
Հյուրեր Օքսֆորդից

Ապրիլի 11-ին Գէորգյան 
հոգևոր ճեմարանում 
հյուրընկալվեցին Օքսֆորդից 
ժամանած դասախոսների 

և ուսանողների մի խումբ՝ 
ղեկավարությամբ Օքսֆորդի 
հայագիտության ամբիոնի 
վարիչ,  պրոֆեսոր Թեո վան 
Լինթի: Ավելի ուշ՝ ապրիլի 22-
ին Պրոֆեսոր Թեո վան Լինթը 
Գէորգյան հոգևոր ճեմարանի 
սաների համար ընթերցեց մի 
հետաքրքրաշարժ զեկուցում 
Գրիգոր Նարեկացու և Ջան 
Դաննի աշխատանքների միջև 
առկա նմանությունների մասին:

Ռազմական դասընթաց

Շարունակելով նախորդ 
ամսին Պաշտպանության 
նախարարության հետ ձեռք 

բերած համաձայնության 
իրականացումը՝ այս ամիս 

ևս այդ համաձայնության 
շրջանակներում Գէորգյան 
հոգևոր ճեմարանում 
իրականացվեցին մի քանի 
ռազմական դասընթացներ: 
Այդ դասընթացների նպատակն 
է պատրաստել այնպիսի 
հոգևորականներ, որոնք  
հետագայում կարող կլինեն իրենց 
հոգևոր սպասավորությունը 
բերելու Զինված Ուժերում:

«սա արէ՛ք իմ յիշատակի 
Համար»

Ապրիլի 16-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Բ ամենայն հայոց 

հայրապետի օրհնությամբ 
Գէորգյան հոգևոր ճեմարանի 
հանդիսությունների դահլիճում, 
տեղի ունեցավ «Սա արէ՛ք իմ 
յիշատակի համար» մրցույթի 
վերջին՝ մցանակաբաշխության 
փուլը: Միջոցառման ընթացքում 
հայտնի դարձավ մրցույթի 
հաղթողների անունները, 
որոնք պարգևատրվեցին 
տարբեր նվերներով և 
արժանացան տեսչության բարձր 
խրախուսանքին:

ուխտագնացությունը 
կոտայքի թեմ

Ապրիլի 17-ին Գեորգյան 
հոգևոր ճեմարանի Դ լսարանի 

սաները ճեմարանի տեսուչ 
հոգեշնորհ Տ. Գարեգին 
վրդ. Համբարձումյանի 

ա ռ ա ջ ն ո ր դ ո ւ թ յ ա մ բ 
ուխտագնացություն կատարեցին 
Կոտայքի թեմի մի քանի 
եկեղեցիներ: Ուխտավորները 
եղան Մաքրավանքում, որտեղ 
հոգեշնորհ հայր սուրբը 
մատուցեց Սուրբ և Անմահ 
պատարագ: Ապա այցելեցին 
Կեչառիսի վանք և Աբովյան 
քաղաքի Սբ. Հովհաննես 
եկեղեցի:

ապրիլի 24

ՄԱպրիլի 24-ին Գէորգյան 
հոգևոր ճեմարանի երգչախմբի 
սաները Երևանի Սբ. Գրիգոր 
Լուսավորիչ մայր եկեղեցում 

երգեցին պատարագի դպրաց 
բաժինը՝ ղեկավարությամբ 
բարեշնորհ Արթուր սրկ. 
Վարդանյանի:

Գևորգյան ճեմարան
Էլ. պարբերական
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Ինչո՞ւ են կոտորվում քրիստոնյաները, ինչո՞ւ են 
տանջվում արդարները, ինչո՞ւ Աստված նրանց չի 
օգնում իրենց դժվարության պահին: Այս հարցը հնչել է 
բոլոր դարերում և բոլոր նեղությունների ժամանակ՝ թե՛ 
անհատական բողոքի պարագային և թե՛ հասարակական 
բողոքի մեջ: Իրականում այն բնական և արդար հարց է, 
քանի որ այն մարդը, որ հետևում է Աստծուն, պահում 
է նրա պատվիրանները և միաժամանակ չարչարվում, 
պետք է զարմանա, երբ տեսնի, որ իր կողքին ապրող 
անհավատ կամ թերահավատ մեկը, որ առհասարակ չի 
պահում Աստծո օրենքները, դրան հակառակ ապրում է 
շատ բարեկեցիկ, ու իրեն ոչ մի վտանգ չի սպառնում: 
Այստեղ հնարավոր պատասխանները մի քանիսն են: 
Կամ Աստված բռնակալ է, և նրան 
դուր է գալիս ցավ պատճառել 
արդարին էլ, անարդարին էլ՝ 
առանց հաշվի առնելու ոչ մի 
հանգամանք, կամ Աստված շատ 
թույլ է և չի կարողանում մարդուն 
պաշտպանել չարիքից, կամ այդ 
չարչարվողը արժանացել է այդ 
չարչարանքին, և դա նրա համար 
արդար պատիժ է իր մեղքերի 
դիմաց, կամ էլ գոյություն ունի 
բոլորովին մեկ այլ հանգամանք: 
Ո՞րն է այն:

Հին Կտակարանում՝ Հոբի 
մասին պատմող համանուն 
գրքում, մենք հանդիպում ենք 
Հոբի կերպարին ու նրա չարչարանքներին: Գրքի սկզբում 
և՛ հեղինակը, և՛ Աստված, և՛ Հոբը, և՛ նրա շրջապատի 
մարդիկ վկայում են, որ Հոբը արդար է (Հոբ Ա 1-12): 
Սակայն հանկարծակի մենք տեսնում ենք, որ Աստծո 
և Սատանայի միջև տեղի ունեցած խոսակցության 
արդյունքում նրանց միջև համաձայնություն է առաջանում 
Հոբին տանջելու և փորձելու համար, որպեսզի 
համոզվեն՝ Հոբը արդա՞ր է, թե՞ ոչ: Այդ փորձությունների 
ընթացքում Հոբը կորցնում է իր հարստությունը, 
թագավորությունը, ընտանիքը, առողջությունը և այլն: 
Այդ ամենից հետո Հոբի մոտ են գալիս նրա ընկերներն 

ու սկսում նրան համոզել, որ այդ բոլոր չարիքները նրա 
վրա հասան, քանի որ ինքը մեղանչել էր Աստծո առաջ: 
Սա բնական երևույթ էր հին աշխարհում: Ըստ հրեական 
մտածողության, եթե մարդը հարուստ է և բարեկեցիկ, 
ուրեմն Աստծո օրհնությունը նրա վրա է, իսկ եթե մարդը 
աղքատ է ու հիվանդ, ուրմեն Աստված նրան չի օրհնում 
իր մեղքերի պատճառով: Սակայն Հոբը չի համաձայնում 
նրանցից և ոչ մեկի հետ, անգամ դուրս է գալիս 
Աստծո դեմ՝ նրանից բացատրություն պահանջելով 
իր չարչարանքների համար: Հոբի համառությունը և 
տոկունությունը դժբախտության պահին իր հավատի 
մեջ աներեր մնալու և Աստծուն չհայհոյելու հարցում 
նրա համար դառնում են հաղթանակի գրավաակններ: 

Հոբն այդպես էլ թույլ չի տալիս, որ 
Սատանան հաղթի իրեն:

Նույն երևույթն էր տեղի 
ունենում նաև Հիսուս Քրիստոսի 
պարագային, որին մկրտությունից 
հետո Սուրբ Հոգին տարավ 
անապատ՝ Սատանայից 
փորձվելու: Այստեղ նույնպես 
տեսնում ենք, որ փորձությանը 
մասնակցում են երկու հոգի՝ 
Աստված և Սատանան: Սակայն 
նույն փորձության պարագային 
տարբեր են նրանց երկուսի 
նպատակները: Աստված փորձում 
է, որպեսզի ամրացնի, զորացնի և 
ստիպի մարդուն հաղթել մեղքին, 

իսկ Սատանան փորձում է, որպեսզի կործանի:
Ահա այսպիսի անապատային մի փորձության 

էլ ենթարկվեց հայ ժողովուրդը, որը կորցրեց իր 
հայրենիքը, ունեցվածքը, ընտանիքը և դարձավ 
պանդուխտ: Նրան այդ ամենից փրկելու համար 
հարկավոր է Հոբի տոկունությունը՝ դիմակայելու համար 
Սատանայի փորձություններին և արժանանալու Աստծո 
պարգևներին, որոնք ավելի լավը պետք է լինեն, քան 
նախորդները:

Պատրաստեց Հարություն սրկ. Քեշիշյանը

Հայկական գեղարվեստական մտքի մեջ 
Արևմտյան Հայաստանը հանդես է գալիս որպես 
կարոտախտի առարկա, ինչպես որ այն բնորոշում 
է 20-րդ դարի նշանավոր հայ գրող Հրանտ 
Մաթևոսյանը: Ի Վերջո այնտեղ է հանգրվանը 
հայ ազգի: Նախորդ դարի սկզբին, երբ հային 
կտրեցին իր հայրենի բնահողից, կարծում 
էին, թե վերջակետ դրվեց հայոց ինքնությանը: 
Սակայն սերն առ Հայրենիք առավել բոբրբոքվեց 
և իր արտացոլումը գտավ գեղարվեստական 
ստեղծագործությունների մեջ: Կորցրած 
հայրենիքի կարոտը երգվեց, նկարվեց, գրվեց, 
նկարահանվեց ու որպես ավանդ փոխանցվեց 
սերունդներին: Հայրենի եզերքից կտրվածների 
համար Ավետյաց երկիր վերադարձը դարձավ 
պահանջ:

Դրա վառ արտահայտություններն են 20-րդ 
դարում ստեղծված մեր պանդխտության երգերը, որոնք մերօրյա ժամանակներում վերածվել են «հայրենի հող վաղ 
թե ուշ վերադառնալու» փափագի, ինչպես որ այն նկարագրում է ժամանակակից գուսան Հայկազնը: Կորսված 
հայրենիքի կարոտը իր արտահայտումն  է գտել ժամանակակից հայ կերպարվեստի մեջ: Այդ արտահայտության 
վկաներն են բազմաթիվ նկարիչների ստեղծած ավերված և անգամ վերականգնված Անին պատկերող կտավները, 

արեՎմտյան Հայաստան՝ աՎետյաց երկիր Հայոց

ինՉո՞Ւ կոտորՎեցին քրիստոնյաները



որոնք խոսում են Հայի՝ Աստծուց իրեն խոստացված երկիր վերադառնալու և այն վերականգնելու ձգտումի մասին: 
Այնքան իրական ու շոշափելի է այդ կարոտը, որ հայը շատ հաճախ ստիպված է լինում դրա համար վճարել 
սեփական կյանքով: Սա է ընկած դեռևս Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանում նկարահանված Ֆրունզե 
Դովլաթյանի «Կարոտ» ֆիլմի հիմքում: Սակայն հայի մոտ այս կարոտը միշտ արտահայտվում է լավատեսությամբ: 
Անգամ այն պահին, երբ հային կտրում էին իր հայրենիքից, օրհասական այդ ժամին ամենայն հայոց բանաստեղծը 
մարգարեացավ գալիքի պոետների շուրթերով գովերգվող նոր ու հզոր հայրենիքի մասին՝ գրելով. «Ու պիտի գա 
հանուր կյանքի արշալույսը վառ հագած...»:

Եվ ահա այստեղ է թաքնված հինկտակարանյան Հեսու Նավեի Ավետյաց երկիրը նվաճելու մասին պատմող գրքի 
պատգամը հայ ժողովրդին: Ինչպես որ հրեա ազգը իր գերության տարիներին այս գիրքը դարձրել էր ամենօրյա 
ընթերցանության մաս, որը նրան հիշեցնում էր իրեն խոստացված հայրենիք վերադառնալու մասին, այնպես էլ մեր 
առջև այսօր կարկառում են հայ մտքի հսկաները՝ պատգամելով նույնը:

Պատրաստեց Հրաչյա-Ժորա դպիր Հակոբյանը

տոն երեՎման սուրԲ խաՉի եՎ Հիշատակ սրԲոց նաՀատակաց
Հայոց ցեՂասպանության

Ինչո՞ւ են շատ շատերին հանիրավի չարչարանքներ, 
տառապանքներ հասնում, ինչո՞ւ նույնիսկ իրենց մահով չեն իջնում 
գերեզման, այլ զոհ են դառնում որեւէ բարբարոսության։

Այո՛, շատ-շատ են նման երեւույթները մարդկային պատմության 
մեջ։ Մեղքի՝ աշխարհ մուտք գործելուց հետո ադամորդին 
տառապում է։ Այսպես, արդար Աբելը զոհվում է եղբոր նենգության 
արդյունքում։ Հողն իր բերանը բացում է՝ ընդունելու համար 
նրա արյունը։ Այս նույն կերպով տառապում են արդարները՝ 
նախահայրերն ու մարգարեները։ Հավսեփը եղբայրների նախանձի 
պատճառով ստրկության է վաճառվում, Դավիթը հալածվում 
է Սավուղի կողմից։ Այսպես էլ կյանքի Արարչի հետ են վարվում՝ 
խաչն են բարձրացնում Նրան։ Այս բանն անողները անարգանք 
էին համարում Նրա վախճանը։ Նրան ամենաանարգ գործիքով 
են սպանում։ Բայց Տերը վերցնում է այդ անարգ գործիքն ու այն 
դարձնում ամենափառավոր նշանը։ Իր կենարար արյամբ սրբում է 
մահվան գործիքը և այն դարձնում կյանքի խորհրդանիշ։ Մեռնում 
է խաչի վրա, բայց հենց խաչի վրա հաղթում է մահվանը։ Իր 
հարությամբ խորտակում է թշնամու ամբողջ զորությունը, զինաթափ 
է անում իշխանություններին եւ պետություններին, հրապարակավ 
խայտառակում է՝ նրանց պարտության մատնելով։ Եվ մի՞թե  նրանք 
չէին, որ պիտի ասեին. «Մենք նրա վախճանը անարգանք էինք 
համարում, բայց ինչպե՞ս նա դասվեց Աստծո որդիների շարքը»։

Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց և իր հարությամբ վերափոխեց, 
նորոգեց ամբողջ տիեզերքը։ Իրեն հավատացողներին էլ հավաստի հույս տվեց՝ ասելով. «Ես եկա, որպեսզի դուք 
կյանք ունենաք և առավել ևս ունենաք։ Եթե նույնիսկ մեռնեք, մահվան մեջ ձեզ կենդանի եմ պահելու և մահը ձեզ 
չի տիրելու։ Այն ժամանակ ձեզ հալածողները ձեզ տեսնելու են ու ասեն. «Մենք նրանց վախճանը անարգանք էինք 
համարում, բայց ինչպե՞ս նրանք դասվեցին Աստծո որդիների շարքը՝ դառնալով սրբերին վիճակակից»»։

Նրանց համար որպես պատասխան Տիրոջ Սուրբ Խաչի նշանը պիտի ծառանա՝ փառավորելու իրեն սիրողներին 
և դատապարտելու իրեն արհամարհողներին։ Նույն այս կերպով Սուրբ Նշանն այսօր երկնքում է հայտնվում։ 
Բոլոր Երուսաղեմում եղողները տեսնում են այն մեծափայլ, խաչանիշ լույսը, որը Գողգոթայից մինչեւ Ձիթենյաց 
լեռը պատել էր։ Նրանց համար, ովքեր չէին ճանաչում Քրիստոսին, սա դատապարտող մի բան էր։ տեսնում էին 
մահվան գործիքը, բայց այն ոչ թե մահ էր տարածում, այլ կյանք ու լույս էր բխում նրանից։ Ու նորից նույն հարցը 
պիտի ծնվեր նրանց մեջ՝ ինչպե՞ս է, որ մենք այն անարգանք էինք համարում, իսկ այժմ նա այսպես փառավոր 
հայտնվել է մեր առջեւ։

Տիրոջ Սուրբ Խաչի երևման տոնը մեզ՝ քրիստոնյաներիս համար ևս մեկ անգամ սրբության ընթացքի մեջ 
հաստատվելու, հարուցյալ Քրիստոսի պարգեւած նոր կյանքով ապրելու կոչ է, ապրելու առանց վախի և առանց 
ընկճվելու։ Այսօր կրկնակի ցնծություն է բոլորիս համար, որովհետև տոնում ենք նաև վասն հավատո և վասն 
հայրենյաց ընկած մեր այն սրբերի հիշատակը, ովքեր առ Տեր փոխվեցին հընթացս Մեծի Ցեղասպանության։ 
Այո՛, առաջին անգամը լինելով այս տոնը համընկնում է Սուրբ Խաչի երևման տոնի հետ։ Եվ այսօր հայ հոգևոր 
կյանքը վերազարթոնք է ապրում։ Հարյուրամյա տխուր հիշատակն արդեն վերափոխվում է ցնծության։ Վերստին 
կենդանանում է այն հույսը, որ նրանք թեպետև մարմնով մեռան, բայց կենդանի են հոգով։ Թեպետև անարգ էր 
նրանց մահը, բայց և այնպես նրանք դասվել են Աստծո որդիների շարքը՝ դառնալով սրբերին վիճակակից։

Պատրաստեց Մխիթար սրկ. Թովմասյանը



խաՉը որպես ՀաՂթության նշան
Խաչը դարեր շարունակ համարվում էր պատժամիջոց և որպես 

այդպիսին ամենավատն ու նվաստացուցիչն էր: Այն պատրաստվում 
էր փայտից և օգտագործվում միայն ծայրահեղ մահապատժի 
դատապարտված հանցագործների համար:

   Սակայն Աստծո Որդին, գալով երկիր, իր վրա վերցնելով 
մարդկության մեղքը, այն իր հետ խաչը բարձրացրեց: Մեր Տեր Հիսուս 
Քրիստոսն այսպես սրբագործեց այդ պատժամիջոցը, դարձրեց այն 
մեզ համար Դրոշմ, և խաչակնքվելը դարձավ Քրիստոսին անդադար 
մեզ վրա կնքելու միջոց: Հիսուս Քրիստոս այսպես հաղթեց չարին՝ 
վերցնելով իր վրա մահը, ապա Հարություն առավ մեռելներից:  Այս 
հաղթանակն է, որ մեզ՝ քրիստոնյա հայ ազգիս, հաղթանակած է դուրս 
բերել ամեն ճակատամարտից, ամեն պատերազմից և այսպես կերտել 
Հայոց հաղթանակած պատմության էջերը:

   Դեռևս առաջին դարից քրիստոնյաները միշտ նահատակներ, մարտիրոսներ ու արյան զոհեր են ունեցել հանուն հավատի, 
հանուն այն հաղթանակի, որ խաչի տեսքով փոխանցվել է մեզ: Քրիստոնյաները անդադար հալածանքների են ենթարկվել 
բարբարոս ազգերի կողմից, սակայն վերջիններս էլ զարմացել են իրենց պարտության և քրիստոնյաների հաղթանակած խաչի 
զորության վրա: 64 թ. Հռոմի կայսր Ներոնի կողմից կոտորված անմեղ քրիստոնյաները նահատակ և արյան զոհ դառնալով՝ 
բարեխոս են դարձել, որոնք նույն անմեղությունն էին կրում իրենց վրա, որքան որ կրում էին 1915 թվականին բարբարոս 
թուրքերի կողմից կոտորված 1500000 հայերը, որոնք հավատի և հայրենիքի համար նահատակվելով՝ ևս բարեխոս դարձան 
մեզ համար և սրբադասվեցին: Խաչն է որ միշտ ուղեկցել է հայ ժողովրդին բոլոր ժամանակներում: Եվ հայ զինվորի մեջքին 
դրոշմված խաչն է որ հովանի է եղել նրան պատերազմների ժամանակ՝ տանելով հաղթանակի: Հոգևորականի խաչն է որ սրի 
վերածվելով կանգուն է պահել քրիստոնեության միակ վկա եկեղեցին:

  Յուրաքանչյուրիս խաչն է, որ միանալով կազմում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչը և ընթանում առաջ միայն ու միայն 
հաղթանակի համար:

Պատրաստեց Հովհաննես դպ. Էվինյանը

նաՀատակություն
Եկեղեցին իր հիմնադրման օրից բազմիցս հալածվել է թե՛ ժողովրդի, թե՛ տարբեր կառավարիչների կողմից: Քրիստոնեությունը, 

սակայն, ի տարբերություն այլ կրոնների, երբեք չի դիմել սրի՝ տարածվելու և իր արմատները հաստատելու համար: Այդ 
նպատակով վաղ եկեղեցին օգտագործել է այլ «զենք», որ մեզ հայտնի է նահատակություն կամ մարտիրոսություն անվամբ: 
Վաղ եկեղեցու ջատագով 2-րդ դարի հռոմեացի քրիստոնյա Տերտուղիանոսը գրում է. «Մեր պայքարը դատարան կանչվելով 
ճշմարտության համար մարտնչելն է, թեպետ գիտակցում ենք մահվան սպառնալիքի մեծությունը: Մեր հաղթանակը, սակայն, 
մեզ ավանդվածը պահպանելն է, ինչի համար էլ մեզ մահվան են դատապարտում: Սակայն երբ մեզ սպանում են, մենք հաղթում 
ենք...»: Մարտիրոս բառի ծագման հիմքը հունարեն μάρτυς բառն է, որ նշանակում է վկա, քանի որ առաջին մարտիրոսները 
հենց առաքյալներն էին, որոնք իրենց կյանքի գնով ամենուր քարոզում էին Քրիստոսի Ավետարանը և վկայում նրա հրաշափառ 
հարությունը: Տեր Հիսուս Քրիստոս հարությունից հետո հայտնվեց առաքյալներին և  ասաց. «Երբ Սուրբ Հոգին իջնի ձեզ վրա, 
զորություն պիտի առնեք և ինձ վկաներ (μάρτυρες) պիտի լինեք Երուսաղեմում, ամբողջ Հեաստանում ու Սամարիայում և մինչև 
երկրի ծայրերը» (Գործք Ա 8):

Քրիստոնեական Եկեղեցու առաջին նահատակը Սուրբ Ստեփանոս Նախավկան է, որ դատապարտվեց  քարկոծման: 
Նահատակության պահին Սուրբ Ստեփանոսը «նայեց երկինք ու տեսավ Աստծու փառքը և Հիսուսին, որ կանգնած էի Աստծու 

աջ կողմը, և ասաց. «Ահա տեսնում եմ երկինքը բացված և մարդու Որդուն, որ 
կանգնած է Աստծու աջ կողմը»» (Գործք Է 55): Եվ երբ նրան քարկոծում էին, «նա ծնկի 
եկավ, բարձր ձայնով աղաղակեց. «Տե՛ր, սա մեղք մի՛ համարիր դրանց»» (Գործք Է 
59): Սուրբ Ստեփանոսի այս խոսքերը հիշեցնում են Քրիստոսի խաչելության պահին 
արտասանած նույն խոսքերը:

Նահատակությունը վաղ շրջանում չավարտվեց. այն շարունակվում է մինչ օրս: 
Նահատակության պսակին արժանացողների համար, ինչպես տեսանք, երբեք վախի 
պատճառ չեն ո՛չ սարսափելի տանջանքները, ո՛չ էլ վերահաս մահը, քանի որ նրանց 
մտքերը լուսավորված են Սուրբ Հոգու շնորհներով, իսկ նրանց սրտերում բնակվում է 
ինքը Տերը: Նահատակությունը երբեք պարտություն չէ, այլ հաղթանակ, մահվան դեմ 
հաղթանակ, որ մեզ պարգևեց Քրիստոս: Քանի որ եթե մինչ Քրիստոս մարդկության 
համար ամենասարսափելին մարմնական կյանքից զրկվելն էր, այժմ Քրիստոսի 
պարգևած հավիտենական կյանքից զրկվելն է: Եվ հետևաբար, յուրաքանչյուր 
ճշմարիտ քրիստոնյա մշտապես պատրաստ է իր կյանքից հրաժարվել հանուն 
Քրիստոսի հետ միացման և նրա հավիտենական ներկայությունը վայելելու:

Հայ եկեղեցու պատմության ընթացքում մարիտիրոսության օրինակները նույնպես 
բազում են: Բավական է նշել Մեծ Եղեռնը, որի ընթացքում նահատակվեցին շուրջ մեկ 
և կես միլիոն հայ քրիստոսնյաներ, նահատակվեցին հանուն Քրիստոսի և հանուն 
հաղթանակի: Նրանց սրտերում նույնպես Քրիստոսի մեծ սերն էր և մեծագույն 
օրինակը մահվան դեմ հաղթության, քանզի իրենց մահվամբ նրանք ևս մեկ անգամ 
վկայեցին, որ Քրիստոս իր հարությամբ մեզ ազատեց մահվան ճիրաններից և 
արժանացրեց Աստծո զավակներ կոչվելու:

Պատրաստեց Վլադիմիր սրկ. Գևորգյանը

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 
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