
Դանիել վարԴապետ 
Ֆընտըգյան

Փետրվարի 16-ին Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարան էր այցելել 
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից 
ժամանած Տ. Դանիել վրդ. 
Ֆընտըգյանը: Վերջինս 
ճեմարանի մագիստրոսական 
լսարանների սաների համար 

ընթերցեց «Հայ եկեղեցու 
ծեսի աստվածաբանությունը» 
խորագրով դասախոսություն, որը 
շարունակական բնույթ է կրելու:

Ծայրագույն վարԴապետական 
աստիճանի շնորհում

Փետրվարի 19-ին 
Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 
հանդիսությունների դահլիճում տեղի 
ունեցավ Մայր Աթոռի միաբան, ԳՀՃ 
դասախոս  Տ. Շահե վրդ. Անանյանի՝ 
ծայրագույն վարդապետական թեզի 
պաշտպանությունը:

ստրասբուրգի 
աստվաԾաբանական 

համալսարան

Փետրվարի 19-ին, Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանում էր 
Ֆրանսիայից ժամանած 

Գործնական աստվածաբանության 
գիտությունների պրոֆեսոր, 
Ստրասբուրգ քաղաքի 
աստվածաբանական համալսարանի 
դասախոս Jerome Cottin:

Մոտ մեկ ու կես ժամ տևած 
դասախոսության ընթացքում 

պրոֆեսորը մի հետաքրքրաշարժ և 
բազմաբովանդակ զեկույց ընթերցեց 
«Հիսուս Քրիստոսը Գ - Դ  դարերի 
արվեստում» թեմայով:

մահազԴ
Խորը վշտով տեղեկացնում 

ենք, որ ի Տեր է հանգչել Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանի վաստակաշատ 
դասախոս, պատմական 
գիտությունների թեկնածու, 
պրոֆեսոր տիար Պետրոս 
Հովհաննիսյանը:

Մեծանուն գիտնականի և 

հոգևորականների սերունդներ 
կրթած անմոռանալի ուսուցչի 
հիշատակը մշտապես վառ 
կմնա բոլոր ճեմարանականների 
հոգիներում: Մեր աղոթքն է, 
որ մեր սիրելի ուսուցչի հոգին 
խաղաղությամբ հանգչի երկնային 
լույս խորաններում:

Յիշատակն արդարոյն 
օրհնութեամբ եղիցի:

բանավեճի արվեստը

Փետրվարի 22-ին Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանում էր Ստեփան 
Խզրթյանը` Բանակցության 
երևանյան կենտրոնի անդամ, 
ով իր կրթությունը ստացել է 
Հայաստանում, ապա շարունակել 

Անգլիայում: Վերջինիս կողմից 
ճեմարանի սաների և հյուրերի 
համար Կոմիտասի անվան 
դահլիճում կազմակերպվեց 
զեկուցում «Բանավեճը և համոզելու 
մեխանիզմը» խորագրով:

ուխտագնացություն Դեպի 
արագաԾոտն

Փետրվարի 28-ը Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանում նշանավորվեց 
հերթական ուխտագնացությամբ: 
Ճեմարանի Գ լսարանի սաները 
տեսուչ Տ. Գարեգին վրդ. 
Համբարձումյանի հետ այցելեցին 
Արագածոտնի թեմում գտնվող մի 
շարք սրբատեղիներ, Պատարագ 
մատուցեցին և պահքին հատուկ 
ապաշխարության մասին 

խորհրդածություններով ու 
աղոթքներով լցրեցին իրենց օրը:

Գևորգյան ճեմարան
Էլ. պարբերական
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Քրիստոնյա նժԴեհը
«Փտած են մեր հին զենքերը, 

եղծված է մեր հին մագաղաթը, Նոր 
Ավետարանի խոսք պիտի լսենք 
հիմա՝ Ավետարանը արիության»,- 
ասում է ցեղակրոն արիության 
քարոզիչ Գարեգին Նժդեհը:

Տարածված կարծիք է, թե 
Գարեգին Նժդեհի ցեղակրոնության 
գ ա ղ ա փ ա ր ա խ ո ս ո ւ թ յ ո ւ ն ը 
իր մեջ բովանդակում է հայ 
հին հեթանոսական ոգին: 
Արդյո՞ք Նժդեհը նկատի ուներ 
հեթանոսությունը: Մի՞թե հայի 
ցեղակրոն ոգին հեթանոսությունն է, 
այլ ոչ թե՝ քրիստոնեությունը:

Ի դարի հայ փիլիսոփա 
Ա. Բրուտյանը, խոսելով 
քրիստոնեության մասին, ասում 
է. «Երբ այն  ներթափանցեց 
Հայաստան, հայ մարդը այն 
ընդունեց գրկաբաց, քանի որ 
քրիստոնեությունը հարազատ էր հայի ոգուն, սակայն 
հակառակ էր հայ քաղաքական մտքին»: Նժդեհին 
ժամանակակից այս փիլիսոփան քրիստոնեությունը 
կոչում է «հայի ոգու կրոն»: Նժդեհի քրիստոնեությունը 
արիության կրոնն է, քրիստոնյան՝ նա, որի մեջ կա «մի 
կայծ ամենահզոր Աստվածամարդու հոգուց»: Նժդեհը 
Քրիստոսին տեսնում է որպես արիության մարմնացում, 
և նրան նկարագրում է «ամենակարող ու ամենահզոր»: 
Շարունակելով խոսել Քրիստոսի հետևորդների մասին՝ 
ասում է. «Մենք առնվազն կարող և հզոր պիտի լինենք, 

որպեսզի կարողանանք սիրել և 
զոհաբերել»: Սիրել ուժեղի սիրով, 
այնպես ինչպես Քրիստոս սիրեց, 
ինչպիսին որ տեսնում էր Նժդեհը. 
«Քրիստոս սիրում էր, որովհետև 
ուժեղ էր, նա սիրում էր, որովհետև 
սիրելու և ներելու չափ հզոր էր»: 
Հատկանշական է, որ Քրիստոսի 
հետևորդների մասին, Նժդեհը 
չի խոսում երրորդ դեմքով, այլ 
օգտագործում է «Մենք» անձնական 
դերանունը՝ այս կերպ իրեն 
համարելով Քրիստոսի հետևորդ: 
Հայրենիքի համար պայքարը 
նա նույնացնում է Հեսու Նավեի 
Ավետյաց երկրի պայքարի հետ, 
իսկ այդ պայքարի ճանապարհը 
անվանում է Աստծո ճանապարհ՝ 
ասելով. «Արիներն են անցնում 
Աստծու ճանապարհով»:

Ահա այս լույսի տակ դիտարկելով 
Նժդեհի ցեղակրոնության կոչը՝ հասկանում ենք, որ 
քրիստոնեությունն է հայ ժողովրդի ցեղի կրոնը, որը 
նրան դաստիարակել է քաջության ոգով, առաջնորդել 
դեպի Ավարայր, Սարդարապատ և Արցախ:

«Քսան երկար ու ձիգ դարեր են անցել Գողգոթայից 
մինչև մեր օրերը, և ավաղ խաղաղության եղբայրության 
և սիրո ուսուցչի Աստվածաշունչ խոսքը շարունակում է 
մնալ որպես «ձայն բարբառոյ յանապատի»:

Պատրաստեց՝ Տիգրան դպիր Հակոբյանը

Գաղտնիք չէ, որ մարդու վրա մեծ ազդեցություն են 
թողնում նրա կարդացած գրքերը: Ֆյոդոր Դոստոևսկու 
«Դեռահասը» ստեղծագործության հերոսներից մեկը՝ 
նախկին պալատական Մակար Իվանով Դոլգոռուկին, 
իր կարդացած գրքի հերոսի քայլերից ազդված (որը 
գողացել էր իր աղքատ հարևանի միակ ապրուստի 
միջոցը՝ ձին), գողանում է իր ծառայի կնոջը, և այդ 
բացատրում է գրքից ազդված լինելու հանգամաքով:

Սակայն, մինչ մարդը կհասնի որոշակի հասունության 
տարիքի և կսկսի կարդալ խոր փոխաբերական 
միտք պարունակող գրական ստեղծագործություններ 
կամ բարոյադաստիարակող փիլիսոփայական 

տրակտատներ, նա իր առաջին ընթերցանությունները 
սկսում է հեքիաթներից: Ի դարի նշանավոր հոգեբան 
Ալֆրեդ Ադլերի կարծիքով՝ մարդու մոտ իր առաջին 
աշխարհայացքային արխետիպերը սկսում են 
ձևավորվել դեռևս 3-5 տարեկանում: Իսկ սա այն 
տարիքն է, երբ մարդը դեռևս ընթերցում կամ լսում է իր 
մայրիկի պատմած հեքիաթները: Ստացվում է այնպես, 
որ մարդու վրա ազդեցություն թողած առաջին գրքերը 
դառնում են հեքիաթները, որոնք, ազդելով ամեն մարդու 
վրա անհատաբար, հետագայում կերտում են հսկա 
հասարակություն՝ իր ուրույն մշակույթով, ժողովրդական 
հավատալիքներով և այլն:  Եթե ծանոթանանք մի քանի 
ազգերի կենցաղին և դրանց հեքիաթներին, ապա 
մեծ նմանություն կնկատենք երկուսի մեջ էլ: Օրինակ՝ 
հարստության մասին պատկերացումը շատ ազգերի 
հեքիաթներում հանդիպում է բացասական լույսի ներքո: 
Հարուստները միշտ ներկայացվում են որպես անարդար, 
անմիտ, ծույլ, չար անձնավորություններ, իսկ այն եզակի 
դեպքերում, որտեղ որ հարստությունը կամ հարուստը 
ներկայացվում է դրական լույսի ներքո, ապա այդ 
ստեղծագործության մեջ հերոսի հարստանալը լինում է 
հեքիաթի ավարտը: Նմանատիպ հեքիաթներ ունեցող 
ազգերի իրականության մեջ փողը, ինքնըստինքյան, 
սկսում է ձեռք բերել բացասական իմաստ և որակվում 
է որպես «ձեռքի կեղտ»: Մինչդեռ հակառակ պատկերն 
է տիրում սեմիտական և, ի մասնավորի, հրեական 

հեՔիաթները հասարակության 
ճարտարապետներ



իրականության մեջ: Այստեղ՝ ազգային հեքիաթներում, որոնք պահպանված են հրեական մեկնաբանական 
երկերում՝ Թալմում, Միդրաշում, Միշնայում և այլն, հարստության ձեռք բերումը դառնում է հեքիաթի սկիզբը, 
այլ ոչ թե ավարտը: Հարստության միշտ արժանանում են արդարներն ու Աստծո սիրելի ծառաները: Ակնառու 
է, որ նմանատիպ հասարակության մեջ հարստությունը երբեք չի կարող որակվել որպես «ձեռքի կեղտ», այլ 
ընդհակառակը՝ այն դառնում է Աստծո օրհնություն, քանի որ հարստությունը դիտարկվում է որպես արդարության 
վարձ, իսկ աղքատությունը՝ որպես մեղքի հետևանք: Հետևաբար, երբ փողին մի հասարակությունը դիտում է 
որպես Աստծո օրհնություն, այն բարձր արժեք է ստանում և չի կարող ծառայել անիրավության համար, այլ դառնում 
է բարիքի և բարերարության միջոց: Իսկ դա շատ վառ է արտահայտված ամբողջ Հին Կտակարանում և դրան 
հարակից հրեական գրականության, ինչպես նաև կենցաղավարության մեջ:

Բեռնար Շոուն երիտասարդների հետ զրույցների ժամանակ միշտ սիրում էր կրկնել. «Ասա՛, երիտասա՛րդ, թե ինչ 
գիրք ես կարդում դու այսօր, և ես կասեմ քեզ, թե ինչ հասարակության մեջ ես ապրելու վաղը»:

Պատրաստեց՝ Հարություն սրկ. Քեշիշյանը

հարցազրոյց հայր զակՔէոսի հետ (արևմտահայերէն)

- Հա՛յր սուրբ, ի՞նչ մարտահրաւէրներ կը դիմագրաւէ  
քահանան սփիւռքի մէջ, եւ ինչո՞վ կը զանազանուի հայ 
քահանայի առաքելութիւնը հայրենիքի սահմաններէն 
դուրս:

- Գիտէք, ամէն երկիր եւ իւրաքանչիւր համայնք իր 
խնդիրները կ՛ունենայ: Սակայն գլոբալիզացիոն այս 
դարուն կը կարծեմ, որ ե՛ւ սփիւռքի, ե՛ւ հայրենիքի մէջ հայ 
հոգեւորականին առջեւ կան այնպիսի մարտահրաւէրները, 
որոնք իրարմէ շատ չեն տարբերիր: Այդ տարբերութիւնը 
մատնանշելով կարելի է ըսել, որ Հայաստանի մէջ 
ազգապահպանման եւ հայոց լեզուի պահպանման խնդիր 
գրեթէ գոյութիւն չունի, սակայն սփւիռքի մէջ մենք այդ 
խնդիրը ունինք: 

Սակայն, Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ Հայ առաքելական 
եկեղեցին հայ երիտասարդներ եւ մանուկներ եկեղեցիին մէջ համախմբելու եւ դէպի եկեղեցի ներքաշելու (լուրջ) 
խնդիր ունի եւ տարբեր անկիւններէն պէտք է դիտենք այս հարցերը:

- Ձեր ծառայութեան վայրի` Կ.Պոլսոյ  մէջ, մանուկներն ու երիտասրդները անշուշտ ազդուած կ՛ըլլան օտար 
միջավայրէ, ի՞նչ մեթոդներ կը կիրառէք զանոնք եկեղեցիի մէջ (առաջնորդելու) համախմբելու համար:

- Իսթանպուլի Սուրբ Գէորգ եկեղեցիի մէջ մենք ունինք մասնաւոր մանկանց առաքելութիւն, ուր շաբաթը երկու 
անգամ 7-12 տարեկան երեխաներ կը հաւաքուին, որոնց կը սորվեցնենք շարականներ, կը կատարենք Սուրբ Գիրքի 
ընթերցում, աւետարանական բեմադրութիւններ` հայերէնով, զանազան միջոցառումներ, ուխտագնացութիւններ եւ 
այլն: Իսկ երիտասարդներու համար ունինք մասնաւոր դասընթացքներ` քահանայ-հոգեբանի մասնակցութեամբ, 
կը կազմակերպենք խոկումներ, քարոզներ եւ այլն:

Հայրենիքի կամ սփիւռքի մէջ հայ հոգեւորականի գլխաւոր խնդիրը առաջնորդութիւնն է, այսինքն` մենք մեր 
ժողովուրդին համապատասխան հոգեւոր ծառայութիւն կը մատակարարե՞նք, թէ ոչ. այդ է հիմնական խնդիրը, իսկ 
մնացեալը ատոր եղանակներն են: Հոգեւոր առաջնորդութիւն մատուցել չի նշանակեր միայն խորհրդակատարութիւն 
կատարել, այլ նաեւ Տաճարէն դուրս մեր հօտի զաւակներուն, եօթը տարեկանէն մինչեւ եօթանասունեօթը հոգեւոր 
առաջնորդութիւն մատուցել:

Իրենց ուրախութեան եւ դժուարութեան պահերուն մենք ո՞ւր ենք: Այս է մեր (խնդիրը) մարտահրաւէրը, եւ եթէ 
այս մասին մտածենք ու ծրագիրներ կազմենք, ժողովուրդ –հոգեւորական յարաբերութիւնը աւելի առողջ հարթակի 
վրայ կը դրուի:

- Հայր Սուրբ, իսկ սփիւռքի մէջ ո՞րն է Հայ եկեղեցիի դերը կրթութեան ոլորտէն ներս:
- Հայ առաքելական եկեղեցիի դերը միանշանակ կարեւոր է կրթութեան համակարգին մէջ: Մեր եկեղեցիի շարք 

մը հոգեւորականներ կրօնագիտութիւն եւ բարոյագիտութիւն կ՛աւանդեն հայ վարժարաններէն ներս, ինչպէս նաեւ 
հայոց լեզուի դասընթացքներ կը կազմակերպենք եկեղեցւոյ դահլիճներուն եւ յարակից սրահներուն մէջ, քանզի 
սփիւռքի կարեւորագոյն խնդիրներէն է հայոց լեզուի պահպանումը: Սփիւռքի մէջ Հայ եկեղեցւոյ հոգեւորականի 
առաքելութիւններէ է հայոց լեզուի անաղարտ պահպանումը:

- Իսկ ի՞նչ վտանգներ ու խոչընդոտներ կը դիմագրաւէ հոգեւորականը իր առաքելութեան ընթացքին` 
սփիւռքի մէջ:

- Ամենամեծ խնդիրը` խառն ամուսնութիւն է: Թուրքիոյ մէջ գրեթէ յիսուն տոկոսի հասած է այս թիւը եւ այդ արդէն 
ուծացում եւ մահ է մեզի համար: Իսկ Եւրոպայի եւ Ամերիկայի մէջ այս թիւը մինչեւ եօթանասուն տոկոսի հասած է: 
Մենք չենք կրնար մարդոց արգիլել ամուսնանալ ոչ հայերու հետ, բայց կրօնադաստիարակչական մեթոդներով մենք 



Ծաղկազարդը Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու գեղեցկագույն տոներից մեկն է: Տոնի խորհուրդը սերտորեն 
առնչվում է Քրիստոսի երկրավոր կյանքի մի դրվագի՝ Երուսաղեմ մուտքի հետ: Այս մասին փաստում են բոլոր 
ավետարանիչները: Քրիստոս ավանակի վրա նստած մտնում է Երուսաղեմ, իսկ մարդիկ, հանելով իրենց զգեստները, 
գցում են Քրիստոսի առաջ, նրա ճանապարհը զարդարում արմավենու ճյուղերով: Ժողովուրդը աղաղակում 
էր. «Օրհնություն Դավթի Որդուն, օրհնյալ լինի նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնություն բարձունքներում»: 
Ավետարանական այս դրվագը խորիմաստ է յուրաքանչյուր հավատացյալի համար, քանի որ ավարտն է Տիրոջ 
երկրավոր կյանքի և սկիզբը վերջին շաբաթի, ինչպես որ մենք աղոթքով և ծոմապահությամբ ավարտում ենք Մեծ 
պահքը և սկիզբը դնում նոր կյանքի: Տիրոջ մուտքի ժամանակ Երուսաղեմում սաստիկ դղրդոց է լինում, արտասովոր 
մի բան, ինչ-որ մի շարժում, որը խորհրդանշում է մեր ներսում կատարվող վերջին շարժը. մեր անձերը պատրաստ 
են ընդունելու Տիրոջը: Թեպետ Նա առավել հաճախ Երուսաղեմում էր լինում, սակայն ժողովուրդը երբևէ այսպես 
փառավոր չէր ընդունել նրան: Քրիստոս մեզ հետ է մեր կյանքի բոլոր օրերին, սակայն այդ փաստով այնպես չենք 
ուրախանում, ինչպես երուսաղեմացիները, և Տիրոջ հանկարծակի փառքի առաջ քաղաքի պես դղրդում են մեր 
հոգիները: Հիմա, երբ Տերն առավել է մոտենում մեզ, երբ լրանում է հոգենորոգվելու շաբաթը, մենք օրհնություն 
ենք առաքում Դավթի Որդուն, թող օրհնյալ լինի Նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով: Նրան օրհնաբանում էին նաև 
մանուկները, ուստի մեր եկեղեցում այս օրը հռչակվել է որպես մանուկների օրհնության օր:

Պատրաստեց Իշխան ուրկ. Քամալյանը

մտորումներ ԾաղկազարԴի շուրջ

ամէն ջանք ի գործ կը դնենք, որպէսզի հայ երիտասարդը համոզուի եւ ճիշտ ընտրութիւն կատարէ: Մենք հովուական 
ծառայութեամբ եւ տան այցելութեամբ առաւել մօտէն կը ծանօթանանք անոնց կենսական դժուարութիւններուն: 

Ես շատ կ՛ուրախանամ, երբ տեսնեմ Հայաստանի մէջ երիտասարդներ ներգրաւուած են եկեղեցական կեանքին 
մէջ: Կը մաղթեմ, որ անոնք ըլլան հոգեւորականներու քով, իրենց նեղութիւններն ու ուրախութիւնները կիսեն 
հոգեւոր հայրերու հետ: Թող Աստուծոյ օրհնութիւնն ու Աստուծոյ Խօսքը միշտ ուղեկցի իրենց:

Պատրաստեց՝ Դաւիթ դպիր Գիշեանը

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


