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Նախաբան

Ողջունու՛մեմձեզ,սիրելի՛ ընթերցողներ: 

ՄերԵկեղեցուհայրերիև ժամանակակիցհոգևորականների

ընտանեկան կյանքի մասին քարոզների տպագրության գաղա-

փարնինձմոտառաջացելէրդեռևս2015թվականին,և հենցայդ

պահիցսկսածեսփնտրումէիամուսնականկյանքինևերեխանե-

րիդաստիարակությանընվիրվածհետաքրքիրաշխատություններ:

Պետքէանկեղծորենխոստովանեմ,որանհրաժեշտնյութերհա-

վաքելնայդքանէլհեշտչէր,ևայնմիանգամիցչստացվեց:Եսեր-

կար ժամանակ փնտրտուքների մեջ եղա և միայն Աստծու

օգնությամբկարողացահավաքել,համախմբել,իմկարծիքով,բա-

վականաչափմեծքանակությամբանհրաժեշտքարոզներ:Դրանից

հետոժողովածուկազմելումիտքըդարձավավելիիրական: 

Յուրաքանչյուրմարդայսպեսթեայնպեսառնչվումէընտանե-

կանհարաբերություններիհետ:Սկզբումլինումէլսողերեխայիդե-

րում, հետո` նորապսակի, այնուհետև` ամուսնու և վերջապես`

խնամակալ ծնողի դերում:  Մարդու կյանքում ընտանիքի դերը

դժվարէգնահատել:ԱյդիսկպատճառովԵկեղեցուհայրերիգի-

տելիքներնուհոգևորփորձըընտանեկանհարաբերությունների

հարցումկարևորդերենխաղում: 

Այսգիրքը,որը Դուքայժմվերցրելեք Ձերձեռքը,եսհուսովեմ,

որայնօգտակարև հետաքրքիրկլինիընթերցողներիլայնշրջա-

նին: Խորհուրդները,որոնքգիրքըպարունակումէ,կհուշենընթեր-
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