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«Տերն իմ հովիﬖ է ...» բառերով է սկսվում Դավթի աﬔնահայտնի սաղմոսներից
ﬔ կ ը , ո ր ի ﬕ ջ ո ց ո վ Դ ա վ ի թ ը ց ո ւ յ ց է տ ա լ ի ս , թ ե Աս տ ծ ո հ ե տ ո ւն ե ց ա ծ
հարաբերությունների ընթացքում ինչ հետևություններ է արել և ﬔզ էլ նույնն է
սովորեցնում։
«Տերն իմ հովիﬖ է. ես ոչնչի կարիք չեմ ունենա» (Սաղմոս 23. 1):
Ես ոչնչի կարիք չեմ ունենա, քանի որ Աստված հոգ է տանում իմ մասին. Նա իմ
հովիﬖ է։ Դավիթն ինքն էլ հովիվ էր և գիտեր՝ ինչ է նշանակում դա։ Նա հիշեց, թե ինչ
էր պահանջվում հովվից, ինչպիսի հոգատարություն և բարություն էր պետք՝
գառնուկների մասին հոգ տանելու համար։ Հիշեց նաև, որ պատրաստ էր անգամ իր
կյանքը զոհել՝ նրանցից յուրաքանչյուրին փրկելու համար։ Ասելով «Տերն իմ հովիﬖ
է»՝ նա ցույց է տալիս Աստծո հոգատարությունն Իրեն հավատացողների
նկատմամբ։ Սակայն չպետք է մոռանալ ﬕ շատ կարևոր բան. «Ոչնչի կարիք չեմ
ունենա» նշանակում է ունենալ այն աﬔնը, ինչ օգտակար և անհրաժեշտ է ﬔզ։ Եթե
ﬔնք չունենք այն, ինչ ցանկանում ենք, կարող ենք ենթադրել, որ կ մ իրապես դրա
կարիքը չունենք, կ մ այն օգտակար չէ ﬔզ համար, կ մ էլ դեռ ժամանակը չէ։
«Ինձ պառկեցնում է խոտավետ արոտներում, ինձ առաջնորդում է դեպի հանդարտ
ջրերը» (Սաղմոս 23.2): Դավիթը զգացել էր Աստծո հոգատարությունն ու
ներկայությունն իր կյանքում, երբ աﬔնաշատն ուներ դրա կարիքը։ Հովիվը պետք է
իմանա, թե որ արոտներն ու ջրերն են օգտակար իր գառնուկներին։ Դավիթն
այստեղ ևս ﬔկ անգամ հիշեցնում է, որ Երկնային Հովիվը հոգ է տանում բոլոր
նրանց համար, ովքեր իր հովանավորության տակ են մտնում։ Նա Իր ուժով
զորացնում, կերակրում, պահպանում և բոլոր դժվարություններից դուրս է բերում
նրանց։
Աստված հոգ է տանում ﬔզնից յուրաքանչյուրի մասին։ Մեզնից աﬔն ﬔկը յուրովի
կարող է տեսնել Նրա հոգատարությունը։ Օրինակ՝ Նա տալիս է ﬔզ ﬔր աﬔնօրյա
հացը։ Աստված ցանկանում է, որպեսզի ﬔնք էլ Դավթի նման մտերիմ
հարաբերություններ ունենանք Իր հետ։ Նա ուզում է ﬔր հովիվը լինել։ Սակայն
ﬔնք էլ պետք է իր գառնուկները լինենք, ճանաչենք հովվի ձայնը և հետևենք Նրան։
Լիլիթ Անտոնյան
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Հեսսեի ընտանիքն ապրում էր փոքրիկ Բեթղեհեմ քաղաքում, ուր Աստծո պատվերով եկավ
Սամուել մարգարեն, որպեսզի Հեսսեի որդիներից ﬔկին թագավոր օծի։
Հեսսեի յոթ որդիներն եկան և ներկայացան Սամուել մարգարեին, սակայն Սամուելն ասաց, որ
Տերը սրանցից ոչ ﬔկին չի ընտրել ու հարցրեց, թե արդյոք նրա որդիներն այդքանն են։
«Աﬔնափոքրն է ﬓացել։ Նա հովիվ է, ոչխարներն է արածեցնում», - պատասխանեց Հեսսեն։
Սամուելն անﬕջապես խնդրեց իր մոտ բերել տղային։ Այն ժամանակ Տերն ասաց. «Վ ր կաց,
օծ ր, քանի որ ս է»։ Սամուելն արեց այնպես, ինչպես Տերն ասել էր:
Որոշ ժամանակ անց, Իսրայելի թշնաﬕ փղշտացիները, մարտի պատրաստվելով նրանց դեմ,
իրենց զորագնդերը կենտրոնացրին և բանակեցին Ափեսդոմմում։ Փղշտացիների բանակից
Գողիաթ անունով ﬕ հսկա, որի հասակը վեց կանգուն ու ﬕ թիզ էր, այսինքն՝ երեք ﬔտր, կանգնեց
Իսրայելի գնդերի առաջ և ձայն տվեց. «Ինչո եք դուրս եկել ու պատերազﬔլու համար շարքի
կանգնել... Ձեր ﬕջից ﬕ մարդ ընտր ք, որ իմ դեմ ելնի։ Եթե կարողանա ինձ հետ կռվել ու ինձ
սպանել, ﬔնք ձեր ծառան կդառնանք, բայց եթե ես հաղթեմ ու նրան սպանեմ, դուք կդառնաք ﬔր
ծառան ու ﬔզ կծառայեք»։
Երբ Սավուղը՝ Իսրայելի թագավորը, ու ամբողջ Իսրայելը փղշտացու այս խոսքերը լսեցին, շատ
վախեցան։ Այս փղշտացին քառասուն օր շարունակ մարտակոչ էր հնչեցնում Իսրայելի
ժողովրդին։ Այդ ժամանակ Դավիթն իր հոր ոչխարներն էր արածեցնում։ Հեսսեն ասաց նրան.
«Եղբայրներիդ համար այս ﬔկ արդու (մոտ 37 կգ) բոված ցորենն ու այս տասը նկանակը վերցրո ,
վազ ր բանակ, տո ր եղբայրներիդ։ Իսկ այս տասը գլուխ պանիրը տ ր նրանց հազարապետին ու
տ ս, թե եղբայրներդ ողջ և առ ղջ են, ու նրանցից ﬕ նշ ն բեր»։ Դավիթն առավոտյան վեր կացավ
և ճանապարհ ընկավ, ինչպես Հեսսեն իրեն պատվիրել էր։
Հասնելով խրամատին՝ բեռն իջեցրեց, հանձնեց բեռների պահապանին և վազեց դեպի գունդ՝
եղբայրներին ողջունելու։
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Մինչ խոսում էր նրանց հետ, Գողիաթը դուրս եկավ փղշտացիների գնդերից և կրկնեց իր խոսքերը։
Իսրայելի բոլոր մարդիկ, տեսնելով նրան, սարսափած փախան, ﬕնչդեռ Դավիթը, որ լսում և
տեսնում էր այս աﬔնը, ասաց. « վ է այս անթլփատ փղշտացին, որ նախատում է կենդանի Աստծո
զորքին»։
Դավթի խոսքերը տարածվեցին, ու երբ Սավուղին պատﬔցին, իր մոտ բերել տվեց նրան։ Եվ
Դավիթն ասաց Սավուղին. «Սրա պատճառով որևէ ﬔկի սիրտը թող չկոտրվի. քո ծառան պիտի
գնա ու կռվի այդ փղշտացու հետ»։
Սավուղն ասաց Դավթին. «Դու չես կարող գնալ այդ փղշտացու հետ կռվելու, քանի որ երեխա ես,
իսկ նա իր մանկությունից ի վեր պատերազﬕ մարդ է»։ Դավիթն ասաց Սավուղին. «Երբ քո ծառան
իր հոր ոչխարներին էր արածեցնում, ու երբ առյուծ կամ վագր էր գալիս ու հոտից ոչխար տանում,
ես, նրա հետևից գնալով, զարկում էի նրան ու նրա բերանից ազատում։ Առյուծի ու արջի ձեռքից ինձ
ազատող Տերն այս փղշտացու ձեռքից էլ կազատի»։
Նա վերցրեց ցուպն ու գետից հինգ ողորկ քար ընտրեց, դրանք իր հովվական պայուսակի՝ մախաղի
ﬔջ դրեց ու պարսատիկը ձեռքն առնելով՝ մոտեցավ փղշտացուն և ասաց. «Դու իմ վրա սրով,
նիզակով ու գեղարդով ես գալիս, բայց ես Զորաց Տիրոջ, Իսրայելի զորքերի Աստծո անունով եմ
գալիս քո մոտ, Ում դու անարգեցիր։ Այսօր Տերը քեզ իմ ձեռքն է մատնելու։ Ամբողջ բազմությունը
պետք է իմանա, որ Տերը սրով ու նիզակով չի փրկում, քանի որ պատերազմը Տիրոջն է, ու Նա է ձեզ
ﬔր ձեռքը մատնելու»։
Դավիթն իր ձեռքը տարավ մախաղի ﬔջ ու այնտեղից ﬕ քար վերցրեց և այն պարսատիկով նետեց
ու փղշտացու ճակատին հարվածեց, ու նա երեսնիվայր ընկավ։ Այսպես Դավիթն առանց սրի,
պարսատիկով ու քարով հաղթեց փղշտացուն:
Ա Թագավորներ 16, 17
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Ուղղահայաց
1, 3, 5 , 7, 9, 11, 12
1.

ր քաղաքից էր Դավիթը։

3. Դավիթն նչ զենք օգտագործեց՝ Գողիաթի դեմ կռվելու համար։
5. Իր պարսատիկի համար Դավիթը քան քար վերցրեց։
7.

վ թույլ տվեց Դավթին՝ կռվելու Գողիաթի դեմ։

9. Քան ﬔտր էր Գողիաթի հասակը։
11. Երաժշտական ի՞նչ գործիք էր նվագում Դավիթը։
12.

ր մարգարեն օծեց Դավթին որպես թագավոր։

Հորիզոնական
2, 4, 6, 8, 10
2. Աստվածաշնչի ր գրքում ենք կարդում Դավթի և Գողիաթի պատմությունը։
4.

վ էր Դավիթը՝ նախքան թագավոր օծվելը։

6. նչ էր Դավթի հոր անունը։
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8. Գողիաթը քան օր շարունակ մարտակոչ հնչեցրեց իսրայելցիներին։
10. Փղշտացիները որտ ղ էին բանակ դրել։

î» Ý ÆÙ ÐáíÇíÝ ¿
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Հոգի
ս վեր
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նգնո
նվան
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ÜÏ³ñÇãª Ø³ñÇ³Ù ¸³ßïáÛ³Ý

5

²ëïí³Í³ßÝãÇ µ³é³ñ³Ý
²ëïí³Í³ßáõÝã (Bible) - ÐáõÝ³ñ»Ý µÇµÉáë µ³éÇ
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿« áñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §·Çñù¦, §ß³ñ³¹ñ³Ýù¦£

Ø³ñ·³ñ» – Ø³ñ¹« áñÝ ²ëïÍá Ï³ÙùÁ Ñ³ëóÝáõÙ

¨

µ³ó³ïñáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó:

Ø³ñ·³ñ»áõÃÛáõÝ – ²ëïÍáõó ïñí³Í å³ï·³Ù« áñÁ
·ñ³íáñ Ï³Ù µ³Ý³íáñ Ï»ñåáí ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ Ù³ñ·³ñ»Ç ÏáÕÙÇó£

àõËï – Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ« ¹³ßÇÝù Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇç¨ Ï³Ù ²ëïÍá
¨ Ù³ñ¹áõ ÙÇç¨£

Ø»ëÇ³ – ºµñ³Û»ñ»ÝÇó Ã³ñ·Ù³Ý³µ³ñ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿
§²ëïÍá ÁÝïñÛ³É¦, §ûÍÛ³É¦, §áõÕ³ñÏí³Í ÷ñÏÇã¦:

øñÇëïáë – ÐáõÝ³ñ»ÝÇó Ã³ñ·Ù³Ý³µ³ñ Ýß³Ý³ÏáõÙ

¿

§²ëïÍá ÁÝïñÛ³É¦, §ûÍÛ³É¦:

²í»ï³ñ³Ý – ÐáõÝ³ñ»Ý ¾í³Ý·»ÉÇáÝ µ³éÇó ¿« áñÁ
Ã³ñ·Ù³Ý³µ³ñ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §µ³ñÇ Éáõñ¦£ ²ëïí³Í³ßÝãÇ ³ÛÝ
Ù³ëÁ, áñ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ øñÇëïáëÇ í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÝ áõ Ýñ³
ÏÛ³ÝùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ:

Îáõéù – Ø³ñ¹³Ï»ñå, Ï»Ý¹³Ý³Ï»ñå ³ñÓ³Ý Ï³Ù

Çñ, áñÇÝ

å³ßïáõÙ »Ý Çµñ¨ ³ëïÍá:

Ø»Õù – ¶áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ï³Ù ÙÇïù« áñÁ ¹»Ù ¿ ²ëïÍá Ï³ÙùÇÝ£
Ü³Ë³Ñ³Ûñ – îáÑÙÇ (ó»ÕÇ« ·»ñ¹³ëï³ÝÇ) Ý³ËÝÇ« ³ÛÝ ³ÝÓÁ«
áñÇó ëÏÇ½µ ¿ ³é»Éª Í³·»É ¿ ïíÛ³É ïáÑÙÁ (ó»ÕÁ« ·»ñ¹³ëï³ÝÁ):
úñÇÝ³Ïª ²µñ³Ñ³ÙÁ« Æë³Ñ³ÏÁ ¨ Ð³ÏáµÁ£
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öáùñÇÏ
ù³ÛÉ»ñÇ ³ñí»ëïÁ

²ëïí³°Í ÇÙ, »ë ã»Ù ËÝ¹ñáõÙ Ññ³ßùÝ»ñ ¨
ï»ëÇÉùÝ»ñ, ³ÛÉ áõÅ` ³Ù»Ý ûñí³ Ñ³Ù³ñ:
êáí»ñ»óñáõ ÇÝÓ ÷áùñÇÏ ù³ÛÉ»ñÇ ³ñí»ëïÁ:
¸³ñÓñáõ ³é³í»É Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ¨
å³ïñ³ëï³Ï³Ù, áñå»ë½Ç ûñí³
ÙÇ³å³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ×Çßï Å³Ù³Ý³ÏÇÝ
Ï³Ý·Ý»Ù µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇ ¨ ÷áñÓÇ ³éç¨,
áñáÝù ÇÝÓ ÏÑáõ½»Ý: êáíáñ»óñáõ ×Çßï ïÝûñÇÝ»É
Å³Ù³Ý³ÏÁ:
ÜíÇñÇñ ÇÝÓ Ý»ñùÇÝ Ó³ÛÝ, áñå»ë½Ç
³é³ÝÓÝ³óÝ»Ù ³ÛÝ, ÇÝã å»ïù ¿ ³Ý»É ³é³çÇÝ,
³å³ »ñÏñáñ¹ Ñ»ñÃÇÝ: ÊÝ¹ñáõÙ »Ù ø»½ÝÇó
ã³÷³íáñáõÃÛáõÝ ¨ ½ëåí³ÍáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç ÇÙ
ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ãÃéã»Ù ¨ ãëáÕ³Ù, ³ÛÉ
Ï³ñáÕ³Ý³Ù Íñ³·ñ»É ÇÙ ûñÁ, Ï³ñáÕ³Ý³Ù ï»ëÝ»É
µ³ñÓáõÝùÝ»ñÝ áõ Ñ»éáõÝ»ñÁ:
ú·ÝÇñ ÇÝÓ Ñ³ëÏ³Ý³É, áñ »ñ³½³ÝùÝ»ñÁª á°ã
³ÝóÛ³ÉÇ ¨ á°ã ¿É ³å³·³ÛÇ Ñ»ï Ï³åí³Í, ã»Ý
Ï³ñáÕ û·Ý»É: ú·ÝÇñ ÇÝÓ ÉÇÝ»É ³Ûëï»Õ ¨ ÑÇÙ³,
ÁÝ¹áõÝ»É ³Ûë ñáå»Ýª áñå»ë ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ áõ
·ÉË³íáñÁ: ä³Ñå³ÝÇñ ÇÝÓ ³ÛÝ ÙÇ³ÙÇï
Ñ³í³ïÇó, Ã» ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã å»ïù ¿
Ñ³ñÃ ÁÝÃ³Ý³: ú·ÝÇñ ÇÝÓ ÁÝ¹áõÝ»É, áñ
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ó³ËáÕáõÙÝ»ñÁ,
å³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÝÑ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÏÛ³ÝùáõÙ µÝ³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñ »Ý, áñáÝó ßÝáñÑÇí
Ù»Ýù ³×áõÙ »Ýù áõ Ñ³ëáõÝ³ÝáõÙ:
ÐÇß»óñáõ ÇÝÓ, áñ Ñ³×³Ë ëÇñïÁ íÇ×áõÙ ¿
µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ²ÝÑñ³Å»ßï å³ÑÇÝ ÇÝÓ
Ùáï áõÕ³ñÏÇñ ÇÝã-áñ Ù»ÏÇÝ, áí ù³çáõÃÛáõÝ
ÏáõÝ»Ý³ ³ë»Éáõ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, µ³Ûó ³ë»Éáõ ³ÛÝ
ëÇñ»Éáí: ºë ·Çï»Ù, áñ »ñµ»ÙÝ áñáß ËÝ¹ÇñÝ»ñ
ÉáõÍíáõÙ »Ý, »ñµ áãÇÝã ã»ë Ó»éÝ³ñÏáõÙ, áõëïÇ ïáõñ
ÇÝÓ Ñ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝ:
¸áõ ·Çï»ë, Ã» Ù»Ýù ÇÝãù³Ý ß³ï »Ýù ½·áõÙ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù: ÂáõÛÉ ïáõñ ³ñÅ³ÝÇ ÉÇÝ»É
×³Ï³ï³·ñÇ ³Ù»Ý³Ññ³ß³ÉÇ ¨ ùÝùáõß ³Û¹
Ýí»ñÇÝ: ¸³ñÓñáõ ÇÝÓ Ù³ñ¹` áõÝ³Ï Ã³Ï»Éáõ ³ÛÝ
¹éÝ»ñÁ, áñáÝù ³Ù»Ý³Ý»ñù¨áõÙ »Ý: ä³Ñå³ÝÇñ
ÇÝÓ ³ÛÝ í³ËÇó, áñ »ë Ï³ñáÕ »Ù ÇÝã-áñ µ³Ý µ³ó
ÃáÕÝ»É ÇÙ ÏÛ³ÝùáõÙ:
îáõñ ÇÝÓ áã Ã» ³ÛÝ, ÇÝã »ë ËÝ¹ñáõÙ »Ù ÇÝÓ
Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ ³ÛÝ, ÇÝãÝ ÇëÏ³å»ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
ÇÝÓ: ºí ÝáñÇó ËÝ¹ñáõÙ »Ù` ëáíáñ»óñáõ ÇÝÓ
÷áùñÇÏ ù³ÛÉ»ñÇ ³ñí»ëïÁ:
²Ýïáõ³Ý ¹Á ê»Ýï-¾ù½Ûáõå»ñÇ
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Æ±Ýã« áñï»±Õ« »±ñµ

ÈºàÜÆ¸
ºÜ¶Æ´²ðÚ²Ü

ÎñÏ»ëÁ Ã³ï»ñ³ñí»ëïÇ ÑÝ³·áõÛÝ Ó¨Ý ¿£
¼³ñ·³ó»É ¿ ÐÇÝ ²ñ¨»ÉùÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ« ÐÇÝ
ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ ¨ ÐÇÝ ÐéáÙáõÙ£ Ü³Ëù³Ý
»íñáå³Ï³Ý ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ã³ïñáÝÇ
Ó¨³íáñí»ÉÁ (4-10-ñ¹ ¹¹․)` »Õ»É ¿
Ã³ï»ñ³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÁ£
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÏñÏ»ëÁ ¨ë áõÝÇ ß³ï ÑÇÝ
å³ïÙáõÃÛáõÝ£ ¶ñ³Ï³Ý ë³Ï³í³ÃÇí
íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³Ù»Ý³ÑÇÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
V ¹³ñÇÝ (º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óáõ §ºÕÍ ³Õ³Ý¹áó¦«
ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Ç §ä³ïÙáõÃÛáõÝ Ð³Ûáó¦ ¨
³ÛÉÝ)£ §ØÇ áõñÇßÁ« - ·ñáõÙ ¿ º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óÇÝ«
- ³ñçÇ Ó³ËÁ ³×»óÝ»Éáí« í³ñÅ»óÝáõÙ ¿
áñå»ë å³ñáÕ áõ ÝÙ³Ý»óÝ»Éáí Ù³ñ¹Ï³Ýó
µÝ³íáñáõÃÛ³ÝÁ` Ù»ÕÙ³óÝáõÙ ¿
·³½³Ý³µ³ñáÛÇÝ: ºí áõñÇßÝ»ñÁ« µéÝ»Éáí
³Ý³å³ï³ÛÇÝ Ï³åÇÏÝ»ñÁ« Ýñ³Ýó
í³ñÅ»óÝáõÙ »Ý áñå»ë Ë»ÕÏ³ï³ÏÝ»ñ«
¹ÇÙ³ÍéÇÏÝ»ñ ¨ ËÇëï ã³ñ³××ÇÝ»ñ: àÙ³Ýù ¿É
ÇÅ³Ï»ñå ³ñù³Û³Ï³Ý ûÓ»ñÁ µéÝáõÙ«
Ï³Ë³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñáí ÁÝï»É³óÝáõÙ »Ý
Ù³ñ¹Ï³Ýó` áãÝã³óÝ»Éáí Ýñ³Ýó Ù³Ñ³óáõ
ÃáõÛÝ»ñÁ¦: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÏñÏ»ëÁ ¹³ñ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ½³ñ·³ó»É ¨ Ñ³ë»É ¿ ÙÇÝã¨
Ù»ñ ûñ»ñÁ£
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1930 – ³Ï³Ý ÃÃ․ºñ¨³ÝáõÙ »Õ»É ¿ ÷³Ûï³ß»Ý
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ÏñÏ»ë« áñÁ ·ïÝí»É ¿ Ý»ñÏ³ÛÇë
ÏñÏ»ëÇ ß»ÝùÇ ï»ÕáõÙ£ ºñ¨³ÝÇ ÏñÏ»ëÝ áõÝ»ó»É
¿ µ³½Ù³ÃÇí ï³Õ³Ý¹³íáñ ³ñïÇëïÝ»ñ«
áñáÝóÇó ß³ï»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿« áñ Ù»Ýù ³Ûëûñ
ã»Ýù ×³Ý³ãáõÙ£ ê³Ï³ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏñÏ»ëÇ
Í³Õñ³ÍáõÝ»ñÇ ³ñù³« ÙÝç³Ë³ÕÇ Ù»Í
í³ñå»ï È»áÝÇ¹ ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÇÝ ëÇñáõÙ ¨
×³Ý³ãáõÙ »Ý ß³ï»ñÁ£
È»áÝÇ¹ ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1935 Ã․ Ù³ñïÇ 15
- ÇÝ« ØáëÏí³ÛáõÙ£ Ü³Ëù³Ý Çñ Ñá·áõÝ
Ñ³ñ³½³ï Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ·ïÝ»ÉÁª Ý³
µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ÷áñÓ»É£
¸åñáóÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá áõëáõÙÁ
ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ØáëÏí³ÛÇ ÒÏÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
ÇÝëïÇïáõïáõÙ£ ²ÛÝáõÑ»ï¨ ÁÝ¹áõÝí»É ¨
³í³ñï»É ¿ üÇ½ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ÇÝëïÇïáõïÁ£
¸Åí³ñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É« µ³Ûó ³Ûëï»Õ Ý³ Ó»éù
¿ µ»ñ»É µéÝóù³Ù³ñïÇÏÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ£
²Ûë µÝ³·³í³éáõÙ Ý³ ß³ï Ù»Í
Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ·ñ³Ýó»É£ ê³Ï³ÛÝ 1955 Ã․«
»ñ¨Ç åñáý»ëÇáÝ³É µéÝóù³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇó ÙÇ
ù³ÝÇ Ñ³ñí³Í ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá« Ýñ³ Ù»ç
³ñÃÝ³ó»É ¿ §È»áÝÇ¹ ºÝ·Çµ³ñÛ³Ý Í³Õñ³ÍáõÝ¦£
ÂáÕÝ»Éáí ³Ù»Ý ÇÝãª ï»Õ³÷áËí»É ¿ ºñ¨³Ý ¨
ÁÝ¹áõÝí»É ÏñÏ»ë³ÛÇÝ µ³ÅÇÝ:
È»áÝÇ¹ ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÁ å³ïÙáõÙ ¿․

§ºñµ ëï»ÕÍáõÙ ¿Ç ÇÙ Í³Õñ³Íáõ³Ï³Ý
Ï»ñå³ñÁ« ÇÝÓ Ñ³çáÕí»ó Ýñ³Ý ûÅï»É
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáíª Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ
Ù»ñ ï»ë³Í Í³Õñ³Íáõ³Ï³Ý ¹ÇÙ³ÏÝ»ñÇó
ß³ï»ñÇ£ Ì³Õñ³ÍáõÝ»ñÇ Ï³Õ³å³ñ³ÛÇÝ
¹ÇÙ³ÏÝ»ñáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
µÝ³íáñáõÃÛáõÝÁ« Ñ»ï¨³µ³ñ Ý³¨ª Ã³ËÇÍÁ£
ÜÙ³Ý ¹ÇÙ³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ ÙÇ³ÛÝ ÍÇÍ³Õ£
Ð»ï¨³µ³ñª ãÏ³ Ù³ñ¹Á£ ÆëÏ ÇÙ Ñ»ñáëÁ Ù³ñ¹ ¿£
²Û¹ å³ï×³éáí ÍÇÍ³ÕáõÙ ¿« ï³é³åáõÙ«
Ã³ËÍáõÙ ¨ Çñ»Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ½·áõÙ
ßáõñçÁ Ï³ï³ñíáÕ ³Ù»Ý ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ¦£
ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÇ ï³ñ»ñùÁ ÙÝç³Ë³ÕÝ ¿ñ ¨ Ý³
ëï»ÕÍ»É ¿ Çñ` »Ý·Çµ³ñÛ³Ý³Ï³Ý ÙÝç³Ë³ÕÁ:
§Ð³Ù³Ó³ÛÝ ã»Ù« áñ ÙÝç³Ë³ÕÁ ÏáãíÇ §ÉéáõÃÛ³Ý
³ñí»ëï¦£ ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿ª ß³ñÅáõÙÝ áõ ¹ÇÙ³Ë³ÕÝ
Çñ»Ýó ÑÝãáÕáõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ý« ÇÝãå»ë ·áõÛÝÁ£
ØÝç³Ë³ÕÁ Ññ³ß³ÉÇ ¿ Ýñ³Ýáí« áñ Ù³ñ¹áõÝ
ëïÇåáõÙ ¿ Ùï³Í»É: ²ÛÝ íëï³ÑáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝ ¨
Ýñ³Ý µ³ñÓñ³óÝáõÙ ë»÷³Ï³Ý ³ãù»ñáõÙ£ ²ÛÝ
Ï»ÝïñáÝ³óÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨
µáñµáùáõÙ Ýñ³ »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ£

Ð»ïá ¿É µ»Ù ¿ ¹áõñë ·³ÉÇë Ý»ñÏí³Í ¹»Ùùáí
ï³ñûñÇÝ³Ï áõ ½í³ñ×³ÉÇ ÙÇ Ù³ñ¹«
ÍÇÍ³Õ»óÝáõÙ Ù»½ áõ Ñ³×³Ë ÇÝùÝ
³ñï³ëí»Éáí Ñ»é³ÝáõÙ¦« - ³ëáõÙ ¿ñ Ý³£
È»áÝÇ¹ ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÁ« Ã»¨ ³ñ¹»Ý
Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý ûñáù µ³í³Ï³Ý ×³Ý³ãí³Í ¨
Ñ³ÛïÝÇ ¿ñ« ë³Ï³ÛÝ ³åñáõÙ ¿ñ ß³ï ½áõëå
ÏÛ³Ýùáí« ÇÝãÁ Ýñ³Ý µÝ³í ã¿ñ Ë³Ý·³ñáõÙ« áñ
Ñ³Ý¹Çå³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÕçÏ³ Í³ÕÇÏ ÝíÇñÇ
áõ ·»Õ»óÇÏ Ñ³×áÛ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÝÇ£ êÇñáõÙ
¿ñ µáÉáñ - µáÉáñ ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ« áõ ù³ÝÇ áñ ã¿ñ
Ï³ñáÕ ³ÙáõëÝ³Ý³É µáÉáñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ«
áñáß»ó ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ã³ÙáõëÝ³Ý³É£ È»áÝÇ¹
ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÝ Çñ ³ÙµáÕç ÏÛ³ÝùáõÙ »ñ»Ë³
ÙÝ³ó£
´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ å³Ñå³Ýí»É »Ý
ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÇ ß³ï ýÇÉÙ»ñÇ áõ
Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñÇ ï»ë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ« ÇÝãå»ë
Ý³¨ Ýñ³ ÷áùñÇÏ ¨ Ññ³ß³ÉÇ Ýáí»ÉÝ»ñÁ£ ²ëáõÙ
»Ýª í³ñå»ïÁ Ý³ ¿« áí ³ß³Ï»ñïÝ»ñ áõÝÇ£ È․
ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÝ áõÝ»ó³í µ³½Ù³ÃÇí ßÝáñÑ³ÉÇ
Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñ« áñáÝù ÙÇÝã¨ ³Ûëûñ ¿É
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ù»Í ³ñïÇëïÇ ³ñí»ïÁ£ Üñ³Ý
³ßË³ñÑÁ Ïáã»ó §µáÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ
Í³Õñ³Íáõ¦£ ¸»ñ³ë³Ý ¨ ëó»Ý³ñÇëï ØÇñáëÉ³í
ÐáñÝÇã»ÏÁ Ýñ³ Ù³ëÇÝ ³ë»É ¿․
§Ð³½³ñ³íáñÝ»ñ ·³ÉÇë« ß³ñáõÝ³Ï ËáëáõÙ ¨
áãÇÝã ã»Ý ³ëáõÙ£ Ü³ »Ï³í« Éé»ó ¨ ³Ù»Ý ÇÝã
³ë³ó¦£
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( Ýáí»É)
¶³ñÝ³ÝÁ ·»ï³ÏÁ ¹áõñë åñÍ³í É»éÝ»ñÇ ³ñ³ÝùÇó áõ ùãùã³Éáí í³½»ó Ý»ñù¨:
- ºë ³Ù»Ý³-³Ù»Ý³Ý »Ù« - ³ë³ó ·»ï³ÏÁ« Ã»¨ ã¿ñ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ« Ã» ¹³ áñÝ ¿: ¶»ï³ÏÁ ß³ï
»ñÇï³ë³ñ¹ ¿ñ ¨ Ï³ñáÕ ¿ñ ëÇñí³Í ÉÇÝ»É« ÝáõÛÝÇëÏ ³Ù»ÝÇó ß³ï® Üñ³ ³éç¨ ³Ýï³éÝ ¿ñ«
Ñ»ïá ¹³ßïÁ« Ñ»ïá ¿ÉÇ ³Ýï³é ¨ ¿ÉÇ ¹³ßï ¨ ¿ÉÇ ÉÇùÁ-ÉÇùÁ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ« ·»Õ»óÇÏ áõ Ý³¨
¹Åí³ñ µ³Ý»ñ ³ÛÝ Ù»Í ³ßË³ñÑáõÙ« áñáõÙ ³Û¹ù³Ý áõñ³Ë ÃéíéáõÙ ¿ñ ·»ï³ÏÁ® ÆëÏ
áñå»ë½Ç ×³Ý³å³ñÑÇÝ ·»ï³ÏÁ ¹ÇÙ³Ý³ ¨ Ï³ñáÕ³Ý³ Ñ³ëÝ»É Ï³åáõÛï« ÑÇ³ëù³Ýã É×ÇÝ«
Ý³ å»ïù ¿ ³ÝóÝ»ñ »ñ³ßïÇ áõ ï³ñ³÷Ç ÙÇçáí« Ñ³·»óÝ»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó áõ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ
Í³ñ³íÁ« åïï»óÝ»ñ çñ³Õ³óÇ ³ÝÇíÁ« Ñ³Ù³ñÓ³Ï çñí»ÅÇ ï»ëùáí Ý»ñù¨ Ã³÷í»ñ«
ÙÇ³Ý³ñ Çñ å»ë ·»ï³ÏÝ»ñÇÝ áõ ÁÝÃ³Ý³ñ ¹»åÇ Ìá¯íÁ®
- àã« - ë³Ï³ÛÝ Ùï³Í»ó ¶»ï³ÏÁ«- »ë ³Ù»Ý³³ÝÏñÏÝ»ÉÇÝ »Ù: ºí Ã»ùí»ó ¹»åÇ Ø»Í ·»ïÁ
áõ ³ÝÙÇç³å»ë Ë³éÝí»ó Ýñ³Ý áõ Ýñ³ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ÉáÕ³ó ¹»åÇ Ìá¯íÁ® ÆëÏ Ù»Í áõ
Ù»Í³Ñá·Ç ·»ïÁ ÁÝ¹áõÝ»ó Ýñ³Ý áõ ³Ý·³Ù ãÝÏ³ï»ó ¿É® ¶»ïÁ Çñ Ñ»ï ï³ñ³í Ý³í»ñ«
ÉáõÛë ïí»ó Ù³ñ¹Ï³Ýó áõ ¿ÉÇ ÉÇùÁ-ÉÇùÁ Ñá·ë»ñ Ñá·³ó®²Û¹å»ë ³Ýó³Ý ·³ñáõÝÁ« ³Ù³éÁ«
íñ³ Ñ³ë³í ë»åï»Ùµ»ñÁ« ¨ Ø»Í ·»ïÁ Ñ³ë³í ÌáíÇÝ: ²Û¹ å³ÑÇÝ ·»ï³ÏÁ ÙÇ ÏáÕÙ
ó³ïÏ»ó áõ ½ñÝ·³ó©
- ºë ³Ù»Ý³³ÝÏñÏÝ»ÉÇÝ »Ù« »ë Ñ³ë³ ÌáíÇ¯Ý:
´³Ûó Ñ³ÝÏ³ñÍ ï»ë³í« áñ Ø»Í ·»ïÇ Ù»ç Çñ å»ë ï³ëÝÛ³Ï ³ÝÏñÏÝ»ÉÇÝ»ñ ¿ÇÝ Ã³ùÝí»É®
ÆëÏ µáÉáñ å³ñ·¨Ý»ñÝ áõ å³ïÇíÝ»ñÁ Ø»Í ·»ïÇÝ µ³ÅÇÝ Ñ³ë³Ý« áñÁ ëáíáñ³Ï³Ý áõ
û·ï³Ï³ñ ·áñÍ»ñ ¿ñ ³ÝáõÙ ºñÏñÇ Ñ³Ù³ñ®êáíáñ³Ï³Ý® ºí ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë«
ëáíáñ³Ï³ÝÁ ÙÇßï ¿É ³Ýëáíáñ ¿®
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È»áÝÇ¹ ºÝ·Çµ³ñÛ³Ý

Ë³ÕáõÙ »Ýù

ÊÊàôÜæ

ÒÆ

´²¼º

¶²ÚÈ

²ðæ

ºÔæºðàô

Î²ð²ä

Ü²ä²êî²Î

êÎÚàôè
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È³í³ßÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ
²Ù³é³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇÝ Ù»½ÝÇó ß³ï»ñÁ Ù»ÏÝáõÙ »Ý ·ÛáõÕ` ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÝ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Çñ»Ýó ï³ïÇÏÝ»ñÇ ¨ å³åÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï£ ¶ÛáõÕáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É
ß³ï Ñ»ï³ùñùÇñ µ³Ý»ñ« áñáÝù ù³Õ³ùáõÙ ¹Åí³ñ ¿ ï»ëÝ»É£ ¸ñ³ÝóÇó »Ý« ûñÇÝ³Ï«
ï³ñµ»ñ ïÝ³ÛÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ£ ´³Ûó ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñÁ ·ÛáõÕ³Ï³Ý ëáíáñáõÛÃÝ»ñÝ
»Ý« áñáÝóÇó ¿ É³í³ß ÃË»ÉÁ£ ²ÛÅÙ Ù»Ýù Ó»½ Ïå³ïÙ»Ýù ß³ï Ñ»ï³ùñùÇñ
÷³ëï»ñ É³í³ßÇ Ù³ëÇÝ£
Ü³Ë ëÏë»Ýù Ýñ³ÝÇó« áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³óÇ ³Ûë ï»ë³ÏÁ« áñÁ ÃáÝñÇ Ù»ç ÃËáõÙ
»Ý µ³ó³é³å»ë Ï³Ý³Ûù« Ñ³ÛïÝÇ ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý »ñ»ù Ñ³½³ñ ï³ñÇ« ÇÝãÇ í³é
³å³óáõÛóÝ»ñÇó ¿ ²ñï³ß³ï ù³Õ³ùÇ å»ÕáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í ³Û¹
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ·»ïÝ³÷áñ ÃáÝÇñÁ£ ²ÛÝ Ï³íÇó ÃñÍí³Í« ÑáÕÇ Ù»ç Ã³Õí³Í Ñ³ïáõÏ
·É³Ý³Ó¨ ÷áë ¿ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáÑ³ÝáóÇ ³é³çÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇó Ù»ÏÁ£

ØÇÝ³ë ²í»ïÇëÛ³Ý.
§Ì»ñ Ñ³óÃáõËÁ¦

Ð»ï³ùñùÇ±ñ ¿ ÇÙ³Ý³É« Ã» ÇÝãå»ë »Ý ÃËáõÙ É³í³ßÁ£ Ü³Ë ËÙáñÇ
·Ý¹»ñÁ ·ñïÝ³ÏáõÙ »Ý ³ÛÝù³Ý« áñ ëï³óí»Ý Ã»ñÃÇ ÝÙ³Ý µ³ñ³Ï ß»ñï»ñ« ³å³ ·óáõÙ »Ý
÷³÷áõÏ Óí³Ó¨ µ³ñÓÇ íñ³« áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ é³ý³Ã³ Ï³Ù µ³¹³¹ ¨ Ë÷áõÙ ÃáÝñÇ ï³ù
å³ïÇÝ£ Ð³ßí³Í ñáå»Ý»ñ Ñ»ïá Ýñµ³Ã»ñÃ É³í³ßÁ å³ïñ³ëï ¿£
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ØÇÝ³ë ²í»ïÇëÛ³Ý.
§È³í³ß ÃËáÕÝ»ñ¦

Ð»ï³ùñùÇñ ³í³Ý¹³½ñáõÛó Ï³ É³í³ßÇ Ù³ëÇÝ£ ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ²ñ³Ù ³ÝáõÝáí
ÙÇ ³ñù³ ¿ »Õ»É« áí ÏéíÇ Å³Ù³Ý³Ï ·»ñÇ ¿ ÁÝÏ»É ³ëáñ³Ï³Ý Ã³·³íáñ ÜáëáñÇÝ:
ì»ñçÇÝë Ð³Ûáó ³ñù³ÛÇ ³éç¨ å³ÛÙ³Ý ¿ ¹ñ»É« Ã» ï³ëÝ ûñ ³ÝáÃÇ ÙÝ³Éáõó Ñ»ïá
»Ã» Ý»ï³Ó·áõÃÛ³Ùµ ÙñóÇ Çñ Ñ»ï ¨ Ñ³ÕÃÇ« ³ñù³Û³í³Û»É ÁÝÍ³Ý»ñáí
Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñÇ Ùáï Ï·Ý³: Ð³çáñ¹ ûñÁ ²ñ³ÙÁ å³Ñ³Ýç»É ¿« áñ ³ëáñ³ó ë³ÑÙ³ÝÇ
Ùáï Ï³Ý·Ý³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇó µ»ñ»Ý Çñ ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ É³Ýç³å³Ý³ÏÁ:
²ëáñÇ µ³Ýµ»ñÝ»ñÁ ßï³å»É »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ï³ï»ÕÇ: Ð³Û»ñÁ ·ÉËÇ »Ý ÁÝÏ»É«
áñ ³ñù³Ý« É³Ýç³å³Ý³ÏÝ áõ½»Éáí« ÇÝã-áñ ³ÛÉ µ³Ý ¿ ³ÏÝÏ³É»É: Èáõë³¹»ÙÇÝ
³ëáñÇÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓ»É »Ýª Çñ»Ýó Ñ»ï µ»ñ»Éáí ²ñ³Ù ³ñù³ÛÇ É³Ýç³å³Ý³ÏÁª
ãÏ³ëÏ³Í»Éáí ³Ý·³Ù« áñ ¹ñ³ Ù»ç Ýñµ³Ã»ñÃ Ñ³ó ¿ ¹ñí³Í. ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï áã áù
ã·Çï»ñ É³í³ßÇ Ù³ëÇÝ: ²ñ³ÙÁ« ëï³Ý³Éáí ½ñ³ÑÁ« å³ï×³é³µ³Ý»É ¿« Ã» ¹³ Çñ
³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ É³Ýç³å³Ý³ÏÁ ã¿ ¨ ß³ñáõÝ³Ï ÝáñÝ ¿ å³Ñ³Ýç»É£ ²ëáñÇ µ³Ýµ»ñÝ»ñÝ
ÇÝÝ ûñ ß³ñáõÝ³Ï ·ÝáõÙ-·³ÉÇë ¿ÇÝª ³é³Ýó ÇÙ³Ý³Éáõ, áñ Çñ»Ýó µ»ñ³Í
É³Ýç³å³Ý³ÏÝ»ñáí ³Ù»Ý ûñ ÙÇ Ýñµ³Ã»ñÃ Ñ³ó »Ý Ñ³ëóÝáõÙ: ²Ûëå»ë Ý³
áã ÙÇ ûñ ù³Õó³Í ãÇ ÙÝ³ó»É ¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³óÇó áõÅ ëï³Ý³Éáíª Ñ³ÕÃ»É ¿ ÃßÝ³ÙáõÝ ¨
å³ïíáí ïáõÝ í»ñ³¹³ñÓ»É£ ì»ñ³¹³éÝ³ÉáõÝ å»ëª Ññáí³ñï³Ï ¿ ³ñÓ³Ï»É« áñ
³Û¹áõÑ»ï Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³ëï« µ³½Ù³Ó¨ Ñ³ó»ñÇ
÷áË³ñ»Ý É³í³ß Ñ³ó ÃË»Ý:
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Մեզնից շատերն են սիր մ իրենց ամառային հանգիստն անցկացնել Հանքավանի §Շիին
Շողիկ¦ ճամբար մ, ﬕնչդեռ քչերին է հայտնի դրա պատմ թյ նը:
Հայ ավետարանչական ընկերակց թյ նը և Հայաստանյայց ավետարանական եկեղեցին
1991 թ. սկսած` աﬔն տարի ամառային հանգստի ճամբարներ են կազմակերպել
Հայաստանի տարբեր շրջաններ մ: Հազաավոր ման կներ և պատանիներ իրենց
հանգիստն անկացրել են այս ճամբարներ մ: 2003 թ. սկսած` ﬔր ճամբարականներն
իրենց ամառային հանգիստն անցկացն մ են Հանքավանի §Շիին Շողիկ¦ ճամբար մ:
Վերջինս բազմաթիվ դժվար թյ նների և փորձ թյ նների ﬕջով է անցել,

նեցել է

զարգացման տարբեր փ լեր և հասել է իր ներկայիս բարվոք վիճակին: Դրանց նպաստել
են ճամբարի ծառայողները, ովքեր չնայած շատ դժվար թյ նների՝ հավատարիմ են
ﬓացել իրենց սիրելի ճամբարին: Նրանց շնորհիվ է, որ §Շողիկ»-ն աﬔն տարի ընդ ն մ է
տարբեր ճամբարականների, որոնց թիվը հասն մ է 1500-ի:
Արդեն քանի տարի է, ինչ «Շողիկ» ճամբարի հավատարիմ և ման կների կողﬕց շատ
սիրված ծառայողներից է վեր. Վարդան Ափինյանը։ Նա ծնվել է 1983 թ․ հ նվարի 27-ին,
Վանաձոր մ։ Աստծ ն ճանաչել է ման կ հասակ մ։ 2011 թ․ Շիրակամ տի, իսկ 2018 թ․
օգոստոսից Ստեփանակերտի ՀԱԵ հովիﬖ է։ «Շողիկ» -ի թղթակիցները փոքրիկ զր յց են
նեցել վեր․Վարդան Ափինյանի հետ։
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«Երբ ես 10 տարեկան էի, քրոջս հետ սիր մ էինք արկղերից տ ն
պատրաստել և դրանով խաղալ։
Մանկ թյան տարիներին երազ մ էի դառնալ բժիշկ։
Ազատ ժամանակ սիր մ եմ դիտել խոհարարական հաղորդ ﬓեր։
Չեմ կարողան մ բարկանալ։
Վախեն մ եմ շներից։
Ման կներից սովոր մ եմ օրս

րախ անցկացնել։

Ճամբարային օրերը վազքի, բայց ﬕևն յն ժամանակ օրհն թյան օրեր են։
Երեխաներս շատ են սիր մ խաղալ ինձ հետ։
Հայր լինելը հիանալի է։
Կ զեի բոլորն իմանան, որ ﬕշտ հ յս կա։
Կյանք մ աﬔնակարևորն Աստված է, ընտանիքը, հայրենիքը։
Ինչ էլ լինի, ﬕ՛ հ սահատվիր։
Աստծ ն հավատացի, երբ քրոջս հետ հաճախեցի կիրակնօրյա դպրոց՝
նրան պաշտպանել

նպատակով, որպեսզի

րիշ տղաներ չնեղացնեն նրան,

ինչն էլ առիթ եղավ, որ ճանաչեմ Աստծ ն։
Աստված ինձ համար հայր է։
Եթե հանդիպեմ Աստծ ն, կփարվեմ ոտքերին»։
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1
Փոքրիկ տղան մի վարդ տեսավ,
Տեսավ մի վարդ դաշտի միջին.
Վարդը տեսավ, ուրախացավ,
Մոտիկ վազեց սիրուն վարդին,
Սիրուն վարդին, կարմիր վարդին,
Կարմիր վարդը դաշտի միջին:
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2
Տղան ասավ. - Քեզ կպոկեմ,
Այ կարմիր վարդ, դաշտի միջին,
Վարդը ասավ. - Տես, կծակեմ,
Որ չմոռնաս փշոտ վարդին,
Փշոտ վարդին, կարմիր վարդին,
Կարմիր վարդը դաշտի միջին:

3
ՈՒ անհամբեր տղան պոկեց,
Պոկեց վարդը դաշտի միջին,
Փուշը նրա ձերքը ծակեց.
Բայց էլ չօգնեց քնքուշ վարդին,
Քնքուշ վարդին, կարմիր վարդին,
Կարմիր վարդը դաշտի միջին:

êåÇï³ÏÇ Ð²º ÝÏ³ñã³Ï³Ý
ËáõÙµÁ

Ð³ñÃ»ÝÛ³Ý Â³ÃáõÉ, 9ï.

¼³ù³ñÛ³Ý êáõë³ÝÝ³, 14ï.

2 ï³ñ»Ï³Ý ¿

Î³ñ³å»ïÛ³Ý ÈÛáõ¹ÙÇÉ³, 12ï.

Ø³ñáõÃÛ³Ý Ø³ñÇÝ», 10ï.

Ø³ñáõÃÛ³Ý Ø³ñÇÝ», 10ï.

ØËÇÃ³ñÛ³Ý Ø³ñÇÝ³, 15ï.

Ð³ÏáµÛ³Ý ¼³é³, 8ï.

îÇñáçÇó ÙÇ µ³Ý »Ù ó³ÝÏ³ÝáõÙ áõ ³Ûë »Ù ËÇëï ÷³÷³·áõÙ«
áñ ÏÛ³ÝùÇë µáÉáñ ûñ»ñÇÝ îÇñáç ï³Ý Ù»ç µÝ³Ïí»Ùª îÇñáç
í³Û»ÉãáõÃÛáõÝÁ ï»ëÝ»Éáõ áõ Üñ³ ï³×³ñáõÙ Üñ³Ý ÷Ýïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ø³ÝÇ áñ Ý»ÕáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÇÝÓ Çñ Ëáñ³ÝáõÙ ¿ Ã³ùóÝ»Éáõ«
Æñ íñ³ÝÇ ·³ÕïÝ³ñ³ÝáõÙ ¿ Ã³ùóÝ»Éáõ ÇÝÓ«
í»ÙÇ íñ³ ¿ Ñ³ëï³ï»Éáõ ÇÝÓ:

ê³ÕÙáë 27©4-5

