Սուրբ 

ճգնա վորն իր ա ղո թա գիրքն ու շա րակ նո ցը դրեց ան տե սա նե լի գան ձա նա-

կի մեջ` իբրեւ դար ման մեր հո գի նե րի: Ե ռա մե ծար վար դա պետ ներն ի րենց 

նա խան ձախն դիր գրչի պտուղ ներն այն տեղ դրե ցին՝ իբրեւ ու ղե ցույց մեր 



2017 Ժ. ՔԱՐՈԶԽՕՍԱԿԱՆ 49

հա վատ քի:  Ծաղ կող վա նա կա ններն ի րենց վրձնի լա վա գույն ար գա սի քը 

դրե ցին այդ ան տե սա նե լի գան ձա նա կում` որ պես վա յել չա կազմ գե ղեց-

կութ յան խորհր դա նիշ: Անց յալ տա րի՝ ապ րիլ յան պա տե րա զի օ րե րին, մեր 

հե րոս նա հա տակ եղ բայր ներն ու զա վակ նե րը, հայ րերն ի րենց ար յու նը 

դրե ցին գան ձա նա կի մեջ՝ իբրեւ հայ րե նի քի սահ ման նե րի ան սա սա նութ-

յան եւ  շա րու նա կա կան, հաղ թա կան ու խա ղաղ կյան քի առ հա վատչ յա:

 Սի րե լի նե՛ր, ա մենքս, մեր կյան քի ողջ ըն թաց քում, կանգ նած ենք այդ 

ան տե սա նե լի գան ձա նա կի առջեւ եւ  ի՞նչ ենք գցում այն տեղ՝ «գո յիւ չափ 

զկեանս մեր, թե՞ յա ւե լոր դաց մե րոց»:

Ան շուշտ, դյու րին չէ, սա կայն պետք է խեղ դե՛նք մեր ե սը եւ  վե րա-

ծե՛նք այն անս պառ ու ան վե րա պահ նվի րու մի` եր բեք չսպա սե լով ար ձա-

գան քի կամ շնոր հա կա լութ յան, քան զի ոչ թե մենք պետք է ո րա կա վո րենք 

մեր ծա ռա յութ յու նը, գնա հա տենք մեր ա րած զո հա բե րութ յու նը, այլ  Նա՝ 

մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տոս: 

 Ցա վոք սրտի, մարդ կանց միտ քը մթագ նած է, նրանց հե տաքրք րում է 

«ինչ քան»-ը եւ  ո՛չ «ինչ պես»-ը: 

 Սի րե լի նե՛ր, երկն քի ար քա յութ յան հաշ վա պա հութ յունն այլ է: Ե թե 

մենք կյան քի գան ձա նա կի մեջ դնենք մի բան եւ ս պա սենք, որ պես զի դրա 

դի մաց բազ մա պա տի կը ստա նանք, սա ոչ թե զո հա բե րութ յուն է, այլ գոր-

ծարք: Վս տա՛հ ե ղեք, որ Ա րա րիչն Աստ ված տեղ յակ է մեր պետ քե րի եւ 

 կա րիք նե րի մա սին, ինչ պես աս վում է ա ղոթ քում. « Զի  Դու  Տեր գի տես 

զպէտս եւ զկա րիս ա ռա վել քան զոր խնդրեմք եւ ի մա նանք» ( Ժա մա գիրք): 

Ե կե՛ք, սի րե լի ներ, մի պահ մտա ծենք, թե որն է մեր ու նե ցած այն եր-

կու լու ման, որ հա ճախ պա հում, թաքց նում եւ  փոր ձում ենք ա վե լաց նել 

եւ  հե տո միայն ա վել ցու կից բա ժին հա նել մեր Ա րար չին: Այդ ժա մա նակ, 

երբ Աստ ված դի տում է մեզ, ի՞նչ է տես նում. ի րեն բա ժին հա նած ա վել-

ցո՞ւկ, թե՞ ամ բողջ:  Հարց, ո րի պա տաս խա նը, վստահ եմ, լավ գի տենք: 

Այ րի կնոջ պատ մութ յան կենտ րո նը ոչ թե գու մարն է, դրա մը, ար-

տար ժույ թը, նյու թը, այլ զո հա բե րող սիր տը, ո րից ի րա պես դա սեր ու նենք 

սո վո րե լու ա մենքս:

Այս ա ռա վոտ յան, ի ժամ  Սուրբ  Պա տա րա գի, ան կեղծ ա ղոթ քով եւ  

ան սուտ սի րով հայ ցում եմ առ Ա մե նա բա րին Աստ ված, որ զո րաց նի, 

ի մաս տութ յուն, շնորհք, սեր եւ  խա ղա ղութ յուն պարգ եւի բո լո րիս, որ-

պես զի մենք եւս  ար ժա նա նանք մեր  Տի րոջ՝  Հի սուս Ք րիս տո սի գո վես տին 

եւ գ նա հատ մա նը, այժմ, այս պա հին եւ  հա վիտ յան. ա մեն:


