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Սուրբ ծնուն դը քրիս տո-
նեա կան կյան քի ա մե նա-

կարևոր տո նե րից մեկն է: Նրա 
հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ վում 
է մյուս կարևոր տո նը` Զա տի-
կը: Ե թե Քրիս տո սը չծնվեր երկ րի 
վրա, չէր լի նի և հա րու թյու նը, և  
ե թե չլի ներ հա րու թյու նը, Քրիս-
տո սի ծնուն դը ինք նան պա տակ 
կլի ներ:

Սուրբ ծնուն դը ան տար բեր չի 
թող նում ոչ ո քի: Նույ նիսկ ար-
վես տից հե ռու մար դուն էլ ծա-
նոթ է Մա րիամի նկա րը` Հի սու-
սը գրկին: Բայց ա հա մարդ կա յին 
մտա ծո ղու թյու նը դժվա րու թյամբ 
է ըն կա լում հա րու թյու նը, և  այդ-
պի սի ի րո ղու թյու նը պատ կեր նե-
րի վե րա ծելն էլ դյու րին չէ: Իսկ 
ինչ վե րա բե րում է մո րը փար ված 
նո րած նին, կա րե լի՞ է ա վե լի հու-
զիչ պատ կեր երևա կա յել: Սա 
շատ մարդ կա յին է, սրտա մոտ: 
Ա հա թե ին չու Սուրբ ծնուն դը 
այդ քան ըն տա նե կան և  այդ քան 
սի րե լի տոն է:

Հի մա ա վե լի ման րա մաս նենք 
նկա րը: Գի շեր վա ա մե նա խա վար 
պա հին լույ սը ո ղո ղել է աշ խար-
հը: Մեր առջև ան պաշտ պան նո-
րա ծինն է, այ նինչ նա ա մե նա զոր 
Աստ ծո որ դին է: Թա գա վոր նե րի 

Թա գա վո րը ոչ թե փա փուկ բար-
ձե րի, այլ չոր ծղո տի վրա է պառ-
կած: Շուր ջը ոչ թե պա լա տա կան 
ծա ռա յող ներն են, այլ ըն տա նի 
կեն դա նի նե րը: Նրան երկր պա-
գում են ոչ թե նշա նա վոր ան-
ձինք, այլ հա սա րակ հո վիվ ներ: 
Քրիս տո սի ծննդյան մա սին մար-
գա րեա ցել են Սուրբ Գր քե րը, այ-
նինչ կրո նա կան ու սու ցիչ նե րը 
ան տեղ յակ են, որ Նա աշ խարհ 
է ե կել: Հենց այս հա կա սու թյուն-
ներն են բա ցատ րում այն հիաց-
մուն քը, ո րը հա մա կում է ար վես-
տա սեր մարդ կանց:

Իսկ ի՞նչ ապ րում ներ կու նե նար 
պա տա հա կան ան ցոր դը, ե թե 
այդ օ րը հայտն վեր Բեթ լե հե մում: 
Ցուրտ, կի սա խա վար մա րագ, 
քա ղա քակր թու թյան հո տո տե լի-
քին ան սո վոր բույ րեր, աղ քա տիկ 
հագն ված կին, որ հենց նոր է լույս 
աշ խարհ բե րել իր ա ռաջ նե կին, և 
խո տի չոր դե զի վրա պառ կած կի-
սա մերկ ման չուկ: Դժ վար թե ան-
ցոր դը համ րա նար հիաց մուն քից, 
նա ա վե լի շուտ խղճա հա րու թյուն 
կզգար: Նրա մտքով ան գամ չէր 
անց նի, որ տե ղի է ու նե ցել ա մե-
նան շա նա վոր ի րա դար ձու թյու-
նը` ողջ մարդ կու թյան հա մար: 
Իսկ երբ նրան ա սեին, թե ի րա կա-
նում ով է ման չու կը, նա թե րա հա-

վա տո րեն կժպտար: Եվ երբ տես-
ներ, թե ինչ պես են երկր պա գում 
նո րած նին, կա սեր` պար զա պես 
կա տակ է… 

 
Չա փա զանց նուրբ լսո ղու թյուն 

պետք է ու նե նալ` երկ նա յին ձայ-
նե րը զա նա զա նե լու և  երկ նա յին 
գաղտ նիք նե րին հա սու լի նե լու 
հա մար: Խոսքն, ի հար կե, մարդ-
կա յին, ե րաժշ տա կան լսո ղու թյան 
մա սին չէ. Աստ ծո ձայ նը լսում է 

նա, ով պատ րաստ է լսե լու և կա-
տա րե լու այն, ինչ լսել է:

Նրանք, ով քեր ճա նա չել են 
Քրիս տո սին և հաս կա ցել Սուրբ 
ծննդյան խոր հուր դը, այլևս չեն 
կա րող ապ րել նախ կի նի պես, իսկ 
մյուս նե րի հա մար պար զա պես 
Նոր տա րի է` ա մե նա գե ղե ցիկ և  
ու րախ տո նը աշ խար հում… 

Սոնա Միսկարյան
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Սի րե լի´ ըն թեր ցող, թո´ւյլ տուր 
թեր թի ա ռաջ նոր դող հոդ-

վածն սկսել Մեծ բա նաս տեղծ Հով-
հան նես Թու ման յա նի խոս քե րով. 

Այս տեղ, անց վոր էս աշ խար հում
Խար խա փե լով ա պի կար,
Հուր հա վա տով Քեզ ենք փա րում,
Հո՜ւյս երկ նա յին, Լո՜ւյս Ան մար:
…  Լու սա վո րի՛ր մեր մութ ճամ փան:
Դե պի աշ խարհն եր ջա նիկ… 

«Այս տեղ, անց վոր էս աշ խար հում 
խար խա փե լով ա պի կար… »

Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա-
կեր պու թյան (ՄԱԿ) նախ կին 
գլխա վոր քարտուղար Պան Գի 
Մունը մի քանի տարի առաջ ու նե-
ցած ելույ թում ասել է. « Մենք բո-
լորս գի տակ ցում ենք ներ կա պա-
հի վտանգ նե րը: Մենք բախ վել ենք 
հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան 
ճգնա ժա մի, հա մաշ խար հա յին 
է ներ գե տիկ ճգնա ժա մի, հա մաշ-
խար հա յին պա րե նա յին ճգնա-
ժա մի»: Այ սօր մենք ա կա նա տեսն 
ենք այն բա նի, թե ինչ պես է այդ 
ճգնա ժա մե րի պատ ճա ռով ողջ մո-
լո րա կը «ե րե րում ար բա ծի նման» 
(Ե սա յիա 24.20): Այ նու հետև նա 
խո սում է ա հագ նա ցող նոր՝ քա ղա-
քա կան ճգնա ժա մի մա սին: Գաղտ-
նիք չէ, որ այ սօր աշ խար հում առ-
կա է նաև կրո նա կան ճգնա ժամ: 
Այս բո լոր ճգնա ժա մե րը հոգևոր 
ճգնա ժա մի հետևանքն են: 

Ինչ պի սի՞ն են Հա յաս տա նի քրիս-
տոն յա նե րի հա ջո ղու թյուն նե րը հո-
գևոր ո լոր տում: Առ կա՞ են արդ յոք 
հոգևոր ճգնա ժա մեր Հա յաս տա նի 
հա մայնք նե րում: Հարցն ան պա-
տաս խան եմ թող նում՝ կար ծե լով, 
որ մենք գի տենք պա տաս խա նը:

Ճգ նա ժամ կա րե լի է հա մա րել 
հոգևոր ա ճի բա ցա կա յու թյու նը, 
սի րո բա ցա կա յու թյու նը, քրիս տո-
սան ման բնա վո րու թյան բա ցա-
կա յու թյու նը, ան տար բեր կեց ված-
քը ե կե ղե ցա կան ծա ռա յու թյան 
նկատ մամբ, ե ռան դուն ա վե տա-
րան չու թյան բա ցա կա յու թյու նը և  
այլն: Ի՞նչ ա նել: Ինչ պե՞ս դառ նալ 
շնոր հի մեջ ա ճող, Աստ ծուն և  ե կե-
ղե ցուն նվիր ված, սեր դրսևո րող 
այն պի սի քրիս տոն յա, որ մեր բա-
րի գոր ծե րը տես նո ղը փա ռա վո րի 
Հո րը, որ երկն քում է ( Մատ թեոս 
5.16):

« Հուր հա վա տով Քեզ ենք փա-
րում, Հո՜ւյս երկ նա յին, Լույս Ան-
մար…»

Ես կար ծում եմ, որ վե րոնշ յալ 
նպա տակ նե րում մեզ կա րող է օգ-
նել Հի սուս Քրիս տո սը, ինչ պես 
նաև Նրա և Նրա գա լուս տի մա-
սին ազ դա րա րող « Լույս ան մար» 
թեր թը:

« Լույս ան մար» թեր թը կոչ ված 
է օգ նե լու, օ ժան դա կե լու Աստ ծո 
փա ռա վոր գա լուս տի մա սին լույ սը 
տա րա ծե լուն: 

Այ սօր հայ ժո ղո վուր դը կտրված 
է իր քրիս տո նեա կան ար մա տից 
ու ե կե ղե ցուց և  ա մե նա կարևո րը՝ 
«Աստ ծո կեն դա նի և հա վի տե նա-
կան խոս քից»: Այդ բա ցը լրաց-
նե լու նպա տա կով էլ ստեղծ վել է 
« Լույս ան մար» թեր թը:

Թեր թում կտպագր վեն հո-
գևոր հոդ ված ներ, աստ վա-

ծաշնչ յան, աստ վա ծա բա նա կան, 
դա վա նա բա նա կան, քրիս տո նեա-
կան ու սում նա սի րու թյուն ներ, 
ե կե ղե ցա կան ա ռօր յա յին վե րա բե-
րող նյու թեր, տե ղե կատ վու թյուն, 
նո րու թյուն ներ հա մաշ խար հա-
յին և Հա յաս տա նի ե կե ղե ցի նե րի 
կյան քից, փոր ձա ռու թյուն ներ, 
ե կե ղե ցու պատ մու թյա նը նվիր-
ված ակ նարկ ներ, տե ղե կու թյուն-
ներ ե կե ղե ցա կան գոր ծու նեու-
թյան վե րա բեր յալ, հայ տա րա րու-
թյուն ներ և  այլն: Ըն տա նե կան, 
ե րի տա սար դա կան, պա տա նի նե-
րին ու մա նուկ նե րին նվիր ված 
է ջե րը կօգ նեն ա վե լի լու սա վոր և  
եր ջա նիկ դարձ նե լու ե րե խա նե-
րի և մե ծա հա սակ նե րի կյան քը: 
Կ ներ կա յաց վեն ա ռողջ կեն սաձև 
վա րե լու սկզբունք նե րը: Տեղ 
կհատ կաց վի նաև դա սա կան և 
ժա մա նա կա կից բա նաս տեղծ նե-
րի հոգևոր քնա րեր գու թյանն ու 
գրող նե րի եր կե րին:

Թեր թը զերծ է մնա լու քա ղա քա-
կան հար ցե րին անդ րա դառ նա-
լուց:

Բայց թեր թի ստեղծ ման նպա-
տակ նե րից ա ռաջ նա յի նը յու րա-
քանչ յուր մար դու փրկու թյունն է 
Հի սուս Քրիս տո սի մի ջո ցով` հա-
վի տե նա կան կյան քի հա մար: 

Սի րե լի´ ըն թեր ցող, քեզ սի րե լով 
է, որ հիմ նե ցինք այս թեր թը, որ 
նպաս տենք այս աստ վա ծա հա ճո 
նպա տա կին՝ քո ան ձի փրկու թյա նը:

Կար ծում եմ` թեր թը կա րող է օգ-
նել այդ հար ցում, ի հա´րկե, այն 
պայ մա նով, որ այն կար դաս:

Ս պա սում ենք նաև ձեր ա ռա-
ջար կու թյուն նե րին, հոդ ված նե րին, 
նա մակ նե րին, հե տաքր քիր պատ-
մու թյուն նե րին:

Բո լոր ցան կա ցող նե րը կա րող են 
ա մե նա տար բեր բնույ թի օ ժան դա-
կու թյուն ցու ցա բե րել թեր թին: Այս 
աստ վա ծա հա ճո գոր ծին կա րող եք 
սա տա րել ձեր դրա մա կան, նյու թա-
կան և  այլ զո հա բե րու թյուն նե րով 
ու ըն ծա նե րով, սա կայն ա մե նից 
ա ռա վել մենք ու րախ կլի նենք ձեր 
հոդ ված նե րի, նա մակ նե րի և  այլ 
բնույ թի ար ձա գանք նե րի հա մար:

«…Լու սա վո րի՛ր մեր մութ ճամ-
փան: Դե պի աշ խարհն եր ջա նիկ…» 

Խմ բագ րու թյան ա նու նից ես դի-
մում եմ այս հար ցում շա հագր-
գիռ բո լոր ան ձանց, հատ կա պես 
Քրիս տո սի գա լուս տին սպա սող 
քրիս տոն յա նե րին. «Ա ղոթ քին միշտ 

ՀՈՒՅՍ ԵՐԿՆԱՅԻՆ, ԼՈՒՅՍ ԱՆՄԱՐ
§²ëïí³Í ÈáõÛë ¿¦ (² ÐáíÑ³ÝÝ»ë 1.5)

§ºë »Ù ³ßË³ñÑÇ ÈáõÛëÁ¦ (ÐÇëáõë, ÐáíÑ³ÝÝ»ë 8.12)

Լինե՜ր հեռու մի անկյուն, 
Լինե՜ր մանկան արդար քուն, 
Երազի մեջ երջանիկ 
Հաշտ ու խաղաղ մարդկություն: 

 ***

Քանի՜ ձեռքից եմ վառվել,
Վառվել ու հուր եմ դառել,
Հուր եմ դառել՝ լույս տվել,
Լույս տալով եմ սպառվել։

 ***

Ո՜նց է ժպտում իմ հոգին
Չարին, բարուն, ամենքին.
Լույս է տալիս ողջ կյանքիս
Ու էն ճամփիս անմեկին։

 ***

Աստեղային երազների աշխարհներում լուսակաթ,
Մեծ խոհերի խոյանքների հեռուներում անարատ,
Անհիշելի վերհուշերի մշուշներում նրբաղոտ՝
Երբեմն, ասես, զգում եմ ես, թե կհասնեմ Նրա մոտ… 

 ***

Արևելքի եդեմներին իջավ պայծառ իրիկուն, 
Հեքիաթական պալատներում սպասում են իմ հոգուն. 
Ի՜նչ եմ շինում էս ցեխերում, աղմուկի մեջ վայրենի, 
Ա՜խ թե նորից գտնեմ ճամփան դեպի էնտեղ` դեպի Տուն... 

ՄԵՐ ՈՒԽՏԸ
Մենք ուխտ ունենք՝ միշտ դեպի լույս, 

Ու գնում ենք մեր ճամփով,
Մրրիկներով պատած անհույս,

Սև խավարով, մութ ամպով։

Մենք անցել ենք արյան ծովեր,
Սուր ենք տեսել ու կրակ,

Մեր ճակատը դեմ ենք արել 
Մրրիկներին հակառակ։

Ու թեպետև պատառ-պատառ
Մեր դրոշը սրբազան,

Ու մենք չունենք տեղ ու դադար-
Երկրից երկիր ցիրուցան,

Բայց գնում ենք մենք անվեհեր
Զարկերի տակ չար բախտի,
Մեր աչքերը միշտ դեպի վեր՝ 

Դեպի լույսը մեր ուխտի:

Հովհաննես Թումանյան

Խմբագրի խոսքը

հետևե ցեք և  ար թուն կա ցեք նրա-
նում գո հու թյու նով: Եվ մեզ հա մար 
էլ ա ղոթք ա րեք, որ Աստ ված բա նա 
մեզ հա մար խոս քի դու ռը խո սել 
Քրիս տո սի խոր հուր դը» ( Կո ղո սա-
ցիս 4.3):

Հու սով եմ, որ այս թեր թը կկա-
տա րի իր ա ռա քե լու թյու նը, կօգ-
նի հա յ քրիս տոն յա նե րին` լի նե լու 
զար գա ցած, հոգևո րա պես կիրթ, 
Աստ ծուն և  ե կե ղե ցուն նվիր ված, 
ար գա սա վոր, սի րա ռատ բնա վո-
րու թյամբ օժտ ված և Քրիս տո սի 
գա լուս տը մո տեց նող քրիս տոն յա:

Քրիս տոն յա նե րը կանչ ված են 
աշ խար հին ազ դա րա րե լու Ան մար 
Լույ սի՝ Աստ ծո մա սին: Եվ թող 

Աստ ված օրհ նի, որ Նրա օգ նու-
թյամբ կա րո ղա նանք ի րա կա նաց-
նել այս ա ռա քե լու թյու նը, իսկ Հով-
հան նես Թու ման յա նի խոս քե րը 
թո´ղ ոգևո րեն յու րա քանչ յուր հայ 
քրիս տոն յա յի. 

Մենք ուխտ ու նենք՝ միշտ դե պի 
լույս,
Ու գնում ենք մեր ճամ փով… 
Մեր ճա կա տը դեմ ենք ա րել
Մր րիկ նե րին հա կա ռակ… 
Մեր աչ քե րը միշտ դե պի վեր՝
Դե պի լույ սը մեր ուխ տի:

Պավել Սարգսյան
Գլխավոր խմբագիր,

Աստվածաբանության դոկտոր
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Ինչո՞ւ 
նա ոչինչ 

չի ձեռնարկում 
դժբախտությունները 

կանխելու համար: 
Ինչո՞ւ նա չի հայտնվում 

և կործանում նրանց, 
ովքեր կործանում են 

երկիրը: 
Ինչո՞ւ նա չի 
ոչնչացնում 

մեղքը:

Պա տե րազ մա կան ան ցու-
դար ձե րի ժա մա նա կաշր-

ջանն էր: Հա վա տաց յալ ներ էին 
հա վաք վել մի փոք րիկ ե կե ղե-
ցում` Աստ ծուն երկր պա գե լու: 
Հան կարծ երկն քից ճար ճատ յուն 
լսվեց. հե ռա վոր դժո խա յին վայ-
րում պատ րաստ ված ռում բը սու-
լո ցով իր դի վա յին ճա նա պարհն 
էր հար թում դե պի եր կիր` ի րա-
կա նաց նե լու ա վե րու մի սոս կա լի 
գոր ծը:

Երբ այն ըն կավ ե կե ղե ցու բա-
կը, նրա կայ ծակ նա յին պայ թյու-
նից ե կե ղե ցին հո ղին հա վա սար-
վեց: Փոր ձա ռու փրկա րար նե րը 
գի տեին, որ շտա պօգ նու թյուն 
կան չե լու և թաղ ման պատ րաս-
տու թյուն տես նե լու կա րիք չկա. 
ռում բը հոգ էր տա րել այդ ա մե նի 
մա սին:

Մարդ կա յին օ ղա կը գնա լով 
սեղմ վում էր: Նրանց մեջ մի ե րի-
տա սարդ կար` հո գե ցունց տես-
քով: Նա ան բառ հետևում էր 
տե սա րա նին, ա պա հե ռա ցավ` 

մրմնջա լով. «Ո՞ւր է Աստ ված»:
Այդ մարդն ան հա վատ չէր և  ոչ 

էլ կաս կա ծում էր Աստ ծո գո յու-
թյա նը: Նա կաս կա ծա միտ չէր, 
ով կա րող է մեկ եր ջա նիկ, մեկ 
էլ դժբախտ լի նել` տա տան վե լով 
հա վա տի և  ան հա վա տու թյան 
միջև: Նա ի րեն փոքր-ինչ անգամ 
թե րա հա վատ չէր հա մա րում: 
Նրա հո գում ա ռա ջա ցել էր վա-
խի, հու սա խա բու թյան ու վրդով-
մուն քի մի տա րօ րի նակ զգա ցում, 
ո րի ար տա հայ տու թյունն այն 
հարցն էր, որ ծնվում է մի լիո նա-
վոր մարդ կանց գլխում. «Ո՞ւր է 
Աստ ված»:

Ին չո՞ւ Նա ո չինչ չի ձեռ նար կում 
դժբախ տու թյուն նե րը կան խե լու 
հա մար: Ին չո՞ւ չի հայտն վում և 
կոր ծա նում նրանց, ով քեր կոր-
ծա նում են եր կի րը: Ին չո՞ւ Նա չի 
ոչն չաց նում մեղ քը:

ՀԱ ՄԱ ՄԱՐԴ ԿԱ ՅԻՆ 
ՀԻԱՍԹԱ ՓՈՒ ԹՅԱՆ ՃԻ ՉԸ

Դրախ տում Աստ ված հարց-
րեց. «Ո՞ւր ես, Ա դա´մ»: 

Ժա մա նա կա կից մար դը շրջում 
է` հարց նե լով. «Ո՞ւր ես, Աստ-
վա՛ծ»: Ա դա մի ժա մա նակ նե րից ի 
վեր, հա վա նա բար, բո լոր մար դիկ 
երբևէ տվել են այդ հար ցը:

Մայ րա նա լու պատ րաստ վող 
նո րա հար սը կա րող է ող բալ այն 
մար դու գե րեզ մա նի մոտ, ում սի-
րել է կյան քից ա ռա վել: Իր զա-
վակ նե րի հոգ սը միայ նակ հո գա-
ցող մայ րը կա րող է հան կարծ 
ան դա մա լույծ դառ նալ և  ի րեն 
ու ըն տա նի քին հանձ նել բախ տի 
քմա հա ճույ քին: Մա նու կը կա րող 
է զրկվել իր ծնող նե րից դա ժան 
ճա կա տագ րի կամ ստոր մեղ քի 
պատ ճա ռով:

Մարդ կանց մահ վան պատ-
ճառ կա րող են դառ նալ բնա կան 
ա ղետ նե րը: Ա մե նուր փչում են 
կա տա ղի քա մի նե րը` կար ծես 
փոր ձե լով վրեժ լու ծել ինչ-որ մե-
կից: Ջր հե ղեղ ներն ա սես ծաղ-
րում են ա նօգ նա կան մարդ կանց: 
Երկ րա շար ժե րը տա րու բե րում են 
եր կի րը հար բած մար դու նման, 
հրդեհ նե րը թող նում են մոխ րա-
կույ տեր, մոխ րա կույ տեր, մոխ-
րա կույ տեր… 

Հար յու րա վոր ձևե րով մար դը 
մա հա նում է իր իսկ ստեղ ծա ծի 
մի ջո ցով: Ա մե նուր գնացք նե րի, 
ինք նա թիռ նե րի, նա վե րի և  ավ-
տո մե քե նա նե րի վթար ներ են, զա-
նա զան պա տա հար ներ` տա նը, 
աշ խա տան քի վայ րում, ա գա րա-
կում: Մի լիո նա վոր մա հեր ցա մա-
քում, ծո վում և  երկն քում մղվող 
ա հա վոր և  ա նա վարտ թվա ցող 
գի տա կան կոչ ված հրե շա յին պա-
տե րազ մում: 

Հա ջո ղու թյան արևա շող ու-
ղիով ըն թա ցող ու ժեղ մար դը 

հան կարծ հայտն վում է այն պի-
սի ա նան ցա նե լի խա վա րում, որ 
հա զիվ թե կա րո ղա նար ե րևա կա-
յել: Այն տեղ` մթու թյան մեջ, ան-
տա նե լի վշտի բեռն է ծան րա նում 
նրա պայ քա րող հո գու վրա: Ծո-
վի ա վա զից էլ ծանր վիշ տը փոր-
ձում է խեղ դել կյան քի ո գին: Իր 
դժբախ տու թյու նից կա տա ղած 
մար դը բա ցա կան չում է. « Կոր չի՛ 
այն օ րը, որ ես ծնվե ցի: Իմ հո-
գին ընտ րում է…  մա հը» ( Հոբ 3.3, 
7.15):

Մեղ քի, հի վան դու թյան, տան-
ջան քի և մահ վան շու քի ներ քո, 
վա խի, ա տե լու թյան և կաս կա ծի, 
հան ցա գոր ծու թյան, պա տե րազ-
մի և  ար յու նա հե ղու թյան, փո-
թոր կի և  երկ րա շար ժի, հի վան-
դու թյան և սո վի այս երկ րում 
մարդ կա յին խնդիր ներն ան վերջ 
են այն պես, ինչ պես ժա մա նա կը:

Ա տո մա յին ռում բի գյու տը 
և տ րոհ ման հայտ նա-
գոր ծու թյունն ա վե-
րու մի այս թա գա-
վո րու թյու նում 
ա վե լի ըն դար-
ձա կե ցին պա-
տու հաս նե րի 
քա նա կը և  
ա ռա վել հա-
մա մարդ կա-
յին ու ցա վա-
լի դարձ րին 
մ ա ր դ  կ ա  յ ի ն 
հիաս թա փու-
թյան ճի չը: 
Հրեա կան Մե-
սիա յի` ժա մա նա կա-
կից մար դուն ուղղ ված 
խիստ կան խա գու շա կում-
նե րից էր. «…մարդ կանց սրտե րը 
կնվա ղեն վա խից և  այն բա նե րի 
սպա սե լուց, որ բո լոր աշ խար հի 

վրա պի տի գան» ( Ղու կաս 21,56):

ՀԱ ՄԱ ՄԱՐԴ ԿԱ ՅԻՆ ՃԻՉՆ 
ԱՌ ԱՍՏՎԱԾ

Խոս քեր չկան հա մա մարդ-
կա յին հիաս թա փու թյան 

ճի չը նկա րագ րե լու: Ա ճում են այն 
մարդ կանց շար քե րը, ում փոր-
ձանք նե րը տա նում են խե լա գա-
րու թյան կամ հո գե բույ ժի մոտ: 
Շա տերն են փոր ձում խու սա փել 
ի րենց տան ջանք նե րից` ինք նա-
սպա նու թյուն գոր ծե լով: Մի մա-
սը գի տակ ցում է իր խնդիր ներն 
ու լու ծում դրանք, շա տերն ապ-
րում են` ա նընդ հատ դժգո հե լով 
դրան ցից, մի մասն էլ եր ջան կու-
թյուն է փնտրում հա զար ու մի 
պաշ տա մունք նե րում:

Հիաս թա փու թյան ճիչն առ 
Աստ ված այն քան հա մա մարդ-
կա յին է, որ քան կյանքն ու հոգ-
սը: Գոր ծի ծան րու թյան ու հոգ-
սի բե ռան տակ, հա ճույ քի, կրքի 
ու մեղ քի մեջ, ոս կու, իշ խա նու-

թյան ու փառ քի փնտրտու քում 
ան գամ յու րա քանչ յուր մար դու 
հո գում մնում է մի փոք րիկ, թաք-
նված անկ յուն, որ տե ղից բխում 
է հա վեր ժա կան ձգտու մը դե պի 
հա վեր ժա կան Աստ ված: Գաղտ-
նի հա ղորդ չի նման այս ներ քին 
ա ռանձ նա հա տուկ կա յա նը փոր-
ձում է հե ռար ձա կել առ Աստ ված:

Աստ ծուն գտնե լու այս փա փա-
գը կոչ վել է «Աստ ծո փա փագ»: 
Այն, ան կաս կած, հա մընդ հա նուր 
է` ան կախ մարդ կանց մաշ կի 
գույ նից, ֆի նան սա կան դրու թյու-
նից, տա րի քից, կրթու թյու նից. 
բո լո րին է ծա նոթ այդ ձգտու մը` 
այս պես կոչ ված «Աստ ծո փա փա-
գը»: Ե թե ժա մա նա կա կից մար-
դու սրտում կա դա տարկ մի տեղ, 
ա պա այն, Ջու լիան Հաքս լիի բա-
ռե րով, «դա տարկ տեղն է Աստ ծո 
հա մար»:

«Աստ ված ա մեն մե կին հա-
վատ քի չա փը բա ժա-

նեց» (Հռով մա յե ցիս 
12,3): 

Այս հա վա տը 
նման չէ միայն 
հ ա  ղ ո ր դ  չ ի , 
ո րը փոր-
ձում է կապ 
հաս  տա տե լ 
Աստ ծո հետ, 
նման է նաև 
ը ն  դ ո ւ  ն ի -

չի, որ նուրբ 
ու զգա յուն է 

Աստ ծո կող մից 
ու ղարկ ված ազ-

դան շան նե րի հան-
դեպ:

Հռ չա կա վոր բնա գետ 
Չարլզ Քե լո գը իր ե րա ժիշտ ըն-
կե րոջ հետ քայ լում էր Նյու- Յոր-
քի փո ղոց նե րից մե կով` թատ րո-

նից դուրս ե կած ամ բո խի խլաց-
նող ոտ նա ձայ նե րի, մե քե նա նե րի 
ազ դան շան նե րի և շա ռաչ յու նի, 
աղ մու կի ու քաո սի մեջ: Պա րոն 
Քե լո գը հան կար ծա կի կանգ է առ-
նում, ո րը ստի պում է կանգ առ-
նել նաև ըն կե րո ջը:

— Լ սո՞ւմ ես,- հարց նում է նա:
— Ի՞ն չը:
— Ծղ րի դը:
Շ փոթ ված և  ապ շած` ե րա ժիշ-

տը կանգ է առ նում:
— Ծղ րի՞ դը,- ար ձա գան քում է 

նա,- ինչ պե՞ս կա րող է որևէ մեկն 
այս գժա նո ցում լսել ծղրի դի ձայ-
նը:

— Գնանք միա սին,- ա սում է Քե-
լո գը և  ըն կե րոջ հետ իջ նում մի 
շեն քի կի սան կու ղա յին հար կը: 
Եվ այն տեղ` պա տի խոր շում, մի 
սև ծղ րիդ` նստած, եր գում էր իր 
գի շե րեր գը:

— Ինչ պե՞ս կա րող է մար դու 
լսո ղու թյունն այն քան սուր լի նել` 
ծղրի դի ձայնն ըն կա լե լու հա մար, 
և միև նույն ժա մա նակ այն քան 
բութ` փո ղո ցա յին այս աղ մու կի 
նկատ մամբ,- հարց նում է ե րա-
ժիշ տը:

— Ես կպա տաս խա նեմ քեզ,- 
ա սում է Քե լո գը,- ա րի՛ վե րա դառ-
նանք փո ղոց:

Փո ղո ցում նա գրպա նից հա-
նում է մի ար ծա թադ րամ և նե-
տում մայ թին: Հա կա ռակ ուղ ղու-
թյուն նե րով ըն թա ցող համա րյա 
բոլոր մար դիկ ան մի ջա պես կանգ 
են առ նում, ա սես ատր ճա նա կի 
կրա կոց լսած լի նեին և շրջ վում 
են ձայ նի կող մը:

—  Հաս կա նո՞ւմ ես,- բա ցատ-
րում է Քե լո գը,- մար դիկ ի րենց 
ա կանջ նե րը վար ժեց նում են` ըն-
կա լե լու մե տա ղադ րամ նե րի և 
թղ թադ րամ նե րի ձայ նը, իսկ իմ 
ա կանջ ներն ըն կա լում են բնա-
կան հնչյուն նե րը:

Ժա մա նա կա կից մար դը սկսել է 
իր լսո ղու թյու նը վար ժեց նել զա-
նա զան ձայ նե րի, և  այդ սո վո-
րու թյունն ար դեն վե րած վում է 
վտան գա վոր բնազ դի: Երկ նա յին 
ազ դակ ներն են ստիպ ված գոր ծե-
լու այս սերն դի ա կանջ նե րի կոշ-
տա ցած թմբկա թա ղան թի վրա: 
Մար դը կա րիք ու նի հա ղոր դակց-
վե լու Աստ ծո հետ և Նրա նից 
ստա նա լու իր հար ցե րի պա տաս-
խան նե րը: 

Թարգ մա նու թյու նը` 
Կա րի նե Մար գար յա նի

Հոգևոր 

 Արթուր Լիքի

Ո՞ՒՐ Է ԱՍՏՎԱԾ
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ՄԵՐ ՕՐԵՐԻ ՊԱՐԱԴՈՔՍԸ

Այսօր պողոտաներն ավելի լայն են, բայց մտածելակերպը ավելի նեղ … 
Ծախսում ենք շատ, վաստակում ավելի քիչ,
Գնում ենք շատ, վայելում ավելի քիչ… 
Ունենք ավելի մեծ տներ, բայց ավելի փոքր ընտանիքներ,
Ավելի շատ հարմարություններ, ավելի քիչ ժամանակ,
Ավելի հմուտ փորձագետներ, բայց ավելի անլուծելի խնդիրներ… 
Սա ճոխ տների ժամանակաշրջանն է, բայց պառակտված 
ըն տա նիք ների… 
Ավելացել է ամեն ինչի քանակը, բայց ոչ որակը,
Ավելի շատ սննդի տեսակ, ավելի քիչ վիտամիններ:
Մենք գտել ենք լուսին հասնելու բոլոր ճանապարհները,
բայց չենք անցնում փողոցը` նոր հարևանին հանդիպելու համար,
Մենք տրոհել ենք ատոմը, բայց ոչ մեր կարծրատիպերը,
Մենք գրում ենք շատ, սովորում քիչ,
Ծրագրում ենք շատ, իրականացնում քիչ:
Մենք տարիներ ենք ավելացրել կյանքին, բայց ոչ կյանք այդ տարիներին:
Մենք բազմապատկել ենք մեր հարստությունը, բայց աղքատացել են 
մեր արժեքները,
Մենք խոսում ենք շատ, սիրում այնքան քիչ և ատում հաճախ… 
Խմում ենք շատ, ծխում ենք շատ, ծախսում` ավելի շռայլ, 
ծիծաղում քիչ:
Դեղամիջոցերի տարատեսակները ավելի 
բազմազան են, սակայն ունենք ավելի 
վատ առողջություն:
Արթնանում ենք ուշ, սակայն 
արդեն հոգնած,
Կարդում ենք քիչ, հեռուստացույց 
դիտում շատ,
Աղոթում այնքա՜ն քիչ… 

Մենք ապ րում ենք աշ խար-
հի պատ մու թյան վեր ջին 

ժա մա նակ նե րում, բարդ և խառ-
նաշ փոթ ժա մա նակ նե րում: Պա-
տե րազմ ներն ու տա րե րա յին 
ա ղետ նե րը պա տու հաս են դար ձել 
մարդ կու թյան գլխին: Զոհ վում են 
մար դիկ, վի րա վոր վում են ե րե խա-
նե րը, քայ քայ վում են ըն տա նիք նե-
րը: Թվում է՝ վերջ չու նի մարդ կա-
յին հու սա հա տու թյու նը:

Սա կայն, չնա յած այս բո լոր 
դժվա րու թյու նե րին և մարդ կու-
թյան ա հագ նա ցող տագ նապ նե-
րին, Աստ ված միայ նակ չի թո ղել 
Իր ժո ղովր դին: Նա շա րու նա կում 
է գոր ծել: Քրիս տոն յա նե րը ի րա-
վունք և  ա ռա վե լու թյուն ու նեն 
օգտ վե լու աստ վա ծա յին շնոր հի 
գան ձա րա նից՝ թե՛ հոգևոր, թե՛ 
նյու թա կան: Մար դը կա րող է և 
պետք է ա զա տագ րի իր բո լոր ըն-
դու նա կու թյուն նե րը՝ հա մա գոր-
ծակ ցե լով Աստ ծո հետ և վս տա-
հե լով Նրա խոս տում նե րին: Ան-

կաս կած է, որ այն քան էլ հեշտ չէ 
ապ րել մի աշ խար հում, որ տեղ բո-
լո րը ձգտում են նյու թա կան շա հի 
և հա նուն այդ շա հի խախ տում են 
ոչ միայն Աստ ծո օ րենք ներն ու կա-
նոն նե րը, այլև մարդ կա յին հա մա-
կե ցու թյան ու բա րո յա կա նու թյան 
պարզ օ րենք նե րը:

Նշա նա վոր հո գե բան Կա ռել 
Յուն գը գրում է. «Կ յան քի ար վես-
տը ա մե նանր բա գույ նը և հազ-
վագ յուտն է բո լոր ար վեստ նե րից»: 
Այդ հար ցը ա ռա վել սրու թյամբ է 
դրված մեր օ րե րում, երբ մարդ-
կա յին կրքե րը հա սել են ծայ րա հեղ 
դրսևո րում նե րի:

Ներ կա դա րաշր ջա նը հե տաքր-
քիր խմո րում նե րի և ծայ րա հե-
ղու թյուն նե րի ժա մա նակ է: Լուրջ 
տե ղա շար ժեր են տե ղի ու նե նում 
քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, հո գե-
բա նա կան ո լորտ նե րում: Այս ժա-
մա նա կաշր ջա նը կան խա գու շակ-
ված է աստ վա ծաշնչ յան մար գա-
րեու թյուն նե րում: Պո ղոս ա ռաք-
յա լը նույն պես, մար գա րեա կան 
հա յաց քով ճեղ քե լով պատ մու թյան 
ան թա փանց վա րա գույ րը, Սուրբ 
Հո գով ներշնչ ված գրում է.

« Սա գի տե ցիր, որ հե տի օ րե րում 
չար ժա մա նակ ներ կգան: Ո րով-
հետև մար դիկ կլի նեն ինք նա սեր, 
ար ծա թա սեր, ամ բար տա վան, 

հպարտ, հայ հո յիչ, ծնող նե րին ան-
հնա զանդ, ա պե րախտ, ան սուրբ, 
ան գութ, ան հաշտ, բան սար կու, 
ան ժուժ կալ, դա ժան, ան բա րե սեր, 
մատ նիչ, հան դուգն, գո ռոզ, ա վե-
լի ցան կա սեր, քան թե աստ վա ծա-
սեր» (Ա Տիմոթեոս 3.1-4)։

Այս եր կար շար քը վե րա բե րում է 
մեր օ րե րին: Մար դիկ վախ, տագ-
նապ և  ան հու սու թյուն են ապ-
րում: Ի րենց հու սա հա տու թյան 
և հիաս թա փու թյան մեջ նրանք 
միմ յանց են մե ղադ րում: Նույ նիսկ 
հնա րա վոր չէ կան խա տե սել, թե 
ինչ չա փե րի են հա սել հա րա բե-
րու թյուն նե րի լար վա ծու թյունն ու 
անվս տա հու թյու նը: Քայ քայ վել են 
մարդ կա յին բնա կա նոն հա րա բե-
րու թյուն նե րը, ըն տա նիք նե րում 
ևս  անվս տա հու թյան մթնո լորտ 
է տի րում: Հա սա րա կու թյան հա-
մար լուրջ հիմ նախն դիր են դար-
ձել հան ցա գոր ծու թյուն ներն ու 
բռնու թյու նը: Հոգևոր ար ժեք նե րը 
դա դա րել են ար ժեք լի նե լուց: Եվ 

հենց այս տեղ են թաքն ված մարդ-
կա յին հիմ նախն դիր նե րի ար մատ-
նե րը: Երբ հոգևո րը փոր ձում են 
ներ կա յաց նել ա մեն ինչ, սա կայն 
ոչ եր բեք աստ վա ծա յին հրա հանգ, 
ա մեն ինչ գլխի վայր է շրջվում հա-
սա րա կու թյան մեջ: Այն ներ կա յաց-
վում է որ պես մշա կույթ, որ պես 
ան հա տա կան կար ծիք, որ պես 
խղճի դրսևո րում և  այլն... Մարդ-
կանց դիր քո րո շու մը աստ վա ծա յին 
հրա հանգ նե րի և պատ վի րան նե րի 
հան դեպ ո րո շում է հա սա րա կու-
թյան դեմ քը:

Երբ մար դիկ ան տե սում են 
դրանք և հետևում սե փա կան ար-
ժեք նե րին, հա սա րա կու թյու նը 
հետ աճ է ապ րում: Աստ վա ծա յին 
ճշմար տու թյամբ վե րա փոխ ված 
մարդն է միայն, որ կա րող է ազ դե-
ցու թյուն գոր ծել հա սա րա կա կան 
կյան քի վրա: Վս տա հել Աստ ծուն 
կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում –  ա հա 
ել քը: Գնալ Աստ ծո նա խա նշած 
ու ղիով՝ հրա ժար վե լով տրոր ված 
ճա նա պարհ նե րից: Հի սուս Քրիս-
տոսն այս պես ձևա կեր պեց այդ 
միտ քը. « Նախ Աստ ծո ար քա յու-
թյու նը և Նրա ար դա րու թյու նը 
խնդրե ցեք, և  այդ ա մե նը կտրվի 
ձեզ» (Մատթեոս 6.33)։

Աստ ված այս պես է հոր դո րում 
մար դուն՝ ընտ րել ա մե նից ա ռաջ 
Իր ար քա յու թյու նը: Ա ռա ջին տե-
ղում դնել Իր ճա նա պարհ նե րը և 
հ րա հանգ նե րը: Եվ մնա ցա ծը կգա 
ինք նա բե րա բար: Միայն նյու թա-
կան ար ժեք նե րի վրա հիմն ված 
կյան քը չի կա րող բա վա րա րել 
ա ռա ջին հեր թին Աստ ծուն և հե տո 
միայն՝ մեզ:

Աստ ված նյու թա կան ար ժեք նե-
րից հրա ժար վե լու կոչ չի ա նում: 
Այն կարևոր է, սա կայն՝ ոչ ա մե-
նա կարևո րը: Աստ ված նյու թա-
կան բա րիք ներ և  օրհ նու թյուն ներ 
է խոս տա ցել Իր հետևորդ նե րին, 
ինչ պես ժա մա նա կին խոս տա ցել 
էր նա հա պետ նե րին: Եվ այդ նույն 
օրհ նու թյուն նե րը այ սօր մեզ են 
խոս տաց ված մեր դժվար ու չար 

ԱՍՏ ՎԱԾ 
ՄԵՐ ԿՅԱՆ ՔՈՒՄ

ժա մա նակ նե րում, երբ թվում է՝ 
եր կի րը դուրս է գա լիս իր ու ղեծ-
րից, երբ ան բա րո յա կա նու թյունն 
ու ա պա կա նու թյու նը լցրել են եր-
կի րը, իսկ խիղճն ու բա րո յա կա-
նու թյու նը դար ձել են դա սա գր-
քա յին կա տե գո րիա ներ: Մար դիկ 
կու տա կում են ինչ քան հնա րա վոր 
է և  ինչ պես հնա րա վոր է: Չեն հա-
գե նում կու տա կած և  ամ բա րած 
հարս տու թյուն նե րից, գո ղա նա-
լուց, մյուս նե րի հաշ վին հարս տա-
նա լուց: Մեղ քի հետևան քում երկ-
րա յին կար կան դակն այ սօր խիստ 
փոք րա ցել ու կրճատ վել է: Պո կում 
են ու ժեղ ներն ու ան խիղճ նե րը: 

Պո կում են հսկա յա կան չա փե րով 
և  ա ռանց կշտա նա լու:

Սա կայն Աստ ված եր բեք չի լքում 
Իր ժո ղովր դին: Նա շա րու նա կում 
է խո սել նրանց հետ Իր հա վեր-
ժա կան խոս քի մի ջո ցով: Եվ ցույց 
է տա լիս ելքն ու ճա նա պարհ նե-
րը: Այդ ճա նա պարհ նե րից մե-
կի մա սին է գրել հայ նշա նա վոր 
պատ միչ, հոգևոր այր Եզ նիկ Կող-
բա ցին. «Աստ ված ինչ շնորհ ներ 
տա լիս է քեզ, կա րի քա վոր նե րի 
պետ քե րի հա մար ծա ռա յեց րու, որ 
շնորհ ներն աղ բյու րի ա ռա տա նան, 
և դու փա ռա վոր վես»:

Արդ յո՞ք այդ պես ենք վար վում: 
Մեր հոգևոր և նյու թա կան օրհ-
նու թյուն նե րից բա ժին հա նո՞ւմ 
ենք նրանց, ով քեր չու նեն, ով քեր 
տա ռա պում են այս աշ խար հի 
ա նար դա րու թյուն նե րից ու դա ժա-
նու թյուն նե րից, ով քեր հաշ ման-
դամ են ու կա րի քա վոր: Վս տա-
հե՛ք Աստ ծուն ձեր բո լոր հիմ նա-
խնդիր նե րի ու հոգ սե րի մեջ: Ե ղե՛ք 
ա ռա տա ձեռն ու ու րախ տվող: Եվ 
չկաս կա ծե՛ք, որ այն կրկնա պա-
տիկ ու ե ռա պա տիկ է հետ գա լու: 
Սա կայն ա մե նա կարևորն այն է, որ 
այդ ձևով դուք բաց կպա հեք ձեր 
հա րա բե րու թյու ներն Աստ ծո հետ: 
Եվ կօրհն վեք ա ռա տա պես: Ո րով-
հետև Աստ ված եր բեք հու սա խաբ 
չի ա նում:

Հո վիկ Մ խի թար յան

Գնալ Աստ ծո նա-
խան շած ու ղիով՝ հրա-

ժար վե լով տրոր ված 
ճա նա պարհ նե րից: Հի-

սուս Քրիս տոսն այս պես 
ձևա կեր պեց այդ միտ քը. 
« Նախ Աստ ծո ար քա յու-

թյու նը և Նրա ար դա-
րու թյու նը խնդրե ցեք, և  
այդ ա մե նը կտրվի ձեզ» 

(Մատթեոս 6.33)։
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ծես ա ռաջ նոր դում են ձեռքդ բռնած` 
բա ցատ րե լով, թե ինչ է տե ղի ու նե նում: 
Իմ ժա մա նակ նե րում կա րե լի էր մտնել 
կի նո թատ րոն ցան կա ցած պա հի, նույ-
նիսկ ֆիլ մի կե սին: Մինչև քո մտնե լը 
շատ ի րա դար ձու թյուն ներ էին տե ղի 
ու նե ցել, և ս տիպ ված էիր գու շա կել, թե 
մինչ այդ ինչ է կա տար վել: Երբ ֆիլ մը 
նո րից էիր դի տում, կա րող էիր տես նել, 
թե ճի՞շտ էին արդ յոք քո կա ռու ցում-
նե րը: Կ յան քը հի շեց նում է իմ ժա մա-
նակ նե րի կի նո դի տու մը: Մենք ծնվում 
ենք այն պա հին, երբ ար դեն հար յու-
րա վոր, հա զա րա վոր տա րի ներ բազ-
մա թիվ ի րա դար ձու թյուն ներ են տե ղի 
ու նե ցել, և կարևոր է հաս կա նալ, թե 
ին չեր են կա տար վել մինչև մեր ծնվե-
լը: Իսկ ին չո՞ւ է այդ քան կարևոր հե-
ռա վոր անց յա լի այդ դեպ քե րի մա սին 
ի մա նալը: Ո րով հետև նման գի տե լիք-
նե րը հա ճախ օգ նում են հաս կա նա լու 
պատ մա կան ըն թաց քը և հարս տաց-
նե լու մեր հի շո ղու թյու նը:

Հաշ վի՛ առ, որ դու կա րող ես մար զել 
քո հի շո ղու թյու նը ոչ միայն գրքե րի և  
ամ սագ րե րի, այլ նաև հա մա ցան ցի օգ-
նու թյամբ: Հա մա ցան ցը պի տա նի է ոչ 
միայն ըն կեր նե րի հետ շա տա խո սե լու, 
այլ նաև հա մաշ խար հա յին պատ մու-
թյան ու սում նա սի րու թյան հա մար: 
Ով քե՞ր են ե ղել խե թե րը… ինչ պե՞ս են 
կոչ վել Կո լում բո սի ե րեք նա վե րը: Ե՞րբ 
են ոչն չա ցել դի նո զավ րե րը: Արդ յո՞ք 
նա վա պետ ու ներ Նո յան տա պա նը: 
Ինչ պե՞ս էր կոչ վում ցու լի նա խա պա-
պը: Արդ յոք 100 տա րի ա ռաջ ա վե լի՞ 
շատ վագ րեր կա յին, քան հի մա: Ի՞նչ 
գի տես դու Մա լիի կայս րու թյան մա-
սին: Ո՞վ է պատ մել նրա մա սին: Ո՞վ է 
ե ղել պատ մու թյան մեջ պա պա կա նու-

թյան երկ րորդ պա պը: Ե՞րբ է ստեղծ-
վել Մի քի Մաու սը:

Ես ան վերջ կա րող եմ շա րու նա-
կել հար ցե րը, և դ րանք հրա շա-

լի նյու թեր կլի նեն հե տա զո տու թյան 
հա մար: Այդ բո լո րը հար կա վոր է հի-
շել: Կ գա այն օ րը, երբ դու կծե րա նաս, 
սա կայն դու կզգաս, որ ապ րել ես հա-
զա րա վոր կյան քեր, և նույ նիսկ ինքդ 
ես մաս նակ ցել Վա թեռ լոո յի ճա կա տա-
մար տին, ներ կա ես ե ղել Հու լիոս Կե-
սա րի սպա նու թյա նը, ե ղել ես այն տեղ, 
որ տեղ Բեր տոլդ Շ վար ցը ա նո թի մեջ 
խառ նե լով տար բեր նյու թեր և փոր-
ձե լով ոս կի ստա նալ, պա տա հա բար 
հայտ նա գոր ծեց վա ռո դը և  օդ թռավ 
(իսկ նրան հենց այդ պես էլ պետք էր): 
Իսկ քո մյուս ըն կեր նե րը, ով քեր չեն 
ձգտում հարս տաց նել ի րենց հի շո-
ղու թյու նը, կապ րեն ըն դա մե նը մեկ՝ 
ի րենց սե փա կան կյան քը՝ միա պա ղաղ 
և զուրկ մեծ հույ զե րից:

Հարս տաց րո՛ւ քո հի շո ղու թյու նը 
և վա ղը ան գիր սո վո րիր «La Vispa 
Teresa» ստեղ ծա գոր ծու թյու նը: 

Թարգ մա նվել է ռու սե րե նից 

« Սո վո րիր ան գի ր» - այս պես է 
ան վա նել թո ռա նը ուղղ ված իր 
ա մա նոր յա ու ղեր ձը ի տա լա ցի 
նշա նա վոր գրող և փի լի սո փա Ում-
բեր տո Է կոն: Եվ վեր նագ րի ընտ-
րու թյու նը պա տա հա կան չէ, քա նի 
որ նվիր ված է ա մե նա կարևո րին, 
որ ու նի մար դը՝ հի շո ղու թյա նը: 
Ա հա այդ նա մակ –  ու ղեր ձը:

«Ի՛մ սի րե լի թոռ նիկ: Ես չեմ 
ցան կա նում, որ այս ա մա նոր-

յա նա մա կը չա փա զանց խրա տա կան 
հնչի, այլ որ սեր քա րո զի մեր մեր ձա-
վոր նե րի, հայ րե նի քի, մարդ կու թյան և  
այլ բա նե րի հան դեպ: Հա կա ռակ դեպ-
քում դու չէիր լսի այն, չէ որ դու ար դեն 
հա սուն ես, իսկ ես՝ չա փա զանց ծեր: 
Ո րով հետև ար ժեք նե րի հա մա կար գն 
այն քան է փոխ վել, որ իմ խոր հուրդ-
նե րը, գու ցե, տե ղին չլի նեն:

Եվ այս պես: Ես ցան կա նում եմ 
միայն մեկ խոր հուրդ տալ, ո րը պետք 
կգա քեզ գործ նա կան կյան քում, հի մա, 
երբ դու օգտ վում ես քո պլան շե տից: 
Ես չեմ հոր դո րի, որ չզբաղ վես դրա-
նով՝ հի մար ծե րու կի տպա վո րու թյուն 
չթող նե լու հա մար: Չէ՞ որ ես ինքս 
էլ եմ օգտ վում դրա նից: Ծայ րա հեղ 
դեպ քում կա րող եմ խոր հուրդ տալ, 
որ ու շադ րու թյունդ չկենտ րո նաց նես 
ա նա ռա կա բա րո կայ քե րի վրա, ո րոնք 
ցու ցադ րում են մարդ կանց անբ նա-
կան սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, 
ո րոնք ի րա կա նում բա վա կա նին միա-
պա ղաղ գոր ծո ղու թյուն ներ են: Այդ 
տե սա րան նե րը հո րին վել են, որ տա նը 
պա հեն քեզ, որ չկա րո ղա նաս դուրս 
գալ և ծա նո թա նալ ի րա կան աղ ջիկ-
նե րի հետ: Նա յիր աղ ջիկ նե րին դպրո-
ցում կամ խա ղահ րա պա րակ նե րում, 
ո րով հետև նրանք ա վե լի լավն են, քան 
հե ռուս տա տե սա յին դեմ քե րը, և  երբևէ 
քեզ ա վե լի մեծ ու րա խու թյուն կպատ-
ճա ռեն, քան աղ ջիկ նե րն առցանց՝ 
օնլայն: Հա վա տա ինձ, ո րով հետև ես 
ա վե լի շատ փոր ձա ռու թյուն ու նեմ (ե-
թե ես հա մա կար գ չով միայն ան բա րո 
խա ղեր դի տեի, ա պա քո հայ րը եր բեք 
չէր ծնվի, և դու ինքդ էլ չէիր լի նի):

Սա կայն ես այդ մա սին չէ, որ ցան-
կա նում եմ խո սել քեզ հետ, այլ 

այն հի վան դու թյան մա սին, ո րը ախ-
տա հա րել է քեզ և նա խորդ սե րունդ-
նե րին, որ ար դեն սո վո րում են հա մալ-
սա րան նե րում: Ես խո սում եմ հի շո-
ղու թյան կորս տի մա սին:

Ճիշտ է, ե թե դու ցան կա նաս ի մա նալ, 
թե ո՞վ է Կառ լոս Մե ծը, կամ որ տե՞ղ է 
գտնվում Կուա լա Լում պու րը, ա պա 
կա րող ես սեղ մել կո ճա կը և  ան մի ջա-
պես ա մեն ինչ ի մա նալ հա մա ցան ցից: 
Ա րա՛ դա, երբ քեզ անհ րա ժեշտ է, սա-
կայն երբ ստա նաս տե ղե կու թյու նը, 
ձգտիր հի շել նրա բո վան դա կու թյու-
նը, որ երկ րորդ ան գամ չո րո նես այն, 
երբ այդ գի տե լիք նե րը պետք գան քեզ, 
օ րի նակ, դպրո ցում: Վատն այն է, որ 
գի տակ ցու թյունն այն բա նի, որ հա-
մա կար գի չը ցան կա ցած պա հի կա րող 
է պա տաս խա նել քո հար ցին, վա նում 
է քեզ նից տե ղե կատ վու թյու նը հի շե լու 
ցան կու թյու նը: Այդ երևույ թի հա մար 
կա րե լի է բե րել հետև յալ հա մե մա տու-
թյու նը: Ի մա նա լով, որ մի փո ղո ցից 
մյու սը կա րե լի է հաս նել ավ տո բու սով 
կամ մետ րո յով, ին չը շատ հար մար է 
շտա պե լու դեպ քում, մար դը ո րո շում 
է, որ ինքն այլևս ոտ քով քայ լե լու կա-

րիք չու նի: Սա կայն, ե թե դու դա դա րես 
քայ լել, ա պա կվե րած վես մի մար դու, 
ով հար կադր ված է տե ղա շարժ վել հաշ-
ման դա մի սայ լա կով: Օ՜, ես գի տեմ, որ 
դու զբաղ վում ես սպոր տով և կա րո-
ղա նում ես ղե կա վա րել քո մար մի նը, 
սա կայն վե րա դառ նանք քո ու ղե ղին:

Հի շո ղու թյու նը նման է քո ոտ քե րի 
մկան նե րին: Ե թե դու դա դա րես վար-
ժեց նել այն, ա պա կլխկի, և դու կվե-
րած վես ա պու շի: Դրա նից բա ցի, մենք 
բո լորս են թա կա ենք ծեր ժա մա նակ 
Ալց հեյ մե րի հի վան դու թյամբ հի վան-
դա նա լու վտան գին, և  այդ տհա ճու-
թյու նից խու սա փե լու ե ղա նակ նե րից 
մե կը մեր հի շո ղու թյու նը մշտա պես 
վար ժեց նելն է:

Ա հա թե որն է իմ դե ղա տոմ սը: 
Յու րա քանչ յուր ա ռա վոտ ան-

գիր սո վո րիր որևէ կարճ բա նաս տեղ-
ծու թյուն, ինչ պես մեզ պար տադ րում 
էին մա նուկ ժա մա նակ: Կա րե լի է լա-
վա գույն հի շո ղու թյան մրցու յթ կազ-
մա կեր պել ըն կեր նե րի հետ: Նման 
խաղ կա րե լի է խա ղալ նաև այն գրքի 
հետ, ո րը դու կար դա ցել ես: Ա յո՛, դա 
խաղ է, սա կայն դու կտես նես, թե 
գլուխդ ինչ պես կլցվի անձ նա վո րու-
թյուն նե րով, պատ մու թյուն նե րով և  
ա մե նա տար բեր հի շո ղու թյուն նե րով: 
Դու հարց նում ես՝ ին չո՞ւ էին մի ժա-
մա նակ հա մա կար գի չը ան վա նում 
է լեկտ րո նա յին ու ղեղ: Պատ ճառն այն 
է, որ այն հո րին վել է քո (մեր) ու ղե-

ղի նմու շով, սա կայն մարդ կա յին ու-
ղեղն ա վե լի շատ կա պեր ու նի, քան 
հա մա կար գի չը: Ու ղե ղը այն պի սի հա-
մա կար գիչ է, ո րը միշտ քեզ հետ է, և 
նրա հնա րա վո րու թյուն նե րը ըն դար-
ձակ վում են վար ժու թյուն նե րի արդ-
յուն քում, իսկ քո սե ղա նի հա մա կար-
գի չը տևա կան օգ տա գոր ծու մից հե-
տո կորց նում է ա րա գու թյու նը, և մի 
քա նի տա րի հե տո այն փո խա րի նե լու 
պա հանջ է ա ռա ջա նում: Իսկ քո ու-
ղե ղը կա րող է ծա ռա յել քեզ մինչև 90 
տա րե կա նը և  ա վե լին: Ե թե դու վար-
ժեց նես նրան, ա վե լի շատ բան կհի-
շես, քան հի շում ես հի մա: Ընդ ո րում, 
նա անվ ճար է:

Դրա նից բա ցի, գո յու թյուն ու նի 
նաև պատ մա կան հի շո ղու թյուն, ո րը 
կապ ված չէ քո կյան քի փաս տե րի կամ 
այն բա նի հետ, ինչ դու կար դա ցել ես: 
Նրանք պահ պա նում են այն ի րա դար-
ձու թյուն նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 
քո ծնվե լուց ա ռաջ:

Այ սօր դու պետք է կի նո թատ րոն 
գնաս ֆիլ մը կամ ներ կա յա ցու մը 
սկսվե լուց ա ռաջ: Երբ ֆիլ մը սկսվում 
է, այդ ամ բողջ ըն թաց քում քեզ կար-

ՈՒՄ ԲԵՐ ՏՈ Է ԿՈ ՅԻ 
ՆԱՄԱ ԿԸ ԹՈ ՌԱ ՆԸ

Երիտասարդական

Ա ՂՈԹՔ
… Աստ վա´ծ  իմ, ես չեմ խնդրում 

հրաշք ներ և տե սիլք ներ, ես խնդրում 
եմ ուժ` ա մեն օր վա հա մար: Սո վո-
րեց րո´ւ  ինձ փոք րիկ քայ լե րի ար-
վես տը: Դարձ րո´ւ  ինձ հետևո ղա կան 
և պատ րաս տա կամ, որ պես զի օր վա 
միա պա ղա ղու թյան մեջ ճիշտ ժա մա-
նա կին կանգ առ նեմ բա ցա հայ տում նե-
րի և փոր ձի ճամ փա բա ժա նին:

Սո վո րեց րո´ւ  ինձ ճիշտ տնօ րի նել 
իմ կյան քի ժա մա նա կը: Նվի րի´ր  ինձ 
ներ քին ձայն, որ ա ռանձ նաց նեմ այն, 
ինչ պետք է ա նել ա ռա ջին և  ա պա երկ-
րորդ հեր թին:

Խնդ րում եմ քեզ նից չա փա վո րու-
թյուն և զսպ վա ծու թյուն, որ իմ կյան քի 
ըն թաց քում չթռչեմ և չ սո ղամ, այլ կա րո-
ղա նամ ծրագ րել իմ օ րը խե լամ տո րեն, 
կա րո ղա նամ տես նել բար ձունք ներն ու 
հե ռու նե րը: Օգ նի´ր ինձ հաս կա նալ, 
որ ե րա զանք նե րը չեն կա րող օգ-
նել. ո´չ  անց յա լի և  ո´չ  էլ ա պա գա յի մա-
սին ե րա զանք նե րը: Օգ նի´ր  ինձ լի նել 
այս տեղ և հի մա, ըն դու նել այս րո պեն` 
որ պես ա մե նա կարևորն ու գլխա վո րը:

Պահ պա նի´ր  ինձ այն միա միտ 
հա վա տից, որ այս կյան քում ա մեն 
ինչ պետք է հարթ լի նի: Տո´ւր  ինձ 
հստակ գի տակ ցու թյուն, որ դժվա րու-
թյուն նե րը, ձա խո ղում նե րը, պար տու-
թյուն նե րը և  ան հա ջո ղու թյուն նե րը 
միայն կյան քի բնա կան բա ղադ րիչ մա-
սերն են, ո րոնց շնոր հիվ մենք ա ճում 
ենք ու հա սու նա նում:

Հի շեց րո´ւ  ինձ, որ հա ճախ սիր տը 
վի ճում է բա նա կա նու թյան հետ:

Անհ րա ժեշտ պա հին ինձ մոտ ու-
ղար կի´ր  ինչ-որ մե կին,  ով քա ջու-
թյուն կու նե նա ա սել ինձ ճշմար տու-
թյու նը, բայց ա սել այն` սի րե լով:

Ես գի տեմ, որ շատ խնդիր ներ 
ո րոշ վում են, երբ ո չինչ չես ձեռ-
նար կում:  Այս դեպ քում տուր ինձ 
համ բե րու թյուն: Դու գի տես, թե մենք 
ինչ քան շատ ենք զգում ըն կե րու թյան 
կա րիք: Թույլ տուր ար ժա նի լի նել ճա-
կա տագ րի ա մե նահ րա շա լի ու քնքուշ 
այդ նվե րին:

Դարձ րո´ւ  ինձ մարդ` ու նակ թա-
կե լու այն դռնե րը, ո րոնք ա մե նա-
ներքևում են: Պահ պա նի´ր  ինձ այն 
վա խից, որ ես կա րող եմ ինչ-որ բան 
բաց թող նել իմ կյան քում:

Տո´ւր  ինձ ոչ թե այն, ինչ ես 
խնդրում եմ ինձ հա մար, այլ այն, 
ինչն իս կա պես անհ րա ժեշտ է 
ինձ: Եվ խնդրում եմ նո րից` սո վո րեց-
րո´ւ  ինձ փոք րիկ քայ լե րի ար վես տը:

Ան տուան դը Սենթ Էքզ յու պե րի
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Ինչ պի սի՞ն է ի դեա լա կան կի նը 
տղա մար դու աչ քե րով: Արդ յո՞ք 

ա մոթ խած կո կե տու հի, որ գե րում է 
տղա մարդ կանց իր քնքուշ շա տա խո-
սու թյամբ, թե՞ մո դել՝ նո րաձևու թյան 
ամ սագ րից: Իսկ, մի գու ցե, դա զգա-
յա կան կինն է, որ ձեռ նա ծու թյուն է 
ա նում տղա մարդ կանց հետ՝ ստի պե-
լով նրանց բա վա րա րել իր բո լոր պա-
հանջ ներն ու քմա հա ճույք նե րը:

Մի գու ցե, դա այն կինն է, որ մտա-
վոր հա ջո ղու թյան է հա սել և  իր հետ քը 
թո ղել հա սա րա կա կան կյան քում: Իսկ 
հնա րա վոր է՝ դա ի րա զեկ, ան կախ 
կինն է, որ ըն դու նակ է իր հա մար ճա-
նա պարհ հար թել կյան քում:

Տ ղա մար դու պատ կե րա ցում նե րը 
կա նա ցիու թյան վե րա բեր յալ միան-
գա մայն տար բեր են կա նա ցի պատ-
կե րա ցում նե րից: Բնա վո րու թյան այն 
գծե րը, որ կա նայք գնա հա տում են 
միմ յանց մեջ, հնա րա վոր է՝ չգրա վեն 
տղա մարդ կանց:

Եվ ընդ հա կա ռա կը՝ այն գծե րը, որ 
կա նայք սո վո րա բար դա տա պար տում 
են միմ յանց մեջ, կա րող են նրանց 
հմա յիչ դարձ նել տղա մար դու աչ քին:

Հա ճախ, երբ որևէ կին գրա վում է 
տղա մար դուն, հարց նում են՝ ին-

չու, որ հմայ քի հա մար: Նման դեպ քում 
հարց րեք տղա մար դուն, թող ին քը բա-
ցատ րի իր սի րե լիի հմայ քի գաղտ նի քը:

Դուք նկա տե՞լ եք, թե ինչ պես են հա-
ճախ մերժ վում ու ան տես վում շատ 
կա նայք, ով քեր, մեր կար ծի քով, օժտ-
ված են կա նա ցիու թյամբ: Ու րեմն 
տղա մարդն ու նի գնա հատ ման իր չա-
փա նիշ նե րը:

Նա գնա հա տում է կա նա ցիու թյու-
նը, քնքշու թյու նը, հա ճե լի բնա վո րու-
թյու նը, ու րախ սիր տը, տղա մար դուն 
հաս կա նա լու կա րո ղու թյու նը, ներ քին 
եր ջան կու թյու նը, ման կա կան ան կեղ-
ծու թյու նը:

Ար տա քի նի հար ցում ևս տ ղա-
մար դու և կ նոջ գնա հատ ման 

չա փա նիշ նե րը տար բեր են: Հարց րեք 
տղա մարդ կանց, թե ինչն է գե ղե ցիկ 
դարձ նում կնո ջը: Նրանք գնա հա-
տում են կնոջ աչ քե րի փայ լը, ժպի տի 
մաք րու թյու նը, ճա ճան չա փայլ դեմ քը, 
վար քագ ծի կա նա ցիու թյու նը, նա զան-
քը, ին չու չէ, նաև լավ ա ռող ջու թյու նը: 
Նրանք գնա հա տում են այն կնո ջը, ով 
լույս է սփռում շրջա պա տում, ու րա-
խու թյուն է տա րա ծում շուր ջը: Այն 
կա տար յալ կնո ջը, ով նվա ճում է տղա-
մարդ կանց ան կեղծ սե րը:

Կա նա ցի այս հատ կա նիշ նե րը տղա-
մարդ կանց տա լիս են խա ղա ղու թյան 
և  եր ջան կու թյան անն կա րագ րե լի ապ-
րում ներ: Մարդ կա յին այս հատ կա նիշ-
նե րը հմա յում են տղա մար դուն, նրա 
մեջ ա ռա ջաց նում քնքշու թյուն, կնո ջը 
չա րից ու վտանգ նե րից պահ պա նե լու 
ցան կու թյուն: Այս պի սի հատ կա նիշ նե-
րով կի նը ի դեա լա կան է տղա մար դու 
տե սա կե տից, ում մա սին ցան կա նում 
են հո գալ, խնա մել ու փայ փա յել:

Տ ղա մարդ կան ցից մե կը այս պես է 
ներ կա յաց նում իր խո հե րը. «Այդ 

հրա շա լի գի շե րը նստած էի բաց պա-

տու հա նի մոտ և նա մակ էի գրում իմ 
սի րե լիին: Երբ հի շում էի նրա խա ղաղ 
աչ քե րը, հեզ դեմ քը, այդ հի շո ղու թյու-
նից միայն խա ղա ղու թյուն և հանգս-
տու թյուն էր իջ նում իմ խռո վա հույզ և 
փո թոր կա լից հո գուն»:

Ա հա այս պես կա րող է կի նը հմա յել 
տղա մար դուն:

Մի ու րիշ տղա մարդ այս պես է նկա-
րագ րում ի դեա լա կան կնո ջը, ում ին քը 
հա վա նում է. « Նա ու ներ անն կա րա-
գրե լի քնքուշ, ման կա կան ձայն. վա րա-
կիչ ման կա կան ծի ծաղ, հմա յող ման-
կա կան ծա մած ռու թյուն ներ, ո րոն ցից 
ա մեն մի ե րի տա սարդ կա րող էր կորց-
նել գլու խը»:

Ո՞րն է ի դեա լա կան կի նը տղա մար-
դու կար ծի քով: Դա ի րեն զո հա-

բե րող կինն է, ով նվի րա բեր վել է բարձր 
չա փա նիշ նե րի և  ար ժեք նե րի: Դա այն 
կա տար յալ կինն է, որ հաս կա նում է 
ա մուս նու կա րիք նե րը և թեթևո րեն 
ար ձա գան քում նրա զգաց մունք նե րին: 
Այդ պի սի կի նը տար ված չէ այն բա նով, 
որ նրան դարձ նի այն պի սին, ինչ պի սին 
նա պետք է լի նի իր կար ծի քով, այլ ըն-
դու նում է նրան այն պի սին, ինչ պի սին 
նա կա, և նե րո ղամ տու թյամբ է վե րա-
բեր վում նրա մարդ կա յին թու լու թյուն-
նե րին՝ կենտ րո նա նա լով ա մուս նու ու-
ժեղ հատ կա նիշ նե րի վրա:

Ի դեա լա կան կի նը հնա զանդ է և  ու նի 
զո հա բե րող հո գի, սա կայն... նա թույլ 
չի տա, որ ի րեն վի րա վո րեն կամ ոտ նա-
հա րեն: Նա ո՛չ ծա ռա է, ո՛չ էլ ստրկու-
հի: Իս կա կան կի նը եր բեք չի կորց նում 
ինք նա հար գան քի զգա ցու մը: Նա գի-
տակ ցում է, որ ին քը ար ժա նա վա յել 
անձ նա վո րու թյուն է՝ ար ժա նի հար-
գան քի և պատ շաճ վե րա բեր մուն քի:

Տ ղա մար դու սե րը արթ նաց նե լու ար-
վես տը մատ չե լի է ցան կա ցած կնոջ, 
քա նի որ դա հիմն ված է նրանց բնա ծին 
բնազդ նե րի վրա: Սա կայն մեր օ րե րում 
կա նա ցի բնազդ նե րից շա տե րը ժան-
գո տել են՝ հազ վա դեպ օգ տա գոր ծե լու 
պատ ճա ռով: Կի նը պար զա պես պետք 
է վե րած նի բնու թյու նից ի րեն տրված 
հմայք ը:

Մի կարևոր պահ ևս. տղա մար-
դիկ չեն սի րում ա նար ժա նա պա-

տիվ կա նանց: Նրանց հա մար կարևոր 
է կնոջ հա կազ դե ցու թյու նը: Հա ճախ 
ա մու սի նը կա րող է կո պիտ խո սել, 
քննա դա տել ա ռանց հիմ նա վոր պատ-
ճա ռի, ա նար դա րա ցի վե րա բեր վել, 
ան տե սել կնո ջը: Կարևո րը ոչ այն քան 
ա մուս նու ա րարքն է, որ քան կնոջ ար-
ձա գան քը: Տ ղա մար դիկ չեն գնա հա-
տում այն կնո ջը, ով պա տաս խա նում 
է նույն ձևով, ար ձա գան քում բար կու-
թյամբ, պար փակ վում իր մեջ, կամ 
հետ մղվում մտրա կա հար վա ծի պես: 
Այս ձևով ար ձա գան քե լով՝ կի նը ցավ 
է պատ ճա ռում ա մե նից ա ռաջ ի րեն, 
նաև սա ռեց նում է ա մուս նու սե րը:

Ոչ մի տղա մար դու դուր չի գա լիս կնոջ 
չա րա միտ, կռվա զան բնույ թը: Նաև 
նրան պետք չէ այն պի սի կին, ում ին քը 
կա րող է նվաս տաց նել: Նրան պետք է 
կրա կոտ կին, ում մեջ այր վում է թաք-
նված կրա կը, և  ում հեշտ չէ հրա մա յել:

Տ ղա մարդ կանց դուր են գա լիս 

քնքշո րեն ան կախ, հա մար ձակ կա-
նայք, ո րոնց չեն կա րող շփո թեց նել ան-
գամ ա մե նան վաս տա ցու ցիչ դի տո ղու-
թյուն նե րը:

Ար ժա նա պա տիվ է այն կի նը, ով 
կա րո ղա նում է դի մա նալ տղա-

մարդ կա յին կո պիտ բնույ թին, ա ռանց 
ա վե լորդ տա ռա պանք նե րի և վի ճա բա-
նու թյուն նե րի: Կի նը կա րող է իր վե րա-
բեր մուն քով մեղ մել մթնո լոր տը և կան-
խել ճգնա ժա մը՝ այդ պի սով ու ժե ղաց-
նե լով ա մուս նու սե րը և քնք շու թյու նը:

Կա նայք պետք է ի րենց մեջ զար-
գաց նեն այս հատ կա նիշ նե րը, սա-
կայն` ան կեղ ծո րեն: Խա ղը շատ ա րագ 
է բա ցա հայտ վում: Կա նանց ան կեղ-
ծու թյու նը և վս տա հե լու, նվիր վե լու 
հատ կու թյու նը կա րող են պար զա պես 
ան դի մադ րե լի դարձ նել նրանց, ե թե, 
ի հար կե, դի մա ցի նը լուրջ անձ նա վո-
րու թյուն է:

Տ ղա մար դու հա մար ան կարևոր չէ 
նաև կնոջ ար տա քին գրավ չու թյու նը, 
դիր քը, շար ժուձևը: Կ նոջ հմայք նե րը 
տա րի քա յին սահ մա նա փա կում չեն 
ճա նա չում:

Ի դեա լա կան կի նը ա զատ հո գի է, 
ու նի կամք ՝ ընտ րե լու իր կյան-

քը և  իր ու ղին: Թե պետ նա իր ժա մա-
նա կի մեծ մա սը նվի րում է ըն տա նի-
քին, ի րեն տնա յին գե րու թյան մեջ չի 
զգում: Նա հոգ է տա նում բո լո րի մա-
սին, զո հա բեր վում է կա մա վոր ձևով 
և  ողջ սրտով: Նրան ա ռաջ նոր դում է 
քնքուշ սե րը մեր ձա վոր նե րի հան դեպ: 
Շատ տղա մար դիկ այն կար ծի քին են, 
որ կի նը իր կա րիե րան պետք է հա մա-
րի տնա յին կա րիե րան, իսկ փառ քը՝ 
ա մուս նու սերն ու հար գան քը իր հան-
դեպ, ինչ պես նաև ե րե խա նե րի եր ջան-
կու թյու նը:

Տ ղա մար դիկ կար ծում են, որ լա վա-
գույն կի նը կա րող է զար գաց նել այս 
բո լոր հատ կա նիշ նե րը և լց նել այն դա-
տար կու թյու նը, որ զգում է տղա մար դը 
իր օ րի նա կան կե սի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում: Կա նա ցիու թյու նը 
նաև կա պա հո վի այն եր ջան կու թյու նը 
և խա ղա ղու թյու նը, ո րին ձգտում է յու-
րա քանչ յուր կին: 

Ըստ` Հելեն Անդելինի

ԿԻ ՆԸ՝ 
ՏՂԱ ՄԱՐ ԴՈՒ 

ԱՉ ՔԵ ՐՈՎ

… Մի փոքր լռե լուց հե տո աղ ջիկն 
ա սաց` բայց մենք տուն չու նենք, որ-
տե՞ղ ենք ապ րե լու: Տ ղան ժպտաց 
ու պա տաս խա նեց, որ ին քը հո վա-
նոց ու նի, որ հո վա նո ցը բո լո րո վին 
նոր է և կ բաց վի, ե թե սեղ մես կո ճա-
կը: Ա սաց նաև, որ հո վա նո ցը հրա-
շա լի տուն է՝ եր կու սին շատ հար-
մար: Ճիշտ է, այդ տու նը պա տեր 
չու նի, բայց, դրա փո խա րեն, ե թե 
ձեռքդ մեկ նես, հեշ տո րեն կա րող ես 
ի մա նալ, թե ինչ ե ղա նակ է դրսում:
 Տուն-հո վա նո ցով հա ճե լի է ճամ փոր-
դել, անձրևին ունկնդ րել ու նաև… 
 Բայց աղ ջի կը չհարց րեց` նաև ի՞նչ: Աղ-
ջի կը պար զա պես գնաց ու րի շի մոտ, 
ո րով հետև այդ ու րի շը հար մա րա-
վետ բնա կա րան ու ներ, թեև հո վա նոց 
չկար նրա տա նը: Ինչ նե րի՜ն էր պետք: 
Մար դը եր կու տան կա րիք չու նի… 
 Հի մա, շատ տա րի ներ հե տո, աղ-
ջի կը վեր ջա պես հաս կա ցել է, թե 
ինչ հրա շա լի հո վա նոց է կորց րել: 
Դա մի փոք րիկ պա րաշ յուտ էր, 
ո րից բռնվե լով կա րե լի էր թռչել` 
հատ կա պես անձրևոտ օ րե րին… 
Եվ աղ ջի կը թախ ծում է իր ար դեն 
ե րեք սեն յա կա նոց բնա կա րա նում, 
ո րով հետև որ քան մեծ է բնա կա րա-
նը, այն քան հե ռու են ի րա րից այն տեղ 

ապ րող նե րը: Ու երբ անձրև է գա լիս, 
աղ ջիկն ու զում է պա տու հա նից դուրս 
նետ վել` հո վա նո ցը գտնե լու հույ սով: 
Բայց արդ յո՞ք տասն հին գե րորդ հար-
կից կա րող ես ի մա նալ, թե որ հո վա-
նոցն է քո նը… 

Լեոնիդ Են գի բար յան

ՀՈՎԱՆՈՑ

Ընտանեկան
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Մի ա ռի թով փոր ձա գետ նե րի 
խում բը հար ցում է անց կաց րել 
չոր սից ութ տա րե կան ե րե խա նե-
րի շրջա նում` բո լո րին տա լով միև-
նույն հար ցը. «Ի՞նչ է սե րը»:

Պարզ վել է, որ պա տաս խան նե-
րը սպա սվա ծից ա վե լի խո րի մաստ և  
ընդգր կուն են ե ղել:

Ա հա դրան ցից մի քա նի սը.

«Երբ իմ տա տի կը ծանր հի վանդ 
էր, նա այլևս չէր կա րո ղա նում 
կռա նալ և  ոտ քե րի ե ղունգ նե րը 
ներ կել: Եվ դա ա նում էր իմ պա-
պի կը նույ նիսկ այն ժա մա նակ, 
երբ ինքն էլ դժվա րու թյամբ էր 
կռա նում: Դա սեր է»:

Ռե բե կա, 6 տա րե կան

«Ե թե ինչ-որ մե կը սի րում է քեզ, 
ա պա նա ա ռանձ նա հա տուկ կեր-
պով է ար տա բե րում քո ա նու նը: Եվ 
դու գի տես, որ քո ան վա նը ո չինչ 
չի սպառ նում, երբ այն գտնվում է 
նրա բե րա նում»:

Բիլ լի, 4 տա րե կան

« Սերն այն է, որ երբ դու գնում 
ես ինչ-որ տեղ` հա մեղ ընթ րիք 
ա նե լու, նրան ես տա լիս քո բա ժին 
տա պա կած կար տո ֆի լի մեծ մա սը 
և չես պա հան ջում, որ դրա փո խա-
րեն նա էլ քեզ ինչ-որ բան տա»:

Քրիս սի, 6 տա րե կան

«Ե թե սի րում ես, ա պա ժպտում 
ես նույ նիսկ այն ժա մա նակ, երբ 
հոգ նած ես»:

Թեր րի, 4 տա րե կան

« Սերն այն է, որ երբ իմ մայ րի կը 
սուրճ է պատ րաս տում հայ րի կիս 
հա մար, նրան տա լուց ա ռաջ մի 
կում է ա նում, որ պես զի հա մոզ վի, 
որ սուր ճը հա մեղ է»:

Դե նի, 7 տա րե կան

« Սերն այն է, որ դու տղա յին 
ա սում ես, որ քեզ շատ է դուր ե կել 
նրա վեր նա շա պի կը, և դ րա նից 
հե տո նա ա մեն օր այդ վեր նա շա-
պիկն է հագ նում»:

Նոել, 7 տա րե կան

« Սերն այն է, որ քո շնի կը լի զում 
է այտդ, թե կուզ դու նրան մի ամ-
բողջ օր մե նակ ես թո ղել տա նը»: 

Մե րի, 4 տա րե կան

«Երբ դու սի րում ես, քո թար թիչ-
ներն ա նընդ հատ թռչում են վերև, 
իջ նում ներքև, վերև-ներքև, և 
նրանց ա րան քից աստ ղիկ ներ են 
երևում»:

Կա րեն, 7 տա րե կան

«Ե թե դու չես սի րում, ա պա ոչ 
մի դեպ քում չպետք է ա սես. «Ես 
սի րում եմ քեզ», բայց ե թե սի-
րում ես, ա պա ա նընդ հատ պետք 
է կրկնես: Մար դիկ դա մո ռա նում 
են»:

Ջե սի կա, 8 տա րե կան

Եվ, վեր ջա պես, օ րե րից մի օր Լեո 
Բաս կագ լիան` մտահ ղաց ման հե-
ղի նա կը, բա ցատ րեց այս հարց ման 
ի մաս տը. նրա նպա տակն էր գտնել 
ա մե նա հո գա տար փոք րի կին: 

Եվ այս պես` այդ «մրցույ թում» հաղ-
թող է ճա նաչ վել չորս տա րե կան մի 
փոք րիկ: 

Նրա հարևա նը միայ նակ մի տղա-
մարդ էր, ում կի նը վեր ջերս էր մա հա-
ցել: Տես նե լով, որ տղա մար դը բա կի 
նստա րա նին կծկված ար տաս վում է, 
փոք րի կը մտել էր բակ, տղա մար դու 
ոտ քե րի ա րան քից խցկվել ու նստել 
նրա ծնկնե րին` եր կար ժա մա նակ 
մնա լով այդ դիր քում: «Ի՞նչ էիր ա սում 
այդ քան ժա մա նակ». հարց րել էր նրա 
մայ րը, և փոք րի կը պա տաս խա նել էր. 
«Ո չինչ: Ես օգ նում էի նրան լաց լի-
նել»:

Թարգ մա նեց Սո նա Միս կար յա նը

Ա ՄԵ ՆԱ ՀՈ ԳԱ ՏԱՐ ՓՈՔ ՐԻ ԿԸ

ԻՄ ՓՈՔՐԻԿ ՍԻՐՏԸ

Մանկական

Ես փոք րիկ, շա՜տ փոք րիկ մի 
սիրտ ու նեմ: Տա տիկս ա սում է. 

« Մար դու սիր տը չպետք է դա տարկ 
մնա: Դա տարկ սիր տը դա տարկ ծաղ-
կա մա նի նման տգեղ է ու կա րող է ցավ 
պատ ճա ռել մար դուն»:

Ա հա թե ին չու եր կար ժա մա նակ 
խոր հում եմ, թե ում նվի րեմ իմ այս 
փոք րիկ սիր տը: Ա վե լի ճիշտ` ո՞ւմ տե-
ղա վո րեմ սրտիս մեջ, որ ա վե լի լավ լի-
նի: Ու զում եմ իմ փոք րիկ սիր տը նվի-
րել մի մար դու, ում բո լո րից շատ եմ 
սի րում: Նրան, ով իս կա պես ար ժա նի 
կլի նի իմ փոք րիկ ու շատ մա քուր տան 
մեջ տե ղա վոր վե լու: Ճիշտ եմ ա սում 
չէ՞… Հայ րիկս ա սում է. « Մար դու սիր-
տը հյու րա նոց չէ, որ գան, մի քա նի 
ժամ կամ մի քա նի օր ապ րեն ու գնան: 
Ոչ էլ ճնճղու կի բույն, որ գար նա նը 
հյուս վի, իսկ աշ նա նը քա մին քշի, տա-
նի»: Իս կա պես, չգի տեմ, թե ինչ բան է 
սիր տը: Բայց հա մոզ ված եմ, որ սիր-
տը բա րի ու շատ ազ նիվ մարդ կանց 
տեղն է, այն էլ` մշտա կան տե ղը: Լավ 
խոր հե լուց հե տո մտա ծե ցի, որ սիրտս 
ամ բող ջո վին, անմ նա ցորդ նվի րե լու 
եմ մայ րի կիս:

Այդ պես էլ ա րե ցի:
Երբ նա յե ցի, տե սա, որ մայ րիկս 

հեշտ ու հան գիստ տե ղա վոր վել էր, 
սա կայն սրտիս կե սը դա տարկ էր մնա-
ցել: Պարզ է, ես հենց սկզբից պետք է 
գլխի ընկ նեի ու սիրտս եր կու սին` մայ-
րի կիս ու հայ րի կիս նվի րեի:

Այդ պես էլ ա րե ցի:
Հե տո գի տե՞ք ինչ պա տա հեց: Երբ 

նա յե ցի, տե սա, որ սրտումս դեռ մի 
ա հա գին տեղ է մնա ցել: Եվ սրտիս դա-
տարկ անկ յու նը ան մի ջա պես նվի րե-
ցի ինձ հա րա զատ, շա՜տ հա րա զատ 
մարդ կանց` մեծ եղ բորս, փոքր քրոջս, 
պա պի կիս ու տա տի կիս, նաև իմ լավ 
ու բա րի քե ռուն: Մ տա ծե ցի` ա՜յ թե 
ի րա րան ցում կլի նի հի մա այն տեղ… 
Այդ քան մարդ ինչ պե՞ս է տե ղա վոր վե-
լու այդ փոք րիկ սրտում:

Աստ վա՛ծ իմ, նա յեմ` ի՞նչ տես նեմ. 
նրանք բո լո րը միա սին ըն դա մե նը 
սրտիս կեսն են զբա ղեց րել, ու ղիղ կե-
սը: Հան գիստ տե ղա վոր վել էին, զրու-
ցում էին, ծի ծա ղում… ի՜նչ նեղ վածք, 
ի՜նչ բան… 

Լա՛վ, մտա ծում եմ, հի մա ո՞ւմ հերթն 
է… 

Եվ սրտիս դա տարկ մնա ցած կե սը սի-
րով նվի րե ցի մեր թա ղի բո լոր ազ նիվ 
մարդ կանց, իմ լավ ու բա րի բա րե կամ-
նե րին ու ըն կեր նե րին, ինչ պես նաև բո-
լոր այն ու սու ցիչ նե րին, ով քեր սի րում 
են ե րե խա նե րին… Աստ վա՛ծ իմ, մի՞ թե 
հա վա տա լու բան է. այդ փոք րիկ սիր-
տը, ախր, ինչ պե՞ս կա րող է այդ քան մեծ 
լի նել: Մեր մեջ ա սած, հայ րիկս մի հա-
րուստ հո րեղ բայր ու նի, շա՜տ հա րուստ 
հո րեղ բայր: Մ տա ծե ցի. քա նի որ բո լոր 
լավ մարդ կանց տե ղա վո րել եմ սրտիս 
մեջ, հորս հո րեղ բորն էլ մի անկ յու նում 
տեղ տամ: Բայց նա չտե ղա վոր վեց: Ինչ-
քան չար չար վե ցի` ա ն օգուտ: Խղճա-
ցի նրան, բայց ի՞նչ կա րող էի ա նել: 
Ես մեղք չու նեի, մե ղա վո րը, հաս տատ, 
ինքն էր: Երբ մի կերպ ներս էր խցկվում, 
դրսում էին մնում նրա փո ղի հսկա յա-
կան սնդուկ նե րը: Եվ նա հևիհև դուրս 
էր վա զում` սնդուկ նե րի հետևից: Հի մա 
սրտումս ըն դա մե նը մի շա՜տ փոք րիկ 
տեղ է մնա ցել: Եվ գի տե՞ք` ում հա մար 
եմ պա հել… Ճիշտ կռա հե ցիք, պա հել եմ 
բո լոր չար ու վատ մարդ կանց հա մար: 
Սա կայն մի պայ մա նով` որ նրանք փոխ-
վեն, ե րե խա նե րին չնե ղաց նեն, ծո վե րը 
չաղ տո տեն, կեն դա նի նե րին չոչն չաց նեն, 
և  առ հա սա րակ… ոչ մե կին վա տու թյուն 
չա նեն… Այդ դեպ քում միայն նրանք 
կդառ նան իմ փոք րիկ ու բյու րեղ յա 
սրտի ար ժա նի բնա կիչ նե րը: Հի մա նոր 
եմ հաս կա նում, թե մի փոք րիկ, շա՜տ 
փոք րիկ սիր տը որ քա՜ն մեծ կա րող է 
լի նել: Այդ պես է, չէ՞: Ան գամ ե թե բո լոր 
մար դիկ բա րիա նան ու սիրտս մտնեն, 
միև նույնն է, սրտումս դեռ է լի մի քիչ 
տեղ կմնա… 

Գու ցե ան տառ նե րի հա մար, լեռ նե րի, 
թռչուն նե րի, ձկնե րի, եղ նիկ նե րի, փղե-
րի և  է լի շա՜տ ու շատ բա նե րի հա մար: 
Իս կա պես, զար մանք բան է, չես հաս-
կա նում` սա սի՞րտ է, թե՞ ան ծայ րա-
ծիր օվ կիան… Ախր, այդ պի սի փոք րիկ 
սիր տը ինչ պե՞ս չի լցվում, հը՞… Գու ցե 
ա մեն ինչ հաս կա նամ, երբ մե ծա նամ: 

Բայց հի մա, քա նի դեռ սրտումս տեղ 
կա, սիրտս պի տի տամ ու նվի րեմ բո-
լո՜ր-բո լո՜ր լավ ու բա րի մարդ կանց: 
Սիր տը հենց դրա հա մար է: Մի՞ թե 
այդ պես չէ… 

Նա դեր Էբ րա հի մի

Ե ԹԵ... Չ ԼԻ ՆԵՔ  Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՆՄԱՆ...

«Ճշ մա րիտ ա սում եմ ձեզ. ե թե 
դար ձի չգաք և չ լի նեք ե րե-

խա նե րի նման, չեք մտնի երկն քի ար-
քա յու թյու նը» (Մատ թեոս 18.3)։

Նրանք գա լիս են այն քա՜ն անս պա-
սե լի և  այն քա՜ն սպաս ված: Դառ նում 
են մեր կյան քի ու ի րա կա նու թյան 
ան բա ժա նե լի մա սը: Երբ մենք հա-
վա տում ենք հե քիաթ նե րին, նրանք 
ի րա կա նու թյուն են դառ նում: Այդ 
ի րա կա նու թյու նը դու ես, փոք րի՛կս: 
Հի մա, փոք րի՛կս, հի մա է սկսվում 
մեր հե տաքր քիր զրույ ցը: Երկ խո սու-
թյուն, որ ե թե ու նի սկիզբ, ա պա եր-
բեք չու նի վերջ...

Մենք կխո սենք քո մա սին, փոք-
րի՛կս, որ այն քա՜ն գե ղե ցիկ հայտ-
նվե ցիր մեր կյան քում: Գե ղեց կաց րիր 
այն քո ան մեղ ներ կա յու թյամբ և  ան-
կա շառ սի րով:

Մեր զրույ ցը սկսվում է այ սօր, երբ 
դու դեռ քո ման կա կան ե րազ նե րում 
ես, սի րո ճի չե րում ու ան մեղ ա չուկ-
նե րի փայ լե րում: Քո չհաս կաց ված 
սի րո ու հույ զե րի աշ խար հում: Մենք 
չենք կա րող ամ բող ջո վին հաս կա նալ 
քեզ, փոք րի՛կս, այն քան որ հրա շա լի 
ես դու, քո ման կական կանչն ու սի-
րո ու ղեր ձը: Սի րո ու պաշտ պան ված 
լի նե լու ու ղեր ձը: Ող ջու նում ենք քո 

մուտ քը, փոք րի՛կս: Եվ ձգտում հաս-
կա նա լ ու ըմբռ նե լ մեր պար տա վո-
րու թյուն ներն ու պա տաս խա նատ-
վու թյու նը, որ ու նենք քո հան դեպ: 
Ճիշտ դաս տիա րա կու թյամբ ու ըմ-
բռ նո ղու թյամբ: Որ պես զի չխա թա-
րենք քո ա նեղծ վստա հու թյու նը: Եվ 
որ պես զի քո լու սե, պայ ծառ աշ խար-
հից մեր աշ խար հը մուտք գոր ծե լուց 
հե տո նույն քան պայ ծառ մնան քո 
ե րազ նե րը, քո վստա հու թյու նը և սի-
րո այն մեծ հե քիա թը, որ ան կա րող 
ենք հաս կա նալ մենք՝ մե ծա հա սակ-
ներս:

Ա ղա վաղ ված է մեր աշ խար հը, փոք-
րի՛կս, ուր մուտք ես գոր ծում դու` քո 
ման կա կան հրաշք ներ կա յու թյամբ 
ու սպա սե լիք նե րով: Դու գա լիս ես 
սո վո րե լու քո ե րա զա յին սպա սում-
նե րով, հույ սե րով ու ան կա շառ սի րո 
քո ողջ հմայ քով: Դու գա լիս ես նաև 
սո վո րեց նե լու մեզ, փոք րի՛կս: Սո վո-
րեց նե լու` ինչ պես են սի րում անմ նա-
ցորդ ու ան շա հախն դիր: Ման կա կան 
ա նեղծ սի րով:

Կար դա րաց նենք քո վստա հու թյու-
նը, փոք րի՛կս: 

Հո վիկ Մ խի թար յան 
խմբագիր
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Այս ծա ռի ըն կույ զը հա վա քում են գի-
շե րը, քա նի որ ցե րե կը ե թե րա յու ղե րը և 
խե ժը կա րող են ար բեց նել կամ ու ժեղ 
գլխա ցա վեր ա ռա ջաց նել: Հին ժա մա-
նակ նե րում նրա հա մեղ ու սննդա րար 
պտուղ նե րը կա րող էին ճա շա կել միայն 
ունևոր մար դիկ: Հնում այս բույ սը հա-
մար վում էր հա կա թույն, իսկ սեր մե րը՝ 
ամ րապն դող, կազ դու րիչ մի ջոց, ո րոնք 
ի րենց հա վա սա րը չու նեին:

Եվ այս պես՝ գետ նա նուշ… Այն կան-
խար գե լում է սիրտ –  ա նո թա յին հի-
վան դու թյուն նե րը, պայ քա րում ա թե-
րոսկ լե րո զի դեմ: Բու ժում է լյար դի, 
շնչա ռա կան և մար սո ղա կան հա մա-
կար գի հի վան դու թյուն նե րը: 
Բարձ րաց նում է օր գա նիզ-
մի դի մադ րո ղա կա նու-
թյու նը, նվա զեց նում 
քաղց կե ղա յին ու-
ռուցք նե րի հա վա-
նա կա նու թյու նը, 
կան խար գե լում 
շ ա  ք ա  ր ա խ  տ ը , 
ինչ պես նաև ու-
ժե ղաց նում և  ամ-
րապն դում է պո-
տեն ցիան:

Այդ ըն կույզ նե րի 
բա ղադ րու թյան մեջ 
մտնող լյու տեին և զեակ-
սան տին կա րո տոիդ նե րը 
փոք րաց նում են ցան ցա թա ղան թի 
ծե րու նա կան դիստ րո ֆիա յի հա վա նա-
կա նու թյու նը և բա րե լա վում տա րեց 
մարդ կանց տե սո ղու թյու նը: Ֆե նո լա-
յին նյու թե րը բա րեն պաստ են ազ դում 
մաշ կի ու մա զե րի գե ղեց կու թյան վրա, 
իսկ ֆի տոս տե րոլ նե րը ամ րապն դում 
են ի մու նա յին հա մա կար գը: Այս սեր մի 
յու ղը ու նի ար տա հայտ ված հար թեց-
նող հատ կու թյուն: Հար թում է կնճիռ-
նե րը, ու նի վերք ա մո քիչ և հա կա բոր-
բո քա յին հատ կու թյուն ներ:

Գետ նա նու շը բա վա կա նա չափ կա լո-
րիա կան սննդամ թերք է: Նրա ըն դա մե-
նը 100 գրա մը պա րու նա կում է հա սուն 
տղա մար դու օ րա կան է ներ գե տի կա-
կան պա շար նե րի մո տա վո րա պես մեկ 
հին գե րորդ մա սը: Գետ նա նու շը հա-
րուստ է բու սա կան օգ տա կար յու ղե-
րով ու սպի տա կուց նե րով, հա կաօք սի-
դանտ նե րով ու բջջան յու թով: Պա րու-
նա կում է ալ յու մի նիում, վա նա դիում, 
եր կաթ, կրեմ նիում, ման գան, ար ճիճ, 
թիա մին, նի կո տի նաթ թու, մագ նիում, 
ֆոս ֆոր և  այլն:

Այս սեր մե րը հսկա յա կան բու ժա կան 

ազ դե ցու թյուն ու նեն մար դու օր գա-
նիզ մի վրա, այդ թվում նյար դե րի և  
ի մու նի տե տի:

Ե թե ա մեն օր ա ռա վոտ յան, նա խա-
ճա շին մենք ու տենք գետ նա նու շի մի 
քա նի սերմ, ա պա ամ բողջ օ րը ա ռույգ 
կլի նենք: Հարցն այն է, որ այս սեր մե-
րում պա րու նակ վող ճար պե րը չեն վնա-
սում ա նոթ նե րը: Սնն դա յին բջջա թե լիկ-
նե րի շնոր հիվ ըն կույզ նե րը նպաս տում 
են ա ղի նե րի փա փուկ մաքր մա նը և  օգ-
նում սա տա րե լու նրա միկ րոֆ լո րա յին: 
Այս սեր մե րը ու նեն նաև հա կա դեպ-
րե սիվ ազ դե ցու թյուն և  ամ րապն դում 
են նյար դա յին հա մա կար գը՝ մար դուն 

ա վե լի կա յուն դարձ նե լով սթրես-
նե րի հան դեպ: Նրանց մեջ 

բա վա կա նին շատ է B1 
վի տա մի նը: Հենց այդ 

փաս տով է բա ցա տր-
վում նրանց օգ տա-
կար ազ դե ցու թյու-
նը դեպ րե սիա նե-
րի ու սթրես նե րի 
ա ռու մով: Չ նա յած 
իր բարձր կա լո-
րիա կա նու թյա նը, 

գետ նա նու շը շատ 
օգ տա կար է նրանց 

հա մար, ով քեր պայ-
քա րում են ա վե լորդ կի-

լո գրամ նե րի դեմ: Ըն դա մե նը 
մի քա նի ըն կույ զը հա գեց վա ծու-

թյան զգա ցում է ա ռա ջաց նում: Ինչ պես 
ցան կա ցած սննդամ թեր քի դեպ քում, 
այս տեղ ևս խոր հուրդ չի տրվում չափն 
անց նել: Հար կա վոր է օգ տա գոր ծել 
օ րա կան 30 գրա մից ոչ ա վել: 

Մի շատ կարևոր փաստ ևս:
Գի տա կա նո րեն ա պա ցուց ված է գետ-

նա նու շի օգ տա կա րու թյու նը տղա մար-
դու սե ռա կան թու լու թյան ժա մա նակ: 
Ե րեք շա բաթ օ րա կան 30 գրամ սեր մեր 
օգ տա գոր ծե լով` կա րե լի է նվա զեց նել 
իմ պո տեն ցիա յի զար գաց ման ռիս կը և 
վե րաց նել սե ռա կան խան գա րում նե րը, 
ո րոնք ար դեն կան: Պատ ճառն այն է, որ 
այս սեր մե րում պա րու նակ վում է մեծ 
քա նա կու թյամբ ար գի նին կոչվող նյու-
թը, ո րը պա տաս խա նա տու է ա նոթ նե-
րի լայ նաց ման հա մար, և  արդ յուն քում 
բա րե լա վում է է րեկ տիլ գոր ծըն թա ցը:

Ա սենք, որ այս ըն կույ զը հար կա վոր 
է օգ տա գոր ծել ա ռանց որևէ ջեր մա յին 
մշակ ման, ա ռանց ա ղով բո վե լու: Այն 
ա ռա վել օգ տա կար է հում վի ճա կում:

Գետ նա նուշ՝ է ժան, հա մեղ, օգ տա-
կար… ..

ՀՈՒՄՈՒՍ
400 գ եփած սիսեռ
2 ճ.գ. թահին 
1 լիմոնի հյութ
1 թ.գ. աղ
1 մեծ պճեղ սխտոր
1 թ.գ. համեմի սերմ
1 թ.գ. քիմիոն
Սիսեռը կեղևազրկել։ Բոլոր բաղադրիչները խառնել և հարել բլենդերով, մինչև 
դառնա միատարր զանգված։ Մատուցելիս զարդարել ձիթապտղի յուղով և 
չորացրած անանուխ փշրել (կամ կարմիր քաղցր պղպեղ):

 Կ ՅԱՆ ՔԻ ԾԱՌ

Բժշ կու թյան ո լոր տում զար-
գա նում են ժա մա նա կա կից 

տեխ նո լո գիա նե րը, կա տա րե լա-
գործ վում են մե թոդ նե րը, մեծ թիվ 
են կազ մում բժշկա կան կենտ րոն-
ներն ու հի վան դա նոց նե րը, ո րոնք 
հա գե ցած են ինչ պես բու ժա կան, 
այն պես էլ ախ տո րո շիչ ա մե նա ժա-
մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով: 
Դրան զու գըն թաց մե ծա նում է նաև 
ոչ ա վան դա կան բժշկու թյան կենտ-
րոն նե րի թի վը: Սա կայն, ցա վոք, չեն 
նվա զում տա րա տե սակ հի վան դու-
թյուն նե րը (սրտա նո թա յին, քաղց-

կե ղա յին, ին ֆեկ ցիոն, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 
և  այլն) և դ րանց ծանր հետևանք-
նե րը: Հի վան դու թյուն նե րի 61%-ը 
բա ժին է ընկ նում սրտա նո թա յին հի-
վան դու թյուն նե րին, 16%-ը` քաղց կե-
ղին: Ըստ Ա ռող ջա պա հու թյան հա-
մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու թյան 
(ԱՀԿ) տվյալ նե րի` ա մեն տա րի մոտ 
17 մի լիոն մարդ մա հա նում է միայն 
սրտա նո թա յին հի վան դու թյուն նե-
րից (ՍԱՀ). ողջ աշ խար հում գրանց-
վող մա հե րի 29%-ը, ո րոնք հիմ նա կա-
նում հնա րա վոր էր կան խար գե լել… 

Հնա րա վո՞ր է արդ յոք կան խել այդ 
ա մե նը, խու սա փել հի վան դու թյուն-
նե րից և մա հե րից: Կա՞ արդ յոք ելք: 
Հնա րա վո՞ր է լի նել եր կա րակ յաց և  
ա ռողջ: 

ԱՅՈ՛:
Սր տա նո թա յին հի վան դու թյուն-

նե րի հիմ նա կան ռիս կի գոր ծոն նե րը 
ար տա քին են, և հ նա րա վոր է կա-
ռա վա րել: Ութ կա ռա վա րե լի գոր-
ծոն նե րից հին գը կապ ված են սննդի 
հետ. ար յան մեջ խո լես տե րի նի, եռ-
գլի ցե րիդ նե րի բարձր մա կար դակ, 
զար կե րա կա յին բարձր ճնշում (հի-
պեր տո նիա), մարմ նի ա վե լորդ քաշ, 
շա քա րա յին դիա բետ: Սնն դի հետ 
չառնչ վող գլխա վոր ե րեք գոր ծոն-
ներն են` ծխե լը, սա կա վա շարժ կեն-
սա կեր պը, սթրե սը:

Ան կա ռա վա րե լի գոր ծոն ներն են` 
տա րի քը, սե ռը, ժա ռան գա կա նու-

թյու նը, ո րոնք ա ռա ջա տար ռիս կի 
գոր ծոն ներ չեն: Քաղց կե ղը մե ծա-
մա սամբ հնա րա վոր է կան խար գե-
լել. քաղց կե ղա յին հի վան դու թյուն-
նե րի 35 %-ի պատ ճա ռը թաքն ված է 
սննդի մեջ, իսկ 30 %-ը` ծխե լու:

Սի րե լի՛ ըն թեր ցող, մեր պար բե-
րա կա նի է ջե րում մենք ցան կա նում 
ենք ձեզ ծա նո թաց նել ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման և  ամ րապնդ ման հա-
մաշ խար հա յին նվա ճում նե րին:

Ըստ ԱՀԿ-ի վի ճա կագ րու թյան` 
հի վան դու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման 
50-60%-ի պատ ճա ռը կեն սա կերպն 

է, 20%-ի պատ ճա ռը` է կո լո գիան, 
շրջա պա տող մի ջա վայ րը, 10-15%-ի 
պատ ճա ռը` ժա ռան գա կա նու թյու-
նը: Ցա վոք, մի ջոց նե րի մեծ մա սը 
տրա մադր վում է ոչ թե ա ռող ջու-
թյան պահ պան մա նը և  ամ րապնդ-
մա նը, այլ հի վան դու թյուն նե րի 
բուժ մա նը:

Այս խո րագ րի ներ քո ներ կա յաց-
ված նյու թե րը ձեզ կծա նո թաց նեն 
ա ռողջ կեն սա կեր պի կա նոն նե րին, 
ո րոնք կօգ նեն ոչ միայն փո խել հի-
վան դու թյան ըն թաց քը, այլև զգա-
լիո րեն բա րե լա վել ա ռող ջու թյու նը և 
պահ պա նել այն:

Մենք ներ կա յաց նում ենք ա ռողջ 
կեն սա կեր պի այն պի սի կա նոն ներ, 
ո րոնք բժշկա գի տու թյան ո լոր տի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից ու սում-
նա սիր վել են 25 տա ր վա ըն թաց քում 
և հ րա տա րակ վել ա վե լի քան 220 գի-
տա կան աշ խա  տու թյու նում:

Ա ռա ջար կում ենք ձեզ ծա նո թա նալ 
ա ռողջ կեն սա կեր պի և սնն դա կար-
գի կա նոն նե րին, բժշկա գի տու թյան 
ո լոր տի նվա ճում նե րին և բուժ ման 
այն պի սի արդ յու նա վետ մի ջոց նե րի, 
ո րոնք ձեզ կպարգևեն եր կա րա կե-
ցու թյուն և  ա ռող ջու թյուն:

ԵՂԵ՛Ք ԱՌՈՂՋ ԵՎ ԵՐՋԱՆԻԿ: 

Հարգանքներով՝ 
նյարդավիրաբույժ՝ 

Սամվել Սարգսյան

ԼԻ ՆԵՆՔ 
Ա ՌՈՂՋ ԵՎ  ԵՐ ՋԱ ՆԻԿ

Առողջ ապրելակերպ

ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳԱՂՏՆԻՔԸ

Մի ա գամ լրագ րո ղը հարց նում է հո-
ղա գոր ծին.

– Ո՞րն է ե գիպ տա ցո րեն ա ճեց նե լու 
քո գաղտ նի քը, որ ար դեն մի քա նի տա-
րի է՝ հաղ թում ես մրցույթ նե րում: 

– Գաղտ նիքն այն է, որ ես սերմ նա ցա-
նի հա մար լա վա գույն հաս կե րով կիս-
վում եմ իմ հարևան նե րի հետ, - ժպտա-
լով պա տաս խա նում է հո ղա գոր ծը: 

– Բայց ին չո՞ւ հաս կե րի լա վա գույ նը 
բա ժա նել հարևան նե րին, չէ՞ որ նրանք 
ևս մաս նակ ցում են մրցույ թին և ձեր 
մրցա կիցն են հա մար վում, այդ դեպ-
քում ո՞րն է դրա ի մաս տը, - հարց նում 
է զար մա ցած լրագ րո ղը:

– Տե սեք, - ժպտա լով` շա րու նա կում է 
հո ղա գոր ծը, - քա մին իմ դաշ տից ծաղ-
կա փո շին տե ղա փո խում է հարևան-
նե րի դաշ տե րը և հա կա ռա կը: Ե թե 

հարևա նի բեր քի ո րա կը վա տը լի նի, 
ա պա իմ տուն կը ևս կ կորց նի իր ո րա կը: 
Եվ ե թե ես ցան կա նում եմ գե րա զանց 
բերք ստա նալ, պետք է հո գամ, որ նրա 
բեր քը լա վո րակ լի նի: Իսկ թե մե զա նից 
յու րա քանչ յուրն ինչ պես կխնա մի իր 
դաշ տը, դա ար դեն այլ հարց է:

Այդ պես է նաև մեր կյան քում: Նա, ով 
ցան կա նում է եր ջա նիկ ու հա ջո ղակ 
լի նել, պետք է հոգ տա նի նաև շրջա-
պա տի մարդ կանց հա մար և  օգ նի, 
որ նրանք նույն պես եր ջա նիկ լի նեն և 
հաս նեն ի րենց նպա տա կին: Ով ցան-
կա նում է բա րե կե ցիկ ապ րել, պետք է 
նպաս տի ու րիշ նե րի բա րե կե ցու թյա նը: 
Այս մեծ աշ խար հում մենք՝ մար դիկս, 
կախ ված ենք միմ յան ցից:

Հի շենք աստ վա ծաշնչ յան Ոս կե կա-
նո նը. «Այն ա մե նը, ինչ կա մե նում եք, 
որ մար դիկ ձեզ ա նեն, այդ պես և դո՛ւք 
ա րեք նրանց…» (Մատթեոս 7.12)։

Պատ րաս տեց Հեր մի նե Բե ժան յա նը
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Թռ չում են ժա մե րը, լո ղում 
շա բաթ նե րը. հո սում է ժա-

մա նա կը, մտո րում նե րը դառ նում 
են ան ժա մա նակ… Ու մեկ էլ հան-
կարծ սթափ վում ես կյան քի կա-
րու սե լա յին պտույ տում, «Ին չո՞ւ 
եմ աշ խարհ ե կել. մի՞ թե հա տուկ 
ա նե լիք ներ ու նեմ». հարց նում ես 
ինքդ քեզ … ու չես հասց նում մտո-
րել, նո րից նետ վում ես գլխապ-
տույտ եր թի մեջ` միշտ ու նե նա լով 
դեռ թե րի ու ան լիար ժեք կյան քի 
ցա վեց նող զգա ցո ղու թյու նը… 

Գու ցե ամ բողջ հարցն այն է, 
որ մենք սի րում ենք մի բան, իսկ 
ստիպ ված ենք ա նել այլ բան` ել-
նե լով օր վա հրա մա յա կա նից, և 
ս տաց վում է, որ գնա լով հե ռա նում 
ենք մեր ներ քին էու թյու նից, ո րով-
հետև մեր սի րած աշ խա տան քը 
չենք կա րո ղա նում վաս տա կի աղբ-
յուր դարձ նել: Մի՞թե հնրա վոր չէ 
այլ կերպ:

Իսկ, գու ցե, ի րոք ա վե լի դյու րին 
է հստակ նպա տա կով ու կոչ ման 
գի տակ ցու թյամբ ապ րե լը… 

«Ին չո՞ւ եմ ես ապ րում»… ե թե 
դու գի տես այս հար ցի հստակ 
պա տաս խա նը, ու րեմն, սի րե լի՛ 
ըն թեր ցող, խնա յի՛ր ժա մա նակդ և 
հոդ վածն ըն թեր ցե լու փո խա րեն` 
ու րիշ նե րին էլ օգ նի՛ր հաս կա նա-
լու ի րենց դե րը կյան քում, ապ րե-
լու հո գե բավ ու կեն սու րախ: Իսկ 
թե պա տաս խա նի մեջ դեռ շատ են 
«ե թե»-ներն ու «ա պա»-նե րը, ու-
րեմն… մտո րենք միա սին… 

Ե թե մի պահ անդ րա դառ նանք 
հա ջո ղակ մարդ կանց կյան քին, 
ա պա ան մի ջա պես կնկա տենք, որ 
նրանք ի րենց ա ռա քե լու թյունն 

են ի րա կա նաց նում, նրանք 
երբևէ հոգ են տա րել ի րենց նպա-
տակ ներն ու կո չու մը ճիշտ սահ-
մա նե լու հա մար և  այ սօր ի րենց 

վստահ ված գոր ծը կա տա րում են 
սի րով ու նվիր վա ծու թյամբ: Սե-
փա կան ա ռա քե լու թյան լիար ժեք 
գի տակ ցու մը գործ նա կա նում 
հա ճե լի ու հե տաքր քիր է դարձ-
նում ցան կա ցած աշ խա տանք: 
Ի հար կե, ա վե լի հեշտ է օր վա պա-
հանջ նե րով ապ րելն ու անն շան 
հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նե լը, սա-
կայն օ րե րից մի օր կյան քի հոր-
ձա նու տը կքշի ան հայտ ուղ ղու-
թյուն նե րով: 

Իսկ ինչ է նշա նա կում ապ րել 
սե փա կան կոչ մա նը հա մա հունչ 
կամ ու նե նալ կոնկ րետ նպա տակ 
և քայ լել այդ մեծ նպա տա կի ու-
ղեծ րով:

Ապ րել նպա տա կա յին` նշա նա-
կում է. 

ա նել այն, ինչ սի րում ես, 
ա նել այն, ինչ կա րո ղա նում ես, 
ա նել այն, ին չը կարևո րա գույնն 

է քեզ հա մար: 

Երբ ճշտենք մեր կյան քի հիմ-
նա կան նպա տա կը, այն, ինչ պես 
հա յե լու մեջ, ան պա յ ման պետք է 
անդ րա դառ նա մեր բո լոր ա րարք-
նե րում: Հա կա ռակ դեպ քում 
նպա տա կը կմնա ան հա սա նե լի: 
«Ա ռանց կյան քի ուղ ղու թյու նը 
ո րո շա կիաց նող հստակ նպա տա-
կի` մեր ջան քե րը վեր ջին հաշ վով 
կա րող են ի զուր անց նել. չէ՞ որ 
ոչ ոք չի ու զում բարձ րու թյու նը 
հաղ թա հա րե լուց հե տո հայտ նա-
բե րել, որ ին քը աս տի ճա նը դրել 
էր մե՛կ այլ պա տի մոտ» ( Ջեկ 
Քեն ֆիլդ):

Բո լո րո վին էլ պար տա դիր չէ աշ-
խար հի ծայ րը հաս նել ցան կա լի 
մի ջա վայ րում ցան կա լի աշ խա-

տան քով զբաղ վե լու հա մար. այդ 
հար ցը կա րե լի է լու ծել և  այս տեղ: 

Բնու թյու նը մեզ հրա շա լի 
պարգև է տվել` ներ քին զգա ցո-

ղու թյուն. այն եր բեք չի ստում. 
երբ ու րա խու թյուն ու բա վա րար-
վա ծու թյուն ենք ապ րում, ու րեմն 
ճիշտ ուղ ղու թյամբ ենք ըն թա-
նում:

Ե կեք այս պես ա նենք. հենց 
հի մա վերց րե՛ք թուղթ, գրիչ և 
գ րե՛ք, թե քա նի՞ ան գամ և  ե՞րբ 
եք ան սահ ման ու րա խու թյան 
զգա ցո ղու թյուն ու նե ցել և գոր-
ծուն ու կեն սա խինդ ե ղել: Հի մա 
փոր ձե՛ք խմբա վո րել այն դեպ-
քե րը, ո րոնք ինչ-որ ընդ հա նուր 
բան ու նեն միմ յանց հետ: Մ տո-
րե՛ք` հնա րա վո՞ր  է արդ յոք վաս-
տա կել` զբաղ վե լով ձեր սի րած 
աշ խա տան քով:

Հի մա ա վե լի գործ նա կան լի-
նենք. կա տա րենք մի պարզ, բայց 
արդ յու նա վետ վար ժու թյուն` մեր 
կյան քի նպա տա կը սահ մա նե լու 
հա մար:

Վար ժու թյուն.

1. Նշե՛ք Ձեր անձ նա կան 
հատ կա նիշ նե րից եր կու սը, ո րոնք 
հա մա րում եք ա ռանձ նա հա տուկ 
(օ րի նակ` ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծե լա կերպ և նվիր վա ծու-
թյուն):

2. Ու րիշ նե րի հետ շփվե լիս 
ինչ պե՞ս եք դրսևո րում այդ հատ-
կա նիշ նե րը. թվար կե՛ք մեկ-եր կու 
ե ղա նակ (օ րի նակ` ոգևո րում եմ և  
ա ջակ ցում մարդ կանց):

3. Են թադ րենք, թե կյան քը 
հենց հի մա դար ձել է կա տար-
յալ: Նկա րագ րե՛ք` ինչ պե՞ս եք 
այն պատ կե րաց նում: Ինչ պե՞ս 
են մար դիկ վար վում միմ յանց 
հետ: Ի՞նչ մթնո լորտ է տի րում: 
Ձեր պա տաս խա նը գրե՛ք ներ կա 
ժա մա նա կով` նկա րագ րե լով այն-
պես, ինչ պես զգում եք. հի շե՛ք` 
կա տար յալ աշ խար հում գտնվե-
լը շատ հա ճե լի է (օ րի նակ` բո-
լորն ան կաշ կանդ ցույց են տա լիս 
ի րենց ըն դու նա կու թյուն նե րը, բո-
լո րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
ներ դաշ նակ են, բո լո րը սի րում են 
միմ յանց):

4.  Վե րո հիշ յալ ե րեք կե տե-
րը խմբա վո րե՛ք մի բա նաձևի մեջ 
(օ րի նակ` իմ նպա տակն է` օգ տա-
գոր ծել իմ ա զատ մտա ծե լա կերպն 
ու նվիր վա ծու թյու նը` մարդ կանց 

ա ջակ ցե լու և  ոգևո րե լու հա մար, 
որ պես զի նրանք ապ րեն ներ դաշ-
նակ և կա րո ղա նան դրսևո րել 
ի րենց տա ղանդ նե րը): 

Ըստ Ջեկ Քեն ֆիլ դի

Ձեր նշում նե րը վե րըն թեր ցե՛ք 
ա մեն օր, ցան կա լի է ա ռա վոտ յան, 
և մ տո րե՛ք դրանց շուրջ: Ե թե դուք 
զգաց մուն քա յին եք կամ գու նեղ 
պատ կեր նե րը գե րա դա սում եք 
ձանձ րա լի տո ղե րից, նկա րե՛ք ինչ-
որ խորհր դա նիշ, ո րը կամ բող ջաց-
նի ձեր գա ղա փար նե րը, և նկա րը 
տե ղադ րե՛ք տե սա նե լի տե ղում. 
դա կօգ նի մտքե րը կենտ րո նաց նել 
նպա տա կի շուրջ: 

« Մար դիկ հա ճախ ան հա ջո ղու-
թյուն ներ են ու նե նում կյան քում 
ոչ այն պատ ճա ռով, որ կա րո ղու-
թյան, խել քի կամ նույ նիսկ քա ջու-
թյան պա կաս ու նեն, այլ պար զա-
պես այն պատ ճա ռով, որ նրանք 
երբևէ չեն կենտ րո նաց նում ի րենց 
ջան քե րը, է ներ գիան կոնկ րետ 
նպա տա կի շուրջ»: 

Էլ բերտ Հուբ բարդ

Հի մա, մի գու ցե, այլ կերպ հաս-
կա նանք այս տո ղե րը. 

ու նե նալ կյան քի նպա տակ և  ապ-
րել նրան հա մար ժեք նշա նա կում է. 

ա նել այն, ինչ սի րում ես, 
ա նել այն, ինչ կա րո ղա նում ես, 
ա նել այն, ին չը կարևո րա գույնն է 

քեզ հա մար: 

Որ քան հնա րա վոր է `շուտ ո րո-
շա կիաց րեք` ին չո՞վ եք սի րում 
զբաղ վել, հե տո բո լոր ու ժե րը 
կենտ րո նաց րեք` հաս կա նա լու հա-
մար, թե դա ինչ պե՞ս կա րող եք 
ծա ռա յեց նել մարդ կու թյան շա հե-
րին, ինչ պե՞ս կա րող եք վաս տա-
կել` չհրա ժար վե լով սի րած զբաղ-
մուն քից:

Իսկ թե ինչ պե՞ս փոխ հա րա բեր-
վել միմ յանց հետ, ինչ պե՞ս վե րա-
կեր տել սե փա կան հո գին, խու-
սա փել սխալ նե րից, սի րած զբաղ-
մունքն ու նվի րա կան ե րա զան քը 
ի րա կան դարձ նել և հաս նել ա վե լի 
մեծ հա ջո ղու թյուն նե րի, կխո սենք 
հա ջորդ հա մար նե րում:

Չ մո ռա նանք` նպա տակ նե րին 
հաս նե լու ճա նա պար հը սկսվում է 
ա ռա ջին քայ լից… 

Սո նա Միս կար յան

Ո՞ՐՆ  Է 
ԻՄ ԴԵ ՐԸ 
ՏԻԵ ԶԵՐ ՔՈՒՄ 

«Ո րո շա կիաց րե՛ք Ձեզ հա մար Ձեր կյան քի հիմ նա կան նպա տա կը, 
ա պա Ձեր բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե՛ք նրան հա մա հունչ»։

Բրա յան Տ րեյ սի

«Առանց կյանքի ուղղությունը որոշակիացնող 
հստակ նպատակի` մեր ջանքերը վերջին 

հաշվով կարող են իզուր անցնել. չէ՞ որ ոչ ոք չի 
ուզում բարձրությունը հաղթահարելուց հետո 

հայտնաբերել, որ ինքը աստիճանը դրել էր մե՛կ 
այլ պատի մոտ»:

Ջեկ Քենֆիլդ
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«Այդ պես էլ սպա նում են նո րա-
մու ծու թյու նը, ինք նա տի պու թյու-
նը, ա րա րու մը, ըմ բոս տու թյու նը: 
Հետևանք ներն էլ հա մա պա տաս-
խա նա բար՝ մեր կլո նաց ված գո-
յու թյու նը… լուս նո տի մեր ապ-
շու թյու նը…  մարդ կա յին էակ նե րի 
մե կու սա ցու մը … անզ գա յա ցու-
մը հա մընդ հա նուր տգե ղու թյան 
հան դեպ… Ո՛չ, սա ըն թա ցիկ նիստ 
չէ: Սա աշ խար հի վերջն է քայ լեր-
թով: Անհ նար է են թարկ վել աշ-
խար հին և  այն ձևա փո խել»:

Ֆ րե դե րիկ Բեգ բե դեր 
«99 ֆրանկ»

Ես քրիս տոն յա եմ: Հա վա-
տում եմ Հի սուս Քրիս տո-

սին: Վս տա հում եմ Նրա խոս քին: 
Այս պես եմ պա տաս խա նում, երբ 
հարց նում են իմ հա վա տի մա սին: 
Իմ պա տաս խա նը հա ճախ չի ար-
դա րաց նում մարդ կանց սպա սե-
լիք նե րը. կաս կա ծան քով ինձ են 
նա յում: Իսկ արդ յո՞ք պար տա դիր 
է, որ ար դա րաց նեմ ի րենց սպա-
սե լիք նե րը և  ու նե նամ հա վատ քի 
հենց ի րենց կեր պը:

Այդ պես է լի նում, երբ կյան քը չի 
ըն կալ վում իր ողջ բազ մա զա նու-

թյան, անկրկ նե լիու թյան ու գե-
ղեց կու թյան մեջ: Երբ չի ըն կալ-
վում մարդն իր ե զա կիու թյամբ և  
ու րույն աշ խար հա յաց քով:

Ես սո վո րա կան քրիս տոն յա եմ, 
ով ա մեն օր փա ռա բա նում է Աստ-
ծուն և շ նոր հա կա լու թյուն հայտ-
նում այս կյան քի հա մար: Փա ռա-
բա նում եմ իմ պատ կե րաց րած 
ձևով: Ինչ պես ես եմ հաս կա նում 
ու մեկ նա բա նում Նրա Սուրբ 
Գիր քը: Միայն ինձ հա տուկ կեր-
պով, ըմբռ նո ղու թյամբ ու ըն կա-
լում նե րով: Այն ձևով, որ Նա Ինքն 
է պարգևել ինձ, այն դաս տիա-
րա կու թյամբ ու գի տե լիք նե րով, 
կրթու թյամբ ու աշ խար հա յաց-
քով, որ ձևա վոր վել է, խմոր վել 
ու հա սու նա ցել իմ մեջ: Ման կուց 
մինչ այ սօր, երբ ան ցել ու անց-
նում եմ հա վատ քի ո րո նում նե-
րի ու մա քա ռում նե րի տասն յակ 
տա րի ներ: Ու րա խու թյուն նե րի 
ու դժվա րու թյուն նե րի, հա ճախ 
էլ ա նըմբռ նո ղու թյան ու ան հան-
դուր ժո ղա կա նու թյան եր կար 
տա րի ներ: Իմ տա րի նե րը, այլ ոչ 
ու րիշ մե կի:

Ես նման եմ այն հար յուր հա-
զա րա վոր ու մի լիո նա վոր մարդ-

կանց, ով քեր ու նեն ի րենց հա-
տուկ, ե զա կի ու յու րա տե սակ ըն-
կա լում նե րը կյան քի ու հա վատ քի 
վե րա բեր յալ:

Եվ ինչ պես աշ խար հում գո-
յու թյուն չու նի եր կու միան ման 
տերև, այն պես էլ գո յու թյուն չու-
նի եր կու միան ման անձ նա վո րու-
թյուն: Իսկ հա վատ քի դրսևոր ման 
ձևերն ա ռա վել ևս տար բեր են:

Հա վատ քը մարդ – Աստ ված 
յու րա տե սակ և  ե զա կի փոր ձա-
ռու թյունն է: Եվ այն եր բեք կա-
նո նա կարգ ման չի են թարկ վում: 
Այդ փոր ձա ռու թյու նը հա ճախ 
փոր ձում են կա ղա պա րել և պար-
փա կել կարծ րա տի պե րի մեջ, հա-
ճախ էլ՝ պար տադ րել: Հա վատ քը 
ոչ միան ման մտա ծո ղու թյան, ոչ 
միան ման փոր ձա ռու թյուն նե րի 
ու ո րո նում նե րի, ա ղոթ քի կյան-
քի ու ինք նու րույն ձևա վոր ված 
աշ խար հա յաց քի մի ըն դար ձակ 
շրջան է:

Ես հա վա տում եմ՝ հար գե լով 
և  ըն դու նե լով նրանց, ով քեր ինձ 
պես չեն հա վա տում: Ո րով հետև 
նրանք դրա նով են անկրկ նե լի և 
հե տաքր քիր: Ինչ քան էլ որ շա-
րու նա կեն մտա ծել, թե ճիշ տը 

ի րենք են: Միայն ի րե՛նք: Որ ճիշտ 
է մտա ծո ղու թյան ու հա վատ քի 
միայն ի րե՛նց կերպը: Ա ղոթ քի 
ու հոգևոր գոր ծըն թա ցի ի րե՛նց 
ձևը: Ճիշտ է ե կե ղե ցա կան շի նու-
թյան ի րենց նա խընտ րած ոճը, և  
որ հենց այն տեղ պետք է հա ճա-
խել: Եվ որ այլ կերպ հնա րա վոր 
չէ: Բայց արդ յո՞ք դա այդ պես է... 
Արդ յո՞ք դա է ե զա կի փոր ձա ռու-
թյուն նե րի ու մեծ սի րո այն ճա-
նա պար հը, որ մեզ հա մար նա-
խան շել է Աստ ված:

Հար գենք մար դուն: Սի րենք 
մար դուն: Հար գենք նրա ե զա-
կի ու ղին: Ո րով հետև մարդն 
ապ րում է ի՛ր կյան քը: Հար գենք 
նրանց, ով քեր նման չեն մեզ: Ով-
քեր գե ղե ցիկ են ի րենց բազ մա-
զա նու թյան ու անկրկ նե լիու թյան 
մեջ: Ե թե գե ղե ցիկ է մեկ ծա ղի կը, 
ա պա ու րույն հմայք ու բույր ու-
նի ծաղ կե փուն ջը: Այս տեղ է կյան-
քի գե ղեց կու թյու նը՝ մարդ կա յին 
բազ մա զա նու թյամբ: Եվ միայն 
Աստ ծուն են hայտ նի յու րա քանչ-
յուր մար դու սրտի գաղտ նիք ներն 
ու խոր հուրդ նե րը: Եվ տա ռա-
պանք նե րը…

Ու րեմն չսահ մա նա փա կենք 
Աստ ծուն մեր մարդ կա յին պատ-
կե րա ցում նե րի մեջ: Ո րով հետև 
Աստ ված սի րում է մեզ այն պես, 
ինչ պես մենք կանք, ա ռանց որևէ 
պայ մա նի:

Մենք էլ ըն դու նենք ու գնա հա-
տենք, սի րենք մեր մեր ձա վո րին 
ու հաս կա նանք, որ յու րա քան-
չյու րիս հա վատ քի ե զա կիու թյու-
նից ծնված ճշմար տու թյունն է, 
ո րը կա րող է ա ճեց նել մեր սե րը և 
հ րաշք ներ ա րա րել, պահ պա նել ու 
հզո րաց նել, գե ղեց կաց նել մեր աշ-
խար հը:

Միայն սե րը կա րող է միա վո րել 
մեր աշ խար հը, դարձ նել այն ա վե-
լի ստեղ ծա գործ և պայ ծառ, ա վե-
լի գե ղե ցիկ: Այն պի սին, ինչ պի սին 
ե ղել է Աստ ծո նախ նա կան ծրա-
գի րը մարդ էա կի հա մար:

Ու րեմն ե կեք սի րենք միմ յանց:

Հո վիկ Մխիթարյան

ԵՍ ՀԱ ՎԱ ՏՈՒՄ ԵՄ

Մեր կյան քը զար դա րում են 
նշա նա վոր լեգենդներ, որ մեզ են 
հա սել հին ժա մա նակ նե րից: Ներ-
կա յաց նում ենք դրան ցից մե կը՝ 
շատ նշա նա վոր մի անձ նա վո րու-
թյան կյան քից:

Ա սսի զի քա ղաք տա նող ճա-
նա պար հով մի մարդ էր քայ լում: 
Նա դան դաղ ա ռաջ էր շարժ վում 
և շուրջ բո լո րը ո չինչ չէր նկա-
տում: Լուռ մտմտուք նե րի մեջ՝ 
այդ անձ նա վո րու թյու նը ո րո նում 
էր մի հար ցի պա տաս խան՝ ի՞նչ 
պետք է ա նեմ, որ ծա ռա յեմ Աստ-
ծուն այն հա մոզ վա ծու թյամբ ու 
նվիր վա ծու թյամբ, ո րով ծա ռան է 
ծա ռա յում իր տի րո ջը: Հան կարծ 
նա քիչ մնաց բախ վի ճա նա պար-
հի կող քին պառ կած բո րո տին: 

Վա խե ցած՝ պա տա նին թե քեց 
ճա նա պար հը և պատ րաստ վեց 
ա րա գաց նել քայ լե րը: Նա ար դեն 
ա ռաջ էր անց նում դժբախտ ան-
ծա նո թից, երբ հան կարծ հի շեց 
այն հար ցը, ո րի պա տաս խա նը 
ի զուր փոր ձում էր գտնել՝ ի՞նչ 
պետք է ա նեմ, որ ամ բողջ սրտով 
ծա ռա յեմ Տի րո ջը: Կտ րուկ հետ 
դառ նա լով՝ նա մո տե ցավ գետ նին 
պառ կած թշվա ռա կա նին և  ա մուր 
գրկեց նրան: Այդ ժա մա նակ նե-
րում՝ 13–րդ դա րում, ոչ մե կը չէր 
հա մար ձակ վի այդ պի սի ա րար քի, 
քա նի որ խու ճա պա հար վա խե-
նում էին այդ սար սա փե լի հի վան-
դու թյու նից՝ բո րից:

Ե րի տա սար դը շա րու նա կեց քայ-
լել և մի պահ հետ դար ձավ, որ մի 

ան գամ էլ տես նի, թե ինչ պես է ան-
ծա նոթ հի վան դը: Այն տեղ, որ տեղ 
մի քա նի րո պե ա ռաջ ան ծա նոթ 
հի վանդն էր, ոչ ոք չկար: Նա մո-
տա կայ քում էլ չկար. պար զա պես 
ան հե տա ցել էր:

Հան կարծ պա տա նին հի շեց 
Հի սու սի խոս քե րը. «Ո րով հետև 
այս Իմ փոքր եղ բայր նե րից մե-
կին ա րիք, Ինձ ա րիք»: Մատ թեոս 
25.40: Նա հուզ վեց: Եվ մտա ծեց, 
որ ինքն այդ պա հին գրկել և կրծ-
քին է սեղ մել հենց Ի րեն՝ Տի րո ջը: 
Այդ հան դի պու մը ամ բող ջո վին 
փո խեց ե րի տա սար դի կյան քը: 
Այ սօր նրա ա նու նը շա տե րին է 
հայտ նի՝ Ֆ րան ցիսկ Ա սսի զե ցի:

Ջոն Գրազ

Ես հավատում եմ

 ՀԱՆ ԴԻ ՊՈՒՄ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻՆ
Ֆրանցիսկ 

Ասսիզեցու աղոթքը
Տե՛ր, արժանացրու ինձ լինելու Քո 

խաղաղության գործիքը,
Որպեսզի ես հավատքը տանեմ 
այնտեղ, որտեղ կասկածում են:

Հույս՝ որտեղ հուսահատվում են,
Ուրախություն՝ որտեղ տառապում են,

Սեր՝ որտեղ ատում են:
Տանեմ ճշմարտությունն այնտեղ, 

որտեղ մոլորվում են:
Լույս՝ խավարում:

Տե՛ր, արժանացրու ինձ մխիթարելու, 
այլ ոչ սպասելու մխիթարության,

Հասկանալու, այլ ոչ սպասելու, որ ինձ 
հասկանան,

Սիրելու, այլ ոչ սպասելու, որ ինձ սիրեն:
Որովհետև ով տալիս է, նա ստանում է:

Ով մոռանում է իրեն, նա ձեռք է 
բերում:

Ով ներում է, նրան ներում են:
Ով մահանում է, արթնանում է 

հավիտենական կյանքի համար: 
Ամե՛ն: 
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ԽԱՉԲԱՌ « Հով հան նես Մկր տիչ»
Ոտ քերս թաղ վում են տաք, փա փուկ 

ա վա զե ձյան մեջ:
Ան սահ ման տա րած վում է ա վա զե 

օվ կիա նո սը: Բարկ արևը շո յում է մար-
մինս: Նյար դերս հանգս տա նում են: Ես 
խոն ջա նում եմ, չեմ զգում այլևս մար-
մինս, իսկ մտքերս թա փա ռում են հե-
ռու նե րում:

Ես վա յե լում եմ աստ վա ծա յին ա րար-
չա գոր ծու թյան հրաշ քը. տաք, փխրուն 
ա վա զը ար տա ցո լում է իմ յու րա քան-
չյուր հետքն ու շար ժու մը, ինչ պես աչք 
շո յող ճեր մակ ձյու նը: Տաք ա վա զը 
կլա նում է իմ յու րա քանչ յուր շար ժու-
մը: Ա պա հան դարտ սա հե լով գա լիս են 
ա լիք նե րը և ջն ջում հետ քերս… 

Ժա մա նակն անց նում է ան վե րա-
դարձ, սա կայն ես գի տեմ, որ ե ղել 
եմ այս տեղ, վա յե լել ա մա ռա յին այս 
հրաշք վայրկ յան նե րը: Ան մո ռա նա լի 
վայրկ յան ներ, որ այ րե լու են իմ հի-
շո ղու թյու նը: Եվ ա վա զի հետ քե րը 
կնքվե լու են իմ կյան քի պատ մու թյան 
է ջե րում:

Տաք, ա վա զե ձյու նից այն կողմ տա-
րած վում է ան սահ ման Խա ղաղ օվ-
կիա նո սը:

Ա լիք նե րը հեռ վում փրփրում են և 
հոր ձանք տա լիս, ա պա հար ձակ վե լով 
ա փին՝ փշրվում և վերջ նա կա նա պես 
մա րում ա վազ նե րի վրա: Աստվածա յին 
հրաշքի այդ ներկայացումից սիրտս 
բերկրում է անսովոր ցնծությամբ:

Ին չե՜ր միայն կա րող է կյան քի կո չել 
աստ վա ծա յին ստեղ ծա գործ միտ քը 
մար դու հա մար: Հիաց մուն քին գու-
մար վում է երկ յու ղա ծու թյան և շ նոր-
հա կա լու թյան զգա ցու մը: Բարկ արևը, 
ա վա զե տաք ձյու նը, ան սահ ման օվ-
կիա նո սը, ա փին շո րո րող և  ա պա 
օ դում վե հա շուք ճախ րող ճա յերն ա վե-
լի են գե ղեց կաց նում աստ վա ծա յին 
բնա պատ կե րը:

Ի՜նչ ա րագ են ան հե տա նում ոտ քե-
րիս հետ քե րը և ջնջ վում ակն թար թո-
րեն: Ժա մա նակն ա րագ է անց նում՝ 
ջնջե լով մեր կյան քի վա ղան ցիկ ակն-
թարթ նե րը: Նրանք սլա նում են դե-

ՏԱՔ ՁՅՈՒՆ
պի ան սահ մա նու թյուն և մխրճ վում 
նրա մեջ՝ որ պես աստ վա ծա յին վերջ-
նա կան նա խա սահ մա նու թյուն մար-
դու հա մար: Նրանք ան հե տա նում են 
աստ վա ծա յին սի րո և  ո ղոր մա ծու-
թյան օվ կիա նո սում: Այդ պես ջնջվում, 
ան հե տա նում են մեր բո լոր մեղ քե րը 
աստ վա ծա յին ո ղոր մա ծու թյան և ներ-
ման մեջ: Մեր յու րա քանչ յուր քայլն 
ու ա րար քը դրոշմ վում է աստ վա ծա-
յին ջերմ ու տաք ա վա զի՝ շնոր հի մեջ՝ 
ա րագ ջնջվե լով ա պաշ խա րու թյամբ: 
Աստ վա ծա յին սի րո ան սահ ման օվ-
կիա նո սը հզոր ա լիք նե րով և հոր ձան-
քով ո ղո ղում է մեր էու թյու նը և  ու րա-
խու թյուն պատ ճա ռում. փրկու թյան 
ու րա խու թյուն:

Ող ջո՛ւյն, հա վեր ժու թյո՛ւն: Ար դա-
րաց ված նե րի և փրկ ված նե րի վերջ-
նա կան ու րա խու թյո՛ւն: Մեզ այն քան 
բերկ րանք պատ ճա ռող հա վեր ժա կան 
ու րա խու թյո՛ւն ու Աստ ծո հետ հիաս-
քանչ կյանք ապ րե լու ցնծու թյո՛ւն:

Ժա մա նա կը սլա նում է: Հա վեր ժու-
թյան սպա սե լիք նե րի ու րա խու թյու նը 
կա թիլ առ կա թիլ ո ղո ղում է իմ էու-
թյունս և հոր դում դուրս: Ոտ քերս 
ա վե լի վստա հու թյամբ ու հա ճույ քով 
եմ թաղ վում ա վա զե տաք ձյան մեջ:

Վս տահ եմ, որ մոտ է վերջ նա կան 
ա զա տագ րու մը՝ մեղ քից ու ար ցուն-
քից: Եվ ջնջվե լու ու սրբվե լու են մեր 
բո լոր ա նի րա վու թյուն նե րը, մեղ քերն 
ու ան կա տա րու թյուն նե րը:

Հա վա տում եմ, որ գա լու է վերջ նա-
կան հա տուց ման օ րը: Տա ռա պանք-
նե րից ու մեղ քե րից ազատագրվելու 
և սրբագործվելու օ րը: Աստ վա ծա յին 
մեծ ո ղոր մու թյան օ րը, ինչ պես տաք 
ձյու նը, ո րը մենք վա յե լում ենք որ պես 
պարգև ու աստ վա ծա յին շնորհ: Որ 
կլա նում է մեր քայ լերն ու ժա մա նա կը 
և  իր հետևից ջնջում մեր բո լոր հետ քե-
րը:

Այն քա՜ն հրա շա լի է ա վա զե տաք 
ձյու նը... 

Հո վիկ Մխիթարյան

Աստ վա ծաշնչ յան չորս Ա վե տա րան նե րից գտե՛ք բաց թողն ված գո յա կան նե րը և 
սկ սե լով նշված վան դակ նե րից՝ պա տաս խան նե րը ուղ ղա կան հո լո վով լրաց րե՛ք 

թվե րի շուր ջը` ժա մա ցույ ցի սլա քի շարժ ման ուղ ղու թյամբ։

1. Հար սա նիք էր Գա լի լեա յի …
2. Մի կար ծեք ա սել ձեր սրտե րում. մենք …  ու նենք Աբ րա հա մին
3. Որ հայ րե րի սրտե րը դե պի … դարձ նի
4. Եվ վկա յեց Հով հան նե սը և  ա սաց. թե տես նում էի …
5. Հով հան նե սը ու ներ իր հա գուս տը ուղ տի բրդից և կաշ վե …
6. … բե րին սկու տե ղի վրա
7. Արդ ա պաշ խա րու թյան ար ժա նի …  ա րեք
8. …  ա սում են, թե ա ռաջ Ե ղիան պետք է գա
9. … փա փուկ շո րեր հա գած
10. Ես եմ ա նա պա տում կան չո ղի …
11. … գլ խա տեց Հով հան նես Մկրտ չին
12. Հովհաննեսը ուղտի … էր հագած
13. … կայրի անանցանելի կրակով
14. Կմկրտի Սուրբ Հոգով և …

Կազմեց Մարանաթան

Գեղարվեստական

Ա վե լի քան հի սուն տա րի տատս 
և պապս ա մուս նա ցած էին: Կես 

դար հա մա տեղ… դժ վա րու թյուն նե րի 
և մա քա ռում նե րի բո վում: Նրանց սե-
րը ան սո վոր էր ու խոր: 

Նրանք ու նեին մի ա ռանձ նա հա-
տուկ, սե փա կան խաղ, որ կոչ վում էր 
«Շ մայ լի - SHMILY»: Անգ լե րեն թարգ-
մա նու թյամբ այդ ար տա հայ տու թյու-
նը հետև յալ բա ցատ րու թյունն ու նի` 
«See How Much I Love You - Տես, թե 
որ քան եմ սի րում քե զ»: Այդ խա ղի 
ի մաստն այն էր, որ նրանք պետք է 
գրեին այդ բա ռը` «Շ մայ լի», և թաքց-
նեին որևէ ա ռանձ նա հա տուկ տեղ: 
Մ յու սը պետք է գտներ գրվա ծը: Գտնե-
լուց հե տո ար դեն իր հերթն էր` այդ 
բա ռը գրե լու և թաքց նե լու: Եվ այդ-
պես շա րու նակ: Պա տա հում էր՝ նրան-
ցից մե կը հա նում էր այդ բա ռը շա քա-
րա մա նի մի ջից, ալ յու րի ա մա նից` ի 
նշան ե րախ տա գի տու թյան նրա հան-
դեպ, ով հաց էր թխում կամ ու տե լիք 
պատ րաս տում: Նրանք գրում էին այդ 
բա ռը նաև քրտնած պա տու հան նե րի 
վրա: Այն հայտն վում էր լո ղա սեն յա-
կի հա յե լու վրա` լո գան քից հե տո: Իսկ 
մի ան գամ նրանք օգ տա գոր ծել էին մի 
ամ բողջ տուփ ան ձե ռո ցիկ՝ այդ բա ռը 
գրե լու հա մար: Չ կար մի անկ յուն, որ-
տեղ չհայտն վեր այդ խորհր դա վոր բա-

ռը՝ «Շ մայ լի»…  գոր ծիք նե րի արկ ղում, 
մե քե նա յի նստա տե ղե րի վրա, կա պում 
էին ղե կին, դնում կո շի կի մեջ, բար ձի 
տակ, դա րակ նե րի վրա: Այն դար ձել էր 
նրանց կեն ցա ղի ան բա ժա նե լի մա սը: 

Ժա մա նակ էր հար կա վոր, որ 
շրջա պա տի մար դիկ հաս կա-

նան այդ խա ղի ողջ ի մաս տը, գնա-
հա տեն: Այդ ան կեղծ, ճշմա րիտ և  ան-
մահ սե րը մի տե սակ ա նի րա կան էր 
թվում՝ ան վե րա պա հո րեն ըն դու նե լու 
հա մար: Այն ա մուր էր, շատ ա վե լի 
գե ղե ցիկ, քան կա րող էր լի նել սո վո-
րա կան կո կե տու թյու նը: Հա մա տեղ 
փոր ձա ռու թյուն նե րով նրանք ամ-
րապն դել և բ յու րե ղաց րել էին ի րենց 
զգաց մունք նե րը: Ա մեն հար մար 
ա ռի թով նրանք բռնում էին միմ յանց 
ձեռ քը: Իսկ երբ հան կարծ ի րար էին 
բախ վում ի րենց փոք րիկ խո հա նո-
ցում, ա ռի թը բաց չէին թող նում համ-
բուր վե լու: Նրանք լրաց նում էին միմ-
յանց բա ռերն ու ար տա հայ տու թյուն-
նե րը, մտքե րը: Հա մա տեղ խաչ բա ռեր 
էին լու ծում: Տա տի կը բո լո րին պատ-
մում էր, թե ինչ քան սուր միտք ու նի 
իր ա մու սի նը, ինչ քան հնա րա միտ 
է և պրպ տուն: Իսկ հաց ու տե լուց 
ա ռաջ նրանք միա սին խո նար հում 
էին ի րենց գլուխ նե րը և  ա ղո թում 
Աստ ծուն: Նրանք ի րենց շնոր հա կա-

լու թյունն ու հիաց մունքն էին հայտ-
նում այն բա նի հա մար, որ Աստ ված 
հրա շա լի ըն տա նիք է տվել, հիա նա լի 
ճա կա տա գիր և… ա մե նա կարևո րը՝ 
սեր... Նրանք եր ջա նիկ էին, որ ու նեն 
մե կը մյու սին: 

Սա կայն նրանց կյան քում էլ 
մռայլ ամ պեր հայտն վե ցին: 

Տա տի կի մոտ բժիշկ նե րը քաղց կեղ 
հայտ նա բե րե ցին: Դա իս կա կան 
ցնցում էր բո լո րի հա մար: Ա սենք, 
որ դրա նից հե տո նա ապ րեց դեռևս 
10 տա րի: Ինչ պես միշտ` պա պի-
կը նրա կող քին էր: Դա նրա սի րո 
ստուգ ման ու ղին էր: Նրա հետ ան-
ցավ այդ դժվա րին փոր ձա ռու թյան 
ողջ ըն թաց քը: Գե ղե ցիկ հար դա րեց 
նրա սեն յակն այն պես, որ արևը 
միշտ հրա շա լիո րեն փայ լի այն տեղ: 
Եվ միա սին էին: Սա կայն նենգ հի-
վան դու թյու նը շա րու նա կում էր իր 
հար ձա կում նե րը: Տա տիկն ար դեն 
դժվա րու թյամբ էր քայ լում: Ա մու սի-
նը սա տա րում էր նրան ի րենց փոք-
րիկ դե ղին սեն յա կում, բռնում ձեռ քը 
և դուրս տա նում: Ա ղո թում էր Աստ-
ծուն իր կո ղա կի ցի հա մար: Ե կավ 
այն պա հը, երբ նա այլևս չէր կա րո-
ղա նում քայ լել: Պա պի կը դարձ յալ 
նրա կող քին էր: 

Մի օր տե ղի ու նե ցավ այն, ին-
չից բո լորն այն պես վա խե նում 

էին, տա տի կը մա հա ցավ: Տա տի կի 
սգո ծաղ կեփն ջե րի վրա գրված էր` 
«Շ մայ լի» - տես, թե որ քան եմ սի րում 
քեզ…  Թաղ ման թա փո րը նվա զեց: 
Հե ռա ցան վեր ջին ցա վակ ցող նե րը: 
Մոտ հա րա զատ նե րը մո տե ցան, որ 
վեր ջին հրա ժեշ տը տան տա տի կին: 
Մո տե ցավ նաև պա պի կը: Նա օդ հա-
վա քեց թո քե րի մեջ և… սկսեց եր գել 
տա տի կի հա մար: Երգն անց նում էր 
նրա վշտի ու ար ցունք նե րի, տա ռա-
պանք նե րի մի ջով: Խոր և խռ պոտ 
ձայ նով նա օ րո րո ցա յին էր եր գում 
իր կյան քի ու ղեկ ցի հա մար: Վեր ջին 
հրա ժեշտն էր: Կանգ նած նե րը հուզ-
մուն քով և  ար ցուն քոտ աչ քե րով էին 
հետևում այդ հզոր սի րո գե ղե ցիկ 
ներ կա յաց մա նը: Եր գի մեջ պա պի կը 
դրել էր իր ողջ հույ զերն ու ան ցած 
տա րի նե րի ու րա խու թյու նը, հա մա-
տեղ եր ջան կու թյան ողջ լիու թյունն 
ու այդ պա հի տա ռա պան քը: Հնա-
րա վոր է՝ մենք լիո վին չըմբռ նենք 
այդ գե ղե ցիկ սի րո ողջ խո րու թյու-
նը, սա կայն կա րող ենք ան սո վոր ու 
գե ղե ցիկ դարձ նել մե՛ր սի րո պատ-
մու թյու նը…  

Թարգմանություն ռուսերենից
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ԵՐԵՎԱ ԿԱ ՅՈՒ ԹՅԱՆ ՍԱՀ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻՑ ԱՆ ԴԻՆ
Այս գիրքը հնարավորություն կտա բացա-

հայ տելու տիեզերքի և մեր մոլորակի հրաշք նե-
րը: Բայց որ ավելի կարևոր է, մենք կփոր ձենք 
հասկանալ մե´ր գոյության հրաշ քը: Մարդ կու-
թյան պատմության սկզբից ի վեր մար դիկ փոր-
ձել են գտնել ամենակարևոր հարցերի պա տաս-
խանները` ինչո՞ւ ենք մենք այստեղ, ո՞ւր ենք 
գնում, ի՞նչ է սպասվում մահից հետո:

Սկսե´ք այս ճանապարհորդությունը` ոչ միայն 
բացահայտելու կյանքի հրաշքները, այլև ձեռք 
բե րելու առավել զարմանահրաշ մի բան` սեր` 
երևա կայության սահմաններից անդին....

 ՀՈՒՅ ՍՈՎ ԴԵ ՊԻ Ա ՊԱ ԳԱ 
Գրքի հեղինակի համոզմամբ` հա ճա խա դեպ 

բնա կան ա ղետ նե րը, ներկա սո ցիա լա կան և քա-
ղա քա կան հա կա սու թյուն ներն ու նեն ի րենց բա-
ցատ րու թյու նը: Այդ ա մե նի մեջ նա լսում է վա ղե-
մի տիե զե րա կան հա կա մար տու թյան եզ րա փա-
կիչ ա կորդ նե րը: 

Հիմն վե լով աստ վա ծաշնչ յան մար գա րեու-
թյուն նե րի վրա` հե ղի նա կը կա տա րում է խո րա-
թա փանց հե տա զո տու թյուն, ո րը ցույց է տա լիս 
մարդ կու թյան պատ մու թյան վիթ խա րի և  եր ջա-
նիկ հան գու ցա լուծ ման մո տե ցու մը:

ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔԻ ՁԵՌ ՆԱՐԿ
Ի մաս տու թյամբ և սի րով ամ րապնդ ված ըն-

տա նի քը կա րող է դի մագ րա վել մեր օ րե րի կեն-
սա կան փո թո րիկ նե րին: 

Իսկ ա հա ըն տա նե կան եր ջան կու թյա նը նպաս-
տող ճիշտ սկզբունք նե րի ի մա ցու թյու նը և կ յան-
քում դրանք կի րա ռե լը շատ ու շատ խնդիր նե րից 
կա զա տագ րի նրան:

Ա ՌՈՂ ՋՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱ ՆԱՁԵՎԵՐ, Ո ՐՈՆՔ ԿԱ ՐՈՂ ԵՆ 
ՓՈ ԽԵԼ ՁԵՐ ԿՅԱՆ ՔԸ

Այս գիր քը գործ նա կան խոր հուրդ ներ է տա լիս 
ա ռող ջու թյան հետ կապված բազմաթիվ հար ցե-
րի վե րա բերյալ: Ինչ պես պետք է ապ րել՝ խու սա-
փե լու սրտի հի վան դու թյուն նե րից, քաղց կե ղից, 
շա քա րա յին դիաբե տից և  այլ անողոք հի վան-
դու թյուն նե րից: Ել նե լով ժա մանա կա կից գի տու-
թյան տվյալ նե րից և բժշկա կան փոր ձար կում նե-
րից՝ հե ղի նակ ները կյան քի և սե փա կան ան ձի 
հան դեպ հա վա սա րակշռ ված հա մընդգր կուն մո-
տե ցում են ա ռա ջար կում ըն թեր ցո ղին:

 ՀՈՒՅ ՍՈՎ ԴԵ ՊԻ Ա ՊԱ ԳԱ 

բնա կան ա ղետ նե րը, ներկա սո ցիա լա կան և քա-
ղա քա կան հա կա սու թյուն ներն ու նեն ի րենց բա-
ցատ րու թյու նը: Այդ ա մե նի մեջ նա լսում է վա ղե-
մի տիե զե րա կան հա կա մար տու թյան եզ րա փա-
կիչ ա կորդ նե րը: 

թյուն նե րի վրա` հե ղի նա կը կա տա րում է խո րա-
թա փանց հե տա զո տու թյուն, ո րը ցույց է տա լիս 
մարդ կու թյան պատ մու թյան վիթ խա րի և  եր ջա-
նիկ հան գու ցա լուծ ման մո տե ցու մը:

ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔԻ ՁԵՌ ՆԱՐԿ

տա նի քը կա րող է դի մագ րա վել մեր օ րե րի կեն-
սա կան փո թո րիկ նե րին: 

տող ճիշտ սկզբունք նե րի ի մա ցու թյու նը և կ յան-
քում դրանք կի րա ռե լը շատ ու շատ խնդիր նե րից 
կա զա տագ րի նրան:

Ա ՌՈՂ ՋՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱ ՆԱՁԵՎԵՐ, Ո ՐՈՆՔ ԿԱ ՐՈՂ ԵՆ 
ՓՈ ԽԵԼ ՁԵՐ ԿՅԱՆ ՔԸ

ա ռող ջու թյան հետ կապված բազմաթիվ հար ցե-
րի վե րա բերյալ: Ինչ պես պետք է ապ րել՝ խու սա-
փե լու սրտի հի վան դու թյուն նե րից, քաղց կե ղից, 
շա քա րա յին դիաբե տից և  այլ անողոք հի վան-
դու թյուն նե րից: Ել նե լով ժա մանա կա կից գի տու-
թյան տվյալ նե րից և բժշկա կան փոր ձար կում նե-
րից՝ հե ղի նակ ները կյան քի և սե փա կան ան ձի 
հան դեպ հա վա սա րակշռ ված հա մընդգր կուն մո-
տե ցում են ա ռա ջար կում ըն թեր ցո ղին:

ԵՐԵՎԱ ԿԱ ՅՈՒ ԹՅԱՆ ՍԱՀ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻՑ ԱՆ ԴԻՆ

հայ տելու տիեզերքի և մեր մոլորակի հրաշք նե-
րը: Բայց որ ավելի կարևոր է, մենք կփոր ձենք 
հասկանալ մե´ր գոյության հրաշ քը: Մարդ կու-
թյան պատմության սկզբից ի վեր մար դիկ փոր-
ձել են գտնել ամենակարևոր հարցերի պա տաս-
խանները` ինչո՞ւ ենք մենք այստեղ, ո՞ւր ենք 
գնում, ի՞նչ է սպասվում մահից հետո:

բացահայտելու կյանքի հրաշքները, այլև ձեռք 
բե րելու առավել զարմանահրաշ մի բան` սեր` 
երևա կայության սահմաններից անդին....

Լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձ՝ 

«Յոթերորդ օրվա ադվենտիստների եկեղեցու Հայաստանի Միություն» 
կրոնական կազմակերպություն 

Իրավաբանական անձի գրանցման համարը՝ 211.173.03769 
Իրավաբանական անձի գրանցման վկայականի համարը՝ 03Ա071085 
Իրավաբանական անձի գրանցման ամսաթիվը՝ 09.02.2006 թ.
Իրավաբանական հասցեն՝ 0032, ք. Երևան, փ. Սեբաստիա, 105

Տնօրեն՝ Գագիկ Բադալյան
Գլխավոր խմբագիր՝ Պավել Սարգսյան 
Խմբագիր՝ Հովիկ Մխիթարյան
Գրական խմբագիր` Գեղեցիկ Մարտիրոսյան
Էջադրում՝ Կորյուն Կակոյան
Համարի պատասխանատու՝ Պավել Սարգսյան
Տպաքանակ՝ 2500 օրինակ
Ստորագրված է տպագրության՝ 29.01.2019 թ. 
Տպագրված է «Դավիթ թագավոր» տպարանում

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ԴՊՐՈՑ

Դուք սկսել եք կարդալ Աստվածաշունչը, բայց այն 
խրթի՞ն է թվում` ընկալելու համար:
Ձեզ ա ռա ջարկ ում ենք դա սե րի հավաքածու «Հույսի 
ճառագայթ» աստվածաշնչյան դասընթացը` տանը 
ուսում նա սի րե լու համար։ 
Դա սե րը հարս տաց ված են ման րա մասն բա ցատ րու-
թյուն նե րով: Դուք կա րող եք ու սուց չի կող մից գրա վոր 
կամ առ կա խորհր դատ վու թյուն ստա նալ ու սում նա-
սի րու թյան ըն թաց քում ծա գած բո լոր հար ցե րի վե րա բեր յալ:

Այցելեք՝ www.adventist.am կայքը

ՀՈՒՅՍԻ ՕԱԶԻՍ

«Հույսի օազիսը»  կազմակերպում է անգ լե րենի 
և այլ լեզուների արագացված դաս ըն թացներ։
Ուսուցումը կատարվում է  «Յոթ» համակարգի 
միջոցով և առանձնահատուկ մեթոդների կի-
րառ մամբ և ապահովում է բարձր արդյունքներ։
Գործում են հետևյալ ակումբները. անգլերենի, 
քննարկման, երիտասարդական, առողջության, 
մարզական, ընտանեկան, միջազգային, խոհա-
րա րական և այլն։
«Շնչենք ազատ» ծրագիրը օգնում է թողնել 
ծխելը վեց օրվա ընթացքում։

Կազմակերպությունը գործում է Երևանում և ունի իր մասնաճյուղերը նաև 
այլ բնակավայրերում։

Կայք՝ www.aragangleren.simplesite.com
Ֆեյսբուքյան էջ՝ www.facebook.com/EnglishSystem7
Հեռախոսահամարներ՝ 093 227677, 055 527677
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ԱՆՎՃԱՐ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
Հարգելի´ բարեկամներ,

առաջարկում  ենք գրքեր, որոնք անդրադառնում են մեր օրերի 
մարդուն հուզող խնդիրներին: Ցանկության դեպքում` դուք կարող եք 

ձեռք բերել ձեր նախընտրած գիրքը:

Հեռախոսահամար` 093 854195

ՀՈՒՅՍԻ ՃԱՌԱԳԱՅԹ

Այս դա սե րի օգ նու թյամբ Դուք կա րող եք Ձեզ հա մար 
բա ցա հայ տել հի նա վուրց Գր քի զար մա նա լի գաղտ-

նիք ները, ծա նո թա նալ քրիս տո նեա կան ուս մուն-
քի դրույթ նե րին, և Աստ վա ծա շուն չը հաս կա նա լի 

կդառ  նա Ձեզ: 
Կա րող եք դի մել նշված հաս ցե ով և հե ռա խո-
սա հա մարով`

Հաս ցե` ք. Երևան, Սե բաս տիա, 105  
Հեռախոսահամար՝ 010 774812
___________________________________________________
___________________________________________________

www.hopemedia.am
facebook.com/hopemediaarm
youtube.com/hopemediaarm

Հեռախոսահամարներ՝ 098 087097, 041 082093

Քրիստոնեական պարբերաթերթ
Հասցեն՝ 0032, ք. Երևան, փ.Սեբաստիա, 105
Հեռախոսահամարներ՝ 010 774812, 093 227677
Կայք՝ www.adventist.am
Էլ. փոստ՝ luysanmar@gmail.com
Ֆաքս՝ (+37410) 774812
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