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ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ 

/արար երկրորդ/ 

Բացում․ Բարև Ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Ազգային ալիքի ուղիղ եթերում Արարչական 

հաղորդաշարն է՝ իր երկրոդ արարով։ Արարչական հաղորդաշար, որի ընթացքում 

կբարձրացվեն և նոր ու էական ասելիքի լույսի ներքո կմեկնաբանվեն մեր անձնային, ազգային, 

պետական ու համամարդկային կյանքի արարչական գոյաբանական կենսիմաստներին ու 

դրանց իրացման համար անհրաժեշտ արարչական գոյաբանական կենսընթացներին առնչվող 

էութենական հարցեր։ Այս ամենը Ձեզ համար կլուսաբանենք մենք՝ հաղորդաշարի հեղինակներ՝ 

ես՝ Արմեն Ներսիսյանս Գյումրիից և Էդգար Մակարյանը Երևանից։ Բարև ձեզ պարոն 

Մակարյան։  

Պատասխան․ Բարև Ձեզ։  

Հարց․ Պարոն Մակարյան նախքան այսօրվա բուն ասելիքին անցնելը, թույլ տվեք նախորդ 

պայամանվորվածության համաձայն, այսօրվա հաղորդումը մեկնարկել մեր նոր դիմելաձևով ու 

բարեմաղթանքով։ Եվ այսպես՝  

Արարչակամ ազգին հայոց և աստվածազարմ աշխարհաշեն մեր հայրենակիցներին մաղթենք՝ 

Արարչական Կամքի ճանաչողություն, կենսագործում, կայացում և արարում։ 

Պատասխան. Աստված զորավիգ ու առաջնորդ։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան մեր Արարչական հաղորդաշարի առաջին արարում մենք 

բարձրաձայնեցինք գոյաբանական կարևորագույն գերհարցադրումներ, որոնց 

պատասխանները, կարելի է ասել, սահմանեցինք հետևյալ ամփոփ ձևակերպմամբ՝ Մարդկային 

կյանքի իմաստը, լինելիության նպատակը և առաքելության էությունը արարչականությունն է, 

որն Աստվածային Կամքի ճանաչողության և դրա կայացման սրբազան ու նվիրական 

համարարչականությունն է։ Այսինքն, կարելի է այլ ձևակերպմամբ ասել, որ առանց Արարչական 

Կամքի ճանաչողության ու դրա կայացման թե՛ մեր անձնային, թե՛ ազգային, թե՛ պետական ու 

համամարդկային կյանքում, հնարավոր չէ այս մոլորակի վրա հաստատել համամարդկային ու 

համամոլորակային բարօրություն ու աստվածակամ Բարիք։ Որ մնացած ամեն ինչ, որը դուրս է 

այս կենսիմաստությունից, հակառակ է սրան ու, ըստ այդմ, կամ մանիպուլյացիոն դիտավորյալ 

մոլորություն է, կամ տգետ մեծամտությամբ ինքնախաբեություն է, կամ էլ համամարդկային 

դավադիր չարիք։ Պարոն Մակարյան, ի՞նչ եք կարծում, նման սահմանումը կարող է դառնալ 

մարդկության թե՛ անհատական, թե՛ հավաքական գիտակցության արդյունք, թե մարդկությունը 

իր էվոլյուցիոն ճանապարհի վրա դեռ հեռու է նման գիտակցությանը հասնելուն և դեռ երկար 

ճանապարհ էլ ունի անցնելու։ 

Պատասխան․ Դարձյալ պետք է խոսքս մեկնարկեմ այն մտքից, որը բազմիցս շեշտել ենք մեր 

հաղորդումների ընթացքում, այն, որ գտնվում ենք խորքային ու համակարգային ճգնաժամի 

մեջ, որը մեկ բառով կոչում ենք՝ քաղաքակրթական ճգնաժամ։ Եվ ինչպես անցած անգամ 

ասեցինք, վերջին հաշվով, այս ճգնաժամն էլ պատահական չէ։ Այն անհրաժեշտ է, որպեսզի 

դրա հաղթահարմամբ՝ մարդկույթունն անցնի հաջորդ էվոլյուցիոն աստիճան։ Որը մարդ 

հոգևոր սրբազան էակի բարեշրջության հաջորդ աստիճանն է, որը մենք մեկնարկում և 

անվանակոչում ենք, որպես՝ Արարչակենտրոն քաղաքակրթության կամ Արարչակրթական 

կենսափուլի բյուրաշրջան, ինչի մասին մանրամասն խոսել ենք մեր Արարչական 

հաղորդաշարի առաջին արարում։ Այսինքն, նաման քաղաքակրթական ճգնաժամերը ծնվում 

են բնականորեն և դառնում են անհրաժեշտ, որպեսզի մարդկությունը որոնի, գտնի կյանքի նոր 
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իմաստներ, դրանցով պայմանավորված կյանքի ու համակեցության նոր ձևեր։ Եվ ահա այսօր 

էլ կանգնած ենք նման դարակազմիկ փոփոխությունների շեմին, և անչափ գերկարևոր է, թե 

հազարամյակային այս քաղաքակրթական քննությունը հավաքական մարդկությունն ինչպես 

կհանձնի, որի ելքից էլ կախված է լինելու ողջ մոլորակի ու մարդկության ապագան։  

Եթե երկու բառով էլ խոսենք ապագայի մասին, ապա բազմիցս ասել եմ, որ այսօր պայքարը 

գնում է հանուն հենց այդ ապագայի։ Այսինքն այսօրվա պայքարի, հակամարտությունների 

հետաքրքրությունն ու տիրույթը ոչ այնքան տարածական է, որքան որ ժամանակային։ Եվ 

հիմա խնդիր է, թե ո՞վ է տիրելու այդ ժամանակին՝ ապագայի ի՞նչ մոդելներով ու 

ճարտարապետումներով։ Այս առումով անգամ կիրառվող գործիքակազմերը, ավելի ճիշտ 

պայքարի զինանոցը, նույնպես արտատարածքային է՝ վիրտուալ է, որտեղ ու որի միջոցով 

ծրագրավորվում ու մոդելավորվում են մարդկային մտածողության, վարքի, ինչպես նաև 

կեցության այլ դրսևորումները, որոնք ըստ էության դառնում են խիստ կառավարելի ու 

կանխատեսելի՝ հարմարեցվելով ապագայագիտական կանխատեսումներին և, ըստ այդմ, 

ճարտարապետվող   ապագային։ Իսկ պատերազմի օբյեկտը, ռազմադաշտը մարդն է, նրա 

գիտակցությունն ու ներաշխարն է, ահա թե ինչու է անհրաժեշտ մարդկային մտածողության ու 

վարքի մոդելավորումները։ Իսկ պատերազմական սուբյեկտը նորաթուխ տեխնոկրատական, 

երկդարյա կոռպոռատիվ օլիգարխիակրատական և հնամենի հավատամքային, իսկ ավելի 

կոնկրետ, բազմադարյա հինկտակարանյան, թորաթալմուդյան վաշխառուական 

նեոխազարակրատական հիբրիդային բազմաշոշափուկ աշխարհակուլ հիմերան է կամ, մեկ այլ 

համանմանությամբ՝ տարտարոս-դժողքի պահապան ու ծառա եռագլուխ կերբերոսն է, որի 

համար միակ չնվաճված տարածությունը, չշագործված <<ռեսուրը>> մարդկային հոգի-

ներաշխարն է, որը դուրս է տարածությունից ու նյութական չափությունից, և միակ չափելի 

մեծությունը մնում է ժամանակը, որի միջոցով հնարավոր է նվաճել այդ ոչ նյութական 

սուբստանցը։ Դրա համար էլ գործի է դրվել գիտատեխնիկական մեզ հայտնի ու անհայտ 

ձեռքբերումները, որտեղ գերարդիական տեխնոլոգիաներով ժամանակը վերածվում է մի մեծ 

սպանդանոցի, ուր քշվում են, գերեվարվում ու ստրկացվում են, թվային նոր մատրիցաներով ու 

ալգորիթմներով վերակոդավորվում ու մոդելավորվում են մեր մարդկային գիտակցությունը, 

վարքագիծը, հույզերն ու զգացմունքները, ողջ կեցությունն ու կյանքը, անգամ 

վերածրագրավորվում են գենետիկ ծածկագրեը, որպես հետևանք, ձևախեղելով մեր 

ներաշխարհն ու հոգիները։ Որովհետև ապագայում, այն էլ շատ մոտալուտ ապագայում են 

գտնվում աստվածային նախախնամությամբ սահմանված մարդկային հոգևոր էվոլյուցիայի 

խաթարման, արգելակման տեխնոլոգիական բանալիները։ Որի համար էլ տարվում է այսօրվա 

համամոլորակային թեժ պայքարը, և ամեն ինչ արվում է ապագայահայտ իրականությունը 

որքան հնարավոր է շուտ և ըստ նախանշված ժամանակացույցերի իրագործելու համար։ 

Այսինքն, այսօր գիտատեխնիկական առաջընթացն ու ձեռքբերումները առաջվա պես ոչ թե 

օգտագործվում են մարդ-սուբյեկտի կողմից առկա օբյեկտիվ շրջակա միջավայրի նկատմամբ, 

դրա ձևափոխմամբ մարդկության առաջընթացն ապահովելու համար, այլ օգտագործվում է 

մարդ-օբյեկտի դեմ՝ նրան ու նրա ներաշխարհը ձևափոխելու, աղճատելու, 

վերաֆորմատավորելու նպատակով՝ ելնելով հակամարդկային հոգևոր-ծպտյալ և գաղտնի-

օկուլտային նկատառումներից։ Այս առումով ներկան պեղվում է ապագայից, իսկ ապագան 

կառուցվում է ներկայում։ Այո՛, ապագան ձևավորվում է այսօր՝ ներկայում, մեր աչքի առաջ, և 

ժամանակն այնքան է արագացել, որ անցյալն ակնթարթորեն դառնում է ապագա, սեղմելով 

ներկային ու վերացնելով, լղոզելով ժամանակային սահմանները։ Այսինքն մեր աչքի առաջ մեծ 

արագությամբ տեղի ունեցող փոփոխություններին անընտել մեր ուղեղը չի կարողանում 

ընկալել, ճիշտ գնահատել իրականությունը՝ հիմա ապագան է նյութականանում որպես 
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ներկա, թե ներկայի անէացմամբ մենք հայտնվում ենք ապագայում և մեզ համար հասկանալի 

չէ, հիմա սա իրականություն է, թե՞ ոչ, ապագան է ներկայում, թե՞ ներկան՝ ապագայում։ 

Այսինքն կա, գոյություն ունի ճարտարապետվող ապագայագիտական անտիուտոպիական 

իրականություն, մի նոր աշխարհ, որտեղ գոյություն ունի կամ ձևավորվում է դրան 

համապատեսխանեցված մարդու նոր տեսակ՝ նրան հատկացված նոր դերակատարությամբ։  

Եվ ինչպիսի՞ն է այդ աշխարհը և ինչպիսի՞ն է նրանում մարդ արարածը և ի՞նչ դեր է 

վերապահված նրան, դժվար չէ կռահել, եթե ծանոթանանք այդ ապագայագիտական 

անտիուտոպիական գրականությանը, կեղծգիտական հրապարակումներին, շատ դեպքերում 

բացահայտ ու քողազերծվող ինքնախոստովանություններին և նկարահանվող ֆիլմերին։ 

Տրանսհումանիզմի՝ հետմարդկային կամ անդրմարդկային ապագայամետ իրականություն, 

որտեղ կենսաբանական ու բանական մարդը փոխարինված է բիոռոբոտով՝ իր արհեստական 

բանականությամբ։ Ըստ այդմ, արդեն կյանքի այլ իմաստով ու դերակատարությամբ, 

հետևաբար նաև կեցության նոր ձևաչափերով։ Եթե այստեղ, ընդհանրապես, կարելի է խոսել 

կյանքի իմաստի մասին, իսկ այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսին հոգևորն է, ոգեղենն է 

կամ սրանցով պայմանավորված մարդ էակի առաքելությունն է, ընդհանրապես դառնում է 

անիմաստ։  

Հետևաբար, ծագում է շատ բնական, խիստ ծայրահեղ, հրատապ ու անհրաժեշտ հարցադրում՝ 

իսկ այս անտիուտոպիային այլընտրանք գոյություն ունի՞, թե՞ ո՛չ, մարդկությունն էվոլյուցիայի 

այլ ճանապարհ ունի՞, թե՞ քշվելու է արդեն վաղօրոք ծրագրավորված, կեղծգիտականորեն իբր 

հիմնավորված, քարոզչությամբ գովազդվող ու տեխնոլոգիապես արդեն կիրառվող ու 

պարտադրվող՝ մարդուն մարդկայինից զրկող ապագայատեսության։ 

Հետևաբար, ո՞րն է մեր՝ ողջախոհ մարդկության առողջ բանականությամբ առաջնորդվող 

հավաքական պատասխանը այս մոտալուտ ու գրեթե անխուսափելի թվացող ապագային։ Ո՞րն 

է ապագայի մեր տեսլականը։ 

Ապագայի այդ տեսլականի համար անհրաժեշտ է աշխարհի նոր պատկեր՝ հիմնված մարդու և 

աշխարհի մասին նոր գիտելիքի վրա՝ որը պահանջում է մարդու գոյութենական նոր 

կենսիմաստ, որն էլ հիմնավորվում է կյանքի նոր կենսափիլիսոփայությամբ ։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան եկեք հենց ձեր այս բանաձևման մեջ առանձնացենք մի քանի կարևոր 

հասկացություններ, սահմանումներ  և առանձին-առանձին անդրադառնանք դրանց։ Դուք 

շեշտեցիք հետևյալ հասկացությունները․ 

1. Աշխարհի նոր պատկեր 

2. Մարդու և աշխարհի մասին նոր գիտելիք 

3. Կյանքի նոր կենսիմաստ  

4.  Կյանքի նոր կենսափիլիսոփայություն 

Խնդրեմ ասացեք, այն ինչ ունենք հիմա, կամ ինչի վրա կառուցվում է մեր կյանքն այսօր, մի՞թե չի 

բավարարում, և այն ինչ առաջարկում ենք մենք, ինչո՞վ է տարբերվում այն ամենից, ինչ ունենք 

ու ինչով առաջնորդվում ենք այժմ։ 

Պատասխան․ Մինչև այս ամենին առանձին-առանձին անդրադառնալը, շեշտենք, որ 

աշխարհի այդ նոր պատկերը և մարդու նոր կենսիմաստը պետք է ունենան նկարագրման 

ուրույն և համարժեք լեզվամտածողություն ու բառապաշար, որոնք պետք է բխեն և 

միաժամանակ ձևավավորեն կյանքի նոր կենսափիլիսոփայություն։ Եվ աշխարհի հին 
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պատկերացումներն ու նկարագրությունները մաշված, սպառվող քաղաքագիտական, 

հասարակագիտական, այդ թվում նաև փիլիսոփայական հնացած բառապաշարով, 

հասկացություններով, որոնք անցնող աշխարհի գործիքակազմերն են, այլևս ակտուալ չեն, 

դրանց միջոցով նոր աշխարհի տեսլականը ոչ միայն  չի նկարագրվի, առավել ևս, դրանցով այն 

չի էլ կառուցվի։ 

Իսկ դրա համար պետք է վերաիմաստավորել և վերաարժևորել շատ արժեքներ ու 

հասկացություններ։ Այդ թվում և առաջնահերթ՝ մարդ-էակ, անձ-անհատականություն, նրա 

կյանքի իմաստ, ինչպես նաև, անձնայի-ազգային ինքնություն, առաքելություն, այս ամենով 

ձևավորվող ազգային պետություն և այլ հասկացություններ։ Մինչև չտրվեն սրանց 

պատասխանները, այն էլ անձնային ու ազգային էության քաղաքակրթական կոդի մերօրյա՝ 3-

րդ հազարամյակին համարժեք լեզվով ու բառապաշարով՝ անիմաստ է ապագայի մասին ամեն 

տեսակ ճամարտակումները՝ անգամ, եթե այդ ապագա ունենալու ցանկությունը դարձնենք 

քաղաքական կարգախոս։ Որովհետև, հակառակ դեպքում խիստ կասկածելի կլինի մարդ 

տեսակի ապագան, նրա ո՞վ, ինչպիսի՞ն լինելն ու կարգավիճակը։ Էլ չենք խոսում Ազգ 

հասկացության մասին, որովհետև եթե հարցականի տակ է դրվում մարդ էակի 

ինքնութենական որակները, էլ ինչպես կարող ենք խոսել ազգային ինքնութենական որակների 

մասին, չէ որ ազգը կա ու կայանում է նույն այդ մարդկանցով ու նրանց որակական 

հատկություններով ու դրանց ամբողջականացմամբ։ Իսկ ազգային պետության մասին 

զրույցները և, հատկապես, դրա կայացումը այս ամենից դուրս, կլինի կամ ինքնախաբեություն, 

կամ մանիպուլյացիա, կամ հին փորձերի կրկնություն ու հերթական չստացված 

ինքնաիրացում։ Իսկ երրորդ հազարամյակը չի ների նման չստացված նախաձեռնություններ 

ու փորձեր, առավել ևս, աննպատակային կամ ինքնանպատակ ինքնագործունեություններ ու 

անգործություններ։ 

Որովհետև ապագայում կարող են գոյատևել, էլ չեմ ասում հաղթել, միայն ու միայն կուռ 

համակարգերը, համայնքները։ Եվ այդպիսի համակարգ է ոչ թե Հայաստանի 

Հանրապետությունը, այլ կարող է դառնալ միայն ու միայն Հայոց Ազգային Պետությունը կամ 

Հայք Ազգապետությունը՝ խարսխված բարձրագույն իդեալի, սրանից բխող հոգևոր-բարոյական 

արժեհամակարգի, սրանցով ամբողջականացող կենսափիլիսոփայության, սրանց հիմքով 

ձևավորվող ազգային կենսագաղափարի կամ կենսարար գաղափարախոսության ու այս ամենը 

կյանքի կոչող ազգամբողջական համարարչականության վրա՝ հանուն Վերին Էությունից բխող 

և ազգային ինքնությունից ծնվող ազգային առաքելությամբ արարչակենտրոն մի նոր 

քաղաքակրթության կայացման։  Սակայն սա քննարկման այլ նյութ է, որին անշուշտ մենք 

կանդրադառնանք մեր մյուս արարների ընթացքում ։ 

Իսկ այս ամենը կայացնելու համար պետք է սկսենք ամենագլխավորից, որից թերևս կախված 

ու պայմանավորվում է մնացյալ ամեն ինչ։  

Կյանքի իմաստ։ Կարելի է անփոփոխ ու նույնիսկ բացարձակ համարել այն ճշմարտությունը, 

ըստ որի՝  մարդու և ազգի, հասարակության ու պետության ո՞վ, ի՞նչ և ինչպիսի՞ն լինելը 

կախված է այն հանգամանքից, թե յուրաքանչյուր անձ-անհատականություն և 

հավաքականություն կյանքի ի՞նչ իմաստ է դավանում։ Եվ եթե փոփոխենք այդ կյանքի 

իմաստը, կարելի է ըստ այդ փոփոխության և ըստ նոր իմաստի, փոփոխել նաև անհատական 

ու հավաքական կյանքն ու դրա դրսևորման ձևերը։ Ո՞րն է մեր կյանքի իմաստը, լինելիության 

նպատակը և առաքելության էությունը, և սա անհատական, ազգային, պետական և 

համամարդկային բոլոր մակարդակներում։ Եկեք յուրաքանչյուր կամայական իմաստ տանք 

մեր գոյությանը, և տեսնենք թե ինչպե՞ս է դրան համապատասխան փոփոխվում մեր կյանքն ու 
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իրականությունը։ Դա կարող ենք տեսնել մեր իսկ սեփական կյանքում, թե՛ անհատական, թե՛ 

ազգային ու պետական։ Օրինակն ավելի քան ակնառու է մինչ 1991 թ-ը սոցիալիստական 

հասարակարգի, դրա գաղափարախոսության ներքո, խորհրդային միութենական պետության, 

բարոյական ու արժեքային այլ իրականության մեջ մեր կյանքն իր ամբողջությամբ վերցրած, և 

հետանկախության այս երեսուն տարիները՝ կապիտալիստական նոր հասարակարգի 

պայմաններում՝ դրան հատուկ որակական դրսևորումների ազդեցությամբ։ Տարբերությունն 

ավելի քան ակնառու է ու աղաղակող։ Անգամ փոփոխության ենթարկվեց մեր կյանքի իմաստը 

20-րդ դարի 20-ական թվականներից սկսյալ՝ այդ նույն խորհրդայնացման տարիներին՝ 

համընդհանուր պարտադրվող աթեիստական ախշարհայացքով, գիտական մատերիալիզմի 

աշխարհաճանաչողությամբ, մարքսիստական փիլիսոփայությամբ ու կոմունիզմի կառուցման 

հեռահար նշանառության տեսլականով ու հավատամքով։ Եվ դարձյալ տարբերությունն 

ակնառու է թե՛ անհատական, թե՛ հավաքական՝ ազգային ու պետական մակարդակներում։ Եվ 

այդպես կարող է լինել այսօր, եթե, թե՛ անհատապես, թե մեր ազգը և ողջ մարդկությունը, 

որպես հավաքականություն, փորձի որդեգրել, դավանել կյանքի իմաստի այլ հավատամք։ 

Այսպես կարելի է սոցիալական ցածր պատասխանատվություն ունեցող, գուցե քարկոծելու 

ենթակա կնոջը, սովորական անառակից դարձնել այս մոլորակի և, գուցե տիեզերքի ամենամեծ 

հրաշագործության ավետիսը կրողի ու անդավաճան նվիրյալ առաքյալ-հետևորդի, եվ սրան 

հակառակ, մասնագիտորեն նվիրյալ մի գիտնական բժշկի, ով գուցե տվել է հիպոկրատի 

երդումը, վերածել ցեղասպան ոճրագործի։ Մարդկային պատմությունն ունի նման 

փաստագրված օրինակներ։ Իսկ հավաքական առումով, նույն այդ գոյութենական իմաստի 

փոփոխությունը կարող է ստրուկ մի ցեղախմբի վերածել <<ընտրյալ>> կամ ինքնընտրյալ 

ժողովրդի՝ իրեն խոստացված ու գործնականորեն նվաճված ավետյաց երկրով, իսկ այսօր էլ՝ 

համաշխարհային ֆինանսատնտեսական և բանկավարկային տիրակալությամբ, իսկ 

արարչորդի և արարչագործ մի ազգի վերածել դրախտային երկիրը կորցրած, հայրենազուրկ, 

ցեղասպանված գաղթական ժողովրդի, որը մոլորված որբի պես այդպես էլ չի կարողանում 

վերգտնել իր աստվածազարմ ծննդյան վկայականը, չի կարողանում վերականգնել իր 

արարչածին որդեգրությունը՝ հանուն սեփական ազգային առաքելության ու իղձերի 

կայացման։ Պատմականորեն այս երկու դեպքերն էլ են արձանագրված։ Ով, ով, բայց մենք դա 

լավ գիտենք։ Կան նաև պատմության այլ օրինակներ, ինչպես 7-րդ դարից սկսած գառնարած 

անապատաբնակ արաբները համախմբվելով նոր ձևավորվող կրոնի և նրա մարգարե 

Մուհամեդի շուրջ, մեկնարկեցին կրոնակենտրոն քաղաքակրթության մի նոր ու չտեսնված 

ալիք, որի սահմանները մի կարճ ժամանակ անց տարածվեցին ատլանտյան օվկիանոսի 

հյուսիսաֆրիկյան ու իսպանական ափերից մինչև հարավում՝ հնդկական օվկիանոս, 

հյուսիսում կլանելով Կովկասը, իսկ արևելքում հասնելով մինչև Հնդկաստան ու Միջին Ասիա։ 

Էլ չասենք, որ մահմեդականությունը և դրա վրա նոր թափ առնող ու ծաղկող արաբական 

քաղաքակրթությունը հետագայում կրթեց արևելքի, արևմուտքի և հարավի բազմաթիվ ազգեր, 

ժողովուրդներ ու պետություններ։   Անգամ նման փոփոխություն կարելի է նկատել 19-րդ 

դարից մեծ թափ հավաքող գաղափարախոսությունների պարագայում, որոնք որպես գործիք 

այսօր էլ օգտագործվում են շատ պետությունների ու կառավարությունների կողմից, սեփական 

ժողովրդի նպատակային ու գաղափարական մաիսնականացմամբ, ազգային ու պետական 

ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Վառ օրինակներ են խորհրդային պետությունը, հիտլերյան 

Գերմանիան, ֆաշիստական Իտալիան, նույնիսկ նմանատիպ տարրեր է իր մեջ կրում ասօրվա 

նեոօսմանիզմի գաղափարաբանությամբ՝ նեոպանթուրանիզմի և նեոպանիսլամիզմի երկու 

ճյուղերի միասնականությամբ  առաջնորդվող թուրքիան և այլն։ Հետևաբար, որպես անխախտ 

ճշմարտություն կարող ենք փաստել, որ  անհատական ու հավաքական առումով, մեր կյանքի 

իմաստի փոփոխությամբ կարող ենք փոփոխել նաև մեր գիտակցությունն ու կեցությունը, 
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որովհետև, ինչպես ճշմարիտ էր, որ կեցությունն է որոշում գիտակցությունը, ապա այս 

դեպքում,  առավել քան ճշմարիտ է, որ գիտակցությունն է որոշում կեցությունը։ Եվ սա 

հնարավոր է թե՛ դրական, թե՛ բացասական վեկտորների ուղղությամբ։ Բացասական 

ուղղությամբ շարժվելու կարիք չունենք, որովհետև մենք արդեն այդ հոսքի մեջ ենք, այն էլ 

ինքնամոռաց ու խելակորույս արագությամբ։ Հետևաբար հարցադրումը բխում է 

ինքնաբերաբար՝ ցանկանում ե՞նք շարունակել այս գահավիժմամբ ընթանալ, թե՞ հակառակ 

այս ինքնակործան ջրապտույտի, կդրսևորենք ու կծավալենք կենսազարգացման դրական 

վեկտորով շարժվելու գիտակցություն, կամք, վճռականություն, ինքորոշում ու 

կենսագործունեություն։ Այստեղից էլ ծագում է հաջորդ տրամաբանական հարցադրումը՝ իսկ 

ո՞րն է, ինչպիսի՞ն է այդ դրական ուղղությունը։ Այլ ձևակերպմամբ, ո՞րն է և ինչպիսի՞ն պետք է 

լինի այդ բարեշրջության կենսազարգացումն ապահովող մարդկային կյանքի գոյաբանական 

նորահայտ իմաստը։ Որպեսզի կարողանանք պատասխանել, թվում է թե այս պարզունակ 

հարցադրմանը, որն իրականում մարդկային պատմության գերկարևոր հարցադրումն է, որն էլ 

այսպես թե այնպես դեռ չի ստացել իր վերջնական լուսաբանումն ու պարզաբանումը, և հիմա 

պատամականորեն ու ճակատագրորեն խտացել է 3-րդ հազարամյակի մեկնարկային շեմին և 

պահանջում է դարակազմիկ ու նույնքան ճակատագրական հանգուցալուծում։ Իսկ դրա 

համար մենք պետք է պատասխանենք մեկ այլ ծեծված հարցադրման՝ իսկ հանուն ինչի՞ է 

ապրում մարդը։ Որպեսզի կարողանանք պատասխանել այս հարցին շատ հակիրճ ու ըստ 

էության, մի քանի բառերի սահմաններում, առանց երկար բարակ ակադեմիական 

սահմանումների, ապա պետք է ասենք՝ հանուն երջանկության, կատարելության և 

անմահության։ Այսինքն կարելի է ձևակերպել․ 

Մարդու կյանքի գոյաբանական իմաստը իր անձնային գիտակցության, նպատակայնության, 

վճռականության, նվիրումի, կամքի, գործունեության և այլ անհատական ինքնադսրևորուների 

ինքնաիրացումն ու կայացումն է՝ հանուն երջանկության, կատարելության, ինչպես նաև 

անմահության։ 

Սակայն այստեղ ծնվում է հաջորդ հարցադրումները, իսկ ի՞նչ է երջանկությունը, 

կատարելությունն ու, առավել ևս, անմահությունը։ 

Այ, այստեղ պատասխանները արդեն միանշանակ չեն, նախ, որ մարդկությունն իր 

բազմհազարամյա պատմության ընթացքում այդպես էլ հավաքական ու համընդհանուր 

սպառիչ պատասխաններ չի գտել, եվ երկրորդ, որ հետարդիականության՝ պոստմոդեռնիզմի 

մեր ժամանակներում այս ամենն էլ ավելի է խճճվել։ Որովհետև արժեքային սահմաներն ու 

հասկացությունները լղոզվել են, և արժեք կարելի է համարել այն, ինչ կարելի է սահմանել 

լեզվի, խոսքի միջոցով։ Իսկ բազմակարծության՝ պլյուրեալիզմի սանձարձակ 

ամենաթողությունն էլ պնդում է, որ եթե կա ութ միլիարդ մարդ, ապա կա նույնքան էլ կարծիք, 

հետևաբար նույնքան էլ տարբերակ ու ճշմարտություն։ Ուրեմն կարելի է ասել, որ կա նույնքան 

էլ երջանկության, կատարելության ու անհմահության հավանական սահմանումներ ու 

տարբերակներ, առավել ևս, որ յուրաքանչյուր անհատ, հանդիսանալով իր սեփական կյանքի 

ճարտարապետը, ինքն է ընտրում և տնօրինում սեփական բախտը, ճակատագիրն ու անցնելիք 

ուղին։ Այսինքն ուլտրալիբերալ՝ ուլտրաազատական գաղափարաբանությունը կարող է 

հասնել նման ծայրահեղության, բայց ոչ թե հանուն նույն այդ ութ միլիարդ մարդկության 

երջանկության, կատարելության ու անմահության, այլ ուղիղ հակառակը՝ արգելակելու 

համար այդ մարդկության ճշմարիտ որոնումն ու իրական երջանկության ակունքը։  

Իսկ մարդու կյանքի իմաստի ակունքը, հետևաբար երջանկությունը, կատարելությունն ու 

անմահությունն էլ, իր իսկ սեփական գոյության Նախասկզբի, Նախապատճառի, այսինքն՝ 
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Արարիչ Աստծո մեջ է, ըստ Նրա Կամքի, Նախախնամության ու Նախասահմանվածության։ Դրա 

համար էլ գոյաբանական իմաստը հայեցի ձևակերպմամբ անվանում ենք՝ Արարչական 

գոյաբանական իմաստ կամ Արարչական կյանքի կենսիմաստ։  

Սակայն այստեղ պետք է հասկանանք ուլտրաազատական մտածողության ութ միլիարդ 

գոյաբանական իմաստների խայտաբղետության ու արարչական կենսիմաստի 

տարբերությունը։ Գլխավոր ու արմատական տարբերություններից մեկը կայանում է նրանում, 

որ ուլտրաազատական մտածողությունը հենվելով կեղծազատական սանձարձակ 

ամենաթողության, և ոչ մի ներքին բարոյական ու արժեհամակարգային չափորոշիչներով  

չսահմանափակվող ազատությունների, դրանցից ծնվող ու դրանց պաշտպանող 

իրավունքների վրա, կյանքի իմաստը, դրա կայացումը թողնում է յուրաքանչյուրի ինքնագլուխ 

ու ինքնազատ կամարտահայտությանը՝ առանց ավելի մեծի, ընդհանուրի, ամբողջի 

ճանաչողության ու դրա հանդեպ պարտականությունների ու պատասխանատվությունների 

գիտակցության։ Մի բան էլ ավելին, ի հակառակ սրա, դիտավորյալ աղճատում, խեղում է այդ 

ամբողջի աշխարհաճանաչողական համապատկերը՝ այն վերածելով հազար ու մի տեսակ 

ծուռ հայելիների աշխարհի՝ ապակողմնորոշելով ու մոլորեցնելով  մարդկություն-

հավաքականությանն ընդհանրապես, և մարդ-անհատականությանը՝ մասնավորապես։ Այս 

հանգամանքը շատ ավելի ցայտուն ու պարզորոշ երևում է խճանկարի՝ փազլի օրինակով։ Երբ 

դիտավորյալ խեղված է աշխարհակառույցի, իսկ ավելի համընդգրկուն, տիեզերակառույցի 

ամբողջագիտական պատկերը, և այդ նույն ութ միլիարդ մարդկությանը թողնված է 

ամբողջականությունից կտրված, անջատ  յուրքանչյուրի անհատական մենամասնիկ 

խճաքարը, որը նույն այդ ամբողջապատկերից դուրս կորցնում է իր իմաստն ու 

նշանակությունը, արժենքն ու նպատակայնությունը։ Եվ որքան էլ դրա փոխարեն նման 

կիսատ-պռատությանը արհետսականորեն փորձեն ներարկել ու սնել կեղծ ու հնարովի 

արժեքներով, իրականում՝ ապարժեքությամբ, արդյունքում ունենալու ենք ոչ թե 

լիարժեքություն՝ իր եռամիսնական նպատակային կենսիմաստով ու  արժեքային 

նշանակությամբ, այլ ինքնագոհ էգոիստական՝ եսակենտրոն ու եսապաշտ <<թմրա>>մոլի, ով 

երբեք բնական հագուրդ չի գտնելու անասնականորեն աճող իր մոլուցքի ու կախվածության 

ինքնաբավարարման չհագեցող մրցավազքում։ Որովհետև մասն իմաստավորված է ամողջով, 

կենդանի է ու կենսունակ վերջինիս կենսունակությամբ, իսկ ամբողջն էլ ձևավորվում ու 

կայանում է մասերի ամբողջականացմամբ։ Որովհետև փոքրը մեծի մեջ է, իսկ մեծն էլ փոքրի՝ 

հոլոգրաֆիկ այս արտացոլանքը, իրողությունը փոխմայմանավորում են մեկը մյուսից 

փոխկախվածությունն ու գոյությունը։ Առանց ամբողջ՝ մասն այլևս մաս չէ, այլ մասնիկ, 

տարագիր ու ինքնամերժ, չնայած, որքան էլ փորձի ու համոզի իրեն և այլոց, որ ինքը կա, 

գոյություն ունի՝ հանուն ինքն իր գոյության՝ չհասկանալով որ հենց այդ 

ինքնանպատակայնությունն էլ իր տարագրության ու ինքնամերժության պատճառն է։ Քանզի 

հոլոգրաֆիկ արտացոլանքը փաստում էր, որ այն ինչ Վերևում է, այն էլ Ներքևում է, այն ինչ 

իրենից Դուրս է, նույնն էլ իր Ներսում է։ Հետևաբար ինքը իմաստավորված  է այս Ամբողջով, 

ինքնաճանաչ՝ այս ամբողջագիտությամբ և լիարժեք է դրա կայացմամբ։ 

Ահա, այս կեղծազատական մանիպուլյացաներն ու մոլորությունները ձևավորում են մի 

իրականություն, որտեղ աշխատում է ազատություն-իրավունք սկզբունքը, բայց բացակայում է 

դրան հակակշռող ու հավասարակշռող պարտականություն-պատասխանատվություն 

սկզբունքը։  

Որտեղ առաջինը բացարձականացված է, հետևաբար խեղաթյուրված ու սանձազերծված, իսկ 

երկրորդը անտեսված է ու եկրորդայնացված, որի հետևանքով էլ առաջինը դարձել է չարիքի 
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գեներացման աղբյուր՝ հատկապես ու, առավել ևս, երիտասարդ սերնդի գայթակղության, 

բարոյազրկման ու արժեզրկման լավագույն խայծ ու գործիք։  

Մինչդեռ, արարչական կենսիմաստի համար Արարչական Կամքն ու Նախախնամությունը 

մեկակունք են, հետևաբար դրանցով արարված մարդ-էակն էլ, նրա էությունն էլ, կյանքի իմաստն 

ու նպատակը, արժեքն ու նշանակությունը, առաքելությունն ու էացումն էլ մեկակունք ու 

եզակիածին են, էաութենաբուխ ու էակա են՝ անկախ բազմազգ ու բազմամիլիարդ մարդկության 

գոյության, տարաբնույթ կրոնական ու դավանական համոզմունքների,  նախասիրությունների 

ու ճաշակների, քաղաքական կողմնորոշումների ու տնտեսական հզորությունների և այլ 

զանազան տարբերությունների։ Որովհետև կյանքի, մարդու, աշխարհի, տիեզերքի ու Աստծո 

հանդեպ ունեցած արարչակառույցի ամբողջագիտական ճանաչողությամբ, արարչատեսության 

ընդհանրական համապատկերով, տիեզերական ընտանիքին որդեգրության  բարձր 

գիտակցության  և աստվածազարմության ու աստվածորդության ոգեղեն իմաստության 

ընդհանուր հայտարարով է, որ յուրաքանչյուր մարդ-անհատականություն իր սեփական 

էության նկատմամբ ունեցած պատասխանատվության գիտակցությամբ է սահմանելու իր 

առաքելությունը, հոգեմտավոր իմաստությամբ նախանշելու է իր կենսիմաստն ու նպատակը, 

ինքնության ու ինքնագիտակցության հասունությամբ է արժևորելու իր նշանակությունը և, ըստ 

այդմ, կայացնելու է իր յուրօրինակ կենսագործունեությունը, անցնելիք կյանքի անկրկնելի 

ճանապարհը, անփոխարինելի հոգևոր փորձառությունը՝ հանուն արարչապարգև ու 

արարչակամ երջանկության, կատարելության ու անմահության՝ դրանով ապահովելով 

յուրաքանչյուրի ինքնատիպությունը, կյանքի բազմազանությունն ու արարչական 

մտահաղացման անգերազանցելի հանճարեղությունն ու փառահեղությունը։  

Ահա, այս Բարձրագույն Իդեալից ծնված ու տիեզերական ձգողականությամբ  ինքնաշխատ՝ 

մարդու ներաշխարում կենսագործող երջանկության, կատարելության ու անմահության 

եռամիսնության հավերժական շարժիչը, որի վառելանյութը հոգևոր հասունությունն է, 

կորդինատային առանցքը՝ ողջ տիեզերակառույցը՝ իր նյութական, հոգևոր ու ոգեղեն 

բազմաշերտ ու բազմամակարդակ ամբողջականությամբ, ստեղծագործության տիրույթն ու 

նյութը՝ մարդկային ներաշխարն ու հոգին, վերջնանպատակը տիեզերարար Ակունքը, 

բացարձակ Միակը, ինքնագո Նախապատճառը, ամենայնի Սկիզբը, ինքնածին Եզակիությունը, 

ինքնաբուխ Անձը, Արարիչ-Աստվածը, Արարչական Սիրո Էությունը,  մեր բոլորիս Երկնային 

Հայրը, իսկ այս ամենի անշեղ ուղեկցորդը, անուրաց երաշխավորն ու անդավաճան նվիրյալը մեր 

մարդկային ներքին անձ-էությունն է՝ շնորհաբաշխված նույն այդ Արարչական Սիրո 

Աստվածային Անձ-Էությունից։ Ահա այս հավերժաշարժի ճշգրիտ ու նպատակային, անխափան 

ու անշեղ աշխատանքից է կախված, թե մարդ-անհատականությունն ու հավաքական 

մարդկությունը կյանքի կորդինատային առանցքի վրա հարակայության ինչպիսի վեկտոր 

կընտրի՝ դեպի անէացման ու անգոյության ինքնաոչնչացման բացասական ուղղությունը, թե 

աստվածցման ու էացման արարչաձիգ վերընթաց հավերժուղին։ 

Ահա, թե ինչո՞ւ ենք ասում, որ եթե փոփոխվի մարդկային կյանքի գոյաբանական իմաստի 

միջուկը հանդիսացող այս եռամիասնական ամբողջության բովանդակությունը, ըստ այդմ 

կփոփոխվի ողջ անհատական ու համակեցական կյանքը։ Խնդիրն ու հարցադրումը մնում է 

դարձյալ նույնը, մեր ազատ կամքով, ինչպիսի՞ փոփոխություն ենք նախընտրում անհատական 

ու հավաքական առումով։  

Այստեղ ազատությունը ոչ թե մեծամիտ ու ինքնագոհ կամայականություն է, այլ մեծագույն 

աստվածաշնորհ պարգև է, ընծա, որը նվիրաբերված է Աստծո պատկերով ու նմանությամբ 

արարված մարդ-արարածին, անձ-էակին՝ իր ազատ կամքով ընտրելու և կայացնելու 
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Աստվածային Բարիքը՝ իր կամքը մեկացնելով Արարիչ-Աստծո Բացարձակ Կամքի հետ, և 

մարդկային անձ-էության միաձուլումն ու էացումն է Արարիչ-Հայր-Աստծո Ոգեղեն-Անձ-

Էությանը։ Որն էլ իր հերթին Աստծո Արքայության կայացումն է թե՛ մեր մարդկային հոգի-

ներաշխարհներում, թե՛ հավաքական առումով՝ ողջ մոլորակով համամարդկային կյանքի 

բարօրության կայացումը՝ Լույսի ու Կյանքի գալիք բյուրաշրջանում։  

Ահա այս աստվածահայտ ու տիեզերահաստատ ճշմարտությունն է Քրիստոսի Տիեզերական 

Վարդապետության  բուն էությունը, որի մասին դեռ առիթներ կունենանք խոսելու։ 

Սա էլ ազատության մասին ունեցած երկու իրարամերժ, հակոտնյա մոտեցումներ են, և 

կախված նրանից, որ մեկն ենք ընտրում, սեփական ազատ կամքով որոշում ենք մեր ով լինելը, 

հետևաբար նաև մեր կյանքի որակն ու ինչպիսին լինելը։ Ուրեմն դժգոհելու պատճառ չունենք, 

եթե սխալ ընտրությամբ սխալ ճանապարհի վրա ենք ու այն ուղղելու ո՛չ գիտակցություն, ո՛չ էլ 

կամք չունենք։ Բայց միևնույն ժամանակ դարձյալ չդժգոհեք, թե դուք տեղյակ չէիք, որովհետև 

հետայսու, առավել քան, ոչ միայն իրազեկված եք, այլ կա շոշափելի, իրատեսական, կայացման 

ենթակա այլընտրանքը։ Սակայն ազատության մասին կխոսենք առանձին հաղորդման 

ընթացքում։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան այստեղ մենք դարձյալ վերադառնում ենք մեր այն գերհարցադրմանը, 

որով մեկնարկել ենք մեր հաղորդաշարը, որի առանցքի շուրջ պտտվում է մեր ողջ ասելիքը՝ Ո՞վ 

է, ինչպիսի՞ն է մարդը 3-րդ հազարամյակում։ Որովհետև այս հարցի ճիշտ պատասխանից է 

կախված, թե ի՞նչ ընտրություն կկատարենք և կյանքի զարգացման ի՞նչ ուղղությամբ 

կընթանանք։։ 

Պատասխան․ Այո, բացարձակապես ճիշտ եք։ Պետք է վերջապես կարողանանք հասկանալ, 

պատասխանել ո՞ր, ինչպիսի՞ մարդու մասին ենք խոսում։ Որովհետև, ինչպես նշեցինք 

նախորդ արարի ժամանակ, կախված մարդու ո՞վ կամ ինչպիսի՞ն լինելուց, առաջանում է նման 

մարդու պահանջմունքների խնդիրը և դրանք բավարարելու ու կյանքի կոչելու մեր 

կենսագործունեությունը։  Եթե մեզ համար մարդը ընդամենը կենսաբանական էակից մինչև 

սպառողական էակ է, բայց ոչ հոգևոր էակ, ապա ունենալու ենք ստամոքսով մտածող, 

հաճույքների ու հարմարավետության գեդոնիստական հավատամքով գոյատևող 

կենսազանգված, իսկ նման արարածներով կազմված հանրույթը, կներեք, բայց նման է 

ընդամենը մի մեծ անասնաֆերմայի։ Իսկ մենք գիտենք, թե ինչպիսի վախճանաբանական 

ավարտ է սպասում անասնաֆերմայի բոլոր գոյաբնակներին։ Կամ այլ համբանությամբ նման 

իրականությունը հիշեցնում է քաղծկեղածին ուռուցք, որը գոյատևում է մնացած բոլորի ու 

ամբողջի լինելիության հաշվին, որն անհագուրդ ու անընդհատորեն աճող իր սպառողական 

մակաբուծային պահանջով, որպես հետևանք, վաղ թե ուշ, հանգելու է գլոբալ ինքասպառման 

ու ինքնաոչնչացման։ Իսկ եթե որևէ մեկը փորձի հակադրել ու ցույց տալ ճոխ ու լիուբոլ, ասյպես 

կոչված, <<զարգացած, բարեկեցիկ ու առաջադեմ>> երկրները, ապա պետք է ասել, որ հենց 

ինքը՝ քաղծկեղը ամենակատարյալ ու ամենաարագ զարգացող համակարգերից մեկն է, ավելի 

ճիշտ կլինի ասել՝ հակահամակարգն է, որովհետև ինչպես նշեցինք, այն կա, գոյություն ունի ու 

նաև զարգանում է ավելի մեծ համակարգի հաշվին, որի մեջ ու որի քայքայմամբ էլ ապահովում 

է իր, այսպես ասած, զարգացումը՝ մինչև այդ ամբողջի սպառումը, հետևաբար նաև իր 

անփառունակ վախճանը։ Եվ այս ամենը, եթե քաղծկեղի օրինակում ընդամենը մեկ 

օրգանիզմում է, ապա մեր սպառողական մակաբուծային հասարակությունը, նույն 

համաբանությամբ, համաշխարհային  մասշտաբով, համամարդկային և մոլորակային 

մեկամբողջ օրգանիզմում է։ Եվ եթե այս ամենին էլ ավելացնենք մեր նշած ապամարդկային ու 

աստվածամերժ սատանապաշտական համաշխարհային հիմերայի հակամարդկային ու 
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աստվածատյաց համընդհանուր գլոբալ նպատակային գործունեությունը, ավելի քան պարզ է 

դառնում, թե նման քաոսային իրականության ստեղծումն ո՞ւմ է ձեռնտու և հանուն ինչի՞, այն 

էլ՝ նյութական ու հոգևոր իմաստներով և հարթություններում։ 

Թերևս, մի փոքր փոփոխելով նժդեհյան խոսքը կարելի է ասել՝ տվեք ինձ, կամ եկեք 

միասնաբար կերտենք ոգեղեն բարձր իդեալով դաստիարակված մարդ ու սերունդ և մենք  այս 

արևի տակ կապահովենք համընդհանուր երջանկության, կատարելության ու հոգևոր 

անմահության ձգտող մարդ-անհատականություն, ազգ ու պետություն, իսկ այս ամենի ավելի 

մեծամասշտաբ կայացման դեպքում՝ կձևավորենք նաև մոլորակային համաարարող 

մարդկություն ու իրականություն։  

Հարց․ Պարոն Մակարյան, քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է, իսկ մեր զրույցի նյութը, 

կարելի է ասել, կյանքի այս նոր կենսափիլիսոփայությունը բավականին ծավալուն, խորն ու 

բազմաշերտ է, և մեկ-երկու հաղորդման ընթացքում, այպես թե այնպես չենք հասցնի 

պարզաբանել, եկեք ամփոփելով այսօրվա մեր ասելիքը, տանք կարևոր բանաձևումներն ու 

սահմանումները՝ մնացածը թողնենք մեր Արարչական հաղորդաշարի հաջորդ արարներում 

դրանք լուսաբանելու ակնկալիքով։ 

Պատասխան․ Եկեք կարճ բանաձևումներով սահմանենք բուն ասելիքը․ 

 Կա քաղաքակրթական ճգնաժամ, որը հնարավոր է հաղթահարել միայն 

արարչականությամբ, ինչի մասին մանրամասն խոսեցինք նախորդ անգամ, մեր 

Արարչական հաղորդաշարի առաջին արարում։ 

 Կա ապագայի համար մղվող անզիջում պայքար, որը հնարավոր է հաղթել միայն 

ապագայի սեփական տեսլականով՝ աշխարհի նոր ու ամբողջագիտական պատկերով՝ 

մարդու ու այդ աշխարհի մասին ունեցած նոր ոգեղեն գիտելիքով, այդ նոր աշխարհում 

նոր մարդու կյանքի նոր հոգևոր կենսիմաստով և այս ամենով ձևավորվող նոր 

արարչակենտրոն կենսափիլիսոփայությամբ և վերջինիս համար անհրաժեշտ նոր 

լեզվամտածողության ու բառապաշարի առկայութմաբ։ 

 Մարդու կյանքի իմաստը, այդ արարչական գոյաբանական իմաստը կամ արարչական 

կենսիմաստը ծագում է Կյանքի ակունքից՝ Արարիչ Աստծուց, կենսագործում է Նրա 

Կամքի ճանաչողությամբ ու դրա կայացմամբ, և շրջանս յուր, նորից հանգում է Նրան՝ 

վերադառնալով դեպի այդ Աստածային Ակունքը, Եզակիությունն ու Էությունը։ 

 Եվ այս արարչագործչական կենսաարարումից ու ինքնաարարումից է բխում ու 

պայմանավորվում անձնային-անհատական, ինչպես նաև ազգային-համամարդկային 

համընդհանուր երջանկությունը, կատարելությունն ու հոգևոր անմահությունը։ 

 Եվ այս ամենը արարչապարգև ազատ կամքի ընտրությամբ, բարձր 

ինքնագիտակցությամբ, ինքնիշխան ինքնորոշմամբ, վճռական կամքով ու անձնուրաց 

նվիրումով՝ հանուն Արարչական Բացարձակ Կամքի հետ մահկանացու մարդ-

արարածի սահմանավոր կամքի միաձուլման ու մեկացման, մեր մարդկային անձ-

էության Աստվածային Բացարձակ էության հետ էացման՝ հանուն Աստվածակամ 

Բարիքի ու Աստծո Արքայության կայացման՝ անհատական, ազգային և 

համամարդկային մասշտաբայնությամբ։ 

Վերջաբան․ Դե ինչ հարգելի հայրենակիցներ, փաստենք որ Արարչական հաղորդաշարի 

երկրորդ արարը կայացավ՝ այն էլ այսքան գերխիտ, խոր և էութենական ասելիքով ու 

սահմանումներով, որոնք էլ դեռևս իրենց լուսաբանումների կարիքն ունեն, որոնց անշուշտ մենք 
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կանդրադառնանք մեր հաջորդ արարներում։ Պարոն Մակարյան մեզ մնում է մեր որդեգրած 

մոտեցման համաձայն  հրաժեշտ տանք՝ բոլորիս մաղթելով․ 

Արարչակամ ազգին հայոց և աստվածազարմ աշխարհաշեն մեր հայրենակիցներին մաղթենք՝ 

Արարչական Կամքի ճանաչողություն, կենսագործում, կայացում և արարում։ 

Պատասխան. Աստված զորավիգ ու առաջնորդ։ 

Ցտեսություն մինջև հաջորդ հինգշաբթի, մինչև հաջորդ արարչական մի նոր արար ու 

համաարարում․․․ 

  17․02․2022թ․ 

 


