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բոլոր քննությունները, դեկտեմբեր ամսին՝ Սբ. Ստեփանոս Նախավկայի տոնի 

Սբ. Պատարագի ընթացքին կձեռնադրվեն որպես Հայ առաքելական եկեղեցու 

սարկավագներ: Մաղթում ենք, երբ  լծուեն սարկավագության այդ քաղցր 

առաքելությանը, կարողանան Սբ. Ստեփանոս Նախավկայի բարեխոսությամբ 

իրականացնել անսակարկ ծառայություն: 

 

Սեպտեմբերի 6-ին և 7-ին Գևորգյան 

հոգևոր ճեմարանում տեղի ունեցան 

սարկավագական քննություններ: 

Հինգերորդ լսարանի սաները, որոնք 

բարեհաջող կերպով հանձնեցին 

Օգոստոս ամսին Հայաստան էին այցելել Մոսկվայի հոգևոր 

ակադեմիայի դասախոս և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի բարեկամ 

Սերգեյ սարկավագ Պանտելեևն՝ իր տիկնոջ հետ միասին, որոնք 

նախկինում մի քանի անգամ հյուրընկալվել էին Գևորգյան հոգևոր 

ճեմարանում: Ամուր պահելով նախկինում արդեն իսկ ձևավորված 

ավանդույթը՝ հյուրերն այս անգամ ևս կազմակերպեցին հանդիպում 

ճեմարանցիների հետ, որի ընթացքում զրուցեցին հետաքրքրական 

տարբեր թեմաներով և փոխանակվեցին ճեմարանական կյանքի 

փորձառությամբ: 

 

 

Սեպտեմբերի 10-ին Գևորգյան հոգևոր 

ճեմարանի հանդիսությունների սրահում 

տեղի ունեցավ ուսումնական տարվա բացման 

արարողությունը՝ նախագահությամբ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ հայրապետի: 

իքները: 

 

 

Հանդիսության սկզբում կատարվեց 

ուսումնական տարվա օրհնության կարգ, 

որին հաջորդեց ԳՀՃ տեսուչ հոգեշնորհ Տ. 

Գարեգին վրդ. Համբարձումյանի ողջույնի 

խոսքը: Հայր սուրբը ներկայացրեց 

առաջիկա տարվա կրթական ծրագրերն ու 

ակնկալիքները: 

Բ Տարի, թիվ 1 

2016թ. սեպտեմբեր Ա 
 



 

 

lorem ipsum issue #, date 

 

 

Օրերս Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 

ուսանողները տեսչի՝ հոգեշնորհ Տ. 

Գարեգին վրդ. Համբարձումյանի հետ 

միասին կազմակերպեցին Հայաստանի 

Հանրապետության ուռուցքաբանության 

ազգային կենտրոնի` Գևորգյան ճեմարանի 

կողմից հիմնված Սուրբ Աստվածածին 

աղոթամատուռի վերանորոգման 

աշխատանքները: Օրեր անց վերանորոգված 

մատուռում կկազմակերպվի ժամերգություն 

և Սբ. Պատարագի արարողություն, ինչն էլ 

կազդարարի դրա հանդիսավոր 

վերաբացումը: 

 

 

 

 

 

Սեպտեմբերի  

12-ին 

Գևորգյան 

հոգևոր ճեմարանի տեսուչ հոգեշնորհ Տ. 

Գարեգին վրդ. Համբարձումյանի հրավերով 

ճեմարան էր այցելել հայազգի գիտնական 

Վազիրիկ Բազիլը: Վերջինս ճեմարանցիների 

հետ հանդիպման ընթացքում ընթերցեց 

ուշադրության մասին հետաքրքրական մի 

զեկուցում: 

Այլ լուրեր 

Սեպտեմբերի 13-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում 

բանախոսելու էին հրավիրված Վաշինգտոնի 

Կաթոլիկ համալսարանի Աստվածաբանության և 

կրոնագիտության ֆակուլտետի դեկան հայր Մարկ 

Մորոզովիչը և նույն ֆակուլտետի ծիսական 

աստվածաբանության պրոֆեսոր Տեր Ստեփանոս 

Ալեքսոպուլոսը: Հանդիպումը սկսվեց ԳՀՃ տեսուչ 

հոգեշնորհ Տ. Գարեգին վրդ. Համբարձումյանի 

ողջույնի խոսքով: Այնուհետև բանախոս-

հոգևորականները ճեմարանցիների համար 

ընթերցեցին հետաքրքրական երկու տարբեր 

զեկուցումներ: 

Ամառային հանգիստ

 Սեպտեմբերի 12-ին Գևրգյան հոգևոր 

ճեմարանը հյուրընկալեց ՏաՀոյսի թեմից 

ժամանած ուխտավորների: Վերջիններս թեմի 

Առաջնորդ և մեր սիրելի դասախոս Բագրատ 

սրբազանի օրհնությամբ եղան Մայր Աթոռի 

մի քանի կառույցներում և Գևորգյան հոգևոր 

ճեմարանում, որտեղ ի մոտո ծանոթացան 

Ճեմարանի ժառանգությանը, ներքին կյանքին, 

ծրագրերին և ապագա հեռանկարներին: 
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Խաչանշանը մարդկության պատմության մեջ, 

կարելի է ասել, ձևավորվել և կիրառվել է մարդու 

մտավոր զարգացման պատմությանը զուգընթաց: 

Խաչապատկերներ հայտնաբերվել են հնագույն 

ժայռապատկերներում, որոնք թվագրվում են Ք. ա. 7-8-

րդ հազարամյակներով: 

Հատկապես շատ են խաչի տարբեր ձևերով 

զարդարուն խեցանոթները, որոնցից հնագույնը 

հայտնաբերվել է Էջմիածնի մոտ գտնվող Թեղուտ 

բնակավայրից (Ք. ա. 5-4-րդ հազարամյակ)։  

Հնագետներն առանձնացնում են քառաթև խաչերի 

բազմաթիվ տարբերակներ, որոնցից ամենից 

արտասովորը Հայկական լեռնաշխարհում և 

հնդեվրոպական ժողովուրդների մեջ տարածված կեռ 

թևերով խաչապատկերն է՝ առավել հայտնի 

«սվաստիկա» անունով (սանսկրիտերեն svar-արև և asti-

զորություն բառերից), որը հանդիսանում էր Արև-

աստծո նշան:  

Տարաձև խաչանշաններ բազմիցս հանդիպում են 

Արևելյան Եվրոպայում, Արևմտյան Սիբիրում, Միջին 

Ասիայում և Կովկասում (Ք. ա. 3-2-րդ հազարամյակ), 

Հյուսիսային Կովկասում (Ք. ա. 1-ին հազարամյակ), 

Ամերիկայում, մասնավորապես, Կենտրոնական 

Ամերիկայում (Հին մայաների մշակույթ): Հին 

եգիպտական մշակույթում խաչապատկերը հանդիպում 

է «անխ»-ի տեսքով, որը մինչ օրս էլ կիրառվում է ղպտի 

քրիստոնյաների կողմից՝ որպես հավիտենական կյանքի 

նշան: 

Հետագայում խաչը՝ որպես պատժամիջոց, 

տարածում է գտել Հռոմեական կայսրությունում: Սա 

մահապատժի անարգ ձև էր, այդ իսկ պատճառով Հռոմի 

քաղաքացիներին նման ձևով չէին պատժում: 

Վաղուց ապացուցված է, որ հռոմեական 

Խաչի տեսակները 

մահապատժի խաչն ունեցել է երեք տեսակ. 

* Crux comissa. ունեցել է T տառի տեսքը և 

ամենահաճախ գործածականներից է եղել: 

* Crux decussata. ունեցել է X տառի տեսքը: Սա 

հայտնի է նաև Անդրեաս առաքյալի անունով, քանի որ 

նրան այսպիսի խաչի վրա են նահատակել: 

* Crux immissa. քրիստոնյաներիս ծանոթ քառաթև 

խաչը: Սա եղել է նույն Crux comissa-ի` T տառի տեսքով 

խաչի, այսպես ասած, լրացված տարբերակը: Վերևից 

ավելացնում էին չորրորդ թևը, որի վրա մեխում էին 

արձանագրությամբ տախտակ` «Գիր վնասու»-ն, 

այսինքն` այն հանցանքը, որը վերագրվում էր 

խաչվողին: Նման խաչի վրա խաչում էին 

համեմատաբար հայտնի հանցագործներին: Նման 

խաչի վրա էլ հենց խաչել են Հիսուս Քրիստոսին, որի 

«Գիր վնասու»-ն գրել է Պիղատոսը. «Յիսուս Նազովրեցի 

Թագաւոր Հրէից»: 

Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից և հրաշափառ 

հարությունից հետո քրիստոնյաներիս համար խաչը 

վերածվել է փրկության, հաղթանակի և հավիտենական 

կյանքի նշանի՝ խորհրդանշելով Գողգոթայում խաչի 

վրա մահվան նկատմամբ Հիսուսի տարած 

հաղթությունը: 

Ժամանակի ընթացքում քրիստոսահիմն 

եկեղեցիներն իրենց յուրօրինակ մոտեցումն են 

ցուցաբերել խաչին, որի հետևանքով այժմ 

տարբերակվում են հայկական, լատինական, 

կելտական, ղպտիական, բյուզանդական և մի շարք այլ 

խաչեր: 

 

Պատրաստեց Ժորա դպիր Հակոբյանը    
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   Աղոթք խաչի 

326 թ․ Կոստանդիանոս կայսեր մոր՝ Հեղինեի ջանքերով գտնվել է 
Տիրոջ Փրկչարար Խաչափայտը, որը Է դարի սկզբին գերվել և տարվել է 

Պարսկաստան։ 631 թ. Հերակլ կայսրը վերադարձնում է Խաչափայտը 

Երուսաղեմ, սակայն մոտ 10 տարի անց Երուսաղեմը հանձնվում է 

արաբներին։ Որպեսզի Խաչափայտը չգերվի ևս մեկ անգամ, այն 

բաժանում են փոքր մասերի և ծովով տեղափոխում Կոստանդնուպոլիս, 

ապա բաժանում քրիստոնյա եկեղեցիներին։ Համաձայն ավանդության, 

որի մասին գրում են Ե դարի պատմիչ Սոկրատես Սխոլաստիկոսը իր 

«Եկեղեցական պատմության» և Թեոֆանես Խոստովանողը իր 

«Ժամանակագրության» մեջ, առաջինը Հեղինե կայսրուհին է, որ մեծ 

երկյուղածությամբ մասնատում է Խաչափայտը։ Նա այն բաժանում է 

երկու մասի՝ մեկը տեղադրում արծաթյա տապանի մեջ և թողնում 

Երուսաղեմում, իսկ մյուսը ուղարկում իր որդի Կոստանդիանոսին։ 

Համաձայն նույն ավանդության՝  ճանապարհին կայսրուհին պատվիրում 

է կառուցել վանքեր և յուրաքանչյուր վանքում տեղադրել խաչափայտի 

մասունք։ 

Խաչափայտի Երուսաղեմյան տաճարում գտնվելու մասին վկայում 

են նաև Սբ. Կյուրեղ Երուսաղեմացին և Դ դարի հեղինակ Եթերիան՝ իր 

«Ուխտագնացութիւն ի սուրբ տեղիս» երկում, իսկ Սբ. Հովհան 

Ոսկեբերանն էլ հիշում է. «Շատերը, ինչպես տղամարդիկ, այնպես էլ 

կանայք, այդ փայտի փոքր մասունքն ստանալով և ոսկեզօծելով, կախում 

են իրենց պարանոցներից»։ 

Քրիստոնեության ամբողջ պատմության ընթացքում Խաչափայտը 

բաժանվել է տարբեր մեծության մասերի, որոնք և այժմ պահվում են 

տարբեր եկեղեցիներում։ Համաձայն 1108-1109 թթ. մի վկայարանի՝ 

Խաչափայտի մասունքներ կային Կոստանդնուպոլսում, Կիպրոսում, 

Կրետեում, Անտիոքում, Եդեսիայում, Ալեքսանդրիայում, Ասկաղոնում, 

Դամասկոսում, Երուսաղեմում և Փարիզում։ Ներկայիս 

ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մասունքներ կան նաև 

Ավստրիայում, Հայաստանում, Բելգիայում, Գերմանիայում, 

Ռուսաստանում և մի շարք այլ երկրներում։ 

Մասունքների տարբեր երկրներում գտնվելը շատերի մոտ կասկած 

առաջացրեց դրանց վավերականության առնչությամբ, ինչի արդյունքում 

ԺԶ դարի Ռեֆորմացիայի շրջանի բողոքական առաջնորդ Ժան Կալվինն 

իր «Մասունքների մասին տրակտատում» հայտարարում, թե 

Խաչափայտի բազմաթիվ մասունքներից կարելի է բեռնատար նավ 

կառուցել։ Այնուամենայնիվ, ԺԹ դարի վերջի հետազոտող Շառլ Ռոո դե 

Ֆլերին «Հիշատակ Քրիստոսի չարչարանքների գործիքների մասին» 

ուսումնասիրության մեջ ներկայացնում է, որ Խաչափայտի առկա բոլոր 

մասունքների ընդհանուր գումարը քաշային առումով կազմում է 1․7 կգ., 

որն իրական քաշի 1/3-ն է կազմում։ 

Ամեն դեպքում այստեղ էականն այն փաստն է, որ քրիստոնյաները 

արդեն Դ դարում հետաքրքրված են եղել Խաչափայտով և այն համարել 

են Եկեղեցու կարևորագույն մասունքներից մեկը: 

 

Պատրաստեց Դավիթ ուրկ. Սահակյանը     
 

Խաչափայտի մասունքների 

վավերականությունը 
ՄԻՈՒԹԻՒՆ Ի 

ԿԱՐԵՒՈՐՍ, 

ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ 

ՅԵՐԿԲԱՅԱԿԱՆՍ 

ԵՒ ՍԷՐ 

ՅԱՄԵՆԱՅՆԻ… 

Խաչ Քո եղիցի 

մեզ ապաւէն, Տէ՛ր Յիսուս 

յորժամ երեւիս փառօք Հոր 

ընդ ամպս լուսաւորս: 

Յայնժամ մեք մի՛ 

ամաչեսցուք յուսացեալքս ի 

Քեզ, այլ զօրութեամբ Քով 

մեծաւ բերկրեսցուք ընդ 

աջմէ Քումմէ, որպէս զորդիս 

լուսոյ եւ տուընջեան: 



 

  

lorem ipsum issue #, date 

 

 

 

Խաչյալ և Հարությալ Քրիստոս 

Եկեղեցում ձևավորված ավանդություններն ունեն շատ տարբերություններ, որոնցից առանձնահատուկ 

հետաքրքրություն է ներկայացնում այն, որ տարբեր են Հայ և Լատին եկեղեցիների խաչերը։ Տարբերությունն այն է, որ 

Լատին եկեղեցու խաչի վրա Քրիստոս խաչված է, իսկ Հայ եկեղեցու խաչի վրա՝ հարություն առած։ Այս ամենը 

կապված է սկզբնական մեղքի ընկալման հետ. կախված այն բանից, թե ինչպես է հասկացվում սկզբնական մեղքը, և թե 

ինչ է տեղի ունեցել դրա հետևանքով, համապատասխանաբար առաջադրվում է այն, թե ինչում է կայանում մարդու 

փրկությունը, և թե Քրիստոս ինչ արեց մարդուն փրկելու համար։ 

Ըստ արևմտյան ընկալման՝ սկզբնական մեղքն Ադամի հանցանքն է, որը ժառանգաբար փոխանցվում է իր 

սերունդներին։ Այն հենց այդպես էլ կոչվում է՝ ադամական մեղք, որի պատճառով Աստված բարկանում է մարդկանց 

վրա, իսկ քանի որ Աստված անսահման է, ուրեմն նրա բարկությունն էլ անսահման է։ Այսպես՝ Քրիստոսի կատարած 

փրկագործությունը կայանում է նրանում, որ նա իր վրա վերցրեց ամբողջ մարդկության այդ մեղքը, հատուցեց բոլորի 

փոխարեն և հաշտություն հաստատեց մարդկանց և Աստծո միջև։ 

Փրկագործության այս մոդելը հայտնի է «իրավաբանական» անունով։ Ըստ այսմ, ստացվում է, որ մարդու 

փրկությունը մեղքերից ազատագրումն է, որը տեղի ունեցավ Քրիստոսի խաչելությամբ։ Դրա համար էլ Կաթոլիկ 

եկեղեցին Քրիստոսի խաչելությունը ավելի շքեղ է տոնախմբում։ Այսպես՝ ելնելով այն բանից, որ Քրիստոսի 

խաչելությամբ տեղի ունեցավ փրկագործությունը, խաչի վրա պատկերում են խաչված Քրիստոսին։ 

Իսկ Հայ եկեղեցին դավանում է, որ սկզբնական մեղքով աշխարհ մտավ մահը։ Ադամը ստեղծվել էր ո՛չ անմահ, 

ո՛չ էլ մահկանացու, որովհետև եթե անմահ լիներ, ապա Աստված կլիներ, քանի որ անմահ միայն Աստված է, իսկ եթե 

մահկանացու լիներ, ապա Աստված կլիներ մահվան պատճառ։ Ուրեմն՝ Ադամը ստեղծվել էր հնարավորությամբ՝ 

լինելու և՛ մեկը, և՛ մյուսը։ Սակայն առաջին մեղքով Ադամը հեռացավ Աստծուց և առանց Աստծո չէր կարող ապրել։ 

Մահը երկու կերպ է հասկացվում. մի դեպքում հոգին բաժանվում է մարմնից, մյուս դեպքում մարդն է 

բաժանվում Աստծուց։ Ադամը նախ և առաջ այս «երկրորդ» մահով մեռավ։ Այսպես, սկզբնական մեղքի էությունն այն է, 

որ մարդը, հեռանալով Աստծուց, կորցրեց անմահության հնարավորությունը, և Ադամի սերունդները չէին կարող 

նրանից ժառանգել այն, ինչ ինքը չուներ։ 

Ուրեմն՝ որպեսզի մարդն ապրի, պետք է միավորվի Աստծո հետ։ Եվ Աստված գտավ այդ հնարն ու շնորհեց 

մարդկանց. Աստված մարդացավ, որով աստվածային բնությունը միավորեց մարդկայինին և բժշկեց այն, հետո 

չարչարվեց ու խաչվեց: Բայց խաչը փրկագործության գործում վերջին քայլը չէր, այլ դրանից հետո Հիսուս թաղվեց և 

հարություն առավ մեռելներից, և ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում. «Եթե Քրիստոս հարություն չի առել, իզուր է ձեր 

հավատը և տակվին նույն մեղքերի մեջ եք» (Ա Կորնթ. ԺԵ 17)։ 

Հարություն առնելով՝ Քրիստոս հնարավորություն տվեց մարդուն՝ հաղորդվել իր հարություն առած մարմնին, 

փաստորեն հաղորդվելով անմահությանը, ձեռք բերել անմահություն, միավորվել նրա հետ, ի վերջո՝ աստվածանալ։ 

Այսպես, մարդու վերջնական փրկությունը մահից հետո հարություն առնելն է և միավորվելն Աստծուն։ Եվ քանի որ սա 

է Քրիստոսի կատարած փրկագործությունը, Հայ եկեղեցին խաչի վրա պատկերում է ոչ թե խաչյալ Քրիստոսին, այլ՝ 

հարություն առած։ 

Պատրաստեց Հովհաննես ուրկ. Բալայանը 
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Խաչվերացի ժողովրդական տոնակատարումը  

 
Խաչվերացը Հայ եկեղեցու հինգ տաղավար տոներից է․ ժողովրդի մեջ հայտնի է նաև Սրբխեչ կամ Ուլնոց 

անվամբ։ Այս տոնի հետ կապված մեզ են հասել բազմաթիվ ժողովրդական տոնախմբության տարրեր և 

ավանդույթներ։ Հնում Խաչվերացին մարդիկ կատարում էին ուխտագնացություններ, որոնց ավարտից հետո 

այցելում էին Խաչքար կամ Խաչաձոր անունը կրող սրբատեղիներ։ 

Արևմտյան Հայաստանի Սուրբ Բարդուղիմեոս վանքի ուխտավորները մի պարարտ եզ էին բերում վանքի բակ, 

վրան շուրջառ գցում, կոտոշները մեղրամոմով զարդարում, սրինգ նվագում և շարականներ երգում։ Խաչվերացի 

տոնակատարությունների մեջ էր մտնում նաև խաչի ռեհանով զարդարումը, որը մեծապես տարածված էր 

Մարաշում։ Ռեհանն անուշահոտ բույս էր և խորհրդանշում էր խաչի զորությունը, որ տարածվում է ամենուր։ 

Խաչվերացի նախորդ օրը մարաշցի կանայք խմորեղեն էին պատրաստում, իսկ տղամարդիկ՝ տոնական ուլը 

մորթում։ Ողջ գիշեր դանդաղ կրակի վրա ուլը խորովում էին․ այս արարողությունը հայտնի էր «ուլան ղռան» 

անունով, որ նշանակում է «ուլերի կոտորած»։ Ուլի մսից փաթաթում էին լավաշի մեջ և դնում գերեզմանների վրա, 

որպեսզի գերեզման օրհնող քահանան և սպասավորները ճաշակեին դրանից (գերեզման օրհնելու կարգը որևէ կապ 

չունի ննջեցյալների հիշատակի՝ մեռելոցի հետ.այն պարզապես գիշերապաշտոնի փոքր-ինչ երկարացված ձևն է, որ 

կատարվում էր եկեղեցիներին կից գերեզմանոցներում` Առավոտյան ժամերգությունից հետո)։ Գերեզմանների 

օրհնության կարգից հետո ժողովուրդը բացում էր առատ սեղան և մեծ շուքով տոնախմբում, քանի որ այդ օրն 

ուրախության տոն էր։ 

Պակաս ուրախ չէին անցնում այս տոնին կատարվող պսակադրությունները․ սովորույթ կար, որ փեսացուն 

ընտիր մատուցարան ուղարկեր հարսի տուն։ Մատուցարանը պետք է զարդարված լիներ բազմատեսակ մրգերով, 

քաղցրավենիքներով, և որ ամենագլխավորն է՝ ուլի մսով։ Շատ վայրերում սովորույթ կար տոնակատարությունը 

սկսել ուրբաթ օրվանից։ Ժողովուրդը ոսպ էր եփում և բաժանում աղքատներին։ Կիրակին մշտապես համարվում էր 

ուխտագնացության, իսկ երկուշաբթին՝ ննջեցյալների հիշատակության օր։ 

Խաչվերացը համարվում էր նաև աշնանամուտի տոն, քանի որ սեպտեմբեր ամսին էր միշտ տոնվում և մի 

տեսակ փակում էր տարվա գլխավոր տոների շարքը։ Թեպետ Խաչվերացի տոնի շատ ավանդույթներ ժամանակի 

ընթացքում մոռացության են մատնվել, սակայն որոշները հասել են մինչև մեր օրեր և ներկայումս էլ պահպանվում 

են, թեև երբեմն փոփոխված նշանակությամբ։ 

Այս բոլոր ժողովրդական սովորույթները թեև կատարվում էին եկեղեցու բակում կամ դրա տարածքում և 

սրբագործված չէին Եկեղեցու կողմից, բայցևայնպես ցույց են տալիս՝ որքան խորթ էր հայ հասարակությանը 

Խաչվերացի ընկալումը՝ որպես սգո կամ մահացածների հիշատակի օրվա: Խաչվերացը Քրիստոսի սուրբ Խաչի տոնն 

է, իսկ ննջեցյալների հիշատակի համար գոյություն ունի մեռելոց, որ բուն տոնի հաջորդող երկուշաբթին է:  

Պատրաստեց Անդրե ուրկ․ Համամջյանցը 

 



 

 

lorem ipsum issue #, date 
  

հավատը: 

Խաչակնքման բյուրեղացած այս 

կարգը, սակայն, այսօր շատ հաճախ 

խաթարվում է. շատերն են խաչակնքվում 

ծուլությամբ և անտարբերությամբ, 

խաչակնքվելուց հետո էլ համբուրում են 

իրենց ձեռքը. շատ տարօրինակ ու ոչ 

խրախուսելի սովորություն: Բայց պետք է 

պահպանենք Հայ եկեղեցու հնավանդ 

խաչակնքման կարգը, որ յուրահատուկ 

նկարագիր ունի: 

Սբ. Հովհան Ոսկեբերանն 

ուսուցանում է. «Երբ խաչակնքվում ես, 

մտածիր Խաչի ահավոր զորության մասին և 

հանգցրու բարկությունդ ու մնացած 

մոլություններդ։ Երբ խաչակնքվում ես, 

հոգիդ թող ազատագրվի, իսկ դեմքդ 

համարձակությամբ լցվի։ Խաչը միայն 

մատներով պետք է չպատկերվի, այլ 

դրանից առաջ ամուր հավատի կամքով 

հաստատվի։ Եվ եթե դու այդպես 

խաչակնքվես, ոչ մի պիղծ ոգի չի կարող քո 

մոտ կանգնել, որովհետև նա կտեսնի մի 

սուր, որն իրեն մահացու հարված է տվել»։ 

Ուրեմն՝ մեր կրքերը և մեղավոր 

զգացումները խաչը հանենք (հմմտ. Գաղ. Ե 

24), զորանանք Աստվածային սիրո 

ճառագայթումով և աղոթենք. «Խաչ քո 

եղիցի մեզ ապաւէն, Տէր Յիսուս, յորժամ 

երեւիս փառօք Հօր ընդ ամպս լուսաւորս: 

Յայնժամ մեք մի՛ ամաչեսցուք յուսացեալքս 

ի քեզ, այլ զօրութեամբ քով մեծաւ 

բերկրեսցուք ընդ աջմէ քումմէ որպէս 

զորդիս լուսոյ և որդիս տունջեան»: 

 

Պատրաստեց Թովմաս Առաքելյանը 

«Քա՛վ լիցի, որ ես պարծենամ 

այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս 

Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը 

խաչված է ինձ համար, ես էլ՝ աշխարհի 

համար» (Գաղ. Զ 14): Պողոս առաքյալի 

այս խոսքը յուրաքանչյուր 

քրիստոնյայի կյանքում կարևոր 

ուղեցույց պետք է լինի: Հռոմեական 

աշխարհում խաչը մահվան, մեծագույն 

չարչարանքի, անարգանքի, անեծքի 

(տե՛ս Բ Օրենք ԻԱ 23) գործիք էր 

համարվում, սակայն Քրիստոս այն 

դարձրեց հաղթանակի, հարության և 

կյանքի նշան: 

Մենք խաչից ճառագող 

Հարության լույսի ներքո չենք տեսնում 

մահվան խավարը, և այդ պատճառով՝ 

«կորստյան մատնվածների համար 

խաչի քարոզությունը հիմարություն է, 

իսկ մեզ՝ փրկվածներիս համար՝ 

Աստծու զորություն» (Ա Կորնթ. Ա 

18): Ճշմարիտ այս կյանքի զորությունն 

է, որ մենք ստանում ենք խաչ կրելու, 

խաչին երկրպագելու և խաչակնքվելու 

միջոցով: Եվ քաղցր է այդ զորությունը, 

քանի որ բխում է մեր և Աստծո միջև 

կայացած հաշտությունից: 

Ամենից առաջ խաչակնքումը 

ցույց է տալիս մեր պատկանելիությունը 

Քրիստոնեական եկեղեցուն. խաչով մենք 

պարզապես ասում ենք ողջ 

մարդկությանը, որ հետևում ենք 

Քրիստոսին: 

Խաչակնքելով նաև ցույց ենք 

տալիս մեր դավանանքը. երեք 

մատները (բթամատը, 

ցուցամատն ու միջնամատը) 

միացնում ենք իրար՝ Սուրբ 

Երրորդության երեք Անձերի 

միությունը ցույց տալով: 

Մյուս երկու մատները 

(ճկույթն ու մատանեմատը) 

միասին սեղմում ենք ափին, 

որը ցույց է տալիս Քրիստոսի 

կատարյալ աստվածության ու 

կատարյալ մարդկության 

միությունը: 

Սբ. Գրիգոր 

Տաթևացին ասում է. «Իր 

քառաթև ձևով խաչը փրկություն է մեզ 

համար, քանզի այն խորհրդանշում է 

Քրիստոսի չորս բարերարությունները. 

խաչի վերին մասը ցույց է տալիս երկնքի 

արքայության բացվելը, ստորին մասը՝ 

դժոխքի ավերումը, աջը՝ շնորհների 

բաշխումը, իսկ ձախը՝ մեղքերի 

թողությունը»: Ըստ այսմ՝ մենք էլ մեր 

ձեռքը ճակատին հպելով պետք է հիշենք 

եդեմի պարտեզը, իջեցնելով՝ մեղքն ու 

անհնազանդությունը, որի պատճառով 

ընկանք, բայց Աստված մեզ փրկության 

հույս տվեց: Դեպի ձախ տանելով հիշում 

ենք, որ թեև մեղավոր ենք, բայց Հիսուս 

Քրիստոսի միջոցով և նրա արյամբ կարող 

ենք արդարանալ: Վերջում բաց ափը 

դնելով կրծքի վրա միշտ ասում ենք՝ 

ամեն, որով հաստատում ենք մեր 

հավատը: 

Խաչակնքում 

 


