
 

 

lorem ipsum issue #, date 

  

Գևորգյան ճեմարան 

Էլ. - պարբերական 
 

Gevorkian Seminary 

E - Newsletter 
 

Սրբոց Հրեշտակապետաց 
 

 

Issue, Date 

2 

2 

3 

4 

§Ես Ռափայելն եմ՝ մեկն այն յոթը սուրբ հրեշտակներից, որոնք վեր են հանում աղոթքները,         

մտնում սուրբ և փառավոր Աստծու մոտ և մատուցում նրան¦  (Տոբ. ԺԲ 15)։ 

Նոյեմբերի 5-ին՝ Սրբոց 

Հրեշտակապետաց տոնի 

օրը, Գևորգյան հոգևոր 

ճեմարանի սաները մի 

շարք ուխտավորների հետ 

միասին ճեմարանի 

 

հարևանությամբ գտնվող Սրբոց Հրեշտակապետաց 

եկեղեցում մասնակցեցին Սուրբ և Անմահ պատարագի, 

որը մատուցվեց ճեմարանի տեսուչ հոգեշնորհ Տ. 

Գարեգին վրդ. Համբարձումյանի կողմից: 

 

Նոյեմբերի 1-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարաում 

տեսուչ հոգեշնորհ Տ. Գարեգին վրդ. 

Համբարձումյանը ընդունեց ՀՀ կառավարման 

պետական ակադեմիայի ռեկտոր տիար Արմեն 

Լոքյանին ու ակադեմիայի աշխատակազմի 

ներկայացուցիչներին: Հանդիպման ընթացքին 

զրույց ծավալվեց բարձրագույն կրթական երկու 

հաստատությունների ուսումնական ծրագրերի 

վերաբերյալ և համաձայնություն ձեռք բերվեց 

առաջիկային ձևավորելու համագործակցության 

սերտ հարաբերություններ:  

 

Սրբոց Հրեշտակապետաց տոնի 

օրը՝ Նոյեմբերի 5-ին, պատարագից  

հետո, Գևորգյան հոգևոր 

ճեմարանի ուսումնական 

մասնաշենքում տեղի ունեցավ մեկ 

ամիս առաջ Սբ. Հռիփսիմե վանքի 

բակում տեղի ունեցած 

նկարչության բաց դասի 

արդյունքում ստեղծված նկարների 

ցուցահանդես, որին մասնակցում 

էին Գեղարվեստի ակադեմիայի, 

Փանոս Թերլեմեզյանի անվան 

ուսումնարանի, Մանկավարժական 

համալսարանի գեղարվեստի 

ֆակուլտետի ուսանողները, ինչպես 

նաև Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 

գեղարվեստական խմբակի 

սաները: 

 

Բ Տարի, թիվ 5 

2016թ. Նոյեմբեր Բ 
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Նոյեմբերի 15-ին Գևորգյան հոգևոր 

ճեմարանի հյուրերն էին ՀՀ 

Կառավարման պետական 

ակադեմիայի ուսանողական 

խորհրդի անդամները: 

Վերջիններսի Գևորգյան հոգոևր 

ճեմարանում դիմավորեց ԳՀՃ 

արտաքին հարաբերությունների 

գրասնեյակի պատասխանատու 

բրշ. Հարություն սրկ. Քեշիշյանը: 

Սարկավագի ուղեկցությամբ 

հյուրերը ծանոթացան ճեմարանի 

կրթական, դաստիարակչական 

կյանքին, եղան ճեմարանի 

շրջափակում, մասնակցեցին 

երաժշստության դասին, ինչպես 

նաև այցելեցին Մայր Տաճարի 

ներսում գտնվող թանգարանը, 

որտեղ ծանոթացան ազգային և 

եկեղեցական մի քանի 

սրբությունների հետ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տարվա ընթացքում գեղեցիկ 

ավանդույթ է ձևավորվել 

ճեմարանում հյուրընկալելու 

Հայաստանի տարբեր շրջաններից 

ուխտավորաբար Մայր Աթոռ եկած 

դպրոցականների: Նոյեմբեր 3-ին 

ճեմարան այցելեցին Հրազդան 

քաղաքի հոգևոր դաստիարակության 

կենտրոնի սաները: Հյուրերին 

ճեմարանում դիմավորեց ԳՀՃ 

արտաքին ահարբերությունների 

գրասենյակի պատասխանատու բրշ. 

Հարություն սրկ. Քեշիշյանը:    

Այլ լուրեր 

  

 

 

Նոյեմբերի 8-ին Գոևրգյան հոգևոր 

ճեմարանում դասախոսությամբ 

հանդես եկավ Գերմանիայից 

ժամանած բժիշկ, բարոյագետ տիար 

Սարգիս Քեհյայանը, որը մի 

հետաքրքիր զեկուցում ընթերցեց 

բարոյագիտության փիլիսոփայական 

ըմբռնումների վերաբերյալ: Վերջինս 

դասախոսության նախորդ օրը՝ 

Նոյեմբերի 7-ին նախորոք հանդիպել 

էր ԳՀՃ տեսուչ հոգեշնորհ Տ. 

Գարեգին վրդ. Համբարձումյանի 

հետ և նախորոք քննարկել 

ճեմարանցիների հետ իր 

հանդիպման ծրագրերը: 

 

Հրեշտակապետաց 

տոնը ճեմարանում
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Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 

որոշ տոների հետ միախառնված են ազգային շատ հին 

սովորույթներ, ավանդույթներ, հավատալիքներ, որոնք 

դարերի ընթացքում մեծ ժողովրդականություն են 

վայելել: Անվիճելի իրողություն է, որ 

ավանդությունները եկել են նախաքրիստոնեական 

ժամանակաշրջաններից: Հայոց հնագույն պատմության 

էջերից հայտնի է, թե ինչպես էին մեր թագավորներն ու 

իշխանները կազմակերպում հեթանոսական 

չաստվածներին նվիրված մարզական մրցույթներ, երգի, 

պարի, գուսանական ստեղծագործությունների 

փառատոներ: Քրիստոնեությունը որպես պետական 

կրոն հռչակելուց հետո, այս տոները 

վերաիմաստավորվեցին` հոգեպես կապվելով 

վերանորոգվելու ցանկալի գաղափարի հետ...  

Այլակերպության տոնը Հայկական տոմարի 

հաստատումից հետո նույնացվեց հայ հեթանոսական 

կրոնի ժողովրդական դիցուհիներից` Աստղիկի տոնին 

և մինչ այդ առկա և շարունակվող նրա հեթանոսական 

ավանդույթներին: Վարդավառը զուգադիպում էր 

բերքահավաքին և համարվում էր ստացված բերք ու 

բարիքի փոխարեն երախտագիտություն, 

գոհաբանություն մատուցելու առիթ: Մարդկային 

երախտագիտական այդ ավանդը քաջալերվեց և 

յուրացվեց նաև նոր կրոնում Հայոց եկեղեցու կողմից` 

վերաիմաստավորված: Հայն ազնվական այդ 

զգացումները շարունակեց արտահայտել նաև նոր 

կրոնի միջոցով` միմյանց վրա ջուր ցողելով, ծաղիկներ 

նվիրելով ոչ միայն եկեղեցուն, այլև պարզ մարդկանց:  

Մեկ այլ քրիստոնեական տոնի` Տեառնընդառաջի 

մեջ են խտացված նախաքրիստոնեական 

ավանդույթներ. նորապսակ հարսները պետք է 

Ազգային հին սովորությունները 

Քրիստոնեության մեջ 
ցատկեին կրակի վրայից` մաքրագործվելու համար:  

Քրիստոնեական վերաիմաստավորված 

ընկալմամբ, թեև ցատկելը կրակի վրայով և շուրջը 

պարելն անընդունելի է, բայց կրակը, որպես լույսի 

աղբյուր, նոր իմաստով է ընկալվում: Եկեղեցուց մոմ 

կամ կանթեղ վառելով կրակի լույսը պետք է տանենք 

տուն և վառենք, որպեսզի Լույսը և Իմաստությունը 

տիրող լինեն:  

Հեթանոսական շրջաններից մնացած բարքերը 

պատմության ընթացքում երբեմն խիստ 

քննադատության են արժանացել եկեղեցական հայրերի 

կողմից: Այսուհանդերձ, հեթանոսական 

տոնակատարությունների սովորությունները երբեմն 

հանդուրժվել են, երբ նկատվել է, որ ժողովրդին սիրելի 

ավանդույթներ են, խանդավառ տոնախմբությունների 

առիթ: Ցայսօր էլ հիշյալ ավանդույթները մասամբ 

ապրում են, պարզապես ձևի այլ հիշատակումներով և 

հավաքական ձեռնարկումներով: Մեր ազգային 

ավանդույթները ծնունդն են մեր ժողովրդի հույսերի և 

հույզերի, որոնք զտվելով և մաքրագործվելով ոսկե 

քուրայում` հասել են մեզ, իսկ այդ ոսկե քուրան մեր 

քրիստոնեական աշխարհայացքն է, մեր ինքնության 

կերտիչը, վկայված Վարդանանց իսկ բառերով, թե` 

քրիստոնեությունը մեր մաշկի գույնն է և ո'չ շապիկը, 

որը կարելի լինի փոխել: 

  

Պատրաստեց Ռոբերտ դպիր Ոսկանյանը 
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   Հրեշտակային 

Աղոթք ասելով հասկանում ենք խոսք՝ ուղղված Աստծուն, շփում 

Նրա հետ։ Աղոթքը Կենդանի Աստծու հետ «հանդիպումն» է, որի 

ժամանակ մարդը զգում է Նրա անմիջական ներգործությունը։ Կան 

տարատեսակ և բազմաբնույթ աղոթքներ, օրինակ՝ ընդհանրական և 

անհատական, փառաբանական, գոհաբանական, օրհներգության, 

վստահության, պաղատանքի, ապաշխարության, բարեխոսության և այլն, 

որոնք սակայն ունեն մեկ ընդհանրություն․ բոլորն էլ բխելով մեր հոգուց՝ 

ուղվում են Աստծուն։ 

Ռուս հոգևորական Սերգիյ Շևիչը, խոսելով աղոթքի մասին, այն 

անվանում է «հոգու շնչառություն»։ Մեզ հայտնի է, որ մարդ ապրում է, 

քանի դեռ շնչում է։ Այդպես է նաև մարդու հոգևոր կյանքը. երբ այն 

զրկվում է իր «շնչառությունից», գտնվում է աղետալի աղքատության մեջ, 

քանի որ կորցնում է կապն Աստծու հետ։ Իզուր չէ, որ Օգոստինոս 

Երանելին ասում է․  «Եթե չես ցանկանում աղոթել, նշանակում է չես 

ցանկանում լինել Աստծու հետ»։ 

Աղոթքը երկխոսություն է Աստծու հետ, քանի որ մենք ոչ միայն մեր 

խոսքն ենք ուղղում Աստծուն, այլ նաև ստանում Նրա պատասխանը։ 

Ինչպես ասում է Ս․ Հովհան Մանդակունին․ «Աղոթականի աղոթքները 

ձեռքեր են, որոնք բռնում են Աստծու ոտքերից և իսկույն խոնարհեցնում 

են Նրան դեպի խնդրողի աղաչանքները, որովհետև Աստված հույժ 

կամենում և ախորժում է աղաչողի խնդրանքը․ «Խնդրեցէ՛ք եւ Աստծուց 

կը տրուի ձեզ, փնտռեցէ՛ք, եւ կը գտնէք» (Ղուկ. ԺԱ 9)»։ 

Շատերի մոտ կարող է հարց ծագել․ «Այդ դեպքում ո՞րն է պատճառը, 

որ ես չեմ ստանում Աստծուց իմ հարցի պատասխանը կամ չեմ ստանում 

այն, ինչ խնդրում եմ»։ Աստված իսկապես երբեմն չի պատասխանում մեր 

խնդրանքներին, որն ունի երկու պատճառ։ Նախ՝ Բարի Աստված երբեք չի 

տա մեզ այն, ինչ կարող է մեզ վնասել, որքան էլ մենք դա 

անգիտակցաբար խնդրենք նրանից։ Երկրորդ՝ Նա կարող է «ուշացնել» 

խնդրանքի պատասխանը, որպեսզի սովորեցնի մեզ լինել ինքներս մեր և 

Իր հետ ազնիվ։ Որպեսզի մենք սովորենք սրտանց խնդրել Նրանից, 

ինչպես դա արեց այրի կինը, երբ խնդրում էր անիրավ դատավորին (Ղուկ. 

ԺԸ 1-6)։ Թեև վերջինս Աստծուց չէր վախենում, մարդկանցից էլ չէր 

ամաչում, սակայն կատարեց այրի կնոջ ցանկությունը, որովհետև այրին 

«գիշեր եւ ցերեկ աղաղակում էր» (Ղուկ. ԺԸ 7)։ 

Իսկ ինչի՞ համար աղոթել, եթե Աստված առանց այդ էլ գիտի, թե ինչ 

է մեզ պետք (Մտթ․  Զ 8)։ Թեև մեր աղոթքները հաճախ հայցողական 

բնույթ ունեն, այնուամենայնիվ մեր աղոթքների բուն նպատակը երբեք չի 

եղել Աստծուց այս կամ այն ստանալը, այլ Նրա հետ շփումը՝ 

«հանդիպումն Աստծու հետ»։ Հաճախ մենք զգում ենք, որ մեր և Աստծու 

միջև «խորը անդունդ» է առաջացել, որը մեր մեղքերի արդյունքն է։ 

Աղոթքը այն կամուրջն է, որ մեզ տանում է Աստծու մոտ, և դրա համար 

բազում խոսքեր պետք չեն, այլ ինչպես ասում է Ս․ Հովնան 

Մանդակունին․ «Մովսեսը անշշունջ բերանով աղաղակեց, և ծովը մինչև 

հատակը բաժանվեց (Ելք. ԺԴ 21)»։ 

Աղոթքը ընդունելի է, երբ այն կատարվում է անկեղծ և սրտանց, 

սակայն ինչպես «Հաւատը դատարկ բան է առանց գործերի» (Յակ․ Բ 20), 

նմանապես և «Բարի են աղօթքները՝ պահեցողութիւններով, 

ողորմութիւններով եւ արդարութիւններով» (Տոբիթ. ԺԲ 8)։ 

Պատրաստեց Դավիթ ուրկ. Սահակյանը 

 

 

Աղոթքի մասին ՄԻՈՒԹԻՒՆ Ի 

ԿԱՐԵՒՈՐՍ, 

ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ 

ՅԵՐԿԲԱՅԱԿԱՆՍ 

ԵՒ ՍԷՐ 

ՅԱՄԵՆԱՅՆԻ… 

 

կարգաւորութեամբ լցեր, 

Աստուած, զքո սուրբ 

զԵկեղեցի: Հազարք հազարաց 

հրեշտակապետք կան առաջի 

քոյ. Եւ բիւրք բիւրոց 

հրեշտակք պաշտեն զքեզ, Տէր. 

Եւ ի մարդկանէ հաճեցար 

ընդունիլ զօրհնութիւն ձայնիւ 

խորհրդականաւ. Սուրբ, 

Սուրբ, Սուրբ, Տէր 

զօրութեանց: 

 

     Հրեշտակային 
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Աղոթքի տեսակներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Քրիստոնեության տարածման սկզբնական շրջանում դեռևս չկային եկեղեցու սրբազան հայրերի կողմից գրված 

և հաստատված այն աղոթքները, որոնք այսօր կիրառվում են աստվածպաշտության ժամանակ և որոնք ծառայում են 

հավատացյալ քրիստոնյաներին նաև իրենց անձնական և հոգևոր կարիքների համար: Հետևաբար, 

ծիսակատարությունների ժամանակ եկեղեցու հայրերը իրենց հոգեբուխ աղոթքները բարձրաձայնում էին տվյալ 

պահին և տվյալ տեղում: Հետագայում արդեն կարիք զգացվեց ունենալ հաստատուն և անշարժ կանոն, որպեսզի 

ընդհանրական աստվածպաշտությունը կատարվի ավելի հստակ ու համակարգված: Եվ ժամանակի ընթացքում 

սրբակենցաղ հայրերն աղոթքներ գրեցին ոչ միայն ընդհանրական ժամերգությունների համար, որոնք տեղ գտան 

Ժամագրքերում, այլ նաև առանձնական աղոթք իրականացնելու համար: 

Մեր հոգևոր ընթացքի համար արդյունավետ և օգտակար է այն, որ մեր աղոթքը լինի ոչ թե մեզանից հորինված, 

այլ հիմնված լինի սուրբ հայրերի գրած աղոթքների վրա: Նրանց` մեզ ավանդած աղոթքները մի քանի տեսակի 

են`զղջման (Աղօթք զղջման առ Հայր Յովհաննու Սարկաւագայ Վարդապետի), բարեխոսական (Աղօթք վասն 

հասարակ ննջեցելոց եւ մանաւանդ` վասն ընտանեաց եւ երախտաւորաց, Ս. Հովհան Ոսկեբերան), գոհաբանական-

փառաբանական (Նարեկ, Բան ԽԴ): Այս աղոթքներն իրենց մեջ պարունակում են այն բոլոր տարրերը, որոնք պետք են 

մարդուն փրկության համար:     

Այնուամենայնիվ, մեր կյանքը լի է բազմաթիվ տագնապներով և ուրախալի դեպքերով, որոնցից առաջինի 

ժամանակ կարիք ենք զգում օգնության կանչել Աստծուն, իսկ երկրորդի ժամանակ գոհություն ենք հայտնում Նրան: 

Այսպիսի իրավիճակներում մենք շատ հաճախ աղոթում ենք մեր բառերով: Երբեմն Տերը, տեսնելով մարդու սրտի 

փափագը, Ինքն է առաջ բերում նրա համար աղոթական տրամադրություն և մարդն իր մեջ զգալով Աստծու կանչը, իր 

ջերմագին աղոթքն է ուղղում Նրան: Այսպես, հայրերից մեկն Աստծուն էր դիմում մի պարզ բանաձևով. «Ես որպես 

մարդ միշտ մեղանչում եմ, դու որպես Աստված ներիր»: Սուրբերի աղոթական մեծ փորձառությունը մեզ հորդորում է 

զգուշանալ առանց Աստծու իրական կանչի սեփական բառերով աղոթելուց, որովհետև երբ մարդն ապավինում է 

սեփական մտքին և կարծում է, թե ինքը գիտի որն է իր համար բարին, ապա այդպիսով հայտնվում է ինքնախաբկանքի 

մեջ, «որովհետև մենք աղոթում ենք և չգիտենք, ինչպես արժան է աղոթել» (Հռ. 8:26): Նա կարծելով, որ արդեն հասել է 

այնպիսի սրբության, որն իրեն թույլ է տալիս աղոթել իր բառերով, հեշտությամբ կարող է ընկնել ինքնամեծարման մեջ 

և այդպիսով շեղվել աղոթքի իրական իմաստից, որ է ապաշխարությունը: 

Տեր Աստծու ներողամտությունն ու խնամքը մեր նկատմամբ այնքան մեծ է, որ միշտ հաղթում է մեր 

մեղավորությանը և Նա ուղարկում է Ամենասուրբ Հոգուն որպես մեզ բուժող, կանգնեցնող և առաջնորդող, ինչպես 

Պողոս առաքյալն է ասում. «Բայց Հոգին ինքը բարեխոս է լինում մեզ անմռունչ հառաչանքով» (Հռ. 8:26): Հոգին է 

նույնպես, որ երբեմն ուղղակի, երբեմն էլ անուղղակի կերպով մեզ ուսուցանում է, թե ինչպես աղոթել: 

 

Պատրաստեց Արսեն ուրկ. Սարգսյանը
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Խորհուրդներ 

 
Քրիստոնեական վարդապետությունը անհասանելի և անըմբռնելի իրականությունների 

բացահայտումն է մարդկային մտքի և փորձի շնորհիվ։ Այս իմաստով քրիստոնեական վարդապետությունը 

և նրա սահմանումները խորհուրդներ են։ Օրինակ ՝ Սուրբ Երրորդության կամ մարդեղության 

խորհուրդները։ Սակայն այս բառն ավելի գործածական է դարձել յոթ մասնավոր արարողությունների 

համար։ Դրանք են՝ Մկրտություն, Դրոշմ, Ապաշխարություն, Հաղորդություն, Ձեռնադրություն, Պսակ և 

Կարգ հիվանդաց։ Աղոթքով և առհասարակ աստվածապաշտությամբ ևս մենք մտնում ենք մի սերտ 

հարաբերության մեջ Աստծո հետ, սակայն Խորհուրդով Քրիստոս էական և կենսական հաղորդություն է 

հաստատում մեզ հետ, որպես մեր հոգու և մարմնի փրկիչ։ Ուրեմն խորհուրդները մարդու և Աստծո 

հանդիպման տեղ են։ Ավելին դրանք ոչ միայն հանդիպման տեղ են և աստվածային ներկայության նշաններ, 

այլ դրանցով կրկին և կրկին տեղի է ունենում Աստծո և մարդու միավորումը։ 

Քրիստոնեական ենթատեքստում խորհուրդ հասկացությամբ նկատի չի առնվում այն հանելուկայինը, 

առեղծվածայինն ու անլուծելին, այլ նկատի է առնվում խորհրդավորությունը։ Խորհուրդն այն է, ինչը 

բացահայտվում է մեր հասկացողության համար, սակայն մենք երբեք մինչև վերջ չենք հասկանում։ Դա 

հավատք է, որ մարդկայնորեն չի բացատրվում, ճշմարտություն է, որ գիտենք, բայց չենք հասկանում։ Եթե 

խորհուրդը վեր է մարդկային տրամաբանությունից, ուրեմն զերծ է քննադատական հարձակումներից, քանի 

որ քննադատությունը իրավունք ունի խնդրո առարկա դարձնել այն բաները, որոնք ենթարկվում են մտքի 

օրենքներին։ Իսկ խորհուրդը հասկանալի է միայն հավատքի տրամաբանությամբ և ներքին 

փորձառությամբ։ Այսպես՝ ուր որ միտքը չի հասնում, հավատքն է առաջ անցնում։ Այստեղ չի կարելի 

հավատքը հակադրել գիտելիքին, այն այնքան ստույգ է, ինչքան մտքին հասանելի ճշմատրությունները։ 

Պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ խորհուրդը ոչ միայն մտավոր բացահայտում է այլ նաև ներկայություն և 

մասնակցություն։ Հետևաբար, աստվածային շնորհները կներգործեն այնտեղ, ուր որ դիմադրություն չկա 

այդ շնորհներին։ Իսկ ամենաուժեղ դիմադրություն կարող է լինել անհավատությունը։ Դրա համար էլ 

Խորհուրդը ենթադրում՝ է նաև մարդու մասնակցությունը և ներգրավումը։ Երբ խարխլվում է հավատն առ 

Աստված և վստահությունը ծեսերի զորության նկատմամբ, երբ ծեսերի լրջությունն աստիճանաբար 

փոխվում է ձևականության և ավտոմատ կրկնության, սկսվում է խարխլվել նաև տվյալ հասարակությունը։  

 Շատ կարևոր է հասկանալ, որ խորհուրդները չեն կարող նշան կամ խորհդանիշ լինել։ 

Խորհրդանշանը թև կարող է ներկայացնել խորհուդը, սակայն չի նույնանում նրան։ Օրինակ՝ շատ 

ընդունված է աշխարհը ներկայացնել ծովի պատկերով, իսկ Եկեղեցին՝ փրկագործող նավի։Այսպես՝ 

խորհրդանիշը մի որևէ գաղափարի նշան կամ պատկեր է, և այդ գաղափարի ու նշանի միջև իրական 

միություն չկա։ Իսկ Խորհրդի մեջ նյութական և տեսանելի արարողության հետ սերտորեն կապված են 

աստվածային ներգործությունը և անտեսանելի շնորհները, և Խորհուրդը կատարողը ոչ թե քահանան է, այլ 

Աստված։ 
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Հրեշատակների մասին 
Երբ ժամերգությունների ընթացքում մենք հավաքվում ենք միասնաբար աղոթելու, քարոզասաց սարկավագը հորդորում 

է. «Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք»: Արդ, ովքե՞ր են հրեշտակները և ի՞նչ 

առաքելություն ունեն նրանք: 

«Աստված ասաց. «Թող լույս լինի»: Եվ լույս եղավ» (Ծննդ.Ա 4): Ըստ ավանդության՝սա այն պահն էր, երբ արարվեցին 

լուսեղեն էակները: Լույսն անըմբռնելի է, մաքուր ու մաքրող, վերամբարձ, մշտաշարժ, այլոց շարժող, կարողունակ: Այս և շատ 

ուրիշ  հատկությունների շնորհիվ լույսը դարձել է Աստծո, աստվածային զորության ու ներգործության, Երկնային 

Զորությունների՝ լուսեղեն հրեշտակների խորհրդանիշ: «Հրեշտակ» նշանակում է պատգամաբեր, սուրհանդակ, առաքյալ: Ըստ 

այսմ էլ՝ հրեշտակները «սպասավոր հոգիներ են, որոնք ուղարկվում են ի սպասավորություն նրանց, որ ժառանգելու են 

փրկությունը» (Եբր. Ա 14): Նրանք մեր փրկագործության մեծ խորհրդի մասնակիցն են. սպասավորում էին մարմնացյալ Հիսուս 

Քրիստոսին, հայտնում Հովհաննես Մկրտչի ծննդյան մասին, ազդարարում Տիրոջ հայտնության, հարության, երկրորդ գալստյան 

հրաշափառ ավետիսները: Ըստ Սբ.Դիոնիսիոս Արիսպագացուն տրված հայտնության՝ երկնային զորությունները բաժանվում են 9 

դասերի. 

Աթոռներ, որոնք բարձր են և հաստատուն, վեր են նյութական աշխարհից և ուղղակիորեն հաղորդակից են 

Աստվածությանը, որ բազմած է նրանց վրա (հմմտ. Ես.Զ 1, Եզեկ.Ժ 1): 

Քերովբեներ, որ Տիրոջ իմաստության ու գիտության կրողն ու փոխանցողն են: 

Սերովբեներն աստվածային սիրո հեղումն են, սեր, որը մոխրացնում է ամեն պղծություն և մաքրագործում է մարդկանց։ 

Ըստ Եսայի մարգարեի՝ նրանք վեց թև ունեն. «երկուսով իրենց երեսներն էին ծածկում, երկուսով՝ իրենց ոտքերը և երկուսով էլ 

թռչում էին: Ձայնակցում էին իրար և ասում. «Սո՛ւրբ, Սո՛ւրբ Սո՛ւրբ է Զօրությունների Տերը և ամբողջ երկիրը լի է նրա փառքով» 

(Ես.Զ 2-3): 

Տերություններն ուժ և իմաստություն են առաքում աստվածընտիր մարդկանց: 

Զորությունները Տիրոջ կամքն են կատարում, մեզ հրաշագործության կարողություն տալիս: 

Իշխանությունները սաստում են սատանային ու դևերին, նրանցից պաշտպանում մարդկանց: 

Պետություններն ուղղորդում են հրեշտակաց դասերին, հայտնում նրանց Աստծո կամքը: 

Հրեշտակապետերից շատերի անուններն են հայտնի մեզ. Գաբրիել, Միքայել, Ռաֆայել, Անայել, Ուրիել, Դակուէլ, 

Բարաքիել, Ադոնիել, Փանուել, Երեմիել, Սաղաթիել: Նրանցից միայն երեքին ենք հանդիպում Աստվածաշնչի էջերում, իսկ 

մնացածի մասին տեղեկություններ է փոխանցում սրբազան ավանդությունը:Միքայելին Դանիել մարգարեն «մեծ իշխան» է 

անվանում (Դան. ԺԲ 1): Նրա անունը թարգմանաբար նշանակում է «Ով է նման Աստծուն»: Սա այն մարտական կոչն էր, որ ուղղեց 

մեծազոր հրեշտակապետը գոռոզամիտ Սադայելին, որը ձգտում էր նմանվել Աստծուն: Ըստ Հուդա առաքյալի՝ նրանք 

շարունակում են մնալ իրենց չար ընթացքի մեջ, «մարմին են պղծում, Աստծու իշխանությունն արհամարհում, երկնային 

փառավոր էակներին հայհոյում, այն դեպքում, երբ Միքայէլ հրեշտակապետը, բանսարկու Սատանայի հետ, Մովսեսի մարմնի 

մասին վիճելիս, չհամարձակվեց հայհոյալից խոսքերով դատապարտել նրան, այլ ասաց. «Թող Տերը քեզ սաստի» (Հուդա Ա 8-9): Եվ 

իրապես գալու է այն օրը, երբ Տերը կսաստի նրանց հզոր հրեշտակի ձեռքով (տե՛ս Հայտ. ԺԸ 21, Ի 7-11): 

Եթե Միքայելի գլխավոր հատկանիշն ուժն ու զորությունն է, ապա Գաբրիելը սիրող է, գորովալից: «Գաբրիել» նշանակում 

է Աստծո զորություն: Հենց այս զորությամբ է նա իրագործում Տիրոջ կարևորագույն որոշումներն ու տնօրինությունները: Իսկ 

Ռափայելը (Աստծո բժշկություն) հայտնում է իր մասին Տոբիթին և ասում. «Ես Ռափայելն եմ՝ մեկն այն յոթը սուրբ հրեշտակներից, 

որոնք վեր են հանում աղոթքները, մտնում սուրբ և փառավոր Աստծու մոտ և մատուցում նրան» (Տոբ.ԺԲ 15)։ 

Հրեշտակներն էլ պահպանում են մեզանից յուրաքանչյուրին երևելի և աներևույթ թշնամիներից: Նրանք, ինչպես 

Քրիստոս ասաց. «մշտապես տեսնում են երեսն իմ Հոր, որ երկնքում է» (Մտթ. ԺԸ 10), բարեխոսում, աղոթում են մեզ համար և 

ուղեկցում առ Աստված: 

Ըստ Եկեղեցական հայրերի՝ երկրի վրա աթոռներին նահապետներն են խորհրդանշում, քերովբեներին՝ օրենսդիրները, 

սերովբեներին՝ դատավորները, տերություններին՝ քահանաները, զորություններին՝ թագավորները, իշխանություններին՝ 

մարգարեները, պետություններին՝ առաքյալները, հրեշտակապետերին՝ ավետարանիչները և հրեշտակներին՝ վարդապետները։ 

Հայ Առաքելական Եկեղեցին Սբ. Հրեշտակապետեր Գաբրիելի  և Միքայելի  և ողջ երկնային զորքի հիշատակը տոնում է 

Սբ. Խաչի 8-րդ կիրակիին հաջորդող շաբաթ օրը:  

 

Պատրաստեց  Թովմաս  Առաքելյան 

 



 

 

lorem ipsum issue #, date 

 Ինչով է սկսվում ծեսը 

 Քրիստոս եկավ, «որպեսզի Աստծո ցրված որդիներին ի մի հավաքի» (Հովհ.ԺԱ 52): 

Մենք եկեղեցի չենք գնում անհատական աղոթքի համար, մենք գնում ենք հավաքվելու եկեղեցում, և տեսանելի 

տաճարը հենց պատկերն է այն անձեռակերտ տաճարի, որին որ խորհրդանշում է: Եկեղեցում հավաքվելը, այսպիսով, 

առաջին ծիսական գործողությունն է, հիմքն ամբողջ ծեսի, և չհասկանալով այս ամենը, չենք կարող հասկանալ նաև 

դրան հետևող մնացած խորհրդակատարությունը: Երբ ասում եմ. «Ես գնում եմ եկեղեցի», - նշանակում է՝ ես գնում եմ 

հավատացյալների հավաքին, որպեսզի նրանց հետ միասին կազմեմ Եկեղեցի, որպեսզի լինեմ այն, ինչ դարձել եմ 

մկրտությանս օրը, այսինքն՝ անդամը՝ այս բառի ամբողջ և բացարձակ իմաստով, անդամը Քրիստոսի Մարմնի: «Դուք,- 

ասում է առաքյալը,- մարմինն եք Քրիստոսի և անդամներ՝ Նրա անդամներից» (Ա Կորնթ. ԺԲ 27): Ես գնում եմ 

հայտնելու և իրականացնելու իմ անդամ լինելը, աշխարհի և Աստծո առաջ հայտնելու և վկայելու Աստծո Արքայության 

խորհուրդը՝ «զորությամբ եկած» (Մրկ.Թ 1): Այն եկել և գալիս է 

զորությամբ հենց Եկեղեցում: Ահա Եկեղեցու խորհուրդը, 

խորհուրդը Քրիստոսի Մարմնի. «Ուր երկու կամ երեք հոգի 

հավաքված  կլինեն Իմ անունով, այնտեղ եմ ես՝ նրանց մեջ» 

(Մտթ.ԺԸ 20): Եկեղեցում հավաքվելու հրաշքը այն է, որ 

այն մեղավոր ու անարժան մարդկանց «ամբողջություն» 

չէ, այլ Քրիստոսի Մարմինը: Որքան հաճախ ենք մենք ասում, թե 

գնում ենք Եկեղեցի, որպեսզի նրանից օգնություն, 

զորություն ու հանգստություն ստանանք: Բայց մենք մոռանում ենք, որ հենց մենք ենք Եկեղեցին, որ մենք ենք այն 

կազմում, որ Քրիստոս Իր անդամների մեջ է լինում և որ Եկեղեցին մեզնից դուրս չէ, այլ մեր մեջ, իսկ մենք՝ Քրիստոսի 

մեջ,և Քրիստոս՝ մեր մեջ, և քրիստոսնեությունն այն չէ, որ յուրաքանչյուրին հնարավորություն է տալիս «անհատական 

ինքնակայացման», այլ առաջին հերթին այն, որ քրիստոնյաներին տրվել ու պատվիրվել է լինել Եկեղեցի՝ «ընտիր ցեղ, 

թագավորություն, քահանայություն, սուրբ ազգ, Աստծո սեփական ժողովուրդ», աշխարհում հայտնել և հռչակել 

Քրիստոսի և Նրա Արքայության ներկայությունը:  

 Իսկ Եկեղեցու սրբությունը ոչ թե մեր, այլ Քրիստոսի սրբությունն է, «որ սիրեց Եկեղեցին և Իր անձը մատնեց 

նրա համար, որ սրբացնի նրան... որ այն լինի սուրբ և անարատ» (Եփես.Ե 25-27): Եվ սրբերի սրբությունն այդ 

սրբացման իրականացումն ու արտահայտումն է, այն սրբացման, որը մեզնից յուրաքանչյուրն ստացել է իր 

մկրտության օրը, և որի մեջ աճելու էլ կոչված ենք մենք: Բայց մենք դրա մեջ աճել չէինք կարող, եթե այն որպես Աստծո 

շնորհ չունենայինք, չունենայինք որպես Նրա ներկայություն մեր մեջ՝ Սուրբ Հոգով: 

 

Պատրաստեց Մխիթար սրկ. Թովմասյանը 

 

Ծեսի սկիզբը 


