
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔ

Մայիսի 2-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հյ0րն 
էր ինտերնետային լեզվային կենտրոնի տնօրեն, 
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարանի դասախոս Էդ0արդ Ման0կյանը: 
Վերջինս ձեռք է առել մի շատ կարևոր աշխատանք: 

Նա իր սաների հետ կազմ0մ է ինտերնետային 
բառարան: Պրոֆեսորը Ճեմարան էր եկել խնդրանք-
առաջարկով: Պարոն Ման0կյանը ցանկան0մ էր, որ 
ճեմարանցիներն աջակցեն իրեն՝ համալրել0 առցանց 
բառարանի գրաբարի հատվածը, որին ճեմարանցիներն 
արձագանքեցին բարձր պատրաստակամ0թյամբ:

ՄՇԱԿ/ԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔ

Մայիսի 6-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 
հանդիս0թյ0նների դահլիճ0մ ել0յթ 0նեցավ 
Շվեդիայի Ս0րբ Հովհաննեսի անվան կամերային 
երգչախ0մբը՝ ղեկավար0թյամբ Կարին Օլդգրեմի:

Շվեդիայից ժամանած երգչախմբի ներկայաց0մից 
հետո հանդես եկավ նաև «Սպեղանի» երգչախ0մբը՝ 

ղեկավար0թյամբ Սարինա Ավթանդալյանի և 
Գևորգյան ճեմարանի «Էջմիածին» երգչախ0մբը՝ 
ղեկավար0թյամբ Արթ0ր սրկ. Վարդանյանի:

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Շար0նակվ0մ են ՀՀ Պաշտպան0թյան 
նախարար0թյան հետ կնքված պայմանագրով 

նախատեսված ռազմական դասընթացները: Այս անգամ 
Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հյ0րն էր գնդապետ 
Ադամ Ալեքսանյանը: Վերջինս ճեմարանականներին 
ներկայացրեց զինվորի բարոյահոգեբանական 
պատրաստ0թյան մասին մի հակիրճ զեկ0ց0մ:

ԷՋՄԻԱԾԻՆ ԵՐԳՉԱԽ/ՄԲ

Օրերս Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի «Էջմիածին» 
երգչախ0մբն 0նեցավ իր առաջին ձայնագր0թյ0նը:

Գևորգյան ճեմարան
Էլ. պարբերական
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ԺԹ դար0մ նոր-նոր պարսկական լծից 
ազատագրված Հայաստան0մ կրթ0թյան 
հարցն աստիճանաբար դառն0մ էր գերակա 
անհրաժեշտ0թյ0ն: Այդ հարցի 0ժգնաց0մը 
նկատվ0մ էր անգամ Ցարական Ռ0սաստան0մ 
և պատահական չէ, որ արդեն 1830 թ. Պասկևիչի 
կողմից ցարի առջև հարց բարձրացվեց՝ զարկ տալ0 
Հայաստան0մ կրթ0թյան գործի զարգացմանը: 
1836 թ. Պոլոժենեայի ընդ0նած օրենքներով 
թ0յլատրվեց Հայաստանի տարածք0մ բացել 
հանրակրթարաններ՝ գիմնազիաներ, որոնք պետք 
է հանձնվեին Եկեղեց0 հսկող0թյանը: Սրանից 
զատ թ0յլատրվեց, որ 
Մայր Աթոռի տարածք0մ 
հիմնադրվեր Գևորգյան 
հոգևոր ճեմարանը: Այս 
թ0յլտվ0թյան ձեռք 
բեր0մից հետո 1868 թ. 
Գևորգ Դ կաթողիկոսը 
դրեց Գևորգյան հոգևոր 
ճեմարանի առաջին 
հիմնաքարը: Ճեմարանի 
բացման առաջին տար0մ 
այնտեղ սովորել0 համար 
դիմեցին ավելի քան 
300 երիտասարդներ: 
Այս լ0րը բավական 0րախացնող էր Գևորգ 
կաթողիկոսի համար, սակայն, ցավոք սրտի, 
Ճեմարանը չ0ներ այդքան տեղ, որպեսզի 
կարողանար տեղավորել բոլորին: Այդ առաջին 
տար0մ Ճեմարան ընդ0նվեցին 60 0սանողներ, 
որոնցից ավարտեցին 43-ը, որ հետագայ0մ 
դարձան 0ս0ցիչներ կամ հոգևորականներ: 
Սկզբնական շրջան0մ Ճեմարան0մ կրթ0թյ0նն 
0ներ ավելի շատ աշխարհիկ ձևաչափ և 
դա, ինքնըստինքյան, հասկանալի էր նոր 
ազատագրված պետ0թյան պայմաններ0մ. երկար 
ժամանակ նա հնարավոր0թյ0ն չէր 0նեցել իր 
երկրի սահամաններ0մ դասավանդել0 իր ազգի 
պատմ0թյ0նը, իր մշակ0յթն 0 գրական0թյ0նը: 
Սակայն, ավելի 0շ՝ 20-րդ դարի սկբին՝ Մակար 
կաթողիկոսի օրոք, արդեն սկսեցին պատրաստվել 

առաջին հոգևորականները: Ճեմարանն առաջին 
անգամ պայմանագիր կնքեց գերմանական 
համալսարանների հետ, որի շնորհիվ կարողացավ 
հնարավոր0թյ0ն ընձեռել իր 0սանողներին՝ 
0ս0մն անվճար շար0նակել0 գերմանական 
համալսարաններ0մ:

Թեև այդ ամենից հետո որոշակի շրջան 
Ճեմարանը շար0նակ0մ էր տալ աշխարհիկ 
շրջանավարտներ և ավելի շատ շար0նակ0մ 
էր մնալ աշխարհիկ հանրակրթարան, սակայն 
աստիճանաբար սկս0մ էր իրական0թյ0ն դառնալ 
Գևորգ կաթողիկոսի երազանքը՝ Ճեմարանն 

սկս0մ էր վերածվել հոգևոր 
հանրակրթարանի:

Այսօր Ճեմարանն 
ամբողջովին հոգևոր 
համալսարան է, որը 
մտն0մ է Բոլոնյան 
համակարգի կազմի մեջ 
և տալիս է բ0հական 
կրթ0թյ0ն: Ուսանողները 
հնարավոր0թյ0ն 0նեն 
բակալավրի լսարանը 
ավարտել0ց հետո, 
մագիստրատ0րայ0մ իրենց 

կրթ0թյ0նը խորացնել աստվածաբան0թյան 
չորս տարբեր 0ղղ0թյ0ններ0մ՝ 
աստվածաշնչագիտ0թյ0ն, դավանաբան0թյ0ն, 
պատմական աստվածաբան0թյ0ն և գործնական 
աստվածաբան0թյ0ն: 20-րդ դարի սկզբից մինչև 
օրս Ճեմարանը բազ0մ պայմանագրեր է կնքել 
աշխարհի մի շարք տարբեր համալսարանների հետ, 
որոնց շնորհիվ Ճեմարանի շրջանավարտներին 
հնարավոր0թյ0ն է ընձեռվ0մ իրենց կրթ0թյ0նն 
անվճար շար0նակել0 այնպիսի նշանավոր 
համալսարաններ0մ, ինչպիսիք են Օքսֆորդի, 
Հարվրդի համալսարանները, Իտալիայի 
Գրիգորյան համալսարանը, Աթենքի պետական 
համալսարանը և այլն:

Պատրաստեց Հար)թյ)ն սրկ. Քեշիշյանը

Գևորգ Դ կաթողիկոսի կյանքի օրոք նրա իսկ հիմնադրած 
Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, այդպես էլ չտվեց իր ցանկալի 
արդյ0նքը: Կաթողիկոսի երազանքն էր Ճեմարանը դարձնել 
հոգևորականների ծննդավայր: Ճեմարանի հիմնադր0մից 
անցել էր մոտ տասը տարի, սակայն այն դեռևս ոչ մի 
հոգևորական չէր պատրաստել: 1887 թ.՝ Մակար կաթողիկոսի 
օրոք, Ճեմարան դասավանդել0 է հրավիրվ0մ նշանավոր 
հոգևորական Մաղաքիա արք. Օրմանյանը: Որոշ ժամանակ 
Ճեմարան0մ դասավանդել0ց, Ճեմարանի սաների 
գիտական կյանքին ծանոթանալ0ց հետո, Օրմանյանը եկավ 
մի եզարակաց0թյան. «Գևորգյան ճեմարանը պատրաստ0մ 
է ընտիր մտավորականներ, բայց չի ծառայ0մ իր իսկական 
նպատակին՝ չի պատրաստ0մ հոգևոր կադրեր»: Դրա 

ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀՈԳԵՎՈՐԱԿԱՆՆԵՐ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՀՈԳԵՎՈՐ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՀԻՆ / ՆՈՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ



հիմնական խնդիրներից մեկն էլ Մակար կաթողիկոսի հավաքագրած դասախոսական կազմի մեջ 
հմ0տ աստվածաբանի բացակայ0թյ0նն էր: Ուստի Մաղաքիա արք. Օրմանյանը 1887 թ. ստանձնեց 
Ճեմարանի աստվածաբան0թյան 0ս0ցչ0թյ0նը: Նրա ջանքերով Ճեմարան0մ ամբողջ շաբաթվա 
ընթացք0մ դասավանդվ0մ էր հոգեբան0թյ0ն, ջատագովական աստվածաբան0թյ0ն, տեսական և 
բարոյական աստվածաբան0թյ0ն, Ավետարանների ներած0թյ0ն: Այս բ0ռն գործ0նե0թյան արդյ0նքը 
եղավ Ճեմարանի տես0չ Արշակ Նահապետյանի և չորս շրջանավարտների կ0սակրոն ձեռնադրվել0 
ցանկ0թյ0նը: Դրանց մեջ էին ապագա կաթողիկոս Գևորգ Չորեքչյանը և նշանավոր եկեղեցական գործիչ 
Կարապետ Տեր-Մկրտչյանը: Օրմանյանի՝ Ճեմարան0մ դասավանդելը և ն0յն տար0մ 0սանողների 
հոգևորական ձեռնադրվել0 ցանկ0թյ0նն ամենևին էլ պատահական չէր: Այստեղ ակնառ0 է հոգևոր 
առարկաների ներմ0ծման ազդեց0թյ0նը, ինչպես որ Մակար կաթողիկոսն էր պատկերացն0մ: Սակայն 
Մաղաքիա արքեպիսկոպոսը միայն հմ0տ աստվածաբան չէր: Վստահաբար նրա ազդեց0թյ0նն 
0սանողների վրա եղել էր ոչ միայն աստվածաբան0թյան 0ս0ցմամբ, այլ նա սաների համար եղել էր 
իսկական հոգևոր հայր: Այդ մասին է վկայ0մ Օրմանյանի՝ ն0յն տար0մ Ճեմարանից հեռացվել0ց հետո 
մյ0ս երկ0 0սանողների հոգևորականի ձեռնադր0թյ0ն ստանալ0ց հրաժարվելը:

Այսօր էլ Ճեմարանն ավարտող և հոգևորական0թյան ճամփան բռնող սաների վրա մեծ ազդեց0թյ0ն 
են թողն0մ նրանց և՛ աշխարհիկ, և՛ հոգևորական դասախոսները: Ճեմարանականի լավ հոգևորական 
դառնալ0 ամենահզոր նախադրյալներից մեկը հենց իր աչքի առջև լավ հոգևորականի ապրող օրինակ 
0նենալն է:

Պատրաստեց Մխիթար սրկ. Թովմասյանը

ՃԵՄԱՐԱՆՑ/ ՀՈԳԱՏԱՐ//ՆԸ

Հավատքը քրիստոնյայի կապն է Տիրոջ հետ, նրա 
կյանքն իմաստավորող և օրըստօրե նորոգող պարգևը, 
այն քանքարը, որ յ0րաքանչյ0րս ստացանք ի վեր0ստ: 
Եկեղեցական կյանք0մ հավատքը դրսևորվ0մ է ծիսական 
բարեպաշտ0թյամբ, անհատական աղոթական կյանքով, 
ինչպես նաև Ս0րբ Գրքի և Եկեղեց0 Հայրերի գործերի 
ընթերցան0թյամբ: Սակայն գործնական հոգևոր 
կյանք0մ հավատքի կարևորագ0յն դրսևոր0մներից է 
բարեգործ0թյ0նը, որը հոգևոր անդաստանի բարի պտ0ղն 
է: Ահա թե ինչ0 Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սաների 
կյանքը չի սահմանափակվ0մ տեսական գիտելիքների 
ձեռքբեր0մով, այլ նաև իր բարեպաշտական արտացոլ0մն 
է գտն0մ հայ ժողովրդի սոցիալական-հասարակական 
կյանք0մ: Տարիներ շար0նակ Ճեմարանի սաներն իրենց 
խոնարհ ծառայ0թյ0նն են բեր0մ սոցիալական տարբեր 
ոլորտներ0մ՝ այցելելով հիվանդներին, կարիքավոր 
ընտանիքներին, ծերերին և նրանց, ովքեր իրենց օգն0թյան 0 մխիթար0թյան կարիքն 0նեն: 
Անշ0շտ, ճեմարանականների ծանրաբեռնված առօրյան լեց0ն է բազմազան կրթադաստիարակչական 
գործ0նե0թյամբ, 0ստի՝ սաներն իրենց օրն անց են կացն0մ Ճեմարանի պատերից ներս, սակայն այդ 
հանգամանքը խոչընդոտ չի հանդիսան0մ իրենց լ0ման ժողովրդի սոցիալական կյանք0մ ներդնել0 
համար:

Երբեմն թվ0մ է, որ 0սանողն ինքը բազմաթիվ կարիքներ 0նի, քանզի նեղ և անձ0կ ճանապարհը, 
որին կամավորաբար ոտք է դրել ապագա հոգևորականը, շատ հաճախ ենթադր0մ է բազմաթիվ 
բարդ0թյ0ններ, սակայն, առաջնորդվելով ս0րբգրային սկզբ0նքներով, ավելի դյ0րին է լ0ծ0մ գտնել 
կյանքի խնդիրներին և օգնական լինել նրանց, ովքեր տկարացել են՝ կրելով իրենց նեղ0թյ0նների բեռը: 
Նման ծառայ0թյ0նը, ինչպես ամեն մի բարեգործ0թյ0ն, 0նի երկկողմանի շահ, և երբեմն դյ0րին չէ 
պարզել, թե ո՛վ է ավելի շատ շահ0մ՝ բաշխո՞ղը, թե՞ ընդ0նողը: Այսպես, ս0րբ Հովհան Ոսկեբերանն է 
աս0մ է. «Աստված պատվիրեց ողորմ0թյ0ն տալ ոչ միայն նրա համար, որ կարոտյալները հագենան, 
այլ որպեսզի տվողները պարգևներ ստանան, և ավելի շատ վերջինները, քան առաջինները»: Ինչքանով 
է օգտաբեր ընդ0նողի համար սաների բերած ծառայ0թյ0նը, դժվար է գնահատել, այն հայտնի է 
Ամենատես Տիրոջը և բոլոր նրանց, 0մ հասավ ճեմարանականի մեկնած ձեռքը. մեզ համար ավելի 
դյ0րին է ասել, թե ինչ է բեր0մ այդ առաքել0թյ0նը հոգևոր կրթ0թյան ասպարեզ0մ: Նախ հարկ է 
նշել, որ ի տարբեր0թյ0ն այլ հոգևոր կրթական հաստատ0թյ0նների, որտեղ պարտադիր սկզբ0նքով 
է կատարվ0մ հիվանդախնամ0թյ0նը և այլ բարեգործական ծառայ0թյ0նները՝ սահմանված ժամերի 
քանակով, Գևորգյան ճեմարան0մ այն կատարվ0մ է կամավոր սկզբ0նքով և հաճախ սաների 

«Եղբայրնե՛ր իմ, օգNտն ի՞նչ է, եթե մեկն ասի, թե 
հավատ Nնի, սակայն հավատն արտահայտող 

գործեր չNնենա» (Հակ. Բ 14):
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նախաձեռն0թյամբ: Նախ և առաջ նման ծառայ0թյ0նը հնարավոր0թյ0ն է տալիս ավելի իրական 
հայացքով նայել կյանքին՝ նրա զանազան բարդ0թյ0ններով, հասկանալ, թե ի՛նչ է փրկ0թյան անձ0կ 
ճանապարհը, քանզի Ամենակալ Տիրոջ սիրո նկատմամբ հավատքը և այն նեղ0թյ0ները, որ կր0մ են 
մարդիկ, առաջին հայացքից հակասական կարող են լինել, սակայն իրական0մ օգն0մ են իմաստավորել 
կյանքը՝ որպես ճանապարհ դեպի ավելի նշանավոր իրական0թյ0ն, որին մասնակից դարձանք 
Քրիստոսի փրկչական տնօրին0թյան շնորհիվ: Այդ ամենը նպաստավոր է անհատի կերտման, ճիշտ 
աշխարհայացք և արժեքների համակարք ձևավորել0 համար: Առաքին0թյ0նը մարդ0ն մոտեցն0մ է 
իր Արարչին, օգն0մ վերականգնել արարչադրոշմ պատկերը՝ ըստ Տիրոջ պատգամի. «Ողորմա՛ծ եղեք, 
ինչպես որ ձեր Հայրն ողորմած է»:

Պատրաստեց Դավիթ դպիր Գիշյանը

Քրիստոնեական կյանքի սկզբնավոր0մից ի վեր 
ծիսական կյանքը եղել է Աստծո հետ հաղորդակց0թյան 
ամենասերտ կապը: Այդ ծիսական կյանքն է բոլոր 
դարեր0մ եղել միասնական աստվածպաշտ0թյան 
առանցքը:

Այսօր էլ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սաների 
առօրյան շաղախված է աղոթական կյանքով և ծիսական 
աստվածպաշտ0թյամբ: Ճեմարանականն իր օրն 
սկս0մ և ավարտ0մ է միաբերան հնչած աղոթքներով 
0 հոգևոր երգերով: Ունենալով բավական հագեցած և 
խիտ օրակարգ՝ այդ0հանդերձ ճեմարանականներն 
ամեն օր մասնակց0մ են առավոտյան և երեկոյան 
ժամերգ0թյ0ններին, որոնք կատարվ0մ են Սրբոց 
Հրեշտակապետաց եկեղեց0մ: Այս նորաշեն 

եկեղեցին ամեն օր լցվ0մ և նորոգվ0մ է հոգևոր սպասավոր0թյան մեջ իրենց առաջին քայլերն 
անող ճեմարանականների աղոթքներով: Այս միաբան հնչած աղոթքներն են, որ կերտ0մ են ապագա 
հոգևորականի ներաշխարհը, ձևավոր0մ մեկ գործի լծված լինել0 ոգին և տալիս հոգևոր այնպիսի 
0ղղորդ0մ, որը հոգ0 ամենախոր շերտերից մղ0մ է յ0րաքանչյ0ր ճեմարանականի գիտակցել0 իր 
կոչ0մի վեհ0թյ0նը:

Ճեմարան մ0տք գործել0 առաջին իսկ օրվանից՝ ճեմարանականն իր 0սերի վրա է զգ0մ մի ողջ ազգի 
հոգևոր լ0սավոր0թյան, խիստ պարտավորեցնող, բայց և անչափ քաղցր պատասխանատվ0թյ0նը: 
Անշ0շտ, ճեմարանականների աղոթական կյանքը չի սահմանափակվ0մ միայն ժամերգ0թյ0ններով: 
Օրվա ընթացք0մ նրանք 0նեն0մ են ինչպես առանձնական, այնպես էլ ընդհանրական աղոթքի պահեր:

Ճեմարանականի համար հատկապես առանձնահատ0կ է կիրակի օրը: Ամեն կիրակի 
ճեմարանականները մասնակց0մ են Ս0րբ և Անմահ Պատարագի, հաղորդվ0մ մեր Տեր և Փրկիչ 
Հիս0ս Քրիստոսի ս0րբ և կենդանարար Մարմնին 0 Արյանը:  Նրանցից ոմանք տարվա ընթացք0մ 
նշանակվ0մ են տարբեր եկեղեցիներ և Պատարագներին մասնակց0մ են հենց այդ եկեղեցիներ0մ: 
Նրանք իրենց օգտակար ծառայ0թյ0նն են բեր0մ տարբեր եկեղեցիներ0մ՝ որպես դպիրներ և 
սարկավագներ,  հմտան0մ ծիսական գիտելիքների մեջ, ինչպես նաև ձեռք բեր0մ ծիսական-համայնքային 
կյանքի մեծ փորձառ0թյ0ն: Նշանակ0մներ լին0մ են նաև ամառային արձակ0րդի ընթացք0մ: 
Ճեմարանականներից շատերն իրենց ամառային արձակ0րդի ընթացք0մ հոգևոր սպասավոր0թյ0ն 
են կատար0մ Հայաստանի և սփյ0ռքի տարբեր թեմեր0մ: Այս ամենը նպաստ0մ է, որ ապագա 
հոգևորականն իր 0ս0մնառ0թյան առաջին իսկ օրերից լինի իրեն հանձնվելիք հոտի ծոց0մ, առընչվի 
նրա առօրյա խնդիրներին 0 հ0զող հարցերին և ավելի ջանասիր0թյամբ լծվի իր ծառայ0թյանը, այն 
տեսիլքով, որ մի օր ինքն անձամբ պիտի հոգա այդ բոլոր խնդիրները:

Պատրաստեց Հար)թյ)ն սրկ. Տեր-Ասատրյանը

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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