
Տնօրհնեք Ճեմարանում

 Դարեր շարունակ, Հայ Առաքել-
ական եկեղեցու ավանդության 
համաձայն, ամեն տարի Սուրբ-
ծննդյան և Հարության տոների 
ճրագալույցներին հաջորդող օրերի 

ընթացքում իրականացվում է 
տնօրհնյաց կարգ, որի ընթացքում 
օրհնվում են հավատավոր մարդ-
կանց տներն ու ընտանիքները, 
որպեսզի Աստված ամբողջ տարվա 
ընտացքում իրենց հետ միասին 
բնակվի նրանց ընտանիքներում:
   Այդպիսի տներից մեկում` Գևորգ-
յան հոգևոր ճեմարանում, Սուրբ 

Ծննդյան ճրագալույցից հետո 
նույնպես տեղի ունեցավ տնօրհնեքի 
արարողություն:
   Գաղտնիք չէ, որ Գևորգյան հոգևոր 
ճեմարանն իր սաների համար 

իրապես երկրորդ տուն է:
      Ամբողջ տարվա ընթացքում իրենց 
ընտանիքներից ու ծննդավայրերից 
հեռավորության վրա ապրող 
ճեմարանականների համար Ճեմա-
րանն իրապես վերածվել է մի մեծ 
ընտանիքի: Այս տան բնակիչներն 
էլ քրիստոնեական ընտանիքի 
օրինակով, Ճեմարանի տեսուչ Տ. 
Գարեգին վրդ. Համբարձումյանի 
հանդիսապետությամբ, իրականաց-
րին իրենց սիրելի տան օրնության 
կարգը: Աղոթքի ավարտին ճեմա-
րանի սաները, մեկ ընտանիքի պես, 
աղ ու հաց ճաշակեցին միևնույն 
սեղանից:

Գրական մրցույթ

  2015թ. դեկտեմբեր ամ-
սին Գևորգյան հոգևոր 
ճեմարանում հայտարարվել 
էր հոգևոր-գեղարվեստա-
կան մրցույթ, որի շրջա-
նակներում սաները մին-
չև դեկտեմբերի 31-ը 
Ճեմարանի տեսչությանը պետք է 
ներկայացնեին մեկական ստեղ-
ծագործություն՝ «Սա արե՛ք իմ 
հիշատակի համար» խորագրով:
 Նյութի շրջանակներում պետք 
է ներկայացվեր Սուրբ և անմահ 
պատարագի խորհուրդը՝ համեմված 
աստվածաբանական և հոգևոր 
խորքայնությամբ:

 Մրցույթը հոգևոր-աստ-
վածաբանական որևէ 
թեմա վերլուծելու և այն 
գեղարվեստական ոճով 
ներկայացնելու արժեքա-
վոր փորձառություն ձեռք 
բերելու առիթ եղավ 
ճեմարանի սաների համար, 
որի շնորհիվ սաներից 
շատերը բացահայտեցին 
իրենց ստեղծագործական 
կարողությունները:

    Մրցույթի նյութերն արդեն ներկա-
յացվել են Ճեմարանի տեսչության 
կողմից կազմված ստուգիչ հանձ-
նախմբին: Աշխատանքները ստու-
գելուց հետո առաջին երեք տեղերը 

զբաղեցրած սաները հանդիսավոր 
միջոցառման ժամանակ կստանան 
մրցանակներ, որի ընթացքում նաև 
կընթերցվեն նրանց աշխատանք-
ները:

քննաՇրՋանԸ ՍկՍՎեց

  Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, 
2015թ. դեկտեմբերի 28-ից սկը-
սած, տրվել է կիսամյակային 
քննությունների մեկնարկը, որը 
տևելու է մինչև 2016թ. հունվարի 30-
ը: Այդ օրերի ընթացքում ճեմարանի 
սաները քննություն են հանձնելու 
2015-2016թթ. ուսումնական տարվա 

առաջին կիսամյակի ընթացքում 
իրենց անցած բոլոր առարկաներից: 
Այս տարվա քննության կարգի մեջ, 
ճեմարանի տեսչության կողմից 
մտցվեցին որոշակի փոփոխութ-
յուններ:
 Ճեմարանի պատմության մեջ 
նորություն էին կենտրոնացված 
գրավոր քննությունները. սաները, 
անկախ լսարանից, այդ օրերին 
միասնական տարբերակով քննութ-
յուն հանձնեցին հայերեն, գրաբար, 
անգլերեն, ռուսերեն, եբրայերեն, 
հին հունարեն առարկաներից:
Քննական նոր տարբերակի նպա-
տակն էր խորությամբ ստուգել 
ուսանողների լեզվական գիտելիք-
ները և ամրապնդել ամբողջ տար-
վա ընթացքում ձեռք բերածը: 
Ճեմարանի սաներին մաղթում ենք 
հաջողություն քննական օրերի 
ընթացքում:

Գևորգյան ճեմարան
Էլ. պարբերական
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այԼաԴաՎաններԻ ՓրկուԹՅան հարցԸ

   Մինչ այլադավանների փրկության բուն հարցին անդրադառնալը, հարկ է խոսել 
քրիստոնեական փրկաբանության մասին: Ստորև քննարկենք մի քանի հարցադրումներ, 
որոնք ավելի հասկանալի կդարձնեն խնդրի էությունը: Ըստ քրիստոնեական 
վարդապետության՝ ինչպիսի՞ ճանապարհներ կան մարդու փրկության համար: 
Փրկության առաջնային և գլխավոր նախապայմանը Եկեղեցու անդամ լինելն է: Իսկ 
Եկեղեցու լիարժեք անդամ կարելի է լինել մկրտության միջոցով, քանի որ քրիստոնյաները 
Եկեղեցին ընկալում են որպես Քրիստոսի մարմին, որը սուրբ է և անարատ: Հենց այստեղ 
էլ հարց է առաջանում՝ ինչպե՞ս պետք է փրկվեն բոլոր այն արդարները, որ ապրել են 
մինչև Քրիստոսի ծնունդը, կամ այն մարդիկ, որոնք ապրելով հեռավոր այլադավան 
երկրներում, պատկերացում չունեն քրիստոնեության մասին: Արդյո՞ք առանց մկրտության 
փրկությունն ընդհանրապես կարելի է բացառել:
   Փրկության վերաբերյալ կա մեկ այլ կարծիք ևս, որը կոչվում է «թեոսոֆիական» 
(աստվածիմացական): Այս տեսակետին հարողները պնդում են, որ ամբողջ աշխարհում 
գոյություն ունեցող բոլոր մեծ կրոններն էլ, ըստ էության, նույնն են, քանի որ առաջնորդում 

են առ Աստված: Սակայն, որոշ կրոններում սրբազան է համարվում վրեժխնդրությունը, որոշ կրոններ թույլատրում են գողությունը, 
որոշ կրոններ այլադավանների սպանությունը: Եթե պնդում ենք, որ բոլոր կրոններն էլ ճանապարհ են առ Աստված, ապա 
ինչպիսի՞ն է Նա: Եթե հետևենք այս տեսակետին, ապա նաև անիմաստ կհամարենք Քրիստոսի խաչելությունը, որ եղավ մեզ 
մեր մեղքերից ազատելու և մահից փրկելու համար:
   Այսպիսով, ըստ քրիստոնեական փրկաբանության, մարդու համար փրկության միակ ճանապարհը Քրիստոսի Մարմնի՝ 
Եկեղեցու անդամ դառնալն է: Արդեն ասացինք, որ մկրտությունը նախապայման է, սակայն որոշ դեպքերում հնարավոր 
են բացառություններ: Օրինակ՝ քրիստոնեության վաղ շրջանում մի շարք նահատակներ վայրկյանական հրաշքից կամ այլ 
նահատակների մահապատիժների ընթացքում հենց նույն պահին հայտարարում էին, որ իրենք էլ են քրիստոնյա, ինչին 
հետևում էր նաև նրանց նահատակությունը: Այս մարդկանց համար Եկեղեցին հռչակում է, որ նրանք մկրտված են իրենց 
արյամբ: Հնարավոր են նաև բացառություններ այն մարդկանց համար, որոնք, չլսելով Քրիստոսի Ավետարանի մասին, ամբողջ 
կյանքում ապրել են առանց խղճի ձայնն արհամարհելու, կատարել են պատվիրանները՝ թեև երբևէ կարդացած չեն եղել դրանք:
Ի վերջո, մարդն ինքը չէ որ իրեն փրկում է, այլ Աստված, ուստիև Փրկողն Ինքը որոշում է՝ ում փրկել: Մենք միայն գիտենք այն 
վստահելի ճանապարհը, որով Քրիստոս պատվիրեց մեզ քայլել Իր փրկությանն արժանանալու համար: Երբ մենք հարց ենք 
բարձրացնում այլոց փրկության մասին, Քրիստոս մեզ պատասխանում է. «Եթե ես կամենում եմ, որ դա ապրի, մինչև որ ես գամ, 
այդ քեզ ի՞նչ հոգ, դու արի՛ իմ հետևից» (Հովհ. ԻԱ 22):

Պատրաստեց Վլադիմիր սրկ. Գևորգյանը

ԳարեԳԻն ա կաթՈՂԻկՈՍ. «Ո՞Վ Է կամ Ի՞նՉ Է աՍՏՎաԾ»

   Աստծո մասին պատկերացումները տարբեր կրոններում, իմաստասիրական տարա-
տեսակ հոսանքներում ամենատարբեր կերպերով են արտահայտվում։ Անժխտելի է՝ 
յուրաքանչյուր կրոնի մեջ կարելի է գտնել աստվածային ճշմարտության և իմաստության 
սերմեր։ Ու թեև աթենական ազնիվ փիլիսոփաներն իրենց դերն ունեն Ճշմարտության 
ճանաչման համաշխարհային գործում, սակայն, ինչպես եղծում է հանճարեղ Կողբացին. 
«Սիրում եմ նրա Աստված փնտրելու պատրաստակամությունը, բայց ամբարտավանությունը 
չեմ գովերգում» (Պլատոնի մասին), ապա թե՝ «նրանք ոչ թե պաշտում են Պատճառը, այլ 
հետևանքները»։
   Երջանկահիշատակ Գարեգին Ա Կաթողիկոսի թողած բազմաժառանգ գիտական, 
գրական, քարոզչական ժառանգության մեջ յուրահատուկ ոգեկանությամբ, զգայականից 
վեր՝ զգացական լծակներով են ներկայացվում և բացատրվում քրիստոնեական 
աստվածաբանության խարիսխ կազմող գրեթե բոլոր հիմքերը։ Երանաշնորհ Հայրապետը 
նրբությամբ և մարդկային աստվածակնիք ոգեկան լեզվով դառնում է Աստծո «թարգմանը», 
բացահայտում Նրան Իր տարբեր կողմերով։
       «Ո՞վ է կամ Ի՞նչ է Աստված», - հարցադրում է Հայրապետը։ Այս հարցին պատասխանելու 
համար նախ անհրաժեշտ է գիտակցել Աստծո գոյությունը՝ որպես տիեզերքի և մարդու 
Արարչի. մարդուն և նրան շրջապատող աշխարհի ճանաչումով է սկսվում գիտակցումն ու 
հավատն առ Աստված՝ որպես Արարչի, Սիրո, Ամենազորության և Պարզության կատարյալ 
դրսևորման։ Դրանց մասին գիտելիքը, սակայն, մեզ տրվում է աստվածային հայտնությամբ, 
գիտակցված շնորհով, Սուրբ Հոգու ներգործությամբ։
    Բանիբուն Հայրապետն Աստծուն մարդկային սահմաններում՝ «Անժամանակը ժամանակի մեջ», բանաձևում է որպես 
Պատճառ տիեզերքի և մարդու, որի համար բանականությունը բնութենական հատկանիշ է, այլապես տիեզերքի կարգն ու 
կանոնը անբացատրելի պիտի լինեին։ Սակայն Աստծո մասին նման բացատրությունները թե՛ իմաստասիրական շրջանում, 
թե՛ այսօր անհրաժեշտ են լոկ խստասիրտ և գիտական բացատրություններ փնտրելու հիվանդագին մոլուցք ունեցող մտքերի 
համար:
       Հոգեկիր Հայրապետը նշում է, որ թեև Աստված մշտապես անճանաչելի է և մարդկային ամենապերճախոս լեզուն չի կարող 
ներկայացնել Նրան և Նրա կատարած անքննելի գործերն ամենաչնչին չափով անգամ, սակայն,  դրա հետ մեկտեղ այնքան 
մեծ է, որ Նրա առատ Սերը մշտապես հասանելի է մեր հոգիներին և մենք ամենուր և ամեն ժամ կարող ենք մեր կյանքում զգալ 
Անհասանելիի ներկայությունը։
    «Մեր Աստված Իր մեծությանը նախանձախնդիր, փղոսկրե աշտարակում կամ յոթներորդ երկնքում ապրող աստված չէ, նա 
իր անսահման Մեծությունը դրսևորում է մարդկանց հանդեպ Սիրուց խաչ բարձրանալով», - ասում է Հայրապետը։ Ուրեմն 
աստուած Սեր է. «այն ատեն մենք, եթե մարդ ենք, չենք կըրնար չըլլալ Սիրո Ճառագայթ» (Գարեգին Ա Կաթողիկոս Ամենայն 
Հայոց):
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         Մեզանից շատերը վստահաբար 
կարդացել են Սոդոմի կործանման 
պատմությունը: Հայրախոսական 
գրականության էջերում տար-
բեր են դրա կործանման 
պատճառ հանդիսացող մեղ-
քերի բացահայտումներն ու 
մեկնաբանությունները: Ավան-
դական տարբերակներից են 
արվամոլությունը (Ծննդ. ԺԹ 
5), որը երբեմն քաղաքի անունով 
կոչվում է սոդոմիա և այլն: Բանն 
այն է, որ մեկնիչները գրեթե միշտ 
այդ մեղքը կապում են անբնական 
սեռական իրականության հետ: 
Սակայն ո՞րն է Սոդոմի կործան-
ման իրական պատճառը, ո՞րն էր Սոդոմի մեղքը:
 Սոդոմի մեղքի մասին Եզեկիելի մարգարեության ԺԶ 
49-ում հստակ նշվում է՝ ամբարտավանություն, հացով 
լիացածություն, գինու մեջ հղփացածություն, մեծամտություն 
ու մեղկ (իգասեր, իգամոլ, ցոփ, խենեշ, հեշտասեր) կյանք, 
ինչպես նաև անտարբերություն, քանի որ աղքատին և 
տնանկին օգնության ձեռք չէին մեկնում: Մարգարեությունից 
երևում է, որ Սոդոմի կործանման պատճառ հանդիսացող 
մեղքը միայն խախտված սեռական կյանքի հետ չէր կապված: 
Մյուս կողմից, կարդալով այս մեղքերի մասին՝ մի պահ հարց 
է առաջանում՝ մի՞թե Աստված այնքան դաժան է, որ այսպիսի 
մեղքերի համար մի ամբողջ հասարակություն վերացնի, չէ՞ որ 
այդ մեղքերը հատուկ են մեզանից շատերին: Սոդոմի մեղքի 
բացահայտման հետ կապված մի հետաքրքիր պատմություն է 
պահպանվել հրեական մեկնություններում՝ Թալմուդում, որտեղ 
պատմվում է, թե քաղաքում ընդունված օրենքների համաձայն 
չէր կարելի օգնել աղքատներին, որ եթե երկու հոգի կռվեն և 
մեկը պաշտպանվի, ապա պաշտպանվողն է մեղավորը և այլն: 
Թալմուդը պատմում է, թե ինչպես մի անգամ Ղովտի դուստրը 
որոշում է կերակրել ինչ-որ աղքատի: Օրերն անցնում են, 

սակայն աղքատը սովամահ չի 
լինում: Իվերջո, պարզ է դառնում, 
որ «անօրինության» պատճառը 
Ղովտի դուստրն է, և քաղաքի 
մեծամեծները որոշում են 
սպանել նրան: Վերջինս սկսում 
է աղաղակել առ Աստված և 
խնդրում է նրա օգնությունը, որին 
ի պատասխան Աստված ասում է. 
«Իջնեմ, որպեսզի տեսնեմ, իրոք 
նրանք անում են այնպես, ինչպես 
ինձ հասնող աղաղակն է ասում» 
(Ծննդ. ԺԶ 21): Պարզ է, որ 
քաղաքում ամեն բան շեղվել էր 
բնական հունից, կամ մի խոսքով, 
խախտվել էր մարդկանց մեջ 

դրված բնական օրենքը:
   Ծննդոց Գրքի ընթերցանությունից պարզ է դառնում, որ 
եթե այդ մեղքերը Սոդոմի բնակիչների մի մասինը միայն 
լինեին, Աստված չէր կործանի քաղաքը, ինչպես խոստացել 
էր Աբրահամին (Ծննդ. ԺԸ 23-32): Սակայն Սոդոմի մեղքի 
ծանրությունը դրա համատարած, հասարակային լինելն 
էր, որը երևում է Աստծո և Աբրահամի հիշյալ զրույցից. 
այնտեղ անգամ տասը արդար չգտնվեց: Անօրինությունները 
դարձել էին պարտադիր օրենք, իսկ նմանատիպ 
հասարակությունները բուժման ենթակա չեն, դրանք պետք 
է հեռացնել «վիրահատական» ճանապարհով: Ահա թե ինչու 
Աստծո վճիռն այդքան դաժան է լինում:
    Հ. Գ. Որքա՜ն գեղեցիկ և օգտակար կլիներ, եթե այս Նոր 
Տարում մեր յուրաքանչյուր առավոտը մի այսպիսի մտածումով 
սկսեինք. որքան օրվա ընթացքում չարիք գործենք, այդքան 
աշխարհն ավելի կնմանվի Սոդոմին:
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   Կյանքը և առողջությունը՝ որպես պարգև, տրվել են մեզ Աստծո կողմից. «Կյանքը նրանով էր։ Եվ այդ կյանքը մարդկանց 
համար լույս էր» (Հովհ. Ա 4)։ Կործանարար սովորություններով և անառողջ ապրելակերպով կյանքը կրճատելը մեղք է Աստծո 
առջև, քանի որ դրանով մենք անտեսում ենք Տերունի շնորհը՝ կրճատելով փրկությանը ձգտելու մեզ տրված ժամանակը: 
Աստվածաշնչի մեջ չկա ոչ մի ուղղակի ակնարկ ծխախոտի վերաբերյալ, սակայն առկա են որոշ սկզբունքներ, որոնք ցույց են 
տալիս ծխելու պատճառած հոգևոր վնասները:
   Հաճախ «Մի´ սպանիր» պատվիրանը մեկնվում է դիմացինի կյանքը խնայելու տեսակետից, սակայն Տիրոջ համար 
յուրաքանչյուր կյանք սուրբ է՝ այդ թվում նաև մեր սեփականը: Հոգևոր և հավիտենական կյանքին հավատալով հանդերձ՝ մենք 
իրավունք չունենք անտեսելու մեզ ձրիաբար տրված մարմնական կյանքը: Հոգու առավելության գիտակցումը մեզ իրավունք 
չի տալիս անարգելու մարմինը՝ Սուրբ Հոգու տաճարը, որը մենք պարտավոր ենք անարատ և մաքուր պահել, ինչպես նշում է 
Պողոս առաքյալն իր նամակներից մեկում. «Չգիտե՞ք, թե ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ է, և որն ստացել 
եք Աստծուց» (Ա Կորնթ. Զ 19): Ուստի հոգու մաքրությունից ոչ պակաս կարևոր է մարմնի սրբությունը:
   Մեր ժամանակներում դժվար է ամբողջովին առողջ լինել, քանի որ կամա թե ակամա ստիպված ենք սնվել քիմիական 
հավելումներով աճեցված պարենով, շնչել աղտոտված օդը: Սակայն Երկիր մոլորակի այս վիճակը մարդկության ընդհանրական 
սխալն է, իսկ ծխախոտը յուրաքանչյուր անհատի ընտրությունն է:
     Գաղտնիք չէ, որ ծխախոտը կախվածություն է առաջացնում և ստիպում մարդկանց տարատեսակ արդարացումներ փնտրել: 
Կախվածությունը որևէ նյութական բանից մարդու կյանքում խախտում է հոգու և մարմնի ներդաշնակությունը. մարդն սկսում 
է իր ուշադրությունն ավելի ու ավելի սևեռել նյութական աշխարհի վրա, որի հետևանքով մոռացության է մատնում իր հոգևոր 
աշխարհը, հոգու կարիքներն ու հոգևոր կյանքը: Արդյունքում նա դառնում է իր կրքի գերին, որից և ապականվում է հոգին, միտքը 
դատարկվում է կենդանի առույգությունից և մարդը զրկվում է իր աստվածային առանձնաշնորհումից՝ ազատ կամքից: Մարդն 
սկսում է պաշտել սեփական մոլությունները, ինչպես կուռքերի, իսկ «Կռապաշտն Աստծո թագավորության մեջ ժառանգություն 
չունի» (Տե՛ս Ա Կորնթ. Զ 9-11), - ասում է Պողոս առաքյալը: Այս կիրքը գայթակղության քար է՝ մեր փրկության ճանապարհին 
դրված, որը մենք կարող ենք հաղթահարել աղոթքի և պահեցողության միջոցով:
     Ի վերջո, Քրիստոս պատվիրում է սիրել մեր ընկերներին մեր անձի պես (Ղուկ. Ժ 27), որի համար նախ պետք է սովորենք 
մեր անձը սիրել: Իսկ սիրել սեփական անձը նշանակում է գնահատել Աստծուց մեզ տրված մեծագույն շնորհը՝ ապրելու 
հնարավորությունը:

Պատրաստեց Գոռ սրկ. Համբարձումյանը

Ո՞րն Էր ՍՈԴՈմԻ մեՂքԸ

«Ով ոք սովոր է ի թութուն,
Բազում վնաս գործէ հոգոյն,

Վնաս հոգոյն և վիշտ մարմնոյն,
Ձեռօքն աւեր առնէ զիւր տուն»:

«Սիրտ սևացեր է մէջ փորուն,
Հոգին զրկեալ է ի լուսոյն,
Բնաւ չյիշէ նա զօր մահուն

Եւ ոչ խնդրէ զարքայութիւն»:

ԾԽեԼու հՈԳեՒՈր ՎնաՍներԸ

Հովհաննես Տաղասաց (ԺԷ դար) 



  Համաձայն տարածված կարծիքի՝ ինքնասպանությունն ան-
ներելի մեղք է համարվում: Սակայն մենք կառանձնացնենք 
ինքնասպանության երկու տեսակ, որոնցից մեկն առաջնորդում է 
մահվան, իսկ մյուսը՝ փրկության: Խոսելով առաջին պարագայի 
մասին՝ մենք կարող ենք բազում հայտնի օրինակներ բերել, 
որոնցից ամենից ակնհայտը Հուդայի օրինակն է: Թեև Պետրոս 
Առաքյալը ևս ուրացավ Տիրոջը, սակայն նրա զղջումն արտասուքի 
և ապաշխարության առիթ եղավ, մինչդեռ Հուդայի զղջումը դարձավ 
հուսահատության պատճառ և ինքնասպանության շարժառիթ: Այս 
արարքի մասին մի քանի տեսակետ գոյություն ունի: Համաձայն 
մեկի՝ դրանով նա ցույց տվեց իր ամբարտավանությունը, քանի որ 
իր մեղքը Տիրոջ ողորմությունից զորեղ համարեց: Մյուս տեսակետի 
համաձայն՝ նա փորձում էր Քրիստոսին ստիպել պայքարել և վերացնել իր թշնամիներին և երբ տեսավ, որ Հիսուս միևնույն է չի 
պայքարում, հուսահատվեց՝ կարծելով, որ ամեն ինչ վերջացավ, և ինքն այլևս չի կարող Քրիստոսի հետ թագավորել, քանի որ 
Քրիստոս հստակորեն քայլում էր դեպի խաչի մահը: Ինքնասպանության այս տեսակը զուրկ է սիրո որևէ մասնիկից:
Մինչդեռ մեծագույն սերն, ըստ մեր Տիրոջ Ավետարանի, այն է, երբ մեկն իր կյանքը տալիս է ուրիշի համար (Հովհ. ԺԵ 13): 
Ահավասիկ և «ինքնասպանության» մյուս տեսակը, որն ավելի հաճախ կոչում ենք անձնազոհություն, և որը փրկության առիթ է 
հանդիսանում:
    Երբ խոսում ենք անձնազոհության մասին, առաջին և մեծագույն օրինակը, որ արթնանում է մեր մտքում, Տեր Հիսուս 
Քրիստոսի օրինակն է, որ Իր Աստվածային բարձրությունից խոնարհվեց, մարդացավ և հանուն այդ մարդու գիտակցաբար 
քայլեց դեպի մահ, որով նաև օրինակ տվեց մեզ, ինչպես նշում է Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչը. «Սերը նրանո՛վ ճանաչեցինք, 
որ Հիսուս իր կյա՛նքը տվեց մեզ համար. մենք էլ պարտավոր ենք մեր եղբայրների համար տալ մեր կյանքը» (Ա Հովհ. Գ 16):
   Սակայն, բացի Տիրոջ օրինակից, մենք կյանքում անձնազոհության շատ օրինակներ ունենք: Այսպես մեզ համար 
անձնազոհության փայլուն օրինակներ են սուրբ մարտիրոսները, որոնք իրենց կյանքն էին զոհում հանուն Աստծու սիրո՝ Նրան 
չուրանալով ոչ մի պարագայում: Իրենց զոհաբերությամբ սուրբ մարտիրոսները դարձան «Եկեղեցու սերմերը»: Կատարյալ սիրո 
մեկ այլ դրսևորում է հանուն հայրենիքի կատարված ինքնազոհաբերումը: Այսպիսի օրինակները երբևէ չեն պակասում հայերիս 
կյանքից: Մինչ օրս էլ մեր հայորդիներն իրենց երիտասարդ ու ծաղկուն կյանքը պատարագում են հայրենիքի և ազգի անվտանգ 
ու լուսավոր ապագայի զոհասեղանին թե՛ մարտի դաշտում նահատակությամբ, թե՛ հասարակական կյանքում անձնվեր և 
անշահախնդիր ծառայությամբ: Այսպիսի մարդիկ մշտապես հերոսացվել են ու սրբության պսակի արժանացել: Հենց անձնազոհ 
և ինքնամոռաց սիրո համար էր, որ 2015 թ.-ի ապրիլի 23-ին Հայոց եկեղեցու կողմից սրբադասվեցին Հայոց Մեծ Եղեռնի 
ընթացքում հանուն հավատի և հանուն հայրենիքի նահատակության պսակ ընդունած այն հայորդիները, որոնք օրինակ և 
բարեխոս դարձան բարոյալքման, ազգուրացության և անտարբեր ինքնահավանության մեր դարում:
    Այսպիսով, անձնազոհության գլխավոր հատկանիշը սերն է, կատարյալ սերն Աստծո, Հայրենիքի, ազգի, ընկերոջ և կամ 
անծանոթ մեկի նկատմամբ: Այս առաքինությունը մերժում և վերացնում է վարակիչ ու հոգեսպան անտարբերությունը, որը 
երջանկահիշատակ Գարեգին Ա Հայրեպետի բնորոշմամբ ութերորդ մահացու մեղքն է, որից թող ազատի ու հեռու պահի մեզ 
բոլորիս Ամենակարող Աստված՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, մեր բոլոր սրբերի բարեխոսությամբ:

Պատրաստեց Վլադիմիր սրկ. Գևորգյանը

ՍուրԲ ԲարՍեՂ մեԾ

  Սուրբ Բարսեղ Մեծը Եկեղեցու նշանավոր հայրերից և աստվածաբաններից մեկն է: 
Լինելով Կեսարիայի հայրապետ՝ նա թողել է մի այնպիսի ժառանգություն, որը, դուրս 
ելնելով իր ապրած ժամանակից և վայրից, սփռվում է քրիստոնյա աշխարհով մեկ: 
Նրա գրչին է պատկանում Սուրբ Պատարագի խորհրդակատարության աղոթքների 
զգալի մասը, մեկնություններ, աստվածաբանական երկեր և կանոններ, առանց որոնց 
դժվար է պատկերացնել մեր քրիստոնեական իրականությունը: Սուրբ Բարսեղն 
ապշեցնում էր ժամանակակիցներին իր գիտելիքների պաշարով: Նա հմուտ էր ինչպես 
աստվածաբանության, այնպես էլ փիլիսոփայության, հռետորության, աստղագիտության 
ու բժշկության մեջ: Նրա կյանքի ականատես սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի ազգական 
Ամփիլոքոս Իկոնիացին (Դ դարի երկրորդ կես) ասում է. «Նա մի նավ էր՝ այնքան 
ծանրաբեռնված գիտելիքներով, որքան կարող է կրել մարդկային բնությունը»:
       Սուրբ Բարսեղը ծնվել է սրբակենցաղ ընտանիքում: Մանկուց տիրապետել է Աստվածաշըն-
չին: Սուրբն իր հիմնական ուսումն ստացել է Աթենքում՝ իմաստասիրության մայրաքաղաքում: 
Այնուհետև, հաղորդակից լինելով բազում հայրերի և անապատականների կյանքին, մեծ 
հոգևոր գիտելիքներ է կուտակել: Նա ստացել է մինչև անգամ եպիսկոպոսական աստիճան 
և բազմել Կեսարիայի մետրոպոլտական աթոռին: Երանելին մեծ պայքար է մղել Դ դարի 
վտանգավոր և կործանիչ հերետիկոսության՝ արիոսականության դեմ և գաղափարապես 
պարտության մատնել Հռոմեկան Կայսրության տարածքում կռապաշտությունը 
վերականգնելու փորձ արած Հուլիանոս Ուրացող կայսերը, որն իր հետ ուսանել էր Աթենքի 

փիլիսոփայական դպրոցում: Նա բազմաթիվ հրաշքներ է գործել, որոնց մասին վկայում են վարքագիրները: Հասնելով ծերության 
հասակին՝ սուրբ Բարսեղը հանգչել է ի Քրիստոս՝ ավարտելով իր երկրային կյանքի պայքարով և դժվարություններով լի օրերը:
     Սուրբ Բարսեղ Մեծը մեզ համար լոկ պատմական դեմք չէ, այլ Քրիստոսի Խորհրդավոր Մարմնի կենդանի անդամներից մեկը, 
որին հաղորդակցվում ենք իր թողած գործերի և աղոթքների միջոցով, որոնք առ այսօր կենդանացնում են հավատացյալների 
հոգին և սրբության ճանապարհով ուղեկցում դեպի փրկություն և հավիտենական կյանք:

Պատրաստեց Լոնգի դպիր Ավետիսյան

ԻնքնաՍՊանութԻՒն - անՁնաԶՈհուԹՅուն

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


