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ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ 

/Արար վեցերորդ/ 

Մաս 2-րդ 

 

Բացման խոսք․ Բարև Ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, Ազգային ալիքի եթերում ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ 

հաղորդաշարի վեցերորդ արարի 2-րդ մասն է։ Եվ ինչպես միշտ, այն Ձեզ համար կվարենք 

մենք՝ հաղորդաշարի հեղինակներ՝ ես՝  Արմեն Ներսիսյանս Գյումրիից և Էդգար Մակարյանը 

Երևանից։ Բարև ձեզ պարոն Մակարյան։ 

Պատասխան․ Բարև ձեզ։ 

Ողջույնի խոսք․ Պարոն Մակարյան, մեր հաղորդաշարի ավանդական բարեմաղթանքով 

ողջունենք աշխարհաշեն հայությանը և անցնենք այօրվա արարի կայացմանը՝  

Արարչակամ ազգին հայոց և աստվածազարմ մեր հայրենակիցներին մաղթենք՝ Արարչական 

Կամքի ճանաչողություն, կենսագործում, կայացում և արարում։ 

Պատասխան. Աստված զորավիգ ու առաջնորդ։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան, նախորդ արարի ժամանակ մենք խոսեցինք ՀԱՅՔ հոգևոր 

գաղափարի ամբողջագիտական կենսահայեցակարգի վերաբերյալ, որպես հայոց ազգային 

գախափարախոսության, որն էլ ամբողջացնում ենք՝ Հոգևոր Հայաստան կամ ՀԱՅՔ հոգևոր 

գաղափարի կամ, մեկ այլ ձևակերպմաբ սահմանեցինք, որպես Երեք Եռամիասնությունների 

Հայեցակարգ։ Սակայն մենք ժամանակային սահմանափակության առումով, կարողացանք 

ներկայացնել այդ երեք եռամիսնություններից միայն առաջին եռամիսանությունը, իսկ մյուս 

երկուսը խոստացանք բացահայտել վեցերորդ արարի 2-րդ և 3-րդ մասերում։ Մեր 

հայրենակիցներին հիշեցնենք, որ նախորդ վեցերորդ արարի 1-ին մասը և դրան նախորդած 

մյուս արարները կարող են  դիտել համացանցում և ընթերցել arjeq.am կայքի Մեդիագիր 

բաժնում։ Իսկ մենք անցենք այսօրվա հայեցակարգերի մեկնությանը։ Խնդրեմ, համեցեք։ 

Պատասխան․ Այո, հայոց ազգային գաղափարախոսությունը մեզ համար համակարգվում է, 

որպես Հոգևոր Հայաստան կամ ՀԱՅՔ հոգևոր գաղափարի ամբողջագիտական 

կենսահայեցակարգ, որն էլ իր մեջ ներառում է երեք հայեցակարգեր, որոնք էլ իրենց հերթին 

բաղկացած են երեքական ենթահայեցակարգերից՝ թվով ինը հայեցակարգեր։ Որի համար էլ այլ 

ձևակերպմամբ կոչում ենք նաև՝ Երեք Եռամիասնություների Հայեցակարգ։ Դրանք են՝ 

 ԱԶԳ - ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

 ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ  ՄԱՐԴՈՒ  ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

 ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ  ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ  ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

Սրանցից առաջինի՝ ԱԶԳ - ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ մասին, իր երեք 

հայեցակարգերով Ազգ-Ընտանիք, Ազգ-Բանակ, Ազգ-Պետություն մենք խոսեցինք նախորդ 

արարում։ /Գծապատկերներ 1, 2 և 3 դիտել վեցերորդ արարի 1-ին մասում / 
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Այսօր կխոսենք երկրորդ եռամիասնական հայեցակարգի բովանդակությունից՝ իր երեք 

ենթահայեցակարգերով, որը կառուցակազմում ենք հետևյալ համակարգայնությամբ՝ 

/Գծապատկեր 4 / 

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

1. Հոգևոր Սրբազան Էակի հայեցակարգ 

2. Ամբողջագիտության հայեցակարգ 

3. Սուրբ Երրորդության աշխարհիկացման հայեցակարգ 

Իսկ Երրորդ եռամիսնության մասին կխոսենք հաջորդ՝ վեցերորդ արարի 3-րդ մասում․  

/Գծապատկեր 5 / 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

1. Տիեզերական բարոյականության հայեցակարգ 

2. Տիեզերական սոցիոլոգիայի հայեցակարգ 

3. Տիեզերական քաղաքացիության հայեցակարգ 

Այժմ ներկայացնենք ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՐԴՈՒ ԿԵՆՍԱՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ եռահայեցակարգերի 

ենթահայեցակարգերը՝ ամբողջական պատկերով՝ /Գծապատկեր 4 / 

Հոգևոր Սրբազան Էակի հայեցակարգ 

 Իմաստ-Նպատակ-Առաքելություն 

 Երջանկություն-Կատարելություն-Անմահություն 

 Հոգևոր և Տիեզերական Օրենքներ 

Ամբողջագիտության հայեցակարգք 

 Ոգեղեն ամբողջականություն 

 Հոգևոր-տիեզերական 

 Սոցիալ-բնական 

 Ազգային-համակեցական 

Սուրբ Երրորդության աշխարհիկացման հայեցակարգ 

 Եռանկյունիների նմանության օրենք 

 Սոցալիզացիա և աշխարհիկացում 

 Նոր հասարակության ճարտարապետում 

 Նոր Երկինք, Նոր Երկիր 

 Աստծո Արքայություն 

Եվ այսպես, սկսենք այս  երկրորդ եռամիսնության առաջին հայեցակարգից․ 

Հոգևոր Սրբազան Էակի հայեցակարգ 

Մեր Արարչական հաղորդաշարի առաջին իսկ օրվանից պարբերաբար կրկնել ենք այն միտքը, 

որ արդի ճգնաժամերը քաղաքակրթական են, իսկ անհաշտ պայքարը՝ քաղաքակրթական 

հակամարտությունների խնդիր։ Եվ այդ պայքարն ընթանում է հանուն ապագայի, որտեղ 

կհաղթեն ավելի կուռ  և անկոտրում համակարգերը, ովքեր կունենան ապագայի նոր պատկեր, 
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դրանում մարդու մասին նոր գիտելիքի, նրա դերի և արժեքի, նշանակության և կյանքի նոր 

իմաստի ամբողջականությամբ և, ովքեր հենց այդպիսի ապագան կկառուցեն ներկայում։ 

Եվ ի հակառակ ներկա ապամարդկային քաղաքականության, մարդատյաց 

ապաքաղաքակրթության և մարդէութասպանդ Նոր Աշխարհակարգի, մենք ապագայի մեր 

տեսլականը կառուցում ենք որակապես նոր, բովանդակությամբ հոգևոր, էությամբ ոգեղեն, 

կենսագործունեությամբ արարչական, արժեքայնորեն բարոյական, հոգեկերտվածքով 

առաքինի, ներաշխարհայնորեն հարուստ, տեսակով մարդկային մարդ անհատականության և 

նրանով ձևավորվող աշխարհի նոր պատկերի ու կեցության ֆունդամենտի վրա, որը մեկ 

ձևակերպմամբ սահմանում ենք, որպես Հոգևոր Սրբազան Էակի հայեցակարգ։  

Ո՞վ է մարդը 3-րդ հազարամյակում, կամ ինչպիսի՞ անձ-անհատականություն ենք ուզում 

կերտել, մարդու ու հայի  ի՞նչ կերպարով ու նկարագրով, կյանքի ի՞նչ իմաստով, լինելության ի՞նչ 

նպատակով և առաքելության ինչպիսի՞ էությամբ։ 

Կարևորագույն գերհարցադրումներ, որոնք մեր հաղորդաշարի առաջին իսկ օրվանից առաջ 

քաշեցինք, որպես հիմնաքար և ասելիքի ողնաշար, առանց որոնց պատասխանելու՝ 

կնշանակի, որ երրորդ հազարամյակի կյանքի քննությունը չենք տվել, հետևաբար այնտեղ մեր 

ուրույն տեղն ու դերը, նշանակությունն ու արժեքը չենք վաստակել։  

Հետևաբար նման հարցադրումներն ու ակնկալվող պատասխանները, ավելի քան, խիստ 

հրամայական են ու պահանջված։ Սակայն, եթե անկեղծ լինենք ինքներս մեր հանդեպ, ապա 

պետք է խոստովանենք, որ հայոց մեջ այս հարցերի պատասխանը գտնված չէ։  Պետական 

առումով այս հարցերի շուրջ կա քար լռություն ու անտարբերություն, գաղափարական 

դատարկություն ու սնանկություն և քաղաքական խառնաշփոթություն, եթե չասենք քաոս։ Իսկ 

անհատ մտածողների, տեսաբանների առումով կան կցկտուր պատասխաններ,  առանձին 

աշխատություններ և, անգամ տեսություններ, որոնք կամ ամբողջականորեն չեն լուծում առաջ 

քաշված խնդիրները, հետևաբար մնում են թերի ու անլիարժեք, կամ մնում են, որպես 

անհատական ստեղծագործություններ, և չեն ընդհանրանում, ազգային գիտակցության ու 

ինքնագիտակցության մաս չեն կազմում և հանրային պահանջի չեն վերածվում, հետևաբար 

իրենցով հասարակական կյանքի կազմակերպման գաղափարի ու մեխանիզմի չեն վերաճում։ 

Իսկ մեզ համար այս գերհարցադրման պատասխանը համակարգվում է, որպես հոգևոր 

սրբազան էակի արարչահայեցակարգ, որտեղ կենսաբանական, բանական, սոցիալական և 

բարոյական էակից առավել և, նաև, որպես այս ամենի արդյունք՝ մարդ արարածը արարչածին 

ու արարչակիր հոգևոր սրբազան էակ է։ 

Այսինք, հոգևոր սրբազան էակի ինքնագիտակցումն ու ինքնաճանաչողությունը մարդ էակի 

վերաճային հաջորդ էվոլյուցիոն աստիճանն է իր բյուրազարավոր գոյության ընթացքում՝ 

հանուն որի էլ կայացել են վերը նշված՝ նախորդ էվոլյուցիոն շրջափուլերն ու զարգացումները։ 

Սա և՛ բնական անցում է, և՛ պահանջվող ու անխուսափելի հրամայական, առանց որի 

անիմաստ է դառնում և՛ մարդկության ապագան, և՛ ողջ արարչության մտահաղացումը։ 

Հետևաբար մարդկությունը պետք է ճիգ գործադրի անցնելու այդ նոր էվոլյուցիոն աստիճանին, 

որը մենք կոչում ենք՝ Բարեշրջության Արարչակրթական Բյուրաշրջան։ Որն էլ պետք է 

մեկնարկենք, որպես Ոգենորոգչական դարակազմիկ կենսագործունեություն։ Որոնց հիմքի վրա 

և հանուն դրանց կայացման էլ, պետք է մեկնարկենք հայոց ազգային պետականության 
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ճարտարապետումները՝ հետագա իրենց բոլոր հերթագայող աստիճանակարգություններով՝ 

որպես հայոց ազգի էության մետաքաղաքակրթական և քաղաքակրթական կոդերի իրացում։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան, իսկ ի՞նչ ասել է հոգևոր սրբազան էակ։  

Պատասխան․ Թերևս այսօր առաջին անգամ հղում պետք է տանք Քրիստոսի Տիեզերական 

Վարդապետությանը, որի մասին բազմիցս ակնարկել ենք, բայց դեռ խորապես չենք 

անդրադարձել։ Այսօր էլ, շատ մանրամսներ չբացելով, մեջբերենք դրա կարևորագույն ու 

հիմնական երեք պատվիրանները՝ 

1. Կատարյալ եղեք դուք, ինչպես որ կատարյալ է ձեր Երկնավոր Հայրը։ /Մատթէոս 5։48/ 

2. Սիրեցեք միմյանց այնպես, ինչպես որ ես սիրեցի ձեզ։ /Յովհաննէս 15։12/ 

3. Նախ խնդրեցեք Աստծո Արքայությունը և նրա արդարությունը, իսկ այդ բոլորը Աստված 

ավելիով կտա ձեզ։ /Մատթէոս 6։33/ 

Առաջին հայացքից երեքն էլ անիրագործելի պատվիրաններ են։ Հետևաբար կամ դրանք 

անիմաստ են, որովհետև ինչպե՞ս կարող է մահկանացու ու սահմանավոր, մեղսաշատ ու 

արատավոր մարդ արարածը կատարյալ լինել Արարիչ Աստվածո նման։ Կամ, եթե Քրիստոսն 

Աստված է ու Աստծո Որդի, ապա ինչպե՞ս կարող է այդ նույն վախճանավոր մարդը սիրել 

հարություն առած և հարություն տվող Աստվածո նման։ Կամ ինչպե՞ս կարող ես որոնել Աստծո 

Արքայությունը, եթե այն երկնավոր է, իսկ մեր աշխարհը խիստ նյութական է, իսկ կենցաղային 

գոյությունն էլ՝ աշխարհիկ։ Կամ էլ, ի հակառակ այս ամենի, այլ իմաստ և ներքին խորություն 

կա, որի առկայության դեպքում, ամեն ինչ դառնում է խիստ իրական ու իրագործելի։  

Նման կենսիմաստը, ավելի ճիշտ, գերիմաստը հիմնավորվում է միայն մի պարագայում, երբ 

Քրիստոսի Տիեզերական Վարդապետության բուն էությունը գիտակցում ենք, հասկանում ու 

ճանաչում ենք, որպես կոսմիկական դրամա՝ մարդ Աստված հարաբերությունների ուղղակի 

իմաստով, որը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ Աստծո Անձ-Էությունը բնակվում է այդ 

արաչածին մարդ էակի մեջ։ 

Միայն այս շնորհաբաշխ արարչապարգև աստվածաներկայության պարագայում է, որ մարդ 

անձ-անհատականության ինքնաճանաչողությունը վերաճում է տիեզերաճանաչողության ու 

աստվածաճանաչողության, կամ արաչաճանաչողության՝ իր երկու իմաստներով՝ ա/ Արարիչ 

Հորը ճանաչելու իմաստով և բ/ արարչակառույցի ամբողջագիտական ճանաչողության 

իմաստով։ Այսինքն, արաչաճանաչողությունը մարդ էակի անձ-անհատականության 

ինքնաճանաչողության բարձրագույն ձևն է, որպես իր էացման հավերժական վերընթաց ուղի։  

Իսկ մարդու մեջ աստվածաբնակության քրիստոսահայտ ու արարչահաստատ այս 

տիեզերաճշմարտությունը՝ մարդ էակի Աստծորդության արարչակնիք վավերացումն է։ 

Իսկ Արարիչ Հոր կողմից իր բացարձակ Անձ-Էության ներկայության աստվածաբաշխ 

զոհաբերումը մահկանացու և սահմանավոր մարդ արարածին օժտում է Արարիչ Հոր 

կարևորագույն որակներով ու հատկություններով՝ 

 Անձնային 

 Ոգեղեն Էության 

 Ազատ Կամքի 
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Ահա այս երեք աստվածապարգև որակների ու հատկությունների միջոցով է, որ մահկանացու 

մարդը՝  

 Իր անձնային որակով ձևավորվում է, որպես անձ-անհատականություն, 

 Ոգեղեն էությամբ է, որ կարող է հասնել ինքնաճանաչողության բարձրագույն 

արարչաճանաչողության աստիճանին։ Այս Ոգեղեն Էությամբ է, որ իրական ու 

իրականանալի են դառնում Քրիստոսի Տիեզերական Վարդապետության հիմնական 

պատվիրան-պատգամները՝ 

ա/ կատարյալ ես դառնում, որովհետև  մարդ էակի մեջ կենսաարարում է Հայր Աստծո 

էությունը, 

բ/ կարող ես Քրիստոս Արարիչ ու Փրկիչ Աստծո պես սիրել, զի մարդ էակն էլ 

աստվածային ներկայությամբ՝ աստվածորդի է, 

գ/ և վերջին հաշվով, Աստծո Արքայությունը պետք չէ փնտրել ո՛չ հյուսիսում, ո՛չ 

հարավում, այն ո՛չ ներքևից է գալու, ո՛չ էլ վերևից, այն ամպրում է մարդ էակի մեջ, 

 Իսկ ազատ կամքը Աստվածային Բացարձակ Կամքի հետ մեկացնելով՝ մարդ էակը 

ընտրում է Աստծուն որդեգրության իր աստվածացման հավերժական ճանապարհը 

Ահա թե ինչո՞ւ Աստված մարդեղենացավ, որ մարդ աստվածանա։  

Առանց այս արարչական գոյաբանական իմաստի կամ արարաչական կենսիմաստի հոգևոր 

սրբազան էակի որևէ այլ հայեցակարգ ուղղակի թերի է ու ոչ լիարժեք, քանզի դուրս է մնում 

Արարչական Կամքի ու մտահաղացման, աստվածային նախախնամության ու 

նախասահմանվածության տիեզերածին արարչակարգից։  

Միայն Քրիստոսի Տիեզերական Վարդապետության այսօրեական նման բարձր 

գիտակցությամբ կարող ենք մտնել մեզ համար ազգային ու անձնային համարարչկան մի նոր 

բյուրաշրջան, որն անվանեցինք Արարչակրթական։ Որպեսզի աստվածաճանաչողության 

ինքնաճանաչողությամբ մեր կամքը մեկացնենք Արարիչ Աստծո Կամքին և համարարենք Լույսի 

ու Կյանքի մի նոր բազմհազարամյակ՝ հանուն այդ նույն Արարչական Կամքի կայացման ու 

Աստծո Արքայության հաստատման։  

Այս նախաբանը ընդամենը բնութագրում է , թե ի՞նչ ասել է Հոգևոր Սրբազան Էակ։ Եվ այն ինչ 

ասվեց, կխնդրեի զուգահեռներ տանել այսօրվ առկա մարդկային անհատական և հավաքական 

նկարագրի ու պատկերացումների հետ և, ըստ այդմ, ձևավորվող աշխարհայացքի ու 

աշխարաճանաչողության հետ և այս ամենով պայմանավորվող առկա իրականության ու իմ 

նկարագրած աշխարհահայեցակարգի ու դրանով ձևավորվող իրականությունների միջև։  

Հարց․  Պարոն Մակարյան, այդ տարբերությունների գնահատման վրա այսօր մենք կանգ չենք 

առնի, ժամանակային առումով դա անհնարին է։ Այն թողնելով մեր լսարանի ու ընթերցողների 

խորհրդածմանն ու երևակայությանը՝ մենք շարունակենք մեր ասելիքը։ 

Պատասխան․ Այո՛, շարունակենք, որովհետև դեռ նոր-նոր սկսվում է մեր ասելիքի 

մանրամասնումները, այսինք դեռ նոր բացում ենք  երկրորդ եռամիսնության առաջին 

հայեցակարգի ենթահայեցակարգերի բովանդակությունը։ Իսկ դրանք, հիշեցնեք՝ 

 Իմաստ-Նպատակ-Առաքելություն 

 Երջանկություն-Կատարելություն-Անմահություն 

 Հոգևոր և Տիեզերական Օրենքներ 
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Իմաստ-նպատակ-առաքելություն եռամիասնության մասին թերևս մեր հաղորդաշարի 

առաջին իսկ արարից շարունակաբար խոսել ենք՝ ձևակերպելով այն նաև հարցադրումների 

տեսքով՝ կյանքի ի՞նչ իմաստով, լինելության ի՞նչ նպատակով և առաքելության ինչպիսի՞ 

էությամբ։ Եվ բազմիցս շեշտել ենք, որ փոփոխելով մարդու կամ հանրույթի կյանքի իմաստը, 

բովանդակությունը, ըստ այդմ կփոփոխվի նաև նրանց կենցաղը, կյանքը և իրականությունը։ 

Այս հարցադրումները և դրանց պատասխանները ուղղակիորեն կապված են հոգևոր սրբազան 

էակի հասկացության հետ։ Որովհետև կախված թե ո՞վ է մարդը, կամ ինչպիսի՞ մարդ 

անհատականություն ենք ուզում կերտել, հետևաբար նաև, թե ինչպիսի՞ հասարակություն ենք 

ուզում ձևավորել, դրանից էլ կախված կլինի իմաստ-նպատակ-առաքելություն 

եռամիասնության և՛ բովանդակությունը, և՛ դրանց դրսևորման ձևերն ու վերջնարդյունքները։  

Օրինակն ավելի քան պարզ է՝  

 եթե մարդը սոսկ կենսաբանական արարած է, ապա նրա կարիքների բավարարման 

պահանջմունքների շրջանակը կենսաբանական-ֆիզիոլոգիական է, հետևաբար 

դրանցով պայմանավորված կենսագործունեությունը և դրանց իմաստն էլ այդպիսին են։ 

 Եթե մարդը մեզ համար կենսաբանական արարած լինելուց զատ նաև սոցիալական էակ 

է, ապա այստեղ պահանջմունքների շրջանակը լայնանում է, հետևաբար դրանցով 

պայմանավորված կենսագործունեությունը և դրա իմաստի շրջանակը նույնպես 

լայնանում են։ 

 Եթե մարդը կենսաբանակ, սոցիալական արարած լինելուց բացի, նաև բանական էակ է, 

ուրեմն առաջանում է այդ բանական պահանջմունքները բավարարելու խնդիր։ 

Հետևաբար դրան ուղված մարդկային կենսագործունեությունը, դրա իմաստը, վերջին 

հաշվով, դրանով պայմանավորված կենսագոյությունն ու կենսամիջավայրը նույնպես 

փոփոխվում են։  

 Եթե այս ամենով հանդերձ, համաձայնվելով Սոկրատեսի հետ, մարդը նաև բարոյական 

էակ է, ապա ըստ այս բովանդակության դրսևորման ու պահանջմունքի բավարարման 

փոփոխվում է մարդ անհատականության ներաշխարհը, համակեցական կյանքը, 

անգամ պետականակարգությունը, որովհետև, ինչպես կնշեր նույն Սոկրատեսը՝ 

Պետությունը բարեկեցությունն ապահովելու համար չէ, այլ առաքինությունները 

պահպանելու։  

 Իսկ եթե այս ամենին ավելացնենք ու կարևորենք, որ մարդը այս ամենով ու այս ամենից 

վեր նաև հոգևոր-ոգեղեն էակ է, ապա այսպիսի անձ-անհատականության և նման 

անհատականություններով ձևավորված համայնքի, ազգի ու պետության 

գոյաբանական իմաստները փոփոխվում են և, ըստ այդ նոր կենսիմաստների 

փոփոխվում են նաև նրանց պահանջմունքները և դրանց բավարարելուն ուղղված 

անհատական և հավաքական կենսագործունեությունը, ազգային համակեցական 

կյանքը, անգամ պետականակարգությունը։  

Այս ամենը որոշակի տեսանելի օրինակով արտացոլվում է Մասլոուի պահանջմունքների 

բուրգի աստիճանակարգության մեջ, որի մասին թերևս առիթ կունենանք խոսելու։ Իսկ այս 

պահին ուղղակի նշեմ, որ մարդու անհատական պահանջմունքների՝ սկսած իր ներքին 

ֆիզիոլոգիական և կենսաբանական, անվտանգության ու ապահովության, սոցալ-

համակեցական, ինչպես նաև գիտական ճանաչողական, գեղագիտական և հոգևոր 

հասունացման բազմամակարդակ օնտոգենեզը իր մեջ բովանդակում է նաև մարդկության ողջ 
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էվոլյուցիայի ֆիլոգենեզի շրջափուլերը։ Հետևաբար բնական է, որ բարեշրջության 

արարչակրթական այս նոր շրջափուլը, որպես էվոլյուցիայի հերթական ու բնական դրսևորում, 

կայանալու է նաև հենց մարդու անհատական հոգևոր հասունացման ու կայացման միջոցով։   

Պարզ է ու հասկանալի, որ եթե խոսում ենք անհատական ու հավաքական կյանքի նոր 

կենսիմաստներից, ապա դրան համապատասխան կորեկցիայի են ենթարկվում կյանքի նոր  

նպատակները, իսկ դրանց կայացմամբ կայանում են անհատական ու հավաքական 

առաքելությունները։ Իսկ առաքելությունների կայացումը ենթադրում է անհատական ու 

հավաքական կյանքի կայացում՝ հանուն նաև հենց այդ նույն առաքելությունների։ 

Իսկ, եթե այս ամենը դիտարկում ենք հոգևոր սրբազան էակի հայեցակարգի դիտակետից, ապա 

այդ առաքելությունը սրբազնանում է Արարչական Կամքի ճանաչողության ու Աստծո 

Արքայության կայացման բարձրագույն գիտակցությամբ ու ոգեղենությամբ:  

Ըստ վերջիներիս ճանաչողության՝ կենսիմաստները առաքինանում են, իսկ կայացման 

ձգտամամբ՝ նպատակները գերադրական աստիճանակարգվում, իսկ այս ամենի կամային 

դրսևորմամբ և կյանքի կոչմամբ՝ առաքելությունները՝ իրացվում, մարդ անհատականությունը՝ 

կայանում ու էանում, իսկ հավաքականությունը կենսազարգանում ու կատարելագործվում։  

Այս համառոտ նկարագրությունից հետո կարող ենք անցնել հաջորդ՝ երջանկություն-

անմահություն-կատարելություն ենթահայեցակարգին։ 

Այս ենթահայեցակարգն իր երեք բաղադրիչներով անմիջականորեն կապված է նախորդ 

եռաբաղադրիչ ենթահայեցակարգին, և բխում է Հոգևոր Սրբազան Էակի հայեցակարգից։  

Բազմիցս ասել ենք, որ մարդու կյանքի իմաստի վերջնաարդյունքը կապված է սեփական 

երջանկության գիտակցման հետ, և դա էլ կախված, թե այդ երջանկության հասկացությունը 

տվյալ անհատի համար, որ մակարդակում կամ Մասլոուի բուրգի, որ հարթությունում է 

գտնվում՝ ֆիզիոլոգիական կենսաբանական, թե հոգևոր ինքնաարտահայտման ու 

ինքնաիրացման։ Այսինքն յուրաքանչյուրի կյանքի իմաստի բովանդակությունից կախված՝ 

որոշվում է տվյալ մարդու երջանկության բանաձևը և պահանջմունքների բուրգի մակարդակը։ 

Շատ դեպքերում, ավաղ լինում է, որ մարդ արարածի գործունեությունը ստորակարգվում ու 

դրսևորվում է անգամ բնազդական դրսևորումներից ցածր, որպես անբնական, նույնիսկ 

հակաբնական դրսևորումներ, երբ մարդ կախվածություն է ձեռք բերում արհեստածին 

թմրամիջոցներից, ալկոհոլից և այլ մոլություններից։ Նման մարդիկ իրենց չակերտավոր 

<<երջանկությունը>> կառուցում են, իրենց, շատ դեպքերում, այլոց դժբախտության հաշվին։ 

Նման պարագայում երջանկությունը պետք է նշել ոչ միայն չակերտներով, այլ այն պետք է 

անվանել դժբախտություն։ Մինչդեռ մարդիկ ընտրում են նաև կյանքի նման ճանապարհ։  

Այլ դեպքերում էլ մարդիկ իրենց <<երջանկությունը>> կառուցում են այլոց ունեցվածքի 

հաշվին՝ գողությամբ, թալանով կամ շահագործելով։ Նման անմարդկային ու ապամարդկային  

երևույթը պետք է որակել, որպես մակաբուծային <<երջանկություն>>։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, 

որ նման գործողությունները կարող են դրսևորվել նաև այլոց կյանքի ու դժբախտության 

հաշվին, ապա դա ոչ միայն մակաբուծային, այլ գիշատիչ <<երջանկություն>> է։ 

Այս հակամարդկային դրսևորումները կարելի է տեսնել ավելի հավաքական մեծ 

կազմավորումների պարագայում նույնպես։ Օրինակն ավելի քան ակնառու է հայկական 

ցեղասպանության շարունակական դրսևորումները վերջին 130 տարիների ընթացքում 
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թուրքերի կողմից, որպես սեփական էթնոսի կայացման, թյուրք ազգի ձևավորման ու 

պետականության կառուցման իմաստ, նպատակ ու միջոց։  

Այսինքն մակաբուծային ու գիշատիչ, կամ չարորակ ուռուցքի երջանկությունն էլ կայանում է 

այլոց դժբախտության հաշվին՝ առաջնորդվելով՝ Նպատակը արդարացնում է միջոցները 

կարգախոսով։  

Այս դեպքում իմաստ-նպատակ-առաքելություն և երջանկություն-կատարելություն-

անմահություն երկու եռաբաղադրիչ ենթահայեցակարգերի նույնականացման գործընթացը ոչ 

միայն անբնական ու հակաբնական է, ոչ միայն անմարդկային ու հակամարդկային է, այլ 

հակաարարչական է և ծնում է համընդհանուր Չարիք։ 

Ահա, նման մակաբուծային ու գիշատիչ իրականությունում է հայտնվել նաև ողջ մոլորակն ու 

մարդկությունը և ցնցվում է հազար ու մի տեսակ դժբախտություններից, որոնք ծնում են և 

միաժամանակ ծնունդ են հենց այդ համաշխարհային Չարիքի։ Մինչդեռ, ի հակառակ այս ամենի, 

առաջարկում ենք՝ Համամարդկային Բարիքի Համաարարման մի նոր արար-աշխարհ։ 

Որտեղ Արարչակամ Բարիքին նպատակամիտված իմաստ-նպատակ-առաքելություն և 

երջանկություն-կատարելություն-անմահություն երկու եռաբաղադրիչ ենթահայեցակարգերը 

ունեն այլ բովանդակություն ու էություն, և այլ կենսագործաման ու կենսաարարման վեկտոր։   

Նման պարագայում դրանք նույնականանում են, հատկապես երկու մակարդակներում՝  

 Մասնակի-պարզունակ 

 Ընդհանրական-բարդ 

Առաջինի դեպքում կարելի է իմաստը նույնականացնել է երջանկության հետ, նպատակը՝ 

կատարելության, իսկ անմահությունը՝ առաքելության։ Մեկ այլ խոսքով՝ հոգևոր 

իմաստությամբ մարդ երջանկանում է, վերջինիս գիտակից նպատակադրմամբ՝ 

կատարելանում, իսկ առաքելության կամային ձգտմամբ ու կայացմամբ՝ անմահանում։  

Կամ այլ ձևակեպմամբ կարող ենք ասել՝ երջանկությունը հոգևոր գիտակցությամբ 

իմաստավորվում է ու ոգեղենանում, կատարելությունը կամորեն նպատակադրվում ու 

կատարելագործվում է, անմահությունը՝ արարչատենչ առաքելության կայացմամբ՝ կայանում։  

Երկրորդ դեպքում՝՝ նույնականանում են ամբողջության մեջ, որտեղ յուրաքանչյուր եռամբողջի 

բաղադրատարեը իրենց մեջ ներառում են մյուս եռամբողջի երեք բաղադատարերը 

միանգամից։ Այսինքն իմաստը, նպատակը և առաքելություն յուրաքանչյուրն առանձին-

առանձին իրենց մեջ ներառում են երջանկություն-կատարելություն-անմահություն 

եռամբողջը։ Եվ հակառակը՝  երջանկությունը, կատարելությունը և անմահությունը 

յուրաքանչյուրն առանձին իր մեջ ներառում է իմաստ-նպատակ-առաքելություն եռամբողջը։  

Հոգևոր Սրբազան էակի հայեցակարգի լույսի ներքո այս ամենն ավելի քան դառնում են 

տեսանելի ու իմաստավորված, հիմնավորված ու պատճառաբանված։ Քանի որ իմաստ-

երջանկություն, նպատակ-կատարելություն և առաքելություն-անմահություն եռազույգ 

համակարգը տիեզերական ձգողականության այն ինքնաշխատ շարժիչն է, որի միջոցով 

կարող է կայանալ այդ հոգևոր էակի աստավծային նախախանամությամբ ու արարչական 

կամքով նախասհամանված արարչական մտահաղացման վերջնաարդյունք կոսմիկական 

դրաման՝ Քրիստոսի Տիեզերական Վարդապետության բուն էությունը՝ մահկանացուն պետք է 
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անմահանա, ժամանակավորը՝ հավերժանա, սահմանավորը՝ Անսահմանի հետ մերձենա, 

սկզբնավորը՝ Անսկզբի հետ նույնանա, պատճառավորն՝ անպատճառ Ամենապատճառի հետ 

մեկանա, գոյավորը՝ Ինքնագոի հետ գոյակցի, վախճանավորը՝ Անվախճանի հետ միաձուլվի, 

Աստծուն որդեգրվածն՝ աստվածանա, աստվածային Էությունը ժառանգած մարդ էակը՝ էանա, 

անկատարը պետք է կատարյալ դառնա, ինչպես որ պատգամված է՝ կատարյալ եղեք ինչպես 

որ կատարյալ է ձեր Երկնային Հայրը։  

Իսկ հոգևոր սրբազան էակի այս փրկչապարգև աստվածահայտնությունը վեր է սոսկ կրոնական 

ընկալունակությունից ու դոգմատիզմից, այն ավելի քան անհատականորեն կենսատու, 

կենսապարգև է, համակեցորեն՝ կենսարար, պետականորեն՝ համակարգաստեղծ։ Եվ այս 

ամենն ուտոպիա չէ, ոչ էլ ֆանտազիա ու վառ երևակայության արդյունք, այլ խիստ 

իրատեսական ու գործնական՝ անհատական, ազգային, պետական և համամարդկային 

հավաքականությամբ համարարչական։  

Այժմ մեկ երկու խոսք էլ Արարատյան մարդու հայեցակարգի երրորդ՝ հոգևոր և տիեզերական 

օրենքներ ենթահայեցակարգի մասին։ Պարզ է ու հասկանալի, որ վերը բերված ողջ ասելիքը 

հիմնվում է ոչ միայն մեզ համար աշխարհի ճանաչողության երկու մակարդակների՝ էմպիրիկ-

զգայական և տրամաբանական-վերացարկման ճանաչողական հարթությունների վրա, այլ 

սրանցից վեր գտնվող և սրանց հոգևոր-ոգեղեն լիցք հաղորդող ու ամբողջացնող երրորդ՝ հոգևոր 

իմաստնության և հոգևոր-ոգեղեն փորձառության արարչաճանաչողական 

ինքնաճանաչողության վրա։ 

Որովհետև, եթե ինքնաճանաչողության, աշխարհաճանաչողության կարելի է հասնել առաջին 

երկուսի տրամաբանական միասնությամբ, ապա աստվածաճանաչողության հնարավոր է 

հասնել միայն հոգևոր իմաստնության, դրանով ձևավորվող, ձեռք բերվող հոգևոր 

հասունության ու հարստության և հոգևոր-ոգեղեն փորձառության ամբողջականությամբ։ 

Սրանք մեկը մյուսով փոխպայմանավորված են ու փոխադարձաբար էլ հարստացնում ու 

հզորացնում են, լրացնում ու ամբողջացնում են մեկը մյուսին՝  հոգևոր իմաստությունը 

կուտակում է նորանոր հոգևոր փորձառություն, հասունություն ու հարստություն, իսկ 

վերջիներս էլ ավելի են ընդլայնում, խորացնում և ոգեղենացնում  այդ հոգևոր իմաստությանը։  

Հետևաբար, արդեն ոչ թե սոսկ կենսափորձով, որը հատուկ է ճանաչողության առաջնային 

երկու ձևերին՝ էմպիրկ և վերացարկման, այլ նման ոգեղեն փորձառությամբ օժտված հոգևոր 

սրբազան էակն է, որի միքտ-գիտակցությունը ներծծված, թրծված, օծված լինելով հոգևոր 

իմաստնությամբ, հետևաբար կյանքի նոր կենսիմաստների, նպատակների ու առաքելության 

որոնմամբ, հարստացմաբ ու դրանց կայացմամբ,  կարող է հասնել երջանկության, 

կատարելության ու անմահության բարձրագույն վիճակին՝ ավելին, քան Մասլոուի բուրգում։ 

Այստեղ տեղին է հիշել Քրիստոսի խոսքերը՝ ձեր սրտերն այնտեղ են, որտեղ ձեր հարստությունն 

է։ Կարելի է ավելացնել՝ իսկ որտեղ ձեր սրտերն են, այնտեղ էլ ձեր մտքերն են։ Սրան էլ կարելի 

է ավելացնել՝ որտեղ ձեր սրտերն ու մտքերն են, այնտեղ էլ ձեր հոգիներն են։  

Այսքանից հետո ծագում է մի պարզ, բայց անկեղծ հարցադրում, որը պահանջում է նույնքան 

անկեղծ պատասխան՝ 

Իսկ որտե՞ղ են մեր հոգիները, մտքերը, սրտերն ու հարստությունը։  
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Հարցը կարելի է համարել նաև հռետորական, սակայն պետք է շեշտեմ, որ կենսաբանական, 

բանական, սոցիալական, անգամ բարոյական, և առավել ևս, սպառողակ էակը, այս հարցին 

թերևս դրական պատասխան չունի։ Նման մարդու և նրանցով կազմված հավաքականության՝ 

ազգի և պետության միտքն ու գաղափարը, գործն ու հարստությունն էլ սպառողական 

նյութապաշտությունից ու ընչաքաղցությունից այն կողմ չեն կարող անցնել։  

Հետևաբար նրանց առաջ մղիչ ուժը, մոտիվացիան՝ շահադրդում դրդապատճառը կա ու կլինի 

միայն ու միայն շահն ու շահամոլությունը, կենսակերպը՝ մրցակցությունը, հասարակական 

կեցությունը՝ սպառողականությունը, կյանքի որակը՝ մակաբուծությունը։ Մինչդեռ ի հակառակ 

սրա, մենք առաջարկում ենք՝ շահի ու շահամոլության փոխորեն՝ արժեք ու արժեհամակարգ, 

մրցակցության փոխարեն՝ համագործակցություն, սպառողական հասարակության փոխարեն՝ 

արարչագործ հասարակություն, մակաբուծային գործունեության փոխարեն՝ համարարչական 

կենսագործունեություն ու կենսաարարում։ 

Հետևաբար միայն նրանք, ովքեր իրենց հարստությունը կուտակել ու ամբարել են իրենց հոգու 

անսպառ, անհատակ ու անկողոպտելի գանձարաններում, ուրեմն նրանց սրտերն էլ այդ 

անվերջանալի ու անկապտելի հարստության մեջ են, ու կարող են  սրտով երջանիկ լինել, 

միտք-բանականությամբ՝ կատարյալ լինել, իսկ հոգով՝ անմահ։ 

Եվ հիմա ևս մի հռետորական հարց՝ իսկ ի՞նչ ենք նախընտրում մենք՝ անհատական, ազգային 

ու պետական հավաքականությամբ։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան այս հռետորական հարցադրումը թողնելով մեր հայրենակիցներին, 

որպես հոգու ու մտքի ճգնանք, մենք անցնենք հաջորդ եռամիասնական հայեցակարգին, որը 

ինչպես նշել ենք՝ Ամբողջագիտության հայեցակարգն է։ Մեկնաբանեք՝ ինչ ասել է 

ամբողջագիտություն։ 

Պատասխան․ Բազմիցս խոսել ենք ամբողջագիտության մասին, որպես 

աշխարահճանաչողության ձև ու մեթոդ, գործիք ու միջոց։ Մեր պարագայում, կարող ենք 

ավելացնել, որպես տիեզերաճանաչողության ու աստվածաճանաչողության միակ հնարավոր 

ճանաչողական համակարգ։ 

Ամբողջագիտությունը շատ դեպքերում ներկայացրել ենք խճապատկեր-փազլի օրինակով՝ 

մաս-ամբողջ ներդաշնակ ու միասնամբողջ հարաբերակցությամբ։ Որտեղ մասը 

իմաստավորված, նպատակավորված ու արժևորված է, երբ այդ ամբողջապատկերի մեջ 

գիտակցում, ճանաչում և, առավել ևս, կայացնում է իր տեղն ու դերը, նպատակայնությունն ու 

իմաստը, նշանակությունն  ու արժեքը, առաքելությունն  ու նախասահմանվածությունը։ Որտեղ 

ամբողջն էլ ամբողջական ու լիարժեք է իր մասերի կայացմամբ ու լիարժեքությամբ։ 

Իսկ մեզ համար այս ամենը պատկերվում ու ամբողջանում են Արարչական մտահաղացման ու 

տիեզերական արարչակառույցի բազմամակարդակ ու բազմշերտ բազմամբողջությամբ՝ իր 

ոգեղեն, հոգևոր, նյութական ու բանական բոլոր հարթություններով, ժամանակային ու 

տարածական, ինչպես նաև անտարածական ու անժամանակային հավերժության ծիրում։  

Հետևաբար մեր մարդկային սահմանավոր կյանքը, դրա գոյության իմաստն ու լինելության 

նպատակը, առաքելության էությունն ու, այս ամենով պայամնավորված, մեր մարդկային-

անհատական և ազգային-պետական և համամարդկային կենսագործունեությունը բխեցնում և 

ճարտարապետում ենք ոչ միայն նյութական ու ֆիզիկական աշխարհի մեզ այսօր հասու 
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գիտելիքներով ու չափություններով, այլ ընդհուպ մինչև Բացարձակի անչափելի ու 

անպարագրելի Էություններ ու որակներ։   

Միայն Բացարձակի, Հավերժականի, Կատարյալի, Աստվածայինի հետ, նրա որոնմամբ, և նրա 

հիման վրա, որպես Բարձրագույն Իդեալի ու Վերին Գաղափարի, հնարավոր է ճանաչել, 

կայացնել ու համաարարել Արարչական Կամքը և Աստծո Արքայությունը՝ թե՛ մեր անձ-

անհատականության հոգի-էություններում, թե՛ համամարդկային կյանքում, որպես Լույսի ու 

Կյանքի մի նոր դարաշրջան, որպես համամարդկային բարօրություն ու Արարչակամ Բարիք։ 

Հակառակ դեպքում կունենանք այն ինչ ունենք՝ գաղափարական խառնաշփոթ, բարոյական 

ապարժեքություն, հոգևոր քաոս, անաստված իրականություն, անորոշ ու ողբերգություններով 

լի ապագա։ Եվ սա, թե՛ մարդկային-անհատական ներաշխարհային, թե՛ ազգային, պետական ու 

համամարդկային համակեցական կյանքում ու մակարդակներում։ 

Այժմ անդրադառնամ Ամբողջագիտական հայեցակարգի ենթահայեցակարգերին, որոնք 

համակարգում ենք, ինչպես նշել էինք, հետևյալ հաջորդականությամբ՝ 

 Ոգեղեն ամբողջականություն 

 Հոգևոր-տիեզերական 

 Սոցիալ-բնական 

 Ազգային-համակեցական 

 

Այս ամենի գիտակցումը, ճանաչումն ու իրացումը 21-րդ դարում, 3-րդ հազարամյակում կայանում 

է որպես հայոց ազգի Արարչակենտրոն քաղաքակրթություն կամ ինչպես նշել ենք՝ 

Արարչակրթական Բյուրաշրջան։ Կամ որպես հայոց ազգի էության մետաքաղաքակրթական, 

մետամշակութային, մետապատմական առաքելահայտնութենական դրսևորում և իրացում։ 

 

Սակայն այս ամենը գիտակցելու, հասկանալու, առավել ևս ճանաչելու և, մի բան էլ, 

իրականացնելու համար, նախ և առաջ անհրաժեշտ է տալ սրանց պարզ ու նախնական 

ձևակերպումներն ու մեկնաբանությունները՝ հետագայում ավելի մանրամասն ներկայացնելու 

ակնկալիքով։ 

 

Նախ, ամենից առաջ, ի՞նչ է նշանակում Ոգեղեն Ամբողջականությունը․ 

Թերևս Ոգեղեն Ամբողջականությունը այն առաջնային և հիմնարար հասկացությունն է, որից 

բխում են, իմաստավորվում և արժևորվում են դրան հաջորդող մյուս բոլոր 

ենթահայեցակարգերն ու հասկացությունները և դրանց հետ կապված բոլոր գործընթացները, 

որոնք էլ իրենց ամբողջականցմամբ և կենսունակությամբ ամբողջացնում և իրացնում են 

առաջնային և գերակա այս հասկացությունը։ 

 

Պարզ շարադրմամբ, մեկ խոսքով՝ Ոգեղեն Ամբողջականությունը կարելի է ձևակերպել․ 

Փոքրագույն ատոմից, նրա միջուկը կազմող էլեկտորններից, պրոտոններից ու նեյտրոններից 

սկսած, մինչև մարդ, մարդկային հանրույթներ, ազգեր, ժողովուրդներ, մարդկություն, մինչև 

Երկիր Մոլորակ ու Արեգակնային համակարգ, մինչև համաստեղություններ, գալակտիկաներ 

ու տիեզերքներ, և մինչև այս ամենն արարող Սուրբ Երրորդություն և Արարիչ Աստված կազմում 

են անքակտելի մեկ ամբողջ կենդանի օրգանիզմ համակարգ՝ իր նյութական, հոգևոր, բանական և 

ոգեղեն բոլոր դրսևորումներով,  որն ունի իր արարչադիր տիեզերական համապարփակ 
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օրենքներն ու օրինաչափությունները, որոնք էլ ապահովում են այս մեծ արարչածին 

տիեզերակառույց օրգանիզմ-ընտանիք-համակարգի ներդաշնակ զարգացումը, աճն ու 

կատարելագործումը։ Եվ այս ամենի չճանաչումը, կամ առավել ևս, գիտակցաբար անտեսումը ու 

այդ օրենքների և օրինաչափությունների մերժումը հանգեցնում է այդ ամբողջականության 

ներդաշնակության խաթարմանը՝ իր տարբեր բացասական հետևանքներով։ 

 

Ուստի հայոց ազգի սկզբնավորման ու ձևավորման հիմքում դրված է եղել այս բացարձակ 

արարչական սկզբունքները հասկանալ, պահպանել, այդպես կենսագործել, ժառանգել, 

փոխանցել, տարածել և այլոց էլ այդպես քաղաքակրթել՝ հանուն բոլորի բարօրության, հանուն 

համընդհանուր երջանկության, հանուն ամբողջի անխախտ ներդաշնակության ու 

կատարելության կայացման՝ որպես Արարչական Կամքի դրսևորում և դրա հանդեպ 

հավատարմության ու համարարչության անձնային-ազգային հավաքական բարձր գիտակցում 

և կամքի արտահայտություն։ 

 

Մեկ խոսքով՝ Ոգեղեն Ամբողջականությունը Հայ Մարդու, Հայ Ազգի Աստվածաճանաչողության, 

Տիեզերաճանաչողության, Աշխարհաճանաչողության, Ազգաճանաչողության և Արարչաճանաչ-

Ինքնաճանաչողության ամբողջությունն է հոգևոր բարձր գիտակցության և իմաստության 

դիրքերից, դրա իրացումն է ազգային համակեցական կյանքում՝ հանուն այդ Ոգեղեն 

Ամբողջականության, որպես Հայոց ազգային էության  և դրանից բխող ազգային ինքնության ու 

առաքելության կայացման։ Այլ խոսքով՝ 

 

Ոգեղեն Ամբողջականությունը Հայոց Ազգի մետաքաղաքակրթական, մետամշակութային, 

մետապատմական էության քաղաքակրթական-արարչակրթական բանաձևն ու ծածկագիրն է։ 

 

Ոգեղեն Ամբողջականությունը դրսևորվում է երեք ենթահայեցակարգերի մակարդակներում․ 

 Հոգևոր-Տիեզերական 

 Սոցիալ-Բնական 

 Ազգային-Համակեցական 

Ոգեղեն Ամբողջականությունից ծնվող այս եռամիասնությունն ամենապարզ ձևով կարելի է 

սահմանել և մեկնաբանել ըստ հին իմաստության՝ այն ինչ վերևում է, այն էլ ներքևում է, այն ինչ 

մեծի մեջ է, այն էլ փոքրի մեջ է, այն ինչ դրսում է, այն էլ ներսում է, և վերջին հաշվով, այն ինչ 

երկնքում է, այն էլ երկրի վրա է։ 

Այս իմաստությունը ամենալավն է ցուցադրում Ոգեղեն Ամբողջականության իրացումը տաբեր 

մակարդակներում, որպես մեկ ամբողջություն։ 

Առաջին, երկրային կյանքը, մարդու, ազգի, մարդկության և այլնի  գոյությունը, դրա իմաստը, 

նշանակությունն ու արժեքը բխեցվում և իմաստավորվում է ըստ Արարչական Սիրո, Կամքի, 

Նախախնամության և դրանցից արարվող Բարիքի։ Հետևաբար մարդկային անձնային-

ազգային-համամարդկային արարչական գոյութենական իմաստը սահմանվում է ըստ Հոգևոր-

Տիեզերական նշանակության։ Հետևաբար այդ արարչական գոյաբանական իմաստը, դրանք 

կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ արարչական գոյաբանական մեխանիզմները պետք է 

բխեցվեն, ներդաշնակվեն Հոգևոր-Տիեզերական ճանաչողությունից պեղվող օրենքներին և 

օրինաչափություններին, քանզի մարդ էակը դիտարկվում է, որպես կենդանի ու շնչավոր 

տիեզերքի ծնունդ ու զավակ, այդ կենսամբողջության անքակտելի մաս ու բջիջ ։ 
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Երկրորդ, մարդը, ազգերն ու մարդկությունն ամբողջությամբ վերցրած նաև մայր մոլորակի մի 

մասնիկն են, մայր բնության զավակը, հետևաբար այստեղ նույնպես գործում է վերը նշված հին 

իմաստությունը, որի տրամաբանությամբ էլ, այն օրինաչափություններով, որով զարգանում և 

կայանում են բնության մյուս կենսաբանական համակարգերը, նույն ներքին 

օրինաչափությունները, այս կամ այն առումով գործում են նաև մարդկային հասրակության 

ֆունկցիոնալ համակարգերի մեջ։ Հետևաբար մարդկային հասրակաության, առավել ևս 

բնական ճանապարհով առաջացող, աճող, զարգացող, ինքնակատարելագործվող ազգերը 

խստագույնս ենթարկվում են այս Սոցիալ-Բնական օրինաչափություններին՝ մասշտաբային և 

որակական այլ դրսևորումներով, որոնք հատուկ են միայն արդեն բանականորեն գիտակից 

մարդկային հանրույթ-համակարգերին, որպես կենսասոցիալական համակարգեր։ 

Երրորդ, ահա վերը նշված այս երկուսի՝ Հոգևոր-Տիեզերական՝ որպես տիեզերական էակ և 

Սոցիալ-Բնական՝ որպես մայր բնության զավակ, դրսևորումների արտահայտությունն ու 

արդյունք պետք է դառնա ողջ Ազգային-Համակեցական ներդաշնակ կյանքը՝ իր անվերջ 

կենսազարգացում-արդիականացումներով ու կատարելագործում-ինքնաարարումներով։  

Ազգակեցական նման եռամիսնության գիտակցության, ինքնագիտակցության, ճանաչողության 

և իրացման պայմաններում է հնարավոր դառնում ազգի առաքելական կայացումը՝ ըստ իր 

էության և դրանից բխող ազգային ինքնության։ 

Սակայն պետք է հատուկ ընդգծել, որ այս ամենի՝ արարչական կենսիմաստի, դրա կայացման 

համար անհրաժեշտ արարչական կենսագործունեության մեխանիզմների հանդեպ ազգի 

ընդհանրական գիտակցությունն ու ճանաչողությունը, հետևաբար նաև դրանց իրացման 

հնարավորությունները տարբեր ժամանակներում, այս կամ այն հանգամանքների 

առկայության կամ բացակայության դեպքում կարող են, և հաճախ հենց այդպես էլ լինում է, 

ունենում են տարբեր դրսևորումներ՝ վառ ցայտուն ինքնաիրացումից, մինչև դրա իսպառ 

խամրում և աղճատում, քաղաքակրթական պայթյունից, մինչև քաղաքակրթական 

դեգրադացիա, մշակութային վերելքից, մինչև ազգային էներգետիկ վիհի անկում և այլն։ 

Կամ այլաբանորեն, իսկ ավելի ճիշտ, ըստ այդ արարչական կենսիմաստի և դրան ծառայող 

արարչական կենսագործունեության մեխանիզմների արարչամատյան վկայագիր՝ Սասնա Տուն 

կամ Ջոջանց Տուն հայոց ազգային վաղնջական էպոսի՝ Սանասար-Բաղդասարի Ջոջանց Տան 

կառուցումից, Մեծ Մհերի Սուրբ Մարութա Աստվածածին Ոգեղեն Տաճարի արարումից, Դավթի 

իր Հոր Ոգեղեն Տաճարի վերականգնումից ու հակոտնյա համակարգին հաղթելուց, մինչև Փոքր 

Մհերի Ագռավաքարում փակվելու վկայագրումը։ 

Եվ այսօր Ոգեղեն ամբողջագիտության դիրքերից, մեր առջև հարցն այս նույն 

առասպելամտածողության համատեքստում ձևակերպվում է շատ պարզ՝ արդյո՞ք պատրաստ 

ենք ազգային հավաքականությամբ, որ Փոքր Մհերը դուրս գա Ագռավաքարից և կայացնի 

խախտված արդարակարգը վերականգնելու իրեն վերապահված աստվածաշնորհ 

առաքելությունը։ 

Իսկ այսօրվա ասելիքի բառապաշարի ձևակերպմամբ կարելի է սահմանել՝  

Ոգեղեն ամբողջականությամբ, հոգևոր տիեզերական, սոցիալ-բնական և ազգային-

համակեցական ամբողջագիտությամբ, առնվազն վերջին բյուրհազարամյակի ընթացքում, 

մարդկությանը քաղաքակրթական ջահով լուսավորած հայոց ազգը, կկարողանա՞ 

ինքնածրագրավորվել ու վերածրագրավորվել ներկայում և, ապագայում իր քաղաքակրթական 
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առաքելության շարունակականության ապահովմամբ մեկնարկելու Արարչակրթական մի նոր 

բյուրաշրջան՝ հանուն Արարչական Կամքի կայացման ու Աստծո Արքայության հաստատման։ 

Հարց․ Պարոն Մակարյան, Արարատյան Մարդու Կենսահայեցակարգից մեզ մնաց 

բացահայտելու վերջին երրորդ՝ Սուրբ Երորդության աշխարհիկացման հայեցակարգը։ Բայց 

քանի որ ժամանակային առումով շատ քիչ ժամանակ է մնացել այսօրվա մեր հաղորդմանը, 

կխնդրեմ առավելագույնս հակիճ ներկայացնել վերջինիս էությունն ու բովանդակությունը։ Իսկ 

մեր հայրենակիցներին հիշեցնեմ, որ այս և մնացած նախորդ արարների ամբողջական 

տեքստային բովանդակությունը կարող եք ընթերցել arjeq.am Մեդիագիր բաժնում։  

Պատասխան․ Այո՛, թերևս այս հայեցակարգը և՛ բովանդակությամբ ամենածավալուն 

հայեցակարգերից մեկն է, և՛, պետք է ասեմ, նաև ամենաբարդ, առնվազն մի քանի 

պատճառներով՝ 

 Նախ Սուրբ Երրորդությունը խիստ կրոնական, աստվածաբանակն եզրույթ է, որը 

կարծես պարփակված է կրոնական-ծիսական խորհուրդի ու խորհրդավորության 

շղարշով, որի քողազերծումը, թվում է թե, պետք է որ միայն վերապահված լինի հոգևոր 

բարձրաշխարհիկ վարդապետներին ու նրանց վարդապետությանը, մեկնաբանվեն 

եկեղեցական հայրաբանության կողմից, կամ էլ քննվեն գիտական աստվածաբանական 

շրջանակների տիրույթում։ 

 Այն, որ այս հայեցակարգը անվանակոչված է Աստվածային Սուրբ Երրորդության 

անունով, իսկ նման աստավծաբանակ ու կրոնական հասկացությանը, եզրույթին 

առնչվող հարցերը չափազանց նուրբ ու խոցելի են, և ազատ մտքի շարադրանք չեն 

սիրում՝ պահանջելով առանձնահատուկ զգուշավորություն, պատասխանատվություն, 

նվիրապաշտական երկյուղածության ու սրբազնական հավատամքային մոտեցում։ 

 Վերջին հաշվով, մենք խոսում ենք Սուրբ Երրորդության աշխարհիկացման մասին, որն 

ինքնին կարող է թյուրըմբռնումների տեղիք տալ՝ այդ ի՞նչպես կարող է աստվածային 

բացարձակ էությունը աշխարհիկանանալ։ Սակայն հենց այս կարևորագույն հարցին է 

միտված մեր այս հայեցակարգը։ 

Նախ ընդհանարական կետերով հիշեցնեմ այս հայեցակարգի ենթահայեցակարգերը՝ կարճ 

սահմանումներով ներկայացնելով դրանց էությունը՝ հույսով, որ մեր արարների ընթացքում 

կանդրադառնանք դրանց մանրակրկիտ ու էական բացահայտմանը։ Հասկանալի է, որ 

այսօրվա ասելիքի մեջ՝ ո՛չ ժամանակային առումով, ո՛չ էլ ծավալային մասշտաբով, այն 

ներկայացնել հնարավոր չէ։  

Սուրբ Երրորդության աշխարհիկացման հայեցակարգ 

 Եռանկյունիների նմանության օրենք 

 Սոցալիզացիա և աշխարհիկացում 

 Նոր հասարակության ճարտարապետում 

 Նոր Երկինք, Նոր Երկիր 

 Աստծո Արքայություն 

Նախ պետք է ասեմ, թե ի՞նչ է նշանակում Սուրբ Երրորդության աշխարհիկացում։ Պարզ է ու 

հասկանալի, ելնելով Ամբողջագիտական հայեցակարգից, ողջ արարչահաստատ 

տիեզերակառույցը՝ մեզ հայտնի ու անհայտ բոլոր՝ ոգեղեն, հոգևոր, նյութական ու բանական 

չափելի ու անչափելի հարթություններով մեկամբողջական կենդանի օրգանիզմ է՝ ծագած 
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Աստվածային Սուրբ Երրորդության արարչագործչական Էությունից, Բնությունից և 

Ինքնառիալիզացիայից։  Տիեզերամբողջ արարչակառույցը Հայր Աստծո անհատնում Սիրո, 

Արարիչ Աստծո Բացարձակ Ազատ Կամքի և Արարչական Մտահաղացման արդյունք ու 

դրսևորում են։ Հայր Աստծո Ազատ Կամարարման, Որդու Կենսարարման, և Սուրբ Հոգու 

Համարարման Տիեզերարար ամբողջածնություն է։  

Հետևաբար ողջ տիեզերքի մատրիցան, ալգորիթմը գտնվում է այս Բացարձակ Աստվածային 

Սուրբ Երրորդության եռամիսնական էության ներսում։ էվ այդ էությունը, դրա 

բովանդակությունը, և դրանց կեսաարարչականությունը հոլոգրաֆիկ ձևով ծածկագրված, 

արտացոլված է ողջ տիեզերակառույցում։ Որովհետև համայն տիեզերքը ոչինչ չէ որ գոյացել է, 

այլ Բացարձակ  Աստվածային էությունից, Ոգեղենությունից և Բանականությունից, հատևաբար 

արար-տիեզերքը ներծծված է այս եռամիասնության բովանդակությամբ ու ծրագրավորված է 

նրա ծածկագրերով։  

Եվ մեր խնդիրն է, որ կենդանություն առնենք այդ Բացարձակ Կենդանությունից ու Կյանքի 

ակունքից, որպեսզի մեր մարդկային-անհատական, ազգային-համակեցական, պետական-

հասարակական և ողջ համամարդկային-մոլորակային կյանքը համաարարենք ու 

կենսագործենք այդ Բացարձակի հետ հաղորդակից ու ճանաչ լինելով, և այդ ծածկագրերը 

վերծանելով և դրանք կյանքի կոչելով։ Դրանով կայացնելով թե՛ մեր անհատական կյանքն ու 

երջանկությունը, թե՛ հավաքական ամբողջի կյանքն ու բարօրությունը, թե՛ ազգային ու 

համամարդկային համընդհանուր երջանկությունը։ 

Բայց ինչպե՞ս հասկանանք, ինչպես վերծանեք Սուրբ Երրորդության դրսևորումները մեր 

մարդկային սահմանավոր աշխարհիկ կյանքում։ Սա կարևորագույն հարց է, եթե մենք 

չհասկանանք այդ դրսևորման ձևերը և դրանցով չկայացնենք մեր իրականությունը, ապա 

Սուրբ Երրորդության հասկացությունը կմնա, որպես կրոնական եզրույթ՝ պարփակված 

եկեղեցու պատերի ներսում, որն իրենով չի կարող արարել, կամ նրանով մենք չենք կարող 

համաարարել մեր կյանքն ու իրականությունը։  

Իսկ մենք ի սկզբանե, որպես կյանքի գերնպատակ և առաքելություն էինք հռչակել Արարչական 

Կամքի ճանաչողությունն ու Աստծո Արքայության կայացումը։ Եվ այդ ճանապարհը անցնում է 

Սուրբ Երրորդության էության դրսևորումների ճանաչողությամբ ու աշխարհիկացմամբ, և 

դրանցով անհատական-հավաքական, սոցիալ-հասարակական, ազգային-պետական, 

համամարդկային-մոլորակային կյանքի կայացմամբ ու համաարարմամբ։ 

Այստեղ է, որ պետք խոսենք Սուրբ Երրորդության աշխարհիկացման հայեցակարգի առաջին 

ենթահայեցակարգի մասին, որը կոչում ենք՝ 

Եռանկյունիների նմանության օրենք։ Քանի որ, ինչպես նշեցինք, ողջ տիեզերքը Սուրբ 

Երրորդության արարչության արդյունք է, ուրեմն այն ծրագրավորված ու  ծածկագրված է Նրա 

մատիցայով ու ալգորիթմներով, որոնք նաև մեր աշխարհիկ  իրականության մեջ ունեն իրենց 

դրսևորումները՝ տաբեր եռամիասնությունների ձևով։  

Այստեղ չխորանալով այդ եռամիասնական դրսևորումների ողջ աստիճանակարգության մեջ, 

դրանցից մի քանի ակնառու օրինակները կառուցակազմենք և տեսնենք, որ կամա թե ակամա 

մեր կյանքը կենսագործում է այդ ալգորիթմներով, ուղղակի այդ ամենին մենք չենք տալիս, չենք 

ներարկում Սուրբ Երրոդությունից բխող էություն ու բովանդակություն, իմաստ ու նպատակ, 
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արժեք ու նշանակություն, առաքելություն ու ոգեղենություն։ Հակառակ դեպքում մեր կյանքն 

ամբողջությամբ այլ կլիներ։  

Սակայն այսօր մենք վերծանում, ծրագրավորում և վերակոդավորում ենք այդ մատիրցաներն ու 

ալգորիթմները մեր ազգային-պետական կյանքի ապագայահայտ ու ներկայահաստատ 

ճարտարապետում-նախագծումներն իրականացնելու համար՝ հանուն, ինչպես բազմիցս 

կրկնել ու կրկնելու ենք, Արարչական Կամքի ճանաչողության ու Աստծո Արքայության 

կայացման, որը մեկնարկելու է որպես Ոգենորոգչական դարակազմիկ կենսագործունեություն 

և ամբողջանալու է, որպես բարեշրջության Արարչակրթական բյուհազարամյակ։  

Զի այս ամենը կոդավորված է Հայոց ազգային էության և սրանից ծնվող հայոց ազգային 

ինքության մետաքաղաքակրթական ծածկագրերում։ Ահա թե ինչու է նաև այս ողջ 

աշխարհահայեցակարգը անվանակոչվել՝ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՄԱՐԴՈՒ ԿԵՆՍԱՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ։ 

Առնվազն բերենք երկու պատճառ՝ 

 Մենք ենք եղել վերջին բազմհազարամյակի քաղաքակրթության ջահակիրը, ակունքն ու 

բնօրրանը 

 Մենք ենք շարունակելու դրա ապագայակերտ ներկարարաման արարչակրթական նոր 

բյուրհազարամյակը։ 

Այսինքն Արարատյան Աշխարհը, Արարատյան Մարդն ու Արարատյան արարչաիմաստ 

հավատամքն ու կենսափիլիսոփայությունը, այսինքն Հայ մարդն ու հավաքական Հայ ազգն է 

եղել ու կա և պետք է լինի այս Արարչական Առաքելության կրողն ու տարածողը, պահպանողն 

ու փոխանցողը, կայացնողն ու զարգացնողը։  

Իսկ հիմա անցնենք մեր նշած եռամիասնություններին, որոնք կարելի է համակարգել հետևյալ 

դասակարգություն-աստիճանակարգությամբ՝ /Գծապատկեր 6 և 7 / 

 Հայր + Որդի + Սուրբ Հոգի = Սուրբ Երրորդություն 

 Միտք + Խոսք + Գործ = Արարում 

 Առաքինություն + Ճշմարտություն + Գեղեցկություն = Սեր 

 Սեր+Գթասրտություն-Ներողամտություն+Զոհողականություն-Ծառայություն = Բարիք 

 Իդեալ + Գաղափար + Բարոյականություն = Նվիրականություն 

 Արժք-Նշանակություն + Իմաստ-Նպատակ + Առաքելություն = Կատարելություն 

 Արդարության ուժ + Իմաստության ուժ + Նյութական ուժ = Կամքի Ուժ 

 Ազատություն+Եղբայրություն+Հավասարություն=Հավասարակշռում-Ներդաշնակում 

 Հավատամք + Գիտություն + Արվեստ = Մշակույթ 

 Ոգի + Հոգի + Բանականություն = Անձ 

 Անձ + Ընտանիք + Համայնք = Ազգ 

 Անձ + Համայնք + Ազգ =  Ազգային Պետություն 

 Անձ + Ազգ + Ազգային Պետություն = Արարչապետություն 

 Անձ-անհատականություն/ներ+Ազգ/եր+Արարչապետություն/ներ = Հայրապետություն 

 Ոգեղեն Էակ + Աստծո Որդի + Տիեզերական էակ =  էացում 

Պարզ է ու հասկանալի, որ սա ինքնին մի առանձին խոսակցության նյութ է, որին կարելի է 

նվիրել մի քանի արարներ, այնպես որ, այն այսօր չենք քննի, այլ կթողնենք այլ առիթների 

համար։ 
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Ուղղակի շեշտենք, որ բարեշրջության հայոց արարչակրթական բյուրհազարամյակային 

շրջափուլի վերջնաարդյունքը, այլոց խոսքով պատմության ավարտը, Հայրապետությունն է, 

որտեղ մարդ էակի կարգավիճակը՝ Ոգեղեն էակ-Աստծո Որդի- Տիեզերական էակ հոգևոր 

էվոլյուցիոն բարձրագույն ոգեղենացած աստիճանն է, որն ինքնին կատարելացում-էացումն է։  

Այսինքն Արարչական Կամքով նախասհամանված, աստվահաստատ նախախնամությամբ 

կանխորոշված մարդ էակի առաքելությունը և  վերջնանպատակը՝ սեփական սահմանավոր 

կամքը մեկացնելով Արարչական Բացարձակ Կամքին, ներքին անձ-էությունը միաձուլելով 

Արարչական Աստվածային Էությանը՝ Երկնավոր Հոր նման կատարյալ դառնալն է, 

անմահանալ-հավերժանալն է, էանալ-աստվածանալն է։  

Եվ այս ՀԱՅՔ նվիրապաշտական և սրբազնապաշտական տիեզերանպատակ-առաքելությունը 

սկիզբ է առնում, մեկնարկում է սոսկ մեկ կարևոր և անփոխարինելի արարչահայեցակարգից՝ 

Հոգևոր Սրբազան Էակի Կենսահայեցակարգից։ 

Իսկ Սուրբ Երրորդության աշխարհիկացման երկրոդ՝ Սոցալիզացիա և աշխարհիկացում 

ենթահայեցակարգը՝ արդեն մեզ հուշում է մեր խնդրի բուն էությունը, ինչպես անել, որ վերը 

նշված եռամիասնական աստիճանակարգումները ներծծվեն, օծվեն Սուրբ Երրորդության 

բովանդակությամբ և, ընդհանրապես, ինչպես անել, որ Հոգևոր Սրբազան Էակի 

կենսահայեցակարգը և մնացած մյուս հայեցակարգերը, որպես հոգևոր ամբողջագիտական 

կենսագաղափար մտնեն հասարակական կյանք,  իրենցով կազմակերպեն ու կայացնեն 

սոցիալ-հասարակական կյանքն ու համակեցությունը, որոնց անընդհատական 

կենսազարգացումները, արդիականացումները և ինքնաարարումները, որպես բարեշրջության 

պարույրաձև շրջափուլեր վերաճեն Ազգային Պետությունից և Արդարապետությունից մինչև 

Արարչապետություն և Հայրապետություն։ Ինչի մասին կխոսենք մեր այս Արարչական 

հաղորդաշարի 7-րդ արարում։  

Որովհետև, եթե այսօր մեր ազգային պետական կյանքը խարսխել ենք արևմտյան կեղծարժեք 

ու աստվածամերժ գաղափարաբանությունների վրա ու դրանով փորձում ենք գոյատևել, ապա 

մի՞թե պարզ  տեսանելի չէ, թե այսօր առկա հակազգային, պետականակործան իրականության 

ու քաղաքականության փոխարեն՝ հոգևոր-ոգեղեն, արժեբարոյական, ներդաշնակ ու խաղաղ, 

փոխհամագործակցության ու փոխօգնության կենսաքաղաքականությամբ՝ ի՞նչ մի նոր 

ազգակեցական իրականություն ու պետականություն կարող ենք համաարարել։  

Այս իմաստով է, որ պնդում ենք, որ ոչ միայն հավատո հանգանակն ու հայրաբանությունը, 

կրոնական կյանքն ու ծիսակարգը պետք է հիմնված լինեն ու բխեն Սուրբ Երրորդությունից, այլ 

սրանց հետ միասին ու նաև սրանցով մեր ողջ աշխարհիկ, սոցիալ-հասարակական, ազգային-

պետական, ընտանեկան-համայնքային, անձնային-անհատական կյանքը պետք է բխեն ու 

հիմնվեն Սուրբ Երրորդության էության ու բովանդակության վրա։ Իսկ դա հնարավոր է և 

նշանակում է, որ այդ բովանդակությունը պետք է արտաքնանա՝ ստանալով սոցիալ-

հասարակական աշխարհիկ դրսևումներ։ Այսինքն հոգևոր-ոգեղեն կենսագաղափարը պետք է 

մտնի հասարակական կյանք՝ իրենով կենսաարարելով վերջինիս՝ իր բոլոր դրսևորումներով։ 

Այսքանից հետո նոր կարող ենք խոսել այս հայեցակարգի երրրորդ ենթահայեցակարգի՝ Նոր 

Հասարակության ճարտարապետման մասին։ Որովհետև այս ամենի հիման վրա է 

ձևավորվելու, այս ֆունդամենտի վրա է խարսխվելու նոր հասարակությունն ու դրա 

ճարտարապետումը։ Առանց այս ամենի, ինչ նորի մասին կարող ենք խոսել։ 
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Առանց այս ամենի, մի բան էլ հակառակը, ապագայի իրենց տեսլականի ալգորիթմներ 

ունեցողները մեզ  բոլորիս և ութ միլիարդ մարդկության համար ճարտարապետել և նախագծել 

են, իսկ այժմ էլ իրականացնում են Նոր Աշխարհակարգի տոտալ վերահսկողության  թվային 

համակենտրանացման ճամբարի նեոստրակական հասարակության մոդել-իրականությունը։   

Եվ այսօր, այդ Նոր Աշխարհակարգի այլընտրանք ապագայի մեր աշխարհակարգը, որն 

անվանել ենք Արդարակարգ-Արարչակարգ, կամ Համընդհանուր Արդարության 

Աշխարհակարգ՝ իր Արարչագործական հասարակությամբ, այս պահին գաղտնազերծում ենք 

դրա կայացման ծածկագիրը և այն վերածրագրավորում, որպես Նոր Հասարակության 

Ճարտարապետում։  

Իսկ այն արդեն այս հայեցակարգի չորրորդ ենթահայեցակարգն է, որը մենք անվանել ենք՝ Նոր 

Երկինք, Նոր Երկիր։ Սա այդ նոր հասարակության ծրագրի ծածկագիր գաղտնաբառ 

հասկացությունն է։ Այո՛, Սուրբ Երրորդության աշխարհիկացումը ենթադրում է նաև այդ 

ոգեղեն աստվածային Էության դրսևորում-նյութականացում, այլ խոսքով Աստծո Արքայության 

կայացում՝ թե՛ անձնային-անհատական, թե՛ հավաքական-համակեցական առումով։  

Որովհետև այն ինչ վերևում է, այն էլ ներքևում է, այն ինչ մեծի մեջ է, այն էլ փոքրի մեջ է, այն ինչ 

դրսում է, այն էլ ներսում է, և վերջին հաշվով, այն ինչ երկնքում է, այն էլ երկրի վրա է։ 

Իսկ Աստծո Արքայությունը այս հայեցակարգի վերջին հինգերորդ ենթահայեցակարգն է, բայց 

ամենակրևորը, այն մեր անձնային ու ազգային էության գերնպատակն ու վերջնանպատակն է, 

առաքելությունն ու վերջնաարդյունքն է։  

Այն՝ հանուն ինչի մեկնարկել ենք այս Արարչական հողորդաշարը և հանուն ինչ պետք է ապրի 

ու արարի, կենսաարարի ու համաարարի մեր Ազգ-քաղաքակրթությունը։  

Եվ այս ամենը՝ հանուն Արարիչ Հայր Աստծո Փառքի տարածման, Արարչական Կամքի 

ճանաչողության և Աստծո Արքայության կայացման։ 

Վերջաբան․ Պարոն Մակարյան, թերևս ինձ ասելու այլևս ոչինչ չի մնում, քան այս ոգեղեն 

իմաստության և հոգևոր փորձառության հայտնատեսական ապագայաբանության կայացման 

առաքելական ոգեշնչմամբ ու ներշնչմամբ հրաժեշտ տանք աշխարհաշեն հայությանը՝ բոլորիս 

մաղթելով՝ 

Արարչակամ ազգին հայոց և աստվածազարմ մեր հայրենակիցներին մաղթենք՝ Արարչական 

Կամքի ճանաչողություն, կենսագործում, կայացում և արարում։ 

Պատասխան․ Աստված զորավիգ ու առաջնորդ։ 

Ցտեսություն, մինչև հաջորդ արարչական արար ու համաարարում։                           

 

      24․03․2022թ․ 
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ԱՐԱՐՈՒՄ 

ՍԵՐ 

ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ 
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ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԷԱԿ 

ԱԶԳ  

ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՐԱՐՉԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ/ՆԵՐ 

ՀԱՄԱՅՆՔ 

ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ              

Հոգևոր Սրբազան Էակն 

ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 7 

ԱՍՏԾՈ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅՈՒՆ- 

ԷԱՑՈՒՄ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՐԱՉԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱԶԳ 

ԱՆՁ 


