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Սրբոց Վարդանանց

Տարվույս մայիսի 20-ին Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնի
Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Բ Ամենայն Հայոց Հայրապետի օրհնությամբ,
արժևորելով հաստատության
կրթադաստիարակչական ավանդույթները,
կազմակերպել էր «Աստվածաբանական կրթության
դերն արդի համատեքստում» խորագրով գիտական
նստաշրջան: Նստաշրջանը բացվեց ԳՀՃ
փոխտեսուչ արժ. Տ. Ղևոնդ քհն. Տյոմկինի ողջույնի
խոսքով: Այնուհետև բանախոսները
ներկայացրեցին իրենց բովանդակալից
զեկուցումները:
Նստաշրջանի ավարտին ԳՀՃ տեսուչ հոգշ. Տ.
Գարեգին վրդ. Համբարձումյանը և նստաշրջանի
նախագահ փ.գ.դ. Կառլեն Միրումյանը բարձր
գնահատեցին ներկաների պատրաստած
զեկուցումների թեմաները՝ արժևորելով դրանց
կարևորությունը և արդիականությունը::
Առաջիկային նստաշրջանի զեկուցումները
կհրապարակվեն առանձին գրքույկով:

Բ Տարի, թիվ 14-15,
2017թ. հունիս Բ-Գ

Մայիսի 23-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարան էին
այցելել Գերմանացի գիտնական, Հալլեյի
համալսարանի պրոֆեսոր վերապատվելի
Մարտին Իլլերթը: Նրան ուղեկցում էին
գերմանաբնակ հայազգի գիտնական Խաչիկ
Գազերը և Գերմանիայի հայոց թեմի
փոխառաջնորդ հոգեշ. Տ. Սերովբե վրդ.
Իսախանյանը:

Վերապատվելի Մարտին Իլլերթը
ճեմարանականների հետ հանդիպման
ընթացքում հանդես եկավ բանախոսությամբ, որը
վերնագրված էր «Բարենորոգությունը եւ դրա
ազդեցությունները Գերմանիայում»: Զեկույցը
մեծապես օգտակար էր և բովանդակալից:
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20 տարիներ շարունակ
Ճեմարանի համար իր կեանքի ողջ
ներուժը ներդրեց ճեմարանի
վաստակաշատ դասախոս,
Պատմական աստվածաբանության և
հումանիտար գիտությունների
ամբիոնի վարիչ տիար Ավետիս
Քալաշյանը: Մայիս 20-ին Գևորգյան
հոգևոր ճեմարանի
հանդիսությունների սրահում,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց
Հայրապետի Բարձր
նախագահությամբ, տեղի ունեցավ
վաստակաշատ ուսուցչի մեծարման
երեկոն:
Հանդիսությունն սկսվեց ԳՀՃ տեսուչ
հոգեշնորհ Տ. Գարեգին վրդ.
Համբարձումյանի բացման խոսքով:
Այնուհետև ճեմարանի դասախոս,
Երևանի պետական համալսարանի
Փիլիսոփայության և հոգեբանության
ֆակուլտետի դեկան տիար Ալեքսան
Բաղդասարյանը ներկայացրեց
մեծարյալի կենսագրությունն ու
գործունեությունը հոգևոր կրթական
հաստատությունների հարկից ներս:
Կենսագրության ընթերցանությունից
հետո կայացավ օրվա ամենից
հանդիսավոր պահը. տիար Ավետիս
Քալաշեյանին, ձեռամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց
Հայրապետի, շնորհվեց Սբ. Սահակ և
Սբ. Մեսրոպ պատվո բարձր
շքանշան:
Մայր Աթոռի կրթական
հաստատությունների վերատեսուչ
գերաշնորհ Տ. Գևորգ եպս. Սարոյանի
կողմից ընթերցվեց հայրապետական
սրբատառ կոնդակը` նվիրված Տիար
Քալաշյանի գործի արժևորմանը:
Հանդիսությունն ավարտվեց Հայոց
Հօր օրհնության խոսքով: Վեհափառ
Հայրապետը գոհունակություն
հայտնեց տիար Ավետիս
Քալաշյանին՝ ճեմարանում իր
քսանամյա գործունեության
ընթացքում դրսևորած մեծ նվիրումի և
ցուցաբերած մեծ օգտակարության
համար:

Մայիս 27-ին Գևորգյան հոգևոր
ճեմարանի հյուրն էր Հունաստանի
Ալեքսանդրուպոլի մետրոպոլիտ
Անթիմոս Կուկուրիդիսը (Άνθιμος
Κουκουρίδης): Վերջինս իր օգնական
հայր սուրբի հետ Հայաստան էր
ժամանել Հունաստանի թեմի
առաջնորդական տեղապահ հոգեշ. Տ.
Խորեն վրդ. Առաքելյանի
ուղեկցությամբ: Հյուրերը ճեմարանում
հանդիպեցին ԳՀՃ տեսուչ հոգեշ. Տ.
Գարեգին վրդ. Համբարձումյանին,
միասին շրջեցին ճեմարանում և նրա
շրջափակում, ծանոթացան ճեմարանի
առօրյային, կրթական և
դաստիարակչական կյանքին:
Այնուհետև ջերմ զրույց բռնվեց երկու
եկեղեցիների
փոխհարաբերությունների, ծիսական
կյանքի, հնարավոր
փոխհարաբերությունների ջերմացման
շուրջ: Հանդիպման ավարտին
մետրոպոլիտ սրբազանը հրավեր
ուղղեց ճեմարանի տեսչությանը և
երգչախմբին՝ այցելելու Հունաստան:

Մայիսի 30-ին Գևորգյան հոգևոր
ճեմարան էր այցելել Վատիկանի
արխիվի և գրադարանների տնօրեն
մոնսինյոր Ժան-Լյուիս Բրյուգեն:
Ամենայն Հայոց Հայրապետի հետ
հանդիպումից հետո մոնսինյորը ԳՀՃ
տեսուչ հոգեշ. Տ. Գարեգին վրդ.
Համբարձումյանի հրավերով այցելեց
ճեմարան, որտեղ հանդիպում
ունեցավ ճեմարանականների և մի
խումբ հյուրերի հետ: Հանդիպման
ընթացքում արքեպիսկոպոս Բրյուգեն
հանդես եկավ բանախոսությամբ:
Զեկուցման նյութն էր «Վատիկանի
գաղտնի արխիվում պահվող հայոց
գանձերը»:
Հավարտ հանդիսության՝ ճեմարանի
տեսուչը իր շնորհակալական խոսքն
ուղղեց մոնսինյորին և մնացյալ
հյուրերին՝ կարևորելով նրանց
այցելությունը Ճեմարան:

Մոնսինյոր Բրյուգեի
գլխավորած պատվիրակության մեջ
էր նաև Հայր Ջորջ Ռույսենը, ով
հեղինակել է Հայոց ցեղասպահության
մասին պատմող բազմահատորյա մի
աշխատություն՝ հիմնվելով Սուրբ
Աթոռի գաղտնի փաստաթղթերի վրա:
Հայր Ռույսենի և Հայր Գարեգինի
միջև պայմանավորվածություն ձեռք
բերվեց սերտացնելու
հարաբերությունները Գևորգյան
հոգևոր ճեմարանի և Հռոմի
Պապական Արևելյան համալսարանի
միջև:



Հունիսի 15-ի երեկոյան
Գևորգյան հոգևոր ճեմարան էին
այցելել Լեռնային Ղարաբաղի
սահմանապահ զորքերի երկու
գեներալներ՝ գեներալ - լեյտենանտ
Նվեր Թորոսյանը և գեներալ -
լեյտենանտ Հենրիխ Ասլիբեկյանը:
Վերջիններս ճեմարան էին բերել
իրենց կողմից պատրաստված սուրբ
Գևորգ Զորավարի ոսկեպատ
հարթաքանդակը:
Հյուրերին ճեմարանում ընդունեց
Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի
տեսուչ հոգեշնորհ Տ. Գարեգին վրդ.
Համբարձումյանը: Հանդիպման
ընթացքում ներկաներին միացավ
նաև Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնի
լուսարարապետ գերաշ. Տ. Հովնան
եպս. Հակոբյանը:
Այս օրը գեներալների համար
նշանավորվել էր նաև մեկ այլ
կարևոր հանգամանքով ևս:
Պարոնայք սպաները
պարգևատրվել էին շքանշաններով՝
իրենց անձնվեր սահմանապահ
ծառայության համար: Այդ առթիվ
հանդիպման ավարտին սրբազան
հայրը օրհնության աղոթք
բարձրացրեց առ Աստված՝
խնդրելով, որ Տերը զորացնի մեր
զորականաց և նրանց հզոր բազկի
միջոցով անսասան պահի մեր
երկրի սահմանների
անառիկությունը:
Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի
անունից շնորհավորում ենք
զորավարներին՝ նրանց մաղթելով
նորանոր հաղթանակներ, և
շնորհակալություն ենք հայտնում
հիանալի նվերի համար:

Արդեն երեք տարի է, ինչ
ճեմարանականներն իրենց
բակալավրի աստիճանը ստանալու
համար պաշտպանում են
դիպլոմային աշխատանքներ:
Հունիսի 20-ին Գևորգյան հոգևոր
ճեմարանի սաները պաշտպանում
էին իրենց դիպլոմային
աշխատանքները
աստվածաբանության տարբեր
ուղություններով:
Սաները հաջողեցին իրենց
պաշտպանության մեջ: Ամենայն
բարիք ենք մաղթում նրանց իրենց
հետագա ճեմարանական
ուսումնառության ընթացում:

Հունիս 22-ին Գևորգյան
հոգևոր ճեմարանի
հանդիսությունների սրահում,
նախագահությամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց
Հայրապետի, տեղի ունեցավ 2016-
2017 ուստարվա մանկավարժական
ժողովը: ժողովի ընթաքում
մանրամասնորեն քննարկվեցին
ճեմարանի
կրթադաստիարակչական մի շարք
հարցեր:

Հունիսի 24-ին Գևորգյան Հոգևոր
Ճեմարանի հանդիսությունների
դահլիճում Նախագահությամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի տեղի ունեցավ
Ճեմարանի 2016-2017 ուս. տարվա
փակման հանդիսավոր
արարողությունը: Հանդիսությունը
բացվեց ճեմարանի տեսչի ողջույնի
խոսքով: Այնուհետև տեղի ունեցավ
ավանդական շնորհաբաշխման
արարողությունը, որի ժամանակ
խրախուսական մրցանակներ
ստացան առաջադիմությամբ առավել
աչքի ընկած ճեմարանականները:
Հավարտ գեղարվեստական
հայտագրի՝ ամենքին իր հայրական
օրհնությունը շնորհաբաշխեց
ամենայն Հայոց Հայրապետը:

Հունիսի 21-ին Գևորգյան
հոգևոր ճեմարանի ավագ լսարանի
սաները Վաչե և Թամար Մանուկյան
մատենադարանում մասնակցեցին

հետաքրքրական մի դասախոսության:
Ամերիկահայ Լորի Օնանյանի
զեկույցի նյութը վերաբերում էր
հանգանակության կազմակերպման
նրբություններին, մասնագիտական
առանձնահատկություններին և այլն:

Ս.թ. հունիսի 17-19-ին
Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի
Գործնական
աստվածաբանության հոսքի Ե
լսարանի ութ սաներ ճեմարանի
դասախոս Մարիաննա
Ապրեսյանի նախաձեռնությամբ
Ծաղկաձորում մասնակցեցին
Էկումենիկ ճամբարի, ուր հանդես
եկան զանազան թեմաներով
(«Մկրտություն»,
«Հաղորդություն», «Սեր», և այլն.):
Հընթաց այցելության՝
ճեմարանականները
ճամբարականներին ուղեկցեցին
Կեչառիսի վանական համալիր,
ուր միասնաբար մասնակցեցին
Սուրբ և Անմահ Պատարագի
արարողության:



ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ
Հայ Առաքելական Եկեղեցին Հոգեգալուստը տոնում է Զատկի կամ Սուրբ Հարության 50-րդ օրը։ Հրեական

ծիսական կյանքում էլ կա Զատիկ (Պեսախ) կոչվող տոնը, որի 50-րդ օրը հրեաները տոնում են Պենտեկոստեն։ Սա
տոնի հունարեն անվանումն է, որը գալիս pentekostos՝ 50-րդ բառից։ Հին Կտակարանի եբրայական բնագրում այս տոնը
կոչվում է «հնձի տոն» (խագ հաքքացիռ, Ելք 23։16), «շաբաթների տոն» (խագ շավուոտ, Ելք 34։22, Բ Օր: 16։10) և
«առաջին բերքի օր» (յոմ հաբիքքուռիմ, Թվ. 28։26)։ Հրեաները տարվա կտրվածքով երեք գլխավոր տոներին
մասնակցելու համար ուխտի էին գնում Երուսաղեմի Տաճար՝ հրեական գլխավոր սրբավայր (անգամ սփյուռքում
գտնվողներն էին գնում ուխտի)։ Այդ տոներն էին Զատիկը, Պենտեկոստեն, Տաղավարահարաց տոնը (խագ
հասուկկիոտ)։ Սուրբգրային վկայությունների համաձայն (Ելք 23։16, 34։22, Բ Օր: 16։9-12, Թվ: 28։26-31)՝ «հնձի տոնը»
կամ «շաբաթների տոնը» նախատեսված էր, որպեսզի բարեպաշտ հրեաները իրենց գոհաբանությունը հայտնեն
Տիրոջը՝ պարգևած բերքի համար։ Սակայն Մեռյալ ծովի որոշ ձեռագրերում (Հոբելյանների գիրք և այլն) այս տոնը
ներկայացվում է որպես Ուխտի նորոգման տոն, իսկ մի քանի այլ ավելի ուշ աղբյուրներում տոնի խորհուրդը
մեկնաբանվում է Սինայում Օրենքի տվչության տեսանկյունից։ Եվ սա այն բացատրությամբ, որ հրեաների ելքը սկսվեց
Զատկին, ըստ հրեական օրացույցի, առաջին ամսվա կեսին, որից հետո մեկ ու կես ամիս անց նրանք Սինայում էին,
որտեղ և Օրենքը տրվեց։ Հենց այս նույն ժամանակ էլ «հնձի տոնն» է տոնվում։ Որոշ մեկնաբանների կարծիքով՝
Ղուկասը Գործքի 2-րդ գլխում վերաիմաստավորում է հրեական տոնը՝ այն մեկանաբանելով քրիստոնեական լույսի
ներքո։ Աշակերտներին հայտնված «հողմը» և «հուրը» Հին Կտակարանի առանձին տեղիներում Աստծու ներկայության
ցուցիչներն են (Ելք 13։ 22, 19։ 16-18, 40։36, Գ Թագ: 19։12)։ Հայրաբանական մեկնություններում այս դրվագում շեշտվում
է «նման» արտայատությունը, որով հայտնությունը զերծ են պահում նյութականացվելուց։ Հետաքրքրական է նաև, որ
հին հունարենում Pnevma և հին եբրայեցերենում Ruax բառերը նշանակում են և՛ քամի, և՛ հոգի։ Սա հաշվի առնելով՝
կարող ենք նշել, որ այս դրվագում «քամու» առկայությունը առավել ևս շեշտում է Հոգու ներկայութունը։ Գործքի 2-րդ
գլխի հայտնութենական պատկերները երկրորդում են Ելքի 19-րդ գլխի պատկերներին։ Սինայում, իսրայելացիները
Օրենքն ընդունելով, վերածվեցին Աստծո ժողովրդի և դրանով իսկ առանձնացվեցին մյուսներից, որոնք այլևս
«օտարներ» էին։ Գործք Առաքելոցի 2։5-11-ում ազգերի լայն շրջանակ է ներկայացվում, որը ներկա և վկա էր հրեաների
ուխտի նորոգման տոնին՝ Սուրբ Հոգու հայտնությանը։ Սա արդեն ընդլայնում է «Աստծու ժողովուրդ» հասկացության
սահմանները և նշանակում է, որ այսուհետ հեթանոսներն էլ փրկությանը հաղորդակից էին։ Այժմ արդեն մեկ վայրում՝
«Սուրբ քաղաքում», կենտրոնանալու կարիք չկա։ Աստծո Խոսքը տարածվելու է աշխարհի չորս կողմերում և
ներառելու բոլոր հավատացողներին։ Եվ եթե Սինայից հետո Օրենքն էր առաջնորդում, ապա այժմ ՝ Սուրբ Հոգին։



Գործքի 2-րդ գլխում Ղուկասը ներկայացնում է Վաղ քրիստոնեական եկեղեցում առաջացած մի երևույթ, որը
սխալ ընկալված կերպով մինչև այժմ էլ գոյություն ունի, իհարկե, ոչ թե ավանդական եկեղեցիներում, այլ մի շարք
աղանդներում։ Խոսքը լեզվախոսության մասին է։ Երբ Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա, նրանք սկսեցին տարբեր
լեզուներով խոսել, և աշխարհի տարբեր վայրերից եկած ուխտավորները լսում, հասկանում էին նրանց և զարմանք
ապրում։ Բնականաբար, այս դրվագում առանցքային երևույթը Հոգու ընդունումն է և ոչ լեզուներ խոսելը, որը լոկ
առաջինի արդյունքն է։ Լեզվախոսության թեման արծարծել է նաև Պողոս առաքյալը Ա Կորնթ. 14 գլխում։ Խնդիրն այն է,
որ երբ Կորնթոսի համայնքի անդամներից մեկը, էքստազի մեջ ընկնելով, անհասկանալի բառերի շարք էր
արտահայտում, համայնքի մյուս անդամները, դա Աստծո շնորհ էին համարում, և նման երևույթը բարձր էր
գնահատվում։ Պողոս առաքյալն էլ պնդում էր, որ Եկեղեցում քարոզը պետք է բացառապես հասկանալի լեզվով լինի.
լեզվախոսությունն անիմաստ է, եթե չի հասկացվում։ Ղուկասի մոտ հստակ երևում է, որ աշակերտները տարբեր
լեզուներով խոսում, քարոզում էին Աստծո մասին և դա հասկացվում էր ունկնդիրների կողմից։ Լեզվախոսությունը
արժեքից զրկվում է, եթե այն հասկանալի չէ և Աստծուն քարոզելու համար չէ։ Պողոս առաքյալը նշում է, որ եթե
պատահական մեկը Եկեղեցի մտնի, նրանց (Կորնթացիների) նման հավաքների ժամանակ, կկարծի թե խելագարների
շրջապատում է հայտնվել (Ա Կորնթ. 14։23)։ Նման անհարմար իրավիճակներից ելքը վերոնշյալ երկու պայմնանները
պահելն է։

Աշակերտների լեզուներով խոսելը գրավեց ամբոխի ուշադրությունը (Գործք 2։6)։ Հավանական է, որ խոսքը
տաճարի մոտ հավաքվածների մասին է։ Եվ եթե աշակերտները դեռևս վերնատանն էին (Գործք 1։13), ուրեմն շատ մեծ
հավանականությամբ տունը, որտեղ նրանք հավաքվում էին, Տաճարին մոտ էր։ Նշենք, որ ամենից ընդարձակ
վերնատներ ունեցող տները տեղակայված էին Երուսաղեմի վերին քաղաքում՝ Տաճարին մոտ։ Պետք է հաշվի առնել, որ
120 հոգուց բաղկացած խմբին տեղավորելու համար նման մի ընդարձակ վերնատուն էր պետք (Գործք 1։15)։

Գործք 2։7-11-ում ներկայացված է Հոգու հայտնությունը տեսած ժողովրդի ազգագրական կազմը։ Որոշ
մեկնաբաններ գտնում են, որ Ղուկասը արդիականացրել է Ծնն. 10-րդ գլխի ժողովուրդների ցանկը, որոնք Ծննդոց 11-
ում դադարում են միմյանց հասկանալ՝ Աստծո կողմից լեզուների խառնման պատճառով։ Այսպիսով՝ Ղուկասը
փորձում է ցույց տալ, որ Հոգեգալստով և աշակերտների լեզուներ խոսելով՝ Աստված նախկին պատիժը վերածում է
փոխըմբռնման հրաշքի։ Հետաքրքրական է, որ նման ըմբռնում կա նաև Հոգեգալստի առաջին օրը երգվող օրհնության
շարականի մեջ և «Վարդապետութիւն Սրբոյն Գրիգորի» երկում։

Չնայած որ լեզուները, որոնցով խոսում էին աշակերտները, հասկացվում էին, այնուամենայնիվ, որոշակի
բացատրության կարիք կար, քանզի ներկաներից ոմանք բացասական ընդունեցին կատարվածը, ուստի Պետրոս
առաքյալն իր առաջին քարոզն է ասում (Գործք 2։14-36)։ Հունահռոմեական աշխարհում հռետորները ամբոխի առջև
ճառ ասելուց առաջ կանգնում էին (Պետրոսը նույնպես կանգնեց)։ Նա նախ և առաջ հերքում է իրենց հարբած լինելը։
Հունահռոմեական հասարակության մեջ մարդիկ, սովորաբար, խմում էին գիշերը՝ խնջույքներին և տոներին, իսկ
առավոտյան ժամը 9-ին նրանք թերևս խումհար (похмелье) կզգային, սակայն հարբած չէին կարող լինել։ Պետրոսի
բացատրությունը 2։15 համարում այս լույսի ներքո պետք է ընկալել։ Լեզուներով խոսելը Պետրոսը մեկնաբանում է,
որպես մարգարեություն՝ հիմնվելով Հովելի մարգարեության վրա (Գործք 2։16-18, հմմտ. Հովել 2։27-31ա)։ Իր խոսքում
Պետրոս առաքյալը Քրիստոսի խաչելությանն ու թաղմանը հակիրճ անդրադառնալուց հետո մի շարք սուրբգրային
վկայություններով փաստում է, որ Հիսուսն է Մեսիան (Գործք 2։36)։ Հարկ է նշել, որ անտիկ հեղինակները, որոնցից
մեկն էլ Ղուկաս ավետարանիչն է, ճառեր մեջբերելիս, բնականաբար բառացի չէին վերապատմում։ Այլ միայն նյութի
էությունն էին փոխանցում։ Սա ընդունված մոտեցում էր անտիկ աշխարհում։ Երբեմն հռետորները ժամերով խոսում
էին. այդպիսի ճառը բառ առ բառ գրելը անհնարին էր, ուստիև միայն գլխավոր գաղափարներն էին արձանագրում։

Ճառից հետո հետաքրքիր հարց է առաջադրվում. «Ի՞նչ պիտի անենք» (Գործք 2։37), այսինքն՝ ի՞նչ պիտի անի մարդ,
եթե հավատացել է Քրիստոսին։ Սրա պատասխանը նկարագրում է քրիստոնյա դառնալու վաղ շրջանի ձևը։ Պետրոսը
մի քանի պահանջներ է առաջադրում և խոստում փոխանցում։ Նախ անհրաժեշտ էր զղջալ և մեղքերի թողություն
հայցել, այսինքն՝ ապաշխարել։ Կարելի է ասել, որ Եկեղեցին իր գործունեության սկզբում ապաշխարության
քարոզչությունը որդեգրեց Հովհաննես Մկրտչից, որը Հիսուսի հրապարակային գործունությանը անցնելու սկզբին
նույնն էր քարոզում։ Հաջորդ պայմանը «Հիսուս Քրիստոսի անունով» մկրտությունն էր՝ մեզէերի թողության համար։
Հիսուս նույնպես մկրտվել էր Հովհաննեսի կողմից (իհարկե, ոչ մեղքերի թողության համար)։ Նաև առաքյալներից
ոմանք Հովհաննեսի աշակերտներն էին (Հովհ. 1։37-42) ու մկրտության պրակտիկային ծանոթ էին, իսկ Հովհ. 4։1-2-ում
նշվում է, որ Հիսուսի քարոզչության ընթացքում նրա աշակերտները նույնպես մկրտում էին։ Այս ամենը հիմք էր
«քրիստոնեական մկրտության» զարգացման համար։ Այնումանեյնիվ, Գործքի 19։1-7-ում «քրիստոնեական
մկրտությունը» նախադասվում է Հովհաննեսի մկրտությանը, և սահման է անցկացվում այդ երկուսի միջև։ Քրիստոս ի
զորու էր մեղքերին թողություն տալու (Ղուկ. 5։20-25), այժմ մկրտությամբ էր դա տեղի ունենում։ Պետրոս առաքյալի
առաջարկած մկրտության մեջ պարտադիր էր նաև, որ Հիսուսի անունով լիներ։ Թերևս սա ենթադրում էր Հիսուսին
դավանել՝ նրա անունը արտաբերելով, օրինակ՝ «Հիսուս Տերն է», «Հիսուս Մեսիան է», «Հիսուս Աստծո Որդին է» և այլն։



Պետրոսի ճառի արդյունքում 3000 հոգի հավատացին և մկրտվեցին։ Սկսվեց ձևավորվել առաջին
«քրիստոնեական» համայնքը, որի ներքին կյանքը նկարագրված է Գործք 2։42-47 համարներում։ Այստեղ «համայնքի»
մի քանի բնորոշիչ հատկություն է առանձնացվում՝ համատեղ լինելը, աղոթքները, հացի բեկումը և հաղորդությունը,
առաքյալների ուսուցումը։ Համայնքը (կոյնոնիա), որը ձևավորվեց, կատարյալ հասարակության տիպար էր, որն աչքի
էր ընկնում ներդաշնակությամբ և փոխօգնությամբ։ Այստեղ կիրառվում էր «ամեն ինչ հասարակաց է» սկզբունքը, երբ
համայնականները կամավոր կերպով իրենց ունեցվածքը նվիրաբերում էին ընդհանուրի կիրառության համար։ Պետք է
հաշվի առնել, որ վաղ քրիստոնեական համայնքը Քրիստոսի մոտալուտ գալստան ակնկալիքն ուներ։ Նման
պայմաններում հավատացյալ մարդու համար նյութական կամ սեփական ապահովվածությունը արժեք չունի։ Այստեղ
իհարկե նյութականի հանդեպ թշնամանքի մասին խոսք չի գնում, նյութը նրանց համար չարիք չէր։ Ամեն ինչ կամավոր
և սրտանց էր կատարվում։ Համայնքի դրսևորման մեկ այլ ձև էր աղոթքը։ Ինչպե՞ս էին աղոթում առաջին
հրեաքրիստոնյաները։ Հարկավ պահպանել էին նախկինում կիրառած աղոթքների ձևերը։ Իհարկե, դրանք համալրելով
Քրիստոսի փոխանցած աղոթքի նոր ձևերով։ Ղուկասն իր Ավետարանում Տերունական աղոթքի՝ «Հայր մերի» մի
տարբերակն է նշում (Ղուկ. 11։1-3, հմմտ. Մտթ. 6։5-13)։ Աստիճանաբար ստեղծվում էին նաև փառաբանական
աղոթքներ ուղղված Հիսուսին։ Մեկ այլ համայնական կարևոր առանձնահատոկություններ են հացի բեկումն ու
հաղորդությունը։ Կարծիք կա, որ վաղ շրջանում այս երկուսը նույնն են եղել։ Հաղորդությունը կամ հացի բեկումը
առաջին հրեաքրիստոնյաների համար հավելում էր և ոչ թե փոխարինում զոհաբերությանը և առավոտյան
տաճարային աղոթքին (Հմմտ. Գործք 2։46)։ Հետագայում էր, որ Քրիստոնեության տարածմանը զուգընթաց
զոհաբերությունը ընդհանրապես դուրս է մղվում ծիսական կյանքից։ 50-ական թթ. կեսերին Պողոս առաքյալը Ա Կորնթ.
11։23-26-ում որոշակի նկարագրում է հաղորդության կատարմա կարգը (թերևս նա դա նախնական համայնքից էր
յուրացրել). «Քանի անգամ, որ այս հացն ուտեք և այս բաժակը խմեք, պատմեցեք Տիրոջ մահը, մինչև որ նա գա» (Ա
Կորնթ. 11։26)։ Այն, որ հաղորդությունը Տիրոջ մահվան հիշատակի համար է, հետագայում բխեցնում է հաղորդությունը
որպես զոհաբերությունը ընկալելու աստվածաբանական միտքը։ Իսկ արդեն Ղուկասի 24։30,31,35 համարներում
շեշտվում է Քրիստոսի ներկայությունը հաղորդությանը, և դա ընկալվում է նաև որպես Քրիստոսին ճանաչելու միջոց։
Հաղորդությունը այնպիսի կարևոր առանձնահատկություն է դառնում քրիստոնեական համայնքի համար, որ
հետագայում մեծապես նպաստում է քրիստոնեական գիտակցության ձևավորմանը։ Ինչ վերաբերում է առաքյալների
ուսուցումներին, ինչպես այն ժամանակվա հրեայի համար էին Օրենքն ու Մարգարեությունները հեղինակություն,
այնպես էլ՝ առաջին հրեաքրիստոնյաների համար։ Քրիստոսի քարոզչությունը, որը Օրենքի նոր մեկնաբանում էր,
մնացել էր աշակերտների հիշողության մեջ։ Այն իրավիճակները, որոնց Քրիստոս չէր անդրադարձել, աշակերտները
դրանց անդրադառնում էին Քրիստոսի ոգուն հավատարիմ, և քարոզի այս ընդարձակ ձևն էլ Ղուկասը կոչում է
«առաքյալների ուսուցումներ»։ Հետագայում սրանք գրի առնվեցին և ձևավորեցին առանձին սուրբգրային միավոր՝ Նոր
Կտակարան։

Այս բնութագրիչները մի կողմից նմանեցնում էին քրիստոնեական համայնքը հուդայականությանը և մյուս կողմից
հիմք էին հանդիսանում ինքնուրույն զարգացման համար։

Պատրաստեց Ծերուն սրկ. Ներսիսյանը



Քո բարի հոգին ինձ պիտի

առաջնորդի դեպի արդար

երկիր: (Սաղմ. ՃԽԲ 10)

Առաքելոյ աղաւնոյ.
իջանելով մեծաձայն հնչմամբ

ի բարձանց.
ի նմանութիւն լուսոյ փայլման

հրազինեաց անկիզելի
զաշակերտսն.

մինչդեռ նստէին ի սուրբ
վերնատանն:

Սուրբ Հոգին Եկեղեցում
«Լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ, որովհետև, եթե ես չգնամ, Մխիթարիչը

ձեզ մոտ չի գա, իսկ եթե գնամ, նրան կուղարկեմ ձեզ մոտ»(Հովհ. ԺԶ 7)։
Ինչպես հայտնի է մեզ աստվածային տնօրինության մասին, Սուրբ Հոգին
դեռևս Քրիստոսից առաջ խոսել էր տվել մարգարեներին, հետո Որդու
մարդեղացումը եղավ Սուրբ Հոգով, Հիսուս Սուրբ Հոգով դարձավ Քրիստոս,
դևերը մարդկանցից դուրս էին գալիս Սուրբ Հոգու միջոցով, Սուրբ Հոգով
եղավ նաև հարությունը։ Սակայն Հովհաննես Ավետարանիչն ասում է, թե
«Հոգին դեռևս չկար, որովհետև Հիսուս դեռ փառավորված չէր»(Հովհ. Է 39)։
Հետևաբար Սուրբ Հոգու ազդեցությունը կամ գործունեությունը տարբեր է
մինչև Հոգեգալուստ և Հոգեգալուստից հետո Եկեղեցում։

Մեր փրկության համար Աստծո սկսած գործը Քրիստոսի
խաչելությամբ, մահով և Հարությամբ չավարտվեց, այլ՝ Հարությանը
հաջորդեց Համբարձումը և Հոգեգալուստը։ Իհարկե, Հարությունը Որդու
տնօրինության կենտրոնական պահն է, բայց այն, որ մենք պետք է
մասնակից դառնանք այդ Հարությանը, վերաբերում է Սուրբ Հոգու
տնօրինությանը։ Այն բանից հետո, երբ Որդին դուրս բերեց մարդուն
մահվան տիրապետության տակից, Սուրբ Երրորդությունը մուտք գործեց
մարդու մեջ. մարդը դարձավ Սուրբ Հոգու բնակարան։ Պենտեկոստեի
օրերի լրանալուն պես Հոգին իջավ և լցրեց ողջ Վերնատունը, իջավ բոլոր
ներկաների վրա, և այդ էջքը զգացին հատկապես նրանք, ովքեր հավաքվել
էին Քրիստոսի անունով։ Հենց այս օրը ծնվեց Եկեղեցին։ Այս մասին դեռևս
Եզեկիել մարգարեն էր մարգարեացել. «Ձեզ վրա սուրբ ջուր եմ ցանելու, և
դուք մաքրվելու եք ձեր բոլոր պղծություններից. ձեր բոլոր կուռքերից
մաքրելու եմ ձեզ։ Նոր սիրտ եմ տալու ձեզ, նոր հոգի եմ դնելու ձեր մեջ. ձեր
մարմիններից հանելու եմ քարեղեն սիրտն ու մարմնեղեն սիրտ եմ տալու
ձեզ. իմ հոգին եմ տալու ձեզ։ Եւ այնպես եմ անելու, որ իմ արդարության
ճանապարհով ընթանաք, օրենքներս պահեք ու կատարեք դրանք, բնակվեք
այն երկրում, որ տվել էի ձեր հայրերին, ինձ համար ժողովուրդ լինեք, և ես
ձեզ համար՝ Աստված»(Եզեկ. ԼԶ 25-28)։ Իսկ արդեն Նոր Կտակարանում
Հիսուս ինքն է ասում. «Եթե մեկը ջրից ու Հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո
արքայությունը մտնել»(Հովհ. Գ 5)։ Այսպես՝ շատ պարզ է հետևյալ գծագիրը՝
ջուր-հոգի-ժողովուրդ (Եզեկիել) և ջուր-Հոգի-Աստծո արքայություն։ Նախ
պետք է նշել, որ Եկեղեցի ասելով ամեն ինչից առաջ հասկացվում է որպես
ժողովուրդ, Աստծո ժողովուրդ։ Եվ որպեսզի եկեղեցին դառնա Եկեղեցի,
ժողովուրդը դառնա Աստծո ժողովուրդ, անհրաժոշտ է Սուրբ Հոգու
ներկայությունը։ Պատահական չէ, որ Մկրտության խորհրդի ժամանակ
ընթերցվում է Եզեկիելի մարգարեության վերը նշված հատվածը, որովհետև
մկրտությամբ է լինում մարդու մուտքը Եկեղեցի, դա այն դուռն է, որտեղից
սկսվում է մարդու փրկության ճանապարհը։ Մյուս՝ Քրիստոսի խոսքերից
դուրս բերված գծագրում տեսնում ենք, որ ժողովրդի փոխարեն ասվում է
«Աստծո արքայություն»։ Վերջին ժամանակների ամենից հայտնի
աստվածաբաններից Հանս Քյունգը, ինչքան էլ որ պնդում է, թե Եկեղեցին



և Աստծո արքայությունը բոլորովին տարբեր բաներ են, սակայն պետք է նկատել, որ Հոգեգալուստից հետո հենց
Եկեղեցում է շոշափելի և մոտ իրականություն դառնում Աստծո արքայությունը։ Ավելին՝ Սուրբ Պատարագը սկսվում է
«Օրհնեալ թագաւորութիւնդ Հօր և Որդւոյ և Հոգւոյն Սրբոյ» հռչակումով, այսինքն՝ հենց այդ պահին Աստծո
թագավորությունը ներկա է, զգալի է և այս իմաստով կարելի է ասել, որ Աստծո թագավորությունը հաստատվում է
երկրի վրա հենց Պատարագի ժամանակ և, բնականաբար, Եկեղեցում։ Այսպես՝ Սուրբ Հոգին լցնում է Եկեղեցին
աստվածությամբ, և եթե մարդու փրկությունը հասկանում ենք որպես աստվածացում, ապա մարդ կարող է
աստվածանալ միայն հաղորդվելով աստվածությանը։ Այդ պահին է, որ մարդը, թեև ժամանակի մեջ է, բայց քայլ է
անում Աստծո արքայությունից ներս։ Այսպիսով՝ Հոգեգալուստը մարդու փրկության համար Աստծո տնօրինության
վերջին հանգրվանն էր, որովհետև Հիսուս ասում է, որ երբ գա Ճշմարտության Հոգին, ամենայն ճշմարտությամբ
կառաջնորդի մեզ, կհիշեցնի այն ամենը ինչ կատարեց Քրիստոս, կպատմի գալիք բաների մասին, կփառավորի
Քրիստոսին(Հովհ. ԺԶ)։ Հետևաբար, եթե Որդին եկել է, որ պատմի Հոր մասին, ապա Հոգին եկավ, որ պատմի Որդու
մասին։ Սուրբ Հոգով է իրականանում այն խոստումը, որ տվեց Հիսուս համբարձվելուց առաջ, թե մեզ հետ է մինչև
աշխարհի վախճանը։ Միայն Սուրբ Հոգով ստեղծված համայնքում կարող էր ծնվել Սուրբ Գիրքը, նվիրապետությունը,
և այն, որ այսօրվա Եկեղեցին կապված է վաղ Եկեղեցուն Սուրբ Հոգու շնորհիվ է։ Եկեղեցու ամենաէական և անփոփոխ
միջուկը, որ նույնն է և վաղ Եկեղեցում և այսօր, Սուրբ Հոգին է։ Ուրեմն Հոգին եկավ, որ առաջնորդի Եկեղեցին, որ
երկրի վրա և նախևառաջ մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ հաստատի Աստծո թագավորությունը։

Պատրաստեց Հովհաննես սրկ. Բալայանը
ԼԵԶՎԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

Երբ մարդը գտնվում է գրգռված հուզական վիճակում, կարող է անհասկանալի խոսակցական, հաճախ
անիմաստ հնչյուններ արտաբերել։ Այս երևույթը կոչվում է լեզվախոսություն, օտար տերմինով՝ գլոսսոլալիա։ Այն
բնորոշ է եղել հին հեթանոս շատ ազգերին։ Հուզավառության մեջ գցելու նպատակը եղել է մարդկանց դարձնել
անկառավարելի, և այդպիսով հավատացնել տալ աստվածային նշաններին։ Այս ծեսը օգտագործել են նաև
հոգեպաշտները։ Քրիստոնեական իրականության մեջ լեզվախոսությունը ձեռք է բերել այլ իմաստներ։ Վերնատանը
տեղի ունեցած հոգեգալստի ժամանակ Քրիստոսի աշակերտները Սուրբ Հոգու զորությամբ լցված սկսեցին տարբեր
լեզուներով խոսել։ Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցբում է, որ բնակվելով հավատացյալների մեջ, Սուրբ Հոգին գործում է
բազմազան ճանապարհներով և ձևերով։ Մարդը չի կարող որևիցե բան պարտադրել Սուրբ Հոգուն, այլ վերջինս է
թելադրողը և գործողը մարդու մեջ։ Դեռևս Հոգեգալստից առաջ Քրիստոս առաքյալների վրա էր փչել Սուրբ Հոգին, որով
Տերը թողություն շնորհելու իշխանություն էր տալիս աշակերտներին։

Սուրբ Հոգու տվչությունը ունի տարբեր անվանումներ։ Այն հաճախ կոչվում է նաև Սուրբ Հոգու մկրտություն։
Այսպիսով տեսնում ենք, որ նախնական եկեղեցում Սուրբ Հոգու գործունեությունը արտահայտվում է ոչ թե ըստ
մարդու կամքի, այլ ըստ Սուրբ Հոգու հայեցողության, և վերջինիս թողած ազդեցություններից մեկն էլ
լեզվախոսությունն է։ Սակայն այս երևույթը տրված չէր առաքյալներին որպես հրաշագործության շնորհ, ինչպես որ
սխալմամբ Հոգեգալստական աղանդի հետևորդները պնդում են։ Լեզվախոսության երևույթը Աստծո խոսքի
քարոզչության համար, և ոչ թե գիտելիքի ցուցադրության կամ զարմացնելու համար։ Հոգեգալստյան դրվագում
առաքյալներին շրջապատող մարդիկ ասում են, որ առաքյալները իրենց լեզուներով են խոսում Աստուծո
մեծագործությունների մասին։ Սա գալիս է փաստելու այն մասին, որ Սուրբ Հոգուց տրված այս շնորհը պիտի ծառայի
միայն ու միայն Ավետարանի քարոզչության համար։ Պատահական չէ, որ Պողոս առաքյալն ասում է, թե նա, ով
լեզուներ է խոսում, թող աղոթի, որ կարողանա մեկնել։ Կարևոր չէ լեզուներով խոսելը, այլ Աստուծո խոսքը ճշմարիտ
կերպով մեկնելն ու բացատրելը, եթե անգամ այն կատարվում է մեկ լեզվով։ Այսօր, թեպետ լեզվախոսության երևույթը
գրեթե բացակայում է ուղղափառ եկեղեցիների շրջանակներում, այնուամենայնիվ, բացառելի չէ, որ Սուրբ Հոգու այս
շնորհը ժամանակ առ ժամանակ ի հայտ գա։ Իսկ աղանդավորական մոտեցումները լեզվախոսության երևույթի
վերաբերյալ կտրված են սուրբգրային իրականությունից և ծառայում են լոկ սեփական դավանանքը հիմնավորելու
նպատակին։

Պատրաստեց Շավարշ սրկ․ Այվազյանը



ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ
Խորհուրդ և պատկեր

«Երբ Պենտեկոստէի օրերը լրացան, բոլորը միասիրտ, միատեղ էին։
2Եւ յանկարծակի երկնքից հնչեց մի ձայն՝ սաստիկ հողմից եկած ձայնի
նման,եւ լցրեց ամբողջ այն տունը, ուր նստած էին։ 3Եւ նրանց երեւացին
բաժանուած լեզուներ, նման բոցեղէն լեզուների, որոնք եւ նստեցին նրանց
իւրաքանչիւրի վրայ։ 4Եւ բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խօսել
ուրիշ լեզուներով, ինչպէս որ Սուրբ Հոգին նրանց խօսել էր տալիս» (Գործք
2:1-4):
Պենտեկոստե հունարեն նշանակում է հիսուներորդ օր։ Հրեական
կարևորագույն տոներից է, որը կատարվում է Զատկից հիսուն օր հետո և
խորհրդանշում է տասը պատվիրանների ընծայումը։ Մինչ Տաճարի
երկրորդ կործանումը, այս տոնին Երուսաղեմը բազմամարդ էր դառնում,
որովհետև ժողովուրդները տարբեր հեռավոր վայրերից հավաքվում էին
այստեղ՝ Տաճարին իրենց բերքի երախայրիքը նվիրելու։ Եւ ահա այս տոնին
էր, որ լրումին հասան համբարձման ժամանակ Քրիստոսի ասած խոսքերը,
թե «… երբ Սուրբ Հոգին իջնի ձեր վրայ, զօրություն պիտի առնէք եւ ինձ
վկաներ պիտի լինէք Երուսաղեմում, ամբողջ Հրեաստանում ու
Սամարիայում եւ մինչեւ երկրի ծայրերը» (Գործք 1։8):

Հոգեգալս
տյան այս դրվագը բոլոր ժամանակներում սիրված և Նոր
Կտակարանի առավելաբար ուսումնասիրված
հատվածներից մեկն է, ուստի պատահական չէ, որ այս
դրվագը ավետարանական պատկերագրության մեջ իր
ուրույն տեղն ու դերն ունի։ Այս թեմայով կատարված և մեզ
հասած հնագույն պատկերներից մեկը պահպանվել է Զ դ.
(586 թ.) Ռաբուլայի կողմից գրված համանուն ավետարանի
մեջ։ Տոնի հոգևոր խորհրդի մեկնություններ կան դեռևս
ընդհանրական եկեղեցու վաղ շրջանից։ Ավետարանական
այս պատկերն այդ մեկնությունների կրող կարող ենք
համարել։ Մանրանկարում պատկերված են ճերմակազգեստ
տասներկու առաքյալները, որոնց կենտրոնում սևազգեստ
Մարիամն է։ Այն, որ նրանք գտնվում են Վերնատանը,
խորհրդանշում է նրանց գլխավերևում տարածված կամարը,
որից աստվածային երկինքը խորհրդանշող կապուտակ
կիսաբոլորակից վար է իջնում աղավնակերպ Սուրբ Հոգին,
իսկ առաքյալների լուսապսակներից վերև բոցկլտում են
բոցեղեն լեզուները։ Այս բոցեղեն լեզուները խորհրդանշում

էին կրակե մկրտությունը, որի մասին խոսում էր ս. Հովհաննես Մկրտիչը (տե՛ս Մատթ.3:11-12)։ Կենտրոնում գտնվող
Աստվածածնի աջ և ձախ կողմերում պատկերված են առաքյալները վեցական խմբերով, որոնց մի կողմից գլխավորում
է Պետրոս, մյուսից՝ Պողոս առաքյալը։ Թեև մինչ Հոգեգալուստը տեղի էր ունեցել Մատաթիայի ընտրությունը, սակայն
եկեղեցական ավանդության համաձայն, տասներկուերորդ առաքյալ պատկերվում էր ոչ թե Մատաթիան, այլ՝ Պողոսը։



Սուրբ Հոգու էջքով Վերնատանը հաստատվեց քրիստոնեական եկեղեցին։ Այս խորհրդաբանությամբ է, որ
հոգեգալստյան թեմայով պատկերագրությունների մի մասի մեջ Մարիամը գտնվում է պատկերի կոմպոզիցիոն
կառուցվածքի կենտրոնում և իր չափերով շուրջ մեկ և կես անգամ մեծ է պատկերվում մյուսներից, որով անմիջապես
իր վրա է սևեռում դիտողի հայացքը։ Մարիամին այստեղ տրվում է խարհրդաբանական-այլաբանական
նշանակություն։ Նա այստեղ նույնացվում է այն տապանակի հետ, որն իր մեջ էր կրում եկեղեցու գլխին՝ Քրիստոսին,
ուստի Մարիամով էր խորհրդանշվում Եկեղեցին։

Բայց ինչպես ասացինք, այս թեմայով պատկերագրությունների միայն մի մասում է, որ տեսնում ենք Մարիամ
Աստվածածնին։ Կան նաև այնպիսի ծաղկողներ, որոնք ելնելով ավետարանական հատվածի բառացի ընկալումից,
ինչպես նաև որոշ մեկնություններից, որտեղ Հոգեգալուստը համարվում էր Եկեղեցու հիմնման ու առաքյալներին
շնորհաբաշխման հաստատում, զերծ են մնում Մարիամին պատկերելուց։

Հայկական իրականության մեջ պահպանված հոգեգալստյան պատկերներից հնագույնը ԺԱ դարի (1060թ.)
Մուղնու ավետարանում առկա մանրանկարն է։ Այստեղ ծաղկողը պահպանել է մինչ այդ ձևավորված
պատգերագրական-կառուցողական ավանդությունները, սակայն ցուցադրել է աստվածաբանական յուրատիպ
ստեղծագործական մոտեցում։

Պատկերի կոմպոզիցիոն կառուցվածքի կենտրոնում Մարիամը չէ, այլ Պողոս և Պետրոս առաքյալներն են,
որոնք գլխավորում են առաքյալների վեցական դասերը։ Աստվածային երկինքը խորհրդանշող կապուտակ
կիսաբոլորակի մեջ է գտնվում վարագուրածածկ խորանը՝
խաչանշանը գլխին։ Սրանից և կապուտակ կիսաբոլորակից
հավասարապես Սուրբ Հոգին է հեղվում առաքյալների վրա՝
ճերմակ շառավիղների տեսքով, իսկ նրանց լուսապսակների վրա
հուրհրում են բոցեղեն լեզուները։ Պատկերից դժվար չէ հասկանալ
որ նկարիչը ձգտել է պատկերագրության այս կառուցվածքով տալ
Սուրբ Երրորդության միությունը և այն, որ Սուրբ Հոգին, բխելով
Հորից, միաժամանակ էակից է Հորը և փառակից Որդուն։ Նկարիչն
այս իսկ պատճառով զերծ է մնացել Սուրբ Հոգու աղավնակերպ
պատկերումից և Մարիամի միջոցով Քրիստոսին ցույց տալուց։
Հայկական այս մանրանկարի յուրահատուկ և աչքի ընկնող
մոտեցումներից է և այն, որ պատկերի ստորին հատվածում՝
կիսախորանի մեջ, պատկերվում են տարբեր ազգերի մարդիկ,
որոնք այդ պահին վերնատան մոտ էին և ականատես էին
եղելությանը (հմմտ. Գործք 2։6-12)։ Տարբեր ազգերի
պատկանելությունը ցույց տալու համար նկարիչը մեծ
վարպետությամբ ընդգծել է նրանց ազգային հագուստների
տարբերությունները։

Սուրբգրային քրիստոնեական ավանդական մեկնության
մեջ հոգեգալստյան ժամանակ լեզուներով խոսելը համեմատել են
Բաբելոնում աշտարակաշինության ժամանակ լեզուների
բաժանման հետ։ Եթե այն ժամանակ Աստված տարբեր լեզուներ տալով բաժանեց մարդկանց, ապա այժմ
առաքյալների՝ այդ լեզուներով խոսելու միջոցով բոլորին միավորեց։ Ուստի այս միավորմամբ Սուրբ Երրորդությունը՝
աստվածային շնորհների բաշխումով և առաքյալներին ավետարանական քարոզչության սկիզբը տալով, դրեց
քրիստոնեական Եկեղեցու հիմքերը։

Պատրաստեց Հրաչյա-Ժորա դպիր Հակոբյանը



ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ

Տ. Պարգեւ քհն. Պալգէորգեանի հետ

1. Օրհնեցէք, Տէր Հայր

Այդքան երիտասարդ, եւ արդէն իսկ Աստուծոյ քահանայութեան

արժանացած անձ մըն էք։ Խնդրեմ, դուք ձեզ ներկայացուցէ՛ք։

պ-Փոքր տարիքէս սիրած ու յաճախած եմ կիրակնօրեայ դպրոց. եղած

եմ նաեւ դպիր Հալէպի Սբ. Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ։ Մեծ

համարում ունէի կրօնի դասերուն, որոնք կը դասաւանդուէին Հալէպի

հայկական վարժարաններէն ներս, ուստի որոշեցի դպրեվանք յաճախել։

12 տարեկանին մեկնեցայ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ դպրեվանք։

Հետեւելով դպրեվանքի ութամեայ ընթացքը՝ 2008 թ. աւարտեցի որպէս

սարկաւագ եւ վերադարձայ ծննդավայրս՝ Հալէպ, ուր ստանձնեցի քանի մը

պաշտօններ:

-Հալէպի Կրթասիրաց «Սարգիս Չէմպէրճեան» երկրորդական

վարժարանի կրօնի ուսուցիչ 7-րդ եւ 8-րդ կարգերու,

-աշխատակցած եմ Հալէպի «Գանձասար» շաբաթաթերթին, որ Բերիոյ Հայոց թեմին պաշտօնական շաբաթաթերթն

է. վարած եմ նաեւ այլ պաշտօններ մնալով ընդհանրապէս հոգեւոր ոլորտի մէջ։ Ամուսնացած եմ եւ ապա Աստուծոյ

օրհնութեամբ ձեռնադրուած եւ օծուած եմ քահանայ։

2. Ըսիք, որ Հալէպի հոգեւոր հովիւներէն եղած էք մինչ Հայաստան գալը։ Հոն ի՞նչպէս կ’ընթանար համայնքի

հոգեւոր կեանքը։ Ի՞նչ խնդիրներու առաջ կը կանգնէիք ժողովուրդին հետ շփման ընթացքին եւ ի՞նչպէս կը ջանայիք

լուծել զանոնք։

պ-Ես Հալէպի Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ քահանաներէն էի։ Մեր մօտ հասկացողութիւնը այն էր, որ եկեղեցի

մը կ’ունենայ քահանաներ ու այդ քահանաներու աւագերէցը, սակայն ես կրտսերագոյն քահանան էի այդ եկեղեցւոյ։

Այսինքն՝ ուրիշ քահանաներու կողքին ես ալ այդ եկեղեցւոյ մէջ կը ծառայէի։ Ըսեմ նաեւ, որ հոգեւոր կեանքը Սուրիոյ եւ

մանաւանդ Հալէպի մէջ շատ աշխոյժ եւ եռուն էր, որովհետեւ այդ մէկը կախեալ էր Թեմի առաջնորդ սրբազան հօրմէն,

որ միշտ հետամուտ էր զարգացնելու եկեղեցւոյ հոգեւոր կեանքը։ Կը կատարուէին Սբ. Գիրքի ընթերցումներ՝ ըլլայ

սրբազան հօր կամ քահանայ հայրերու կողմէ։ Եւ այսպէս վերելք կ’ապրէր եկեղեցական եւ մանաւանդ հոգեւոր

կեանքը։

Հոգեւոր կեանքին մաս կը կազմեն ե՛ւ Սուրբ Գիրքին սերտողութիւնները, ե՛ւ կիրակնօրեայ դպրոցը։ Կիրակնօրեայ

դպրոցը, որ կը գործէր կիրակի օրերը պատերազմէն առաջ, պատերազմէն ետք՝ գործեց շաբաթ օրերը։ Բարեյաջող

կերպով կը կատարուէին կիրակնօրեայ դպրոցի դասաւանդութիւնները, յաճախող աշակերտները հոգեմտաւոր

կրթութիւն կը ստանային։

Համայնքէն ներս լոյս կը տեսնէր «Օշական» կիրակնօրեայ լրատուն, որուն ճամբով մենք ամէն կիրակի հոգեւոր

պատգամներ, քարոզներ կը գրէինք, անշուշտ, սրբազան հօր առաջնորդութեամբ։



ժողովուրդը ընդհանրապէս դրական եւ յարգալից վերաբերմունքը ցուցաբերած է կրօնաւորներուն նկատմամբ։ Իսկ

որոշ խնդիրներ ծագելու պարագային, ազնիւ խօսքով կը ջանայինք անյապաղ լուծումներ գտնել եւ հարցը փակել։

Այսինքն՝ մէկ խօսքով, ընդհանրապէս, կրօնաւոր եւ ժողովուրդ յարաբերութիւնը լաւ կ’ընթանար։

3. Ինչպիսի՞ն էին ժողովուրդի պատկերացումները, կապը հայրենիքի հետ մինչ պատերազմ եւ ներկայիս։

պ-Սուիրոյ ժողովուրդը ընդհանրապէս եւ Հալէպի ժողովուրդը յատկապէս շատ մեծ սէր ունի դէպի Հայրենիք, քանի

որ հայրենիքը ժողովուրդին համար սուրբ հող է, ուր մեր պապերը իրենց արիւնը միախառնած են նախնիներու բոսոր

արեան հետ՝ ի խնդիր հայրենիքի պաշտպանման, գոյատեւման եւ բարգաւաճման։

Պատերազմէն առաջ միշտ ալ այսպէս եղած է ժողովուրդին պատկերացումը հայրենիքին մասին, այդ պատճառով

ալ ոմանք ընտրեցին Հայաստան հաստատուիլ, քան թէ Քանատա, Շուէտ կամ այլուր, որովհետեւ հայրենիքը սեպեցին

իրենց Մայր հողը, ուր իրենք զիրենք աւելի հանգիստ պիտի զգան, ուր կան սրբութիւնները։ Հայաստանը մենք ճանչցած

ենք միայն պատմութեան էջերէն, պատկերներով տեսած ենք Արարատը, Մասիսը եւ Հայաստանի այլ սրբավայրերը.

մեզի համար անոնք իրականութիւն դարձան, երբ ոտք դրինք այս հողին վրայ։

Այնուամենայնիւ, սուրիահայութիւնը ընդհանրապես կապուած է իր եկեղեցւոյ հետ, եւ հոգեւոր կեանքը վերելք

կ’ապրէր պատերազմէն առաջ մանաւանդ, իսկ պատերազմէն ետք շարունակուեցաւ, սակայն երբեմն կամքէ անկախ

պատճառներու բերումով, պատերազմական իրավիճակէն մեկնած, որոշ գործունէութիւններ դադրեցան կամ

նուազեցան։ Բայց վստահ եմ, որ յառաջիկային նոյն թափով, աւելի եռանդուն ձեւով պիտի շարունակուի այդ կեանքը։

4. Պատերազմական իրավիճակներուն ինչպէս ջանացած է հոգեւորականութիւնը փրկել հայկական նիւթական

արժէքները ՝ սրբութիւնները, մատեանները եւ այլն։

պ-Թող Աստուած անսպառ ուժ եւ կորով պարգեւէ Թեմիս սրբազան հօր, որպէսզի կարենայ շարունակել իր

սրբազան առաքելութիւնը եւ հովուել իր խնամքին յանձնուած հոտը։ Եւ, իրապէս, իր կատարած այս հովուական

պարտականութիւնը շատ ծանր է, որովհետեւ պատերազմի մէջ առաջնորդել ժողովուրդ մը շատ աւելի դժուար է, քան՝

խաղաղ պայմաններուն։ Այս մէկը բոլորս շատ լաւ գիտենք, հետեւաբար սրբազան հայրը իր հոգեւորականներու հետ

միասին փորձեց եւ կը փորձէ իր ամբողջ կարելին ընել, որպէսզի պահէ այդ արժէքները, այդ սրբութիւնները,

մատեանները, որպէսզի մեր ազգի արժէքները միշտ պահպանուին եւ անոնցմով նաեւ շարունակենք մեր կեանքը։

5. Ներկայիս, նշանակուելով Արարատեան թեմի հոգեւորական, ծառայելով ձեր հոտին, ի՞նչ ակնկալիքներ ունիք

անոնցմէ. ի՞նչ կը ծրագրէք ընել անոնց հոգեւոր աշխարհը զարգացնելու ու առ Աստուած առաջնորդելու։

պ-Ծառայութիւնը հոգեւորականի համար միշտ նոյնն է։ Ուր ալ գտնուինք մեր պարտականութիւնն ու

պարտաւորութիւնն է ծառայել ի փառս Աստուծոյ եւ ի պանծացումն Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ։ Հետեւաբար,

ակնկալիքներ ընդհանրապէս չունիմ, սակայն, մեր փափաքն ու ցանկութիւնը այն է, որ ժողովուրդը առաւել եւս

մօտենայ եկեղեցւոյ եւ եկեղեցւոյ ճամբով՝ Աստուծոյ։

Մենք, անշուշտ, մեր ամբողջ կարելին ի գործ կը դնենք, որպէսզի մեր ներդրումը ունենանք Աստուծոյ փրկութեան

աւետարանի գործի մէջ ու զարգացնել ժողովուրդին հոգեւոր կեանքը։ Այս է մեր առաքելութիւնը ու նշաւակը։

Հարցազրոյցը վարեց Դաւիթ սրկ. Սահակեանը
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ՆՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՂԵՎՈՆԴ ԵՐԵՑԸ
«…ոչ մեկ այլ հոգևորական ունի ա՛յն խոսքի հմայքը և ջերմությունը, որ ունի

Գարեգին արք. Հովսեփյանցը»:
Խորեն Ա Մուրադբեկյան

1918 թ., մայիսյան հերոսական օրեր: Կրիտիկական այդ դրության մեջ, երբ թշնամին արագորեն շարժվում էր
Արարատյան դաշտ, պատերազմի բոցակուլ խորշակի մեջ նետվեցին մի շարք հայրենաբորբ անձինք, որոց թվում և
հոգևոր արիաշունչ այրեր: Երկրի ինքնապաշտպանության դիրքերից ոչ մի քայլ չհեռացավ նաև Ամենայն հայոց
կաթողիկոս Գևորգ Ե Սուրենյանցը, որը մերժեց բոլոր խորհրդատուներին՝ հրաժարվելով լքել պապերից ավանդ
մնացած Մայր Աթոռը: Իսկ երբ վեհափառը ռադիոով մաղթանք է ասում, բոլորը հուզվում են, որովհետև հայրենիքի
հարատևմամբ ճմլվող կաթողիկոսն ասում էր, որ, ի տարբերություն հին ժամանակների, նա գալիս է համբուրելու և
օրհնվելու ռազմի դաշտում կռվողներից, որոնք փրկում են հայրենիքն ու հայի պատիվը: Մայիսի 22-29-ը Արաքս-
Սարդարապատից մինչև Սևան ղողանջում են բոլոր եկեղեցիների զանգերը: Մայիսի 22-ին երկու ձիավորներ,
ձեռքներին Կոստանդինի նման պահած զորավիգ խաչը, փորձում էին րոպե առաջ հասնել Զեյվա և Քյորփալու գյուղերը,
որոնցից մեկը գիտության նվիրյալ, նշանավոր հայագետ և ճեմարանի տեսուչ (1905) Գարեգին եպս. Հովսեփյանցն էր,
որը 1943 թ. ընտրվում է Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս:

Գարեգին Ա Հովսեփյանցը ծնվել է 1867 թ. դեկտեմբերի 17-ին Ղարաբաղի Մաղավուզ գյուղում (Մարտակերտի
շրջան): Երբ պետք է ճեմարան գար (1882)՝ Ղարաբաղից-Էջմիածին, ճանապարհածախս չուներ, բարեգութ մայրը
Երվանդ Մինասյանի մոր նման հանել-տվել է ճակատի ոսկիները, որ որդին ձեռքին գումար ունենա: 1888 թ.,
ավարտելով ճեմարանը, իր շատ սիրելի դասախոս Մաղաքիա արք. Օրմանյանի ջանքերով մեկնում է Լայպցիգի
համալսարանում ուսումը շարունակելու: Վերադառնալով հայրենիք՝ զբաղվում է հայագիտությամբ, մասնակցում
պեղումների (նա է հայտնաբերել Տրդատի թախտը և հունարեն արձանագրությունը), Մառի միջնորդությամբ դառնում
Պետերբուրգի կայսերական հնագիտության անդամ: Այժմ շատ քչերը գիտեն Գարեգին վեհափառին որպես հայագետ և
չեն էլ կարող պատկերացնել, օրինակ, որ «Լուսավորչի կանթեղի» ավանդությունը, որը Հովսեփյանցը հին
ձեռագրերում է գտել, Թիֆլիսում պատմել է Հովհաննես Թումանյանին, որն էլ գրել է բոլորիս քաջահայտ
բանաստեղծությունը: Բայց ոճրագործ, արյունարբու թուրքերի հարձակումը նրան իր ժողովրդի կռվի հնոցը գցեց՝
ժողովրդի հետ կռվելու և ապրելու: Ասես 1918 թ. մայիսին կրկնվում էր դարերի մշուշից վերհառնող մայիսյան
Ավարայրը, երբ հոգևորականությունը խիզախորեն հայ գեղջուկի հետ իմացյալ մահվան էր գնում: Ինչպես արիասիրտ
Ղևոնդ Երեցն էր խանդավառում իր կրակոտ և հայերնաշունչ քարոզներով, այնպես էլ նոր ժամանակաշրջանի
արյունռուշտ այգաբացին Գարեգին եպիսկոպոսն էր բորբոքում մարտնչող հայրենասերների ոգևորությունը՝ գոչելով.
«Այսօր միայն հաղթանակն է, որ պիտի հայությանը փրկի վերահաս կործանումից: Ուրեմն, կռվե՜նք ու հաղթե՜նք,
հաղթե՜նք ու ապրե՜նք՝ ի հեճուկս դարավոր թշնամու ցանկության»: Նա, միանալով Դանիել- Բեկ Փիրումյանի եղբորը՝
Պավել Փիրումյանին, առաջնորդում է հայոց գունդը: Այդ օրերը պսակվեցին հայերի հաղթանակով, իսկ քաջահաղթ
եպիսկոպոսն ստացավ Գեորգիևյան շքանշան՝ ի նշան իր ցուցաբերած անկոտրում ոգու և ամեհի ոգևորության,
ինչպես ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ Սարդարապատի ազատագրման համար մասնակցում էր Ներսես
Ե Աշտարակեցին, որը հետագայում Ցարական կառավարության կողմից արժանացավ Ալեքսանդր Նևսկու շքանշանին:

Սա միայն սկիզբ էր նորաօծ եպիսկոպոսի (1917) համար, որովհետև կյանքի-մահու պայքարը սրվել էր 1920 թ. Կարսի
ճակատամարտում: Նա ևս ռազմադաշտ մեկնած կամավորներից էր. ինչպե՞ս կարող էր անհաղորդ լինել իր ժողովրդի
ցավերին, երբ մի ժամանակ շրջել էր տուն առ տուն ու ժողովրդական խաղիկներ ու էպոսի պատումներ էր գրի առել,
երբ իր կյանքը իր ժողովդի համար անտրտունջ ծառայելն էր: Թողել էր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը և խաչը ձեռքին
շրջում էր դիրքից դիրք, զորանոցից զորանոց, զրուցում զինվորների հետ, հաղորդություն տալիս ու ոգի ներշնչում: Իսկ
հոկտեմբերի 12-ին Գարեգին սրբազանը Կարսի պատմական Առաքելոց վանքում հայկական զորքի հաղթության
համար կարդում էր Ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակը: Անկախ այն ամենից, որ 1920 թ. աշնանը Կարսը՝ երբեմնի
Բագրատունյաց Հայաստանի մայրաքաղաքը, առանց դիմադրության, գրավեց Քյազիմ Կարաբեքիրը, այնուամենայնիվ,
անմահացավ դարերի ցունամիների դեմ մշտնջենապես մաքառող մի ժողովուրդ իր հերոսամարտիկներով, որոնք
Պողոս առաքյալի նման չեն վախենում մահվան խայթոցից:
Գարեգին Ա Հովսեփյան Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսը մահացել է 1952 թ. հունիսի 21-ին Անթիլիասում։

Պատրաստեց Նարեկ Գասպարյանը
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Համբարձաւ Տէրն մեր Քրիստոս օրհնութեամբ ընդ ամպս երկնից.
և առաքելոցն երկրպագեալ՝ դարձան յԵրուսաղեմ,

միաբանութեամբ վերառաքէին զաղօթս:

Հոգևոր երգը, իբրև սաղմոսներից և մարգարեական օրհնություններից տարբեր ինքնուրույն երգեցողության ձև,
հիշատակված է դեռևս Պողոս առաքյալի թղթերում (Եփես. Ե 19, Կող. Գ 16): Դարեր շարունակ հոգևոր երգերն օգնել են
քրիստոնյաներին անշեղ մտքով գտնել Աստծուն, տրամադրել են աղոթելու, ապաշխարելու համար: Սակայն

շարականները կարևոր են նաև օրվա տոնի խորհուրդը
հասկանալու հարցում: Երջանկահիշատակ Գարեգին Ա
կաթողիկոսը գրում է. «Քրիստոսի կյանքի զանազան
դրվագները հրաշալի պատկերներով ներկայացված են
շարականներում և այնքան վառ կենդանությամբ,
հաղորդական ապրված շեշտով, որ Ավետարանի պարզ,
անպաճույճ ներկայացումից ավելի զորեղ ազդեցությամբ են
տպավորում կարդացողին, բայց մանավանդ երգողին»:
Այսպես էլ Համբարձման շարականները ոչ միայն
վերապատմում են Համբարձման ավետարանական
հատվածը (տե՛ս Մարկ. ԺԶ 19-20, հմմտ. Գործք. Ա 6-11), այլև՝
մեկնաբանում և մատուցում գեղարվեստական
ձևակերպումներով:

Համբարձման շարականների յուրահատկությունը
շեշտվում է դրանցում առկա տերունական կարևորագույն
պատումների շնորհիվ: Համբարձման խորհուրդը հաջորդում
է Հարությանը և նախորդում Հոգեգալուստին: Ըստ այսմ՝
շարականները չեն դադարում ավետել. «Քրիստոս ի
գերեզմանէն յարեաւ և աւերեաց զդժոխս», միաժամանակ
պատմում են Համբարձման մասին և հիշեցնում Քրիստոսի
պատվիրանը. «Նստարուք ի քաղաքիդ Երուսաղէմ, մինչև
զգենուցուք զզօրութիւն ի բարձանց»: Շարականում
պատմվում է, թե ինչպես առաքյալները միախոհ, միակրոն և
միաբան հավաքվել էին սուրբ վերնահարկում՝ ակնկալելով
Սուրբ Հոգու գալուստը: Եվ, ահավասիկ, Սուրբ Հոգին
«յանկարծակի եհաս ի նմանութիւն լուսոյ փայլման. և եկեալ

բնակեցաւ ի սուրբ առաքեալսն. մինչդեռ նստէին ի սուրբ վերնատանն»:
Մեջբերումները Համբարձման տոնի Օրհնության շարականից են, որը վերագրվում է ԺԲ դարի հայ

մատենագիր և երաժիշտ Ներսես Լամբրոնացուն: Նա իր Համբարձման ճառում խոսում է այն մասին, որ վերին
հրեշտակները չգիտեին, թե ով է Համբարձյալը և ինչու է բարձրանում, և ասում է. «ի ստորակայ հրեշտակաց
հարցանէին յուսանել»: Նմանապես և սբ. Եպիփան Կիպրացին գրում է. «Զարհուրում էին, աղաղակում և ասում. «Ո՞վ է
այս փառքի արքան, որ գալիս է մարմնով և սքանչելի զորությամբ» (հմմտ. Սաղմ. ԻԳ 8): Եվ ովքե՞ր էին, որ ասում էին
սա. Սերովբեները, Քերովբեները, Աթոռները, Տերությունները, Զորությունները և Իշխանությունները: Հրեշտակների
այս վեց դասերը Բանն Աստծո տնօրինությանն անծանոթ էին: Իսկ Պետությունները, Հրեշտակապետերն ու
Հրեշտակները գոչում էին՝ ասելով. «Բարձրացրե՛ք, իշխաննե՛ր, ձեր դռները» (ԻԳ 7)»: Իշխանությունները հարցնում են
սոսկալի, սրտառուչ և խիստ խոսքերով. «Ո՞վ է այս փառքի արքան» (ԻԳ 8): Իսկ Գաբրիելը քաղցրաձայն բարբառով
պատասխանում է. «Նա Ինքն է՝ փառքի արքան»»: Հենց այս մեկնաբանությամբ ԻԳ սաղմոսը հիմք է ծառայել օրվա
Ճաշու շարականի համար:

Հարց շարականը սկսվում է սաղմոսի մեջբերումով. «Օրհնեսցի պսակ քաղցրութեան քոյ Տէր»: Այստեղ «պսակ»
բառը պետք է հասկանանք իբրև տարվա լրում, ամփոփում (hմմտ. Սաղմ. ԿԴ 12): Ըստ այսմ՝ շարականը
ներկայացնում է Քրիստոսի առաքելության լրումը, որ է «Համբարձումն փառօք յերկինս առ Հայր»: Իսկ հրեշտակներն
այս շարականում «հարցաբանում» են արդեն Եսայի մարգարեի խոսքերով. «Ո՞վ է սա դիմեալ յերկրէ
արիւնազգեստեալ» (հմմտ. Եսայի ԿԳ 1-2): Եսայու մարգարեության այս հատվածը հիշատակվում է նաև Համբարձի
շարականի երրորդ պատկերում: Այստեղ արդեն գործ ունենք բառացի մի հատվածի մեջբերման հետ, որն ըստ սբ.



Կյուրեղ Ալեքսանդրացու՝ «վարպետորեն և մեծագույն
իմաստությամբ պատկերում է բոլորիս Փրկիչ Քրիստոսի
Համբարձումը»: Հրեշտակներն իրենց անդադար հարցմունքի
պատասխանը ստանում են Եկեղեցու շնորհիվ. «Յեկեղեցւոյ քո
ուսան»,- ասվում է շարականում (հմմտ. Եփես. Գ 10): Սակայն
կարևոր ենք համարում Հայր Գաբրիել Ավետիքյանի
բացատրությունը. «ո՛չ նշանակէ՝ թէ յառաքելոց անտի կամ յայլ
քարոզչաց իբր աշակերտաբար ուսան հրեշտակք... այլ նշանակէ՝
թէ յայնմ ամենայնի զոր առնէր Աստուած ի յառաջադիմութիւն
եկեղեցւոյ, տեղեկացան հրեշտակք»:

Եթե Պողոս առաքյալն ասում է. «Նրա մահվան
նմանությամբ տնկակից եղանք նրան, պիտի լինենք նաև նրա
հարության նմանությամբ» (Հռոմ. Զ 5), ապա շարականագիրը
Համբարձի շարականում նույն միտքը ձևակերպում է այսպես.
«Մեզ, որ տնկակից եղանք քո մահվան նմանությամբ, Որդի
Աստուծո, արժանավորիր կերպարանակից լինել քեզ»: «Որք
տնկակից» կոչվող Համբարձի այս շարականը վերոհիշյալ
Օրհնության մեկ պատկերի հետ երգվում է Համբարձման բոլոր
օրերին՝ երեկոյան ժամերգության ընթացքուն:

Այս տոնին երգվող ժողովրդական երգերում
առավելաբար արտացոլվել են վիճակ-խաղերն ու սիրելիին
գտնելու սպասումը, բայց որոշ երգերում կարող ենք տեսնել, թե
ինչպես են ժողովրդական սովորությունները ներդաշնակվում
եկեղեցական շարականներին.

Էսօր մեծ Համբարձումն է,
Ծաղիկների հարցումն է.

Աստված երկինք համբարձավ,
Ամենքի բախտը բարձավ:
Ջանաներ, նաներ, նաներ:

Երկար կարելի է գրել մեր շարականների մասին, քննել
դրանց յուրաքանչյուր տողը: Սբ. Գրիգոր Տաթևացին ասել է.
«Բանն առաւել է քան զձայնն»: Եվ յուրաքանչյուր հավատավոր
հայորդի շարականներ երգելիս պետք է ուշադրություն դարձնի
այն աղոթքին, որ ամփոփված է երաժշտության մեջ՝ հիշելով.
«Մեծ բան է, երբ աղոթում ես անզբաղ, բայց առավել մեծ բան է,
երբ երգում կամ սաղմոսում ես անզբաղ» (սբ. Եվագր Պոնտացի):
Սակայն շատերի համար շարականները անհասկանալ են:
Պատճառը բնավ էլ գրաբարը չէ՝ «արծաթի», պարզ ու մաքուր
գրաբարը, որ հասկանալի է ամեն մի գրագետ հայի համար:
Պատճառը Սուրբ Գրքի գիտության պակասությունն է, քանի որ,
ինչպես տեսանք, մեր շարականները լի են սուրբգրային
մեջբերումներով: Ուրեմն՝ Աստվածաշնչի սերտողությունն ու
ընթերցանությունը օգտակար են ոչ միայն «ուսուցման,
հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու» (Բ
Տիմ. 16:17), այլև մեր հոգեկերտ շարականները հասկանալու
համար:

Պատրաստեց Թովմաս դպիր Առաքելյանը



ԿԱՐՈՏ

Հայրենի ժայռեր, սարեր ու ձորեր,

Սիրտս կարոտ է համբույրին ձեր տաք,

Ուզում եմ հավերժ ձեր գրկում ապրել,

Ուր խենթ հոգիս է կորչում անհատակ։

Իմ մայր Հայաստան, երկիր իմ ավեր,

Քաղցած զարթոնքիս կարոտ երազանք,

Ուզում եմ ընդմիշտ քո շնչին ձուլվել,

Որ քեզնով զարկի սիրտս նահատակ։

Հայրենի երկիր, անտառներ մթին,

Թող որ ես հավերժ փարվեմ ձեր գրկին,

Թող որ ձեր գրկում հանգչի իմ հոգին,

Եվ իմ մարմինը ձուլվի ձեր շնչին։

Թող որ լռություն տիրի անպայման,

Թեկուզ չունենամ թող ես գերեզման,

Միայն թե քնեմ հավերժ, հավիտյան,

Ձեր գրկում անուշ, քաղցր անսահման։

Ինձ համար սուրբ է Մասիսը հայի,

Սուրբ է ամեն քար հայոց աշխարհի,

Թե ճակատագիրն էլ ինձ քեզնից խլի,

Պանդուխտ կդառնամ ես Հայաստանի։

Պատրաստեց Ռուստամ ուրկ․ Պողոսյանը


