ԿՐՈՆԱԿԱՆ
Կ. ՊՈԼՍՈՅ
ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ Տ. ՄԵՍՐՈՊ ՊԱՏՐԻԱՐՔ Մ ՈՒԹ Ա Ֆ ԵԱ Ն Ի
Ք Ա ՐՈԶԸ ԽՕՍՈՒԱԾ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱ ՐՈՒՄ
երկրորդ ծաղկազարդի տօնին

(Մայիսի 16-ին, կիրակի 1999 Р-)
«Հա յրն փ ա ռա ց տ ացէ ձե զ ... լուսա ւոր
ա ռնել զա չս սրտ ից ձերոց»:
(Եփ ես. Ա 17-18)
«Յանուն Հ օր եւ Որդւոյ եւ-Հոգւոյն Սրբոյ. սւմէն»:
«Փաոաց Հայրը թող լուսաւորէ ձեր սրւոերու աչքերը»:
Երեք

օր

ա ռա ջ

նշեցինք

մեր

Տ իրոջ

և Փ րկչի'

Յիսուսի

Ք րիստ ոսի

Համբարձման տօնը, յիշատակելով, թէ ինչպէս Ան, հր Հրա շա փ ա ռ Յարութենէն
քառասուն օրեր ետք, երկինք համբարձաւ և «նստաւ ընդ աջմէ Հօր» (Սղմ. ՃԹ .
1, Ստթ. ԻԲ. 44, Մրկ. ԺԶ. 19, Գործք է. 55, Եփես. Ա. 20): Այսօր ևս կը շարունա
կենք խորհրդածել Համբարձման խորհուրդին մասին, այս անգամ Ագաթանգեղոսի կողմէ փոխանցուած ազգային

աւանդութեան բովով' ակնարկուած

օրուան Օրհնութեան շարականին մէջ:
Համբարձումը ոչ միայն կը յիշեցնէ մեզի մեր Տիրոջ համբառնալուն երկրէ
երկինք ելանելուն դէպքը, այլ և կը փոխանցէ խորհուրդ մը, որուն իմացումը
անհրաժեշտ է մեր հոգիներու փրկութեան համար: Քրիստոս Հայր Աստուծոյ աջ
կողմը բազմեցաւ, ուր Ան կը շարունակէ բա րեխ օսել որպէս մեր Երկնաւոր
Քահանայապետը: Սողոմոն Իմաստունի, ապա

Հերովդէսի

կողմէ շինուած

Երուսաղէմի Տաճարն ունէր երկու գլխաւոր սրբարաններ, ուր պատարագներ
կը մատուցուէին ի քաւութիւն ապաշխ արող ժողովրդի

մեղաց:

Ասոնցմէ

երկրորդը, որ փակ էր ժողովրդի և մինչև իսկ քահանաներու մուտքին, կը
կոչուէր «Սրբութիւն Սրբութեսւնց»: Սոյն սրբարանին մէջ կային խունկ մատու
ցելու ոսկեայ սեղանը և Ուխտի Տապանակը: Այս Տապանակին մէջ դրուած էին
մանանայով լեցուն ոսկեայ սափորը, Ահարոնի ծւսղկեալ գաւազանը և Ուխտի
տասնաբանեայ պատուիրաններուն տախտակները: Քահանայապետը տարին
սոսկ մէկ անգամ կը մտնէր այն սրբարանը ոչ միայն ժողովրդին, այլ նաև իւր
սեփական մեղքերուն համար զոհ մատուցելու նպատակաւ:

ԱՋՍ՜ԻԱԾԻՆ
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Պօղոս Առւսքեալ Եբրայեցիներուն ուղղած իր նամակին մէջ կը յիշեցնէ, թէ
տաճարին մէջ մատուցուած զոհերու և նոխազներու արիւնով ժողովուրդը կը
կարծէր, թէ կը սրբուէր իր մեղքերէն: Իսկ եթէ զոհերու արիւնը սրսկելը կը բաւէր
ծիսականօրէն պղծուած մէկը սրբելու համար մարմնական մաքրութեամբ,
որքա՜ն աւելին կարող էր ընել Քրիստոսի արիւնը:
Մեր Քահանայապետը իսկապէս ուրիշ է (Եբր. Դ.15): Ան այս պահուն Հայր
Աստուծոյ աջ

կողմը բազմած կը բարեխօսէ

և կը քահանայագործէ

մեր

հոգիներու փրկութեան համար: Ան, Հին Ուխտի քահանայապետներուն նման
պէտք չունի Ինքն Իր համար աղօթելու, որովհետև Ան կատարելապէս անմեղ է:
Ուրեմն մենք, Քրիստոնեասերս, Համբարձման տօնի այս օրերուն կը յիշենք, թէ
արդարև որքա՜ն բախտաւոր ենք, որ մեզի համար անդադար բա րեխ օսող
կա տ ա րեա լ Քահանայապետ

մը

ունինք:

Մենք

զԱստուած ճանչցանք

Իր

յայտնութեան շնորհիւ: Քանի մը ամիսէն բոլոր Քրիստոնեայ ժողովուրդներու
հետ պ իտի սկսինք պ ատշաճ հանդիսութիւններով նշել, թէ Ան 200 0 տարիներ
առա ջ ինչպէս մարմին առաւ և կատարելապէս ծնաւ Սուրբ Կոյս Մարիամէն ի
Բեթղեհէմ, շրջեցաւ մեր մէջ, եղաւ մեզմէ մէկը, բնակեցաւ մեր մէջ, շուրջ երեք
տա րիներ

վա րդա պ ետ եց,

ապա

ճա շա կեց

չա րչա րա նքի

ու հա լա ծա ն քի

դառնութիւնը և ապա Գողգոթայի վրայ պատարագուեցաւ համայն ա շխ արհի
փրկութեան համար, թաղուեցաւ և երրորդ օրը արթնցաւ ի մեռելոց: Յարուցեալ
Փ րկիչը քառասուն լման օրեր զանազան տեղեր երևելէ ետ ք, մեծ փ ա ռքով
համբարձաւ յերկինս և բազմեցաւ Հայր Աստուծոյ աջ կողմը, ուր Ան կը շարունակէ բա րեխ օսել վասն մեր որպէս մեր Յաւիտենական Քահանայապետը:
Հա մբա րձմա ն

այս օրերուն,

մենք՜ Քրիստ ոնեա սերս՜

ա նգամ

մը

ևս

կ՛անդրադառնանք, որ մեր Երկնաւոր Քահանայապետը' Տէր Յիսուսը կրնանք
վսւուսհիլ և Անոր Քահանայապետական Աթոռին ա ռջև կրնանք բերել մեր բոլոր
խնդրանքները: Քանզի Ան կը հասկնայ մեր տկարութիւնները և կը կա րեկցի
մեզի, քանզի Ինք ևս անցած է մարդոց յատուկ բոլոր փորձութիւններէն, առանց
սակայն մեղանչելու (Եբր. Դ.15): Այո՛, Ան, որ համբարձմամբ Հայր Աստուծոյ Աջ
կողմը բազմեցաւ, յիրաւի մե՛ր Քահանայապետն է: Փ ա ՜ռք և պատիւ Իրեն,
յաւիտեանս յաւիտենից:
Սիրելի հաւատացեալներ,
Մեր Եկեղեցւոյ աւանդութեան մէջ այս օրը

կոչուած է նաև Երկրորդ

Ծաղկազարդ: Մեր Հայրերը Քրիստոսի Համբարձումը նմանեցուցած են մուտ
քին՜ ի Վերին Երուսաղէմ: Ինչպէս որ Ծաղկազարդին Ան Երուսաղէմ մտաւ
«Օվսաննա»ներով և «Ալէլուիա»ներով, այնպէս նաև Ա. Յարութեան ք ա ռ ա 
սուներորդ օրը' Երկրորդ Ծաղկազարդին, մտաւ Երկնային, Վերին Երուսաղէմ:
Ասոր մասին ունինք ազգային աւանդութիւն մը:
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ, երբ որ Վիրապի խաւարի առանձնութեան մէջ
էր, ուժասպառ և արգելափակուած, յանկարծ Աստուածային քաջալերութիւն
ստացաւ, այնպէս, ինչպէս Տէր Աստուած Իր սիրելի Որդին Գեթսեմանիի մէջ
քա ջա լերա ծ էր, երբ Ան արեան կաթիլներու պէս գետին հոսող քրտ ինքներու
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միայնակ էր, բայց քանի իր հաւատքի աչքերը բաց Էին, և քանի խորապէս կը
հաւատար Անոր՜ որ Լոյս էր ի Լուսոյ, կրցաւ զգալ ներկայութիւնը Աստուծոյ ու
Անոր հրեշտակին:
Կան մարդիկ,

որոնք

ծնա ծ

են

ձրիօրէն

ստ ա ցուա ծ

աւանդական

ժառանգութեան մէջ և այսօր կ՚ապրին վայելելով անոր հոգևոր բարիքները,
այսպէս ասած՜ կը լողան հոգևոր սքանչելիքի մէջ, ցա ւօք սակայն բան չեն
տեսներ,

որովհետ և

իրենց

հոգիները

զգայուն

չեն,

չեն

գ իտ եր

իրենց

ժառանգած սրբութեանց արժէքը: Այսօր կ՛ըսենք, թէ Քրիստոնեայ ենք, քա նի որ
1700 տարիներ

ա ռա ջ Քրիստոնէութիւնը պաշտօնապէս

ընդունած ազգի

զաւակներն ենք: Իրականութիւնն այն է սակայն, թէ մեզմէ շատ եր կ՚ապրին
Քրիստոսին անծանօթ՜ հեթանոսներու նման: Ինչպէ՞ս չյիշել Տէր Յիսուսի այն
խ օսքը, երբ Ան շրջապատուած էր փարիսեցիներու խումբով. «...քանի կ՚ըսէք, թէ
կը տեսնէք, կը նշանակէ' թէ ձեր մեղաւոր ըլլալը կը հաստատէք» (Յովհ. Թ. 41):
Զգոյշ պիտի ըլլանք, որ առօրեայ մեր կեանքին մէջ չանտեսենք սրբութիւնները՝
Աստուծոյ ներկայութեան և ներգործութեան նշանները: Եթէ տեսնել ուզենք,
ապա անոնցմով շրջապատուած ենք: Ա. Գրիգոր Լուսաւորիչ, որ Վիրապի մէջ
անյոյս վիճակի մատնուած էր, երբ մեզմէ շատեր պիտի մտածէին' թէ այլևս
փ ա կուա ծ էր իր

հաշիւը, հաւատքի

կա տ ա րեա լ զօրութեամբ,

կը զգար

Աստուծոյ ներկայութիւնը: Մեծ սուրբը գիտէր, թէ Աստուած կարոդ է զինք այդ
վիճակէն ալ դուրս հանել: Հաւատաց և տեսաւ: Վիրապի իր առանձնութեան մէջ
զգաց Աստուծոյ անտեսանելի, սակայն հոգւով շօշափելի ներգործութիւնը:
Ո՛վ հաւատացեալներ. մեզմէ շատեր առանծնութիւնը կամ բարեկամներու
հետ լինելը միշտ կը բացատրեն մարդոց տեսանելի բացակայութեամբ կամ
ներկայութեամբ: Բայց ո՜րքան ճիշտ է այդ: Օրինա կի համար, կրնա՞նք «Եկեղե
ցին այսօրուան մեր տեսած Եկեղեցին է» ըսելու աստիճան միամիտ ըլլալ:
Սիրելիներ, Հայաստանեայց Եկեղեցին այսօր միայն այստեղ հաւաքուածներէս չէ, որ կը բաղկանայ: Ալս փոքրիկ տաճար մըն է: Այստեղ գտնուողներս
Հայաստանի երեք ու կէս միլիոն հայութեան կամ աշխարհի չորս ծագերուն
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ցրուած հայութեան ո՞րքանն է: Ոչ միայն տեղի, այլ նաև ըստ ժամանակի,
Հւսյաստանեայց մեր Առաքելական Եկեղեցին' այսօրուան տեսանելի Եկեղեցիէն շատ աւելի մեծ է: Ձեր հոգիին ա չքերով յետադարձ ակնարկ մը նետեցէք
մեր պատմութեան վրայ, առաջին օրերէն մինչև այսօր, երբ առաքեալները
առաջին

անգամ այցելեցին մեր աշխարհը և առաջին անգամ Քրիստոսի

Աւետարանը քա րոզել սկսան մեզի: Այդ օրերէն սկսեա լ հաւատացողներ և
Քրիստոսի հետևողներ եղան մեր մէջ, ղարէ դար հաւատքը փոխանցուեցաւ նոր
սերունդներու: Ահաւասիկ ա՛յս է մեր ժւսռանգութիւնը:
Եկեղեցին արդարև մեծ է, մեր աչքերով տեսնուածէն շատ աւելի մեծ:
Եկեղեցին ոչ միայն կ՚ընդգրկէ հրեշտակներն ու հրեշտակապետները, Հին
Ուխտի մարգարէներն ու արդարները, այլ նաև երկու հազար տարիներու
ընթացքին Քրիստոսի հետևած բոլոր հաւատացեալները:
Մեր հաւատքի հայրն ալ, որ Վիրապին մէջ, թէև ըստ երևոյթին առանձին
մնացած էր, սակայն ան Աստուածութեան հրաշալի
լեցուա ծ

էր նաև հրեշտակներու

զօրութեան

առընթեր

և սուրբերու, մէկ խ օսքով՝ Յաղթական

Եկեղեցւոյ, ներկայութեան երանական զգացումներով: Այսօր մենք ա լ երբ Ա.
Պ ա տ ա րա գ կը մատուցենք, մեզի հետ ներկայ են պահապան հրեշտակները,
մեր բոլոր հանգուցեալ Հսւյրւսպետները, սուրբերը և սրբուհիները, մեր բոլոր
եռամեծ վարդապետները, որոնք հաւատացին Քրիստ ոսի և նախընտրեցին
մինչև իսկ իրենց կեանքը տ ա լ Քրիստ ոսի սիրոյն, քա ն հաւատափ ոխ կամ
դաւանափոխ ըլլալ:
Սիրելի և հաւատաւոր ժողովուրդ մեր, Այս պահուն ես կը յիշեմ Սուրբ
Պ օղ ոս

Ա ռա քեա լի,

Եփ եսա ցիներուն

գրա ծ

այն

գ եղեցիկ

խ օսքը,

որով

այսօրուայ իմ մտածումներս բա ցի. «Հայրն փառւսց տացէ ձե զ ... լուսաւոր
առնել զաչս սրտ ից ձերոց» (Եվւես. Ա.17): Փ ա ռա ց Հայրը տայ, որ ծեր սրտերուն
ա չքերը լուսաւորուին: Ա. Գրիգոր Լուսաւորչի արժանի թոռներն ըլլալու համար
պէտք է աղօթել Աստուծոյ, որ Իր Աստուածային, երկնային և ճշմարիտ խ օսքով
բանայ մեր սրտերուն աչքերը, որուն այնքան պէտք ունինք մանաւանդ այս
օրերուն, Երբ ազգովին կ՚անցնինք շատ դժուար պայմաններու մէջէն:
Այստեղ կը փափաքէի իմ հոգևոր

ուրախութիւնս յայտնել, երբ

Սուրբ

էջմիածնի Մայր Տաճարին մէջ անդրանիկ Ս. Պա տ ա րա գս կը մատուցեմ, որպէս
Կոստանդնուպոլսոյ հայոց նորընտիր Պ ա տ րիարքը: Շնորհա կա լ եմ, որ Ազգիս
Վեհա փառ Հայրա պ ետ ը բարի եղաւ հայրաբար հրաւէր ուղղել, որպէսզի ուխտս
վերանորոգեմ Իջման Սուրբ Սեղանին առջև, պարտականութիւն մը, զոր երկիւղիւ կա տ ա րեցի անցեալ երեքշաբթի երեկոյեան: Շնորհա կա լ եմ Վեհա փ ա ռ
Հայրապետի և մեր Միաբանութեան բոլոր հայրերուն ու եղբայրներուն ջերմ
ընդունելութեան համար:
Մեր Եկեղեցին փ ոքր է, բաղդատուած ուրիշ մեծ Եկեղեցիներու հետ:
Սակայն Եկեղեցւոյ պարագային խնդիրը մեծութեան կամ բազմամարդութեան
հետ կապուած չէ, կարևորը մեր կենդանի աւանդութեան խորքն է, մեր հոգևոր
կեանքի կենսունակութիւնն է: Աստուած միայն գիտէ, մէյ մըն ա լ իւրաքանչիւրս

մեր սրտին մէջ. թէ որքան խորն է մեր հաւատքը, որքանո Վ ենք մենք այսօր
ջերմ հետևորդները, մեր հայրերուն. մեր սուրբերուն: Սակայն ամէն ինչ մեզմէ
անձնապէս կախուած չէ- եթէ Եկեղեցին միայն մեր ձեոքը մնացած ըլլար,
վստահ կրնանք ըսել, որ ան այս օրերուն չէր հասներ: Պատերազմներ, կոտո
րածներ, աշխարհագրական դժուար տարածք... Փ ա ՜ռք Բա րձրեալն Աստուծոյ.
այդ ամենուն մէջէն մենք դուրս Եկանք, հասանք այս օրերուն: Երրորդ հազարամեակի սեմին կը գտնուինք ազատ ու անկախ Հայաստանի ինքնիշխան
պետութեամբ: Հայ Եկեղեցին անոր առընթեր հետզհետէ պիտի զօրանայ: Սեր
ժողովրդի

զաւակները

պ իտի

անդրադառնան,

որ

ուրիշ

եկեղեցիներու

սեղաններուն վրայ պէտք չունին հոգևոր սնունդ փնտրելու, որովհետև մեր
փրկութեան համար ինչ որ անհրաժեշտ է, կայ մեր Ս. Սեղաններուն վրայ:
Պատմութեան առաջին եկեղեցիներէն մէկը, պետութեան մը կողմէ պաշտօնապէս ճանաչուած առաջին Եկեղեցին ենք: Դարերու հոլովոյթին՜ մինչև այսօր,
թէև տարբեր կայսրութիւններու, տարբեր ռեժիմներու ենթարկուած ժողովուրդ
ենք, սակայն մեր այդ հոգևոր ջիղը առողջ ենք պահեր մինչև այսօր: Եթէ ունինք
իմաստութիւն, պիտի հասկնւսնք, որ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցիէն բացի,
Սուրբ էջմիածինը իբրև իր կեդրոնը ընդունող Եկեղեցիէն բացի, ուրիշ որևէ
հոգևոր հաստատութիւն, հայ Քրիստոնեայ ժողովրդի գոյատևման միևնոյն
անսակարկ նուիրումով պիտի չսատարէ: Ինչպէս ազգն ու հայրենիքը, այնպէս
նաև Հայ Եկեղեցին մէկ պէտք է ըլլայ: Եւ անոր կեդրոնը չի կրնար ըլլալ որևէ
այլ տեղ, բացի Սուրբ էջմիածնէն, որ մեր հաւատքի Հայր Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի
Աթոռն է: Ամէն Եկեղեցի ունի երկրորդական Աթոռներ, բայց ամէն Եկեղեցի
աշխարհին կը ներկայանայ մէկ գլուխով:
Բնական է այն մարմինը, որ ունի մէկ գլուխ: Անբնական և հիւանդ է այն
մարմինը, որ ունի աւելի քան մէկ գլուխ: Այս գիտակցութեամբ մենք պիտի
համախմբուինք մեր նախամեծար

և Մայր Աթոռին շուրջը: Պատմութեան

բերմամբ ստեղծուած երկրորդական մասնաւոր կեդրոններ, նուիրապետական
և առաջնորդական
կատարեալ

բոլոր

վիճակներ գերակայութիւնը

հաղորդութեան

մէջ պիտի

ըլլան

պ իտի

Ամենայն Հա յոց

ճանչնան

և

Հայրապե-

տութեան հետ: Հայ Եկեղեցին է մեր հոգիներուն ծննդավայրը: Իսկ տեղ-տեղ
տարբեր և օտարոտի աւանդոյթներու մուտքը մեր ժողովրդի տուներէն ներս
մտահոգիչ երևոյթ է: Անոնք կրնան հայերէն խօսիլ, անոնք կրնան հայերէն
գեղատիպ հրատարակութիւններ տ ա լ մեզի: Մենք կրնանք կարծել, որ անոնք
հարազատ են մեզի: Բայց գիտ ցա ծ ըլլաք, որ չեն:
Անոնք, որոնք Քրիստոնէական լոյս հաւատքը մեր հայրերու աւանդական
գծով չեն բացատրեր մեզի, հարազատ չեն մեր ժողովրդի սրտին ու հոգիին:
Սիրելի քոյրեր և եղբայրներ,
Ինչպէս Գեթսեմանիի մէջ մեր Փրկչին- Յիսուսին, և ինչպէս որ Վիրապին մէջ
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայրապետին, հաւատացէք, որ մեր ամենէն դժուար
օրերուն մէջ Տէր Աստուած մեգի հետ ալ պիտի ըլլայ և զանազան նշաններով
պիտի քաջալերէ մեզ, պիտի լուսաւորէ մեր հոգիները, պիտի փարատէ մեր
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շուրջը տիրող խաւսւրը և մեզ պիտի քա ջալերէ, հաւատքի. ապրելու տեսլական
պիտի տայ մեզի: Երկրորդ Ծաղկազարդին, երբ Քրիստոսի Վերին Երուսաղէմ
մուտքը կը տօնենք. գիտնանք. որ պիտի ըլլան պահեր, երբ առանձինն մնա
ցա ծ լինելու զգացումով պիտի պատուինք: Բայց պիտի չվախնանք. ինչպէս
Դւսւիթ Գողիաթին առջև չվախցաւ, պիտի չվախնանք և խոր համոզումով պիտի
ըսենք. «Տէր Աստուած ընդ մեզ է». Աստուած մեզի հետ է. մենք մինակ չենք:
Մենք ունինք մեր հայրերը, մեր սուրբերը, և իբրև անոնց հոգևոր թոռները կը
պահենք նոյն ուղղափառ հաւատքը Աստուծոյ նկատմամբ:
Աստուած անցեալին չանտեսեց այս ժողովուրղը. դեռ առաջին դարուն
մեզի առաքեալներ ուղարկեց՜ մեզ լուսաւորելու համար: Աստուած այսօր ալ
չ՛անտեսեր մեզ, եթէ մենք շարունակենք հաւատքով կանչել Իր ամենասուրբ
Անունը:
Եկէք Ա. Պատարագին աղօթենք վասն անսասանութեան Հայ Առաքելական
Սուրբ

Եկեղեցւոյ:

Աղօթենք,

որ

իւրաքանչիւրս

լուսա ւորուի

Աստուծոյ

Իմաստութեան Հոգիով: Տէրը թող բանայ մեր սրտերը, մեզ պայծառակերպէ Իր
ներկայութեամբ, մեզի զգայուն սիրտ տայ, որ տեսնենք Իր հրաշագործութիւնները: Աղօթենք նաև Ազգիս Վեհա փառ Հայրապետին առողջութեան, արագ
և կա տ ա րեա լ ապաքինման

համար, որպէսզի

վայելելով Իր օրհնութիւնը,

շարունակենք փառաւորել անունը Ամենասուրբ Երրորդութեան՜ Հ օր և Որդւոյ և
Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ և միշտ ևյաւիտ եա նս յաւիտենից. ամէն:

