
ՎարդանանՔ

   Արդեն յոթ տարի շարունակ Գևորգյան հոգևոր ճեմա-
րանը ԵՊՀ-ի ուսանողների հետ միասին կազմակերպում 
է Վարդանանց տոնի հանդիսությունը: Տարեցտարի 
Ճեմարանին են միանում այլ համալսարաններ նույնպես: 
Այս տարի տոնակատարությանը իրենց մասնակցու-
թյունը բերեցին Կոմիտասի անվան Երաժշտանոցի 

ուսանողները: Հանդիսությանը հրավիրված էին նաև մեծ 
թվով ուսանողներ, երիտասարդներ, բանակայիններ, 
որոնք եկել էին շնորհավորելու Վեհափառ Հայրապետին 
անվանակոչության օրվա առթիվ:
    Մենք նույնպես որդիական սիրով ու խոնարհությամբ 
շնորհավորում ենք հայոց Հորը, մաղթելով նրան կյանքի 
արևշատություն և երկար կյանք:

Բարեկենդանը ճեմարանում

   Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սաները յուրօրինակ 
կերպով նշեցին Սուրբ Բարեկենդանի օրը:
   Ճեմարանի ասմունքի խմբակի սաները հետաքրքիր 

մեկնաբանությամբ իրենց եղբայրներին ներկայացրին 
Հովհաննես Թումանյանի գրչին պատկանող երեք 
հեքիաթ` «խելոքն ու հիմարը», «անխելք մարդը» և 
«բարեկենդանը»:
   Ճեմարանականների ուրախությունը շարունակվեց 

«տաքսի-տաքսիե հեռուստաթատրոնի դիտումով: 
Դիտման ավարտին Ճեմարանի տեսուչ Տ. Գարեգին 
վրդ. Համբարձումյանը հանդես եկավ օրհնության 
խոսքով, որի մեջ հորդորեց սաներին տրտմերես չլինել 
պահքի ընթացքում, այլ առավելաբար աշխատել Աստծո 
հետ միության մեջ լցվել հոգևոր ուրախությամբ:
   Միջոցառումը նախապատրաստել և կազմակերպել 
էր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի դասախոս բարեշնորհ 
Արթուր սրկ. Վարդանյանը:

ապաշխարության կարգ

  Համաձայն Տօնացույցի հրահանգի Մեծ Պահքի 
առաջին չորեքշաբթի օրը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 
ավագ վերակացու Տ. Ղևոնդ աբղ. Սաղաթելյանը Մայր 
Տաճարում անցկացրեց «կոչումն ապաշխարողաց» 
կարգը, որին մասնակցեցին Ճեմարանի այն սաները, 
որոնք պատրաստվում էին Մեծ պահքը պահել:

մանակաՎարժական ժողոՎ

  2016թ.-ի փետրվարի 11-ին Գևորգյան հոգևոր 
ճեմարանի հանդիսությունների սրահում տեղի ունեցավ 
Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի և Սևանի Վազգենյան 

հոգևոր դպրանոցի կիսամյակային համատեղ 
մանկավարժական ժողովը: Ժողովը գլխավորեց 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը:
   Ժողովին զերկույցներով հանդես եկան Մայր Աթոռի 
հոգևոր-կրթական բարձրագույն հաստատությունների 
վերատեսուչ Տ. Գևորգ եպս. Սարոյանը, Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանի տեսուչ Տ. Գարեգին վրդ. 
Համբարձումյանը և Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի 
տեսուչ Տ. Հարություն աբղ. Կիրակոսյանը:
 Ժողովի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց 
բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսումնական 
ծրագրերին, կիսամյակային քննությունների 
ընթացքում տեղ գտած թերություններին, սաների 
առաջադիմությանը և առողջական խնդիրներին:

Գևորգյան ճեմարան
Էլ. պարբերական

Gevorkian Seminary
E - Newsletter

Ա տարի, թիվ 8
2016թ.  փետրվար Ա



ՔրԻՍՏոնեական պաՏկերագրություն

    Քրիստոնեական պատկերագրությունը ուղեկցել է Քրիստոսի հետևորդներին 
դեռևս առաջին դարից: Երկարատև հալածանքների պատճառով սկզբնական 
շրջանում այն հանդես էր գալիս միայն խորհրդապաշտական ձևերով: Որպես 
օրինակ  քրիստոնյաներն իրենց հավաքատեղիներում հաճախ պատկերում էին 
ձուկ, որ խորհրդանիշն էր Քրիստոսի, քանի որ հունարեն «իխթյուս» (ΙΧΘΥΣ-
ձուկ) բառին տրվում էր հապավման ձև: Հապավումը բացվում էր «Հիսուս 
Քրիստոս Աստծո Որդի` Փրկիչ» վերծանությամբ: Հետագայում Քրիստոսի 
պատկերագրությունն անցնում է մի նոր փուլ, որ այլաբանական բնույթ ուներ:
    Որպես օրինակ` Քրիստոս պատկերվում էր հովվի տեսքով: Հալածանքների 
ավարտից հետո պատկերագրությունը մեծ արագությամբ սկսեց զարգանալ: 
Սակայն  խնդիր էր հանդիսանում Քրիստոսի  արտաքին տեսքի պատկերումը. 
արդյո՞ք պատկերագրության մեջ Նա պատկերվում էր այնպիսին ինչպիսին 
եղել էր: Ոմանք նրան պատկերում էին գեղեցիկ հույն երիտասարդի տեսքով. 
«Տեսքով գեղեցիկ ես բոլոր մարդկանց որդիներից...» (Սաղմոսաց 44.3): Իսկ 
ոմանք էլ տեղայնացնելով Քրիստոսի տեսքի մեկնաբանումը` Նրան պատկերում 
տվյալ ազգին բնորոշ տեսքով:
    Դարերի ընթացքում պատկերագրության մեջ մշակվեց Քրիստոսի պատկեր-
ման որոշակի կանոն, ինչի շնորհիվ այսօր ցանկացած սրբապատկերում 
էլ կարելի է զանազանել Մարմացյալ Աստծո պատկերը: Քրիստոսի 
պատկերագրության նախատիպ հանդիսացավ Թուրինյան պատանքը, որում 
արտատպված է Քրիստոսի առաջին անձեռակերտ պատկերը:
  Տիրոջ պատկերագրության մեջ ժամանակի  ընթացքում  առանձնացան  
որոշակի դրվագներ ընդգրկող շարքեր` Ծննդյան ավետիսը, Ծնունդը, 

Մկրտությունը, Պայծառակերպությունը, մուտքը Երուսաղեմ, Հարությունը, Համբարձումը և այլն: Եվ քանի որ պատկերագրության 
այս ճյուղին բնորոշ է Տիրոջ երկրային կյանքի որոշակի դրվագների պատկերումը, այն ստացել է պատկերների Տերունական 
շարք անվանումը:

Պատրաստեց Վլադիմիր սրկ. Գևորգյանը

       «…Ինձանից մահաբեր դեղամիջոց խնդրող ոչ մեկին այն չեմ 
տա և ուղիներ ցույց չեմ տա նման մտադրության իրագործման 
համար: Ճիշտ այդպես էլ ես ոչ մի կնոջ չեմ հանձնի վիժում 
առաջացնող միջոց…»: Ահա դեռևս հանրահայտ բժիշկ 
Հիպոկրատի (Ք. ա. 460-377 թթ.) ժամանակներից հղիության 
ընդհատումը համարվում էր զազրելի և կյանքի արժեքներին 
դեմ:
  Արգանդում պտղի որպես մարդ ձևավորված լինելու 
վերաբերյալ տարբեր տեղերում տարբեր ժամանակներ է 
նշվում՝ 4-6 շաբաթական, 3 ամիս, 4 ամիս, 6 ամիս, հաճախ 
հաշվում են սրտի աշխատանքից սկսած կամ գլխուղեղի 
ձևավորումից: Մինչդեռ վաղուց թե՛ քրիստոնյա հայրեր, թե՛ 
անտիկ փիլիսոփաներ նշում են, որ ձևավորված սաղմն արդեն 
իսկ մարդ է:
   Եթե պտղին մարդ չհամարենք, այդ դեպքում հղիության 
արհեստական ընդհատման ժամանակ ի՞նչն է ոչնչացվում: 
Միանշանակ՝ իր ձևավորման մեջ գտնվող մի կյանք, որը պետք 
է կոչվի մարդ: Այո՛, մարդ, որովհետև յուրաքանչյուր կենդանի 
արարած ներարգանդային 
կամ ձվային զարգացման 
ժամանակ պատկանում է իր 
տեսակին՝ օժտված լինե-լով 
իր տեսակին բնորոշ բոլոր 
գործառույթներով:
  Անշուշտ մարդուց մարդ է 
ծնվում՝ մարդկային բոլոր 
առանձնահատկություններով, 
առյուծից՝ առյուծ և կարապից՝ 
կարապ: Եվ ասել որ 
մարդկային արգանդում ձևա-
վորվող պտուղը մարդ չէ իր 
ֆիզիկական, սոցիալական 
և հոգեբանական առանձնա-
հատկություններով, կատար-
յալ անհեթեթություն է: Մոր 
որովայնից իսկ երեխան 

կապվում է մոր հետ հոգեբանորեն, զգում մոր շոյանքները և 
որովայնում կարծես թե պարում է, երբ լսում է ծնողի երգը:
   Մի շարք երկրներում հղիության ընդհատումը օրինակնաց-
ված է բացառապես հատուկ դեպքերում.
 1. երբ մոր կյանքին վտանգ է սպառնում,
 2. երբ հղիանում են բռնաբարության հետևանքով,
 3. երբ պտուղն ինցենստային (արյունակցական)
 հղիության հետևանք է,
 4. երբ մորը վտանգ չի սպառնում, բայց երեխան
 մահացած կծնվի կամ լուրջ թերություններով:
 Այս շարքը կարելի շարունակել՝ ելնելով երկրների 
զարգացվածությունից և այս կամ այն հասարակության 
արժեքներից:
  Քրիստոնեական Եկեղեցին էլ իր դիրքորոշումն ունի 
այս հարցում, և այն ամենախիստն է: Բ դարի քրիստոնյա 
մտավորական և գիտնական Կղեմես Ալեքսանդրացին 
հորդորում է և տեղեկացնում. «Կինը, իր միջից պտուղը 
հանելիս, հանում է նաև իր մեջ եղած մարդկայնությունը»:

 Եկեղեցին այս խնդրի 
շուրջ իր դիրքորոշումը 
հայտնել է դեռևս առաջին 
դարերից: Թադեոս առաքյալի 
կանոններում կարդում ենք. 
«Եվ հազար անգամ վա՜յ այն 
կնոջը, որը չար դեղերով ու 
հնարքներով խափանում է 
որդեծնությունը և ուրիշներին 
էլ խրատում նույնն անել: …
Յուրաքանչյուր մանկան 
դիմաց, որի ծնունդը խափանել 
են չար դեղերով, Աստված 
նրանցից հասուն մարդու 
արյուն պիտի պահանջի 
ահավոր ատյանում»: Այսինքն՝ 
դեռ չծնված երեխային 
աստվածաստեղծ մարդ էին 

ՉԾնՎաԾ կՅանՔԻ ոՉնՉաՑում

«Քեզ որովայնում չստեղծած՝ ես քեզ գիտեի,
և արգանդից դեռ դուրս չեկած՝ ես քեզ սրբեցի»

(Երեմիա Ա 5)



համարում և նրան արգանդում ոչնչացնողին սպասում էր նույն պատիժը, ինչը նախատեսված էր հասուն մարդու պանության 
համար: Թադեոսի մեկ այլ կանոնում խնդրի վերաբերյալ կարդում ենք. «…քահանան նրանց պետք է ապաշխարության կարգի 
բերի, և նա յոթ տարի ունկնդրի վիճակում թող մնա (չմասնակցի հաղորդությանը և Եկեղեցու այլ խորհուրդներին), երեք տարի 
արտասուքով ու աղքատներին հատուցելով թող արժանանա թողության: Իսկ եթե նույն սխալի մեջ մեռնի, ահա չար է մեղավորի 
մահը. այդպիսիները քրիստոնյաների դիրքով թող չթաղվեն»:
      Իր տեսակետը Եկեցեցին հիմնավորում է այն պնդումով, որ Աստված է կյանք տալիս մանկանը, և ցանկացած մարդու կյանքը 
միմիայն նա է տնօրինում: Իհարկե, մարդը կարող է իր կամքով Աստծո գործակիցը դառնալ, նմանվել Աստծուն ուրիշ մարդկանց 
ստեղծելու գործում, բայց միևնույն ժամանակ կարող է դառնալ այդ գործը խափանողը:
    Ամեն դեպքում բոլոր մարդիկ, անկախ տարիքից, սեռից, ազգից և այլ պայմաններից, իրավունք ունեն ապրելու, և մարդը 
չպիտի ուրիշ մարդու զրկի այդ կյանքից, որն Աստծո մեծագույն պարգևն է:

Պատրաստեց Ռոման սրկ. Մարուքյանը

ԻնՉԻ Համար պաՀՔ պաՀեԼ

   Այսօր գրեթե բոլորիս ականջներին երբ հնչում է «պահք» բառը, առաջին 
(հաճախ նաև միակ) մտածումը և ընկալումը լինում է հետևյալը. պետք է չուտեմ 
մսեղեն, կաթնամթերք և այլն: Պահքի մասին մեր ընկալումը հիմնականում 
բացասական է. այն  համարում ենք մի շրջան, որի ժամանակ արգելված են 
որոշ բաներ, ինչպես օրինակ՝ միսը, յուղը, պարը, զվարճանքը: «Ինչի՞ց ես 
հրաժարվում Մեծ պահքի ընթացքում»: լայն տարածում գտած այս հարցը 
համընդհանուր բացասական մոտեցման փայլուն ամփոփումն է: Այս ամենի 
պատճառն այն է, որ մենք պահքը լրջությամբ չենք ընդունում: Իսկ ընդունել 
լրջությամբ  նշանակում է ամենից առաջ հնարավորին չափ խորությամբ այն 
ընդունել որպես հոգևոր կոչ, որը պահանջում է արձագանք, վճռականություն, 
հաստատամտություն և հարատև տքնություն: Պահեցողության 
բացառապես քրիստոնեական էությունը մեզ համար հասկանալի է դառնում 
աստվածաշնչային երկու դեպքերի միջև եղած փոխկապակցման միջոցով: 
Առաջինն Ադամի կողմից «պահեցողության խախտումն է». նա ճաշակեց 
արգելված պտուղը: Քրիստոս՝ նոր Ադամը (սա երկրորդ դեպքն է), սկսում է 
ծոմով: Ադամը փորձության ենթարկվեց ու պարտվեց, որի հետևանքը եղավ 
դրախտից արտաքսումն ու մահը: Քրիստոս հաղթեց փորձությանը, որով և 
կործանեց մահն ու մեզ վերադարձրեց դրախտը: Այս պարագայում մեզ համար 
որոշակի է դառնում պահեցողության վճռական և առաջնային նշանակությունը: 
Այն կապված է կյանքի և մահվան, փրկության և դատապարտության խորհրդի 
հետ:
   Մեղքը ոչ միայն դատապարտության տանող պատվիրանազանցություն 
է, այլ Աստծո կողմից մեզ տրված կյանքի խեղաթյուրում: Ահա թե ինչու է 
սզբնական մեղքի պատմությունը մեզ ներկայանում ուտելու գործողությամբ: 
Կերակուրն ապրելու միջոց է, այն, ինչ մեզ կենդանի է պահում: Հենց այստեղ 
է հարցը, թե ի՛նչ է նշանակում կենդանի լինել, և ի՛նչ է նշանակում «կյանքը»: «Միայն հացով» կյանքը Սուրբ Գիրքը նույնացնում 
է մահվան հետ: Դա մահկանացու կյանք է: Անտարակույս, աշխարհն Աստծո կողմից մարդուն տրվեց որպես «կերակուր»՝ 
ապրելու միջոց, իսկ կյանքը՝ որպես Աստծո հետ հաղորդակցություն. թե՛ նրա նպատակը, թե՛ ողջ իմաստն Աստծո մեջ էին: 
«Կյանքը նրանով էր, և այդ կյանքը մարդկանց համար լույս էր» (Հովհ. Ա 4): Աշխարհն ու կերակուրն ստեղծվեցին որպես 
Աստծո հետ հաղորդակցության միջոց, և միայն ի սեր Աստծո ընդունվելու դեպքում կարող էին կյանք տալ: Ադամի անսահման 
ողբերգությունն այն էր, որ նա կերավ պտուղն ի՛ր անձի համար, ճաշակեց Աստծուց «անջատ», որպեսզի անկախ լինի նրանից: 
Նույնպես և մենք ուտում ենք, որ ողջ լինենք, բայց ողջ չենք Աստծով: Սա բոլոր մեղքերի սկիզբ կարող է լինել: Քրիստոսի 
փորձությունը հենց այս տիեզերական խաբեության բացահայտումն ու մերժումն էր: Նա վերականգնեց հացի, կյանքի և Աստծո 
միջև եղած այն կապը, որը խախտեց Ադամը, և որը մենք էլ ցարդ խախտում ենք: 
    Ուրեմն ի՞նչ է պահեցողությունը մեզ՝ քրիստոնյաներիս համար: Այն մեր մուտքն ու մասնակցությունն է հենց Քրիստոսի այն 
փորձառությանը, որով նա մեզ ազատագրում է հացից, նյութից և աշխարհից ունեցած մեր ամբողջական կախվածությունից: Մեր 
կերակրի մի մասն արդեն դարձել է «անմահության կերակուր»՝ Քրիստոսի մարմինն ու արյունը: Բայց նույնիսկ հանապազօրյա 
հացը, որ ստանում ենք Աստծուց, այս կյանքում և աշխարհում կարող է լինել այն, ինչ զորացնում է մեզ և Աստծու հետ մեր 
հաղորդակցությունը, և ոչ թե այն, ինչ մեզ բաժանում է Աստծուց: Բայց միայն պահեցողությունն է ի զորու կատարելու այդ 
փոխակերպումը՝ մեզ պարզելով այն էական հավաստիքը, որ մեր կախվածությունը կերակրից ու նյութից ամբողջական, 
բացարձակ չէ, որ աղոթքի, շնորհի և երկրպագության հետ միանալով՝ այն կարող է հոգևոր դառնալ:
     Պահքը զորեղ պայքար է սատանայի դեմ, որովհետև մարտահրավեր է նետում այն ամենակուլ օրենքին, որը նրան դարձնում 
է «այս աշխարհի իշխան»: Եթե մարդը քաղցած է և տեսնում է, որ կարող է իրոք անկախ լինել քաղցից, չկործանվել, այլ 
ընդհակառակը, այն փոխակերպել հոգևոր զորության ու հաղթանակի, ուրեմն ոչինչ չի մնում այն ահռելի խաբեությունից, որի 
մեջ ապրել ենք Ադամից սկսած: Ի վերջո, պահեցողությունը նշանակում է միայն մեկ բան՝ քաղցած լինել, հասնել մարդկային 
կացության այն սահմանին, որն ամբողջովին կախված է կերակուրից, և քաղցած լինելով՝ հասկանալ, որ այդ կախվածությունը 
մարդուն վերաբերող ամբողջ ճշմարտությունը չէ, որ քաղցն ամենից առաջ հոգևոր վիճակ է և, ի վերջո, քաղց է Աստծո հանդեպ:

Պատրաստեց Մխիթար սրկ. Թովմասյանը



ՀուՅՍ

   Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում մեծ դեր ունի հույսը: Ամեն 
ոք կյանքում ինչ-որ բանի նկատմամբ հույս է տածում՝ անկախ 
տարիքից, կրոնական պատկանելությունից և ազգությունից: Երբ 
տխրության, նեղությունների մեջ ենք լինում, հույսն է մեզ դուրս 
հանում այդ վիճակից: Առանց հույսի մարդն ուղղակի չի կարող 
ապրել: Ինչպես ասում է Լեոնարդո դա Վինչին. «Որտեղ հույսը 
մեռնում է, այնտեղ դատարկություն է առաջանում»: Եվ կարծես թե 
հույսը դառնում է այն շարժիչ ուժը, որը մարդուն դրդում է գործելու, 
առաջ շարժվելու, նպատակին հասնելու:
    Իսկ ի՞նչ է հույսը, ո՞ւմ վրա կարող ենք հույս դնել: Հույսն այն դրա-
կան ապրումն է, սպասումը մի բանի, որ պետք է լինի ապագայում: 
Շատերն ապրում են կյանքը՝ հույսը դնելով երկրային բաների վրա՝ 
չմտածելով ապագայի մասին:
   Քրիստոնեության մեջ հույսը բացի շարժիչ ուժ լինելուց, մարդուն 
տալիս է փրկության ճանապարհ: Աստված ուղարկեց իր Միածին 
Որդուն աշխարհ, որպեսզի մարդկանց մեղքերից ազատի և 
հավիտենական կյանքի հույս տա: Մենք հույս ենք ունենում 
հավիտենական կյանքի, հարության՝ հավատալով Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսի հարությանը:
    Պողոս առաքյալը Կորնթացիներին ուղղված առաջին նամակում նշում է. «Մնում են հավատ, հույս, սեր, սրանք երեքը»: Հույսը 
հավատի և սիրո հետ խորհրդավոր մի երրորդություն է կազմում: Եթե մարդը կարող է փրկվել՝ ընդունելով Սուրբ Երրորդության 
երեք անձերը, ապա հույսը, հավատը և սերը փրկության տանող բանալիներն են: Եվ իզուր չէ որ այս երեքը համարվում են 
աստվածային առաքինություններ:

Պատրաստեց Շավարշ ուրկ. Այվազյանը

ՏեաՌնընդաՌաՋ

    Հայ Առաքելական Եկեղեցին Տյառնընդառաջի տոնը համարում է տերունական տոն, քանի որ այն քառասուն օրական Հիսու-
սին տաճար բերելու հիշատակությունն է:
   Համաձայն հրեական օրենքի՝ Քրիստոսի ծննդից քառասուն օր հետո Հովսեփն ու Մարիամը նրան տանում են Երուսաղեմի 
տաճար՝ Աստծուն ընծայելու: Շատ հետաքրքիր մի բան է տեղի ունենում այն պահին, երբ նրանք մտնում են տաճար: Տաճարի 
արևելյան դուռը, որ փակ էր, մեծ դղրդյունով բացվում է: Դրանով կատարվում է մարգարեությունը՝ խոստացված փրկչի մասին: 
Աղմուկի պատճառով Երուսաղեմի բնակիչները ջահերով գալիս են տեսնելու կատարվածը և գտնում են մանուկ Հիսուսին՝ 

ծնողնորի հետ: Հիսուսի ծնողներին ընդառաջ է գալիս Սիմեոն ծերունին: Ավետարանը հայտնում է, որ նա «արդար և 
աստվածավախ էր»: Աստծուն տեսնելու այդ անհագ ցանկության համար Տերը նրան խոստանում է, որ նա մահ չի տեսնի մինչև 
Տիրոջ Օծյալին տեսնելը:
     Տյառնընդառաջ նշանակում է Տիրոջն ընդառաջ գնալ: Տյառնընդառաջը նշվում է փետրվարի 14-ին՝  Քրիստոսի ծննդից 40 օր 
հետո: Տոնի ծիսական արարողություններն սկսվում են փետրվարի 13-ին՝ երեկոյան ժամերգությամբ: Ժամերգության ընթացքում 
տեղի է ունենում նախատոնակի արարողություն, որն սկսվում է եկեղեցում ջահեր կամ մոմեր վառելով, ինչը խորհրդանշում 
է Քրիստոսի՝ երեկոյան ժամին տաճար գալը: Խարույկ վառելը և նրա վրայով թռչելը Տյառնընդառաջի ժողովրդական 
ավանդույթներից է և որևէ կապ չունի քրիստոնեական տոնի խորհրդի հետ:

Պատրաստեց Արսեն դպ. Մաթևոսյանը

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


