
Արթուր ԲոԲիկյԱնը ՃեմԱրԱնում

   Հունվարի 17-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն իր 
սիրառատ հարկից ներս էր հյուրընկալել Անգլիայից 
ժամանած դաշնակահար-երաժիշտ մաեստրո Արթուր 
Բոբիկյանին: Ճեմարանցիների հետ շփվելուց, նրանց 

առօրյային ծանոթանալուց հետո, մաեստրոն Ճեմարանի 
սաների եւ հրավիրյալների համար կազմակերպեց մի 
գեղեցիկ ու անմոռանալի երաժշտական միջոցառում, 
որը համեմված էր կարճ, սակայն բովանդակալից 
ծանոթագրական զեկուցումներով:

ՃեմԱրԱնը հԱսԱնելի է AMHE-ի կԱյքէջում

    Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
հայրական հոգածության և խնամքի շնորհիվ 
Ճեմարանական կրթության մակարդակն այնքան 
բարձրացվեց, որ ՀՀ Կրթության և Գիտության 
նախարարությունը 2006թ.-ին Գևորգյան հոգևոր 
Ճեմարանին շնորհեց բակալավրիատի, իսկ 2007թ.-
ին՝ մագիստրատուրայի պետական կրթական 
չափորոշիչներին համապատասխան կրթություն 

իրականացնելու հավատարմագրեր: Այսօր Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանը հանդիսանում է ՀՀ միակ 

աստվածաբանական համալսարանը, որն արդեն 
հասանելի է նաև AMHE կայքէջում.
http://studyinarmenia.org/html/2082.html

ՑուՑԱհԱնդես

     Հունվարի 24-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում տեղի 
ունեցավ Տ. Ներսեհ վրդ. Խալաթյանի անհատական 
ցուցահանդեսի բացումը: Հաղարծնի վանքում 

ծառայության տարիներին Հայր Ներսեհի կյանքում 
շրջադարձ է տեղի ունեցել՝ նա սկսել է նկարել: «Նկարելն 
ինձ համար աղոթքի պես բան է,- ասում է հոգեշնորհ 
հայր սուրբը, - ինքնակետրոնացման ու Բարձրյալի հետ 
կապի մի յուրօրինակ ձև, որ մտորելու, ստեղծելու առիթ 
է տալիս»:

կոնֆերԱնս

   Հունվարի 25-26-ը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 
տեսուչ Տ. Գարեգին վրդ. Համբարձումյանը մասնակցեց 
Ծաղկաձորում տեղի ունեցած Վորլդ Վիժն Հայաստան 
– Հայ Առաքելական Եկեղեցի հանդիպմանը, որի 
ընթացքում մասնակիցները քննարկում էին երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում Հայ Առաքելական Եկեղեցու 
ներգրավվածության ձևերն ու ոազմավարական 
խնդիրները:

գողգոթա

Գևորգյան ճեմարան
Էլ. պարբերական
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կԱնԱՉ ԱսՏՎԱԾԱԲԱնուԹՅուն
 «Կանաչ աստվածաբանության» հիմքը բնապահպանության 
աստվածաբանական վերլուծությունն է, որի շրջանակներում 
աստվածաբանական հիմնավորում է տրվում հատկապես մեր օրերում 
առաջնային դարձած հարցին՝ ինչո՛ւ խնամքով վերաբերվել բնությանը: 
Քրիստոնեական վարդապետությանը և ուսուցումներին քաջատեղյակ 
չլինելու դեպքում կարելի է մտածել, որ քրիստոնեությունը հիմնական 
գծերով մարդակենտրոն է՝ ուղղված է միմիայն մեղավոր մարդկությանը 
բարձրացնելու, իսկ բնությունը տրվել է մարդուն միայն իշխելու և 
օգտագործելու համար: Քրիստոնեությունն իրականում մշտապես մեծ 
կարևորություն է տվել բնության նկատմամբ խնամք տածելուն: Այս 
խնդրի հետ կապված աստվածաբանության մեջ առանձնացվել են մի 
քանի մոտեցումներ:
    Առաջինն ավանդական տեսությունն է, որ հիմնվում է հիմնականում 
Սուրբ Գրքի վրա, առանձնացնելով սուրբգրային այն տեղիները, 
որտեղ ցույց է տրվում բնության կարևորությունը մարդու համար: 
Բնությունը մարդուն Աստծո կողմից տրված ընծա է, որի հանդեպ 

մարդը պետք է ցուցաբերի կատարյալ խնամք և հոգատարություն, քանի որ առանց բնության մարդու գոյությունը հնարավոր 
չէ: Բնապահպանության անտեսման պատճառը համարվում է մարդու հոգևոր անկումը, քանի որ մարդկային խոնարհության 
փոխարեն իշխող է դարձել ժլատությունը և ագահությունը, ինչի հետևանքով էլ  խախտվում են բնության մեջ իշխող 
ներդաշնակությունը և կարգավորվածությունը:
    Երկրորդ տիեզերաբանական կամ սրբազնության տեսությունը, չսահմանափակվելով մարդ-բնություն հարաբերության մեջ, 
կարևորում է մարդու կենսագործունեության հետևանքները ամբողջ տիեզերքի ներդաշնակության պահպանման համար:  Ամբողջ 
տիեզերքն Աստծո արարչագործությունն է և կրում է Աստծո կնիքը, քանի որ ամեն ինչ տիեզերքում ի սկզբանե բարի արարվեց: Այս 
տեսանկյունից տիեզերքը մարդու համար կարող է դառնալ աստվածային ճանաչողության և աստվածահայտնության աղբյուր: 
Այսպիսով առաջ է գալիս բնության սրբազնության հարցը, ըստ որի մարդը պետք է բնության հանդեպ խնամք ցուցաբերի 
ոչ միայն ինքն իրեն չվնասելու համար, այլև գիտակցելով, որ բնությունն Աստծո արարչագործությունն է և աստվածային 
խորհուրդների կրողը:

Պատրաստեց Վլադիմիր սրկ. Գևորգյանը

    Աստուածաշնչի առաջին գրքում՝ առաջին իսկ գլուխներում, 
մենք հանդիպում ենք անվանակոչության երեք դրվագի. 
Աստված իր իսկ ստեղծած մարդուն կոչում է Ադամ, Ադամն իր 
կնոջը կոչում է Եվա, և երրորդ անունը կամ անունների շարքը 
նույնպես տալիս է Ադամը, որոնց մենք Աստվածաշնչում չենք 
հանդիպում, սակայն դրանք վստահաբար առկա են:
    Գաղտնիք չէ, որ Աստվածաշունչը ծնունդ է առել և զարգա-
նալով իր վերջնական տեսքն է ստացել հիմնականում հրեական 
միջավայրում, որտեղ անուն տալը չափազանց կարևոր 
արարողություն էր, և մարդուն չէին կարող անվանակոչել 
ելնելով զուտ անհատական նախասիրություններից, ինչպես 
որ ընդունված է այսօր մեր մեջ: Մարդուն տրված անունը 
պետք է հատկորոշեր այն կրողին, և պատահական չէ, որ մենք 
Աստվածաշնչում կարող ենք հանդիպել մարդկանց, որոնք 
երկու անուն ունեն, օրինակ՝ Սիմոն-Պետրոսը, Սողոս-Պողոսը 
և այլն: Մարդուն առաջին անունը տալիս էին իր ծննդյան 
ժամանակ, իսկ երկրորդ անունը ստանում էր տարիքն 
առնելուց հետո, երբ արդեն ունենում էր իրեն բնորոշ գծեր: 
Այսպես՝ կարծիք կա, որ Պողոս առաքյալի երկու անուններն էլ 
կապված են իր հասակի հետ: Պողոսը սերում էր Բենիամինի 
ցեղից, նույն ցեղից էր սերում նաև Սավուղ կամ Սողոս արքան, 
որը, ինչպես տեսնում ենք Ա Թագ. Թ 2-ում, իր հասակով 
բարձր էր բոլորից: Սավուղ կամ Սողոս անունը թարգմանվում 
է «Հասակավոր»: Ըստ ավանդության՝ Պողոս առաքյալին իր 
ծնողները կոչում են Սողոս ի պատիվ նույն ցեղի հայտնի արքայի, 
սակայն տարիների ընթացքում տեսնում են, որ Սողոսը շատ 
կարճահասակ է, ուստի նրան տալիս են իր երկրորդ անունը՝ 
Պողոս, որը թարգմանաբար նշանակում է «Կարճահասակ», 
սակայն վերադառնանք մեր նախահորը՝ Ադամին, որի անունը 
եբրայերենից թարգմանաբար նշանակում է «Մարդ»: Ադամ 
անունը, ամենից դիպուկ բնորոշումն էր Աստծո կողմից իր 
վեցերորդ օրվա ստեղծագործության: Աստված, ամենից 
լավը ճանաչելով իր արարչագործությունը, նրան կոչում է 
Ադամ-Մարդ: Ապա պատվիրում է Ադամին, որպեսզի նա 
անուններ տա նաև կենդանիներին: Աստվածաշունչն այդ 
մասին ասում է. «Տեր Աստված ստեղծեց նաև դաշտային 
բոլոր գազաններին, երկնքի բոլոր թռչուններին և բերեց 
Ադամի մոտ, որ տեսնի, թե Ադամը ի՛նչ անուն կտա դրանց։ 

Եվ Ադամն ինչ անուն որ տար ամեն մի կենդանուն, այն էլ 
կլիներ դրա անունը» (Ծննդ. Բ 19): Այս դրվագում Սուրբ Գիրքը 
մեզ ևս մի շատ կարևոր գաղափար է փոխանցում. «Ադամը 
չգտավ իր նմանությունն ունեցող մի օգնական» (Ծննդ. Բ 
20): Սա նշանակում է, որ Ադամն այնքան լավ էր ճանաչում 
կենդանիներին, որ կարողացավ նրանց ստուգապես կոչել, 
ըստ նրանց հատկությունների և բնորոշ գծերի և չսխալվեց, 
երբ կապիկին կամ ավանակին իրեն օգնական-կողակից 
չդարձրեց: Այս կապակցությամբ եկեղեցական հայրերից 
շատերը փորձեցին կենդանիների անվանումների մեջ գտնել 
նրանց հատկությունները: Ապա Ադամն անվանեց իր կոնջը՝ 
Եվային, որի անունը թարգմանաբար նշանակում է «Կյանք», 
որից որ մենք բոլորս մեր կյանքն ենք ստացել:
     Աստվածաշնչյան անվանակոչության այս ձևը՝ ըստ մարդուն 
բնորոշող գծերի, հատուկ է եղել նաև հայերին, թեև այժմ 
պահպանվել է գրեթե միայն հոգևորականի, ինչպես նաև նոր 
մկրտյալի անվանակոչման ավանդության մեջ:

Պատրաստեց Հարություն սրկ. Քեշիշյանը

կոՉեՑ ԱդԱմ



  Ծննդոց 3-րդ գլխում մենք 
հանդիպում ենք մարդու մեղսա-
գործության բոլորիս քաջածանոթ 
պատումին, որտեղ նկարագրվում 
է, թե ինչպես առաջին կինը՝ 
Եվան, խաբվեց օձից և մեղանչեց: 
Այս դրվագը եղել և մնում է 
Աստվածաշնչի դժվարըմբռնելի 
տեղիներից մեկը, որի վերաբերյալ 
դարեր շարունակ բազմաթիվ 
մեկնություններ են գրվել: Պա-
տումի խնդրահարույց գործող 
դեմքերից մեկն օձն է, որը գրեթե 
միշտ նույնացվում է սատանայի 
հետ և համարվում չարի մարմ-
նավորում: Օձի կերպարի, 
վարքի, հարցադրումների և 
պատասխանների մեջ իրոք 
ինչ-որ սատանայական բան է 
նկատվում, սակայն, եթե այս դրվագն ընթերցենք ամբողջ 
արարչագործության համատեքստում, ապա կբախվենք մի 
դժվարին խնդրի: Այսպես՝ Ծննդոց գրքի առաջին գլխում 
նկարագրվում է, թե ինչպես է Աստված ստեղծում բոլոր 
կենդանիներին, թռչուններին, ձկներին ու զեռուներին և 
վերջում ասում. «Եվ Աստված տեսավ, որ ամեն բան բարի է» 
(Ծննդ. Ա 31): Այսպիսով՝ Աստված բոլոր կենդանիներին, այդ 
թվում նաև օձին բարի և լավ է կոչում: Այդ դեպքում ինչպե՞ս է 
այդ բարի կենդանին երկու գլուխ անց ներկայանում որպես 
չարի մարմնավորում, որը դրդում է մարդուն Աստծու դեմ դուրս 
գալ և մեղանչել: Ծննդոց գրքի այս նկարագրությունը մարդու 
մոտ առաջին իսկ հայացքից հակակրանք է առաջացնում օձի 
հանդեպ, և ընթերցողը կամա թե ակամա կասկածի տակ է 
դնում Աստծո արարչագործության ամբողջական բարի լինելը: 
Նման պարագայում հարց է առաջանում՝ ինչո՛ւ Ծննդոց գրքի 
հեղինակը հենց օձին է ընտրել չարի կերպարը մարմնավորելու 
համար:

 Ամբողջ խնդիրը մերձավոր-
արևելյան կրոնական պատկերա-
ցումների մեջ է, որոնք մեծ 
ազդեցություն են ունեցել Աստվա-
ծաշնչի ձևավորման վրա:
    Մերձավորարևելյան գրեթե բո-
լոր կրոններում օձը հանդիսանում 
է գլխավոր աստվածությունների 
հակառակորդ: Առասպելական 
տեսարանների պատկերագրութ-
յան մեջ նույնպես հակառակորդ 
ուժերից չարը մշտապես 
ներկայացվում էր օձի կերպա-
րանքով (օրինակ՝ Զևսը և 
Տիֆոնը, Ապոլոնը և Պիթոնը, 
Օսիրիսը և Սեթը, արծվի և օձի 
մենամարտի տեսարանները): 
Այս շարքը կարող են շարունակել 
պարսկական, եգիպտական, 

ացտեկների, մայաների ավանդությունները, որոնցում օձը 
ներակայացվում է որպես չարի խորհրդանիշ:
   Ընդհանրացնելով տեսնում ենք, որ գրեթե ամենուր օձը 
դիտարկվել է որպես չարի մարմնավորում, որը պայքարում է 
բարի աստվածության դեմ: Ըստ Աստվածաշնչի հնագիտության 
հիմնադիր 20*րդ դարի ամերիկացի գիտնական Ուիլյամ 
Օլբրայթի՝ օձն իր այդ համբավն ստացել է մարդուն 
առօրյայում ամենից շատ վնաս ու մահ պատճառելու համար: 
Օլբրայթի հաշվումներով տարեկան մոտ 40 000 - 50 000 
մարդ մահանում է օձի խայթոցից, և դա է պատճառը, որ այդ 
կենդանին գրեթե բոլոր կրոններում խորհրդանշում է մահվան 
իշխանությունը կամ անդրաշխարհի թագավորությունը:

Պատրաստեց Տիգրան Հակոբյանը
 

     Մարդը ցավերի ու տառապանքների համար չէր ստեղծված, այլ սիրո և երանության։ Ուստի մարդուն բնորոշ է երջանկության 
հանդեպ ձգտումը, քանի որ նրա մեջ կա գենետիկ հիշողություն կորուսյալ դրախտի մասին։ Փնտրելով երջանկություն և հաճույք 
երկրի վրա՝ մարդը փորձում է երկրավոր կյանքում ունենալ մի մաս այդ երկնային դրախտից։
     Ո՞րն էր դրախտային երջանկությունն ու հաճույքը։ Դրախտում կար Աստծո զգալի ներկայությունը:
     Մեղքն ու անկումը մարդուն զրկեցին սկզբնական դրախտից, բայց ո՛չ հավետ. վտարելով Ադամին դրախտից՝ Աստված նրան 
հույս թողեց՝ խոստանալով մի Մանկան ծնունդ, որը կվերաբացի դրախտի դուռը... Այդ օրվանից սկսած մարդն ապրում է կյանքի 
բոլոր հաճույքները երկրի վրա վերագտնելու, երջանիկ և ազատ լինելու հույսով։
    Ինչպիսի՞ն էր Աստվածային դրախտը: Ամեն բան կատարյալ էր ստեղծված և կոչված էր ծառայելու մարդուն, որը կհոգար իր 
բոլոր պահանջները և կվայելեր Աստծո տված բարիքները: Սակայն այդ բոլոր բարիքներից բացի մարդն ուներ ավելի մեծ մի 
երանություն, առանց որի դրախտը կկորցներ իր էությունը: Մարդուն տրված էր Աստծո ներկայությունը հավիտյան վայելելու 
երանությունը: Աստծո ներկայությունը կատարյալ սիրո մթնոլորտն էր դրախտում, որը տիրում էր համատարած՝ և՛ մարդկանց, և՛ 
կենդանիների հարաբերություններում։ Ահա թե ինչն էր դրախտը բերկրության վայր դարձնում: Դրախտը մի տեղ էր, ուր չկար 
խռովություն, նախանձ, ատելություն և թշնամանք, այլ կար միայն սեր։
     Երկրի վրա դրախտը տրվում է նրանց, ովքեր ստանում են խղճի խաղաղությունը և Աստծո ներկայությունն իրենց սրտերում, 
քանզի սրանք են երկրավոր երջանկության գրավականները։ «Երկքնի Արքայությունը ներսում, ձեր մեջ է» (Ղուկ. ԺԷ 21)։ Եվ 
իսկապես, երկրի վրա Աստծո ներկայությունն անպակաս է։ Աստծո Հոգին ամեն բարի արարքի մեջ է. այն մոր սիրող սրտում է, 
մանկան անմեղ աչքերում, ողորմության մի կտոր հացի և հիվանդի անտրտունջ աղոթքի մեջ...
    Դրախտային երանությունը չի գնվում դրամով, հարստությամբ, ինչպես կարծում են շնորհազուրկ մարդիկ։ Այն չի ստացվում 
բռնի ուժով, կամ հափշտակությամբ, այն չի ստեղծվում մարդկանց արյան ու արցունքների վրա։ Ամբարիշտների երջանկությունը 
իրականում միայն պատրանք է, խաբկանք։ Ինչպես օձակերպ բանսարկուն խաբեց Եվային, այնպես էլ նա խաբում է Աստծո 
պատվիրաններն արհամարհողներին։
   Երջանիկ մարդը նա է, ով սիրում է և սիրո մեջ տեսնում, որ ունի ամեն ինչ, ով ցանկանում է, որ բոլոր մարդիկ իր նման 
երջանիկ լինեն, ում սրտում չկա թշնամանք կամ ատելություն։ Յուրաքանչյուր առավոտ մենք վայելում ենք արևածագը, Աստծո 
ողորմությամբ ստանում մեր հանապազօրյա հացը, և երանի՜ է մեզ, եթե այդ պահերին հիշում ենք նրան, ով ստեղծել է մեզ սիրո 
և հավիտենական երանության համար։

Պատրաստեց Ռուբեն սրկ. Սարգսյանը

դրԱխՏի օձը

դրԱխՏի յիՇԱՏԱկը



«Ինչ ձեզ ասում եմ խավարի մեջ, դուք 
ասացեք լույսի՛ մեջ.

և ինչ լսում եք ականջի մեջ փսփսուքով,
հրապարակեցե՛ք տանիքների վրայից»:

(Մատթ. Ժ 27-28)

    Ահա այս պատգամը տվեց Քրիստոս իր առաքյալներին հերթական քարոզի ժամանակ, որը եղավ ոգևորիչ խթան սկզբում 
նրաց համար, հետագայում՝ քրիստոնյաների, որովհետև Հիսուս խոստացել էր. «Ով որ ինձ կխոստովանի մարդկանց առաջ, ես 
էլ կխոստովանեմ նրան իմ Հոր առաջ, որ երկնքում է» (Մտթ. Ժ 32):
   Առաքելական ժամանակներից սկսած մինչև մեր օրերը քրիստոնյաները նահատակվում են Քիստոսին մարդկանց առաջ 
համարձակորեն խոստովանելու պատճառով: Ասվածի կենդանի օրինակը մեր օրերում Սիրիայում և Մերձավոր Արևելքում 
քրիստոնյա լինելու և Աստծուն չուրանալու համար հալածվող ու նահատակվող մեր հավատակից եղբայրներն ու քույրերն են: Այս 
դաժան իրականության առաջ կանգնելով՝ մենք բախվում ենք մի հարցի՝ ինչո՛ւ է պետք համարձակորեն խոստովանել հավատը, 
եթե դրա դիմաց սպասում են միայն հալածանք և մահ:
   Մենք՝ քրիստոնյաներս, մեր կյանքի համար մեկ օրինակ ունենք՝ Քրիստոսին, որ չվախեցավ ու չփախավ չար խոսքերից, 
հալածանքներից, տանջանքներից, խաչից և վերջապես՝ մահից: Նա ամենուր քարոզում էր Արքայության Ավետարանը, 
ժողովրդին առակների ու հրաշքների միջոցով բացատրում Աստծո ճշմարիտ խոսքը՝ առանց երկմտելու կամ վախենալու իր 
թշնամիներից: Այո՛, որովհետև նրա խոսքն իսկապես ճշմարտություն, լույս և բարիք էր: Այս է պատճառը, որ քրիստոնյաներս, 
դարեր շարունակ լինելով Բացարձակ Ճշմարիտ Խոսքի՝ Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ սպասավորներն ու գործակիցները, 
պետք է աղաղակենք ի լուր աշխարհի, ընդդեմ խավարի, ստի ու չարիքի և հանուն մեր եղբայրների կյանքի ու փրկության, որ 
Քրիստոս է Աստվածը և փրկությունը բոլորի:
   Սակայն նախ մեր հոգու տաճարը պետք է մաքրենք ամեն տեսակի մոլությունից ու կեղծիքից, ինչպես Քրիստոս առանց 
վախենալու ու երկմտելու մաքրեց տաճարը ավազակներից ու լումայափոխներից, քանի որ գրված է. «Իմ տունը աղոթքի տուն 
պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների որջ եք արել այդ» (Մտթ. ԻԱ 13): Միայն սրանից հետո մենք կարող կլինենք անվախորեն 
վկայելու Ճշմարիտ հավատը, թե ես և մենք ամենքս գինն ենք Քրիստոսի արյան, ժառանգներն Ամենակալ Աստծո և կրում ենք 
այն մկրտության կնիքը, որով ընտրվել ենք աշխարհից հավիտենական կյանքի ու փրկության համար: Պողոս առաքյալի նման 
պետք է պատերազմենք մեր բարի պատերազմը՝ հետևելով նրա պատգամին. «Եվ դու քարոզի՛ր Աստծու խոսքը, շարունակ 
հայտարարի՛ր այն, ժամանակին լինի թե տարաժամ, հանդիմանի՛ր, սաստի՛ր, հորդորի՛ր՝ կատարյալ համբերատարությամբ 
ուսուցանելով» (Բ Տիմ. Դ 2):
     Արդ վկայենք մեր հավատը և խոստովանենք այն չերկնչելով խեթ հայացքներից, հալածանքներից և անգամ մահից, ինչպես 
արել են մեր հայրերը, որոնք հավատի համարձակ խոստովանության համար ստանձնեցին նահատակության պսակը՝ վեհ 
օրինակ դառնալով ամենքիս համար:
   Հավատի այս համարձակությունն ունենալով՝ ընդառաջ գնանք Մեծ Պահքին և անցնենք փորձություններով լի այդ ճանա-
պարհը, մեր կյանքով վկայենք, որ կրողներն ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հրաշափառ Հարության փրկարար խորհրդի, որ 
փրկությունն է և կյանքը համայն աշխարհի:
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ՀԱՎԱՏԻ ՀԱՄԱՐՁԱԿ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆեյսբուքում մեզ կարող
եք հետևել այստեղ՝

www.facebook.com/gevorgianseminary

Ձեր հարցերը կարող եք ուղղել մեզ 
հետևյալ էլ. հասցեով՝

gevorgianseminary@gmail.com

Հասցե՝ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածին, Գևորգյան հոգևոր 

ճեմարան
Հեռախոս՝ (010) 510 180


