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§Իմ ձայնը պիտի լսեն, և պիտի լինի մի հոտ և մի հովիվ ¦  (Հովհ. Ժ 16)։ 

Նոյեմբերի 22-ին տեղի 

ունեցավ այս կիսամյակի 

վերջին ֆուտբոլային 

հանդիպումը, որով 

ավարտվեց կիսամյակի 

ներճեմարանական 

սպորտային ծրագիրը: 

Խաղն ընթանում էր Բ և Ե 

լսրանանների եղբայրների 

միջև և ավարտվեց Բ 

լսարանի օգտին 5:0 

հաշվով: Դե իհարկե, 

կարևորը եղբայրությունն 

ու ընկերային մթնոլորտն 

էր: 

 

սպորտային ծրագիրը: Խաղն ընթանում էր Բ և Ե 

լսրանանների եղբայրների միջև և ավարտվեց Բ 

լսարանի օգտին 5:0 հաշվով: Դե իհարկե, կարևորը 

եղբայրությունն ու ընկերային մթնոլորտն էր: 

Զինվորականի կողքին գտնվելու հոգևորականի 

ցանկությունը միշտ էլ մեծ է եղել, հատկապես նկատի 

ունենալով այն հանգամանքը, որ մեր երկիրը 

շրջապատված է մեզ հետ պատերազմական 

հարաբերություններ ունեցող երկրներով: Զինվոր-

հոգևորական կապը ամրապնդելու նպատակով ամեն 

տարի կազմակերպվում է Ճեմարանի սաների 

այցելություններ ՀՀ զորամասեր: Այդ այցելությունների 

շրջանակներում սաները հանդիպում են 

զինվորականներին, նրանց հետ մասնակցում որոշակի 

դասընթացների, կիսվում միմյանց առօրյայով, 

ծանոթանում և ձեռք բերում լավ բարերկամներ: 

 

Դեկտեմբերի 14-ին ԳՀՃ տեսուչ 

հոգեշնորհ Տ. Գարեգին վրդ. 

Համբարձումյանի 

ընդունարանում տեղի ունեցավ 

2017թ. Սբ. Գևորգ Զորավարի 

տոնի նախօրեին նախատեսված 

«Վաղ Եկեղեցին իր 

հիմնադրումից մինչև Եփեսոսի 

տիեզերաժողով» պայմանական 

խորագրով միջազգային 

գիտաժողովի կազմակերպչական 

աշխատանքներն իրականացնող 

հանձնաժողովի անդրանիկ 

նիստը, որի ժամանակ 

քննարկվեցին գիտաժողովի հետ 

կապված մի քանի առաջնահերթ 

բովանդակային և 

կազմակերպչական հարցեր: 

 

Բ Տարի, թիվ 6 

2016թ. Դեկտեմբեր Ա 
 



Ամիսներ առաջ ճեմարանցիները 

նախաձեռնել էին Ֆանարջյանի անվան 

ուռուցքաբանության հիվանդանոցի 

աղոթասրահի վերանորոգչական 

աշխատանքները: Սակայն 

վերանորոգվելուց հետո աղոթասրահը 

դեռևս չէր գործում, և հարկ էր 

կազմակերպել դրա օծումն ու 

պաշտոնական բացումը: Ուստիև, ԳՀՃ 

տեսուչ հոգեշնորհ Տ. Գարեգին վրդ. 

Համբարձումյանի նախաձեռնությամբ 

Դեկտեմբերի 3-ին տեղի ունեցավ այդ 

աղոթասրահի բացման հանդիսավոր 

արարողությունը, որին ներկա էին 

ինչպես հիվանդանոցի 

տնօրինությունը, այնպես էլ այցելու 

հիվանդներ և հյուրեր: Աղոթասրայի 

հիմնադրումն ու վերանորոգչական 

աշխատանքներն ամբողջությամբ 

հովանավորվել է ԵՀԽ Հայաստանյան 

Կլոր սեղան բարեգործական 

հիմնադրամի կողմից, ինչի համար մեր 

խորին երախտագիտությունն ենք 

հայտնում Կլոր սեղան հիմնադրամին և 

դրա տնօրինությանն` իրենց ազնիվ 

գործակցության համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում մշտապես 

ակտիվ են հասարակական հարցերով 

զբաղվող հաստատությունները: Սբ. 

Էջմիածնի տարածքում գործող ԵՀԽ Կլոր 

Սեղան բարեգործական հիմնադրամն իր 

հերթին զբաղվում է ընկերային կյանքին 

հուզաղ հարցերով: Ս.թ. դեկտեմբերի 7-ին 

ճեմարանի մագիստրատուրայի սաների 

համար դասախոսություն էր 

կազմակերպվել Կլոր Սեղանի ծրագրերով 

Հայաստանում գտնվող Մոսկվայի 

ՄԻԱՀ/ՁԻԱՀ ախտորոշման կենտորոնի 

մի քանի բժիշկ-մասնագետների կողմից` 

ղեկավարությամբ տիկ. Ն. Նելյուբովայի և 

ուղեկցությամբ դոկտ. Կարեն 

Նազարյանի: 

Այլ լուրեր 

  

Դեկտեմբերի 8-ին Գոևրգյան հոգևոր 

ճեմարանի արտաքին 

հարաբերությունների բաժնի 

պատասխանատու, բարեշնորհ 

Հարություն սրկ. Քեշիշյանը այցելեց 

Երևան քաղաքում գտնվող 

Ֆրանսիական և Եվրոպական 

համալսարանին կից գործող դպրոց, 

որտեղ հանդիպում ունեցավ դպրոցի Գ 

դասարանի աշակերների հետ: 

Երեխաները բավականին 

հետաքրքրված էին Կաղանդ պապի 

կերպարով և հին հայկական ամանորյա 

արարողություններով: Բարեշնորհ 

սարկավագը այդ հանդիպման 

շրջանակներում նրանց ներկայացրեց 

Կաղանդ պապի և Սուրբ Նիկողայոս 

Սքանչելագործի կերպարների 

զուգահեռները, ինչպես նաև 

մանրամասնորեն խոսեց հին հայկական 

Ամանորի, Նավասարդի և Սուրբ 

ծննդյան կապի և արարողությունների 

մասին: 

 

Գաղտնիք չէ, որ երգն ու 

երաժշտությունը ճեմարանցու կյանքի 

ամբաժան մասն է, և իհարկե այդ ամենի 

առանցքում է Կոմիտաս վարդապետի 

ստեղծած աստվածային 

երաժշտությունը: Ճեմարանականները 

մշտապես իրենց մասնակցությունն են 

բերում մշակութային զանազան 

օջախներում կոմիտասյան արվեստին 

առնչվող բազմապիսի միջոցառումների: 

Այս անգամ` դեկտեմբերի 3-ին, Սբ. 

Առաքյալների տոնին, սաներն այցելեցին 

Կոմիտասի անվան թանգարան, որտեղ 

տեղի ունեցավ վարդապետի ստեղծած 

երաժշտության հետաքրքրական մի 

դասընթաց, հընթաց որի 

ճեմարանականներն առիթ ունեցան 

ներկայանալու որոշ գեղեցիկ 

կատարումներով: 

Ճեմարանը հայտնի է որպես ոչ 

միայն հոգևոր կրթության դարբնոց, 

այլ նաև որպես Հայատանի առաջին 

բուհ, որտեղից դուրս են եկել 20-րդ 

դարի գրեթե բոլոր նշանավոր 

մտավորականները և քաղաքական 

գործիչները, ինչպես օրինակ` 

Մանուկ Աբեղյանը,  Ավետիք 

Իսահակյանը, Ակսել Բակունցը, 

Անաստան Միկոյանը, Դերենիկ 

Դեմիրճյանը և այլք:  Ճեմարանի այս 

մոտ մեկուկեսդարյա պատմությունը 

ոգևորություն է առաջացնում շատ ու 

շատ ուսանողների մոտ, և այդ իսկ 

պատճառով անընդհատ 

կազմակերպվում են տարբեր 

համալսարանների ուսանողների 

այցեր Ճեմարան, որտեղ վերջիններս 

ի մոտո ծանոթանում են իրենց քաջ 

հայտնի մտավորականների սնուցող 

մայր-կրթարանին:  

Այդ թվում էին նաև 

մանկավարժական համալսրանի 

հոգեբանության ֆակուլտետի Ա 

լսրանաի սաները, ովքեր 

դեկտեմբերի 5-ին և 6-ին եղան 

ճեմարանի հյուրերը: 



«Էջ Միածին ի Հօրէ, եւ լոյս փառաց ընդ նմա» 

 

... եւ երգեցին շարականներ, քանզի երկրորդ անգամ եկավ 

ու ոսկեձույլ մուրճով ահեղ Իր երկնային հիմքը գցեց  ու մի 

կանթեղ կախեց վրան, որ հուրհրա գիշերուզօր: 

Եւ կանթեղը մեր սրտերից վերև պահած` հանճարների 

խոսքը առանք ու թոթվախոս լեզվի վրա կնիք դրինք` նոր 

ինքնության: Սակայն մենք էլ Պետրոսի պես ` առաջին իսկ 

փորձի պահին, հետ քաշվեցինք ունեցածից ու թողեցինք, 

որ քաշքշեն ու տեղից տեղ տեղափոխեն այն կանթեղը, որ 

իջել է լույսի համար: Բայց տանելու վերջին պահին 

կանթեղն առանք-տարանք Դվնո վանքի գլխին մեկ մոմ 

դրինք ու կարծեցինք, որ մեր մոմը փառքի լույսից ավելին է: 

Ու երբ այլ տեղ տուն շինեցինք, մեր կանթեղը դրինք 

այնտեղ` որպես հնի մի նոր վկա, բայց նոր վկան չվկայեց, 

այլ համրացավ ու հուրհրան ցոլքը նրա աղոտացավ ու 

նվաղեց: 

Եւ մենք մի նոր Մայրաքաղաք-տուն շինեցինք ու կանթեղը 

կախ տվեցինք` դարամուտի տաճարում այն, ու 

կարծեցինք հազարամյա կյանքն է բացվում: Բայց 

բացվելուն ընդհակառակ, այնտեղ կյանքի հիմքը փակվեց: 

Եւ մենք առանք հին կանթեղը ու փախցրինք հեռու-հեռու... 

Մի կապտահեր ծովի ոսկե ափին դրինք` որպես փարոս, 

որ լույսերով իր մոտ կանչի բոլոր տանջված-հոգնածներին: 

Բայց նրանից մոմեր առան ու վառեցին գանձահարուստ 

լեռան վրա, որ կանթեղի լույսից գոնե մեկ մոմ մնա 

գանձերի մեջ... 

Բայց նրանից մոմեր առան ու վառեցին Աղթամարա կղզու 

վրա, որ կանթեղի լույսից գոնե մեկ մոմ մնա թեկուզ և փակ, 

բայց հարազատ ու հին վանքում: 

Իսկ փարոսը ուժգնորեն վառվե~ց-վառվե~ց ու մոտ կանչեց 

հեռավորին, անծանոթին, ագահներին ու օտարին, որոնք 

հատ-հատ ձեռք գցեցին, որ կանթեղը մարեն-տանեն, բայց 

 

ՀԱՆԳՐՎԱՆԸ` ԷՋՄԻԱԾԻՆ 

 դրանով նրանք իրենց ձեռքն այրեցին: 

Ու պտտվեց ժամանակի անիվն այնպես, որ բոլորը 

միաբերան կրկնեցին. «եկայք շինեսցուք սուրբ զԽորանն 

լուսոյ»: Եւ հասկացան, որ փարոսը պետք է լինի ոչ թե ծովի 

ավազանին, այլ քարեղեն այն Խորանին, որտեղ Ինքն էր 

իջել մուրճով: Եւ հայտնության լույսով վառված` կանթեղն 

առան ու գնացած ճանապարհով` նորից դարձան շրջանս 

յուր: Եւ հին երգը կրկին հնչեց. «Էջ Միածին ի Հորէ, եւ լոյս 

փառաց ընդ Նմա»: Եւ հարության ավետիսը վեր 

բարձրացավ: «Մեռած էր և կենդանացավ, մոլորված էր և 

գտնվեց»: Սակայն ձայնը դողաց մի պահ, որովհետև հին 

փարոսի տեղում մի նոր լույս հուրհրաց, որ նեղացած 

եղբոր նման քաշվեց հեռու, տաք, ծովագույն սավանն 

առավ իր թիկունքին ու խռովեց: 

Եւ խռովքի կապանքները պահեց այնքան, մինչև հյուծվեց-

հալվեց ու մաս դարձավ` արևելքից ծով դուրս եկող 

երամներին: Ու շաղախված իր իսկ արյամբ, հոգեվարքի 

ցոլքերն ապրող մոմը ձեռքին, ծովեզրյա փարոսն ընկավ 

երկրեերկիր ու ծվարեց Լիբանանի մայրիների հովերի 

տակ: 

Եւ ափի մեջ պահեց մոմը այն մարմրող ու շշունջով աղոթք 

ասաց, որ թևածեց եթերային բարձունքներում: 

Եւ հաստատուն կանթեղը այն, երբ որ առավ ձայնն 

աղոթքի, իր գմբեթից ոտք դրեց ցած ու իր ձեռքի ճրագից 

լույս տվեց նրան, որն իր մոլոր ճանապարհին ծունկ 

խոնարհեց ու մրմնջաց. «.. քանզի ի սմա ծագեաց մեզ լոյս, 

ի Հայաստան աշխարհի»:  

 

Հրաչյա-Ժորա դպիր Հակոբյան 

 



Այս աշխարհում Եկեղեցին` որպես Հիսուս Փրկչի 

խորհրդավոր մարմին /Եփես.5:23/ , դարեր շարհունակ կենսունակ 

և շարունակական է պահում փրկագործության խորհուրդը: Փրկչի 

հրաշափառ Համբարձումից հետո այն առաջնորդվում և իր կյանքն 

է ստանում  ամենասուրբ Երրորդության երրորդ անձից ` Սուրբ 

Հոգուց: Սուրբ Հոգու դերը չափազանց կարևոր է Եկեղեցու 

կյանքում, քանզի միայն Նրանից ծնված /Հովհ. 3:5 / և Նրա տաճար 

դարձած /Ա. Կորնթ. 3:16/ անձը կարող է սրբանալ և մտնել  երկնքի 

արքայություն: Նկատի ունենալով Սուրբ Հոգու սրբացնող  

առաքելությունը և նույն սրբացնող ու նվիրագործող հատկանիշը, 

տեսնելով Հին Ուխտի Ելից գրքում Աստծո հրահանգով Մովսեսի 

կողմից պատրաստված սուրբ յուղի պարագայում /Ելք 30:22-33/` 

Եկեղեցու սուրբ հայրերը  այդ յուղը դարձրին Սուրբ Հոգու 

խորհրդանիշ: Այն անվանվեց «անուշահոտ  յուղ»: Ըստ 

ավանդության՝ Հայոց մյուռոնին խառնված է նաև  Թադեոս 

առաքյալի կողմից Հայաստան բերված, Քրիստոսի օրհնությունը 

կրող յուղը. ուստի ամեն անգամ հին մյուռոնը նորին խառնելով 

փոխանցում ենք մեր սուրբ հայրապետների և ամենակարևորը` 

Քրիստոսի օրհնությունը: Կա նաև մեկ այլ շատ կարևոր 

հանգամանք ևս, որով հիմնավորվում է մյուռոնի՝ Սուրբ Հոգու 

ներկայութիւն լինելու իրողությունը և հերքվում շատերի 

նյութապաշտ լինելու վերաբերյալ կարծիքները: Մյուռոնօրհնեքի 

ընթացքին սրբալույս յուղն այլ սրբությունների հետ միասին 

օրհնվում է նաև աստվածամուխ սուրբ Գեղարդով, որն իր վրա 

կրում է Աստվածային լրությամբ մարդեղացած /Կողոս. 1:19 / 

Քրիստոս Աստծո սրբասուրբ Արյան հետքը:  

Պողոս առաքյալը, խոսելով Սուրբ Հոգու մասին, ասում է. 

«Թեև կան շնորհների  զանազանություններ, բայց պարգևող Հոգին 

նույնն է /Ա. Կորնթ.12:4/»: Այստեղից երևում է, որ Հոգին ամբողջ 

Եկեղեցին համախմբում, մի ամբողջություն է դարձնում, 

միավորելով ամենքին Սուրբ Հոգու տաճար լինելու պատգամի 

շուրջ /Ա. Կորնթ.6:19/: Նույն մյուռոնով է դրոշմվում մկրտվածը, 

օծվում քահանան, սրբագործվում եկեղեցու շինությունը և 

երաշխավորվում Եկեղեցու միության շարունակականությունը: 

Ահա այսպիսի հիմնարար գաղափար ի մտի ունենալով` 

երջանկահիշատակ Գարեգին Ա Սարգսյան հայրապետը դեռևս 

Կիլիկիո կաթողիկոսությունում աթոռակալելու շրջանում հիմք 

դրեց մի կարևոր ավանդության. ամեն անգամ Անթիլիասում 

մյուռոնօրհնության ժամանակ նոր մյուռոնին խառնվում է նաև 

Էջմիածնում օրհնված մյուռոնը, և հակառակը` Էջմիածնում 

մյուռոնօրհնության ընթացքում նոր մյուռանին խառնվում է 

Անթիլիասից բերվածը: Նման քայլով բազմերախտ հայրապետը ևս 

մեկ անգամ հաստատեց, որ թեև Հայ Առաքելական Սուրբ 

Եկեղեցին ունի երկու կաթողիկոսություն, բայց այն միշտ  եղել և 

մնում է մեկ Եկեղեցի: 

Պատրաստեց Հրաչ ուրկ. Սուլթանյանը 
 

 

 

ՄՅՈւՌՈՆԸ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔ ՄԻՈՒԹԻՒՆ Ի 

ԿԱՐԵՒՈՐՍ, 

ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ 

ՅԵՐԿԲԱՅԱԿԱՆՍ 

ԵՒ ՍԷՐ 

ՅԱՄԵՆԱՅՆԻ… 

 

Մյուռոնը, կնիքն է 

քրիստոնեական մեր 

ինքնության ու շաղախը՝ 

ազգային մեր 

միասնականության: 

 

 

Գարեգին Բ Կաթողիկոս 

Ամենայն Հայոց 



 

 

ՄԻ ՀՈՏ Եւ ՄԻ ՀՈՎԻՎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ավելի քան երկու հազար տարի է, ինչ ձևավորվել և ապրում է Քրիստոսի Եկեղեցին, որը, ինչպես կանվաներ 

Պողոս առաքյալը, «Իր [Քրիստոսի] մարմինն» է (Կող. Ա 25)։ Անշուշտ այս համեմատությունն այլաբանական է։ 

«Եկեղեցի» բառը նշանակում է «մարդկանց բազմություն», որն ընդունելով Քրիստոսին և մկրտվելով, դարձել է 

Քրիստոսի՝ Հովվի հոտը և արժանացել Նրա «մարմին» կամ «մարմնի անդամներ» կոչմանը։ «Չգիտէ՞ք, թէ ձեր 

մարմինները Քրիստոսի անդամներն են» (Ա Կորնթ. Զ 15)։ «Ես [Քրիստոս] ունեմ նաեւ այլ ոչխարներ, որոնք այս 

փարախից չեն. նրանց եւս պէտք է այստեղ բերեմ. եւ իմ ձայնը պիտի լսեն. եւ պիտի լինի մի հօտ եւ մի հովիւ» (Յովհ. Ժ 

16)։ Սակայն ինչպես երկար տարիներ շարունակ Իսրայելը սխալ հասկացավ Աստծուն և գնաց այլ ճանապարհով, 

նմանապես և առաջին դարերից սկսած Քրիստոսի հավատացյալ ժողովուրդը թյուր ըմբռնեց Քրիստոսի միության 

պատգամը և տեղի տվեց պառակտումներին և բաժանումներին։ 

«Եւ արդ, ասում եմ. ձեզնից իւրաքանչիւրն ասում է՝ ես Պօղոսեան եմ, եւ միւսը՝ ես Ապողոսեան, եւ միւսը՝ ես 

Կեփասեան, եւ միւսը՝ ես Քրիստոսեան. իսկ արդ, միթէ բաժանուա՞ծ է Քրիստոս» (Ա Կորնթ. Ա 12,13)։ Եթե Եկեղեցին 

Քրիստոսի մարմինն է, ինչպե՞ս կարող է բաժանված լինել։ Ո՛չ, չի կարող, սակայն մարդը, չցանկանալով անսալ 

աստվածային պատգամին, արհեստականորեն բաժանում է այն, հեռացնելով «ձեռքը» կամ «գլուխը» «ամբողջական 

մարմնից»։ Այդ արհեստական և Աստծու պատգամին դեմ բաժանումը չի կարող գոհացնել Աստծուն և առավել ևս չի 

կարող մարդուն տանել երջանկության։ Բաժանված միությունը դառնում է խոցելի։ Հայտնի է լատինական «divide et 

impera» (բաժանիր և տիրիր) արտահայտությունը, որովհետև քանի դեռ չես բաժանել, անկարող ես տիրել և իշխել 

ամբողջի վրա։ «Ինքն իր մէջ բաժանուած ամէն թագաւորութիւն աւերւում է, եւ ինքն իր մէջ բաժանուած ամէն քաղաք 

կամ տուն կանգուն չի մնայ» (Մտթ. ԺԲ 25)։ Միթե՞ ձեռքն առանց գլխի հզոր է։ Եվ եթե հզոր չէ, ինչո՞ւ ենք բաժանում այդ 

երկուսը միմյանցից։ 

«Եթէ ոտքն ասի՝ քանի որ ձեռք չեմ, այդ մարմնից չե՛մ, դրանով չի դադարում նոյն մարմնից լինելուց» (Ա Կորնթ. Զ 

15)։ Այս հատվածն աստվածային ողորմության և սիրո ամենավառ ապացույցներից մեկն է, որը ցույց է տալիս մեզ, որ 

ինչքան էլ մենք ցանկանանք բաժանվել, հեռանալ այդ մարմնից, քանի դեռ հավատում և գործում ենք հանուն Աստծո, 

չենք դադարում այդ մարմնի անդամը լինելուց։ Այս հատվածը մեզ ցույց է տալիս, որ ինչքան էլ մենք՝ Քրիստոսի մի 

Եկեղեցին, նրա մեկ մարմինը, արհեստական բաժանվենք միմյանցից, կարող ենք միանալ իրար, համաձայն Պողոս 

առաքյալի հետևյալ իղձի. «Աղաչում եմ ձեզ, եղբայրնե՛ր, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով, որ բոլորդ էլ նոյն խօսքը 

ունենաք. եւ ձեր մէջ բաժանումներ չլինեն. քանզի հաստատ էիք նոյն մտքի եւ նոյն մտածման մէջ» (Ա Կորնթ. Ա 10) և 

Քրիստոսի հետևյալ մաղթանքի. «Որպէսզի ամէնքը մի լինեն. ինչպէս դու, Հա՛յր, իմ մէջ, եւ ես՝ քո մէջ, որպէսզի նրանք 

էլ մեր մէջ լինեն» (Յովհ. ԺԷ 21)։ 

 

Պատրաստեց Դավիթ ուրկ. Սահակյանը 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               

Եպիսկոպոս, թե՞ Եպիսկոպոսներ 
 

«Հաւատամք և ի մի միայն, Ընդհանրական և Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի», - ասվում է Հավատո Հանգանակում։ 

Այսինքն մենք՝ քրիստոնյաներս, հավատում ենք, որ Եկեղեցին Մի է, Ընդհանրական, Առաքելական և Սուրբ։ Եկեղեցու 

լիարժեք միության հիմքը Հաղորդությունն է։ Այդտեղ է, որ տեղի է ունենում միությունը Սուրբ Երրորդության և 

Եկեղեցու միջև, անցյալի, ներկայի և ապագայի միջև։ Բայց մեր հոդվածում կփորձենք համառոտ ակնարկ անել, թե որն 

է եպիսկոպոսի դերն այս միության գործում։ «Եկեղեցի» բառի հունարեն տարբերակն առաջացել է εκ καλλεω բայից, որ 

թարգմանվում է՝ ինչ որ տեղից դուրս կանչել, հավաքել։ Այս կանչվածների, հավաքվածների մեջ բնական է, որ շատ 

տարբերություններ կան (տարիքային, սեռային, բնական)։ Եվ անկախ այն բանից, թե Եկեղեցու որևէ անդամ ինչպիսին 

է կամ ինչ դիրք է զբաղեցնում, չի կարող մյուսին ասել, թե ինձ պետք չես։ Այստեղ փոխկապակցվածությունն այնպես է, 

որ մեկը մյուսի համար է գալիս։ Ինչքան էլ հոգսերով ու գործերով ծանրաբեռնված լինեն օրերը, շաբաթվա մեջ կա մի 

օր, երբ Եկեղեցին հավաքվում է Աստծո համար և իրար համար։ Բոլոր անդամներն անհրաժեշտ են հենց միայն այն 

պարզ պատճառով, որ նրանք տարբեր են։ 

Քրիստոնյան չի կարող մենակ լինել։ Տերտուղիանոսը կասեր՝ Unus Christianus nullus Christianus` մեկ 

քրիստոնյան քրիստոնյա չէ։ Իսկ Ձեռնադրության Հանգանակում ասվում է. «Հաւատամք յԵկեղեցի սուրբ՝ զթողութիւն 

մեղաց, հաղորդութեամբ սրբոց»։ Այստեղ «սուրբ» ասելով նկատի է առնվում քրիստոնյաներին (նրանք այդպես են 

կոչվում դեռևս առաջին դարից սկսած (Հռոմ. Ա 7)։ Ուրեմն, որպեսզի Եկեղեցին Եկեղեցի լինի անհրաժեշտ է սրբերի 

հաղորդությունը, անհրաժեշտ է, որ համայնքի յուրաքանչյուր անդամ մյուսի հետ հաղորդություն ունենա։ Այս 

բազմազանության ամենակարևոր պայմանն այն է, որ դա չպետք է խախտի Եկեղեցու միությունը, և հակառակը՝ 

միությունը չպետք է վնասի բազմազանությանը։ 

Այս շատ դժվար թվացող հավասարակշռությունը պահելու համար որոշիչ է եպիսկոպոսի ծառայությունը։ Նրա 

ծառայությունը միության ծառայություն է։ Նա ոչ համայնքից դուրս է գտնվում, ոչ էլ բարձր, այլ լինելով համայնքի 

անդամներից մեկը՝ առաջնորդում, պահպանում և հոգ է տանում հաղորդության և միության համար, որը պետք է լինի 

Աստծո և Եկեղեցու միջև, տեղական տարբեր Եկեղեցիների միջև և Եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի միջև։ Ուրեմն 

համայնքը պետք է սահմանափակվի մեկ եպիսկոպոսով, եթե նա ծառայում է միության համար։ Առաջնորդությունը 

մեծապես կարևոր է միության համար, քանի որ միություն չի կարող լինել առանց առաջնորդության։ Եթե վերցնենք այն 

պատկերը, թե ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է Եկեղեցու, այնպես էլ եպիսկոպոսը գլուխն է համայնքի, պետք է հաշվի 

առնենք մի շատ կարևոր հանգամանք, որ եպիսկոպոսը ոչ թե գլուխ է, որը պարզապես ղեկավարում է մարմինը, այլ որ 

համայնքը խոսում է եպիսկոպոսի միջոցով, իր ասելիքն արտահայտում է եպիսկոպոսի միջոցով, եպիսկոպոսի մեջ է, 

որ արտահայտվում է համայնքի միակամությունը։ Ուրեմն համայնքը չի կարող երկու գլուխ ունենալ։ Այդ 

պարագայում վտանգվում է միևնույն համայնքի միությունը։ Ուստի, համայնքային կյանքի խրախուսելի 

բազմազանությունը մարդկանց շնորների և կարողությունների տարբերության տեսանկյունից, ի մի է գալիս, 

կատարեալ օգտակարություն է բերում Սուրբ Եկեղեցու պայծառության առաքելությանը առաջնորդ եպիսկոպոսի 

օրհնաբեր և իմաստուն առաջնորդությամբ` դառնալով Եկեղեցու ծաղկման կարևորագույն գրավական: 

 

Պատրաստեց Հովհաննես ուրկ. Բալայան 

 


