
Ստեղծագործական կյանք

Օրերս Գևորգյան հոգևոր 
ճեմարանի «Սերմնացան» 
գրական ակումբի անդամները 

հրապարակվեցին ՀՊՄՀ 
հումանիտար գիտական 
գրադարանում գործող 
«Չորեքշաբթի» գրական ակումբի 
ժողովածուում:

ՈւխտագնացՈւթյՈւն

Փետրվարի 12-ին՝ Սբ. Գրիգոր 
Լուսավորչի չարչարանքների 
և մուտն ի վիրապի տոնի օրը, 

տեղի ունեցավ Ճեմարանի 
առաջին լսարանի սաների 
ուխտագնացությունը դեպի Խոր 
Վիրապ:

ՄշակՈւթային կյանք

Մարտի 13-ին Ճեմարանում 
էր հանրահռչակ երաժիշտ 
Տիգրան Համասյանը, որը մի 
հետաքրքիր զեկուցում ընթերցեց 

երաժշտության մասին և մեզ 
հաղորդ դարձրեց իր իսկ մշակած 
հոգևոր երաժշտությանը:

ԴաՍախոՍՈւթյՈւն

Մարտի 18-ին Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանում էր ՀՀ ՊՆ ԻԲ 
պետ. քհծ. 2-րդ դասի պետական 

խորհրդական Ս. Սեդրակյանը, 
որը մի հետաքրքիր զեկուցում 
ընթերցեց զինապարտության 
օրենքի մասին:

ԲանախոՍՈւթյՈւն

Մարտի 18-ին Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանում էր Շողակաթ 
հ ե ռ ո ւ ս տ ա ը ն կ ե ր ո ւ թ յ ա ն 
ծրագրերի տնօրեն 
Արա Գալոյանը, որը մի 
բազմաբովանդակալի զեկուցում 
ընթերցեց Տիգախոց Գեղարդի 

մասին:

խոկՄան արարողՈւթյՈւն

Մարտի 21-ին Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանի սաները Մայր 
Աթոռի միաբանների հետ Մայր 
Տաճարում իրականացրեցին 
խոկման արարողություն, 

օրին ներկա էին տարբեր 
համալսարանների ուսանողներ, 
բանակայիններ և այլք:

Գևորգյան ճեմարան
Էլ. պարբերական
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Քրիստոսի խաչելության 
և Հարության պատմական 
ի ր ա դ ա ր ձ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը 
համընկնում են հրեական 
Պասեքի տոնի հետ: Այդ 
տոնի ժամանակ հրեաները 
հիշատակում են Մովսեսի 
առաջնորդությամբ Ելքը 
Եգիպտոսից, որն ազատեց 
նրանց գերությունից: Վաղ 
շրջանում այդ տոնը շատ 
մեծ կարևորություն է ձեռք 
բերում հրեա ժողովրդի 
կյանքում և հատկապես այլ՝ 
Ասորական, Բաբելոնյան, 
գերությունների շրջանում: 
Աստվածաշնչում, ի 
մասնավորի Ելից և 
Երկրորդ Օրինաց գրքերում, ընդգծվել են Պասեքը 
հիշատակող տեղիները (Բ Օրենք Զ 20, Ելք ԺԲ 26, Ելք 
ԺԳ 8, 14), որտեղ բոլորի մեջ էլ երևում է հորը հարց 
տվող զավակը, որ հարցնում է  տոնի մասին, իսկ 
հայրը պատմում է նրան, թե ինչպես Աստված ազատեց 
իրենց Եգիպտոսի գերությունից: Միևնույն գրքում մի 
քանի անգամ հանդիպող այս նույն արտահայտությունը 
վկայում է դրա կարևորության մասին: Իրականության 
մեջ այդ հարցը հնչում էր կրտսեր որդու կողմից նաև 
Պասեքի տոնի ընտանեկան ծեսի ժամանակ, երբ 
հրեական ընտանիքը հավաքված էր լինում սեղանի 
շուրջ: Քրիստոսի Հարության տոնն էլ հետագայում 
առաջին դարի եկեղեցում տոնվում էր հրեական 
տոնի ժամանակ՝ Նիսան ամսվա 14-ին (մարտի 21-ին 
հաջորդող լիալուսին):

Այս երկու տոները բացի ծիսական զուգահեռներից 
ունեն նաև գաղափարական նմանություններ, որոնք 
շատ գեղեցիկ է արտահայտել նաև հանրահռչակ 
Հոլիվուդյան ռեժիսոր և դերասան Մել Գիբսոնը՝ իր 
«Քրիստոսի չարչարանքները» ֆիլմում. երբ Քրիստոսին 
ձերբակալում են և տանում են չարչարելու, Մարիամ 

Մ ա գ դ ա ղ ե ն ա ց ի ն , 
գիշերը հանկարծակի 
ա ր թ ն ա ն ա լ ո վ , 
Աստվածածնին է 
ուղղում Թալմուդյան 
գրականության մեջ 
հայտնի հրեական սեդերից 
մի հարց. «Ինչո՞վ է 
տարբերվում այս գիշերը 
մյուս բոլոր գիշերներից», 
որին ի պատասխան 
Մարիամ Աստվածածինը 
պատասխանում է. 
«Քանի որ այն ժամանակ 
մենք ստրուկ էինք, իսկ 
հիմա՝ այլևս ոչ»: Առաջին 
հայացքից իր ժամանակի 
իրողությունների հետ կապ 

չունեցող այս արտահայտությունը մարդուն տանում է 
դեպի հեռավոր Եգիտական անապատ, երբ գիշերով 
հրեաները դուրս էին եկել եգիպտոսից և փախչում էին 
դեպի Կարմիր ծով, և այդ ամբողջ տեսարանը կապում է 
նորօրյա գիշերվա հետ, երբ նույն հրեաները Քրիստոսին 
ձերբակալել էին և տանում էին քահանայապետի 
առաջ հարցաքննելու, չարչարելու և Պիղատոսի առջև 
դատապարտելու: Եվ այդ պատմական երկու գիշերների 
միջև կապ է ստեղծում հարց ու պատասխանը, ըստ 
որի Քրիստոս դառնում է մարդկանց գերությունից 
ազատողը:

Երբ այսօր՝ ճրագալույցի գիշերը, ձեր զավակը 
տեսնի փողոցում քայլող մի շարք մարդկանց, որոնք 
իրենց ձեռքին լույս կունենան, և կհարցնի, թե այս 
ի՛նչ տարօրինակ գիշեր է, ինչո՛ւ են այսօր մարդիկ 
լույս տանում, ինչո՛վ է այս գիշերը տարբերվում մյուս 
գիշերներից, դուք կարող եք նրան պատասխանել. 
«Այդպես է, քանի որ մի ժամանակ մենք ստրուկ էինք, 
իսկ հիմա՝ այլևս ոչ»:

Պատրաստեց՝ Հարություն սրկ. Քեշիշյանը

Զատիկը սիրված եկեղեցական տոներից է հայոց 
մեջ։ Այն համեմված է ազգային երգերով, պարերով, 
խաղերով, այլևայլ սովորույթներով։ Զատկի օրը, ասում 
էին, բախտ են բաժանում. ով այդ օրը քներ՝ բախտից 
կզրկվեր։ Հարության տոնին մատաղ էին եփում։ 

Մատաղը սովորաբար հասարակական էր, այսինքն՝ 
համայնքի, գյուղի բոլոր ընտանիքները մաս ունեին այդ 
մատաղի մեջ։ Հավաքված դրամով նախապես գնված 
մեկ կամ մի քանի եզները, կամ մի քանի ոչխարները 
շաբաթ երեկո մորթվում էին եկեղեցու բակում և գիշերը 

եփվում խոշոր կաթսաներում։ Զատկի մատաղը 
«ախառ» էր կոչվում և տարվա ամենաթանկ 
մատաղն էր համարվում։ Բոլոր ցանկացողները 
մատաղի արյան մեջ թաթախում էին բռինչ 
ծառի հաստ ճյուղը և տնկում իրենց այգում կամ 
արտում՝ այն չար աչքից պաշտպանելու համար 
և դրանով փորձում էին ապահովել տարվա 
բերքառատությունը։ Զատկական մատաղը հսկում 
էին համայնքի կողմից ընտրված արդար մարդիկ, 
իսկ եփվող կաթսաների շուրջ հավաքված 
երիտասարդները մինչև լույս խաղում էին 
զատկական ամենասիրված խաղը՝ ձվախաղը։ Ողջ 
գիշեր մատաղի շուրջ երգվող երգերի թեմաները 
առընչվում էին գարնան գալստի ավետումին, 

Զատկի տոնի աԶգային աՎանԴՈւթյՈւններԸ

ՊաՍեքի եՎ ՍԲ. ՀարՈւթյան տոների ԶՈւգաՀեՌներԸ



Քրիստոսի Հարության ավետումին կամ ձվերի, ախառի, կարմիր Զատկի հիշատակումներին։ Այդ նույն գիշեր ում 
տանը երեխա ծնվեր՝ մեծ բախտավորություն էր համարվում։ Զատկի գիշերը ծնված երեխան եղունգ նայելու և 
գուշակելու շնորհքով օժտված էր համարվում։ Նրա հայրը գառ կամ սև ուլ էր մատաղ անում և թիակները պահում, 
որպեսզի նորածինը մեծանալուց հետո այդ գառան թիակներին նայելով գուշակություններ աներ, գտներ կորած, 
գողացված իրերը և այլն։ Ոմանք տանիքին դնում էին մի կտոր հաց և հետևում, թե ուր կտանի թռչունը. եթե 
թռչեր գերեզմանների կողմը, գուշակողը մինչև մյուս Զատիկ կմահանար։ Կիրակի առավոտյան ժամերգությունից 
հետո շատերը նախապես պայմանավորված լինելով, «ողջումաղբեր» կամ «ողջումաքույր» էին դառնում, 
այսինքն՝ քահանայի օրհնությունն ստանալով, եղբայրանում ու քույրանում էին միմյանց հետ։ Զատկական քույր-
եղբայրությունը սրբորեն պահվում էր և խորապես հարգվում հասարակության կողմից։ Նրանց միջև ամուսնությունը 
խստիվ արգելվում էր։ Բոլոր նշանված աղջիկներին փեսացուի ընտանիքից վզին կամ պոզին կարմիր ժապավեն 
կապած մի գառ էին ուղարկում՝ որպես մատաղացու, և խնամիների այցելության պահին մատաղն եփված էր լինում։ 
Այս տոնակատարությունները տևում էին 7 օր՝ միչև Կրկնազատիկ։

 Անշուշտ վերը նշված այս հավատալիքները սնոտիապաշտական երևույթներ են և իրենց մեջ Աստվածաշնչային 
որևէ հիմք չունեն: Դրանք ժողովրդի մեջ մտել են տարբեր ավանդություններից, և ժամանակի ընթացքում քարացել 
են որպես տեղային սովորություններ: Եկեղեցին, դեմ լինելով նմանատիպ սնոտիապաշտ սովորությունների, դրանք 
մաքրել է իրենց վտանգավոր մասերից, և թողել միայն անմեղ ուրախության հատվածները:

Պատրաստեց Ռոման սրկ. Մարուքյանը

ՉԷ աՍտ, այԼ յարեաՒ
Հիսուս Քրիստոսի Հարության տոնը կամ 

Զատիկը Հայ Առաքելական եկեղեցու հինգ 
տաղավար տոներից է: Հարության տոնը 
հանդիսանում է եկեղեցական տոների առանցքը 
որպես կարևորագույն տոն քրիստոնեական 
բոլոր եկեղեցիների համար: Հարության տոնը 
կոչվում է նաև Զատիկ, քանի որ Քրիստոսի 
հրաշափառ Հարության հաղթանակը մահվան 
դեմ մարդկությանը հնարավորություն տվեց 
անցնել չարչարանքների միջով և, չարչարակից 
լինելով Քրիստոսին, զատվել և մաքրվել մեղքերից: 
Ավետարանական տեղիները մեզ պատմում են, որ 
Քրիստոսի խաչելությունից և մահվանից հետո Նրա 
մարմինն իջեցվում է խաչից և դրվում վիմափոր 
գերեզմանի մեջ, իսկ երեք օր անց գերեզման են 
գալիս Յուղաբեր կանայք՝ Մարիամ Մագդաղենացին, 
Հակոբի մայր Մարիամը և Սողոմեն, որպեսզի յուղով 
օծեն Քրիստոսի մարմինը՝ կարծելով, թե Քրիստոսի 
մարմինը դեռ գերեզմանի մեջ է: Սակայն հասնելով 
գերեզման նրանք տեսնում են, որ վեմը գլորված 
է, իսկ գերեզմանը դատարկ: Այդ պահին նրանց 
երևում են երկու հրեշտակներ և ասում. «Ինչու եք 
ողջին մեռելների մեջ փնտրում: Այստեղ չէ, այլ հարություն առավ» (Ղուկ. ԻԴ 5-6):

Հարության տոնին քրիստոնյաները նախապատրաստվում են պահեցողության և ապաշխարանքի շրջանով, 
որպեսզի, մասնակից լինելով Քրիստոսի չարչարանքներին և մաքրագործվելով մեղքերից, կարողանան մասնակից 
լինել Տիրոջ Հարությանը: Հարության տոնը շարունակվում է Զատկին հաջորդող յոթ շաբաթների ընթացքում, իսկ 
այս ամբողջ շրջանում քրիստոնյաների հասարակ «ողջույնը» փոխվում է ավետման ցնծագին լուրով՝ «Քրիստոս 
յարեաւ ի մեռելոց», որին պատասխանում են «Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի, Ձեզ և Մեզ մեծ աւետիս»:

Անիմաստ կլիներ Քրիստոսի Հարությունը, եթե ոչնչով չփոխեր մարդկային բնությունը հոգևոր մահվանից, 
քանզի Քրիստոսի մահվամբ և Հարությամբ մարդուն տրվեց հարության պայծառ հույսը: Քրիստոսի Հարությունը 
հավասարազոր է արարչագործության առաջին օրվան, քանի որ, եթե ի սկզբանե ոչնչից արարվեց ամբողջ տիեզերքը, 
ապա Հարությամբ մեղքերով ապականված ամեն ինչ վերստին արարվեց: Եթե առաջին արարչագործությամբ 
ցրվեց խավարը և արարվեց լույսը, ապա Հարության շնորհիվ ցրվեց մարդկային անգիտության խավարը և ամենուր 
տարածվեց Քրիստոսի Հարության փրկող լույսը: Քրիստոս մահացավ, քանի որ առանց մահվան չկա հարություն, 
ինչպես և բնությունն է ձմռանը «մահանում» և գարնանը նորից ծաղկում նոր կյանքի լույսով: Մահանալով՝ Քրիստոս 
իջավ դժողք և ազատեց հոգիներին չարի իշխանությունից՝ ավերելով դժողքի դռները:

Քրիստոս, հարություն առնելով, այլևս չմահացավ, ինչպես առաքյալն է նշում. «Գիտենք, թե Քրիստոս մեռելներից 
հարություն առած լինելով՝ այսուհետև չի մեռնի, և մահը նրան այլևս չի տիրի» (Հռոմ. Զ 9):  Մահն այլևս մարդու 
կյանքի վերջնակետը չէ, այլ մի նոր կյանքի սկիզբ է դառնում նրանց համար, ովքեր ապրում են Քրիստոսի հետ 
կյանքի ամեն օրը: Նրանց համար մահն այլևս սարսափելի չէ, քանի որ նրանք կարողանում են Պողոս առաքյալի 
հետ համարձակաբար գոչել. «Ո՞ւր է, մա՛հ, քո հաղթությունը, ո՞ւր է, դժո՛ղք, քո խայթոցը» (Ա Կորնթ. ԺԵ 55):

Պատրաստեց Վլադիմիր սրկ. Գևորգյանը



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:

Շարունակելի...

Պատրաստեց Միքայել դպ. Երանոսյանը

տնՕրՀնեք
Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց։ Օրհնեալ է Յարութիւնն 

Քրիստոսի: Մեզ և Ձեզ մեծ աւետիս։
Տնօրհնեքը, ինչպես վկայում է Գրիգոր Տաթևացին, 

հաստատվել է Հարուցյալ Փրկչի կողմից։ Ավետարանում 
կարդում ենք, որ Սբ. Զատկի երեկոյան Քրիստոս փակ 
դռների միջով մտավ Վերնատուն և օրհնեց հավաքված 
աշակերտներին։ Հոգևորականները նույնպես Սբ. Ծննդից 
հետո յոթ օր և Սբ Հարությունից մինչև Համբարձում 
այցելում են իրենց ծխի հավատացյալներին, ավետիսը 
բերելով, օրհնում նրանց և նրանց բնակարանները։ 
Հոգևորականների օրհնությամբ բնակարանը կարծես 
դառնում է փոքրիկ մի եկեղեցի, իսկ այնտեղ բնակվողները՝ 
Քրիստոսի Մարմնի նորոգված անդամներ և Սբ. Եկեղեցու 
զարդեր:

Մեր եկեղեցին ունի երկու տնօրհնեքի կարգ՝ Սուրբ Ծննդյան և Սուրբ Հարության։ Տնօրհնեք կատարվում է 
նաև նորակառույց տան համար կամ խիստ անհրաժեշտության դեպքում, օրինակ՝ ընտանիքի անդամների միջև 
վիճաբանություն:

Տնօրհնեքի կարգ կարող է կատարել միմիայն օծյալ հոգևորական, իսկ կատարման համար անհրաժեշտ են 
մարդու ֆիզիկական գոյության երեք հիմնական տարրերը՝ հացը, ջուրը և աղը, որոնք օրհնվում են հոգևորականի 
կողմից Սբ. Խաչի նշանով, Սբ. Ավետարանի խոսքով, Սբ. Երրորդության անունով և օրվա շնորհով, այսինքն՝ 
Հիսուս Քրիստոսի Սբ. Ծննդյամբ կամ Սբ. Հարությամբ մեզ տրված փրկության շնորհով: Սբ. Ծննդյան տնօրհնեքի 
ժամանակ կարելի է կատարել նաև տան սեմի և բոլոր կողմերի կամ անկյունների ցողում օրհնված ջրով՝ Հիսուս 
Քրիստոսի մկրտության և այդ մկրտությամբ աշխարհի բոլոր ջրերի օրհնության օրինակով: Տնօրհնեքի վերջում 
հավատացյալ ընտանիքի անդամներին տրվում է նշխար՝ օրհնված հաց, որը պահվում է տանը մինչև հաջորդ 
տնօրհնեք:

Տնօրհնեքը, որպես առաքելահաստատ ավանդույթ, Քրիստոսի Ծննդյան կամ Հարության ավետիսի՝ բարի լուրի 
լույսով հավատացյալների սրտերը լցնելու, նրանց բնակարանները Տիրոջ օրհնությամբ և Սբ. Հոգու շնորհներով 
լիացնելու առիթ է:

Պատրաստեց Մկրտիչ դպ. Տեր-Մկրտչյանը

Հինանց շրՋանի գՈւնագեղ կիրակիներԸ

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


