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Էկումենիկ լուրեր 
 

համաձայնագիր, որով ամրագրվեց ավելի քան կեսդարյա 
բարեկամությունը: Այս պայմանագրի համաձայն երկու 
համալսարանները կարող են իրականացնել ուսանողների 
փոխանակման ծրագրեր, ինչպես նաև` համատեղ 
կազմակերպել գիտաժողովներ ու հրատարակություններ:  
Համոզված ենք, որ այս համաձայնագրի ձեռքբերումը 
երկուստեք կնպաստի կրթական երկու հաստատությունների 
գործունեության բարելավմանը:  

Հունիսի 17-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Բ Հայրապետի 
բարձր հովանավորությամբ 
Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 
և Նյու Յորքի Սբ. Վլադիմիրի 
Օրթոդոքս ճեմարանի միջև 
կնքվեց  կրթական 

Հունիսի 27-ին Հռոմի Սրբազան Քահանայապետի 
այցելության շրջանակներում Գևորգյան հոգևոր 
ճեմարանի ավարտական Զ լսարանի մի քանի սաներ 
հանդիպում ունեցան Սրբազան Քահանայապետին 
ուղեկցող շքախմբի անդամներից Սանթ Էջիդիո (St. 
Egidio) համայնքի ղեկավար մոնսինյոր Մարկո 
Գնավիի հետ: Հանդիպման ժամանակ 
ճեմարանականների զրուցակիցը ներկայացրեց Հայ, 
Կաթոլիկ և այլ եկեղեցիների միջև ձևավորված 
էկումենիզմի, St. Egidio համայնքի և դրա կյանքի հետ 
կապված մի շարք մանրամասներ: 

 

Հունիսի 22-ին Գևորգյան հոգոր 
ճեմարանը հյուրընկալեց Բուլղարիայից 
ժամանած Սոֆիայի ակադեմիական 
երգչախմբին, որը ճեմարանցիների և 
հյուրերի դատին ներկայացրեց 
բուլղարական և ռուսական հոգևոր և 
աշխարհիկ երաժշտության գոհարներ:  

Հունիս 13-ին ԳՀՃ տեսուչ Հոգեշ. Տ. 
Գարեգին վրդ Համբարձումյանը 
հանդիպում ունեցավ Շվեդական 
բողոքական եկեղեցու Հեքս (HEKS) 
կազմակերպության 
հակամարտությունների 
հաղթահարման գրասենյակի 
խորհրդական Ունա Հոմբրեխերի հետ: 

 

¶²ðº¶ÆÜ ´ Ð²Úð²äºî  

Ա Տարի, թիվ 16 և 17 
2016թ. հունիսի Ա և Բ 
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Հունիսի 29-30 
ԳՀՃ տեղի 
ունեցավ 
ավարտական 

Զ լսարանի մագիստրոսական 
թեզերի պաշտպանության 
արարողությունը: Ճեմարանի 18 
սաները ավարտաճառերը 
Աստվածաշնչագիտության, 
Պատմական աստվածաբանության, 
Դավանաբանության և Գործնական 
աստվածաբանության թեմաներով 
էին: Հուրախություն ներկաների` 
պաշտպանյալներից բոլորի թեզերն 
արժանացան դրական գնահատանքի:  
Էլ. պարբերականի խմբագրակազմը 
մաղթում է մեր սիրելի 
եղբայրներին բյուր 
հաջողություններ և 
ամենայն բարիք իրենց 
ապագա առաքելության 
մեջ:  
 

 

Այլ լուրեր 

Հունիսի 11-ին Գևորգյան հոգևոր 
ճեմարանում հյուրընկալվել էին մեր 
ջերմ բարեկամները` PR դպրոցի 
ուսուցչական և ուսանողական 
կազմը: Ճեմարանցիների և PR 
դպրոցի սաների հանդիպումը 
դարձել է մի գեղեցիկ ու յուրօրինակ 
ավանդություն: Հանդիպման 
ընթացքում հյուրերը իրար 
ներկայացրեցին միմյանց 
գործունեության հետ կապված 
մանրամասներ և քննարկեցին իրար 
հետ համագործակցության 
հեռանկարներ: Հանդիպումից հետո 
PR դպրոցի սաները պտտվեցին 
Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 
ուսումնական մասնաշենքում ապա 
նաև` Մայր Աթոռի տարածքում ու 
թանգարաններում: 

î³ñ»í»ñçÛ³Ý åïáõÛï 

 

Ավարտական լսարանի 
Ճեմարանական վերջին Սբ. Պատարագը  
Սրբոց Հրեշտակապետաց մատուռում 



 

 

lorem ipsum issue #, date 

3 

1

Այսօր «էկումենիզմ» բառը դադարել է օտար թվալ։ 
Այդուհանդերձ, սխալ կլինի կարծել, որ բոլորին հասկանալի է 
դրա իմաստը և այն, ինչ բնորոշված է «էկումենիկ շարժում» 
անվանմամբ։ Էկումենիզմի մասին թյուրըմբռնումները թերևս 
արդյունք են վերջինիս ոչ բավարար լուսաբանվածության, 
հատկապես՝ հայ հասարակության մեջ։ Ստորև պիտի 
փորձենք ուրվագծել էկումենիզմի իրական նշանակությունն 
ու էկումենիկ շարժման նպատակները։  

«Էկումենիզմ» բառը ծագում է հունարեն «օյկումենե» 
բառից և բառացի նշանակում՝ բնակեցված երկիր, այլ կերպ 
ասած ողջ աշխարհը կամ տիեզերքը։ Պատմականորեն 
այսպես էր անվանվում Բյուզանդական կայսրությունը, իսկ 
կայսրերի կողմից հրավիրված եկեղեցու գլխավոր ժողովներն 
անվանվում էին Տիեզերաժողովներ։ Սրանցով 
արտահայտվում էր եկեղեցու միասնականությունը, մինչ 
բաժանումների ի հայտ գալը։ 20-րդ դարից «էկումենիկ» 
արտահայտությունը ստացավ մեկ այլ իմաստավորում, որը 
մեծապես կապվում է Եկեղեցու վերամիավորմանն ուղղված 
ջանքերի հետ։ Կարևոր է ըմբռնել, որ էկումենիզմը որպես 
գաղափարախոսություն եկեղեցու անբաժան մասն է ողջ 
պատմության ընթացքում, քանի որ եկեղեցին մշտապես  
ձգտել է պահպանել իր միասնականությունը, իսկ 
բաժանումներից հետո էլ պարբերաբար փորձեր է կատարել 
վերամիավորվելու։ Մյուս կողմից, իբրև շարժում, այն 
համարվում է 20-րդ դարի երևույթ, երբ աշխարհում զորացող 
մարտահրավերները ստիպեցին բոլոր եկեղեցիներին 
արժևորելու Եկեղեցու միությունը և նոր թափ ու որակ 
հաղորդեցին Եկեղեցու միավորմանն ուղղված ձգտումներին։ 
20-րդ դարի էկումենիկ շարժման ազդակներից մեկը 
համարվում է Կ.Պոլսի Տիեզերական պատրիարք Գերմանոս 
Ե-ի շրջաբերականը, որտեղ վերջինս կոչ էր հղում բոլոր 
քրիստոնյա եկեղեցիներին համախմբվելու և ստեղծելու 
«եկեղեցիների լիգա»՝ Ազգերի լիգայի օրինակով։ Այս 
ընթացքում ստեղծվում են մի շարք էկումենիկ 
կազմակերպություններ, որոնցից թերևս ամենանշանավորը 
Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդն է (ԵՀԽ)։ Այսօր 
այն իր կազմում ընդգրկում է շուրջ 350 եկեղեցի։ Հայ 
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առաքելական եկեղեցին սկսած 1962թ  անդամակցում է 
Խորհրդին։ ԵՀԽ-ի և նմանատիպ այլ կազմակերպությունների 
հիմնական նպատակն է հնարավորություն ստեղծել աշխարհի 
տարբեր եկեղեցիների համար՝ երկխոսելու, համատեղ 
գործելու և միմյանց ճանաչելու, այսպիսով՝ ճանապարհ 
հարթելով միության համար։ Կարևոր է նշել նաև, որ 
էկումենիկ շարժումը նպատակ չունի միավորել տարբեր 
կրոնները, այլ քրիստոնեական եկեղեցիները։ Այս նպատակին 
հասնելու ճանապարհին խիստ կարևոր են ինչպես 
աստվածաբանական երկխոսությունները, այնպես էլ՝ 
համատեղ աղոթքն ու գործը։ Ինչպես նաև անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել, որ էկումենիկ շարժման կողմից փնտրվող 
միությունը երբեք չի ենթադրում ձուլում, օտար տարրերի 
ներմուծում կամ սեփական ավանդության ուրացում։ 
Շարժման մասնակից բոլոր եկեղեցիները ընդունում են, որ 
թույլատրելիության սահմանում տարբերությունները 
եկեղեցու հարստությունն են արտահայտում: 

 Եկեղեցու միությունը Աստծո կամքն է Հովհաննու 
Ավետարանի 17-րդ գլխում Քրիստոս աղոթում է «որպեսզի 
ամենքը մի լինեն. ինչպես դու, Հայր, իմ մեջ, և ես` քո մեջ, 
որպեսզի նրանք էլ մեր մեջ լինեն»։ Ըստ Ավետարանի` 
Քրիստոսին հավատացողերի միությունը Աստծո կամքն է, 
ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի 
պարտականությունն է ձգտել այդ միությանը։ Անշուշտ, այն 
հեշտ ձեռքբերելի երևույթ չէ, բայց տարբերությունները չպետք 
է պատճառ դառնան քրիստոնյաների մշտական 
բաժանվածության։ Պետք է գիտակցել, որ Եկեղեցու 
միությունը Աստվածային պարգև է։ Ուստի, քրիստոնյաները 
պետք է ամեն եռանդ ներդնեն Աստծո պարգևը տեսանելի 
դարձնելու համար, որը կլինի կենդանի վկայություն ինչպես 
քրիստոնյաների, այնպես էլ, աշխարհի բոլոր մարդկանց 
համար։ Հենց սա էր խնդրում Քրիստոս Հորից՝ «որպեսզի 
ամենքը մի լիեն, որ աշխարհն էլ հավատա» (Հովհ.17:21)։ 

 
Պատրաստեց Հարություն սրկ. Տեր-Ասատրյանը 
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   Սբ. Եփրեմ Ասորի 

Էկումենիզմն ուղղափառ հավատի անբաժան մասն է կազմում։ 
Հայ Եկեղեցին իր բազմադարյա պատմության ընթացքում մշտապես 
ներգրավված է եղել զանազան եկեղեցիների հետ երկխոսության և 
փոխգործակցության մեջ։ 20-րդ դարում էկումենիկ շարժումը նոր 
իրադրություն ստեղծեց նաև Հայ եկեղեցու համար՝ հնարավորություն 
տալով ազատորեն երկխոսելու տարբեր եկեղեցիների հետ։  Հայ եկեղեցին 
նախ իր հարաբերությունները ճշտեց Արևելյան ուղղափառ ընտանիքի 
ներսում։ Այս ընտանիքը կազմված է վեց եկեղեցիներից՝ Հայ, Ասորի, 
Ղպտի, Եթովպական (նաև Երիթրեան), (Հնդիկ) Մալանկարա։ 1960-
ականն թվականներին այս եկեղեցիները համախմբվելով՝ իրենց կոչեցին 
քույր եկեղեցիներ՝ հիմք ընդունելով հավատքի լիակատար 
համաձայնությունը։ Վերոհիշյալ եկեղեցիներին հիմնական միավորող 
հանգամանքը Ընդհանրական Եկեղեցու նախաքաղկեդոնական 
հավատքի շուրջ համաձայնությունն էր։  20-րդ դարի երկրորդ կեսից 
Արևելյան ընտանիքի հինգ եկեղեցիներ գործում և էկումենիկ շարժման 
շրջանակներում հանդես են գալիս միասնաբար։ Հայ եկեղեցին այս 
ընտանիքի կազմում նախ երկխոսություններ սկսեց Ուղղափառ 
ընտանիքի եկեղեցիների հետ։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում տեղի 
ունեցան մի քանի ոչ պաշտոնական, ինչպես նաև պաշտոնական 
հանդիպումներ և երկխոսություններ, որոնց ընթացքում ձեռք բերվեցին 
զանազան խնդիրների հետ կապված խիստ արժեքավոր 
համաձայնագրեր։ Հայ Առաքելական Եկեղեցին երկխոսության մեջ մտավ  
նաև Հռոմի Կաթոլիկ եկեղեցու հետ՝ «Պրո Օրիենտե» կազմակերպության 
հովանու ներքո։ Այստեղ ևս տեղի ունեցան մի շարք աստվածաբանական 
երկխոսություններ, որոնց արդյունքում հնչեցին համատեղ 
հայտարարություններ Հռոմի պապերի և Արևելյան ուղղափառ 
եկեղեցիների պետերի կողմից։ Հռոմի քահանայապետերի հետ համատեղ 
հայտարարություններ են հնչեցրել Վազգեն Ա, Գարեգին Ա և  Գարեգին Բ 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսները։ Սրանք նշան էին եղբայրական սիրո և, 
եղած տարբերությունները հաշվի առնելով հանդերձ, նաև՝  նույն 
խորքային հավատքն ունենալու հաստատումներ։ Հայ եկեղեցին նաև 
սերտ հարաբերություններ է հաստատել նաև Անգլիկան Եկեղեցու հետ՝ 
նրա հետ ևս աստվածաբանական քննարկումներ զարգացնելով  և 
համաձայնագրեր ստորագրելով։ 

Ներգրավվածությունը էկումենիզմում հնարավորություն տվեց 
Հայ եկեղեցուն ճանաչվել աշխարհի կողմից, սերտացնել միջեկեղեցական 
հարաբերությունները, ինչպես նաև Հայ ժողովրդին և Հայ եկեղեցուն 
առընչվող խնդիրները հանձնել համաշխարհային եկեղեցու և 
մարդկության դատին ինչպես օրինակ՝ Ցեղասպանությանը ճանաչման 
գործընթացը, ազգամիջյան հակամարտությունների կարգավորումը և 
այլն։  Էկումենիզմը Հայ եկեղեցուն գործունեության առավել լայն 
հնարավորություն ընձեռեց, ինչպես նաև նպաստեց սեփական 
ավանդության վերարժևորմանը։ 

 Պատրաստեց Իշխան ուրկ․ Քամալյանը 

 

Հայ  եկեղեցին  էկումենիկ  շարժման 
շրջանակներում ՄԻՈՒԹԻՒՆ Ի 

ԿԱՐԵՒՈՐՍ, 
ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ 

ՅԵՐԿԲԱՅԱԿԱՆՍ 
ԵՒ ՍԷՐ 

ՅԱՄԵՆԱՅՆԻ… 

Աղաչում եմ, բարերար և 
ողորմա՛ծ Տեր, արթուն ու 
զգա՛ստ պահիր ինձ, և 

ուսուցանի՛ր գնալ Քո բարի 
ճանապարհով, որ արժանի 

լինեմ Քո մեծ փառքին: 
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Շուրջ երկու հազարամյակների ընթացքում` 
Քրիստոնեական եկեղեցին, անցնելով տարատեսակ 
դժվարությունների, հալածանքների և խոչընդոտների միջով 
մնացել է անսասան՝ հասնելով մինչ մեր օրերը: Մարդկային 
տարրը և գործոնը, սակայն, պատճառ են դարձել Մեկ և 
Ընդհանրական եկեղեցու բաժանմանը: Մեկ եկեղեցու ներսում 
առաջացել են տարբեր ավանդույթներ ունեցող «եկեղեցիներ»՝ 
կաթոլիկների, բողոքականների, ուղղափառների և այլն: 
Սակայն այսօր առավել քան երբևէ կարելի է հստակորեն 
հանգել այն փաստին, որ եթե նախկինում առաջնային էին 
զանազան տարբերությունները, ապա այսօր առավելաբար 
շեշտվում են  եկեղեցիների ընդհանրությունները և մեկ 
ընդհանուր նպատակը`Քրիստոսի տնօրինական 
առաքելությունն իրականացնելով իրագործել մարդու 
փրկագործումը: Ահա քրիստոնեական Եկեղեցու 
համաձայնության և նմանության առանցքը`Քրիստոս և 
բարոյական մարդու կերպարի Նրա ըմբռնումը`որ անծանոթ 
էր աշխարհին:  

Բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիներն ընդունում են, 
որ մարդն ի սկզբանե ստեղծվել է «Աստծո պատկերով և 
նմանությամբ»: Ադամը չուներ բարոյական արատներ, քանի 
որ մեղքը դեռևս աշխարհ չէր մտել: Սակայն Աստծո 
պատվիրանի խախտումը պատճառ դարձավ մարդու 
անկման, քանի որ հենց պատվիրանապահությունն է մարդուն 
հետ պահում չարից և մեղքից: Աստծո կողմից տրված տաս 
պատվիրանները դարձան քրիստոնեական 
բարոյականության այն հիմքը, որն իր լրումին պիտի հասներ 
արդեն Աստվածորդու քարոզչությամբ: Բոլոր քրիստոնեական 
եկեղեցիների խորաններից մինչ այսօր հնչում է նույն 
Ավետարանը, որը թելադրում է նույն բարոյական արժեքները: 
Քրիստոնեական կյանքը, լինի դա Առաքելական, Ուղղափառ 
թե Կաթոլիկ եկեղեցիներում, իբրև ակունք ունի նույն 
Քրիստոսի հանդեպ հավատքը և քրիստոսանմանության 
ձգտումը, որ է` սրբության միակ ճանապարհը: Հենց այս նեղ 
ճանապարհից չշեղվելու նախապայմաններից է Աստծո 
պատվիրանների անխախտ կատարումը, որի միջոցով միայն 
կարելի է ապրել քրիստոնեական անբիծ վարքով: 

Քրիստոսի քարոզչության սերմերն ընկել են 
քրիստոնեական Եկեղեցու արտերում, սակայն պատմական 
անցյալի առանձնահատկությունների պատճառով այդ 
սերմերը աճել և զարգացել են տարբեր կերպ: 
Այնուամենայնիվ՝ Եկեղեցու հիմքը` սերմը, նույնն է`մեր Տեր և 
Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս: 

 
Պատրաստեց Վլադիմիր սրկ. Գևորգյանը 
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Միության աղոթք 

 Աստված Իր արարչագործությունն ավարտելով` այդ 
ներդաշնակության պսակը լինելու շնորհը տվեց մարդուն՝ Իր 
իսկ նմանին… (Ծննդ. Ա:26): 

Եվ ահա, Ադամական մեղքի պատճառով այդ պսակն 
ընկավ` վտարվելով Եդեմից… դադարեց զգալ Աստուծո 
ամբողջական փառքը, ներկայությունը և  սերը՝ էլ ավելի 
խորանալով վտարման պատճառի՝ մեղքի մեջ:         

 -Բայց մի՞թե արարչության պսակ կոչվող այդ էակը 
չզգաց այլևս Աստծուն: 

Անշուշտ, պատմության հետագա ընթացքին շատերը 
զգացին Աստուծո մերձավոր ներկայությունը: Մարդու և 
Աստծո միջև խաթարված հարաբերության վերականգման 
միակ միջոցը եղավ մեղքերի գիտակցումը, հաջորդաբար 
զղջումն ու ԱՂՈԹՔԸ`  ներման համար: Այսօր էլ` ավելի 
հաստատական է այն խոսքը թե. «Աստված մեզ հետ խոսում է 
Իր իսկ շնչով գրված գրքի միջոցով, իսկ մենք Իր հետ խոսում 
ենք ԱՂՈԹՔԻ միջոցով»: Ներկայումս կան բազում 
նորություններ, Աստուծո և Նրա հետ կապի վերաբերյալ 
մոլորեցնող բազմաթիվ  նորամուծություններ, այդուհանդերձ, 
պատմությունն անգամ վկայում է, որ Իր հետ կապը, Իր հետ 
ծանոթությունը, Իրեն փնտրելու, գտնելու և Իրենով ապրելու 
ու Իր կամքը կատարելու միակ միջոցը ԱՂՈԹՔՆ Է: 
Այսօր Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին միասնական 
էկումենիկ աղոթք է հնչեցնում տարբեր ծիսապաշտություն 
ունեցող, սակայն ճշմարիտ Աստծուն հավատացող ու 
դավանող եկեղեցիների հետ: Ահա այսպես՝ Էկումենիկ 
միասնական աղոթքի միջոցով է, որ հանո′ւն Քրիստոսի, 
հանո′ւն Աստուծո հետ ունենալիք զրույցի և հանուն ա′յն 
հույսի, թե ԱՂՈԹՔԻ շնորհիվ է, որ պիտի ունենանք մեր մեջ 
Աստծուն ու նորից վայելենք Նրա ներկայությունը, շատ 
եկեղեցիներ, այդ թվում Հայ Առաքելական եկեղեցին 
հավաքվում են միասնական աղոթքի: Այստեղ մի կողմ են 
դրվում եկեղեցիներում եղած  ծիսական և ավանդութային 
տարբերությունները, և այն ամենն ինչ ստիպել է 
եկեղեցիներին գործել առանձին:  
 Միասնական ԱՂՈԹՔԻ հիմքում է ընկած 
յուրաքանչյուրիս ձգտումը միավորվելու մեր Տեր Հիսուս 
Քրիստոսի հետ` որպես Նրա որդեգիրներ: 

Ուստի, հաստատակամ հավատքով ու սիրով է, որ 
պիտի կանգնենք Քրիստոս Հիսուսի անարատ մարմինը 
հանդիսացող Եկեղեցում և վեր առաքենք մեր իսկ բերանով ու 
կամքով կատարած միասնական ԱՂՈԹՔԸ:              

 

Պատրաստեց Հովհաննես Էվինյանը 

 

Եկեղեցիների  համատեղ  կոչը  Մարդուն  
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ԷԿՈՒՄԵՆԻԿ  ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ 
Մեր  զրուցակիցն է Սանթ  Էջիդիո  համայնքի  ղեկավար  մոնսիյոր  Մարկո  Գնավին ,  ով  Հռոմի  Ֆրանցիսկոս  
պապի  հետ  այս  օրերին  այցելել  է  Հայաստան :  Զրույցը վարում  են  Հարություն սրկ .  Տեր -Ասատրյանը ,  
Հարություն սրկ� Քեշիշյանը  և  Սամվել  սրկ .  Պողոսյանը :  Ստորև  ներկայացնում  ենք  այդ  զրույցից  մի  
հատված :   

Մոնսինյոր  Գնավի ,  ուրախ  ենք ,  որ  Հռոմի  Սրբազան  Քահանայապետի  հետ  միասին  այս  օրերին  
գտնվում  եք  Հայոց  հոգևոր  կենտրոն` Մայր  Աթոռ  Սուրբ  Էջմիածնում :  Խնդրում  ենք  մեզ  պատմեք Սանթ  
Էջիդիո  համայնքի  մասին : 

Սանթ Էջիդիոյի համայքը շարժում է կաթոլիկ եկեղեցու ներսում՝ տարածված 74 երկրներում, 60000 անդամներով և 
կազմված աշխարհականներից, քահանաներից, եպիսկոպոսներից: Համայնքի հիմնասյուներն են՝ աղոթքը, ծիսական կյանքը, 
աղքատասիրությունը: Մեզ համար նաև առանցքային կարևորություն ունի մեր ուժերի ներածի չափով համաշխարհային 
մարտահրավերներին դիմագրավելը, ուստի նաև գործունեության առանցքում ընկած են այնպիսի գաղափարներ, ինչպիսիք 
են խաղաղությունը, հաշտեցումը, երկխոսությունը: Անգամ միջկրոնական երկխոսությունները և հումանիզմը ծառայում են 
մարդկանց միջև հաշտության հաստատմանը:  

Համայնքը սկզբնավորվել է 1968թ. մի խումբ ուսանողների կողմից, որոնք կամենում էին իրենց կյանքը նվիրել 
Ավետարանի քարոզչությանը: Դրա ձևավորման վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել Վատիկան Բ ժողովի ոգին: Սանթ Էջիդիոն 
խիստ ուշադրությունը է դարձնում աղքատախնամության գործին, ուստի մեր համայնքի խորանը անբաժան է աղքատների 
սեղանից:  

Համայնքը հնարավորություն է ընձեռել ինձ բացելու իմ միտքն ու սիրտը այլ եկեղեցիների, ընկերների համար:  
Կարծում եմ անիմաստ է այս գլոբալիզացված աշխարհում փորձել մնալ մեկուսացած: Մենք կարիք ունենք փոխադարձ սիրո 
և միասնության: Սանթ էգիդիոյի համայնքն ինձ սովորեցրեց լինել խոնարհ, հավատարիմ: Միությունը կարելի է ասել, այն է, 
որ մենք կարողանանք ապրել միասին այնպես, ասես մենք արդեն մեկ ենք: Կարծում եմ` Գարեգին Բ-ն և Ֆրանցիսկոս պապը 
միասնաբար ցույց տվեցին ընկերության զորեղությունը: 

 
Ի՞նչ  եք  կարծում ,  որոնք  են  միության համար  հիմնական խոչընդոտները  և  ո՞րն  է  միության  հասնելու 
լավագույն  հնարավոր  ուղին :   

Հիմնական խոչընդոտները յուրաքանչյուրի սրտում են: Այն կապված է մեղքի, եսակենտրոն լինելու հանգամանքի 
հետ, որը չարի հաղթանակն է: Աստված հաղորդություն է, և Նա իր հաղորդությամբ վերացրեց մարդկանց մեջ ամրացած այդ 
եսակենտրոնությունը` կամուրջներ ստեղծելով մեղավորների, հիվանդների, աղքատների, գյուղացիների, աշխատավորների 
և այլոց միջև:  

Գոյություն ունեն նաև անջրպետեր, որոնք առաջացել են պատմության ընթացքում, ուստի դրանց բուժման ու 
վերացման համար ժամանակ է պահանջվում: Կարծում եմ, որ դժվարություններից կարևորը նախևառաջ վախն է: Շատ 
հավանական է, որ մարդիկ վախենում են միությունից: Մենք ունենք շատ օրինակներ մեր եկեղեցու ներսում և դրանից դուրս: 
Նրանք ովքեր ձգտում են միության քաջությամբ և խոնարհությամբ, չեն մոռանում ու անտեսում տարբերությունները: Ինչքան 
մենք գնում ենք դեպի մեր հավատքի արմատներն, այնքան ավելիով նկատում ենք դրանց հիմքում եղող  Քրիստոսին:  

Ինչ վերաբերում է միության հասնելու հնարավոր ուղիներին և ձևերին, ապա կարծում եմ եկեղեցիների 
առաջնորնդների անձնական հարաբերությունները շատ կարևոր են: Աթենագորասը խոսում էր տեսողության, սիրո և 
ողորմության աստվածաբանության մասին: Երեկ Ֆրանցիսկոս պապը մեջբերեց Ս. Ներսես Շնորհալուց, ով սիրում էր 
կրկնել, որ փոխադարձ սերն ու ողորմածությունը վերացնում է մեր միջև եղած անդունդը: Ուստի, այժմ աստվածաբանները 
պետք է շարունակեն աշխատել իրենց ուրույն ճանապարհով՝ վարելով երկկողմանի, բազմակողմանի երկխոսություններ: 
Մենք նաև չպետք է մոռանանք, որ պետք է ներկայում պատասխանենք միության կոչին, և ես ուրախ եմ որ դուք այստեղ եք 
(դիմում է ճեմարանցիներին), դուք օրինակ եք այն բանի, որ երտասարդները կարող են օգուտ քաղել՝ առանց վախերի 
ընկերություն անելով ուրիրշների հետ: Ես կարծում եմ շատ ավելի վտանգավոր է միայնությունը, քան միասին լինելը: Ես 
քանիցս եղել եմ Արևելյան Թուրքիայում, այնտեղ ցեղասպանություն վերապրած տարբեր քրիստոնյաներ ապրում են միասին: 
Այս վայրերում քրիստոնայները գնալով պակասում են: Որտեղ կա բաժանում, այնտեղ քրիստոնյաները թուլանում են: Սա 
վերաբերում է անգամ Ցեղասպանության՝ Մեծ Եղեռնի տարիներին, որովհետև հայերը սպանվեցին ասորի ուղղափառների, 
ասորի կաթոլիկների և այլոց հետ: Երբեմն բաժանումները տառապանքն ավելի են խորացնում: Այսօր մենք պետք է 
միավորվենք ի դիմաց բոլոր տառապողների:  

Պատրաստեց Հարություն սրկ. Տեր-Ասատրյանը 
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1

Քրիստոսի խորհրդական 
մարմինը հանդիսացող Ընդհանրական 
Եկեղեցին իր առաքելության 
իրականացման ճանապարհին 
դավանաբանական 
տարբերությունների առկայության 
պարագայում անգամ միավորվել է մեկ 
ընդհանուր գործի`սպասավորության, 

համայն մարդկությանը օժանդակելու 
սրբազան գաղափարի շուրջ: Հանուն 
այս մեծագույն առաքելության 
եկեղեցիները միավորվում  են  և իբրև 
Քրիստոսի Մարմնի անդամներ 
միասնաբար են գործում: Այսօրինակ 
փոխգործակցության միջոցով է, որ ի 
հայտ է գալիս Տիրոջ կողմից 
մարդկությանը տրված մեծագույն 
պարգևը` սերը, որ արտահայտվում է 
յուրայինի նկատմամբ զոհողության և 
նվիրումի միջոցով: Սբ. Գրքի միջոցով 
Աստված բացահայտում է իր 
արարածներին, որ մեկն այս 
աշխարհում չի կարող պնդել, թե ինքը 
սիրում է Աստծուն, եթե այդ մարդը չի 
սիրում իր եղբորը, որին տեսնում է 
ամեն օր (Ա Յովհ. Դ:20):  

2

Դարեր ի վեր ինչպես 
Հայաստանում, այնպես էլ օտար 
երկրներում քրիստոնեական 
եկեղեցիներին կից գործել են կառույցներ, 
որոնք աջակցելով աղքատներին ու 
զրկյալներին, նպաստել են Եկեղեցու 
առաքելությանը: Իսկ ահա վերջին 
տասնամյակներում այսպիսի 

կառույցները սկսել են գործել 
նաև տարբեր եկեղեցիների 

փոխհարաբերությունների 
շրջանակներում: 

Եկեղեցիների 
միասնաբար գործելու վառ 
օրինակ է Մայր Աթոռ Սուրբ  
Էջմիածնում տարիներ 
շարունակ գործող «Կլոր 
Սեղան» հիմնադրամը, որը 
թեպետ հիմնականում 
հովանավորվում է 
արտերկրից, սակայն  
մարդասիրական իր 
առաքելության սահմանները 

տարածում է ամբողջ աշխարհում` 
առանց որևէ դավանաբանական 
խտրականության: Լինելով իրական 
էկումենիզմի գաղափարներով շարժվող  
կառույց, այս հիմնադրամը երբևէ 
բարեգործությունը չի օգտագործում այլ 
եկեղեցու հավատացյալներին սեփական 
դավանանքից շեղելու նպատակով: Հենց 
սրանում է կայանում եկեղեցիների 
միասնականության իրական դրսևորումը. 
գործել հանուն մարդկության հոգևոր!
նյութական բարեկեցության, սակայն այս 
գործունեության մեջ առաջնային պայման 
դարձնել հարգանքը այլ եկեղեցիների 
դարավոր ավանդության և դավանանքի 
հանդեպ: 
 
             Պատ. Նարեկ սրկ. Աբրահամյանը 
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